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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་དང་སེམས་བསྐདེ་
ཀི་ཆོས་འབལེ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་སོག་ཡུལ་དགའ་ལནྡ་ཐགེ་
ཆེན་གླངི་དགནོ་པས་ཇི་ལརྟ་སྔནོ་ནས་གསོལ་
བ་བཏབ་པ་ལརྟ་བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་
སྩལ་ཐབོ་ས་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༦	ཉནི་དང་ས་ག་ཟླ་བའ་ིཚེས་བཅ་ོལའྔ་ིཉནི་
སོག་ཡུལ་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ག་ཟླ་བའ་ིདསུ་ཆེན་
སུང་བརིྩ་དང་འབལེ་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ཐགོ་མར་སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་
འདས་ལ་གུས་ཕག་སྔནོ་ད་ུབཏང་བའི་ཐགོ་
ནས་སོག་པའོི་ཆོས་གགོས་ཚོར་ཆོས་འབལེ་
བདེ་རུྒྱ་ཡིན།	 ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་
ལྟར་བདོ་དང་སོག་པ་ོགཉསི་ནི་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	
སོག་པའོི་ཆོས་གགོས་མང་ཆེ་ཤོས་ར་ེརིན་
པ་ོཆེའི་རསེ་འབངས་ཆགས་ཡོད་པར་བརནེ་
ངསོ་ཀིས་ཁདོ་རང་ཚོར་བརདོ་འདདོ་པ་ནི།	
སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས།	 བདག་
ཉདི་བདག་གི་མགནོ་ཞསེ་གསུང་གི་འདགུ
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཆོས་འདི་
སོ་སོའི་མ་འངོས་པའི་བད་ེསྡུག་སོ་སོའི་ལག་
ཏུ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།	 ཆོས་ལུགས་གཞན་པ་
ཚོས་འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་པ་ོགསུངས་ནས་
ང་ཚོའི་བད་ེསྡུག་ད་ེའཇིག་རནེ་བཀོད་པ་
པའོ་ིཕག་ཏུ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད།	 སངས་རྒྱས་

པའི་ཆོས་ཀིས་སོ་སོས་ལས་བཟང་པ་ོཞིག་
བསགས་ན་སོ་སོར་བད་ེསིྐད་ཡོང་བ་དང་
།	 སོ་སོའ་ིངསོ་ནས་བཟང་པ་ོབདེ་མ་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀིས་སྐོབ་ཐབས་མེད།	
དརེ་བརནེ་བདག་ཉདི་བདག་གི་མགོན་ཞེས་

གསུངས་པ་རེད།	 རང་གི་ངང་གིས་བད་ེ
བ་འདདོ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདདོ་པ་ཤ་
སག་ཡིན་པ་ནི་སེམས་ཅན་གགོ་སྦུར་ཚུན་
ཆད་གཅིག་མཚུངས་རེད།	 མི་ན་ིབསམ་
བླ་ོམང་པ་ོའཁོར་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཆགས་
ཡོད་སབས་སོ་སོའི་སེམས་སིྐད་དང་མ་སིྐད་
ཀང་བསམ་བླའོི ་ཐོག་ནས་ཡོང་བ་དང་།	
མི་ལ་ཕན་གནདོ་ཡོང་རུྒྱ་ཡང་ཇི་ཙམ་གིས་
སེམས་མ་བཏུལ་བའི་ཐགོ་ནས་གཞན་ལའང་
གནདོ་ཡོང་བ་ཞིག་དང་།	 སེམས་བཏུལ་བ་
བུང་ན་གཞན་ལའང་ཕན་ཡོང་བ་ཞིག་རེད།	

དརེ་བརནེ་སེམས་བཏུལ་ན་བད་ེསིྐད་དང་
སེམས་མ་བཏུལ་ན་སྡགུ་བསལྔ་ཡིན་པ་གསུང་
གི་ཡོད།
སེམས་འདལུ་བའ་ིཐབས་ན་ིཆོས་ལུགས་ཚང་
མས་གསུང་བཞིན་ཡོད།	 སངས་རྒྱས་པའ་ི

ཆོས་ཀིས་སེམས་འདལུ་ཐབས་ཞསེ་པ་ན་ིསྨནོ་
ལམ་བརྒྱབ་ནས་ཡོང་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་སོ་
སོས་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་སེམས་མ་ཞི་བ་ཞི་
བར་བདེ་པ་དང་།	 མ་འདལུ་བ་བཏུལ་བར་
བདེ་དགསོ་པ་གསུང་བཞིན་ཡོད།	 སངས་
རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས།	 སངོ་པ་ཞི་བ་
སྐ་ེབ་མེད་པའ་ིཚུལ།	།མི་ཤེས་པས་ན་ིའག་ོབ་
འཁམས་གུར་པ།	 །ད་ེདག་ཐུགས་ར་ེམངའ་
བས་ཐབས་ཚུལ་དང་།	 །རིགས་པ་བརྒྱ་དག་
གིས་ན་ིའཛུད་པར་མཛད།	 །ཅསེ་གསུང་
ཡོད་པ་ད་ེརེད།	 གང་ལརྟ་རང་གཞན་ཚང་

མ་སྡུག་བསལྔ་མི་འདདོ་པ་དང་བད་ེབ་འདདོ་
པ་ཤ་སག་ཡིན་ཡང་།	 སྡགུ་བསལྔ་གི་རུྒྱ་ཡར་
གཏུགས་ཡོང་སྐབས་སེམས་མ་བཏུལ་བའི་
དབང་གིས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་།	 སེམས་མ་
བཏུལ་བ་ན་ིཕིན་ཅི་ལོག་གི་ལ་ྟབ་ཞིག་གི་ཐགོ་
ནས་ཆགས་སྡང་གི་ཨ་འཐས་འཛིན་པ་དསེ་
ཡོང་བཞིན་པ་གསལ་བ་ོའདགུ
སིྤར་བཏང་བཤད་པ་ཡིན་ན།	 ཚན་རིག་པ་
ཚོས་ཀང་བཤད་ཀི་འདགུ	 མིའ་ིརང་བཞིན་
ནི་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད་སབས་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརྩེ་བ་ཞིག་རང་
བཞིན་གིས་ཡོང་བ་ཞིག་དང་།	 དཔརེ་ན།	
དདུ་འག་ོབ་རི་དྭགས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཁ་ོ
ཚོ་འཚོ་བའི་གཞི་རནེ་རང་གི་ཁིམ་ཚང་གཙོ་
བརོ་གུར་པའི་སྡ་ེཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡོད་པ་དའེི་
ཐགོ་ནས་འཚོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པས་ད་ེལ་བརྩ་ེ
བ་བདེ་པ་ཞིག་ཡོང་གི་འདགུ	 ང་ཚོ་མི་ན་ི
སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བརནེ་
རང་བཞིན་གིས་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརྩེ་བ་ཡོད་
པ་ཞིག་རེད།	 རིམ་བཞིན་ཡར་ལོངས་ཡོང་
བའི་སྐབས་སུ་ངས་བདེ་ཐུབ་ཀི་རེད་ལྟ་བུར་
སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་པར་ད་ོསྣང་མེད་པའ་ིཐགོ་
ནས་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གི་གནས་ཚུལ་
སླབེས་ཡོང་གི་འདགུ	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ།	།

བདམས་ཐནོ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ལས་ཁུར་དང་གསང་རྒྱའ་ིདམ་བཅའ་ཕུལ་བ།
༄༅།	།བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༨	རབ་གནས་
ལགྕས་གངླ་ས་ག་ཟླ་བའ་ིཚེས་	༡༦	དང་།	ཕི་
ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༧	རེས་གཟའ་

ཕུར་བུ་ཉནི་ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
སངོ་བཙན་ཚོམས་ཆེན་ད་ུབདོ་མི་མང་ཚོགས་
ཀིས་མང་གཙོའ་ིལམ་ནས་འསོ་འདམེས་བས་
པའི་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་གི་དམ་

འབུལ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་སོང་།	 ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉིན་གི་སྔ་དྲ་ོབདམས་ཐོན་སིད་སྐོང་
མཆོག་གིས་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་དང་།	དགའ་

གདངོ་གྲྭ་ཚང་བཅས་སུ་རིམ་བཞིན་མཆོད་
མཇལ་ད་ུཕབེས་རསེ་ཆུ་ཚོད་	༩།༥༥		ཐགོ་
ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་དང་།	 སདི་སྐངོ་
ལས་ཐགོ་མཆོག	བདམས་ཐནོ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་

པ་ཚེ་རིང་བཅས་སངོ་བཙན་ཚོམས་ཆེན་ད་ུ
བཞུགས་གལ་ལ་འཁདོ་བསནུ།	 གནས་ཆུང་
སྒ་དབངས་གླིང་གི་དགེ་འདནུ་བཞི་གས་དྲ་
ལམ་བརུྒྱད་ཤིས་བརདོ་གསུང་འདནོ་གནང་།	
ད་ེརསེ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་༸སྐུ་པར་
མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་རནེ་གསུམ་
འདགེས་འབུལ་ཞུས་གུབ་བསནུ།	 བདམས་
ཐོན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
མཎྜལ་རནེ་གསུམ་འདེགས་འབུལ་ཞུས་
ཏེ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་མཆོག་གི་མདུན་
ད་ུལས་ཁུར་དང་གསང་རྒྱའི་དམ་བཅའ་
འབུལ་བཞེས་གུབ་མཚམས་ཁིམས་ཞིབ་པ་
ཆེ་བ་མཆོག་གིས་སིད་སྐོང་མཆོག་ལ་རནེ་
འབུང་མཇལ་དར་དང་རནེ་འབལེ་མཚོན་

བདེ་བསྒནོ་འབུལ་གནང་མཚམས་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གིས་དམ་འབུལ་མ་དབེ་ཏུ་མཚན་
རགས་བཀདོ་གནང་།
ད་ེནས་སིད་སྐངོ་ཟུར་པ་མཆོག་གིས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་སྐུ་པར་མཐོང་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་མཎྜལ་
རནེ་དདོ་དང་མཇལ་དར་སྒོན་འབུལ་དང་
འབལེ་སིད་སྐོང་གསར་རྙིང་དབར་བཀའ་
ཐམ་སིད་ཞི་བད་ེསིྐད་རིྩས་སྤོད་ལེན་གུབ་
བསུན་སིད་སྐོང་ཟུར་པ་མཆོག་གིས་ལས་
ཐོག་སིད་སྐོང་ལ་རནེ་འབུང་མཇལ་དར་
དང་རནེ་འབལེ་མཚོན་བདེ་བསྒོན་གནང་།	
ད་ེརེས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་བརྙན་འཕིན་བརུྒྱད་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།	།

དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་
རྡ་ས་ཁུལ་གི་འགགོ་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་ད་ུ

གཟགིས་ཞིབ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 	 ཚེས་	 ༢༧	
ཉིན ་བ ོད ་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་ཀི ་དཔལ་ལྡན ་
སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་མི་རྣམས་དང་།		དབུས་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་རྡ་ས་བད་ེལེགས་སྨན་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཅས་དང་ལྷན་ད་བར་གི་
ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཐད་རུྒྱས་ལོན་གནང་ཡོད་
པ་མ་ཟད།	ཕི་ཚེས་	༢༨	ཉནི་བཞུགས་སརྒ་རྡ་ས་
ཁུལ་གི་འགོག་དབ་ེཟུར་འཇགོ་ཁང་ཁག་ཏུ་ཡོད་
པའ་ིནད་པ་དང་དའེ་ིཐགོ་ལས་དནོ་བདེ་པ་ོརྣམས་
དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་དངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ལ་
གཟགིས་ཞིབ་གནང་ཡོད།
ཕོགས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གི་ནད་པ་འདྲནེ་འཁརོ་
གསར་པ་དབུ་འབདེ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

མན་ཌི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	 ༡༠	 པའ་ི
ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ལེགས་གུབ།

༄༅།	 །དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་མན་ཌི་
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་	༡༠	པའ་ིའདམེས་
ཐནོ་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་
གི་ཞུ་སྐལུ་འབརོ་དནོ་ལརྟ།	 ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་མཆོག་གིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་
བཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	 ༦༩	 ཆ་རྐནེ་འགོ་ཆེས་
མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དུྲང་ལས་རིན་ཆེན་
བཟང་མོ་ལགས་འཕལ་སེལ་ས་གནས་ཁིམས་
ཞིབ་པར་བསྐ་ོགཞག་བགིས་ཏ།ེ	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	
ཟླ་	 ༠༦	 ཚེས་	 ༠༢	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ས་ྔདྲའོ་ི
ཚོདུ་	 ༡༠	 སངེ་དྲ་སྣང་བརུྒྱད་མན་ཌི་ས་གནས་

སབྐས་	 ༡༠	 པའ་ིའདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་ཚོགས་
མི་	༡༡	ནས་ཚོགས་མི་	༠༨	དང་།	ད་ེདག་གི་
ཁངོས་ནས་ཚོགས་གཙོར་བསོད་ནམས་དནོ་ལནྡ་
ལགས་དང་།	 ཚོགས་གཞནོ་ད་ུབསན་འཛིན་ཕུལ་
འབུང་ལགས་བཅས་ནས་འཕལ་སེལ་ས་གནས་
ཁམིས་ཞིབ་པའ་ིམདནུ་ད་ུལས་འཁུར་དམ་བཅའ་
འབུལ་བཞསེ་གནང་བ་བཅས།	།
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བལྷ་ཊིག་མངའ་ཁུལ་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་ད་ེབཞིན་ཨི་ཌ་ལི་དང་ཡུ་རོབ་བཅས་ཀི་
གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་བདམས་ཐནོ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲ་ིགནང་བ།

༄༅།	།བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདམས་
ཐནོ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་བལྷ་
ཊིག་མངའ་ཁུལ་གི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
དང་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ།	 ད་ེབཞིན་ཨི་ཌ་
ལིའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པ།	 ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པ་བཅས་ཀིས་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ་
དང་འབལེ་མུ་མཐུད་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
དང་།	བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
ད་ེཡང་ཨི་ཊ་ལིའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་
ཨི་ཊ་ལིའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའ་ིཟུང་སྦལེ་འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་
ན་ོབྷ་ིལི་	(Hon. Luciano Nobili)	མཆོག་
གིས་འཚམས་འདྲ་ིགནང་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གི་དབུ་ཁིད་འགོ་བདོ་མི་རྣམས་
ཀིས་བཙན་བོལ་ད་ུམང་གཙོའི་ལམ་ནས་
སིྒག་འཛུགས་ཤིག་འཛུགས་གནང་བ་ད་ེནི་
ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་པའི་རུྒྱ་མཚན་གཙོ་
བ་ོཞིག་ཡིན།	 ཁདེ་ཚོ་ལ་ྟབུའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ལ་མཚོན་ན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་ནང་འཚོ་
བ་གསར་པ་ཞིག་སྐལེ་རུྒྱར་དཀའ་ངལ་ཚད་
མེད་ཡོད་མོད།	 དང་ཐགོ་ནས་མང་གཙོའ་ི
ལམ་ནས་སིྤའི་ལས་དནོ་ཁག་ལ་འཛིན་སྐངོ་
གནང་བའི་འགོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རང་
ཉདི་ཀི་རིག་གཞུང་དང་།	 རང་ཉདི་ཀི་མི་

རིགས་ ཀི ་ངོ ་བ ོ་དང ་
བསམ་པའི་རིན་ཐང་།	
རང་ཉིད་ཀི་སྐད་ཡིག་
བཅས་ལ་མི་ཉམས་རུྒྱན་
འ ཛིན ་གནང ་བཞིན ་
པར་བསམ་བླ ་ོགཏོང་
འདདོ་བུང་ཞསེ་དང་།
ཨི་ཊ་ལིའི་གསོ་ཚོགས་
བོད ་ ད ོན ་རྒྱབ ་སྐོར ་
ཚོགས ་པར ་ད ་ ལྟའི ་

ཆར་སིད་དནོ་ཚོགས་པ་ཁག་གི་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ཚུད་པའི་ིཚོགས་མི་	 ༥༤	 ཡོད་པ་
དང་།	གུས་པ་ཚོགས་པ་དའེ་ིའགན་འཛིན་གི་
འགན་ཁུར་རུྒྱ་བུང་བར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོ
བུང་ལ།	 ཨི་ཌ་ལིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཁག་ནང་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་དང་འབལེ་བའ་ིལས་རིམ་
འདྲ་མིན་གོ་སིྒག་ཞུ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་བུང་།	
ཞསེ་གསུངས།
ད་ེབཞིན་ལཊ་ཝི་ཡ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
སྐ་ུཞབས་ (Uldis Budrikis)	 མཆོག་དང་།	
ལི་ཐུ་ཝེ་ནི་ཡའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཨན་ཌི་ཡུ་སི་ན་ེཊི་ཀེ་
སི་	 (Dr. Andrius Navickas) མཆོག	ཨི་
སི་ཏ ོ་ནི་ཡའི་གོས་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ཡོ་ཀོ་
ཨེ་ལེན་ཌར་ (Yoko Alender) མཆོག་
བཅས་བལྷ་ཊིག་མངའ་ཁུལ་གི་གསོ་ཚོགས་
བདོ་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་བདམས་ཐནོ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲ་ིགནང་བ་དང་
འབལེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་བརུྒྱད་
བདོ་མིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་འཛུལ་
ལ་འཐབ་རྩོད་བ་བཞིན་པར་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐ་ེཡོད་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།

ད་ེཡང་འཚམས་འདྲའི་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 ང་
ཚོས་སྐུ་ཉདི་ཀིས་རྒྱལ་ཁའི་ངང་རང་གི་མི་
མང་རྣམས་ཀིས་རེ་སྒུག་བེད་བཞིན་པའི་
མངནོ་འདདོ་སུྒབ་ཐུབ་པའི་ཡིད་ཆེད་ཡོད།	
ང་ཚོ་བྷལ་ཊིག་མངའ་ཁུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་
སྐ་ུཉདི་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ལ།	 སྐ་ུཉདི་
ཀིས་ང་ཚོས་རག་ཏུ་རྒྱབ་སྐརོ་ཡོད་པ་བརིྩ་
ཆོག	 ང་ཚོས་སྐ་ུཉདི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་སྐངོ་ལ་བདམས་ཐནོ་བུང་བར་སྙངི་
དབུས་ནས་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་དང་།	 བདོ་
མི ་རྣམས་ཀི་བདེ་ཐབས་ཀི་སླད་སྐུ ་ཉིད་
དང་ལནྷ་མཉམ་ལས་གནང་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་
གསུངས།
ད་ེདང་ཆབས་གཅིག་བལྷ་ཌིག་མངའ་ཁུལ་
གི་ལཊ་ཝི་ཡ་རྒྱབ་ཁབ་ནང་གིི་བདོ་ཀི་གགོས་
པ་ོདང་།	 རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམས་ཀིས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདམས་ཐོན་སིད་སྐོང་
མཆོག་ཁོང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཚམས་
འདྲརི་ཕབེས་རུྒྱའི་རེ་བ་བེད་ཀི་ཡོད་སྐརོ་
གསུངས་ཡོད།
གཞན་ཡང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
དང་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་མི་ཀུ་ལ་སི་
པགེ་ས་	 (Mr. Mikulas Peksa)	 ལགས་
དང་།	 ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུ
ཨོ་སི་ར་ (Ausra Maldeikiene)	 ལགས་
དང་སྐ་ུཞབས་ཧན་ན་ེསི་	 (Hannes Heide) 

ལགས།	 (Carles Puigdemont i Casa-

majó) ལགས། (Antoni Comín i Oli-

veres) ལགས།	 (Clara Ponsatí Obiols) 

ལགས། (Ivan Štefanec)	 ལགས། (Pat-

rick Breyer)	 ལགས། (Michael Gahler) 

ལགས་བཅས་ཡུ་རོབ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀིས་
བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་ཁདོ་མང་གཙོའི་འསོ་
བསྡུ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་ལེགས་གུབ་བུང་བར་

དགའ་བསུ་ཞུས་པ་དང་འབལེ་བདམས་ཐནོ་
བུང་བའི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སིྤ་
གཉསི་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་ཡོད།
ད་ེཡང་འཚམས་འདྲའི་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 ང་
ཚོས་གོ་སྐབས་འདི་བརུྒྱད་ནས་སྐུ་ཉདི་སྦར་
སེལ་ད་ུབདོ་ཀི་གནད་དནོ་དང་།	 བདོ་མིའ་ི
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་གནས་སངས་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་ཆེད་ཡུབ་རོབ་གསོ་ཚོགས་ནས་
མཐུན་འགུར་ཅི་ཞིག་བེད་ཐུབ་མིན་ཐད་
གསོ་བསྡུར་ཡོང་ཕིར་མགནོ་འབདོ་ཞུ་གི་
ཡོད།	 ང་ཚོས་སྐ་ུཉདི་དང་ལནྷ་ད་ུདབུ་མའ་ི
ལམ་གི་སིད་བུས་གཞིར་བཞག་ཐགོ་བདོ་ཀི་
གནད་དནོ་གསལ་ཐབས་སུ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གཉསི་དབར་
ཐད་ཀར་གསོ་མོལ་གནང་བར་རྒྱབ་སྐརོ་བ་
རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
གཞན་ཡང་ཧང་གྷ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་བྷུ ་ཌ་པ་ེསིའ་ི 
(Budapest)	 རངོ་དང་པའོ་ིསིྤ་ཁབ་གཞནོ་
པ་སྐ་ུཞབས་ཧ་ེརན་སི་ (Ference Garenc-

sér)	 ལགས་ཀིས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་བདམས་ཐོན་སིད་སྐོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་
མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་གནང་བའི་ནང་
འཁདོ་དནོ།	 ངས་བདོ་མི་རིགས་ཀི་བམས་
སྙངི་ར་ེདང་ཆོད་སེམས་ལ་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།		ཞསེ་དང་།
རང་ཉདི་ཧང་གྷ་རིའི་མི་སེར་ཡིན་པའི་ངསོ་
ནས་རང་ཉདི་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་དསུ་རབས་མང་
པའོི་རིང་ཕི་རྒྱལ་གི་དབང་སུྒར་འགོ་ལྷག་
མངོ་ཡོད་པས།	 ངས་སྐ་ུཉདི་ཀི་མི་མང་ཚོའ་ི
འཐབ་རྩདོ་ལ་བསམ་ཤེས་བདེ་ཐུབ་ཀི་འདགུ	
ང་ཚོའི་དསུ་རབས་སབྐས་ཀི་རྩདོ་ལེན་ལས་
མང་གཙོ་ནི་ང་ཚོས་དརོ་ད་ུམི་རུང་བའི་
དགོས་ངསེ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དྲན་སྐུལ་བས་
ཡོད།	ཞསེ་གསུངས།
ད་ེབཞིན་ཨིན་ཡུལ་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་

ཊིམ་ལུབ་ཊོན་	(Rt. Hon Tim Loughton)	
མཆོག་གིས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཁངོ་ཚོ་བདོ་མི་དང་
ལནྷ་མཛའ་མཐུན་མུ་མཐུད་ཉར་ཏ་ེབདོ་ནང་
ལ་བཙན་གནནོ་མཚམས་འཇགོ་ཡོང་བར་
རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་ཡོད།
སྐུ་ཞབས་ཊིམ་ལུབ་ཊོན་མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	 ངས་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའ་ིཚོགས་མི་རྣམས་དང་ལནྷ་མཉམ་
རབུ་ཀིས་བདོ་དང་བདོ་མིའ་ིརང་དབང་དང་
ཐབོ་ཐང་གི་ཆེད་མུ་མཐུད་ཨིན་ཇིིའི་གཞུང་
ལ་གནནོ་ཤུགས་སྤད་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
བཀག་འགགོ་བདེ་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་དང་།	 ད་ེ
བཞིན་ཁངོ་གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
ཀི་གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པའི་རེས་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདམས་ཐནོ་སདི་
སྐངོ་མཆོག་འཚམས་འདྲརི་ཕབེས་རུྒྱར་སྒགུ་
ནས་ཡོད་ཅསེ་གསུངས།
གོས་ཚོགས་བོད་རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི ་
དཔནོ་རིགས་ཁོངས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
སྐ་ུཞབས་ཁིར་སི་ལའ་ོ (Hon Chris Law) 

མཆོག་དང་།	སྐ་ུཞབས་ད་ེཝི་ཌི་ (Lord Da-

vid Alton) མཆོག (MP Sir Peter Bot-

tomley) མཆོག (MP Marion Fellows) 

མཆོག (MP Wera Hobhouse) མཆོག	
(MP Kerry McCarthy)	 མཆོག	 (MP 

Navendu Mishra)	 མཆོག་བཅས་འཚུད་
ཡོད།
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདམས་
ཐནོ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གི་ལས་
འཁུར་དང་གསང་རྒྱའ་ིདམ་འབུལ་མཛད་སྒ་ོ
ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༧	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉནི་འབུལ་རུྒྱ་ཡིན་པ་
བཅས།	།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་རྒྱལ་སིྤའ་ིས་ག་ཟླ་བའ་ིདསུ་ཆེན་ཉནི་མོར་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༦	
ཉིན་ལྡི་ལིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་
ནང་པའ་ིམཐུན་ཚོགས་དང་།	 སོག་ཡུལ་
ད་ུཡོད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་
གཉིས་ཀི་གོ་སིྒག་འོག་ས་ག་ཟླ་བའི་དསུ་
ཆེན་གསུམ་འཛོམས་ཁད་པར་ཅན་ད་ེཉདི་
དྲ་ལམ་བརུྒྱད་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།	
སབྐས་དརེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་གིས་ས་ག་ཟླ་བའ་ིདསུ་ཆེན་ཁད་པར་
ཅན་ད་ེདང་བསནུ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
གསུང་དནོ།	 ངས་ད་ེརིང་ས་ག་ཟླ་བའ་ིདསུ་
ཆེན་ཁད་པར་ཅན་གི་ཉིན་མོར་བདོ་མིའི་

སིྒག་འཛུགས་དང་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་མི་ནང་
པ་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརྒྱལ་སིྤའི་སྐབས་
གནས་དག་ེའདནུ་གི་སྡ་ེདང་ནང་པའ་ིམཆེད་
གགོས་ཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་སྤ་ོསེམས་འཁལོ་བའི་
ངང་ནས་འཚམས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ས་ག་ཟླ་བའ་ིཚེ་བཅ་ོལ་ྔན་ིའཛམ་གླངི་གི་ནང་
པ་ཡོངས་ལ་མཚོན་ན་དསུ་ཆེན་ཧ་ཅང་རྩ་
ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་ཞིང་།	 ཉནི་དརེ་འཛམ་
གླིང་གི་ནང་པ་ཡོངས་ཀིས་སནོ་པ་བཅོམ་
ལནྡ་འདས་སྐ་ུབལམྟས་པ་དང་།	 མངནོ་པར་
རགོས་པར་སངས་རྒྱས་པ།	 སྐ་ུམ་ངན་ལས་
འདས་པ་བཅས་དསུ་ཆེན་ཁད་པར་ཅན་ད་ེ
ཉདི་སུང་བརིྩ་ཞུ་གི་ཡོད།
སིྤར་ས་ག་ཟླ་བ་ན་ིནང་པའ་ིརྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ི

ནང་ཅུང་ཙམ་རིྩས་སངས་མི་འདྲ་བ་ཡོད་
སབས།	 རྒྱལ་སིིྤའ་ིནང་པ་ཡོངས་ཀིས་ས་ག་
ཟླ་བའ་ིདསུ་ཆེན་ཁད་པར་ཅན་ད་ེཉདི་གཅིག་
གུར་གིས་སུང་བརིྩ་ཞུ་ཐུབ་ན་དག་ེམཚན་ཆེ་
བ་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུངས།
ད་ེབཞིན་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
ས་ག་ཟླ་བའི་དསུ་ཆེན་ཁད་པར་ཅན་དང་
བསུན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་རྒྱལ་
སིྤའི་བདོ་མི་ནང་པ་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
སོག་པའོི་སྐབས་གནས་དགེ་འདནུ་གི་སྡ་ེ
དང་མཆེད་གགོས་ཕ་ོམོ་རྣམས་ལ་སྤ་ོསེམས་
འཁོལ་བའི་ངང་ནས་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་པ་
དང་སྦགས།	 སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་
ཀི་བཀའ་དྲནི་རསེ་དྲན་སུང་བརིྩ་ཞུ་རུྒྱ་ཡག་

ཤོས་ན།ི	 སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་འདས་

ཀིས་བདནེ་བཞི་དང་།	 རནེ་ཅིང་འབལེ་
བར་འབུང་བའ་ིརྣམ་གཞག	 	 	 བཟདོ་པ།	
སིྦན་པ།	 བམས་བརྩ།ེ	 སྙངི་ར།ེ	 གཞན་
ཕན་བཅས་ཀི་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་ད་ེདག་

ཉམས་ལེན་བདེ་རུྒྱ་ད་ེཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་

གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།	
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གི་དམ་འབུལ་གསུང་བཤད།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༢༧	 རེས་གཟའ་ཕུར་བུ་ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	
༡༡།༣༠	 སངེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་
གིས་བདོ་ཀི་བརྙན་འཕནི་ཐད་གཏངོ་བརུྒྱད་
དམ་འབུལ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ཇི་
ལརྟ་གསོལ་འདབེས་ཞུས་པ་བཞིན།	 ད་
ནངས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་ལ་ྷམིའི་རྣམ་འདྲནེ་
༸སྐབས་མགནོ་༸རྒྱལ་བའ་ིདབང་པ་ོམཆོག་
གིས་དྲ་བརྙན་བརུྒྱད་སིད་སྐངོ་དམ་འབུལ་
མཛད་སྒརོ་ཆེད་དམིགས་བཀའ་སླབོ་བིན་
རླབས་བསྩལ་བ་ང་ཚོ་ཚང་མ་མཇལ་རུྒྱ་བུང་
ས་ེསལྐ་བ་ཧ་ཅང་བཟང་པ་ོབུང་ཞིང་།	 རང་
ཅག་བདོ་མི་སིྤ་བ་ོགནམ་བསན་ཡོངས་ནས་
༸རྒྱལ་བ་དགསེ་པའི་མཆོད་སིྤན་ད་ུབཀའ་
བཞིན་སུྒབ་པའ་ིའབད་བརྩནོ་བདེ་གལ་ཆེ་བ་
དང་།	 འཛིན་སྐངོ་གི་ངསོ་ནས་ཀང་འབད་
བརྩནོ་ལྷདོ་མེད་ཞུ་གི་ཡིན།	
ཐགོ་མར།	 བདོ་དང་བདོ་མིའ་ིམགནོ་སྐབས་
དང་མཚོན་རགས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་ལ་ྷམིའི་
རྣམ་འདྲནེ་༸སྐབས་མགོན་༸རྒྱལ་བའི་
དབང་པ ོ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི ་བསན་
འཛིན་གི་སྐསེ་ཆེན་རྣམ་པར་གུས་ཕག་སྔནོ་
ད་ུཕུལ་ཏ།ེ	 ཤ་རསུ་གདངུ་རུྒྱད་གཅིག་པའ་ི
གཞིས་བསེ་བདོ་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པ་དང་།	
རང་དབང་དང་དྲང་བདནེ་ལ་དགའ་བའི་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་བ་རྣམ་པར་འཚམས་འདྲ་ི
བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་གི་ཡོད།	
ཐངེས་འདརི་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་
ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་ནན་སི་པ་ེལོ་སི་མཆོག་
དང་།	 ཨ་རིའ་ིཕི་སདི་ལས་ཁུངས།	 ཐའ་ེ
ཝན་ཕི་སིད་བླནོ་ཆེན་སོགས་ཀིས་མཚོན་
པའི་རྒྱལ་སིྤའི་ཁནོ་ནས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག་དང་།	
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་ཁག	 གཞན་
ཚོགས་སྡ་ེཁག་དང་།	 སྒརེ་བ་ཇི་སྙདེ་ཅིག་
ནས་བདམས་ཐོན་སིད་སྐོང་ལ་འཚམས་
འཕནི་གནང་སོན་བུང་བ་རྣམས་ལའང་གོ་
སབྐས་འད་ིབརུྒྱད་འཚམས་འདྲ་ིདང་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་གི་ཡོད།	
༡།	 བཙན་བལོ་ནང་བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༦	
པ་དང་།	 མང་ཚོགས་ཀིས་ཐད་ཀར་ཐངེས	
༥	 པར་འསོ་བསྡ་ུབས་པའ་ིབཀའ་བླནོ་ཁ་ི
པའམ་སདི་སྐངོ་དང་།	སབྐས་	༡༧	པའ་ིབདོ་
མི་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་འསོ་བསྡ་ུ
ཆེན་མོ་ལེགས་གུབ་བུང་བའི་སབྐས་འདིར།	
བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་མང་གཙོའི་བརུྒྱད་
རིམ་འདིའི་གུབ་འབས་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲནི་ཉག་ཅིག་ལ་
བརནེ་ནས་བུང་བ་ཡིན་པ་སྨསོ་མེད་ཡིན།	
༢།	 ཐངེས་འདའི་ིདངསོ་གཞིའ་ིའསོ་བསྡ་ུ
ཆེན་མོའི་ནང་འསོ་བསྡུའི་དབེ་འགོད་བདེ་
མཁན་ཁདོ་འསོ་འཕནེ་པ་བརྒྱ་ཆ་	༧༧	ཙམ་
བུང་ཡོད་པ་དང་།	 འསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་

ཁོན་ཡོངས་ནས་ཞི་འཇམ་ག་འགིག་གང་
ལེགས་བུང་བ་ད་ེནི་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་
མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཀི་རྒྱལ་ཁའི་གོམ་
སབས་ཆེན་པ་ོཞིག་ཏུ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཆོག་
ཅིང་།	 རྒྱལ་ཁ་ད་ེན་ིབདོ་གཞུང་མང་གཉསི་
ཀ་མཉམ་རུབ་ཀི་སྒ་ོནས་བུང་བ་ཞིག་ཡིན་
པའ་ིངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད།
༣།	 ཐངེས་འདརི་སདི་སྐངོ་འསོ་བསྡའུ་ིཁདོ་
མང་ཚོགས་ཀིས་ང་རང་ལ་མང་མོས་ཐགོ་

ཡིད་ཆེས་དང་རེ་བ་བཅོལ་གནང་བ་ལྟར།	
འཛིན་སྐོང་གི་ངོས་ནས་བདོ་དནོ་བདནེ་
མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་
མིའི་སིྤ་ཚོགས་བད་ེདནོ་སྐོང་སངས་སྐརོ་
ལ་འཆར་སྣང་ཇི་ཡོད་དྲ་ལམ་བརུྒྱད་ནས་
གཏམ་བཤད་དང་དབེ་གཟུགས་སུ་དཔར་
འགམེས་ཞུས་ཟནི་པ་ལརྟ།	ད་ེདག་ལག་ལེན་
དནོ་འཁལོ་ཡོང་བར་རང་ནསུ་རྩལ་སུྤགས་
ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་ད་ེརིང་བསྐར་ནན་ད་ུཞུ་གི་
ཡོད།	 འཆར་སྣང་ད་ེདག་ན་ིབདོ་སིྤ་པའ་ི
ལས་དནོ་སྣ་ེམང་ཐགོ་སི་ཞུ་ཞབས་འདགེས་
བསུྒབས་ཡུན་རིང་བསགས་པའ་ིཉམས་མངོ་
དང་།	 བདོ་དང་རྒྱ་ནག	 རྒྱལ་སིྤའ་ིགནས་
སངས་དང་འགུར་འགསོ་བཅས་པར་སླབོ་
སྦངོ་དང་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའ་ིབླ་ོབསྐདེ་གཞི་
ལ་བཞག་ས།ེ	བདེ་དགསོ་པ་དང་།	བདེ་རངུ་
བ།	 བདེ་ཐུབ་པ་གང་ཡོད་ལགྷ་བསམ་རྣམ་
དག་གིས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ལ་སནྙ་གསན་
ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན།	
ཆེས་མཐའོི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཡིག་ཐགོ་
བཀའ་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་།	 ད་ནངས་
ཞགོས་པར་དཔལ་ལནྡ་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའ་ི
མདནུ་སིད་སྐངོ་གི་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་ཞུ་
སབྐས།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་
ལ་ཡིད་ཆེས་དང༌།	 	 བླ་ོགཏད་ཀི་ཐགོ་ནས།		
སིད་སྐོང་གིི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྒ་ོམཐའ་དག	
བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགོངས་དནོ་འགལ་མེད་
ཐགོ	 རང་དནོ་ཕགོས་ལྷུང་དང༌།	 འཇིགས་
ཞུམ་ཆགས་སངྡ་མེད་པར།	 དྲང་བདནེ་ལགྷ་
བསམ་ཟལོ་མེད་ཀི་སྒ་ོནས།	 རང་ནསུ་གང་
ཐགེ་ཞུ་རུྒྱའི་མཆོག་གསུམ་དཔང་བཙུགས་
ཀིས་དམ་བཅའ་བརན་པ་ོཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ཞེས་
ཞུས་ཟནི་པའ་ིརྒྱ་ལས་ནམ་ཡང་མ་བརྒལ་པ་
ཞུ་གི་ཡིན།

བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས།
༡།	 བཀའ་ཤག་གི་ལས་འགན་གཙོ་བ་ོན།ི	
དཀའ་ཉནེ་འགོ་ཚུད་པའི་བདོ་དང་བདོ་མིའི་
ཛ་དྲག་གི་དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་ཐབས་བ་
རུྒྱ་ད་ེཡིན་པ་དང་།	ད་ེཡང་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་དགོངས་
གཞི་ལརྟ།	 བདོ་ཕི་ནང་གི་མང་ཚོགས་ཀི་
ཚད་མཐའོ་ིརྒྱབ་སྐརོ་ཐབོ་ཅིང་།	 བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་སིྤ་མོས་ཀིས་

གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དབུ་མའི་ལམ་ལ་བརནེ་
ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་ད་ུབདོ་རྒྱ་
གཉསི་སནྨ་དང་།	 འབལེ་གཏུག་གསོ་མོལ།	
འཚེ་མེད་ཞི་བ་བཅས་ཀི་རྩ་དནོ་གཞི་རྩར་
བཞག་ས་ེབདོ་རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཐུབ་པ་
བུང་ན།	འཛམ་གླངི་སངེ་རྩདོ་རྙགོ་ཞི་འགགི་
ལ་མིག་དཔ་ེབཟང་པ་ོཡོང་རུྒྱའི་རེ་བ་འཛིན་
གི་ཡོད།
༢།	མཐར་ཐུག་གི་དཀའ་སེལ་མ་ཐུབ་བར་ད།ུ	
ང་ཚོས་གཞིས་ལུས་བདོ་མིའི་མགིན་ཚབ་པ་
བས་ཏ།ེ	 སོ་སོའ་ིནསུ་རྩལ་ཡོད་ཚད་མཉམ་
སྤུངས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི ་ནང་བ ོད་ད ོན་ཞུ ་
གཏུག་གི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེར་སྤལེ་རུྒྱ་དང་།	
བདོ་ཀི་ཁོར་ཡུག་དང་བདོ་མི་རིགས་ཀི་ང་ོ
བ་ོསུང་སྐོབ་བེད་པའི་རྩ་དནོ་ཐོག་གནདོ་
སྐནོ་ཇི་ཆགས་ཞིབ་འཇུག་དང་ལྟ་ཞིབ་ཟབ་
ནན་ཐགོ	 རྒྱ་ནག་གི་ནརོ་འཁུལ་སདི་ཇུས་
ཐརེ་འདནོ་བས་ཏ།ེ	 ཡོ་བསང་།	 མཚམས་
འཇགོ	 བཟ་ོབཅསོ་ཡོང་ཐབས་བཅས་ལ་
འབད་བརྩདོ་བ་རུྒྱ་དང་།	ད་ེམཚུངས་གཞིས་
བསེ་དབར་འབལེ་གཏུག་དང་།	 ༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་
ཆིབས་བསུྒར་གི་ཐུགས་རེ་འགུབ་ཐབས་ལ་
རམ་འདགེས་ཞུ་སདླ།	 རྒྱ་གཞུང་ལ་འབལེ་
མཐུད་ཞུ་སྒ་ོགང་ཡོང་བ་རུྒྱ།	
༣།	 མ་འངོས་པར།	 དསུ་དང་བསནུ་པའ་ི
ཐབས་ལམ་འགུར་བ་གཏངོ་དགོས་གུར་ཚེ།	
ད་ེཡང་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་
པར་འབལེ་ཡོད་ལ་གོ་བསྡུར་སྦངས་བཤད་
བརུྒྱད་ཐག་གཅདོ་བ་རུྒྱ།
༤།	 འཛིན་སྐངོ་གི་ངསོ་ནས་རྒྱ་གར་དང་།	
ཨ་རིས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་སིྤའི་ནང་འབལེ་བ་
བདེ་སབྐས།	 དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་
མཐུན་པར་བབ་ལྷངི་བརན་གསུམ་གི་སྒ་ོནས་

འབལེ་འཇགོ་བ་རུྒྱ།
༥།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འད་ིཟླའ་ིཚེས་	 ༢༡	
ཉནི་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་རྒྱལ་སིད་སིྤ་ཁབ་
ཁང་གསར་འགུར་གཞུང་ལས་ཁང་ནས་བདོ་
ཞི་བའ་ིབཅིངས་འགལོ་དང་།	 དར་རྒྱས་
གངོ་འཕལེ་ཞསེ་པའ་ིརྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོ་ིདབེ་
ཅིག་འདནོ་འགམེས་བས་འདགུ		དའེ་ིཐགོ་
ད་ལ་ྟབརདོ་འདདོ་པ་ན།ི	 དབེ་དརེ་འཁདོ་
པའ་ིབརདོ་དནོ་ཐགོ་ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་གནས་
སངས་ང་ོམ་མང་བརྩད་བདེ་པ་ོགཏངོ་ཆོག་
ཡིན།
མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཚགས་ཚུད་དང་ས་
བརན།	
༡།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་ཀི་
སྔནོ་གླངེ་ད།ུ	 བཙན་བལོ་བདོ་མི་རྣམས་
མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལ་སྣ་ེཁདི་མཛད་རུྒྱ་
ན་ི༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པསོ་རིང་
ནས་ཐུགས་ལ་བརྣགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རྩལ་
འདནོ་གིས་དའེ་ིབརུྒྱད་རིམ་ཞིབ་ཕ་བཀདོ་པ་
ལརྟ།	 མང་གཙོའ་ིཀ་བ་གསུམ་འགན་དབང་
ཆ་བགོས་ཀིས་ལྗིད་སྙམོས་སངས་འཛིན་
མིང་དནོ་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱ་ནི་སིྒག་
འཛུགས་ས་བརན་གི་གཞི་མ་དང་།	 བཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་ཀི་དགངོས་དནོ་
གཙོ་བ་ོཞིག་ཡིན་སབས།	བཀའ་ཤག་གི་ངསོ་
ནས།
ཀ	ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཆེ་མཐངོ་
དང་བརིྩ་བཀུར་ཞུས་ཏ།ེ	 ཁམིས་ལུགས་
དབང་འཛིན་གི་ལས་དནོ་ནསུ་ལནྡ་ལམ་ལྷངོ་
འབུང་བར་མཐུན་འགུར་གང་ཡོང་ཞུ་རུྒྱ་
དང་།
ཁ	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ལ་
འགན་ཁུར་བའ་ིཐགོ་ནས།	 གསོ་ཚོགས་ཀི་
ལས་དནོ་ཁག་ལ་མཐུན་འགུར་གང་ཡོད་ཞུ་
རུྒྱ།
ག	 རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་རང་
དབང་ལ་ད་ོཕགོ་མ་སོང་བའི་སྒ་ོནས་ལས་
དནོ་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་ཀི་ཕགོས་སུ་འག་ོ
བར་མཐུན་འགུར་སྦར་རུྒྱ།
ང	 གསར་འགུར་བརུྒྱད་ལམ་ཁག་མིང་
དནོ་མཚུངས་པའི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་བཞི་པ་
ཆགས་ཐབས་སུ་འཛིན་སྐོང་གི་ངོས་ནས་
རང་དབང་དང་ཆེ་མཐངོ་ཕུལ་བའ་ིཐགོ་ནས་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཐུན་རྐནེ་གང་ཡོད་སྦར་
རུྒྱ།
ཅ	གཞུང་ཁངོས་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་སྡ་ེཁག་
ལ་ལུང་ཚན་དང་ཆོས་བརུྒྱད།	 ལ་ྟབ་ལངས་
ཕགོས་ཀི་དབ་ེབ་མེད་པར་ནསུ་པ་མཉམ་
སྤུངས་བདེ་ཕགོས་ག་ོབསྡརུ་བ་རུྒྱ།	
ཆ	ས་གནས་སིྒག་འཛུགས་ཁག་དང་།	མང་
ཚོགས་ལ་འཛིན་སྐངོ་གི་ལས་དནོ་ཁག་ཕི་
གསལ་ནང་གསལ་བས་ཐགོ	 	 འཛིན་སྐངོ་
གི་ངསོ་ནས་བདེ་སྒ་ོམཐའ་དག་རྒྱ་ཆེའི་མང་
ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་དང་།	 ལན་འདབེས།	
རིྩས་རྒྱག་ཞུ་རུྒྱ།

འཛིན་སྐངོ་གི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས།
༡།	 འཛིན་སྐངོ་གི་ལས་དནོ་གི་ཐགོ་མར།	
བཀའ་བླནོ་རྣམ་པ་དང་ལས་བེད་རྣམ་པ་
མང་ཚོགས་ལ་སི་ཞུ་ཞབས་འདབེས་སུྒབ་
མཁན་ཡིན་པའ་ིངསོ་འཛིན་གསལ་པ་ོབཟསོ་
ཐགོ		ལས་དནོ་བདེ་སབྐས་ཀང་མང་ཚོགས་
ལ་སི་ཞུ་སུྒབ་རུྒྱའི་དམིགས་ཡུལ་འདརོ་མི་
ཆོག་པའ་ིབཀདོ་མངགས་ནན་པ་ོབ་རུྒྱ།
༢།	 བཀའ་ཤག་གིས་གཏན་འབབེས་བས་
པའི་སིད་ཇུས་འགོ་ལས་འཆར་ལག་བསར་
བདེ་སྐབས་ལས་བདེ་པའི་ཉམས་མངོ་དང་
བསིྒལ་ནས་ནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས་བ་རུྒྱ།
༣།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་པ་ོ
མཆོག་གིས་དབུས་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་
གི་དབུ་ཁིད་བླ་ཆེན་རྣམ་པའི་བཀའ་སླབོ་
ལམ་སནོ་གཞིར་བཟུང་།	 རིས་སུ་མ་ཆད་
པའི་དགནོ་སྡ་ེཁག་གི་བདོ་ཀི་ཆོས་རིག་རུྒྱན་
འཛིན་དར་སྤལེ་གི་ལས་དནོ་ཁག་ལ་རམ་
འདགེས་དང་མཐུན་འགུར་གང་འསོ་ཞུ་རུྒྱ།
༤།	 དནོ་སྙངི་ལནྡ་པའ་ིཤེས་ཡོན་སྦརོ་སྤདོ་
ཆེད།	 སླབོ་ཕུག་གི་ཁ་ེཕན་གཙོ་བརོ་བཞག་
ས་ེསླབོ་གྲྭ་ཁག་ཟླ་བསིྒལ་དང་།	 སླབོ་གཉརེ་
གི་མཐུན་རྐནེ་ཡར་རྒྱས་གང་ཐུབ་གཏངོ་རུྒྱ།
༥།	 བདོ་མི་འདསུ་སྡདོ་ས་གནས་ཁག་ཡར་
རྒྱས་ཚགས་ཚུད་སདླ།	 གཞི་རིམ་གི་དགསོ་
མཁ་ོཁག་སྐངོ་སུྒབ་ཐགོ	 དམིགས་སུ་བཀར་
ནས་དབུལ་ཕངོས་ལ་ལྟ་སྐོང་བ་རུྒྱ་དང་།	
ལས་གཞིའི་ང་ོབ་ོལ་གཞིགས་པའི་སངེ་ནས་
གཤམ་དང་།	 གཤམ་ནས་སངེ་ད་ུའཆར་
སིྒག་ལག་བསར་བ་རུྒྱ།
༦།	 ལུས་སེམས་གཉསི་ཀི་འཕདོ་བསནེ་གལ་
ཆེར་བཟུང་ས།ེ	 ནད་གཞི་སྔནོ་འགགོ་དང་
སནྨ་བཅསོ་ལ་ཤུགས་སྣནོ་དང་།	 ནད་གཅངོ་
དང་རྒས་འཁགོས་ལ་ལ་ྟསྐངོ་ཚད་ལནྡ་ཡོང་
ཐབས་འབད་བརྩནོ་བ་རུྒྱ།
༧།	 བདོ་གཞུང་མང་གཉསི་དཔལ་འབརོ་
ཐོག་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་བའི་དམིགས་
ཡུལ་འགུབ་ཆེད།	 འཆར་གཞི་ལནྡ་པའ་ིསྒ་ོ
ནས་ཚོང་ལས་དང་།	 ལག་ཤེས་བཟ་ོལས།	
གསར་གཏདོ་ལས་གཞི།	 གཞིས་མི་དང་
གཞིས་ཟུར་དབར་གཅིག་ཕན་གཅིག་གགོས་
ཀི་ལས་གཞི་བཅས་པར་མཐུན་འགུར་གང་
ཡོད་སྦར་རུྒྱ།
༨།	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ཤེས་ཡོན་ཅན་
དང་།	 གཞནོ་སྐསེ་ཀི་ནསུ་པ་སྐལུ་སྤལེ་ཐགོ	
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་མཉམ་རབུ་ཀིས་
ཆབ་སིད་གཙོ་བརོ་གུར་པའི་ལས་འཆར་
གང་མང་སྤལེ་རུྒྱ།
༩།	 སདི་སྐངོ་གི་ངསོ་ནས་བདོ་རྒྱའ་ིདཀའ་
རྙགོ་སེལ་ཐབས་དང་།	 སདི་གཞུང་ཁག་ལ་
འབལེ་བ།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དང་མང་
ཚོགས་དབར་འབལེ་བ་དམ་ཟབ་ཡོང་བའི་
འགན་ཁུར་གཙོ་བ་ོལེན་རུྒྱ།
༡༠།	 བཀའ་བླནོ་རྣམ་པས་སོ་སོའ་ིལས་
བགོས་ལྟར་གི་ལས་འགན་སུྒབ་རུྒྱའི་ཐོག		
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ལས་དནོ་སུྒབ་སྐབས་༧གོང་ས་༧སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཐུགས་བསུན་མི་ཡོང་
བའ་ིའགན་ཁུར་ལེན་ཐུབ་དགསོ་པའ་ིཆ་རྐནེ་
ལརྟ་སུྒབ་ཐབས་བཀདོ་མངགས་བདེ་ཀི་ཡིན།
༡༡།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་དནོ་
ཁག་འཆར་འགདོ་ཚད་ལནྡ་དང་།	 ལག་
བསར་ནསུ་ཐོན་གི་གཞི་མར་བཙན་བོལ་
བདོ་མིའི་སིྤ་ཡོངས་གནས་སངས་གསལ་
པརོ་རགོས་ཐུབ་པའ་ིམི་འབརོ་ཞིབ་བཤེར་གི་
ལས་གཞི་སྤུས་དག་ཅིག་གང་མགགོས་འགོ་
འཛུགས་བ་རུྒྱ།
གཞནེ་སྐལུ་དང་སྨནོ་འདནུ།
༡།	 འསོ་བསྡའུ་ིའགན་རྩདོ་ལ་བརནེ་ནས་
བསམ་ཚུལ་མཐུན་མིན་གི་ཕགོས་ཁག་ཅི་
རིགས་ཡོང་རུྒྱ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ནའང་།	
སྒརེ་ནད་སིྤ་སྤུངས་དང་།	 སིྤ་དནོ་ཐད་མ་
མཐུན་པ་ཇི་བུང་སྒརེ་གི་འཁནོ་འཛིན་ད་ུམ་
བཟུང་བར།	 ཁ་གཏད་ང་ོམ་ཇི་བཞིན་ངསོ་

འཛིན་ཐུབ་པ་བདེ་གལ་དང་།	 རང་ཡུལ་
ཤོར་བའི་བཙན་བལོ་བ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།	
ང་ཚོ་ཚང་མ་བདོ་ཀི་བདནེ་མཐའ་གསལ་
བའི་དམིགས་ཡུལ་སུྒབ་མཁན་གཅིག་གུར་
ཡིན་ཞིང་།	 སིྤ་ཚོགས་ནང་འགགི་མ་འགགི་
གི་རྩདོ་རྙགོ་ཕན་བུ་བུང་སབྐས།	 ང་ཚོས་
མང་གཙོའི་སིྒག་འཛུགས་དང་ཁིམས་སིྒག་
གི་ཐབོ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤད་ད་ེཚུལ་མཐུན་གི་
ཐགོ་ནས་རྩདོ་པ་སེལ་ཆོག་པ་དང་།	 འཛིན་
སྐོང་གི་ངོས་ནས་རུྒྱ་མཚན་དང་ལྡན་པའི་
བསམ་ཚུལ་དང་སྐོན་བརོད་ཀི་སྨྲ་བརོད་
རང་དབང་ལ་བརིྩ་བཀུར་བས་ཏ།ེ	 དརེ་
བདག་སྤདོ་དང་ཉན་འཇོག་བདེ་ངསེ་ཡིན་
པས།	 རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀི་ངསོ་ནས་ཀང་
མཉམ་རུབ་དང་མཉམ་ལས་ཀི་འགན་ཁུར་
སརྔ་ལགྷ་གནང་གལ་འབདོ་སྐལུ་ཞུ་གི་ཡོད།
༢།	 ཁམིས་ཀིས་དབང་བསུྒར་གཙིགས་སྣང་
བཟུང་བའ་ིསིྤ་སྙམོས་དྲང་བདནེ་དང་།	 རང་

གཞན་རོགས་གསུམ་གདངུ་ཤུགས་གཅིག་
ཏུ་བསིྒལ་བའ་ིནསུ་པ་མཉམ་སྤུངས།	 རུྒྱན་
མཐུད་ཡར་རྒྱས་ཕུགས་དམིགས་སུ་གཏད་
པའི་གོམ་པ་མདནུ་སྤ་ོབཅས་སགོ་སྙིང་ད་ུ
བཟུང་བའི་བསྒགས་ཚིག་འདི་གསུམ་ལག་
ལེན་དནོ་འཁལོ་གི་སབྐས་ཤིག་བུང་བ་ཡིན་
ན།	 བོདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་
དང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་བད་ེ
དནོ་སུྒབ་ཐབས་ཀི་བེད་སྒ་ོརྣམས་བཟང་
ཕོགས་སུ་ཁིད་ཐུབ་པར་མཐུན་རྐེན་ངེས་
ཅན་ཞིག་འཛོམས་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བདེ་
ཆོག་ཅེས་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར།	
ད་ེརིང་ནས་བཟུང་ས་ེང་ཚོ་ཚང་མ་ལེའུ་
གསར་པ་ཞིག་འབདེ་པའི་གོམ་ཁ་གསར་པ་
ཞིག་སུྒར་འག་ོའཛུགས་དགསོ་ཀི་རེད།	
༣།	ཕི་ཚེས་	༢༣	ཉནི་མག་ོལོག་ཁུལ་ད་ུས་
ཡོམ་གི་གནདོ་པ་བུང་འདགུ་ས།ེ	 མི་ཕུགས་
ཀི་ཚེ་སགོ་ལ་གནདོ་སྐནོ་ཆེ་བ་བུང་མི་འདགུ་

ཀང་།	 རང་རེའ་ིསྤུན་ཟླ་ཚོར་འབུང་བའ་ི
བར་ཆད་བུང་བར་གདངུ་སེམས་མཉམ་
བསྐདེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
༤།	 ད་ཆ་འཛིན་སྐངོ་གི་ལས་དནོ་ཛ་དྲག་ཆེ་
ཤོས་ནི་རྒྱ་བལ་གཉསི་ཀི་བདོ་མིའི་གཞིས་
སྒར་ཁག་ཏུ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
འགོས་ཁབ་ཀི་དཀའ་སེལ་ཐགོ་དབུས་དང་
ས་གནས་ཁག་གི་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་ཁག་
བསྐར་སིྒག་བས་ཏ།ེ	དགསོ་ངསེ་མཐུན་རྐནེ་
སྦརོ་སྤདོ་བ་རུྒྱ་ད་ེཡིན་ཅིང་།	ཉནི་གཉསི་ཀི་
རསེ་སུ་འཛིན་སྐངོ་གི་ངསོ་ནས་བདེ་ཐབས་
དང་ལམ་སནོ་བདེ་སྒ་ོཁག་གསལ་བསྒགས་
ཞུ་གི་ཡིན།
༥།	 མཇུག་ཏུ།	 རྒྱ་གར་དང་།	 ཨ་རིས་
མཚོན་པའི་དྲང་བདནེ་ལ་དགའ་བའི་རྒྱལ་
ཁག་ཁག་གི་གཞུང་དང་གསོ་ཚོགས།	 བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐོར་བ་ཚང་མས་བདོ་དང་བདོ་
མིར་བརྩེ་སེམས་ཆེན་པསོ་ད་བར་མཐུན་

འགུར་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་གོ་སྐབས་
འདི་བརུྒྱད་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ཁངོ་རྣམ་པའ་ིརྒྱབ་སྐརོ་ན་ིང་
ཚོ་བདོ་ཀི་རང་དབང་འཐབ་རྩདོ་ལ་སེམས་
ཤུགས་བསྐདེ་གཞིའི་སྡངོ་གགོས་ཡིན་པས།	
བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་མ་གསལ་བར་ད་ུརྒྱབ་
སྐརོ་མུ་མཐུད་གནང་རུྒྱའི་འབདོ་སྐུལ་ཡང་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།
༦།	མཐའ་དནོ།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་
བརན་ཅིང་།	 ཐུགས་ཀི་བཞདེ་དགངོས་
མཐའ་དག་ལྷུན་གིས་འགུབ་ཅིང་།	 གཞིས་
བསེ་བདོ་མི་ལནྷ་འཛོམས་ཀི་དགའ་སནོ་ཉནི་
མོ་གང་མུར་འཆར་བའ་ིརེ་སྨནོ་བཅས།	སདི་
སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་གིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	
༥	ཚེས་	༢༧	ཉནི།	།

ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པས་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་མཆོག་དང་ཨོ་གླངི་དནོ་གཅདོ་

གསར་པར་དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འདྲ་ིགནང་བ།
༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༦	
རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་ཨོ་སི་ཌ་ོལི་ཡའ་ིགསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
པས་ཨོ་གླིང་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀརྨ་སེང་ེ
ལགས་དང་ལནྷ་གསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཁང་
ད་ུཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་གནང་ས་ེབདོ་མིའ་ི
འཐབ་རྩོད་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐོར་གནང་
རུྒྱའ་ིཁས་ལེན་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཚོགས་འད་ུད་ེབཞིན་ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའ་ི
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའི་ཟུང་སྦལེ་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
ཝ་རན་ཨིན་ཆི་ (Warren Entsch) མཆོག་
དང་།	 གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་སུ་སན་
ཊེམ་པལོ་མན་མཆོ	 (Susan Templeman) 

མཆོག་གཉིས་ཀིས་ཟུང་སྦལེ་ཐོག་གོ་སིྒག་
གནང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 ཚོགས་འདའུ་ི
ཐོག་སིད་དནོ་ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་གི་གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་གངས་	༡༡	མཉམ་ཞུགས་
གནང་ཡོད།
ཚོགས་འདའིུ་ཐོག་སྐུ་ཞབས་ཝ་རན་ཨིན་
ཆི་མཆོག་གིས་གསོ་ཚོགས་བདོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པར་ཀརྨ་སེང་ེལགས་ང་ོསྤདོ་གནང་
ས་ེཁོང་ཨོ་སི་ཀྲ་ོལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་
གསར་པ་ཡིན་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	
བདོ་མིའ་ིརང་དབང་འཐབ་རྩདོ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
བེད་རུྒྱར་ཤུགས་གནནོ་རྒྱག་དགོས་པའི་
འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད།
ད་ེརསེ་ཨོ་གླངི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅནོ་ཀརྨ་སེང་ེ
ལགས་ཀིིས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་
ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་
ཡོད་མ་ཟད།	ཁངོ་ཚོས་བདོ་མིའ་ིརང་དབང་
འཐབ་རྩོད་དང་མང་གཙོ་རྩོད་ལན་ལ་ཨི་

སི་ཌོ་ལི་ཡ་རྒྱབ་ཏུ་ལངས་ཡོད་ཅེས་འཛམ་
གླངི་ལ་བརྡ་ལན་ཤུགས་ཆེ་གནང་བར་དགའ་
བསུ་ཞུས་ཡོད།
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཀརྨ་སེང་ེལགས་ཀིས་
ཚོགས་འདརུ་ཕབེས་པའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་རྣམས་ལ་བཙན་བོལ་བ ོད་མིའི ་མང་
གཙོའ་ིའསོ་བསྡ་ུདང་འབལེ་བའ་ིགནས་ཚུལ་
ང་ོསྤདོ་དང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་
གཙོ་ནི་བདོ་ཀི་འཐབ་རྩདོ་ལམ་ལྷངོས་ཡོང་
ཆེད་གལ་འགངས་ཆེ་ཚུལ་འགལེ་བརོད་
གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད་མང་གཙོའི ་ལམ་
ནས་བདམས་ཐནོ་བུང་བའི་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་ཟུར་པ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་ཉ་ེལམ་ཨ་རིའི་ཕ་ོབང་དཀར་པའོི་

ནང་ལོ་རུྒྱས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་འཚམས་
གཟགིས་གནང་བ་དསེ།	ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ལམ་
ལུགས་དང་།	 དའེ་ིཆབ་སདི་ཀ་ོའག་ོཁདི་
བཅས་ངསོ་འཛིན་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་
འགལེ་བརདོ་གནང་ཡོད།
ད་ེབཞིན་ཁངོ་གིས་ཨ་རིའི་གསོ་ཚོགས་གངོ་
འགོ་ནང་ཚད་མཐའོི་རྒྱབ་སྐརོ་ཐགོ་གཏན་
འབབེས་གནང་བའ་ིཕི་ལོ	 ༢༠༢༠	 ལོའ་ི

བདོ་དནོ་སིད་བུས་དང་རྒྱབ་སྐརོ་གི་ཁིམས་
འཆར་དང་།	 བདོ་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་
གི་གོ་སྐབས་འདྲ་མཉམ་གི་ཁིམས་འཆར་
ཐགོ་འགལེ་བརདོ་གནང་ས།ེ	 མ་འངོས་པར་
གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀིས་ད་ེལ་ྟབུའི་
ཁིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་ས་ེཁིམས་
འཆར་གཏན་འབབེས་ཡོང་བའ་ིརེ་སྐལུ་ཞུས་
ཡོད།
སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་ཀིས་རྒྱ་
བལ་འབུག་གསུམ་ཕུད་པའ་ིཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨོ་
སི་ཀྲ་ེལེ་ཡེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་གི་བདམས་ཐནོ་སིྤ་
འཐུས་དང་ཨོ་སི་ཌོ་ལི་ཡར་རནེ་གཞི་བས་
པའ་ིབདོ་དནོ་ལནྷ་ཚོགས་	 (Australia Ti-

bet Council) ཀི་རུྒྱན་ལས་རྡ་ོརིང་བསན་

འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་
རྣམས་ལ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད།	 སྐ་ུཚབ་དནོ་
གཅོད་ཀརྨ་སེང་ེལགས་དང་བདམས་ཐནོ་
སིྤ་འཐུས་རྡ་ོརིང་བསན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་
ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་ཐངེས་འདའི་ིཚོགས་
འདུ་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་དང།	 ད་ེརསེ་གསོ་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལམྕ་སྐ་ུ (Ms Zoe)	 མཆོག་གིས་

ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བླནོ་ཆེན་གཞནོ་པ་
ཟུར་པ་མཆོག་གིས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་ལ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་

གནང་བ།
༄༅།	 །ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བླནོ་
ཆེན་གཞོན་པ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་མར་ཊིན་
བྷུར་སི་	(Martin	Bursi)	མཆོག་གིས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལ་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲའིི་
གསུང་འཕནི་ཞིག་གནང་འདགུ
ད་ེཡང་སྐུ་ཞབས་མར་ཊིན་བྷུར་སི་མཆོག་
གིས་འཚམས་འདྲ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 སྐ་ུཉདི་
མཆོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐངོ་
ལ་བདམས་ཐནོ་བུང་བར།	 ངས་སྙངི་ཐག་
པ་ནས་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན་པས་སྐུ་ཉདི་
ནས་ཞལ་བཞསེ་གནང་རོགས།	 ཞསེ་དང་།	
ཅགེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མི་མང་གིས་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདམས་ཐནོ་སདི་སྐངོ་

གི་གལ་གནད་སྐརོ་རགོས་ཐུབ་ཀི་ཡོད།
ངས་སིད་སྐངོ་གསར་པ་མཆོག་དང་ཁངོ་གི་
འཛིན་སྐངོ་ལནྷ་ད་ུམང་གཙོ་དང་རང་དབང་
སདླ་ད་ུརྒྱབ་སྐརོ་གིས་མཉམ་ལས་བ་རུྒྱར་རེ་
ལྟསོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོས་དགའ་སྤའོ་ི
ངང་ནས་སིད་སྐངོ་མཆོག་ཅགེ་རྒྱལ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་ས་པ་ིརག་ལ་མགནོ་འབདོ་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་མགགོས་
མུར་པི་རག་གམ་བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་
མཇལ་འཕད་ཞུ་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།།	

ཨོ་སི་ཌ་ོལི་ཡར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིབདོ་དནོ་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཡོང་རུྒྱའི་ལས་འགུལ་ཁག་
ཅིག་སནྙ་གསང་ཞུས་ཡོད།
ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའ་ིབདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པའི་ཟུང་སྦལེ་ཚོགས་
གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཝ་རན་ཨིན་ཆི་མཆོག་གིས་
རང་ཉིད་ཀི་ངོ་དབེ་བརུྒྱད་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་བདམས་ཐནོ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞིག་གནང་
བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།	 རང་ཉདི་ཨོ་སི་ཊི་ལི་
ཡའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་
སྐོར་ཚོགས་པའི་ཟུང་སྦེལ་ཚོགས་གཙོས་
གོ་སྐབས་འདི་བཟུང་ནས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་བདམས་ཐནོ་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུ་རུྒྱ་དང་།	

བདོ་རྒྱ་གཉསི་ཀི་དཀའ་རྙགོ་ཞི་བདའེི་ངང་
ཐག་གཅོད་ཐུབ་པའི་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
ཞསེ་གསུངས།
ད་ེབཞིན་ཨི་སི་ཌ་ོལི་ཡའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་དང་ལྗང་ཁུ་ཚོགས་པའི་མགིན་ཚབ་པ་
ལམྕ་ཇན་ན་ིཊི་ར་ཡིས་ (Janet Rice) མཆོག་
གིས་ཊུཝི་ཊར་ (Twitter)	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་བདམས་ཐོན་སིད་སྐོང་
སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲ་ིཞུས་
ཡོད་པ་དང་།	 ཁངོ་གིས།	 སྐ་ུཉདི་སདི་སྐངོ་
ད་ུབདམས་ཐནོ་བུང་བ་དསེ་འཛམ་གླིང་ས་
ཕགོས་གང་སར་བཞུགས་པའ་ིབདོ་མི་རྣམས་
ཀིས་རང་དབང་དང་མང་གཙོ་ལ་ཆོད་
སེམས་བརན་པ་ོཡོད་པ་མཚོན་ཐུབ།	 ཅསེ་
གསུངས།།
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔནོ་འགགོ་དང་འབལེ་བའ་ིལས་དནོ་སྤལེ་
ཕགོས་དང་།	དགསོ་ངསེ་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་སོགས་ཀི་སྐརོ་ལམ་སནོ་གསལ་བསྒགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 	 ཚེས་	
༢༩	 རེས་གཟའ་སྤནེ་པ་ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆོག་གིས་སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབཀའ་
ཤག་གིས་རྒྱ་བལ་གཉསི་ཀི་བདོ་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ཏུ་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
སྔནོ་འགོག་དང་འབལེ་བའི་ལས་དནོ་སྤལེ་
ཕགོས་དང་།	 དགསོ་ངསེ་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་
སྤདོ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་དནོ།	 ད་ེརིང་
སབྐས་	 ༡༦	 པའ་ིབཀའ་ཤག་གིས་རྒྱ་གར་
དང་བལ་ཡུལ་ནང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་སྔནོ་འགགོ་དང་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་སྤདོ་
བདེ་རུྒྱའི་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསྒགས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།
ད་ཆ་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཀི་གནས་སངས་ཛ་དྲག་ཏུ་འགོ་
བཞིན་ཡོད་སབས།	 འཕདོ་བསནེ་དུྲང་ཆེ་
དཔལ་ལྡན་དནོ་གུབ་ལགས་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའི་དབུས་ཀི་ཛ་
དྲག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ཆགས་ཀི་
ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བཀའ་ཤག་སབྐས་	
༡༦	 པའ་ིསདི་སྐངོ་གི་དམ་འབུལ་ཞུས་པའ་ི
སྐབས་མཚམས་འདིར་རྒྱ་གར་དང་བལ་
ཡུལ་ནང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་འགསོ་
ཁབ་ཚབས་ཆེར་འཕེལ་བཞིན་པ་དང་།		
ལགྷ་པར་བདོ་མིའ་ིའདསུ་སྡདོ་ས་གནས་ཁག་
གི་ནང་གནས་སངས་ཇ་ེསྡགུ་ཏུ་འག་ོབཞིན་པ་
ཚང་མས་མཁནེ་གསལ་ལརྟ།	 དམ་འབུལ་
ཞུས་འཕལ་འཛིན་སྐངོ་གི་ལས་དནོ་དང་པ་ོ
ཉནི་དའེི་ཉནི་རྒྱབ་དབུས་ཀི་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
མི་ལནྷ་དང་།	 དབུས་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་
གི་འགན་འཛིན་དང་རྡ་ས་བད་ེལེགས་སྨན་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཅས་དང་ལྷན་ད་ུད་
བར་གི་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་ཐད་རུྒྱས་ལོན་
ཞུས་ཐགོ་ཁ་སང་ཕི་ཚེས་	 ༢༨	ཉནི་རྡ་སའ་ི
ཁུལ་ད་ུཏགོ་དབིབས་ཀིས་མནར་བཞིན་
པའི་ནད་པ་ཁག་དང་དའེི་ཐོག་ལས་དནོ་
བདེ་པ་ོརྣམས་དང་ཐུག་འཕད་ཀིས་དངསོ་
ཡོད་གནས་སངས་ཞིབ་མཇུག་ཞུས་འབས་
སུ་འཛིན་སྐངོ་གི་ངསོ་ནས་དབུས་སའི་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་
གི་སྒམོ་གཞིར་དགོས་ངསེ་འགུར་བཅསོ་ཇི་
མཆིས་དང་།	སདླ་ཕིན་ལས་དནོ་བདེ་ཕགོས་
དང་མཐུན་རྐེན་སྦོར་ཕོགས་ཀི་ལམ་སནོ་
གསར་པ་ཞིག་སྤལེ་རུྒྱའི་ཐག་གཅོད་བུང་
བ་ལྟར་དབུས་དང་ས་གནས་ཀི་ལས་བེད་
རྣམ་པ་དང་མང་ཚོགས་ཡོངས་ནས་གསལ་
བསྒགས་འད་ིདང་།	དབུས་ཀི་ནད་ཡམས་ཛ་
དྲག་ཚོགས་ཆུང་གི་ལམ་སནོ་གཞིར་བཟུང་
ལག་བསར་ངསེ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།
ཀ།	ད་ལའྟ་ིབར་གི་བུང་རིམ།
དང་པ།ོ	 	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	

༣༡	 ཉནི་ཚོགས་མི་ཉ་ིཤུ་ལས་གུབ་པའ་ིལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པའི་ནང་འཕདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་།	 སྐའུ་ིབ་ླསནྨ་
པ་ས་འད་ུཚང་ཚེ་བརན་རྡ་ོར་ེལགས།	 སྐའུ་ི
བ་ླསནྨ་པ་ཚེ་དབང་ར་མགནི་ལགས།	 འཕདོ་
བསནེ་དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་གུབ་ལགས།	
དུྲང་འཕར།	 ཟུང་དུྲང་།	 དུྲང་གཞནོ་བཞི།	
དུྲང་ལས་གསུམ།	 དའེ་ིསངེ་དབུས་བདོ་ཀི་
སནྨ་རིྩས་ཁང་དང་རྡ་ས་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་
ནས་སྨན་པ་གསུམ་རེ་བཅས་ཚོགས་མི་ཉི་

ཤུ་ལས་གུབ་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་
གནང་འདགུ
གཉསི་པ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༣༡	 ཉནི་དཔལ་ལནྡ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་
ཕབེས་པ་གཞིར་བཟུང་ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུྲང་
ཆེ་ལས་གུབ་པའ་ིཝུ་ཧན་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་ཛ་དྲག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་
བཙུགས་གནང་འདགུ
གསུམ་པ།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༣	ཚེས་	༣༡	
ཉནི་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འད་ུདང་
པ་ོཚོགས་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༥	བར་ཚོགས་འད་ུཐངེས་	༧	ཚོགས་གནང་
ཡོད་འདགུ
བཞི་པ།	 ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༡༢	 ཉནི་ནས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་འད་ུཚོགས་པ་ལས་བསྐར་ད་ུའཕདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་
འཛོམས་མི་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་
འདགུ
ལ་ྔཔ།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༥	ནས་		༩	བར་
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའི་
སྔནོ་འགོག་ལམ་སནོ་ཇི་ཡོད་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནང་འདགུ
དུྲག་པ།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡	ཚེས་	༢༥	
ནས་སིད་སྐངོ་གསར་པ་དམ་འབུལ་མ་ཞུས་
བར་ད་ུབཀའ་ཤག་རང་ནས་ཐུགས་འགན་
བཞསེ་པའི་ཐགོ་ནས་ལམ་སནོ་གནང་འདགུ་
པ་ད་ེདག་ད་བར་གི་བུང་རིམ་རེད།
ཁ།	 ད་ལའྟ་ིགནས་སབྐས་སུ་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཀི་ནད་གཞི་ཕགོ་པ་རྣམས་
ཀི་གནས་སངས་གང་ཆགས་ཡོད་པ་ཁོན་

ཡོངས་ནས་ཞུ་པ་ཡིན་ན།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	
༥	 ཚེས་	 ༢༩	 ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་ཚུལ་
བཏང་གནང་བར་གཞིག་ན།	 རྒྱ་གར་དང་
བལ་ཡུལ་ནང་ད་བར་ཏགོ་དབིབས་གཉན་
རིམས་འགསོ་ཁབ་བུང་བ་མི་གངས་	༤༤༤༥	
བུང་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་དྲག་སྐེད་བུང་
བ་མི་གངས་	 ༢༩༨༣	 དང་འདས་གངོས་
སུ་གུར་བ་མི་གངས་	 ༡༡༤	 བུང་བ་ཕུད་ད་
ལ་ྟནད་མནར་བཞིན་པ་མི་གངས་	 ༡༣༤༨	

ཆགས་འདགུ	འད་ིདག་གཞུང་འབལེ་གངས་
ཐ་ོཡོད་པ་ཁག་རེད།
གངས་ཐ་ོནང་མེད་པ་དང་མ་ཚུད་པ་ད་ེའདྲ་
ཏན་ཏན་ཡོད་སདི་པ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ཞརོ་
ད་ུའབདོ་སྐུལ་ཞུ་རུྒྱར་གལ་ཏ་ེབདོ་མི་ནང་
ཁུལ་ལ་ནད་རགས་རིགས་ཡོད་ན་ངསེ་པར་
ད་ུབརག་དཔྱད་གནང་ས་ེཁུངས་སོ་སོར་སནྨ་
བཅསོ་སདླ་ཕབེས་དགསོ་ཀི་འདགུ
ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའི་
ཐོག་ནས་རོགས་དངུལ་དང་འག་ོགནོ་ཇི་
ཙམ་བཏང་ཡོད་མེད་ཐད།	 ས་ྔལོར་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཐགོ་མར་བུང་བ་ནས་
བཟུང་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༡	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༢༧	
བར་བལ་ཡུལ་ནང་རོགས་དངུལ་བུང་བ་
སྒརོ་འབུམ་ཉསི་བརྒྱ་ཉ་ིཤུ་རྩ་ལྔ་དང་ལྔ་ཁི་
ཉསི་སངོ་བརྒྱ་མེད་བདནུ་ཅུ་དནོ་བཞི་བུང་
ཡོད་པའ་ིཁངོས་ནས་འག་ོགནོ་བཏང་བ་སྒརོ་
འབུམ་བརྒྱ་དང་བདནུ་ཅུ་དནོ་གཉིས་དང་
བདནུ་ཁ་ིབཞི་སངོ་བརྒྱ་མེད་བཞི་བཅུ་ཞ་ེབཞི་
ཐམ་པ་ཕིན་ཡོད།	 ལགྷ་འཕ་ོའབུམ་ལ་ྔབཅུ་
ང་གཉསི་དང་བདནུ་ཁ་ིབརྒྱད་སངོ་བརྒྱ་མེད་
སུམ་ཅུ་ཐམ་པ་འདགུ་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
རྒྱ་གར་ནང་རོགས་དངུལ་བུང་བ་སྒརོ ་
འབུམ་དགུ་བརྒྱ་བཅོ་ལྔ་དང་བདནུ་ཁི་དགུ་
སངོ་དུྲག་བརྒྱ་བཅུ་བདནུ་ཐམ་པ་བུང་ཡོད་
པ་ནས་འག་ོགནོ་བཏང་ཟིན་པ་སྒརོ་འབུམ་
དུྲག་བརྒྱ་ལ་ྔབཅུ་ང་དུྲག་དང་ཆིག་ཁི་ལ་ྔསངོ་
བཞི་བརྒྱ་དུྲག་ཅུ་རེ་གཅིག་ཕིན་འདགུ	 ལགྷ་
བསྡད་འབུམ་ཉསི་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང་
དུྲག་ཁི་བཞི་སངོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ལྔ་དུྲག་
འདགུ	 རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ལ་ཞལ་འདབེས་བུང་

བ་ཁནོ་བསྡམོས་སྒརོ་འབུམ་ཆིག་སངོ་བརྒྱ་
དང་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཅིག་དང་གསུམ་ཁི་ཆིག་
སངོ་དུྲག་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གོ་གཅིག་བུང་ཡོད་
པ་ནས་འག་ོགནོ་སོང་བ་སྒརོ་འབུམ་བརྒྱད་
བརྒྱ་ཉ་ིཤུ་རྩ་བརྒྱད་དང་བརྒྱད་ཁི་དགུ་སངོ་
ལ་ྔབརྒྱ་ལ་ྔཡིན།	 ལགྷ་བསདྡ་སྒརོ་འབུམ་སུམ་
བརྒྱ་བཅུ་གཉསི་དང་བཞི་ཁི་ཉསི་སངོ་བརྒྱ་
དང་བརྒྱད་ཅུ་ག་དུྲག་ཆགས་ཀི་འདགུ
ད་ེདག་གི་ནང་ནས་ཨ་རིའ་ིགཞུང་གི་རོགས་
དངུལ་	(	USAID)	དང་	(PRM)	གཉསི་
ནི་རོགས་དངུལ་ཕ ོན་ཆེ་ཤོས་ཆགས་ཀི་
ཡོད།	 ད་ལ་ྟཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་
གནས་སངས་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོད་སབས།	
བདོ་ཀི་ཐབེས་རྩ་བརུྒྱད་ལྷན་ཁང་གཞན་གི་
ནང་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་སབྐས་ལག་
བསར་མ་ཐུབ་པའི་ལས་གཞི་ཁག་གི་དངུལ་
ལགྷ་རྣམས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་
འབལེ་བའི་ལས་དནོ་ཐོག་ག་བསུྒར་བེད་
རུྒྱའི་གནས་སངས་ཡོད་མེད་སོགས་ཀི་ཐད་
བདོ་ཀི་ཐེབས་རྩའི་འབལེ་ཡོད་ལས་བེད་
དང་གསོ་བསྡུར་གནང་དང་གནང་བཞིན་
ཡོད།	 འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་འབུང་
འགུར་ཟླ་བ་བཅུ་གཉསི་ནང་འག་ོགནོ་ཧིན་
སྒརོ་	 ༡༠༥,༩༣༡,༧༩༥	 ཆོད་དཔག་གནང་
བཞིན་འདགུ	ཅསེ་སོགས་དང་།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་
གིས།	 ད་ལའྟ་ིདསུ་སུ་དབུས་ཏགོ་དབིབས་
ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་བསྐར་སིྒག་གིས་ཚོགས་
ཆུང་གི་སླབོ་སནོ་པ་གཉིས་དང་ཚོགས་མི་
བདནུ་ཡོད་པ་ད་ེདག་ན།ི	 	 སྐའུ་ིབ་ླསནྨ་པ་
ས་འད་ུཚང་ཚེ་བརན་རྡ་ོརེ་ལགས་དང་།	
དབུས་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་སྐ་ུབཅར་སནྨ་
པ་ཚེ་དབང་ར་མགིན་ལགས་རྣམ་གཉིས་
སྔར་ལྟར་སླབོ་སནོ་གནང་མུས་ཐགོ་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བདནུ་ན་ིའཕདོ་བསནེ་དུྲང་
ཆེ་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུབ་ལགས་དང་།	 ཤེས་
རིག་དུྲང་ཆེ་འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།		
སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་
རིང་ལགས།	 བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་སིྤ ་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིྐད་ལགས།	
འཕདོ་བསནེ་དུྲང་གཞོན་བསན་འཛིན་ཀུན་
བཟང་ལགས།	སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་སནྨ་པ་རིག་
འཛིན་བཟང་མོ་ལགས།	 བད་ེལེགས་སནྨ་
ཁང་གི་སྨན་པ་བསན་འཛིན་བརྩོན་འགུས་
ལགས་བཅས་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པས་ད་ེ
རིང་ནས་བཟུང་ཁངོ་རྣམ་པས་འགན་བཞསེ་
གནང་གི་རེད།
བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བསྒགས་འད་ིཞུས་པ་
ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའི་ལས་
དནོ་བདེ་སྒ་ོགང་ཡོད་ནའང་ལམ་སནོ་དང་
བཀོད་ཁབ་སོགས་ཀི་འགན་དབང་ཡོངས་
རགོས་དཔལ་ལནྡ་དནོ་གུབ་ལགས་ཀི་སྣ་ེཁདི་

པའི་ཚོགས་ཆུང་ལ་བསྐུར་བ་ནང་ལརྟ་ཚང་
མས་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་དགསོ་ཀི་རེད།
བར་སྐབས་ནས་ས་གནས་ཏགོ་དབིབས་ཛ་
དྲག་ཚོགས་ཆུང་མེད་པར་ཆགས་པ་དང་།	
ནསུ་པ་ད་ེཙམ་མེད་པ།	 འགའ་ཤས་ཕག་
ལས་ཡག་ཐག་གཅདོ་གནང་བཞིན་པ་ད་ེའདྲ་
ཡོང་བཞིན་ཡོད་འདགུ	 དརེ་བརནེ་ཛ་དྲག་
ཚོགས་ཆུང་མེད་སར་བསྐར་གསོ་གནང་
དགསོ་པ་དང་།	 ཡོད་བཞིན་པ་ད་ེདག་གི་
ནང་བསྐར་སིྒག་གནང་རུྒྱ་དང་།	 བསྐར་
སིྒག་གནང་བའི་ནང་ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་
སནྨ་ཁང་གི་སྐ་ུཚབ་གཅིག་དང་།	 ཡན་ལག་
སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་ངསེ་པར་ད་ུ
དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ
གཞན་ཡང་ས་གནས་ཀི་གནས་སངས་དང་
དགསོ་མཁ་ོདང་འཚམས་མ་འཚམས་དབུས་
ཀི་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ལམ་སནོ་ཕབེས་
པ་ལརྟ་གནང་དགསོ་ཀི་རེད།	 ས་གནས་ཀི་
ཏགོ་དབིབས་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་ལ་བསྐར་
གསོ་དང་བསྐར་སིྒག་གང་དགོས་དབུས་
ཏགོ་དབིབས་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་གི་བཀོད་
ཁབ་དགོངས་དནོ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	 རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་
སྡ་ེགཞུང་།	 རངོ་བཅས་ནས་བཀདོ་ཁབ་
གང་ཕབེས་པ་ཡིན་ནའང་ད་ེདག་ལག་བསར་
འཚེམས་ལུས་མེད་པ་གནང་དགསོ་ཀི་རེད།
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་སོ་སོའི ་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཏ ོག་
དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའི་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་
ནས་ཐད་ཀར་ལམ་སནོ་གང་ཕབེས་པ་ཁག་
ལ་བརིྩ་སུང་བདེ་དགསོ།	 	 བཀའ་ཤག་
སབྐས་	༡༦	པས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་
དང་འབལེ་བའི་དང་པ་ོབདེ་དགོས་པ་ཞིག་
ན།ི	 འཛིན་སྐངོ་གི་ངསོ་ནས་ཏགོ་དབིབས་
སྔནོ་འགོག་སླད་བདོ་མི་གང་མང་མང་ལ་
སྔནོ་འགགོ་ཁབ་རྒྱག་རུྒྱའ་ིའབད་བརྩནོ་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ད་ལའྟ་ིདསུ་སུ་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་
རགས་རུྒྱར་རང་བཞིན་གིས་དཀའ་ངལ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 དངུལ་ཡོད་ཀང་ཁབ་ཉ་ོ
རུྒྱ་མེད་པའ་ིགནས་སངས་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེ
དག་གི་ཐགོ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་འབལེ་
བ་དང་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགསོ་རུྒྱ།	 སནྨ་བཟ་ོ
ས་ནས་སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་ཐད་ཀར་ཉ་ོ
ཐུབ་མིན་སོགས་ཀི་གནས་སངས་ལ་ཛ་དྲག་
ཚོགས་ཆུང་ནས་གཟིགས་ཞིབ་གནང་གི་
རེད།
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་སོ་སོ་
དང་ས་གནས་འཕདོ་བསནེ་སནྨ་ཁང་གི་འག་ོ
ལས་སོ་སོའི་འབལེ་བའི་ཐགོ་ནས་གོ་སབྐས་
གང་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་དཔལ་འབོར་ལ་
འཛེམས་མི་དགོས་པའི་ཐགོ་ནས་ཁབ་རྒྱག་
རུྒྱའི་མཐུན་རྐནེ་སྦརོ་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོ
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ཡིན་པ་མ་ཟད།	 དབུས་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་
ནས་ཁབ་ཉ་ོརུྒྱའི་མཐུན་རྐནེ་མ་བུང་བར་ད་ུ
སྔནོ་འགོག་སྨན་ཁབ་སླད་ཐ་ོའགོད་བདེ་མི་
ཤེས་མཁན་སོགས་ལ་དམིགས་ཏ་ེངསེ་པར་
ད་ུཐ་ོའགདོ་བདེ་མི་བསྐ་ོབཞག་གནང་དགསོ་
པ་དང་།	གཞིས་ཁངོས་སུ་འགགོ་ཁབ་བརྒྱབ་
མི་ཐུབ་ཚེ་ས་གནས་གཞན་ད་ུམཐུན་རྐེན་
ཡོད་ན་ངསེ་པར་ད་ུབརྒྱབ་དགསོ།	ཞིབ་ཕའ་ི
བཀོད་ཁབ་དབུས་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་ནས་
ཕབེས་ཀི་རེད།
ནད་པ་རྣམས་ལ་སནྨ་བཅོས་དང་ལ་ྟསྐངོ་གི་
མཐུན་རྐནེ་གང་ཐུབ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ཆ་ནད་
པ་མང་ཤོས་རྡ་ས་ཆགས་ཀི་འདགུ	ད་ེབཞིན་
བད་ེསིྐད་གླིང་དང་བཙན་བོལ་བདོ་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཁག་གཅིག་གི་ནང་སླབེ་ཀི་
ཡོད།	 འནོ་ཀང་ད་ལའྟ་ིཆར་ནད་པ་ཕན་བུ་
ཆེ་ཉུང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་འདགུ་ནའང་ནད་
རླབས་གསུམ་པ་ཞིག་ཡོང་རུྒྱ་ཡིན་པའི་སདྐ་
ཆ་ཡང་ཡོང་བཞིན་ཡོད་སབས།	 དའེ་ིཐད་

སྔནོ་ཚུད་ནས་ག་སིྒག་བདེ་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	 སབྐས་ད་ེདསུ་ལོ་ཆུང་བ་
མང་པ་ོཞིག་ལ་འགསོ་ཁབ་ཡོང་སདི་པ་རེད་
ཅསེ་ཆོད་དཔག་གནང་བཞིན་ཡོད།
ད་བར་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་ཁབ་བརྒྱབ་ཟིན་པའི་
གངས་ཐ་ོཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཕལ་ཆེར་
འདགུ	 འནོ་ཀང་རང་ཉདི་ཀིས་དབེ་སྐལེ་
བས་ནས་ཁབ་བརྒྱབ་ས་ེས་གནས་འག་ོའཛིན་
ལ་གངས་ཐོ་མེད་པའང་ཡོད་འདགུ་པས་
མི་མང་ནས་འགན་བཞེས་ཏ་ེས་གནས་འགོ་
འཛིན་ལ་སྔནོ་འགགོ་ཁབ་བརྒྱབ་ཟནི་པ་ཡིན་
ཞསེ་ལན་འབུལ་བ་ཡིན་ན།	 གངས་ཐ་ོབསྡ་ུ
རབུ་སདླ་ཕན་ཐགོས་ཀི་ཡོད།	 ད་བར་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་སྔནོ་འགགོ་སནྨ་
ཁབ་བརྒྱབ་ཟིན་པ་སངོ་ཕག་བཅུ་བདནུ་ལགྷ་
ཙམ་འདགུ
འཛིན་སྐངོ་གི་ངསོ་ནས་ནད་པར་སནྨ་བཅསོ་
སདླ་དབུགས་གསབ་ཡོ་ཆས་དང་།	 སགོ་
འཛིན་རུླང་།	 	 ཚ་ཚད་འཇལ་ཆས་སོགས་

སྨན་བཅོས་ཀི་མཁོ་ཆས་རིགས་མ་འདང་
བའི་རྐནེ་གིས་མི་ཞིག་འདས་གངོས་སུ་ཕིན་
པའི་གནས་སངས་ཤིག་མི་འབུང་བའི་འབད་
བརྩནོ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ནད་པ་མང་སར་མཐུན་
རྐེན་གང་སྦོར་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་གང་
ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀིས་འབད་བརྩནོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	ད་ེ
བཞིན་རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ཏགོ་དབིབས་
གཉན་རིམས་ཀིས་རྐེན་བས་ཏ་ེཉིན་རེའི་
འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པ་དག་ལ་
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ལྟ་རགོས་གནང་
དགསོ།	 དབུས་ཛ་དྲག་ཏགོ་དབིབས་ཚོགས་
ཆུང་ནས་ད་བར་སྔནོ་འགགོ་ཁབ་བརྒྱབ་ཟནི་
པའི་གངས་ཐ་ོཚད་ལནྡ་བདག་ཉར་ཐགོ་བདོ་
མི་འདསུ་སྡདོ་ས་གནས་ཁག་སོ་སོར་སྨན་
ཁབ་རྒྱག་བསྡད་ཀི་གངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་སླད་
བཀདོ་ཁབ་གནང་དགསོ།
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོའི་
ནང་ལས་བེད་གཅིག་ཆེད་དམིགས་བསྐ་ོ
གཞག་གནང་ས་ེས་གནས་ཀི་ཉནི་རེའ་ིགནས་

སངས་ཇི་ཆགས་དབུས་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་
ལ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཐོ་འབུལ་རུྒྱ་སོགས་ཀི་
འབལེ་བ་ཞུ་དགསོ།	ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ལོ་འག་ོ
ནས་ད་བར་ཚོགས་པ་དང་སིྒག་འཛུགས།	
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མ་དངུལ་བཅས་
ནས་དཔལ་འབརོ་འད་ུའགོད་གནང་འདགུ་
ཅིང་།	 དའེ་ིཐགོ་ཚོགས་སྒརེ་སོ་སོས་བདོ་
མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ནས་ཞལ་འདབེས་བསྡུ་
རུབ་དང་བགོ་འགམེས་གནང་བ་བུང་ཡོད་
འདགུ	 	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་སྣ་ེ
ཁིད་ད་ེམུ་མཐུད་གཞུང་དང་ཚོགས་པ་ཁག་
ནས་ཏགོ་དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་
བའི་དཔལ་འབོར་བསྡུ་རུབ་ཀི་ལས་གཞི་
མཇུག་སྐངོ་དང་།	 མང་ཚོགས་ནས་ཞལ་
འདབེས་འབུལ་འདདོ་ཡོད་ཚེ་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་སོ་
སོའི་ཁབ་ཁོངས་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའམ་
བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ།	 བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་སོགས་ལ་ནང་སདི་ལས་

ཁུངས་དང་ཕི་དྲལི་ལས་ཁུངས་ནས་བཀོད་
ཁབ་གཏངོ་གནང་གི་རེད།	 བཀདོ་ཁབ་
གཞིར་བཟུང་བསྡ་ུརབུ་བདེ་དགསོ་ཀི་རེད།
གལ་ཏ་ེརོགས་དངུལ་འདང་ངེས་མ་བུང་
ན།	 ད་ལའྟ་ིནད་ཡམས་འད་ིཧ་ཅང་ཛ་དྲག་
ཆེན་པ་ོདང་།	 མིའ་ིའཕདོ་བསནེ་དང་སགོ་
ལ་ཉནེ་ཁ་ཆགས་ཀི་ཡོད་སབས།	 བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངསོ་ནས་མ་དངུལ་གང་གི་
ཐགོ་ནས་གཏངོ་དགསོ་བུང་ནའང་།	 འག་ོ
སོང་གཏངོ་བར་ཐེ་ཚོམས་རྩ་བ་ཉིད་ནས་
མེད་ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ནས་བཟུང་ཏགོ་
དབིབས་གཉན་རིམས་དང་འབལེ་བའི ་
གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་པ་ོརིགས་བུང་
བ་ཡིན་ན།	 སདི་སྐངོ་གིས་ཐད་ཀར་མང་
ཚོགས་ལ་གནས་ཚུལ་མཁ་ོསྤདོ་དང་གསལ་
པ་ོབཟ་ོརུྒྱ་སོགས་ཀི་སདླ་བཅར་གི་ཡིན།	 ད་ེ
མིན་འཕདོ་བསནེ་དུྲང་ཆེ་དཔལ་ལྡན་དནོ་
གུབ་ལགས་ཀིས་འགན་བཞསེ་ཀི་རེད།	ཅསེ་
སོགས་གསུངས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདམས་ཐནོ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གི་དམ་འབུལ་མཛད་སྒརོ་
བརྙན་འཕནི་བརུྒྱད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༡	ཟླ་	༥	ཚེས་	༢༧	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བདོ་
མི་མང་ཚོགས་ཀིས་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་
འསོ་འདམེས་བས་པའི་སིད་སྐངོ་སྤནེ་པ་ཆེ་
རིང་མཆོག་གི་དམ་འབུལ་མཛད་སྒརོ་བརྙན་
འཕནི་བརུྒྱད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ེརིང་
འདརི་གཙོ་ཆེ་ཤོས་མི་མང་གི་འསོ་འདམེས་
བས་ནས་ཐནོ་པའི་སིད་སྐངོ་གསར་པ་དང་།	
འདས་པའི་ལོ་ཤས་རིང་སིད་སྐངོ་གི་ལས་
འགན་འཁརེ་མཁན་སདི་སྐརོ་ཟུར་པ་བཅས་
ཁདེ་གཉསི་གཙོ་བ་ོགུར་པའི་གགོས་པ་ོཚང་
མར་ཞུ་རུྒྱར།	ང་ཚོ་བདོ་ན་ིལོ་རུྒྱས་ལནྡ་པའ་ི
མི་རིགས་གཅིག་ཆགས་ཡོད་པས་ད་ེབསུབ་
རུྒྱ་མེད་པ་ཞིག་རེད།	 ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་
སམྒ་པའོ་ིསབྐས་དང་།	 ལགྷ་པར་མངའ་
བདག་ཁི་རལ་ནས་བཟུང་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་
ཕངེ་རིམ་བནོ་རིང་བདོ་པའི་སིྒག་འཛུགས་
ཤིག་ཡོད།
ལོ་རུྒྱས་ཡུན་རིང་པ་ོཕིན་པའི་སིྒག་འཛུགས་
ཤིག་ཆགས་སབས་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་དུ་
འབོར་ནས་ལོ་དང་པ ོའམ་ཕལ་ཆེར་ལོ་
གཉིས་པའི་ནང་སིྤ་འཐུས་འཛུགས་རུྒྱའི་
ཐོག་རྡ་ོརེ་གདན་དུ་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པ ོ་
ཞིག་ཚོགས་པ་རེད།	 སབྐས་དརེ་སིྤ་འཐུས་
བཙུགས་དགོས་ཀི་འདགུ་ཅེས་འབདོ་སྐུལ་
དང་སྦགས་བཙུགས་པ་རེད།	གང་ལརྟ་རིམ་
པས་སིྒག་འཛུགས་ཡོད་པ་ད་ེཉདི་མང་གཙོའ་ི
ལམ་ད་ུའག་ོབ་ད་ེའཁབ་བཞག་པ་གང་ཡང་
མིན་པར་ཁ་ཞ་ེགཉསི་མེད་ཀི་ཐགོ་ནས་མང་
གཙོ་ཡང་དག་པར་ཕིན་པ་རེད།
རྒྱ་མི་གུང་ཁན་གུ་དགོ་པ་ོཚོའི་གས་ཀིས་
ཞིང་བན་ལམ་ལུགས་དང་ལུགས་སལོ་རྙིང་

པའི་ཐགོ་ནས་སྐནོ་བརདོ་བདེ་ཀི་ཡོད་ཀང་།	
དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་བདོ་ནང་ད་ུརང་
དབང་མེད།	 བཙན་བལོ་ད་ུབདོ་མི་འབུམ་
ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་ད ེ་དག་ལ་རང་དབང་
གང་འཚམ་ཡོད་སབས།	 དའེ་ིཐགོ་ནས་
བཙན་བལོ་སིྒག་འཛུགས་ཤིག་ཡོད་པ་དང་།	
སིྒག་འཛུགས་ད་ེཡང་མང་གཙོའི་ལམ་ད་ུ

མཐར་ཕིན་པ་ཞིག་ཕིན་ཡོད་པ་འདི་ལྟར་
རེད།	 ད་ེརིང་འདརི་སདི་སྐངོ་གསར་པ་
དང་སིད་སྐངོ་རྙིང་པ་བཅས་ཁདེ་གཉསི་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་དང་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཟརེ་
གི་ཡིན།	ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་པ་རེད།
འབུང་འགུར་མུ་མཐུད་ནས་སིྒག་འཛུགས་
འདིའི་ཐོག་ནས་མང་གཙོའི་ལམ་ད་ེཡང་
སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀི་ལ་ྟགུབ་དང་འབལེ་བའི་
དམིགས་བསལ་ཆགས་ཀི་ཡོད།	 བཅམོ་
ལྡན་འདས་ཀི་འདལུ་བའི་ཁིམས་ཀི་འག་ོ
སངས་ཤིག་ཡོད།	 གང་ལརྟ་མཁན་པསོ་
ཐག་གཅདོ་རུྒྱ་མེད།	 གསོལ་བཞིའ་ིལས་
ཞེས་གསོལ་བ་སྔནོ་ད་ུབཏང་ནས་བརདོ་པ་
དང་པ་ོདང་།	བརདོ་པ་གཉསི་པ།	བརདོ་པ་
གསུམ་པ་བཅས་མང་མོས་རང་གི་ཐགོ་ནས་
ཐག་གཅདོ་རུྒྱ་འདལུ་བའ་ིའག་ོསངས་ད་ེལརྟ་
བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་ལམ་སནོ་གནང་ཡོད།	

ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་འག་ོསངས་ཀང་ད་ེསའྔི་
གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད།	 ངསོ་ལ་ཆ་
བཞག་ན་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགན་བཞག་པ་
རེད།	 ང་ཚོའ་ིཆབ་སདི་ཀི་འགན་འད་ིམང་
གཙོའ་ིའསོ་བསྡའུ་ིཐགོ་ནས་ཡོང་རུྒྱ་བཟསོ་ཏ་ེ
ད་བར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡིན།	 ཚང་མས་ཧུར་
ཐག་གནང་བ་རེད།	 སདི་སྐངོ་གསར་རྙངི་

གཉསི་ད་ེརིང་འདརི་འཛོམས་པར་བཀྲ་ཤིས་
བད་ེལེགས་དང་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
འབུང་འགུར་མུ་མཐུད་ནས་འདི་ལྟར་འག་ོ
བའི་སྐབས་དསུ་ཀི་འགུར་བ་ཆེན་པ་ོའག་ོ
བཞིན་འདགུ	 རྒྱ་ནག་རང་ལ་ཆ་བཞག་ན་
འགུར་བ་ཧ་ཅང་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 ཆེ་ས་
ནས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་འདི་དབུ་མའི་ལམ་
གི་ཐགོ་ནས་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་རེད།	 དརེ་
བརནེ་རྒྱ་མིའི་ངསོ་ནས་བསམ་བླ་ོཏགོ་ཙམ་
གུ་ཡངས་པ་ོབཏང་ན་ང་ཚོས་འདརི་གཉསི་
ཕན་གི་འགོ་སངས་ལམ་སནོ་བས་ཡོད།	
བཙན་བལོ་ད་ུཡོད་པའི་སིྒག་འཛུགས་འདི་
དངསོ་འབལེ་འཛམ་གླིང་སུས་བལྟས་ཀང་
མང་གཙོ་ཡང་དག་པའི་སངྒ་ལ་འག་ོབཞིན་
ཡོད་པ་དང་།	 དའེ་ིཐགོ་ལ་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་
བ་ཉུང་ཤས་ཤིག་ལས་མེད་ནའང་འད་ིནས་
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སོགས་བདག་

པ་ོབརྒྱབ་ནས་གནས་ཡོད།	 བདོ་ནང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒགས་བདེ་ཀི་ཡོད།	
ས་ཆ་ཁུག་ཀགོ་ད་ེའདྲར་དགོན་པ་ཁ་ཤས་
ཀིས་གང་ཡོང་ཅི་ཡོང་གིས་བདག་པ་ོབརྒྱག་
པ་དང་སླབོ་གཉརེ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་ལས་
སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཐགོ་ནས་བདོ་ནང་ཧ་ཅང་དམ་
བསྒགས་ཆེན་པ་ོརེད།
བཙན་བོལ་ད་ུཡོད་པ་རྣམས་ཀིས་དངོས་
གནས་དྲང་གནས་སོ ་སོའི ་གཅེས་ན ོར།	
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སངས་
རྒྱས་པའ་ིཆོས་རིགས་པ་དང་ལནྡ་པ།	 ཚན་
རིག་དང་མཐུན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་
འད་ིང་ཚོས་བདག་པ་ོབརྒྱག་གི་ཡོད།	གདན་
ས་ཚོའི་ད་བར་སླབོ་གཉརེ་ཧུར་ཐག་གནང་
བ་རེད།	 གང་ལརྟ་འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་ད་ེ
ས་ྔནབུ་ཕགོས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ནང་ཆོས་ལ་
དམིགས་བསལ་ད་ོསྣང་བདེ་མཁན་མེད་པ་
མ་ཟད་འབལེ་བ་གང་ཡང་མེད།	 བདོ་པའ་ི
སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ལ་བ་ླམའ་ིཆོས་	 (La-

maism) 	 ཞསེ་མིང་བཏགས་ཏ་ེའད་ིའདྲའ་ི
སངེ་འག་ོབཞིན་པ་རེད།	 འནོ་ཀང་ང་ཚོ་
བཙན་བལོ་ད་ུསླབེས་ནས་རིམ་བཞིན་བདནེ་
པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོང་དསུ་
བདོ་ཀི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འད་ིདཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་དྲ་ིམ་མེད་པ་རིགས་པ་
དང་ལནྡ་པ་རེད་འདགུ	 རྨངོས་དད་ཀི་སདྐ་
ཆ་ཁནོ་ནས་མ་རེད་ཅསེ་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་
པསོ་བཤད་ཀི་འདགུ	
དའེི་དཔང་པ་ོནི་བར་སྐབས་འདས་པའི་ལོ་
བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་ནས་ང་ཚོས་ཚན་རིག་དང་
ལྷན་གོ་བསྡུར་དང་བག་ོགླངེ་བེད་ཀི་ཡོད་
པ་རེད།	 གདན་སའ་ིསླབོ་ཚན་ནང་ཚན་
རིག་སླབོ་སྦངོ་བདེ་རུྒྱར་བཙུགས་ཏ་ེང་ཚོར་

སྤབོས་པ་ཡོད།	 ང་ཚོ་རིགས་པའ་ིཐགོ་ནས་
འག་ོབ་མ་གཏགོས་རྒྱ་མིས་བཤད་པ་ལྟར་
རྨངོས་དད་བས་ནས་འག་ོགི་མེད།	 དརེ་
བརནེ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་བ་ཉུང་ཤས་ལས་
མེད་ཀང་གཙོ་བརོ་རྒྱ་གར་རང་དབང་ལུང་
པ་རེད།	 བདོ་དང་ཐུན་མིན་གི་འབལེ་བ་
ཡོད།	 ལགྷ་པར་ནཧེ་ར་ུབཞུགས་པའ་ིསབྐས་
ནས་དམིགས་བསལ་གིས་བདོ་མིར་ཐུགས་
སྣང་གནང་ས་ེཧ་ཅང་བཀའ་དྲནི་ཆེན་པ་ོཡིན།
བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའ་ི
ཆོས་བརུྒྱད་དྲི་མ་མེད་པ་ཚན་རིག་དང་
མཐུན་པ་འད་ིབདོ་མིས་ད་བར་རྒྱ་གར་ནང་
གཙོ་བརོ་གདན་ས་ཚོས་བདག་པ་ོབརྒྱབ་
ཡོད།	མཛོད་ལས།	སནོ་པའ་ིདམ་ཆོས་རྣམ་
གཉསི་ཏ།ེ	 །ལུང་དང་རགོས་པའ་ིབདག་ཉདི་
ད།ོ	 །ད་ེའཛིན་བདེ་པ་སྨྲ་བདེ་དང་།	 །སུྒབ་
པར་བདེ་པ་ཁ་ོན་ཡིན།	 ཞསེ་གསུངས་པ་
ལྟར་སླབོ་གཉརེ་བས་པ་རྣམས་ལག་ལེན་
ད་ུབསྐལ་ནས་འག་ོརུྒྱ་མ་གཏགོས་གཞན་
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་འཛིན་སྐོང་སྤལེ་
གསུམ་བདེ་སངས་མེད།	 ཅསེ་གསུངས་པ་
འད་ིརེད།	 དརེ་བརནེ་ང་ཚོས་ད་བར་ཧུར་
ཐག་གནང་བ་རེད།	 འབལེ་ཡོད་ཆང་མར་
ད་ེརིང་གོ་སབྐས་འདི་བརུྒྱད་ནས་སརླ་ཡང་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 སདི་སྐངོ་གསར་
པར་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་དང་སིད་
སྐངོ་རྙིང་པས་ད་བར་ཧུར་ཐག་གནང་བར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 བཀྲ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས།	།


