


སྤྱི་ཁྱབ་རྩོམ་སྒྱིག་པ།    ངག་དབང་ཐྩོགས་མེད།

རྩོམ་སྒྱིག་ལས་རྩོགས། ཡེ་ཤེས་ཀུན་གྲགས།

གསར་འགྩོད་པ། སལྐ་བཟང་རྒྱ་མཚྩོ།

གསར་འགྩོད་པ། སལྐ་བཟང་བད་ེསྐྱིད།

འགྲམེས་སྤལེ་བ། ནྩོར་བུ་དབང་འདསུ།

བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་སྣར་ཐང་

པར་ཁང་ད་ུཔར་སུྐན་གྱིས་འགྲམེས་སྤལེ་ཞུས།
Published by: Secretary, DIIR, 

Typeset and Printed at: 
Narthang Press, CTA, 

Dharamsala
email:shejaeditor@tibet.net

Tel:+91-1892-222457/222510 
Circulation email: 

circulation@tibet.net
Website  :- www.bod.asia

དཀར་ཆག

བོད་དང་བོད་མི།

<<ཤེས་བྱ་>> དསུ་དབེ་འདྱི་ནྱི་བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཕྱི ་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་རེའྱི་གསར་
འགྱུར་འགྲམེས་སྤལེ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་གཞུང་
འབལེ་དསུ་དབེ་ཅྱིག་ཡྱིན། དསུ་དབེ་འདྱིའྱི་ནང་
བཀའ་ཤག་གྱིས་ལམ་ས ྩོན་གནང་བ་ལརྟ། ༸གྩོང་ས་
༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱི་མཛད་འཆར་ཁག་
རྒྱས་གླངེ་དང༌། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱིྱི་སྱིད་བྱྱུས་
རྣམས་རྒྱས་བཤད། བྩོད་ནང་གྱི་གནས་སངས། རྒྱལ་
སྤྱི་དང་རྒྱ་ནག་གྱི ་འགྱུར་བ་གལ་ཆེ་ཁག་ཞྱིབ་རྒྱས་
འགྩོད་སྤལེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ར་འཛྱིན་ཐྩོག་རྩོམ་སྒྱིག་དང་འདྩོན་
སྤལེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད་པས་རྒྱ་ཆེའྱི་ཀླ ྩོག་པ་པ ྩོ་རྣམས་
ནས་ལེགས་སྤལེ་ཉསེ་འགྩོག་གྱི་དགྩོངས་འཆར་དང་
གཞྩོགས་འདགེས་ཡྩོང་བ་ཞུ།།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་འགྲམེས་ས ྩོན་ཁང་བརྒྱྱུད་ཆྩོས་ལུགས་
ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་དང་བྱམས་བརེ་གྩོང་འཕལེ་
གཏྩོང་ཐབས་ཀྱི་བགྲྩོ་གླངེ་ཚྩོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་མཇལ་
ཁ་དང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ..............................................3
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་སླ ྩོབ་ཕུག་ཁག་གཅྱིག་ལ་
བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ། ...............................................................4
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་དབུ་བཞུགས་ཐྩོག་རྒྱ་རྱིགས་ཚན་རྱིག་པ་
དང་ལྷན་ཚད་རལུ་དངྩོས་ཁམས་དང་འབལེ་བའྱི་བགྲྩོ་གླངེ་
ཚྩོགས་པ། ..............................................................................7
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ཉྱི་ཧ ྩོང་ད་ུ
ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པ། .......................................................9
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཆྩོས་
ལུགས་མཐུན་སྒྱིལ་སྐ ྩོར་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ། .......................10
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ཉྱི་ཧ ྩོང་གྱི་གྲྩོང་ཁྱརེ་ཡྩོ་ཀྩོ་ཧ་མར་༸ཞབས་
སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་གནང་མཛད་པ། ................................11
ངྩོས་ཀྱི་གདྩོང་པར་ལྟ ྩོས་དང་།ཡང་སྱིད་འཚྩོལ་རྒྱྱུར་ད་ལ་ྟཛ་
དག་འདགུ་གམ། ...................................................................12
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་ད་ུཤེས་རབ་སྙྱིང་པ ྩོའྱི་བཀའ་
ཆྩོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ། ...............................................13
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་སྤན་རས་གཟྱིགས་ཕག་ས ྩོང་སྤན་ས ྩོང་
གྱི་བཀའ་དབང་བཀའ་དྱིན་སྩལ་བ། ....................................14
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་
ཚན་རྱིག་པ་དང་ལནྷ་བགྲྩོ་གླངེ་མཛད་པ། ...........................15
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་
གྱི་རྒྱལ་ས་ཊྩོ་ཀ་ེཡྩོ་ནང་རནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཧྱི་བྷྱི་ཡ་ཟླྩོས་གར་
ཚྩོགས་ཁང་ད་ུགཞྩོན་སྐསེ་གཙྩོ་བ ྩོར་གྱུར་བའྱི་དད་ལནྡ་མང་
ཚྩོགས་རྣམས་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་བསྩལ་བ། ...............................16
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་ལ་རེ་ཏ་ཀུ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཁང་གྱིས་རྩོམ་རྱིག་
མཁས་དབང་གྱི་ཆེ་བས ྩོད་ཕག་འཁྱརེ་ཕུལ་བ། ...................17
༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱིས་ཉྱི་ཧ ྩོང་རྒྱལ་ཡྩོངས་གྲྩོས་ཚྩོགས་བ ྩོད་
ད ྩོན་རྒྱབ་སྐྩོར་ཚྩོགས་པའྱི་ཚྩོགས་མྱི ་ཚྩོ་དང་ཐུག་འཕད་གནང་
བ། ..........................................................................................19

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི ་མཛད་འཆར་ཁག་གྱི ་སྐུ་པར་
དགའ་ལནྡ་ཕ ྩོ་བང་ཡྱིག་ཚང་དང་ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་པར་པ། ད་ེབཞྱིན་ས་རཱ་མཐྩོ་སླ ྩོབ་ཀྱི་ལ་ྟགུྲབ་དག་ེ
རྒན་གྩོང་དཀར་ངག་རྣམ་ལགས་ནས་ཞུ་དག་མཐུན་
འགྱུར་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ།

སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་དབུ་ཞུགས་
ཐྩོག་ཉྱི་ཧ ྩོང་ད་ུའདས་མཆྩོད་སྨ ྩོན་ལམ་ཚྩོགས་པ། ...............20
ཆྩོས་རྱིག་བཀའ་བླ ྩོན་མཆྩོག་གྱིས་ཐུགས་གསྩོའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་
གནང་བ།...............................................................................21
བྩོད་ཀྱི་ཆྩོས་བརྒྱྱུད་ཁག་དང་གཡུང་དུང་བ ྩོན་བཅས་ཀྱི་ཆྩོས་
ཚྩོགས་ཐངེས་ ༡༣ པ་ད་ེབཞྱིན་རེ་ཞྱིག་དསུ་ཚེས་ངསེ་མེད་
བར་ཕྱིར་འགངས། ..............................................................22
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་བཞུགས་སརྒ་
ད་ུ༸ཞབས་སྩོར་བད་ེབར་འཁྩོད་པ།....................................22
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཁལ་
མུཀ་སྱིད་འཛྱིན་མཆྩོག་བརྒྱྱུད་ཁལ་མུཀ་སེར་སྐ་མང་ཚྩོགས་
ལ་ལྩོ་གསར་འཚམས་འདྱི་མཛད་པ། ..................................23
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཨ་རྱིའྱི་
སྱིད་འཛྱིན་ཟུར་པ་མཆྩོག་ལ་ཐུགས་གསྩོ་མཛད་པ། ...........24
སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་ལ་ྷབབས་ཀྱི་
གནས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐངས་པ། ......................................24
དསུ་རབས་ ༢༠ ཐམ་པའྱི་བག་ཆགས་རྙྱིང་པ་ད་ེད ྩོར་ 
དགྩོས། ..................................................................................25
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ཆྩོས་འབལེ་ཉྱིན་
གཉྱིས་པའྱི་སབྐས་ནང་ཆྩོས་ཀྱི་སྤྱི་བཤད་མཛད་པ། ............27
༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འཛམ་གླྱིང་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚྩོགས་ཀྱི་གྩོ་ལའྱི་ཁྩོར་ཡུག་ཚྩོགས་ཆེན་
ཐངེས་ ༢༤ ཐྩོག་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། ........................28
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ཆྩོས་ལེགས་པར་གྲྩོལ་བ། .....................................................29
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་འགྲམེས་ས ྩོན་ཁང་བརྒྱྱུད་ 
ཆྩོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་དང་བྱམས་བར་ེགྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་ཐབས་ཀྱི་

བགྲྩོ་གླངེ་ཚྩོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་འདགུ
༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ ཉྱིན་
ཨ་རྱིའྱི་འགྲམེས་ས ྩོན་ཁང་ཁག་གྱི་འགན་འཛྱིན་དང་། 
འགྲམེས་ས ྩོན་དང་འབལེ་བའྱི་ཆེད་མཁས་མྱི ་སྣ་ ༢༧   
ད་ེབཞྱིན་འཇར་མན་ནྱི་ནས་མྱི ་གྲངས་གཉྱིས།  ཨ་
རྱིའྱི་སྐུ ་ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་དངྩོས་གུྲབ་ཚེ་རྱིང་ལགས།  
ཕྱི་དྱིལ་འགྲམེས་ས ྩོན་ཚན་པའྱི་འགན་འཛྱིན་བཀྲ་ཤྱིས་
ཕུན་ཚྩོགས་ལགས་དང་འབལེ་ཡྩོད་ལས་བྱདེ་གྲངས་ 
༦ བཅས་ཁྱྩོན་མྱི ་གྲངས་ ༣༥ ལ་བཞུགས་སརྒ་༸རྒྱལ་
བའྱི་ཕ ྩོ་བང་ད་ུམཇལ་བཅར་ཞུ་སྐབས་བ ྩོད་མྱིའྱི་བླ་ན་
མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་
ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།

འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་ ༥༩ རྱིང་ས་གནས་འདྱི་ངྩོས་ཀྱི་སྡ ྩོད་
ཁང་ཆགས་ཡྩོད། ཁྱདེ་ཚྩོ་འདྱིར་ཕབེས་པར་འཚམས་
འདྱི་ཡྩོད། མྱི ་ཡུལ་ལ་གར་ནས་ཉམས་མྩོང་མང་པྩོ་
བསགས་བྱྱུང་། བྩོད་ད་ུདསུ་རབས་བརྒྱད་པའྱི་སབྐས་
ཆྩོས་རྒྱལ་ཁྱི་སྩོང་ལྡ་ེབཙན་སབྐས་རྒྱ་གར་ནས་མཁན་
ཆེན་ཞྱི་བ་འཚྩོ་སྩོགས་གདན་དངས་ནས་ལྩོ་ངྩོ་ས ྩོང་ཕག་
རྱིང་གྱི་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརྒྱྱུད་
པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དྱི་མ་མེད་པ་བ ྩོད་ད་ུདར་
སྤལེ་མཛད་ཡྩོད། ད་ེལ་ྟབུའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ད་ེ
ནྱི་ས ྩོན་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བཀའ་ལའང་རྒྱལ་བས་གསུངས་
པའྱི་ཕྱིར་ཞེས་དད་པ་ཙམ་གྱི་རསེ་སུ་མ་འབངས་པར་
རྱིགས་པའྱི་ལམ་ནས་བརག་དཔྱད་བྱས་ནས་ཡྱིད་ཆེས་
བྱདེ་དགྩོས་པའྱི་ལམ་སྩོལ་བཟང་པྩོ་ཞྱིག་རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་
ཐུབ་པ་བྱྱུང་ཡྩོད།

སངས་རྒྱས་རང་གྱི་བཀའ་ལའང་སྒ་ཇྱི་བཞྱིན་པར་ཁས་
བླང་ད་ུརུང་བ་དང་ད ྩོན་དང་མྱི ་རུང་བ་ངེས་ད ྩོན་གྱི་
མདྩོ་བཅས་ཡྩོད།  ལྩོ་ངྩོ་བཅྱུ་ཕག་མང་པྩོའྱི་རྱིང་ངྩོས་
ལ་མཚྩོན་ན་ནཱ་ལེནྡྲའྱི་རྱིག་གཞུང་དསེ་ཕན་ཐྩོགས་ཧ་

ཅང་བྱྱུང་། ལགྷ་པར་ངྩོས་ཀྱིས་འདས་པའྱི་ལྩོ་ངྩོ་སུམ་
ཅྱུ་ལགྷ་རྱིང་ཚན་རྱིག་པ་མང་པྩོ་ཞྱིག་དང་ལནྷ་བགྲྩོ་གླངེ་
བྱདེ་སབྐས་ཕྩོགས་གཉྱིས་ཀར་ཕན་ཐྩོགས་རྒྱ་ཆེ་བྱྱུང་། 
འཇྱིག་རནེ་ཆགས་ཚྱུལ་ཐྩོག་ཚན་རྱིག་པས་གས་འཐྩོར་
ཆེན་པ ྩོ་ནས་མར་འགྲལེ་བཤད་རྒྱག་བཞྱིན་ཡྩོད། 

ཕྩོགས་མཚྱུངས་ཚན་རྱིག་ནང་བཤད་པའྱི་དབང་རའྱི་
སྐ ྩོར་ད་ེདག་ཧ་ཅང་ཟབ་པ ྩོ་དང་ཕན་ཐྩོགས་ཆེན་པ ྩོ་
འདགུ ཚད་རལུ་དངྩོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་

ཐྩོག་ལ་མཚྩོན་ན་དངེ་དསུ་ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོ ་ལས་ང་
ཚྩོས་ལེགས་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡྩོད།(ཞལ་ཤྩོབ་མཛད།) ད་ེས་ྔ
རྒྱ་གར་གྱི་དངྩོས་ཁམས་ཚན་རྱིག་པ་རཱ་ཇ་ར་མནནཱ་ 
Raja Ramanna དམ་པ་མཆྩོག་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་
ཚད་རལུ་དངྩོས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ Quan-

tum Physics དར་ནས་ལྩོ་ངྩོ་ ༢༦༠༠ སྩོང་ཟྱིན་
སྐ ྩོར་བརྩོད་མྩོང་ཡྩོད། 

 ད་ེནས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ལ་མཚྩོན་
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སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་ 
རྒྱ་གར་གྱི་སླ ྩོབ་ཕུག་ཁག་གཅྱིག་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལྩོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ ཉྱིན་
གྱི་ས་ྔད ྩོ་བ ྩོད་མྱིའྱི་བ་ླན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ན ྩོར་༸གྩོང་
ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པ ྩོ་མཆྩོག་གྱིས་བཞུགས་སྒར་
༸རྒྱལ་བའྱི་ཕ ྩོ་བང་ད་ུཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེྱི་ཧ་མྱིར་
པུར་ Hamirpur རྩོང་ད་ུརནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་རྒྱ་གར་
སྒརེ་གྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭ་ཆེ་བའྱི་ HIM Academy Public 

School ནང་ཤེས་ཡྩོན་བར་ེལེན་ལནྷ་ཚྩོགས་ Round 

Square conference སུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྩོངས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་བཅས་ནས་
སླ ྩོབ་གྲྲྭ་གྲངས་ ༡༤  དག་ེལས་སླ ྩོབ་ཕུག་གྲངས་ ༡༤༠ 
ཙམ་ལ་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་དྩོན།

ངྩོས་རང་རྒྱ་གར་གྱི་གནའ་བ ྩོའྱི་སྩོལ་རྒྱྱུན་ལེགས་བཤད་
ད་ེདག་བར་ལན་སྤྩོད་མཁན་གྱི་ཕ ྩོ་ཉ་ཞྱིག་ཡྱི ན་ཞེས་
བརྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད། ལུས་པ ྩོ་འདྱི་བ ྩོད་རྱིགས་རེད། རྒྱ་
གར་བ་མ་རེད།(ཞལ་ཤྩོབ་མཛད།)  འྩོན་ཀང་ངྩོས་
ཀྱིས་ཆྱུང་བྱྱིས་པའྱི་སྐབས་ནས་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་
བརྒྱྱུད་པའྱི་ལ་ྟགུྲབ་དང་། ཚད་མ་རྱིག་པ། ད་ེབཞྱིན་
སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་སྩོགས་ལ་སླ ྩོབ་སྦྩོང་
བྱས། ལེགས་བཤད་ད་ེདག་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བྱྱུང་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན།  ནཱ་ལེནྡྲའྱི་མཁས་པའྱི་དབང་པ ྩོ་རྣམས་ཀྱིས་
ལེགས་བཤད་ད་ེདག་སྩོལ་བཏྩོད་པ་ཞྱིག་རེད།  མཁས་
པ་ད་ེདག་གྱིས་བརམས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ད་ེདག་ང་
ཚྩོས་སླ ྩོབ་དབེ་ཀྱི་ཚྱུལ་ད་ུསླ ྩོབ་སྦྩོང་བྱེད་བཞྱིན་ཡྩོད། 
དརེ་བརནེ་བསམ་བླ ྩོའྱི་ཐྩོག་ནས་ཁྱདེ་ཚྩོ་ལས་ཀང་ངྩོས་
རང་རྒྱ་གར་བ་གཤའ་མ་ཞྱིག་ཆགས་ཡྩོད།(སླར་ཡང་
ཞལ་ཤྩོབ་མཛད།) རྒྱ་གར་ནང་ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་འཛུགས་
སུྐན་ལ་གཙྩོ་བ ྩོར་དམྱིགས་ནས་ཤེས་ཡྩོན་སླ ྩོབ་གསྩོ་སྤྩོད་
རྒྱྱུ འྱི་ལམ་སྩོལ་ད་ེཨྱི ན་ཇྱིས་ཐྩོག་མར་གསར་གཏྩོད་
བྱས་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ེའད་མ་རེད་དམ། (ཞལ་ཤྩོབ་ཀྱི་
ཚྱུལ་ད་ུབཀའ་རད་མཛད།) རྒྱ་གར་གྱི་ལེགས་བཤད་ད་ེ
དག་ཆེས་གནའ་རབས་ཡྱིན་པ་ཙམ་ད་ུམ་ཟད།  དངེ་

དསུ་རྙ ྩོག་འཛྱི ང་ཆེ་བའྱི་སྤྱི་ཚྩོགས་ནང་དའུང་ལེགས་
བཤད་ད་ེདག་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡྩོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདགུ 

ང་ཚྩོ ་ཚང་མ་བད་ེབ་འདྩོད་ཅྱིང་སྡུག་བསྔལ་མྱི ་འདྩོད་
མཁན་གཅྱིག་མཚྱུངས་ཡྱིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ ྩོ་རེད། 
རྙ ྩོག་ད་འདྩོད་མཁན་སུ་གཅྱིག་ཀང་མེད། འྩོན་ཀང་
དབུལ་ཕྱུག་བར་ཁྱད་སྩོགས་ལ་བརནེ་ནས་མྱི ་གསྩོད་
ཁག་སྦྩོར་གྱིས་མཚྩོན་རྙ ྩོག་ད་མང་དག་ཅྱིག་ཡྩོང་བཞྱིན་
པ་ད་ེདག་མྱིས་བཟྩོས་པ་ཤ་སག་རེད། 

ཚན་རྱིག་པ་ཚྩོས་བརག་དཔྱད་བྱས་པ་བརྒྱྱུ ད་འགྲྩོ་བ་
མྱིའྱི་ལནྷ་སྐསེ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་བྱམས་བརའེྱི་རང་བཞྱིན་
ཡྱིན་པ་ར་སྤྩོད་བྱས་ཡྩོད།  འཛམ་གླྱིང་མྱི ་འབྩོར་དངུ་
ཕྱུར་བདནུ་ཅྱུ་ཡྩོད་པ་རྣམས་ལུས་སེམས་དང་། སེམས་
ཚྩོར་གང་གྱི་ཆ་ནས་མྱི ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་གྱུར་རེད། ང་ཚྩོ་
ཚང་མ་མའྱི་མངལ་ནས་སྐསེ་ཤྱིང་མས་ན་ུཞྩོ་སྣནུ་པ་
སྩོགས་བྱམས་བརའེྱི་འྩོག་ནས་འཚར་ལྩོངས་བྱས་པ་ཤ་
སག་རེད། འྩོན་ཀང་འཚར་ལྩོངས་བྱྱུང་རསེ་ང་ཚྩོས་
རྱིམ་བཞྱིན་གཞྱི ་རའྱི་བྱམས་བརེའྱི་རྱིན་ཐང་ད་ེདག་
དན་པའྱི་ཡུལ་ནས་བརདེ་པ་ལ་ྟབུར་མྱི ་ཚེའྱི་དགྩོས་ད ྩོན་
གཙྩོ་བ ྩོ་དངུལ་གསྩོག་རྒྱྱུ ་དང་། དབང་ཆ་དང་གཏམ་
སྙན་གྲགས་ཐྩོབ་རྒྱྱུ ་ཁྩོ་ན་ད ྩོན་གཉརེ་བྱེད་ནས་འགྲྩོ་
བཞྱིན་ཡྩོད།  ཕྱི་དངྩོས་པ ྩོའྱི་མཐུན་རྐནེ་ཁྩོ་ན་ད ྩོན་ད་ུ
གཉརེ་བཞྱིན་པའྱི་དངེ་དསུ་ཤེས་ཡྩོན་ལམ་ལུགས་དསེ་
ཀང་ང་ཚྩོའྱི་བསམ་བླ ྩོར་ཤུགས་རྐེན་སྤྩོད་བཞྱིན་ཡྩོད་
པ་མ་ཟད་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གྱི་བླ ྩོ་ད་ེཤུགས་ཆེ་རུ་
གཏྩོང་བཞྱིན་ཡྩོད། 

ད་ཆ་ཆྩོས་དའེང་ཕན་ཚྱུན་དབྱེན་སྦྩོར་གྱི་རྒྱྱུ ར་སྩོང་
ནས་ཁ་ཆེ་དང་། ཡེ་ཤུ།   ཁ་ཆེ་རང་གྱི་ནང་དའུང་ཤྱི ་
ཡ་ Shia དང་སུན་ནྱི། Sunni དབར་མྱི ་མཐུན་པའྱི་
གནས་སངས། ད་ེབཞྱིན་ཐབས་སྡགུ་པ་ཞྱིག་ལ་འབར་
མའྱི་ Burma ནང་ལ་མཚྩོན་ན་ནང་པ་དང་ཁ་ཆེའྱི་

ན་རྒྱ་གར་ནང་ལྩོ་ངྩོ་ ༣༠༠༠ ཙམ་ནས་བདག་དང་
ཤེས་པ་སྩོགས་རང་ངྩོས་ནས་བདནེ་པར་གུྲབ་ཡྩོད་མེད་
ཐྩོག་དཔྱད་པ་ཧ་ཅང་ཞྱིབ་ཚགས་པྩོ་བྱས་ཡྩོད་སབས། 
རྒྱ་གར་དང་བསྡུར་བ་ཡྱི ན་ན་དངེ་དསུ་སེམས་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་སྔ ྩོན་འགྲྩོའྱི་སླ ྩོབ་གྲྲྭའྱི་གནས་ཚད་
ལས་མེད། (སརླ་ཡང་ཞལ་ཤྩོབ་མཛད།) རྒྱ་གར་གྱི་
གནའ་རབས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ད་ེ
དག་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཚད་མཐྩོན་པ ྩོར་སྩོན་ཡྩོད། ད་ེ
བཞྱིན་དཔྱད་སྒ ྩོམ་དང་འཇྩོག་སྒ ྩོམ་ད་ེདག་ཧ་ཅང་ཕན་
རླབས་ཆེན་པ ྩོ་འདགུ ཅསེ་སྩོགས་ཀྱི་བཀའ་སླ ྩོབ་སྩལ་
རསེ་དྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ལན་སྩལ་ཡྩོད།

ད་ེཡང་གྩོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ཕདེ་ཡྩོལ་ཆྱུ་ཚྩོད་ ༢ ཐྩོག་
ཕྱི་དྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགྲམེས་ས ྩོན་ཚན་པ་དང་། ཨ་
རྱིའྱི་སྐུ ་ཚབ་ད ྩོན་གཅྩོད་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་གྩོ་སྒྱིག་འྩོག་
བཞུགས་སརྒ་མེག་གྷན་ད་ུརནེ་གཞྱི་བྱས་པའྱི་ཝ་ེཀུན་ཐྱི་ 
The Vaikunth གསྩོལ་མགྲྩོན་ཁང་ད།ུ  གྩོང་གྱི་
མཇལ་བཅར་བ་རྣམས་འད་ུའཛྩོགས་ཐྩོག་འགྲམེས་ས ྩོན་
ཁང་བརྒྱྱུ ད་ཆྩོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའྱི་བཟང་སྤྩོད་
དང་། བྱམས་བར་ེགྩོང་འཕལེ་གཏྩོང་ཐབས་ཀྱི་བགྲྩོ་
གླངེ་ཚྩོགས་འད་ུཞྱིག་ཚྩོགས་ཡྩོད་འདགུ  སབྐས་དརེ་
བགྲྩོ་གླངེ་གནང་མཁན་ཡྩོངས་ནས་འགྲམེས་ས ྩོན་དང་
པར་རྱིས་བརྒྱྱུད་ཁྩོར་ཡུག་དང་། འགྲྩོ་བ་མྱི། དདུ་འགྲྩོ་
སྩོག་ཆགས་ཚྱུན་ཆད་ལའང་ཆྩོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་
པའྱི་བཟང་སྤྩོད་དང་བྱམས་བར་ེབརྒྱྱུད་ཇྱི་ལརྟ་ཕན་བད་ེ
སུྒབ་དགྩོས་པའྱི་སྐ ྩོར་བགྲྩོ་གླངེ་ལྷུག་པ ྩོ་གནང་བ་བཅས།

༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་ཁག་དང། དབུས་
བ ྩོད་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་ཚྱུལ། གསལ་
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