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

གངས་ལྗ ྩོངས་སུ་ཆྩོས་ཞུ་གཏམ་རྒྱྱུད། རྒྱ་བ་ླམ་གཅྱིག་གྱི་ངག་རྒྱྱུན་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཞསེ་པ་
བཀགླས་པའྱི་ཚྩོར་སྐནེ།

༄༅། །ཧ་ལམ་སྤྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༢ ལྩོའྱི་ནང་གྱི་ཉྱིན་མྩོ་
ཞྱིག་ལ། བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་གྱི་ “ལག་དབེ་སྔ ྩོན་པ ྩོ་”  ཡྱི ་
ཚྩོགས་མྱི ་ས་ེཐ་ེཝན་གྱི་གྲྩོགས་པ ྩོ་ཞྱིག་གྱིས་ང་ལ་ཁ་པར་
བཏང་ས་ེདཔ་ེདབེ་གཅྱིག་གྱི་སྐ ྩོར་ལ་སདྐ་ཆ་དྱིས་བྱྱུང་། 
ཁྩོང་གྱིས་བརྩོད་པའྱི་དཔ་ེདབེ་ནྱི་“གངས་ལྗ ྩོངས་སུ་ཆྩོས་
ཞུ་གཏམ་རྒྱྱུད། རྒྱ་བ་ླམ་གཅྱིག་གྱི་ངག་རྒྱྱུན་ལྩོ་རྒྱྱུས་

” 

ཞསེ་པ་ད་ེཁྩོ་བ ྩོས་ལ་ྟཀླ ྩོག་བྱདེ་མྩོང་མེད། ཁྩོང་གྱིས་ཁ་
པར་བརྒྱྱུད་དབེ་དའེྱི་ནང་ད ྩོན་སྐ ྩོར་ལ་ད ྩོགས་འདྱི་དང་། 
གནད་ད ྩོན་མང་དག་ཅྱིག་ལ་རྒྱྱུ ་མཚན་དང་སྦྲགས་ཏ་ེ
དགག་པ་བརྒྱབ་ཅྱིང་། ཁྩོ་བ ྩོར་དབེ་ད་ེབཀགླས་ནས་
བསམ་ཚྱུལ་གང་ཡྩོད་གླངེ་དགྩོས་པའྱི་རེ་སྐུལ་གནང་
བ་དང་། དབེ་ད་ེབདག་ཉར་བྱ་འདྩོད་མེད་ཅསེ་བརྩོད་
ནས་གུས་པར་བཏང་འདགུ དབེ་ད་ེལག་སྩོན་བྱྱུང་
འཕལ་ཀླ ྩོག་སབྐས། ནང་དྩོན་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ལ་ཞྭ་སྨྱུག་
གྱིས་རྟགས་དང་མཉམ་ད་ུཁྩོང་གྱི ་ལྟ་ཚྱུལ་སྐ ྩོར་ཟུར་
མཆན་ཡང་མང་པྩོ་བཀྩོད་པ་མཐྩོང་།

ང་རང་གྱིས་དཔ་ེདབེ་འདྱི་ལྟ་ཀླ ྩོག་བྱས་པའྱི་ཚྩོར་སྐནེ་
ནྱི། དཀའ་ངལ་སྣ་ཚྩོགས་ལ་གདྩོང་ལེན་གྱིས་བ ྩོད་ད་ུ
ནང་ཆྩོས་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཆེད་བསྐྩོད་པའྱི་རྩོམ་པ་པ ྩོའྱི་སྙྱིང་
ས ྩོབས་ལ་སེམས་འགུལ་ཐབེས་བྱྱུང་ལ། དབེ་ཀྱི་ནང་
ད ྩོན་ཐད་བ ྩོད་མྱིའྱི་བསམ་བླ ྩོའྱི་འཁྱརེ་སྩོ་དང་ད ྩོན་ངྩོ་
མའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་གནམ་སའྱི་བར་ཁྱད་
ཡྩོད་པ་ཡང་དངྩོས་བདནེ་རེད་འདགུ

དཔརེ་ན། རྩོམ་པ་པ ྩོས་སྤྱི་ཡྩོངས་བ ྩོད་ཀྱི་སྐ ྩོར་ངྩོ་སྤྩོད་
བྱདེ་སབྐས། བྩོད་ཀྱི་བདག་དབང་ནྱི་སབྐས་དའེྱི་རྒྱ་ནག་
རྒྱལ་དམངས་སྱིད་གཞུང་ལ་དབང་ཞྱིང་། རྩོད་ཚྱིག་
ཐད་“ཀུང་དབྱང་སྱིད་གཞུང་”དང་། “བྩོད་ས་གནས་
སྱིད་གཞུང་”ཟརེ་བ་བཀྩོལ་སྤྩོད་བྱས་འདགུ འྩོན་ཀང་། 
རྩོམ་པ་པ ྩོར་དངྩོས་སུ་འཕད་པའྱི་ད ྩོན་ངྩོ་མའྱི་གནས་
ཚྱུལ་ཁག་ལ་ལ་ྟསབྐས། “ཀུང་དབྱང་སྱིད་གཞུང་” དང་། 
“བྩོད་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་” དབར་གྱི་འབལེ་བ་ཡྱིན་

པ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་ར་སྤྩོད་བྱ་ཐབས་བལ། རྒྱལ་ཁབ་
གཅྱིག་གམ་སྱིད་གཞུང་གཅྱིག་གྱི ་སྒྩོམ་གཞྱིའྱི་འྩོག 
སྐབས་དའེྱི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་དམངས་སྱིད་གཞུང་དང་། 
བྩོད་གཞུང་གཉྱིས་ཀྱི ་འབལེ་བ་ནྱི་གཞྱི ་རའྱི་ཁྱིམས་
ལུགས་དང་ད ྩོན་ངྩོ་མའྱི་གནས་བབ་གང་གྱི་ཆ་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་བྱས་ཚེ། བྩོད་འདྱི་“ཀུང་དབྱང་སྱིད་གཞུང་” 

ཞྱིག་གྱི ་མངའ་འྩོག་ཏུ་“བྩོད་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་” 

ཞྱིག་ཡྱི ན་པ་ཁུངས་ལུང་འདནེ་ཡུལ་ར་བ་ནས་མྱི ་
འདགུ སབྐས་དའེྱི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་དམངས་སྱིད་གཞུང་
གྱི་རྒྱ་ཡྱིག་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་བ ྩོད་གཞུང་གྱི་སྐ ྩོར་གླངེ་སབྐས་
“བྩོད་”དང་། “བྩོད་གཞུང་” ཡང་ན་“བྩོད་དབང་
འཛྱིན་ལས་ཁུངས་”ལ་ྟབུ་འཁྩོད་ཡྩོད་པ་ལས། ལྟ ྩོས་
ས་ལྟ ྩོས་འཇྩོག་ས་ེ“དབུས་”ལ་ལྟ ྩོས་པའྱི་“ས་གནས་” 

ལྟ ྩོས་འཇྩོག་གྱི ་ངསེ་ཚྱི ག་“བྩོད་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་” 

ཞསེ་གསལ་བའྱི་མྱིང་ཚྱིག་ཅྱིག་མཐྩོང་རྒྱྱུ ་མེད། མྱིང་
ཚྱིག་ད་ེནྱི་སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༡ ལྩོར། “གྲྩོས་མཐུན་ད ྩོན་
ཚན་བཅྱུ་བདནུ་” ཟརེ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་འཇྩོག་པའྱི་སབྐས་
སུ་རྒྱ་དམར་སྱིད་གཞུང་གྱིས་བཙན་དབང་འྩོག་གཏན་
འབབེས་བྱས་པའྱི་མྱིང་ཚྱིག་ཅྱིག་ཡྱིན། དའེྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་
ནྱི་བདག་དབང་གྱི་གནས་བབ་ཡྩོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་བམ་
སྱིད་གཞུང་ཞྱིག་གྱི ་གནས་བབ་རྦད་ད་ེ“ས་གནས་ཀྱི་
ངྩོ་བ ྩོའྱི་སྱིད་གཞུང་”ལ་མར་ཕབ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དསུ་

ད་ེནས་བཟུང་“བྩོད་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་”ཟརེ་བའྱི་
དམྱིགས་བསལ་མྱིང་ཚྱི ག་གསར་པ་འདྱི་ཐྩོན་པ་ཞྱིག་
རེད།

གྩོང་བརྩོད་ལརྟ་“གངས་ལྗ ྩོངས་སུ་ཆྩོས་ཞུ་གཏམ་རྒྱྱུད། 
རྒྱ་བ་ླམ་གཅྱིག་གྱི་ངག་རྒྱྱུན་ལྩོ་རྒྱྱུས་

”ཞསེ་པའྱི་དཔ་ེདབེ་
འདྱིའྱི་ནང་ད ྩོན་གཞྱིར་བཞག་ས།ེ དྩོ་བདག་རྩོམ་པ་པ ྩོ་
ཞྱིང་སུའུ་ཀ་ེལགས་བྩོད་ནང་བསྐྩོད་པའྱི་ས་ྔརསེ་ཀྱི་དསུ་
སབྐས་སུ་“རྒྱ་བྩོད་”གཉྱིས་ཀྱི་འབལེ་བའམ་གནས་བབ་
སྐ ྩོར་འདྱིར་གླངེ་བར་འདྩོད། རྩོམ་ཡྱིག་འདྱིའྱི་ནང་
གྩོང་གསལ་དཔ་ེདབེ་ཀྱི་ནང་ད ྩོན་ལུང་འདནེ་བྱས་པ་
ཁག་སབྐས་མཚམས་ཟུར་འདྩོན་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཤྩོག་གྲངས་
རྟགས་འདྱིའྱི་ [P] ནང་ཟུར་མཆན་བཀྩོད་ཡྩོད།

ཞྱིང་སུའུ་ཀ་ེལགས་ ༡༩༡༦ ལྩོར་རྒྱ་ནག་ནན་ཅྱིང་ད་ུ
སྐསེ། བྱྱིས་པའྱི་དསུ་ནྱི་རྒྱ་ནག་ཡྩོངས་སུ་ས་གནས་
དམག་གཤེད་དཔྩོན་དམག་ཚྩོས་ཞྱིང་ཆེན་ཁག་སྩོ་སྩོ་
དབང་འཛྱིན་བྱདེ་པའྱི་རྙ ྩོག་ཟྱིང་ཅན་གྱི་དསུ་སབྐས་ནང་
འཚར་ལྩོངས་བྱྱུང་ཞྱིང་། ཆྱུང་དསུ་ལུས་ལ་ནད་གཞྱི་
ཡང་ཡང་ཕྩོག་པ་སྨན་པས་ཀང་བཅྩོས་མ་ཐུབ་སབས། 
རསེ་སེར་མྩོ་བ་ཞྱིག་གྱི ་མྩོ་ཕྱྭའྱི་ལམ་ས ྩོན་ལྟར་རང་ལྩོ་
བརྒྱད་ལ་སྩོན་སབྐས་དགྩོན་པར་ཆྩོས་ཞུགས་བྱས་པས་
ནད་གཞྱི་ཡང་རྱིམ་པས་དག་སྐདེ་བྱྱུང་། རབ་ཏུ་བྱྱུང་
ནས་ཆྩོས་མྱིང་ད་ུཔྱི་སུང་ཞསེ་ཐྩོགས། ༡༩༣༣ ཟླ་ ༥ 



༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 4

ནང་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་དགུ་པ་མཆྩོག་ནས་ཧང་ཀའྩོ་གྲྩོང་
ཁྱརེ་ནང་དསུ་འཁྩོར་དབང་ཆེན་གྱི་བཀའ་དབང་སྩྩོལ་
སབྐས་ལས་སྨ ྩོན་དང་འབལེ་ནས་ཆྩོས་ཞུགས་བྱྱུང་བའྱི་
བག་ཆགས་ལ་བརྟནེ་ནས་བ ྩོད་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་ལ་
ཤུགས་ཆེའྱི་དད་མྩོས་སླབེས་པ་ལརྟ། བྩོད་ཀྱི་སདྐ་ཡྱིག་
སྦྱང་འགྩོ་བཙྱུགས། ས་སྐ་བའྱི་བ་ླམ་སལྐ་བཟང་ཞུ་བ་
ཞྱིག་གྱིས་ཁྩོང་ལ་བ ྩོད་མྱིང་བླ ྩོ་བཟང་བརྩོན་འགུྲས་ཞསེ་
པ་སྩལ།

༡༩༣༦ ལྩོར་རྒྱ་བ ྩོད་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཁང་བ ྩོད་ཡྱིག་ཆེད་
ལས་ཚན་པ་ཞྱིག་ནས་བསླབ་པ་མཐར་སྩོན་རསེ་བ ྩོད་
ནང་བསྐྩོད་རྒྱྱུའྱི་གྲབས་གཤྩོམ་བྱས། སབྐས་ད་ེདསུ་རྒྱ་
ནག་ནས་བྩོད་ནང་འགྲྩོ་འྩོང་བྱདེ་པར་འགྲྩོ་ལམ་ཁག་
གསུམ་ཙམ་ཡྩོད་པ་ལས། གྲན་ཏུའུ་ནས་རྒྱྱུས་ཡྩོད་ཅན་
ལ་ལམ་ས ྩོན་ཞུས་ཏ་ེམཐར་མཚྩོ་ལམ་བརྒྱྱུད་བ ྩོད་ནང་
འགྲྩོ་རྒྱྱུའྱི་ཐག་བཅད་འདགུ

རྒྱ་བླ་མ་པྱི་སུང་བ ྩོད་ནང་བསྐྩོད་རྒྱྱུ འྱི་འབལེ་ཡྩོད་ཕྱི་
སྐྩོད་ལག་ཁྱརེ་དང་མཐྩོང་མཆན་གསར་ཞུའྱི་སྙན་ཞུ་
ཕུལ་རསེ་གྲན་ཏུའུ་གྲྩོང་ཁྱརེ་ནང་ལན་སྒུག་བྱདེ་པའྱི་
སྐབས་ཤྱིག་ལ་གུྲང་ཆྱིང་ནས་བརྡ་ཐྩོ་འབྱྩོར་ད ྩོན་ལྟར། 
༡༩༣༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་གྲན་ཏུའུ་ནས་ཐྩོན་ཏ།ེ 
ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་གུྲང་ཆྱིང་ད་ུའབྱྩོར། རྒྱ་བ་ླམ་པྱི་སུང་
གྱིས་ངག་རྒྱྱུན་ལྩོ་རྒྱྱུས་ནང་ངྩོ་སྤྩོད་བྱས་ད ྩོན། 

“ ཉྱིན་
གཉྱིས་པར་ངདེ་ཚྩོ་མཉམ་ད་ུརྒྱལ་དམངས་སྱིད་གཞུང་
ཕྱི་འབལེ་ལས་ཁུངས་ཟྱི་ཁྩོན་ད་ུབཅའ་སྡ ྩོད་ཕྱི་འབལེ་
ཆེད་བསྐ ྩོས་ལས་བྱདེ་སྐུ་ཞབས་ཝུའུ་ནན་རུའུ་ལགས་
མཇལ་འཕད་ཆེད་བསྐྩོད། ཁྩོང་ལ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཅའ་
སྡ ྩོད་དབྱྱིན་ཇྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་བརྒྱྱུད་བ ྩོད་
ནང་བསྐྩོད་རྒྱྱུའྱི་ཐྩོངས་མཆན་ཞུ་རྒྱྱུར་རྩོགས་རམ་ཡྩོང་
བ་ཞུས་པར། སབྐས་དའེྱི་གནས་སངས་ནྱི་གལ་སྱིད་རྒྱ་
གར་གཅྱིག་པུའྱི་ནང་སྐྩོད་མཁན་ཡྱིན་ཚེ་མཐྩོང་མཆན་
ཐྩོབ་རྒྱྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད། རྒྱྱུ ་མཚན་ནྱི་
ངྩོས་རང་གྲྲྭ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། དག་ེའདནུ་པར་རྒྱ་གར་
ནང་གནས་མཇལ་ཆེད་བསྐྩོད་རྒྱྱུར་མཐྩོང་མཆན་ལས་
ས་ླཔ ྩོའྱི་ངང་འཐྩོབ་ཀྱི་ཡྩོད། གལ་སྱིད་རྒྱ་གར་བརྒྱྱུད་
བ ྩོད་ནང་འགྲྩོ་མཁན་ཞསེ་གསལ་པྩོ་བརྩོད་ཚེ། གནད་

འགག་ཅྱིག་འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ནྱི། དབྱྱིན་གཞུང་གྱི་
མཐྩོང་མཆན་སྤྩོད་མཁན་དཔྩོན་རྱིགས་ལ་རྒྱ་གར་ཁྩོ་
ནར་བསྐྩོད་ཆྩོག་པའྱི་མཐྩོང་མཆན་བཀའ་འཁྩོལ་གནང་
ཆྩོག་པ་ལས། རྒྱ་གར་བརྒྱྱུད་བ ྩོད་ནང་འགྲྩོ་མཁན་
ལ་ཁྩོང་ཚྩོས་སངས་འཛྱི ན་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད།” 

[P69]

གུྲང་ཆྱིང་ནས་ཕྱི་སྐྩོད་ལག་ཁྱེར་ཐྩོབ་རེས་སྐུ་ཞབས་
ཝུའུ་ནན་རུའུ་ལགས་ལ་ཕྱི་འབལེ་ལས་བྱདེ་རྙྱིང་གྲས་
ཤྱིག་ཡྱི ན་པའྱི་ཆ་ནས་དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་
ནས་མཐྩོང་མཆན་ཞུ་རྩོགས་ཞུས་པར། སྐ་ུཞབས་
ཝུའུ་ལགས་ཀྱིས་གང་ཐུབ་རྩོགས་རམ་ཡྩོང་བའྱི་ཁས་
ལེན་བྱས་ཤྱིང་དསུ་ཡུན་གང་འཚམ་འགྩོར་གྱི་རེད་
ཅསེ་བརྩོད། དརེ་བརྟནེ་གུྲང་ཆྱིང་དངུལ་ཁང་ལས་
རྱིགས་ཁྩོད་མྱིང་གྲགས་ཡྩོད་པའྱི་རྱིས་པ་སྐ་ུཞབས་ཡཱང་
ཞྩོལ་ཡུའྱི་ལགས་ལ་མཐྩོང་མཆན་ཞུ་འབུལ་ཡྩོང་བའྱི་
མངགས་བཅྩོལ་ཞུས་རསེ་ཝུའུ་ཧན་གྲྩོང་ཁྱརེ་ད་ུཐྩོན། 
རྒྱ་བླ་མ་པྱི་སུང་ཝུའུ་ཧན་ད་ུསྡ ྩོད་རྱིང་མཐྩོང་མཆན་
དང་འབལེ་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡང་གྩོ་རྒྱྱུ ་མེད་སབས། 
གུྲང་ཆྱི ང་དུ་ཡྩོད་པའྱི་སྐུ ་ཞབས་ཡཱང་ལགས་ལ་ཁ་
པར་བཏང་རསེ་གཞྱི་ནས་ཤེས་རྟ ྩོགས་བྱྱུང་བ་ཞྱིག་ནྱི། 
དབྱྱིན་ཇྱིའྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་ཆ་རྐནེ་ད ྩོན་ཚན་ཁག་
བཞྱི་བཏྩོན་ཡྩོད་ཁྩོངས། དྩོན་ཚན་“ གཉྱིས་པ། རྒྱ་གར་
ད་ུའབྱྩོར་རསེ་བ ྩོད་ནང་བསྐྩོད་ཐུབ་མྱིན་ཇྱི་ལྟར་བྱྱུང་
ཡང་། སནྙ་ཞུ་འབུལ་མཁན་རྒྱ་གར་ནང་དསུ་རྱིང་ཞག་
སྡ ྩོད་མྱི ་ཆྩོག  ཟླ་གྲངས་རེ་གཉྱིས་རསེ་ངསེ་པར་ད་ུཕྱིར་
ཐྩོན་དགྩོས།” ཞསེ་དང་། དྩོན་ཚན་“བཞྱི་པ། ཅྱི་ས་ེརྒྱ་
གར་བརྒྱྱུད་བ ྩོད་ད་ུབསྐྩོད་སབྐས་བ ྩོད་གཞུང་གྱི་ཕྩོགས་
ནས་བཀག་འགྩོག་བྱས་ཚེ། དབྱྱིན་གཞུང་ཕྩོགས་ནས་
འགན་ལེན་བྱ་མྱི ་ཐུབ།” [P71] སྩོགས་བརྩོད་ཡྩོད་
པར། མཐྩོང་མཆན་ཞུ་འབུལ་བྱདེ་མཁན་འགན་ལེན་
བ་སྐུ་ཞབས་ཡཱང་ལགས་ཀྱིས་མཐྩོང་མཆན་ཞུ་ད ྩོད་
དངུལ་འབབ་རྱིས་རྒྱག་དང་། ཆ་རྐནེ་བཏྩོན་པའྱི་ད ྩོན་
ཚན་ཁག་འགན་ལེན་བྱས་ཡྩོད་རངུ་། མདྩོ་ད ྩོན་དབྱྱིན་
གཞུང་ཕྩོགས་ནས་མཐྩོང་མཆན་བཀའ་འཁྩོལ་གནང་
མེད། སབྐས་དརེ་རྒྱ་ནག་ཕྱི་འབལེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ཐད་ཀར་ཆེད་ད་ུདབྱྱིན་ཇྱི་སྱིད་གཞུང་ལ་རྒྩོལ་གཏམ་

བསྒགས་དྩོན། “བྩོད་ནྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་མངའ་ཁྩོངས་ཁྩོ་ན་
ཡྱིན་ཞྱིང་། ནང་སའྱི་སླ ྩོབ་ཕུག་བ ྩོད་ནང་མངག་གཏྩོང་
བྱ་རྒྱྱུར། ད་ེས་ྔནས་བ ྩོད་གཞུང་གྱིས་མྩོས་མཐུན་ཡྩོད་
པས། དབྱྱིན་གཞུང་ཕྩོགས་ནས་རྒྱ་གར་དང་བ ྩོད་ཀྱི་
ས་མཚམས་སུ་དམག་དྩོན་གྱི་སྒྱིག་བཀྩོད་ཡྩོད་པ་ཕྱི་མྱི ་
ནས་ལྐ ྩོག་ལ་ྟམྱི ་ཆྩོག་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་ཁ་གཡར་ཏ་ེཆེད་
མངགས་དཀའ་ངལ་བཟྩོ་བ་དང་། ནང་སའྱི་སླ ྩོབ་ཕུག་
རྒྱ་གར་བརྒྱྱུ ད་བ ྩོད་ད་ུབསྐྩོད་རྒྱྱུ ་བཀག་འགྩོག་བྱ་མྱི ་
རངུ་ཞསེ་བརྩོད་ཀང་། རྒྩོལ་གཏམ་ནྱི་རྒྩོལ་གཏམ་ཙམ་
ལས་མཐྩོང་མཆན་གྱི་ཆྩོག་མཆན་ནྱི་སྤད་མེད།”[P71]

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་“བྩོད་ནྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་མངའ་ཁྩོངས་
ཁྩོ་ན་ཡྱིན་”པར་གྲགས་ཀང་། དྩོན་དངྩོས་ཐྩོག་རང་
རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་མྱི ་གང་ཞྱིག་“རང་གྱི་མངའ་ཁྩོངས་”སུ་
འགྲྩོ་སྐྩོད་བྱདེ་པར། ད་དངུ་ཆྩོག་མཆན་ཞུ་དགྩོས་པ་
ནྱི་གང་འདའྱི་འབལེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། གལ་སྱིད་ད་ེནྱི་
དབྱྱིན་ཇྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་འགྩོག་རྐནེ་བཟྩོ་བའམ་ལྐ ྩོག་
གཡྩོ་ངན་བྱྱུས་བཤམས་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ད་ུདངས་ཚེ། དྩོ་
བདག་རྩོམ་པ་པ ྩོ་རྒྱ་བླ་མ་པྱི་སུང་གྱི་ངག་རྒྱྱུ ན་ལྩོ་རྒྱྱུས་
ཡྱིག་ཆ་གཞྱིར་བཟུང་ས།ེ མཚྩོ་ལམ་ནས་ས་ལམ་ཏུ་
སྒྱུར་ཏ་ེབ ྩོད་ནང་བསྐྩོད་རྒྱྱུའྱི་འབལེ་ཡྩོད་ཡྱིག་ཆའྱི་ཆྩོག་
མཆན་ཞུ་བའྱི་བརྒྱྱུ ད་རྱིམ་ཐྩོག་ནས་གླངེ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། 
དསུ་མཚྱུངས་སབྐས་དའེྱི་ “རྒྱ་བྩོད་” དབར་གྱི་འབལེ་
བའམ་གནས་བབ་སྐ ྩོར་གསལ་ཁ་འདྩོན་རྒྱྱུ ་ཡྱིན།

རྒྱ་གར་བརྒྱྱུ ད་བ ྩོད་ནང་བསྐྩོད་རྒྱྱུ འྱི་འཆར་གཞྱི ་ད་ེ
ད ྩོན་སྨྱིན་མ་བྱྱུང་སབས། ཧ་ལམ་ ༡༩༣༧ ལྩོའྱི་སྤྱི་
ཟླ་ ༦ པའྱི་ཚེས་ཤར་ཙམ་ལ། གདམ་ག་གང་ཡང་
མེད་པའྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སངས་འྩོག མཐར་ཆེས་
དཀའ་ཚེགས་དང་ཉནེ་ཁ་ཧ་ཅང་ཆེ་བའྱི་འགྲྩོ་ལམ་ས་ེ
སམྐ་ལམ་མ་འདམེས་ཀ་མེད་ད་ུགྱུར། རྒྱ་བ་ླམ་པྱི་སུང་
གུྲང་ཆྱིང་ནས་རྡ ྩོག་ཐྩོན་ཏ་ེཅཱ་ཏྱིང་བརྒྱྱུ ད་ད་ེགཡག་རྔ་
ར་ུའབྱྩོར་ཞྱིང་། གཡག་རྔ་ནས་ “ ཁྩོ་བ ྩོས་(པྱི་སུང་)གྩོ་
སབྐས་དང་བསནུ་ནས་ཤཱྱིས་ཁང་ད་ུབསྐྩོད་རྒྱྱུར་ཡྱིག་ཆ་
གང་འད་བཟྩོ་དགྩོས་སྐ ྩོར་སདྐ་ཆ་དྱིས་ཤྱིང་། མ་ཟད་
ཁྩོང་(ཇ་ཚྩོང་ཁང་གྱི ་སྦྱྱིན་བདག་སྐུ་ཞབས་ཤཱ་ལགས་)
ལ་རྩོགས་རམ་ཡྩོང་བ་ཞུས་པར། ཁྩོ་བ ྩོར་སེམས་ཁལ་
མ་དགྩོས་པ་དང་། ཁྩོང་གྱིས་ཚབ་བྱས་ཏ་ེཚང་མ་བཟྩོ་



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

རྒྱྱུ ་གནང་།
” 

[P79] སབྐས་དའེྱི་དསུ་སུ། བྩོད་གཞུང་
གྱི་ཆྩོག་མཆན་མེད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་སུ་འད་ཞྱིག་ལུགས་
མཐུན་ངང་བ ྩོད་ནང་འཛུལ་ཐབས་བལ། ལགྷ་པར་ད་ུ
རྒྱ་ཡུལ་ནས་ཡྩོང་བའྱི་རྒྱ་མྱི ་རྱིགས་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་
གྱིས་གཟབ་ནན་དང་བཀག་སྡ ྩོམ་ནན་པ ྩོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་
རེད། ད་ེསྐ ྩོར་རྩོམ་པ་པ ྩོས་དབེ་ནང་ངྩོ་སྤྩོད་བྱས་ད ྩོན།  
“ སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༢༥ ཟླ་ ༥ ནང་། བ་ླཆེན་ཐའ་ེཤུའ་ེལགས་
ཀྱི་སླ ྩོབ་མ་གཞན་གཅྱིག་ས་ེཆྩོས་དཔྩོན་ཏཱ་ཡཱྩོང་གྱིས་པ་ེ
ཅྱིང་ནས་བ ྩོད་ད་ུཆྩོས་ཞུའྱི་ཚྩོགས་པ་ཞྱིག་བསྡསུ་ཏ།ེ ་་་་
་་ པ་ེཅྱིང་ནས་རྔམ་བརྱིད་ལནྡ་པའྱི་ངང་ནབུ་ཕྩོགས་སུ་
བསྐྩོད་ཅྱིང་། ལམ་བར་ས་གནས་དཔྩོན་རྱིགས་ཁག་
གྱིས་ཕབེས་བསུ་ཞུས། ད་ེའདའྱི་སདྐ་གྲགས་ཆེ་བའྱི་རྒྱྱུ ་
མཚན་ལ་བརྟནེ་བ ྩོད་གཞུང་འད ྩོག་སླ ྩོང་བྱྱུང་བ་དང་། 
ཆྩོས་ཞུ་ཚྩོགས་པ་དརེ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཡྩོད་
པའྱི་སྐག་སྣང་བྱྱུང་ས།ེ ཁྩོང་ཚྩོ་བ ྩོད་ནང་འཛུལ་མྱི ་
ཆྩོག་པའྱི་བཀའ་རྒྱ་ཕབ་པས། ཆྩོས་ཞུ་ཚྩོགས་པ་ད་ེ
རང་དབང་མེད་པར་དཀར་མཛེས་ཁུལ་ད་ུསྡ ྩོད་དགྩོས་
བྱྱུང་།

” 
[P87] ཆྩོས་ཞུ་ཚྩོགས་པ་ད་ེཔ་ེཅྱིང་ནས་ཐྩོན་

ཏ་ེལམ་བར་ས་གནས་དཔྩོན་རྱིགས་ཚྩོས་སྣ་ེལེན་བྱདེ་
སངས་ལ་གཞྱིགས་ཚེ། ཁྩོང་ཚྩོར་ངསེ་ཅན་གྱི་གྩོ་གནས་
དང་ལས་འགན་ཞྱིག་ཡྩོད་སྱིད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་
གསལ་པྩོར་ཤེས་རྟ ྩོགས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ནྱི། ཆྩོས་ཞུ་བའྱི་
མྱིང་ཐྩོག་ནས་བ ྩོད་ནང་བསྐྩོད་ཚེ་གྩོ་སབྐས་ཆེ་བ་ཡྩོད་
པ་མཐྩོང་བས། ད་ེའདའྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟནེ་ནས་
བ ྩོད་ད་ུབསྐྩོད་རྒྱྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ནྱི་ཆྩོས་ཞུ་བའྱི་ཆེད་ད་ུ
ཡྱིན་པ་ས ྩོན་ཆེད་བརྒྱྱུད་བསྒགས་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།

རྒྱ་བ་ླམ་པྱི་སུང་དར་ར་ེམདྩོར་འབྱྩོར་རསེ། དཀར་
མཛེས་བརྒྱྱུད་ད་ེལ་ྷསར་བསྐྩོད་འཆར་གྱི་གྲ་སྒྱིག་བྱདེ་
པའྱི་སབྐས་སུ། ཀུང་དབྱང་སྱིད་གཞུང་གྱིས་ཏཱའ་ེཅྱི་
ཐའྩོ་ཆེད་མངགས་སྐུ་ཚབ་ཏུ་བསྐ ྩོས་ནས་དཀར་མཛེས་
སུ་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕངེ་དགུ་པའྱི་འདས་མཆྩོད་ཆེད་བཏང་
ཡྩོད་པས། རྒྱ་བ་ླམ་པྱི་སུང་གྱིས་ཀུང་དབྱང་སྱིད་གཞུང་
གྱི་དཔྩོན་རྱིགས་ཚྩོ་དང་མཉམ་ད་ུདཀར་མཛེས་སུ་ཐྩོན་
རྒྱྱུའྱི་རེ་བར་བཏྩོན་པར། དཔྩོན་རྱིགས་ཚྩོས་ད་ེམ་ཐག་
ཏུ་ཞུ་བ་ད་ེངྩོས་ལེན་བྱས་མེད་ཅྱིང་། ངྩོས་ལེན་མ་བྱས་
པའྱི་ཁ་གཡར་ཆེད་ཀྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ཁག་གསུམ་བགྲངས་

པ་ཕུད། ད་ེམྱིན་གྱི་གལ་ཆེ་བའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་གཞན་གཅྱིག་
བརྩོད་ཡྩོད་པ་ནྱི། “མ་ཟད་ང་ཚྩོ་(ཀུང་དབྱང་སྱིད་
གཞུང་དཔྩོན་རྱིགས་)དང་མཉམ་ད་ུཡྩོད་པ་བ ྩོད་གཞུང་
ནས་ཤེས་རྟ ྩོགས་བྱྱུང་ཚེ། ད་ེབས་ཁྩོང་པ་(པྱི་སུང་)བ ྩོད་
ནང་འགྲྩོ་རྒྱྱུར་འགལ་རྐནེ་འཕར་མ་ཡྩོང་སྱིད།

” 
[P90] 

ཅེས་པའྱི་བཀའ་མྩོལ་དའེྱི་ཐྩོག་ནས་དངྩོས་ཡྩོད་ཀྱི ་
བདནེ་པ་ར་སྤྩོད་བྱདེ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ནྱི། ཀུང་དབྱང་སྱིད་
གཞུང་གྱི་དཔྩོན་རྱིགས་ཚྩོས་ས་ྔས་ནས་སབྐས་དའེྱི་“རྒྱ་
བྩོད་” དབར་གྱི་འབལེ་བའམ་གནས་བབ་གང་འད་ཞྱིག་
ཡྱིན་མྱིན་གསལ་རྟ ྩོགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་མཚྩོན་ཐུབ།

གྩོང་ད་ུབརྩོད་པ་ལརྟ། སབྐས་དའེྱི་དསུ་རྒྱ་ནག་ནྱི་
དམག་གཤེད་དཔྩོན་དམག་ཚྩོས་ས་ཁུལ་ཁག་སྩོ་སྩོ་
དབང་འཛྱིན་གྱིས་བྱདེ་ཐབས་སྣ་ཚྩོགས་སྤད་ད་ེསྩོ་སྩོའྱི་
ས ྩོབས་ཤུགས་རྒྱ་སྐདེ་བྱདེ་པའྱི་དསུ་སྐབས་ཤྱིག་ཡྱི ན་
པ་དང་། ད་ེམཚྱུངས་བྩོད་ཤར་བརྒྱྱུད་ཁུལ་གྱི་ས་ཁུལ་
ཁག་ཅྱིག་ཀང་ས་གནས་དམག་གཤེད་དཔྩོན་དམག་
ཚྩོས་འཛྱིན་སྐྩོང་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་རངུ་། དབང་ཚད་
ཆ་ཚང་ས་གནས་དམག་གཤེད་དཔྩོན་དམག་གྱི་སངས་
འཛྱིན་འྩོག་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་མྱིན། རྒྱ་བ་ླམ་པྱི་སུང་བ ྩོད་
ཀྱི་ཁམས་ཁུལ་རྟའུ་རྩོང་ད་ུསླབེས་དསུ་སྐབས་དའེྱི་སྤྱི་
ཚྩོགས་མྱིག་མཐྩོང་ལག་ཟྱིན་བྱྱུང་བའྱི་རྣམ་པ་བཀྩོད་
ད ྩོན། “རྟའུ་རྩོང་གྱི་དཔའ་ངར་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་པཱ་བའྷ ྩོ་ 
(དཔལ་འབར་མྱིན་ནམ་སམྙ་) ཡུལ་མྱི ་ཡྱིས་བ ྩོད་དགྩོན་
དང་ཕན་ཚྱུན་ལག་འབལེ་བྱས་ཤྱིང་། གང་ལརྟ་བ ྩོད་
དགྩོན་ནམ། ཡང་ན་པཱ་བའྷ ྩོ་ཡུལ་མྱི ་ཡྱི ་མྩོས་མཐུན་
མེད་པའྱི་རྩོང་སྱིད་གཞུང་གྱི ་བཀའ་རྒྱ་གང་ཞྱིག་ཡྱི ན་
རངུ་ཁྱབ་སྤལེ་གཏྩོང་ཐབས་བལ་ཡྩོད། དའེྱི་ཐྩོག་ནས་
རྟའུ་རྩོང་གྱི་རྩོང་དཔྩོན་ད་ེལས་ས་ླཔ ྩོའྱི་ངང་འགྩོ་འཁྱིད་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་མེད་པ་གསལ་པྩོར་མཐྩོང་ཐུབ་”[P98]ཅསེ་
གསལ།

རྒྱ་བ་ླམ་པྱི་སུང་སྡ་ེདགརེ་ཞག་སྡ ྩོད་ཉྱིན་ཤས་བྱདེ་རྱིང་། 
རྩོང་གསར་མཁྱནེ་རེ་རྱིན་པ ྩོ་ཆེ་སྐུ་ངྩོ་མས་མཚམས་
སྦྱྩོར་གནང་བ་ལརྟ་བ ྩོད་བཀའ་ཤག་སྱིད་གཞུང་མདྩོ་སྤྱི་
ཁང་གྱི་རྱིམ་བཞྱི་སྐ་ུཞབས་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་ངྩོ་ཤེས་
བྱྱུང་བ་དང་། “ངདེ་དང་ཁྩོང་ཉྱིད་ཕན་ཚྱུན་ཁ་བརྡ་

བྱྱུང་རསེ། ཁྩོང་ཉྱིད་ཀྱིས་ང་རང་བ ྩོད་ད་ུགསང་སགྔས་
ཆྩོས་ལུགས་སླ ྩོབ་གཉརེ་ད་ུསྐྩོད་མཁན་ཤེས་རྟ ྩོགས་བྱྱུང་
ཞྱིང་། ད་ེམུར་ཕར་མ་ཞུས་ཀང་རང་འགུལ་ངང་ང་
རང་གྱི ་ཆེད་ད་ུབ ྩོད་ཀྱི་ས་མཚམས་འགག་སྒ ྩོ་ཁག་ལ་
བཀའ་བརྡ་ཞྱིག་བྱིས་པ་དའེྱི་ནང་བཀའ་མངགས་གནང་
ཡྩོད་པས། ངྩོས་རང་བ ྩོད་ད་ུབསྐྩོད་པའྱི་ལམ་བར་ད་ུ
བཀའ་བརྡ་འདྱི་གང་ད་ུབདེ་སྤྩོད་བྱས་ཀང་བྩོད་ཀྱི་ས་
མཚམས་སུང་དམག་ཚྩོས་མ་ན ྩོར་བར་གསལ་པྩོར་
ཤེས་རྟ ྩོགས་ཐུབ་ནས་ཤར་གཏྩོང་བྱ་ངསེ་ཡྱིན་པ་རེད། 

[P119] སབྐས་དའེྱི་དསུ་ཀྱི་བ ྩོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ལམ་
ལུགས་ཐྩོག་ནས་བརྩོད་ན། བཀའ་བརྡ་འདྱི་བཞྱིན་ཕྱི་
རྒྱལ་མྱི ་རྱིགས་བ ྩོད་ནང་འཛུལ་ཆྩོག་པའྱི་བཀའ་འཁྩོལ་
ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། དངེ་དསུ་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཐྩོག་
བདེ་སྤྩོད་བྱེད་པའྱི་“མཐྩོང་མཆན་”དང་ངྩོ་བ ྩོ་གཅྱིག་
མཚྱུངས་རེད་ཅསེ་བརྩོད་ཆྩོག

སྡ་ེདགེ་ནས་ལ་ྷསར་ཐྩོན་གྲབས་བྱདེ་པའྱི་དསུ་ཤྱིག་ལ། 
དཀར་མཛེས་ནས་རྒྱ་བླ་མ་པྱི་སུང་གྱི ་ངྩོ་ཤེས་གཅྱིག་
གྱིས་ཁྩོང་ལ་སྤྱིངས་པའྱི་ཡྱི ་གེ་ཞྱིག་འབྱྩོར་བ་དང་། 
ནང་དྩོན་གཙྩོ་བ ྩོ་ལ་ྷསར་སྐྩོད་མཁན་ལམ་རྩོགས་མྱི ་སྣ་
གཉྱིས་མཚམས་སྦྱྩོར་བྱས་ཡྩོད་པ་རེད། ལམ་རྩོགས་
ད་ེགཉྱིས་ནྱི་འགྲྱིམ་འགུྲལ་པུའུ་ཡྱི ་གཞུང་ཞབས་སྐུད་
མེད་གླ ྩོག་འཕྱིན་ཁང་གྱི་གླ ྩོག་འཕྱིན་གཏྩོང་ལེན་པ་ཐཱན་
ཤྱིང་ཧ་ེདང་། སྐདུ་མེད་གླ ྩོག་འཕྱིན་འཕུལ་ཆས་ལག་
རལ་བ་ཡཱན་ཅྱུན་རེད། “ཁྩོང་གཉྱིས་ནྱི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་
དམངས་སྱིད་གཞུང་འགྲྱིམ་འགུྲལ་པུའུ་ཡྱིས་མངགས་
གཏྩོང་བྱས་པའྱི་བ ྩོད་ལྷ་ས་ཁུལ་ད་ུརུླང་འཕྱིན་གྱི་ལས་
དྩོན་ཆེད་ཡྱིན་པ་དང་། འྩོན་ཀང་བ ྩོད་ས་གནས་སྱིད་
གཞུང་གྱིས་ཆྩོག་མཆན་སྤད་མེད་པར་བརྟནེ། རེ་ཞྱིག་
པཎ་ཆེན་རྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་གནས་སྐབས་བཞུགས་ཡུལ་ད་ུ
གནས་སྡ ྩོད་ཀྱིས་ཐབས་ལམ་གཞན་བརྒྱྱུ ད་བ ྩོད་ནང་
འཛུལ་རྱིས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་རེད།”[P128] བྩོད་
གཞུང་གྱིས་ཁས་ལེན་མྱི ་བྱདེ་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ནྱི་རྩོམ་པ་
པ ྩོས་དབེ་ནང་ངྩོ་སྤྩོད་བྱས་པའྱི་ནང་ད ྩོན་ལས་གསལ་
རྟ ྩོགས་ཐུབ་རྒྱྱུར། 

“འྩོན་ཀང་སབྐས་ད་ེདསུ་ཀྱི་རྒྱ་བ ྩོད་
འབལེ་ལམ་གྱི་གནས་བབ་འྩོག ཁྩོང་ཚྩོ་གལ་སྱིད་
གཞུང་ཞབས་པའྱི་མྱིང་ཐྩོག་ནས་བྩོད་ནང་འཛུལ་ཚེ། 
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བྩོད་ཀྱི་འགག་སྒ ྩོ་ནས་ཐར་རྒྱྱུར་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཡྩོད་
པ་ད་ེབསམ་བླ ྩོའྱི་ནང་འཁྩོར་རསེ། ངྩོས་ཀྱིས་ཡྱིག་ལན་
ཞྱིག་བྱིས་པའྱི་ནང་ཁམས་བྩོད་མྱི ་དམངས་ཚྩོ་ནང་པའྱི་
ཆྩོས་ལ་གུས་བཀུར་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བས། ལ་ྷརབ་བྱྱུང་ན་
ཁྩོང་གཉྱིས་ངྩོས་ཀྱི་དགེ་ཕུག་གྱི ་མྱིང་ཐྩོག་ལུས་ལ་གྲྲྭ་
ཆས་གྩོན་ཏ་ེགྲྲྭ་པ་ཡྱི ན་ཁུལ་གྱིས་བ ྩོད་ནང་འཛུལ་ན་
ལེགས་” [P128-129] ཞསེ་ལམ་ས ྩོན་བྱས་ཡྩོད་པ་
རེད། སབྐས་དའེྱི་དསུ་སུ་རྒྱལ་དམངས་སྱིད་གཞུང་
གྱིས་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་ས ྩོང་ངང་བྱདེ་ཐབས་ད་ེའད་བའྱི་
ཐྩོག་ནས་རྒྱ་མྱི ་མང་པ ྩོ་བ ྩོད་ནང་གསང་བའྱི་གནས་ཚྱུལ་
འཚྩོལ་བསྡ་ུབྱདེ་པར་མངགས་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་རེད།

༡༩༣༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན། འགྲྱིལ་འགུྲལ་པུའུ་
ཡྱི ་གཞུང་ཞབས་གཉྱིས་སྡ་ེདགརེ་འབྱྩོར་རསེ། སབྐས་
དའེྱི་ས་མཚམས་ཅྱིན་ཧྲ་གཙང་པྩོའྱི་འགག་སྒ ྩོ་བད་ེབགླ་
ངང་ཤར་གཏྩོང་ཐུབ་ཆེད། མྱི ་ཁུངས་ངྩོ་མ་སསྦ་གསང་
གྱིས་དབུལ་པྩོའྱི་ཆ་ལུགས་སྤས་ཏ་ེཨ་མདྩོ་བའྱི་གནས་
མཇལ་བའྱི་མྱིང་ཐྩོག་ཁྩོང་ཚྩོ ་དཀའ་ཚེགས་དང་ངལ་
དབུ་ཆེ་བའྱི་འགྲྩོ་ལམ་བརྒྱྱུད་ས་ྔརསེ་སུ་ལ་ྷསའྱི་ཕྩོགས་
སུ་བསྐྩོད། རྩོམ་པ་པ ྩོས་སབྐས་དའེྱི་བ ྩོད་ཀྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་
བཀྩོད་ད ྩོན། “ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམས་ལ་ྷསའྱི་རྒྱ་དམག་རྣམས་
ཚར་གཅྩོད་བྱས་རསེ། མུ་མཐུད་ད་ེམུར་མ་བཞག་
པར་བསྐར་ད་ུདམག་དཔུང་ལ་ྔས ྩོང་ནས་དུག་ས ྩོང་ཙམ་
ཞྱིག་མངགས། ད་ེཡང་སེར་མྩོ་བ་ཞྱིག་གྱིས་འགྩོ་ཁྱིད་
ད་ེཆབ་མདྩོར་དཔུང་འཇུག་བྱས་ཤྱིང་། ཆབ་མདྩོའྱི་
བཅའ་སུང་རྒྱ་དམག་དང་ནང་སའྱི་འབལེ་བ་ཆད་པར་
བརྟནེ་ནས་བ ྩོད་དམག་གྱིས་གཏྩོར་ཕམ་བཏང་བ་རེད། 
ད་ེའདའྱི་འྩོག་ཏཱ་ལའྱི་བླ་མའྱི་སྱིད་དབང་གྱི ་ས ྩོབས་
ཤུགས་རེ་ཞྱིག་ཆབ་མདྩོ་དང་འབྱི་ཆྱུ་ཤར་རྒྱྱུད་ཀྱི་རྩོང་
གཞྱིས་ཁག་གཅྱིག་གྱི་ས་ཁྩོངས་སུ་སླབེས་པ་དང་། བྩོད་
དམག་གྱིས་ས་གནས་ད་ེདག་ནང་སྩོ་ལ་ྟཁང་བཙྱུགས་ཏ་ེ
རྒྱ་མྱི ་བ ྩོད་ནང་འཛུལ་རྒྱྱུར་བཀག་འགྩོག་བྱས་པ་དང་། 
ཀུང་དབྱང་སྱིད་གཞུང་དང་འགྲྩོ་འྩོང་གྱི ་འབལེ་བ་
བཅད་པ་རེད།” 

[P134]

ཅྱིན་ཧྲ་གཙང་པྩོ་གྲྩོལ་རསེ། ས་གནས་སུ་ཞྱིབ་བཤེར་
འགག་སྒ ྩོའྱི་བརྒྱ་དཔྩོན་སྐུ་ཞབས་དགྲ་འདལུ་ལགས་

ཀྱིས་ལམ་ཡྱིག་གནང་བ་ལརྟ། འཇྩོ་མདའ་ལ་འབྱྩོར་
ནས་མདའ་དཔྩོན་སྐུ་ཞབས་ས ྩོབས་ལྡན་ལགས་མཇལ་
འཕད་ད་ུབཅར་ཏ།ེ ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་མཆྩོག་གྱིས་
གནང་བའྱི་བ ྩོད་ཀྱི་ས་མཚམས་འགག་སྒ ྩོ་ཁག་ལ་ཕབ་
པའྱི་བཀའ་བརྡ་དང་ད་ེམྱིན་ངྩོ་སྤྩོད་ཡྱིག་ཆ་ཁག་སྤན་
འབུལ་ཞུས་འདགུ་པར། གཤམ་འཁྩོད་རྩོམ་པ་པ ྩོ་དང་
མདའ་དཔྩོན་དབར་བཀའ་མྩོལ་བྱྱུང་བའྱི་ནང་ད ྩོན་ལས་
སབྐས་དའེྱི་“རྒྱ་བྩོད་”འབལེ་བ་གང་འད་ཡྱིན་མྱིན་རྩོབ་
ཙམ་རྟ ྩོགས་ཐུབ།
“མདའ་དཔྩོན་གྱིས་ཕག་བྱིས་ལ་བལྟས་རསེ་ཐེ་ཚྩོམ་
དང་བཅས་མགྩོ་བ ྩོ་ཡར་བཏགེས་ཏ་ེདལ་པྩོའྱི་ངང་
གསུངས་དྩོན། ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་སས་སྐ་ུཞབས་ཀྱི་
བཀའ་བརྡ་སྔ་ལྩོ་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའྱི་ནང་ཕབ་པ་ཞྱིག་རེད་
འདགུ ཁྱདེ་ཚྩོ་ས་ྔལྩོ་བ ྩོད་ནང་མ་ཡྩོང་བའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་
གང་ཡྱིན་དང་། ད་ལ་ྟབར་འགངས་དགྩོས་ད ྩོན་གང་
ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་དྱིས་པའྱི་ལན་ད།ུ ང་རང་གྱིས་ས་ྔལྩོ་
གནམ་གྲང་ཞྱིང་ས་ལ་འཁྱག་པ་ཆགས་པ་མ་ཟད་
ལམ་རྩོགས་ཤྱིག་མ་རྙདེ་སབས། ད་ལྩོ་དབྱར་དསུ་
བར་འགངས་ཏ་ེགཞྱི་ནས་ཐྩོན་དགྩོས་བྱྱུང་། ད་ེལགྷ་
གཞན་གྱི་དམྱིགས་བསལ་རྒྱྱུ ་རྐནེ་གཞན་མེད་ཅསེ་ལན་
འདབེས་ཞུས་པར། མདའ་དཔྩོན་གྱིས་གསུངས་དྩོན། 
ད་ེའད་རང་ཡྱིན་ནམ། ཉ་ེཆར་ཆབ་མདྩོ་ནས་གུས་
པར་བཀའ་ཡྱིག་བཀའ་མངགས་ཕབེས་ད ྩོན་ལ། ཇག་
པ་འགྩོག་ཐབས་ལ་སརྔ་ལགྷ་ཤུགས་སྣ ྩོན་རྒྱག་དགྩོས་པ་
དང་། ལགྷ་པར་ད་ུརྒྱ་རྱིགས་བ ྩོད་ནང་གསང་འཛུལ་
བྱེད་མཁན་ལ་བཀག་འགྩོག་ནན་པ ྩོ་བྱ་དགྩོས་པས། 
དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ནས་ཁྱདེ་ཚྩོ་གཏྩོང་ཐབས་མེད། ཁྱདེ་
ཚྩོ ་ཟུར་ཁང་དབང་ཆེན་སས་སྐུ་ཞབས་ཀྱི་གྲྩོགས་པྩོ་
དངྩོས་གནས་ཡྱིན་ན། ངྩོས་ནས་མདྩོ་སྤྱིར་བཀའ་འདྱི་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། བཀའ་ལན་ཕབེས་མཚམས་ཁྱདེ་ཚྩོ་གཏྩོང་
འཐུས། གང་འད་འདགུ་གམ་” 

[P137-138] ཞསེ་
གསུངས་ནས་བཀག་འགྩོག་གནང་འདགུ

ཁྩོང་ཚྩོ་འཇྩོ་མདའ་ར་ུཉྱིན་གྲངས་ ༡༣ ཙམ་ངང་སྒགུ་
རསེ་མཐར་མདྩོ་སྤྱིའྱི་བཀའ་ལན་འབྱྩོར་ཞྱིང་། མདའ་
དཔྩོན་གྱིས་རྒྱ་བ་ླམ་པྱི་སུང་བཀའ་འགུག་གནང་བ་དང་

སྦྲགས། མདྩོ་སྤྱི་ལས་ཁུངས་ནས་བྱིས་པའྱི་བཀའ་ཡྱིག་
སྒྩོག་སྦྱངས་གནང་། བཀའ་ཡྱིག་གྱི་ནང་ད ྩོན་ལརྟ་རྒྱ་མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་དག་ེའདནུ་པ་ཡྱིན་ཕྱིན། མགྩོ་བ ྩོའྱི་ཐྩོག་སྡ ྩོམ་
པ་ཞུས་པའྱི་སྤ ྩོས་ཚགས་རསེ་ཤུལ་ཡྩོད་པས། མདའ་
དཔྩོན་གྱིས་ད་ེམ་ཉྱིད་རྒྱ་བ་ླམ་པྱི་སུང་གྱི་མགྩོ་བ ྩོར་ཞྱིབ་
བཤེར་བྱས་པར། པྱི་སུང་བ་ླམས་ད་ེས་ྔམགྩོ་བ ྩོའྱི་ཐྩོག་
མེ་བཙའ་རྨ་ཤུལ་འགའ་ཤས་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་སྡ ྩོམ་པ་
ཞུས་པའྱི་སྤ ྩོས་ཚགས་ཀྱི་རསེ་ཤུལ་ཡྱི ན་ཁུལ་བྱས་ཏ་ེ
མདའ་དཔྩོན་ལ་མགྩོ་སྐ ྩོར་གཏྩོང་ཐུབ་པ་བྱྱུང་འདགུ་
པ་མ་ཟད། ལ་ྷསར་བད་ེབགླ་ངང་འགྲྩོ་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་
ད།ུ པྱི་སུང་བ་ླམ་ད་ེམ་ཉྱིད་སྡ ྩོད་ཡུལ་ད་ུབསྐྩོད་ནས་
དག་ེཕུག་གྱི་མྱིང་ཐྩོག་ལ་ྷསར་སྐྩོད་མཁན་གཞུང་ཞབས་
པ་ཡཱན་ཅྱུན་དང་གྲྩོས་བསྡརུ་བྱས་མཐར། “ཡཱན་ཅྱུན་
གྱིས་ཁྩོ་བ ྩོའྱི་བསམ་ཚྱུལ་ལ་མྩོས་མཐུན་བྱྱུང་བ་ལྟར། 
ངྩོས་ཀྱིས་ཁྩོ་པའྱི་མགྩོ་སངེ་གྱི ་སྐ་ཕན་བུ་བཏུབ་ནས་
སྤ ྩོས་ཚགས་རསེ་ཤུལ་གསུམ་བརྒྱབ་རསེ་མདའ་དཔྩོན་
མདནུ་ཞྱིབ་བཤེར་བྱདེ་པར་བསྐྩོད།” 

[P141]

ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་ཞྩོགས་པ། འཇྩོ་མདའ་ནས་
ཐྩོན་ཏ་ེཆབ་མདྩོ་བརྒྱྱུ ད་ལྷ་སའྱི་ཕྩོགས་སུ་བསྐྩོད་རྒྱྱུར། 
བྩོད་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་དཔྩོན་རྱིགས་ཚྩོས་གནང་བའྱི་
ལམ་ཡྱིག་ཁག་འཁྱརེ་བ་དང་། བྩོད་ཀྱི་དཔྩོན་རྱིགས་
ཚྩོས་ཕབེས་རྩོང་གནང་། རྒྱ་བ་ླམ་པྱི་སུང་གྱིས་ངྩོ་སྤྩོད་
གནང་དྩོན།
“རྡ ྩོག་ཐྩོན་བྱདེ་པའྱི་སབྐས། གླ ྩོ་བུར་ད་ུསྐ་ུཞབས་ཐང་
ལེ་ཡྱིས་བྱིས་པའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ཅྱིག་འབྱྩོར། འཕྱིན་ཡྱིག་
ནང་འགྲལེ་བཤད་གནང་དྩོན། ཕབེས་སྐལེ་བྱདེ་པར་
ཡྩོང་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱྱུ ་མཚན་ནྱི། བྩོད་མྱིས་ད ྩོགས་པ་
རྣམ་རྟ ྩོག་བྱདེ་ཀྱི་རེད་སམྙ་པས། དགྩོས་མེད་ཀྱི་རྙ ྩོག་
ད་མྱི ་ཡྩོང་ཆེད་ད་ུཡྱིན་ཟརེ། ཁྩོ་བ ྩོས་སབྐས་དའེྱི་གནས་
སངས་ཧ་ཅང་གྱིས་གསལ་པྩོ་ཤེས་རྟ ྩོགས་ཡྩོད། རྒྱྱུ ་
མཚན་ནྱི་ཐང་ལེ་ནྱི་ཆབ་མདྩོ་ནས་ཡྩོང་བ་ཞྱིག་དང་། 
སྒརེ་ད ྩོན་ཁྩོ་ནའྱི་ངྩོས་ནས་འཛུལ་བ་ཞྱིག་ཡྱི ན་པས། 
གཙྩོ་བ ྩོ་བ ྩོད་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་གྱི་བཀའ་འཁྩོལ་ཐྩོབ་
མེད་ཐྩོག ཆབ་མདྩོར་འབྱྩོར་རསེ་ཁྱིམས་འགལ་ངང་
གནས་སྡ ྩོད་བྱདེ་མཁན་ཁྩོངས་ཡྱིན་པས། དརེ་བརྟནེ་



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

༸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

བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་གཞུང་གྱི་དཔྩོན་རྱིགས་ཡྱིན་པའྱི་ལ་ྟསངས་
འཛྱིན་གྱི་མེད་ལ། བུད་ཤྱིང་མཁྩོ་སྤྩོད་མེད་པ་མ་ཟད། 
རྱིན་མེད་ཀྱི་ཁང་པ་ཡང་མཁྩོ་སྤྩོད་བྱས་མེད། ད་ེབཞྱིན་
(བ ྩོད་གཞུང་ནས་)ཁྩོང་ཡག་ཤྩོས་ལ་གང་མགྩོགས་ཕྱིར་
ལྩོག་བྱ་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།

”
 [P157]

ཐང་ལེ་ནྱི་བ ྩོད་སྩོག་ཨུ་ཡྩོན་ལྷན་ཁང་ནས་མངགས་
པའྱི་ཆབ་མདྩོར་བཅའ་སྡ ྩོད་རྟ ྩོག་ཞྱིབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། 
པྱི་སུང་བླ་མས་“ཐང་ལེ་ལ་ཡྱིག་ལན་བཏང་བའྱི་ནང་
གཟབ་གཟབ་དང་བཟྩོད་བསན་དགྩོས་པའྱི་ཁ་ཏ་སྐུལ་
ལགྕ་དང་། ཆྱུང་ཙག་ལ་བཟྩོད་བསན་མ་ཐུབ་པའྱི་རྐནེ་
གྱིས་ད ྩོན་ཆེན་འཆར་གཞྱི་འཁུག་རྒྱྱུ ་མྱི ་ཡྩོང་བ་དགྩོས་
རྒྱྱུ ་

” ཞསེ་འཁྩོད། [P158]

དྩོ་བདག་ཞྱིང་སུའུ་ཀ་ེལགས་ཏ་ེཆྩོས་མྱིང་ད་ུཔྱི་སུང་
དང་། བྩོད་མྱིང་བླ ྩོ་བཟང་བརྩོན་འགུྲས་འབྩོད་པ་ 
༡༩༣༧ ལྩོར་ནང་ཆྩོས་སླ ྩོབ་གཉརེ་གྱི་མྱིང་ཐྩོག་བ ྩོད་
ནང་བསྐྩོད་རྒྱྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་བཟྩོ་འགྩོ་བརམས། གཞན་
ཡང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་དམངས་སྱིད་གཞུང་འགྲྱིམ་འགུྲལ་
པུའུ་ཆེད་གཏྩོང་སྐུད་མེད་གླ ྩོག་འཕྱིན་ཁང་གྱི་ལས་བྱདེ་
ཐཱན་ཤྱིང་ཧ་ེདང་ཡཱན་ཅྱུན་སྩོགས་མཚྩོ ་ལམ་བརྒྱྱུ ད་
བ ྩོད་ནང་བསྐྩོད་རྒྱྱུ འྱི་འཆར་གཞྱི་ཕམ་ཉསེ་སྩོང་རསེ། 
གནམ་གཤྱིས་ཤྱིན་ཏུ་སྡུག་ཅྱིང་འགྲྱིམ་འགུྲལ་ལམ་ཁ་
མེད་པ། རང་གྱི་རྐང་པ་གཉྱིས་ལ་བརྟནེ་ནས་དཀའ་
སྡགུ་ཚད་མེད་ངང་། ལ་བརྒྱབ་ཆྱུ་བརྒལ་གྱི་འགྲྩོ་ལམ་
མ་འདམེས་ཀ་མེད་བྱྱུང་ས་ེམཐར་ ༡༩༣༩ ལྩོའྱི་ཟླ་ 
༨ པའྱི་ཟླ་དཀྱིལ་ཙམ་ལ་རྱིམ་པས་ཐྩོག་མའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་གྱི་ས་གནས་ལ་ྷསར་འབྱྩོར་ཐུབ་ཙམ་བྱྱུང་ཡྩོད་པ་
རེད།

སྐབས་དའེྱི་དསུ་སུ་རྒྱ་ནག་ནས་བྩོད་ནང་ཤར་གཏྩོང་
ཐུབ་པའྱི་འགྲྱིམ་འགུྲལ་གཞུང་ལམ་གཅྱིག་ཀང་མེད་
པ་དངྩོས་བདནེ་རེད། རྒྱ་བ་ླམ་པྱི་སུང་གྱིས་ངྩོ་སྤྩོད་
གནང་དྩོན་“བྩོད་སྱིད་གཞུང་གྱིས་སྤྱི་པའྱི་གཞུང་ལམ་
འཛུགས་སུྐན་ཐྩོག་ད ྩོ་སྣང་ར་བ་ནས་མེད་ལ། རསེ་ལུས་
ཀྱི་འགྲྱིམ་འགུྲལ་མཁྩོ་ཆས་ཡར་རྒྱས་ཀང་གཏྩོང་འདྩོད་
མེད་པ་རེད། འགྲྩོ་ལམ་ཤར་གཏྩོང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་

མྱི ་འབྩོར་ཆེན་ནང་ད་ུའཛུལ་ཡྩོང་ས་ེདསུ་ད་ེནས་བཟུང་
མུ་མཐུད་སྒ ྩོ་རྒྱག་རང་སུང་བྱདེ་མྱི ་ཐུབ་པར་ཞེད་སྣང་
བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད།” 

[P160]

“ཀུང་དབྱང་སྱིད་གཞུང་”གྱི་ཕྱིའྱི་རྣམ་པའྱི་མྱིང་ཐྩོག་
“བྩོད་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་”ནང་རུླང་འཕྱིན་ཁང་
འཛུགས་རྒྱྱུ ་དང་ལས་བྱདེ་ཆེད་གཏྩོང་བརྩོད་ཀང་། རྒྱ་
བ་ླམ་པྱི་སུང་གྱིས་ངྩོ་སྤྩོད་བྱས་པའྱི་ནང་ད ྩོན་ནས་ཟུར་
བལསྟ་ལེབ་མཐྩོང་ཐུབ་པ་ནྱི། དསུ་སབྐས་དའེྱི་རྱིང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གྱིས་མགྩོ་རུལ་སྣ་བས་མ་ཚྩོར་བའྱི་སྱིད་
བྱྱུས་ལག་བསར་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་གསལ་པྩོར་མཐྩོང་
ཐུབ་ས།ེ
“ལྷ་ས་རུླང་འཕྱིན་ནྱི་ཐྩོག་མར་རྒྱལ་དམངས་སྱིད་
གཞུང་ཆེད་གཏྩོང་ཕ ྩོ་ཉ་ཧ ྩོང་མུའུ་སུང་གྱིས་ཀུང་དབྱང་
གྱི་སྐ་ུཚབ་ཐྩོག་སྤྱི་ལྩོ་ ༡༩༣༤ ལྩོར་བ ྩོད་ནང་ཕབེས་
ཏ་ེཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་གསུམ་པའྱི་མ་ངན་མཆྩོད་
འབུལ་སབྐས། ལ་ྷསར་གནས་སབྐས་སྡ ྩོད་ཡུལ་ད་ུསྤྩོད་
པའྱི་རུླང་འཕྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ཧྩོང་མུའུ་སུང་གྱི་
ལས་འགན་སུྒབ་རསེ་ལ་ྷསར་རུླང་འཕྱིན་ཁང་གཅྱིག་གྱི་
དགྩོས་མཁྩོ་མཐྩོང་ནས་ཀུང་དབྱང་དང་བྩོད་ས་གནས་
དབར་འབལེ་བ་བྱདེ་པར་སབས་བད་ེཡྩོང་ཆེད་གསར་
འཛུགས་བྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། བྩོད་ས་གནས་སྱིད་
གཞུང་གྱིས་ཁྩོང་པའྱི་རེ་བ་ལ་མྩོས་མཐུན་དང་། རུླང་
འཕྱིན་ཁང་ལ་ཁང་པ་དང་ཉྱིན་མཁྩོའྱི་དངྩོས་རས་མཁྩོ་
སྤྩོད་བྱས་པ་མ་ཟད། ཆྱུ་ལེན་གད་གཙང་བྱདེ་མཁན་
གྱི་ཡུལ་མྱི ་ཡང་མངགས། གཞན་ཡང་བྩོད་ས་གནས་
སྱིད་གཞུང་གྱིས་འབལེ་བ་བྱདེ་མྱི ་གཅྱིག་ཆེད་བསྐ ྩོས་
ཀྱིས་རྒྱྱུ ན་ད་ུམཉམ་སྡ ྩོད་ལྟ་སྐྩོང་བྱདེ་མཁན་ཡྱིན་ཟརེ་
ཡང་། དྩོན་དངྩོས་སུ་རུླང་འཕྱིན་ཁང་གྱི་ལས་བྱདེ་ཚྩོའྱི་
བྱ་སྤྩོད་ལ་སྩོ་ལ་ྟབྱདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་རེད།”[P180]

དགེ་འདནུ་པ་ཞྱིག་གྱི ་མྱིང་ཐྩོག་བ ྩོད་ནང་བ ྩོད་བརྒྱྱུ ད་
ནང་བསན་སླ ྩོབ་གཉརེ་ཆེད་ཕབེས་པའྱི་ཕྱིར་དན་ཟྱིན་
ཐྩོའྱི་དཔ་ེདབེ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཡང་། དའེྱི་ནང་རྩོམ་པ་པ ྩོའྱི་
དངྩོས་མཐྩོང་མྩོང་ཚྩོར་གྱི་དངྩོས་ཡྩོད་བརྒྱྱུད་རྱིམ་ནས་
སབྐས་དའེྱི་རྒྱ་ནག་སྱིད་གཞུང་དང་བྩོད་གཞུང་དབར་

གྱི་རྙ ྩོག་རྱིང་ཆེ་བའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུ ས་ཀྱི་འབལེ་བ་དང་གནས་
བབ་གསལ་ས ྩོན་ར་སྤྩོད་བྱདེ་ཐུབ།
“གངས་ལྗ ྩོངས་སུ་ཆྩོས་ཞུ་གཏམ་རྒྱྱུད། རྒྱ་བ་ླམ་གཅྱིག་
གྱི་ངག་རྒྱྱུན་ལྩོ་རྒྱྱུས།

” ཞསེ་པ་བཀགླས་རསེ་ཀྱི་ཚྩོར་
སྣང་བཀྩོད་པའྱི་རྩོམ་ཐུང་འདྱིའྱི་ནང་། གཙྩོ་བ ྩོ་རྩོམ་པ་
པ ྩོའྱི་ངག་རྒྱྱུན་གྱི་ནང་ད ྩོན་ལུང་འདནེ་ཟུར་འདྩོན་ཞུས་
ཡྩོད་པ་དང་། དའེྱི་ཐྩོག་གུས་པའྱི་ཚྩོར་སྣང་ཉུང་བསྡསུ་
དཀྱུས་སུ་བཀྩོད་ད།ེ སབྐས་དའེྱི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་དམངས་
སྱིད་གཞུང་དང་། བྩོད་གཞུང་དབར་གྱི་ཆབ་སྱིད་དང་། 
ལྩོ་རྒྱྱུས། གནས་བབ་སྩོགས་ཀྱི་འབལེ་ལམ་སྐ ྩོར་འགྲལེ་
བཤད་རྩོབ་བསྡསུ་ཙམ་ཞུས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དཔ་ེཀླ ྩོག་
གྱི་མྩོང་ཚྩོར་བཀྩོད་པ་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་བ་ླམ་པྱི་སུང་ཞུ་བ་
ཐྩོག་མར་རྒྱ་ནག་ནས་ཐྩོན་ཏ་ེལ་ྷསར་འབྱྩོར་བའྱི་ལམ་
བར་གྱི་མཐྩོང་ཐྩོས་གནས་ཚྱུལ་ད་ེདག་ལས། ད་ེམྱིན་
པྱི་སུང་བ་ླམ་བ ྩོད་ནང་ཐངེས་གཉྱིས་སླབེས་འབྱྩོར་དང་། 
བྩོད་ནང་སྡ ྩོད་རྱིང་གྱི་ཞྱིབ་ཕའྱི་ལས་དྩོན། ལགྷ་པར་ད་ུ
ད ྩོ་བདག་སྒརེ་གྱི་མྱི ་ཁུངས་གནས་བབ་གང་འད་ཡྱི ན་
མྱིན། མཐའ་མ་དྩོ་བདག་ཚྱུད་པའྱི་རྒྱ་འབུད་ད ྩོན་རྐནེ་
ཏ།ེ ༡༩༤༩ ལྩོ་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༤ ཉྱིན་རྱིམ་པ་དང་
པ ྩོ་དང་། ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ། 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་རྱིམ་པ་གསུམ་བཅས་ལ་ྷསྡ ྩོད་རྒྱ་
མྱི ་རྣམས་བྩོད་ནས་མཐར་བསྐད་ད་ེཕྱིར་སླ ྩོག་བྱས་པའྱི་
བརྒྱྱུད་རྱིམ་ཁག་རྩོམ་ཐུང་འདྱིའྱི་ནང་བཀྩོད་མེད།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་ལྩོག་འགྲལེ་བྱས་པར་
གསལ་བཤད།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་བ ྩོད་
མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཡུ་རྩོབ་ན་ེདར་ལེན་ཌྱིའྱི་ 
Netherlands གྲྩོང་ཁྱརེ་རྩོ་ཊར་ཌམ་ Rotterdam 
ཞེས་པའྱི་ནང་མང་ཚྩོགས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩྩོལ་སྐབས། 
ཡུ་རྩོབ་ཏུ་དངེ་སྐབས་སྐབས་བཅྩོལ་བ་ཇ་ེམང་ད་ུའགྲྩོ་
བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ལ་དགྩོངས་ནས་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་བ་རྣམས་གསར་འགྱུར་ཚན་པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི ་
བཀའ་སླ ྩོབ་ད་ེལྩོག་འགྲལེ་བྱས་ནས་ཡུ་རྩོབ་ནང་སྐབས་
བཅྩོལ་བ་འབྱྩོར་བཞྱིན་པ་དརེ་ངྩོ་རྒྩོལ་མཛད་པའྱི་རྣམ་
པ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་རུན་སྒྱིག་བྱས་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ཐངེས་
འདྱིར་དགའ་ལནྡ་ཕ ྩོ་བང་གྱི་གཞུང་འབལེ་ད་རྒྱའྱི་སངེ་
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི ་
བཀའ་སླ ྩོབ་ཀྱི་དགྩོངས་དྩོན་ངྩོ་མ་ཇྱི་ཡྱིན་མ་བཅྩོས་པར་
འདྱིར་བཀྩོད་པ་གཤམ་གསལ།

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་སྐབས་བཅྩོལ་བ་རྣམས་ཡུ་རྩོབ་ཏུ་
བ ྩོས་བྱྩོལ་ཡྩོང་སབྐས་འཇར་མན་དང་ཡུ་རྩོབ་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་ཚྩོས་མཐུན་འགྱུར་རྩོགས་རམ་གནང་བ་ད་ེནྱི་ངྩོ་

མཚར་ལནྡ་པ་ཞྱིག་རེད། འྩོན་ཀང་ངྩོས་ཀྱིས་བསམ་
པར་གནས་སྐབས་རང་ཡུལ་ད་ུམྱི ་གསྩོད་ཁག་སྦྱྩོར་
དང་གཉའ་གནྩོན་སྩོགས་དཀའ་སྡུག་སྣ་ཚྩོགས་མྩོང་
བཞྱིན་པར་བརྟནེ་གཞན་ཡུལ་ད་ུབ ྩོས་བྱྩོལ་ད་ུསླབེས་པ་
མ་གཏྩོགས་སྐབས་བཅྩོལ་བ་ཕལ་མྩོ་ཆེས་རང་ཡུལ་ངྩོ་
མ་ད་ེསྩོ་སྩོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རང་ལ་ངྩོས་འཛྱིན་བྱདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་འཕལ་སེལ་རྱིང་ཡུ་རྩོབ་རྒྱལ་ཁབ་

ཁག་གྱིས་སྐབས་བཅྩོལ་བ་ད་ེདག་ལ་སྡ ྩོད་ཁང་དང་། 
ལགྷ་པར་བྱྱིས་པ་ཚྩོར་ཤེས་ཡྩོན་དང་། འཕུལ་རྱིག་
ལག་ཤེས་ཀྱི་སྦྱྩོང་བརྡར་སྤད་ནས་ཕུགས་ཀྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་ནྱི་སྐབས་བཅྩོལ་བ་ད་ེདག་ཕྱིར་རང་ཡུལ་ད་ུཞྩོད་
འཇགས་བྱྱུང་མཚམས་ཕྱིར་ལྩོག་བྱས་ནས་རང་ཡུལ་
འཛུགས་སུྐན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བཟྩོ་དགྩོས། འདྱི་ནྱི་ངྩོས་ཀྱི་
ཐྩོག་མའྱི་བསམ་ཚྱུལ་ཡང་ཡྱིན། 

ང་ཚྩོ ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོར་མཚྩོན་ནའང་གནས་སྐབས་རྒྱ་གར་
ནང་བཙན་བྱྩོལ་བ་བྱས་ནས་གནས་བཞྱིན་ཡྩོད། འྩོན་
ཀང་དསུ་ནམ་ཞྱིག་བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བྱྱུང་
མཚམས་ང་ཚྩོའང་རང་ཡུལ་བ ྩོད་ནང་ཕྱིར་ལྩོག་བྱ་རྒྱྱུ ་
རེད། སྤྱིར་རྒྱལ་ཁབ་སྩོ་སྩོར་ཐུན་མྱིན་རྱིག་གཞུང་དང་། 
སདྐ་ཡྱིག ཡུལ་གྩོམས་གཤྱིས་ལུགས་སྩོགས་ཡྩོད་
སབས། རང་ཡུལ་ད་ུབསདྡ་ནས་སྩོ་སྩོའྱི་རྱིག་གཞུང་
ད་ེདག་རྒྱྱུ ན་འཛྱིན་བྱདེ་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་ཡྩོད། 
འདྱི་ནྱི་ངྩོས་ཀྱི་བསམ་ཚྱུལ་ཡྱིན། ཞསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
ཡྩོད།



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

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ན་ེདར་ལེན་ཡུལ་གྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་
འཐུས་མྱི ་ཁག་གཅྱིག་ལ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱྱུས་རྒྱྱུན་སྐྩོང་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་གྱི་
ས་ྔད ྩོ་ཐྩོག་མར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ན་ེདར་ལེན་ཌྱིའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་རྩོ་ཊར་ཌམ་
ཞསེ་པའྱི་ནང་ཡུལ་དའེྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་དུག་དང་
མཇལ་འཕད་མཛད་འདགུ  སབྐས་དརེ་གྲྩོས་ཚྩོགས་
འཐུས་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་ད་བར་བྩོད་མྱི ་དང་བ ྩོད་ད ྩོན་ལ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐེད་ཀྱི ་རྒྱབ་སྐྩོར་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་མཛད་དྩོན།

དསུ་ཚྩོད་རྱིམ་སྩོང་སབྐས་བ ྩོད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེཕན་
ཐྩོགས་ཆེ་ལ་གནས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐྩོན་པ ྩོར་སྩོན་པའྱི་
རྱིག་གཞུང་ཞྱིག་ཡྱི ན་པར་ངྩོས་འཛྱི ན་བྱདེ་མཁན་ཇེ་
མང་ད་ུའགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད།  འྩོན་ཀང་བ ྩོད་ནང་རྱིག་
གཞུང་ད་ེདག་རྱིམ་བཞྱིན་ར་མེད་ད་ུའགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད།  
བྩོད་འདྱི་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉྱིས་ཀྱི ་བར་གནས་ཡྩོད་
སབས་ཆབ་སྱིད་ཐྩོག་ནས་དསུ་རྟག་ཏུ་གནད་འགག་
ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད།  བྩོད་རང་བཙན་ཐྩོབ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་
ཁག་པ ྩོ་རེད།  ང་ཚྩོས་བ ྩོད་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད།  
བྩོད་རང་བཙན་ཐྩོབ་པའྱི་དབང་ད་ུབཏང་ཡང་བྩོད་མྱི ་
ཚྩོ་སྐྩོ་པ ྩོ་བྱས་ནས་བསདྡ་རྒྱྱུ ་རེད།   

 མྱི ་གཞན་ལ་དཔལ་འབྱྩོར་ཡར་རྒྱས་དགྩོས་པ་ལརྟ་
བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོ་ལའང་དཔལ་འབྱྩོར་ཡར་རྒྱས་དགྩོས། གལ་
ཏ་ེང་ཚྩོ ་རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
བསདྡ་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ནག་དཔལ་འབྱྩོར་གྱི་ཆ་ནས་ཡར་
རྒྱས་ཆེ་བར་བརྟནེ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོར་ཡང་ཁ་ེཕན་འཐྩོབ་ངསེ་
ཡྱིན།  རྒྱ་ནག་གྱི་ར་ཁྱིམས་ནང་བ ྩོད་རྱིགས་གནས་
སྡ ྩོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ད་ེདག་ལ་མྱི ་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྩོང་
གྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཡྩོད་སབས་ང་ཚྩོས་བ ྩོད་ཀྱི་ཐུན་མྱིན་ཆྩོས་
དང་རྱིག་གཞུང་གཅསེ་འཛྱིན་བྱདེ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད།  རྒྱ་
ནག་གྱིས་བ ྩོད་མྱིར་ཚྱུར་དཔལ་འབྱྩོར་གྱི་མཐུན་རྐེན་
སྦྱར་ཐུབ་པ་དང་། བྩོད་མྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཕར་ཆྩོས་
ཕྩོགས་ཐྩོག་ནས་ཕན་ཐྩོགས་བྱདེ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད།  ཡུ་

རྩོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚྩོགས་པས་རྒྱལ་ཁབ་སྩོ་སྩོའྱི་སྒརེ་གྱི་
རྒྱལ་ཞེན་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་བསམ་བླ ྩོ་གུ་ད ྩོག་པ ྩོ་ད་ེད ྩོར་
ནས་སྤྱིའྱི་ཁ་ེཕན་གལ་ཆེ་བར་བརྱི་བཞྱིན་ཡྩོད། སྙྱིང་
ས ྩོབས་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་ཡྱི ་རང་བསྔགས་བརྩོད་ཤུགས་
ཆེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོས་ཀང་རྒྱ་ནག་དང་
ལནྷ་ད་ེལརྟ་མཉམ་མཐུན་བྱས་ནས་གནས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་
རེད། 

ལྩོ ་རྒྱྱུ ས་ཐྩོག་བ ྩོད་ནྱི་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡྩོད་པའྱི་
རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་རེད། དསུ་རབས་བདནུ་པ་དང་། 
བརྒྱད་པ། དགུ་པའྱི་སབྐས་རྒྱ་བ ྩོད་ཧ ྩོར་གསུམ་ཞསེ་
རང་བཙན་ཡྩོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྩོ་སྩོར་གནས་པ་མ་
ཟད།  རྒྱ་ནག་གྩོང་མ་ཐང་རྒྱལ་རབས་སབྐས་བ ྩོད་རྒྱ་
ཁྩོངས་ཡྱིན་པའྱི་དཔང་རྟགས་ཡྱིག་ཆ་གཅྱིག་ཀང་མེད། 
འྩོན་ཀང་མན་ཇུའྱི་སྐབས་བ ྩོད་རྒྱ་ཁྩོངས་ཡྱི ན་ཚྱུལ་
བཤད་པ་རེད།  འདས་པའྱི་གནས་ཚྱུལ་ནྱི་འདས་པ་
རེད། ཡུ་རྩོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚྩོགས་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ནང་
གྱི ་ཚྩོགས་མྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ད་ེདག་སྩོ་སྩོར་རང་བཙན་
བྱས་ནས་གནས་ཡྩོད།

ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༡ ལྩོར་ང་ཚྩོས་འཛམ་གླྱིང་མཉམ་སྦྲལེ་
རྒྱལ་ཚྩོགས་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ཀང་ད ྩོན་ཕན་གང་
ཡང་སྩོན་མེད། ད་ེརསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༩ དང་ ༡༩༦༥ 
ལྩོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་དགག་བྱ་གནང་མྱིན་ལ་མ་
ལྟ ྩོས་པར་ང་ཚྩོས་སརླ་ཡང་ཞུ་གཏུགས་བྱས་ཀང་གུྲབ་
འབས་གང་ཡང་མ་སྩོན་པ་རེད། སབྐས་དརེ་སྱིད་
བླ ྩོན་ན་ེར་ུམཆྩོག་གྱིས་ “ ཨ་མྱི ་རྱི་ཀས་བ ྩོད་རང་བཙན་
གྱི་ད ྩོན་དག་ལ་དམག་རྒྱག་གྱི་མ་རེད།  ད་ེལས་རྒྱ་
ནག་དང་མཉམ་ད་ུསྐད་ཆ་བཤད་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་
ཡྩོད། ” ཅསེ་གསུང་མྩོང་བ་མ་ཟད། སབྐས་ཤྱིག་ཁྩོང་
གྱིས་གྲྩོས་མཐུན་ད ྩོན་ཚན་བད་ུབདནུ་གྱི་འད་བཤུས་
ཤྱིག་བསྣམས་ནས་དྩོན་ཚན་རེ་རེ་བཞྱིན་མཛུབ་ས ྩོན་
གནང་ནས། དྩོན་ཚན་འདྱི་དང་འདྱིའྱི་ཐྩོག་གྩོ་བསྡརུ་
གནང་དགྩོས་པ་སྩོགས་ལམ་ས ྩོན་གནང་བྱྱུང་། ད་ེ
ནས་ ༡༩༥༦ ལྩོར་ས ྩོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྩོ་
ངྩོ་ ༢༥༠༠ འཁྩོར་བའྱི་རསེ་དན་མཆྩོད་འབུལ་རྣམས་
ཡྩོངས་སུ་གུྲབ་མཚམས་ད་ེས་ྔན་ེརུས་བ ྩོད་ད་ུཕྱིར་ལྩོག་
བྱས་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་སྐ ྩོར་གསུངས་པ་ལྟར་བ ྩོད་ད་ུ
ཕྱིར་ལྩོག་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་དང་བསུན་མཁས་གང་



༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 10

ཐུབ་བྱས་པ་ཡྱིན། འྩོན་ཀང་མཐར་འབ་སུ་མ་འད་ུབའྱི་
གནས་སངས་ཆགས་སབས་བ ྩོས་བྱྩོལ་ད་ུཡྩོང་དགྩོས་
བྱྱུང་། 

བྩོད་མྱི ་ས་ཡ་དུག་ལ་མཚྩོན་ན་ཧ་ལས་པའྱི་མཁགེས་པྩོ་
རེད། རྒྱ་མྱིས་འཇམ་རྱུབ་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚྩོགས་འྩོག་
བ ྩོད་མྱིའྱི་བླ ྩོ་འགུག་ཐབས་བྱས་ཡྩོད་ཀང་ལམ་ལྷ ྩོང་བྱྱུང་
མེད། རྒྱ་ནག་གྱི་དབང་སྒྱུར་འྩོག་བ ྩོད་མྱི ་འབུམ་གསུམ་
དང་ཁྱི་བཞྱི་དམར་གསྩོད་བཏང་བའམ་ལྟ ྩོགས་ཤྱི ་ཐབེས་
པ། རང་ཤྱི ་བརྒྱབ་པ་སྩོགས་བྱྱུང་ཡྩོད།

ཐྩོག་མའྱི་སབྐས་རྒྱ་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་དབར་འཁྩོན་འཛྱིན་
གྱི་བསམ་བླ ྩོ་མེད། འྩོན་ཀང་༡༩༥༩ ལྩོར་བ ྩོད་རྱིགས་
དང་རྒྱ་ཧན་མྱི ་རྱིགས་དབར་འཁྩོན་འཛྱི ན་གྱི་བསམ་
བླ ྩོ་ཇ་ེཆེར་ཕྱིན་པ་རེད། དསུ་ཡུན་དའེྱི་རྱིང་བ ྩོད་མྱིའྱི་
སྙྱིང་ས ྩོབས་འགྱུར་བ་མེད་པར་ས་བརྟན་ངང་གནས་
ཡྩོད།  ད་ཆ་རྒྱ་ནག་འགྩོ་ཁྱིད་ཚྩོས་བ ྩོད་མྱིར་དག་
གནྩོན་བྱས་ན་ཕན་ཐྩོགས་མེད་པ་ཤེས་ཚྩོར་བྱྱུང་བ་ལ་ྟབུ་
འདགུ དརེ་བརྟནེ་ད་ཆ་ཁྩོ་པ་ཚྩོས་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་
སངས་དང་འཚམ་པའྱི་སྱིད་བྱྱུས་ལག་བསར་བྱདེ་བཞྱིན་
པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐྩོང་བཞྱིན་འདགུ ཇྱི་སྱིད་རྒྱ་ནག་
གྱིས་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐྩོག་
ནས་བ ྩོད་ཀྱི་དཀའ་རྙ ྩོག་མ་སངས་བར་བ ྩོད་ཀྱི་གནད་
ད ྩོན་ཡལ་ཐབས་ར་བ་ནས་མེད། རྒྱ་ནག་དཔྩོན་རྱིགས་
མཐྩོ་གྲས་ཚྩོར་ཏཱ་ལའྱི་བརླ་ངྩོ་རྒྩོལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་
ཐྩོགས་མེད་པའྱི་ངསེ་ཤེས་རྙདེ་པ་ལ་ྟབུ་འདགུ  འྩོན་
ཀང་ང་ཚྩོས་བལ་ྟཆྩོག”  ཅསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བསནུ་
གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམས་ཀྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་
སྩལ།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཇར་
མན་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ རེས་
གཟའ་མྱིག་དམར་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད ྩོར་བ ྩོད་མྱིའྱི་བླ་ན་མེད་
པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ཡུ་རྩོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཇར་མན་གྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཕརེན་
ཕཊེ་ནང་༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་འདགུ

ད་ེཡང་མཛད་འཆར་ལརྟ་ན་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔ
ད ྩོར་འཇར་མན་གྱི་ཌར་མ་སུ་ཊ་ཊྲྱི་གྲ ྩོང་ཁྱརེ་ད་ུའཇར་
མན་བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་ཚྩོགས་པ་དང་། སུད་སྱི་ཏཱ་ལའྱི་
བླ་མའྱི ་དགའ་
ལྡ ན ་ ཕ ྩོ ་ བ ང ་
དགེ་ར་གཉྱིས་
ཀྱི ས ་གྩོ ་ སྒྱི ག ་
ཞུས་པའྱི་འཚེ་
བ་མེད་པ་དང་
ཞྱི ་ བ དེ ་ ཞེ ས ་
པ འྱི ་ ཚྩོ ག ས ་
འ དུ ར ་ ད བུ ་
བཞུགས་གནང་
རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེ

ནས་  German-American Institute (GAI) 
ཞེས་པས་གྩོ་སྒྱིག་ཞུས་པའྱི་བད་ེསྐྱིད་དང་འགན་ཁུར་
ཞེས་པའྱི་ཚྩོགས་འདརུ་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་
གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ

ཕྱི་ཚེས་ ༢༠  ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ས ྩོན་འཁྩོར་དང་བཅས་སུད་སྱིའྱི་གྲྩོང་
ཁྱེར་ཛུ་རྱིག་ཏུ་ཆྱིབས་སྒྱུ ར་བསྐང་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་འདགུ་པ་
བཅས། 
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༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།11

བདག་ཉྱིད་ཆེན་པ ྩོ་གཱན་དྷྱིའྱི་
འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་གཟངེས་
རྟགས་འབུལ་ཆེད་༸གྩོང་ས་
མཆྩོག་གྱི་མཚན་འདམེས་

ཐྩོན་བྱྱུང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་
རྒྱ་གར་ཧྱིན་ད་ུ (The Hindu) ཞསེ་པའྱི་ཉྱིན་རེའྱི་
གསར་ཤྩོག་ནང་གནས་ཚྱུལ་སྤལེ་གསལ་ལརྟ་ན། ཕྱི་
ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་གཱན་དྱི་གྩོ་ལའྱི་
ཐབེས་ར་ཁང་གྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་སྐུ་ཞབས་ཨེ་སྱི ་ཝྱི་ཀ་ེཡན་ 
S. Vijayan ལགས་ཀྱི་གསར་འགྩོད་ལནྷ་ཚྩོགས་ཤྱིག་
སྐ ྩོང་ཚྩོགས་གནང་ས།ེ

བདག་ཉྱིད་ཆེན་པ ྩོ་གཱན་དྷྱིའྱི་མཚན་ཐྩོག་ནས་འཚེ་མེད་
ཞྱི་བའྱི་གཟངེས་རྟགས་ Gandhidarsan Interna-

tional Award ཞསེ་པ་འབུལ་རྒྱྱུའྱི་མྱི ་སྣའྱི་ཁྩོད་ཐངེས་
འདྱིར་བ ྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི ་མཚན་འདམེས་
ཐྩོན་བྱྱུང་བ་དང་།  ད་ེཡང་གཱན་དྱི་གྩོ་ལའྱི་ཐབེས་ར་
ཁང་གྱིས་འཚེ་མེད་ཞྱི ་བའྱི་ལས་དྩོན་ཐྩོག་གཟངེས་སུ་
ཐྩོན་པའྱི་བྱས་རསེ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ནང་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་
དབུ་ཁྱིད་ལ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པ ྩོ་གཱན་དྷྱིའྱི་མཚན་ཐྩོག་
ནས་གཟངེས་རྟགས་འབུལ་སྩོལ་ཡྩོད་པ་ལརྟ་འདྱི་ལྩོར་
རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དབུ་ཁྱིད་ཁྩོད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་གྱི་མཚན་འདམེས་ཐྩོན་བྱྱུང་
ཡྩོད།  གཟངེས་རྟགས་དང་ལནྷ་ད་ུཧྱིན་སྒ ྩོར་འབུམ་
གསུམ་དང་། གཱན་དྷྱིའྱི་བཀའ་སླ ྩོབ། ད་ེབཞྱིན་དཔ་ེདབེ་
བཅས་འབུལ་ལམ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ་པ་བཅས།

བ ྩོད་མྱིའྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་འཐབ་རྩོད་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་ཤུགས་
ཆེ་ཐྩོབ་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༩ ཉྱིན་འཇར་
མན་བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་ཚྩོགས་པ་ Tibet Initiative 

Deutschland དང་། དགའ་ལནྡ་ཕ ྩོ་བང་ཟུང་འབལེ་
གྱིས་འཇར་མན་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཌམ་སྱི་ཌ་ Darmstadt 
ཞེས་པའྱི་ནང་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག ནྩོ་བལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་
རྟགས་བཞེས་མྩོང་མཁན་པ ྩོ་ལེན་ཡུལ་གྱི་སྱིད་འཛྱི ན་
ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ལེག་ཝ་ལེ་ས་ Lech Welesa 
མཆྩོག་དང་།  ད་ེས་ྔཔ ྩོ་ལེན་ཡུལ་ད་ུདམར་ཤྩོག་ཚྩོགས་
པ་མགྩོ་རྟྱིང་སླ ྩོག་མཁན་ཆྱིག་སྒྱིག་ལས་འགུལ་ཚྩོགས་
པའྱི་ Solidarnosch ཚྩོགས་མྱི། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་རྡལུ་ཕན་
མཚྩོན་ཆ་ར་མེད་ལས་འགུལ་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་གཙྩོ་
ན ྩོ་བལེ་ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་༼༢༠༡༧༽ ཐྩོབ་མྩོང་
མཁན་ལམྕ་སྐ་ུརེ་བྷ་ེཀ་ཇྩོན་སྩོན་ Rebecca Johnson 

མཆྩོག་བཅས་ལནྷ་འཛྩོམས་ཐྩོག  དཀའ་རྙ ྩོག་བསལ་
ནས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕྩོགས་སུ་གྩོམ་པ་མདནུ་སྤ ྩོས་བྱ་རྒྱྱུའྱི་
ཐབས་ལམ་ཉག་གཅྱིག་ནྱི། འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་
ལམ་ཡྱིན་སྐ ྩོར་མགྲྱིན་གཅྱིག་ཏུ་གསུངས་ཡྩོད།

གཞན་ཡང་སྐབས་དརེ་འཇར་མན་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི ་

ཚྩོགས་གཞྩོན་ལམྕ་སྐ་ུརྩོ་ཐྱི་ Claudia Roth མཆྩོག་
དང་། ཧ་ེསེ་ Hesse state མངའ་སྡའེྱི་དཔལ་འབྱྩོར་
བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག  གྲྩོང་ཁྱརེ་ཌམ་སྱི་ཌ་ Darm-

stadt གྲྩོང་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐ་ུཞབས་ཇྩོ་ཆེན་པ་ཆ་Jo-

chen Partsch མཆྩོག བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དྱིལ་བསྒགས་དུང་ཆེའྱི་གནས་རྱིམ་ཚད་མཉམ་ཤར་
གླྱིང་བསན་འཛྱིན་ཟླ་སྒྩོན་ལགས་བཅས་ཀྱིས་འཚེ་མེད་
ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལམ་སྐ ྩོར་དང་། ལགྷ་པར་ཤར་གླྱིང་ཟླ་
སྒྩོན་ལགས་ཀྱིས་གཞྱིས་བྱེས་བ ྩོད་མྱི ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་འཚེ་
མེད་ཞྱི ་བའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་ས ྩོན་དབུ་ཁྱིད་ཉག་
གཅྱིག་འྩོག མ་གྲྩོས་བསམ་པ་གཅྱིག་མཐུན་གྱིས་རྒྱ་
ནག་དམར་པྩོའྱི་སྱིད་གཞུང་གྱིས་དག་གནྩོན་ཇྱི་ཙམ་
བྱས་ཀང་བླ ྩོ་རེ་བརྟན་པ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་འཚེ་མེད་ཞྱི ་བའྱི་
ཐབས་ལམ་འབའ་ཞྱིག་རྒྱྱུ ན་སྐྩོང་འྩོག་ད་བར་བ ྩོད་ཕྱི་
ནང་གཉྱིས་སུ་ཞྱི ་བའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་
ཡྱིན་སྐ ྩོར་ཞྱིབ་ཕ་གསུངས།  

ད་ེབཞྱིན་པ ྩོ་ལེན་ཡུལ་གྱི་སྱིད་འཛྱིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་
ལེག་ཝ་ལེ་ས་ Lech Welesa མཆྩོག་གྱིས་གསུངས་



༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་པའྱི་ཤེས་བྱ།བོད་དང་བོད་མི། 12

དྩོན། ” ངའྱི་མྱི ་ཚེའྱི་རྱིང་འདྱིར་བ ྩོད་མྱིའྱི་འཐབ་རྩོད་
ལ་རྒྱལ་ཁ་འཐྩོབ་རྒྱྱུར་རེ་བ་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཕན་ཚྱུན་
མཉམ་ད་ུལས་འགུལ་སྤལེ་བ་ཡྱིན་ན་ནསུ་པ་ཤུགས་ཆེ་
བ་འཐྩོན་རྒྱྱུ ་རེད། བྩོད་ད ྩོན་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་མ་བྱས་ནས་
བསདྡ་པ་ཡྱིན་ན་དངྩོས་གནས་ངྩོ་ཚ་དགྩོས་པའྱི་གནས་
ཚྱུལ་ཞྱིག་རེད། ཅསེ་གསུངས།

ཕྩོགས་མཚྱུངས་ལམྕ་སྐ་ུརེ་བྷ་ེཀ་ཇྩོན་སྩོན་ Rebecca 

Johnson མཆྩོག་གྱིས་ “ བྩོད་མྱིའྱི་ཆྩོད་སེམས་ལ་ངས་
བསགྔས་བརྩོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་བརྩོད་
སབྐས་ནསུ་པ་མེད་པ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་མ་རེད།  ང་ཚྩོ་ཚང་
མས་ཆྱིག་སྒྱིལ་ཐྩོག་ནས་བ ྩོད་མྱི ་དང་བ ྩོད་ད ྩོན་ལ་རྒྱབ་

སྐྩོར་གནང་བ་ཡྱི ན་ན་བ ྩོད་རང་དབང་སྐར་གསྩོ་ཡྩོང་
ཐུབ་ངསེ་རེད།” ཅསེ་གསུངས།  

འཇར་མན་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་ཚྩོགས་གཞྩོན་ལམྕ་སྐུ་རྩོ་ཐྱི་ 
Claudia Roth མཆྩོག་གྱིས་ “༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླ
མ་མཆྩོག་དང་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོར་མཚྩོན་ན་ང་ཚྩོར་ཧ་ཅང་
གལ་གནད་ཆེན་པ ྩོ་ཆགས་ཡྩོད། གང་ཡྱིན་བརྩོད་ན། 
བྩོད་མྱི ་ཚྩོས་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་བརྒྱྱུད་
འཚེ་བའྱི་ས ྩོབས་ཤུགས་ལས་འཚེ་བ་མེད་པའྱི་ས ྩོབས་
ཤུགས་ལ་ནསུ་པ་ཆེ་བ་ཡྩོད་པ་གསལ་འདྩོན་མཛད་
བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་
དང་བ ྩོད་མྱི འྱི་འཚེ་མེད་ཞྱི ་བའྱི་ལས་འགུལ་ནྱི་འགྲྩོ་

བ་མྱི ་རྱིགས་ཡྩོངས་ལ་ལེགས་སྐསེ་ཤྱིག་ཆགས་ཡྩོད། 
༸གྩོང་ས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམ་མཆྩོག་ལ་མཚྩོན་ན་མཐྩོང་གྲྩོལ་
འཛུམ་༸ཞལ་མཇལ་བ་ཙམ་གྱིས་ཡྱིད་ཀྱི་གདངུ་བ་དང་
རྨྩོངས་པ་སེལ་ཐུབ།” ཅསེ་གསུངས། 

གཞན་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྱིལ་བསྒགས་དུང་
ཆེའྱི་ཚད་མཉམ་ཤར་གླྱིང་བསན་འཛྱིན་ཟླ་སྒྩོན་ལགས་
ཀྱིས་ “ བྩོད་མྱི ་སྤྱི་སྒརེ་སུ་འད་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་བྩོད་ད ྩོན་
འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤལེ་སབྐས་དསུ་རྟག་ཏུ་འཚེ་
མེད་ཞྱི ་བའྱི་ལྟ་གུྲབ་ལ་གཞྱི་ར་བརྟན་པྩོར་བཟུང་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་དརེ་
གདྩོང་ལེན་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ལས་འགུལ་དསེ་འཚེ་
མེད་ཞྱི ་བ་བརྩོད་སྐབས་ནསུ་པ་མེད་པ་ཞྱིག་མྱིན་པའྱི་
ར་སྤྩོད་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། གལ་ཏ་ེགཞྱིས་བཞུགས་བྩོད་
མྱི ་ཚྩོས་མྱི ་ལྩོ་ ༦༠ རྱིང་རྒྱ་ནག་གྱི་མནར་གཅྩོད་དང་
གདགུ་རྱུབ་ལ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་བཟྩོད་བསན་
དང་གདྩོང་ལེན་བྱདེ་བཞྱིན་པ་དང་། འཛྱིན་བཟུང་། 
དམར་གསྩོད་གཏྩོང་བཞྱིན་པ་སྩོགས་ལ་འཇྱིགས་ཞུམ་
ར་བ་ནས་མེད་པར་མུ་མཐུད་འཐབ་རྩོད་བྱདེ་ཐུབ་ཀྱི་
ཡྩོད་ཚེ་ང་ཚྩོ་རང་དབང་ལུང་པའྱི་ནང་ཡྩོད་མཁན་ཚྩོས་
དསུ་ནམ་ཡང་སེམས་ཤུགས་ཆག་མྱི ་རངུ་། ང་ཚྩོས་སྩོ་
སྩོའྱི་རང་དབང་དང་། མང་གཙྩོའྱི་ཁྩོར་ཡུག་ལྩོངས་སུ་
སྤད་ནས་འབད་བརྩོན་ངསེ་པར་ད་ུབྱདེ་དགྩོས།” ཞསེ་
འབྩོད་སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ  



༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།13

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

བྱང་ཐྩོག་གཟྱིགས་པར་འཚལ། 
www.bod.asia

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་སུད་སྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཛུ་རྱིག་ཏུ་ 
༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་པ།

༄༅།།བྩོད་མྱི འྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི ་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉྱིན་གྱི་ཕདེ་
ཡྩོལ་ཙམ་ལ་སུད་སྱིའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཛུ་རྱིག་ནང་༸ཞབས་
སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་སྐབས་སུད་སའྱི་སྐུ ་ཚབ་ད ྩོན་
གཅྩོད་དངྩོས་གུྲབ་རྡ ྩོ་ར་ེལགས་ཀྱིས་གཙྩོས་ཡུལ་དརེ་
རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་བ ྩོད་རྱིགས་མང་ཚྩོགས་རྣམས་ཀྱིས་
ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདགུ

ད་ེཡང་ཚེས་ ༢༠ ཉྱིན་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་མཚམས་ཐྩོག་མར་གསར་འགྩོད་
པ་ཚྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་དང་དྱི་བར་བཀའ་ལན་མཛད།

ད་ེཡར་མཛད་འཆར་ལརྟ་ན་ཕྱི་ཚེས་༢༡ དང་ ༢༢ 
ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་སུད་སྱིར་རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་རྱི ་ཀྩོན་ཆྩོས་
འཁྩོར་དགྩོན་གསར་བཞངེས་གནང་ས་ེལྩོ་ངྩོ་ ༥༠ 
འཁྩོར་བའྱི་མཛད་སྒ ྩོའྱི་ཐྩོག་དབུ་བཞུགས་མཛད་རྒྱྱུ ་
དང་།  སུད་སྱིའྱི་རྒྱལ་ཡྩོངས་བརྙན་འཕྱིན་ཚན་པའྱི་ 
Swiss National Television (SRF) གསར་
འགྩོད་པའྱི་དྱི་བར་བཀའ་ལན་མཛད་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ

ཕྱི་ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་སུད་སྱི་ཛྱི ་རྱིག་གྲྩོང་ཁྱརེ་
ད་ུརྱི ་ཀྩོང་ཆྩོས་འཁྩོར་དགྩོན་དང་སུད་སྱི ་དང་ལེག་
ཏནེ་སྱིཊ་ཡན་བྩོད་རྱིགས་ཚྩོགས་པས་ཇྱི་ལྟར་གསྩོལ་
འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལྟར་ཛུ་རྱིག་ཧ་ལེན་སཊ་ཌྱིཨྩོ ན་ 
(Zurich Hallenstadion) ཚྩོགས་ཁང་ད་ུམགྩོན་པ ྩོ་
ཀླུ་སུྒབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་དབུ་མ་རྱིན་ཆེན་ཕངེ་བ་དང་། 

སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི ་ལས་མཛད་པའྱི་བསྒ ྩོམ་རྱིམ་
བར་པ།  རྒྱལ་སས་ཐྩོགས་མེད་བཟང་པྩོས་མཛད་
པའྱི་ལག་ལེན་སྩོ་བདནུ་མ་བཅས་ཀྱི་གསུང་ཆྩོས་སྩལ་
གཏན་འཁལེ་ཡྩོད།

ཕྱི་ཚེས ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཛུ་རྱིག་གྱི ་ཚན་རྱིག་མཐྩོ་
སླ ྩོབ་  Zurich University of Applied Scienc-

es (ZHAW) ཏུ་འགྲྩོ་བ་མྱི ་སྤྱིའྱི་བཟང་སྤྩོད་དང་ཤེས་
ཡྩོན་ “Universal Human Values and Educa-

tion”  སྐ ྩོར་གྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ཐྩོག་དབུ་ཞུགས་མཛད་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན་འདགུ་པ་བཅས། 
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སུད་སྱིར་གནས་སྡ ྩོད་བ ྩོད་རྱིགས་
རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སུད་
སྱིར་གནས་སྡ ྩོད་བ ྩོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་མྱི ་རྱིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆྩོས་
ཟརེ་ནའང་མྱི ་འདགུ ང་ཚྩོས་ཕྱི་ལ་ངྩོམ་རྒྱྱུ ་ཟརེ་ནའང་
མྱི ་འདགུ ནང་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེབཟྩོ་རྒྱྱུར་སངས་རྒྱས་
པའྱི་ཆྩོས་ཀྱི་ལ་ྟགུྲབ་འདྱི་ཧ་ལས་པ་རེད་འདགུ ཁ་སྔ ྩོན་
བརྩོད་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་། སངས་རྒྱས་པའྱི་ལ་ྟགུྲབ་སྐ ྩོར་བཤད་
པ་ཡྱིན་ན། འཛམ་གླྱིང་འདྱིའྱི་སངེ་བ ྩོད་པ་ཡག་ཤྩོས་
ཆགས་ཡྩོད། འཛམ་གླྱིང་སུ་གང་ལ་ཡྩོད་མ་རེད། བྩོད་
པའྱི་སདྐ་ཡྱིག་འདྱི་ཧ་ཅང་རླབས་ཆེན་པ ྩོ་རེད། ཧ་ཅང་
ར་ཆེན་པ ྩོ་རེད་འདགུ དམྱིགས་བསལ་ཤྩོད་རྒྱྱུ ་གང་
ཡང་མེད། ང་ཚྩོ་བ ྩོད་རྱིགས་རྣམས་ས་ཁུལ་ལུང་པ་
འད་མྱིན་གང་ད་ུཡྩོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚྩོའྱི་ལུས་པ ྩོ་
འདྱི་བ ྩོད་ལ་སྐསེ་པ་ཡྱིན་ནའང་འད། བྩོད་ཕྱི་ལྩོགས་
ལ་སྐསེ་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལརྟ་ང་ཚྩོ་ཚང་མའྱི་ཤ་ཁག་
རསུ་པ་བརྒྱྱུད་ཡྩོང་ས་འདྱི་བ ྩོད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། དརེ་
བརྟནེ་ང་ཚྩོ ་སྐསེ་ནས་མ་འཆྱི ་བར་ད་ུབ ྩོད་པ་ཞེས་པའྱི་
མྱིང་འདྱི་ཟུབ་རྒྱྱུ ་ཁྱྩོན་ནས་མེད།

ང་ཚྩོ་བ ྩོད་པའྱི་ཆྩོས་དང་། རྱིག་གཞུང་། སདྐ་ཡྱིག་
གང་གྱི་ཆ་ནས་སུ་གཅྱིག་ལ་སྨ ྩོན་མྱི ་དགྩོས་པར་ཡྩོད་པ་
འདྱི་བར་སབྐས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པ ྩོ་ཕད་པ་རེད། དཀའ་
ངལ་འདྱི་གནམ་འཐྱིབས་པ་ལ་ྟབུ་རེད། གནམ་འཐྱིབས་
ནས་དག་ཆར་དང་སེར་བ་བབས་པད་ེདག་རྱིམ་པས་
དངྭས་འགྲྩོ་གྱི་རེད། འཛམ་གླྱིང་གང་སར་བལསྟ་པ་
ཡྱིན་ན། ས་ྔམྩོ་དསུ་རབས་ ༢༠ ནང་ཡུ་རྩོབ་ལུང་
པར་ལྟ ྩོས་དང་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཕད་པ་རེད། དམག་
འཁུག་ལངས་ནས་མྱི ་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་ཤྱི ་ཡྩོད། འྩོན་
ཀང་དསུ་ཚྩོད་ནྱི་རྟག་པ་བརྟན་པྩོ་མེད་པར་འགྱུར་འགྲྩོ་
གྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ཨེ་ཤྱི ་ཡ་ཤར་ཕྩོགས་ལུང་པར་ཆ་
བཞག་ན། དསུ་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་རང་བཞྱིན་
གྱིས་ཡྩོང་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏྩོགས་རྟག་པ་བརྟན་པ་
ཁྱྩོན་ནས་མེད། ལགྷ་པར་རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་གནས་ཚྱུལ་
ལ་ཆ་བཞག་ན། ས་ྔམྩོ་མའྩོ་ཙེ་ཏུང་ཡྩོད་པའྱི་སབྐས་ཀྱི་
དསུ་རབས་དང་། ད་ེནས་ཏྱིང་ཞའྩོ་ཕྱིང་དང་ཅང་ཙེ་
མྱིན། ཧུ་ཅྱིན་ཐའྩོ་ཡྱི ་དསུ་རབས། དངེ་སབྐས་ཞྱི་ཅྱིན་
ཕྱིང་གྱི་དསུ་རབས་རེད། དསུ་རབས་སྩོ་སྩོར་ར་ཁྱིམས་
གཅྱིག་རེད། གུང་ཁན་ཏང་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཡང་དྩོན་

དངྩོས་པ ྩོའྱི་གནས་ཚྱུལ་ལ་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་འགྲྩོ་བཞྱིན་
འདགུ ལ་ྷས་ཁུལ་ད་ུཡྩོད་པའྱི་མྱི ་ད་ེའད་མར་རྒྱ་ནག་ཏུ་
ཕྱིན་པའྱི་མཐྩོང་ཚྱུལ་ད་ེའད་ངྩོས་ལ་ཤྩོད་མཁན་བྱྱུང་། 
ལ་ྷས་ཁུལ་ལ་ཧ་ཅང་ཞདེ་སྣང་བྱས་ནས་སྡ ྩོད་དགྩོས་ཀང་
རྒྱ་ནག་ཏུ་དངེ་སབྐས་ཟ་ཁང་དང་ཇ་ཁང་སྩོགས་ཀྱི་ནང་
རྒྱ་ནག་གྱི་དཔྩོན་པ ྩོ་ཚྩོར་སྐྩོན་བརྩོད་བྱདེ་རྒྱྱུར་ཞདེ་སྣང་
ཁྱྩོན་ནས་བྱདེ་ཀྱི་མྱི ་འདགུ རྒྱ་ནག་ནང་ང་ཚྩོ་བ ྩོད་དང་
མྱི ་འད་བར་ཧ་ཅང་རང་དབང་འདགུ ཅསེ་ངྩོས་ལ་
བརྩོད་མཁན་བྱྱུང་། གང་ལརྟ་དསུ་ཡུན་ལྩོ་ ༧༠ ལགྷ་
ཙམ་རྱིང་ལ་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཕྱིན་ཡྩོད། ས་ྔམྩོ་ཕྱི་ལྩོ་ 
༡༩༥༤ ལྩོར་ངྩོས་རང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱིན་པ་རེད། སབྐས་
དརེ་རྒྱ་ནག་པ་ེཅྱིང་རང་ལ་ཕལ་ཆེར་ཟླ་བ་ ༥་༦ བསདྡ་
པ་རེད། ད་ེནས་མངའ་སྡ་ེཆེ་ཁག་ད་ེའད་ཁ་ཤས་ལ་ལ་ྟ
སྐ ྩོར་སྩོགས་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ེདསུ་གུང་ཁན་ཏང་ད་ེཚྩོའྱི་
གྲས་དངྩོས་གནས་སྒརེ་ད ྩོན་མ་འབལེ་བ་མྱི ་མང་རང་
གྱི་ད ྩོན་ད་ུབསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་མཁན་ཧ་ཅང་ཡྱིན་མདྩོག་ཁ་
པ ྩོ་ཡྩོད་རེད། ད་ེདསུ་ངྩོས་རང་ཧ་ཅང་མྩོས་པ་བྱྱུང་། 
གུང་ཁན་ཏང་ཡྩོན་ཡྱིན་པ་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ལ་སདྐ་ཆ་བཤད་
པ་ཡྱིན་ནའང་དངྩོས་གནས་དྩོན་དག་ཡྩོད་པའྱི་སདྐ་ཆ་
བཤད་ཀྱི་རེད། ཏང་ཡྩོན་མྱིན་མཁན་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ཀྱིས་
སདྐ་ཆ་འད་ཆགས་པྩོ་དང་སམྤ་པ ྩོ་བཤད་པ་མ་གཏྩོགས་
དྩོན་དག་སངྒ་ལ་ཧ་ཅང་འགྲྩོ་གྱི་མྱི ་འདགུ ར་བས་ཁྩོ་
ཚྩོ་ཞདེ་ཀྱི་མེད་དམ། ངྩོས་ལ་ད་ེལརྟ་མཐྩོང་ཚྱུལ་བྱྱུང་
། སབྐས་དརེ་ངྩོས་ལ་སྣ་ེལེན་བྱདེ་མཁན་ནྱི་མྱི ་རྱིགས་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཨུ་ཡྩོན་ལྷན་ཁང་གྱི ་ལྱི འུ་ཀེ་ཝྱི ་ཟརེ་
མཁན་ཞྱིག་ཡྩོད། ཁྩོང་རྒྱ་རྱིགས་ཁ་ཆེ་རེད། མྱི ་ཧ་ཅང་
བཟང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོད། ངདེ་གཉྱིས་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་མཉམ་ད་ུ
གཤྱིབས་སབྐས་ཁྩོང་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་ས་ཆ་ཇྱི་ལརྟ་བྱྱུང་
བའྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཧ་ཅང་མང་པྩོ་ཤྩོད་ཀྱི་རེད། ངྩོས་རང་
ཡྱིད་ཧ་ཅང་འཕྩོགས་ཏ་ེགུང་ཁན་ཏང་ཡྩོན་ནང་འཛུལ་
གྱི་ཡྱིན་ཞསེ་བརྩོད་པ་ཡྱིན། དངྩོས་གནས་རང་གྱི་ཁ་ེ
ཕན་མྱི ་བསམ་པར་མྱི ་མང་རང་གྱི་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་
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མཁན་ཧ་ཅང་ཡྱིན་མདྩོག་ཁ་པ ྩོ་ཡྩོད་པ་རེད། ངྩོས་རང་
པ་ེཅྱིང་ད་ུསྡ ྩོད་པའྱི་རྱིང་མའྩོ་ཙེ་ཏུང་ཐངེས་མང་པྩོ་ཐུག་
པ་རེད། རྱིམ་པས་མའྩོ་ཙེ་ཏུང་དང་ངྩོས་ཀྱི་འབལེ་བ་
ནྱི་པཱ་ལགས་དང་ཕུ་གུ་ལྟ་བུར་ངྩོས་ལ་ཧ་ཅང་བྱམས་
པྩོ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད། མའྩོ་ཙེ་ཏུང་ཞྱིང་པ་སྐྩོ་པ ྩོ་ཞྱིག་ནས་ད་ེ
ལརྟ་མྱི ་མང་གྱི་ད ྩོན་ད་ུདཀའ་ལས་ཧ་ཅང་བརྒྱབ་སབས། 
དངྩོས་གནས་གསར་བར་ེབ་སྙྱིང་ས ྩོབས་ལནྡ་པ་ཞྱིག་ཡྩོང་
རྒྱྱུ ་ངྩོས་ཀྱིས་མཐྩོང་གྱི་ཡྩོད།

དཔརེ་ན། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༤ ལྩོར་ངྩོས་རང་པ་ེཅྱིང་ད་ུཕྱིན་
པ་རེད། ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༥༥ ལྩོར་ཡར་ལྩོག་པ་རེད། སབྐས་
དརེ་ཀང་ཀྩོ་ཧ་ལ་ྷས་ནས་པ་ེཅྱིང་ད་ུམར་ཡྩོང་བ་དང་། 
ངྩོས་རང་ཡར་ལྩོག་ཡྩོང་དསུ་ངདེ་གཉྱིས་ཀྩོང་པ ྩོར་ཐུག་
བྱྱུང་། སབྐས་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་ཀང་ཀྩོ་ཧར་བརྩོད་པ་ཡྱིན། 
ན་ནྱིང་ངྩོས་རང་འདྱི་ནས་མར་པ་ེཅྱིང་ད་ུའགྲྩོ་བའྱི་
སབྐས་སེམས་ནང་ད ྩོགས་པ་དང་ཞདེ་སྣང་ཡྩོད་པའྱི་ཐྩོག་
ནས་མར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་ལྩོར་ཡར་ལྩོག་ཡྩོང་བའྱི་
སབྐས་སེམས་ནང་དྩོགས་པ་ཁྱྩོན་ནས་མེད་པ་རེ་བ་ཆེན་
པ ྩོ་ཞྱིག་དང་ཡྱི ད་ཆེས་ཆེན་པ ྩོ་བྱས་ནས་ཡར་ཡྩོང་གྱི ་
ཡྩོད། ཅསེ་ལབ་པ་ཡྱིན། དངྩོས་གནས་རང་གུང་ཁན་
ཏང་གྱིས་འགྩོ་ཁྱིད་པའྱི་འྩོག་བ ྩོད་འདྱི་དངེ་རབས་ཅན་
ཞྱིག་ལ་ཡག་པྩོ་ཞྱིག་འགྱུར་ཐུབ་པའྱི་གང་ཙམ་གདངེ་
ཚྩོད་ཡྩོད། ད་ེའདའྱི་དསུ་ཚྩོད་ཅྱིག་བྱྱུང་བ་རེད།

ད་ེནས་མའྩོ་ཙེ་ཏུང་རྱིམ་པས་དངྩོས་གནས་མྱི ་མང་གྱི་
བསམ་བླ ྩོ་དང་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ཕན་བུ་ཐག་རྱིང་ད་ུཕྱིན་པ་ལ་ྟ
བུ་དང་། དབང་ཆ་ཁྩོ་ནའྱི་སངྒ་ལ་ཕྱིན་ནས་མཐར་རྱིག་
གནས་གསར་བར་ེཞསེ་མགྩོ་སླ ྩོག་རདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེབྱྱུང་བ་རེད། 
ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་གང་ལརྟ་དབང་ཆས་མྱི ་སྨྩོན་པ་ཆགས་པ་ལ་ྟ
བུ་དང་། ཕྩོགས་གཅྱིག་ནས་གནས་ཚྱུལ་གསལ་པྩོ་ཁྱྩོན་
ནས་མ་བཟྩོས་པར་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡྱིན་ནའང་བཀག་
སྡ ྩོམ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ཞྱིག་ཡྩོང་བཞྱིན་འདགུ  དངེ་སབྐས་རྒྱ་
མྱི ་ད་ེའད་ཐུག་པའྱི་སྐབས་ངྩོས་ཀྱིས་འདྱི་ལྟར་ཤྩོད་ཀྱི་
ཡྩོད། རྒྱ་ནག་མྱི ་མང་དརུ་ཕྱུར་བཅྱུ་ཙམ་ཡྩོད་པ་ད་ེདག་
གྱིས་དངྩོས་ཡྩོད་གནང་ཚྱུལ་ཤེས་རྒྱྱུ འྱི་ཐྩོབ་ཐང་ཡྩོད། 
དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན། ལེགས་ཉསེ་
འབྱདེ་པའྱི་རྣམ་དཔྩོད་ཡྩོད་པ་རེད། དརེ་བརྟནེ་གསང་

བ་བྱས་ནས་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་གསལ་ནང་
གསལ་མ་བཟྩོས་བར་གསང་བ་བྱས་པ་འདྱི་མྱི ་མང་ལ་
ཐྩོབ་ཐང་སྤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་མ་རེད། ཅསེ་ངྩོས་ཀྱིས་འདྱི་ལརྟ་
ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་གང་ལརྟ་གཅྱིག་སྡདུ་རྱིང་
ལུགས་ཐྩོག་ནས་གསར་འགྱུར་རྱིགས་ད་ེདག་བཀག་
སྡ ྩོམ་བྱས་པ་དསེ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་རུལ་བ་དང་
། དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚྱུལ་ལ་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཡྩོད་པ་
ད་ེདག་མཐྩོ་རྱིམ་གྱིས་མ་ཤེས་པ་དང་། ཡང་ན་མ་ཤེས་
མདྩོག་མདྩོག་བྱས་ནས་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡྩོད།

དམར་པྩོའྱི་རྱིང་ལུགས་ལ་ཆ་བཞག་ན། མག་སེའྱི་ལ་ྟ
གུྲབ་འདྱི་དངྩོས་གནས་དའེྱི་ཚེ་དའེྱི་དསུ་ཡུ་རྩོབ་ནང་
འཕུལ་ལས་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་ཆགས་
སབས། བཟྩོ་པ་ཚྩོར་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཕད་
པ་དང་། བཤུ་གཞྩོག་ཧ་ཅང་མངས་པའྱི་གནས་སངས་
འྩོག་ཀཱལ་མག་སེ་ Karl Marx ཡྱིས་བཟྩོ་པའྱི་གྲལ་
རྱིམ་གྱི་ཐྩོབ་ཐང་སྐ ྩོར་ཁྩོང་གྱིས་རྩོད་པ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་བྱྱུང་བ་
རེད། འདྱི་ཡང་དག་པ་རེད། ད་ེདསུ་འབྱྩོར་ལནྡ་དང་
རྒྱལ་པྩོ་རྒྱལ་མྩོ་ཟརེ་རྒྱྱུ ་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ཀྱིས་བཟྩོ་པའྱི་གྲལ་
རྱིམ་ལ་བཤུ་གཞྩོག་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ ྩོ་
ཡྩོད་སབས་མག་སེ་ཡྱིས་བཟྩོ་པའྱི་གྲལ་རྱིམ་གྱི་ཐྩོབ་ཐང་
སྐ ྩོར་འབྩོད་སྒ་གྲགས་པ་བྱྱུང་བ་རེད། ཁྩོང་གྱིས་དཔལ་
འབྱྩོར་ལམ་ལུགས་ནྱི་ཚང་མ་ཆ་སྙ ྩོམས་དགྩོས་པ་རེད་
ཅསེ་བཤད་པ་རེད། དརེ་བརྟནེ་ངྩོས་ལ་ཆ་བཞག་ན་མ་

རའྱི་རྱིང་ལུགས་དང་སྤྱི་ཚྩོགས་རྱིང་ལུགས་གཉྱིས་ལས་
སྤྱི་ཚྩོགས་རྱིང་ལུགས་ལ་དགའ་བ་ཡྩོད། ང་ཚྩོས་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཅསེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བད་ེབ་
དང་བད་ེབའྱི་རྒྱྱུ ་དང་ལནྡ་པར་གྱུར་ཅྱིག སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལྔ་དང་སྡུག་བསལྔ་གྱི་རྒྱྱུ ་དང་བལ་
བར་གྱུར་ཅྱིག ཅསེ་ང་ཚྩོས་ཚད་མེད་བཞྱི་ཉམས་ལེན་
བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་དཔལ་འབྱྩོར་ལམ་ལུགས་
ཆ་སྙ ྩོམས་བྱྱུང་ན་ཡག། ཧ་ཅང་ཕྱུག་པ ྩོ་ཡྱིན་པ་ད་ེདག་
ཕྱུག་པ ྩོ་ཆགས། དབུལ་པྩོ་རྣམས་མུ་མཐུད་དབུལ་པྩོར་
གནས་པ་འདྱི་མ་འགྲྱིག་པ་རེད། དརེ་བརྟནེ་སྤྱི་ཚྩོགས་
རྱིང་ལུགས་ཟརེ་རྒྱྱུ ་འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད། དསུ་ད་ལ་ྟ
ཡྱིན་ནའང་ངྩོས་རང་སྤྱི་ཚྩོགས་རྱིང་ལུགས་ལ་མྩོས་པ་
ཡྩོད། ད་ེལརྟ་རྱིམ་པས་རྱིག་གནས་གསར་བར་ེསྩོགས་
བྱྱུང་ནས་གུང་ཁན་ཏང་གྱིས་དབང་ཆ་ཁྩོ་ན་མ་གཏྩོགས་
མྱི ་མང་གྱི་བད་ེད ྩོན་ལ་ལ་ྟརྒྱྱུ ་ཕལ་ཆེར་ཧ་ཅང་མ་བྱྱུང་བ་
ལ་ྟབུ་འདགུ ད་ེདག་གྱི་རྐནེ་པས་གནམ་བད་ེསྒ ྩོ་མྩོའྱི་ཐང་
ཆེན་ Tiananmen Square གྱི་ད ྩོན་རྐནེ་ད་ེབྱྱུང་བ་
རེད། དའེྱི་གྩོང་ལ་ཏྱིང་ཞའྩོ་ཕྱིང་གྱི་དསུ་རབས་དརེ་
ཏྱིང་ཞའྩོ་ཕྱིང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་ཕྱིན་ནས་
དངྩོས་པ ྩོ་ཡར་རྒྱས་འགྲྩོ་རྒྱྱུ ་ད་ེདགྩོས་ཀྱི་འདགུ་བསམས་
པའྱི་ཐྩོག་ནས་སབྐས་དརེ་ཏྱིང་ཞའྩོ་ཕྱིང་གྱིས། ཞྱི་མྱི ་
དཀར་པྩོ་ཡྱིན་ནའང་རེད་ནག་པ ྩོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཙྱི ་
ཙྱི ་འཛྱིན་ཐུབ་ན་འགྲྱིག་གྱི་འདགུ ཅསེ་བརྩོད་པ་རེད། 
ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཛུ་རྱི་ཁྱི་ཚན་རྱིག་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཁང་
ད་ུའགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རྱིན་ཐང་དང་ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་སུད་སྱིའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཝྱིན་ཊར་ཐུར་ Win-

terthur ནང་རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཛུ་རྱི ་ཁྱི་ཚན་རྱིག་
མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཁང་ད་ུའགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རྱིན་ཐང་དང་ཤེས་ཡྩོན་ 
Human Values and Education ཞསེ་པའྱི་ཐྩོག་
ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས ༢༤ ཉྱིན་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན། བར་ེབའྱི་མཆེད་གྲྩོགས་ཕ ྩོ་མྩོ་རྣམ་པ། ངྩོས་ཀྱིས་
མྱི ་ཞྱིག་གྱི ་གདྩོང་མཐྩོང་སྐབས་མཆེད་གྲྩོགས་ཕ ྩོ་མྩོ ་
གཞན་པ་ཞྱིག་མཐྩོང་སྩོང་སམྙ་གྱི་ཡྩོད། ང་ཚྩོས་རྱིམ་
པ་གཉྱིས་པའྱི་ཁྱད་པར་དཔརེ་ན། ཆྩོས་ལུགས་དང་། 
ཚྩོགས་སྡ།ེ དབུལ་ཕྱུག་གྱི་ཁྱད་པར་སྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་ད ྩོ་
སྣང་སྤྩོད་རྒྱྱུ ་མང་དགས་སབས། ང་ཚྩོ་དང་ཁྩོང་ཚྩོ་ཞསེ་
པའྱི་བླ ྩོ་ད་ེའབྱྱུང་གྱི་ཡྩོད། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་འཛམ་བུ་གླྱིང་
ནང་རང་བྱྱུང་གྱི ་གནྩོད་པ་མ་གཏྩོགས་ང་ཚྩོར་འཕད་
བཞྱིན་པའྱི་སྡགུ་བསལྔ་མང་པ ྩོ་ཞྱིག་ང་རང་ཚྩོ་རང་གྱིས་
བཟྩོས་པ་ཤ་སག་རེད། དརེ་བརྟནེ་མྱི ་མང་པྩོ་སེམས་
སྐྱིད་པ ྩོ་ཡྩོང་གྱི་མེད།

ས་ྔམྩོ་ཡྱིན་ན་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་གྲངས་འབྩོར་ཆྱུང་ཆྱུང་རེད། 
སྤྱི་ཚྩོགས་ཆྱུང་ཆྱུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརྟནེ་
ནས་གནས་པ་རེད། དངེ་སང་མྱིའྱི་གྲངས་འབྩོར་

འཕལེ་བར་བརྟནེ། ཚྩོགས་སྡ་ེའདྱི་དང་ད།ེ ལུང་པ་འདྱི་
དང་ད་ེཞསེ་དབྱ་ེའབྱདེ་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད། དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་
པའྱི་ནང་ག་རེ་བྱས་ནས་འཛམ་གླྱིང་དམག་ཆེན་གཉྱིས་
བྱྱུང་བ་རེད། ད་ེརྱིང་ཁ་སང་དཀྱིལ་ཤར་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་
ནང་ངའྱི་ཆྩོས་ལུགས་དང་ཁྩོང་ཚྩོའྱི་ཆྩོས་ལུགས་ཞེས་
ཆྩོས་ལུགས་ཀྱི་ཕྩོགས་རྱིས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཕན་ཚྱུན་
གསྩོད་རེས་གཏྩོང་གྱི་ཡྩོད། རྩོད་རྙ ྩོག་ད་ེདག་ང་ཚྩོ་མྱིས་
བཟྩོས་པ་ཡྱིན་པས། རྩོད་རྙ ྩོག་ད་ེདག་སེལ་བའྱི་འགན་
ཁུར་ང་ཚྩོ་ཚང་མར་ཡྩོད།

རེ་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་འདགུ     དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་

སདྨ་ནྱི་དསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་པའྱི་ས ྩོད་དང་མྱི ་འད་བ་ཆགས་
ཡྩོད། ངྩོས་རང་ཡུ་རྩོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚྩོགས་པ་ལ་ྟབུར་
ཡྱིད་སྨ ྩོན་ཤྩོར་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དབྱྱིན་ཡུལ་ཡུ་རྩོབ་
སྤྱི་མཐུན་ཚྩོགས་པ་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་བྱས་པ་ད་ེབསམ་
བླ ྩོ་གུ་ད ྩོག་དགས་པའྱི་རྐནེ་རེད།  ང་ཚྩོའྱི་བར་ཁྱད་
པར་ཅྱུང་ཙམ་ཡྩོད་ཀང་། ང་ཚྩོས་བསམ་བླ ྩོ་གཏྱིང་
ཟབ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་འགྲྩོ་བ་མྱི ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་རེད། 
ང་ཚྩོ་སྐ་ེབའྱི་སབྐས་ལའང་གཅྱིག་པ་བྱས་ནས་སྐསེ་ལ་
འཆྱི ་བའྱི་སབྐས་སུའང་གཅྱིག་པ་བྱས་ནས་འཆྱི། ཚན་
རྱིག་པས་སྐད་རྒྱག་མྱི ་ཤེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཕུ་གུ་ཆྱུང་
ཆྱུང་ལ་བརྟག་དཔད་བྱས་པ་བརྒྱྱུ ད་མྱིའྱི་ལྷན་སྐསེ་ཀྱི་
རང་བཞྱིན་ནྱི་བྱམས་བར་ེརང་བཞྱིན་རེད་ཅསེ་བརྩོད་
ཀྱི་འདགུ     ད་ེདང་ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཚན་རྱིག་པས། 
དསུ་རྟག་ཏུ་ཁྩོང་ཁྩོ་ཟ་བ་དང་འཇྱིགས་སྣང་ཆེན་པ ྩོ་སྐསེ་
པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚྩོའྱི་ལུས་ཟུངས་ལ་ Immune system 

གནྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་དང་། སེམས་ལ་ཞྱི་བད་ེཡྩོད་ན་ང་
ཚྩོའྱི་འཕ ྩོད་བསནེ་ལ་ཕན་གྱི་ཡྩོད་པ་བརྩོད་ཀྱི་འདགུ

ང་ཚྩོ་སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་བརྟནེ་པའྱི་སྩོག་ཆགས་རེད། ང་ཚྩོ་
སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་འཚྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། ངྩོས་རང་
སྔ ྩོན་མ་བརྷ་སྱི་ལྩོ་ན་ Barcelona ལ་ཐངེས་ཤྱིག་
འགྲྩོ་སྐབས་བྷར་སྱི ་ལྩོ ་ན་ཟརེ་བའྱི་ལྷ་ཁང་ལྟ་བུ་ཆེན་



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

པྩོ་ཞྱིག་འདགུ ངྩོས་རང་དརེ་སླབེས་སབྐས་ཁལ་ཐྩོ་ལྱི ་
ཡྱི ་ཆྩོས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ངྩོས་ལ་ཐུག་འདྩོད་བྱདེ་ཀྱི་འདགུ་
ཅསེ་ཟརེ་ནས་ཐུག་པ་རེད། ཁྩོང་གྱིས་ལྩོ་ལའྔྱི་རྱིང་སྱི་
པྱིན་གྱི་མྩོན་སེ་རད་ཊྱི་ Montserrat ཁལ་ཐྩོ་ལྱི ་
ཁྱི་ Catholic ལ་ྷཁང་གྱི་རྒྱབ་ལྩོགས་ཀྱི་རྱི ་དའེྱི་སངེ་
ང་རང་ཚྩོས་བཤད་ན་བྱ་བལ་ལརྟ་ཇ་དང་བག་ལེབ་མ་
གཏྩོགས་ཟ་མ་གཞན་མེད་པར་བསདྡ་འདགུ ངས་ཁྩོང་
ལ་ངྩོས་ཀྱིས་གྩོ་ཐྩོས་ལ་ཁྱདེ་རང་ལྩོ་ལྔའྱི་རྱིང་བྱ་བལ་
བྱས་ནས་བཞུགས་པ་རེད་ཅསེ་གྩོ་སྩོང་། རྱི་ལ་ག་རེ་
གནང་ནས་བཞུགས་པ་ཡྱི ན་ཞེས་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཁྩོང་གྱིས་བྱམས་སྙྱིང་ར་ེསྒ ྩོམ་ནས་བསདྡ་པ་ཡྱིན་
གསུངས་བྱྱུང་། ཁྩོང་གྱིས་བྱམས་སྙྱིང་ར་ེབསྒ ྩོམས་ནས་
བསདྡ་པ་ཡྱིན་གསུངས་པ་དང་། གཞན་དང་མྱི ་འད་
བའྱི་བད་ེབ་ཞྱིག་ཡྩོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཁྩོང་གྱི་མྱིག་གྱི་ནང་ད་ུ
ཧ་ཅང་གསལ་པྩོ་མཐྩོང་སྩོང་། ཁྩོང་ཡང་ས་གནས་ཀྱི་
རྒྱབ་སྐྩོར་ལ་བརྟནེ་ནས་འཚྩོ་བ་རེད།

ང་ཚྩོར་གྲྩོགས་པ ྩོ་དགྩོས་ཀྱི་ཡྩོད། གྲྩོགས་པྩོའྱི་འད་ུ
ཤེས་ད་ེཡང་ཕན་ཚྱུན་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཡྩོང་
དགྩོས། དངུལ་དང་དབང་ཆས་ཡྱིད་ཆེས་སླབེས་མྱི ་
ཐུབ། གཞན་གྱི་བད་ེསྡགུ་ལ་སེམས་ཁུར་བྱདེ་དགྩོས། 
ཡྱིད་ཆེས་ཟརེ་བ་ད་ེཁྩོམ་ར་ཆེན་པ ྩོ་ཞྱིག་ནས་ཉ ྩོ་མྱི ་ཐུབ། 
སྔ་མྩོ་ཡྱི ན་ན་སུད་སྱི ་མྱི ་མང་དང་བ ྩོད་མྱི ་ཚྩོ ་རྱིའྱི་རྒྱབ་
ལྩོགས་ལ་ཡྱིད་ཚྱིམས་ནས་སྡ ྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། འྩོང་ཀང་ད་ལ་ྟ
འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྣམས་ཕན་ཚྱུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརྟནེ་ནས་
འཚྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོ་ཚང་མར་གྩོ་ལ་སྤྱིའྱི་
འགན་འཁྱི་ཡྩོད།

ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་དཀྩོན་མཆྩོག་གྱིས་བཟྩོས་པ་རེད་ཅེས་
ཡྱི ད་ཆེས་བྱདེ་པའམ་ཡང་ན་ལས་ལ་ཡྱི ད་ཆེས་བྱདེ་
པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིད་ལ་བད་ེསྐྱིད་འབྱྱུང་གྱི་ཡྩོད། མ་རབས་
ཀྱི་བྱ་སྤྩོད་དསེ་སྡགུ་བསལྔ་འབྱྱུང་གྱི་ཡྩོད། ང་ཚྩོས་
ནང་སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བདའེྱི་སྐ ྩོར་བསམ་བླ ྩོ་མང་ཙམ་གཏྩོང་
དགྩོས། ལྩོ་ངྩོ་ ༢༠༠ གྩོང་ཡེ་ཤུའྱི་ཆྩོས་སྡ་ེད་ེདག་གྱིས་
སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་དང་ཤེས་ཡྩོན་སྐ ྩོར་ལྟ་རྟ ྩོག་གནང་
ཡྩོད་པ་རེད། དངེ་སང་ནང་སེམས་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེ
ཤེས་ཡྩོན་གྱི་སླ ྩོབ་ཚན་ནང་འཇྩོག་དགྩོས། ད་ེཡང་ཆྩོས་

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ 
བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་པ།

ལུགས་བྱེ་བག་པ་ཞྱིག་ལ་གཞྱི ་བཞག་ནས་མྱི ་འཇྩོག་
པར། ཆྩོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་གཞྱིར་
བཞག་ཐྩོག་འཇྩོག་དགྩོས།

ང་ཚྩོས་གཟུགས་པྩོའྱི་འཕ ྩོད་བསནེ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་པ་
རྩོད་ཀྱི་ཡྩོད་པ་ལརྟ། སེམས་ཞྱི་ཞྱིང་དལུ་བ་ཞྱིག་ཡྩོང་
དགྩོས་ན་ནང་སེམས་ཀྱི་འཕ ྩོད་བསནེ་གལ་ཆེན་པ ྩོ་ཡྱིན་
པའྱི་བསམ་ཚྱུལ་ད་ེངྩོས་རང་ས་ཕྩོགས་གང་ད་ུཕྱིན་
ཡང་བརྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། གསལ་པྩོ་བྱྱུང་སྩོང་ངམ། ཞསེ་
སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།

བགྲྩོ་གླ ེང ་གནང་མཁན་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་གྩོང་གྱི ་
བརྩོད་གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་སྐ ྩོར་བགྲྩོ་གླངེ་གནང་གུྲབ་
མཚམས་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་ཚྩོགས་བཅར་བ་ཁག་གཅྱིག་གྱི ་དྱི་བ་ལ་
བཀའ་ལན་གནང་ཡྩོད་པ་བཅས། 

༄༅། །བྩོད་ཀྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་འཛམ་གླྱིང་
ཞྱི་བདའེྱི་དདེ་དཔྩོན་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཟླ་འདྱིའྱི་ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ནས་ ༢༥ བར་
ཡུ་རྩོབ་རྒྱལ་ཁབ་སུ་བ་ེཌྱིན་དང་། Sweden ན་ེཌྱིར་
ལན་ཌྱི། Neitherland འཇར་མ་ནྱི། Germany 

སུད་སྱི་ Swiss བཅས་སུ་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་འཕྱིན་
ཁག་ལེགས་པར་གུྲབ་རསེ་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༢༦ རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉྱིན་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་
སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་ཡྩོད། ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་
ཕདེ་ཡྩོལ་ ༡༢།༡༠ ཙམ་ལ་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་
རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི ་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱྱུད་རྡ་སའྱི་
ཉ་ེའགྲམ་གྷ་གྷལ་གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་
འཁྩོད་སབྐས་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལནྡ་སྱིད་
སྐྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེམཆྩོག་དང་། བྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་
ཚྩོགས་གཙྩོ་མཁན་པྩོ་བསྩོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆྩོག 
བད་ེསུང་བཀའ་བླ ྩོན་བ་ླབང་འཕགས་པ་ཚེ་རྱིང་མཆྩོག་
སྩོགས་ཀྱིས་ཕབེས་བསུའྱི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྩོད།

སྐབས་དརེ་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྩོད་པ་ཞྱིག་གྱིས་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ཆྱིབས་
སྒྱུར་གྱི་མཛད་འཆར་ཁག་ཇྱི་ལརྟ་བྱྱུང་བའྱི་སྐ ྩོར་བཀའ་
འདྱི་ཞུས་པར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་གྱིས་ཧ་ཅང་
ཡག་པྩོ་བྱྱུང་བ་དང་། སྐ་ུཐང་ཕན་བུ་ཆད་སབས། ད་
ཆ་སྐ་ུངལ་གསྩོ་རྒྱྱུའྱི་དསུ་ཚྩོད་ཕན་བུ་དགྩོས་སྐ ྩོར་བཀའ་
ལན་སྩལ། 
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ཨྱི ན་ཡུལ་གྲྩོས་ཚྩོགས་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་མྱི ་གསུམ་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ
འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་
ཨྱི ན་ཡུལ་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་ཚྩོགས་མྱི ་
གསུམ་ས་ེརྙྱིང་ཞནེ་ཚྩོགས་པའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཊྱིམ་
ལུབ་ཊྩོན་ Rt Hon TimLoughton མཆྩོག་དང་། 
གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཁྱིར་སྱི་ལའྩོ་ Hon 

Chris Law མཆྩོག  གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་ལམྕ་སྐ་ུ
ཀ་ེརྱི་མེ་ཁར་ཐྱི་ Hon Kerry McCarthy མཆྩོག 
གཞན་ཡང་ལམྕ་སྐ་ུཨེ་ལྱི ་ཛད་བྷ་ེཐྱི་ལུབ་ཊྩོན་ Eliza-

beth Loughton ལགས་བཅས་དང་།  བྩོད་ད ྩོན་
རྒྱབ་སྐྩོར་བ་ལམྕ་སྐ་ུགྷྱི་ལྩོ་རེ་ཡ་མྩོན་ཊ་གྷ ྩོ་མེ་རེ་ Glo-

ria Montgomery ལགས་བཅས་བཞུགས་སརྒ་རྡ་
སར་ཕབེས་ཏ་ེབ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྱིད་སྐྩོང་བླ ྩོ་
བཟང་སེང་ེམཆྩོག་མཇལ་འཕད་གནང་ཡྩོད་པ་དང་། 
ཕེད་ཡྩོལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་ཤག་
ཚྩོགས་ཁང་ད་ུདབྱྱིན་ཡུལ་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམ་
པར་གསྩོལ་ཚྱིགས་འདགེས་འབུལ་ཞུས།

ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་ཕྱི་འབལེ་དུང་ཆེ་དགྭས་པ ྩོ་བསྩོད་
ནམས་ནྩོར་བུ་ལགས་དང་དྱིལ་བསྒགས་དུང་ཆེའྱི་
གནས་རྱིམ་ཚད་མཉམ་ཤར་གླྱིང་བསན་འཛྱིན་ཟླ་སྒྩོན་
ལགས་གཉྱིས་ཀྱིས་དབྱྱིན་ཡུལ་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་

རྣམས་ལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་སྐ ྩོར་སྩོགས་ངྩོ་སྤྩོད་
གནང་།  ད་ེརསེ་བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཁང་ད་ུབ ྩོད་
མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚྩོགས་ཀྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་སུ་ཟུར་
ཉན་ད་ུཕབེས་རསེ་དཔལ་ལནྡ་ཚྩོགས་གཙྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
ཁྩོང་རྣམ་པར་གྲྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་མཇལ་འཕད་ཁང་ད་ུ
བ ྩོད་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚྩོགས་ཀྱི་བྱྱུང་རྱིམ་སྩོགས་
ངྩོ་སྤྩོད་སྙྱིང་བསྡསུ་འགྲལེ་བརྩོད་དང་། སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་
ཚྩོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་དབར་འབལེ་ལམ་
འཇྩོག་སངས།  བྩོད་ནང་གྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་གནས་སངས་ལ་
དསུ་ནས་དསུ་སུ་རྒྱལ་སྤྱིྱིའྱི་ནང་རྒྱབ་སྐྩོར་ཡྩོང་ཐབས་
ཀྱི་འབྩོད་སྐལུ་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་སྐ ྩོར། བཙན་བྱྩོལ་བ ྩོད་
མའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙྩོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་སྒྩོམ་
གཞྱི་བཅས་ཀྱི་སྐ ྩོར་གསུངས། སབྐས་དརེ་དབྱྱིན་ཡུལ་
གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་མུ་མཐུད་བ ྩོད་ད ྩོན་ཐྩོག་
རྒྱབ་སྐྩོར་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་ཞསེ་གསུངས།

 ད་ེརྱིང་ས་ེཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་
ས་ྔད ྩོ་ཐྩོག་མར་དབྱྱིན་ཡུལ་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམ་
པས་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ྩོ་བང་ད་ུསྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་མཇལ་བཅར་ཞུས། 
ད་ེརསེ་ཕདེ་ཡྩོལ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༣།༣༠ ཐྩོག་གངས་སྐྱིད་

ཚྩོགས་ཁང་གསར་པའྱི་ནང་ཕབེས་ཏ་ེབ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙྩོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙྩོ ་
རྣམ་པ་དང་སྱི་ཞུའྱི་ལས་བྱདེ་རྣམ་པ་། རྡ་ས་ས་གནས་
འགྩོ་འཛྱིན་སྩོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་། ཐྩོག་མར་
བྩོད་མྱི འྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི ་སྱིད་སྐྩོང་བླ ྩོ་བཟང་སེང་ེ
མཆྩོག་གྱིས་ཕབེས་བསུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་དྩོན། 
ངས་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེདབྱྱིན་ཡུལ་
གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཊྱིམ་ལུབ་ཊྩོན་མཆྩོག་
དང་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ ་ཞབས་ཁྱིར་སྱི ་ལའྩོ་
མཆྩོག་ས་ཐག་རྱིང་བའྱི་དབྱྱིན་ཡུལ་ནས་བཞུགས་སརྒ་
རྡ་སར་ཕབེས་པར་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན། དབྱྱིན་ཡུལ་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་ལྩོ་
མང་རྱིང་བ ྩོད་ད ྩོན་ཆེད་རྒྱབ་སྐྩོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡྩོད་
པས་ང་ཚྩོས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་གྱི་ས ྩོབས་
ཤུགས་ལ་བརྟནེ་ནས་བ ྩོད་ནང་སྨྲ་བརྩོད་ཀྱི་རང་དབང་
མེད་ནའང།

བྩོད་ཀྱི་ཕྱི་ལྩོགས་སུ་མང་གཙྩོ་དང་། རང་དབང་། དང་
བདནེ། འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་ཐྩོབ་ཐང་དང་། ཁྩོར་ཡུག་སྩོགས་
ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་གནང་མཁན་ལམྕ་སྐ་ུགྷྱི་ལྩོ་རེ་ཡ་མྩོན་ཊ་གྷ ྩོ་
མེ་རེ་ལ་ྟབུ་འདྱིར་ཕབེས་པ་དསེ་དསུ་རྟག་ཏུ་བ ྩོད་ཀྱི་ར་
ད ྩོན་ཆེད་གླངེ་སླ ྩོང་གནང་གྱི་ཡྩོད་པའྱི་བརྡ་ལན་གསལ་
པྩོ་ཞྱིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བཏང་བ་རེད། སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས། བྩོད་ད ྩོན་རྒྱབ་
སྐྩོར་གནང་མཁན་ཚྩོས་བ ྩོད་མྱིར་རྒྱབ་སྐྩོར་གནང་བ་
ཙམ་མྱིན་པར་དང་བདནེ་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་གནང་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་ཡྩོད།

ད་ལའྟྱི་ཆར་བྩོད་ནང་གྱི་གནས་སངས་ཛ་དག་པྩོ་ཞྱིག་གྱི་
ཐྩོག་གནས་ཡྩོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བ ྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་དང་
རྱིག་གཞུང་། ཆབ་སྱིད། དཔལ་འབྱྩོར། ཁྩོར་ཡུག་
སྩོགས་གཏྩོར་བཤྱིག་བཏང་དང་གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། 
ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་།
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ད་ེརསེ་དབྱྱིན་ཡུལ་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་སྐ་ུཞབས་ཊྱིམ་
ལུབ་ཊྩོན་མཆྩོག་གྱིས། ད་ལའྟྱི་ཆར་དབྱྱིན་ཡུན་ཡུ་རྩོབ་
སྤྱི་མཐུན་ཚྩོགས་པ་ནས་ཕྱིར་འཐནེ་གནང་ཐབས་བྱདེ་
བཞྱིན་པ་དང་། དརེ་བརྟནེ་དབྱྱིན་ཡུལ་ནང་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་གླངེ་ཕྩོགས་མ་མཐུན་པའྱི་རྐེན་གྱིས་ནང་ཁུལ་ལ་
མཐུན་སྒྱིལ་ད་ེཙམ་མེད་ཀང་། ང་ཚྩོས་བ ྩོད་ཀྱི་འཐབ་
རྩོད་དང་། བྩོད་ཀྱི་ར་ད ྩོན། བྩོད་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི ་མང་ཆེད་
ད་ུརྡ ྩོག་ར་གཅྱིག་སྒྱིལ་གྱི་ཐྩོག་ནས་རྒྱབ་སྐྩོར་ཞུས་དང་
ཞུ་མུས་ཡྱིན། ཞསེ་གསུངས།

ད་ེརེས་གྲྩོས་ཚྩོགས་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཁྱིར་སྱི ་ལའྩོ་
མཆྩོག་གྱིས། “ང་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་ཐངེས་ཁ་ཤས་
སླབེས་མྩོང་ཡྩོད།  ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༩༢ ལྩོར་ང་ཐངེས་
དང་པ ྩོ་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་ཡྩོང་བ་ཡྱིན། དསུ་ད་ེནས་
བཟུང་ངས་བ ྩོད་ད ྩོན་ལ་རྒྱབ་སྐྩོར་བྱདེ་རྒྱྱུ ་འགྩོ་བཙྱུགས་
པ་ཡྱིན།  འཛམ་གླྱིངམྱི ་མང་གྱིས་ཁྱདེ་ཚྩོར་རྒྱབ་སྐྩོར་
བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། ཉ་ེཆར་ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་འྩོག་
མའྱི་ནང་བྩོད་ནང་ཕར་འགྲྩོ་ཚྱུར་འྩོང་གྱི་གྩོ་སབྐས་འད་
མཉམ་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་ Reciprocal Access to 

Tibet Act གཏན་འབབེས་གནང་བ་བཞྱིན་ང་རང་
དབྱྱིན་ཡུལ་ལ་ཕྱིར་ལྩོག་རསེ་དབྱྱིན་ཡུལ་གྲྩོས་ཚྩོགས་
ནང་དའུང་དའེྱི་སྐ ྩོར་བགྲྩོ་གླངེ་བྱེད་ཐུབ་པའྱི་འབད་
བརྩོན་ཞུ་རྒྱྱུ ། ཞསེ་གསུངས། མཐར་དཔལ་ལནྡ་ཚྩོགས་
གཞྩོན་ཨཱ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚྩོགས་མཆྩོག་གྱིས་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའྱི་གསུང་བཤད་གནང་ས་ེམཛད་སྒ ྩོ་གྲ ྩོལ་ཡྩོད་པ་
བཅས། 

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
ཐུགས་གསྩོ་དང་སྦྲགས་ངལ་སེལ་རྩོགས་དངུལ་ཆེད་

ཨ་སྒ ྩོར་ཁྱི་ལ་ྔགསྩོལ་སྩལ་མཛད་པ།

༄༅། །ཉ་ེལམ་ཨྱི ན་ཌྩོ་ན་ེཤྱི ་ཡའྱི་ Indonesia 
མཚྩོ་གླྱིང་ཁུལ་ད་ུས་ཡྩོམ་གྱིས་རྐནེ་བྱས་ནས་གླ ྩོ་བུར་ད་ུ
མཚྩོ་རླབས་ཤུགས་ཆེ་བརྡ ྩོལ་བར་བརྟནེ་མཚྩོ་འགྲམ་ད་ུ
གནས་པའྱི་མྱི ་གྲངས་ ༨༠༠ ཙམ་རྐནེ་ལམ་ད་ུབཏང་
བ་མ་ཟད། སྡ ྩོད་ཁང་སྩོགས་རྒྱྱུ ་ན ྩོར་ལྩོངས་སྤྩོད་ལའང་
གཏྩོར་སྐྩོན་ཚབས་ཆེ་བཏང་བར་བྩོད་མྱིའྱི་བླ་ན་མེད་
པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་ཡུལ་དའེྱི་སྱིད་
འཛྱིན་སྐ་ུཞབས་ཇྩོ་ཀྩོ་ཝྱི་ཌྩོ་ཌུ་ Joko Widodo མཆྩོག་
ལ་ཐུགས་གསྩོའྱི་གསུང་འཕྱིན་ཞྱིག་སྩལ་བ་བརྒྱྱུ ད་
ངལ་སེལ་རྩོགས་དངུལ་ཆེད་ཨ་སྒ ྩོར་ཁྱི་ལ་ྔགསྩོལ་སྩལ་
མཛད་འདགུ ད་ེཡང་ཐུགས་གསྩོ་མཛད་པའྱི་གསུང་
འཕྱིན་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན།

“སུ་ལ་ཝ་ེསྱི་གླྱིང་ཕན་ Sulawesi ད་ུས་ཡྩོམ་དང་
མཚྩོ ་རླབས་ཤུགས་ཆེ་འྩོག་མྱི ་མང་པ ྩོའྱི་ཚེ་སྩོག་ཤྩོར་
བ་དང་རྒྱྱུ ་དངྩོས་སྩོགས་ལ་གཏྩོར་སྐྩོན་ཚབས་ཆེ་བྱྱུང་
ནས་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་མྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད་སབས་ངྩོས་
ལ་བླ ྩོ་ཕམ་ཧ་ཅང་བྱྱུང་། ངྩོས་ཀྱིས་སྐ་ུཉྱིད་མཆྩོག་དང་
གྩོད་ཆག་འྩོག་ཚེ་སྩོག་ཤྩོར་བའྱི་ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི ་སྤུན་

མཆེད། ད་ེབཞྱིན་རྨས་སྐྩོན་ཕ ྩོག་པའྱི་མྱི ་མང་པྩོ་ཞྱིག་
ཡྩོད་པ་རྣམས་ལ་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐདེ་དང་སྦྲགས་
སེམས་གསྩོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད།

སྤྱིར་རྨས་མ་རྣམས་ལ་སནྨ་བཅྩོས་དང་ངལ་སེལ་ལས་
གཞྱི་སྩོགས་ཚགས་ཚྱུད་འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ཕན་ལ་ཤེས་
རྟ ྩོགས་ཡྩོད་ཀང་ངྩོས་ཀྱིས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐདེ་
མཚྩོན་སདླ་ངལ་སེལ་རྩོགས་དངུལ་ཆེད་ཏཱ་ལའྱི་བ་ླམའྱི་
ཐབེས་ར་བརྒྱྱུ ད་ཨ་སྒ ྩོར་ཁྱི་ལྔ་ཞལ་འདབེས་འབུལ་རྒྱྱུ ་
ཡྱིན།

སྤྱིར་༡༩༨༢ ལྩོར་ཕན་རང་ཉྱིད་ཨྱི ན་ཌྩོ་ན་ེཤྱི ་ཡའྱི་བྷུ ་
ར་ུབྷ ྩོ་དརུ་ Borobudur ནང་པའྱི་གནས་ཆེན་ད་ུས ྩོན་
པ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་བྱྱིན་ཅན་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་
ད་ེམཇལ་རྒྱྱུའྱི་སལྐ་བཟང་གྱི་གྩོ་སབྐས་ཐྩོབ་བྱྱུང་། ” 
ཞསེ་འཁྩོད་འདགུ ད་ེཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ རེས་
གཟའ་པ་སངས་ཉྱིན་ཡུལ་དའེྱི་སུ་ལ་ཝེ་སྱི ་གླྱིང་ཕན་ད་ུ
རྒྱ་མཚྩོའྱི་འྩོག་ཏུ་ས་ཡྩོམ་ཤུགས་ཚད་ ༧.༥ འྩོག་མཚྩོ་
རླབས་ཤུགས་ཆེ་བྱྱུང་བར་བརྟནེ་མྱི ་གྲངས་ ༨༠༠ ཚེ་
སྩོག་ཤྩོར་ཡྩོད་འདགུ་པ་བཅས།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཐ་ེཝན་དད་ལནྡ་ཆྩོས་ཞུ་བར་དབུ་
མ་འཇུག་པའྱི་བཀའ་ཆྩོས་འཕ ྩོ་སྐྩོང་མཛད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་ལ་ཐ་ེཝན་དད་ལནྡ་པ་ཆྩོས་ཞུ་བས་ཇྱི་ལརྟ་སྔ ྩོན་
ནས་གསྩོལ་འདབེས་ཞུས་ད ྩོན་ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་
པྩོ་སྨྱིན་སྩལ་ཐྩོབ་ས།ེ ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༣ ནས་ ༦ བར་ཉྱིན་གྲངས་བཞྱིའྱི་རྱིང་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་
ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུཐེ་ཝན་གཙྩོ ་བ ྩོར་གྱུར་
པའྱི་ཕྱི་ནང་དད་ལནྡ་མང་ཚྩོགས་རྣམས་ལ་སླ ྩོབ་དཔྩོན་
ཟླ་བ་གྲགས་པས་མཛད་པའྱི་དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་བཀའ་

ཆྩོས་འཕ ྩོ་སྐྩོང་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡྩོད། 

ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཙམ་ལ་ཐ་ེཝན་
དད་ལྡན་གྱི་འཐུས་མྱི ་རྣམ་པས་སྤ ྩོས་སྣསེ་སྔ ྩོན་བསུས་
ཏ།ེ མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་མཆྩོག་ཕ ྩོ་བང་ནས་གདན་ཞུས་
ཀྱིས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་གྱི་བཞུགས་
ཁྱིར་༸ཞབས་སྩོར་འཁྩོད་རསེ་ཐ་ེལན་ཊྱིའྱི་དགེ་འདནུ་
པ་ཁག་གཅྱིག་གྱིས་ཐའ་ེསྐད་ཐྩོག་བཀ་ཤྱིས་པའྱི་མདྩོ་

གསུང་འདྩོན་
ག ན ང ་ བ ་
དང་། ད་ེ
རེ ས ་ རྒྱ ་
རྱིགས་ཆྩོས་
ཞུ་བ་ཡྩོངས་
ཀྱིས་རྒྱ་སྐད་
ཐྩོ ག ་ ཤེ ས ་
རབ་སྙྱིང་པ ྩོ་
གསུང་འདྩོན་
གནང་། 

ད་ེནས་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་
དརེ་འདསུ་ཐ་ེཝན་གྱིས་གཙྩོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ 
༦༧ ནས་བཅར་བའྱི་ཆྩོས་ཞུ་བ་དང་རང་རྱིགས་བཅས་
ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་ ༦༩༠༠ བརྒལ་བར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན།  ད་ེརྱིང་ཐ་ེཝན་ནས་ཡྩོང་བའྱི་བསན་འཛྱིན་
བྱམས་ཆེན་ཆྩོས་ཚྩོགས་ཀྱི་དགེ་འདནུ་པ་གཙྩོ ་བ ྩོར་
གྱུར་པའྱི་ཐེ་ཝན་ཀྱི་ཆྩོས་གྲྩོགས་མང་པྩོ་ཞྱིག་འདྱིར་
སླབེས་ཡྩོད། ང་ཚྩོ་ལྩོ་ཁ་ཤས་ཕྱིན་པ་རེད། ད་ེདང་
ཆབས་ཅྱིག་འཛམ་གླྱིང་ཡུལ་གུྲ་མྱི ་འད་བ་ད་ེའད་ནས་
དྩོན་གཉརེ་ཅན་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཕབེས་ཡྩོད། ཁྱདེ་རང་
ཚྩོ ་ཚང་མས་ཆྩོས་ལ་ད ྩོན་གཉརེ་བྱས་ནས་ཕབེས་པར་
བརྟནེ་ངྩོས་ཀྱིས་ཚང་མར་འཚམས་འདྱི་དང་དགའ་
བསུ་ཞུ་གྱི་ཡྩོད།

ཁྱེད་རང་ཚྩོའྱི་ནང་ནས་མང་པྩོ་ཞྱིག་ད་ེསྔ་ནས་ངྩོས་
ཀྱིས་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་བྱས་པ་ཐྩོས་མྩོང་བ་ལ་ྟབུ་ཆགས་
ཡྩོད། འྩོན་ཀང་གསར་པ་ད་ེའད་ཕལ་ཆེར་མང་པྩོ་
ཡྩོད་པ་རེད། ངྩོས་ཀྱིས་ནམ་རྒྱྱུན་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་བྱ་
རྒྱྱུ ་དང་། ནང་ཆྩོས་ངྩོ་འཕ ྩོད་རསེ་ནས་དད་པ་ཐྩོབ་པ་
ཞྱིག་བྱྱུང་བ་ཡྱིན་ན། གཞྱི་ནས་ཉམས་ལེན་བྱདེ་སངས་
སྐ ྩོར་བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་རྒྱྱུར་ད་ེལརྟ་ཤྩོད་ཀྱི་ཡྩོད། ད་ེ
རྱིང་འདྱིར་སྔ ྩོན་ལ་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ཀྱི་ཚྱུལ་ད་ུཞུས་ན་
བསམས་བྱྱུང་།

 སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ནང་། སྡྱིག་པ་ཅྱི་ཡང་མྱི ་བྱ་
ཞྱིང་། །དག་ེབ་ཕུན་སུམ་ཚྩོགས་པར་སྤད། །རང་
གྱི་སེམས་ནྱི་ཡྩོངས་སུ་འདལུ། །འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་
བསན་པ་ཡྱིན། །ཞསེ་གསུངས་ཡྩོད་པ་འདྱི་རྒྱ་ཆེ་ས་
ནས་བསམ་བླ ྩོ་བཏང་བ་ཡྱི ན་ན་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཆྩོས་
ལུགས་གཙྩོ་ཆེ་བ་ཚང་མས་གཞན་ལ་གནྩོད་པ་མ་བྱདེ། 
སེམས་པ་བཟང་པྩོ་བྱདེ་དགྩོས། སེམས་རྒྱྱུད་འདལུ་
ཐབས་སུ་འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོ་འདྩོད་མཁན་ཚྩོས་



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

༸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

འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་སྩོག་ཆགས་འད་མྱིན་ས་ཡ་མང་པྩོ་
ཡྩོད་ཀང་རྙ ྩོག་ད་བཟྩོ་མཁན་མྱི ་རེད།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཕྱི་ཚེས་ ༥ ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཙམ་ལ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་
གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུཐ་ེཝན་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་པའྱི་ཕྱི་ནང་
དད་ལནྡ་མང་ཚྩོགས་རྣམས་ལ་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཟླ་བ་གྲགས་
པས་མཛད་པའྱི་དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་བཀའ་ཆྩོས་ཉྱིན་
གསུམ་པ་དབུ་འཛུགས་མ་མཛད་གྩོང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
དྩོན། ངྩོས་རང་སྔ ྩོན་མ་ཕྱི་ལྩོ་ ༡༩༨༢ ལྩོར་སྱིང་པུར་
ལ་སླབེས་པ་རེད། དརེ་ནང་པའྱི་གནས་བརྟན་ཁ་ཤས་
ཤྱིག་འདགུ ཁྩོང་ཚྩོས་ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོ་གསུངས་པ་
རེད། སབྐས་དརེ་ངྩོས་རང་ཧ་ཅང་ཡྱིད་འགུལ་ཐབེས་
སྩོང་། སརྔ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་གར་ནང་ད་ུཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོ་
གསུང་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད། བར་སབྐས་ཉམས་སབས་ཁྩོང་
ཚྩོས་གསུང་ཡྩོང་དསུ་མ་འྩོངས་པར་ད་ེའདའྱི་ཤེས་རབ་
སྙྱིང་པ ྩོ་ཁྱབ་བརྡལ་སྩོང་ན་བསམས། བར་སབྐས་འགྱུར་
བ་མང་པྩོ་འགྲྩོ་བཞྱིན་འདགུ

ཉ་ེསྔ ྩོན་ལྡྱི་ལྱི ་རུ་ནང་པའྱི་འདལུ་བ་འཛྱིན་པའྱི་དགེ་སླ ྩོང་
ཁག་གཅྱིག་དང་ལྷན་ང་ཚྩོ ་ཚྩོགས་འད་ུཚྩོགས་པ་རེད། 

དརེ་སྐད་ཆ་ཤྩོད་སྐབས་ངྩོས་ཀྱིས་འད་ཆགས་པྩོའམ་
གཞུང་འབལེ་བྱས་ཏ་ེསདྐ་ཆ་ཤྩོད་ཤེས་ཀྱི་མེད། ད་ེལ་
དགའ་པྩོ་ཡང་མེད།  དྱི་བ་དང་པ ྩོ་ད་ེཆྩོས་ཟརེ་བ་འདྱི་
དངེ་གྱི་འཛམ་གླྱིང་ལ་དགྩོས་མཁྩོ་འདགུ་གམ་མྱི ་འདགུ་
ངྩོས་ལ་དྱི་བ་འདྱི་ཡྩོད་ཅསེ་བཤད་པ་ཡྱིན། ད་ེདསུ་
ཀང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཆྩོས་ལུགས་ཁག་འདྱི་དག་ད་ལའྟྱི་
འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་དགྩོས་མཁྩོ་འདགུ གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། 
ཆྩོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་བར་ེགསུང་གྱི་ཡྩོད་རེད། 
འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་བྱམས་བར་ེདགྩོས་ཀྱི་འདགུ་ཅསེ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་བྱྱུང་། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཡང་ཞུ་འདྩོད་བྱྱུང་། ཚྩོར་
བ་བད་ེསྡུག་མེད་ན་གནས་ཚྱུལ་ཁ་ཁ་རེད་མ་གཏྩོགས་
ཚྩོར་བ་བད་ེསྡགུ་ཡྩོད་ཕྱིན་ཆད། ང་ཚྩོའྱི་འཛམ་གླྱིང་
འདྱིའྱི་སྩོག་ཆགས་གྲྩོག་འབུ་ཚྱུན་ཆད་བད་ེབ་འདྩོད་པ་
དང་། སྡགུ་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་པ་ཤ་སག་རེད། 

ང་ཚྩོ ་མྱི ་ལ་སྒ ྩོ་ལྔའྱི་ཤེས་པ་ཙམ་མྱིན་པའྱི་ཡྱི ད་བླ ྩོ་ཟརེ་
བ་ཞྱིག་ཡྩོད། སྒ ྩོ་ལའྔྱི་ཤེས་པ་དདུ་འགྲྩོ་ཚང་མ་ལའང་
ཡྩོད། ཡྱིད་བླ ྩོ་ད་ེཤེས་རབ་ཀྱི་གྲྩོགས་དང་བཅས་ཏ་ེ
ཤུགས་ཆེ་བ་ཡྩོད། ཀུན་འགྲྩོ་ལ།ྔ ཡུལ་ངསེ་ལ་ྔསྩོགས་བླ ྩོ་

འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོར་གསྩོལ་བ་བཏབ་ནས་སེམས་
རྒྱྱུད་འདལུ་ཐབས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད།  ད་ེའདའྱི་ཐྩོག་
ནས་ཁྱད་གཅྱིག་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། གཞན་ལ་གནྩོད་པ་མྱི ་
བྱདེ་པ་དང་། ཀུན་ལ་ཕན་སེམས་སྐདེ་པ། གང་ཐུབ་
ཀྱིས་ཕན་ཐྩོགས་བྱདེ་དགྩོས་ཞསེ་པ་འདྱི་གཙྩོ་ཆེ་བ་ཚང་
མ་གཅྱིག་པ་རེད་འདགུ  རང་གྱི་སེམས་ནྱི་ཡྩོངས་སུ་
འདལུ། ཞསེ་པ་འདྱི་མྱི ་འད་བ་ཆགས་ཀྱི་འདགུ

སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་ནས་གསུངས་པའྱི་རང་གྱི་སེམས་
ནྱི་ཡྩོངས་སུ་འདལུ། ཞསེ་པ་ད་ེའདལུ་སངས་ཇྱི་ལརྟ་
འདལུ་དགྩོས་པ་བརྩོད་ན། ཐུབ་རྣམས་སྡྱིག་པ་ཆྱུ་ཡྱིས་
མྱི ་འཁུ་ཞྱིང་། །འགྲྩོ་བའྱི་སྡགུ་བསལྔ་ཕག་གྱིས་མྱི ་སེལ་
ལ། །ཉྱིད་ཀྱི་རྟ ྩོགས་པ་གཞན་ལ་སྤ ྩོ་མྱིན་ཏ།ེ །ཆྩོས་
ཉྱིད་བདནེ་པ་བསན་པས་གྲྩོལ་བར་འགྱུར། །ཞསེ་པ་
འདྱི་མྱི ་འད་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡྩོད། སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་
ལནྡ་འདས་ལ་འཇྱིག་རྟནེ་བཀྩོད་པ་པ ྩོའྱི་འད་ུཤེས་འཛྱིན་
ནས་སེམས་ཅན་གྱི་སྡུག་བསལྔ་བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་
ཕག་གྱིས་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། སྡགུ་བསལྔ་གྱི་རྒྱྱུ ་ལས་
ཉ ྩོན་ད་ེཚྩོའྱི་གྲས་ཆྱུ་ཡྱིས་འཁུ་རྒྱྱུ ་མེད། བཅྩོམ་ལནྡ་
འདས་ཀྱི ་ཐུགས་རྒྱྱུ ད་ལ་ཡྩོད་པའྱི་རྟ ྩོགས་པའྱི་ཡྩོན་
ཏན་འདྱི་ང་ཚྩོར་གསྩོལ་རས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་ན་སྐྱིད་པ་
ལ། བསལྐ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་ཚྩོགས་ཁྩོ་རང་
གྱིས་བསགས། རྟ ྩོགས་པའྱི་ཡྩོན་ཏན་རྙདེ་པ་ད་ེདཀའ་
ལས་གང་ཡང་རྒྱག་མྱི ་དགྩོས་པར་ང་ཚྩོར་གསྩོལ་རས་
གནང་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་རེད། འྩོ་ན་ག་འད་རེད་ཅ་ེན། 
ཆྩོས་ཉྱིད་བདནེ་པ་བསན་པས་གྲྩོལ་བར་འགྱུར། ཟརེ་རྒྱྱུ ་
འདྱི་ངསེ་པར་ད་ུས ྩོང་ཉྱིད་ཁྩོ་ནར་གྩོ་དགྩོས་པ་མྱི ་འདགུ 
ཆྩོས་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ལུགས། ཇྱི་སྙདེ་པའྱི་ཡྱིན་ལུགས། 
ཇྱི་ལ་ྟབའྱི་ཡྱིན་ལུགས་བཤད་ཆྩོག་གྱི་རེད། ཡྱིན་ལུགས་
བསན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐྩོགས་མཛད་
ཀྱི་ཡྩོད།  ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ། 
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༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང། དབུས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་
བསྒགས་སྩོགས་ཞྱིབ་ཕ་གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའྱི་ཁ་
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རྱིག་བཤད་པའྱི་སབྐས་སུ་ཡྩོད། སྤྱིར་དདུ་འགྲྩོ་ཚྩོར་ཆ་
བཞག་ན་མྱིག་གྱིས་དདུ་འགྲྩོ་ནང་ཚགས་མཐྩོང་བ་ལ་ྟབུ་
དང་། འཁྱག་པའྱི་སབྐས་སུ་ཉྱི་མའྱི་ཚྩོར་བ་ཡྩོད་པ་ལ་ྟ
བུའྱི་བད་ེསྐྱིད་ཅྱིག་ད ྩོན་ད་ུགཉརེ་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད། ད་ེལ་ྟ
བུའྱི་ཐྩོག་ནས་སྡྱིག་པ་མཐྩོང་བ་ཡྱིན་ན་གཡྩོལ་བ་ལ་ྟབུ་
ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། དདུ་འགྲྩོ་ཁྱྱི་ལ་ྟབུས་ཀང་སྒ་སནྙ་པ ྩོ་བྱྱུང་
ན་ར་ེགཅྱིག་ཏུ་ཉན་པ་ལ་ྟབུ་འབྱྱུང་གྱི་འདགུ ད་ེབཞྱིན་
དྱི་རྩོ་རེག་བྱ་དང་། རེག་བྱའྱི་ནང་ད་ུའཁྱིག་པའྱི་རེག་
བྱ་དབང་པྩོ་གཉྱིས་སྦྱྩོར་སྩོགས་གང་ལརྟ་སྩོ་སྩོའྱི་རྱིགས་
རྒྱྱུད་སྤལེ་བ་ལའང་འབལེ་བ་ཡྩོད་པ་རེད། སྒ ྩོ་ལའྔྱི་ཤེས་
པའྱི་ཐྩོག་ནས་བད་ེསྐྱིད་ཕན་བུ་དདུ་འགྲྩོ་ཚྩོ་ལའང་ཡྩོད། 
ཡྱིད་བླ ྩོའྱི་སངེ་ནས་ཕལ་ཆེར་དདུ་འགྲྩོ་ཚྩོར་ཧ་ཅང་ཁག་
པྩོ་རེད།

འཛམ་བུའྱི་གླྱིང་འདྱིར་མྱི ་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཡྩོད་པ་
འདྱི་དག་དངྩོས་པ ྩོའྱི་གནས་ཚྱུལ་ལ་ཡྱིད་བླ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་
སེམས་སྐྱིད་མ་སྐྱིད་ཆེན་པ ྩོ་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད། སྤྱིར་
བཏང་ consciousness ཟརེ་དསུ་ཕལ་ཆེར་སྒ ྩོ་ལའྔྱི་
ཤེས་པ་ཁྩོ་ན་མ་གཏྩོགས་བསམ་བླ ྩོ་མང་པྩོ་འཁྩོར་གྱི་མྱི ་
འདགུ དརེ་བརྟནེ་དངྩོས་གཙྩོའྱི་མྱི ་ཚེ་ད་ེསྒ ྩོ་ལའྔྱི་ཤེས་པ་
རྐང་རྐང་སངེ་ད་ུལདྟ་མྩོ་ལ་ྟབ་དང་། རྩོལ་མྩོར་ཉན་པ། 
དྱི་ཞྱིམ་སྩོགས་གང་ལརྟ་སྒ ྩོ་ལའྔྱི་ཤེས་པ་རྐང་རྐང་ངམ། 
གནས་སབྐས་ཀྱི་ཚྩོར་བ་སྱིམ་པ་ཡྩོང་བ་དང་། ད་ེདང་
འབལེ་ནས་ཡྱི ད་བླ ྩོའྱི་སངེ་སྱིམ་པ་མྩོང་བ་ལྟ་བུ་ཡྩོང་

བས་འགྲྩོ་བཞྱིན་འདགུ དརེ་བརྟནེ་སྒ ྩོ་ལའྔྱི་ཤེས་པའྱི་
ཐྩོག་ནས་གཟུགས་སྒ་དྱི་རྩོ་རེག་བྱ་བཅས་ཀྱི་མཐུན་
རྐནེ་ཧ་ཅང་བཟང་པྩོ་ཡྩོད་ནའང་། ཡྱིད་བླ ྩོའྱི་སངེ་ནས་
སེམས་འཁུགས་ཏ་ེསེམས་མ་སྐྱིད་པར་སྡ ྩོད་མཁན་ཚྩོ ་
སྒ ྩོ་ལའྔྱི་ཤེས་པ་དང་འབལེ་བའྱི་བད་ེསྐྱིད་ཀྱིས་སེམས་ཀྱི་
སྡགུ་བསལྔ་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། མ་གཞྱི་ཁ་སང་བཤད་
པ་ཡྱིན་སམྙ། སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད་ེཞྱིག་གམ་སེམས་ཀྱི་
གཏྱིང་ནས་བད་ེསྐྱིད་ཅྱིག་ཡྩོད་པ་ཡྱི ན་ན་སྒ ྩོ་ལྔའྱི་ཤེས་
པའྱི་སངེ་ནས་མཐུན་རྐནེ་མེད་པའྱི་བྱ་བལ་ལ་ྟབུ་རེད།

གང་ལྟར་ང་ཚྩོའྱི་མྱི ་ལ་རྣམ་དཔྩོད་ཅྱིག་ཡྩོད་པ་ཡྱི ན་
པས་རྣམ་དཔྩོད་ད་ེནྱི་ཀདླ་པས་རྐནེ་བྱས་ཏ་ེརང་བཞྱིན་
གྱིས་ཡྩོད་པ་རེད། རྣམ་དཔྩོད་ད་ེདང་འབལེ་ནས་རེ་
བ་དང་ད ྩོགས་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། ད་ེའཆར་
ཅན་ད་ུམ་བཞག་པར་ཡྱིད་བླ ྩོའྱི་སངེ་ལ་བཟྩོ་བཅྩོས་དང་
འགྱུར་བ་གཏྩོང་རྒྱྱུ ་ཡྩོད་མེད་སྔ ྩོན་ལ་བསམ་བླ ྩོ་ཞྱིག་
བཏང་། ཡྱིད་བླ ྩོའྱི་སངེ་ནས་འགྱུར་བ་གཏྩོང་བ་སྤྱིར་
རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ལུགས་ནང་ལ་ཁ་སང་བཤད་པ་ལརྟ་
རེད། སེམས་ར་ེགཅྱིག་པའྱི་ཞྱི་གནས་དང་སྩོ་སྩོར་རྟ ྩོག་
པའྱི་དཔྩོད་པའྱི་ལགྷ་མཐྩོང་ལྩོ་ས ྩོང་ཕག་གསུམ་བཞྱིའྱི་
ནང་ལ་ཡྩོད་པ་རེད། ད་ེསེམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏྩོང་
བ་རེད། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྩོས་འདྱི་དའེྱི་གྲས་གཅྱིག་
ཆགས་ཡྩོད། བསམ་བླ ྩོར་འགྱུར་བ་གཏྩོང་བའྱི་ཆྩོས་
ལུགས་ཤྱིག་རེད།

བསམ་བླ ྩོར་འགྱུར་བ་གཏྩོང་བ་ལ་དད་པས་འགྱུར་བ་
ཕན་བུ་འགྲྩོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད། དཔརེ་ན། ཡྱི ་ཤུའྱི་ཆྩོས་པ་
དང་། ཁ་ཆེའྱི་ཆྩོས་པ། འཇའེུ་ཆྩོས་པ་སྩོགས་དད་
པ་ར་ེགཅྱིག་བྱདེ་པ་དང་། ད་ེདང་འབལེ་ནས་མྱི ་ལ་
བྱམས་བར་ེབྱདེ་པ་དང་བཟྩོད་པ་སྒ ྩོམ་པ། ཆྩོག་ཤེས་
བྱདེ་པ་སྩོགས་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། རྒྱ་གར་གྱི་དད་པ་ད་ེགཙྩོ་
བ ྩོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་གྲྩོགས་དང་བཅས་པའྱི་དད་པ་ཞྱིག་ལ་
བསམ་བླ ྩོ་གཏྩོང་བ་དང་། དའེྱི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་
བཅྩོམ་ལནྡ་འདས་ཀྱིས་ཆྩོས་རྱིགས་པས་རྣམ་འབྱདེ་ཀྱི་
ཤེས་རབ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྩོར་བརྱི་བ་དང་། ལགྷ་
པར་ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་འཛྱིན་མཁན་ཚྩོ་དང་། 
ཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོ་འདྩོན་མཁན་ཚྩོས་ཆྩོས་རྱིགས་པས་
རྣམ་འབྱདེ་ཀྱི་ཤེས་རབ་ལ་དྩོ་སྣང་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་རེད། 
མྱིག་ཤེས་ཀྱིས་ས ྩོང་ཉྱིད་སྒ ྩོམ་ཟརེ་བ་གྩོ་རྒྱྱུ ་མེད་པ་དང་། 
མྱིག་གྱི་ཤེས་པར་ས ྩོང་ཉྱིད་སྒ ྩོམ་ཟརེ་བ་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་
མེད། གང་ལརྟ་ཡྱིད་བླ ྩོ་རྐང་རྐང་རེད། དརེ་བརྟནེ་
ཡྱིད་བླ ྩོ་དང་འབལེ་བའྱི་བད་ེསྡགུ་ད་ེགལ་ཆེ་ཤྩོས་ཆགས་
ཡྩོད་པ་རེད། ད་ེབཅྩོས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མྱིའྱི་ཀདླ་པ་ཐུན་
མྩོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་ད་ེགྩོ་ཆྩོད་པ་རེད། མྱིའྱི་
ཀདླ་པ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་དསེ་སེམས་ལ་
རེ་ད ྩོགས་སྣ ྩོན་པ་སྐསེ་པ་ཡྱིན་ན་མྱི ་ལུས་ར་ཆེན་པ ྩོ་ཟརེ་
ན། འཛམ་གླྱིང་འདྱིར་སྩོག་ཆགས་འད་མྱིན་ས་ཡ་མང་
པྩོ་ཡྩོད་ཀང་རྙ ྩོག་ད་ཚང་མ་བཟྩོ་མཁན་མྱི ་རེད། ཅསེ་
སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ།།



༢༠༡༨ ཕྱི་ཟླ་བཅུྱིག་པའྱི་ཤེས་བྱ། བོད་དང་བོད་མི།23

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་སྤན་རས་གཟྱིགས་ངན་སྩོང་ཀུན་
གྲྩོལ་གྱི་རསེ་གནང་སྩལ་བ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ ནས་ 
༦ བར་ཉྱིན་གྲངས་བཞྱིའྱི་རྱིང་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་
ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་ཁང་ད་ུཐ་ེཝན་གྱིས་གཙྩོས་
ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ ༦༧ ནས་བཅར་བའྱི་དད་ལནྡ་
ཆྩོས་ཞུ་བ་དང་རང་རྱིགས་བཅས་ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་ 
༦༩༠༠ བརྒལ་བར་སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་
མཛད་པའྱི་དབུ་མ་འཇུག་པའྱི་བཀའ་ཆྩོས་ཉྱིན་མཐའ་
མའྱི་སབྐས་ལམ་གཙྩོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཀའ་ཁྱིད། དག་ེ
བསྙནེ་གྱི་སྡ ྩོམ་པ་དང་བྱང་ཆྱུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡ ྩོམ་པ་
འབྩོག་ཆྩོག སྤན་རས་གཟྱིགས་ངན་སྩོང་ཀུན་གྲྩོལ་གྱི་
རསེ་གནང་བཅས་བཀའ་དྱིན་སྩལ་ཏ་ེཐངེས་འདྱིའྱི་ཉྱིན་
གྲངས་བཞྱིའྱི་རྱིང་གྱི ་བཀའ་ཆྩོས་རེ་ཞྱིག་ལེགས་པར་
མཇུག་སྒྱིལ་མཛད་ཡྩོད།

ད་ེཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༦ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༨།༡༥ ཙམ་
ལ་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆྩོས་གླྱིང་གཙྱུག་ལག་
ཁང་ད་ུཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྱིན་བསྐངས་ཏ་ེསུྒབ་ཞག་
གནང་སབྐས་ཚང་མས་མ་ཎྱི་འདྩོན་དགྩོས་པའྱི་བཀའ་
ཕབེས་པ་དང་བསུན་མྱི ་མང་གྱིས་མ་ཎྱི ་བཏྩོན་ནས་

སུྒབ་ཞག་གུྲབ་མཚམས་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ད་ེརྱིང་
མཇུག་ཏུ་དགེ་བ་ལ་ཁ་སང་ནས་སགྔས་ཀྱི་སྐ ྩོར་ལ་གང་
ཞྱིག་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་ན་བསམ་པ་ཡྱིན། སྤན་རས་གཟྱིགས་
ངན་སྩོང་ཀུན་གྲྩོལ་འདྱི་ངྩོས་ཀྱིས་བསྙནེ་པ་ཡང་མང་
པྩོ་བཏང་ཡྩོད། ངན་སྩོང་ཀུན་གྲྩོལ་གྱི་སྒ ྩོམ་བཟླས་དང་
འབལེ་བའྱི་ཐྩོག་ནས་མ་ཎྱི་འབུམ་དུག་བསགས་ཡྩོད། 

དརེ་བརྟནེ་སྤན་རས་གཟྱིགས་ངན་སྩོང་ཀུན་གྲྩོལ་གྱི་
རསེ་གནང་བྱས་ན་དན་སྩོང་། ཆྩོ་ག་ད་ེབསྡསུ་པ་འདམུ་
བད་ེཔ ྩོ་རེད། འདྱིའྱི་ཆྩོ་གའྱི་ནང་ད་ུསེམས་སྐདེ་ཡྩོད་
རེད། ད་ེཅྱུང་རྒྱས་པར་བཏང་ནས་ང་རང་ཚྩོས་ནམ་
རྒྱྱུ ན་བྱང་སེམས་ཆྩོ་ག་ཞེས་པ་བྱང་སྡ ྩོམ་སུང་བ་ངྩོས་
ནས་ནམ་རྒྱྱུན་འདྩོན་གྱི་ཡྩོད། དའེྱི་སྔ ྩོན་ལ་ཁྱྩོད་རང་
ཚྩོ ་ཁྱྱིམ་པ་ཕ ྩོ་མྩོ་ཚྩོའྱི་ནང་དགེ་བསྙནེ་སུྒབ་འདྩོད་ཡྩོད་
མཁན་ཚྩོར་ཚངས་སྤྩོད་དགེ་བསྙནེ་མྱིན་པར་ཡྩོངས་
རྩོགས་དགེ་བསྙནེ་སུྒབ་ཐུབ་ན་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པ་རེད། 
དའེྱི་གྩོང་ལ་ལམ་གཙྩོའྱི་བཤད་ལུང་བསྡསུ་པ་ཞྱིག་བྱདེ།

ང་ཚྩོས་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་ལ་ནང་ཆྩོས་སྤྱི་ངྩོ་སྤྩོད་བྱས་
པ་རེད། ད་ེརྱིང་འདྱིར་ལམ་གྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་རྣམ་པ་གསུམ་
ཞསེ་མ་གཞྱི་ཁ་སང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ལརྟ། མགྩོན་པ ྩོ་ཀླུ་
སུྒབ་ཀྱི་དབུ་མ་རྱིན་ཆེན་ཕངེ་བའྱི་ནང་ད་ུམངྩོན་མཐྩོ་
སུྒབ་པ་དང་ངསེ་ལེགས་སུྒབ་པ་ཞེས་གཉྱིས་གསུང་གྱི་
འདགུ ད་ེཁུངས་བྱས་ནས་དབུ་མ་བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་ནང་
ད།ུ བསྩོད་ནམས་མྱིན་པ་དང་པ ྩོར་བཟླྩོག། །བར་ད་ུ
བདག་ནྱི་བཟླྩོག་པ་དང་། །ཞསེ་སྩོགས་ཀྱི་ཐྩོག་ནས་
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བླ ྩོ་རྱིམ་གྱིས་སྦྱྩོང་སངས་གསུངས། དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་
མཁས་པའྱི་དབང་པྩོ་ཚྩོས་ཀླུ་སུྒབ་ཡབ་སས་ཀྱི་གསུང་ད་ེ
བཞྱིན་ཉམས་བཞསེ་གནང་གྱི་ཡྩོད་པ་རེད།

བྩོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗ ྩོངས་ལ་དསུ་རབས་བཅྱུ་པ་དང་
བཅྱུ་གཅྱིག་པར་བྱྱུང་བ་དང་། བར་སབྐས་ཤྱིག་ལ་བ ྩོད་
ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པར་ཉམས་ཆག་ཆེན་པ ྩོ་བྱྱུང་
བ་རེད། ཕལ་ཆེར་དབུས་ཁུལ་ད་ུརབ་བྱྱུང་ངུར་སྨྲྱིག་
འཆང་བ་མཐྩོང་རྒྱྱུ ་མེད་པར་ལྩོ་དུག་ཅྱུ་སྐ ྩོར་ཞྱིག་བསདྡ་
པ་རེད། ད་ེནས་ས ྩོད་མངའ་རྱིས་ལ་མངའ་རྱིས་ཆྩོས་
རྒྱལ་གྱིས་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་ནས་ཇྩོ་བ ྩོ་རེ་གདན་ཞུ་
གནང་བ་རེད། ད་ེལརྟ་ཇྩོ་བ ྩོ་ར་ེཡྱིས་མཐྩོ་ལྡྱིང་ལ་ལམ་
སྒྩོན་མཛད་པ་རེད། ལམ་སྒྩོན་ནྱི་འབ ྩོམ་ས ྩོན་པས། ངྩོ་

མཚར་བཀའ་ནྱི་སྡ་ེསྣ ྩོད་གསུམ་ཡྱིན་ཏ།ེ །གདམས་པ་
སྐསེ་བུ་གསུམ་གྱིས་མཛེས་པ་ཡྱི ། །བཀའ་གདམས་རྱིན་
ཆེན་གསེར་གྱི་ཕངེ་བ་འདྱི། །འགྲྩོ་བ་གང་གྱིས་བགྲངས་
ཀང་དྩོན་ཡྩོད་འགྱུར། །ཞསེ་གསུངས་འདགུ

སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྡ་ེསྣ ྩོད་གསུམ་
གསུངས་ཡྩོད། ད་ེངྩོ་མཚར་བཀའ་རེད། ཁ་སང་ཁ་
ཉྱིན་སདྐ་ཆ་བྱྱུང་བ་ལརྟ་དད་པ་གཅྱིག་པུའྱི་སདྐ་ཆ་མྱིན་
པར་དངྩོས་གནས་རྱིགས་པའྱི་སུྒབ་བྱདེ་མང་ད་ུབཀྩོད་
ད་ེམཐར་མྩོང་བ་ལ་གཏུགས་ནས་གསུངས་པ་ཞྱིག་རེད། 
མྱི ་འད་བ་ཞྱིག་རེད། དརེ་བརྟནེ་ད་ེལ་ྟབུའྱི་སྡ་ེསྣ ྩོད་གསུམ་
གྱི་སྙྱིང་པ ྩོ་བསྡུས་པ་སྐེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་རྱིམ་ལ་
བསྡསུ་ནས་གསུངས་པ་ཞྱིག་རེད་ཅསེ་གསུངས་པ་རེད། 

ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེས་ལམ་གྱི་གཙྩོ་བ ྩོ་རྣམ་པ་གསུམ་གང་རེད་
ཅ་ེན། ངསེ་འབྱྱུང་། བྱང་སེམས། ཡང་དག་པའྱི་ལ་ྟབ་
ད་ེགསུམ་གསུངས་པ་རེད། ར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེ་ལ་ཐྩོག་མར་
རེ་བཙྱུན་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་ཀྱི་ཞལ་གཟྱིགས་ཐད་
ཀར་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད་མ་རེད། ཁམས་ནས་ཡྱིན་པ་བ་ླམ་
དབུ་མ་བ་དཔའ་བྩོ་རྡ ྩོ་ར་ེཟརེ་བ་ཞྱིག་ཡྩོད། ཁྩོང་སྔ ྩོན་གྱི་
བག་ཆགས་སད་ནས་ཕྱུགས་རྱི་ལ་འཁྱྱུག་ཙམ་བཞུགས་
སྐབས་ཉྱིན་གཅྱིག་རེ་བཙྱུན་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་སྐུ་
མདྩོག་ནག་པ ྩོ་ཞྱིག་ཁ་ལམ་མེར་གཟྱིགས་པ་དང་། ད་ེ
ནས་བཟུང་ར་ེབཙྱུན་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་ཞལ་གཟྱིགས་
ནས་བཀའ་མྩོལ་གནང་བ་ད་ེའད་ཡྩོང་གྱི་ཡྩོད། ར་ེརྱིན་
པ ྩོ་ཆེ་མདྩོ་སྨད་ནས་ཡར་དབུས་གཙང་ལ་ཕབེས་ནས་
བསབླ་པ་སླ ྩོབ་གཉརེ་རྒྱ་ཆེན་པ ྩོ་གནང་། སབྐས་དརེ་
དབུས་ཁུལ་ན་ཡྩོད་པའྱི་བཤད་གྲྲྭ་གསང་ཕུ་ལ་སྩོགས་
པར་གྲྲྭ་སྐ ྩོར་གནང་བ་དང་། ད་ེནས་སབྐས་ཤྱིག་དགའ་
གདྩོང་ལ་གནས་ཤྱིག་ཡྩོད་པ་རེད། དརེ་ཁྩོང་རྣམ་པ་
གཉྱིས་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་པའྱི་སབྐས་སུ་ར་ེབཙྱུན་
འཇམ་པའྱི་དབྱངས་ཞལ་གཟྱིགས་པ་རེད།

ད་ེནས་བཟུང་རེ་བཙྱུན་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་རེ་རྱིན་
པ ྩོ་ཆེས་ནམ་འདྩོད་ཞལ་གཟྱིགས་པ་ཞྱིག་དང་། ཞལ་
གཟྱིགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་
དང་། ལགྷ་པར་ས ྩོང་ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབའྱི་སྐ ྩོར་ལ་འཇམ་པའྱི་
དབྱངས་ལ་བཀའ་འདྱི་ཞུས་པར་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་
ཀྱིས་བསྡུས་བསྡུས་སྙྱིང་པ ྩོ་ཞྱིག་གསུངས་པར་འདྱི་གྩོ་
གྱི ་མྱི ་འདགུ་ཅེས་ཡར་ཞུས་པར་འཇམ་པའྱི་དབྱངས་
ཀྱིས་སྐྩོན་ཡྩོད་མ་རེད། དཔ་ེཆར་ལྟ ྩོས་གསུངས་པ་
རེད། འཇམ་པའྱི་དབྱངས་ཀྱི་རལ་གྲྱི་ད་ེར་ེརྱིན་པ ྩོ་ཆེའྱི་
ཐུགས་ཀར་བཙྱུགས་ནས་ས ྩོང་ཉྱིད་རྟ ྩོགས་པ་བྱྱུང་མྱི ་
འདགུ དཔ་ེཆར་ལྟ ྩོས་གསུངས་འདགུ ད་ེབཞྱིན་ཚྩོགས་
བསགས་སྒྱིབ་སྦྱྩོང་བྱདེ་གསུངས་འདགུ ཅསེ་སྩོགས་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རསེ་ལམ་གཙྩོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཤད་
ལུང་དང་། ད་ེནས་དག་ེབསྙནེ་དང་བྱང་ཆྱུབ་སེམས་
དཔའྱི་སྡ ྩོམ་པ་འབྩོག་ཆྩོག་མཛད་རསེ། སྤན་རས་
གཟྱིགས་ངན་སྩོང་ཀུན་གྲྩོལ་གྱི་རསེ་གནང་བཀའ་དྱིན་
སྩལ་ཏ་ེཐངེས་འདྱིའྱི་ཉྱིན་གྲངས་བཞྱིའྱི་རྱིང་གྱི་བཀའ་
ཆྩོས་རེ་ཞྱིག་ལེགས་པར་མཇུག་སྒྱིལ་མཛད་ཡྩོད། 
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འདྱི་ལྩོའྱི་ན ྩོ་སྦལེ་ཞ་ེབདའེྱི་
གཟངེས་རྟགས་ཐྩོབ་མཁན་གཉྱིས་ལ་འཚམས་འདྱི་མཛད་པ།

༄༅། །སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ལྩོའྱི་ན ྩོ་བལེ་ཞྱི་བདའེྱི་
གཟངེས་རྟགས་ཐྩོབ་མཁན་གཉྱིས་ལ་འཚམས་འདྱི་

མཛད་འདགུ

དེ་ཡང་ན ྩོ་བ ེལ་གཟེངས་རྟགས་
ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱིས་འདྱི་ལྩོའྱི་ན ྩོ་བལེ་
ཞྱི ་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་བཞེས་
མཁན་གྱི ་མཚན་གཞུང་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་མཚམས་བྩོད་མྱིའྱི་
བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་འཛམ་
གླྱིང་ཞྱི ་བདའེྱི་དདེ་དཔྩོན་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་
མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༦ 
རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉྱིན་ཨྱི ་རག་ 

Iraq ཡུལ་ནང་ཡ་ཛྱི ་དྱི་ Yazidi གྲངས་ཉུང་མྱི ་
རྱིགས་ཀྱི་བུད་མེད་ལས་འགུལ་བ་ལམྕ་ནཱ་ཌྱི་ཡ་མུ་རཏ་ 

Nadia Murad མཆྩོག་དང་།  ཨཧ་རྱི་
ཀ་གླྱིང་ཆེན་གྱི་ཀྩོང་གྩོ་ Congo ཡུལ་ནས་
དམག་འཁུག་སྩོགས་ནང་སྡུག་སྦྱྩོང་མནར་
གཅྩོད་ཕ ྩོག་པའྱི་བུད་མེད་རྣམས་ལ་རྩོགས་
རམ་གནང་མཁན་སྨན་པ་སྐུ་ཞབས་ད་ེནྱིས་
མུཀ་ཝགེ་ེ Dr. Denis Mukwege མཆྩོག་
རྣམ་གཉྱིས་ལ་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྱི་
མཛད་པའྱི་ནང་འཁྩོད་ད ྩོན།  

གཟངེས་རྟགས་འདྱིས་དཀའ་སྡུག་ཧ་ཅང་
མྩོང་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་ཁྱེད་རྣམ་གཉྱིས་
ནས་འཇྱིགས་ཞུམ་མེད་པར་ཕན་ཐྩོགས་རྒྱ་

ཆེ་གནང་བཞྱིན་པ་དརེ་ངྩོས་འཛྱི ན་ཐྩོབ་པ་ཞྱིག་རེད། 
བྱམས་བར་ེཁ་ནས་བཤད་པ་ཙམ་མྱིན་པར་ལག་བསར་
གནང་བཞྱིན་པ་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་ཡྱི ་རང་བསགྔས་བརྩོད་
ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ཁྱདེ་རྣམ་གཉྱིས་ལརྟ་དཔའ་མཛངས་
ལྡན་པའྱི་ཐྩོག་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བཞྱིན་པའྱི་
མྱི ་གཞན་ལ་ཕན་ཐྩོགས་གནང་མཁན་ཕྩོ་མྩོ་ཚང་མར་
ངྩོས་ཀྱིས་ཡྱི ་རང་བསགྔས་བརྩོད་རྒྱ་ཆེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
འབྱྱུང་འགྱུར་འགྲྩོ་བ་མྱི ་ཀུན་བད་ེསྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་
རྩོལ་ཐུབ་པའྱི་འཛམ་གླྱིང་ཞྱིག་བསུྐན་རྒྱྱུ ར་ཁྱདེ་རྣམ་
གཉྱིས་ལ་ཕར་གུྲ་མཉམ་འདགེས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱྱུའྱི་རེ་བ་ཞུ་
བཞྱིན་ཡྩོད།  ” ཅསེ་འཁྩོད། 

ལམྕ་ནཱ་ཌྱི་ཡ་མུ་རཏ།

སྐ་ུཞབས་ད་ེནྱིས་མུཀ་ཝགེེ

༄༅། །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།
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཝུཊ་སྱི་ཊྩོག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་
སླ ྩོབ་ཕུག་རྣམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ རེས་གཟའ་
ཕུར་བུའྱི་ཉྱིན་བ ྩོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཞུགས་
སརྒ་རྡ་ས་རྒྱལ་བའྱི་ཕ ྩོ་བང་ད་ུརྒྱ་གར་བྱང་ཕྩོགས་ཨུ་
ཏྟར་ཁཎྜ་མངའ་སྡའེྱི་ཁྩོངས་མ་སུ་རྱིར་རྟནེ་གཞྱི་བྱས་
པའྱི་ཝུཊ་སྱི་ཊྩོག་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་ Woodstock 

International School འཛྱིན་རྱིམ་བཅྱུ་གཅྱིག་དང་
བཅྱུ་གཉྱིས་ཀྱི་སླ ྩོབ་ཕུག་གྲངས་ ༥༡ ལ་དམྱིགས་བསལ་
མཇལ་ཁ་སྩལ་རསེ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།  གྩོང་ད་ུཨྱི ན་
ཌྩོན་ཨེ་ཤེ་ཡ་ Indonesia ནས་ར་ུཁག་གཅྱིག་ངྩོས་
དང་ཐུག་འཕད་སདླ་ཕབེས་ཡྩོད། ཁྩོང་རྣམས་ཁ་ཆེའྱི་
ལུང་པ་ནས་ཡྱིན་ཀང་ནང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་བྱདེ་མཁན་
ཞྱིག་རེད་འདགུ  ངྩོས་ཀྱིས་ཨྱི ན་ཌྩོན་ཨེ་ཤེ་ཡ་རྒྱལ་
ཁབ་ནྱི་ཁ་ཆེའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་ཧྱིན་རྡ་ུདང་ནང་
ཆྩོས་ཉམས་ལེན་བྱདེ་མཁན་ཡྩོད་པ་རེད། ཅསེ་བརྩོད་
རྒྱྱུ ་བྱྱུང་།  ཁ་ཆེའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་ཤྱི་ཡ་ Shia དང་། 
སུན་ནྱི་ Sunni གཉྱིས་དབར་འཁུག་རྩོད་བྱདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད། ད་ེབཞྱིན་སྱི་རྱི་ཡ་ Syria དང་། ཨཧ་ག་ྷནྱི་

སྱི་ཐན་ Afghanisthan ནང་དའུང་དམག་འཁུག་
འབྱྱུང་བཞྱིན་ཡྩོད། ཁ་ཆེ་ཆྩོས་ལུགས་འཛྱིན་མཁན་
ཡྩོངས་ཀྱིས་ཨཱ་ལ་ Allah སྐབས་སུ་བྱདེ་མཁན་དང་། 
ཀུ་རན་ Quran ར་བར་འཛྱིན་མཁན།  ད་ེབཞྱིན་
དསུ་ཡུན་ལྔའྱི་རྱིང་ཁ་འདྩོན་བྱདེ་མཁན་གཅྱིག་གྱུར་
ཡྱིན།   ཤྱི་ཡ་དང་སུ་ནྱིའྱི་དབར་ཕན་ཚྱུན་གསྩོད་
རེས་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད་པ་ད་ེནྱི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་
བྱ་སྤྩོད་ཅྱིག་ཡྱིན། འྩོན་ཀང་ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནང་ཁ་
ཆེའྱི་ཆྩོས་ལུགས་ཤྱི ་ཡ་དང་སུན་ནྱི་དབར་འཁུག་རྩོད་
བྱྱུང་བའྱི་སདྐ་ཆ་ནམ་ཡང་གྩོ་མྩོང་མེད། དཀའ་ངལ་ར་
བ་ནས་མེད། རྒྱ་གར་ནང་ལྩོ་ས ྩོང་ཕག་གསུམ་བཞྱི་ལགྷ་
རྱིང་འཛམ་གླྱིང་ནང་གྱི་ཆྩོས་ལུགས་གཙྩོ་ཆེ་བ་ཚང་མ་
འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་འདྱིས་འཛམ་
གླྱིང་ཕྱི་ལ་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་གྱི་མྱིག་དཔ་ེབཟང་
པྩོ་ཞྱིག་སུྐན་ཐུབ་པ་བྱ་དགྩོས། ཆྩོས་ལུགས་མྱི ་འད་བ་
ད་ེདག་ཕན་ཚྱུན་འཆམ་མཐུན་ངང་གནས་ཐུབ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་
པའྱི་མྱིག་དཔ་ེབཟང་པ ྩོ་ས ྩོན་པ་ད་ེདག་འཛམ་གླྱིང་ཁྱྩོན་
ཡྩོངས་ལ་ལག་བསར་བྱ་དགྩོས།

ད་ེཡང་ས ྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་མ་བྱྱུང་གྩོང་ནས་རྒྱ་
གར་ནང་ཆྩོས་ལུགས་འད་མྱིན་སྣ་ཚྩོགས་གནས་བཞྱིན་
ཡྩོད། རྒྱ་གར་གྱི་གདྩོད་མའྱི་ཆྩོས་ལུགས་ལ་ཆ་མཚྩོན་
ན་གྲངས་ཅན་པ་ Samkhya དང་། གཅརེ་བུ་བ། 
Jainism ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ། Buddhism ཕྱིས་
སུ་སྱིཀ་ Sikhism བཅས་ཀྱི་ཆྩོས་ལུགས་དར་བ་དང། 
ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་ཕྩོགས་ནས་ཡྱི ་ཤུ་ Christianity དང་། 
ཁ་ཆེའྱི་ Islam ཆྩོས་ལུགས། ཇྱིའུ་ཆྩོས་ལུགས། Ju-

daism ཛྩོ་ར་སྱི་ཊྱི་རན་ Zoroastrianism སྩོགས་
དར་འཕལེ་བྱྱུང་བ་ཙམ་མ་ཟད། ཆྩོས་ལུགས་ད་ེདག་
འཆམ་མཐུན་ཐྩོག་མཉམ་གནས་བྱས་དང་བྱདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད། གཞན་ཡང་གནད་ད ྩོན་གལ་ཆེན་པ ྩོ་གཅྱིག་ནྱི། 
སྱིག་གྱི ་བླ་ཆེན་གུ་རུ་ནཱ་ནག་ད་ེབཞྱིན་ཧྱིན་དའུྱི་ཁྱྱིམ་
ཞྱིག་ནས་ཡྱིན་ཡང་ཁྩོང་མེ་ཁག་Meccaད་ུགནས་སྐ ྩོར་
ད་ུཕྱིན་པ་ད་ེཆྩོས་ལུགས་གཞན་ལ་གུས་བརྱི་ཡྩོད་པའྱི་
རྣམ་པ་ས ྩོན་གྱི་ཡྩོད། ལྩོ་ས ྩོང་ཕག་རྱིང་རྒྱ་གར་འཕགས་
པའྱི་ཡུལ་ནང་ཆྩོས་ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་ཧ་ལས་པ་ཡྩོད།  
ངྩོས་ཀྱིས་སབྐས་རེ་མཁས་དབང་དང་། ཤེས་ལནྡ་
པ། ད་ེབཞྱིན་ནང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་བྱདེ་མཁན།  ན་
ལེནྡྲའྱི་མཁས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་ད་ུབགྲྩོ་གླངེ་བྱདེ་ཀྱི་
ཡྩོད། བགྲྩོ་གླངེ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་ཡག་པྩོ་འདགུ བགྲྩོ་གླངེ་
ད་ེབརྒྱྱུ ད་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་རྣམ་དཔྩོད་དང་ཤེས་རབ་གྩོང་
འཕལེ་གཏྩོང་གྱི་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་ཀྱིས་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་རསེ་སླ ྩོབ་ཕུག་རྣམས་ཀྱིས་དྱི་བར་བཀའ་ལན་སྩལ་
ཡྩོད།

སྤྱིར་བ ྩོད་པ་དང་རྒྱ་གར། འབུག ཨཧ་ག་ྷནྱི་སྱི་ཐན། 
ཨ་རྱི། སྱི་རྱི་ཡ། པ་ེལྱིས་ཏན། ཀྩོ་རྱི་ཡ་སྩོགས་ནས་
ཡྱིན་པའྱི་སླ ྩོབ་མ་ད་ེདག་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༨ ནས་ ༡༠ བར་བྩོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་། རྒྱལ་
རབས། ཆྩོས། བྩོད་ཀྱི་གནས་སངས་སྩོགས་ཀྱི་སྐ ྩོར་
ཤེས་རྟ ྩོགས་སདླ་རྡ་སར་སླབེས་ཡྩོད་པ་བཅས། 



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

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་གཞུང་མང་
གཉྱིས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའྱི་མཛད་སྒ ྩོར་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱྱུད་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥  རེས་
གཟའ་ཟླ་བའྱི་ཉྱིན་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྩོགས་བ ྩོད་མྱི འྱི ་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བཅྩོ་ལྔའྱི་བ ྩོད་མྱི ་ཡྩོངས་ནས་སྤྱི་
ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་རྒྱ་གར་
འཕགས་ཡུལ་ད་ུབཙན་བྱྩོལ་ལ་༸ཞབས་སྩོར་ཐྩོག་མར་
འཁྩོད་ནས་མྱི ་ལྩོ་ ༦༠ འཁྩོར་བའྱི་དསུ་དན་དང་བསནུ་
ནས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའྱི་མཛད་སྒ ྩོར་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱྱུ ད་བཀའ་སླ ྩོབ་
སྩལ་དྩོན། བཀུར་འྩོས་མངའ་སྡའེྱི་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་
དང་། མཆེད་གྲྩོགས་ཕ ྩོ་མྩོ་ཡྩོངས་ལ་ཞུ་རྒྱྱུར། ངྩོས་
ཀྱིས་དསུ་རྒྱྱུ ན་ད་ུཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་
ཆེན་མཆྩོག་དང་། མངའ་སྡའེྱི་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་རྣམ་
གཉྱིས་ངྩོས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་དང་སྱིད་སྐྩོང་ད་ུངྩོས་
འཛྱིན་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། འདས་པའྱི་
ལྩོ་ངྩོ་ ༥༩ རྱིང་ངྩོས་རང་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་ནང་
བསདྡ་པ་ཡྱིན། ངྩོས་རང་ཕྱི་ལྩོ་  ༡༩༦༠ ལྩོའྱི་དབྱར་
ཁ་ས་གནས་འདྱིར་འབྱྩོར་སྩོང་།  ངྩོས་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་
ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེའདྱིའྱི་མྱི ་སེར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལ་ྟབུར་
ངྩོས་འཛྱིན་བྱདེ་ཀྱི་ཡྩོད། 

འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་བཅྱུ་ཕག་འགའྱི་རྱིང་ངྩོས་རང་ཀང་
ར་རྩོང་ད་ུབསདྡ་པའྱི་སྤྩོ་སྣང་བྱྱུང་།  ངྩོས་ནས་ད་བར་
རྒྱལ་ཁབ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་འད་མྱིན་ནང་ཕྱིན་པ་དང་། ད་ེ
བཞྱིན་ཚན་རྱིག་པ་དང་ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་ཆེད་མཁས་པ་
ཚྩོ ་དང་ལྷན་ད་ུབགྲྩོ་གླངེ་བྱས་པ་བརྒྱྱུ ད་ཉམས་མྩོང་
རྣམས་ཕྩོགས་བསྡ ྩོམས་བྱདེ་སབྐས།  ངྩོས་ནས་ད་ེ
རྱིང་ཁ་སང་འཛམ་གླྱིང་ནང་ཆགས་སངྡ་གྱི་དབང་གྱིས་
སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་ར་འཕྩོད་
བྱྱུང་། ད་ེའདའྱི་གནས་སངས་སབྐས་སུ་ཆགས་སངྡ་
གྱི་བླ ྩོ་ད་ེདག་འཇྩོམས་པར་བྱདེ་པ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་
བ ྩོའྱི་ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ཧ་ཅང་དགྩོས་མཁྩོ་ཡྩོད་

པ་ཞྱིག་ཏུ་གྱུར་འདགུ་སམྙ། འདས་པའྱི་ལྩོ་བཅྱུ་ཕག་
འགའ་ཤས་རྱིང་ངྩོས་ཀྱིས་དསུ་རྟག་ཏུ་འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་
སེམས་རྒྱྱུད་དང་འབལེ་བའྱི་བཟང་པ ྩོའྱི་རྱིན་ཐང་གྩོང་
མཐྩོར་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་ཐད་འབད་བརྩོན་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། 
འགྲྩོ་བ་མྱིའྱི་སེམས་རྒྱྱུད་ཀྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་དང་པ ྩོ་རྒྱ་
གར་ནང་གྩོང་མཐྩོར་གཏྩོང་དགྩོས།

རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བ ྩོའྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་ཇྱི་ལརྟ་བསྐར་
གསྩོ་བྱ་རྒྱྱུ ་ཙམ་ཡྱིན། ང་ཚྩོས་ཉར་ཚགས་བྱས་པ་དང་
ཉམས་ལེན་བྱདེ་བཞྱིན་པའྱི་ཤེས་བྱ་ད་ེདག་རྒྱ་གར་ནས་
དར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་བླ ྩོའྱི་རྣམ་བཞག་དང་
འབལེ་བའྱི་རྒྱ་གར་གནའ་བྩོའྱི་རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་རྒྱ་
གར་ནང་བསྐར་གསྩོ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ལས་ས་ླབ་ཡྩོད། 

ལྩོ་རྒྱྱུས་ཐྩོག་ནས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡ་ེནང་ལ་ཧྩོལ་དང་
སྤྱི་ཏ་ེནྱི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་རསེ་འབང་བ་རེད། 
ཡུལ་དའེྱི་མང་ཚྩོགས་ནས་ཀང་རྒྱ་གར་གནའ་བ ྩོའྱི་རྱིག་
གཞུང་ཐྩོག་སླ ྩོབ་གཉརེ་བྱ་རྒྱྱུ འྱི་འདྩོད་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་
པ ྩོ་ཡྩོད། ས་གནས་དརེ་ཚྩོགས་པ་ཞྱིག་ཡྩོད་པ་དའེྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་གཙྩོ་བ ྩོ་ནྱི། ཧྱི་མཱ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱྱུད་ད་ུཡྩོད་
པའྱི་ནང་པའྱི་དགྩོན་སྡ་ེཁག་ད་ེདག་ནང་པའྱི་ལྟ་གུྲབ་
སྐ ྩོར་སླ ྩོབ་གཉརེ་བྱདེ་སའྱི་བསྱི་གནས་ཁང་ད་ུབཟྩོ་སདླ་

ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་ནང་བ ྩོད་བརྒྱྱུད་
ནང་བསན་གྱི་དགྩོན་སྡ་ེཁག་མང་པྩོ་ཡྩོད།  

མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི ་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་གྱིས་མཁྱེན་གྱི་
ཡྩོད། ཉ་ེཆར་ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་མཐྩོ་སླ ྩོབ་
ཁག་གྱི་འགྩོ་ཁྱིད་རྣམ་པ་ཚྩོ ་དང་ལནྷ་ད་ུརྒྱ་གར་གནའ་
བྩོའྱི་རྱིག་གཞུང་སརླ་གསྩོ་ཇྱི་ལརྟ་བྱ་རྒྱྱུའྱི་སྐ ྩོར་བགྲྩོ་གླངེ་
བྱས་པ་ཡྱིན། སབྐས་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གནའ་བ ྩོ་
རྱིག་གཞུང་ད་ེདག་དངེ་རབས་རྒྱ་གར་ནང་བསྐར་གསྩོ་
བྱདེ་རྒྱྱུའྱི་དསུ་ལ་སླབེས་འདགུ ང་ཚྩོས་དའེྱི་ཐྩོག་བྱདེ་
སྒ ྩོ་རྱིམ་པ་སྤལེ་དགྩོས། ཐྩོག་མར་དག་ེརྒན་ཁ་ཤས་ལ་
སྦྱྩོང་བརྡར་སྤྩོད་དགྩོས། ད་ེའདའྱི་སྦྱྩོང་བརྡར་སྤྩོད་པར་
འདྱིར་རྡ་སར་ཆ་བཞག་ན་ང་ཚྩོས་ལས་སླ་པ ྩོའྱི་ངང་
ནས་གྩོ་སྒྱིག་བྱདེ་ཐུབ། ད་ེལརྟ་བྱྱུང་ན་ང་ཚྩོས་མངའ་
སྡའེྱི་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་བཀའ་དྱིན་རསེ་དན་ཞུས་
པའྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་རེད།

ངྩོས་ཀྱིས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་ནང་འཚྩོ ་གནས་བྱདེ་
བཞྱིན་པའྱི་བཙན་བྱྩོལ་བ ྩོད་མྱིའྱི་ས ྩོང་ཕག་འགའ་ཤས་
ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་བཅྱུ་ཕག་འགའ་ཤས་
རྱིང་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་དང་ཧྱི་མཱ་
ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་གྱིས་གཙྩོས་
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མངའ་སྡ་ེགཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་སྨ ྩོན་ལམ་དང་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་བར་ཁྩོང་རྣམ་པས་བྩོད་ད ྩོན་ཐྩོག་
རྒྱབ་སྐྩོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་ང་ཚྩོས་དན་བཞྱིན་ཡྩོད། 
ངྩོས་ཀྱིས་དསུ་རྒྱྱུན་ད་ུསྨ ྩོན་ལམ་རྒྱག་སབྐས་ཁྩོང་རྣམ་པ་
དན་བཞྱིན་ཡྩོད། 

གཞན་ཡང་ངྩོས་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་སྤྱི་ཁྱབ་བླ ྩོན་ཆེན་མཆྩོག་
གྱིས་གཙྩོས་མངའ་སྡའེྱི་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་དང་། ད་ེ
བཞྱིན་བླ ྩོན་ཆེན་ཁག་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། 
ལས་ཡུན་རྱིང་ལས་དྩོན་མཐའ་དག་ལམ་ལྷ ྩོང་ཡྩོང་བའྱི་
སྨ ྩོན་ལམ་ཡྩོད། རྒྱ་གར་ནྱི་འཛམ་གླྱིང་ནང་མྱི ་འབྩོར་
མང་ཤྩོས་ཡྩོད་པའྱི་མང་གཙྩོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་
མ་ཟད། གནའ་བྩོའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ལྩོ་རྒྱྱུས་ཡུན་རྱིང་
ལནྡ་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན། རྒྱ་ནག་དང་ཨྱི ་ཇྱིབ་ཀྱི་
གནའ་བྩོའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི ་ཁྩོད་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་
བ ྩོའྱི་རྱིག་གཞུང་ནྱི།  ཧ་ཅང་སྔ ྩོན་ཐྩོན་ཅན་ཞྱིག་རེད་
བསམ་གྱི་འདགུ  

ངྩོས་རང་རྒྱ་གར་གནའ་བྩོའྱི་རྱིག་གཞུང་སྦྱྩོང་མཁན་
སླ ྩོབ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་སེམས་ལ་སྤ ྩོབས་པ་སྐ་ེགྱི་
འདགུ  ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་བ་ཚྩོས་ཀང་རང་ལ་རྱིག་
གཞུང་འདྱི་འདའྱི་ཕྱུག་པ ྩོ་ཡྩོད་པས་སེམས་ལ་སྤ ྩོབས་པ་
སྐ་ེདགྩོས། ཐུགས་ར་ེཆེ།

ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་མའྱི་ཕྱི་འབལེ་ལས་དྩོན་ཚན་
པའྱི་ལས་བྱདེ་ཁག་གཅྱིག་རྡ་སར་ 
འཚམས་གཟྱིགས་སུ་ཕབེས་པ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོས་ཚྩོགས་གྩོང་མའྱི་ཕྱི་འབལེ་ལས་
དྩོན་ཚན་པའྱི་ Senate Foreign Relations Com-

mittee Staff ལས་བྱདེ་ཁག་གཅྱིག་དང་། ཨ་རྱིར་
རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་ལས་འགུལ་ཁང་
གྱི་འགན་འཛྱིན་གཞྩོན་པ་བུ་ཆྱུང་ཚེ་རྱིང་ལགས་བཅས་
ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ 
༣༠ ཙམ་ལ་ཐྩོག་མར་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་གཟྱིམ་
ཆྱུང་ཕ ྩོ་བང་ད་ུསྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་
པ ྩོ་མཆྩོག་མཇལ་བཅར་ཞུས་འདགུ 

ད་ེརསེ་ཕདེ་ཡྩོལ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༥ ཐྩོག་བཀའ་ཤག་གྱི་ཡང་
སངེ་དུ་ཐྩོག་མར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་དང་
མཇལ་འཕད་གནང་བསནུ།  སྱིད་སྐྩོང་མཆྩོག་གྱིས་
དབུས་དཔལ་འབྱྩོར་བཀའ་བླ ྩོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྩོག་
དང་། ཤེས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་པདྨ་དབྱངས་ཅན་མཆྩོག  
འཕྩོད་བསནེ་བཀའ་བླ ྩོན་ཆྩོས་སྐྩོང་དབང་ཕྱུག་མཆྩོག་
མཇལ་འཕད་གནང་བ་མ་ཟད། དགུང་ཚྱིགས་གསྩོལ་

ས ྩོན་ལནྷ་བཞསེ་གནང་འདགུ  སབྐས་དརེ་བཀའ་དུང་
ས ྩོབས་རྒྱལ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀང་ལནྷ་བཅར་ཞུས་འདགུ 

ད་ེཡང་ཁྩོང་རྣམས་ནྱི་ Michael Schiffer ལགས་
དང་། Damian Murphy ལགས། Sajit Gan-

dhi ལགས་བཅས་ཡྱིན་པ་དང་།  ད་ེབཞྱིན་ཨ་རྱིར་
རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་བ ྩོད་ད ྩོན་ལས་འགུལ་ཁང་
གྱི ་འགན་འཛྩོན་གཞྩོན་པ་བུ་ཆྱུང་ཚེ་རྱིང་ལགས་ཀང་
ཕབེས་ཡྩོད་འདགུ   ༸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། 
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༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་རྒྱལ་ཁབ་འད་མྱིན་གྱི་ཞྱི་བད་ེ
གྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་མཁན་གཞྩོན་སྐསེ་འགྩོ་ཁྱིད་ཁག་གཅྱིག་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཨ་རྱིའྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཝ་ཤྱིང་ཊྩོན་ད་ུརྟནེ་གཞྱི་
བྱས་པའྱི་ཞྱི་བདའེྱི་བསྱི་གནས་ཁང་ USIP གྱིས་གྩོ་
སྒྱིག་འྩོག་འཁུག་རྩོད་འྩོག་ཚྱུད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༤ 
ནང་ཞྱི ་བད་ེགྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་རྒྱྱུ འྱི་ལས་དྩོན་ཐྩོག་སྣ་ེ
འཁྱིད་མཁན་གཞྩོན་སྐསེ་ཕ ྩོ་མྩོ་གྲངས་ ༢༨ ལ་བྩོད་
མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཞྱི ་བད་ེབསུྐན་ཐབས་སྐ ྩོར་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ

ད་ེཡང་ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༩ ཙམ་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ྩོ་
བང་ད་ུཞྱི་བད་ེབསུྐན་ཐབས་ཀྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ཐངེས་གསུམ་
པའྱི་སྐབས་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་
གྱིས་ཐྩོག་མར་ཚྩོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྱི་
མཛད། ད་ེརསེ་ཚྩོགས་བཅར་བ་ཚྩོས་རེ་རེ་བཞྱིན་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ངྩོ་སྤྩོད་
ཞུས་བསནུ་ཐྩོག་མར་མགྩོན་པ ྩོ་གང་ཉྱིད་ཀྱིས་བཀའ་
སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན། ཐྩོག་མར་གྩོ་སྒྱིག་ཚྩོགས་ཆྱུང་གྱིས་ད་
བར་ཞྱི་བདའེྱི་ལནྷ་ཚྩོགས་ཐངེས་གསུམ་གྩོ་སྒྱིག་གནང་

བ་དརེ་ངྩོས་ཀྱིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་
བརྩོད་ན། དསུ་ཚྩོད་ནྱི་རྟག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་རང་བཞྱིན་
རེད། དསུ་ཚྩོད་ནྱི་རྟག་པའྱི་ངྩོ་བ ྩོར་གནས་ཐབས་མེད། 
དསུ་འདས་པ་ད་ེཡྩོལ་ཟྱིན་སབས་དརེ་འགྱུར་བ་གཏྩོང་
རྒྱྱུ ་གང་ཡང་མེད། དརེ་བརྟནེ་རེ་བ་རྒྱག་ས་གཅྱིག་ཁྩོ་

ན་ཡྩོད་པ་ནྱི་མ་འྩོངས་པའྱི་དསུ་ད་ེཡྱིན། དརེ་བརྟནེ་
ད་ལྟའྱི་གཞྩོན་སྐསེ་ཚྩོར་མ་འྩོངས་པར་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་
གནས་སངས་ཇྱི་འད་ཞྱིག་བཟྩོ་རྒྱྱུའྱི་ཐད་གྩོ་སབྐས་ཡྩོད་
པ་ལ་ྟབུ་ཞྱིག་རེད།

ང་ཚྩོས་དསུ་རབས་ ༢༠ ལ་ཕྱིར་བལསྟ་བསླ ྩོགས་པ་
ཡྱི ན་ན་འཛམ་གླྱིང་དམག་ཆེན་དང་པྩོ་དང་གཉྱིས་པ། 
ཝྱི་ཏྱི་ནམ་དམག་འཁུག ཨུ་ར་ུསུ་དང་རྒྱ་ནག་དབར་
དམག་འཁུག་བྱྱུང་བ་སྩོགས་ལ་བརྟནེ། ལྩོ་རྒྱྱུས་སྨྲ་བ་
ཁག་གཅྱིག་གྱིས་བརྩོད་པ་ལརྟ་ན་དམག་འཁུག་ད་ེདག་
ཁྩོད་མྱི ་གྲངས་ས་ཡ་ཉྱིས་བརྒྱའྱི་ཚེ་སྩོག་ཤྩོར་བ་དང་། 
དམག་འཁུག་སྐབས་གཏྩོར་བཤྱི ག་ཚབས་ཆེ་ཡྩོང་
བཞྱིན་པ་ནྱི་ཆྩོས་ཉྱིད་རེད།

ངྩོས་ཀྱིས་ད་ེས་ྔཧྱི་རྩོ་ཤྱི ་མ་དང་ན་ག་ས་ཀྱིའྱི་འགྲམེས་
ས ྩོན་ཁང་མཐྩོང་མྩོང་ཡྩོད།  སྐྱི་གཡའ་དགྩོས་པའྱི་
གནས་སངས་ཤྱིག་འདགུ ད་ལ་ྟདསུ་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་
གཅྱིག་སབྐས་འདྱིར་ཡང་དཀའ་ངལ་རྣམས་དག་པ ྩོའྱི་
ས ྩོབས་ཤུགས་ཐྩོག་ནས་སེལ་ཐུབ་རྒྱྱུ ་རེད་བསམས་པའྱི་
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ཡྱིད་ཆེས་བྱདེ་བཞྱིན་འདགུ བསམ་ཚྱུལ་ད་ེམཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་ན ྩོར་འཁུལ་རེད། ད་ལ་ྟདསུ་རབས་ ༢༡ 
འགྩོ་ས ྩོད་རེད། འཛམ་གླྱིང་གྱི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སངས་
ད་ེས་ྔལས་རྦད་ད་ེའགྱུར་ཟྱིན་པ་རེད། རྒྱལ་སྤྱིའྱི་དཔལ་
འབྱྩོར་གྱི་གནས་སངས་དང་གྩོ་ལའྱི་ཁྩོར་ཡུག་གནས་
སངས་ལ་མཚྩོན་ན་རྒྱལ་མཚམས་མེད། དརེ་བརྟནེ་
འཛམ་གླྱིང་མྱི ་འབྩོར་དངུ་ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཡྩོད་པ་རྣམས་
ལ་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་གཅྱིག་མཚྱུངས་སུ་འཕད་བཞྱིན་
ཡྩོད། 

ཕྩོགས་མཚྱུངས་འཕུལ་ཆས་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པར་བརྟནེ་
ད་ཆ་འཛམ་གླྱིང་ས་གནས་གང་ད་ུགནས་ཚྱུལ་གང་
བྱྱུང་བ་རྣམས་ལམ་སེང་ཕྩོགས་བཞྱི་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་
བཞྱིན་ཡྩོད། དརེ་བརྟནེ་གཞྱི་རའྱི་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་
ཡྩོངས་རྩོགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་སྐེ་ཐུབ་པའྱི་
གནས་སངས་ཤྱིག་ཡྩོད། སྤྱིར་ང་ཚྩོའྱི་རྒྱྱུད་ལ་འགྲྩོ་བ་
མྱི ་རྱིགས་ཡྩོངས་རྩོགས་གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་བསམས་པའྱི་
འད་ུཤེས་སྐ་ེརྒྱྱུའྱི་མ་ར་ཞྱིག་རང་ཆས་སུ་ཡྩོད།  འབྱྱུང་
འགྱུར་འཛམ་གླྱིང་ཞྱི་བད་ེབརྟན་ལྷྱིང་ལནྡ་པ་ཞྱིག་དགྩོས་
ཚེ་ཐྩོག་མར་རྙ ྩོག་ད་བཟྩོ་མཁན་སུ་ཡྱིན་རད་གཅྩོད་བྱདེ་
དགྩོས། རྙ ྩོག་ད་ད་ེདག་སུས་བཟྩོས་པ་རེད།

དམག་འཁུག་ད་ེདག་དདུ་འགྲྩོས་བཟྩོས་པ་མ་རེད། 
མྱིས་བཟྩོས་པ་རེད། འྩོན་ཀང་ཚན་རྱིག་པ་ཁག་གཅྱིག་
གྱིས་མྱིའྱི་ལནྷ་སྐསེ་རང་བཞྱིན་བྱམས་བར་ེལནྡ་པ་ཞྱིག་

ཡྱིན་པ་བརྟག་དཔད་ཀྱི་ལམ་ནས་ར་འཕྩོད་བྱྱུང་ཡྩོད། 
ང་ཚྩོ་ཚང་མ་ཐྩོག་མར་མའྱི་མངལ་ནས་སྐསེ་ཙམ་ཉྱིད་
ནས་མའྱི་བྱམས་བརེ་ལ་བརྟནེ་དགྩོས་པ་ཆགས་ཡྩོད། 
དརེ་བརྟནེ་ང་ཚྩོ ་ཚང་མའྱི་རྒྱྱུ ད་ལ་བྱམས་བརེའྱི་ས་
བ ྩོན་ད་ེསྐསེ་ཙམ་ཉྱིད་ནས་རང་ཆས་སུ་ཡྩོད།  རང་
གྱི་གཉནེ་ཉ་ེའཁྩོར་ཙམ་ལ་བར་ེབ་ད་ེའདྩོད་ཆགས་དང་
འབལེ་ནས་ཡྩོད་སབས་བྱམས་བརེ་ཡང་དག་པ་ཞྱིག་
མྱིན།  རང་དང་འད་བར་མྱི ་གཞན་ཚྩོས་ཀང་བད་ེ
བ་འདྩོད་ཅྱིང་སྡུག་བསལྔ་མྱི ་འདྩོད་པ་གཅྱིག་མཚྱུངས་
ཡྱིན་པའྱི་བསམ་བླ ྩོ་འཁྩོར་ཐུབ་ཚེ་བྱམས་བར་ེཡང་དག་
པ་ཆགས་ཡྩོད། དའེྱི་ཐྩོག་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་གྲྩོགས་དང་
བཅས་རང་གཅེས་འཛྱི ན་གྱི་སྐྩོན་དང་ཉསེ་དམྱིགས། 
གཞན་གཅེས་འཛྱི ན་གྱི ་ཡྩོན་ཏན་སྩོགས་ལ་བསམ་
བླ ྩོ ་ ག ཏྩོ ང ་
དགྩོས།

འགྲྩོ་བ་མྱི ་ནྱི་
སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་
བརྟ ེན ་ པའྱི ་
སྩོག་ཆགས་
ཤྱི ག ་ ཡྱི ན ་
སབས ་རང ་
ཉྱིད ་གཅྱི ག ་
པུའྱི ་ཁེ ་ཕན་

བསུྒབ་རྒྱྱུ ་ད་ེགཞྱི ་རའྱི་མྱིའྱི་ལྷན་སྐསེ་རང་བཞྱིན་དང་
འགལ་བ་ཞྱིག་རེད།  དདུ་འགྲྩོ་ཚྱུན་ཆད་ལའང་རང་
གྱི་རྩོགས་དརེ་རྨས་སྐྩོན་ཕ ྩོག་པ་སྩོགས་བྱྱུང་ཚེ་ལྕ་ེལགྡ་
རྒྱག་པ་སྩོགས་བྱདེ་བཞྱིན་ཡྩོད། མྱི ་ཡང་སྤྱི་ཚྩོགས་ལ་
བརྟནེ་ནས་འཚྩོ་དགྩོས་སབས་མྱི ་སྒརེ་གཅྱིག་ལ་མཚྩོན་
ན་མྱི ་ད་ེས ྩོབས་འབྱྩོར་དང་། འཇྩོན་པ ྩོ་རྒྩོད་པ ྩོ་ཇྱི་ཙམ་
ཡྩོད་ཀང་འཚྩོ་ཐུབ་ཐབས་མེད། ད་ལའྟྱི་འཛམ་གླྱིང་
དངྩོས་ཡྩོད་གནས་སངས་ནྱི་འགྲྩོ་བ་མྱི ་རྱིགས་ཐེར་
འབུམ་བདནུ་ཡྩོད་པ་ཚང་མ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་གཅྱིག་ནང་
སྡ ྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད་པར་ངྩོས་ཀྱིས་ཡྱི ད་ཆེས་བྱདེ་བཞྱིན་
ཡྩོད། གྩོ་ལའྱི་ཁྩོར་ཡུག་གྱིས་མཚྩོན་གནས་སངས་
མང་པྩོ་ཞྱིག་ཐྩོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་སྐབས་འགྲྩོ་
བ་མྱི ་རྱིགས་ཡྩོངས་ལ་གཅྱིག་གྱུར་འཕད་བཞྱིན་ཡྩོད། 
འབྱྱུང་འགྱུར་ལྩོ་རབས་འགའ་ཤས་རསེ་འཛམ་གླྱིང་ས་
ཆ་མང་པྩོ་ཞྱིག་བྱ་ེསར་འགྱུར་ཉནེ་ཡྩོད། ཅསེ་སྩོགས་
ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བསནུ་དྱི་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་ལན་
སྩལ།

རྒྱལ་ཁབ་བཅྱུ་བཞྱི་ནྱི་འབར་མ། ཨཧ་ག་ྷནྱི་སྱི ་ཐན། ཏུ་
ནྱི་ཤྱི ་ཡ། དབུས་ཨ་ཕྱི་རྱི ་ཁ། སྩོ་མ་ལྱི ་ཡ། ལྷ ྩོ་ཕྩོགས་
སུ་དན། ཀྩོ་ལམ་བྷྱི་ཡ། ན་ཡྱི ་ཇ་ེརྱི་ཡ། ལྱི ་བྷྱི་ཡ། སྱི་
རྱི ་ཡ། ཨ་རྱི། ཨྱི ་རག ཝ་ེནནེ་ཛུ་ལ། བྱང་ཕྩོགས་ཨྱི ་
རག་བཅས་ཡྱིན་འདགུ 



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

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་གནས་མཆྩོག་རྡ ྩོ་ར་ེགདན་དང་
ཉྱི་ཧ ྩོང་སྩོགས་སུ་མཛད་འཕྱིན་རྒྱ་ཆེ་བསྐང་གཏན་འཁལེ་བ།

༄༅།།བྩོད་མྱི འྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི ་ན ྩོར་
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཕྱི་ལྩོ ་ 
༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ས་ྔད ྩོ་ཉྱི་ཧ ྩོང་ Japan དང་
ཤར་ཨེ་ཤྱི ་ཡའྱི་སྐུ་ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ཁང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་
གསྩོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ་ཡྩོ་ཁྩོ་ཧ་མ་རྒྱལ་ཡྩོངས་ཚྩོགས་
ཁང་ (National Convention Hall of Yoko-

hama) ད་ུཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོ་དང་། ར་ེཙྩོང་ཁ་པ་ཆེན་
པ ྩོས་མཛད་པའྱི་རྟནེ་འབལེ་བས ྩོད་པ། སླ ྩོབ་དཔྩོན་ཀ་མ་
ལ་ཤཱྱི ་ལས་མཛད་པའྱི་སྒ ྩོམ་རྱིམ་བར་པ་བཅས་ཀྱི་ཆྩོས་
འབལེ་སྩལ་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་མ་ཟད།

ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ས་ྔད ྩོ་དད་ལནྡ་ཆྩོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་སྤན་
རས་གཟྱིགས་འཇྱིག་རྟནེ་དབང་ཕྱུག་གྱི ་བཀའ་དབང་
བཀའ་དྱིན་ཆེ་རྒྱྱུ ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉྱིན་ཚན་རྱིག་
མཁས་པ་གསུམ་གྱིས་ནང་པའྱི་ཚན་རྱིག་དང་དངེ་
རབས་ཚན་རྱིག་དབར་བགྲྩོ་གླངེ་མཛད་རྒྱྱུ ་དང་། ཕྱི་
ཚེས་ ༡༧ ཉྱིན་ཤེས་རབ་སྐདེ་ཚལ་གླྱིང་གྱིས་གྩོ་སྒྱིག་
འྩོག་ཧ་ེབྷྱི་ཡ་ཚྩོགས་ཁང་ Hibiya Open Air Con-

cert Hall ནང་ད་ུ “ང་ཚྩོ་ཚང་མ་ཁྱྱིམ་ཚང་གཅྱིག་
ཡྱིན་” ཞསེ་པའྱི་བརྩོད་གཞྱིའྱི་ཐྩོག་གཞྩོན་སྐསེ་ཚྩོར་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་རྒྱྱུ ་དང་། 

ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉྱིན་ཤེས་རབ་སྐདེ་ཚལ་གླྱིང་དབུ་འབྱདེ་
མཛད་སྒ ྩོར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐང་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ  ད་ེརསེ་
ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣ ནས་ ༥ བར་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྩོགས་
ཨུ་ཏར་པར་ད་ེཤྱི ་མངའ་སྡའེྱི་ Uttar Pradesh ནང་
རྟནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་སན་ཀྱི་ས་ར་ུ (Sankisa) ནང་
པའྱི་གཞྩོན་ནའུྱི་ཚྩོགས་པས་ (Youth Buddhist 

Society ) ཇྱི་ལརྟ་གསྩོལ་བ་བཏབ་པ་ལརྟ་རྒྱལ་སས་
ཞྱི་བ་ལསྷ་མཛད་པའྱི་སྤྩོད་འཇུག་ཆེན་མྩོའྱི་གསུང་ཆྩོས་
བཀའ་དྱིན་སྩལ་རྒྱྱུ ་དང་། 

ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༨ ནས་ ༣༡ བར་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་གནས་མཆྩོག་རྡ ྩོ་

ར་ེགདན་ད་ུཆྩོས་འབལེ་
བཀའ་དྱིན་སྩལ་རྒྱྱུ ་ཡྱི ན་
འདགུ  ད་ེཡང་ཕྱི་ཚེས་ 
༢༨།༢༩།༣༠ བཅས་ཀྱི་
སྔ་ད ྩོ་རྒྱལ་སས་ཐྩོགས་
མེད་བཟང་པྩོས་མཛད་
པའྱི་ལག་ལེན་སྩོ་བདནུ་
མ་དང་།  ད་ེབཞྱིན་ཕྱི་
ལྩོ་ ༢༠༡༥ ལྩོར་གདན་
ས་བཀ་ཤྱི ས་ལྷུ ན ་པ ྩོར་
སྩལ་བའྱི ་ཚད་མ་རྣམ་
འགྲེལ ་གྱི ་བཀའ ་ཁྱིད ་ 
(མཁན་ཆེན་ཀུན་དགའ་
དབང་ཕྱུག་གྱིས་མཆན་
འགྲེལ་བཏབ་པའྱི་རྣམ་
ར།) འཕྩོ་སྐྩོང་མཛད་
རེས ་ཉ ེ་བརྒྱྱུ ད ་འཇམ་
དབྱངས་ཆྩོས ་སྐ ྩོར ་གྱི ་
བཀའ་ཆྩོས ་སྩལ་རྒྱྱུ འྱི ་
ཞལ་བཞེས་ཐྩོབ་རུང་། 
 ཆྩོས་སྐ ྩོར་འདྱི་ལ་དམྱིགས་བར་ེམའྱི་བསྙནེ་པའྱི་དམ་
བཅའ་དགྩོས་པས་དམ་བཅའ་མྱི ་ནསུ་པ་དང་། ཐུན་
མྩོང་ལམ་སྦྱངས་ལ་གྩོམས་འདྱིས་མེད་རྱིགས་རྣམས་
ཆྩོས་གྲལ་ད་ུམྱི ་ཕབེས་པ་ད་ེད ྩོན་རང་ད ྩོན་རང་གཅེས་
ཀྱིས་དགྩོངས་འཇགས་ཡྩོད་པ་ཞུ། 

ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད ྩོ་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་
མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསར་འབུལ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན་འདགུ་པ་བཅས།

www.mwa.tibet.net
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