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ངསོ་ཀི་བསམ་བླརོ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལྷ་ོནས་ལྷ་ོལ་དར་བ་ལ་ྟབུ་འདགུ
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	༢	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉནི་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་གནས་མཆོག་
ར་ོར་ེགདན་ད་ུལག་ལེན་སོ་བདནུ་མའ་ིགསུང་
ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་སོང་།		
སྐབས་དརེ་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་གིས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ད་ལ་ྟའདརི་རྒྱ་རིགས་
གགོས་པ་ོཚོ་དང་རྒྱ་གར་གི་སླབོ་ཕུག་ཚོས་
ཤེས་རབ་སྙངི་པ་ོབཏནོ་པ་རེད།	 རྒྱ་རིགས་
ཆོས་གགོས་ཚོས་རྒྱ་སདྐ་ནང་ཤེས་རབ་སྙངི་
པ་ོབཏནོ་པ་རེད།	 རྒྱ་ནག་གིས་མཚོན་པའ་ི
ཨེ་ཤི་ཡའི་ཡུལ་གུ་མང་པ་ོཞིག་གིས་ལེགས་
སྦྱར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་འཛིན་བསདྡ་ཡོད།	 ཨེ་
ཤིའི་ལུང་པ་ཧ་ལམ་ཡོངས་རགོས་ལ་སངས་
རྒྱས་པའ་ིཆོས་ད་ེཁྱབ་ཡོད།	 ད་ེརིང་ཁ་སང་
གི་དསུ་ཚོད་ལ་ནབུ་ཕགོས་པའི་ལུང་པ་ཚོའི་
ནང་གཙོ་བ་ོཤེས་ཡོན་པ་དང་ཚན་རིག་པ་

ཚོས་ནཱ་ལེནྜའི་ལེགས་སྦྱར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་
སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་།	 ཚད་མ་རིག་
པ།	ལ་ྟགུབ་ཟབ་ཅིང་བརླངི་བ་ད་ེདག་ལ་ཆོས་
ཕགོས་ཀི་སྐ་ེབ་ས་ྔཕི་དང་ཐར་པ་དང་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པའི་སྐད་ཆ་མེད་པར་ད་ོསྣང་

བདེ་ཀི་ཡོད།	 སིྤར་བཏང་འཛམ་གླངི་ནང་
ཆོས་ལུགས་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད།	 མང་ཆེ་བ་
འཇིག་རནེ་བཀོད་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་ཆགས་

ཡོད།	 འཇིག་རནེ་བཀདོ་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་
ཚོས་དཀནོ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདབེས་པ་མ་
གཏགོས་རང་རུྒྱད་ཀི་བླ་ོསྦྱང་སྟངས་ཐགོ་ད་ོ
སྣང་བདེ་ཀི་མི་འདགུ	 རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ི
ཡུལ་གི་ཆོས་ལུགས་ལ་བླ་ོསྦྱང་སྟངས་གསུང་

གི་ཡོད།	 དའེ་ིནང་ཚན་ནས་སངས་རྒྱས་པའ་ི
ཆོས་ནང་བླ་ོསྦྱང་སྟངས་སྐརོ་གསུང་གི་ཡོད།	
ཅསེ་སོགས་དང་།	གཞན་ཡང་མགནོ་པ་ོགང་

ཉདི་མཆོག་གིས་གཞན་གཅསེ་འཛིན་སྐརོ་མུ་
མཐུད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།	 བ་ླམ་མཆོད་
པའ་ིནང།	རང་ཉདི་གཅསེ་འཛིན་རུད་པ་ཀུན་
གི་སྒ།ོ།	མ་རྣམས་གཅསེ་འཛིན་ཡོན་ཏན་ཀུན་
གི་གཞི།།	 ཞསེ་གསུང་བ་ད་ེརེད།	 འཛམ་བུ་
གླིང་འདི་སྒང་ལ་སགོ་ཆགས་དདུ་འག་ོཞིག་
ཡིན་ནའང་ཞི་བད་ེབས་ནས་བསདྡ་པ་ཡིན་ན་
ཉ་ེའཁོར་གི་དདུ་འག་ོཚང་མ་ལྷདོ་ལྷདོ་ཡོང་
གི་རེད།	 དདུ་འག་ོགཅིག་སེམས་འཁུགས་
ནས་བསདྡ་ཡོད་ན།	 དའེ་ིཉ་ེའཁརོ་གི་དདུ་
འག་ོད་ེདག་འདགོས་ནས་སྡདོ་དགསོ།	 འག་ོ
བ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཡིན་ནའང་ཇི་ཙམ་
གཞན་གཅེས་འཛིན་གི་བླ་ོཡོད་མཁན་ཞིག་
ཡིན་ན།	 དའེ་ིཉ་ེའཁརོ་ལ་ཡོད་པའ་ིསེམས་
ཅན་དདུ་འག་ོཚུན་ཆད་བག་ཕབེས་ནས་སྡདོ་
ཐུབ་ཀི་རེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་
བསྩལ་རསེ་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མའི་བཀའ་
ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད།

བདོ་མིར་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་ལས་བཀའ་དནི་ཆེ་བའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཀང་མེད།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༡༩༥༩	 ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	
༣༠	 ནས་	 ༣༡	 བར་ད་ེས་ྔརྒྱ་གར་རང་
བཙན་འཐབ་རྩོད་པ་གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་

ཛཱཡཱ་པྲ་ཀཱཤ་ནཱ་རཱ་ཡན་ Jai Prakash  

Narayan	མཆོག་གི་དབུ་ཁདི་འགོ		རྒྱ་གར་
གི་གངོ་ཁྱརེ་ཀལོ་ཀ་ཏར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་ཆེན་ཆེས་ཐགོ་མ་
ཚོགས་ནས་ད་ལ་ྟལོ་ང་ོ	 ༦༠	 འཁརོ་བཞིན་
ཡོད།	 དརེ་བརནེ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་དང་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་
མཆོག་ཁུལ་དརེ་གཞུང་འབལེ་ཆེད་ཕབེས་
ཀིས།		ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༦	
རེས་གཟའ་ཕུར་བུའ་ིཉནི་ཁུལ་དརེ།	 	 རྒྱ་
གར་རྒྱལ་ཡོངས་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་
ཆེན་ཆེས་ཐོག་མ་ཚོགས་ནས་ད་ལྟ་ལོ་ངོ་	
༦༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་

མཉམ་ཞུགས་གནང་འདགུ			ཐགོ་མར་སྣང་
གསལ་ཞལ་ཕ་ེདང་འཕགས་བདོ་གཉསི་ཀི་
རྒྱལ་གླུ་ཕུལ་མཚམས་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་

གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	༡༩༡༤	
ཟླ་	 ༥	 ཚེས་	 ༣	 ཉནི་སིམ་ལར་བདོ་དང་
ཨིན་ཇིའི་ཆིངས་དནོ་སྐུ་ཚབ་དབར་ཆིངས་
ཡིག་བཞག་ཡོད།	 	 ཨིན་གཞུང་གི་སྐ་ུཚབ་
སར་ཧན་རེག་མེད་མོ་ཧནོ་ McMahon དང་།	
བདོ་ཀི་སྐ་ུཚབ་བླནོ་ཆེན་བཤད་སྒ་རེད།	 དརེ་
ཤིང་སྟག་སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་འབདོ་པ་
རེད།	 ཆིངས་ཡིག་དའེ་ིའབུ་དནོ་ལརྟ་བདོ་
དང་རྒྱ་གར་དབར་ས་མཚམས་རྒྱས་བཅད་
ཀིས་ས་ཐིག་དརེ་མེག་མོ་ཧན་ས་ཐིག་ཅེས་
གགས་པ་དརེ་ཕོགས་གཉིས་ནས་ཁིམས་
མཐུན་ངསོ་འཛིན་ཞུས་ཡོད།	 ཆིངས་ཡིག་ད་ེ
བཞག་པ་དང་ལནྷ་འཕགས་བདོ་གཉསི་དབར་
ཚོང་འབལེ་གསོ་མཐུན་གན་ཡིག་ཞིག་ཀང་

བཞག་སྟ།ེ	 ལོ་བཅུ་རེའ་ིམཚམས་སུ་ཆིངས་
ཡིག་བསྐར་གསོ་གནང་སལོ་ཡོད་པ་རེད།		
ཕི་ལོ་	༡༩༤༧	ལོར་རྒྱ་གར་ཨིན་ཇིའ་ིདབང་
འགོ་ནས་རང་བཙན་ཐབོ་པ་དང་།	 	 ཕི་ལོ་	
༡༩༥༤	 ལོར་རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉསི་
དབར་ད་ེས་ྔ	 ༡༩༡༤	 ལོར་སིམ་ལར་བཞག་
པའི་ཆིངས་ཡིག་དརེ་བསྐར་གསོ་བས་པ་
རེད།			ད་ེས་ྔབདོ་རང་བཙན་ཡིན་སབྐས་རྒྱ་
གར་གཞུང་གིས་བདོ་གཞུང་དང་ལནྷ་ཆིངས་
ཡིག་བཞག་སལོ་ཡོད་ཀང་།		རྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་ཕི་ལོ་	༡༩༥༤	ལོར་རྒྱ་ནག་ཏུ་སིམ་ལའ་ི
ཆིངས་ཡིག་ལ་བསྐར་གསོ་གནང་ནས་བསབླ་
པ་ལྔའི་གསོ་མཐུན་ནམ་ཧིན་སྐད་ད་ུཔན་ཆ་
ཤཱི་ལ་	 Panchsheel agreement ཞསེ་པ་
བཞག་ཡོད་སྐརོ་སོགས་དང་།	ཕི་ལོ་	༡༩༥༦	
ལོར་༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་རྒྱ་གར་ད་ུ
ཆིབས་སུྒར་བསྐངས་པ་དང་།	 ༸གངོ་ས་ཏཱ་
ལའི་བ་ླམ་མཆོག་རྒྱ་གར་ད་ུབཞུགས་བཞག་
མཛད་རིང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བླནོ་ཀྲའ་ོཨེན་ལི་
ཁ་ོཔ་ཐངེས་གསུམ་རྒྱ་གར་ད་ུསླབེས་ཡོད་པ་
རེད།		ཁ་ོཔས་རྒྱ་གར་གི་སདི་བླནོ་ཆེས་ཐགོ་
མ་སྐུ་ཞབས་པཎ་ིཏ་ན་ེརུ་མཆོག་དང་༸གོང་
ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་ལ་ད་ེས་ྔཕི་ལོ་	 ༡༩༥༡	
ལོར་གསོ་མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་ཟརེ་བ་
བདོ་མིའི་ཐགོ་བཙན་དབང་གིས་བཞག་པའི་
འབུ་དནོ་ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་རུྒྱ་དང་བདོ་མིའི་

ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱའི་ཁས་
ལེན་ཡང་བས་པ་རེད།		འནོ་ཀང་ལོ་གསུམ་
ལས་མ་འགོར་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གསོ་
མཐུན་དནོ་ཚན་བཅུ་བདནུ་གི་འབུ་དནོ་ལ་
བརིྩ་མེད་རགོ་རོལ་བཏང་ནས་བདོ་ས་ཡོངས་
རགོས་བཙན་བཟུང་བས་ཡོད།
སྐབས་ད ེར་རྒྱ་གར་གི ་འཐབ་རྩོད་པ་སྐུ ་
ཞབས་ཛཱཡཱ་པྲ་ཀཱཤ་ནཱ་རཱ་ཡན་མཆོག་དང་།	
རཱམ་མོ་ན་ོཧར་ལོ་ཧ་ིཡ་	 Ram Manohar 

Lohia མཆོག	 ཨཱ་ཅརྱ་ཀིར་པ་ལ་ཱན་ིAcha-

rya Kripalani	 མཆོག	 དཱནི་ད་ཡལ་ཨུཔཱ་
ད་ཡ་	 Deendayal Upadhyaya	 མཆོག་
བཅས་ཚང་མས་ཞལ་གཅིག་གག་ཐགོ་ནས་
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དམར་པའོི་སིད་གཞུང་ལ་
ཡིད་ཆེས་བདེ་མི་རངུ་ཞསེ་གསུང་ཡོད།	 ཕི་
ལོ་	 ༡༩༥༠	 ང་གངས་ནང་ལ་འཕགས་བདོ་
གཉསི་ཀི་ས་མཚམས་སུ་དམག་མི་ཧ་ལམ་
མེད་པ་ལ་ྟབུ་རེད།	 འནོ་ཀང་ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གི་
བཙན་འཛུལ་ལ་དགོས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་
གིས་ལོ་ལརྟ་རྒྱལ་མཚམས་སུང་སྐབོ་ཆེད་ཨ་
སྒརོ་དངུ་ཕུར་མང་པ་ོའག་ོསོང་བཏང་དགསོ་
པ་ཆགས་ཡོད།	 	 བདོ་མིའ་ིའཐབ་རྩདོ་ལ་
རྒྱ་གར་ལས་ལགྷ་པའ་ིརྒྱབ་སྐརོ་གནང་མཁན་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་སུ་ཡང་མེད་སྟབས་བདོ་མིར་
མཚོན་ན་རྒྱ་གར་ནི་ཕ་ཡུལ་གཉསི་པ་ལྟ་བུ་
ཡིན།	ཞསེ་སོགས་གསུངས།

བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་
མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་
སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༡	རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉནི་
རྒྱབ་བཞུགས་སརྒ་ར་ས་ནས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕགོས་
གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུགཞུང་འབལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་འདགུ	 ས་གནས་སུ་ལས་འཆར་
ཁག་ལེགས་པར་གུབ་རསེ་ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཚེས་	༡	
ཚེས་	༥	ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ད་ུཕིར་ཕབེས་གནང་
རུྒྱ་ཡིན་འདགུ་པ་བཅས།	།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
མཆོག་གཞུང་འབལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༢༠	ཟླ་	༡		ཚེས་	༢	ནས་	
༦	 བར་ཉནི་ལའྔ་ིརིང་ལ་འཕགས་ཡུལ་གནས་
མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ནས་གསུང་ཆོས་བཀའ་དནི་
ཆེ་རུྒྱ་དང་།	ད་ེདང་སྟབས་བསྟནུ་དག་ེལནྡ་པའ་ིཆོ་
འཕུལ་སྨནོ་ལམ་འཕར་མ་ཞིག་ཀང་འཚོགས་རུྒྱ་
བཅས་ཀི་དག་ེའདནུ་འདསུ་པ་རྒྱས་འཛོམས་སར།	
༸རྒྱལ་བའ་ིདགུང་ཀགེ་དངསོ་གཞི་ཐིམ་ལ་ཉ་ེབའ་ི
རྐནེ་སེལ་ཞབས་རིམ་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྤ་མཐུན་
བསོད་ནམས་གསོག་སྤལེ།	 བདོ་ཀི་བསྟན་སདི་རྩ་
དནོ་གི་བདནེ་མཐའ་མགགོས་ནས་མུར་ད་ུགསལ་
བ་བཅས་ལ་དམིགས་ཏ།ེ	 གཞུང་འབལེ་མཆོད་
འབུལ་བསྙནེ་བཀུར་གནད་སྨནི་ཞིག་ཞུ་སདླ།	ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་ང་ོའཁརོ་གསུམ་ར་ོར་ེགདན་ད་ུཛ་
དག་ངང་ཕགོས་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།	

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་བདེ་
འདམེས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གི་གོ་སིྒག་འགོ་སི་ཞུའི་
ལས་བདེ་གསར་འདམེས་བུང་བའ་ིསྡ་ེཚན་འགན་
འཛིན་དང་།	 ལས་ད།ོ	 ལས་དུང་།	 རན་དུང་།	
གཞནོ་དུང་བཅས་ཁྱནོ་མི་གངས་	 ༢༣	 ལ་ཕི་ལོ་	
༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༡༦	ནས་	༢༧	བར་རྒྱ་
གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིརྒྱ་གར་
གཞུང་གི་འཛིན་སྐངོ་སྦྱངོ་བརར་བསྟ་ིགནས་ཁང་
ད་ུཟབ་སྦྱངོ་གནང་བ་ད་ཆ་ལེགས་གུབ་བུང་ཡོད་
འདགུ			ད་ེཡང་མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒརོ་རྒྱ་གར་
འཛིན་སྐངོ་སྦྱངོ་བརར་བསྟ་ིགནས་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་སྐ་ུཞབས་ S.N Tripathi	ལགས་དང་།	
འདམེས་ལྷན་གི་དུང་ཆེ་ཚེ་རིང་དབངས་སིྐད་
ལགས།		ལས་འཆར་འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་སུར་
བྷ་ིཔན་ཌ་ེ	Dr. Surbhi Pandey	ལགས་
བཅས་ཕབེས་ཡོད།	
སབྐས་དརེ་ཚོགས་བཅར་བ་ཚོས་འག་ོཁདི་ཀི་ནསུ་
པ་སྐདེ་སངི་དང་།	 མཉམ་རབུ་ཀིས་ལས་དནོ་
སྤལེ་ཕགོས།	 སེམས་མངོ་དང་འབལེ་བའ་ིབླ་ོགསོ་
འཕལེ་སྟངས།	གསར་གཏདོ་རིག་པ་དང་།	དཀའ་
སེལ་ཐབས་ལམ་སོགས་བརདོ་གཞི་འད་མིན་ཐགོ་
གཏམ་བཤད་བས་འདགུ	 རྒྱ་གར་འཛིན་སྐངོ་
སྦྱངོ་བརར་བསྟ་ིགནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གིས་
སི་ཞུའི་ལས་བདེ་གསར་པ་ཚོར་ལས་དནོ་གང་
ཅིར་ལགྷ་བསམ་རྣམ་དག་ཐགོ་ནས་བསུྒབ་དགསོ་
པ་དང་།	 ཟབ་སྦྱངོ་སབྐས་འཛིན་སྐངོ་དང་འབལེ་
བའི་གནས་ཚུལ་གང་ཤེས་པ་ད་ེདག་ལས་དནོ་
ཐགོ་ལག་བསྟར་གང་ཐུབ་ཡོང་ཐབས་དགསོ་གལ་
ཆེ་སྐརོ་སོགས་གསུངས།
མཐར་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་ཕག་འཁྱརེ་རེ་
ཕུལ་འདགུ་པ་བཅས།	།

སི་ཞུའི་ལས་བེད་གསར་འདམེས་ཀི་ཟབ་སྦྱོང་
ལེགས་གུབ་བུང་བ།
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དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་གི་དུང་ཆེ་ཡང་སྟངེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་འཇམ་དབངས་ཆོས་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༣༡	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིཉནི་འད་ིགའ་ི
གསར་འགོད་པས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབང་གི་
དུང་ཆེ་ཡང་སྟངེ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་འཇམ་
དབངས་ཆོས་སྐརོ་ཞུ་བ་ཅི་ཡིན་སྐརོ་བཅར་
འད་ིཞུ་སབྐས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	 འཇམ་དབངས་ཆོས་སྐརོ་ཞུ་བ་ར་ེ
བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་དང་འབལེ་བ་
ཡོད་པའི་ཆོས་ཚན་མི་འད་བ་ཡོད་པ་ད་ེཚོ་
ཕགོས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	
ཆོས་སྐརོ་ཞུ་བ་དའེི་ཆོས་ཚན་ལྟ་བུ་རེད།	
གཙོ་བ ོ་ོརེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པ་ོལ་རེ་བཙུན་
འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་ཞལ་གཟགིས་དང་
དག་པའི་སྣང་བ་བུང་བ་ད་ེཆོས་ཀི་རུྒྱད་པ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།

སིྤར་བཏང་དབང་དང་།	རསེ་གནང་།	ཁདི་
སོགས་ག་རེ་གནང་བ་ཡིན་ནའང་རིགས་
མི་འད་བ་གཙོ་བ་ོགཉསི་ཆགས་ཡོད།	 ལོ་

༢༥༠༠	གངོ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ིཡུལ་ནས་
སྟནོ་པ་སངས་རྒྱས་བཅམོ་ལནྡ་ཕབེས་པ་ཁངོ་
ནས་རིམ་གིས་བརུྒྱད་ནས་ཕབེས་པའ་ིསྡ་ེཚན་

གཅིག	 	 ད་ལའྟ་ིའད་ིར་ེབདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོ
དང་ཁོང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་དབུ་མ་པ་གཉསི་
ལ་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀིས་

ཞལ་དངོས་སུ་གཟིགས་ནས་བླ་མ་དབུ་མ་
པ་དཔའ་བ་ོར་ོར་ེདང་ར་ེབདག་ཉདི་ཆེན་པ་ོ
གཉསི་ལ་དངསོ་སུ་གནང་བའ་ིཉ་ེབརུྒྱད་དག་

སྣང་ལས་བུང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 སབྐས་
ད་ེདསུ་དངོས་སུ་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་
དབངས་ཞལ་གཟིགས་ནས་གསུངས་པའི་
ཆོས་སྐརོ་ད་ེགས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་
པའི་ཆོས་ཚན་ཞིག་ལ་འཇམ་དབངས་ཆོས་
སྐརོ་ཞསེ་ཞུ་ཡི་ཡོད།	 སིྤར་བཏང་ར་ེབཙུན་
འཇམ་དཔལ་དབངས་དང་འབལེ་བ་ཡོད་
པའི་ཆོས་ཚན་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་
དབང་དང་རསེ་གནང་ཞསེ་ཆོས་ཚན་	 ༡༠	
ནས་	༡༡	ཙམ་ཡོད།
འདི ་གའི ་གསར་འགོད ་པས་མུ ་མཐུད་
འཇམ་དབངས་ཆོས་སྐརོ་ཞུ་ན་ཕན་ཡོན་ཅི་
ཡོད་བཀའ་འད་ིཞུ་སབྐས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ།	 ར་ེབཙུན་འཇམ་དཔལ་
དབངས་ཤེས་རབ་ཀི་ལྷ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་

ཟད།	ཤེས་རབ་གངོ་ནས་གངོ་ད་ུའཕལེ་རུྒྱའ་ི
འབལེ་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཆགས་
བསདྡ་ཡོད།	 ང་ཚོ་ཆོས་སུྒབ་པ་པ་ོཐར་པ་
དང་ཐབས་ཅད་མཁྱནེ་པ་ཐབོ་པར་མི་ཤེས་
པའ་ིརྨངོས་པ་གསལ་བར་ཕིའ་ིརྐནེ་དང་ལགྷ་
པའ་ིལ་ྷལ་བརནེ་དགསོ།	 ར་ེབཙུན་འཇམ་
དཔལ་དབངས་ལ་བརནེ་ནས་ཤེས་རབ་སུྒབ་
རུྒྱ་ད་ེཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
འཇམ་དབངས་ཆོས་སྐརོ་ཞུས་ནས་ཉམས་
སུ་བངླས་པ་ཡིན་ན་ཤེས་རབ་གངོ་ད་ུའཕལེ་
རུྒྱའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡོད།	
ན་ནིང་ལོར་འཇམ་དབངས་ཆོས་སྐརོ་ཁྱནོ་
ཆོས་ཚན་	 ༡༡	 ཙམ་ཡོད་པའ་ིཁངོས་ནས་
༤	གསུངས་གུབ་པ་རེད།	ཅསེ་གསུངས།	།

སླབོ་དཔནོ་མི་ཏ་ཱསེན་ཐཱ་པ་མཆོག་འཁུངས་ནས་ལོ་ང་ོ	༡༢༤	འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་མཛད་སྒརོ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་
མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༩	
རེས་གཟའ་ཉ་ིམའ་ིཉནི་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་	 ༡།༠༠	
ཐོག་ར་ས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མཐོ་སླབོ་ཀི་
ཚོགས་ཁང་ནང་གརོ་ཁའི་སནྙ་ངག་པ་དང་།	
གཞས་པ།	 ད་ེབཞིན་འཁབ་གཞུང་དང་སུྒང་
གཏམ།	 གཞས་གདངས་རྩམོ་མཁན་སནྙ་
གགས་ཅན་དང་།	 སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་
སླབོ་དཔནོ་སྐ་ུཞབས་མི་ཏ་ཱསེན་ཐཱ་པ་	 Mas-

ter Mitrasen Thapa	མཆོག་འཁུངས་ནས་
ལོ་ང་ོ	 ༡༢༤	 འཁརོ་བའ་ིརསེ་དན་མཛད་
སྒའོི་ཐགོ་དཔལ་ལྡན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཞོན་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བརོ་གདན་ཞུས་ལྟར་
ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད།
སྐབས་དརེ་སྐུ ་མགོན་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 ད་ེ
རིང་སླབོ་དཔནོ་མི་ཏ་ཱསེན་ཐཱ་པ་་	 Master 

Mitrasen Thapa	 མཆོག་འཁུངས་ནས་
ལོ་ང་ོ	 ༡༢༤	 འཁརོ་བའ་ིརསེ་དན་མཛད་
སྒརོ་ཕབེས་པའ་ིསནྙ་ངག་པ་དང་།	 མཁས་
དབང་།	 རིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་པ།	 རྒྱ་
གར་མངའ་སྡའེི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་
པ་སྐ་ུཞབས་ཝི་ཇ་ེསིང་མན་ཀ་ོཊི་ཡཱ་	 Vijay 

Singh Mankotia མཆོག	 སླབོ་དཔནོ་མི་
ཏཱ་སེན་གི་རིག་གཞུང་དང་སུྒ་རྩལ་ཚོགས་
པ་ Master Mitrasen Sahitya Sangeet 

Sabha	 ཞསེ་པའ་ིཚོགས་གཙོ་ལམྕ་སྐ་ུས་
ད་ན་ན་ེཔ་ལི་ Sadhana Nepali	 མཆོག	
གཞན་འདརི་ཕབེས་པའ་ིསྐ་ུམགནོ་ཡོངས་ལ་
ངས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་དང་།	
གཞིས་བསེ་བདོ་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེ
ཐགོ་མར་འཚམས་འད་ིཞུ་རུྒྱ་དང་སྦྲགས།	
སྐུ་ཞབས་མི་ཏ་ཱསེན་ཐཱ་པ་མཆོག་གི་མི་ཚེ་ལོ་
རུྒྱས་ལ་ཆ་བཞག་ན།
ཕི་ལོ་བརྒྱ་ཕག་བཅ་ོབརྒྱད་པའི་ནང་ཁངོ་གི་
ནང་མི་རྣམས་བལ་ཡུལ་ནས་ཀུ་མོན་	 Ku-

maon	དང་།	གརྷ་ཝལ་ Garhwal བཅས་
སྡ་ེར་ལྡནུ་བརུྒྱད་ནས་ར་སའ་ིཏ་ོཏ་ར་ན་ི	To-

tarani	 ནང་གཞིས་ཆགས་པ་ཞིག་དང་།	
ཁངོ་ན་ིཕི་ལོ་	 ༡༨༩༥	 ཟླ་	 ༡༢	 ཚེས་	
༢༩	 ཉནི་ར་སའ་ིཏ་ོཏ་ར་ན་ིགངོ་གསེབ་ཏུ་
འཁུངས་ཤིང་།	 འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་བར་
སླབོ་སྦྱངོ་གནང་རསེ།	 ཕི་ལོ་	༡༩༡༢	ལོར་
རྒྱ་གར་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀི་ཆེད་ད་ུ
དམག་མིར་འཛུལ་ཞུགས་ཀིས་དམག་ཆེན་
དང་པའོ་ིནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟ།ེ	 ཕ་
རན་སི་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི ་ནང་
དམག་ཏུ་ཕབེས་པ་དང་།	 དམག་ལ་ཡོད་
པའི་སབྐས་ནས་བཟུང་སོ་སོའི་མི་རིགས་ཀི་
ཆོས་དང་།	 རིག་གཞུང་སོགས་གལ་ཆེར་
བརིྩས་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད།	ཕི་ལོ་	༡༩༢༠	
ལོར་དམག་མི་ནས་འདནོ་པའི་རསེ་སུའང་།	
གརོ་ཁ་དང་།	 བལ་པའོ་ིསདྐ་ཡིག་དང་།	
རིག་གཞུང་།	 སནྙ་ངག་སོགས་སུང་སྐབོ་བ་
རུྒྱའ་ིསདླ་རྒྱ་གར་ནང་གརོ་ཁ་མི་རིགས་ཡོད་
ས་ཚང་མར་བསྐརོ་བསྐདོ་གནང་སྟ།ེ	སོ་སོའ་ི
གརོ་ཁའ་ིརིག་གཞུང་དང་།	 སདྐ་ཡིག	 སནྙ་
ངག	 འཁབ་གཞུང་སོགས་ཀི་གལ་ཆེའ་ིསྐརོ་
མི་མང་ལ་ང་ོསྤདོ་སོགས་གནང་འདགུ
ལགྷ་པར་ད་ུཕི་ལོ་	 ༡༩༤༢	 ལོར་སྐ་ུཞབས་
ཁོང་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་རྣམ་དང་
འབལེ་བའ་ི Buddhavani	ཞསེ་པའ་ིསངས་
རྒྱས་གསུངས་བལ་པའོི་སདྐ་ཡིག་ནས་ཨིན་
ཡིག་ཐགོ་བསུྒར་གནང་བ་དང་།	 ཕིས་སུ་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༩༦	 ལོར་ཁངོ་གིས་བསུྒར་གནང་
བའ་ིཕག་དཔ་ེད་ེབཞིན་	 Master Mitrasen 

Sahitya Sangeet Sabha	 ཚོགས་པའ་ི
ངསོ་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་འབུལ་བཞསེ་མཛད་གནང་
ཡོད་འདགུ	ད་ེབཞིན་ཕི་ལོ་	 ༡༩༣༣	དང་།	
༡༩༣༦།	 ༡༩༤༤	 བཅས་ལ་སྐ་ུཞབས་ཁངོ་
སོ་སོའི་བལ་ཡུལ་ད་ུཕ་མེས་ཀི་ས་ཁུལ་ལ་

ཕབེས་གནང་ཡོད།	 སྐ་ུཞབས་ཁངོ་གིས་
བརྩམས་གནང་བའི་དམངས་ཁོད་ཀི་གླུ ་
གཞས་རྣམས་ལ་བལ་པ་ོདང་།	 གརོ་ཁའ་ིསིྤ་
ཚོགས་ནང་ཤིན་ཏུ་དར་ཁྱབ་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་
དང་།	 མི་མང་ནས་དགའ་མོས་ཆེན་པ་ོཐབོ་
ཡོད་འདགུ	 སྐ་ུཞབས་ཁངོ་གིས་སིྤ་ཚོགས་
ནང་ལེགས་སྐསེ་གང་ལེགས་ཕུལ་བར་ཆེ་
བསྟདོ་སདླ།	རྒྱ་གར་དང་།	བལ་ཡུལ་གཞུང་
གཉསི་ནས་ཁངོ་གི་འད་པར་འཁདོ་པའ་ིསྦྲག་
རགས་སོ་སོར་འདནོ་སྤལེ་གནང་ཡོད་པ་ནི་
རླབས་ཆེན་གི་བས་རསེ་ཤིག་རེད།	 འནོ་
ཀང་ཁངོ་ཉདི་དགུང་ལོ་	 ༥༠	 ཐགོ་གངོས་
འདགུ་ཅེས་ཁོང་གི་ལོ་རུྒྱས་སྙིང་བསྡུས་ངོ་
སྤདོ་གནང་བ་དང་།
ད་ེབཞིན་ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ།	ད་ེརིང་རྣམ་
པ་ཚོས་ཁངོ་གི་རསེ་དན་ཉནི་མ་གཅིག་རིང་
ཞུ་རུྒྱ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།	 གཙོ་བ་ོཁངོ་གིས་
བཞག་པའི་རླབས་ཆེན་གི་བས་རསེ་དག་ལ་
དན་གསོ་དང་།	 ཁངོ་གིས་གརོ་ཁའ་ིརིག་
གཞུང་དང་།	 སདྐ་ཡིག	 གཞས་སྣ།	 སུྒང་
གཏམ་སོགས་དང་འབལེ་བའི་ལྗགས་རྩོམ་
གནང་བཞག་པ་དག་ད་བར་རུྒྱན་གནས་ཐུབ་
པ་ལརྟ།	མུ་མཐུད་གཞནོ་སྐསེ་ཚོས་སུང་སྐབོ་
གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཅེས་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	 བདོ་ལ་ྟབུར་ཆ་མཚོན་ན།	 རྒྱ་ནག་
དམར་པའོི་སིད་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་།	 རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག	 མི་རིགས་
དང་བཅས་པ་རྩ་མེད་བཏང་དང་གཏངོ་
བཞིན་ཡོད་ཀང་།	 བདོ་ཕི་ནང་ལ་བཞུགས་
པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ཀིས་ད་ེལ་གདངོ་
ལེན་གནང་སྟ།ེ	 མུ་མཐུད་ང་ཚོའ་ིཆོས་དང་།	
རིག་གཞུང་།	 སདྐ་ཡིག་ལ་སོགས་སུང་སྐབོ་
བདེ་བཞིན་ཡོད།	 ཁྱདེ་རང་ཚོ་རང་དབང་
ལུང་པའི་ནང་སོ་སོའི ་མི་རིགས་ཀི་སྐད་
ཡིག་དང་།	 ཆོས།	 རིག་གཞུང་ལ་སོགས་
ཉམས་རུད་ད་ུསོང་བ་ཡིན་ན།	 མ་འངོས་

པར་སོ་སོའི་ངོས་ནས་འགོད་པ་སྐེ་དགོས་
པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད་ཅེས་ཞུ་རུྒྱ ་དང་།	
དེ་རིང་ངས་གཞིས་བེས་བ ོད་མི་ཡོངས་
རོགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརྣམ་པ་ཚོར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་དང་།	 ད་ེབཞིན་༸གངོ་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གཙོས་
ང་ཚོ་བཙན་བོལ་དུ་བསྡད་ནས་ད་ཆ་ལོ་
ང་ོ	 ༦༠	 འག་ོབཞིན་ཡོད།	 བདོ་པའ་ིརྩ་
དནོ་ཐགོ་ལའང་རྒྱབ་སྐརོ་མུ་མཐུད་གནང་
རོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ད་ེརིང་སླབོ་དཔནོ་སྐ་ུ
ཞབས་མི་ཏཱ ་སེན་ཐཱ ་པ་མཆོག་འཁུངས་
ནས་ལོ་ང་ོ	 ༡༢༤	 འཁརོ་བའ་ིརསེ་དན་ད་ེ
ཡང་རིག་གཞུང་འཁབ་སྟནོ་གི་ཐོག་ནས་
སུང་བརིྩ་ཞུས་པར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་གི་
ཡོད།	 ངས་ཁ་ོརང་གི་ལོ་རུྒྱས་དའེང་མགནོ་
ཤོག་འབརོ་བ་ནས་བཟུང་སྟ།ེ	 དསུ་ཚོད་
ཐུང་ཐུང་ཞིག་གི་ནང་ཀླགོ་རུྒྱའི་གོ་སྐབས་
བུང་བ་དསེ་ང་ལའང་ཉམས་མོང་ཆེན་པ་ོ
ཐབོ་བུང་།	 ཁངོ་གིས་གརོ་ཁའ་ིམི་རིགས་
ཀི་ལ་རྒྱ་དམ་པརོ་བཟུང་སྟ།ེ	 རིག་གཞུང་
དང་།	 སནྙ་ངག	 གཞས་སྣ།	 སུྒང་གཏམ་
སོགས་ལྕགས་རྩོམ་གནང་བ་དག་དང་།	
བམས་དང་།	 སྙངི་ར་ེགཙོ་བརོ་བཟུང་བའ་ི
ཐགོ་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་གནང་བ་ཆ་ཚང་
མཇལ་རུྒྱ་བུང་།	 ཁངོ་གིས་སུྨ་གུ་དང་ཀདླ་

པའི་ཐགོ་ནས་གོར་ཁའི་མི་མང་ལ་གསོལ་
རས་གནང་བ་རྣམས་མི་རབས་རེས་མས་
བཀའ་དནི་རསེ་སུ་དན་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་
དགོས་པ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་དང་།	
གཞན་ཡང་མཛད་སྒའོི་ཐགོ་སྐུ་མགནོ་རྣམ་

པས་རིམ་པས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
མ་ཟད།	རིག་གཞུང་གཞས་སྣ་སོགས་འཁབ་
སྟནོ་གནང་སོང་།
སྐབས་དརེ་སླབོ་དཔནོ་མི་ཏཱ་སེན་གི་རིག་
གཞུང་དང་སུྒ ་རྩལ་ཚོགས་པའི ་ ཚོགས་
གཙོས་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་མཆོག་གིས་
ལམ་སྟནོ་གནང་བ་ལརྟ།	 འབུང་འགུར་
སླབོ་དཔནོ་སྐུ་ཞབས་མི་ཏཱ་སེན་ཐཱ་པ་མཆོག་
འདས་གངོས་སུ་འགུར་བའི་རསེ་དན་ཐགོ་
ཁོང་གིས་ལྗགས་རྩོམ་གནང་བ་ཁག་གི ་
ཐགོ་བག་ོགླངེ་གོ་སིྒག་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་དང་།	
མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་བ ོད་ཀི་རྩ་ད ོན་
ཐགོ་རྒྱབ་སྐརོ་གནང་རུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་གསུངས་
གནང་སོང་།	གཞན་ཡང་ཚོགས་པའ་ིཚོགས་
གཙོས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཞོན་མཆོག་ལ་ཆེ་བསྟདོ་ཕག་རགས་ཤིག་
ཕུལ་བ་དང་།	 དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞནོ་
མཆོག་གིས་སྐ་ུམགནོ་རྣམ་པ་དང་།	 རིག་
གཞུང་གཞས་སྣ་འཁབ་སྟནོ་པ་རྣམས་ལ་ཕག་
རགས་ཕུལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་འག་ོཁདི་ཀི་ནསུ་པ་སྐདེ་སངི་གནང་ཕགོས་དང་འབལེ་བའ་ིཟབ་སྦྱངོ་
ཐངེས་བདནུ་པ་ལེགས་གུབ་བུང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༣༠	
རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ར་ཤོད་བདོ་ཁིྱམ་
སླབོ་གྲྭའི་ཚོགས་ཁང་ནང་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྭ་
ཁག་གི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའ་ིསླབོ་ཕུག་རྣམས་
ལ་འགོ་ཁིད་ནསུ་པ་སྐདེ་སིང་གི་ཟབ་སྦྱངོ་
ཐེངས་བདནུ་པའི་མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒརོ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ།	མ་འངོས་པར་སླབོ་ཕུག་ཁྱདེ་རང་ཚོའ་ི
ཁདོ་ནས་འགོ་ཁིད་ཞིག་སླབེ་ཐུབ་པ་དགོས་
ཀི་ཡོད།	 	 འག་ོཁདི་ལ་འཆར་སྣང་དགསོ་
པ་དང་།	 འཆར་སྣང་ཙམ་མིན་པར་དརེ་
གཞིགས་པའ་ིའཆར་གཞི་ལནྡ་པའ་ིཐགོ་ནས་
ལས་འཆར་ལག་བསྟར་བདེ་ཐུབ་མཁན་ཞིག་
དགསོ།	 	 ལགྷ་པར་བསམ་བླ་ོམ་རངུ་བ་ད་ེ
དག་དརོ་ནས་དསུ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ད་ུཚུལ་
མཐུན་གི་བསམ་བླ་ོགཏངོ་ཐུབ་དགོས་པ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	

ལགྷ་པར་བདོ་མིའི་འགོ་ཁིད་ཀི་ལས་འགན་
གཙོ་བ་ོན་ིདཀའ་ངལ་རྣམས་ལ་གདངོ་ལེན་
བ་རུྒྱ་རེད།	 	 གཞིས་ལུས་བདོ་མིའ་ིམངནོ་
འདདོ་བསུྒབ་རུྒྱ་རེད།	 དརེ་བརནེ་ཁྱདེ་རང་
ཚོས་གཞན་བརནེ་གི་བསམ་བླ་ོདརོ་དགོས་
ཀི་ཡོད།	 ད་ེའད་ཡིན་སྟབས་སླབོ་སྦྱངོ་ཧུར་
བརྩནོ་ངང་ནས་སྦྱང་དགསོ།	 བདོ་མིའ་ིརྩ་
དནོ་རྩོད་རུྒྱ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ལགྷ་པར་ཁྱདེ་རང་ཚོ་ང་ཚོའི་མ་འངོས་པའི་
སོན་རྩ་ཙམ་མ་ཟད།	 མ་འངོས་པའ་ིའག་ོ
ཁདི་ཀང་རེད།	ཅསེ་སོགས་དང་།
གཞན་ཡང་ལས་དནོ་རིགས་གང་འད་ཞིག་
སྤལེ་སབྐས་ཀུན་སླངོ་གཙང་མ་འཁྱརེ་དགསོ།	
དསུ་རག་ཏུ་སོ་སོ་རང་ཉདི་ལ་གདངེ་སྤབོས་
དགསོ།	ཞསེ་གསུངས།
ཕགོས་མཚུངས་སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་ཕ་ོམོ་
འད་མཉམ་སྐརོ་དང་།	 རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་

བདོ་མི་རིགས་ལ་གཉའ་གནནོ་དང་བཤུ་
གཞགོ	 མི་རིགས་དང་དཔལ་འབརོ་དབ་ེ
འབདེ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིའ་ིའག་ོའདགུ་སྤདོ་
གསུམ་གི་རང་དབང་བཙན་འཕགོ་གིས་

བདོ་མིར་དག་རངུ་ཁོ་ནའི་སིད་བུས་ལག་
བསྟར་བས་ཏ་ེམི་ལོ་ལ་ྔབཅུ་ལགྷ་བརལ་བར་

བརནེ།	 ཆེས་དག་གནནོ་ཅན་གི་སདི་བུས་
དརེ་བདོ་མི་རྣམས་བཟདོ་ཐབས་བལ་ཏ་ེ
ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༧	 ཉནི་
རྔ་པ་ཀིརི་དགོན་གི་གྲྭ་བཀྲ་བྷ་ེལགས་ཀིས་

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རོལ་སླད་རང་ལུས་
མེར་སེག་བཏང་བ་ནས་བཟུང་ད་བར་

རང་ལུས་མེར་སགེ་གཏངོ་མཁན་བདོ་མི་
གངས་	༡༥༤	བུང་ཡོད།	ཁངོ་རྣམས་ཀིས་
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
བ ོད་དུ་གདན་འདནེ་ཞུ ་དགོས་པ་དང་།	
བདོ་མིར་རང་དབང་དགསོ་པའི་འབདོ་ཚིག་
བསྒགས་ཡོད།	ཅསེ་སོགས་གསུངས།	
མཐར་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་སླབོ ་ ཕུག་
རྣམས་ལ་འབུང་འགུར་ཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	
༢	 ཚེས་	 ༢༤	 ཉནི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་
འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཡིག་རུྒྱགས་ཡག་པ་ོ
ཡོང་བའི་སྨནོ་འདནུ་གནང་རསེ་ཤེས་རིག་
དུང་ཆེ་ཀརྨ་སེང་ེལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའ་ིགསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེམཛད་སྒ་ོལེགས་
པར་མཇུག་སིྒལ་ཡོད་པ་བཅས།	།

གསུང་ཆོས་སབྐས་ཆོས་ཞུ་བ་ཚོས་ཤ་རིགས་ཉུང་ཙམ་དང་སྔ་ོཚལ་རིགས་མང་ཙམ་མཆོད་རོགས།
༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོརེ་
གདན་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༢	
ཉནི་ནས་བཟུང་རྒྱལ་སས་ཐགོས་མེད་བཟང་
པསོ་མཛད་པའི་ལག་ལེན་སོ་བདནུ་མའི་

གསུང་ཆོས་དང་།	 ཕི་ཚེས་	 ༣	 ཉནི་གི་ས་ྔ
ད་ོསྤན་རས་གཟགིས་ཀི་བཀའ་དབང་བཀའ་
དནི་སྩལ་རུྒྱ།	 ཕི་ཚེས་	༤	ནས་	༦	བར་
ལོ་སྔནོ་མའ་ིའཇམ་དབངས་ཆོས་སྐརོ་གསུང་
ཆོས་འཕ་ོསྐངོ་མཛད་རུྒྱ་ཡིན་འདགུ	
ད་ེཡང་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་ད་ུཆོས་
ཞུར་བཅར་མཁན་དད་ལནྡ་པ་རྣམས་ཀི་ཆེད་
བདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་དང་བདོ་ཀི་གཞོན་ན་ུ
ལནྷ་ཚོགས་སོགས་ནས་དང་བངླས་ཞབས་ཞུ་
བསུྒབས་དང་སུྒབ་མུས་རེད་འདགུ	 	 འད་ི
གའ་ིགསར་འགདོ་པས་སནྨ་རིྩས་ཁང་གི་སནྨ་

པ་བླ་ོབཟང་བཟདོ་པ་ལགས་ལ་སིྤ་ཚོགས་
ཞབས་ཞུ་དང་འབལེ་ནས་བཅར་འད་ིཞུ་
སབྐས་ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ།	 	 ད་ལའྟ་ིཆར་
ང་ཚོ་སནྨ་པ་གསུམ་ཡོད།	 ཉ་ིལརྟ་ནད་པ་
བསྟནེ་གཏུགས་བདེ་མཁན་མི་གངས་	 ༡༠༠	

ནས་	༣༠༠	ཙམ་ཡོང་གི་འདགུ		སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
གསུང་ཆོས་རིང་ལ་ནད་པ་ཚང་མར་སྨན་
སིྦྱན་གནང་གི་ཡོད།	 ང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༡	ཚེས་	༡	ནས་བཟུང་
ཕི་ལོ་༢༠༢༠	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	 ༡༢	 བར་མུ་
མཐུད་ནད་པར་བརག་དཔྱད་བ་རུྒྱ་རེད།	ད་
ལྟའི་ཆར་གནམ་གཤིས་དང་ཁོར་ཡུག་གི་
རྐེན་པས་ཆོས་ཞུ་བ་མང་པ་ོཞིག་ཆམ་པའི་
ནད་ཕགོ་ནས་ཡོང་གི་འདགུ	 ཟས་དགུ་ཕགོ་
པའི་ནད་པ་ད་ེའདའང་རེ་ཟུང་ཡོང་གི་འདགུ		

གསུང་ཆོས་སབྐས་ཆོས་ཞུ་བ་ཚོས་ཤ་རིགས་
ཉུང་ཙམ་དང་སྔ ་ོཚལ་རིགས་མང་ཙམ་
མཆོད་དགསོ་པ་མ་ཟད།	 ལུས་དནོ་པ་ོཉར་
དགསོ་པ།	ད་ེབཞིན་ཆུ་ཁལོ་གང་མང་བཞསེ་
དགསོ་སྐརོ་ལམ་སྟནོ་ངནད་བུང་།	
གཞན་ཡང་བདོ་ཀི་གཞོན་ན་ུལནྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་གཙོ་མགནོ་པ་ོདནོ་གུབ་ལགས་ལ་སིྤ་
ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་འབལེ་ནས་བཅར་འད་ི
ཞུ་སབྐས་ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ།	 	 སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་གསུང་ཆོས་སབྐས་བདོ་ཀི་གཞོན་ན་ུལནྷ་
ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་
རྣམས་ཀི་ཆེད་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༢	
ཚེས་	༢༣	ཉནི་ནས་བཟུང་སིྤ་ཚོགས་ཞབས་
ཞུའ་ིལས་རིམ་ག་ོསིྒག་ཞུས་ཡོད།	 དཔརེ་ན་
གྷ་ཡ་མེ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་སུ་ཆོས་ཞུ་བ་
རྣམས་ལ་རོགས་རམ་ཞུ་བཞིན་པ་མ་ཟད།		
བང་ཆུབ་མཆོད་རནེ་ཆེན་མོའི་ཉ་ེའགམ་ད་ུ
ཡོད་པའི་གསལ་བསྒགས་ཁང་ད་ུསདྐ་ཡིག་
མི་འད་བ་ཁག་བརྒྱད་བརུྒྱད་ནས་གསལ་
བསྒགས་གནང་བཞིན་ཡོད།	 ད་ེབཞིན་མུར་
སྐབོ་ར་ུཁག་དང་།	 ཅ་ལག་བརོ་བརླག་ཤོར་
བ་དང་རྙདེ་པ་བཅས་རྒྱང་གགས་ཞུ་མཁན་
ཚན་པ་བཅས་ཚན་པ་བཞིར་ཆ་བགོས་ཀིས་
ས་གནས་མཐ་ོསླབོ་ཁག་དུག་གི་དང་བངླས་

བ་	 ༦༢	 དང་དབུས་རུྒྱན་ལས་ཀི་ལས་བདེ་
མི་	 ༤	 མཉམ་ཞུགས་བས་ཡོད།	 ཅསེ་
གསུངས།
ཕགོས་མཚུངས་འད་ིགའ་ིགསར་འགདོ་པས་
ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩ་ཚོགས་པའི་དུང་ཆེ་
འཇམ་དཔལ་ལྷུན་གུབ་ལགས་ལ་རྒྱལ་བའི་
གསུང་ཆོས་གོ་སིྒག་དང་འབལེ་ནས་བཅར་
འད་ིཞུ་སབྐས་ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ།	སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
གསུང་ཆོས་གོ་སིྒག་ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་
བཞསེ་མཁན་གཙོ་བ་ོདགའ་ལནྡ་ཕ་ོབང་རེད།		
གསུང་ཆོས་ཉནི་གངས་ལའྔ་ིརིང་རེད།	 ད་ེ
མཉམ་ད་ུར་ེཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པ་ོསྐ་ུམ་ངན་ལས་
འདས་ནས་མི་ལོ་ཧིལ་པ ོ་	
༦༠༠	 འཁརོ་བའ་ིབཀའ་
དིན་རེས་དན་ཆེད་ད་ལོ ་
དམིགས་བསལ་གིས་རི་བ་ོ
དགེ་ལནྡ་པའི་སྨནོ་ལམ་ཉནི་
གངས་	༦	རིང་དསུ་འཁརོ་
དབང་ཆེན་གསུང་རའི་ནང་
འཚོགས་འཆར་ཡོད ་པ ་
རེད།	 	 རུྒྱན་ལནྡ་ལརྟ་ང་
ཚོའི་ངསོ་ནས་ཐངེས་འདརི་
ཡང་ས་གནས་གྷ ་ཡ་རོང་
དཔནོ་དང་སྐརོ་སུང་བའི་

སིྤ་ཁྱབ་པར་གསུང་ཆོས་ག་ོསིྒག་སྐརོ་འབལེ་
གཏུག་ཞུས་ཡོད།
ད་ེབཞིན་བང་ཆུབ་མཆོད་རནེ་ཆེན་མོ་འཛིན་
སྐངོ་ལནྷ་ཚོགས་ནས་གསུང་ཆོས་ར་བ་དང་
གུར་སོགས་གཡར་གནང་ཡོད།	 ས་གནས་
རངོ་དཔནོ་ལགས་ལ་ཆུ་དང་།	 གླགོ	 ས་
སྣམུ་སོགས་ཀི་མཐུན་འགུར་སྐརོ་ཡར་ཞུས་
པ་ལརྟ་ད་ེདག་ཐབོ་བུང་།	 བད་ེསུང་ལས་
ཁུངས་བརུྒྱད་གྲྭ་བཙུན་དང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་
ཁག་གི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་ཆིག་ཁ་ིལགྷ་དབེ་
སྐལེ་གནང་འདགུ	 ང་ཚོས་ཆོས་ཞུ་བ་ཆིག་
ཁི་ལ་ྔསྟངོ་ནས་ཉསི་ཁི་བར་ཕབེས་ཐུབ་པའི་
ཚོད་དཔག་བདེ་བཞིན་ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།།

གསལ་བསྒགས།
༄༅།	།ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༤	ཉནི་སྤལེ་བའ་ིབཅད་ཁའ་ིནང་།	“བཀའ་ཤག་ནས་བང་ཨ་རི་དནོ་གཅདོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལགས་འཕ་ོའགུར་དང་།	དའེ་ིརསེ་འབལེ་གསལ་བཤད་དནོ་ཚན་	༡༠	
གསལ་བསྒགས་བས་པ་ད།ེ	གནས་ཚུལ་ཡོང་ཁུངས་ངསེ་བརན་མེད་པ་དང་།	ཁ་ཡན་ལ་ག་ོནརོ་ཐབེས་དབང་གིས།	སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་གི་ལགྷ་བསམ་དང་།	འཇནོ་ཐང་།	བཟང་སྤདོ་བཅས་པར་མ་ཉསེ་ཁ་གཡོགས་ཤོར་བ་དང་།	སིྤ་ཚོགས་ནང་
དངསོ་བདནེ་མ་ཡིན་པའ་ིགནས་ཚུལ་ཁྱབ་འགམེས་སོང་བའ་ིསྐརོ་ཆེས་མཐའོ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅདོ་བཅད་ཁ་ཁྱབ་བསྒགས་གནང་འདགུ་པར་བརནེ།	 བཀའ་ཤག་གིས་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་ལ་བཟདོ་གསོལ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།”	 ཞསེ་བརདོ་བ་
འད་ིརང་བཀདོ་དགསོ་པའ་ིབཅད་ཁའ་ིདགངོས་དནོ་བཞིན་བཟདོ་གསོལ་ཞུ་ཡི་ཡོད།	
																																																																																																												བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༧	ལ།	།
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Extradation ནག་ཅན་ཕིར་སྤདོ།
Constituency འསོ་བསྡའུ་ིས་ཁུལ།
point of order ལས་རིམ་རྣམ་གཞག
Hostage མི་གཏ།ེ
Coalition Government མཉམ་སྡབེ་སདི་གཞུང་།
Manifesto བསྒགས་གཏམ།
Disarmament ག་ོམཚོན་བཀག་སྡམོ།
Cease fire མེ་འཕནེ་མཚམས་འཇགོ
Traitor རྒྱལ་ཚོང་པ།
Unitary Government གཅིག་འདསུ་སདི་གཞུང་།
Genocide མི་རིགས་སྡབེ་གསོད།
Crossing the floor ཚོགས་པ་བར་ེསུྒར།
Indoctrination ལ་ྟབ་སུྒར་ཐབས།	

	---				

			ཤེས་རིག་བར་ཆད་གཏན་འབབེས།	-		

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རརོ་གདན་དགའ་ལནྡ་འཕལེ་རྒྱས་གླངི་ད་ུརྒྱ་རིགས་ཁག་གཅིག་
ལ་མཇལ་ཁ་དང་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༩	
ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས་རརོ་གདན་དགའ་ལནྡ་འཕལེ་
རྒྱས་གླིང་ད་ུརྒྱ་གར་གི་དཔནོ་རིགས་ཁག་
གཅིག་དང་།	 བལ་མི།	 འབུག་པ།	 བདོ་མི།	
གཞན་ཡང་རྒྱ་རིགས་ཁག་གཅིག་བཅས་ལ་
མཇལ་ཁ་སྩལ་ཡོད་པ་རེད།
ད་ེཡང་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༠༠	 ཙམ་ལ་སིྤ་
ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ ོ་
མཆོག་རརོ་གདན་དགའ་ལྡན་འཕལེ་རྒྱས་
གླིང་གི་གཟིམ་ཆུང་ནས་མཇལ་འཕད་ཁང་
ད་ུཆིབས་བསུྒར་གིས་རིགས་སོ་སོའ་ིམི་མང་
སྐརོ་ཁག་བས་ཏ་ེམཇལ་ཁ་དང་སྐུ་པར་ལནྷ་
སྒནོ་མཛད་པ་དང་།	 སྐརོ་ཁག་མཐའ་མའ་ི
རྒྱ་རིགས་མི་མང་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་རེས་
སེམས་ཀི་བད་ེསིྐད་ཀི་སྐརོ་ལ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་བ་དང་འབལེ།	 དངེ་གི་འཛམ་གླངི་ད་ུ
དབུལ་ཕུག་གི་ཁྱད་པར་ཆེན་པ་ོཡོད་པས་
དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་ཐབས་དགོས་སྐརོ་དང་།	
ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཆོས་བརུྒྱད་ཀི་སྐརོ།	 དབུལ་ཕུག་
དང་ལྐགོ་ཟ་རུལ་སུངས་ཀི་གནས་ཚུལ་མང་
པ་ོའག་ོབཞིན་འདགུ་པ་དང་།	 ཞིས་ཅིན་
ཕནི་གིས་བླ་ོཁགོ་ཆེན་པ་ོབས་ཏ་ེལྐགོ་ཟ་རལུ་
སུངས་བདེ་མཁན་ལ་འཐབ་རྩདོ་ཤུགས་ཆེན་
པ་ོབས་སོང་།	ཞསེ་སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ།
གཞན་ཡང་།	 ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་ནས་བལསྟ་པ་
ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་ནང་པ་རེད།	 ད་ལའྟ་ིདསུ་
རབས་འདིར་ངོས་ཀིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་
མར་གུས་པ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 ལ་ྟགུབ་ཀི་ཐགོ་
ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚོའི་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆོས་འདིའམ་ཐང་ཟིན་བླ་མས་
བསབླ་པའི་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་འད་ིརིགས་
པ་དང་ལནྡ་པ།	 དངསོ་གནས་བམས་བརྩ་ེ

དང་སྟངོ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་རྩལ་ད་ུབཏནོ་ནས་
རིགས་པའི་ལམ་ནས་བཤད་རུྒྱ་ཡོད་པ་ཧ་
ཅང་རྩ་ཆེན་པ་ོརེད།	 ང་ཚོའ་ིབཀའ་འགུར་
དང་བསྟན་འགུར་པ་ོཏི་སུམ་བརྒྱ་ལ་བརདོ་
བའི་ཆ་ནས་སྡ་ེཚན་གསུམ་ད་ུཕེས་ནས།	

ཚན་རིག་གི་སྡ་ེཚན་གཅིག་དང་།	 ལ་ྟགུབ་ཀི་
སྡ་ེཚན་གཅིག	ཆོས་ཕགོས་ཀི་སྡ་ེཚན་གཅིག་
བས་ཏ།ེ	 ཚན་རིག་གི་སྡ་ེཚན་དང་ལ་ྟགུབ་
ཀི་སྡ་ེཚན་ནི་ཕགོས་སིྒག་བས་ཟིན་པ་རེད།	
ཚན་རིག་གི་སྡ་ེཚན་ད་ེརྒྱ་ཡིག་ནང་དའུང་
ཡོད་པ་རེད།	 རྒྱ་ནག་གི་གཙུག་ལག་སླབོ་
ཆེན་ཁ་ཤས་ཀིས་ད་ོསྣང་བུང་འདགུ	 བདོ་
ཀི་ནང་པའི་ཆོས་ད་ེནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརུྒྱད་པའི་
ཆོས་བརུྒྱད་གཙང་མ་དང་།	 ཚན་རིག་དང་
མཐུན་པའི་ཆོས་བརུྒྱད་རེད་ཅེས་ཁ་ཤས་
ཀིས་བཤད་འདགུ
ཁ་སང་ད་ེརིང་རྒྱ་རིགས་ནང་ད་ུནང་པའི་
ཆོས་ལ་ད་ོསྣང་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ལ་འག་ོ
བཞིན་འདགུ	 ཕིའ་ིདངསོ་པ་ོཡར་རྒྱས་ཕིན་
པ་དང་ཆབས་ཅིག	 ནཱ་ལེནྡྲའ་ིཆོས་བརུྒྱད་ན་ི
ཆོས་གཅིག་པུའི་སདྐ་ཆ་མ་ཡིན་པར་སེམས་
ཁམས་རིག་པ་དང་།	 ཚད་མ།	 ལ་ྟགུབ་

བཅས་ན་ིཤེས་ཡོན་གི་སྡ་ེཚན་ནང་ལ་བཞག་
ནས་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐུབ་པ་བུང་བ་ཡིན་ན་
ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་རེད།
འགལེ་བ་དནོ་གསལ་གི་དབུ་རུ་དབང་རུལ་
དད་པའ་ིརསེ་འབང་།	 དབང་རྣནོ་ཆོས་ཀི་

རསེ་འབང་ཞསེ་གསུངས་ཡོད།	 ངསོ་ཀིས་
ང་ཚོ་དསུ་རབས་ཉ་ིཤུ་རྩ་གཅིག་པའི་ནང་པ་
བདེ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཤད་བཞིན་ཡོད།	
དསུ་རབས་ཉརེ་གཅིག་པའི་ནང་པ་ན་ིཇི་ལ་ྟ
བུ་ཞིག་རེད་ཅ་ེན།	 དད་པ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་
པར་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་དགསོ།	 ནང་ཆོས་དང་
ཚན་རིག	ལ་ྟགུབ་སོགས་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་བས་ཏ་ེ
རུྒྱ་མཚན་གི་ཐགོ་ནས་དད་པ་ཐབོ་པ་ཡིན་ན་
དབང་རྣནོ་ཆོས་ཀི་རསེ་འབང་ཞིག་ཆགས་
པ་རེད།	 ཆོས་ཀི་དད་པ་ད་ེདམིགས་བསལ་
རུྒྱ་མཚན་མེད་པར།	 སྐབས་སུ་མཆི་ཞསེ་
པའ་ིགསོལ་འདབེས་གཅིག་པུས་འགགི་གི་མ་
རེད་ཅེས་ངསོ་ཀིས་རྒྱ་མི་ཆོས་གགོས་ཚོར་
བཤད་ཀི་ཡོད།	 དད་པ་ཡག་པ་ོཡིན་ཀང་ད་ེ
གཅིག་པུས་འགགི་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།	 བདོ་
ཡིག་ལ་ཆ་བཞག་ན་པ་ོཏ་ིསུམ་བརྒྱ་ལགྷ་ཡོད་
པ་ད་ེལ་ང་ཚོས་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་བཞིན་ཡོད་པ་

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་གི་བང་ཆུབ་མཆོད་རནེ་ཆེན་མོའ་ིརནེ་
གཙོར་གནས་གཟགིས་མཛད་པ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ིདབུ་ཁདི་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༢	ཚེས་	༢༥	

ཉནི་གི་ཞགོས་པ་ཆུ་ཚོད་	 ༨།༠༠	 ཙམ་ལ།		
བདག་ཅག་གི་སྟནོ་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀ་སེང་ེ
འཚང་རྒྱ་བའི་གནས་མཆོག་ར་ོར་ེགདན་གི་

བང་ཆུབ་མཆོད་རནེ་ཆེན་མོར་ཆིབས་སུྒར་
བཀའ་དནི་བསྐངས་ནས་རནེ་གཙོ་ཐུབ་པའི་
སྐ་ུབརྙན་ལ་གནས་གཟགིས་མཛད་པ་མ་ཟད།		

སྣང་གསལ་ཞལ་ཕ་ེདང་སྦྲགས།	 	 སྟནོ་
པའི་སྐུ་བརྙན་གི་དུང་ད་ུཞབས་སྟགེས་སྟངེ་
བཞུགས།	 	 ཐགོ་མར་གནས་བརན་སྡ་ེཔའ་ི

དགེ་སླངོ་ཁག་གཅིག་གིས་པཱ་ལིའི་སདྐ་ཐགོ་
ཞལ་འདནོ་གསུངས།	 	 ད་ེརསེ་མགནོ་པ་ོ
མཆོག་སྐུ་འཁརོ་ལནྷ་རྒྱས་ཀིས་རུྒྱན་ཆགས་
གསུམ་པ་དང་།	 ཡན་ལག་བདནུ་པ།	 རནེ་
འབལེ་བསྟདོ་པ།	 	 གསོལ་འདབེས་བདནེ་
པའ་ིརྔ་སྒ།	 པཎ་གུབ་བཅུ་བདནུ་གི་གསོལ་
འདབེས།	 	 རབ་གནས་བསྡསུ་པ་དང་།	
དཀོན་མཆོག་རེས་དན་གི ་མདོ་ སོགས་
གསུང་འདནོ་མཛད་འདགུ
ཞལ་འདནོ་གསུང་གུབ་མཚམས་མཆོད་རནེ་
གི་ཕི་རོལ་ད་ུཕི་ནང་གི་གསར་འགདོ་པ་ཁག་
གཅིག་གི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་མཛད་སབྐས།		
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐསབ་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་ཁུར་
གཙོ་བ་ོབཞིའི་ཐོག་ཐུགས་བརྩོན་མཛད་

བཞིན་ཡོད་པ་དང་།	
ལྷག་པར་དངེ་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུབཟང་
ཕགོས་ཀི་འགུར་བ་འག་ོརུྒྱ་ཡིན་སྐརོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་དནོ།	 ང་ཚོར་བདནེ་པའ་ིནསུ་པ་
ཡོད།	 རྒྱ་ནག་ལ་མེ་མདའ་ིསྟབོས་ཤུགས་
ཡོད།	 འནོ་ཀང་ཕུགས་ལ་མེ་མདའ་ལས་
བདནེ་པའི་སྟབོས་ཤུགས་རྣམ་པར་རྒྱལ་རུྒྱ་
ཡིན་ངསེ་རེད།	 རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ན་སལོ་
རུྒྱན་ཆོས་ལུགས་ད་ེནང་ཆོས་རེད།	 དངེ་
སབྐས་སུ་མཚོན་ནའང་འཛམ་གླངི་ནང་ནང་
པ་མང་ཤོས་རྒྱ་ནག་ནང་ད་ུཡོད།	 རྒྱ་རིགས་
ནང་པ་ད་ེདག་ཁདོ་ཕལ་མོ་ཆེ་བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་རསེ་འབང་པ་རེད།	 ལོ་གསུམ་
གོང་པ་ེཀིང་མཐ་ོསླབོ་ཁང་གིས་ཉམས་ཞིབ་
བདེ་སབྐས་རྒྱ་ནག་སམྐ་སའི་ནང་རྒྱ་རིགས་

ནང་པ་ས་ཡ་གསུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་སྐརོ་
བཤད་འདགུ	 ནང་པ་ད་ེདག་ཁདོ་ཕལ་ཆེ་
བ་ཤེས་ཡོན་ཡོད་མཁན་རེད།	 དངེ་སབྐས་
ནང་ཆོས་བདེ་མཁན་ཇ་ེམང་ད་ུའག་ོབཞིན་
ཡོད་པ་བཤད་འདགུ	 	 དརེ་བརནེ་འགུར་
བ་ཏན་ཏན་འག་ོབཞིན་ཡོད།	 	 བདོ་བརུྒྱད་
ནང་བསྟན་རསེ་འབང་པའ་ིརྒྱ་རིགས་ནང་པ་
ཚོས་བདོ་བརུྒྱད་ནང་བསྟན་ད་ེརྒྱ་གར་དཔལ་
ནཱ་ལེན་ྜནས་དར་བ་ཞིག་དང་།	 	 ཚན་རིག་
དང་མཐུན་པའི་ཆོས་ཞིག་ཡིན་པར་ཡིད་
ཆེས་བདེ་བཞིན་ཡོད་འདགུ	 ཅསེ་སོགས་
བཀའ་ལན་སྩལ་བསྟནུ་མཆོད་རནེ་ལ་ཞབས་
སྐརོ་མཛད་རསེ་དགའ་ལནྡ་འཕལེ་རྒྱས་གླངི་
གི་བཞུགས་གནས་ཕ་ོབང་ད་ུཆིབས་བསུྒར་
བསྐངས་པ་བཅས།	།

རེད།
ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བམས་བརྩ་ེགསུང་གི་
ཡོད།	 ནང་པའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའ་ིཁྱད་
པར་ནི་ཆོས་ལེགས་པར་རྣམ་པར་འབེད་
པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཀདླ་པ་བདེ་སྤདོ་བས་ཏ་ེ
རུྒྱ་མཚན་གི་ཐགོ་ནས་བམས་བརྩ་ེལ་འཇུག་
གི་ཡོད།	 ནང་པའ་ིཆོས་ནས་བདག་མེད་པ་
ཅེས་པ་ད་ེནི་ཚད་རལུ་དངོས་ཁམས་རིག་
པ་དང་ཧ་ཅང་མཐུན་པརོ་འག་ོབཞིན་འདགུ	
ངསོ་རང་ཚན་རིག་པ་ཚོའི་མཉམ་ད་ུསདྐ་ཆ་
མང་པ་ོབཤད་ཀི་ཡོད་པ་དང་།	 ངསོ་རང་
ཚན་རིག་པར་བརིྩ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།	ཅསེ་
དང་།
ངསོ་ཀིས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་གུས་པ་བདེ་
ཀི་ཡོད།	 དསེ་ཕན་གི་ཡོད་པས་ཧ་ཅང་ཡག་

པ་ོརེད།	ཡིན་ནའང་།	ཚན་རིག་དང་མཉམ་
ད་ུའག་ོཐུབ་མཁན་ནི་ནཱ་ལེནྡྲའི་ཆོས་བརུྒྱད་
གཅིག་པུ་རེད།	 ཁྱདོ་རང་ཚོ་ལོ་རུྒྱས་ཐགོ་
ནས་ནང་པ་རེད།	མགནོ་པ་ོཀླུ་སུྒབ་ཀི་བསྟན་
པར་མཇལ་ཡོད་པས་སལྐ་བ་བཟང་པ་ོཡིན་
བསམ་ཤོག
ཆབ་སིད་ཀི་འགུར་བ་ག་ལེར་འག་ོབཞིན་པ་
ཡོད་པ་འད།	 ལོ་ཤས་ནང་ངསོ་རང་རི་བ་ོ
རྩ་ེལརྔ་སླབེས་ཐུབ་པའ་ིརེ་བ་ཡོད།	 ངསོ་ཀི་
དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནི་གནས་སྐརོ་བ་རུྒྱ་
རེད།	 འནོ་ཀང་།	 གཙོ་བའོ་ིགཙོ་བ་ོན་ིརྒྱ་
རིགས་ནང་པ་ཚོར་ཐུག་རུྒྱ་དང་།	 རྒྱ་གར་
དའུང་ཚན་རིག་པ་ཚོའ་ིམཉམ་ད་ུཐུག་བཞིན་
པ་ལརྟ།	 ད་ེལ་ྟབུ་བུང་ན་ཡག་པ་ོརེད།	 ཅསེ་
སོགས་བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།


