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སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ྩོ་བང་ད་ུརུ་སྩོག་བ ྩོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་
ཁང་དང་ན་རྩོ་པཎ་ཆེན་ནང་པའྱི་བསྱི་གནས་ཁང་ཐུན་
མྩོང་གྱི ་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག་ཁྱད་ལས་པའྱི་ཟབ་སྦྩོང་ཐེངས་
དང་པ ྩོར་བཅར་བའྱི་སྩོག་ཡུལ་གྱི་ཤེས་ལནྡ་མྱི ་སྣ་དང་། 
ཆབ་སྱིད་པ། སནྨ་པ་སྩོགས་ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་ ༤༧ ཙམ་
ལ་དམྱིགས་གསལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ད ྩོན། 
བྩོད་དང་སྩོག་པ ྩོར་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་འབལེ་བ་
ཡྩོད་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་གྩོམས་གཤྱིས་སྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་
ནས་བལསྟ་པ་ཡྱིན་ན། ནང་ཆྩོས་མ་དར་གྩོང་ནས་བྩོད་
དང་སྩོག་པ ྩོར་ས་མཚམས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་འབལེ་བ་ཡྩོད་
པ་མ་ཟད། འབྩོག་པ་ལ་ྟབུ་བྱས་ཏ་ེབ ྩོད་སྩོག་གཉྱིས་
འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་རེད། རྒྱ་ནག་གྱི་གྩོང་
མ་ཐང་གྱི ་སྐབས་སུ་རྒྱ་ཡྱི ག་ཐྩོག་ཐང་ཧུའྱི་ཟརེ་བའྱི་
ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་དབེ་ཅྱིག་ཡྩོད། རྒྱ་མྱི ་མཁས་དབང་ཞྱིག་
གྱིས་ལྩོ་རྒྱྱུས་དའེྱི་ནང་གསལ་བ་ལརྟ་ན། ས་ྔམྩོ་རྒྱ་ཧ ྩོར་
བ ྩོད་གསུམ་ཞསེ་བ ྩོད་ཆྩོས་ལནྡ་རྒྱལ་ཁབ་དང་། སྩོག་
པ ྩོའམ་ཧྩོར་ནྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་དམག་གྱི་ཐྩོག་ནས་ཤུགས་ཡྩོད་
པ་ཞྱིག་དང་། རྒྱ་མྱི ་ཚྩོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ད ྩོ་སྣང་
ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་བཤད་ཀྱི་འདགུ གང་ལརྟ་ང་རང་
ཚྩོ ་བ ྩོད་དང་སྩོག་པ ྩོ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱི ན་པའྱི་འབལེ་བ་
ཡྩོད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པའྱི་གྩོམས་གཤྱིས་མང་པྩོ་ཞྱིག་དང་། 
དའེྱི་ནང་ད་ུས ྩོད་གྩོས་ནྱི་སྩོག་ཡུལ་གནམ་གཤྱིས་གྲང་
མྩོ་ཡྱི ན་པ་དང་བྩོད་ཀང་གྲང་མྩོ་ཡྩོད་པས་སྩོག་པ ྩོའྱི་
ས ྩོད་གྩོས་ད་ེང་ཚྩོར་ཡང་རན་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་རེད། 

མཁན་ཆེན་ཞྱི ་བ་འཚྩོ ་བ ྩོད་ལ་ཕབེས་ནས་བཟུང་ས་ེང་
ཚྩོས་ཆྩོས་ད་ེརྒྱ་གར་ལ་དཔ་ེབལསྟ་ཡྩོད་པ་རེད། སདྐ་
ཡྱི ག་ནྱི་མཁན་ཆེན་ཞྱི ་བ་འཚྩོ ་མ་བྱྱུང་གྩོང་གྱི ་དསུ་
རབས་བདནུ་པའྱི་ནང་ཆྩོས་རྒྱལ་སྩོང་བཙན་སམྒ་པ ྩོའྱི་
སབྐས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡྱི ་གརེ་དཔ་ེབལསྟ་ནས། ཀ་ཁ་

ག་ང་། ཅ་ཆ་ཇ་ཉ། ཞསེ་དབྱངས་དང་གསལ་བྱདེ་
ཡྩོད་པའྱི་ཡྱི ་ག་ེཞྱིག་བཟྩོས་པ་རེད། དསུ་རབས་བརྒྱད་
པའྱི་ནང་ལ་བྩོད་ཀྱི་བཙན་པྩོ་ཁྱི་སྩོང་ལྡ་ེབཙན་གྱིས་རྒྱ་
གར་གྱི་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོ་གདན་ཞུ་གནང་ནས་ནང་
པའྱི་ཆྩོས་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་ད་ུནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་
བ ྩོད་ལ་བཙྱུགས་གནང་བ་རེད། དརེ་བརནེ། མཁན་
ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོ ་གདན་འདནེ་ཞུས་ནས་རྒྱ་གར་མཁས་
པའྱི་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་རང་བཟུང་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱིས་
ནམ་རྒྱྱུན་པཎ་གུྲབ་བཅྱུ་བདནུ་ཞེས་བཤད་བཞྱིན་པ་ད་ེ
ང་ཚྩོའྱི་དག་ེརྒན་རང་རེད། པཎ་གུྲབ་བཅྱུ་བདནུ་གྱིས་
མཛད་པའྱི་གཞུང་དག་ང་ཚྩོའྱི་སླ ྩོབ་དབེ་ཆགས་ནས་ལ་ྟ
བཞྱིན་ཡྩོད།

རྱིམ་བཞྱིན་སྩོག་ཡུལ་ད་ུསངས་རྒྱས་པའྱི་བསན་པ་སྔ་
དར། བར་དར། ཕྱི་དར་ཟརེ་བ་ཞྱིག་བཤད་རྒྱྱུ ་འདགུ 
ཕལ་ཆེར་དར་གྩོས་ཚྩོང་ལམ་ Silk Road ཟརེ་བ་
ད་ེབརྒྱྱུ ད་ནས་ཐང་སྱིན་སྩོགས་རྒྱ་གར་ལ་ཕབེས་པ་
ནས་སྩོག་ཡུལ་ལ་ཐྩོག་མར་ནང་ཆྩོས་ལ་ད ྩོ་སྣང་ཞྱིག་
བྱྱུང་བ་ཡྱིན་འདགུ ད་ེལ་བསན་པ་ས་ྔདར་དང་།  ད་ེ
ནས་འགྲྩོ་མགྩོན་ཆྩོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་དང་ཀུབ་ལྱི ་ཁང་
གྱི་དབུ་བ་ླགནང་ནས་དཔལ་ས་སྐ་བའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་དར་

བ་ད་ེལ་བར་དར་ཟརེ་གྱི་འདགུ  ད་ེནས་བསན་པ་ཕྱི་
དར་ནྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་བསྩོད་ནམས་རྒྱ་མཚྩོ་སྩོག་
ཡུལ་ད་ུཕབེས་ནས་གཙྩོ་བ ྩོ་འཇམ་མགྩོན་བ་ླམའྱི་བསན་
པ་འདྱི་སྩོག་པ ྩོའྱི་ཡུལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་རེད། ད་ེལ་ྟ
བུའྱི་ཐྩོག་ནས་སྩོག་པ ྩོའྱི་མཁས་པ་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་བྱྱུང་
བ་རེད། དཔརེ་ན། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་ངྩོས་ཀྱིས་ལ་ྷ
རམས་དམ་བཅའ་འཇྩོག་པའྱི་སབྐས་སུ་སྒ ྩོ་མང་ད་ུསྩོག་
པ ྩོའྱི་མཁས་པ་མང་པྩོ་ཡྩོད། སབྐས་དརེ་སྒ ྩོ་མང་མཁན་
པྩོ་སྩོག་པ ྩོ་ལེགས་ལནྡ་ཕལ་ཆེར་ Buryat ནས་ཡྱིན་པ་
ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱིས་བསྐ ྩོས་པ་ཡྱིན། དཔ་ེཆ་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་
ཡྩོད་པ་རེད།

མཁན་པྩོ་ཐུབ་བསན་ཉྱི་མ་ཁྩོང་ཡང་དཔ་ེཆ་ཧ་ཅང་
ཡག་པྩོ་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་སེ་ར་བྱསེ་ལ་མགྩོ་ས ྩོད་ཟང་ང་ེ
ཟྱིང་ང་ེཡྩོང་བའྱི་སབྐས་སུ་བསན་དར་ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡྩོད། 
སྩོག་པ ྩོ་རེད། སེ་ར་བྱསེ་ཀྱི་མཁན་པྩོ་རེད། དཔ་ེཆ་ཧ་
ཅང་ཡག་པྩོ་ཡྩོད། ད་ེནས་དངྩོས་གུྲབ་ཚྩོགས་གཉྱིས་
ངྩོས་ཀྱི་དག་ེརྒན་རེད། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་སྩོག་
པ ྩོའྱི་མཁས་པ་མང་པྩོ་འདགུ ང་ཚྩོས་སྩོག་རྱིགས་ཞསེ་
གཅྱིག་པ་བརྱི་ཡྱི ་ཡྩོད་པ་རེད། གང་ལརྟ་སྩོག་པ ྩོ་རང་
བཙན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ནང་སྩོག ད་ེནས་བྷ ྩོ་རྱི ་ཡཏ། 
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང། དབུས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་
བསྒགས་སྩོགས་ཞྱིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའྱི་ཁ་
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ཐུ་བ། སྩོག་པ ྩོ་ཡང་དག་ཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡྩོད། ཁྩོང་ཐུ་བ་
ནས་རེད། ཨུ་ར་ུསུའྱི་སདྐ་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་

པས་ཁ་ཤས་དྩོགས་པའང་བྱྱུང་བ་རེད། གང་ལརྟ་བ ྩོད་
སྩོག་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད། 
ཅསེ་དང་། 

འཛམ་བུ་གླྱིང་བྱམས་བརེས་ཕ ྩོངས་ནས་དཀའ་ངལ་
འདྱི་དག་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། ཡྱི ་ཤེའྱི་ཆྩོས་དང་ཁ་ཆེའྱི་

ཆྩོས། འཇའེུ་ཆྩོས་ལུགས་བཅས་ཀྱིས་དཀྩོན་མཆྩོག་
བྱམས་བརའེྱི་བདག་ཉྱིད་རེད། ང་ཚྩོ་དཀྩོན་མཆྩོག་

གྱིས་བཀྩོད་པ་རེད། དརེ་བརནེ་ང་ཚྩོ་ལའང་བྱམས་
བརེ་དགྩོས་པ་རེད་ཅེས་རྒྱྱུ ་མཚན་དེ་ལྟར་བཤད། 
བྱམས་བརེ་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་འབལེ་ནས་
བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་ད་ུཞྱི་བད་ེཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་དང་། བསམ་
བླ ྩོའྱི་ཞྱི ་བད་ེདཀུགས་མཁན་ཁྩོང་ཁྩོ་དང་ང་རྒྱལ་གྱིས་
བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད། སེམས་འཁུགས་པའྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་གྱི་

སྐྩོན་ནམ། ང་ཚྩོའྱི་སེམས་དཀུགས་མཁན་གྱི་སེམས་
ད་ེདག་གཙྩོ་བ ྩོ་མ་རྱིག་པ་ལ་བརནེ་ཡྩོད། དརེ་བརནེ་ར་
བ་ཐུག་ས་ལྩོག་ཤེས་ལ་བརནེ་ཡྩོད། བྱམས་པ་དང་སྙྱིང་
ར།ེ ཆྩོག་ཤེས། བཟྩོད་པ་བཅས་ནྱི་ཚད་མ་ལ་བརནེ་
ཡྩོད། ཚད་མའྱི་རྒྱབ་རནེ་འདགུ ད་ེདག་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་
ཡག་པྩོ་བྱས་ཏ་ེཤེས་པ་ཡྱི ན་ན་ཆྩོས་ཁས་བླངས་ཀང་
མ་བླངས་ཀང་མྱིའྱི་སེམས་སྐྱིད་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི ་རེད། 
མཁྱནེ་སྩོང་ངམ།

ཆྩོས་མེད་པ་དང་། བྱམས་བར་ེལ་ད ྩོ་སྣང་མ་བྱས་པར་
དངུལ་རྐྱང་རྐྱང་ལ་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་ནས་བསདྡ་ན་དངེ་
གྱི ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་དཀའ་ངལ་དང་རྙ ྩོག་ད་ཧ་ཅང་
མང་པྩོ་ཞྱིག་འདགུ ད་ེདག་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་ནས་སེལ་
ཐུབ་ཐབས་མེད། དང་པྩོ་རྱིམ་བཞྱིན་སླ ྩོབ་སྦྩོང་གྱི་ནང་
ད་ུསེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ཏ ྩོག་ཙམ་སླབེ་ཐུབ་པ་བྱེད་
དགྩོས། ཕུ་གུ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཚྱུན་ནས་ཚང་མས་ཞྱི་བད་ེདང་
བད་ེསྐྱིད་འདྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། བད་ེསྐྱིད་ཀྱི་ར་བ་སེམས་ཀྱི་
ཞྱི་བད་ེརེད། དརེ་བརནེ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་སྤད་ནས་བྱདེ་ཐུབ་
པ་ཞྱིག་འདགུ མཁྱནེ་སྩོང་ངམ། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད་པ་བཅས། ། 



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།5

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་ཇ་ེབཟང་ད་ུགཏྩོང་
ཐབས་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ རེས་གཟའ་
ལགྷ་པའྱི་ས་ྔད ྩོ་བ ྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཞུགས་
སྒར་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ྩོ་བང་ད་ུརྒྱལ་སྤྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ལྡན་
པའྱི་ཞྱི་བད་ེགྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་མཁན་གྱི་ཚྩོགས་མྱི ་༨༥ 
རྣམས་ལ་འཛམ་གླྱིང་ཇེ་བཟང་ད་ུགཏྩོང་ཐབས་སྐ ྩོར་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ 

ད་ེཡང་བཅྩོ་བརྒྱད་བརྒྱད་ཅྱུ་ Club 1880 ཞསེ་པའྱི་
ཞྱི་བད་ེགྩོང་འཕལེ་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་སྐ་ུཞབས་མཱག་ནྱི་
ཀྩོལ་སན་ Marc Nicholson ལགས་ཀྱིས་ཐྩོག་མར་
ངྩོ་སྤྩོད་གནང་དྩོན། “ང་ཚྩོ་ད་ེརྱིང་འདྱིར་བཅར་རྒྱྱུ ་
བྱྱུང་བར་ཆེ་མཐྩོང་ཧ་ཅང་ཐྩོབ་པ་ཞྱིག་བྱྱུང་།  འདྱིར་
སྱིངྒ་པུར་ནས་མྱི ་བརྒྱད་ཅྱུ་ག་ལ་ྔཡྩོད། ཆྩོས་དང་རྱིག་
གཞུང་། ལས་རྱིགས་འད་མྱིན། ད་ེབཞྱིན་ལྩོ་ནའྱི་ཆ་
ནས་གཞྩོན་སྐསེ་ལྩོ་ན་ཆྱུང་ཤྩོས་ལྩོ་དགུ་དང་། ལྩོ་རྒན་
ཤྩོས་དུག་ཅྱུ་རེ་ལྔ་བཅས་རྒྱབ་ལྗ ྩོངས་གནས་སངས་ད་ེ
ལརྟ་ཡྱིན་ཡང་། འཛམ་གླྱིང་ཇ་ེབཟང་ད་ུགཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་
ལས་དྩོན་སྤལེ་ཆེད་ང་ཚྩོ་ཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་ཐྩོག་ནསུ་
པ་འདྩོན་ཐབས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་སྱིངྒ་པུར་ནས་
སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་མཇལ་ཁ་ཞུ་ཆེད་བཅར་བ་ཡྱིན། གང་
ཡྱི ན་བརྩོད་ན་ང་ཚྩོས་བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་རེ་བ་ཞུ་ས་སྐུ་
ཉྱིད་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆེ། ” ཞསེ་ངྩོ་སྤྩོད་སནྙ་སྒྩོན་
ཞུས། 

སྤྱིར་ཚྩོགས་པ་ད་ེསྱིངྒ་པུར་ནང་རནེ་གཞྱི་བྱས་པ་དང་། 
ཚྩོགས་མྱི ་ད་ེདག་རྒྱལ་ཁབ་སྱིངྒ་པུར་དང་ཨ་རྱི།  ཨྩོ ་
གླྱིང་། ཨྱི ན་ཡུལ། རྒྱ་གར། ཁ་ེན་ཌ། རྒྱ་ནག  ཕ་
རན་སྱི།  སུད་སྱི་སྩོགས་ནས་ཡྱིན་འདགུ  ད་ེརསེ་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། 

འདྱིར་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་མྱི ་ ༨༥ ཡྩོད་པའྱི་ནང་ཙམ་མ་

ཟད།  འཛམ་གླྱིང་ནང་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་
ཡྩོད་པའྱི་ནང་མྱི ་རྣམས་ཕན་ཚྱུན་གདྩོང་རྱིས་མྱི ་འད་
བ་རེད། འྩོན་ཀང་ང་ཚྩོ་ཚང་མ་མའྱི་མངལ་ནས་སྐ་ེ
ལུགས་གཅྱིག་པ་རེད། ངྩོས་རང་ཆྱུང་བྱྱིས་པའྱི་སབྐས་
ནས་ཉ ྩོན་མྩོངས་པའྱི་བླ ྩོར་གཉནེ་པ ྩོ་ཇྱི་ལརྟ་བསནེ་དགྩོས་
པའྱི་ཐྩོག་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བྱདེ་མྩོང་ཡྩོད། མྱི ་ཚེའྱི་ནང་སབྐས་
རེ་གནས་སངས་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཅན་འཕད་སྱིད་
པ་ཞྱིག་རེད། གཙྩོ་ཆེར་ནང་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཞྱི་བད་ེབག་
ཕབེས་ཐྩོག་གནས་ཐུབ་པ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེ་
ཡྱིན་པ་ངྩོས་ལ་ངསེ་ཤེས་རྙདེ་བྱྱུང་།  ནང་པའྱི་ལ་ྟགུྲབ་
ཐྩོག་ནས་བརྩོད་ན་སྡུག་བསལྔ་ནྱི་འཁྩོར་བའྱི་ཆྩོས་ཉྱིད་
རེད། 

སྡུག་བསལྔ་ད་ེདག་ལ་གདྩོང་ལེན་བྱདེ་སབྐས་བསམ་བླ ྩོ་
ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་ཡྩོད་ན་ཕན་ཐྩོགས་ཧ་ཅང་ཡྩོད། ད་ེ
འད་ཡྩོང་བའྱི་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་ནྱི་སེམས་བསྐདེ་བླ ྩོ་
ད་ེརེད། གཞན་དྩོན་ལ་སེམས་ཁུར་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་གཞན་
གྱི་བཀའ་དྱིན་དན་དགྩོས་པ་ད་ེརེད། གཞན་ཡང་རང་
ཉྱིད་དང་འད་བར་མྱི ་ཚེ་བད་ེསྐྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་འདྩོད་པ་
མཚྱུངས་པ་རེད། དརེ་གཞྱི་བཅྩོལ་ནས་བྱམས་བརའེྱི་
བླ ྩོ་སྐ་ེཐབས་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད། འདྱི་ནྱི་ངྩོས་ཀྱིས་ཉྱིན་རེའྱི་

བྱདེ་སྒ ྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ང་ཚྩོ ་ཚང་མའྱི་རྒྱྱུ ད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྱིགས་ཡྩོད་པ་
རེད། གལ་ཏ་ེང་ཚྩོས་མྱི ་གཞན་ཡང་རང་ཉྱིད་དང་འད་
བ་ཡྱིན་པའྱི་ལ་ྟཚྱུལ་འཛྱིན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མྱི ་གཞན་སུ་
འད་ཞྱིག་དང་ཐུག་སབྐས་ལམ་སང་སེམས་ཐག་ཉསེ་པ ྩོ་
ཆགས་ཐུབ། 

ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི ་ཐུགས་བསྐེད་དམ་བཅའ་
གསུམ་ལས་གཉྱིས་པ་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་དང་།  
ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་གསུམ་པ་བ ྩོད་རྱིགས་ཀྱི་ལས་
འགན་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། 

གསུམ་པ་ད་ེངྩོས་རང་བ ྩོད་མྱི ་ཞྱིག་དང་ལྷག་པར་ཏཱ་
ལའྱི་བ་ླམའྱི་མྱིང་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་རེད། བྩོད་མྱི ་ས་ཡ་དུག་
གྱིས་ངྩོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། སྤྱིར་ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༠༡ ནས་བཟུང་ངྩོས་ཀྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
ལས་འགན་བཞག་ས་ེགཙྩོ་ཆེར་བ ྩོད་མྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་
གཅསེ་འཛྱིན་ཐྩོག་ལས་ཀ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད།   

རྒྱ་ནག་ཐང་རྒྱལ་རབས་སབྐས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ད་ེས་ྔ
ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་ནང་ས ྩོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ས་ེརྒྱ་ནག་



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 6

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང། དབུས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་
བསྒགས་སྩོགས་ཞྱིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའྱི་ཁ་

བྱང་ཐྩོག་གཟྱིགས་པར་འཚལ། 
www.bod.asia

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྤྱི་
འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ནས་གདན་ཞུས་གནང་བའྱི་རྒྱ་གར་སྐ་ུ

མགྲྩོན་རྣམ་གཉྱིས་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ནས་ 
༢༨ བར་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་བཞུགས་སརྒ་ད་ུབ ྩོད་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ནས་ཨན་ད་ྷར་གཙྱུག་ལག་
སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་གྱི ་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་མྩོ་སྐུ་ཞབས་མུར་
ཏཱྱིས་ Prof.G.S.Murthy མཆྩོག་དང་།  རྒྱ་གར་མཚྩོ་
དམག་གྱི་དམག་དཔྩོན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ར་མན་པུ་རྱི ་ 
Vice Admiral Raman Puri (Retd)) མཆྩོག་རྣམ་
གཉྱིས་གདན་ཞུས་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་གནང་ས།ེ ཕྱི་ཚེས་ 
༢༦ ཉྱིན་རྒྱབ་ཚྩོགས་གཙྩོའྱི་ལས་ཁུངས་སུ་དཔལ་ལནྡ་
ཚྩོགས་གཙྩོ་སྦལེ་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕད་དང་། 
ད་ེརསེ་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཟུར་ཉན་ད་ུཕབེས་གནང་ཡྩོད།

ད་ེཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་དཔལ་ལནྡ་བ ྩོད་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཞྩོན་ཨཅརྰྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚྩོགས་
མཆྩོག་དང་། སྐ་ུམགྲྩོན་རྣམ་གཉྱིས་བཞུགས་སརྒ་
༸རྒྱལ་བའྱི་གཟྱིམ་ཆྱུང་ད་ུསྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་གནང་ཡྩོད་པ་
བཅས། །

དང་ཧྩོར། བྩོད་ཅསེ་ཡྱིན་པ་གསལ་ཡྩོད། བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་
པྩོས་རྒྱ་ནག་གྩོང་མའྱི་སས་མྩོ ་དང་གཉནེ་སྒྱིག་བྱས་
ཡྩོད། རྒྱ་བཟའ་ཀྩོང་ཇྩོས་བ ྩོད་ད་ུཇྩོ་བ ྩོ་ཤཱཀ་མུ་ནྱི་གདན་
དངས་པ་རེད། ད་ེནས་དསུ་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་
ཆྩོས་རྒྱལ་ཁྱི་སྩོང་ལྡ་ེབཙན་སབྐས་རྒྱ་གར་ནས་བྩོད་ད་ུ
མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོ་དང་སླ ྩོབ་དཔྩོན་པདྨ་འབྱྱུང་གནས་
སྩོགས་གདན་དངས་ནས་ནང་ཆྩོས་དར་འཕལེ་རྒྱ་ཆེ་
མཛད་ཡྩོད། 

ད་ཆ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་ལེནའྜྱི་ཆྩོས་རྒྱྱུད་དྱི་
མ་མེད་པ་ཞྱིག་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བྱདེ་དགྩོས་ཚེ་བ ྩོད་སྐད་ལས་
ལགྷ་པ་ཞྱིག་མེད། གཙྩོ་ཆེར་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོས་
ལེགས་སྦར་ནང་ཡྩོད་པའྱི་ནང་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ད་ེ
དག་བ ྩོད་སདྐ་རང་གྱི་ཐྩོག་བསྒྱུར་ནས་སླ ྩོབ་གཉརེ་བྱདེ་
དགྩོས་པའྱི་ལམ་ས ྩོན་མཛད་པ་དའེྱི་ད ྱིན་རེད། དརེ་
བརནེ་ད་ཆ་དཔལ་ནཱ་ལེནྜའྱི ་གཞུང་ལུགས་ད་ེདག་
འགྲལེ་བཤད་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་རྒྱག་དགྩོས་ན་བ ྩོད་
སདྐ་ལས་ལགྷ་པའྱི་སདྐ་ཡྱིག་འཇྱིག་རནེ་འདྱིར་མེད། 

ད་ེས་ྔབ ྩོད་ད་ེརང་བཙན་ཡྩོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རེད། འྩོན་
ཀང་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་གནས་སངས་ལ་འགྱུར་ལྡ ྩོག་འགྲྩོ་
བཞྱིན་ཡྩོད། དངེ་སབྐས་ངྩོས་ཀྱིས་ཡུ་རྩོབ་སྤྱི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྒྱིག་འཛུགས་དརེ་ཡྱི ད་རང་ཞུ་བཞྱིན་
ཡྩོད། སྒརེ་གྱི་ཁ་ེཕན་ཆྱུང་ངུ་བླ ྩོས་བཏང་ནས་སྤྱི་པའྱི་
བད་ེསྐྱིད་གཙྱིགས་ཆེར་འཛྱིན་ནས་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེ
ས་ྔང་ཚྩོས་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚྩོགས་ལ་ཞུ་
གཏུག་ལས་འགུལ་ཐངེས་འགའ་ཤས་སྤལེ་ཡྩོད།

  ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༧༤ ནས་ང་ཚྩོས་བ ྩོད་རང་བཙན་མ་
རྩོད་པར་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་
ཁྱིམས་ཀྱི་སྒྩོམ་གཞྱིའྱི་ནང་གསལ་བ་ལྟར་བ ྩོད་རྱིགས་
ཡྩོང་ལ་མྱིང་ད ྩོན་མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྐྩོང་གྱི་གནས་བབ་
ཚད་ལནྡ་ཞྱིག་རྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད།  ཅསེ་སྩོགས་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་དྱི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་འདགུ 
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༄༅། །ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀི་བརྙན་འཕིན་ད་རྒྱའི་

ཐོག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག་

རྒྱུན་དུ་འཇོག་མུས་ཐོག་བོད་དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་

འགྱུར་ཉིན་ལྟར་འཇོག་མུས་ཡིན། ད་རྒྱའི་ཁ་བྱང། 

www.tibetonline.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

ཨ་རྱིའྱི་མངའ་སྡ་ེམྱི ་ནྱི་སྩོ་ཌའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་མྱི ་ནཱྱི་ཡ་ཕ ྩོ་ལྱི ་སྱིའྱི་གྲྩོང་སྡ་ེལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་བྱམས་བརའེྱི་ཉྱིན་མྩོར་སུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་གཞུང་འབལེ་གྲྩོས་

ཆྩོད་བཞག་པ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༧གྩོང་ས་༧སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ མཚན་མྩོ་ལ་ྷསའྱི་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ལ་ལ་ྷལནྡ་ན ྩོར་གླྱིང་བསལྐ་བཟང་ཕྩོ་
བང་ནས་སྐ་ུཕྱྭའྱི་ཉནེ་གཡྩོལ་སདླ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ལ་བཙན་བྱྩོལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་དབུ་འཛུགས་མཛད་ནས་ཉྱིན་གྲངས་བཅྱུ་བཞྱིའྱི་རསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༣༠ ཉྱིན་འཕགས་བྩོད་ས་མཚམས་ཆྱུ་དངྭས་མར་༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་ད་ེལྩོ་ངྩོ་ ༦༠ ཧྱིལ་པ ྩོ་འཁྩོར་བའྱི་དསུ་དན་དང་བསནུ། ཨ་རྱིའྱི་མངའ་སྡ་ེམྱི ་ནྱི་སྩོ་ཌའྱི་གྲྩོང་
ཁྱརེ་མྱི ་ནཱྱི་ཡ་ཕ ྩོ་ལྱི ་སྱིའྱི་ Minneapolis གྲྩོང་སྡ་ེལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་མྩོ་འདྱི་བཞྱིན་བྱམས་བརའེྱི་ཉྱིན་མྩོར་སུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་གཞུང་འབལེ་
གྲྩོས་ཆྩོད་ཅྱིག་བཞག་འདགུ་པ་བཅས། །
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཐ་ེཝན་དད་ལནྡ་ཆྩོས་ཞུ་བ་རྣམས་
ལ་ད་རྒྱའྱི་ཐྩོག་ནས་བཀའ་ཆྩོས་སྩལ་བ།

༄༅། །ཐ་ེཝན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་
མཐུན་ཚྩོགས་ནས་ཇྱི་ལྟར་གསྩོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྱིན། 
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ནས་
ཐངེས་དང་པ ྩོར་ད་རྒྱའྱི་ཐད་གཏྩོང་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཐྩོག་
ཐེ་ཝན་དད་ལྡན་ཆྩོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དཔལ་མགྩོན་
འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་དབུ་མ་རྱིན་ཆེན་
ཕངེ་བ་ཆྩོས་འབལེ་བསྐངས་གནང་མཛད་ཡྩོད།

ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ རེས་གཟའ་ཉྱི་མ་ཉྱིན་ཐ་ེཝན་གྱི་ས་ྔ
ད ྩོའྱི་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༡ ནས་ ༡།༣༠ བར་ད་རྒྱའྱི་ཐད་གཏྩོང་
བརྒྱྱུད་ལམ་ནས་མྱི ་གྲངས་ ༣༠༠༠ ཙམ་གཤྩོངས་བའྱི་
ཐ་ེཔ་ེརྒྱལ་སའྱི་གཞུང་གཉརེ་ཀུང་ཧན་ཚྩོགས་ཁང་ཆེན་
མྩོ་དང་། ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་ཡུན་ལྱིན་གྲྩོང་ཁྱརེ་ནང་ཆགས་པའྱི་
ཚྩོགས་གཉྱིས་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་དགྩོན་པའྱི་སེར་སྐ་མྱི ་
གྲངས་ ༢༠༠༠ ལགྷ་ལ་དབུ་མ་རྱིན་ཆེན་ཕངེ་བ་ཆྩོས་
འབལེ་དང་། ཆྩོས་ཞུ་བའྱི་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་
བཀའ་དྱིན་སྩལ་གནང་ཡྩོད་པ་རེད། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ནས་བྩོད་སདྐ་ཐྩོག་ཆྩོས་
འབལེ་གནང་བ་རྒྱ་སདྐ་ཐྩོག་དསུ་མཉམ་གསུང་སྒྱུར་གྩོ་
སྒྱིག་གནང་ཡྩོད་པ་རེད།

ཐངེས་འདྱིའྱི་ད་རྒྱའྱི་ཐད་གཏྩོང་གསུང་ཆྩོས་གྩོ་སྒྱིག་
གནང་མཁན་གྱི་ཚྩོགས་སྡ་ེནྱི། ཐ་ེཝན་གཞུང་ལ་དབེ་
སྐེལ་ཡྩོད་པའྱི་ཆྩོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཀྱི་བ ྩོད་བརྒྱྱུ ད་
ནང་བསན་ཆྩོས་ཚྩོགས་གྲངས་ ༢༧ ཙམ་གྱིས་མཉམ་
འབལེ་གྱིས་ཐ་ེཝན་གཞུང་ལ་དབེ་སྐལེ་བྱས་པའྱི་མཐུན་
ཚྩོགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། རྒྱྱུན་ད་ུབ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་
བསན་ཆྩོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཀྱི་བླ་ཆེན་ཐེ་ཝན་ནང་

ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་སྐབས་གསུང་ཆྩོས་གྩོ་སྒྱིག་སྩོགས་
གནང་གྱི་ཡྩོད།

ལགྷ་ད ྩོན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་མྩོ་ནྱི། མྱི ་ལྩོ་ 
༦༠ གྩོང་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་དབུས་གཞུང་འབངས་གཉྱིས་རྒྱ་གར་ས་
ཐྩོག་ཏུ་འབྱྩོར་བའྱི་ཉྱིན་མྩོ་དང་བསནུ། ཐ་ེཝན་སྦག་
སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆྩོག་མཆན་ཐྩོག་ཐ་ེཝན་གྱི་སྦག་
རགས་མཉམ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི ་སྐུ་པར་འཁྩོད་པའྱི་
སྦག་རགས་ཚན་པ་ཁག་གཉྱིས་དང་། ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་མྱི ་
བཙན་བྱྩོལ་ད་ུའབྱྩོར་ནས་མྱི ་ལྩོ་ ༦༠ འཁྩོར་བའྱི་དན་
གསྩོའྱི་སྦག་རགས་ཚན་པ་གཅྱིག་བཅས་འགྲམེས་ཚྩོང་
གནང་ཡྩོད་པ་བཅས།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག་ཆྩོས་ལུགས་ལ་ 
མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་བསབླ་གཞྱི་གཏན་འབབེས་གནང་རྒྱྱུའྱི་ 

གསར་འགྩོད་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ རེས་གཟའ་
ཕུར་བུའྱི་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༠ ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་
གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཡྩོད་པའྱི་ཨན་དཱཛ་གསྩོལ་མགྲྩོན་
ཁང་ Andaz Hotel  གྱི་ཚྩོགས་ཁང་ནང་ཏཱ་ལ་འྱི་
བ་ླམའྱི་དག་ེར་དང་། ཨེ་མྩོ་རྱི་མཐྩོ་སླ ྩོབ། ཝ་ན་ཐབེས་
ར། Vana Foundation བཅས་ཐུན་མྩོང་གྱི་གྩོ་སྒྱིག་
འྩོག་བ ྩོད་མྱིའྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག་སྤྱི་
ཚྩོགས་དང་། སེམས་ཚྩོར། བཟང་སྤྩོད་བཅས་ཀྱི་ཤེས་
ཡྩོན་སླ ྩོབ་གསྩོའྱི་བསབླ་གཞྱི་ར་འཛྱིན་གཏན་འབབེས་ཀྱི་
དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ ྩོ་དང་འབལེ་བའྱི་གསར་འགྩོད་ལནྷ་
ཚྩོགས་ཞྱིག་བསྐ ྩོང་ཚྩོགས་ཡྩོད།  

ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཙམ་ལ་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་
གར་གྱི་ཁྱྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཨབ་གྷན་ན་སྱི ་ཐན་དང་
བངྷ་ལ་ད་ེཤྱི། བལ་ཡུལ། འབུག མལ་དྱིབ་སྱི།  པ་
ཀྱི་སྱི་ཐན། ཤྱི་ལངཱ་སྩོགས་ཡྩོང་གྲགས་སུ་ SAARC 

ཞེས་པའྱི་མཐུན་ཚྩོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་ཚྩོགས་
འདརུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་སླ ྩོབ་ཕུག་རྣམས་
ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་གསར་འགྩོད་ལནྷ་ཚྩོགས་དབུ་
འཛུགས་ཀྱིས་ཐྩོག་མར་སྐ་ུཞབས་ Bren dan Oza-

wa de Silva ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་དབུ་ཁྱིད་ལམ་ས ྩོན་འྩོག་ཆྩོས་
ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་བསབླ་གཞྱི་གཏན་
འབབེས་གནང་བའྱི་རྒྱྱུད་རྱིམ་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་། ད་ེནས་

བ ྩོད་མྱིའྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་ས ྩོན་
པ་དང་། གསར་འགྩོད་པ་བཅས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན།  བྱམས་བརསེ་ཕ ྩོངས་པའྱི་མྱི ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་བད་ེ
སྐྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་ཐུབ་ཐབས་མེད། དརེ་བརནེ་དངེ་
དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་ནང་བྱམས་བརའེྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་
ངསེ་པར་ད་ུདགྩོས།  འཛམ་གླྱིང་ནང་དཀའ་ངལ་མང་
པྩོ་ཞྱིག་མྱིས་བཟྩོས་པ་རེད།  དཀའ་ངལ་ད་ེདག་མྱིག་
རྒྱང་ཐུང་ཐུང་དང་། ཉ ྩོན་མྩོངས་པའྱི་གཞན་དབང་ད་ུ
སྩོང་བར་བརནེ་ནས་ཡྩོང་བ་ཞྱིག་རེད།

ད་ེའད་ཡྱིན་སབས་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་གྱིས་དཀའ་
ངལ་སེལ་རྒྱྱུ ་ཟརེ་བ་ཡྩོང་ཐབས་མེད།  བྱ་བ་བཟང་
ངན་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱི ན་ཡང་གཙྩོ ་བ ྩོ་ཀུན་སླ ྩོང་ལ་རག་
ལས་ཡྩོད། ཀུན་སླ ྩོང་ད་ེགཙྩོ་བ ྩོ་ཡྱིན་སབས་དསུ་རབས་
འདྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་བྱམས་བརའེྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་བཟྩོ་
མྱིན་མྱིའྱི་ཀུན་སླ ྩོང་ལ་རག་ལས་ཡྩོད། ཤེས་ཡྩོན་གྱི་
ལམ་ནས་མྱིའྱི་ཀུན་སླ ྩོང་ཇ་ེབཟང་ད་ུབཏང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན་སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གཏང་ཐུབ། 
ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ་པ་བཅས།



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 10

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཆྩོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་
བཟང་སྤྩོད་བཅས་སྤལེ་བའྱི་ཤེས་ཡྩོན་བསབླ་གཞྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐྩོག་ 

དབུ་འབྱདེ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ རེས་གཟའ་
པ་སངས་ཉྱིན་བ ྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་
གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ Andaz Hotel 

གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ད་ུསྤྱི་ཚྩོགས་དང་། སེམས་མྩོང་། 
བཟང་སྤྩོད་བཅས་སྤལེ་བའྱི་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་གསྩོའམ་སཱྱི ་
ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་གསྩོའྱི་བསླབ་གཞྱི ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐྩོག་དབུ་
འབྱདེ་མཛད་ཡྩོད།

ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩།༣༠ ཙམ་ལ་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
དབུས་ལྡྱི་ལྱི ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་གཞྩོན་པ་དང་
ཤེས་རྱིག་བླ ྩོན་ཆེན་གཅྱིག་ལྕ ྩོགས་སྐ་ུཞབས་ Man-

ish Sisodia མཆྩོག་དང་།   བྱྱིས་པའྱི་ཐྩོབ་ཐང་
འཐབ་རྩོད་པ་ན ྩོ་ལྦལེ་ཞྱི ་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་བཞེས་
མྩོང་མཁན་རྒྱ་གར་བ་སྐུ ་ཞབས་ཀེ་ལཤྱི ་སཏཱརཐྱི ་
མཆྩོག  ཨེ་མྩོ་རྱི ་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་
མྩོ་བླ ྩོ་བཟང་བསན་འཛྱིན་ན་ེགྱི་ལགས། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེངྒ་ེམཆྩོག 

ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆྩོག ཤེས་
ཡྩོན་སླ ྩོབ་ས ྩོན་པ། དཔལ་ས་སྐའྱི་སྐབས་མགྩོན་གྩོང་མ་
ཕུན་ཚྩོགས་ཕ ྩོ་བང་གྱི་གདངུ་སས་སྐབས་ར་ེཨ་བྱི་ཀྱི་ཏ་
བཛྲ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག  དགྩོན་སྡ་ེགྲྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་མཁན་
པྩོ་དང་ལས་ཚབ། རྒྱ་གར་གྱིས་གཙྩོས་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་ ༣༧ ནས་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་། སྤྱི་
ཚྩོགས་ཞབས་ཞུ་བ། ཤེས་ཡྩོན་དང་འབལེ་བའྱི་ཚྩོགས་
པ་ཁག་གྱི་སྐ་ུཚབ་སྩོགས་ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་ ༡༣༠༠ ལགྷ་
ལྷན་འཛྩོམས་ཀྱིས་ཐྩོག་མར་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི ་
འབལེ་ཡྩོད་རྣམས་ནས་ཕབེས་བསུའྱི་གསུང་བཤད་
གནང་གུྲབ་མཚམས་བླ ྩོ་བཟང་བསན་འཛྱིན་ན་ེགྱི་ལགས་
ཀྱིས་ངྩོ་སྤྩོད་གསུང་བཤད་གནང་།

ད ེ་ནས་སྤྱི ་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སདྐ་ཡྱིག་ ༡༢ ནང་ཕབ་བསྒྱུར་
གནང་བའྱི་སཱྱི ་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་གསྩོའྱི་བསླབ་གཞྱི ་དབུ་

འབྱདེ་མཛད། ད་ེརསེ་ལྡྱི་ལྱི ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་
བླ ྩོན་ཆེན་གཞྩོན་པ་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་
དྩོན།  བསབླ་གཞྱི་འདྱི་ནྱི་དངེ་སབྐས་ཀྱི་འཛམ་གླྱིང་
ནང་ལེགས་སྐསེ་ཆེ་ཤྩོས་དང་། མྱིའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་
མཚྱུངས་ངང་གནས་ཐབས། དག་སྤྩོད་དང་སངྡ་སེམས་
ལས་བྱྱུང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཁག་སེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་ཁྩོ་
ན་ཡྱིན།

བསླབ་གཞྱི་འདྱི་གཏན་འབབེས་བྱས་པའྱི་བརྒྱྱུ ད་རྱིམ་
ཁྩོད་བསམ་ཚྱུལ་བར་ེརེས་དང་བསབླ་གཞྱིའྱི་ལག་དབེ་
སྔ ྩོན་འབྱྩོར་བྱྱུང་བའྱི་སབས་ཀྱིས། བསབླ་གཞྱི་འདྱི་
ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པ་རེད། ལྩོ་གཅྱིག་གྱི་སྔ ྩོན་ནས་
བཟུང་ལྡྱི་ལྱིའྱི་གཞུང་གྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་ ༡༠༠༠ ཙམ་
གྱི་ནང་སླ ྩོབ་ཕུག་འབུམ་ ༡༥ ཙམ་དང་། དག་ེརྒན་
ཁྱི་གཉྱིས་ཙམ་གྱིས་༧གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་གྱི ་
ལམ་ས ྩོན་བཞྱིན་ཉྱིན་རེའྱི་ས་ྔད ྩོར་བད་ེསྐྱིད་ཀྱི་སླ ྩོབ་ཚན་
་Happiness Curriculum སླ ྩོབ་ཁྱིད་བྱདེ་བཞྱིན་
ཡྩོདཔ་དརེ་གུྲབ་འབས་རྒྱ་ཆེན་པ ྩོ་བྱྱུང་ཡྩོད། དག་ེརྒན་
དང་ཕ་མ་སྩོགས་ཀྱིས་བས ྩོད་བསྔགས་རྒྱ་ཆེན་པ ྩོ་ཐྩོབ་
ཀྱི་ཡྩོད་པས། འཛམ་གླྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཚང་མའྱི་
ནང་བད་ེསྐྱིད་ཀྱི་བསབླ་གཞྱི་དང་སྤྱི་ཚྩོགས་དང་སེམས་
མྩོང་། བཟང་སྤྩོད་བཅས་ཀྱི་བསབླ་གཞྱི་གཉྱིས་གང་
རུང་གང་མགྩོགས་གཏན་འབབེས་ཡྩོང་བའྱི་རེ་བ་ཞུས་
པ་ལརྟ། ༧གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་དབུས་ཐངེས་འདྱིའྱི་བསབླ་
གཞྱི་གཏན་འབབེས་ནང་དངྩོས་ཤུགས་བརྒྱྱུ ད་གསུམ་
ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྩོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།

 ད་ེནས་ན ྩོ་ལྦལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་བཞསེ་མྩོང་
མཁན་རྒྱ་གར་བ་སྐུ་ཞབས་ཀེ་ལཤྱི ་སཏཱརཐྱི་མཆྩོག་
བཅས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་དྩོན། ང་ལ་ན ྩོ་བལེ་ཞྱི་



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།11

བདའེྱི་གཟངེས་གནང་རྒྱྱུའྱི་ཡྩོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་
བྱདེ་སབྐས། ངའྱི་གྲྩོགས་པ ྩོ་དང་གསར་འགྩོད་པ་འགའ་
ཤས་ཀྱིས་ཀ་ེལ་ཤྱི ་ལགས་ཁྱདེ་རང་འཛམ་གླྱིང་གྱི་ཁྱད་
ད་ུའཕགས་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་དང་ལྷན་ད་ུ
མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱྱུ ་རེད་ཅསེ་བརྩོད་བྱྱུང་། ངས་ང་བླ ྩོ་
གྲ ྩོས་ལནྡ་པའྱི་བྱྱིས་པ་གཉྱིས་དང་ལནྷ་ད་ུམཉམ་ཞུགས་
བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཞསེ་ལན་འདབེས་བྱས་པ་ཡྱིན། དརེ་ཁྩོ་
ཚྩོས་ཁྱདེ་ཀྱི་མྱི ་ཚེ་ཧྱིལ་པ ྩོ་བྱྱིས་པའྱི་ལྷན་ད་ུབཞུགས་
ཡྩོད་ལ། སྤྩོད་པ་དག་ཀང་བྱྱིས་ཚྱུལ་ལརྟ་ཡྱིན་པས། 
ཁྱདེ་ཀྱིས་བརྩོད་པའྱི་བྱྱིས་པ་གཉྱིས་ད་ེསུ་རེད་ཅསེ་དྱིས་
པར། ངས་གཅྱིག་ནྱི་ཡེ་ཤུའྱི་ཆྩོས་དཔྩོན་ཊུ་ཊུ་མཆྩོག་
དང་། གཅྱིག་ཤྩོས་ད་ེ༧གྩོང་ས་ཏའ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་
རེད་ཅསེ་ལན་འདབེས་བྱས་པ་ཡྱིན།  ཞསེ་སྩོགས་
ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་མཚམས་བྩོད་མྱིའྱི་བླ་ན་
མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། བཀུར་
འྩོས་ཆྩོས་གྲྩོགས་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམ་པ།  ངྩོས་རང་ཉྱིད་ཀང་
འགྲྩོ་བ་མྱི ་འཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡྩོད་ཁྩོངས་ནས་གཅྱིག་
ཡྱིན།  དརེ་བརནེ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་སྤྱིའྱི་བད་ེཐབས་
ལ་དམྱིགས་ནས་ལྷན་ཚྩོགས་འདྱི་ལྟ་བུར་བཅར་རྒྱྱུ ་
བྱྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བྱྱུང་།  འཛམ་གླྱིང་ཆགས་
རསེ་རྱིམ་བཞྱིན་སྩོག་ཆགས་ཐྩོག་མར་བྱྱུང་སྐབས་ན་ུ
ཞྩོའྱི་སེམས་ཅན་ཁྩོད་རྙ ྩོག་གྲ་མང་ཤྩོས་བཟྩོ་མཁན་མྱི ་
ཆགས་ཡྩོད། སྤྱིར་སྩོག་ཆགས་གཞན་ཚྩོར་ཡང་རང་
གཅེས་འཛྱིན་གྱི་བསམ་བླ ྩོར་བརནེ་པའྱི་ཆགས་སངྡ་གྱི་
བླ ྩོ་ཡྩོད། སབྐས་རེ་རུླང་ལངས་ནས་གནྩོད་འཚེ་ཕན་བུ་
བྱདེ་རེས་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་འགྲྩོ་བ་མྱིར་མཚྩོན་ན་
མྱིའྱི་རྣམ་དཔྩོད་ལ་བརནེ་ནས་གནྩོད་འཚེ་ཧ་ཅང་ཆེན་
པ ྩོ་བཟྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་རྣམ་དཔྩོད་ད་ེལ་བརནེ་
ནས་རླབས་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་བསུྒབ་ཐུབ་བཞྱིན་
ཡྩོད།

ངྩོས་ཀྱིས་གྩོང་ད་ུབརྩོད་མ་ཐག་པ་ལྟར་གལ་ཏ་ེམྱིའྱི་
རྣམ་དཔྩོད་ད་ེབདེ་སྤྩོད་ལྩོག་པ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་གཏྩོར་
བཤྱིག་ཚབས་ཆེ་བྱདེ་ཐུབ། གཞྱི་རའྱི་མྱིའྱི་ལནྷ་སྐསེ་
རང་བཞྱིན་ད་ེབྱམས་བར་ེལནྡ་པ་རེད། ཧ་ཅང་ཡག་
པྩོ་ཡྩོད། དཔ་ེམཚྩོན་ཞྱིག་གཞག་པ་ཡྱིན་ན། ངྩོས་ཀྱི་

དཔའ་བ ྩོ་འདྱིར་ཕབེས་པ་སྐུ་ཞབས་རྱི ་ཆཌ་མྩོར་ཁྩོང་
བྱང་ཕྩོགས་ཨ་ཡྱིར་ལེན་ད་ུཆྱུང་དསུ་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་དམག་
མྱི ་ཞྱིག་གྱིས་ཟྱིང་འཁུག་ཞྩོད་འཇག་ཆེད་འགྱིག་མདལེ་
བརྒྱབ་ས་ེམྱིག་གཉྱིས་ཀ་ལྩོང་བ་རེད།  དན་པ་ལས་
ཡར་གསྩོ་སྐབས་ཁྩོང་གྱི ་བསམ་བླ ྩོ་ཐྩོག་མ་ད་ེཞེ་སྡང་
དང་འཁྩོན་སེམས་མྱིན་པར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ཨ་མ་ལགས་
ཀྱི ་ཞལ་རས་མཇལ་ཐུབ་ཀྱི ་མ་རེད་བསམས་པའྱི་
བསམ་བླ ྩོ་འཁྩོར་འདགུ  ངྩོ་མཚར་ལནྡ་པ་རེད།  ངྩོ་
མཚར་ལནྡ་པ་རེད།  རང་ཉྱིད་ལྩོང་བ་བཟྩོ་མཁན་
ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་དམག་མྱི ་དརེ་འཁྩོན་འཛྱིན་ནམ་ཡང་བཅང་
མེད།  མཐར་ཁྩོང་གཉྱིས་གྲྩོགས་པ ྩོ་བླ ྩོས་ཐུབ་ཆགས་
ཐུབ་ཡྩོད། དསེ་གང་མཚྩོན་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་བརྩོད་ན་
འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་རང་བཞྱིན་ད་ེབྱམས་བརའེྱི་རང་
བཞྱིན་ཡྱིན་པ་གསལ་པྩོར་མཚྩོན་པ་རེད། 

དངེ་སབྐས་ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་ཀང་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་

ལྷན་སྐསེ་རང་བཞྱིན་ད་ེབྱམས་བརེ་ལྡན་པ་ཡྱི ན་སྐ ྩོར་
བཤད་ཀྱི་ཡྩོད།  ང་ཚྩོ་སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་བརནེ་པའྱི་སེམས་
ཅན་རེད།  རང་ཉྱིད་འཚྩོ་བར་གཞན་གྱི་བྱམས་བར་ེ
ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་བརནེ་དགྩོས་པ་རེད།  ཐྩོག་མར་
ཆྱུང་བྱྱིས་པའྱི་དསུ་སུ་མའྱི་བྱམས་བརརེ་བརནེ་དགྩོས་
པ་དང་།  ན་ཚྩོད་ཡར་རྒས་སབྐས་གྲྩོགས་པྩོ་གྲྩོགས་
མྩོའྱི་བྱམས་བརའེྱི་འབལེ་བར་བརནེ་དགྩོས།  གྩོང་

ད་ུགསུང་བཤད་གནང་བ་ལརྟ་ཕུ་གུ་ཚྩོར་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་
སྦྩོང་སྤྩོད་འགྩོ་འཛུགས་སབྐས་བཟང་སྤྩོད་ད་ེདག་ཐྩོག་
ད ྩོ་སྣང་གང་ཡང་བྱདེ་ཀྱི་མེད། དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་
སྦྩོང་ད་ེགཙྩོ་བ ྩོ་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་དཔལ་འབྱྩོར་མཐུན་རྐྱནེ་
གྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་ཐབས་ལ་དམྱིགས་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་
བརནེ་བྱྱིས་པའྱི་བླ ྩོ་ལནྷ་སྐསེ་སུ་ཡྩོད་པའྱི་བྱམས་བརའེྱི་
བསམ་བླ ྩོ་ད་ེརྱིམ་བཞྱིན་བག་ལ་ཉལ་བའྱི་ཚྱུལ་ད་ུགནས་
བཞྱིན་ཡྩོད། ལནྷ་སྐསེ་སུ་ཡྩོད་པའྱི་བྱམས་བརའེྱི་བླ ྩོ་
ད་ེབག་ལ་ཉལ་བའྱི་ཚྱུལ་ད་ུགནས་ནས་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་
མཐྩོན་སྐསེ་ལ་དང་ད ྩོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པར་བརནེ། 

འདྩོད་ཡྩོན་བསུྒབ་ཆེད་མྱི འྱི་ཕུལ་བྱྱུང་གྱི ་རྣམ་སྤྩོད་
ཚྱུལ་མྱིན་སྤྩོད་བྱདེ་ནས་གཏྩོར་བཤྱིག་ཚབས་ཆེ་བཟྩོ་
བཞྱིན་ཡྩོད། མྱིའྱི་རྣམ་དཔྩོད་ད་ེསྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་ནས་
ལེགས་པའྱི་ཆ་ཞྱིག་བཟྩོ་མ་ཐུབ།  རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ་
ནས་རྣམ་དཔྩོད་ད་ེལེགས་པའྱི་ཆ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ།  

ཐྩོག་མར་རྱིག་པའྱི་ལམ་ནས་དཔད་པ་བྱས་ཏ་ེཉ ྩོན་
མྩོངས་དང་འབལེ་བའྱི་ཚྱུལ་མྱིན་གྱི་བླ ྩོ་ད་ེདག་ལ་གཉནེ་
པ ྩོ་བསནེ་ཐུབ།  འཕལ་གསལ་ཆགས་སངྡ་གྱི་བླ ྩོ་ད་ེདག་
གྱིས་རང་ཉྱིད་སུང་སྐྩོབ་བྱས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ཡང་དྩོན་
དངྩོས་ཉ ྩོན་མྩོངས་པའྱི་བླ ྩོ་ད་ེདག་གྱིས་རང་ཉྱིད་ཕུང་ལ་
སྦར་རྒྱྱུ ་རེད།  མྱིའྱི་རྣམ་དཔྩོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ལ་བརནེ་
ནས་བསམ་བླ ྩོ་ལེགས་ཉསེ་དབྱ་ེའབྱདེ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། 
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དབང་ཆ་ཡྩོངས་རྩོགས་མྱི ་གཅྱིག་གྱི་ལག་པར་རྱིས་སྤྩོད་
བྱ་རྒྱྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ད་ེན ྩོར་འཁུལ་ཡྱིན་པ་ 

ཆྱུང་དསུ་ནས་ཚྩོར་བྱྱུང་།

༄༅། །གཞན་ཕན་ལགྷ་བསམ་ཅན་གྱི་ཨ་རྱིའྱི་འབྱྩོར་
ལནྡ་པ་སྐ་ུཞབས་བྷ ྩོབ་བྷྱི་སེ་གར་ Bobby Sager 
ལགས་ཀྱིས་ལྩོ་ངྩོ་བཅྱུ་དགུའྱི་གྩོང་བ ྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་
པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ཆེས་ཐྩོག་མར་མཇལ་བཅར་ཞུ་སབྐས། ལས་
འཆར་ཇྱི་འད་ཞྱིག་སྤལེ་ན་བཟང་མྱིན་བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་
ས ྩོན་ཞུས་པར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་ནས་ཁྩོང་ལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་
དགྩོན་སྡ་ེཁག་གྱི ་ནང་དགེ་བཙྱུན་རྣམས་ལ་དངེ་དསུ་
ཚན་རྱིག་སླ ྩོབ་སྦྩོང་གྱི ་མཐུན་འགྱུར་སྦྩོར་སྤྩོད་གནང་
ཐུབ་ཚེ་དགེ་མཚན་ཆེ་སྐ ྩོར་བཀའ་སྩལ་སྤྱི་སྨྱིན་ལྟར་
ཁྩོང་གྱིས་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་ཐྩོག་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་ཅྱི་སུང་

དང་ལེན་ཞུས་འདགུ  ད་ེཡང་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༧ ཉྱིན་འབྱྩོར་ལནྡ་ཁྩོང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་མཇལ་
བཅར་ཞུས་པ་མ་ཟད།  ཁྩོང་གྱིས་སྣ་ེཁྱིད་འྩོག་གྩོ་ལ་
ཁྱྩོན་ཡྩོངས་ནས་གཞྩོན་སྐེས་འགྩོ་ཁྱིད་མྱི ་གྲངས་ཞེ་
བདནུ་ལ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། བཀུར་འྩོས་སྤུན་མཆེད་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམ་
པ།  ཁ་སང་ངྩོས་ཀྱིས་བརྩོད་པ་ལརྟ། གནས་སངས་
བཟང་ངན་ཇྱི་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་རངུ་འགྱུར་བའྱི་རང་བཞྱིན་
ལས་མ་འདས་པ་ནྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་གཤྱིས་སུ་གུྲབ་པ་ཞྱིག་
རེད།  ཆྩོས་རྣམས་རང་རང་གྱི་རྒྱྱུ ་ཚྩོགས་ལ་བརནེ་

འཕལ་དང་ཕུགས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡང་གསལ་པྩོར་ར ྩོགས་
ཐུབ།  དརེ་བརནེ་མྱིའྱི་རྣམ་དཔྩོད་ལ་བརནེ་ནས་
ཕྩོགས་ཡྩོངས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་ར ྩོགས་ཐུབ། མྱིའྱི་རྣམ་
དཔྩོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ལ་བརནེ་ནས་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་
ཚྱུལ་ར ྩོགས་ཐུབ་པ་ལས་ཉ ྩོན་མྩོངས་པའྱི་གཞན་དབང་
ད་ུསྩོང་བའྱི་བླ་དསེ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ར ྩོགས་མ་
ཐུབ། 

དཔརེ་ན་ཁྩོང་ཁྩོའྱི་བླ ྩོ་སྐ་ེསབྐས་འཕལ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་
ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པ ྩོའྱི་བསམ་བླ ྩོ་འཁྩོར་མ་ཐུབ། ལགྷ་
པར་དངེ་སྐབས་ཚད་རྡལུ་དངྩོས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལ་ྟགུྲབ་ད་ེདག་ལས་ཀང་ཁྩོང་
ཁྩོའྱི་གཞན་དབང་ད་ུགྱུར་བའྱི་བླ ྩོ་དརེ་གཞན་མྱི ་སྡུག་
པ་མཐྩོང་སྐབས་ད་ེའདའྱི་མྱི ་སྡུག་པའྱི་ཆ་ཤས་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་ནས་དགུ་བཅྱུ་རྣམ་ར ྩོག་གྱིས་སྒྩོ་བཏགས་པ་ལས་
བྱྱུང་སྐ ྩོར་གསུང་ཡྩོད།  རྣམ་དཔྩོད་ཤེས་རབ་དསེ་
བརག་དཔད་ཡག་པྩོ་བྱདེ་པ་ཡྱིན་ན་ཁྩོང་ཁྩོ་ལངས་པའྱི་
སབྐས་མྱི ་སྡགུ་པའྱི་ཆྩོས་ཇྱི་ལརྟ་སྣང་བ་ལརྟ་གུྲབ་མེད་པ་
ད་ེགསལ་ར ྩོགས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད།  ཤེས་ཡྩོན་ལམ་བརྒྱྱུད་
མྱིའྱི་རྣམ་དཔྩོད་དང་བྱམས་བར་ེཟུང་འབལེ་ཐྩོག་ནས་
བསམ་བླ ྩོ་ཇེ་བཟང་ད་ུགཏྩོང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་
རེད།  དརེ་བརནེ་ད་ེརྱིང་ཨེ་མྩོ་རྱི ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཀྱིས་
གཙྩོས་འབལེ་ཡྩོད་ཚྩོས་འགན་ཁུར་གནང་བར་ཡྱི ་རང་
བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  ད་ེརྱིང་དབུ་འབྱདེ་བྱས་
པ་ད་ེལ་བརནེ་ནས་བདནུ་ཕག་གཅྱིག་ནང་ཚྱུད་ལ་གུྲབ་
འབས་འདྱི་ཡྱིན་ཞསེ་ས ྩོན་རྒྱྱུ ་ཁག་པ ྩོ་ཡྱིན་ཡང་མ་འྩོངས་
པར་སྤྱི་ཚྩོགས་བྱམས་བརེ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་རྒྱྱུར་ཕན་
ཐྩོགས་ཡྩོང་ངསེ་ཡྱིན།  ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ།  



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།13

ནས་སྐ་ེའགག་སྩོགས་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད།  སབྐས་རེ་
གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་པ ྩོའྱི་ནང་ལྷུང་སབྐས་བསམ་
བླ ྩོ་ད་ེཆགས་སངྡ་སྩོགས་ཉ ྩོན་མྩོངས་པའྱི་གཞན་དབང་
ད་ུམ་སྩོང་བར་ཤེས་རབ་ཀྱི་གྲྩོགས་དང་བཅས་པའྱི་བླ ྩོ་
ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་ངང་གནས་ཐུབ་ཚེ་ཕྩོགས་ཡྩོངས་ཀྱི་
གནས་ཚྱུལ་ལ་གཞྱི་བཅྩོལ་ནས་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་
ཇྱི་ཡྱིན་ར ྩོགས་ཐུབ་པ་རེད།  ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་ཀྱི་
བླ ྩོ་དརེ་ད་ེའདའྱི་ནསུ་པ་ལནྡ་ཡྩོད།  ཉ ྩོན་མྩོངས་པའྱི་
གཞན་དབང་ད་ུསྩོང་ཚེ་ཕྩོགས་གཅྱིག་ཁྩོ་ན་མ་གཏྩོགས་
མཐྩོང་མ་ཐུབ། འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབུམ་
བདནུ་ཡྩོད་པའྱི་ནང་ནས་ངྩོས་རང་ཡང་འགྲྩོ་བ་མྱི ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པར་བརནེ་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་གྩོང་མཐྩོར་
གཏྩོང་ཐབས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  བསམ་བླ ྩོ་ད་ེའད་
གཏྩོང་སབྐས་ངྩོས་རང་ཉྱིད་ལའང་ཕན་ཐྩོགས་ཧ་ཅང་
འདགུ  མྱིག་གཉྱིས་སྣ་གཅྱིག་སྩོགས་མྱིའྱི་རྣམ་འགྱུར་
གཅྱིག་པ་མཐྩོང་སྐབས་ང་ཚྩོ ་མྱི ་ཚང་མ་ལུས་སེམས་
དང་། སེམས་མྩོང་གང་གྱི་ཆ་ནས་གཞན་དའེང་ངྩོས་
རང་ཉྱིད་དང་གཅྱིག་མཚྱུངས་འགྲྩོ་བ་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
འད་ུཤེས་བླ ྩོར་སྐ་ེབཞྱིན་འདགུ དརེ་བརནེ་མྱི ་གཞན་སུ་
འད་ཞྱིག་དང་ཐུག་སབྐས་ངྩོས་ཀྱི་སྤུན་མཆེད་ཕ ྩོ་མྩོ་ཡྱིན་
བསམ་པ་དན་བཞྱིན་འདགུ  

གཉྱིས་ནས་ངྩོས་རང་ནང་པའྱི་དགེ་སླ ྩོང་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ངྩོས་ནས་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་འབལེ་གྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་
རྒྱྱུ ་ད་ེངྩོས་ཀྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངྩོས་འཛྱིན་བྱདེ་
ཀྱི་ཡྩོད།  ལགྷ་པར་དངེ་སབྐས་ཆྩོས་མྱིང་ཐྩོག་ནས་མྱི ་
ཕན་ཚྱུན་གསྩོད་རེས་གཏྩོང་བ་ད་ེནྱི་བླ ྩོ་ཡུལ་ལས་འདས་
པ་ཞྱིག་རེད། ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་པ་དང་བར་ེ
བའྱི་བསབླ་བྱ་སྐྩོན་བཞྱིན་ཡྩོད། དམྱིགས་ཡུལ་ད་ེབསུྒབ་
ཆེད་མྱིའྱི་ཁམས་དང་མྩོས་པ་སྣ་ཚྩོགས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་
ཆྩོས་ལུགས་མྱི ་འད་བ་སྩོ་སྩོར་ཐབས་ལམ་འད་མྱིན་
ཡྩོད། འྩོན་ཀང་མཐར་ཐུག་མྱི ་བཟང་པྩོ་ཞྱིག་དང་དང་
བདནེ་ཞྱིག་བཟྩོ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་རེད། རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་འདྱིར་ཆྩོས་ལུགས་
མཐུན་འབལེ་དར་འཕལེ་ཧ་ཅང་ཆེ། ཡུལ་འདྱིར་ཁ་
ཆེའྱི་ཆྩོས་པ་ནང་ཁུལ་(སུ་ནྱི་Sunnisདང་ཤྱི ་འ་Shias)
དབར་འཁུག་འཛྱིང་ཤྩོར་བའྱི་སྐ ྩོར་ངྩོས་ཀྱིས་ར་བ་ནས་

གྩོ་མྩོང་མེད་ལ་ལར་ནས་འདྱི་ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ནང་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་ཁ་ཆེའྱི་ལྷན་ཚྩོགས་ཤྱིག་ལྡྱི་ལྱིར་
འཚྩོགས་གཏན་འཁལེ་ཡྩོད་སབས་དའེྱི་ཐྩོག་ནས་གསལ་
པྩོ་ཆགས་རྒྱྱུ ་རེད། 

གསུམ་ནས་ངྩོས་རང་བ ྩོད་མྱི ་ཞྱིག་རེད། བྩོད་མྱི ་ཚྩོས་
ངྩོས་ལ་རེ་བ་བཅྩོལ་བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་གནས་སངས་ལ་མཚྩོན་ན་ངྩོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༡ 
ནས་བཟུང་བ ྩོད་མྱི འྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་ལས་འགན་ནས་
བགྲསེ་ཡྩོལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། ངྩོས་རང་ཆྱུང་དསུ་ནས་རྒྱལ་
ཚབ་དང་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་ལ་ྟབུ་དབང་ཆ་ཡྩོངས་རྩོགས་མྱི ་
གཅྱིག་གྱི་ལག་པར་རྱིས་སྤྩོད་བྱ་རྒྱྱུ ་ད་ེན ྩོར་འཁུལ་ཡྱིན་
པ་ཚྩོར་གྱི་འདགུ དརེ་བརནེ་ངྩོས་ཀྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་འགན་ལེན་རསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༠ ལྩོར་ལེགས་
བཅྩོས་ཚྩོགས་པ་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་ཡྱིན། འྩོན་
ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རང་མྩོས་ལྟར་ཐག་གཅྩོད་
བྱས་རྐྱནེ་ལས་གཞྱི་ད་ེལམ་ལྷ ྩོངས་མ་བྱྱུང་བ་རེད། རྒྱ་
གར་ད་ུའབྱྩོར་རསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༠ ལྩོར་ང་ཚྩོས་འྩོས་
བསྡུའྱི་ལམ་ནས་མང་གཙྩོའྱི་ཐྩོག་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་འགྩོ་བརམས་
པ་རེད། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༡ ལྩོར་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ནས་
འྩོས་འདམེས་བྱས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་འགྩོ་ཁྱིད་ཐྩོག་མ་བྱྱུང་
བ་རེད།  དརེ་བརནེ་ད་ཆ་ངྩོས་ཀྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་
སུང་སྐྩོབ་ཐྩོག་སདྐ་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་
ན་གཙང་ཆྱུ་ཆེ་ཁག་མང་པྩོ་ཞྱིག་བ ྩོད་མཐྩོ་སྒང་ནས་
འབབ་བཞྱིན་ཡྩོད། གཙང་ཆྱུ་ད་ེདག་ལྷ ྩོ་ཨེ་ཤྱི ་ཡ་དང་
ལྷ ྩོ་ཤར་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་ར་འགངས་

ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད།  འྩོན་ཀང་བ ྩོད་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་སྩོལ་
རྒྱྱུན་རྱིག་གནས་སུང་སྐྩོབ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་ཐད་ངྩོས་ལ་སེམས་
འཚབ་ཆེ་ཤྩོས་འདགུ  དསུ་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་
ཆྩོས་རྒྱལ་ཁྱི་སྩོང་ལྡ་ེབཙན་སབྐས་བ ྩོད་ད་ུཐྩོག་མར་དར་
བའྱི་དཔལ་ནཱལེནྜའྱི་ལེགས་བཤད་ལ་གཞྱི་བཅྩོལ་བའྱི་
རྱིག་གནས་ད་ེདག་རེད།  སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་
ཚད་མ་རྱིག་པ་སྩོགས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་
ལེནྜ་ནས་དར་བའྱི་སྩོལ་རྒྱྱུ ན་ལེགས་བཤད་ཕྱུག་པ ྩོ་ད་ེ
དག་ང་ཚྩོ ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་ལྩོ་ངྩོ་ས ྩོང་གྱི ་རྱིང་ནས་གཅེས་
ཉར་བྱདེ་ཡྩོད།  ལེགས་སྦར་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ལ་གཞྱི་
བཅྩོལ་བའྱི་མདྩོ་སགྔས་ཟུང་འབལེ་གྱི་བསན་པ་ཆ་ལག་
ཚང་བ་འདྱི་འད་ཞྱིག་བ ྩོད་ལ་མ་གཏྩོགས་མེད།  དསུ་
རབས་བཅྱུ་གསུམ་ནང་ས་སྐ་པཎྱི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་
མཚན་གྱིས་ཚད་མའྱི་སྐ ྩོར་གཞུང་བརམས་ཡྩོད། ང་
ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་གཞུང་ད་ེདག་དང་། ཕྩོགས་མཚྱུངས་
རྒྱ་གར་ནཱ་ལེནའྜྱི་ཚད་མའྱི་གཞུང་སྩོལ་གཏྩོད་པ་པ ྩོ་སླ ྩོབ་
དཔྩོན་ཕྩོགས་གླང་དང་ཆྩོས་གྲགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་སླ ྩོབ་
སྦྩོང་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ངྩོས་རང་རྱིག་པ་ཏ ྩོག་ཙམ་གུྲང་པ ྩོ་
ཆགས་པ་དའེང་ཚད་མའྱི་གཞུང་ད་ེདག་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་
བྱས་པའྱི་བཀའ་དྱིན་རེད། དརེ་བརནེ་དངེ་དསུ་རྒྱ་གར་
སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་དཔལ་ནཱ་ལེནའྜྱི་རྱིག་གནས་སརླ་གསྩོ་བྱ་
རྒྱྱུ ་ད་ེངྩོས་ཀྱི་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་བརྩོད་
ན་གནའ་རབས་སྩོལ་རྒྱྱུན་རྱིག་གནས་ད་ེདང་དངེ་དསུ་
ཤེས་ཡྩོན་ཟུང་འབལེ་ཐྩོག་འགྲྩོ་ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་རྒྱག་ས་
ཉག་གཅྱིག་ནྱི་རྒྱ་གར་ཡུལ་འདྱི་ཡྱིན། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བསནུ་དྱི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་ 
བད་ེབར་འཁྩོད་པ།

༄༅། །རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི ་ནང་གྱི་མཛད་
འཕྱིན་ཁག་ལེགས་པར་གུྲབ་རསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ 
ཚེས་ ༨ ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་ག་གྷལ་གནམ་ཐང་བརྒྱྱུ ད་བཞུགས་སྒར་ད་ུ
༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་ཡྩོད། ད་ེཡང་མགྩོན་པ ྩོ་
གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ཉྱིན་
རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཨན་དཱཛ་ 
Andaz Hotel གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ནང་སྤྱི་ཚྩོགས་
དང་། སེམས་ཚྩོར།

བཟང་སྤྩོད་བཅས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་གསྩོའྱི་བསབླ་གཞྱི་
ར་འཛྱིན་གཏན་འབབེས་ཀྱི་དབུ་འབྱདེ་མཛད་སྒ ྩོ་དང་
འབལེ་བའྱི་གསར་འགྩོད་ལྷན་ཚྩོགས་ཞྱིག་གྱི ་ཐྩོག་སྐུ་
མགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཡྩོད་པ་དང་། ཕྱི་
ཚེས་ ༥ ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་ཨན་དཱཛ་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ད་ུསྤྱི་ཚྩོགས་
དང་། སེམས་ཚྩོར་། བཟང་སྤྩོད་བཅས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་
སླ ྩོབ་གསྩོའྱི་བསབླ་གཞྱི་དབུ་འབྱདེ་མཛད་ཡྩོད། ད་ེ
བཞྱིན་མཛད་འཕྱིན་གཞན་ཁག་གཅྱིག་བཅས་ལེགས་

པར་གུྲབ་ས་ེཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉྱིན་གྱི་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༡། ༤༥ 
ཙམ་ལ་ག་གྷལ་གནམ་ཐང་ད་ུཆྱི བས་སྒྱུ ར་བསྐངས་
སྐབས་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་
གཙྩོ་པདྨ་འབྱྱུང་གནས་མཆྩོག་དང་། སྱིད་ཚབ་ཆྩོས་
རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་གཡུ་ཐྩོག་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆྩོག ད་ེ
བཞྱིན་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་སེར་སྐ་མང་ཚྩོགས་
བཅས་ནས་ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད་
པ་བཅས། །

ཚྩོགས་བརྡ་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བཙན་བྱྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་བཞྱི་བཅྱུ་པའྱི་ནང་གསལ་ལརྟ་སབྐས་ ༡༦ པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་དསུ་བརྒྱད་པ་
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ རེས་གཟའ་པ་སངས་ནས་ཟླ་ ༩ ཚེས་  ༣༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་བར་ལས་དསུ་ཉྱིན་གྲངས་དགུའྱི་རྱིང་བཞུགས་སརྒ་སྤྱི་ལནྷ་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་
ཚྩོགས་ཁང་ད་ུཚྱུགས་གཏན་འཁལེ་སྩོང་ན། ཚྩོགས་མྱི ་རྣམས་དསུ་ཐྩོག་ཚྩོགས་བཅར་ཐྩོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་ཚྩོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་
ངྩོ་བཅར་འབྱྩོར་ཐྩོ་འགྩོད་འབུལ་གནང་དགྩོས་བཅས་ཀྱི་ཚྩོགས་བརྡ་གསལ་བསྒགས་སུ། སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ལ།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་༸སྐའུྱི་འཕ ྩོད་བཞསེ་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་སྐའུྱི་བ་ླསནྨ་པས་གསུང་།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་མགུལ་ཆམ་རྐྱེན་པས་སྙུང་གཞྱི་ཕན་བུ་བཞེས་
ཏ་ེཟླ་འདྱིའྱི་ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོར་རྒྱ་གར་གྱི་
རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་༸སྐུའྱི་འཕ ྩོད་བཞེས་བརག་དཔད་སདླ་

ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ཡྩོད་ཀང་ཛ་དག་གྱི་གནས་སངས་
རྱིགས་གང་ཡང་མེད་སྐ ྩོར་༸སྐའུྱི་ཕྱི་ལུགས་བ་ླསནྨ་པ་ས་
འད་ུཚང་ཚེ་བརན་རྡ ྩོ་ར་ེལགས་ཀྱིས་གསུང་ད ྩོན། ༸སྐ་ུ
མདནུ་སྐུ་ཚད་རྒྱས་པ་དང་མགུལ་ཆམ་བཞེས་པ་ལ་ྟབུ་
འདགུ་སབས། གཉན་ཁ་ཡྩོད་མེད་༸སྐའུྱི་འཕ ྩོད་བཞསེ་
བརག་དཔད་སླད་ལྡྱི་ལྱིར་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་
སྐ ྩོར་བཀའ་ཕབེས་བྱྱུང་། ས་ྔད ྩོར་སནྨ་ཁང་ད་ུབརག་
དཔད་ཚང་མ་ལེགས་གུྲབ་བྱྱུང་ས་ེསྐ་ུགཟུགས་ཕན་བུ་མྱི ་
བད་ེབ་རྣམས་ཞྱི་ནས་ཕྱི་ད ྩོར་སྐ་ུལྷ ྩོད་ལྷ ྩོད་བཞུགས་ཡྩོད།

སྐའུྱི་སྙུང་གཞྱི་ད་ེམགུལ་ཆམ་ལ་བརནེ་ནས་གླ ྩོ་ཚད་བྱྱུང་
བ་ཡྱིན་འདགུ་ཀང་། གླ ྩོ་ཚད་རྱིམ་པ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པའྱི་
ནང་ནས་རྱིམ་པ་དམའ་ཤྩོས་ད་ེཡྱིན་པས་སྐ་ུཁམས་ཐྩོག་
ལ་གླ ྩོ་ཚད་ད་ེཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་གང་ཡང་མྱི ་འདགུ འྩོན་

ཀང་གཉན་འཇྩོམས་ཀྱི་གསྩོལ་སནྨ་ཞྱིག་མཆྩོད་དགྩོས་
སབས། ཉྱིན་ཤས་རྱིང་ལྡྱི་ལྱིར་བཞུགས་དགྩོས་པ་ལས་
ད་ེམྱིན་ཛ་དག་གྱི་གནས་སངས་གང་ཡང་མེད། ཅསེ་
གསུང་། །
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བཀའ་དུང་གསར་རྙྱིང་དབར་རྱིས་སྤྩོད་རྱིས་ལེན་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་བཀའ་
དུང་ཟུར་པ་རྩོང་ཁ་ས ྩོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་དང་
བཀའ་དུང་གསར་པ་ཆྱུ་སྐ་སྦ་གཉྱིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་
གཉྱིས་དབར་རྱིས་སྤྩོད་རྱིས་ལེན་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་སབས་
བད་ེཞྱིག་ཚྩོགས་ཡྩོད། ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་
ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩།༣༠ ཙམ་ལ་བཀའ་དུང་ཡྱིག་ཚང་ད་ུབཀའ་
དུང་ཆྱུ་སྐ་སྦ་གཉྱིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་དང་། བཀའ་དུང་
ཟུར་པ་རྩོང་ཁ་ས ྩོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས། སྤྩོད་དཔང་
ཕྱི་འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ ྩོ་བསྩོད་ནམས་ནྩོར་བུ་ལགས་
བཅས་ལྷན་འཛྩོམས་ཀྱིས་ཐྩོག་མར་བཀའ་དུང་ཟུར་
པ་རྩོང་ཁ་ས ྩོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་དུང་
གསར་པ་ཆྱུ་སྐ་སྦ་གཉྱིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ལ་ཡྱིག་སྣ ྩོད་
དང་འཛྱིན་ཆས། གལ་ཆེའྱི་ཅ་དངྩོས་སྩོགས་རྱིས་སྤྩོད་
གནང་བའྱི་ཁྩོངས་བཀའ་ཐམ་སྱིད་ཞྱིའྱི་བད་ེསྐྱིད་དང་། 
རགས་ཐམ། སེལ་ཐམ་བཅས་ཀང་ཡྩོད། ད་ེརསེ་
བཀའ་དུང་ཟུར་པ་རྩོང་ཁ་ས ྩོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་
ཀྱིས་བཀའ་དུང་གསར་པ་ཆྱུ ་སྐ་སྦ་གཉྱིས་ཚེ་རྒྱལ་
ལགས་ལ་མགུལ་དར་བསྒྩོན་མཚམས་གསྩོལ་ཇ་འབས་
སྱིལ་འདགེས་འབུལ་ཞུས།

ད་ེནས་འདྱི་གའྱི་གསར་འགྩོད་པས་བཀའ་དུང་ཆྱུ་སྐ་སྦ་
གཉྱིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ལ་མྩོང་ཚྩོར་ཇྱི་བྱྱུང་སྐ ྩོར་བཀའ་
འདྱི་ཞུས་སབྐས། ཁྩོང་གྱིས་གསུང་ད ྩོན། བྩོད་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ནས་ཕལ་ཆེར་ལྩོ་ངྩོ་ 
༢༥ ལགྷ་འགྲྩོ་གྱི་འདགུ བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐུགས་རེས་
དང་ཡྱིད་ཆེས་བླ ྩོ་འགེལ་གནང་ནས་བཀའ་དུང་ལ་བསྐ ྩོ་
གཞག་གནང་བ་རེད། ང་རང་གྱིས་ངྩོས་ནས་ཧུར་ཐག་
གྱིས་ཞབས་ཞུ་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

སྤྱིར་བཏང་བཀའ་དུང་གཅྱིག་པུས་གནང་རྒྱྱུ ་གང་མེད། 
གཤམ་འྩོག་གྱི་ལས་བྱདེ་རྣམ་པ་ཚྩོ་ཡྩོད་པ་རེད། གྩོང་
ལ་བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པ་ཚྩོ་ཡྩོད་པ་རེད། ཁྩོང་རྣམ་པ་ཚྩོའྱི་
དུང་ནས་ལམ་ས ྩོན་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། གཤམ་འྩོག་ལས་བྱདེ་
ཚྩོར་རམ་འདགེས་དང་གཡས་སྐྩོར་གཡྩོན་སྐྩོར་གྱིས་

འབད་བརྩོན་ཞུ ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། ཞསེ་གསུངས།

འདྱི་ག་གསར་འགྩོད་
པས་བཀའ་དུང་ཟུར་
པ ་ རྩོང ་ ཁ ་ ས ྩོབས ་
རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་
ལ་མྩོང་ཚྩོར་ཇྱི་བྱྱུང་
དང་བ ྩོད་མྱི འྱི ་སྒྱིག་
འ ཛུགས ་ཀྱི ་སྱི ་ ཞུ ་
བའྱི་ལས་བྱེད་ཚྩོར་
ལམ ་ས ྩོན ་ཇྱི ་ཡྩོ ད ་
སྐ ྩོར་བཀའ་འདྱི་ཞུས་
སབྐས། ཁྩོང་གྱིས་གསུང་ད ྩོན། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
ལ་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ནས་ལྩོ་ངྩོ་ ༤༤ ལགྷ་འགྲྩོ་གྱི་འདགུ 
ད་ེརྱིང་ང་འདྱི་ནས་མར་ཐྩོན་འགྲྩོ་དསུ་སེམས་ལ་དགའ་
བ་དང་སྤ ྩོབས་པ་སྐ་ེཡྱི ་འདགུ བཀའ་དུང་ཆྱུ་སྐ་སྦ་
གཉྱིས་ཚེ་རྒྱལ་ལགས་ལ་ཆ་མཚྩོན་ན། ད་བར་ལྩོ་ངྩོ་ 
༢༥ ལགྷ་གྱི་རྱིང་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་ཞུ་
བསུྒབས་ཡྩོད། དརེ་བརནེ་ངས་འདྱི་ནས་ཁྩོང་ལ་རྱིས་
སྤྩོད་བྱདེ་སབྐས་སེམས་ལ་དགའ་བ་དང་སྤ ྩོབས་པ་ཡྩོང་
གྱི་འདགུ

ངའྱི་ལྩོ་ཚྩོད་གཅྱིག་པ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ད་
ལྟ་ཞབས་ཞུ་སུྒབ་བཞྱིན་པ་གསུམ་བཞྱི་མ་གཏྩོགས་མྱི ་
འདགུ ང་ཚྩོའྱི་ཁ་རྒྱྱུན་ལ་ཆྱུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཟམ་
པ་གནས་དགྩོས་ཞསེ་བཤད་སྩོལ་ཡྩོད་པ་ལརྟ། བྩོད་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། སྒྱིག་
འཛུགས་འདྱི་གནས་དང་མ་གནས་ཟརེ་བ་ད་ེསྱི་ཞུ་བ་
ཚྩོར་རག་ལས། སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་བྱདེ་གྩོང་མ་ཚྩོས་སྐ་ུ
ལས་བསྐྩོན་པར་བརནེ། ད་བར་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
འདྱི་ཧ་ཏག་ཏག་གནས་ཐུབ་ཡྩོད། ད་ལ་ྟགཞྩོན་སྐསེ་
ཚྩོའྱི་སངྒ་ལ་འགན་བབ་ཡྩོད་སབས། སྱི་ཞུ་བའྱི་ལས་
བྱདེ་གཞྩོན་པ་ཚྩོས་ལགྷ་བསམ་ཟྩོལ་མེད་ཀྱི་སྒ ྩོ་ནས་ཧུར་

ཐག་འབད་ཐག་གྱིས་གནང་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་འདགུ བྩོད་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་མ་གནས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་
འབྱྩོར་ག་ཚྩོད་ཡྩོད་ཀང་ཐལ་བ་དང་གཅྱིག་པ་རེད།

ཕྩོགས་མཚྱུངས་གསར་འགྩོད་པས་བཀའ་དུང་ཟུར་པ་
རྩོང་ཁ་ས ྩོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ལ་རྱིས་སྤྩོད་རྱིས་
ལེན་གནང་ལུགས་གནང་སངས་སྐ ྩོར་བཀའ་འདྱི་ཞུས་
སབྐས་བཀའ་དུང་ཟུར་པ་ལགས་ཀྱིས་གསུང་ད ྩོན། སྱི་
ཞུ་བའྱི་ལས་བྱེད་གསར་རྙྱིང་དབར་རྱིས་སྤྩོད་རྱིས་
ལེན་སྐབས་སྩོལ་རྒྱྱུ ན་གྱི་ལམ་ལུགས་འགྲྩོ་སངས་ད་ེ
གལ་ཆེན་པ ྩོ་རྱི་ཡྱི ་ཡྩོད། དརེ་བརནེ་ད་ེརྱིང་སྩོལ་རྒྱྱུན་
གྱི་འགྲྩོ་སངས་རང་ནས་རྱིས་སྤྩོད་རྱིས་ལེན་བྱས་ཐུབ་
ཡྩོད། ཅསེ་གསུངས།

བཀའ་ཐམ་སྱིད་ཞྱིའྱི་བད་ེསྐྱིད་ནྱི། ༧རྒྱལ་མཆྩོག་
སྐུ་ཕངེ་བདནུ་པའྱི་སྐབས་བཟྩོ་གནང་མཛད་པ་དང་། 
གཞུང་ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་དགྩོས་དངུལ་གཏྩོང་
ལེན་སབྐས་དང་། བཀྩོད་རྒྱ་ཁག  ལམ་ཡྱིག་ཁག་ལ་
བཀའ་ཐམ་སྱིད་ཞྱིའྱི་བད་ེསྐྱིད་བདེ་སྤྩོད་གནང་གྱི་ཡྩོད།།
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བཙན་བྱྩོལ་བ ྩོད་པའྱི་དགྩོན་སྡ་ེརྣམས་ལ་ལེགས་གསྩོལ་ལས་གཞྱིའྱི་གསལ་བསྒགས།
༄༅། ། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཆྩོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་བཙན་བྱྩོལ་བ ྩོད་པའྱི་དགྩོན་སྡ་ེརྣམས་ཀྱི་
བཤད་སུྒབ་ཆྩོས་སྤྩོད་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་དྩོན་གང་
ཅྱིར་ཕན་གྲྩོགས་གཟྱིགས་སྐྩོང་མཚྩོན་ཕྱིར་སླ ྩོབ་ཡྩོན་
དང་། དག་ེརྒན་ག་ླཕ ྩོགས། འཚྩོ་སྣ ྩོན་སྩོགས་རྩོགས་
སྐྩོར་ལས་གཞྱི ་ཁག་ཅྱིག་ད་བར་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་
ཡྱིན་པའྱི་ཁར། ད་ལྩོ་བ ྩོད་རབ་གནས་ས་ཕག་ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༡༩ འདྱི་བཞྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞྱི ་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་
བ ྩོད་མྱི ་ཆྱིག་འབུམ་ཉ་ེབ་བཙན་བྱྩོལ་ད་ུའབྱྩོར་ནས་མྱི ་
ལྩོ་ ༦༠ ཐམ་པ་ཧྱིལ་པ ྩོ་འཁྩོར་བའྱི་དསུ་ཚྱིགས་ཁྱད་
པར་ཅན་ཁལེ་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
ནས་ནང་དྩོན་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ཆེན་གསན་བསམ་
མཛད་ཚྱུལ་ལེགས་གུྲབ་ཀྱིས་དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་པའྱི་
མཚན་རགས་བཞསེ་ནས་མྱི ་ལྩོ་ ༦༠ ཐམ་པ་འཁྩོར་
བའྱི་དསུ་ཚྱི གས་ཀང་ཁེལ་བའྱི་རེས་དན་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་
། རང་ཅག་རྣམས་བཙན་བྱྩོལ་ད་ུཡྩོང་བའྱི་དགྩོས་ད ྩོན་
གཙྩོ་བ ྩོྩོ་ཞྱིག་ནྱི་བ ྩོད་ཀྱི་ར་ཆེའྱི་ཁྱད་ན ྩོར་ཆྩོས་དང་རྱིག་
གཞུང་གཅསེ་སུང་ཆེད་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ེཐད་གཙྩོ་བ ྩོ་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་རྱིས་མེད་
བསན་བདག་བླ་ཆེན་དང་མཁན་སླ ྩོབ་རྣམ་པའྱི་ཐུགས་
ར་ེབཀའ་དྱིན་ལ་བརནེ་ནས་འདས་པའྱི་མྱི ་ལྩོ་དུག་ཅྱུའྱི་
རྱིང་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་རྱིག་རྒྱྱུད་འཛྱིན་དང་གཅསེ་སུང་ཐྩོག་
གུྲབ་འབས་ཧ་ཅང་བཟང་པྩོ་ཐྩོན་ཡྩོད་པ་དརེ་སྙྱིང་ནས་
ཡྱི ་རང་བསགྔས་བརྩོད་དང་སྦགས་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་
ཞུ་རྒྱྱུ ། ཁྱད་པར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ནས་འཛམ་གླྱིང་གྩོ་ལ་འདྱིའྱི་སྐེ་འགྲྩོ་
ཡྩོངས་ཀྱི་བད་ེསྐྱིད་སདླ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་གདན་ས་ཆེན་
པ ྩོ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ལྟ་སྤྩོད་ཀྱི་སྩོལ་བཟང་རྣམས་སླར་
གསྩོ་དང་ངྩོ་སྤྩོད་རྒྱ་གང་ཆེ་བྱདེ་དགྩོས་པའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་
ཟབ་མྩོ་ཕབེས་མུས་ལ་མཐུན་འགྱུར་གཞྩོགས་འདགེས་
ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ད།ུ བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་སྤྱིའྱི་

མ་དངུལ་ཁྩོངས་ནས་འབལེ་ཡྩོད་འདྱི་ག་ཆྩོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུད་བཙན་བྱྩོལ་བ ྩོད་པའྱི་དགྩོན་སྡ་ེཁག་
གྱི་གཞུང་ཆེན་དཔ་ེའཁྱིད་དག་ེརྒན་རྣམས་གཙྩོ་བ ྩོ་དང་། 
ད་ེབཞྱིན་སུྒབ་སྡ་ེཁག་གྱི་སྒ ྩོམ་འཁྱིད་དག་ེརྒན། དགྩོན་
སླ ྩོབ་ཁག་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་ནང་རྱིག་དག་ེརྒན། དགྩོན་སྡ་ེ
ཆྱུང་ཁག་གྱི ་ཆྩོས་སྤྩོད་དཔ་ེསླ ྩོབ་དགེ་རྒན་བཅས་ཐེ་
བའྱི་ཁྱྩོན་བསྡ ྩོམས་དག་ེརྒན་གྲངས་ ༤༡༦ ཙམ་ལ་ཕྱི་
ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་ཟླ་རེར་ཧྱིན་
སྒ ྩོར་ ༣༠༠༠ (སུམ་ས ྩོང་ཐམ་པ་) རེ་ག་ླཕ ྩོགས་ཀྱི་ངྩོ་
བ ྩོ་མྱིན་པར་ལེགས་གསྩོལ་མཚྩོན་བྱདེ་ངྩོ་བ ྩོར་འགྲམེས་
འབུལ་ཞུ་གཏན་འཁལེ་ཡྩོད་པ་ལརྟ། འགྲམེས་འབུལ་
ཞུ་ཕྩོགས་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དངུལ་རྱིས་འགྲྩོ་ལུགས་
གཞྱི་བཟུང་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། གནས་སབྐས་ཆར་ལེགས་
གསྩོལ་མཚྩོན་བྱདེ་འགྲམེས་འབུལ་ཞུ་ཡུལ་དགྩོན་སྡ་ེ
དང་དགེ་རྒན་གྱི་གྲངས་ཐྩོ་རེའུ་མྱིག་ཟུར་གསལ་ལྟར་
ར་འཛྱིན་གནང་རྒྱྱུ ་གནང་སྩོང་ན། ད་ེའབལེ་ལེགས་
ཚྩོགས་ཇྱི་ཐྩོབ་བ ྩོད་ཀྱི་ནང་ད ྩོན་རྱིག་པའྱི་ཁྱད་ན ྩོར་ལ་
བརནེ་ནས་དསུ་རབས་ཉརེ་གཅྱིག་པའྱི་རུྒད་ཚྩོགས་
ཐམས་ཅད་རྨགེ་མེད་ད་ུཞྱི་བའྱི་བསྔ ྩོ་སྨ ྩོན་མཚམས་སྦྩོར་
གང་ཟབ་གནང་སྐྩོང་ཡྩོང་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བཅས་ཀྱི་གསལ་
བསྒགས་སུ། ཆྩོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ ལ་སྤལེ།།

 ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་བྩོད་མྱིའྱི་
སྒྱིག་འཛུགས་སྤྱིའྱི་མ་དངུལ་ཁྩོངས་ནས་ཆྩོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་བརྒྱྱུད་བཙན་བྱྩོལ་བ ྩོད་པའྱི་དགྩོན་སྡ་ེཁག་
གྱི་གཞུང་ཆེན་དཔ་ེའཁྱིད་དགེ་རྒན་རྣམས་གཙྩོ་བ ྩོ་དང་
། ད་ེབཞྱིན་སུྒབ་སྡའེྱི་སྒ ྩོམ་འཁྱིད་དག་ེརྒན། དགྩོན་
སླ ྩོབ་ཁག་གྱི་གཞྱི་རྱིམ་ནང་རྱིག་དག་ེརྒན། དགྩོན་སྡ་ེ
ཆྱུང་ཁག་གྱི ་ཆྩོས་སྤྩོད་དཔ་ེསླ ྩོབ་དགེ་རྒན་བཅས་ཐེ་
བའྱི་ཁྱྩོན་བསྡ ྩོམས་དག་ེརྒན་གྲངས་ ༤༡༦ ཙམ་ལ་ཟླ་
བ་རེར་ཧྱིན་སྒ ྩོར་ ༣༠༠༠ (སུམ་ས ྩོང་ཐམ་པ་) རེ་ག་ླ
ཕ ྩོགས་ཀྱི་ངྩོ་བ ྩོ་མྱིན་པར་ལེགས་གསྩོལ་མཚྩོན་བྱདེ་ངྩོ་

བ ྩོར་འགྲམེས་འབུལ་ཞུ་ཡུལ་དགྩོན་སྡ་ེདང་དག་ེརྒན་གྱི་
གྲངས་ཐྩོ་རེའུ་མྱིག་བཀྩོད་པར།

ཨང་། ཆྩོས་བརྒྱྱུད། དག་ེརྒན་

གྲངས་

བསྡ ྩོམས།

 དགྩོན་

སྡ་ེགྲངས་

བསྡ ྩོམས།

༡ རྙྱིང་མ། ༩༠ ༥༠

༢ བཀའ་བརྒྱྱུད། ༩༣ ༥༥

༣ ས་སྐ། ༨༢ ༣༦

༤ དག་ེལུགས། ༡༠༥ ༣༨

༥ གཡུང་དུང་བ ྩོན། ༢༠ ༠༩

༦ ཇྩོ་ནང་། ༠༨ ༠༤

༧ བུ་ལུགས། ༠༣ ༠༡

༨ བྩོ་ད ྩོང་། ༠༢ ༠༡

༩ ཞྱི་བྱདེ། ༠༢  ༠༡

༡༠ རྱིས་མེད། ༡༡ ༠༥

བསྡ ྩོམས་ཆེན། ༤༡༦ ༢༠༠



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།17

ངྩོས་རང་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་དག་འདགུ སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་དསེ་ཕན་ཐྩོགས་ 
ཏན་ཏན་བྱྱུང་ཡྩོད། ཐུགས་ར་ེཆེ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་མགུལ་ཆམ་རྐྱནེ་པས་སྙུང་གཞྱི་ཕན་བུ་བཞསེ་ཏ་ེ
ཟླ་འདྱིའྱི་ཕྱི་ཚེས་ ༩ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་
ས་ལྡྱི་ལྱིར་༸སྐའུྱི་འཕ ྩོད་བཞསེ་བརག་དཔད་སདླ་ཆྱིབས་
སྒྱུ ར་བསྐངས་ཡྩོད་ཀང་ད་ཆ་སྐུ་གཟུགས་སྔར་བས་
དངྭས་བསྐདེ་ཐྩོག་སནྨ་ཁང་ནས་བཞུགས་གནས་གསྩོལ་
མགྲྩོན་ཁང་ Sheraton Hotel ད་ུསྐ་ུངལ་གསྩོ་གནང་
མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་ལྡྱི་ལྱི ་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་བཀའ་
ཟུར་འབྩོང་ཆྱུང་དངྩོས་གུྲབ་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པྩོ་ཨཱརྱ་ལགས་ལ་གསུང་ད ྩོན།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཕྱི་
ཚེས་ ༩ ཉྱིན་བཞུགས་སརྒ་ནས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་མེག་སྱི་སནྨ་
ཁང་ད་ུགླ ྩོ་བུར་སནྨ་པ་བསནེ་གཏུགས་མཛད་དགྩོས་པའྱི་
གནས་སངས་ཞྱིག་བྱྱུང་ཡྩོད་ཀང་ཉྱིན་གསུམ་བཞྱིའྱི་
ནང་སྐ་ུགཟུགས་དངྭས་སྐདེ་ཡག་པྩོ་བྱྱུང་འདགུ  སྐ་ུ
གཟྱིམ་ཡག་པྩོ་དང་གསྩོལ་ཚྱིགས་དང་ག་ཡག་པྩོ་འདགུ 
དརེ་བརནེ་ད་ེརྱིང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༨ 
ཐྩོག་སནྨ་ཁང་ནས་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ད་ུགདན་འདནེ་
ཞུས་ཡྩོད། ད་དངུ་ཉྱིན་གཅྱིག་གཉྱིས་རྱིང་གསྩོལ་
མགྲྩོན་ཁང་ད་ུསྐ་ུངལ་གསྩོ་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་རེད། 

སྤྱིར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་ཀྱི་༸སྐུའྱི་འཕ ྩོད་བཞེས་དང་
འབལེ་ཨ་རྱིའྱི་རུླང་འཕྱིན་ཁང་དང་ནྩོར་ཝ་ེརུླང་འཕྱིན་
ཁང་། ད་ེབཞྱིན་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རུླང་འཕྱིན་ཁང་
བཅས་བརྒྱྱུ ད་ནས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་གཞྱིས་བྱེས་བ ྩོད་མྱི ་ཡྩོངས་ནས་
ཐུགས་སྨ ྩོན་མཚམས་སྦྩོར་གནང་བར་བརནེ་ཕན་ཐྩོགས་
ཏན་ཏན་བྱྱུང་ཡྩོད་སབས་ཐུགས་ར་ེཆེ་མཛད་འདགུ

ལགྷ་པར་གྩོང་གྱི་རུླང་འཕྱིན་ལས་ཁང་གྱི་གསར་འགྩོད་
པ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་

པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ Sheraton Hotel གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་
ད་ུ༸སྐའུྱི་འཕ ྩོད་བཞསེ་ཐྩོག་བཅར་འདྱི་ཞུ་སབྐས་མགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་ད་ཆ་༸སྐུ་གཟུགས་དྭང་སྐདེ་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་
སྐ ྩོར་བཀའ་ལན་སྩལ་འདགུ དརེ་བརནེ་གཞྱིས་བྱསེ་
བ ྩོད་མྱི ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་འབལེ་ཡྩོད་ཚང་མར་ཐུགས་
ཁལ་གནང་དགྩོས་མེད་སྐ ྩོར་བཀའ་སྩལ།

ད་ེཡང་ཨ་རྱིའྱི་རུླང་འཕྱིན་ཁང་གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་
རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་བཞུགས་གནས་གསྩོལ་མགྲྩོན་
ཁང་ནས་མགྩོན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་བཅར་འདྱི་ཞུས་པའྱི་
བརྙན་ཐུང་ཞྱིག་ད་ལམ་ཐྩོག་འཐྩོན་པ་ནང་བྩོད་མྱིའྱི་བ་ླ
ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་ལན་དང་སྦགས་གཞྱིས་
བྱསེ་བ ྩོད་མྱིས་གཙྩོས་འཛམ་གླྱིང་ཕྩོགས་མཐའ་ཀུན་ཏུ་
གནས་པའྱི་འབལེ་ཡྩོད་ཚང་མར་བཀའ་སླ ྩོབ་འདྱི་ལརྟ་
སྩལ་དྩོན།

“ངྩོས་རང་ཏྩོག་ཙམ་མྱི ་བད་ེབ་བྱྱུང་ནས་སྨན་ཁང་
ད་ུཡྩོང་སྐབས་བ ྩོད་ཕྱི་ནང་གང་སར་གནས་པའྱི་བ ྩོད་
རྱིགས་ཙམ་མྱིན་པར་ངྩོས་ལ་མྩོས་པ་བྱེད་མཁན་ཧ་

ལམ་ས་ཡ་མང་པྩོས་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་ད་ེའད་བྱས་
འདགུ ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་གྱི་ཡྱིན། ཐྩོག་མའྱི་
རྐྱནེ་ར་ད་ེད་ེསྔ ྩོན་རྡ ྩོ་ར་ེགདན་ད་ུཆམ་རྱིམས་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་
བྱྱུང་ནས་མྱི ་བད་ེབ་བྱྱུང་བ་རེད། ད་ེམ་དག་པར་བསདྡ་
འདགུ ད་ེརྱིང་འདྱིར་གླ ྩོག་པར་བརྒྱབ་པ་སྩོགས་ཞྱིབ་
འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་བྱདེ་སབྐས་གླ ྩོ་བར་གཉན་ཁ་ཕན་
བུ་འདགུ་ཟརེ་བྱྱུང་། འྩོན་ཀང་ནད་ངྩོ་འཕ ྩོད་སབྐས་
སནྨ་བཅྩོས་ད་ེདག་བྱས་ནས་ད་ཆ་རྒྱྱུ ན་ལནྡ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡྩོད།  ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་དག་འདགུ ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་
ཚང་མ་བླ ྩོ་བད་ེཔ ྩོ་བྱྩོས། ཁྱདེ་ཚྩོ་ཚང་མས་སེམས་ཁུར་
བངླས། སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་བྱས་པ་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཟརེ་གྱི་ཡྱིན། ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་དག་ེབ་བསགས་པ་
ད།ེ འཇམ་དཔལ་དཔའ་བ ྩོས་ཇྱི་ལརྟ་མཁྱནེ་པ་དང་། ། 
ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོ་ད་ེཡང་ད་ེབཞྱིན་ཏ།ེ ད་ེདག་ཀུན་གྱི་
རསེ་སུ་བདག་སླ ྩོབ་ཕྱིར། །དག་ེབ་ད་ེདག་ཐམས་ཅད་
རབ་ཏུ་བསྔ ྩོ།། ཞསེ་གསུང་པ་ལརྟ་ངྩོས་ཀྱིས་བསྔ ྩོ་བ་བྱ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ངྩོས་ཀྱི་ལུས་བད་ེཐང་དང་ཚེ་ལའང་ཁྱདེ་
རང་ཚྩོས་བསམ་པ་རྣམ་དག་གྱིས་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་
དསེ་ཏན་ཏན་ཕན་ཐྩོགས་བྱྱུང་ཡྩོད། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། “ཞསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། 
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རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་༸སྐའུྱི་འཕ ྩོད་
བཞསེ་ཐྩོག་ཐུགས་འཚབ་གནང་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་༸སྐུའྱི་འཕ ྩོད་བཞེས་
ཐྩོག་ཐུགས་འཚབ་གནང་བཞྱིན་འདགུ ད་ེཡང་ཉ་ེ
ལམ་བྩོད་མྱིའྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་
བདའེྱི་དདེ་དཔྩོན་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་༸སྐུ་ཁམས་ཅྱུང་སྙུན་གཞྱི་བཞེས་ཚྱུལ་
གྱིས་ལྡྱི་ལྱི ་མེག་སྱི ་སྨན་ཁང་ད་ུབསནེ་གཏུགས་མཛད་
རསེ་རྱིམ་བཞྱིན་དངྭས་སྐདེ་བྱྱུང་ཡྩོད་ཀང་། རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི ་༸སྐུའྱི་འཕ ྩོད་བཞེས་ཐྩོག་ཐུགས་འཚབ་
ཧ་ཅང་གནང་བཞྱིན་འདགུ  ད་ེཡང་ལྡྱི་ལྱི ་སྐ་ུཚབ་

ད ྩོན་གཅྩོད་བཀའ་ཟུར་འབྩོང་ཆྱུང་དངྩོས་གུྲབ་མཆྩོག་
གྱིས་གསུང་པ་ལརྟ་ན། ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ཉྱི་

མའྱི་ཉྱིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་འཕྩོད་བསནེ་བླ ྩོན་ཆེན་སྐུ་
ཞབས་ཇ་ེཔྱི་ན་ཌ་Jagat Prakash Nadda མཆྩོག་
ཆེད་མངགས་༸རྒྱལ་བའྱི་བཞུགས་གནས་གསྩོལ་
མགྲྩོན་ཁང་ད་ུ༸སྐའུྱི་འཕ ྩོད་བཞསེ་གནས་སངས་ཐུགས་
ཞྱིབ་དང་སྦགས་འཚམས་ཞུའྱི་མཇལ་བཅར་ཞུས་འདགུ 
སྐབས་དརེ་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་གྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་༸སྐུའྱི་འཕ ྩོད་བཞེས་
ཐྩོག་ཐུགས་འཚབ་གནང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་།  མཐུན་
འགྱུར་ཞུ་སྒ ྩོ་ཅྱི ་འཆྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ཕྩོགས་ནས་གྲ་
སྒྱིག་ཡྩོད་སྐ ྩོར་ཞུས་འདགུ

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་གཟངེས་རགས་ 
མཐྩོ་ཤྩོས་ད་ེའབུལ་ལམ་ཞུ་དགྩོས་པའྱི་བསམ་ཚྱུལ་དརེ་རྒྱབ་སྐྩོར་ཞུས་འདགུ

༄༅། །ད་ེས་ྔནབུ་བྷངེ་གཱལ་མངའ་སྡའེྱི་སྱིད་སྐྩོང་ཟུར་
པ་སྐ་ུཞབས་གྷ ྩོ་པཱལ་ཀཱྱིཤཎ་གཱན་དྷྱི་ Gopal Krishna 

Gandhi མཆྩོག་གྱིས་ “ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་ནྱི་རྒྱ་གར་ལ་ཉ་ེ

བར་མཁྩོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།” ཞསེ་པའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་ཞྱིག་རྒྱ་
གར་ཧྱིན་སདྐ་གསར་ཤྩོག་སྡ་ེནྱིག་ཇགཱརན་ Dainik 

Jagran  ཞསེ་པའྱི་ནང་འདྩོན་སྤལེ་གནང་ས།ེ  རྒྱ་

གར་གཞུང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི ་གནྩོན་ཤུགས་དང་སྡྱིགས་
རར་མ་འཛེམས་པར་བྩོད་མྱི འྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་
ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
ལ་མགྩོགས་མྱུར་རྒྱ་གར་གྱི་གཟངེས་རགས་མཐྩོ་ཤྩོས་
བྷཱརཏ་རཏཱ་ Bharat Ratna འབུལ་ལམ་ཞུ་དགྩོས་
པའྱི་བསམ་ཚྱུལ་བཏྩོན་པ་དརེ།  རྒྱ་གར་བྱང་ཕྩོགས་
བྷྱི་ཧཱར་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ནྱི་ཏྱི་ཤྱི ་
ཀུ་མཱར་ Nitish Kumar མཆྩོག་གྱིས་ཊུ་ཝྱི་ཊར་ 
Twitter བརྒྱྱུད་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྩོར་ཞུས་འདགུ   

ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་  ༡༤ ཉྱིན་རྒྱ་གར་
དསུ་བབ་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ Times of India 

གྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་བ་ལརྟ་ན། ནྱི་ཏྱི་ཤྱི ་ཀུ་
མཱར་མཆྩོག་གྱིས་” ངས་སྐ་ུཞབས་གྷ ྩོ་པཱལ་ཀཱྱིཤཎ་གཱན་
དྷྱི་ Gopal Krishna Gandhi མཆྩོག་གྱི་རྩོམ་དརེ་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྩོར་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། བྱམས་པ་དང་



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།19

བར་ེབ། མཐུན་སྒྱིལ། འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེཟརེ་བའྱི་རྱིན་
ཐང་ད་ེདག་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་ཐད་རྒྱ་གར་ཡུལ་
འདྱི་གཞན་དང་འགྲན་ཟླ་བལ་བ་ཞྱིག་རེད།  ༸གྩོང་ས་
ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་གྱིས་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་ལ་ྟགུྲབ་ད་ེདག་
ཐྩོག་མུ་མཐུད་ལམ་ས ྩོན་མཛད་དགྩོས་པ་ང་ཚྩོར་དགྩོས་
པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་འདགུ ” ཅསེ་འཁྩོད་འདགུ  

ད་ེཡང་རྒྱ་གར་ཧྱིན་སྐད་གསར་ཤྩོག་སྡ་ེནྱིག་ཇཱགརན་ 
Dainik Jagran  ནང་སྤལེ་བའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་དའེྱི་ནང་
འཁྩོད་ད ྩོན། “བྩོད་ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁྩོངས་ཡྱིན་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་ཁས་ལེན་གནང་ཟྱིན་པ་དང་།  ༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་
བླ་མ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་གྱི་རང་བཙན་
རྩོད་གནང་མཛད་ཀྱི་མེད་སབས།  རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱིས་གཟངེས་རགས་ད་ེ༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་
ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུར་ཐ་ེཚྩོམ་ནམེ་ནརུ་གནང་དགྩོས་
ད ྩོན་གང་ཡང་མེད། འྩོན་ཀང་ད་བར་གཟངེས་རགས་
ད་ེ༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུ་མྱི ་
དགྩོས་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡྱིན་ནམ། “ཞསེ་སྩོགས་
འཁྩོད་པ་མ་ཟད། གཞན་ཡང་རྩོམ་ཡྱིག་དའེྱི་ནང་ད་ུ
” ༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་ས་གནས་གང་ད་ུ
ཆྱིབས་སྒྱུ ར་བསྐང་སྐབས་ནང་པའྱི་དད་ལྡན་པ་ཚྩོས་
སངས་རྒྱས་སྐུ་དངྩོས་སུ་ཕབེས་པར་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་ཐུབ་
ཀང་ང་ཚྩོས་ད་ེལརྟ་ཞུ་མྱི ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡྱིན་
ནམ།   གཟངེས་རགས་ད་ེབཞྱིན་ད་ེས་ྔལྷ ྩོ་ཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་
སྱིད་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ནལེ་སྩོན་མན་ཌ་ེལ་ Nelson 

Mandela མཆྩོག་དང་ཡེ་ཤུའྱི་ཆྩོས་པ་ཨ་མ་ཏ་ེརེ་ས་ 
Mother Teresa དམ་པ་མཆྩོག རྒྱ་གར་རང་བཙན་
འཐབ་རྩོད་པ་ཁཱན་ཨབ་དལུ་ག་ྷཕར་ཁཱན་ Khan Ab-

dul Ghaffar Khan ལ་ྟབུར་ཕུལ་ཡྩོད།  འྩོན་ཀང་
ད་བར་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམར་འབུལ་ལམ་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ད་ེཁྩོང་
གྱིས་ནག་ཉསེ་གང་བསགས་པས་ཡྱིན།  ཁྩོང་ལ་ཆེས་
བས ྩོད་ཀྱི་གཟངེས་རགས་འབུལ་ལམ་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ད་ེ
གྩོན་གུན་ང་ཚྩོར་ཕ ྩོག་རྒྱྱུ ་མ་གཏྩོགས་ཁྩོང་ལ་གྩོན་གུན་
གང་ཡང་མེད་” ཅསེ་སྩོགས་འཁྩོད་འདགུ

༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་ལ་གཟངེས་རགས་འབུལ་
རྒྱྱུར་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་ ༢༠༠ རྒྱབ་སྐྩོར་ཞུ་ཡྱིག་

ཐྩོག་མཚན་རགས་བཀྩོད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ རེས་
གཟའ་ཟླ་བ་ཉྱིན་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི ་ཁྱབ་བླ ྩོན་
ཆེན་ཟུར་པ་དང་རྒྱ་གར་གྲྩོས་ཚྩོགས་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་
སྐྩོར་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐུ་ཞབས་ཤན་ཏཱ་ཀུ་མཱར་ 
Shanta Kumar མཆྩོག་གྱིས་གསར་འགྩོད་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་བ་རྒྱ་གར་ཀྱི་བྷུན་གསར་ལས་ཁང་ Tri-

bune News Service ནས་གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་བ་
ལརྟ་ན། “རྒྱ་གར་གྲྩོས་ཚྩོགས་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་
ཚྩོགས་པས། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་བ ྩོད་ཀྱི་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་
གཟངེས་རགས་མཐྩོ་ཤྩོས་བྷཱ ་རཏ་རཏཱ་ Bharat Ratna 

ཞེས་པ་འབུལ་ལམ་ཞུ་དགྩོས་པའྱི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་
བཏྩོན་འདགུ  གསར་འགྩོད་གསལ་བསྒགས་ད་ེབཞྱིན་
རེས་གཟའ་ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་སྤལེ་འདགུ་ཅྱིང་།  དའེྱི་ནང་རྒྱ་
གར་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཚྩོགས་པ་འད་མྱིན་ནས་
ཁྱྩོན་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་ ༢༠༠ ཞུ་ཡྱིག་ཐྩོག་མཚན་
རགས་བཀྩོད་ནས་བ ྩོད་ཀྱི་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་ལ་བྷཱ ་རཏ་རཏཱ་ Bharat Ratna 

འབུལ་ལམ་ཞུ་དགྩོས་པའྱི་ཞུ་ཡྱིག་ཐྩོག་མཚན་རགས་
བཀྩོད་ནས་རྒྱ་གར་ནང་སྱིད་བཀའ་བླ ྩོན་སྐུ་ཞབས་རཱཇ་

ནཱཐ་སྱིངྒ་ Rajnath Singh མཆྩོག་ལ་ཕུལ་འདགུ 

ད་ེཡང་སྐ་ུཞབས་ཤན་ཏཱ་ཀུ་མཱར་ Shanta Kumar 

མཆྩོག་གྱིས་གསུང་ད ྩོན། “བྩོད་ཀྱི་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་གྱིས་འདས་པའྱི་མྱི ་ལྩོ་དུག་
ཅྱུ་ལགྷ་རྱིང་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་བྩོད་མྱིའྱི་བདནེ་
པའྱི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྣ་ེཁྱིད་མཛད་ཡྩོད། ཁྩོང་གྱི་ཡང་
དག་པའྱི་མཛད་བཟང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཁྱྩོན་ནས་ངྩོས་
འཛྱིན་ཞུས་པ་དང་། ལགྷ་པར་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༩ ལྩོར་
ན ྩོ་བལེ་ཞྱི ་བདའེྱི་གཟངེས་རགས་འབུལ་བཞེས་མཛད་
པ་རེད། དརེ་བརནེ་ཐངེས་འདྱིར་གྲྩོས་ཚྩོགས་བ ྩོད་
ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་ཚྩོགས་པས་བསམ་གཞྱིག་ནན་པ ྩོ་བཏང་
རེས་བ ྩོད་ཀྱི་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་
མཆྩོག་ལ་གཟངེས་རགས་འདྱི་བཞྱིན་མགྩོགས་མྱུར་
འབུལ་ལམ་ཞུ་དགྩོས་པའྱི་རེ་འདནུ་འདྩོན་བཞྱིན་ཡྩོད། 
“ཅསེ་གསུངས། 
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སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་དསུ་
བདནུ་པ་རྒྱལ་ཁའྱི་ངང་གྲྩོལ་བ།

༄༅། །སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་དསུ་བདནུ་པ་ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀྱིས་
ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་རྒྱལ་ཁའྱི་ངང་ནས་གྲྩོལ་ཡྩོད་ཅྱིང་། 
ཚྩོགས་དསུ་མཐའ་མའྱི་ཉྱིན་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ཚྩོགས་གཙྩོ་པདྨ་འབྱྱུང་གནས་མཆྩོག་གྱིས་མཇུག་སྡ ྩོམ་
གསུང་བཤད་གནང་དྩོན། དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་
གྱིས་དབུས་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པ་དང་། དཔལ་
ལྡན་ཚྩོགས་གཞྩོན་མཆྩོག་གྱིས་དབུས་བཀུར་འྩོས་སྤྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ལ་ཞུ་རྒྱྱུར། ད་ེརྱིང་སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའྱི་
གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་དསུ་བདནུ་པ་འདྱི་ར་བའྱི་སྔ ྩོན་རྱིས་
ཀྱི་ཚྩོགས་དསུ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད། ད་རེས་སྔ ྩོན་
རྱིས་ཀྱི་ཚྩོགས་འདསུ་འདྱིའྱི་ནང་གཞུང་འབལེ་མ་ངན་
གུས་འདདུ་ཀྱི་གྲྩོས་ཆྩོད་དུག་ཙམ་ཞྱིག་བཞག་ཡྩོད། ད་ེ
ཡང་རྙྱིང་མའྱི་དབུ་འཛྱིན་ཁྱི་རབས་བདནུ་པ་༸སྐབས་
ར་ེཀཿཐྩོག་དག་ེར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་བསན་པ་རྒྱལ་
མཚན་མཆྩོག་དང་། མདྩོ་སདྨ་ཨ་མདྩོ་རྔ་པ་ནས་ཡྱིན་
པ་རྡ ྩོ་པ ྩོ་ལགས་སྐ་ུཚེ་མ་ཟྱིན་པ་དང་།

ད་ེད་ེབཞྱིན་བྱས་ནས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་
གཙྩོ་ཟུར་པ་རྒྱ་རྱི ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་བྩོད་མྱི ་མང་
དབུས་གཙང་སྤྱི་ཟུར་མངའ་རྱིས་ཁྱྱུང་ལྷ ྩོ་གྲགས་པ་རྣམ་
རྒྱལ་མཆྩོག རྒྱ་གར་གྱི་མེ་འཁྩོར་བླ ྩོན་ཆེན་ཟུར་པ་སྐ་ུ
ཞབས་ཇྩོར་ཇ་ཕར་ནན་ཌསེ་ George Fernandes 

མཆྩོག ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཇྩོར་ཇྱི། 
ཨེཇ། ཌབ་ལུ། བྷུཤ་ George H.W. Bush མཆྩོག་
ད་ེདག་གཤེགས་པའྱི་ཐྩོག་ལ་ང་ཚྩོས་མ་ངན་གུས་འདདུ་
ཀྱི་གྲྩོས་ཆྩོད་བཞག་པ་རེད།

དའེྱི་རསེ་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐའེྱི་གྲྩོས་ཆྩོད་བཞག་
ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་ངས་གྩོང་ད་ུཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གཙྩོ་
བ ྩོ་སྔ ྩོན་རྱིས་ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཡྱི ན་སབས་དཔལ་འབྱྩོར་
བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་གྱིས་སྔ ྩོན་རྱིས་གསུང་བཤད་གནང་
བ་དང་། ཚྩོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་
གཙྩོས་ཚྩོད་དཔག་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི ་སྙན་ཐྩོ་སྙན་སྒྩོན་
གནང་རསེ་སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་སྔ ྩོན་རྱིས་བགྲྩོ་གླངེ་གནང་བ། 
ད་ེནས་ལས་ཁུངས་རེ་རེ་བཞྱིན་ད་ུལས་དྩོན་དང་རྱིས་

འགྩོ་ཐྩོག་ལ་གྩོ་བསྡུར་སྦང་བཤད་གནང་བ་སྩོགས་གང་
ལརྟ་ཡག་ཐག་གཅྩོད་བྱྱུང་སྩོང་།

ད་ེནས་དྱི་བ་དྱི་ལན་གཉྱིས་ཙམ་བྱྱུང་ཡྩོད། ཁྱིམས་
བཟྩོ་ལས་དྩོན་གསུམ་སླབེས་པའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་ཕྱིར་
བསྡ་ུབྱས་ནས་གཉྱིས་གཏན་འབབེས་བྱྱུང་ཡྩོད། ད་ེ
ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་དང་དའེྱི་ཐྩོག་བགྲྩོ་
གླངེ་གནང་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ལན་འདབེས། དའེྱི་རསེ་
འབལེ་གྲྩོས་ཆྩོད་འཇྩོག་པ། ད་ེབཞྱིན་མང་ཚྩོགས་རྱིས་
ཁ་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་སནྙ་ཐྩོ་སནྙ་སྒྩོན་གནང་ཡྩོད། དའེྱི་
རསེ་འབལེ་བགྲྩོ་གླངེ་དང་གྲྩོས་ཆྩོད་བཞག་པ་སྩོགས་ད་ེ
དག་བྱྱུང་ཡྩོད།

ར་བའྱི་ད་ེརྱིང་ང་ཚྩོའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་དབུ་མའྱི་ལམ་
གྱི་སྐ ྩོར་དང་། དྩོལ་རྒྱལ་གྱི་སྐ ྩོར་སྩོགས་མང་པྩོ་ཞྱིག་
བསླབེས་སྩོང་། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ད ྩོན་ངྩོ་མ་ནྱི་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་གྱིས་གསུང་པ་ནང་ལྟར་རེད། 
ར་བའྱི་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱི ་མ་འྩོངས་སྔ ྩོན་
གཟྱིགས་ཀྱི་བཀའ་དགྩོངས་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ལ་གཞྱིས་
བྱསེ་བ ྩོད་མྱི ་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚྩོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྩོར་ཤུགས་
ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚྩོགས་ནས་གཏན་འབབེས་གནང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། 
དརེ་བརནེ་དའེྱི་ཐྩོག་ང་ཚྩོ་ཚང་མས་མཇུག་སྐྩོང་གནང་
དགྩོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་རེད། ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

ད ྩོལ་རྒྱལ་སྐ ྩོར་ད་ེབ ྩོད་པ་གཅྱིག་ཡྱི ན་ནའང་ཚྱུར་སྡུད་
དགྩོས་ཀྱི་རེད། འྩོན་ཀང་བ ྩོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ངྩོ་བ ྩོའྱི་ཐྩོག་
ནས་སྩོ་སྩོས་སུང་དགྩོས་རྒྱྱུ ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ད་ེཚྩོ ་
སུང་དགྩོས་རེད་མ་གཏྩོགས་རྒྱབ་འགལ་རང་བྱས་པ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚྩོས་ཚྱུར་ལེན་ཐུབ་ཐབས་མེད། དརེ་
བརནེ་གང་ལརྟ་ཁ་སྔ ྩོན་སྤྱི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱབ་
ལྗ ྩོངས་རྒྱྱུ ་མཚན་དང་བཅས་པ་གསལ་བཤད་ཡག་ཐག་
གཅྩོད་གནང་སྩོང་། ད་ེག་རང་ཆགས་ཡྩོད།དརེ་བརནེ་



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།21

ཁྩོ་ཚྩོས་བངླ་ད ྩོར་ལྡ ྩོག་ཤེས་བྱས་པ་ཡྱིན་ན། ག་དསུ་
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚྩོས་ཚྱུར་བསྡ་ུདགྩོས་ཀྱི་རེད། མ་བྱྱུང་ན་
ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་མ་རེད། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་འདྩོད་བྱྱུང་།

ད་རེས་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་སྤྱི་ཚྩོགས་
བད་ེད ྩོན་དང་། འཕྩོད་བསནེ། ཤེས་ཡྩོན་སྩོགས་ཀྱི་
ཐྩོག་ལ་དགྩོངས་འཆར་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་གནང་སྩོང་། 
འཛྱི ན་སྐྩོང་ལ་ཐུགས་ཕན་གསྩོ་སྩོང་གསུང་གྱི ་འདགུ 
དངྩོས་གནས་གསྩོ་འྩོས་པ་ཆགས་སྩོང་བསམ་པ་བྱྱུང་
སྩོང་། འཛྱིན་སྐྩོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངྩོས་ནས་གནད་
དྩོན་གང་དང་གང་ཡྱི ན་པ་ཡྱི ན་ནའང་ཧ་ཅང་གསལ་
པྩོ་བཀའ་གནང་སྩོང་། ད་ེདག་ཚང་མ་ལ་ལེགས་སྩོ་
བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་བ ྩོད་དང་བ ྩོད་མྱི ་མང་གྱི་ཆེད་ད་ུལས་ཀ་
བྱདེ་རྒྱྱུར་མང་ཚྩོགས་ནས་བདམས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་
སབས། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་དང་རྡ ྩོག་ར་
གཅྱིག་ཏུ་སྒྱིལ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་གང་གནང་རྒྱྱུ ་འདགུ་དའེྱི་
ཐྩོག་རྱིག་པ་རལ་བཏྩོན་ནས་ཡག་ཐག་གཅྩོད་གནང་
སྩོང་། མ་འྩོངས་པར་མུ་མཐུད་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་དང་བ ྩོད་
སྤྱི་པ། བྩོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེད་ད་ུསྩོ་སྩོའྱི་བླ ྩོ་ར་ེནསུ་པ་
གང་གདྩོན་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་ན་བཏྩོན་གནང་དགྩོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་
པ ྩོ་རེད།

ད་ེརེས་ལས་རྱིམ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྩོང་
མཆྩོག་གྱིས་སྒྱིག་གཞྱི་དགྩོངས་དྩོན་བཀའ་བླ ྩོན་འྩོས་མྱི ་
ཞྱིག་འདྩོན་གནང་བ་རེད། གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་ཚྩོགས་
གཙྩོས་སྔ ྩོན་ནས་གསལ་བཤད་བྱས་པ་ནང་བཞྱིན། ངྩོ་
ཡྩོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡྩོད་ན་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་
དང་གྲངས་ཆྱུང་ལ་ྔལྩོང་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་འྩོས་
གྲངས་བཤེར་མ་བྱས་གྩོང་ལ་ཚྩོགས་གཙྩོས་གསལ་
བསྒགས་བྱས་པ་ཡྱིན། དའེྱི་རསེ་འྩོས་གྲངས་བཤེར་
ལྩོངས་བའྱི་སྐབས་སྤྱི་འཐུས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་གྱི ་རྒྱབ་
གཉརེ་བྱྱུང་བ་རེད། སྤྱི་འཐུས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་གྱི་རྒྱབ་
གཉརེ་བྱྱུང་བ་ཡྱིན་སབས། བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ ༤༩ 
པའྱི་ནང་གསས་དང་པྩོ་ནང་ལ་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་
ལས་དྩོན་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྤྱི་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་

ཀྱི་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ར་འབྩོར་དང་ངྩོ་
ཡྩོད་རྱི་པའྱི་སྐབས་སྐར་ཆ་བརྱི་མ་དགྩོས་ཞེས་གསུང་
ཡྩོད། དརེ་བརནེ་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་དང་གྲངས་
ཆྱུང་ལ་ྔའདྱི་རྱིས་ཇྱི་ལརྟ་སྐ ྩོར་གྱི་ཡྩོད་ནའང་།   དངེ་
སབྐས་མྱི ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒན་གྷུ ་གལྷ་ Google ལ་
ཁུངས་གཏུག་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚྩོས་ ༤༣ འདྱི་
གྷུ ་གལྷ་བརྒྱྱུད་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལ་སྐ ྩོར་བ་ཡྱིན་ན་ག་
ཚྩོད་ཆགས་ཀྱི་འདགུ འདྱི་གཅྱིག་གཟྱིགས་དང་། བརྒྱ་
ཆ་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་དང་གྲངས་ཆྱུང་ལྔ་ཆགས་འགྲྩོ་གྱི ་
རེད། དརེ་བརནེ་ང་ཚྩོ་ངྩོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྩོངས་བ་ཞྱིག་
ལ་ངྩོས་འཛྱིན་བྱས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཐག་གཅྩོད་བྱས་པ་
རེད། འྩོན་ཀང་ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བརྒྱ་
ཆ་ལྩོངས་མྱི ་འདགུ་གསུངས་ནས་ད་ལའྟྱི་གནས་སངས་
འདྱི་འད་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། བརྒྱ་ཆ་སྐ ྩོར་ཕྩོགས་འདྱི་
ཕྩོགས་མྱི ་འད་བ་རེད། ང་ཚྩོ་ངྩོས་ནས་སྔ ྩོན་མ་ནས་
བསྐ ྩོར་བ་འདྱི་གཞྱི་རར་བཟུང་བ་རེད། གྷུ ་གལྷ་བསྔ ྩོགས་
པ་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ག་རང་ཐྩོན་ཡྩོང་གྱི་འདགུ འདྱི་མ་
འགྲྱིག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མཐྩོང་གྱི་མྱི ་འདགུ

མང་ཚྩོགས་རྱིས་ཁ་ཚྩོགས་ཆྱུག་གྱིས་སནྙ་ཐྩོ་སནྙ་སྒྩོན་
ཞུས་པའྱི་ཐྩོག་བགྲྩོ་གླངེ་གནང་བ་རེད། གང་ལརྟ་
ཚྩོགས་ཆྱུང་འཛུགས་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་རྒྱབ་གཉརེ་ནང་ཡྩོད་པ་
རེད། ཚྩོགས་ཆྱུང་ཇྱི་ལརྟ་འཛུགས་དགྩོས་ཀྱི་འདགུ་
རསེ་ལ་སྤྱི་འཐུས་རྒྱྱུ ན་ལས་ནང་གྩོ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། 
སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚྩོགས་རང་གྱིས་འཛུགས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་
རེད་ཡང་ན་འཛྱི ན་སྐྩོང་དང་ལྷན་གྩོ་བསྡུར་བྱས་ནས་
གནང་རྒྱྱུ ་རེད་འདྱི་རསེ་ལ་བབ་གཟྱིགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

ད་ེནས་མང་ཚྩོགས་རྱིས་ཁ་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་སནྙ་ཐྩོ་ནང་
གང་གསལ་བ་ད་ེདག་ས་བགྩོས་ལ་ཕབེས་པའྱི་སབྐས་སུ་
སྩོ་སྩོ་དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་གང་འདགུ་ད་ེ
དག་གཟྱིགས་དགྩོས་འདགུ  ད་ེདག་གཟྱིགས་ནས་ས་
གནས་སྩོ་སྩོར་སྐྩོན་གནས་གང་འདགུ་ད་ེདག་གསལ་པྩོ་
བཟྩོ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེནས་སནྙ་ཐྩོ་ནང་མང་པྩོ་
ཡྩོང་དགྩོས་པ་ཇྱི་ལརྟ་ཆགས་ཀྱི་འདགུ་ཅ་ེན། རྱིས་ཞྱིབ་
གནང་སདླ་ཕབེས་པའྱི་སབྐས་གསལ་པྩོ་མ་གསུངས་བའྱི་
རྐྱནེ་གྱིས་སནྙ་ཐྩོའྱི་ནང་སླབེ་ཡྩོང་གྱི་འདགུ དརེ་བརནེ་

གསལ་པྩོ་གང་བཟྩོ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་ནའང་རྱིས་ཞྱིབ་གནང་བའྱི་
སབྐས་བཟྩོ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ དརེ་
བརནེ་བཀུར་འྩོས་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕྩོགས་མཐའ་ཁག་
ལ་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་འདྱི་ཚྩོའྱི་གྲས་ལམ་ས ྩོན་གནང་
དགྩོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་འདགུ ཅསེ་ཞུ་འདྩོད་བྱྱུང་།

ད་ེནས་ཚྩོགས་གཙྩོ་ཁ་སང་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་མཇལ་ཁ་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་
བཀའ་སླ ྩོབ་ཕབེས་རྒྱྱུ ་གཅྱིག་ད།ེ སྔ ྩོན་མ་སབྐས་བཅྱུ་
གསུམ་པའྱི་སབྐས་སུ་ལས་ཀ་བྱས་པའྱི་སབྐས་སུ་ལས་
ཀ་འཕྩོ་ལགྷ་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་རེད། གང་ལརྟ་ང་རང་ཚྩོ་
རྒྱ་གར་ནང་བ ྩོད་པ་ཕ ྩོན་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་གནས་བསྡད་ཀྱི་
ཡྩོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡའེྱི་གྲ ྩོས་
ཚྩོགས་ཁག་ལ་བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་ཚྩོགས་པ་བཙྱུགས་
དགྩོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ད་ེ༸སྐབས་མགྩོན་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་ད་ེག་རང་དགྩོངས་བཞེས་གནང་གྱི་འདགུ 
ད་རེས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་སླ ྩོབ་ད་ག་རང་ཕབེས་སྩོང་། 
སྔ་འཕ ྩོས་རྱིང་དརེ་ང་རང་ཚྩོ ་བ ྩོད་པ་གནས་ས་འདྱི་
ཚྩོར་བཙྱུགས་དགྩོས་ཀྱི་འདགུ་ཅསེ་གསུངས་སྩོང་། ད་ེ
འད་ཡྱི ན་ཙང་ང་རང་ཚྩོ ་ད་ལྟ་བཀུར་འྩོས་སྤྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚྩོ ་ཕྩོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་སུ་
མངའ་སྡའེྱི་གྲ ྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་ད་ེདག་མཇལ་འཕད་
གནང་རྒྱྱུ ། བཙྱུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་རདེ་གྲ བཙྱུགས་
མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལྟར་ལས་འགུལ་ཞྱིག་འགྩོ་
བཙྱུགས་ཐུབ་དགྩོས་པ་དའེང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་རེད་
འདགུ མཇུག་སྐྩོང་ད་ེས་གནས་འགྩོ་འཛྱིན་སྩོ་སྩོས་
གནང་དགྩོས་པ་ཆགས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ སྤྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་ག་དསུ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ལ་ཡྩོད་པ་
མ་རེད། དརེ་བརནེ་ས་གནས་ས་ཐྩོག་ནས་ས་གནས་
འགྩོ་འཛྱིན་རེད། ས་གནས་འཐུས་ཚྩོགས་རེད། ད་ེ
དག་གྱི་མཇུག་སྐྩོང་གནང་དགྩོས་ཀྱི་རེད་ཅསེ་ཞུ་འདྩོད་
བྱྱུང་།

ད་ེནས་ད་རེས་ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འདྱི་འགྩོ་བཙྱུགས་པ་དང་
ང་ཚྩོའྱི་ཚྩོགས་དུང་སྙུང་གཞྱི་བྱྱུང་ནས་བཤགས་བཅྩོས་
གནང་དགྩོས་པ་ཆགས་པ་རེད། ད་ེནས་ང་ཚྩོའྱི་ལས་
བྱདེ་ཚེ་བརན་བསྐལ་བཟང་གཙྩོ ་བ ྩོར་གྱུར་པའྱི་ལས་
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བྱདེ་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་རྦད་ཐག་གནང་ས།ེ གང་ལརྟ་
ད་རེས་འཐུས་ཤྩོར་མེད་པ་ཞྱིག་བྱྱུང་སྩོང་། དརེ་བརནེ་
ཚྩོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱདེ་ཆེ་ཕ་ཆྱུང་གསུམ་
ཚང་མ་ལྩོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་
ད་ེལྟར་གནང་དགྩོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ང་རང་ཚྩོ་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་པའྱི་
དསུ་ལ་བད་ེསུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཚྩོས་ཀང་
སུང་བྱ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ ྩོ་གནང་སྩོང་། ད་ེད་ེབཞྱིན་གྱི་
ང་ཚྩོ ་སྒ་བརྙན་སྡ་ེཚན་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རེད། 
ད་ེདག་ཚང་མས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་རྦད་ཐག་གནང་
སྩོང་། ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ང་ཚྩོ་གྲྩོས་
ཚྩོགས་འདྱི་ཚྩོགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་
དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་རེད།

གང་ལྟར་དངྩོས་སུ་ད ྩོན་བསྡད་མཁན་དང་རྒྱབ་ལ་
གནང་བསྡད་མཁན་གཙྩོས་པའྱི་དངྩོས་ཤུགས་བརྒྱྱུ ད་
གསུམ་གྱི་ལས་བྱདེ་ཚང་མ་ལྩོག་དང་འབལེ་བ་ཆགས་
ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད། གང་ལརྟ་ཚང་མས་ཕག་ལས་རེ་རེ་
གནང་ཡྩོད་པ་རེད། ཚང་མ་ལྩོག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་རེས་བཀུར་འྩོས་སྤྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚྩོས་དཔ་ེམ་སྱིད་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཧ་ཅང་ཡག་
པྩོ་གནང་སྩོང་། གང་ལརྟ་ཚྩོགས་གཙྩོས་གསལ་བཤད་
གནང་བ་དརེ་གསན་བཞསེ་ཡག་པྩོ་གནང་ས།ེ ཁ་སང་
ངས་གྲྩོས་ཚྩོགས་འགྩོ་བཙྱུགས་པའྱི་སབྐས་ལ་གསུངས་
པ་ནང་བཞྱིན། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚྩོགས་ཐུགས་མ་ཕམ་པ་
བཟྩོ་དགྩོས་པ་ད་ེང་ཚྩོའྱི་འགན་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་དངྩོས་གནས་ད་རེས་གནང་སྩོང་བསམ་པའྱི་
ཚྩོར་བ་ཞྱིག་བྱྱུང་། དརེ་བརནེ་ཚང་ལ་ལྩོག་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དརེ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་སྐུ་ཚེ་ཁྱི་ལྩོར་བརན་
པ་དང་། ཐུགས་ཀྱི་བཞདེ་ད ྩོན་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱི་གུྲབ་
པའྱི་སྨ ྩོན་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེནས་ང་ཚྩོ་རསེ་མ་གྲྩོས་
ཚྩོགས་ཚྩོགས་དསུ་བརྒྱད་པའྱི་སབྐས་ལ་བད་ེཞྱིང་སྐྱིད་
པའྱི་ངང་ལ་འཛྩོམས་རྒྱྱུ འྱི་རེ་བ་དང་སྨ ྩོན་འདནུ་ཞུས་
པའྱི་ཐྩོག་ནས་སྐབས་བཅྱུ་དུག་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི ་
འཐུས་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་དསུ་བདནུ་པ་ད་ེགྲྩོལ་བ་
ཡྱིན། །

བ ྩོད་མྱི ་མང་ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཡྩོངས་ཁྱབ་
གསལ་བསྒགས།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ས་ྔད ྩོ་
ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༠ སརྐ་མ་བཅྩོ་ལའྔྱི་ཐྩོག་བ ྩོད་མྱི ་མང་ཆེས་
མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་སྩོང་བཙན་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུ
བ ྩོད་རྱིགས་གསར་འགྩོད་པ་ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་ ༡༥ ཙམ་
འད་ུའཛྩོམས་ཐྩོག་ཁྱིམས་དུང་བཀ་ཤྱིས་རྒྱ་མཚྩོ་ལགས་
ཀྱིས་ཉ་ེལམ་སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་དསུ་བདནུ་པའྱི་ལས་
ཉྱིན་བཞྱི་པའྱི་ཐྩོག་བཀའ་དུང་ཟུར་པ་རྩོང་དཀར་ས ྩོབས་
རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་སྐབས་བཅྩོ་ལྔ་པའྱི་བཀའ་བླ ྩོན་ད་ུ
འྩོས་འདམེས་བྱྱུང་ཡྩོད་ཀང་། བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ 
༢༢ ནང་གསལ། ངྩོ་ཡྩོད་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅྱུ་
ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འྩོས་ཤྩོག་ཐྩོབ་ན་ཞེས་པའྱི་ཆ་རྐྱེན་
ཚང་གྱི ་མེད་སྐ ྩོར་གསར་འགྩོད་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་
འདགུ

ད་ེཡང་ཁྱིམས་དུང་བཀ་ཤྱིས་རྒྱ་མཚྩོ་ལགས་ཀྱིས་གཙྩོ་
སྐྩོང་འྩོག་གསར་འགྩོད་གསལ་བསྒགས་ད་ེཉྱིད་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི ་ཟུང་དུང་ཐུབ་བསན་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་

སྒྩོགས་སྦང་གནང་འདགུ  ད་ེཡང་ཐྩོག་མར་ཁྱིམས་
དུང་གྱིས་གསུང་ད ྩོན།  ད་ེརྱིང་རྣམ་པ་ཚྩོ་འདྱིར་འབྩོད་
དགྩོས་ད ྩོན་ནྱི་ཉ་ེལམ་བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་
ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་དསུ་བདནུ་པའྱི་ཐྩོག་བཀའ་བླ ྩོན་
འྩོས་འདམེས་སྐ ྩོར་ད་ེགྲྩོས་ཚྩོགས་ནས་གསལ་བསྒགས་
སྤལེ་མ་ཐག་ང་ཚྩོས་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོ ་སྦལེ་པ ྩོར་
བཅའ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་མྱིན་གསལ་འདབེས་ཞུས།  
དརེ་ཚྱུར་ལན་ཕབེས་པ་རེད། དརེ་གཞྱིགས་པའྱི་ཆེས་
མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ངྩོས་འཛྱི ན་ཐག་གཅྩོད་
གནང་ཚར། ད་ེརསེ་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྦལེ་པ ྩོས་རེ་འདནུ་
གནང་བ་ལྟར་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྦལེ་པ ྩོ་དང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
ཆེ་བ། སྱིད་སྐྩོང་བཅས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ད་ུབཞུགས་
མྩོལ་ལནྷ་ཚྩོགས་གནང་བ་རེད། ད་ེརསེ་ཆེས་མཐྩོའྱི་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་བཅར་ནས་བཀའ་
བསྡརུ་གནང་། ད་ེརསེ་བཀའ་དུང་ཡྱིག་ཚང་ནས་དམ་
འབུལ་གྱི་ཞུ་སྐལུ་འབྱྩོར།  སབྐས་དརེ་ང་ཚྩོས་དམ་
འབུལ་ཞུ་སྐུལ་ལ་ངྩོས་ལེན་ཞུ་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱྱུད་རྱིམ་ཆ་



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།23

ཚང་འདྱིར་ཡྱིག་ཐྩོག་ནང་གསལ་ཡྩོད། 

སྤྱིར་སངས་བྱས་ན་ང་ཚྩོའྱི ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་
གནས་ཚྱུལ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཁྱིམས་དྩོན་གྱི་གནད་ད ྩོན་ཞྱིག་

ཡྱིན་སབས་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་རྒྱྱུའྱི་ལམ་ལུགས་ཞྱིག་
མེད།  འྩོན་ཀང་གནད་དྩོན་ད་ེདག་ཐྩོག་ཐག་གཅྩོད་
གནང་ཟྱིན་པ་གང་ཞྱིག་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་གླངེ་སླ ྩོང་མང་
པ ྩོ་ཞྱིག་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་སབས་ང་ཚྩོས་འདྱིར་ཡྱིག་ཐྩོག་

ནས་གསལ་བསྒགས་འདྱི་བཀམས་པ་རེད། ཅསེ་ངྩོ་
སྤྩོད་གནང་བསནུ་ཟུང་དུང་ཐུབ་བསན་ཚེ་རྱིང་ལགས་
ཀྱིས་གསར་འགྩོད་གསལ་བསྒགས་སྒྩོགས་སྦང་གནང་།

༄༅། །བཀའ་བླ ྩོན་གྱི་འྩོས་གཞྱིར་བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ ༢༢ ལརྟ་གྱི་བརྒྱ་ཆ་མ་ལྩོན་པའྱི་སྐ ྩོར་
ལ་ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐག་གཅྩོད་ཡྩོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས།

ཀ༽  བྱྱུང་རྱིམ།

ཀ་༡། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན། 
སབྐས་ ༡༦ པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་
ཚྩོགས་དསུ་ ༧ པའྱི་ས་ྔད ྩོའྱི་ཚྩོགས་ཐུན་དང་པ ྩོའྱི་སངེ་། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་
ཚན་  ༢༢ གཞྱིར་བཟུང་བཀའ་བླ ྩོན་འྩོས་གཞྱི་རྩོང་
དཀར་ས ྩོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་མྱིང་འདྩོན་གནང་
བར། ངྩོ་ཡྩོད་སྤྱི་འཐུས་ ༤༣ ཁྩོངས་ནས་བཀའ་བླ ྩོན་
འྩོས་གཞྱིར་རྒྱབ་སྐྩོར་བྱདེ་མཁན་སྤྱི་འཐུས་ ༢༡ དང་། 
དགག་ཆའམ་འྩོས་ཤྩོག་རྱིས་མེད་ད་ུབཏང་བ་བསྡ ྩོམས་ 
༢༡ བཅས་བྱྱུང་ས།ེ དཔལ་ལནྡ་ཚྩོགས་གཙྩོ་མཆྩོག་
ནས་འྩོས་གཞྱི་ད་ེཉྱིད་བཀའ་བླ ྩོན་ད་ུའདམེས་ཐྩོན་བྱྱུང་
བར་གསལ་བསྒགས་གནང་ཡྩོད།

ཀ་༢། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོར། ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་དཔལ་
ལནྡ་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྦལེ་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་མཚན་ཐྩོག་ཏུ་ཡྱིག་
ཆྱུང་ཞྱིག་ཛ་དག་གྱིས་ཕུལ་བའྱི་ནང་། གྩོང་གསལ་
རྒྱབ་སྐྩོར་གྱི་གྲངས་འབྩོར་ ༢༡ ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་
ཚན་ ༤༩(༡) གཞྱིར་བཟུང་འཕྩོས་ལགྷ་སརྐ་ཆ་མ་རྱིས་
པར། ངྩོ་ཡྩོད་སྤྱི་འཐུས་ ༤༣ ལ་རྱིས་བསྐ ྩོར་གྱིས་
འདམེས་ཐྩོན་བྱྱུང་བ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་དཔལ་ལནྡ་ཚྩོགས་གཙྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་གྲྩོས་ཚྩོགས་སུ་ཐག་གཅྩོད་གསལ་བསྒགས་
གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ངྩོ་ཡྩོད་སྤྱི་འཐུས་གྲངས་ 
༤༣ ཡྩོད་ཁྩོངས་ཀྱི་འྩོས་ཐྩོབ་གྲངས་ ༢༡ ད་ེབརྒྱ་ཆ་
རྱིས་བསྐ ྩོར་བྱས་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༤༨་༨༤ ལས་མེད་པས། 
བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ ༢༢ ནང་གསལ། ངྩོ་ཡྩོད་
སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅྱུ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འྩོས་ཤྩོག་

ཐྩོབ་ན་ཞསེ་པའྱི་ཆ་རྐྱནེ་ཚང་གྱི་མེད་པས། བཀའ་བླ ྩོན་
འྩོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགྩོངས་ད ྩོན་
དང་མཐུན་པ་བྱྱུང་ཡྩོད་མེད་བཀའ་བསྡུར་ཐུགས་ཞྱིབ་
ཀྱིས། ཁྱིམས་སྒྱིག་ནང་གསལ་འདམེས་ཐྩོན་གསལ་
བསྒགས་ཟྱིན་རསེ་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་མ་བརམས་གྩོང་
ལན་གསལ་གནང་སྐྩོང་ཡྩོང་བ་ཞསེ་བཀྩོད་ཡྩོད།

ཀ་༣། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་
གྱི་ཕྱི་ད ྩོར། ཚྩོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་ལན་
གནང་འབྱྩོར་ད།ུ བཀའ་བླ ྩོན་གྱི་འྩོས་མྱི ་ས ྩོབས་རྒྱལ་ཚེ་
རྱིང་ལགས་སུ་འྩོས་གྲངས་ ༢༡ ཐྩོབ་པ་དང་། བརྒྱ་ཆ་
བསྐ ྩོར་ཕྩོགས་ཐད་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུར་འཛྱིན་ཡྱིག་
ཆ་ཞྱིག་ཡྩོད་པའྱི་ངྩོ་བཤུས་ཆབས་ཕུལ་ནང་གསལ་ལརྟ་
བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ འབབ་ ༢༡་༥༠ བྱདེ་ན་ཡང་། བརྒྱ་

ཆ་རྱིས་བསྐ ྩོར་སབྐས་སརྐ་ཆ་རྱིས་མྱི ་དགྩོས་གསལ་དྩོན་
ལརྟ་ཐག་གཅྩོད་བྱས་ཤྱིང་། གནད་དྩོན་འདྱི་ནྱི་ད་ེརྱིང་
ཙམ་མྱིན་པར་རྱིས་བསྐ ྩོར་གནང་ཕྩོགས་གྩོང་གསལ་
ལརྟ་བཀའ་བླ ྩོན་འྩོས་འདམེས་ཚང་མར་ད་ེད ྩོན་གནང་
འདགུ  ཅྱི་ས་ེདསེ་འགྲྱིགས་ཀྱི་མེད་ཚེ་ས་ྔམའྱི་གནང་
ཕྩོགས་ཀང་མ་འགྲྱིགས་པར་ངྩོས་འཛྱིན་གཅྱིག་འགྱུར་
བྱ་དགྩོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདགུ་ཅསེ་འཁྩོད་འདགུ 

ཀ་༤། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་
ས་ྔད ྩོར། ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་དཔལ་ལནྡ་
ཚྩོགས་གཙྩོ་སྦལེ་པ ྩོའྱི་མཚན་ཐྩོག་ཏུ་གཤམ་གསལ་དྩོན་
ཚན་ ༤ ཅན་གྱི་གནས་ལན་ཕུལ་ཡྩོད་པའྱི་ནང་།

ཀ་༤་༡། བཀའ་བླ ྩོན་གྱི ་འྩོས་འདམེས་སྐ ྩོར་བཅའ་



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 24

ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ ༢༢ པར་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅྱུ་ལས་མ་
ཉུང་བ་དང་། སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་སུ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཉུང་
ཚད་ད་ུད ྩོན་ཚན་ ༤༩(༡) ནང་འཕྩོས་ལགྷ་སརྐ་ཆ་བརྱི་
མ་དགྩོས་པའྱི་ཆ་རྐྱནེ་ད་ེདག་ད ྩོན་གནད་ཐ་དད་དང་། 
མཚམས་འཛྱི ན་ཐ་དད་ཀྱི་ཚད་བཀག་ཆ་རྐྱེན་ཡྱི ན་
སབས། གཅྱིག་གྱིས་ཅྱིག་ཤྩོས་དརེ་དཔ་ེའགབེས་དང་
རྱིགས་བསྒ་ེབྱདེ་ས་མྱི ་འགྲྩོ། 

ཀ་༤་༢། བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ ༢༢ པའྱི་རྱིས་
གཞྱི་བརྒྱ་ཆ་ (༥༠) ཡྱིན་པ་དང་། དྩོན་ཚན་ ༤༩(༡) 
ཡྱི ་རྱིས་གཞྱི ་ནྱི་གྲངས་ཆ་(གསུམ་ཆ་གཉྱིས་)ཡྱི ན་
ལ། དམའ་མཐའ་འམ་ཉུང་མཐའྱི་གྲངས་ཚད་རྱིས་
བསྐ ྩོར་གྱི་ཆ་རྐྱནེ་ད་ུབཞག་པའྱི་གྲངས་ཆ་དང་། བརྒྱ་
ཆ་གཉྱིས་ཨང་རྱིས་ཀྱི་འགྲྩོ་ལུགས་དང་། སབྐས་བབ་
ལས་དྩོན་གང་གྱི་ཆ་ནས་ཀང་ཐ་དད་ཡྱིན། གལ་སྱིད་
ད ྩོན་ཚན་འདྱི་གཉྱིས་ཕན་ཚྱུན་རྱིགས་བསྒསེ་ཏ།ེ ངྩོ་
ཡྩོད་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་ཉུང་བ་ཐྩོབ་ནའང་
འགྲྱིག་པའྱི་ཐག་གཅྩོད་གནང་ཚེ། བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་
ཚན་ ༢༢ པའྱི་དགྩོངས་ད ྩོན་ལ་རྡ ྩོག་རྩོལ་ཚབས་ཆེན་
འགྲྩོ་ངསེ་པ་མ་ཟད། འདམེས་ཐྩོན་གང་ཟག་དརེ་གྲྩོས་
ཚྩོགས་ནས་མང་མྩོས་ཙམ་ཡང་ཐྩོབ་དགྩོས་ད ྩོན་མེད་
པའྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཆ་རྐྱནེ་བསུྐན་པ་ལ་ྟབུར་འགྱུར་རྒྱྱུ ། 

གྲངས་ཆ་རྱིས་བསྐ ྩོར་གྱི་གནས་སབྐས་སུའང་། འཕྩོས་
ལགྷ་སརྐ་ཆ་བརྱི་མ་དགྩོས་པའྱི་ད ྩོན་ཚན་ ༤༩(༡) ཡྱི ་
ཆ་རྐྱནེ་དང་། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ད ྩོན་ཚན་གཞན་དག་
ཏུ། གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་ཞསེ་བཞག་ཡྩོད་པའྱི་ཆ་རྐྱནེ་
གཉྱིས་མཉམ་བས་ེདང་རྱིགས་བསྒ་ེབྱདེ་ཐབས་མེད།

ཀ་༤་༣། ཟུར་སྦར་ད།ུ ཁྱིམས་སྒྱིག་ཁག་ལ་བསྐར་
བཅྩོས་སབྐས་སྤྱི་འཐུས་ལ་ྷ(ལནྷ་)ཚྩོགས་ནང་མྩོས་མཐུན་
རྒྱབ་སྐྩོར་ཇྱི ་དགྩོས་ཀྱི ་རེའུ་མྱི ག་ཅེས་པ་ཤྩོག་ངྩོས་
གཉྱིས་ཅན་དང་། དའེྱི་མཉམ། སྤྱི་འཐུས་གྲངས་དང་། 
བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཆ་ ༢ ། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ། བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་ཆ་
གསུམ་ཞེས་པའྱི་རེའུ་མྱིག་ཤྩོག་ངྩོས་གཅྱིག་ཅན་ཞྱིག་
བཅས་གནང་འབྱྩོར་བྱྱུང་བ་ད་ེསྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་
ར་འཛྱིན་ཡྱིག་ཆ་གང་ད་ུགསལ་ཡྩོད་མེད་དང་། དརེ་
ནསུ་ཚད་ཇྱི་ལནྡ་མ་ངསེ་ལ། བཀའ་བླ ྩོན་འྩོས་འདམེས་

ཚང་མར་ད་ེད ྩོན་གནང་བ་བྱྱུང་ཡྩོད་མེད་ཀང་མ་ངསེ་
མྩོད། ཡྱིག་ཆ་དསེ་བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ ༢༢ ནང་
གསལ་བཀའ་བླ ྩོན་ད་ུའདམེས་ཐྩོན་ཡྩོང་བ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔ
བཅྱུ་ལས་མ་ཉུང་བ་དགྩོས་པའྱི་ཆ་རྐྱེན་འདྱིར་བསྒྱུར་
བཅྩོས་གཏྩོང་ཐབས་མེད།

ཀ་༤་༤། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི ་དངྩོས་བསན་དགྩོངས་
ད ྩོན་དང་མྱི ་མཐུན་པའྱི་ལས་དྩོན་གང་ཞྱིག་ད་ེས་ྔད་ེལརྟ་
གནང་ཡྩོད་པ་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ུབགྲངས་ཏ་ེཁྱིམས་མཐུན་
ཡྱིན་པ་སུྒབ་ཐབས་མེད་ལ། ཐངེས་འདྱིར་བཀའ་
བླ ྩོན་འྩོས་བསྡའུྱི་སབྐས་སུ། ངྩོ་ཡྩོད་སྤྱི་འཐུས་གྲངས་ 
༤༣ ཡྩོད་ཁྩོངས་ནས་འྩོས་ཐྩོབ་གྲངས་ ༢༡ བྱྱུང་བ་
ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་དགྩོངས་ད ྩོན་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་རྱིས་
བསྐ ྩོར་བྱས་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༤༨་༨༤ ལས་ལྩོན་མེད་པས། 
དཔལ་ལྡན་ཚྩོགས་གཙྩོ ་སྦེལ་པ ྩོ་མཆྩོག་ནས་བཅའ་
ཁྱིམས་དགྩོངས་དྩོན་འགལ་མེད་གནང་ཐབས་ཇྱི་ཡྩོད་
ལ་དགྩོངས་དཔད་དམ་ནན་གནང་ཕྩོགས་ཡྩོང་བ་ཞེས་
གསལ་ཡྩོད་པ་དང་། དའེྱི་ངྩོ་བཤུས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་
ཡྩོད།

ཀ་༥། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོར། དཔལ་ལནྡ་ཚྩོགས་གཙྩོ་མཆྩོག་ནས་གསར་
འགྩོད་པར། ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་འདམེས་
ཐྩོན་བཀའ་བླ ྩོན་དརེ་འྩོས་གྲངས་ ༢༡ ཡྱིན་པས། ངྩོ་
ཡྩོད་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༤༨་༨༤ རེད་འདགུ་པས་
དའེྱི་ཐྩོག་གསལ་བཤད་ཅྱིག་དགྩོས་ཡྩོད། ་་་བརྒྱ་ཆ་
བགྩོ་ཕྩོགས་ད་ེསྤྱི་འཐུས་ ༤༣ ཡྩོད་ན་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅྱུ་
ད་ེསྤྱི་འཐུས་ ༢༡ དང་གྲངས་ཆྱུང་ལ་ྔབཅྱུ་ཆགས་
བསདྡ་ཡྩོད་རེད། བཅའ་ཁྱིམས་ནང་འྩོས་འཕནེ་སབྐས་
སརྐ་ཆ་རྱིས་མ་དགྩོས་འཁྩོད་ཡྩོད་པས། ༢༡ ད་ེབརྒྱ་
ཆ་ལ་ྔབཅྱུ་ཆགས་ཀྱི་རེད། ད་ེལ་བརནེ་ནས་བཀའ་བླ ྩོན་
ད་ུའདམེས་ཐྩོན་བྱྱུང་བར་ངྩོས་འཛྱིན་བྱས་ཡྱིན། བརྒྱ་
ཆ་བགྩོ་སངས་ཀྱི་རེའུ་མྱིག་ད་ེགཞྱིར་བཟུང་བྱས་ཡྱིན་
ཞསེ་དང་། ་་་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ནང་ལས་དྩོན་བྱདེ་
ཕྩོགས་དང་། བཀའ་མྩོལ་གནང་ཕྩོགས། འྩོས་འཕནེ་
སངས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གང་གྱི་ཁྱབ་ཁྩོངས་ལ་ཡྩོད་མ་
རེད། ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ད་དངུ་ངྩོས་

ལེན་མ་གནང་ན་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་ཡྩོད་པ་དརེ་
དགྩོངས་པ་བཞསེ་དགྩོས་པ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། དམ་ཅ་
(བཅའ་)ཕུལ་ས་ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་དང་། ཕུལ་
མཁན་འདམེས་ཐྩོན་བཀའ་བླ ྩོན་ད་ེརེད། གྲྩོས་ཚྩོགས་
ཀྱི་ངྩོས་ནས་འདམེས་ཐྩོན་བྱྱུང་བར་ངྩོས་འཛྱི ན་བྱས་
ཡྩོད་པ་རེད་(བ ྩོད་ཀྱི་བང་ཆེན་ད་བ།)ཅསེ་སྩོགས་གསུང་
གླངེ་གནང་འདགུ

ཀ་༦། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་
གྱི་གུང་ཚྱིགས་བར་གསེང་སབྐས།  དཔལ་ལནྡ་ཚྩོགས་
གཙྩོ་སྦལེ་པ ྩོས་སྤྱི་ཁྱབ་ཁྱིམས་དུང་ཚྩོགས་གཙྩོའྱི་ཡྱིག་
ཚང་ད་ུའབྩོད་འགུག་གྱིས། དཔལ་ལནྡ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་
ཆེ་བ་མཆྩོག་ལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཀ་བ་གསུམ་
གྱི་མཛད་གཙྩོ་རྣམ་པ་བཞུགས་མྩོལ་ཚྩོགས་འད་ུཞྱིག་
འཚྩོགས་རྒྱྱུ ར་དསུ་ཚྩོད་གནང་ཐབས་སྙན་གསན་ཞུ་
དགྩོས་པའྱི་བཀའ་མངགས་གནང་བ་ལརྟ། ཕྱི་ཚེས་ 
༢༤ རེས་གཟའ་ཉྱི་མའྱི་ཞྩོགས་པའྱི་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩་༠༠ 
འམ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༥ རེས་གཟའ་ཟླ་བའྱི་ཞྩོགས་པ་ཆྱུ་
ཚྩོད་ ༨་༠༠ གང་འྩོས་སུ་ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
ད་ུའཛྩོམས་འཐུས་བཀའ་ལན་ཕུལ་བར། རེས་གཟའ་
ཟླ་བར་འཚྩོགས་འྩོས་ཀྱི་ལན་བྱྱུང་། 

ཀ་༧། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༨་༠༠ སངེ་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་
དང་། ཚྩོགས་གཙྩོ་སྦལེ་པ ྩོ། སྱིད་སྐྩོང་བཅས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་པ་ཆེ་བའྱི་ཡྱིག་ཚང་ད་ུབཞུགས་མྩོལ་གནང་སབྐས། 
དཔལ་ལནྡ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་མཆྩོག་གྱིས། ཆེས་
མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཐངེས་འདྱིར་བཀའ་བླ ྩོན་
གྱི་འྩོས་གཞྱི་དརེ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་གྱི་དགྩོས་
ངསེ་བརྒྱ་ཆ་ལྩོན་མེད་པའྱི་ངྩོས་འཛྱིན་ཐག་གཅྩོད་ཟྱིན་
སྐ ྩོར་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡྩོད།

ཀ་༨། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་
རྒྱབ་ཏུ་བཀའ་ཤག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དཔལ་འབྱྩོར་བཀའ་བླ ྩོན་
མཆྩོག་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་
རྣམ་གཉྱིས་སར་སྩོ་སྩོར་ངྩོ་བཅར་དང་། དའེྱི་རསེ་
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་དང་དཔལ་འབྱྩོར་བཀའ་
བླ ྩོན་རྣམ་གཉྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བའྱི་ཡྱིག་ཚང་ད་ུཆེད་



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།25

ཕབེས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ལནྷ་རྒྱས་དང་མཇལ་འཕད་
བཀའ་བསྡརུ་གནང་ཡྩོད།

ཀ་༩། ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཕྱི་ད ྩོར་དཔལ་འབྱྩོར་བཀའ་
བླ ྩོན་མཆྩོག་གྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བར་ཞལ་པར་
ཐྩོག  སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཞྩོན་མཆྩོག་གྱིས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་ནས་ལན་ཞྱིག་འབྱྩོར་བ་ཡྩོད་ཅསེ་གསུང་གླངེ་
གནང་འདགུ་སབས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ལནྷ་ཚྩོགས་ནས་སྤྱི་
ཁྱབ་ཁྱིམས་དུང་དཔལ་ལྡན་ཚྩོགས་གཙྩོའྱི་སར་ཆེད་
བརངས་ཀྱིས། ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་
དཔལ་ལནྡ་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྦལེ་པ ྩོར་བཞུགས་མྩོལ་ཚྩོགས་
འད་ུལས་འཕྩོས་པའྱི་བཀའ་ལན་འབུལ་དགྩོས་པ་གང་
ཡང་ལགྷ་མེད་པའྱི་སྐ ྩོར་སནྙ་གསན་ཞུས་ཡྩོད།

ཀ་༡༠། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་
བཀའ་དུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ ༢༠༡༩།༣།༢༦ འཁྩོད་གནས་
ཤྱིག་འབྱྩོར་བའྱི་ནང་། བཀའ་བླ ྩོན་ད་ུའདམེས་ཐྩོན་
བྱྱུང་བ་རྩོང་དཀར་ས ྩོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག་བཅའ་
ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ ༢༥ པའྱི་དགྩོངས་ད ྩོན་བཞྱིན། ་་་ 
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩།༤།༡ རེས་གཟའ་ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་རྒྱབ་ཕག་
ཚྩོད་ ༢།༡༥ ཐྩོག་དམ་འབུལ་མཛད་སྒ ྩོ་ཐུགས་གཏན་
འཁེལ་བ་ཞྱིག་མཛད་ཕྩོགས་གནང་སྐྩོང་ཡྩོང་བ་ཞེས་
འཁྩོད་འདགུ

ཀ་༡༡། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་
གྱི་ཕྱི་ད ྩོར། ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས། བཀའ་
བླ ྩོན་ད་ུའདམེས་ཐྩོན་གསལ་བསྒགས་གནང་བའྱི་སྐ་ེབ ྩོ་
དརེ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་གྱི་ཆ་རྐྱནེ་ཚང་གྱི་མེད་
པས། དའེྱི་ཐྩོག་བཅའ་ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་གནང་
ཕྩོགས་ཤྱིག་མ་བྱྱུང་བར་ད།ུ བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ 
༢༥ ནང་གསལ་ལས་འཁུར་དང་གསང་རྒྱའྱི་དམ་
བཅའ་འབུལ་བཞེས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཐྩོག་བསྐྩོད་ཐབས་
མེད་ངསེ་ཡྱིན་པ་ནན་བརྩོད་བྱ་རྒྱྱུ ་ཞསེ་དང་། 

ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཙན་བྱྩོལ་བ ྩོད་མྱི འྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་སུང་སྐྩོབ་ཀྱི་དམ་བཅའ་ནམ་ཡང་
འདྩོར་ཐབས་མེད་པས། དའེྱི་ཐད་མུ་མཐུད་རྣམ་པ་ཅྱི་
རྱིགས་ཀྱི་འགྲན་སླ ྩོང་གནང་ཚེ། ཐངེས་འདྱིའྱི་བཀའ་

བླ ྩོན་འྩོས་འདམེས་སྐ ྩོར་གྱི་རྒྱབ་ལྗ ྩོངས་རྒྱྱུ ་མཚན་དང་
བཅས་པའྱི་རྱིམ་པ་རྣམས་ཡྩོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་
མྱི ་བྱདེ་ཀ་མེད་ཆགས་རྒྱྱུ ་ཞེས་པའྱི་ཐག་གཅྩོད་ཡྱི ་གེ་
ཞྱིག་བཀའ་དུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ཕུལ་བ་དང་། དའེྱི་ངྩོ་
བཤུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྦལེ་པ ྩོར་ཕུལ་ཡྩོད། 

ཀ་༡༢། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན། 
དཔལ་ལནྡ་སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་མཆྩོག་གྱིས། སབྐས་ 
༡༦ པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་
དསུ་ ༧ པའྱི་མཇུག་བསྡ ྩོམས་གསུང་བཤད་གནང་
སབྐས། རྣམ་པ་ཚྩོ་ ༤༣ འདྱི་ Google ལ་བརྒྱ་
ཆ་ ༥༠ ལ་བགྩོ་བ་ཡྱིན་ན་ག་ཚྩོད་ཆགས་ཀྱི་འདགུ་
ཅྱིག་གཟྱིགས་དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༢༡ དང་གྲངས་ཆྱུང་ 
༥ ཆགས་འགྲྩོ་ཡྱི ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་ང་ཚྩོའྱི་ངྩོས་
ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྩོང་བ་ཞྱིག་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་བྱས་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་ཐག་གཅྩོད་བྱས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཆེས་མཐྩོའྱི་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་བརྒྱ་ཆ་ལྩོང་མྱི ་འདགུ་གསུངས་
ཏ།ེ གང་ལརྟ་ད་ལའྟྱི་གནས་སངས་ད་ེད་ེའད་ཞྱིག་
ཆགས་བསདྡ་ཡྩོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་ཙང་བརྒྱ་ཆ་སྐ ྩོར་
ཕྩོགས་ད་ེཕྩོགས་མྱི ་འད་མྱི ་འད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚྩོའྱི་ངྩོས་ནས་ང་ཚྩོས་སྔ ྩོན་མ་ནས་བསྐ ྩོར་བཞག་པ་ད་ེ
གཞྱི་རར་བཟུང་པ་རེད། ད་ལ་ྟ Google སྔ ྩོག་པ་
ཡྱིན་ནའང་ད་ེབཞྱིན་འདྩོན་ཡྩོང་གྱི་འདགུ ད་ེམ་འགྲྱིག་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མཐྩོང་གྱི ་མྱིན་འདགུ་(སྤྱི་ལྷན་གྱི་ད་རྒྱ་ 
http://chithu.org ལས་དངས།)ཅསེ་གསུངས་ཡྩོད།

ཁ༽  ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐག་གཅྩོད་དང་
དའེྱི་རྒྱྱུ ་མཚན།

ཁ་༡། ཐེངས་འདྱིའྱི་བཀའ་བླ ྩོན་གྱི ་འྩོས་བསྡུ་ད།ེ 
ངྩོ་ཡྩོད་སྤྱི་འཐུས་གྲངས་ ༤༣ ཡྩོད་ཁྩོངས་ཀྱི་འྩོས་
ཐྩོབ་གྲངས་ ༢༡ ད་ེབརྒྱ་ཆ་རྱིས་བསྐ ྩོར་བྱས་ན་བརྒྱ་
ཆ་ ༤༨་༨༤ (21x100÷43=48.84%) ལས་ལྩོན་
མེད་པས། བཅའ་ཁྱིམས་ལེའུ་བཞྱི་པ་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
འགན་འཛྱིན་ཞསེ་པའྱི་ད ྩོན་ཚན་ ༢༢ བཀའ་བླ ྩོན་གྱི་
འྩོས་འདམེས་ནང་། འདམེས་ཐྩོན་ཐྩོག་དམ་འབུལ་ཟྱིན་
པའྱི་སྱིད་སྐྩོང་དསེ་རང་གྱི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚྩོགས་སུ་
བཀའ་བླ ྩོན་ཇྱི་དགྩོས་མང་མཐའ་བདནུ་ལས་མ་བརྒལ་

བའྱི་མྱི ་འགྲྩོའྱི་མྱིང་དང་ལྩོ་རྒྱྱུས་བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ 
༢༡ པར་གསལ་བའྱི་འྩོས་ཆྩོས་ཚང་ལུགས་བཅས་སྤྱི་
འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་སུ་གསལ་བཤད་དང་སྦགས་འབུལ་
རྒྱྱུ ་དང༌། དའེྱི་ཐྩོག་སྤྱི་མྩོས་བྱྱུང་ན་སྨ ྩོས་མེད། མ་
བྱྱུང་ཚེ་སྤྱི་མྩོས་མ་བྱྱུང་བའྱི་འྩོས་གཞྱི་སྩོ་སྩོའྱི་ཐྩོག་ངྩོ་
ཡྩོད་སྤྱི་འཐུས་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱིས་གསང་བའྱི་འྩོས་
ཤྩོག་འཕངས་ཏ་ེའྩོས་འདམེས་བྱདེ་དགྩོས། ངྩོ་ཡྩོད་
སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅྱུ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འྩོས་ཤྩོག་
ཐྩོབ་ན་བཀའ་བླ ྩོན་ད་ུའྩོས་ཐྩོན་གསལ་བསྒགས་བྱ་རྒྱྱུ ། 
གྲྩོས་ཚྩོགས་སུ་སྤྱི་མྩོས་སམ་མང་མྩོས་ཐྩོན་པའྱི་རྱིགས་
ལ་སྱིད་སྐྩོང་གྱིས་བཀའ་བླ ྩོན་ད་ུབསྐ ྩོ་གཞག་བྱ་རྒྱྱུ ། སྱིད་
སྐྩོང་གྱིས་བཏྩོན་པའྱི་འྩོས་གཞྱི་ཡྩོངས་རྩོགས་སམ་གང་
རུང་ལ་མང་མྩོས་མ་ཐྩོབ་ཚེ་འྩོས་གཞྱི་གསར་པ་སྱིད་
སྐྩོང་གྱིས་གྩོང་བཞྱིན་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་སུ་འབུལ་རྒྱྱུ ་
ཞསེ་གསལ་ཡྩོད་པའྱི་དགྩོངས་ད ྩོན་ལ་མངྩོན་གསལ་གྱི་
གནྩོད་འགལ་བྱས་ཡྩོད་པ་ས།ེ

ཁ་༡་༡། བཀའ་བླ ྩོན་ད་ུའྩོས་ཐྩོན་འབྱྱུང་བའྱི་དགྩོས་
ངསེ་གྲངས་ཚད་ཀྱི་ཆ་རྐྱནེ་ནྱི་ངྩོ་ཡྩོད་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་བརྒྱ་
ཆ་ལྔ་བཅྱུ་ལས་མ་ཉུང་བའྱི་འྩོས་ཤྩོག་ཐྩོབ་དགྩོས་པ་
ཡྱིན། དརེ་འཕ ྩོས་ལགྷ་སརྐ་ཆ་བརྱི་མ་དགྩོས་པའྱི་ཆ་
རྐྱནེ་བཞག་མེད།

ཁ་༡་༢། སྐབས་འདྱིའྱི་འྩོས་འཕནེ་པ་ནྱི་ངྩོ་ཡྩོད་སྤྱི་
འཐུས་ཡྩོངས་རྩོགས་ཡྱིན།

ཁ་༡་༣། འྩོས་ཤྩོག་འཕནེ་སངས་ནྱི་གསང་བའྱི་འྩོས་
ཤྩོག་སྡདུ་དགྩོས།

ཁ་༡་༤། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་གྱིས་བཅའ་
ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ ༢༢ གཞྱིར་བཟུང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་
ཚྩོགས་སུ་བཀའ་བླ ྩོན་འྩོས་གཞྱི ་མྱིང་འདྩོན་གནང་བ་
གང་ཞྱིག  བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་དགྩོས་ངསེ་ཀྱི་
བརྒྱ་ཆའྱི་གྲངས་ཚད་ལྩོན་མེད་པ་མངྩོན་སུམ་ད་ུགུྲབ་
ཡྩོད་པས། མང་མྩོས་མ་ཐྩོབ་པ་ཞྱིག་ལ་འྩོས་ཐྩོན་བྱྱུང་
བའྱི་གསལ་བསྒགས་བྱས་པ་ད་ེབཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་
འདྱིའྱི་དགྩོངས་ད ྩོན་དང་འགལ་ཡྩོད།

ཁ་༢། བཅའ་ཁྱིམས་ལེའུ ་ལྔ ་པ་ཁྱིམས་བཟྩོའྱི ་



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 26

དབང་འཛྱིན་ཞསེ་པའྱི་ད ྩོན་ཚན་ ༤༩ སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་
ཚྩོགས་སུ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཉུང་ཚད་ཀྱི་ནང་གསེས་ ༡ ནང་། 
སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་དང༌། དའེྱི་རྒྱྱུན་ལས་གཉྱིས་
ཀར་སྤྱི་འཐུས་ར་འབྩོར་གྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་འཛྩོམས་
ན་ཚྩོགས་གཙྩོ་ཚྩོགས་གཞྩོན་འྩོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱྱུ འྱི་མཚྩོན་
རང་རང་གྱི་ལས་དྩོན་བྱདེ་པའྱི་དབང་ཆ་ཡྩོད། འྩོན་
ཀང་སྤྱི་འཐུས་ར་འབྩོར་དང་ངྩོ་ཡྩོད་ཆ་བགྩོས་རྱིས་
སྐ ྩོར་སྐབས་འཕྩོས་ལྷག་སྐར་ཆ་བརྱི་མ་དགྩོས་ཞེས་པ་
འདྱི། སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་དང་དའེྱི་རྒྱྱུན་ལས་ལནྷ་
ཚྩོགས་གནང་སྐབས་དམའ་མཐར་སྤྱི་འཐུས་ཅྱི ་ཙམ་
ངྩོ་འཛྩོམས་དགྩོས་པའྱི་ཉུང་ཚད་(quorum)གཏན་
འབབེས་ཡྱིན་པ་ལས། བཀའ་བླ ྩོན་འྩོས་ཐྩོན་གྱི་དགྩོས་
ངསེ་གྲངས་ཚད་ལ་སྦྩོར་མྱི ་རངུ་བ་ས།ེ 

ཁ་༢་༡། བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ ༢༢ པའྱི་རྱིས་གཞྱི་
བརྒྱ་ཆ་ (༥༠) ཡྱིན་པ་དང་། དྩོན་ཚན་ ༤༩(༡) ཡྱི ་
རྱིས་གཞྱི་ནྱི་གྲངས་ཆ་(གསུམ་ཆ་གཉྱིས་)ཡྱིན། 

ཁ་༢་༢། ཆ་རྐྱནེ་ད་ེདག་ད ྩོན་གནད་ཐ་དད་ད།ེ ས་ྔ
མ་ནྱི་བཀའ་བླ ྩོན་གྱི་འྩོས་འདམེས་བྱདེ་སངས་སྐ ྩོར་ཡྱིན་
པ་དང་། ཕྱི་མ་ནྱི་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་དང་དའེྱི་རྒྱྱུན་
ལས་སུ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཉུང་ཚད་སྐ ྩོར་ཡྱིན། 

ཁ་༢་༣། བཀའ་བླ ྩོན་གྱི་འྩོས་འདམེས་མཚམས་འཛྱིན་
བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལས་མ་ཉུང་བ་ཡྱིན་པ་དང་། སྤྱི་འཐུས་
ལནྷ་ཚྩོགས་སུ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ཉུང་ཚད་མཚམས་འཛྱིན་ནྱི་
འཕ ྩོས་ལགྷ་སརྐ་ཆ་བརྱི་མ་དགྩོས་པའྱི་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་
ཡྱིན་པས། དྩོན་ཚན་གཅྱིག་གྱིས་ཅྱིག་ཤྩོས་དརེ་དཔ་ེ
འགབེས་དང་རྱིགས་བསྒ་ེབྱདེ་ས་མྱི ་འགྲྩོ།

ཁ་༣། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚྩོགས་ནས་འདམེས་ཐྩོན་
བྱྱུང་བར་ངྩོས་འཛྱི ན་བྱས་པའྱི་རྒྱབ་རནེ་ད་ུབརྒྱ་ཆ་
བགྩོ་སངས་ཀྱི་རེའུ་མྱིག་ད་ེགཞྱིར་བཟུང་བྱས་པ་ཡྱིན་
ཞསེ་པ་ནྱི། ཁྱིམས་སྒྱིག་ཁག་ལ་བསྐར་བཅྩོས་སབྐས་
སྤྱི་འཐུས་ལ་ྷ(ལནྷ་)ཚྩོགས་ནང་མྩོས་མཐུན་རྒྱབ་སྐྩོར་ཇྱི་
དགྩོས་ཀྱི་རེའུ་མྱིག་ཅསེ་པ་ཤྩོག་ངྩོས་གཉྱིས་ཅན་དང་། 
དའེྱི་མཉམ། སྤྱི་འཐུས་གྲངས་དང་། བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཆ་ 
༢ ། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ། བརྒྱ་ཆ་བཞྱི་ཆ་གསུམ་ཞསེ་

པ་རེའུ་མྱིག་ཤྩོག་ངྩོས་གཅྱིག་ཅན་ཞྱིག་འདགུ་པ་ད་ེཡྱིན་
འདགུ

ཁ་༣་༡། རེའུ་མྱི ག་ད་ེཁྱིམས་སྒྱིག་ཁག་ལ་བསྐར་
བཅྩོས་སྐབས་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚྩོགས་ནང་མྩོས་མཐུན་
རྒྱབ་སྐྩོར་ཇྱི་དགྩོས་ཀྱི་རེའུ་མྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། བཀའ་
བླ ྩོན་གྱི་འྩོས་འདམེས་སྐབས་བརྒྱ་ཆ་བགྩོ་སངས་སྐ ྩོར་
མྱིན་པ་རེའུ་མྱིག་དའེྱི་འགྩོ་བརྩོད་ནས་ར ྩོགས་ཐུབ།

ཁ་༣་༢། ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས། རེའུ་
མྱིག་ད་ེཡང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ར་འཛྱིན་ཡྱིག་ཆ་
གང་ད་ུགསལ་ཡྩོད་མེད་དང་། དརེ་ནསུ་ཚད་ཇྱི་ལནྡ་
མ་ངསེ་ལ། བཀའ་བླ ྩོན་གྱི་འྩོས་འདམེས་ཚང་མར་ད་ེ
ད ྩོན་གནང་བ་བྱྱུང་ཡྩོད་མེད་ཀང་མ་ངསེ་མྩོད། ཡྱིག་ཆ་
དསེ་བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ ༢༢ ནང་གསལ་བཀའ་
བླ ྩོན་ད་ུའདམེས་ཐྩོན་ཡྩོང་བ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ལ་ྔབཅྱུ་ལས་མ་
ཉུང་བ་དགྩོས་པའྱི་ཆ་རྐྱནེ་འདྱིར་བསྒྱུར་བཅྩོས་གཏྩོང་
ཐབས་མེད་ཅསེ་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྦལེ་པ ྩོར་གསལ་ས ྩོན་ཟྱིན་
ཡྩོད།

ཁ་༣་༣། ཚྩོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ནས་འདྱི་གར་
གནས་ལན་གནང་བའྱི་ནང་། བཀའ་བླ ྩོན་གྱི་འྩོས་
འདམེས་ཚང་མར་ད་ེད ྩོན་གནང་བ་བྱྱུང་ཡྩོད་ཅེས་
བཀྩོད་པ་ནྱི་གཞྱི་ར་མེད་པ་ཞྱིག་ས།ེ བཀའ་ཤག་སབྐས་ 
༡༤ (༢༠༡༡་་་༡༦)པའྱི་བཀའ་བླ ྩོན་འྩོས་གཞྱི་རྣམས་
སྤྱི་མྩོས་ཀྱིས་འདམེས་ཐྩོན་བྱྱུང་ཡྩོད་པ་དང་། སབྐས་ 
༡༥ (༢༠༡༦་་༢༡)པའྱི་བཀའ་བླ ྩོན་འྩོས་གཞྱིའྱི་ཁྩོངས་
ནས་འྩོས་ཐྩོབ་དམའ་ཤྩོས་དརེ་ཡང་ངྩོ་ཡྩོད་སྤྱི་འཐུས་ 
༤༣ ཁྩོངས་ནས་འྩོས་གྲངས་ ༢༤ ཐྩོབ་ས་ེབརྒྱ་ཆ་ 
༥༥ ཡན་ལྩོན་ཡྩོད་ལ། སབྐས་ ༡༣ (༢༠༠༦་་༡༡)པའྱི་
བཀའ་ཤག་གྱི ་བཀའ་བླ ྩོན་འྩོས་གཞྱིའྱི་ཁྩོད་ནས་འྩོས་
ཐྩོབ་དམའ་ཤྩོས་ ༢༡ བྱྱུང་བ་ད་ེངྩོ་ཡྩོད་སྤྱི་འཐུས་ ༤༠ 
ཡྱི ་བརྒྱ་ཆར་རྱིས་བསྐ ྩོར་བྱས་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༢ ཡན་
ལྩོན་ཡྩོད་པ་དང་། བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༢ (༢༠༠༡་
་༠༦)པའྱི་འདམེས་ཐྩོན་བཀའ་བླ ྩོན་རྣམས་སྤྱི་མྩོས་ཡྱིན་
པ་ལས་བརྒྱ་ཆ་རྱིས་བསྐ ྩོར་བྱདེ་དགྩོས་པ་བྱྱུང་མེད། 

ཁ་༤། ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཅའ་

ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་བྱ་སྤྩོད་རྣམས་གསལ་ས ྩོན་བྱས་
ཟྱིན་རསེ། ད་དངུ་མུ་མཐུད་ད།ེ སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་
ནང་ལས་དྩོན་བྱདེ་ཕྩོགས་དང་། བཀའ་མྩོལ་གནང་
ཕྩོགས། འྩོས་འཕནེ་སངས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གང་གྱི་
ཡང་ཁྱབ་ཁྩོངས་ལ་ཡྩོད་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ནྱི། 
བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ ༤༦ དང་ ༥༨ གཉྱིས་མཉམ་
བསསེ་བཏང་ས་ེའགྲལེ་ལྩོག་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཁ་༤་༡། བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ ༤༦ ནང་། སྤྱི་
འཐུས་སུ་རངུ་ནས་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་སམ། དའེྱི་
ཚྩོགས་ཆྱུང་གང་རུང་ནང་གྲྩོས་མྩོལ་གླངེ་ཕྩོགས་དང༌། 
འྩོས་བསྡུ་བྱདེ་སངས་འགྲྱིག་མྱིན་གྱི་སྐ ྩོར་ལ་སུས་ཀང་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ད་ུཞུ་གཏུགས་མྱི ་ཆྩོག་ཅེས་པ་འདྱི་
གཏུག་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་སྤྱི་འཐུས་སུ་རུང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་ལ་གྲྩོས་མྩོལ་གླངེ་ཕྩོགས་དང༌། འྩོས་བསྡ་ུབྱདེ་
སངས་འགྲྱིག་མྱིན་གྱི་སྐ ྩོར་གཏུགས་མྱི ་ཆྩོག་པའྱི་གྩོ་ད ྩོན་
ཡྱིན་པ་ལས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་
ཚད་འཛྱིན་ཐག་གཅྩོད་བྱདེ་སྐབས་ཀྱི་གནད་ད ྩོན་དང་
འབལེ་བ་གཏན་ནས་མེད། 

ཁ་༤་༡་༡། སྐབས་འདྱིར་དམྱི གས་བསལ་ཐྩོབ་ཐང་
སྤད་ཡུལ་སྤྱི་འཐུས་སུ་རངུ་ཡྱིན་པ་དང་། དགག་བྱའྱི་
ལས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ད་ུཞུ་གཏུགས་མྱི ་ཆྩོག་པ་དང་། 
དགག་བྱའྱི་སྐ་ེབ ྩོ་སུས་ཀང་ཞེས་བཀག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
ལས། དྩོན་ཚན་འདྱིས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་དབང་ཚད་
ལ་བཀག་སྡ ྩོམ་གང་ཡང་གནང་མེད། 

ཁ་༤་༡་༢། གལ་སྱིད་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ལ་འདྱི་ལ་ྟབུའྱི་ཞུ་
གཏུགས་བྱྱུང་ན། ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ཁ་
མཆྱུ་ད་ེརྱིགས་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཞྱིར་བཟུང་ཕྱིར་སླ ྩོག་བྱདེ་
ངསེ།

ཁ་༤་༢། བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ ༥༨ སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་ལས་དྩོན་ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་རད་གཅྩོད་མྱི ་
ཆྩོག་པ་ཞསེ་པའྱི་ནང་གསེས་ ༡ ནང་།  སྤྱི་འཐུས་
ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་ལས་ད ྩོན་གང་ཞྱིག་ཚད་ལྡན་ཡྱི ན་མྱིན་
དང་ཐག་གཅྩོད་བྱདེ་ཕྩོགས་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་སྒྱིག་གཞྱི་
དང་མཐུན་མྱིན་ལ་བསདྙ་ད་ེཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་རད་



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།27

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང། དབུས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་
བསྒགས་སྩོགས་ཞྱིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའྱི་ཁ་
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གཅྩོད་མྱི ་ཆྩོག་ཅེས་པ་ནྱི་ལས་ད ྩོན་གང་ཞྱིག་ཚད་ལནྡ་
ཡྱི ན་མྱིན་དང་ཐག་གཅྩོད་བྱདེ་ཕྩོགས་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་
སྒྱིག་གཞྱི ་དང་མཐུན་མྱི ན་གྱི་ད ྩོན་གནད་ད་ེདག་ལ་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་རད་གཅྩོད་མྱི ་ཆྩོག་པའྱི་གྩོ་ད ྩོན་
ཡྱིན་པ་ལས། བཅའ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ད ྩོན་གནད་
ལ་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་རད་གཅྩོད་མྱི ་ཆྩོག་པའྱི་འགྲལེ་
ལྩོག་བྱདེ་མྱི ་ཆྩོག

ཁ་༤་༢་༡། ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཀའ་
བླ ྩོན་གྱི་འྩོས་གཞྱི་དརེ་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་གསལ་དགྩོས་
ངསེ་བརྒྱ་ཆའྱི་གྲངས་ཚད་ལྩོན་ཡྩོད་མེད་གཞལ་བྱར་
བཟུང་བ་ལས། སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ལས་དྩོན་གང་
ཞྱིག་ཚད་ལྡན་ཡྱི ན་མྱིན་ལ་ཐ་ེབྱྱུས་བྱས་མེད་པ་དང་། 
ད་ེཡང་བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ ༢༢ ནང་གསལ་གྱི་ཆ་
རྐྱནེ་དང་མཐུན་མྱིན་ལ་དཔད་ཞྱིབ་ཐག་གཅྩོད་བྱས་པ་
ལས། ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་སྒྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་མྱིན་ལ་རད་
གཅྩོད་བྱས་པ་ཞྱིག་མྱིན། 

ཁ་༤་༢་༢། ཐེངས་འདྱིར་སྤྱི ་འཐུས་ལྷན་ཚྩོ གས་སུ ་
བཀའ་བླ ྩོན་གྱི་འྩོས་གཞྱི ་དརེ་བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ 
༢༢ ནང་གསལ་གྱི་དགྩོས་ངསེ་བརྒྱ་ཆའྱི་གྲངས་ཚད་
ལྩོན་ཡྩོད་མེད་ཁུན་འབྱེད་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་ལས། 
བཀའ་བླ ྩོན་གྱི་འྩོས་བསྡུ་ཚད་ལྡན་བྱྱུང་ཡྩོད་མེད་རད་
གཅྩོད་བྱས་པ་མྱིན་ལ། ཐག་གཅྩོད་བྱདེ་ཕྩོགས་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་སྒྱིག་གཞྱི ་དང་མཐུན་མྱིན་སྐ ྩོར་
རད་གཅྩོད་བྱས་པ་ད་ེབས་ཀང་མྱིན།

ཁ་༤་༣། བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ ༥༨(༢) ནང་། 
ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་འགྲྩོ་ལུགས་དང༌། སྒྱིག་གཞྱི་བཟྩོ་འགྩོད་
བཅས་ཀྱི་ཆེད་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་ཐྩོག་ནས་སྤད་པའྱི་
དབང་ཚད་ལག་བསར་བྱདེ་ཕྩོགས་ལ་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚྩོགས་ཀྱི ་ཚྩོགས་མྱི ་སུ་ཡང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གང་
གྱིའང་ཁྱབ་ཁྩོངས་སུ་མེད་ཅསེ་པ་འདྱི་ནྱི་བཅའ་ཁྱིམས་
ཀྱིས་བསྐརུ་བའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་འགྲྩོ་ལུགས་དང༌། སྒྱིག་
གཞྱི་བཟྩོ་འགྩོད་བཅས་ཀྱི་ཆེད་བཅའ་ཁྱིམས་འདྱི་ཐྩོག་
ནས་སྤད་པའྱི་དབང་ཚད་ལག་བསར་བྱདེ་ཕྩོགས་ཀྱི་
ཁྱིམས་བཟྩོའྱི་དབང་ཚད་ལྩོངས་སུ་སྤྩོད་པའྱི་གནས་

སབྐས་ཁྩོ་ན་ཡྱིན་པ་ལས། སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་
ཚྩོགས་མྱི ་སུ་རུང་གྱིས་བཙན་བྱྩོལ་བ ྩོད་མྱི འྱི་བཅའ་
ཁྱིམས་ལ་གནྩོད་ཚབས་བཟྩོ་བའྱི་གནས་སྐབས་སམ། 
བཙན་བྱྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཁྱིམས་སྒྱིག་ཁག་ལ་གནྩོད་འགལ་
བྱདེ་པའྱི་སྐབས་སུའང་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གང་གྱི ་ཡང་
ཁྱབ་ཁྩོངས་སུ་མེད་པའྱི་གྩོ་ད ྩོན་མྱིན།

ཁ་༤་༤། ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཐག་གཅྩོད་
འདྱིས། ཐངེས་འདྱིར་གྲྩོས་ཚྩོགས་སུ་བཀའ་བླ ྩོན་གྱི་
འྩོས་གཞྱི་དརེ་དགྩོས་ངསེ་བརྒྱ་ཆའྱི་གྲངས་ཚད་ལྩོན་
མེད་པའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དངྩོས་བསན་ལ་ཐད་ཀར་
རྡ ྩོག་རྩོལ་བཏང་བའྱི་ཆ་ད་ེབཀག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས། 
བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ ༤༦ ནང་གསལ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་
དམྱིགས་བསལ་ཐྩོབ་ཐང་ལ་ད ྩོ་ཕ ྩོག་དང་། དྩོན་ཚན་ 
༥༨ ནང་གསལ་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ལས་དྩོན་ལ་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་རད་གཅྩོད་མྱི ་ཆྩོག་པའྱི་ལས་དྩོན་ད་ེདག་
ཐྩོག་ཐ་ེབྱྱུས་བྱས་པ་ཞྱིག་གཏན་ནས་མྱིན་པ་རྒྱྱུ ་མཚན་
གྩོང་བརྩོད་ལརྟ་ཡྱིན།

ཁ་༥། བཙན་བྱྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེ་སུང་སྐྩོབ་བྱ་རྒྱྱུ ་ད་ེཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་འདྩོར་ད་ུམེད་
པའྱི་ལས་འགན་ཡྱིན་སབས། སབྐས་ ༡༦ པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་དསུ་ 
༧ པའྱི་ལས་ཉྱིན་བཞྱི་པར་བཀའ་བླ ྩོན་གྱི་འྩོས་གཞྱི་ད་ེ
འདམེས་ཐྩོན་བྱྱུང་བའྱི་ཐག་གཅྩོད་གསལ་བསྒགས་
བྱས་པ་ད་ེཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཅའ་
ཁྱིམས་དྩོན་ཚན་ ༢༢ དགྩོངས་དྩོན་དང་མ་མཐུན་
པར་ངྩོས་འཛྱིན་ཐག་གཅྩོད་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། འྩོས་
ཐྩོན་མ་བྱྱུང་བའྱི་འྩོས་གཞྱི་དརེ་ལས་འཁུར་དང་གསང་
རྒྱའྱི་དམ་བཅའ་འབུལ་བཞེས་ཡྩོང་བའྱི་ཞུ་སྐུལ་བྱྱུང་
བ་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ངྩོས་བཞེས་གནང་ཐབས་མེད་
པའྱི་ཐག་གཅྩོད་བྱས་པ་ཡྱིན། ད་ེཡང་།

ཁ་༥་༡། བཙན་བྱྩོལ་བ ྩོད་མྱི འྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་
ཚན་ ༦༦ ནང་གསལ་ལརྟ། ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་འདྱི་བཙན་བྱྩོལ་བ ྩོད་མྱི ་སྤྱི་སྒརེ་ཡྩོངས་ཀྱི་
མཐར་ཐུག་གྱི་ཞུ་གཏུགས་བྱ་ཡུལ་དང༌། བྩོད་མྱིའྱི་

སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཛྱིན་གྩོང་ན་མེད་པ་ད་ེཡྱིན་
པ་དང་། དརེ་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚྱིག་ད ྩོན་འགྲལེ་བརྩོད་
བྱདེ་པའྱི་སྐ་ུདབང་དང་། ད་ེབཞྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་དྩོན་
ཚན་ ༥ ནང་གསལ་ལརྟ་ཁྱིམས་ལུགས་དང་། ཆབ་
སྱིད་དབང་འཛྱིན་གྱི་བཀའ། སྒྱིག་གཞྱི་བཅས་གང་
རུང་ནསུ་ལྡན་ཡྱི ན་མྱིན་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚད་འཛྱི ན་
ཐག་གཅྩོད་བྱདེ་པའྱི་སྐུ་དབང་བཅས་བཙན་བྱྩོལ་བ ྩོད་
མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་
ལ་བསྐརུ་ཡྩོད་པས། ཀ་བ་གསུམ་གྱི་དབང་ཆའྱི་ས་
མཚམས་ལས་མ་བརྒལ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་ཐག་གཅྩོད་བྱས་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

ཁ་༥་༢། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱིས་བསྐརུ་བའྱི་འགན་དབང་
རྣམས་ལག་བསར་བྱདེ་སབྐས་སུ། བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་
དགྩོངས་ད ྩོན་ལ་ད ྩོ་ཕ ྩོག་དང་གནྩོད་འགལ་བྱདེ་པའྱི་བྱ་
སྤྩོད་མཐྩོང་བཞྱིན་ད་ུདརེ་སྣང་མེད་དམ། གུ་བཤངས་
སམ། བབ་བསནུ་ནམ། མཐུན་འགྱུར་བྱ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གནས་དགྩོས་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་དང་རྒྱབ་འགལ་
ཡྱིན་པས། ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་བཅའ་ཁྱིམས་སུང་
སྐྩོབ་ཀྱི ་དམ་བཅའ་ནམ་ཡང་འདྩོར་ཐབས་མེད་པ་
བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒགས་སུ། ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་ནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ལ། །



༢༠༡༩ ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 28


