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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་སླབོ་དཔནོ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀི་
རྩ་ཤེས་འགལེ་བ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏའ་ིབཀའ་ཆོས་འཕ་ོསྐངོ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
འཛམ་གླིང་ཞི ་བདེའི ་ད ེད་དཔོན་སིྤ་ན ོར་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༤	ས་ྔད་ོ
ཆུ་ཚོད་	༩	ཙམ་ལ་རྡ་ས་བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་
ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུདགའ་ལནྡ་
ཁི་རིན་པ་ོཆེ་བླ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་མཆོག་
དང་།	 	 རྣམ་ག་མཁན་པ་ོཁམོ་ཐགོ་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག	 	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
གིས་དབུས་སྐབས་བབ་གདལུ་བྱ་གཙོ་ཨིན་
ཌ་ོན་ེཤིས་ཡ་དང་ཀ་ོརི་ཡ།	 མ་ལེ་ཤིས་ཡ།	
སིང་པུར།	 ཐའ་ེལན་ཌི།	 ཝི་ཏ་ིནམ་གཙོ་
བརོ་གུར་བའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་
རྣམས་དང་།	 	 གཞན་ཡང་རྡ་སར་གཉུག་
མར་གནས་པ་དང་གླ་ོབུར་ད་ུལགྷས་པའ་ིདག་ེ
བཙུན་སྔགས་གསུམ་སོགས་ལ་སླབོ་དཔནོ་
སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་
མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་འགལེ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏའ་ི
བཀའ་ཆོས་འཕ་ོསྐངོ་མཛད་ཡོད།	 སབྐས་
དརེ་ཐགོ་མར་དགེ་བཙུན་ཁག་གཅིག་གིས་
ཐུབ་པའ་ིགཟུངས་སགྔས་བཏནོ།	 ད་ེརསེ་

དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ཀིས་གཤིས་བརོད་
བཏནོ་རསེ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་
ལྷ་ོཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་པའི་ཡུལ་གུ་མང་པ་ོ

ཞིག་ནས་ད་ེརིང་འདརི་ཆེད་མངགས་ཕབེས་
ཡོད།	ལགྷ་པར་ད་ུཔཱ་ལིའ་ིཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་
པ་གནང་མཁན་ཐའི་ལེན་ཌི་དང་འབར་མ་
ད་ེདག་གི་དགེ་སླངོ་རྣམ་གང་ཙམ་ཕབེས་
ཡོད།	 ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མ་ད་ེརིང་འདརི་
ཆེད་མངགས་ཕབེས་པ་དརེ་ཚང་མར་དགའ་
བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ངསོ་རང་
འཛམ་གླངི་སྟངེ་གི་མི་ཞིག་ཡིན་སྟབས་འཛམ་

གླིང་བད་ེཞིང་སིྐད་པ་བུྱང་ན་ངསོ་རང་ཡང་
བད་ེསིྐད་ཡོང་རུྒྱ་རེད།	 འཛམ་གླངི་སྡགུ་
བསལྔ་གི་ཁུང་བུར་ཚུད་ནས་བསདྡ་ན་སོ་སོ་
ཡིན་ནའང་སེམས་སིྐད་པ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱ་མེད།	

ཆོས་དང་སྐ་ེབ་ཕི་མའ་ིསདྐ་ཆ་གང་ཡང་མིན།	
གང་ལྟར་ང་ཚོ་མི་ཚང་མས་བད་ེབ་འདདོ་
ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་པ་ཤ་སྟག་རེད།		
འོན་ཀང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་སྡུག་
བསྔལ་མང་པ་ོཞིག་ང་ཚོ་མིས་བཟ་ོབཞིན་
འདགུ		དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་རང་གཞན་རོགས་
གསུམ།	ཆོས་དད་ཡོད་མེད།	ཆོས་དད་གང་
འད་བྱདེ་མིན་ཚང་མས་སྡགུ་བསལྔ་མི་འདདོ་

པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་མཁན་ཤ་སྟག་ཡིན་
སྟབས་ནམ་རུྒྱན་ང་ཚོས་བད་ེབ་ཟརེ་སྐབས་
ཕི་དངསོ་པའོི་མཐུན་རྐེན་ཁོ་ནའི་ཐགོ་ནས་
བད་ེབ་འཚོལ་རུྒྱ་དང་སྡུག་བསལྔ་སེལ་རུྒྱ་ད་ེ
འད་བྱདེ་བཞིན་ཡོད།	 དསེ་སེམས་ཀི་སྡགུ་
བསལྔ་སེལ་མི་ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།	
བད་ེབ་སྡུག་བསྔལ་ཟརེ་སྐབས་ལུས་ཚོར་གི་
བད་ེབ་དང་སྡགུ་བསལྔ་ཞིག་ཡོད་པ་དའེང་ཁ་
ཚ་དགསོ་གཏུགས་རེད།	 གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
འནོ་ཀང་གཙོ་ཆེར་སེམས་ཀི་བད་ེསྡུག་ད་ེ
གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ	 དཔརེ་ན་ཚང་མས་ཤེས་
གསལ་རེད།	 སེམས་མ་སིྐད་པ་ཞིག་ཡོད་
ན་ཕིའི་མཐུན་རྐེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་
ཡོད་ཀང་སིྐད་པ་ོགང་ཡང་མེད།	 སེམས་ཀི་
སྡུག་བསལྔ་ད་ེཕིའི་མཐུན་རྐནེ་གིས་སེལ་མ་
ཐུབ།	 སེམས་ནང་ཞི་བད་ེདང་བད་ེསིྐད་ཡོད་
ན་ཕིའི་མཐུན་རྐེན་ད་ེཙམ་མེད་ཀང་བག་
ཕབེས་པ་ོབྱས་ནས་སྡདོ་ཐུབ་ཡག་ཡོང་གི་
ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ་མ་
ཟད།	 ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་སྐརོ་བཀའ་
སླབོ ་སྩལ་རེས་ཆོས་འབལེ་དབུ་འཛུགས་
མཛད།

བཞུགས་སརྒ་ད་ུམང་གཙོའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།	
༄༅།	 །བདོ་རྒྱལ་ལོ་	 ༢༡༤༥	 ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢		ཉནི་བཞུགས་སརྒ་
རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་
གི་གསུང་ཆོས་རྭ་བར་ས་སྟངེ་༸རྒྱལ་བསྟན་
ཡོངས་རགོས་ཀི་མངའ་བདག	 འཛམ་གླངི་
ཞི་བདའེ་ིདདེ་དཔནོ་ཆེན་པ།ོ	 ཁམས་གསུམ་
ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པ་ོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་༧རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁནེ་ཅིང་
གཟིགས་པ་ཆེན་པ་ོརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕངེ་བཅུ་
བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་མང་གཙོའི་ལམ་
བཟང་གསོལ་སྩལ་བཀའ་དནི་བསྐངས་ཏ་ེམི་
ལོ་	༥༨	འཁརོ་བའ་ིགཞུང་འབལེ་དསུ་ཆེན་
མཛད་སྒ་ོསུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད།	
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༡༠	
ཐོག་ད་ུབཞུགས་སྒར་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་དབུ་གཡབ་ཏུ་མང་
གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་
དང་།	 སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ ་ཞབས་ཀུན་ཝར་སྦ་
ར་ཏན་དཱ་ར་སིང་མཆོག	 	 བདོ་མི་མང་སིྤ་

འཐུས་རྣམ་པ།	 རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་
ཁག་གི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་
གི་དུང་ཆེ་ཆུང་རྣམ་པ།	 ས་ིཞུའ་ིལས་བྱདེ་
ཆེ་ཕ།	 རྡ་ས་ས་གནས་འག་ོའཛིན།	 གཞུང་
འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	མི་
དམངས་དང་སླབོ་ཕུག་སོགས་ཁནོ་སེར་སྐ་
མི་དམངས་སྟངོ་ཕག་བརྒལ་བ་ལནྷ་འཛོམས་
ཀི་ཐོག་མར་ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་ཐོག་བདོ་
ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་པས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་
འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་རྒྱལ་གླུ་འབུལ་བཞིན་
པར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་གིས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོི་རྒྱལ་
དར་མཁའ་དབིྱངས་སུ་སྒངེ་འཛུགས་གནང་།	
ད་ེནས་བདོ་ཀི་ཟློས་གར་ཚོགས་པས་མང་
གཙོའི་གསར་བཞད་བཏང་རསེ་སྐུ་མགནོ་སྐུ་
ཞབས་ཀུན་ཝར་ས་ྦར་ཏན་དཱ་ར་སིང་མཆོག་
གིས་སིད་སྐངོ་གཟངེས་བསྟདོ་བཞེས་མཁན་
སླབོ་མ་གསུམ་ལ་གཟངེས་རགས་གནང་།
ད་ེརེས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་མཆོག་གིས་བཙན་

བྱལོ་བདོ་མིའི་ཡར་ཐནོ་ཚོང་ལས་མ་དངུལ་
རོགས་སྐོར་གཟངེས་རགས་འགན་བསྡུར་
ནང་འདམེས་ཐནོ་བུྱང་བའ་ིམི་གངས་	 ༣		
ལ་གཟེངས་རགས་གནང་གུབ་མཚམས་
ཁམིས་ཞིབ་པ་ངག་དབང་ཆོས་གགས་མཆོག་
གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ལོའ་ིགཏན་ཉནི་སླབོ་ག་ྭ
ཁག་གི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་རིམ་བཅུ་
གཉསི་ཀི་སྡ་ེཚན་གསུམ་གི་རྩ་ེཕུད་ཨང་རིམ་
དང་པ་ོསོན་པའ་ིསླབོ་མ་	༣	དང་།
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསྟན་འཕལེ་མཆོག་གིས་སྡ་ེ

ཚན་གསུམ་གི་རྩེ་ཕུད་གཉསི་པ་སོན་པ་སླབོ་
ཕུག་	 ༣	 དང་།	 ཨང་རིམ་གསུམ་པ་སོན་
པའ་ིརྩ་ེཕུད་སླབོ་ཕུག་	 ༣	 ལ་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོ
བང་སླབོ་ཕུག་གཟངེས་རགས་གནང་།
ད་ེནས་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་
དང་བ ོད་མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གིས་བ ོད་མི ་མང་སིྤ ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།	 གཞན་
ཡང་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོསྐུ་ཞབས་ཀུན་ཝར་ས་ྦ
ར་ཏན་དཱ་ར་སིང་མཆོག་གིས་ཀང་གསུང་
བཤད་གནང་ཡོད།

དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༦	ནས་	
༧	 བར་ཉནི་གཉསི་རིང་བནོ་གཞིས་ཐབོ་རྒྱལ་
གསར་པ་དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་ད་ུ
སྐབས་ར་ེརྒྱལ་བ་སྨན་རིའི་ཁི་འཛིན་སོ་བཞི་པ་
མཆོག་གཞིས་བྱསེ་བནོ་འབངས་ཡོངས་ཀི་གཙུག་
རྒྱན་ད་ུམངའ་གསོལ་དགེས་སྟནོ་གི་མཛད་སྒ་ོ
ཞིག་ཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་པ་ལརྟ།	 དཔལ་ལནྡ་བདོ་
མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་མཛད་སྒའོི ་ཐོག་
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་གདན་ཞུས་ལརྟ་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་གཏན་འཁལེ་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཕི་ཟླ་	 ༩	
ཚེས་	 ༥	 ཞགོས་པ་རྡ་ས་ནས་བནོ་གཞིས་ཕབེས་
ཐནོ་གནང་རུྒྱ་དང།	 ཚེས་	 ༦	 དང་	 ༧	 ཉནི་
གཉསི་རིང་ས་གནས་སུ་མཛད་འཆར།	 ཚེས་	༨	
སྔ་དའོི་ཉནི་བནོ་གཞིས་ནས་རྡ་སར་ཕིར་ཕབེས་
གནང་རུྒྱ་བཅས།	།

སིད་སྐངོ་མཆོག་དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་
གླིང་ད་ུ༸སྐབས་ར་ེ༸རྒྱལ་བ་སནྨ་རིའི་ཁི་འཛིན་
སོ་བཞི་པ་མཆོག་གི་ཁི་འདནོ་མཛད་སྒརོ་ཕགོས་

ཕབེས་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༩	ཚེས་	༦	ནས་	༧	
བར་ཉནི་གཉསི་རིང་༸སྐབས་ར་ེ༸རྒྱལ་བ་སྨན་
རིའི་ཁི་འཛིན་སོ་བཞི་པ་མཆོག་གཞིས་བྱསེ་བནོ་
འབངས་ཡོངས་ཀི་གཙུག་རྒྱན་ད་ུམངའ་གསོལ་
དགེས་སྟནོ་གི་མཛད་སྒ་ོཞིག་ཚོགས་རུྒྱ་ཡིན་པ་
ལརྟ།			བདོ་མི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་
སྐོང་མཆོག་མཛད་སྒའོི་ཐོག་གདན་འབདོ་ལྟར་
གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ཕི་ཟླ་	 ༩	
ཚེས་	 ༥	 ཞགོས་པ་རྡ་ས་ནས་བནོ་གཞིས་ཕབེས་
ཐནོ་གནང་རུྒྱ་དང།	 ཚེས་	 ༦	 དང་	 ༧	 ཉནི་
གཉསི་རིང་ས་གནས་སུ་མཛད་འཆར།	 ཚེས་	༨	
སྔ་དའོི་ཉནི་བནོ་གཞིས་ནས་རྡ་སར་ཕིར་ཕབེས་
གནང་རུྒྱ་བཅས།	།

༄༅།	 །བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པ་ོམཆོག་དང་།	 སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས།	 ཚོགས་དུང་།	 སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཁང་བཅས་
གང་རུང་གི་མཚན་འཁོད་ཞུ་སྙན་ཕུལ་རིགས་
རྣམས་འབལེ་ཡོད་ཚོགས་དུང་ལས་ཁུངས་སུ་
མ་འབྱོར་གོང་སིྤ་ཚོགས་ད་ལམ་ཁག་གི་སྟངེ་
ཁབ་བསྒགས་སྤལེ་རིགས་ལ་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཁང་
ནས་འགན་འཁུར་ལན་འདབེས་རྩ་བ་ཉདི་ནས་
ཞུ་ཐབས་མེད་པའི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་
སུ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་ནས་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༣༡	ལ།།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་
གསལ་བསྒགས།	
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ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིཔར་རིས་འགམེས་སྟནོ་གནང་བ།	
༄༅།	 །སརྦ་སེལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་
གིས་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	
༢༩	 ཉནི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་ཐ་ོམ་སི་མན་	 Thomas Mann	
མཆོག་གིས་སྦལེ་ཇམ་གི་རྒྱལ་ས་སརྦ་སིལ་
ནང་རནེ་གཞི་བྱས་པའི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
ནང་༼བཙན་བྱལོ་བདོ་མིའི་གུབ་འབས་ཀི་
བུྱང་བ།༽	 ཞསེ་པའ་ིབརདོ་གཞི་དང་འབལེ་
བའི་སྐརོ་པར་རིས་འགམེས་སྟནོ་དབུ་འབྱདེ་
གནང་།	
སབྐས་དརེ་ཨེ་སི་ཏ་ོནི་ཡ་ནས་ཡིན་པའི་ཡུ་
རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཊོ་ན་ེཀེ་ལམ་	
Tunne Kelem	ལགས་དང་།	འཇར་མན་
ནས་ཡིན་པའི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་
མི་བ་ྷསི་བྷལེ་ཌར་ Bas Belder	ལགས།	ཕ་
རན་སི་ནས་ཡིན་པའི་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་
ཀི་འཐུས་མི་ན་ཐ་ལེ་	 Nathalie Griesbec 

ལགས།	 སི་པནི་ནས་ཡིན་པའ་ིཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ར་མོན་ཏ་ིམོ་
ས་	Ramon Tremosa	ལགས།	ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ི
ཡ་	Lithuania	ནས་ཡིན་པའ་ིཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ལེ་མ་Laima Liucija 

Andrikienne ལགས།	ཐ་ེཝན་གཞུང་ཚབ།	
ད་ེབཞིན་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་

རྣམ་པའི་ལས་རོགས་དང་གཞུང་འབལེ་མ་
ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གཅིག་གི་ཚོགས་
མི་བཅས་ཕབེས་ཡོད།	 ད་ེཡང་པར་རིས་
འགམེས་སྟནོ་དབུ་འབྱདེ་ཀི་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་
ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་
ཐ་ོམ་སི་མན་མཆོག་གིས།	 ཡུ་རོབ་གསོ་
ཚོགས་ནང་པར་རིས་འགམེས་སྟནོ་འདི་ལྟ་
བུ་གོ་སིྒག་ཞུས་ཐུབ་པར་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོ
བུྱང་བ་མ་ཟད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་འབུྱང་འགུར་འཇར་
མན་ནང་ཆིབས་སུྒར་བསྐང་སབྐས་རང་ཉདི་
ཀིས་འདས་པའ་ིལོ་ང་ོ	༢༠	རིང་ཡུ་རོབ་སིྤ་
མཐུན་ཚོགས་པའི་ནང་བདོ་དནོ་ཆེད་ཕག་
ལས་གནང་བའི་སྐརོ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་
སནྙ་སེང་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	ཐངེས་
འདའིི་པར་རིས་འགམེས་སྟནོ་གཙོ་བ་ོན་ིཨེ་
ཊ་ལའ་ིཔར་པ་ཨ་ལི་བརྷ་ཊི་ན་ོ	 Alber-

tino d’Urso	 ལགས་ཀིས་ཨེ་ཊ་ལེ་དང་།	
རྒྱ་གར།	 བལ་ཡུལ།	 ཐ་ེཝན།	 ནའེུ་ཡོག	
ཨིན་ཡུལ།	ཕ་རན་སི།	སུད་སི།	སྦལེ་ཇམ།	
ཧ་ོལན་ཌི།	 ཁ་ེན་ཌ་བཅས་ཀི་ནང་གནས་
སྡདོ་བྱདེ་བཞིན་པའ་ིབཙན་བྱལོ་བདོ་མི་ཁག་
གཅིག་པར་བངླས་པ་གངས་	 ༣༠	 ལགྷ་
ཕགོས་བསྡསུ་བྱས་པ་ཞིག་རེད།	 པར་པ་ཨ་

ལི་བྷར་ཊི་ན་ོལགས་དནོ་ཁང་གིས་མགནོ་
འབདོ་ལྟར་ཨི་ཀྲ་ལི་ནས་འགམེས་སྟནོ་གི་
དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒརོ་ཆེད་ཕབེས་གནང་
བ་དང་མཛད་སྒ་ོསུྒབ་མཚམས་ཕིར་ཕབེས་

གནང་ཡོད།	མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་ཁངོ་གིས་ཐགོ་
མར་བདོ་མི་དང་ཐུག་འཕད་བུྱང་ཚུལ།	 ལོ་
ང་ོབཅུ་ཕག་རིང་འཛམ་གླངི་གང་སར་ཡོད་
པའི་བདོ་མི་རྣམས་ཀི་མི་ཚེའི་ལོ་རུྒྱས་པར་
གི་ལམ་ནས་གསལ་སྟནོ་ཆེད་དབེ་པར་སུྐན་
ཞུས་ཚུལ་དང་།	བདོ་མི་ཚོ་སྐ་ུལས་སྐནོ་ཐུབ་
མཁན་ཞིག་དང་དཀའ་ངལ་འཕད་སྐབས་
ཕན་ཚུན་རོགས་པ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་
པར་བརནེ་ཁོང་བདོ་མི་ལ་ཚོར་བ་ཆེན་པ་ོ

ཡོད་པ་བཅས་གསུངས།
པར་པ་ཨ་ལི་བྷར་ཊི་ན་ོལགས་ཀིས་པར་
རིས་ཕོགས་བསྡུས་གནང་བའི་ཁོད་ནས་
དམིགས་བསལ་ཁག་གཅིག་ན།ི	 ཁ་ེན་ཌའ་ི

ཨོན་ཊེ་རིའ་ོ Ontario	 ས་གནས་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་བུ་ཁདི་དཀར་པ་ོཆེ་ལགས་
དང་།	 ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་
དབང་སུང་སྐབོ་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་
འབུམ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས།	
སནྨ་པ་ཡེ་ཤེས་དནོ་ལནྡ་ལགས།	སླབོ་དཔནོ་
ཆེན་མོ་ངག་དབང་བསམ་གཏན་ལགས།	
གླགོ་བརྙན་སིྒག་སྦརོ་བ་བསྟན་འཛིན་དཀནོ་
མཆོག་ལགས།	 ཨ་རིའ་ིམི་ན་ེསོ་ཊའ་ི

བསྟན་འཛིན་སྒལོ་དཀར་ལགས།	 རྩམོ་པ་
པ་ོཚེ་རིང་ཤཱ་ཀ།	 འཆར་འགདོ་པ་ཉ་ིམ་རྡ་ོ
ར།ེ	ཧར་ཝཀྲ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གིས་	༢༠༡༨	
ལོའི་བ ེུད་ཀི་བྱ་དགའ་བཞེས་མཁན་འབུམ་
རམས་པ་བླ་ོབཟང་དང་བཀྲིས་རབ་རྒྱས་
བཅས་རེད།	 	 སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་བཀྲསི་
ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས་མཛད་སྒའོི་སྐབས་
གསུངས་དནོ་ལ།	 བདོ་མི་ཚོས་བཙན་བྱལོ་
ད་ུགར་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 ལགྷ་འཁརོ་གི་
ཡོད་པ་དང་།	 དསུ་ཚོད་དའེ་ིནང་སིྤ་ཚོགས་
ཡར་ཐནོ་ཅན་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད།	 བདོ་མི་
ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་གང་འད་ཞིག་ནང་སླབེས་ཀང་
ཁམིས་ལ་སུང་བརིྩ་བྱདེ་པ་དང་།	 གནས་
ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཞབས་ཞུ་ཚུལ་མཐུན་ཞུ་
མཁན།	 འཚེ་བ་མེད་པ།	 ཡུ་རོབ་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་གཞི་རྩའ་ིལ་ྟགུབ་ལ་གུས་བརིྩ་ཞུས་
མཁན་ཞིག་རེད།	 བདོ་མི་ཚོ་བཙན་བྱལོ་ལ་
གར་ནས་ཡ་ང་བ།	 ཐབས་སྡགུ་པ།ོ	 བད་ེ
སིྐད་དང་བལ་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པ་ད་ེད་ལྟའི་
འགམེས་སྟནོ་འད་ིབརུྒྱད་གསལ་སྟནོ་གནང་
ཡོད་བཅས།	།

ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་ཁང་ནས་བལྷ་ཊིག་མངའ་ཁུལ་གི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་པ།	
༄༅།	།ཡུ་རོབ་བལྷ་ཊིག་	Baltic	མངའ་
ཁུལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡ་	Lithuania 

དང་།	 ལ་ཏ་ིཝི་ཡ།	 Latvia	 	 ཨི་སི་ཏ་ོན་ི

ཡ་	Estonia བཅས་ལ་རང་བཙན་ཐབོ་ནས་
ལོ་ང་ོབརྒྱ་འཁོར་བའི་དསུ་དན་དང་སྟབས་
བསྟནུ།	 ཨིན་ཡུལ་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཁང་

གིས་མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་འགོ་ཆོས་
སྡ་ེབཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པ་ོདགོན་པའི་དགེ་འདནུ་
པ་བརྒྱད་ཀིས་བདནུ་ཕག་གཉསི་རིང་སྐརོ་
སྐདོ་ཀིས་བདོ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་
གཞུང་རྡལུ་ཚོན་དཀིལ་འཁོར་བཞེངས་པ་
དང་འཆམ་འཁབ་སྟནོ་གི་ལམ་ནས་ཡུལ་ད་ེ
དག་གི་གཞུང་མང་གཉསི་ནས་ད་བར་བདོ་
དནོ་ཆེད་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་དང་གནང་བཞིན་
པར་བཀའ་དནི་རསེ་དན་མཚོན་ཆེད་ཐུགས་
ར་ེཞུའ་ིལས་འགུལ་སྤལེ་དང་སྤལེ་མུས་རེད།
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༣༡	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་

པ ོ་མཆོག་བཙན་བྱོལ་དུ་༸ཞབས་སོར་
འཁདོ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 འཁརོ་བའ་ིཉནི་མོ་
དང་སྟབས་བསྟནུ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀིས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའི་ཉནི་མོ་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད་པ་མ་
ཟད།	 ད་བར་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
བ་ཡོངས་ནས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་ཁ་ཞེ་
གཉསི་མེད་ཀི་སྒ་ོནས་མཐུན་འགུར་རོགས་
རམ་དང་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་དང་
གནང་བཞིན་པར་འཛམ་གླངི་གི་ཕགོས་གང་
སར་གནས་པའི་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་
ནས་ཁོང་རྣམ་པའི་བཀའ་དིན་རེས་དན་

མཚོན་ཆེད་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༣༡	ནས་	༢༠༡༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༠	བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་ལོར་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	 	 འབལེ་མཐུད་པ་ཇ་ན་ེར་སི་ཆི་	
Jane	 Rasch	 ལགས་ཀིས་ག་ོསབྐས་འད་ི
དང་བསྟནུ་ནས་ལི་ཐུ་ཝ་ེན་ིཡ་དང་།	 ལ་ཏ་ི
ཝི་ཡ།	 ཨི་སི་ཏ་ོན་ིཡ་བཅས་ཀི་གཞུང་མང་
གཉསི་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་བ་དང་སྦགས་བདོ་
ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་སྐརོ་ག་ོ
རགོས་སྤལེ་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་བཅས།	།

གཞི་རིམ་བར་མའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་བདོ་སདྐ་བརུྒྱད་ལམ་ནས་སླབོ་འཁདི་བྱ་ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་།	
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་༢༠༡༨	ཟླ་	
༩	ཚེས་	༣	ནས་༧	བར་ཉནི་གངས་ལའྔ་ི
རིང་གཞི་རིམ་བར་མ་འཛིན་རིམ་དུག་པ་
ནས་བརྒྱད་པ་བར་གི་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་
བདོ་སྐད་བརུྒྱད་ལམ་ནས་སླབོ་ཁིད་བྱེད་
ཐབས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་ཞིག་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་
བསྐངོ་ཚོགས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།	 ཐངེས་
འདིའི་ཟབ་སྦོང་ནང་སཾ་བྷ་ོཊ་ཁབ་ཁོངས་
སླབོ་ཁག་	 ༡༤	 ཡི་གཞི་རིམ་བར་མའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ཚན་རིག་དག་ེརྒན་	 ༡༤	 མཉམ་
ཞུགས་གནང་ཡོད།
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢	
ནས་བཟུང་ཤེས་ཡོན་སིད་བུྱས་དང་བསླབ་

གཞིའི་རྩ་འཛིན་གི་དགངོས་དནོ་བཞིན་གཞི་
རིམ་བར་མའི་སིྤ་ཚོགས་ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་
རྩོམ་སིྒག་དང་དཔར་འགམེས་ཀིས་སཾ་བྷ་ོ
ཊའི་ཁབ་ཁོངས་སླབོ་ཁག་བཞིའི་ནང་རིམ་
བཞིན་བདོ་སདྐ་བརུྒྱད་ལམ་ཐགོ་སླབོ་ཁདི་བྱ་
རུྒྱའ་ིའག་ོའཛུགས་ཞུས་ཤིང།	ད་ེདང་འབལེ་
བའི་ཟབ་སྦངོ་ཡང་ཐངེས་ཁ་ཤས་སྤྲད་ཡོད།	
གོང་གསལ་སླབོ ་ཁག་གི ་དགེ ་རྒན་རྣམ་
པའི་སླབོ་ཁིད་ཉམས་མངོ་ནང་དཀའ་ངལ་
འཕད་སའ་ིགནད་དནོ་ཁག་སེལ་དཀྲལོ་ཡོང་
ཐབས་དང།	 བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ནས་
རིྩས་ལེན་ཞུས་པའ་ིསླབོ་ག་ྭཁག་གི་སིྤ་ཚོགས་
དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་གཞི་རིམ་བར་མའི་སིྤ་
ཚོགས་ཚན་རིག་སླབོ་དབེ་རུྒྱས་སྟནོ་སོགས་

བྱ་ཆེད་ད་ཐངེས་ཀི་ཟབ་སྦངོ་འདི་གོ་སིྒག་
ཞུས་ཡོད་པ་རེད།
ད་ལྟའི ་འཆར་སཾ་བྷ་ོཊ་ཁབ་ཁོངས་མེས་
དབནོ་གཙུག་ལག་དཔ་ེསྟནོ་སླབོ་གྭ་དང་།	
ཅནོ་ཏ་ར།	 བད་ེསིྐད་གླངི་།	 སྤནོ་ཊ་གཏན་
སླབོ་བཅས་ཀི་གཞི་རིམ་བར་མར་སིྤ་ཚོགས་
ཚན་རིག་བདོ་སདྐ་བརུྒྱད་ལམ་ནས་སླབོ་ཁདི་
ལག་བསྟར་བྱདེ་ཀི་ཡོད་ཅིང་།	 མ་འངོས་
པར་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རིྩས་ལེན་
ཞུས་པའི་སཾ་བྷ་ོཊ་ཁབ་ཁོངས་སླབོ་གངས་
གཞན་རྣམས་ལ་རིམ་བཞིན་ལག་བསྟར་བྱ་
འཆར་ཡོད་པ་རེད།
ཐངེས་འདརི་ཟབ་འཁདི་གནང་མཁན་ན་ིས་
རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་ལོ་རུྒྱས་སླབོ་དཔནོ་ཚེ་རིང་

དཔལ་ལནྡ་ལགས་དང་།	 ཤེས་ཡོན་ལནྷ་
ཚོགས་ཀི་བདོ་སུྒར་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
བསོད་ནམས་བཟང་པ་ོགཉསི་ཡིན་ཞིང།	ཨ་

རིའི་རོགས་ཚོགས་ཀི་མཐུན་འགུར་འགོ་གོ་
སིྒག་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།
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ང་ཚོ་བདོ་པ་ནང་ཁུལ་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་ཟརེ་ནས་བཤད་དགསོ་པ་གང་ཡང་མེད།	
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	 ཟླ་བ་	 ༨	 ཚེས་	
༢༩	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་སབྐས་
དང་པའོི་ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གུབ་
འཛིན་གཱའི་སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ད་ུསླབེས་སབྐས་
རང་རེའི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་རྣམས་
མི་ཉམས་པའི་ཐོག་ནས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་
ཐུབ་ན་བསམ་པའ་ིདབང་གིས་བསདྡ་པ་རེད།	
སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་བདོ་ནས་གཞུང་
ཆེན་སླབོ་གཉརེ་བྱདེ་མཁན་དགེ་འདནུ་པ་
གཙོ་བ་ོསེ་འབས་ནས་ཕལ་ཆེར་སྟངོ་ཕག་
གཉསི་ཙམ་ཕབེས་ཡོད་པ་རེད།	 གཞིས་
ཆགས་ཆེན་པ་ོཞིག་འཛུགས་ཡོང་སྐབས་
སྦག་ས་ཆོས་སྒར་ནས་བྱེས་ཀི་གདན་ས་
གསུམ་གནས་སྤ་ོབྱས་པ་དསེ་མཚོན་ང་རང་
ཚོའི་བདོ་པའི་སླབོ་གྭ་ཟུར་ད་ུའཛུགས་རུྒྱའི་
ཐགོ་སིད་བླནོ་ན་ེརུ་མཆོག་གིས་ཐུགས་ཁུར་
ཆེན་པ་ོབཞསེ་པར་བརནེ་ཧ་ཅང་བཀའ་དནི་
ཆེན་པ་ོཡིན།
ང་ཚོར་སྐད་ཡིག་ཟུར་ད་ུཡོད་སྟབས་བདོ་
པའི་སླབོ་ག་ྭཞིག་ཟུར་ད་ུདགསོ་ཀི་ཡོད་པ་ན་ེ
ར་ུམཆོག་ལ་ཞུ་གཏུག་གནང་བ་ལརྟ།	 ན་ེ
རུ་མཆོག་གིས་ཞལ་བཞེས་བཟང་པ་ོཐབོ་པ་

དང་སྦགས།	 རྒྱབ་སྐརོ་ཧ་ལས་པ་གནང་
བུྱང་།	 	 ད་ེནས་བདོ་པའ་ིསླབོ་ག་ྭགསར་
པ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ་དང་།	 ད་ེབཞིན་
གཞུང་ཆེན་རྣམས་མུ་མཐུད་ས་དགེ་བཀའ་
རྙངི་རིས་སུ་མ་ཆད་པས་སླབོ་གཉརེ་བྱདེ་རུྒྱ་
དང་།	ད་ེརྣམས་བདག་པ་ོརྒྱག་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	
ད་ེནས་རིམ་པས་ཕི་རྒྱལ་གི་མཁས་པ་དང་
ཚན་རིག་པའི་མཁས་པ་མང་པ་ོདང་ལནྷ་ད་ུ
ཐུག་འཕད་སབྐས་ཁངོ་ཚོས་མ་ཤེས་པ་མང་
པ་ོཞིག་ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་འདགུ་བསམ་པའི་
ངསོ་རང་ལ་སྤབོས་པ་ཏགོ་ཙམ་རྙདེ་སྟབས་
ཧམ་པ་ཏགོ་ཙམ་ཆེ་ར་ུཕིན་པ་རེད།	 སོ་
སོས་ལོ་སྟངོ་ཕག་ལགྷ་ནས་དར་བའི་དཔལ་
ནཱ་ལེནྡྲ་རིག་གཞུང་ད་ེབདག་པ་ོརྒྱག་བཞིན་
པ་ད་ེརྒྱ་ཆེ་ས་ནས་ཕན་ཐགོས་བྱདེ་ཐུབ་ནས་
བསམ་པ་ཞིག་དང་།	 ལགྷ་པར་ཚན་རིག་པ་
རྣམས་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱདེ་བསམ་པ་རེད།	
འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེཞེས་མི་ཚང་མས་བཤད་
ཀི་ཡོད་པ་རེད།	 ཞི་བད་ེཟརེ་དསུ་ནང་གི་
ཞི་བད་ེཞིག་དགོས་རེད་མ་གཏགོས་སེམས་
ནང་འདདོ་ཆགས་དང་ཞ་ེསངྡ་།	 ང་རྒྱལ་ད་ེ
རྣམས་ཤུགས་ཆེ་ཡོད་བཞིན་ད་ུཞི་བད་ེཡོང་
ཟརེ་བ་ཁག་པ་ོརེད།	 	 དམིགས་བསལ་
ཆོས་དད་མེད་མཁན་ཚོ་ཡིནའང་སེམས་

ཁམས་རིག་པ་ཞེས་འགལེ་བཤད་བརྒྱག་རུྒྱ་
ཆོས་ཀི་སདྐ་ཆ་མིན་པ་དང་ཚད་མ་རིག་པའ་ི

ཐགོ་ནས་སེམས་ལ་ཞི་བད་ེཡོད་ན་ལུས་པ་ོ
བད་ེཐང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ད་ེཚན་རིག་པས་
བཤད་ཀི་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་ཆོས་ལུགས་ལ་
མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་	 Secular Eth-

ics	ཞསེ་བཤད་ཡོང་སབྐས་འཛམ་གླངི་ཚང་
མར་ཁབ་ཐུབ་རུྒྱ་ཞིག་རེད།
ང་ཚོའི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སྐརོ་དང་
ཆགས་སྡང་གི་བླརོ་གཉནེ་པ་ོབསྟནེ་སྟངས་
འད་ིཡོང་ས་རྒྱ་གར་ནས་རེད།	 ནང་པའ་ི
གཞུང་ནས་བུྱང་བ་ཞིག་ཡིན་ཡང་གཞན་ལ་
འཆད་སྐབས་དམིགས་བསལ་ཆོས་དང་མ་
འབལེ་བའི་ཐོག་ནས་བཤད་རུྒྱ་ཞིག་རེད།	

འཛམ་བུ་གླངི་འདའིི་སྟངེ་མི་དངུ་ཕུར་བདནུ་
ཅུ་ཙམ་ཞིག་ཡོད།	 མི་དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུ་

ཡོད་ཁོངས་ནས་ཆོས་དད་མེད་མཁན་དངུ་
ཕུར་བཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་བཤད་ཀི་ཡོད།			ང་
རང་ཚོའི ་དམིགས་བསལ་ཆོས་དང་མ་
འབལེ་བའ་ིབཟང་སྤདོ་	 Secular Ethics 

ཐགོ་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་འག་ོབ་མི་རིགས་
ཀུན་ལ་ཁབ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།		
ང་རང་ཚོའི་སླབོ་གྭའི་ནང་ལ་མཚོན་ན་ཕ་
མེས་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་བྱདེ་
མཁན་ཡིན་སྟབས་སིྤར་བཏང་ཆོས་དད་མེད་
མཁན་ཚོར་བཤད་པ་ལྟར་ཆོས་ལུགས་ལ་
མ་བརནེ་པའ་ིབཟང་སྤདོ་	 Secular	 Eth-
ics		ཟརེ་བའ་ིསདྐ་ཆ་ད་ེབདོ་པ་ནང་ཚགས་

ལ་བཤད་དགསོ་པ་མེད།	 	 	 གཞན་ལ་
Secular	Ethics	བཤད་དསུ་འབལེ་བ་ཡོད།	
ང་ཚོ་བདོ་མིའི་ནང་ཁུལ་ཕ་མེས་ནས་ཆོས་
རྒྱལ་བཀའ་དིན་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཕུགས་
རྒྱང་རིང་པའོི་དགངོས་བཞསེ་གནང་སྟ་ེབདོ་
པའ་ིསདྐ་ཡིག་ལོག་ཏུ་བཟསོ་པ་དང་།	 བདོ་
པའི་ཡི་ག་ེདའེང་རྒྱ་ནག་ལས་དཔ་ེམ་བངླས་
པར་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་ད་ེབ་ན་ག་རི་ཡི་གེ་
ལས་དཔརེ་བངླས་ནས་བཟསོ་པ་ཞིག་ཡིན།		
ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སྒམ་པའོི་སྐབས་སུ་
རྒྱ་བཟའ་དང་བལ་བཟའ་ལྷན་ད་ུཁུང་ས་
སྐནོ་པ་རེད།	 རྒྱ་མིའ་ིཟ་མ་ཧ་ཅང་བཞསེ་
ཡོད་ཀང་བླ་ོགཏད་ས་ད་ེརྒྱ་གར་ལྟ་བུ་རེད་
འདགུ	 བདོ་པའ་ིཡི་གརེ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་
གི་ཡི་གརེ་དཔ་ེབལསྟ་པ་ཞིག་ཡིན།	 ད་ཆ་
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་འཛམ་གླིང་འདིའི་
སྟངེ་རྒྱ་ཡིག་ལས་བདོ་ཡིག་འད་ིཧ་ལས་པའི་
གནས་ཚད་མཐ་ོབ་ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་ང་
ཚོ་བདོ་མི་རིགས་འདི་ཧ་ལས་པའི་གངོ་པ་ོ
རེད་འདགུ	 ཆོས་དའེང་ཆོས་རྒྱལ་ཁ་ིསངོ་
ལྡ་ེབཙན་སྐུ་དསུ་སུ་ཤུགས་གཙོ་བ་ོབསྐནོ་པ་
རེད།	 ད་ེདསུ་རྒྱ་གར་ནས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་
འཚོ་གདན་འདནེ་ཞུས་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཀ་ོལེ་གལྷ་དནོ་ལནྡ་གླངི་གཞིས་ཆགས་ཀི་སླབོ་ཕུག་དང་ཕ་མ་བཅས་ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་
གསུང་བཤད་གནང་བ།	

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༨	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༩	
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་

སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕགོས་ཀ་ོལེ་གྷལ་དནོ་ལནྡ་གླངི་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་སུ་སླབོ་ཕུག་དང་ཕ་མ་བཅས་
ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་འདགུ	
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
གཤམ་འཁོད་དནོ་ཚན་ལྔའི་སྒ་ོནས་སླབོ་གྭ་
ཡར་རྒྱས་དང་སླབོ་ཕུག་གི་མི་ཚེ་ལམ་ལྷངོས་
ལནྡ་པ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་སྐརོ་གསུངས།	ད་ེཡང་
དནོ་ཚན་དང་པ་ོན།ི	 ད་ཆ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀིས་བདོ་པའ་ིསླབོ་ག་ྭཁག་རིྩས་ལེན་
ཟནི་པར་བརནེ་སླབོ་ག་ྭཡར་རྒྱས་གཏངོ་རུྒྱའ་ི
ལས་འཆར་བཀདོ་སིྒག་དང་།	 དངེ་དསུ་ཀི་
གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་མཐུན་འགུར་
སྦར་རུྒྱ་ད་ེལས་འགན་གཙོ་བ་ོཡིན་པ་དང་།	
དནོ་ཚན་གཉསི་པ།	 སླབོ་གའྭ་ིསླབོ་སིྤ་དང་
ལས་བྱདེ།	 	 སླབོ་གའྭ་ིནང་གི་ལས་དནོ་ཆེ་

འབངི་ཆུང་གསུམ་ཚང་མར་གཟིགས་རགོ་
གནང་རུྒྱ་དང་།	 སླབོ་གའྭ་ིསིྒག་གཞི་ཁག་

ལག་ལརྟ་གནང་རུྒྱ།	 	 སླབོ་དབེ་དསུ་ཐགོ་
སླབོ་ཕུག་ཚོར་བག་ོའགམེ་ཐུབ་པ།	 	 གལ་
ཏ་ེསླབོ་དབེ་སོགས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་
གལ་གཟིགས་ཚེ་འཕལ་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཤེས་རིགས་ལས་ཁུངས་ལ་འབལེ་
བ་གནང་དགསོ་རུྒྱ།	 དནོ་ཚན་གསུམ་
པ།	 	 དག་ེརྒན་ཚོས་དསུ་རག་ཏུ་སླབོ་ཚན་
སླབོ་ཁིད་གནང་སབྐས་ད་ོདབིྱངས་ཡོད་པའི་
ཐགོ་ནས་སླབོ་ཁིད་གནང་རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་
བ་དང་།	 	 	 ལགྷ་པར་བརྩ་ེགདངུ་ཡོད་པའ་ི
ཐགོ་ནས་སླབོ་ཁིད་གནང་བ་ཡིན་ན་དསེ་མི་
གཅིག་གི་མི་ཚེར་བཟང་ཕགོས་ཀི་ཤུགས་
རྐནེ་ཁད་པར་ཆེན་པ་ོབཟ་ོཐུབ།	 དརེ་བརནེ་
ང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་
ངསོ་ནས་བཤད་ནའང་ད་ེལས་ཕན་ཡོན་ཆེ་
བ་ཞིག་མེད།	 རང་ལས་གཞན་གཅསེ་ཟརེ་

བ་ད་ེཆགས་རུྒྱ་རེད།	 	 སླབོ་ཕུག་ཚོས་དསུ་
རག་ཏུ་རང་གི་དགེ་རྒན་གིས་སླབོ་ཁིད་གང་
གནང་བ་དརེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡིད་ཆེས་བླ་ོ
འགེལ་དང་བཀའ་དནི་སྙིང་བཅངས་ཐོག་
ནས་སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་ཀི་ཡོད་པར་བརནེ།	 དག་ེ
རྒན་རྣམ་པས་ད་བར་སྐུ ་ལས་ཧ་ལས་པ་
བསྐནོ་ཡོད།	 ད་དངུ་ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་
ནས་སརྔ་ལགྷ་འབད་བརྩནོ་གནང་དགསོ་རུྒྱ་
ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ།
དནོ་ཚན་བཞི་པ།	སླབོ་ཕུག་ཚོས་འཛིན་གརྭ་
དསུ་ཐགོ་ཡོང་དགསོ་པ་དང་།	ཞགོས་པ་ནང་
ནས་འཛིན་གྭར་ཡོང་སྐབས་སླབོ་སྦངོ་ཤེས་
འདདོ་ཀི་ཀུན་སླངོ་དགསོ་པ།	 སླབོ་ཕུག་ཡིན་
པའ་ིཆ་ནས་སླབོ་སྦངོ་ལ་འབད་བརྩནོ་དགསོ་
རུྒྱ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་དང་།	 ཉུང་མཐར་ཡང་
ཉནི་གཅིག་ནང་ཚོདུ་	 ༡༠	 སླབོ་སྦངོ་བྱདེ་
དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ།	 ཤེས་
ཡོན་ཡོད་ན་དཔལ་འབྱརོ་རང་བཞིན་གིས་
ཡག་པ་ོཆགས་རུྒྱ་ཡིན་པ་ན་ིའཛམ་གླངི་ནང་
མི་ཚང་ཉམ་ཆུང་དང་ཉམ་ཐག་གི་ཕུ་གུ་
སླབོ་སྦངོ་སྦངས་འབས་སུ་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི་དབུ་ཁདི་ཆགས་ཐུབ་པ་དང་།	 	 དཔལ་
འབྱོར་གི་དཀའ་ངལ་ཡང་སེལ་ཐུབ་པ་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོཡོད།	 སླབོ་སྦངོ་ཡག་པ་ོཆགས་
ན་ས་ཕགོས་གང་ད་ུབསྐདོ་ཀང་བསམ་དནོ་
གུབ་ཐུབ་པ།	 གལ་ཏ་ེསླབོ་སྦངོ་མ་བྱདེ་པར་
ཐ་མག་དང་ཆང་རག་སོགས་བདེ་སྤདོ་བྱས་

པ་ཡིན་ན་སོ་སོའི་མི་ཚེ་ཐུང་ཞིང་འཚོ་བའི་
གནས་སྟངས་ཞན་པ།ོ	 རང་གི་ཕ་མའང་འུ་
ཐུག་ནས་སོ་སོའ་ིནང་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་
བ།	 སོ་སོའ་ིསྤུན་མཆེད་ཀི་ནང་ནས་ཕིར་
འབུད་བཏང་བ།	 སོ་སོའ་ིགགོས་པ་ོགགོས་
མོ་རྣམས་ཀང་རང་ཉདི་ལ་ཁ་ཡ་མ་བྱས་པ།	
སིྤ་ཚོགས་གང་འད་ཞིག་ཏུ་སོང་ཡང་རང་
ཉིད་གགོས་མེད་ཁེར་རྐང་ད་ུལྷག་རུྒྱ་ཡིན་
པ་གསལ་པ་ོརེད།	 	 སླབོ་ཕུག་རྣམས་ནས་
དསུ་རག་ཏུ་ཆང་རག་དང་ཐ་མག་སོགས་
མསོ་རས་རིགས་རྩ་བ་ནས་ལོངས་སུ་སྤདོ་རུྒྱ་
མེད།	 	 	 སླབོ་ཕུག་གཞན་དང་མི་འད་བར་
བདོ་པའི་སླབོ་ཕུག་ཚོར་ལས་འགན་འཕར་
མ་ཞིག་ཡོད་པ་ད་ེསེམས་ལ་དན་དགསོ།	 ད་ེ
དན་པའི་ཐགོ་ནས་སླབོ་སྦངོ་ཐགོ་ངསེ་པར་
ད་ུཤུགས་རྒྱག་དགསོ།	 དནོ་ཚན་ལ་ྔཔ།	 ཕ་
མ།	 ཕ་མ་ཞིག་ཡིན་པའ་ིངསོ་ནས་ཕུ་གུ་
སླབོ་གྭར་གཏངོ་ཐུབ་པ་རྩམ་གི་ལས་འགན་
སུྒབ་པ་ཞིག་མ་རེད།	 	 ཉནི་ལརྟ་རང་གི་ཕུ་
གུར་ད་ོསྣང་བྱདེ་དགསོ་པ་གལ་ཆེ།	 ཉནི་
ལྟར་རང་གི་ཕུ་གུར་འཛིན་གྭའི་ནང་སླབོ་
ཚན་གང་བསླབས་ཡོད་མེད་དང་སླབོ་གྭར་
སིྤར་སྟངས་གནས་ཚུལ་གང་ཡོད་མེད་སྐརོ་
སདྐ་ཆ་མང་རྩམ་བཤད་དགསོ།	 	 གལ་
སིད་རང་གི་ཕུ་གུས་ཐ་མག་སོགས་ལོངས་
སུ་སྤདོ་བཞིན་ཡོད་ཚེ་ཕུ་གུའི་སྐད་ཆ་ཤོད་
སྟངས་དང་རྣམ་འགུར་འདནོ་སྟངས་སོགས་

ནས་ལམ་སེང་རགོས་ཐུབ།	 ཅསེ་དང་།	
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ་འགོ་ནས་བདོ་མི་
རྣམས་བཙན་བྱལོ་བ་ཆགས་པ་མ་གཏགོས་
འཇནོ་ཐང་མེད་པ་ལ་བརནེ་ནས་བཙན་བྱལོ་
བ་ཆགས་པ་ད་ེའད་མ་རེད་ཅེས་སོགས་ཀི་
གསུང་བཤད་གནང་།	 	 མཐར་སླབོ་ཕུག་
དང་ཕ་མ་ཁག་གཅིག་གིས་དི་བར་ལན་
འདབེས་གནང་བསྟནུ་དགེ་རྒན་དང་ལས་
བྱདེ་རྣམས་དང་ཟུར་ད་ུལནྷ་ཚོགས་གནང་།	
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
ཤེས་ཡོན་སིད་བུྱས་ལག་ལརྟ་གནང་ཕགོས་
དང་།	སླབོ་ག་ྭརིྩས་ལེན་ཟནི་སྟབས་ད་ཆ་སླབོ་
སྦངོ་གི་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་
གལ་དང་།	 	 ལགྷ་པར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་
དང་བཅུ་གཉསི་ཀི་ཡིག་རུྒྱགས་གུབ་འབས་
ཡག་པ་ོདགསོ་གལ།	དག་ེརྒན་དང་སླབོ་ཕུག་
དབར་གི་མཛའ་བརྩའེ་ིའབལེ་ལམ་རུྒྱན་སྐངོ་
དགོས་གལ་ཆེ་སྐརོ་དང་།གཞན་ཡང་དགེ་
རྒན་ཞིག་ཡིན་པའི་ངསོ་ནས་ཆབ་སིད་ནང་
འཛུལ་ནས་ལས་དནོ་སྤལེ་བ་སོགས་བྱས་
ཚེ་ཕན་ལས་གནདོ་ཆེ་སྐརོ།	 ད་ེབཞིན་སདི་
སྐངོ་དང་སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡའུ་ིསབྐས་འསོ་
མི་རྣམས་ཀི་སྐརོ་སླབོ་ཕུག་ཚོར་གཏམ་གླངེ་
གནང་རུྒྱའ་ིརིགས་སོགས་གནང་རུྒྱ་མེད་པའ་ི
སྐརོ་སོགས་གསུངས།	།
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ཕན་ཐགོས་ཡོད་ས་དརེ་ཚེ་ག་ཚོད་རིང་པ་ོཆགས་ན་ཡག་པ་ོརེད།	
༄༅།	 །བདོ་ཀི་བ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ལ་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁ་དང་།	 མད་ོ
སདྨ་ཆོལ་ཁ།	 རྡ་སར་རནེ་གཞི་བྱས་པའ་ིཆུ་
སངྒ་།	 ཀ་རྡརོ་སངྒ་གསུམ་དང་ར་དབང་ལ་
ཀུན་ཕན་གླངི་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་བཅས་
ཀི་ཚོགས་སིྐད་ཁག་ནས་མཉམ་རུབ་ཀིས་
ཇི་ལྟར་སྔནོ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཞུས་དནོ་
ལརྟ་བཀའ་བཞསེ་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་ཐབོ་སྟ།ེ		
ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༨	ཟླ་	༩	 ཚེས་	༣	ཉནི་གི་
ས་ྔད་ོབཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་
གཙུག་ལག་ཁང་གི་རནེ་མཆོག་སྤན་སྔར་
བརན་བཞུགས་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་ནས་
སྒལོ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཆོ་གའི་
སྒ་ོནས་བརན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་
ཡོད།	 ད་ེཡང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ ོ་མཆོག་ཕི ་ལུགས་དགུང་
གངས་	༨༤	དང་བདོ་ལུགས་དགུང་གངས་	
༨༥	 ལ་ཕབེས་པའ་ིདགུང་སྐགེ་ཁལེ་གི་ཡོད་
པར་བརནེ།	སྐ་ེའག་ོསིྤ་དང་།	བྱ་ེབག་གང་
ཉིད་ཀི་གདལུ་ཞིང་བདོ་ཁ་བ་གངས་ཅན་
ལྗངོས་ཀི་བསྟན་སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་
པའི་དནོ་ད་ུདགུང་སྐགེ་གི་མཚན་མ་ཕ་མོ་
ཙམ་ཡང་མི་བཞསེ་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་ད་ུ
བདོ་གངས་ཅན་པའི་བདོ་འབངས་ཡོངས་ཀི་
མགནོ་དཔུང་དམ་པར་༸སྐ་ུཚེ་༸ཞབས་པད་
བསྐལ་བརྒྱར་བརན་ཅིང་ཐུགས་ཀི་བཞེད་
དགོངས་མཐའ་དག་གེགས་མེད་ལྷུན་གིས་
འགུབ་པ་སོགས་ལ་དམིགས་ནས་གོང་ཚེས་
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཙམ་ལ་དགའ་
ལནྡ་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་རྣམ་ག་ྭམཁན་
པ་ོཁམོ་ཐགོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ།	 གཉུག་མར་གནས་པ་
དང་གླ་ོབུར་ད་ུལྷགས་པའི་གྭ་བཙུན་སྔགས་
གསུམ།	 ད་ེབཞིན་མི་མང་འད་ུའཛོམས་
ཐགོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུགདན་ཞུས་
ཀིས་བཞུགས་ཁིར་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་
འཁདོ་པ་དང་བསྟནུ།	 ག་ྭབཙུན་རྣམ་པས་
སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་གནང་བ་དང་འབལེ་
མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་འབུལ་ཞུས།	 ད་ེ
རསེ་བརན་བཞུགས་ཀི་རྡ་ོར་ེསླབོ་དཔནོ་སྐུ་
བཅར་རྣམ་གྭ་ཕན་བད་ེལེགས་བཤད་གླིང་
གི་མཁན་པ་ོཁམོ་ཐགོ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་
མཎྜལ་ལགྗས་བཤད་རྒྱས་པར་གསུང་འདནོ་
གནང་སྟ་ེམགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ལ་བརན་
བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་གུབ་མཚམས་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སླབོ་ལམ་
སྟནོ་སྩལ་དནོ།	 དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁ་དང་།	
མད་ོསདྨ་ཆོལ་ཁ།	 རྡ་སར་རནེ་གཞི་བྱས་
པའ་ིཆུ་སངྒ་།	 ཀ་རྡརོ་སངྒ་གསུམ་དང་ར་
ཝང་ལ་བཅས་ཀི་ཚོགས་སིྐད་ཁག་ནས་ཚེ་
སིྦན་ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོའི་ཆོ་གའི་སྒ་ོནས་

བརན་བཞུགས་གནང་རུྒྱ་དང་།	 ཁ་ིརིན་པ་ོ
ཆེ་ཡང་ཕབེས་ཡོད་པ་རེད།	 ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོབུྱང་།	 ཁདོ་རང་ཚོའ་ིལས་བསྡམོས་སམ་
སྙན་ཞུ་ད་ེཆ་ཚང་ངསོ་ཀིས་ཀླགོ་ཁོམ་བུྱང་
ཡོད་པ་མ་རེད།	 གང་ལརྟ།	 ཁདོ་ཚོ་ཚང་

མ་དམ་ཚིག་གོང་བུ་གཅིག་གུར་གི་ཐོག་
ནས་ད་ེརིང་འདིར་བརན་བཞུགས་བྱདེ་ཀི་
ཡོད་པ་རེད།	 ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཚེ་
སིྦན་ཡེ་ཤེས་འཁརོ་ལོའི་ཆོ་ག་འདནོ་བཞིན་
པའི་སྐབས་སུ་ངོས་ཀིས་ཀང་གསལ་སྣང་
བཏནོ་རུྒྱ་དང་བླ་མ་གོང་མ་ཚོའི་ཐུགས་ར་ེ
བསྐལུ་ནས་ཚེ་ཡི་བིྱན་རླབས་ཞུ་བ་སོགས་ལ་
དམིགས་པ་བརན་པ་ོབྱས་པ་ཡིན།	 ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོབུྱང་སོང་།	 གང་ལརྟ།	 ད་ེརིང་ཚེ་
གུབ་སྐནོ་པའི་བླ་མ་ད་ེདག་གི་རྩ་བརུྒྱད་ཀི་
བླ་མ་གོང་མ་དག་གིས་དངེ་སང་དངསོ་སུ་
སིྤར་འག་ོབ་སིྤ་དང་ཡང་སྒསོ་འཛམ་གླིང་
འད།ི	 བྱ་ེབག་བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་
ཀི་བསྟན་འགོའི་དནོ་མཛད་རུྒྱ་སྐུ ་དངོས་
སུ་བཞུགས་ནས་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།	
གང་ལརྟ།	 རྩ་བརུྒྱད་ཀི་བ་ླམ་གངོ་མ་དག་
གི་མི་ཡི་མི་ཚབ་དང་གསུང་གི་གསུང་ཚབ་
བྱེད་མཁན་ངོས་རང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།	
དརེ་བརནེ་ཚེ་དལི་བགིས་པའི་བླ་མ་གོང་
མ་དག་གི་ཐུགས་ར་ེབིྱན་རླངས་ལོས་ཡོང་།	
སྤན་འདནེ་གི་ཚིག	 	 མ་ལུས་སེམས་ཅན་
ཀུན་གི་མགནོ་གུར་ཅིང་།།	 བདདུ་སྡ་ེདཔུང་
བཅས་མི་བཟད་འཇམོས་མཛད་ལ།ྷ།	དངསོ་
རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁནེ་གུར་པའི།།	
བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་གནས་འདིར་
གཤེགས་སུ་གསོལ།།	 བཅམོ་ལནྡ་བསལྐ་པ་
གངས་མེད་ད་ུམ་ར།ུ།	 འག་ོལ་བརྩ་ེཕིར་
ཐུགས་རསེ་རྣམ་སྦངས་ཤིང་།།	 སྨནོ་ལམ་
རྒྱ་ཆེན་དགངོས་པ་ཡོངས་རགོས་པ།	 ཁདེ་
བཞེད་འག་ོདནོ་མཛད་དསུ་འདིར་ལགས་
ན།།	 ཞསེ་གསུངས་པ་ལརྟ་རྒྱལ་བ་སས་
དང་བཅས་པ་ལ་ཐུགས་བསྐདེ་སྨནོ་ལམ་ཧ་
ཅང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་རེད།	 རང་
དནོ་ཡིད་བྱདེ་མེད་པར་གཞན་དནོ་འབའ་
ཞིག་དགོངས་ནས་ཐགོ་མར་ཐུགས་བསྐདེ།	
བར་ད་ུཚོགས་བསགས།	མཐར་མངནོ་པར་
རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཟིན་པའམ་འཚང་
རྒྱ་བཞིན་པ་ཆགས་ཡོད།	དརེ་བརནེ།	དངེ་
སང་གི་དསུ་ཚོད་འདིར་སྟནོ་པ་འཁོར་དང་
བཅས་པའི་ལེགས་པར་བཤད་པ་རྨད་ད་ུ

བུྱང་བ་ད་ེའཛམ་གླངི་འདརི་ང་ོསྤྲདོ་བྱས་ཏ་ེ
ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་ལུང་རགོས་ཀི་བསྟན་
པ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དང་།	 མི་ཉམས་གངོ་
འཕལེ་ཡོང་བ་དང་།	 མདརོ་ན།།	 བསྟན་པ་
རིན་ཆེན་མཆོག་གིས་མ་ཁབ་པའམ།།	ཁབ་

ཀང་ཉམས་པར་གུར་པའི་ཕགོས་དརེ་ནི།།	
སྙངི་ར་ེཆེན་པསོ་ཡིད་རབ་བསྐདོ་པ་ཡིས།།	
ཕན་བདའེི་གཏརེ་ད་ེགསལ་བར་བྱདེ་པར་
ཤོག	།		ཅསེ་གསུངས་པ་ད་ེབཞིན་ད་ལའྟ་ི
བར་ད་ུགང་ཡོང་ཅི་ཡོང་བྱས་པ་ཡིན།	 ད་
དངུ་ཡིན་ནའང་ལོ་བརྒྱ་སྐརོ་འཚོ་ཐུབ་པ་
ཞིག་དང་།	 དའེ་ིཐགོ་ནས་ང་ཚོའ་ིབདོ་མིས་
མཚོན་པའི་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་ནང་པ་གཙོ་
བརོ་གུར་པའི་སེམས་ཅན་ཚོར་ཕན་ཐགོས་
བྱདེ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་།	 ཁདོ་རང་ཚོས་པཎ་
གུབ་བཅུ་བདནུ་གི་སྐུ་ཐང་ཞིག་བཟསོ་འདགུ	
དངེ་སང་གི་དསུ་ཚོད་འདིར་པཎ་གུབ་བཅུ་
བདནུ་ཞེས་འཛམ་གླིང་འདིར་སངས་རྒྱས་
ཀི་བསྟན་པ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་དང་།	 རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པའ་ིཐགོ་ང་ོ
སྤྲདོ་རུྒྱ་ཡོད་པ་ད་ེལ་པཎ་གུབ་བཅུ་བདནུ་ཧ་
ཅང་བཀའ་དནི་ཆེན་པ་ོརེད།	 ད་ེས་ྔང་རང་
ཚོར་རྒྱན་དུག་མཆོག་གཉིས་མ་གཏགོས་
པཎ་གུབ་བཅུ་བདནུ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་མ་རེད།	
གཞན་པ་ཚོ་ཁུ་སིམ་པརོ་བྱས་ཏ་ེབཞུགས་
པའ་ིསལོ་ལ་ྟབུ་རེད།	 གང་ལརྟ་པཎ་གུབ་
བཅུ་བདནུ་གི་མཚན་གོང་ལ་གཏདོ་མཁན་
ད་ེངསོ་རང་ཆགས་བསདྡ་ཡོད།	 ད་ེདག་
གིས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་
པར་རིགས་པའི་ལམ་ནས་འགལེ་བཤད་
བརྒྱབ་ནས་ཡོང་བ་ད་ེནི་ཧ་ཅང་རྩ་ཆེན་
པ་ོརེད།	 སྐབས་སུ་མཆི་རྩ་ཆེན་པ་ོརེད།	
བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་རེད་ཅསེ་པའི་སདྐ་ཆ་
ད་ེམིན་པར་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་རུྒྱ་
མཚན་བཀོད་ནས་འཆད་མཁན་ཞིག་རེད།	
ཁདོ་རང་ཚོའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་གི་ནང་ད་ུབདོ་
ཀི་སྐད་ཡིག་གཅེས་འཛིན་བྱེད་པ་ལ་དམ་
བཅའ་ལ་ྟབུ་བཞག་གི་ཡིན།	 གངོ་བུ་གཅིག་
གུར་གི་དམ་ཚིག་ལྡན་པ་ཞིག་བྱདེ་ཀི་ཡིན་
ཞསེ་བསི་ཡོད་པ་ངསོ་ནས་རོབ་ཙམ་མཐངོ་
སོང་།	དརེ་བརནེ།	ངསོ་ནས་རུྒྱན་ད་ུབརདོ་
བཞིན་པ་ལྟར་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་
རིགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་གཞི་ཡི་
གནས་ཚུལ་བདནེ་པ་གཉསི།	ལམ་གི་གནས་
ཚུལ་བདནེ་པ་གཉསི་དང་འབལེ་བའི་བདནེ་

བཞིའི་རྣམ་གཞག་ཅེས་བཤད་རུྒྱ་ཡོད་པ་ན་ི
བདོ་གངས་ཅན་གི་ལྗངོས་ཀི་སངས་རྒྱས་
ཀི་བསྟན་པ་གཅིག་པུ་མ་གཏགོས་གཞན་སུ་
གང་གཅིག་ལའང་བཤད་རུྒྱ་མི་འདགུ
ད་ལྟ་ངོས་རང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གསུམ་ལ་
སླབེས་ཡོད་པའ་ིམི་ཞིག་རེད།	 མི་མང་པརོ་
ཐུག་གི་ཡོད་པ་རེད།	 ཉམས་མངོ་ཕགོས་
བསྡམོས་བྱདེ་སྐབས་ང་ཚོའི་བདོ་ལ་སངས་
རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་དང་།	སྤུས་
དག་པ་ོཞིག་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརེད།	
དའེི་འགལེ་བཤད་བརྒྱག་པར་བདོ་ཀི་སྐད་
ཡིག་ཡག་ཤོས་རེད་འདགུ	 དངེ་སང་རྒྱ་
ནག་གི་ནང་ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་སླབེས་མཁན་
ཚོས་བདོ་ཡིག་ལ་ད་ོསྣང་བྱདེ་ཀི་འདགུ	དརེ་
བརནེ།	 སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་བདོ་གངས་
ཅན་གི་ལྗངོས་ལ་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁན་
ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ཡབ་སས་ཀིས་ང་ོསྤྲདོ་དང་
རིྩས་སྤྲདོ་གནང་བ་ད་ེབདོ་ཀི་མེས་པ་ོཚོས་
ལོ་སྟངོ་ཕག་རིང་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་གིས་
བདག་པ་ོབརྒྱབ་པ་རེད།	དསུ་ཀི་མཐའ་འད་ི
ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ང་ཚོ་བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་
ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་འདི་བདོ་སྐད་
རང་གི་ཐོག་ནས་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་
གི་རྣམ་གཞག་དཔིས་ཕིན་པ་ཞིག་བཤད་རུྒྱ་
ཡོད་པ་ན་ིབདོ་པ་གཅིག་པུ་རེད།	 ད་ེང་རང་
ཚོས་ཕགོས་གཅིག་ནས་བསྟན་པའི་ཞབས་
འདགེས་སུྒབ་པ་རེད།	 བསྟན་པ་དང་འག་ོ
བའ་ིདནོ་བྱདེ་པའང་རེད།	 ཕགོས་གཉསི་
ནས་ང་ཚོ་བདོ་མི་རིགས་ཀི་རྣམ་དཔདོ་ངམོ་
པ་ལ་ང་ཚོའི་མེས་པ་ོཚོས་སངས་རྒྱས་ཀི་
བསྟན་པ་སྔར་མེད་གསར་ད་ུབཙུགས་ནས་
བཀའ་འགུར་བསྟན་འགུར་པ་ོཏི་སུམ་བརྒྱ་
ལགྷ་རྒྱ་གར་ནས་ཚུར་བསུྒར་བ་དང་།	 ད་ེ
དག་གི་འགལེ་བ་པ་ོཏ་ིཁ་ིཕག་ཡོད་པ་བདོ་པ་
རང་གིས་བརྩམས་ནས་ཧ་ལས་པ་རེད།	 ད་ེ
རུྒྱན་འཛིན་བྱདེ་རུྒྱ་ནི་ང་ཚོ་ཚང་མའི་ལས་
འགན་རེད།	 ངསོ་ཀིས་མག་ོཁདི་ནས་སོ་སོ་
ལའང་སྐལུ།	 ཁདོ་རང་ཚོ་ཚང་མས་བསམ་
པ་རྣམ་དག་བྱས་ཏ་ེགཙོ་ཆེ་ཤོས་རིས་མེད་
ཀི་བཤད་གྭ་ཁག་གིས་རྐང་ཁུར་ལེན་གི་
ཡོད་པ་རེད།	 ཉ་ེལམ་ནབུ་ལ་དགྭས་ནས་
ཤར་མོན་བར་ད་ུབདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་
ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་དང་འབལེ་བ་
ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་དག་གིས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་
བཙུགས་ནས་གུ་ར་ུརིན་པ་ོཆེ་ཉ་ེསྔནོ་ལྡ་ིལིར་
ཐུག་ནས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རུྒྱད་ད་ུཡོད་པའི་
དགོན་པ་ཚང་མ་སླབོ་སྦོང་བྱེད་སའི་བསྟི་
གནས་ཤིག་བཟ་ོརུྒྱ་ཡིན་ཞེས་ཚོགས་ཆུང་
དསེ་ངསོ་ལ་བཤད་སོང་།	 ཧ་ཅང་དགའ་བ་ོ
བུྱང་།	 འགགི་འདགུ་མངནོ་པར་བསྟདོ་པ་
ཡིན།	 ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པས་ལ་དགྭས་
ལ་ཚོགས་ཆུང་གི་མི་ཡོང་ནས་དམིགས་
ཡུལ་གང་དག་ཡིན་པ་མང་ཚོགས་ལ་བཤད་
ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདགུ་ཅེས་བཤད་རུྒྱ་བུྱང་།	
གང་ལརྟ་ཁུར་ཡག་པ་ོལེན་གི་འདགུ	ཧ་ཅང་

ཡག་པ་ོའདགུ	
ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་ངོས་ཀིས་གུས་པ་
བྱདེ་ཀི་ཡོད།	 ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།	 ཆོས་
ལུགས་ཚང་མ་མིས་ཆོས་ལུགས་ཡིན་པས་
མིར་སྐསེ་པའི་སབྐས་ནས་རྩ་ཆེ་ཤོས་བྱམས་
བརྩ་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད།	 སྐསེ་པའ་ིསབྐས་
ནས་མི་ལ་བྱམས་བརྩ་ེམེད་ན་ཕུ་གུ་འཚོ་མི་
ཐུབ་པར་ཤི་འག་ོབ་རེད།	 བྱམས་བརྩ་ེལ་
བརནེ་ནས་མི་སྐེས་པ་དང་བྱམས་བརྩེ་ལ་
བརནེ་ནས་མི་འཚོ་བཞིན་ཡོད།	 དརེ་བརནེ།	
མིའི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་བརྩ་ེགཙོ་
བརོ་བྱས་ཏ་ེབཤད་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་
རེད།	 ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་མི་ལ་ཕན་གི་
ཡོད་པ་རེད།	 ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་
བརྩེ་གསུངས་ཡོད་ཀང་ཆོས་ལུགས་བྱེད་
མཁན་གིས་བྱམས་བརྩེ་གལ་ཆེན་པརོ་མ་
བརིྩས་པར་ཆོས་ལུགས་འཐནེ་འཁརེ་དང་
ཞེན་ཁོག་བྱས་ཏ་ེགསོད་རེས་གཏངོ་མཁན་
འདགུ	 ཧ་ཅང་ཐབས་སྐ་ོབ་ོརེད།	 གང་
ལྟར་ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་མིའི་ཆོས་ལུགས་
ཡིན་པས་བྱམས་བརྩ་ེབཤད་མཁན་ཤ་སྟག་
རེད།	 ཡིན་ནའང་།	 རིགས་པའ་ིཐགོ་ནས་
འགལེ་བཤད་རྒྱག་ཆེད་ཆོས་ལུགས་གཞན་
པ་བཀའ་འད་ིཞུས་ན་ད་ེའད་ིརུྒྱ་ཡོད་པ་མ་
རེད།	 ད་ེདཀནོ་མཆོག་རང་གིས་མཁནེ་གི་
རེད་ཟརེ་བ་མ་གཏགོས་གང་ཡང་ཡོད་པ་
རེད།	ད་ེམིན་ད་ིབ་དསི་ཆོག་གི་མ་རེད་ཟརེ་
གི་འདགུ	 ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཆོས་རུྒྱད་ན་ིབཅམོ་ལནྡ་
འདས་རང་གིས་ཀང་ང་ལ་དད་པ་བྱས་མོས་
པ་བྱས་ཏ་ེངས་གང་བཤད་པ་བརིྩ་དགོས་པ་
མ་རེད།	 ངས་བཤད་ཡོད་པ་ལ་ཁདོ་རང་
ཚོས་བརག་དཔད་བྱསོ།	 རུྒྱ་མཚན་ལནྡ་པ་
ཞིག་ཡོང་གི་འདགུ་ཚེ་ད་ེཉམས་ལེན་བྱསོ།	
དགེ་སླངོ ་དག་དང་མཁས་རྣམས་ཀིས།།	
བསགེ་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་ད།ུ།	
ལེགས་པར་བརག་ལ་ང་ཡི་བཀའ།།	 བངླ་
བར་བྱ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན།།	 ཞསེ་གསུངས་
ཡོད།	 ད་ེརིང་འདརི་ཀ་རྡརོ་སངྒ་གསུམ་
གི་ཐགོ་ནས་བརན་བཞུགས་གནང་བ་རེད།		
ངོས་རང་སིྤར་འཛམ་གླིང་གི་སེམས་ཚང་
མར་ཕན་ཐགོས་བྱདེ་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་
གི་སེམས་ན་ིབསྐདེ་བགིས་ནས།།	 སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་མགོན ་དུ་
གཉརེ།།	 ཞསེ་བརདོ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའ་ི
ཆ་ནས་འག་ོབ་མཆིས་སོ་ཅགོ་ལ་དངསོ་དང་
བརུྒྱད་པའི་སྒ་ོནས་ག་རེ་ཕན་ཐོགས་བྱེད་
ཐུབ་པ་ཞིག་བྱདེ་ཀི་རེད།	 ཡང་སྒསོ་སོ་སོའ་ི
ལས་དང་སྨནོ་ལམ་གིས་འབལེ་བ་ཡོད་པ་
ན་ིབདོ་གངས་ཅན་འད་ིཆགས་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ་ཁོད་རང་ཚོས་རེ་བ་བརྒྱབ་པ་ནང་
བཞིན་ངསོ་ཀི་ངསོ་ནས་ཀང་ལོ་བརྒྱ་སྐརོ་
སྡདོ་ཐུབ་པ་ཕལ་ཆེར་ཡོང་ཐུབ་པ་རེད།	 ད་ེ
ལ་ངོས་རང་གིས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གི་ཡིན།		
མཁནེ་སོང་ངམ།	 ཞསེ་སོགས་བཀའ་སླབོ་
སྩལ།	།	


