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༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།3

རྱི་བ ྩོ་དག་ེལནྡ་པའྱི་བསན་བདག་བ་ླཆེན་ཡྩོངས་ལ་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསནེ་གསྩོལ་ཐྩོག་ལམ་
ནྩོར་ལྡ ྩོག་ཤེས་ཇྱི་ལརྟ་དགྩོས་པའྱི་བཅར་འདྱི་ཕྩོགས་བསྡསུ།

༼འདྩོན་ཐངེས་སྔ ྩོན་མའྱི་འཕ ྩོས་་་་་་་།  ༽

དྱི་བ། དངེ་སབྐས་ད ྩོལ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པས་ད ྩོལ་
རྒྱལ་ནྱི ་ ཤེས་རབ་ཀྱི ་ལྷ ་མཆྩོག ་རེ་བཙྱུན ་འཇམ་
དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རྣམ་སུྤལ་ཡྱིན་ཚྱུལ་དང། ཡང་
ཁག་གཅྱིག་དཔལ་གསང་དབང་འདུས་པ་དང་ངྩོ་ 
བ ྩོ་དབྱེར་མེད་ཡྱི ན་ཟརེ་བ་སྩོགས་བརྒྱྱུ ད་ལམ་གང་
སར་ཆེས་སྨྩོ་ཧམ་ཆེན་པ ྩོས་དྱིལ་བསྒགས་བྱདེ་བཞྱིན་
འདགུ་ན་མཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་ད ྩོན་དངྩོས་སུ་
ད ྩོལ་རྒྱལ་ད་ེགང་འད་ཞྱིག་ཡྱི ན་མྱིན་གསལ་པྩོ་ཞྱིག་
གསུང་རྩོགས་གནང་།

སེར་བྱསེ་མཁན་པྩོ། དྩོལ་རྒྱལ་ད་ེཉྱིད་ཤེས་རབ་ཀྱི་
ལ་ྷའཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངྩོས་ཡྱིན་ཟརེ་བ་ད་ེཁུངས་
གང་ན་ཡྩོད་ཤེས་མ་སྩོང་། འཇམ་མགྩོན་བ་ླམའྱི་བསན་
པ་ལ་བ་ླམ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། ཡྱི ་དམ་འཇམ་
དཔལ་དབྱངས། ཆྩོས་སྐྩོང་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་
ཡྱིན་ཞསེ་གསུང་སྩོལ་ཡྩོད་རེད། ཆྩོས་སྐྩོང་འཇམ་
དཔལ་དབྱངས་ད་ེདམ་ཅན་ཆྩོས་རྒྱལ་ཁྩོ་ན་ལ་ངྩོས་
འཛྱི ན་དགྩོས་པ་ལས་གཞན་ད ྩོལ་རྒྱལ་ལ་ངྩོས་འཛྱི ན་
རྒྱྱུ ་མེད། དྩོལ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་
དགར་དྩོལ་རྒྱལ་ད་ེདགེ་ལྡན་པའྱི་ཆྩོས་སྐྩོང་ལ་ངྩོས་
འཛྱིན་བྱས་ནས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་སུྤལ་པ་ཡྱིན་
ཟརེ་གྱི་ཡྩོད་པ་འད། ད་ེམྱིན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་
ཡྱིན་པའྱི་ཁུངས་སྐལེ་ར་སྤྩོད་བྱདེ་པའྱི་གཞུང་ཚད་ལནྡ་
གང་དའུང་མཐྩོང་རྒྱྱུ ་མེད། རསེ་འབང་པ་འགའ་རེའྱི་
བས ྩོད་པའྱི་ནང་ད་ུཡྩོད་ཤས་ཆེ་ལ། སནྙ་ངག་མཁས་པ་
ཚྩོས་བས ྩོད་པ་འད་མྱིན་བྱིས་པ་ཡྩོད་རེད། ད་ེཚྩོའྱི་ནང་
ད་ུཡྩོད་ཤས་ཆེ། ད་ེམྱིན་འཇམ་མགྩོན་བ་ླམའྱི་གསུང་
འབུམ་པྩོ་ཏྱི་བཅྩོ་བརྒྱད་ནང་ད་ུགཏན་ནས་མེད། འཇམ་
པའྱི་དབྱངས་ཡྱིན་ཡང་སྱིད་ཀྱི་མ་རེད། འཇམ་དཔལ་
དབྱངས་སྐུ་དངྩོས་ཀྱིས་སྤྱིར་བཏང་དགེས་པའྱི་ཚྱུལ་
ས ྩོན་སྱིད་ཀང་། དགེས་པ་ད་ེའདའྱི་ཚྱུལ་ས ྩོན་སྱིད་ཀྱི་མ་

རེད། བསན་པ་དང་འགྲྩོ་བ་ལ་འཚེ་བ་བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་
གྱི་སྐརུ་གཏན་ནས་བཞངེས་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ 

ང་རང་སྒརེ་ངྩོས་ནས་ད་ེལ་ཡྱིད་ཆེས་གཏན་ནས་མེད་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན། ད་ེགསང་བ་འདསུ་པ་དང་ངྩོ་བ ྩོ་དབྱེར་
མེད་ཡྱིན་ཟརེ་བ་ད་ེཧ་ཅང་ཐལ་བ་རེད། ཁྩོ་རང་ཚྩོས་
ཚྱུར་ཕྩོགས་ནས་ད ྩོལ་རྒྱལ་ད་ེཡག་རབས་བཤད་ད་ེ
ཡར་བས ྩོད་ར་གཏྩོང་གྱི་ཡྩོད་པའྱི་ཁུལ་རེད་ད།ེ ཕར་
ཕྩོགས་ནས་ཡྱི ་དམ་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་སྨད་ར་
བཏང་སྩོང་བ་བ་རེད། ཡྱི ་དམ་གསང་བ་འདསུ་པ་ད་ེ
བསན་པ་དང་འགྲྩོ་བ་ལ་འཚེ་བ་བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་དང་
ངྩོ་བ ྩོར་དབྱརེ་མེད་ཡྱིན་ཟརེ་བ་ར་བ་ནས་འགྲྱིག་གྱི་མ་
རེད། དྩོལ་རྒྱལ་ཟརེ་བ་ད་ེམྱི ་མང་ཆེ་བས་ཤེས་པ་ལརྟ་
ཡྩོངས་གྲགས་རེད། ༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་
པས་གསུངས་པ་བཞྱིན། སྨ ྩོན་ལམ་ལྩོག་པའྱི་དམ་སྱི་
འབྱྱུང་པ ྩོ་འདྱིས། །བསན་དང་འགྲྩོ་བ་ཀུན་ལ་འཚེ་བྱདེ་
ན། །མགྩོན་སྐབས་དཔུང་གཉནེ་མ་མཛད་ཐལ་བར་
རླ ྩོགས། །ཞསེ་གསུངས་པ་བཞྱིན་རྒྱྱུ ་སྨ ྩོན་ལམ་ལྩོག་པ་
ལས་བྱྱུང་བ། ངྩོ་བ ྩོ་དམ་སྱི་འབྱྱུང་པ ྩོ་ཡྱིན་པ། བྱདེ་
ལས་བསན་པ་དང་འགྲྩོ་བ་ལ་འཚེ་བ་བྱདེ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པར་གསུངས་པ་ལརྟ་རེད། ངས་ཡང་བསྐར་བཤད་
དགྩོས་པ་མྱི ་འདགུ་ཀང། ད་ལན་ཁྱྩོད་རང་ཚྩོས་ང་ལ་
དྱི་བ་བཏང་བ་རེད། ཁྩོ་རང་ཚྩོས་གསན་ན་ཁྱད་པར་
ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་རེད། དསེ་ན་རྒྱྱུ ་སྨ ྩོན་ལམ་ལྩོག་པ་ལས་
བྱྱུང་བ། ངྩོ་བ ྩོ་དམ་སྱི་འབྱྱུང་པ ྩོ་ཡྱིན་པ། འབས་བུའམ་
བྱདེ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་འགྲྩོ་བ་ལ་འཚེ་
བ་བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་དཔལ་གསང་བ་འདསུ་པ་དང་ངྩོ་
བ ྩོར་དབྱརེ་མེད་ད་ུབཞག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་རེད་ལ། 
སྡྱིག་པ་ཆེན་པ ྩོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞྱིག་གསྩོག་གྱི་རེད་དན་
གྱི་འདགུ དསེ་ན་ད་ེདང་ངྩོ་བ ྩོ་དབྱརེ་མེད་གཏན་ནས་
ཡྱིན་སྱིད་ཀྱི་མ་རེད།

དྩོལ་རྒྱལ་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེང་ཚྩོ་ཚང་མས་མཁྱནེ་

གསལ་རེད། དའེྱི་ནང་ནས་རྱི་བ ྩོ་དག་ེལུགས་པས་
མ་གྲྩོས་བསམ་པ་གཅྱིག་མཐུན་གྱིས་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསནེ་
གསྩོལ་མྱི ་བྱདེ་པའྱི་ཐག་བཅད་ཟྱིན་པ་རེད། ད་ེལརྟ་
བྱ་དགྩོས་ད ྩོན་ཡང་ང་རང་ཚྩོས་ལྷ་ཟརེ་བ་དརེ་རྒྱྱུ ས་
ཞ་ེདག་ལྩོན་གྱི་མ་རེད། མྱི ་ཡང་རྒྱྱུས་ལྩོན་ཁག་པ ྩོ་
རེད། ལ་ྷཡང་ཁག་པྩོ་རེད། སྔ ྩོན་བྱྩོན་སྐསེ་བུ་དམ་པ་
ཚྩོས་གསུངས་པ་དརེ་ཆ་འཇྩོག་དགྩོས་པ་རེད། དམ་
པ་མང་པྩོས་བསན་པ་དང་འགྲྩོ་བ་ལ་འཚེ་བྱདེ་བ་མཁན་
གྱི་དགེས་པ་ཞྱིག་རེད་ཅསེ་གསུངས་ཡྩོད་རེད། ད་ེལ་
ང་ཚྩོས་ཁ་དང་སྤུ་དབྱ་ེའབྱདེ་བྱས། ཚྱུལ་ཤྱིང་བངླས། 
མ་འྩོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའད་བསནེ་གསྩོལ་མྱི ་བྱདེ་
པའྱི་གནའ་སྐལེ་དམ་འཇྩོག་བྱས་ཚར་བ་རེད།

དསེ་ན་ང་ཚྩོས་མགྩོ་བརམས་ཚར་དསུ་མཇུག་སྐེལ་
དགྩོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་རེད། ང་ཚྩོ་གནའ་སྐལེ་
དམ་འབུལ་བྱས་ཚར་པ་ཚྩོས་གཞན་པའང་ཁྱབ་སྤལེ་
བྱ་དགྩོས་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་བསནེ་ན་འགྲྱིག་གྱི་མྱི ་
འདགུ བསན་པ་དང་འགྲྩོ་བ་ལ་འཚེ་བ་བྱདེ་མཁན་
ཞྱིག་རེད་འདགུ དགེས་པ་བསནེ་ནའང་བསན་པ་དང་
འགྲྩོ་བ་ལ་ཕན་བད་ེབྱདེ་མཁན་དགེས་པ་ཞྱིག་བསནེ་
དགྩོས་པ་རེད། དསེ་ན་བསན་པ་དང་འགྲྩོ་བ་ལ་གནྩོད་
པ་བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་བསནེ་སྱིད་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེའད་ཞྱིག་
ལ་སྐབས་བཅྩོལ་བ་ཡྱིན་ན་མ་འྩོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ར་
བ་ནས་གྲ་འགྲྱིག་གྱི་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ དསེ་ན་
ང་ཚྩོས་ཐག་བཅད་ཚར་བ་ནང་བཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་
༸རྒྱལ་དབང་ཡྱི ད་བཞྱིན་ན ྩོར་བུའྱི་དགྩོངས་པ་ཟརེ་
ནའང་འད། རང་རང་སྩོ་སྩོས་དང་བངླ་བྱས་ནས་ཚྱུལ་
ཤྱིང་བངླས་པ་ལས་སུ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་དབང་ཡྩོད་བྱས་
བཞག་པ་ར་བ་ནས་ཡྩོད་མ་རེད། དབང་ཡྩོད་བྱས་ཀང་
འགྲྱིག་གྱི་མ་རེད། 

ད་ེཡང་ང་ཚྩོས་ནང་ལྩོགས་ནས་གྩོ་བསྡུར་བྱས་ཏ་ེ
བཞག་ན་ཡག་པྩོ་འདགུ ད་ེའད་བྱདེ་རངུ་གྱི་མ་རེད་
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ཟརེ་བ་ད་ེཡང་གཙྩོ་བ ྩོར་སྐབས་ར་ེཁྲྱི་བྱང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་
ཀང་བཀའ་གནང་བཞག་འདགུ ཁྩོང་གྱིས་ཁྱདེ་རང་
ཚྩོས་བ་ླམ་དང་ཆྩོས་སྐྩོང་གཉྱིས་ཀྱི་འདམ་ཀ་ན ྩོར་ཉན་
གྱི་མ་རེད། གལ་སྱིད་གདམ་དགྩོས་བྱྱུང་ན་གཉྱིས་ཀ་
འགྲྱིག་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པ་བྱྱུང་ན་ཡག་པྩོ་རེད། ཅསེ་སྤ ྩོ་འབྩོར་
ཁམས་ཚན་ནང་མྱི ་བཞྱིར་བཀའ་གནང་བྱྱུང་ཞསེ་ངས་
ཁྩོ་རང་ཚྩོའྱི་ས་ནས་གསལ་པྩོར་གྩོ་སྩོང་། བ་ླམ་དང་
ཆྩོས་སྐྩོང་གཉྱིས་ཀ་གདམ་ཐབས་ཤྱིག་ཡྩོད་ན་འགྲྱིག་གྱི་
རེད་མ་གཏྩོགས་ད་ེམྱིན་ན་བ་ླམ་གདམ་དགྩོས་རེད། བ་ླ
མ་ལ་བརྙས་ན་དམྱལ་བ་མནར་མེད་མ་གཏྩོགས་འགྲྩོ་
ས་ཡྩོད་མ་རེད་ཅསེ་ཐག་བཅད་བཞག་འདགུ དསེ་ན་
ང་ཚྩོས་མ་འྩོངས་པར་རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དང་འགལ་བ་
དང་དམ་སྱི་འབྱྱུང་པ ྩོ་ཚྩོར་སྐབས་བཅྩོལ་ཡྱིན་ན་སྐབས་
འགྲྩོའྱི་བསབླ་བྱ་དང་འགལ་བ་དང་།

ངན་སྩོང་མྱི ་བཟད་པའྱི་རྒྱྱུ ་དང་། དའེྱི་ས ྩོབས་ཀྱིས་བ་ླ
མ་ལ་མཚན་སྨ ྩོད་ཞུ་བ་ཡང་ཡྩོང་གྱི་འདགུ ཡྱིན་རྒྱྱུ ་
ཞནེ་ཁྩོག་ཡྱིན་ཁུལ་རེད་ད།ེ བ་ླམ་ལ་མཚན་སྨ ྩོད་ཞུས་
པ་སྩོགས་སྡྱིག་པ་ཚབས་ཆེན་གསྩོག་གྱི་འདགུ སྩོ་སྩོའྱི་
ངྩོས་ནས་རང་གཞན་གཉྱིས་ཕུང་ད་ུགྱུར་པའྱི་སྙྱིང་རའེྱི་
ཡུལ་ཟརེ་བ་ད་ེརེད། དངྩོས་གནས་རང་གཞན་གཉྱིས་
ཕུང་བའྱི་ལས་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་གསྩོག་གྱི ་འདགུ་བསམ། 
དསེ་ན་ང་ཚྩོས་མ་འྩོངས་པར་ད་ལ་ྟནང་བཞྱིན་ཡག་པྩོ་
ཞྱིག་གྱི ་ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་བར་ད་ལྟ་ནས་ང་ཚྩོས་ཐབས་
ལམ་ཡག་པྩོ་བྱ་དགྩོས་པ་རེད། སྔ ྩོན་མར་ང་ཚྩོའྱི་
མཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་རྱིམ་བྱྩོན་རྒྱ་གར་པཎ་གུྲབ་ནང་བཞྱིན་
ཡྩོད་རེད། ད་ེཚྩོའྱི་སབྐས་ནས་ཐག་བཅད་ནས་ང་ཚྩོའྱི་
ལག་པར་བཞག་པ་རེད། ད་ེལ་ང་ཚྩོས་བདག་པྩོ་ཡག་
པ ྩོ་རྒྱག་ཐུབ་དགྩོས། མ་འྩོངས་པར་ད་ེམྱི ་རབས་གསར་
པར་རྱིས་སྤྩོད་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་ན་བླ་མའྱི་དགྩོངས་པ་དང་ང་
ཚྩོའྱི་ད ྩོན་དག་ཀང་འགུྲབ་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚྩོས་ད་ལ་ྟ
ནས་ད་ེཚྩོའྱི་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་ན་གནང་
རྩོགས།

དྱི་བ། འབས་བླ ྩོ་གསལ་གླྱིང་གྲྲྭ་ཚང་གྱི་མཁན་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེ་མཆྩོག 

ད་ེས་ྔརྱི ་བ ྩོ་དགེ་ལུགས་པའྱི་སྐསེ་ཆེན་རེ་ཟུང་གྱིས་ད ྩོལ་

རྒྱལ་བསནེ་གསྩོལ་གནང་བ་བྱྱུང་འདགུ་ཀང། ཁྩོང་
རྣམས་ཀྱིས་དངེ་གྱི ་ད ྩོལ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ལྟར་དངེ་
གྱི་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསན་གསྩོལ་བྱདེ་པ་ད་ེ༸ར་ེབ་ླམའྱི་བསན་
པའྱི་ཆེ་བ་གཙྩོ་བ ྩོ་ཡྱི ན་པར་ངྩོས་འཛྱིན་གནང་གྱི་ཡྩོད་
དམ། ཁྩོང་རྣམས་ཀྱིས་སྔ ྩོན་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསནེ་གསྩོལ་
གནང་བ་དསེ་༸རེ་བླ་མའྱི་བསན་པ་ལ་ཕན་པ་དང་
གནྩོད་པ་གང་ཞྱིག་བྱྱུང་ཡྩོད་དམ།

བླ ྩོ་གླྱིང་མཁན་པྩོ། དྱི་བ་ད་ེལན་མདྩོར་བསྡསུ་ཞུས་ན། 
ད་ེསརྔ་རྱི ་བ ྩོ་དགེ་ལུགས་པའྱི་སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་སྐབས་
ར་ེཕ་བ ྩོང་ཁ་དང་༸རྒྱལ་བའྱི་ཡྩོངས་འཛྱིན་སྐབས་ར་ེར ྩོ་
ར་ེའཆང་གྱིས་གཙྩོས་པའྱི་སྐསེ་ཆེན་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་
ད ྩོལ་རྒྱལ་བསནེ་གནང་བ་ད་ེཡྩོངས་གྲགས་ལྟ་བུ་རེད། 
ད་ེདསུ་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསནེ་གསྩོལ་གནང་སངས་ད་ེབན་
གཡྩོག་གྱི ་ཚྱུལ་ད་ུབསནེ་གནང་བ་མ་གཏྩོགས་འཇམ་
མགྩོན་བསན་པའྱི་ཆེ་བ་གཙྩོ ་བ ྩོར་བྱས་ནས་བསནེ་པ་
མ་རེད། ད་ལའྟྱི་ད ྩོལ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཚྩོས་གླ ྩོ་སྙྱིང་
བང་གསུམ་ད་ེད ྩོལ་རྒྱལ་ལ་ཕར་བསནེ་ནས་སྐབས་ཡུལ་
མྱིན་པ་ལ་སྐབས་ཡུལ་འཛྱིན་པ་རེད། ད་གྩོང་ཞུས་ཀྱི་
སྐསེ་བུ་དམ་པ་ད་ེདག་གྱིས་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསནེ་པ་ད་ེཕན་
ཐྩོགས་བྱྱུང་ཡྩོད་རེད་དམ་ཟརེ་ན་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསན་པ་དང་བྱ་ེབག་ཏུ་འཇམ་མགྩོན་བ་ླམ་ཙྩོང་ཁ་
ཆེན་པ ྩོའྱི་བསན་པ་ལ་དངྩོས་ཤུགས་བརྒྱྱུད་གསུམ་ནས་
གནྩོད་པ་བྱྱུང་བ་མ་གཏྩོགས་ཕན་ཐྩོགས་ཏྱིལ་འབུ་ཙམ་
ཞྱིག་བྱྱུང་ཡྩོད་མ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ལ་ྔབཅྱུ་ང་
དགུའྱི་སྔ ྩོན་ལ་བྱྱུང་བའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུ ས་ཐྩོག་ནས་དང་ད་ལྟའྱི་
གནས་ཚྱུལ་གཉྱིས་ཀར་བལསྟ་ན་གསལ་པྩོར་ཤེས་ཐུབ་
ཀྱི་རེད། ད་ེནས་སྐསེ་བུ་ད་ེདག་གྱིས་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསནེ་
པ་ད་ེམཛད་པ་ན ྩོར་འཁུྲལ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ང་ཚྩོ ་ཚང་
མས་ངྩོས་འཛྱིན་བྱ་ཆྩོག་གྱི་རེད། ནྩོར་འཁུྲལ་ཅན་
གྱི་མཛད་པ་ད་ེཁྩོང་ཚྩོའྱི་མཛད་པ་གཙྩོ་བ ྩོ་ད་ེམ་རེད། 
སྐསེ་བུ་དམ་པ་ད་ེཚྩོའྱི་མཛད་པ་གཙྩོ་བ ྩོ་ནྱི་བསན་པ་སྤྱི་
དང་བྱ་ེབག་འཇམ་མགྩོན་བ་ླམའྱི་ལུང་རྟ ྩོགས་ཀྱི་བསན་
པ་གཉྱིས་འཛྱིན་སྐྩོང་སྤལེ་གསུམ་དང་། ཉམས་པ་སརླ་
གསྩོ་དང་མྱི ་ཉམས་གྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་བ་ཡྱིན་པ་ད་ེཚང་
མས་ཤེས་དགྩོས་པ་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ 
ངས་ད་ེརྱིང་ཞུ་རྒྱྱུ ་ད་ེཙམ་ཡྱིན། ད་ེནས་དམྱིགས་

བསལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད།

སྐབས་མགྩོན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་རྒྱྱུ ན་ད་ུདའེྱི་སྐ ྩོར་གསུང་གྱི ་
ཡྩོད་རེད།ང་ཚྩོ་གདན་ས་གསུམ་གྱི་ཐྩོག་ནས་གཙང་མ་
གཙང་རྐང་བཟྩོས་ཚར་བ་རེད། ཕྱིན་ཆད་ཀང་ལམ་
ཁ་དརེ་ཤར་སྐྩོད་བྱ་རྒྱྱུ ་རེད། ད་ེམྱིན་མྱིའྱི་ཁར་བལསྟ་
ནས་གཡས་བསྐྩོད་གཡྩོན་བསྐྩོད་དང་ཡྱི ན་འགྲྩོ་མྱིན་
འགྲྩོ་བསམ་དགྩོས་པ་གཏན་ནས་མེད། ༸སྐབས་མགྩོན་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ཚད་མའྱི་སྐསེ་བུ་དང་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པས་
ང་ཚྩོས་ཡྱིད་ཆེས་མེད་པ་གཏན་ནས་མྱི ་ཡྩོང་། བརྟག་
དཔྱད་མང་པྩོ་ཞྱིག་གནང་བ་རེད་མ་གཏྩོགས། ད་ེམྱིན་
ཧ ྩོབ་ས་ེགནང་བ་གཏན་ནས་མ་རེད། དསེ་ན་ཚང་མས་
ད་ལ་ྟབངླ་ད ྩོར་བྱདེ་བཞྱིན་པ་རེད། སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་
ཉུང་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་མ་གཏྩོགས་ཚང་མས་བཞག་ཟྱིན་
པ་རེད། ཉུང་ཤས་ད་ེདག་གྱིས་ཀང་བསམ་བླ ྩོ་གཏང་
ས་ཞྱིག་ཡྩོད་རྒྱྱུ ་རེད། ད་ེང་ཚྩོས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་མ་
རེད། ད་ང་ཚྩོའྱི་གྲྲྭ་ཚང་བླ ྩོ་གསལ་གླྱིང་ལ་ཆ་བཞག་ན་
གསར་པ་ཞྱིག་སླབེས་ཡྩོང་ན་ལྷ་ལ་ཚད་བཙྱུགས་ནས་
ད་ལ་ྟབསནེ་གྱི་མེད། ཕྱིན་ཆད་ཀང་སངྤ་བངླ་གཙང་མ་
བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པའྱི་དམ་བཅའ་འཇྩོག་དགྩོས་རེད། ད་ེནས་
ས་ྔལྩོར་ང་ཕ་ཡུལ་ལ་འགྲྩོ་དསུ་ཡྱིན་ནའང་ཉན་ས་རེད་
བསམ་པ་ཚང་མ་ལ་ལབ་བཞག་ཡྩོད། མཚམས་འཇྩོག་
བྱ་དགྩོས་རེད།

འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ལམ་ཁ་ད་ེན ྩོར་བསདྡ་ཡྩོད། ལམ་ཁ་
ན ྩོར་བ་ད་ེན ྩོར་བར་ཤེས་ཀྱི་ཡྩོད་པ་མ་རེད། འགྲལེ་
བཤད་རྒྱག་མཁན་མ་བྱྱུང་བ་རེད། ང་ཕ་ཡུལ་ལ་དསུ་
གཅྱིག་ཡྩོང་བ་རེད། ངས་ཁྱྩོད་ཚྩོར་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་
གྱི་ཡྩོད། ཁྱྩོད་ཚྩོས་ཉན་ན ྩོར་མ་བྱདེ། ཁྱྩོད་ཚྩོ་ལམ་
ཡག་པྩོ་ཞྱིག་ལ་འཁྲྱིད་རྒྱྱུ ་མ་གཏྩོགས་ལམ་ལྩོག་པ་ཞྱིག་
ལ་འཁྲྱིད་རྒྱྱུ ་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་གྱི ་མེད།འདྱི་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོའྱི་བཀའ་རེད། ད་ེཁྩོང་གྱི་བཀའ་
ཡྱིན་པ་ཙམ་མ་རེད། དྩོལ་རྒྱལ་བསནེ་ན་གྲ་འགྲྱིག་པ ྩོ་
ཞྱིག་ཁྱྩོན་ནས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་མ་རེད། ད་ལའྟྱི་བར་ཁྩོར་
བསནེ་ནས་གྲ་འགྲྱིག་པ ྩོ་བྱྱུང་བ་གཅྱིག་ཀང་བྱྱུང་མེད། 
མྱིག་གྱིས་མཐྩོང་མེད། རྣ་བས་གྩོ་མེད། སུས་གྩོ་མྱྩོང་
ཐྩོས་མྱྩོང་། བསནེ་གསྩོལ་བྱདེ་མཁན་གྱི་སྐསེ་ཆེན་



༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།5

དང་ད་ེམྱིན་སུ་འད་ཡྱིན་ནའང་གྲ་འགྲྱིག་པ ྩོ་མ་བྱྱུང་བའྱི་
ཁར་ལབ་གླངེ་མང་པྩོ་ཞྱིག་བྱྱུང་ཡྩོད། གྲ་འགྲྱིག་པ ྩོ་མ་
བྱྱུང་བར་མྱིག་གྱིས་མཐྩོང་བསདྡ་ཡྩོད། དསེ་ན་སྤྱིར་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་བྱ་ེབག་འཇམ་མགྩོན་བླ་
མའྱི་བསན་པར་དངྩོས་ཤུགས་བརྒྱྱུད་གསུམ་ནས་གནྩོད་
པ་མ་གཏྩོགས་ཕན་པ་ཅྱུང་ཟད་ཀང་ཡྩོད་མ་རེད། དསེ་
ན་ཁྩོ་བསན་སུང་དང་སུང་མ་ཞྱིག་གཏན་ནས་མྱིན།

མཐའ་དྩོན་ད་ུང་ཚྩོ་ད་ལ་ྟལམ་ཁ་མ་ན ྩོར་བ་ཞྱིག་ལ་འགྲྩོ་
བཞྱིན་པ་རེད། ཕྱིན་ཆད་ཡྱིན་ནའང་བངླ་ད ྩོར་ཚྱུལ་
བཞྱིན་ད་ུབྱ་དགྩོས་རེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ལམ་ལྩོག་པ་
ཚྩོར་སླ ྩོབ་གསྩོ་རྒྱག་དགྩོས་རེད། ཁྱྩོད་རང་ཚྩོ་འདྱི་ཕྱི་
གཉྱིས་ཀ་ཕུང་ཚར་བ་རེད་ཅསེ་སུ་ལའང་བཤད་དགྩོས་
པ་ད་ེང་ཚྩོའྱི་ལས་འགན་རེད།མ་ཉན་ན་ང་ཚྩོར་བྱ་རྒྱྱུ ་
མེད། དདུ་འགྲྩོ་འད་ཡྱིན་ན་ཚྱུར་འཁྲྱིད་རྒྱྱུ ་ཡྩོད། མྱི ་
ཡྱིན་པས་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་པས་ད་ེལ་ྟའཁྲྱིད་མྱི ་
ཐུབ། དསེ་ན་ཉན་མཁན་ཚྩོར་ལྩོ་རྒྱྱུས་དང་གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་གང་གསུངས་ཡྩོད་པ། གདན་ས་གསུམ་
དང་ཆྩོས་སྡ་ེཆེན་པ ྩོ་ཕལ་ཆེར་འགྲྩོ་སའྱི་ལམ་ཁ་འདྱི་
འད་རེད། འདྱི་དག་གྱིས་ཁྱྩོད་རང་ཚྩོ་ལམ་ཁ་ཡག་པྩོ་
ཞྱིག་ལ་འཁྲྱིད་ཀྱི་རེད། ཁྱྩོད་རང་ཚྩོས་ལམ་ཁ་དརེ་
འགྲྩོ་ན་ཡག་གྱི་རེད། ད་ེམྱིན་ལམ་ལྩོག་ན་འདྱི་ཕྱི་
གཉྱིས་ཀར་ཕུང་པ་ང་ཚྩོས་མྱིག་མཐྩོང་ལག་ཟྱིན་རེད། 
ལས་རྒྱྱུ ་འབས་སྩོགས་ཚང་མའྱི་ཐྩོག་མ་འགྲྱིག་པ་ད་ེ
མྱིག་མཐྩོང་ལག་ཟྱིན་རེད།

དྱི་བ། བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པ ྩོའྱི་མཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག 

དྩོལ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་བསམ་བཞྱིན་ད་ུདག་ེལུགས་པའྱི་
བསན་པ་བསྣབུས་མཁན་ལ་སྐ་ེབ་བཞེས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་
ཚྱུལ་དཀར་ནག་གྩོ་ལྡ ྩོག་གྱིས་འགྲལེ་བརྩོད་བྱདེ་བཞྱིན་
འདགུ་ན། མཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་གྱིས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསན་པ་དང་། ཡང་སྒ ྩོས་འཇམ་མགྩོན་བ་ླམའྱི་བསན་
པ་ལ་བཀྲྱིན་ཇྱི་ཙམ་བསྐངས་མྱིན་གསུང་རྩོགས་གནང་།

བཀྲས་ལྷུན་མཁན་པྩོ། ད་སྤྱིར་ན་༸སྐ་ུམདནུ་དགུང་

ལྩོ ་བཅྱུ་དུག་ནས་ཆྩོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་
བཞེས་ནས་བ ྩོད་ནང་ལ་ཆྩོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་མཛད་པ་
འཕྱིན་ལས་བསྐངས་པ་རེད། ལ་ྔབཅྱུ་ང་དགུ་བར་ད་ུ
ཆྩོས་ཕྩོགས་ནས་དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་པའྱི་དམ་འཇྩོག་
གནང་ས་ེཆ་ཚང་ཟྱིན་པ་རེད། ཆབ་སྱིད་ཐྩོག་རྒྱ་ནག་
ཏུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་ནས་མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་ཞ་ེདག་
བསྐངས་གནང་ཡྩོད་པ་རེད། ད་ལ་ྔབཅྱུ་ང་དགུ་ལྩོར་
རྒྱ་གར་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་ནས་རྒྱ་གར་ལའང་ལྩོ་
ཤས་རྱིང་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུམཛད་པ་འཕྱིན་ལས་བསྐངས་
པ་རེད། དའེྱི་རསེ་བ ྩོད་དང་ར་ཤྱི ་ཡ་རྒྱ་གར་ཙམ་མྱིན་
པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་གང་སར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསན་པ་དར་འཕལེ་གནང་ནས་ས་དར་ར ྩོ་དར་གནང་
ཡྩོད་པ་རེད། ༸སྐ་ུམདནུ་གྱིས་ད་ེལརྟ་གནང་མ་ཐུབ་
ན་ད་ལྟ་ང་ཚྩོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ད་ེའད་ཡག་
པྩོ་འདགུ་ཟརེ་ནས་ཞེ་དག་སྤ ྩོབས་པ་བྱ་ས་ལགྷ་ཡྩོད་པ་
མ་རེད། ༸སྐ་ུམདནུ་གྱི་མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་བསྐངས་
པའྱི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྱིན་ལས་འཛམ་བུ་གླྱིང་མྱི ་ཚང་
མས་བྩོད་ཀྱི་ནང་པའྱི་ཆྩོས་ད་ེརྒྱ་གར་གྱི་པཎ་གུྲབ་བཅྱུ་
བདནུ་གྱི་རསེ་འབང་བྱས་ནས་མ་ཉམས་པ་ད་ེཡྩོད་པ་
ད་ེརེད། ག་རེ་བྱས་ནས་ཡྩོད་རེད་ཟརེ་ན། ད་ལའྟྱི་
བར་ད་ུ༸སྐུ་མདནུ་གྱིས་མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་ད་ེའད་
ཞྱིག་བསྐངས་གནང་རེད། ད་ལ་ྟ༸སྐ་ུམདནུ་དགུང་ལྩོ་
བརྒྱད་ཅྱུ་ལ་ཕབེས་ཡྩོད་རེད། ཞྩོགས་ཀར་ཕག་ཚྩོད་
དགུ་པ་ནས་དགུང་མྩོ་ཕག་ཚྩོད་དགུ་པ་བར་ད་ུསྤྱིར་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་། ཡང་བསྒ ྩོས་འཇམ་
མགྩོན་བ་ླམའྱི་བསན་པ། ཉྱིད་དགྩོས་སུ་སེམས་ཅན་གྱི་
འགྲྩོ་ད ྩོན་དང་། འཛམ་བུ་གླྱིང་ལ་ཞྱི་བདའེྱི་ཕག་ལས་
ཁྩོ་ན་གནང་ཡྩོད་པ་རེད། ང་ཚྩོ་ཡྱིན་ན་ཉྱི་མ་གཅྱིག་
འགྲྩོ་ན་ཐང་ཆད་ཡྩོང་གྱི་འདགུ   ད་ེའདའྱི་མཛད་པ་
ཞྱིག་བསྐངས་ཡྩོད་རེད། ད་ེནས་ར་ེབ་ླམའྱི་བསན་པ་ལ་
མཛད་པ་བསྐངས་ཚྱུལ་ནྱི། ༸སྐ་ུམདནུ་གྱིས་ལམ་རྱིམ་
ཁྲྱིད་ཆེན་བཅྩོ་བརྒྱད་གནང་ནས་ར་ེབ་ླམའྱི་བསན་པ་ད་ེ
ས་དར་ར ྩོ་དར་གནང་ས།ེ

འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གུྲ་ཉྱི་ཤུ་སུམ་ཅྱུ་ནས་ཆྩོས་ཉན་པར་
ཡྩོང་ཡྩོད་པ་རེད། ད་ེརྒྱལ་བ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་ཐུགས་རའེྱི་
བཀའ་དྱིན་རེད། ང་ཚྩོའྱི་བ་ླམ་དརེ་འད་ཡ་ཡྩོད་མ་

རེད། ང་ཚྩོའྱི་བ་ླམ་ད་ེམདྩོ་སགྔས་གང་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་
ནའང་། སྱིད་གང་འད་ཞྱིག་ཐྩོག་ཡྱིན་ནའང་གསུང་
ཆྩོག་ཆྩོག་ཡྩོད་རེད། གཞུང་ད ྩོན་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཏུ་
བསྒྱིལ་ནས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ད་ེའདའྱི་བ་ླམ་ཞྱིག་
ད་ལའྟྱི་བར་ད་ུཡྩོང་མྱི ་སྱིད་པ་འད་ཞྱིག་རེད། དཔརེ་
ན། རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་རྱིམ་བྱྩོན་གྱིས་མཛད་པ་འཕྱིན་
ལས་མང་པྩོ་བསྐངས་ཡྩོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལའྟྱི་
༸སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ནང་བཞྱིན་མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་
སུས་ཀང་བསྐངས་ཐུབ་ཡྩོད་མ་རེད། ངས་མཚམས་
མཚམས་འདྱི་འད་བསམ་གྱི་འདགུ སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐབས་ལྷ་དང་ཀླུ་སྩོགས་ལ་མང་པྩོ་ཞྱིག་
གསུངས་ཡྩོད་རེད། 

སྤྱིར་མྱི ་མང་ཉམ་ཆྱུང་ལ་༸སྐུ་མདནུ་གྱི་མྱི ་མང་འབུམ་
ཕག་མང་པྩོར་ད་ེཡང་ནང་པ་རྐང་རྐང་མ་ཡྱིན་པ། ཕྱི་
པ་དང་དབྱ་ེབ་མེད་པར་མཛད་པ་བསྐངས་ནས་སངས་
རྒྱས་བསན་པ་ད་ལྟའྱི་བར་ད་ུགནས་པ་ད་ེསྐུ་མདནུ་གྱི་
མཛད་པ་འཕྱིན་ལས་དང་༸སྐུ་མདནུ་གྱི་ཐུགས་རའེྱི་
བཀའ་དྱིན་རེད། ང་ནྱི་ད ྩོལ་རྒྱལ་རསེ་འབང་པ་ཁྩོ་ཚྩོ་
ཡྩོང་དསུ་སྙྱིང་ར་ེབསམ་པ་ཡྩོང་གྱི་འདགུ ཁྩོ་རང་ཚྩོས་
༸སྐབས་ར་ེཁྲྱི་བྱང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་རསེ་འབང་དང་བཀའ་
གནང་བ་བཞྱིན་སུྒབ་ཀྱི་ཡྱིན་ཟརེ་གྱི་ཡྩོད་རེད།

ད་ེནས་སྐབས་ར་ེཁྲྱི་བྱང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་༸སྐུ་མདནུ་གྱི་སྐུ་
ཡྩོན་ཚང་མ་མཇལ་གནང་ཡྩོད་རེད། དམྱིགས་བསལ་
སྐབས་ར་ེཁྲྱི་བྱང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་ད་ེའད་ཞྱིག་བཀའ་གནང་
ཡྩོད་རེད། ད་ལའྟྱི་༸སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་བཞྱི་པ་ད་ེརྒྱལ་དབང་
སྐུ་ཕངེ་གཞན་ལས་འཕྱིན་ལས་ལྷག་པ་ཡྩོང་གྱི ་རེད་
ཅསེ་བཀའ་གནང་ཡྩོད་རེད། དྩོལ་རྒྱལ་རསེ་འབང་
པ་ཚྩོས་རྒྱལ་དབང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ལམ་ལྩོག་པ་རེད། སྐག་
རུན་ལབ་ཀྱི་ཡྩོད་རེད་ལབ་ན་འགྲྱིག་གྱི ་འདགུ་གམ། 
སྐབས་ར་ེཁྲྱི་བྱང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་ཡག་པྩོ་འདགུ་གསུངས་
པ་རེད། སྐབས་ར་ེཁྲྱི་བྱང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་ད ྩོལ་རྒྱལ་
བསནེ་པ་ཡག་པྩོ་མེད་ན་བཞག་གནང་ན་འགྲྱིག་གྱི་རེད། 
གནས་ཆྱུང་ལ་འཁུྲལ་བ་ཡྩོད་མ་རེད་ཅསེ་བཀའ་གནང་
འདགུ ད་ེཁྩོ་རང་ཚྩོས་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་སངས་ད་ེམ་
ཤེས་པ་རེད། ངས་དསུ་རྒྱྱུན་འདྱི་འད་དན་གྱི་འདགུ ཁྩོ་
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རང་ཚྩོས་བ་ླམ་མ་བརྱིས་ནའང་བྩོད་དང་འཛམ་བུ་གླྱིང་
ཚང་མས་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་གཞེས་
མཁན་མྱི ་སྣ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ལ་བརྱི་གྱི་ཡྩོད་རེད། ནང་
ལྩོགས་མྱི ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་མ་རེད་ཟརེ་ན་བསམ་བླ ྩོ་
གཏྩོང་སངས་ཧ་གྩོ་གྱི་རེད། ཁྩོང་སྐག་རུན་ལབ་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་ན་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚྩོགས་པ་ཁག་དང་། ཨ་རྱིས་
གསེར་གྱི་གཟངེས་རྟགས་ཕུལ་ཡྩོད་རེད། འཛམ་བུ་
གླྱིང་གྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་བརྒྱ་ཕག་མང་པ ྩོས་སྐ་ུམདནུ་ལ་གཟངེས་
རྟགས་ཕུལ་གནང་ཡྩོད་རེད། དརེ་བརྟནེ་ངས་ད་ེབསམ་
གྱི་འདགུ བྱྱུང་ན་ཁྩོ་རང་ཚྩོས་ད་ེབཞག་ནས་ང་ཚྩོ་
མཉམ་འབལེ་བྱས་ནས་ལས་ཀ་གནང་ན་ཡག་པ ྩོ་རེད། 

༸སྐུ་མདནུ་གྱིས་ཆྩོས་ལུགས་རྱིས་མེད་གནང་གྱི་ཡྩོད་
རེད།ང་ཚྩོ ་ནང་པའྱི་ནང་ནས་བྩོད་ཀྱི་ནང་པའྱི་ཆྩོས་
ལུགས་ཙམ་མྱིན་པར་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་གྱི ་ཡྱི ་ཤུ་
དང་། ཁ་ཆེ། ཇའེུ་ཚང་མ་ལ་སྤྱི་ཡྩོངས་གནང་ནས་
སངས་རྒྱས་པའྱི་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་ལམ་དའེྱི་གང་ལ་
ཕབེས་ཀྱི་ཡྩོད་རེད། པཎ་གུྲབ་བཅྱུ་བདནུ་གྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པའྱི་ལམ་དའེྱི་གང་ལ་ཕབེས་ཀྱི་ཡྩོད་རེད། བྱས་
ཙང་ཁྩོ་རང་ཚྩོས་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས་རེད་ཅེས་ཞུ་
བ་འབུལ་གྱི་ཡྩོད། ད་ད ྩོལ་རྒྱལ་སྐ ྩོར་ལ། དྩོལ་རྒྱལ་ད་ེ
དང་པྩོ་ཡྱིན་ན་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པ ྩོ་ལ་རེ་བ་བརྒྱབས་ནས་
ཁྩོ་པཎ་ཆེན་བླ ྩོ་བཟང་ཆྩོས་རྒྱན་སླ ྩོབ་མ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་
མྱིན་འགྲྩོ། ཁྩོས་རེ་བ་བརྒྱབས་ནས་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པ ྩོར་
སླབེས་འདགུ བཀྲྱི་ཤྱིས་ལྷུན་པ ྩོར་སླབེས་དསུ་རྣམ་སས་

གཏརེ་བདག་བརྒྱད་ཀྱིས་སྒ ྩོ་བཀག་ནས་ནང་ལ་བཏང་
མྱི ་འདགུ དྩོལ་རྒྱལ་ད་ེདག་ེལུགས་པའྱི་བསན་པ་སུང་
མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་ན་རྣམ་སས་གཏརེ་བདག་བརྒྱད་
ཀྱིས་ད་ེའད་གནང་གྱི་མ་རེད། བྱས་ཙང་། ད་ེབཞྱིན་
ད་ུདཔལ་ལནྡ་ལ་ྷམྩོ་ཡང་འཁྩོན་ཡྩོད་རེད། དསེ་ན་
མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་ད་ེའད་གནང་ཡྩོད་རེད། དྩོལ་རྒྱལ་
ལ་བསནེ་ན་གཅྱིག་ནས་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལ་བར་
ཆད།   གཉྱིས་ནས་འཇམ་མགྩོན་བ་ླམའྱི་བསན་པ་ལ་
ཧ་ཅང་གགེས་ཆེ་བ། ཡང་སྒ ྩོས་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་ནང་ཁུལ་
མྱི ་མཐུན་པ་ཡྩོང་བ་ད་ེགང་གྱི ་སྐྩོན་རེད་ཟརེ་ན་འད་ེ
ཞྱིག་ལ་བསནེ་པས་རེད། འད་ེད་ེཚྩོ་མྱི ་ནང་བཞྱིན་རེད། 
གཅྱིག་མ་འགྲྱིགས་ན་ཁྩོས་ག་རེ་ཡྱི ན་ནའང་གནྩོད་
པ་བྱདེ་ཀྱི་རེད། ངས་བྱས་ན་ཁྩོ་རང་ཚྩོས་མ་བསནེ་
ན་ཡག་གྱི་རེད། སངས་རྒྱས་ཀྱིས། བསགེས་བཅད་
བརར་བའྱི་གསེར་བཞྱིན་ད།ུ།ལེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་
ཡྱི ་བཀའ།། ཞསེ་གསུངས་ཡྩོད་རེད། ད་ེནང་བཞྱིན་
ང་ཚྩོས་ཀང་དཀྱིལ་ན་བསདྡ་ནས་བརྟག་དཔྱད་ཡག་པྩོ་
ཞྱིག་བྱ་དགྩོས། ཕྩོགས་གཅྱིག་ལ་བསདྡ་ན་མཐྩོང་གྱི་
མ་རེད།

དཀྱིལ་ད་ེལ་བསདྡ་ནས་བརྟག་དཔྱད་ཡག་པྩོ་ཞྱིག་བྱས་
ན་ཡག་ངན་གང་ཡྱིན་ད་ེལགྷ་ཡྩོང་གྱི་རེད་པ། སངས་
རྒྱས་རང་གྱི ་ལུང་ནང་དགེ་སླ ྩོང་དག་གམ་མཁས་
རྣམས་ཀྱིས།།བསགེས་བཅད་བརར་བའྱི་གསེར་བཞྱིན་
ད།ུ།ལེགས་པར་བརྟགས་ལ་ང་ཡྱི ་བཀའ།།བངླ་བར་བྱ་

ཡྱིས་གུས་ཕྱིར་མྱིན།། ཞསེ་གསུངས་པ་ལརྟ་རེད། ད་ེ
བཞྱིན་སྤྱིར་ན་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ད་ེའཚེ་བ་མེདཔ་
རེད་པ།ཁྩོ་ཚྩོས་འཚེ་བ་གང་འད་བྱདེ་ཀྱི་འདགུ་ད་ེཙམ་
ཡྱིན།

དྱི་བ། རྒྱྱུད་སདྨ་གྲྲྭ་ཚང་གྱི་མཁན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག 

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
ད ྩོལ་རྒྱལ་བསནེ་གསྩོལ་ཐད་བངླ་ད ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་གནང་
འགྩོ་འཛུགས་སྐབས་༸སྐབས་རེ་ཁྲྱི་བྱང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
གསེར་ཞལ་འཚྩོ་བཞུགས་ཡྱིན་པས། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་
གྱིས་ད ྩོལ་རྒྱལ་བསནེ་གསྩོལ་ཐད་བངླ་ད ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་
གནང་བ་དརེ་སྐབས་ར་ེཁྲྱི་བྱང་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ཐུགས་མ་
རངས་པ་དང་། ཡང་ན་མུ་མཐུད་བསན་དགྩོས་པའྱི་
བཀའ་ཕབེས་པ་སྩོགས་མཛད་མྱྩོང་ཡྩོད་དམ།

རྒྱྱུད་སདྨ་མཁན་པྩོ། ཡྱིན་ནའང་ད་ེཙམ་རྒྱྱུས་མེད་ཀང། 
སྩོ་སྩོའྱི་མྱྩོང་ཚྩོར་རམ་སྩོ་སྩོའྱི་སབྐས་ལ་གང་དང་གང་
བྱྱུང་ཡྩོད་པ་དའེྱི་སྐ ྩོར་ང་རང་གྱིས་དན་ཚད་ད་ེཞུ་ཆྩོག་
པར་གྱིས། ཡྱིན་ནའང་སྤྱིར་བཏང་ཐུགས་མ་རངས་
བ་བྱྱུང་བ་ད་ེའད་ངས་གྩོ་མ་མྱྩོང་། ང་རང་གྱི་བསམ་
ཚྱུལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་༸སྐབས་ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེས་༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་སྐུའྱི་མཛད་འཕྱིན་རྒྱས་པའྱི་ཆེད་གང་འད་
བྱྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་ཐུགས་མཉསེ་ཚྩོར་མ་གཏྩོགས་
དགག་བྱ་ཡྩོང་གྱི ་མ་རེད་བསམ་པ་དན་གྱི ་འདུག 
༸སྐབས་ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ད་ེའདའྱི་ཐུགས་གུ་ད ྩོག་པ ྩོ་ད་ེའད་
མ་རེད། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚྱུལ་ད་ེའད་རེད། ང་རང་
ལ་ཉམས་མྱྩོང་ཐྩོག་གང་འད་བྱྱུང་བ་རེད་ཟརེ་ན། ང་
གྲྲྭ་ཚང་སདྨ་ནས་རེད། གྲ་ཚང་སདྨ་ལ་སྔ ྩོན་མ་བ ྩོད་ལ་
ཆ་བཞག་ན་རྒྱལ་ཆེན་བསནེ་སྩོལ་བྱ་བའྱི་ལུགས་སྩོལ་
ཡྩོད་པ་མ་རེད། མཁན་ཆེན་བླ ྩོ་བཟང་ད ྩོན་གུྲབ་ཀྱིས་
སུང་མ་གཉརེ་ད་ུགཏད་པའྱི་ཐ་འྩོག་ཆྩོས་རྒྱལ་ཆེན་པ ྩོ་
ད་ེརང་རེད་མ་གཏྩོགས་མེད། རྒྱ་གར་ད་ུསླབེས་ནས་
སྦག་སར་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་འད ྩོགས་འད་ལངས་
ཧབེ་འད་ལངས་ནས་ང་ཚྩོའྱི་གྲྲྭ་ཚང་ནང་ལ་ཟླ་བསྐང་
གཏྩོང་བས་མཚྩོན་པའྱི་བསནེ་གསྩོལ་བྱདེ་མཁན་མང་
པྩོ་ཞྱིག་བྱྱུང་། ད་ེནས་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱ་གར་ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་
སུ་སླབེས་ནས་ད་ེག་རང་བྱྱུང་ཡྩོད། ཡྱིན་ནའང་གྲྲྭ་མང་



༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།7

ནང་བསམ་ཚྱུལ་མྱི ་མཐུན་པ་མང་པྩོ་ཡྩོང་གྱི ་ཡྩོད་པ་
རེད། 

སྔ ྩོན་མ་གྲྲྭ་ཚང་ལ་མེད་པ་ཞྱིག་གསར་པ་བྱས་པ་ཡྱི ན་
ཙང་གྲྲྭ་མང་གྱི ་བསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་ལ་ཡག་པྩོ་མྱི ་འདགུ་
སམྙ་ནས་བསམ་ཚྱུལ་ཤྩོད་མཁན་མང་པྩོ་བྱྱུང་། འགའ་
ཞྱིག་གྱིས་ཨུ་ཚྱུགས་བརྒྱབ་ནས་ད་ེའད་བསནེ་ཡྩོང་
དསུ་ནང་ཁུལ་མྱི ་མཐུན་པ་མང་པྩོ་ཡྩོང་གྱི ་ཡྩོད་པ་
རེད། མ་ཟད། ང་ཚྩོའྱི་གྲྲྭ་ཚང་ནང་ལ་གྲ་མ་འགྲྱིག་པ་
མང་པྩོ་ཡྩོང་བ་ད་ེངས་མཐྩོང་ཆྩོས་སུ་གྱུར་ཡྩོད། ད་ེ
ནས་སྐབས་ར་ེབག་སྐབས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་བཞུགས་ཡྩོད་པ་
རེད། བག་སྐབས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་བ་ླམ་བསམ་གྱིས་མྱི ་ཁྱབ་
པ་བཀའ་གདམས་པའྱི་ཉམས་བཞེས་གནང་མཁན་
མཁས་བཙྱུན་བཟང་གསུམ་གྱི་བ་ླམ་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་རེད། 
ད་ེནས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ལ་ང་ཚྩོས་ཐུགས་དམ་ག་ཚྩོད་ཞུས་
ནའང་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་༸སྐབས་ར་ེཁྲྱི་བྱང་རྱིན་
པ ྩོ་ཆེར་ལྩོ་འཆར་ཅན་གྲྲྭ་ཚང་གྱིས་ཐུགས་དམ་ས་བ ྩོན་
འབུལ་དསུ། ཆྩོས་སྐྩོང་ལ་ཉམས་གྲྱིབ་ཕ ྩོག་འདགུ་ཅསེ་
ཡང་ནས་ཡང་ད་ུཆྩོས་སྐྩོང་གྱི ་བསྐང་བཤགས་གསྩོག་
རྒྱྱུ ་ད་ེའད་ང་རང་གྱི་མཐྩོང་ཆྩོས་སུ་གྱུར་པ་རེད། དའེྱི་
རྐནེ་པས་སྐབས་ར་ེབག་སྐབས་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་
ཐྩོག་ཆྩོས་སྐྩོང་ལ་གྲྱིབ་སེལ་ཟརེ་བའྱི་ཞབས་བརྟན་
ཞྱིག་ཞུ་རྒྱྱུ ་འདགུ ཡྱིག་བརྒྱ་དང་བཤགས་པ་སྤལེ་མར་
བཏྩོན་ནས་གྲྱིབ་སེལ་མང་པྩོ་བྱས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
རྒྱལ་ཆེན་མུ་མཐུད་ནས་བསནེ་གྱི་ཡྩོད་སབས་ཆྩོས་སྐྩོང་
གྱི ་ཐྩོག་ལ་འཁྩོན་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་འགྲྩོ་གྱི ་ཡྩོད་པ་ང་རང་
གྱི་མཐྩོང་ཆྩོས་སུ་གྱུར། ང་རང་གྱི་གྩོ་ཚྩོད་བྱས་ན་
མཚམས་རེར་མཚན་གུང་སེམས་ཅན་ཁྱད་མཚར་པྩོ་
མཱ་ཧ་ེསདྐ་རྒྱག་པ་ད་ེའད་ང་རང་གྱིས་གྩོ་མ་མྱྩོང་ཡང་གྩོ་
མཁན་ད་ེའད་བྱྱུང་ཡྩོད་པ་རེད། ད་ེའད་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་
སབས། བང་རྱི་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་མཁན་པྩོ་གནང་ནས་ཁྩོང་
སྐབས་རེ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེར་ཐུགས་འདྱིས་པའྱི་བླ་མ་གྲས་
རེད། ཁྩོང་གྱིས་ད་ེའད་ཞུས་ནས་གྲྲྭ་ཚང་ལ་ད་ེའད་
ཡྩོང་གྱི་འདགུ ག་དསུ་ཡྱིན་ནང་ཆྩོས་སྐྩོང་འཁྩོན་པ་
ད་ེའད་ཡྩོང་གྱི་འདགུ གྲྲྭ་ཚང་གྱིས་ད་ེབསནེ་པ་ད་ེགང་
འད་ཡྱིན་ནམ། གྲྲྭ་མང་ནང་ལ་ལ་ྟབ་མྱི ་མཐུན་པ་ཡྩོང་
གྱི་ཡྩོད་སབས། སྐབས་ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེར་བཀའ་འདྱི་ཞུ་

དསུ་སྐབས་ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ནས་ད་གྲྲྭ་ཚང་གྱིས་ད་ེབསནེ་
གསྩོལ་ད་ེགཡུག་ཞྩོག་ཅསེ་བཀའ་གནང་འདགུ ད་ེ
ཡྱིན་ཙང། ད་ེཡང་ཚྩོགས་ལ་ད་ེག་ཙམ་མ་བསནེ་ལབ་
ན་ཡང་ཁག་པྩོ་རེད། ད་ེནས་སྐབས་ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ནས་
བཀའ་ད་ེའད་རང་ཕབེས་གནང་སྩོང་། ངས་སྐབས་
ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེ་རང་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། བཀའ་
ད་ེག་རང་ཕབེས་སྩོང་། ད་ནས་བཟུང་གྲྲྭ་ཚང་རང་
གྱིས་བསནེ་གསྩོལ་བྱ་བ་ད་ེཆྩོག་གྱི ་མེད་ཅེས་ཐུགས་
ཐག་བཅད་པ་རེད། མ་ཟད། ཐ་འྩོག་གྱི་བསངྐ་གསྩོ་ད་ེ
དཔར་ཤྱིང་གསར་པ་བརྩོས། སྔ ྩོན་མ་དཔར་ཤྱིང་ཞྱིག་
ཡྩོད་ཀང་། དའེྱི་ནང་འབུ་སྣ ྩོན་སྐབས་ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེར་
སནྙ་གསེང་ཞུས་ནས་ལགྗས་རྩོམ་གནང་བ་ད་ེའད་བྱྱུང་
ཡྩོད་པ་རེད། ཐ་འྩོག་གྱི་མཆྩོད་བས ྩོད་ད་ེཚྩོ་སྐབས་ར་ེ
རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་ལགྗས་རྩོམ་གནང་བ་རེད། སྐ་ུགསར་པ་
བཞངེས། ད་ེནས་བཟུང་གྲྲྭ་ཚང་ནས་དྩོལ་རྒྱལ་བསནེ་
གསྩོལ་མ་བྱས་པ་རེད། སྩོ་སྩོའྱི་ངྩོས་ནས་མྱྩོང་ཚྩོར་ད་ེ
འད་བྱྱུང་སྩོང་། སྐབས་ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ནས་གསུང་དགྩོས་
སར་མ་བསནེ་ཞསེ་གསུངས་ཡྩོད་རེད་མ་གཏྩོགས། ད་ེ
ཡང་ཞེ་པ ྩོ་གཅྱིག་རེད་ཅསེ་ཨུ་ཚྱུགས་གང་ཡང་གནང་
ཡྩོད་པ་མ་རེད། ང་རང་གྱི་བསམ་ཚྱུལ་དང་མྱྩོང་ཚྩོར་
འདྱི་འད་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད། མ་ཟད་སྐབས་ར་ེརྱིན་པ ྩོ་
ཆེས་༸སྐབས་མགྩོན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་སྐུ་ཚེའྱི་མཛད་འཕྱིན་
ག་ཚྩོད་རྒྱས་པ་ཡྱིན་ན་ད་ེལ་ཡྱི ་རང་མ་གཏྩོགས་ཡྩོད་
རྒྱྱུ ་མ་རེད། སྔ ྩོན་མར་ངས་ད་ེའད་གྩོ་མྱྩོང་། སྐབས་ར་ེ
རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་རྒྱལ་བའྱི་ཡྩོངས་འཛྱིན་གནང་སབྐས་རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕངེ་འདྱི་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕངེ་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀྱི་
མཛད་པ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་སྐྩོང་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྩོང་
གྱི་ཡྩོད། བྩོད་པའྱི་བསྩོད་ནམས་ཀྱིས་ལྕ ྩོགས་ན་བསམ་
གྱིས་མྱི ་ཁྱབ་པ་གཅྱིག་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་ཅེས་བཀའ་གནང་
འདགུ སྔ ྩོན་ཆད་རེད་ད་ལ་ྟམ་རེད་ཟརེ་བའྱི་སདྐ་ཆ་མ་
རེད།ད་ེག་རང་གནས་བསདྡ་ཡྩོད་པ་རེད། སྐབས་ར་ེ
རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་༸སྐབས་མགྩོན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་མཛད་འཕྱིན་
རྒྱས་པར་འགལ་རྐེན་ནམ་ཡང་གནང་གྱི ་མ་རེད། 
༸སྐབས་མགྩོན་རྱི ན་པ ྩོ་ཆེས་བཀའ་གནང་བ་ནང་
བཞྱིན་རེད། སྐབས་ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ད་ལ་ྟཞལ་བཞུགས་པ་
ཡྱིན་ན་གནས་ཚྱུལ་ད་ེའད་ཡྩོང་གྱི་མ་རེད། ད་ེཏན་ཏན་

བཀའ་སླ ྩོབ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ 
ཡྱི ན་ནའང་བསམ་ཤེས་མ་ཐུབ་མཁན་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་
མཉམ་ད་ུའདསུ་ནས་སྐབས་མགྩོན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེར་ཏ ྩོག་
ཙམ་མཚན་སདྨ་ཞུ་མཁན་ད་ེའད་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད། 
ང་རང་གྱི་བསམ་ཚྱུལ་ད་ེའད་རེད། རྱི་བ ྩོ་དག་ེལུགས་
པའྱི་དགྩོན་སྡ་ེཆེ་ཁག་ཚང་མས་སྔ ྩོན་མ་ནས་དྩོལ་རྒྱལ་
བསནེ་མཁན་ཧ་ལམ་མེད་པ་རེད། འཇམ་མགྩོན་བ་ླམ་
ཙྩོང་ཁ་པ་ཆེན་པ ྩོའྱི་གདན་ས་སེ་འབས་དགའ་གསུམ་
ད་ེབཞྱིན་རྒྱྱུད་གྲྲྭ་སདྨ་ས ྩོད་གཉྱིས་ད་ེཚྩོ ་རེད།ད་ེཚྩོ ་ཕག་
འདབེས་མཁན་ཚྩོས་གཉརེ་ད་ུགཏད་པའྱི་སུང་མ་ད་ེ
རང་བསནེ་པ་མ་གཏྩོགས་གཞན་ལུགས་སྩོལ་མེད་པ་
རེད། ད་ེའད་བསནེ་པ་ཡྱིན་ན་གྲྲྭ་ཚང་དརེ་བཀྲ་མ་ཤྱིས་
པ་དང་གྲ་མ་འགྲྱིག་པ་ཡྩོང་བ། གྩོང་ད་ུཞུས་པ་བཞྱིན་
ཕྱིས་སུ་བསནེ་མཁན། ཡང་གསར་ད་ུརྒྱལ་ཆེན་བསནེ་
མཁན་ཚྩོར་རྙ ྩོག་ད་བྱྱུང་བ་ད་ེཞུ་མ་དགྩོས་པ་རེད། མ་
འྩོངས་པར་༸སྐབས་མགྩོན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་དགྩོངས་གཞྱི་
དགྩོས་པ་བླ་ན་མེད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་རེད་མ་གཏྩོགས་
དགའ་མྱིན་དགའ་མདྩོག་ར་བ་ནས་མ་རེད། རྒྱྱུ ་མཚན་
མཐྩོང་བའྱི་ཐྩོག་ནས་རེད། ང་རང་གྱིས་ད་ེའད་བསམ་
གྱི་འདགུ ༸སྐབས་མགྩོན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེས་སྐ་ུཚེ་འདྱི་ལ་
བ ྩོད་བསན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་ག་ཚྩོད་ཅྱིག་བཀའ་དྱིན་
བསྐངས་ཡྩོད་པ་དང་། ལགྷ་པར་ད་ུརྱི་བ ྩོ་དག་ེལུགས་
པར་ག་ཚྩོད་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་ཡྩོད་རེད། དངྩོས་
གནས་རྒྱལ་ཆེན་ཟརེ་བ་ད་ེརྱི ་བ ྩོ་དག་ེལུགས་པའྱི་བསན་
སུང་ཡྱིན་ན། རྱི་བ ྩོ་དག་ེལུགས་པའྱི་བསན་པ་དག་ཐརེ་
གནང་མཁན་ཞྱིག་ལ་གནྩོད་ཅྱིང་འཚེ་བ་བྱས་ན་རང་
ཉྱིད་ཀྱི་གནས་སངས་གང་འད་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། ད་ེ
ཡག་པྩོ་མ་རེད། དསེ་ན་གང་ཡང་མ་ཤེས་མཁན་ཚྩོས་
༧སྐབས་མགྩོན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེར་མཚན་སྨད་ཞུ་ཡྩོང་དསུ། 
འཇམ་མགྩོན་བླ་མའྱི་གསུང་གྱི ་སྙྱིང་པ ྩོ་དཔལ་གསང་
བ་འདསུ་པའྱི་འགྲལེ་བ་བཞྱི་སྦྲགས། ད་ེབཞྱིན་རྩོགས་
རྱིམ་རྱིམ་ལྔ་གསལ་སྒྩོན་ད་ེཚྩོ ་ལ་ང་ཚྩོས་འཆད་ཉན་
གནང་གྱི་ཡྩོད་རེད། ད་ེཚྩོའྱི་ནང་བ་ླམ་ལ་བརྙས་སྨ ྩོད་
བྱདེ་པ་དང་། ང་ཚྩོར་བ་ླམ་ནས་དབང་བསྐརུ་རྒྱྱུད་
བཤད། མན་ངག་གནང་བས་སྐབས་མགྩོན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
ང་ཚྩོའྱི་བཀའ་དྱིན་གསུམ་ལནྡ་གྱི་བ་ླམ་ཆགས་ཡྩོད་པ་
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རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚྩོའྱི་ནང་མང་པྩོ་ཞྱིག་གྱིས་
དག་ེཚྱུལ་སླ ྩོང་གྱི་སྡ ྩོམ་པ་ཞུས་ཡྩོད་པ་རེད། དསེ་ན་ཧ་
ཅང་གྱི་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན། ནང་པའྱི་ཆྩོས་དངྩོས་
གནས་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་ན་ང་ཚྩོའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་
བརྒྱྱུད་བཞྱི་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བཤེས་གཉནེ་བསནེ་
ཚྱུལ་སྐ ྩོར་ལ་ྟབ་མཐུན་ཡྩོད་པ་རེད། རང་གྱི་ལམ་ཉམས་
ལེན་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་བར་གེགས་རྐནེ་ད་ེགང་ནས་ཡྩོང་
གྱི་ཡྩོད་དམ་ཞ་ེན། བ་ླམ་ལ་བསནེ་ཡག་ཉསེ་ཐྩོག་ནས་
ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་ད་ེསྤྱིའྱི་ཡྩོངས་གྲགས་རེད། ད་ེབཞྱིན་
འགྲལེ་པ་བཞྱི་སྦྲགས་ལས། ཚེ་འདྱིར་མཚམས་མེད་ལ་ྔ

དང་སྡྱིག་པ་ཆེན་པ ྩོ་གང་འད་བྱས་པ་ཡྱིན་ནའང་སྩོ་སྩོས་
ཉམས་ལེན་ཡག་པ ྩོ་བྱས་ན་ཚེ་འདྱིར་ཟུང་འཇུག་གྱི་གྩོ་
འཕང་འཐྩོབ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་རེད། རྱིགས་དམན་པ་གདྩོལ་
པའྱི་རྱིགས་ལ་སྩོགས་པ་རྟནེ་དམན་པ་དག་ལ་གསང་བ་
འདསུ་པའྱི་ཉམས་ལེན་བྱས་ན་ཚེ་འདྱིར་ཟུང་འཇུག་གྱི་
གྩོ་འཕང་འཐྩོབ་རྒྱྱུ ་ཡྩོད། ཡྱིན་ནའང་བ་ླམ་ལ་བརྙས་
སྨ ྩོད་བྱེད་པའྱི་མྱི ་ད་ེདམྱལ་བར་འགྲྩོ་བ་དང་སྔགས་
ཉམས་སུ་བངླས་ནས་དམྱལ་བར་འགྲྩོ་བ་དང་འད་བར་
གསུངས།

ངའྱི་བ་ླམ་གྩོང་མ་མང་པྩོས་གསུང་སྩོལ་ལ། ས ྩོན་པ་ར ྩོ་

ར་ེའཆང་ལ་ཕག་ན་ར ྩོ་རསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུ་པར་བ་ླམ་ལ་
བརྙས་སྨ ྩོད་བྱདེ་པའྱི་ཉསེ་པ་གང་ལགས་ཞུ་པར། དཔའ་
བྩོ་བསྒྱིམས་ཏ་ེཉ ྩོན་ཤྱིག་ཤྱིན་ཏུ་གསང་བའྱི་སྒ ྩོ་ནས་ཉ ྩོན་
ཤྱིག་གསང་སགྔས་ཀྱི་ར ྩོ་ར་ེསླ ྩོབ་དཔྩོན་བརྙས་སྨ ྩོད་བྱས་
པའྱི་ཉསེ་པ་ད་ེཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་ཡྱི ན་པ་གསུངས་
ཡྩོད་པ་རེད། ཚེ་འདྱིར་ག་ཚྩོད་ཉམས་ལེན་བྱས་ཀང་
དམྱལ་བར་འགྲྩོ་བ་དང་འད་ཡྱིན་གསུངས་ཡྩོད། དསེ་
ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ཟརེ་བ་ད་ེསྙྱིང་ར་ེར་བ་
ཅན་ཡྱིན་པས་མ་ཤེས་མཁན་ཚྩོ ་ལ་གསལ་བཤད་བྱདེ་
དགྩོས་པ་རེད། ང་ཚྩོས་ད་ེའད་མ་བྱདེ་རང་ཉྱིད་ཤྱི ་
དསུ་དཀར་ནག་ལས་འབས་ཕྱི་བཞྱིན་འབང་བ་ལ།ཞསེ་
སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར་སྩོ་སྩོའྱི་དགེ་སྡྱིག་ལ་སྐ་ེབ་ཕྱི་
མ་གང་ཞྱིག་འགྲྩོ་བ་རག་ལས། ད་ེནྱི་རང་གཅྱིག་པུས་
འགན་འཁུར་ནས་འགྲྩོ་དགྩོས་པ་མ་གཏྩོགས་སྔ ྩོན་མར་
ཁྩོས་ལབ་སྩོང་ད་འགྲྱིག་མ་སྩོང་ཟརེ་བ་ལ་ྟབུའྱི་སདྐ་ཆ་
བཤད་ནས་འགྲྱིག་ས་མེད། དསེ་ན་ང་ཚྩོས་བསམ་པ་
བཟང་པྩོ་བྱས་ཞུ་གྱིན་ཡྩོད། སྩོ་སྩོ་ཡྱིན་ནའང་བངླ་ད ྩོར་
མ་འཛྩོལ་བ་བྱ་རྒྱྱུ ་དཔ་ེམྱི ་སྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། 
ད་ེནྱི་ང་རང་གྱི་བསམ་ཚྱུལ་ཡྱིན། 

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

བྱང་ཐྩོག་གཟྱིགས་པར་འཚལ། 
www.bod.asia



༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།9

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཨ་རྱི་དང་རྒྱ་གར་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཀྱི་
དག་ེལས་སླ ྩོབ་ཕུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་བ ྩོད་
མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའྱི་
ཕ ྩོ་བང་ནང་ད་ུཨ་རྱིའྱི་ཨད་མྩོ་རྱི ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ Emory 

University ཀྱི་དག་ེལས་སླ ྩོབ་ཕུག་ཁག་གཅྱིག་དང་། 
ཨེ་མྩོ་རྱི ་དང་བ ྩོད་ཀྱི་མཐུན་ཚྩོགས་ Emory-Tibet 

Partnership ཀྱི་ཚྩོགས་མྱི།  ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་
ལྱི ར་རྟནེ་གཞྱི ་བྱས་པའྱི་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཏཱ་ལའྱི་བླ་མ་མཆྩོག་གྱི ་ཀུན་ཕན་བད་ེར་ཚྩོགས་པའྱི་ 
Foundation for Universal Responsibility 
ནང་གུ་ར་ུཀུལ་ཟབ་སྦྩོང་ལས་གཞྱིའྱི་ Gurukul Pro-

gram ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་སླ ྩོབ་མ་ཁག་
གཅྱིག་བཅས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ 

སྐབས་ད ེར ་ཐྩོག ་མར་༸གྩོང ་ས ་མཆྩོག ་གྱི ས ་མྱི ་
ལྩོ་ ༥༩ རྱིང་བཞུགས་སརྒ་དརྷྨ་ཤཱ་ལར་༸སྐ་ུའཚྩོ་
བཞུགས་མཛད་པར་བརྟནེ་ཕ་ཡུལ་གཉྱིས་པར་ངྩོས་
འཛྱིན་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་། མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་གྱི ་ཐུགས་སྐེད་དམ་བཅའ་བཞྱིའྱི་སྐ ྩོར་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩྩོལ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་ནང་མྱི ་གྲངས་ཐརེ་འབུམ་
བདནུ་ཡྩོད་པ་རྣམས་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་
དགྩོས་པའྱི་དསུ་ལ་བབ་པ་དང་།  གྩོ་ལའྱི་ཁྩོར་ཡུག་
དང་དཔལ་འབྱྩོར་སྩོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་རྒྱལ་
མཚམས་དང་ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་འགྲྩོ་
བ་མྱི ་ཀུན་གྱིས་མཉམ་རུབ་ཐྩོག་ནས་གདྩོང་ལེན་བྱདེ་
དགྩོས་པའྱི་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།

ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་ལུས་སེམས་དང་སེམས་ཚྩོར་གང་གྱི་ཆ་
ནས་འགྲྩོ་བ་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན། ཕན་ཚྱུན་ཉམས་
མྱྩོང་བར་ེལེན་ཐྩོག་ནས་སེམས་ནང་ཞྱི་བད་ེགྩོང་འཕལེ་
གཏྩོང་ཐུབ། འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་ཆྩོས་ལུགས་གཙྩོ་ཆེ་
བ་རྣམས་ཀྱིས་བྱམས་པ་དང་བར་ེབ། བཟྩོད་བསན། 
ཚྱུལ་ཁྲྱིམས་སྩོགས་ཀྱི ་བསླབ་བྱ་གཅྱིག་མཚྱུངས་

གསུངས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་ཆྩོས་ལུགས་
མཐུན་སྒྱིལ་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ལས་འགན་ད་ེགལ་
ཆེ་ཤྩོས་གཉྱིས་པར་བརྱི་བཞྱིན་ཡྩོད།  ལགྷ་པར་ཆྩོས་
མྱིང་ཐྩོག་ནས་དམག་འཁུྲག་དང་མྱི ་གསྩོད་ཁྲག་སྦྩོར་
ཟརེ་བ་ཧ་ཅང་ཐབས་རགུས་རེད། རྒྱ་གར་ལ་གཟྱིགས་
དང་། ལྩོ་ངྩོ་ས ྩོང་གྱི་རྱིང་ནས་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་
ལག་བསར་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། རྒྱ་གར་རང་གྱི་ནང་
དར་བའྱི་ཆྩོས་ལུགས་ཁག་ཕུད་ཕྱི་ནས་རྒྱ་གར་ནང་
དར་བའྱི་ཆྩོས་ལུགས་དཔརེ་ན་ཛྩོ་ར་ཨསྱི་ཊེན་ Zo-

roastrianism ལ་ྟབུར་མཚྩོན་ན་ཐྩོག་མའྱི་འབྱྱུང་

ཁུངས་ད་ེས་ྔཔར་ཤྱིའམ་ Persia དངེ་སབྐས་ཨྱི ་རཱན་ 
Iran  ད་ུགྲགས་པ་ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་
དར་ནས་ད་ཆ་རྒྱ་གར་ནང་རསེ་འབངས་པ་མྱི ་གྲངས་ 
༡༠༠༠༠༠ ཙམ་ལས་མེད་ཀང་གྲྩོང་ཁྱརེ་མུམ་བྷའེྱི་ 
Mumbai ནང་འཇྱིགས་ཞུམ་ར་བ་ནས་མེད་པར་ཞྱི་
བདའེྱི་ངང་གནས་བཞྱིན་ཡྩོད།  ད་ེནྱི་རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་ཀྱི་སྩོལ་བཟང་མྱིག་དཔརེ་འྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན།  
རྒྱ་གར་རྱིག་གཞུང་ཟརེ་ན་ད་ེའད་ཞྱིག་ལ་གྩོ་བ་རེད། 
 དསེ་ནས་ངྩོས་ལ་མཚྩོན་ན་བ ྩོད་མྱི ་ས་ཡ་དུག་གྱིས་རེ་
བ་དང་ཡྱིད་ཆེས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  དརེ་བརྟནེ་བ ྩོད་
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མྱི ་ཚྩོར་གང་ཐུབ་རྩོགས་པ་བྱ་རྒྱྱུ ་ད་ེངྩོས་ཀྱི་ལས་འགན་
ཡྱིན། ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༡ ནས་ངྩོས་ཀྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་ལས་འགན་ནས་ཕདེ་རྒན་ཡྩོལ་བྱས་ནས་བསདྡ་རསེ་
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ལྩོར་ངྩོས་ཀྱིས་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་
དབང་ཆ་ཡྩོངས་རྩོགས་མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ནས་འྩོས་
འདམེས་བྱྱུང་བའྱི་འགྩོ་ཁྲྱིད་ལ་རྱིས་སྤྩོད་བྱས་པ་ཡྱིན། 
དརེ་བརྟནེ་ད་ཆ་ངྩོས་ཀྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་ཧ་ཅང་
འཇྱིག་སླ་བ་ད་ེདག་སུང་སྐྩོབ་ཐྩོག་འབད་བརྩོན་བྱེད་
བཞྱིན་ཡྩོད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན། བྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་
གནད་དྩོན་ད་ེབ ྩོད་མྱི ་ཡ་དུག་གྱི་གནད་དྩོན་ཙམ་ཞྱིག་མ་
རེད།  རྒྱའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ཞྱིག་ནས་ཀང་གྩོ་ལའྱི་གནམ་
གཤྱིས་ལ་བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་གྱི་ཤུགས་རྐནེ་སྤྩོད་སངས་
ད་ེའཛམ་གླྱིང་ལྷ ྩོ་སྣ་ེ The South pole བྱང་སྣ་ེ The 

North Pole བཅས་སྣ་ེགཉྱིས་དང་གཅྱིག་མཚྱུངས་
སྤྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དངྩོས་ཡྩོད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལམ་

ནས་ར་སྤྩོད་ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡྩོད།

དརེ་བརྟནེ་བ ྩོད་ལ་འཛམ་གླྱིང་གྱི་སྣ་ེགསུམ་པ། Third 

Pole ཞསེ་ཁྩོང་གྱིས་འབྩོད་ཀྱི་འདགུ  ཨེ་ཤྱི ་ཡ་ཁྱྩོན་
ཡྩོངས་ནས་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབུམ་ཙམ་གྱི་འཚྩོ ་བ་བ ྩོད་
ཀྱི་གཙང་པྩོ་དང་འབལེ་བ་ཆགས་ཡྩོད། དཔརེ་ན་སེང་ེ
གཙང་པྩོ་ Indus དང་།  ཡར་ཀླུངས་གཙང་པྩོ། 
Brahmaputra རྨ་བྱ་ཁ་བབ་ Ganges ད་ེབཞྱིན་
རྒྱལ་མྩོ་རུལ་ཆྱུ་ Salween དང་། ར་ཆྱུ་ Mekong 

སྩོགས་གཙང་པྩོ་ད་ེདག་གྱི་ཆྱུ་མགྩོ་བ ྩོད་ཆགས་ཡྩོད།  
གལ་ཏ་ེབ ྩོད་མཐྩོ་སྒང་གྱི ་འཁྱགས་རྩོམ་ད་ེདག་བཞུས་
ནས་ར་མེད་ད་ུཕྱིན་པ་ཡྱི ན་ན་རྒྱ་གར་ནང་མྱི ་འབྩོར་
ས་ཡ་མང་པྩོར་དཀའ་ངལ་འཕད་ངསེ་ཡྱིན། ཞསེ་
སྩོགས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་དངེ་
སྐབས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཐྩོས་

བསམ་སླ ྩོབ་གཉརེ་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་གནང་དགྩོས་
ཚེ་བ ྩོད་སྐད་ནང་མ་གཏྩོགས་སྐད་ཡྱི ག་གཞན་ནང་ཧ་
ལམ་ཁག་པྩོ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།  རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་ལེཎྡྲ་ནས་བརྒྱྱུ ད་པའྱི་ལེགས་
བཤད་ད་ེདག་གཙྩོ ་བ ྩོ་ཚད་མའྱི་ལམ་ནས་རྒྱྱུ ་མཚན་
བཀྩོད་ད་ེདཔྱད་པ་གཙྩོ་བ ྩོར་བྱདེ་པ་མ་གཏྩོགས་ལུང་
ཙམ་གྱི་རསེ་སུ་འབངས་ནས་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་མྱིན་སབས་ཚན་
རྱིག་པའྱི་ལངས་ཕྩོགས་དང་ཧ་ཅང་མཐུན་པ ྩོ་ཡྩོད། 
དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་ནང་མྱིའྱི་བསམ་བླ ྩོར་རེ་ད ྩོགས་
སྩོགས་རྣམ་རྟ ྩོག་ར་ུའཛྱིངས་པ་ལ་བརྟནེ་ནས་སེམས་ཀྱི་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཡྩོད་པའྱི་སབྐས་འདྱིར།  རྒྱ་གར་
གནའ་རབས་སྩོལ་རྒྱྱུ ན་ལམ་ལུགས་ནང་དར་བའྱི་ཞྱི ་
གནས་དང་ལྷག་མཐྩོང་གྱི ་ཉམས་ལེན་སྐ ྩོར་དཔལ་ནཱ་
ལེཎདའྱི་གཞུང་ནས་རྒྱས་བཤད་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་གྱིས་
མྱི ་མཐུན་ཕྩོགས་ཀྱི་བླ ྩོ་ད་ེདག་ལ་གཉནེ་པ ྩོ་བསནེ་ནས་
སེམས་ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་ཡྩོང་རྒྱྱུར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐྩོགས་
ཡྩོད་པར་བརྟནེ་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་དསུ་དངེ་སབྐས་
སུའང་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡྩོད། རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ེདག་ལ་
བརྟནེ་ནས་ངྩོས་ཀྱིས་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་གཙྩོ་བ ྩོ་རྒྱ་
གར་རང་གྱི་ནང་ད་ུབསྐར་གསྩོ་ཡྩོང་ཐབས་ཆེད་འབད་
བརྩོན་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  རྒྱ་གར་ནང་གནའ་དངེ་ཤེས་
ཡྩོན་ཟུང་འབལེ་ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་ངྩོས་ལ་
ཡྱིད་ཆེས་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་དྱི་
བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་མཛད་པ་བཅས།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་གསར་ལས་ཁང་གྱི་ལྩོ་
འཁྩོར་དསུ་ཆེན་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩།༣༠ ཙམ་ལ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེྱི་ཀང་ར་རྩོང་ད་ུརྟནེ་གཞྱི ་བྱས་པའྱི་ཧྱི་མཱ་ཅལ་ཨ་
བྷྱི་ཨ་བྷྱི་ (himachal.abhiabhi) ཞསེ་པའྱི་ད་
ལྟ་ད་ལྟའྱི་གནས་ཚྱུལ་གང་བྱྱུང་བ་རྣམས་ཐད་ཀར་
རྒྱང་བསྱིང་ལས་ཁུངས་བཙྱུགས་ནས་ལྩོ ་གསུམ་
འཁྩོར་བའྱི་དསུ་ཆེན་མཛད་སྒ ྩོར་ཇྱི་ལྟར་གདན་ཞུའྱི་
གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་
པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་གྱིས་མཛད་སྒ ྩོར་དབུ་བཞུགས་མཛད། 
ད་ེཡང་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཁུལ་
དརེ་༸ཞབས་སྩོར་བཀའ་དྱིན་སྐྩོང་སབྐས་གསར་ཁང་
འགན་འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་བ་ྷལ་ཇྱི་ Balaji ལགས་ཀྱིས་
ཕབེས་བསུ་དང་འབལེ་གསར་ཁང་གྱི ་བཅར་འདྱི་ཞུ་
ཡུལ་ད་ུཆྱི བས་སྒྱུ ར་བསྐངས་ནས་བཅར་འདྱི་ཁག་
གཅྱིག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ།   ཐངེས་འདྱིའྱི་མཛད་
སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་གནད་ཡྩོད་མྱི ་སྣ་ཁག་
གཅྱིག་དང་། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་
སྱིད་སྐྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག  སྤྱི་འཐུས་ཚྩོགས་
གཞྩོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚྩོགས་མཆྩོག  བཀའ་
བླ ྩོན་ཁྲྱི་ཟུར་མཁས་དབང་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཟམ་གདྩོང་རྱིན་པ ྩོ་
ཆེ་མཆྩོག་སྩོགས་ཕབེས་ཡྩོད་པ་དང་། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྐུ་མགྲྩོན་རྣམ་
པ་དང་ལྷན་གསྩོལ་ཇ་བཞེས་ཏ ྩོག་གསྩོལ་གུྲབ་བསནུ་
འཁྱྱུག་ཙམ་བཞུགས་རེས་མཛད་སྒ ྩོ་དངྩོས་གཞྱིར་
ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།བཀུར་
འྩོས་ཆྩོས་གྲྩོགས་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམ་པ། ཐྩོག་མར་ངྩོས་ཀྱིས་
ད་ེརྱིང་གྱི་མཛད་སྒ ྩོ་གྩོ་སྒྱིག་ཞུ་མཁན་རྣམས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།  མཛད་སྒ ྩོ་འདྱིར་ང་ཚྩོ ་སརླ་ཡང་
མཉམ་འཛྩོམས་བྱྱུང་བ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། སྐ་ུ
མགྲྩོན་ཁྲྩོད་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ངྩོས་ཀྱི་གྲྩོགས་པྩོ་རྙྱིང་པ་ད་ེ
འད་འདགུ  ངྩོས་ལ་མཚྩོན་ན་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་

ཀྱི་སྩོལ་རྒྱྱུ ན་རྱིག་གནས་རསེ་འབང་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་
མ་ཟད།  དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་དར་བའྱི་ལེགས་བཤད་
ད་ེདག་ཉམས་ལེན་བྱདེ་མཁན་རྒྱ་གར་གྱི་སླ ྩོབ་མ་ཞྱིག་
ཀང་ཡྱི ན།  ལྩོ་རྒྱྱུ ས་ཐྩོག་ནས་རྒྱ་གར་ང་ཚྩོའྱི་དགེ་
རྒན་དང་ང་ཚྩོ་རྒྱ་གར་གྱི་དག་ེཕུག་ཆགས་ཡྩོད།  ང་
ཚྩོ ་ཚང་མ་བད་ེབ་འདྩོད་ཅྱིང་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདྩོད་པ་
གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན།  

དསུ་རབས་ ༢༠ འགྩོ་ས ྩོད་དང་སདྨ་ཆའྱི་སབྐས་འཛམ་
གླྱིང་དམག་ཆེན་དང་པ ྩོ་དང་གཉྱིས་པ་བྱྱུང་བ་རེད།  
སབྐས་དརེ་མྱི ་གསྩོད་ཁྲག་སྦྩོར་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་བྱྱུང་
བར་བརྟནེ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་དཀའ་ངལ་དང་
རྙ ྩོག་ད་ཧ་ཅང་བཟྩོས་ཡྩོད།  ངྩོས་རང་ཡུ་རྩོབ་སྤྱི་
མཐུན་ཚྩོགས་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ European Union 
ལ་ྟབུར་ཡྱི ་རང་བྱདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡུ་རྩོབ་སྤྱི་མཐུན་
ཚྩོགས་པ་བཙྱུགས་པར་བརྟནེ་ཡུ་རྩོབ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ཕན་ཚྱུན་དམག་རྒྱག་རྒྱྱུ ་མཚམས་འཇྩོག་བྱྱུང་ཐུབ་ཡྩོད།  
ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༠  ནང་ངྩོས་ཀྱི་ཚད་རལུ་དངྩོས་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ Quantum Physics སླ ྩོབ་ས ྩོན་

པ་འཇར་མན་མྱི ་རྱིགས་སྐ་ུཞབས་ཝྩོན་ཝྱི་ཛེ་ཀར་ Carl 
Friedrich von Weizsäcker  ལགས་དང་ངྩོས་རང་
གཉྱིས་གླངེ་མྩོལ་ཞྱིག་གྱི ་སྐབས་སུ་ཁྩོང་གྱིས་འདྱི་ལྟར་
བརྩོད་བྱྱུང་།  ཁྩོང་རང་ན་གཞྩོན་ཡྱིན་པའྱི་སབྐས་སུ་
ཧྥ་རན་སྱི ་དང་འཇར་མན་མྱི ་རྱིགས་དབར་ཕན་ཚྱུན་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་དགྲ་བ ྩོའྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་བཞྱིན་ཡྩོད་
པ་དང་།  འྩོན་ཀང་ད་ཆ་འད་ུཤེས་འཛྱིན་སངས་དརེ་
འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས་གཉནེ་ད་ུབརྱི་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་
བརྩོད་བྱྱུང་།

དངེ་སང་གཅན་གཟན་སག་དང་གླང་ཆེན་གྱིས་མྱི ་
གཅྱིག་བསད་འདུག་བརྩོད་སྐབས་ཧང་སང་སང་
བྱས་ནས་གསར་འགྱུར་ཆགས་ཀང་།  མྱིས་མྱི ་
བསད་པ་དརེ་སྤྱིར་བཏང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་བརྱི ་བཞྱིན་
ཡྩོ ད།  འགྲྩོ་བ་མྱི འྱི ་ལྷན་སྐེས་ཀྱི ་རང་བཞྱིན་ནྱི ་
བྱམས་བརེ་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་ཚན་རྱིག་པས་བརྟག་
དཔྱད་ཀྱི ་ལམ་ནས་ར་སྤྩོད་གསལ་པྩོ་ཐུབ་ཡྩོད།  
ཚན་རྱིག་པས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་ལརྟ་ན། རྒྱྱུན་ད་ུ
ཁྩོང་ཁྲྩོ་དང་ཞེ་སྡང་ལངས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ལུས་
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་རྱིགས་དང་བངླ་ཞབས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

ནས་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ཏུ་དང་
བངླ་ཞབས་ཞུ་སདླ་བཅར་བའྱི་མྱི ་གྲངས་ ༡༥ ལ་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
བཞུགས་སརྒ་ཕ ྩོ་བང་ད་ུམཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན། ང་ཚྩོ་བཙན་བྱྩོལ་བ་འད་འདའྱི་ནང་ནས་མྱི ་
འད་བ་ཆགས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། བཙན་བྱྩོལ་བ་ཚགས་
ཚྱུད་ཤྩོས་ཤྱིག་ཡྱིན།  ད་ེའད་ཡྩོང་བ་ད་ེམྱི ་མང་གྱིས་
སེམས་འཁུར་བླངས་ནས་འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་
ཅང་ཡག་པྩོ་རེད་འདགུ ཁྱདེ་ཚྩོ ་ལྟ་བུ་དང་བླང་ཐྩོག་
ནས་ལས་ཀ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད། 
བྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ལར་ཞནེ་མཚྩོན་བཞྱིན་ཡྩོད། ང་
ཚྩོས་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་དང་ཞེན་ཁྩོག་བྱས་ནས་ཕལ་
ཆེར་བརྩོད་ན་འགྲྱིག་མྱིན་མྱི ་ཤེས།  ཀླ ྩོ་པའྱི་བཟྩོ་འད་
ད་ེའད་མ་རེད།  བྩོད་མྱི ་རྱིགས་འདྱི་ཧ་ལས་པ་རེད་
འདགུ ཀདླ་པའང་ཧ་ལས་པ་རེད།  དངེ་དསུ་ཤེས་
ཡྩོན་ནང་བ ྩོད་སྐད་ཀྱི་མ་འདང་བ་ད་ེའད་ཡྩོང་སྱིད་
པ་མ་གཏྩོགས།གཞན་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲ་ལྩོ་རྒྱྱུ ས་ཐྩོག་ནས་དངྩོས་གནས་མཁས་པའྱི་བསྱི་
གནས་ཤྱིག་རེད།  ནཱ་ལེནྡྲའྱི་གཞུང་ད་ེདག་འགྲལེ་

བཤད་རྒྱག་རྒྱྱུ ར་བ ྩོད་སྐད་ད་ེཡག་ཤྩོས་རེད་འདུག 
དརེ་བརྟནེ་བ ྩོད་སྐད་ཀྱི་ཚྱི ག་ཇྱི་ཙམ་འབལེ་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་
དང་། ལགྷ་པར་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་ཚད་མ་
རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ལ་བ ྩོད་སདྐ་ཧ་ལས་
པའྱི་ཕྱུག་པ ྩོ་རེད་འདགུ དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོས་མྱི ་རྱིགས་
ཀྱི་ཞནེ་ཁྩོག་བྱདེ་ཆྩོག་པ་ཞྱིག་ཀང་རེད་འདགུ  ངྩོས་
ཀྱིས་དངེ་དསུ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་སྐ ྩོར་གང་ཡང་སྦངས་མེད། 
ཨྱི ན་ཇྱི་ཐབེས་ཆག་ཅྱིག་ཤེས་ཀྱི་ཡྩོད།  ཨྱི ན་སདྐ་
ཐྩོག་མ་འགྩོ་འཛུགས་རྒྱྱུ ་དའེང་ཕྱི་ལྩོ་  ༡༩༤༧ ལྩོ་
ཙམ་ནས་འགྩོ་བཙྱུགས་པ་ཡྱིན། ད་དངུ་ཡང་ཡག་
པྩོ་ཤེས་ཀྱི་མེད།  བསམ་བླ ྩོ་གཅྱིག་གཏྩོང་སབྐས་
ངྩོས་ཀྱིས་ཨྱི ན་སདྐ་ཤེས་དགྩོས་པ་གང་ཡང་མྱི ་འདགུ་
བསམ་པ་དན་གྱི་འདགུ ཐབེས་ཆག་ཅྱིག་ནྱི་ཤེས་ཀྱི་
ཡྩོད།  ངྩོ་ཐྩོག་ཤེས་དགྩོས་པ་ད་ེང་ཚྩོའྱི་བ ྩོད་པའྱི་ཡྱི ་
གའེྱི་ནང་ཡྩོད་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་པ་དང་། ད་ེ
བཞྱིན་དངྩོས་ཁམས་རྱིག་པ་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ཧ་ལས་པའྱི་
གཏྱིང་ཟབ་པ ྩོ་འདགུ  དརེ་བརྟནེ། ཚན་རྱིག་པ་ད་ེ
འད་དང་ཐུག་སྐབས་ངྩོས་ཀྱིས་ཞབས་འདནེ་ར་བ་
ནས་ཞུ་གྱི ་མེད། ངྩོས་ཀྱིས་གྲྲྭ་ཆས་གྩོན་པར་བརྟནེ་
སབྐས་རེ་གྲྲྭ་པ་ལྐུགས་པ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཡྩོང་
སྱིད། གལ་སྱིད་བྱྱུང་བ་ཡྱིན་ན་མཇུག་དརེ་ཚང་མ་
ཧ་ལས་ནས་སྡ ྩོད་རྒྱྱུ ་རེད། ཅསེ་ཞལ་ཤྩོབ་དང་སྦྲགས་
ཐུགས་དགེས་ཚྩོར་ཆེན་པ ྩོས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ 
ཇྱི་སྱིད་ང་ཚྩོ་བཙན་བྱྩོལ་ལ་ཡྩོད་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་
ཚགས་ཚྱུད་ངང་གནས་ཐུབ་པ་ད་ེསྱིད་ད་ུརང་དབང་
ལུང་པའྱི་ནང་ཡྩོད་པའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་ད་ེདག་འཛྱིན་
ཐུབ་བཞྱིན་ཡྩོད། སྤྱི་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཚགས་
ཚྱུད་པ ྩོ་ཞྱིག་མ་བྱྱུང་ན་ཁག་པྩོ་ཡྩོད། ཧུར་ཐག་གྱིས་
ཤྩོག ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་སྐ་ུཔར་ལནྷ་སྒྩོན་མཛད་
འདགུ་པ་བཅས།

ཟུངས་མ་ལག་ immune systems ཉམས་རུྒད་ད་ུ
འགྲྩོ་ངསེ་ཡྱི ན་པར་ཤྩོད་ཀྱི་འདགུ  བྱམས་བརེ་ལྡན་
པའྱི་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ན་ཚེ་རྱིང་པ ྩོ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ར་ཕན་ཐྩོགས་
ཡྩོད།  གཙྩོ་བ ྩོ་སེམས་ནང་ཞྱི་བད་ེདགྩོས་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེ་
ཞྱིང་།  དཔལ་འབྱྩོར་ལྩོངས་སྤྩོད་དང་།  དབང་
ཤུགས་ཆེ་ཡང་རང་རྒྱྱུད་ལ་བར་ེསེམས་མེད་ན་སེམས་
སྐྱིད་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་ཐབས་མེད།  ངྩོས་རང་ལ་ཐྩོག་མར་
བྱམས་སྙྱིང་རེ་སླ ྩོབ་ས ྩོན་གནང་མཁན་ངྩོས་ཀྱི་ཨ་མ་
ལགས་ཡྱིན། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།  ཆྱུ་
ཚྩོད་ ༡༡།༣༠ ཙམ་ལ་མཛད་སྒ ྩོ་ལེགས་པར་གུྲབ་ས་ེ
བཞུགས་སྒར་ཕ ྩོ་བང་ད་ུཆྱི བས་༸ཞལ་སྒྱུ ར་ཡྩོད་པ་
བཅས།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ རེས་
གཟའ་ཟླ་བའྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཙམ་ལ་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་བ ྩོད་མྱི འྱི་ཁྱད་ལས་དང་བླང་ཞབས་ཞུ་
ཚན་པ་ tibetcorps བརྒྱྱུད་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་རྱིགས་གཞྩོན་སྐསེ་སྩོགས་ལ་
སྤྩོད་འཇུག་ཆེན་མྩོའྱི་བཀའ་ཆྩོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །ར་ས་ནང་ཆྩོས་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱིས་ཇྱི་
ལྟར་སྔ ྩོན་ནས་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལྟར་བཀའ་
བཞསེ་བཟང་པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་ཐྩོབ་ས་ེཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ 
༦ ཚེས་ ༦ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་བཞུགས་སརྒ་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་
ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུཉྱིན་གྲངས་གསུམ་རྱིང་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
བ ྩོད་རྱིགས་གཞྩོན་སྐསེ་རྣམས་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་སེར་
སྐ་མྱི ་མང་དང་། ཉ་ེའཁྩོར་བ ྩོད་པའྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་གྱི་
འགན་འཛྱིན་དང་སླ ྩོབ་སྤྱི། དག་ེལས་སླ ྩོབ་ཕུག རྒྱ་གར་
ནང་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཏུ་འགྲྱིམ་བཞྱིན་པའྱི་བ ྩོད་པའྱི་སླ ྩོབ་ཕུག 
ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ ༦༤ ནས་ཕབེས་པའྱི་
ཆྩོས་ཞུ་བ་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་ ༩༠༠༠ ལགྷ་ལ་རྒྱལ་
སས་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱི ་བ་ལྷས་མཛད་པའྱི་བྱང་ཆྱུབ་སེམས་
དཔའྱི་སྤྩོད་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་བཀའ་ཆྩོས་དབུ་འཛུགས་
མཛད།  བཀའ་ཆྩོས་སྤྱི་ཚྩོགས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་ཐད་
གཏྩོང་ཞུས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་སདྐ་དང་ཧྱིན་སདྐ། ཨྱི ན་
སདྐ། ཉྱི་ཧ ྩོང་སདྐ། ཀྩོ་རྱི ་ཡ།  ཝྱི་ཏྱི་ནམ་བཅས་
རྒྱལ་ཁབ་བདནུ་གྱི་སྐད་ཐྩོག་གསུང་སྒྱུར་ཞུས་འདགུ 
ད་ེཉྱིན་ཐྩོག་མར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་བཞུགས་
སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ྩོ་བང་ནས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་
ལག་ཁང་ད་ུཆྱི བས་བསྒྱུ ར་གྱིས་མྱི ་འཇྱིགས་གདྩོང་
ལསྔ་བཏགེས་པའྱི་ཁྲྱི་འཕང་མཐྩོན་པ ྩོར་༸ཞབས་སྩོར་
འཁྩོད་མཚམས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། འདས་པའྱི་
ལྩོ ་ཁ་ཤས་རྱིང་ནས་སླ ྩོབ་ཕུག་ཚྩོ ་གཙྩོ ་བ ྩོར་དམྱིགས་
ནས་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་གཞན་ཁག་ནང་སྐྩོད་བཞྱིན་པའྱི་སླ ྩོབ་ཕུག་
རྣམས་ཀྱི་གུང་གསེང་དང་སབས་བསནུ་འདྱིར་ཡྩོང་གྱི་
ཡྩོད། ཆེད་ད་ུབྱ་བའྱི་གདལུ་བྱ་གཙྩོ་བ ྩོ་ནྱི་བ ྩོད་རྱིགས་
སླ ྩོབ་ཕུག་ཕ ྩོ་མྩོ་ཚྩོ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ཆགས་ཡྩོད། ད་ེདང་
ཆབས་ཅྱིག་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཐའྱི་ལེནྜྱི་ Thailand ནས་
དག་ེའདནུ་པ་གང་འཚམ་ཕབེས་འདགུ ང་ཚྩོ་ལྩོ་རྒྱྱུས་
ཐྩོག་ནས་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་མངྩོན་པར་
རྩོགས་པ་སངས་རྒྱས་ནས་བཀའ་དང་པ ྩོ་བདནེ་བཞྱིའྱི་

ཆྩོས་འཁྩོར་ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སྱིར་གསུངས་ནས་པཱ་ལྱིའྱི་
ཆྩོས་བརྒྱྱུད་དང་ལེགས་སྦར་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་བཅས་ཚང་
མའྱི་རྨང་གཞྱི་ལ་ྟབུ་ནྱི། བདནེ་བཞྱི་མྱི ་རྟག་སྩོགས་བཅྱུ་
དུག་གྱི་ལམ་འདྱིའྱི་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད།  ད་ེ
ནས་ཆྩོས་འཁྩོར་གཉྱིས་པ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདྩོ་ད་ེདག་བྱ་
རྒྩོད་ཕུང་པ ྩོ་རྱིར་གསུང་པ་འདྱི་ལེགས་སྦར་གཞུང་ནང་
ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐྩོག་ནས་འཕགས་པ་གནས་
བརྟན་སྡ་ེཔ་པཱ་ལྱིའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་འཛྱིན་མཁན་རྣམ་པ་ཚྩོ་
བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་དགེ་ཕུག་བསབླ་པ་རྒན་པ་ཆགས་
ཡྩོད་སབས། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ཚང་མར་གུས་འདདུ་ཞུ་གྱི་
ཡྩོད།འདལུ་བའྱི་ཉམས་ལེན་སྡ་ེཔ་ཐ་དད་ཡྱི ན་སབས་
སྩོ་སྩོ་ཐར་པའྱི་མདྩོ་འདྱི་ཁྩོ་རང་ཚྩོ ་པཱ་ལྱིའྱི་སྐད་ཐྩོག་
སྩོ་སྩོ་ཐར་པའྱི་༼པྲ་ཏྱི་མྩོཀ་ཤཱ་སཱུཏྲ།༽མདྩོ་འདྱི་པཱ་ལྱིའྱི་
སདྐ་ཐྩོག་གསུང་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད། བྩོད་གངས་ཅན་གྱི་
ལྗ ྩོངས་ལ་པྲ་ཏྱི་མྩོཀ་ཤཱའྱི་ར་བ་ Prati Moksha Su-

tra སྩོ་ཐར་མདྩོ་ཡྱི ་ར་བ་འདྱི་ལེགས་སྦར་སདྐ་ནང་
ཡྩོད་པ་དང་འགྲལེ་བ་གཙྩོ་བ ྩོ་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཡྩོན་ཏན་འྩོད་
ཀྱིས་མཛད་པ་ད་ེདག་ལེགས་སྦར་གྱི་གཞུང་ནང་ཡྩོད་
པ་རེད།  སྡ་ེཔ་ཐ་དད་བྱས་ནས་ལྟུང་བའྱི་གྲངས་མང་

ཉུང་ལ་ཕན་བུ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་པ་རེད། གང་ལརྟ་གཙྩོ་
ཆེ་ཤྩོས་ཕམ་པ་བཞྱི། ལགྷ་མ་བཅྱུ་གསུམ། སངྤ་ལྟུང་
སུམ་ཅྱུ། འབའ་ཞྱིག་པ་དགུ་ཅྱུ། ༼པཱ་ལྱིའྱི་གཞུང་ནང་
འབའ་ཞྱི་པ་དགུ་ཅྱུ་གྩོ་གཉྱིས་གསུངས་ཡྩོད། ༽ སྩོར་
བཤགས་བཞྱི། ལེགས་སྦར་གཞུང་ནང་ཉསེ་བྱས་བརྒྱ་
དང་བཅྱུ་གཉྱིས་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། པཱ་ལྱིའྱི་གཞུང་ནང་ཕལ་
ཆེར་བདནུ་ཅྱུ་ད ྩོན་ལ་ྔཙམ་ཡྱིན་པ་ཡྩོད། འདྱི་དག་ཞ་ེ
ས་མ་ཞུས་ན་ཆྱུང་ཙག་གྱི་ཞྱིབ་པ ྩོ་ཡྩོད་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་
རེད་འདགུ དཔརེ་ན། པ་ལྱིའྱི་གཞུང་ནང་ལ་ཤམ་
ཐབས་ཟུླམ་པ ྩོར་བགྩོ་པར་བྱའྩོ་ཞེས་ཕལ་ཆེར་ཚྱི ག་
གཅྱིག་རེད། ཉསེ་བྱས་བགྲང་ཡྩོང་དསུ་ཤམ་ཐབས་ལ་
བསན་པ་གཅྱིག ལེགས་སྦར་གཞུང་ལ། ཤམ་ཐབས་
ལ་བསན་རྣམ་བདནུ་དང་།། ས ྩོད་གཡྩོག་ལ་ཡང་རྣམ་
གསུམ་དང་།། ཞསེ་གསུངས་ནས་ཤམ་ཐབས་ལ་བདནུ་
དང་། བདནུ་ད་ེཤམ་ཐབས་ཧ་ཅང་རངེས་པ་མ་ཡྱིན་པ་
དང་། ཧ་ཅང་འཇྩོང་བ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཏ་ལའྱི་ལྩོ་མ་
ལརྟ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། སུྦྲལ་མགྩོའྱི་གདངེས་ཀ་ལརྟ་མ་
ཡྱིན་པ། འབུའྱི་ཕུར་མ་ལརྟ་མ་ཡྱིན་པ་ཞསེ་སྩོགས་རྣམ་
པ་བདནུ་ཤྩོད་ཀྱི་འདགུ ད་ེཚྩོ་ཆྱུང་ཙག་རེད། གཙྩོ་ཆེ་
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བ་ཕམ་པ་དང་ལགྷ་མ་སྩོགས་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། 
གང་ལརྟ་འདལུ་བའྱི་ཉམས་ལེན་འདྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་
ཡུལ་གུྲ་ཚང་མའྱི་ནང་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ ཤེར་ཕྱིན་གྱི་གཞུང་ད་ེ
དག་ཡྩོངས་གྲགས་སུ་ཐགེ་ཆེན་ཞེས་ཤྩོད་བཞྱིན་པའྱི་
ཡུལ་གུྲ་ཁག་ད་ེདག་ལ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི ་གཞུང་ད་ེདག་
གསུང་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།  འདལུ་བའྱི་གཞུང་ད་ེདག་
དངྩོས་གནས་བྱས་ན་ཚང་མར་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་རེད་འདགུ 
ད་ེརྱིང་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ད ྩོན་གཉརེ་ཆེན་པ ྩོ་བྱས་ནས་འདྱིར་
ཕབེས་པར་དམྱིགས་བསལ་དགའ་བསུ་ཡྩོད། ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞསེ་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། ངྩོས་ཀྱི་གྩོང་ད་ུཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་ཆྩོས་གྲྩོགས་རྒན་པ་ཆགས་ཡྩོད། དགའ་བསུ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡྱི ན།  པཱ་ལྱིའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་དང་ལེགས་སྦར་ཆྩོས་
བརྒྱྱུད་བར་སབྐས་ནས་འབལེ་བ་ཉུང་ཉུང་རེད། འབལེ་
བ་འདང་གྱི་མྱི ་འདགུ པཱ་ལྱིའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་འཛྱིན་པ་
གནང་མཁན་ཚྩོ་དང་ལེགས་སྦར་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་འཛྱིན་
པ་གནང་མཁན་ཚྩོའྱི་དབར་འབལེ་བ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུའགྲྩོ་
དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་རེད་འདགུ ང་ཚྩོས་པཱ་ལྱིའྱི་སདྐ་སླ ྩོབ་རྒྱྱུ ་
འབད་བརྩོན་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།ས་ྔམྩོ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༠ ནང་
འདྱི་ནས་བ ྩོད་པའྱི་དགེ་འདནུ་པ་ཁ་ཤས་ཐའྱི་ལེནྜྱི་ནང་
ཕྱིན་ནས་དགྩོན་པ་ཞྱིག་གྱི ་ནང་སྒྱིག་ཞུགས་བྱས་ནས་
འཕགས་པ་གནས་བརྟན་སྡ་ེཔའྱི་སྡ ྩོམ་རྒྱྱུ ན་གསར་པ་
བཞསེ། ད་ེལརྟ་ཕལ་ཆེར་མྱི ་བཞྱི་ལ་ྔཙམ་ཡྩོད་པ་ཡྩོད། 
ད་ེརསེ་མུ་མཐུད་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་མེད།  ཁ་སྔ ྩོན་ཐའྱི་ལེནྜྱི་མྱི ་
སྣ་ཁ་ཤས་དང་ཐུག་ནས་སྔ ྩོན་ལ་ཐའྱི་ལེནྜྱིའྱི་དག་ེའདནུ་
པ་གསུམ་ཙམ་ཚྱུར་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་དང་། འདྱི་ནས་ཕར་དག་ེ
འདནུ་པ་གསུམ་ཙམ་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་བྱས་ནས་ད་ེལརྟ་སྔ ྩོན་ལ་
ཕན་ཚྱུན་དཔ་ེཆ་བསབླ་པའྱི་ཐྩོག་ནས་འབལེ་བ་ཤུགས་
ཆེ་ར་ུགཏྩོང་རྒྱྱུའྱི་ལས་འགུལ་བསྐར་གསྩོ་བྱདེ་རྒྱྱུའྱི་སདྐ་
ཆ་བྱྱུང་། ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ ད་ེམྱིན་ཡུལ་
གུྲ་ཁག་མྱི ་འད་བ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ནས་མྱི ་སྣ་སླབེས་ཡྩོད། 
ནང་པའྱི་ཡུལ་གུྲ་རྒྱ་ནག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཕ་མེས་ནས་
ནང་པའྱི་རསེ་སུ་འགྲྩོ་མཁན་ཞྱིག་རེད། དའེྱི་ནང་ནས་
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་འཛྱིན་མཁན་ཆགས་ཡྩོད། 
རྒྱ་ནག་དང་འབལེ་ནས་ཝྱི་ཏྱི་ནམ་དང་། ཀྩོ་རྱི ་ཡ། ཉྱི་
ཧ ྩོང་ད་ེདག་ལེགས་སྦར་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་འཛྱི ན་མཁན་

གཅྱིག་པ་ཆགས་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་སྩོག་པ ྩོ་ཕལ་ཆེར་ཡྩོད་
ངྩོས་རེད། གང་ལརྟ་བ ྩོད་ལ་ཡྩོད་པའྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་
ཆྩོས་བརྒྱྱུད་འདྱི་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་འདགུ སྩོག་པ ྩོ་
རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཨུ་རུ་སུའྱི་ཁྩོངས་སུ་སྩོག་
རྱིགས་གང་ཙམ་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ཁྩོངས་ལ་
སྩོག་རྱིགས་གང་ཙམ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་ང་ཚྩོ་ཆྩོས་
བརྒྱྱུད་གཅྱིག་པ་རེད། ད་ེདག་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐྩོག་ནས་ཕ་མེས་
ནས་མར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་རསེ་སུ་འབང་མཁན་
ཆགས་ཡྩོད།

བར་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་འབལེ་ལམ་ Com-

munication ཤུགས་ཆེ་ར་ུཕྱིན་ནས་ད་ེའདའྱི་ཐྩོག་
ནས་ད་ེསྔ་ནང་ཆྩོས་དང་འབལེ་བ་མེད་པའྱི་ཡུལ་གུྲ་
ཁག་གྱི་ནང་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་སྐ ྩོར་ད ྩོ་སྣང་གསར་པ་
སླབེ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་འདགུ ད་ེརྱིང་འདྱིར་ད་ེས་ྔཕ་མེས་
ཐྩོག་ནས་ནང་པའྱི་ལུང་པ་འབལེ་བ་མེད་མཁན་མང་པྩོ་
ཞྱིག་འདྱིར་སླབེས་ཡྩོད། གང་ལརྟ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོ་ཕ་མེས་
ནས་ནང་པ་དང་འབལེ་བ་གང་ཡང་མེད་ནའང་སྩོ་སྩོ་
ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱདེ་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཐྩོག་ནས་དྩོ་སྣང་
བྱདེ་པའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་དང་། དའེྱི་ནང་ནས་
སངས་རྒྱས་པའྱི་ལྟ་གུྲབ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་ཕན་བུ་མྱི ་འད་
བ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། དརེ་ད ྩོ་སྣང་བྱདེ་མཁན་ཇ་ེམང་འགྲྩོ་
བཞྱིན་འདགུ སྤྱིར་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་
མང་པྩོ་ཡྩོད། རྒྱ་གར་ནས་བྱྱུང་བའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་གྲངས་
ཅན་པ་དང་། གཅརེ་བུ་བ་སྩོགས་མུ་སགེས་པ་ཁག་
མང་པྩོ་ཡྩོད། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་རྒྱ་གར་ནས་བྱྱུང་
བ་རེད།  ད་ེབཞྱིན་འཛམ་གླྱིང་དཀྱིལ་ཤར་ནས་འཛམ་
གླྱིང་ནང་གྱི་ཆྩོས་ལུགས་གཙྩོ་ཆེ་བ་ཡྱི ་ཤུ་དང་། ཇྱིའུ། 
ཁ་ཆེ་ད་ེཚྩོ་གྲས་ཕལ་ཆེར་འཛམ་གླྱིང་དཀྱིལ་ཤར་ནས་
ཡྩོང་བ་རེད་འདགུ ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ད་ེདག་ཚང་མ་མྱི ་ལ་
ཕན་རླབས་པ་ཡྩོད་པ་ཤ་སག་རེད། ཆྩོས་བརྒྱྱུད་རང་གྱི་
ཐྩོག་ནས་བརྱི་བ་ཡྱིན་ན། བྱམས་བར་ེདགྩོས་རེད་ཅསེ་
ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མས་གསུང་གྱི་འདགུ འྩོན་ཀང་ཆྩོས་
བྱེད་མཁན་རང་ཉྱིད་ཆགས་སྡང་གྱི ་གཞན་དབང་ད་ུ
ཕྱིན་ནས་ང་ཚྩོའྱི་ཆྩོས་དང་ཁྩོ་པ་ཚྩོའྱི་ཆྩོས་ཞེས་ཆགས་
སངྡ་བྱདེ་རྒྱྱུའྱི་སངེ་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདགུ ར་
བའྱི་ཆྩོས་ལུགས་རང་གྱི་ཐྩོག་ནས་ཆྩོས་ལུགས་གཙྩོ་ཆེ་

བ་ཚང་མས་བྱམས་བར་ེགསུང་མཁན་གཅྱིག་པ་ཆགས་
ཀྱི་ཡྩོད། ཆྩོས་ལུགས་ཆྱུང་ངུ་ལ་ྷགསྩོལ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ལ་ྟབུ་
རྣམས་གནས་ཚྱུལ་ཐ་དད་རེད། གཞན་ལ་ྟགུྲབ་ཡྩོད་
པའྱི་ཆྩོས་ལུགས་གཙྩོ་ཆེ་བ་ཚང་མས་བྱམས་བར་ེབསབླ་
བྱ་གཙྩོ་བ ྩོ་གསུང་གྱི་འདགུ ད་ེདང་འབལེ་ནས་བཟྩོད་
པ། ཆྩོག་ཤེས། རང་ཁྲྱིམས་སུང་རྒྱྱུ ་ད་ེདག་ཆྩོས་ལུགས་
གཙྩོ་ཆེ་བ་ཚང་མའྱི་ནང་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད།

གང་ལྟར་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ཁག་ད་ེ
དག་གྱིས་འདས་པའྱི་ལྩོ་ས ྩོང་ཕག་གཉྱིས་ལྷག་རྱིང་མྱི ་
ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད། ད་ལ་ྟཡྱིན་ནའང་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཁག་
ད་ེདག་གྱི ་རསེ་སུ་འབང་མཁན་མྱི ་ས་ཡ་མང་པྩོ་ཡྩོད་
པ་རེད། འབྱྱུང་འགྱུར་མ་འྩོངས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆྩོས་
བརྒྱྱུ ད་ཁག་ད་ེདག་གྱིས་མུ་མཐུད་མྱི ་ལ་ཕན་ཐྩོགས་
ཡྩོང་ངསེ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོའྱི་ཆྩོས་ལུགས་དང་
ཁྩོ་པ་ཚྩོའྱི་ཆྩོས་ལུགས་ཟརེ་ནས་འཐནེ་ཁྱརེ་བྱདེ་རྒྱྱུ འྱི་
གཞྱི་ར་ཁྱྩོན་ནས་མྱི ་འདགུ ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མ་དངྩོས་
གནས་མཐུན་པ ྩོ་བྱདེ་དགྩོས། མཐུན་པ ྩོ་ཡྩོང་རྒྱྱུའྱི་ར་བ་
གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གུས་ཞབས་དགྩོས། དད་པ་དང་
གུས་པ་དབྱ་ེབ་འབྱདེ་དགྩོས། དད་པ་བྱདེ་ས་ནྱི་སྩོ་སྩོའྱི་
ཆྩོས་ལུགས་དང་གུས་པ་ནྱི་ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མར་བྱདེ་
དགྩོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད།  ད་ེལརྟ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་
སངེ་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ ྩོ་རེད། ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་ཡྩོང་གྱི་རེད་
དམ་ཞ་ེན། ཡྩོང་ཐུབ་ཀྱི་རེད། རྒྱ་གར་དཔ་ེམཚྩོན་ཡག་
ཤྩོས་རེད། འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་ཆྩོས་ལུགས་གཙྩོ་ཆེ་བ་
ཚང་མ་རྒྱ་གར་ནང་ཡྩོད།  རྒྱ་གར་ནང་ཆྩོས་ལུགས་
མཐུན་སྒྱིལ་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད་འདགུ རྒྱ་གར་ལུང་
པ་ཆེན་པ ྩོ་འདྱི་འདའྱི་ནང་ཆྩོས་ལུགས་འད་མྱིན་ད་ེདག་
འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་སབས། འཛམ་
གླྱིང་སྤྱི་ལ་ཡྱི ན་ནའང་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་ཡྩོང་
ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་རེད་འདགུ དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་
ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་ཞབས་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ཆྩོས་
ལུགས་ཚང་མས་མྱི ་ལ་ཕན་ཐྩོགས་བྱེད་མཁན་ཞྱིག་
དང་། བྱམས་བརའེྱི་བསབླ་བྱ་ས ྩོན་མཁན་གཅྱིག་གྱུར་
ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མར་རསེ་སུ་ཡྱི ་རང་
བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་མྱི ་རྱིགས་རྣམས་ལ་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༩ ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ 
༩ ཙམ་ལ་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་ཨ་རྱི་དང་། ཨྩོ ་གླྱིང་། ཡུ་རྩོབ། རྒྱ་གར་སྩོགས་ཕྱི་
རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ནས་ཡུལ་སྐ ྩོར་སྤྩོ་འཆམ་པ་ ༣༠༠༠ 
ཙམ་ལ་ཐྩོག་མར་སྐ་ུཔར་ལནྷ་སྒྩོན་མཛད་རསེ་ཐགེ་ཆེན་
ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི ་གསུང་རའྱི་ནང་བཀའ་
སླ ྩོབ་འཁྱྱུག་ཙམ་སྩལ་བསནུ་གཙྩོ་ཆེར་དྱི་བ་རྣམས་ལ་
བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། ཁྱདེ་རང་ཚྩོ ་ཕལ་ཆེ་བ་ཁ་སང་
ཁ་ཉྱིན་བཀའ་ཆྩོས་བྱདེ་སར་ཡྩོད་རེད། དརེ་བརྟནེ་
ངྩོས་ལ་ད་ེརྱིང་འདྱིར་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་
མེད། གཙྩོ་བ ྩོ་ཁྱདེ་རང་ཚྩོར་དྱི་བ་ཡྩོད་ན་ངྩོས་ཀྱིས་ལན་
རྒྱག་ཆྩོག  རྩོད་པ་བྱདེ་ནའང་འགྲྱིག  འྩོན་ཀང་ཨྱི ན་
སདྐ་དང་ཧྱིན་ཐྩོག་ནས་རྩོད་པ་བྱ་རྒྱྱུ ་སདྐ་ཀྱིས་འདང་རྒྱྱུ ་
མ་རེད་མ་གཏྩོགས་གཞན་ང་ཚྩོ ་ཕན་ཚྱུན་རྩོད་པ་བྱདེ་
ཆྩོག  དཔལ་ནཱ་ལེཎྡྲའྱིརྱིགས་ལམ་ཐྩོག་ནས་དཔྱད་
པ་བྱ་རྒྱྱུ ་ད་ེདག་ཧ་ལས་པ་རེད་འདགུ ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་རསེ་དྱི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ། སབྐས་དརེ་
མཇལ་བཅར་བ་རྣམས་ཀྱིས་དངེ་དསུ་སེམས་ཁམས་
རྱིག་པ་དང་ནང་ཆྩོས་ཟུང་འབལེ་ཡྩོང་ཐུབ་མྱིན་སྐ ྩོར་
དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན། སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་
རྣམ་གཞག་ཐྩོག་ནས་བརྩོད་ན་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
སྩོལ་རྒྱྱུ ན་ནང་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སེམས་ཁམས་རྱིག་
པའྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་འགྲྩོ་སངས་ད་ེདག་ཧ་ཅང་ཕྱུག་པ ྩོ་
འདགུ འྩོན་ཀང་བླ ྩོ་ཕམ་པ་ཞྱིག་ལ་དངེ་རབས་རྒྱ་གར་
སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ཧ་ཅང་ཉམས་ཆག་
སྩོང་ནས་དྩོ་སྣང་བྱདེ་མཁན་དཀྩོན་པ ྩོ་རེད་འདགུ དརེ་
བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་མགྩོན་
འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་དང་། དབྱྱིག་གཉནེ། ཕྩོགས་གངླ་
ཆྩོས་གྲགས། མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོ་ལ་སྩོགས་པའྱི་
ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ཉམས་པ་སླར་གསྩོ་ཡྩོང་ཐབས་
བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། དངེ་
དསུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་ད་ེདག་ཨྱི ན་ཇྱིས་

གཏན་ལ་ཕབ་ཅྱིང་། ཤེས་ཡྩོན་གྱི་དགྩོས་དམྱིགས་གཙྩོ་
བ ྩོ་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་མཐུན་རྐེན་ད ྩོན་གཉརེ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པ་
དང་། གལ་ཏ་ེརྒྱ་གར་རང་བཙན་ཐྩོབ་འཕལ་ཤེས་
ཡྩོན་ལམ་ལུགས་ནང་རྒྱ་གར་རང་གྱི་གནའ་བ ྩོའྱི་སེམས་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེདག་བཞག་ཐུབ་ཡྩོད་ཚེ་
མྱིའྱི་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་སངས་དང་མྱི ་ཚེའྱི་ནང་གྱི་བསམ་
བླ ྩོ་དང་འབལེ་བའྱི་དཀའ་ངལ་རྣམས་ལ་གདྩོང་ལེན་བྱ་
རྒྱྱུར་ཧ་ཅང་ཁྱད་པར་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོང་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད་བསམ་
པ་དན་བཞྱིན་ཡྩོད་ཀང་ད་ེལརྟ་བྱྱུང་མ་ཐུབ་པར་ཐུགས་
ཕམ་མཛད། ད་ེབཞྱིན་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་
གྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་དགྩོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་ཚྱུལ་དང་
། རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི ་རྱིགས། ཆྩོས་ལུགས་མྱི ་འད་བ་
ཡྩོད་པ་ད་ེདག་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པའྱི་གནས་སངས་ཡྱིན་པ་
ལས་གཞྱི་རའྱི་ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་
གྱུར་ཡྱིན་སབས། ལུས་སེམས་དང་སེམས་ཚྩོར་གང་
གྱི་ཆ་ནས་ང་ཚྩོ་ཚང་མས་བད་ེབ་འདྩོད་ཅྱིང་སྡགུ་བསལྔ་
མྱི ་འདྩོད་པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན་སྐ ྩོར་དང་། མགྩོན་པ ྩོ་
གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ཡུ་རྩོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚྩོགས་པའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ལ་ཡྱི ་རང་བསགྔས་བརྩོད་ཧ་ཅང་ཞུ་བཞྱིན་པ་
ནྱི། སྒྱིག་འཛུགས་ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་འཛམ་གླྱིང་དམག་
ཆེན་གཉྱིས་པའྱི་རསེ་ཡུ་རྩོབ་ནང་ལྩོ་ངྩོ་བཅྱུ་ཕག་མང་
པྩོའྱི་རྱིང་ཞྱི ་བད་ེའཆམ་མཐུན་བསུྐན་ཐུབ་པ་དང་། 
ད་ེསྔ་དམག་ཆེན་གཉྱིས་པའྱི་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི ་

རྱིགས་ཕན་ཚྱུན་དཔརེ་ན་ཨྱི ན་ཇྱི་དང་འཇར་མན། ཧྥ་
རན་སྱི ་སྩོགས་ཕན་ཚྱུན་དགྲ་ཟླར་བརྱི་བཞྱིན་ཡྩོད་ཀང་
རྱིམ་བཞྱིན་ཡུ་རྩོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚྩོགས་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་
སྩོགས་བཙྱུགས་པའྱི་ཉརེ་ལེན་ལ་བརྟནེ་ནས་ད་ཆ་མྱི ་
རྱིགས་ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གཉནེ་ད་ུབརྱི་
ནས་སྤྱི་ཚྩོགས་ཁྱྩོན་ཡྩོངས་སུ་ཞྱི ་བད་ེབརྟན་ལྷྱིང་ཐུབ་
པར་བརྟནེ། ད་ེས་ྔརྒྱ་གར་ནང་གྱི་ལས་འགུལ་བ་གྲགས་
ཅན་སྐ་ུཞབས་ཝྩོ་ན ྩོ་བ་ྷབ་ྷཝ་ེ Vinoba Bhave ཁྩོང་
གྱིས་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་ཁྱྩོན་དའུང་ཡུ་རྩོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚྩོགས་པ་
ལ་ྟབུའྱི་མཉམ་འབལེ་སྒྱིག་འཛུགས་༼ རྒྱ་གར་དང་པ་ཀྱི་
སྱི་ཐན། ཨཧྥ་ག་ྷནྱི་སྱི་ཐན། འབར་མ། ཤྱི་ལངྐ་སྩོགས་
༽ ཤྱིག་འཛུགས་རྒྱྱུའྱི་དགྩོངས་བཞསེ་གནང་ཡྩོད་པ་
དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བསགྔས་བརྩོད་མཛད་བཞྱིན་
ཡྩོད་པ་མ་ཟད། གལ་ཏ་ེད་ེལརྟ་བྱྱུང་ཐུབ་ཡྩོད་ཚེ་ད་ལ་ྟ
ཨཧྥ་གྷ་ནྱི་སྱི ་ཐན་སྩོགས་ནང་དམག་འཁུྲག་གྱི ་དཀའ་
ངལ་འཕད་བཞྱིན་པ་ད་ེདག་ཕལ་ཆེར་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་མ་རེད་
ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་དང་པ་ཀྱི་སྱི་
ཐན་གཉྱིས་ཁ་བལ་བར་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་ངང་གནས་
ཐབས་ཆེད་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བླ ྩོན་ཆེས་ཐྩོག་མ་གནང་
རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་ད་ེམྩོ་མཧཱ་མཌ་ཨ་ལྱི ་ཇྱིན་ན་ Jinnah 
མཆྩོག་ལ་འབུལ་དགྩོས་པའྱི་དགྩོངས་འཆར་མེས་པ ྩོ་
དམ་པ་གྷན་དྷྱིས་བཏྩོན་ཡྩོད་ཀང་ད་ེམ་བྱྱུང་བ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་
སྩོགས་བཀའ་ལན་སྩལ།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཡུ་རྩོབ་ཏུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༡༡།༣༠ ཙམ་ལ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་བཞུགས་སྒར་ར་ས་
ནས་ཡུ་རྩོབ་ཏུ་མཛད་འཕྱིན་ཆེད་ཆྱིབས་སྒྱུར་མཛད་

སབྐས་དད་ལནྡ་མང་ཚྩོགས་རྣམས་ནས་ལག་ཏུ་དཀར་
གཙང་མཇལ་དར་ཐྩོགས་ཏ་ེཕབེས་སྐེལ་ཞུས་ཡྩོད། 
ད་ེཡང་མཛད་འཆར་ལརྟ་ན། ཟླ་འདྱིའྱི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ 
ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཡུ་རྩོབ་ཀྱི་ལྱི ་ཐུ་ནྱི་ཡཱ་ (Lithuania) 

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཝྱི་ལན་ནྱིའུ་སྱི ་ (Vilnius) གྲྩོང་ཁྱརེ་
ད་ུབད་ེསྐྱིད་ཀྱི་ཐབས་བྱྱུས་ (The Art of Happi-

ness) ཞསེ་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་མང་ཚྩོགས་ལ་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ དང་ 
༡༧ བཅས་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ལ་ཊྱི་ཝྱི་
ཡའྱི་བ ྩོད་སྐྩོབ་ཚྩོགས་པ་དང་། མྩོ་སྱི ་ཁྩོ་བ ྩོད་ཀྱི་ཐབེས་
ར། ར་ུསྩོག་བ ྩོད་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ཁང་བཅས་ནས་
གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ། ཡུ་རྩོབ་བྱང་བརྒྱྱུད་ལ་
ཊྱི་ཝ་ེཡའྱི་རྒྱལ་ས་རྱི་ག་ྷ Riga ནང་རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་
སྐ ྩོན་ཊྩོ་ Skonto ཚྩོགས་ཁང་ཆེན་མྩོའྱི་ནང་ར་ེཙྩོང་
ཁ་པ་ཆེན་པ ྩོས་མཛད་པའྱི་ལམ་རྱིམ་བསྡུས་ད ྩོན་དང་། 
རྟནེ་འབལེ་བས ྩོད་པ། ར ྩོ་ར་ེགཅྩོད་པ་བཅས་ཀྱི་བཀའ་
ཆྩོས་སྩལ་རྒྱྱུ ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོར་མྱི ་
མང་ལ་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་ཀྱི་རསེ་གནང་བཀའ་དྱིན་
སྩལ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ་པ་བཅས།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དགའ་བསུ་མཛད་པ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཌྩོ་ནལ་ཊམ་ Trump 
མཆྩོག་དང་། བྱང་ཀྩོ་རྱི ་ཡའྱི་འགྩོ་ཁྲྱིད་ཀྱིམ་ཇྩོང་ Kim 
Jong-Un གཉྱིས་སྱིང་པུར་ Singapore གྱི་གསྩོལ་
མགྲྩོན་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་མཇལ་འཕད་གནང་བ་བརྒྱྱུ ད་ཀྩོ་
རྱི ་ཡ་གླྱིང་ཕན་ཁྱྩོན་ད་ུརལུ་ཕན་མཚྩོན་ཆ་ར་མེད་བཟྩོ་
རྒྱྱུ འྱི་ཐད་དགྩོངས་བཞེས་གནང་བར་བྩོད་མྱིའྱི་བླ་ན་

མེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་དགའ་བསུ་ཞུས་གནང་མཛད་
དྩོན།

ཨ ་ རྱི ་ ད ང ་ བྱ ང ་ ཀྩོ ་ རྱི ་ ཡ འྱི ་
ད བུ ་ཁྲྱི ད ་ རྣམས ་གཉྱིས ་ཀྱི ས ་
ཀྩོ ་རྱི ་ཡ་གླྱིང ་ཕན་ཁྱྩོན་དུ་རུལ་
ཕ ན ་ མཚྩོ ན ་ ཆ ་ ར ་ མེ ད ་ བ ཟྩོ ་
རྒྱྱུ འྱི ་ ཕུགས་འདུན ་བཅངས་ཏེ་

ཕྩོགས་གཉྱིས་དབར་ཡུན་རྱིང་ལུས་པའྱི་མྱི ་མཐུན་
པའྱི་གནད་ད ྩོན་ད་ེདག་གྲྩོས་མྩོལ་བརྒྱྱུ ད་སེལ་ཐབས་
གནང་བར་ངྩོས་ཀྱིས་དགའ་བསུ ་ཞུ ་བཞྱིན་ཡྩོ ད། 
མྱི ་སྒརེ ་རམ་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚྱུན་དབར་མྱི ་མཐུན་
པའྱི་གནད་ད ྩོན་སེལ་རྒྱྱུ འྱི་ཐབས་ལམ་ཉག་གཅྱིག་ནྱི་

གྲྩོས་མྩོལ་གྱི ་ཐབས་ལམ་ཁྩོ་ན་ཡྱི ན་པར་ངྩོས་ཀྱིས་
ཡྱིད་ཆེས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  ངྩོས་རང་ལ་མཚྩོན་
ནའང་འཛམ་གླྱིང་ཁྱྩོན་དུ་དམག་འཐབ་སྤ ྩོང་ཞྱིང་
ལྷག་པར་རལུ་ཕན་མཚྩོན་ཆ་ར་མེད་བཟྩོ་རྒྱྱུ ར་ཆྩོད་
སེམས་བརྟན་པྩོས་ལས་འགུལ་སྤལེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱི ན་
སབས། ཐངེས་འདྱིར་ཀྩོ་རྱི ་ཡ་གླྱིང་ཕན་ནང་ཞྱི་བད་ེ
བརྟན་ལྷྱིང་རྒྱྱུ ན་སྐྩོང་ཆེད་དབུ་ཁྲྱིད་རྣམས་གཉྱིས་སྱིང་
པུར་ད་ུལྩོ ་རྒྱྱུ ས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་མཇལ་འཕད་
དེར་སྙྱིང ་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ ་བཞྱིན་ཡྩོ ད། 
ཐངེས་འདྱིར་དབུ་ཁྲྱིད་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱིས་གནང་ཕྩོགས་
དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེལ་
བརྟནེ་ནས་འཇྱིགས་སུ་རུང་བའྱི་རལུ་ཕན་མཚྩོན་ཆ་
ད་ེདག་འཛམ་གླྱིང་ཁྱྩོན་ད་ུམྱིང་གྱི ་ལྷག་མར་བཏང་ས་ེ
ཞྱི ་བདའེྱི་དཔལ་ཡྩོན་ལ་ཡུན་རྱིང་ལྩོངས་སུ་སྤྩོད་ཐུབ་
པའྱི་རེ་སྨ ྩོན་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ཞསེ་འཁྩོད་འདགུ་པ་བཅས། 



༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།17

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཡུ་རྩོབ་ཏུ་༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་
འཁྩོད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་
བ ྩོད་མྱིའྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཡུ་རྩོབ་གླྱིང་ཆེན་ནང་
གྱི་བལྷ་ཊྱིག་ Baltic མངའ་ཁུལ་ཡྱིན་པ་ལྱི ་ཐུ་ཝ་ེནྱི་
ཡའྱི་ Lithuania རྒྱལ་ས་ཝྱིལ་ན་སྱིར་ Vilnius 
༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་འདགུ

མགྩོན ་པ ྩོ་གང ་ཉྱིད ་མཆྩོག ་ཝྱི ལ ་ན ་སྱི ར ་གནམ་
ཐང་དུ་༸ཞབས་སྩོར་བདེ་བར་འཁྩོད་སྐབས་རྒྱ་
གར་གཞུང་ཚབ་པ་སྐུ ་ཞབས་རཱཇེནྡྲ་ཀུ་མཱར་ཅྩོ་ད་ེ
རྱི་ Rajinder Kumar Chaudhary མཆྩོག་
དང ་ ། བྩོད ་ཁང ་འགན ་འཛྱི ན ་སྐུ ་ཞབས ་ཝྱི ་ད ུ་
ན་སྱི་ Vytis Vidunas ལགས་སྩོགས་ཀྱིས་
ཕ ེབས ་ བ སུའྱི ་ སྣ ེ་ ལེ ན ་ གཟབ ་རྒྱས ་ ཞུས ་ འདུག 
ད་ེཡང་ཁུལ་དརེ་རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་གཞུང་འབལེ་མྱིན་
པའྱི་ཚྩོགས་པ་བ ྩོད་ཁང་ནས་ཇྱི་ལརྟ་གདན་ཞུའྱི་གསྩོལ་
འདབེས་ཞུ་ད ྩོན་ལྟར་བཀའ་བཞེས་བཟང་པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་
ཐྩོབ་ས་ེམགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ 
ནས་ཉྱིན་གྲངས་གསུམ་རྱིང་ཁུལ་དརེ་ཆྩོས་ཕྩོགས་
ཀྱི་མཛད་འཕྱིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐང་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་དང་། 
མཛད་འཕྱིན་གྱི་ཐྩོག་མར་ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་
བཞུགས་གནས་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ད་ུགསར་འགྩོད་
ལནྷ་ཚྩོགས་ཤྱིག་བསྐང་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་དང་། ཐངེས་
འདྱིར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཡུལ་དརེ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་
ཐངེས་བཞྱི་པ་ཆགས་འདགུ 

ཆྱིབས་སྒྱུར་ཐྩོག་མ་ཕྱི་ལྩོ་  ༡༩༩༡ ལྩོར་བསྐངས་རསེ་
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༡ དང་། ༢༠༡༣ བཅས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་པར་བརྟནེ་ཐངེས་འདྱིར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་
ཐངེས་བཞྱི་པ་ཆགས་འདགུ  ཨ༿ྱིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་
ཁང་ནས་ཆྱིབས་སྒྱུར་དང་འབལེ་བའྱི་གསར་འགྩོད་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ་ལརྟ་ན།  ཐངེས་འདྱིར་༸གྩོང་
ས་མཆྩོག་ལྱི ་ཐུ་ཝེ་ནྱི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་༸ཞབས་སྩོར་

འཁྩོད་པ་ནྱི་ཡུལ་ད་ེཉྱིད་རང་བཙན་ཐྩོབ་ནས་ལྩོ་ངྩོ་བརྒྱ་
ཐམ་པ་འཁྩོར་བའྱི་དསུ་ཆེན་སུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་སྐབས་
དང་འཁལེ་ཡྩོད་འདགུ

གསར་འགྩོད་ལྷན་ཚྩོགས་བསྐངས་ཟྱིན་མཚམས་
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་རྒྱལ་སའྱི་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ University of 

Vilnius ནང་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐང་ནས་དག་ེལས་སླ ྩོབ་
ཕུག་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་མང་ཚྩོགས་བཅས་ལ། དངེ་
དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་ནང་མྱིའྱི་རྱིན་ཐང་། ཞསེ་
པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་དང་དྱི་བ་རྣམས་ལ་
བཀའ་ལན་སྩལ་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་འདགུ་པ་དང་། 
ད་ེརསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་བ ྩོད་ཀྱི་ས་ཚྱིགས་ Ti-

bet Square ཞསེ་པ་དརེ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྱིན་
བསྐང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དརེ་རང་བཙན་ཐྩོབ་ནས་ལྩོ ་
ངྩོ་བརྒྱ་འཁྩོར་བའྱི་དསུ་དན་མཛད་སྒ ྩོའྱི་རྟནེ་འབལེ་
མཚྩོན་ཆེད་ཤྱིང་སྣ་འདབེས་འཛུགས་མཛད་རྒྱྱུ ་དང་། 
ས་ཚྱིགས་ད་ེནྱི་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ནང་ཝྱིལ་ན་
སྱི་གྲྩོང་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐ་ུཞབས་ Mr Remigijus 

Šimašius མཆྩོག་གྱིས་དབུ་འབྱདེ་གནང་ཡྩོད་འདགུ 
 ཕྩོགས ་མཚྱུ ངས ་ ཡུལ ་ད ེའྱི ་རྩོམ ་པ ་པ ྩོ་གྲགས ་

ཅན་དང་།  བྩོད་ད ྩོན་སྐ ྩོར་དབེ་འགའ་ཤས་འབྱི་
མྱྩོང་མཁན་སྐ་ུཞབས་ཨུར་ག་ྷཨྱི ་ཝ་ན ྩོ་སྱི ་ཀཌེ་ Ju-

rga Ivanauskaite དམ་པ་ཁྩོང་གྱིས་ཕྩོགས་
སྒྱིག་གནང་བའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་པར་རྱིས་འགྲམེས་ས ྩོན།   
༼བྩོད། དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སངས་གཞན་ཞྱིག༽  

Tibet – A Different Reality ཞསེ་པ་དརེ་
ཆྱིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྱིན་བསྐང་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་དང་། 
 ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོར་ཡུལ་དའེྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་
བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་ཚྩོགས་པའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་
རྣམས་དང་བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་བ་རྣམས་ཀྱིས་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་མཇལ་བཅར་ཞུ་རྒྱྱུ ་
མ་ཟད།  ད་ེཉྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་མང་ཚྩོགས་
ལ།  བད་ེསྐྱིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ། ཞསེ་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་
ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རྒྱྱུ ་དང་།  ད་ེརསེ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གྩོ་
སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱི་ཚྩོགས་མྱི ་རྣམས་དང་ལནྷ་ཉྱིན་གུང་
ལགྗས་སྨྱིན་ལནྷ་བཞསེ་མཛད་རསེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་
ལ་ཏྱི་ཝྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ས་རྱི་གར་ Riga ཆྱིབས་༸ཞལ་
སྒྱུར་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ་པ་བཅས།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཁ་ེན་ཌའྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་
ཁ་ེན་ཌའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཨྩོ ་ཊ་ཝའྱི་ Parliament Hill 
ཞེས་པའྱི་ཚྩོགས་ཁང་ནང་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ཁ་ེན་ཌ་
གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་མཛད་སྒ ྩོ་ཞྱིག་
ཚྩོགས་སབྐས་བ ྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བརྙན་
འཕྱིན་བརྒྱྱུད་ཁ་ེན་ཌའྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུའྱི་གསུང་འཕྱིན་སྩལ་དྩོན། བར་ེབའྱི་ཁ་ེན་ཌའྱི་
སྤུན་མཆེད་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམས་ཀྱིས་གཙྩོས་དབུ་ཁྲྱིད་རྣམ་པར་
ཐྩོག་མར་འཚམས་འདྱི་དང་སྦྲགས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་
འདྩོད་བྱྱུང་། ཁ་ེན་ཌ་ནྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་ཐྩོག་ལྩོ་ངྩོ་བཅྱུ་ཕག་
མང་པྩོའྱི་རྱིང་ནས་རྒྱབ་སྐྩོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། བྩོད་མྱི ་སྐབས་བཅྩོལ་བ་ཕ ྩོན་ཆེ་
ཞྱིག་གཞྱིས་སྤ ྩོ་སདླ་ངྩོས་ལེན་གནང་ཡྩོད། ངྩོས་སྒརེ་
ལ་མཚྩོན་ནའང་ཡུལ་འདྱིས་ཆེ་བས ྩོད་མྱི ་སེར་གྱི་ཕག་
འཁྱརེ་གནང་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་སྙྱིང་ཐག་པ་
ནས་ཡྱི ་རང་བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

ཕྩོགས་མཚྱུངས་སྐབས་བཅྩོལ་བའྱི་གནས་སངས་འྩོག་

དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་མྱི ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ལ་ཁེ་ན་
ཌའྱི་གཞུང་གྱིས་དགའ་པ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་སྐབས་བཅྩོལ་
བར་ངྩོས་ལེན་གནང་ཐྩོག་མཐུན་འགྱུར་རྩོགས་རམ་
གནང་མུས་ཡྱི ན་པར་རསེ་སུ་ཡྱི ་རང་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
ངྩོ་མཚར་ལནྡ་པ་རེད། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་འཚྩོ་
བཞྱིན་པའྱི་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡྩོད་པ་རྣམས་
འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱུར་རེད། ཅསེ་ངྩོས་ཀྱིས་
དསུ་རྟག་ཏུ་ནན་བརྩོད་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ལགྷ་པར་ང་
ཚྩོ་སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་བརྟནེ་དགྩོས་པའྱི་སེམས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་
སབས། གཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་སབྐས་གཞན་གྱིས་
རྩོགས་པ་བྱདེ་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་འགན་ཡྩོད། རྒྱལ་
ཁབ་དང་ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་དབྱ་ེབ་མེད་པར་སུ་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕད་ཀང་རྩོགས་རམ་བྱདེ་དགྩོས་པ་མ་གཏྩོགས་
དརེ་སྣང་མེད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་བཟང་སྤྩོད་དང་འགལ་
བ་རེད།

ངྩོས་ཀྱིས་བསམ་པར་འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་ཆྩོས་ལུགས་
གཙྩོ་ཆེ་བ་ཕལ་མྩོ་ཆེ་དང་། ལགྷ་པར་རྒྱ་གར་ཧྱིན་
དའུྱི་ཆྩོས་ལུགས་ནང་གྱི ་འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོ་མྱི ་

འདྩོད་མཁན་གྱི་ཆྩོས་ལུགས་ད་ེདག་གྱིས་བྱམས་སྙྱིང་
ར་ེདང་ལས་བཟང་པ ྩོ་ནྱི་བད་ེསྐྱིད་ཀྱི་ར་བ་ཡྱི ན་པར་
ཁས་ལེན་བཞྱིན་ཡྩོད། འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོ་འདྩོད་
མཁན་གྱི་ཆྩོས་ལུགས་ལ་མཚྩོན་ནའང་ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་
དཀྩོན་མཆྩོག་གཅྱིག་གྱིས་བཟྩོས་པར་འདྩོད། དཔརེ་
ན་ཕ་གཅྱིག་གྱི་བུ་ལ་ྟབུ་རེད། འཛམ་གླྱིང་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་
འབུམ་བདནུ་ཡྩོད་པ་རྣམས་དྩོན་དངྩོས་སྤུན་མཆེད་ཕ ྩོ་
མྩོ་ལ་ྟབུ་རེད། ཚང་མ་འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོ་གཅྱིག་
གྱིས་བཀྩོད་པ་ཡྱིན་སབས་ཕ་གཅྱིག་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་
འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི ་ཆྩོས་ལུགས་གཙྩོ ་ཆེ་བ་ཚང་མས་
བྱམས་པ་དང་བར་ེབ། བཟྩོད་བསན། ཆྩོག་ཤེས་
སྩོགས་བཟང་པྩོའྱི་བསབླ་བྱ་གསུང་བཞྱིན་ཡྩོད། ཁ་ནས་
ས ྩོང་བཤད་ཙམ་མྱིན་པར་དངྩོས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕད་
བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་རྩོགས་པ་བྱས་ནས་དཀྩོན་མཆྩོག་གྱི་
བཀའ་བརྱི་དང་ལེན་ཞུ་དགྩོས། ཞསེ་ཞུ་འདྩོད་བྱྱུང་།

ཁེ་ན་ཌའྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་སླར་ཡང་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུ་འདྩོད་བྱྱུང་། ང་ཚྩོ་ནྱི་རྒྱལ་ཁབ་མེད་མཁན་གྱི་
སྐབས་བཅྩོལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། ང་ཚྩོ་གཞན་གྱི་བྱམས་
བརའེྱི་འྩོག་ནས་འཚྩོ་གནས་ཐུབ་བྱྱུང་། བྩོད་མྱི ་བཙན་
བྱྩོལ་བ་རྣམས་ལ་མཚྩོན་ན་མྱི ་ལྩོ་ ༦༠ ཙམ་རྱིང་ལམ་
ལྷ ྩོང་ཚགས་ཚྱུད་ངང་འཚྩོ ་གནས་བྱདེ་ཐུབ་རྒྱྱུར་ཁེ་ན་
ཌའྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་རྒྱབ་སྐྩོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་
བྱྱུང་། ཐུགས་ར་ེཆེ།
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༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་༸སྐ་ུགཟུགས་གསལ་ཐང་མྱིན་པའྱི་འཆལ་
གཏམ་སྤལེ་བ་ད་ེརྱིགས་ལ་གསན་འཇྩོག་ར་བ་ནས་མ་གནང་རྩོགས།

༄༅། །ཉ་ེཆར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི ་༸སྐུའྱི་འཕ ྩོད་བཞེས་བད་ེམྱི ན་གྱི ་
གཏམ་འཆལ་ཞྱིག་ད་རྒྱ་ག་གེ་མྩོ་ཞྱིག་གྱིས་སྤལེ་ཡྩོད་
སབས། འདྱི་ག་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསར་འགྩོད་
པས་༸སྐུའྱི་བ་ླསནྨ་པ་ཚེ་བརྟན་ར ྩོ་ར་ེལགས་ལ་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་མཆྩོག་གྱི ་༸སྐུའྱི ་འཕ ྩོད་
བཞེས་གནས་སངས་ཇྱི ་ཡྱི ན་སྐ ྩོར་བཅར་འདྱི་ཞུས་
པར་༸སྐུའྱི་བླ་སྨན་པ་ཚེ་བརྟན་ར ྩོ་ར་ེལགས་ཀྱིས་ལན་
འདབེས་གནང་དྩོན།

ཉ ་ེཆར་ད་རྒྱ་ཁག་གཅྱིག་ནང་སྤྱི ་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་༸སྐུའྱི་འཕ ྩོད་བཞེས་
ད་ེཉམ་དམའ་བ ྩོ་དང་ཛ་དག་པ ྩོ་ཡྱི ན་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་
ཞྱིག་ཐྩོན་ཡྩོད། གནས་ཚྱུལ་ད་ེབདནེ་པ་ར་བ་ནས་མ་
རེད། 

དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སངས་ད་ེའད་ར་བ་ནས་མྱིན།  སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་༸སྐུ་
གཟུགས་ཀྱི ་གནས་སངས་གང་འད་ཡྩོད་མེད་སྐ ྩོར་
ཁུངས་སྐལེ་ར་སྤྩོད་བྱདེ་དགྩོས་ཀྱི་ཨེ་ཡྩོད་ན་སྙམ།  
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཉ་ེ
ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ནས་ ༨ བར་བཞུགས་
སརྒ་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུགཞྩོན་
སྐསེ་ཚྩོར་གསུང་ཆྩོས་སྩལ་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ཚེས་ 
༡༠ ཉྱིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་
ཡྩོད། ད་ེནས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ལྡྱི་ལྱི ་ནས་ཡུ་
རྩོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལྱི ་ཐུ་ཝ་ེནྱི་ཡར་ Lithuania ཆྱིབས་
སྒྱུར་བསྐངས་ཡྩོད། ད་ེནས་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ནང་ལ་དགྭས་སུ་
ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐང་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ནང་
ཡུ་རྩོབ་ལ་བསྐར་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐང་རྒྱྱུ ་རེད། གལ་
ཏ་ེ༸སྐའུྱི་སྙུང་གཞྱི་ཛ་དག་པ ྩོ་ཡྩོད་ན། ཡུ་རྩོབ་རྒྱལ་
ཁབ་ཁག་དང་ལ་དྭགས་སྩོགས་ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་ར་བ་

ནས་གནང་མྱི ་ཐུབ། དརེ་བརྟནེ་ད་ལའྟྱི་ཆར་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་སྐ་ུགཟུགས་
ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་ཡྩོད། ད་ལྩོ་ལྩོ་འགྩོ་ལ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་༸སྐུའྱི་འཕ ྩོད་བཞེས་
བརྟག་དཔྱད་ཆ་ཚང་གནང་བ་རེད།  སབྐས་དརེ་སནྨ་
པས་༸སྐ་ུགཟུགས་ཀྱི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་
པ་སནྙ་སེང་ཞུས་ཡྩོད།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་སྨན་
ཁང་ལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐང་དགྩོས་པ་དང་། ཉྱིན་རེའྱི་
ཕག་ལས་གནང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་སྩོགས་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་མེད། དརེ་བརྟནེ་ད་ལའྟྱི་ཆར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་༸སྐ་ུགཟུགས་གསལ་

ཐང་ཡྱིན།  དརེ་བརྟནེ་ཚང་མ་ཐུགས་ལྷ ྩོད་ལྷ ྩོད་ངང་
བཞུགས་རྩོགས་གནང་། ཞསེ་གསུངས། 

༄༅། །ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཀི་བརྙན་འཕིན་ད་རྒྱའི་

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

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

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

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

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

བྱང་ཐྩོག་གཟྱིགས་པར་འཚལ། 
www.bod.asia
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་ནང་བཟང་
སྤྩོད་དགྩོས་གལ་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ལྱི ་
ཐུ་ཝྱི་ནྱི་ཡའྱི་ Lithuania རྒྱལ་ས་ཝྱིལ་ན་སྱི་ Vilni-

us ནང་རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཝྱིལ་ན་སྱི་གཙྱུག་ལག་སླ ྩོབ་
གཉརེ་ཁང་ University of Vilnius ད་ུསླ ྩོབ་ཕུག་
དང་མང་ཚྩོགས་ལ་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་
ནང་བཟང་སྤྩོད་སླ ྩོབ་གསྩོ་དགྩོས་གལ་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་ཡྩོད།

ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི ་སྔ་ད ྩོ་ཐྩོག་མར་བཞུགས་
གནས་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ད་ུ lrytas.tv channel 
ཞེས་པའྱི་བརྙན་འཕྱིན་གསར་འགྱུར་ཚན་པའྱི་གསར་
འགྩོད་པའྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ།  ད་ེཡང་གསར་
འགྩོད་པས་ལས་དྩོན་ཇྱི ་འད་ཞྱིག་ཐྩོག་ཐག་གཅྩོད་
མཛད་པ་ད་ེདག་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ངེས་པ་
ཇྱི་ལརྟ་རྙདེ་ཐུབ་བཞྱིན་འདགུ” ཅསེ་པར་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་མྱི ་ཚེའྱི་གནས་སངས་མགྩོ་རྙ ྩོག་ཚ་པ ྩོ་རེད། 
ངྩོས་ཀྱིས་ཀདླ་པ་བདེ་སྤྩོད་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། མྱིའྱི་ཀདླ་
པར་ནསུ་པ་ཧ་ཅང་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་ཆགས་སངྡ་གྱི་
གཞན་དབང་ད་ུམ་སྩོང་བ་དགྩོས། གནས་སངས་ཇྱི་
འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ངྩོ་གདྩོང་ཙམ་ལ་ཆ་མ་བཞག་པར་
ཕྩོགས་མང་པྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་ལ་ྟདགྩོས་པ་དང་།  དངྩོས་

ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་དང་བསནུ་ནས་འགྲྩོ་དགྩོས་པ་གལ་ཆེ།   
ད་ེའད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཐག་གཅྩོད་གང་འད་ཞྱིག་བྱས་
ཀང་ཚད་དང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་ཐུབ། གཙྩོ་བ ྩོ་མྱིའྱི་རྣམ་
དཔྱྩོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་བཀྩོལ་སྤྩོད་བྱདེ་དགྩོས།  སེམས་
ནང་རྱིམ་བཞྱིན་གདངེ་སྤ ྩོབས་སླབེས་སབྐས་བསམ་བླ ྩོའྱི་
ནསུ་ཤུགས་ཇ་ེཆེར་འགྲྩོ་ཐུབ། ” ཅསེ་བཀའ་ལན་
སྩལ་རསེ་གསར་འགྩོད་པ་མྱི ་གྲངས་ ༦༠ ཕབེས་པའྱི་
གསར་འགྩོད་ལྷན་ཚྩོགས་ཐྩོག་ཆྱིབས་སྒྱུ ར་བསྐངས་
ནས་གསར་འགྩོད་པ་ཚྩོར་འཚམས་འདྱི་དང་སྦྲགས་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།

“ངྩོས་རང་འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་ཐརེ་
འབུམ་བདུན་ཡྩོད་པའྱི་ཁྩོངས་ནས་མྱི ་གཅྱིག་ཡྱི ན་
བསམ་པ་དན་བཞྱིན་འདགུ ང་ཚྩོ་ཚང་མ་ལུས་དང་
སེམས་ཚྩོར་གང་གྱི་ཆ་ནས་འགྲྩོ་བ་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་
པ་མ་ཟད། ད་ཆ་ཚན་རྱིག་པས་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལམ་
ནས་མྱིའྱི་ལྷན་སྐསེ་རང་བཞྱིན་ནྱི་བྱམས་བརེ་ལྡན་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ར་འཕྩོད་གསལ་པྩོ་ཐུབ་ཡྩོད།  དརེ་བརྟནེ་
བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་རེ་བ་རྒྱག་ས་ཞྱིག་ཡྩོད།  ཉྱིན་རེའྱི་
འཚྩོ ་བའྱི་ཉམས་མྱྩོང་ཁྲྩོད་དའུང་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་
ཚྱུལ་ད་ེལྟར་ཡྱི ན་པ་ང་ཚྩོས་གསལ་རྟ ྩོགས་ཐུབ་བཞྱིན་
ཡྩོད། ཇྱི་ཙམ་གྱི་བྱམས་བརའེྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཡྩོད་པ་ད་ེཚྩོད་

ཀྱིས་ལུས་སེམས་བད་ེཞྱིང་སྐྱིད་པ་ཡྩོད།   དསུ་རྟག་
ཏུ་རུླང་ལངས་པའམ་འཇྱིགས་སྣང་བྱས་ནས་བསདྡ་པ་
ཡྱིན་ན་ལུས་ཟུངས་ཞན་པ ྩོ་ཆགས་རྒྱྱུ ་རེད།  ང་ཚྩོ་ཚང་
མ་བད་ེབ་འདྩོད་མཁན་དང་སྡགུ་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་མཁན་
ཡྱིན་པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་རེད།

འྩོན་ཀང་དངེ་སྐབས་ང་ཚྩོར་འཕད་བཞྱིན་པའྱི་དཀའ་
ངལ་མང་པྩོ་ཞྱིག་མྱིས་བཟྩོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་རེད། 
དརེ་བརྟནེ་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་རྒྱྱུ འྱི་ཐབས་ལམ་
ཐྩོག་ང་ཚྩོས་བསམ་བླ ྩོ་ད ྩོ་ནན་ཐྩོག་ནས་གཏྩོང་དགྩོས། 
ང་ཚྩོ ་ཆྱུང་བྱྱིས་པའྱི་སྐབས་སུ་བྱམས་བརེ་དང་མཛའ་
བརེའྱི་འད་ུཤེས་ཤུགས་ཆེ་ཡང་རྱིམ་བཞྱིན་ནར་སྩོན་
སབྐས་ང་ཚྩོ་དང་ཁྩོ་པ་ཚྩོ། ཞསེ་རང་དང་གཞན་དབར་
དབྱ་ེའབྱདེ་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཤུགས་ཆེ་ར་ུའགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད།

དངེ་དུས་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་ནང་གཙྩོ ་ཆེར་ཕྱི ་
དངྩོས་པ ྩོའྱི་མཐུན་རྐནེ་ཡར་རྒྱས་ཇྱི་ལརྟ་གཏྩོང་དགྩོས་
པའྱི་ཐྩོག་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་འགྲྩོ་བ་མ་གཏྩོགས་
ནང་གཤྱིས་རྒྱྱུ ད་དང་འབལེ་བའྱི་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་
ཐྩོག་བསམ་བླ ྩོ་ད་ེཙམ་གཏྩོང་གྱི་མེད།  ང་ཚྩོས་ལུས་
པ ྩོ་བད་ེཐང་ཆེད་ལུས་པ ྩོའྱི་འཕ ྩོད་བསནེ་གལ་ཆེར་རྱི་
བཞྱིན་པ་ལྟར་བསམ་བླ ྩོ་བད་ེཐང་ལ་དམྱི གས་ནས་
སེམས་ཁམས་འཕྩོད་བསནེ་ལའང་དྩོ་སྣང་ངེས་པར་
བྱདེ་དགྩོས།  བསམ་བླ ྩོ་བད་ེཐང་གྱི་སླ ྩོབ་གསྩོའྱི་སྐ ྩོར་
དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་ནང་འཇྩོག་ཐུབ་ཐབས་
བྱདེ་དགྩོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་འདགུ” ཅསེ་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ། 

ད་ེརེས་གསར་འགྩོད་པས་ཕ ྩོ་མྩོའྱི་ལས་འགན་ཐྩོག་
གཟྱིགས་ཚྱུལ་ཇྱི་འད་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་
སྩལ་དྩོན། “གདྩོད་མའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་གནས་སབྐས་
སུ་ལུས་ས ྩོབས་ཆེ་ཆྱུང་གཙྩོ་བ ྩོར་འཛྱིན་ནས་འགྩོ་ཁྲྱིད་
སུས་བྱས་མྱིན་ཐག་གཅྩོད་བྱདེ་དགྩོས་སབས་སྐསེ་པ་
ཚྩོས་འགྩོ་ཁྲྱིད་བྱ་རྒྱྱུའྱི་འགྲྩོ་སངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རེད།   



༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།21

འྩོན་ཀང་ད་ཆ་ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་ནས་ཕྩོ་མྩོ་འད་མཉམ་གྱི་
གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཟྱིན་སབས་འཛམ་གླྱིང་ཁྱྩོན་
ད་ུཕ ྩོ་མྩོ ་འད་མཉམ་གྱི་གནས་སངས་དརེ་གལ་ཆེར་
རྱི་བཞྱིན་ཡྩོད། ཕྩོ་མྩོ་དབྱ་ེའབྱདེ་ལ་ང་ཚྩོས་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་ངྩོ་རྒྩོལ་བྱདེ་དགྩོས། ཚན་རྱིག་པས་བརྟག་
དཔྱད་བྱེད་སྐབས་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མྱི ་བཟྩོད་
པའྱི་བསམ་བླ ྩོ་ད་ེསྐསེ་པ་ལས་བུད་མེད་ཚྩོར་ཤུགས་ཆེ་
བ་ཡྩོད་པ་བརྩོད་བཞྱིན་འདགུ  དརེ་བརྟནེ་བྱམས་བར་ེ
དང་མྱིའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་
རྒྱྱུའྱི་འགན་དའེང་བུད་མེད་ཚྩོར་ཆེ་བ་ཡྩོད།” ཅསེ་
སྩོགས་བཀའ་ལན་སྩལ་བསནུ་ཝྱིལ་ན་སྱི ་གཙྱུག་ལག་
སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་ University of Vilnius ད་ུཆྱིབས་
སྒྱུར་བསྐངས་ནས་མང་ཚྩོགས་ ༢༠༠༠ བརྒལ་བར་
དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་ནང་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་
སྤྩོད་རྱིན་ཐང་གྱི་སླ ྩོབ་གསྩོ་དགྩོས་གལ།” ཞསེ་པའྱི་
ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།

ད་ེཡང་སབྐས་དརེ་ཐྩོག་མར་བྩོད་ཁང་གྱི་འགན་འཛྱིན་
སྐ་ུཞབས་ཝྱི་ཏྱི་སྱི ་ཝྱི་ད་ུན་སྱི་ Prof. Vytis Vidu-

nas ལགས་ཀྱིས་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་ངྩོ་
སྤྩོད་ཞུས་རསེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན།  “འཛམ་གླྱིང་ནང་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབུམ་
བདནུ་ཡྩོད་པ་ཚང་མས་བད་ེབ་འདྩོད་ཅྱིང་སྡུག་བསལྔ་
མྱི ་འདྩོད་པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་རེད། ཆྩོས་ལུགས་
གཙྩོ་ཆེ་ཚང་མས་བྱམས་པ་དང་བར་ེབ། བཟྩོད་
བསན། ཆྩོག་ཤེས། ཚྱུལ་ཁྲྱིམས་སྩོགས་ཀྱི་བསབླ་
བྱ་གསུང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱི ན་ཡང་
ང་ཚྩོས་རང་འདྩོད་ཆེ་དགས་པར་བརྟནེ་རང་ཉྱིད་
བད་ེཞྱིང་སྐྱིད་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་རྒྱྱུར་དམྱིགས་ནས་གཞན་
རྣམས་ལ་འཛེམས་ཟྩོན་སྤངས་ནས་མགྩོ་སྐ ྩོར་བསླུ ་
བྱིད་དང་བཤུ་གཞྩོག་སྩོགས་གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་པར་
བརྟནེ་རྙ ྩོག་ད་བཟྩོ་མཁན་ང་ཚྩོ ་རང་ཉྱིད་ཆགས་ཡྩོད། 
དསུ་རབས་ ༢༠ པའྱི་ནང་དཀའ་ངལ་དང་རྙ ྩོག་ད་
རྣམས་འཚེ་བ་དང་དག་པྩོའྱི་ས ྩོབས་ཤུགས་ཐྩོག་ནས་
སེལ་ཐབས་བྱས་རྐེན་དསུ་རབས་ད་ེའཚེ་བའྱི་དསུ་
རབས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རེད།  དངེ་སབྐས་འཛམ་གླྱིང་གྱི་
གནས་སངས་འདྱི་ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརྟནེ་ནས་

འཚྩོ ་སྡ ྩོད་བྱེད་དགྩོས་པའྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཟྱིན་སབས། དཀའ་ངལ་འཕད་སབྐས་ལམ་
སང་དག་པྩོའྱི་ས ྩོབས་ཤུགས་དང་འཚེ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་
དཀའ་ངལ་དང་རྙ ྩོག་ད་སེལ་ཐབས་བྱས་ཚེ་དངྩོས་ཡྩོད་
གནས་སངས་དང་ར་བ་ནས་མ་འཚམ་པ་ཞྱིག་རེད།

དརེ་བརྟནེ་འཚེ་བ་དང་དག་པྩོའྱི་ཐབས་ལམ་ཟརེ་བ་ད་
ཆ་དསུ་ཚྩོད་ཡྩོལ་ཟྱིན་པ་དང་། ད་ཆ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་
ཡྩོངས་རྩོགས་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་ནས་
འཇྱིག་རྟནེ་ཀུན་ཁྱབ་འགན་ཁུར་གྱི་འད་ུཤེས་ཤུགས་ཆེ་
ར་ུགཏྩོང་དགྩོས།  གལ་ཏ་ེང་ཚྩོས་དསུ་རབས་ ༢༡ 
འདྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི ་བའྱི་དསུ་རབས་ཤྱིག་བཟྩོ་དགྩོས་ན་
གྩོ་མཚྩོན་ཉ ྩོ་ཚྩོང་ཇ་ེཉུང་ད་ུགཏྩོང་ཐབས་དགྩོས་པ་མ་
ཟད།  རྱིམ་བཞྱིན་རལུ་ཕན་མཚྩོན་ཆ་ད་ེདག་འཛམ་
གླྱིང་ནང་ར་མེད་གཏྩོང་དགྩོས།  འཕལ་སེལ་མེ་
མདའྱི་ས ྩོབས་ཤུགས་ཆེ་བ་ལ་ྟབུར་མངྩོན་ཡང་ཕུགས་ལ་
བདནེ་པའྱི་ས ྩོབས་ཤུགས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ངསེ་ཡྱིན་པ་ནྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཆྱུང་ཆྱུང་འདྱིས་དཔ་ེམཚྩོན་བྱདེ་ཐུབ། ཅསེ་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་
བྱམས་པ་དང་བར་ེབ་སྩོགས་གཞྱི་རའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱི ་ཀུན་
ལ་ཁྱབ་པའྱི་བཟང་པྩོའྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་
གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་དང་། ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་གྩོང་
འཕལེ་གཏྩོང་གནང་མཛད་བཞྱིན་པའྱི་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩྩོལ་སྐབས་རྒྱ་གར་དཔ་ེམཚྩོན་ད་ུབཞག་ནས་ཡུལ་
དརེ་ལྩོ་ངྩོ་༣༠༠༠ལགྷ་རྱིང་ཆྩོས་ལུགས་འད་མྱིན་ཕན་
ཚྱུན་འཆམ་མཐུན་ངང་འཚྩོ་གནས་བྱས་དང་བྱདེ་མུས་
ཡྱིན་པ་དང་། ད་ཆ་རྒྱ་གར་མྱི ་འབྩོར་ལ་མཚྩོན་ན་
ཐརེ་འབུམ་བརྒལ་བཞྱིན་ཡྩོད་སབས། རྙ ྩོག་ད་ཕན་བུ་
སབྐས་རེ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་ཆྩོས་ཉྱིད་ཡྱིན་ཡང་གཞྱི་རང་
ཆྩོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་འཆམ་མཐུན་ངང་མཉམ་གནས་
བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དརེ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཡྱི ་རང་
བསགྔས་བརྩོད་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་དང་། འཛམ་
གླྱིང་གྱིས་རྒྱ་གར་མྱིག་དཔརེ་བཟུང་ནས་ཆྩོས་ལུགས་
མཐུན་སྒྱིལ་ཡྩོང་ཐབས་ཆེད་འབད་བརྩོན་གནང་དགྩོས་
སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།

ད་ེརསེ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་བ ྩོད་མྱི ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་

ངྩོས་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་༸སྐུ་དབང་ཡྩོངས་རྩོགས་ད་ཆ་
རྱིས་སྤྩོད་ཟྱིན་ཡང་བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་རྱིག་གཞུང་། སདྐ་
ཡྱིག ཁྩོར་ཡུག་དང་བཅས་པར་མྱི ་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛྱིན་
དང་ཉམས་པ་སྩོར་ཆྱུད་ཡྩོང་ཐབས་མཛད་བཞྱིན་
ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ་མ་ཟད། ལགྷ་པར་འཇྱིག་
སླ་བའྱི་མཐྩོ་སྒང་བ ྩོད་ཀྱི་ཁྩོར་ཡུག་གྱི ་གནས་སངས་
ཐྩོག་ཐུགས་འཚབ་ཧ་ཅང་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན།  དངེ་སབྐས་བ ྩོད་ཀྱི་འཁྱགས་རྩོམ་ད་ེདག་བཞུ་
ཚད་ཧ་ཅང་མྱྱུར་པ ྩོ་ཆགས་པ་ད་ེགནས་སངས་ཛ་དག་
ཅྱིག་ཆགས་འདགུ  ང་ཚྩོས་བ ྩོད་ཀྱི་གཙང་ཆྱུ་ད་ེདག་
སུང་སྐྩོབ་དགྩོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་པ་དང་།  
ཕྩོགས་མཚྱུངས་བྩོད་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་ལ་མཚྩོན་ནའང་དངེ་
སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འགྩོ་ཁྲྱིད་མཁྲགེས་བཟུང་ཅན་
དང་བསམ་བླ ྩོ་གུ་ད ྩོག་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་སདྐ་
ཡྱིག་བཀྩོལ་སྤྩོད་བྱ་རྒྱྱུར་དམ་བསྒགས་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་
བྱདེ་སངས་ད་ེདག་ཅྩོལ་ཆྱུང་གྱི་བྱདེ་སངས་ཤྱིག་རེད།

ཆབ་སྱིད་ཀྱི ་དགྩོས་མཁྩོ་ལ་བརྟནེ་ནས་མྱི ག་རྒྱང་
ཐུང་ཐུང་གྱི་བྱདེ་བབ་ཅྱིག་ཡྱིན།  བྩོད་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་ལ་མཚྩོན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཇྱི ་ཙམ་བྩོད་
མྱི འྱི ་ཐྩོག་དག་གནྩོན་བྱས་པ་ད་ེཚྩོད་ཀྱིས་བ ྩོད་མྱི ་
ཚྩོས་ངྩོ་རྒྩོལ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་ཆྩོས་ཉྱིད་རེད།  ང་
ཚྩོ ས་ད་ཆ་དབུ ་མའྱི ་ལམ་གྱི ་སྱིད ་བྱྱུས་འྩོག་བ ྩོད ་
རྱིགས་ཡྩོངས་ལ་མྱི ང་ད ྩོན་མཚྱུངས་པའྱི་རང་སྐྩོང་
གྱི ་གནས་བབ་ཐྩོབ་ཐབས་བྱེད་བཞྱིན་པ་མ་གཏྩོགས་
རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ། 
ད་ེནས་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
ཐུགས་སྐདེ་དམ་བཅའ་བཞྱི ་པ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་
དཔལ་ནཱ་ལེཎྡྲ་ནས་དར་བའྱི་ལེགས་བཤད་རྒྱ་གར་ནང་
བར་ལམ་དསུ་འགྱུར་དབང་གྱིས་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་
ཡྩོད་ཀང་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་རྒྱལ་བཀའ་དྱིན་ཅན་ཚྩོའྱི་དྱིན་
ལ་བརྟནེ་ནས་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་དསུ་རབས་བདནུ་
པ་བརྒྱད་པ་ནས་ད་བར་གྲ་མ་ཆག་གུྲ་མ་ཉམས་པར་
བྩོད་སདྐ་དང་བ ྩོད་ཡྱིག་ནང་ཡྩོད།  དརེ་བརྟནེ་ལེགས་
བཤད་ད་ེདག་རྒྱ་གར་རང་གྱི་ནང་ད་ུབསྐར་གསྩོ་ཡྩོང་
ཐབས་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་དང་།  བླ ྩོའྱི་རྣམ་གཞག་
དང་བྱེད་ལས་སྩོགས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་འགྲྩོ་
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སངས་ད་ེདག་དངེ་དསུ་འཛམ་གླྱིང་ནང་འབལེ་བ་ཧ་
ཅང་ཡྩོད་སབས་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་བསྐར་གསྩོ་བྱས་
ནས་བསམ་བླ ྩོའྱི་འགྩོ་ཁྲྱིད་བྱ་རྒྱྱུའྱི་འགན་རྒྱ་གར་ལ་ཡྩོད་
སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བསནུ་མང་ཚྩོགས་རྣམས་ཀྱི་དྱི་
བར་བཀའ་ལན་སྩལ།

ད་ེརེས་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཉ་ེ
འགྲམ་ད་ུབ ྩོད་ཀྱི་ས་ཚྱིགས་ Tibet Square ཞསེ་པའྱི་
ས་གནས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་ནས་ཡུལ་
ད་ེཉྱིད་རང་བཙན་ཐྩོབ་ནས་མྱི ་ལྩོ་བརྒྱ་ཧྱིལ་པ ྩོ་འཁྩོར་
བའྱི་ཉྱིན་མྩོ་དང་བསནུ།  བྩོད་དང་ལྱི ་ཐུ་ཝྱི་ཡ་ན་ཡུལ་
གཉྱིས་དབར་མཛའ་བརེའྱི་འབལེ་ལམ་མཚྩོན་ཆེད་
ཤྱིང་སྣ་འདབེས་འཛུགས་མཛད།

ད་ེནས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཉ་ེའགྲམ་ད་ུཡྩོད་པའྱི་
བ ྩོད་ད ྩོན་པར་རྱིས་འགྲམེས་ས ྩོན་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་མཛད་
རསེ་གྲྩོང་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་ Mayor of Vilnius སྐ་ུ
ཞབས་ཨར་ཏུ་ར་སྱི་ཛུ་ཀ་སྱི་ Mr. Arturas Zuokas 
མཆྩོག་དང་ཉྱིན་གུང་ལྗགས་སྨྱིན་ལྷན་བཞེས་མཛད་
རསེ་བཞུགས་གནས་གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་
བསྐངས་ཡྩོད།  སང་ཉྱིན་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སྱི་
མེན་ཚྩོགས་ཁང་ཆེན་མྩོར་ Siemens Arena མང་
ཚྩོགས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ་པ་བཅས།

བ ྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བསྒངེས་འཛུགས་བྱདེ་དགྩོས་པ་མའྩོ་ཙེ་
ཏུང་རང་གྱིས་ངྩོས་ལ་བརྩོད་བྱྱུང་།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
ལྱི ་ཐུ་ཝྱི ་ཡ་ནའྱི་མྱི ་མང་རྣམས་ལ་བད་ེསྐྱིད་ཀྱི་ཐབས་
ལམ་ The Art of Happiness སྐ ྩོར་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་ཡྩོད། 

སྐབས་དརེ་བ ྩོད་ཀྱི ་རྒྱལ་དར་ལག་ཏུ་འཛྱི ན་མཁན་
ཚྩོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་ཐུགས་ཞྱིྱིབ་མཛད་རེས་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།  ཁྱདེ་རང་ཚྩོའྱི་ཁྲྩོད་འགའ་ཤས་
ཀྱིས་ལག་ཏུ་བ ྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བཟུང་འདགུ  ངྩོས་
ཀྱིས་བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།   དའེྱི་སྐ ྩོར་ངྩོས་ལ་
གནས་ཚྱུལ་ཞྱིག་བཤད་རྒྱྱུ ་ཡྩོད།  དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་
ས་གནས་དམར་ཤྩོག་དཔྩོན་རྱིགས་བླ ྩོ་གུ་ད ྩོག་པ ྩོ་ད་ེའད་
འགའ་ཤས་ཀྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་འཁྱེར་རྒྱྱུ ར་དམ་
བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ངྩོས་ཀྱིས་དཔྩོན་
རྱིགས་ད་ེཚྩོར་གསལ་བཤད་འདྱི་ལརྟ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༤།༡༩༥༥ ལྩོར་ངྩོས་རང་རྒྱ་ནག་པ་ེཅྱིང་
ད་ུཡྩོད་སྐབས་མའྩོ་ཙེ་ཏུང་དང་ཐེངས་འགའ་ཤས་

མཇལ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་།  ད་ེནས་རྱིམ་བཞྱིན་མའྩོ་དང་ངྩོས་
གཉྱིས་དབར་ཕ་བུའྱི་འབལེ་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་ནས་མའྩོ་
ཙེ་ཏུང་གྱིས་ངྩོས་ལ་བྱམས་སྐྩོང་ཧ་ཅང་གནང་བྱྱུང་། 
ཉྱིན་གཅྱིག་ཁྩོང་གྱིས་“ཁྱདེ་ཚྩོར་རྒྱལ་དར་ཡྩོད་དམ།” 
ཞསེ་འདྱི་སབྐས་ངྩོས་ཀྱིས་ “བྩོད་ལ་རྒྱལ་དར་ཡྩོད།” 

ཅསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་མའྩོ་ཡྱིས་རྒྱལ་དར་ད་ེངསེ་
པར་ད་ུརྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་དར་དང་ལནྷ་བསྒངེས་འཛུགས་
དགྩོས་པའྱི ་ལམ་ས ྩོན་གནང་བྱྱུང་།  དེར་བརྟནེ་
མའྩོ་ཙེ་ཏུང་རང་གྱིས་ངྩོས་ལ་བ ྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒེང་
འཛུགས་ཆྩོག་པའྱི་ཆྩོག་མཆན་གནང་བ་རེད།  གལ་
ཏ་ེརྒྱ་ནག་དཔྩོན་རྱིགས་ཚྩོས་ཁྱེད་ཚྩོར་བ ྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་
དར་འཁྱརེ་བ་དརེ་སྐྩོན་བརྩོད་བྱས་ཚེ་ཁྱདེ་ཚྩོས་མའྩོ་
ཙེ་ཏུང་གྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམར་བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་བསྒངེས་
འཛུགས་ཆྩོག་པའྱི་ཆྩོག་མཆན་གནང་བ་རེད། ཅསེ་
ལན་འདབེས་བྱྩོས། ” ཞསེ་ཞལ་ཤྩོབ་དང་སྦྲགས་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། 
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ར་ུསྩོག་དད་ལནྡ་མང་ཚྩོགས་
རྣམས་ལ་ཆྩོས་འབལེ་སྩོགས་བསྐང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༢ ནས་ 
༡༤ བར་ཡུ་རྩོབ་ལྱི ་ཐུ་ཝྱི་ཡའྱི་ Lithuania རྒྱལ་ས་
ཝྱིལ་ནྱི་སྱི ་ Vilnius ནང་མཛད་འཕྱིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐངས་
རསེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་ལ་ཏྱི་ཝྱི་ཡའྱི་ Latvia རྒྱལ་
ས་རྱི་གར་ Riga ༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་གནང་
མཛད་རྒྱྱུ ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ དང་ ༡༧ བཅས་
ཉྱིན་གཉྱིས་རྱི ང་ཁུལ་ད ེར་རེ་ཙྩོང་ཁ་པ་ཆེན་པ ྩོས་
མཛད་པའྱི་རྟནེ་འབལེ་བས ྩོད་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ར ྩོ་
ར་ེགཅྩོད་པའྱི་ཆྩོས་འབལེ་བསྐང་གཏན་འཁེལ་འདགུ 
ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སྱི་
ཀྩོན་ཏ ྩོ་ཚྩོགས་ཁང་ཆེན་མྩོའྱི་ Skonto Hall ནང་
སྤན་རས་གཟྱིགས་དང་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རསེ་
གནང་སྩལ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ   ཐངེས་འདྱིར་ཆྩོས་
འབལེ་གྩོ་སྒྱིག་ཞུ་མཁན་ལ་ཏྱི་ཝྱི་ཡའྱི་ Latvia བྩོད་
སྐྩོབ་ཐབེས་ར་ཁང་ Save Tibet Latvia དང་།  
རུ་སུའྱི་རྒྱལ་ས་མྩོ་སྱི ་ཁྩོར་རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་བ ྩོད་སྐྩོབ་
ཐབེས་ར་ཁང་ Save Tibet Foundation (Mos-

cow)  ད་ེབཞྱིན་ར་ུསྩོག་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ལས་
ཁུངས་བཅས་ཡྱིན་འདགུ  

ད་ེཡང་རུ་སྩོག་སྐུ ་ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ཏ་ེལྩོ ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཁུལ་དརེ་ཆྱིབས་སྒྱུ ར་
སྐ ྩོར་གསུངས་དྩོན།  ཐངེས་འདྱིར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་འདྱི་ཁུལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བཀའ་དྱིན་བསྐངས་པར་བརྟནེ་རུ་སུའྱི་མང་ཚྩོགས་སྤྱི་
དང་།  བལྷ་ཊྱིག་མངའ་ཁུལ་ Baltic States གྱི་
དད་ལནྡ་མང་ཚྩོགས་རྣམས་ལ་ཆྩོས་འབལེ་གྱི་གྩོ་སབྐས་
ཐྩོབ་པར་བརྟནེ་ང་ཚྩོའྱི་སེམས་ནང་དགའ་ཚྩོར་ཧ་
ཅང་སྐ་ེབཞྱིན་འདགུ   ར་ུསུའྱི་དད་ལནྡ་མང་ཚྩོགས་
རྣམས་ལ་ཆྩོས་འབལེ་ཐེངས་བཞྱི ་པ་ཆགས་ཡྩོད་པ་
དང་།  ལགྷ་པར་ཆྩོས་འབལེ་ཙམ་མ་ཟད་སྤན་རས་

གཟྱིགས་དང་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རེས་གནང་
བཀའ་དྱིན་ཆེ་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སབས་ཧ་ཅང་སལྐ་
བ་བཟང་པྩོ་རེད།  ར ྩོ་ར་ེགཅྩོད་པར་མཚྩོན་ན་ཁལ་
མུཀ་ Kalmykia དང་། ཐུ་ཝ། Tuvans བྷུར་
ཡ་ཏྱི་ Buryats བཅས་སུ་ནང་པའྱི་དད་ལནྡ་མང་
ཚྩོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་ར་ཆེན་པ ྩོར་རྱི་བཞྱིན་ཡྩོད།   
དརེ་བརྟནེ་ཐངེས་འདྱིར་ར ྩོ་ར་ེགཅྩོད་པའྱི་བཀའ་ཆྩོས་
དའེང་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོའྱི་སྐུ་མདནུ་

ནས་ཞུ་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་བྱྱུང་བ་འདྱི་ནྱི་ཆེས་བསྩོད་ནམས་
ཀྱི་བགྩོ་སྐལ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པར་ང་ཚྩོ ་ཐུན་མྩོང་ནས་ངྩོས་
འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་གསུངས། ༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༩ 
ཉྱིན་རྒྱ་གར་ད་ུཆྱིབས་༸ཞལ་སྒྱུར་གཏན་འཁལེ་ཡྩོད་པ་
བཅས། 
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བྩོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དབང་ཤུགས་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྲའྱི་རྒྱ་ཁྱྩོན་ལས་ཆྩོས་དང་ལེགས་བྱང་
ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྲའྱི་རྒྱ་ཁྱྩོན་ཆེ་བ་ཡྩོད།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོར་ཡྩོ་རྩོབ་བལྷ་ཊྱིག་མངའ་ཁུལ་ Baltic 

State གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལྱི ་ཐུ་ཝ་ེནྱི་ཡའྱི་ Lithuania 

ནང་གྲྩོས་ཚྩོགས་བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་
མྱི ་ Lithuanian Parliamentary Group for 

Tibet རྣམ་པ་དང་བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་བ་རྣམས་ལ་
མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། “བྩོད་ནང་ལ་
མཚྩོན་ན་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་མུ་མཐུད་བརྱི་མེད་ར ྩོག་
རྩོལ་གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད།  དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོ་ཕྩོགས་
གཅྱིག་ནས་དསུ་ཚྩོད་ཧ་ཅང་གཉན་འཕང་ཅན་ཞྱིག་

གྱི་སངྒ་ལ་ཡྩོད། ངྩོས་ལ་གཙྩོ་བ ྩོ་བ ྩོད་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་རྱིག་
གཞུང་ད་ེདག་བདག་པ ྩོ་རྒྱག་རྒྱྱུ འྱི་ཐད་སེམས་འཚབ་
སྐ་ེབཞྱིན་འདགུ བྩོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བརྩོད་སབྐས་གཙྩོ་
བ ྩོ་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་གནའ་རབས་སེམས་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་ལ་ྟགུྲབ་དང་འབལེ་བའྱི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་
ཆགས་ཡྩོད། ལ་ྟགུྲབ་དའེྱི་ཐྩོག་ནས་ང་ཚྩོས་སེམས་
རྒྱྱུད་འདལུ་ཐུབ་པ་དང་།  ཉ ྩོན་མྩོངས་པའྱི་བླ ྩོར་
གཉནེ་པ ྩོ་བསནེ་ནས་སེམས་ནང་ཞྱི་བད་ེབསུྐན་ཐུབ་རྒྱྱུ ་
རེད།  འདྱི་ནྱི་དངེ་སང་འཛམ་གླྱིང་གནས་སངས་དང་
འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ ྩོ་འདགུ ཁྱདེ་ཚྩོས་བ ྩོད་ད ྩོན་
ཐྩོག་སེམས་ཁུར་བངླས་ནས་རྒྱབ་སྐྩོར་གནང་བར་ངྩོས་

ཀྱིས་ཡྱི ་རང་བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། གཞྱིས་
བཞུགས་བྩོད་མྱི ་ཚྩོར་མཚྩོན་ན་སྙྱིང་ས ྩོབས་ཧ་ལས་པ་
རེད་འདགུ དརེ་བརྟནེ་ཁྱདེ་ཚྩོས་རྒྱབ་སྐྩོར་གནང་བ་
ད་ེདག་མཐྩོང་སྐབས་བླ ྩོ་ས ྩོབས་འཕལེ་ངསེ་ཡྱི ན་པ་མ་
ཟད།  རྒྱ་ནག་གྱི་འགྩོ་ཁྲྱིད་མཁྲགེས་འཛྱིན་པ་ཚྩོར་
ཡང་བ ྩོད་ཀྱི་གནད་ད ྩོན་ད་ེདངྩོས་ཐྩོག་བདནེ་འཚྩོལ་གྱི་
ཐྩོག་ནས་ཐག་གཅྩོད་བྱདེ་དགྩོས་པའྱི་བར་ལན་གསལ་
པྩོ་ཞྱིག་ཀང་བཏང་བ་རེད།  དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་བ ྩོད་
མྱི ་ས་ཡ་དུག་གྱི ་ཚབ་བྱས་ནས་ཁྱདེ་རྣམ་པར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཟརེ་གྱི་ཡྱིན། “ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། སབྐས་
དརེ་བ ྩོད་དང་འབལེ་བའྱི་ས་ཁྲ་མྱི ་འད་བ་འགའ་ཤས་
འཐྩོན་པའྱི་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་བཀའ་
ལན་སྩལ་དྩོན། “ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ས་མཚམས་ནྱི་གཞུང་
འཛྱིན་མྱི ་སྣ་ཚྩོས་བཟྩོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས་རྱིག་གཞུང་
གྱི ་ས་མཚམས་མཚྩོན་ཐུབ་མྱི ན་གཉྱིས་ཀ་ཡྩོད་ཆྩོག 
ལྩོ་རྒྱྱུ ས་ཐྩོག་ནས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པ ྩོ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་མངའ་
དབང་ཐྩོག་དཔལ་ཡྩོན་ཆེ་ཞྱིང་། སྩོག་པ ྩོའྱི་རྒྱལ་པྩོ་
དམག་ཐབས་ཐྩོག་དཔལ་ཡྩོན་རྒྱས་པ་དང་། བྩོད་ཀྱི་
རྒྱལ་པྩོ་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཐྩོག་དཔལ་ཡྩོན་ཧ་ཅང་རྒྱས་པར་
གྲགས།  དསུ་ཡུན་འཁྱྱུག་ཙམ་རྱིང་སྩོག་པ ྩོས་རྒྱ་བ ྩོད་
གཉྱིས་ཀར་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཡྩོད།  ཕྩོགས་གཞན་
ཞྱིག་ནས་བ ྩོད་ཀྱི་ནང་ཆྩོས་དང་འབལེ་བའྱི་རྱིག་གཞུང་
གྱི་ཤུགས་རྐནེ་ཀྱིར་གྷྱི་སྱི ་ཐན་ Kyrgyzstan དང་། 
ཨབ་ག་ྷནྱི་སྱི ་ཐན། Afghanistan ཨྱི ་རན་ Iran 

བཅས་བྩོད་ཀྱི་ནབུ་ཕྩོགས་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་པ་མ་
ཟད། ཤར་ཕྩོགས་རྒྱ་ནག་དང་།  བྱང་ཕྩོགས་སྩོག་
ཡུལ།  ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་སུ་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ས་ཁུལ་དང་འབར་
མ་ Burma བཅས་སུའང་ཤུགས་ཆེ་ཁྱབ་པ་བྱྱུང་
ཡྩོད།  དརེ་བརྟནེ་བ ྩོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་དབང་ཤུགས་ཀྱི་
ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ས་ཁྲ་ལས་ཆྩོས་དང་ལེགས་བྱང་ཁྱབ་ཚད་
ཀྱི་ས་ཁྲ་ད་ེཧ་ཅང་ཁྱབ་ཚད་ཆེ་བ་ཡྩོད། ཅསེ་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ། ད་ེརསེ་སྐ་ུཔར་ལནྷ་སྒྩོན་སབྐས་བ ྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་



༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།25

དར་ལག་ཏུ་བཟུང་བ་ཁག་གཅྱིག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་མཛད་
ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། “ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༤།༡༩༥༥ 
ལྩོར་ངྩོས་རང་རྒྱ་ནག་པ་ེཅྱིང་ད་ུཡྩོད་སྐབས་མའྩོ་ཙེ་
ཏུང་དང་ཐངེས་འགའ་ཤས་མཇལ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་།  ད་ེ
ནས་རྱིམ་བཞྱིན་མའྩོ་ Chairman Mao དང་ངྩོས་
གཉྱིས་དབར་ཕ་བུའྱི་འབལེ་བ་ལྟ་བུ་ཆགས་ནས་མའྩོ་
ཙེ་ཏུང་གྱིས་ངྩོས་ལ་བྱམས་སྐྩོང་ཧ་ཅང་གནང་བྱྱུང་། 
ཉྱིན་གཅྱིག་ཁྩོང་གྱིས་ “ཁྱདེ་ཚྩོར་རྒྱལ་དར་ཡྩོད་དམ། ” 

 ཞསེ་འདྱི་སབྐས་ངྩོས་ཀྱིས་ཕན་བུ་ཐ་ེཚྩོམ་ངང་ “བྩོད་
ལ་རྒྱལ་དར་ཡྩོད།” ཅསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་མའྩོ་
ཡྱི ས་རྒྱལ་དར་ད་ེངེས་པར་ད་ུརྒྱ་ནག་གྱི ་རྒྱལ་དར་
དང་ལྷན་སྒེང་འཛུགས་དགྩོས་པའྱི་ལམ་ས ྩོན་གནང་
བྱྱུང་།  གལ་ཏ་ེརྒྱ་ནག་དཔྩོན་རྱིགས་ཚྩོས་ཁྱདེ་ཚྩོར་
བ ྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་ཁྱརེ་བ་དརེ་སྐྩོན་བརྩོད་བྱས་ཚེ་ཁྱདེ་
ཚྩོས་ “མའྩོ་ཙེ་ཏུང་གྱིས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམར་བྩོད་ཀྱི་རྒྱལ་
དར་སྒེང་འཛུགས་ཆྩོག་པའྱི་ཆྩོག་མཆན་གནང་བ་
རེད། ཅསེ་ལན་འདབེས་བྱྩོས།” ཞསེ་ཞལ་ཤྩོབ་དང་
སྦྲགས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། ད་ེརསེ་ཡུལ་དའེྱི་སྱིད་འཛྱིན་
ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཝྱི་ཏ་ཏུ་སྱི་ལེན་བརྷ་གྱི་སྱི ་ Prof Vy-

tautas Landsbergis མཆྩོག་དང་མཇལ་འཕད་
མཛད། ཁྩོང་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༡ ལྩོར་ཨུ་ར་ུསུ་དམར་
པྩོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཐྩོར་རསེ་ལྱི ་ཐུ་ཝྱི་ནྱི་ཡར་ Lithu-

ania སརླ་ཡང་རང་བཙན་ཐྩོབ་མཚམས་སྱིད་འཛྱིན་
གནང་མྱྩོང་ཡྩོད་འདགུ མཇལ་འཕད་སབྐས་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱིས་ “སྐ་ུཉྱིད་ཀྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༡ ལྩོར་ངྩོས་ལ་
འདྱིར་ཡྩོང་རྩོགས་ཞསེ་མགྲྩོན་འབྩོད་གནང་སབྐས་ངྩོས་
རང་ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བྱྱུང་།  སབྐས་དརེ་མྱི ་མང་ཚྩོས་
དགའ་སྣང་གྱི་ཚྩོར་བ་ཤུགས་ཆེ་བཏྩོན་པ་མཐྩོང་སབྐས་
ཁྩོང་ཚྩོའྱི་སྙྱིང་ས ྩོབས་དང་ཆྩོད་སེམས་ལ་ངྩོས་རང་ཧ་
ལས་བྱྱུང་། ངྩོས་ཀང་སབྐས་དརེ་ཁྱདེ་ཚྩོའྱི་ཁྲྩོད་དགའ་
ས ྩོན་གྱི་རྟནེ་འབལེ་ལ་རྩོལ་ཐུབ་པར་ཆེ་མཐྩོང་ཐྩོབ་པ་
ཞྱིག་བྱྱུང་།” ཞེས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།ད་ེནས་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་སྱི་མེན་སྱི་ཚྩོགས་ཁང་ཆེན་མྩོར་ Siemens 

Arena ཆྱིབས་སྒྱུར་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་ནས་མང་
ཚྩོགས་ ༢༥༠༠ བརྒལ་བར་བངླ་ད ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་བཀའ་
དྱིན་སྩལ་ཡྩོད་པ་བཅས།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཏྱི་ཝྱི་
ཡའྱི་རྒྱལ་ས་རྱི་གར་༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༢ ནས་ 
༡༤ བར་ཡུ་རྩོབ་ལྱི ་ཐུ་ཝྱི་ཡའྱི་ Lithuania རྒྱལ་ས་
ཝྱིལ་ནྱི་སྱི ་ Vilnius ནང་མཛད་འཕྱིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐངས་
རསེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་ལ་ཏྱི་ཝྱི་ཡའྱི་ Latvia རྒྱལ་
ས་རྱི་གར་ Riga ༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་འདགུ 
ད་ེཡང་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་རྒྱལ་ས་རྱི ་གྷའྱི ་
གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་སབྐས་རུ་
སྩོག་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ཏ་ེལྩོ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་མཆྩོག་དང་། 
ཐེངས་འདྱིའྱི་ཆྩོས་འབལེ་གྩོ་སྒྱིག་ཞུ་མཁན་ལ་ཏྱི་ཝྱི ་
ཡའྱི་བ ྩོད་སྐྩོབ་ཐབེས་ར་ཁང་ Save Tibet Latvia 

དང་། ར་ུསུའྱི་རྒྱལ་ས་མྩོ་སྱི ་ཁྩོར་རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་
བ ྩོད་སྐྩོབ་ཐབེས་ར་ཁང་ Save Tibet Foundation 

(Moscow) སྩོགས་ཀྱི་ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་
རྒྱས་ཞུས་འདགུ ད་ེཡང་མཛད་འཆར་ལརྟ་ན་ཕྱི་ཚེས་ 
༡༦ དང་ ༡༧ བཅས་ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་ར་ེཙྩོང་ཁ་པ་
ཆེན་པ ྩོས་མཛད་པའྱི་རྟནེ་འབལེ་བས ྩོད་པ་དང་། ར ྩོ་ར་ེ
གཅྩོད་པའྱི་ཆྩོས་འབལེ་བསྩལ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་
ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་སྱི ་ཀྩོན་ཏ ྩོ་ཚྩོགས་ཁང་ཆེན་མྩོའྱི་ 
Skonto Hall ནང་སྤན་རས་གཟྱིགས་དང་འཇམ་
དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རསེ་གནང་སྩལ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ

ད་ེཡང་རུ་སྩོག་སྐུ ་ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ཏ་ེལྩོ ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་
མཆྩོག་གྱིས་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཁུལ་དརེ་ཆྱིབས་སྒྱུ ར་
སྐ ྩོར་གསུང་ད ྩོན། ཐངེས་འདྱིར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་འདྱི་ཁུལ་ཆྱིབས་སྒྱུར་
བཀའ་དྱིན་བསྐངས་པར་བརྟནེ་རུ་སུའྱི་མང་ཚྩོགས་སྤྱི་
དང་། བལྷ་ཊྱིག་མངའ་ཁུལ་ Baltic States གྱི་
དད་ལྡན་མང་ཚྩོགས་རྣམས་ལ་ཆྩོས་འབལེ་གྱི ་གྩོ་
སབྐས་ཐྩོབ་པར་བརྟནེ་ང་ཚྩོའྱི་སེམས་ནང་དགའ་ཚྩོར་
ཧ་ཅང་སྐ་ེབཞྱིན་འདགུ ར་ུསུའྱི་དད་ལནྡ་མང་ཚྩོགས་
རྣམས་ལ་ཆྩོས་འབལེ་ཐེངས་བཞྱི ་པ་ཆགས་ཡྩོད་པ་
དང་། ལགྷ་པར་ཆྩོས་འབལེ་ཙམ་མ་ཟད་སྤན་རས་
གཟྱིགས་དང་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་རེས་གནང་
བཀའ་དྱིན་ཆེ་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སབས་ཧ་ཅང་སལྐ་
བ་བཟང་པྩོ་རེད། ར ྩོ་ར་ེགཅྩོད་པར་མཚྩོན་ན་ཁལ་མུཀ་ 
Kalmykia དང་ཐུ་ཝ། Tuvans བྷུར་ཡ་ཏྱི་ Bury-

ats བཅས་སུ་ནང་པའྱི་དད་ལནྡ་མང་ཚྩོགས་རྣམས་
ཀྱིས་ཧ་ཅང་ར་ཆེན་པ ྩོར་རྱི་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་
ཐངེས་འདྱིར་ར ྩོ་ར་ེགཅྩོད་པའྱི་བཀའ་ཆྩོས་དའེང་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོའྱི་སྐུ་མདནུ་ནས་ཞུ་རྒྱྱུ འྱི་གྩོ་
སབྐས་བྱྱུང་བ་འདྱི་ནྱི་ཧ་ཅང་བསྩོད་ནམས་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་
པར་ངྩོས་འཛྱིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཅསེ་གསུངས། 
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ལ་ཏྱི་ཝྱི་ཡའྱི་རྒྱལ་ས་རྱི་གར་
བཀའ་ཆྩོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ལ་ཊྱི་ཝྱི་ཡའྱི་བ ྩོད་སྐྩོབ་ཚྩོགས་པ་དང་། མྩོ་སྱི་
ཁྩོ་བ ྩོད་ཀྱི་ཐབེས་ར། ར་ུསྩོག་བ ྩོད་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་
ཁང་བཅས་ཐུན་མྩོང་ནས་ཇྱི ་ལྟར་སྔ ྩོན་ནས་གསྩོལ་
འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་
ཐྩོབ་ས།ེ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་
ཡུ་རྩོབ་བྱང་བརྒྱྱུད་ལ་ཊྱི་ཝ་ེཡའྱི་རྒྱལ་ས་རྱི་གའྷྱི་ Riga 
ནང་རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་སྐ ྩོན་ཊྩོ་ Skonto ཚྩོགས་ཁང་
ཆེན་མྩོའྱི་ནང་ར་ེཙྩོང་ཁ་པ་ཆེན་པ ྩོས་མཛད་པའྱི་ལམ་
རྱིམ་བསྡསུ་ད ྩོན་དང་། རྟནེ་འབལེ་བས ྩོད་པ། ར ྩོ་ར་ེ
གཅྩོད་པ་བཅས་ཀྱི་བཀའ་ཆྩོས་ཉྱིན་དང་པྩོའྱི་སབྐས་དད་
ལྡན་ཆྩོས་ཞུ་བ་ས ྩོང་ཕག་བརྒལ་བར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན། ད་ེརྱིང་འདྱིར་རྱི་གརྷ་གཙྩོ་བ ྩོ་ཨུ་ར་ུསུའྱི་ཁྩོངས་
སུ་ཡྩོད་པའྱི་ཕ་མེས་ནས་ནང་པ་ཡྱིན་པ་ཀལ་མྱིག་དང་། 
བྷུ ་རྱི་ཡཏ། ཐུ་ཝ་བཅས་དང་། ད་ེབཞྱིན་ས་ཁུལ་གཞན་
ནས་ནང་ཆྩོས་ལ་ད ྩོ་སྣང་ཡྩོད་མཁན་ད་ེའད་ཏན་ཏན་
སླབེས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ཐྩོག་མར་ཚང་མ་ལ་འཚམས་
འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ལྩོ་ཤས་ནས་ལ་ཏྱི་ཝྱི་ཡར་ར་ུསུའྱི་ས་
ཁྩོངས་སུ་ཡྩོད་པ་ཚྩོ་རྒྱ་གར་ནང་ཡྩོང་རྒྱྱུར་ས་ཐག་རྱིང་
པ ྩོ་དང་འགྲྩོ་གྲྩོན་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་སབས། འདྱིར་ལ་ཏྱི་ཝྱི་
ཡར་ཡྩོང་བད་ེཔ ྩོ་ཡྩོད་སབས་འདྱིར་ད་ེལརྟ་བྱྱུང་ན་ཞསེ་
ལྩོ་ཁ་ཤས་ནས་འདྱིར་ཆྩོས་འབལེ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་བ་རེད། 

ངྩོས་རང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་སརླ་ཡང་སླབེས་ཐུབ་པར་དགའ་
པྩོ་བྱྱུང་། ངྩོས་ཀྱིས་ཁྱདེ་རང་ཚྩོར་སྔ ྩོན་ལ་ནང་ཆྩོས་
ངྩོ་སྤྩོད་ལ་ྟབུ་འཁྱྱུག་ཙམ་དང་། ད་ེནས་གཙྩོ་བ ྩོ་ད་ེརྱིང་
དང་སང་ཉྱིན་བཅས་ཉྱིན་གྲངས་གཉྱིས་རྱིང་ར ྩོ་ར་ེགཅྩོད་
པ་དང་རྟནེ་འབལེ་བས ྩོད་པའྱི་ཆྩོས་འབལེ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་རེད། 
གནངས་ཉྱིན་ཐུགས་ར་ེཆེན་པ ྩོའྱི་དབང་ཞྱིག་བྱ་ཐུབ་ན་
བསམ་པ་དན་བྱྱུང་། སྔ ྩོན་ལ་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་བྱདེ་ཀྱི་
ཡྱིན། རྒྱལ་སས་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱི་བ་ལའྷྱི་སྤྩོད་འཇུག་ནང་། 
སྡགུ་བསལྔ་འདྩོར་འདྩོད་སེམས་ཡྩོད་ཀང༌། །སྡགུ་
བསལྔ་ཉྱིད་ལ་མངྩོན་པར་རྒྱྱུག །བད་ེབ་འདྩོད་ཀང་གཏྱི་
མུག་པས། །རང་གྱི་བད་ེབ་དགྲ་ལརྟ་འཇྩོམས། །ཞསེ་
གསུངས་འདགུ ང་ཚྩོ་འཚྩོ་བ་བད་ེསྡགུ་མྱྩོང་མཁན་གྱི་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདྩོད་པ་དང་
བད་ེབ་འདྩོད་མཁན་ཤ་སག་རེད། ལགྷ་པར་འཛམ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་སངེ་གྱི་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཙམ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་
ཚང་མ་སྡུག་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་པ་དང་བད་ེབ་འདྩོད་པ་ཤ་
སག་རེད། སྐསེ་པའྱི་ཉྱིན་མྩོ་ནས་བཟུང་སྡགུ་བསལྔ་མྱི ་
འདྩོད་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡྩོད། མའྱི་མངལ་ནང་ཡྩོད་
པའྱི་སབྐས་ནས་སྡུག་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་པ་ཡྩོད་ཀང་སྡུག་
བསྔལ་གྱི་རྒྱྱུ ་ཞྱིབ་ཚགས་པྩོ་བྱས་ནས་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་
ན། ཕྱིའྱི་ལུས་ཀྱི་སྡགུ་བསལྔ་འདྱི་ཡང་འདྩོར་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་
རེད། འྩོན་ཀང་སེམས་ཀྱི་སྡགུ་བསལྔ་གཙྩོ་བ ྩོ་ཆགས་

ཀྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་སེམས་ཀྱི་སྡགུ་བསལྔ་འདྱི་སེམས་
འཁུྲགས་ན་སེམས་མྱི ་བད་ེབའྱི་སྡུག་བསྔལ་ཡྩོང་གྱི ་
ཡྩོད། དཔརེ་ན་ཞ་ེསངྡ་དང་ཕག་དྩོག་དག་པྩོ་སྐསེ་པ་
ཡྱིན་ན། སེམས་ལ་སྡགུ་བསལྔ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་
འཇྱིགས་སྣང་བྱྱུང་ན་སེམས་ལ་སྡགུ་བསལྔ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། 
དརེ་བརྟནེ་སྡུག་བསལྔ་གཙྩོ་ཆེ་བ་ཡྱིད་བླ ྩོའྱི་སྡུག་བསལྔ་
ཆགས་ཡྩོད། ད་ེདག་གྱི་རྒྱྱུ ་ལ་ང་ཚྩོས་དང་ད ྩོད་བྱདེ་ཀྱི་
འདགུ མྱི ་ཁྩོང་ཁྲྩོ་ཅན་དང་མཁྲགེས་པྩོ་ལ་མྱི ་གྩོང་པ ྩོ་
ཡྱིན་པ་ལ་ྟབུ་དང་། ཕག་དྩོག་བྱས་ནས་འགྲན་བསྡརུ་
ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི ་ད་ེགྩོང་པ ྩོ་ཡྱིན་པ་ལརྟ་
བུར་བརྱི་གྱི་འདགུ དརེ་བརྟནེ། སྡགུ་བསལྔ་འདྩོར་
འདྩོད་སེམས་ཡྩོད་ཀང༌། །སྡགུ་བསལྔ་ཉྱིད་ལ་མངྩོན་
པར་རྒྱྱུག  ཅསེ་གསུང་པ་ད་ེའདྱི་རེད་འདགུ བད་ེབ་
ནྱི་གང་ལྟར་ལུས་ཚྩོར་གྱི་བད་ེབ་ཡྱི ན་ནའང་གཙྩོ ་བ ྩོ་
སེམས་ཚྩོར་གྱི་བད་ེབ་ཆགས་ཡྩོད། སེམས་ཚྩོར་བད་ེ
བ་ཡྩོང་རྒྱྱུའྱི་གཞྱི་ར་ནྱི། གལ་ཆེ་ཤྩོས་ཕལ་ཆེར་སེམས་
པ་བཟང་པ ྩོ་དང་བྱམས་བརའེྱི་བླ ྩོ་དང་ལནྡ་པར་བྱས་ན། 
སེམས་སྐྱིད་པ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་གསལ་པྩོ་རེད་འདགུ གང་ཡྱིན་
ཞ་ེན། སེམས་དཀུྲག་མཁན་ཞ་ེསངྡ་དང་ཕག་དྩོག་ཡྱིན། 
ད་ེཟླྩོག་ཐབས་ནྱི་གཞན་ལ་བར་ེབའྱི་བླ ྩོ་དང་། གཞན་
ལ་ཕན་བད་ེསུྒབ་འདྩོད་ཀྱི་བླ ྩོ་བྱྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕག་དྩོག་
དང་ཞ་ེསངྡ་གྱི་རྱིགས་ཤུགས་ཆྱུང་ད་ུའགྲྩོ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་འདགུ 
འདྱི་བླ ྩོའྱི་འགྲྩོ་སངས་རེད། བད་ེབ་འདྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་ཀང་
བད་ེབའྱི་རྒྱྱུ ་ད་ེཚྩོ་གྲས་ལ་དྩོ་སྣང་གང་ཡང་མ་བྱདེ་པར་
ད་ེལརྟ་སྡ ྩོད་ཀྱི་འདགུ ལགྷ་པར་ད་ུའཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་
སངེ་དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་ཁྩོ་ནར་དམྱིགས་པའྱི་ Ma-

terialistic oriented Education ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་
གྱི་ཡྩོད། གང་ལརྟ་ཕག་ད ྩོག་དང་འགྲན་སེམས་སྩོགས་
ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་གྱི ་ཡྩོད་པ་ལྟ་བུ་མཐྩོང་གྱི ་
འདགུ དརེ་བརྟནེ་སྡགུ་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་པ་དང་བད་ེབ་
འདྩོད་པ་ཡྱིན་ནའང་བད་ེསྡུག་གྱི་རྒྱྱུ ་ཡག་པྩོ་ངྩོ་མ་ཤེས་
པར་སྡགུ་བསལྔ་གྱི་རྒྱྱུ ་དང་ད་ུབངླས་པ་ལ་ྟབུ་དང་། བད་ེ



༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།27

བའྱི་རྒྱྱུ ་ལ་སྣང་ཆྱུང་ལ་ྟབུ་བརྱིས་ནས་འགྲྩོ་བཞྱིན་འདགུ 
དརེ་བརྟནེ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་རྙ ྩོག་ད་ཚང་མ་འདྱི་
འདའྱི་སངེ་ནས་ཡྩོང་བཞྱིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་རེད་
འདགུ འཛམ་གླྱིང་ནང་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཙམ་ཡྩོད་
པ་ད་ེདག་གྱིས་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་འདགུ གཞན་
ང་ཚྩོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅསེ་ཟརེ་གྱི་ཡྩོད་ནའང་
འཛམ་གླྱིང་ལ་མཐའ་དང་མུ་མེད་པ་རེད། ད་ེདག་གྱི་
སེམས་ཅན་ལ་སྨ ྩོན་ལམ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་ང་ཚྩོ་
དང་ཐད་ཀར་འབལེ་བ་གང་ཡང་མེད།

འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་གྱི ་སྩོག་ཆགས་དདུ་འགྲྩོ་བྱ་རྱི ་
དྭགས་ཉ་རྱིགས་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདྩོད་པ་
དང་བད་ེབ་འདྩོད་པ་ཤ་སག་རེད། འྩོན་ཀང་ང་ཚྩོས་
བྱདེ་རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མྱི ་འདགུ ཕན་བུ་བྱདེ་རྒྱྱུའྱི་གྩོ་སབྐས་
ཡྩོད་པ་ནྱི། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་གྱི་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་
བདནུ་ཅྱུ་ད་ེདག་རེད། ཀདླ་པ་གཅྱིག་མཚྱུགས་ཡྩོད་པ་
རེད། ད་ེབཞྱིན་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་གཅྱིག་པ་ཡྩོད་པར་
བརྟནེ་འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་གྱི་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་
ད་ེདག་སདྐ་ཡྱིག་མྱི ་འད་བ་ཡྱིན་ནའང་སདྐ་ཡྱིག་མྱི ་འད་
བའྱི་ཐྩོག་ནས་དངྩོས་གནས་བད་ེསྐྱིད་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ནྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་
ཡྱིད་བླ ྩོའྱི་བད་ེསྐྱིད་དང་། སེམས་ཚྩོར་གྱི་བད་ེསྐྱིད་གལ་
ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་པ་དང་། འདྱི་དཀུྲག་མཁན་གང་འད་ཡྱིན་
པ་ད་ེདག་ཤེས་པ་བྱས་ནས་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་ནྱི་ཆྩོས་དང་འབལེ་
བའྱི་སདྐ་ཆ་གང་ཡང་མ་རེད། འཕྩོད་བསནེ་རང་རེད། 
ངྩོས་ཀྱིས་དངེ་སབྐས་གཟུགས་པྩོའྱི་འཕ ྩོད་བསནེ་དང་། 
ད་ེབཞྱིན་སེམས་ཀྱི་འཕ ྩོད་བསནེ་ཞེས་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། 
སྐ་ེབ་ཕྱི་མའྱི་སདྐ་ཆ་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་མ་རེད། སངས་
རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ནས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་
པའྱི་གྩོ་འཕང་སུྒབ་རྒྱྱུ ་མང་པྩོ་གསུང་གྱི ་ཡྩོད་ཀང་སྤྱི་
ཡྩོངས་ཀྱི་ད་ེའདའྱི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མྱིན་པར་འཛམ་
གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཙམ་ཡྩོད་པ་
ད་ེདག་གང་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདྩོད་པ་དང་བད་ེབ་
འདྩོད་མཁན་ཤ་སག་རེད། ལགྷ་པར་དངེ་སབྐས་ཚན་
རྱིག་པའྱི་ནང་འཕྩོད་བསནེ་སྐ ྩོར་ད ྩོ་སྣང་ཡྩོད་མཁན་
ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ཀྱིས་སེམས་ལ་ཞེ་སྡང་ཧ་ཅང་ཤུགས་
ཆེན་པ ྩོ་བྱྱུང་ན། ལུས་ཟུངས་མ་ལག་ཉུང་ད་ུའགྲྩོ་བ་
ད་ེའད་བཤད་ཀྱི་འདགུ སེམས་ལ་བྱམས་བར་ེལནྡ་པ་

ཞྱིག་དང་། ཕན་བུ་ཞྱི་བད་ེཡྩོད་པ་ཡྱིན་ན། གཟུགས་
པྩོའྱི་འཕ ྩོད་བསནེ་ལ་ཕན་གྱི་ཡྩོད་པ་འཕ ྩོད་བསནེ་གྱི་
ཚན་རྱིག་པ་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ཀྱིས་བཤད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད། 
ད་ེནས་གལ་ཆེ་ཤྩོས་ཤྱིག་ནྱི། མྱིའྱི་ལནྷ་སྐསེ་རང་བཞྱིན་
ནྱི་བྱམས་བརེ་ལྡན་པ་རེད་འདགུ་ཅེས་ཤྩོད་ཀྱི་འདགུ 
འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད། མྱི ་ནྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་
སེམས་ཅན་རེད། སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཡྱིན་མཁན་
ཚང་མ་ཚྱུར་མཉམ་རབུ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་དང་། ཚྱུར་བསྡ་ུ
རུབ་བྱདེ་པ་ད་ེབྱམས་བརའེྱི་འདསུ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད་མ་
གཏྩོགས་ཞ་ེསངྡ་གྱི་ཕར་ཁ་བལ་བ་མ་གཏྩོགས་ཚྱུར་འད་ུ
མྱི ་ཐུབ། བྱམས་བརསེ་ཚྱུར་རབུ་རབུ་བཟྩོ་གྱི་འདགུ 
མཁྱནེ་སྩོང་ངམ། དརེ་བརྟནེ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་མྱིའྱི་
རང་བཞྱིན་ལནྷ་སྐསེ་ནྱི་བྱམས་བརའེྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་
པ་དང་། དཔརེ་ན། ཤེས་གསལ་རེད་ང་ཚྩོ་ཚང་མ་
ཆྱུང་དསུ་སབྐས་ནས་མའྱི་མངལ་ནས་བཙའ་མ་ཐག་ཏུ་
མའྱི་བྱམས་བརསེ་སྐྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། ཇྱི་ཙམ་གྱི་ཆྱུང་
དསུ་སབྐས་མའྱི་བྱམས་བར་ེཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོད་པའྱི་ཕུ་
གུ་ད་ེམྱི ་ཚེ་གང་པྩོ་སེམས་སྐྱིད་པ་དང་ལུས་བད་ེབ་ཡྩོང་
གྱི་འདགུ ཆྱུང་དསུ་སབྐས་མ་དང་ཁ་བལ་བ་ལ་ྟབུ་དང་། 
ཕ་ཡར་དང་མ་ཡར་ལྟ་བུ་ལས་བྱམས་བརེ་ད་ེཙམ་
མ་འདང་བ་ལ་ྟབུ་བྱྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཕུ་གུ་ད་ེམྱི ་ཚེ་ཧྱིལ་
པ ྩོ་སེམས་ནང་འཇྱིགས་སྣང་དང་དངངས་སྐག་ཡྩོད་
པ་ཞྱིག་ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ དརེ་བརྟནེ་ཆྩོས་ཡྩོད་ན་
རེད་མེད་ནའང་རེད། གང་ལརྟ་མྱིའྱི་མྱི ་ཚེ་འདྱི་བད་ེ
སྐྱིད་འདྩོད་མཁན་ཤ་སག་ཡྱིན་སབས། བྱམས་བར་ེ
ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ 
དཔརེ་ན། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་མྱི ་འད་
བ་མང་པ ྩོ་ཡྩོད་
པ་རེད། འཇྱིག་
རྟ ེ ན ་ བ ཀྩོ ད ་
པ ་ པ ྩོ ་ འ དྩོ ད ་
མཁན་གྱི ་ཆྩོས་
བ རྒྱྱུ ད ་ ད ང ་ ། 
འ ཇྱི ག ་ རྟ ེ ན ་
བཀྩོད་པ་པ ྩོ་མྱི ་
འདྩོད་མཁན་གྱི་

ཆྩོས་བརྒྱྱུད། ད་ེབཞྱིན་འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོ་མྱི ་འདྩོད་
མཁན་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ནང་ཕུང་པ ྩོ་ལས་དྩོན་གཞན་པའྱི་
བདག་འདྩོད་མཁན། ཕུང་པ ྩོ་ལས་ད ྩོན་གཞན་པའྱི་རྟག་
གཅྱིག་རང་དབང་གྱི་བདག་ཡྩོད་མ་རེད། ཅསེ་བདག་
མེད་པའྱི་ལ་ྟབ་གསུང་མཁན་བཅས་མྱི ་འད་བ་འདགུ ད་ེ
དག་ཚང་མས་བྱམས་བར་ེགསུང་གྱི་འདགུ འཇྱིག་རྟནེ་
བཀྩོད་པ་པ ྩོ་འདྩོད་མཁན་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ཚྩོས་བྱམས་
བར་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་བརྱིས་ནས་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ུང་ཚྩོ་
ཚང་མ་འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོས་བཀྩོད་པ་རེད། འཇྱིག་
རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོ་གང་འད་ཞྱིག་ཡྩོད་རེད་ཅེ་ན་བྱམས་
བརའེྱི་བདག་ཉྱིད་རེད། ཅསེ་ཚང་མས་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། 
འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོའྱི་དཀྩོན་མཆྩོག་ཞེ་སྡང་ཅན་
ཞྱིག་འདགུ་ཅསེ་སུ་གང་གྱིས་ཤྩོད་ཀྱི་མེད། གང་ལརྟ་
ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མ་མྱིའྱི་ཆྩོས་ཆགས་སབས། མྱི་དགའ་
མྩོས་བྱེད་ས་བྱམས་བརེ་ཡྱི ན་པར་བརྟནེ་མྱིའྱི་ཆྩོས་
ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་བར་ེགསུང་གྱི་ཡྩོད། གང་ལརྟ་
བྱམས་བར་ེཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ 
འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་ཞྱི ་བད་ེདངྩོས་སུ་ཡྩོང་བར་
སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེདགྩོས། སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེཡྩོང་བར་
བྱམས་བར་ེདགྩོས། བྱམས་བར་ེཡྩོད་ན་ཞྱི་བད་ེཡྩོང་
གྱི་རེད། བྱམས་བར་ེམེད་པར་ཕག་དྩོག་དང་འགྲན་
སེམས། ཞ་ེསངྡ་ལངས་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིས་སུ་རྣམ་འགྱུར་
གང་འད་བཏྩོན་པ་ཡྱིན་ནའང་སེམས་ནང་བད་ེསྐྱིད་ཡྩོང་
ཐབས་མེད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོ་ས་ཆ་གང་སར་འཛམ་
གླྱིང་ཞྱི་བད་ེཅསེ་ཤྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེ
ཡྩོང་བར་སེམས་ཀྱི་ཞྱི ་བད་ེབརྒྱྱུ ད་ནས་ཡྩོང་དགྩོས། 
ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།
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དསུ་རབས་ ༢༡ འགྩོ་ས ྩོད་ལ་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་དྩོ་སྣང་བྱདེ་མཁན་ཚན་རྱིག་པ་
ཤུགས་ཆེ་ར་ུའགྲྩོ་བཞྱིན་འདགུ

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ལ་ཏྱི་ཝྱི་ཡའྱི་བ ྩོད་སྐྩོབ་ཚྩོགས་པ་དང་། མྩོ་སྱི ་
ཁྩོ་བ ྩོད་ཀྱི་ཐབེས་ར། ར་ུསྩོག་བ ྩོད་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་
ཁང་བཅས་ཐུན་མྩོང་ནས་ཇྱི ་ལྟར་སྔ ྩོན་ནས་གསྩོལ་
འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་
ཐྩོབ་ས།ེ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་
ཡུ་རྩོབ་བྱང་བརྒྱྱུད་ལ་ཏྱི་ཝ་ེཡའྱི་རྒྱལ་ས་རྱི་གའྷྱི་ Riga 
ནང་རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་སྐ ྩོན་ཊྩོ་ Skonto ཚྩོགས་ཁང་
ཆེན་མྩོའྱི་ནང་།  ར་ེཙྩོང་ཁ་པ་ཆེན་པ ྩོས་མཛད་པའྱི་
ལམ་རྱིམ་བསྡསུ་ད ྩོན་དང་། རྟནེ་འབལེ་བས ྩོད་པ། ར ྩོ་
རེ་གཅྩོད་པ་བཅས་ཀྱི ་བཀའ་ཆྩོས་ཉྱིན་གཉྱིས་པའྱི་
སབྐས་དད་ལནྡ་ཆྩོས་ཞུ་བ་ས ྩོང་ཕག་བརྒལ་བར་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་ད ྩོན།  འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་ཆྩོས་དད་མེད་
མཁན་གྱི་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ཆྩོས་ལ་སྐྩོན་
བརྩོད་བྱདེ་མཁན་ཡང་ཡྩོད། གཞན་ཡང་ཆྩོས་ལ་
དམྱིགས་བསལ་དྩོ་སྣང་གང་ཡང་མེད་མཁན་རྱིགས་
གཅྱིག་དང་དྩོ་སྣང་བྱདེ་མཁན་བཅས་ཁག་གསུམ་ལ་ྟབུ་
ཡྩོད།ད་ེདག་ཚང་མ་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདྩོད་པ་དང་བད་ེ
བ་འདྩོད་པ་མཁན་གཅྱིག་མཚྱུངས་རེད། སྤྱིར་ཁ་སྔ ྩོན་

བརྩོད་པ་ལརྟ། སྤྱིར་མྱི ་ཕལ་ཆེ་བས་བད་ེབ་དང་སྡགུ་
བསལྔ་ཟརེ་སབྐས་ལུས་ཚྩོར་གྱི་བད་ེསྡགུ་ཁྩོ་ནར་བསམ་
བླ ྩོ་གཏྩོང་མཁན་ཆགས་འདགུ ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་སྡ་ེཚན་ད་ེ
དག་གྱིས་གཙྩོ་བ ྩོ་ལུས་ཚྩོར་གྱི་བད་ེསྡུག་ཙམ་མྱིན་པར་
སེམས་ཀྱི་གཏྱིང་ནས་བད་ེབ་སུྒབ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་དང་། ཆྩོས་
ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་བར་ེདང་། དད་པ། དད་པ་
ཟརེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཡྱིད་བླ ྩོའྱི་སངེ་ནས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། མྱིར་དཀའ་
ངལ་དང་རྐེན་ངན་ད་ེའད་འཕད་ནས་འུ་ཐུག་ཐབས་
ཟད་ལ་ྟབུ་ཡྩོང་སབྐས་དད་པ་ཡྩོད་པ་དསེ་སེམས་འཇྩོག་
ས་ཤྱིག་ཡྩོང་རྒྱྱུར་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ཆྩོས་
ལུགས་ཚང་མས་དད་པ་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད།  གཙྩོ་ཆེ་ཤྩོས་
དད་པའྱི་ཐྩོག་ནས་བསུྒབ་བྱ་གཙྩོ ་བ ྩོ་གང་རེད་ཅེ་ན། 
ངྩོས་ཀྱིས་ལ་ྟསབྐས་བྱམས་བར་ེཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་རེད་འདགུ 
འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོ་འདྩོད་མཁན་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་
ཚྩོས་འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོའྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་རྒྱྱུ ་ད་ེ
ཡང་མྱིར་བྱམས་བར་ེསྤལེ་རྒྱྱུ འྱི་ཆེད་ད་ུདམྱིགས་པ་ཧ་
ཅང་གསལ་པྩོ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ཆྩོས་དད་ཡྩོད་མཁན་
དང་མེད་མཁན་བྱས་ན་དཀའ་ངལ་འཕད་སབྐས་ཕལ་
ཆེར་ཆྩོས་དད་ཡྩོད་མཁན་ཚྩོར་ཕན་བུ་བླ ྩོ་འཇྩོག་ས་

ཡྩོད་པ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་འདགུ ཆྩོས་དད་ཡྩོད་པའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་
ཁག་ད་ེདག་གྱི་ནང་ལ་ྟགུྲབ་གྱི་ཐྩོག་ནས་ཧ་ཅང་མྱི ་འད་
བ་ཡྩོད། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ལུགས་ནང་བཅྩོམ་ལནྡ་
འདས་ཀྱིས།  སྡྱིག་པ་ཅྱི་ཡང་མྱི ་བྱ་ཞྱིང་། །དག་ེབ་
ཕུན་སུམ་ཚྩོགས་པར་སྤད། །རང་གྱི་སེམས་ནྱི་ཡྩོངས་
སུ་འདལུ། །ཞསེ་སེམས་འདལུ་དགྩོས་རེད་ཅསེ་གསུང་
གྱི་འདགུ སེམས་འདལུ་སངས་ནྱི་ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་
འབྱདེ་ཀྱི་ཤེས་རབ་བདེ་སྤྩོད་བྱས་ནས་སེམས་འདལུ་
ཐབས་བྱདེ་རྒྱྱུ ་དང། སྨ ྩོན་ལམ་རྒྱག་པ་དང་དད་པ་བྱདེ་
པ་གཅྱིག་པུ་མྱིན་པར་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་ནས་
སེམས་མ་དལུ་བའྱི་སྐྩོན་གང་ཡྩོད། སེམས་མ་དལུ་བ་
ཉ ྩོན་མྩོངས་པའྱི་གཞན་དབང་ད་ུབཏང་ན་ང་ཚྩོར་གྩོང་
གང་འདགུ  ད་ེདག་ལ་བསམ་བླ ྩོ་ཐྩོངས་། སེམས་མ་
དལུ་བས་འཕལ་ད་ུཡྱིན་ནའང་མ་སྐྱིད་པ་ཡྩོང་བ་ཞྱིག་
དང་། གང་ལརྟ་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་ཡྱིན་ནའང་མ་སྐྱིད་པ་
ཡྩོང་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་ལ་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་ནས་སེམས་མ་
དལུ་བའྱི་ཉསེ་དམྱིགས་མཐྩོང་དགྩོས།  ད་ེམཐྩོང་ནས་
སེམས་དལུ་བའྱི་ཆ་ད་ེམ་དལུ་བའྱི་དབང་གྱིས་བྱྱུང་བའྱི་
སྐྩོན་ད་ེདག་སེམས་དལུ་བའྱི་ཆ་ནས་ཉུང་ད་ུའགྲྩོ་ཐུབ་པ་
ཏན་ཏན་ཡྩོང་ཐུབ།  དརེ་བརྟནེ་སེམས་འདལུ་ཐབས་
ཞསེ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་རེད།

དེ་འདྱིའྱི ་ སེམས་འདུལ་ཐབས་བྱེད་རྒྱྱུ ་ད ེ་ལ་སྨ ྩོན ་
ལམ་བརྒྱབ་ནས་འདུལ་ཐབས་བྱེད་རྒྱྱུ ་ཁྩོ་ན་མྱི ན་
པར། སེམས་ཀྱི་འགྲྩོ་སངས་ཡག་པྩོ་ཤེས་ནས་
སེམས་མ་དུལ་བ་བྱེད་མཁན་ད་ེགང་གྱིས་བྱེད་ཀྱི ་
འདགུ འདྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ལྩོ་ས ྩོང་ཕག་གསུམ་བཞྱིའྱི་
ནང་ཉ ྩོན་མྩོངས་ཞེས་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཅྱིག་གསུང་
ཡྩོང་གྱི་འདགུ སེམས་མ་དལུ་བ་བྱདེ་མཁན་ནྱི་ཉ ྩོན་
མྩོངས་ཡྱིན་པ་དང་། ཉ ྩོན་མྩོངས་ཞསེ་པའྱི་མྱིང་ཚྱིག་
ཁྩོ་རང་སེམས་མ་ཞྱི ་བ་བྱེད་མཁན་སེམས་དཀུྲག་
ཡྩོང་མཁན་ཞྱིག་ལ་ཉ ྩོན་མྩོངས་ཟརེ་གྱི་ཡྩོད། སངས་
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རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་མ་བྱྱུང་གྩོང་རྒྱ་གར་ནང་
ཉ ྩོན་མྩོངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་གསུང་ཡྩོང་གྱི ་འདགུ 
ཉ ྩོང་མྩོངས་འདལུ་ཐབས་ནྱི་སྨ ྩོན་ལམ་རྒྱག་པ་ཙམ་
མྱི ན་པར་ཞྱི ་གནས་དང་ལྷག་མཐྩོང་སྒ ྩོམ་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་སེམས་བཅྩོས་རྒྱྱུ ་ཡྩོང་གྱི་འདགུ སེམས་མ་
དུལ་བ་བྱེད་མཁན་དེ་ངྩོས་འཛྱི ན་པའྱི ་ཐྩོག་ནས་
དའེྱི་གཉནེ་པ ྩོ་སྐེས་པའྱི་སྒ ྩོ་ནས་སེམས་དལུ་བ་བྱེད་
རྒྱྱུ ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡྩོད། དའེྱི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་
པའྱི ་ཆྩོས་ཀྱིས་སྔ ྩོན་ལ་སེམས་དུལ་བའྱི ་ཡྩོ ན་ཏན་
དང་ཁ་ེགང་ཡྩོད་པ། སེམས་མ་དལུ་བའྱི་སྐྩོན་ཆ་
དང་གྩོང་གང་ཡྩོད་པ་དརེ་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། 
མགྩོན་པ ྩོ་ཀླུ ་སུྒབ་ཀྱི་དབུ་མ་རྱིན་ཆེན་ཕངེ་བའྱི་ནང་། 
བསུྒབ་བྱ་ནྱི། གནས་སབྐས་མངྩོན་མཐྩོ་དང་མཐར་
ཐུག་ངསེ་ལེགས། ཞསེ་གསུང་གྱི་འདགུ མངྩོན་མཐྩོ་
དང་ངསེ་ལེགས་ཞསེ་བསུྒབ་བྱ་མངྩོན་མཐྩོའྱི་བད་ེསྐྱིད་
དང་ངསེ་ལེགས་ཀྱི་བད་ེསྐདེ་ཅེས་ངསེ་ལེགས་ནྱི་ཐར་
པར་བརྱི་གྱི་ཡྩོད། ངསེ་པར་ལེགས་པ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་
སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱྱུ ་གཏན་ད་ུསྤངས་པ་འདྱི་ཉ ྩོན་མྩོངས་
སངྤས་པ་ཡྱིན་སབས། སྡགུ་བསལྔ་གྱི་རྒྱྱུ ་བྱདེ་མཁན་
མེད་པ་ཆགས་ནས་སེམས་མ་དལུ་བ་བྱདེ་མཁན་མེད་
པ་ཆགས།  དརེ་བརྟནེ་ངསེ་པར་ལེགས་པ་ཞསེ་གཏན་
ད་ུབད་ེབ་བཤད་པ་རེད། འདྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་བསུྒབ་
བྱ་དང་གཏན་ད་ུབད་ེབ་བྱས། འདྱི་ཡྩོང་བར་གཙྩོ་བ ྩོ་
སེམས་སྦྩོང་བརར་བྱས་ནས་ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱདེ་
ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ཆྩོས་རྣམས་ཀྱི་ཡྱི ན་ལུགས་
གཏན་ལ་ཕབ་ནས་གཙྩོ་བ ྩོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་འགྲྩོ་
དགྩོས་ཀྱི་འདགུ དརེ་བརྟནེ་མྱིའྱི་ལུས་རྟནེ་འདྱིར་
ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱདེ་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད། 
དདུ་འགྲྩོ་དང་མྱི ་མ་ཡྱི ན་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ལ་ཤེས་རབ་
གང་འཚམ་ཡྩོད་ངསེ་རེད། འྩོན་ཀང་མྱི ་ནང་བཞྱིན་
གྱི་ཤེས་རབ་སྤུས་དག་པ ྩོ་དང་ཟབ་པ ྩོ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་
ཁག་པྩོ་རེད་འདགུ དརེ་བརྟནེ་གནས་སབྐས་མངྩོན་
མཐྩོ་བསུྒབས་ནས་མངྩོན་མཐྩོའྱི་སངེ་ནས་བསླབ་པ་
གསུམ་ཉམས་ལེན་བྱས། གཙྩོ་བ ྩོ་ཤེས་རབ་གྱི་བསབླ་
པ་ཉམས་ལེན་བྱས་ནས་ངེས་ལེགས་སུྒབ་རྒྱྱུ ་དང་། 
དབུ་མ་རྱིན་ཆེན་ཕངེ་བའྱི་ནང་གནས་སྐབས་ཀྱི་བད་ེ

སྐྱིད་མངྩོན་མཐྩོ། མཐར་ཐུག་གྱི་བད་ེསྐྱིད་ངསེ་
ལེགས་ཞསེ་གསུང་ཡྩོད་སབས། ད་ེལ་ྟབུའྱི་གནས་
སབྐས་མངྩོན་མཐྩོ་སུྒབ། མངྩོན་མཐྩོའྱི་བད་ེསྐྱིད་ཐྩོབ་
པར་བྱས། ད་ེནས་ཚེ་ཕྱི་མའྱི་མངྩོན་མཐྩོའྱི་སདྐ་ཆ་
ཙམ་མྱིན་པར་ཚེ་འདྱིའྱི་མྱི ་ཚེ་འདྱི་བད་ེཞྱིང་སྐྱིད་པ་
དགྩོས་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་རེད། དརེ་བརྟནེ་མངྩོན་མཐྩོའྱི་བད་ེ
སྐྱིད་ཟརེ་དསུ་མ་འྩོངས་པའྱི་སདྐ་ཆ་ཙམ་མྱིན་པར་ད་
ལྟ་ཡྱི ན་ནའང་སེམས་སྐྱིད་པ་དང་ཞྱི ་བད་ེབག་ཕབེས་
པ་ཡྩོད་དགྩོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདགུ ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་
ཡྩོད་ན་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་ནསུ་པ་བཟང་བ་ཡྩོད། 
སེམས་འཁུྲག་པ་ཡྱི ན་ན་སེམས་ཀྱི་རྣམ་དཔྱྩོད་ཐྩོག་
ནས་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ར་ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་ཡྩོད། 
མྱི ་སེམས་ཧ་ཅང་འཁུྲག་པ་ཞྱིག་ལ་གཞན་ཕན་གྱི ་
བླ ྩོ་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་ཟརེ་བ་དང་། བདག་མེད་པའྱི་
ལ་ྟབའྱི་ཐྩོག་བསམ་བླ ྩོ་ཐྩོངས་། ཞསེ་བརྩོད་ཚེ་སྣ་
ཁུག་དང་གདྩོང་གཅྱུས་ནས་སྡ ྩོད་ཀྱི་རེད། སྔ ྩོན་ལ་
སེམས་ཞྱི་བད་ེབག་ཕབེས་མེད་ན། ད་ེའདའྱི་བསམ་
བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་མྱི ་འདགུ དརེ་བརྟནེ་
སྔ ྩོན་ལ་སེམས་ཞྱི་བད་ེདགྩོས། སེམས་ཞྱི་བད་ེབཟྩོ་
རྒྱྱུའྱི་རྱིམ་པའྱི་ནང་། ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱདེ་ཀྱི་
ཤེས་རབ་ཐྩོག་ནས་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་། ད་ེནས་ཚན་
རྱི ག་པའྱི ་ཐྩོག་ནས་བཤད་བཞྱིན་པ་ད ེ་ཚྩོ འྱི ་གྲས་
འབལེ་ཡྩོང་ན་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཐྩོག་ནས་འགྲལེ་བཤད་
རྒྱག་དསུ་ལྐ ྩོག་གྱུར་ལྟ་བུ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི ་ཡྩོད། 

ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ་རྱིགས་གཅྱིག་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་
ལྐ ྩོག་གྱུར་བྱས་ནས་ལུང་ལ་བརྟནེ་དགྩོས་པ་ལ་ྟབུ་དང་། 
ཉམས་མྱྩོང་ཡྩོད་མཁན་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱི་ངག་ལ་བརྟནེ་
ནས་ཤེས་རྒྱྱུ ་མ་གཏྩོགས་མེད་པ་ད་ེའད་ཡྩོང་གྱི་འདགུ 
ང་ཚྩོས་ཚན་རྱིག་ཟརེ་སྐབས་མཐྩོང་ཆྩོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་
རེད། མཐྩོང་བ་མངྩོན་གྱུར་ཐྩོག་ནས་ཤྩོད་ཀྱི་འདགུ 
མཐྩོང་བ་མངྩོན་གྱུར་ཐྩོག་ནས་སེམས་ལ་ཞྱི་བད་ེཡྩོད་
ན་ཕན་ཐྩོགས་གང་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་ཚན་རྱིག་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་བཤད་རྒྱྱུ ་འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ

དངེ་སྐབས་ང་ཚྩོའྱི་འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་ཚན་རྱིག་ཡར་
རྒྱས་ཆེན་པ ྩོ་ཕྱིན་ཡྩོད། ཕལ་ཆེར་དསུ་རབས་ ༢༠ 
སྨད་ཙམ་གྱི་བར་ད་ུཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོར་
ཞྱིབ་འཇུག་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ཁྩོ་ན་རེད་འདགུ དསུ་རབས་ ༢༠ 
སདྨ་ནས་ཀླད་པའྱི་ཚན་རྱིག་པ་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ཀྱིས་གཞྱི་
ནས་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་དྩོ་སྣང་གསར་པ་སླབེས་
ནས་དསུ་རབས་ ༢༡ འགྩོ་ས ྩོད་ལ་སེམས་ཀྱི་རྣམ་
གཞག་ལ་དྩོ་སྣང་བྱདེ་མཁན་ཚན་རྱིག་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་
འགྲྩོ་བཞྱིན་འདགུ དསུ་རབས་ ༢༡ ནང་ཚན་རྱིག་
པའྱི་ནང་ནས་དྩོ་སྣང་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ཏན་ཏན་ཤུགས་ཆེ་ར་ུའགྲྩོ་
གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདགུ ཚན་རྱིག་པས་དྩོ་སྣང་བྱདེ་
པའྱི་ཐྩོག་ནས་ཆྩོས་ཡྩོད་མཁན་དང་མེད་མཁན། སྐ་ེ
བ་སྔ་ཕྱིར་བསམ་བླ ྩོ་གང་ཡང་མེད་མཁན་ལའང་གང་
ལརྟ་སེམས་ལ་ཞྱི་བད་ེཡྩོད་ན། ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་སེམས་
སྐྱིད་པ་དང་ལུས་བད་ེབ། ཁྱྱིམ་ཚང་ཡྱིན་ནའང་འཆམ་



༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 30

ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ཕུག་ཆེད་སནྨ་པའྱི་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་གཅྱིག་
འཕར་མ་གནང་འདགུ

༄༅། །ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་གཞུང་ནས་ཕྱི་ལྩོ་ 
༢༠༡༨ ལྩོའྱི་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་དསུ་སབྐས་བ ྩོད་ཕུག་ཆེད་
མངའ་སྡའེྱི་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ནང་ད་ུསནྨ་པའྱི་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་
གཅྱིག་ MBBS འཕར་མ་གནང་བར་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགའ་བསུ་དང་
སྦྲགས་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་འདགུ 

སྤྱིར་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་གཞུང་ནས་ས་ྔལྩོ་ནས་བཟུང་
བ ྩོད་མྱི ་བཙན་བྱྩོལ་བའྱི་སླ ྩོབ་ཕུག་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་ཡྩོན་
མདནུ་ལམ་ལ་དགྩོངས་བཞསེ་ཀྱིས་སནྨ་པའྱི་ཟུར་བཅད་
ས་མྱིག་གྲངས་བཞྱི་གནང་ཟྱིན་ཡང་། འདྱི་ལྩོར་ཞབས་
སགེས་འཕར་མ་གཅྱིག་ཁ་གནྩོན་བརྒྱབ་པར་བརྟནེ་ད་ཆ་
ཁྱྩོན་སནྨ་པའྱི་ཞབས་སགེས་ལ་ྔགནང་ཟྱིན་འདགུ

ད་ེཡང་སྨན་པའྱི་ཟུར་བཅད་ས་མྱིག་གནང་ཡུལ་མཐྩོ་
སླ ྩོབ་ཁག་ནྱི། སྱིམ་ལར་རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཨྱི ན་དྷྱི་ར་
གནྷ་དྷྱི་སནྨ་པའྱི་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ Indra Gandhi Medi-

cal College (IGMC), Shimla དང་།  ད་ེབཞྱིན་

ཏན་ཌར་ Tanda རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཌྩོག་ཌར་རཱཇནེྡྲ་
པཱྲ་སཱད་གཞུང་གྱི་སནྨ་པའྱི་མཐྩོ་སླ ྩོབ། Dr. Rajen-

dra Prasad Govt. Medical College ཕྩོགས་
མཚྱུངས་ན་ཧན་ Nahan ད་ུརྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་
ཡཤཝནྟ་སྱིང་པར་མར་སནྨ་གྱི་མཐྩོ་སླ ྩོབ། Dr. Yas-

hwant Singh Parmar  Govt.  Medical Col-

lege   ད་ེབཞྱིན་ཅམ་བརྷ་ Chamba རྟནེ་གཞྱི་བྱས་
པའྱི་པཎྱི་ཏ་ན་ེར་ུསནྨ་གྱི་མཐྩོ་སླ ྩོབ།  Pandit Jawa-

harlal Nehru Govt. Medical College གཞན་
ཡང་ཧ་མྱིར་པུར་ Hamirpur ད་ུརྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་
རཱ་དཱ་ཀྲྱིཤཎ་སནྨ་གྱི་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ Dr. Radha Krish-

na Govt. Medical College བཅས་ཡྱིན་འདགུ 
སྤྱིར་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆྩོག་
གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་༡༩ཉྱིན་ཧྱི་མཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེྱི་གཞུང་གྱི་འཕ ྩོད་བསནེ་དང་ཁྱྱིམ་ཚང་བད་ེ
ད ྩོན་བླ ྩོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཝྱི ་པྱིན་སྱིང་པར་མཱར་ Shri 

Vipin Singh Parmar མཆྩོག་དང་མཇལ་འཕད་

གནང་སབྐས་མངའ་སྡའེྱི་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ཕུག་རྣམས་ལ་
དགྩོངས་པ་ཆེ་བཞསེ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་མ་
ཟད། བྩོད་ཕུག་སླ ྩོབ་མ་རྣམས་མ་འྩོངས་པར་སནྨ་གྱི་སླ ྩོབ་
སྦྩོར་མཐར་ཕྱིན་རསེ་བ ྩོད་པའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་ཞབས་
འདགེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་ཞུས།

ཕྩོགས་མཚྱུངས་སྐབས་དརེ་བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་གྱིས་
འཕྩོད་བསནེ་བཀའ་བླ ྩོན་གསར་པ་མཆྩོག་གྱིས་བ ྩོད་ཕུག་
ཚྩོའྱི་སླ ྩོབ་ཡྩོན་གནང་རྒྱྱུའྱི་ཐད་བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་
བཏྩོན་གནང་བ་དསེ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་སྤྱི་དང་། ལགྷ་
པར་སླ ྩོབ་ཕུག་གཞྩོན་སྐསེ་ཚྩོར་བླ ྩོ་ས ྩོབས་སྐ་ེགཞྱི་ཞྱིག་
གྱུར་ཡྩོད་སྐ ྩོར་ཞུས་འདགུ ཐངེས་འདྱིར་སནྨ་པའྱི་ཟུར་
བཅད་ས་མྱིག་འཕར་མ་གནང་བ་ལ་བརྟནེ་ནས་འབྱྱུང་
འགྱུར་བཙན་བྱྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཁྲྩོད་སྨན་པ་མ་
འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་གནང་བཞྱིན་
ཡྩོད་པ་བཅས། 

མཐུན་ཡྩོད་པར་བརྟནེ་སྐྱིད་པ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ། ད་ེནས་ཕར་
རྒྱ་བསྐདེ་ནས་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་སྐབས་སྤྱི་ཚྩོགས་ཡྱི ན་
ནའང་བད་ེཞྱིང་སྐྱིད་པ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་བརྩོད་

ཐུབ། དརེ་བརྟནེ་ཆྩོས་དད་ཡྩོད་མེད་ལ་མ་ལྟ ྩོས་པར་གྩོ་
ལ་སྤྱི་ཡྩོངས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ Uni-

versal Value ཐྩོག་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ 

ད་ེནས་ཚེ་འདྱིའྱི་མངྩོན་མཐྩོ་ད ྩོན་དང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་བྱྩོས། 
སྐེ་བ་ཕྱི་མ་ཡྱི ན་ནའང་མངྩོན་མཐྩོ་ཐྩོབ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
རྒྱ་གར་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ནང་རྒྱྱུ ་དང་འབས་བུ་ཞེས་ཤྩོད་
ཀྱི་འདགུ དཔརེ་ན་རྒྱྱུ ་བཟང་པྩོ་བསུྒབས་ན་འབས་བུ་
བཟང་པྩོ་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་དང་། རྒྱྱུ ་བཟང་པྩོ་བསུྒབས་མེད་ན།  
སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་གྱིས་འབས་བུ་བཟང་པྩོ་ཡྩོང་གྱི་
མ་རེད། ཅསེ་ལས་དང་འབས་བུ་ཞསེ་ Theory of 

Karma རྒྱ་གར་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ནང་འདགུ འཇྱིག་
རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོ་འདྩོད་པ་ཡྱིན་ན། སྨ ྩོན་ལམ་བརྒྱབ་པ་
ཙམ་གྱིས་འགྲྱིག་གྱི་རེད། འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོ་མྱི ་
འདྩོད་མཁན་གྱི་སྩོ་སྩོ་རང་གྱིས་ལས་བཟང་པྩོ་བསག་
ནས་འབས་བུ་བཟང་པྩོ་ཡྩོང་དགྩོས་པ་རེད། ཅསེ་ཤྩོད་
ཀྱི་འདགུ  ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།



༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།31

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་བད་ེསྐྱིད་དང་དའེྱི་
རྒྱྱུ ་རྐནེ་ངྩོ་མ་གང་ཡྱིན་ཞསེ་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ད་
རྒྱའྱི་ལམ་ནས་ཨྩོ ་གླྱིང་གྲྩོང་ཁྱརེ་སྱི་ཌྱི་ནྱིར་ Sydney 
རྟནེ་གཞྱི ་བྱས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཚྩོགས་ཁང་ཆེན་མྩོའྱི་ 
International Convention Centre ནང་མང་
ཚྩོགས་དྩོན་གཉརེ་བ་ཁག་གཅྱིག་དང་ལནྷ།  བད་ེསྐྱིད་
དང་དའེྱི་རྒྱྱུ ་རྐནེ་ངྩོ་མ་གང་ཡྱིན།  ཞསེ་པའྱི་བརྩོད་
གཞྱིའྱི་ཐྩོག་གླངེ་མྩོལ་མཛད་སབྐས།  མགྩོན་པ ྩོ་གང་
ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི ་༸སྐུའྱི་འཕ ྩོད་བཞེས་དང་འབལེ་བའྱི་
སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་རང་ད་ཆ་ལྩོ་ན་ ༨༣ 
ཡྱིན། འྩོན་ཀང་ལུས་པ ྩོའྱི་འཕ ྩོད་བསནེ་ཐྩོག་ནས་བརྩོད་
ན་བད་ེཐག་ཆྩོད་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ད་དངུ་མུ་མཐུད་
ལྩོ་བཅྩོ་ལ་ྔཉྱི་ཤུ་འཚྩོ་ཐུབ་རྒྱྱུར་རེ་བ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  
ཁྱདེ་རང་ཚྩོས་ངྩོས་ཀྱི་སདྐ་ལ་དཔྱད་པ་བྱྩོས་དང་སདྐ་
གདངས་ད་ལ་ྟཡག་ཐག་ཆྩོད་ཡྩོད། 

ངྩོས་ཀྱིས་དསུ་རྒྱྱུ ན་རྒྱ་གར་སྐ ྩོར་སུང་མྱི ་སྣ་ཚྩོར་སྔ་
ད ྩོ་ཐུག་སྐབས་ངྩོས་རང་ལྩོ ་ན་ག་ཚྩོད་འད་པྩོ་འདགུ 
ཅེས་འདྱི་སྐབས་ཁྩོང་ཚྩོའྱི་ཁྲྩོད་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་གྱིས་ངྩོས་
རང་ལྩོ་ན་བདནུ་ཅྱུའྱི་ནང་ཡྱིན་ས་རེད། ཅསེ་ཚྩོད་
དཔག་བྱདེ་སབྐས་ངྩོས་ཀྱིས་ཁྩོང་ཚྩོར་ངྩོས་རང་ལྩོ་ན་
བརྒྱད་ཅྱུའྱི་ནང་སླབེས་ཡྩོད་སྐ ྩོར་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ཁྩོང་
ཚྩོས་ངྩོས་རང་ངྩོ་མདྩོག་ཡག་པྩོ་འདགུ ཅསེ་བརྩོད་ཀྱི་
འདགུ་ཅསེ་དང་། ད་ེབཞྱིན་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་ད ྩོན་ཐྩོག་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛྱིན་
ཌྩོ་ནལ་ཊམ་དང་། བྩོད་ནང་གྱི་གནས་སངས། དངེ་
སབྐས་འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་རྩོད་རྙ ྩོག ༸སྐའུྱི་རླབས་
ཆེན་གྱི་མཛད་ཁུར་སྐ ྩོར།  ༸སྐ་ུཚེའྱི་ནང་ན ྩོར་འཁུྲལ་
གང་མཛད་པའྱི་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན།  
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་ད ྩོན་ཐྩོག་ངྩོས་ཀྱིས་བསམ་པར་ན ྩོར་
འཁུྲལ་ཆེ་བ་གང་ཡང་ཤྩོར་མེད། ངྩོས་རང་ལྩོ་ན་བཅྱུ་
དུག་སབྐས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་ཁྱརེ་བ་ཡྱིན།  སབྐས་

དརེ་བ ྩོད་ནང་གྱི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་པ ྩོ་ཆགས་
ཡྩོད་སབས་རྒྱལ་ཚབ་ནས་ངྩོས་ཀྱིས་འགན་འཁྱེར་
དགྩོས་པར་གསུངས། 

༸སྐ་ུམདནུ་༸སྐ་ུགྩོངས་མས་དགུང་ལྩོ་ ༡༨ སབྐས་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་བཞསེ་ཡྩོད།  ངྩོས་རང་ལྩོ་ན་ ༡༦ 
ལས་སྩོན་མེད་སབས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འགན་འཁྱརེ་རྒྱྱུ ་སྔ་
དགས་སྐ ྩོར་རྒྱལ་ཚབ་ལ་ཞུས་ཀང་ཛ་དག་གྱི ་གནས་
སངས་འྩོག་འགན་འཁྱརེ་དགྩོས་བྱྱུང་། དརེ་བརྟནེ་
ངྩོས་ཀྱི་རང་དབང་བརླགས་པ་རེད། ད་ེནས་ལྩོ་ན་ ༢༤ 
སྩོན་སབྐས་རྒྱལ་ཁབ་ཤྩོར་ནས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཕད་
བྱྱུང་།  འྩོན་ཀང་ད་ཆ་ཕྱི་བལསྟ་སླ ྩོག་སབྐས་ད་ེདསུ་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཕད་ཡྩོད་ཀང་ན ྩོར་འཁུྲལ་ཚབས་ཆེ་
རྱིགས་བྱྱུང་མེད།

ངྩོས་ཀྱིས་གང་ཐག་གཅྩོད་བྱས་པའྱི་གནད་ད ྩོན་ད་ེདག་
མཐར་འགྲྱིག་པ་ཞྱིག་ཐྩོག་ལ་ཕྱིན་འདགུ་བསམ་པ་དན་
གྱི་འདགུ ད་ེས་ྔསབྐས་ཤྱིག་ལ་གཞུང་ཞབས་ལས་བྱདེ་
རྙྱིང་པ་ཞྱིག་ལ་ཕྱི་ལྩོ་  ༡༩༥༩ ལྩོར་ངྩོས་རང་ལ་ྷས་
ནས་བ ྩོས་པ་ཡྱི ན་ན་གང་འད་བྱས་ཡྩོང་སྙམ་པའྱི་སྐྱི་
གཡའ་དགྩོས་པའྱི་ཚྩོར་སྣང་བྱྱུང་ཡང་ཕྱིས་སུ་བ ྩོད་ནང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྱིག་གནས་གསར་བར་ེཟརེ་བ་ལག་
བསར་བྱདེ་སྐབས་ལྷ་ས་ནས་བ ྩོས་པ་ད་ེའགྲྱིག་འདགུ་
བསམ་པ་བྱྱུང་འདགུ   དརེ་བརྟནེ་ཕུགས་ལ་བསམ་

བླ ྩོ་གཏྩོང་སྐབས་ངྩོས་ཀྱི་ཐག་གཅྩོད་ཆེ་བ་ད་ེདག་ཚང་
མ་འགྲྱིག་འདགུ

ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༠༡ ལྩོར་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲྱིད་
མང་གཙྩོའྱི་ལམ་ནས་འྩོས་འདམེས་བྱས་ཡྩོད་སབས།  
ལྩོ་བཅྱུ་ཙམ་རྱིང་ངྩོས་རང་ཕདེ་རྒས་ཡྩོལ་གྱི་གནས་
བབ་འྩོག་བསདྡ་པ་ཡྱིན། ད་ེནས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ལྩོར་
ངྩོས་རང་བ ྩོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལས་འགན་ནས་རྒས་
ཡྩོལ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཟྱིན་པར་བརྟནེ་ད་ཆ་རང་དབང་
ཡྱིན། ཞསེ་བཀའ་ལན་སྩལ།

ད་ེརསེ་ཚྩོགས་བཅར་བ་ཞྱིག་གྱིས་བ ྩོད་ནང་གྱི་གནས་
སངས་ཐུགས་ལ་འཁུྲངས་སབྐས་ཐུགས་སྐྩོ་སྣང་གྱི་ཚྩོར་
བར་གདྩོང་ལེན་ཇྱི་ལྟར་མཛད་བཞྱིན་ཡྩོད་སྐ ྩོར་གྱི་དྱི་
བར་བཀའ་ལན་སྩལ་དྩོན།  བྩོད་མྱི ་ཚྩོ ་ལས་འབས་
ལ་ཡྱིད་ཆེས་བྱདེ་མཁན་རེད། བྩོད་མྱིའྱི་དཀའ་ངལ་
དའེང་རྣམ་སྨྱིན་གྱི་འབས་བུ་སྨྱིན་པ་ཞྱིག་རེད། རྒྱ་ནག་
གྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་དབེ་ཐརེ་ནང་གསལ་ལརྟ་ན། དསུ་རབས་ 
༧།༨།༩ སབྐས་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་ཁྱྩོན་ད་ུམངའ་ཐང་འད་
མཉམ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཕན་གཙྩོ་བ ྩོ་གསུམ་བྱྱུང་ཡྩོད།  རྒྱ་
ནག་དང་། བྩོད། སྩོག་པ ྩོའྱི་རྒྱལ་པྩོ་བཅས་རེད།  འྩོན་
ཀང་དསུ་རབས་ ༩ ནང་བྩོད་སྱིལ་བུར་ཐྩོར་བ་རེད། 
ད་ེནས་དཀའ་ངལ་འགྩོ་ཚྱུགས་ཏ་ེརྱིམ་བཞྱིན་བ ྩོད་སྤྱི་ལ་
དབང་བའྱི་རྒྱལ་པྩོ་མེད་པར་བྩོད་མྱི ་རྣམས་སྩོ་སྩོའྱི་ས་
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ཁུལ་ཙམ་གྱི་བ་ླདཔྩོན་དང་།  ས་བདག་སྩོགས་ཀྱིས་
དབང་འྩོག་ཏུ་གནས། སབྐས་དརེ་རྒྱྱུ ་བསགས་པར་
བརྟནེ་ད་ཆ་འབས་བུ་སྨྱིན་བཞྱིན་པ་འདྱིར་སུ་གཅྱིག་
གྱིས་བཅྩོས་ཐབས་མེད།  འྩོན་ཀང་རྒྱ་གར་འཕགས་
ཡུལ་ནས་བསྒྱུར་བའྱི་བཀའ་འགྱུར་བསན་འགྱུར་པ ྩོ་ཏྱི་
སུམ་བརྒྱ་ཙམ་གཞྱི་རར་གྱུར་པའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་སདྐ་དང་ཡྱི ་
གེ་ཐུན་མྱིན་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ད་ེབ ྩོད་ས་ས ྩོད་སདྨ་ཡྩོངས་ལ་
ཁྱབ་ཡྩོད་སབས། བྩོད་མྱི ་རྱིགས་གྩོང་བུ་གཅྱིག་གྱུར་
མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་ཡྩོད།  ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་ང་
ཚྩོས་ལྩོ་བརྒྱ་ཕག་རྱིང་འཐུས་ཤྩོར་ཧ་ཅང་བཏང་ཡྩོད། 
ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ།

ད་ེནས་ཚྩོགས་བཅར་བ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དངེ་སྤྱི་ཚྩོགས་
ནང་བཟང་སྤྩོད་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་སྐ ྩོར་དྱི་བ་ཞུས་
པར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས། དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་
ལུགས་འདྱིས་འདང་གྱི་མྱི ་འདགུ འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་ཐརེ་
འབུམ་བདནུ་ཡྩོད་པ་རྣམས་བད་ེབ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་
བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན། བད་ེབ་འདྩོད་
པ་ལརྟ་བད་ེབ་སུྒབ་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཡང་ཚང་མར་གཅྱིག་
མཚྱུངས་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་ད་ལྟའྱི་
ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་ལ་ཐུག་ཡྩོད། ད་ལའྟྱི་ཤེས་ཡྩོན་
ལམ་ལུགས་ནྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་མཐུན་རྐནེ་ཁྩོ་ནར་
དམྱིགས་ནས་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་འདྱི་འདའྱི་
ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་འྩོག་འཚར་ལྩོངས་བྱྱུང་བའྱི་མྱི ་
རབས་དའེང་དངྩོས་པ ྩོ་འཛུགས་སུྐན་ཁྩོ་ནར་ད ྩོན་གཉརེ་
བྱདེ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་ཆྩོས་ཉྱིད་རེད། དརེ་བརྟནེ་སྤྱི་ཚྩོགས་
ཧྱིལ་པ ྩོ་དའེང་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོ་འཛུགས་སུྐན་ཁྩོ་ནར་བསམ་
བླ ྩོ་གཏྩོང་ནས་འགྲྩོ་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད། བསམ་
བླ ྩོར་དཀའ་ངལ་འཕད་སབྐས་བྱདེ་ཐབས་བལ་ནས་སྡ ྩོད་
རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད།  དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་
ནང་བསམ་བླ ྩོའྱི་འཕ ྩོད་བསནེ་སྐ ྩོར་སླ ྩོབ་གསྩོ་སྤྩོད་དགྩོས། 
ད་ལྟའྱི་ལམ་ལུགས་དའེྱི་ཐྩོག་འགྲྩོ་ཐུབ་པ་ཡྱི ན་ན་མ་
འྩོངས་པར་དསུ་རབས་རསེ་མའྱི་སབྐས་འགྩོ་ཁྲྱིད་ཁྲྩོད་
བསམ་བླ ྩོའྱི་སླ ྩོབ་གསྩོའྱི་གྩོ་རྟ ྩོགས་ཡྩོད་མཁན་སླབེས་ཐུབ། 
བྱམས་པ་དང་བར་ེབ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཆྩོས་ཁས་ལེན་མྱིན་ཁྱད་
པར་གང་ཡང་མེད་པར་ཀུན་ལ་དགྩོས་མཁྩོ་ཧ་ཅང་ཆེ། 
ཞསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། 

༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་དགའ་ལནྡ་ཕ ྩོ་
བང་བ་ླབང་ནས་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་པ།

༄༅། །བྩོད་རྒྱལ་ལྩོ་ ༢༡༤༥ རབ་གནས་ས་ཁྱྱི་ལྩོ་ཟླ་ 
༥ ཚེས་ ༡༤ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ རེས་
གཟའ་ལགྷ་པ་གཟའ་སརྐ་འབྱྱུང་འཕྩོད་དག་ེབའྱི་ཉྱིན་བ་ླ
ལའྷྱི་ཐུགས་དམ་དགྩོངས་དྩོན་ལརྟ། དགའ་ལནྡ་ཕ ྩོ་བང་
བླ་བང་ནས་ཇྱི་ལྟར་གསྩོལ་བ་བཏབ་པ་བཞྱིན་དགའ་
ལནྡ་ཕ ྩོ་བང་གྱི་ཞབས་ཞུ་བ་རྣམས་དང་། ཞབས་ཞུ་བ་
སྩོ་སྩོའྱི་ནང་མྱི ་རྣམས་ནས་ལརྷ་བཅས་སྱིད་ཞྱིའྱི་གཙྱུག་
རྒྱན་༸གྩོང་ས་ལྷ་མའྱི་རྣམ་འདནེ་༸སྐབས་མགྩོན་

༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱནེ་ཅྱིང་གཟྱིགས་པ་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་བསན་འགྲྩོ་སྤྱི་དང་། བྱ་ེབག་བྩོད་གངས་ཅན་
པ་རྣམས་ཀྱི་མགྩོན་དཔུང་དམ་པར་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་
བསལྐ་བརྒྱར་བརྟན་ཅྱིང་ཐུགས་ཀྱི་བཞདེ་དགྩོངས་ཟབ་
མྩོ་རྣམས་ལྷུན་གྱིས་འགུྲབ་པའྱི་ཕྱིར་ཕ ྩོ་བང་ཚྩོམས་ཆེན་
རྟ་མགྲྱིན་ཁང་ད་ུསྒྩོལ་དཀར་ཡྱིད་བཞྱིན་འཁྩོར་ལྩོའྱི་སྒ ྩོ་
ནས་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུས་ཡྩོད



༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།33

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དམ་ཆྩོས་འདལུ་བའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་
ཐངེས་གཉྱིས་པའྱི་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ རེས་
གཟའ ་ཉྱི ་མ ་ཉྱིན ་རྒྱ ་གར ་རྒྱལ ་ས ་ལྡྱི ་ ལྱི ་རུ ་ཤཱྱི ་
ལངྐ་ Sri Lanka དང་། མ་ཡན་མཱར་ Myan-

mar  ཐའྱི་ལེནྜྱི་ Thailand  ཝྱི་ཏྱི་ནམ་ Viet-

nam  ཐའ་ེཝན་ Taiwan   ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་
བཅས་ནས་ཕེབས་པའྱི་ནང་པའྱི་སྐུ ་ཚབ་དང་བྩོད་
བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་གྱི་སྐུ་ཚབ་དབར་དམ་ཆྩོས་འདལུ་
བའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ཐེངས་གཉྱིས་པ་ཚྩོགས་གནང་ཡྩོད། 
ད་ེཉྱིན་བ ྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༧གྩོང་
ས་༧སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་དམ་ཆྩོས་འདལུ་
བའྱི ་བགྲྩོ་གླ ེང་ཐེངས་གཉྱིས་པའྱི ་ཐྩོག་ཆེད་ཕ ེབས་
ཀྱིས་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་ས་ེབཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ངྩོས་རང་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༤ ལྩོར་དག་ེ
སླ ྩོང་གྱི ་སྡ ྩོམ་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་པའྱི་ནང་པའྱི་དགེ་སླ ྩོང་
ཞྱིག་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། དསུ་རབས་ ༨ ནང་བྩོད་ད་ུ
དར་བའྱི་དཔལ་ན་ལེནྡྲའྱི་གནའ་རབས་རྱིག་གནས་
ཀྱི་རསེ་འཇུག་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན། ཆྩོས་རྒྱལ་ཁྲྱི་སྩོང་
ལྡའེུ་བཙན་གྱིས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་
པ ྩོའྱི་གྲས་མཁན་ཆེན་ཞྱི ་བ་འཚྩོ ་བ ྩོད་ད་ུགདན་དངས་
ཏ་ེདཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་ད་ུདར་
སྤལེ་མཛད་ཡྩོད། ད་ེཡང་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོ་ནྱི། 
ནང་པའྱི་དག་ེསླ ྩོང་ཞྱིག་དང་། ལ་ྟགུྲབ་སྨྲ་བ། ཚད་
མ་རྱིག་པ་བ་བཅས་རེད། ཅསེ་དང་། གཞན་ཡང་
མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ལྩོ་ངྩོ་ ༢༦༠༠ ལགྷ་
གྱི ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་དངེ་དསུ་སྤྱི་ཚྩོགས་
ནང་འབལེ་བ་ཇྱི་ཙམ་ཡྩོད་མེད་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན། རེས་ལུས་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་སངས་ཤྱིག་གྱི ་
དབང་གྱིས། དསུ་རབས་༢༠ ནང་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་
དག་པྩོའྱི་ལམ་ནས་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་དགྩོངས་པར་
བརྟནེ་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་ནྱི་དག་པ ྩོའྱི་ལམ་ལ་ཕྱིན་ཡྩོད། 
དའེྱི་ཉརེ་ལེན་ལ་བརྟནེ་ནས་དསུ་ད་ལ་ྟཡྱིན་ཡང་ང་ཚྩོ ་
འདྱིར་ཞྱི་བད་ེངང་འཚྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་ཀང་འཛམ་གླྱིང་གྱི་

ཡུལ་གུྲ་གཞན་ནང་མྱི ་ཕན་ཚྱུན་དབར་མྱི ་གསྩོད་ཁྲག་
སྦྩོར་དང་། མྱི ་རྱིགས་དབྱ་ེའབྱདེ། གདྩོང་གྱི་ཚྩོས་གཞྱི་
དང་རྱིགས་རསུ་ཀྱི་དབྱ་ེའབྱདེ། མྱི ་རྣམས་མུ་ག་ེཐབེས་
ནས་འཆྱི ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་སྩོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡྩོང་གྱི་
ཡྩོད། ཆྩོས་ལུགས་ཁག་ལ་ལ་ྟགུྲབ་འད་མྱིན་ཡྩོད་ཀང༌། 
བྱམས་པ་དང༌། བར་ེབ། བཟྩོད་སྒ ྩོམ། ཆྩོག་ཤེས། 
ཚྱུལ་ཁྲྱིམས་བཅས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་
ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མ་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱི ན་པ་མ་ཟད། 
མྱི ་ཚེ་བད་ེསྐདེ་ཀྱི་ལམ་ད་ུའཁྲྱིད་པའྱི་ནསུ་པའང་གཅྱིག་
མཚྱུངས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་ཆྩོས་ལུགས་
ཚང་མར་བརྱི་བཀུར་དང་ཆྩོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་དབར་
མཐུན་སྒྱིལ་ཡྩོང་བར་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད།

རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་ལྟ་གུྲབ་ནང་ཞྱི ་གནས་དང་
ལྷག་མཐྩོང་སྩོགས་བླ ྩོའྱི ་རྣམ་གཞག་དང་བྱེད་ལས་
སྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་ཞྱིབ་ཕ་གསུངས་ཡྩོད། ནང་པའྱི་
གཞུང་ནས་གསུངས་པའྱི་བླ ྩོའྱི ་རྣམ་གཞག་གྱི ་ཤེས་
བྱ་སྩོགས་ཀྱིས་ད ེང་དུས་ཚན་རྱི ག་པའྱི ་སྡ ་ེལའང་
ཕན་ཐྩོགས་སུྒབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད། དམ་པའྱི་ཆྩོས་འདལུ་
བ་ནྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་ར་བ་ཡྱིན། འདྱི་
གཞྱི ར ་བཞག་ཐྩོག ་ང ་ཚྩོ ས ་མ་རྱི ག ་པ ་དང་ཉ ྩོན ་
མྩོངས་དགུ་གསུམ་སྤ ྩོང་ཐུབ་པ་དགྩོས། ཞསེ་དང་། 
འཕགས་པའྱི་བདནེ་བཞྱི ་དང་པཱ་ལྱིའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུ ད་ཀྱི་
གཞུང་ནས་གསུང་བའྱི་བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་ཕྩོགས་ཀྱི་ཆྩོས་སུམ་

ཅྱུ་ར་བདནུ་གྱི་གལ་གནད་རང་བཞྱིན་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། བླ ྩོ་རྣ ྩོ་པ ྩོ་བཟྩོ་བར་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་
མདྩོ་དང་འབལེ་བའྱི་དཔལ་དགྩོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་
དང་སླ ྩོབ་དཔྩོན་འཕགས་པ་ལསྷ་མཛད་པའྱི་གསུང་རྩོམ་
གྱི་གལ་གནད་རང་བཞྱིན་སྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ། སབྐས་དརེ་མ་ཡན་མཱར་དང་། ཐ་ེཝན། རྒྱ་གར་
བཅས་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་རྣམས་ནས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཕག་རྟགས་ཕུལ་བ་དང་འབལེ་ 
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
ཀང་ཁྩོང་རྣམ་པར་ས ྩོན་པ་ཐུབ་པའྱི་དབང་བ ྩོའྱི་སྐ་ུབརྙན་
རེ་སྩལ་ཡྩོད། ད་ེརསེ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཁེ་ལྱི ་ཧྥ ྩོར་ནྱི་ཡ་མངའ་སྡ་ེནང་གྱི ་
སྙྱིང་ར་ེགྲྩོང་ཁྱརེ་ཨ་ན་ཧམེ་ Anaheim གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་
སྐ་ུཞབས་ཊྩོམ་ Tom Tait མཆྩོག་དང་མཇལ་འཕད་
ཀྱིས་སྐ་ུཞབས་ཊྩོམ་མཆྩོག་གྱིས་ད་བར་འབད་བརྩོན་ལ་
བརྟནེ་ནས་སྙྱིང་ར་ེགྲྩོང་ཁྱརེ་ཨ་ན་ཧམེ་ནང་སླ ྩོབ་ཕུག་
ཚྩོའྱི་སེམས་ལ་ཞྱི་བད་ེདང་བད་ེསྐྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་བྱྱུང་
ཡྩོད་པའྱི་སྐ ྩོར་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་དང་རསེ་སུ་ཡྱི ་རང་མཛད། 
མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་བད་ེསྐྱིད་ཀྱི་འབྱྱུང་ཁུངས་གཙྩོ་བ ྩོ་ནྱི་ཕྱི་
དངྩོས་པ ྩོ་ལ་བརྟནེ་ནས་འབྱྱུང་གྱི་ཡྩོད་པར་སྣང་ཡང་། 
དྩོན་དངྩོས་སུ་བད་ེསྐྱིད་ནྱི་ནང་སེམས་ཀྱི་ཞྱི ་བད་ེལ་
བརྟནེ་ནས་འབྱྱུང་གྱི་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ། 
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བད་ེསྐྱིད་སུྐན་ཐབས་ཞསེ་པའྱི་དཔ་ེ
དབེ་དབུ་འབྱདེ་མཛད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢ ཉྱིན་གྱི་
ས་ྔད ྩོ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
ལ་ནྱི་དརྷ་ལན་ཌྱིའྱི་ Netherlands ཌ་ཆྱི ་སདྐ་ཡྱིག་
གྱི་བརྙན་འཕྱིན་གསར་འགྩོད་པ་ཝན་ཌྱི་སྱི་ Adriaan 

van Dis ལགས་ཀྱིས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་སྐ་ུ
རུླང་བཞངེས་མྱྩོང་ཡྩོད་དམ། ཞསེ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་
པའྱི་ལན་ད།ུ སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་མཚམས་རེ་ཁྩོང་ཁྲྩོ་ལང་གྱི་འདགུ་ཀང་ད་ེ
ཡུན་རྱིང་པ ྩོར་གནས་ཀྱི་མྱི ་འདགུ ད་ེབཞྱིན་མགྩོན་པ ྩོ་
གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས། སྤྱིར་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་བཤད་
ན་མྱི ་རྣམས་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཀྱི་ཐྩོབ་ཐང་སྩོགས་ཡྩོད་
ནའང་འབྱྩོར་ལྡན་པ་ཚྩོས་དབུལ་པ ྩོ་ཚྩོར་བཤུ་གཞྩོག་
བཏང་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་སྩོ་སྩོ་རང་ཉྱིད་
ལ་གདངེ་སྤ ྩོབས་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ཅསེ་བཀའ་ལན་
སྩལ།

ཝན་ཌྱི ་སྱི ་ལགས་ཀྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་གཞྩོན་སྐསེ་རྩོམ་པ་པ ྩོ་
ཚྩོས་བྱིས་པའྱི་རྩོམ་ཡྱིག་ཁག་གཅྱིག་ནང་ཁྩོང་ཁྲྩོ་ཡྩོད་པ་
ཕྱི་ལ་བསན་འདགུ ཅསེ་བརྩོད་སབྐས། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་

ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས། རྒྱ་ནག་གྱི་ལས་
བྱདེ་མགྩོ་མཁྲགེས་པྩོའྱི་གྲས་ཀྱིས་བ ྩོད་པ་ཚྩོས་བ ྩོད་ཀྱི་
སདྐ་དང་རྱིག་གཞུང་སྩོགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆྩོས་གླངེ་སབྐས་ད་ེ
ནྱི་ཁ་བལ་རྱིང་ལུགས་པ་རེད་ཅསེ་བརྩོད་ད་ེམཐར་བྩོད་
མྱི ་ཚྩོས་ཆྩོས་དང་སདྐ་ཡྱིག་སྩོགས་སྦྩོང་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོག་དམ་
བསྒགས་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད།

ཕྱི་ལྩོ་༡༩༧༤ལྩོར་ངྩོས་ཀྱིས་རང་བཙན་གཙང་མ་རྩོད་
རྒྱྱུ ་ད་ེད ྩོར་བར་བརྟནེ་མྱི ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་ངྩོས་ཀྱི་ཐྩོག་
ལའང་ཁྩོང་ཁྲྩོ་ལངས་མྱྩོང་། ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་
ཆེད་ང་ཚྩོ ་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
མངའ་འྩོག་ཏུ་བསདྡ་ན་ང་ཚྩོར་ཁ་ེཕན་ཡྩོད། འྩོན་ཀང་
ང་ཚྩོས་ངསེ་པར་ད་ུབ ྩོད་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་། 
རང་བྱྱུང་ཁྩོར་ཡུག་བདག་གཅེས་བྱདེ་ཐུབ་པ་དགྩོས། 
བྩོད་ཀྱི་རང་བྱྱུང་ཁྩོར་ཡུག་བདག་གཅསེ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེབ ྩོད་
མྱི ་གཅྱིག་པུའྱི་ཁ་ེཕན་མ་ཡྱིན་པར། བྩོད་མཐྩོ་སངྒ་ནས་
གཞུར་བཞྱིན་པའྱི་གཙང་པྩོ་དག་གྱིས་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་མྱི ་ཐརེ་
འབུམ་གཅྱིག་ལགྷ་ལ་ཁ་ེཕན་ཐྩོགས་ཀྱི་ཡྩོད།ཅསེ་དང་། 
གཞན་ཡང་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་

མཆྩོག་ལ་ཉ ྩོན་མྩོངས་ཇྱི་ལརྟ་མེད་པར་བཟྩོ་དགྩོས་ཞསེ་
བཀའ་འདྱི་ཞུས་པར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་
གསུང་ད ྩོན། སྤྱིར་བླ ྩོའྱི་རྣམ་གཞག་སྐ ྩོར་ཤེས་རྟ ྩོགས་
དགྩོས་པ་མ་ཟད། ད་ེཚྩོའྱི་སྐ ྩོར་བརྟག་དཔྱད་བྱདེ་དགྩོས། 
དཔརེ་ན། རང་གཅསེ་འཛྱིན་དང་སེམས་ཁྲལ་གྱི་བླ ྩོ་
དསེ་སེམས་ལ་ཁྩོང་ཁྲྩོ་ལང་གྱི ་ཡྩོད།ཅེས་བཀའ་ལན་
སྩལ།

མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་སྐ ྩོར་དང་
འབལེ་བའྱི་གསུངས་དྩོན། ས ྩོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་
ལྡན་འདས་དང་མགྩོན་པ ྩོ་ཀླུ ་སུྒབ་ཀྱི ་ཡང་སྱིད་ངྩོས་
འཛྱིན་ཞུས་མེད། སུྤལ་སྐ་ུངྩོས་འཛྱིན་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ད་ེ
ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་བལསྟ་ན་ཞྱིང་བན་རྱིང་ལུགས་ལ་ྟབུ་
རེད། བ་ླམའྱི་ཞབས་ཕྱི་བ་ཚྩོས་མུ་མཐུད་བ་ླམའྱི་རྒྱྱུ ་ན ྩོར་
དང་ཁ་ེདབང་ལ་ལྩོངས་སུ་སྤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད།

འབྱྱུང་འགྱུར་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་སྐུ་ཕངེ་རྒྱྱུན་མཐུད་དགྩོས་
མྱིན་དད་ལནྡ་མང་ཚྩོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅྩོད་དགྩོས་པའྱི་
གསལ་བསྒགས་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༦༩ འགྩོ་ས ྩོད་ཙམ་ནས་
བྱས་ཟྱིན། ངྩོས་རང་ལྩོ་བརྒྱད་ཅྱུའྱི་མཇུག་ཙམ་དང་། 
ཡང་ན་ལྩོ་དགུ་བཅྱུ་ཙམ་ལ་སླབེས་སབྐས་བ ྩོད་ཀྱི་བ་ླཆེན་
རྣམ་པ་དང་ལྷན་ཚྩོགས་འད་ུཞྱིག་ཚྩོགས་ནས་གནད་
དྩོན་གལ་ཆེའྱི་ཐྩོག་ཐག་གཅྩོད་བྱ་རྒྱྱུ ་དང་།  ཡང་ན་
ཡེ་ཤུའྱི་བླ་ཆེན་གཤེགས་སྐབས་བླ་ཆེན་གྱི་འགན་ཁུར་
མཁན་གཙྩོ་བ ྩོ་ད་ེཚྩོའྱི་ནང་ནས་འྩོས་བསྡ་ུབྱས་ཏ་ེབ་ླཆེན་
བསྐ ྩོ་གྱི་ཡྩོད། འདྱི་འདའྱི་གནས་ཚྱུལ་ཡང་ཡྩོང་མྱི ་སྱིད་
པ་མྱིན་ལ་ཡྩོང་ཆྩོག་པའང་ཡྱིན། ད་ེས་ྔལྩོ་རྒྱྱུས་ནང་
བྱྱུང་མྱྩོང་བར་སུྤལ་སྐུའྱི་ཡང་སྱིད་ངྩོས་འཛྱིན་བདག་པ ྩོ་
བརྒྱབ་པ་གང་ཞྱིག་ལ། བདག་པྩོ་རྒྱག་སངས་ད་ེཡང་བ་ླ
མ་མ་གཤེགས་གྩོང་འདྱི་ངའྱི་ཡང་སྱིད་ཡྱིན་ཞེས་ངྩོས་
འཛྱིན་གནང་བ་ད་ེའད་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད།

འཛམ་གླྱིང་འདྱི་ཞྱི་བད་ེདང་བད་ེསྐྱིད་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་



༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བདནུ་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།35

བར་གཙྩོ་བ ྩོ་ང་ཚྩོས་འཛམ་གླྱིང་གྱི་མྱི ་འབྩོར་ཐརེ་འབུམ་
བདནུ་ཡྩོད་པ་ཚང་མ་སྤུན་ཟླ་ཡྱི ན་པ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་
འད་ུཤེས་འཛྱིན་དགྩོས། ཞསེ་བཀའ་ལན་སྩལ་རསེ་རྒྱ་
གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་ཏྱི་ཡག་ར་ཇྱི་ Tyagaraj Sta-

dium རདེ་རར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སབྐས་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་
ལྱི ་མངའ་གཞུང་གྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཁག་གྱི་སླ ྩོབ་སྤྱི་དང་དག་ེརྒན་ 
༥༠༠༠ ལགྷ་གྱིས་བད་ེསྐྱིད་སུྐན་ཐབས། Happiness 

Curriculum ཞསེ་པའྱི་སླ ྩོབ་དབེ་ད་ེདབུ་འབྱདེ་གནང་
རྒྱྱུ འྱི་ཆེད་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་བསྒུགས་ནས་
བཞུགས་ཡྩོད།

སབྐས་དརེ་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་
ཨར་ཝྱིན་དྱི་ཀ་ེཇྱི་རྱི་ཝལ་ Mr. Arvind Kejriwal 

མཆྩོག་དང་བླ ྩོན་ཆེན་གཞྩོན་པ་སྐུ་ཞབས་མ་ནྱི་ཤྱི ་སྱི ་སྩོ་
ཌྱི་ཡ་ Mr. Manish Sisodia མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་
སླ ྩོབ་སྤྱི་དང་དག་ེརྒན། མྱི ་མང་བཅས་ནས་དགའ་སྤྩོའྱི་
ངང་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཚྩོགས་
ཁང་ནང་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེགནང་གུྲབ་མཚམས་རྩོལ་མྩོ་དགེ་
རྒན་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ལ་
ཕབེས་བསུའྱི་གཞས་སྣ་གཟྱིགས་འབུལ་དང་སླ ྩོབ་ཕུག་
ཁག་གཅྱིག་གྱིས་སྐུ་མགྲྩོན་རྣམ་པར་མེ་ཏ ྩོག་ཕུལ་གུྲབ་
མཚམས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་སྐ་ུཞབས་ཨར་ཝྱིན་དྱི་
ཀ་ེཇྱི་རྱི ་ཝལ་མཆྩོག་གྱིས་གསུངས་དྩོན། བད་ེསྐྱིད་སུྐན་
ཐབས་ཞེས་པའྱི་དཔ་ེདབེ་འདྱི་དབུ་འབྱདེ་གནང་བར་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལས་
ལགྷ་པ་གཞན་སུ་གང་མེད། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་མགྲྩོན་འབྩོད་ཞུས་པ་ལརྟ་ཆྱིབས་
སྒྱུར་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་གནང་བར་ང་རང་སྒརེ་གྱིས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་ཞེས་སྩོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་
གནང་།

ད་ེནས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ད ྩོན། བཀུར་འྩོས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་
བླ ྩོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཨར་ཝྱིན་དྱི་ཀེ་ཇྱི་རྱི ་ཝལ་མཆྩོག་
དང་བླ ྩོན་ཆེན་གཞྩོན་པ་སྐུ་ཞབས་མ་ནྱི་ཤྱི ་སྱི ་སྩོ་ཌྱི ་ཡ་

མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་མཆེད་གྲྩོགས་ཕ ྩོ་མྩོ ་ཡྩོངས་ལ་ཞུ་
རྒྱྱུར། གྩོ་སབྐས་འདྱི་ཧ་ཅང་དྩོན་དང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་རེད་
སམྙ། ཁྱདེ་རྣམ་པས་འབད་བརྩོན་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ངྩོས་རང་མཛད་སྒ ྩོ་འདྱིའྱི་ཐྩོག་
མགྲྩོན་འབྩོད་གནང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པྩོ་བྱྱུང་། རྒྱ་
གར་གནའ་རབས་ཀྱི་རྱིག་གནས་དང་དངེ་རབས་ཤེས་
ཡྩོན་གཉྱིས་ཟུང་འབལེ་ཡྩོང་ཐུབ་པར་ངྩོས་ཀྱིས་ཡྱི ད་
ཆེས་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད། ངྩོས་རང་དསུ་རབས་ ༨ནང་བ ྩོད་ད་ུ
དར་བའྱི་དཔལ་ནཱ་ལེཎྡྲའྱི་གནའ་རབས་རྱིག་གནས་ཀྱི་
རསེ་འཇུག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔལ་ནཱ་ལེཎྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་
དབང་པྩོའྱི་གྲས་མཁན་ཆེན་ཞྱི ་བ་འཚྩོ ་བ ྩོད་ད་ུགདན་
དངས་ཏ་ེདཔལ་ནཱ་ལེཎྡྲའྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ད་ེབཞྱིན་བ ྩོད་ད་ུ
དར་སྤལེ་མཛད་ཡྩོད། ད་ེཡང་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོ་
ནྱི། ནང་པའྱི་དག་ེསླ ྩོང་ཞྱིག་དང་། ལ་ྟགུྲབ་སྨྲ་བ། ཚད་
མ་རྱིག་སྨྲ་བ་བཅས་རེད། མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོའྱི་སླ ྩོབ་
ཕུག་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི ་ལས་ཀང་བྩོད་ད་ུནང་པའྱི་ལ་ྟགུྲབ་དར་
སྤལེ་མཛད་ཡྩོད།

རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་རྱིག་གནས་བྩོད་ད་ུམ་དར་
གྩོང་བ ྩོད་གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་ད་ེམུན་པའྱི་ཡུལ་རེད། 
ཅེས་བ ྩོད་ཀྱི་མཁས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ངྩོས་ལ་བརྩོད་བྱྱུང་། 
བྩོད་པ་ཚྩོ ་བླ ྩོས་འགེལ་ཆྩོག་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་དགེ་ཕུག་
ཡྱིན། རྒྱྱུ ་མཚན་ནྱི་བ ྩོད་པ་ཚྩོས་ལྩོ་ངྩོ་ ༡༠༠༠ གྩོང་
གྱི་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་རྱིག་གནས་བདག་པ ྩོ་བརྒྱབ་
ཐུབ་ཡྩོད། དཀའ་ངལ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ང་ཚྩོ ་རང་གྱིས་
བཟྩོས་པ་ཡྱིན། དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་གཅྱིག་པུས་འགྲྩོ་བ་
མྱིའྱི་སེམས་ལ་ཞྱི་བད་ེསུྐན་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ངྩོས་རང་ས་
ཕྩོགས་གང་ད་ུབསྐྩོད་ཀང་ལུས་ཀྱི་འཕ ྩོད་བསནེ་གལ་
ཆེ་རྱི་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ལྟར་ནང་སེམས་ཀྱི་འཕ ྩོད་བསནེ་
ཡང་གང་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་པ་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད།རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་ཀྱི་ལ་ྟགུྲབ་ནང་ཞྱི་གནས་དང་ལགྷ་མཐྩོང་སྩོགས་
བླ ྩོའྱི་རྣམ་གཞག་དང་བྱེད་ལས་སྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་ཞྱིབ་
ཕ་གསུངས་ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀྱི་
ལེགས་བཤད་སྙྱིང་ར་ེདང་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་ལྟ་གུྲབ་ད་ེ
དག་ནྱི་ཆྩོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་དབར་མཐུན་སྒྱིལ་དང་ཞྱི་
བད་ེཡྩོང་བའྱི་ར་བ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེརྒྱ་གར་ནང་གནའ་
དངེ་ཟུང་འབལེ་གྱི་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་གསྩོ་ཞྱིག་གྩོང་འཕལེ་

གཏང་ཐུབ་ཚེ། རྒྱ་ནག་གྱིས་ཀང་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་དངེ་
ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་གསྩོ་ལ་ད ྩོ་སྣང་བྱ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པར་ངྩོས་རང་
ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཡྩོད། ད་ེལརྟ་བྱྱུང་ན་འཛམ་གླྱིང་གྱི་མྱི ་
འབྩོར་ཐརེ་འབུམ་༢་༥ ལགྷ་ལ་ཤུགས་རྐནེ་ཐབེས་ངསེ་
ཡྱིན། ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། 

སྤྱིར་བད་ེསྐྱིད་སུྐན་ཐབས་ཞེས་པའྱི་དཔ་ེདབེ་ནྱི་ད་ེསྔ་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི ་
དགྩོངས་བཞདེ་ལརྟ།  འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་བཟང་པ ྩོའྱི་རྱིན་
ཐང་བྱམས་པ་དང་བརེ་བ།བཟྩོད་བསན།ཆྩོག་ཤེས་
སྩོགས་གཞྱི་རར་བཟུང་ནས་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་སྩོལ་
རྒྱྱུ ན་ལེགས་བཤད་ནས་གསུངས་པའྱི་ཞྱི ་གནས་དང་
ལྷག་མཐྩོང་ཉམས་ལེན་བརྒྱྱུ ད་མྱིའྱི་བསམ་བླ ྩོ་ཞྱི ་བད་ེ
བག་ཕབེས་ཡྩོང་ཐབས་ལ་དམྱིགས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། 
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་
ལྱིའྱི་མངའ་སྡ་ེགཞུང་གྱི ་སངས་འཛྱི ན་འྩོག་ཡྩོད་པའྱི་
སྔ ྩོན་འགྲྩོ་འཛྱི ན་གྲྲྭ་ནས་འཛྱི ན་རྱིམ་བརྒྱད་པའྱི་བར་
གྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཚང་མའྱི་ནང་སླ ྩོབ་ཁྲྱིད་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་པ་
རེད།  མཇུག་ཏུ་རྱི ་མྩོ་དགེ་རྒན་ཞྱིག་གྱིས་བྱིས་པའྱི་
མགྩོན་པ ྩོ་༸གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱི ་སྐུ་འད་ཞྱིག་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཕུལ་བ་
དང་འབལེ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་ལྡྱི་ལྱིའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཨར་
ཝྱིན་དྱི་ཀ་ེཇྱི་རྱི ་ཝལ་མཆྩོག་དང་བླ ྩོན་ཆེན་གཞྩོན་པ་སྐུ་
ཞབས་མ་ནྱི་ཤྱི ་སྱི ་སྩོ་ཌྱི ་ཡ་མཆྩོག་རྣམ་གཉྱིས་ལ་བཀྲ་
ཤྱིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པའྱི་ཕག་རྟགས་རེ་དང་
དཀར་གཙང་ཁ་བཏགས་རེ་སྩལ། མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་
མཆྩོག་གྱིས་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་དང་འབལེ་ཡྩོད་ལས་བྱདེ་
དང་ལནྷ་ཉྱིན་གུང་གྱི་ལགྗས་སྨྱིན་ལནྷ་བཞསེ་མཛད་ཡྩོད་
པ་བཅས།




