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གཞོན་སྐསེ་ཚོས་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་སླབོ་སྦངོ་
བདེ་དགསོ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༡	
ཉནི་བདོ་མིའི་མགོན་སྐབས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸་
སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་
༸རྒྱལ་བའི་གཟིམ་ཆུང་ཕ་ོབྲང་ད་ུམཇལ་ཞུར་
བཅར་བའི་བདོ་རིགས་གཞོན་སྐེས་རྣམས་ལ་
བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་སླབོ་སྦངོ་བདེ་དགོས་པ་ཧ་
ཅང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཡིན་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་
སྩལ་དནོ།	 	 དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་འདའི་ིསངེ་
སེམས་ཁམས་རིག་པ་དང་ཚད་མ་རིག་པ་འགལེ་
བཤད་རྒྱག་དགོས་བུང་ན་བདོ་སདྐ་ད་ེཡག་ཤོས་
རེད་འདགུ	 ལེགས་སྦར་སདྐ་ན་ིམཁས་པ་འགའ་
ཤས་མ་གཏགོས་མེད།	 	 ལེགས་སྦར་སདྐ་ཀི་
ཚབ་བདེ་མཁན་ད་ེབདོ་སདྐ་རེད་འདགུ	 བདོ་
སྐད་ཡིཧན་པའི་རུྒྱ་མཚན་ད་ུབས་ནས་བདོ་སྐད་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་ཟརེ་ན་ཞེན་ཁགོས་ཡིན་སབས་
ད་ེཙམ་རླབས་ཆེན་པ་ོམེད།	 	 ནཱ་ལེནའྜ་ིམཁས་
དབང་གི་གཞུང་ལེགས་སྦར་གཞུང་ནང་བརྩམས་
པ་ད་ེདག་བདོ་སྐད་ནང་བཞིན་འགེལ་བཤད་
རྒྱག་ཐུབ་མཁན་རྩ་བ་ནས་མེད།	 ངསོ་རང་ལ་
ཉམས་མངོ་ཡོད།	 ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	

དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་གིས་ཧི་མཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་རྡ་སར་ཕབེས་
པར་འཚམས་འད་ིདང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༡༩	ཉནི་
གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	 ཙམ་གི་ཐགོ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཇ་ེརཱམ་ཋཱ་
ཀུར་		Shri Jai Ram Thakur	མཆོག་
རྡ་ས་བགྷ་སུ་	 Bhagsunath	 ར་ུམཛད་སྒ་ོ
ཞིག་གི་ཐགོ་ཕབེས་པ་དང་བསནུ།	 དཔལ་ལནྡ་
ཚོགས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེམངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་ལ་
འཚམས་འདའི་ིམཇལ་དར་དང་།	 བདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་པར་བསུྐན་ཞུས་པའི་
དཔ་ེདབེ་ཁག་ཅིག་ཕུལ་གནང་ཡོད།
མཛད་སྒ་ོགུབ་མཚམས།	 བགྷ་སུ་ས་གནས་ག་ོ
སིྒག་ཚོགས་ཆུང་ནས་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་
ཆེན་མཆོག་གིས་གཙོས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ལ་
གསོལ་ཇ་འདགེས་འབུལ་ཞུས་པའི་ཐགོ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་མཉམ་ཞུགས་དང་
སྦྲགས།	ས་གནས་བདོ་མིའ་ིདཀའ་ངལ་དང་།	རྒྱ་
གར་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་
ཚོགས་པའ་ིསྐརོ་སོགས་སནྙ་སེང་ཞུས་གནང་ཡོད།
མཛད་སྒའོི ་ཐོག་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི ་འཕྲདོ་
བསནེ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་དང་།	 ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་
སྡའེི་བྷི་ཇེ་པི་སིད་དནོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
སོགས་ཆེད་ཕབེས་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཁ་ེན་ཌའ་ིསདི་བླནོ་མཆོག་ལ་
འཚམས་འད་ིམཛད་པ།

༄༅།	 །ཁ་ེན་ཌའ་ིགུ་ཡངས་ཆབ་སདི་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་སིད་བླནོ་ལས་
ཐགོ་སྐ་ུཞབས་	 Prime Minister Justin 

Trudeau	 མཆོག་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡ་ུ
ཆེན་མོའི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་བདོ་མིའི་
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཕི་ཚེས་	
༢༢	 ཉནི་སདི་བླནོ་མཆོག་ལ་འཚམས་འད་ི
མཛད་དནོ།	 ཁ་ེན་ཌའ་ིསདི་གཞུང་གིས་
འཁུག་རྩདོ་ཡོད་སའ་ིའཛམ་གླངི་ས་ཁུལ་ཁག་
ནས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དཀའ་སྡགུ་
མངོ་མཁན་བྲསོ་བལོ་བ་རྣམས་ལ་སྙངི་རསེ་
ཀུན་ནས་བངླས་ས་ེཡུལ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གནང་
བའི་སིད་བུས་དརེ་ངསོ་ཀིས་གོ་སྐབས་འདི་

བརུྒྱད་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།		ངསོ་རང་ཉདི་ལའང་ཁ་ེན་ཌའ་ིཆེས་
བསདོ་མི་སེར་གི་ཐབོ་ཐང་གནང་ཡོད།	 	 ཁ་ེ

ན་ཌའ་ིསདི་གཞུང་གིས་སྐབས་བཅལོ་བ་ཚོར་
གནང་ཕགོས་དསེ་སེམས་ནང་དགའ་སྤབོས་
སྐ་ེབཞིན་འདགུ	 	 	 གཞི་རྩའ་ིའག་ོབ་མིའ་ི

བཟང་སྤདོ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཀང་རེད།	
ད་ེསྔ་ངོས་རང་ཁེ་ན་ཌར་ཐེངས་མང་སྐོད་
སབྐས་ཡུལ་མི་ཚོས་མཛའ་བརྩའེ་ིརྣམ་འགུར་

བསན་པ་དསེ་སེམས་འགུལ་ཆེན་པ་ོཐབེས་
བུང་།	 	 ཕི་ལོ་	 ༡༩༧༠	 ལོ་འག་ོཙམ་ནས་
ཁ་ེན་ཌའ་ིགཞུང་གིས་འགན་ཁུར་རྐང་བཞསེ་

ཐགོ་བདོ་མི་བཙན་བལོ་བ་ཁག་གཅིག་སྐབས་
བཅོལ་ད་ུབཞེས་ཡོད་སབས་ངོས་ཀིས་ཁེ་
ན་ཌའི་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་གོ་སྐབས་འདི་
བརུྒྱད་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 བདོ་མི་
ད་ེདག་གིས་མི་རིགས་དང་རིགས་གནས་སྣ་
མང་འདསུ་པའི་ཁེ་ན་ཌའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བད་ེ
དནོ་ཐགོ་ཞབས་འདགེས་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་ཞིག་
བསུྒབས་དང་སུྒབ་མུས་ཡིན།	 ད་ེན་ིདགའ་
ཚོར་སྐ་ེགཞིར་གུར།	ཅསེ་འཁདོ་པ་མ་ཟད།
མཐའ་དནོ་མགོན་པ་ོམཆོག་གིས་སིད་བླནོ་
མཆོག་གི་ལས་ཡུན་རིང་ལས་དནོ་གང་ཅིར་
བ་བ་ལམ་ལྷངོས་དང་།	 	 མི་མང་གི་མངནོ་
འདདོ་རྣམས་འགེགས་མེད་ལྷུན་འགུབ་ཡོང་
བའ་ིཐུགས་སྨནོ་རྒྱ་ཆེ་མཛད་པ་བཅས།	།

ཆགས་སངྡ་གི་གཞན་དབང་ད་ུསོང་ནས་བདོ་མི་ནང་ཁུལ་ཆིག་སིྒལ་ཐརོ་ཞིག་མ་སོང་བ་
བདེ་དགསོ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༣	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་བདོ་
ཕུྲག་ཁིྱམ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ནས་མི་ལོ་	 ༥༩	
ཧིལ་པ་ོའཁོར་བའི་དསུ་དན་དང་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
སྐུ ་ ཚེ ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་རེས་དན་
མཛད་སྒ་ོཚོགས་སོང་།	 སབྐས་དརེ་བདོ་
ཁིྱམ་སིྤ་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་ཐུབ་བསན་རྡ་ོརེ་
ལགས་ཀིས་ཕ ེབས་བསུའི ་གསུང་བཤད་
དང་འབྲལེ་ལས་བསྡམོས་སྙངི་བསྡུས་སྒགོས་
སྦང་ཞུས་གུབ་མཚམས།	 སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཞོན་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་
གིས་སིྤ ་འཐུས་ཀི ་གསུང་བཤད་གནང་།	
ད་ེནས་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 བདོ་ཕུྲག་
ཁིྱམ་སྡ་ེནས་སླབོ་ཕུྲག་ཁི་ཕྲག་མང་པརོ་སླབོ་
སྦངོ་སྤྲད་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བདོ་ཕུྲག་ཁིྱམ་སྡ་ེ
ནས་ཐནོ་པའི་བདོ་མི་ད་ེདག་གིས་རྒྱལ་སིྤའི་
ཚོགས་སྡ་ེཁག་དང་།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་ནང་བཀའ་བླནོ་དང་ལས་བདེ་པའི་ཕག་
ལས་གནང་དང་གནང་བཞིན་ཡོད།	 	 དརེ་
བརྟནེ་སྐུ་ལས་བསྐོན་གནང་མཁན་འབྲལེ་
ཡོད་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་ཡོངས་ལ་སྙངི་ཐག་
པ་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 མཉམ་
འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཁྱབ་ཁོངས་འགོ་ལ་

ཡོད་པའི་སྐབས་བཅོལ་བའི་མི་འབརོ་ས་ཡ་	
༡༩	དང་འབུམ་	༩	ཡོད།	དའེ་ིནང་ནས་ས་
ཡ་	 ༧	 དང་འབུམ་	 ༤	 སླབོ་གྲྭར་འག་ོཐུབ་
པའ་ིཕུྲ་གུ་ཆགས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་ས་ཡ་	 ༧	
དང་འབུམ་	༤	ཁདོ་ནས་ས་ཡ་	༤	སླབོ་གྲྭར་
གཏངོ་ཐུབ་ཀི་མེད།	 	 མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་ཚན་རིག་དང་ཤེས་ཡོན།	 རིག་
གཞུང་ལས་ཁུངས་	 UNESCO	 ཀི་གངས་
ཐའོི་ནང་སླབོ་གྲྭར་འག་ོཐུབ་མཁན་གི་ཕུྲ་གུ་
གངས་ས་ཡ་	 ༢༦༣	 ཡོད་པ་བཀདོ་འདགུ	
དའེ་ིནང་ཕུྲ་གུ་	༥	ནས་ཕུྲ་གུ་	༡	སླབོ་གྲྭར་
འག་ོཐུབ་ཀི་མེད།	 རང་བཙན་ཡོད་པའ་ིརྒྱལ་
ཁབ་ཚོའ་ིནང་ནས་ཀང་ཕུྲ་གུ་	 ༥	 ནས་	 ༡	
སླབོ་གྲྭར་འག་ོཐུབ་ཀི་མེད།	སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་རའེ་ི
བཀའ་དནི་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟནེ་ནས་ང་ཚོའི་
ངསོ་ནས་ཕུྲ་གུ་རྣམས་སླབོ་གྲྭར་གཏངོ་ཐུབ་
ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 ཡི་ག་ེའབྲ་ིཀླགོ་གི་གངས་
ཚད་ད་ེབརྒྱ་ཆ་	 ༩༤	 ཟནི་ཡོད།	 རྒྱ་གར་
གི་ཡི་ག་ེའབྲ་ིཀླགོ་ཤེས་མཁན་གི་གངས་ཚད་
ད་ེབརྒྱ་ཆ་	 ༨༢	 རེད།	 སླབོ་ཕུྲག་རྣམ་པ་ཚོ་
སླབོ་གྲྭ་ཐནོ་རསེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དང་
འཛམ་གླངི་སིྤ་ལ་ཕན་པའི་ཞབས་འདགེས་ཞུ་
དགོས་ཞེས་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་
རསེ།	 དཔལ་ཞྭ་དཀར་གཡུང་དུང་བནོ་གི་
བསན་པའི་གཙུག་རྒྱན་སྐབས་ར་ེསནྨ་རིའི་ཁ་ི

འཛིན་༣༤	པ་
ལུང་རྟགོས་ཟླ་
བ ་དར་རྒྱས་
རི ན ་ པ ོ ་ ཆེ ་
མ ཆོག ་ གིས ་
གསུང་བཤད་
ག ན ང ་ དོན །		
སིྤ་ནརོ་༸གངོ་
ས ་༸སྐབས ་
མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་བླ་ན་མེད་པའི་ཐུགས་རའེི་བཀའ་
དནི་འགོ་བདོ་ཕུྲག་ཁིྱམ་སྡ་ེདབུ་བརྙསེ་ཐུབ་
པ་དང་།	 གཙོ་བ་ོ༸སྐའུ་ིགཅནེ་མོ་ཚེ་རིང་
སྒལོ་མ་མཆོག་དང་གཅུང་མོ་བཀའ་ཟུར་ར་ེ
བཙུན་པདྨ་མཆོག་སོགས་ཀིས་གཙོས་ལས་
ཀི་སྣ་ེམོ་བ་ཡོངས་ཀི་འབད་བརྩོན་ལ་བརྟནེ་
ནས་ད་ེརིང་གི་གུབ་འབྲས་འདི་ཐནོ་པ་རེད།	
དརེ་བརྟནེ་ངས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་སྙངི་ཁུང་
རུས་པའི་གཏངི་ནས་བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད།	 བདོ་མི་རིགས་འཛམ་གླངི་ནང་
གནས་པར་བདོ་ཀི་ཆབ་དཔལ་རིག་གསུམ་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 དའེ་ིནང་ནས་ཀང་རིག་
གནས་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	 བདོ་མི་རིགས་ཀི་
སྐད་དང་ཡི་གེ་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་བདེ་
རུྒྱའི་འགན་མ་འངོས་པའི་སོན་རྩ་སླབོ་ཕུྲག་
རྣམ་པ་ཚོར་ཡོད།དགེ་རྒན་དང་སླབོ་ཕུྲག་

ཚོས་བདོ་ཀི་བསན་པ་དང་ཆབ་སིད་འཛིན་
སྐངོ་བདེ་དགསོ།	 ལགྷ་པར་དག་ེརྒན་ཟརེ་བ་
ད་ེབཟང་སྤདོ་ལནྡ་པ་ཞིག་དགསོ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད།	དག་ེརྒན་གི་སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་མིག་དཔ་ེ
བཟང་པ་ོསནོ་དགསོ།	དག་ེརྒན་བཟང་པ་ོཞིག་
ཡོད་ན་སླབོ་ཕུྲག་བཟང་པ་ོཞིག་ཡོང་ཐུབ་པ་
རེད།	 	 སླབོ་ཕུྲག་ཚོས་དག་ེརྒན་རྣམ་པ་ཚོར་
བརིྩ་བཀུར་བདེ་རུྒྱ་ད་ེབདོ་མི་རིགས་ཀི་ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའ་ིཁྱད་ཆོས་ཆགས་ཡོད།	བདོ་
མི་རིགས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་
ད་ེདག་མི་ཉམས་གོང་འཕལེ་གཏངོ་དགོས།	
བཙན་བལོ་ནང་བདོ་མི་ཚོས་མཐུན་ལམ་དང་
རྡགོ་རྩ་གཅིག་སིྒལ་བདེ་རུྒྱ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརུྒྱད་ཀི་ཕགོས་ཞནེ་
ཆགས་སངྡ་རངོས་གསུམ་གི་གཞན་དབང་ད་ུ
མ་ཚུད་པ་བདེ་དགསོ།	ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་།	།
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འཁརོ་བའ་ིམཛད་སྒརོ་ཨ་རིའ་ིདནོ་གཅདོ་དངསོ་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་བ།

ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ	 ༡༠	 ཚེས	 ༢༠	 རེས་
གཟའ་ཉ་ིམའི་དགོང་མོར་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་

༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཨ་རིའི་
གསེར་གི་རྟགས་མ་ཕུལ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༡༢	

འཁརོ་བའ་ིདགའ་སནོ་གི་མཛད་སྒརོ་ཨ་རིའ་ི
རྒྱལ་སའི་མངའ་ཁུལ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་

ཚོགས་པས་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅདོ་
དངོས་གུབ་ཚེ་རིང་ལགས་སྐུ་མགནོ་གཙོ་
བརོ་མགནོ་འབདོ་ལརྟ་ཆེད་ཕབེས་གནང་།	
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགནོ་ད་ུཨ་རིའི་སིད་
འཛིན་ཟུར་པ་ཇརོ་ཇི་སྦུ་ཤུའི་སྐུ་མཆེད་ལམྕ་
སྐ་ུཨེལ་སེ་ཝལོ་ཀརེ་ Elsie Walker ལགས་
དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླ་སྐུ་ཞབས་ཨོལ་ཁེལ་སྦ་ོནི་	
Al Kilbourne	 ལགས།	 བཀའ་བླནོ་ཁ་ི
ཟུར་བསན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།	 ཤིང་ཟ་
རིན་པ་ོཆེ།	 གཞན་ཡང་ས་གནས་ཀི་གནད་
ཡོད་དང་བདོ་རིགས་མི་མང་བརྒྱ་ལགྷ་འད་ུ
འཛོམས་གནང་ཡོད།
མཛད་སྒའོ་ིཐགོ་བདོ་རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་སྒ་ོརབ་བསན་འཛིན་སྒལོ་
དཀར་ལགས་ནས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་
གནང་རསེ་དམིགས་བསལ་སྐ་ུམགནོ་ལགས་

ནས་གསུང་བཤད་གནང་།
ད་ེརེས་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དངོས་གུབ་ཚེ་
རིང་ལགས་ཀིས་བ ོད་རིགས་སིྤ ་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་རྡ་ོར་ེདག་
འདལུ་ལགས་ནས་དབིན་ཡིག་ཐགོ་བརྩམས་
གནང་བའི་བཙན་རྒོལ་དང་གཅིག་སིྒལ་	
Resistance and Unity ཞསེ་པའ་ིདཔ་ེ
དབེ་ཞིག་དབུ་འབདེ་གནང་བ་དང་།	 ཨ་
རི་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་བ་ླན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་ལ་གསེར་གི་རྟགས་མ་ཕུལ་བའི་
བུང་རིམ་དང་དའེི་རིན་ཐང་སོགས་ཀི་སྐརོ་
གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

ལྷ་ོསིྤས་ཀར་ཎ་ཀྲ་ཀ་མངའ་སྡའེ་ིསིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་མཆོག་མཇལ་ནས་བདོ་མིའ་ིགདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེ
མཚོན་པར་བས་འདགུ

༄༅།	 །ཉ་ེདསུ་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་ཎ་
ཀྲ་ཀ་མངའ་སྡའེ་ིརངོ་ཁག་	༡༡	ནང་ཆུ་ལོག་
གི་གོད་ཆགས་ཚབས་ཆེན་བུང་བའི་རྐེན་
གིས་མི་རུྒྱ་གཉསི་ཀར་ད་ོཕགོ་ཆེན་པ་ོབུང་
བར་བརྟནེ།	 མངའ་སྡའེ་ིནང་གནས་སྡདོ་
བདོ་མི་རྣམས་ནས་གདངུ་སེམས་མཉམ་སྐ་ེ
མཚོན་སདླ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༨	ཚེས་	༢༣	
ཉནི་ལྷ་ོསིྤའི་གཙོ་སྐངོ་འགོ་ལྷ་ོཕགོས་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལའྔ་ིས་གནས་འག་ོའཛིན་བཅས་
ཚོགས་འད་ུའཚོགས་སབྐས་གསོ་ཆོད་བཞག་
པའ་ིདགངོས་དནོ་བཞིན།	 བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་ལ་སནྙ་སེང་ཞུས་ཏ་ེ
ཧནི་སྒརོ་	༥༠༠༠༠༠་༠༠	ལ་ྔའབུམ་ཐམ་པ་

གསོལ་སྩལ་བུང་བ་དང༌།
དའེི་ཐགོ་ལྷ་ོགཞིས་ཁག་ལའྔི་ནང་སི་ཞུ་བའི་
ལས་བེད་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སྡ་ེཚན་མཉམ་
འབྲལེ།	སླབོ་གྲྭ	 སནྨ་ཁང་ཁག་གི་ལས་བདེ་
རྣམས་ཀི་ཉིན་གཅིག་གི་གླ་ཆ་འབབ་ཁྱོན་
བསྡམོས་ཧནི་སྒརོ་	 ༥༢༦༢༡༥་༦༥	 བཅས་
བསྡ་ུརབུ་ཞུས་ཏ་ེཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	
ཚེས་	༢༡	ཉནི་ལྷ་ོསིྤ་ཆོས་འཕལེ་ཐུབ་བསན་
ལགས་ཀིས་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་
ཞབས་ཡ་ད་ིཡུ་རབུ་པ་ B.S. Yediyurappa 

མཆོག་མཇལ་ནས་ཕུལ་འདགུ	
ད་ེནས་ལྷ་ོགཞིས་ཁག་ལའྔི་ཉནི་གཅིག་གི་གླ་
ཆ་འཕྲསོ་ལགྷ་བརྒྱ་ཆ་	 ༥༠	 འབབ་མོན་གྷ་ོ

གཞིས་ཆགས་སུ་ཆུ་ལོག་གོད་ཆགས་བུང་
བས་བདོ་མིའི་ཁིྱམ་ཚང་རྣམས་ལ་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེམཚོན་སླད་ཕུལ་བ་དང་།	
ལྷ་ོསིྤ་ཆོས་འཕལེ་ཐུབ་བསན་ལགས་ཀིས་

ཀར་ཎ་ཀྲ་ཀ་མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་
མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་སབྐས།	 ལྷ་ོ
ཕོགས་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔའི་
ཚབ་ཞུས་ཏ་ེད་བར་མངའ་སྡའེི་གཞུང་ནས་

བདོ་མི་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དནི་ཆེན་
པ་ོཡིན་པ་དང་ཉ་ེདསུ་མངའ་སྡའེི་ནང་ཆུ་
ལོག་གི་གོད་ཆགས་རྐེན་པས་མི་རུྒྱ་གཉསི་
ལ་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེན་བུང་བར་གདངུ་
སེམས་མཉམ་སྐ་ེཡོད།	ཅསེ་ཞུས་འདགུ
ད་ེབཞིན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་སོ་སོས་ཀང་
ས་གནས་མངའ་གཞུང་རངོ་དཔནོ་བརུྒྱད་ཉ་ེ
འཁོར་རྒྱ་གར་གངོ་གསེབ་ཁག་ལ་ཆུ་ལོག་
གི་གདོ་ཆགས་ཕགོ་པ་དང་ངལ་སེལ་རོགས་
སྐབོ་	 Flood relief camp	 སྡདོ་སརྒ་ཁག་
ལ་རོགས་རམ་ལས་འགུལ་ཡང་སྤལེ་འདགུ་
པ་བཅས།	།

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་རུྒྱད་སདྨ་གངས་ཅན་རིག་གནས་སླབོ་གྲྭར་གཞུང་འབྲལེ་
འཚམས་གཟགིས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀར་དགེ་ལེགས་
མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	 ༡༨	
དང་	 ༡༩	 ལ་རུྒྱད་སདྨ་གངས་ཅན་རིག་
གནས་སླབོ་གྲྭར་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་ནང་

དནོ་རིག་པའ་ིཟླ་དུག་ཟབ་ཁདི་ཐངེས་དུག་པ་
འཚོགས་བཞིན་པར་གཞུང་འབྲལེ་འཚམས་
གཟགིས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཕི་ཚེས་	 ༡༨	 ཉནི་གི་ཉནི་རྒྱབ་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་སྦངེ་ལོར་ནས་དཔལ་ལནྡ་

སྨད་རུྒྱད་གྲྭ་ཚང་ད་ུཕབེས་འབོར་སྐབས་
ས་གནས་གཞིས་འགོ་དང་གྲྭ་ཚང་མཁན་
བ་ླརྣམ་གཉསི།	 འབྲལེ་ཡོད་ལས་སྣ་ེབཅས་
ནས་ཕབེས་བསུའ་ིསྣ་ེལེན་ཞུས་ཡོད།	ད་ེརསེ་
བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་གྲྭ་ཚང་གི་གཙུག་
ལག་ཁང་དུ་གནས་གཟིགས་གནང་གུབ་
མཚམས་གངས་ཅན་རིག་གནས་སླབོ་གྲྭར་
ཆེད་ཕབེས་ཀིས་སླབོ་ཕུྲག་ཚོའི་དགོང་དའོི་
རིགས་ལམ་རྩདོ་པ་ལ་རྟགོ་ཞིབ་གནང་།
ཕི་ཚེས་	 ༡༩	 ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩།༣༠	
ཐགོ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས།	 ས་གནས་
གཞིས་འག་ོདང་།	 གྲྭ་ཚང་མཁན་བ་ླརྣམ་
གཉསི།	ཕག་མཛོད།	སླབོ་སིྤ་དག་ེལས་སླབོ་
ཕུྲག་བཅས་ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའ་ིབསན་
པའ་ིཁྱད་ཆོས་དང་འཛིན་སྐངོ་གི་སྐརོ་གསུང་

བཤད་ཟབ་རྒྱས་གནང་བ་དང་འབྲལེ་སླབོ་

ཕུྲག་གི་ད་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་།	
ཕོགས་མཚུངས་གྲྭ་ཚང་གི་མཁན་བླ་རྣམ་
གཉསི་ནས་ཀང་སླབོ་ཕུྲག་ཚོར་བཀའ་སླབོ་

གནང་ཡོད།			ཉནི་རྒྱབ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་

སེར་བསེ་སླབོ་གྲྭར་ཕབེས་ཐནོ་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།
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འཇམ་མགནོ་བ་ླམ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པའོ་ིམཛད་རྣམ་དང་འབྲལེ་བའ་ིསནྙ་ངག་གརེ་འདནོ་གི་མཛད་སྒའོ་ི
སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་
རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀར་དགེ་ལེགས་

མཆོག་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༡༠	ཚེས་	༢༠	
ཉིན་སེར་བེས་འབྲིང་རིམ་སླབོ ་གྲྭས་གོ ་
སིྒག་ཞུས་པའི་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཙོང་ཁ་
པ་ཆེན་པའོི་མཛད་རྣམ་དང་འབྲལེ་བའི་ད་ི
བ་དསི་ལན་གི་ལས་རིམ་དང་།	 སླབོ་ཕུྲག་

ཚོས་སྙན་ངག་གེར་འདནོ་འགན་སྡུར་གི་
མཛད་སྒའོི་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བརོ་དབུ་བཞུགས་

གནང་འདགུ	 	 སྐ་ུ
མགནོ་གཙོ་བ་ོམཆོག་
ནས་སྣང་གསལ་ཞལ་
ཕེ་གནང་སུྒབ ་རེས ་
སེ ར ་ བེ ས ་ མ ཁ ན ་
རི ན ་ པ ོ ་ ཆེ ་ མ ཆོ ག ་
ནས་སིྤ ་ན ོར ་༸གོང ་
ས ་༸སྐབས་མགོན ་
ཆེ ན ་ པ ོ ་ མ ཆོ ག ་ གི ་

གསུང་འཕྲིན་སྒོགས་སྦང་ཞུས་པ་དང་།	
ད་ེནས་རིམ་བཞིན་སྐབས་རེ་དགའ་ལྡན་
ཁི་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ཤར་བང་ཆོས་
རེ་རྣམ་གཉིས་བཅས་ཀི ་གསུང་འཕྲིན ་
སྒགོས་སྦང་ཞུས་འདགུ	 	 ད་ེརསེ་ཆོས་

རིག་བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀར་དགེ་ལེགས་
མཆོག་ནས་གསུང་བཤད་གནང་དོན།	
ཐོག་མར་ངས་བོད་མིའི ་ སིྒག་འཛུགས་
ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི ་ཚབ་ཞུས་ཏེ་
འཚམས་འདི་དང་སྦྲགས་ད་ལམ་སེར་
བེས་འབྲིང་རིམ་སླབོ་གྲྭའི་ངོས་ནས་འདི་
ལྟ་བུའི་མཛད་སྒ་ོགལ་ཆེན་པ་ོཞིག་གོ་སིྒག་
གནང་བར་བསྔགས་བརོད་ཞུ ་རུྒྱ ་དང་།	
གོང་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་གསུང་འཕྲནི་གིས་གཙོས་
དགའ་ལནྡ་ཁ་ིརིན་པ་ོཆེ་མཆོག་དང་།	 ཤར་
བང་ཆོས་རེ་རྣམ་གཉིས་བཅས་ཀི་གསུང་
འཕྲིན་གི་ནང་དནོ་གཙོ་བ་ོཁག་ལ་སོ་སོའི་
ངསོ་ནས་གུས་འདདུ་དང་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།	ཅསེ་གསུངས།
ཕོགས་མཚུངས་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་

མུ་འཐུད་གསུང་དནོ།	 	 སྐསེ་ཆེན་དམ་པ་
ཚོའ་ིའཁུངས་ཚེས་དང་གཤེགས་ཚེས།	 ད་ེ
བཞིན་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་ཆེ་ཁག་ད་ེདག་
ལ་དསུ་དན་སུང་རིྩ་ཞུ་རུྒྱ་ད་ེཕི་ནང་གཉསི་
ཀའི་ལུགས་སལོ་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད།	 འནོ་ཀང་གལ་ཆེ་ཤོས་
ད་ེམཛད་སྒ་ོའདི་རིགས་གནང་བའི་སྐབས་
ལ་དནོ་སྙིང་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་
གནང་དགསོ་པ་ལས།	 ལམ་དང་ལུགས་
སལོ་ལརྟ་བས་ནས་འད་ཆགས་པ་ོཙམ་ལས་
དནོ་སྙངི་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་མ་ཐུབ་པའང་
སདི་པ་ཞིག་རེད།			ང་ཚོས་འཇམ་མགནོ་
བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་སྐུ་མ་ངན་
ལས་འདས་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༦༠༠	 འཁརོ་བའ་ི
དསུ་དན་སུང་བརིྩ་ཞུ་གི་ཡོད།	 དརེ་བརྟནེ་
གལ་ཆེ་ཤོས་ད་ེརེ་རིན་པ་ོཆེས་མཛད་པ་

གང་དང་གང་བསྐངས་པ་ད་ེདག་གི་རེས་
སུ་འབྲང་ནས་རེས་འཇུག་གདལུ་བ་ཚོར་
མིག་དཔ་ེབསན་ཐུབ་པ་ཞིག་བདེ་དགོས་པ་
དང་།	 མཛད་པ་ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་སླབོ་སྦངོ་
ཡང་དག་པ་བདེ་རུྒྱ་ད་ེགནད་ཀི་སྙངི་པ་ོཞིག་
ཆགས་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་།
དབུ་བདེ་མཛད་སྒ་ོསུྒབ་རསེ་ལྷ་ོཕགོས་དགེ་
ལནྡ་པའི་གདན་ས་ཆེན་པ་ོགསུམ་གི་གྲྭ་ཚང་
ཆེན་པ་ོདུག་དང་།	 གདན་ས་ཆེན་པ་ོབཀྲ་
ཤིས་ལྷུན་པ།ོ	 དཔལ་ལནྡ་སདྨ་རུྒྱད་གྲྭ་ཚང་།	
རོང་དཀར་ཆོས་སྡ་ེབཅས་ཀི་སླབོ་གྲྭ་ཁག་
དགུའི་སླབོ་མ་རྣམས་ནས་རེ་བླ་མའི་རྣམ་
ཐར་ལས་བརྩམས་ཏ་ེབག་ོགླངེ་ཆེན་མོའི་
གཏམ་བཤད་འགན་སྡུར་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།	།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༡	 ཉནི་སུ་ཇ་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭའ་ིཁང་ཚན་
ནང་ཁུལ་དབར་ལོ་འཁརོ་རྩདེ་འགན་ཐངེས་	

༢༤	 ཐགོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་

འབོར་བཀའ་བླནོ་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྐུ་
མགནོ་གཙོ་བརོ་ཕབེས་ནས་གསུང་བཤད་
གནང་འདགུ	 	 སབྐས་དརེ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་

བ་ོམཆོག་ནས་སླབོ་
མ་ཚང་མས་ཤེས་
ཡོན་དང་མིའི་གཞི་
རྩའ་ིབཟང་སྤདོ་གངོ་
མཐོར་གཏངོ་རུྒྱའི་
ཐ ད ་ ཤུ ག ས ་ སྣ ོན ་
རྒྱག་དགོས་པ་དང་།	
སིྤ ་ན ོར ་༸གོང ་ས་

༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་བཀའ་དནི་

རསེ་སུ་དན་པའི་ཐགོ་ནས་གང་ཉདི་མཆོག་
གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་སིྤ་ཚོགས་
ལ་ཞབས་འདགེས་ཞུ་མཁན་བདོ་མི་ཚད་ལནྡ་
ཞིག་ཡོང་བ་བ་རུྒྱར་འབད་དགསོ་པ།	 རྩདེ་
འགན་གི་འབདོ་ཚིག་ནང་ཁོར་ཡུག་སུང་
སྐབོ་བ་རུྒྱ་ན་ིའག་ོབ་མིའི་སགོ་རྩ་ལ་ྟབུ་ཡིན་
སྐརོ་འཁདོ་ཡོད་སབས།	 དག་ེལས་སླབོ་ཕུྲག་
དང་མང་ཚོགས་ཡོངས་ནས་ཁརོ་ཡུག་སུང་
སྐབོ་ཐད་ཐུགས་སྣང་ངསེ་པར་གནང་དགསོ་
གལ།	 ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ་བ་རུྒྱའ་ིགནད་
དནོ་ད་ེཕོགས་གཅིག་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་རླབས་

ཆེན་གི་དགངོས་གཞི་ཡིན་ཞིང་།	 ལགྷ་པར་
བདོ་མི་བཙན་བོལ་བའི་གནས་ཚང་ལྟ་ེབ་
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་འབདོ་ཚིག་ཀང་ཆགས་
ཡོད།	 རྩདེ་འགན་སབྐས་རྒྱལ་ཕམ་ཙམ་
མིན་པར་ད་ེབརུྒྱད་སླབོ་ཕུྲག་རང་ཉདི་སྒརེ་
གི་མི་ཚེའི་ནང་འཕྲདོ་བསནེ་ལ་ད་ོསྣང་དང་།	
མཉམ་རབུ་ཀི་འགན་ཁུར།	འག་ོཁདི་ཀི་ནསུ་
པ་སྐེད་སིང་དང་འབྲལེ་བ་ཆགས་ཡོད་པ་
སོགས་གསུངས།	 	 ཕགོས་མཚུངས་བཀའ་
བླནོ་མཆོག་གིས་གསུང་དནོ།	 ༸སྐའུ་ིགཅུང་
མོ་གངས་ཅན་བདོ་ཀི་ཨ་མ་བཀའ་ཟུར་ར་ེ
བཙུན་པདྨ་མཆོག་གིས་སྣ་ེཁདི་པའ་ིབདོ་ཁིྱམ་

སིྒག་འཛུགས་ནས་བདོ་མིའི་ཤེས་ཡོན་ཐགོ་
ད་བར་སྐ་ུལས་ཇི་ལརྟ་བསྐནོ་དང་སྐནོ་བཞིན་
པ་དང་།	 ལགྷ་པར་སུ་ཇ་བདོ་ཁིྱམ་ནས་ཐནོ་
པའ་ིསླབོ་མ་མང་པ་ོཞིག་གིས་དངེ་སབྐས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀིས་མཚོན་སིྤ་ཚོགས་
འད་མིན་ནང་སིྤ་པའ་ིལས་འགན་བཞསེ་ནས་
ཕག་ལས་གནང་བཞིན་པར་བསགྔས་བརདོ་
གནང་བ་དང་སྦྲགས།	 	 ད་ལ་ྟསླབོ་གཉརེ་
གནང་བཞིན་པའ་ིསླབོ་མ་ཚོས་ཀང་མ་འངོས་
པར་སླབོ་སྦོང་མཐར་ཕིན་པའི་རེས་སུ་ད་ེ
མཚུངས་སིྤ་དནོ་ཐོག་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་
པའ་ིལམ་སནོ་གནང་འདགུ་པ་བཅས།	།

དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀར་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སུ་ཇ་བདོ་ཁིྱམ་སླབོ་གྲྭའ་ིལོ་འཁརོ་རྩདེ་འགན་ཐགོ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༡	 ཉནི་གི་ས་ྔདརོ་བདོ་མིའ་ིབ་ླན་མེད་པའ་ི
དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་དང་།	 ལྷ་ོཀ་ོརི་
ཡ།	ཐ་ེཝན།		ཐ་ེལེནྜ།ི	འབར་མ།	སིན་ཧ་
ལ།	བངྷ་ལ་ད་ེཤི།	ཨ་རི།		རྒྱ་གར།		སུད་
སི།	 ཧང་ག་ེརི།	 	 སུ་ཝི་ཌནེ་སོགས་རྒྱལ་
ཁབ་བཞི་བཅུ་ནས་ཕབེས་པའི་ཡེ་ཤུ་དང་།	
ནང་པ།	 ཧནི་ད།ུ	 ཁ་ཆེ་སོགས་ནས་འདསུ་
པའ་ིནང་པའ་ིམཛའ་འབྲལེ་ཚོགས་པའ་ི	 In-

ternational Network of Engaged Bud-

dhists	 ཚོགས་མི་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་དང་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།		མི་ཚང་མས་བད་ེབ་
འདདོ་ཀང་དངེ་སབྐས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཧ་
ཅང་མང་པ་ོཞིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད།	 དཀའ་
ངལ་ད་ེདག་ཕལ་ཆེ་བ་ང་ཚོ་རང་གིས་བཟསོ་
པ་རེད།		ད་ེན་ིང་ཚོ་དང་ཁ་ོཔ་ཚོ།		ཞསེ་
ཆགས་སངྡ་གི་བླ་ོཤུགས་ཆེ་དག་པ་ལས་བུང་
བ་རེད།	 ཆོས་དད་ལ་མཚོན་ནའང་ང་ཚོའ་ི
ཆོས་དང་ཁ་ོཔ་ཚོའ་ིཆོས།	 ཟརེ་ནས་དབ་ེ

འབེད་ཀི་བླ་ོཧ་ཅང་ཤུགས་དག་པ་ོའཛིན་
བཞིན་ཡོད།	སབྐས་རེ་ཆོས་ཀི་མིང་ཐགོ་ནས་
མི་གསོད་ཁག་སྦརོ་ཡོང་བཞིན་ཡོད།	 ཨ་
རབ་དང་སི་རིའི་ས་ཁུལ་ལ་གཟིགས་དང་།	
ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་གཅིག་གུར་ཡིན་ཡང་
ཤི་ཡ་དང་སུན་ནི་དབར་རྙགོ་ག་གང་འད་
འདགུ་གམ།	 	 ཕགོས་མཚུངས་ཨབ་ག་ྷན་ི
སི་ཐན་ནང་ད་ེམཚུངས་རྙགོ་ག་ཧ་ཅང་འདགུ	
ངོས་ཀི་འགན་ཁུར་གཅིག་ནི་ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སིྒལ་ཡོང་ཐབས་བ་རུྒྱ་ད་ེརེད།	
ངསོ་ཀིས་གོང་ད་ུབརདོ་པ་བཞིན་ཐགེ་ཆེན་
པ་དང་།	 ཐགེ་པ་དམན་པ་ཟརེ་བའ་ིསདྐ་
ཆ་ད་ེད་ཆ་དསུ་ཚོད་ཡོལ་ཟིན་པ་ཞིག་རེད།		
ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་མཐོང་ཚུལ་ཞིག་ཡོང་གི་
འདགུ	 	 པཱ་ལིའ་ིགཞུང་འད་ིནང་ཆོས་ཀི་
རང་གཞི་ཡིན།	 ལེགས་སྦར་གི་ཆོས་བརུྒྱད་
ད་ེནི་རིག་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་འག་ོ
བ་རེད།	 	 ད་ཆ་པཱ་ལིའ་ིཆོས་བརུྒྱད་དང་
ལེགས་སྦར་ཆོས་བརུྒྱད་གཉསི་ཟུང་འབྲལེ་
ཐགོ་ནས་འག་ོརུྒྱའ་ིདསུ་ལ་བབ་ཡོད།		དའེ་ི

ཐགོ་ནས་ནང་ཆོས་འདི་ཚན་རིག་དང་ལྷན་
ད་ུའག་ོཐུབ་པ་རེད།	 	 གལ་ཏ་ེང་ཚོས་ནང་
ཆོས་འད་ིདད་པ་གཙོ་བརོ་བས་ནས་མ་ཡིན་
པར་དཔྱད་སྒམོ་ཐགོ་ནས་སླབོ་སྦངོ་བས་ཐུབ་

ཚེ་ནང་ཆོས་འདི་འབུང་འགུར་ལོ་གཉིས་
བརྒྱ་གསུམ་བརྒྱ་གནས་ཐུབ་རུྒྱ་རེད།	དད་པ་
ཙམ་གིས་རསེ་སུ་འབྲངས་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་
ན་ནང་ཆོས་འདི་མི་རབས་གཅིག་གཉིས་
རསེ་ནས་ཡལ་འག་ོརུྒྱའ་ིཉནེ་ཁ་ཡོད།	 དརེ་
བརྟནེ་ངསོ་ཀིས་ནང་པའི་ཆོས་གགོས་ཚོར་
དསུ་རབས་	༢༡	ནང་པ་ཞིག་བདེ་དགསོ་པ་
བརདོ་ཀི་ཡོད།	ནང་ཆོས་ལ་སླབོ་གཉརེ་བས་

ནས་མིའི་ཕུལ་ད་ུབུང་བའི་རྣམ་དཔྱོད་ད་ེ
བཀལོ་སྤདོ་ཚུལ་བཞིན་བདེ་ཐུབ་པ་དགསོ།
ངསོ་ཀིས་གོང་ད་ུབརདོ་པ་ལྟར་དངེ་སྐབས་
འཛམ་གླངི་ནང་རྙགོ་ག་ཧ་ཅང་ཡོད།	 རྙགོ་

ག་ད་ེདག་ང་ཚོ་མིས་བཟསོ་པ་རེད།	 སེམས་
ཞི་བད་ེཡོང་ཆེད་ཆོས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་བ་ཚང་
མས་བསབླ་བ་སྐནོ་བཞིན་ཡོད།	 འཇིག་རྟནེ་
བཀོད་པ་པ་ོའདདོ་མཁན་གི་ཆོས་ལུགས་ད་ེ
དག་གཙོ་བ་ོདད་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་བ་
རེད།	 འནོ་ཀང་ནང་ཆོས་ད་ེདད་པ་ཙམ་
གི་རསེ་སུ་འབྲང་གི་མེད།	 རིག་པའ་ིལམ་
ནས་དཔྱད་པ་བདེ་ཀི་ཡོད།	 	 དརེ་བརྟནེ་

ད་ལའྟི་འཛམ་གླིང་ནང་གི་ནང་པ་ཚོར་ནང་
གི་བསམ་བླ་ོདལུ་བའི་ཐགོ་ནས་འཛམ་གླིང་
ཞི་བད་ེསུྐན་རུྒྱའ་ིདམིགས་བསལ་འགན་ཞིག་
འདགུ	སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་གསུངས་
པའི་ནང་ཆོས་ནང་ང་ཚོས་རུྒྱན་ད་ུམ་རྒན་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད།	 ཟརེ་སལོ་ཡོད།	
བརོད་བབ་འདི་ཞི་བདའེི་ཁོར་ཡུག་སུྐན་
རུྒྱར་ཕན་ཐགོས་ཧ་ཅང་འདགུ	 ཆོས་ཁས་
ལེན་མིན་དང་ཆོས་ལུགས་གང་གི་རསེ་སུ་
འབྲངས་དང་མ་འབྲངས་ཟརེ་བ་ད་ེསྒརེ་སོ་
སོའ་ིརང་དབང་རེད།	 ད་ེན་ིརིམ་པ་གཉསི་
པའ་ིགནས་སངས་རེད།	གཞི་རྩའ་ིཆ་ནས་ང་
ཚོ་ཚང་མ་འག་ོབ་མི་གཅིག་གུར་རེད།	ངསོ་
རང་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངསོ་ཀི་ལས་
འགན་དང་པ་ོད་ེའཛམ་གླིང་ནང་གི་འག་ོབ་
མི་རིགས་ཐརེ་འབུམ་བདནུ་ཡོད་པ་རྣམས་
ལ་མི་གཅིག་གུར་གི་འད་ུཤེས་གོང་འཕལེ་
གཏངོ་རུྒྱ་འད་ིཡིན།	 ད་ེནས་ཆོས་ལུགས་
ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་གོང་མཐརོ་གཏངོ་རུྒྱ་
ད་ེཡིན།	ཞསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	

སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་བཞི་བཅུ་ནས་ཕབེས་པའ་ིཆོས་ལུགས་འད་མིན་གི་
དད་ལནྡ་པ་ཁག་གཅིག་ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཁུག་རྩདོ་ཡོད་སའ་ིས་ཁུལ་ནས་ཕབེས་པའ་ིགཞནོ་སྐསེ་ཚོར་
ཞི་བད་ེསུྐན་ཐབས་ཐད་ལམ་སནོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡༠	 ཚེས་	
༢༣	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིས་ྔད་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	
ཙམ་ལ་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་༸རྒྱལ་བའི་ཕ་ོ
བྲང་ད་ུའཛམ་གླངི་ནང་འཁུག་རྩདོ་ཡོད་སའ་ི
ས་ཁུལ་གཙོ་བརོ་གུར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་
གཉསི་ནས་ཞི་བདའེ་ིདབུ་ཁདི་གཞནོ་སྐསེ་མི་
གངས་	 ༢༦	 ལ་ཞི་བད་ེགངོ་འཕལེ་གཏངོ་
ཕགོས་དང་བསམ་བླ་ོའགུར་བ་གཏངོ་སངས་
ཐད་བཀའ་སླབོ་སྩལ་འདགུ	 ད་ེཡང་ཐགོ་
མར་ལས་རིམ་གཙོ་སྐངོ་བ་ལྕམ་སྐུ་ནནེ་སི་
ལགས་ཀིས་ང་ོསྤྲདོ་ཞུས་འདགུ	
སྐབས་དརེ་ཚོགས་བཅར་བ་རེ་རེས་རྒྱལ་
ཁབ་གང་ཡིན་སོགས་ང་ོསྤྲདོ་མ་ཞུས་གོང་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་ང་ཚོ་ཚང་མ་གཞི་རིམ་གི་གནས་སངས་
ཐགོ་ནས་བརདོ་ན།	 	 འག་ོབ་མི་རིགས་
གཅིག་གུར་ཡིན་པ་དང་།	 རྒྱལ་ཁབ་དང་ཤ་
མདགོ		 ཆོས་ལུགས།	 རིགས་རསུ་སོགས་
མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ད་ེདག་རིམ་པ་
གཉསི་པའི་གནས་སངས་ཡིན་སབས་མགོན་
པ་ོམཆོག་གིས་དསུ་རྟག་ཏུ་མི་གཞན་སུ་འད་
ཞིག་དང་ཐུག་སྐབས་མི་གཅིག་གུར་ཡིན་
པའི་འད་ུཤེས་འཛིན་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་འདགུ
ད་ེནས་ཚོགས་མི་ཚོས་རེ་རེ་བཞིན་ང་ོསྤྲདོ་
ཞུ་སབྐས།	 	 གླངི་ཆེན་ཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིལྷ་ོ
སུ་ཌན་	 South Sudan	 དང་།	 ལི་བྷ་ིཡ།	
Libya			ཏུ་ན་ིཤི་ཡ།	Tunisia 	ན་ཡི་ཇ་ེརི་
ཡ།	Nigeria 	སརྦ་མ།	Burma	ཝནེ་ན་ེཛུ་
ལ།		Venezuela	ཨི་རཱག་(ཁུར་ད་ིསི་ཐན།)	
Khurdistan	 (Iraq)	 	 ཨབ་ག་ྷན་ིསི་ཐན།	

Afghanistan	 	 སི་རི་ཡ།	 Syria རྒྱ་གར།	
India		ཀ་ོལོམ་བྷ་ིཡ།	Colombia		ཡུ་གན་
ཌ་	 Uganda	 བཅས་ནས་གཞནོ་སྐསེ་འག་ོ
ཁདི་	༢༦	ད་ེདག་གིས་རང་རང་སོ་སོའ་ིམི་
ཚེའི་ནང་དཀའ་ངལ་ཇི་ལརྟ་མངས་པ་དང་།	
ད་ེལ་བརྟནེ་ནས་སིྤ་ཚོགས་ནང་ཞི་བདའེི་

དགསོ་མཁ་ོཇི་ཙམ་ཡོད་པ་ངསེ་པ་རྙདེ་ཚུལ་
གསལ་བཤད་ཞུས་འདགུ	
ལྷག་པར་མི་རིགས་དང་ཆོས་ལུགས་དབེ་
འབདེ།	 	 ཕ་ོམོ་འད་མཉམ་མེད་པ།	 	 ད་ེ
བཞིན་ཆབ་སདི་དང་དཔལ་འབརོ།	 སིྤ་
ཚོགས་ཀི་དབང་ཆའི་འཐབ་རྩདོ་ཁདོ་དཀའ་
སྡགུ་མངས་པར་བརྟནེ།		གཞན་གིས་གཉའ་
གནནོ་དང་མནར་གཅདོ།	 	 མཐངོ་ཆུང་།	
ཁྱད་གསོད།	 	 དམའ་འབབེ་བས་པ་དསེ་
རང་ཉདི་ཀི་བསམ་བླའོི་ནང་འཁོན་འཛིན་
ཤུགས་ཆེ་སྐ་ེརུྒྱའི་ཉནེ་ཁ་ཡོད་པ་དརེ་གདངོ་
ལེན་ཇི་ལརྟ་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 ད་ེབརུྒྱད་
ཞི་བདའེི་ཁརོ་ཡུག་ཇི་ལརྟ་སུྐན་དགོས་པའི་

ཐད་ལམ་སནོ་ཞུས་པར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས།	 མིའ་ིགཞི་རྩའ་ི
ལྷན་སྐསེ་རང་བཞིན་ནི་བམས་བརྩེ་ལྡན་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་ཚན་རིག་པས་བརྟག་དཔྱད་
ལམ་ནས་ངསེ་པ་རྙདེ་ཚུལ་དང་།	 	 དད་པ་
ཙམ་ལ་བརྟནེ་ནས་མ་ཡིན་པར་མིའི་ཆོས་

རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་ལ་བརྟནེ་
ནས་བསམ་བླརོ་འགུར་བཏང་ནས་བླ་ོཇེ་
བཟང་ད་ུགཏང་ཐུབ་པ་དང་།	 	 དངེ་དསུ་
ཤེས་ཡོན་ལམ་ལུགས་ནང་མིའི་གཞི་རིམ་
བཟང་སྤདོ་ཀི་བསབླ་བ་ད་ེདག་ངསེ་པར་སླབོ་
ཁདི་བདེ་དགསོ་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་དམའ་
རིམ་ནས་མཐོ་སླབོ་བར་ལུས་པའོི་འཕྲདོ་
བསནེ་ལ་ད་ོསྣང་བས་པ་དང་དསུ་མཚུངས་
བསམ་བླའོི་འཕྲདོ་བསནེ་ལའང་ཤུགས་རྒྱག་
དགསོ་པ་འ་ིལམ་སནོ་སྩལ་འདགུ				
བཀའ་སླབོ་ལས་རིམ་ད་ེཨ་རིར་རྟནེ་གཞི་
བས་པའི་ཞི་བདའེི་བསི་གནས་ཁང་དང་
དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ཟུང་འབྲལེ་ཐོག་ཡིན་

འདགུ	 ཐངེས་འདརི་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་ལྷན་ཉནི་གཉསི་
རིང་བག་ོགླངེ་དང་ད་ིབ་དསི་ལན་ཞུ་སབྐས་
བརདོ་གཞི་གཙོ་བ་ོབཞིའི་ཐོག་ཡིན་འདགུ		
དང་པ།ོ	 	 སིྤ་ཚོགས་ནང་ཁུལ་མི་མཐུན་པ་
མཐུན་པ་ོབཟ་ོཆེད་འབྲལེ་ཟམ་འཛུགས་རུྒྱ།		

ཞི་བདའེི་ཁོར་ཡུག་འགོ་མཐུན་པ་ོབཟ་ོརུྒྱ།		
ཞི་བདའེ་ིསྐརོ་ལ་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་རུྒྱ།	 	 ཡུལ་
གར་སྐབས་དཀའ་ངལ་ལ་གདངོ་ལེན་བདེ་
ཕགོས་བཅས་ཡིན་འདགུ
སབྐས་དརེ་ལྷ་ོསུ་ཌན་ནས་ཕབེས་པའ་ིགཞནོ་
སྐེས་ཨ་རིག་ལགས་ཀིས་ཁོང་རུས་སྡ་ེསྣ་
མང་ཡོད་སའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་སྐེས་ཤིང་།	
རུས་སྡ་ེནང་ཁུལ་འཁུག་རྩདོ་ཤོར་རྐནེ་རང་
གི་མ་རུས་སྡ ་ེགཞན་གིས་དམར་གསོད་
བཏང་འདགུ	 	 འནོ་ཀང་ཕིས་སུ་ཁངོ་གིས་
ས་གནས་གཞན་ད་ུསནྨ་པའ་ིསླབོ་སྦངོ་ལེགས་
ཐོན་རེས་སྨན་ཁང་ཞིག་བཙུགས་པ་དང་།	
དརེ་སནྨ་བཅསོ་ཡོང་མཁན་ཁདོ་རང་གི་མ་

གསོད་མཁན་ཚོ་ཡང་སླབེ་བཞིན་ཡོད་པ་ད་ེ
དག་ལ་འཁནོ་འཛིན་གི་བསམ་པ་མེད་ཀང་།	
རང་ཉིད་ཀི་རུས་སྡ་ེདང་མ་གསོད་མཁན་
གི་རུས་སྡ་ེགཉསི་དབར་ཞེ་འཁོན་མེད་པར་
འཆམ་མཐུན་ཡོང་ཐབས་ཆེད་འབྲལེ་ཟམ་
ཇི་ལྟར་འཛུགས་དགོས་པའི་ཐད་ལམ་སནོ་
ཞུས་པར་༸གོང་ས་༸སྐསབ་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས།	 རང་གི་མ་གསོད་མཁན་ཡིན་
ཡང་དརེ་བཟདོ་སྒམོ་བསནེ་རུྒྱ་ལས་གནདོ་
ལན་གནདོ་པས་འཇལ་ཚེ་འཚེ་བ་རུྒྱན་ཆད་
མེད་པ་ཡོང་རུྒྱ་དང་།	 	 གནདོ་ལན་གནདོ་
པས་མ་འཇལ་བར་བཟདོ་སྒམོ་བསནེ་དགསོ་
པ་གལ་ཆེ་ཚུལ་སྐརོ་བཀའ་ལན་སྩལ་འདགུ
ཕགོས་མཚུངས་འབར་མའི་ནང་པ་དང་ཁ་
ཆེའི་དབར་གི་རྩདོ་རྙགོ་འདམུ་སིྒག་ཇི་ལརྟ་
བེད་དགོས་པའི་སྐརོ་གི་ད་ིབར་མགོན་པ་ོ
མཆོག་གིས་འབར་མའི་ནང་པ་ཚོར་སནོ་པ་
བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀི་ཞལ་རས་དན་དགསོ་པ་
དང་།	 ཁ་ཆེ་བ་ཚོ་ཐུག་སབྐས་ཁངོ་ཚོའ་ིཕྲག་
པའི་སངེ་སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་བཞུགས་
ཡོད་བསམས་པ་ཡིད་ལ་དན་དགོས་པ།	
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་འབར་མའི་ན་ོབལེ་ཞི་བདའེི་གཟངེས་
རྟགས་བཞེས་མངོ་མཁན་ལམྕ་སྐུ་ཨང་སན་
སུ་ཀི་	 Aung	 San	 Suu	 Kyi	 	 མཆོག་
ལ་འབར་མའི་ནང་པ་དང་ཁ་ཆེའི་རྙགོ་ག་
འདམུ་འགིག་ཡོང་ཐསབ་ཆེད་འབད་བརྩནོ་
གནང་དགོས་པ་ཞུ་སྐབས་ལྕམ་སྐུས་གནད་
དནོ་དརེ་འབར་མའ་ིདམག་མི་དང་འབྲལེ་བ་
ཡོད་སབས་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་དནོ་ཧ་ཅང་
མག་ོརྙགོ་ཅན་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་ལན་ཞུས་ཚུལ་
བཀའ་ལན་སྩལ།	།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་འཚམས་འད་ིཞུས་པ།
༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་
སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་ཁེ་ན་ཌའི་

གུ་ཡངས་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་
སདི་བླནོ་ལས་ཐགོ་ཇ་ེསི་ཊིན་ཊོ་ཌུ་ Justin 

Trudeau	 མཆོག་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡ་ུ

ཆེན་མོའི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པར་འཚམས་
འད་ིཞུས་དནོ།	

ངས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཚབ་ཞུས་
ནས་ཐེངས་འདིར་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུ ་
ཆེན་མོ་ཐངེས་	 ༤༣	 ཁདོ་གུ་ཡངས་ཆབ་

སིད་ཚོགས་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ནས་སྐུ་ཉིད་
མཆོག་སརླ་ཡང་ཁ་ེན་ཌའི་སིད་བླནོ་ད་ུའསོ་

འདམེས་བུང་བར་སྙིང་ཐག་
པ་ནས་དགའ་བསུའི་འཚམས་
འད་ིཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 	 སྐ་ུཉདི་ཀི་
ཡབ་ཁེ་ན་ཌའི་སིད་བླནོ་ལས་
ཐགོ་	 ༡༥	 སྐ་ུཞབས་པརེ་རི་
ཊོ་ཌུ་	Hon Pierre Trudeau 

མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་	༡༩༧༠	ལོ་
འགོ་ཙམ་ནས་ཁེ་ན་ཌར་བདོ་
མི་གཞིས་སྤསོ་ཀི་ལས་གཞིར་
རྒྱབ་སྐརོ་ཤུགས་ཆེ་གནང་བ་
མ་ཟད།		ད་ཆ་རྒྱ་གར་གི་ཕི་
རོལ་ད་ུབདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་

བ་མང་ཤོས་ཡོད་སའི་ས་ཁུལ་གསུམ་པ་ད་ེ
ཁ་ན་ཌ་ཆགས་ཡོད།	 ད་ེན་ིསྐ་ུཉདི་མཆོག་
གིས་ཕ་ཤུལ་བུས་འཛིན་ལ་བརྟནེ་བུང་བ་

ཞིག་ཡིན་སབས།	 	 ང་ཚོས་བམས་བརྩའེ་ི
གཟགིས་སྐངོ་གནང་བ་དརེ་བཀའ་དནི་སྙངི་
བཅངས་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	
ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་མང་གཉིས་ཀིས་ལོ་ངོ་
དུག་ཅུའི་རིང་བདོ་མིའི་རང་དབང་འཐབ་
རྩོད་དང་བདོ་རྒྱ་འབྲལེ་མོལ་བརུྒྱད་བདོ་
རྒྱའི་དཀའ་རྙགོ་སེལ་ཏ་ེབདོ་མིར་མིང་དནོ་
མཚུངས་པའི་རང་སྐངོ་གི་གནས་བབ་ཚད་
ལྡན་ཞིག་ཡོང་བར་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་
གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་ང་ཚོས་དསུ་
རྟག་ཏུ་ཡི་རངས་བསགྔས་བརདོ་དང་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།	 ཅསེ་འཁདོ་པ་མ་ཟད།	
ཡུལ་དའེི་རྒྱལ་ཡོངས་འསོ་བསྡུ་ཆེན་མོའི་
མང་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པའི་གསོ་ཚོགས་བདོ་དནོ་
རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མི་ཡོངས་ལའང་འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས།	
བཀའ་དནི་རསེ་དན་ཞུས་འདགུ་པ་བཅས།	།	


