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

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཨ་རྱིར་བ ྩོད་རྱིགས་ཚྩོར་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་མངའ་ཁུལ་གྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་
མཐུན་ཚྩོགས་པས་ཇྱི་ལྟར་སྔ ྩོན་ནས་གསྩོལ་འདབེས་
ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ། བཀའ་བཞསེ་བཟང་པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་ཐྩོབ་སྟ།ེ 
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་གྱི་ཕདེ་ཡྩོལ་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཨ་
རྱིའྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་བྷནེ་ཌར་ཨེ་རྱི ་ན་ 
Bender Arena ཞསེ་པའྱི་ཚྩོགས་ཁང་ཆེན་མྩོའྱི་ནང་
དངེ་གྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་ད་ུནང་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེབསུྐན་
ཐབས་ཞསེ་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད། 
ད་ེཡང་ཐྩོག་མར་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འྩོག་མའྱི་ཚྩོགས་
གཙྩོ་ཟུར་པ་དང་མང་གཙྩོ་ཚྩོགས་པའྱི་འགྩོ་ཁྲྱིད་ལྕམ་
སྐ་ུནནེ་སྱི་པ་ེལྩོ་སྱི་ Nancy Pelosi མཆྩོག་དང་ཨ་
རྱིའྱི་གླ ྩོག་བརྙན་འཁྲབ་སྟ ྩོན་པ་གྲགས་ཅན་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
བ ྩོད་ད ྩོན་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་ལནྷ་ཚྩོགས་
ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐ་ུཞབས་རྱི་ཆ་ཌྱི་གྷ་ེརྱི་ Richard 

Gere ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་སྡྱིངས་
ཆའྱི་སྟངེ་གདན་ཞུ་གནང་བ་དང་ལནྷ་བ ྩོད་རྱིགས་མཐུན་
ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་འཇྱིགས་མེད་ལགས་ཀྱིས་ཕབེས་
བསུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་བསྟནུ། ས་གནས་བྩོད་
རྱིགས་སླ ྩོབ་ཕུག་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་སྐུ་
ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་པར་ཤྩོག  ཅསེ་བ ྩོད་ནས་བརམས་
པའྱི་གླུ་གཞས་གཟྱིགས་འབུལ་ཞུས་ཡྩོད། 
 ད་ེརསེ་ལམྕ་སྐུ་ནནེ་སྱི ་པ་ེལྩོ་སྱི ་མཆྩོག་དང་
སྐུ་ཞབས་རྱི ་ཆ་ཌྱི ་གྷ་ེརྱི ་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ནས་ཀང་
གསུང་བཤད་གནང་ཡྩོད། སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་བ ྩོད་རྱིགས་ཚྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ཁྱདེ་རང་
ཚྩོ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚྩོ་བཙན་བྩོལ་བ་
ཆགས། གཉྱིས་ནས་བ ྩོད་དང་ས་ཐག་རྱིང་པ ྩོའྱི་ས་ཆར་
བསླབེས་ནས་དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་དང་དངྩོས་པ ྩོའྱི་
མཐུན་རྐནེ་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པའྱི་ལུང་པར་བསླབེས་ཡྩོད།
 ཁྱེད་རང་ཚྩོ ་དསུ་ཡུན་གང་ལ་གང་ཙམ་

ཕྱིན་ཡྩོད་ཀང་། བྩོད་པ་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་འད་ུཤེས་མ་
བརདེ་པར་གནས་ཡྩོད། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ལྩོ་རྒན་པ་ཚྩོས་
ལས་བསྡ ྩོམས་ནང་གསལ་བ་ལརྟ།  བྩོད་ཡྱིག་དང་བ ྩོད་
སདྐ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་སྤད་རྒྱྱུར་དཀའ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཐྩོག་
སེམས་ཁུར་བངླས་པ་དརེ་རསེ་སུ་ཡྱི ་རང་ཡྩོད།  ང་
ཚྩོ ་བཙན་བྩོལ་བ་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་རང་མགྩོ་གང་
ཐྩོན་བདེ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཆགས་མེད། བྩོད་མྱི ་ས་ཡ་དུག་ཙམ་
གྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་སབྐས། ང་ཚྩོ་རང་
དབང་ལུང་པར་བསླབེས་ནས་སྩོ་སྩོ་རང་དབང་གྱི་ཐྩོག་
ནས་སྩོ་སྩོས་བདེ་ཐུབ་ན་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པའྱི་གནས་སབྐས་
དརེ་བ ྩོད་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི ་ཚབ་བས་ཏ་ེཧུར་ཐག་
འབད་ཐག་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། བྩོད་
ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་འདྱིར་རྱིས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དངྩོས་གནས་
དང་གནས་ཧ་ལས་དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད། ངྩོས་རང་ད་
ལ་ྟལྩོ་ ༨༡ བསླབེས་ཡྩོད། བཙན་བྩོལ་བ་ཆགས་ནས་
རྒྱ་གར་ལ་བསླབེས་རསེ་མྱི ་སྣ་འད་མྱིན་ཐུག་ཡྩོད། ནང་
པའྱི་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ནས་མཁས་དབང་སྩོགས་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་
དང་མཇལ་མྩོང་། སྤྱིར་པཱ་ལྱི ་དང་ལེགས་སྦར་གྱི་ཆྩོས་
བརྒྱྱུད་གཉྱིས་ཡྩོད། ལེགས་སྦར་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ད་ེགཙྩོ་

བ ྩོ་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་གཞྱི་དང་ལམ། འབས་བུའྱི་
རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་ཕབ་ཡྩོད། བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་རེད་དང་ཡང་ན་ལུང་ལ་འདྱི་ལརྟ་ཡྩོད་པ་
རེད། ཅསེ་ལུང་ཙམ་ལ་ཆ་མ་བཞག་པར་རྱིགས་པའྱི་
ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཡྩོད། དཔརེ་ན།  ངྩོས་
རང་སྔ་མྩོ་བྷངེ་ཀྩོག་ནང་གྱི ་ནང་པའྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་
གྲྲྭ་ཆེན་མྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་དརེ་འགྲྩོ་མྩོང་། ལྩོ་གསུམ་བཞྱི་
གྩོང་ད་ུགཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་དའེྱི་མཁས་དབང་དང་དགེ་
སླ ྩོང་འདལུ་བ་འཛྱིན་པ་འགའ་ཤས་འདགུ 
 ང་ཚྩོ་ཐུག་སབྐས་བདནེ་བཞྱི་མྱི ་རྟག་སྩོགས་
བཅྱུ་དུག་སྐ ྩོར་དང་བང་ཕྩོགས་སྩོ་བདནུ་གྱི་ལམ་གྱི་འགྲྩོ་
སྟངས་སྐ ྩོར་བཀའ་མྩོལ་བྱུང་ཡྩོད། ད་ེཐགེ་པ་ཐུན་མྩོང་
བ་རེད། སབྐས་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་པཱ་ལྱི ་གཞུང་ནང་བདནེ་
བཞྱི་མྱི ་རྟག་སྩོགས་བཅྱུ་དུག་འགྲལེ་བཤད་སྐྱྩོན་སབྐས། 
གཙྩོ་བ ྩོ་ལུང་ལ་བརྟནེ་ནས་འགྲལེ་བཤད་སྐྱྩོན་གྱི་ཡྩོད་
དམ་ཡང་ན་རྱིགས་པར་བརྟནེ་ནས་འགྲལེ་བཤད་སྐྱྩོན་
གྱི་ཡྩོད་དམ། ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁྩོང་
ཚྩོས་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་བཀའ་སྡ་ེསྣ ྩོད་གསུམ་ལུང་ལ་
བརྟནེ་ནས་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་གྱི་ཡྩོད། ཅསེ་གསུངས་
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པ་རེད། སབྐས་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་ཁྩོང་ཚྩོར་གང་ཡང་མ་
ཞུས། འྩོན་ཀང་ངྩོས་ཀྱིས་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་ལེགས་སྦར་
གྱི་གཞུང་། དཔརེ་ན། སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་ཀྱི་གྲགས་པས་
ཚད་མ་རྣམ་འགྲལེ་གྱི་ལེའུ་གཉྱིས་པ་ཚད་མ་སུྒབ་པའྱི་
ལེའུའྱི་ནང་བདནེ་བཞྱི་མྱི ་རྟག་སྩོགས་བཅྱུ་དུག་ད་ེདག་
གསུང་སབྐས་རྱིགས་པའྱི་སུྒབ་བདེ་བཀྩོད་ནས་གསུངས་
ཡྩོད། ད་ེདང་ད་ེའད་བའྱི་གཞུང་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་
རྱིགས་པས་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རྱི ་གྱི ་ཡྩོད། 
རྱིས་དགྩོས་ད ྩོན་ད་ེཡང་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་ལུང་ནང་། 
།དག་ེསླ ྩོང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསགེས་
བཅད་བརར་བའྱི་གསེར་བཞྱིན་ད།ུ །ལེགས་པར་བརྟག་
ལ་ང་ཡྱི ་བཀའ། །བངླ་བར་བ་ཡྱིས་གུས་ཕྱིར་མྱིན། 
ཞསེ་གསུངས་ཡྩོད། བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་རསེ་འབང་
དགེ་སླ ྩོང་དང་མཁས་དབང་ཚྩོས་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་
བཀའ་རེད། ཅསེ་དད་པ་དང་ཡྱིད་ཆེས་བས་ནས་ཁས་
བངླས་དགྩོས་མ་རེད། བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་བཀའ་
གནང་བ་དརེ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ཚྩོད་བལྟ་བས་ནས་ར་
འཕྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་འདགུ་ན། ཁས་ལེན་བྩོས། ཞསེ་
གསུངས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ཀླུ་སུྒབ་ཡབ་སས་ལ་སྩོགས་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་དབང་ཚྩོས་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་
བཀའ་ལའང་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་ཁས་བངླ་ད་ུརུང་བ་དང་
མྱི ་རངུ་བ་གཉྱིས་སུ་ཕ་ེནས། སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་ཁས་
བངླ་ད་ུརུང་དང་མྱི ་རུང་ཤྩོད་སབྐས་ལུང་ལ་བརྟནེ་ནས་
བཤད་དགྩོས་བྱུང་ན་ལུང་ད་ེཡང་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་ཡྱིན་
མྱིན་ལུང་གཞན་ལ་བརྟནེ་དགྩོས་བྱུང་ན་ཐུག་མེད་ད་ུ

འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་རེད།
 དརེ་བརྟནེ་ལུང་གང་ཞྱིག་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་
ཁས་བངླ་ད་ུརུང་དང་མྱི ་རུང་རྱིགས་པ་འབའ་ཞྱིག་ལ་
བརྟནེ་ནས་བཤད་རྒྱྱུ ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་
བརྒྱྱུད་འདྱི་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ལ་
བརྟནེ་ནས་བརྟག་དཔྱད་དང་། ཚྩོད་ལ་ྟབས་ནས་འགྲྩོ་
རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་དའེྱི་བདག་པྩོ་རྒྱག་མཁན་ཕལ་ཆེར་བ ྩོད་པ་
གཅྱིག་པུ་རེད་འདགུ གཉྱིས་ནས་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་གྲགས་
ཀྱི་ཚད་མ་རྣམ་འགྲལེ་ལ་ྟབུ་བ ྩོད་ཡྱིག་ནང་ཆ་ཚང་ཡྩོད། 
ར་བ་ལུས་ལྟ་བུའྱི་བསྟན་བཅྩོས་གསུམ་དང་འཕྩོས་པ་
ཡན་ལག་ལ་ྟབུ་བསྟན་བཅྩོས་བཞྱི། ཞསེ་ཚད་མ་སྡ་ེ
བདནུ་ཆ་ཚང་བྩོད་ཡྱིག་ནང་ཡྩོད།  ཡྩོད་པ་ཙམ་ད་ུམ་
ཟད། ར་བ་བླ ྩོ་འཛྱིན་བས་ནས་འགྲལེ་བ་ད་ེདག་ཚྱིག་རེ་
རེར་འགྲལེ་བ་བརྒྱབ། ད་ེཡང་རྱིགས་ལམ་གྱི་སྒ ྩོ་ནས་
དཔྱད་པ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེབ ྩོད་པ་ཁྩོ་ནར་མ་གཏྩོགས་སུ་ལའང་
མེད། ད་ེལ་ྟབུའྱི་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་རྒྱྱུར་བ ྩོད་ཡྱིག་ད་ེ
ལེགས་སྦར་གྱི་སདྐ་དང་ཐག་ཉ་ེཤྩོས་དང་། ལེགས་སྦར་
ནས་ཚྱུར་བསྒྱུར་རྒྱྱུའྱི་སྒྱུར་བཟང་ཤྩོས་ད་ེབ ྩོད་ཡྱིག་གྱི་
སྒྱུར་ཆགས་ཡྩོད། ད་ེནྱི་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སྤ ྩོབས་
པ་སྐྱསེ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ངྩོས་རང་ལ་ྟབུར་ཆ་བཞག་
ན། དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ཐྩོག་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་
མེད། གཞུང་ཆེན་སྩོགས་ལའང་ངྩོས་ཀྱིས་ད་ེཙམ་
དཀའ་ལས་བརྒྱབ་མེད། ངྩོས་རང་ཆྱུང་དསུ་སབྐས་སླ ྩོབ་
སྦྩོང་བདེ་རྒྱྱུར་ཧ་ཅང་སྒྱིད་ལ་ཉསེ་པ ྩོ་ཡྱིན། འྩོན་ཀང་
ངྩོས་ལ་རྱིག་པ་ཡག་པྩོ་ཡྩོད། ད་ེལརྟ་བས་ཏ་ེངྩོས་ཀྱིས་

ཕན་བུ་ཤེས་ཀྱི་ཡྩོད། ཚན་རྱིག་པ་ཐ་ེབས་མཁས་དབང་
སུ་འད་ཞྱིག་དང་ཐུག་ཀང་དརེ་ཞུམ་དགྩོས་པ་དང་གང་
འད་ཞྱིག་བདེ་ཡྩོང་བསམ་པའྱི་དངངས་སྐག་ཁྱྩོན་ནས་
སྐྱསེ་ཀྱི་མྱི ་འདགུ ད་ེངྩོས་རང་ལགྷ་པ་ད་ེའད་གང་ཡང་
མྱིན།   ང་ཚྩོར་ཡྩོད་པའྱི་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོས་ཐྩོག་
མར་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་ནས་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་དབང་ཚྩོས་
སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་སྟངས་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག་ང་ཚྩོར་བསབླ་ནས་
ད་ེལ་ྟབུའྱི་ཐྩོག་ཕྱིན་པ་དསེ་ང་ཚྩོའྱི་རྱིག་པ་གསལ་པྩོ་དང་
རྣམ་དཔྱྩོད་ད་ེཤེས་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་གང་ད་ུབལསྟ་ཀང་
གང་ཙམ་ཕྩོགས་བསྡ ྩོམས་བརྒྱབ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་དང་། ལགྷ་
པར་ཚད་མ་རྱིག་པ་བསབླས་ཡྩོད་སྟབས། འདྱི་ཡྱིན་ན་
འདྱི་ཡྱིན་དགྩོས། ཞསེ་ཕན་ཚྱུན་འགྲལེ་བ་བཙལ་ནས་
བསྡ ྩོམས་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ད་ེགཞན་དང་མྱི ་འད་བ་ཞྱིག་ཡྩོང་
ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད།  དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་རྱིགས་ཚྩོས། ད་
ཆ་ང་ཚྩོའྱི་མེས་པ ྩོ་ཚྩོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སྟ་ེཐྩོག་མར་
བྩོད་ཡྱིག་ནང་ཚྱུར་བསྒྱུར། བར་ད་ུལྩོ་བརྒྱ་ཕག་མང་
པྩོྩོ་བདག་པ ྩོ་བརྒྱབ་ནས་ཡྩོད་པ་ད་ེདངེ་སང་གྱི་དསུ་ཚྩོད་
འདྱིར་ནང་པ་ཙམ་ལ་མ་ཡྱིན་པར།  སྤྱིར་བཏང་ཆྩོས་
དད་མེད་མཁན་ཚྩོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་
གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་རྟནེ་འབལེ་ལྟ ྩོས་གུྲབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་
གྱིས་ཆྩོས་དད་མེད་མཁན་ཚྩོ ་ལའང་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོང་
ཐུབ།  དངེ་སབྐས་ཚན་རྱིག་པ་མང་པྩོས་དརེ་ད ྩོ་སྣང་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  དརེ་བརྟནེ་ད་ེལ་ྟབུ་ང་ཚྩོའྱི་ན ྩོར་བུ་
ལརྟ་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཕན་ཐྩོགས་བདེ་ཐུབ་པའྱི་ན ྩོར་བུ་
ད་ེང་ཚྩོར་ཡྩོད་སྟབས། ད་ེང་ཚྩོས་བདག་པྩོ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། དའེྱི་ར་བ་བ ྩོད་ཡྱིག་ཤེས་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་ཕུ་གུ་ཆྱུང་ཆྱུང་
ད་ེཚྩོར་བ ྩོད་ཡྱི ག་སླ ྩོབ་ཁྲྱིད་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་
བྱུང་འདགུ 
 ངྩོས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ན ྩོར་བུ་གླྱིང་ག་ནས་བ ྩོས་ཡྩོང་བ་ཡྱིན། 
སྐབས་དརེ་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་སང་ཉྱིན་ཉྱི་མ་འཆར་བ་
མཐྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྩོང་ངམ་མྱི ་ཡྩོང་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་འྩོག་
ནས་ཧ་ལམ་སྩོ་སྩོའྱི་སྩོག་མགྩོ་ཐྩོན་རྒྱྱུ ་བས་ནས་ཡྩོང་བ་
ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེནས་རྒྱ་གར་ལ་བསླབེས་ནས་ལྩོ་ཁ་ཤས་



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

ཤྱིག་གྱི ་རྱིང་ང་ཚྩོ ་བཙན་བྩོལ་ལ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་གྱིས་
རང་ཁ་རང་གསྩོ་ཐུབ་རྒྱྱུར་འབད་བརྩོན་བས་ནས་བསདྡ་
པ་ཡྱིན། ད་ེནས་རྱིམ་པས་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་འཛུགས་རྒྱྱུ ་སྩོགས་
བས་ནས་སྩོ་སྩོའྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་བསླབ་རྒྱྱུ ། 
ད་ེབཞྱིན་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆྩོས་སརྒ་ཁག་ཚྱུགས་ཏ་ེ
མུ་མཐུད་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་སྩོགས་བྱུང་ཡྩོད། ཧ་
ལམ་ལྩོ ་སྟ ྩོང་ཕག་རྱིང་ནས་ཡྩོད་པའྱི་ང་ཚྩོའྱི་གཅེས་
ན ྩོར་བདག་པྩོ་བརྒྱབ་ནས་བསདྡ་པ་རེད། ད་ེནས་ཕྱི་ལྩོ་ 
༡༩༧༣ ལྩོར་ཐྩོག་མར་ངྩོས་རང་ཡུ་རྩོབ་ལ་བསླབེས་
པ་རེད། ཕྱི་ལ་བལསྟ་པ་ཡྱིན་ན་ཁྲ་ཁྲ་ཟྱིང་ཟྱིང་འདགུ་
ཀང་སེམས་སྐྱྱིད་པ ྩོ་ཡྩོད་མེད་ཐ་ེཚྩོམ་ལ་ྟབུ་འདགུ ཕྱི་ལྩོ་ 
༡༩༧༩ ལྩོར་ཨ་རྱིར་བསླབེས་པ་ནས་བཟུང་ངྩོས་ལ་ངྩོ་
ཤེས་པ་མང་པྩོ་ཆགས་སྟབས། སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་
གནས་ཚྱུལ་ཤེས་པ་དང་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གྱི་འགྲྩོ་
སྟངས་ཡག་པྩོ་ཤེས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་སེམས་དཀུག་མཁན་
གྱི་རྱིགས་དརེ་གཉནེ་པ ྩོ་བསྟནེ་སྟངས། སེམས་ལ་ཕན་
ཐྩོགས་ཡྩོད་མཁན་རྱིགས་ད་ེདག་འཆར་གཞྱི་ལནྡ་པའྱི་
ཐྩོག་ནས་ཡར་རྒྱས་གང་འད་གཏྩོང་དགྩོས་ཡྩོད་མེད་མ་
ཤེས་པའྱི་སྐྱྩོན་ཧ་ཅང་འདགུ ད་ཆ་བ ྩོད་པས་ལྩོ་སྟ ྩོང་ཕག་
རྱིང་ནས་ཉར་ཚགས་བས་ཏ་ེབདག་པྩོ་བརྒྱབ་པ་དའེྱི་
ནང་ནས་མྱིའྱི་སེམས་དང་སྤྱི་ཚྩོགས་དང་སྤྱིར་བཏང་གྱི་
འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་ད་ེའཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངྒ་ཕར་ཞབས་
འདགེས་བསུྒབ་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་དང་ཆ་རྐནེ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་
ལ་ྟབུ་འདགུ དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོས་ད་བར་བདག་ཉར་བས་

པ་ད་ེད་ཆ་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་ཐུབ་
རྒྱྱུ འྱི་དསུ་ཚྩོད་ལ་སླབེས་ཡྩོད་པ་ལྟ་བུ་མཐྩོང་གྱི ་འདགུ 
ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་བ ྩོད་རྱིགས་ཚྩོས་སེམས་ཤུགས་སྐྱ་ེནས་སྩོ་
སྩོའྱི་མྱི ་རྱིགས་ལ་སྤ ྩོབས་པ་བས་ནས་ཚང་མས་ཤུགས་
རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། 
 ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་རྱིས་ན་ང་ཚྩོས་ཡང་
དག་པའྱི་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ལ་ཕྱིན་པ་རེད། མདྩོར་ན་
༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་ལྔ་པ་ནས་བཟུང་བ ྩོད་ཆྩོས་སྱིད་
གཉྱིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲྱིད་གནང་རྒྱྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ད་ེཕྱི་
ལྩོ་ ༢༠༡༡ ལྩོ་ནས་ངྩོས་ཀྱིས་ལུགས་སྩོལ་ད་ེམཚམས་
བཅད་པ་རེད། མ་འྩོངས་པར་ང་ཚྩོ་མང་གཙྩོ་རང་གྱི་
སྟངེ་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་རེད་མ་གཏྩོགས། ༸རྒྱལ་དབང་གྩོང་མ་

ཚྩོས་ཆྩོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲྱིད་གནང་བ་རེད། ཅསེ་
བཤད་རྒྱྱུ ་མེད་པ་ཞྱིག་ངྩོས་ཀྱིས་དསུ་ཚྩོད་ད་ེམཚམས་
བཅད་པ་ཡྱིན། མཚམས་རེ་ངྩོས་ཀྱིས་བསྟན་བཤྱིག་
རདེ་ད་ེ༸གྩོང་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོས་སྩོལ་གཏྩོད་པ་ད་ེསྐ་ུཕངེ་
བཅྱུ་བཞྱི་པའྱི་མྱིང་ཡྩོད་པ་འདྱིའྱི་སབྐས་མཇུག་སྒྱིལ་བ་
རེད། གལ་ཏ་ེ༸གྩོང་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོ་བསྐྱར་ད་ུཕབེས་
ན་ག་རེ་གསུང་གྲབས་ཡྩོད་ན། འྩོན་ཀང་༸གྩོང་ས་ལ་ྔ
པ་ཆེན་པ ྩོ་བསྐྱར་ད་ུཡྩོང་བའྱི་ཉནེ་ཁ་མེད་སྟབས། ངྩོས་
རང་གང་བདེ་རེད། ཅསེ་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། གང་ལརྟ་ང་
ཚྩོས་དསུ་ཚྩོད་དང་རསེ་ཟྱིན་པ་བས་ཏ་ེའགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
ང་ཚྩོར་ལེགས་ཆ་ཡྩོད་པ་དང་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྒང་
ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པ། ངྩོམས་སུ་ཆྩོག་པ་ད་ེབདག་པྩོ་ཡག་
པ ྩོ་བརྒྱབ་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་དགྩོས། དསུ་ཚྩོད་ཡྩོལ་
ཚར་བའྱི་ལམ་དང་ལུགས་སྩོལ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་དསུ་ཚྩོད་
དང་མཐུན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་རསེ་ཟྱིན་ཐུབ་པ་དང་འགྱུར་
བ་གཏང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་
འདགུ སརྔ་ང་ཚྩོས་མ་བས་པ་དངེ་སང་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་
པ་དང་དགྩོས་མཁྩོ་ཡྩོད་པ་ད་ེཚྩོ་གྲས་ང་ཚྩོས་སརྔ་ལམ་
ཡྱིན་ཞསེ་བཤད་རྒྱྱུ ་མེད། དསུ་ཚྩོད་ལྱིའུ་རྩོགས་ཟྱིན། 
སརྔ་མ་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་སརྔ་བདེ་ཀྱི་མེད། ཅསེ་
མ་བས་ནས་སྡ ྩོད་རྒྱྱུ ་མྱིན་པར་དགྩོས་མཁྩོ་འདགུ་ན་ང་
ཚྩོས་བསུྒབ་དགྩོས།  ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད།།
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་ཞྱི་བད་ེབསྟྱི་གནས་ཁང་དང་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྲྲྭར་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་ཨ་རྱིའྱི་ནང་༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་
མཚམས་མཛད་འཕྱིན་གྱི་ཐྩོག་མར་ཨ་རྱིའྱི་ཞྱི ་བདའེྱི་
བསྟྱི་གནས་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུ ར་བཀའ་དྱིན་བསྐྱངས། 
སབྐས་དརེ་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་ལམྕ་སྐུ་ནན་
སྱི་ལྱིན་བྷ ྩོག་ Nancy Lindborg མཆྩོག་དང་། ཨ་
རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་མང་གཙྩོ་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་
ལམྕ་ནན་སྱི་པྱི་ལྩོ་སྱི་ Nancy Pelosi མཆྩོག་སྩོགས་
ཀྱིས་ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་དང་སྦྲགས། 
ཞྩོགས་ཟས་ལནྷ་བཞསེ་མཛད།  སབྐས་དརེ་ལམྕ་སྐ་ུཔྱི་
ལྩོ་སྱི་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་ད ྩོན། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་འདྱི་
གར་ཆྱིབས་སྒྱུར་ནམ་བསྐྱངས་སྐབས་ང་ཚྩོར་དགའ་
མྩོས་ཧ་ཅང་ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ ལགྷ་པར་ཉ་ེལམ་ཨྩོར་
ལེན་ཌྩོར་མྱི ་གསྩོད་ཁྲག་སྦྩོར་གྱི་གྩོད་ཆག་བྱུང་སབྐས་
འདྱིར་ང་ཚྩོར་སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་དགྩོས་མཁྩོ་སརྔ་ལས་
ལགྷ་པ་ཞྱིག་ཆགས་སྩོང་། ཞསེ་ངྩོ་སྤྩོད་དང་སྦྲགས་
གསུངས་རསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན། དྩོན་དམ་གྱི་ཞྱི་བད་ེསེམས་ནང་ནས་ཡྩོང་དགྩོས། 
གལ་ཏ་ེང་ཚྩོའྱི་སེམས་ནང་དངངས་སྐག་དང་ད ྩོགས་པ་

སྩོགས་ཀྱིས་ཁངེས་ནས་ཡྩོད་ན། ཞྱི་བད་ེཡྩོང་ཐབས་
བལ།  དརེ་བརྟནེ་བསྟྱི་གནས་ཁང་འདྱི་ལ་ྟབུས་རྒྱྱུ ་
མཚན་དང་རྱིགས་པ་གཙྩོ་བ ྩོར་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་བསམ་བླ ྩོར་བཟྩོ་བཅྩོས་རྒྱག་ཐབས་གནང་དགྩོས་པ་
ལས་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟནེ་ནས་བསམ་བླ ྩོ་བཅྩོས་ཐབས་
བལ། བད་ེསྡགུ་ཇྱི་འད་ཡྩོང་མྱིན་གཙྩོ་བ ྩོ་རང་གྱི་ལས་ཇྱི་
འད་བསགས་མྱིན་ལ་རག་ལུས་ཡྩོད། བསྟྱི་གནས་ཁང་
འདྱིས་ཞྱི་བད་ེབསུྐན་རྒྱྱུར་ཆྩོད་སེམས་བརྟན་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་
ངྩོས་ཀྱིས་ཤེས། འྩོན་ཀང་ཞྱི་བད་ེབསུྐན་པར་ཤེས་ཡྩོན་
ངསེ་པར་ད་ུདགྩོས། དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་འདྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་ཕྱི་
དངྩོས་པ ྩོའྱི་འཛུགས་སུྐན་ལ་གཞྱི་བཅྩོལ་ནས་ཡྩོད་སྟབས་
ད་ཆ་ང་ཚྩོས་ནང་གྱི་གཤྱིས་རྒྱྱུ ད་དང་འབལེ་བའྱི་རྱིན་
ཐང་ད་ེདག་ཐྩོག་ད ྩོན་གཉརེ་མང་ཙམ་བདེ་དགྩོས། ད་ེ
འད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཕག་འདྱིའྱི་བར་མཚམས་སུ་
ང་ཚྩོས་འཛམ་གླྱིང་སརྔ་བས་ཞྱི་བད་ེཆེ་བ་བསུྐན་ཐུབ། 
ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། སབྐས་དརེ་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི་
ཚྩོགས་གཙྩོ་ལམྕ་སྐ་ུནན་སྱི་ལྱིན་བྷ ྩོག་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་
ད ྩོན།  ཉ་ེལམ་ང་ཚྩོའྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་འདྱིའྱི་སླ ྩོབ་
ཕུག་གཞྩོན་སྐྱསེ་ཁག་གཅྱིག་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸གྩོང་ས་

མཆྩོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་ནས་རྩོད་རྙ ྩོག་རྣམས་འཚེ་
མེད་ཞྱི་བ་གྲྩོས་མྩོལ་བརྒྱྱུ ད་སེལ་དགྩོས་པའྱི་སྐ ྩོར་བགྲྩོ་
གླངེ་ནང་ལྷན་ཞུགས་གནང་ཡྩོད་ཅེས་སྙན་སྒྩོན་ཞུས་
པར། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་གཞྩོན་སྐྱསེ་ད་ེདག་གྱི་སྙྱིང་
སྟ ྩོབས་དང་ལྷག་བསམ་ལ་བསྔགས་བརྩོད་དང་སྦྲགས་
འབྱུང་འགྱུར་རེ་བ་བཟང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ། སབྐས་དརེ་དངེ་སབྐས་དཀྱིལ་ཤར་ཡུལ་
གུྲ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་འཛམ་གླྱིང་ས་ཕྩོགས་གང་སར་
བཙན་བྩོལ་བའྱི་གྲངས་འབྩོར་ཇེ་མང་ད་ུའགྲྩོ་བཞྱིན་
པའྱི་གནས་སྟངས་དརེ་གཟྱིགས་ཚྱུལ་ཇྱི་ལརྟ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་
གྱི་དྱི་བར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། 
བཙན་བྩོལ་བ་ད་ེདག་ལ་རྩོགས་རམ་གནང་མཁན་ཚྩོར་
ངྩོས་ཀྱིས་ཡྱི ་རང་བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་
ཀང་སྡ ྩོད་ཁང་ཙམ་སྤད་པས་ཕན་རྒྱྱུ ་མ་རེད། རྙ ྩོག་གྲ་
ཡྩོད་སའྱི་ས་ཁུལ་ད་ེདག་ནང་ཕུགས་ལ་ཞྱི་བད་ེསརླ་གསྩོ་
ཡྩོང་ཐབས་བདེ་དགྩོས། དསུ་སབྐས་དའེྱི་རྱིང་གཞྩོན་
སྐྱསེ་ཚྩོར་ཤེས་ཡྩོན་དང་ལག་ཤེས་སྩོགས་སྦྩོང་བརར་
སྤད་ནས་རང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཉམས་པ་སརླ་གསྩོའྱི་ལས་
འགུལ་སྤལེ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བཟྩོ་དགྩོས།  སྤྱིར་མྱི ་ཚེའྱི་ནང་
དཀའ་ངལ་འཕད་ངསེ་རེད།  འྩོན་ཀང་སེམས་ནང་ཞྱི་
བད་ེཡྩོད་ན་དཀའ་ངལ་འཕད་སབྐས་གདྩོང་ལེན་བ་རྒྱྱུ ་
ལས་ས་ླབ་ཡྩོད། ད་ེའད་ཡྩོང་བར་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ཐབས་
ལམ་ཉག་གཅྱིག་ལ་བརྟནེ་ནས་ཕྩོགས་ཡྩོངས་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ལ་ལ་ྟཐུབ་པ་བ་རྒྱྱུ ་དང་། དའེྱི་ཐྩོག་ཚན་རྱིག་ཐྩོག་
ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་རྱིག་པ་དང་ང་ཚྩོ་ཚང་མས་ཐུན་
མྩོང་གྱི་ཉམས་མྩོང་དང་ཚྩོར་སྣང་ལ་གཞྱི་བཅྩོལ་ནས་
བསམ་བླ ྩོ་ཇ་ེབཟང་ད་ུགཏྩོང་རྒྱྱུ ་འདྱི་རེད། ཅསེ་བཀའ་
ལན་སྩལ། སབྐས་དརེ་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་
ལྕམ་སྐུ་ནན་སྱི ་ལྱིན་བྷ ྩོག་མཆྩོག་གྱིས་སྐལ་ལྡན་བླ ྩོ་གྲ ྩོས་
ལགས་དང་ཨ་རྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་སྐྱ་ེར ྩོར་ཨུ་དཀར་



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

ཚང་ལགས་སྩོགས་ཀྱིས་ཞྱི ་བདའེྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི ་
གཞྩོན་སྐྱསེ་རྣམས་ར་སར་བཅར་རྒྱྱུ ར་མཐུན་འགྱུར་
རྩོགས་རམ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡྩོད། 
 དེ་རེས ་༸གྩོང ་ས ་མཆྩོག ་གྱི ས ་གཙྱུག ་
ལག་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་ཚྩོགས་ཁང་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་ནས་མང་ཚྩོགས་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བར་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ། ད་ེཡང་ཐྩོག་མར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཉ་ེ
ལམ་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཕྱི་ལྩོ་རྱི ་ཌའྱི་ནང་མྱི ་གསྩོད་ཁྲག་
སྦྩོར་གྱི་ད ྩོན་རྐེན་འྩོག་འདས་པྩོ་རྣམས་ལ་ཐུགས་སྨ ྩོན་
མཛད།  ད་ེནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་དངེ་གྱི་འཛམ་
གླྱིང་ནང་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད།ེ ཞསེ་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། །

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་གཞུང་འཛྱིན་དང་ཕྩོགས་འགལ་ཚྩོགས་པ་
ཐུན་མྩོང་གྱིས་གསྩོལ་སྟ ྩོན་འདགེས་འབུལ་ཞུས་པ།

མྱི ་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་སྐབས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན། ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ནས་ང་ཚྩོའྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་
རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡྩོད། ང་ཚྩོས་ཁ་བལ་གྱི་
རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན། ང་ཚྩོ་རྒྱ་
རྱིགས་སྤུན་ཟླ་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམས་དང་གདྩོང་ཐུག་བདེ་འདྩོད་
མེད། འྩོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་གསལ་ལརྟ་ན་
དསུ་རབས་ ༩ སབྐས་བ ྩོད་རྒྱ་ཧྩོར་གསུམ་རང་བཙན་
གཙང་མའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། སྟ ྩོབས་འབྩོར་
མངའ་ཐང་ཧ་ཅང་རྒྱས་པ་འཁྩོད་ཡྩོད། ད་ལ་ྟང་ཚྩོས་
རྩོད་བཞྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་ཕན་ཚྱུན་གཉྱིས་ཕན་ཞྱིག་ཡྱི ན། 
བྩོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུདཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་སྩོལ་རྒྱྱུ ན་གྱི་
ནང་ཆྩོས་དར་སྤལེ་བྱུང་བ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན།
 འྩོན་ཀང་བྩོད་ནང་དར་སྤལེ་བྱུང་བ་ད་ེཆ་
ཚང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་གཅསེ་འཛྱིན་བདེ་འྩོས་པ་ཞྱིག་
རེད། བྩོད་མཐྩོ་སངྒ་གྱི་ཁྩོར་ཡུག་གནས་སྟངས་ལའང་
ང་ཚྩོར་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་འདགུ ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་བ་མ་ཟད། སབྐས་དརེ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་ཀང་ཉ་ེ
འགྲམ་ད་ུཡྩོད་སྟབས་དརེ་ཞལ་ཕྩོགས་ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་དྩོན། འདྱིར་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་སརླ་ཡང་ལྩོ་ལའྔྱི་
རྱིང་འྩོས་འདམེས་བྱུང་བ་རེད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་བཙན་
བྩོལ་བ་ཚྩོས་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ལུགས་ཐྩོག་བསྐྱྩོད་བཞྱིན་
ཡྩོད། དསེ་པ་ེཅྱིང་སྱིད་གཞུང་གྱི་འགྩོ་ཁྲྱིད་རྣམས་ལ་

མང་གཙྩོ ་ཟརེ་ན་གང་འད་ཡྱི ན་མྱི ན་བར་ལན་ཞྱིག་
གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། ང་ཚྩོས་བ ྩོད་ནྱི་བཙན་བཟུང་བས་
པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ལ་ངྩོས་འཛྱི ན་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་
པ་མ་ཟད། བྩོད་འདྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་མྱིན་པ་ནྱི་
དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་རེད། འྩོན་ཀང་ང་ཚྩོས་ད་དངུ་
རང་བཙན་རྩོད་ལེན་བདེ་ཀྱི་མེད། ཐུགས་ར་ེགཟྱིགས་
ང་ཚྩོར་རྒྱབ་སྐྱྩོར་མུ་མཐུད་གནང་རྩོགས། ད་བར་ང་
ཚྩོར་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཡྱི ་རང་
བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་
ཟད། མུ་མཐུད་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུཚེའྱི་
མཛད་ཁུར་གཙྩོ་བ ྩོ་གསུམ་གྱི་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།
 ད་ེརསེ་གྲྩོས་ཚྩོགས་འྩོག་མའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་
སྐ་ུཞབས་པྩོལ་ར་ཡེན་ Paul Ryan མཆྩོག་དང་ལམྕ་
སྐ་ུནན་སྱི་པྱི་ལྩོ་སྱི་ Nancy Pelosi མཆྩོག་རྣམ་
གཉྱིས་ཀྱིས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཕྩོགས་འགལ་དང་གཞུང་
འཛྱིན་ཚྩོགས་པ་ཐུན་མྩོང་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་ཉྱིན་
དགུང་གསྩོལ་སྟ ྩོན་གཟབ་རྒྱས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པར་
དགསེ་བཞསེ་མཛད། སབྐས་དརེ་ལམྕ་སྐ་ུནན་སྱི་པྱི་ལྩོ་
སྱི ་མཆྩོག་གྱིས་བསྒགས་གཏམ་ཞྱིག་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས་པའྱི་
ནང་འཁྩོད་ད ྩོན། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་ནང་
འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་། བམས་བར།ེ ཀུན་ཁྱབ་འགན་
ཁུར་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཁྱབ་སྤལེ་གཏྩོང་གནང་མཛད་བཞྱིན་

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་
ས་ྔད ྩོར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་མའྱི་ཕྱི་འབལེ་ལས་དྩོན་
ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི ་ཚྩོགས་མྱི ་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་
མཛད་ཡྩོད། ད་ེཡང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་
ཚྩོགས་གྩོང་མའྱི་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ 
སབྐས་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འྩོག་མའྱི་མང་གཙྩོ་ཚྩོགས་
པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་ལམྕ་ནན་སྱི་པྱི་ལྩོ་སྱི་ Nancy Pelosi 

མཆྩོག་དང་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ་
ཞབས་པ་ེཊྱིག་ལྱི ་ཧ་ེ Patrick Leahy མཆྩོག་གྱིས་
ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ
 ད་ེརསེ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ཐྩོག་མར་
ལམྕ་སྐུ་ནན་སྱི ་པྱི་ལྩོ་སྱི ་མཆྩོག་གྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ཆྱིབས་
སྒྱུར་བསྐྱངས། སབྐས་དརེ་གྲྩོས་ཚྩོགས་སུ་ལ་ྟསྐ ྩོར་བ་
རྣམས་ཀྱིས་གླ ྩོ་བུར་ད་ུ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་མཇལ་སྐབས་
ཧང་སང་ནས་དགའ་མྩོས་ཆེན་པ ྩོས་འཚམས་འདྱི་ཞུས་
འདགུ ད་ེརསེ་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་འྩོག་གྱི་འཐུས་
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པའྱི་མཛད་བཟང་ལ་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་གཞུང་འཛྱིན་དང་
ཕྩོགས་འགལ་ཚྩོགས་པ་གཉྱིས་ཀས་ཐུན་མྩོང་ཐྩོག་གུས་
བཀུར་ཧ་ཅང་ཞུ་སདླ་ད་ེརྱིང་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་
སྐ་ུཞབས་པྩོལ་ར་ཡེན་མཆྩོག་དང་ལནྷ་གསྩོལ་སྟ ྩོན་འདྱི་གྩོ་
སྒྱིག་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་
ཚྩོགས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་ནམ་བསྐྱངས་སབྐས། འགྱུར་བ་
ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། གཙྩོ་བ ྩོ་ལག་ལེན་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པའྱི་དན་སྐུལ་གཏྩོང་གནང་མཛད་བཞྱིན་
ཡྩོད། གྲྩོས་ཚྩོགས་ངྩོས་ནས་ཀང་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་
གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་སྩོགས་སུང་སྐྱྩོབ་སདླ་བ ྩོད་མྱིའྱི་འཐབ་
རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་དགྩོས། ཞསེ་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས་གུྲབ་
མཚམས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། 
ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་འྩོག་གཉྱིས་ཀ་རེ་བ་དང་བླ ྩོ་
སྟ ྩོབས་ཀྱི་འབྱུང་ར་ཡྱིན། གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོར་
མཚྩོན་ན་སྐ་ུན་གཞྩོན་གཞྩོན་རེད། ལམྕ་སྐ་ུནན་སྱི་པྱི་ལྩོ་
སྱི ་མཆྩོག་ལ་མཚྩོན་ན་ལྩོ་མང་རྱིང་ནས་ངྩོ་ཤེས་རེད། 
གྲྩོགས་མྩོ་བླ ྩོས་ཐུབ་རེད། གྩོང་ད་ུཞུས་པ་བཞྱིན་ང་ཚྩོར་
རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་མཁན་ཚྩོ་བདནེ་པར་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་བ་
ཞྱིག་རེད། ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།
 ཕདེ་ཡྩོལ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བ ྩོད་
ད ྩོན་ལས་འགུལ་ཁང་གྱི ་ཚྩོགས་མྱི ་རྣམས་དང་མཇལ་
འཕད་མཛད། སབྐས་དརེ་ཨ་རྱིའྱི་གླ ྩོག་བརྙན་འཁྲབ་
སྟ ྩོན་པ་གྲགས་ཅན་དང་ཡུན་རྱིང་ནས་བ ྩོད་ད ྩོན་ལ་རྒྱབ་
སྐྱྩོར་དང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་དད་གུས་ཧ་ཅང་ཞུ་མཁན་
སྐུ་ཞབས་རྱི ་ཆ་ཌྱི་སྒརེ་མཆྩོག་སྩོགས་ཀྱིས་ཕབེས་བསུ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་ལས་
འགུལ་ཁང་ད་ེནྱི་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༨ ལྩོར་གསར་འཛུགས་
གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདགུ །

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དང་མཇལ་འཕད་སབྐས་སྱིད་འཛྱིན་
ཨྩོ ་བ་ྷམ་མཆྩོག་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་

རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ རེས་གཟའ་
ལགྷ་པའྱི་ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ས་ྔད ྩོའྱི་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༠།༡༥ ཙམ་ལ་
ཨ་རྱིའྱི་ཕ ྩོ་བང་དཀར་པྩོའྱི་  Map Room  ནང་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་ཨ་
རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐུ་ཞབས་བ་ྷརག་ཨྩོ ་བ་ྷམ་མཆྩོག་རྣམ་
གཉྱིས་མཇལ་འཕད་མཛད་འདགུ  སབྐས་དརེ་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་ཉ་ེལམ་ཨ་རྱིའྱི་ཕ ྩོ་ལྩོ་རྱི ་ཌའྱི་མངའ་སྡའེྱི་
གྲ ྩོང་ཁྱརེ་ཨྩོར་ལེན་ཌྩོའྱི་ Orlando ནང་མྱི ་གསྩོད་
ད ྩོན་རྐེན་གྱི་གནས་ཚྱུལ་བྱུང་བར་ཐུགས་ཕམ་དང་
སྦྲགས་སྱིད་འཛྱིན་མཆྩོག་ལ་ཐུགས་གསྩོ་མཛད་སབྐས་
སྱིད་འཛྱིན་ཨྩོ ་བ་ྷམ་མཆྩོག་ནས་ཀང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་ལནྷ།  མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་གྱིས་གཞན་ལ་བམས་བར་ེདང་གུས་བརྱི་སྩོགས་
གྩོང་སྤལེ་གཏྩོང་ཐབས་མཛད་བཞྱིན་པ་དརེ་ཡྱི ་རང་
བསགྔས་བརྩོད་ཡྩོད་ཚྱུལ་ཞུས་འདགུ  གཞན་ཡང་
སབྐས་དརེ་དབུ་ཁྲྱིད་རྣམ་གཉྱིས་བ ྩོད་ནང་གྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་
གནས་སྟངས་སྐ ྩོར་བཀའ་བསྡརུ་མཛད་པ་མ་ཟད།  
 ལྷག་པར་སྱིད་འཛྱིན་ཨྩོ ་བྷ་མ་མཆྩོག་གྱིས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་ཐུན་མྱིན་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག 

ཡུལ་གྩོམས་གཤྱིས་ལུགས། ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོའྱི་འགྲྩོ་
བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་སུང་སྐྱྩོབ་ཆེད་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་རྒྱབ་
སྐྱྩོར་ཤུགས་ཆེ་ཡྩོད་པ་ནན་པ ྩོའྱི་ཐྩོག་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས། 
 ཕྩོགས་མཚྱུངས་སྱིད་འཛྱི ན་མཆྩོག་གྱིས་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
འདྩོན་གནང་མཛད་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་
བསགྔས་བརྩོད་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཡྩོད་
སྐ ྩོར་གསུངས་པ་མ་ཟད། མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
གྱིས་ཆྩོད་སེམས་བརྟན་པ ྩོས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་བཞེངས་
ཕྩོགས་ད་ེརྒྱྱུན་སྐྱྩོང་མཛད་བཞྱིན་པར་སྱིད་འཛྱིན་མཆྩོག་
ནས་གུས་བཀུར་ཆེ་བསྟ ྩོད་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་གནང་འདགུ  
 ལགྷ་པར་སྱིད་འཛྱིན་སྐུ་ཞབས་བ་ྷརག་ཨྩོ ་བ་ྷ
མ་མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གམ་ཁྩོང་གྱི་སྐ་ུ ཚབ་
རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་འགྩོ་ཁྲྱིད་ཚྩོ ་དང་ལྷན་ཐད་ཀར་གྲྩོས་
མྩོལ་གནང་ནས་ཕྩོགས་གཉྱིས་དབར་མྱི ་མཐུན་པའྱི་
གནས་སྟངས་འྩོག་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་
སེལ་ཐབས་མཛད་དགྩོས་པའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་ཞུས་འདགུ 
གཞན་ཡང་སབྐས་དརེ་སྱིད་འཛྱིན་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་ད་ེ
རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་



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

ངྩོས་འཛྱི ན་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ཡུན་
རྱིང་ནས་འཛྱིན་བཞྱིན་པའྱི་ལངས་ཕྩོགས་ད་ེགསལ་སྟ ྩོན་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། བྩོད་རང་བཙན་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་
གྱིས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བདེ་ཀྱི་མེད་སྐ ྩོར་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས་འདགུ  
 སྐབས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་
ཚྩོས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་དང་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་རྒྱ་ནག་འགྩོ་ཁྲྱིད་དབར་མགྩོགས་
མྱུར་གྲྩོས་མྩོལ་བསྐྱར་གསྩོ་ཡྩོང་རྒྱྱུའྱི་ཐུགས་རེ་མཛད་
བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་ལན་སྩལ། དབུ་ཁྲྱིད་རྣམ་གཉྱིས་
ཐུན་མྩོང་གྱི་དགྩོངས་བཞེད་མཛད་བཞྱིན་པ་ནྱི་རྒྱ་ནག་
དང་ཨ་རྱིའྱི་ཡུལ་གཉྱིས་ཀྱི་འབལེ་ལམ་བཟང་པ ྩོ་ཡྩོང་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཡྱི ན་པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱི ན་འདགུ  
མཐར་སྱིད་འཛྱིན་ཨྩོ ་བ་ྷམ་མཆྩོག་གྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་གྩོ་ལ་སྤྱི་ཡྩོངས་
ཀྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་ལྡ ྩོག་ལ་གདྩོང་ལེན་ཇྱི་ལརྟ་བདེ་
དགྩོས་པའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་དབུ་ཁྲྱིད་ཀྱི་མཛད་བཟང་ལ་དགའ་
བསུ་ཞུས་པ་མ་ཟད། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་གྩོ་ལ་སྤྱིའྱི་ཚ་
ད ྩོད་རྒྱས་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་དང་། ལགྷ་པར་ཧྱི་མཱ་ལ་
ཡའྱི་རྱི་རྒྱྱུད་ཀྱི་ཁྱགས་རྩོམ་དང་བྩོད་མཐྩོ་སངྒ་གྱི་གནམ་
གཤྱིས་སུང་སྐྱྩོབ་དགྩོས་པའྱི་སྐ ྩོར་གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤལེ་གནང་
མཛད་བཞྱིན་པ་དརེ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཤུགས་ཆེ་ཞུས་འདགུ །

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་གསྩོལ་སྩལ་མཛད་པའྱི་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་མང་གཙྩོའྱི་རྱིང་
ལུགས་ཀྱི་གུྲབ་འབས་ལ་ཆེ་བསྟ ྩོད་ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་གནང་བ་ད་ེ

སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་བཞསེ་གནང་བ།

ཀ་བ་གསུམ་ལནྡ་གྱི་ཆ་ལག་ཆ་ཚང་ཚང་ཞྱིང་།  མྱི ་
མང་གྱིས་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ནས་བཀའ་སྤྱི་འྩོས་འདམེས་
བ་རྒྱྱུས་མཚྩོན། བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་མང་གཙྩོའྱི་གུྲབ་
འབས་ལ་ཆེ་བསྟ ྩོད་ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་གནང་བ་ད་ེབ ྩོད་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་
གྱིས་བཞསེ་གནང་འདགུ ཆེ་བསྟ ྩོད་གཟངེས་རྟགས་ཀྱི་
མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་དང་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འྩོག་མའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་
ཟུར་པ་ལམྕ་སྐ་ུནན་སྱི་པྱི་ལྩོ་སྱི་ Nancy Pelosi མཆྩོག 
གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་རྒན་གྲས་ལྕམ་ཌེན་ཕ་
ཡྱིན་སྱི་ཊེན་ Diane Feinstein མཆྩོག  ཨ་རྱིའྱི་
གླ ྩོག་བརྙན་འཁྲབ་སྟ ྩོན་པ་གྲགས་ཅན་རྱི་ཆ་ཌྱི་སྒརེ་ Mr 

Richard Gere ལགས་བཅས་ལནྷ་བཞུགས་མཛད་
འདགུ སབྐས་དརེ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་གཟངེས་
རྟགས་བཞསེ་སབྐས་གསུང་བཤད་གནང་དྩོན། སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་
རྣམས་མང་གཙྩོའྱི་རྱིང་ལུགས་ཐྩོག་ཁྲྱིད་གནང་མཛད་
རྒྱྱུ འྱི་ཐུགས་ཀྱི་འཆར་སྣང་ལ་བརྟནེ་ནས་བཙན་བྩོལ་
བ ྩོད་མྱིའྱི་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ལུགས་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་

ཡྩོད། བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ལུགས་
ཀྱི་གུྲབ་འབས་ལ་ངྩོས་འཛྱི ན་གནང་བ་འདྱིས་གཞྱིས་
བཞུགས་བྩོད་མྱི ་རྣམས་ལ་རེ་བའྱི་བར་ལན་ཤུགས་ཆེ་
ཞྱིག་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། བྩོད་ནང་གྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཆབ་སྱིད་
བཙྩོན་པ་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱའེྱི་རྣམ་པ་
ཤུགས་ཆེ་མཚྩོན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་ངསེ། ཞསེ་གསུངས་
རསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༠ རེ་གྲངས་ནང་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་
བཙན་བྩོལ་ད་ུའབྩོར་རེས་རྱིང་པ ྩོར་མ་ཐྩོག་པར་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་མང་
གཙྩོའྱི་ལམ་བཟང་ཐྩོག་ཁྲྱིད་ཐབས་མཛད་པའྱི་བརྒྱྱུ ད་
རྱིམ་རྣམས་ངྩོ་སྤྩོད་ཞུས་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༡༡ ལྩོ་ནས་བཟུང་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་དབུ་ཁྲྱིད་ཀྱི་སྐུ་
དབང་ཡྩོངས་རྩོགས་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ནས་འྩོས་འདམེས་
བྱུང་བའྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་ལ་རྱིས་སྤྩོད་མཛད་པའྱི་སྐ ྩོར་གསུང་
ད ྩོན། ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དགུང་
གྲངས་ ༢༤ སྩོན་སབྐས་ཏ་ེཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་རྒྱལ་
ཁབ་ཤྩོར་བ་རེད།  ད་ེརསེ་བཙན་བྩོལ་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་
འཁྩོད་བསྟནུ་ཕྱི་ལྩོ ༡༩༦༠ ནང་ཌལ་ཧྩོར་ལམ་བཟྩོ་

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་མང་གཙྩོ་ཡར་རྒྱས་བསྟྱི་
གནས་ཁང་ National Endowment for De-

mocracy  གྱི་འགན་འཛྱིན་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་
སྐ་ུཞབས་མར་ཊྱིན་ཕ ྩོ་རྩོ་སྱི་ཊྱི་ Mr Martin Frost 

མཆྩོག་གྱིས། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ལ་མང་གཙྩོའྱི་
ལམ་བཟང་གསྩོལ་སྩལ་མཛད་ནས་ད་བར་མང་གཙྩོའྱི་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 10

རྒྱྱུག་བཞྱིན་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
སབྐས། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་དངེ་རབས་མང་གཙྩོའྱི་
ལམ་ལུགས་ཐྩོག་བསྐྱྩོད་དགྩོས། ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
ཡྩོད།  སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དགུང་གྲངས་ ༢༤ 
ལས་སྩོན་མེད།  འྩོན་ཀང་སྐ་ུན་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་སབྐས་
དརེ་ཡང་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་
ལུགས་ཐྩོག་བསྐྱྩོད་དགྩོས་པའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་དགྩོངས་
བཞདེ་མཛད་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༠ སབྐས་
ནས་བྩོད་མྱི ་བཙན་བྩོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གྲྩོས་ཚྩོགས་
འཐུས་མྱི ་འྩོས་འདམེས་བ་འགྩོ་བཙྱུགས་ཟྱིན་པ་མ་ཟད། 
གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་འྩོས་བསྡུའྱི་ལམ་ནས་བསྐ ྩོ་
གཞག་བས་ཐུབ་ཡྩོད། ལགྷ་པར་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་
གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་ཆ་ཤས་བངླས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད། སྤྱིར་
བཙན་བྩོལ་ནང་གྱི་མང་གཙྩོ་བརྩོད་སབྐས་ཡྩོང་མྱི ་སྱིད་
པ་ལ་ྟབུ་ཡྩོད།  གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན་བཙན་བྩོལ་ནང་ཡྩོད་
ཕྱིན་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་བཟུང་ནས་ཚང་མས་ར ྩོག་
སྒྱིལ་ནས་འཐབ་རྩོད་བས་མཐར་རང་ཡུལ་ད་ུཕྱིར་ལྩོག་
བ་རྒྱྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འཛྱིན་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། 
གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་འྩོག་འཐབ་རྩོད་བདེ་མཁན་མྱི ་མང་
ཚང་མས་དབུ་ཁྲྱིད་གཅྱིག་ཁྩོ་ནའྱི་འྩོག་ཤར་བསྐྱྩོད་བདེ་
དགྩོས་པ་ལ་ྟབུ་ཡྱིན། འྩོན་ཀང་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ལུགས་
ནང་དབུ་ཁྲྱིད་གཅྱིག་ལས་མང་བ་ཡྩོད་དགྩོས་པ་མ་ཟད། 
སྨྲ་བརྩོད་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བསམ་ཚྱུལ་
གཅྱིག་ཁྩོ་ན་མྱིན་པར་བསམ་ཚྱུལ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་
ཡང་འད་མྱིན་ཡྩོད་དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་
བཙན་བྩོལ་ནང་གྱི་མང་གཙྩོ། བརྩོད་སབྐས་ཚྱིག་ནང་
འགལ་ལ་ྟབུ་ཡྱིན།  འྩོན་ཀང་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་བཙན་བྩོལ་
བ་རྣམས་ཀྱིས་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ལུགས་ཐྩོག་བསྐྱྩོད་ནས་
ད་བར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱི ་ལམ་སྟ ྩོན་དང་མཐུན་ཞྱིང་ཐུགས་ཀྱི ་འཆར་སྣང་
ལརྟ་གུྲབ་འབས་ལམ་ལྷ ྩོང་ལནྡ་པ་བྱུང་ཡྩོད།  གྩོང་ད་ུ
འགན་འཛྱིན་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐུ་ཞབས་མར་
ཊྱིན་ཕ ྩོ་རྩོ་སྱི་ཊྱི་མཆྩོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལརྟ། བྩོད་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་སྐྱབས་བཅྩོལ་
བའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཚགས་ཚྱུད་ཤྩོས་གྲས་ཤྱིག་ཆགས་

ཐུབ་ཡྩོད། ཅསེ་གསུངས། ད་ེརསེ་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་
མང་གཙྩོ་ཡར་རྒྱས་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱི ན་
ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐུ་ཞབས་མར་ཊྱིན་ཕ ྩོ་རྩོ་སྱི ་
ཊྱི་ Mr Martin Frost  མཆྩོག་གྱིས་གསུང་བཤད་
གནང་སབྐས་༸སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ཡང་དག་པའྱི་མང་གཙྩོའྱི་
ལམ་བཟང་ཐྩོག་ཁྲྱིད་གནང་མཛད་པའྱི་རླབས་ཆེན་
གྱི་མཛད་རསེ་ལ་ཆེ་བསྟ ྩོད་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།  
བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གུྲབ་འབས་དང་ཆྩོད་སེམས་
བརྟན་པ ྩོས་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ལུགས་རྒྱྱུ ན་སྐྱྩོང་ལག་
བསྟར་གནང་བཞྱིན་པ་དརེ་བསགྔས་བརྩོད་གནང་ད ྩོན། 
བཙན་བྩོལ་ད་ུབ ྩོད་མྱི ་གྲངས་ ༡༥༠༠༠༠ ཡྩོད། ཆྱིག་
སྒྱིལ་དང་བཟྩོད་སན། ཤེས་ཡྩོན་བཅས་ཚང་བའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ས་བརྟན་འདྱི་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་འབད་བརྩོན་གང་ཡང་
མེད་པར་རང་བཞྱིན་ངང་བྱུང་བ་ད་ེའད་ཡྩོང་ཐབས་
མེད་པ་མ་ཟད། བཙན་བྩོལ་བའྱི་གནས་སྟངས་འྩོག་ཡྩོད་
སྟབས་འབྱུང་འགྱུར་གནས་སྟངས་བཟང་ངན་ཇྱི་འད་
ཆགས་མྱིན་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟནུ་ཁྩོ་ན་ཡྱིན་པ་ལས་
མ་འྩོངས་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱྱུ ་
རེད། ཅསེ་ཁ་ཚྩོན་གཅྩོད་ནས་སུས་ཀང་བརྩོད་ཐབས་
མེད། བཙན་བྩོལ་བ་བས་ནས་གནས་དགྩོས་ན་དཀའ་
ངལ་ཧ་ཅང་ཡྩོད།   འྩོན་ཀང་བ ྩོད་མྱི ་བཙན་བྩོལ་བ་
རྣམས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱི་ལམ་སྟ ྩོན་དབུ་ཁྲྱིད་དང་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་
སྣ་ེཁྲྱིད་འྩོག་ཧྲ་ཏག་ཏག་བས་ནས་འཚྩོ ་གནས་བེད་
བཞྱིན་ཡྩོད།  བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་སབྐས་ཤྱིག་
ལ་རྒྱ་གར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་གནས་ཡྩོད་ཀང་ད་
ཆ་འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གུྲ་གང་སར་ཁྱབ་ཡྩོད། བྩོད་མྱི ་
བཙན་བྩོལ་བ་རྣམས་རང་ཡུལ་བལ་ནས་མྱི ་ལྩོ་ ༦༠ 
ཙམ་སྩོང་ཡང་བྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་ངྩོ་བ ྩོ་དང་
བ ྩོད་མྱིའྱི་ཁྱད་ཆྩོས་ད་ེདག་རྒྱྱུ ན་འཛྱིན་བདེ་ཐུབ་ཡྩོད། 
སྤྱིར་ད་ེརྱིང་ང་ཚྩོས་གཟངེས་རྟགས་འདྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙྩོའྱི་རྱིང་ལུགས་ལག་བསྟར་བས་
པའྱི་གུྲབ་འབས་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུས་ནས་གཟངེས་རྟགས་
གྩོ་སྒྱིག་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། གཙྩོ་ཆེ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་

འཛུགས་ཀྱིས་མང་གཙྩོའྱི་ངྩོ་བ ྩོ་མཚྩོན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་
ལས་དྩོན་རྣམས་ཚགས་ཚྱུད་གནང་བ་དརེ་ངྩོས་འཛྱིན་
ཞུས་པ་ཞྱིག་རེད། འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་ ༦༠ རྱིང་བ ྩོད་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངྩོ་བ ྩོར་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆེ་ཕྱིན་
ཡྩོད། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ཞ་ེཕུགས་
སུ་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ལུགས་ཐྩོག་ཤར་བསྐྱྩོད་གནང་རྒྱྱུའྱི་
ཆྩོད་སེམས་ལནྡ་ཡྩོད། ད་ེཡང་ཐྩོག་མར་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༠ 
ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་མཐར་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ལྩོར་
བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་འགྩོ་ཁྲྱིད་ད་ེམྱི ་མང་གྱིས་ཐད་ཀར་
མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ནས་འདམེས་རྒྱྱུ འྱི་ལམ་ལུགས་ལག་
བསྟར་མཛད་ཡྩོད།  ད་ེརྱིང་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་མང་
གཙྩོ་ཡར་རྒྱས་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱིས་ཆེ་བསྟ ྩོད་གཟངེས་
རྟགས་འདྱི་ལྟ་བུ་གྩོ་སྒྱིག་ཞུས་པ་འདྱི་གཙྩོ ་བ ྩོ་བ ྩོད་མྱི ་
རྣམས་ལ་ང་ཚྩོས་མང་གཙྩོའྱི་རྱིང་ལུགས་གཅྱིག་གྱུར་
ལག་བསྟར་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐྱ་ེམཚྩོན་ཆེད་ཡྱིན། ཞསེ་གསུངས། 
 ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་མང་གཙྩོ ་ཡར་རྒྱས་
བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱིས་ཕེད་ཡྩོལ་ད་ུ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གདན་ཞུ་གནང་ནས་ཀུ་བ་ྷ Cuba དང་སུ་ཌན། Su-

dan ཨ་ཛར་བྷ་ེཇན། Azerbaijan ཇྩོར་ཌན་ Jor-

dan བཅས་ནས་གཞྩོན་སྐྱསེ་མང་གཙྩོའྱི་ལས་འགུལ་
བ་ཁག་གཅྱིག་དང་ལནྷ་བགྲྩོ་གླངེ་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་གྩོ་སྒྱིག་
ཞུས་འདགུ བགྲྩོ་གླངེ་གྱི་བརྩོད་གཞྱི་ནྱི། མང་གཙྩོའྱི་
ལ་ྟགུྲབ་དང་རེ་བ། ཞསེ་པ་ཡྱིན་འདགུ སབྐས་དརེ་
སུྤལ་སྐུ་བསྟན་འཛྱིན་བད་ེལེགས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་དམ་པ་ཁྩོང་
གྱི་མཚན་གནས་ཐྩོག་ད་བར་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ཞྱིང་གཤེགས་
དམ་པ་ཁྩོང་གྱིས་བ ྩོད་པའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་ཤེས་ཡྩོན་དང་
འཕྩོད་བསྟནེ། ཁྩོར་ཡུག་བཅས་ཀྱི་ཐྩོག་ལ་བས་རསེ་
བཞག་པ་དརེ་ཆེ་བསྟ ྩོད་ཀྱི་རྟགས་མ་ཞྱིག་འབུལ་འདགུ །



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

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བུད་མེད་ཚྩོར་བམས་བར་ེགྩོང་སྤལེ་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་དམྱིགས་
བསལ་ཞྱིག་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིང་ཊྩོན་ཁུལ་གྱི ་མཛད་
འཕྱིན་ཁག་ལེགས་པར་གུྲབ་རསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༦ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཁ་ེལྱི ་ཕ ྩོར་ནྱི་ཡ་ Cali-

fornia མངའ་སྡའེྱི་གྲ ྩོང་ཁྱརེ་ལྩོ་སྱི་ཨེན་ཇྱི་ལེ་སྱི་ Los 

Angeles ནང་མཛད་འཆར་གྱི་ཐྩོག་མར་བམས་བར་ེ
དར་སྤལེ་ད ྩོན་གཉརེ་བ་བུད་མེད་འགྩོ་ཁྲྱིད་ཀྱི་བགྲྩོ་གླངེ་
གྱི་ཚྩོགས་མགྩོན་ད་ུཇྱི་ལརྟ་གདན་ཞུས་ལརྟ་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བཀའ་དྱིན་བསྐྱངས་ཏ་ེབུད་མེད་ཚྩོར་བམས་བར་ེགྩོང་
སྤལེ་གཏྩོང་རྒྱྱུར་ནསུ་པ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཡྩོད་སྐ ྩོར་
སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད།
 ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
ཚྩོགས་མགྩོན་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་སབྐས་ཨ་རྱི ་ནང་
གྱི་བུད་མེད་ནསུ་པ་ལནྡ་པ་དང་། འཛྱིན་སྐྱྩོང་འགན་
འཛྱིན། སྒྱུ ་རལ་བ། བརྒྱྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་སྐ་ུཚབ་བཅས་
ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་ ༢༧༥ ཙམ་བཞུགས་གྲལ་ད་ུའཁྩོད་ཡྩོད་
པ་དང་། སབྐས་དརེ་ཐྩོག་མར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུ
ཚེ་དང་འབལེ་བའྱི་གླ ྩོག་བརྙན་བསྟན་པ་བརྒྱྱུད་མགྩོན་པ ྩོ་
གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ངྩོ་སྤྩོད་ཞུས་ཡྩོད། ད་ེནས་ཨེེན་ཧམེ་ 
Anaheim གྲྩོང་ཁྱརེ་སྤྱི་ཁྱབ་པའྱི་སྐ་ུཟླ་ལམྕ་སྐ་ུཇུ་ལྱི ་
ཊེཊ་ Julie Tait ལགས་ཀྱིས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་སྡྱིངས་ཆའྱི་སྟངེ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཚྩོགས་བཅར་
བ་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུས་ཡྩོད།
སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། 
བར་ེབའྱི་སྤུན་ཟླ་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམ་པ། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་འགྲྩོ་བ་
མྱིའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཆགས་ཡྩོད། སྩོག་ཆགས་
གཞན་ལརྟ་ང་ཚྩོར་ཡང་འཚྩོ་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཡྩོད། ང་
ཚྩོ་ཚང་མ་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད་
པ་མ་ཟད། ང་ཚྩོས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་རྟནེ་ནས་འཚྩོ་
བཞྱིན་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་ཚང་མས་ཞྱི་བདའེྱི་ངང་ནས་མྱི ་ཚེ་

སྐྱལེ་འདྩོད་ཡྩོད་ཀང་། ཞྱི་བད་ེནྱི་ཕྱི་ནས་མྱིན་པར་ནང་
སེམས་ནས་ཡྩོང་དགྩོས། ཁྩོང་ཁྲྩོ་དང་ཕག་དྩོག་གྱིས་ཞྱི་
བད་ེམེད་པར་བཟྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ནང་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེ
ནྱི་ནང་གཤྱིས་རྒྱྱུད་དང་འབལེ་བའྱི་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་
དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་པར་བརྟནེ། དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་
ལམ་ལུགས་ནང་བཟང་སྤྩོད་འཇྩོག་ཐབས་བདེ་དགྩོས་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན།
 ཤེས་ཡྩོན་ནྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བད་ེཐང་དང་བད་ེ
སྐྱྱིད་ཆེད་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། ང་ཚྩོའྱི་
གཟུགས་པྩོ་བད་ེཐང་ཡྩོང་ཆེད་སེམས་བད་ེཐང་དགྩོས་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆགས་ཡྩོད། ཁྩོང་ཁྲྩོས་ང་ཚྩོའྱི་
སེམས་ནང་གྱི་ཞྱི་བད་ེདཀུག་སྟ་ེང་ཚྩོས་ལེགས་ཉསེ་དབ་ེ
འབདེ་བདེ་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་ད་ེམེད་པ་བཟྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད།
 ཆྩོས་ལུགས་གཙྩོ་ཆེ་ཚང་མས་བམས་པ་དང་
བར་ེབའྱི་ཉམས་ལེན་སྐ ྩོར་གསུང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། 
འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་གཞྱི་ར་ཡང་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་
བརྟནེ་དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་ནང་བཟང་
སྤྩོད་དང་འབལེ་བའྱི་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་གསྩོ་གཏན་འབབེས་

གནང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། བུད་མེད་
ཚྩོ ་ལུས་ཁམས་ཀྱི་ཆ་ནས་མྱི ་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་
སེམས་ཁུར་དང་ཚྩོར་བ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡྩོད་པར་བརྟནེ། 
གལ་ཏ་ེའཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་ནང་བུད་མེད་ཀྱི་
གྲངས་འབྩོར་མང་བ་ཡྩོད་ཚེ། འཛམ་གླྱིང་འདྱི་ཞྱི་བདའེྱི་
གནས་ཞྱིག་ཆགས་ངསེ་རེད།
ངྩོས་ཀྱི ་བསམ་པར་བུད་མེད་ཚྩོས་དམྱིགས་བསལ་
འབད་བརྩོན་ཐྩོག་དངེ་གྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་ད་ུ ནང་སེམས་
ཀྱི་བམས་བརེ་གྩོང་འཕལེ་ཡྩོང་ཆེད་འགན་མང་ཙམ་
བཞསེ་དགྩོས། བུད་མེད་ཚྩོར་དམན་པ་དང་ཞན་པ་
འཛྱིན་རྒྱྱུའྱི་བསམ་བླ ྩོ་ནྱི་ཆེས་རསེ་ལུས་ཀྱི་མཚྩོན་རྟགས་
ཤྱིག་ཡྱིན། ལྩོ་ཤས་གྩོང་ངྩོས་ལ་ཕ་རན་སྱིའྱི་དསུ་དབེ་
ཀྱི་རྩོམ་སྒྱིག་པས་མ་འྩོངས་པར་བུད་མེད་རྟནེ་ཅན་གྱི་
ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ཡང་སྱིད་འབྱུང་སྱིད་དམ། ཞསེ་འདྱི་
སབྐས། ངྩོས་ཀྱིས། ངསེ་པར་ད་ུཕབེས་སྱིད་པ་རེད། 
ཅསེ་ཞུས་རྒྱྱུ ་བྱུང་། ཅསེ་དང་། ད་ེབཞྱིན་མགྩོན་པ ྩོ་གང་
ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་བུད་མེད་ཚྩོར་རང་བཞྱིན་ལྷན་སྐྱསེ་
སུ་བམས་བརའེྱི་ནསུ་པ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡྩོད་སྟབས། བུད་



༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 12

མེད་རྣམས་ནས་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་གསྩོའྱི་ལམ་ལུགས་ནང་
ལེགས་བཅྩོས་གནང་རྒྱྱུའྱི་འགན་འཁྲྱི་འཕར་མ་བཞེས་
དགྩོས་པ་དང་། ད་ེལརྟ་གནང་ཚེ་མ་འྩོངས་པར་འཛམ་
གླྱིང་འདྱིའྱི་ཐྩོག་བམས་སྙྱིང་ར་ེལནྡ་པའྱི་འགྩོ་ཁྲྱིད་མང་པ ྩོ་
ཐྩོན་གྱི་རེད། ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། ༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་མ་ཡུམ་དམ་པའྱི་བཀའ་དྱིན་དན་གསྩོ་
མཛད་པ་དང་འབལེ་ཨ་མ་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་
འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་ཡྩོངས་ལ་བམས་བརའེྱི་རྱིན་ཐང་སླ ྩོབ་
མཁན་ཐྩོག་མ་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་སྐ ྩོར་སྩོགས་བཀའ་སྩལ། 
སྐབས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཁྩོར་ཡུག་སུང་སྐྱྩོབ་
དང་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་དགྩོས་སྐ ྩོར་ཡང་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད།
 ཕྩོགས་མཚྱུངས་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་ཁུལ་དརེ་
རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ Friends of the Dalai Lama 

ཞེས་པའྱི་གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚྩོགས་པ་དའེྱི་ངྩོ་དབེ་
བརྒྱྱུ ད་ཨ་རྱིའྱི་གསར་འགྩོད་པ་དང་ལས་འགུལ་བ། 
རྩོམ་པ་པ ྩོ་གྲགས་ཅན་ Maria Schriver ལགས་
ཀྱིས་ཐད་གཏྩོང་བཅར་འདྱི་ཁག་གཅྱིག་ཞུས་ཡྩོད་པ་
དང་། སབྐས་དརེ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་དངེ་
སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐྩོག་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་
མང་དག་གཅྱིག་གྱི ་གཞྱི ་ར་གཙྩོ ་བ ྩོ་ནྱི་རང་ད ྩོན་གཙྩོ ་
བཟུང་དང་འཁྩོན་འཛྱི ན་སྩོགས་དབང་གྱི ་བྱུང་བཞྱིན་
ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སྩལ་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག དཀའ་ངལ་ད་ེ
དག་སེལ་ཆེད་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ལནྷ་སྐྱསེ་སུ་ཡྩོད་
པའྱི་བམས་སྙྱིང་ར་ེདང་བར་ེསེམས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་བ་
མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་
དགྩོས་ལུགས་བཀའ་སྩལ་ཡྩོད་པ་བཅས།།

༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་ཆྩོས་
དང་སངས་རྒྱས་སནྨ་ལའྷྱི་བཀའ་དབང་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་ཁ་ེ
ལྱི ་ཕ ྩོར་ནྱི་ཡ་མངའ་སྡའེྱི་གྲ ྩོང་ཁྱརེ་ཝ་ེསྱི་ཊྱི་མྱིན་སྱི་ཊར་
ད་ུགསར་ད་ུབཞངེས་པའྱི་ཝ་ེཐྱི་ནམ་ནང་པའྱི་དགྩོན་པ་ 
Dieu Ngu ནས་ཇྱི་ལརྟ་གདན་ཞུའྱི་གསྩོལ་འདབེས་
ཞུས་པར་བཀའ་བཞསེ་ལེགས་པར་ཐྩོབ་སྟ།ེ བཀའ་ཆྩོས་
དང་སངས་རྒྱས་སནྨ་ལའྷྱི་བཀའ་དབང་སྩལ་ཡྩོད།
 ད་ེཡང་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ཝ་ེཐྱི་ནམ་
ནང་པའྱི་དགྩོན་པ་གསར་པར་ཆྱིབས་སྒྱུ ར་བསྐྱངས་
སབྐས་དགྩོན་པ་དའེྱི་མཁན་པྩོ་ Thich Vien Ly 

ལགས་དང་། ཁྩོང་གྱི་སྤུན་མཆེད་ Thich Vien Huy 

ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་ཏ་ེབཞུགས་ཁྲྱིར་༸ཞབས་སྩོར་མཁྩོད་བསྟནུ། 
དརེ་འདསུ་ཝེ་ཐྱི་ནམ་དང་བྩོད་རྱིགས་དགེ་འདནུ་པ་
རྣམས་ལ་འཚམས་འདྱི་དང་འབལེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན། བར་ེབའྱི་སྤུན་ཟླ་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམ་པ། ངྩོས་རང་ད་ེརྱིང་
འདྱིར་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ ་དང་ཐུག་རྒྱྱུ ་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་དགའ་
པྩོ་བྱུང་། གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ངྩོས་ནས་ང་ཚྩོར་གྩོ་

སབྐས་འདྱི་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ང་
ཚྩོ ་ཚང་མ་ལུས་དང་སེམས་གང་གྱི་ཆ་ནས་འགྲྩོ་བ་མྱི ་
གཅྱིག་མཚྱུངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད།
 ངྩོས་རང་མྱི ་སུ་འད་ཞྱིག་དང་འཕད་སབྐས་
ང་ཚྩོ་ཚང་མ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན་བསམ་པ་
དན་གྱི་འདགུ ང་ཚྩོ་ཚང་མ་ཐྩོག་མར་མ་ནས་སྐྱསེ་པ་
དང་མཐར་མཆྱི ་སྟངས་སྩོགས་གཅྱིག་མཚྱུགས་ཡྱི ན། 
མའྱི་བམས་བར་ེནྱི་ཕུ་གུའྱི་འཚར་ལྩོངས་ལ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད།
 ཚན་རྱིག་པས་བརྟག་དཔྱད་བས་འབས་སུ་
གཞྱིས་རའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་བམས་བར་ེལནྡ་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ར་སྤྩོད་ཐུབ་ཡྩོད། ཆྩོས་ཁས་ལེན་མྱིན་ལ་
མ་ལྟ ྩོས་པར་སེམས་ཞྱི་བད་ེཡྩོང་རྒྱྱུའྱི་ཆ་རྐནེ་གཙྩོ་བ ྩོ་ད་ེ
བམས་བར་ེཆགས་ཡྩོད།
 གཞན་ཡང་དུས ་རྟག ་ ཏུ ་ཞེ ་སྡང ་དང ་
འཇྱིགས་སྣང་སྩོགས་ཀྱིས་གཞན་དབང་ད་ུའགྱུར་ནས་
བསདྡ་པ་ཡྱིན་ན། ཆགས་སངྡ་གྱི་བླ ྩོ་མ་རངུ་པ་ད་ེདག་
གྱིས་མྱིའྱི་ལུས་པ ྩོའྱི་ནང་ནད་སྔ ྩོན་འགྩོག་གྱི ་ནསུ་རས་ 



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

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཁ་ེལྱི ་ཕ ྩོར་ནྱི་ཡའྱི་ཁུལ་ད་ུགནས་སྡ ྩོད་བ ྩོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
ལྷ ྩོ་ཁེ་ལྱི ་ཕ ྩོར་ནྱི་ཡའྱི་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཉྱིན་གཉྱིས་
པའྱི་ཐྩོག་མར། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་བཞུགས་གནས་
མགྲྩོན་ཁང་ད་ུབ ྩོད་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚྩོགས་པས་ཇྱི་ལརྟ་
གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ་ཁུལ་དརེ་གནས་སྡ ྩོད་བ ྩོད་
མྱི ་ ༤༠༠ ཙམ་ལ་བངླ་ད ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ང་
ཚྩོའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་ནག་ནང་
འགྱུར་བ་ཏན་ཏན་འགྲྩོ་གྱི་རེད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པ་ཚྩོར་ཆ་
བཞག་ན་ང་ཚྩོས་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་གྱི་ཐྩོག་གཏན་འཁལེ་
ཏ་ེའགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། བར་སབྐས་ང་ཚྩོས་འྩོས་བསྡའུྱི་ལས་
རྱིམ་སབྐས་ཨ་རྱི ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ཆབ་སྱིད་པ་ཚྩོའྱི་ལད་
མྩོ་ཕན་བུ་བས་ཡྩོད། ཁ་ཐུག་དརེ་ཐལ་འཚྱུབ་ཕན་བུ་
ལངས་སྩོང་སྟ་ེད་ཆ་ཐལ་འཚྱུབ་ཚང་མ་འཇགས་ནས། 
ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་དང་ས་གཞྱི ་རུལ་དག་ཡྱི ན།  
ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ཚང་མ་བླ ྩོ་བད་ེཔ ྩོ་བྩོས། 
 ངྩོས་རང་ཆ་བཞག་ན་ཁ་སེང་སྨན་བཅྩོས་
ལ་ཕྱིན་རསེ་སནྨ་པས་གཟུགས་པྩོའྱི་མ་ར་ཧ་ཅང་ཡག་
པྩོ་འདགུ་ཟརེ་བྱུང་། སནྨ་བཅྩོས་བདེ་རྒྱྱུ ་ལས་ས་ླཔ ྩོ་
བྱུང་། ངྩོས་རང་བད་ེཐག་ཆྩོད་ཡྩོད། ན་ནྱིང་ངྩོས་

རང་རྒྱ་མྱིའྱི་སནྨ་པ་ཞྱིག་ཐུག་པ་རེད། ཁྩོང་གྱིས་ངྩོས་
ཀྱི་ར་དང་གདྩོང་ལ་བལྟས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་རསེ་
ཕྩོགས་བསྡ ྩོམས་དརེ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་དགུང་ལྩོ་བརྒྱ་
བཞུགས་པ་ལ་ཐ་ེཚྩོམ་མྱི ་འདགུ་ཅསེ་བརྩོད་བྱུང་། ཉ་ེ
ཆར་ལྩོན་ཌྩོན་གྱི་གནམ་ཐང་ད་ུཁྱྱུག་ཙམ་བསདྡ་སབྐས་
ངྩོས་ཀྱི་ངྩོ་ཤེས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ངྩོས་རང་ཐུག་ཏུ་བསླབེས་
པ་རེད། ཁྩོང་ཚྩོས་ངྩོས་ཀྱི་གདྩོང་ལ་བལསྟ་ནས་༸རྒྱལ་
བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་གདྩོང་ནྱི་ལྩོ་ངྩོ་དུག་ཅྱུ་ཙམ་གྱི་གདྩོང་བཟྩོ་
འད་འདགུ་ཅསེ་བརྩོད་བྱུང་།

 ད་ེལ་ྟབུའྱི་གཞྩོན་ཤ་དད་པྩོ་ཡྩོང་རྒྱྱུའྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་
གང་ཡྱི ན་སྐ ྩོར་འདྱི་སྐབས་ངྩོས་ཀྱི་རེད་མྩོ་དང་སྦྲགས་
ད་ེངའྱི་གསང་བ་རེད་ངྩོས་ཀྱིས་བཤད་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་
བརྩོད་པ་ཡྱིན། ངྩོས་ཀྱིས་ད་ེརསེ་ཁྩོང་ཚྩོར་གཞན་དག་
གང་ཡང་མེད། དངྩོས་གནས་དང་གནས་ངྩོས་རང་གྱི་
ཉམས་མྩོང་རང་གྱི་ཐྩོག་ནས་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེདགྩོས་རྒྱྱུ ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེཟརེ་
རྒྱྱུ ་ད་ེགླནེ་པ་དང་ལྐུག་པ་བས་ཏ་ེབསམ་བླ ྩོ་ད་ེཙམ་མ་
འཁྩོར་བར་བསདྡ་པ་མྱིན་པར། བསམ་བླ ྩོ་ཆ་ཚང་འཁྩོར་
ཏ་ེབཟང་ངན་གྱི་གནས་ཚྱུལ་རྒྱྱུ ་རྐེན་དང་བཅས་པ་ཆ་
ཚང་ཞྱིབ་ཚགས་པྩོ་ཤེས་པར་བས། འྩོན་ཀང་སེམས་
ཚྩོར་གྱི་རྱིམ་པ་མར་བབ་སྟ་ེསེམས་ལྷ ྩོད་ལྷ ྩོད་བསདྡ་ཐུབ་
རྒྱྱུ ། དརེ་གཞན་ཕན་གྱི་བང་ཆྱུབ་སེམས་ཞསེ་པས་ཧ་
ཅང་ཕན་གྱི་འདགུ རྟནེ་འབྱུང་གྱི་ད་ེཁྩོ་ན་ཉྱིད་ཟརེ་
བའྱི་ལ་ྟབས་ཧ་ཅང་ཕན་ཐྩོགས་འདགུ གང་ལརྟ་སེམས་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཐྩོག་ནས་སེམས་ཀྱི་ཁམས་ཤེས་པའྱི་
ཐྩོག་ནས་རྣམ་རྟ ྩོག་འད་མྱིན་སྐྱ་ེསྐབས་དརེ་གཉནེ་པ ྩོ་
བསྟནེ་སྟངས་ཤེས་སྐབས་དསེ་སེམས་ཀྱི་ཞྱི ་བད་ེཡྩོང་
བར་གཙྩོ་བ ྩོ་དསེ་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ སེམས་
ཀྱི་ཞྱི ་བདསེ་གཟུགས་པྩོའྱི་གཞྩོན་ཤ་ད ྩོད་པ ྩོ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ད་ེ

immune systems ཞསེ་པ་ད་ེཉམས་རུྒད་ད་ུཕྱིན་
ནས་ལུས་པ ྩོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཉམས་རུྒད་འགྲྩོ་བ་དང་
ནད་ཀྱི་ལམ་སེང་མནར་ཉནེ་ཡྩོད་པ་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེ
ལས་ལྡ ྩོག་སྟ་ེགལ་ཏ་ེགཞན་ལ་བམས་བར་ེསྤལེ་བ་ཡྱིན་
ན་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་འཕལེ་ཞྱིང་སེམས་ནང་ཞྱི་བད་ེཡྩོང་བཞྱིན་
ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ལུས་ཡང་བད་ེཐང་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད།
སྩོ་སྩོའྱི་མྱི ་ཚེ་འདྱི་ད ྩོན་དང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། གཞན་ལ་ཇྱི་ཙམ་བར་ེབ་བས་ན་སྩོ་
སྩོའྱི་ལུས་པ ྩོ་བད་ེབ་དང་། སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་ཡྱིད་ཆེས་
བསླབེས་པ་བརྒྱྱུད། འཆམ་པྩོ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ། གྲྩོགས་པྩོ་མང་

བ་བཟྩོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད།
 ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་ཡར་རྒྱས་དང་འགྲན་རྩོད་ཀྱི་
དསུ་སབྐས་འདྱིར་བམས་བར་ེནྱི་འབལེ་བ་མེད་པ་ལ་ྟབུ་
སྣང་སྱིད། ཆྩོས་དད་མེད་མཁན་ཚྩོས་ནང་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་
བདརེ་ད ྩོ་སྣང་ད་ེཙམ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚྩོ་ཚང་མ་
འགྲྩོ་བ་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བམས་པ་དང་བར་ེབ་
དགྩོས་གནད་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་རསེ་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་རྒྱས་པ་ཞྱིག་སྩལ་ཡྩོད། ཕདེ་
ཡྩོལ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སངས་རྒྱས་སྨན་ལྷའྱི་རསེ་
གནང་སྩལ་ཡྩོད་པ་བཅས།།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
ཁ་ེལྱི ་ཕ ྩོར་ནྱི་ཡ་མངའ་སྡའེྱི་གྲ ྩོས་ཚྩོགས་སུ་

བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཁ་ེལྱི ་
ཕ ྩོར་ནྱི་ཡ་མངའ་སྡའེྱི་རྒྱལ་ས་སཀ་ར་མེན་ཏ ྩོར་ཡྩོད་
པའྱི་མངའ་སྡའེྱི་གཞུང་འབལེ་སྣ་ེལེན་ཁང་ད་ུ༸ཞབས་
སྩོར་འཁྩོད་སབྐས། མངའ་སྡའེྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་ཇ་ེརྱི་བྷ ྩོ་རྩོན་ 
Jerry Brown སྟངེ་ཞལ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཕབེས་བསུའྱི་
སྣ་ེལེན་ཞུས་འདགུ ད་ེནས་ཉྱིན་གུང་ལགྗས་སྨྱིན་ལནྷ་
བཞེས་སབྐས་ཁེ་ལྱི ་ཕ ྩོར་ནྱི་ཡ་མངའ་སྡའེྱི་གྲ ྩོས་ཚྩོགས་
ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་ Anthony Rendon མཆྩོག་དང་
མངའ་སྡ་ེགྲ ྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་མའྱི་འཐུས་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་
ལནྷ་ཞུགས་གནང་ཡྩོད།
 ད་ེནས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་མངའ་
སྡའེྱི་གྲ ྩོས་ཚྩོགས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་སབྐས་ས་གནས་བྩོད་མྱི ་
རྣམས་ཀྱིས་ལུས་ལ་གཟབ་མཆྩོར་ལེགས་པར་སྤས་ཏ་ེ
ལག་ཏུ་བ ྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྩོགས་ཐྩོགས་ནས་ཕབེས་བསུ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད། ད་ེརསེ་མངའ་སྡའེྱི་གྲ ྩོས་ཚྩོགས་
ནང་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག་གྲྩོས་
ཚྩོགས་གྩོང་འྩོག་གཉྱིས་ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་

ཚང་འཛྩོམས་ཐྩོག་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ནས་འད་ཆགས་
པྩོ་ད་ེའད་བ་རྒྱྱུ ར་དགའ་པྩོ་མེད་སྐ ྩོར་འགྲལེ་བརྩོད་
མཛད་པ་དང་སྦྲགས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། བཀུར་འྩོས་
ཚྩོགས་གཙྩོ་རྣམ་པ་དང་སྤུན་ཟླ་ཕ ྩོ་མྩོ་ཚྩོ། གཞྱི་རའྱི་ང་
ཚྩོ ་ཚང་མ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཡྱི ན་
པ་དང་། ང་ཚྩོ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཚང་མ་ཁྱྱིམ་ཚང་
གཅྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་ལུས་སེམས་དང་། 
སེམས་ཚྩོར་གང་གྱི་ཆ་ནས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་
མཚྱུངས་ཡྱིན། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་
འཚྩོ་དགྩོས་པའྱི་སེམས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། འགྲྩོ་བ་
མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་
གྩོ་ལ་སྤྱིའྱི་བད་ེད ྩོན་ཆེད་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན། སྩོ་སྩོ་རང་ཉྱིད་ལ་གཅསེ་སྐྱྩོང་བདེ་རྒྱྱུ ་ནྱི་
རང་བཞྱིན་ལནྷ་སྐྱསེ་སུ་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ང་ཚྩོ་ཚང་མ་
སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་འཚྩོ་དགྩོས་པར་བརྟནེ། སྩོ་སྩོ་
རང་ཉྱིད་ལ་གཅེས་སྐྱྩོང་བདེ་རྒྱྱུ འྱི་ཐབས་ལམ་བཟང་
ཤྩོས་ནྱི་ང་ཚྩོ ་ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གཅེས་
སྐྱྩོང་བདེ་དགྩོས།

འདྱི་ལརྟ་རེད་ཅསེ་བརྩོད་པ་ཡྱིན། 
 ཁྱདེ་རང་ཚྩོ ་སྤ ྩོ་རྩོ་ཆགས་ཚར་མཁན་ད་ེཚྩོ ་
ད་ེཙམ་བདེ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། སྤ ྩོ་རྩོ་མ་ཆགས་མཁན་
ཚྩོ་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེཡག་པྩོ་བྱུང་ན་ཕ ྩོ་གསར་མྩོ་གསར་
གྱི་གདྩོང་ད་ེཡུན་རྱིང་བསདྡ་ཀྱི་རེད། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ས་
ཁུལ་གང་ད་ུབསདྡ་ཀང་བྩོད་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་
འད་ུཤེས་ད་ེམ་བལ་བར་བྩོད་སྤྱི་པའྱི་ལ་རྒྱ་དང་། བྩོད་
རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱིས་ད་བར་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་སྟ་ེཆབ་
སྱིད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བ ྩོད་དམུ་བུར་ཕྱིན་ཡྩོད་ཀང་། བྩོད་
ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི ་ཐྩོག་ནས་མྱི ་རབས་ནས་
མྱི ་རབས་ལྩོ་སྟ ྩོང་ཕག་ལགྷ་གྱི་རྱིང་བ ྩོད་ཆྩོལ་ཁ་གསུམ་
ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱི་བ ྩོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བདག་པྩོ་བརྒྱབ་སྟ་ེ
བསདྡ་པ་རེད། ང་ཚྩོས་ཀང་ད་ེད་ེབཞྱིན་གཟབ་གཟབ་
བྩོས་ཨང་། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འབྩོད་སྒ་སྒྩོག་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་
རེད། འྩོན་ཀང་གཙྩོ་བ ྩོ་དསུ་རྒྱྱུན་ལནྡ་ནས་སྩོ་སྩོ་བ ྩོད་མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆྩོས་ད་ེསྩོ་སྩོའྱི་གྩོམས་གཤྱིས་ལ་འཇགས་
པ་བདེ་དགྩོས། བྩོད་པ་ཞསེ་བརྩོད་སབྐས་དཔ་ེམཚྩོན་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་བདེ་དགྩོས། གཞན་བར་སབྐས་བ ྩོད་པ་
ནང་ཁུལ་གསྩོད་རེ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་བྱུང་ཡྩོད། (དྱིལྱིར་བྱུང་
བའྱི་ད ྩོན་རྐནེ་) ད་ེཚྩོ་གྲས་ཁག་མེད། འྩོན་ཀང་སྐྱྩོན་
ད་ེསྐྱྩོན་ད་ུམཐྩོང་བའྱི་སྒ ྩོ་ནས་ད་ེལྟ་བུ་མྱི ་ཡྩོང་བའྱི་སྔ ྩོན་
འགྩོག་ད་ེརྒན་པ་ཚྩོས་གཞྩོན་པ་ཚྩོར་བསབླ་ཡྱིན་ནའང་
རེད། ཡང་ན་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ནང་ཚགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
གང་ལརྟ་ང་རང་ཚྩོ་ཞྱི་བད་ེབག་དང་ལནྡ་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་
ཤྱིག་ཡྱིན་པ་ད་ེགསྩོན་གནས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་
རེད། ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་ཨ་རྱིའྱི་ལྷ ྩོ་ཁ་ེལྱི ་ཕ ྩོར་ནྱི་
ཡ་མངའ་སྡའེྱི་ཝསེ་མྱི ་ནྱིས་ཊར་ Westminster ཞསེ་
པའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ནང་གསར་ད་ུབཞེངས་པའྱི་ཝེ་ཐྱི་ནམ་
ནང་པའྱི་དགྩོན་པ་ Dieu Ngu དབུ་འབདེ་ཀྱི་མཛད་
སྒ ྩོར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏ་ེཁུལ་དརེ་ཡྩོད་པའྱི་ཝེ་ཐྱི་
ནམ་ གཞྩོན་སྐྱསེ་ཚྩོར་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་བདེ་དགྩོས་
པ་དང་། ལགྷ་པར་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་པ་འདྱི་ཞྱི་
བདའེྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་ཏུ་བསུྐན་རྒྱྱུར་གཞྩོན་སྐྱསེ་ཚྩོར་
འགན་འཁྲྱི་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད། །



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

 ང་ཚྩོའྱི ་དབར་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི ་རྱིགས། 
ཆྩོས་ལུགས་སྩོགས་མྱི ་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་ཕན་བུ་ཡྩོད་པ་
ད་ེདག་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། ང་
ཚྩོ་ཐྩོག་མར་མ་ནས་སྐྱསེ་སྟངས་དང་མཐར་འཆྱི ་སྟངས་
སྩོགས་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཆགས་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་སྐྱསེ་པའྱི་
ཉྱིན་ནས་མའྱི་བམས་བརརེ་བརྟནེ་ནས་འཚར་ལྩོངས་
བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་གཞྱི་རའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་
ལྷན་སྐྱེས་རང་བཞྱིན་ད་ེབམས་བརེ་ལྡན་པ་ཡྱི ན་པ་
བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ནས་ར་འཕྩོད་བྱུང་ཡྩོད། གལ་ཏ་ེ
མྱིའྱི་ལནྷ་སྐྱསེ་རང་བཞྱིན་ད་ེཁྩོང་ཁྲྩོ་སྩོགས་ཉ ྩོན་མྩོངས་
པའྱི་གཞན་དབང་ཡྱིན་ན་རེ་བ་རྒྱག་ས་མེད། ང་ཚྩོར་
འཛམ་གླྱིང་འདྱི་ཞྱི ་བད་ེལྡན་པ་ཞྱིག་བསུྐན་ཐུབ་རྒྱྱུ འྱི་
རེ་བ་ཡྩོད་པར་བརྟནེ་ང་ཚྩོས་དརེ་འབད་བརྩོན་བདེ་
བཞྱིན་ཡྩོད། མྱི ་ཚེ་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་འབྱུང་བར་
ནང་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེདགྩོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན། ཕྱི་
དངྩོས་པ ྩོའྱི་མཐུན་རྐནེ་གཅྱིག་པ ྩོས་མྱི ་ཚེ་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་
པ་ཞྱིག་སུྐན་ཐུབ་པའྱི་ངསེ་པ་མེད། གལ་ཏ་ེབམས་
བརེས་ཕྱུག་པའྱི་དབུལ་ཕ ྩོངས་ཤྱིག་ཡྱི ན་ནའང་མྱི ་ཚེ་
བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་སྐྱལེ་ཐུབ། བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་ར་བ་ནྱི་
བམས་བར་ེཡྱིན་སྟབས་ང་ཚྩོ ་ཚང་མས་ནང་སེམས་ཀྱི་
རྱིན་ཐང་གྩོང་སྤལེ་གཏང་རྒྱྱུར་ད ྩོ་སྣང་མང་ཙམ་སྤད་
དགྩོས། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་གྱི་ཆྩོས་ལུགས་གཙྩོ་ཆེ་
བ་ཚང་མར་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་རྣམས་བམས་བར་ེལནྡ་
པ་ཞྱིག་ཏུ་བསུྐན་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་
རྟནེ་དགྩོས་པའྱི་སེམས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། གཞན་
ཕན་གྱི་ལ་ྟབ་ད་ེརང་བཞྱིན་ལནྷ་སྐྱསེ་སུ་ཡྩོད། ཅསེ་དང་། 
ད་ེབཞྱིན་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ཆྩོས་ལུགས་
མཐུན་སྒྱིལ་སྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་བཀའ་ སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད། ད་ེ
རསེ་མངའ་སྡའེྱི་གྲ ྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམས་དང་སྐ་ུ
པར་ལནྷ་སྒྩོན་མཛད། ད་ེནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཨ་རྱིའྱི་ 
Salt Lake City གྲྩོང་ཁྱརེ་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་
སྐབས་བ ྩོད་རྱིགས་རྣམས་ཀྱིས་གྲྩོ་སྩོ་ཕ་ེམར་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་ཏ་ེཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད་འདགུ་
པ་བཅས།།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བམས་བར་ེདང་ཀུན་ཁྱབ་
འགན་ཁུར་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཨ་རྱིའྱི་
ཡུ་ཊ་མངའ་སྡའེྱི་སྩོལ་ཊྱི་ལེཀ་ Salt Lake City གྲྩོང་
ཁྱརེ་ད་ུཡྩོད་པའྱི་ཡུ་ཊ་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་ 
Huntsman Cancer Institute ཞསེ་པའྱི་སནྨ་ཁང་
ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སབྐས་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི་ཚྩོགས་
གཙྩོ་ཌ་ེཝྱིད་པར་ཤྱིང་ David Pershing ལགས་
དང་སནྨ་ཁང་དའེྱི་ངསེ་སྟ ྩོན་པ་ཌྩོག་ཊར་མེ་རྱི ་བྷགེ་ཀར་
ལེ་ Dr Mary Beckerle ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་
ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་ཞུས་འདགུ སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་སནྨ་ཁང་དའེྱི་སནྨ་པ་དང་། སནྨ་ཞབས་པ། 
ནད་པ་དག་སྐྱདེ་བྱུང་བ་ཁག་གཅྱིག་སྩོགས་ལ་མཇལ་ཁ་
དང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ན་ཚ་ནྱི་ང་ཚྩོའྱི་མྱི ་ཚེའྱི་ཆ་
ཤས་ལ་ྟབུ་ཆགས་ཡྩོད། མྱི ་ཚྩོས་སནྨ་ཁང་ནང་ནད་གསྩོ་
བའྱི་ཆེད་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། མྱི ་གཞན་ལ་བམས་སྐྱྩོང་
བདེ་རྒྱྱུ ་ནྱི་བང་ཆྱུབ་སེམས་དཔའྱི་ཉམས་ལེན་ཡྱིན་པས་
ད་ེལརྟ་གནང་མཁན་ཚྩོར་ངྩོས་ཀྱིས་བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་
བཞྱིན་ཡྩོད།

 སྐན་ནད་ནྱི་ནད་གཞྱི་ཉནེ་ཚབས་ཆེ་བ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་རྣམ་པ་ཚྩོས་ནད་པ་ཚྩོར་ནད་
གཞྱི་ད་ེབཅྩོས་ཐབས་གནང་བཞྱིན་པ་ད་ེནྱི་ཧ་ཅང་ཡག་
པྩོ་རེད། ར་བའྱི་ནད་གཞྱི་དག་སྐྱདེ་ཡྩོང་བར་རེ་བ་
མ་བརླག་པའྱི་ཐྩོག་ནས་གནས་ཐུབ་པ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱིན། 
འྩོན་ཀང་དའེྱི་ཐྩོག་སནྨ་པའྱི་ཀུན་སླ ྩོང་གྱིས་ཁྱད་པར་བཟྩོ་
བཞྱིན་ཡྩོད། དསུ་རྒྱྱུན་བ ྩོད་པ་ཚྩོས། སནྨ་པ་མཁས་ཀང་
ཀུན་སླ ྩོང་བཟང་པྩོ་མེད་ན། ཁྩོས་སྤད་པའྱི་སནྨ་དསེ་ད་ེ
ཙམ་ཕན་ཐྩོགས་མེད། གལ་ཏ་ེསནྨ་པ་ད་ེཙམ་མྱི ་མཁས་
ཀང་ཀུན་སླ ྩོང་བཟང་པྩོ་ཡྩོད་ན། ཁྩོའྱི་སནྨ་ད་ེཕན་ཐྩོགས་
ཧ་ཅང་ཡྩོད། ཅསེ་བརྩོད་སྩོལ་ཡྩོད། གལ་ཏ་ེསནྨ་པ་
དང་སནྨ་ཞབས་པ་ཚྩོས་ནད་པར་སནྨ་བཅྩོས་བདེ་སབྐས་
ངྩོ་ནག་པྩོ་དང་བམས་བརེའྱི་འད་ུཤེས་མེད་པའྱི་རྣམ་
འགྱུར་མཐྩོང་དསུ་ནད་པར་ལྷ ྩོད་ལྷ ྩོད་ཡྩོང་རྒྱྱུ འྱི་ཚབ་
ལ་དངངས་སྐག་སྐྱསེ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་ངྩོས་རང་ལ་དངྩོས་སུ་
ཉམས་མྩོང་བྱུང་། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་མགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་སནྨ་ཁང་དརེ་སནྨ་བཅྩོས་བདེ་
བཞྱིན་པའྱི་ནད་པ་ཁག་གཅྱིག་ལ་མཇལ་ཁ་དང་སེམས་
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གསྩོ་མཛད་ཡྩོད།
 ད་ེརེས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་བཞུགས་གནས་
མགྲྩོན་ཁང་ད་ུཡུ་ཊ་མངའ་སྡའེྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་གྷ་ེརྱི་ཧར་བརྷ་
ཊྱི་ Gary Herbert མཆྩོག་སྟངེ་ཞལ་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་
གཙྩོས་སྐ་ུམགྲྩོན་ ༢༥༠ ཙམ་དང་ལནྷ་ཉྱིན་གུང་ལགྗས་
སྨྱིན་ལནྷ་བཞསེ་མཛད་གུྲབ་མཚམས། མངའ་སྡའེྱི་སྱིད་
སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་
འཚྩོ ་བཞྱིན་བཞུགས་པའྱི་མཐུན་འབལེ་གྱི་དཔ་ེམཚྩོན་
ཡྱིན་ཞསེ་ངྩོ་སྤྩོད་མཛད་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག མགྩོན་པ ྩོ་
གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་གནང་ཡྩོང་བའྱི་
གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་རསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་
ལ་སྐད་ཆ་ཤྩོད་རྒྱྱུ འྱི་གྩོ་སྐབས་ནམ་བྱུང་ལ་ངྩོས་ནས་
དརེ་འདསུ་མང་ཚྩོགས་ལ་སྤུན་ཟླ་ཕ ྩོ་མྩོ ་ཞེས་འབྩོད་
ཀྱི་ཡྩོད། ང་ཚྩོས་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་གྱི་མྱི ་ཐརེ་
འབུམ་བདནུ་ཚང་མ་སྩོ་སྩོའྱི་སྤུན་མཆེད་ཡྱིན་བསམས་
ན། དཀའ་ངལ་མང་པྩོ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེལ་འགྲྩོ་
གྱི་རེད། གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ང་ཚྩོ་ཚང་མ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་
རྱིགས་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཆགས་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་ཚང་མས་མྱི ་
ཚེ་བད་ེསྐྱྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་སྐྱལེ་འདྩོད་ཡྩོད་པ་བཞྱིན། ད་ེ
ལརྟ་འདྩོད་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཡང་གཅྱིག་མཚྱུངས་སུ་ཡྩོད། 
ཅསེ་དང་། ད་ེབཞྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་མགྩོན་པ ྩོ་
གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་༸སྐུའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་འགན་
གཙྩོ་བ ྩོ་གསུམ་གྱི་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་གཟབ་རྒྱས་སྩལ་ཡྩོད།
 ཕདེ་ཡྩོལ་ཡུ་ཊ་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་
གྱི ་ཚྩོགས་གཙྩོ ་ཌེ་ཝྱིད་པར་ཤྱིང་ལགས་ཀྱིས་མགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ནས་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་བཟང་ཕྩོགས་
སུ་འགྱུར་རྒྱྱུ འྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རསེ་ལ་ཆེ་བསྟ ྩོད་
མཚྩོན་ཆེད་ President’s Medal ཞསེ་པ་འབུལ་
ལམ་ཞུས་ཡྩོད།  ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཡུ་ཊ་གཙྱུག་
ལག་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་དགེ་ལས་སླ ྩོབ་ཕུག་དང་མང་
ཚྩོགས་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་ ༡༢༠༠༠ ཙམ་ལ་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་རྱིགས་ཕལ་ཆེར་འདས་པའྱི་
ལྩོ་ཧ་ལམ་སྟ ྩོང་ཕག་གཉྱིས་ཙམ་བཤད་ཆྩོག་གྱི་རེད། ད་
ལྟའྱི་དསུ་ཚྩོད་འདྱི་མྱི ་རྱིགས་རྱིག་གཞུང་དང་བཅས་
པ་ཆག་འཇྱིག་གྱི་མཚམས་སུ་སླབེ་པའྱི་དསུ་ཚྩོད་ཞྱིག་

ཆགས་པ་རེད། ང་ཚྩོའྱི་མྱི ་རབས་འདྱི་དངྩོས་གནས་
དཀའ་ངལ་ཆེན་པ ྩོ་དང་གཉན་འཕང་ཅན་གྱི་དསུ་ཚྩོད་
ལ་སྐྱསེ་པའྱི་མྱི ་རབས་ཤྱིག་རེད། ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་
བསལ་བླ ྩོ་བཏང་ན་ང་ཚྩོས་དངྩོས་གནས་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་
སྙྱིང་སྟ ྩོབས་དང་རྣམ་དཔྱྩོད་སྟ ྩོན་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་བྱུང་བ་
རེད། ད་ེས་ྔབ ྩོད་ལ་ར་བའྱི་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་དང་རྣམ་དཔྱྩོད་
ཡྩོད་རེད་ད་ེཆྱུང་ཙག་ལ་མགྩོ་འཁྩོར་ནས་ང་རང་ཚྩོ ་
ནང་ཁུལ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ནང་རུང་ཏ ྩོག་ཙམ་
བཏང་ནས་ད་ེལརྟ་སྡ ྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད།
 ད་ེབཞྱིན་ཆྩོས་ལུགས་ཐྩོག་ནས་ཀང་གཅྱིག་
གྱིས་གཅྱིག་ལ་ནང་རངུ་ཕན་བུ་གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། བ་ླ
མ་སྐྱསེ་བུ་དམ་པ་ད་ེའདས་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་མཐུ་
བསྐྱྩོན་རེས་བས་ཏ་ེཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ ྩོ་ད་ེཙམ་མེད་
པར་ཆྱུང་ས་ནས་སྩོ་སྩོའྱི་དགྩོན་པ་དང་བ་ླབང་ད་ེའདའྱི་
ཐྩོག་ནས་མཚྩོན་ཆ་བདེ་སྤྩོད་བདེ་ཀྱི་མེད་ནའང་ད་ེལརྟ་
བྱུང་བ་རེད། ང་ཚྩོ་གཉན་འཕང་གྱི་དསུ་ཚྩོད་འདྱི་བ ྩོད་
རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་བ ྩོད་མྱི ་ས་ཡ་དུག་འདྱི་ཕལ་ཆེར་གཉྱིད་
ལས་བངླས་པའྱི་བཟྩོ་འད་བ ྩོ་ཆགས་སྩོང་། མཁྱནེ་སྩོང་
ངམ། འཛམ་གླྱིང་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་འགྲྩོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་
ངྩོས་ཀྱིས་སབྐས་རེ་བསྟན་བཤྱིག་བངླས་ནས་བཤད་ཀྱི་
ཡྩོད། ད་ེས་ྔབ ྩོད་ལ་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པ་ཚྩོས་མགྩོ་བཏུམ་ནས་
གཡས་གཡྩོན་ད་ུགང་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་མེད་ད ྩོ་སྣང་ཁྱྩོན་ནས་
མེད་པར་སྡ ྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ཆ་ང་ཚྩོ་གནས་ཚྱུལ་ཧ་ཅང་
ཐབས་སྡགུ་འྩོག་འཛམ་གླྱིང་ཕྱི་ལ་ཐྩོན་པ་རེད། དརེ་
བརྟནེ་གནས་ཚྱུལ་མང་པྩོ་ཞྱིག་མཐྩོང་གྱི་ཡྩོད། འདྱིས་
ང་ཚྩོའྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་དང་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་སྟ ྩོན་རྒྱྱུ ་དང་། སྙྱིང་
སྟ ྩོབས་འདྱི་དངྩོས་སུ་ལག་ལེན་འགེལ་རྒྱྱུ འྱི་དསུ་ཚྩོད་
ལ་སླབེ་ཡྩོད་པར་བརྟནེ། ང་ཚྩོའྱི་མྱི ་རབས་འདྱི་ཕྩོགས་
གཅྱིག་ནས་བསམ་བླ ྩོ་གཏང་ན། དངྩོས་གནས་ལས་
ངན་བསགས་པའྱི་མྱི ་རབས་བཟྩོ་འད་བ ྩོ་རེད་ད།ེ ཕྩོགས་
གཞན་ཞྱིག་ནས་བསམ་བླ ྩོ་གཏང་ན།   བྩོད་མྱི ་རྱིགས་
ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་དངྩོས་གནས་དང་གནས་སུང་
སྐྱྩོབ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། སུང་སྐྱྩོབ་ཙམ་མ་ཟད་སརླ་གསྩོ་དང་
། སརླ་གསྩོ་དའེང་བ ྩོད་པ་གཅྱིག་པུར་མ་ཡྱིན་པ། འཛམ་
གླྱིང་ཡང་སྟངེ་འདྱིའྱི་སངྒ་གང་ཙམ་ཕན་ཐྩོགས་བདེ་ཐུབ་

རྒྱྱུའྱི་དསུ་ཚྩོད་སྟངེ་སླབེས་ཡྩོད། ངྩོས་ལ་ཆ་བཞག་ན།   
ངྩོས་རང་བ ྩོད་པ་ཞྱིག་རེད། འདས་པའྱི་ཉམས་མྩོང་ད་ེ
ལརྟ་གསྩོག་ཡྩོང་དསུ་ད་ཆ་ངྩོས་རང་དངྩོས་གནས་དང་
གནས་གདངེ་ཚྩོད་ལ་ྟབུ་སྐྱ་ེགྱི་འདགུ བྩོད་པའྱི་ཤེས་ཡྩོན་
ནང་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་པའྱི་བམས་པ་
དང་བར་ེབ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཚྩོ་ཇྱི་ལརྟ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་སྤྩོད་དགྩོས་ཀྱི་
ཡྩོད་མེད་དང་། ལག་ལེན་ཇྱི་ལརྟ་འགལེ་དགྩོས་མྱིན། 
འགལ་རྐེན་ཞེ་སྡང་ལ་གཉནེ་པ ྩོ་གང་འད་སྟ ྩོན་དགྩོས་
མྱིན་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ང་ཚྩོའྱི་གཞུང་ནང་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ཆྩོས་
ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་ད་ུམ་བཞག་པར་མཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་མཁྩོ་
བ་ཞྱིག་རེད་འདགུ་ལ་མཁྩོ་བ་འདྱི་ངྩོ་ཤེས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་
འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་ཐུབ་པའྱི་བསམ་
བླ ྩོ་གཏང་རྒྱྱུའྱི་དསུ་ཚྩོད་སླབེ་འདགུ ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པ་ཚྩོས་
ད་བར་ཧུར་ཐག་བས་པ་རེད། ད་དངུ་ཡྱིན་ནའང་ཚང་
མས་ཧུར་ཐག་བྩོས། སྙྱིང་སྟ ྩོབས་སྐྱ།ེ གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་
ཆེའྱི་མྱི ་མང་ད་ེདག་དཀའ་ངལ་ད་ེའདའྱི་འྩོག་དངྩོས་
འབལེ་ལགྷ་བསམ་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་འགྱུར་བ་མེད་པར་སྡ ྩོད་
བཞྱིན་ཡྩོད། མྱི ་རབས་གསུམ་པ་བཞྱི་པར་སླབེ་བཞྱིན་
ཡྩོད།
 ལྔ་བཅྱུ་ང་གྲངས་ནས་དསུ་ད་ལྟ་བར་མྱི ་
རབས་ཁ་ཤས་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་རེད། དངྩོས་གནས་དང་
གནས་བྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་འདྱི་འགྱུར་བ་
མེད་པར་གནས་བཞྱིན་འདགུ བྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སདྐ་
ཡྱིག་དང་། རྱིག་གཞུང་། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ཞསེ་
སྨ ྩོན་ལམ་རྒྱག་པ་དང་། འདྩོན་པ་འདྩོན་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་རེད། 
སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའྱི་ལ་ྟགུྲབ་འདྱི་
ཕལ་ཆེར་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པས་བ་ླསྩོག་རེད། ཅསེ་བརྩོད་ཐུབ་
རྒྱྱུ ་རེད་འདགུ བྩོད་པར་རང་བཞྱིན་གྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་ཡྩོད་
པ་འདྱི་རྒྱ་གར་མཁས་པའྱི་གཞུང་ད་ེདག་རྱིགས་པའྱི་
ལམ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་། རྱིགས་
པའྱི་ལམ་ལ་བརྟནེ་ནས་རད་གཅྩོད་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེའད་ཡྩོད་
པ་ཞྱིག་འདགུ ང་ཚྩོ་ཚང་མ་བ ྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། 
ང་ཚྩོ ་སྔ ྩོན་གྱི་མེས་པ ྩོ་ཚྩོས་དཀའ་ལས་བསྐྱྩོན་ནས་ང་
ཚྩོར་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་། ལ་ྟགུྲབ། ཆྩོས་ད་ེལ་ྟགུྲབ་
གཞྱི་མར་བཞག་པའྱི་ཆྩོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ད་ེའདའྱི་
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རྱིག་གཞུང་དང་ལ་ྟགུྲབ་ཟརེ་ན་མྱི ་འདགུ གཏྱིང་ཟབ་
ཡྩོད་པ་འདྱི་ང་ཚྩོས་བདག་པ ྩོ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ ྩོ་རེད། སྩོ་སྩོའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སྤ ྩོབས་པ་སླབེ་རྒྱྱུ ་ཏན་ཏན་
འདྱིའྱི་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་གྱི་འདགུ འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཡྱིན་
ནའང་ཕན་ཐྩོགས་བདེ་ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་ཡྩོད། དའེྱི་
ར་བ་ལ་ྟབུ་བ ྩོད་ཡྱིག་རེད་འདགུ ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་གཞྩོན་
སྐྱསེ་ཚྩོས་བ ྩོད་ཡྱིག་ཐྩོག་ད ྩོ་སྣང་བྩོས། ཆྩོས་ལ་དད་
པ་ཡྩོད་ནའང་རེད་མེད་ནའང་རེད། དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་
མཁས་པ་ཚྩོས་གསུངས་པའྱི་ལ་ྟགུྲབ་དང་ཚད་མ་རྱིག་པ་
འདྱི་ད ྩོ་སྣང་བདེ་དགྩོས་པ་དང་ཤེས་དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད། 
མཁྱནེ་སྩོང་ངམ། ངྩོས་རང་ལྩོ་ ༨༡ བསླབེས་པའྱི་སྤ ྩོ་
ཞྱིག་རེད། ངྩོས་རང་སླ ྩོབ་ཕུག་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམས་པའྱི་
ཐྩོག་ནས་དསུ་ཚྩོད་ནམ་བྱུང་སབྐས་གཞུང་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་
ལ་ྟནས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ཁྱདེ་རང་
ཚྩོས་བླ ྩོ་སྐྱདེ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་དང་བླ ྩོ་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་ད་ེའདའྱི་
ཐྩོག་ད ྩོ་སྣང་བདེ་ན་ཡག་པྩོ་རེད།  བཀའ་འགྱུར་བསྟན་
འགྱུར་པ ྩོ་ཏྱི་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་མཆྩོད་གཤྩོམ་
ནང་ར་ཆེན་པ ྩོ་བས་ནས་སྒྱིག་རྒྱྱུ ་མ་རེད། སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་
རྒྱྱུའྱི་ཀླ ྩོག་དབེ་རེད། ད་ེདག་ཆ་ཚང་བསབླ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡྩོང་
གྱི་མ་རེད། འྩོན་ཀང་དའེྱི་ནང་ནས་གཞུང་བ་ེབག་པ་ད་ེ
འདར་དྩོ་སྣང་བྩོས། གྩོ་སྩོང་ངམ། ད་ེལརྟ་བྩོས། ངྩོས་
རང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཡྩོང་སྟ་ེཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ཐུག་རྒྱྱུ ་བྱུང་བར་
ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བྱུང་། ས་ཆ་འདྱིར་ཧ་ཅང་སྐྱྱིད་པ ྩོ་
འདགུ ཨ་རྱིར་ཡྩོད་པའྱི་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ Salt Lake ས་
ཆ་བདམས་པ་ན ྩོར་མྱི ་འདགུ ས་ཆ་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་བྱུང་
འདགུ ད་ེནས་གཟབ་གཟབ་དང་ཧུར་ཐག་བྩོས་ཨང་། 
ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད།།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཡུ་ཊ་ཁུལ་གྱི་བ ྩོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཡུ་ཊ་བ ྩོད་
རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚྩོགས་པས་ཇྱི་ལརྟ་གསྩོལ་འདབེས་ཞུ་
ད ྩོན་ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་ཐྩོབ་སྟ།ེ ཡུ་
ཊ་བ ྩོད་རྱིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་ཁང་གསར་
པའྱི་ནང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ད་ེརྱིང་ས་གནས་འདྱིར་
བ ྩོད་པ་མྱི ་ཉུང་བ་ཞྱིག་འཛྩོམས་འདགུ སྤྱིར་ངྩོས་ཀྱིས་
བསམ་ཚྱུལ་རྩོབ་ཙམ་ཁ་སང་བྩོད་པ་ཚྩོར་ཞུས་ཟྱིན་པ་
རེད། ངྩོས་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་བ ྩོད་པའྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་
གཞུང་ཟརེ་དསུ་ང་ཚྩོའྱི་བླ་སྩོག་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། 
གང་ལྟར་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཕྩོ་འགྱུར་འད་མྱིན་གང་བྱུང་
ཡྩོད་ནའང་། བྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སྩོ་སྩོའྱི་རྱིག་གཞུང་དང་། 
ཡྱི ་གེ་ད་ེལྩོ་སྟ ྩོང་ཕག་ལྷག་ནས་འཚྩོ ་བཞྱིན་པར་བརྟནེ། 
བྩོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཟརེ་དསུ་ང་ཚྩོ ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་གྱིས་
གཞས་གཏང་རྒྱྱུ ་དང་། འཆམ་བརྒྱག་རྒྱྱུ ་བཟྩོ་འད་བ ྩོ་ད་ེ
ཚྩོ་གྲས་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཆ་ཤས་རེད། འདྱིས་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་
པ་ནང་ཁུལ་ལ་འཁྲབ་པ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་འཛམ་གླྱིང་
སྤྱི་ལ་ཕན་ཐྩོགས་བདེ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མྱི ་འདགུ ངྩོས་
ཀྱིས་བ ྩོད་པ་ཚྩོར་འདྱི་ལརྟ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། བཀ་ཤྱིས་

ཞྩོལ་པ་འཁྲབ་རྒྱྱུ ་འདྱི་བ ྩོད་ནང་རྟ་བཞྩོན་པའྱི་སབྐས་སུ་
རྟ་སྒྩོག་མཁན་བཟྩོ་འད་བ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད། འདྱི་གར་མྩོ་ཊའྱི་
ནང་འགྲྩོ་གྱི་ཡྩོད་སྟབས་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མྱི ་འདགུ ད་
གྱིན་ངྩོས་ཀྱིས་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་པཎ་གུྲབ་བཅྱུ་བདནུ་སྐ་ུཐང་ཞྱིག་
སྤད་པ་ཡྱིན། ནམ་རྒྱྱུན་ངྩོས་ནས་ཆྩོས་ཚྩོགས་སྩོགས་
གལ་ཆེ་ཁག་ལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་པཎ་གུྲབ་བཅྱུ་བདནུ་སྐུ་ཐང་
སྤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེགང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ང་རང་ཚྩོ་བ ྩོད་པའྱི་
རྱིག་གཞུང་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལ་ྟགུྲབ། སངས་རྒྱས་
ཀྱི་ཆྩོས་དང་འབལེ་བའྱི་རྱིག་གཞུང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཆྩོས་ཞསེ་བརྩོད་དསུ་ཤུགས་ཆེ་བ་ད་ེལ་ྟགུྲབ་རེད་འདགུ 
དརེ་བརྟནེ་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཁྱེད་རང་ཚྩོ ་ཐུག་སྟབས། 
ཆྩོས་འབལེ་བས་ན་དན་བྱུང་། མཁྱནེ་སྩོང་ངམ། ང་
ཚྩོ ་བ ྩོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ཟརེ་དསུ་གྩོང་ད་ུངྩོས་
ཀྱིས་བརྩོད་པ་ད་ེརེད། གཙྩོ་བ ྩོ་ལ་ྟགུྲབ་དང་འབལེ་བ་
ཞྱིག་རེད་འདགུ གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ར་བའྱི་འཛམ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་སྟངེ་ཡྩོད་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཚང་མས་དངྩོས་འབལེ་
བམས་པ་དང་སྙྱིང་ར་ེཉམས་ལེན་གྱི་མཐྱིལ་ལ་བཟུང་
ནས་མྱི ་ལ་བསབླ་བ་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་རེད། ཧ་ཅང་ཕན་
ཐྩོགས་ཡྩོད། སརྔ་ཡྱིན་ནའང་ལྩོ་སྟ ྩོང་ཕག་ཁ་ཤས་རྱིང་

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

སྩོགས་ད་རྒྱའྱི་ཁ་བང་ www.bod.asia ཐྩོག་
གཟྱིགས་པར་འཚལ།
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ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ད་ེདག་གྱིས་མྱི ་ལ་ཕན་ཐྩོགས་བས་ཡྩོད། ད་
ལ་ྟཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོང་དང་ཡྩོང་བཞྱིན་པ་རེད། 
མ་འྩོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐྩོགས་པར་འགྱུར་པར་
ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཁ་ཆེའྱི་ཆྩོས་ལུགས་
བདེ་མཁན་དངུ་ཕྱུར་བཅྱུ་གྲངས་དང་། ཡྱི ་ཤུའྱི་ཆྩོས་
ལུགས་བདེ་མཁན་དངུ་ཕྱུར་བཅྱུ་གྲངས་ཙམ། ཧྱིན་ད་ུ
ཕལ་ཆེར་ས་ཡ་དུག་བརྒྱ་ཙམ། དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་ནང་
ནང་པ་ཧ་ཅང་ཕ ྩོན་ཆེན་པ ྩོ་འཕར་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། འཛམ་
གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་ནང་པ་ཕལ་ཆེར་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་བརྒྱད་
ཙམ་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ད་ེདག་གྱིས་ད་ེས་ྔ
ཡྱི ན་ནའང་མྱི ་ས་ཡ་བེ་བ་མང་པྩོར་ཕན་ཐྩོགས་བྱུང་
ཡྩོད་ལ་མ་འྩོངས་པར་ཡྱི ན་ནའང་ཕན་ཐྩོགས་འགྱུར་
བ་རེད། ལགྷ་པར་དངེ་སབྐས་ཆྩོས་སྡ་ེམྱི ་འད་བའྱི་རྒྱྱུ ་
མཚན་ད་ུབས་ནས་འཁུྲག་པ་བརྒྱགས་པ་དང་། མཐའ་
ན་སྡགུ་ས་ནས་གསྩོད་རེ་ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ ད་ེའདའྱི་
དསུ་ཚྩོད་འདྱིར་ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མས་གཅྱིག་གྱིས་
གཅྱིག་ལ་གུས་བརྱི་དང་། བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་གྱི་ཐྩོག་
ནས་མཐུན་པ ྩོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ 
འཛམ་གླྱིང་ཆྩོས་ལུགས་ད་ེདག་གྱིས་བམས་པ་དང་། 
སྙྱིང་ར།ེ བཟྩོད་པ། ཆྩོག་ཤེས་ཉམས་ལེན་བདེ་རྒྱྱུ ་ཆྩོས་
བརྒྱྱུད་གཙྩོ་ཆེ་བ་ད་ེདག་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་རེད། ལ་ྟ
གུྲབ་ཐྩོག་ནས་མྱི ་འད་བ་ཡྩོད། ལ་ྟགུྲབ་ཐྩོག་ནས་མྱི ་འད་
བའྱི་གཞྱི་ར་ནྱི་འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོ་འདྩོད་མཁན་གྱི་ 

ཆྩོས་བརྒྱྱུད་དང་། འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོ་མྱི ་འདྩོད་
མཁན་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་བཅས་ཡྩོད། འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་
པ ྩོ་མྱི ་འདྩོད་མཁན་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ནང་ཕུང་པ ྩོ་ལས་ད ྩོན་
གཞན་པའྱི་བདག་འདྩོད་མཁན་དང་། མྱི ་འདྩོད་མཁན་
བཅས་ཡྩོད། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱིས་འཇྱིག་རྟནེ་
བཀྩོད་པ་པ ྩོ་མྱི ་འདྩོད་པའྱི་ཐྩོག་ལ་ཕུང་པ ྩོ་ལས་གཞན་
པའྱི་བདག་མེད་ཅེས་གསུངས་མཁན་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་
ཅྱིག་ཆགས་ཡྩོད། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ནང་
བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཞལ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྩོངས་
གྲགས་བདེ་སྤྩོད་བདེ་རྒྱྱུའྱི་ཕལ་སདྐ་དང་ཡུལ་སདྐ་བཟྩོ་
འད་བ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་གསུངས་པ་ད་ེདག་ཕྱིས་སུ་རྱིམ་
བཞྱིན་གླགེས་བམ་ད་ུབཀྩོད་སྟབས་པཱ་ལྱི ་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་
ཆགས་པ་རེད། ངྩོས་རང་བཙན་བྩོལ་བ་ཆགས་ནས་
འདས་པའྱི་ལྩོ་ད་ེདག་གྱི་རྱིང་ནང་པའྱི་ཡུལ་གུྲ་ཁག་གྱི་
མྱི ་མང་པྩོ་དང་ཐུག་ཡྩོད་པར་བརྟནེ། ཕྩོགས་སྡ ྩོམ་རྒྱག་
ཡྩོང་དསུ་ང་ཚྩོ ་བ ྩོད་པས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་སླ ྩོབ་
སྦྩོང་བདེ་སྟངས། སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་པའྱི་སབྐས་སུ་རྱིགས་
ལམ་དང་ཚད་མའྱི་གཞུང་ལ་རྟནེ་ནས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་
སྟངས་ད་ེཕལ་ཆེར་བ ྩོད་པར་མ་གཏྩོགས་གཞན་མེད་
པའྱི་བཟྩོ་འད་བ ྩོ་ཞྱིག་རེད་འདགུ གཉྱིས་ནས་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་
པའྱི་སྐད་ཡྱི ག་ནང་སྔ ྩོན་གྱི་མཁས་དབང་ཚྩོས་མཛད་
པའྱི་གཞུང་ད་ེདག་ཧ་ལམ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བ ྩོད་སདྐ་ནང་
བསྒྱུར་ཡྩོད། ང་ཚྩོར་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་པ ྩོ་ཏྱི་

སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཡྩོད་པའྱི་ནང་མཁས་པའྱི་དབང་པྩོ་མང་
པ ྩོ་ཞྱིག་གྱིས་མཛད་པའྱི་གཞུང་ཡྩོད། ད་ེདག་ཚང་མ་
བ ྩོད་ཡྱིག་ཐྩོག་ཡྩོད་པ་རེད་མ་གཏྩོགས་ལེགས་སྦར་དང་
པཱ་ལྱི ་སདྐ་བསབླ་དགྩོས་པ་ཅྱི་ཡང་མེད། ད་ེཚྩོར་བསམ་
བླ ྩོ་གཏྩོང་དསུ་ང་ཚྩོའྱི་མེས་པ ྩོ་ཚྩོ ་ཧ་ལས་པ་རེད་འདགུ 
མྱི ་རབས་གཅྱིག་གྱི་ཐྩོག་བསྒྱུར་བ་ད་ེའད་མྱིན། མྱི ་
རབས་ནས་མྱི ་རབས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་འདྱི་ལ་ྟབུ་
ཞྱིག་བཟྩོས་པ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་ལ་ཡྩོད་པ་ད་ེ
ཕལ་ཆེར་སྤུས་དག་ཤྩོས་རེད་འདགུ ང་ཚྩོའྱི་སདྐ་ཡྱིག་ད་ེ
ཡང་ཧ་ཅང་ངྩོ་མཚར་སྐྱསེ་འྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྩོད། སྔ ྩོན་གྱི་ལྩོ་
ཙཱ་བ་བཀའ་དྱིན་ཅན་ད་ེདག་གྱིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་
དརེ་མྩོས་པ་དང་དད་པ་སྐྱསེ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་འདགུ སྔ ྩོན་
གྱི་ལྩོ་ཙཱ་བ་ད་ེདག་ཀང་བ ྩོད་པ་རམ་པ་ཟ་མཁན་གཅྱིག་
པ་རེད། པག་དང་ཉམས་མཐུན་རྐནེ་འཛྩོམས་པྩོ་བྱུང་ན་
ཐུད་བཅས་པག་དང་ཐུད་གཉྱིས་ཀྱིས་མྱི ་ཚེ་སྐྱལེ་ཏ་ེཀདླ་
པ་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་ཡྩོད། ཁྩོང་རྣམ་པའྱི་སྒྱུར་ནས་ཀང་
འཆད་ཉན་སྒ ྩོམ་སུྒབ་སྩོགས་མྱི ་རབས་ནས་མྱི ་རབས་
བས་ཏ་ེདསུ་ད་ལྟ་བར་ལུང་གྱི་བསྟན་པ་འཆད་ཉན་གྱི་
ཐྩོག་ནས་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་སུ་ཞྱིག་ལ་མེད་པ་ང་
ཚྩོས་མུ་མཐུད་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེདང་ཆབས་
ཅྱིག་རྟ ྩོགས་པའྱི་བསྟན་པ་བསབླ་པ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་
བས་ནས། བསབླ་པ་གསུམ་གྱི་ཚྱུལ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་བསབླ་
པའྱི་ནང་སྩོ་ཐར་གྱི་ཚྱུལ་ཁྲྱིམས་དང་། བང་ཆྱུབ་སེམས་
པའྱི་ཚྱུལ་ཁྲྱིམས། གསང་སགྔས་ར ྩོ་ར་ེཐགེ་པའྱི་ཚྱུལ་
ཁྲྱིམས་ཡྩོད། གང་ལརྟ་ང་ཚྩོས་བསྟན་པ་ཡྩོངས་རྩོགས་
ཐྩོས་བསམ་སྒ ྩོམ་གསུམ་བས་ནས་རྒྱལ་བའྱི་ལུང་རྟ ྩོགས་
གྱི་བསྟན་པ་བཤད་སུྒབ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་འཛྱིན་སྐྱྩོང་
སྤལེ་གསུམ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། འདྱི་ང་ཚྩོའྱི་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསྟན་པ་གང་འད་ཡྩོད་མེད་ཀྱི་ངྩོ་སྤྩོད་རེད། ཅསེ་
སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད།།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
ཀྩོ་ལྩོ་ར་ཊྩོ་དང་ནའེུ་མེཀ་སྱི ་ཀྩོ་ཁུལ་གནས་སྡ ྩོད་བ ྩོད་
རྱིགས་ ༦༥༠ ཙམ་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་
མྱི ་རྱིགས་ནྱི་སྤྱིར་མྱི ་བརྒྱྱུད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་མྱི ་རྱིགས་རྙྱིང་
པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། མྱི ་རྱིགས་རྙྱིང་པ་ཡྱིན་པ་ཙམ་
མ་ཟད། སྣ ྩོད་ཀྱི་བཀྩོད་པའང་འཛམ་གླྱིང་ཡང་ཐྩོག་ཅསེ་
ནམ་རྒྱྱུན་ཡྩོངས་གྲགས་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་ནང་བཞྱིན་ས་
ཆ་ཁྩོ་རང་ས་མཐྩོ་སངྒ་འད་ཞྱིག་ཡྩོད། ལྩོ་རྒྱྱུས་ཁ་ཤས་
ནང་ཐྩོན་མྱི ་སཾ་བྷ ྩོཊས་བ ྩོད་ཡྱིག་ལེགས་བཅྩོས་གནང་
བ་མ་གཏྩོགས་དའེྱི་གྩོང་བ ྩོད་ཡྱིག་ཡྩོད། ཞང་ཞུང་སརྨ་
ཡྱིག་ཡྩོད་པ་གསུངས་མཁན་འདགུ གང་ལརྟ་ཡང་ཆྩོས་
རྒྱལ་སྩོང་བཙན་སམྒ་པ ྩོའྱི་སབྐས་སུ་རྒྱ་བཟའ་དང་བལ་
བཟའ་མཉམ་ཁུྲང་ས་བསྐྱྩོན་ནས་རྒྱ་བཟའ་བལ་བཟའ་
གཉྱིས་ཀྱི་རྟནེ་སལྐ་ལ་ྟབུ་ཐུབ་དབང་གྱི་སྐ་ུརེ་རེ་བསྣམས་
ནས་ར་མྩོ་ཆེ་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུཐུབ་དབང་རྣམ་གཉྱིས་
ཞེས་ད་ེལརྟ་ཐྩོག་མར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ལ་ད ྩོ་སྣང་
སླབེས་སྟངས་འདྱི་ལརྟ་བྱུང་བ་རེད། ད་ེནས་དསུ་རབས་
བརྒྱད་པའྱི་ནང་ཆྩོས་རྒྱལ་ཁྲྱི་སྩོང་ལྡའེུ་བཙན་གྱིས་ཐད་
ཀར་དའེྱི་ཚེ་དའེྱི་དསུ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ཁུངས་
གཏུགས་ས་ནྱི་ནཱ་ལེནྡྲ་ཆགས་ཡྩོད་སྟབས། ནཱ་ལེནྡྲ་རང་
ནས་མཁས་པ་ད་ེའད་གདན་འདནེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དགྩོངས་པ་
བཞེས་ཏ་ེདའེྱི་ཚེ་དའེྱི་དསུ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་གཙྱུག་
རྒྱན་མཁན་ཆེན་ཞྱི ་བ་འཚྩོ ་བ ྩོད་ད་ུགདན་དངས་ནས་
གཞུང་རླབས་ཆེན་པ ྩོ་མཛད་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། དབུ་མ་
རང་རྒྱྱུད་པའྱི་ནང་རང་རྒྱྱུད་གྩོང་དང་འྩོག་མ་ཞསེ་སླ ྩོབ་
དཔྩོན་ལེགས་ལནྡ་རང་རྒྱྱུད་འྩོག་མ་དང་། མཁན་ཆེན་
ཞྱི་བ་འཚྩོ་རང་རྒྱྱུད་གྩོང་མ་ཞསེ་ནམ་རྒྱྱུན་ས་སྐྱ་པས་ད་ེ
ལརྟ་གསུང་སྩོལ་འདགུ འདྱི་ཡག་པ ྩོ་འདགུ མདྩོར་ན། 
བྩོད་གངས་ཅན་ལྗ ྩོངས་སུ་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོ་ཕབེས། 

སླ ྩོབ་དཔྩོན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོས་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཕག་སྩོལ་ནང་བཞྱིན་
སྤལེ་གནང་བའྱི་སབྐས་སུ་ཕྱི་ནང་གྱི་འགལ་རྐནེ་མང་པ ྩོ་
འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད་དསུ་དའེྱི་རྱིང་འགལ་རྐནེ་སེལ་རྒྱྱུ ་ནྱི་
སླ ྩོབ་དཔྩོན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་རྐང་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་
ད་ེལརྟ་སངས་རྒྱས་པའྱི་བསྟན་པ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་བཞདེ་
སྩོལ་ནང་བཞྱིན་བ ྩོད་ད་ུཚྱུགས་ཡྩོད།
 འགའ་ཤས་ཀྱི་ད་ེའད་ཤྩོད་མཁན་བྱུང་། 
མཁན་ཆེན་ཞྱི ་བ་འཚྩོ ་ཡྩོངས་གྲགས་བརྱིས་ན་དགུང་
ལྩོ་བདནུ་ཅྱུ་ད ྩོན་གྲངས་བརྒྱད་ཅྱུ་ཙམ་ཕབེས་ཡྩོད། ཁྩོ་
རང་རང་གྱིས་བ ྩོད་ཡྱི ག་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་རེད། 
ཅསེ་བཤད་རྒྱྱུ ་འདགུ གང་ལརྟ་བ ྩོད་ད་ུམ་འྩོངས་པར་
ནང་པའྱི་ཆྩོས་བ ྩོད་རང་གྱི་སདྐ་ཡྱིག་ཐྩོག་བསྒྱུར་ཏ་ེབ ྩོད་ 
པའྱི་སདྐ་ཡྱིག་གྱི་རང་མགྩོ་ཐྩོན་པ་ཞྱིག་དགྩོས་ཀྱི་རེད། 
ལེགས་སྦར་དང་པཱ་ལྱིའྱི་སདྐ་བསབླ་པ་དའེྱི་ཐྩོག་ནས་སླ ྩོབ་
སྦྩོང་བདེ་རྒྱྱུ ་ལ་ྟབུ་མ་གནང་བར། བྩོད་ཡྱིག་རང་གྱི་ཐྩོག་
ནས་ཆ་ཚང་མགྩོ་ཐྩོན་པ་ཞྱིག་བདེ་དགྩོས་ཀྱི་རེད། ཅསེ་
མཁན་ཆེན་ཞྱི ་བ་འཚྩོས་གསུངས་པའྱི་ལྩོ ་རྒྱྱུ ས་སྨྲ་བ་

འགའ་ཤས་ནས་ཤྩོད་ཀྱི་འདགུ
 བྩོད་པ་རང་ལ་ཡྩོད་པའྱི་ཡྱི ་གའེྱི་ཐྩོག་བཀའ་
དང་བསྟན་བཅྩོས་ད་ེདག་བྩོད་ཡྱིག་རང་གྱི་ཐྩོག་བསྒྱུར་
རྒྱྱུ ་འགྩོ་འཛུགས་པ་རེད། དའེྱི་ཚེ་དའེྱི་དསུ་བ ྩོད་ཡྱིག་
ཤེས་མཁན་ཡྩོད་པ་མ་གཏྩོགས་བྩོད་ཡྱིག་ཡར་རྒྱས་གང་
ཡང་མེད། གཙྩོ་བ ྩོ་ལེགས་སྦར་སདྐ་ནས་བཀའ་བསྟན་
བཅྩོས་ཀྱི་མྱིང་ཚྱིག་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་བྩོད་ཡྱིག་ནང་ཚྱིག་
གསར་པ་རྱིམ་བཟྩོས་བས་ནས་མཐར་དངེ་སང་བཅྩོམ་
ལནྡ་འདས་ཀྱི་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདྩོ་ལ་སྩོགས་པའྱི་མདྩོ་ད་ེ
དག་དང་། ལགྷ་པར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་
པ ྩོས་མཛད་པའྱི་གཞུང་ད་ེདག་བྩོད་ཡྱིག་ནང་བསྒྱུར་བ་
ད་ེདག་བསྒྱུར་སྤུས་དག་ཤྩོས་ཆགས་འདགུ འདྱི་མཁས་
པ་མང་པྩོས་བརྩོད་ཀྱི་འདགུ
 གང་ལརྟ་ང་ཚྩོའྱི་སདྐ་ཡྱིག་ཟུར་ད་ུཡྩོད་པ་ད་ེ
དངྩོས་གནས་སྤ ྩོབས་པ་སྐྱ་ེརྒྱྱུ ་ཞྱིག་རེད། ངྩོས་རང་ལྷ ྩོ་ཨ་
རྱི་སྩོགས་ལུང་པ་ད་ེཚྩོའྱི་ནང་ཕྱིན་པའྱི་སབྐས་སུ་ཡུལ་པ་
ད་ེའདས་སྩོ་སྩོའྱི་གྩོམས་གཤྱིས་དང་རྱིག་གཞུང་གཅསེ་
སྤས་སུང་སྐྱྩོབ་བདེ་རྒྱྱུར་ཧ་ཅང་སེམས་འཁུར་གནང་གྱི་
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འདགུ སྩོ་སྩོའྱི་རྱིག་གཞུང་གྩོམས་གཤྱིས་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་
མ་བརླག་པའྱི་ད ྩོན་ད་ུསྤྱི་ཚྩོགས་གསར་པའྱི་ནང་ཧ་ཅང་
མ་འདསེ་པར་བས་ནས་སྡ ྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་ཟརེ་
མཁན་དང་ངྩོས་རང་ཐུག་མྩོང་། ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་སེམས་
ཤུགས་བསྐྱདེ་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད། ཡྱི ་ག་ེཡྩོད་དམ། 
སདྐ་ཆ་འདྱི་སབྐས། མང་ཆེ་བར་ཡྱི ་ག་ེམྱི ་འདགུ ངྩོས་
ཀྱིས་ཁྱདེ་རང་ཚྩོར་ཡྱི ་ག་ེདགྩོས་པ་རེད།
 སྩོ་སྩོའྱི་སདྐ་ད་ེཡྱིག་གཟུགས་མྱི ་འད་བ་ཞྱིག་
བཟྩོ་བ་ཡྱིན་ན། ཁྱདེ་རང་ཚྩོའྱི་གྩོམས་གཤྱིས་དང་རྱིག་
གཞུང་མྱི ་འད་བ་ཡྩོད་པ་འདྱི་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་ ངསེ་
རེད། ངག་རྒྱྱུན་ཁྩོ་ནའྱི་ཁུངས་འཁྱྩོལ་གྱི་མ་རེད། ཅསེ་
བརྩོད་པ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྦང་
དགྩོས། དངེ་དསུ་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་དང་
འདསེ་ནས་སྩོ་སྩོའྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེའཛྱི ན་ཐུབ་པ་བདེ་
དགྩོས་རེད་མ་གཏྩོགས་ཟུར་ད་ུབསདྡ་པ་ཙམ་གྱི་ཁུངས་
འཁྱྩོལ་གྱི་མ་རེད། ཅསེ་བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེདག་ཐུག་
སབྐས་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པ་གཞྱི་ནས་སྤ ྩོབས་པ་སྐྱ་ེརྒྱྱུ ་ཞྱིག་འདགུ
 ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པ་སྩོ་སྩོའྱི་ཡྱི ་ག་ེཡྩོད། དསུ་རབས་
གསར་པའྱི་ནང་ང་ཚྩོས་གསར་བ་བཟྩོས་པ་རེད། ང་
ཚྩོར་ལྩོ་སྟ ྩོང་ཕག་མང་པྩོའྱི་སྔ ྩོན་ནས་སྩོ་སྩོའྱི་ཡྱི ་ག་ེཡྩོད། 
ཡྱི ་ག་ེའདྱིའྱི་ཐྩོག་ནས་དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་
ནང་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་ལ་ྟསྒ ྩོམ་སྤྩོད་གསུམ་དང་། ལགྷ་པར་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་བཤད་དགྩོས་བྱུང་ན། བྩོད་
ཡྱིག་ཡག་ཤྩོས་རེད་མ་གཏྩོགས་རྒྱ་ནག་ལ་ད་ེཙམ་མྱི ་
འདགུ ལུང་པ་གཞན་ཁག་ལའང་མེད། པཱ་ལྱིའྱི་ཆྩོས་
བརྒྱྱུད་འཛྱིན་པ་གནང་མཁན་ད་ེདག་གྱིས་དང་པ ྩོ་ནས་
པཱ་ལྱིའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་མ་གཏྩོགས་ལེགས་སྦར་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་
ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་མེད། དརེ་བརྟནེ་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་
བརྒྱྱུད་འདྱི་ཕལ་ཆེར་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་གྱི་ནང་པའྱི་ 
ལུང་པ་ད་ེདག་གྱི་ནང་བ ྩོད་འདྱི་ཕལ་ཆེར་སངས་རྒྱས་
པའྱི་ཆྩོས་ཆ་ཚང་བ་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་འདྱི་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་
རྱིགས་སྤ ྩོབས་པ་སྐྱ་ེརྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཆགས་འདགུ ད་ེབཞྱིན་དངེ་
དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། སྐ་ུམདནུ་
སྐུ་གྩོང་མ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕབེས་ད་ེནས་རྒྱ་གར་ད་ུཕབེས་ཏ་ེ
འཛམ་གླྱིང་ཕྱི་ལྩོགས་གཟྱིགས་ཡྩོད་སྟབས། དངེ་དསུ་

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བམས་བར་ེནྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདའེྱི་
གཞྱི་རྟནེ་ལ་ྟབུ་ཡྱིན་ཞསེ་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་

བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་དགྩོས་གལ་གཟྱིགས་ཏ་ེཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལྩོ ་ 
༡༩༡༣།༡༩༡༤ ལྩོར་ཨྱི ན་ལེནཌ་ལ་སླ ྩོབ་ཕུག་བཏང་ཡྩོད་
སྐ ྩོར་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད།།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཨ་
རྱིའྱི་ཨྱི ན་ཌྱི་ཡ་ན་མངའ་སྡའེྱི་རྒྱལ་ས་ཨྱི ན་ཌྱི་ཡ་ན་པ ྩོ་ལྱི ་
སྱིར་ Indianapolis ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་ནང་རྱིས་
མེད་ཀྱི་བཟང་སྤྩོད། ཅསེ་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་བགྲྩོ་
གླངེ་ལནྷ་ཚྩོགས་སུ་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ་དང་སྦྲགས། 
མང་ཚྩོགས་ལ་བམས་བརའེྱི་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད།
 ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི ་སྔ་ད ྩོ་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག་ Emory-Tibet Partner-

ship ཞསེ་པའྱི་ཚྩོགས་པས་མཁས་དབང་ཁག་གཅྱིག་
ཆེད་ད་ུགདན་ཞུས་ཀྱིས་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་ནང་རྱིས་
མེད་ཀྱི་བཟང་སྤྩོད Secular Ethics in Education 

ཅསེ་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་རགས་ཟྱིན་གཏན་འབབེས་
གནང་བའྱི་གནད་དྩོན་ཐྩོག་བགྲྩོ་གླངེ་ལྷན་ཚྩོགས་ཤྱིག་
ཚྩོགས་ཡྩོད་པ་དང་།
 ཕདེ་ཡྩོལ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བམས་བར་ེ
ནྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདའེྱི་གཞྱི་རྟནེ་ལ་ྟབུ་ཡྱིན་ Compas-

sion as a pillar of World Peace ཞསེ་པའྱི་བརྩོད་
གཞྱིའྱི་ཐྩོག་མང་ཚྩོགས་ ༦༥༠༠ ཙམ་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་ཡྩོད། ད་ེཡང་ཐྩོག་མར་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འྩོག་
མའྱི་འཐུས་མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུསུ་སན་བྷུ ་རཀུ་ Susan Brooks 
ལགས་ཀྱིས་ཚྩོགས་བཅར་བ་ཡྩོངས་ལ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
ངྩོ་སྤྩོད་ཞུས་གུྲབ་བསྟནུ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། བར་ེབའྱི་སྤུན་ཟླ་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམ་པ། 
ངྩོས་རང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཡྩོང་སྟ་ེཁྱེད་རང་ཚྩོ ་ཐུག་རྒྱྱུ ་
བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བྱུང་། ངྩོས་རང་ད་ེརྱིང་ཆྩོས་
ལུགས་འད་མྱིན་གྱི་མང་ཚྩོགས་འད་ུའཛྩོམས་ཆེན་པ ྩོ་
འདྱིའྱི་ཐྩོག་གཏམ་བཤད་བདེ་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་ཐྩོབ་པར་ཧ་
ཅང་དགའ་སྤ ྩོབས་བྱུང་། འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་ ༥༧ ལགྷ་



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

རྱིང་ནས་ངྩོས་རང་རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡ ྩོད་བདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་གར་ནྱི་ངྩོས་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་གཉྱིས་པ་
ཆགས་ཡྩོད། རྒྱ་གར་ནང་ཕ་མེས་ནས་ཡྩོད་པའྱི་ཆྩོས་
ལུགས་གྲངས་ཅན་པ་དང་། གཅརེ་བུ་བ། སངས་རྒྱས་
པའྱི་ཆྩོས་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ནས་དར་བའྱི་ཆྩོས་ལུགས་
དཔརེ་ན། ཛྩོ་ར་ཛྩོ་དྱིན་དང་ཡེ་ཤུ། ཁ་ཆེ་ལ་སྩོགས་
ཆྩོས་ལུགས་ད་ེདག་གྱིས་ཆྩོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་འཆམ་
མཐུན་ངང་འཚྩོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་འཛམ་གླྱིང་ལ་མྱིག་དཔ་ེ
སྟ ྩོན་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ཆྩོས་ལུགས་གཙྩོ་ཆེ་ཚང་
མས་བམས་པ་དང་། བར་ེབ། བཟྩོད་སན། ཆྩོག་ཤེས་
སྩོགས་ཉམས་ལེན་བདེ་དགྩོས་པའྱི་བཟང་པྩོའྱི་བསབླ་བ་
སྤལེ་བཞྱིན་ཡྩོད། རང་ཁྲྱིམས་སུང་རྒྱྱུ ་ནྱི་བསབླ་བ་དའེྱི་
ཆ་ཤས་གཞན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ཆྩོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་
དབར་ལ་ྟགུྲབ་ཐྩོག་ཁྱད་པར་ཡྩོད་ཀང་། བམས་བར་ེ
ཉམས་ལེན་གྩོང་སྤལེ་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཅྱིག་
མཚྱུངས་ཆགས་ཡྩོད།
 དངེ་གྱི་དསུ་ཚྩོད་འདྱིར་ང་ཚྩོ་ཚང་མས་ཁྱྱིམ་
ཚང་གཅྱིག་གྱི ་མྱིང་སྱིང་ཡྱི ན་པའྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་རྒྱྱུ ་
གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། གང་ལ་ཞ་ེན། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་
འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཆགས་ཡྩོད། གལ་
ཏ་ེང་ཚྩོས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་བསམ་
པའྱི་ཐྩོག་ད ྩོ་སྣང་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་སྤད་ན། ང་ཚྩོས་ཕན་
ཚྱུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་གསྩོད་རེ་དང་། དབུལ་ཕྱུག་
གྱི་བར་ཁྱད། ཁ་མདྩོག་དང་རྱིགས་རསུ། གྩོ་གནས་
སྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་དབ་ེའབདེ་བདེ་རྒྱྱུ འྱི་གཞྱི་ར་ཡྩོང་
མྱི ་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། མྱི ་རེ་ཟུང་གྱིས་ཆྩོས་ལུགས་ཁ་ལ་
འཁྱརེ་ནས་ཕན་ཚྱུན་གསྩོད་རེ་བདེ་བཞྱིན་པ་ནྱི་བསམ་ 
ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞྱིག་རེད། ཆྩོས་ཁས་ལེན་མྱིན་མྱི ་
སྒརེ་སྩོ་སྩོར་རགས་ལུས་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ཆྩོས་ཁས་ལེན་
པའྱི་རསེ་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ ྩོ་རེད།
 དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་ཁ་ཆེའྱི་འཇྱིགས་སྐུལ་
དག་སྤྩོད་པ་དང་ནང་པའྱི་འཇྱིགས་སྐུལ་དག་སྤྩོད་པ་
ཞེས་ཐ་སྙད་བདེ་སྤྩོད་བེད་རྒྱྱུ ་ད་ེའགྲྱིག་གྱི ་མྱི ་འདགུ་
བསམ་བཞྱིན་ཡྩོད། མྱི ་སུ་ཞྱིག་གྱིས་དག་སྤྩོད་ཀྱི་ལས་

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོང་སྡ་ེསྤྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ཐྩོག་

བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
ཨ་རྱིའྱི་ཨྱི ན་ཌ་ཡ་ན་མངའ་སྡ་ེརྒྱལ་ས་ཨྱི ན་ཌ་ཡ་ན་པ ྩོ་
ལྱི ་སྱི་ Indianapolis ནང་ཨ་རྱིའྱི་ཁུལ་གྱི་གྲྩོང་སྡའེྱི་
སྤྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ཐངེས་ ༨༤ ཐྩོག་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་ཏ་ེབཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་སྟ ྩོན་སྩལ་ཡྩོད།
 ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ལྷན་ཚྩོགས་ཐྩོག་

༸གྩོང་ས་སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དབུ་བཞུགས་
ཐྩོག་ཨ་རྱིའྱི་གཞས་མ་གྲགས་ཅན་ལེ་ཌྱི་ག་ྷག་ྷ Lady 

Gaga ལགས་དང་། ཨ་རྱིའྱི་གནད་ཡྩོད་མྱི ་སྣ་ཁག་
གཅྱིག ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོང་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་ཉྱིས་བརྒྱ་ལགྷ་ཙམ་
གྱིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡྩོད་པ་དང་། ལནྷ་ཚྩོགས་
དབུ་འཛུགས་མ་གནང་གྩོང་ཨ་རྱིའྱི་གཞས་མ་གྲགས་
ཅན་ལེ་ཌྱི་གྷ་གྷ་ལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་བཅར་
འདྱི་ཁག་གཅྱིག་ཞུས་པ་ད་ེདག་ངྩོ་དབེ་ཐྩོག་ཐད་ཀར་
རྒྱང་སྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་གནང་ཡྩོད་པ་དང་། སབྐས་
དརེ་ལེ་ཌྱི ་གྷ་གྷ་ལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་དངེ་
སབྐས་ན་གཞྩོན་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པྩོ་ཞྱིག་འཕད་
བཞྱིན་པའྱི་ཁྲྩོད་རང་ཉྱིད་སྩོ་སྩོར་གདངེ་ཚྩོད་མེད་པར་
སེམས་ཞུམ་པ་དང་། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཚེ་སྩོག་ལ་རང་ཉྱིད་
ཀྱིས་གནྩོད་འཚེ་བས་པ་ད་ེདག་ཡྩོང་རྐནེ་ཅྱི་ཡྱིན་སྐ ྩོར་
བཅར་འདྱི་ཞུས་པར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་
བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། སྤྱིར་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་
བམས་བརའེྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། དངེ་དསུ་
ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་གསྩོའྱི་ཁ་ཕྩོགས་གཙྩོ་བ ྩོ་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་
ཡར་རྒྱས་ཁྩོ་ནར་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། དསུ་
རྟག་ཏུ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་དང་འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད། 
གལ་སྱིད་རང་ཉྱིད་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ད་ེབཞྱིན་ཞྱི ་བད་ེ
བག་ཕབེས་ཤྱིག་ཡྩོད་ན་དཀའ་ངལ་ད་ེའད་འཕད་མྱི ་
སྱིད། ང་ཚྩོ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྣམས་ནྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་སེམས་ཅན་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང། ང་ཚྩོའྱི་མ་འྩོངས་པ་ད་ེཡང་འགྲྩོ་བ་
མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་གཞན་རྣམས་ལ་བརྟནེ་ནས་འཚྩོ་གནས་
བདེ་དགྩོས་སྟབས། ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ཡྩོད་པའྱི་
སྙྱིང་ར་ེདང་བམས་བརརེ་ད ྩོ་སྣང་མང་ཙམ་བདེ་དགྩོས། 
ཞསེ་བཀའ་ལན་སྩལ།
 ད་ེརསེ་དསུ་རྒྱྱུན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སྒ ྩོམ་

སྤལེ་ཚེ་མྱི ་ད་ེཁ་ཆེ་དང་ནང་པ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ ཆགས་
ཀྱི་མེད། ངྩོས་ཀྱིས་འབར་མའྱི་ནང་པ་ཚྩོར་ཁྩོང་ཚྩོས་ཁ་
ཆེའྱི་ཆྩོས་པར་སངྡ་ཟུག་བདེ་སབྐས། སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་
ལནྡ་འདས་ཀྱི་ཞལ་རས་སྒ ྩོམས་རྩོགས། གལ་ཏ་ེབཅྩོམ་
ལནྡ་འདས་ཞལ་བཞུགས་ཡྩོད་ན། རངུ་རགེ་མྩོང་མཁན་
གྱི་ཉམ་ཐག་པ་ཚྩོར་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་གྱི་རེད། ཅསེ་
སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་མང་ཚྩོགས་ཀྱི་དྱི་བར་
བཀའ་ལན་སྩལ་ཡྩོད་འདགུ
 ཕྩོགས་མཚྱུངས་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད ྩོའྱི་
ལནྷ་ཚྩོགས་སབྐས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་གྩོ་ལའྱི་གནམ་
གཤྱིས་འགྱུར་ལྡ ྩོག་དང་གྩོ་ལའྱི་དཔལ་འབྩོར་གྱི་དཀའ་
ངལ་ད་ེདག་སེལ་བར་རྒྱལ་མཚམས་བཅད་ནས་ཁེར་
སྡ ྩོད་བ་ཐབས་བལ་བ་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོ་ཚང་མ་
ཕན་ཚྱུན་ལྟ ྩོས་གུྲབ་ཐྩོག་གནས་ཡྩོད་པ་གསལ་པྩོ་ཆགས་
ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚྩོས་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལམ་
ལུགས་ནང་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་བཟང་སྤྩོད་གྩོང་སྤལེ་
གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ད་ེཡང་ཆྩོས་ལུགས་བ་ེབག་པ་ 
ཞྱིག་ལ་གཞྱི ་མ་བཅྩོལ་བར་རྱིས་མེད་ཀྱི་ངྩོ་བ ྩོའྱི་ཐྩོག་
ནས་བཟང་སྤྩོད་སྤལེ་དགྩོས་པའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་ཡྩོད། །
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ལ་དབ་ེན་གཉྱིས་སུ་ཕསེ་པའྱི་དཔྱད་སྒ ྩོམ་དང་འཇྩོག་
སྒ ྩོམ་གཉྱིས་ལས་གང་ཞྱིག་འབས་བུ་བཟང་བ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་
བཅར་འདྱི་ཞུས་པར་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་ད ྩོན། 
ངྩོས་རང་དསུ་རྒྱྱུ ན་དཔྱད་སྒ ྩོམ་དརེ་མྩོས་པ་ཆེ་བ་ཡྩོད་
པ་མ་ཟད། དཔྱད་སྒ ྩོམ་ད་ེནསུ་པ་ཆེ་བའང་འདགུ ད་ེ
ནས་འཚེ་བའྱི་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་བཞྱིན་ཞྱི་བད་ེལནྡ་པ་ཞྱིག་
གང་འད་བས་ནས་བཟྩོ་ཐུབ་བམ་ཞསེ་བཅར་འདྱི་ཞུས་
པར་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་ད ྩོན། ང་ཚྩོས་བསམ་
བླ ྩོ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བཏང་སྟ་ེརེ་བ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེཕན་ཐྩོགས་ཆེན་
པ ྩོ་ཡྩོང་ངསེ། གང་ལརྟ་རེ་བ་དང་གདངེ་ཚྩོད་ནྱི་དགྩོས་
ངསེ་ཅན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ཅསེ་བཅར་འདྱི་ཁག་ལ་
བཀའ་ལན་སྩལ་གུྲབ་མཚམས་གསར་འགྩོད་པ་གྲགས་
ཅན་ལམྕ་སྐ་ུཨེན་ཀ་རྱི་ Ann Curry ལགས་ཀྱིས་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་
སྡྱིངས་ཆའྱི་སྟངེ་གདན་ ཞུས་ཀྱིས་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད། 
ད་ེནས་ལམྕ་སྐུ་ཨེན་ཀ་རྱི ་ལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱི ་མཛད་རྣམ་མདྩོར་བསྡུས་ཤྱིག་སྙན་སྒྩོན་ཞུས་གུྲབ་
མཚམས། ཨ་རྱིའྱི་ལའྩོ་སེ་ཝྱི་ལེ་ Louisville གྲྩོང་
སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐ་ུཞབས་གྷ་ེརྱི་ཕྱི་ཤར་ Gary Fischer 

ལགས་དང་ཀནེ་ཊུ་ཀ་ེ Kentucky ལགས་རྣམ་གཉྱིས་
ཀྱིས་མཉམ་རབུ་ཐྩོག་ལའྩོ་སེ་ཝྱི་ལེ་ Louisville གྲྩོང་
སྡ་ེལ་བམས་བརའེྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཞསེ་མྱིང་བཏགས་པ་དང་།
ད་ེབཞྱིན་ཨ་ན་ཧམེ་དང་ཁ་ེལྱི ་ཕ ྩོར་ནྱི་ཡའྱི་གྲྩོང་སྡའེྱི་སྤྱི་
ཁྱབ་པ་ཊྩོམ་ཊེཊ་ Tom Tait ལགས་ཀྱིས་ཨ་ན་ཧམེ་

གྲྩོང་སྡ་ེལ་སྙྱིང་རའེྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཞེས་མྱིང་བཏགས་པའྱི་
ལས་གཞྱི ་ད་ེདག་གྱི ་སྐ ྩོར་བཟྩོ་སུྐན་གནང་བའྱི་བརྙན་
ཐུང་ཞྱིག་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་སྤན་འབུལ་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ཐུགས་དགསེ་ཚྩོར་ཆེན་པ ྩོས་
གསན་གཟྱིགས་མཛད་གུྲབ་མཚམས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན། ངྩོས་རང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་མགྲྩོན་འབྩོད་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ངྩོས་རང་དངྩོས་སུ་འདྱིར་
བཅར་ཏ་ེསནྙ་གྲགས་ཆེ་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་འདྱིའྱི་གྲྩོང་སྡའེྱི་
སྤྱི་ཁྱབ་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་མཇལ་རྒྱྱུ ་བྱུང་བར་ངྩོས་རང་
ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཆེ་མཐྩོང་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཐྩོབ་བྱུང་། ངྩོས་
ནས་དསུ་རྟག་ཏུ་ཨ་རྱི ་རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་བཞྱིན་འཛམ་
གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་གྱི་རང་དབང་སྣ་ེཁྲྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་

ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་གྱི་ཡྩོད། རྒྱལ་ཁབ་འདྱི་
བཞྱིན་འཕུལ་ཆས་གསར་གཏྩོད་ཅན་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་མ་
ཟད། རྒྱལ་ཁབ་འདྱིས་རང་དབང་དང་མང་གཙྩོ། གུ་
ཡངས་དང་བམས་བརེ་བཅས་གལ་ཆེར་འཛྱི ན་པའྱི་
ཁྱད་ཆྩོས་བཟང་པྩོ་ད་ེདག་ནྱི་བམས་བར་ེདང་མྱི ་གཞན་
ལ་གུས་བརྱི། ད་ེབཞྱིན་འགྲྩོ་བ་མྱི ་ལ་ཕན་བད་ེབསུྒབ་
རྒྱྱུའྱི་སེམས་ཁུར་བཅས་དང་ཧ་ཅང་གྱི་འབལེ་བ་ཆེན་པ ྩོ་
ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེདག་ནྱི་ཁ་ནས་འདྩོན་པའྱི་འབྩོད་
ཚྱིག་ཙམ་མྱིན་པར་ནང་སེམས་ཀྱི་སྤྩོད་ཚྱུལ་དང་ཐད་ 
ཀར་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་རྒྱལ་ཁབ་
འདྱིས་མ་འྩོངས་པར་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་བཞྱིན་ཞྱི་བད་ེལནྡ་
པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱིག་སྣ་ེཁྲྱིད་ཐུབ་རྒྱྱུར་ངྩོས་ནས་ཡྱི ད་
ཆེས་ཞུ་གྱི་ཡྩོད།
 ང་ཚྩོ ་སའྱི་གྩོ་ལ་སྔ ྩོན་པ ྩོ་འདྱིའྱི་སྟངེ་གནམ་
གཤྱིས་འགྱུར་ལྡ ྩོག་དང་། མྱི ་འབྩོར་འཕལེ་རྒྱས། རང་
འབྱུང་གཏརེ་ཁ་ཁག་ཇེ་ཉུང་ད་ུའགྲྩོ་བའྱི་ཁར་དཀའ་
ངལ་གཞན་ཁག་གཅྱིག་འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད། དཀའ་ངལ་
ཕལ་ཆེ་བ་ང་རང་ཚྩོ་མྱིས་བཟྩོས་པ་ཤ་སྟག་ཆགས་ཡྩོད། 
སྤྱིར་ང་ཚྩོ ་སུ་ཞྱིག་དཀའ་ངལ་མྱི ་འདྩོད་ཀང་གཞན་གྱི་
ཆེད་ད་ུསེམས་ཁུར་མེད་པར་རང་ཉྱིད་གཅསེ་འཛྱིན་གྱི་
བླ ྩོ་ཤུགས་ཆེ་དགས་པས་ཁྱྩོད་དང་ང་ཞེས་དབ་ེབ་ཕསེ་
པའྱི་རྙ ྩོག་གྲ་དའེྱི་རྐེན་བས་ཏ་ེདཀའ་ངལ་མང་པྩོ་ཞྱིག་
འཕད་ཀྱི་ཡྩོད།
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གུ་ཡངས་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཡྩོད་མཁན་གུང་ཁྲན་ཏང་ཡྩོན་ཚྩོའྱི་
དབང་ཆ་ས་བརྟན་ཡྩོང་སདླ་ནབུ་ཕྩོགས་སྱིད་གཞུང་ཁག་

གྱིས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་དགྩོས།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་ཡུ་
རྩོབ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་ལས་འགུལ་ཁང་ Clingen-

dael Institute གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག་ཧ ྩོལ་ལེན་ཌྱིའྱི་གྲྩོང་
ཁྱརེ་ཧགེ་ Hague ནང་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ཕྱི་འབལེ་
ལནྷ་ཁང་ནང་ད།ུ ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་ཡུ་རྩོབ་དམྱིགས་
བསལ་སྐ་ུཚབ་སལྐ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་འཇྱིགས་སྐལུ་དག་སྤྩོད་པར་གདྩོང་ལེན་
བ་རྒྱྱུའྱི་ཁྲྱིམས་གསར་པ་ལག་བསྟར་བདེ་བཞྱིན་པ་དསེ། 
གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་ལ་ཤུགས་རྐནེ་ཇྱི་འད་ཐབེས་སམ། 
ཞསེ་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་བགྲྩོ་གླངེ་གནང་སབྐས་སྤལེ་
བའྱི་བསྒགས་གཏམ་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན།
 བྩོད་མྱི ་རྣམས་ལྩོ ་རྒྱྱུ ས་ཐྩོག་ཆེས་གཉན་
འཕང་ཅན་གྱི་དསུ་སབྐས་ནང་ལྷུང་ཡྩོད། བྩོད་མྱིའྱི་
འཐབ་རྩོད་འདྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་དང་གཞྱི ་རའྱི་
རང་དབང་གྱི་འཐབ་རྩོད་ཁྩོ་ན་ཞྱིག་ནམ་ཡང་མྱིན། མྱི ་
རྱིགས་ཤྱིག་གྱི་ཐུན་མྱིན་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་
ཡྱིག ངྩོ་བ ྩོ། སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡྩོན་ཆག་དང་འཇྱིག་
གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བསླབེས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་

མྱི ་ཚྩོའྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་དསུ་སབྐས་འདྱིར་ཁྱདེ་རྣམ་པས་
མུ་མཐུད་ནས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱ།ེ 
ད་ེབཞྱིན་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་གྲྩོགས་པྩོའྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་
ནས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་བསམ་ཤེས་ཐྩོག་
སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
 ལྷག་པར་དེ་རྱི ང་ཀྱི ་ལྱི ན་གེན་ཌེལ་བསྟྱི་
གནས་ཁང་གྱིས་ Clingendael Institute བགྲྩོ་གླངེ་
འདྱི་ལ་ྟབུ་གྩོ་སྒྱིག་གནང་བར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
ངའྱི་ལ་ྟསྣང་མཐྩོང་ཕྩོགས་དང་ཉམས་མྩོང་ལ་གཞྱིགས་
ཚེ་དངེ་སབྐས་ཡུ་རྩོབ་ནང་ད་ུབགྲྩོ་གླངེ་ལནྷ་ཚྩོགས་འདྱི་
ལ་ྟབུ་གྩོ་སྒྱིག་གནང་མཁན་ཐྩོབ་རྒྱྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་ཏུ་
འགྲྩོ་བཞྱིན་འདགུ ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོ་དང་མཚྱུངས་པར་ཡུ་
གུར་སྤུན་ཟླ་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམས་ནས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
གནྩོན་ཤུགས་ཡུ་རྩོབ་ས་ཁུལ་ལྟ་བུ་ཐག་རྱིང་པ ྩོར་སྙ ྩོབ་
ཐུབ་བཞྱིན་འདགུ་བསམས་པའྱི་ཚྩོར་སྣང་བྱུང་ཡྩོད་ཤག་
རེད། དརེ་བརྟནེ་བགྲྩོ་གླངེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་སནྙ་གྲགས་ཆེ་
བའྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་འདྱི་ལ་ྟབུར་གྩོ་སྒྱིག་གནང་ཐུབ་པ་
དསེ་སེམས་ནང་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་ཧ་ཅང་འཕལེ་བཞྱིན་འདགུ 

 འདས་པའྱི་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་པ་ད་ེབཞྱིན་
འཚེ་བའྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་ཕྱིན་ཡྩོད། སབྐས་
དརེ་ལྩོ་རྒྱྱུ ས་ནང་མྱི ་གྲངས་ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱ་ཙམ་དག་
པྩོའྱི་ལམ་ནས་བསད་པ་རེད། འཚེ་བའྱི་དསུ་རབས་དསེ་
རྐེན་བས་ནས་ད་ལྟའྱི་དསུ་རབས་འདྱིའྱི་ནང་ཁྩོང་ཁྲྩོ་
དང་ཕག་ད ྩོག་སྩོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ ྩོ་
ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡྩོད། ང་ཚྩོས་ད་ེདག་ཞྱི་བདེ་བམས་སྙྱིང་
རའེྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་སྩོ་སྩོའྱི་རྒྱྱུ ད་ལ་འཇག་ཐབས་བ་
དགྩོས། ཞསེ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚྩོ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བམས་
བརེའྱི་རྱིན་ཐང་ཐྩོག་མ་སྩོ་སྩོ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཨ་མ་ནས་
བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ། ཕྱིའྱི་གཟུགས་བད་ལས་ནང་གྱི་
ཡྩོན་ཏན་གལ་ཆེ་བ་ཡྱིན་པ། སེམས་ཇྱི་ཙམ་གྱི་མ་སྐྱྱིད་
པ་ད་ེཚྩོད་ཀྱིས་ལུས་པ ྩོའྱི་ཟུངས་བཅྱུད་ཉམས་པ་དའེྱི་
ཐྩོག་ནས་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེདང་ལུས་པ ྩོའྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་
དབར་འབལེ་བ་ཤུགས་ཆེ་ཡྩོད་པ། འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་
པ ྩོའྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་སྤལེ་གཏྩོང་ཐབས་ཐྩོག་ནས་ཨ་རྱིའྱི་
ནང་བམས་བར་ེདང་སྙྱིང་རའེྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཞསེ་ལས་གཞྱི་
ད་ེའད་ཞྱིག་བརམས་པ་དརེ་བསྔགས་བརྩོད་མཛད་པ་
དང་སྦྲགས། མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་མ་འྩོངས་
པར་ང་ཚྩོས་བམས་བརེ་དང་སྙྱིང་ར་ེཁ་ནས་བཤད་པ་
ཙམ་མྱིན་པར་ལག་ལེན་དངྩོས་སུ་བསྟར་ཆེད་ལས་གཞྱི་
ད་ེམུ་མཐུད་ནས་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཚྩོས་ཀང་
དམྱིགས་ལྟ ྩོས་བདེ་ཡུལ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱྱུར་ཐུགས་རེ་ཆེན་
པ ྩོ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་གཞས་མ་
གྲགས་ཅན་ལེ་ཊྱི ་གྷ་གྷ་ལགས་ཀྱིས་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ 
གྱིས་གསུངས་པའྱི་བམས་བར་ེདང་སྙྱིང་རའེྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་
ད་ེདག་ལ་རསེ་སུ་ཡྱི ་རང་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ལས་རྱིམ་
མཇུག་སྒྱིལ་ཡྩོད་འདགུ་པ་བཅས། །
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གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང། www.tibeton-
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མཐུན་འགྱུར་རམ་འདགེས་གནང་བར་སརླ་ཡང་བཀའ་
དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།
 ཐྩོག་མར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་དང་ཡུ་
གུར་ནང་གྱི ་ཞྱི ་རྒྩོལ་བདེ་མཁན་ཚྩོར་ལྟ་ཚྱུལ་དང་རྒྱ་ 
ནག་གྱི་ས་ཁུལ་གཞན་ཁག་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཞྱི་རྒྩོལ་རྔམ་སྟ ྩོན་
བདེ་པ་དརེ་ལ་ྟཚྱུལ་དབར་མྱི ་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་ཇྱི་ཡྱིན་
ཤེས་དགྩོས། བྩོད་དང་ཡུ་གུར་ནང་ཞྱི་རྒྩོལ་བདེ་མཁན་
ཚྩོར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བརྟན་ལྷྱིང་ལ་ཉནེ་ཁ་ཡྩོད་པར་ཁག་
དཀྱི་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བརྟན་ལྷྱིང་ལ་ཉནེ་
ཚབས་བཟྩོ་རྒྱྱུའྱི་ལས་གཞྱི་རེད། ཅསེ་མྱིང་འདྩོགས་
བས་ཟྱིན་རསེ། ཞྱི་རྒྩོལ་རྱིགས་སྤལེ་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་
ཁྲྱིམས་འགལ་གྱི་ལས་ཀར་བརྱི་ནས་བ ྩོད་དང་ཡུ་གུར་
ནང་ད ྩོན་དམ་གྱི་ཞྱི ་རྒྩོལ་རྔམ་སྟ ྩོན་ལས་འགུལ་ཇྱི་འད་
ཞྱིག་སྤལེ་ཡང་ཁ་བལ་དང་འཇྱིགས་སྐལུ་གྱི་བ་སྤྩོད་རེད། 
ཟརེ་ནས་ངྩོས་འཛྱིན་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།
 ཞྱི་རྒྩོལ་གང་བས་པ་དའེྱི་རྒྱབ་ཏུ་མྱི ་མང་གྱི་
དཀའ་ངལ་ཇྱི་ཡྱིན་བརྟག་དཔྱད་བས་ནས་གཞུང་གྱིས་
དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་ཐབས་བདེ་དགྩོས་ཀང་དའེྱི་
ཚབ་ཏུ་ཏང་སྱིད་གཞུང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བརྟན་ལྷྱིང་ལ་
ཉནེ་ཁ་བཟྩོ་མཁན་ཡྱིན་པར་ཁག་དཀྱི་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།
 གནས་སྟངས་འདྱི་དངྩོས་ཡྩོད་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཉ་ེ
ལམ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ལྟ་ཞྱིབ་ཚྩོགས་པས་སྙན་ཐྩོ་
ཞྱིག་བཏྩོན་པའྱི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྲྱིམས་ཐྩོག་ནས་སུང་
སྐྱྩོབ་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་མྱི ་མང་གྱིས་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་འད་ུ
འཛྩོམས་དང་ཞྱི་རྒྩོལ་རྔམ་སྟ ྩོན་བ་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ལའང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བསམ་ཤེས་གང་ཡང་མ་བས་པར་
ཐྩོབ་ཐང་ད་ེདག་ལ་རྱིས་མེད་ར ྩོག་རྩོལ་བཏང་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི ་བཟྩོད་སྒ ྩོམ་དང་གུ་ཡངས་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེསྔ་
ལས་སྡགུ་ཏུ་ཕྱིན་ཡྩོད་པ་ར་སྤྩོད་གནང་ཡྩོད། ཕྩོགས་
མཚྱུངས་སནྙ་ཐྩོ་དའེྱི་ནང་ད་ུདངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བ ྩོད་རྱིགས་སྩོགས་ཀྱི་མང་ཚྩོགས་རྣམས་ཀྱི་ཉྱིན་
རེའྱི་འགྲྩོ་འདགུ་སྤྩོད་གསུམ་ལ་དམ་བསྒགས་ཚྩོད་
འཛྱི ན་བདེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་འཚེ་མེད་ཞྱི ་བའྱི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་ད་ེདག་ཀང་ནག་ཉསེ་ཅན་ཁྲྱིམས་
འགལ་གྱི་བ་སྤྩོད་སྤལེ་བར་ངྩོས་འཛྱིན་བས་ནས་བ ྩོད་

ཀྱི་ས་ཁུལ་སྩོགས་ནང་ཚད་ལས་འགལ་བའྱི་དག་གནྩོན་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་འཁྩོད།
 རྒྱབ་ལྗ ྩོངས་གནས་སྟངས་འདྱི་གཞྱི་ལ་བཞག་
ནས་ངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཇྱིགས་སྐལུ་རྱིང་ལུགས་
ལ་གདྩོང་ལེན་བ་རྒྱྱུའྱི་ཁྲྱིམས་སྒྱིག་གསར་པ་ལག་བསྟར་
བདེ་བཞྱིན་པ་དསེ་བ ྩོད་ནང་གྱི་ད་ཡྩོད་གནས་སྟངས་ཛ་
དག་པྩོ་འདྱི་ད་ེབས་ཛ་དག་ཏུ་དང་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་གཏྩོང་མྱི ་
ཡྩོང་ངམ་བསམ་པའྱི་དངངས་འཚབ་སྐྱ་ེབཞྱིན་འདགུ
 དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འཇྱིགས་སྐལུ་
རྱིང་ལུགས་ལ་གདྩོང་ལེན་བ་རྒྱྱུ འྱི་འདནུ་པ་ཡྩོད་པའྱི་
རྣམ་འགྱུར་འདྩོན་བཞྱིན་པ་དརེ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ངྩོས་ནས་ཡ་ལན་གནང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་
ཡྩོད། ད་ེའད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་
ལནྷ་འཇྱིགས་སྐལུ་རྱིང་ལུགས་ལ་གདྩོང་ ལེན་ཇྱི་ལརྟ་
བདེ་དགྩོས་པ་དང་། འཇྱིགས་སྐལུ་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤྩོས་གང་ཡྱིན་གུ་
ཡངས་ཐྩོག་ནས་གྩོ་བསྡརུ་གནང་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད། འདས་
པའྱི་ལྩོ ་ངྩོ་བཅྱུ་ཕག་རྱིང་བ ྩོད་ནང་སྱིད་བྱུས་འཛྱི ན་
སྟངས་དརེ་སྐབས་རེ་ཧ་ཅང་དམ་བསྒགས་ཆེ་བ་དང་
སབྐས་རེ་ཕན་བུ་ལྷ ྩོད་པའྱི་རྣམ་པ་མྱི ་འད་བ་གཉྱིས་བྱུང་
བ་དསེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྩོག་ཚྩོགས་པའྱི་ཏང་ཡྩོན་འགྩོ་
ཁྲྱིད་ནང་དའུང་མཁྲགེས་བཟུང་བདེ་མཁན་དང་ཕན་
བུ་གུ་ཡངས་ཀྱི་ལངས་ཕྩོགས་མྱི ་འད་བ་གཉྱིས་འཛྱིན་
མཁན་ཡྩོད་པ་གསལ་པྩོར་མཚྩོན་ཐུབ།
 དརེ་བརྟནེ་ནབུ་ཕྩོགས་སྱིད་གཞུང་ཁག་གྱིས་
རྒྱ་ནག་དམར་ཤྩོག་ཚྩོགས་པའྱི་འགྩོ་ཁྲྱིད་ཁྲྩོད་ཕན་བུ་གུ་
ཡངས་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོ་དང་ཆབ་སྱིད་བཅྩོས་སྒྱུར་ལ་འདྩོད་
པ་བདེ་མཁན་ཚྩོར་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བས་ནས་འགྩོ་ཁྲྱིད་ད་ེདག་
གྱི་དབང་ཆ་ས་བརྟན་བཟྩོ་རྒྱྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ལངས་ཕྩོགས་
འཛྱིན་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་ཡྱིན་པ་གསལ་པྩོ་རེད།
 སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ནས་ཀང་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༠ དང་ ༡༩༩༠ ནང་
ནབུ་ཕྩོགས་སྱིད་གཞུང་ཁག་གྱི་ཆབ་སྱིད་དབུ་ཁྲྱིད་དང་
གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་མཇལ་འཕད་སྐབས་རྒྱ་
ནག་གཅྱིག་པུར་གྲྩོགས་མེད་ཁརེ་རྐང་ད་ུམ་བཞག་པར་

རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་བ་བདེ་དགྩོས་པའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་ཐངེས་
མང་སྩལ་མྩོང་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། སབྐས་རེ་ཁྩོང་གྱིས་རྒྱ་
ནག་དང་བསྟནུ་མཁས་ཆེ་དགས་ནས་གཅེས་ལང་ད་ུ
གཏྩོང་མྱི ་རུང་བའྱི་ཉནེ་བར་ཡང་གཏྩོང་གནང་མཛད་
ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་བསྒགས་གཏམ་ནང་འཁྩོད་པ་མ་ཟད།
བསྒགས་གཏམ་གྱི་མཐའ་མཇུག་ཏུ་འཁྩོད་ད ྩོན། ང་
རང་ལྩོ་ངྩོ་བཅྱུ་ཕག་རྱིང་ཡུ་རྩོབ་ཁུལ་ད་ུགནས་སྡ ྩོད་བདེ་
མཁན་གྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངྩོས་ནས་ཡུ་རྩོབ་ཀྱི་ལ་ྟ
གུྲབ་དང་གྩོམས་གཤྱིས་ཀྱི་རྱིང་ཐང་ལ་གུས་བཀུར་ཆེ་
མཐྩོང་དང་མྩོས་པ་ཧ་ཅང་བདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ངས་
ཡུ་རྩོབ་སྱིད་གཞུང་ཁག་དང་ལགྷ་པར་ཡུ་རྩོབ་སྤྱི་མཐུན་
ཚྩོགས་པས་བ ྩོད་རྒྱ་འབལེ་མྩོལ་སརླ་གསྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་མུ་
མཐུད་རྒྱྱུར་འབད་བརྩོན་དང་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་གྱི་རེད་ 
བསམ་པའྱི་རེ་བ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད། ད་ེའད་བྱུང་ཐུབ་ཚེ་དངེ་
སབྐས་འཚེ་བའྱི་ལས་འགུལ་སྣ་ཚྩོགས་སྤལེ་བཞྱིན་པའྱི་
སྤྱི་ཚྩོགས་ཁྲྩོད་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་ལའང་གུྲབ་
འབས་ཐྩོན་ཐུབ་རྒྱྱུ ་འདགུ་བསམས་པའྱི་མྱིག་དཔ་ེབཟང་
པྩོ་ཞྱིག་འཇྩོག་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད། ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གྩོ་ལ་
སྤྱིའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ད་ེའཚེ་མེད་
ཞྱི་བ་གྲྩོས་མྩོལ་ལ་བརྟནེ་ནས་འགྲྩོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་རྒྱྱུར་
བར་ལན་གསལ་པྩོ་གཏྩོང་ཐུབ། ཅསེ་འཁྩོད་འདགུ
 མ་ཡྱིག་ཨྱི ན་ཡྱིག་ནས་འདྱི་ག་ཕྱི་དྱིལ་བ ྩོད་
ཡྱིག་ཚན་པས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པས་ཨྱི ན་ཡྱིག་ལ་ར་འཛྱིན་
གནང་རྩོགས།



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

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་དང་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླ ྩོན་གཅྱིག་ལྕ ྩོགས་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་གྱིས་
བ ྩོད་ནང་གྱི་ཁྩོར་ཡུག་གནས་སྟངས་སྐ ྩོར་གསར་འགྩོད་ལནྷ་ཚྩོགས་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨  ཉྱིན་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་དང་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་
བླ ྩོན་གཅྱིག་ལྕ ྩོགས་འབུམ་རམས་པ་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་
གྱིས་ཕྱི་དྱིལ་ལགྷ་པ་ཚེ་རྱིང་དན་རྟནེ་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུབ ྩོད་
ནང་གྱི་ཁྩོར་ཡུག་གནས་སྟངས་སྐ ྩོར་གསར་འགྩོད་ལནྷ་
ཚྩོགས་གནང་སྩོང་།
 ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༡ 
ཐྩོག་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་དང་ཕྱི་དྱིལ་བཀའ་བླ ྩོན་གཅྱིག་
ལྕ ྩོགས་འབུམ་རམས་པ་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་དང་། ཕྱི་
འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པྩོ་བསྩོད་ནམས་ནྩོར་བུ་ལགས། 
ཕྱི་དྱིལ་ཁྩོར་ཡུག་ཚན་པའྱི་འགན་འཛྱིན་འཛམ་ལ་ྷབསྟན་
པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  ཕྱི་ནང་གྱི་གསར་འགྩོད་པ་
བཅས་ཚང་འཛྩོམས་ཀྱིས་ཐྩོག་མར་ཕྱི་འབལེ་དུང་
ཆེ་དྭགས་པ ྩོ་བསྩོད་ནམས་ནྩོར་བུ་ལགས་ཀྱིས་གསར་
འགྩོད་ལནྷ་ཚྩོགས་གནང་དགྩོས་པའྱི་སྐ ྩོར་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་
དྩོན།   ད་ེརྱིང་འདྱིར་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་དབུ་
བཞུགས་ཐྩོག་གསར་འགྩོད་ལྷན་ཚྩོགས་གནང་དགྩོས་
ད ྩོན་ནྱི། ལྩོ་ཤས་སྔ ྩོན་ནས་བ ྩོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
འཛུགས་སུྐན་མང་པྩོ་ཞྱིག་འགྩོ་འཛུགས་བས་ཡྩོད། 
དའེྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་བ ྩོད་ནང་གཏརེ་ཁ་སྔ ྩོག་འདྩོན་དང་
ཆྱུ་རགས་བརྒྱག་རྒྱྱུ ་སྩོགས་རེད། ཅསེ་ད་ེས་ྔནས་བཤད་
པ་ད་ེད་ཆ་མྱིག་མཐྩོང་ལག་ཟྱིན་ཆགས་ཡྩོད། ད་ེརྱིང་
གསར་འགྩོད་ལནྷ་ཚྩོགས་ཐྩོག་གཙྩོ་བ ྩོ་གནད་དྩོན་གཉྱིས་
རེད། དང་པྩོ་ནྱི། ཉ་ེབའྱི་ཆར་མྱི ་ཉག་ལ་ྷསངྒ་ད་ུལྱིའྱི་
གཏརེ་ཁ་སྔ ྩོན་འདྩོན་བས་ནས་ས་ཁུལ་དའེྱི་ཆྱུ་སྦགས་
བཙྩོག་བཟྩོ་བཞྱིན་པ་དརེ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་ངྩོ་རྒྩོལ་གནང་
དང་གནང་བཞྱིན་ཡྩོད། ལགྷ་པར་ཉ་ེཆར་མདྩོ་སདྨ་ཨ་
མཆྩོག་ཡུལ་ཚྩོའྱི་གྩོང་སྔ ྩོན་བླ་རྱིར་གསེར་སྔ ྩོག་འདྩོན་
བས་པར་བརྟནེ། བྩོད་མྱི ་ཚྩོས་ངྩོ་རྒྩོལ་གནང་བཞྱིན་པ་
རེད། ད་ེདག་ཉ་ེཆར་གྱི་གནས་ཚྱུལ་རེད།    གཏརེ་

ཁ་སྔ ྩོག་འདྩོན་བས་ནས་ཆྱུ་བཙྩོག་པ་བཟྩོ་བ་དང་། དགུ་
རས་བདེ་སྤྩོད་བས་ནས་ཡུལ་མྱིའྱི་ཆྱུ་དང་། ས་ཞྱིང་། 
སེམས་ཅན་སྩོགས་ལ་ན་ཚ་ཕ ྩོག་པ། བྩོད་པས་རྱི་དང་
ཆྱུ་སྩོགས་ལ་ལྷ་དང་གནས་རྱི ་རྱི་ཡུལ་ད་ེདག་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བརྱི་འཇྩོག་མ་བས་པར་གཏརེ་ཁ་གང་བྱུང་
སྔ ྩོག་འདྩོན་དང་ཆྱུ་རགས་ཚྩོད་མེད་རྒྱག་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་
རེས་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་ནང་གྱི་ཁྩོར་
ཡུག་དང་འབལེ་བའྱི་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེ
རསེ་ཁྩོར་ཡུག་ཚན་པའྱི་འགན་འཛྱིན་འཛམ་ལ་ྷབསྟན་
པ་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་ཉ་ེབའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཁག་གྱི་
སྐ ྩོར་འགྲལེ་བཤད་དང་དྱི་བ་དྱིས་ལན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་
གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་བསྟནུ། དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་
མཆྩོག་གྱིས་གསུང་ད ྩོན། 
 ད་ེརྱིང་འདྱིར་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ངྩོས་ནས་བ ྩོད་ནང་གྱི་ཁྩོར་ཡུག་སྤྱི་དང་།  ལགྷ་པར་
མྱི ་ཉག་དང་ཉ་ེཆར་ཨ་མཆྩོག་ཁུལ་གྱི་མྱི ་མང་ནས་ས་
གནས་ཁྩོར་ཡུག་སུང་སྐྱྩོབ་སདླ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གཏརེ་
ཁ་སྔ ྩོག་འདྩོན་ལས་གཞྱིར་ཞྱི་རྒྩོལ་གྱི་རྣམ་པ་བཏྩོན་པའྱི་

གནས་ཚྱུལ་ཐྩོན་ཡྩོད་སྟབས། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ངྩོས་ནས་འདྱིའྱི་ཐྩོག་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་བསམས་
བྱུང་། ངས་དསུ་རྟག་ཏུ་བ ྩོད་ནང་ཁྩོར་ཡུག་ཐྩོག་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་ལག་བསྟར་གང་འད་ཞྱིག་གནང་བ་ཡྱི ན་
ནའང། དང་པྩོ་ནྱི། བྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་རྒྱྱུན་གནས་ཐུབ་
པ། གཉྱིས་པ། བྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་གུས་
བརྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ། གསུམ་པ། དཔལ་འབྩོར་ཐྩོག་ནས་མྱི ་མང་
ལ་ཁ་ེཕན་ཡྩོད་པ། བཞྱི་པ། ཁྲྱིམས་མཐུན་དང་མྱི ་མང་
གྱིས་མྩོས་མཐུན་ཡྩོད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཁྩོར་ཡུག་ཐྩོག་གྱི་
སྱིད་བྱུས་དང་ལས་འཆར་སྤལེ་དགྩོས། ཞསེ་ཞུ་བཞྱིན་
ཡྩོད། 
 དྩོན་ཚན་བཞྱི ་པ ྩོ་འདྱི་གཞྱིར་བཞག་ཐྩོག་
ནས་ཉ་ེཆར་མྱི ་ཉག་དང་།  ད་ལ་ྟཨ་མཆྩོག་ཁུལ་ད་ུ
གནས་ཚྱུལ་ཐྩོན་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་སུང་སྐྱྩོབ་དང་འབལེ་བའྱི་ཁྲྱིམས་སྒྱིག་
ཁག་ལ་རྱིས་མེད་ཀྱིས་གཏརེ་ཁ་གང་བྱུང་སྔ ྩོག་འདྩོན་
བས་པར་བརྟནེ་མྱི ་མང་གྱིས་ངྩོ་རྒྩོལ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
 དང་ཐྩོག་བ ྩོད་ཀྱི ་ཁྩོར་ཡུག་རྒྱྱུ ན་གནས་
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ཐུབ་ཐབས་བདེ་དགྩོས། འྩོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
གཏརེ་ཁ་སྔ ྩོག་སབྐས་རས་རྱིགས་བླུགས་རྒྱྱུ ་དང་། ས་
སྔ ྩོག་སྟངས་སྩོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་
གསུམ་ལ་ཁྩོར་ཡུག་རྒྱྱུ ན་གནས་ཐུབ་ཐབས་མེད་པར་
བརྟནེ་མྱི ་མང་གྱིས་ངྩོ་རྒྩོལ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
 གཉྱིས་པ་ནྱི།  བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་
ལ་གུས་བརྱི་བདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། བྩོད་ནང་
གནས་རྱི ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་གྱི་ཐྩོག་གཏརེ་ཁ་
སྔ ྩོག་ན། མྱི ་མང་གྱི་སེམས་ཚྩོར་དང་འད་ུཤེས་ལ་ད ྩོ་
ཕ ྩོག་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་རེད། དཔལ་འབྩོར་ཐྩོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
ས་གནས་མྱི ་མང་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། འྩོན་
ཀང་ད་བར་བ ྩོད་ནང་གཏརེ་ཁ་སྔ ྩོག་པ་དང་ཤྱིང་ནགས་
གཅྩོད་བགེ་བས་པ། ཆྱུ་རགས་སྩོགས་རྒྱག་སབྐས། ས་
གནས་མྱི ་མང་ལ་དཔལ་འབྩོར་ཐྩོག་ནས་ཁ་ེཕན་མེད་པ་
མ་ཟད། མྱི ་མང་ལ་གནྩོད་རྐནེ་ད་ུཕྱིན་ཡྩོད། ས་གནས་
ལ་ཡྩོད་པའྱི་མ་ར་ད་ེགཏརེ་དང་ནགས། ཆྱུ་བཅས་
ཡྱིན། ད་ེདག་ལ་རྒྱ་ནག་ས་གནས་དཔྩོན་རྱིགས་དང་རྒྱ་
ནག་གྱི་ཚྩོང་པ་ཚྩོས་གཏརེ་ཁ་སྔ ྩོག་འདྩོན་རསེ་ཁ་ེབཟང་
ཟས་ནས་སའྱི་ཐྩོག་རས་བླུགས་ཏ་ེས་ཆ་བདེ་མེད་བཟྩོ་བ་
ཡྱིན་ན། ཁྩོར་ཡུག་ལ་གནྩོད་སྐྱྩོན་འབྱུང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་
མ་ཟད། ས་དང་ཆྱུ། རུླང་སྩོགས་སགྦས་བཙྩོག་ཆགས་
ཏ་ེམྱི ་མང་ཚྩོར་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ཧ་ཅང་ད ྩོ་
ཕ ྩོག་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེལརྟ་མྱི ་ཡྩོང་ཆེད་ས་གནས་
སུ་གཏརེ་ཁ་སྔ ྩོག་འདྩོན་བས་ནའང་ས་གནས་མྱི ་མང་
ལ་དཔལ་འབྩོར་གྱི་ཁ་ེཕན་ངསེ་པར་ཐྩོབ་དགྩོས། ས་
གནས་མྱི ་མང་ད་ེཚྩོ ་མ་འྩོངས་པར་འཚྩོ་བ་སྐྱལེ་དགྩོས་
སྟབས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བདེ་སྟངས་ད་ེའགྲྱིག་གྱི་
མེད། རྒྱ་ནག་གྱི་ཁྲྱིམས་ནང་ལའང་ཁྩོར་ཡུག་གལ་ཆེ་
ཡྱིན་པ་དང་། ཁྩོར་ཡུག་སུང་སྐྱྩོབ་བདེ་དགྩོས་པ་སྩོགས་
ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་འཁྩོད་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་སུ་
ལས་གཞྱི་ཅྱི་འད་ཞྱིག་ལག་བསྟར་བས་ནའང་ད་ེལ་མྱི ་
མང་གྱིས་མྩོས་མཐུན་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་ཁྩོང་ཚྩོས་ད་ེས་ྔ
ནས་བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། གྩོང་གྱི་ད ྩོན་ཚན་བཞྱི་པ ྩོ་ད་ེ
ལག་བསྟར་མ་བས་པར་བརྟནེ་ཨ་མཆྩོག་ལ་གཏརེ་ཁ་
སྔ ྩོག་འདྩོན་སྐབས་མྱི ་མང་གྱིས་ཞྱི ་རྒྩོལ་བས་དང་བདེ་

བཞྱིན་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མྱི ་མང་ནས་ཞྱི་རྒྩོལ་
བས་པ་དརེ་མ་ཉསེ་ཁ་ཡྩོག་བས་ཡྩོད། ཉ་ེཆར་ས་
གནས་སུ་གསར་འགྩོད་གསལ་བསྒགས་བས་པའྱི་ནང་། 
ཕྱི་ནང་ལག་པ་མཉམ་སྦྲལེ་བས་ནས་ངྩོ་རྒྩོལ་བདེ་ཀྱི་
འདགུ་ཅསེ་འཁྩོད་ཡྩོད། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དང་
ལག་སྦྲལེ་མྱིན་པ་སྨྲྩོས་མེད་རེད། ད་བར་བ ྩོད་ནང་ཞྱི་
རྒྩོལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་བྱུང་བ་ད་ེདག་ཚང་མ་བྩོད་ནང་
ལ་རྒྱ་མྱིས་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོར་བརྙས་བཅྩོས་དང་གདགུ་རྱུབ། 
དབ་ེའབདེ་བས་པར་བརྟནེ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། བཙན་
བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཆགས་དགྩོས་ད ྩོན་ད་ེཡང་
བ ྩོད་ས་ཡྩོངས་རྩོགས་རྒྱ་ནག་གྱིས་ཧམ་བཟུང་བས་
པར་བརྟནེ་ང་ཚྩོ ་བཙན་བྩོལ་ལ་བསླབེས་པ་ཞྱིག་རེད་
མ་གཏྩོགས། རྒྱ་མྱི ་བ ྩོད་ད་ུམ་བསླབེས་གྩོང་ནས་ང་ཚྩོ་
བཙན་བྩོལ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ད་ཆ་ང་ཚྩོས་གཞྱིས་
ལུས་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོར་ལག་སྦྲལེ་བས་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་ར་བ་
ནས་མ་རེད།  བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ལ་བ ྩོད་ནང་གྱི་
བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོའྱི་མངྩོན་འདྩོད་བསུྒབ་རྒྱྱུའྱི་འགན་ཡྩོད་ཀང་། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མ་ཉསེ་ཁ་ཡྩོག་བས་ཏ་ེསྐྱྩོན་བརྩོད་
བས་པ་དརེ་ཁྩོང་ཚྩོར་ཁྲྱིམས་ཐྩོག་ནས་འགྲལེ་བརྩོད་
བདེ་རྒྱྱུ ་མེད་པ་མ་ཟད། ཡ་རབས་བཟང་སྤྩོད། ཁྩོར་
ཡུག ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་གང་ཅྱིའྱི་ཐྩོག་ནས་ཀང་
འགྲལེ་བརྩོད་བདེ་ཐབས་མེད།  ཕྱི་དང་ལག་སྦྲལེ་ནས་
ཞྱི ་རྒྩོལ་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་ལུགས་འགྲལེ་བརྩོད་བདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད་སྐ ྩོར་བརྩོད་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ཞྱི་རྒྩོལ་བ་རྣམས་ལ་
རངུ་རགེ་དང་འཛྱི ན་བཟུང་བེད་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་སྐ ྩོར་བཤད་
འདགུ ད་ེནྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་དང་འགལ་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན། གཞུང་ཞྱིག་གྱི་ངྩོས་ནས་ཞྱི་བའྱི་སྒ ྩོ་ནས་ངྩོ་རྒྩོལ་
བདེ་མཁན་མང་ཚྩོགས་ལ་རངུ་རགེ་དང་འཛྱིན་བཟུང་
བདེ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཞསེ་བརྩོད་ན། གཞྱི་རའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་
ཐང་དང་འགལ་ཟླ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གཞུང་
གྱི་གསལ་བསྒགས་དའེྱི་ནང་འད་ུའཛྩོམས་བདེ་རྱིགས་
ལ་འཛྱིན་བཟུང་བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་བརྩོད་སབྐས། མྱི ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འད་ུའཛྩོམས་དང་། གཏམ་བརྩོད་
རང་དབང་ནྱི་རང་ཆས་སུ་ཡྩོད་པའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཡྱིན། ཨ་
མཆྩོག་ཏུ་མྱི ་གཉྱིས་ལ་ཉསེ་རངུ་བཏང་སྟ་ེད་ཆ་སནྨ་ཁང་

ནང་ཡྩོད་པ་དང་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་འཛྱིན་བཟུང་བས་ཡྩོད་
པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཐྩོན་སབྐས། ཁྩོར་ཡུག་གྱི་ཁྲྱིམས་སྒྱིག་
ཁག་དང་གཞྱི་རའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ཁྲྱིམས་སྩོགས་དང་འགལ་བའྱི་ཐྩོག་རྒྱ་ནག་གྱི་ཁྲྱིམས་
དང་འགལ་ཡྩོད། ད་ེདག་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྩོ་རྒྩོལ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་མྱི ་ཉག་གྱི་གསར་འགྩོད་
གསལ་བསྒགས་ནང་ག་རེ་འཁྩོད་འདགུ་ཅ་ེན། མྱི ་མང་
གྱི་ངྩོ་རྒྩོལ་བས་པ་རེད། དརེ་ཞྱིབ་འཇུག་བདེ་སབྐས་
གཏརེ་ཁ་སྔ ྩོག་འདྩོན་དསེ་ཁྩོར་ཡུག་ལ་གནྩོད་སྐྱྩོན་ཡྩོད་
པ་དང་། མྱི ་མང་གྱིས་མྩོས་མཐུན་མེད་པར་བརྟནེ་
གནས་སབྐས་རྱིང་གཏརེ་ཁ་སྔ ྩོག་འདྩོན་མཚམས་འཇྩོག་
བདེ་ཀྱི་ཡྱིན་ཞསེ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཡྩོད། གནས་
སྐབས་ཡྱི ན་པར་བརྟནེ་འཕལ་སེལ་ཡྱི ན་སྱིད་པ་རེད། 
གནད་དྩོན་འདྱི་ཁ་ཕྩོགས་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ལ་འགྱུར་མྱིན་
བཤད་དཀའ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཨ་མཆྩོག་ཁུལ་གྱི་
གནད་དྩོན་ད་ེཡང་ཁྩོར་ཡུག་ལ་གནྩོད་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པ་མ་
ཟད། མྱི ་མང་གྱིས་མྩོས་མཐུན་དགྩོས་པ་དང་ཁྲྱིམས་
མཐུན་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱི ན་པར་ངྩོས་
འཛྱི ན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ལག་བསྟར་བེད་རྒྱྱུ འྱི་རེ་བ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་གཏྩོགས། མ་ཉསེ་ཁ་ཡྩོག་བས་པ་དརེ་
མྩོས་མཐུན་ར་བ་ནས་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཨ་མཆྩོག་
ཁུལ་ནས་རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏྩོང་མཁན་གཉྱིས་ཀྱིས་
གཏརེ་ཁ་སྔ ྩོག་འདྩོན་ལ་ཞྱི་རྒྩོལ་གནང་སྟ་ེརང་ལུས་མེར་
སགེ་གནང་ཡྩོད། གསུམ་པ་དའེྱི་ཁ་ཆེམས་ནང་གཏརེ་
ཁ་སྔ ྩོག་འདྩོན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་རང་ལུས་
མེར་སགེ་བཏང་ཡྩོད་སྐ ྩོར་འཁྩོད་པར་བརྟནེ། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་གནས་སྟངས་འདྱི་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཡྱི ན་པ་
ཤེས་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
ཐུགས་ར་ེཆེ། ཞསེ་གསུངས།།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང། 
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གཟྱིགས་པར་འཚལ།
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སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་བརྒྱྱུད་རྱིམ་ཁྲྩོད་ཕར་སྤྩོད་ཚྱུར་ལེན་བ་རྒྱྱུ ་ལྩོ་རྒྱྱུས་
ཀྱི་དཔང་རྟགས་ཁ་གསལ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་གསུངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༩ རེས་གཟའ་
ཕུར་བུའྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩།༣༠ ཐྩོག་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་གྱིས་གསར་
ད་ུབདམས་ཐྩོན་བྱུང་བའྱི་སབྐས་ ༡༦ པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་ཁག་གཅྱིག་ལ་བ ྩོད་དང་ཤྱིང་ཅང་། སྩོག་པ ྩོ་
སྩོགས་རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་སྒྱུར་འྩོག་གནས་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་
རྣམས་ཀྱི་འཐབ་རྩོད་བརྒྱྱུད་རྱིམ་སྐ ྩོར་དང་། ལགྷ་པར་
བ ྩོད་མྱིའྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནསུ་པ་ཇྱི་ཙམ་
ཡྩོད་སྐ ྩོར། ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་འདྩོན་གནང་མཛད་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐྩོག་ཨ་རྱི ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་མང་པྩོས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཇྱི་ཙམ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་། 
བྩོད་རྒྱ་འབལེ་མྩོལ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་དང་རྒྱབ་ལྗ ྩོངས་ངྩོ་སྤྩོད་
སྩོགས་ཞྱིབ་ཕ་གསལ་བཤད་གནང་ཡྩོད།
 ད་ེཡང་ཁྩོང་གྱིས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི ་སྱིད་
བྱུས་སྐ ྩོར་ལ་གསུང་ད ྩོན། རྐང་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར། ད་ེ
བཞྱིན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་དང། གཞྱིས་བཞུགས་བྩོད་
མྱི། བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱི ་བཅས་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་ྔལ་བརྟནེ་
ནས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་རྒྱྱུ ན་སྐྱྩོང་བདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད། ལགྷ་པར་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་གུྲབ་འབས་བྱུང་མྱིན་
ནྱི་གྩོང་གྱི ་རྒྱྱུ ་མཚན་ལྔ་པ ྩོ་ད་ེདག་མཐུན་མྱིན་དང་རྒྱྱུ ་
མཚན་ད་ེདག་དང་འབལེ་བ་སྩོགས་ལ་རག་ལུས་ཡྩོད། 
ལྷག་ད ྩོན་སྱིད་བྱུས་འདྱི་ནྱི་ཛ་དག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་
ཆགས་ཡྩོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཀང་བ ྩོད་ཐྩོག་
རྒྱབ་ཤ་དཀར་པ ྩོ་ཟརེ་བ་ཐངེས་མང་ཤྩོས་འདྩོན་དགྩོས་ 
ཆགས་པ་འདྱི་གཙྩོ ་བ ྩོ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་
གདྩོང་ལེན་ཆེད་གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་གཞན་ལས་བྩོད་
ཐྩོག་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པྩོ་མང་བ་འདྩོན་དགྩོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཡྩོད། ཅསེ་གསུངས་པ་མ་ཟད། སྱིད་
སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་རྒྱ་འབལེ་མྩོལ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་དང་

རྒྱབ་ལྗ ྩོངས་སྐ ྩོར་དང་འབལེ།
 ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༩ ནས་བྩོད་རྒྱའྱི་དབར་ལ་ཐད་
ཀར་འབལེ་ལམ་འགྩོ་བཙྱུགས་པ་ནས་བཟུང་། ད་བར་
བྩོད་རྒྱ་ཕན་ཚྱུན་དབར་གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མྱིན་
པའྱི་འབལེ་ལམ་ཐངེས་ ༣༠ ཙམ་བྱུང་ཡྩོད་པ་དང་། 
ད་བར་བྩོད་ནང་ད་ུལྟ་སྐ ྩོར་སྐུ་ཚབ་ཚྩོགས་པ་ཐེངས་
བཞྱི་ཕབེས་ཟྱིན་པ། ད་ེབཞྱིན་གྲྩོས་མྩོལ་རྟ ྩོག་ཞྱིབ་སྐ་ུ
ཚབ་ཚྩོགས་པ་ཐངེས་གཉྱིས་ཕབེས་པ། རྒྱ་ཕྩོགས་ནས་
བཤད་པའྱི་ར་ད ྩོན་ཁག་དང་བ ྩོད་མྱིའྱི་ར་ད ྩོན་ཁག ཕྱི་
ལྩོ་ ༢༠༠༢ ནས་ད་བར་འབལེ་མྩོལ་ཐངེས་དགུའྱི་
མཇུག་འབས་སྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་ལ་གསུངས། ད་ེབཞྱིན་
འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚྩོགས་ནང་ད་ེས་ྔཕྱི་ལྩོ་ 
༡༩༥༩།༡༩༦༡།༡༩༦༥ བཅས་སྩོ་སྩོར་བ ྩོད་ད ྩོན་ཐྩོག་གྲྩོས་
ཆྩོད་ཐངེས་གསུམ་བཞག་ཡྩོད་པ་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ 
ལྩོར་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོར་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་དགྩོས་སྐ ྩོར་
གསལ་བ་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༡ ལྩོར་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོར་རང་
ཐག་རང་གཅྩོད་ཀྱི་ཐྩོབ་ཐང་དགྩོས་པ་འཁྩོད་སྐ ྩོར། ཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༦༥ ལྩོར་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོར་གཞྱི་རའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་
ཐང་དགྩོས་པ་གསལ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་གསལ་བཤད་གནང་་། 

  གཞན་ཡང་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་ང་ཚྩོས་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རང་བཙན་དགྩོས་པའྱི་མངྩོན་འདྩོད་
བཏྩོན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེས་ྔརྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླ ྩོན་དམ་པ་
སྐུ་ཞབས་པནྜྱི་ཏ་ན་ེརུ་མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་བཙན་བྩོལ་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་
འཁྩོད་འཕལ་བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་སྟ ྩོན་ཞུས་པ་རྣམས་ལུང་
འདནེ་ཞུས་ནས་རྒྱ་གར་དང་ཨ་རྱི ་སྩོགས་རྒྱལ་ཁབ་
སུས་ཀང་བ ྩོད་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བེད་ཐབས་
བལ་བའྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སྟངས་སྐ ྩོར་གསུངས་པ་མ་
ཟད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༨ དང་ ༡༩༨༨ 
བཅས་ལྩོ་ཡུན་ད་ེདག་རྱིང་བ ྩོད་ཐྩོག་འཛྱིན་བཞྱིན་པའྱི་
སྱིད་བྱུས་ལངས་ཕྩོགས་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་འཕྩོ་འགྱུར་ཇྱི་
ལརྟ་ཕྱིན་པ་རྣམས་གསུངས། ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཁྩོང་
གྱིས་སྤྱིར་རྒྱ་གར་དང་ལྷ ྩོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀ།   ཨ་ཡྱིར་ལེན་
ཌྱི་སྩོགས་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་བརྒྱྱུད་རྱིམ་ཁྲྩོད་མཐར་ཐུག་ཞྱི་
བད་ེམཉམ་གནས་ཐྩོག་མྱི ་མང་གྱི་མངྩོན་འདྩོད་བསུྒབ་
ཕྱིར་རྒྱ་གར་ལ་ྟབུར་མཚྩོན་ན།  མེས་པ ྩོ་དམ་པ་གཱན་དྷྱི་
མཆྩོག་གྱིས་དབུ་ཁྲྱིད་པའྱི་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་གནང་
སབྐས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དགྩོས་མཁྩོའྱི་དབང་གྱིས་མྱི ་འདྩོད་
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བཞྱིན་ད་ུཔ་ཀྱི་སྱི ་ཐན་དང་བངྷ་ལ་ད་ེཤྱི ་རྒྱ་གར་ནས་ཁ་
བལ་ཕྱིན་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ལྷ ྩོ་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ནང་ནལེ་
སན་མན་ཌེ་ལ་དམ་པ་མཆྩོག་གྱིས་མང་གཙྩོའྱི་འཐབ་ 
རྩོད་གནང་སབྐས། ཚྩོང་གྱི་ཁ་ེཕན་མྱི ་རྱིགས་དཀར་པྩོ་
ཚྩོར་ཡྩོད་པ་དརེ་རྩོད་ལེན་གང་ཡང་མ་གནང་བར་ཚྩོང་
བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ལགྷ་མྱི ་རྱིགས་དཀར་པྩོ་ཚྩོས་དབང་སྒྱུར་
བདེ་བཞྱིན་པ་ད་ེབླ ྩོས་བཏང་ནས་མང་གཙྩོའྱི་རྱིང་ལུགས་
ཐྩོབ་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩོན་གནང་ཡྩོད། གཞུང་གྱི་
ལས་ཁུངས་ཁག་ནང་ལས་བེད་མང་ཆེ་བ་མྱི ་རྱིགས་
དཀར་པྩོ་ཡྱིན་ཡང་ཁྩོང་གྱིས་ལས་བདེ་འཕྩོ་འགྱུར་བདེ་
དགྩོས་པའྱི་རེ་འདནུ་ཡང་བཏྩོན་མེད། ཕྩོགས་མཚྱུངས་
ས་ཆ་ཕ ྩོན་ཆེ་བ་མྱི ་རྱིགས་དཀར་པྩོས་བཟུང་ཡྩོད། 
གྲངས་ཀའྱི་ཐྩོག་ནས་ལ་ྟསབྐས་མྱི ་རྱིགས་དཀར་པྩོ་བརྒྱ་
ཆ་ ༢༠ ལགྷ་ལས་མེད་པ་ཁྩོང་ཚྩོས་བཟུང་ཡྩོད།
 འྩོན་ཀང་མན་ཌེ་ལ་མཆྩོག་གྱིས་ས་ཆ་མྱི ་ 
རྱིགས་དཀར་ནག་གཉྱིས་ལ་འད་མཉམ་བགྩོ་དགྩོས་པའྱི་
རེ་འདནུ་ར་བ་ནས་བཏྩོན་མེད། འྩོན་ཀང་འྩོས་འཕནེ་
ཐྩོབ་ཐང་ད་ེམྱི ་རྱིགས་ནག་པྩོ་ཚྩོར་ཐྩོབ་ཐབས་གནང་
ནས་ཕར་སྤྩོད་ ཚྱུར་ལེན་གནང་ཡྩོད། ཕྩོགས་མཚྱུངས་
ཨ་ཡྱིར་ལེན་ཌྱིའྱི་རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་དབུ་ཁྲྱིད་བྷ་ེཊྱི ་
ཝྱིལ་ཡེམ་སྱི ་མཆྩོག་གྱིས་འཐབ་རྩོད་འྩོག་ཨ་ཡྱིར་ལེན་
ཌྱིར་རང་བཙན་ཐྩོབ་ཐུབ་ཡྩོད་ཀང་། བང་ཕྩོགས་ཨ་
ཡྱིར་ལེན་ཌྱི་བླ ྩོས་གཏྩོང་བདེ་དགྩོས་ཐུག་ཡྩོད། ཅསེ་
སྩོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་མཐར་དྱི་བ་རྣམས་ལ་
ལན་འདབེས་གནང་། སབྐས་དརེ་བ ྩོད་རྒྱ་འབལེ་མྩོལ་
སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་ལན་འདབེས་གནང་སབྐས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༩ 
ནས་ ༡༩༩༣ བར་འབལེ་བ་ཐངེས་ ༡༩ བྱུང་བ་དང་། 
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༤ ནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༡ བར་འབལེ་ལམ་ར་
བ་ནས་བྱུང་མེད་པ་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༢ ནས་ ༢༠༡༠ 
བར་གཞུང་འབལེ་འབལེ་ལམ་ ༩ དང་། གཞུང་འབལེ་
མྱིན་པའྱི་འབལེ་ལམ་ཐངེས་ ༡ བཅས་ཁྱྩོན་འགྲལེ་ལམ་
ཐངེས་བཅྱུ་བྱུང་བ་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ནས་བཟུང་ད་
བར་འབལེ་ལམ་བྱུང་མེད་སྐ ྩོར་གྱི་ལན་འདབེས་གནང་
ཡྩོད་པ་བཅས།།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བད་ེསུང་ཉནེ་རྟ ྩོག་པས་བ ྩོད་ཀྱི་
གླ ྩོག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲྱིད་པ་དང་རྩོམ་པ་པ ྩོ་
པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལགས་འཛྱིན་བཟུང་བས་པ།

༄༅། །བྩོད་ཀྱི་གླ ྩོག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲྱིད་པ་
དང་རྩོམ་པ་པ ྩོ་པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལགས་མཚྩོ ་
སྔ ྩོན་ཟྱི་ལྱིང་གྲྩོང་ཁྱརེ་གྱི་གནམ་ཐང་ནས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི་བད་ེསུང་མྱི ་སྣས་བཙན་ཁྲྱིད་
དང་བཀག་ཉར་བས་པའྱི་རསེ་བཀག་ཉར་
ཁང་ད་ུགཟུགས་གཞྱི་མ་བད་ེཔར་སནྨ་ཁང་
ད་ུསྐྱལེ་ཏ་ེད་ལའྟྱི་ཆར་སནྨ་ཁང་ད་ུབད་ེསུང་
མྱི ་སྣའྱི་ལ་ྟརྟ ྩོག་འྩོག་ཡྩོད་འདགུ
 ད་ེཡང་འདྱི་གར་ཁུངས་ལྡན་
གནས་ཚྱུལ་འབྩོར་གསལ་ལརྟ་ན། བྩོད་
ཀྱི་གླ ྩོག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲྱིད་པ་དང་རྩོམ་པ་པ ྩོ་
པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཟླ་བ་འདྱིའྱི་ཕྱི་ཚེས་ 
༢༥ ཉྱིན་གྱི་དགྩོང་ད ྩོར་པ་ེཅྱིན་ནས་ཟྱི་ལྱིང་གནམ་ཐང་
ད་ུའབྩོར་ཡྩོད་པ་དང་། ཁྩོང་གྱི་ཅ་དངྩོས་ཤྱིག་ལེན་
རྒྱྱུ ་བརདེ་ད་ེགནམ་ཐང་ད་ུཅ་ལག་ལེན་ད་ུའགྲྩོ་སྐབས་
གནམ་ཐང་གྱི ་བད་ེསུང་མྱི ་སྣས་ལག་པར་ལྕགས་སྒྩོག་
བརྒྱབ་སྟ་ེབཙན་ཁྲྱིད་བས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ཞྩོགས་པ་
ཆྱུ་ཚྩོད་བཞྱི་པ་ཙམ་བར་ད་ུའདྱི་རད་དང་གཅར་རངུ་
བས་རསེ་ཟྱི་ལྱིང་གྱི ་བཀག་ཉར་ཁང་ཞྱིག་ནང་བཀག་
ཉར་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་འདགུ ཕྱིས་སུ་བཀག་ཉར་ཁང་ད་ུ
པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལགས་མགྩོ་ན་བ་དང་། མགྩོ་ཡྩོམ་འཁྩོར་
བ། རྩོ་སྟ ྩོད་འཚང་བ་སྩོགས་ཀྱི་ནད་རྟགས་ཐྩོན་ཏ་ེསནྨ་
ཁང་ད་ུབསྐྱལ་ཡྩོད་པ་དང་། ཁྩོང་ལ་གཅར་རངུ་དག་པྩོ་
བཏང་བར་བརྟནེ་ལུས་པ ྩོའྱི་སྟངེ་སྔ ྩོ་ཐྱིག་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ་
མ་ཟད། ར་ཤུལ་ཚབས་ཆེན་བཟྩོས་ཡྩོད་འདགུ
 གནས་ཚྱུལ་ད་ེཕྱིར་བསྒགས་བྱུང་རསེ། རྒྱ་
ནག་ནང་གྱི་གླ ྩོག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲྱིད་པའྱི་མཐུན་ཚྩོགས་
ཀྱིས་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཏ།ེ པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཟྱི་
ལང་གནམ་ཐང་ནས་བཙན་ཁྲྱིད་བཀག་ཉར་གྱིས་རངུ་

རགེ་བཏང་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་གྩོ་བར་བླ ྩོ་ཕམ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་
པས། འབལེ་ཡྩོད་སྡ་ེཁག་གྱིས་པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལགས་
མགྩོགས་མྱུར་གླ ྩོད་བཀྩོལ་དང་གནས་ཚྱུལ་ཞྱིབ་ཚགས་
འགྲལེ་བརྩོད་བདེ་དགྩོས་པའྱི་དགྩོས་འདནུ་བཏྩོན་ཡྩོད། 
ད་ེདང་ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཟྱི་ལྱིང་གནམ་ཐང་གྱི་བད་ེསུང་
ཚན་པས་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་ཏ།ེ པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལགས་
ཀྱིས་གནམ་ཐང་གྱི་སྒྱིག་གཞྱི་གཏྩོར་བའྱི་རྐནེ་གྱིས་ཉྱིན་
ལྔའྱི་རྱིང་བཀག་ཉར་བ་རྒྱྱུ ་དང་གཞན་ཡང་ཉནེ་རྟ ྩོག་
པས་རངུ་རགེ་བཏང་མེད་ཚྱུལ་བརྩོད་འདགུ
 པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནྱི། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༩ 
ལྩོར་མཚྩོ་སྔ ྩོན་ཞྱིང་ཆེན། མཚྩོ་ལྷ ྩོ་བ ྩོད་རྱིགས་རང་སྐྱྩོང་
ཁུལ་ཁྲྱི་ཀ་རྩོང་ད་ུསྐྱསེ་ཤྱིང་། ད་ེནས་མྱི ་རྱིགས་སླ ྩོབ་
ཆེན་ད་ུརྩོམ་རྱིགས་ཐྩོག་རབ་འབམས་པའྱི་སླ ྩོབ་མཐར་
སྩོན། ད་ེནས་ཁྩོང་གྱིས་གླ ྩོག་བརྙན་བཟྩོ་སུྐན་སྐ ྩོར་ལའང་
སླ ྩོབ་སྦྩོང་གནང་ཡྩོད།ཁྩོང་གྱིས་དཔ་ེདབེ་འགའ་ཤས་སྟ ྩོན་
ཡྩོད་པ་མ་ཚད་སདྐ་གྲགས་ཆེ་བའྱི་གླ ྩོག་བརྙན་ཡང་མང་
པྩོ་ཞྱིག་བཟྩོས་ནས་ད་ེདག་ལ་བ་དགའ་ཡང་ཐངེས་མང་
ཐྩོབ་མྩོང་ཡྩོད། །



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

བྩོད་ནས་གསར་ད་ུའབྩོར་བའྱི་བུད་མེད་རྣམས་ལ་གཞྱི་
རྱིམ་འཕྩོད་བསྟནེ་སྐ ྩོར་ཟབ་སྦྩོང་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ དང་ ༢༨ 
བཅས་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
འཕྩོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་འཕྩོད་བསྟནེ་ཚན་
པའྱི་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག བྩོད་ནས་གསར་ད་ུའབྩོར་ཞྱིང་ད་ལ་ྟ
སུ་ཇཱ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭར་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་བཞྱིན་པའྱི་སླ ྩོབ་
མ་བུད་མེད་ཁྱྩོན་གྲངས་ ༣༠ ཙམ་ལ་གཞྱི་རྱིམ་འཕྩོད་
བསྟནེ་སྐ ྩོར་གྱི་ཟབ་སྦྩོང་གནང་འདགུ སབྐས་དརེ་ཟབ་
ཁྲྱིད་པའྱི་ཁྩོངས་སུ་འཕྩོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་འཕྩོད་
བསྟནེ་འབལེ་མཐུད་པ་ལ་ྔདང་། ར་ས་ས་གནས་ཀྱི་སནྨ་
ཞབས་པ་གཉྱིས། སནྨ་རྱིས་ཁང་གྱི་སནྨ་པ་བཅས་ཡྩོད་
འདགུ
 ཐེངས་འདྱིའྱི་ཟབ་སྦྩོང་ཐྩོག་བུད་མེད་ཀྱི ་
འཕ ྩོད་བསྟནེ་དང་འབལེ་བའྱི་གནད་ད ྩོན་དཔརེ་ན། ཕྩོ་

མྩོ་ཕན་ཚྱུན་ལུས་འབལེ་བྱུང་སབྐས་འགྩོ་རྒྱྱུའྱི་ནད་གཞྱི་
དང་། སྐན་ནད། ཟས་བཅྱུད་བསྟནེ་ཕྩོགས། སྤྱིར་
བཏང་འཕྩོད་བསྟནེ། སེམས་ཁམས་འཕྩོད་བསྟནེ་བཅས་
ཀྱི་ཐྩོག་གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤལེ་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་གླ ྩོ་ནད་ཀྱི་བྱི་དང་། 
གཉན་ནད་རེག་དགུ་དང་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ནད་
གཞྱིའྱི་སྐ ྩོར་ཡང་གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤལེ་ཡྩོད། ཕྩོགས་མཚྱུངས་
ཟབ་སྦྩོང་སྐབས་བྩོད་ཀྱི་གསྩོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལམ་ལུགས་
ལྟར་བུད་མེད་ཀྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་བསྟནེ་ཕྩོགས་སྐ ྩོར་ཟབ་
ཁྲྱིད་གནང་ཡྩོད།
 ཟབ་སྦྩོང་འདྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙྩོ ་བ ྩོ་ནྱི། 
གཞྱི་རྱིམ་འཕྩོད་བསྟནེ་དང་འབལེ་བའྱི་སྐ ྩོར་གྩོ་རྟ ྩོགས་
སྤལེ་རྒྱྱུ ་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་བ ྩོད་ནས་གསར་ད་ུའབྩོར་
བའྱི་བུད་མེད་རྣམས་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་བསྟནེ་
ཕྩོགས་སྐ ྩོར་གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ་པ་བཅས།།

བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
སབྐས་ ༡༦ པའྱི་འཚམས་
གཟྱིགས་དབུ་འཛུགས།

༄༅། །འདྱི་གར་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་
ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན། ཉ་ེསྔ ྩོན་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་
ཚྩོགས་སབྐས་ ༡༦ པའྱི་ཚྩོགས་མྱི ་རྣམ་པ་མཛད་འཁུར་
དམ་འབུལ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྦྲལེ་
པ ྩོ་རྣམ་གཉྱིས་མཛད་འཁུར་དམ་འབུལ་བཅས་ལེགས་
པར་ཟྱིན་ཏ་ེསྤྱི་སབྐས་ ༡༦ པའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་དསུ་
དང་པ ྩོ། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ནས་ ༣ 
བར་ཚྩོགས་གུྲབ་པ་དང་། རྱིང་མྱིན་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ 
༧ པའྱི་ཚེས་ཤར་ནས་འཚམས་གཟྱིགས་འགྩོ་འཛུགས་
ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚེས་ཤར་ལ་མཇུག་སྒྱིལ་གནང་
དགྩོས་རྒྱྱུ ་དང་། ས་བགྩོས་སྡ་ེཚན་ ༡༩ ནང་སྤྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་གཉྱིས་རེ་ས་གནས་ཆ་བགྩོས་ཀྱིས་རྒྱ་བལ་འབུག་
ཁུལ་ཀྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་གནས་ཡུལ་ཚང་མར་འཚམས་འདྱི་
དང་འབལེ་བའྱི་མང་ཚྩོགས་ཀྱི་བད་ེསྡུག་ལ་གཟྱིགས་
ཞྱིབ་དང་། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་དང་། བྩོད་ནང་གྱི་ཛ་དག་
གནས་སྟངས་སྐ ྩོར། བྩོད་ད ྩོན་དང་འབལེ་བའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་སྐ ྩོར། སྤྱི་སབྐས་ ༡༦ པའྱི་གྲྩོས་
ཚྩོགས་ཚྩོགས་དསུ་དང་པྩོའྱི་ལས་རྱིམ་སྐ ྩོར་ངྩོ་སྤྩོད་དང་
འབལེ་བའྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་ལམ་སྟ ྩོན་གནང་རྒྱྱུ ་སྩོགས་ཀྱི་སདླ་
ཆེད་ཕབེས་གནང་རྒྱྱུ ་ལརྟ།
 ད་ལྟའྱི་ཆར་སྤྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་
ལགས་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་ལ་ྷམྩོ་ལགས་རྣམ་གཉྱིས་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁུལ་མེའྩོ་
ཆྩོས་འཕལེ་གླྱིང་དང་། ཏྱི་ཛུ་དར་རྒྱས་གླྱིང་། ཀུ་ཀྱིང་། 
ཨྱི ་ཊཱ་ན་སརྒ་བཅས་སུ་དང་། སྤྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་
ལགས་དང་། སྤྱི་འཐུས་ཀར་དག་ེལེགས་ལགས་རྣམ་
གཉྱིས་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༤ ནས་རྒྱ་གར་ལྷ ྩོ་
ཕྩོགས་ཁུལ་གྱི་སྦལེ་ཀྩོབ་བད་ེསརླ་དང་། ཅ་ེན་ཡྱི ། སྤ ྩོན་

ཌྱི་ཅ་རྱི། ར་མེ་ཤ་ཝ་རན། མ་ད་ུརཱ་ཡྱི ། ཏྱི་ར་ུཔ་ཏྱི། 
ཀན་ནྱི་ཡ་ཀུ་མ་རྱི། ཏྱིར་ཅྱི། ཀྩོ་ཅྱིན་བཅས་སུ་ཕབེས་
རྒྱྱུ འྱི་མཛད་རྱིམ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་ཡྩོད་པ་དང་། 
མྱི ་རྱིང་བར་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་རྱིམ་པས་ས་བགྩོས་སྡ་ེཚན་
ཁག་ཏུ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕབེས་འཆར་ཡྩོད།།



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

དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་དང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་གཅྱིག་ལྕ ྩོགས་འབུམ་རམས་པ་བླ ྩོ་བཟང་
སེང་ེམཆྩོག་གྱིས་སླ ྩོབ་དབེ་དབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་ཕྱི་
དྱིལ་ལགྷ་པ་ཚེ་རྱིང་དན་རྟནེ་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུདཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐྱྩོང་དང་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་གཅྱིག་ལྕ ྩོགས་འབུམ་
རམས་པ་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་གྱིས་བང་ཨ་མྱི ་རྱི ་ཁའྱི་
བ ྩོད་རྱིགས་གཟའ་མཇུག་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་གྱི་སྔ ྩོན་འགྲྩོ་ནས་

འཛྱིན་རྱིམ་གཉྱིས་པ་བར་གྱི་སླ ྩོབ་དབེ་ཁག་གསུམ་དབུ་
འབདེ་གནང་སྩོང་།
 ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༡ 
ཐྩོག་སྐུ་མགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱྩོང་དང་ཤེས་
རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་གཅྱིག་ལྕ ྩོགས་འབུམ་རམས་པ་བླ ྩོ་བཟང་
སེང་ེམཆྩོག་དབུ་ཞུགས་ཐྩོག་ཤེས་རྱིག་དུང་ཆེ་འབུམ་
རམས་པ་ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ལགས་དང་། ཤེས་རྱིག་
ཤེས་ཡྩོན་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་འགན་འཛྱིན་ཚེ་རྱིང་བསམ་
གུྲབ་ལགས། ར་ས་ཉ་ེའཁྩོར་གྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་གྱི་སླ ྩོབ་སྤྱི་
དང་དག་ེཆེ། འབལེ་ཡྩོད་ལས་བདེ། ཕྱི་ནང་གྱི་གསར་
འགྩོད་པ་བཅས་ཚང་འཛྩོམས་ཀྱིས་ཐྩོག་མར་ཤེས་རྱིག་
ཤེས་ཡྩོན་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་འགན་འཛྱིན་ཚེ་རྱིང་བསམ་
གུྲབ་ལགས་ཀྱིས་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་དང་འབལེ་བའྱི་
ངྩོ་སྤྩོད་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས། སྐ་ུམགྲྩོན་
གཙྩོ ་བ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སླ ྩོབ་དབེ་དབུ་འབེད་དང་འབལེ་

གསུང་བཤད་གནང་དྩོན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་གཟའ་འཇུག་
སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་སྔ ྩོན་འགྲྩོ་ནས་འཛྱི ན་རྱིམ་གཉྱིས་པ་བར་གྱི་
སླ ྩོབ་དབེ་རྩོམ་སྒྱིག་ཐྩོག་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྩོངས་
ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ངྩོས་རང་
ལྩོ་བཅྱུ་དུག་ཙམ་རྱིང་བང་ཨ་རྱིར་བསདྡ་མྩོང་ཡྩོད། ད་ེ

བཞྱིན་དུང་ཆེ་ངག་དབང་རབ་རྒྱས་ལགས་ད་ེསྔ ྩོན་ད ྩོན་
གཅྩོད་གནང་མྩོང་ཡྩོད་སྟབས། བང་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ཡྩོད་
པའྱི་བ ྩོད་རྱིགས་ཚྩོས་སླ ྩོབ་དབེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་དགྩོས་ཀྱི་
འདགུ ཅསེ་བགྲྩོ་གླངེ་བས་ནས་ལྩོ་བཅྩོ་ལ་ྔལགྷ་འགྲྩོ་
བཞྱིན་ཡྩོད་བརྩོད་ན་འགྲྱིག་གྱི་ཡྩོད།
 ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་སྟ ྩོན་ཕབེས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཕྱི་
ལྩོ་ ༢༠༠༨ ལྩོར་ད ྩོན་གཅྩོད་བཀ་ཤྱིས་དབང་འདསུ་
ལགས་ཡྱིན་པའྱི་སབྐས་སུ་བ ྩོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སདྐ་
ཡྱིག་ཐྩོག་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་དང་། གཟའ་མཇུག་
སླ ྩོབ་གྲྲྭར་དྭང་བངླས་དགེ་རྒན་གནང་མཁན་ཚྩོ་ཚྩོགས་
འད་ུདང་པ ྩོ་ཚྩོགས་ཏ་ེབང་ཨ་རྱི ་ནས་དསུ་རྟག་ཏུ་དྭང་
ད་ུབངླས་ནས་དག་ེརྒན་གནང་མཁན་ཚྩོས་འགན་འཁུར་
གནང་སྟ་ེང་ཚྩོར་སླ ྩོབ་དབེ་འདྱི་འད་ཞྱིག་དགྩོས་ཀྱི ་
འདགུ་ཟརེ་ནས་ཟྱིན་བྱིས་བཟྩོས་གནང་བ་རེད། གྩོང་ད་ུ

ཚེ་རྱིང་བསམ་གུྲབ་ལགས་ཀྱི་གསུངས་ཟྱིན་པ་ལརྟ། ཕྱི་
ལྩོ་ ༢༠༡༢ དང་། ༢༠༡༤། ༢༠༡༥ ལྩོའྱི་ལྩོ་མཇུག་
ཏུ་ཟྱིན་བྱིས་ད་ེདག་འབྩོར་ཡྩོད་སྟབས། ད་རེས་སླ ྩོབ་
དབེ་གསུམ་པ་ད་ེརེད། ཕལ་ཆེར་ཟླ་བ་གཉྱིས་གསུམ་
ནང་ཚྱུན་སླ ྩོབ་དབེ་དགུ་ཀར་པར་སུྐན་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡྩོད། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་གཙྩོ་བ ྩོ་
ནྱི་མཐུན་རྐནེ་སྦར་རྒྱྱུ ་རེད། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་གཟྱིགས་པ་
ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙྩོ་བ ྩོ་
ནྱི། བྩོད་རྒྱ་སྡརེ་བསྒྱུར་རྒྱྱུ ་དང་། བྩོད་རྱིགས་རྒྱ་རྱིགས་
བསྒྱུར་རྒྱྱུ ་རེད། ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
འཛུགས་སུྐན་རྱིགས་སྤལེ་ནས་བ ྩོད་རྒྱ་སྡརེ་བསྒྱུར་རྒྱྱུ ་
འབད་བརྩོན་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། རྒྱ་རྱིགས་
མང་པྩོ་བ ྩོད་ནང་ཡྩོང་བར་བརྟནེ་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་སྩོ་སྩོའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་རང་བཞྱིན་གྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་བཟྩོ་
རྒྱྱུའྱི་འབད་བརྩོན་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།
 རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་པའྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་
གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་ད་ེདག་གཏྩོར་བཤྱིག་བས་ནས་
མེད་པར་བཟྩོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བྩོད་རྱིགས་རྣམས་རྒྱ་
རྱིགས་ཆགས་འགྲྩོ་རྒྱྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙྩོ་བ ྩོ་བཟུང་པ་
རེད། བྩོད་རྱིགས་རྣམས་རྒྱ་རྱིགས་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། བྩོད་ཀྱི་ར་ད ྩོན་བརླག་འགྲྩོ་གྱི་རེད། ཅསེ་དམྱིགས་
ཡུལ་འདྱི་བཟུང་བའྱི་ཐྩོག་ནས་ལྩོ་དུག་ཅྱུ་མན་ཙམ་ནང་
འབད་བརྩོན་བས་དང་བདེ་བཞྱིན་པ་རེད། ད་ལ་ྟཡྱིན་
ནའང་ལམ་ལྷ ྩོངས་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ནྱི་བ ྩོད་ཕྱི་ནང་
གཉྱིས་སུ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་སྐུ་ལས་བསྐྱྩོན་པར་བརྟནེ་ཡྱིན། 
བཙན་བྩོལ་ད་ུཡྱི ན་ནའང་ཉ་ེབའྱི་ཆར་ནས་ནང་ཆྩོས་
དར་སྤལེ་ཆེན་པ ྩོ་ཕྱིན་ཡྩོད། བྩོད་ཀྱི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་ཉམས་
པ་སརླ་གསྩོ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། སདྐ་ཡྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་
ཤེས་ཡྩོན་སྱིད་བྱུས་དང་འབལེ་བའྱི་སྤྱི་ཡྩོངས་ནས་བས་
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དང་བདེ་བཞྱིན་པ་རེད། ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་
མྱི ་ཡྱིན་པའྱི་ངྩོ་བ ྩོ་ད་ེམ་བརླག་པ་བདེ་དགྩོས། འདྱི་ང་
ཚྩོའྱི་མ་ར་རེད། དའེྱི་ཐྩོག་བ ྩོད་མྱིར་ཆེ་མཐྩོང་དགྩོས། 
ཆེ་མཐྩོང་ཐྩོབ་པར་ང་ཚྩོས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་དང་། 
མང་གཙྩོ། རང་དབང་། ཁྩོར་ཡུག རྱིག་གཞུང་སྩོགས་
ཀྱི་ཐྩོབ་ཐང་མང་དག་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། 
ང་ཚྩོའྱི་ར་ད ྩོན་རྩོད་རྒྱྱུ ་གཅྱིག་ད་ེམྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ངྩོ་བ ྩོ་ད་ེ
ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་བཅས་ཡྱིན། འྩོན་
ཀང་བ ྩོད་མྱིའྱི་ངྩོ་བ ྩོ་བརླག་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིས་སུ་ཆེ་མཐྩོང་
ཐྩོབ་པ་ཡྱིན་ནའང་བ ྩོད་པ་ཞསེ་ཁ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་གཞྱི་
རའྱི་ངྩོ་བ ྩོ་བརླག་པ་ཡྱིན་ན། བྩོད་རྒྱལ་ཁབ་བརླག་འགྲྩོ་
གྱི་རེད། བྩོད་རྒྱལ་ཁབ་བརླག་པ་ཡྱིན་ན། བྩོད་ཀྱི་དཔལ་
ཡྩོན་ཆྩོས་རྒྱལ་མེས་དབྩོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྔ ྩོན་དང་རསེ་
སུ་སྐ་ུལས་བསྐྱྩོན་ཏ་ེབ ྩོད་ཀྱི་དཔལ་ཡྩོན་འདྱི་རེད། བྩོད་
ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་འདྱི་འད་རེད། ཅསེ་འཛམ་
གླྱིང་ལ་ངྩོམ་སྩོ་ཆྩོག་པའྱི་མ་ར་ལ་ྟབུ་འདྱི་བརླག་འགྲྩོ་གྱི་
ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོས་དསུ་རྟག་ཏུ་ར་ད ྩོན་རྩོད་རྒྱྱུ ་ད་ེ
བ ྩོད་མྱིའྱི་ངྩོ་བ ྩོ་དང་། བྩོད་མྱིར་ཆེ་མཐྩོང་དགྩོས་ཞསེ་པ་
དང་མཉམ་ད་ུའགྲྩོ་དགྩོས།
རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ནང་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཡྩོད་སྟབས་དགྩོན་སྡ་ེཁག་དང་། སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་
སྩོགས་ཀྱི་ནང་བ ྩོད་པའྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་
ཡྱིག་སུང་སྐྱྩོབ་དང་དར་སྤལེ་གཏྩོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད། འྩོན་
ཀང་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་
ཁག་ཏུ་དསུ་ཚྩོད་དང་ཁྩོར་ཡུག་སྩོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
ཡྩོད་པར་བརྟནེ། གཟའ་སྤནེ་པ་དང་ཉྱི་མར་བསྟནུ་ནས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་ངྩོ་བ ྩོ་མ་བརླག་པ་དགྩོས་ཀྱི་འདགུ དའེྱི་ཆེད་
བ ྩོད་པའྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་སྦང་དགྩོས་
ཀྱི་འདགུ བྩོད་པའྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་སྦང་བར་བྩོད་
ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་གཙྩོ་བ ྩོ་ཆགས་ཀྱི་སྟབས། སླ ྩོབ་དབེ་འདྱི་
པར་སུྐན་བས་པ་རེད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་
གནང་། །

༸རྒྱལ་བའྱི་སྐ་ུཕྱྭའྱི་ཞབས་རྱིམ་གསྩོག་སུྒབ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་རྒྱ་གར་
ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་མྩོན་གྷ ྩོ་འད ྩོད་རུྒ་གླྱིང་བ ྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་
སུ་ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་ཡྩོད་པ་དང་བསྟནུ། ཕྱི་ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༣༠ ནས་འགྩོ་འཛུགས་ཀྱིས་དགའ་ལནྡ་ཁྲྱི་རྱིན་
པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་ཤར་བང་ཆྩོས་ར་ེརྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་
དབུས་པའྱི་གདན་ས་ཆེན་པ ྩོ་གསུམ་གྱི་མཁན་པྩོ་དང་། 
མཁན་ཟུར། ད་ེབཞྱིན་བཀ་ཤྱིས་ལྷུན་པ ྩོ་དང་། རྒྱྱུད་གྲྲྭ་
སྟ ྩོད་སདྨ་གཉྱིས། རྣམ་རྒྱལ་གྲྲྭ་ཚང་སྩོགས་ཀྱི་མཁན་བ་ླ
སུྤལ་དགེ་བཤེས་ཚང་འཛྩོམས་ཀྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་སྐུ་ཚེའྱི་མཛད་འཕྱིན་

ལ་བགེགས་དང་བར་ཆད་མྱི ་ཡྩོང་བའྱི་ཆེད་ཚེ་དཔག་
མེད་ཀྱི་སྒ ྩོ་ནས་ཚེ་སུྒབ་གནང་འདགུ
 ཚེ་སུྒབ་ཀྱི ་ཞབས་རྱིམ་འདྱི་བཞྱིན་དགེ་
ལུགས་ཡྩོངས་ཀྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་བརྟན་བཞུགས་དང་བཀའ་
དྱིན་རསེ་དན་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་གྩོ་སྒྱིག་གནང་གྱི་ཡྩོད་པ་
དང་། ཞབས་རྱིམ་འདྱི་བཞྱིན་འབས་སྤུངས་སྒ ྩོ་མང་གྲྲྭ་
ཚང་གྱི་འད་ུཁང་ནང་ད་ུསུྒབ་བཞྱིན་འདགུ ཕྱི་ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༦ ཉྱིན་དག་ེལུགས་སྤྱི་དང་མྩོན་གྷ ྩོ་ས་གནས་སེར་
སྐྱ་མང་ཚྩོགས་ཀྱིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་མ་
ཞུས་བར་ཚེ་སུྒབ་ཀྱི་ཞབས་རྱིམ་ད་ེབཞྱིན་ཉྱིན་ལརྟ་སུྒབ་
ཡྩོད་འདགུ །

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་མཛད་འཆར།
༄༅། །༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་སྤལེ་བའྱི་མཛད་འཆར་ལརྟ་ན། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་དགྭས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སླ་ེར་ུཡྩོད་པའྱི་ཁྲྱིག་ར་ེཚྱུལ་ཁྲྱིམས་རྣམ་དག་གླྱིང་
ད་ུཇྩོ་བ ྩོ་ར་ེདཔལ་ལནྡ་ཨ་ཏྱི་ཤས་མཛད་པའྱི་བང་ཆྱུབ་ལམ་སྒྩོན་དང་། མགྩོན་པ ྩོ་ཀླུ་སུྒབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་བང་ཆྱུབ་
སེམས་འགྲལེ་གྱི་གསུང་ཆྩོས་སྩལ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ་པ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཚེ་དབང་བཀའ་དྱིན་བསྩལ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེརསེ་ཁྲྱིག་ར་ེདགྩོན་པས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་
འབུལ་ཞུ་རྒྱྱུ ། ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༠ བར་ལ་དགྭས་ཀྱི་སླ་ེར་ུཡྩོད་པའྱི་ཞྱི་བའྱི་ཚལ་ད་ུརྒྱལ་སས་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱི་བ་
ལསྷ་མཛད་པའྱི་བང་ཆྱུབ་སེམས་དཔའྱི་སྤྩོད་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་གསུང་ཆྩོས་བསྩལ་གུྲབ་རསེ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་སྤན་
རས་གཟྱིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་སྩལ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ




