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རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

ངས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ནམ་ས་ིཞུ་བ་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པརོ་
བརིྩ་བཞིན་ཡོད།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༠ ཉནི་རྡ་ས་གངས་སིྐད་གཉའ་ཁ་ིཚོགས་
ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་
ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་རྒྱ་བལ་འབུག་
གསུམ་གི་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་ས་གནས་
འགོ་འཛིན་རྣམ་པའི་འཛིན་སྐོང་ཚོགས་
ཆེན་ཐེངས་བཅྱུ་གཅིག་པ་མཇུག་བསིྒལ་
ཡོད། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༥།༣༠ ཐགོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་
ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་ན་ིས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་
པ་ཆགས་ཡོད། དརེ་བརནེ་ས་གནས་ས་
ཐགོ་ཏུ་ཉནི་རེའི་གཟགིས་རགོ་གནང་དགསོ་
རྒྱྱུ ་གཙོ་བ་ོན།ི མི་མང་གི་བད་ེསྡགུ་གཟགིས་
རྒྱྱུ ་ཡིན། མི་མང་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་གང་
འཕྲད་ཀང་དཀའ་ངལ་ད་ེདག་སེལ་མཁན་
ན་ིས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཆགས་ཡོད། 
བདོ་མིའི་དཔལ་འབོར་དང་འཕྲདོ་བསནེ་
ཐགོ་གླ་ོབུར་ད་ུདཀའ་ངལ་འཕྲད་ཚེ་དཀའ་

ངལ་ད་ེདག་ཇི་ལརྟ་སེལ་དགོས་སྐརོ་བཀའ་
ཤག་ནང་བཀའ་བསྡརུ་བྱུང་བ་བཞིན། ཉམ་
ཐག་རྣམས་གླ་ོབུར་སནྨ་ཁང་ལ་འག་ོདགོས་
བྱུང་བ་ཡིན་ན། ས་གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་
པར་འག་ོགནོ་སྔ་འདནོ་གཏང་རྒྱྱུ འི་དངུལ་
དགོས་ཀི་ཡོད་དསུ་ས་གནས་ཆྱུང་བ་ཁག་
ལ་ཛ་དག་མ་དངུལ་ཧིན་སྒརོ་ཁི་ལ་ྔརེ་དང་། 
ས་གནས་ཆེ་བ་ཁག་ལ་འབུམ་རེ་གནང་ཡོད། 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པས་ས་གནས་
ས་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་སྐབས་མཐུན་
རྐེན་འདང་ངསེ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་གང་
ཡོད་ནའང་དབུས་ལ་ཞུ་དགོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ས་གནས་འག་ོའཛིན་
རྣམ་པས་ས་གནས་སུ་དངོས་ཡོད་དཀའ་
ངལ་ཡོད་མཁན་སླབོ་ཕུྲག་གཅིག་ཀང་མ་
ལགྷ་པ་དགསོ་རེད། ཅསེ་ངས་དསུ་རག་
ཏུ་ཞུ་གི་ཡོད། འནོ་ཀང་ཆ་རྐནེ་མ་ཚང་
བ་རྣམས་ལ་སིྒག་གསལ་ལྟར་ཐོབ་ཐབས་
མེད། ད་ེབཞིན་ང་ཚོའ་ིམི་ཐགོ་རྒན་པ་ཚོ་
ལས་རྩ་ཆེ་བ་ཞིག་མེད་པ་བསམ་བཞིན་
ཡོད། ཁངོ་ཚོར་གཟགིས་རགོ་གནང་རྒྱྱུ ་ན་ི

ང་ཚོའ་ིའགན་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཡོད། བདོ་
བཙན་བཟུང་བས་པ་དང་བདོ་མིར་གདགུ་
རྩྱུབ་བཏང་བ་ད་ེདག་ཁོང་རྣམ་པས་མཐངོ་
ཡོད་པ་མ་ཟད་དངསོ་སུ་མྱངས་ཡོད། ད་ེ
ནས་བཙན་བོལ་ལ་འབོར་རེས་ཌལ་ཧརོ་

དང་མ་ན་ལི་སོགས་ནང་ལམ་བཟ་ོབས་ནས་
འཚོ་བ་བསྐལ་ཡོད་པར་བརནེ། དགུང་ལོ་
བགསེ་པ་ཉམ་ཐག་ཡིན་ཟརེ་མཁན་ད་ེའད་
ཡོད་ཚེ་ཆ་རྐནེ་ཚང་གི་ཡོད་ན་རོགས་དངུལ་
ཕྲན་བུ་ལས་མེད་ནའང་ཁོང་ཚོར་མཐུན་
འགྱུར་གནང་ཐུབ་ཐབས་སུ་འབད་བརྩོན་
གནང་རོགས། གལ་ཏ་ེད་ེལརྟ་གནང་ཐུབ་

ཚེ་ཁངོ་ཚོའི་སེམས་ནང་གཞུང་གིས་ང་ཚོར་
བདག་པ་ོབརྒྱབ་སོང་བསམས་པའི་ཚོར་བ་
ཡོང་ངསེ་རེད། ད་ེངསེ་པར་ད་ུགཟགིས་
རོགས་གནང་། ངསོ་རང་ཆྱུང་དསུ་ནས་ས་
གནས་འག་ོའཛིན་རྣམ་པར་ཆེས་མཐངོ་ཡོད་

པའ་ིཚོར་བ་ད་ེརང་འཇགས་ཡོད། ངས་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་སི་ཞུ་བ་ཚོར་མཐུན་
འགྱུར་སྦྱར་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པརོ་བརིྩ་བཞིན་
ཡོད། དབུས་ལ་ཡོད་པའ་ིལས་བདེ་ཚོ་ལས་
རྣམ་པ་ཚོར་སྐུ་ལས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་
ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ཨི་ཊ་ལི་གངོ་ཁརེ་མི་ལན་གི་མི་སེར་ཕག་འཁརེ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༠ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིའི་གངོ་ཁརེ་མི་
ལན་གི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྭའ་ི University of 

Milan-Bicocca ནང་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་
དནི་བསྐངས་ཏ་ེདགེ་ལས་སླབོ་མ་གངས་ 
༢༤༠༠ བརྒལ་བར་བཀའ་སླབོ་སྩལ།  ད་ེ
ཡང་སྐབས་དརེ་ཐོག་མར་མི་ལན་གངོ་སྡ་ེ
ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ལམ་
བྷརེ་ཏ་ོབརྷ་ཏལོ་ལེ་ Lamberto Bertolè 

མཆོག་གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་མི་ལན་གངོ་
ཁརེ་གི་མི་སེར་ཕག་འཁརེ་ Citizenship 

of the City of Milan འབུལ་ལམ་ཞུས་
པར་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཐུགས་
དགསེ་ཚོར་ཆེན་པསོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། 
ངོས་རང་འདིར་བཅར་ནས་ཁེད་རྣམས་
དང་ལགྷ་པར་གཞོན་སྐསེ་ཚོ་དང་ཐུག་རྒྱྱུའི་
གོ་སྐབས་བྱུང་བར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབྱུང་། 
ངསོ་རང་དསུ་རབས་ ༢༠ མི་ཞིག་ཡིན། 
ང་ཚོའ་ིདསུ་རབས་ད་ེརགོས་ཟནི། ད་ཆ་
ཁདེ་དསུ་རབས་ ༢༡ པའ་ིམི་རབས་ཚོས་

འཛམ་གླངི་ཇ་ེབཟང་ད་ུགཏངོ་རྒྱྱུའི་ག་ོསབྐས་
དང་ལས་འགན་གཉསི་ཀར་ཡོད། ཅསེ་དང་
ད་ེབཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འག་ོབ་མིའི་
བཟང་སྤོད་དང་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་
གངོ་མཐརོ་གཏངོ་གནང་མཛད་རྒྱྱུ ་དང་བདོ་

བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་འཛིན་སྐོང་སྤལེ་གསུམ་
མཛད་རྒྱྱུ ་བཅས་སྐུའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་
ཁུར་གཙོ་བ་ོགསུམ་གི་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་

རསེ་ཚོགས་བཅར་བའི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་
མཛད། ཕི་ཚེས་ ༢༡ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་མི་ལན་གངོ་ཁརེ་གི་རོ་ཕ་ེརའ་ི Rho 

Fiera ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་ར་ེཙོང་
ཁ་པ་བླ་ོབཟང་གགས་པས་མཛད་པའི་ལམ་

གཙོ་རྣམ་གསུམ་དང་རནེ་འབལེ་བསདོ་པའི་
ཆོས་འབལེ་མཛད།
 ཕགོས་མཚྱུངས་ཕི་ཚེས་ ༢༢ 

ཉནི་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་ཁུལ་དའེ་ི
དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ལ་སྤན་རས་གཟིགས་
ཀི་བཀའ་དབང་དང་། ཕདེ་ཡོལ་མང་ཚོགས་ 
༡༢༠༠༠ བརྒལ་བར་བད་ེསིྐད་ཀི་འབྱུང་
ཁུངས་ཞསེ་པའི་བརདོ་གཞིའི་ཐགོ་ལ་བཀའ་
སླབོ་མ་སྩལ་གངོ་མི་ལན་གངོ་ཁརེ་གི་ཁངོས་
སུ་ཡོད་པའ་ིརོ་ Rho གངོ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁབ་པ་
པ་ེཏ་རོ་རོ་མ་ན་ོ Pietro Romano མཆོག་
གིས་༸གངོ་ས་མཆོག་ལ་ཆེ་བསདོ་མི་སེར་གི་
ཕག་ཁརེ་ Honorary Citizenship འབུལ་
ལམ་ཞུས་འདགུ ཕི་ཚེས་ ༢༣ ཉནི་གི་ས་ྔ
ད་ོ༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་ད་ུཆིབས་ཞལ་
བསྒྱུར་ཏ་ེཕི་ཚེས་ ༢༤ ཉནི་བཞུགས་སརྒ་
ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་ཡོད། སིྤར་
ཐངེས་འདརི་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ཕི་ཟླ་ 
༡༠ ཚེས་ ༨ ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ནས་ཆིབས་
སྒྱུར་གིས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཱཏ་ིཝི་ཡ་དང་། 
སུད་སི། སུ་ལོ་ཝ་ཀི་ཡ། ཅགེ་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ། ཨི་ཊ་ལི་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་
ལྔའི་ནང་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་འཕྲནི་རྒྱ་ཆེ་
བསྐངས་ཡོད། །

སངྒ་ཏགོ་ཁུལ་ད་ུདབུ་མའ་ིལམ་གི་
ཟབ་སྦྱངོ་ག་ོསིྒག་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ དང་ 
༢༣ བཅས་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསྒགོ་འགོ ཕི་འབལེ་
དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་དང་
བསན་འཛིན་བམས་ཆེན་ལགས། འཇམ་དཔལ་གཞནོ་
ན་ུལགས་བཅས་ཀིས་སྒང་ཏགོ་ཁུལ་གི་མཐ་ོསླབོ་ཁག་
ཏུ་སླབོ་གཉརེ་གནང་བཞིན་པའི་བདོ་རིགས་ན་གཞོན་
ཁག་གཅིག་ལ་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྱུས་སྐརོ་ཟབ་སྦྱངོ་
གནང་འདགུ ད་ེཡང་ཉནི་གངས་གཉསི་རིང་གི་ཟབ་
སྦྱོང་སྐབས་མཐོ་སླབོ་འད་མིན་ནས་བདོ་པའི་སླབོ་མ་
གངས་ ༡༥ དང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་
དང་།  གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ། ད་ེབཞིན་
ས་གནས་བདོ་མི་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་  ༥༠ ཙམ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད། སིྤར་ཟབ་སྦྱངོ་སབྐས་ཕི་
འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་
ཀིས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཀི་ང་ོབ་ོདང་བྱུང་རིམ། 
གུབ་འབས་བཅས་ཀི་སྐརོ་དང་། བདོ་རྒྱ་འབལེ་མོལ་
གི་གནས་སངས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་དང་། ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕོགས་གཉིས་སྨན་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སྐརོ་བག་ོགླངེ་དང་། དགོས་འད་ིཁག་ལ་ལན་
འདབེས་ཞིབ་ཕྲ་གནང་ཡོད། །

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༨ ནས་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ བར་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་
ས་ལྡ་ིལི། གྷ་ོཝ། ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌནོ་བཅས་སུ་
གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་མཇལ་འཕྲད་སོགས་ཀི་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁེལ་འདགུ 
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་མཆོག་ཟླ་འདིའི་ཕི་ཚེས་ 
༢༨ ཉནི་ལྡ་ིལིར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཆེས་མཐའོ་ི
མི་སྣ་མཇལ་འཕྲད་གནང་རསེ་ཕི་ཚེས་ ༢༩ ཉནི་ལྡ་ི
ལི་ནས་ཨིན་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་ད་ུཕབེས་ཐནོ་གིས་
ཕི་ཚེས་ ༣༠ ནས་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ བར་ལོན་
ཌནོ་ London ད་ུས་གནས་བདོ་རིགས་རྣམས་དང་
ཐུག་འཕྲད་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། ཨིན་
ཡུལ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
མི་ཁག་གཅིག་དང་ཐུག་འཕྲད་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞིན་
ཁུལ་དརེ་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིཝ་ེསི་མིན་སི་ཊར་མཐ་ོསླབོ་
ཁང་  University of Westminster ད་ུ
གསུང་བཤད་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་
རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། འཛམ་གླངི་
ནང་གི་གགས་ཅན་མཐ་ོསླབོ་ཨོག་སི་ཕཌོ་ Oxford 
ད་ུཕབེས་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ
 ཕི་ཚེས་ ༣ ཉནི་ལོན་ཌནོ་ནས་གངོ་
ཁརེ་མུམ་བྷ་ེབརྒྱྱུད་གྷ་ོཝར་ Goa ཕབེས་འབརོ་གིས་
ཕི་ཚེས་ ༥ ནས་ ༦ བར་ས་གནས་སུ་ཤེས་ལནྡ་མི་སྣའ་ི
འད་ུའཛོམས་ཨིན་ཌི་ཡ་ཀནོ་ཀ་ེལེབ་ ༢༠༡༦ India 
Ideas Conclave 2016 ཞསེ་པའ་ིའད་ུའཛོམས་
སུ་ཕབེས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། གནད་
ཡོད་མི་སྣ་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེ
རསེ་ཕི་ཚེས་ ༦ ཉནི་གྷ་ོཝ་ནས་ལྡ་ིལི་བརྒྱྱུད་ཕི་ཚེས་ 
༧ ཉནི་རྡ་སར་ཕབེས་འབརོ་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་འདགུ་པ་
བཅས།།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦2

སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་གནས་ཚུལ།

ང་ཚོ་ཕི་སྡདོ་རྒྱ་རིགས་ཚོས་དབེ་སྔནོ་པ་ོབཟསོ་ནས་བདོ་མིར་
རྒྱབ་སྐརོ་གི་རྣམ་པ་མཚོན་པ་བདེ་དགསོ།

༄༅། །བདནུ་ཕྲག་སྔནོ་མའ་ིརེས་གཟའ་
པ་སངས་དགོང་མོ་བང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་
གཅོད་ཁང་ནས་ཨ་རིའི ་གོང་ཁེར་ནིའུ ་

ཡོག་ནང་བདོ་ཀི་བདནེ་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་
དང་། སེམས་ཁུར་གནང་མཁན་རྒྱ་རིགས་
གགོས་པ་ོརྣམས་ལ་སྣ་ེལེན་གི་འད་ུའཛོམས་
ག་སིྒག་གནང་ཡོད། འད་ུའཛོམས་དརེ་རྒྱ་
རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཝང་ཅྱུན་ཐའ་ོདང་། 
ཧུ་ཕངི་། འཛམ་གླངི་ཉནི་ཚགས་ཀི་རྩམོ་
སིྒག་པ་ཝ་ེཔ་ོཀའོུ། དག་ེརྒན་ཆེན་མོ་ཤ་
མིང་དང་། མཁས་དབང་ཁཱངོ་ཀ་ེཀུང་། 
སྦ་ོཤུན་དྲྭ་རྒྱའ་ིརྩམོ་སིྒག་པ་ཝ་ེཧ།ེ སནྙ་
ངག་པ་ཧངོ་ཞང་། དཔྱད་གཏམ་པ་གན་ཕ་ོ
ཁུང་། རྩམོ་པ་པ་ོཀུའུ་ཞལོ་གཡོན། རྒྱ་ནག་
བུད་མེད་ཀི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
གཙོ་ཀང་ཅིན། བདོ་པའ་ིགགོས་པ་ོརྙངི་པ་
ཤོལ་ཝ།ེ ཁམིས་རྩདོ་པ་ཤང་ཞའ་ོཅི། སྒྱུ ་
རྩལ་བ་རོང་ཝ།ེ ད་ེབཞིན་རྒྱ་རིགས་སླབོ་
ཕུྲག་དང་། ནང་པ་བཅས་ནའིུ་ཡོག་དང་། 
ནིའུ་འཇར་སི་ཁུལ་ནས་ལས་རིགས་འད་
མིན་གི་རྒྱ་རིགས་བདུན་ཅྱུ ་ལྷག་ཙམ་ལ་
བདོ་པའི་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་
སིྐད་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་། རྒྱ་སདྐ་རྒྱ་
ཡིག་ཤེས་མཁན་བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་དང་། 
དནོ་གཉརེ་ཅན་ཁག་ཅིག་བཅས་ཁོན་མི་

གངས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་
ཡོད། འད་ུའཛོམས་ཀི་ཐགོ་མར་རྒྱ་རིགས་
འབལེ་མཐུད་པ་དུང་འཕར་ཀུན་དགའ་

བཀ་ཤིས་ལགས་ཀིས་དགའ་བསུའི་གསུང་
བཤད་གནང་བ་དང་། ནའིུ་ཡོག་དང་ནའིུ་
འཇར་སི་ས་གནས་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ནརོ་བུ་ཚེ་རིང་ཆོས་
རངོ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་རིགས་གགོས་པ་ོརྣམས་
ལ་འཚམས་འད་ིགནང་རསེ། བང་ཨ་རིའ་ི
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་བདོ་རྒྱ་མི་རིགས་དབར་འབལེ་བ་དམ་
ཟབ་བས་ཏ་ེཕན་ཚྱུན་རྒྱྱུས་ལོན་ཆེ་རུ་གཏངོ་
རྒྱྱུའ་ིགལ་ཆེའ་ིརང་བཞིན་དང་། སིྤ་ནརོ་
༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་གསུམ། སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་ལས་ཀའི་ང་ོབ་ོབཅས་ང་ོ
སྤདོ་མདརོ་བསྡུས་གནང་བ་དང་འབལེ་རྒྱ་
རིགས་གགོས་པ་ོཚོས་བདོ་དནོ་ལ་ཐུགས་
སྣང་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུས་པ་དང་། རྒྱ་རིགས་ཀི་རྒྱབ་སྐརོ་ན་ིབདོ་
ཀི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་རྒྱྱུར་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོ
ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁདེ་ཚོའ་ིརྒྱབ་སྐརོ་བརྒྱྱུད་
ནས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་རྒྱ་རིགས་ཚོས་བདོ་
ཀི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ཤེས་རྒྱྱུ ར་ཡང་
ཕན་ནསུ་ཐནོ་གི་ཡོད་པས་ད་དངུ་མུ་མཐུད་

རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རོགས། ཞསེ་རེ་སྐལུ་ཞུས། 
རང་རིགས་གཞས་པ་གཞས་མ་དང་། བདོ་
ཀི་ཟླསོ་གར་གི་ཚོགས་མི་ཟུར་པ་ཚོས་བང་
ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་གི་ལས་དནོ་
ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཆེད་དནོ་གཅོད་ཁང་ནས་རེ་
སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་རིན་མེད་ཐགོ་རྒྱ་རིགས་
གགོས་པ་ོརྣམས་ལ་བདོ་ཀི་ཐུང་མོང་མ་ཡིན་
པའི་རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་གནང་བར་རྒྱ་
རིགས་ཚོས་དགའ་མོས་ཆེན་པ་ོབས། སྐ་ུ
ཞབས་ཝང་ཅྱུན་ཐའ་ོདང་། ཧུ་ཕངི་། གན་
ཕ་ོཁུང་སོགས་རྒྱ་རིགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཁ་ཤས་
ནས་ཀང་གསུང་བཤད་མདརོ་བསྡསུ་གནང་
བའ་ིནང་དབུ་མའ་ིལམ་གི་སདི་བྱུས་ལ་རྒྱབ་
སྐརོ་དང་། ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་འཚེ་མེད་
ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གི་དགོངས་བཞེད་དང་། 
རྒྱ་བདོ་མི་རིགས་དབར་འབལེ་ལམ་ཟབ་
ཏུ་གཏངོ་རྒྱྱུ ར་སྔ་རེས་སྐུལ་འདདེ་མཛད་
པའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་བཟང་ལ་ཡི་རང་
བསྔགས་བརོད་དང་སྦྲགས་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞུས། རྒྱ་རིགས་གགོས་པ་ོརྙངི་པ་ཤོལ་ཝ་ེ
ནས་རྒྱ་རིགས་ཚོས་དབེ་སྔནོ་པ་ོབཟསོ་ནས་
བདོ་མིར་རྒྱབ་སྐརོ་གི་རྣམ་པ་མཚོན་ཆེད་
རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཡང་
གནང་ཡོད། རྒྱ་རིགས་རྣམས་ལ་སྣ་ེལེན་གི་
འད་ུའཛོམས་གོ་སིྒག་གནང་དགོས་དནོ་ནི། 
སརྔ་ཡོད་འབལེ་བ་རྙངི་པ་རྒྱྱུན་གནས་དང་། 
འབལེ་བ་གསར་པ་གཏདོ་རྒྱྱུ ། རྒྱ་རིགས་
རྣམས་ལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་གསར་པ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ང་ོསྤདོ་དང་། དནོ་གཅདོ་
མཆོག་ནས་རྒྱ་རིགས་རྣམས་ལ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་
གཞི་དང་། སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་གི་
ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས། ད་ེབཞིན་རྒྱ་རིགས་
དང་འབལེ་ལམ་གནང་རྒྱྱུའི་གལ་ཆེའི་རང་
བཞིན་ང་ོསྤདོ་གནང་རྒྱྱུ ་བཅས་ཡིན།།

ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་འད་ུ

སྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༡༨ ཉནི་སྦལེ་ཇམ་གི་རྒྱལ་ས་སརྦ་སིལ་
ནང་ཡུ་རོབ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བ ོད་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འད་ུསྐངོ་
ཚོགས་གནང་འདགུ ད་ེཡང་ཚོགས་འདའུ་ི
ཐགོ་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
ཐ་ོམ་སི་མཱན་མཆོག་གིས་དབུས། ཡུ་རོབ་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐ་ུཞབས་ས་ས་ྦཤོ་གརོ་ 
Csaba Sogor ལགས་དང་། ལ་ཱསི་ལོ་ཊོ་
ཀིཤ་ Laszlo Tokes ལགས་རྣམ་གཉསི་

དང་། གཞན་ཡང་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིར་
ཕག་རོགས་ཞུ་མཁན་ལས་བེད་གངས་ 
༡༥། ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སརྦ་སིལ་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀ་ཤིས་ཕུན་
ཚོགས་ལགས་དང་དནོ་ཁང་གི་ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚན་པའི་འབལེ་
ཡོད་ལས་བདེ་རྒན་ཁང་རིག་འཛིན་ལགས་
བཅས་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ ཚོགས་
འདའུ་ིགསོ་གཞི་གཙོ་བ་ོན།ི མ་འངོས་པར་
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་སུ་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་རྒྱྱུ ་དང་གླངེ་སླངོ་ནསུ་པ་
ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་སོགས་ཀི་ཆེད་གོ་
བསྡརུ་གནང་འདགུ ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་
ཐ་ོམ་སི་མཱན་མཆོག་གིས་ཉ་ེལམ་སརྦ་སིལ་
ད་ུགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་ནས་
༸གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་
སྐརོ་དང་། ད་ེབཞིན་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་
བདནུ་པ་དང་འབལེ་བའི་ལས་བསྡམོས་སྙངི་
བསྡསུ་སནྙ་སྒནོ་གནང་། གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་སྐ་ུཞབས་ཊོ་ཀ་ེསི་ Tokes ལགས་ཀིས་

ཉ་ེཆར་སི་ཊར་སི་བགྷ་ Strasbourg ཏུ་
༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ཡུ་རོབ་
གོས་ཚོགས་ཀི་ཕི་སིད་ལས་དནོ་ཚོགས་
ཆྱུང་གི་ཚོགས་འདརུ་མཉམ་ཞུགས་བས་
ཡོད་སྐརོ ་ལས་བསྡམོས་སྙིང་བསྡུས་སྙན་
སྒནོ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། སྐ་ུཞབས་སོ་གརོ་ 
Sogor ལགས་ཀིས་ཀང་སརྦ་སེལ་དང་
རྒྱ་གར་ད་ུབདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའི་ལས་
རིམ་འད་མིན་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས། ཚོགས་
འདརུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བའི་ཡུ་རོབ་

གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཡོངས་ནས་བདོ་
དནོ་ཐོག་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་རྒྱྱུ འི་
ཁས་ལེན་གནང་འདགུ གཞན་ཡང་ཉ་ེསྔནོ་
བ ོད་མིའི ་སྐུ ་ཚབ་རྣམ་པས་ཡུ་རོབ་གོས་
ཚོགས་ཀི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆྱུང་
གི་ཚོགས་གཞནོ་སྐ་ུཞབས་པ་ེརེ་ད་ Preda 
མཆོག་དང་ལནྷ་ཟུར་ད་ུམཇལ་རྒྱྱུ ་བྱུང་ཡོད་
ཅིང་། སབྐས་དརེ་ཁངོ་གིས་བདོ་དནོ་ཐགོ་
མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་གིས་གོས་ཚོགས་སུ་
གླངེ་སླངོ་ཡོང་ཐབས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་
གསུངས་འདགུ གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁངོ་
ན་ིཟླ་བ་སྔནོ་མར་སརྦ་སེལ་ Brussels ནང་
༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་
ཆེན་ཐངེས་ ༧ དབུ་འབདེ་སབྐས་གཏམ་
བཤད་གནང་མཁན་ཁོངས་སུ་ཡོད་འདགུ 
ཕགོས་མཚྱུངས་ཕི་ཚེས་ ༡༧ རེས་གཟའ་
ཟླ་བའི་ཉིན་བདོ་མིའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་སྐུ་
ཞབས་ཐ་ོམ་སི་མན་མཆོག་དང་ལནྷ་ཟུར་ད་ུ
མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།

བྷལེ་ཇམ་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭ་བཙྱུགས་ནས་ལོ་ང་ོགསུམ་འཁརོ་བའ་ི
དསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༢ ཉནི་བྷལེ་ཇམ་གི་གངོ་ཁརེ་ཨེན་ཊི་ཝརྤ་ད་ུབྷལེ་ཇམ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པས་འཛིན་སྐངོ་བདེ་
བཞིན་པའ་ིཤེས་རབ་སྣང་བདེ་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ང་ོ ༣ འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒ་ོཚོགས་འདགུ ད་ེཡང་དསུ་དན་མཛད་
སྒརོ་མེ་ཏགོ་རིན་པ་ོཆེ་དང་། སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོསརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་གི་ལས་བདེ། བདོ་
རིགས་ཚོགས་པའ་ིརྒྱྱུན་ལས་འཐུས་མི། སླབོ་གྲྭའ་ིའཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་གིས་གཙོས་སླབོ་ཕུྲག་དང་ཕ་མ་བཅས་ཁནོ་མི་གངས་ ༡༥༠ ཙམ་
ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར། ༸རྒྱལ་བའ་ིསྐ་ུཔར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཇལ་དར་སྒནོ་འབུལ་ཞུས་གུབ་མཚམས་ཚང་མ་སྐ་ུབཞངེས་
ཐགོ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོ་ིརྒྱལ་གླུ་བཏང་། ད་ེནས་བདོ་བསན་སདི་མི་རིགས་ཀི་དནོ་ད་ུརང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་ཕ་ོ
མོ་འདས་སོན་ཡོངས་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་མཚོན་སདླ་ངག་བཅད་སརྐ་མ་གཅིག་རིང་ཞུས། ད་ེརསེ་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པས་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ་རིག་གཞུང་འཁབ་སནོ་ཞུས། སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བསོ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པའ་ིརྒྱྱུན་ལས་འཐུས་མི་རྣམས་དང་སླབོ་གྲྭའ་ི
འཛིན་སྐངོ་འགན་འཛིན་བཅས་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་བདོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀི་ཤེས་ཡོན་གི་གནས་ཚད་གངོ་སྤལེ་སདླ་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་གནང་བཞིན་
པ་དརེ་བསགྔས་བརདོ་དང་སྦྲགས། ཕ་མ་རྣམས་ཀི་ངསོ་ནས་ཀང་སླབོ་གྲྭའ་ིའཛིན་སྐངོ་ཚགས་ཚྱུད་ཡོང་སདླ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་བསགྔས་

བརདོ་གནང་འདགུ
 སིྤར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉནི་བྷལེ་ཇམ་བདོ་རིགས་ཚོགས་པས་ཁུལ་
དརེ་བདོ་ཕུྲག་གི་གངས་འབརོ་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་པའི་དགོས་མཁོར་གཟིགས་ནས་བདོ་
ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱྱུན་འཛིན་བདེ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེར་རིྩས་ཏ་ེསླབོ་གྲྭ་ད་ེཉདི་
གསར་འཛུགས་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ ད་ལའྟ་ིཆར་བྷལེ་ཇམ་གི་གངོ་ཁརེ་ཨེན་ཊི་ཝར་
པན་ Antwerpen དང་མ་ཆེ་ལེན་ Machelen བཅས་ས་གནས་ཁག་གཉསི་ཀི་ནང་བདོ་
ཡིག་དང་བདོ་སདྐ་སྦྱངོ་ཆེད་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྲྭ་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། སླབོ་གྲྭ་དརེ་
བདོ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་གངས་ ༡༢༠ ཙམ་ཡོད་འདགུ་པ་བཅས།།



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ 3

གསེར་ར་བ་ླརངུ་སརྒ་གི་གྲྭ་བཙྱུན་རྣམས་ལ་
ཆོས་དད་རང་དབང་སྤདོ་དགསོ་པའ་ི

རེ་འདནུ་བཏནོ་འདགུ
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༡༤ ཉནི་ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ཊོམ་ལེན་
ཊོ་སི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་རགོ་ཞིབ་ཚོགས་
ཆྱུང་ Tom Lantos Human Rights 

Commission གི་འགན་འཛིན་གཞནོ་པ་
སྐ་ུཞབས་ཇམེ་སི་མེཀ་ག་ོཝན་ James P 

McGovern མཆོག་དང་སྐ་ུཞབས་ཇ་ོསེབ་
པཊི་ Joseph R Pitts མཆོག་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་ཨ་རིར་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་
པ་ཅའ་ོཏངི་ཀ་ེ Cui Tiankai ཟརེ་བར་ཞུ་
ཡིག་བཏང་བའ་ིནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་མི་གྲྭ་བཙྱུན་ཁག་ཅིག་གསེར་ར་བ་ླརུང་
སརྒ་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་ས་ེཁངོ་ཚོའི་སྡདོ་
ཁང་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པ་དརེ་ཨ་
རི་གཞུང་ལ་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་འདགུ 
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསེར་ར་བླ་རུང་སྒར་
གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་བཞིན་པ་དསེ་བདོ་མིའི་
ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་
བཏང་བ་ཞིག་ཡིན་པས་དརེ་མཐའ་གཅིག་
ཏུ་སྐནོ་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་མ་ཟད། བ་སྤདོ་ད་ེདག་
འཕྲལ་མར་མཚམས་འཇགོ་གིས། གྲྭ་ཤག་
གཏརོ་བཤིག་ཟིན་པ་རྣམས་ཉམས་གསོ་

བས་ཐགོ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐ་ེབྱུས་དང་
ལམ་སནོ་སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་བདོ་
མི་ཚོར་མུ་མཐུད་ནང་ཆོས་ཐགོ་སླབོ་གཉརེ་
བ་རྒྱྱུའ་ིརང་དབང་སྤདོ་དགསོ། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་
གི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་ Universal 

Declaration of Human Rights དང་རྒྱ་
ནག་གི་རྩ་ཁམིས་དནོ་ཚན་ ༣༦ ལ་བརིྩ་
བཀུར་དང་ལེན་ཞུས་ནས་གཤམ་འཁོད་
དནོ་ཚན་ཁག་ལག་བསར་བདེ་དགསོ། ༡༽ 
བླ་རུང་སྒར་ད་ུགྲྭ་ཤག་གཏརོ་བཤིག་དང་
གྲྭ་བཙྱུན་རྣམས་དགོན་པ་ནས་ཕིར་འབུད་
བཏང་ས།ེ  བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་
ལ་བརྡལ་གཤིག་གཏངོ་མཁན་གི་དཔནོ་
རིགས་ཚོར་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་བེད་
དགསོ། ༢༽ ནརོ་འཁུལ་ཅན་གི་སདི་བྱུས་
ད་ེདག་ཕིར་བསྡུ་བ་རྒྱྱུ འི་བཀོད་ཁབ་གཏངོ་
དགསོ། ༣༽ ད་བར་གཏརོ་སྐནོ་བཏང་བ་
རྣམས་ལ་གུན་གསབ་སྤདོ་དགསོ། ༤༽ མི་
མང་རྣམས་ལ་ཞི་བའི་ལམ་ནས་ཆོས་ཉམས་
ལེན་བདེ་རྒྱྱུའ་ིཐབོ་ཐང་སྤདོ་དགསོ། ཞསེ་
འཁདོ་ཡོད། །

གཞི་རིམ་གངོ་མའ་ིབདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་གཏན་འབབེས་ཚོགས་འད།ུ

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཤར་པ་ཆོས་ར་ེརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཐགོ་ ༡༠༣ པར་བསྐ་ོགཞག་མཛད་པ།
༄༅། །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཤར་པ་ཆོས་ར་ེར་ེབཙྱུན་

བླ་ོབཟང་བསན་འཛིན་མཆོག་དགའ་ལནྡ་ཁི་
ཐགོ་བརྒྱ་དང་གསུམ་པར་བསྐ་ོགཞག་མཛད་

འདགུ   འཇམ་མགནོ་རྒྱལ་བའ་ིརྒྱལ་
ཚབ་དགའ་ལནྡ་ཁ་ིཐགོ་ ༡༠༢ རི་རངོ་སས་

ཐུབ་བསན་ཉི་མ་ལུང་རགོས་བསན་འཛིན་
ན ོར་བུ ་མཆོག་གིས་དགའ་ལྡན་ཁི ་པའི ་

མཛད་འཁུར་ལོ་བདནུ་གཙང་ས་ེ༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དགོངས་
ཞུ ་མཚན་འཁོད་སྙན་ཞུ ་ ཕུལ་ད ོན་ལྟར། 
དགོངས་འཁལོ་སྩལ་བ་དང་འབལེ་ཁི་ཐགོ་
བརྒྱ་དང་གསུམ་པ་ཕབེས་རེས་ཤར་པ་ཆོས་
ར་ེར་ེབཙྱུན་བླ་ོབཟང་བསན་འཛིན་མཆོག་
བསྐ་ོགཞག་མཛད་འདགུ་པ་དང་ཁི་འདནོ་
མཛད་སྒ་ོཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ 
ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོའདདོ་རུྒ་གླངི་
བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་རནེ་གཞི་བས་
པའི་དགའ་ལྡན་ཁི་ཐོག་ཁང་ད་ུགནང་རྒྱྱུ ་
ཐུགས་གཏན་འཁལེ་འདགུ ཤར་པ་ཆོས་
ར་ེར་ེབཙྱུན་བླ་ོབཟང་བསན་འཛིན་མཆོག་
དགུང་གངས་ ༨༠ ཕབེས་ཡོད་པ་དང་། 

བདོ་ཁམས་ཡ་རར་སྐུ་འཁུངས་ཞིང་ཆྱུང་
དསུ་སུ་ཡ་ར་ཚེམ་དགོན་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་
ནས་དགུང་ལོ་ ༡༦ ཐགོ་འབས་སྤུངས་བླ་ོ
གསལ་གླངི་ད་ུཆོས་ཞུགས་ཀིས་གཞུང་ཆེན་
ཁག་ལ་བསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་གནང་། ཕི་ལོ་ 
༡༩༥༩ ལོར་བཙན་བལོ་ད་ུཕབེས་ནས་སགྦ་
ས་ཆོས་སྒར་ད་ུསླབོ་གཉརེ་གནང་བ་དང་། 
ད་ེནས་འབས་སྤུངས་བླ་ོགསལ་གླངི་གྲྭ་ཚང་
གི་སིྒག་ཁོངས་སུ་ཞུགས་ནས་མུ་མཐུད་
སླབོ་གཉརེ་གནང་འདགུ རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་གྲྭ་ཚང་གི་ཕག་མཛོད་དང་། གྲྭ་ཚང་
གི་ཞིང་ལས་བེད་མཁན་གི་རྒྱ་དཔནོ་དང་
བཅྱུ་དཔནོ། དག་ེབསྐསོ། དཔ་ེཁདི་དག་ེ
རྒན་སོགས་ཀི་ཐུགས་འགན་ཡང་བཞེས་

ཡོད་པ་མ་ཟད། དག་ེབཤེས་ལ་ྷརམས་པ་
དང་སགྔས་རམས་པའི་མཚན་རགས་བཞསེ་
རསེ། ལོ་གསུམ་རིང་རྒྱྱུད་སདོ་བ་ླམ་དབུ་
མཛད་དང་ལོ་གསུམ་རིང་མཁན་པ་ོབཅས་
ཀང་གནང་འདགུ ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་གནས་མཆོག་རྡ་ོར་ེགདན་ད་ུཤར་པ་
ཆོས་རའེ་ིམཚན་གནས་སྩལ་རསེ། ད་བར་
ལོ་ང་ོ ༡༤ རིང་ཤར་པ་ཆོས་ར་ེགནང་ཡོད་
པ་བཅས།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཨི་ཊ་ལིའ་ིགསར་འགྱུར་བརྙན་འཕྲནི་ཚན་པའ་ིགསར་འགདོ་པའ་ིད་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ 
༢༡ ཉནི་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་གངོ་ཁརེ་
མི་ལན་ནང་ར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པསོ་མཛད་
པའི་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་དང་རནེ་འབལེ་
བསདོ་པའ་ིཆོས་འབལེ་སྩལ་འདགུ ད་ེཉནི་
གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་གི་ཐགོ་མར་ SkyTG 

24 ཞསེ་པའ་ིབརྙན་འཕྲནི་ཚན་པའ་ིགསར་
འགོད་པ་སྐུ་ཞབས་པིའ་ོཌི་ཨེ་མི་ལི་ཡ་སི་ 
Pio d’Emilia ལགས་ཀི་ད་ིབར་བཀའ་
ལན་སྩལ། ད་ེཡང་སབྐས་དརེ་གསར་འགདོ་
པས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་སྐུའི་འཕྲདོ་བཞེས་
ཇི་ལརྟ་ཡོད་མེད་ཀི་ད་ིབར་བཀའ་ལན་སྩལ་

དནོ། ངསོ་རང་བད་ེཐང་ཡིན། འནོ་ཀང་
ངསོ་རང་ལོ་ན་རྒས་འག་ོབཞིན་ཡོད་སབས་
སབྐས་རེ་ཕི་ད་ོཏགོ་ཙམ་ཐང་ཆད་ཀི་འདགུ 
རྒྱྱུ ན་ད་ུཚན་མོ་གཉིད་ཆྱུ་ཚོད་བརྒྱད་ནས་
དགུ་བར་རག་གི་ཡོད་སབས་རྒྱྱུ ན་ད་ུསྔ་ད་ོ
གུང་ཤ་དདོ་པ་ོབདེ་ནས་ལང་ཐུབ་ཀི་འདགུ 
ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། ད་ེརསེ་གསར་
འགོད་པས་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གིས་༸གོང་
ས་མཆོག་ལ་ཡང་ཡང་ཁ་བལ་བ་རེད། 
ཅསེ་མཚན་སདྨ་དང་སྐནོ་བརདོ་ཞུ་བཞིན་པ་
དརེ་དགོངས་ཚྱུལ་ཇི་ཡོད་ཀི་ད་ིབར་བཀའ་
ལན་སྩལ་དནོ། རྒྱ་ནག་རང་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་

གི་ནང་གསལ་ལརྟ་ན། ལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་ནས་
ཨེ་ཤི་ཡའི་ཁནོ་ད་ུསབོས་འབརོ་མངའ་ཐང་
ཆེ་བའ་ིརྒྱལ་ཁབ་གསུམ་བྱུང་བ་རྣམས་ན་ིརྒྱ་
ནག་དང་བདོ། སོག་པ་ོབཅས་ཡིན་པ་དང་། 
ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་
ལནྷ་ད་ུགསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་ ༡༧ ལ་མིང་
རགས་བཀདོ་ཡོད། ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་གི་ཞིང་
ཆེན་སུས་ཀང་ད་ེས་ྔབདེ་མྱངོ་མེད། ཕི་ལོ་ 
༡༩༦༠ སབྐས་ང་ཚོས་འཛམ་གླངི་མཉམ་
འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་གླངེ་སླངོ་
ཐུབ་ཡོད་ཀང་ནསུ་པ་ད་ེཙམ་ཐནོ་མེད། ཕི་
ལོ་ ༡༩༧༠ སབྐས་ནས་ང་ཚོས་ས་ྔཕི་མ་

གཏོགས་རྒྱ་གཞུང་དང་
ལྷན ་སྐད ་ཆ་བཤད་ནས་
དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས ་
པའི་ངསེ་པ་རྙདེ་རསེ་ཕི་ལོ་ 
༡༩༧༤ ལོར་ང་ཚོས། གལ་
ཏ་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་ནང་
འཁོད་པའི་གངས་ཉུང་མི་
རིགས་ཀི་ཐབོ་ཐང་དང་ཆ་
རྐནེ་ཁག་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་ལག་བསར་
ཐུབ་ཚེ་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་གི་རང་

བཙན་མི་རྩདོ། ཅསེ་ཐག་གཅདོ་བྱུང་བ་
རེད། ཅསེ་བཀའ་ལན་སྩལ། །

༄༅། །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཤེས་
ཡོན་ལནྷ་ཚོགས་སིྤ་ཁབ་ཡིག་ཚང་གི་བཀདོ་
སིྒག་འགོ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ 
ནས་ ༢༡ བར་ཉནི་གངས་བཅྱུ་གཉསི་རིང་། 
ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐོ་རིམ་སླབོ ་གཉརེ་ཁང་
དུ་གཞི་རིམ་གོང་མ་འཛིན་རིམ་དགུ་པ་
ནས་བཅྱུ་གཉསི་བར་གི་བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་
གཏན་འབབེས་ཀི་ཚོགས་འད་ུསྐངོ་ཚོགས་
གནང༌ཡོད། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་གི ་དགོངས་གཞི་

དང་ལམ་སནོ་འགོ་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྭ་ཟུར་
འཛུགས་དང་། དངེ་རབས་དང་མཐུན་
པའི་བདོ་ཡིག་སླབོ་ཁིད་དང་སླབོ་དབེ་བཟ་ོ
འགོད་ཀི་ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་གནང་ས།ེ 
སྔནོ་འག་ོནས་གཞི་རིམ་གོང་མ་འཛིན་རིམ་
བཅྱུ་གཉསི་བར་གི་སླབོ་དབེ་ཁག་ལ་བསྐར་

ཞིབ་རིམ་པར་གནང་ཞིང། ཕི་ལོ་༢༠༠༤ 
ལོར་བ ོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀིས་གཏན་འབབེས་གནང་བའི་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་
དགོངས་དནོ་འགོ་བསླབ་གཞིའི་རྩ་འཛིན་
བཟ་ོའགདོ་བས་ཏ།ེ ད་ེལ་རྩ་འཛིན་གིས་
གཞི་རིམ་འགོ་མ་དང་བར་མའི་སླབོ་དབེ་
གཏན་འབབེས་ཟིན་པ་རྣམས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
ཏུ་ལག་ལེན་བསར་བཞིན་པ་ཡིན། ཐངེས་
འདིའི་གཏན་འབབེས་ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་ཤེས་
ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་འགན་འཛིན་
ཚེ་རིང་བསམ་འགུབ་ལགས་དང་། དུང་
གཞནོ་བསོད་ནམས་བཟང་པ་ོལགས། རྡ་
སངེ་བ ོད་ཁིམ་གི་བ ོད་ཡིག་རྒྱྱུ ས་སནོ་པ་
མིང་ཆྱུང་ལགས། སུ་ཇ་བདོ་ཁིམ་གི་བསན་

འཛིན་ཆོས་སྐབས་ལགས། ག་ོཔལ་པུར་
བདོ་ཁིམ་གི་བདོ་དགེ་ཚེ་རིང་བཀ་ཤིས་
ལགས། སྤནོ་ཊ་སམ་བྷ་ོཊ་གཏན་སླབོ་ཀི་
བདོ་དག་ེསལྐ་བཟང་ཆོས་སྒནོ་ལགས། བདོ་
ཡིག་སླབོ་དབེ་རྩོམ་སིྒག་པ་བཀ་ཤིས་རྡ་ོར་ེ
ལགས་དང་། དག་ེའདནུ་དནོ་ཡོད་ལགས་
བཅས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་རྒྱ་གར་དབུས་
འབིང་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་
གཏན་འབབེས་གནང་བའི་བསབླ་གཞིའི་རྩ་
འཛིན་གི་དགོངས་དནོ་ལྟར་བསིྒགས་པའི་
གཞི་རིམ་གོང་མ་འཛིན་རིམ་དགུ་པ་ནས་
བཅྱུ་གཉསི་བར་གི་སླབོ་དབེ་རགས་ཟནི་སངེ་
གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་ཀིས་གོ་བསྡུར་ལྷུ ག་
པ་ོགནང་ས་ེསྣནོ་འཕྲ་ིསྤརོ་གཅོག་བས་ནས་
གཏན་འབབེས་གནང་ཡོད། འད་ིལོ་རྒྱ་གར་
དབུས་འབིང་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་
ཀིས་གཞི་རིམ་གོང་མའི་བསླབ་གཞིའི་རྩ་
འཛིན་བསྐར་ཞིབ་ཀིས་གཏན་འབབེས་ཟིན་
པ་གསལ་བསྒགས་བས་མཚམས། འཆར་
ལོའི་སླབོ་དསུ་ནས་གཞི་རིམ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
ཏུ་ལག་བསར་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་
བཅས།།
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༢༣ ཉནི་བདོ་ཕུྲག་ཁིམ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་
ལོ་ང་ོ ༥༦ འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་མཛད་སྒ་ོ
སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་སོང་། ད་ེཡང་
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་
སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོསུྒབ་བརྒྱྱུད་བསན་པའ་ིསགོ་
ཤིང་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དང་། ཆེས་མཐའོ་ིསྐ་ུམགནོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་
གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དག་ེལེགས་མཆོག བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག མང་གཙོའ་ིཀ་
བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། དགའ་
ལྡན་ཕ་ོབང་ཡིག་ཚང་གི་དུང་ཆེ་རྣམ་པ། 
རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་
འཛིན་རྣམ་པ། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་
ལས་རྣམ་པ། གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་

མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ། 
སིྦྱན་བདག་དང་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ། བདོ་
ཁིམ་སླབོ་གྲྭ་གཞན་ཁག་ནས་ཕབེས་པའི་
དག་ེལས་སླབོ་ཕུྲག་རྣམ་པ། མི་མང་བཅས་
ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཐོག་མར་ཚང་མ་སྐུ ་
བཞེངས་ཐགོ་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་
དནོ་ད་ུརང་སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་
རྒྱལ་གཅསེ་པ་རྣམས་ལ་རསེ་དན་ཆེད་ངག་
བཅད་གུས་འདདུ་སརྐ་མ་གཅིག་ཞུས་བསནུ་
རྔ་རོལ་དང་བཅས་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་
རྒྱལ་གླུ་བཏང་། ད་ེརསེ་བདོ་ཁིམ་སིྤ་ཁབ་
དབུ་འཛིན་ཐུབ་བསན་རྡ་ོརེ་ལགས་ཀིས་
ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་དང་སྦྲགས་ལས་
བསྡམོས་སྒོགས་སྦྱང་ཞུས་གུབ་མཚམས་
སིད་ཚབ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། སིྤར་སདྐ་

ཡིག་དང་བེ་བག་ཏུ་ཨིན་ཇི་ལ་སོགས་པ་
སདྐ་ཡིག་གཉསི་པའི་ཚྱུལ་ད་ུསླབོ་ཁིད་བདེ་
སངས་ཐགོ་ཤུགས་སྣནོ་བརྒྱབ་ས་ེད་ཆ་གང་
ལ་གང་ཙམ་ཚོད་ལ་ྟདང་ད་ེའདའི་ཐགོ་འག་ོ
བཞིན་ཡོད། ད་ེབཞིན་ཚན་རིག་ལ་སོགས་
པའ་ིསླབོ་ཚན་ད་ེདག་སླབོ་ཁདི་བདེ་སངས་ད་ེ
སྔནོ་ང་ཚོ་སླབོ་གྲྭར་ཡོད་པའི་གནས་སངས་
ལརྟ་མིན་པར། སླབོ་དབེ་དང་དག་ེརྒན་གིས་
སླབོ་ཁིད་གནང་བའི་ཐགོ་སླབོ་ཕུྲག་སོ་སོའི་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་ཉམས་ཞིབ་བདེ་རྒྱྱུ ་
སོགས་མདརོ་ན་རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་
གང་ཐུབ་ཤེས་ཐུབ་པ་བ་རྒྱྱུའ་ིལམ་སལོ་ཐགོ་
བསྐདོ་བཞིན་ཡོད། ད་ེཚོའ་ིཐགོ་མུ་མཐུད་
ཤུགས་སྣནོ་བརྒྱབ་དགོས་རྒྱྱུ ་ཆགས་ཡོད། 
ད་ེདང་འབལེ་བའི་ཐོག་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ང་ཚོའི་
རིགས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་ད་ེསླབོ་གྲྭ་ཁག་གི་

སླབོ་ཚན་ནང་ཁདི་ཐུབ་ན། སླབོ་ཚན་གཞན་
ཚང་མ་ཤེས་རགོས་ཐུབ་རྒྱྱུར་ཕན་ཁད་ཆེན་
པ་ོཡོང་རྒྱྱུའི་བཀའ་སླབོ་ས་ྔཕི་རིམ་པ་ཕབེས་
ཡོད། ད་ེདག་བདོ་ཁིམ་གིས་གཙོས་བདོ་
སླབོ་ཁག་གི་ནང་ལག་བསར་གང་ཐུབ་གནང་
བཞིན་ཡོད། འནོ་ཀང་དའེ་ིཐགོ་སྐ་ུམདནུ་
གི་དགངོས་བཞདེ་སྙངི་པ་ོད་ེགང་ཡིན་བསུྒབ་
ཐབས་གནང་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་
བཞིན་ཡོད། གལ་ཆེ་ཤོས་ན་ིརིགས་ལམ་
གི་རྣམ་གཞག་ཐགོ་ནས་སླབོ་ཕུྲག་ཚོའི་རིག་
པ་གུང་པ་ོདང་རྣ་ོཔ་ོཆགས་རྒྱྱུ ་ད་ེགཙོ་གནད་
བཏནོ་དགསོ་ཀི་ཡོད། གལ་ཏ་ེསླབོ་ཕུྲག་
ཚོའི་རིག་པ་ཡག་ཏུ་འག་ོརྒྱྱུར་ཕན་ཁད་མེད་
ན་རིགས་ལམ་སླབོ་ཁིད་བེད་དགོས་རེད་
ཅསེ་པའི་བཀའ་སླབོ་ཀི་སྙངི་དནོ་ད་ེབསུྒབས་
ཀི་མེད་པ་དན་མཁན་ཞིག་ཡིན། ལགྷ་པར་

ཚན་རིག་ལ་སོགས་པའི་སླབོ་ཚན་གང་དང་
གང་ཡིན་རུང་སླབོ་ཕུྲག་སོ་སོས་དཔྱད་པ་
དང་ཉམས་ཞིབ་བས་ཏ་ེབསམ་བླ་ོགཏངོ་
རྒྱྱུ འི་ཐགོ་དངེ་རབས་ཀི་ཤེས་ཡོན་སྒ་ོནས་
ཐབས་བྱུས་སདྨ་ད་ུབྱུང་བ་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་
ཀང་།
 དེའི ་ཐོག ་སོལ ་རྒྱྱུ ན ་ གི ་ ཤེས ་
ཡོན་ཐོག་ནས་ཐོས་བསམ་སྒམོ་གསུམ་གི་
རྣམ་གཞག་ཡོད་པ་ད་ེདག་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་
ནས་བེད་ན་གུབ་འབས་ཡག་པ་ོཞིག་ཡོང་
རྒྱྱུ ་ཡིན་སབས་དའེི་ཐོག་ཤུགས་སྣནོ་སྐོན་
དགསོ་པ་དང་། གང་ལརྟ་མད་ོདནོ་བཀའ་
སླབོ་དགངོས་དནོ་སྙངི་པ་ོད་ེལག་ལེན་འཁལེ་
ཐབས་སུ་སླབོ་གྲྭའི་སྡ་ེཚན་ཚང་མས་ཤུགས་
སྣནོ་བརྒྱབ་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་། 
 ད་ེརེས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ། སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀི་ངསོ་ནས་
རང་རེའི་ཕ་ཡུལ་བདོ་ལྗངོས་རྒྱ་གཞུང་གིས་
བཙན་བཟུང་འགོ་རང་མི་རིགས་ཀི་ང་ོབ་ོརྩ་
བརླག་གཏངོ་རྒྱྱུ འི་སིད་བྱུས་འཛིན་བཞིན་
པ་དང་། བདོ་ཀི་ཆོས་དང་། རིག་གཞུང་། 
སྐད་ཡིག་དང་བཅས་པར་སླབོ་སྦྱོང་གི་གོ་
སྐབས་བ་རྒྱྱུ འི་ཁོར་ཡུག་གུ་ཡངས་པ་ོམེད་
པའ་ིདཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ་བླ་ོངརོ་ཡང་
ཡང་འཆར་དགསོ་པ་དང་། རང་རེ་རང་
དབང་ལུང་པར་ཡོད་པའི་བདོ་ཀི་སླབོ་ཕུྲག་
རྣམས་ལ་ལས་འགན་འཕར་མ་ལྟ་བུ་ཡོད་
བསམ་པའི་ཐགོ་ནས་དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་
འཛམ་གླིང་ཐགོ་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབས་
ཐུབ་པ་དང་། ཁད་པར་བདོ་མི་རང་ཉདི་ཀི་
ཆོས་དང་། རིག་གཞུང། སདྐ་ཡིག་བཅས་
པར་སྦྱང་བརྩོན་དང་རྒྱྱུ ན་འཛིན་ཐུབ་པ་བ་
རྒྱྱུའ་ིའདནུ་པ་དང་། ཆོད་སེམས་བརན་པསོ་
དསུ་ཚོད་སྐར་ཆ་ཙམ་ཡང་ཆྱུད་ཟསོ་སུ་མི་
གཏངོ་བར་བརྩནོ་འགུས་གནང་དགོས་པའི་
འབདོ་བསྐལུ་ནན་ཏན་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཡང་
དེང་སྐབས་བ ོད་ཁིམ་སླབོ ་གྲྭ ་ཁག་དང་། 
ཤེས་རིག་ཁབ་ཁོངས་སླབོ་གྲྭ་གཞན་ཁག་
ནང་སླབོ་ཕུྲག་གི་གངས་ཚད་ཇ་ེཉུང་ད་ུའག་ོ
བཞིན་པ་འད་ིབདོ་མི་བཙན་བལོ་བའ་ིགནས་
སངས་ཐགོ་ནས་བསམ་ན་སེམས་འཚབ་སྐ་ེ
གཞི་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པས། ད་ེསྔནོ་ཀང་
འབདོ་བསྐལུ་ཞུས་ཟནི་པ་ལརྟ་དང་། འབྱུང་
འགྱུར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་
སླབོ་གྲྭ་ཚང་མའི་མ་འོངས་བ་ཕོགས་ཀི་
འཆར་གཞི་ཚད་ལནྡ་ཡོང་ཐབས་ཐད་འབལེ་
ཡོད་རྣམས་གོ་བསྡུར་གིས་གཏན་འབབེས་
ལག་བསར་དགོས་རྒྱྱུ ་དསུ་ལ་བབ་ཡོད་པས་
ད་རེས་བསྐར་ནན་གིས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་
རྒྱྱུ ་ཡིན། སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ཀི་ལུས་སེམས་
འཚར་ལོངས་བད་ེསིྐད་ངང་ཡོང་ཐུབ་རྒྱྱུ འི་
ཆེད་གཙང་སྦྲ་འཕྲདོ་བསནེ་གང་ལེགས་

ཡོང་ཐབས་གནང་དགསོ་པ་མ་ཟད། སྨསོ་
རས་ངན་གམོས་རིགས་སོགས་ནམ་ཡང་མི་
འབྱུང་ཆེད་ཐུགས་སྣང་ཆེར་བསྐདེ་དགོས། 
ད་ེབཞིན་ཟས་བཅྱུད་ཐགོ་འབལེ་ཡོད་རྣམས་
ཀིས་དམིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་གིས་ཚད་
ལྡན་ཡོང་ཐབས་བཅས་གནང་དགོས་ཐོག 
ཡ་རབས་གཤིས་བཟང་དང་ཞི་དལུ་བག་
ཡོད་ལྡན་པའི་བདོ་མི་ཞེ་ཅིག་འབྱུང་ཐབས་
སུ་དབུ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་དང་བཅས་པ་ཚང་
མས་ད་ཕན་ཧུར་བསྐདེ་གནང་ཡོད་ལ། ད་
དངུ་ཡར་རྒྱས་ལ་ཚད་གཞི་མེད་པ་བཞིན་
ཚང་མས་ལམྕ་རྩ་རྡ་ོགནནོ་གིས་དམ་འཛིན་
དང་གཟབ་ནན་གནང་དགསོ་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་
འགངས་ཆེན་པརོ་གྱུར་ཡོད། ཅསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།

 ད་ེནས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། བདོ་མི་ཚང་མས་སེམས་ཤུགས་མ་
ཆགས་པའི་ཐགོ་ནས་གང་ལརྟ་བདོ་ནང་ལ་
ཡིན་ནའང་བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
ཐགོ་ལ་སུང་སྐབོ་བདེ་རྒྱྱུའི་སྙངི་སབོས་སརྔ་
ལས་ལྷག་པ་གོང་འཕལེ་ད་ུའག་ོཐུབ་པའི་
རྣམ་པ་གཅིག་ང་ཚོས་མཐོང་བཞིན་ཡོད། 
ད་ེབཞིན་བདོ་ནས་ཚྱུར་བདོ་མི་མང་པ་ོཞིག་
སོ་སོའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྦྱང་རྒྱྱུའི་ཆེད་
ད་ུདཀའ་ངལ་ད་ུམ་ཁད་ད་ུབསད་ནས་རྒྱ་
གར་ལ་ཡོང་། རྒྱ་གར་ནང་ལ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།
 དེ་བཞིན་བ ོད་མི ་རྒན་རབས་
ཚོས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་འབད་པ་མང་
པ་ོགནང་ནས་ང་ཚོའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
སུང་སྐབོ་བདེ་རྒྱྱུ འི་ཁོར་ཡུག་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོབསུྐན་ཡོད། དའེ་ིནང་ལ་བདོ་པའ་ིཆོས་
དང་རིག་གཞུང་ཉམས་ལེན་བེད་རྒྱྱུ ་དང་
སླབོ་སྦྱོང་བེད་རྒྱྱུ འི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་ད་ེཧ་
ཅང་བསལྐ་པ་བཟང་པ་ོདང་ད་ེབཞིན་དགའ་
བ་སྒམོ་འོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རེད་
བསམ་པ་དན་གི་འདགུ མདརོ་ན་ང་རང་
ཚོའ་ིལས་འགན་ནམ་འཐབ་རྩདོ། ཡང་ན་
ང་ཚོའི་གདངོ་ལེན་བས་པའི་དཀའ་ངལ་
འད་ིགང་ཆགས་ཡོད་རེད་ཅ་ེན། ང་ཚོས་
ཐབས་ཤེས་ཡོད་དགུ་རྩལ་སུྤག་བས་ཏ་ེདསུ་
རབས་དང་ཁརོ་ཡུག་གི་འཕ་ོའགྱུར་ནང་ལ་

བདོ་མི་རིགས་ཀི་གཟི་བརིད་དང་དནོ་སྙངི་
མ་བརླག་པའི་ཐགོ་ནས་གང་འད་བདེ་ནས་
འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་བདེ་དགསོ་འདགུ འད་ི
ང་ཚོས་བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོཆགས་ཡོད། ད་ེབཞིན་བདོ་ཀི་སལོ་རྒྱྱུན་
གི་སྙངི་བཅྱུད་ཟརེ་ནའང་འད། སལོ་རྒྱྱུན་
གི་རིག་གཞུང་གི་སྙངི་པ་ོརྣམས་མི་རབས་
གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་བརྒྱྱུད་སྤདོ་བས་ནས་
མི་ཉམས་པ་གང་འད་བེད་ཐུབ་ཀི་འདགུ 
བསམ་བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་འབད་བརྩོན་བདེ་
རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརེད་དན་གི་འདགུ ད་ེ
བཞིན་ང་ཚོ་ལ་བཀའ་དིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་
༸གོང་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོཆོག་གིས་
དགུང་ལོ་ཆྱུང་ངུའི་དསུ་ནས་ད་བར་ད་ུགང་
ལྟར་བཀའ་དནི་བསམ་ཚད་ལས་འདས་པ་

གནང་ཡོད། ཁངོ་གི་བཀའ་དནི་གང་འད་
བདེ་ནས་གསབ་དགསོ་ཀི་འདགུ་གམ ད་ེ
བཞིན་ང་ཚོའི་མི་རབས་རྒན་པ་ཚོས་བདོ་
ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་བདེ་རྒྱྱུ ། 
བདོ་མི་རིགས་ཀི་བད་ེདནོ་གི་ཆེད་ད་ུལུས་
སགོ་ལོངས་སྤདོ་དང་བཅས་པ་བླསོ་བཏང་
ནས་དཀའ་ངལ་ད་ུམ་ཞིག་ཁད་ད་ུབསད་
ཡོད། ད་ེདག་གི་བཀའ་དནི་རསེ་དན་དང་
དནི་ལན་ཇི་ལརྟ་གསབ་དགསོ་ཀི་འདགུ་གམ 
འདི་དག་ང་ཚོས་ག་དསུ་ཡིནའང་བསམ་
བླ་ོགཏངོ་རྒྱྱུ ་དང་ལག་བསར་བེད་དགོས་
རྒྱྱུ ་འདགུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད།  
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།


