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༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།3

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་༼ ཨ་རྱི་བ་ཚྩོ་དང་པ ྩོ་ཡྱིན། ༽
ཟརེ་བའྱི་འབྩོད་སྒ་ད་ེནྱི་གྩོ་ལ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་དང་ 

མ་འཚམ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྐ ྩོར་གསྲུངས།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༣ རེས་
གཟའ་ཟླ་བ་ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གསར་འགྱུར་ཚན་པ་གྲགས་
ཅན་ལྩོ་སྱི ་ཨེན་ཇྱི་ལེ་སྱི ་དསུ་བབ་  Los Angeles 

Times ཞསེ་པའྱི་རྩོམ་སྒྱིག་པའྱི་གླངེ་སགེས་  Op-

Ed ཐྩོག་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱི ་བཀའ་སླ ྩོབ་དུམ་བྲུ ་ཞྱིག་བཀྩོད་པའྱི་ནང་
གསལ།

ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་མཆྩོག་གྱིས་ ༼ ཨ་རྱི་བ་ཚྩོ་དང་པ ྩོ་
ཡྱིན།  ༽ (American First) ཞསེ་པའྱི་འབྩོད་སྒ་
ད་ེཁྩོང་ལ་འྩོས་ཤྩོག་འཕནེ་མཁན་ཚྩོའྱི་བླ ྩོར་བབ་པ ྩོ་ཡྩོད་
པ་ངྩོས་ཀྱིས་བསམ་ཤེས་ཐྲུབ་ཀྱི་འདགུ  འྩོན་ཀང་གྩོ་
ལ་སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སངས་ཐྩོག་ནས་ལ་ྟ
སྐབས་ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརྟནེ་
ནས་འཚྩོ ་དགྩོས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད། 
དརེ་བརྟནེ་འབྩོད་སྒ་ད་ེའྩོས་ཤྱིང་འཚམ་པ་ཞྱིག་ཏུ་མ་
མཐྩོང་།

ཨ་རྱི ་ནྱི་རང་དབང་ཡྩོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁྩོད་སྣ་ེཁྱིད་
མཁན་ཞྱིག་རེད།  རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་ཡྲུལ་
དའེྱི་སྱིད་འཛྱིན་མཆྩོག་ལ་གྩོ་ལ་སྤྱིའྱི་གནད་དྩོན་ཐྩོག་
དགྩོངས་པ་མང་ཙམ་བཞེས་རྩོགས་གནང་ཞེས་འབྩོད་
སྐལུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད།

གྩོ་ལའྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་སྲུང་སྐྩོབ་དང་དཔལ་འབྩོར་གྱི་གནས་
སངས་ལ་མཚྩོན་ན་རྒྱལ་མཚམས་ཀྱི་དབ་ེབ་གང་ཡང་
མེད་པ་མ་ཟད། ཆྩོས་ལྲུགས་ཀྱི་དབ་ེམཚམས་ཀང་
མེད།   དརེ་བརྟནེ་ད་ཆ་ང་ཚྩོ་ཚང་མ་གྩོ་ལ་ཧྱིལ་པ ྩོ་
འདྱིའྱི་སངེ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱི ན་བསམ་
པའྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་དགྩོས་པའྱི་དསུ་ལ་བབ་ཡྩོད།  ང་
ཚྩོས་འདྩོད་རྲུང་མ་འདྩོད་རྲུང་ཚང་མ་མཉམ་སྡ ྩོད་བས་

ནས་འཚྩོ་དགྩོས་པ་རེད།

རྒྱལ་ཞེན་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཁྩོ་ན་གཙྱིགས་ཆེར་བཟྲུང་ནས་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་མཐར་འཁྲུག་རྩོད་དང་དམག་ཤྩོར་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན་པ་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐྩོག་ནས་ར་སྤྩོད་ཐྲུབ།  ད་ེའདའྱི་
བསམ་བླ ྩོ་ད་ེམྱིག་རྒྱང་ཐྲུང་ཐྲུང་དང་གུ་ད ྩོག་པ ྩོ་ཙམ་མ་
ཟད།  ད་ལའྟྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སངས་དང་ཡྩོངས་
སྲུ་མ་འཚམ་ཞྱིང་རསེ་ལྲུས་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཞྱིག་ཀང་རེད།

དརེ་བརྟནེ་ད་ཆ་དང་བདནེ་དང་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་བམས་
བརའེྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཤྱིག་བསྐྲུན་དགྩོས་ན་ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་
གྱིས་གཅྱིག་ལ་སྤྲུན་མཆེད་ཕ ྩོ་མྩོའྱི་འད་ུཤེས་བཟྲུང་ནས་
སྡ ྩོད་རྒྱྱུ ་ཁྩོ་ན་ལས་ཐབས་གཞན་མེད།  ཆྩོས་ཀྱིས་སྤྱི་
ཚྩོགས་འཆམ་མཐྲུན་ཡྩོང་འགྱུར་ཕན་བྲུ ་ཕན་ཐྩོགས་
ཡྩོད་ཀང་ཆྩོས་རྐྱང་པས་འདང་ངསེ་ཤྱིག་མེད་སབས།  
སྩོལ་རྒྱྱུ ན་གྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའྱི་གྩོ་ལ་སྤྱིའྱི་
བཟང་སྤྩོད་ད་ེགལ་ཆེ་བ་ཆགས་ཡྩོད།  ཆྩོས་ཁས་ལེན་
མཁན་དང་མྱི ་ལེན་མཁན་ཙམ་མ་ཟད།  ལ་ྷམེད་སྨྲ་
བ་ཚྩོས་ཀང་ཁས་ལེན་ཐྲུབ་པའྱི་གྩོ་ལ་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་པའྱི་
བཟང་སྤྩོད་ནྱི་དསུ་ཀྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ཆགས་ཡྩོད།

སེམས་རྒྱྱུད་འདལུ་ཐབས་དང་། བམས་བར་ེགྩོང་
སྤལེ། ད་ེབཞྱིན་དང་བདནེ་དང་བཟྩོད་པའྱི་ཉམས་ལེན།  
འཁྩོན་འཛྱིན་སྤ ྩོང་བ། དན་ཤེས་བག་ཡྩོད་ཇྱི་ལརྟ་
དགྩོས་པའྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་ད་ེདག་དགྩོས་མཁྩོ་ཧ་ཅང་ཡྩོད་
སབས།  ཉྱིན་གཅྱིག་ད ེངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་སླ ྩོབ་ཚན་
ནང་འཇྩོག་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པར་ངྩོས་ཀྱིས་རེ་བ་བདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད།  སླ ྩོབ་ཚན་ད་ེདག་སྔ ྩོན་འགྲྩོ་ནས་འབྱིང་རྱིམ་སླ ྩོབ་
གྲྲྭ།  ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཀྱི་སླ ྩོབ་ཚན་ནང་
དའུང་གཞག་ཐྲུབ་པ་དགྩོས།

ད་ལྟའྱི་ང་ཚྩོའྱི་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ནྱི་གཙྩོ ་བ ྩོ་ཕྱི ་
དངྩོས་པ ྩོའྱི་རྱིན་ཐང་ལ་དམྱིགས་ནས་སྦྩོང་བརར་སྤྩོད་
བཞྱིན་ཡྩོད།  དངྩོས་པ ྩོའྱི་གནས་ལྲུགས་རྟ ྩོགས་པ་
ཙམ་གྱིས་ནང་གྱི་གཤྱིས་རྒྱྱུད་འདལུ་ཐབས་མེད། དརེ་
བརྟནེ་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་གནས་ལྲུགས་ལས་ནང་གཤྱིས་
རྒྱྱུད་དང་འབལེ་བའྱི་བཟང་པ ྩོའྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་གལ་
ཆེ་བར་བརྱི་དགྩོས་པ་ནྱི་ངྩོ་ཐྩོག་ལག་ལེན་ཐྩོག་ནས་ར་
སྤྩོད་ཐྲུབ་བཞྱིན་ཡྩོད།

བཟྩོད་སྒ ྩོམ་མ་ཐྲུབ་པ་དསེ་འཁྩོན་འཛྱི ན་དང་ཆགས་
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སངྡ་གྱི་རྒྱྱུ ་བས་ནས་སྤྱི་ཚྩོགས་དབནེ་སྦྩོར་ཡྩོང་གཞྱིར་
སྩོང་།   འབྱུང་འགྱུར་མྱི ་རབས་གསར་པ་ཚྩོའྱི་བསམ་
བླ ྩོའྱི་ནང་རྩོད་རྙ ྩོག་དང་བསམ་ཚྱུལ་མྱི ་མཐྲུན་པ་རྣམས་
འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་གྲྩོས་མྩོལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅྱིག་ལ་
བརྟནེ་ནས་སེལ་དགྩོས་པའྱི་ཆྩོད་སེམས་བརྟན་པ ྩོ་ཞྱིག་
ཡྩོང་བ་ང་ཚྩོས་བཟྩོ་ཐྲུབ་པ་དགྩོས།

འཛམ་གླྱིང་སརྔ་ལགྷ་ཞྱི་བད་ེབརྟན་ལྷྱིང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་བཟྩོ་
རྒྱྱུར་མྱི ་རབས་གཞྩོན་པ་ཚྩོར་འགན་འཁྱི་ཡྩོད།    ད་ེ
ལརྟ་ཡྩོང་བར་ང་ཚྩོས་གཞྩོན་སྐསེ་མྱི ་རབས་གསར་པ་
ཚྩོའྱི་ཀདླ་པའྱི་ཤེས་ཚད་ཙམ་མ་ཟད།  སེམས་རྒྱྱུད་
དལུ་ཐབས་ཀྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་སྤྩོད་དགྩོས།  དརེ་བརྟནེ་
མ་འྩོངས་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ནང་གཙྩོ ་བ ྩོ་བམས་
བར་ེདང་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་
སྩོགས་བཟང་པ ྩོའྱི ་རྱི ན་ཐང་ད་ེདག་གཙྱི གས་ཆེར་
འཛྱིན་ཐྲུབ་པ་དགྩོས།

སེམས་རྒྱྱུ ད་འདལུ་བར་ངེས་པར་ད་ུཆྩོས་ལ་བརྟནེ་
དགྩོས་པ་གང་ཡང་མེད། ཆྩོས་ལ་ཁྲུངས་གཏུགས་མྱི ་
དགྩོས་པར་བམས་བར་ེདང་མཛའ་བརའེྱི་འབལེ་ལམ།  
གཞན་གཅེས་འཛྱི ན་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་སྩོགས་གཙྩོ་བ ྩོ་མྱིའྱི་

རང་བཞྱིན་ལྷན་སྐསེ་ཀྱི་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་ཡྱི ན་པ་
གསལ་པྩོར་ར་འཕྩོད་ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ

ཆྩོས་ཁས་ལེན་མྱིན་ལ་མ་ལྟ ྩོས་པར་ང་ཚྩོ་ཚང་མར་གཞྱི་
རའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་གཏྱིང་ཚྱུགས་པ་
ཞྱིག་ལནྷ་སྐསེ་སྲུ་ཡྩོད།  འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་ཡྩོངས་ལ་
ཐྲུན་མྩོང་གྱི ་བག་ཆགས་བཟང་པྩོ་ད་ེདག་མངྩོན་པར་
གསལ་ཆེད་ང་ཚྩོས་འབད་བརྩོན་བདེ་དགྩོས།

མྱིའྱི་ལྷན་སྐེས་སྲུ ་ཡྩོད་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་ད་ེདག་ཆྩོས་
ལྲུགས་ནས་གསྲུངས་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་ལྟར་སླ ྩོབ་གསྩོ་
སྤྩོད་མྱི ་དགྩོས་པར་སྐེས་ཙམ་ཉྱིད་ནས་རང་ཆས་སྲུ ་
ཡྩོད།  བདག་གཞན་མཉམ་བརའེྱི་བསམ་བླ ྩོ་ད་ེའཆམ་
མཐྲུན་མཉམ་གནས་ཀྱི་གཞྱི་ར་ཡྱིན།  ཡར་རྒྱས་ཀྱི་
གཞྱི ་མ་མཐྲུན་སྒྱིལ་ཡྱི ན་པ་ལས་འགྲན་རྩོད་མྱིན་པ་
ཚན་རྱིག་གྱི ་ལམ་ནས་ར་སྤྩོད་ཐྲུབ་པ་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་
ཡྱིད་ཆེས་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།

འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱི གས་ཡྩོངས་རྩོགས་ཁྱྱིམ་ཚང་ཆེན་པ ྩོ་
གཅྱིག་ཡྱིན་པ་འདྱི་ང་ཚྩོས་ཤེས་དགྩོས།  ལྲུས་སེམས་
དང་སེམས་ཚྩོར་གང་གྱི ་ཆ་ནས་ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་སྤྲུན་
མཆེད་ཕ ྩོ་མྩོ་ཡྱིན།   འྩོན་ཀང་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་གནས་

སངས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་པ་དརེ་བསམ་བླ ྩོ་མ་བཏང་བར་
རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ང་ཚྩོའྱི་དབར་ཕན་ཚྱུན་མྱི ་མཐྲུན་པ་
ཕན་བྲུ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་གཙྱིགས་ཆེར་འཛྱིན་བཞྱིན་ཡྩོད།  
ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་ཐྩོག་མར་མའྱི་མངལ་ནས་བཙའ་སངས་
དང་མཐར་འཆྱི ་སངས་སྩོགས་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱི ན། 
ཞསེ་འཁྩོད།

བཀའ་སླ ྩོབ་དམུ་བྲུ ་འདྱི་ནྱི་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་གྩོང་འཁྩོད་གསར་འགྱུར་
ཚན་པའྱི ་བརྙན་འཕྱིན་གསར་འགྩོད་པ་སྐུ ་ཞབས་
ཧྥརནཛྱི ་ཨལཊ་ Franz Alt དང་ལནྷ་།  ཕྩོགས་
རྱིས་ཇ་ེཆེར་འགྲྩོ་བཞྱིན་པའྱི་དསུ་སབྐས་འདྱིར་ཞྱི་བད་ེ
སྐྲུན་རྒྱྱུའྱི་འབྩོད་སྐལུ་མཛད་པའྱི་སྐ ྩོར་གྱི་  “An Ap-

peal to the World: The Way to Peace in a 

Time of Division.” ཕག་དབེ་གསར་པ་ད་ེཕྩོགས་
སྒྱིག་མཛད་སྐབས་སྩལ་བའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་དམུ་བྲུ ་ཞྱིག་
ཡྱིན་འདགུ

འདྱི་ག་ཕྱི་དྱིལ་བ ྩོད་ཡྱིག་ཚན་པས་ཨྱི ན་ཡྱིག་ནས་ཕབ་
སྒྱུར་ཞུས་པས་ཨྱི ན་ཡྱིག་ལ་ར་འཛྱིན་ཡྩོང་བ་ཞུ།

གལ་ཆེའྱི་གསལ་བསྒགས།

༄༅། གནས་མཆྩོག་ར ྩོ་ར་ེགདན་ད་ུསྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༥ ནས་ ༧ བར་དང་། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༤ ནས་ ༡༦ བར་བཅས་སྩོ་སྩོར་གསྲུང་ཆྩོས་བཀའ་དྱིན་སྩལ་གཏན་འཁལེ་བ་བཞྱིན། གནས་མཆྩོག་ར ྩོ་ར་ེགདན་ད་ུགསྲུང་ཆྩོས་དངྩོས་གཞྱིའྱི་
སབྐས་མྱི ་ཚྩོགས་ཧ་ཅང་ཆེ་བས་ཕག་འཁྱརེ་ཐྩོ་འགྩོད་ལས་ཁང་ད་ུའཚང་ཁ་མྱི ་ཡྩོང་ཆེད་གྲྲྭ་བཙྱུན་རྣམ་པ་དང་། རྒྱ་གར་བ། ཕྱི་རྒྱལ་བ་བཅས་ལ་གསྲུང་ཆྩོས་
ཕག་འཁྱརེ་འབྲུལ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཆྩོས་ཞུ་བ་གཞན་རྣམས་ལ་ཕག་འཁྱརེ་ཞུ་དགྩོས་མེད། གྩོང་གསལ་ཆྩོས་ཞུའྱི་ཕག་འཁྱརེ་དགྩོས་རྱིགས་རྣམས་(www.dalaila-

mateaching.com) ཞསེ་པའྱི་ད་ཚྱིགས་ཐྩོག་ཐྩོ་འགྩོད་གནང་དགྩོས་པ་དང་ད་ཚྱིགས་འདྱིའྱི་ད་ཐག་ (dalailama.com) དང་། (tibet.net) བཅས་ནས་
ཀང་གཟྱིགས་རྒྱྱུ ་ཡྩོད། ཐྩོ་འགྩོད་གནང་གྲྲུབ་རསེ་ད་ཐྩོག་ནས་བཀང་བའྱི་འགངེས་ཤྩོག་དང་། སྩོ་སྩོའྱི་ Passport/Aadhaar Card/Voter ID/Green 

Book/RC བཅས་ཡྱིག་ཆ་གང་རྲུང་གནས་མཆྩོག་ར ྩོ་ར་ེགདན་ད་ུམཉམ་འཁྱརེ་གྱིས་ཕག་འཁྱརེ་ཐྩོ་འགྩོད་ལས་ཁང་ནས་གསྲུང་ཆྩོས་ཕག་འཁྱརེ་བཞསེ་དགྩོས། 
ད་ཐྩོག་ཐྩོ་འགྩོད་ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ ནས་སྒ ྩོ་དབ་ེརྒྱྱུ ་དང་། གལ་ཏ་ེད་ཐྩོག་ནས་ཐྩོ་འགྩོད་གནང་མ་ཐྲུབ་ཚེ་གནས་མཆྩོག་ར ྩོ་ར་ེགདན་ད་ུད ྩོ་
བདག་ངྩོ་བཅར་གྱིས་གསྲུང་ཆྩོས་ཕག་འཁྱརེ་ཞུ་འཐྲུས་ཆྩོག་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒགས་སྲུ། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁྲུངས་ནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ 
༡༡ ཚེས་ ༡༤ ལ།



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།5

༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་མྱི ་རྱིགས་འད་མྱིན་གྱི་གཞྩོན་སྐསེ་འགྩོ་
ཁྱིད་ཚྩོགས་འདརུ་གསྲུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།

༄༅། །བྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ ་ 
༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ནས་ ༡༧ བར་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་
རྒྱལ་ས་ཊྩོག་ཡྩོར་ད་ུཚྩོགས་བཞྱིན་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་འད་
མྱིན་གྱི་གཞྩོན་སྐསེ་འགྩོ་ཁྱིད་ཟབ་སྦྩོང་གྱི་ཚྩོགས་འདརུ་ 
Interethnic Interfaith Leadership Confer-

ence དམྱིགས་བསལ་གསྲུང་འཕྱིན་སྩལ་དྩོན།  

ཁྱེད་རང་ཚྩོ ་ད་ེརྱིང་ཕ་གྱིར་ཚྩོགས་འཛྩོམས་བེད་པ་
དརེ་འཚམས་འདྱི་ཡྩོད།  ལྩོ་བསདུ་མར་ཚྩོགས་འད་ུ
ད་ེའད་ཞྱིག་ཚྩོགས་ནས་ཁྱདེ་ཚྩོས་ལགྷ་བསམ། སེམས་
ཤུགས།  སྤྱི་སནྨ་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་འཁྱརེ་བཞྱིན་པ་དརེ་
རསེ་སྲུ་ཡྱི ་རང་དང་བསགྔས་བརྩོད་ཡྩོད།

སྤྱི་ཡྩོངས་ཀྱི་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངྒ་ལ་རྙ ྩོག་ད་མང་པྩོ་
ཞྱིག་མྱི ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་བཟྩོས་པའྱི་རྙ ྩོག་ད་ཞྱིག་ཆགས་
ཡྩོད། ང་ཚྩོ་དང་ཁྩོ་པ་ཚྩོ་ཞསེ་ཕྩོགས་རྱིས་ལ་བརྟནེ་
ནས་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད།  མྱི ་རྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ། 
ཆྩོས་ལྲུགས་མྱི ་འད་བ་ལ་སྩོགས་པའྱི་མྱི ་འད་བ་ད་ེདག་
གྱི་ཐྩོག་ནས་ང་ཚྩོ ་དང་ཁྩོ་པ་ཚྩོ ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་ཤུགས་
ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད།  ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་
རྙ ྩོག་ད་ཚང་མ་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད།   དརེ་བརྟནེ་རྙ ྩོག་
ད་ད་ེདག་སེལ་ཆེད་ང་ཚྩོས་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱི ན་པའྱི་
ཐྩོག་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་ད་ེ
ཤུགས་ཆེ་རྲུ་འགྲྩོ་ཐྲུབ་ན། མྱི ་འད་བ་འད་མྱིན་ཡྩོད་
པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ུབས་ནས་གསྩོད་རེས་ཚྱུན་ཆད་གཏྩོང་
རྒྱྱུ ་ད་ེདག་རྱིམ་བཞྱིན་ཉུང་ད་ུའགྲྩོ་ཐྲུབ།  མྱི ་གཅྱིག་
གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་དགྩོས་པ་ངྩོས་ཀྱིས་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོར་བརྱི་བཞྱིན་ཡྩོད།  ངྩོས་རང་
གང་ད་ུཕྱིན་ཡང་རང་ཉྱིད་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱི ན་བསམ་པ་མ་
གཏྩོགས་ངྩོས་རང་ནང་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ངྩོས་རང་བ ྩོད་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ངྩོས་རང་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་
བསམ་བླ ྩོ་ར་བ་ནས་འཁྱརེ་གྱི་མེད།  བ་ེབག་ཏུ་རྒྱལ་

ཁབ་གཅྱིག་ནང་མཚྩོན་ན་དཔརེ་ན། རྒྱ་ནག་ནང་ལ་
མྱི ་རྱིགས་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་ཡྩོད། ཕྩོགས་མཚྱུངས་རྒྱ་
གར་ནང་རྒྱ་གར་ཤར་ལྷ ྩོ་ནབུ་བང། དབྲུས་ད་ེདག་སདྐ་
ཡྱིག་མྱི ་འད་བ་དང་གྩོམས་གཤྱིས་ཀང་ཕན་བྲུ་མྱི ་འད་
བ་ཡྩོད་པ་ད་ེལརྟ་ནའང་།  རྒྱ་གར་བ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་
འད་ུཤེས་འྩོག་ནས་འདྱི་ལརྟ་གནས་ཡྩོད།  ཡྲུ་རྩོབ་
སྤྱི་མཐྲུན་ལ་མཚྩོན་ནའང་མྱི ་འད་བ་མང་པྩོ་ཡྩོད་ཀང་
ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་། གཅྱིག་གྱུར་གྱི་བསམ་བླ ྩོ་
བཏང་ནས་འགྲྩོ་བཞྱིན་འདགུ

རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི ་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་མཚྩོན་
ནའང་མྱི ་རྱིགས་འད་མྱིན་མང་པ ྩོ་ཡྩོད། ད་ེདག་ཚང་
མས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་ནས་དངྩོས་གནས་
དང་གནས་སྤྲུན་ཟླ་མྱི ་རྱིགས། ཞསེ་བརྩོད་པ་ལརྟ་བས་
ནས་ང་ཚྩོས་ཆེ་ས་ནས་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་། སྤྱི་པ་ནས་
བསམ་བླ ྩོ་བཏང་ནས་བས་ན་རྒྱ་ནག་ལ་མཚྩོན་ནའང་མྱི ་
དམངས་རང་ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཧ་ཅང་ཡྩོང་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་རེད། 
སདྐ་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི ་འད་བ་ད་ེཙམ་རྒྱྱུ ་མཚན་
ད་ུབས་ནས་ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཐག་རྱིང་

པ ྩོ་བས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་མ་བས་པར་བསདྡ་ན་ཚང་མར་
གྩོང་རེད།

དརེ་བརྟནེ་ད་ེརྱིང་ཁྱདེ་རང་ཚྩོའྱི་ཚྩོགས་འད་ུའདྱི་མྱི ་
རྱིགས་མྱི ་འད་བ་ཡྩོད་པ་ཚང་མ་མཐྲུན་སྒྱིལ་ཡག་པྩོ་
ཡྩོང་རྒྱྱུའྱི་ཆེད་ཚྩོགས་བཞྱིན་ཡྩོད། རསེ་སྲུ་ཡྱི ་རང་
ཡྩོད། ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། ཞསེ་གསྲུང་འཕྱིན་སྩལ་འདགུ

སྤྱིར་ལྷན་ཚྩོགས་ད་ེནྱི་རྒྱ་རྱིགས་རང་དབང་དང་མང་
གཙྩོ་ད ྩོན་གཉརེ་བ་སྐ་ུཞབས་ཡང་ཅནེ་ལྱི ་ཡྱིས་བཙྱུགས་
པའྱི་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ས ྩོབས་ཤུགས། ཞསེ་པས་གྩོ་སྒྱིག་
གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཚྩོགས་འད་ུདརེ་ཨ་རྱིའྱི་
སྱིད་འཛྱིན་ཊམ་གྱི་སླ ྩོབ་ས ྩོན་པ་ཟྲུར་པ་སྱི་ཊེ་ཝྱི་བྷནེ་ན ྩོན་
དང་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་སྩོགས་གནད་ཡྩོད་
མྱི ་སྣ་ཁག་གཅྱིག་ཕབེས་པ་མ་ཟད།  བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛྲུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྱིལ་རྒྱ་ཡྱིག་ཚན་པའྱི་འགན་འཛྱིན་དང་
ལས་རྩོགས་གཅྱིག ད་ེབཞྱིན་ཡྲུ་གུར་བ་སྩོགས་རྒྱལ་
ཁབ་དྲུག་ཅྱུ་ལགྷ་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡྩོད།།
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བང་ཨ་རྱིའྱི་བ ྩོད་མྱི ་ལྩོ་ན་གཞྩོན་པ་ཚྩོར་བ ྩོད་པའྱི་སདྐ་ཡྱིག་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་པའྱི་ཆྩོས་
དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཞག་ཚྱི ་སླབེས་ཐབས་བདེ་དགྩོས། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་ཕབེས་བྱུང་།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༠ ཐྩོག་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་དངྩོས་གྲྲུབ་ཚེ་རྱིང་
མཆྩོག་གྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁྲུངས་སྲུ ་ཕྱི་དྱིལ་ད་བརྙན་
ཚན་པའྱི་དྱི་བར་ལན་འདབེས་གནང་ཡྩོད།

གསར་འགྩོད་པས།  བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་ད་ེརྱིང་བང་
ཨ་རྱི ་སྩོགས་སྲུ ་ཕྩོགས་ཕབེས་གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེཤེས་རྱིག་
བཀའ་བླ ྩོན་གྱི་ངྩོ་བ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་ཡྱིན་ནམ་ཡང་ན་བང་
ཨ་རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་གསར་པའྱི་ལས་དྩོན་དང་
འབལེ་ཡྩོད་གང་ཡྱིན།

བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག  ཐྩོག་མར་བརྙན་འཕྱིན་གསན་
གཟྱིགས་གནང་མཁན་ཡྩོངས་ལ་འཚམས་འདྱིའྱི་བཀྲ་
ཤྱིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  དྩོ་དགྩོང་ང་རང་ཁ་ེན་
ཌ་དང་ཨ་རྱིའྱི་ས་ཁྲུལ་འགའ་ཤས་ནང་འཐྩོན་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། 
རྒྱྱུ ་མཚན་གཙྩོ་བ ྩོ་ད་ེས་ྔནས་བང་བསྒྱིགས་ཟྱིན་པའྱི་ཤེས་
རྱིག་གྱི་ལས་དྩོན་ཆེད་ཡྱིན།   ལྩོ་གཉྱིས་ཙམ་གྩོང་
ལ་ཁད་ན་ཌ་གཞུང་གྱིས་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལས་འཆར་ཐྩོག་
ལ་ཨ་སྒ ྩོར་ས་ཡ་གཉྱིས་གནང་བ་ད་ེའདྱི་ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༦ 

ནང་རྩོགས་པ་རེད།  རྩོགས་དངྲུལ་ད་ེམྲུ་མཐྲུད་འཐྩོབ་
ཐབས་ཆེད་འདྱི་ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་ང་དང་སལྐ་བཟང་
ར ྩོ་ར་ེལགས་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་བླ ྩོན་ཆེན་ལས་ཁྲུངས་ཀྱི་
འབལེ་ཡྩོད་ལས་བདེ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྩོགས་ཚྩོགས་ཀྱི་
འབལེ་ཡྩོད་ལས་བདེ་བཅས་དང་ལནྷ་མཇལ་འཕད་ཞུ་
རྒྱྱུའྱི་ལས་རྱིམ་བང་བསྒྱིགས་ཡྩོད།  ཐངེས་འདྱིར་ཊྩོ་
རྩོན་ཊྩོར་མྱི ་མང་ཐྲུག་འཕད་དང་། ད་ེརསེ་ཨྩོ ་ཊ་བར་
ཁ་ེན་ཌའྱི་ཤེས་རྱིག་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་འབལེ་
ཡྩོད་ལས་བདེ་གཞན་ཚྩོར་བསྐར་ད་ུའབྩོད་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་
ལས་འཆར་ཡྩོད།    སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐྩོང་མཆྩོག་ཀང་ཕབེས་རྒྱྱུ ་རེད།  ཊྩོ་རན་ཊྩོ་དང་། 
ཨྩོ ་ཊ་བ་གཉྱིས་སྲུ་ཤེས་རྱིག་གྱིས་ལས་དྩོན་ཁག་གཅྱིག་
མཇྲུག་སྐྩོང་ཆེད་ད་ུཡྱིན།

ད་ེདང་ལནྷ་ད་ུད་ེས་ྔདཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་ཨ་རྱི ་
ཁྲུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་ནང་ཕབེས་ཡྩོད།   
འྩོན་ཀང་སྐབས་དརེ་ཕབེས་མ་ཐྲུབ་པའྱི་ས་ཁྲུལ་ཤྱི ་ཁ་
གྩོ་དང་། མེ་ཌྱི་སྩོན།  མྱི ་ན་ེསྩོ་ཊ་ནང་ཐངེས་འདྱིར་
ང་རང་ཕྩོགས་སྐྩོད་ད་ུའགྲྩོ་ཞྩོར་ད་ེས་ྔནས་འཆར་གཞྱི་
ཡྩོད་པ་ལརྟ་མྱི ་མང་ལ་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་སྦྲགས།   

གཟའ་མཇྲུག་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་ལ་ལྟ་སྐ ྩོར་བ་རྒྱྱུ ་སྔ་མྩོ་ནས་
བང་བསྒྱིགས་ཡྩོད།  དརེ་བརྟནེ་ཐངེས་འདྱིར་ང་རང་
ཕྩོགས་སྐྩོད་འདྱི་གཙྩོ ་བ ྩོ་ཤེས་རྱིག་ལས་དྩོན་རང་གྱི ་
ཆེད་ད་ུཡྱིན།   འྩོན་ཀང་ཁ་སང་གླ ྩོ་བྲུར་ད་ུའགྱུར་
བ་ཕྱིན་པར་བརྟནེ་མྱི ་ན་ེསྩོ་ཊའྱི་ལས་འཆར་ད་ེས་ྔབང་
བསྒྱིགས་པ་ལྟར་རང་འཇགས་ཐྩོག་ཝ་ཤྱིང་ཊྩོན་ཌྱི་སྱི ་
རྲུ་རྱིས་ལེན་རྱིས་སྤྩོད་ཆེད་ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན།

གསར་འགྩོད་པས།  བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་གྱིས་བང་ཨ་
རྱིའྱི་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ཀྱི་ལས་འགན་རྱིས་ལེན་ནམ་
བཞེས་དང་སྤྩོད་དཔང་སྲུ་ཡྱིན་གྱི་དྱི་བར་ལན་འདབེས་
གནང་དྩོན།

ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་ཕབེས་པ་ལྟར་ན་ཕྱི་ཚེས་ 
༢༧ ཉྱིན་རྱིས་ལེན་དགྩོས། ཞསེ་གསྲུངས་ཡྩོད།  སྤྩོད་
དཔང་ད་ུལྷ ྩོ་ཨ་རྱིའྱི་ད ྩོན་གཅྩོད་ཚེ་དབང་ཕྲུན་ཚྩོགས་
ལགས་བསྐ ྩོ་གཞག་གནང་འདགུ  ཁྩོང་ལས་དྩོན་ཁག་
གཅྱིག་འཕྩོ་སྐྩོང་ཞུ་དགྩོས་པ་ཆགས་སབས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ 
ཉྱིན་གྱི་མཚན་མྩོ་མ་གཏྩོགས་ཕབེས་མ་ཐྲུབ་པའྱི་གནས་
སངས་ཆགས་འདགུ  དརེ་བརྟནེ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༨ ནས་
ཝ་ཤྱིང་ཊྩོན་ད་ུརྱིས་སྤྩོད་རྱིས་ལེན་འགྩོ་འཛྲུགས་བ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན།   ལས་དྩོན་དངྩོས་གཞྱི་ནྱི་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་
ཤག་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ནས་འགྩོ་འཛྲུགས་
ཞུ་དགྩོས་ཞསེ་བཀའ་ཕབེས་ལརྟ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

གསར་འགྩོད་པས།  བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་ཐངེས་འདྱིར་
ཕྩོགས་སྐྩོད་ཟྱིན་མཚམས་འཕལ་མར་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ
ཕྱིར་ཕབེས་གནང་དགྩོས་སམ།  དགྩོས་ན་རྒྱྱུ ་མཚན་
གང་ཡྱིན་ནམ།

བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་གྱིས། ད་ལའྟྱི་འཆར་རྱིས་ལེན་རྱིས་
སྤྩོད་ཞུས་རསེ་ཚྱུར་བཞུགས་སྒར་ད་ུའཁྱྱུག་ཙམ་ཡྩོང་
དགྩོས་པ་ཆགས་འདགུ གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན།  ད་ལ་ྟ



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།7

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་ཕྩོགས་སྐྩོད་སྐབས་ཡྱི ན་
པར་བརྟནེ།  ཕྩོགས་སྐྩོད་སབྐས་བཀའ་བླ ྩོན་ལས་ཁྲུར་
ནས་དགྩོངས་པ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཕན་བྲུ ་མ་འཚམ་པ་ལྟ་བྲུ ་ཡྩོད་
སབས་བཀའ་ཤག་ནས་ཚྱུར་གཅྱིག་ཡྩོང་ཐྲུབ་ན་ཞེས་
གསྲུངས་བྱུང་། དརེ་བརྟནེ་ད་ལའྟྱི་ཆར་གནས་སངས་
འདྱི་འད་ཞྱིག་གྱི་ཐྩོག་ཏུ་ཡྩོད།

གསར་འགྩོད་པས། ཤེས་རྱིག་གྱི་ལས་དྩོན་གལ་ཆེ་
ད་ེདག་མཇྲུག་སྐྩོང་འཐྲུས་སྒ ྩོ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཡྩོང་སདླ་གྲ་
སྒྱིག་ཇྱི་འད་ཡྩོད་དམ།

བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་གྱིས།  ད་ལ་ྟགསྲུངས་པ་ལརྟ་ཤེས་
ཡྩོན་ལས་གཞྱི ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱི ན་པར་
བརྟནེ།  གཙྩོ་བ ྩོ་བཀའ་ཤག་སབྐས་ ༡༤ དང་ ༡༥ 
གཉྱིས་ཀའྱི་ཐྩོག་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་གྱིས་ཤེས་
ཡྩོན་ནྱི་གལ་ཆེའྱི་ནང་གྱི་ད ྩོན་ཆེ་ཡྱིན།  ཞསེ་ངྩོས་
འཛྱིན་གནང་ཡྩོད། ངྩོས་འཛྱིན་གནང་བ་ལརྟ་དཔལ་
འབྩོར་སྩོགས་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་རྒྱབ་སྐྩོར་དང་ལམ་ས ྩོན་
ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་གནང་བའྱི་ཐྲུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་དང་། 
འབལེ་ཡྩོད་ལས་བདེ། སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་གྱི་དག་ེརྒན་ལས་
བདེ་བཅས་ཚང་མས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི ་དགྩོངས་བཞེད་ལྟར་སྐུ་ལས་བསྐྩོན་
ནས་བར་ལམ་ཤེས་ཡྩོན་ལས་དྩོན་ད་ེདག་ཡར་རྒྱས་
ཀྱི་ཕྩོགས་སྲུ་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ནྱི་ཉ་ེལམ་གྲྩོས་ཚྩོགས་
ནང་དའུང་ངྩོས་འཛྱིན་གསལ་པྩོ་གནང་བ་ད་ེའད་བྱུང་
སྩོང་།  

འདྱི་ལྟ་བྲུའྱི་ཞབས་འདགེས་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་གྩོ་སྐབས་ཐྩོབ་པ་
འདྱི་ང་རང་ཧ་ཅང་སལྐ་པ་བཟང་པ ྩོ་བྱུང་བསམ་པ་དན་
བཞྱིན་འདགུ  ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལས་འཆར་གལ་ཆེ་བ་ད་
ལ་ྟམཇྲུག་སྐྩོང་ཞུ་དགྩོས་པ་གང་ཡྩོད་བརྩོད་སབྐས། གླ ྩོ་
བྲུར་ད་ུབ ྩོད་སླ ྩོབ་འཛྱིན་སྐྩོང་ཚྩོགས་པའྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་འཕ ྩོས་
བསདྡ་ཡྩོད་པ་ ༡༤ ད་ེདག་མཇྲུག་སྐྩོང་བ་རྒྱྱུ ་ལགྷ་ཡྩོད། 

འྩོན་ཀང་ད་ེཚྩོའྱི་ཐྩོག་ལ་རྒྱ་གར་དབྲུས་ཤེས་རྱིག་དྲུང་
ཆེ་དང་། ད་ེབཞྱིན་འགན་འཛྱིན་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་
གཙྩོ། ཁྩོང་རྣམ་པས་ད་ེས་ྔཞལ་བཞསེ་གནང་བ་གཞྱིར་
བཟྲུང་བས་ན་ཕྱི་ལྩོ་  ༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནང་ཚྱུན་ལ་

རྱིས་ལེན་རྱིས་སྤྩོད་ཟྱིན་པ་བ་རྒྱྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་ཆ་ཚང་
ཡྩོད།   འྩོན་ཀང་དའེྱི་ཐྩོག་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁྲུངས་
ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དང་འབལེ་ཡྩོད་འགན་འཛྱིན་དང་ལས་བདེ་
ཡྩོད། ལགྷ་པར་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་གྱིས་དའེྱི་
ཐྩོག་ལ་ཐྩོག་མར་འགྩོ་འཛྲུགས་གནང་བ་ནས་བཟྲུང་
ཐྲུགས་ཁྲུར་མྲུ་མཐྲུད་བཞསེ་བཞྱིན་ཡྩོད། འདྱི་གལ་
ཆེ་ཤྩོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད།  ད་ེམྱིན་བར་ལམ་ང་ཚྩོས་
ལས་འཆར་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་ཞྱིག་འགྩོ་བཙྱུགས་པ་ད་ེདག་
མང་ཚྩོགས་ནས་མཁྱནེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  

གཙྩོ་བ ྩོ་ང་ཚྩོའྱི་སྡ་ེཚན་འགན་འཛྱིན་རྣམ་པ་དང་། དྲུང་
ཆེ་བཅས་ཚང་མས་མཉམ་རྲུབ་བས་ནས་འཆར་གཞྱི་
ཡང་ད་ེལརྟ་བཟྩོས་པ་རེད། ལག་བསར་གནང་མཁན་
ཁྩོང་རྣམ་པ་ཚང་མ་ད་ལྟ་མྲུ ་མཐྲུད་ཕག་ལས་གནང་
བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བཀའ་བླ ྩོན་
མེད་སབས་ད་ཇྱི ་འད་བེད་ཡྩོང་བསམ་པའྱི་སེམས་
ཁལ་དང་ཐྲུགས་འཚབ་ད་ེའད་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་ས་
རེད།  ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་ལ་ྟསབྐས་ཐྲུགས་ཁག་མེད་
པ་ལ་ྟབྲུ་རེད།  འྩོན་ཀང་ལས་དྩོན་ད་ེདག་མྱི ་གཅྱིག་
གྱིས་ཡྩོ་ལང་ཆེན་པ ྩོ་ཐབེས་རྒྱྱུ ་ད་ེའད་མ་རེད།  དརེ་
བརྟནེ་རྐང་འགན་ཁྲུར་མཁན་སྡ་ེཚན་འགན་འཛྱིན་རྣམ་
པ་དང་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་སྡ་ེཚན་འགན་འཛྱིན་རྣམ་པས་འགན་
འཁྱརེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་དག་ེརྒན་དང་ལས་
བདེ། སླ ྩོབ་སྤྱི་ནས་བཟྲུང་ཚང་མས་དའེྱི་ཐྩོག་ལ་ཚྩོར་
བ་ཞྱིག་སླབེས་ནས་ཤུགས་རྒྱག་དགྩོས་འདགུ་བསམས་
ནས་ཡྩོད་སབས། ངས་དརེ་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱྱུ ་རེད་
བསམ་པ་དན་གྱི་མྱི ་འདགུ  གཞྱི་རྐང་བཀའ་བླ ྩོན་
གསར་པ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ གྲྩོས་ཚྩོགས་སབྐས་སྲུ་ཕབེས་མྱིན་
ནྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུདབང་ཡྱིན་
སབས་ཕབེས་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད།  དའེྱི་བར་དརེ་འགན་
ཁྲུར་མཁན་ད་ེབཀའ་བླ ྩོན་གཞན་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཕབེས་
མདྩོག་ཁ་པ ྩོ་རེད། ད་ལའྟྱི་ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་
ལ་མཚྩོན་ནའང་ཤེས་རྱིག་དྲུང་ཆེ་ཡྲུན་རྱིང་གནང་མྩོང་
ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་བཀའ་ཤག་ནང་ནས་སྲུས་འགན་
བཞེས་ཀང་སྐུ་ངལ་འཕད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་པ་དན་
བཞྱིན་འདགུ 

གསར་འགྩོད་པས། ཁ་སང་བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཐྩོན་མཇལ་ཞུ་སབྐས་
བཀའ་སླ ྩོབ་གཙྩོ ་བ ྩོ་ཇྱི་ཕབེས་མདྩོར་ཙམ་ཞྱིག་གསྲུང་
རྩོགས།

བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་གྱིས། ༸སྐ་ུམདནུ་མཇལ་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་
སྐབས་ནམ་བྱུང་ཡང་ཧ་ཅང་སྐལ་བ་བཟང་པ ྩོར་བརྱི་
བཞྱིན་ཡྩོད། ང་རང་ཨ་རྱི་ནས་བཞུགས་སརྒ་ད་ུསླབེས་
ནས་ལྩོ་ ༦ ཙམ་སྩོང་། དའེྱི་ནང་ནས་བཀའ་བླ ྩོན་གྱི་
ལས་རྒྱྱུན་ལྩོ་བཞྱི་ཙམ་བས་པ་ཡྱིན། དའེྱི་རྱིང་ནམ་
རྒྱྱུ ན་ཚྩོར་བའྱི་ནང་བསྩོད་ནམས་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་རེད་
བསམ་པ་དན་གྱི་འདགུ  ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཕྱི་ལ་
ཆྱིབས་སྒྱུར་ནམ་སྐྩོང་སབྐས་མཛད་གཙྩོ་རྣམ་པ་༸རྒྱལ་
བའྱི་གཟྱིམ་ཆྱུང་ཕ ྩོ་བང་སྒ ྩོ་འགྲམ་ད་ུཕབེས་སྐལེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
དང་ཕབེས་བསྲུར་བཅར་རྒྱྱུ འྱི་ལྲུགས་སྩོལ་ཞྱིག་ཡྩོད། 
ངས་ད་ེནྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆེ་མཐྩོང་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ལ་
ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད།  ཁ་སང་མཇལ་ཁ་ཧ་ཅང་
ཡག་པྩོ་བྱུང་།  བཀའ་སླ ྩོབ་ཚང་མ་འདྱིར་ཞུ་དགྩོས་པ་
མ་མཆྱིས།  གཙྩོ་བ ྩོ་གཅྱིག་ལ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས། 
ཁྱདེ་རང་ཤེས་རྱིག་ནང་ལ་ཡྲུན་རྱིང་ལས་ཀ་བདེ་པའྱི་
ཉམས་མྩོང་ཡྩོད།  དརེ་བརྟནེ་བང་ཨ་རྱིའྱི་ཁྲུལ་ད་ུ
བ ྩོད་མྱི ་ལྩོ་ན་གཞྩོན་པ་ཚྩོར་བ ྩོད་པའྱི་སདྐ་ཡྱིག་གཙྩོ་བ ྩོར་
གྱུར་པའྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཞག་ཚྱི ་སླབེས་ཐབས་
དང་གྩོ་རྟ ྩོགས་གཏྱིང་ཟབ་ཏུ་གཏྩོང་ཐབས་ཆེད་འབད་
བརྩོན་གང་བེད་དགྩོས་པའྱི་ཐྩོག་དམྱིགས་བསལ་དྩོ་
སྣང་བྩོས། ཞསེ་བཀའ་ཕབེས་བྱུང་། འདྱི་མང་ཚྩོགས་
དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་རེད།  བཀའ་སླ ྩོབ་གཞན་འདྱིར་
དམྱིགས་བསལ་ཞུ་དགྩོས་པ་མེད། ཅསེ་ལན་འདབེས་
གནང་།།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི ་སྩོགས་སྲུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༡ ཡྩོལ་ཙམ་ལ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་
ལྱི ་དང་།  ཨྩོ ་ཌྱི་ས་མངའ་སྡའེྱི་རྒྱལ་ས་བྷུབ་ནཤྭེར།  
ནབུ་བྷངེ་གལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཀྩོལ་ཀ་ཊ་བཅས་སྲུ ་མཛད་
འཕྱིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐང་སདླ་བཞུགས་སརྒ་ནས་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐངས།

ད་ེཡང་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ར་སའྱི་ཉ་ེའགྲམ་
ག་གྷལ་གནམ་ཐང་བརྒྱྱུ ད་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་
ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ནས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་ཁྲུལ་དརེ་
གཞུང་གྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་ Salwan Public School དག་ེ
ལས་སླ ྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་གནང་མཛད་
རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་སྱི་མ་ཡེལ་བསྱི་གནས་
ཁང་  Smile Foundation ཞསེ་པ་དརེ་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ

ད་ེརསེ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱི ་ནས་མཁའ་ལམ་
བརྒྱྱུད་ཨྩོ ་ཌྱི་སའྱི་ Orissa རྒྱལ་ས་བྷུབ་ནཤྭེར་ Bhu-

baneswar ཆྱི བས་སྒྱུ ར་གྱིས་ཁྲུལ་དརེ་རྟནེ་གཞྱི ་

བས་པའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཚན་རྱིག་བསྱི་གནས་ཁང་གྲགས་
ཅན་ Kalinga Institute of Social Sciences 

(KISS) ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྱིན་བསྐང་ནས་དགེ་
ལས་སླ ྩོབ་ཕྲུག་ཁྱི་ཕག་བརྒལ་བར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རྒྱྱུ ་
དང་།

ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ནབུ་བྷངེ་གལ་གྱི་
རྒྱལ་ས་ཀྩོལ་ཀ་ཊར་ Kolkata རྒྱ་གར་ཚྩོང་པའྱི་ལནྷ་
ཚྩོགས་ Indian Chamber of Commerce ནས་
ཇྱི་ལྟར་གདན་ཞུའྱི་གསྩོལ་འདབེས་ཞུ་ད ྩོན་ལྟར་བཀའ་
བཞེས་བཟང་པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་ཐྩོབ་ས་ེརྒྱ་གར་གནའ་རབས་
ཀྱི་རྱིག་གནས་སརླ་གསྩོའྱི་ Revival of Ancient 

Indian Knowledge སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་གནང་
མཛད་རསེ་ཕྱི་ལྩོ་༢༠༡༧ ཟླ་བ་ ༡༡ ཚེས་༢༦ རེས་
གཟའ་ཉྱི་མའྱི་ཉྱིན་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི ་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུད་བཞུགས་
སརྒ་ད་ུཆྱིབས་༸ཞལ་སྒྱུར་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ་
པ་བཅས།།
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ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་འྩོག་ནང་ཆབ་སྱིད་ཚྩོགས་པ་ཐྲུན་མྩོང་ཐྩོག་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
དང་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་གྱི་གྲྩོས་འཆར་བཏྩོན་པ།

༄༅། །འདྱི་ལྩོའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་ཨ་རྱིའྱི་
གྲྩོས་ཚྩོགས་འྩོག་མའྱི་ནང་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་གྱི་གྲྩོས་འཆར་
བཏྩོན་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་སརླ་ཡང་
ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་མའྱི་ Senate ནང་གྲྩོས་
འཆར་ད་ེམཚྱུངས་ཤྱིག་བཏྩོན་འདགུ

ད་ེཡང་གྲྩོས་འཆར་དའེྱི་ནང་ད་ེས་ྔཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༢ ལྩོར་
གཏན་འབབེས་གནང་བའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་གྱི་སྱིད་
བྱུས་ད་ེདག་སྱིད་འཛྱིན་ཌྩོ་ནལ་ཊམ་མཆྩོག་གྱིས་ལག་
བསར་མཇྲུག་སྐྩོང་གནང་དགྩོས་པ་དང་། ལགྷ་པར་རྒྱ་
ནག་དང་འབལེ་བ་གནང་སབྐས་བ ྩོད་ཀྱི་གནད་དྩོན་ད་ེ
གལ་ཆེར་བརྱི་དགྩོས་པ་དང་།  ཨ་རྱིའྱི་མྱི ་སེར་བ ྩོད་
ནང་བསྐྩོད་རྒྱྱུ ར་དམ་བསྒགས་སྲུན་གཙེར་གང་ཡང་
མེད་པ་ཞྱིག་དགྩོས་པ་དང་།

༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་གམ་ཁྩོང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་
ལྷན་གཉྱིས་སྨན་དབྲུ ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་གཞྱི ་ལ་
གཞག་ས་ེགྲྩོས་མྩོལ་བསྐར་གསྩོ་ཞུ་དགྩོས་པ་སྩོགས་རེ་
འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏྩོན་འདགུ

གྲྩོས་འཆར་འདྩོན་མཁན་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་མའྱི་གྲྩོས་
ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ Ted Cruz མཆྩོག་དང་། 
Robert Menendez མཆྩོག Marco Ru-

bio མཆྩོག Tammy Baldwin མཆྩོག  Cory 

Gardner མཆྩོག  Bernie Sanders མཆྩོག  Pat-

rick Leahy མཆྩོག  Dianne Feinstein མཆྩོག་
བཅས་ཡྱིན་འདགུ

གྲྩོས་འཆར་དའེྱི་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན།  རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་
སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཙན་གནྩོན་བ་རྒྱྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་
ད་ེམཚམས་འཇྩོག་ར་བ་ནས་བདེ་རྱིས་མེད།  རང་
སྐྩོང་ལྗ ྩོངས་ཟེར་བ་ནྱི་མྱི ང་ཙམ་ལས་དྩོན་དངྩོས་

མའྩོ་ཙེ་ཏུང་གྱི ་རྒྱ་ནག་བཅྱིང་གྲྩོལ་དམག་མྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ 
༡༩༥༠ ལྩོར་བ ྩོད་ས་བཙན་བཟྲུང་བས་པ་ནས་བཟྲུང་
ལྩོ་ངྩོ་བདནུ་ཅྱུ་ཙམ་རྱིང་ཆབ་སྱིད་དམ་བསྒགས་དང་།  
ཁྱིམས་འགལ་ཐྩོག་ནས་འཛྱིན་བཟྲུང་བས་པ། བཙན་
ཤེད་ཀྱིས་རྒྱལ་གཅསེ་ཆྩོས་གཅསེ་ཟརེ་བའྱི་སླ ྩོབ་གསྩོའྱི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་བ།

འགྲྩོ་སྐྩོད་དང་ཆྩོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་
བཀག་བསྡ ྩོམ་ཚབས་ཆེ་བས་དང་བདེ་མྲུས་ཡྱིན་པ་མ་
ཟད།   གསར་འགྩོད་པ་དང་བ ྩོད་མྱི ་བཙན་བྩོལ་བ་
ཕྱིར་རང་ཡྲུལ་བ ྩོད་ད་ུལྩོག་འགྲྩོ་མཁན་ཚྩོར་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་དམ་བསྒགས་བཀག་སྡ ྩོམ་བས་པའམ་ཡང་
ན་བ ྩོད་ད་ུའབྩོར་ཐྲུབ་ཀང་ཁྩོང་ཚྩོའྱི་བད་ེའཇགས་ལ་
གཞུང་གྱིས་ཉནེ་ཁ་བཟྩོ་བཞྱིན་པའྱི་བེད་བབ་ད་ེདག་
ལས་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་མག་
སྱི་དང་ལེ་ཉྱིན། ད་ེབཞྱིན་མའྩོ་ཙེ་ཏུང་བཅས་ཀྱི་ལ་ྟ
གྲྲུབ་འྩོག  ཆྩོས་ལྲུགས་དང་མྱི ་རྱིགས། ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐ་
དད་ཡྩོད་པའྱི་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མྱི ་རྱིགས་

སྩོགས་ལ་བརྱི་བཀུར་བ་རྒྱྱུ ་ལྟ་ཞྩོག་མྱི ་རྱིགས་ཡྩོངས་
རྩོགས་དབང་སྒྱུ ར་བ་རྒྱྱུ འྱི་ཚྱི མས་པ་མེད་པའྱི་རྔམ་
སེམས་མྲུ ་མཐྲུད་འཆང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་གསལ་འདྩོན་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  རྔམ་སེམས་དའེྱི་འྩོག་རྒྱ་ནག་མྱི ་
དམངས་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁྩོངས་ནས་གྩོང་
གུད་ཆེ་ཤྩོས་བ ྩོད་ལ་རག་ཡྩོད།

བ ྩོད་པའྱི་བྲུད་མེད་སྐལ་བཟང་གནམ་མཚྩོ ་ཞུ་བ་ལྩོ ་
ན་ ༡༧ སྩོན་པ་ཁྩོང་ནང་པ་ལ་བརྒྱྱུད་བལ་ཡྲུལ་ད་ུ
བ ྩོས་བྩོལ་ལ་ཡྩོང་སབྐས་རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་མྱིས་ཁྩོ་མྩོར་མེ་
མདའ་ཐངེས་གཉྱིས་བརྒྱབ་ནས་བསད་པ་རེད།  རྒྱ་
ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གདགུ་རྱུབ་
བ་སྤྩོད་ད་ེལ་ྟབྲུ་ནྱི་དཔརེ་ཧ་ལམ་མ་སྱིད་པ་ཞྱིག་རེད།  
མཐྩོ་ཚད་མྱི ་ཊར་ ༦༠༠༠ བརྒལ་ནས་རང་གྱི་བ ྩོས་
རྩོགས་མྱི ་ཟླ་ ༧༢ དང་ལནྷ་ནང་མ་ལར་འབྩོར་སབྐས་
རྒྱ་མྱིའྱི་དམག་མྱིས་སལྐ་བཟང་གནམ་མཚྩོ་ལགས་ལ་
དང་པ ྩོ་མེ་མདའ་ཐངེས་གཅྱིག་བརྒྱབ་ནས་སལྐ་བཟང་
གནམ་མཚྩོ་སར་རྒྱལ་ཡྩོད།  རྒྱལ་བ་ནས་དལ་གྱིས་
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ལངས་ཐབས་བས་འཕལ་སླར་ཡང་མེ་མདའ་གཅྱིག་
བརྒྱབ་ནས་དམར་གསྩོད་བཏང་བ་རེད། བྩོད་མྱི ་ད་ེ
དག་ལྩོ་ངྩོ་བཅྱུ་ཕག་མང་པ ྩོའྱི་རྱིང་རང་དབང་གྱི་ད ྩོན་
ད་ུདཀའ་སྡགུ་ཇྱི་ཙམ་མངས་དང་མྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ང་
ཚྩོས་ཚྱིག་སམྐ་པ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་འགྲལེ་བརྩོད་ཐྲུབ་ཐབས་
བལ།

ཞེས་གསྲུངས་རེས་མཐར་ཁྩོང་གྱིས་མཇྲུག་སྡ ྩོམ་གྱི་
ཚྱུལ་ད་ུགསྲུངས་དྩོན།  ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་འྩོག་
གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ད་བར་བ ྩོད་ད ྩོན་དང་བ ྩོད་མྱིར་རྒྱབ་
སྐྩོར་གྱི་གནད་ད ྩོན་ལ་ཐྲུག་སབྐས་མང་གཙྩོ་ Demo-

crats དང་སྤྱི་མཐྲུན་ཚྩོགས་པ་ Republic གཉྱིས་
ཀས་ལངས་ཕྩོགས་གཅྱིག་གྱུར་ཐྩོག་ནས་རྒྱབ་སྐྩོར་
གནང་སྩོལ་ཞྱིག་དསུ་ཡྲུན་རྱིང་པ ྩོའྱི་གྩོང་ནས་མྲུ་མཐྲུད་
ད་བར་གནས་ཡྩོད།   དརེ་བརྟནེ་ད་ེརྱིང་ངས་ཕག་
སྦྲལེ་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་གཞན་དང་ལནྷ་གྲྩོས་ཚྩོགས་
གྩོང་འྩོག་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ང་ཚྩོ ་ཐྲུན་མྩོང་གྱི ་ལངས་
ཕྩོགས་ཐྩོག་མཉམ་རྲུབ་ཀྱིས་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་ཞེས་བར་ལན་གསལ་པྩོ་ཞྱིག་གཏྩོང་ཐྲུབ་པར་
ང་རང་ཧ་ཅང་དགའ་སྤ ྩོབས་སྐསེ་བྱུང་།   བྩོད་ཀྱི་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་གྱིས། 
བམས་བར་ེནྱི་མྱིའྱི་དགྩོས་མཁྩོ་ཡྱིན་པ་ལས་རྒྱས་སྤྩོད་
མྱིན། བམས་བར་ེམེད་ན་མྱི ་རྣམས་འཚྩོ་ཐབས་བལ། 
ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་
མཐྲུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་གཞྱི་རའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ལ་
མྲུ་མཐྲུད་བརྱི་མེད་ར ྩོག་རྩོལ་གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་ཀང་ང་
ཚྩོ་ཨ་རྱི ་བ་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་མྱི ་རེ་ངྩོ་རེའྱི་རྒྱབ་ཏུ་ལངས་ནས་
ཡྩོད། ང་ཚྩོས་མྲུ་མཐྲུད་རྒྱབ་སྐྩོར་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་
གསྲུངས།

ད་ེཡང་ཐངེས་འདྱིའྱི་གྲྩོས་འཆར་ནང་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༧ ལྩོར་
ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་འབྲུལ་ལམ་

ཞུས་པ་ནས་ལྩོ་བཅྱུའྱི་རསེ་ཕྱིར་ལ་ྟབདེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་

༡༽ བྩོད་མྱི ་དང་ཨ་རྱིའྱི་མྱི ་སེར་རྣམས་ལ་བ ྩོད་ད་ུའགྲྩོ་
སྐྩོད་བ་རྒྱྱུ ར་དམ་བསྒགས་ཇེ་ཤུགས་ཆེ་རྲུ་བཏང་བ་
དང་།

༢༽ བྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་བདེ་སྒ ྩོར་དམ་བསྒགས་
ཆེ་ཤུགས་ཆེ་རྲུ་བཏང་བ།

༣༽ བྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་རྱིག་གཞུང་ལ་དམ་
བསྒགས་བས་པ།

༤༽  བྩོད་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གྱི་ལ་ྷཁང་དང་དགྩོན་སྡ་ེ
ཁག་གཏྩོར་བཤྱིག་ཚབས་ཆེ་རྲུ་བཏང་བ།

༥༽ བྩོད་མྱིའྱི་རང་དབང་ཐྩོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་རྣམས་
བཙྩོན་འཇྲུག་མྲུ་མཐྲུད་བས་པ།

༦༽ ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་ཡང་སྱིད་སྲུ་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་གནད་
ད ྩོན་ཐག་གཅྩོད་བ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་ཟད།  ༸སྐའུྱི་ཡང་སྱིད་
མྲུ ་མཐྲུད་དགྩོས་མྱིན་གྱི་གནད་དྩོན་ཐྩོག་ལའང་ཐག་
གཅྩོད་བ་རྒྱྱུ འྱི་དབང་ཆ་ཡྩོངས་རྩོགས་རྒྱ་ནག་དབྲུས་
གཞུང་ལ་ཡྩོད་ཚྱུལ་སྨྩོན་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་གནད་དྩོན་
དྲུག་ཁ་གསལ་འཁྩོད་པ་མ་ཟད།

༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཀུན་ཁྱབ་
འགན་ཁྲུར་གྱི་ལ་ྟགྲྲུབ་འྩོག་ནས་འཛམ་གླྱིང་ནང་བམས་
བར་ེདང་བཟྩོད་བསན། ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་སྩོགས་
མདྩོར་ན་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་ཡྩོངས་རྩོགས་གཅྱིག་གྱུར་
གྱི་འད་ུཤེས་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་ཐབས་མཛད་བཞྱིན་
ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་འཁྩོད་ཡྩོད།

གྲྩོས་འཆར་དའེྱི་ཐྩོག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་ལས་འགུལ་
ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་མེ་ཐྱིའྲུ་མེ་ཁ་ཆྱི ་ Mat-

teo Mecacci མཆྩོག་གྱིས་གསྲུངས་དྩོན།  ཉ་ེལམ་

ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱི ན་ཌྩོ་ནལ་ཊྩོམ་མཆྩོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་
རྒྱལ་དྩོན་འཚམས་གཟྱིགས་སྲུ ་བསྐྩོད་སྐབས་འགྲྩོ་བ་
མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་དང་བྩོད་ཀྱི་གནད་དྩོན་ཐྩོག་ཧ་ལམ་དྩོ་
སྣང་ཙམ་ཡང་བས་མེད་སབས།  ད་ཆ་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་
ཚྩོགས་ཀྱིས་བ ྩོད་ད ྩོན་ཐྩོག་ཆྩོད་སེམས་བརྟན་པ ྩོའྱི་ཐྩོག་
ནས་རྒྱབ་སྐྩོར་གྱི་རྣམ་པ་འདྩོན་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་
ཆགས་ཡྩོད།

ཐེངས་འདྱིར་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་འྩོག་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་
ཆབ་སྱིད་ཚྩོགས་པ་ཐྲུན་མྩོང་ནས་གྲྩོས་འཆར་འདྱི་འད་
ཞྱིག་འདྩོན་ཐྲུབ་པ་དསེ་ལྩོ ་ངྩོ་བཅྱུ་ཕག་རྱིང་ནས་ཨ་
རྱིའྱི་མང་ཚྩོགས་རྣམས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་
མཆྩོག་དང་བྩོད་མྱིར་ཁ་ཞེ་གཉྱིས་མེད་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྩོར་མྲུ་
མཐྲུད་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་གསལ་འདྩོན་གནང་བ་མ་ཟད།  
བྩོད་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ལ་བརྱི་མེད་ར ྩོག་རྩོལ་གཏྩོང་མཁན་
ནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཡྱི ན་པ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སྤྱི ་ཚྩོགས་ཀྱིས་
དསུ་ཐྩོག་དན་སྐལུ་བཏང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ཅསེ་
གསྲུངས།



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།11

༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དག་ེལས་སླ ྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་ཀྱི་རྱིག་གནས་སརླ་གསྩོའྱི་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི ར་༸ཞབས་སྩོར་
འཁྩོད་རསེ་མཛད་འཕྱིན་གྱི་ཐྩོག་མར་ད་ེརྱིང་ས་ྔད ྩོ་སལ་
ཝན་དམངས་གཉརེ་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་ Gyan Devi Sal-

wan Public School དག་ེལས་སླ ྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་
རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བ ྩོའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་གཙྩོ་བ ྩོར་
གྱུར་པའྱི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་སླར་གསྩོ་དགྩོས་གལ་
སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ

ད་ེཡང་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ཁྲུལ་དརེ་༸ཞབས་
སྩོར་འཁྩོད་སབྐས་འཛྱིན་སྐྩོང་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐུ་ཞབས་
ཀྱིར་པཱལ་སྱིངྒ་ Governors, Kirpal Singh  
མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་དགེ་ལས་སླ ྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་
ཕབེས་བསྲུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་མ་ཟད།  སླ ྩོབ་
ཕྲུག་གཉྱིས་ཀྱིས་བ ྩོད་ལྲུགས་གཟབ་འཆྩོར་སྤས་ཏ་ེཕ་ེ
མར་ཆང་ཕྲུད་འདགེས་འབྲུལ་ཞུས།  སབྐས་དརེ་སླ ྩོབ་
གྲྲྭའྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་གྱི ་རྣམ་པར་མཚྩོན་ན་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་མཐའ་
སྐ ྩོར་ད་ུབ ྩོད་ཀྱི་རླྲུང་རྟ་དར་ལྕ ྩོག་གྱིས་བརྒྱན་པ་མ་ཟད།  
ཕབེས་སྒ ྩོའྱི་རྣམ་པ་ཚྱུན་བ ྩོད་ལྲུགས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཡྩོད་
འདགུ  སྡྱིངས་ཆའྱི་སངེ་སླ ྩོབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་པཱ་ལྱིའྱི་

ཐྩོག་ནས་ཤྱིས་བརྩོད་གསྲུང་འདྩོན་གནང་མྲུར་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེམཛད།

ད་ེནས་ཐྩོག་མར་འགན་འཛྱིན་ཀྱིར་པཱལ་སྱིངྒ་ Kir-

pal Singh མཆྩོག་གྱིས་ངྩོ་སྤྩོད་ཀྱི་གསྲུང་བཤད་
གནང་དྩོན།  བྩོད་ཀྱི་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་ནྱི་
བམས་བརེའྱི་བདག་ཉྱིད་ཀྱི་ཞྱི ་བདའེྱི་དདེ་དཔྩོན་ཞྱིག་

དང་།  འཛམ་གླྱིང་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་སྲུ་ངྩོས་འཛྱིན་ཧ་ཅང་
ཞུ་ཡྲུལ་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་རླབས་ཆེན་དབྲུ་ཁྱིད་ཅྱིག་ཡྱིན་
པ་མ་ཟད།  མང་གཙྩོའྱི་རྱིང་ལྲུགས་ལ་མཐའ་གཅྱིག་
ཏུ་རྒྱབ་སྐྩོར་གྱིས་མང་གཙྩོ་གྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་གནང་
མཛད་མཁན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན།

ད་ེརྱིང་སླ ྩོབ་ཕྲུག་ཁྱེད་ཚྩོས་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་
མཆྩོག་གྱི ་བཀའ་སླ ྩོབ་ད་ེདག་བླ ྩོ་རེ་གཅྱིག་སྒྱིམ་ངང་
ཉན་རྩོགས།  གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན། ད་ེརྱིང་ཁྱདེ་རང་
ཚྩོར་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་ཉན་
རྒྱྱུ འྱི་གྩོ་སྐབས་འདྱིས་མ་འྩོངས་པར་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་
བག་ཆགས་གཏྱིང་ཟབ་ཅྱིག་འཇྩོག་ངསེ་ཡྱིན།  ཞསེ་
ངྩོ་སྤྩོད་གྲྲུབ་བསནུ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་དྩོན།  ཆྩོས་གྲྩོགས་རྒན་གཞྩོན་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམས་ལ་
འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  ཨྱི ་ཇྱིབ་ཀྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་དཔལ་
ཡྩོན་ Egyptian civilization དང་

 རྒྱ་ནག་གྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་དཔལ་ཡྩོན། Chinese civi-

lization  ད་ེབཞྱིན་སེང་ག་ེགཙང་པྩོའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་
དཔལ་ཡྩོན། Indus Valley Civilizationསྩོགས་
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གནའ་བྩོའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡྩོན་ཁྩོད་རྒྱ་གར་གནའ་
བྩོའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་དཔལ་ཡྩོན་ལས་འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་རྱིག་
པ་སྨྲ་བ་མང་ཤྩོས་ཐྩོན་ཡྩོད།

དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་གར་ལ་མཚྩོན་ན་ཆྩོས་དད་ཙམ་མྱིན་
པར་སྩོལ་རྒྱྱུ ན་གྱི་ལམ་ནས་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རྣམ་དཔྩོད་
ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ནསུ་པ་ཧ་ཅང་ལནྡ་ཡྩོད། རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་ཀྱི་བླ ྩོའྱི་རྣམ་གཞག་དང་རྣམ་རྟ ྩོག་རྱིགས་
འད་མྱིན་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ལ་གཉནེ་པ ྩོ་བསནེ་ཕྩོགས་ཀྱི་
ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ཆྩོས་ཁས་ལེན་མྱི ན་དང་ཆྩོས་
ལྲུགས་ཇྱི་ཡྱི ན་ཁྱད་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཐྲུན་
མྩོང་གྱིས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་ཐྲུབ་པ་ཞྱིག་དང་། ད་ེབརྒྱྱུད་
འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་སྤྱིའྱི་བད་ེསྡུག་དང་ད་ལའྟྱི་འཛམ་གླྱིང་
གྱི་གནས་སངས་ཐྩོག་ནས་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་
པ་འདྱི་ངྩོས་རང་གྱི་ཉམས་མྩོང་ཐྩོག་ནས་བརྩོད་ཐྲུབ།

དརེ་བརྟནེ་འཛམ་གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཞབས་འདགེས་རྒྱ་ཆེན་
པ ྩོ་ཞྱིག་ཞུ་བར་ཐྩོག་མར་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་རྒྱ་གར་
རང་ཉྱིད་ནང་སརླ་གསྩོ་བ་དགྩོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད་སབས།  ད་ཆ་གནའ་རབས་ཀྱི་ལེགས་
བཤད་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་
ལ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བ་དགྩོས་པའྱི་དསུ་ལ་བབ་
འདགུ  ཆྩོ་ག་ཕག་ལེན་ཙམ་དང་ཞལ་འདྩོན་འདྩོན་པ་
ཙམ་གྱིས་འདང་གྱི་མེད།

དརེ་བརྟནེ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་ཐེར་འབྲུམ་བདནུ་ལ་
ཞབས་འདགེས་རྒྱ་ཆེ་སྒྲུབ་དགྩོས་ན་ལེགས་བཤད་ད་ེ
དག་ལ་ངསེ་པར་ད་ུསླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་དགྩོས།  ངྩོས་རང་
ཉྱིད་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་
བ ྩོད་ཀྱི་དགྩོན་པ་གྲྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་ནང་དགེ་འདནུ་ཞལ་
གྲངས་ ༡༠༠༠༠ ཙམ་དང་། བཙྱུན་མ་ས ྩོང་ཕག་
འགའ་ཤས་ཡྩོད་པ་ཚྩོས་ངྩོས་རང་དང་མཚྱུངས་པར་
ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  
ང་ཚྩོས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་སླར་
གསྩོ་བ་རྒྱྱུ འྱི་ཐད་ཞབས་འདགེས་ཕན་བྲུ ་བསྒྲུབ་ཐྲུབ་
ངསེ་རེད།

དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་དང་འཕྲུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་
པ་ཙམ་གྱིས་སེམས་ནང་ཞྱི་བད་ེཐྩོབ་རྒྱྱུའྱི་ངསེ་པ་གང་
ཡང་མེད།  གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན། སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེ
དཀྲྲུག་མཁན་ད་ེམཚྩོན་ཆ་མ་རེད།  སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེ
དཀྲྲུག་མཁན་ཚྱུལ་མྱིན་ཡྱིད་བདེ་ཀྱི་རྣམ་རྟ ྩོག་ཡྱིན་པ་
ནྱི་དཔརེ་ན་ཁྩོང་ཁྩོ་དང་རེ་ད ྩོགས་སྩོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་
རང་རྒྱྱུད་དཀྲྲུག་བཞྱིན་ཡྩོད། བླ ྩོ་མ་རྲུངས་པ་ད་ེདག་
སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་ནས་སེལ་ཐབས་མེད། བླ ྩོ་སྦྩོང་ཁྩོ་ནའྱི་
ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་ཐྲུབ། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
རསེ་དྱི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་མཐར་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་
ར་བའྱི་ནང་ལྗ ྩོན་ཤྱིང་འདབེས་འཛྲུགས་མཛད་འདགུ  
སྤྱིར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་དརེ་ལྩོ་ངྩོ་ ༢༠ གྩོང་ས་ེ
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་༸ཞབས་སྩོར་
བཀའ་དྱིན་བསྐངས་འདགུ་པ་བཅས།།
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༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཉམ་ཐག་བྱིས་པ་སྲུང་སྐྩོབ་ཐབེས་ར་ཁང་
ལ་ཧྱིན་སྒ ྩོར་འབྲུམ་ ༡༢༥ གསྩོལ་སྩལ་མཛད་པ།

༄༅། །བྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབྲུ་
ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི ར་
རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་སྱི ་མ་ཡེལ་ Smile 

foundation ཞསེ་པའྱི་ཉམ་ཐག་བྱིས་
པ་སྲུང་སྐྩོབ་ཚྩོགས་པས་ཇྱི་ལརྟ་གདན་
ཞུའྱི ་གསྩོལ་འདེབས་ཞུས་ད ྩོན་ལྟར་
བཀའ་བཞེས་བཟང་པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་གྱིས་
ཁྲུལ་དརེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་ཆྱིབས་
སྒྱུར་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་ནས་ཐབེས་ར་
ཁང་ལ་ཞལ་འདབེས་ཧྱིན་སྒ ྩོར་འབྲུམ་ 
༡༢༥ གསྩོལ་སྩལ་མཛད་ཅྱིང་ལྩོ་རེར་
ཧྱིན་སྒ ྩོར་འབྲུམ་ ༢༥ བཅས་ཁྱྩོན་ལྩོ་
ལའྔྱི་བར་མྲུ་མཐྲུད་གསྩོལ་སྩལ་མཛད་
གཏན་འཁལེ་འདགུ

གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི ་ཧ ྩོ་ཛ་
ཀ་སྱི་ NCUI auditorium in Hauz Khas ཞསེ་
པའྱི་ས་གནས་སྲུ ་བྱིས་པ་ཉམ་ཐག་ས ྩོང་ཕག་བརྒལ་
བར་ཀུན་ཁྱབ་འགན་ཁྲུར་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་དང་། 
སབྐས་དརེ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་ནང་པའྱི་དགེ་སླ ྩོང་ཞྱིག་
ཡྱིན་སབས་ཕྲུ་གུའྱི་ཕ་ནམ་ཡང་ཆགས་ཐབས་མེད་ཀང་
བྱིས་པར་ཐྲུགས་ཧ་ཅང་མཉསེ་པ ྩོ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་བ་དང་སྦྲགས།  དབྲུལ་ཕྱུག་དབར་བར་ཁྱད་
ཇ་ེཆེར་འགྲྩོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་གཟྱིགས་སྐབས་
ཐྲུགས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡྩོང་བཞྱིན་པ་དང་།  བར་ཁྱད་
ད་ེདག་ཉུང་ད་ུགཏྩོང་ཆེད་བྱིས་པ་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་
ཤེས་ཡྩོན་གྱི་གྩོ་སབྐས་སྤད་པའྱི་བརྒྱྱུད་འད་མཉམ་བཟྩོ་
ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་སྩོགས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།

འད་མཉམ་གྱི ་སྤྱི ་ཚྩོ གས་བསྐྲུ ན་རྒྱྱུ འྱི ་ཐབས་ལམ་
ཉག་གཅྱིག་ནྱི་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་གྩོ་སབྐས་སྤྩོད་རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱིན།  

བྱིས་པ་ཉམ་ཐག་ཚྩོས་སྤ ྩོབས་པ་ནམ་ཡང་ཞུམ་མྱི ་རྲུང་། 
ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས། རྱིགས་མཆྩོག་
དམན་གྱི་ལམ་ལྲུགས་ད་ེད་ཆ་དསུ་ཚྩོད་ཡྩོལ་ཟྱིན་པའྱི་
ལམ་ལྲུགས་རྙྱིང་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
རྱིགས་ལ་བརྟནེ་ནས་མྱི ་ཕན་ཚྱུན་མཆྩོག་དམན་དབ་ེ
འབདེ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་ཐབས་སྐྩོ་པ ྩོ་ཞྱིག་རེད།   ཅསེ་
སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།

ད་ེརསེ་ཐབེས་ར་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་སྐུ་ཞབས་ཤན་ཏཱ་
ན་ུམྱིཤྲ་ Shantanu Mishra ལགས་ཀྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ནས་ཐབེས་ར་
ཁང་ལ་ཞལ་འདབེས་གསྩོལ་སྩལ་མཛད་པ་དརེ་སྙྱིང་
ཐག་པ་ནས་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ཚང་
མས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་ད་ེདག་
རང་གྱི ་མྱི ་ཚེའྱི་ནང་གང་ཐྲུབ་ལག་ལེན་ཡྩོང་ཐབས་
ཆེད་འབད་བརྩོན་བདེ་དགྩོས་གལ་སྐ ྩོར་གསྲུངས།

ད་ེཡང་ཚྩོགས་པ་ད་ེནྱི་གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་ཚྩོགས་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་དམྱིགས་ཡྲུལ་གཙྩོ་བ ྩོ་ནྱི་བྱིས་པ་ཉམ་
ཐག་མགྩོན་མེད་སྐབས་མེད་རྣམས་དང་བྲུད་མེད་
རྣམས་ལ་དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་ཙམ་མ་ཟད། འཕྩོད་
བསནེ་དང་།  འཚྩོ་བའྱི་མདནུ་ལམ་ལ་དམྱིགས་ནས་
ལག་ཤེས་ཀྱི་སླ ྩོབ་སྦྩོང་སྩོགས་སྤྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད་འདགུ  
ཚྩོགས་པ་དསེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་མངའ་སྡ་ེ ༢༥ ནང་
གྱི་གྲྩོང་གསེབ་སྐྩོ་བ ྩོ་གྲངས་ ༩༥༠ གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་
ས་ཁྲུལ་གཞན་ཁག་གཅྱིག་བཅས་ཀྱི་ནང་ལྩོ་ལརྟ་ལས་
འཆར་འད་མྱིན་ཁག་ ༢༠༠ བང་སྒྱིག་ས་ེཉམ་ཐག་
བྱིས་པ་དང་ཁྱྱིམ་ཚང་གྲངས་ ༤༠༠ ༠༠༠ ལ་ཕན་
ཐྩོགས་གནང་མྲུས་ཡྱིན་འདགུ །



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིས་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 14

༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་
འབྲུལ་ལམ་ཞུ་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅། །རྒྱ་གར་ཨྩོ ་ཌྱི་ས་མངའ་སྡའེྱི་ནང་རྟནེ་གཞྱི་
བས་པའྱི་ཀ་ལྱིངྒ་སྤྱི་ཚྩོགས་ཚན་རྱིག་བསྱི་གནས་ཁང་ 
Kalinga Institute of Social Sciences གྱིས་
འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་ཐངེས་ ༡༠ 
10th KISS Humanitarian Award བྩོད་མྱིའྱི་བ་ླ
ན་མེད་པའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་འབྲུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ ད་ེཡང་

ཀ་ལྱིངྒ་བརྙན་འཕྱིན་གསར་འགྱུར་ཚན་པས་ Kalin-

gatv.com གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་བ་ལརྟ་ན།  གཟངེས་
རྟགས་ད་ེཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་འབྲུལ་ལམ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་མ་ཟད། སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བསྱི་
གནས་ཁང་གྱི་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སླ ྩོབ་ཕྲུག་གྲངས་ 
༢༧༠༠༠ བརྒལ་བར་བངླ་ད ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་གནང་
མཛད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ སྤྱིར་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་འགྲྩོ་

བ་མྱིའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་ད་ེཐྩོག་མར་ཕྱི་
ལྩོ་ ༢༠༠༨ ལྩོར་ཐྩོག་མར་གསར་འཛྲུགས་གནང་
བ་ནས་ད་བར་འཛམ་གླྱིང་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་
འགན་ཁྲུར་ཐྩོག་ནས་གཟངེས་སྲུ ་ཐྩོན་པའྱི་བས་རསེ་
འཇྩོག་མཁན་ཚྩོར་འབྲུལ་སྩོལ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདགུ   
གཟངེས་རྟགས་གསར་གཏྩོད་གནང་མཁན་བསྱི་གནས་
ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ཨ་ཆྱུཏྱ་ས་མན་ཏ་ Dr. 

Achyuta Samanta མཆྩོག་ཡྱིན་པ་དང་།    ད་
བར་གཟངེས་རྟགས་ད་ེབཞེས་མཁན་གྲས་མྩོ་རེ་ཤེ་སྱི ་ 
Mauritius ཡྲུལ་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ཨ་ནྱི་རྩོཌ་
ཇྲུག་པ ྩོཐ་མཆྩོག Sir Anerood Jugnauth  དང་། 
འབྲུག་གྱི ་སྱིད་བླ ྩོན་འཇྱིགས་མེད་འཕྱིན་ལས་མཆྩོག་
སྩོགས་ཡྩོད་འདགུ ད་ེཡང་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ནང་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་རེ་
ཞྱིག་ལེགས་པར་གྲྲུབ་རསེ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་ཨྩོ ་ཌྱི་
སའྱི་མངའ་སྡའེྱི་རྒྱལ་ས་བྷུབ་ནཤྭེར་ཕྩོགས་སྲུ ་ཆྱིབས་
༸ཞལ་སྒྱུར་གནང་མཛད་ཡྩོད་པ་བཅས།།

༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་ཨྩོ ་སྱི་ཊྩོ་ལྱི ་ཡའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་
མཇལ་འཕད་གནང་བ།

ད་ེཡང་ད་ེརྱིང་ས་ྔད ྩོ་ཨྩོ ་གླྱིང་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་བཞྱི་
ལས་གྲྲུབ་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚྩོགས་ཆྱུང་ནས་ལྡྱི་ལྱི འྱི་ཏཱཇ་
གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ད་ུསྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་མཇལ་བཅར་ཞུ་སབྐས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས།  འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་རྩོད་རྙ ྩོག་རྣམས་འཚེ་མེད་
ཞྱི ་བ་གྲྩོས་མྩོལ་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཐབས་ཆེད་འབད་
བརྩོན་གནང་གལ་ཆེ་བའྱི་སྐ ྩོར་དང་།   དསུ་རབས་ 
༢༡ ནང་ཕྩོགས་ཡྩོངས་ཀྱི་གནས་སངས་གཞྱི་ལ་བཞག་
ས་ེདངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་དང་མཐྲུན་པའྱི་ལངས་

ཕྩོགས་ར་འཛྱིན་ཐྩོག་འགྲྩོ་དགྩོས་པ་དསུ་ཀྱི་དགྩོས་མཁྩོ་
ཆགས་ཡྩོད་པ་དང་།

ད་ེབཞྱིན་གྩོ་ལའྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་ཐྩོག་ནས་ཉ་ེལམ་ཨ་རྱིའྱི་
སྱིད་འཛྱིན་ཌྩོ་ནལ་ཊྩོམ་མཆྩོག་གྱི་དབྲུ་ཁྱིད་འྩོག་པ་ེརྱི ་
སྱི ་གྩོ་ལ་སྲུང་སྐྩོབ་ལནྷ་ཚྩོགས་ཐྩོག་བཞག་པའྱི་གན་རྒྱའྱི་
འབྲུ་ད ྩོན་ལ་བརྱི་མེད་བ་རྒྱྱུའྱི་ལངས་ཕྩོགས་དརེ་ཐྲུགས་
འཚབ་ཧ་ཅང་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། འཛམ་
གླྱིང་མྱི ་འབྩོར་ཐེར་འབྲུམ་བདནུ་ཡྩོད་པ་རྣམས་འགྲྩོ་

བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་འཛྱི ན་ནས་གྩོ་
ལའྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་སྲུང་སྐྩོབ་བདེ་དགྩོས།  ཞེས་སྩོགས་
ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད།  བྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
གནས་སངས་ཐྩོག་ད་ཆ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་བ ྩོད་
མྱིའྱི་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་ལས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་༸སྐུ་དབང་
ཡྩོངས་རྩོགས་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ནས་འྩོས་འདམེས་བྱུང་
བའྱི་འགྩོ་ཁྱིད་ལ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༡ ནས་ཕདེ་རྒས་ཡྩོལ་
གྱི་ཚྱུལ་དང་།  ད་ེནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ལྩོར་རྒན་ཡྩོལ་
ཆ་ཚང་ཞུ་གནང་མཛད་ད་ེལྩོ་ངྩོ་བརྒྱ་ཕག་རྱིང་ནས་ཏཱ་
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ལའྱི་བ་ླམས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་དབྲུ་ཁྱིད་ཀྱི་
ལམ་སྩོལ་ད་ེདགའ་ཞྱིང་སྤྩོ་ཞྱིང་། ཐྲུགས་སྤ ྩོབས་དང་
བཅས་མཇྲུག་སྒྱིལ་མཛད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།

ད་ེཡང་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་མའྱི་འཐྲུས་མྱི ་འཐྲུས་མྱི ་གཞན་
གཉྱིས་ནྱི་ཀྱིམ་བརྷ་ལེ་ཀྱི་ཅྱིང་ Kimberly Kitching 

མཆྩོག་དང་།  ལམྕ་སྐ་ུམེ་རྱིལ་ཇནེ་སྲྭན་སྩོན་མཆྩོག 
Meryl Jane Swanson བཅས་ཡྱིན་འདགུ ཐངེས་
འདྱིར་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐྲུས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛྲུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེངྒ་ེམཆྩོག་དང་མཇལ་
འཕད་གནང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་
བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕབེས་ནས་བ ྩོད་མྱིའྱི་གཞུང་འབལེ་དང་
གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་བསྱི་གནས་ཁང་ད་ུའཚམས་
གཟྱིགས་གནང་གཏན་འཁལེ་བ་བཅས།།

༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཨྩོ ་ཌྱི་ཤ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་
མཆྩོག་གྱིས་ཕབེས་བསྲུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ལྡྱི་ལྱི འྱི ་ཁྲུལ་གྱི ་མཛད་འཆར་ཁག་རེ་ཞྱིག་
མཇྲུག་སྒྱིལ་ནས་གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་
མཚམས།  བཞུགས་སརྒ་ད་ུའཚམས་གཟྱིགས་སྲུ་
ཕབེས་མཁན་ཨྩོ ་གླྱིང་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་འཐྲུས་མྱི ་བཞྱི ་
ལས་གྲྲུབ་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚྩོགས་ཆྱུང་ལ་མཇལ་ཁ་དང་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ

ད་ེརསེ་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུད་བྷུབ་ནཤྭེར་ Bhu-

baneswar གྲྩོང་ཁྱརེ་གྱི་བྷྱི་ཇྲུ ་པཌ་ནཀེ་གནམ་ཐང་ད་ུ
༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་སྐབས་མངའ་སྡའེྱི་བླ ྩོན་
ཆེན་སྐ་ུཞབས་སྲུརྱ་ན་ར་ཡན་པཏྲ་ Surya Naryana 

Patra མཆྩོག་གྱིས་གཞུང་འབལེ་གྱི་ཕབེས་བསྲུའྱི་
སྣ་ེལེན་རྒྱ་ཆེ་ཞུས་འདགུ་པ་མ་ཟད།  མངའ་སྡའེྱི་
ཡྲུལ་སྐ ྩོར་སྤྩོ་འཆམ་བླ ྩོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཤྩོཀ་པན་
ཌ་ Ashok Panda མཆྩོག་དང་དྲུང་ཆེ་ལམྕ་སྐ་ུམྩོ་
ན་ཤརྨ་ Mrs Mona Sharma མཆྩོག  ད་ེབཞྱིན་
གདན་ཞུ་གྩོ་སྒྱིག་ཞུ་མཁན་ཀ་ལྱིངྒ་སྤྱི་ཚྩོགས་ཚན་རྱིག་

བསྱི་གནས་ཁང་ Kalinga Institute of Social 

Sciences གྱི་འགན་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ཨ་ཆྱུཏྱ་ས་མན་
ཏ་ Prof Achyuta Samanta མཆྩོག  ད་ེབཞྱིན་

ཨྩོ ་རྱི ་ས་ཕྲུན་ཚྩོགས་གླྱིང་གྱི་ས་གནས་འགྩོ་འཛྱིན་དང་། 
ལྷུ ན་པ ྩོ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་བཅས་ཀང་ཕབེས་བསྲུར་
བཅར་འདགུ
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གནམ་ཐང་གྱི ་ཕྱི་རྩོལ་ད་ུབ ྩོད་མྱི ་གཙྩོ ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་
དད་ལནྡ་སེར་སྐ་མཆྩོག་དམན་ཀུན་གྱིས་དགའ་དད་སྤྩོ་
གསྲུམ་གྱི་སྒ ྩོ་ནས་ཕབེས་བསྲུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་

འདགུ  ད་ེརསེ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་སྐ་ུཞབས་
ན་ཝྱིན་པཌ་ནཀེ་མཆྩོག་གྱི་བཞུགས་གནས་སྲུ་༸ཞབས་
སྩོར་འཁྩོད་མཚམས་མངའ་སྡའེྱི ་སྤྱི ་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་

མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་འཚམས་འདྱི་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་པ་མ་ཟད། དབྲུ་ཁྱིད་རྣམ་གཉྱིས་འཁྱྱུག་ཙམ་
རྱིང་མཇལ་མྩོལ་མཛད།

སབྐས་དརེ་གསར་འགྩོད་པ་རྣམས་ཀྱི་དྱི་བ་དང་འབལེ་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སྐུ ་ཞབས་ན་ཝྱིན་པཌ་པེཀ་
མཆྩོག་ནྱི་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་ཁྩོད་དསུ་ཡྲུན་
རྱིང་ཤྩོས་དབྲུ་ཁྱིད་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་སྐ ྩོར་དང་། 
མངའ་གཞུང་ནས་བ ྩོད་མྱི ་བཙན་བྩོལ་བ་རྣམས་ལ་
ད་བར་མཐྲུན་འགྱུར་རྩོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་བར་
ཐྲུགས་ར་ེཆེ་གསྲུང་གྲྲུབ་བསནུ་བཞུགས་གནས་གསྩོལ་
མགྲྩོན་ཁང་ད་ུཆྱིབས་༸ཞལ་སྒྱུར་གནང་མཛད་ཡྩོད་པ་
བཅས།།

༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་
འབྲུལ་ལམ་ཞུས་པ།

༄༅། །རྒྱ་གར་ཨྩོ ་ཌྱི་ས་མངའ་སྡའེྱི་ནང་རྟནེ་གཞྱི་
བས་པའྱི་ཀ་ལྱིངྒ་སྤྱི་ཚྩོགས་ཚན་རྱིག་བསྱི་གནས་ཁང་ 
Kalinga Institute of Social Sciences གྱིས་
འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་ཐངེས་ ༡༠ 

10th KISS Humanitarian Award བྩོད་མྱིའྱི་བ་ླ
ན་མེད་པའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་འབྲུལ་ལམ་ཞུས་འདགུ

ད་ེཡང་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་ཀ་ལྱིངྒ་

སྤྱི་ཚྩོགས་ཚན་རྱིག་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་སྐུ་
ཞབས་ Dr. Achyuta Samanta མཆྩོག་དང་བསྱི་
གནས་ཁང་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་ལམྕ་སྐ་ུ Smt Saswati Bal 

མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
ལ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་གཟངེས་རྟགས་ཐངེས་ 
༡༠ ཕྲུལ་འདགུ      སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་གཟངེས་རྟགས་དགསེ་བཞསེ་དང་སྦྲགས།  བསྱི་
གནས་ཁང་གྱི་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་སླ ྩོབ་ཕྲུག་གྲངས་ 
༢༧༠༠༠ ཙམ་ལ་བངླ་ད ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན་སྙྱིང་
པ ྩོར།

དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ནང་ཆྩོས་ལྲུགས་ལ་
མ་བརྟནེ་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་སླ ྩོབ་ཚན་ཐྩོག་ནས་གཞྩོན་
སྐསེ་ཚྩོར་ཕྩོགས་ཡྩོངས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་པའྱི་ཐྩོག་



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།17

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

བང་ཐྩོག་གཟྱིགས་པར་འཚལ།
www.bod.asia

ནས་འཛམ་གླྱིང་སྔར་ལས་ཞྱི ་བད་ེལྡན་པ་ཞྱིག་བཟྩོ་
ཐབས་ལ་འབད་དགྩོས་པའྱི་བངླ་ད ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན།

དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ནང་གཙྩོ་བ ྩོ་ཕྱི་དངྩོས་
པ ྩོའྱི་འཛྲུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ལ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
སབས་འདང་ངསེ་ཤྱིག་མེད།  ད་ལ་ྟའཛམ་གླྱིང་སྤྱི་
ཚྩོགས་ཀྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སངས་ནྱི་ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་
འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་ནས་
འཛམ་གླྱིང་གྱི ་དཀའ་ངལ་རྣམས་མྱིས་བཟྩོས་པ་ཡྱི ན་
སབས་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱྱུ འྱི་འགན་དའེང་ང་ཚྩོ ་མྱི ་ཁྩོ་
ནར་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་ཐབས་
ཆེད་གཞྱི ་རའྱི་ཀུན་སླ ྩོང་དའེྱི་ཐྩོག་ནས་འབད་བརྩོན་
བདེ་དགྩོས།

དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་བམས་བར་ེདང་བཟྩོད་
བསན་སྩོགས་གྩོང་མཐྩོར་ཇྱི་ལརྟ་གཏྩོང་དགྩོས་མྱིན་གྱི་
སླ ྩོབ་གསྩོ་ད་ེདག་ཚྱུད་པ་བས་ནས་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཞྱི་
བད་ེསྐྲུན་ཐབས་ཆེད་འབད་དགྩོས།  ཁྩོང་ཁྩོ་དང་ཕག་
དྩོག  ད་ེབཞྱིན་རེ་ད ྩོགས་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོ་སྩོགས་ཚྱུལ་
མྱིན་ཡྱིད་བདེ་ཀྱི་བླ ྩོ་ད་ེདག་ལ་བརྟནེ་ནས་འཇྱིགས་སྐལུ་
རྱིང་ལྲུགས་ཀྱིས་གཙྩོས་རྙ ྩོག་གྲ་ཡྩོངས་རྩོགས་ཡྩོང་
བཞྱིན་ཡྩོད་སབས་ཉ ྩོན་མྩོངས་པའྱི་རྣམ་རྟ ྩོག་ད་ེདག་ལ་
གཉནེ་པ ྩོ་བསནེ་དགྩོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ།

ཞྱི ་བད་ེངྩོ་མ་ད་ེབསམ་བླ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་དགྩོས།  
ནང་གྱི་ཞྱི་བད་ེཡྩོང་བར་ཆྩོས་ལྲུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའྱི་
བཟང་སྤྩོད་ཀྱི ་སླ ྩོབ་གསྩོ་བརྒྱྱུ ད་ནས་ནང་གྱི ་དགྲ་བ ྩོ་
རྣམས་འདལུ་དགྩོས།  ནང་གྱི་དགྲ་མེད་ན་ཕྱི་ལ་ཞྱི་
བད་ེཡྩོང་ངསེ། དའེྱི་ཐྩོག་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་བམས་
བར་ེདང་ཕན་ཚྱུན་གུས་བརྱི་སྩོགས་ཡྩོང་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  
ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད།

རྒྱ་གར་ནང་རྱིགས་མཆྩོག་དམན་དབ་ེའབདེ་བ་རྒྱྱུ འྱི་
ལམ་ལྲུགས་རྙྱིང་པ་ད་ེདག་དསུ་ཚྩོད་ཡྩོལ་ཟྱིན་སྐ ྩོར་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།  རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡྲུལ་
འདྱིའྱི་ནང་རྱིགས་མཆྩོག་དམན་དབ་ེའབདེ་བ་རྒྱྱུ འྱི་
ལམ་ལྲུགས་ད་ེད་ཆ་དསུ་ཚྩོད་ཡྩོལ་ཟྱིན་པའྱི་ལམ་

སྩོལ་རྙྱིང་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་སབས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ན ྩོར་
འཁྲུལ་རེད།  ངྩོས་རང་ཉྱིད་ལ་མཚྩོན་ནའང་བྩོད་ཀྱི་
ཞྱིང་པའྱི་གྲྩོང་གསེབ་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་ནས་ཡྩོང་བ་རེད།  
ངྩོས་ཀྱི་མྱིང་ལ་བརྟནེ་ནས་ཁྱད་པར་ཕན་བྲུ་བྱུང་བ་མ་
གཏྩོགས་གཞན་སྩོ་ནམ་པའྱི་གྲྩོང་གསེབ་ཧ་ཅང་ཉམ་
ཆྱུང་ཞྱིག་ཡྱིན།

འྩོན་ཀང་གཙྩོ་བ ྩོ་ངྩོས་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་སྙྱིང་ས ྩོབས་བསྐདེ་
ནས་འབད་བརྩོན་ཤུགས་ཆེ་བས་པ་རེད།   དརེ་
བརྟནེ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་ཀང་བླ ྩོ་སྤ ྩོབས་མ་ཞུམ་པར་དཀའ་
ལས་བརྒྱག་དགྩོས།  ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་དསུ་རབས་ ༢༡ 
མྱི ་རབས་རེད། དརེ་བརྟནེ་གྩོ་སབྐས་དང་ལས་འགན་
གཉྱིས་ཀ་ཡྩོད།

སྩོས་དལ་ངང་ནས་མྱི ་ཚེ་ཆྱུད་ཟྩོས་སྲུ ་གཏྩོང་མྱི ་རྲུང་། 
ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། བསྱི་གནས་ཁང་གྱིས་
འགན་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་  Dr Achyuta Samanta 
མཆྩོག་གྱིས་ཐྲུགས་ཁྲུར་རྐང་བཞསེ་ཐྩོག་གདྩོད་མའྱི་མྱི ་
རྱིགས་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་སླ ྩོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༧༠༠༠ 
ཙམ་ལ་ཤེས་ཡྩོན་དང་འཕྩོད་བསནེ། ལག་ཤེས་སྩོགས་
ཀྱི་མཐྲུན་འགྱུར་རྩོགས་རམ་གནང་བའྱི་ལས་དྩོན་ལ་
བསགྔས་བརྩོད་མཛད།  བཀའ་སླ ྩོབ་གྲྲུབ་བསནུ་དྱི་བ་
རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་མཛད་ཡྩོད།

སྤྱིར་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི ་འགྲྩོ་བ་མྱི འྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་

གཟངེས་རྟགས་ད་ེཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༨ ལྩོར་ཐྩོག་མར་
གསར་འཛྲུགས་གནང་བ་ནས་ད་བར་འཛམ་གླྱིང་འགྲྩོ་
བ་མྱིའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་འགན་ཁྲུར་ཐྩོག་ནས་གཟངེས་
སྲུ ་ཐྩོན་པའྱི་བས་རསེ་འཇྩོག་མཁན་ཚྩོར་འབྲུལ་སྩོལ་
ཡྩོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་འདགུ   གཟངེས་རྟགས་གསར་
གཏྩོད་གནང་མཁན་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི ་འགན་འཛྱིན་
སྐ་ུཞབས་ཨ་ཆྱུཏྱ་ས་མན་ཏ་ Dr. Achyuta Sa-

manta མཆྩོག་ཡྱིན་པ་དང་།    ད་བར་གཟངེས་
རྟགས་ད་ེབཞསེ་མཁན་གྲས་མྩོ་རེ་ཤེ་སྱི་ Mauri-

tius ཡྲུལ་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ཨ་ནྱི་རྩོཌ་ཇྲུག་
པ ྩོཐ་མཆྩོག Sir Anerood Jugnauth  དང་། 
འབྲུག་གྱི ་སྱིད་བླ ྩོན་འཇྱིགས་མེད་འཕྱིན་ལས་མཆྩོག་
སྩོགས་ཡྩོད་འདགུ་པ་བཅས།།
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པ་ེཅྱིང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་གྲྩོས་མྩོལ་
བསྐར་གསྩོ་ཞུ་དགྩོས།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་  ༡༦ ཉྱིན་
ཡྲུ ་རྩོབ་གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་ཡྲུ ་རྩོབ་སྤྱི་མཐྲུན་ཚྩོགས་པའྱི་
སྒྱིག་འཛྲུགས་དང་རྒྱ་ནག་དབར་ཡྲུལ་སྐ ྩོར་སྤྩོ་འཆམ་
གྱི་ཚྩོང་འབལེ་ལྷན་ཚྩོགས་ཐྩོག་ཡྲུ ་རྩོབ་གྲྩོས་ཚྩོགས་
འཐྲུས་མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུམྩོ་ལེ་སྱི ་ཀྩོཌ་ཀ་ེཏ ྩོ་ Molly Scott-

Cato མཆྩོག་དང་།   ས་བ་ྷསྩོ་གྩོར་ Csaba 

Sogor མཆྩོག་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཚྩོར་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོའྱི་
ཐྩོག་ནས་བ ྩོད་ད ྩོན་གླངེ་སླ ྩོང་གནང་འདགུ

སྐབས་དརེ་མྩོ ་ལེ་སྱི ་ཀྩོཌ་ཀེ་ཏ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ནང་ད་ུབ ྩོད་མྱིའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་
ལ་བརྱི ་མེད་ར ྩོག་རྩོལ་མྲུ ་མཐྲུད་གཏྩོང་བཞྱིན་པའྱི་
སབྐས་འདྱིར་ང་ཚྩོས་ཡྲུལ་སྐ ྩོར་སྤྩོ་འཆམ་ཚྩོང་འབལེ་ད་ེ
འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་གྱི་གནད་ད ྩོན་ལས་གལ་ཆེ་བརྱི་
དགྩོས་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་གང་ཡྱིན། ཞསེ་གསྲུངས་པ་མ་
ཟད།   པ་ེཅྱིང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླ
མ་མཆྩོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་གྲྩོས་མྩོལ་བསྐར་གསྩོ་ཞུ་
དགྩོས། ཞསེ་ཚྩོར་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོས་གསྲུངས།

ཕྩོགས་མཚྱུངས་སྐ་ུཞབས་སྩོ་གྩོར་ Mr Sogor མཆྩོག་

གྱིས་སྐབས་དརེ་གྲྩོས་ཚྩོགས་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
བ ྩོད་ནང་གྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ལ་བརྱི་
མེད་ར ྩོག་རྩོལ་ཇྱི ་ལྟར་གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ཞྱིབ་ཕ་
གསལ་བཤད་གནང་བ་མ་ཟད།  ཁྩོང་གྱིས་འགྲྩོ་བ་
མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་གྱི ་གནད་ད ྩོན་སྐ ྩོར་ལ་ཚྱིག་གཅྱིག་ཀང་
མ་གླ ེང་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་ཡྲུལ་སྐ ྩོར་སྤྩོ་
འཆམ་གྱི་ཚྩོང་འབལེ་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་
སྲུང་བརྱི་བ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ཡྲུ ་རྩོབ་སྤྱི་མཐྲུན་ཚྩོགས་པའྱི་སྒྱིག་
འཛྲུགས་ཀྱི་གཞྱི་རའྱི་ལ་ྟགྲྲུབ་སྤྱི་དང་ལགྷ་པར་ཕྱི་འབལེ་
སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ལངས་ཕྩོགས་དང་ཡྩོངས་སྲུ་མ་འཚམ་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་སྐ ྩོར་གསྲུངས།

ལམྕ་སྐ་ུམྩོ་ལེ་སྱི ་ཀྩོཌ་ཀ་ེཏ ྩོ་ Molly Scott-Cato 
མཆྩོག་ནྱི་ཡྲུ ་རྩོབ་གྲྩོས་ཚྩོགས་བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་
ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཞྩོན་ཡྱིན་ཞྱིང་།  སྐ་ུཞབས་ས་བ་ྷ
སྩོ་གྩོར་ Csaba Sogor མཆྩོག་ནྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་བ ྩོད་
ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་མྱི ་ཡྱིན་འདགུ  སྤྱིར་
ཁྩོང་རྣམ་གཉྱིས་ལྩོ་མང་རྱིང་ནས་ཡྲུ ་རྩོབ་གྲྩོས་ཚྩོགས་
ནང་བ ྩོད་ད ྩོན་སྐ ྩོར་གླངེ་སླ ྩོང་གནང་མཁན་ཤུགས་ཆེ་
ཤྩོས་ཡྱིན་འདགུ་པ་བཅས།།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཨྩོ ་ཌྱི་ཤ་ཕྲུན་ཚྩོགས་གླྱིང་གཞྱིས་
ཆགས་ཀྱི་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༧གྩོང་ས་༧སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཨྩོ ་ཌྱི་
ཤ་མངའ་སྡའེྱི་རྒྱལ་ས་བྷུབ་ནཤྭེར་ཨྩོ ་ཌྱི་ས་ཕྲུན་ཚྩོགས་
གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
ཡྩོད།

ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ཉྱིན་རྒྱབ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡།༣༠ 

ཐྩོག་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ཀ་ལྱིངྒ་སྤྱི་ཚྩོགས་ཚན་
རྱིག་བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་འཕྲུལ་རྱིགས་སྦྩོང་བརར་བསྱི་
གནས་ཁང་གྱི་ Kalinga Institute of Industrial 

Technology (KIIT) ཚྩོགས་ཁང་ནང་༧ཞབས་
སྩོར་འཁྩོད་བསནུ་ཨྩོ ་ཌྱི ་ཤ་ཕྲུན་ཚྩོགས་གླྱིང་བ ྩོད་མྱིའྱི་
ས་གནས་འགྩོ་འཛྩོན་ཆྩོས་ན ྩོར་བསམ་གྲྲུབ་ལགས་ཀྱིས་
ལས་བསྡ ྩོམས་སྙྱིང་བསྡསུ་ཤྱིག་སྒྩོགས་སྦངས་ཞུས།

ད་ེནས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཨྩོ ་ཌྱི་ཤ་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཞྱིག་ཏུ་སདྐ་བཏང་
བ་ལརྟ་འདྱིར་འབྩོར་བ་ཡྱིན།

 ངྩོས་ཀྱིས་བར་སབྐས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡྲུལ་གྲྲུ་ཁག་ཏུ་
འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་དཔརེ་ན། ཨ་རྱི་ལ་ྟབྲུ་ཡྱིན་ན་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༥།༡༦ 
རྱིང་གནམ་གྲྲུའྱི་ནང་འགྲྩོ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་ཡྲུ་
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རྩོབ་དང་ཉྱི་ཧ ྩོང་ད་ུའགྲྩོ་རྒྱྱུར་གང་འཚམ་ཐག་རྱིང་པ ྩོ་
འདགུ   ལྩོ་ཡར་རྒས་ཡྩོང་སབྐས་ཐང་ཆད་རྒྱྱུ ་ཕན་བྲུ་
ཤུགས་ཆེ་རྲུ་འགྲྩོ་གྱི་འདགུ

དརེ་བརྟནེ་ཕར་ཚྱུར་ཐག་རྱིང་པ ྩོ་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ར་ཕྩོགས་
གཅྱིག་ནས་ཐང་ཆད་ཀྱི་འདགུ   གཉྱིས་ནས་ཆྩོས་
དང་རྱིག་གཞུང་མྱི ་འད་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ད་ེལས་
རྒྱ་གར་ནྱི་ནང་པའྱི་ལྲུང་པ་མྱིན་ནའང་ནང་ཆྩོས་རྒྱ་
གར་ནས་དར་བ་རེད།   ལགྷ་པར་དཔལ་ནཱ་ལེནའཱྱི་
མཁས་པའྱི་དབང་པྩོ་ད་ེདག་རྒྱ་གར་བ་ཤ་སག་ཆགས་
ཡྩོད།  ང་རང་ཚྩོ་བ ྩོད་གངས་ཅན་ལྗ ྩོངས་ཀྱི་སངས་
རྒྱས་བསན་པ་རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་
རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ།   གང་ལརྟ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་ངྩོམ་
ཆྩོག་པའྱི་ནང་པའྱི་ལྟ་གྲྲུབ་འདྱི་རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་བ་
རེད།  རྒྱ་གར་བ་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བཅྱུ་གྲངས་ཀྱི་བསམ་
བླ ྩོའྱི་ནང་ད་ུནང་ཆྩོས་ཟརེ་ན་ཐག་རྱིང་པ ྩོ་གང་ཡང་
མེད་སབས།     རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་རབས་ཤེས་ཡྩོན་
སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་པའྱི་རྱིག་གནས་
ད་ེདག་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་དསུ་རྒྱྱུ ་མཚན་གྱི་ཐྩོག་ནས་
འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ།

མདྩོར་ན་གཏན་ཚྱི གས་རྱིག་པའྱི་ཐྩོག་ནས་འགྲེལ་
བཤད་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་སབས། འདྱི་ནྱི་རྒྱ་གར་རང་གྱི་ཕ་
མེས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། འདྱི་རྒྱ་

གར་ནང་ཤུགས་རྒྱག་ཐྲུབ་ན་བསམས་ནས་ངྩོས་ཀྱི་རེ་
བ་རྒྱག་གྱི་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱིས་བར་སབྐས་རྒྱ་གར་གྱི་སླ ྩོབ་
གྲྲྭ་ཆེ་ཁག་ད་ེའད་དང་ཤེས་ཡྩོན་ཅན་དང་མཉམ་ད་ུ
འཚྩོགས་རྒྱྱུ ་ཤུགས་ཆེ་རྲུ་གཏྩོང་གྱི་ཡྩོད།   ད་ེརྱིང་
འདྱིར་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ད་ེཡང་གཙྩོ་བ ྩོ་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་རབས་
ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་ལ་ད ྩོ་སྣང་གསར་པ་སླབེས་རྒྱྱུ ་དང་བསྐར་
གསྩོ་བདེ་ཐྲུབ་རྒྱྱུར་ངྩོས་ཀྱིས་རེ་བ་རྒྱག་གྱི་ཡྩོད།

དངེ་སྐབས་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་མྱིས་བཟྩོས་པའྱི་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་ཕད་ད་ེམྱི ་གསྩོད་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
མང་པྩོ་ཡྩོང་གྱི་འདགུ ད་ལ་ྟང་ཚྩོ་འདྱིར་ཞྱི་བད་ེངང་
སེམས་ནང་སྤྩོ་སྣང་འཕལེ་ཏ་ེསྡ ྩོད་པའྱི་དསུ་ཡྲུན་འདྱི་
རང་ལ་འཛམ་གླྱིང་ནང་མྱི ་གསྩོད་རེས་མང་པྩོ་ཡྩོང་

བཞྱིན་ཡྩོད།   བྱིས་པ་ཆྱུང་ངྲུས་གཙྩོས་མྲུ་གསེ་འཆྱི ་
བཞྱིན་པ་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་འདགུ མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་
ནའང་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་བཟྩོས། གཅྱིག་
གྱིས་གཅྱིག་ལ་གསྩོད་རེས་བཏང་། ཉམ་ཐག་སྐབས་
མེད་མགྩོན་མེད་ལ་བཞག་ནས་ད་ེལྟ་བྲུའྱི་འཛམ་གླྱིང་
ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྩོ་པ ྩོ་འདགུ   དབང་ཆ་ཡྩོད་མཁན་ད་ེ
ཚྩོའྱི་གྲས་སྩོ་སྩོ་ཁ་ཐྲུག་གྱི ་མྱིག་རྒྱང་ཐྲུང་ངྲུའྱི་ཁེ་ཕན་
སྒྲུབ་རྒྱྱུ ་མ་གཏྩོགས་ཕྩོགས་ཡྩོངས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་ལ་
བལསྟ། ཕྲུགས་རྒྱང་རྱིང་པ ྩོའྱི་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་མཁན་ཧ་
ཅང་དཀྩོན་པ ྩོ་རེད་འདགུ དརེ་བརྟནེ་འཛམ་གླྱིང་འདྱི་
དངྩོས་འབལེ་མྱིའྱི་ལྲུང་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཏ་ེམྱིའྱི་མྱིར་བར་ེ
བ་ཡྩོད་པ་དང་། མྱིས་མྱི ་གསྩོད་རེས་དང་ཐྲུབ་ཚྩོད་
གཏྩོང་རྒྱྱུ ་མེད་པར་ཕན་ཚྱུན་རྩོགས་བདེ་རྒྱྱུ འྱི་འཛམ་
གླྱིང་ཞྱིག་བཟྩོ་ཐྲུབ་རྒྱྱུའྱི་ཆ་རྐྱནེ་དང་རེ་བ་ཡྩོད། དའེྱི་
ཐྩོག་བསམ་བླ ྩོ་ཧ་ཅང་འཁྩོར་བཞྱིན་འདགུ

དཔརེ་ན། ང་ཚྩོ་ཚང་མས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཞསེ་
སྨ ྩོན་ལམ་རྒྱག་གྱི་ཡྩོད།  སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅསེ་
སྨ ྩོན་ལམ་རྒྱག་གྱི ་ཡྩོད་ཀང་ས ྩོང་གསྲུམ་གྱི་ས ྩོང་ཆེན་
པ ྩོ་འཇྱིག་རྟནེ་གྱི་ཁམས་གྲངས་མེད་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ང་
ཚྩོས་སྨ ྩོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཙམ་ལས་བ་ཐབས་གང་ཡང་
མེད། རྲུ་འཕྲུལ་འད་བསན་ནས་འཛམ་གླྱིང་གཞན་ད་ུ
འགྲྩོ་ཐྲུབ་ཀྱི་ཡྩོད་ན་གང་ཤེས་ད་ེམྱིན་བ་ཐབས་གང་
ཡང་མྱི ་འདགུ འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་མཚྩོན་ནའང་། དདུ་
འགྲྩོ་བ་རྱི་དགྭས། ཉ་རྱིགས་བགྲང་གྱིས་མྱི ་ལངས་བ་
ཡྩོད། སྨ ྩོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་བ་ཐབས་
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གང་ཡང་མེད།  རེ་བ་རྒྱག་ས་ཡྩོད་པ་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་སངེ་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཙམ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་
ལ་རེ་བ་རྒྱག་ས་ཞྱིག་ཡྩོད་པའྱི་བཟྩོ་འད་འདགུ འཛམ་
གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཙམ་ཡྩོད་པ་ད་ེ
དག་ཆགས་སངྡ་དང་ད་ུབངླས་པ་ཞྱིག་མྱིན་པར་སྙྱིང་ར་ེ
དང་ད་ུབངླ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་དང་། ད་ེཡང་ཆྩོས་དང་འབལེ་ནས་
སྐ་ེབ་ཕྱི་མ་དང་། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པའྱི་
སྐད་ཆ་གང་ཡང་མྱིན་པར་བམས་བརེ་དང་སྙྱིང་རའེྱི་
བླ ྩོ་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་ན། མྱིར་གནྩོད་པ་མྱི ་བདེ་པར་
སྩོ་སྩོ་རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་སེམས་སྐྱིད་པ་ཡྩོང་
གྱི་རེད།  ཁྩོང་ཁྩོ་ལངས་ནས་བསདྡ་ན་སེམས་སྐྱིད་པ་
ཡྩོང་རྒྱྱུ ་མྱི ་འདགུ

བམས་བརེ་ཡྩོད་ན་སྩོ ་སྩོའྱི ་སེམས་སྐྱིད་པ་རྩོགས་
པ་ཚྩོའྱི་སེམས་སྐྱིད་པ། གང་ལརྟ་འཕལ་ད་ུབད་ེབ། 
ཕྲུགས་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སབས། ངྩོས་
ཀྱིས་བམས་བར་ེསྤལེ་རྒྱྱུར་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡྩོད། ངྩོས་
ཀྱི་རྒྱ་གར་ནང་རེ་བ་ཆེ་བ་མཐྩོང་གྱི་འདགུ  འཛམ་
གླྱིང་ནང་གྱི ་ཡེ་ཤུའྱི་ལྲུང་པ་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ཧ་ཅང་ཡག་
པྩོ་རེད།    ཡེ་ཤུའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་མྱིར་བསབླ་བ་
རྒྱག་གྱི་ཡྩོད། མྱིར་ཕན་སེམས་སྐ་ེགྱི་ཡྩོད། ཧ་ཅང་
ཡག་པྩོ་རེད། འྩོན་ཀང་འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོ་འདྩོད་
སབས། མྱིས་ད་ེཙམ་བདེ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མྱི ་འདགུ དཀྩོན་
མཆྩོག་མཁྱནེ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་མ་གཏྩོགས་མྱི ་རང་གྱིས་འགུལ་
སྐྩོད་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ད་ེཙམ་མེད་པའྱི་བཟྩོ་འད་ཞྱིག་རེད།

རྒྱ་གར་གྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་ནང་ཆྩོས་ལྲུགས་མང་པྩོ་ཞྱིག་
གྱིས་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་བླ ྩོ་སྦྩོང་རྒྱྱུ འྱི་ཐྩོག་
ནས་སེམས་ལ་སྒྱུར་བཅྩོས་བཏང་ནས་སེམས་ཡར་རྒྱས་
གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་ཐབས་ཞྱི ་གནས་དང་ལྷག་མཐྩོང་ཡེ་ཤུའྱི་
ཆྩོས་ནང་ད་ུམེད། ཞྱི་གནས་དང་ལགྷ་མཐྩོང་ཟརེ་དསུ་
སེམས་སྒྱུར་བཅྩོས་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་རེད།  རྒྱ་གར་གྱི་ཆྩོས་
ལྲུགས་ནང་ཡྩོད་རེད་མ་གཏྩོགས་འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་
པ ྩོ་འདྩོད་མཁན་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ནང་དཀྩོན་མཆྩོག་རང་
བཤད་རྒྱྱུ ་མ་གཏྩོགས་འདྱི་མྱི ་འདགུ   ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད་པ་བཅས།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཀལ་ཀ་
ཊར་༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་
བ ྩོད་མྱི འྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབྲུ ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཨྩོ ་ཌྱི་ཤ་མངའ་སྡའེྱི་ནང་
གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་རེ་ཞྱིག་ལེགས་པར་གྲྲུབ་རསེ་གྩོང་
ཚེས་ཉྱིན་ནབུ་བྷངེ་གྷལ་མངའ་སྡའེྱི་རྒྱལ་ས་ཀྩོལ་ཀ་ཊར་
༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་འདགུ

སབྐས་དརེ་རྒྱ་གར་ཚྩོང་པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ Indian 

Chamber of Commerce  ཀྱི་སྐ་ུཚབ་འཐྲུས་མྱི ་
གཉྱིས་ཆེད་བཅར་ཞུས་ནས་ཕབེས་བསྲུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་འདགུ ཕྩོགས་མཚྱུངས་ས་གནས་བྩོད་མྱི ་
ཚྩོང་པ་མྱི ་གྲངས་ ༡༥༠ བཅས་དང་རྒྱ་གར་ཡྲུལ་མྱི ་
སྩོགས་ཀྱིས་དགའ་དད་སྤྩོ་གསྲུམ་སྒ ྩོ་ནས་ཕབེས་བསྲུ ་
ཞུས་འདགུ  ད་ེརསེ་བཞུགས་གནས་གསྩོལ་མགྲྩོན་
ཁང་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་མཚམས་མགྲྩོན་
ཁང་གྱི ་འབལེ་ཡྩོད་ལས་བེད་དང་དརེ་ལས་ཀ་བེད་
མཁན་བྩོད་མྱི ་གཞྩོན་སྐེས་ཁག་གཅྱིག་བཅས་ཀྱིས་
མཇལ་ཁ་ཞུས་འདགུ

དེ་ཡང་སྤྱིར་ད ེ་རྱི ང་ཁྲུལ་ད ེར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་༸སྐུ ་ངལ་གསྩོ ་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་ཙམ་ལས་
དམྱི གས་བསལ་མཛད་འཆར་གང་ཡང་མེད་སྐ ྩོར་
འབལེ་ཡྩོད་ནས་གསྲུངས།

ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཁྲུལ་དརེ་
རྒྱ་གར་ཚྩོང་པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ Indian Chamber of 

Commerce ནས་ཇྱི་ལརྟ་གདན་ཞུའྱི་གསྩོལ་འདབེས་
ཞུ་ད ྩོན་ལརྟ་བཀའ་བཞེས་བཟང་པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་ཐྩོབ་ས་ེརྒྱ་
གར་གནའ་རབས་ཀྱི་རྱིག་གནས་སརླ་གསྩོའྱི་ Revival 

of Ancient Indian Knowledge སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ་པ་བཅས།།



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།21

༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འཕྲུལ་རྱིགས་སྦྩོང་བརར་བསྱི་གནས་
ཁང་གྱི་(KIIT) དག་ེལས་སླ ྩོབ་མ་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་རྱིག་གནས་སརླ་

གསྩོ་དགྩོས་གལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
རྒྱ་གར་ཨྩོ ་ཌྱི ་ཤ་མངའ་སྡའེྱི་ནང་རྟནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་
ཀ་ལྱིངྒ་འཕྲུལ་རྱིགས་སྦྩོང་བརར་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ KIIT ཀྱི་
དག་ེལས་སླ ྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།   
རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ནས་དར་བའྱི་ནང་ཆྩོས་སྤྱི་དང་
ལྷག་པར་དཔལ་ནཱ་ལེནའཱྱི་བཞེད་སྩོལ་ལྟར་ན་རྱིགས་
པའྱི་ལམ་ནས་དཔད་པ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེགཙྩོ་བ ྩོ་ཡྱིན།  པཱ་ལའྱི་
གཞུང་ནས་གསྲུངས་པའྱི་བདནེ་བཞྱི ་མྱི ་རྟག་སྩོགས་
བཅྱུ་དྲུག་རྣམས་ནང་ཆྩོས་ཀྱི་རྨང་གཞྱི་རེད།  གཞུང་
ད་ེདག་ཚན་རྱིག་གྱི ་འགྲྩོ་སངས་དང་ཧ་ཅང་མཐྲུན་པ ྩོ་
འདགུ  ལྩོ་ཤས་གྩོང་ནས་བྷངེ་ཀྩོག་ Bangkok ནང་
པའྱི་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ Buddhist University ཀྱི་མཁས་
དབང་ཁག་གཅྱིག་དང་ཐྲུག་བྱུང་།

ཐེ་ལེན་ཌྱིར་མཚྩོན་ན་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྲུལ་བྱུང་
ཞྱིག་རེད། སབྐས་དརེ་ང་ཚྩོ་ཕན་ཚྱུན་བདནེ་བཞྱི་རྣམ་
གཞག་དང་བང་ཕྩོགས་སྩོ་བདནུ་བཅས་ཐགེ་པ་ཐྲུན་
མྩོང་བའྱི་གཞུང་ད་ེདག་སྐ ྩོར་ལ་བགྲྩོ་གླངེ་ཏ ྩོག་ཙམ་ 
བྱུང་། སབྐས་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་ཁྩོང་རྣམ་པར་གཞུང་ད་ེ
དག་འཆད་སབྐས་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་ལྲུང་ལ་བརྟནེ་
ནས་འཆད་ཀྱི་ཡྩོད་དམ། ཡང་ན་རྱིགས་པ་གཙྩོ་བ ྩོར་
བདེ་ནས་འཆད་མྱིན་འདྱི་སབྐས། ཁྩོང་རྣམ་པས་ལྲུང་
གཙྩོ་བ ྩོར་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་གསྲུངས་བྱུང་།

ད་ེམ་ཐག་ངྩོས་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་
གྲགས་ཀྱི་ཚད་མ་རྣམ་འགྲལེ་ལྱིའྲུ ་བཞྱི ་ཡྩོད་པ་ལས་
ལྱི འྲུ ་གཉྱིས་པ་ཚད་མ་གྲྲུབ་པའྱི་ལྱི འྲུའྱི ་ནང་བདནེ་
བཞྱིའྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་གཙྩོ ་བ ྩོ་རྱིགས་པའྱི་ལམ་
ནས་གསྲུངས་ཡྩོད།  དརེ་བརྟནེ་དཔལ་ནཱ་ལེན་ཱབཞདེ་
སྩོལ་ད་ེཉྱིད་གཙྩོ་བ ྩོ་ས ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བ་

རྒྩོད་ཕྲུང་རྱིར་ཆྩོས་འཁྩོར་གཉྱིས་པ་ད་ེགཙྩོ་བ ྩོར་འཛྱིན་
བཞྱིན་ཡྩོད།  བཀའ་བར་པ་ད་ེལེགས་སྦར་སདྐ་ཐྩོག་
ནས་གསྲུངས་པ་རེད།   ད་ེདག་རྱིགས་པ་གཙྩོ་བ ྩོ་
བས་ནས་གསྲུངས་ཡྩོད།

དརེ་བརྟནེ་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གླང་དང་ཆྩོས་གྲགས་
སྩོགས་ལ་ྟགྲྲུབ་སྨྲ་བ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་པ་ཙམ་མ་ཟད།  ཚད་
མ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལྲུགས་ཐྩོག་ཧ་ཅང་མཁས་པ་ཆེན་
པ ྩོ་ཡྱིན།   ཕྩོགས་མཚྱུངས་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོ་
དང་སླ ྩོབ་དཔྩོན་པདྨའྱི་ངང་ཚྱུལ་སྩོགས་ཧ་ཅང་མཁས་
པ་ཆེན་པ ྩོ་རེད།   ལགྷ་པར་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོ་
དང་སླ ྩོབ་དཔྩོན་པདྨའྱི་ངང་ཚྱུལ་རྣམ་གཉྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་
ཆྩོས་རྒྱལ་ཚྩོས་དསུ་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་རྒྱ་གར་
ནས་བྩོད་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས་ཤྱིང་།

སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཁྩོང་རྣམ་གཉྱིས་ནྱི་ཚད་མའྱི་གཞུང་ལ་
བསམ་གྱིས་མྱི ་ཁྱབ་པའྱི་མཁས་པ་རེད།

དརེ་བརྟནེ་རྒྱྱུ ་མཚན་དང་རྱིགས་པར་ཁྲུངས་གཏུགས་

ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱི ན་ན་དངེ་དསུ་ཚན་རྱིག་པ་དང་དཔྲུང་
པ་མཉམ་གཤྱིབ་ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་ཐྲུབ།  ཡྱིད་ཆེས་ཙམ་
ལ་བརྟནེ་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གནས་ཚྱུལ་ཐ་དད་རེད།  
གྩོང་ད་ུས ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ངྩོ་སྤྩོད་ཞུ་སྐབས་
བརྩོད་པ་ལརྟ།  ནང་ཆྩོས་ད་ེདམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན།   ངྩོས་ལ་ནང་ཆྩོས་དར་འཕལེ་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ཀུན་
སླ ྩོང་ད་ེའད་ར་བ་ནས་མེད།  ལགྷ་པར་ཡྲུ་རྩོབ་དང་ཨ་
རྱི ་ལྟ་བྲུ ་ཕ་མེས་ནས་ཡེ་ཤུ་དང་ཇྱིའྲུ་ཆྩོས་ལྲུགས་དར་
སྩོལ་ཤུགས་ཆེ་ཡྩོད་པའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཁྩོད་ནང་ཆྩོས་དར་
འཕལེ་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་བསམ་བླ ྩོ་ར་བ་ནས་མེད།

མཚམས་རེ་ས་ཁྲུལ་ད་ེདག་ནང་གྱི ་ས་གནས་ནང་
པའྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ལ་སྩོགས་པས་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་བདེ་
རྩོགས་བརྩོད་སབྐས་ངྩོས་ཀྱིས་ད་ེལརྟ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
ཐངེས་གཅྱིག་ཕལ་ཆེར་སྱི ་ཊར་སྱི ་བགྷ་ Strasbourg 

ཡྱིན་སམྙ།  མྱི ་གྲངས་ ༨༠༠༠ ཙམ་ཤྩོང་པའྱི་ཚྩོགས་
ཁང་ཧ་ཅང་ཆེན་མྩོ་ཞྱིག་འདགུ   སབྐས་དརེ་ངྩོས་
ཀྱིས་ནང་ཆྩོས་སྐ ྩོར་འགྲལེ་བཤད་བདེ་སྐབས་ཚྩོར་བ་
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ཕན་བྲུའྱི་མྱི ་བད་ེབ་ཞྱིག་བྱུང་།  ས་ཁྲུལ་ད་ེནྱི་ཕ་མེས་
ནས་ཡེ་ཤུ་དང་ཇྲུའྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་དར་ཁྱབ་ཡྩོད་མཁན་
ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད་པ་ལས་ནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མ་རེད།

ཡང་སྐབས་གཞན་ཞྱིག་ལ་འཇར་མན་ཨ་སྒ ྩོར་ས་ཡ་
མང་པྩོ་ཡྩོད་མཁན་ཕྱུག་བདག་གཅྱིག་གྱིས་ཧྥ་རན་
སྱི ་རྲུ་ནང་པའྱི་བསྱི་གནས་ཁང་ཞྱིག་གསར་སྐྲུན་ཆེད་
ཨ་སྒ ྩོར་ས་ཡ་གཅྱིག་ཞལ་འདབེས་གནང་འདྩོད་ཡྩོད་
སབས་ཁྩོང་དང་བ ྩོད་པའྱི་བ་ླམ་ཞྱིག་ཀང་ངྩོས་ཐྲུག་པར་
སླབེས་བྱུང་།  སབྐས་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་ཕྱུག་བདག་ཁྩོང་
གྱི ་གཏྩོང་ཕ ྩོད་ཀྱི་བསམ་པར་ཡྱི ་རང་བསྔགས་བརྩོད་
ཞུས་ཀང་ས་གནས་ད་ེནང་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་མྱིན་སབས་
ནང་པའྱི་བསྱི་གནས་ཁང་ཆེན་པ ྩོ་ད་ེའད་བཞེངས་པ་
ཡྱིན་ན་རན་པ ྩོ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་མེད་སྐ ྩོར་བརྩོད་པ་ཡྱིན།  
གལ་ཏ་ེནང་པའྱི་བསྱི་གནས་ཁང་གསར་བཞེངས་བ་
འདྩོད་ཡྩོད་ཚེ་ཡང་ན་ཐའ་ེལན་ཌ་དང་རྒྱ་གར་ནང་
དཔརེ་ན་བྷངེ་ལྩོར་ལ་ྟབྲུ་ཞྱིག་ནང་བཞངེས་ཐྲུབ་ཚེ་རན་
པ ྩོ་ཡྩོད། ཅསེ་བརྩོད་རྒྱྱུ ་བྱུང་།

དརེ་བརྟནེ་ཆྩོས་ལྲུགས་འད་མྱིན་ནང་ད་ུད ྩོན་དམ་གྱི་
འཆམ་མཐྲུན་བསྐྲུན་དགྩོས་ན་ཆྩོས་ལྲུགས་གཞན་ལ་
ཞ་ེཐག་པ་ནས་བརྱི་བཀུར་ཞུ་དགྩོས།  ཐངེས་གཅྱིག་
ཡེ་ཤུའྱི་གནམ་བདག་གྱི་ཆྩོས་དཔྩོན་ Bishop ལནྷ་
ཚྩོགས་ཤྱིག་ཐྩོག་ཡེ་ཤུའྱི་ཆྩོས་གྲྩོགས་ཕྩོ་མྩོ་ཚྩོས་ཤེས་
ཡྩོན་དང་འཕ ྩོད་བསནེ་ཐྩོག་དངྩོས་གནས་ཧ་ལས་པའྱི་

ཞབས་འདགེས་ཞུ་བཞྱིན་པ་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་བསྔགས་
བརྩོད་ཡྩོད་སྐ ྩོར་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས།  མཚམས་རེ་ཡེ་
ཤུའྱི་ཆྩོས་པ་ཚྩོས་ཡེ་ཤུའྱི་ཆྩོས་ལ་ཚྱུར་བླ ྩོ་སྒྱུར་ཐབས་བ་
རྒྱྱུའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞྱིན་པ་དརེ་ངྩོས་རང་དགའ་པ ྩོ་
མེད།   ལ་ྟགྲྲུབ་མེད་མཁན་ནང་ལ་ད་ེལརྟ་གནང་བ་
ཡྱིན་ན་གནས་ཚྱུལ་ཐ་དད་ཡྱིན་པ་ལས་གཞན་ལྟ་གྲྲུབ་
གཏྱིང་ཟབ་ཡྩོད་མཁན་སྤྱི་ཚྩོགས་ཁྩོད་ཆྩོས་ལྲུགས་སྒྱུར་
ཟརེ་བ་ད་ེནྱི་ཧ་ཅང་རྙ ྩོག་ད་ཚ་པ ྩོ་རེད།  ཅསེ་བརྩོད་
རྒྱྱུ ་བྱུང་།

ཐངེས་ཤྱིག་སྩོག་ཡྲུལ་ནང་ཀྩོ་རྱི ་ཡའྱི་ཡེ་ཤུའྱི་ཆྩོས་སྤལེ་
མཁན་ཁག་གཅྱིག་ངྩོས་རང་ཐྲུག་པར་སླབེས་བྱུང་། 
སྐབས་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་ཁྩོང་ཚྩོར་སྩོག་ཡྲུལ་ད་ེཡེ་ཤུའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་མ་རེད།  ཕ་མེས་ནས་ནང་པའྱི་ལྲུང་
པ་ཞྱིག་རེད།  དརེ་བརྟནེ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོའྱི་ཡེ་ཤུའྱི་ཆྩོས་
སྤལེ་རྒྱྱུ འྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་རན་པྩོ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་མེད།  
ཅསེ་ངྩོས་ཀྱིས་ཁྩོང་ཚྩོར་ཐད་ཀར་ཞུ་རྒྱྱུ ་བྱུང་། ངྩོས་
རང་ཉྱིད་ལ་མཚྩོན་ནའང་ཕ་མེས་ནས་ནང་པའྱི་ལྲུང་པ་
མྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ནང་ཆྩོས་དར་འཕལེ་གཏྩོང་ཐབས་ར་བ་
ནས་བདེ་ཀྱི་མེད།

རྒྱ་གར་ལ་མཚྩོན་ན་ནང་ཆྩོས་ཐྩོག་མ་དར་ཡྲུལ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་དཔལ་ནཱ་ལེནའཱྱི་བཞདེ་སྩོལ་
དྱི་མ་མེད་པ་ངྩོས་ཀྱིས་ཧ་ལམ་ཚན་རྱིག་དང་མཐྲུན་
པའྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་ཞེས་བརྩོད་ཆྩོག དུས་རྟག་ཏུ་རྒྱྱུ ་

མཚན་ལ་དཔད་པ་བས་ནས་རྱིགས་ལམ་གྱི་ཐྩོག་ནས་
འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་རེད།  ང་ཚྩོས་ལགྷ་མཐྩོང་ཞསེ་བརྩོད་ཀྱི་
ཡྩོད།  སྤྱིར་ང་ཚྩོས་སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སྲུ་མཆྱིའྩོ། 
ཆྩོས་ལ་སྐབས་སྲུ་མཆྱིའྩོ།། དག་ེའདནུ་ལ་སྐབས་སྲུ་
མཆྱིའྩོ།། ཞསེ་འདྩོན་བཞྱིན་ཡྩོད་ཀང་།  གཙྩོ་བ ྩོ་ཆྩོས་
ཟརེ་ན་གང་ཡྱིན་དའེྱི་ཐྩོག་ལ་དཔད་པ་བས་ནས་འགྲྩོ་
བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད།

ཆྩོས་མངྩོན་པ་མཛྩོད་ལས་རྱིའྱི་རྒྱལ་པ ྩོ་རྱི ་རབ་དང་
འཛམ་གླྱིང་ཟླྲུམ་པ ྩོ་ཡྱིན་ཚྱུལ་གསྲུང་པ་དརེ་ཡྱིད་ཆེས་
མཛད་ཀྱི་མེད་པ་དང་། ད་ེནྱི་དངེ་སབྐས་དངྩོས་ཡྩོད་
གནས་ཚྱུལ་དང་ཡྩོངས་སྲུ ་མ་མཐྲུན་པར་བརྟནེ་ཁས་
ལེན་མཛད་ཐབས་མེད་ཅསེ་དང་། ཡང་མྲུ་མཐྲུད་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།

ངྩོས་ཀྱིས་ནང་ཆྩོས་ད་ེཆྩོས་ཡག་ཤྩོས་རེད་ར་བ་ནས་
བརྩོད་ཀྱི་མེད། འྩོན་ཀང་ནང་ཆྩོས་ནས་དསུ་རྟག་ཏུ་
ཆྩོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལྲུགས་ལ་དཔད་པ་བས་ནས་
འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད།  རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལ་ྟགྲྲུབ་
ནང་བླ ྩོ་སྦྩོང་སྐ ྩོར་བཤད་ཡྩོད། ཡེ་ཤུ་དང་ཇྱིའྲུ་ཆྩོས་
ལྲུགས་ནང་བླ ྩོ་སྦྩོང་སྐ ྩོར་མེད།    རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་གྲངས་ཅན་པ་ལ་ྟབྲུར་མཚྩོན་ན་ལྩོ་ངྩོ་ ༣༠༠༠ 
ཙམ་ཕྱིན་ཡྩོད།   གྲངས་ཅན་པའྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་ནང་
གསེས་དབ་ེབ་གཉྱིས་ཡྩོད། གྲངས་ཅན་ལརྷ་བཅས་པ་
དང་ལ་ྷམེད་པ་འདྩོད་མཁན་གཉྱིས་ཡྩོད།

ད་ེནས་ལྩོ་ངྩོ་ ༢༧༠༠ ཙམ་ནས་གཅརེ་བྲུ་པའྱི་ས ྩོན་
པ་རྒྱལ་བ་དམ་པ་ (Mahavira) བྩོན། ད་ེརསེ་ནང་
ཆྩོས་བྱུང་བ་རེད།  འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོ་མྱི ་འདྩོད།  
དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་གར་རང་གྱི་ནང་བྱུང་བའྱི་གྲངས་ཅན་ལ་ྷ
མེད་པ་དང་གཅརེ་བྲུ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་བཅས་
ཀྱིས་འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོ་མྱི ་འདྩོད།   ལས་བདེ་པ་
པ ྩོ་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་པར་འདྩོད།  དརེ་བརྟནེ་བླ ྩོ་སྦྩོང་སྐ ྩོར་
གསྲུངས་པ་རེད།    ཞྱི་གནས་དང་ལགྷ་མཐྩོང་གྱི་
ཉམས་ལེན་སྐ ྩོར་གསྲུངས་ཡྩོད།  རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
རྱིག་གཞུང་ནང་བསླབ་པ་གསྲུམ་ས་ེཚྱུལ་ཁྱིམས་དང་
ཏྱིང་ང་ེའཛྱིན། ཤེས་རབ་བཅས་ཧྱིན་ར་ུདང་ནང་ཆྩོས་
ནང་གསྲུངས་ཡྩོད།



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།23

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་དང་ཧྱིན་རའུྱི་དབར་གང་ཟག་
གྱི་བདག་ཡྩོད་མེད་འདྩོད་ཚྱུལ་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད།  ད་ེ
བཞྱིན་གཅེར་བྲུ ་བ་དང་གྲངས་ཅན་ལྷ་མེད་སྨྲ་བ་ཚྩོས་
གང་ཟག་གྱི་བདག་འདྩོད།  ཕྲུང་པ ྩོ་ལས་གཞན་པའྱི་
རྟག་པ། གཅྱིག་པྲུ། རང་དབང་བའྱི་བདག་འདྩོད་པ་
རེད།  འྩོན་ཀང་ས ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་ད་ེལ་ྟ
བྲུའྱི་བདག་དརེ་དགག་པ་བསྐྩོན་ནས་བདག་མེད་པའྱི་
ལ་ྟབ་གསྲུངས།  ཁྱད་པར་ད་ེདག་ལས་གཞན་ནང་པ་
དང་ཧྱིན་ར།ུ གཅརེ་བྲུ་བ་བཅས་སྤྲུན་མཆེད་ཕ ྩོ་མྩོ་ལ་ྟ
བྲུ་ཡྱིན།  རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ལ་ྟགྲྲུབ་ནང་བླ ྩོའྱི་རྣམ་
གཞག་སྐ ྩོར་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པ ྩོ་འདགུ  དརེ་བརྟནེ་རྒྱ་གར་
བ་ཆྩོས་དད་ཡྩོད་མེད་ཇྱི་ལརྟ་ཡང་བླ ྩོའྱི་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་
ཤེས་བ་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པ ྩོ་ཡྩོད།  ད་ེལ་ྟབྲུའྱི་ཁྱདེ་རང་ཚྩོའྱི་
ཕ་མེས་ནས་དར་བའྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་ངསེ་པར་ད་ུ
དངེ་དསུ་རྒྱ་གར་ནང་སརླ་གསྩོ་བ་དགྩོས།   ད་ེཡང་
ཆྩོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མྱིན་པར་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་སླ ྩོབ་ཚན་ད་ུའཇྩོག་ཐབས་བདེ་དགྩོས།

རྒྱ་གར་ར་ཁྱིམས་ནང་ལ་མཚྩོན་ནའང་རྱིས་མེད་ཀྱི་
ལ་ྟགྲྲུབ་ Secular གཞྱི་རར་བཟྲུང་ཡྩོད།  རྱིས་མེད་
དའེང་ཆྩོས་ལྲུགས་ཚང་མར་གུས་བཀུར་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་
ཟད། ཆྩོས་ཁས་མྱི ་ལེན་མཁན་ཚྩོ་ལའང་གུས་བཀུར་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱིན་འདགུ  འདྱི་ནྱི་ངྩོ་མཚར་ཅན་ཞྱིག་དང་ཁ་
ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་ཀྱི་ལ་ྟཚྱུལ་ཞྱིག་རེད།

དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབྲུམ་བདནུ་ཡྩོད་
ཁྩོངས་ནས་ཐརེ་འབྲུམ་གཅྱིག་ཙམ་གྱིས་ཆྩོས་ལ་ཡྱིད་

ཆེས་བདེ་ཀྱི་མེད། ཁྩོང་ཚྩོ་ཟྲུར་འཕྲུད་བ་ཐབས་མེད། 
ཁྩོང་ཚྩོའང་ང་ཚྩོ ་ལརྟ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་སྤྲུན་མཆེད་ཕ ྩོ་
མྩོ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་གྱུར་རེད།  དརེ་བརྟནེ་ཆྩོས་ཁས་
མྱི ་ལེན་ཚྩོའང་དང་ལེན་ཞུ་དགྩོས།  གང་ཟག་སྒརེ་གྱི་
གནས་སངས་ཐྩོག་ནས་ཆྩོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་མ་བས་ཀང་
འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་ཡྩོད་སབས་ཕན་
ཚྱུན་མཉམ་གནས་ཐྩོག་ནས་མྱི ་ཚེ་སྐལེ་དགྩོས།  དརེ་
བརྟནེ་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བ ྩོའྱི་རྱིས་མེད་ལྟ་གྲྲུབ་འདྱི་ཧ་
ཅང་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་དང་འཚམ་པ་ཞྱིག་རེད་
འདགུ

ངྩོས་ཀྱིས་སྐབས་མང་པྩོར་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་
རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་ད་ཆ་ཡྲུལ་འདྱིའྱི་ནང་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་
ངྩོ་བ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་སླར་གསྩོ་དགྩོས་གལ་སྐ ྩོར་བརྩོད་པ་
ཡྱིན།  ལ་ྷཁང་དང་སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་བརྒྱྱུད་ནས་མྱིན་

པར་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ལམ་ནས་བདེ་དགྩོས་པ་ལས་ཆྩོས་ལ་
བརྟནེ་ནས་བས་པ་ཡྱི ན་ན་སྐབས་རེ་ཆྩོས་པས་ཞབས་
འདནེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད།  དཔརེ་ན་ཉ་ེལམ་ཧརྱ་ནའྱི་བ་ྷབ་ྷ
རཱམ་ར་ཧྱིམ་ Baba Ram Rahim ལ་ྟབྲུ་ཆགས་ཉནེ་
ཡྩོད།   ཆྩོས་ཁས་ལེན་མྱིན་ད་ེགཙྩོ་བ ྩོ་གང་ཟག་སྒརེ་
ལ་རག་ལྲུས་པ་རེད།    ཆྩོས་ཁས་ལེན་ཕྱིན་མྱིའྱི་
རྣམ་དཔྩོད་ཡྩོད་པ་ད་ེབདེ་སྤྩོད་བདེ་དགྩོས། བརྟག་
དཔད་དང་ཚྩོད་ལྟ་བདེ་དགྩོས་པ་ལས་རྨྩོངས་དད་ཀྱི་
རསེ་སྲུ་འབང་མྱི ་རྲུང་།  རྨྩོངས་དད་རསེ་སྲུ་འབངས་
པ་ཡྱི ན་ན་སྐབས་རེ་ཆྩོས་པ་ཡྱི ན་ཟརེ་མཁན་ཚྩོས་གྩོ་
སབྐས་བཟྲུང་ནས་འགྲྩོ་རྒྱྱུའྱི་ཉནེ་ཁ་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་དྱི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།

སབྐས་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་དྱི་བ་ཞྱིག་གྱི་ལན་ད་ུ
བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན།   རྒྱ་གར་ནང་རྱིགས་མཆྩོག་
དམན་དབེ་འབེད་བ་རྒྱྱུ འྱི་ལམ་སྩོལ་ད་ེསྔ་ཞྱིང་བན་
ལམ་ལྲུགས་ཀྱི་སབྐས་རྒྱལ་པྩོ་རྒྱལ་མྩོ་དང་། མྱི ་དག་
དཔྩོན་དག་ད་ེཚྩོས་བཟྩོས་པ་ཞྱིག་ལས་དཀྩོན་མཆྩོག་
གྱིས་བཟྩོས་པ་ཞྱིག་མ་རེད།  ད་ེནྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་ཁྩོང་རང་
ཚྩོའྱི་ཁ་ེཕན་སྒྲུབ་རྒྱྱུའྱི་ད ྩོན་ད་ུརྱིགས་མཐྩོ་དམའ་བརྱིས་
ནས་རྱིགས་དམའ་བ་རྣམས་དསུ་རྟག་ཏུ་ཁྩོང་ཚྩོས་གང་
བཤད་འྩོག་གནས་ཐབས་བཅས་བསམ་བླ ྩོ་ད་ེའད་ཞྱིག་
ཐྩོག་ནས་བཟྩོས་པ་ཞྱིག་རེད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ་
རསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཨྩོ ་ཌྱི ་ཤ་ཕྲུན་ཚྩོགས་གླྱིང་
གཞྱིས་ཆགས་སྲུ་གནས་སྡ ྩོད་བ ྩོད་མྱི ་ ༡༥༠༠ བརྒལ་
བར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད་པ་བཅས།།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཀྩོལ་ཀ་ཊའྱི་ནང་གྱི་མཛད་འཕྱིན་
ཁག་རེ་ཞྱིག་ཡྩོངས་སྲུ་ལེགས་པར་གྲྲུབ་རསེ་ལྡྱི་ལྱིར་ཆྱིབས་ཞལ་བསྒྱུར་གནང་མཛད་།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་རྒྱ་གར་ཚྩོང་པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ Indian 

Chamber of Commerce ནས་ཇྱི་ལརྟ་སྔ ྩོན་ནས་
གདན་ཞུའྱི་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་
བཟང་པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་ཐྩོབ་ས།ེ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ 
ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་ནབུ་བྷངེ་གྷལ་མངའ་སྡའེྱི་རྒྱལ་
ས་ཀལ་ཀ་ཊར་རྟནེ་གཞྱི་བས་པའྱི་ Oberoi Hotels 

& Resorts ཞསེ་པའྱི་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་
ཚྩོང་པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ Indian Chamber of Com-

merce ལ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་རྱིག་གནས་སརླ་
གསྩོའྱི་ Revival of Ancient Indian Knowl-

edge སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད།

ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩།༣༠ ཐྩོག་
མཛད་སྒ ྩོ་དབྲུ ་འཛྲུགས་ཀྱིས་ཐྩོག་མར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་
ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕེ་མཛད་གྲྲུབ་
མཚམས་རྒྱ་གར་ཚྩོང་པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་
སྐ་ུཞབས་་ཤཤྭཏ་གྩོཡེནཀ་ Mr. Shashwat Goen-

ka ལགས་ཀྱིས་ཕབེས་བསྲུའྱི་གསྲུང་བཤད་དང་།  ད་ེ

ནས་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།

ངྩོས་ཀྱི་ལས་འགན་དང་པ ྩོ་ད་ེའགྲྩོ་བ་མྱིར་རང་ཆས་སྲུ་
ཡྩོད་པའྱི་བམས་པ་དང་བར་ེབ་སྩོགས་བཟང་པ ྩོའྱི་རྱིན་
ཐང་ད་ེདག་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱིན། འཛམ་གླྱིང་
ནང་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་ཐརེ་འབྲུམ་བདནུ་ཡྩོད་པ་ཚང་མ་
མའྱི་བམས་བརེའྱི་འྩོག་ནས་འཚར་ལྩོངས་བྱུང་བ་ཤ་
སག་རེད། མའྱི་བམས་བར་ེམེད་ན་ང་ཚྩོ་འཚྩོ་རྒྱྱུ ་ཁག་
པ ྩོ་རེད།

ངྩོས་ཀྱི་ལས་འགན་གཉྱིས་པ་ད་ེཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་
སྒྱིལ་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་ནྱི་ཆྩོས་
ལྲུགས་འད་མྱིན་འཆམ་མཐྲུན་ངང་གནས་ཐྲུབ་རྒྱྱུ འྱི་
དཔ་ེམཚྩོན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། རྒྱ་གར་བ་ཚྩོའྱི་བསམ་
བླ ྩོའྱི་ནང་ཆྩོས་ལྲུགས་འད་མྱིན་ལ་ངྩོས་ལེན་ཡྩོད་ཤག་
ཤག་རེད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན། ཡྲུལ་འདྱིའྱི་ནང་
གནའ་རབས་ནས་ཆྩོས་ལྲུགས་འད་མྱིན་ཕན་ཚྱུན་གུས་
བཀུར་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་ལམ་སྩོལ་བཟང་པྩོ་ཞྱིག་རྒྱྱུན་འཇགས་སྲུ་
གནས་ཡྩོད། གལ་ཏ་ེཆྩོས་ལྲུགས་གཅྱིག་ལས་མེད་ན་
སབྐས་རེ་ཆྩོས་ལྲུགས་ད་ེརང་མ་གཏྩོགས་ཆྩོས་ལྲུགས་

གཞན་བརྩོད་སབྐས་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་མྱི ་ཤྩོང་བ་ལ་ྟབྲུའྱི་
ཐྩོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད། ཆྩོས་གྲྩོགས་
ཀྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་ནས་ཆྩོད་སེམས་བརྟན་པྩོས་འབད་
བརྩོན་བས་ན་ད ྩོན་དམ་གྱི་ཆྩོས་ལྲུགས་མཐྲུན་སྒྱིལ་
ཡྩོང་སྱིད་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་རེད།

གསྲུམ་པ་ད་ེངྩོས་རང་བ ྩོད་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ད་
ལྟའྱི་ཆར་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་འགྩོ་ཁྱིད་ཀྱི་དབང་ཆ་ད་ེ
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༡ ནས་བཟྲུང་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ནས་འྩོས་
འདམེས་བས་པའྱི་བཀའ་བླ ྩོན་ཁྱི་པས་འགན་བཞེས་པ་
རེད། དསུ་སབྐས་ད་ེནས་བཟྲུང་ངྩོས་ཀྱི་གནས་སངས་
ད་ེཕདེ་རྒས་ཡྩོལ་བས་ནས་བསདྡ་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཕྱི་
ལྩོ་ ༢༠༡༡ ལྩོར་ངྩོས་ཀྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་འགྩོ་
ཁྱིད་ཀྱི་འགན་དབང་ནས་རྒས་ཡྩོལ་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་མ་
ཟད། ལྩོ་ངྩོ་བཞྱི་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་རྱིང་ནས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་
བ་ླབང་གྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་འགྩོ་ཁྱིད་བ་རྒྱྱུའྱི་ལམ་
སྩོལ་དའེང་ངྩོས་ནས་དང་བངླས་ཐྩོག་ནས་དགའ་བཞྱིན་
སྤྩོ་བཞྱིན། སྤ ྩོབས་པ་དང་བཅས་མཇྲུག་བསྒྱིལ་བ་ཡྱིན།

གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན། ངྩོས་ཀྱིས་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ལྲུགས་
ལ་ཡྱིད་ཆེས་བདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ཆྩོས་མྱིང་ཐྩོག་ནས་དབང་
ཆ་འཛྱི ན་རྒྱྱུ འྱི ་ལམ་སྩོལ་རྙྱིང་པ་ད་ེདག་ད་ེསྔ་ཞྱིང་
བན་ལམ་ལྲུགས་དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་པའྱི་བཟྩོ་འད་
འདགུ ཞྱིང་བན་ལམ་ལྲུགས་ད་ེད་ཆ་དསུ་ཚྩོད་ཡྩོལ་
ཟྱིན། ལྲུང་པ་འདྱིར་མཚྩོན་ནའང་རྱིགས་མཆྩོག་དམན་
དབ་ེའབདེ་བ་རྒྱྱུའྱི་ལམ་སྩོལ་དར་ཡྩོད། རྱིགས་སྐྩོ་
བའྱི་ཁྩོངས་ནས་ལྲུས་ལ་རེག་ཙམ་ཡང་མ་ཆྩོག་པ་ཁག་
གཅྱིག་ཡྩོད། ལམ་ལྲུགས་ད་ེདག་ངྩོས་ཀྱི་བསམ་པར་
ཞྱིང་བན་ལམ་ལྲུགས་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་རེད།

རྱིགས་མཐྩོ་བར་རླ ྩོམ་པ་རྣམས་ལ་རྱིགས་དམན་པ་
ཚྩོ་ལས་དམྱིགས་བསལ་ཐྩོབ་ཐང་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
རྱིགས་མཐྩོ་བས་དམན་པ་ཚྩོར་བཤུ་གཞྩོག་གཏྩོང་
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བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ལམ་སྩོལ་ད་ེདག་ཞྱིང་བན་
ལམ་ལྲུགས་དང་འབལེ་བའྱི་ལམ་སྩོལ་རྙྱིང་པ་དསུ་
ཚྩོད་ཡྩོལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་སབས་ངསེ་པར་ད་ུདརེ་འགྱུར་བ་
གཏྩོང་དགྩོས། དང་ཐྩོག་ངྩོས་ལ་མཚྩོན་ནའང་ཏཱ་ལའྱི་
བླ་མའྱི་བླ་བང་གྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་དབྲུ་
ཁྱིད་བ་རྒྱྱུའྱི་ལམ་སྩོལ་ད་ེདགའ་བཞྱིན་སྤྩོ་བཞྱིན་སྤ ྩོབས་
པ་དང་བཅས་མཇྲུག་བསྒྱིལ་བ་ནས་བཟྲུང་ངྩོས་རང་མྱི ་
སེར་དཀྱུས་མ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་
གང་ཡང་མེད། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་ཡྩོངས་རྩོགས་མང་
གཙྩོའྱི་ལམ་ནས་འྩོས་འདམེས་བས་པའྱི་འགྩོ་ཁྱིད་ཀྱིས་
བངླས་ནས་འགྲྩོ་བཞྱིན་པ་ད་ེལརྟ་རེད།

ད་ཆ་ངྩོས་ཀྱིས་བ ྩོད་དང་འབལེ་བའྱི་འགན་གཅྱིག་ནྱི་
བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་སྲུང་སྐྩོབ་ཆེད་འབད་བརྩོན་བ་རྒྱྱུ ་
རེད། རྒྱ་རྱིགས་ཁྩོར་ཡྲུག་ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་གྱིས་
རྩོམ་ཡྱིག་སྤལེ་བའྱི་ནང་བ ྩོད་མཐྩོ་སངྒ་ནྱི་གྩོ་ལའྱི་གནམ་
གཤྱིས་འགྱུར་ལྡ ྩོག་ལ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ ྩོ་
ཆགས་པ་དང་། བྩོད་མཐྩོ་སངྒ་གྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་ལ་གྩོ་ལའྱི་
ཚ་ད ྩོད་རྒྱས་པའྱི་ཤུགས་རྐྱནེ་ད་ེའཛམ་གླྱིང་ལྷ ྩོ་བང་གྱི་
སྣ་ེགཉྱིས་དང་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྩོད་སྐ ྩོར་རྩོམ་ཡྱིག་སྤལེ་
ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་རྩོམ་པ་པ ྩོ་དསེ་བ ྩོད་ལ་འཛམ་གླྱིང་གྱི་
སྣ་ེགསྲུམ་པ། ཞསེ་འབྩོད་འདགུ རྒྱ་རྱིགས་ཁྩོར་ཡྲུག་
ཉམས་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ནས་ད་ེལྟར་
རྩོམ་ཡྱིག་སྤལེ་བ་རེད།

གཉྱིས་ནས་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་གཙང་པྩོ་ཆེ་ཁག་ཕལ་མྩོ་ཆེ་ཡྱི ་
ཆྱུ་མགྩོ་བ ྩོད་ཡྱིན། རྨ་ཆྱུ་དང་། འབྱི་ཆྱུ། ར་ཆྱུ་གསྲུམ་
གྱིས་གཙྩོས་བ ྩོད་ཀྱི་གཙང་པ ྩོ་ཆེ་ཁག་ལ་བརྟནེ་ནས་
གཤམ་འྩོག་ཡྲུལ་གྲྲུ ་མང་པ ྩོའྱི་ནང་གཙང་ཆྱུ་མྱི ་འད་
བ་རྒྱྱུགས་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། གཙང་པྩོ་ད་ེདག་མྱི ་
འབྩོར་ཧ་ལམ་ཐརེ་འབྲུམ་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་འཚྩོ་རྟནེ་དང་
འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཆགས་ཡྩོད།

དརེ་བརྟནེ་བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་སྲུང་སྐྩོབ་བ་རྒྱྱུ འྱི་འགན་
ད་ེབ ྩོད་མྱི ་ས་ཡ་དྲུག་ཙམ་མྱིན་པར་རྒྱ་རྱིགས་མྱི ་འབྩོར་
ཧ་ཅང་མང་པྩོས་གཙྩོས་ཝྱི་ཏྱི་ནམ་དང་ལའྩོ་སྱི། ཁམེ་
བྷ ྩོ་ཌྱི་ཡ། བངྷ་ལ་ད་ེཤྱི། རྒྱ་གར། པ་ཀྱི་སྱི ་ཐན་
བཅས་ལའང་ཡྩོད། བྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་སྲུང་སྐྩོབ་ཆེད་

གྩོ་རྟ ྩོགས་སྤལེ་རྒྱྱུ འྱི་འགན་ངྩོས་ལ་ཡྩོད་སབས་གནས་
སངས་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ངྩོས་ཀྱིས་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་དགྩོས་
པ་མཐྩོང་བྱུང་།

བ ྩོད་དང་འབལེ་བའྱི་ངྩོས་ཀྱི་ལས་འགན་གཉྱིས་པ་ད་ེ
བ ྩོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་སྲུང་སྐྩོབ་བ་རྒྱྱུ ་རེད། ད་ཆ་ངྩོས་
ཀྱིས་སྤ ྩོབས་པ་དང་བཅས་འདྱི་ལརྟ་བརྩོད་ཆྩོག ལྩོ་
རྒྱྱུས་ཐྩོག་ནས་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ང་ཚྩོའྱི་བ་ླམ་རེད། ང་ཚྩོའྱི་
ཤེས་ཡྩོན་ད་ེདག་རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་ཡྩོད། ཁ་སང་ཨྩོ ་
ཌྱི ་ཤའྱི་རྒྱལ་ས་བྷུབ་ནཤྭེར་ནང་ཡྩོད་སབྐས་ས་ྔད ྩོ་ངྩོས་
རང་ཡར་ལངས་ནས་སགྔས་ཕྩོགས་དང་འབལེ་བའྱི་ཡྱི ་
དམ་སྩོགས་སྒ ྩོམ་བཟླས་སབྐས་བ ྩོད་ལ་གསང་སགྔས་ཀྱི་
བསན་པ་ཐྩོག་མ་རྒྱ་གར་ནས་དར་ཡྩོད། དའེྱི་ནང་ནས་
གསང་སགྔས་ཀྱི་བརྒྱྱུད་པ་ད་ེདག་གཙྩོ་བ ྩོ་ཨྩོ ་ཌྱི་ཤ་ནས་
བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས་ཚྩོར་བ་དམྱིགས་བསལ་བ་ཞྱིག་
སྐསེ་བྱུང་།

ཕྩོགས་མཚྱུངས་འདྱིར་བངྷ་གལ་ལ་མཚྩོན་ནའང་དསུ་
རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོ་ Shan-

tarakshita འཁྲུངས་པ་རེད། ད་ེནས་དསུ་རབས་ 
༡༡ ནང་དཔལ་མར་མེ་མཛད་ Atisha Dipamka-

ra འཁྲུངས། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོའྱི་དབར་དམྱིགས་བསལ་
འབལེ་བ་ཡྩོད། བྷྱི་ཧར་ནང་ཆགས་པའྱི་ནཱ་ལེནྡྲར་
མཚྩོན་ན་མགྩོན་པ ྩོ་ཀླྲུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད། 
སངས་རྒྱས་བསྐངས། འཕགས་པ་ལ།ྷ ཟླ་བ་གྲགས་པ། 
སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གླང་དང་ཆྩོས་གྲགས་སྩོགས་མཁས་
གྲྲུབ་བསམ་གྱིས་མྱི ་ཁྱབ་པ་ད་ེདག་ངྩོས་ཀྱིས་ནང་པའྱི་

མཁས་པ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་གྱི་མེད། ནཱ་ལེནྡྲའྱི་
གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་པ ྩོར་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་
ཡྩོད། མཁས་པ་ད་ེདག་གྱི་གསྲུང་མཇལ་སབྐས་དངེ་
དསུ་ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་འཆད་བཞྱིན་པའྱི་དངྩོས་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་ཚད་རལུ་ཕ་མྩོའྱི་རྣམ་གཞག་ quantum 

physics སྐ ྩོར་མཁས་པ་ད་ེདག་གྱིས་གསྲུངས་ཟྱིན་
ཡྩོད། ཕྩོགས་མཚྱུངས་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བ ྩོའྱི་སེམས་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ལ་མཚྩོན་ནའང་དངེ་
དསུ་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་བསྡུར་བ་ཡྱི ན་ན་ནབུ་
ཕྩོགས་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ད་ེསྔ ྩོན་འགྲྩོ་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་
གནས་ཚད་ཙམ་ལས་མེད། ཅསེ་ངྩོས་ཀྱིས་རདེ་མྩོ་
དང་སྦྲགས་བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེནྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་ངྩོས་ཀྱིས་
འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་ ༣༠ ལགྷ་རྱིང་ནབུ་ཕྩོགས་གཙྩོ་བ ྩོར་
གྱུར་བའྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི ་ཚན་རྱིག་པ་གྲགས་ཅན་
མང་པྩོ་ཞྱིག་དང་ཐྲུག་པའྱི་ཉམས་མྩོང་ཐྩོག་ནས་བརྩོད་
བཞྱིན་ཡྩོད།

རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བྩོའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་ད་ེཧ་ཅང་
ཚད་མཐྩོན་པ ྩོར་སྩོན་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་ཚད་མ་རྱིག་པའྱི་
རྣམ་གཞག་ལ་མཚྩོན་ནའང་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གངླ་དང་
ཆྩོས་གྲགས་ལྟ་བྲུ ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་པ་ད་ེཚྩོའྱི་བརམས་
ཆྩོས་ད་ེདག་ཧ་ལས་པ་རེད། ལགྷ་པར་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་
གྲགས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ཚད་མ་རྣམ་འགྲལེ་ལྟ་བྲུ ་ངྩོ་
མཚར་ཅན་རེད། ཕྩོགས་མཚྱུངས་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་
གླང་གྱིས་བརམས་པའྱི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་སྩོགས་ང་
ཚྩོས་དསུ་ད་ལྟའང་སླ ྩོབ་དབེ་ཀྱི ་ཚྱུལ་བས་ནས་སླ ྩོབ་
གཉརེ་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།
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དརེ་བརྟནེ་འདས་པའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐྩོག་ནས་རྒྱ་གར་བ་ཁྱདེ་
རྣམ་པ་ང་ཚྩོའྱི་བ་ླམ་དང་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོ་རྒྱ་གར་གྱི་སླ ྩོབ་
མ་ཡྱིན། ཞསེ་དསུ་རྟག་ཏུ་བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་
སླ ྩོབ་མ་ཙམ་མྱིན་པར་ཡྱིད་ཆེས་འཕརེ་ངསེ་ཀྱི་སླ ྩོབ་མ་
ཡྱིན་ཞསེ་བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ཆ་བ་ླམའྱི་ཡྲུལ་འདྱིར་
རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་ཉམས་ཟྱིན་ཡང་ང་ཚྩོ ་སླ ྩོབ་མ་ཚྩོས་
རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་གཅསེ་ཉར་བས་ནས་དསུ་ད་ལ་ྟབར་
འཆད་ཉན་བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།

ངྩོས་ཀྱི་ལས་འགན་ཁྩོངས་ནས་གཅྱིག་རྒྱ་གར་ནང་
གནའ་རབས་ཀྱི་རྱིག་གནས་སརླ་གསྩོ་བ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། རྱིག་
གཞུང་ད་ེདག་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་ངྩོ་བ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་མྱིན་
པར་ཤེས་ཡྩོན་གྱི་ངྩོ་བ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་སརླ་གསྩོ་བདེ་ཐབས་
བདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན། ང་ཚྩོར་འཕད་
བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་མྱིས་བཟྩོས་པའྱི་དཀའ་
ངལ་ཡྱིན། བཟང་སྤྩོད་མ་འདང་བར་བརྟནེ་ནས་དཀའ་
ངལ་དང་རྙ ྩོག་ད་སྩོགས་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། ད་ེནྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་
དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ནང་གཙྩོ་བ ྩོ་ཕྱི་དངྩོས་
པ ྩོའྱི་འཛྲུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་ལ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ལས་
ནང་གྱི་གཤྱིས་རྒྱྱུད་དང་འབལེ་བའྱི་བམས་པ་དང་བར་ེ
བ་སྩོགས་བཟང་པ ྩོའྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་ལ་ད ྩོ་སྣང་བདེ་
ཀྱི་མེད། བཟང་སྤྩོད་བརྩོད་སབྐས་ལམ་སེང་ཆྩོས་ཀྱི་
སདྐ་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརྱི་བཞྱིན་ཡྩོད། རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་སྩོལ་རྒྱྱུན་ནང་བླ ྩོའྱི་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་ཧ་ཅང་ཕྱུག་
པ ྩོ་ཡྩོད། ད་ཆ་རྒྱ་གར་བ་ཚྩོས་རང་གྱི་རྱིག་གཞུང་ར་
ཆེ་ཉམས་པ་ད་ེདག་སརླ་གསྩོ་བས་པ་བརྒྱྱུད་གནའ་དངེ་
ཟྲུང་འབལེ་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ཞྱིག་བཟྩོ་ཐབས་
བདེ་དགྩོས། ངྩོས་ལ་མཚྩོན་ནའང་ངྩོས་རང་མ་འཆྱི ་
བར་འབྱུང་འགྱུར་ལྩོ་ངྩོ་བཅྱུ་དང་། ཉྱི་ཤུའྱི་རྱིང་གང་
ཐྲུབ་ཅྱི་ཐྲུབ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ད་ེ
དག་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལྲུགས་ནང་སླ ྩོབ་ཚན་གྱི་ངྩོ་
བ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་འཇྩོག་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩོན་གང་ཡྩོད་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་ཕདེ་
ཡྩོལ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༢།༣༠ ཐྩོག་ལྡྱི་ལྱིར་ཆྱིབས་ཞལ་བསྒྱུར་
ཡྩོད་པ་བཅས།།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཀལ་ཀ་ཊའྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཁ་ཆེ་སྩོགས་
ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཙམ་ལ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ནབུ་བྷངེ་གྷལ་མངའ་སྡའེྱི་
རྒྱལ་ས་ཀྩོལ་ཀ་ཊར་བྩོད་རྱིགས་ཁ་ཆེ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་
པའྱི་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ད་ེརྱིང་
ཀྩོལ་ཀ་ཊར་འབྩོར་བ་རེད། ངྩོས་རང་ཆྱུང་ངྲུའྱི་སབྐས་
ནས་ཀལ་ཀ་ཊ་གྩོ་མྩོང་ཡྩོད། ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་ཀ་
སྦྲུག་དང་ར ྩོར་གླྱིང་། འབས་ལྗ ྩོངས་ད་ེདག་བ ྩོད་དང་ཐག་
ཧ་ཅང་ཉ་ེཔ ྩོ་རེད།

ཀྩོལ་ཀ་ཊའྱི་ Howrah ཟམ་པ་ཧ་ཅང་རྱིང་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་
དང་། ད་ེབཞྱིན་གཅན་གཟན་ཁང་ནང་སེམས་ཅན་འད་
མྱིན་ཧ་ཅང་མང་པ ྩོ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་ངྩོས་རང་ཆྱུང་དསུ་སབྐས་
ནས་གྩོ་མྩོང་།

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༦ ལྩོར་ངྩོས་རང་འདྱིར་ཐངེས་གཅྱིག་
སླབེས་པ་རེད། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ ནས་ང་ཚྩོ་བཙན་བྩོལ་
བ་ཆགས་ཡྩོད་ཀང་ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་
ན་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སྙྱིང་ས ྩོབས་ད་ེདག་
འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་གནས་ཐྲུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད། དཔརེ་
ན། ཕལ་ཆེར་ཁྱདེ་རང་ཚྩོར་ཉམས་མྩོང་བྱུང་ཡྩོད་ངསེ་
རེད། ས་ྔམྩོ་བ ྩོད་པ་ཡྱིན། ཞསེ་བརྩོད་ན་ཕན་བྲུ་འཚེར་

སྣང་བས་པ་ད་ེའད་བྱུང་ཡྩོད། ལགྷ་པར་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩་
་་་༡༩༦༠ ནང་བྩོད་པ་གཞྩོན་སྐསེ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བ ྩོད་
པ་ཡྱིན་ཟརེ་ན་ཕན་བྲུ་འཚེར་སྣང་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེའད་བྱུང་
བ་རེད།

འྩོན་ཀང་དངེ་སྐབས་བ ྩོད་པ་ཡྱི ན་ཞེས་སྤ ྩོབས་པ་བེད་
ཀྱི་ཡྩོད། གང་ལརྟ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་བ ྩོད་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་ཇྱི་འད་ཡྩོད་པ། དངེ་སབྐས་རྒྱ་གར་ནང་རྒྱ་
གར་བ་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་རབས་རྱིག་
གཞུང་ངྩོ་མ་ནྱི་བ ྩོད་པས་བདག་པྩོ་བརྒྱབ་ནས་ཡྩོད་པར་
གཞྱི་ནས་གསལ་པྩོ་ཆགས་ཡྩོང་གྱི་འདགུ ༸གྩོང་ས་ལ་ྔ
པ་ཆེན་པ ྩོའྱི་སྐབས་ཏ་ེལྩོ་བཞྱི་བརྒྱའྱི་གྩོང་ལ་དྭགས་ཁ་
ཆེ་ལྷ་སར་སླབེས་དསུ་བ ྩོད་གཞུང་གྱིས་ཁ་ཆེའྱི་ལྷ་ཁང་
བཞངེས་སདླ་ས་ཆ་སྤད་འདགུ ངྩོས་རང་ཆྱུང་དསུ་
སབྐས་བ ྩོད་གཞུང་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་ཆེ་བ་ག་དསུ་ཚྩོགས་ཀང་
ཁ་ཆེ་ཚྩོ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་དན་གྱི་འདགུ

ཕྱིས་སྲུ་ང་ཚྩོ་བཙན་བྩོལ་བ་ཆགས་ནས་ཀ་སྦྲུག་དང་ཤྲྱི་
ན་གར་ Srinagar ལ་ལ་ྷསའྱི་ཁ་ཆེ་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་ཆྩོས་
ལྲུགས་མྱི ་འད་བ་ཆགས་ཡྩོད་ནའང་བྩོད་མྱི ་རྱིགས་
གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་ཡྩོད། ཁ་སྔ ྩོན་ལ་དགྭས་སྲུ་སྱིད་
སྐྩོང་དང་སདྐ་ཆ་བྱུང་། ས་ྔམྩོ་ཡྱིན་ན་གངས་སྐྱིད་ཀྱི་
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སྒྱིག་འཛྲུགས་ནང་བྩོད་པ་ཁ་ཆེ་ལས་བདེ་ཁ་ཤས་ཡྩོད་
རེད། བར་སབྐས་ནས་ཁ་ཆེ་ཇྱི་ལརྟ་ཐྩོར་བ་ཡྱིན་ན་
མེད་པའྱི་བཟྩོ་འད་ཞྱིག་འདགུ བྩོད་པ་ཁ་ཆེ་ད་ེའད་
ང་ཚྩོའྱི་ལས་བདེ་ནང་ཡྩོད་ན་ཡག་པ ྩོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
བྱུང་། ཕྱིས་སྲུ་བ ྩོད་པ་ཁ་ཆེའྱི་བྲུ་མྩོ་ཤེས་ཡྩོན་གང་
ཙམ་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་འདགུ གང་ལརྟ་
ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་ཆགས་ཡྩོད། 
བྩོད་རང་དབང་རྩོད་ལེན་སླད་ང་ཚྩོ ་ཚང་མར་འགན་
གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་བཙན་བྩོལ་བ་ད་ེ
དག་བཙན་བྩོལ་བ་ཆགས་ནས་ཕལ་ཆེར་ལྩོ་ལ་ྔབཅྱུ་ང་
བརྒྱད་ཙམ་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་
བཙན་བྩོལ་བ་ས་ཡ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པའྱི་ནང་ནས་ང་ཚྩོ ་
བ ྩོད་པ་ཕལ་ཆེར་ཚགས་ཚྱུད་ཤྩོས་ཡྱི ན་པའྱི་བཟྩོ་འད་
ཞྱིག་འདགུ བྩོད་པ་གྩོང་ཤྩོས་རེད་འདགུ གཉྱིས་ནས་
རྒྱ་གར་དང་བ ྩོད་ཅསེ་བརྩོད་ན། ལྩོ་ས ྩོང་ཕག་རྱིང་
ནས་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེའདའྱི་ཐྩོག་
ནས་དམྱིགས་བསལ་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ནཧེ་
རྲུ་མཆྩོག་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་ནས་བ ྩོད་མྱི ་བཙན་
བྩོལ་བའྱི་ཐྩོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི ་དམྱིགས་བསལ་
ཐྲུགས་སྣང་གནང་ས་ེསླ ྩོབ་གྲྲྭ་འཛྲུགས་རྒྱྱུས་མཚྩོན་པའྱི་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ད་ེདག་གྲ་སྒྱིག་གནང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
ཡག་པྩོ་བྱུང་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོ་བཙན་བྩོལ་བ་
འད་འདའྱི་ནང་ནས་ཕལ་ཆེར་བ ྩོད་པ་བཙན་བྩོལ་བ་
ནྱི་ཚགས་ཚྱུད་ཤྩོས་དང་གྲ་སྒྱིག་ཤྩོས་ཡྱི ན་པའྱི་བཟྩོ་
འད་ཞྱིག་འདགུ ང་རང་ཚྩོ་བ ྩོད་རྱིགས་ངྩོས་ནས་ཆ་

བཞག་ནའང་ལྩོ་ལྔ་བཅྱུ་ང་གྲངས་དའེྱི་རྱིང་སྩོ་སྩོ་བ ྩོད་
པ་ཡྱི ན་བསམ་པའྱི་འད་ུཤེས་ཁྱརེ་ནས་རྒྱ་གར་དང་། 
ཨ་རྱི། ཡྲུ་རྩོབ། ཨྩོ ་སྱི་ཌྩོ་ལྱི ་ཡ་ནང་ད་ུཡྱིན་ནའང་
བྩོད་རྱིགས་རེ་ཟྲུང་གནས་ཚྱུལ་ཐ་དད་རེད་མ་གཏྩོགས་
གཞན་བ ྩོད་རྱིགས་མང་ཆེ་བས་བ ྩོད་པ་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་
འད་ུཤེས་ཁྱརེ་ནས་ས་གནས་གང་ད་ུཡྱི ན་ནའང་བ ྩོད་
པའྱི་ཚབ་བས་ནས་ཚང་མ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་རེད་
འདགུ ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་གྱི་ཡྱིན། ཀྩོལ་ཀ་ཊར་ཡྩོད་
མཁན་ཁྱེད་རང་ཚྩོ ་ཚང་མ་བྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་
དང་འད་ུཤེས་མ་བརླགས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་སྡ ྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། 
བཀའ་དྱིན་ཆེ། ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཟརེ་གྱི་ཡྱིན། གལ་ཆེ་
ཤྩོས་ང་ཚྩོ ་བཙན་བྩོལ་བ་ཆགས་ནས་བྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་
ཆགས་ཁག་ཚྱུགས་ཏ་ེབ ྩོད་པའྱི་རྣམ་པ་མ་ཡལ་བར་
འཛྱིན་ཐྲུབ་རྒྱྱུ ་དང་། མཐའ་ན་ཆང་ས་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཚྱུན་
ཆད་གཞྱིས་ཆགས་ནང་རྲུབ་རྲུབ་བས་ནས་ཡྩོད་ན། 
གང་ཡྱི ན་ནའང་མྱི ་རྱིགས་ཡྱི ན་ནའང་སྡ ྩོད་ཐྲུབ་རྒྱྱུ འྱི་
ཁྱད་པར་འདགུ ན་ེརྲུ་མཆྩོག་བཞུགས་པའྱི་སབྐས་ནས་
བཟྲུང་གཞྱིས་ཆགས་ད་ེདག་བཙྱུགས་པ་རེད། ན་ེརྲུ་
རང་གྱིས་ཐྲུགས་ཁྲུར་ཧ་ཅང་བཞེས་ཏ་ེསླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་ད་ེ
དག་བཙྱུགས་པ་རེད། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་རྱིས་མེད་
ཆྩོས་སྒར་ཁག་ད་ེདག་རྒྱ་གར་ནང་གྱི ་གཞྱིས་སྒར་ཆེ་
ཁག་ད་ེདག་ནང་ཚྱུགས་ཏ་ེགང་ལྟར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་
ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་དྱི་མ་མེད་པ་ད་ེང་ཚྩོས་མྲུ ་མཐྲུད་བཙན་
བྩོལ་ནང་ཉར་ཚགས་བས་ནས་གནས་ཐྲུབ་ཡྩོད།

བར་སྐབས་ནས་ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་བ་ཚྩོར་འདྱི་བཤད་

ཀྱི་ཡྩོད། དསུ་རབས་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ཆྩོས་རྒྱལ་ཁྱི་
སྩོང་ལྡའེྲུ ་བཙན་གྱིས་མཁན་ཆེན་ཞྱི ་བ་འཚྩོ ་རྒྱ་གར་
ནས་གདན་ཞུ་གནང་ས་ེཕྱིས་སྲུ ་མཁན་ཆེན་ཞྱི ་བ་
འཚྩོས་མཁས་པའྱི་དབང་པྩོ་བླ་མ་གཙྩོ ་བ ྩོ་སླ ྩོབ་དཔྩོན་
ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི ་ལ་བ ྩོད་ད་ུགདན་ཞུ་གནང་། དསུ་ཕྱིས་སྲུ་
དསུ་རབས་ ༡༡ ནང་ཇྩོ་བ ྩོ་ར་ེདཔལ་ལནྡ་ཨ་ཏྱི་ཤ་
བ ྩོད་ད་ུཕབེས་ཏ་ེད་ེལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བ ྩོད་
ནང་ཧ་ལས་པའྱི་ར་བ་ཚྱུགས་འདགུ གཙྩོ་བ ྩོ་མཁན་
ཆེན་ཞྱི ་བ་འཚྩོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྩོས་བ ྩོད་ནང་སླ ྩོབ་
སྤལེ་གནང་སངས་ད་ེནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་དྱི་མ་མེད་
པ་སྤལེ་བ་ད་ེལརྟ་རེད། ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་ཟརེ་དསུ་དད་
པ་ཁྩོ་ན་མྱིན་པར་གཙྩོ་བ ྩོ་རྱིགས་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བསམ་
བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། འབར་མ་དང་ཐའ་ེལེནྡྲ་ད་ེཚྩོའྱི་
གྲས་ནང་པའྱི་ལྲུང་པ་རེད། འྩོན་ཀང་རྱིགས་པས་
དཔད་པ་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཙམ་མེད། པཱ་ལྱིའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ནང་
རྱིགས་པས་དཔད་པ་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་མྱི ་འདགུ ལེགས་
སྦར་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ནང་རྱིགས་པས་དཔད་པ་བ་རྒྱྱུ ་
ཧ་ཅང་ཡྩོད། དཔརེ་ན་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་རང་ཉྱིད་
ཀྱིས། །དག་ེསླ ྩོང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། ། 
བསགེས་བཅད་བརར་བའྱི་གསེར་བཞྱིན་ད།ུ །ལེགས་
པར་བརྟགས་ལ་ང་ཡྱི ་བཀའ། །བངླ་བར་བ་ཡྱི ་གུས་
ཕྱིར་མྱིན། །ཞསེ་གསྲུངས་ཡྩོད། འདྱིའྱི་ད ྩོན་ནྱི་བཅྩོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་རསེ་འབང་དགེ་སླ ྩོང་དང་རབ་བྱུང་། 
མཁས་དབང་ཚྩོས་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་བཀའ་གནང་
བ་དརེ་དད་པ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཐྩོག་ནས་ཁས་ལེན་བདེ་
མྱི ་དགྩོས། བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་གསྲུངས་པ་དརེ་
རྱིགས་པས་དཔད་པ་དང་བརྟག་དཔད་བས་ནས་ཁས་
བླངས་བ་མ་གཏྩོགས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་
ཡྱིན་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ཙམ་བས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་དང་དད་
པ་བདེ་མྱི ་དགྩོས། ཞསེ་པ་འདྱི་རླབས་ཆེན་ཞྱིག་རེད་
འདགུ ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། ཐངེས་འདྱིར་
བ ྩོད་མྱི ་ད་ེདག་ཀྩོལ་ཀ་ཊར་སླ ྩོབ་གཉརེ་གནང་བཞྱིན་
པའྱི་སླ ྩོབ་ཕྲུག་དང་། ས་གནས་སྲུ་གཏན་སྡ ྩོད། དགུན་
ཚྩོང་གཉརེ་བཞྱིན་པ། གཞན་ཡང་ར ྩོར་གླྱིང་དང་ཀ་
སྦྲུག་སྩོགས་ནས་བཅར་འདགུ ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་༢༠༠ 
ཙམ་འདགུ་པ་བཅས།།
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ང་ཚྩོས་རང་སྐྩོང་གྱི་གནས་བབ་ལས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་གྱི་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣  ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩།༣༠ ཐྩོག་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་ནབུ་བྷངེ་
གྷལ་མངའ་སྡའེྱི་རྒྱལ་ས་ཀྩོལ་ཀ་ཊར་རྟནེ་གཞྱི ་བས་
པའྱི་  Oberoi Hotels & Resorts  ཞསེ་པའྱི་
གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་ཚྩོང་པའྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ In-

dian Chamber of Commerce  ལ་རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་ཀྱི་རྱིག་གནས་སརླ་གསྩོའྱི་ Revival of An-

cient Indian Knowledge སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
རསེ་དྱི་བ་དྱིས་ལན་གྱི་ལས་རྱིམ་སབྐས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན།

ལྩོ ་རྒྱྱུ ས་ཐྩོག་ནས་བྩོད་རྒྱ་གཉྱིས་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཉ་ེ
པ ྩོ་ཡྩོད།  མཚམས་རེ་འཁྲུག་པའང་ཏྩོག་ཙམ་རྒྱག་
རེས་བས་པ་མ་གཏྩོགས་གཞན་འཆམ་ཐག་ཆྩོད་ཡྩོད།  
འྩོན་ཀང་འདས་པ་ནྱི་དསུ་ཚྩོད་ཡྩོལ་ཟྱིན་སབས་ང་ཚྩོས་
མ་འྩོངས་པའྱི་གནས་སངས་ཐྩོག་ལ་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་

དགྩོས།

ང་ཚྩོས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་གྱིས་རང་བཙན་དགྩོས་
ཟརེ་གྱི་མེད། ང་ཚྩོ་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ད་ུབསདྡ་ནས་
རང་སྐྩོང་གྱི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བྱུང་ན་འགྲྱིག་
ཅསེ་ང་ཚྩོའྱི་ལངས་ཕྩོགས་འདྱི་རེད། བྩོད་མྱི ་ཚྩོ་ལའང་
དཔལ་འབྩོར་གྱི་ཁ་ེཕན་དགྩོས་པ་རེད།  འྩོན་ཀང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་གཞྱི་
རར་གྱུར་བའྱི་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཐྲུན་མྩོང་མྱིན་པའྱི་ངྩོ་
བ ྩོ་ད་ེདག་སྲུང་སྐྩོབ་བ་དགྩོས་པ་དང་།  ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་
ཀྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་ལའང་སྲུང་སྐྩོབ་བ་དགྩོས།

བྩོད་མྱི ་ཚྩོ ་ལ་རང་གྱི ་ཕ་མེས་ནས་ཐྲུན་མྩོང་མྱིན་པའྱི་
རྱིག་གཞུང་དང་། ལགྷ་པར་སདྐ་དང་ཡྱི ་ག་ེཟྲུར་ད་ུཡྩོད།  
རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་ཚྩོས་རྒྱ་རྱིགས་ཡྱིན་བསམ་པའྱི་སྤ ྩོབས་པ་
བདེ་པ་ལརྟ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོ་ལའང་རང་ཉྱིད་བ ྩོད་རྱིགས་ཡྱིན་
བསམ་པའྱི་སྤ ྩོབས་པ་ཡྩོད།

ཅེས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་
ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། རྒྱ་རྱིགས་ཁྩོར་ཡྲུག་ཉམས་
ཞྱིབ་པ་གཅྱིག་གྱིས་བ ྩོད་མཐྩོ་སྒང་གྱི ་ཁྩོར་ཡྲུག་གནས་
སངས་སྐ ྩོར་རྩོམ་ཡྱི ག་གཅྱིག་སྤལེ་བའྱི་ནང་བ ྩོད་མཐྩོ་
སྒང་གྱི ་ཁྩོར་ཡྲུག་ལ་གྩོ་ལའྱི་ཚ་ད ྩོད་རྒྱས་པའྱི་ཤུགས་
རྐྱེན་ད་ེའཛམ་གླྱིང་ལྷ ྩོ་བང་གྱི ་སྣ་ེགཉྱིས་དང་གཅྱིག་
མཚྱུངས་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བྱིས་འདགུ དརེ་བརྟནེ་རྩོམ་པ་པ ྩོ་
དསེ་བ ྩོད་ལ་འཛམ་གླྱིང་གྱི་སྣ་ེགསྲུམ་པ། ཞསེ་འབྩོད་
འདགུ ཡང་ཙེ་ Yangtze དང་སྱིན་ུ Sindhu 
སྩོགས་ཀྱིས་གཙྩོས་གཙང་པྩོ་ཆེ་ཁག་ད་ེདག་ཡྩོངས་
རྩོགས་བ ྩོད་ནས་རྒྱྱུགས་བཞྱིན་ཡྩོད། ཆྱུ་མགྩོ་ད་ེབ ྩོད་
ནང་ཡྩོད། གཙང་ཆྱུ་ད་ེདག་ལ་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབྲུམ་
གཅྱིག་ཙམ་འཚྩོ་རྟནེ་བས་ནས་ཡྩོད།  དརེ་བརྟནེ་
བ ྩོད་མཐྩོ་སངྒ་གྱི་ཁྩོར་ཡྲུག་སྲུང་སྐྩོབ་བ་རྒྱྱུ ་ད་ེབ ྩོད་མྱི ་ས་
ཡ་དྲུག་ཁྩོ་ནའྱི་གནད་ད ྩོན་ཞྱིག་ར་བ་ནས་མྱིན་པར་མྱི ་
འབྩོར་ཐརེ་འབྲུམ་དང་འབལེ་བ་ཡྩོད་པའྱི་གནད་ད ྩོན་
ཞྱིག་ཡྱིན།  ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།།

དགའ་ལནྡ་ཕ ྩོ་བང་གྱིས་སྤལེ་བའྱི་གསལ་བཤད།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་
དགའ་ལྡན་ཕ ྩོ་བང་གྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་ད་རྒྱའྱི་སངེ་
གསལ་བཤད་སྤལེ་བའྱི་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན།

ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་རྒྱ་གར་གྲྩོང་
ཁྱརེ་མེ་རཌ་ནང་སླ ྩོབ་ཕྲུག་གཅྱིག་གྱིས་ས ྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐྲུབ་
པའྱི་སྐུ་ཚེའྱི་མཛད་རྣམ་ལས་འཕྩོས་པའྱི་དྱི་བར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་ལན་སྩལ་
བ་དརེ་བསྙད་ནས་བལ་ཡྲུལ་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུ ད་
ལམ་ཁག་གཅྱིག་ནང་གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་བའྱི་སྐ ྩོར་ང་ཚྩོས་
ཤེས་རྟ ྩོགས་བྱུང་།

༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་གྱི ་བཀའ་ལན་དའེྱི ་

དགྩོངས་ད ྩོན་ལ་གྩོ་བ་ལྩོག་སྒྲུབ་བས་པ་དརེ་ང་ཚྩོར་
སེམས་འཚབ་འདགུ  ༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་
གྱིས་བལ་པྩོའྱི་ཆྩོས་གྲྩོགས་ཕྩོ་མྩོ ་ཚྩོའྱི་ལ་རྒྱར་བརྱི ་
བཀུར་མ་མཛད་པ་ད་ེའད་ར་བ་ནས་མ་རེད། ཅསེ་
འདྱིར་གསལ་བཤད་ཞུ་འདྩོད་བྱུང་།

བཀའ་ལན་དའེྱི་དགྩོངས་ད ྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ། ད་ེས་ྔཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་
ཁྱྩོན་ཡྩོངས་སྲུ ་ནང་ཆྩོས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་དསེ་ཁྱབ་པ་
དང་།  ང་ཚྩོས་ས ྩོན་པའྱི་གསྲུང་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་བ་དགྩོས

  ཞསེ་པ་ད་ེཡྱིན་པ་ལས་ས ྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐྲུབ་པའྱི་
འཁྲུངས་ཡྲུལ་ལྲུམ་བྷྱི་ནྱི་ཡྱི ན་པར་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་
བླ་མ་མཆྩོག་ནས་ནང་པ་གཞན་དང་གཅྱིག་མཚྱུངས་

མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མྩོས་མཐྲུན་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད།

ད་ེབཞྱིན་ས ྩོན་པ་མངྩོན་པར་རྩོགས་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་
གནས་དང་ཆྩོས་འཁྩོར་སྐ ྩོར་ཡྲུལ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་
ཡྲུལ་འདྱི་ཉྱིད་ཡྱིན་པ་ཡྩོངས་སྲུ་གྲགས་ཡྩོད། གསལ་
བཤད་འདྱིས་ཐ་ེཚྩོམ་དང་གྩོ་བ་ལྩོག་པ་མཐའ་དག་སེལ་
ཐྲུབ་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་འཁྩོད་འདགུ །

ཨྱི ན་ཡྱིག་ནས་ཕྱི་དྱིལ་བ ྩོད་ཡྱིག་ཚན་པས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིས་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།29

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

བང་ཐྩོག་གཟྱིགས་པར་འཚལ། 
www.bod.asia

ཐ་ེཝན་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་འགྩོ་བརམས།
༄༅། །འདྱི་གར་ཐ་ེཝན་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་ཁང་ནས་བཏང་
གནས་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན།  རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ལྩོ་ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་གཙྩོས་བ ྩོད་མྱི ་དང་། 
བྩོད་ད ྩོན་ཐྩོག་རྒྱབ་སྐྩོར་གནང་མཁན་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་གཞུང་མང་ཡྩོངས་ལ་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་ལྩོར་
སྲུང་བརྱི་ཞུ་དགྩོས་པའྱི་བཀའ་འབལེ་ལརྟ། ཐ་ེཝན་
བ ྩོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ཁང་ནས་ཐ་ེཝན་ཐྲུགས་ར་ེ
ཆེ།  ཞསེ་ ༢༠༡༨ ལྩོའྱི་ལྩོ་ཐྩོ་འགྲམེས་སྤལེ་འགྩོ་
འཛྲུགས་ཞུས་ཡྩོད།  

ད་ེཡང་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀྱིས་ངྩོ་
སྤྩོད་གནང་དྩོན།  ཐངེས་འདྱིར་ང་ཚྩོས་ཐ་ེཝན་གཞུང་
མང་གཉྱིས་ནས་ད་བར་བ ྩོད་མྱི ་དང་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་དང་མཐྲུན་འགྱུར་
གནང་བར་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་མཚྩོན་སདླ།  ལྩོ་ཐྩོ་སྤྲུས་
ལེགས་གྲངས་ ༦༠༠༠ དཔར་འདབེས་ཞུས་ཡྩོད་པ་
དང་།

ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ལྩོ་ནྱི་བ ྩོད་མྱི ་བཙན་བྩོལ་བ་རྣམས་མྱིའྱི་
ལྲུང་པར་གར་ནས་ལྩོ་ ༦༠ འཁྩོར་བ་དང་། ཐ་ེཝན་
ད ྩོན་གཅྩོད་ལས་ཁྲུངས་བཙྱུགས་ནས་ལྩོ་ ༢༠ འཁྩོར་
བའྱི་གལ་ཆེའྱི་དསུ་ཚྱིགས་ཤྱིག་འཁལེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པས། 

ཐ་ེཝན་གཞུང་དང་། གཞུང་འབལེ་མ་ཡྱིན་པ། བྩོད་
བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གྱི་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཁག བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་
སྐྩོར་གནང་མཁན་གྱི་ལག་དབེ་སྔ ྩོན་པ ྩོའྱི་ཚྩོགས་མྱི། ས་ྔ
ཕྱི་བར་གསྲུམ་ད་ུད ྩོན་གཅྩོད་ལས་ཁྲུངས་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་
གནང་མཁན་སྩོགས་ལ་ཐྲུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་ཆེད་ལྩོ་ཐྩོ་ད་ེ
དག་རྱིན་མེད་ཐྩོག་ནས་འགྲམེས་སྤལེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཞེས་
གསྲུངས།

ལྩོ ་ཐྩོའྱི་དའེྱི་ནང་ད ྩོན་གཙྩོ ་བ ྩོ་ནྱི་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་

མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ད་ེས་ྔཐ་ེཝན་ཡྲུལ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་
བཀའ་དྱིན་མཛད་སབྐས་ཀྱི་༸སྐ་ུཔར་དང་། ལྩོ་ཉྱི་ཤུའྱི་
རྱིང་ཐ་ེཝན་གཞུང་མང་གཉྱིས་ཀྱིས་བ ྩོད་ད ྩོན་ཐྩོག་ཆབ་
སྱིད་དང་། དཔལ་འབྩོར། ཤེས་ཡྩོན་སྩོགས་ཀྱི་ཐད་
འབལེ་ལམ་དང་རྒྱབ་སྐྩོར་གནང་བའྱི་རྒྱབ་ལྗ ྩོངས་ཀྱི་
གནས་ཚྱུལ་སྙྱིང་བསྡུས་སྲུ ་བཀྩོད་པ་དང་ལག་དབེ་སྔ ྩོན་
པ ྩོའྱི་ནང་ད ྩོན་སྙྱིང་བསྡསུ་ངྩོ་སྤྩོད་བཅས་འཁྩོད་ཡྩོད།། 



༢༠༡༧ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིས་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 30

༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཟྲུར་པ་ཨྩོ ་བ་ྷམ་ 
Obama མཆྩོག་ལྡྱི་ལྱིར་མཇལ་འཕད་མཛད་རསེ་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ

༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ རེས་གཟའ་
པ་སངས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༠ ཙམ་ལ་བྩོད་མྱིའྱི་བ་ླ
ན་མེད་པའྱི་དབྲུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཟྲུར་པ་སྐ་ུཞབས་
བ་ྷརག་ཨྩོ ་བ་ྷམ་ Barack Obama རྣམ་གཉྱིས་རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི ་ ITC Maurya མྩོརྱ་གསྩོལ་མགྲྩོན་
ཁང་ད་ུམཇལ་འཕད་མཛད་འདགུ

ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་བཞུགས་སྒར་
ཕ ྩོ་བང་ནས་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༧ །༡༥ ཙམ་ལ་ག་གྷལ་
གནམ་ཐང་ནས་ལྡྱི་ལྱིར་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུད་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་ཏ་ེལྡྱི་ལྱི ་གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་
མཚམས་ལྡྱི་ལྱི ་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་འབྩོང་ཆྱུང་དངྩོས་
གྲྲུབ་མཆྩོག་དང་། རྒྱ་གར་དང་ཤར་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་འབལེ་
མཐྲུད་པ་བཀའ་ཟྲུར་བསན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག་སྩོགས་
ཀྱིས་ཕབེས་བསྲུ་གཟབ་རྒྱས་དང་སྦྲགས་ ITC Mau-

rya མྩོརྱ་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ད་ུགདན་འདནེ་ཞུས་

འདགུ  གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ད་ུཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཟྲུར་
པ་སྐུ་ཞབས་བ་ྷརག་ཨྩོ ་བ་ྷམ་མཆྩོག་དང་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་མཇལ་འཕད་མཛད་
སབྐས་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་བཞེས་མྩོང་མཁན་གྱི་
དབྲུ ་ཁྱིད་རྣམ་གཉྱིས་དབར་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི ་བད་ེགྩོང་
འཕལེ་གཏྩོང་ཕྩོགས་དང་།  འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་དཀའ་
རྙ ྩོག་ད་ེདག་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་དང་གྲྩོས་མྩོལ་བརྒྱྱུད་ནས་
ཇྱི་ལརྟ་སེལ་དགྩོས་མྱིན་དང་།  དངེ་འཛམ་གླྱིང་ནང་
མྱི ་གསྩོད་ཁག་སྦྩོར་གྱིས་མཚྩོན་འཚེ་བའྱི་ལས་འགུལ་
ཕྩོགས་བཅྱུར་ར ྩོལ་བཞྱིན་པའྱི་སབྐས་འདྱིར་བམས་བར་ེ
གྩོང་འཕལེ་བརྒྱྱུ ད་ཞྱི ་བད་ེབརྟན་ལྷྱིང་ལྡན་པའྱི་འཛམ་
གླྱིང་ཞྱིག་ཇྱི་ལརྟ་བསྐྲུན་དགྩོས་མྱིན་སྩོགས་ཀྱི་ཐད་སརྐ་
མ་ ༤༥ ཙམ་རྱིང་བཀའ་བསྡརུ་མཛད་འདགུ  ༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་གྱིས་སབྐས་དརེ་སྤྱིར་མྱིའྱི་ལནྷ་སྐསེ་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་བམས་བརེ་ལྡན་པ་ཡྱི ན་ཡང་དངེ་དསུ་ཀྱི་ཤེས་
ཡྩོན་སྤྩོད་སངས་ཀྱི་ལམ་ལྲུགས་དའེྱི་ནང་གཙྩོ ་བ ྩོ་ཕྱི་
དངྩོས་པ ྩོའྱི་དཔལ་འབྩོར་ཡར་རྒྱས་ཁྩོ་ནར་དམྱིགས་

པ་མ་གཏྩོགས་ནང་གཤྱིས་རྒྱྱུད་དང་འབལེ་བའྱི་བཟང་
པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་ཐད་ད ྩོ་སྣང་མ་
བས་པར་བརྟནེ་ནས་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་འཕད་བཞྱིན་
ཡྩོད་པ་དང་།

ད་བར་ཞྱི ་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་བཞེས་མཁན་ལྷན་
ཚྩོགས་ཐངེས་གཉྱིས་ཙམ་ཚྩོགས་ནས་འཛམ་གླྱིང་ནང་
རལུ་ཕན་མཚྩོན་ཆ་ར་མེད་ཇྱི་ལརྟ་བཟྩོ་དགྩོས་པའྱི་ཐྩོག་
གྩོ་བསྡུར་བྱུང་ཡྩོད་སྐ ྩོར་ཐྲུགས་དན་གསྩོ་མཛད་པ་དང་
སྦྲགས།  ད་ཆ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུ
ཤེས་འཛྱིན་དགྩོས་པའྱི་དསུ་ལ་བབ་ཡྩོད་སྐ ྩོར་དང་།

མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
ཀྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་དང་འབལེ་
བའྱི་རྱིག་གཞུང་རྙྱིང་པ་ད་ེདག་བར་ལམ་ནས་རྒྱ་གར་
རང་གྱི་ནང་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་ཡྩོད་སབས་རྱིག་གཞུང་ད་ེ
དག་བསྐར་གསྩོ་མཛད་པ་བརྒྱྱུད་མྱིའྱི་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་
སངས་ལ་ཕན་བྲུའྱི་འགྱུར་བ་བཏང་ས་ེཞབས་འདགེས་
ཞུ་ཐབས་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་དང་།   སྱིད་འཛྱིན་
ཟྲུར་པ་ཁྩོང་ལ་ྟབྲུར་མཚྩོན་ནའང་ཨ་རྱི་ལ་ྟབྲུ་ས ྩོབས་ཆེན་
རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཙམ་མྱིན་པར་ན ྩོ་བལེ་
ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་བཞེས་མྩོང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་
ཁར་འཛམ་གླྱིང་སྤྱིའྱི་བད་ེད ྩོན་ཆེད་དགྩོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་
པ ྩོ་བཞསེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ད་ལ་ྟདགུང་ནའྱི་
བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་ཀང་ད་ེཙམ་མཐྩོན་པ ྩོར་སྩོན་མེད་སབས་
ཚང་མས་མཉམ་རྲུབ་མཛད་དགྩོས་གལ་དང་།  ད་ེལ་ྟ
བྲུའྱི་འཛམ་གླྱིང་འཆམ་མཐྲུན་དང་ཞྱི་བད་ེབརྟན་ལྷྱིང་
ལནྡ་པ་ཞྱིག་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་༸སྐ་ུའཚྩོ་བཞུགས་རྱིང་
བསྐྲུན་མ་ཐྲུབ་ཀང་སྱིད་འཛྱིན་ཟྲུར་པ་ཁྩོང་གྱི ་སྐུ་དསུ་
སྲུ་ཡྩོང་ཐྲུབ་པའྱི་ཐྲུགས་རེ་མཛད་བཞྱིན་པ་དང་།  ཅྱི་
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ས་ེསྱིད་འཛྱིན་ཟྲུར་པ་ཁྩོང་གྱི་སྐུ་དསུ་སྲུ་མ་བྱུང་ཡང་མྱི ་
རབས་རསེ་མའྱི་སབྐས་ཡྩོང་ཐྲུབ་རྒྱྱུའྱི་ཐྲུགས་རེ་མཛད་
བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་བསྡརུ་མཛད་འདགུ

མཇལ་འཕད་གྲྲུབ་བསནུ་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༡ ཡྩོལ་ཙམ་
ལ་ལྡྱི་ལྱི ་གནམ་ཐང་ནས་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཆྱིབས་༸ཞལ་
བསྒྱུར་ནས་ཉྱིན་གུང་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༢།༤༠ ཙམ་ལ་ར་སར་
༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་གནང་མཛད་འདགུ

སྤྱིར་སྐུ ་ཞབས་བྷ་རག་ཨྩོ ་བྷ་མ་མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི ་ལྩོ ་ 
༢༠༠༥ ལྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
དང་མཇལ་འཕད་ཐྩོག་མ་ཞུས་ཡྩོད་པ་དང་། སབྐས་
དརེ་ཁྩོང་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་མའྱི་འཐྲུས་མྱི ་ཡྱིན་
ཞྱིང་། གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་མའྱི་ཕྱི་འབལེ་ལས་དྩོན་ཚན་
པའྱི་ཚྩོགས་མྱི ་ཡྱིན་འདགུ

ད་བར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་
སྐུ་ཞབས་བ་ྷརག་ཨྩོ ་བ་ྷམ་མཆྩོག་དབར་མཇལ་འཕད་
ཐངེས་ ༦ མཛད་པའྱི་དསུ་ཚྱིགས་གཤམ་གསལ།

ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༩ (གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་མའྱི་འཐྲུས་
མྱི ་ཡྱིན་སབྐས།)

ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ (སྱིད་འཛྱིན་ལས་ཐྩོག) 
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༦ (སྱིད་འཛྱིན་ལས་ཐྩོག) 
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ (སྱིད་འཛྱིན་ལས་ཐྩོག) 
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ (སྱིད་འཛྱིན་ལས་
ཐྩོག) ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡ (སྱིད་འཛྱིན་

ཟྲུར་པ)ཐངེས་འདྱིའྱི་མཇལ་འཕད་འདྱི་ནྱི་སྐུ་ཞབས་བ་ྷ
རག་ཨྩོ ་བྷ་མ་མཆྩོག་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱི ན་ལས་འགན་
ནས་འཁྱྱུར་རསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དང་མཇལ་འཕད་
ཐྩོག་མ་ཆགས་པ་དང་། ད་བར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དང་
མཇལ་འཕད་ས་ྔཕྱི་བསྡ ྩོམས་ཐངེས་ ༦ ཆགས་འདགུ

ད་ེཡང་སྱིད་འཛྱིན་ཟྲུར་པ་ཁྩོང་ནྱི་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་
བརྱི་བཀུར་ཧ་ཅང་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བྩོད་
ཀྱི་གནད་ད ྩོན་གསལ་ཆེད་དབྲུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་
ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན།   
ད་ེཡང་ཁྩོང་ད་ེས་ྔཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ལས་ཐྩོག་སབྐས་
ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་གྱི་ཕ ྩོ་བང་དཀར་པ ྩོའྱི་ནང་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དང་མཇལ་འཕད་

ནམ་ཞུ་སྐབས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛྲུགས་ཀྱི་གཉྱིས་སྨན་
དབྲུ ་མའྱི་ལམ་གྱི ་སྱིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་ཤུགས་ཆེ་
ཡྩོད་གསལ་འདྩོན་གནང་བ་དང་སྦྲགས། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་སྱིད་བྱུས་ད་ེགཞྱི་རར་འཛྱིན་ནས་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གམ་ཁྩོང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ལནྷ་གྲྩོས་མྩོལ་བསྐར་
གསྩོ་ཞུ་དགྩོས་པའྱི་རེ་འདནུ་ཡང་ཤུགས་ཆེ་བཏྩོན་མྩོང་
ཡྩོད། སྤྱིར་ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ རེས་གཟའ་ལགྷ་པའྱི་ཉྱིན་
སྱིད་འཛྱི ན་ཟྲུར་པ་ཁྩོང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ས་པ་ེཅྱིང་ད་ུརྒྱ་
ནག་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཞྱི་ཅྱིན་པྱིང་ Xi Jinping དང་
ཐྲུག་འཕད་གནང་རེས་རྒྱ་གར་ད་ུཁ་སང་མཚན་མྩོ ་
ཕབེས་འབྩོར་བྱུང་འདགུ ཐངེས་འདྱིར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་
ས་ལྡྱི་ལྱིར་སྐུ་ཞབས་ཨྩོ ་བ་ྷམ་མཆྩོག་གྱིས་འགྩོ་ཁྱིད་ཟབ་
སྦྩོང་ཐྩོག་གསྲུང་བཤད་གནང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གྱི་
སྱིད་བླ ྩོན་སྐ་ུཞབས་ནརེནྡྲ་མྩོ་དྱི་ Prime Minister 

Narendra Modi མཆྩོག་དང་ཡང་མཇལ་འཕད་
གནང་གཏན་འཁལེ་འདགུ  གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་ནང་
རྟནེ་གཞྱི ་བས་པའྱི་ཨྩོ ་བྷ་མ་ཐབེས་ར་ཁང་ Obama 

Foundation གྱི་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག་གཞྩོན་སྐསེ་ཁག་གཅྱིག་
དང་ཐྲུག་འཕད་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་འདགུ སྤྱིར་ཐེངས་
འདྱིར་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱི ན་ཟྲུར་པ་སྐུ་ཞབས་བྷ་རག་
ཨྩོ ་བ་ྷམ་མཆྩོག་རྒྱ་ནག་དང་། རྒྱ་གར། ད་ེབཞྱིན་ཧྥ་
རན་སྱི ་བཅས་ནང་འཚམས་གཟྱིགས་ཕབེས་མྲུས་ཡྱིན་
འདགུ་པ་བཅས།།




