༄༅། །བོད་ཀྱི་ཟླ་བཤོལ་འདོན་ཐབས་སྱི་འགོས་ལ་དཔྱད་པ།
བོད་ལོངས་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི རང་བྱུང་ཚན་རྱིག་སོབ་གྱིང་།
༢༠༡༢ ལོའི་རྱིས་རྱིག་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པའྱི་ཚེ་རྱིང་།

གནད་བསྡུས།

ཟླ་བཤོལ་འདོན་ཐབས་ནྱི་བོད་ཀྱི་སྐར་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ནང་གལ་འགངས་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞྱིང་

བཀོལ་སོད་མང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།

དཔྱད་རོམ་འདྱིའྱི་ནང་ཁོ་བོས་ལོངས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལོ་ཐོའྱི་ཟླ་བཤོལ་འདོན་

ཐབས་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་ཞྱིབ་དཔྱད་བརྒྱུད་སྱི་ལོ་1954ལོའྱི་བོད་ཟླ་དང་པོ་གཞྱིར་འཛིན་ཏེ་ཟླ་བཤོལ་ཡོད་མེད་བརྱི་
ཐབས་ཀྱི་སྱི་འགོས་གསུམ་གསར་བཟོ་བྱས་ཤྱིང་དཔེར་བརོད་དང་སྦྲགས་ངོ་སོད་ཞུས་ཡོད།

སྱི་འགོས་དེ་གསུམ་

པོར་བསྒྱུར་བགོད་སོན་འཕྱིའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་ཤེས་བྱ་ཤེས་ཙམ་ལས་ཟླ་བཤོལ་འདོན་པའྱི་ལུགས་དང་།

སོན་གྱི་ཟླ་

བཤོལ་གང་ལ་འཁེལ་ཡོད་མེད་མ་ཤེས་ནའང་ཟླ་བཤོལ་བདེ་བླག་ངང་བརྱི་ནུས་པའྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད་པས།
དེས་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། མ་འོངས་པའྱི་ལོ་ཐོ་འདོན་པ།

ལྷག་པར་དུ་ལོ་ཁྱི་ཡྱི་ལོ་ཐོ་འདོན་སྐབས་རྱིས་

ནོར་མེད་པར་དུས་ཐུང་ནང་བརྱི་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་ཁག་ནང་ཕན་ནུས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཐོན་སྱིད་ངེས་ཡྱིན།

བརྡ་ཆད་གཙོ་བོ། ཟླ་བཤོལ།

སྱི་ལོ།

སྱི་འགོས།

གེང་གཞྱི།
ཀེ་ལ་ཤ་ཡྱིས་མཐའ་བཞྱི་བསྐོར་བའྱི་གངས་ཅན་ས་བླའྱི་སྨན་ལོངས་འདྱིར་ཟས་ཁ་གང་གྱི་དོན་དུ་འཚོ་བའྱི་
ས་མྱི་རྣམས་མྱི་ལོ་སོང་ཕག་དུ་མའྱི་འཕེལ་འགྱུར་གི་འགོས་དང་བསྟུན་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་བོད་མྱིའ་ྱི མེས་པོར་ཆགས་
ཤིང་།

ཕྱུགས་ཟོག་དང་ས་ཞིང་སོགས་རང་ལ་བདག་ཏུ་དབང་བའྱི་ཞིང་འབོག་ཐོན་སེད་ཀི་འཚོ་བའི་བྱ་རིམ་ཁོད་

རྱིམ་བཞྱིན་བོད་མྱིའ་ྱི བསམ་བློར་འགྱུར་ལོག་ཆེན་པོ་བྱུང་སེ་ས་གཞྱིའི་འཁོར་འགོད་དང་དུས་བཞྱིའྱི་འགྱུར་བ་སོགས་
ཕིའི་སོད་ཀི་འཇིག་རེན་ཆོས་ཉྱིད་ལ་ངོས་འཛིན་ཅུང་ཟད་བྱུང་བར་བརེན་ནས་ཐོག་མའྱི་སྐར་རྱིས་རྱིག་པ་དར་བ་
རེད།

དེ་ཡང་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཐོག་མར་“ཉྱིན་”གྱི་མཚན་ཉྱིད་མངོན་གསལ་དོད་ཤོས་དེ་ཤེས་པ་དང་།

དེ་རེས་

ཟླ་བའྱི་འཕེལ་འགྱིབ་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་དང་ཆོས་ཉིད་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་རོགས་པས་རྱིམ་གྱིས་“ཟླ་བའྱི་”མཚན་
-1-

ཉྱིད་བྱུང་།
ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆབ་རྒྱུན་རིང་མོའི་ཁོད་དུ་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་འཚོ་གནས་ཐུབ་ཆེད་རྱི་ཤྱིང་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་འབུ་འཐུ་ཞྱིང་ཟ་བ་དང་།

རྱི་དྭགས་གསོད་པ།

ཉ་འཛིན་པ།

རོད་སེས་ཀྱི་འབྲུ་རྣམས་ས་ལ་བཏབ་

ནས་གོ་དང་ནས་སོགས་ཀྱི་ལོ་ཏོག་དང་གཟན་རྩྭ་ལེན་པ། རྱི་དྭགས་འབོང་དང་ཤ་བ་སོགས་བཟུང་ནས་འབྱི་གཡག་
སོགས་སུ་བཀུག་སེ་སོ་ཕྱུགས་སོང་བ་སོགས་ཀྱི་བྱ་བའི་ནང་ཐོན་སེད་ཡོ་བྱད་ལ་ལེགས་བཅོས་རབ་དང་རྱིམ་པ་འགོ་
སྐབས་རྡོ་དང་ཤྱིང་གྱི་ཕེང་རྡོག་ལྟ་བུས་གངས་ཀའི་མཚོན་བྱེད་བྱེད་པ་དང་།
དངོས་པོའྱི་གངས་ཀ་བརྱི་སོལ་ཐོག་མར་བྱུང་།
ལ་རྡོ་དང་།

ཤྱིང་སོགས་ལ་རགས་རྒྱབ་ནས་

རྱིག་པ་དེ་དག་རིམ་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་སུ་སོང་ནས་གཅྱིག་གངས་

བཅུ་གངས་ལ་ཤྱིང་འཇོག་པ་སོགས་ཀྱི་སབས་བདེའྱི་རྡེའུ་རྱིས་དར་བའྱི་སོལ་རྒྱུན་ནྱི་དེང་གྱི་བར་

དུའང་སྨན་གཞུང་དག་ཏུ་སོང་འགེམས་དང་རྡེའུ་འགེམས་ཡོད་པས་ཀང་ཤེས་ཐུབ། བདུན་ཚིགས་དང་གངས་ཀ་རྱི་
སངས་དར་བ་ན་མྱིའྱི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་རེ་ལ་དཔེ་བཞག་ནས་བརྡ་མཚོན་རྱི་མོ་བྱི་སོལ་ཡང་མགོའྱི་སྱི་གཙུག་གྱི་སྐྲའྱི་
སོར་འཁྱྱིལ་དང་འདྲ་བ་ ༡ འདྱི་ལ་རེས་གཟའ་དང་པོ་ཉྱི་མར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་དང་གཅྱིག་ཟེར།
གཙུག་དཔྲལ་བས་སྐོར་འདྲ་ ༢ འདྱི་ལ་གཉྱིས་པ་ཟླ་བ་ཟེར།
མྱིག་དམར་དང་།

དེ་བཞྱིན་སྱི་

དཔྲལ་སོར་མྱིག་གྱི་དབྱྱིབས་འདྲ་ ༣ འདྱི་ལ་གསུམ་པ་

ཟླ་གམ་དཔྲལ་བའྱི་དབྱྱིབས་ཅན་རྱི་མོ་ ༤ འདྱི་ལ་བཞྱི་པ་ལྷག་པ་ཟེར།

ས་ཁུག་གྱི་དབྱྱིབས་

འདྲ་བ་ ༥ འདྱི་ལ་ལྔ་པ་ཕུར་བུ་ཟེར། སའྱི་འོག་ཏུ་ཁའྱི་དབྱྱིབས་འདྲ་བ་ ༦ འདྱི་ལ་དྲུག་པ་པ་སངས་ཟེར། མ་
ལེའྱི་དབྱྱིབས་འདྲ་བ་ ༧ འདྱི་ལ་བདུན་པ་སེན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་དང་བརྱི་སོལ་འདྱི་དག་དེང་སྐབས་ཀང་
འབོག་ཁུལ་ལ་ལའྱི་རན་རབས་པ་འགའ་རེའྱི་ངག་རྒྱུན་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ།
གསལ་བ་ལྟར་ལགས།

རང་རེའྱི་རྱིས་ཀྱི་ལྱི་རྒྱུས་འགའ་ལའང་

རྱིམ་བཞྱིན་གཟའ་བཅུ་པོ་ངོས་འཛིན་བྱེད་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱིའྱི་བརླ་རྐང་གྱི་དབྱྱིབས་དང་

འདྲ་བ་ ༨ འདྱི་ལ་བརྒྱད་པ་སྒྲ་གཅན་དང་།

རྣ་བའྱི་དབྱྱིབས་ཅན་ ༩ འདྱི་ལ་དགུ་བ་དུས་མེ་དང་། བུ་ག་སོང་པའྱི་

དབྱྱིབས་ཅན་ ༠ འདྱི་ལ་ཐྱིག་ལེ་ཞེས་དང་།

གཟའ་བཅུའྱི་སྐབས་བཅུ་པ་ ༡༠ མཇུག་རྱིང་དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་སོལ་

སོགས་བྱང་བར་མངོན་པས་དེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་འདོད་པ་ལས། བོད་ཀྱི་ཨང་ཡྱིག་གྱི་གཟུགས་ ༡༢༣༤༥༦༧༨༩༠འདྱི་
རྣམས་ནི་ཐོག་མར་གནའ་བོའྱི་རྒྱ་གར་ནས་ཁ་ཆེར་དར་ཞིང་།

དེ་ནས་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་དར་བར་

བཤད་པའི་ཨ་རབས་ཀྱི་ཨང་ཀི་1234567890འདྱི་དག་དང་གཏན་ནས་མྱི་འདྲ་བ་ནྱི་མྱིག་གྱིས་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་
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ཀང་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན།

དེ་དག་གྱི་ཁུངས་ལུང་ནྱི་སྱིད་མདོ་དང་།

དཔེ་ཚོགས་སོགས་གནའ་དེང་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་དང་།
བྱས་པ་དང་འབེལ་དཔྱད་བརོད་བགྱིས་པ་ཡྱིན།

བེེ་དཀར།

དེ་བཞིན་ཚན་རྱིག་ཤེས་བྱའྱི་

སྒྲུང་གཏམ་ཁག་ནས་གང་འཚམས་བསྡུ་འབྱི་

དེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ཡྱི་གེ་འབྱི་བའྱི་ཐོག་མའྱི་སོལ་དར་

ཚུལ་ལ་ཡང་ཚོད་དཔག་བྱ་ཐུབ་པར་སེམས།
ཨེན་ཀེ་སེས་“གནམ་རྱིག་སྐར་རྱིས་ནྱི་ཐོག་མར་ཞྱིང་འབོག་རྣམས་ཀྱི་དུས་བཞྱིའྱི་དབྱེ་བ་འབྱེད་ཆེད་མཁོ་བ་
ལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།”ཞེས་གསུངས་ཡོད།

དེ་དང་མཐུན་པར་བོད་ཀྱི་གནམ་རྱིག་སྐར་རྱིས་རྱིག་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་

ཐོག་མའྱི་རྨང་གཞྱི་ཡང་བོད་རང་གྱི་ཞྱིང་འབོག་མང་ཚོགས་ཚོའྱི་འཚོ་བའྱི་ཉམས་མོང་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ལ།

སྒྲོམ་གཞྱི་དེའྱི་སེང་རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གྱི་མྱི་རྱིགས་གཞན་གྱི་ཕུལ་བྱུང་རྱིག་གནས་ཁོད་ལས་

བོད་ཀྱི་ས་བབས་དང་།

བོད་མྱིའྱི་ཡུལ་གོམས་གཤྱིས་ལུགས་དངོས་དང་མཐུན་པའྱི་ལེགས་ཆ་རྣམས་གསབ་སོན་

བྱས་ཤྱིང་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་བ་ལས་ད་ལྟའྱི་སྐར་རྱིས་རྱིག་པ་དེ་ཉྱིད་གྲུབ་པ་ཡྱིན།
བོད་ཀྱི་ལོ་རེའྱི་ལོ་ཐོ་འདོན་སྐབས་ལྔ་བསྡུས་དང་ཟླ་བཤོལ་ངེས་པར་དུ་བརྱི་དགོས་པ་ཡྱིན་ལ།

ཟླ་བཤོལ་

བརྱི་རྒྱུ་ནྱི་བོད་ཀྱི་གནམ་རྱིག་སྐར་རྱིས་ནང་མེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་གལ་འགངས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་ཡྱིན།
དེང་གྱི་དུས་འདྱིར་བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་དང་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཞྱིབ་དཔྱད་གནང་མཁན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་སོན་གྱི་ལོ་
ག་གེ་མོ་ཞྱིག་ལ་ཟླ་བཤོལ་ཡོད་མེད་ཤེས་པར་འདོད་པ་དང་།
པའྱི་དུས་ནམ་ཞྱིག་ལ་ཟླ་བཤོལ་འཁེལ་མྱིན་ཤེས་པར་འདོད་པས་ན།

དེ་བས་ཀང་སེ་བོ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་གྱིས་མ་འོངས་
གུས་པས་འདྱིར་ལོངས་སྨན་རྱིས་ཁང་གནམ་

རྱིག་སྐར་རྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཁང་གྱི་ཟླ་བཤོལ་འདོན་ཐབས་ཀྱི་གཞུང་ལ་གཞྱི་བཅོལ་ཏེ་བསྒྱུར་བགོད་སོན་འཕྱི་ཤེས་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མྱུར་དུ་འདས་ཟྱིན་པའྱི་དུས་ནམ་ཞྱིག་ལ་ཟླ་བཤོལ་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་།

མ་འོངས་པའྱི་དུས་ནམ་

ཞྱིག་ལ་ཟླ་བཤོལ་ཡོད་མེད་བརྱི་ནུས་ཀྱི་སབས་བདེའྱི་སྱི་འགོས་གསུམ་གསར་དུ་བཟོས་ཏེ་དཔྱད་གཞྱིའྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིག་
ལམ་དུ་དབབ་པར་བྱ་སེ།

དང་པོ།

ཟླ་བཤོལ་འདོན་ཚུལ་གྱི་སྐོར།

དུས་ཀྱི་ཟླ་བ་གནམ་གྱི་ཟླ་བའྱི་འཕེལ་འགྱིབ་དང་མཐུན་དགོས་ ① ཞེས་གསུངས་པས་བོད་ཟླ་ནྱི་གནམ་གྱི་ཟླ་བའྱི་
①

རྱིས་རྱིག་ལ་འཇུག་པའྱི་སོ། [ཡུམ་པ་]

ཤོག་གངས་ ༡༦༥
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འཕེལ་འགྱིབ་ལ་བརེན་ནས་དུས་ཀྱི་ཟླ་བ་འཇོག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ལས་། སྱི་ལོ་སོགས་ཀྱི་ལུགས་ལྟར་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་ཟླ་
བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མྱི་མཐོང་བ་དང་།

ཚེས་སུམ་ཅུ་ལའང་ཟླ་བ་ཉ་རྒྱས་པ་སོགས་སྐབས་འགར་འབྱུང་བའྱི་ཟླ་བའྱི་

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཕེལ་འགྱིབ་དང་ཚེས་གངས་གཉྱིས་ཀྱི་དབར་འབེལ་བ་མེད་པ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན།
བོད་དུ་ཟླ་བཤོལ་འདོན་ཚུལ་སྐོར་ལ་བཞེད་པ་མྱི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡོད་དེ།
ཆེན་མོ་ལས།
ཆུ་སང་སོ་དྲུག

བོད་ཀྱི་རྱིས་རྱིག་ཀུན་འདུས་

ལོ་རེ་ལ་ཁྱྱིམ་ཞག་དང་ཚེས་ཞག་གཉྱིས་དབར་བར་ཁྱད་ཉྱིན་ཞག་བཅུ་གཅྱིག་དང་།
དབུགས་ལྔ།

འདོད་ཆ་བདུན་ཡོད་པར་བསན་པས།

དེ་རྣམས་རྱིམ་པར་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱིས་ཕེ་

བས་ཁྱྱིམ་ཟླ་རེ་དང་ཚེས་ཟླ་རེའ་ྱི དབར་བར་ཁྱད་དུས་ཀྱི་ཆུ་ཚོད་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་དང་།
དབུགས་ཐྱིག་ལེ།

ཆུ་ཚོད་བཞྱི།

ཆུ་སང་ཉེར་གསུམ།

འདོད་ཆ་དྲུག་རྣམས་འོང་ལ། དེའྱི་གནས་ཐམས་ཅད་རེ་ལྔས་བསྒྱུར་ཏེ་རྱིམ་པར་གཉྱིས་ཀྱིས་

ཕེ་བའྱི་ནོར་རྣམས་ཞག་སར་འདྲྱིལ་བར་ཞག་སུམ་ཅུ་འབྱུང་བར་ལོངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།
གཉྱིས་ཏེ་ལོ་གཉྱིས་དང་ཟླ་བ་བརྒྱད་དང་དགུ་ན་བཤོལ་བས་སོ། ①

དེ་ལྟར་ཟླ་བ་ཕེད་བཅས་སོ་

གཞན་ཡང་རྱིས་རྱིག་ལ་འཇུག་པའྱི་སོ་ལས།

ཟླ་བཤོལ་དེ་ཇྱི་ལྟར་འདོན་པ་ལ་ལག་ལེན་གྱི་ཕག་བཞེས་སུ་མདའ་རོའྱི་ལྷག་མ་འཕར་བའྱི་ཚེ་ཟླ་བཤོལ་འདོན་པ་
དང་།

ཟླ་བའྱི་སང་ཚད་ལས་འདོན་པའྱི་ལུགས་གཉྱིས་ཡོད།②

གཉྱིས་པ་དེར་དུས་རབས་ཉེར་གཅྱིག་པའྱི་བོད་

ལུགས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་དངོས་ཚན་སོབ་གསོའྱི་འཆར་འགོད་སོབ་དེབ་གནམ་རྱིག་སྐར་རྱིས་ནང་།

སང་བལ་ཟླ་བ་

ལྷག་པར་འདོད་ཅེས་པའྱི་མན་ངག་དེ་ཞྱིབ་པར་རྐང་རྱིས་ཀྱི་སང་ལྟར་འདོན་པ་འདྱི་ནྱི་མཁས་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་ནོ།
འདྱིར་སང་དང་དབུགས་ཐོབ་གཉྱིས་སུ་ཕེ་བའྱི་སང་ཞེས་པ་ནྱི་ཁྱྱིམ་ཟླའྱི་དཀྱིལ་ལ་སེབས་པའྱི་དུས་རགས་ཡྱིན་ཏེ།
ཁྱྱིམ་ཟླ་གཅྱིག་ལ་ཉྱིན་ཞག་སུམ་ཅུ་དང་ཆུ་ཚོད་ཉེར་དྲུག
ལ་ཉྱིན་ཞག་ཉེར་དགུ་དང་ཆུ་ཚོད་སོ་གཅྱིག

ཆུ་སང་ཉེར་གཅྱིག་བཅས་ཡོད་ཀང།

ཆུ་སང་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ལས་མེད་ཅྱིང་།

ཚེས་ཟླ་གཅྱིག་

ཆུ་ཚོད་ང་བཞྱི་དང་ཕེད་

དོད་མྱི་ཐུབ་པ་དེ་བསགས་ནས་ཁྱྱིམ་ཟླ་སོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ལོངས་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་ན་ཚེས་ཟླ་འདྱིར་དབུགས་ཐོབ་ཁོ་
ན་ལས་སང་མྱི་འཆར་བའྱི་ཚེ་ཟླ་བ་ས་མ་དེ་བཤོལ་དུ་བརྱི་བ།
བརེགས་པ་ཡྱིན་ཞེས་གསལ་པོར་འཁོད་ཡོད།③

གནམ་སོང་དག་ལ་སང་ཤར་ན་ཟླ་བ་དེ་ཉྱིད་

དེ་དང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ཚད་གཞྱི་ཁག་ཅྱིག་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན་

ཏེ།
①

བོད་ཀྱི་རྱིས་རྱིག་ཀུན་འདུས་ཆེན་ལས།
སྐར་རྱིས་ཀྱི་སྐོར་དེབ་གཉྱིས་པའྱི་ཤོག་གངས་ ༢༥༨
རྱིས་རྱིག་ལ་འཇུག་པའྱི་སོ། [ཡུམ་པ་] ཤོག་གངས་ ༡༦༦
དུས་རབ་༢༡པའྱི་བོད་ལུགས་གསོ་རྱིག་དངོས་ཚན་སོབ་གསོའྱི་འཆར་འགོད་སོབ་དེབ་གནམ་རྱིག་སྐར་རྱིས། ཤོག་གངས་ ༡༣༣

②
③
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ཚེས་ཞག་གཅྱིག་གྱི་ཡུན་ཚད་ནྱི།
ཆུ་ཚོད

ཆུ་སང

༥༩

༣

དབུགས

དབུགས་ཀྱི་རྱི་མཁའ་རྱིའྱི་ཆ

༤

༡༦

དེ་ཉྱིན་ཞག་ལ་དབབ་ན་ཉྱིན་0.98435289958ཡྱིན།
ཁྱྱིམ་ཞག་གཅྱིག་གྱི་ཡུན་ཚད་ནྱི།
ཆུ་ཚོད

ཆུ་སང

དབུགས

༦༠

༥༢

༤

དབུགས་ཀྱི་རྱི་མཁའ་རྱིའ་ྱི ཆ
༡༦༨

དེ་ཉྱིན་ཞག་ལ་དབབ་ན་ཉྱིན་1.01464063073ཡྱིན།
ཉྱིན་གཅྱིག་ལ་ཁྱྱིམ་ཞག་དང་ཚེས་ཞག་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ཁྱད་ནྱི།
ཆུ་ཚོད

ཆུ་སང

དབུགས

༡

༤༩

༠

དབུགས་ཀྱི་རྱི་མཁའ་རྱིའྱི་ཆ
༡༥༢

དེ་ཡང་ཉྱིན་ཞག་ལ་དབབ་ན་ཉྱིན་0.03028773115ཡྱིན།
ཟླ་རེར་ཁྱྱིམ་ཞག་དང་ཚེས་ཞག་གཉྱིས་དབར་གྱི་བར་ཁྱད་ནྱི།
ཉྱིན

ཆུ་ཚོད

ཆུ་སང

དབུགས

༠

༥༤

༣༡

༠

དབུགས་ཀྱི་རྱི་མཁའ་རྱིའྱི་ཆ
༣༡༨

དེ་ཉྱིན་ཞག་ལ་དབབ་ན་ཉྱིན་0.9086319345ཡྱིན།
ལོ་རེར་ཁྱྱིམ་ཞག་དང་ཚེས་ཞག་གཉྱིས་དབར་གྱི་བར་ཁྱད་ནྱི།
ཉྱིན

ཆུ་ཚོད

ཆུ་སང

༡༠

༥༤

༡༢

དབུགས

དབུགས་ཀྱི་རྱི་མཁའ་རྱིའྱི་ཆ

༥

༢༨༡

དེ་ཉྱིན་ཞག་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཉྱིན་10.903583214ཡྱིན།
ལོ་གཉྱིས་དང་ཟླ་བ་བརྒྱད་དང་ཕེད་ཀའྱི་ནང་ཁྱྱིམ་ཞག་དང་ཚེས་ཞག་གཉྱིས་དབར་གྱི་བར་ཁྱད་ནྱི།
ཉྱིན

ཆུ་ཚོད

ཆུ་སང

དབུགས
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དབུགས་ཀྱི་རྱི་མཁའ་རྱིའྱི་ཆ

༢༩

༣༡

༤༩

༥

༤༣༧

དེ་ཉྱིན་ཞག་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཉྱིན་29.5305378712ཡྱིན།

གཉྱིས་པ། ཟླ་བཤོལ་གྱི་སྱི་འགོས་གསར་པ།
སྱི་ལོ 1954 སེ་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའྱི་ཤྱིང་ར་ལོའྱི་ཟླ་བ་དང་པོ་དེ་ཟླ་བཤོལ་ཡྱིན་པ་དང་། ཟླ་བ་ཕེད་
དང་བཅས་སོ་གཉྱིས་སོང་རེས་སར་ཡང་ཟླ་བཤོལ་རེས་མ་དེ་སེབས་པས།
[(65  2)  1]

ཕྱིན་པའྱི་རེས་ཟླ་བཤོལ་དང་པོ་དེ་སེབས་པ་དང་།

བཤོལ་གཉྱིས་པ་དེ་སེབས་པ།

སྱི་ལོ་1954ལོ་ནས་ཟླ་བ་
ཟླ་བ་ [(65  2)  2  1] ཕྱིན་པའྱི་རེས་ཟླ་

ཟླ་བ་ [(65  2)  3  1] ཕྱིན་པའྱི་རེས་ཟླ་བཤོལ་གསུམ་པ་དེ་སེབས་པས།

དེ་

ལྟར་རྱིགས་འགེ་ན། ཟླ་བ་ [(65  2)  n  1] ཕྱིན་པའྱི་རེས་ཟླ་བཤོལ་ཨང་nདེ་སེབས་པ་ཡྱིན། གོང་གྱི་གངས་
[(65  2)  n  1]

དང་།

དེ་ཟླ་གངས་ཡྱིན་པས། དེར་12ཀྱིས་བགོས་ན་ [(65  2)  n  1]  12 ལོར་ཕབ་ཐུབ་པ་

ཧྱིལ་པོར་བགོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གངས་ལྷག་མ་ནྱི་བོད་ཟླ་ཡྱིན།

（r=9.5

དཔེར་ན།

[(65  2)  1  1]  12  2

ཟླ་བ་ཧྱིལ་པོར་བགོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ལྷག་གངས་ཡྱིན།） དེ་ཡང་སྱི་ལོ་1954ཡྱི་སེང་ལོ་2བསོམས་ཤྱིང་

བགོས་ལྷག་9.5དེ་ཟླ་བར་ངོས་བཟུང་བས།

སྱི་ལོ་1956ལོའྱི་བོད་ཟླ་དགུ་པ་དེ་ཟླ་བཤོལ་ཡྱིན་པར་ཤེས་ཐུབ་པ་

ལྟ་བུའོ།
གོང་འཁོད་གསལ་བཤད་ལས་སྱི་འགོས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་སེ།
C=1954+[（65÷2）n+1]÷12，（n=0 1 2 … ）……………………①

གཅྱིག སྱི་ལོ་1954 ལོའ་ྱི ཟླ་བཤོལ།
སྱི་ལོ་1954ཡྱི་ཟླ་བཤོལ་འཚོལ་སྐབས་གོང་གྱི་སྱི་འགོས་①ནང་གྱི་nདེ་ཐྱིག་ལེ་ཡྱིས་ཚབ་མཚོན་བྱས་པས་ཆོག་སེ་།
C=1954+[（65÷2）n+1]÷12
=1954+[（65÷2）×0+1]÷12
=1954+1÷12
=1954+0………1①

①

1÷12 དེ་ཧྱིལ་པོར་བགོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ལྷག་གངས་ཡྱིན།
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=1954………1

སྱི་ལོ་1954ལོའྱི་བོད་ཟླ་དང་པོ་དེ་ཟླ་བཤོལ་ཡྱིན།
གཉྱིས། སྱི་ལོ་1954 ལོའ་ྱི བོད་ཟླ་དང་པོའ་ྱི རེས་ཀྱི་ཟླ་བཤོལ།
གོང་ལྟར་སྱི་ལོ་1954ལོའོ་བོད་ཟླ་དང་པོའྱི་རེས་ཀྱི་ཟླ་བཤོལ་ཐོག་མ་དེ་བརྱི་སྐབས་སྱི་འགོས་①ནང་གྱི n དེ་
གཅྱིག་གྱིས་ཚབ་མཚོན་བྱས་པས་ཆོག་སེ།
C=1954+[（65÷2）n+1]÷12
=1954+[（65÷2）×1+1]÷12
=1954+33.5÷12
=1954+2………9.5①
=1956………9.5

སྱི་ལོ་1956ལོའྱི་བོད་ཟླ་དགུ་པ་དེ་ཟླ་བཤོལ་ཡྱིན།
དེ་དང་འདྲ་བར།

སྱི་ལོ་1954ལོའྱི་རེས་ཀྱི་ཟླ་བཤོལ་བཅུ་པ་དེ་ག་དུས་ཡྱིན་མྱིན་འཚོལ་བར་འདོད་ཚེ་སྱི་

འགོས་①ནང་གྱི n དེ་བཅུ་ཡྱིས་ཚབ་མཚོན་བྱས་ན་ཆོག་སེ།
C=1954+[（65÷2）n+1]÷12
=1954+[（65÷2）×10+1]÷12
=1954+326÷12
=1954+27………2
=1981………2

སྱི་ལོ་1981ལོའྱི་བོད་ཟླ་གཉྱིས་པ་དེ་སྱིྱི་ལོ་1954ལོའྱི་རེས་ཀྱི་ཟླ་བཤོལ་བཅུ་པ་དེ་ཡྱིན།
གོང་གསལ་སྱི་འགོས་སད་དེ་སྱི་ལོ་1954ལོའྱི་བོད་ཟླ་དང་པོའྱི་རེས་ཀྱི་ཟླ་བཤོལ་ཚང་མ་བརྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན།

①

33.5÷12 དེ་ཧྱིལ་པོར་བགོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ལྷག་གངས་ཡྱིན།
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གསུམ། སྱི་ལོ་1954 ལོའ་ྱི བོད་ཟླ་དང་པོའ་ྱི སོན་གྱི་ཟླ་བཤོལ།
གོང་སོས་ནྱི་སྱི་ལོ་1954ལོའྱི་རེས་ཀྱི་ཟླ་བཤོལ་བརྱི་བའྱི་ཐབས་ཡྱིན་ཞྱིང་།

ང་ཚོས་ད་དུང་སྱི་འགོས་①དེ་

ཉྱིད་བེད་སད་དེ་སྱི་ལོ་1954ལོའྱི་བོད་ཟླ་དང་པོའྱི་སོན་གྱི་ཟླ་བཤོལ་ཐམས་ཅད་བརྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ།

སྱི་ལོ་

1954ལོ་དང་དེའྱི་རེས་ཀྱི་ཟླ་བཤོལ་བརྱི་སྐབས་nདེར་རང་བྱུང་གངས་ཤ་སག་བླངས་པ་དང་འདྲ་བར།

སྱི་ལོ་

1954ལོའྱི་སོན་གྱི་ཟླ་བཤོལ་བརྱི་སྐབས་nདེར་མོ་གངས་ཧྱིལ་པོ་ཤ་སག་ལེན་དགོས་པ་ཡྱིན།

སྱི་ལོ་

1954ལོའྱི་གོང་གྱི་ཟླ་བཤོལ་མཐའ་མ་དེ་དུས་ནམ་ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་ཟེར་ན།

དཔེར་ན།

སྱི་འགོས་①ནང་གྱི་nདེར་མོ་གངས་

གཅྱིག་གྱིས་ཚབ་འཇུག་བྱས་པས་ཆོག་སེ།
C=1954+[（65÷2）n+1]÷12
=1954+[（65÷2）×（-1）+1]÷12
=1954+（-31.5）÷12
=1954-2………-7.5①
=1952………-7.5
=1951………4.5②（12-7. 5）

སྱི་ལོ་1951ལོའྱི་བོད་ཟླ་བཞྱི་པ་དེ་སྱི་ལོ་1954ལོ་ནས་གོང་དུ་བརྱིས་པའྱི་ཟླ་བཤོལ་དང་པོ་དེ་ཡྱིན།
ཡང་སྱི་ལོ་1954ལོའྱི་བོད་ཟླ་དང་པོ་ནས་གོང་དུ་བརྱིས་པའྱི་འྱི་ཟླ་བཤོལ་ལྔ་པ་དེ་ག་དུས་ཡྱིན་མྱིན་ཤེས་འདོད་
ཚེ། སྱི་འགོས་①ནང་གྱི n དེ་མོ་གངས་ལྔ་ཡྱིས་ཚབ་མཚོན་བྱས་པས་ཆོག་སེ།
C=1954+[（65÷2）n+1]÷12
=1954+[（65÷2）×（-5）+1]÷12
=1954-13………-5.5

①

31.5÷12 དེ་ཧྱིལ་པོར་བགོ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ལྷག་གངས་7.5ཡྱིན་པདང་།

（-31.5）÷12 དེ་ཧྱིལ་པོར་བགོ་མྱི་

ཐུབ་པའྱི་ལྷག་གངས -7.5 ཡྱིན།
གོང་གྱི -7.5 དེ་མོ་གངས་ཡྱིན་པ་དང་། དེའྱི་མཚན་ཉྱིད་ལྟར་མོ་གངས 7.5 དེས་ཟླ་བ 7.5 ཡྱི་ཉུང་བ་བསན་པས།
1952=1951+ ཟླ་བ 12 ཡྱིན་པས།
1952………-7.5=1951………4.5 ཡྱིན།
②
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=1941………-5.5
=1940………6.5

སྱི་ལོ་1940ལོའྱི་བོད་ཟླ་དྲུག་པ་དེ་སྱི་ལོ་1954ལོ་ནས་གོང་དུ་བརྱིས་པའྱི་ཟླ་བཤོལ་ལྔ་པ་དེ་ཡྱིན།
དེ་དང་འདྲ་བར།

སྱི་ལོ་1954ལོའྱི་བོད་ཟླ་དང་པོ་ནས་གོང་དུ་བརྱིས་པའྱི་ཟླ་བཤོལ་བཅུ་པ་དེ་ག་དུས་ཡྱིན་

མྱིན་འཚལ་དགོས་ན། སྱི་འགོས་①ནང་གྱི n དེར་མོ་གངས་བཅུ་ཡྱིས་ཚབ་འཇུག་བྱས་པས་ཆོག་སེ།
C=1954+[（65÷2）n+1]÷12
=1954+[（65÷2）×（-10）+1]÷12
=1954-27………-10
=1927………-10
=1926………2

སྱི་ལོ་1926ལོའྱི་བོད་ཟླ་དྲུག་པ་དེ་སྱི་ལོ་1954ལོ་ནས་གོང་དུ་བརྱིས་པའྱི་ཟླ་བཤོལ་བཅུ་པ་དེ་ཡྱིན།

གསུམ་པ།

n གྱི་ཉེ་བའྱི་གངས་འཚོལ་བ།

དུས་སྐབས་དང་བསམ་བློ་མྱི་འདྲ་བའྱི་དབང་གྱིས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱ་འདོད་པའྱི་གནད་དོན་ཡང་ཇེ་
མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད།

མ་གཞྱི་གོང་གྱི་སྱི་འགོས་དེས་ཟླ་བཤོལ་ཚང་མ་བརྱི་ཐུབ་མོད།

གཏན་ཞྱིག་ལ་ཟླ་བཤོལ་འཁེལ་མྱིན་དང་།
དཀའ་ངལ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་འཕད་ཀྱི་ཡོད།

འོན་ཏེ་དུས་ངེས་

དེ་དང་ཉེ་བའྱི་དུས་གང་ཞྱིག་ལ་ཟླ་བཤོལ་ཡོད་མེད་བརྱི་དགོས་ཚེ་
གང་ལགས་ཤེ་ན།

གོང་གྱི་སྱི་འགོས་དེའྱི་ནང་གྱི་གངས་nདེ་འཚལ་

དཀའ་བས་སོ།
དཔེར་ན།

སྱི་ལོ་2020ལོར་ཟླ་བཤོལ་ཡོད་མེད་འཚོལ་དགོས་ན།

གོང་གྱི་སྱི་འགོས་བེད་སད་ན་nདེ་

འཚལ་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡོད།
སྱི་འགོས་①ནང་གྱི་Cདེ་ཟླ་བཤོལ་ཡོད་མེད་བརྱི་བྱའྱི་ཤེས་ཟྱིན་པའྱི་སྱི་ལོའྱི་ལོ་དེ་ཡྱིན་པས།
བེད་སད་དེ n གྱི་འབས་བུ་བརྱི་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ།

གཤམ་གསལ་ལྟར།

C=1954+[（65÷2）n+1]÷12
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ང་ཚོས་Cདེ་

→C-1954=[（65÷2）n+1]÷12
→(C-1954)×12=[（65÷2）n+1]
→(C-1954)×12-1=（65÷2）n
→[(C-1954)×12-1]÷32.5=n
→n=[(C-1954)×12-1]÷32.5…………②

སྱི་འགོས་②དེ་ཤེས་པའྱི་རེས་ང་ཚོས་དུས་ཐུང་ནང n དེ་འཚལ་ནུས་པ་ཡྱིན།

གོང་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཏེ་

སྱི་ལོ་2020ལོར་ཟླ་བཤོལ་ཡོད་མེད་ལྟ་སྐབས། ཐོག་མར་སྱི་འགོས་②ནང་གྱི་Cདེ་2020 ཡྱིས་ཚབ་མཚོན་བྱས་ན་n
ཤེས་ནུས་པ་ཡྱིན་ཏེ།
n=[(C-1954)×12-1]÷32.5
=[(2020-1954)×12-1]÷32.5
=791÷32.5
=24.33846
≈25

nནྱི་ཧྱིལ་གངས་ཡྱིན་པས་གངས་དེའྱི་ཉེ་མཚུངས་ཧྱིལ་གངས་འཚལ་ན་ཆོག།

nདེ་ཤེས་པའྱི་རེས་ང་ཚོས་གོང་ལྟར་

སྱི་འགོས་①ནང་གྱི n དེ་ཉེར་ལྔ་ཡྱིས་ཚབ་མཚོན་བྱས་ན།
C=1954+[（65÷2）n+1]÷12
=1954+[（65÷2)×25+1]÷12
=1954+67………9.5
=2021………9.5

དེ་ལྟར་ན་སྱི་ལོ་2021ལོའྱི་བོད་ཟླ་དགུ་པ་དེ་ཟླ་བཤོལ་ཡྱིན་པ་ཤེས་ཐུབ་པས།

སྱི་ལོ་2020ལོར་ཟླ་བཤོལ་མེད་པ་

ཤེས་ནུས།
ཡང་སྱི་ལོ་1920ལོར་ཟླ་བཤོལ་ཡོད་མེད་ཤེས་འདོད་ཚེ།
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ཐོག་མར་སྱི་འགོས་②ནང་གྱི་cདེ་ཆྱིག་སོང་དགུ་

བརྒྱ་ཉྱི་ཤུ་ཡྱིས་ཚབ་མཚོན་བྱས་ནས་nདེ་འཚོལ་དགོས་པ་དང།
n=[(C-1954)×12-1]÷32.5
n=[(1920-1954)×12-1]÷32.5
n=-409÷32.5
n=-12.5846
n≈-13

དེ་རེས་སྱི་འགོས་①ནང་གྱི་nདེར་མོ་གངས་བཅུ་གསུམ་གྱིས་ཚབ་འཇུག་བྱས་ན་ཆོག་སེ།
C=1954+[（65÷2）n+1]÷12
=1954+[(65÷2)×(-13)+1]÷12
=1954+(-422+1)÷12
=1954-35………-1
=1919………-1
=1918………12

གོང་གསལ་ལས་སྱི་ལོ་1920ལོར་ཟླ་བཤོལ་མེད་པ་དང།

སྱི་ལོ་1918ལོའྱི་བོད་ཟླ་བཅུ་གཉྱིས་དེ་ཟླ་བཤོལ་

ཡྱིན་པ་ཤེས་ཐུབ།
དེ་དང་འདྲ་བར།

སྱི་ལོ་1900ལོར་ཟླ་བཤོལ་ཡོད་མེད་ཤེས་འདོད་ཚེ།

ཆྱིག་སོང་དགུ་བརྒྱ་ཡྱིས་ཚབ་མཚོན་བྱས་ནས་nདེ་བརྱི་དགོས་པ་དང།
n=[(C-1954)×12-1]÷32.5
n=[(1900-1954)×12-1]÷32.5
n=-649÷32.5
n=-19.96923
n≈-20
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སོན་ལ་སྱི་འགོས་②ནང་གྱི་cདེ་

དེ་རེས་སྱི་འགོས་①ནང་གྱི་nདེ་མོ་གངས་ཉྱི་ཤུ་ཡྱིས་ཚབ་མཚོན་བྱ་དགོས་པ་ཡྱིན།
C=1954+[（65÷2）n+1]÷12
=1954+[(65÷2)×(-20)+1]÷12
=1954+(-650+1)÷12
=1954-54………-1
=1900………-1
=1899………11

གོང་གསལ་ལས་སྱི་ལོ་1900ལོར་ཟླ་བཤོལ་མེད་པ་དང།

སྱི་ལོ་1899ལོའྱི་བོད་ཟླ་བཅུ་གཅྱིག་དེ་ཟླ་བཤོལ་

ཡྱིན་པ་ཤེས་ཐུབ།
སྱི་འགོས་འདྱི་གཉྱིས་བེད་སད་ནས་ང་ཚོས་དུས་ནམ་ཞྱིག་ལ་ཟླ་བཤོལ་ཡོད་མེད་གསལ་པོར་ཤེས་ཐུབ།

བཞྱི་པ། སྱི་ལོ་ནས་བོད་ལོ་བརྱི་ཐབས།
མེ་
0
སག་
10
བྱྱི་བ་
20
ཁྱྱི་
30
སེལ་
40
ར་
50
འབྲུག་

ས་
1
ཡོས་
11
གང་
21
ཕག་
31
བྱ་
41
ལུག་
51
སྦྲུལ་

2
འབྲུག་
12
སག་
22
བྱྱི་བ་
32
ཁྱྱི་
42
སེལ་
52
ར་

ལྕགས་
3
སྦྲུལ་
13
ཡོས་
23
གང་
33
ཕག་
43
བྱ་
53
ལུག་

4
ར་
14
འབྲུག་
24
སག་
34
བྱྱི་བ་
44
ཁྱྱི་
54
སེལ་

ཆུ་
5
ལུག་
15
སྦྲུལ་
25
ཡོས་
35
གང་
45
ཕག་
55
བྱ་

བོད་དུ་སྱི་ལོ་1027ལོ་ནས་རབ་བྱུང་གྱི་དབུ་ཚུགས་པ་དང།
ཡྱིན།

6
སེལ་
16
ར་
26
འབྲུག་
36
སག་
46
བྱྱི་བ་
56
ཁྱྱི་

ཤྱིང་
7
བྱ་
17
ལུག་
27
སྦྲུལ་
36
ཡོས་
47
གང་
57
ཕག་

8
ཁྱྱི་
18
སེལ་
28
ར་
38
འབྲུག་
48
སག་
59
བྱྱི་བ་

9
ཕག་
19
བྱ་
29
ལུག་
39
སྦྲུལ་
49
ཡོས་
60
གང་

ལོ་དེ་ནྱི་བོད་རབ་བྱུང་དང་པོའྱི་མེ་མོ་ཡོས་ལོ་

རབ་བྱུང་རེར་ལོ་60ཡོད་པས་སྱི་ལོ་དང་བོད་ལོ་ཕན་ཚུན་བསྒྱུར་བར་འབེལ་བ་ངེས་ཅན་ཞྱིག་ཡོད་དེ།

ཐོག་མར་སྱི་ལོ་(G)ནས་1026འཐེན་ན་རབ་བྱུང་དང་པོ་དབུ་ཚུགས་ནས་ལོ་ག་ཚོད་ཕྱིན་མྱིན་ཤེས་པ་དང་།
འཐེན་རེས་ཀྱི་ཐོབ་གངས་དེར་60ཡྱིས་བགོས་ནས་བྱུང་བའྱི་ཧེལ་གངས་ཀྱི་བགོས་ཐོབ་(R)ཐོག་1བསོམས་ན་རབ་
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བྱུང་གྱི་གངས་ཡྱིན་ལ།

བགོས་པའྱི་ཧེལ་གངས་ལྷག་མ་ནྱི་རབ་བྱུང་དེ་དབུ་ཚུགས་ནས་ལོ་ག་ཚོད་ཕྱིན་པ་དེ་ཡྱིན་

པས་ལོ་དེ་ནྱི་གོང་གྱི་ལོ་རན་དྲུག་ཅུའྱི་རེའུ་མྱིག་ལས་གསལ་པོར་ཤེས་ཐུབ།
གོང་འཁོད་གསལ་བཤད་ལས་ང་ཚོས་སྱི་འགོས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ།
R=(G-1026)÷60…………………………………………③
དཔེར་ན།

སྱི་ལོ་1954ལོ་དེ་བོད་རབ་བྱུང་གང་གྱི་ལོ་གང་ཡྱིན་པ་འཚལ་དགོས་ན།

སྱི་འགོས་③ནང་

Gདེ་1954ཡྱིས་ཚབ་མཚོན་བྱས་པས་ཆོག་སེ།
R=(G-1026)÷60
=（1954-1026）÷60
=928÷60
=15………28

སྱི་ལོ་1954ལོ་དེ་བོད་རབ་བྱུང་16（15+1）པའྱི་ཤྱིང་ར（ལོ་ རན་ དྲུག་ཅུའྱི་རེའུ་མྱིག་ལས）ལོ་ཡྱིན།

ལྔ་པ། སྱི་འགོས་ཀྱི་ནུས་པ་བསན་པ།
གོང་དུ་དགོས་པ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་མྱི་འདྲ་བར་བརེན་ནས་སྱི་འགོས་གསུམ་ཙམ་གསར་བཟོ་བྱས་ཡོད་པས།
སྱི་འགོས་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོས་དུས་ཐུང་ནང་སྱི་ལོ་གང་ཞྱིག་དང་།

བོད་རབ་བྱུང་གང་གྱི་ལོ་ཅྱི་ཞྱིག་གྱི་

ཟླ་བ་གང་ལ་ཟླ་བཤོལ་ཡོད་མེད་གསལ་པོར་ཤེས་ནུས་པ་ཡྱིན།
དཔེར་ན།

སྱི་ལོ་2016ལོར་ཟླ་བཤོལ་ཡོད་མེད་བརྱི་དགོས་ན།

ཚབ་མཚོན་བྱ་དགོས་པ་ཡྱིན་ཏེ།
n=[(C-1954)×12-1]÷32.5
=[(2016-1954)×12-1]÷32.5
=743÷32.5
=22.86153
≈23
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ཐོག་མར་སྱི་འགོས་②ནང་Cདེ་2016ཡྱིས་

nདེ་ཤེས་པའྱི་རེས་སྱི་འགོས་①ནང་nདེ་23གྱིས་ཚབ་མཚོན་བྱས་ན།
C=1954+[（65÷2）n+1]÷12
=1954+[（65÷2)×23+1]÷12
=1954+62………4.5
=2016………4.5

ཐོབ་པ་ཡྱིན།

སྱི་ལོ་2016ལོའྱི་བོད་ཟླ་བཞྱི་པ་ཟླ་བཤོལ་ཡྱིན་པ་ཤེས་རེས།

མཇུག་ཏུ་སྱི་འགོས་③ནང་Gདེར་2016ཚབ་འཇུག་

བྱས་ན།
R=(G-1026)÷60
=（2016-1026）÷60
=990÷60
=16………30

ཐོབ་པས།

སྱི་ལོ་2016བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའྱི་མེ་སེལ་ལོའྱི་བོད་ཟླ་བཞྱི་པ་དེ་ཟླ་བཤོལ་ཡྱིན་ནོ་།།

དཔྱད་གཞྱིའ་ྱི ཡྱིག་རྱིགས།
[1] བོད་ཀྱི་རྱིས་རྱིག་ཀུན་འདུས་ཆེན་མོའྱི་དེབ་གཉྱིས་པ་སྐར་རྱིས་ཀྱི་སྐོར།[M] བོད་ཀྱི་རྱིས་རྱིག་ཀུན་འདུས་ཆེན་མོ་
རོམ་སྒྲྱིག་ཚོ་ཆུང་། སྱི་ཁོན་མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 1998ལོའྱི་ཟླ་8པར་པར་གཞྱི་དང་པོ་བསྒྲྱིགས།
[2]རྱིས་གཞུང་པད་དཀར་ཞལ་ལུང་།[M]

ཕུག་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་སོགས།

མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་།

2002ལོའྱི་ཟླ་8པར་པར་གཞྱི་དང་པོ་བསྒྲྱིགས།
[3] གནམ་རྱིག་སྐར་རྱིས།[M] གནམ་རྱིག་སྐར་རྱིས་སོབ་དེབ་རོམ་སྒྲྱིག་ཚོ་ཆུང་གྱིས་རོམ་སྒྲྱིག་བྱས།

མྱི་རྱིགས་

དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 2011ལོའྱི་ཟླ་12པར་པེ་ཅྱིན་དུ་པར་ཐེངས་4པ་བརྒྱབ།
[4] རྱིས་རྱིག་ལ་འཇུག་པའྱི་སོ།[M] ཡུམ་པ། མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 2010ལོའྱི་ཟླ་1པོར་པེ་ཅྱིན་དུ་པར་ཐེངས་
གཉྱིས་པ་བརྒྱབ།
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[5] ལོ་བརྒྱའྱི་ལོ་ཐོ།[M] ཡུམ་པ། ཀྲུང་གོའྱི་བོད་རྱིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། 2011ལོའྱི་ཟླ་5པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།
[6] བོད་རྒྱ་སྐར་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ཚིག་མཛོད།[M] བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོའྱི་ཚོ་ཆུང་། སྱི་ཁོན་མྱི་རྱིགས་དཔེ་སྐྲུན་
ཁང་། 1985ལོའྱི་ཟླ་8པར་པར་ཐེངས་དང་པོ་བཏབ།
[7] སྱིད་ལུས།

བོད་ལོ་དང་སྱི་ལོའྱི་དབར་ཕན་ཚུན་ཕབ་རྱིས་བྱ་ཐབས་སྐོར་མདོ་ཙམ་གེང་བ།[J]

[8]

关于藏历饶迥年与公元年换算问题[J]

马宏武

录》编者商榷

青海民族学院学报(社会科学版)
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———兼与《中国硬币标准图
2001 年 7 月

