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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྩ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པའི ་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི ་རིགས་

ས་གནས་རང་སྐྱོང ་གི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་

མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས། 

 བོ ད ་ གཞུང ་ བཀའ ་ཤག ་གི ས །

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ 
ཐོབ་པར་དགའ་བསུའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སྩལ་བ། 

༄༅། །ངོས་ཀྱིས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་

ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པར་

འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཡོད།  

ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་

པ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆབ་

སྲིད་དང་། ཁྲིམས་ལུགས། རྩ་ཁྲིམས་བཅས་

བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་རྒྱུར་འདོད་པ་འཛིན་

མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་

ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་གནང་བ་ཞིག་ཡིན། 

ལིའུ་ཞའོ་པོ་གཙོས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་མཁས་

དབང་དང་། མང་ཚོགས་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་

ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིརྩ་འཛིན་ཡིག་ཆར་

ས་རྟགས་བཀོད་ནས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་པ་དེས་

ངོས་རང་ཉིད་ལའང་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོ་སྐྱེས་

བྱུང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིརྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་

འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ནས་ཉིན་གཉིས་རྗེས། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ངོས་རང་

པོ་ལན་ཌེར་འཚམས་འདྲིར་བསླེབས་ཡོད་པའི་

སྐབས་དེར་ངོས་ནས་ལས་དོན་དེར་ཡིད་སྨོན་

གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་ཀྱང་

སྤེལ་རྒྱུ་བྱུང༌། རྒྱ་ནག་གི་ད་ལྟའི་མི་རབས་

ཚོས་འགན་འཁུར་ལྡན་པའི་སྲིད་གཞུང་ཞིག་

བསྐྲུན་ཐབས་སུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་དེའི་

འབྲས་བུ་མ་འོངས་རྒྱ་ནག་གི་མི་རབས་གསར་

པ་ཚོས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་ངེས་ཡིན་པ་ཞིག་

ངོས་ནས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཉེ་སྔོན་རྒྱ་

ནག་གི་སྲིད་བློན་ཝུན་ཅ་པའོ་ནས་སྨྲ་བརྗོད་

རང་དབང་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མར་མེད་དུ་མི་

རུང་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། མི་མང་གི་

རང་དབང་དང་མང་གཙོའི་མངོན་འདོད་ཡོད་པ་

དེ་འགོག་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་གཏམ་

བཤད་སྤེལ་ཡོད་པ་དེ་ནས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་ནང་

རང་དབང་གི་འདོད་འདུན་ཇེ་ཤུགས་ཇི་ཆེར་

འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད། འདི་འདྲའི་

ལེགས་བཅོས་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཞི་

མཐུན་དང་། བརྟན་ལྷིང་། དཔལ་ཡོན་ལྡན་པའི་

རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་འགྱུར་ཐུབ་པ་མ་ཟད། རྒྱ་

ནག་གི་བསྒྱུར་བཅོས་ལ་བརྟེན་ནས་འཛམ་གླིང་

སྤྱིའི་ཞི་གནས་ལ་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་བཟོ་ཐུབ། 

མཐའ་དོན་ངོས་ནས་ད་རེས་གོ་སྐབས་འདི་

བཟུང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ལིའུ་ཞའོ་པོ་གློད་

བཀྲོལ་ཡོང་བའི་བསྐྱར་དུ་འབོད་སྐུལ་བྱེད་པ་

དང་ཆབས་ཅིག  སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་གི་གནད་

དོན་ཐོག་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་ཆབ་སྲིད་

བཙོན་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་གློད་བཀྲོལ་ཡོང་

བའི་འབོད་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ 

༡༠ ཚེས་ ༨ ཉིན། 

མ་ཕྱི་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པས་དེར་རྩ་འཛིན་ཞུ།། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ནུབ་པུ་ནེར་ཞི་བའི་དུས་ཆེན་དབུ་འབྱེད་མཛད་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས ༩ སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༧།༠༠ ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་བཞུགས་སྒར་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ནུབ་པུ་ནེ་

གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ 

ཉིན་པུ་ནེ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་ཀྱི་

མཐོ་སློབ་གཅིག་གི་ཐང་ཆེན་དུ།  འཛམ་གླིང་ཞི་

བདེ་དང་སེམས་ཀྱི་བདེ་བ།  ཞེས་པའི་དུས་སྟོན་

གྱི་མཛད་སྒོ་དབུ་འབྱེད་མཛད་ཡོད། ཁུལ་དེར་

རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ (Tej Gyan, Foun-

dation) ཞེས་པའི་ཐེབས་རྩས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་

པའི་དུས་སྟོན་དེར་རྒྱ་གར་གྱི་སྙན་གྲགས་ཅན་

གྱི་མི་སྣ་སོགས་ཁྱོན་མི་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་བརྒལ་

བར་ཕེབས་ཡོད། དེ་ཡང་དབུ་འབྱེད་མཛད་

སྒོའ ་ིསྐབས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་དུས་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་

བཀའ་སློབ་སྩལ་དོན། འཛམ་གླིང་ནང་གི་རྩོད་

རྙོག་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་གྲོས་མོལ་གྱི་ལམ་

ནས་སེལ་དགོས། ང་ཚོས་དུས་རབས་ ༢༡ འདི་

འཚེ་བ་མེད་པའི་དུས་རབས་ཤིག་བཟོ་དགོས། 

ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ་དང་བསྡུར་ན་རྒྱ་གར་

ནི་ཞི་བདེ་ཡིན། རྒྱ་གར་ནང་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་རིང་

ནས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་ལག་བསྟར་བྱེད་

བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་

ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་ནང་སྲིད་དོན་པ་

འགའ་རེས་ཆབ་སྲིད་ལ་བརྟེན་པའི་དཀའ་ངལ་

ཆུང་ཚག་རིགས་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་ནའང་ཆོས་

ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་རྗེས་འབྲངས་པ་ཚོས་ཞི་

བའི་ངང་མཉམ་གནས་བྱེད་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་གར་

ནང་བྱུང་བའི་ཧིན་ཌུ་དང་ནང་ཆོས། སིཀ་གི་

ཆོས་བཅས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཆོས་

ལུགས་གཞན་གྱི་རྗེས་འཇུག་པ་ཚོ་ཡང་རྒྱ་གར་

ནང་གཞིས་ཆགས་ཏེ་ཞི་བདེ་ལྷིང་འཇགས་ཐོག་

འཚོ་བ་སྐྱེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན། རྒྱལ་ས་

མུམ་སྦེ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་པར་སིའི་ཆོས་ལུགས་

རྗེས་འབྲངས་པ་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལས་མེད་ནའང་

ཁོང་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་

ལག་རྗེས་བཞག་ཡོད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

སློབ་སྩལ།།

བཀའ་ཤག་གིས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པར་
འཚམས་འདྲིའི་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས། 

༄༅། །བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་འདི་ལོའ་ིནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པར་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་མི་རིགས་ཤིག་ལ་འདི་ལྟའི་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་གཟེངས་

རྟགས་ཐོབ་པ་ནི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ངོས་ནས་སྤོབས་པ་སྐྱེས་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན། འདི་ལོའ་ིཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་དེ་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་གནང་བ་དེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ངོས་ནས་ཁོང་གིས་

རང་དབང་གོང་འཕེལ་དང། རྒྱ་ནག་ནང་མི་སྒེར་གྱི་རང་དབང་ཆེད་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དེ་དག་ལ་ངོས་འཛིན་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་རང་དབང་དང་མང་གཙོ་ཡོང་

ཆེད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་ཞེས་བཏོན་པ་དེ་ནི་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་བློས་གཏོང་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ཁོང་གིས་བོད་དོན་དང་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཇི་ཙམ་གནང་གི་ཡོད་པ་ནི་ཚང་

མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ང་ཚོ་བོད་མི་ཚོས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་འོས་ཞིང་འཚམས་པའི་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་དེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཁོང་རང་ཉིད་ནས་དངོས་སུ་

བཞེས་ཐུབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ཉིན།། དབྱིན་ཡིག་ནས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པས་ཚིག་དོན་ལ་ཧེ་བག་ཡོད་ཚེ་དབྱིན་ཡིག་ལ་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།།

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གཞུང་འབྲེལ་
ཕྱོགས་བསྐྱོད། 

ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་

གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་

ངག་དབང་འཕེལ་རྒྱས་མཆོག་སྡེ་ར་ལྡུན་བོད་

མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་གཞུང་འབྲེལ་

ལས་དོན་ཆེད་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་

འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་

ཁང་གི་ལས་དོན་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་

ལམ་སྟོན་དང་འབྲེལ་མ་འོངས་ས་གནས་ཁྲིམས་

ཞིབ་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་ཁག་ ༢༨ སོ་

སོའ ་ིམང་ཚོགས་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་སྐོར་གོ་རྟོགས་

སྤེལ་ཕྱོགས་དང། རིང་མིན་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་

སྦྱོང་བརྡར་ལས་འཆར་ནང་ཁྱབ་ཁོངས་ས་

གནས་སོ་སོར་མི་འགྲོ་ཆ་བགོས་ལྟར་ཁུངས་

སོ་སོ་ནས་མི་འགྲོ་དོ་ཆོད་འཛུལ་ཞུགས་ཡོང་

ཐབས་བཅས་ཀྱི་སྐོར་གོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ། དེ་

བཞིན་ས་གནས་ཀྱི་གཏུག་བཤེར་ཚོགས་ཁང་

དང། ལས་ཁུངས། ལས་ཤག་བཅས་ལ་གཟིགས་

སྐོར་སོགས་གྲུབ་བསྟུན་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་རྡ་

སར་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ནས་

བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བྱང་ཨ་

རིར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཚོགས་

ཆེན་དང་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་

བཤད་གནང་རྒྱུ་དང། དེ་རྗེས་ཁེ་ཎ་ཌར་བོད་

རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་སྤྱི་ནོར་༸གོང་

ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་ལ་བརྟན་

བཞུགས་བསྟར་འབུལ་སྐབས་མཎྜལ་ལྗགས་

བཤད་གནང་རྒྱུ་སོགས་གཞུང་འབྲེལ་ཕྱོགས་

ཕེབས་གནང་འཆར་ཡོད་འདུག  དེ་ཡང་ཐོག་

མར་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ་རྡ་ས་ནས་ཅཀྐི་

བྷེངྐ་དུ་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ལྡི་

ལིར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ 

༡༧ ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་ཕེརེངྐ་ཕར་ཊར་ཕེབས་ཐོན་

གནང་རྗེས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ཨེཊ་ལན་ཊར་

ཕེབས་འབྱོར་གྱིས་ས་གནས་སུ་ལས་འཆར་

དང། ཕྱི་ཚེས་ ༢༡ ནས་ཨེཊ་ལན་ཊ་ནས་ཊོ་རོན་

ཊོར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་སྟེ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ནས་ 

༢༤ བར་ས་གནས་སུ་ལས་འཆར། ཕྱི་ཚེས་ 

༢༥ ཉིན་ཊོ་རོན་ཊོ་ནས་ཨ་རིར་ཕེབས་འབྱོར་

གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ནས་ ༢༨ བར་

ས་གནས་སུ་ལས་འཆར། ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་བྷོ་

སེ་ཊོན་ནས་ཕེརེངྐ་ཕར་ཊར་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཕྱི་

ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ཕེ་རེངྐ་ཕར་ཊར་ཕེབས་རྗེས་ལྡི་

ལིར་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ 

ཉིན་ལྡི་ལི་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་གྷ་གྷལ་དང་དེ་

ནས་རྡ་སར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་

པ་བཅས།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མང་གཙོ་ནི་ཕྱི་ཚུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཞིག་རེད་དམ།
ཏུའུ་ཞིན་ཡུས་ཀྱིས་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ཀྱི་མང་གཙོ་ནི་ཕྱི་མཛེས་ནང་སྟོང་ཙམ་རེད།  ཟེར་བ་དགག་ལན། རྒྱ་རྡུང་ཚེ་དབང་།

༼རྩོམ་ཡིག་འདི་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་

བཞུགས་པའི་རྒྱ་རྡུང་ཚེ་དབང་ཞེས་པའི་སྨྱུག་

འཛིན་པ་ཞིག་གིས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིཟླ་ ༦ 

ཚེས་ ༢ ཉིན་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་བྲིས་ཏེ། དང་ཐོག་

རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཡིག་གི་དྲ་རྒྱ་ཆེཤོས་བོ་ཞུན་དྲ་

ངོས་སུ་སྤེལ་བ་དང་། དེ་ནས་དྲ་རྒྱ་མང་པོའ་ི

ནང་འགོད་སྤེལ་བྱས་འདུག་པས། བོད་གཞུང་

བདེ་སྲུང་བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་བོད་

བསྒྱུར་བྱས་རྗེས་བཀའ་ཡིག་དྲུང་འཕར་བུ་

རྫོང་ལྷ་མོ་ཚང་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་

ཞུ་བཅོས་གནང་བ་ཞིག་རེད་འདུག  དེ་རིང་

སྨྱུག་འཛིན་པ་ཁོ་བོས་བོ་ཞུན་དྲ་རྒྱ་(box-

un.Com) ཁ་ཕྱེ་སྐབས་༼རྒྱ་ནག་པ་

རྣམས་ཅིའི ་དོན་དུ་རྫུན་གཏམ་བཤད་རྒྱུར་

དགའ་བོ་ཡོད་པ་རེད་དམ༽ ཞེས་པའི་རྩོམ་

ཡིག་ཅིག་མཐོང་རྗེས། དེའི་ནང་ཚིག་གཅིག་ལ་

སྤྲོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་

བ་ཝུའུ་སི་ཡིས། རྫུན་གཏམ་བཤད་པ་དང་། 

ཁེ་བཟང་མང་བ། མ་གནས་ཆུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་

ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཤིག་གི་ཁྲོད་དུ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་

རྫུན་གཏམ་བཤད་མཁན་ངེས་པར་དུ་ཡོང་གི་

རེད། ཁོ་པ་ཚོས་རྫུན་གཏམ་བཟོས་ན། ང་ཚོས་

ཀྱང་དེར་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཁུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། 

ཅེས་གླེང་འདུག འདི་ལྟ་བུའི་གནས་ཚུལ་འོག་

ཏུའུ་ཞིན་ཡུས་ཞེས་པའི་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་

གི་དྲིལ་བསྒྲགས་པ་ཞིག་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ལོའ་ིཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉིན་ཀྲུང་གོའ་ིམི་རིགས་

གསར་ཤོག་ཐོག་《ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ཀྱི་མང་

གཙོ་ནི་ཕྱི་མཛེས་ནང་སྟོང་ཙམ་ཞིག་རེད་》

ཟེར་བའི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་སྤེལ་ནས། མ་འཇོན་

འཇོན་མདོག་ངང་རང་གི་སྦྱིན་བདག་རྒྱ་དམར་

སྲིད་གཞུང་གི་འདོད་པར་བསྟུན་ཏེ། ༸གོང་ས་

མཆོག་དང་བོད་གཞུང་ལ་མཚན་ཤས་དམའ་

འབེབས་དང་། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོའ་ིམི་

མང་ལ་མགོ་རྨོངས་ཐབས་བྱས་འདུག སྟབས་

ཉེས་པ་ཞིག་ལ། རྩོམ་ཡིག་འབྲི་མཁན་འདིས་

གྲིབ་ནག་ཞགས་འཕེན་གྱི་དཔེ་ཇི་བཞིན་བོད་

བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མང་གཙོར་དམའ་

འབེབས་གཏོང་སྐབས་ཁོ་པའི་བརྗོད་གཞིའི་

ནང་གི ་མི ་སྣ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཞྭ་དཔེ ་ལྷམ་

འགེབས་དང་། རག་རྒན་གསེར་བརྫུས་བྱས་

རྐྱེན། མི་གཞན་གྱི་འཕྱ་སྨོད་བཞད་གད་སློང་

བའི་གནས་སུ་ལྷུང་པ་རེད། དེ་ཡང་ཏུའུ་ཞིན་

ཡུས་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་དེའི་ནང་། མང་གཙོའི་སྲིད་

གཞུང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

མནར་གཅོད་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྐོག་གསོད་

བཅས་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་མ་རེད། 

ཡིན་ནའང་བྱེད་ཐབས་འདི་དག་ཏཱ་ལའི་རུ་

ཚོགས་ལ་མཚོན་ན་རྒྱུན་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་

ཡ་མི་མཚར་བའི་དོན་ཞིག་རེད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་

ལྟ་བ་མི་མཐུན་པའི་དབང་གིས་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་

ལྡན་《དོལ་རྒྱལ་》གྱི་རྗེས་འབྲང་བ་རྣམས་ལ་

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མནར་གཅོད་གཏོང་ཐབས་

ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འདི་ནི་ཏཱ་ལའི་རུ་

ཚོགས་ཀྱིས་མནར་གཅོད་བྱེད་ཐབས་ལ་

བརྟེན་ནས་ཁ་གཏད་བྱེད་མཁན་རྣམས་ལ་རྡུང་

རྡེག་གི་བྱ་སྤྱོད་ཁྲོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་ཤུགས་

རྐྱེན་ཅུང་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད་པའི་དཔེ་མཚོན་

ཞིག་རེད། ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ཀྱིས་སོ་སོའ་ིཆབ་

སྲིད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་དགྲ་བོ་རྣམས་

ལ་རྡུང་རྡེག་གཏོང་སྐབས་དེས་བས་ཀྱང་

ཐབས་འཕྲུལ་སྡུག་རིགས་སྡུག་ཚད་བཀོལ་

སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དཔེར་ན། འཇར་པན་དུ་

གནས་སྡོད་བྱེད་པའི་བོད་རིག་པ་བ་ཞིག་གི་

རྩོམ་ཡིག་ནང་དུ་ཏཱ་ལའི་བླ་མར་སྐྱོན་བརྗོད་

བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་མི་དེར་གདོང་ལ་སྣག་ཚ་

གཤོ་བ་དང་མཆིལ་མ་འདོར་བ་སོགས་ཀྱི་

བརྙས་བཅོས་བྱས་པ་དང་། ཁོའ་ིབུ་མོ་བཙན་

བྱོལ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཡིན་བཞིན་དུ་ཐད་

ཀར་མི་གཏའ་རུ་བཀག་སྐྱིལ་བྱས། ཞེས་

སོགས་བཤད་འདུག་པ་དེ་དག་ནི། ཞྭ་དཔེ་ལྷམ་

འགེབས་དང་། རྟ་གཡག་མགོ་འབྲེལ་གྱི་མི་

བདེན་རྫུན་སྒྲིག་གིས་འཆལ་གཏམ་འབའ་ཞིག་

ལས་མ་འདས། དོན་དངོས་ཐོག་ཏུའུ་ཞིན་ཡུས་

ཀྱིས་བཤད་པའི་འཇར་པན་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་

པའི་བོད་རིག་པ་བ་དེ་དང་། མི་དེའི་གདོང་ལ་

སྣག་ཚ་དང་མཆིལ་མ་འདོར་བ། ཁོ་པའི་བུ་མོ་

བོད་གཞུང་གིས་མི་གཏའ་རུ་བཀག་ཉར་བྱས་

པ་རེད་ཟེར་བ་སོགས་ནི་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་རྩ་

བ་ནས་མེད་པའི་གནད་དོན་ཐ་དད་རེད། གནས་

ཚུལ་ངོ་མ་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་འཇར་པན་དུ་

གནས་སྡོད་བྱས་པའི ་བོད་རིག་པ་བ་ཁང་

དཀར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཞེས་པས་བོད་ཡིག་ཐོག་

༼ཚུར་མཐོང་སྐྱེ་བོར་སྣང་ཚུལ་མ་བཅོས་ལྷུག་

པོར་བཀོད་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་

ཆོས་འབྱུང་༽ ཞེས་པའི་དེབ་ཅིག་རྩོམ་སྒྲིག་

བྱས་པ་རེད། དེབ་དེའི་སྟོད་ཆའི་མཇུག་བྱང་

ནང་དུ། གནའ་རབས་ཆོས་འབྱུང་གངས་ལྗོངས་

སྐད་ཡིག་ཏུ། །འཆད་པར་ནུས་པ་དེང་འདིར་ཁོ་

བོ་ཙམ།   །ཀྱེ་མ་ཚད་ལྡན་མཁས་པ་ཕལ་ཆེར་

གཤེགས། །གཞན་མགོ་བསྐོར་ལ་བྱང་རྣམས་

བསྟན་འཛིན་གྲགས། ཞེས་བྲིས་ཡོད་པ་དེར། 

ཁོང་གི་དེའི་སྔའི་སློབ་གྲོགས་ཁག་ཅིག་གིས་

ཕྲག་དོག་དང་ཡིད་མ་རང་བ་བྱས་སྟེ། ཁོང་གི་

སྐད་ཆ་དེས་ནང་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་དམའ་

འབེབས་བཏང་སྟེ། རང་ཉིད་ལ་ཆེ་མཐོང་བཟོ་

ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་དང་། རང་ཉིད་

ཆེ་རློམ་དང་། མིག་ལམ་དུ་སུ་ཡང་མེད་པ་ཞིག་

རེད། ཅེས་བཤད་དེ་མཐའ་མཇུག་ཁོ་ཚོས་ཁང་

དཀར་ཚུལ་ཁྲིམས་བོད་བཙན་བྱོལ་གཞུང་སྤྱི་

འཐུས་ལྷན་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུག་བྱས་པ་རེད། ཡིན་

ནའང་བོད་བཙན་བྱོལ་གཞུང་ནི་གཏམ་བརྗོད་

རང་དབང་ལ་བརྩི་སྲུང་བྱེད་མཁན་གྱི་མང་

གཙོའི་གཞུང་ཞིག་ཡིན་སྟབས། དོན་དེར་རྩོད་

གླེང་ཐེངས་གཅིག་བྱས་ཏེ་འདི་བྱས་འདི་ཡིན་

མེད་པར་རང་སོར་འཁོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་

རྡ་རམ་ས་ལ་ཉེ་འདབས་སུ་རྟེན་གཞི་གནང་

བའི ་དཔལ་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གི ་འདུ་ཁང་

ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་རབ་གནས་མཛད་སྒོའ ་ིསྟེང་། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགོན་པ་དེའི ་དགེ ་

འདུན་པས་གཙོ་བོ་གནང་བའི་བོད་གཞུང་གི་

མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། སེར་སྐྱ་མི་མང་

ཡོངས་ལ་གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་གནང་

སྐབས། ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁྲིམས་གཙོས་ཁོང་

དང་ལྷན་དུ་ཕེབས་པའི་འཇར་པན་དབྱངས་ཅན་

མའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ལ་

མཇལ་ཁ་གནང་བ་མ་ཟད། ད་དུང་འདུས་མང་

གི་དཀྱིལ་དུ་ཁོང་ལ་མུ་མཐུད་བོད་དང་རྒྱ་གར་

གྱི་ཆོས་འབྱུང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་

བློ ་གཟུ་བོར་གནས་པའི ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་

དགོས་ཞེས་སྐུལ་ལྕག་གི་བཀའ་སློབ་ཀྱང་སྩལ་

གནང་སོང་། སྐབས་དེར་སྨྱུག་འཛིན་པ་ཁོ་བོ་

ཡང་གནས་དེར་བསྡད་ཡོད། དེར་བརྟེན་འགོ་

ནས་མཇུག་བར་དུ་ཏུའུ་ཞིན་ཡུས་ཀྱི་བཤད་པ་

ལྟར་མི་དེར་གདོང་ལ་སྣག་ཚ་གཤོ་བ་དང་

མཆིལ་མ་འདོར་བ་སོགས་ཀྱི་བརྙས་བཅོས་

བྱས་པ་དང་། ཁོའ་ིབུ་མོ་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་

ལས་བྱེད་ཡིན་བཞིན་དུ་ཐད་ཀར་མི་གཏའ་རུ་

བཀག་སྐྱིལ་བྱས་པ་ཟེར་བ་དེ་ལྟ་བུ་གཏན་ནས་

བྱུང་མྱོང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཏུའུ་ཞིན་ཡུས་ཀྱིས་

བཤད་པའི་གདོང་ལ་སྣག་ཚ་དང་མཆིལ་མ་

འདོར་བ་དང་། ཁོའ་ིབུ་མོ་བཙན་བྱོལ་གཞུང་

གིས་མི་གཏའ་རུ་བཀག་སྐྱིལ་བྱས་ཟེར་བ་ནི། 

དོན་དངོས་ཐོག་ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁྲིམས་མ་

ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་མི་གཞན་ཞིག་གི་སྒྲུང་ཞིག་

ཡིན་པས། འདིའི་སྐོར་ཁོ་བོས་གཤམ་དུ་

གསལ་པོ་གླེང་བར་འདོད། དེ་ཡང་། ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༠ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་རྡ་རམ་ས་

ལའི་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བསྟི་གནས་

གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་སྡོད་

ཤག་ཅིག་གི་ནང་མིང་ལ་བདེ་སྐྱིད་ཅེས་པའི་

བུད་མེད་ཅིག་བསྡད་ཡོད་པ་དང་། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་

ཕ་མིང་ལ་ཨ་ལོ་ཆོས་མཛད་ཅེས་འབོད། ཁོ་པ་

ནི་དེ་སྔོན་རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་

མི་མང་འཐུས་མི་བྱས་མྱོང་བའི་བོད་མི་ཞིག་

ཡིན་པ་དང་། ཁོང་འཕགས་ཡུལ་དུ་བཙན་བྱོལ་

ལ་བསླེབས་རྗེས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་བོད་

མིའི་ལུགས་བསམ་གཞིས་ཆགས་སུ་གནས་

འཁོད་དེ་མ་ཀན་ནམ་ཨ་ཤོམ་མ་རྨོས་པའི་ལོ་

ཏོག་བཙོངས་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ། རྗེས་སུ་ཁོང་

དང་མཉམ་གཞིས་ཆགས་མཉམ་སྦྲེལ་གྱིས་མ་

རྨོས་ལོ་ཏོག་གི་ལས་སྣོན་བཟོ་གྲྭ་ཞིག་གསར་

འཛུགས་བྱས། དང་ཐོག་ཁོང་ཚོའི་ཚོང་ཡག་པོ་

བྱུང་ཡོད་ཀྱང་རྗེས་སུ་མ་རྨོས་ལོ་ཏོག་ཐོན་

ལེགས་བྱུང་སྐབས། ཚོང་ཡག་པོ་མེད་པའི་

དབང་གིས་ལོ་ཏོག་རྣམས་མཛོད་ཁང་དུ་ཉར་

དགོས་བྱུང་། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གནམ་

གཤིས་དྲོ་ཞིང་རློན་ཚད་མཐོ་བས་མ་རྨོས་པའི་

ལོ་ཏོག་རྣམས་འབུས་བཟས་ཏེ་རུལ་བསླད་དུ་

སོང་། དེ་ལྟར་བསྟུད་མར་ལོ་འགའི་རིང་རྐྱེན་

ངན་བྱུང་རྗེས་ཁོ་ཚོའི་བཟོ་གྲྭའི་མ་རྩ་རྡིབ་ནས་

སྒོ་བརྒྱབ་དགོས་བྱུང་བ་མ་ཟད། ད་དུང་བུ་ལོན་

མང་པོ་ཆད་ཡོད་རྐྱེན་བུ་ལོན་འཇལ་བའི་དོན་

དུ་ཨ་ལོ་ཆོས་མཛད་དང་གཞིས་ཆགས་མཉམ་

སྦྲེལ་དབར་འགལ་ཟླ་བྱུང་སྟེ་རིམ་གྱིས་ཚབས་

ཆེ་རུ་སོང་། མཇུག་མཐར་ཨ་ལོ་ཆོས་མཛད་

འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱི་གནས་སྟངས་འོག་བོད་

ལ་ལོག་པ་རེད། ཨ་ལོ་ཆོས་མཛད་བོད་ནང་དུ་

བསླེབས་རྗེས་ཁོའ་ིགནས་སྟངས་བཙན་བྱོལ་

སྤྱི་ཚོགས་ལས་ལྷག་པ་གང་ཡང་བྱུང་མེད། 

དང་ཐོག་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་འཐབ་ཕྱོགས་

གཅིག་བསྒྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཁོ་པ་བསླུ་བྲིད་

བྱེད་ཆེད་སྣེ་ལེན་ཚད་མཐོན་པོ་ཞུས་ཏེ། སྡོད་

གནས་དང་ཟ་ས་ཐམས་ཅད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་

ཀྱི་མགྲོན་ཁང་ནང་རེད། ཡིན་ནའང་ཨ་ལོ་ཆོས་

མཛད་ཀྱིས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་ཕུགས་ཀྱི་

དམིགས་ཡུལ་ཅི་ཡིན་མགོ་མ་འཚོས་པར། 

སྐབས་ཤིག་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་བསྒྲིལ་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་གཙོ་སྐྱོང་བྱས་པའི་ཚོགས་འདུ་

ཐོག ལྗོངས་དང་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མི་དམངས་

འཐུས་མི་དང་སྲིད་གྲོས་ཨུ་ཡོན་རྣམས་འདུ་

འཛོམས་བྱས་པའི་སར། ཨ་ལོ་ཆོས་མཛད་

དུས་ཡུན་རིང་པོར་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡུལ་གྱར་ནས་

བསྡད་པ་དང་། ད་ལྟ་ཁོ་པ་མེས་རྒྱལ་ནང་ཁུལ་

དུ་ལོག་ཡོང་བ་དེའི་ཐད། ཁོང་ལ་ཚོར་སྣང་ཅི་

ཡོད་ཅེས་དྲིས་སྐབས་ཁོ་པས། ང་ཡུལ་གྱར་དུ་

སྡོད་སྐབས་ཉི ་མ་རྟག་པར་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ལ་དོན་དག་གསུམ་གྱི་ཐད་སྨོན་ལམ་

འདེབས་ཀྱི་ཡོད། དང་པོ་༽ བོད་ལ་མྱུར་དུ་

རང ་བཙན ་ཐོབ ་པ ་ཤོག ་ཅེས ་གསོལ ་བ ་

འདེབས་ཀྱི་ཡོད། ཡིན་ནའང་འདིར་བལྟས་ན་

རེ་བ་མི་འདུག གཉིས་པ་༽ བོད་དུ་ལོག་རྒྱུ་དེ་

ཡིན། འདི་ད་ལྟ་འདོད་པ་ལྟར་གྲུབ་སོང་། 

གསུམ་པ་༽ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བ་

ཤོག་ཅེས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདི ་རེད། 

འདིའི་ཐད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཆོས་དད་རང་མོས་

ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་འདུག་

པས། དེ་ཡང་འདོད་པ་ལྟར་གྲུབ་པ་རེད་ཟེར་

བཤད་ཆོག་ཅེས་གཏམ་བཤད་བྱས་ཡོད་

སྟབས། ཁོའ་ིསྐད་ཆ་འདི་ཏག་ཏག་རྒྱ་དམར་

གཞུང་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུའི་དགོས་དབང་

དང་མཐུན་གྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། རྒྱ་དམར་

གཞུང་གིས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་

གིས་ཁོ་པའི་སྐད་ཆ་འདི་དག་སྟེང་ད་དུང་ཁ་

སྣོན་བཟོ་བཅོས་གང་འོས་བྱས་རྗེས། དུས་ཡུན་

གང་འཚམས་ཤིག་གི་ནང་རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་

གཞུང་གཉེར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཡོད་

ཚད་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ། ཡང་སྐོར་བསྐྱར་

སྐོར་གྱིས་བོད་ཕྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་གཅེས་རིང་

ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཟེར་བ་བཏང་བ་རེད། 

དུས་དེ་ནས་བཟུང་བོད་མི་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་ཨ་

ལོ་ཆོས་མཛད་ལ་སྡང་མིག་ལྟ་བ་དང་། ཐ་ན་ཁོ་

པའི་ཕ་མ་གཅིག་གི་ཨ་ལྕག་ངོ་མས་ཀྱང་ཁོ་

པར་ཕྱག་མ་ལག་འཁྱེར་ཞེས་ཁ་རྡུང་བཏང་བ་

དང་སྦྲགས་ཁོ་མོའ་ིནང་དུ་འོང་འཇུག་མེད་པ་

རེད། རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་ཁོ་པར་སྡོད་ཁང་

ཞིག་སྤྲད་ཡོད་པ་དེར་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་མགོ་

བཏགས་ཁང་གསར་ཞེས་མིང་བཏགས་ཏེ་ཨ་ལོ་

ཆོས་མཛད་སྔ་དགོང་བར་སྐོར་དུ་འཆམ་འཆམ་

དུ་འགྲོ་སྐབས་རྟག་ཏུ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་ལ་

མཆིལ་མ་འདོར་བ་དང་ཡང་ན་སྡང་མིག་ལྟ་

མཁན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཐ་ན་བོད་མིའི་ཞབས་

འདྲེན་པ་ཞེས་གདོང་ལ་བལྟས་ཏེ་གཤེ་གཤེ་

གཏོང་མཁན་ཡང་དངོས་སུ་ཡོང་གི་ཡོད་པས། 

དངོས་གནས་ཙི་ཙི་རྒྱ་ལམ་དུ་རྒྱུག་ན། ཚང་

མས་གསོད་གསོད་ཟེར་བའི་དཔེ་ལྟར་ཆགས། 

འདི་ལྟ་བུའི་མིའི་ཁ་རྡུང་འོག་མི་ཚེ་འཁྱོལ་ཐབས་

མེད་པས། སྐབས་དེར་ཁོ་པ་འུ་ཐུག་ནས་གྲོང་

མི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ལ་བསྐྱོད་དེ་བདེ་སྡུག་ཞུས་

ཀྱང་། ཁ་ཡ་བྱེད་མཁན་མ་བྱུང་བས་དེ་ནས་

ལྗོངས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་བསྒྲིལ་ལས་ཁུངས་

དུ་སོང་ཡང་ཁ་སྙན་ཚིག་འཇམ་གྱིས་མགོ་སྐོར་

ཏེ་དོན་དུ་ཁ་ཡ་རྒྱུག་མཁན་མ་བྱུང་། གང་ལྟར་

བེད་སྤྱོད་བྱས་རྗེས་ཁ་ཡ་བྱེད་མཁན་མེད་པའི་

མྱོང་ཚོར་ཟབ་མོ་ཞིག་སླེབས། མི་ཚེ་གང་བོར་

དཀའ་སྡུག་མྱོང་བའི་རྒན་འཁོགས་གཅིག་གི་

སེམས་ནང་གི་བདེ་སྡུག་གི་སྐད་ཆ་ཤོད་ས་མེད་

པར་། གྲོགས་མེད་གཅིག་པུར་ཁེར་རྐྱང་དུ་ལུས། 

བསམ་བློ་ཕར་བཏང་ཚུར་བཏང་རྗེས། རང་ཉིད་

ཀྱི་ཤ་ཁྲག་ལས་བྱུང་བའི་བུ་དང་བུ་མོར་ཅི་ནས་

ཀྱང་བློས་ཁེལ་བ་འདུག་སྙམ་སྟེ། ཡང་བསྐྱར་

ལྗོངས་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་བསྒྲིལ་ལས་ཁུངས་

དུ་བསྐྱོད་དེ ་ཡ་མེད་ཁྲེལ་བཙོང་གིས་ཕྱིར་

བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་བཟོ་ཐབས་བྱས་མཐར་སླར་

ཡང་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་སྟེ་རང་གི་བོུ་དང་མཉམ་

འཛོམས་བྱུང་།ཨ་ལོ་ཆོས་མཛད་རྡ་རམ་ས་ལར་

བསླེབས་ཏེ་ཅུང་མ་འགོར་བར། བཙན་བྱོལ་བོད་

མི་རྣམས་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་རླུང་

འཕྲིན་ནང་ནས་ཁོ་པའི་སྐད་ཆ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ། 

བཙན་བྱོལ་གཞུང་དང་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྐྱོན་

བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། 

བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱང་ཁོ་པར་མ་དགའ་

བ་ཆགས་ཏེ་མཐོང་མི་འདོད་པར་གྱུར། ཨ་ལོ་

ཆོས་མཛད་རང་གི་བུ་མོ་ནང་ལ་བསླེབས་ཏེ་

ཡུན་རིང་མ་སོང་བའི་ཉིན་ཞིག དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༩༠ ལོའ་ིཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༩ བའི་ཡས་མས་སུ་ཁོ་སྡོད་ས་བུ་མོའ་ི

ལས་ཤག་གི་སྒོ་ཁ་རུ་བུད་མེད་དར་མ་ཧ་ལམ་

སུམ་ཅུ་ལྷག་བསླེབས་ནས་སྐད་སྒྲ་འུ་འུར་བྱས་

བསྒྲགས། ཁོང་ཚོས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོའ་ིངང་། 

ཨ་ལོ་ཆོས་མཛད་ཕྱིར་དོན་ནས་གནད་དོན་ཁག་

གཅིག་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་ཟེར། 

སྐབས་དེར་བུ་མོ་བདེ་སྐྱིད་སྒོ་ཕྱིར་ཐོན་ཏེ་ཁོང་

ཚོར་བཤད་དོན། ངའི་པ་ལགས་འདིར་བཞུགས་

མེད། ཁོང་འདིའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་རྒྱ་གར་མགྲོན་ཁང་

ཞིག་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཀྱང་བུད་

མེད་དེ ་ཚོ ་ཡིད་མ་ཆེས་པར་ཁྱིམ་ནང་དུ་

བལྟས་རྗེས་གཞི་ནས་དེ ་བདེན་པ་ཡིན་པ་

ཤེས། བུ་མོ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་གནད་དོན་ལྷག་

སྲིད་པར་དོགས་ནས་བཙན་བྱོལ་གཞུང་གི་

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ཉེན་རྟོག་

ལས་ཁུངས་བཅས་སུ་ཁ་པར་བཏང་སྟེ་མོའ་ིཕ་

ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་བ་ཞུས།ཆུ་

ཚོད་གཅིག་ཡས་མས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཨ་ལོ་ཆོས་

མཛད་ལ་བདེ ་སྲུང་ལས་བྱེད་གཉིས་ཀྱིས་

རོགས་པ་བྱས་ཏེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒོ་

འགྲམ་དུ་མ་སླེབས་མཚམས། བུད་མེད་དེ་དག་

གིས་མཐོང་མ་ཐག་བདེ་སྲུང་ལས་བྱེད་ཀྱིས་

བཀག་སྡོམ་བསླབ་བྱ་ག་ཚོད་བྱས་ཀྱང་དེ་ལ་

མ་ཉན་པར་གློ་བུར་དུ་ཨ་ལོ་ཆོས་མཛད་མཐའ་

བསྐོར་ཏེ ་བུད་མེད་ཁག་གཅིག་གིས་སྐད་

ཤུགས་ཆེན་པོས་རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་མགོ་

འདོགས་དགོས་དོན་དང།  

༼འཕྲོས་འདོན་ཐེངས་རྗེས་མར་གཟིགས།༽



པར་ངོས་གསུམ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣

ཀྲི་སྦི་སྔོན་འགོག་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞིའི་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ནས་ 

༡༣ བར་ཉིན་གསུམ་རིང་བོད་གཞུང་འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང། 

Italian Association for Soli-

darities Among People བཅས་

ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་ཀྲི་སྦི་ (TB) སྔོན་འགོག་དང་

འབྲེལ་བའི་ལས་གཞིའི་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་

གནང་ཡོད། དེ་ཡང་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་

གངས་སྐྱིད་སྤྱི་ཐབ་ཀྱི་ཡང་སྟེང་ཚོགས་ཁང་དུ་

འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེ་དབང་ཕྱུག་ཕ་ཟུར་ལགས་

ཀྱི་གཙོས་འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་འཕར་སྟོབས་རྒྱལ་

ཚེ་རིང་ལགས་དང། ཟབ་འཁྲིད་གནང་མཁན་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཕྱི་ལུགས་སྐུའི་བླ་སྨན་ཚེ་

བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས། ཨི་ཊ་ལི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་

སྐུ་ཚབ་སྨན་པ་ཁག་གཅིག བདེ་ལེགས་སྨན་

ཁང་གི་སྨན་པ་དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ལགས། ཟབ་

སྦྱོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་རྡ་ས་དང་

ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁྱབ་ཁོངས་

སྨན་ཁང་གི་སྨན་པ་དང་འཕྲོད་ལས་པ། གདན་

ས་ཆེ་བ་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྟོད་སྨད་ནས་འཕྲོད་

ལས་པ། སློབ་གྲྭའི་འཕྲོད་ལས་པ་བཅས་ཁྱོན་

མི་གྲངས་ ༥༥ བརྒལ་བ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་

ཐོག་མར་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གསོལ་ཇ་དང་འབྲས་

སིལ་གནང། དེ་རྗེས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་

སྨན་པ་དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཟབ་

འཁྲིད་པ་རྣམས་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་འཚམས་

འདྲིའི ་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་མཚམས་

འཕྲོད་བསྟེན་དྲུང་ཆེས་གསུང་བཤད་གནང་

དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་

བློན་མཆོག་དང་། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས། སྐུའི་བླ་

སྨན་ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ལགས་རྣམ་གསུམ་ཨི་ཊ་

ལིར་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་AISPO དང་ལྷན་ཀྲི་

སྦི་འགོག་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞིའི་

ཐོག་གན་འཇོག་གནང་བ་ལྟར། AISPOནས་

སྐུ་ཚབ་ཆེད་འཛུགས་དང་འབྲེལ་ཀྲི་སྦི་འགོག་

བཅོས་ཀྱི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་

པའི་ཁོངས་ནས་ཨ་རི་ཇོན་སི་ཧོབ་ཀིན་སི་

གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་(Johns Hopskin 

University) དང་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཀྲི་

སྦིའི་ནད་བཅོས་ལག་དེབ་ TB Manual 

གསར་བཟོ ་བྱས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ལས་

དོན་ཞུ་ཕྱོགས་སྐོར་ཚོགས་འདུ་འདི་འཚོགས་

བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་

ལྷན་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་པ་དང་། ཟབ་སྦྱོང་ནང་

མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་འཚམས་

འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུས། ཡང་ཁོང་

གིས་གསུང་དོན། ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་

གནང་མཁན་ཚོར་ཀྲི ་སྦི ་སྔོན ་འགོག་དང་

བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་ཐོག་ཐུགས་འགན་

བཞེས་ཏེ་ས་གནས་སུ་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་

གནང་རྒྱུ་དང། འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་སྨན་

པ་དང་། སྨན་ཞབས་པ། ལས་བྱེད། ཚོགས་སྡེ་

དང་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་

པ་བཅས་ཚང་མའི་ལས་དོན་གྱི་ངོ་བོ་བཙན་

བྱོལ་བོད་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་འགན་འཁུར་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས་རྒྱུན་དུ་ནས་ལས་དོན་ཐོག་

ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་དང་བགྲོ་གླེང་གི་འབྲེལ་

བ་དམ་ཟབ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་ནང་ཆ་བཞག་

ན་བོད་མིའི་ཁྲོད་ཀྲི་སྦི་ན་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ 

ཡན་མན་བྱུང་ཡོད། འོན་ཀྱང་ད་ལྟའི་ཆར་སྤྱིར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

དང་། ཡང་སྒོས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང། དེ་

བཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་དང། ཕྱི་རྒྱལ་རོགས་

ཚོགས་བཅས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ ་བཀའ་དྲིན་

ལ་བརྟེན་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གསར་

འཛུགས་དང་འབྲེལ་རིམ་བཞིན་སྨན་ཁང་ཁག་

གསར་འཛུགས་སོགས་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་

བསྟེན་ཐོག་ཐུགས་སྣང་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་བཙན་

བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནས་

སྟངས་སྒོ་གང་ས་ནས་ཡར་རྒྱས་དང་ཀྲི་སྦི་

ནད་པའང་གང་ཙམ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། 

 མཐའ་དོན་ཐེངས་འདིའི་ཟབ་སྦྱོང་

ཁོངས་ཚོགས་ཞུགས་བ་རྣམས་ནས་ཐུགས་

སྣང་དང་ཆ་ཤས་ཡོངས་རྫོགས་ལེན་རོགས་

ཞུ་རྒྱུ་དང་ལྷན་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་ཐོག་དཔལ་

འབྱོར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཨི་ཊ་ལིའི་

གཞུང་དང་AISPO རོགས་ཚོགས་གཙོས་

པའི་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། ལྷག་པར་སྦྱོང་བརྡར་གནང་མཁན་

སྨན་པ་ཚོར་དམིགས་བསལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སོགས་ཀྱི ་གསུང་བཤད་

གནང་ཡོད། དེ་ནས་སྐུའི་བླ་སྨན་ཚེ་བརྟན་རྡོ་

རྗེ་ལགས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ནང་ཀྲི་

སྦིའི་ནད་གཞི་སྐོར་དང། དེ་ལ་གཞུང་གི་ངོས་

ནས་བཅོས་ཐབས་འབད་བརྩོན་ཇི་གནང། 

ནད་གཞི་དེ་དག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཇི་ཡིན་སྐོར་

སོགས་ཀྱི ་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་

AISPO རོགས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་(Dr.

Fulvio Salvo)  ལགས་ཀྱིས་གསུང་

བཤད་གནང་ཡོད། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ཟབ་

འཁྲིད་པ་རྣམས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་ཟབ་སྦྱོང་གནང་

རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།། 

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གནས་ཆུང་
རྡོ་རྗེ་སྒྲ་དབྱངས་གླིང་གི་བསླབ་པ་
མཐར་སོན་གྱི་མཛད་སྒོར་ཆེད་

ཕེབས་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ 

ཉིན་བཞུགས་སྒར་རྡ་ས་གནས་ཆུང་རྡོ ་རྗེ ་

སྒྲ་དབྱངས་གླིང་དུ་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སློབ་

གཉེར་དབུ་བཙུགས་ཏེ་བགྲང་བྱ་ཉེར་ལྔ་ཧྲིལ་

པོ་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་དང་སྟབས་

བསྟུན། བསླབ་པ་མཐར་སོན་པའི་དགེ་འདུན་

རྣམས་ལ་རབ་འབྱམས་པའི ་ཕྱག་འཁྱེར་

གནང་རྒྱུའི་མཛད་སྒོ་སྔ་དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་

འདུ་ཁང་ཆེན་མོའ ་ིནང་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་

བཞུགས་གྲལ་དུ་འཁོད་མཚམས། སྐུ་མགྲོན་

གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་ཚེ་

རིང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང་རྣམ་གྲྭ་མཁན་

ཟུར་རྒན་ཐུབ་བསྟན་ཟླ་བ་སོགས་སྐུ་མགྲོན་

རྣམས་ཕེབས་རྗེས། དབུ་མཛད་ནས་ཞལ་

འདོན་དབུ་བསྐུལ་དང་གསོལ་ཇ་འབྲས་སིལ་

ཕུལ། དེ་རྗེས་སློབ་དཔོན་ཟུར་པ་དགེ་བཤེས་

རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་མཛད་སྒོའ་ིངོ་སྤྲོད་དང་ལོ་

འཁོར་ལས་བསྡོམས་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང། དེ་

བཞིན་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དགའ་འཕེལ་ལགས་

ཀྱིས་ཕར་ཕྱིན་དང་དབུ་མ་རབ་འབྱམས་པའི་

སློབ་ཐོན་པ་ཁག་གི་ལོ་རེའི་སྦྱང་འབྲས་བརྒྱ་

ཆའི་ཨང་ཐོབ། སྔ་ལོའ་ིསློབ་གཉེར་བ་རྣམས་

ཀྱི་སྦྱང་འབྲས་བཅས་སྒྲོགས་སྦྱང་ཞུས་རྗེས་

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རིག་བཀའ་

བློན་མཆོག་དང་། རྣམ་གྲྭ་མཁན་ཟུར་བཅས་

ནས་སློབ་ཐོན་པ་རྣམས་ལ་བྱ་དགའ་དང་ཕྱག་

འཁྱེར་ཨང་རིམ་བཞིན་གནང་ཡོད། དེ་ནས་

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་

གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང། ད་ལྟའི་ཆར་དགོན་

ཁག་ནང་ཆ་རྐྱེན་གང་ལེགས་ཡོད་པ། གོ་

སྐབས་བཟང་པོ་འདི་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་སོང་བར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་དེང་རབ་ཀྱི་ནང་པ་

ཚད་ལྡན་བྱ་གལ་སོགས་དང་། མཁན་ཟུར་

རྒན་ཐུབ་བསྟན་ཟླ་བ་མཆོག་ནས་ཀྱང་འདུལ་

བ་བཞིན་ཀུན་སྤྱོད་གོང་འཕེལ་དགོས་སྐོར་

སོགས་གསུང་བཤད་གནང་། གནས་ཆུང་

སྐུ་རྟེན་མཆོག་ནས་ལམ་སྟོན་གསུང་བཤད་

དང་འབྲེལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་

རྣམས་ལ་ལེགས་གསོལ་ཕུལ་བ་དང་དབུ་

མཛད་ནས་བཀྲིས་ཚིགས་བཅད་དབུ་བསྐུལ་

དང་བཅས་མཛད་སྒོ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ཡོད་པ་

བཅས།། 

བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་
འབོད་སྐུལ་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༦ ཉིན་

ཨ༌རིའི་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་

པ་མཆོག་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་དུས་ཡུན་རིང་

པོར་བོད་མི་ཚོས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་བཞིན་པའི་

མང་གཙོའི་ཁེ་དབང་དང་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་

བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད།  དམིགས་བསལ་བོད་

མི ་རྣམས་ཀྱི ་བལ་ཡུལ་གཞུང་གི ་རྩ་ཁྲིམས་

དང་མཐུན་པའི་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དེར་བལ་

ཡུལ་སྲིད་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བརྩི་སྲུང་གནང་

དགོས་པ་ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་

ཅེས་གསུངས། དེ་ཡང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ 

ཚེས་ ༣ ཉིན་བལ་ཡུལ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་

ཀྱིས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་

བའི་ནང། བལ་ཡུལ་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་

ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་སྒམ་ ༡༨ ཙམ་

བཙན་འཕྲོག་བྱས་པ་ངོས་ལེན་གནང་འདུག 

ཕྱོགས་མཚུངས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་

དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་འབྲེལ་མཐུད་ཚོགས་པའི་ (IN-

PaT)  ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་(Matteo 

Mecacci) མཆོག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་

ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་འབྲེལ་མཐུད་ཚོགས་

པའི་འཐུས་མི་ ༡༣༣ ཙམ་གྱིས་ཚབ་ཞུས་ཏེ་

བལ་ཡུལ་གཞུང་གིས་བཙན་འཕྲོག་བྱས་པའི་

འོས་སྒམ་འཕྲལ་དུ་འབྲེལ་ཡོད་བོད་མི་ས་གནས་

འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕྱིར་སློག་དགོས་པའི་

འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདུག་པ་བཅས།། 

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ལོ་ཙྭ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་

གི་མཇུག་བསྡོམས་མཛད་སྒོར་ཕེབས་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཉིན་སྔ་

དྲོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་རྡ་ས་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་

ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་

ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་

གིས་དབུས་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་དང་དྲུང་ཆེ་སློབ་ཕྲུག་

བཅས་བཞུགས་གྲལ་དུ་འཁོད་རྗེས། དབྱིན་བོད་

གཉིས་ཀྱིས་ལོ་ཙྭ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༧ 

ཚེས་ ༡ ནས་ ༩ ཚེས་ ༣༠ བར་ཟླ་བ་གསུམ་

རིང་སྦྱོང་བརྡར་གནང་བའི་བྱུང་རིམ་ངོ་སྤྲོད་ལོ་ཙྭ་

བ་མཆོག་བསྟན་འཛིན་སྨོན་ལམ་གྱིས་སྒྲོགས་སྦྱང་

གནང་། དེ་རྗེས་རིམ་བཞིན་སྦྱོང་བརྡར་བའི་སྐུ་

ཚབ་གཉིས་ནས་སོ་སོའ་ིམཐོང་ཚུལ་དང་རེ་སྐུལ་

གསལ་བཤད་གྲུབ་རྗེས་ནང་ཆོས་དགེ་རྒན་དགེ་

བཤེས་བློ་བཟང་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་དང། དབྱིན་

ཇི་དགེ་རྒན་Kerry Wrightལགས། ལོ་ཙྭ་

བའི་དགེ་རྒན་བསྟན་འཛིན་ཚེ་དཔག བསོད་ནམས་

ཚེ་རིང་། བོད་དགེ་སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་བཅས་

ཀྱིས་གསུང་བཤད་གནང་། དེ་རྗེས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་

བོ་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་མིའི་རིན་ཐང་

གོང་འཕེལ་བྱ་གལ་ཆེ་བས། དེའི་ཆེད་ཆོས་དང་

ཆབ་སྲིད་གང་ལའང་ཚང་མས་དོ་སྣང་གནང་དགོས་

པ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ཡོད་གལ་ཆེའི་དོན་སྙིང་ལྡན་པའི་

བརྗོད་བྱ་རྣམས་ལོ་ཙྭ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ནས་གོ་

རྟོགས་སྤེལ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་སོགས་

ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་

བྱ་དགའ་དང་སྦྱོང་བརྡར་བ་རྣམས་ལ་ལག་འཁྱེར་

གནང་ཡོད། དེ་ནས་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་དྲུང་ཆེས་ཐུགས་

རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཞལ་འདོན་གྲུབ་རྗེས་

སྐུ་དཔར་མཉམ་བསྒྲོན་དང་བཅས་མཛད་སྒོ་གྲོལ་

ཡོད་པ་བཅས།།

གསལ་བསྒྲགས། 
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཁྲིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གྱི་རྩ་འཛིན་ཁྲིམས་ཡིག་གི་དོན་ཚན་ ༢༨༽ 

པའི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་འོག ཟུར་འཛུགས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གཉིས་སོ་སོའ་ིཆགས་ཡུལ་ས་བབ་དང་

ཁྲིམས་ཁོངས་ཁྱབ་ཚད་ལ་གཞིགས་པའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གཉིས་ཀྱི་མིང་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏན་ 

འབེབས་གནང་བ་གཤམ་གསལ། ༡༽ དེ་ཧྲཱ་དཱུན་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཞེས་པའི་མིང་ཚབ་ཏུ། 

དེ་ཧྲཱ་དཱུན་བྱང་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཞེས་འབོད་རྒྱུ། ༢༽ མེ་སཱུར་བོད་མིའི་ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཞེས་པའི་མིང་ཚབ་ཏུ། སྦེལ་ཀོབ་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ཞེས་འབོད་

རྒྱུར་བསྒྱུར་བཅོས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ཡིན་ན་དེ་དོན་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མས་གསལ་བསྒྲགས་འདི་གཏོང་

ཚེས་ནས་བཟུང་རྩ་འཛིན་དགོས་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སུ་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣ ཉིན།།    



པར་ངོས་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣

བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཁག་ནས་བཏང་གནས།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་སུ་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་
གཏོང་བཞིན་པའི་སྐོར་ཞུས་པ། 

༄༅། །འདི་གར་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གིས་

བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན།  མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་

ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

ཆེན་ཐེངས་ ༡༥ པ་དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ 

ཚེས་ ༡༣ ནས་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ བར་བདུན་གསུམ་

རིང་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝར་སྐོང་ཚོགས་གནང་

ཡོད་ཅིང།  ཚོགས་ཆེན་འདིར་འཛམ་གླིང་ནང་འགྲོ་

བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐད་དཀའ་ངལ་ཇི་ཡོད་སེལ་ཐབས་

བགྲོ་གླེང་གནང་གི་ཡོད་སྟབས། དེ་གའི་དོན་གཅོད་

ལས་བྱེད་སྐེད་ཏ་བསྟན་འཛིན་བསམ་འཕེལ་ལགས་

ནས་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་

པ་ (Society for Threatened Peo-

ples) མིང་ཐོག་ནས་སྐབས་དེར་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་

མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ནས་བོད་

མིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་

དང་གཏོང་བཞིན་པ་རྣམས་ཐེར་འདོན་དང་སྦྲགས། 

རྒྱ་གཞུང་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཁྲིམས་སྒྲིག་ནང་གསལ་ལ་བརྩི་འཇོག་ཞུ་དགོས་པ་

དང་།  ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་

ཐད་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཀརྨ་བསམ་

གྲུབ་ཀྱི་གཙོས་ཁོང་གི་ནང་མི་དྲུག་ལ་མ་ཉེས་ཁ་

གཡོག་གིས་ཁྲིམས་བཅད་དང་འཛིན་བཟུང་། མནར་

གཅོད་སོགས་བཏང་བའི་བྱ་སྤྱོད་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་

ཡོད་པ་མ་ཟད།  བོད་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་རྣམས་ནས་

རྒྱ་གཞུང་ལ་འབྲི་རྩོམ་དང་།  གླུ་གཞས་བཅས་ཀྱི་

བརྒྱུད་ལམ་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་

བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་འཚེ་བཟོ་མཁན་ལ་བསྙད་དེ་

འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་དང་མནར་གཅོད་དྲག་པོ་

བཏང་ཡོད་པ་དང་།  སྒྲིག་མཐུན་ཁྲིམས་བཤེར་གྱི་

གོ་སྐབས་སྤྲོད་ཀྱི་མེད་པའི་སྐོར་སྐྱོན་བརྗོད་ནན་པོ་

བྱས་ཡོད། 

 དེ་བཞིན་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་

གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་(Human 

Rights Watch) སྐུ་ཚབ་ནས་བོད་ནང་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ནས་བོད་མིར་དྲག་གནོན་ཅི་ཆེ་གཏོང་

བཞིན་པར་བློ་འཚབ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  འདི་ལོ་ཟླ་ ༧ 

ནང་ཚོགས་པ་འདི་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོ་ ནས་བོད་

ས་ཡོངས་རྫོགས་ནང་བོད་མིས་ཞི་རྒོལ་བྱུང་བའི་

དོན་རྐྱེན་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་དྲག་

ཆས་དམག་མིས་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བར་དྲག་གནོན་

ཚད་བརྒལ་བྱས་ཡོད་པ་ར་སྤྲོད་དང་། ཞི་རྒོལ་བྱུང་

ནས་ལོ་གཉིས་རྗེས་སུའང་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་མིའི་

ཐོག་ཉེས་མེད་ཁྲིམས་བཅད་དང་།  གར་སོང་ཆ་མེད་

སོང་བ།  ནང་མིར་བསུན་གཙེར་སོགས་ད་ལྟའང་

ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར།  དེ་བཞིན་

བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བར་ཁྲིམས་བཤེར་དྲང་པོ་ཡོང་གི་

མེད་པ་དང་། ལྷག་དོན་དུ་རྒྱ་གཞུང་བདེ་འཇགས་

དམག་མིས་བོད་མི་ཞི་རྒོལ་བའི་ཐོག་དྲག་གནོན་

ཚད་བརྒལ་གྱིས་དམར་གསོད་བཏང་བ་དང་རྨས་ 

སྐྱོན་ཇི་ཕོག་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ཁ་གསལ་སྟོན་དགོས་སྐོར་

གསུངས་ཡོད། ཁོང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༩ ནང་

རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་འགན་ 

འཛིན་ལྕམ་སྐུ་ན་ཝི་པི་ལེ་མཆོག་ནས་བོད་ནང་གི་ཞི་

རྒོལ་བྱུང་རྐྱེན་རྒྱབ་ལྗོངས་ནི་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་

དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་མ་

ཐུབ་པས་རྐྱེན་ཡིན་སྐོར་གསུངས་པ་དེ་ལུང་འདྲེན་

བྱས་ཤིང་།  ཉེ་བའི་ལོ་ངོ་གཉིས་ནང་རྒྱལ་ཚོགས་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་

རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཞིབ་འཇུག་

མཁས་དབང་ནས་བོད་ནང་རྟོག་ཞིབ་གནང་རྒྱུའི་

དགོས་འདུན་བཏོན་གནང་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་སྲིད་

གཞུང་ནས་ད་བར་ཕེབས་བཅུག་མེད་སྐོར་གསུངས་

ཡོད། རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ནས་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཞིབ་འཇུག་མཁས་དབང་མི་ཉུང་བ་

ཞིག་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཆེད་ཁས་ལེན་ཞུས་ཡོད། 

ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོ་ནས་ཆོས་དད་རང་

མོས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་མཁས་དབང་གདན་ཞུ་གནང་

རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ཞུས་ཡོད་ནའང་ད་བར་ཕེབས་ཐུབ་

པ་བྱུང་མེད་སྟབས་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ལྷན་

ཚོགས་འདི་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གོང་འཁོད་རྒྱལ་

ཚོགས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ཛ་དྲག་ཐོག་གདན་

ཞུ་གནང་དགོས་སྐོར་ཞུས། ཚོགས་ཆེན་དུ་རྒྱལ་

ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་འགན་ 

འཛིན་ནས་རྒྱ་ནག་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའ་ི

ནང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་

སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལས་འཆར་སྤེལ་རྒྱུར་བཀག་འགོག་

གནང་བར་བློ་འཚབ་ཡོད་གསུངས་ཤིང་།  ལྷག་

དོན་དུ་རྒྱ་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

གི་ཚོགས་ཆེན་འདིའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

སྲུང་སྐྱོབ་གནང་མཁན་གྱི་གཏམ་བརྗོད་རང་དབང་

འགོག་ཐབས་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་ནི ་མཁྲེགས་

བཟུང་གིས་ཐབས་སྐྱོའ ་ིརྟགས་མཚན་ཞིག་ཡིན་

གསུངས། དེས་ན་ཚོགས་ཆེན་འདི་ནས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་འགན་

ཁུར་རྣམས་བརྩི་འཇོག་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་

སྲུང་སྐྱོབ་གནང་མཁན་གྱིས་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཞུ་སླད་རང་དབང་ཐོག་ཕྱག་ལས་

གནང་རྒྱུར་བརྩི་འཇོག་དགོས་པ་གསུངས། གཞུང་

འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་International 

Society for Human Rights སྐུ་ཚབ་

ཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་ནས་བོད་རིགས་དང་

ཤིང་ཅང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་གཉིས་ནས་རང་ཉིད་

ཀྱི་གཞི་རྩའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འཐབ་རྩོད་གནང་

མཁན་ཚོར་ཁ་བྲལ་བ་ཡིན་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱིས་རྒྱ་

རིགས་དབར་འཁོན་འཛིན་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང། 

ཁོང་རྣམས་ལ་གདུག་རྩུབ་མནར་གཅོད་བཏང་དང་

གཏོང་བཞིན་པའི་སྐོར་རྒྱལ་ཚོགས་མནར་གཅོད་

ཞིབ་འཇུག་མཁས་དབང་གི་སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་

འཁོད་ཡོད་ཅེས་གསུངས། དེ་མཚུངས་གཞུང་འབྲེལ་

མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་དང་མི་

རིགས་ནང་ཁུལ་འཆམ་མཐུན་ལས་འགུལ་ཚོགས་

པ་དང་།  ཨེ་ཤི་ཡ་གདོད་མའི་མི་རིགས་ཚོགས་པ། 

རྒྱལ་སྤྱི་ཤེས་ཡོན་གོང་འཕེལ་ཚོགས་པ།  འཇིག་

ཉེན་མི་རིགས་ཚོགས་པ།  ལྷ་ནིཡེལ་མི་ཊེ་རན་

ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པ་བཅས་ཚོགས་པ་ལྔ་ཐོུང་ནས་རྒྱ་

གཞུང་ནས་དཔལ་འབྱོར་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་འཆར་

འོག་གང་བྱུང་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་

སྟབས་བོད་མི་རྣམས་ལ་གནའ་རབས་ནས་དག་པའི་

ས་ཞིང་ཐོག་འཚོ་བ་སྐྱེལ་རྒྱུའི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་

དོར་བ་མ་ཟད།  བདེ་སྡུག་སྙན་འབུལ་གནང་མཁན་

ཐོག་རྒྱ་གཞུང་དམག་མིས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་དམར་

གསོད་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་པ་དང་།  ས་

ཁུལ་དེ་ནས་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ་ལྟར་ན་འདི་

ལོ་ཟླ་ ༨ ནང་དཀར་མཛེས་རང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་དཔལ་

ཡུལ་རྫོང་ནང་བོད་མི་བརྒྱ་ཕྲག་འགས་རྒྱ་གཞུང་ས་

གནས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདུན་དུ་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་

མཚམས་ འཇོག་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་སྐབས་རྒྱ་

ནག་ཉེན་རྟོག་པས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་བོད་མི་གསུམ་

དམར་གསོད་བཏང་ཡོད་པ་དང་།  སུམ་ཅུ་ཙམ་ལ་

རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པ།  བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་

བྱས་ཡོད་སྐོར་གསུངས། རྒྱ་རིགས་ཀྱི་འཛིན་པའི་

ཀ་ཀྲིན་བཟོ་གྲྭ་ནས་གསེར་སྔོག་འདོན་བྱེད་བཞིན་

ཡོད་སྟབས་ས་གནས་དེར་མི་འབོར་ཕོན་ཆེ་འཕར་བ་

དང།  ས་ཞིང་གི་བཅུད་ཧ་ཅང་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་བ།  

རྩི་ཤིང་དང་དུད་འགྲོའ་ིརང་བྱུང་གནས་ཡུལ་ལ་ཆེས་

གནོད་སྐྱོན་ཕོག་བཞིན་བ་བཅས་ལ་བརྟེན་བོད་མིས་

ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད། དེ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་ཉེ་ཆར་

འབྲུག་ཆུ་རྫོང་ནང་ས་རུད་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་རང་བྱུང་

ཁོར་ཡུག་གི་གོད་ཆག་ཅི་ཆེ་ཡོང་བཞིན་པར་བོད་མི་

རྣམས་བློ་འཚབ་དང་འཇིགས་སྣང་ངང་གནས་ཡོད་

པའང་གསུངས་ཡོད།  མཐའ་དོན་གོང་གསལ་གཞུང་

འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ལྔ་ཐོུང་ནས་རྒྱ་ནག་སྲིད་

གཞུང་ནས་དཔལ་ཡུལ་རྫོང་ནང་ཁྲིམས་འགལ་གྱིས་

བོད་མི་དམར་གསོད་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེར་

རང་དབང་དང་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་ཐོག་ནས་ཞིབ་

འཇུག་མཐིལ་ཕྱིན་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད། ཉེས་ཅན་

སུ་ཡིན་ལ་འགན་འཁྲི་དགོས་པ་དང་གནོད་འཚེ་ཕོག་

པའི་ནང་མིར་གུན་གསབ་སྤྲོད་དགོས་སྐོར་གསུངས་

ཡོད། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ནང་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆག་ཅི་

ཆེ་འགྲོ་བཞིན་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་འཛམ་གླིང་ནང་ཚ་

དྲོད་ཚད་གཞི་འཕར་བཞིན་པས་མཐོ་སྒང་གི་གངས་

བཞུར་བའི་མྱུར་ཚད་ཀྱང་དེ་བཞིན་འཕར་བཞིན་ཡོད་

སྟབས་ཆེས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་སུ་གྱུར་ཡོད་

པས་ཚང་མས་སྲུང་སྐྱོབ་འཕྲལ་དུ་གནང་དགོས་སྐོར་

བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་རིམ་ཕེབས་ལྟར། ད་ལམ་དོན་

ཁང་ནས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་So-

ciety for Threatened Peoples ལ་

འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཐོག་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་སུད་

སི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝར་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༥ པའི་

ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཞར་བྱུང་དུ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བཙན་

བྱོལ་བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྡེ་

ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་

ལགས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཚོགས་ཆེན་ནང་མཐོ་སྒང་

བོད་ཀྱི་གནམ་གཤིས་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུ་

གོ་སྒྲིག་ཞུས།  ཁོང་ནས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐོར་ལ་

གསུང་བཤད་གནང། དེ་ནས་ཚོགས་བཅར་བའི་ལྷན་

དྲི་བ་དྲིས་ལན་གནང་ཡོད་པ་དང་དེ་རྗེས་Melt-

down in Tibet ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་བསྟན་

ཡོད།  སྐབས་དེར་ཨ་རི་དང་།  ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ 

ཁབ།  སུད་སི།  སྦེལ་ཇེམ། རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་

ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཁྱོན་བསྡོམས་

མི་གྲངས་ ༤༠ ཙམ་ལྷན་ཞུགས་གནང་ཡོད། རང་

གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ཁོར་ཡུག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་

བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ལགས་ནས་ཡུ་རོབ་གཞོན་ནུའི་

ཚོགས་མི་དང་།  སུད་བོད་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

མི།  སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་སྦ་སལ་ནང་གནས་སྡོད་བོད་

རིགས་མི་མང།  སུད་སི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་

ཚོགས་པ་ Green Peace གཞན་ཡང་གཞུང་

གི་མི་སྣ་འགའ་རེ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བོད་ནང་གི་

ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོད་པས་

རྒྱལ་སྤྱི་ཚོགས་སྡེ་དང་མི་མང་ཡོངས་ནས་མཉམ་

རུབ་ཐོག་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་སྐོར་གསུངས། ཐེངས་

འདིའི་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལྷན་

ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་༡༥ ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བོད་

ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁོར་ཡུག་བཅས་ཀྱི་

གནད་དོན་ཐད་དྲིལ་བསྒྲགས་རྒྱ་ཆེ་དང་གང་ལེགས་

བྱུང་ཡོད་པ་བཅས།།

བལ་ཡུལ་གཞུང་ནས་འོས་སྒམ་ཕྱིར་སློག་

ཡོང་ཆེད་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པར་

འབྲེལ་བ་ཞུས་པ། 

༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ། 

༄༅། །འདི་གར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་བོད་གཞུང་སྐུ་

ཚབ་དོན་ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། 

ཕྱི་ལོ་  ༢༠༡༠  ལོའ་ིནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་

རྟགས་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠   ཚེས་ ༨ ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་

བཙོན་དུ་ཡོད་པའི་རྩོམ་པ་པོ་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་

པོ་ལ་གནང་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་རྗེས། 

འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་རྒྱ་རིགས་རྣམས་

ཀྱིས་དགའ་བསུའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་

ཟད། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་མཐུན་

ཚོགས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་རིགས་

རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་ཨོ་སི་ཊོ་

ལི་ཡ་མེལ་བྷོན་རྒྱ་བོད་མཛའ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཡུས་ཧྲི་ཤིན་ནས་དོན་

ཁང་གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་ 

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཡིག་བཏང་བའི་ནང་འཁོད་དོན། ལིའུ་

ཞའོ་པོ་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་

པར། སྐུ་ཚབ་ནས་མེལ་བྷོན་རྒྱ་བོད་མཐུན་ཚོགས་

ཀྱི་ཚོགས་མི་དང་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ། ༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་

བླ་མ་མཆོག་དང་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ནས་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བར་སྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་

ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀྱིས་

ང་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་དགའ་སྟོན་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། དེ་ནི་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བདེན་པའི་

ཕྱོགས་སུ་ལངས་པར་ང་ཚོར་སེམས་འགུལ་ཆེན་

པོ་ཐེབས་སུ་བཅུག་པ་མ་ཟད་། ང་ཚོའི་དམིགས་

ཡུལ་ཏན་ཏན་འགྲུབ་སྲིད་པ་རེད་ཅེས་འཕྲིན་ཡིག་

ནང་བཀོད་ཡོད། ཡང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་སི་ཌི་ནི་རྒྱ་

བོད་མཛའ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་

ལྕམ་སྐུ་ཧྲི་གའོ་དབྱིན་གྱིས་འཕྲིན་ཡིག་བཏང་བའི་

ནང་འཁོད་དོན། སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་ནོ་བེལ་

ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མ་ཐག་༸གོང་ས་ཏཱ་

ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲིས་བདེ་

ལེགས་ཀྱི་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་ཡོད་ལ། ངས་ཀྱང་རྒྱ་

ནག་ནང་གི་དྲ་གྲོགས་རྣམས་ལ་གནད་དོན་དེ་དག་

ཁ་གསལ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཞེས་འཕྲིན་ཡིག་

ནང་བཀོད་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་  ༩ 

ཉིན་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་

ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཆིན་ཅིང་དང་མཁས་དབང་

སྐུ་ཞབས་ཕང་ཆུང་ཡིན་གཉིས་ནས་གོ་སྒྲིག་འོག རྒྱ་

ནག་མང་གཙོ་ལས་འགུལ་བ་དང་།   མཁས་དབང་། 

སྒྱུ་རྩལ་བ་སོགས་མི་གྲངས་ ༥༠ ལྷག་འདུ་འཛོམས་

ཀྱིས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པའི་དགའ་སྟོན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་

ཡོད་ཅིང། སྐུ་ཞབས་ཆིན་ཅིང་ལགས་ནས་༸གོང་

ས་མཆོག་གི་ཐེངས་འདིའི་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་

ལ་བྱ་དགའ་ཐོབ་རྒྱུའི་ཆ་ཤས་ནང་ནུས་པ་ཤུགས་

ཆེ་ཐེབས་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ། 

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་པར་ཐུགས་

རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །འདི་གར་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་བོད་གཞུང་

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་

དོན། བལ་ཡུལ་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་

བཀའ་སྤྱིའི་སྔོན་འགྲོའ ་ིའོས་ཤོག་འཕེན་པའི་

འོས་སྒམ་བཙན་འཕྲོག་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་

ཐོས་མ་ཐག་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་

དོན་ཁང་གིས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་

བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་

དང་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་

འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་བྷོབ་བྷ་རོན་ (Bob 

Brown) མཆོག  ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་གྲོས་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་སྐུ་ཞབས་ (Peter 

Slipper’s) པི་ཊར་སི་ལི་པར་མཆོག་གི་

ལས་ཁུངས། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་བོད་དོན་ལྷན་

ཚོགས། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་བོད་རིགས་མཐུན་

ཚོགས་བཅས་ལ་འབྲེལ་གཏུགས་ཀྱིས།  བལ་

ཡུལ་གཞུང་ནས་བཙན་འཕྲོག་བྱས་པའི་འོས་

སྒམ་རྣམས་ཕྱིར་སློག་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད།  

 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ 

ཉིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་

བཅོ་ལྔ་པ་དང།  བཀའ་ཁྲི་གསུམ་པའི་འོས་

ཤོག་དངོས་གཞི་དེ་ཡང་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་

སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་མི་ཚོར་འཕེན་འཇུག་

དགོས་པ་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་བལ་ཡུལ་གཞུང་ཚབ་བརྒྱུད་འབོད་སྐུལ་

ཤུགས་ཆེ་གནང་རོགས་ཞེས་ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའི་

བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ནས་འབོད་སྐུལ་

ཞུས་འདུག



པར་ངོས་ལྔ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གཞོན་ལྷན་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཐུགས་ཕམ་དང་ལྷ་དགོངས་

འཚོམ་མེད་པའི་བཀའ་བཟང་ཕེབས་ཡོད་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ 

ཉིན་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་གསར་

འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བའི ་ནང་ 

འཁོད་དོན། ཉེ་ལམ་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་

བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་༸གོང་ས་

མཆོག་གི་དགོངས་པ་དཀྲུགས་ནས་མགོན་

པོ་མཆོག་དགོངས་པ་འཚོམ་པ་རེད་ཟེར་བའི་

དཀྲོག་གཏམ་སྤེལ་ཏེ། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་

མཚན་སྨད་དང་གཞོན་ལྷན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

ཆེ་མཐོང་ལ་གླེང་ཕྱོགས་བཟོ་བཞིན་པར་བརྟེན། 

དེའི ་ཐད་དོན་དངོས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར།  

འདི་ལོ་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

ཆེན་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་ཚོགས་བཅར་བ་

རྣམས་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༤ ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསེར་ཞལ་མཇལ་བའི་

སྐལ་བཟང་ཐོབ་པས་མ་ཟད། ཐུགས་དགྱེས་

ཚོར་ཆེན་པོས་བཀའ་སློབ་ཟབ་རྒྱས་སྩལ་ཏེ། 

སྒྲིག་འཛུགས་ལ་སྔར་ལྷག་རེ་སྤོབས་དང་འགན་

འཁུར་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་གསར་པའི་གཟི་སྦྱིན་

ཞིག་ཐོབ་ཡོད།  འོན་ཀྱང་། བློ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་

སྐབས་དེར། ནིའུ་ཡོཀ་ས་གནས་ཀྱི་ཚོགས་

བཅར་བ་ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་སྒེར་ངོས་ནས་དེ་སྔོན་

ནིའུ་ཡོཀ་ཏུ་བཀའ་བློན་ཁྲི ་པ་མཆོག་གིས་

གསུང་བཤད་གནང་བ་དེ་ཉིད་གོ་བ་ཆ་ཚང་

ལོན་མ་ཐུབ་པའི་ཁར་ཁོ་རང་བཀའ་ཁྲིའི་གསུང་

བཤད་དེར་བློ་ཕམ་ཡོད་ལུགས་དང། ད་དུང་

གསུང་བཤད་ནང་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་སོགས་

འབྲེལ་མེད་གནད་དོན་སྙན་སེང་ཞུས་པར། 

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཐུགས་ཕམ་གྱུར་པར་

བརྟེན། གཞོན་ལྷན་ཚོགས་ཆེན་མིང་ཐོག་ནས་

འཕྲལ་དུ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་མཚན་

འཁོད་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བར། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་

གཞོན་ལྷན་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཐུགས་ཕམ་དང་

དགོངས་པ་འཚོམ་མེད་པས། ཁྱེད་རང་ཚོས་

བློ་བདེ་པོའ ་ིཐོག་ནས་ཚོགས་ཆེན་མུ་མཐུད་

དེ་ཚོགས༌དགོས་པའི་བཀའ་བཟང་ཕེབས་པར་

ཚོགས་བཅར་ཡོངས་བློ་བདེར་གྱུར་བ་དང། དེ་

རྗེས་གཞོན་ལྷན་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་ལམ་སྟོན་

ལྟར། ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་སྒེར་ངོས་ནས་ཀྱང་མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་ལྷ་དགོངས་གསལ་དྭངས་ 

ཡོང་བའི་མཐོལ་བཤགས་ཞུས་པར། མགོན་

པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་སྒེར་ངོས་ལ་

ཡང་ལྷ་དགོངས་གསལ་དྭངས་གྱུར་པའི་ཞལ་

བཞེས་ཐོབ་པ་དང་འབྲེལ། གནད་དོན་གཙང་

སེལ་ཆགས་ཟིན་ཡོད། 

 སྤྱིར་གཞོན་ལྷན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་

དམིགས་ཡུལ་བཞིའི་དང་པོ་ནི། “གཞིས་བྱེས་

བོད་མི་ཡོངས་ཀྱི་བློ་གཏོད་རེ་ཡུལ་གཅིག་ཉིད། 

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ ་ིདབུ་ཁྲིད་

ལམ་སྟོན་ཡང་དག་འོག་ཤར་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུ་གཞི་

རྩར་བཟུང་ཐོག བོད་གཞུང་འབངས་སྤྱི་དོན་ལ་

ལྷག་བསམ་ཁུར་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་རྨང་གཞིར་འཁྱེར་

བ་ཞེས་པའི་རྩ་དོན་གཞོན་ལྷན་སྒྲིག་འཛུགས་

དབུ་བརྙེས་པ་ནས་ད་བར་རྒྱུན་བཅངས་ཞུས་

དང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། མ་འོངས་པར་ཡང་

དུས་དང་གནས་བབ་ཇི ་ལྟར་འགྱུར་རུང། 

དམིགས་ཡུལ་དེ་ཉིད་སྲོག་བཞིན་རྩ་འཛིན་ཞུ་

རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་རྩ་བ་ཉིད་ནས་

མེད།  གཞོན་ལྷན་གྱིས་ད་བར་བོད་རང་བཙན་

སླར་གསོའ་ིཐོག་འབད་བརྩོན་བྱེད་པའི་ལངས་

ཕྱོགས་ལ་ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་ཀྱང་། རང་

གི་གཞུང་ལ་གུས་བཀུར་དང་ངོས་འཛིན་བླ་

མེད་དུ་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱུན་ལྡན་ཞུ་སྒོ་ཁག་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

གསོལ་རས་སྩལ་བའི་མང་གཙོའི་ལྟ་གྲུབ་འོག 

འཐབ་རྩོད་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཏེ། ལྷག་བསམ་རྣམ་

དག་ཞུ་བཞིན་པར་བརྟེན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མང་གཙོའི་ལྟ་གྲུབ་

དང་ཐོབ་ཐང་ལ་ངོས་འཛིན་མཛད་དེ་གཞོན་ནུ་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རང་བཙན་རྩོད་ལེན་བྱེད་པ་

དེ་ཐོབ་ཐང་རེད་ཅེད་ཉེ་ལམ་ཡང་ཡོངས་གྲགས་

ཐོག་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ཡོད་པ་ལས། ད་བར་

གཞོན་ལྷན་གྱི་རང་བཙན་རྩོད་ན་མི་འོས་པ་

དང། ཐུགས་ཕམ་བཟོས་ཚུལ་ནམ་ཡང་བཀའ་

སྩལ་མཛད་མྱོང་མེད་ལ། གཞོན་ལྷན་གྱི་ངོས་

ནས་ཀྱང་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དགོངས་དང་མང་

གཙོའི་ལྟ་གྲུབ་ལས་མ་བརྒལ་བར། བོད་ཀྱི་ལོ་

རྒྱུས་དང་བོད་མིའི་མདུན་ལམ་ལ་དམིགས་ཏེ་

སྤྱི་དོན་འགན་ཁུར་ཞུ་མུས་ཡིན་པའི་གསར་

འགོད་གསལ་བསྒྲགས་སུ།། 

དབྱིན་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཐུབ་བསྟན་བསམ་གྲུབ་ལགས་པོ་ལན་ཌེ་ཆིག་སྒྲིལ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའི་

ལོ་ ༣༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་དུ་མགྲོན་འབོད་ཞུས་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༩ ནས་

ཉིན་གསུམ་རིང་པོ་ལན་ཌེ་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ཌན་

སིཀ (Gdanks) ནང་ཆིག་སྒྲིལ་ལས་

འགུལ་ཚོགས་པ་བཙུགས་ཏེ་ད་བར་ལོ་ ༣༠ 

འཁོར་བའི ་དུས་དྲན་མཛད་སྒོ ་ཞིག་གྲོང་

ཁྱེར་དེའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ལེག་ཝ་

ལེ་ས་ (Lech Walesa Institute 

Foundation) ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་

དེའི་ཚོགས་ཁང་དུ་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་

ཞུས་ཡོད། སྐབས་དེར་དབྱིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་

ལོན་ཌོན་དུ་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་ཐུབ་བསྟན་བསམ་གྲུབ་ལགས་མཛད་

སྒོའ་ིསྐུ་མགྲོན་དུ་མགྲོན་འབོད་ཞུས་པ་ལྟར་

ཕེབས་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གྱི་དགོང་

དྲོའ ་ིགསོལ་ཚིགས་སྐབས་དང་ཕྱི ་ཚེས་ 

༣༠ ཉིན་ཆིག་སྒྲིལ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་

བཙུགས་ཏེ་མི་ལོ་ ༣༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་

གྱི་མཛད་སྒོ་དངོས་གཞིའི་སྐབས་སོ་སོར་པོ་

ལན་ཌེ་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་( Lech 

Walesa) མཆོག་དང་ཇི་ཌན་སིཀ་གྲོང་

ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐུ་ཞབས་པ་ཝེལ་ཨ་ཌཱ་མོ་

ཝིཆ་ (Mr Pawel Adamowicz) 

མཆོག དེ་བཞིན་ཉེ་ལམ་བསྐོ་གཞག་བྱུང་

བའི་པོ་ལན་ཌེ་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་བྷོར་ནི་

སི་ལཱ་ཀ་མོ་རོ་སོ་ཀི་ (Bronislaw Ko-

morowski) མཆོག་བཅས་དང་གཞན་

ཡང་འཛམ་གླིང་གང་ས་ནས་སྐུ་མགྲོན་ཆེད་

ཕེབས་གནང་འདུག ཕྱི་ཚེས་ ༢༩ ཉིན་སྐུ་

ཞབས་ཐུབ་བསྟན་བསམ་གྲུབ་ལགས་ནས་

གཞོན་ནུའི་ལྷན་ཚོགས་ (Forum of 

the Young) ཀྱི་ཚོགས་འདུར་ཆེད་

ཕེབས་གནང་སྟེ་གཞོན་ནུ་ཚོར་ཆིག་སྒྲིལ་

ལས་འགུལ་ཚོགས་པར་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ 

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལང་ཕྱོགས་

དེའི་གཞི་རྩའི་གོ་དོན་ཇི་ཡིན་དང། པོ་ལན་

ཌེའི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཐོག་འཚེ་མེད་ཞི་

བའི་ལས་འགུལ་དེ་ཇི་ཙམ་གལ་གནད་ཆེན་

པོ་ཆགས་ཡོད་མེད་སྐོར་དང། ད་ཆ་འཚེ་

བའི་དུས་སྐབས་འདིར་བོད་མི་ཚོས་རང་

གི་ངོ་བོ་མཚོན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་

སྲུང་སྐྱོབ་སླད་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་འཐབ་རྩོད་

དེ་འབུར་འཐོན་ཞིག་ཡིན་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་

གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སྐབས་དེར་ཚོགས་

བཅར་བ་རྣམས་ཀྱིས་མ་འོངས་བོད་མི་ཚོའི་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོཌ་ནས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོཌ་པ་ཁག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ། 

དབུ་ཁྲིད་སྐོར་དང་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་

དབར་མཐུན་ལམ་གོང་འཕེལ་ཇི་འདྲ་གཏོང་

དགོས་མིན་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་དྲི་བ་

གནང་བར་སྐུ་ཚབ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་གྲུབ་

ལགས་ནས་ལན་འདེབས་གནང་འདུག 

ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་མཛད་སྒོ་དངོས་གཞིའི་

སྐབས་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསྟན་བསམ་གྲུབ་

ལགས་ནས་ལེག ་ཝ ་ལེ ་སའི ་ལོ ་འཁོར ་

གཟེངས་རྟགས་ཐེངས་གསུམ་པ་ཐོབ་མཁན་

པོ་ལན་ཌེ་ཉམ་ཐག་རོགས་སྐྱོབ་ཚོགས་པའི་ 

(Polish Humanitarian Ac-

tion) ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་ཇ་ནི་ནཱ་ཨོ་ཆོ་

ཀར་ (Janina Ochojska) མཆོག་

ལ་འཚམས་འདྲིའི ་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༡ ཉིན་སི་བིཀ་ཨེ་ཁ་ཌེ་

མིག་ (CIVIC ACADEMY) ཞེས་

པའི་ཚོགས་འདུར་ལྷན་ཞུགས་གནང་མཁན་

རྣམས་དང་ལྷན་དགོང་དྲོའ ་ིགསོལ་ཚིགས་

ཤིག་སྐབས་ཡུ་རོབ་ཕྱོགས་མཐའ་ཁག་ནས་

ཕེབས་པའི་གཞོན་ནུ་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་

ཚོས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་

ཐོག་དྲི་བ་བཏོན་པར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་

ལན་འདེབས་གནང་བ་མ་ཟད། བོད་ཀྱི་གནད་

དོན་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང་འདུག 

 དེ་ཡང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་

ཉིན་གསུམ་གྱི་མཛད་སྒོར་མཉམ་ཞུགས་

གནང་བའི་ཚོར་སྣང་ཇི ་བྱུང་སྐོར་འགྲེལ་

བརྗོད་གནང་དོན། པོ་ལན་ཌེ་ཆིག་སྒྲིལ་

ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་བཙུགས་ཏེ་མི་ལོ་ 

༣༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་གྱི་མཛད་སྒོར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གི་སྐུ་ཚབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཅར་ཐུབ་པར་ང་

རང་ལ་ཆེ་མཐོང་ཐོབ་པ་ཞིག་བྱུང། ཚོགས་

འདུར་ཆེད་ཕེབས་གནང་མཁན་དེ ་སྔ་ནོ ་

བེལ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་

དང་པོ ་ལན་ཌེའི ་སྲིད ་འཛིན ་ཟུར་པ་སྐུ་

ཞབས་ལེག་ཝ་ལེ་སའི་མཚོན་ཆིག་སྒྲིལ་

ལས་འགུལ་ཚོགས་པའི་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་

དང་མཇལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པ་དེ་ང་རང་

དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང། ངས་གཞོན་ནུའི་

ཚོགས་འདུའི་ནང་གཏམ་བཤད་བྱེད་སྐབས་

ཁོང་ཚོར་རང་གི་ཕ་མེས་ཀྱི་ལག་རྗེས་རྒྱུན་

འཛིན་ཐོག་འཛམ་གླིང་ཕྱི ་ལ་སྤེལ་ཐབས་

དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བྱས་ཡོད།། 

༄༅།།བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྡོད་བཙན་བྱོལ་

བོད་མི་རྣམས་ལ་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འོས་

བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་སྤྲོད་དགོས་པའི་འབོད་

སྐུལ་གྱི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ནས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་

རྒྱལ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི ་ཉེས ་ཡངས་ 

ཚོགས་པར་ཕུལ་འདུག དེ་ཡང་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཞོན་རྒྱ་རི་

སྒྲོལ་མ་མཆོག་གི་མཚན་ཐོག་ནས་འཛམ་གླིང་

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་

སྐུ་ཞབས་བྷན་ཀི་མུན་མཆོག་དང་།  འཛམ་

གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའ་ི

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་

འཛིན་སྐུ་ཞབས་ནཱ་ཝན་ཐེམ་པིལ་ལ་ཡ་མཆོག  

དེ་བཞིན་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་

ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་ལ་ཕུལ་བའི་

འབོད་སྐུལ་གྱི་ཞུ་སྙན་དེའི་ནང་འཁོད་དོན། 

 ངས་གུས་བཀུར་ཐོག་སྐུ་ཉིད་ལ་

སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ 

༢ ཉིན་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་མིའི་མང་གཙོ་དབུ་

བརྙེས་ཏེ་མི་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་ཉིན་མོ་ཞིག་

ཡིན། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ ཉིན་བཙན་བྱོལ་

དུ་གནས་སྡོད་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་འཐུས་

སྐབས་ ༡༥ དང་བཀའ་ཁྲི་སྐབས་གསུམ་པའི་

སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་ཤོག་འཕེན་ཡོད། འོས་བསྡུའི་

ལམ་ནས་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བའི་བཙན་བྱོལ་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་དང་

པོའ་ིཚོགས་མི་རྣམས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཕྱི་

ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉིན་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འགན་ཁུར་

དམ་བཅའ་ཕུལ་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་ ༥༠ 

རིང་འོས་བསྡུའི་ཉིན་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྤྱི་

ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་ཐོར་གཞིའི་ཁྲིམས་འགལ་

གྱི་བྱ་སྤྱོད་གང་ཡང་སྤེལ་མེད་པ་མ་ཟད། བོད་

མི ་བཙན་བྱོལ་བའི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་

སོ་སོས་ང་ཚོའི་སྤྱི་འཐུས་དང་བཀའ་ཁྲི་འོས་

འདེམས་བྱེད་རྒྱུར་ནམ་ཡང་དམ་བསྒྲགས་

གནང་མྱོང་མེད་པ་དེ་བཀའ་དྲིན་སྙིང་བཅངས་

ཞུ་གནས་ཤིག་ཡིན།  

 ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ ཉིན་བལ་ཡུལ་

ཉེན་རྟོག་མི་སྣས་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

བོད་མི་ཚོར་འོས་ཤོག་འཕེན་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་

གནང་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་བལ་ཡུལ་མཆོད་

རྟེན་དང་འཕགས་ཤིང་ཁུལ་གྱི་འོས་སྒམ་བཙན་

འཕྲོག་བྱས་པའི་བྱ་སྤྱོད་བྱུང་བ་དེ་ཧང་སངས་

དགོས་པ་ཞིག་དང་མང་གཙོའི་ལམ་དང་འགལ་

བའི་བྱ་སྤྱོད་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱ་རྒྱུ་

ཡིན། ས་གནས་གཉིས་པོ་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་སའི་

ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད། 

 བཙན་བྱོལ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་

ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་

བྱེད་བརྒྱུད་བལ་ཡུལ་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་

ནས་འོས་སྒམ་ཕྱིར་སློག་ཡོང་རྒྱུ་དང་། 

 བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྡོད་ཡུལ་

གྱར་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་མང་གཙོའི་

ལམ་ནས་རང་གི་སྐུ་ཚབ་དང་བཀའ་ཁྲི་འོས་

འདེམས་མུ་མཐུད་བྱེད་ཐུབ་པར་རོགས་རམ་

གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཞེས་བཀོད་ཡོད།། 



པར་ངོས་དྲུག་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣
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སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་

མཆོག་ཨ་རིའི་ཁལ་ལི་ཕོ་ནི་ཡའི་མངའ་སྡེའི་

གྲོང་ཁྱེར་སན་ཕ་རན་སིསི་ཁོའ ་ིགནམ་ཐང་

དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་ཨ་རིའི ་བོད་

གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཀའ་ཟུར་བློ་བཟང་

སྙན་གྲགས་མཆོག་དང་ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་

པའི་རྒྱ་གར་གཞུང་ཚབ་མཆོག་ནས་ཕེབས་

བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག དེ་རྗེས་༸གོང་

ས་མཆོག་གནམ་ཐང་ནས་སན་ཧོ་སི་ (San 

Jose) ཞེས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་

བསྐྱངས་ཏེ ་བཞུགས་གནས་མགྲོན་ཁང་དུ་

༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་རྒྱུད་སྟོད་གསང་

སྔགས་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་

ཐུབ་བསྟན་དོན་ཡོད་ལགས་དང་། སེར་སྨད་

མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་མཆོག  

བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་

རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་དང་བཀའ་ཟུར་པདྨ་ཆོས་

འབྱོར་མཆོག སན་ཊན་ཕོ་ཌ་གཙུག་ལག་སློབ་

གྲྭའི་ (Stanford University) འབྲེལ་

ཡོད་ལས་བྱེད། བྱང་ཁལ་ལི་ཕོར་ནི་ཡའི་བོད་

རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆེ། 

གཞན་ཡང་ས་གནས་བོད་རིགས་དང་བོད་དོན་

རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཁག་གཅིག་བཅས་ནས་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུའི་སྣེ་ལེན་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་

གྱི་སྔ་དྲོར་སན་ཧོ་སི་ཀོན་ཝེན་ཤན་ཚོགས་

ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་བྱང་ཁལ་ལི་ཕོར་ནི་ཡའི་ས་

གནས་བོད་མི་ཚོར་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སློབ་

སྩལ་ཡོད་པ་དང། ཉིན་རྒྱབ་ཚོགས་ཁང་དེའི་

ནང་ཕྱི་ནང་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ ༡༢༠༠༠ ཙམ་

ལ་བློ་སྦྱོང་ཚིགས་བརྒྱད་མ་དང་སེམས་བསྐྱེད་

སོགས་ཀྱི་ཆོས་འབྲེལ་སྩལ་ཡོད། ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ 

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་

པོ་མཆོག་གིས་སན་ཇོ་སི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་

ཚོགས་ཁང་ (San Jose State Uni-

versity Center) དུ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་

རྗེས་གནང་སྩལ་གནང་མཛད་རྒྱུ་དང། ཕྱི་ཚེས་ 

༡༤ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་

ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་པཱ་ལོ་ཨལ་ཊོའ་ི (Palo 

Alto) སན་ཊན་ཕོཌ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་

ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ ་ིནང་སྒེར་གྱི་མི་ཚེ་དང་

སྤྱི་ཚོགས་ནང་བྱམས་བརྩེའི་གལ་གནད། ཅེས་

པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་

སློབ་སྩལ་གནང་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཕྱི་ཚེས་ 

༡༥ ཉིན་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་ལ་ཚན་རིག་

གི་ལམ་ནས་བྱམས་བརྩེ་དང་གཞན་ཕན་གྱི་

བསམ་བློ་འཚོལ་བ་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞི་དང་

འབྲེལ་བའི་ཚོགས་འདུར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱང་སྟེ་

ཚན་རིག་པ་དང་ལྷན་བགྲོ་གླེང་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་

འདུག་པ་བཅས།།

ཡུ་རོབ་བོད་མིའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་འཚོགས་རྒྱུ། 

ཐེ་ཝན་དུ་བོད་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་འཚོགས་བཞིན་པ། བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྐུ་

ཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོལ་འཚམས་འདྲིའ་ི

གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ། 
༄༅།  །ཉེ་ལམ་ནོ་བེལ་གཟེངས་རྟགས་ཚོགས་

ཆུང་ནས་འདི་ལོའ་ིནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་

རྟགས་དེ་བཞིན་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་

བ་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་ཐོབ་པར་འཚམས་

འདྲིའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད། དེ་ཡང་བོད་

མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་དོན་

གཉེར་བ་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་འདི་ལོའ་ིནོ་

བེལ་ཞི་བདེ་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པར་བོད་མི་

ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་དགའ་བསུའི་འཚམས་

འཕྲིན་ཞིག་གནང་ཡོད་པའི་ནང་འཁོད་དོན། སྐུ་

ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོའ་ིནོ་

བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པར་བོད་མི་

ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲིའི་

དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནོ་བེལ་གཟེངས་རྟགས་

ཚོགས་ཆུང་ནས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་ཞི་

བདེའི་གཟེངས་རྟགས་གནང་བ་དེས་རྒྱ་ནག་

ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་གུས་བརྩི་དང་མང་

གཙོའི་འཕེལ་རིམ་ཐོག་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་ལེའུ་

གསར་པ་ཞིག་འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། སྐུ་

ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོས་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་

གནས་བབ་འོག་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ནས་འཚེ་

མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་རྒྱ་ནག་མང་གཙོར་

བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཞབས་འདེགས་གྲུབ་པ་དེས་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གིས་དེང་རབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་མང་གཙོའི་

རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་གུས་

བརྩི་ལག་བསྟར་བྱ་དགོས་པའི་རྒྱ་ནག་མི་མང་

སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་མངོན་འདོད་མཚོན་བཞིན་ཡོད་པ་

དང། ད་ེབཞིན་གཟེངས་རྟགས་དེས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་

ཁབ་དང་མི་མང་ཚོའི་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ིཁེ་ཕན་

ཆེད་རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་

ཁྲིད་ཚོས་སྟོབས་ཤུགས་རྒྱས་བཞིན་པའི་ད་ལྟའི་

རྒྱ་ནག་གི་གནས་བབ་དང་འོས་འཚམས་ཀྱིས་ཞི་

བའི་ལམ་ནས་སྲིད་བྱུས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་གཏོང་

དགོས་པ་དྲན་སྐུལ་གྱ་ིབརྡ་བཏང་བ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། 

གཞན་ཡང་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་

གཞི་རྩའི་བསམ་བརྗོད་དང་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་རང་

དབང་ཆེད་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་དུ་ལུས་ཡོད་པའི་རྒྱ་

རིགས་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་མང་པོ་ཞིག་གི་སྐུ་

ཚབ་ཀྱང་མཚོན་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་གཟེངས་

རྟགས་དེས་རྒྱ་ནག་འགོ་ཁྲིད་ཚོ་རྨོངས་གཉིད་

ལས་བསད་དེ་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོས་གཙོས་

ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བསྙོན་འཛུགས་ཕོག་པའི་རྒྱ་ནག་མི་

མང་དེ་དག་འཕྲལ་དུ་གློད་བཀྲོལ་ཡོང་བའི་རེ་བ་

ཞུ་བཞིན་ཡོད། ང་ཚོས་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའ་ོཔ་ོཕྱ་ི

ལ་ོ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཨ་ོས་ོལོར་

འཚོགས་རྒྱུའི་གཟེངས་རྟགས་མཛད་སྒོར་ཕེབས་

ཐུབ་པའི་རེ ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་སོགས་

འཁོད་ཡོད།། 

༄༅། །བོད་གཞུང་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་

གིས་གོ་སྒྲིག་ཐོག་ཐེ་ཝན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཀའོ་ 

ཤུང་(Kaushuing) དུ་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་

གི་འགྲེམས་སྟོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡང་

འགྲེམས་སྟོན་དེ་ནི་བོད་མི་རྣམས་བཙན་བྱོལ་དུ་

འབྱོར་ཏེ་མི་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་

བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་

འདུག འགྲེམས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་དོན་ནི་

ཐེ་ཝན་མང་ཚོགས་ཁྲོད་བོད་དང་བོད་ མིའི་སྐོར་

གོ་རྟོགས་སྤེལ་སླད་ཡིན་པ་མ་ཟད།  ཟླ་བ་གཅིག་

གི་འགྲེམས་སྟོན་དེར་རེས་གཟའ་སྤེན་པ་དང་ཉི་

མ་ནམ་ཡིན་ལ་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ལེ་ཚན་ཞིག་

ཀྱང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 

༩ ཉིན་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་

ལགས་ཀྱིས་ཀའོ་ཤུང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཆེད་ཕེབས་

ཀྱིས་ཀའོ་ཤུང་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་

དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད། ཉིན་རྒྱབ་སྐུ་ཚབ་

དོན་གཅོད་ནས་དེར་འདུས་མང་ཚོགས་རྣམས་

ལ་བོད་མི་རྣམས་བོད་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང། གཞིས་བྱེས་གཉིས་

སུ་གནས་པའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་ད་ལྟའི་གནས་

སྟངས་སྐོར་ཆུ་ཚོད་གཉིས་རིང་གསུང་བཤད་

གནང་རྗེས་མང་ཚོགས་དང་ལྷན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་

ཡང་གནང་ཡོད། དེ་སྔོན་ཀའོ་ཤུང་དུ་རྟེན་གཞི་

བྱས་པའི་ཕུ་ཡིང་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གི་སློབ་

དཔོན་ལྕམ་སྐུ་པེན་མི་ལི་ (Prof.Pen Mei 

Li) ལགས་ཀྱིས་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་

སྒྲིག་འཛུགས་དེ་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཐོག་ 

བསྒྱུར་སྟངས་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། 

ཁོང་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་

ཀྱི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་སྐོར་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་

དཔེ་དེབ་གཅིག་ཀྱང་བྲིས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕྱི་

ཚེས་ ༢ ཉིན་ཁོ་མོས་ཐེ་ཝན་གྱི་ཇི་ཨོ་ཏོང་རྒྱལ་

ཡོངས་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ (National 

Jiaotong University) དུ་བཙན་བྱོལ་

བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནས་བཙན་བྱོལ་དུ་སྡོད་

རིང་དཀའ་ངལ་ལ་ཇི་ལྟར་ གདོང་ལེན་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད་མེད་དང། འདས་པའི་ལོ་ ༥༠ རིང་བཙན་

བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོའ་ིམི་རིགས་འཚོ་

གནས་ཆེད་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་

སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། ལྕམ་སྐུ་

པེན་ནི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཚོའི་བལ་གོས་ཚོང་

ལས་ཐོག་ཉམས་ཞིབ་ཆེད་རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་

གང་སར་ལན་མང་བསྐྱོད་མྱོང་ཡོད་པ་ཞིག་

ཡིན། གཞན་ཡང་འགྲེམས་སྟོན་གོ་སྒྲིག་གནང་

མཁན་གྱིས་བརྗོད་དོན་ལྟར་ན་འགྲེམས་སྟོན་

གྱི་ཉིན་ལྷག་མར་མང་ཚོགས་གང་མང་འདུ་

འཛོམས་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ སྐོར་

གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ 

ནས་ ༡༧ བཅས་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་ཡུ་

རོབ་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་ཁག་ ༡༢ ཙམ་གྱི་

ནང་གནས་སྡོད་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་ ༥༥ ཙམ་

ཕ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་པཱ་རི་སིའི་ནང་ཡུ་རོབ་

བོད་མིའི་ལྷན་ཚོགས་ (ETC) ཐེངས་གཉིས་

པ་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཚོགས་ཆེན་དེར་

བཙན་བྱོལ་བོད ་གཞུང་བཀའ་བློན ་ཁྲི ་པ ་

མཆོག་གིས་གཞུང་འབྲེལ་གནས་འཕྲིན་ཞིག་

གནང་ཡོད། ཕྱོགས་མཚུངས་ཚོགས་ཆེན་

སྐབས་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་གཙོ་བོ ་

ནི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཡུ་རོབ་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད་བཀའ་ཟུར་བཀྲ་ཤིས་དབང་འདུས་

མཆོག་དང་ཕ་རན་སིའི་གྲོས་ ཚོགས་འཐུས་མི་

ཕ་རི་སི་རྫོང་ ༡༡ པའི་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་པ་སྐུ་

ཞབས་པེཊ་རིག་བྷོ་ལོ་ཆེ་མཆོག་ཡིན་པ་དང། 

དེ་བཞིན་སྐབས་དེར་སྦེལ་ཇམ་རྒྱལ་ས་བྷར་

སེལ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ངེས་སྟོན་པ་སྐུ་ཞབས་

ཝིན་སེན་མེ་ཊེན་ (Vincent Metten) 

མཆོག་གིས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་

ཡུ་རོབ་ནང་གནས་སྡོད་བྱེད་བཞིན་པའི་བོད་

མི་ཚོའི་འབྲེལ་བའི་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་

རྒྱུ་ཡིན་འདུག ཚོགས་འདུའི་སྐབས་གཙོ་བོ་

ཡུ་རོབ་ནང་གནས་སྡོད་བོད་མི་རྣམས་མཐུན་

ལམ་གོང་སྤེལ་ཇི་འདྲ་གཏོང་ཐུབ་མིན་དང་། 

ལྷག་པར་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་དང་འབྲེལ་

བ་དམ་ཟབ་གཏོང་ཐབས་ཡིན་འདུག ཚོགས་

འདུའི་མཇུག་བསྡོམས་ཉིན་འབྱུང་འགྱུར་སྤྱི་

འཐུས་འོས་ཤོག་སྐོར་མང་ཚོགས་ནས་བགྲོ་

གླེང་གནང་འཆར་འདུག ཚོགས་འདུ་དེ་བཞིན་

ལོ་གཉིས་རེའི་མཚམས་སུ་འཚོགས་བཞིན་

ཡོད། ད་ཐེངས་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ཨོ་སི་ཊི་

ཡ་དང་སྦེལ་ཇམ། ཌེན་མག ཕ་རན་སི། ཧང་

གྷ་རི། ཨ་ཡིར་ལན་ཌེ། ཨི་ཊ་ལི། ཧོལ་ལན་

ཌེ། ནོར་ཝེ། པོ་ལན་ཌེ། སི་པེན། དབྱིན་ཡུལ་

བཅས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ ༡༢ ཙམ་གྱི་ནང་ས་

གནས་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་སོ་སོའ་ིསྐུ་ཚབ་

མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་བཅས།། 



པར་ངོས་དྲུག་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༣


