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ད་ེཡང་ཐྩོག་མར་མཁན་པྩོ་གངས་དཀར་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག་གྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་གནང་མཛད་ཆེད་གསྩོལ་
འདབེས་ཞུ་ད ྩོན། ངས་རྟ་དབང་དགྩོན་པའྱི་མཁན་པྩོའྱི་
འགན་འཁྱརེ་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་མ་ཟྱིན་ཙམ་སྩོང་བའྱི་རྱིང་
ལ། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་འདྱི་གར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བཀའ་
དྱིན་བསྐྱངས་པར་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། སྤྱིར་རྒན་
པ་ཚྩོས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་སྟ ྩོྩོན་སྩལ་
གནང་མཛད་ཆེད་གསྩོལ་འདབེས་ཞུ་དགྩོས་པའྱི་འབྩོད་
སྐལུ་ཡང་ཡང་གནང་གྱི་འདགུ ད་ེས་ྔགནས་མཆྩོག་ར ྩོ་
ར་ེགདན་ད་ུ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
སབྐས་དརེ་བཀའ་སླ ྩོབ་ཕབེས་ད ྩོན་ད།ུ འདྱི་རྲུ་གཙྩོ་བ ྩོ་
ནང་ཆྩོས་བསླབ་པ་སླ ྩོབ་གཉརེ་སྩོགས་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་
བ་བ་འབའ་ཞྱིག་ལ་གཞྩོལ་དགྩོས་པ་དང་། ཕྩོགས་
མཚྱུངས་ས་གནས་ཡྲུལ་མྱི ་རྣམས་ལ་གུས་བརྱི་ལནྡ་པའྱི་
ཐྩོག་ནས་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་ལམ་སྟ ྩོན་བདེ་ཐྲུབ་པ་རྣམས་ལ་
རང་ནསུ་གང་ཡྩོད་ཐྩོག་ཤུགས་རྒྱག་དགྩོས་པ་ལས། ད་ེ
ལས་གཞན་པའྱི་བྱུས་གཏྩོགས་གང་ཡང་བདེ་མྱི ་དགྩོས། 
ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་ཕབེས་བྱུང་། ཞསེ་སྩོགས་ལ་ྷསནྙ་སྒྩོན་
འབྲུལ་ཞུས་བསྟུན་དགྩོན་པ་ནང་གྱི ་དགེ་འདནུ་པའྱི་
རྣམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐ ྩོར་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས་ད ྩོན།

ད་ལའྟྱི་འཆར་རྟ་དབང་དགྩོན་པར་དགེ་འདནུ་པ་ཞལ་
གྲངས་ ༣༩༤ ཡྩོད་པ་དང་། གྲྲྭ་སར་ཕབེས་མཁན་ 

༡༢༢ འདགུ ད་ེནས་ཝར་ཎ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཏུ་ཕབེས་
མཁན་ ༢༩ འདགུ ད་ེབཞྱིན་མཚྩོ་སྣ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ཞྱིང་
གཤེགས་མཆྩོག་གྱིས་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཏུ་དགེ་འདནུ་པ་གྲངས་ 
༢༦ འདགུ ར་ས་མཚན་ཉྱིད་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་ནང་དག་ེའདནུ་
པ་གྲངས་  ༡༡ འདགུ ད་ེདག་ཚང་མ་བརྱི་བ་ཡྱིན་
ན། རྟ་དབང་དགྩོན་པར་དག་ེའདནུ་ཞལ་གྲངས་ ༥༧༧ 
ཆགས་ཀྱི་འདགུ ཅསེ་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས།

ད་ེནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། 
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ཁ་སྔ ྩོན་འཁྱྱུག་ཙམ་ཐྲུག་སྐབས་བཀའ་མྩོལ་
བྱུང་ཡྩོད། ད་ེས་ྔའབས་སྤྲུངས་སྲུ་ཡྩོད་པའྱི་སབྐས་ནས་
ངྩོ་ཤེས་ཀྱི་ཡྩོད། དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ། ཟྩོལ་མེད། 
འད་ཆག་ཆག་མྱིན་པར་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་
ཚྱུལ་གསྲུང་པ་རེད། 

དགའ་པྩོ་བྱུང་། ངྩོས་ཀྱིས་སྤྱི་ཡྩོངས་ནས་བཤད་བཞྱིན་
པ་ལརྟ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་
ཆྩོས་ལྲུགས་མང་པྩོ་ཡྩོད་པའྱི་ནང་ནས་ལ་ྟགྲྲུབ་ཐྩོག་ནས་
འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་དང་།   གྩོང་ད་ུངྩོས་

ཀྱིས་བརྩོད་པ་ལྟར་ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་བརྩོད་སྐབས་
འགྩོག་བདནེ་དང་ལམ་བདནེ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེནྱི་ར་བ་
ལ་ྟབྲུ་ད་ེསྟ ྩོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབའྱི་ཐྩོག་ནས་འཆད་དགྩོས། སྟ ྩོང་
ཉྱིད་ལ་ྟབ་བརྩོད་སབྐས། དཔརེ་ན། གཟྲུགས་ཅན་ཆྩོས་
ཞྱིག་ཆ་ཤས་སེལ་ནས་བརྟག་དཔྱད་བས་པ་ཡྱིན་ན་རྙདེ་
རྒྱྱུ ་མེད་པ་ད་ེཚན་རྱིག་པས་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། འདྱི་ཧ་ལམ་
མཐྩོང་ཆྩོས་སྲུ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ད་ེའད་ཡྱིན་
དསུ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་འདྱི་ས་ྔམྩོ་ངྩོས་ཀྱིས་སྡྱི་རང་
ད་ུདསུ་འཁྩོར་དབང་ཆེན་སབྐས་བརྩོད་རྒྱྱུ ་བྱུང་། སངས་
རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་འདྱི་ལ་ྟབ་རྟནེ་བྱུང་དང་སྤྩོད་པ་འཚེ་བ་
མེད་པ་རེད། སྤྩོད་པ་འཚེ་བ་མེད་པ་འདྱི་འཛམ་གླྱིང་
ཞྱི་བད་ེདང་འབལེ་བ་ཡྩོད། ལ་ྟབ་རྟནེ་བྱུང་ཞསེ་པ་འདྱི་
ཚན་རྱིག་དང་མཐྲུན་པ་རེད། ཅསེ་བརྩོད་མྩོང་།

བ ྩོད་ནྱི་ད་ལའྟྱི་འཆར་གནས་སྟངས་ཁག་པ ྩོ་ཞྱིག་ཐྩོག་ལ་
ཡྩོད། ཆྩོས་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེདག་ས་ཁྲུག་ལྲུང་ཁྲུག་ནང་ཡྩོད་
པ་ལས་གཞན་ཁག་པྩོ་རེད། དཔརེ་ན་ངྩོས་རང་འབས་
སྤྲུངས་སྲུ ་གྲྲྭ་སྐ ྩོར་བདེ་སྐབས་དགེ་འདནུ་པ་སྟ ྩོང་ཕག་
བརྒྱད་ཙམ་ཡྩོད། སེ་ར་ལའང་ཧ་ལམ་སྟ ྩོང་ཕག་བརྒྱད་
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ཙམ་འདགུ བར་སབྐས་སེ་ར་དང་འབས་སྤྲུངས་སྲུ་གྲྲྭ་
པ་བརྒྱ་ཕག་འགའ་ཤས་མ་གཏྩོགས་མེད་པ་ལ་ྟབྲུ་འདགུ 
བར་སབྐས་ཤྱིག་ལ་ངྩོས་ལ་འདྱི་འད་བརྩོད་མཁན་ཞྱིག་
བྱུང་། འབས་སྤྲུངས་སྲུ་དག་ེའདནུ་པ་ཞལ་གྲངས་བཞྱི་
བཅྱུ་ལ་ྔབཅྱུ་ལས་མྱིན་འདགུ ཅསེ་བརྩོད་མཁན་བྱུང་། 
ད་ེའདའྱི་གནས་སྟངས་འྩོག་ལ་བསདྡ་ཡྩོད། མདྩོ་སྟ ྩོད་
སདྨ་ས་ཁྲུལ་ད་ུདགེ་འདནུ་སྟ ྩོང་ཕག་གཉྱིས་གསྲུམ་སླ ྩོབ་
སྦྩོང་བདེ་མཁན་ཡྩོད་པ་ལས་གཞན་སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་ཆ་
ནས་ཧ་ཅང་སྐྱྩོ་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་མཁན་ཆེན་
ཞྱི ་བ་འཚྩོས་ང་ཚྩོར་བརྱིས་སྤྩོད་གནང་བའྱི་དཔལ་ན་
ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ད་ེའདའྱི་རླབས་ཆེན་པ ྩོ་འདྱི་ཧྱི་མཱ་ལ་
ཡྱི ་རྱི ་རྒྱྱུ ད་ལ་ཡྩོད་པའྱི་ས་ཁྲུལ་ད་ེདག་བ ྩོད་དང་ཆྩོས་
བརྒྱྱུད་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཡྩོད། ཁྱདེ་རང་ཚྩོར་རང་
དབང་ཡྩོད།

དརེ་བརྟནེ་ཁྱདེ་ཚྩོ་སྣ་ེཤན་པ་ལ་ྟབྲུ་ཆགས་འདགུ ད་ེའད་
ཡྱིན་དསུ་ནབུ་ལ་དགྭས་ནས་མྩོན་བར་ད་ུཆྩོས་སྡ་ེཁག་ད་ེ
དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ། མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོས་
ང་ཚྩོར་བརྱི་སྤྩོད་མཛད་པ་ད་ེདག་ཉམས་པ་གསྩོར་ཆྱུད། 
མྱི ་ཉམས་གྩོང་འཕལེ་བདེ་རྒྱྱུའྱི་ལས་འགན་རང་དབང་
ལནྡ་པའྱི་ཐྩོག་གསན་བསྒྲུབ་ཐྲུབ་རྒྱྱུའྱི་ས་ཁྲུལ་འདྱི་དག་
ཆགས་ཡྩོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དསུ་སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་
ཁྱདེ་རང་ཚྩོ ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དངྩོས་གནས་ད་
ལའྟྱི་དསུ་ཚྩོད་འདྱིར་ཉག་ཕ་བ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ། བསྟན་པ་
འདྱི་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངྒ་ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པ། ད་ེ
དག་ཤེས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བསྟན་པ་འཛྱིན་སྐྱྩོང་སྤལེ་གསྲུམ་
བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེའད་འགན་ཁྲུར་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་བདེ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་འདྱི་ངྩོས་འཛྱིན་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་བདེ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ནམ་
རྒྱྱུན་ལ་དྭགས་ནས་བཟྲུང་བའྱི་དགྩོན་པ་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ལྩོ་
བརྒྱ་ཕག་འགའ་ཤས་རྱིང་ལ་འཆར་ཅན་བདེ་རྒྱྱུ ་ལ་ྟབྲུ་
བས་ནས་དགྩོན་པ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་འཆམ་ལ་ྟབྲུ་འཁབ།  
ད་ེའད་བས་ནས་ཉྱིན་མ་བསྐྱལ་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ཆ་ས་ྔ
མྩོ་ནང་བཞྱིན་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ར་བ་ནས་འགྲྱིག་གྱི་མེད། 
སྟ ྩོན་པ་འཇྱིག་རྟནེ་མྱིག་ནྱི་ཟྲུམ་གྱུར་ཅྱིང་། །དབང་

གྱུར་སྐྱ་ེབ ྩོ་ཕལ་ཆེར་ཟད་པ་ན།  །ད་ེཉྱིད་མ་མཐྩོང་
རང་དགར་གྱུར་པ་ཡྱི ། །ངན་རྟ ྩོག་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་པ་
འདྱི་དཀྲུགས་སྩོ། ཞསེ་སླ ྩོབ་དཔྩོན་དབྱིག་གཉནེ་ཧ་ཅང་
ཐྲུགས་ཕམ་ནས་གསྲུངས་པ་རེད། ཅསེ་གསྲུང་སྩོལ་
འདགུ གང་ལརྟ་ད་ལའྟྱི་དསུ་ཚྩོད་འདྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་ཉག་ཕ་བ ྩོ་ཞྱིག་ལ་བསླབེས་ཡྩོད།

ཡང་ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་ན། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ད་ེས་ྔགྩོ་མྩོང་མཐྩོང་མྩོང་མེད་པའྱི་ས་
ཁྲུལ་ད་ུབ ྩོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗ ྩོངས་ལ་ཡྩོད་པའྱི་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ད་ེཚད་མ་རྱིག་པའྱི་ལམ་ནས་ལ་ྟགྲྲུབ་
ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ད་ེགཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་
ཐྩོག་ནས་ཡྩོད་བསདྡ་པ་འདྱི་ཡ་མཚན་པྩོ་འདགུ ཅསེ་
ད ྩོ་སྣང་གསར་པ་བདེ་མཁན་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་བཞྱིན་
ཡྩོད། ད་ེའདའྱི་དསུ་ཚྩོད་གཅྱིག་ལ་ང་ཚྩོའྱི་དགྩོན་སྡ་ེ
ཁག་ད་ེདག་གྱིས་སྤྲུས་དག་པྩོ་བས་ནས་བདག་པྩོ་བརྒྱབ་
ཡྩོད། སྤྲུས་དག་པ ྩོ་བརྩོད་སབྐས་འད་ུཁང་རྱིག་པ ྩོ་དང་
ཆྩོས་རས་རྱིག་པ ྩོ་ཡྩོད་པའྱི་སདྐ་ཆ་མ་རེད། སླ ྩོབ་གཉརེ་
ཐྩོག་ལ་སྤྲུས་དག་པ ྩོ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད།

བར་སབྐས་ལ་དྭགས་དགྩོན་པ་ཁག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་
ནའང་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་ཡྩོད། ས་ཁྲུལ་ད་ེརང་
ནས་སླ ྩོབ་གཉརེ་ལ་དང་འདྩོད་བདེ་མཁན་ད་ེའད་བྱུང་
ཡྩོད། ཡག་ཐག་ཆྩོད་འདགུ ཁ་སང་མཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
དང་སདྐ་ཆ་བྱུང་། འདྱིར་དབྲུ་ཕར་གྱི་གཞུང་ཏྩོག་ཙམ་
བལ་ྟཐྲུབ་ན། ཡྱིག་ཆ་ད་ེཡང་༸གྩོང་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོའྱི་
གསྲུང་ནས་མར་བས་ནས། ༸གྩོང་ས་ལ་ྔཔ་ཆེན་པ ྩོ་དང་
དགྩོན་པ་འདྱི་ཐྲུན་མྩོང་མྱིན་པའྱི་འབལེ་བ་ཡྩོད་སྟབས། 
ད་ེའད་ཞྱིག་བདེ་ཐྲུབ་ན། ཞསེ་བརྩོད་སབྐས་ངྩོས་ཀྱིས་
མ་གཞྱི་ད་ེཡག་པྩོ་འདགུ འྩོན་ཀང་ངྩོས་ཀྱི་འདྩོད་པ་
འདྱི་རྒྱ་གཞུང་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་གཙྩོ་བ ྩོ་བརྱི་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་
རེད་འདགུ ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱུང་། དཔ་ེཆ་བལ་ྟརྒྱྱུ ་ད་ེཡང་
དབྲུ་མའྱི་གཞུང་འདྱི་སླ ྩོབ་དཔྩོན་སངས་རྒྱས་རྐྱང་གྱི་བྷུ ་
ད་པ་ལྱི ་ཏ་དང་ཕར་ཕྱིན་གྱི་འགྲལེ་བ་ད ྩོན་གསལ་བལ་ྟ
བ་ཡྱིན་ན། ཞསེ་ངྩོས་ཀྱིས་ཁ་སང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེར་ད་ེའད་
བརྩོད་པ་ཡྱིན། ཞསེ་དང་། ཆྩོས་རྒྱལ་སབྐས་བ ྩོད་ཆྩོལ་

ཁ་གསྲུམ་ཡྩོངས་རྩོགས་ར ྩོག་ལ་སྒྱིལ་ནས་ཡྩོད་ཀང་
རྱིམ་བཞྱིན་མངའ་བདག་ཁྱི་རལ་གྱི་རསེ་བ ྩོད་སྱིལ་བྲུར་
ཆགས། ད་ེནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐད་འཐྲུས་
ཤྩོར་ཧ་ཅང་བཏང་ཡྩོད། དཔརེ་ན་ངྩོས་རང་གྱི་མྱི ་
ཚེའྱི་དན་ཐྩོག་ལ་མཚྩོན་ན། ར་སྒངེ་དང་སྟག་བག ད་ེ
ནས་རྒྱལ་ཐྩོག་ད་ེདག་སབྐས་འཐྲུས་ཤྩོར་ཧ་ཅང་བཏང་
འདགུ ༸སྐ་ུམདནུ་སྐ་ུགྩོང་མ་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་ལ་
ཕབེས་ནས་ཞ་ེས་མ་ཞུས་ན་ཏྩོག་ཙམ་འཐྩོམས་བསངས་
ནས་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་ལྲུང་པར་སླ ྩོབ་ཕྲུག་མྱི ་བཞྱི་བཏང་གནང་
བ་ད་ེཚྩོ་ད་ལ་ྟམྲུ་མཐྲུད་ནས་བྱུང་ཡྩོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༡༣།༡༩༡༤ སབྐས་རེད། སབྐས་ད་ེནས་ལྩོ་ངྩོ་
ཉྱི་ཤུ་ཙ་གྲངས། ད་ེནས་སྲུམ་ཅྱུ་སྩོ་གྲངས། བཞྱི་བཅྱུ་
ཞེ་གྲངས་བརྩོད་སབྐས་ལྩོ་སྲུམ་ཅྱུ་བཞྱི་བཅྱུ་ཕྱིན་འདགུ 
གལ་ཏ་ེད་ེའད་བས་ནས་འགྲྩོ་ཐྲུབ་ཡྩོད་ན་སདྐ་ཡྱིག་ད་ེ
དག་ཀང་ཤེས། འཛམ་གླྱིང་གནས་ཚྱུལ་ཡང་ཤེས་ནས་
ཕན་ཚྱུན་འབལེ་བ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡང་འཐྩོམས་བསངས་ནས་
འབལེ་བ་བདེ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་མྱི ་འད་བ་ཞྱིག་ཡྩོང་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ནའང་གང་ཡང་བྱུང་མེད། གང་ལརྟ་ང་ཚྩོ་ད་ེ
ས་ྔའཐྲུས་ཤྩོར་ཕྱིན་འདགུ ད་ང་ཚྩོ་རྒྱལ་ས་ནས་ལངས་
ཐྲུབ་པ་ཞྱིག་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་གྱི་ཡྩོད། སརྔ་ལམ་ཁྩོ་ནའྱི་
ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་མེད། ད་ེཁྱདེ་ཚྩོས་སེམས་ནང་བཞག་
རྩོགས། རྟ་དབང་དགྩོན་པར་འགན་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད། ཁྱདེ་
ཚྩོས་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༤ ཙམ་ནས་རྔ་བརངུ་ནས་གཉྱིད་
དཀྩོག་མཁན་ལ་ྟབྲུ་འདགུ ཕྲུ་གུ་ཆྱུང་ཆྱུང་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་
དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ཐྩོག་ནས་ལྲུས་པ ྩོའྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་
ལའང་གཉྱིད་མང་ཙམ་དགྩོས། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད་པ་བཅས།།



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །5

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་རྟ་དབང་ཡྱིད་དགའ་ཆྩོས་འཛྱིན་གྱི་གསྲུང་རའྱི་ནང་རྱིག་འཛྱིན་
གདྩོང་གྲྲུབ་ཀྱི་བཀའ་དབང་བཀའ་དྱིན་ཆེ་གནང་མཛད། 

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ རེས་
གཟའ་ཟླ་བའྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༨ ཙམ་ལ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྒྲུ བ་བཞག་
མཛད་པའྱི་རྱིང་དད་ལྡན་མང་ཚྩོགས་རྣམས་ལ་མ་ཎྱི་
གསྩོག་དགྩོས་པ་བཀའ་སྩལ།  ད་ེནས་ཐྩོག་མར་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།  ད་ེརྱིང་མང་
ཚྩོགས་ལ་ཆྩོས་འབལེ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཉྱིན་མ་གསྲུམ་པ་ད་ེརེད།  
ཁ་སང་ཉྱིན་དང་པྩོ་དརེ་གཙྩོ་བ ྩོ་སྒ ྩོམ་རྱིམ་ཐྩོག་ནས་ནང་
ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ཀྱི་ཚྱུལ་ད་ུབས་པ་རེད།  གང་ལརྟ་ངྩོས་
ཀྱིས་ནམ་རྒྱྱུ ན་ཚང་མར་འབྩོད་སྐུལ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
ནང་ཆྩོས་སྔ ྩོན་ལ་ངྩོ་སྤྩོད་བས། ནང་ཆྩོས་ངྩོ་འཕ ྩོད་ཚར་
བའྱི་རསེ་ལ་ནང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་བདེ་སྟངས་སྐ ྩོར་ད་ེ
བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པྩོ་ཡྩོད། ད་ེས་ྔང་རང་ཚྩོའྱི་བ ྩོད་
ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དཀར་སྐྱྩོང་ཡྲུག་གཅྱིག་ཏུ་
ཁྱབ་ཡྩོད་ལ། ད་ེའདའྱི་ཐྩོག་ནས་གང་ལརྟ་ཡྱིན་ཤག་
ཤག་བས་ནས་ལམ་སེང་དལ་འབྩོར་ད ྩོན་ཆེ་རྙདེ་དཀའ་
བ་དང་འཆྱི ་བ་མྱི ་རྟག་པའྱི་ཐྩོག་ནས་གསྲུང་རྒྱྱུ ་གཅྱིག་
འདགུ ངྩོས་ཀྱིས་འདྱི་ཏ ྩོག་ཙམ་རན་པ ྩོ་མྱིན་འདགུ་དན་
བཞྱིན་འདགུ 

ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་དངེ་སྐབས་ཆྩོས་ལྲུགས་འད་མྱིན་
ང་ཚྩོས་མཐྩོང་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད།  གཉྱིས་ནས་ཆྩོས་མེད་
མཁན་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་ནང་
མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཙམ་ཡྩོད་པའྱི་ནང་དངུ་ཕྱུར་བཅྱུ་
ཙམ་གྱིས་ཆྩོས་ཁས་ལེན་གྱི་མེད།  ཆྩོས་ལ་སྐྱྩོན་ད་ུལ་ྟ
མཁན་ཡང་མང་པྩོ་ཡྩོད། ཐངེས་ཤྱིག་ངྩོས་རང་ར་རམ་
ས་ལར་བྩོད་པའྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཞྱིག་ལ་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་བདེ་
ད་ུཕྱིན་པ་རེད།  ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ཡྱིན་པའྱི་ཁྲུལ་བས་
ནས་འགྩོ་བཤེས་གཉནེ་བསྟནེ་ཚྱུལ་ནས་མར་བས་ནས་
ལམ་རྱིམ་ནང་བཞྱིན་ཁྱིད་སྟངས་ཀྱི་རྱིའྲུ་མྱིག་གཅྱིག་
བཟྩོས་འདགུ  སབྐས་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་ད་ེན ྩོར་བ་རེད། 

ཅསེ་བརྩོད་པ་ཡྱིན། བཤེས་གཉནེ་བསྟནེ་ཚྱུལ་ནས་
འགྩོ་བཙྱུགས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པྩོ་མེད། ལར་ནས་བཤེས་
གཉནེ་བསྟནེ་ཚྱུལ་བ་ླམའྱི་རྣལ་འབྩོར་དང་འབལེ་ནས་
ཡྩོད། བ་ླམའྱི་རྣལ་འབྩོར་སགྔས་བ་ླམེད་སབྐས་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ ྩོར་གསྲུངས་ཡྩོད། 

དརེ་བརྟནེ་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི ་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་བེད་
མཁན་ཞྱིག་གྱིས་བ་ླམའྱི་རྣལ་འབྩོར་དང་བཤེས་གཉནེ་
བསྟནེ་ཚྱུལ་བསླབེས་ཀྱི་ཡྩོད། སགྔས་བ་ླམེད་ལ་འགྲྩོ་བར་
རྨང་གཞྱི ་བཏྱིང་ནས་འགྲྩོ་དགྩོས་པ་རེད་མ་གཏྩོགས། 
ལམ་སང་བླ་མའྱི་རྣལ་འབྩོར་བེད་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་ཏ ྩོག་
ཙམ་ཁག་པྩོ་རེད། སབྐས་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་འདྱི་འད་
བརྩོད་རྒྱྱུ ་བྱུང་། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་བདེ་རྒྱྱུ ་
འདྱི་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་མདྩོ་རང་ནས་གསྲུངས་པ་
ལརྟ། སེམས་སྐྱདེ་པ་དང་གདམས་ངག་དང་། ཞསེ་
གསྲུངས་པ་ལརྟ་ལམ་གྱི་ངྩོ་བ ྩོ་སེམས་སྐྱདེ་བཤད་པ། ད་ེ
དག་བདེ་གདམས་ངག་བཤད་པ། ཞསེ་གདམས་ངག་
འཆད་སབྐས་གདམས་ངག་བཅྱུ་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། །བསྒྲུབ་
དང་ལནྡ་པ་རྣམས་དང་ནྱི། །སངས་རྒྱས་ལ་སྩོགས་
དཀྩོན་མཆྩོག་གསྲུམ། །མ་ཤེས་ཡྩོངས་སྲུ་མྱི ་ངལ་དང་

། །ལམ་ནྱི་ཡྩོངས་སྲུ་འཛྱིན་པ་དང་། །སྤན་སརྔ་དང་ནྱི་
དངྩོས་ཤེས་ཀྱི། །ཡྩོན་ཏན་དྲུག་དང་མཐྩོང་ལམ་དང་། 
།སྒ ྩོམ་ཞསེ་བ་བའྱི་གདམས་ངག་དང་། །བཅྱུ་ཡྱི ་བདག་
ཉྱིད་ཤེས་པར་བ། ཞསེ་མངྩོན་རྟ ྩོགས་རྒྱན་ཤེར་ཕྱིན་
གྱི་མན་ངག་ནང་གདམས་ངག་བཅྱུ་ད་ེལརྟ་འཁྱིད་ཡྩོད། 
འདྱི་སྟ ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་བཀའ་རེད། མགྩོན་
པ ྩོ་བམས་པས་མངྩོན་རྟ ྩོགས་རྒྱན་ནང་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་སསྦ་
ད ྩོན་མངྩོན་རྟ ྩོགས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ད་ེདག་གསལ་བར་མཛད་
པ་རེད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་སྔ ྩོན་འགྲྩོའྱི་བཀའ་ཆྩོས་སྩལ། 
ད་ེརསེ་རྱིག་འཛྱིན་གདྩོང་གྲྲུབ་ཀྱི་བཀའ་དབང་བཀའ་
དྱིན་ཆེ་གནང་མཛད། སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་དབང་ད་ེའཁྲུལ་ཤྱིག་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་སྐུ་མདནུ་ནས་
ཐྩོབ་གནང་མཛད་ཚྱུལ་སྐ ྩོར་བཀའ་སྩལ། ད་ེབཞྱིན་གྩོང་
ཚེས་ཉྱིན་ས་གནས་ཀྱི་བཏང་སྙ ྩོམས་ཚྩོགས་པ་ཞེས་རྟ་
དབང་ས་གནས་དདུ་འགྲྩོའྱི་རང་དབང་སྲུང་སྐྱྩོབ་ཚྩོགས་
པས་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག་རྟ་དབང་མང་ཚྩོགས་ནས་མགྩོན་པ ྩོ་
གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་སྒྩོལ་དཀར་ཡྱིད་བཞྱིན་འཁྩོར་ལྩོའྱི་
ཆྩོ་གའྱི་སྒ ྩོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་ཞུས་ཡྩོད།།
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་མཚྩོ་དང་རྱི་བ ྩོ་སྔ ྩོན་པ ྩོ་ཞསེ་པའྱི་དཔ་ེདབེ་དབྲུ་འབདེ་མཛད་པ། 

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་
གྱི་ཉྱིན་གུང་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡།༣༠ ཙམ་ལ་ཀ་ལ་དབང་
པྩོའྱི་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུའཇྱིག་རྟནེ་གྱི་བད་ེསྐྱྱིད་དང་བཟང་
སྤྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། སབྐས་དརེ་ཨ་རྲུ་ནཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་པདྨ་མཁའ་འགྲྩོ་མཆྩོག་
དང་། རྟ་དབང་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་ཚེ་རྱིང་བཀ་
ཤྱིས་མཆྩོག ཆྩོས་རྱིག་འགན་འཛྱིན་འཇམ་དཔལ་
དབང་འདསུ་མཆྩོག རླྲུང་ལའྷྱི་ Lumla ས་གནས་

གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་འཇམ་དཔལ་བཀ་ཤྱིས་
མཆྩོག ད་ེབཞྱིན་རྟ་དབང་དགྩོན་པའྱི་མཁན་ལས་
ཟྲུར་དང་། རྟ་དབང་རྩོང་དཔྩོན་སངས་ཕྲུན་ཚྩོགས་
མཆྩོག   བ་ླསྤྲུལ་ཁག་གཅྱིག རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་
བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐུ་ཞབས་
རྱིན་ཆེན་མཁའ་འགྲྩོ་ཁྱིར་མེ་ RK Khirmey མཆྩོག 
ད་ེབཞྱིན་ཚྩོགས་བཅར་བ་མྱི ་གྲངས་ ༢༠༠༠ བརྒལ་
བ་བཅར་འདགུ  ད་ེཡང་ཐྩོག་མར་རྟ་དབང་ས་

གནས་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཚེ་རྱིང་བཀ་
ཤྱིས་མཆྩོག་གྱིས་ཕབེས་བསྲུའྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་། 
ད་ེརསེ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་གྱིས་མངའ་
སྡའེྱི་དན་རྟནེ་ཕག་རྟགས་མཐྩོ་ཤྩོས་ Souvenir ད་ེ
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་འབྲུལ་ལམ་ཞུས།

ད་ེཡང་མངའ་སྡའེྱི་ཆྩོས་རྱིག་དྲུང་ཆེ་བསྩོད་ནམས་
ཆྩོས་འཕལེ་ལགས་ཀྱིས་སྐབས་དརེ་དཔ་ེདབེ་ད་ེདག་
ངྩོ་སྤྩོད་ཞུ་ད ྩོན་ད།ུ དཔ་ེདབེ་ད་ེམངའ་སྡའེྱི་ཆྩོས་རྱིག་
ལས་ཁྲུངས་ནས་འདྩོན་སྤལེ་གནང་བ་ཞྱིག་དང་། དབེ་
ཀྱི་མྱིང་བང་ད།ུ རྒྱ་མཚྩོ་དང་རྱི་བ ྩོ་སྔ ྩོན་པ ྩོ། ཞསེ་པའྱི་
གྩོ་ད ྩོན་ནྱི། རྒྱ་མཚྩོ་ཞསེ་པ་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་མཚྩོན་པ་དང་། རྱི་བ ྩོ་ཞསེ་པས་ཨ་རྲུ་ནཱ་
ཅལ་པར་ད་ེཤྱིའྱི་མངའ་སྡ་ེམཚྩོན་ཞྱིང་། ད་ེཡང་པར་
རྱིས་ཀྱི་དཔ་ེདབེ་དའེྱི་ནང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཐྩོག་མར་རྒྱ་
གར་ནང་བཙན་བྩོལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་སྐྱྩོང་སབྐས་ཨ་རྲུ་ནཱ་
ཅལ་པར་ད་ེཤྱི ་མངའ་སྡའེྱི་ནང་གྱི་མྩོན་ཡྲུལ་ས་ཐྩོག་ཏུ་
༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་གནང་མཛད་པ་ནས་བཟྲུང་། ད་
བར་མྱི ་ལྩོ་ ༥༨ རྱིང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དང་ཨ་རྲུ་ནཱ་
ཅལ་པར་ད་ེཤྱིའྱི་མངའ་སྡ་ེམྱི ་མང་སྤྱི་དང་། ལགྷ་པར་
མྩོན་ཡྲུལ་མྱི ་མང་རྣམས་དང་ཐྲུན་མྩོང་མྱིན་པའྱི་འབལེ་
བ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་སྐ ྩོར་ཡྱིན་སྐ ྩོར་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས།

སྐབས་དརེ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་དང་། 
ཆྩོས་རྱིག་འགན་འཛྱིན་མཆྩོག རྟ་དབང་ས་གནས་གྲྩོས་
ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་བཅས་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐྩོག་ཕབེས་ནས་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ། རྒྱ་མཚྩོ་དང་རྱི་བ ྩོ་སྔ ྩོན་པ ྩོ། The 

Ocean and the Blue Mountains ཞསེ་པ་ཨྱི ན་བ ྩོད་
གཉྱིས་ནང་ཡྩོད་པའྱི་པར་རྱིས་དཔ་ེདབེ་ཁག་དབྲུ་འབདེ་
མཛད་རྒྱྱུའྱི་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་པ་ལརྟ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་
ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ཐྲུགས་ཧ་ཅང་དགསེ་ཚྩོར་ཆེན་པ ྩོས་
དཔ་ེདབེ་ད་ེདག་དབྲུ་འབདེ་མཛད་ཡྩོད་པ་བཅས།།
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་རྟ་དབང་ད་ུའཇྱིག་རྟནེ་གྱི་བད་ེསྐྱྱིད་དང་བཟང་སྤྩོད་སྐ ྩོར་མང་
ཚྩོགས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་གྱི་ཕདེ་
ཡྩོལ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡།༣༠ ཙམ་ལ་ཀ་ལ་དབ ང་པྩོའྱི་ཚྩོགས་
ཁང་ད་ུཨ་རྲུ་ནཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་པདྨ་
མཁའ་འགྲྩོ་མཆྩོག་དང་། རྟ་དབང་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་
མྱི ་ཚེ་རྱིང་བཀ་ཤྱིས་མཆྩོག ཆྩོས་རྱིག་འགན་འཛྱིན་
འཇམ་དཔལ་དབང་འདསུ་མཆྩོག རླྲུང་ལའྷྱི་ Lumla 

ས་གནས་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་འཇམ་དཔལ་
བཀ་ཤྱིས་མཆྩོག ད་ེབཞྱིན་རྟ་དབང་དགྩོན་པའྱི་མཁན་
ལས་ཟྲུར་དང་། རྟ་དབང་རྩོང་དཔྩོན་སངས་ཕྲུན་ཚྩོགས་
མཆྩོག  བ་ླསྤྲུལ་ཁག་གཅྱིག རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་བ ྩོད་
ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐུ་ཞབས་རྱིན་
ཆེན་མཁའ་འགྲྩོ་ཁྱིར་མེ་ RK Khirmey མཆྩོག ད་ེ
བཞྱིན་ཚྩོགས་བཅར་བ་མྱི ་གྲངས་ ༣༠༠ བརྒལ་བར་
འཇྱིག་རྟནེ་གྱི་བད་ེསྐྱྱིད་དང་བཟང་སྤྩོད། Secular Eth-

ics and Hapiness ཅསེ་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། སྤྲུན་ཟླ་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམ་པ། ད་ེརྱིང་གྩོ་སབྐས་
འདྱི་འད་ཞྱིག་ཐྩོབ་པར་ངྩོས་ལ་ཆེ་མཐྩོང་ཧ་ཅང་ཐྩོབ་པ་
ཞྱིག་བྱུང་། ཐྩོག་མར་ངྩོས་ཀྱིས་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་
ཆེན་མཆྩོག་གྱི་མཐྲུན་འགྱུར་འྩོག་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་
ལ་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། འཛམ་གླྱིང་བམས་བར་ེལནྡ་
པ་ཞྱིག་དང་དསུ་རབས་ ༢༡ འདྱི་ཞྱི་བད་ེལནྡ་པའྱི་དསུ་
རབས་ཤྱིག་བཟྩོ་ཐབས་བ་རྒྱྱུ ་འདྱི་ངྩོས་ཀྱི་ལས་འགན་
ཞྱིག་ཡྱིན། ཞྱི་བད་ེངྩོ་མ་ད་ེབསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་ནས་ཡྩོང་
དགྩོས། ངྩོས་ཀྱི་བསམ་པར་འཛམ་གླྱིང་དམག་ཆེན་དང་
པ ྩོའྱི་རསེ་ལ་ཞྱི་བདེ་ེད ྩོན་གཉརེ་ད་ེཙམ་བས་མེད་ཀང་། 
ད་ེརསེ་འཛམ་གླྱིང་དམག་ཆེན་གཉྱིས་པའྱི་རསེ་ལ་མྱི ་
ཚྩོས་ཞྱི་བད་ེདང་ཞྱི་བད་ེཟརེ་ནས་ད ྩོན་དངྩོས་དམག་གྱི་
སྟ ྩོབས་ཤུགས་རྒྱ་སྐྱདེ་བཏང་ནས་བསདྡ་པ་རེད། 

དམག་འཁྲུག་མེད་པ་ཙམ་གྱིས་ཞྱི་བད་ེཡྩོད་པ་ཞྱིག་ལ་

ངྩོས་འཛྱིན་མྱི ་རྲུང་། དཔརེ་ན། འཛམ་གླྱིང་དམག་ཆེན་
གཉྱིས་པའྱི་རསེ་དང་གྲང་དམག་སབྐས་ཕྱིའྱི་མཐྩོང་ཚྱུལ་
ལ་ཕན་ཚྱུན་དམག་འཁྲུག་མ་བརྒྱབ་པར་གནས་ཡྩོད་
ཀང་། ད་ེནྱི་ཞྱི་བད་ེའཁྲུལ་སྣང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་
བརྩོད་ན་དསུ་སྐབས་དའེྱི་རྱིང་དམག་གྱི ་གྩོ་ལག་བཟྩོ་
རྒྱྱུས་མཚྩོན། དམག་རྒྱག་རྒྱྱུར་གྲ་སྒྱིག་ཨང་གསར་བས་
ནས་བསདྡ་པ་རེད། དསུ་སབྐས་དའེྱི་རྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་
ཚྱུན་དམག་མ་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་པ་ད་ེཕྩོགས་གཅྱིག་
ནས་འཇྱིགས་སྣང་དབང་གྱིས་ཞྱི ་བད་ེམ་བས་ཐབས་
མེད་ཆགས་པ་རེད། ད་ེལ་ྟབྲུའྱི་ཞྱི་བད་ེནྱི་བཅྩོས་མའྱི་
ཞྱི་བད་ེརེད། བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་གྱི་ད ྩོན་དམ་གྱི་ཞྱི་བད་ེད་ེ
བཤག་བཅྩོས་བས་ནས་བཟྩོ་ཐབས་མེད། དསུ་རབས་ 
༢༠ མཇྲུག་ཙམ་བར་ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་ཤེས་པའྱི་རྣམ་
གཞག་སྐ ྩོར་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཀདླ་པ་ཙམ་ལས་ཤེས་པ་ཡྩོད་
པ་བརྩོད་ཀྱི་མྱིན་འདགུ  སབྐས་ཤྱིག་ཉྱི་ཧ ྩོང་ད་ུན ྩོ་བལེ་
གཟངེས་རྟགས་ཐྩོབ་མཁན་གྱི་ཀདླ་ཁམས་ཚན་རྱིག་པའྱི་
ཁྱད་ལས་པ་ཞྱིག་དང་ཐྲུག་བྱུང་། ཚྩོགས་འདའུྱི་སྔ ྩོན་
ཙམ་ལ་ཁྩོང་ངྩོས་རང་ཐྲུག་པར་བསླབེས་བྱུང་། སབྐས་

དརེ་ཁྩོང་གྱི་ཕྲུ ་གུ་ཉ་ེལམ་འདས་གྲྩོངས་སྲུ ་གྱུར་སྩོང་། 
ཞསེ་ཧ་ཅང་བླ ྩོ་ཕམ་དང་བཅས་བརྩོད་བྱུང་། འྩོན་ཀང་
ཁྩོང་གྱིས་ཤེས་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཁས་མྱི ་ལེན།

ཀླད་པ་ཁྩོ་ན་ལས་ཤེས་པ་མྱི ་འདྩོད་མཁན་ཞྱིག་རེད། 
ངྩོས་ཀྱིས་ཁྩོང་ལ་སེམས་གསྩོ་བཏང་བ་ཡྱིན། འྩོན་ཀང་
སབྐས་དརེ་ངྩོས་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་། ཁྩོང་ཀདླ་ཁམས་
ཚན་རྱིག་པ་གྲགས་ཅན་ཞྱིག་རེད། དརེ་བརྟནེ་རང་ཉྱིད་
སྒརེ་ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེལ་ྟབྲུ་ཞྱིག་འཕད་ཀང་ད་དངུ་ཁྩོང་
གྱིས་ཤེས་པ་ཡྩོད་པ་ཁས་ལེན་བདེ་ཀྱི་མེད། འྩོན་ཀང་
སེམས་སྡུག་ནྱི་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཁྩོང་ལ་ཡྩོད་པ་རེད། 
གལ་ཏ་ེད་ེལ་ྟབྲུའྱི་སེམས་སྡགུ་ད་ེཀདླ་པ་ནས་ཡྩོང་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན། ཀདླ་པའྱི་ཆ་ཤས་ད་ེསེལ་བ་ཡྱིན་ན་སེམས་སྡགུ་
མྱི ་ཡྩོང་བ་ཞྱིག་རེད། ཅསེ་ཞལ་ཤྩོབ་མཛད། འྩོན་ཀང་
རྱིམ་བཞྱིན་དསུ་རབས་ ༢༠ མཇྲུག་ཙམ་ད་ུཚན་རྱིག་
པ་གྲགས་ཅན་ད་ེའདས་ཀླད་པ་ལས་གཞན་པའྱི་ཆྩོས་
གཅྱིག་ཡྩོད་པ་གཞྱི་ནས་ངྩོས་འཛྱིན་བདེ་འགྩོ་བཙྱུགས་
ནས་ཚྩོད་ལ་ྟམཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ལྩོ་



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 8

དང་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་རྱིང་སྒ ྩོམ་རྒྱག་མཁན་གྱི་མྱི ་ཚྩོའྱི་
ཀདླ་པ་ད་ེདག་ཕན་བྲུ་མྱི ་འད་བ་ཡྩོད་པ་ར་འཕ ྩོད་བྱུང་
སབྐས། གཞྱི་ནས་ཚན་རྱིག་པ་ད་ེདག་གྱིས་སྒ ྩོམ་བརྒྱབ་
པ་དང་བླ ྩོ་སྦྩོང་ཐྩོག་ནས་དབང་རར་འཕལེ་གྲྱིབ་ Brain 

Plasticity ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ཤེས་རྟ ྩོགས་ཐྲུབ་ཡྩོད། 
དརེ་བརྟནེ་ད་ཆ་ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་ཤེས་པའྱི་རྣམ་གཞག་
ཁས་ལེན་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། རྒྱ་གར་ནང་འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་ 
༥༠ རྱིང་འདས་གྲྩོངས་ཕྱིན་ཡང་ཕྲུང་པ ྩོ་གསྩོན་པ ྩོ་བས་
ནས་སྡ ྩོད་མཁན་ཉུང་མཐར་མྱི ་གྲངས་སྲུམ་ཅྱུ་བཞྱི་བཅྱུ་
ཙམ་བྱུང་ཡྩོད། དའེྱི་ཁྩོངས་ནས་མྱི ་འགའ་ཤས་འཆྱི་
ཚར་ནས་བདནུ་ཕག་གཅྱིག་དང་གཉྱིས། འགའ་ཤས་
བདནུ་ཕག་གསྲུམ་བཞྱི་ད་ེའདའྱི་རྱིང་ཕྲུང་པ ྩོར་དྱི་མ་མ་
བརྒྱབ་པ་དང་ཕྲུང་པ ྩོ་མ་རྲུལ་བ་བས་ནས་བསདྡ་ཐྲུབ་པ་
ད་ེའད་བྱུང་བ་རེད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
རསེ་དྱི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།

སྐབས་དརེ་བྲུད་མེད་གཅྱིག་གྱིས་དགེ་འདནུ་པ་ཚྩོས་
ཆབ་སྱིད་ལས་དྩོན་ནང་འཛྲུལ་ཞུགས་གནང་བ་ད་ེཆྩོས་
ཕྩོགས་ཀྱི་འགྲྩོ་སྟངས་དང་རྒྱབ་འགལ་ཆགས་པ་ཞྱིག་
མྱིན་ནམ། ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་ལ་བསམ་ཚྱུལ་ད་ེའད་
ཞྱིག་ཡྩོད། ལྩོ་མང་པྩོའྱི་གྩོང་ལ་དགྭས་ལ་རེད། ད་ེ
བཞྱིན་འདྱིར་མྩོན་ཡྲུལ་ལ་རེད། ཆབ་སྱིད་ད་ེགལ་ཏ་ེ

མྱི ་མང་གྱི་བད་ེད ྩོན་ཁྩོ་ནའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ན་ཆབ་སྱིད་གཙང་
མ་རེད། ད་ེའད་བྱུང་ན་འགྲྱིག་པ་ཞྱིག་རེད། འྩོན་ཀང་
སབྐས་རེ་ཆབ་སྱིད་ད་ེབཙྩོག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། ཆབ་
སྱིད་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་གནས་ཚད་དམའ་བྩོ་ཆགས་པ་
ཡྱིན་ན་ཆབ་སྱིད་བཙྩོག་པ་ཆགས་རྒྱྱུ ་རེད། ད་ེབཞྱིན་
ཆྩོས་པ་ཚྩོའང་གཅྱིག་པ་རེད། ཆྩོས་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཀུན་
སླ ྩོང་གཙང་མ་ཞྱིག་མེད་ན་ཆྩོས་དའེང་ཆྩོས་བཙྩོག་པ་
ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ཆབ་སྱིད་ལས་ཀ་ད་ེ

ཏ ྩོག་ཙམ་བཙྩོག་པ་ཆགས་ཡྩོང་གྱི་འདགུ་ན་ང་ཚྩོ ་ནང་
པའྱི་དགེ་འདནུ་པ་ཚྩོས་ཆབ་སྱིད་དང་ཐག་རྱིང་ཙམ་
སྡ ྩོད་དགྩོས། འདྱི་ངྩོས་ཀྱི་བསམ་ཚྱུལ་ཡྱིན། ས་ྔམྩོ་ངྩོས་
ཀྱིས་བརྩོད་རྒྱྱུ ་བྱུང་གྲྲྭ་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ནང་
འཛྲུལ་ནས་གང་བྱུང་བས་པ་དསེ་དག་ེའདནུ་གྱི་འདསུ་
སྡ་ེཡྩོངས་ལ་གནྩོད་རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་ངྩོས་ཀྱིས་བརྩོད་རྒྱྱུ ་
བྱུང་། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་ལན་སྩལ་མཐར་རྟ་དབང་
རྩོང་དཔྩོན་སངས་ཕྲུན་ཚྩོགས་ལགས་ཀྱིས་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་ཡྩོད་པ་བཅས།།
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བྩོད་དང་འབྲུག་གཉྱིས་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐྩོག་ནས་སྤྲུན་མཆེད་རྒན་གཞྩོན་ལ་ྟབྲུའྱི་འབལེ་བ་ཡྩོད། 
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ རེས་
གཟའ་མྱིག་དམར་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༧།༣༠ ཙམ་
ལ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
རྟ་དབང་དགྩོན་པའྱི་ཆྩོས་རའྱི་ནང་ད་ུའབྲུག་གྱི་དད་ལནྡ་
ཆྩོས་ཞུ་བ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་ས་གནས་མྩོན་པའྱི་ཡྲུལ་
མྱི ་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་ ༣༥༠༠ བརྒལ་བར་བངླ་ད ྩོར་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། 

ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཉྱིན་གསྲུམ་གྱི་རྱིང་ཆྩོས་འབལེ་བས་པ་
རེད། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་དངྩོས་གནས་དད་པ་དང་དམ་ཚྱིག 
ལ་རྒྱ་གཡྩོ ་བ་མེད་པ་བས་པར་ངྩོས་རང་ཡང་ཧ་ཅང་
དགའ་པྩོ་བྱུང་། དྩོན་གཉརེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་འདགུ ཧ་
ཅང་དགའ་པྩོ་བྱུང་། བ་ླམ་དང་སླ ྩོབ་མ་ཐྲུག་སབྐས་ལས་
སྲུ་བ་བ་འདྱི་ཆྩོས་འཆད་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། ངྩོས་ཀྱིས་ནམ་
རྒྱྱུ ན་ཆྩོས་བཤད་བརྩོད་སྐབས་ལམ་སང་དལ་འབྩོར་
ད ྩོན་ཆེན་རྙདེ་དཀའ་བ་དང་། བཤེས་གཉནེ་བསྟནེ་ཚྱུལ་
ཟརེ་རྒྱྱུའྱི་གྲས་འགྲྩོ་སྟངས་སྤྱིར་ད་ེརང་རེད། འྩོན་ཀང་
སྔ ྩོན་ལ་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་བས་ནས། ནང་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་
ཁྱད་ཆྩོས་འདྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲྲུབ་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་བཞྱིན་
ཡྩོད། ཆྩོས་རྐྱང་རྐྱང་ཐྩོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཚན་

རྱིག་པ་དང་ལནྷ་ད་ེཙམ་འབལེ་བ་བདེ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་མ་རེད། 
ནང་པའྱི་ལ་ྟགྲྲུབ་ཐྩོག་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་ཚན་རྱིག་པ་
དང་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡྩོང་ཐྲུབ་ཀྱི་འདགུ དད་པ་བས་
ནས་རང་གྱི་སྟ ྩོན་པ་ལ་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་ད་ེགཅྱིག་པ ྩོས་
འགྲྱིག་གྱི་ཡྩོད་ན། བཀའ་འགྱུར་པ ྩོ་ཏྱི་བརྒྱའྱི་དགྩོས་
པ་མེད། ངྩོས་ཀྱིས་ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མར་གུས་ཞབས་
བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། དད་པ་དང་གུས་པ་གཉྱིས་དབ་ེབ་ཕ་ེནས། 

དད་པ་བདེ་ས་ཆྩོས། གུས་པ་འདྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མར་
བདེ་ཀྱི་ཡྩོད།

འྩོན་ཀང་ལ་ྟགྲྲུབ་དང་ད་ེའདའྱི་ཐྩོག་ནས་འཆད་སབྐས་
སྟ ྩོན་པ་གཞན་གྱི་གསྲུང་གླགེས་བམ་དཔརེ་ན། བ་ྷཡྱི ་
བལ་ལ་ྟབྲུ་པ ྩོ་ཏྱི་གཅྱིག་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཀྩོ་རན་ལ་ྟབྲུ་པ ྩོ་
ཏྱི་གཅྱིག་རེད། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་སྤྱི་དང་ལགྷ་པར་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་འཆད་སབྐས་པ ྩོ་ཏྱི་བརྒྱ་ཙམ་
ཡྩོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དསུ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ཞསེ་པ་
འདྱི་འགྲལེ་བཤད་ཧ་ཅང་རྒྱས་པྩོ་བཤད་ནས་འགྲྩོ་བཞྱིན་
ཡྩོད། སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་ཤེར་ཕྱིན་
གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་གཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་འགྲལེ་བ་
ཀླྲུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ནས་བཟྲུང་མཁས་པའྱི་དབང་པ ྩོ་ཚྩོས་
མཛད་པའྱི་འགྲལེ་པ་པ ྩོ་ཏྱི་ཉྱིས་བརྒྱ་ཙམ་འདགུ 

བྩོད་ལ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་དར་ནས་བ ྩོད་ཀྱི་མཁས་
པས་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་གྱི་དགྩོངས་འགྲལེ་
བརམས་པ་པ ྩོ་ཏྱི་ཕལ་ཆེར་ཁྱི་གཉྱིས་གསྲུམ་ཙམ་འདགུ 
དརེ་བརྟནེ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་
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༄༅།།༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་དང་གསུང་ཆོས་

ཁག དེ་བཞིན་བོད་དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་འགྱུར་

གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་ཁ་བྱང། www.tibeton-

line.tv ཐོག་གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབདེ་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་
ནསུ་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་བླ ྩོར་འགྱུར་བ་འགྲྩོ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་ཁྱདེ་ཚྩོས་ཤེས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་
འབདེ་གྩོང་ནས་གྩོང་ད་ུའཕལེ་བར་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེ
གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་སྟབས། ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་གང་ཐྲུབ་ཅྱི་
ཐྲུབ་ཀྱིས་ནང་ཚགས་ཐྩོག་ནས་ཆྩོས་དང་ལྟ་གྲྲུབ་སྐ ྩོར་
ལ་བགྲྩོ་གླངེ་བདེ་དགྩོས། ཡང་འདྱི་ག་རྟ་དབང་དགྩོན་
པས་མཚྩོན་གཡས་གཡྩོན་དགྩོན་པ་ནས་སླ ྩོབ་ཁྱིད་གནང་
མཁན་ད་ེའདའང་ཡྩོང་གྱི་རེད། ད་ེཚྩོར་ད ྩོ་སྣང་བདེ་ཤྩོག

ས་སྐྱ་པཎྱི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། རྱིག་པ་ནང་

པར་འཆྱི་ཡང་བསབླ། །ཚེ་འདྱིར་མཁས་པར་མ་གྱུར་
ཡང་། །སྐྱ་ེབ་འཆྱི ་མར་བཅྩོལ་བ་ཡྱི ། །ན ྩོར་ལ་རང་
ཉྱིད་ལེན་དང་མཚྱུངས། །ཞསེ་གསྲུངས་ཡྩོད། ངྩོས་ལ་
མཚྩོན་ན་ད་ཆ་ལྩོ་ ༨༢ ལ་བསླབེས་ཡྩོད། ད་དངུ་ཡྱིན་
ནའང་ངྩོས་རང་སླ ྩོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་ཡྱི ན་བསམ་པ་དན་
བཞྱིན་ཡྩོད། དསུ་ནམ་བྱུང་སབྐས་དཔ་ེཆ་ཀླ ྩོག བསམ་
བླ ྩོ་བཏང་། སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་ནས་སྡ ྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེརྱིང་
ཁྱདེ་རང་ཚྩོ ་འབྲུག་ནས་ད ྩོན་གཉརེ་ཆེན་པ ྩོ་བས་ནས་
ཡྩོང་མཁན་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད། ཁྱདེ་རང་ཚྩོར་དམྱིགས་
བསལ་གྱིས་འཚམས་འདྱི་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངྒ་
གྱི་རང་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ད་ུཕལ་ཆེར་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་དར་བཞྱིན་པའྱི་ཆྩོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་
འབྲུག་ཁྩོ་ན་ཡྱིན་པ་ལ་ྟབྲུ་རེད། ང་རང་ཚྩོ་འབྲུག་དང་
བ ྩོད་གཉྱིས་ས་ྔམྩོ་ནས་ཁྱྱིམ་མཚེས་རེད། 

སབྐས་རེ་འཁྲུག་པ་ཏ ྩོག་ཙམ་བརྒྱབ་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་སྤྱི་
ཡྩོངས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་དངྩོས་གནས་སྤྲུན་རྒན་གཞྩོན་ལ་ྟབྲུ་
བས་ནས་སྡ ྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེའད་ཡྱིན་དསུ་འབྲུག་རྒྱལ་
ཁབ་ནྱི་དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་དང་འབལེ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་
ལྲུང་པ་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་
ཕ་མེས་ནས་ཡྩོད་པའྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ད་ེལམ་དང་
ལྲུགས་སྩོལ་ལ་ྟབྲུ་མྱིན་པར་ཆྩོས་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་ཡག་པ ྩོ་བ་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། བར་སབྐས་འབྲུག་ནས་
བྩོད་པ་བཙན་བྩོལ་བའྱི་ནང་གྱི་ས་དག་ེབཀའ་རྙྱིང་རྱིས་
སྲུ ་མ་ཕ་ེབའྱི་བཤད་གྲྲྭ་ཆེན་པ ྩོ་ད་ེའདའྱི་ནང་འབྲུག་གྱི་
སླ ྩོབ་གཉརེ་བ་ད་ེའད་གང་ཙམ་མཐྩོང་རྒྱྱུ ་འདགུ ཧ་ཅང་
ཡག་པྩོ་རེད། གང་ཐྲུབ་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་རྒྱག་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། འདྱི་ཙམ་ཡྱིན། བཀ་ཤྱིས་
བད་ེལེགས། ཡང་རསེ་སྲུ་མཇལ་ཡྩོང། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་རསེ་རྟ་དབང་ནས་ཐད་འཕྲུར་གནམ་གྲྲུ་བརྒྱྱུད་གྷ ྩོ་
ཧ་ཊྱིར་ཆྱིབས་༸ཞལ་སྒྱུར་གནང་མཛད་ཡྩོད་པ་བཅས།།



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །11

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང། 

དབྲུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། 

སྩོགས་ད་རྒྱའྱི་ཁ་བང་ www.bod.asia ཐྩོག་

གཟྱིགས་པར་འཚལ།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁྲུལ་གྱི་མཛད་འཕྱིན་
ཁག་ལེགས་པར་གྲྲུབ་སྟ་ེབཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ཁྲུལ་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་
ལེགས་པར་གྲྲུབ་སྟ།ེ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ 
ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ལྡྱི་ལྱི ་བརྒྱྱུད་ར་སའྱི་ཉ་ེའགྲམ་ག་ྷགལྷ་གནམ་
ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་སབྐས་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་དང་། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐྲུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་མཁན་པྩོ་བསྩོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་
མཆྩོག་བཅས་ཀྱིས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་ཕབེས་
བསྲུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་དང་། བཞུགས་སརྒ་ཕབེས་
ལམ་གཡས་གཡྩོན་ད་ུསེར་སྐྱ་མང་ཚྩོགས་རྣམས་ཀྱིས་
ལག་ཏུ་སྤ ྩོས་སྣ་ེདང་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་སྩོགས་
ཐྩོགས་ཏ་ེདགའ་དད་སྤྩོ་གསྲུམ་གྱི་སྒ ྩོ་ནས་ཕབེས་བསྲུ ་
གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད། ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཕ ྩོ་བང་
ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་མཚམས་ཆེས་མཐྩོའྱི་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་མཆྩོག་དང་གཞན་གཉྱིས་མཆྩོག 
བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པ། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་རྒྱྱུན་ལས་
རྣམ་པ་བཅས་ཀྱིས་༸རྒྱལ་བའྱི་གཟྱིམ་ཆྱུང་ཕ ྩོ་བང་གྱི་
རྒྱལ་སྒ ྩོའྱི་ཉ་ེའགྲམ་ནས་ཕབེས་བསྲུ ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་
ཡྩོད།

ར་བའྱི་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་བཞུགས་སརྒ་ནས་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས་ཏ་ེཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེྱི་
གསར་ཤྩོག་ The Assam Tribune ཞསེ་པ་ལྩོ་འཁྩོར་
བདནུ་ཅྱུ་ད ྩོན་ལྔ་འཁྩོར་བའྱི་མཛད་སྒ ྩོའྱི་སྟངེ་ཇྱི ་ལྟར་
གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ། ཨ་སམ་མངའ་སྡའེྱི་གྲ ྩོང་
ཁྱརེ་གྷ ྩོ་ཝ་ཧ་ཌྱིར་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ The ITA Center 

for Performing Arts ཞེསེ་པའྱི་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུའགྲྩོ་བ་
མྱི ་ཞྱིག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདརེ་དམྱིགས་པའྱི་ཐབས་
ལམ་ཞེས་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་དང་། 
ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཨ་སམ་མངའ་སྡའེྱི་རྒྱལ་ས་

གྷ ྩོ་ཝ་ཧ་ཊྱིའྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཆེན་མྩོའྱི་ཚྩོམས་ཆེན་
ད་ུདངེ་གྱི ་དསུ་སྲུ ་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བྩོའྱི་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་
དགྩོས་མཁྩོ་ཞསེ་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། 
ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ལྗགས་རྩོམ་མཛད་པའྱི་
ངྩོས་ཀྱི་ཡྲུལ་དང་ངྩོས་ཀྱི་མྱི ་མང་ཞསེ་པའྱི་དཔ་ེདབེ་ཨ་
སམ་སདྐ་ཡྱིག་ཐྩོག་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པ་ད་ེཉྱིད་དབྲུ་འབདེ་
མཛད་པ་མ་ཟད། ཨ་སམ་མངའ་སྡ་ེདང་རྒྱ་གར་དབྲུས་
གཞུང་ཟྲུང་འབལེ་ཐྩོག་གྩོ་སྒྱིག་གནང་བའྱི་ཡར་ཀླྲུང་
གཙང་པྩོ་སྲུང་སྐྱྩོབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ Namami Brah-

maputra ཞསེ་པའྱི་མཇྲུག་སྡ ྩོམ་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་ཆྱིབས་
སྒྱུར་བཀའ་དྱིན་བསྐྱངས་ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། ཕྱི་ཚེས་ 
༥ ཉྱིན་ཨ་རྲུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་འབྲུམ་སྡ་ེལ་ས་གནས་
སྲུ ་ཡྩོད་པའྱི་སྟ ྩོན་པའྱི་སྐྱདེ་མྩོས་ཚལ་ད་ུསྒྩོལ་དཀར་གྱི་
ཚེ་དབང་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༦ ཉྱིན་སྡྱི་རང་ས་གནས་སྲུ་
ཡྩོད་པའྱི་ཐྲུབ་མཆྩོག་དར་རྒྱས་གླྱིང་ད་ུདག་ེབཤེས་གླང་
རྱི་ཐང་པས་མཛད་པའྱི་བླ ྩོ་སྦྩོང་ཚྱིག་བརྒྱད་མ་དང་། བ་ླ
མའྱི་རྣལ་འབྩོར། སྤན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་རསེ་གནང་
བཅས་ཀྱི་ཆྩོས་འབལེ་སྩལ། ཕྱི་ཚེས་ ༨ ནས་ ༡༠ 

བར་རྟ་དབང་ད་ུཡྩོད་པའྱི་ཡྱིད་དགའ་ཆྩོས་འཛྱིན་དགྩོན་
པར་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི ་ལས་མཛད་པའྱི་སྒ ྩོམ་རྱིམ་བར་པ་དང་
རྒྱལ་སས་ཐྩོགས་མེད་བཟང་པ ྩོས་མཛད་པའྱི་ལག་ལེན་
སྩོ་བདནུ་མའྱི་བཀའ་ཆྩོས། ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་རྱིག་
འཛྱིན་གདངུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་དང་། དཔ་ེདབེ་དབྲུ་འབདེ། 
མང་ཚྩོགས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩོགས་ཀྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་
ལེགས་པར་གྲྲུབ་སྟ་ེབཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་བད་ེ
བར་འཁྩོད་ཡྩོད།།
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འཇམ་མགྩོན་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཁྱི་ཆེན་ར ྩོ་ར་ེའཆང་ར་ེབཙྱུན་བླ ྩོ་བཟང་བསྟན་འཛྱིན་
མཆྩོག་གྱི་རྣམ་ཐར་སྙྱིང་བསྡསུ།

༄༅། །དགའ་ལནྡ་ཁྱི་ཐྩོག་བརྒྱ་དང་གསྲུམ་པ་ཆྩོས་
ར་ེབླ ྩོ་བཟང་བསྟན་འཛྱིན་མཆྩོག་ནྱི། རབ་བྱུང་བཅྱུ་དྲུག་
པའྱི་མེ་གངླ་ ༡༩༣༧ ལྩོར་བ ྩོད་ཤར་ཕྩོགས་མདྩོ་སྟ ྩོད་
(དངེ་སང་ཡྲུ ་ནན་ཞྱིང་ཆེན་གྱི་མངའ་ཁྩོངས་བད་ེཆེན་
བ ྩོད་རྱིགས་རང་སྐྱྩོང་ཁྲུལ་ཁམས་ཡ་ར་) གཡག་རྲྭ་
མཚམས་དགྩོན་པའྱི་ཤར་ལྷུ ་རྱི ་སྟ ྩོད་སད་ཅསེ་པའྱི་ཞྱིང་
པ་འབྱིང་པ ྩོ་ཞྱིག་གྱི་ཁྱྱིམ་ད།ུ ཡབ་རྟ་ཚྩོགས་ལགས་དང་། 
ཡྲུམ་ཆྩོས་མཚྩོ ་ལགས་གཉྱིས་ཀྱི་སས་སྲུ ་སྐུ་འཁྲུངས། 
དགུང་ལྩོ་དགུའྱི་ཐྩོག་དཔལ་ལྡན་མཚམས་དགྩོན་པའྱི་
ཆྩོགས་སྒ ྩོར་ཞུགས། དག་ེདཀྩོན་མཆྩོག་ཚྱུལ་ཁྱིམས་
བཤེས་གཉནེ་ད་ུབསྟནེ་ནས་བ་ླམ་མཆྩོད་པ་དང་། ཀུན་
རྱིག གྲྲྭ་ཚང་གྱི་འདྩོན་ཆྩོས་ཡྩོངས་རྩོགས་བླ ྩོ་འཛྱིན་གྱིས་
ཚྩོགས་དབྲུས་སྲུ ་རྒྱྱུ གས་ཕྲུལ་གནང་ཞྱིང་གྲྲྭ་ཚང་ནས་
བ་དགའ་དང་གཟངེས་བསྟ ྩོད་རྒྱ་ཆེར་ཐྩོབ། གཡག་རྲྭ་
ཁང་གསར་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་ཞལ་ས་ྔནས་དབང་ལྲུང་མང་ད་ུ
གསན། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༣ དགུང་ལྩོ་བཅྱུ་བདནུ་ཐྩོག་དབྲུས་

འགྱུར་ཆྩོས་ཀྱི་ཞྱིང་ད་ུཕབེས། 
ཕ་ཡྲུ ལ ་ནས་ཐྩོན ་ཁར་དགེ ་
རྒན་ཕ་མ་སྩོགས་ཀྱིས་བསླབ་
བ་མང་ད་ུགནང་བའྱི་ནང་ནས་
ཨ་མ་ལགས་ནས་བྲུ ་ཁྱྩོད་གྲྲྭ་
སར་སྩོང་ནས་དཔ་ེཆར་ཡག་པྩོ་
བལ་ྟདགྩོས། ང་ཚྩོའྱི་མྱི ་ཐྩོག་ལ་
དགའ་ལྡན་ཤར་རེའྱི་མཁན་པྩོ་
བྱུང་ཡྩོད། ཁྱྩོད་ངའྱི་ཁྩོག་པར་
ཡྩོད་དསུ་ང་ལ་རྨྱི་ལམ་བཟང་
པྩོ་བཏང་ཡྩོད། ངས་སྨ ྩོན་ལམ་
རྒྱག་བཞྱིན་ཡྩོད་གསྲུངས་པ་ད་
ལ་ྟཡང་དན་གྱིན་འདགུ་ཅསེ་ར་ེ
འདྱིའྱི་ཞལ་ལས་ཐྩོས། ལ་ྷལནྡ་
ད་ུཕབེས་རེས་མཁས་མང་བླ ྩོ་

གླྱིང་གྲྲྭ་ཚང་ད་ུསྒྱིག་ཞུགས་གནང་། དག་ེབའྱི་བཤེས་
གཉནེ་ཆེན་པ ྩོ་ར་ེལམ་རྱིམ་པ་ངག་དབང་ཕྲུན་ཚྩོགས་
མཆྩོག་དང་། སབྐས་དའེྱི་གྲྲྭ་ཚང་མཁན་པྩོ་དག་ེཔདྨ་
རྒྱལ་མཚན། ཤག་སྐ ྩོར་མཁན་པྩོ་རྒན་ཉྱི་མ་རྒྱལ་མཚན་
མཆྩོག  ཏ་ེཧ ྩོར་དག་ེབླ ྩོ་བཟང་ད ྩོན་འགྲྲུབ་སྩོགས་གཙྱུག་
གྱི་རྒྱན་ད་ུབསྟནེ་ནས། རྱིགས་ལམ་སྒ ྩོ་བརྒྱ་འབདེ་
པའྱི་ལྡ་ེམྱིག་བསྡུས་གྲྲྭ་ནས་བཟྲུང་ཕར་ཕྱིན་སབྐས་བཞྱི་
པའྱི་བར་འཕགས་བྩོད་ཀྱི་གཞུང་ལྲུགས་ད་ུམར་གསན་
བསམ་རྒྱ་ཆེར་གནང་། ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་། སྐྱབས་ར་ེཡྩོངས་འཛྱིན་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེ་སྩོགས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་དསུ་དབང་དང་ལམ་རྱིམ་
སྩོགས་དབང་ལྲུང་ད་ུམ་མནྩོས། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་
རྒྱ་ནག་དག་པ ྩོའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ས་བཙན་བཟྲུང་
བདེ་སབྐས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡྲུལ་ལ་བཙན་བྩོལ་ད་ུ
ཕབེས། བསེ་ཀྱི་ཆྩོས་སྡ་ེདང་པ ྩོ་སགྦ་ས་ཆྩོས་སརྒ་ནས་

སརྔ་གྱི་གསན་བསམ་འཕྩོ་མཐྲུད་གནང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༤ 
ལྩོར་ས་སྟངེ་རྒྱལ་བསྟན་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་
༸གྩོང་ས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པའྱི་ཞལ་ས་ྔནས་
ཚྱིགས་ཕྱི་མ་བསྙནེ་རྩོགས་ཀྱི་སྡ ྩོམ་པ་ལེགས་པར་མནྩོས། 
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༩ ལྩོར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་དགྩོངས་
ལརྟ་སགྦ་ས་ཆྩོས་སརྒ་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་སྲུ་གཞྱིས་སྤ ྩོ་བདེ་སབྐས་
གྲྲྭ་མང་སྤྱི་མཚྱུངས་ལརྟ་དརེ་ཕབེས་ནས། འབྩོག་ལས་
དང་ཕག་མཛྩོད་སྩོགས་བ་ླསྤྱི་དང་གྲྲྭ་ཚང་ལ་སནྨ་པའྱི་
ངལ་དབུ་ཆེ་བའྱི་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆེར་གནང་།༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་། སྐྱབས་ར་ེཡྩོངས་
འཛྱིན་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི་དྲུང་ནས་དསུ་དབང་དང་། ལམ་
རྱིམ་གྱི་གསྲུང་ཆྩོས་སྩོགས་དབང་ལྲུང་མན་ངག་རྒྱ་
ཆེར་མནྩོས་པའྱི་སལྐ་བཟང་སརླ་ཡང་ཐྩོབ། འབས་
སྤྲུངས་ཚྩོགས་ཆེན་དང་། སེར་བསེ་གྲྲྭ་ཚང་སྩོགས་
སྲུ ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི ་སྐུ་མདནུ་ད་ུདམ་འཇྩོག་དང་། 
རྟགས་བསལ་གཏྩོང་བ་སྩོགས་ཐངེས་འགར་གནང་།༠ 
གྲྲྭ་ཚང་ད་ུགཞུང་ཆེན་ལྔ་ལ་དགེ་བཤེས་བཀའ་རྒྱྱུགས་
ཀྱི་དམ་འཇྩོག་སྐབས་གྲྲྭ་ཚང་མཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ནས་
དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་པའྱི་མཚན་གནས་གནང་།  ཕྱི་
ལྩོ་ ༡༩༧༧ ལྩོར་དག་ེལནྡ་ལྲུགས་བཟང་གཙྱུག་ལག་
སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་ཆེན་མྩོའྱི་རྒྱྱུགས་ཁྲུངས་སྲུ་ཞུགས་ནས་
བཀའ་རམས་དང་། སླ ྩོབ་དཔྩོན། ལ་ྷརམས་བཅས་ལ་
རྒྱྱུགས་སྤྩོད་ལྩོ་བདནུ་རྱིང་ཨང་དང་པྩོའྱི་ར་ེཕྲུད་ཤ་སྟག་
བངླས་གནང་ཡྩོད། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༢ ལྩོར་གདན་གསྲུམ་
སྨ ྩོན་ལམ་ཆེན་པ ྩོའྱི་སབྐས་མཁས་དབང་བརྒྱ་ཕག་དང་། 
དགེ་འདནུ་སྟ ྩོང་ཚྩོ ་འདསུ་པའྱི་དབྲུས་སྲུ ་དགེ་བཤེས་ལ་ྷ
རམས་པའྱི་དམ་བཅའ་ཕྲུལ། ༡༩༨༣ ལྩོར་དཔལནྡ་
སྟ ྩོད་རྒྱྱུད་གྲྲྭ་ཚང་ད་ུསྒྱིག་ཞུགས་ཀྱིས་སྐྱྩོར་སྦངས་སྩོགས་
ལེགས་པར་གནང་།

རྒྱྱུད་ཀྱི་ཆྩོས་ཐྩོག་འཁྩོར་རསེ་སརླ་ཡང་བླ ྩོ་གླྱིང་གྲྲྭ་ཚང་
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ད་ུཕབེས་ནས་སླ ྩོབ་གཉརེ་བ་རྣམས་ལ་དཔ་ེཁྱིད་གནང་
ནས་བཞུགས། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༧ ལྩོ་ནས་འབས་སྤྲུངས་
ཚྩོགས་ཆེན་ཞལ་ངྩོ་དང་གྲྲྭ་ཚང་གྱི་དགེ་བསྐ ྩོས་གཅྱིག་
ལྕ ྩོགས་ལྩོ་གཉྱིས་གནང་། ར་སར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོའྱི་སྐུ་དྲུང་ད་ུགཞུང་ཆེན་གྱི་དམ་བཅའ་
ལན་གཉྱིས་བཞག་སྟ་ེསྒྲུབ་པའྱི་མཆྩོད་པ་བ་ླམེད་ད་ུཕྲུལ། 
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༠ ལྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་ནས་དཔལྡན་སྟ ྩོད་རྒྱྱུ ད་གྲྲྭ་ཚང་གྱི ་བླ་མ་དབྲུ ་
མཛད་ཀྱི་ཕག་རྟགས་གནང་བ་ལྟར་ར་སར་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་ཏ་ེ
བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་སྟ ྩོན་རྣམས་ཐྲུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་ད་ུབཅངས། 
བ་ླམ་དབྲུ་མཛད་ལྩོ་གསྲུམ་རྱིང་རྒྱྱུད་སྟ ྩོད་གྲྲྭ་ཚང་གྱི་བ་
བ་ལས་ཀྱི་འཁྩོར་ལྩོ་རྣམས་གང་ལེགས་གནང་ཞྱིང་། 
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༣ ལྩོ་ནས་དཔལ་ལནྡ་སྟ ྩོད་རྒྱྱུད་གྲྲྭ་ཚང་གྱི་
མཁན་ཁྱིར་ཕབེས་དགྩོས་པའྱི་བཀའ་རྒྱ་གནང་བ་ལརྟ་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་མཇལ་བཅར་
དང་། བྩོད་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་གསྲུམ་ལ་ཕན་པའྱི་བཀའ་
སླ ྩོབ་ལམ་སྟ ྩོན་ཟབ་མྩོ་རྣམས་ཐྲུགས་ཀྱི་རྒྱན་ད་ུབླངས། 
མཁན་པྩོའྱི་ཐྲུགས་ཁྲུར་བཞེས་ནས་བསྟན་འགྲྩོ་ལ་སནྨ་
པའྱི་མཛད་བཟང་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས།  ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༣ 
ལྩོ་ཟླ་ ༡ པྩོའྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ནས་ཤར་པ་ཆྩོས་རརེ་ཕབེས་དགྩོས་པའྱི་
ཕག་བྱིས་གནང་དྩོན་བཞྱིན་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་མཇལ་བཅར་ཞུ་
སབྐས་ཐྲུགས་དགསེ་ཚྩོར་ཆེན་པ ྩོས་རསེ་སྲུ ་བཟྲུང་བར་
མཛད། དཔལ་ལནྡ་སྟ ྩོད་རྒྱྱུད་གྲྲྭ་ཚང་ད་ུགདན་ས་ཆེན་
པ ྩོ་གསྲུམ་དང་། བཀྱིས་ལྷུན་པ ྩོ་དང་། རྲྭ་སྟ ྩོད། རྒྱྱུད་
སྟ ྩོད་སདྨ་གཉྱིས་ཀྱི་མཁན་ལས་ཟྲུར་དང་དབྲུ་བ་ླརྣམས་
གཙྩོས་པའྱི་གྲྲྭ་མང་དང་། ཆྩོས་ད ྩོན་ལནྷ་ཁང་གྱི་སྐ་ུ
ཚབ་བཅས་ལནྷ་འཛྩོམས་ཀྱིས་ཤར་པ་ཆྩོས་ར་ེཁྱི་འདྩོན་
མཛད་སྒ ྩོ་གཟབ་རྒྱས་གནང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༣ ཕྱི་ཟླ་ ༢ 
པའྱི་ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་རང་གཞུང་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་། གདན་
ས་ཆེན་པ ྩོ་དགའ་འབས་གཉྱིས་ཀྱི་གྲྲྭ་ཚང་བཞྱི ་དང་། 
རྲྭ་སྟ ྩོད་གྲྲྭ་ཚང་བཅས་ཀྱི་མཁན་ལས་ཟྲུར་དང་འདསུ་
མང་གང་མང་གྱིས་ཕབེས་བསྲུ་གཟབ་རྒྱས་ངང་དགའ་

ལནྡ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་གླྱིང་ད་ུཞབས་ཟྲུང་མངྩོན་པར་
བསྒྱུར། ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་འཇམ་མགྩོན་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་
པའྱི་གདན་ས་ཆེན་མྩོ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྱི་
གླྱིང་གྱི་ཚྩོགས་ཆེན་ད་ུམང་ཇ་དང་འབལེ་ཤར་པ་ཆྩོས་
རའེྱི་ཁྱི་འདྩོན་མཛད་སྒ ྩོ་དངྩོས་གཞྱི་གཟབ་རྒྱས་ཚྱུགས་
ཏ་ེཤར་པ་ཆྩོས་རའེྱི་ཐྲུགས་འགན་བཞསེ། ར་ེའདྱིས་
ཤར་པ་ཆྩོས་རའེྱི་བདེ་སྒ ྩོ་འཐྲུས་ཚང་གནང་བའྱི་ཞྩོར་ལ། 
རྒྱྱུན་ད་ུགདན་ས་ཆེན་པ ྩོ་འབས་སྤྲུངས་བླ ྩོ་གླྱིང་གྲྲྭ་ཚང་ད་ུ
བཞུགས་ནས་གདལུ་བ་བརྒྱ་ཕག་མང་པྩོར་གཞུང་ཆེན་
གྱི་འཆད་ཁྱིད་གནང་། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་བ ྩོད་འབྲུག་གང་
སར་མཛད་འཕྱིན་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱངས་དང་སྐྱྩོང་བཞྱིན་
པའྱི་མྲུར། ཨ་རྱི་དང་། ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡ་དང་། ཧྥ་རན་
སྱི། སྲུད་སྱི་སྩོགས་ནབུ་ཕྩོགས་ཁྲུལ་དང་། ཐ་ེཝན་དང་། 
སྱིང་ག་ྷཔྱིར། མ་ལ་ཤྱི་ཡ་སྩོགས་ཤར་གླྱིང་ཁྲུལ་གྱི་ཕྱིའྱི་
ཡྲུལ་གྲྲུ ་མང་པྩོ་ལ་གདན་ཞུ་ཕྲུལ་བ་བཞྱིན་ཕབེས་ནས་
མདྩོ་སགྔས་ཀྱི་ཆྩོས་འཁྩོར་རྒྱ་ཆེར་བསྐ ྩོར།

དགུང་ལྩོ་བརྒྱད་ཅྱུ་པ་རབ་བྱུང་བཅྱུ་བདནུ་པའྱི་སྤྱི་ལྩོ་ 
༢༠༡༦ ལྩོའྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་བ ྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་
མེད་པའྱི་དབྲུ ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས། དགའ་ལནྡ་ཁྱི་ཐྩོག་ ༡༠༣ པར་
བསྐ ྩོ་གཞག་གྱི་བཀའ་ཡྱིག་ཕག་རྟགས་ཕབེས་དྩོན་ལརྟ། 
སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ ཉྱིན་ དགའ་ལནྡ་ཚྩོགས་ཆེན་
དང་དགའ་ལནྡ་ཁྱི་ཐྩོག་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ད་ུདངྩོས་སྲུ་
དགའ་ལྡན་ཁྱི་པའྱི་ཁྱི་ལ་མངའ་གསྩོལ་གྱི་རྟནེ་འབལེ་
མཛད་སྒ ྩོ་ཚྩོགས་ཏ།ེ དགའ་ལནྡ་ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་
འབས་སྤྲུངས་ཕྲུ་ཁང་ཁམས་ཚན་ནས་སྤན་འདནེ་གྱིས། 
སྤ ྩོས་སྣ་ེདང་། གདགུས། རྒྱལ་མཚན་སྩོགས་མཆྩོད་
རས་སྣ་ཚྩོགས་ཀྱིས་ཕབེས་བསྲུ་གཟབ་རྒྱས་དང་བཅས་
ཏ་ེདགའ་ལནྡ་ཚྩོགས་ཆེན་འད་ུཁང་ད་ུཕབེས་བསྲུ་ལེགས་
གྲྲུབ་རསེ། གནས་གཟྱིགས་དང་ཐྲུགས་སྨ ྩོན། རྟནེ་གཙྩོ་
ཁག་ལ་སནྙ་ཤལ་ཕྲུལ་བ་དང་མཆྩོད་མེ་ཞལ་ཕ་ེསྩོགས་
གནང་གྲྲུབ་བསྟནུ། བཞུགས་ཁྱིར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་
པར་དགའ་ལནྡ་ཚྩོགས་ཆེན་གྱི་ལས་སྣ་ེཚྩོས་མཎལ་རྟནེ་
གསྲུམ་འདགེས་འབྲུལ་དང་སྐུ་མགྲྩོན་རྣམས་ལ་མཇལ་

ཁ་གནང་། སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགྲྩོན་ད་ུབ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛྲུགས་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་གཡྲུ་ཐྩོག་ཀརྨ་
དག་ེལེགས་མཆྩོག་དང་། ཤར་བང་གྱི་ཆྩོས་ར་ེརྣམ་
གཉྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དགེ་ལནྡ་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དགའ་
ལྡན་ཤར་རེ་གྲྲྭ་ཚང་གྱི ་མཁན་པྩོ་བང་ཆྱུབ་ཆྩོས་ལྡན་
མཆྩོག གདན་ས་ཆེན་པ ྩོ་གསྲུམ་གྱིས་གཙྩོས་པའྱི་དགྩོན་
སྡ་ེཁག་གྱི་མཁན་པྩོ། གཞན་ཡང་ལྷ ྩོ་སྤྱི་དབྲུས་གཞུང་
འབལེ་དང་གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚྩོགས་ཁག་གྱི ་སྐུ་
ཚབ་རྣམ་པ་བཅས་སེར་སྐྱ་མྱི ་དམངས་ཁྱི་ཕག་མ་ཟྱིན་
ཙམ་འདསུ་པའྱི་དབྲུས་སྲུ། ར་ེརྒྱལ་བ་གཉྱིས་པའྱི་རྒྱལ་
ཚབ་ཏུ། མྱི ་འཇྱིགས་སེངའེྱི་ཁྱི་ལ་ཞབས་སེན་འཁྩོར་
ལྩོའྱི་རེ་ཁ་མངྩོན་པར་འཁྩོད།

སབྐས་དརེ་དགའ་ལནྡ་ཁྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི ་བཀའ་དྱིན་རསེ་
དན་དང་བཀའ་དགྩོངས་ཚྱུལ་བཞྱིན་ལག་བསྟར་གནང་
སྟ་ེ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་༸སྐུ་ཚེ་ཡྲུན་ད་ུབརྟན་ཐབས་གནང་
དགྩོས་གལ་སྩོགས་བཀའ་སླ ྩོབ་གནང་། དགའ་ལནྡ་བ་ླ
སྤྱིར་ཁྱི་འདྩོན་མཛད་སྒ ྩོ་གྲྲུབ་པ་དང་། དགའ་ལནྡ་བ་ླ
སྤྱི་ནས་དགའ་ལནྡ་ཁྱི་ཐྩོག་ཁང་ད་ུརྟནེ་འབལེ་མཛད་སྒ ྩོ་
ཚྩོགས་གནང་། ད་ེམཚྱུངས་དགའ་ལནྡ་ཕྲུ་ཁང་ཁམས་
ཚན་དང་། དགའ་ལནྡ་ཤར་ར་ེགྲྲྭ་ཚང་བཅས་ལ་སྔ ྩོན་
འགྲྩོའྱི་མཛད་སྒ ྩོ་གནང་མ་ཟད། ཚེས་ ༦ ཉྱིན་དགའ་
ལནྡ་ཁྱི་ཐྩོག་ཁང་ད་ུདགའ་ལནྡ་ཁྱི་པ་གསར་རྙྱིང་གཉྱིས་
ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབྲུལ་ཞུས། གདན་སའྱི་སླ ྩོབ་
གཉརེ་བ་ཚྩོར་གཞུང་ཆེན་དཔ་ེའཁྱིད་རྒྱྱུན་གཏན་ཐྩོག ། 
སདྐ་དང་ཤ་མདྩོག་མྱི ་གཅྱིག་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཤར་ནབུ་
ཀྱི་སླ ྩོབ་མ་སྟ ྩོང་ཚྩོ་མང་པྩོར་འདྩོད་ཆྩོས་སྣ་ཚྩོགས་གནང་
མྲུས་སྲུ། གདལུ་བའྱི་བསྩོད་ནམས་ཀྱིས་མ་འདངས་པར་
ཡྲུན་རྱིང་བསྙུང་གཞྱི་ལྕྱི་བཞསེ་ཀྱིས་ཞབས་རྱིམ་དང་སནྨ་
བཅྩོས་སྩོགས་ཇྱི་ལརྟ་བས་རྲུང་མ་ཕན་པར། དགུང་ལྩོ་ག་
གཅྱིག་པ་རབ་བྱུང་བཅྱུ་བདནུ་པའྱི་མེ་བ་ཧ ྩོར་ཟླ་༢ ཚེས་ 
༢༥ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡  མཚན་མྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་  
༡༡།༤༥ ཐྩོག་ལྡྱི་ལྱིའྱི་སནྨ་ཁང་མཱསྱི་རྲུ་དགྩོངས་པ་ཞྱི་བར་
གཤེགས་པ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྙྱིང་བསྡསུ་སྩོ།།
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ནང་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་སླ ྩོབ་ཚན་
འཇྩོག་སྟངས་ཐད་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ནང་མཛད་འཕྱིན་
གལ་གནད་ཆེ་བ་ཁག་གཅྱིག་བསྐྱངས་གནང་མཛད། ད་ེ
ཡང་ཐྩོག་མར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་རྒྱྱུན་ལནྡ་སནྨ་པར་བསྟནེ་
གཏུགས་མཛད་པ་རྣམས་ཧ་ཅང་ལེགས་གྲྲུབ་བྱུང་རསེ།  
ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ས་ྔད ྩོ་ཐྩོག་མར་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་
ལྲུགས་ནང་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ནང་གྱི་གཤྱིས་རྒྱྱུད་དང་འབལེ་
བའྱི་བམས་པ་དང་བར་ེབ། ཆྩོག་ཤེས། བཟྩོད་བསན་
སྩོགས་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་ཆེད་རྒྱ་གར་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་
བསྟྱི་གནས་ཁང་  Tata Institute of Social Sciences 
ཞསེ་པའྱི་འགན་འཛྱིན་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་མྱི ་རྣམས་
ལ་མཇལ་ཁ་དང་གྩོང་གྱི ་གནད་ད ྩོན་ཐྩོག་གྩོ་བསྡུར་
སྦངས་བཤད་མཛད་སབྐས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།

ང་ཚྩོ ་འདྱིར་སྐད་ཆ་འད་ཆགས་པྩོ་ཤྩོད་རྒྱྱུ འྱི་ཆེད་ད་ུ
འཛྩོམས་པ་མ་རེད། ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོ་འཛྲུགས་སྐྲུན་ཡར་
རྒྱས་ཇྱི་ཙམ་མཐྩོན་པ ྩོར་སྩོན་ཐྲུབ་ཡྩོད་ཀང་མྱི ་ཕན་
ཚྱུན་གསྩོད་རེས་བཏང་རྒྱྱུས་མཚྩོན་ང་ཚྩོ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་ལ་

དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅྱིག་མྲུ་མཐྲུད་འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད།   
འྩོན་ཀང་བཟང་ཕྩོགས་ནས་རེ་བ་རྒྱག་ས་ཡྩོད་པ་ནྱི་ཚན་
རྱིག་པ་ཚྩོས་བརྟག་དཔྱད་བས་པ་བརྒྱྱུད་གཞྱི་རའྱི་མྱིའྱི་
ལནྷ་སྐྱསེ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ད་ེབམས་བར་ེལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ་ར་སྤྩོད་ཐྲུབ་ཡྩོད།  ངྩོས་ཀྱིས་གནས་ཚྱུལ་ད་ེགྩོ་མ་
ཐག་ང་ཚྩོས་འབད་བརྩོན་བདེ་པ་བརྒྱྱུ ད་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་
གཤྱིས་རྒྱྱུད་ལ་ལནྡ་པའྱི་གཞྱི་རའྱི་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་
ད་ེདག་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་ཐྲུབ་པ་འདགུ་བསམ་པའྱི་ངསེ་
པ་ལགྷ་པར་རྙདེ་བྱུང་།

ང་ཚྩོ ་ཆྱུང་བྱིས་པའྱི་སབྐས་གཙྩོ་ཆེ་བམས་བརསེ་སྐྱྩོང་
དགྩོས་པ་ཡྱིན་སྟབས་བྱིས་པའྱི་གནས་སབྐས་བམས་བར་ེ
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་རྱིམ་བཞྱིན་
ང་ཚྩོ་ལྩོ་ན་ཚྩོད་ཡར་རྒས་ནས་ཡྩོང་སབྐས་ཞེ་སངྡ་དང་
རེ་ད ྩོགས།  ཁག་དྩོག་སྩོགས་ཀྱིས་རྒྱྱུད་རླམས་པ་དང་། 
རྱིམ་བཞྱིན་ཁྩོང་ཁྩོ་དང་ང་རྒྱལ་ད་ེདག་མྱིའྱི་ལནྷ་སྐྱསེ་
ཡྱིན་པ་ལ་ྟབྲུ་དང་། ང་རྒྱལ་དསེ་རང་ཉྱིད་སྲུང་སྐྱྩོབ་བདེ་
མཁན་ཞྱིག་ལ་བལ་ྟརྒྱྱུའྱི་གྩོམས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ནས་དརེ་

སྐྱྩོན་ད་ུམ་བལ་ྟབར་ཡྩོན་ཏན་ད་ུབལ་ྟབཞྱིན་ཡྩོད།

འྩོན་ཀང་ཁྩོང་ཁྩོ་དང་ང་རྒྱལ་ལ་བདནེ་ཁ་སྦྱིན་པ་ཡྱིན་
ན་མཐར་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱྱུ ་ངསེ་པ་རེད། དངེ་
དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ནང་ད་ུནང་བཤྱིས་རྒྱྱུ ད་
དང་འབལེ་བའྱི་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་སྐ ྩོར་སདྐ་ཆ་ཤྩོད་
མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད།  བམས་བར་ེབརྩོད་སབྐས་སྤྱིར་
སྟངས་ལ་ྟབྲུར་བརྱི་བཞྱིན་ཡྩོད། སྩོལ་རྒྱྱུན་འགྲྩོ་སྟངས་
ལརྟ་བས་ན་ནང་གྱི་གཤྱིས་རྒྱྱུད་དང་འབལེ་བའྱི་བཟང་
པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་མཁན་ད་ེགཙྩོ་བ ྩོ་ཆྩོས་
ཕྩོགས་ཐྩོག་ནས་ཡྱི ན་ཡང་ད་ཆ་ཆྩོས་དང་ཤེས་ཡྩོན་
གཉྱིས་ལམ་སྩོ་སྩོར་ཕ་ེནས་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད།

འཛམ་གླྱིང་ནང་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབྲུམ་བདནུ་ཡྩོད་ཁྩོངས་
ནས་ཐེར་འབྲུམ་གཅྱིག་ཙམ་ཆྩོས་ལ་ཡྱི ད་ཆེས་མེད་
སྟབས་ཆྩོས་ལྲུགས་གཞྱི་རར་བཟྲུང་ནས་བཟང་སྤྩོད་སྤལེ་
དགྩོས་ན་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབྲུམ་གཅྱིག་ལ་སྙ ྩོབ་ཐབས་
བལ།  ཁྩོང་ཚྩོའང་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་
སྟབས་བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་ར་བ་ནང་གྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་མཐྩོར་
སྤལེ་དགྩོས་པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཆགས་ཡྩོད།

དརེ་བརྟནེ་ད་ཆ་ང་ཚྩོའྱི་རེ་བ་རྒྱག་ས་ནྱི་ཤེས་ཡྩོན་ཁྩོ་ན་
ལས་མེད། འྩོན་ཀང་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་
ནང་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ནང་གྱི ་བཤྱིས་རྒྱྱུ ད་དང་འབལེ་བའྱི་
བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་ཐད་མ་
འདང་པའྱི་ཆ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ཚན་རྱིག་པ་དང་ཤེས་ཡྩོན་
ཉམས་ཞྱིབ་པ། ད་ེབཞྱིན་སྤྱི་ཚྩོགས་ཞབས་ཞུ་བ་སྩོགས་
ཀྱི་མྩོང་ཚྩོར་གཅྱིག་མཚྱུངས་བྱུང་ཡྩོད་སྟབས། ང་ཚྩོས་
ཚྩོགས་པ་འདྱི་བཙྱུགས་ནས་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་
ལྲུགས་ནང་རྱིས་མེད་ཀྱི་བཟང་སྤྩོད་གྩོང་མཐྩོར་ཇྱི་ལརྟ་
གཏྩོང་དགྩོས་པའྱི་ཐད་སླ ྩོབ་ཚན་ཞྱིག་གཏན་འབབེས་
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ཡྩོང་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།   རྱིན་ཐང་ད་ེདག་ང་
ཚྩོའྱི་སེམས་ཚྩོར་དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་སྟབས་བླ ྩོའྱི་རྣམ་
གཞག་དང་བདེ་ལས་སྐ ྩོར་གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤལེ་ཐྲུབ་པ་དགྩོས་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད།

ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡྲུལ་འདྱིར་མཚྩོན་ན་ཞྱི་
གནས་དང་ལགྷ་མཐྩོང་སྩོགས་བླ ྩོའྱི་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་ལ་
གྩོ་རྟ ྩོགས་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པ ྩོ་ཡྩོད། རྣམ་གཞག་ད་ེདག་དངེ་
དསུ་འཛམ་གླྱིང་ནང་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡྩོད།  ང་ཚྩོ་
བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་རྒྱ་གར་ང་ཚྩོའྱི་བ་ླམ་དང་ང་ཚྩོ་རྒྱ་གར་གྱི་
སླ ྩོབ་མར་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད།  འྩོན་ཀང་དསུ་
ཚྩོད་རྱིམ་སྩོང་རསེ་བ་ླམས་རང་གྱི་གནའ་རབས་ལེགས་
བཤད་ད་ེདག་སྣང་མེད་ད་ུབཏང་ཡང་སླ ྩོབ་མས་བདག་པྩོ་
བརྒྱབ་ནས་བསདྡ་པ་རེད།

འྩོན་ཀང་ད་ཆ་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་མང་ཚྩོགས་ཁྩོད་
རྱིས་མེད་ཀྱི་ལམ་སྩོལ་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་སྤལེ་ཐྲུབ་པ་
བདེ་དགྩོས།  དཔརེ་ན་དངེ་དསུ་ར་རླྲུང་གྱི་རྣལ་འབྩོར་ 
Yoga དང་། དན་པ་ཉརེ་བཞག་ལ་ྟབྲུར་ཆྩོས་ཁས་ལེན་
མྱིན་ཚང་མས་ཐྲུན་མྩོང་གྱི་སླ ྩོབ་ཚན་ལ་ྟབྲུར་ངྩོས་འཛྱིན་
བདེ་བཞྱིན་པ་ལརྟ་བདེ་དགྩོས།

འདས་པའྱི་ལྩོ་ ༥༨ རྱིང་ངྩོས་ཀྱི་ལྲུས་པ ྩོ་འདྱི་རྒྱ་གར་
གྱི་འབས་དང་སན་མ་སྩོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་འཚྩོ ་ཡང་

བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་ན་ལེནའྜྱི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ཁངེས་ནས་
ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ལྲུས་སེམས་གང་གྱི་ཆ་ནས་ངྩོས་
རང་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་དན་བཞྱིན་འདགུ   
ད་ེའད་ཡྱིན་དསུ་ངྩོས་ཀྱིས། ང་ཚྩོ་རྒྱ་གར་བ་ཚྩོས་གནའ་
རབས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་སླར་གསྩོ་བདེ་དགྩོས་
འདགུ ཅསེ་བརྩོད་ཆྩོག་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་རེད། ཅསེ་
ཞལ་ཤྩོབ་མཛད་རསེ་མྲུ་མཐྲུད་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།

མྱིས་བཟྩོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་མྱིས་སེལ་དགྩོས་པ་
ཆྩོས་ཉྱིད་རེད།  དམག་ཁྲུག་ནྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བྱུང་རབས་
ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་རེད། ཅསེ་ཡྱིན་ཤག་བདེ་ནས་

བསདྡ་པ་འདྱི་ཙམ་གྱིས་མྱི ་ཆྩོག  མྱི་གསྩོད་ཁག་སྦྩོར་
སྲུ་ལའང་མྱི ་འདྩོད།  རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་གཞྱི་བཅྩོལ་ནས་
བམས་བརའེྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་མཐྩོར་བཏང་དགྩོས་སྟབས་
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ལེགས་བཤད་ཐྩོག་ནས་བདེ་ཐྲུབ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་ངྩོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བརྟན་པ ྩོ་ཡྩོད། ངྩོས་རང་
རྱིག་པ་ཏ ྩོག་ཙམ་དྲུང་པ ྩོ་ཡྩོད།  འྩོན་ཀང་ངྩོས་ཀྱི་རྱིག་
པ་ད་ེདག་ངྩོ་ཐྩོག་ལག་ལེན་ད ྩོན་འཁྱྩོལ་ཡྩོང་བར་ཁྱདེ་
རྣམ་པའྱི་རྩོགས་པ་དགྩོས།  ངྩོས་རང་ད་ཆ་ལྩོ་ ༨༢ 
ལ་བསླབེས་པར་བརྟནེ་དསུ་ཚྩོད་རྱིང་པ ྩོ་མེད་སྟབས་ད་ལ་ྟ
ནས་ང་ཚྩོས་འགྩོ་ཞྱིག་འཛྲུགས་ཐྲུབ་དགྩོས།

ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། ཉྱིན་གུང་ལགྗས་སྨྱིན་གྲྲུབ་རསེ་
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་
ཞསེ་པ་དརེ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྱིན་བསྐྱངས་ནས་ཨེམ་
ཨེལ་སྩོན་སྡྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་ 
Professor ML Sondhi Prize for International 

Politics འབྲུལ་བཞསེ་མཛད་ཡྩོད་པ་བཅས།།
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་གཟངེས་རྟགས་ཕྲུལ་བ་དསེ་གཟངེས་རྟགས་ཀྱི་མཚན་སནྙ་ལ་ཚྱུར་
ཕན་ཐྩོགས་བྱུང་ཡྩོད།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་
ས་ྔད ྩོར་ཐྩོག་མར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཊ་ཊ་སྤྱི་ཚྩོགས་
ཚན་རྱིག་ཉམས་ཞྱིབ་ཚན་པའྱི་འབལེ་ཡྩོད་ལས་བདེ་
རྣམས་ལ་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ནང་ད་ུནང་གྱི་
གཤྱིས་རྒྱྱུ ད་དང་འབལེ་བའྱི་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་
མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་སླ ྩོབ་ཚན་འཇྩོག་སྟངས་ཐད་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ།

ཉྱིན་གུང་ལགྗས་སྨྱིན་གྲྲུབ་བསྟནུ་རྒྱ་གར་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་
དཔྩོན་སྐ་ུཞབས་ཨེམ་ཨེལ་སྩོན་དྷྱིའྱི་ Professor ML 

Sondhi Prize for International Politics རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཆེ་བསྟ ྩོད་གཟངེས་རྟགས།  ཞསེ་པ་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་འབྲུལ་ལམ་
ཞུས།

ད་ེཡང་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི ་གསར་པའྱི་ནང་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་ India International Cen-

ter ཞསེ་པའྱི་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་གྱི་ཤེས་ལནྡ་མྱི ་སྣ་
གྲགས་ཅན་དང་ཆབ་སྱིད་པ།  ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་

ཁག་གཅྱིག་གྱི་གནད་ཡྩོད་མྱི ་སྣ། བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་
བ་སྩོགས་འད་ུའཛྩོམས་སབྐས།   ཐྩོག་མར་གཙྱུག་
ལག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་སྐུ་ཞབས་སྩོན་དྷྱི་དམ་པའྱི་ལྕམ་སྐུ་མ་
ད་ུརྱི་སན་ཏ་ནམ་སྩོན་དྷྱི་ Mrs Madhuri Santanam 

Sondhi ལགས་ཀྱིས་ངྩོ་སྤྩོད་ཀྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་
སབྐས།   གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་སྐ་ུཞབས་སྩོན་དྷྱི་ 

Prof ML Sondhi དམ་པ་ཁྩོང་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་ཏུ་
བསྐ ྩོ་གཞག་གནང་རསེ་ཐྩོག་མར་ཅེག་ཡྲུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་
པ་རཱག་ Prague ནང་གནས་སྤ ྩོས་གནང་རསེ་འཛམ་
གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚྩོགས་སྲུ་གནས་སྤ ྩོ་བསྐ ྩོ་གཞག་
གནང་ཡྩོད་སྐ ྩོར་དང་།

དམ་པ་ཁྩོང་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚྩོགས་སྲུ ་
ཕག་ལས་གནང་རྱིང་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༠ ནང་འཁལེ་ཞྱིང་། 
བྩོད་ད ྩོན་སྐ ྩོར་རྒྱལ་ཚྩོགས་སྩོགས་ནང་བགྲྩོ་གླངེ་གནང་
སབྐས་ད ྩོ་སྣང་ཆེན་པ ྩོས་གསན་འཇྩོག་གནང་མྩོང་ཡྩོད་པ་
མ་ཟད། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༢ ལྩོར་བ ྩོད་རང་སྱིད་རང་སྐྱྩོང་།  
Tibet-Swaraj Committee ཞསེ་པའྱི་ཚྩོགས་པ་གསར་
འཛྲུགས་གནང་བ་དང་། ཕྱིས་སྲུ་དམ་པ་ཁྩོང་གྱིས་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི ་སྐུ་ཚབ་ཐྩོག་ན ྩོ་སྦལེ་ཞྱི ་བདའེྱི་གཟངེས་
རྟགས་བཞེས་མཁན་གྱི་མཚན་གཞུང་ནང་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི ་མཚན་བདམས་
གནང་བ་དང་།

ལྷག་པར་དམ་པ་ཁྩོང་གྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །17

མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཅེག་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
སྱིད་འཛྱིན་དམ་པ་སྐ་ུཞབས་ཝ་སྱི་ལབ་ཧ་ཝལེ་ Vaclav 

Havel མཆྩོག་ངྩོ་སྤྩོད་ཞུས་པ་མ་ཟད། མགྩོན་པ ྩོ་གང་
ཉྱིད་མཆྩོག་ཨྱི ་སྱི་རེལ་ Israel ཡྲུལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་
ཐྩོག་མ་གྩོ་སྒྱིག་ཞུ་མཁན་གཙྩོ་གྲས་ཡྱིན་སྐ ྩོར་སྩོགས་ངྩོ་
སྤྩོད་ཞུས།

ཕྩོགས་མཚྱུངས་ལམྕ་སྐ་ུམཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་བཙན་བྩོལ་བ་རྣམས་
ལ་ཡང་དག་པའྱི་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་བཟང་གསྩོལ་སྩལ་
མཛད་པ་དང་། མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་འགྲྩོ་བ་
མྱིར་རང་བཞྱིན་ལནྷ་སྐྱསེ་སྲུ ་ཡྩོད་པའྱི་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་
ཐང་བམས་པ་དང་བརེ་བ་སྩོགས་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་
ཐབས་ཆེད་ཐྲུགས་བརྩོན་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་པ། ད་ེ
བཞྱིན་ཚན་རྱིག་དང་ནང་ཆྩོས་དབར་གྱི་འབལེ་བ་གྩོང་
མཐྩོར་གཏྩོང་ཐབས་མཛད་བཞྱིན་པའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་
མཛད་ཁྲུར་རྣམས་ལ་ཡྱི ་རངས་བསྔགས་བརྩོད་རྒྱ་ཆེ་
ཞུས།

ད་ེརེས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་མངྩོན་བསྟ ྩོད་ཀྱི་ཚྱི གས་
བརྩོད་སྒྩོགས་སྦང་ཞུ་ཆེད་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་སྩོན་
དྷྱི་ ML Sondhi དམ་པ་ཁྩོང་གྱི་སས་ཝྱི་ཝཀ་ཨ་
ནནྡ་ Vivekanand ལགས་ཀྱིས།  སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འདྩོན་གནང་
མཛད་པའྱི་ཞྱི་བའྱི་ད ྩོན་ཚན་ལ་ྔགཞྱི་རར་བཟྲུང་ནས་བྩོད་
ཀྱི་གནད་ད ྩོན་སེལ་བ་བརྒྱྱུ ད་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་ཀྱི་
དབར་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་བ ྩོད་འཛྲུགས་སྐྲུན་མཛད་ཐབས་
དང་སྦྲགས།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ད་ེགནའ་ས་ྔམྩོ་
ནས་རྒྱ་ཁྩོངས་ཡྱིན་པ་བསྒྲུབ་རྒྱྱུའྱི་གཡྩོ་བྱུས་ལ་གདྩོང་
ལེན་མཛད་བཞྱིན་པ་སྩོགས་མཁས་མཛངས་ལནྡ་པའྱི་
མཛད་རསེ་ལ་ཆེ་བསྟ ྩོད་རྒྱ་ཆེ་ཞུས།

ཕྩོགས་མཚྱུངས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི ་ཕྱི ་སྱིད་དྲུང་ཆེ་
ཟྲུར་པ་སྐ་ུཞབས་ལ་ལྱིཏ་མན་སྱིང་ Lalit Mansingh 

མཆྩོག་གྱིས་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་དམ་པ་ཁྩོང་གྱིས་
བ ྩོད་ད ྩོན་ལ་ཡྲུན་རྱིང་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་སྐ ྩོར་སྩོགས་ངྩོ་

སྤྩོད་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
༸སྐ་ུཚེ་ཡྲུན་ད་ུབརྟན་པ་དང་། ༸སྐའུྱི་འཕ ྩོད་བཞསེ་སརྔ་
རྒྱྱུན་ལརྟ་གསལ་ཐང་ཐྩོག་བ ྩོད་མྱིའྱི་མགྩོན་དཔྲུང་དམ་
པར་བཞུགས་སྲུ་གསྩོལ་ཆེད་སྨ ྩོན་འདནུ་ཤུགས་དག་དང་
བཅས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་སྩོལ་རྒྱྱུན་གྩོས་གཟན་འབྲུལ་
ལམ་ཞུས་པ་མ་ཟད། ལམྕ་སྐ་ུམ་ད་ུརྱི་སྩོན་དྷྱི་ Mrs Son-

dhi མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་གཟངེས་རྟགས་
འབྲུལ་ལམ་ཞུས།

སབྐས་དརེ་སྐུ་མགྲྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་རྒྱ་གར་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་
མའྱི་འཐྲུས་མྱི ་ཟྲུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཨ་རྲུན་ཤྩོ་རྱི་ Arun 

Shourie མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་ད ྩོན། སྤྱིར་སྟངས་
གཟེངས་རྟགས་འབྲུལ་སྐབས་གཟེངས་རྟགས་ཐྩོབ་
མཁན་གྱི་མཚན་སནྙ་གྲགས་ཆེ་རྲུ་འགྲྩོ་རྒྱྱུར་ཕན་ཐྩོགས་
ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཆྩོས་ཉྱིད་ལ་ྟབྲུ་ཡྱིན་ཡང་ཐངེས་འདྱིར་
གཟངེས་རྟགས་བཞེས་གནང་མཛད་མཁན་༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་ཡྱི ན་སྟབས་
གཟངེས་རྟགས་ཀྱི་མཚན་སནྙ་ལ་ཚྱུར་ཕན་ཐྩོགས་བྱུང་
ཡྩོད། ད་ེའད་བྱུང་བ་ཧ་ཅང་དཀྩོན་པ ྩོ་རེད། ཅསེ་དང་། 
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཟང་སྤྩོད་གྩོང་སྤལེ་གཏྩོང་
གནང་མཛད་བཞྱིན་པའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་བཟང་ད་ེ
ཉྱིད་མེས་པ ྩོ་དམ་པ་གཱན་དྷྱི་དང་མཚྱུངས་ཚྱུལ།

ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ནྱིའྲུ ་ཡྩོག་དསུ་བབ་གསར་འགྩོད་པ་
ཞྱིག་གྱིས་སབྐས་ཤྱིག་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ནང་དཀའ་ངལ་ད་ེལྟ་བྲུ ་ཞྱིག་བཟྩོས་
ཡང་སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་༸ཞལ་འཛྲུམ་མདངས་དང་བཅས་
ཐྲུགས་དགསེ་ཚྩོར་གྱི་རྣམ་པ་དསུ་རྟག་ཏུ་ཡྩོད་པ་དརེ་
རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡྱིན་སྐ ྩོར་དྱི་བ་ཞུས་པར། ༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ནང་འཕྩོག་
བཅྩོམ་ད་ེཙམ་མང་པྩོ་བས་ཟྱིན་སྟབས་ད་དངུ་ངྩོས་ཀྱི་
སེམས་ནང་གྱི་ཞྱི་བད་ེད་ེཡང་འཁྱརེ་འཇྲུག་འདྩོད་མེད། 
ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས། ད་ེརསེ་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད་པ་བཅས།།



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 18

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་གཟངེས་རྟགས་མཛད་སྒ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

 ༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་
རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཨེམ་ཨེལ་སྩོན་དྷྱིའྱི་ Professor ML 

Sondhi Prize for International Politics རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཆེ་བསྟ ྩོད་གཟངེས་རྟགས་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་
ཡྩོད། སབྐས་དརེ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ཐྲུགས་
དགེས་ཚྩོར་ཆེན་པ ྩོས་གཟངེས་རྟགས་དགེས་བཞེས་
མཛད་པ་དང་སྦྲགས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།

ངྩོས་ཀྱིས་དསུ་རྒྱྱུ ན་བར་ེབའྱི་སྤྲུན་མཆེད་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམ་པ། 
ཞེས་འཚམས་འདྱི་དང་སྦྲགས་སྐད་ཆ་འགྩོ་འཛྲུགས་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན་ང་ཚྩོ་ཚང་མ་
འགྲྩོ་བ་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་རེད། དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་ང་
ཚྩོ ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པའྱི་འད་ུཤེས་ད་ེ
ངྩོས་འཛྱིན་བདེ་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། མྱི ་གཞན་ལརྟ་
ངྩོས་རང་ཉྱིད་ཀང་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ངྩོས་ནས་བད་ེབ་
འདྩོད་ལ་སྡུག་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན། 
ཕྩོགས་མཚྱུངས་ང་ཚྩོ་ཚང་མས་བད་ེབ་འདྩོད་ཀང་བད་ེ
བ་ཐྩོབ་རྒྱྱུ འྱི་ཚབ་ཏུ་མྱི ་འདྩོད་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་ཐྩོག་ཏུ་
འབབ་བཞྱིན་ཡྩོད། དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ཕལ་མྩོ་ཆེ་ང་
རང་ཚྩོ་མྱིས་བཟྩོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡྱིན། འྩོན་
ཀང་རེ་བ་བཟང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ནྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་
བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ནས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ལནྷ་སྐྱསེ་ཀྱི་རང་

བཞྱིན་ད་ེབམས་བར་ེལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ར་སྤྩོད་གསལ་
རྟ ྩོགས་ཐྲུབ་ཡྩོད། གཞྱི་ར་ད་ེལ་བཞག་ནས་གལ་ཏ་ེང་
ཚྩོས་ད་ལ་ྟནས་འབད་བརྩོན་བདེ་པ་ཡྱིན་ན་དསུ་རབས་
འདྱིའྱི་མཇྲུག་ཙམ་ལ་ང་ཚྩོས་འཛམ་གླྱིང་ཕན་བྲུ་ཞྱི་བད་ེ
ཆེ་བ་ཞྱིག་སྐྲུན་ཐྲུབ།

ངྩོས་ཀྱིས་ཡྲུ ་རྩོབ་སྤྱི་མཐྲུན་ཚྩོགས་པའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ 
European Union ལ་ཡྱི ་རངས་བསགྔས་བརྩོད་ཧ་ཅང་
ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ལྩོ་ངྩོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པྩོའྱི་རྱིང་རྒྱལ་ཞནེ་
རྱིང་ལྲུགས་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚྱུན་
གྱི་བདག་དབང་ཐད་ཕན་ཚྱུན་འཁྲུག་རྩོད་དང་དམག་
བརྒྱབ་རསེ་མཐར་སྤྱིའྱི་ཁ་ེཕན་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་སྒརེ་བླ ྩོས་
བཏང་ནས་སྒྱིག་འཛྲུགས་ད་ེའད་ཞྱིག་བཙྱུགས་པ་རེད། 
གལ་ཏ་ེད་ེལྟ་བྲུའྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་ནང་ལག་

བསྟར་ཐྲུབ་ཡྩོད་ཚེ་ད་ཚྩོད་རྙ ྩོག་གྲ་ཧ་ཅང་ཉུང་ད་ུཕྱིན་
ཡྩོད། དམག་གྱི་ལག་ཆ་ཉ ྩོ་རྒྱྱུའྱི་ཚབ་ཏུ་གལ་ཏ་ེརྩོགས་
དངྲུལ་ད་ེདག་སྩོ་ནམ་དང་ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་བདེ་སྤྩོད་
བཏང་ཐྲུབ་ཡྩོད་ན་དག་ེམཚན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་བྱུང་ངསེ། 
ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ས་ཧ་ར་
བ་ེཐང་ Sahara Desert ཆེན་པ ྩོར་ཉྱི་འྩོད་གླ ྩོག་ཤུགས་
བཙྱུགས་ནས་སྔ ྩོ་ཚལ་སྩོགས་འདབེས་ལས་ཐྲུབ་པ་ཡྱིན་
ན་ཕན་ཐྩོགས་ཧ་ཅང་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པའྱི་སྐ ྩོར་དང་།

གཞན་ཡང་བམས་བར་ེགྩོང་སྤལེ་ཐྩོག་ནས་གཞན་ཙམ་
མ་ཟད། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྲུས་པ ྩོའྱི་འཕ ྩོད་བསྟནེ་ལའང་
ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། ལགྷ་
པར་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་སྐ་ུཞབས་སྩོན་དྷྱི་ Prof 

Sondhi དམ་པ་མཆྩོག་ཁྩོང་བ ྩོད་ད ྩོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་
གནང་བ་ད་ེབདནེ་པར་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་བ་ཞྱིག་ལ་ངྩོས་
འཛྱིན་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་ད་ུདསུ་
རབས་ ༨ ཙམ་ནས་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོ་རྒྱ་གར་ནས་
གདན་དངས་ནས་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་བ ྩོད་
པ་ཚྩོས་ལྩོ་ངྩོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པྩོའྱི་རྱིང་གཅསེ་ཉར་བས་
ནས་བསདྡ་པ་དང་། རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་ལ་སླ ྩོབ་གཉརེ་
མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་དགྩོས་ན་ལྩོ་ངྩོ་ ༢༠།༣༠ རྱིང་
སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་དགྩོས་པའྱི་སྐ ྩོར་སྩོགས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། 
ད་ེརསེ་ཚྩོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཀྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་
མཛད་ཡྩོད་པ་བཅས།།



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །19

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་ལམ་སྟ ྩོན་འྩོག་རྒྱ་གར་དང་ཕྱི་རྒྱལ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་སྩོགས་ནང་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་
ལམ་ནས་བཟང་སྤྩོད་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ལས་འཆར་བང་སྒྱིག་བཞྱིན་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་
རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་འགྲྩོ་བ་མྱི ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀུན་ལ་
ཐྲུན་མྩོང་ད་ུདགྩོས་མཁྩོ་ཆེ་བའྱི་ནང་གྱི་གཤྱིས་རྒྱྱུད་དང་
འབལེ་བའྱི་བཟང་པ ྩོའྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་ཆེད་
ད་ུདམྱིགས་ནས་བཙྱུགས་པའྱི་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་མྱི ་
རྣམས་ལནྷ་འཛྩོམས་ཐྩོག སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཇྱི ་ལྟར་གདན་ཞུའྱི་གསྩོལ་
འདབེས་ཞུ་ད ྩོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་
མཛད་ནས་ཚྩོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་ཐྲུགས་དགསེ་ཚྩོར་ཆེན་
པ ྩོས་བསྔགས་བརྩོད་དང་སྦྲགས་ལམ་སྟ ྩོན་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ།

ད་ེཡང་ཚྩོགས་ཁང་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་སྐབས་སྐུ་
ཞབས་ཨ་ནལ་ཇྱིཏ་སྱིང་ Analjit Singh ལགས་དང་
ཁྩོང་གྱི་སས་སྐ་ུཞབས་ཝྱིར་ Vir ལགས་བཅས་ཀྱིས་
ཕབེས་བསྲུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། ད་ེརསེ་ཐྩོག་
མར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེམཛད་
རསེ་བ ྩོད་ཀྱི་དཔ་ེམཛྩོད་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་དག་ེབཤེས་
ལྷག་ར ྩོར་ལགས་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་གཙྩོ ་སྐྱྩོང་འྩོག་ཤེས་
ཡྩོན་བསྟྱི་གནས་ཁང་དྲུག་གྱི ་སྐུ་ཚབ་འཐྲུས་མྱིས་ཤེས་
ཡྩོན་སླ ྩོབ་ཚན་ནང་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་འཇྩོག་སྟངས་
ཐད་སླ ྩོབ་ཚན་གཏན་འབབེས་གནང་སྟངས་སྐ ྩོར་སྙན་
སྒྩོན་ཞུས།

ད་ེཡང་ཨ་རྱིའྱི་ཨེ་མྩོ་རྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་ Emory 

University  སླ ྩོབ་དཔྩོན་དག་ེབཤེས་བླ ྩོ་བཟང་བསྟན་
འཛྱིན་ན་ེགྱི་ལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཁྲུལ་དརེ་འདྱི་
ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་ཆྱིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྱིན་བསྐྱངས་
སྐབས་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི ་སླ ྩོབ་ཚན་གྩོ་སྒྱིག་གནང་རྒྱྱུ འྱི་
ལས་འཆར་བང་སྒྱིག་བཞྱིན་པའྱི་སྐ ྩོར་དང་།  ཕྩོགས་
མཚྱུངས་རྒྱ་གར་མེ་ར་ཊྱི་ Meerut གྲྩོང་ཁྱརེ་ནང་རྟནེ་

གཞྱི་བས་པའྱི་ཨ་ཡྲུར་རྒྱན་ནྱས་ Ayurgyan Nyas 

ཞསེ་པའྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི་སྐ་ུཚབ་ལམྕ་སྐ་ུཌྱིབ་ཏྱི་གུ་ལ་ཱ
ཏྱི་ Ms Deepti Gulati ལགས་ཀྱིས།  རྒྱ་གར་ནང་
རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་སེམས་དང་སྩོག་ Mind and Life 

གྱི་བསྟྱི་གནས་ཁང་གྱི ་ལས་གཞྱི་ཁག་ལག་བསྟར་ད ྩོན་
འཁྱྩོལ་ཡྩོང་ཐབས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་།  བཟང་
སྤྩོད་ཀྱི་སླ ྩོབ་ཚན་འཇྩོག་སྟངས་ཐད་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་ཟབ་
སྦྩོང་གཉྱིས་གྩོ་སྒྱིག་གནང་འཆར་ཡྩོད་པ་དང་། སླ ྩོབ་
ཚན་ད་ེདག་རྒྱ་གར་གྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་བརྒྱད་ཀྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་དགུའྱི་
ནང་ལག་བསྟར་གནང་ཆེད་གྲ་སྒྱིག་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་
སྐ ྩོར་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས།

གཞན་ཡང་ཊ་ཊ་སྤྱི་ཚྩོགས་ཚན་རྱིག་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་བསྟྱི་
གནས་ཁང་ Tata Institute for Social Sciences གྱི་
ངསེ་སྟ ྩོན་པ་སྐ་ུཞབས་ཨེ་སྱི་པ་ར་ཤུ་ར་མན་ S Para-

suraman ལགས་ཀྱི་ ཚབ་ཏུ་ལས་བདེ་གཉྱིས་ཕབེས་
པ་ཁྩོང་གཉྱིས་ནས་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་སླ ྩོབ་ཚན་ནང་རྱིས་མེད་
ཀྱི་བཟང་སྤྩོད་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ལས་འཆར་དང་

འབལེ་ནས་སླ ྩོབ་ཚན་གཏན་འབབེས་གནང་སྟངས་སྐ ྩོར་
སནྙ་སྒྩོན་ཞུས།

ད་ེབཞྱིན་མཐྩོ་རྱིམ་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཉམས་ཞྱིབ་
ཚན་པའྱི་ Centre for Policy Research in Higher 

Education འབྲུམ་རམས་པ་ལམྕ་སྐ་ུནྱི་དྱི་ས་བརྷ་ཝལ་  
Dr Nidhi Sabharwal ལགས་ཀྱིས།  གུ་ཡངས་དང་
འད་མཉམ།  འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་བཟང་
སྤྩོད་སྩོགས་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་སླ ྩོབ་ཚན་གཏན་འབབེས་
གནང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད།  སླ ྩོབ་ཚན་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༨ 
ནང་གྲ་སྒྱིག་ལེགས་གྲྲུབ་ཟྱིན་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས།

ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཝ་སནྟ་ཝ་ེལྱི ་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་ངསེ་སྟ ྩོན་པ་ Di-

rector of Vasant Valley School སྐ་ུཞབས་ཨ་རྲུན་ཀ་
པྲུར་ Arun Kapur ལགས་ཀྱིས་ཞྱི་བད་ེགྩོང་སྤལེ་བསྟྱི་
གནས་ཁང་  Centre for Escalation of Peace  གྱི་
ལམ་སྟ ྩོན་འྩོག་ཤེས་ཡྩོན་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་མྱིན་པར་སླ ྩོབ་ཕྲུག་
རྣམས་ལ་ཕྩོགས་ཡྩོངས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 20

ཐབས་གནང་བཞྱིན་པ་དང་།  གནང་ཕྩོགས་ད་ེཡང་
སྩོག་ཆགས་འཕལེ་རྱིམ་གྱི་འགྲྩོ་སྟངས་དང་གླྲུ་གཞས། 
རང་བཙན་འཐབ་རྩོད་སྐ ྩོར་སྩོགས་སླ ྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་
གྩོ་རྟ ྩོགས་དང་སླ ྩོབ་གསྩོ་སྤད་པ་བརྒྱྱུད་བཟང་སྤྩོད་གྩོང་
མཐྩོར་གཏྩོང་ཐབས་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས།

མཐར་ལྡྱི་ལྱི ་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་ University of 

Delhi གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ལམྕ་སྐ་ུམྱི ་ནག་ཤྱི་ཐ་པན་ 
Prof Meenakshi Thapan ལགས་ཀྱིས་དངེ་དསུ་ཤེས་
ཡྩོན་དང་བཟང་སྤྩོད་སྐ ྩོར་གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤལེ་ཆེད། རྱི་ཤྱི ་
ཝལེ་ལེ་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ Rishi Valley School དང་ལནྷ་ལས་
འགུལ་ཇྱི་ལྟར་སྤལེ་བཞྱིན་པའྱི་སྐ ྩོར་སྙན་སྒྩོན་ཞུ་ད ྩོན།  
སྤྱིར་དགེ་རྒན་ནྱི་སླ ྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་མྱི ་ཚེའྱི་ལམ་སྟ ྩོན་
གནང་མཁན་དང་སྣ་ེཁྱིད་མཁན་གཙྩོ་བ ྩོ་ཡྱིན་ཡང་། རྒྱ་
གར་ནང་ད་ུདགེ་རྒན་གྱི་གནས་བབ་ལ་དགེ་རྒན་རང་
ཉྱིད་ཀྱིས་མཐྩོང་ཆྱུང་གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་པའྱི་ཚྩོར་སྣང་
བྱུང་སྐ ྩོར་སྩོགས་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས་གྲྲུབ་མཚམས།  དག་ེ
བཤེས་ལགྷ་ར ྩོར་ལགས་ཀྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁྲུངས་དང་ཆྩོས་རྱིག་ལས་ཁྲུངས་གཉྱིས་
ནས་ལས་གཞྱི་ད་ེདག་ཐད་ད ྩོ་སྣང་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་གནང་
བཞྱིན་པ་མ་ཟད།  ཤེས་རྱིག་དང་ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་
བཅས་ལནྷ་ཞུགས་གནང་ཡྩོད་སྟབས་ལས་གཞྱི་ད་ེདག་
ཐྩོག་འབལེ་ཡྩོད་བཀའ་བླ ྩོན་རྣམ་པས་ལས་བསྡ ྩོམས་སནྙ་
སྒྩོན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་སནྙ་སེང་ཞུས། ད་ེནས་གསྩོལ་ཇའྱི་
བར་སེང་རསེ་སརླ་ཡང་འཛྩོམས་སབྐས་ལས་བསྡ ྩོམས་

མྲུ་མཐྲུད་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས།

 མཐར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། 
དང་ཐྩོག་ངྩོས་རང་འདྱི་ག་བསྟྱི་གནས་ཁང་འད་མྱིན་
གྱིས་རྩོམ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་ད ྩོན་ལ་ཧ་ཅང་སེམས་འགུལ་
ཐབེས་བྱུང་།  ཁྱདེ་ཚྩོའྱི་ལས་འཆར་གང་སྒྱིག་པ་ད་ེ
དག་ལ་དགའ་ལནྡ་ཕ ྩོ་བང་ནས་ངསེ་པར་ད་ུདག་ཐརེ་ཞུ་
དགྩོས་པ་གང་ཡང་མཐྩོང་གྱི་མྱི ་འདགུ  མཁས་དབང་
ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ས་གནས་སྲུ ་ཕབེས་ནས་ལས་འཆར་
ལ་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་མཐར་ཁྱདེ་ཚྩོའྱི་ལས་དྩོན་ཐྩོག་
ལས་བསྡ ྩོམས་ལ་ྟབྲུ་ཞྱིག་བྱུང་ན་དསེ་འཐྲུས།

དངེ་སྐབས་ང་ཚྩོར་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་
པྩོ་ཞྱིག་གཞྱི་རའྱི་མྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ལནྷ་སྐྱསེ་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོ་
དང་རྣམ་དཔྱྩོད་ཀྱི་མ་འདང་བར་བརྟནེ་ད་ཆ་ང་ཚྩོས་
ཤེས་ཡྩོན་སྤྩོད་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཐྩོག་བསམ་བླ ྩོ་

གཏྩོང་དགྩོས། དངྲུལ་དང་དབང་ཆ་ཇྱི་ལརྟ་བཟྩོ་དགྩོས་
པའྱི་ཐྩོག་ལ་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་ནས་བསདྡ་པ་ཡྱིན་ན་དསེ་
འདང་རྒྱྱུ ་མེད། ད་ེལས་གལ་ཆེ་བ་ནྱི་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་
གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་ཐྩོག་ནས་ང་ཚྩོ་ཚང་མ་འགྲྩོ་བ་
མྱི ་རྱིགས་ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་ཁྩོངས་སྲུ་གཏྩོགས་པ་ཡྱིན་
བསམ་པའྱི་ཀུན་སླ ྩོང་ད་ེགྩོང་སྤལེ་གཏྩོང་དགྩོས་པ་ཡྱིན།

སེམས་ཅན་གཞན་གྱིས་དམག་འཁྲུག་སླ ྩོང་གྱི ་མ་རེད། 
དམག་འཁྲུག་སླ ྩོང་མཁན་མྱི ་ཁྩོ་ན་ཡྱིན།  གཞྱི་རའྱི་མྱིའྱི་
ལནྷ་སྐྱསེ་རང་བཞྱིན་ད་ེཞ་ེསངྡ་དང་ཁྩོང་ཁྩོའྱི་རང་བཞྱིན་
ཡྱིན་ན་རེ་བ་ད་ེཙམ་མེད། ད་ལའྟྱི་དསུ་སབྐས་འདྱིར་ང་
ཚྩོར་མ་འདང་བའྱི་ཆ་ནྱི་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་
གཅྱིག་པ ྩོས་འདང་གྱི་མེད།  དརེ་བརྟནེ་ལམ་ལྲུགས་
དརེ་འགྱུར་བ་གཏྩོང་ཆེད་ཁྱདེ་རྣམ་པས་དའེྱི་ཐྩོག་ལས་
འགུལ་སྤལེ་བཞྱིན་པ་འདྱིར་ངྩོས་རང་ངྩོ་མཚར་སྐྱ་ེབྱུང་། 
ལས་འཆར་ད་ེདག་བལེ་ཟྱིང་ངང་ཚར་དགྩོས་པ་ད་ེའད་
ར་བ་ནས་མེད།   མྲུ་མཐྲུད་ནས་ལས་འཆར་སྤལེ་
དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད།

ངྩོས་རང་ད་ེསྔ་ཨ་རྱིར་བསྐྱྩོད་སྐབས་གྲྩོང་ཁྱེར་ཁག་
གཅྱིག་ལ་བམས་བརའེྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་དང་། སེམས་བཟང་
གྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ། ཞསེ་མྱིང་བཏགས་ནས་ལས་འགུལ་སྤལེ་
བ་མཐྩོང་བྱུང་། གྲྩོང་ཁྱརེ་ད་ེདག་གྱི་གྲྩོང་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་
པ་ཚྩོའང་ངྩོས་ཀྱིས་ངྩོ་ཤེས་བྱུང་། ཁྩོང་ཚྩོས་བམས་བར་ེ
དང་སེམས་པ་བཟང་པྩོ་བདེ་རྒྱྱུ ་དང་འབལེ་བའྱི་ལས་
གཞྱི་ཁག་གཅྱིག་གྩོ་སྒྱིག་གནང་འདགུ  ལས་གཞྱི་དའེྱི་
ནང་དངྩོས་སྲུ་ཞུགས་མཁན་སླ ྩོབ་ཕྲུག་སྩོགས་ལ་ཤུགས་
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རྐྱནེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་འཐབེས་པ་བྱུང་འདགུ   དརེ་
བརྟནེ་ལས་གཞྱི་དའེྱི་གྲྲུབ་འབས་གང་ཐྩོན་པའྱི་སྐ ྩོར་ལ་
ཁྱདེ་ཚྩོས་ད ྩོ་སྣང་གནང་ཐྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོང་
ངསེ་ཡྱིན། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད།  མགྩོན་
པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའྱི་སྩོལ་རྒྱྱུན་གྱི་ལེགས་བཤད་སརླ་གསྩོ་ཡྩོང་ཐབས་
སདླ་ཐྲུགས་བརྩོན་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་དང་། ལགྷ་
པར་ཚད་མ་རྱིག་པ་དང་། སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་
གཞག ད་ེབཞྱིན་ནང་པའྱི་ལ་ྟགྲྲུབ་སྩོགས་ཕྱི་ནང་ཐྲུན་
མྩོང་གྱིས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་ཐྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་རྒྱྱུར་འབད་
བརྩོན་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ།  སྤྱིར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་དགྩོང་མྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཉལ་རསེ་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ 
༣ ཐྩོག་ཡར་བཞངེས་ནས་ཆྱུ་ཚྩོད་བཞྱི་ལ་ྔཙམ་སྒ ྩོམ་
བརྒྱབ་ཀྱི་ཡྩོད་སྐ ྩོར་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།  སབྐས་
དརེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མྱིའྱི་ནསུ་ཤུགས་གྩོང་སྤལེ་ཚན་
པའྱི་ Ministry for Human Resource Develop-

ment སྐ་ུཚབ་མཆྩོག་ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ནང་ལནྷ་
བཅར་ཞུས་ཡྩོད་སྟབས་ཁྩོང་གྱིས་རྱིང་མྱིན་བཟང་སྤྩོད་
གཞྱི་རར་གྱུར་བའྱི་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ལག་
བསྟར་གནང་ཕྩོགས་ཐད་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་
གནང་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་སནྙ་སྒྩོན་ཞུས།  བཀའ་སླ ྩོབ་
རྣམས་གྲྲུབ་བསྟནུ་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།

ད་ེཡང་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་སྩོལ་རྒྱྱུན་གྱི་རྱིག་གནས་
ཐད་ཀྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩྩོལ་སབྐས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་བ ྩོད་སདྐ་ནང་བསྒྱུར་བ་བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་
པ ྩོ་ཏྱི་ ༣༠༠ ཙམ་ཡྩོད་པ་རྣམས་བསམ་བླ ྩོའྱི་ཚན་རྱིག་
དང་། ལ་ྟགྲྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག  ནང་ཆྩོས་ཀྱི་ཆ་བཅས་
དབེ་བ་གསྲུམ་ད་ུཕེ་ནས་ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་ལྟ་
གྲྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐད་སྲུས་སླ ྩོབ་གཉརེ་བདེ་ཀང་ཆྩོག་
རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་ཡང་ནང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་ཐྩོག་བསླབེ་སྐབས་
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཁྩོ་ནས་བདེ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་དང་། 
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་ ༣༠ 
ལྷག་རྱིང་ཚན་རྱིག་པ་དང་ལྷན་བགྲྩོ་གླངེ་མཛད་པ་
དསེ་ཕྩོགས་གཉྱིས་ཀར་ཕན་ཐྩོགས་ཧ་ཅང་བྱུང་ཚྱུལ།  

སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཐྩོག་ནས་བླ ྩོའྱི་ངྩོ་
བ ྩོ་དང་བདེ་ལས་སྩོགས་འཆད་སབྐས་དངེ་དསུ་སེམས་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་སྔ ྩོན་འགྲྩོ་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་
གནས་ཚད་ལ་ྟབྲུ་ལས་མེད་ཚྱུལ་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།

ཕྩོགས་མཚྱུངས་སབྐས་དརེ་བཟང་སྤྩོད་གྩོང་མཐྩོར་སྤལེ་
རྒྱྱུར་ཆྩོས་ཀྱི་ལས་འགན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་ཞུས་པར་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན།  ཆྩོས་མྲུ་མཐྲུད་
གནས་རྒྱྱུ ་རེད། ཆྩོས་ཀྱིས་གཞྱི་རའྱི་མྱིའྱི་བཟང་པ ྩོའྱི་
རྱིན་ཐང་ད་ེདག་ས་བརྟན་ད་ུགཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ལ་ྟ
ང་ཚྩོས་སདྐ་ཆ་ཤྩོད་བཞྱིན་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་འདྱི་ནྱི་ཆྩོས་
ལྲུགས་ཚང་མའྱི་རྨང་གཞྱིར་གྱུར་བའྱི་བསླབ་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན།  ངྩོས་ཀྱིས་སེ་ཁྲུལ་ལར།   secular  ཞསེ་པའྱི་
ཐ་སདྙ་བདེ་སྤྩོད་གཏྩོང་སབྐས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་
ལམ་ལྲུགས་ཐྩོག་ནས་ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མར་གུས་ཞབས་
བ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་ཟད།  ཆྩོས་ཁས་ལེན་མྱི ་བདེ་མཁན་ཚྩོ་
ལའང་གུས་ཞབས་བ་རྒྱྱུའྱི་ལམ་སྩོལ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་དརེ་
བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད།

སྤྱིར་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་ཐ་སདྙ་ secular ཞསེ་པའྱི་གྩོ་བ་ལེན་
སྐབས་ཆྩོས་ལྲུགས་ལ་འགག་པ་རྒྱག་མཁན་ལའང་གྩོ་
སྱིད། ད་ེནྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་ད་ེས་ྔཕ་རན་སྱི་གསར་བར་ེ French 

Revolutions དང་རྲུ་སྲུའྱི་ནང་སྦ ྩོལ་ཤེ་ཝྱིག་གསར་

བརའེྱི་ Bolshevik Revolutions སབྐས་ཆྩོས་མྱིང་
འྩོག་མང་ཚྩོགས་ལ་བཤུ་གཞྩོག་གཉའ་གནྩོན་བདེ་སྩོལ་
ཡྩོད་པར་བརྟནེ་ཆྩོས་ལྲུགས་ལ་ངྩོ་རྒྩོལ་གྱི་བསམ་ཚྱུལ་
ཤུགས་ཆེ་བྱུང་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་སེ་ཁྲུ་ལར་ secular 
ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་ད་ེགྩོ་བ་ད་ེའད་ཞྱིག་བླངས་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་ལན་
སྩལ། ད་ེནས་རྱིགས་རྲུས་དབ་ེའབདེ་ཀྱི་ལམ་སྩོལ་ལ་
བརྟནེ་ནས་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་ཐྲུབ་ཚྩོད་དང་གཉའ་གནྩོན་
བ་རྒྱྱུ ་སྩོགས་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་པའྱི་སྐ ྩོར་བགྲྩོ་གླངེ་བྱུང་། 
སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས། མང་ཚྩོའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་
ནང་རྱིགས་རྲུས་བརྱི ་རྒྱྱུ ་ཟརེ་བ་དསུ་ཚྩོད་ཡྩོལ་ཟྱིན་
སྟབས། ཆྩོས་ལྲུགས་དབྲུ་ཁྱིད་ཚྩོས་ཐྲུགས་འགན་མང་
ཙམ་བཞེས་ནས་དའེྱི་སྐ ྩོར་ཏ ྩོག་ཙམ་གསྲུང་ཐྲུབ་ན་
བསམ་པ་འདགུ ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་མཐར་
ཚྩོགས་བཅར་བ་ཡྩོངས་ལ་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་ནས་
ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་བསྟནུ་ཉྱིན་གུང་
ལགྗས་སྨྱིན་རྒྱས་བཞསེ་མཛད།།
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ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་གཉྱིས་ཀྱིས་གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གྱི་གཏམ་
བཤད་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་ཨ་
རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འྩོག་མའྱི་འཐྲུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཇྱིམ་མེག་
གྷ ྩོ་ཝན་ Jim McGovern མཆྩོག་དང་ལམྕ་སྐ་ུཨྱི ་
ལེ་ཡ་ན་ལེ་ཊྱི་ནནེ་ Ileana Ros-Lehtinen མཆྩོག་
གྱིས་གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱི་སྐུ་པར་མདནུ་ད་ུབཤམས་ནས་བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་
སྐྱྩོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ

ད་ེཡང་ཨ་རྱིའྱི་མེ་ས་ཆྱུ་སེཊ་ Massachusetts མངའ་
སྡའེྱི་གྲ ྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཇྱིམ་མེག་གྷ ྩོ་ཝན་
མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་དྩོན། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༢ 
ལྩོར་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་བ ྩོད་མྱིའྱི་མངྩོན་འདྩོད་ལ་
རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཞུ་ཆེད།  བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཕྱི་
ལྩོ་ ༢༠༠༢ Tibetan Policy Act 2002 ཞསེ་པ་གཏན་
འབབེས་གནང་ནས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་དད་དང་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་
ཐྩོབ་ཐང་། ཐྲུན་མྱིན་ངྩོ་བ ྩོ་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་
སྩོགས་སྲུང་སྐྱྩོབ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་ཡྩོད། སྱིད་བྱུས་
དའེྱི་འྩོག

༡༽རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་གནད་དྩོན་གསལ་ཆེད་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི ་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲྩོས་མྩོལ་གང་
མགྩོགས་ཞུ་དགྩོས་པ་དང་།

༢༽བྩོད་མྱི ་ཆབ་སྱིད་བཙྩོན་པ་རྣམས་མགྩོགས་མྱུར་གླ ྩོད་
བཀ ྩོལ་དགྩོས་པ།

༣༽བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་གསར་
འཛྲུགས་དགྩོས་པ།

༤༽ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་འདནུ་ཆྩོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་
མཆྩོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཐ་ེབྱུས་གང་ཡང་མེད་
པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཐྩོས་བསམ་སླ ྩོབ་གཉརེ་གནང་ཐྲུབ་པ་ཡྩོང་
ཐབས།

དཔལ་ལནྡ་ཚྩོགས་གཙྩོ་མཆྩོག  གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་སྱིད་
བྱུས་ད་ེགཏན་འབབེས་བྱུང་ནས་ད་ཆ་ལྩོ་བཅྩོ་ལྔ་ཕྱིན་
ཡང་གྩོང་འཁྩོད་གཞྱི ་རྱིམ་གྱི་གནད་དྩོན་ད་ེདག་ཐད་
ཡར་རྒྱས་དང་འགྱུར་བ་ད་ེཙམ་བྱུང་མེད།   བྩོད་རྒྱ་
གྲྩོས་མྩོལ་ལ་ྟབྲུར་མཚྩོན་ན།  ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༠ ནས་ད་

བར་བསྐྱར་གསྩོ་བྱུང་ཐྲུབ་མེད།  བྩོད་ནང་ཆབ་སྱིད་
བཙྩོན་པ་བརྒྱ་ཕག་མང་པྩོ་རྒྱ་ནག་གྱི་བཙྩོན་ད་ུམྲུ་མཐྲུད་
དཀའ་སྡགུ་མྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། དའེྱི་ཁྩོད་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་དག་ེ
འདནུ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། འགའ་ཤས་ནྱི་དཔརེ་ན། སྤྲུལ་སྐ་ུ
བསྟན་འཛྱིན་བད་ེལེགས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ལ་ྟབྲུ་བཙྩོན་ཁང་ནང་
བཀག་ཉར་འྩོག་འདས་གྲྩོངས་སྲུ་འགྱུར་བཞྱིན་ཡྩོད།

ལ་ྷསའྱི་ནང་ད་བར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་གསར་འཛྲུགས་
ཐྲུབ་མེད།  དརེ་བརྟནེ་ཨ་རྱིའྱི་ལས་བདེ་པ་ཚྩོར་ཛ་
དག་གྱི་དསུ་སབྐས་དཔརེ་ན།  ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ལྩོར་
བ ྩོད་རང་སྐྱྩོང་ལྗ ྩོངས་ཀྱིས་ཁྲུལ་ད་ུས་གཡྩོམ་གྱི་གྩོད་
ཆག་ཕྩོག་སབྐས་ཨ་རྱིའྱི་མྱི ་སེར་བཅྱུ་ཕག་འགའ་ཤས་
འཆྱི ་སྐྱྩོན་བྱུང་བ་སྩོགས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་ཡྩོད། 
སབྐས་དརེ་ང་ཚྩོའྱི་གཞུང་གྱི་ལས་བདེ་པ་ཚྩོར་བ ྩོད་ནང་
བསྐྱྩོད་ནས་རྩོགས་རམ་གྱི་ལས་གཞྱི་སྤལེ་རྒྱྱུར་འགྩོག་
རྐྱནེ་ཧ་ཅང་བྱུང་ཡྩོད།

རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་ནྱི་ཆྩོས་མེད་སྨྲ་བ་ཡྱིན་བཞྱིན་ད་ུ
༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་༸སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ཐྩོག་ཐ་ེབྱུས་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ངས་འདྱིར་གར་སྩོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་
བའྱི་བ ྩོད་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསྟན་གྱི་བླ་མ་ར་ཆེ་ཤྩོས་གཉྱིས་
པར་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་དགེ་འདནུ་ཆྩོས་ཀྱི་ཉྱི་མ་མཆྩོག་གྱི ་གནས་
སྟངས་ཐད་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

ལྩོ་ངྩོ་ ༢༢ གྩོང་ད་ུ༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་གྱིས་
དགུང་གྲངས་ ༦ ལ་སྩོན་པའྱི་དག་ེའདནུ་ཆྩོས་ཀྱི་ཉྱི་
མ་མཆྩོག་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱི་
ཡང་སྱིད་ད་ུངྩོས་འཛྱིན་མཛད་ནས་ཉྱིན་གསྲུམ་གྱི་རསེ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཁྩོང་ད ྩོ་དམ་བཀག་ཉར་འྩོག་བཙན་
འཁྱིད་བས་རྐྱནེ་ད་བར་གར་སྩོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་ཡྩོད།



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །23

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང། 

དབྲུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། 

སྩོགས་ད་རྒྱའྱི་ཁ་བང་ www.bod.asia ཐྩོག་

གཟྱིགས་པར་འཚལ།

དརེ་བརྟནེ་ད་ཆ་ཁྩོང་བཙྩོན་ཁང་ནང་ཡྲུན་རྱིང་ཤྩོས་
བཞུགས་མཁན་གྱི་ཆབ་སྱིད་བཙྩོན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱི་གནས་སྟངས་
གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་གནས་ཚྱུལ་ར་བ་ནས་གསལ་
བཤད་བདེ་ཀྱི་མེད།  ངས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་གསལ་པྩོ་བས་
ནས་ཞུ་རྒྱྱུར། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་༸རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་
རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་མཚྩོན་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་བ་ླསྤྲུལ་
ཡང་སྱིད་ཐག་གཅྩོད་བ་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ར་བ་ནས་མེད།

དཔལ་ལནྡ་ཚྩོགས་གཙྩོ་མཆྩོག  ང་ལ་བྩོད་ནང་ད་ུ
བ ྩོད་མྱིའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ལ་བརྱི་མེད་ར ྩོག་རྩོལ་
གཏྩོང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཡང་ཡང་འབྩོར་བཞྱིན་
འདགུ དཔརེ་ན་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་སླ ྩོབ་གཉརེ་
ཁང་གྲགས་ཆེན་གསེར་རྟ་བླ་རྲུང་སྒར་གཏྩོར་བཤྱིག་
བཏང་དང་གཏྩོང་མྲུས་ཡྱིན་པ་དང་། བྩོད་མྱི ་ཚྩོར་སྩོ་
སྩོའྱི་ལྲུང་པའྱི་ནང་རང་དབང་ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་བསྐྱྩོད་བ་
རྒྱྱུར་དམ་བསྒགས་བསྲུན་གཙེར་བཟྩོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་
སྟངས་སྩོགས་ལ་བརྟནེ་ད་ཆ་ང་ཚྩོས་བ ྩོད་ཐྩོག་འཛྱི ན་
བཞྱིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་སྐྱར་ད་ུབསམ་བླ ྩོ་བཏང་དགྩོས་
པའྱི་དསུ་ལ་བབ་འདགུ

ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རྱིམ་འགྲྩོ་བ་
མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་དགྩོས་པའྱི་ལས་འགན་
ཐྩོག་འཐྲུས་ཤྩོར་ཧ་ཅང་བཏང་བ་དརེ་ཉསེ་མེད་ཆག་
ཡང་ཐྩོག་ནས་ཕྱིན་པ་རེད།  དརེ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གཏང་
དགྩོས།  འདྱི་ག་ཆབ་སྱིད་ཚྩོགས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་འཐྲུས་མྱི ་
ལནྷ་འཛྩོམས་ཐྩོག་ངས་ཁྱིམས་འཆར་ HR 1872 འདྱི་
འདྩོན་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་འབལེ་མྱི ་སྣ་དང་གསར་འགྩོད་པ། 
ཡྲུལ་སྐ ྩོར་སྤྩོ་འཆམ་པ་སྩོགས་བ ྩོད་རྱིགས་གནས་སྡ ྩོད་ཀྱི་
ས་ཁྲུལ་ཁག་དང་བ ྩོད་རང་སྐྱྩོང་ལྗ ྩོངས་སྩོགས་སྲུ ་འགྲྩོ་
རྒྱྱུ ར་དམྱིགས་བསལ་ཆྩོག་མཆན་ཞུ་དགྩོས་པ་སྩོགས་
དམ་བསྒགས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས།  དམ་བསྒགས་
བདེ་མཁན་གྱི་རྒྱ་ནག་འབལེ་ཡྩོད་དཔྩོན་རྱིགས་ད་ེདག་
ཨ་རྱིའྱི་ནང་ཡྩོང་རྒྱྱུའྱི་མཐྩོང་མཆན་ཐྩོག་དམ་བསྒགས་
བདེ་དགྩོས།

ཁྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལམ་འགྲྩོ་སྟངས་ཧ་ཅང་ཁ་
གསལ་རེད། ཨར་རྒྱ་ཡྲུལ་གཉྱིས་ཀྱི་འབལེ་ལམ་གྱི་
རྨང་གཞྱི ་ནྱི་ཕྩོགས་གཉྱིས་དབར་ཕན་ཚྱུན་ཡྱི ད་ཆེས་
བླ ྩོ་འགེལ་ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་འྩོང་གྱི ་ཐྩོབ་ཐང་འད་མཉམ་
དགྩོས་པ་ལརྟ་ཨ་རྱིའྱི་ནང་ད་ུརྒྱ་མྱི ་རྣམས་རང་དབང་
ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་འྩོང་བདེ་ཆྩོག་ཀང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་འབལེ་
མྱི ་སྣ་དང་ཡྲུལ་སྐ ྩོར་སྤྩོ་འཆམ་པ། གསར་འགྩོད་པ། ད་ེ
བཞྱིན་བ ྩོད་ནང་སྐྱསེ་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་མྱི ་སེར་ཡྱིན་པ་སྩོགས་
བ ྩོད་ནང་ད་ུའགྲྩོ་བསྐྱྩོད་ལ་དམ་བསྒགས་བེད་བཞྱིན་
ཡྩོད།

གནད་དྩོན་གཞན་ཞྱིག་ནྱི།  བྩོད་ནང་གྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོ་རྒྱ་
ནག་གྱི ་མྱི ་སེར་གཞན་དང་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱི ན་ནམ་
མྱིན།  ཡྱིན་ན་བ ྩོད་མྱི ་ད་ེདག་ལའང་རྒྱ་ནག་མྱི ་སེར་
སྤྱི་འད་སྤྱི་མཚྱུངས་ཐྩོག་བ ྩོད་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གྱི་
ས་གནས་གཞན་ནང་དའུང་འགྲྩོ་འྩོང་གྱི་རང་དབང་དང་
ཐྩོབ་ཐང་ཆ་ཚང་སྤྩོད་དགྩོས།

ཕྩོགས་མཚྱུངས་བྩོད་ཀྱི་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་
ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་གྱི ་བ ྩོད་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་གནང་
མཛད་རྒྱྱུར་ཐྲུགས་འདྩོད་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་ཚེ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ངེས་པར་ད་ུབ ྩོད་ནང་

གདན་འདནེ་ཞུ་དགྩོས། རྱིང་མྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ད་
ཆ་དགུང་གྲངས་ ༨༢ བཞསེ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྟབས་རང་ཡྲུལ་
ད་ུངསེ་པར་ད་ུགདན་ཞུ་བ་དགྩོས། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་
གསྲུང་བཤད་གནང་།

ད་ེརསེ་ལམྕ་སྐ་ུཨྱི ་ལེ་ཡ་ན་ལེ་ཊྱི་ནནེ་ Ileana Ros-

Lehtinen མཆྩོག་གྱིས་མྲུ་མཐྲུད་ནས་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུཔར་མཐྩོང་གྲྩོལ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་མདནུ་ད་ུབ ྩོད་
ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གྱི་གཏམ་བཤད་ཤུགས་ཆེ་སྤལེ་ཡྩོད་པ་
བཅས།།



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 24

ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐྩོའྱི་སྐ་ུཚབ་འཐྲུས་མྱི ་རྣམ་པར་བཅར་འདྱི་ཞུས་པ་

གཤམ་གསལ།

༄༅། །ཕྱི་དྱིལ་ཨྱི ན་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྱིག་
པ་འཇམ་དཔལ་གཞྩོན་ན་ུལགས་ཀྱིས་ར་ས་མེག་གྷན་
ན ྩོར་བྲུ་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ད་ུཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་  ༡༠ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༧ ཡྩོལ་ཙམ་ལ་
ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐྩོའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚྩོགས་ཆྱུང་
གྱི་ཚྩོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་བཅར་འདྱི་ཞུས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་
ཁག་གཤམ་གསལ།

དྱི་བ། ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སྱི་ལེ་ལྩོ་སྱི་ Nancy Pelosi མཆྩོག 
སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་ནྱི་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་བ ྩོད་མྱིར་
སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་
མཁན་གྲས་ཤྱིག་དང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དང་ཐྲུགས་
འདྱིས་ཧ་ཅང་ཉ་ེབའྱི་གྲྩོགས་པ ྩོ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། སྐ་ུཉྱིད་
མཆྩོག་གྱིས་སྣ་ེའཁྱིད་འྩོག་ད་ེས་ྔཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༨ ཕྱི་ཟླ་ 
༣ ནང་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་ཚྩོགས་ཆྱུང་ར་
སར་ཐངེས་དང་པ ྩོ་ཕབེས་རསེ་ད་ཐངེས་སྐུ་ཚབ་ཚྩོགས་
ཆྱུང་ཕབེས་ཐངེས་གཉྱིས་པ་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་སྤྱི་དང་ལགྷ་པར་གཞྱིས་ལྲུས་
བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ལ་བར་ལན་གང་ཡྩོད།   སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་

གྱིས་བ ྩོད་ལ་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ ྩོ་ད་ེའད་གནང་དགྩོས་པའྱི་
རྒྱྱུ ་མཚན་དང་ཨར་རྒྱ་ཡྲུལ་གཉྱིས་ཀྱི་འབལེ་ལམ་ཐྩོག་
བ ྩོད་ཀྱི་གནད་ད ྩོན་དང་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་གྱི་གནད་
ད ྩོན་ད་ེདག་མྲུ་མཐྲུད་གནད་ད ྩོན་གལ་ཆེ་ཤྩོས་སྲུ་གནས་
ཐབས་ཆེད་ང་ཚྩོས་འབད་བརྩོན་ཇྱི་འད་བདེ་དགྩོས།

ལན།  སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་ལམ་སྟ ྩོན་མཛད་བཞྱིན་པའྱི་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་
ད་ེདག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་མང་ཚྩོགས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་གཙྱིགས་
ཆེར་འཛྱིན་བཞྱིན་ཡྩོད་སྟབས་ངས་ད་ེརྱིང་བཟང་སྤྩོད་
ཀྱི་སྐད་ཆ་ཤྩོད་སྐབས་ཨ་རྱིའྱི་མང་ཚྩོགས་ཀྱི་བསམ་
ཚྱུལ་མཚྩོན་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པར་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  
བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་།  སདྐ་ཡྱིག་བཅས་སྲུང་
སྐྱྩོབ་བ་རྒྱྱུ འྱི་ལས་འགུལ་ད་ེདག་བྩོད་མྱི ་ཁྩོ་ནའྱི་ཆེད་
ད་ུམ་རེད།   འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་
ཚང་མའྱི་ཆེ་མཐྩོང་དང་རྱིན་ཐང་བཅས་དང་འབལེ་བ་
ཆགས་ཡྩོད།  དརེ་བརྟནེ་མྱི ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་ལམ་སྟ ྩོན་ད་ེདག་ཡྱིད་དབང་ཧ་
ཅང་འཁྩོག་པ ྩོ་ཞྱིག་མཐྩོང་གྱི་ཡྩོད།

དྱི་བ།  བཀུར་འྩོས་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཨེ་
ལྩོ་ཡྱི ་ཊྱི་ཨེན་གལེ་ Eliot Engel མཆྩོག་ལ་ཞུ་རྒྱྱུ ། སྐ་ུ
ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ལྩོར་གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་
བ ྩོད་རྒྱ་སྐུ་ཚབ་འཐྲུས་མྱིའྱི་དབར་གྲྩོས་མྩོལ་སྐྱར་གསྩོ་
དགྩོས་པའྱི་གྲྩོས་ཆྩོད་བཏྩོན་གནང་ཡྩོད།  བྩོད་རྒྱ་
གྲྩོས་མྩོལ་ཐངེས་ ༩ གནང་རསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༠ ནས་
མཚམས་ཆད་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་
བ ྩོད་རྒྱ་གྲྩོས་མྩོལ་བསྐྱར་གསྩོ་ཡྩོང་ཆེད་མཐྲུན་འགྱུར་
རམ་འདགེས་ཇྱི་འད་ཞྱིག་གནང་ཐྲུབ་བམ།

ལན། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་གནང་ཐྲུབ་པ་ནྱི་ད་ེས་ྔཐངེས་
མང་གནང་མྩོང་ཡྩོད་པ་ལརྟ་རྒྱ་ནག་འགྩོ་ཁྱིད་ཚྩོ ་དང་
ཐད་ཀར་གནད་དྩོན་ད་ེདག་སྐ ྩོར་གླངེ་སླ ྩོང་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེ
ཡྱིན།  ང་ཚྩོས་གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་གྲྩོས་ཆྩོད་བཞག་ནས་
བྩོད་ད ྩོན་གླ ྩོད་གཏྩོང་ནམ་ཡང་བ་རྒྱྱུ ་མྱིན་པའྱི་བར་ལན་
ཞྱིག་པ་ེཅྱིང་སྱིད་གཞུང་ལ་སྤད་དགྩོས་པ་ཧ་ཅང་གནད་
འགག་ཆེན་པ ྩོ་རེད།  ང་ཚྩོའྱི་སྱིད་འཛྱིན་མཆྩོག་གྱིས་
ཨ་རྱིའྱི་རྩོགས་དངྲུལ་ནས་ USAID བརྒྱ་ཆ་ཕན་
བྲུ་ཉུང་འཕྱི་གནང་དགྩོས་པའྱི་བསམ་འཆར་དརེ་ངས་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྩོ་རྒྩོལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། དརེ་རྒྱྱུ ་མཚན་
མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་དངྩོས་སྲུ་མྱིག་མཐྩོང་
ལག་ཟྱིན་ཐྩོག་ནས་བརྩོད་ན་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོའྱི་ལས་གཞྱི་མང་
དག་གཅྱིག་ཨ་རྱིའྱི་རྩོགས་དངྲུལ་ལ་བརྟནེ་ནས་ཡྩོད།  
མཐའ་དྩོན་ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་འདྱིར་བ ྩོད་མྱི ་དང་འབལེ་བ་
དམ་ཟབ་རྒྱྱུན་སྐྱྩོང་བ་རྒྱྱུར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་
ཞུས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་བརདེ་ཐབས་ནམ་
ཡང་མེད་པའྱི་བར་ལན་ཞྱིག་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་
མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བཏང་འདྩོད་བྱུང་།

དྱི་བ། བཀུར་འྩོས་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཇྱིམ་
མེག་གྷ ྩོ་ཝན་ McGovern མཆྩོག་ལ་ཞུ་རྒྱྱུར། སྐ་ུ



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །25

ཉྱིད་མཆྩོག་ནྱི་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཊྩོམ་ལེན་ཊྩོ་སྱི ་
འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྩོབ་ཚན་པའྱི་ Tom Lan-

tos Human Rights Commission ཚྩོགས་གཞྩོན་
ཡྱིན་པའྱི་ངྩོས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་སྲུང་
སྐྱྩོབ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།  ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་
ཚྩོགས་ནང་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཤུགས་ཆེ་ཤྩོས་གནང་
མཁན་གྲས་ཤྱིག་ཀང་ཡྱིན།  ལགྷ་པར་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ 
ལྩོར་བ ྩོད་ནང་འཚམས་གཟྱིགས་སྲུ ་ཕབེས་མཁན་ཨ་
རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་སྐུ་ཚབ་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྲས་སྲུའང་ཡྩོད།  
མ་འྩོངས་པར་སརླ་ཡང་བྩོད་ནང་འཚམས་གཟྱིགས་སྲུ་
ཕབེས་ཐྲུབ་རྒྱྱུའྱི་གནས་སྟངས་གཟྱིགས་བཞྱིན་ཡྩོད་དམ།

ལན། ང་ཚྩོ་ཚང་མ་སརླ་ཡང་བྩོད་ནང་འགྲྩོ་རྒྱྱུར་དགའ་
པྩོ་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ང་ཚྩོར་སརླ་ཡང་
མཐྩོང་མཆན་སྤད་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པ་ངར་འདངེ་སྤ ྩོབས་མེད། 
འྩོན་ཀང་བླ ྩོ་གཟྲུ ་བ ྩོར་གནས་ནས་སདྐ་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན་
ན། ངས་གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་ཨར་རྒྱ་ཡྲུལ་གཉྱིས་གྩོ་སབྐས་
འད་མཉམ་བར་ེལེན་ Reciprocal Access to Tibet  

བདེ་དགྩོས་པའྱི་གྲྩོས་ཆྩོད་བཏྩོན་པ་ད་ེནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་མང་ཐྩོག་དག་གནྩོན་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལག་
བསྟར་བདེ་བཞྱིན་པ་དརེ་ཉསེ་མེད་ལྷ ྩོད་ཡངས་སྲུ ་མ་
སྩོང་བ་ཞྱིག་ཡྩོང་སདླ་ཡྱིན།  ད་ེརྱིང་ང་རང་འདྱིར་
ལས་རྩོགས་ཚྩོ ་དང་ལནྷ་ཡྩོང་ཐྲུབ་པར་དགའ་པྩོ་བྱུང་། 
ང་ཚྩོ་འདྱིར་ཡྩོང་དགྩོས་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་གཙྩོ་བ ྩོ་ནྱི་ང་ཚྩོས་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་དགྩོངས་བཞེད་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་དང་།  
བྩོད་མྱི ་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད།

དྱི་བ། བཀུར་འྩོས་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུམེ་ཀལ་
ལམ་ McCollum མཆྩོག་དང་ལམྕ་སྐ་ུཅྱུ་ Chu མཆྩོག 
ལམྕ་སྐ་ུཇ་ཱཡ་པཱལ་ Jayapal མཆྩོག་བཅས་ལ་ཐྩོག་མར་
ཁྱདེ་རྣམ་པ་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕབེས་པར་འཚམས་འདྱི་
ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་།  བྩོད་མྱི ་རྣམས་དང་ལགྷ་པར་བ ྩོད་པའྱི་བྲུད་
མེད་ཁྩོད་འཛྱིན་སྐྱྩོང་དང་ཆབ་སྱིད་སྩོགས་ཀྱི་ཁྩོད་འགྩོ་
ཁྱིད་ཀྱི་ནསུ་པ་སྐྱདེ་སྱིང་སདླ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་རྩོགས་
རམ་ཇྱི་ལརྟ་གནང་ཐྲུབ་བམ།

གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུམེ་ཀལ་ལམ་ Betty Mc-

Collum མཆྩོག་གྱིས།  

ཁ་སང་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭར་བྲུད་མེད་ཆྱུང་ཆྱུང་ཚྩོ ་
དང་ཐྲུག་སབྐས་ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བྱུང་། ལྩོ་ན་ ༣ ནས་
ཡར་བས་ནས་བྲུད་མེད་རྒན་པའྱི་བར་འདགུ  སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་
ནང་གྱི་སླ ྩོབ་ཕྲུག་ཕ ྩོ་མྩོ་ཚྩོར་ལས་ཀ་དང་མཉམ་ད་ུསླ ྩོབ་
སྦྩོང་སྩོགས་ཀང་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགྩོས་པ་ནྱི་བཙན་
བྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་འཐབ་རྩོད་ལམ་ལྷ ྩོངས་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་
རྒྱྱུར་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེ་བ་མ་ཟད།  གཞྱིས་བསེ་
མཉམ་འཛྩོམས་བྱུང་མཚམས་སྲུའང་སྤྱི་ཚྩོགས་ཁྩོད་
བྲུད་མེད་ཚྩོས་འགན་ཁྲུར་ཇྱི་ལྟར་འཁྱརེ་དགྩོས་པའྱི་
མྱིག་དཔ་ེབཟང་པྩོ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ངསེ་ཡྱིན།

གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུཅྱུ་ Chu མཆྩོག་གྱིས།

ཁ་སང་བྩོད་པའྱི་བྲུད་མེད་འགྩོ་ཁྱིད་ཚྩོ ་དང་ལྷན་སྐད་
ཆ་བཤད་སབྐས་བླ ྩོ་སྤ ྩོབས་ཧ་ཅང་བསྐྱདེ་བྱུང་། སབྐས་
དརེ་ཁྩོང་རྣམ་པས་ང་ཚྩོར་ད ྩོན་ཚན་བཅྱུ་ཅན་གྱི་ལས་
གཞྱི་ཞྱིག་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་སབྐས་ང་རང་དངྩོས་གནས་ངྩོ་
མཚར་བསྐྱདེ་བྱུང་། དརེ་བརྟནེ་ལས་གཞྱི་ད་ེདག་ལ་ང་
ཙམ་མ་ཟད་ཨ་རྱི ་བ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་
འདྩོད་གནང་རྒྱྱུ ་རེད།

གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུཇྩོ་སེ་བྷྱི་ཊྱི་ Joyce Beatty 

མཆྩོག་གྱིས།

ངས་ཀང་ཁ་སང་གསར་འགྱུར་ཚན་པ་དང་ཤེས་ཡྩོན་སྡ་ེ
ཚན་སྩོགས་ནང་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་བྩོད་པའྱི་བྲུད་མེད་
ཚྩོ ་དང་མཇལ་སྐབས་སེམས་ནང་ཡྱི ་རངས་བསྔགས་
བརྩོད་ཀྱི་ཚྩོར་བ་སརྔ་ལགྷ་བསྐྱདེ་བྱུང་།  ལགྷ་པར་ད་ེ
རྱིང་ས་ྔད ྩོ་ཨ་རྱིའྱི་རྩོགས་དངྲུལ་དང་འབལེ་བའྱི་ཚྩོགས་
འདའུྱི་སྐབས་སྲུའང་བ ྩོད་པའྱི་བྲུད་མེད་ཚྩོར་འཕྲུལ་
རྱིགས་སྩོགས་ཀྱི་མཐྲུན་འགྱུར་སྦར་བ་བརྒྱྱུད་བ ྩོད་པའྱི་
བྲུད་མེད་ཚྩོས་ཀང་འགྩོ་ཁྱིད་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སྱི་དང་ང་ཚྩོ་ལ་ྟ
བྲུ་མཐྩོང་བ་ཙམ་མ་ཟད། འབྱུང་འགྱུར་ད་ེལརྟ་ཆགས་
ཐྲུབ་པར་ཕན་ཐྩོགས་ཡང་ཡྩོད།

གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུཔྲ་མྱི ་ལ་ཇ་ཱཡ་པཱལ་ Pra-

mila Jayapal མཆྩོག་གྱིས།

ཨ་རྱིའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཁྩོད་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་གནང་
མཁན་བྲུད་མེད་ཆེད་ཐྩོག་མ་ཡྱིན་པ་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སྱི་པ་ེལྩོ་
སྱི ་མཆྩོག་ལ་ྟབྲུའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་འྩོག་འདྱི་ག་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ
བཅར་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་ཐྩོབ་པ་འདྱི་ནྱི་ང་ཚྩོ་ཧ་ཅང་བསྩོད་
ནམས་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད།  
ལྕམ་སྐུ་མཆྩོག་གྱིས་སྐུ་ཚབ་ཚྩོགས་ཆྱུང་ཁྩོད་བྲུད་མེད་
འཐྲུས་མྱི ་ངསེ་པར་ད་ུཕབེས་དགྩོས་པར་གཟྱིགས་བཞྱིན་
ཡྩོད།   ད་ེནྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་ཐག་གཅྩོད་ཇྱི་འད་ཞྱིག་གནང་
ཡང་བྲུད་མེད་ཚྩོས་དའེྱི་ཐད་བསམ་འཆར་བཏྩོན་ཐྲུབ་པ་
དང་ལགྷ་པར་བྲུད་མེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གསལ་འདྩོན་ཐྲུབ་
ཆེད་སྩོགས་ལ་དམྱིགས་ནས་ཡྱིན།   ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་
ལན་འདབེས་གནང་།

ལམྕ་སྐ་ུཔ་ེལྩོ་སྱི་ Pelosi མཆྩོག་གྱིས།

འབྱུང་འགྱུར་ང་ཚྩོས་བ ྩོད་པའྱི་བྲུད་མེད་ཚྩོ ་དང་ལྷན་
ལས་དྩོན་འད་མྱིན་ཐད་ཕར་གྲྲུ་མཉམ་འདགེས་ཞུ་རྒྱྱུར་
གྲ་སྒྱིག་ཨང་གསར་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་ལན་འདབེས་
གནང་ཡྩོད་པ་བཅས།།
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་མཇལ་འཕད་དང་བྩོད་ད ྩོན་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐྲུད་པ་མགྩོགས་
མྱུར་བསྐ ྩོ་གཞག་གནང་རྩོགས།

༄༅། །བཞུགས་སརྒ་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་
ལག་ཁང་གྱི་གསྲུང་ཆྩོས་ར་བའྱི་ནང་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་
ཀྱི་ཆེས་མཐྩོའྱི་སྐ་ུཚབ་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་
མྱི ་རྣམས་དབྲུ ་བཞུགས་ཐྩོག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་
བཟང་སེང་ེམཆྩོག་གྱིས་མཛད་སྒ ྩོར་གསྲུང་བཤད་གནང་
དྩོན། ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་
ནྱི་བ ྩོད་གངས་ཅན་ལྗ ྩོངས་ཀྱི་བ་ླསྩོག་ཡྱིན། བྩོད་མྱི ་
ཚྩོས་ཁྩོང་རྒྱལ་ཀུན་སྙྱིང་རའེྱི་རང་གཟྲུགས་འཕགས་པ་
སྤན་རས་གཟྱིགས་མྱིའྱི་ཤ་ཚྱུགས་སྲུ ་བྩོན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པར་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། .འཕགས་པ་སྤན་རས་
གཟྱིགས་ནྱི་མེ་ཏ ྩོག་གང་ལ་ཕ ྩོག་པའྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་ལྷ་སྐལ་
ཡྱིན་སྟབས། བྩོད་མྱི ་རྣམས་དསུ་རྟག་ཏུ་རསེ་སྲུ་འཛྱིན་
པ་ལས་དསུ་ནམ་ཡང་དྩོར་ཐབས་མེད། བྩོད་དང་
བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ཇྱི་སྱིད་ནམ་གནས་ཀྱི་བར་ད་ུ༸གྩོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་ཀང་༸སྐུའྱི་ཕངེ་
བ་བར་མ་ཆད་པར་བྩོན་ནས་བ ྩོད་མྱིའྱི་མགྩོན་སྐྱབས་
མཛད་པར་ངསེ།

གྩོང་ད་ུདགེ་བཤེས་མ་བཞྱི ་གྲས་ནས་བདནེ་ཚྱི ག་སྨ ྩོན་

ལམ་གསྲུང་འདྩོན་གནང་ཡྩོད།  དག་ེབཤེས་མ་ཁྩོང་
རྣམ་པ་རབ་བྱུང་ཕ ྩོ་ལྟར་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པྩོད་ལྔར་
ལྩོ་ངྩོ་མང་པ ྩོའྱི་རྱིང་གསན་བསམ་གནང་མཐར་དགེ་
བཤེས་མའྱི་ཕག་འཁྱརེ་བཞསེ་གནང་ཡྩོད།  འདྱི་ལ་ྟ
བྲུའྱི་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཁྩོད་དགེ་བཤེས་
མའྱི་ལམ་སྩོལ་ཐངེས་དང་པ ྩོ་གསར་གཏྩོད་མཛད་པ་ནྱི་
༸སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་
རླབས་ཆེན་གྱི་དགྩོངས་བཞདེ་ལས་བྱུང་ཐྲུབ་ཡྩོད།

འདྱི་ལྩོར་མཚྩོན་ནའང་རྒྱལ་ཡྩོངས་བ ྩོད་ཀྱི་བྲུད་མེད་
ལྷན་ཚྩོགས་ཐེངས་དང་པ ྩོ་ཚྩོགས་ཏ་ེབ ྩོད་མྱི འྱི་སྒྱིག་
འཛྲུགས་ནས་བྲུད་མེད་ནསུ་སྟ ྩོབས་གྩོང་སྤལེ་སྱིད་བྱུས་
ལ་སྐྱར་ཞྱིབ་དང་སྦྲགས། ལྩོ་ལརྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ 
ཉྱིན་བ ྩོད་ཀྱི་བྲུད་མེད་ཉྱིན་མྩོར་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་ལམ་
སྩོལ་གསར་གཏྩོད་ཐྲུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད། ལནྷ་ཚྩོགས་མཇྲུག་
བསྡ ྩོམས་སབྐས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཚྩོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད། སྤྱིར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
ནྱི་དསུ་རྟག་ཏུ་བྲུད་མེད་ཀྱི་ཐྩོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཤུགས་
ཆེ་མཛད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད།  མགྩོན་པ ྩོ་གང་

ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི་ལམ་སྟ ྩོན་འྩོག་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་རྒྱ་གར་ད་ུ
བཙན་བྩོལ་ལ་འབྩོར་རསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༣ ལྩོར་བ ྩོད་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚྩོགས་སྲུ་བྲུད་མེད་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་འཐྲུས་
མྱི ་ཐངེས་དང་པ ྩོར་ཕབེས་ཐྲུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད།

རྱིམ་བཞྱིན་མཛད་རྱིམ་ལརྟ་རྣམ་པ་ཚྩོས་བྲུད་མེད་ནསུ་
སྟ ྩོབས་གྩོང་སྤལེ་གྱི་གླྲུ ་དབངས་གསན་གནང་མཛད་
རྒྱྱུ ་རེད།  འདྱིར་ཆེད་ཕབེས་གནང་བའྱི་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་
ཚྩོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐྩོའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི ་ཚྩོགས་
གཙྩོ་ལྕམ་སྐུ་ནནེ་སྱི ་པྱི་ལྩོ་སྱི ་མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་གྲྩོས་
ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་རྣམ་པས་བྩོད་མྱི འྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཁྩོད་
བྲུད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཇྱི་ཡྩོད་མཁྱནེ་འདྩོད་ཡྩོད་པ་
ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡྩོད། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་དབྲུ་ཁྱིད་ལམ་སྟ ྩོན་འྩོག་བ ྩོད་པའྱི་བྲུད་
མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡག་ཐག་ཆྩོད་ཡྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད།  
འབྱུང་འགྱུར་ལས་འགུལ་རྱིམ་བཞྱིན་མདནུ་བསྐྱྩོད་དང་
སྦྲགས་གནས་སྟངས་ད་ེབས་ཇ་ེབཟང་ད་ུའགྲྩོ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་
ང་ཚྩོར་ཡྱིད་ཆེས་ཡྩོད།  ངས་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་
ཀྱི་ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་བཀའ་བརྒྱྱུ ད་ད ྩོན་
གྲྲུབ་མཆྩོག་དང་། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་
མཁན་པྩོ་བསྩོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆྩོག་རྣམ་གཉྱིས་
ལའང་དགའ་བསྲུའྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་།

 ལགྷ་པར་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སྱི་པ་ེལྩོ་སྱི་མཆྩོག་དང་གྲྩོས་
ཚྩོགས་གྩོང་མའྱི་འཐྲུས་མྱི ་རྒན་གྲས་སྐ་ུཞབས་ཇྱིམ་སེན་
སེན་བྷརེ་ནར་མཆྩོག་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་དབྲུ་ཁྱིད་པའྱི་ཨ་
རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐྩོའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་
འཐྲུས་མྱི ་རྣམས་ལ་དགའ་བསྲུའྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་
མ་ཟད།  གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་ཨེ་ལྩོ་ཡྱི ་ཊྱི་ཨེང་གལ་
མཆྩོག་དང་ཇྱིམ་མེག་གྷ ྩོ་ཝན་མཆྩོག་སྩོགས་ལ་འཚམས་
འདྱི་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་རྣམ་པ་



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །27

ར་སར་ཕབེས་པ་དསེ་གཞྱིས་ལྲུས་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ལ་རེ་
བའྱི་བར་ལན་ཤུགས་ཆེ་ཞྱིག་བཏང་ཡྩོད།   ལམྕ་སྐ་ུ
ནནེ་སྱི ་པ་ེལྩོ་སྱི ་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱིར་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་
ཐྩོག་ནས་ཆྩོད་སེམས་བརྟན་པ ྩོས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་བར་
ཡྱི ་རངས་བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ལགྷ་པར་ལམྕ་སྐ་ུ
ནནེ་སྱི་པ་ེལྩོ་སྱི་ Nancy Pelosi མཆྩོག་གྱིས་ད་ེས་ྔབ ྩོད་
ནང་ད་ུའཚམས་གཟྱིགས་སྲུ་ཕབེས་སབྐས་རྒྱ་ནག་དཔྩོན་
རྱིགས་ཚྩོ ་དང་གདྩོང་དང་གདྩོང་གཏུགས་ནས་༸གྩོང་
ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་ནྱི་ཨ་རྱིས་གཙྩོས་འཛམ་གླྱིང་ས་
ཕྩོགས་ཀུན་ད་ུམང་ཚྩོགས་རྣམས་ཀྱིས་དགའ་མྩོས་ཆེན་
པ ྩོ་ཞུ་ཡྲུལ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྐ ྩོར་ར་སྤྩོད་གནང་བ་དརེ་ང་ཚྩོས་
བསགྔས་བརྩོད་དང་སྦྲགས་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

ལམྕ་སྐ་ུམཆྩོག་ལ་མཚྩོན་ན། ཡྲུན་རྱིང་ནས་བ ྩོད་མྱིའྱི་
འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།  ༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་
དང་ཐྲུགས་འདྱིས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའྱི་གྲྩོགས་མྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན།   
ལྷག་པར་ལྕམ་སྐུ་པ་ེལྩོ ་སྱི ་མཆྩོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་
ཚྩོགས་ནང་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་མཁན་གསར་པ་
འཚྩོལ་ཐབས་གནང་བའྱི་ཉརེ་ལེན་ལ་བརྟནེ་ནས་འདྱིར་
མཚྩོན་ན།   ཇྱིམ་མཆྩོག་དང་། བྷ་ེཊྱི་ཝྱིལ་ཡེམ་སྱི་
མཆྩོག  ཇྲུ་ཌྱི་ཅྱུ་མཆྩོག  པ་མྱི ་ལ་མཆྩོག་ལ་ྟབྲུ་གྲྩོས་
ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་ཡྩོད། ཁྩོང་རྣམ་པ་ཚྩོས་མ་
འྩོངས་པར་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སྱི་པྱི་ལྩོ་སྱི་མཆྩོག་ལརྟ་བ ྩོད་མྱིའྱི་
བདནེ་པའྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་མྲུ་མཐྲུད་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན་པ་ང་ཚྩོར་ཡྱིད་ཆེས་ཡྩོད།  ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སྱི་པྱི་ལྩོ་
སྱི་མཆྩོག་ལ་རང་དབང་ཁང་པས་ Freedom House 

གཟངེས་རྟགས་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་པ་དརེ་ངས་འཚམས་
འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་གཙྩོ་བ ྩོར་

གྱུར་བའྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་རང་དབང་དྩོན་ད་ུའབད་
བརྩོན་གནང་བ་བཅས་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་ཐྩོབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
སྟབས་གཟངེས་རྟགས་འདྱི་སྐུ་ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་འྩོས་ཤྱིང་
འཚམས་པ་ཞྱིག་རེད། ཅསེ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་
གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་ད་བར་བཙན་བྩོལ་བ ྩོད་མྱི ་
རྣམས་ལ་མཐྲུན་འགྱུར་རྩོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་དང་
གནང་མྲུས་ཡྱིན་པར་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་དྱིན་
རསེ་དན་ཞུས་ཡྩོད།

ཕྩོགས་མཚྱུངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་
ལྩོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་བ ྩོད་ནང་ད་ུབ ྩོད་མྱི ་ ༡༤༧ རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱི་དམ་བསྒགས་ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་གདྩོང་
ལེན་གནང་ཆེད་རང་ལྲུས་མེར་སགེ་བཏང་ནས་བྩོད་
ནང་རང་དབང་ དགྩོས་པ་དང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་བ ྩོད་
ད་ུགདན་འདནེ་ཞུ་དགྩོས་པའྱི་རེ་འདནུ་བཏྩོན་ཡྩོད་པ་
དང་།  ཨ་རྱི་ལ་ྟབྲུར་མཚྩོན་ན་སྱིད་འཛྱིན་ཕ་ེརེངྐ་ལྱིན་
རྲུ་སྲུ་ཝྱིལ་ཌྱི་མཆྩོག་ Franklin Roosevelt གྱི་དསུ་
སྐབས་ནས་བྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐ ྩོར་གནང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་
ཟད།  ལགྷ་པར་སྱིད་འཛྱིན་དམ་པ་ཁྩོང་ནས་༸གྩོང་

ས་མཆྩོག་སྐུ་ན་ཕ་སྐབས་
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
ལ་ཕག་རྟགས་སྲུ ་ཕག་
ཚྩོ ད ་གཅྱི ག ་དང ་ཕག་
བྱིས་ཤྱིག་ཀང་ཕྲུལ་ཡྩོད་
པ་དང་།  ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༢ 
ལྩོར་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་

ནང་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཏན་འབབེས་
གནང་ཡྩོད་པ་དང་། མགྩོགས་མྱུར་ཨ་རྱིའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་
དམྱིགས་བསལ་འབལེ་མཐྲུད་པ་བསྐ ྩོ་གཞག་གནང་
ཐྲུབ་རྒྱྱུར་ང་ཚྩོས་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་བར་ཨ་རྱིའྱི་
གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ལ་དཔལ་འབྩོར་ཐྩོག་ནས་
ཀང་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་གནང་མྲུས་ཡྱིན་
སྟབས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

ཁྱདེ་རྣམ་པས་བྩོད་མྱིར་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་བ་དསེ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་དང་བདནེ་དགྩོས་པའྱི་བར་ལེན་ཤུགས་ཆེ་
ཞྱིག་བཏང་བ་མ་ཟད། རང་དབང་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཡྩོད་
པའྱི་བར་ལན་ཞྱིག་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་བཏང་གནང་ཡྩོད།  
ཁྱདེ་རྣམ་པས་བྱིས་པས་གཙྩོས་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་མདྩོང་
གྱི་འཛྲུམ་མདངས་ལ་གཟྱིགས་དང་།  འཛྲུམ་མདངས་
ད་ེདག་གཞྱིས་ལྲུས་བ ྩོད་མྱིའྱི་འཛྲུམ་མདངས་མཚྩོན་
ཐྲུབ།

ད་ེརྱིང་འདྱིར་སྐ་ུཞབས་རྱི་ཆར་ཌྱི་སྒརེ་ Richard Gere 

མཆྩོག་ཕབེས་ཐྲུབ་མེད།  ཁྩོང་གྱི་ཡབ་དགུང་གྲངས་ 
༩༥ ལ་ཕབེས་པར་བརྟནེ་འཁྲུངས་སརྐ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་
བཞྱིན་ཡྩོད།  འྩོན་ཀང་ཁྩོང་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་
ལས་འགུལ་ཁང་ ICT གྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་གྲྩོས་ཚྩོགས་
འཐྲུས་མྱི ་རྣམས་འདྱིར་ཕབེས་ཐྲུབ་རྒྱྱུར་མཐྲུན་འགྱུར་
རྩོགས་རམ་དང་འབད་བརྩོན་ཧ་ཅང་གནང་ཡྩོད། ལྩོ་
ལའྔྱི་གྩོང་ང་རང་ཝ་ཤྱིན་ཊྩོན་ཌྱི་སྱིར་ཡྩོད་སབྐས་ལམྕ་
སྐུ་ནནེ་སྱི ་པྱི་ལྩོ་སྱི ་མཆྩོག་དང་སྐུ་ཞབས་ཇྱིམ་མེག་གྷ ྩོ་
ཝན་མཆྩོག་བཅས་དང་ལནྷ་གནད་ད ྩོན་བརྒྱད་ཐྩོག་གྩོ་
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བསྡརུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ཆ་གནད་དྩོན་བརྒྱད་ལས་བདནུ་
ཆ་ཚང་ལག་ལེན་ད ྩོན་འཁྱྩོལ་བྱུང་སྩོང་།  དསེ་གང་
མཚྩོན་ཐྲུབ་ཀྱི་ཡྩོད་བརྩོད་ན་ཁྱདེ་རྣམ་ནྱི་ཆབ་སྱིད་དབྲུ་
ཁྱིད་གཞན་དང་མྱི ་འད་བར་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་གནང་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་གསལ་སྟ ྩོན་གནང་ཡྩོད། གནད་
དྩོན་བརྒྱད་པ ྩོ་དའེྱི་ཁྩོད་གཅྱིག་ནྱི་བ ྩོད་ནང་ད་ུའཚམས་
གཟྱིགས་སྲུ་ཕབེས་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། ལམྕ་སྐ་ུམཆྩོག་གྱིས་དབྲུ་
ཁྱིད་ནས་ད་ེལརྟ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕབེས་ཡྩོད།

ལྷ ྩོ་ཨ་ཕྱི་རྱི ་ཀའྱི་སྱིད་འཛྱིམ་དམ་པ་སྐུ་ཞབས་ནལེ་སྩོན་
མན་ཌ་ེལ་མཆྩོག་ Nelson Mandela ལ་ྟབྲུར་མཚྩོན་
ན་བཙྩོན་ཁང་ནང་ལྩོ་མང་དཀའ་སྡུག་མངས་མཐར་
གླ ྩོད་བཀ ྩོལ་བྱུང་ཡྩོད།  ཕྩོགས་མཚྱུངས་འབར་མའྱི་
དབྲུ་ཁྱིད་ལམྕ་སྐ་ུཨང་སང་སྲུ་ཀྱི་ Aung San Suu 

Kyi  སྩོགས་ལའང་རང་དབང་ཐྩོབ་ནས་རང་ཡྲུལ་ད་ུ
རང་དབང་བད་ེསྐྱྱིད་དཔལ་ལ་རྩོལ་བཞྱིན་པ་ལརྟ་ཉྱིན་
གཅྱིག་བ ྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཀང་རང་དབང་ཐྩོག་
ནས་བྩོད་ད་ུཕྱིར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་རེད། 
གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ལ་ཁྱདེ་རྣམ་པ་ལ་ྟ
བྲུ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་མཁན་ཡྩོད།  མཐའ་དྩོན་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་སྐུ་ཚེ་ཡྲུན་ད་ུ
བརྟན་ཅྱིང་ཐྲུགས་ཀྱི་བཞདེ་དགྩོངས་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱི་
འགྲྲུབ་པ་དང་།  བྩོད་ནང་རང་དབང་བད་ེསྐྱྱིད་ཀྱི་ཉྱི་མ་
མགྩོགས་ནས་མྱུར་ད་ུའཆར་ནས་བ ྩོད་མྱི ་ཙམ་མ་ཟད། 
རྒྱ་རྱིགས་ནང་པ་སྩོགས་ཀྱིས་གཙྩོས་ཕ ྩོ་བང་པ ྩོ་ཏཱ་ལའྱི་
མདནུ་ཐང་ད་ུ༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱི་སྐ་ུདྲུང་ནས་དཔལ་དསུ་ཀྱི་འཁྩོར་ལྩོའྱི་དབང་ཆེན་ཞུ་
ཐྲུབ་པའྱི་སྨ ྩོན་མདནུ་ཤུགས་དག་དང་བཅས་སརླ་ཡང་
འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་གསྲུང་བཤད་
གནང་ཡྩོད་པ་བཅས།།

པ ྩོ་ཏཱ་ལའྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་གཟྱིམ་ཆྱུང་ནང་ང་ཚྩོ་བཞྱིས་ཁས་
ལེན་དམ་བཅའ་བཞག་ཡྩོད།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ རེས་གཟའ་
ལགྷ་པའྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཐྩོག་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་
གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་གསྲུང་རྲྭའྱི་ནང་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དབྲུ་བཞུགས་ཐྩོག་ཨ་
རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འྩོག་མའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་ཟྲུར་པ་དང་མང་
གཙྩོ་ཚྩོགས་པའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་ལམྕ་སྐ་ུནནེ་སྱི་པྱི་ལྩོ་སྱི་ Nan-

cy Pelosi མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་གནང་དྩོན།

ངས་རྣམ་པ་ཚྩོ་ཚང་མར་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀ་ཤྱིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུམདནུ་ད་ུ
ཡར་ལངས་ནས་སདྐ་ཆ་ཤྩོད་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་ཐྩོབ་པ་འདྱི་
ནྱི་ངས་དསུ་རྟག་ཏུ་གྩོ་སབྐས་ཧ་ཅང་དམྱིགས་བསལ་བ་
ཞྱིག་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ད་ེརྱིང་
ངའྱི་སེམས་ནང་ཆེ་མཐྩོང་དང་དགའ་ཚྩོར་ཆེན་པ ྩོ་ཐྩོབ་
པའྱི་ཚྩོར་སྣང་ཞྱིག་ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ

ང་ཚྩོ་འདྱིར་ཨ་རྱིའྱི་ས་ཕྩོགས་གང་ས་ནས་གྲྩོས་ཚྩོགས་
འཐྲུས་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚྩོགས་ཆྱུང་ཞྱིག་བཅར་ཐྲུབ་པར་
དགའ་སྤ ྩོབས་ཧ་ཅང་བྱུང་།  སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐྩོག་ང་རང་
གཅྱིག་པྲུས་སདྐ་ཆ་ཤྩོད་རྒྱྱུ ་མྱིན། དརེ་བརྟནེ་ངས་གྲྩོས་

ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་གཞན་ཚྩོའང་འདྱིར་འབྩོད་འགུགས་
ཞུས་ཏ་ེང་དང་ལྷན་བཞུགས་རྩོགས་གནང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།  
ངས་གྩོང་ད་ུགྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་ཚྩོགས་ཆྱུང་
གྱི་ཚྩོགས་གཞྩོན་སྐ་ུཞབས་ཇྱིམ་སེན་སེན་བརྷ་ནར་ Jim 

Sensenbrenner མཆྩོག་གྱིས།  བྩོད་མྱིའྱི་མངྩོན་འདྩོད་
ལ་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་མང་གཙྩོ་ཚྩོགས་པ་དང་སྤྱི་
མཐྲུན་ཚྩོགས་པ་ཐྲུན་མྩོང་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་བཞྱིན་
ཡྩོད་སྐ ྩོར་གསྲུང་པ་དརེ་མྩོས་མཐྲུན་ཆ་ཚང་ཞུ་བཞྱིན་
ཡྩོད།ཅསེ་གསྲུང་རསེ་སྡྱིངས་ཆའྱི་སྟངེ་ཡར་སྐ་ུབཞངེས་
གནང་བའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་གཞན་དྲུག་པ ྩོ་རྣམས་
རེ་རེ་བཞྱིན་མང་ཚྩོགས་ལ་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་རསེ་མྲུ་མཐྲུད་
གསྲུང་ད ྩོན། གྩོང་ད་ུགླྲུ་གཞས་བཏང་བ་ད་ེནྱི་༸གྩོང་ས་
ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་དགུང་གྲངས་ ༡༡༣ བར་༸སྐ་ུའཚྩོ་
བཞུགས་མཛད་རྒྱྱུའྱི་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་པའྱི་སྐ ྩོར་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་ང་ཚྩོ་ཚང་མས་ཤེས་བཞྱིན་ཡྩོད།  དརེ་བརྟནེ་
བསྟ ྩོད་གླྲུ ་ད་ེཔ་ེཅྱིང་སྱིད་གཞུང་ལ་གཏམ་བཟང་ཞྱིག་
ཆགས་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡྩོད།   ཅསེ་ཞལ་ཤྩོབ་
གནང་རསེ་གསྲུང་ད ྩོན།

 ད་ེརྱིང་ང་ཚྩོ་ཚང་མ་འདྱིར་འཛྩོམས་དགྩོས་ད ྩོན་གཙྩོ་



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །29

བྩོ་ནྱི།  འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་སྤྱིའྱི་བད་ེད ྩོན་སདླ་དགྩོངས་
པ་གཏྱིང་ཟབ་བཞསེ་གནང་མཛད་མཁན། ཀུན་གྱིས་རེ་
ལྟ ྩོས་འཆའ་འྩོས་པ།  བམས་བརའེྱི་བདག་ཉྱིད་ཅན་གྱི་
སྐྱསེ་བྲུ་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་ལ་ྟབྲུར་ཆེ་བསྟ ྩོད་
ཞུ་ཆེད་ཡྱིན། ང་ཚྩོ་འདྱིར་༸སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་མཇལ་ཁ་
ཞུ་བར་བཅར་ཡྱིན། ༸སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་
གཞྱི་རའྱི་ལནྷ་སྐྱསེ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ད་ེབམས་བར་ེལནྡ་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས་དརེ་ཐྲུགས་རེ་མཛད་བཞྱིན་པ་དསེ་ང་
ཚྩོར་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་སྐྱ་ེབཞྱིན་འདགུ

བྩོད་དང་རྒྱ་གར། ད་ེབཞྱིན་བལ་ཡྲུལ་སྩོགས་ནང་ཡྩོད་
པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོ ་དང་མཇལ་སབྐས་རང་གྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་
ཐྲུན་མྱིན་ཁྱད་ཆྩོས་ད་ེདག་སྲུང་སྐྱྩོབ་ཐྩོག་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་
གནང་རྒྱྱུའྱི་ཆྩོད་སེམས་བརྟན་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་གསལ་རྟ ྩོགས་
ཐྲུབ་པ་མ་ཟད།  ཁ་སང་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭར་
བསྐྱྩོད་སབྐས་སླ ྩོབ་ཕྲུག་ཚྩོའྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ཞེ་ཕྲུགས་དརེ་
ཉྱིན་གཅྱིག་ཁྩོང་ཚྩོ ་རང་ཡྲུལ་བ ྩོད་ལ་ལྩོག་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་རེད་
སམྙ་པའྱི་རེ་བ་བདེ་བཞྱིན་འདགུ  ཕྩོགས་མཚྱུངས་
ཁ་སང་བ ྩོད་ཀྱི་ཟླྩོས་གར་དང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་སརླ་ཡང་
རྱིག་གཞུང་འཁབ་སྟ ྩོན་ད་ེདག་ལ་ལ་ྟསབྐས་བ ྩོད་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་འཁབ་སྟ ྩོན་བསསེ་ལྷད་མེད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་སླར་
བ ྩོད་ནང་ད་ུཉམས་གསྩོ་གནང་ཐྲུབ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་གནང་
བཞྱིན་ཡྩོད་པ་གསལ་པྩོ་རེད།

འདྱིར་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་དང་སྤྱི་འཐྲུས་
ཚྩོགས་གཙྩོ་མཆྩོག ད་ེབཞྱིན་ཆེས་མཐྩོའྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་
ཁང་གྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བ་མཆྩོག་མཇལ་སྐབས་བ ྩོད་

ནང་རང་དབང་སླར་གསྩོ་ཡྩོང་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པའྱི་རེ་བ་
ཞྱིག་ངང་གྱིས་མཐྩོང་ཐྲུབ། ཅསེ་གསྲུང་རསེ་ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༡༥ ལྩོར་བ ྩོད་ནང་ད་ུགཟྱིགས་སྐ ྩོར་ཕབེས་མཁན་
གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་གཞན་རྣམས་ངྩོ་སྤྩོད་གནང་བ་
དང་སྦྲགས་གསྲུང་ད ྩོན།  ང་ཚྩོ་སྐ་ུཚབ་འཐྲུས་མྱི ་བཞྱི་
པ ྩོ་བ ྩོད་ད་ུབསྐྱྩོད་སྐབས་ཕ ྩོ་བང་པ ྩོ་ཏཱ་ལའྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་
གཟྱིམ་ཆྱུང་ནང་ང་ཚྩོ ་བཞྱིས་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་
མཆྩོག་སླར་ཡང་གཟྱིམ་ཆྱུང་དརེ་གདན་འདནེ་ཞུ་མ་
ཐྲུབ་བར་ད་ུརང་ནསུ་གང་ཡྩོད་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་ཞུ་
རྒྱྱུའྱི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བཞག་པ་ཡྱིན།  རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་དཔལ་འབྩོར་གྱི་སྟ ྩོབས་ཤུགས་ངྩོམས་ནས་
བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བ་ཚྩོར་གནྩོན་ཤུགས་སྤྩོད་ཐབས་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། གལ་ཏ་ེང་ཚྩོས་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔལ་
འབྩོར་གྱི་གནྩོན་ཤུགས་ལ་བརྟནེ་ནས་བ ྩོད་དང་རྒྱ་ནག་
ནང་གྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དག་

གནྩོན་ཐྩོག་དམ་བསྒགས་བདེ་བཞྱིན་པ་དརེ་ངྩོ་རྒྩོལ་མ་
བས་ཚེ་ང་ཚྩོས་འཛམ་གླྱིང་ས་ཕྩོགས་གཞན་གང་དའུང་
འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱྩོབ་སྐ ྩོར་ལ་སདྐ་ཆ་ཤྩོད་རྒྱྱུའྱི་
བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་ཐྩོབ་ཐང་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་བརླག་རྒྱྱུ ་རེད།  
དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོས་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྱྩོར་མཚམས་འཇྩོག་
ནམ་ཡང་བདེ་ཀྱི་མ་རེད།

 ང་ཚྩོ་བ ྩོད་ད་ུབསྐྱྩོད་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ང་ཚྩོས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་དད་རང་དབང་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་བཞྱིན་
ཡྩོད། ང་ཚྩོས་དགྩོན་པའྱི་ཐྩོག་ཁབེས་སྩོགས་བཟྩོ་བཅྩོས་
བརྒྱབ་པ་དང་དཀར་རྱི་བཏང་ཡྩོད། ཅསེ་བརྩོད་སབྐས་
ང་ཚྩོས་སབྐས་དརེ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོར་རང་གྱི་ཐྲུན་མྱིན་རྱིག་
གཞུང་དང་ཆྩོས་དད་རང་དབང་སྤྩོད་དགྩོས་པ་ལས་
དགྩོན་པའྱི་ཐྩོག་ཙམ་ཡར་རྒྱས་གཏང་མྱིན་ལ་ང་ཚྩོས་ངྩོ་
མཚར་བསྐྱདེ་མ་བྱུང་། ཞསེ་ལན་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན།   རྒྱ་
ནག་གྱི ་དཔྩོན་རྱིགས་ཚྩོའྱི་བླ ྩོ་ཡྲུལ་ད་ུཤྩོང་དཀའ་བའྱི་
བ ྩོད་རྱིགས་ཡྩོངས་ལ་མྱིང་ད ྩོན་མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྐྱྩོང་
གྱི་ཐྩོབ་ཐང་འདྱི་ང་ཚྩོའྱི་བླ ྩོ་ཡྲུལ་ད་ུམེད་ན་མེད་ཐབས་
གཅྱིག་ཆགས་ཡྩོད།  དརེ་བརྟནེ་ད་ཆ་བླ ྩོ་ཡྲུལ་ད་ུཤྩོང་
དཀའ་བ་དང་མེད་ན་འགྲྱིག་ཐབས་མེད་པའྱི་དངྩོས་
འགལ་གྱི་ཆྩོས་གཉྱིས་དབར་གྱི་བར་ཐག་ད་ེཉུང་ད་ུ
གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་དསུ་ལ་བབ་ཡྩོད།  ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་གསྲུང་
བཤད་གནང་ཡྩོད་པ་བཅས།།



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 30

འདྱིར་ང་ཚྩོ་འཛྩོམས་ནས་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ལ་ངྩོ་རྒྩོལ་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་པའྱི་བཟྩོ་འད་བ ྩོ་ད་ེའད་ 
ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ རེས་
གཟའ་ལགྷ་པའྱི་ཉྱིན་བཞུགས་སརྒ་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་
གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་གསྲུང་ཆྩོས་ར་བར་བྩོད་མྱིའྱི་བ་ླ
ན་མེད་པའྱི་དབྲུ་འཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དབྲུ་བཞུགས་ཐྩོག་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་
ནས་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱིའྱི་སྐ་ུཚབ་ཚྩོགས་ཆྱུང་
ལ་དགའ་བསྲུའྱི་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ ྩོ་སྲུང་བརྱི་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས།  སབྐས་དརེ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།

ད་ེརྱིང་འདྱིར་དངྩོས་སྲུ ་འཁྩོད་པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་རྒན་བྱིས་
སེར་སྐྱ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་དང་། འདྱིར་དངྩོས་སྲུ་མ་འཁྩོད་
པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་རང་དབང་ཡྲུལ་གྲྲུ་ཁག་ཏུ་ཡྩོད་པ་ཚྩོ། ལགྷ་
པར་རང་དབང་བལ་ནས་དངངས་སྐག་འྩོག་སྡ ྩོད་མཁན་
གཞྱིས་ལྲུས་རྒྱ་ཆེ་མྱི ་མང་བཅས་ལ་ངྩོས་ཀྱིས་ཚྱིག་ཁ་
ཤས་ཞུ་འདྩོད་བྱུང་།   ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཟརེ་རྒྱྱུ ་
འདྱི་ས་འྩོག་ནས་དངྩོས་རས་ཐྩོན་པ་གཞྱིར་བཞག་བས་
ན། ཧ་ལམ་ལྩོ་སྟ ྩོང་ཕག་ཉྱི་ཤུ་སྲུམ་ཅྱུ་བཤད་ཀྱི་འདགུ  
ཁྱི་གཉྱིས་གསྲུམ་གྱི་སདྐ་ཆ་བཤད་ཀྱི་འདགུ གང་ལརྟ་

མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཆགས་རྒྱྱུའྱི་གྲས་ནང་ནས་ཕལ་ཆེར་ས་ྔ
ཤྩོས་གྲས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད།  ད་ང་ཚྩོའྱི་མྱི ་རབས་
འདྱིར་དསུ་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་བྱུང་བ་རེད།

 ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ལྩོར་བཙན་བྩོལ་ད་ུའབྩོར་བའྱི་སབྐས་
བ ྩོད་པའྱི་ཁ་རྒྱྱུན་ལ་ཡྩོད་པ་ནང་བཞྱིན་ངྩོ་ཤེས་པ་གནམ་
དང་ས་མ་གཏྩོགས་མེད་པ་ལ་ྟབྲུ་ད་གང་འད་བདེ་ཡྩོང་
བསམས་པའྱི་དངངས་ཚབ་བས་ནས་བསདྡ་དགྩོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རེད། ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་དསུ་
ཚྩོད་ཕྱིན་པའྱི་སབྐས་ང་ཚྩོ་བཙན་བྩོལ་བ་ཆགས་ནས་ལྩོ་ 
༥༨ ལགྷ་ཕྱིན་ཡྩོད།

 འགྩོ་སྟ ྩོད་ང་ཚྩོ་གང་འད་བས་ཡྩོང་བསམ་པའྱི་དངངས་
སྐག་བས་ནས་བསདྡ་དགྩོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ད་ེརྱིམ་
བཞྱིན་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་དངེ་སབྐས་དཔརེ་ན་ད་ེརྱིང་
འདྱིར་ཆ་མཚྩོན་ན། ང་ཚྩོ་བཙན་བྩོལ་བའྱི་ངྩོས་ནས་
བཤད་ན། སྐྱབས་མེད་མགྩོན་མེད་ལ་ྟབྲུ་རེད། འྩོན་ཀང་
ང་ཚྩོ་ངྩོ་ཤེས་མེད་སར་ངྩོ་ཤེས་ཆགས།  གྲྩོགས་པྩོ་མེད་
སར་གྲྩོགས་པྩོ་བྱུང་། རྒྱབ་སྐྱྩོར་བདེ་མཁན་ཚྩོས་ལགྷ་

བསམ་རྣམ་དག་ཐྩོག་ནས་མ་གཏྩོགས་བྩོད་མྱིར་རྒྱབ་
སྐྱྩོར་བདེ་ན་དཔལ་འབྩོར་དང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁ་ེཕན་ཐྩོབ་
རྒྱྱུ ་རེད་བསམས་པ་ད་ེའད་ར་བ་ནས་མ་རེད།  ང་ཚྩོ་
སྐྱབས་བཅྩོལ་བ་ཡྱིན་སྟབས་དཔལ་འབྩོར་ཐྩོག་ནས་ཁ་ེ
ཕན་ཐྩོབ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། དརེ་བརྟནེ་བ ྩོད་མྱིར་རྒྱབ་
སྐྱྩོར་གནང་བ་ད་ེབདནེ་པར་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་བ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡྩོད།  

 ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཆ་བཞག་ན། ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་
འཐྲུས་མྱི ་ནནེ་སྱི་པ་ེལྩོ་སྱི་ Nancy Pelosi མཆྩོག་
ལྩོ་མང་རྱིང་ནས་ངྩོ་ཤེས་རེད། ཁྩོང་དང་ཁྩོང་གྱི་ཕག་
རྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་གང་ཙམ་འདྱིར་ཕབེས་ཡྩོད། ད་ེདག་
ང་ཚྩོས་དཔལ་འབྩོར་ཐྩོག་ནས་རྩོགས་རམ་འཚྩོལ་བ་
ཡྱིན་ནམ་ཞ་ེན།  མ་རེད། ང་ཚྩོ་སྐྱྩོ་བ ྩོ་བས་ནས་གནས་
ཡྩོད། གང་རེད་ཅ་ེན། ང་ཚྩོར་བདནེ་པ་ཡྩོད། བདནེ་པ་
ཡྩོད་པ་གཅྱིག་པྲུས་འགྲྱིག་གྱི་མྱི ་འདགུ   བདནེ་པ་ཡྩོད་
ནའང་འཚེ་བའྱི་ལམ་ད་ུའཇྲུག་པ་ཡྱིན་ན། མྱི ་ཚྩོས་ཤ་
ཚ་བ་རྒྱྱུ ་ཁག་པ ྩོ་རེད། ང་ཚྩོར་བདནེ་པ་ཡྩོད་པ་འདྱི་མ་
རར་བཞག་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་ལམ་
ལ་བརྟནེ་ནས་ཐབས་རྩོད་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།   

དཔརེ་ན་རྒྱ་དང་ང་ཚྩོ་རྩོད་ལན་ཞྱིག་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། འྩོན་
ཀང་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ལ་གུས་བརྱི་དགྩོས། མདྩོར་ན་གུང་
ཁན་ཏང་ཡྩོན་བླ ྩོ་གུ་ད ྩོག་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ལ་སྙྱིང་ར་ེསྒ ྩོམ་
སྟ་ེམཐའ་ན་གཏྩོང་ལེན་གྱི་དམྱིགས་པ་བས་ཏ་ེཁྩོ་པ་ཚྩོའྱི་
སེམས་ནང་ཡྩོད་པའྱི་དངངས་སྐག་དང་ཁྩོང་ཁྩོ། དྩོག་
པ་ད་ེདག་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཚྱུར་ལེན།   ང་རང་ཚྩོའྱི་
བརྒྱྱུད་ལ་ཡྩོད་པའྱི་བམས་བར་ེདང་བཟྩོད་པ། ཡྱིད་
ཆེས་རྱིགས་ཕར་སྦྱིན་ནས་དངྩོས་སྲུ་ལག་ལེན་ཐྩོག་ཕན་
ཐྩོགས་གང་ཡང་མེད་ནའང་། བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་ཁྱད་
པར་ཧ་ཅང་འདགུ 
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ད་ེའདའྱི་ཐྩོག་ནས་ང་ཚྩོས་འཐབ་རྩོད་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་ཀང་
བམས་བརའེྱི་བླ ྩོ་དང་མ་བལ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་འཐབ་རྩོད་
བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བདེ་
མཁན་གྲྩོགས་པ ྩོ་ལྩོ་བཅྱུ་ཕག་ནས་བཅྱུ་ཕག་མང་ད་ུའགྲྩོ་
བཞྱིན་པ་ད་ེང་ཚྩོའྱི་ལགྷ་བསམ་དང་སེམས་པ་རྣམ་དག 
དང་བདནེ། རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཁྩོང་ཁྩོའྱི་
རྱིགས་མེད་པར་གཉྱིས་ཕན་གྱི་འྩོག་ནས་ང་ཚྩོའྱི་དཀའ་
ངལ་ད་ེསེལ་ཐྲུབ་ན་བསམས་པའྱི་འབད་བརྩོན་བས་
སྟབས། རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ནང་ནས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བདེ་མཁན་ཇ་ེ
མང་ད་ུའགྲྩོ་བཞྱིན་འདགུ འདྱི་ང་ཚྩོ་ཤེས་དགྩོས་པ་རེད།

ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པར་གྲྩོགས་པ ྩོ་མེད་སར་གྲྩོགས་པ ྩོ་དང་ངྩོ་ཤེས་
མེད་སར་ངྩོ་ཤེས་མང་པྩོ་ལྩོ་རེ་བཞྱིན་ཤུགས་ཆེ་རྲུ་འགྲྩོ་
རྒྱྱུ ་འདྱི་ང་ཚྩོ་སེམས་པ་རྣམ་དག དང་པྩོ་དང་གཞག 
མྱིའྱི་བརེ་བ་མ་ད ྩོར་བའྱི་ཐྩོག་ནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་གྱི་
ཡྩོད་དསུ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་རྱིན་ཐང་ལ་ྟབྲུ་སླབེ་སྟ་ེ
ད ྩོ་སྣང་བདེ་ཀྱི་འདགུ འདྱི་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་
ཆགས་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་རྱིགས་ཀྱི་གྩོམས་གཤྱིས་ཆགས་
ཡྩོད། ད་ེའདའྱི་བམས་བར་ེདང་། གཉྱིས་ཕན་གྱི་བསམ་
བླ ྩོ་འདྱི་བ ྩོད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཙམ་མ་རེད། འཛམ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་སྟངེ་དཀའ་ངལ་མང་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་ཚང་མ་བམས་
བརའེྱི་བླ ྩོ་དང་གཉྱིས་ཕན་གྱི་བླ ྩོ་རང་བད་ེབ་འདྩོད་པ་དང་
སྡགུ་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་པ་རེད། གཞན་ཡང་སྡགུ་བསལྔ་
མྱི ་འདྩོད་པ་དང་བད་ེབ་འདྩོད་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་བསམ་བླ ྩོ་
བཏང་བའྱི་ཐྩོག་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འཛམ་གླྱིང་ནང་མྱིས་
བཟྩོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ག་ཚྩོད་འདགུ མྱི ་ཇྱི་ཙམ་གསྩོད་
ཀྱི་འདགུ ད་ེདག་བམས་བརའེྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་
སེལ་རྒྱྱུ ་མ་གཏྩོགས་གྩོ་མཚྩོན་ཐྩོག་ནས་སེལ་རྒྱྱུ ་མེད། 
དབང་ཡྩོད་བཤད་ནས་སེལ་ཐྲུབ་ཐབས་མེད། འཛམ་
གླྱིང་འདྱིའྱི་སྟངེ་ཁྩོར་ཡྲུག་གྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་བའྱི་
ཐྩོག་ནས་དཀའ་ངལ་ནྱི་གནས་ཚྱུལ་ཁག་ཁག་རེད།

ང་རང་ཚྩོས་མྱིས་བཟྩོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་དག་
པྩོའྱི་སྟ ྩོབས་ཤུགས་ཐྩོག་ནས་མེད་པར་བཟྩོ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཧ་
ཅང་ཁག་པྩོ་རེད་འདགུ འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་ནང་དཔརེ་
ན། འདས་པའྱི་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུའྱི་ནང་གྩོ་མཚྩོན་བདེ་

སྤྩོད་བས་ནས་མྱི ་ག་ཚྩོད་བསད་ཡྩོད། མྱི ་ས་ཡ་ཉྱི་བརྒྱ་
ལགྷ་བསད་ཡྩོད། མྱི ་བསད་པ་དསེ་དངྩོས་གནས་ཞྱི་བད་ེ
དང་འཆམ་མཐྲུན་ལ་ྟབྲུ་ཡྩོང་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་བྱུང་མྱི ་འདགུ དརེ་
བརྟནེ་འདས་པའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ནང་དབང་ཡྩོད་དང་ཐྲུབ་ཚྩོད་
བཤད། གྩོ་མཚྩོན་གྱི་ནསུ་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཁ་གཏད་གཅག་
ན་འདས་པའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ནང་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་བྱུང་
མེད་ལ་མ་འྩོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་སེལ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་
ཁྱྩོན་ནས་ཡྩོང་གྱི་མ་རེད།

དརེ་བརྟནེ་ང་རང་ཚྩོས་བ ྩོད་པའྱི་ད ྩོན་དག་འདྱི་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག དང་པྩོ་དང་གཞག བམས་བར་ེལནྡ་
པའྱི་ངང་ནས་ང་ཚྩོའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ང་ཚྩོས་
མྱིག་དཔ་ེསྟ ྩོན་ནས་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་གང་ཙམ་མྱིག་དཔ་ེ
བསྟན་ཐྲུབ་པ་ཞྱིག་དང་། ཕན་ཐྩོགས་བདེ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད། 
ངས་ཁ་སང་ཁྩོ་རང་ཚྩོ་མཇལ་དསུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནམ་
རྒྱྱུན་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། བྩོད་ད ྩོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་
མཁན་ཚྩོ་བ ྩོད་པར་ཕྩོགས་བཟྲུང་བའྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཐྩོག་ནས་
རྒྱབ་སྐྱྩོར་བས་པ་མ་རེད། ང་ཚྩོར་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བདེ་མཁན་
ད་ེདག་དང་བདནེ་ལ་ཕྩོགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། 
དང་བདནེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བདེ་མཁན་རེད། ཅསེ་ངྩོས་
ཀྱིས་འདྱི་ལརྟ་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད།

ང་ཚྩོ ་འཚེ་བའྱི་ལམ་ལ་ཕྱིན་ནས་མྱི ་གསྩོད་ཁག་སྦྩོར་
བས་ཡྩོད་ན། བྩོད་པར་ཤ་ཚ་དང་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བདེ་མཁན་
ད་ེཚྩོ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ཁྱྩོན་ནས་མེད། ངྩོས་ལ་ཆ་བཞག་ན་འཛམ་
གླྱིང་གང་སར་སླབེ་ཀྱི་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་གང་སར་ཕྱིན་
པའྱི་སབྐས་སྲུ་མྱི ་མང་པ ྩོས་ངྩོས་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་པ ྩོ་བདེ་
རྒྱྱུ ་ནྱི། ང་ཚྩོས་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག རྒྱབ་མདནུ་ངྩོ་ལྐ ྩོག་
མེད་པ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞྱིང་བད་ེབ་ཞྱིག་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་བསམ་
བླ ྩོ་གཏྩོང་སྟབས་མྱི ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་གྱིས་དགའ་པྩོ་བདེ་ཀྱི་
འདགུ དརེ་བརྟནེ་འདྱི་ངྩོས་ཀྱི་ཁྱད་ཆྩོས་གང་ཡང་མ་
རེད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱིས་ལྩོ་ངྩོ་སྟ ྩོང་ཕག་ལགྷ་རྱིང་
གཙྩོ་བ ྩོ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་བམས་བར་ེབསྟན་
པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད། བམས་བརའེྱི་རྒྱབ་རྟནེ་ལ་ྟགྲྲུབ་ཟབ་
པ ྩོ་ཞྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད། འདྱི་ལ་ྟབྲུའྱི་ལ་ྟགྲྲུབ་
དངེ་སབྐས་ཚན་རྱིག་པ་དང་མཉམ་ད་ུགྩོ་བསྡརུ་བདེ་ཐྲུབ་

པ་ཞྱིག་དང་ཕན་ཚྱུན་བླ ྩོ་སྐྱདེ་ལེན་ཐྲུབ་པ་ད་ེའད་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་འདགུ 

འདྱི་ང་ཚྩོ ་དངྩོས་གནས་བྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
སྤ ྩོབས་པ་བདེ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་རེད་འདགུ འཛམ་བྲུ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་སངྒ་ལ་ནང་པ་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་ཡྩོད། ད་ེལ་ྟབྲུའྱི་
ལ་ྟགྲྲུབ་རླྱིངས་པ ྩོ་དང་ཟབ་རླྱིངས། རྒྱ་ཆེན་པ ྩོ་ད་ེའད་ང་
ཚྩོ་བ ྩོད་པར་མ་གཏྩོགས་མེད། ད་ེལ་ྟབྲུས་ང་ཚྩོ་ཕ་མེས་
ནས་མར་བས་ཏ་ེདངྩོས་གནས་རྒྱྱུ ་མཚན་ལནྡ་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་བམས་བར་ེསྒ ྩོམ་རྒྱྱུའྱི་གྩོམས་གཤྱིས་ཡྩོད་པ་འདྱི་ད་ེ
རྱིང་ཁ་སང་བ ྩོད་པ་གཅྱིག་པ ྩོས་ངྩོམ་རྒྱྱུ ་ད་ེའད་མ་རེད། 
འཛམ་བྲུ ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཕན་ཐྩོགས་བདེ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ འྱི་ནསུ་པ་
ཏན་ཏན་འདགུ 

ད་ེའད་ཡྱིན་དསུ་ང་ཚྩོའྱི་སྙྱིང་སྟ ྩོབས་ད་ེའད་ཡྩོང་བཞྱིན་
ཡྩོད་པ་འདྱི་ང་ཚྩོའྱི་བ ྩོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་
གྱི་ཡྩོད། བྩོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་འདྱི་ས་ྔམྩོ་ཡྱིན་ན་བ ྩོད་མྱི ་
ས་ཡ་དྲུག་གྱི་སྡ་ེའཁྩོར་ད་ུཡྩོད་པ་འདྱི་རེད། ད་ེརྱིང་ཁ་
སང་ཡྱིན་ན་བ ྩོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་འདྱི་འཛམ་བྲུ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་
གང་ཙམ་ཕན་ཐྩོགས་བདེ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཏན་ཏན་འདགུ འདྱི་
ངྩོས་ཀྱིས་འདངེ་ཚྩོད་འཁལེ་གྱི་འདགུ ང་ཚྩོ་ཚང་མར་
བྩོད་ད ྩོན་ཐྩོག་སེམས་ཁྲུར་ཡྩོད་རེད། བྩོད་ནང་ཡྩོད་པའྱི་
བ ྩོད་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་ཚྩོས་བ ྩོད་ད ྩོན་ཐྩོག་སེམས་ཁྲུར་ཡྩོད། 
སེམས་ཁྲུར་འདྱི་ཁྩོང་ཁྩོ་དང་མྱི ་ལ་གནྩོད་པ་བསྐྱལ། ད་ེ
འདས་བདེ་རྒྱྱུའྱི་སདྐ་ཆ་མ་རེད། ང་ཚྩོའྱི་སེམས་ཤུགས་
འདྱི་བམས་བར་ེསྤལེ་རྒྱྱུ ། སྲུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་གྲྩོགས་པྩོ་
བཟྩོ་རྒྱྱུ ། ད་ེའདས་གཅྱིག་གྱི་འྩོག་ནས་ང་ཚྩོའྱི་བདནེ་
མཐའ་ཏན་ཏན་གསལ་གྱི་རེད། གསལ་རྒྱྱུའྱི་ཆ་རྐྱནེ་
གཙྩོ་བ ྩོ་འདྱི་གྩོ་མཚྩོན་འཁྱརེ་ནས་དྩོན་དག་སྒྲུབ་རྒྱྱུ ་མ་
རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ ྩོ་ཚྩོའྱི་གྲས་གྩོ་མཚྩོན་འཁྱརེ་ནས་
དཀའ་ངལ་བསལ་རྒྱྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བས་འདགུ་ནའང་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐྲུབ་ཀྱི་འདགུ་གམ། 

བམས་བརསེ་དཀའ་ངལ་བསལ་རྒྱྱུར་དསུ་ཚྩོད་འགྩོར་
གྱི་རེད། འྩོན་ཀང་བམས་བརའེྱི་ཐྩོག་ནས་དཀའ་ངལ་
བསལ་རྒྱྱུ ་ངྩོས་ཀྱིས་བདནེ་ཚྱི ག་སྨ ྩོན་ལམ་ནང་ལའང་
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བྱིས་པ་འདྱི་རེད། དངྩོས་གནས་བམས་བར་ེསྐྱསེ། ད་ེ
འདས་གཅྱིག་གྱི་ཐྩོག་ནས་བྩོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཆ་བཞག་
ནའང་སེལ་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་གཅྱིག་དང་། འཛམ་བྲུ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་
ཡྱི ན་ནའང་ང་ཚྩོས་སྤ ྩོབས་པ་ཆེན་པ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་མྱིག་
དཔ་ེསྟ ྩོན་ཐྲུབ་རྒྱྱུར་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས།

ཁྱདེ་རང་ཚྩོ ་ཡྱི ན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དངྩོས་གནས་བྩོད་
པར་ཤ་ཚ་དང་རྒྱབ་སྐྱྩོར་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད། ཆབ་སྱིད་
དང་དཔལ་འབྩོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཐྩོག་ནས་སབྐས་རེ་བད་ེ
མ་བད་ེད་ེའད་ཡྩོང་གྱི ་ཡྩོད་ནའང་དངྩོས་གནས་ལྷག་
བསམ་འཁྱརེ་ནས་འཛེམས་སྩོན་མེད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བྩོད་
ད ྩོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གནང་གྱི་ཡྩོད། 

ཨ་རྱིར་ཆ་བཞག་ན་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་
ཡྩོངས་ཀྱི་ཕལ་ཆེར་འགྩོ་ཁྱིད་ལ་ྟབྲུ་ཆགས་ཡྩོད། ཨ་རྱི་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། དའེྱི་ནང་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་
ཚྩོགས་གྩོང་འྩོག་གྱི་འཐྲུས་མྱི ་གླ ྩོ་བྲུར་ད་ུའདྱིར་སྐ་ུམགྲྩོན་
ལ་ཕབེས་པ་ཞྱིག་མ་རེད། ང་ཚྩོ་ལྩོ་མང་པྩོའྱི་གྩོང་ནས་
ངྩོ་ཤེས་ཤྱིག་ཀང་རེད།   ཁྩོང་རྣམས་ང་ཚྩོའྱི་གྲྩོགས་
པ ྩོ་དང་རྒྱབ་སྐྱྩོར་བ་བརྟན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན།  དརེ་བརྟནེ་ད་ེ
རྱིང་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ཆེད་མངགས་ཕབེས་ནས་བྩོད་པ་ཚྩོར་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐྱ་ེདང་བདནེ་པའྱི་རྒྱབ་སྐྱྩོར་གྱི་
རྣམ་འགྱུར་བ ྩོད་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་གྱི་མདནུ་ད་ུསྟ ྩོན་གནང་
བར་བཀའ་དྱིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 

གང་ལརྟ་ངྩོས་རང་བཙན་བྩོལ་བ་ཆགས་ནས་ལྩོ་ ༥༨ 
ཕྱིན་པ་རེད། བཙན་བྩོལ་ལ་སླབེས་དསུ་ལྩོ་ ༢༤ ཡྱིན། 
ད་ཆ་ལྩོ་ ༨༢ ལ་སླབེས་བཞྱིན་ཡྩོད། ཉམས་མྩོང་ཕྩོགས་
བསྡ ྩོམས་བེད་ཡྩོང་དསུ་ང་ཚྩོ ་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་དངྩོས་
གནས་མེས་པ ྩོ་ཚྩོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བྩོད་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་ད་ེའད་ཞྱིག་བཙྱུགས་བཞག་པ་འདྱི་རྱིན་ཐང་
བལ་བ་ཞྱིག་རེད་འདགུ་བསམ་པ། ས་ྩོསྩོ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེ
འདའྱི་རྱིག་གཞུང་ཡྩོད་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་ནང་སྐྱསེ་
པ་འདྱི་སལྐ་པ་བཟང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་པ་དན་གྱི་ཡྩོད།

ད་དངུ་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་བདེ་དགྩོས། ད་ེནས་གྲྩོགས་
པྩོ་རྣམ་པ་ཚྩོར་གྩོང་ད་ུཞུས་ཟྱིན་པ་རེད། རྒྱ་ཟརེ་དསུ་
ང་ཚྩོས་གྲྩོགས་པ ྩོའྱི་འད་ུཤེས་འཛྱི ན་ནས་ད་ལྟ་དཀའ་
ངལ་ཡྩོད་པ་འདྱི་རྒྱ་ལ་ཕན་གྱི་མེད་ལ་བ ྩོད་ལའང་ཕན་གྱི་
མེད། འདྱི་སེལ་དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད། དག་གནྩོན་བས་
ནས་ལྩོ་དྲུག་ཅྱུ་ལགྷ་ཕྱིན་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་
གྱི་མྱི ་འདགུ དག་གནྩོན་བས་ན་མྱིའྱི་སེམས་ནང་ད ྩོགས་
པ་དང་འཇྱིགས་སྣང་སླབེ་ཀྱི་རེད། འཇྱིགས་སྣང་སླབེ་ན་
འཆམ་མཐྲུན་ཡྩོང་གྱི་མ་རེད། འཆམ་མཐྲུན་མེད་ན་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐྲུབ་ཀྱི་མ་རེད། བྩོད་མྱི ་རྱིགས་ར་མེད་
བཟྩོ་བ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཁག་པྩོ་རེད། བྩོད་མྱི ་རྱིགས་
གནས་རྒྱྱུ ་རེད།  གནས་པའྱི་རྱིང་ལ་འཆམ་མཐྲུན་བྱུང་
ན་བརྟན་ལྷྱིང་ཡྩོང་གྱི་རེད། བརྟན་ལྷྱིང་བྱུང་ན་རྒྱ་བ ྩོད་
གཉྱིས་ཀར་ཕན་གྱི་ཡྩོད། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ང་ཚྩོ་གཅྱིག་

ཚྩོགས་ནས་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ལ་ངྩོ་རྒྩོལ་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་པའྱི་
བཟྩོ་འད་བ ྩོ་ད་ེའད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། རྒྱའྱི་གསར་
འགྱུར་ཁག་ནང་ཨ་རྱིའྱི་ལྩོག་སྤྩོད་པ་ད་ེཚྩོ་ཏཱ་ལའྱི་ལྩོག་
སྤྩོད་པ་དང་མཉམ་ད་ུལག་འབལེ་བདེ་ཀྱི་འདགུ་ཅེས་
ད་ེའད་བཤད་ངསེ་རེད། དྩོན་ངྩོ་མ་འདྱི་མ་རེད། ང་
ཚྩོ་ངྩོས་ནས་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ལ་གྲྩོགས་པ ྩོའྱི་འད་ུཤེས་དང་། 
ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐྩོག་ནས་ང་ཚྩོ་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་
ད་ེའདའྱི་བསམ་བླ ྩོ་དང་གཉྱིས་ཕན་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་
ནས་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད་རེད་མ་གཏྩོགས་དགྲ་དང་གཉནེ་ཟརེ་
བའྱི་སདྐ་ཆ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད།

གྩོང་ད་ུགསྲུང་བཤད་གནང་མཁན་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ ་ཚང་
མས་དངྩོས་གནས་སེམས་འགུལ་ཐེབས་རྒྱྱུ འྱི་གསྲུང་
བཤད་གནང་བ་ད་ེའད་བྱུང་སྩོང་། ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚྩོ་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་གྱི་ཐྩོག་ནས་འྩོས་
བསྡུ་བས་ཏ་ེཡར་བསླབེས་པའྱི་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་གྱིས་
གསྲུང་བཤད་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་གནང་སྩོང་། ཐྲུགས་ར་ེ
ཆེ་ཟརེ་གྱི་ཡྱིན། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་སདྐ་ཐྩོག་སྱིད་སྐྱྩོང་ཟརེ་རྒྱྱུ ་
འདྱི་ཏག་ཏག་འགྲྩོ་གྱི་ཡྩོད། ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་ཚྱིག་ཐྩོག་ Po-

litical Leader ཟརེ་རྒྱྱུ ་ལ་ྟབྲུ། སབྐས་རེ་མང་པྩོ་ཞྱིག་
གྱིས་ Prime Minister ཟརེ་རྒྱྱུ ་ད་ེའད་བཤད་ཀྱི་འདགུ 
འདྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་ཆགས་ཀྱི་འདགུ འདྱི་
ལས་ President བརྩོད་པ་ཡྱིན་ན་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་གཙྩོ་འཛྱིན་
ལ་གྩོ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད། གང་ལརྟ་སྐྱྱིད་སྡགུ་ཚྩོགས་པ་འད་མྱིན་
ལ་ President ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་གྩོ་རྒྱྱུ ་འདགུ ལྩོ་ཤས་ནས་
ང་ཚྩོ་བསམ་བླ ྩོ་བྱུང་བ་རེད། ད་ེའདའྱི་སདྐ་ཆ་ཕན་བྲུ་
བྱུང་བ་རེད། བར་སབྐས་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་ཚྱིག་ནང་ཚྱིག་མང་
པྩོ་འགྲལེ་བཤད་མྱི ་དགྩོས་པར་ President བརྩོད་པ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚྩོ་འདྱིར་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཤྱིག་ཡྩོད། སྒྱིག་
འཛྲུགས་འདྱིའྱི་ President ཞསེ་བརྩོད་པ་ཡྱིན་ན་མ་
འགྲྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི ་འདགུ ང་ཚྩོ་ད་ེལརྟ་སདྐ་ཆ་བྱུང་
བ་རེད།   ད་ེནས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ང་ཚྩོའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་
ཚྩོགས་གཙྩོས་ཨྱི ན་ཇྱིའྱི་གསྲུང་སདྐ་ཐྩོག་གསྲུང་བཤད་
གནང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བྱུང་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། 
ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།།



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །33

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་རྣམས་ལ་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་རྟནེ་
གཙྩོ་སྩོགས་ངྩོ་སྤྩོད་མཛད།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ རེས་
གཟའ་ལྷག་པ་ཉྱིན་བཞུགས་སྒར་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་
གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་གསྲུང་ཆྩོས་ར་བར་བ ྩོད་མྱིའྱི་
བླ་ན་མེད་པའྱི་དབྲུ ་འཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དབྲུ་བཞུགས་ཐྩོག་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛྲུགས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་
ཚྩོགས་ཆྱུང་ལ་དགའ་བསྲུའྱི་གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ ྩོ་
སྲུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད།

ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཐྩོག་གཞུང་
འབལེ་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་དབྲུ་འཛྲུགས་སབྐས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛྲུགས་ཀྱི་མང་གཙྩོའྱི་ཀ་བ་གསྲུམ་གྱི་མཛད་གཙྩོ་རྣམ་
པ་དང་། རང་དབང་ཅན་གྱི་ལས་ཁྲུངས་ཁག་གྱི་འགན་
འཛྱིན་རྣམ་པ། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་རྒྱྱུན་ལས་རྣམ་པ།

ལནྷ་ཁང་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཆྱུང་གྱིས་གཙྩོས་སྱི་ཞུའྱི་ལས་
བདེ་རྣམ་པ། སྡ་ེཚན་ཁག་གྱི་འགན་འཛྱིན་རྣམ་པ།   
གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚྩོགས་སྐྱྱིད་ཁག་
གྱི་འགན་འཛྱིན་དང་སེར་སྐྱ་མྱི ་མང་། སླ ྩོབ་ཕྲུག་སྩོགས་
ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་སྟ ྩོང་ཕག་མང་པྩོ་འད་ུའཛྩོམས་ཐྩོག་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
དབྲུས་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚྩོགས་
ཆྱུང་གྱི་དབྲུ་འཁྱིད་རྣམ་པ་བ ྩོད་ཀྱི་ཟླྩོས་གར་ཚྩོགས་པས་
རྩོལ་དབངས་དང་བཅས་ཕྩོ་བང་ནས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་
གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་གསྲུང་རར་གདན་ཞུས་ཀྱིས་
ཚང་མས་སྐུ་བཞེངས་ཐྩོག་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་མཆྩོག་
གྱིས་བ ྩོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ ྩོའྱི་རྒྱལ་དར་མཁའ་དབྱིངས་
སྲུ་སྒངེ་འཛྲུགས་གནང་།

སྐབས་དརེ་བ ྩོད་གཞུང་ཟླྩོས་གར་ཚྩོགས་པས་རྔ་རྩོལ་
དང་བཅས་བྩོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པ ྩོའྱི་རྒྱལ་གླྲུ་བཏང་རསེ་
བ ྩོད་དང་བྩོད་མྱིའྱི་ར་ད ྩོན་ཆེད་གཅེས་པའྱི་ལྲུས་སྩོག་

ལྩོངས་སྤྩོད་དང་བཅས་པ་བླ ྩོས་གཏྩོང་གནང་མཁན་
རྒྱལ་གཅེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་ངག་བཅད་མ་ངན་གུས་
འདདུ་སརྐ་མ་གཅྱིག་རྱིང་ཞུས། ད་ེནས་དག་ེབཤེས་མ་
བཞྱི་གྲས་བདནེ་ཚྱིག་སྨ ྩོན་ལམ་གསྲུང་སབྐས་ཚང་མས་
ལག་གཉྱིས་ཐལ་མྩོ་སྦར་ཏ་ེའྲུར་འདྩོན་གནང་གྲྲུབ་རསེ་
དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྱྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་གྱིས་ཕབེས་
བསྲུའྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་།

ད་ེནས་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འྩོག་མའྱི་འཐྲུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་
ཇྱིམ་སེན་སེན་བྷརེ་ནར་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་བཤད་
གནང་རསེ་བ ྩོད་ཀྱི་ཟླྩོས་གར་ཚྩོགས་པས་བྩོད་ཀྱི་བྲུད་
མེད་ཀྱི་བསྟ ྩོད་གཞས་གཟྱིགས་འབྲུལ་ཞུས། ད་ེརསེ་གྲྩོས་
ཚྩོགས་འྩོག་མའྱི་འཐྲུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཇྱིམ་མེག་གྷ ྩོ་ཝན་
མཆྩོག་དང་བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ཚྩོགས་གཙྩོ་མཁན་
པྩོ་བསྩོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆྩོག གྲྩོས་ཚྩོགས་འྩོག་
མའྱི་འཐྲུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཨྱི ་ལྩོ་ཡྱི ་ཊྱི ་ཨེན་ཇེལ་མཆྩོག     
གྲྩོས་ཚྩོགས་འྩོག་མའྱི་འཐྲུས་མྱི ་ལྕམ་སྐུ་པྲ་མྱི ་ལ་ཇ་ཡ་
པཱལ་མཆྩོག་བཅས་ནས་གསྲུང་བཤད་གནང་གྲྲུབ་བསྟནུ་
བ ྩོད་ཀྱི་ཟླྩོས་གར་ཚྩོགས་པས་ག་སྟ ྩོན་མཉམ་གཞས་

གཟྱིགས་འབྲུལ་ཞུས་མཚམས་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་
འཐྲུས་མྱི ་ལྕམ་སྐུ་ནནེ་སྱི ་པ་ེལྩོ་སྱི ་མཆྩོག་གྱིས་གསྲུང་
བཤད་གནང་།

ད་ེརསེ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། མཐར་དྱིལ་བསྒགས་དྲུང་ཆེ་
ཤར་གླྱིང་བསྟན་འཛྱིན་ཟླ་སྒྩོན་ལགས་ཀྱིས་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའྱི་གསྲུང་བཤད་གནང་རསེ་མཛད་སྒ ྩོ་རྒྱལ་ཁའྱི་ངང་
སྒ ྩོ་གྲ ྩོལ།

ད་ེརསེ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
དང་སྐུ་མགྲྩོན་རྣམས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་
ཁང་གྱི ་རྟནེ་གཙྩོ་སྩོགས་གནས་མཇལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐྱངས། སབྐས་དརེ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་
གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་བསྟན་
ཙམ་མ་ཟད། སྟ ྩོན་པ་ཐྲུབ་པའྱི་དབང་པ ྩོའྱི་སྐ་ུབརྙན་གྱིས་
མཚྩོན་འཕགས་པ་ཐྲུགས་ར་ེཆེན་པ ྩོ་སྩོགས་རྟནེ་གཙྩོ་
ཁག་ངྩོ་སྤྩོད་མཛད་ཡྩོད་པ་བཅས།།



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ།བདོ་དང་བདོ་མྱི ། 34

བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐྩོའྱི་སྐ་ུཚབ་ཚྩོགས་
ཆྱུང་ལ་མངྩོན་བསྟ ྩོད་ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་པ་སྩོགས་བཞུགས་སརྒ་ཁྲུལ་ད་ུ

འཚམས་གཟྱིགས་ཀྱི་པར་རྱིས་གནས་ཚྱུལ།

 ༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འྩོག་མའྱི་མང་གཙྩོ་དང་སྤྱི་མཐྲུན་ཚྩོགས་པ་བཅས་ཆབ་སྱིད་ཚྩོགས་པ་ཐྲུན་མྩོང་ལས་གྲྲུབ་པའྱི་ཆེས་མཐྩོའྱི་
སྐ་ུཚབ་ཚྩོགས་ཆྱུང་ཞྱིག་བཞུགས་སརྒ་ར་རམ་ས་ལར་འཚམས་གཟྱིགས་སྲུ་ཕབེས་ནས་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ྩོ་བང་ད་ུསྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་མཇལ་འཕད་
མཛད་པ་མ་ཟད་ཉྱིན་དགུང་ལགྗས་སྨྱིན་ལནྷ་བཞསེ་མཛད།



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་ལ་ྔཔའྱི་ཤེས་བྱ། བདོ་དང་བདོ་མྱི །35

གྲྩོས་ཚྩོགས་སྲུ་འཚམས་གཟྱིགས་སབྐས་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐྲུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱིས་མངྩོན་བསྟ ྩོད་ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་
འབྲུལ་ལམ་ཞུས་པ།

སྐུ་ཚབ་རྣམས་ནས་ར་སྟངེ་བ ྩོད་ཁྱྱིམ་སླ ྩོབ་གྲྲྭར་འཚམས་
གཟྱིགས་དང་སྦྲགས་སླ ྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་བ།

བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐྲུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཚྩོགས་
ཁང་ནང་གཟྱིགས་སྐ ྩོར་གནང་བ།




