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ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་འགོ་གཉསི་ཀི་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག་གིས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
ཁམིས་འཆར་གསར་པ་བཏནོ་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༤	
ཉནི་ཨ་རིའི་མང་གཙོ་དང་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པ་བཅས་ཆབ་སདི་ཚོགས་པ་གཉསི་ལས་གུབ་
པའ་ིགསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་།	 	 གསོ་
ཚོགས་གོང་མའི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་འགན་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་ Jim McGovern	 མཆོག་
བཅས་ཟུང་འབལེ་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་མར་

ཁ་ོར་ུབྷའི་ོ	 Marco Rubio	 མཆོག་གིས་
བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོར་འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་དང་།	 ཆོས་དད་རང་དབང་།	 ཁརོ་
ཡུག་བཅས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པར་

གདངོ་ལེན་གི་ཆེད་ད་ུབདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་གི་
སདི་བུས་	 ༢༠༡༩ H.R.4331 / S. 2539 

ཞསེ་པའི་ཁམིས་འཆར་གསར་པ་ཞིག་བཏནོ་
གནང་འདགུ
དེ་ཡང་ཁིམས་འཆར་དེར་ཨ་རིའི ་གོས་
ཚོགས་གོང་མའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་
ཞབས་བྷནེ་ཁར་ཌིན་	Ben Cardin	མཆོག་
དང་།	 ལིན་སེ་གྷྲ་ཧམ་	 Lindsey Graham 

མཆོག	 ཨ་རིའ་ིགསོ་ཚོགས་གངོ་མའ་ིའཐུས་
མི་ལམྕ་སྐ་ུཌ་ཡིན་ཕ་ཡིན་སི་ཊ་ཡིན་	 Di-

anne Feinstein མཆོག	གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ཊོམ་ཁ་ོཊོན་	 Tom Cotton	 མཆོག	 སྐ་ུ

ཞབས་ཨེ་ཌི་མར་ཀ་ེ	 Ed Markey	 མཆོག	
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཁི་
རི་སི་སི་མིཐ་	 Rep Chris Smith	 མཆོག	
སྐ་ུཞབས་ཊོམ་སའ་ོཛི་	Tom Suozzi	མཆོག	
སྐ་ུཞབས་མར་ཀི་	Mark Meadows	མཆོག་
བཅས་ནས་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་འདགུ
སྐ་ུཞབས་ཇིམ་མེག་གྷ་ོཝན་མཆོག་གིས།	 རྒྱ་
ནག་གི་འག་ོཁིད་ཚོས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་

གི་བ་ླསུྤལ་ཡང་སིད་ངསོ་འཛིན་ཐགོ་ཐ་ེབུས་
བ་རུྒྱ་དང་།	 	 ལགྷ་པར་༸རྒྱལ་བའ་ིཡང་
སིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་རུྒྱའི་ལམ་ལུགས་ལ་ཐེ་
བུས་བས་ཚེ།	 ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་དརེ་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རོལ་བ་རུྒྱ་ཡིན་པ་མ་
ཟད།	 འབལེ་ཡོད་རྣམས་ལ་དམ་བསྒགས་
བཀའ་ཆད་གཅོད་དགོས་པ་སིད་གཞུང་གི་
སདི་བུས་གཏན་འབབེ་དགསོ་པའ་ིའབདོ་སྐལུ་
ཞུས་འདགུ	 ད་ེཡང་ཁངོ་གིས།	 ངས་ཁམིས་
འཆར་འདརི་སྤབོས་པ་ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་རྒྱབ་
སྐརོ་བདེ་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	 ཨ་རི་གཞུང་གིས་
བདོ་མིའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་དང་།	 འག་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་།	 བདོ་མི་ཡོངས་ལ་མིང་དནོ་
མཚུངས་པའི་རང་སིད་རང་སྐངོ་ཐབོ་པར་
རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏངོ་ཐབས་ཆེད་
ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།
སྐ་ུཞབས་མར་ཁ་ོར་ུབྷའི་ོམཆོག་གིས།	 ང་
ཚོའ་ིངསོ་ནས་གཞིས་བསེ་བདོ་མིའ་ིཆོས་དང་
རིག་གཞུང་།	སདྐ་ཡིག་སོགས་སུང་སྐབོ་བདེ་
རུྒྱ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་
དང་ལནྷ་ད་ུགསོ་མོལ་བདེ་ཀི་མེད་པ་མ་ཟད།	
༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་སྐ་ུཕྲངེ་	༡༤	པའ་ིཡང་
སིད་སྐརོ་ཐ་ེབུས་བདེ་ཀི་ཡོད་པ་ད་ེནི་རྒྱལ་
སིྤའ་ིཆོས་དད་རང་དབང་དང་།	 ཡང་སྒསོ་
བདོ་མི་ནང་པ་ཚོའི་སལོ་རུྒྱན་བླ་སུྤལ་ངོས་
འཛིན་ལམ་ལུགས་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་
བཏང་བ་ཞིག་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཚམ་འད་ིམཛད་པ།
༄༅།	།བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་རྒྱ་གི་སིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་རཱམ་ནཱཐ་ཀ་ོ
ཝིན་ྜམཆོག་དགུང་གངས་	 ༧༤	 བཞསེ་པའ་ི
སྐུའི་འཁུངས་སརྐ་ཉནི་འཚམ་འདའིི་གསུང་
འཕྲནི་སྩལ་བའ་ིནང་འཁདོ་དནོ།		རྒྱ་གར་ན་ི
མང་གཙོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ཞིང་།		ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་།	 	 སདྐ་ཡིག	 ཡུལ་གམོས་
གཤིས་ལུགས་སོགས་སྣ་མང་ཡོད་པ་ད་ེདག་
འཆམ་མཐུན་ངང་འཚོ་གནས་ཐུབ་པའི་ཆོད་
སེམས་རུྒྱན་སྐདོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 	 ལམ་
སལོ་ད་ེན་ིའཛམ་གླངི་གཞན་ལ་མིག་དཔ་ེའསོ་
པ་ཞིག་ཡིན།	
རུྒྱ་མཚན་ལ་གཞི་བཅལོ་ཞིང་།	 	 དངེ་དསུ་
ཚན་རིག་གི་ལངས་ཕགོས་དང་མཐུན་པའ་ིནཱ་
ལེནའྜི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མཁས་པའི་བཞདེ་

གཞུང་ལ་ྟབུ་རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་ལ་ྟགུབ་
ད་ེདག་མཇལ་སྐབས་སེམས་ནང་སྤབོས་པ་
སྐ་ེགཞིར་གུར།	 རྒྱ་གར་གནའ་རབས་ཀི་

འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་སྙངི་རའེི་ཉམས་ལེན་ནི་
དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་ནང་དགོས་མཁ་ོཡོད་

པ་ཞིག་དང་འབལེ་བ་ཧ་ཅང་ཡོད་པ་ཞིག་
རེད།	 	 ཉ་ེལམ་རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ནཱ་རེནྡྲ་
མོ་ད་ིམཆོག་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་

ཐགོ	 སྟནོ་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་དམག་འཐབ་
སྤངས་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་བསླབ་བ་ནི།		

རྒྱ་གར་གིས་འཛམ་གླངི་ལ་ཕུལ་བའི་སྐསེ་སུ་
ངསོ་འཛིན་གནང་ཡོད་སྐརོ་གསུངས་པ་ཐསོ་
སབྐས་ངསོ་རང་དགའ་ཚོར་སྐསེ་བུང་།					
ངསོ་རང་རྒྱ་གར་གི་བང་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་
ངསོ་འཛིན་བདེ་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་གར་གནའ་
རབས་ལེགས་བཤད་སྐརོ་གོ་རགོས་སྤལེ་བ་
བརུྒྱད་འཚེ་མེད་ཞི་བདའེི་འཛམ་གླིང་ཞིག་
སུྐན་ཐུབ་རུྒྱར་ངསོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད།		ཅསེ་
སོགས་འཁདོ་པ་མ་ཟད།	 མཐར་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་ནས་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་རྣམས་
ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ཀིས་ད་བར་
མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་དང་
གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་
མཛད་འདགུ	

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་སིྤ་
ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ཕ་རན་སིའ་ིསདི་འཛིན་ཟུར་པ་སྐ་ུཞབས་ཇགེ་
ཤི་རག་	 Jacques Chirac	 	 མཆོག་སྐ་ུ
ཚེའི་འཕནེ་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སྐའོི་གནས་ཚུལ་
ཐནོ་པར་དམ་པ་ཁངོ་གི་སྐ་ུཟླ་	 Madame 
Bernadette Chirac		མཆོག་ལ་ཐུགས་
གསོའི་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་སྩལ་བའི་ནང་འཁོད་
དནོ།	 	 	 དམ་པ་ཁངོ་ད་ེས་ྔཔ་ེརི་སིའ་ིགངོ་སྡའེ་ི
སིྤ་ཁྱབ་པར་བསྐ་ོགཞག་གནང་སབྐས་ནས་བཟུང་
ངསོ་དང་ང་ོཤེས་ཡིན།	 	 ངསོ་ཀིས་དམ་པ་ཁངོ་
བདོ་མིར་སེམས་ཐག་ཉ་ེབའི་གགོས་པའོི་གས་
ཤིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།		ཕིས་སུ་དམ་
པ་ཁོང་ཕ་རན་སིའི་ཡུལ་གི་སིད་འཛིན་གནང་
ཡུན་རིང་འཇར་མན་ཡུལ་དང་མཛའ་འབལེ་རུྒྱན་
སྐངོ་གནང་བར་ངསོ་ཀིས་བསགྔས་བརདོ་རྒྱ་ཆེ་
ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 	 གང་ཡིན་བརདོ་ན་ཡུལ་གཉསི་
པའོ་ིམཛའ་བརྩའེ་ིའབལེ་ལམ་རུྒྱན་སྐངོ་ལ་བརནེ་
ནས་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་གི་སིྒག་འཛུགས་ས་བརན་
ལ་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་བུང་ཡོད།	སིྒག་འཛུགས་ད་ེ
ལ་ྟབུ་ཞིག་ཨ་ཕ་ིརི་ཀ་དང་ལྷ་ོཨ་མེ་རི་ཀ།	 ཨེ་ཤི་
ཡ་བཅས་སུའང་འཛུགས་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།		དམ་པ་ཁངོ་གིས་ཡུ་རོབ་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའ་ིསིྒག་འཛུགས་ས་བརན་ལ་ཞབས་འདགེས་རྒྱ་
ཆེ་ཞུས་པ་ད་ེདག་ཀུན་གིས་ཡི་རངས་དང་གུས་
འདདུ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་ངསེ།	ཞསེ་འཁདོ་འདགུ	།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༢༣	
ནས་	 ༢༨	 བར་ཉནི་གངས་དུག་རིང་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བར་ཆད་
ཚན་པས་ག་ོསིྒག་འགོ	ར་ས་གངས་སིྐད་ཤེས་རིག་
བར་ཆད་ཚན་པའི་ལས་ཁུངས་སུ་ཆེས་མཐོའི་
བར་ཆད་གཏན་འབབེས་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་ཉ་ིཤུ་
རྩ་གསུམ་པ་བསྐངས་ཏ།ེ	 འཛིན་སྐངོ་གི་ཐ་སདྙ་
ཁངོས་ཤེས་ཡོན་དང་།	 ཁམིས་ལུགས།	 ཆབ་
སདི།	ཁརོ་ཡུག་བཅས་དང་།	ད་ེབཞིན་ཚན་རིག	
འཕུྲལ་ཆས་སོགས་ཀི་ཐ་སདྙ་ཁྱནོ་བསྡམོས་གངས་	
༧༠༠	ལགྷ་ཙམ་གཏན་འབབེས་གནང་ཐུབ་ཡོད།
སིྤར་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་སུང་སྐབོ་དང་གོང་འཕལེ་
སླད་རུྒྱན་སྤོད་དང་དངེ་རབས་ཀི་རིག་ཚན་སྣ་
ཚོགས་པའི་ཐ་སྙད་རྣམས་གཅིག་གུར་གཏན་
འབབེས་དགསོ་གལ་གཟགིས་ཏ།ེ	 བཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་གཙོ་སྐངོ་ལམ་སྟནོ་འགོ	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༦	 ལོར་ཤེས་རིག་བར་ཆད་ཚན་པ་
འད་ིབཞིན་དངསོ་སུ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ་ནས་
བཟུང་ད་བར་ཨིན་བདོ་ཤན་སྦྱར་གཏན་འབབེས་
བར་ཆད་དབེ་ཕྲངེ་བཅུ་གཉསི་བར་འདནོ་སྤལེ་
ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།
བར་ཆད་ད་ེདག་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུས་
སའ་ིལས་ཁུངས་ཡོངས་རགོས་དང་།	སིྤ་སྒརེ་སླབོ་
གྲྭ་ཁག	 གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མ་ཡིན་པའ་ི
ཚོགས་སྡ།ེ	 དགནོ་སྡ་ེཆོས་སརྒ་དང་དཔ་ེམཛོད་
ཁང་།	 བརུྒྱད་ལམ་ཁག་སོགས་སུ་རྒྱ་གང་ཆེར་
འགམེས་གཏངོ་དང་དབེ་གཟུགས་པར་འགམེས་
ཟིན་རིམ་བཞིན་དྲྭ་ཚིགས་ཐགོ་འཇགོ་མུས་ཡིན་
པ་བཅས།	།

བར་ཆད་གཏན་འབབེས་ལནྷ་ཚོགས་ཐངེས་
ཉ་ིཤུ་རྩ་གསུམ་པ་ལེགས་གུབ་ཟནི་པ།
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༸གངོ་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲནི་ཁག་དང་།	
	བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་གནས་ཚུལ།	སོགས་

ད་རྒྱའ་ིཁ་བང་	www.bod.asia	ཐགོ་
གཟགིས་པར་འཚལ།

རྔ་པ་ཀིར་ིདགནོ་གི་གྲྭ་བསོད་ནམས་དཔལ་ལནྡ་བཙན་ཁདི་བས་རསེ་གར་ཡོད་ཤེས་རགོས་མེད་པར་གུར།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	 ༣	 ཉནི་
བདོ་ནས་གནས་
ཚུལ་འབརོ་བར།	
འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	༩	
ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་

རྔ་བ་ཀིར་ིདགོན་གི་གྲྭ་བསོད་ནམས་དཔལ་
ལནྡ།	 རང་ལོ་	 ༢༢	 ཡིན་པ་ཁངོ་རྒྱ་གཞུང་
གི་ཉནེ་རགོ་པས་དགནོ་པའི་ནང་ནས་བཙན་
ཁདི་བས་འདགུ་ལ།	 ད་བར་གང་ད་ུབཀག་
ཉར་བས་ཡོད་མེད་ཙམ་ཡང་ཤེས་རགོས་
བུང་མེད།	 ཁངོ་འཛིན་བཟུང་བདེ་དགསོ་
པའི་རུྒྱ་མཚན་ཅི་ཡིན་གསལ་པ་ོཤེས་རགོས་

མ་བུང་ཡང་ཁོང་ང་ོཤེས་མཁན་ཕ་ཡུལ་གི་
མི་ཞིག་གིས་བཤད་ན་ཁོང་གིས་སདྐ་འཕྲནི་
བར་སྟངོ་ལ་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་གི་ཉམ་ང་བའི་
གནས་སྟངས་སོགས་ཀི་རྩོམ་ཐུང་རེ་བིས་
ནས་བཞག་ཡོད་པ་དསེ་འུ་ཡིན་ནམ་སམྙ་པ་
ལས་གཞན་གང་ཡང་ཤེས་རགོས་མེད་ཚུལ་
བརདོ།	 ཁངོ་ན་ིཆུང་ཆུང་སབྐས་ནས་རྔ་བ་

ཀིར་ིདགནོ་པར་གྲྭ་པ་བས་ཤིང་།	 ཕ་ཡུལ་
རྔ་བ་རོང་གཅའ་ཡུལ་ཚོ་ནག་ཚང་མའི་སྡ་ེ
བ་ནས་ཡིན་ཞིང་།	 མ་མིང་ལ་སལྐ་ཁ་ོཡིན་
འདགུ་པ་བཅས།	།

སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བརྒྱད་པ་རྒྱལ་ཁའ་ིངང་གལོ་བ།
༄༅།	 །སབྐས་བཅུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་བརྒྱད་པ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩		ཚེས་	
༢༠	 ཉནི་ནས་དབུ་འཛུགས་ཀིས་ཕི་ཚེས་	
༣༠	ཉནི་རྒྱལ་ཁའ་ིངང་ནས་གལོ་ཡོད་ཅིང་།	
ད་ེཡང་ཚོགས་འད་ུཉནི་མཐའ་མའི་སྐབས་
བ ོད་མི ་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབུང་གནས་མཆོག་གིས་མཇུག་སྡ ོམ ་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 	 དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་
པ།	 དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་
གཙོས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པར་ཞུ་རུྒྱར།	 ད་ེརིང་
གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་བརྒྱད་པ་འདིའི་
ཐགོ་ལ་གཞུང་འབལེ་གི་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་
རསེ་དན་གི་གསོ་ཆོད་དགུ་ཙམ་འཇགོ་ཐུབ་
པ་བུང་འདགུ	 ད་ེབཞིན་གཞུང་འབལེ་གསོ་
ཆོད་གསོ་འཆར་དང་གདངུ་སེམས་མཉམ་
སྐེའི ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གཅིག་དང་།	
མང་ཚོགས་རིྩས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་	
༡༠	 བསྐ་ོའཛུགས་དགསོ་པའ་ིགཞུང་འབལེ་
གསོ་འཆར་བཅས་གསོ་ཆོད་གཉསི་བཞག་
འདགུ	 གཙོ་བ་ོད་ེརིང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་
དང་བཅས་པའ་ིལོ་འཁརོ་ལས་བསྡམོས་ཐགོ་
ལ་ཕིན་པ་རེད།	 ད་ེམིན་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
གཅིག་དང་།	 ཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན་གཅིག	
དབུས་འོས་བསྡུའི ་སིྤ ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་
དང་ལས་བདེ་འདམེས་ལནྷ་གི་ཚོགས་གཙོ་
གཅིག་ལྕགོས་འོས་འདམེས་བུང་བ་རེད།	
ཁིམས་བཟའོི་ལས་དནོ་ཁག་དུག་ཙམ་དང་།	
ཡིག་ཆ་ཨང་	༥༣	ཙམ་འགམེས་སྤལེ་ཞུས་
པ་རེད།
ད་ེརིང་གི་གསོ་ཚོགས་ནང་ས་ཁང་གི་སིྒག་
གཞིའ་ིསྐརོ་ལ་གླངེ་སླངོ་བུང་ཡོད།	 ས་ཁང་
སིྒག་གཞི་ད་ེབཞིན་སབྐས་	༡༣	པའ་ིབདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ངསོ་ནས་འཛིན་
སྐངོ་ནས་དགོས་མཁོ་གཞིར་བཟུང་ཁིམས་
འཆར་གཏན་འབབེས་ཟིན་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།	དའེ་ིཐགོ་ལ་འཛིན་སྐངོ་རབ་དང་རིམ་
པས་བསྐར་བཅོས་ཀི་གསོ་འཆར་རབ་དང་
རིམ་པར་སླབེས་པར་བརནེ་བསུྒར་བཅོས་
མང་པ་ོཞིག་བཏང་བ་རེད།	 	 ད་ལའྟང་ས་
ཁང་གི་སིྒག་གཞི་ནང་གང་འཁོད་པ་བཞིན་
ཕག་བསྟར་གནང་ཐུབ་མེད་པའི་རྣམ་པ་
གསལ་པ་ོའདགུ

ད་ེལ་སརླ་ཡང་བསྐར་ཞིབ་གནང་རསེ་སིྤ་ལ་
ཁྱབ་པའི་སིྒག་གཞི་འག་ོཐུབ་ཀི་མེད་ཚེ་ས་
གནས་ཀི་གནས་བབ་མི་འད་མི་འད་ཆགས་
ཡོད།	 ལྷ་ོཕགོས་སུ་ཡོད་པའ་ིས་ཆའ་ིགནས་
བབ་དང་།	 བང་ཕགོས་ཀི་ས་ཆའ་ིགནས་
བབ།	 ཕགོས་མཚུངས་ཡུལ་ཁམིས་ཀི་
གནས་བབ་ལ་སོགས་མི་འད་བ་མང་པ་ོཡོད།	
ད་ེའད་ཡིན་ཙང་ས་གནས་སོ་སོར་ལག་ལེན་
བསྟར་ཐུབ་པའི་སིྒག་གཞི་ཞིག་བཟ་ོཐུབ་སདླ་
དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏ་ེཞིབ་
འཇུག་གནང་ཐུབ་ཚེ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ད་ེརིང་
ཚོགས་གཙོས་མཇུག་སྡམོ་གཏམ་བཤད་ཐགོ་

ལམ་སྟནོ་གི་ཚུལ་ད་ུཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ེནས་ཉམ་ཐག་སྐརོ་ལ་གླངེ་སླངོ་མང་པ་ོ
བུང་ཡོད།	 ཉམ་ཐག་མེད་པ་བཟ་ོདགསོ་རུྒྱ་
མ་གཏགོས།	 ཉམ་ཐག་མང་པ་ོབཟ་ོརུྒྱ་དང་
རུྒྱན་མཐུད་ནས་གཞག་རུྒྱ་ང་ཚོའི་སིད་བུས་
མ་རེད།		ད་ལ་ྟབར་ཉམ་ཐག་ཚོར་གཟགིས་
སྐངོ་གནང་བའི་ཐད་འགིག་ཡོད་མིན་ཐགོ་
ཐུགས་ཞིབ་གནང་དགསོ་ཀི་འདགུ	 ང་ཚོས་
ནང་ཤེས་འཕྲདོ་གསུམ་འགོ་ནས་ཉམ་ཐག་
ཚོར་མཐུན་འགུར་གནང་བ་ད་ེམི་ཚེ་གང་
པརོ་ཐུགས་ཕན་གསོ་བ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་
པ་དང་།	 གཞན་ཡང་ཁངོ་རྣམས་སླངོ་མོ་
བའི་གལ་ད་ུའཇོག་རུྒྱའི་ལམ་ཞིག་སུྐན་གི་
ཡོད།	 ད་ེའད་སོང་ཙང་མི་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་
རངུ་རང་ཉདི་ལ་ནསུ་པ་མི་འད་བ་ཞིག་ཡོད་
པ་རེད།	 སོ་སོའ་ིནསུ་པ་ལ་གཞིགས་པས་
མཐུན་འགུར་རོགས་རམ་གནང་དགོས།			

ད་ེམིན་ཉམ་ཐག་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་དངུལ་
སྤདོ་རུྒྱ་ད་ེཏག་ཏག་ཡིན་པ་ཞིག་མཐངོ་གི་
མེད།
ཕོགས་མཚུངས་དབང་པ་ོསྐོན་ཅན་ལ་ཆ་
བཞག་ན།	ད་ེལ་གཞིགས་པའ་ིམཐུན་འགུར་
གནང་དགསོ།	 དཔརེ་ན།	 ན་གཞནོ་ལོང་
བ་ལ་ྟབུར་ཟུར་ད་ུསླབོ་སྦྱངོ་སྤད་རུྒྱའི་མཐུན་
འགུར་སྦྱར་ཆོག	 	 ད་ེམིན་འཚོ་གནས་ཀི་
མཐུན་འགུར་གནང་བའི་དནོ་དངསོ་ལ་ཕན་
གི་ཡོད་མེད་ཐགོ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་དགོས་
རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ
གསོ་ཚོགས་འཚོགས་རིང་སིྤ་འཐུས་རྣམ་

པས་ལས་ཁུངས་རེ ་རེའི ་ཐོག་དགོངས་
འཆར་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པ་ོགནང་སོང་།	
འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་ངསོ་ནས་ཐ་ོབསྐནོ་
གནང་ཡོད།	དའེ་ིཐགོ་ཡག་སྡགུ་དབ་ེབ་མེད་
པར་ཚང་མ་གལ་ཆེན་པ་ོཞིག་ཡིན་པར་ངསོ་
འཛིན་གནང་བའི་ཐགོ་ནས་མ་འངོས་པར་
གང་གསུངས་པ་ད་ེགསལ་པ་ོཞིག་གསུང་
ཐུབ་པ་ཞིག་བུང་ན་ཡག་པ་ོའདགུ	 ཅསེ་ཞུ་
འདདོ་བུང་།
སིྤ ་འཐུས་རྣམས་ས་བགོས་ལྟར་གཞུང་
འབལེ་ཕགོས་བསྐདོ་གནང་བཞིན་ཡོད།	 ས་
བགོས་ལྟར་བསྐོད་རུྒྱ་ད་ེཡང་སྐབས་བཅུ་
གཉསི་ཀི་འསོ་བསྡུའི་དསུ་ཡུན་སྐབས་མང་
ཚོགས་ནང་སིྤ་འཐུས་རྣམས་མི་མང་གི་སྐུ་
ཚབ་ཡིན་སྐརོ་དང་།	 སིྤ་འཐུས་དང་མི་མང་
དབར་རྒྱང་ཐག་རིང་པ་ོཞིག་ལྷག་བསདྡ་ཀི་
ཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀི་གླངེ་སླངོ་བུང་ཡོད་པར་

བརནེ།	 སབྐས་བཅུ་གསུམ་པའ་ིཐགོ་མང་
ཚོགས་དང་སིྤ་འཐུས་དབར་སེམས་ཐག་ཉ་ེ
པ་ོབཟ་ོསདླ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་
ཚོགས་གནང་བའ་ིཐགོ་ནས་སིྤ་འཐུས་རྣམས་
ས་བགོས་ལྟར་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་
དགསོ་རུྒྱ་ཆགས་ཡོད།	 སིྤ་འཐུས་རྣམ་པས་
ས་བགོས་ད་ེབཞིན་གལ་ཆེ་དནོ་ཆེར་བརིྩས་
ཏ་ེགཞིས་ཁག་ནང་དངསོ་ཡོད་གནས་སྟངས་
གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་སནྙ་ཐའོི་ནང་དགོད་རུྒྱ་
བཟ་ོདགསོ།	 མང་ཚོགས་ནས་གང་ཞུས་པ་
རྣམས་བརིྩ་སྤདོ་ཐུབ་པ་ཞིག་བ་དགསོ།	
ད་ེནས་སེ་ནའི་ི	 Sidney	 སདྐ་ཆ་རེད།	

ངཚོའི ་སིྤ ་ཚོགས་ནང་རྙ ོག་ག་དགོས་ཀི་
མེད།	 རྙགོ་ག་ཡོད་པ་ད་ེདསུ་ཚོད་ཐུང་ཐུང་
ནང་མེད་པ་བཟོ་དགོས་རུྒྱའི་ཐད་འབད་
བརྩནོ་གནང་དགསོ།	 རྙགོ་ད་ད་ེབཞག་ཚེ་
གནས་ཚུལ་ཆེ་རུ་མ་གཏགོས་ཆུང་ད་ུའག་ོ
རུྒྱ་མེད་པར་བརནེ་རྙགོ་གླངེ་མེད་པ་བཟ་ོརུྒྱ་
དང་འབུང་འགུར་རྙགོ་གླངེ་ད་ེལ་ྟབུ་མི་ཡོང་
བའ་ིཐབས་ཤེས་བདེ་དགསོ།	 གཅིག་བས་
ན་དའེི་ཐགོ་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་ལས་དང་ལནྷ་ད་ུ
ག་ོབསྡརུ་ཡོང་གི་རེད།	 དའེ་ིཐགོ་ཚང་མས་
དགངོས་པ་བཞསེ་དགསོ་ཀི་འདགུ	 ཅསེ་ཞུ་
རུྒྱ་དང་།
གཞན་ཡང་ཚོགས་དསུ་ཐགོ་དགངོས་འཆར་
གནང་བའ་ིསབྐས།	 བདོ་ཀི་སདྐ་དང་ཡི་ག་ེ
གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་དང་།	མི་རིགས་ཀི་སགོ་
རྩ་ཡིན་སྐརོ་གསུང་གི་ཡོད།	འནོ་ཀང་ཐངེས་
འདིའི་གསོ་ཚོགས་ནང་ད་ེསྔ་དང་མི་འད་

བར་སྐད་བས་ེལྷད་རྒྱག་མཁན་བུང་སོང་།	
ནམ་རུྒྱན་ཨིན་ཇིའི་ཚིག་ད་ེའད་བད་ེསྤོད་
གཏངོ་བར་ཚོགས་གཙོར་ཡར་བཀའ་འཁལོ་
ཞུ་ཡི་ཡོད།	 ད་ེརིང་ཞུ་མཁན་བུང་མ་སོང་།	
མ་འངོས་པར་དའེ་ིཐགོ་ཐུགས་གཟབ་གནང་
རོགས།	 གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་རྣམས་ང་ཚོས་
ངསོ་ནས་གལ་ཆེན་པརོ་འཛིན་པའ་ིཐགོ་ནས་
ལག་བསྟར་གནང་དགསོ།	 ཉ་ེསྔནོ་ལ་ྔདང་
ལྔ་བཅུའི་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སྐད་ཡིག་ཐགོ་
ལ་ཚོར་བ་དག་པ་ོཞིག་སྐསེ་བུང་།	 ལོ་ལ་ྔ
དང་གསུམ་ནང་ཚུད་བདོ་ཀི་བདནེ་མཐའ་
གསལ་ཚེ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད།	 གལ་ཏ་ེམ་
ཐུབ་ཚེ་ལོ་	 ༣༠	 ལགྷ་བཞུགས་དགསོ་ཀང་
སདྐ་ཡིག་མ་བརླག་པ་བདེ་དགསོ།	 	 སིྒག་
འཛུགས་དང་།	སྒརེ།	ད་ེབཞིན་ཕ་མ་རྣམས་
ནས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་
སླད་གང་བདེ་དགོས་མིན་ཐད་བསམ་ཤེས་
ངསེ་པར་གནང་དགསོ།	 རྩ་བའ་ིད་ེརིང་གི་
གསོ་ཚོགས་ད་ེབཞིན་ཚོགས་གཙོའ་ིལམ་སྟནོ་
གཞིར་བཟུར་ཚགས་ཚུད་པ་ོབུང་བའི་ཚོར་
བ་བུང་།	ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
དེ་ རིང་གི ་ལས་བསྡམོས་ནང་བ ོད་མིའི ་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པས་ལས་དནོ་གང་བེད་པའི་སྐརོ་
ལ་ཡིན།	 གཞན་གང་ཡང་མེད།	 གང་ལརྟ་
ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟནོ་ཞུ་རུྒྱར།	 མ་འངོས་
པར་དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་ཕག་ལས་གནང་
ཕོགས་ཐད་གླངེ་སླངོ ་མ་བུང་ཚེ་ཡག་པ་ོ
འདགུ
གསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་དནོ་བསུྒབ་སདླ་ཚོགས་
དུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་ཆེ་ཕྲ་ཆུང་
གསུམ་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
རེས་སྐབས་བཅུ་དུག་པའི་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་
དསུ་བརྒྱད་པ་གལོ་བའི་གསལ་བསྒགས་
གནང་བ་བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲངེ་བའ་ིགསུང་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཐེ་ཝན་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་
བརུྒྱད་ནང་བསྟན་མཐུན་ཚོགས་ནས་ཇི་ལརྟ་
སྔནོ་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་བཀའ་
བཞེས་བཟང་པོ་སྨིན་སྩལ་ཐོབ་སྟ་ེཕི ་ལོ ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༣	ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་
ཚོད་	 ༩	 ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་
གིས་བཞུགས་སརྒ་ར་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་
གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཐ་ེཝན་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་
བ་གངས་	 ༡༢༠༠	 དང་།	 ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་
ཁག་	 ༦༡	 ནས་ཕབེས་པའ་ིཆོས་ཞུ་བ།	 ད་ེ
བཞིན་བདོ་མི་སེར་སྐ་ཕ་ོམོ་བཅས་ཁྱནོ་ཆོས་
ཞུ་བ་གངས་	 ༧༠༠༠	 ལགྷ་ལ་ཉནི་གངས་
གསུམ་རིང་མགོན་པ་ོཀླུ ་སུྒབ་ཀིས་མཛད་
པའི་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲངེ་བའི་གསུང་ཆོས་
དབུ་འཛུགས་དང་འབལེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 	 ད་ེརིང་ཐ་ེཝན་གི་བསྟན་འཛིན་
བམས་ཆེན་གི་ཆོས་ཚོགས་གཙོ་བརོ་གུར་
བའི་རྒྱ་རིགས་མང་པ་ོཞིག་འདིར་སླབེས་
ཡོད།
ང་ཚོ་འདིར་འདསུ་པ་ད་ེསངས་རྒྱས་པའི་
ཆོས་ཀི་ཐོག་ནས་སེམས་འགུར་བ་གཏངོ་
རུྒྱའ་ིཆེད་ད་ུརེད།	 ད་ེརིང་ཁ་སང་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་སིྤ་དང་ལྷག་པར་དཔལ་ནཱ་
ལེནྜའི་ཆོས་བརུྒྱད་སེམས་ཁམས་རིག་པ་
གཙོ་བ་ོབས་ནས་ཚད་མ་རིག་པ་གཙོ་བ་ོརུྒྱ་
མཚན་ལ་བསམ་བླ་ོབཏང་ནས་འག་ོགི་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་སེམས་ནང་ཁངོ་ཁ་ོདང་།	 ང་
རྒྱལ།	 ཕྲག་དགོ་ཟརེ་བའ་ིགས་ད་ེདག་གིས་
ཁ་ཐུག་སེམས་དཀུགས་པ་མ་ཟད།	གཟུགས་
པ་ོལའང་གནདོ་སྐལེ་གི་ཡོད་པ་ཚན་རིག་
པས་བཤད་ཀི་འདགུ	 	 ཁངོ་ཁ་ོདང་ཕྲག་
དགོ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབས་ནས་བསདྡ་པ་ཡིན་
ན།	 ལུས་པའོ་ིནད་འགགོ་བདེ་ཟུངས་ Im-

mune system	 ཉམས་པ་ཚན་རིག་པ་དང་
སནྨ་པ་ཚོས་ཀང་བཤད་ཀི་འདགུ	 ཚན་རིག་
གི་ཐགོ་ནས་ར་འཕྲདོ་ཡོང་གི་ཡོད།	 	 གང་

ལརྟ་སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེཟརེ་བ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	སེམས་ཀི་ཞི་བད་ེདཀུག་མཁན་
གང་ཡིན་པ་དང་།	
ད་ེངསོ་འཛིན་པའ་ིཐགོ་ནས་དརེ་གདངོ་ལེན་
བདེ་དགསོ།	 དཔརེ་ན་ནད་ན་ཚ་བུང་ནས་
སནྨ་ཟ་བ་ན་ིནད་འབུ་ཕྲ་རབ་ལ་གདངོ་ལེན་
བདེ་པར་སནྨ་གི་ནསུ་པ་ཁ་ཐུག་ལ་བདེ་སྤདོ་

བས་ནས་འག་ོབཞིན་དང་།	 	 ད་ེབཞིན་ཚ་
གང་གི་སྡུག་བསྔལ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་ཚ་
བས་གདངུ་ན་གང་གླགོ་སརྤ་བ་དང་།	 གང་
བའི་གདངུ་སྐབས་གང་ལྟར་ཚ་རེག་གཏངོ་
བའི་རིགས་འཕུྲལ་ཆས་ཀིས་བཟ་ོཐུབ་པ་
ཞིག་འད་ིལརྟ་འག་ོབཞིན་ཡོད་པ་རེད།	 ད་ེ
བཞིན་ད་ུསེམས་མ་སིྐད་པ་ཡོང་བ་ན་ིསེམས་
དཀུགས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པས་དཀུགས་
མཁན་ད་ེང་ོཤེས་པར་བདེ་དགསོ།	 སེམས་
མ་སིྐད་པ་དཀུག་མཁན་ད་ེང་ོཤེས་པ་བདེ་
དགསོ།	སེམས་དཀུག་མཁན་ད་ེཁངོ་ཁ་ོདང་།	
ང་རྒྱལ།	ཕྲག་དགོ་ཟརེ་བ་ད་ེདག་གས་རེད།
སེམས་དཀུག་མཁན་ཁངོ་ཁ་ོདང་།	 ང་རྒྱལ།	
ཕྲག་དགོ་ཟརེ་བ་ད་ེདག་ལ་རུྒྱ་མཚན་ག་རེ་
འདགུ	 བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་ན།	 དཔརེ་
ན་ད་ེརིང་མི་ཞིག་ལ་ཁོང་ཁ་ོབཟས་པ་ཡིན་
ན།	 སང་ཉནི་གནངས་ཉནི་མི་ད་ེདང་གགོས་
པ་ོཆགས་རུྒྱ་ཡོད།	 སོ་སོར་གནདོ་སྐལེ་
མཁན་ལ་ཁོང་ཁ་ོབསྟན་པ་ཡིན་ན་སྡུག་ཏུ་
འག་ོརུྒྱ་མ་གཏགོས་མེད།	 ཚུར་ཟུར་ཟ་དང་།	

སྐནོ་བརདོ།	མ་དགའ་བ་ཡོང་གི་ཡོད་ནའང་
སོ་སོའི་ངསོ་ནས་ཕར་བཟདོ་པ་དང་བམས་
བརྩ་ེབསྒམོས་དགསོ།	 ད་ེའད་བུང་ན་རིམ་
བཞིན་སོ་སོའི་སེམས་ནང་གི་ཁངོ་ཁ་ོད་ེམེད་
པ་ཆགས་རུྒྱ་ཡིན་པ་མ་ཟད།	 སོ་སོར་རྒྱག་
རེས་རྒྱག་མཁན་དག་ོབ་ོད་ེཡང་གཉནེ་ད་ུ
འགུར་ཐུབ།	 	 གང་ལརྟ་བསམ་བླ་ོཡག་པ་ོ

ཞིག་བཏང་བ་ཡིན་ན།	 ཁངོ་ཁ་ོདང་།	 ང་
རྒྱལ།	 ཕྲག་དགོ་ཟརེ་བ་ད་ེདག་གིས་འཕྲལ་
ད་ུསེམས་རུྒྱད་དཀུགས་པ་མ་ཟད།	 སོ་སོའ་ི
གགོས་པ་ོད་ེདག་ཀང་དག་ཆགས་རུྒྱ་རེད།		
སོ་སོའི་ལུས་པརོ་ཡང་མི་བད་ེབ་ཡོང་གི་
རེད།	 དརེ་བརནེ་སེམས་ཞི་བད་ེབཟ་ོརུྒྱ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ནང་པའི ་གཞུང་གཅིག་པུ ་མ་ཡིན་པར་
འཛམ་གླིང་འདིའི་སྟངེ་གི་ཆོས་ལུགས་ཚང་
མས་བམས་བརྩ་ེགསུང་ཡོང་གི་འདགུ	 །ད་ེ
ག་རེ་རེད་ཟརེ་ན།	 ཆོས་ལུགས་ཚང་མ་
མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་དང་འདསེ་བསདྡ་ཡོད།	 དརེ་
བརནེ།	 མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ལ་བམས་བརྩ་ེབཟ་ོ
རུྒྱ་རྩ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེཡང་
ཚན་རིག་པས་ང་ཚོ་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་པའི་
སེམས་ཅན་ཞིག་རེད་ཟརེ།	 ཨིན་ཇིའ་ིསདྐ་
ད་ུ	Social Animal རེད།	Social Animal 

ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་རང་བཞིན་གིས་སྒརེ་
སོ་སོ་འཚོ་བ་ན་ིསིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་ཡོད།	སིྤ་
ཚོགས་ལ་བརནེ་དགོས་ཀི་ཡོད་པས་སྐེས་

པའི་ཉིན་མོ་ནས་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་པའི་
སེམས་ཅན་ཆགས་ཡོད་པས་རོགས་པ་ཞིག་
ཡོད་ན་གད་མོ་དགོད་པ་དང་འཛུམ་ཤིག་
ཤིག་ཡིན་པ་དང་།	 བམས་བརྩ་ེལནྡ་པའ་ི
རོགས་པ་ཞིག་ཡོད་ན་ཕུྲ་གུ་ད་ེཡང་སིྐད་པ་ོ
ཡོང་།	 གལ་སདི་ཨ་མས་ཡལ་བར་དརོ་བ་
ཡིན་ན་ཕུྲ་གུ་ད་ེཤི་འག་ོགི་རེད།	 དརེ་བརནེ།	
ང་ཚོའི་མི་ཚེ་ནི་བམས་བརྩེའི་ཐོག་ནས་
འག་ོའཛུགས་འདགུ	 །མཐའ་མ་ཤི་ཁར་སོ་
སོའི་འཁིས་སུ་བམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་གགོས་
པ་ོགགོས་མཆེད་ཀིས་བསྐརོ་ནས་བསྡད་པ་
ཡིན་ན།	 ཤི་མཁན་སོ་སོ་སེམས་ལྷདོ་ལྷདོ་
ཡོང་ཐུབ་ཀི་རེད།	 ཤི་ཁར་རུྒྱ་དངསོ་པ་ོདང་
སྟབོས་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་དསེ་ཕན་
ཐགོས་མེད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་བ་ོརེད།	 དརེ་
བརནེ།	 བམས་བརྩ་ེན་ིམི་ཚེ་ཐགོ་མ་འག་ོ
བཙུགས་པ་ནས་མཐའ་མ་ཤི་བའི་སྐབས་
སུའང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་ཕན་ཐགོས་
ཡོད་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་རེད།	
ང་ཚོ་སིྤ་ཚོགས་ལ་བརནེ་ནས་སྡདོ་མཁན་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 ད་ེས་ྔཡིན་ན་སིྤ་ཚོགས་
ཟརེ་དསུ་སོ་སོའ་ིམི་སྡ་ེ Community	 ཆུང་
ཆུང་ཞིག་རེད།	 ཕ་མ་དང་ཕ་མའ་ིགཉནེ་
འབལེ་བཅས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རེད།	 ད་ེནས་
རིམ་བཞིན་ང་ཚོའི ་མི ་ཚེའི ་འགོ་སྟངས་
འཁུག་ཆ་དདོ་པ་ོཆགས་ཡོང་དསུ་ལུང་པའི་
མི་མང་ཡོངས་རགོས་སོ་སོའི་བད་ེསྡུག་དང་
འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེལ་
ཕར་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་ན་ཨེ་ཤ་ཡའི་
འབུང་འགུར་གི་བད་ེསྡུག་ད་ེནབུ་ཕོགས་
ལའང་འབལེ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་དང་།	 ནབུ་
ཕགོས་ཀི་འབུང་འགུར་གི་བད་ེསྡུག་ད་ེཨེ་
ཤ་ཡ་ལ་འབལེ་བ་ཡོད་པ།	 ད་ེབཞིན་འཛམ་
གླངི་ལྷ་ོམ་དང་བང་མ།	 མད་ོདནོ་ཡང་སྙངི་
འཛམ་གླངི་འདརི་མི་དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུ་ཡོད་
པ་ཚང་མ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་གཅིག་པ་རེད།	
དརེ་བརནེ།	 མི་སྒརེ་སོ་སོའ་ིམི་ཚེ་སིྐད་པ་ོ

ཞིག་ཡོང་མ་ཡོང་ནི་འཛམ་གླིང་མི་གངས་
དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུའི་སིྤ་ཚོགས་དང་འབལེ་
བ་ཡོད་པས་ངསོ་ཀིས་ནམ་རུྒྱན།	 འཛམ་
གླིང་གི་མི་དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུ་ལ་མི་གཅིག་
མཚུངས་ཀི་འད་ུཤེས་སྐསེ་རུྒྱ་ན་ིཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པ་ོརེད།	 ཅསེ་ཟརེ་གི་ཡོད།	 དདུ་འག་ོ
སེམས་ཅན་ཚང་མར་ཕན་བད་ེསུྒབ་པའི་
བླ་ོསྦྱངོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ཡིན་
ནའང་།	 དདུ་འག་ོཚོར་མིའ་ིརྣམ་དཔདོ་
མེད་པས་སདྐ་ཆ་བཤད་མི་ཐུབ་པས་ཧ་ཅང་
ཁག་པ་ོརེད།	 སྨནོ་ལམ་རྒྱག་རུྒྱ་མ་གཏགོས།	
ང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལས་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟེར་གི་ཡོད་པ་
རེད།	 སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟརེ་བ་ད་ེ
ཕར་མཛུབ་མོ་བཙུགས་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་
འཛམ་གླངི་འདའིི་མི་གངས་དངུ་ཕུར་བདནུ་
ཅུ་རེད།	 འད་ིལ་ང་ཚོས་སདྐ་ཆ་བཤད་ཐུབ་
པ་རེད།	སདྐ་འད་མི་འད་ཡིན་ཀང་མིའ་ིརྣམ་
དཔདོ་ཡོད་པས་ག་ོབར་སྤདོ་རུྒྱ་ཡོད།	
ང་ཚོས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅསེ་པ་ལ་ཁ་
ཡོད་ལག་ཡོད་ཀིས་བསམ་བླ་ོབཏང་བ་ཡིན་
ན།	 འཛམ་གླངི་འདརི་སགོ་ཆགས་གངས་
མེད་པ་ཡོད་ཀང་བདེ་ཐབས་མི་འདགུ	 །མི་
དངུ་ཕུར་བདནུ་ཅུ་ཡོད་པ་ལ་ང་ཚོ་དའེ་ིགས་
ཡིན་པས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་ཕན་ཐགོས་
བདེ་པའ་ིག་ོསབྐས་འདགུ	།ང་ཚོར་མིའ་ིརྣམ་
དཔདོ་ཁྱད་ད་ུའཕགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་འདི་
ཉནོ་མོངས་པའི་བན་གཡོག་ཏུ་འག་ོགབས་
བདེ་བཞིན་འདགུ	 །ད་ེནརོ་འཁུལ་རེད།	
མིའ་ིརྣམ་དཔདོ་ཁྱད་ད་ུའཕགས་པ་ཞིག་ཡོད་
པ་ད་ེལ་བམས་བརྩསེ་དབང་བསུྒར་ཐུབ་པ་
ཞིག་བུང་ན།	 ཅི་ཙམ་གིས་མིའ་ིརྣམ་དཔདོ་
ཡོད་པ་ད་ེཙམ་གིས་སོ་སོའི་སེམས་ལ་བད་ེ
སིྐད་ཡོང་བ་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་པ་རེད།	 ཅསེ་
སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

ནང་ཆོས་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་རུྒྱ་ན་ིགྲྭ་པ་ཙམ་མིན་པར་མི་སྐ་ཕ་ོམོ་ཚོས་ཀང་བདེ་ཐུབ་པ་བུང་ན་ཡག་པ་ོཡོད།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་

ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁའི་
སབྐས་སོག་རིགས་ཁག་གཅིག་ལ་ནང་ཆོས་
སླབོ་གཉརེ་བེད་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	ང་ཚོ་བདོ་དང་སོག་པ་ོ

ལ་ཡོད་པའི་གཞུང་ཆེན་ཁག་སྟ་ེཚད་མ་རྣམ་
འགལེ་དང་དབུ་མ།	 ཕར་ཕིན་བཅས་དབུ་

ཕར་རྣམ་འགལེ་ད་ེདག་གསུམ་པ་ོན་ིགལ་ཆེ་
ཤོས་རེད་འདགུ	 དབུ་ཕར་དང་ཚད་མ་ད་ེ
ཚོའི་གས་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་དང་།	
ད་ེབཞིན་ཚན་རིག་གི་སླབོ་སྦྱངོ་ཡོད་ན་ནཱ་

ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་ཀི་སངས་རྒྱས་བསྟན་
པ་འདི་དསུ་རབས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་དང་རྩ་
གསུམ་བར་ཕལ་ཆེར་གནས་ཀི་རེད་བསམ་
གི་འདགུ	 དསུ་རབས་	 ༢༢་་༢༣	 བར་
བསྟན་པ་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་པར་སོག་པ་ོཚོས་
ཏན་ཏན་ཞབས་འདགེས་སུྒབ་ཐུབ་ཀི་རེད།	
བསྟན་པའ་ིདམ་ཆོས་རྣམ་གཉསི་ཏ།ེ	 །ལུང་
དང་རགོས་པའ་ིབདག་ཉདི་ད།ོ	 །ད་ེའཛིན་
བདེ་པ་སྨྲ་བདེ་པ།	 །སུྒབ་པ་བདེ་པ་ཁ་ོན་
ཡིན།	 །ཞསེ་སངས་རྒྱས་པའ་ིབསྟན་པར་
ལུང་རགོས་ཀི་བསྟན་པ་གཉསི་ཡོད་པ་རེད།	
ལུང་རགོས་ཀི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐོང་སྤལེ་
གསུམ་བདེ་དགོས་པ་ད་ེབཤད་སུྒབ་གཉསི་
ཀི ་སྒ ་ོནས་འཛིན་སྐོང་སྤལེ ་གསུམ་བེད་
དགསོ་པ་རེད་མ་གཏགོས་ཐབས་གཞན་མེད།	

ཅསེ་གསུང་འདགུ
དརེ་བརནེ་གྲྭ་སར་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་མཁན་རིན་
པ་ོཆེ་ལ་ྟབུ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་གས་ཀིས་འདརི་སླབོ་
སྦྱངོ་ཡག་པ་ོབས་ཏ་ེམ་འངོས་པར་སོག་ཡུལ་
ད་ུདགོན་པ་ཡོད་པ་གས་ལ་ནང་ཆོས་སླབོ་
སྦྱངོ་བདེ་རུྒྱ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ཞིག་དང་།	 ནང་

ཆོས་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་རུྒྱ་ན་ིགྲྭ་པ་ཁ་ོན་མིན་པར་
མི་སྐ་ཕ་ོམོ་ཚོས་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་ཐུབ་པ་བུང་ན་
ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་ཟད།	 མི་ལ་ཕན་གི་རེད།	
ཁྱདེ་རང་ཚོས་ཧུར་ཐག་གནང་ཤོག་ཨང་།	
ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ།།
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བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	༥༩	པའ་ིའགོ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་གསུམ་པ་
རྒྱལ་ཁའ་ིངང་སྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༣	 ནས་	 ༥	 བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་
བཞུགས་སརྒ་གངས་སིྐད་ཚོགས་ཁང་གསར་
པར་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་དང་།	
བཀའ་ཤག་ཐུན་མོང་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་

མིའ་ིབཅའ་ཁམིས་དནོ་ཚན་	༥༩	པའ་ིའགོ་
དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་གསུམ་པ་
རྒྱལ་ཁའ་ིངང་སྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཙམ་ལ་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ་དང་།		
སབྐས་དརེ་དཔལ་ལྡན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
མཆོག་གིས་དབུས་ཁམིས་ཞིབ་པ་གཞན་རྣམ་
གཉསི་མཆོག་དང་།		བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་སྦལེ་པསོ་དབུས་སིྤ་འཐུས་དང་།		
སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་དབུས་བཀའ་བླནོ་རྣམ་
པ།	 	 ད་ེབཞིན་ཁ་ིཟུར་དང་བཀའ་ཟུར་རྣམ་
པ།		རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན་
རྣམ་པ།			ཆོས་བརུྒྱད་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་
པ།	གཞུང་ཞབས་ས་ིཞུ་བ་དུང་ཆེ་ཆུང་།	ས་ི
ཞུའི་ལས་བདེ་སྡ་ེཚན་གཞན་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	
རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་གི་ས་གནས་འཐུས་མི་
ཚོགས་འདའུ་ིསྐ་ུཚབ་དང་།	 ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་རྣམ་པ།	 བདོ་རང་དབང་བདནེ་པའ་ི
ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་
པ།	 ས་འཐུས་མེད་པའ་ིས་གནས་ཀི་སྐ་ུཚབ།	
རང་སྐངོ་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ།	 ཕི་རྒྱལ་
ཡུལ་གུ་ཁག་གི་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པ་དང་བདོ་རིགས་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་

པ།	 ད་ེབཞིན་གཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་
པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་བཅས་འཛམ་གླངི་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་	 ༢༤	 ནས་ཚོགས་བཅར་བ་
མི་གངས་	 ༣༤༠	 འད་ུའཛོམས་ཀིས་ཐགོ་
མར།	 གནས་ཆུང་སྒ་དབངས་གླངི་གི་དག་ེ

འདནུ་པ་རྣམས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ ་པར་
མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེ་དངུ་རྒྱ་སེར་སྦངེས་
དང་བཅས་ཚོགས་ཁང་ད་ུགདན་ཞུས་ཀིས་
བཞུགས་ཁརི་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་རསེ།	ཆེ་
མཐའོི་ཁམིས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁམིས་ཞིབ་པ་ཆེ་
བ་བཀའ་བརུྒྱད་དནོ་གུབ་མཆོག་དང་།	 སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག		
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་བཅས་ཀིས་
སྐུ་པར་མཐངོ་གལོ་རིན་པ་ོཆེར་རནེ་འབུང་
མཇལ་དར་སྒོན་འབུལ་དང་འབལེ་སྣང་
གསལ་ཞལ་ཕ་ེགནང་གུབ་མཚམས།	 རིམ་
བཞིན་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་དང་།	
ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་བཅས་ནས་རནེ་འབུང་
མཇལ་དར་སྒལོ་འབུལ་གནང་།
ད་ེརསེ་གནས་ཆུང་སྒ་དབངས་གླངི་གི་དགེ་
འདུན་པ་རྣམས་ཀིས་ཤིས་བརོད་གསུང་
འདནོ་གནང་རསེ་བདོ་ཀི་ཟླསོ་གར་ཚོགས་
པས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་མོའ་ིརྒྱལ་གླུ་རྔ་རོལ་
དང་བཅས་དབངས་སུ་གརེ།	 ད་ེནས་བདོ་
བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་ད་ུལུས་སགོ་
ལོངས་སྤདོ་དང་བཅས་པ་བླསོ་གཏངོ་གནང་
མཁན་གི་རྒྱལ་གཅསེ་པ་རྣམས་ཀི་ཆེད་རསེ་
དན་གི་མྱ་ངན་གུས་འདདུ་ངག་གཅད་སརྐ་

མ་གཅིག་རིང་གནང་མཚམས་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་
འབུང་གནས་མཆོག་གིས་ཚོགས་ཆེན་དབུ་
འབདེ་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེརསེ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་འཚམས་འད་ི
དང་འབལེ་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 གངོ་
དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་གི་བརདོ་གཞི་
གཉིས་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ་ལྟར།	
ཐགོ་མར་བཀའ་ཤག་ནས་གསོ་ཚོགས་སུ་རེ་
འདནུ་ཞུས་པ་བཞིན་ཐངེས་འདརི་དམིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་བརདོ་གཞི་གཙོ་བ།ོ	
བདོ་མིའ་ིསིྒགས་འཛུགས་ཀི་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུའ་ི
ལས་འཆར་དང།	 ༸རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕྲངེ་ན་
རིམ་དང་བདོ་མིའ་ིདབར་གི་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་
བཅས་གཉསི་ཀི་ཐགོ་བཀའ་བསྡརུ་གནང་རུྒྱ་
རེད།		
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་
འཆར་སྣང་གི་བུང་རིམ་ལརྟ་ན།	 ཕྲན་རང་
བཀའ་བླནོ་ཁི་པའི་དམ་འབུལ་རསེ་༸རྒྱལ་
བའི་གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་ཡང་ཡང་བཅར་
རུྒྱའ་ིསབྐས་ཐབོ་ཀི་ཡོད།	 	 སབྐས་དརེ་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་	 “ད་ཁྱདེ་རང་གིས་ཆབ་སདི་
ཀི་འགན་འཁྱརེ་དགསོ་པ་རེད།	 འཆར་
གཞི་གང་གདངི་བ་ཡིན་ནའང་ངསོ་རང་མེད་
པ་ནང་བཞིན་བས་ནས་འཆར་གཞི་སིྒགས་
ཤོག་ཨང་	”	ཞསེ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་ཡོད།			
ཕྲན་རང་བདོ་མི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 གཉསི་
ནས་ནང་པ་ཞིག་ཡིན།	 	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དད་གུས་
དང་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་
ནས་སོ་སོའི་བླ་ོཡུལ་ལ་མ་ཤོང་བ་ལ་ྟབུ་ཞིག་
བུང་།	 སེམས་པ་ཧ་ཅང་ལྗདི་པ་ོཆགས་པའ་ི
བཀའ་སླབོ་ད་ེའད་ཞིག་ཕབེས་པར་བརནེ་
བཀའ་ཤག་ཏུ་ཡིན་ནའང་བཀའ་བླནོ་གཞན་
སུ་ལའང་དེའི ་སྐརོ ་གང་ཡང་ཞུས་མེད།		
གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་རིམ་པར་བཅར་བའི་
སྐབས་སུ་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གིས་

བཀའ་སླབོ ་ཐེངས་མང་པོ་ཕ ེབས་སྟབས།	
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སུྒབ་དགོས་པ་
ན་ིངའི་འགན་རྩ་ཆེ་ཤོས་ད་ེཡིན་པར་བརནེ་
བསམ་བླ་ོམང་པ་ོབཏང་མཐར་ལ་ྔདང་ལ་ྔབཅུ་
འད་ིབསམ་བླརོ་འཁརོ་བུང་།	 	 མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་མཆོག་ལ་མཚོན་ན།	 བདོ་ཀི་རྩ་
དནོ་དང་།	 གཞིས་བསེ་བདོ་མིའ་ིགནས་
སྟངས།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཅས་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པརོ་བརིྩ་བཞིན་ཡོད།
དུས་རག་ཏུ་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས།	 རེ་བ་བཟང་ས་
ནས་རྒྱག་དགསོ།		ག་སིྒག་སྡགུ་ས་ནས་བདེ་
དགསོ་པའ་ིབཀའ་སླབོ་ལམ་སྟནོ་ལརྟ།	 བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་ཆེད་
འབུང་འགུར་ལོ་ལྔའི་ནང་དབུ་མའི་ལམ་
གི་སིད་བུས་གཞི་རྩར་བཟུང་བའི་ཐགོ་ནས་
མིང་དནོ་མཚུངས་པའ་ིརང་སྐངོ་ཡོང་ཐབས་
བ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ལོ་ལ་ྔབཅུའ་ིནང་བདོ་
ཀི་རྩ་དནོ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས།	
བདོ་ཀི་ཐུན་མིན་སདྐ་ཡིག་དང་།	 ཆོས།	
རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་འཛིན་ཐུབ་ཐབས་
བ་རུྒྱ་རེད།

ད་ཆ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་ཁག་ཏུ་ཆིབས་སུྒར་
བསྐང་གནང་མཛད་རུྒྱའི་མཛད་འཆར་ཇེ་
ཉུང་ད་ུའག་ོབཞིན་ཡོད་པར་བརནེ།		༸གངོ་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ད་
བར་མཛད་འཕྲིན་བསྐངས་པ་ད་ེདག་མི་

ཉམས་གངོ་འཕལེ་གཏངོ་རུྒྱའ་ིའགན་བདོ་མི་
མང་ཚོགས་ལ་བབ་ཡོད།		ཕགོས་མཚུངས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་དགོངས་སུྒབ་རུྒྱ ་ནི ་ང་ཚོའི ་
ལས་འགན་ཞིག་ཡིན།	 ༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་
བཞིན་ང་ཚོས་བདེ་ཐུབ་པ་གང་ཡོད་པ་དའེི་
ཐགོ་དགངོས་པ་བཞསེ་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་
འཆར་གཞི་བཏངི་བ་ཞིག་རེད།
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་བརན་
ཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རུྒྱའི་སྐལ་བཟང་གི་
ག་ོསབྐས་ཐབོ་པ་ལརྟ།	 མགནོ་པ་ོགང་ཉདི་
མཆོག་ནས་ཀང་དགུང་གངས་	 ༡༡༠	 ལགྷ་
སྐུ ་འཚོ་བཞུགས་མཛད་རུྒྱའི་ཞལ་བཞེས་
བཟང་པ་ོཐབོ་ཡོད།	ཅསེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།
གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸གངོ་ས་ཏཱ་
ལའི་བླ་མ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་ཐག་
གཅདོ་ཞུ་རུྒྱའི་ཐད་ཐ་ེབུས་བ་རུྒྱའི་ཆབ་སདི་
ཀི་རེ་སྟངོ་བཅང་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེདག་ལམ་
ལྷངོས་ནམ་ཡང་ཡོང་རུྒྱ་མིན་སྐརོ་སོགས་

དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་གསུང་བཤད་གནང་
བསྟནུ།	 ཚོགས་མི་རྣམས་སྡ་ེཚན་ཆ་བགསོ་
ལརྟ་ཚོགས་ཆུང་ཚུགས་ཡུལ་སོ་སོར་ཕབེས་
ནས་བསམ་འཆར་ཐགོ་བག་ོགླངེ་གནང་ཡོད་
པ་བཅས།	།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༩	ཚེས་	༢༦	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཉནི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་
ལྡ་ིལི་གསར་པར་ཡོད་པའ་ི	Constitutional 

Club	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་ཁང་ད་ུལྡ་ིལིར་ཡོད་

པའ་ིགཞུང་འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་ཅཱ་ནཀ་
ཐབེས་རྩ་ཁང་ Chanakya Foundation  

ནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨ་
ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ལ་གཟངེས་

སུ་ཐནོ་པའ་ིའག་ོཁདི་
ཀི་ཕག་ལས་གནང་
བ ར ་ ངོས ་ འ ཛི ན ་
ཆེད་ཤཱ་མ་པྲ་སཱད་མུ་
ཁར་རི་རྒྱལ་ཡོངས་
ག ཟེ ང ས ་ ར ག ས ་	 
Dr. Shyamaprasad 

Mookerjee ཞསེ་པ་

ཕུལ་འདགུ		
ད་ེཡང་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་
མཆོག་གིས་བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་དང་བདོ་མིའི་
སིྤ་ཚོགས་ས་བརན།	 འག་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
གོང་སྤལེ་གཏངོ་ཐབས་ཀི་མཛད་རསེ་ལ་ཅཱ་
ནཀ་ཐབེས་རྩ་ཁང་ནས་ཆེ་བསྟདོ་ཀི་གཟངེས་
རགས་ད་ེའབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།	 སབྐས་
དརེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་
གཟངེས་རགས་ད་ེབཞིན་འབུལ་ལམ་ཞུས་
པར་སྙངི་ཁུང་རསུ་པའ་ིགཏངི་ནས་ཐུགས་ར་ེ
ཆེ་ཞུས་ཡོད།	
མཛད་སྒའོི་ཐོག་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་

མངའ་སྡའེ་ིཟ་འབུ་དང་བཟ་ོལས་བླནོ་ཆེན་སྐ་ུ
ཞབས་ར་མེཤ་ཝར་ཏ་ེལི་	 Shri. Ramesh-

war Teli Ji	མཆོག་དང་།	རྒྱ་གར་བྷ་ིཇ་ེཔ་ི
སིད་དནོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སྐུ་
ཞབས་མུར་ལི་མ་ན་ོཧར་ Dr Murli Mano-

har	མཆོག	རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་དང་བངླས་
ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའི་སྐ་ུཞབས་ཨིན་ད་ེརེ་ཤི་
ཀུ་མཱར་	Indresh Kumar	མཆོག	རྒྱ་གར་
གསོ་ཚོགས་འགོ་མའི་འཐུས་མི་དང་ལྡ་ིལི་
བྷ་ིཇ་ེཔ་ིསིད་དནོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་མ་
ནཇོ་ཏ་ིཝ་རི་	 Manoj Tiwari	མཆོག	རྒྱ་
གར་དབུས་མཐ་ོསླབོ་འཛིན་སྐངོ་ལནྷ་ཚོགས་

ཀི་ཚོགས་མི་སླབོ་དཔནོ་ཀི་རཱན་ཧ་ཛ་རི་ཀ་	
Prof. Kiran Hazarika	 མཆོག་དང་ཨ་
ཅཱརྱ་གྷུ ་ཇ་གྷ་ོཔལ་རེཌི་ Acharya Gujja Go-

pal Reddy	མཆོག་སོགས་རྒྱ་གར་གི་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་བཅས་ཆེད་ཕབེས་
གནང་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་ལྡ་ིལི་ཁུལ་གི་གཞུང་དང་གཞུང་
འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པ་དང་།	 མི་མང་
བཅས་མཛད་སྒརོ་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ི
ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།	།

བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ལ་གཟངེས་རགས་ཕུལ་བ།
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༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཐེ་ཝན་དད་ལྡན་ཆོས་
ཞུ་བ་ཚོར་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སུྒབ་
ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲངེ་བའི་
གསུང་ཆོས་ཉནི་མཐའ་མའ་ིསབྐས་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉདི་ཀི་ཐུགས་བསྐདེ་དམ་བཅའ་གསུམ་
པ་སྟ།ེ	 བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་།	
ཁོར་ཡུག་སུང་སྐོབ་ཐོག་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 ངསོ་རང་བདོ་པ་རེད།	 	 ངསོ་ལ་
ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམའ་ིམིང་ཞིག་ཡོད།	 	 གཞིས་
བཞུགས་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་བདནུ་ཙམ་ཡོད་
པ་ཁོང་ཚོས་ངོས་ལ་བླ་ོགཏད་བེད་བཞིན་
ཡོད།	 	 རང་དབང་ལུང་པའ་ིནང་གི་བདོ་
མི་ཚོས་ཀང་ངསོ་ལ་བླ་ོའགལེ་ནས་བླ་ོགཏད་
བཅལོ་བཞིན་ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་བདོ་དནོ་
འགན་ཞིག་ངསོ་ལ་ཡོད།	བདོ་མིའ་ིཆབ་སདི་
ཀི་འགན་ད་ེངསོ་ཀིས་ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༡	 ནས་
བཞག་པ་རེད།	
ད་ཆ་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འསོ་འད་ུབས་
པའི་ཆབ་སིད་དབུ་ཁིད་ཀིས་འགན་འཁྱརེ་
བཞིན་ཡོད།	 	 ངསོ་ཀིས་ཆབ་སདི་འགན་
འཁྱརེ་གི་མེད།	 	 སབྐས་རེ་ངསོ་ཀི་རྩདེ་
མོ་དང་སྦགས་ད་ེསྔ་ཆོས་སིད་ཟུང་འབལེ་
ཞེས་ལུགས་གཉསི་ཐགོ་ནས་འག་ོརུྒྱའི་ལམ་
སལོ་ད་ེ༸རྒྱལ་བ་ལ་ྔཔའི་སབྐས་ནས་བུང་བ་
རེད།	 གལ་སདི་༸རྒྱལ་བ་ལ་ྔཔ་བསྐར་ད་ུ
ཕབེས་པ་ཡིན་ན།	 ངསོ་ཀིས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
ཆོས་སིད་གཉསི་ཀི་དབུ་ཁིད་ཟརེ་བ་ད་ེམེད་
པ་བཟསོ་སྟབས་ཁོང་གིས་གང་གསུང་ཡོང་
བསམ་པ་དན་གི་འདགུ	 འནོ་ཀང་༸རྒྱལ་བ་
ལྔ་པ་བསྐར་ད་ུཕབེས་རུྒྱ་མིན་སྟབས་བཞེད་
སྣང་བདེ་དགསོ་པ་གང་ཡང་མེད།	 	 དརེ་
བརནེ་ངསོ་ཀིས་གང་བས་རེད།	 ཆབ་སདི་
ཀི་ལས་ཀ་ད་ེངསོ་ཀིས་བཞག་ཟིན་པ་རེད།		
ངསོ་རང་བདོ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བདོ་
ཀི་ཁརོ་ཡུག་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ	 	 ས་
མཐནོ་པ་ོརེད།	 རྒྱ་གར་བའ་ིཁརོ་ཡུག་

མཁས་པ་ད་ེའདས་ངསོ།	 	 བདོ་ཀི་ས་མཐ་ོ
ཞིང་ས་སམྐ་པ་ོཡིན་སྟབས་ཁརོ་ཡུག་ལ་སྐནོ་
ཆགས་བུང་ཚེ་རང་བཞིན་གིས་གསོ་རུྒྱར་
དསུ་ཚོད་ཧ་ཅང་འགརོ་རུྒྱ་ཡིན་པ་བརདོ་ཀི་
འདགུ	 	 རྒྱ་རིགས་གགོས་པ་ོད་ེའད་ལའང་
ངསོ་ཀིས་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 ཁྱདེ་ཚོས་གཏརེ་

ཁ་སྔགོ་འདནོ་སོགས་བདེ་དགོས་ཀང་ཁོར་
ཡུག་ལ་གནདོ་འཚེ་མི་ཡོང་བར་བསམ་བླ་ོ
ཏན་ཏན་གཏངོ་དགསོ།	ཞསེ་བརདོ་ཀི་ཡོད།		
གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་བདོ་ཀི་ཤེས་ཡོན་ད་ེདསུ་
རབས་བརྒྱད་པ་ཙམ་ནས་མཁན་ཆེན་ཞི་
བ་འཚོས་ནཱ་ལེནྜ་ནས་མནམས་པའི་ནང་
ཆོས་ད་ེབདོ་མི་ཚོས་ཧ་ཅང་གཅེས་ཉར་
བས་ཡོད།	 མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོས་བདོ་མི་ཚོ་
ལ།	 ཁྱདེ་ཚོས་ཆོས་རྒྱལ་སངོ་བཙན་སམྒ་
པའོི ་སྐབས་ནས་བདོ་ཡིག་ཟུར་དུ་བཟོས་
འདགུ	 དརེ་བརནེ་ལེགས་སྦྱར་དང་པཱ་ལིའ་ི
སྐད་ནང་ཡོད་པའི་གཞུང་ད་ེདག་བདོ་ཡིག་
ནང་བསུྒར་དགསོ།	 	 ཁྱདེ་ཚོ་བདོ་པ་ཚོར་
བདོ་སྐད་རང་གི་ཐོག་ནས་སླབོ་སྦྱོང་བེད་
རུྒྱ་ཞིག་དགསོ།	 ཞསེ་བཀའ་སླབོ་གནང་
ཡོད།	 སབྐས་དརེ་སྒ་སུྒར་ལོ་པཎ་གླངི་ཞསེ་
བསམ་ཡས་ལ་སྒ་སུྒར་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་
ལོ་ཙྭ་བ་དང་པཎ་གུབ་ཀི་གླིང་ཞིག་བཟསོ་
ཡོད།	 སབྐས་དརེ་དཔ་ེཆ་བསུྒར་སབྐས་ལོ་
ཙྭ་གཅིག་པུ་མིན་པར་ཞུ་དག་གཏངོ་མཁན་

པཎ་ིཏ་གཅིག་མཉམ་ད་ུཡོད།	 ལོ་པཎ་ཟུང་
འབལེ་ཐགོ་ནས་འག་ོབཞིན་འདགུ	 ལེགས་
སྦྱར་ནང་ཡོད་པའི་གཞུང་གཙོ་ཆེ་བ་ཕལ་མོ་
ཆེ་བདོ་ཡིག་ནང་ཡོད།	 དངེ་སབྐས་ལེགས་
སྦྱར་སདྐ་ན་ིསདྐ་དབང་རེ་ཟུང་མ་གཏགོས་ད་ེ
ཙམ་སླབོ་སྦྱངོ་སྤདོ་རུྒྱ་མེད།	 	 དངེ་སབྐས་

ལེགས་སྦྱར་སདྐ་ཀི་ཚབ་བདོ་སདྐ་ཀིས་བདེ་
ཀི་ཡོད།	 	 མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོ་མ་བནོ་སྔནོ་
བདོ་སདྐ་ད་ེགདདོ་མའི་སདྐ་ལྟ་བུ་ཞིག་བས་
ནས་ཡར་རྒྱས་ད་ེཙམ་མེད།	 མཁན་ཆེན་
ཞི་འཚོས་བཀའ་སླབོ་གནང་བ་བཞིན་བསུྒར་
གི་ཐགོ་ནས་བདོ་སདྐ་རང་གི་ཐགོ་ནས་མིང་
ཚིག་གསར་པ་བཟསོ་ནས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་
ཡོད།	 དངེ་སབྐས་ལེགས་སྦྱར་གཞུང་ཁག་
གཅིག་བདོ་སདྐ་ནང་སྒ་སུྒར་དང་དནོ་སུྒར་
གཉསི་ཀ་ཡོད།	 ད་ེདག་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
འདགུ		དཔལ་ནཱལེནའྜ་ིརིག་གཞུང་ཧ་ཅང་
རླབས་ཆེན་པ་ོའད་ིང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོས་བདག་
པ་ོབརྒྱབ་ཡོད།	 	 རྒྱ་གར་ནང་ཉམས་ཆག་
ཕིན་པ་རེད།	 	 དཔལ་ནཱ་ལེནའྜ་ིརིག་གཞུང་
སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་འབལེ་བ།
ཕགོས་མཚུངས་ཚད་མ་རིག་པ་དང་འབལེ་
བ་ད་ེདག་བདོ་སདྐ་ནང་ཆ་ཚང་ཡོད།		བདོ་
ཀི་ཤེས་ཡོན་འདི་བདོ་མི་ཙམ་གི་དནོ་ད་ུམ་
རེད།	 འཛམ་གླངི་སིྤ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་
ཞིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཡོད།	 འད་ིཉམས་པ་

སོར་ཆུད་མི་ཉམས་གངོ་འཕལེ་བ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གུང་
བང་ཏང་གི་འག་ོཁདི།	 ཀདླ་པ་གུ་དགོ་ད་ེ
ཚོའི་གས་འགའ་ཤས་ཀིས་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་
ད་ེབདོ་མི་རིགས་ཀི་མཚོན་བདེ་ཡིན་སྟབས།		
ཁ་བལ་འག་ོརུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་འདགུ་ཟརེ་ནས་
བདོ་ཡིག་ལ་དམ་བསྒགས་བདེ་བཞིན་འདགུ		
བེད་བབ་ད་ེནི་བསམ་བླ་ོགུ་དགོ་དགས་པ་
དང་བླ་ོརྒྱ་ཆུང་དགས་པས་རེད།	 རྒྱ་གར་ལ་
མཚོན་ན་བཙན་བལོ་བ་ཆགས་མ་ཐག	འག་ོ
སྟདོ་རང་ནས་སླབོ་གྲྭ་འཛུགས་རུྒྱ་དང་།	སླབོ་
གྲྭ་དའེང་བདོ་པའི་ཕུྲ་གུ་ཚོར་དམིགས་ནས་
སླབོ་གྲྭ་ཟུར་ད་ུའཛུགས་རུྒྱ།	 	 དའེ་ིནང་བདོ་
ཡིག་སླབོ་རུྒྱ་ཡོད་པ།	 སབྐས་དརེ་རྒྱ་གར་
གི་སདི་བླནོ་ན་ེར་ུམཆོག་ཡོད།	 ཁངོ་གིས་
རྒྱབ་སྐརོ་ཧ་ཅང་གནང་བུང་།	 དངེ་སབྐས་
སེར་འབས་དགའ་གསུམ་གཙོ་བརོ་གུའི་
བའི་བཤད་གྲྭ་ཆེན་པ་ོད་ེདག་ཚུགས་ནས་
སླབོ་ཕུྲག་ཁ་ིཕྲག་ཙམ་སླབོ་གཉརེ་གནང་ནས་
ཡོད།	 ནཱ་ལེནའྜ་ིཤེས་ཡོན་མུ་མཐུད་ནས་ང་
ཚོས་འཛིན་བཞིན་ཡོད།	 ང་ཚོ་བཙན་བལོ་
བ་ཡིན་ནའང་ནཱ་ལེནའྜི་ཤེས་ཡོན་ད་ེང་ཚོས་
བཙན་བལོ་བའི་ནང་དའུང་འཛིན་ནས་ཡོད།	
བདོ་ནང་ས་ཁུག་ལུང་ཁུག་འགའ་ཤས་ནང་
སླབོ་སྦྱངོ་མུ་མཐུད་བ་རུྒྱ་ཡོད།	 	 ད་ེམིན་
སབྐས་རེ་དམ་བསྒགས་ཚ་པ་ོདང་སབྐས་རེ་
ཕྲན་བུའ་ིདམ་བསྒགས་ལྷུག་ཏུ་ཕིན་ནས་གང་
ལརྟ་དཀའ་ངལ་འདགུ
རིན་པ་དང་པ་ོརྒྱ་ནག་ནང་ད་ུཡོད་པའི་རྒྱ་
རིགས་ད་ེདག་དང་ཁྱདེ་ཚོ་ཐ་ེཝན་ནང་གི་
རྒྱ་རིགས་ནང་པ་ཚོ་ནཱ་ལེནྜའི་ཆོས་བརུྒྱད་
འཛིན་མཁན་གཅིག་པ་ཆགས་ཡོད།	 ཁྱདེ་
ཚོ་ཐང་སེང་བ་ླམའི་རསེ་འབང་པ་ཚོས་ཚད་
མའི་གཞུང་མེད་སྟབས་རགས་གསལ་གཏངོ་
ཡག་མེད།	 ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོས་ཚད་མར་ད་ོ
སྣང་ཧ་ཅང་བས་སྟབས་རགས་གསལ་གཏངོ་
རུྒྱའ་ིགམོས་གཤིས་ཤུགས་ཆེ་ཡོད།	 	 ང་ཚོ་

ཚང་མ་ནཱལེནྜའི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་མཁན་
གཅིག་གུར་རེད།	 ཁྱདེ་ཚོ་ལའང་ང་ཚོས་
ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་ཐུབ་ཡག་ཏན་ཏན་
ཡོད།	 ཁྱདེ་ཚོས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་རྒྱ་རིགས་
ད་ེའད་དང་འབལེ་བ་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད།	
ཁྱེད་ཚོས་ཁོང་ཚོར་འགལེ་བཤད་བརྒྱག་
དགསོ་འདགུ		བདོ་པའ་ིསདྐ་ཡིག་ད་ེཧ་ཅང་
རླབས་ཆེན་པ་ོརེད་འདགུ		ནང་ཆོས་འགལེ་
བབཤད་རྒྱག་རུྒྱའི་སྐད་ཡིག་ཡག་ཤོས་ད་ེ
བདོ་པའ་ིསདྐ་ཡིག་རེད་འདགུ	 ཅསེ་ག་ཚོད་
ཐུབ་ཐུབ་ང་ོཤེས་ཚོར་གསལ་བཤད་བ་རུྒྱ་
ཁྱདེ་ཚོའ་ིལས་འགན་རེད།	
བདོ་ནང་གི་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་ད་ེདག་ཧ་ལས་པའ་ི
སེམས་ཤུགས་རེད།	 དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་ཆེ་
ནའང་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལམ་ཐོག་བདོ་མི་
ཚོས་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 བར་སབྐས་ལོ་ཤས་
ནང་རང་ལུས་མེར་སགེ་ལམ་ནས་རང་ཤི་
རྒྱག་མཁན་མང་ཐག་ཆོད་བུང་ཡོད།	 སོ་
སོའི་སགོ་བླ་ོགཏངོ་ཐུབ་མཁན་ཞིག་གིས་མི་
གཞན་ལ་གནདོ་འཚེ་བདེ་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	འནོ་
ཀང་མི་ལ་གནདོ་མ་སྐལེ་བར་སོ་སོས་རང་
ལུས་མེར་སགེ་བཏང་བ་རེད།	
བདོ་མི་བརྒྱ་དང་ལ་ྔབཅུ་ང་གངས་ཤིག་གིས་
རང་སགེ་ལས་འགུལ་སྤལེ་བ་རེད།	 སྙངི་
ར།ེ	 སེམས་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཡོད།	 འནོ་ཀང་
གཞན་ལ་འཚེ་བ་མི་བས་པའི་དམ་བཅའ་
བརན་པརོ་བཟུང་ནས་གཞན་ལ་གནདོ་འཚེ་
མ་བས་པ་རེད།	 	 བདོ་མི་ད་ེདག་ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའ་ིཆོས་ཀིས་ཕི་དལུ་བ།	 ནང་
དལུ་བ་ཞིག་དངསོ་གནས་ཆགས་འདགུ	 ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོརེད་འདགུ	 སིྤ་ཡོངས་ཀི་ཆ་
ནས་བརདོ་ཀི་ཡོད།	 	 བདོ་མི་སྡགུ་པ་ད་ེ
འདའང་ཡོང་གི་རེད།	 གནས་ཚུལ་ཐ་དད་
རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་
རྨ་བ་ཆེན་མོའི་རསེ་གནང་བཀའ་དནི་སྩལ་
རསེ་རེ་ཞིག་ཆོས་འབལེ་མཇུག་སིྒལ་མཛད་
འདགུ	

ཁྱདེ་ཚོས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་རྒྱ་རིགས་ངསོ་ཤེས་ཚོར་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་གལ་ཆེ་ཡིན་པའ་ིའགལེ་བཤད་ཡག་པ་ོབདེ་རོགས།

རྒྱ་གར་གི་གསར་འགདོ་ལས་རིགས་པ་ཁག་གཅིག་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ནང་གཟགིས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་པ།
༄༅།	 །རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་
གཞི་བས་པའི་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་
ལས་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	
༩	ཚེས་	༢༦	ནས་	༢༨	བར་རྒྱ་གར་གི་
གངོ་ཁྱརེ་ཁག་གཅིག་གི་གསར་འགོད་ལས་
རིགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ་གངས་	༦	བཞུགས་སརྒ་
ར་ས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལྷན་ཁང་
ཁག་གིས་གཙོས་གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་
མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ནང་གཟིགས་
སྐརོ་ད་ུཕབེས་ཡོད།	 ད་ེཡང་གསར་འགདོ་
ལས་རིགས་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་
མཆོག་ལ་ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་དང་།
སྐབས་དརེ་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་
མཆོག་གིས་བ ོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་གསོ་ཚོགས་ཚོགས་དསུ་གཉིས་

ཀི་སྐརོ་དང་།	 ད་ལའྟ་ིགསོ་ཚོགས་ཀི་ལས་
རིམ།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིམང་གཙོའ་ི
འཕལེ་རིམ།	མང་གཙོའ་ིཁྱད་ཆོས་སདི་དནོ་
ཚོགས་པ་མེད་པའི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་སྙངི་བསྡུས་
གནང་ཡོད།	 	 ད་ེབཞིན་གསར་འགདོ་ལས་
རིགས་པའི་སྐུ ་ཚབ་རྣམས་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དང་
ཐུག་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ནང་སདི་
ལས་ཁུངས་དང་།	 བཀའ་དུང་ཡིག་ཚང་།	
བདོ་ཀི་སིད་བུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་སོགས་ཀི་
ནང་གཟགིས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་ཡོད།	 གསར་
འགོད་ལས་རིགས་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་
སུ་གཟིགས་སྐརོ ་ད ུ་ཕ ེབས་ཡོད་པ་དང་།	
	 སབྐས་དརེ་དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པ་ོལགས་ཀིས་ཁོང་རྣམས་ལ་

བདོ་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སྐརོ་
ང་ོསྤདོ་གནང་།	 ཕགོས་མཚུངས་གསར་
འགོད་ལས་རིགས་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་བདོ་
ཀི་འགམེས་སྟནོ་ཁང་དང་།	 བདོ་ཀི་དཔ་ེ
མཛོད་ཁང་།	 དབུས་བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་།	
ར་ས་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས།	 ར་
སྟངེ་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭ	 བདོ་ཀི་འག་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕལེ་རྒྱས་ལྟ་ེགནས་
ཁང་བཅས་ཀི་ནང་གཟིགས་སྐརོ་ད་ུཕབེས་
ཡོད།གསར་འགོད་ལས་རིགས་པའི་སྐུ་ཚབ་
རྣམས་ན།ི	 སྐ་ུཞབས་གྷ་ོརབ་བརྷ་ཌི་ཝཇ་	
Shri Gaurav Bhardwaj	 ལགས་དང་།		
ལམྕ་སྐ་ུཤཱ་ལོ་ཤུག་ལ་	 Ms.Shaloo Shukla 

ལགས།	ལམྕ་སྐ་ུསོ་ནཱ་ལི་ཐ་ཀུར་ Ms.Sonali 

Thakur	ལགས།	ལམྕ་སྐ་ུཤ་ལུ་ཨ་གརྷ་ཝལ་	
Ms.Shalu Agrawal	 ལགས།	 སྐ་ུཞབས་

ཤག་ཏ་ིསིང་པར་མར་	 Shri.Shakti Singh 

Parmar	 ལགས།	 སྐ་ུཞབས་ནལི་མིག་ཅ་

ཏུར་ཝ་ེཌི་	 Shri.Neelmegh Chaturvedi  

ལགས་བཅས་ཡིན།	 	 	 	 གསར་འགདོ་
ལས་རིགས་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ལནྷ་
འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་གཞནོ་པ་མགནོ་པ་ོལགས་དང་
ལས་འཆར་འགན་འཛིན་ཆོས་ཉདི་ཚེ་རིང་

ལགས་ཀང་ཕབེས་ཡོད་པ་བཅས།	།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གི་མཛད་སྒརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་མེས་
པ་ོདམ་པ་གཱན་དྷ་ིམཆོག་གི་མཚམས་ཁང་
Harijan Sevak Sangh	 ད་ུཇི་ལརྟ་སྔནོ་
ནས་གདན་ཞུ་གསོལ་འདབེས་ཞུ་དནོ་ལྟར་
བཀའ་བཞེས་བཟང་པ་ོསྨནི་སྩལ་གིས་ཁུལ་
དརེ་ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གི་མཛད་སྒརོ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ
སབྐས་དརེ་ཧནི་ད་ུདང་ཁ་ཆེ།	 ཡེ་ཤུ།	 སིག	
གཅེར་བུ་བ་བཅས་ཆོས་ལུགས་སོ་སོའི་བླ་
ཆེན་ཁག་གཅིག་ཕབེས་འདགུ	 ཐགོ་མར་བ་ླ
ཆེན་རྣམ་པས་མེས་པ་ོདམ་པ་གཱན་དྷ་ིམཆོག་
གི་སྐ་ུབརྙན་མདནུ་ད་ུགུས་འདདུ་དང་སྦགས།		
མཚམས་ཁང་གི་དཔ་ེམཛོད་ཁང་གི་རྲྭ་བའི་
ནང་ཤིང་སྣ་འདབེས་འཛུགས་མཛད་འདགུ	
ད་ེརེས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་བླ་ཆེན་རྣམས་སྡིངས་
ཆའི་སྟངེ་འཁདོ་མཚམས་རྒྱ་གར་སལོ་རུྒྱན་
ལམ་ལུགས་ལརྟ་སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེམཛད་
འདགུ		སབྐས་དརེ་ཧནི་དའུ་ིཆོས་ལུགས་ཀི་

དགའ་བདེ་རཱ་མ་ཎའི་གཏམ་བརུྒྱད་སྒགོས་
སྦྱང་གནང་མཁན་ཆོས་ཕགོས་ཀི་དབུ་ཁིད་
གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་མོ་ར་རི་བྷ་པུ་མཆོག་

ཀང་ཕབེས་ཡོད།		
སྐབས་ད ེར་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།		ཆོས་གགོས་ཕ་ོམོ་རྣམ་པ།		འཛམ་
གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་གཙོ་གས་ཚང་མས་
བམས་པ་དང་བརྩ་ེབ།	 འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ི
སྐརོ་བསབླ་བ་གསུང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	

བཟང་སྤོད་ཀི་རིན་ཐང་ད་ེདག་ཉིན་རེའི་
འཚོ་བའི་ཁདོ་ཉམས་ལེན་ཐོག་ནས་ཡར་
རྒྱས་ཇི་ལརྟ་གཏངོ་དགསོ་པའ་ིཐད་དགངོས་

བཞེས་གནང་མཁན་ཡིན་པ་མཚུངས་པ་
རེད།	 	 འག་ོབ་མི་ལ་ཐུན་མིན་ཁྱད་ཆོས་
ཤིག་ཡོད་པ་ན་ིགཞན་ལ་སྤུན་མཆེད་ཕ་ོམོའི་
འད་ུཤེས་འཛིན་ཐུབ་པ་ད་ེཡིན།		འད་ུཤེས་
དའེི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོས་འཆམ་མཐུན་གི་ཁརོ་
ཡུག་སུྐན་ཐུབ་བཞིན་ཡོད།	 	 དངེ་སབྐས་
ཆོས་ཀི་མིང་ཐགོ་ནས་རྙགོ་ག་བཟ་ོབཞིན་པ་

ནི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་བླ་ོཕམ་གི་
རང་བཞིན་ཞིག་རེད།	 ཆོས་ཟརེ་དསུ་བཟདོ་
སན་གངོ་སྤལེ་དང་བམས་བརྩའེ་ིཉམས་ལེན་
བརུྒྱད་སིྤ་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་གི་རྨང་གཞི་
ཡིན་དགསོ།	 	 འནོ་ཀང་རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་
ན་ཡུལ་འདརི་ལོ་ང་ོསྟངོ་ཕྲག་རིང་ནས་ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སིྒལ་གི་ཉམས་བཞསེ་བཟང་པ་ོ
རུྒྱན་སྐངོ་གནང་བཞིན་ཡོད།	 རྒྱ་གར་སལོ་
རུྒྱན་ནས་དར་བའི་ཆོས་ལུགས་ད་ེདག་གིས་
སྙངི་རསེ་བརིྩས་ཟནི་པའ་ིསྤདོ་པ་འཚེ་བ་མེད་
པ་ཉམས་བཞསེ་གནང་སལོ་ཡོད།			ད་ེལ་
བརནེ་ནས་ཡུལ་འདརི་འཛམ་གླངི་ས་ཕགོས་
གང་ས་ནས་ཆོས་ལུགས་འད་མིན་རྣམས་
འཇིགས་སྣང་གང་ཡང་མེད་པར་ཞི་བདའེི་
ངང་གནས་ཐུབ་ཡོད།	 	 ཆོས་ལུགས་གཙོ་
ཆེ་བ་ད་ེདག་གི་ལྟ་གུབ་ནང་གཙོ་བ་ོབམས་
བརྩའེ་ིབསབླ་བ་གསུངས་ཡོད།	 དརེ་བརནེ་
ཆོས་ཀི་མིང་ཐགོ་ནས་ཕན་ཚུན་གསོད་རེས་
བས་ཟེར་བ་ནི་ཧ་ཅང་བླ་ོཕམ་གི་གནས་
རེད།	 རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་
ཆོས་ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ཡོད་པ་ད་ེཙམ་གིས་

མི་ཆོག་པར་འཛམ་གླངི་གཞན་ལའང་ལམ་
སྣ་ེའདནེ་ཐུབ་པ་དགསོ།	 འཛམ་གླངི་ནང་
ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་མཁན་མི་གངས་ཐརེ་
འབུམ་གཅིག་ཙམ་ཡོད།	 	 དརེ་བརནེ་ཆོས་
ཀི་སདྐ་ཆ་ཤོད་ས་མེད།	 	 ད་ེལརྟ་ནའང་མི་
ད་ེདག་ང་ཚོའི་སྤུན་མཆེད་ཕ་ོམོ་ལྟར་ཡིན།	
ང་ཚོ་ལྟར་ཁོང་ཚོས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་ལས་
བལ་འདདོ་དང་།	 	 བད་ེབ་ཐབོ་འདདོ་བདེ་
མཁན་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།	སིྤར་ཞི་གནས་
དང་ལགྷ་མཐངོ་གི་ཉམས་ལེན་ད་ེདག་ཆོས་
ཕགོས་ཐགོ་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་ཀང་།		ཆོས་
ལུགས་དང་མ་འབལེ་བར་དངེ་དསུ་ཤེས་
ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་འཁདི་ཐུབ་དགསོ།	
ད་ེའད་བུང་ན་འག་ོབ་མི་རིགས་སིྤའི་བད་ེ
དནོ་ལའང་ཕན་རླབས་ཆེ།	 	 རྒྱ་གར་སལོ་
རུྒྱན་གི་ལ་ྟགུབ་ལ་མཚོན་ན་གངས་ཅན་པ་ན་ི
ཕལ་ཆེར་ཆེས་ཐགོ་མ་དར་འདགུ	 གངས་
ཅན་པ་ནང་ལའང་ལྷར་བཅས་དང་ལྷ་མེད་
གཉསི་འདགུ	 ལརྷ་བཅས་པས་འཇིག་རནེ་
བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་ཅིང་།	 ལ་ྷམེད་སྨྲ་བས་མི་
འདདོ།	ཞསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།

༄༅།	།རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཟརེ་བ་གསར་འཛུགས་བས་ནས་ལོ་ང་ོ
བདནུ་ཅུ་འཁརོ་ཞིང་།		ཉནི་མོ་དརེ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་སྟབོས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པའི་
རྣམ་འགུར་ཞིག་འཛམ་གླངི་ཕི་ལ་སྟནོ་བཞིན་
ཡོད།	
ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡	ཉནི་
མོ་ན་ིད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༡༩༤༩	 ལོར་རྒྱ་ནག་མི་
དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གསར་འཛུགས་
བས་ནས་ལོ་ངོ་བདནུ་ཅུ་འཁོར་བ་དང་།		
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱས་སྤསོ་ཧ་ཅང་ཆེན་
པསོ་དསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུ་སལོ་ཡོད་ཀང་
འདི་ལོའི་སུང་བརིྩ་བདེ་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་
ཆེད་མངགས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
དང་།		ལགྷ་པར་རང་དང་ཕྲན་བུའ་ིལ་ྟསྤདོ་
མི་མཐུན་པའམ་འགལ་ཟླའི་ཕགོས་ལ་དག་
པའོ་ིསྟབོས་ཤུགས་ཀི་དཔའ་རྩལ་ངམོས་ནས་
རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁྱནོ་ཆིག་སིྒལ་གི་བདག་དབང་
ཟརེ་བའ་ིམིང་སནྙ་པ་ོདའེ་ིའགོ་ཁམིས་འགལ་
གིས་བཙན་བཟུང་བདེ་བཞིན་པའི་ས་ཆ་ད་ེ
དག་མུ་མཐུད་ཧམ་བཟུང་བ་རུྒྱ་ཡིན་པའི་
བར་ལན་བཏང་བ་དང་དསུ་མཚུངས།	 	 སུ་
ཞིག་གིས་ཁ་གཏད་བཅག་པའང་གདངོ་ལེན་
བས་ཚེ་ཐལ་བའི་རལུ་ད་ུབརླག་པའི་སྡགིས་
མོ་བས་པ་ཞིག་ཀང་ཅི་ལ་མིན།	 	 	 ད་ེལརྟ་
ཡིན་པ་དའེང་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབལེ་ད་རྒྱ་ག་ོ
ལའི་དསུ་བབ་ཟརེ་བས་གནས་ཚུལ་ད་ེལརྟ་
སྤལེ་ཡོད།			
པ་ེཅིང་གིས་རྒྱས་སྤསོ་ཆེན་པསོ་སུང་བརིྩ་

བདེ་བཞིན་པའ་ིདསུ་སབྐས་འདརི།	 	 ཧངོ་
ཀངོ་ནང་མི་མང་གིས་གཞུང་ལ་ང་ོརལོ་བདེ་
བཞིན་པ་མ་ཟད།	 བདོ་དང་ཡུ་གུར་ནང་
དའུང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་པར་བརནེ་ལྷངི་འཇགས་རྩ་བ་ནས་
མེད་སྟབས།	 རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་གསར་འཛུགས་ཀི་ཉནི་མོ་ད་ེན་ིམྱ་
ངན་གི་ཉནི་མོ་ཞིག་རེད།	 ད་ེཡང་བདོ་ལ་
མཚོན་ན་ཞིང་གཤེགས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་
ཆེན་སྐ་ུཕྲངེ་བཅུ་པ་མཆོག་གིས།	 “རྒྱ་ནག་
གི་དབང་སུྒར་འགོ་བདོ་ལ་ཁ་ེལས་གངོ་ཆེ་བ་
བུང་ཡོད་ཅསེ་གསུངས་ཡོད།
བདོ་སར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁིམས་འགལ་
བཙན་བཟུང་བས་རྐནེ་བདོ་རང་བཙན་ཤོར་
བ་དང་།		ཞི་བདའེ་ིདཔལ་ཡོན་ལ་ལོངས་སུ་
སྤདོ་བཞིན་པའ་ིབདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་སུ་མི་
གསོད་ཁག་སྦྱརོ་དང་གཏརོ་བཅམོ་སྣ་ཚོགས་
བུང་བ་དང་།		ད་ེཡང་ཕི་ལོ་	༡༩༤༩	ནས་
ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༩	 བར་ལོ་ང་ོབཅུ་ཕྲག་གསུམ་
རིང་རྒྱ་ནག་གི་དབང་སུྒར་འགོ་བདོ་མི་ས་
ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་གཉསི་འདས་གངོས་
སུ་གུར་བ་དང་།	 བདོ་ནང་དགནོ་པ་དུག་
སྟངོ་ཙམ་གཏརོ་བཤིག་བཏང་ཡོད།	 	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་འཛུགས་སུྐན་ཡར་
རྒྱས་གོང་འཕལེ་གཏངོ་བཞིན་ཡོད་ཚུལ་གི་
མིང་སྣ་ཚོགས་འགོ་ལས་གཞི་འད་མིན་སྤལེ་
བཞིན་པ་ད་ེདག་དནོ་དངོས་རྒྱ་མི་རིགས་
ཕནོ་ཆེ་བདོ་ནང་སྤ་ོབཞུད་བ་རུྒྱ་དང་།		ལགྷ་

པར་གཙང་ཞིང་དྭངས་བའི་བདོ་ཀི་རང་
འབུང་ཁརོ་ཡུག་ལ་བག་ཚ་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་
རང་སྣང་གང་དན་གིས་གཏརོ་བཅོམ་བས་
དང་བདེ་མུས་རེད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ད་ུསུྒར་རུྒྱའ་ིསདི་བུས་འགོ་
བདོ་ནང་རྒྱ་རིགས་མི་འབརོ་ཧ་ཅང་ཕནོ་
ཆེ་གནས་སྤ་ོབས་བཅུག་ནས་བདོ་ཀི་ཐུན་
མིན་སྐད་ཡིག་དང་མི་རིགས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་
རྩ་མེད་གཏངོ་བཞིན་ཡོད།	 བདོ་མིའ་ིགཞི་
རྩའི་འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་རིྩས་མེད་རགོ་
རོལ་བཏང་བ་དང་།	 བཙན་དབང་འགོ་གང་
བུང་འཛིན་བཟུང་བས་པ།	 ཕ་མ་དང་གཉནེ་
ཉ་ེསོགས་དང་འབལེ་བ་རྩ་བ་ནས་བདེ་མ་
བཅུག་པར་གཅིག་པུར་ད་ོདམ་བཀག་ཉར་
བས་པ།		བདོ་མི་ཆབ་སདི་བཙོན་པ་རྣམས་
ལ་སྡུག་སྦྱརོ་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་
བར་བརནེ་བཙོན་པ་མང་པ་ོདསུ་མིན་རྐེན་
འདས་སོང་བ་ད་ེདག་ན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བདོ་ས་དབང་སུྒར་བས་པའི་མཚོན་རགས་
ཤིག་ཆགས་ཡོད།	
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ནས་ད་བར་བདོ་མི་	 ༡༥༣	
རང་ལུས་མེར་སགེ་བཏང་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ད་བར་བདོ་ལ་མི་རིགས་དབ་ེ
འབདེ་དང་།	 སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་རྩ་
མེད་བཏང་བ།	 བདོ་མི་ཚོར་དཔལ་འབརོ་
ཟུར་འབུད་བས་པ་སོགས་ལ་བརནེ་ནས་
ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ད་ེབུང་ཡོད།	 	 ད་ེ
ལྟར་ན་རྒྱལ་སིྤའི་རང་དབང་ཁང་པས་ལོ་
བཞི་བསྟདུ་མར་དཀིལ་ཤར་ཡུལ་གུ་སི་རི་

ཡ་ན་ིའཛམ་གླངི་ཁྱནོ་ཡོངས་སུ་རང་དབང་
ཆེས་ཞན་ཤོས་ཀི་ས་ཁུལ་དང་།	 བདོ་ད་ེ
ཨང་གཉསི་པ་ཡིན་པར་ངསོ་འཛིན་གནང་
བ་དརེ་ཡ་མཚན་སྐ་ེདགསོ་པ་ཞིག་གང་ཡང་
མེད།	 ཉ་ེབའ་ིཆར་བདོ་ནང་ཆོས་དད་རང་
དབང་ཐགོ་སརྔ་བས་དམ་བསྒགས་ཤུགས་ཆེ་
ར་ུའག་ོབཞིན་པ་ན་ིབདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་གི་
བསྟ་ིགནས་ཁང་ཆེ་ཤོས་སུ་གགས་པ་གསེར་
ར་བ་ླརངུ་སརྒ་དང་ཡ་ཆེན་ཆོས་སརྒ་ནང་གྲྭ་
བཙུན་གི་ལས་ཤག་གཏརོ་བཤིག་ཚབས་ཆེ་
བཏང་བ་མ་ཟད།	 	 གྲྭ་བཙུན་གིས་གཙོས་
ནང་ཆོས་དནོ་གཉརེ་བ་མང་པ་ོདགནོ་པ་ནས་
བཙན་དབང་ཐགོ་གནས་དབུང་བཏང་དང་
གཏངོ་བཞིན་པ་དང་།	ཕིར་འབུད་བས་རསེ་
གྲྭ་བཙུན་ཁངོ་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཞནེ་སླབོ་གསོའ་ི
ལས་འགུལ་ཟརེ་བ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད།
ཆོས་མེད་སྨྲ་བའི་རྒྱ་ནག་གུང་བན་སིད་
གཞུང་གིས་བདོ་མི་དགེ་འདནུ་པ་ཚོའི་ཉནི་
རེའི་ཆོས་ཕགོས་ཀི་བདེ་སྒརོ་སྟངས་འཛིན་
བས་པ་ཙམ་མ་ཟད།	 	 ཆབ་སདི་ཀི་ངན་
གཡོའི་རེ་སྟངོ་ཁོ་ན་བསུྒབ་ཆེད་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་གི་ཐུན་མིན་ཡང་སདི་རྩད་འཚོལ་
གི་སལོ་རུྒྱན་ལམ་ལུགས་ཐད་ཐ་ེབུས་དང་
དབང་སུྒར་བེད་ཐབས་བེད་བཞིན་ཡོད།		
དངེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་དངེ་
དསུ་འཕུྲལ་ཆས་ལ་བརནེ་ནས་སོ་ཉུལ་བདེ་
སྟངས་ད་ེནི་བདོ་ས་ཡོངས་རགོས་བཙོན་ར་
ལ་ྟབུར་གུར་ཡོད།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་
མིར་ད་བར་གདགུ་རུྩབ་མནར་གཅོད་ཇི་

ཙམ་བཏང་ཡང་བདོ་མིའི་སྙངི་སྟབོས་ནམ་
ཡང་མ་ཞུམ་པར་གནས་ཐུབ་ཡོད།		རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བདོ་ས་བཙན་བཟུང་བས་ནས་
མི་ལོ་	༦༠	སོང་ཡོད།
མི་ལོ་	༦༠	རིང་བདོ་མིས་ཡ་ང་སྙངི་ར་ེམེད་
པའི་གུང་བན་རིང་ལུགས་ཀི་དབང་སུྒར་ལ་
དཔའ་མཛངས་སྙངི་སྟབོས་ཆེན་པསོ་གདངོ་
ལེན་བས་ནས་མི་ལོ་	 ༦༠	 འཁརོ་བའ་ིཉནི་
མོ་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཡོད།	 མེ་མགགོས་དང་
མེ་མདས་དཔའ་མཛངས་ལནྡ་པའི་བདོ་མིའི་
སྙངི་སྟབོས་ནམ་ཡང་གཞམོ་མི་ཐུབ།		དག་
པའོི་སྟབོས་ཤུགས་ཀིས་བདོ་མིའི་སྙངི་སྟབོས་
ཉམས་དམས་སུ་གཏངོ་ཐབས་མེད།	ད་ེཡང་
རྒྱ་གར་གི་དབུ་ཁདི་གགས་ཅན་པ་སྐུ་ཞབས་
ཛ་ཡཱ་པཱྲ་ཀཱཤ་ན་ར་ཡན་ Shri Jayaprakash 

Narayan 	 མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 བདོ་
ད་ེབཞིན་རྩ་མེད་འག་ོཐབས་མེད།	 གང་
ཡིན་བརདོ་ན་འག་ོབ་མིའ་ིསྙངི་སྟབོས་ན་ིདསུ་
ནམ་ཡང་གསོན་པརོ་གནས་པ་ལས་འཆི་མི་
སདི།	 	 གཞན་གི་བན་གཡོག་ཏུ་སྡདོ་རུྒྱ་ན་ི
མིའི་ལྷན་སྐསེ་ཤིག་མིན་སྟབས་དམར་པའོི་
རིང་ལུགས་ལ་མདནུ་ལམ་མེད།	 “ཅསེ་
གསུངས་ཡོད།	

དལི་བསྒགས་དུང་ཆེ་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ།ོ
གངོ་རྩམོ་ད་ེསྒརེ་ལས་འད་ིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
བསམ་ཚུལ་ཡིན་པའ་ིཁྱབ་པ་མེད།	

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་ནས་ལོ་ང་ོབདནུ་ཅུ་འཁརོ་ཞིང་བདོ་ས་དབང་སུྒར་བས་ནས་
ལོ་ང་ོདུག་ཅུ་འཁརོ་བ།


