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རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་

ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་

པའི་བདོ་རིགས་ཡོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་

སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

༸གངོ་ས་མཆོག་སདི་སྐངོ་གི་དམ་འབུལ་
མཛད་སྒརོ་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དནི་ཆེ་རྒྱྱུ །

༄༅། །ཉ་ེཆར་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
སིད་སྐོང་ལས་ཐོག་འབུམ་རམས་པ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་སླར་ཡང་སིད་སྐངོ་ད་ུབདམས་ཐནོ་
བྱུང་ཡོད་པ་བཞིན།   ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༢༧ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐགོ་
བཞུགས་སརྒ་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་ལག་ཁང་
གི་གསུང་ཆོས་ར་བར།  བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ི
བཅའ་ཁམིས་རིན་པ་ོཆེའི་དགངོས་དནོ་ལརྟ་ཆེས་
མཐོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་
མཆོག་གི་མདནུ་ད་ུསིད་སྐངོ་གི་ལས་འཁུར་དམ་
བཅའ་འབུལ་རྒྱྱུའ་ིམཛད་སྒ་ོཚོགས་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། 
མཛད་སྒའོི་ཚོགས་མགོན་ད་ུསིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་
དནི་བསྐང་གཏན་འཁལེ་ཡོད་འདགུ །

༸གངོ་ས་མཆོག་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ༸ཞབས་
སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༩ ནས་ 
༡༣ བར་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་
པ ོ་མཆོག་ཉི་ཧ ོང་ཁུལ་གི་ཆོས་འབལེ་སོགས་
ཀི ་མཛད་འཕིན་ཡོངས་སུ ་བསྐངས་རེས་ཕི ་
ཚེས་ ༡༥ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠།༥༠ ཙམ་
ལ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་སནོ་འཁོར་དང་
བཅས་༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་འདགུ ད་ེ
ཡང་མགོན་པ་ོགང་ཉདི་མཆོག་ད་ེཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༩ ཡོལ་ཙམ་ལ་རྡ་སའ་ིཉ་ེའགྲམ་ག་ྷགལ་
གནམ་ཐང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་འཁདོ་མཚམས་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག་དང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་མཁན་པ་ོ
བསོད་ནམས་བསནེ་འཕལེ་མཆོག་གིས་གཙོས་
གཞུང་དང་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་གནད་ཡོད་མི་
སྣ་སོགས་གཙོ་བརོ་གྱུར་བའི་དད་ལནྡ་མང་ཚོགས་
རྣམས་ཀིས་ཕབེས་བསུའི་སྣ་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། 
ཐངེས་འདིར་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་གྲངོ་
ཁེར་ཨོ་ས་ཀའི་ནང་སྤོད་འཇུག་ཆེན་མོའི་ཆོས་
འབལེ་བསྐངས་པ་སོགས་ཀི་མཛད་འཕནི་ལེགས་
གུྲབ་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས།།

ནད་རིགས་སྔནོ་འགགོ་དང་འབལེ་བའ་ིདམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༦ 
ཉིན་དབུས་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་ོསིྒག་འགོ རྡ་ས་
དབུས་སྣ་ེལེན་འབལེ་མཐུད་ཁང་གི་ཚོགས་
ཁང་ད་ུམི་མང་གི་འཕདོ་བསནེ་ཞབས་ཞུ་སིྤ་
དང་། ལགྷ་པར་ནད་རིགས་སྔནོ་འགགོ་གི་
ལས་དནོ་སརྔ་ལགྷ་ཚགས་ཚྱུད་དང་། ད་ེ
བཞིན་སྨན་ཁང་གི་འཛིན་སྐོང་ཡར་རྒྱས་
གཏངོ་རྒྱྱུ ་བཅས་ལ་དམིགས་ནས་དམིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆེན་གཟབ་རྒྱས་ངང་བསྐངོ་
ཚོགས་གནང་སོང་། ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་
ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༩།༡༥ ཡོལ་ཙམ་
ལ་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་དབུ་འབདེ་
མཛད་སྒརོ་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་
གིས་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ལ་འཚམས་
འད་ིགནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག དམིགས་
བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་དགོས་དནོ་གཙོ་
བ་ོབདོ་ཀི་སནྨ་རིྩས་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ 
༡༠༠ ཐམ་པ་འཁརོ་བའ་ིདསུ་དན་གི་མཛད་
སྒརོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གིས། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་དང་བདོ་ཀི་སྨན་
རིྩས་ཁང་གི་བདོ་སནྨ་སྡ་ེཚན་གཉསི་ནས་ནད་
གཞི་སྔནོ་འགོག་ཐོག་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པ་ོ
ཕིན་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ལྕ་ིམོ་ཞིག་ཕབེས་

ཡོད་པ་ལརྟ། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་དརེ་ངོས་
འཛིན་ཞུས་པའི་ཐགོ་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་
མིའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་ནད་རིགས་སྔནོ་འགགོ་གི་
ལས་དནོ་ཐགོ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་ཆེད་
ཚོགས་འད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་ཡོད་སྐརོ་
དང་། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀིས་འདི་ལོའི་ཕི་ཟླ་བཞི་
པ་ད་ེནད་གཞི་སྔནོ་འགོག་དང་འཕདོ་བསནེ་
གོ་རགོས་སྤལེ་རྒྱྱུ འི་ཟླ་བར་སུང་བརིྩ་ཞུས་
ཡོད་སྐརོ་སོགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ནས་ད་བར་སིྤ་ཚོགས་ཀི་འཕདོ་བསནེ་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་ཐབས་དང་ནད་གཞི་སྔནོ་འགགོ་
ཐད་ཕག་ལས་ཇི་གནང་། ད་ེབཞིན་འཕདོ་
བསནེ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱྱུ ་དང་འབལེ་བའི་
ལས་འཆར་ཁག་ངོ་སྤོད་ཞིབ་ཕ་གནང་བ་
དང་སྦྲགས། ཚོགས་འད་ུའདའི་ིཐགོ་ཚོགས་
བཅར་བ་ཡོངས་ནས་གལ་ཆེ་དནོ་ཆེར་རིྩས་
ཏ།ེ ནད་གཞི་སྔནོ་འགགོ་གི་ལས་དནོ་ཚགས་
ཚྱུད་གཏངོ་ཐབས་དང་། འཕདོ་བསནེ་གངོ་
སྤལེ་གཏངོ་ཐབས། སནྨ་ཁང་ཁག་གི་འཛིན་
སྐངོ་ལས་དནོ་ཚགས་ཚྱུད་ཡོང་ཐབས་ཆེད་
ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཐོག་ནས་གོ་བསྡུར་
ལྷུག་པ་ོགནང་བ་བརྒྱྱུད་མ་འངོས་པར་ལས་
དནོ་རྣམས་དངེ་དསུ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡོང་

ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད་སྐརོ་སོགས་གསུངས། 
སྐབས་དརེ་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་གསུང་
དནོ། ད་ལན་རྣམ་པ་ཚོ་འདརི་ཕབེས་དགསོ་
དནོ་ན།ི སིྤ་ཡོངས་འཕདོ་བསནེ་ལས་བདེ་
ཚོའ་ིདནོ་དག་ཡིན་ནའང་། གཙོ་བ་ོནད་གཞི་
སྔནོ་འགོག་གི་ཆེད་ད་ུ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་

བཀའ་སླབོ་ནན་པ་ོཕབེས་ཡོད་པར་བརནེ། 
བདོ་སནྨ་དང་ཕི་ལུགས་ཀི་སནྨ་སོགས་གང་
གི་ཐགོ་ནས་ག་རེ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་རེད་བརདོ་
རྒྱྱུ ་ད་ེརེད། ང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་ནང་གི་ནད་
རིགས་ལ་ཕགོས་གཅིག་ནས་བལསྟ་ན། ང་
ཚོའི་མཐུན་རྐནེ་ཐགོ་ནས་མ་འདང་བ་རེད་
དམ་ཞ་ེན། ད་ེའད་རྩ་བ་ནས་མ་རེད། ང་
ཚོ་ལས་སྐ་ོབའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་ལུང་པ་མང་པ་ོ
ཡོད་པ་རེད། དངསོ་གནས་བས་ན། འདས་
པའ་ིམི་ལོ་ ༥༠ ནང་ནད་རིགས་ཉུང་ད་ུ

འགྲ་ོདགསོ་ཀང་། ཉ་ེཆར་དགནོ་སྡ་ེཁག་
དང་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་ནང་མང་ད་ུའགྲ་ོབཞིན་
ཡོད་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་འདགུ འཕདོ་བསནེ་
ལ་དང་དདོ་བས་ཏ་ེསིྤ་ཚོགས་ཐང་པ་ོཡོད་
ན། གཞུང་ད་ེཐང་པ་ོཡོང་གི་རེད་ལ། བདོ་
རིགས་ཐང་པ་ོཡོང་ན། བདོ་ཀི་རྩ་དནོ་རྩདོ་

པའི་སིྒག་འཛུགས་འདི་ཡང་ཐང་པ་ོཡོང་གི་
རེད། ང་ཚོའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཐང་པ་ོམེད་པ་དང་
བདོ་རིགས་ཐང་པ་ོམེད་ན། སིྒག་འཛུགས་
འད་ིཡང་ནད་པ་ཆགས་ཉནེ་ཡོད། རྣམ་པ་
ཚོས་ད་ལན་ཚོགས་འད་ུའདི་བཞིན་དནོ་ལ་
འཁལེ་བའ་ིཚོགས་འད་ུཞིག་ཚོགས་ནས་ལག་
བསར་ཡོང་བའི་དགངོས་ཚྱུལ་ད་ེའད་གསུང་
རོགས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་སོགས་
ཀི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད།།

ཀ་ཅིན་ས་ཁུལ་ནས་མི་སྣ་སིྤ་ལནྷ་ད་ུབཅར་བ།

༄༅། །ཀ་ཅིན་ས་ཁུལ་ནས་ཡིན་པའ་ིགལ་ཆེའ་ི
མི་སྣ་ཁག་གཅིག་བཅས་མི་གྲངས་ ༡༢ འད་ིཟླའ་ི
ཚེས་ ༧ ནས་ ༡༢ བར་རྡ་སར་ཐངེས་དང་པརོ་
གཟགིས་བསྐརོ་ད་ུཕབེས་ཡོད་ཅིང་། ཁངོ་རྣམས་
ན་ིརྡ་སར་ཡོད་པའ་ི International Tibet Net-
work ཚོགས་པ་ནས་འབལེ་ལམ་གདན་ཞུས་ལརྟ་
ཕབེས་པ་ཞིག་ཡིན། རྡ་སར་བཞུགས་ཤག་རིང་
བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་སྐརོ་དང་། བཙན་བལོ་བདོ་
མིའ་ིསིྒག་འཛུགས། བདོ་ནང་ཛ་དག་གི་གནས་
སངས་བཅས་མཁེན་རགོས་རྒྱྱུ ས་ལོན་གནང་རྒྱྱུ ་
དང་། ཁངོ་རྣམ་པས་སརྦ་མའ་ིགནས་སངས་དང་
རིག་གཞུང་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་རྒྱྱུའི་དམིགས་ཡུལ་
ཟིན་འདགུ་པ་ལྟར་གནང་བཞིན་འདགུ་པ་ལྟར་
ཕན་ཚྱུན་གང་ཅིའི་གནས་ཚྱུལ་བར་ེརེ་གནང་དང་
གནང་བཞིན་ཡོད།  འད་ིཟླའ་ིཚེས་ ༩ ཉནི་ས་ྔད་ོ
ཚོུད་ ༩།༣༠ ནས་ ༡༡།༠༠ བར་ཁངོ་རྣམ་པས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་ལནྷ་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆོག་མཇལ་འཕད་ཀིས་གངོ་གསལ་བདོ་
དནོ་གནས་སངས་སྐརོ་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོསངས་སྐརོ་
ཞིབ་ཕ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད། །

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཉ་ིཧངོ་ད་ུཆོས་འབལེ་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ཉནི་
གི་སྔ་ད་ོ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉནི་ཧངོ་གི་
གྲངོ་ཁརེ་ཨོ་ས་ཀར་རནེ་གཞི་བས་པའ་ིརྒྱལ་
སིྤའི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་ཉ་ིཧངོ་དང་། 
ཐ་ེཝན། སོག་པ།ོ སིན་ག་ྷཔུར་དང་ཀ་ོརི་
ཡ་བཅས་ཀི་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་ ༢༧༠༠ 
ཙམ་ལ་རྒྱལ་སས་ཆེན་པ་ོཞི་བ་ལྷས་མཛད་
པའི་སྤདོ་འཇུག་ཆེན་མོའི་ཆོས་འབལེ་དབུ་
འཛུགས་མཛད་ཡོད། ད་ེཡང་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉིད་མཆོག་ཚོགས་ཁང་ད་ུ༸ཞབས་
སོར་འཁདོ་སབྐས་དད་ལནྡ་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་
ཀིས་དགའ་བསུ་རྒྱ་ཆེ་ཞུས། ད་ེནས་༸གངོ་
ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཁདེ་
རྣམ་པས་མཁནེ་གསལ་རེད། ད་ཆ་ངསོ་
རང་ལོ་ན་ ༨༡ མཚམས་ལ་བསླབེས་
ཡོད། སིྤར་ཆོས་བཤད་འག་ོའཛུགས་
མ་བས་པའི ་སྔནོ ་ལ་སནོ་པར་སྐབས་སུ་
འགྲ་ོབའི་སྒ་ོནས་ཕག་འཚལ་དགོས་ཀང་། 
ད་ཆ་ངསོ་ཀི་པུས་མོར་དཀའ་ངལ་ཕན་བུ་

ཡོད་སབས་ཁག་པ་ོའདགུ འནོ་ཀང་ངསོ་ཀི་
རིག་པ་ད་དངུ་གུྲང་ཐག་ཆོད་ཡོད། ཉནི་རེའ་ི
ཉམས་ལེན་བདེ་སྐབས་རིག་པའི་ལམ་ནས་

དཔྱད་པ་བས་ནས་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད། ད་ེརིང་
རྒྱ་སདྐ་དང་ཀ་ོརི་ཡ། ཉ་ིཧངོ་། ཨུ་ར་ུསུ། 
སོག་སདྐ། ཨིན་སདྐ་བཅས་ནང་ཐད་སྒྱུར་
གནང་བཞིན་ཡོད་སབས་ངསོ་ཀིས་བདོ་སདྐ་
ནང་ཁར་ཐུག་བཤད་རྒྱྱུ ་ཡིན། སིྤར་མི་ཚང་
མར་ལེགས་ཉསེ་བླང་དརོ་འབདེ་པའི་ཤེས་
རབ་ཡོད། འནོ་ཀང་ཞ་ེསངྡ་དང་ང་རྒྱལ། 

ཕག་དགོ་སོགས་ཀིས་གཞན་དབང་འགོ་ཚྱུད་
སྐབས་ལེགས་ཉསེ་འབེད་རྒྱྱུ འི་ནསུ་པ་ད་ེ
བརླག་གི་ཡོད། མིའ་ིརྣམ་དཔྱདོ་ཀི་ཤེས་རབ་

དཔིྱས་ཕིན་པ་ཞིག་བཀལོ་དགསོ་ན་བསམ་བླ་ོ
ཞི་བད་ེལནྡ་པ་ཞིག་དགསོ། ལག་པ་ཐལ་མོ་
སྦྱར་ནས་སྐབས་སུ་མཆི། །ཟརེ་བ་ཙམ་གིས་
ཕན་རྒྱྱུ ་མེད། རྒྱྱུ ་མཚན་ལ་བརནེ་ནས་དཔྱད་
པ་བདེ་དགསོ། བླའོ་ིརྣམ་གཞག་སྐརོ་མ་ཤེས་
ན་དརེ་འགྱུར་བཅསོ་གཏངོ་རྒྱྱུ ་ཁག་པ་ོརེད། 
དརེ་བརནེ་བླའོི་རྣམ་གཞག་དང་བདེ་ལས་

སོགས་ཤེས་པའི་ཐགོ་ནས་སེམས་འཁུག་པ་
ལས་ཞི་བད་ེལནྡ་པ་ཞིག་འགྱུར་ཐབས་བདེ་
དགསོ། དང་པ་ོཐསོ་པ་བས། ད་ེནས་ཐསོ་
པའ་ིདནོ་དརེ་བསམ་བླ་ོབཏང་། མཐར་སྒམོ་
པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཡོད། སནོ་པ་བཅམོ་
ལནྡ་འདས་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་མཛད་པ་
རྣམས་ནས་གསུང་གི་མཛད་པ་ད་ེམཆོག་
ཡིན། བཅམོ་ལནྡ་འདས་ལ་དད་པ་ཙམ་
གིས་རསེ་སུ་འབངས་ནས་སྐབས་སུ་མི་འགྲ་ོ
བར་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཟརེ་ན་གང་
ཡིན་པ་ད་ེདཔྱད་པ་བདེ་དགསོ། དབང་རུལ་
དད་པའི་རསེ་འབང་བས་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་
ན་བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་ཁག་
པ་ོརེད། ད་ེལས་ལྡགོ་ས་ེདབང་རྣནོ་ཆོས་ཀི་
རསེ་འབང་ལརྟ་རིག་པའ་ིདཔྱད་པ་བས་ནས་
ཕིན་པ་ཡིན་ན་བསན་པ་ཡུན་རིང་ད་ུགནས་
ཐུབ། ཅསེ་སོགས་ཀི་སྔནོ་འགྲའོ་ིབཀའ་སླབོ་
སྩལ་གུྲབ་བསནུ་ཆོས་འབལེ་དབུ་འཛུགས་
མཛད་ཡོད། །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨2

འཇར་མན་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐ་ུཞབས་མེ་ཤལ་བརྷ་ན་ཌི་མཆོག་ལ་
བདོ་ནང་ད་ུབསྐདོ་རྒྱྱུར་མཐངོ་མཆན་མ་ཕུལ་བ།

པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་གཅིག་པ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུགྱུར་ནས་མི་ལོ་ ༢༡ འཁརོ་བའ་ི
དསུ་ཚིགས་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ།

༄༅། །རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཇར་མན་
གྲསོ་ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་
ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་མེ་ཤལ་བྷ་
རན་ཌི་ Michael Brand མཆོག་ལ་བདོ་
ནང་ད་ུསྐརོ་སྐོད་ཆེད་མཐོང་མཆན་ཕུལ་
མེད། ད་ེན་ིཁངོ་གིས་བདོ་ནང་འགྲ་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རིྩས་མེད་

རྡགོ་རོལ་གཏོང་བཞིན་པར་སྐོན་བརོད་
བས་པར་བརནེ་ནས་མཐངོ་མཆན་མ་ཕུལ་
བ་ཡིན་འདགུ སིྤར་སྐ་ུཞབས་མེ་ཤལ་བ་ྷ
རན་ཌི ་མཆོག་གིས་སྣ་ེཁིད་པའི ་འཇར་

མན་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་ཟླ་
འདའིི་མཇུག་ཏུ་བདོ་ནང་སྐརོ་སྐདོ་ད་ུཕབེས་
འཆར་ཡོད་འདགུ་ཀང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་
ཁོང་མ་གཏགོས་གཞན་རྣམས་བདོ་ནང་ད་ུ
ཕབེས་འཇུག་རྒྱྱུའ་ིཁས་ལེན་བས་འདགུ སྐ་ུ
ཞབས་མེ་ཤལ་བ་ྷརན་ཌི་མཆོག་གིས་གནད་
དནོ་དའེ་ིསྐརོ་གསུང་དནོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་

ཚབ་ཁང་གིས་ངས་ད་རྒྱའི་སངེ་བདོ་ནང་
གི་གནས་ཚྱུལ་སྐརོ་ཆེད་རྩོམ་དང་མཆན་
འགྲལེ་རྣམས་ཕིར་བསྡུ ་བེད་དགོས་སྐརོ་
བཙན་བཀའ་ཡང་ཡང་བཏང་བྱུང་། བདེ་

སངས་ད་ེན་ིབཅོལ་ཆྱུང་གི་བདེ་སངས་ཤིག་
ཡིན། རང་གིས་རང་ལ་དམ་བསྒགས་བདེ་
རྒྱྱུ ་ཟརེ་བ་ནི་རྩ་བ་ནས་ཡོང་ཐབས་མེད། 
ཅསེ་གསུངས་པ་མ་ཟད། མཐངོ་མཆན་
མ་སྤད་པ་དང་ལྐགོ་ཏུ་གཡོ་སྒྱུ འི་ལམ་ནས་
འགུག་ཐབས་བས་པའི་སྤོད་ཚྱུལ་དསེ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་གདངེ་སྤབོས་མེད་པའི་རགས་
མཚན་གསལ་པ་ོམཚོན་ཐུབ། ཅསེ་གསུངས་
པ་མ་ཟད། འཇར་མན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་
པའི་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གི་
འགན་འཛིན་སྐ་ུཞབས་ཀཱ་ཧ་ེམུ་ལར་ Kai 

Mueller ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ། གཡོ་
སྒྱུ འི་ལམ་ནས་འགུག་ཐབས་བས་པ་དང་
སྡིགས་སྐུལ་བཏང་བ་སོགས་ཀི་བ་སྤོད་ད་ེ
རིགས་ལ་ངོས་ལེན་ནམ་ཡང་བེད་ཐབས་
མེད། བ་སྤདོ་ད་ེདག་ན་ིཔ་ེཅིང་གཞུང་གིས་
བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ལ་འགག་
བ་བདེ་མཁན་ཚོ་ཁ་འགགོ་ཐབས་ཆེད་རེད། 
ཐངེས་འདརི་ཁངོ་ལ་མཐངོ་མཆན་མ་ཕུལ་
བ་ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་
ཐང་གི་གནད་དནོ་ཐོག་ལྷག་བསམ་རྣམ་

དག་ཐགོ་ནས་གྲསོ་མོལ་བ་རྒྱྱུའི་རྣམ་འགྱུར་
བསན་པ་དརེ་དནོ་དངསོ་ལག་བསར་བ་རྒྱྱུའ་ི
ཆོད་སེམས་མེད་པའི་རྣམ་པ་གསལ་འདནོ་
བས་ཡོད། ཅསེ་གསུངས། གཞན་ཡང་
འཇར་མན་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་
ཀིས་ཡུལ་དའེི་ཕི་སིད་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཕ་ེ
རེངྐ་ཝལ་ཊར་སི་ཊེན་མེར་ Frank-Wal-

ter Steinmeier མཆོག་ལ། ཐངེས་འདརི་
འཇར་མན་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ཚབ་པས་འཇར་མན་གྲསོ་ཚོགས་
འཐུས་མིར་མཐོང་མཆན་འབུལ་ལམ་མ་
ཞུས་པའི་བ་སྤདོ་དརེ་ཡར་ལན་ཞིག་སྤདོ་
དགསོ་པའི་རེ་འདནུ་ཤུགས་ཆེ་བཏནོ་གནང་
འདགུ ཕགོས་མཚྱུངས་འཇར་མན་གྲསོ་
ཚོགས་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚོགས་ཆྱུང་
གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་མེ་ཤལ་བྷ་རན་ཌི་
མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་གསུང་དནོ། འཇར་
མན་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབརོ་ཚོང་དནོ་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་མཐངོ་མཆན་འབུལ་རྒྱྱུར་དཀའ་
ངལ་གང་ཡང་འཕད་ཀི་མེད། འནོ་ཀང་ང་

ཚོར་དསུ་རག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཐངོ་
མཆན་སྤདོ་རྒྱྱུར་དགག་བ་བདེ་བཞིན་ཡོད། 
ང་ཚོའི་སིྒག་འཛུགས་ངསོ་ནས་ལོ་མང་རིང་
ནས་བདོ་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་
གནས་སངས་རགོ་ཞིབ་སླད་མཐོང་མཆན་
ཞུས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངསོ་ལེན་རྩ་
བ་ནས་བདེ་ཀི་མེད། འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
ཟརེ་བ་ད་ེརྒྱ་ནག་སྒརེ་གི་གནད་དནོ་ཞིག་མ་
རེད། དརེ་བརནེ་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཡར་
རྒྱས་གཏངོ་དགོས་པའི་གནས་སངས་ཐགོ་
འགོར་འགངས་བས་ན་འགྲིག་ཐབས་རྩ་བ་
ནས་མེད། ཅསེ་གསུངས། སིྤར་འད་ིལོའ་ི
ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་འཇར་རྒྱ་ཡུལ་
གཉིས་གྲསོ་མོལ་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་རྒྱྱུ ་
ཡིན་སབས། སབྐས་དརེ་འཇར་མན་གཞུང་
གིས་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ལ་
རིྩས་མེད་རྡགོ་རོལ་བཏང་བ་རྣམས་གསལ་
འདནོ་གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་མིག་དཔ་ེ
འསོ་པ་ཞིག་འཇར་མན་སིད་གཞུང་གིས་
གནང་རྒྱྱུའི་རེ་བ་ཡོད་སྐརོ་སྐ་ུཞབས་མེ་ཤལ་
བ་ྷརན་ཌི་མཆོག་གིས་གསུངས།།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༧ ཉནི་ཕི་འབལེ་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་

ཚན་པས་གོ་སིྒག་འགོ་རྡ་སའི་ཉ་ེའདབས་སུ་
ཆགས་པའི་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གྲྲྭའི་
ཚོགས་ཁང་ནང་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་གཅིག་
པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་དང་། 
ཁོང་གི་ནང་མི་རྣམས་གར་སོང་ཆ་མེད་ད་ུ
གྱུར་ནས་མི་ལོ་ཧལི་པ་ོ ༢༡ འཁརོ་བའ་ི
དསུ་ཚིགས་སུང་བརིྩ་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ ཐགོ་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་འབལེ་དུང་
ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་
དང་། ཕི་འབལེ་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་
ཚན་པའི་འགན་འཛིན་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་
ལགས་དང་ལས་རོགས་བསན་འཛིན་བསོད་
ནམས་ལགས། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་
གྲྲྭའི་སླབོ་སིྤ་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒནོ་ལགས་དང་། 
དགེ་ཆེ་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་གཙོས་
དག་ེརྒན་དང་སླབོ་ཕུག་བཅས་ཚང་འཛོམས་
ཀིས་ཐགོ་མར། སལྐ་ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས་

ཀིས་ལས་རིམ་འག་ོའཛུགས་གནང་བ་དང་། 
ད་ེརེས་ཕི་འབལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་

ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་དང་སླབོ་སིྤ་ཚེ་རིང་
གཡུ་སྒོན་ལགས་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ད་ེསྔནོ་
ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླིང་ད་ུཔཎ་ཆེན་
རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་རསེ་དན་ཞུ་སདླ་རི་མོ་
དང་རྩོམ་ཡིག་འགྲན་བསྡུར་གོ་སིྒག་གནང་
བའི་རྩེ་ཕུད་སོན་པའི་སླབོ་མ་རྣམས་ལ་བ་
དགའ་གནང་གུྲབ་མཚམས། དུང་ཆེས་དག་ེ
སླབོ་རྣམས་ལ་འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས་
དང་དསུ་དན་དང་འབལེ་བའི་གསུང་བཤད་
གནང་དནོ། ད་ེརིང་ང་ཚོ་འདརི་འཛོམས་
དགོས་དནོ་ན་ིང་རང་ཚོ་བདོ་ཀི་རླབས་ཆེན་
ཅན་གི་མི་སྣ་པཎ་ཆེན་སྐ་ུཕངེ་བཅྱུ་པའི་ཡང་
སིད་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་རྒྱ་
གཞུང་གིས་བཙན་ཁདི་བས་ནས་ལོ་ཉ་ིཤུ་རྩ་
གཅིག་ཕིན་ཡོད། དརེ་བརནེ་ང་ཚོ་འདརི་
འཛོམས་ནས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་གི་ལོ་རྒྱྱུས་དང་གནས་སངས་ད་ེ
དག་གཏམ་བཤད་བདེ་རྒྱྱུ ། གང་ལརྟ་པཎ་

ཆེན་སྐུ་ཕངེ་བཅྱུ་གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆོས་
ཀི་ཉ་ིམ་མཆོག་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་འགོ་ནས་
གླདོ་བཀལོ་ཡོང་ཆེད་ང་ཚོ་ཚང་མས་ལས་
འགུལ་སྤལེ་རྒྱྱུ འི་ཉིན་མོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། 
ཅསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།
 ཕོགས་མཚྱུངས་ད་ེཉིན་རྡ་ས་
མེག་གན་དུ་རནེ་གཞི་བས་པའི ་བ ོད་ཀི་
གསོལ་མགྲནོ་ཁང་ད་ུབགྲ་ོགླངེ་གི་ལས་རིམ་
ཞིག་ཚོགས་ཡོད། སབྐས་དརེ་རྩམོ་པ་པ་ོ
མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་པི་ཨེན་ཤརྨ་མཆོག་
གིས་གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ང་ོཚ་ཁལེ་
གཞུང་མེད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ས་
ཧམ་བཟས་བས་པ་ཙམ་མ་ཟད། བདོ་ཀི་ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་གཏརོ་བཤིག་བཏང་བ་དང་། 
བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་གི་བླ་སུྤལ་ཡང་སིད་
འཚོལ་སངས་ཀི་ལམ་ལུགས་ལ་ཐེ་བྱུས་
བདེ་བཞིན་ཡོད། ༸རྒྱལ་དབང་དང་པཎ་
ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཕན་ཚྱུན་ཡང་སུྤལ་ངོས་
འཛིན་མཛད་རེས་དང་བསབླ་པ་སླབོ་གཉརེ་
གསན་བསམ་མཛད་རེས་ཀི ་སོལ་རྒྱྱུ ན་
ཁད་པར་བ་ཞིག་ཡོད་ཀང་། ད་ཆ་ཆོས་
མེད་སྨྲ་བའི་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གིས་
བདོ་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་གི་བླ་སུྤལ་ཡང་སིད་
ངོས་འཛིན་བ་རྒྱྱུ འི་བདག་དབང་ཆ་ཚང་
ཁོ་པ་ཚོར་ཡོད་ཚྱུལ་བཤད་ནས་ཆོས་མེད་
སྨྲ་བའི་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གིས་ཆོག་
མཆན་མེད་པར་བ ོད་བརྒྱྱུ ད་ནང་བསན་
གི་བླ་སུྤལ་གཅིག་ཀང་ངསོ་འཛིན་མི་ཆོག་

པའ་ིབཙན་བཀའ་བསྒགས་ཡོད། ཅསེ་
གསུངས། ད་ེནས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་
མཉམ་འབལེ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་ཡུ་རོབ་
མཐུན་ཚོགས། འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་ཚན་
པའི་འགན་འཛིན་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་
ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀུན་གཟིགས་
པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཐགོ་མར་པཎ་
ཆེན་སྐུ ་གོང་མའི ་ཡང་སིད་འཁུལ་བལ་
ད་ུངོས་འཛིན་མཛད་སངས་དང་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་རྣམ་འགྱུར་སནོ་སངས། པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་མེད་
དུ་གྱུར་བར་རྒྱལ་སིྤའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་གིས་གཙོས་རྒྱལ་སིྤའི་སིྒག་འཛུགས་
ཁག་ གིས ་རྣམ ་འགྱུ ར ་བསན ་པ ་དང ་ ། 
དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡར་ལན་སྤོད་
སངས་བཅས་གནད་དནོ་གསུམ་གཞི་རྩར་

བཟུང་ནས་བགྲ་ོགླངེ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
རྒྱལ་སིྤའི་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་གི་ཁིམས་
ལུགས་ལྟར་ན་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་དགེ་
འདནུ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་མཆོག་གར་སོང་ཆ་

མེད་ད་ུགྱུར་བའི་གནད་དནོ་དརེ་ཁིམས་
མཐུན་གནས་བབ་ཐགོ་ནས་ཐག་གཅོད་ཇི་
འད་ཞིག་གནང་དགསོ་མིན་དང་། རྒྱལ་
སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་དང་སིད་གཞུང་ཁག་གིས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་གནནོ་ཤུགས་སྤད་ནས་རྒྱལ་
སིྤའི་བིས་པའི་ཐབོ་ཐང་སུང་སྐབོ་ཚན་པའི་
སྐུ་ཚབ་མཆོག་ལ་པཎ་ཆེན་ཆྱུང་སིད་རིན་
པ་ོཆེ་མཆོག་དང་ནང་མི་རྣམས་མཇལ་ནས་
གནས་སངས་ཇི་འད་ཡོད་མིན་ཤེས་རགོས་
ཐུབ་རྒྱྱུའི་གོ་སབྐས་ཤིག་མགགོས་མྱུར་སུྐན་
དགསོ་པའ་ིརེ་འདནུ་ཡང་གནང་འདགུ ད་
བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་དང་ཁངོ་གི་ནང་མི་རྣམས་ཀི་གནས་
སངས་སྐརོ་འད་ིསྐབས་གསལ་བཤད་གང་
ཉུང་བས་ནས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་སྐུ་གཟུགས་
བད་ེཐང་ཡིན་ཚྱུལ་ཙམ་བཤད་ནས་ཁ་བལ་

བ་ཚོས་ཁངོ་བཙན་ཁདི་བ་རྒྱྱུའི་ཉནེ་ཁ་ལས་
གཡོལ་ཆེད་གསང་ཉར་བེད་ཚྱུལ་བཤད་
བཞིན་ཡོད། ཅསེ་གསུངས། །



པར་ངསོ་གསུམ་པ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༢ ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ 3

རྩམོ་བསྡའུ་ིགསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་ཀི་ན་གཞནོ་ཉམས་ཞིབ་
པའ་ིཚོགས་འད་ུཐངེས་གཉསི་པ། ༼ བདོ་
ཀི་སདི་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་།༽ ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༨ ནས་
ཚེས་ ༢༠ བར།   བརདོ་གཞི་གཙོ་
བ།ོ བདོ་དང་བཙན་བལོ་བདོ་མི། ༼རེ་བ་
དང་གདངོ་ལེན།༽ ཉནི་གསུམ་གི་ཚོགས་
འད་ུདང་བརདོ་གཞི། ཉནི་དང་པ།ོ རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཐགོ་འཛིན་པའི་སིད་
བྱུས་དང་། བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་དང་འབལེ་
བའ་ིགནད་དནོ།  ཉནི་གཉསི་པ། བཙན་
བོལ་ནང་གི་བ ོད་མིའི ་གནད་ད ོན་དང་། 
གདངོ་ལེན།  ཉནི་གསུམ་པ། བདོ་དང་
བཙན་བལོ་བདོ་མི་དང་འབལེ་བའི་བརདོ་
གཞི་གཞན། ཚོགས་བཅར་བའ་ིདབེ་སྐལེ།• 
ཚོགས་བཅར་གནང་འདདོ་ཡོད་པ་རྣམས། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ འགངས་
མེད་དབེ་སྐལེ་དང་། རྩམོ་ཡིག་སྙངི་བསྡསུ་ 
ཚིག་འབུ་ ༢༠༠ ལས་མི་ཉུང་བ་དང། ༣༥༠ 
ལས་མི་མང་བ་གཏངོ་གནང་ཡོང་བ་ཞུ། 
དབེ་སྐལེ་གི་འགངེས་ཤོག་བདོ་ཀི་སིད་བྱུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ད་རྒྱ་ www.tibetpo-

licy.net ཐགོ་ནས་ཕབ་ལེན་ཞུ་ཆོག• བདོ་
ཀི་ན་གཞནོ་ཉམས་ཞིབ་པའ་ིཚོགས་འད་ུའད་ི
ན་ིརྒྱ་གར་དང་ཕི་རྒྱལ་*ཡུལ་ཁག་གི་གཙྱུག་
ལག་སླབོ་ཆེན་ནང་ཡོད་པའ་ིབདོ་རིགས་སླབོ་

མ་འབུམ་རམས་པ་དང་། ཉ་ེབའ་ིའབུམ་
རམས་པ། ད་ེབཞིན་ཉམས་ཞིབ་ལྟ་ེགནས་
ཁང་ནང་ཉམས་ཞིབ་གནང་བཞིན་པའི ་
ཉམས་ཞིབ་པ་རྣམས་ལ་སྡངིས་ཆ་བསུྐན་རྒྱྱུ ། 
ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ཀི་ལམ་གྲནོ་དང་། 
བཞུགས་གནས་སོགས་བདོ་ཀི་སིད་བྱུས་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གྲ་སིྒག་ཡོད།
རྩམོ་བསྡ་ུདང་འབལེ་བའ་ིགནད་དནོ།
རྩོམ་ཡིག་སྙངི་བསྡུས་རྣམས་འདི་ག་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་གིས་ཞིབ་འཇུག་ཟནི་རསེ། ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ གངོ་གཏམ་བཤད་གནང་
མཁན་ད་ོབདག་སོ་སོར་འབལེ་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན།• རྩམོ་ཡིག་ཚིག་འབུ་ ༣༠༠༠ ལས་
མི་ཉུང་བ་དང་། ༣༥༠༠ ལས་མི་མང་བ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ གངོ་འད་ིག་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་ད་ུའབུལ་ཟནི་པ་དགསོ་རྒྱྱུ །
རྩམོ་ཡིག་དང་གཏམ་བཤད། སདྐ་ཡིག(བདོ་
ཨིན)གང་རངུ་ཐགོ་གནང་ཆོག ཚོགས་
འད་ུདང་འབལེ་བའི་དནོ་གནད་ད་ིབ་གནང་
དགསོ་ཚེ། རིག་འཛིན་རྡ་ོར་ེལགས་ལ་ཐད་
འབལེ་གནང་རྒྱྱུ ། 
འབལེ་གཏུག 
Email: ytrsc2015@gmail.com 

ཁ་པར་ཨང་གྲངས།  98166 68664
* ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་ཁག་ནས་ཚོགས་བཅར་ཞུ་མཁན་
རྣམས་ཀི་གནམ་གླ་རང་ཉདི་ནས་གཏངོ་གནང་ཡོང་
བ་ཞུ། །

དག་ེརྒན་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་ཁབ་ཁངོས་གཏན་ཉནི་སླབོ་གྲྲྭའ་ིནང་གཤམ་གསལ་དག་ེརྒན་ཁག་གི་ས་མིག་ཡོད་ན། ཟུར་སྦྱར་ཆ་
རྐནེ་རྣམས་ཚང་ཞིང་ལས་གནས་སུ་ཞུགས་བླ་ོཡོད་རིགས་ནས་དགསོ་མཁའོི་ལག་འཁརེ་ང་ོབཤུས་དང་སྦྲགས་གཤམ་གསལ་ཞལ་བང་ཐགོ་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ འགངས་མེད་འཚང་སནྙ་འགངེས་ཤོག་ཤེས་རིག་ད་རྒྱ་ (www.sherig.org/en) ནང་ཡོད་པ་ལརྟ་
འགངེས་འབུལ་ཞུ་དགསོ། ཆ་རྐནེ་ཚང་བའ་ིསནྙ་འབུལ་བ་རྣམས་ངག་རྒྱྱུགས་ལམ་ནས་འདམེས་སུྒག་བས་ཏ་ེདབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚོགས་
ནས་ལོ་གཅིག་རིང་ཆོད་གན་ཐགོ་བསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱྱུ ་དང་། དའེ་ིརསེ་གནས་བབས་དང་སིྒག་གསལ་ལརྟ་གནང་རྒྱྱུ །

ཨང༌། གནས་རིམ། ས་མིག་གྲངས། ལོ་ཚད། ཟླ་རེའ་ིཕགོས་བསྡམོས་ག་ླཕགོས།

༡། གཞི་རིམ་གོང་མའི ་བ ོད་ཡིག་དགེ ་རྒན། 
(PGT Tibetan) 

༢ ༤༥ མ་བརྒལ་བ། སྒརོ་ ༢༦,༦༢༥།༠༠

 ༢། གཞི་རིམ་བར་མའི ་བ ོད་ཡིག་དགེ ་རྒན། 
(TGT Tibetan)

༥ ༤༥ མ་བརྒལ་བ། སྒརོ་ ༢༥,༠༠༠།༠༠

༣། གཞི་རིམ་འགོ་མའ་ིདག་ེརྒན།
 (PRT General)

༢ ༤༥ མ་བརྒལ་བ། སྒརོ་ ༡༨,༥༠༠།༠༠

༤། ཆོས་དག ེ(Cultural & Spiritual Teacher) ༣ ༤༥ མ་བརྒལ་བ། སྒརོ་ ༡༨,༥༠༠།༠༠

དགསོ་མཁའོི་ཡིག་ཆ་ཁག་ངསེ་འབུལ་དགསོ་པ་
གཤམ་གསལ།
༡༽ ཤེས་ཚད་སོགས་ཀི་ཆ་རྐནེ་ཁག་
འད་ིམཉམ་ཟུར་སྦྱར་ཞུས་ཡོད་ན། ད་ེལ་
གཟིགས་ནས་དགེ་རྒན་གནས་རིམ་སོ་སོའི་
ཤེས་ཚད་ལག་འཁེར་ཁག་གི་ངོ་བཤུས། 
༢༽ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ 
བར་འབུལ་འབབ་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པའི་བདོ་
མིའི་དཔྱ་ཁལ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་ངསོ་དང་
པ་ོདང་མཐའ་མའ་ིང་ོབཤུས། ༣༽ ངསོ་

འཛིན་ཡོད་པའི་སནྨ་ཁང་ཞིག་ནས་གཟུགས་
ཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་
སྦྱརོ་ང་ོམ། ༤༽ ད་ལ་ྟསྡ་ེཚན་གང་རངུ་ད་ུ
ལས་ཞབས་ཞུ་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ནས་
དགག་བ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦྱརོ་ང་ོམ།
 གོང་གསལ་ལག་འཁེར་དང་
ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ངོ་བཤུས་ཐོག་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་གང་རུང་གི་
ཟུང་དུང་ཡན་ནམ། ས་གནས་འག་ོའཛིན། 
ཡང་ན་བདོ་མིའི་སླབོ་གྲྲྭའི་སླབོ་སིྤ་བཅས་

གང་རུང་ནས་ང་ོབཤུས་ཡིག་ཆ་ཁག་དངསོ་
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ཁོངས་བདོ་ཀི་འགྲམེས་སནོ་ཁང་ད་ུརྒྱལ་
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འཛིན་སིྤ་འཐུས་དག་ེབཤེས་སལྐ་བཟང་དགྲ་
འདལུ་ལགས། རྡ་ས་ཉ་ེའཁརོ་སླབོ་གྲྲྭ་ཁག་

གི་སླབོ་སིྤ་དང་དག་ེཆེ། ད་ེབཞིན་གཞུང་
འབལེ་མིན་པའ་ིཚོགས་པའ་ིསྐ་ུཚབ། སླབོ་
གྲྲྭ་ཁག་ལའྔ་ིསླབོ་ཕུག གཞན་ཡང་ཕི་ནང་
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ཐགོ་མར། དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་
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ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་འགྲམེས་སནོ་ཉིན་མོ་སུང་
བརིྩ་ཞུས་དགོས་པའི་སྐརོ་ངོ་སྤོད་གནང་། 
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༄༅།།༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་

འཕིན་དང་གསུང་ཆོས་ཁག དེ་བཞིན་

བོད་དོན་སོར་གི་བརྙན་འཕིན་གསར་

འགྱུར་གཟིགས་བོ་ཡོད་ཚེ། དྲ་རྒྱའི་

ཁ་བྱང། www.tibetonline.tv ཐོག་

གཟིགས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།།

ས་གནས་ཡུལ་མིར་བརིྩ་བཀུར་དང་། མཐུན་སིྒལ་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།
༄༅། ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༧ 
ཉིན་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐོང་
བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་སྦིར་ཁུལ་རེས་
འབོར་བདོ་མི་རྣམས་ལ་སྡདོ་ཁང་དཀའ་
སེལ་སླད་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ནང་སིད་
ལས་ཁུངས་ཀིས་འགན་ཁུར་རྐང་བཞེས་
ཀིས་ན་ེདར་ལེན་ཌིར་རནེ་གཞི་བས་པའི་
འགྲ་ོབ་མི་བད་ེརྩ་ཚོགས་པའི་ཨི་སི་ཨེཇ་ 
E.C.H Eversdijk Smulders Stiching 
རོགས་ཚོགས་དང་། སྒལོ་མ་ཐབེས་རྩ་ཁང་
གཉསི་ཀིས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་འགོ་
ལི་ལི་བདོ་མིའི་གྲངོ་སྡ་ེགསར་པ་ཞེས་སྡདོ་

ཁང་གྲངས་ ༧༤ གསར་རྒྱག་ལས་གཞི་
ལེགས་གུྲབ་ཀིས་དབུ་འབེད་གནང་སོང་། 
སབྐས་དརེ་ནང་སདི་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ། ད་ེརིང་ང་རང་
སྒརེ་དང་། ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་དུང་
ཆེས་གཙོས་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ཚང་མས་
དགའ་སྤབོས་ཆེན་པ་ོབདེ་འསོ་པའི་ཉནི་མོ་
ཞིག་ཆགས་ཡོད། ང་ཚོ་བདོ་མི་བཙན་བལོ་
བར་མཚོན་ན་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལམ་སནོ་དབུ་
ཁིད་དང་བཀའ་དནི་ཉག་གཅིག་ལ་བརནེ་
ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ང་ཚོ་བཙན་བལོ་

ལ་འབརོ་མ་ཐག་པ་རེད་ཅསེ་བརདོ་ནའང་
ཆོག སབྐས་དརེ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་བལ་འབུག་
གསུམ་ནང་དང་ཡང་སྒསོ་ལྷག་པར་ཅན་
ད་ུརྒྱ་གར་ནང་ད་ུགཞིས་ཁག་ཁག་སོགས་
སུྐན་གནང་མཛད་ཐུབ་པ་ནི་རླབས་ཆེན་གི་

མཛད་པའ་ིནང་ནས་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཆགས་
ཡོད། ང་ཚོ་བཙན་བལོ་ད་ུམི་ལོ་ ༦༠ ཙམ་
སོང་བའི་རིང་གཞིས་ཁག་ནང་དཀའ་ལས་
རྒྱག་མཁན་བདོ་མི་མི་རབས་རྒན་པ་རྣམས་
དང་། ཕགོས་མཚྱུངས་འད་ིག་སྦརི་ཁུལ་གི་
གཞིས་ཆག་ཁག་ནང་སྐབས་ད་ེདསུ་འགན་
འཁརེ་མཁན་སྐབས་ར་ེམཆོག་གླིང་རིན་པ་ོ
ཆེ་མཆོག་སོགས་ཀིས་སབྐས་ད་ེདསུ་ཐུགས་
འགན་བཞསེ་ནས་དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་བརྒྱབ་
ཡོད། དརེ་བརནེ་ད་ེརིང་ཉནི་མོ་འདརི་ང་
ཚོས་ཁངོ་རྣམས་དན་གསོ་ཞུ་དགསོ།
 ཆེད་མངགས་བདོ་འབོར་རང་

གི་བད་ེསྡུག་ལ་དམིགས་ནས་ལས་གཞི་སྤལེ་
བ་ནི་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་
བཀའ་ཤག་སབྐས་འདའི་ིཐགོ་བྱུང་ཡོད། ད་ེ
སྔ་བཀའ་ཤག་གིས་ཐུགས་འཁུར་མེད་པ་
མ་རེད། འནོ་ཀང་སདི་བྱུས་ཤིག་གི་འགོ་
ནས་གཞིས་ཆགས་གསར་པ་སུྐན་རྒྱྱུ ་མིན་
པའི་བཞེངས་ཕོགས་གཅིག་བཟུང་བ་ད་ེ
གསལ་པ་ོརེད། ང་ཚོ་ཐགོ་མར་སྦརི་ཁུལ་
ལ་ཡོད་པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གསུམ་
ལ་འགན་བཀུར་ནས་ས་ཆ་སྤུས་གཟིགས་ཇི་
ལྟར་གནང་དགོས་མིན་འབདོ་སྐུལ་ཞུས་པ་
ཡིན། མཐར་ང་ཚོས་བསམས་པ་ལས་ལགྷ་

ས་ཆ་ཞིག་ཐབོ་པ་རེད། སབྐས་དརེ་དངུལ་
གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་སབས་བཀའ་ཤག་ནས་
དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་
བཀའ་ཤག་ནས་ཧིན་སྒརོ་འབུམ་བརྒྱ་དང་
ནང་སདི་ནས་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་ ༢༥ བཅས་

ཀིས་ས་ཆ་ཞིག་ཉ་ོཐུབ་པ་རེད།
 སབྐས་དརེ་ཁང་པ་རྒྱག་ཐུབ་རྒྱྱུ ་
རེད་བསམས་པའི་གདངེ་ཚོད་ད་ེཙམ་མེད། 
འོན་ཀང་རོགས་ཚོགས་རྣམ་པའི་བཀའ་
དནི་ལ་བརནེ་ནས་ད་ེརིང་ལས་གཞི་འདི་
བསུྒབས་པ་རེད། རོགས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
མི་རྣམས་དེ་སྔ་ཁེད་རྣམས་དང་མཇལ་
ཡོད། ཧལོ་ལེན་ཌི་ནས་རེད། གཞིས་
ཆགས་འདིའི་ཁང་པ་རེ་རེའི་འགྲ་ོགྲནོ་ལ་
རོབ་བརིྩས་བས་ན་འབུམ་ ༩ མ་ཟནི་ཙམ་
གནས་ཡོད། ཁནོ་འབུམ་ ༧༠༠ འགྲ་ོགྲནོ་
ཕིན་ཡོད། ད་ེཡང་སབྐས་ཤིག་ལ་དངུལ་
འདང་མིན་གི་དཀའ་ངལ་ཡང་འཕད་བྱུང་། 
འནོ་ཀང་ཁེད་ཚོ་བདོ་འབོར་ཚོགས་པའི་
ཚོགས་མི་རྣམས་ཀིས་ས་གནས་སུ་སིྦྱན་
བདག་ཕབེས་སྐབས་སླར་ཡང་འབདོ་སྐུལ་
ཞུས་སབས་འགྲ་ོགྲནོ་ཡོངས་རོགས་ནར་
གཏངོ་གནང་རྒྱྱུ འི་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད། 
ཅེས་སོགས་ཀི་གསུངས་བཤད་གནང་རསེ་
སིད་སྐངོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། དངེ་སབྐས་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་ཆེད་
ས་ཆ་རག་ཁག་པ ོ་ཡིན་པ་ཙམ་མ་ཟད། 
གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ཚོགས་ཁང་ཞིག་
རྒྱག་དགོས་ནའང་རོགས་དངུལ་རག་རྒྱྱུ ་
ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད། རོགས་ཚོགས་ཁག་
གིས་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱྱུ ར་དངུལ་སྤད་ཐུབ་ཀི་
མེད་ཅེས་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོགསུང་བཞིན་
ཡོད། འནོ་ཀང་རྣམ་པ་ཚོར་ཨི་ཌ་དང་། 
སྒལོ་མ་ཐབེས་རྩ་ཚོགས་པ། གཙོ་བ་ོལི་
ལིས་རོགས་དངུལ་ཕནོ་ཆེ་ཞིག་གནང་ནས་
གཞིས་ཆགས་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
ཅསེ་དང་། སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་
གསུང་དནོ། གཙོ་ཆེ་ཤོས་༸གངོ་ས་མཆོག་
གིས་དསུ་རག་ཏུ་སྐ་ོབ་ོཉམ་ཐག་དང་ནད་
པ། ཕུ་གུ བདོ་ནས་གསར་ད་ུའབརོ་མཁན་
ཚོར་ལྟ་རགོ ་བེད་རྒྱྱུ ར་དམིགས་བསལ་
འགན་ཡོད་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་ཀི་ཡོད་པ་
ལརྟ། ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགངོས་
གཞིར་བཟུང་ལག་བསར་བདེ་ཐུབ་པ་ཞིག་
ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ལས་གཞི་
འདིའི ་ཐོག་ནང་སིད་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་
གིས་དབུ་ཁིད་པའི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་
ཀི་འགོ་ལས་ཡོངས་ཀིས་སྐུ་ལས་སྐནོ་པར་
ངས་སྙངི་ཐག་པ་ནས་བསགྔས་བརདོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
ཡིན། བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་བདོ་མི་
ཡོངས་ཀི་འགན་ཡོད་སབས། སབྐས་རེར་
བཀའ་ཤག་གི་ངསོ་ནས་བདོ་ནས་གསར་ད་ུ
འབརོ་མཁན་རྣམས་ཀི་ཆེད་ལས་དནོ་གང་
ཞིག་བསུྒབ་ཀི་ཡོད་མེད་འད་ིམཁན་ཡོང་
བཞིན་ཡོད། དའེ་ིཐགོ་ཐངེས་འདའི་ིབཀའ་
ཤག་གི་ངསོ་ནས་གང་ལ་གང་ཙམ་ལས་དནོ་
བསུྒབས་ཡོད། དཔརེ་ན། ཤེས་རབ་དགའ་
ཚལ་སླབོ་གླངི་ནང་སྔནོ་མ་ཡིན་ན་ལོ་གསུམ་
གི་ཐགོ་ལོ་གཉསི་བཅས་ལོ་ལྔ་སྡདོ་ཆོག་གི་
འདགུ ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླངི་ནས་

བསླབ་པ་ཐར་སོན་རེས་ལག་འཁེར་དང་
ལག་ཤེས་གང་རུང་མེད་ན་འཚོ་བ་སྐལེ་རྒྱྱུ ་
ཁག་པ་ོཡོད་པར་བརནེ་ལོ་བརྒྱད་སྡདོ་ཆོག་
པ་བཟསོ་ཡོད། སྔནོ་མ་དང་མི་འད་བར་
ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སླབོ་གླིང་ནང་སླབོ་
སྦྱངོ་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡིན་ན་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་གཉསི་
བར་སླབོ་སྦྱངོ་བདེ་ཆོག་པ་དང་། འཛིན་
རིམ་བཅྱུ་གཉིས་རེས་མཐོ་སླབོ་ཏུ་བསྐོད་
རྒྱྱུའི་སླབོ་ཡོན་ཆ་ཚང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་འབུལ་རྒྱྱུའ་ིལམ་སལོ་བཟསོ་ཡོད། ད་ེ
བཞིན་ཞལ་ལག་བཟ་ོསངས་དང་ཀམ་པུ་
ཊར་སྦྱངོ་བརྡར་སོགས་ལག་ཤེས་སླབོ་སྦྱངོ་
བདེ་རྒྱྱུ ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཤེས་རབ་དགའ་
ཚལ་སླབོ ་གླིང་ནས་ད ེ་སྔ་སྒརེ ་གི ་དཀའ་
ངལ་སོགས་ཀིས་རྐེན་པས་སླབོ་སྦྱོང་བར་
མཚམས་བཞག་དགོས་བྱུང་བའི་རིགས་ལ་
བསྐར་ད་ུསླབོ་སྦྱོང་མུ་མཐུད་བེད་རྒྱྱུ འི་གོ་
སབྐས་ཀང་བསུྐན་ཡོད། རྡ་སར་ས་ཆ་དང་
ཁང་པ་ཧ་ཅང་རིན་གོང་ཆེན་པ་ོཡིན་པར་
བརནེ། རྡ་སར་ཡོད་པའ་ིབདོ་ནས་གསར་ད་ུ
འབརོ་མཁན་རྣམས་ལ་གཞིས་ཆགས་དང་
ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརེད། འནོ་
ཀང་ཁངོ་ཚོར་ལག་ཤེས་སླབོ་སྦྱངོ་སྤདོ་ཆེད་
ད་ེསའྔི་སྣ་ེལེན་ཁང་ད་ུནང་སིད་ལས་ཁུངས་
ནས་ཀམ་པུ་ཊར་དང་མོ་ཊ་གཏངོ་སངས་
སོགས་ལག་ཤེས་སྦྱོང་བརྡར་གནང་རྒྱྱུ འི་
ལས་གཞི་འགྲ་ོམུས་ཡིན། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་
ནང་སྐབས་བཅོལ་ད་ུགནས་ཡོད་སབས། 
རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མི་དམངས་ལས་བཀའ་
དནི་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གཅིག་ཀང་
མེད་པར་བརནེ། ས་གནས་ཡུལ་མིར་བརིྩ་
བཀུར་དང་མཐུན་འབལེ་བེད་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད། ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་
གི་ཁིམས་དང་སིྒག་གཞིར་བརིྩ་སུང་བེད་
དགསོ། ཁམིས་འགལ་རིགས་བས་ནས་
རྙགོ་གྲ་ཆེན་པ་ོབྱུང་བ་ཡིན་ན། བདོ་མི་ཙམ་
མ་ཟད། བདོ་སིྤ་པའ་ིརྩ་དནོ་ལའང་གནདོ་
ངསེ་རེད། ༸གངོ་ས་མཆོག་ཐུགས་ཕམ་

སདི་པ་རེད། དརེ་བརནེ་ཡུལ་ཁམིས་ལ་
བརིྩ་སུང་དང་ཡུལ་མིར་མཐུན་འབལེ་བདེ་
རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད། འད་ིངསེ་པར་
ད་ུཐུགས་ལ་འཇགས་རོགས། ད་བར་ལས་
གཞི་འདའི་ིཐགོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ནང་
སདི་བཀའ་བླནོ་དང་དུང་ཆེ། ལས་བདེ་རྣམ་
པ། སྦརི་སྡ་ེཁག་གསུམ་ནས་མཐུན་འགྱུར་
གནང་མཁན། ས་གནས་ནས་སྐ་ུལས་སྐནོ་
མཁན་ཡོངས་ལ་ངོས་ནས་བཀའ་ཤག་གི་
ཚབ་བས་ཏ་ེསླར་ཡང་བསྔགས་བརདོ་དང་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་གསུངས། །


