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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། 

ཟ་འབུའ་ིབླནོ་ཆེན་མཆོག་གི་སྐསེ་སརྐ་ཉནི་འཕདོ་
བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཆེད་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ཉནི་
ཧ་ིམཱ་ཅལ་མངའ་སྡའེི་ཟ་འབུའི་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་
ཇི་ཨེས་བ་ྷལི་ (G.S Bali) མཆོག་གི་སྐསེ་སརྐ་
སུང་བརིྩའི་མཛད་སྒརོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་ཆོས་སྐངོ་དབང་ཕྱུག་
མཆོག་ཆེད་ཕབེས་གནང་འདགུ ད་ེཡང་གངོ་
ཚེས་ཉནི་ཀངྒ་ར་རངོ་ཁངོས་སུ་གཏགོས་པའི་ནཱག་
རོ་ཏ་བྷག་ཝན་གངོ་སྡའེི་གྷན་དྷི་ཐང་ཆེན་ད་ུསྐུ་
ཞབས་བྷ་ལི་མཆོག་གི་སྐསེ་སྐར་དང་བསནུ་རིན་
མེད་སནྨ་བཅོས་དང་སྐསེ་སརྐ་སུང་བརིྩའི་མཛད་
སྒརོ་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བླནོ་མཆོག་གིས་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེསྐུ་ཞབས་ཇི་
ཨེས་བ་ྷལི་མཆོག་གི་སྐསེ་སརྐ་ལ་སྙངི་ཐག་པ་ནས་
དགའ་བསུའི་འཚམས་འད་ིདང་མི་མང་དགོས་
མཁོ་ཅན་ཚོར་རིན་མེད་སྨན་བཅོས་གོ་སིྒག་དང་
ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་བདོ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་
དང་འབལེ་ལམ་གནང་བར་བསྔགས་བརདོ་ཞུས་
ཡོད། །

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༧ ཉནི་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ལ་དྭགས་རྒྱལ་ས་སླ་ེ
རུ་རནེ་གཞི་བས་པའི་ཇོ་ཁང་དང་ཁ་ཆེའི་
མཆོད་ཁང་སོགས་སུ་གནས་གཟགིས་མཛད་
འདགུ ད་ེཡང་༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཇ་ོཁང་
དགོན་པར་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐངས་སབྐས་དད་
ལྡན་མང་ཚོགས་དང་ཡུལ་སྐརོ་སྤོ་འཆམ་
པ་སོགས་ཀིས་གཙོས་མི་མང་སངོ་ཕག་ཁ་
ཤས་ཀིས་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་ངང་མཇལ་ཁ་
ཞུས་འདགུ ད་ེནས་ཇ་ོཁང་གི་སྒ་ོརྭའ་ིནང་
༸ཞབས་སོར་འཁོད་རསེ་༸གོང་ས་མཆོག་
གིས་རནེ་འབལེ་བསདོ་པ་དང་རིས་མེད་
བསན་རྒྱས་སྨནོ་ལམ་གསུང་འདནོ་མཛད་
རསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ངསོ་རང་བདོ་
པའི་དགོན་པ་དང་ལྷ་ཁང་ད་ེའདར་ནམ་
བསྐོད་སྐབས་བདོ་མི་ཚོར་དགོན་པ་དང་
ལྷ་ཁང་ཟརེ་དསུ་ཕག་མཆོད་འབུལ་དང་
སྨནོ་ལམ་རྒྱག་ས་ཙམ་ལ་མ་བཞག་པར་
ནང་ཆོས་སླབོ་གཉརེ་བདེ་ས་དང་། སནོ་པ་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་གཞུང་ཆེན་ད་ེ
དག་ལ་སླབོ་གཉརེ་བདེ་སའ་ིབས་ིགནས་ཁང་
གི་ང་ོབརོ་འགྱུར་དགོས་པའི་འབདོ་སྐུལ་ད་ེ
འད་བདེ་བཞིན་ཡོད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པ་ངོ་མ་ཞིག་བེད་དགོས་ན་ནང་པའི་ཆོས་
གང་ཡིན་པ་ཆ་ཚང་ཤེས་དགསོ། དརེ་
བརནེ་ད་ེརིང་འདིར་ཇོ་ཁང་འདི་ཡང་ནང་
ཆོས་སླབོ་གཉརེ་བདེ་སའི་བས་ིགནས་ཁང་

ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐབས་གནང་དགསོ། ཞསེ་
བཀའ་སླབོ་སྩལ། སབྐས་དརེ་ལ་དགྭས་ནང་
པའི་ཚོགས་པས་ལས་བསྡམོས་སྒགོས་སྦྱང་
ཞུ་སབྐས་ཀར་སྒལི་ནས་ཁ་ཆེ་ད་ེའད་ཇ་ོཁང་
ནང་མགནོ་འབདོ་ཀིས་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚྱུན་
གོ་རགོས་སྤལེ་ཐབས་བས་པའི་ལས་རིམ་
གསལ་བ་དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུགས་
དགསེ་ཚོར་ཆེན་པསོ་ལེགས་གསོལ་བསགྔས་

བརདོ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས། མཚམས་རེ་
ཆོས་ལུགས་དསུ་ཆེན་གི་གུང་སེང་ད་ེའདའི་
སྐབས་ནང་པ་དང་ཆོས་ལུགས་གཞན་གི་
རསེ་འབང་པ། ད་ེབཞིན་ཆོས་ཁས་མི་ལེན་
མཁན་སོགས་ཀང་མགོན་དུ་འབདོ་ནས་
བག་ོགླངེ་ད་ེའད་གོ་སིྒག་གནང་ཐུབ་ན་དགེ་
མཚན་ཆེན་པ་ོཡོད་སྐརོ་ལམ་སནོ་མཛད་
དནོ། ལོ་ང་ོསངོ་གི་རིང་རྒྱ་གར་ནང་ཆོས་
ལུགས་མཐུན་སིྒལ་ཉམས་ལེན་བས་ནས་
དངེ་སབྐས་འཛམ་གླངི་ཀུན་ལ་མིག་དཔ་ེསནོ་
ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོ

རེད། དངེ་སབྐས་སི་རི་ཡ་དང་ཨབ་ག་ྷན་ི
སི་ཐན། ཨི་རག་བཅས་ཀི་ནང་ཆོས་ཀི་མིང་
འཁརེ་ནས་དག་སྤདོ་ཀི་ལས་འགུལ་ཚབས་
ཆེ་སྤལེ་ནས་མི་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གསོད་
རེས་བདེ་བཞིན་ཡོད། ངསོ་རང་ཡང་ཆོས་
པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་གནས་ཚྱུལ་ད་ེ
དག་སྣང་མེད་ད་ུབཏང་ནས་བསདྡ་པ་ཡིན་ན་
བཟང་སྤདོ་དང་འགལ་བཞིན་ཡོད། ཆོས་

ལུགས་ཕན་ཚྱུན་འཆམ་མཐུན་དང་བསམ་
ཤེས་སྤལེ་རེས་བས་ནས་འཛམ་གླངི་ཞི་བད་ེ
ལྡན་པ་ཞིག་བཟ་ོརྒྱྱུ ར་ང་ཚོ་ཚང་མར་ལས་
འགན་ཡོད། ཅསེ་བཀའ་སླབོ་སྩལ། ད་ེ
ནས་སརླ་ཡང་མི་ཊར་ ༥༠ ཙམ་གི་སར་
ཆགས་པའི་ཁ་ཆེའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་སུན་ན་ིསྡ་ེ
ཚན་གི་མཆོད་ཁང་ Sunni Mosque ཞིག་
ཡོད་པ་དརེ་གནས་གཟགིས་མཛད། ད་ེཡང་
༸གོང་ས་མཆོག་མཆོད་ཁང་དརེ་༸ཞབས་
སོར་འཁོད་བསུན་ཁ་ཆེའི ་མཆོད་དཔོན་
སོགས་ཀིས་ཕབེས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས། 

ད་ེརསེ་ཁ་ཆེའི་དབུ་བླ་རྣམས་དང་ལྷན་སྨནོ་
ལམ་གསུང་འདནོ་མཛད། གནས་གཟགིས་
ཡོངས་སུ་ལེགས་གུབ་རསེ་རྒྱང་ཐག་མི་ཊར་ 
༢༠༠ ཙམ་གི་སར་ཆགས་པའ་ིཁ་ཆེའ་ིཆོས་
ལུགས་ཀི་ཤི་ཡ་སྡ་ེཚན་གི་མཆོད་ཁང་ Shia 

Mosque ཞིག་ཡོད་པ་དརེ་གནས་གཟགིས་
མཛད། དརེ་ཁ་ཆེ་ཙམ་མ་ཟད་ནང་པའ་ིསྐ་ུ
ཚབ་སོགས་ཀང་ཕབེས་འདགུ སབྐས་དརེ་
ཤི་ཡ་མཆོད་དཔནོ་མཆོག་གིས་དངེ་སྐབས་
འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་ཀི་མིང་འཁེར་ནས་
དག་སྤོད་ཀི་ལས་འགུལ་སྤལེ་བཞིན་པ་ནི་
ཧ་ཅང་ཐབས་སྡགུ་ཡིན་སྐརོ་དང་། མཐའ་
གཅིག་ཏུ་ནརོ་བ་ཡིན་སྐརོ་སྙན་སེང་ཞུས། 
སྐབས་དརེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བདོ་ལ་
༸རྒྱལ་བ་ལྔ་པའི་སྐབས་ལ་དྭགས་ཁ་ཆེའི་
ཚོང་པ་ཚོར་ཁ་ཆེའི་ལ་ྷཁང་བཞངེ་ཆེད་ཆེད་
མངགས་ས་ཆ་གསོལ་རས་སྩལ་ཡོད་སྐརོ་
དང་། ད་ེནས་བཟུང་རིམ་བཞིན་བདོ་པ་
ཁ་ཆེའི་ཚོགས་པ་བྱུང་ཞིང་བདོ་གཞུང་གི་
གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒ་ོཚང་མའི་ནང་བདོ་
པ་ཁ་ཆེའི་སྐུ་ཚབ་མགནོ་འབདོ་ཀིས་མཉམ་
ཞུགས་བདེ་སལོ་ཡོད་པ་དང་། ཁ་ཆེ་ད་ེདག་
ཞི་དལུ་བག་ཡོད་ཅན་ཤ་སག་རེད། ཕན་
ཚྱུན་འཁུག་པ་བརྒྱབ་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་རིགས་
རྩ་བ་ནས་ག་ོམངོ་མེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།།

༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ལ་དགྭས་ཇ་ོཁང་དང་ཁ་ཆེའ་ིམཆོད་ཁང་ད་ུགནས་གཟགིས་མཛད་པ།

འཚེ་མེད་ཞི་བའ་ིསྐརོ་ཟབ་སྦྱངོ་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༣ 
ནས་ ༡༥ བར་ཉནི་གངས་གསུམ་རིང་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ནང་སདི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁངོས་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སྦངེ་ལོར་ད་ུརནེ་གཞི་བས་པའི་
ནི་ལ་མངྒ་ལ་ལས་རིགས་སྦྱངོ་བརྡར་བས་ིགནས་
ཁང་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལ་ྟགུབ་སྦྱངོ་བརྡར་བས་ི
གནས་ཁང་གཉསི་ཟུང་འབལེ་ཐགོ་སྦངེ་ལོར་ན་ིལ་
མངྒ་ལ་ལས་རིགས་སྦྱངོ་བརྡར་བས་ིགནས་ཁང་
ད་ུབདོ་མིའ་ིགཞིས་སརྒ་ཁག་ ༡༨ ནས་ལས་
རིགས་འད་མིན་ཐགོ་སླབོ་སྦྱངོ་གནང་བཞིན་པའི་
སླབོ་ཕུག་ཚོར་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་སྐརོ་
ཟབ་སྦྱངོ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་འདགུ སིྤར་ཐངེས་
འདརི་ཟབ་སྦྱངོ་ད་ེའད་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་དགསོ་
པའ་ིདམིགས་ཡུལ་ན་ིབམས་བརྩ་ེདང་། འཚེ་
མེད་ཞི་བ་བཅས་ཀི་ཐབས་ལམ་བརྒྱྱུད་རྩོད་རྙགོ་
རྣམས་འདམུ་འགིག་ཇི་ལྟར་བདེ་ཐུབ་མིན་སྐརོ་
ཡིན་འདགུ །

ཕི་དངུལ་ལེན་བདེ་སིྒག་གཞི་དང་འབབ་ཁལ་
ཁམིས་སིྒག་ཟབ་སྦྱངོ་ཚོགས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༩ ཉནི་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩས་གོ་སིྒག་འགོ་
གཉའ་ཁ་ིཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་
ལནྷ་ཁང་ཁག་དང་། དགནོ་སྡ་ེཁག དབེ་སྐལེ་ཡོད་
པའི་གཞུང་འབལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་རིྩས་
པ་ལ་ཕི་དངུལ་ལེན་བདེ་སིྒག་གཞི་དང་འབབ་ཁལ་
ཁིམས་སིྒག་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་དང་། 
ཟབ་ཁིད་གནང་མཁན་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་
ཀི་དུང་གཞནོ་བསན་འཛིན་དགའ་ལནྡ་ལགས་ཡིན་
འདགུ   དཔལ་འབརོ་བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་
མཆོག་གིས་ཟབ་སྦྱངོ་དབུ་འབདེ་དང་བསནུ་ཟབ་
སྦྱངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་
རིྩས་པས་ཡུལ་ཁམིས་དང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་རིྩས་ཁ་ཁག་ཁ་
གསལ་ཉར་དགསོ་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་
གནང་འདགུ ཐངེས་འདའི་ིཟབ་སྦྱངོ་འད་ིབཞིན་
ཨ་རི་གཞུང་གི་པ་ིཨར་ཨེམ་ PRM རོགས་
ཚོགས་ཀིས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་
འདགུ་པ་བཅས། །

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པའ་ི
ཚ་མོ་དང་ཐུག་འཕད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ 
ཉནི་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེངྒ་ེམཆོག་གིས་སུྤལ་
སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་ཞིང་
གཤེགས་དམ་པའི་ཚ་མོ་ཉ་ིམ་ལྷ་མོ་ལགས་
ཐུག་འཕད་གནང་ཡོད། ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་ལགས་
ན་ིཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ནང་རྒྱ་ནག་གི་
བཙོན་ཁང་ནང་གླ་ོབུར་ད་ུསྐུ་གཤེགས་པའི་
སུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གི་ཚ་མོ་ཡིན་ཞིང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༤ ཉནི་བདོ་ནས་རྒྱ་གར་
ད་ུབསོ་བལོ་ལ་ཕབེས་ནས་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ
འབརོ་ཡོད།
 དེ་ཡང་སིད་སྐོང་མཆོག་དང་

ཐུག་འཕད་སབྐས་བདོ་ནང་གི་ཆབ་སིད་དང་
འག་ོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སངས་སིྤ་

དང་། ལགྷ་པར་བདོ་མི་ཆབ་སདི་བཙོན་པ་
རྣམས་ཀི་གནས་སངས་སྐརོ་གླངེ་མོལ་གནང་

ཡོད་འདགུ སབྐས་དརེ་ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་ལགས་
ཀིས་རིན་པ་ོཆེ་སྐུ་མ་གཤེགས་གོང་དང་སྐུ་

གཤེགས་རསེ་ཀི་གནས་སངས། རིན་པ་ོཆེའ་ི
ནང་མི་ཉ་ེའབལེ་སོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཇི་

འཕད་སྐརོ་སདི་སྐངོ་མཆོག་ལ་ཞུས་འདགུ
རྩ་བའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ལི་ཐང་སུྤལ་
སྐུ ་བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཞིང་
གཤེགས་དམ་པ་ལ་ཁིན་ཏུ་འབར་རས་གས་
ཐོར་གི་དནོ་རྐེན་ཞིག་དང་འབལེ་བ་ཡོད་
པ་བརདོ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༧ ཉནི་གི་དགངོ་མོའ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༡༢ ཙམ་
ལ་གླ་ོབུར་ད་ུའཛིན་བཟུང་བས་ཡོད་པ་དང། 
ད་ེརེས་དསུ་འགངས་སགོ་ཁིམས་ནས་ཚེ་
བཙོན་ད་ུའགྱུར་བ་བཏང་ས།ེ བཙོན་ཁང་གི་
མནར་གཅདོ་འགོ་ལོ་ང་ོ ༡༣ རིང་བཞག་
མཐར་ས་ྔལོ་ ༢༠༡༥ ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས ༡༢ 
ཉིན་བཙོན་ཁང་ད་ུགླ ་ོབུར་ད་ུདགོངས་པ་
རགོས་པའ་ིགནས་ཚྱུལ་བྱུང་ཡོད།།



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣2

བང་ཨ་རིའ་ིགཟའ་མཇུག་སླབོ་གའྭ་ིབདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་དང་འབལེ་བའ་ིགསལ་བཤད།
༄༅། །ཉ་ེསྔནོ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་འབབེས་
དང་། དཔར་འགམེས་ཞུས་པའ་ིབང་ཨ་
རིའི་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྭའི་བདོ་ཡིག་སླབོ་
དབེ་ཐགོ སིྤ་ཚོགས་ད་རྒྱ་ཁག་ཏུ་བསམ་
ཚྱུལ་གང་མང་འདནོ་སྤལེ་བདེ་བཞིན་འདགུ་
པར། བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་
ཐོག་ད་ོའཁུར་གིས་བག་ོགླངེ་གནང་བར་
དགའ་བསུ་དང་སྦྲགས། འད་ིལས་ནས་ད་ེ
འབལེ་གི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་གསལ་
བཤད་ཞུ་རྒྱྱུར། 
 ༡། བདོ་མི་རྣམས་བཙན་བལོ་
ད་ུགར་རསེ། ཕི་ནང་རྒྱྱུ ་རྐནེ་ད་ུམ་ཞིག་
གིས་ལོ་རེ་བཞིན་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུ་གང་སར་
གནས་སྤསོ་བདེ་མཁན་མང་ད་ུའག་ོབཞིན་
པ་དང་། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའ་ིབདོ་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚོགས་པ་སོགས་ཚོགས་
སྒརེ་གང་མང་ནས། བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་
རིག་གཞུང་རྒྱྱུ ན་འཛིན་ཆེད་གཟའ་མཇུག་
སླབོ་གྭ་དང་འཛིན་གྭ་གསར་འཛུགས་དང་། 
སླབོ་དབེ་གསར་རྩམོ་སོགས་ཀི་ལས་འཆར་
གང་ཐུབ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད། གངོ་གསལ་
ལས་དནོ་ཁག་གལ་ཆེར་སོང་། ཤེས་རིག་

ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕི་ལོ་༢༠༡༢ ནས་བཟུང་། 
བསབླ་གཞི་མཁ་ོའདནོ་དང་། བརྙན་འཕནི་
བཟ་ོསིྒག སླབོ་དབེ་བསྐར་ཞིབ་སོགས་ཀི་
མཐུན་འགྱུར་གང་ཐུབ་ཞུས་ཡོད། 
 ༢། བང་ཨ་རིའ་ིགཟའ་མཇུག་
སླབོ་གྭ་ཁག་གི་འབལེ་ཡོད་དགེ་རྒན་རྣམས་
ནས། སྔནོ་འག་ོནས་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་
བར་གི་བདོ་ཡིག་སླབོ་དབེ་རགས་ཟིན་བཟ་ོ
འགདོ་བས་ཡོད་ཅིང་། སྔནོ་འག་ོདང་། 
འཛིན་རིམ་དང་པ།ོ འཛིན་རིམ་གཉསི་པ་
བཅས་ཀི་སླབོ་དབེ་འདི་ལས་ནས་གཏན་
འབབེས་ཟནི་ཏ།ེ ཉ་ེཆར་པར་སུྐན་དང་
འགམེས་སྤལེ་བས་ཡོད། 
གངོ་གསལ་སླབོ་དབེ་ཁག་ཕི་ལོ་༢༠༡༤ ཟླ་
༨ ཚེས་༡༥ ནས་༡༧ བར་ཉནི་གསུམ་རིང་
ཨ་རིའ་ིརྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཀནོ་ད་ུབསྐངོ་ཚོགས་
བས་པའི་བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་རིག་གཞུང་སླབོ་
གྭའི་ཚོགས་འདའིུ་གསོ་ཆོད་ཀི་སྔནོ་གླངེ་
ནང་“༢༠༡༢ ནང་བསྡ་ུབསྐངོ་བས་པའ་ི
ཚོགས་འད་ུགཉསི་པའི་ཐགོ་སྔནོ་འག་ོདང་
འཛིན་རིམ་དང་པ།ོ འཛིན་རིམ་གཉསི་པ་
ལས་གུབ་པའ་ིཚན་པ་དང་པ།ོ འཛིན་རིམ་
གསུམ་པ་དང་བཞི་པ། ལ་ྔཔ་གསུམ་ལས་

གུབ་པའ་ིཚན་པ་གཉསི་པ། འཛིན་རིམ་དུག་
པ་དང་། བདནུ་པ། བརྒྱད་པ་གསུམ་ལས་
གུབ་པའ་ིཚན་པ་གསུམ་ད་ུདབ་ེཐགོ ཚན་
པ་དང་པའོི་དམིགས་ཚད་གཙོ་བ་ོསླབོ་མ་
ཚོས་བདོ་སདྐ་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། ཚན་
པ་གཉསི་པའི་དམིགས་ཚད་བདོ་ཡིག་ཀླགོ་
ཐུབ་པ། ཚན་པ་གསུམ་པའ་ིདམིགས་ཚད་
འབ་ིཀླགོ་གཉསི་ཀ་ཡོང་ཐབས་འབད་བརྩནོ་
ཞུ་རྒྱྱུ །“ ཞསེ་གསལ་བ་ལརྟ། གངོ་གསལ་
དམིགས་ཚད་གཙོ་བཟུང་གིས། རྩམོ་སིྒག་
དང་རགས་ཟནི་བཟ་ོའགདོ་བས་ཡོད།  
 ༣། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
ས་ྔཕིར་གཞི་རིམ་སླབོ་ག་ྭཁག་གི་བདོ་ཀི་སདྐ་
ཡིག་སླབོ་དབེ་གཙོས། སླབོ་དབེ་མང་དག་
ཅིག་རྩོམ་སིྒག་དང་འདནོ་སྤལེ་ཞུས་ཡོད་
ཅིང་། སླབོ་དབེ་ད་ེདག་བདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
དང་། བརྡ་སྤདོ་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་མཐུན་
པར་རྩམོ་སིྒག་བས་ཡོད། ད་ེལརྟ་ཡང་། 
ད་ཡོད་བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་སླབོ་དབེ་རྣམས་
བང་ཨ་རིས་གཙོས་པའ་ིནབུ་ཕགོས་ཡུལ་གུ་
ཁག་གི་གཟའ་མཇུག་སླབོ་གྭའི་འཛིན་གྭའི་
ཚོགས་དསུ་དང་། སླབོ་མའ་ིགནས་ཚད་ལ་
ལྟསོ་ནས། ཐད་ཀར་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་ཐབས་

མེད་པའི་དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་ལ་བརནེ། 
བདོ་ཀི་སྐད་ཡིག་ད་ེབཞིན་སྐད་ཡིག་གཉསི་
པའི་ཚྱུལ་ད་ུསླབོ་ཁིད་མི་བདེ་ཐབས་མེད་ད་ུ
གྱུར་ཡོད། དརེ་བརནེ་གངོ་གསལ་ཚོགས་
འདའུ་ིདགངོས་དནོ་དང་། སླབོ་ཕུག་ད་ེ
དག་ལ་དངསོ་སུ་སླབོ་ཁིད་གནང་མཁན་གི་
དག་ེརྒན་རྣམ་པའི་ལོ་མང་གི་ཉམས་མངོ་ལ་
བརནེ་ནས་རགས་ཟནི་བཟ་ོའགདོ་བས་པར། 
འད་ིལས་ནས་གཙིགས་ཆེར་བཟུང་ཏ་ེགཏན་
འབབེས་བས་པ་ཡིན།  
 ༤། གངོ་གསལ་གཏན་འབབེས་
བས་པའི་སླབོ་དབེ་ཀི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཆེད་བརདོ་ནང་། “སླབོ་དབེ་རྣམས་སྤུས་
ཚད་དང་ལག་ལེན་དངོས་ནང་ཚད་ལྡན་
ཡོང་ཆེད་ལོ་གཅིག་རིང་ཚོད་ལའྟི་ཐགོ་ནས་
བདེ་སྤདོ་བ་རྒྱྱུ ་དང་། སླབོ་དབེ་ཀི་བརདོ་
བ་དང་། རདོ་བདེ། སིྒག་སངས། ཐབས་
ཚྱུལ། ཆད་ལགྷ་ཅི་ཡོད་ཐགོ་རྒྱ་ཆེའ་ིབདོ་
དག་ེརྣམས་དང་། ཕ་མ། ཚོགས་སྒརེ་ཅི་
རིགས་ནས་དགངོས་འཆར་གནང་སྐངོ་ཡོང་
བའི་རེ་བ་དང་འབདོ་སྐུལ་ཅི་ཆེར་ཞུ་བཞིན་
ཡོད།” ཅསེ་གལ་ཆེ་དནོ་ཆེན་ད་ུབརིྩས་
ནས་བཀདོ་ཡོད་ཀང་། སིྤ་ཚོགས་ད་རྒྱ་ཁག་

ཏུ་བསམ་ཚྱུལ་འདནོ་པ་ཙམ་ལས། ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ད་ེའབལེ་གི་ཡིག་ངག་
གང་རུང་ནས་བསམ་ཚྱུལ་འབུལ་མཁན་
གཅིག་ཀང་མ་བྱུང་། ད་ལན་གསལ་བཤད་
འད་ིབརྒྱྱུད་ནས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་རྣམས་
ལ་སརླ་ཡང་ཞུ་རྒྱྱུར། བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ད་ེ
བཞིན་སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་ཚྱུལ་ད་ུཁིད་
ཐབས་ཀི་བསབླ་གཞི་དང་། སླབོ་ཁདི་ཐབས་
ལམ། སླབོ་དབེ་རྩམོ་སིྒག་བ་ཕགོས་སོགས་
ལ་དགངོས་འཆར་གང་ཡོད། འད་ིལས་སུ་
ཡིག་ཐགོ་ནས་གནང་སྐངོ་ཡོང་བའི་འབདོ་
སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
 ༥། གངོ་གསལ་སླབོ་དབེ་ཁག་
ནང་དག་ནརོ་ཁག་ཅིག་བྱུང་འདགུ་པར། 
བཟདོ་གསོལ་དང་སྦྲགས། འད་ིནས་བཅསོ་
སིྒག་གིས་མཐའ་མའི་གཏན་འབབེས་སབྐས་
ད་ེརིགས་མི་ཡོང་བར་གཙོ་འདནོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་
བཅས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ ལ།

སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པའ་ིཚ་མོས་བཞུགས་སརྒ་ད་ུ
གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
༢༨ ཉནི་སུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེགས་
རིན་པ་ོཆེ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པའི་ཚ་མོ་ཉ་ི
མ་ལྷ་མོ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་
རིན་པ་ོཆེར་མ་ཉསེ་ཁ་གཡོག་གིས་ནག་ཉསེ་
བཙྱུགས་ནས་བཀངོས་པ་དརེ་ཁིམས་ཐགོ་
ནས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་པ་བདེ་རོགས་
ཞསེ་འབདོ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་
འག་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་ཚན་པའི་གོ་སིྒག་འགོ 
ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་རནེ་ཚོགས་ཁང་
ད་ུསུྤལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོ
ཆེ་ཞིང་གཤེགས་དམ་པའི་ཚ་མོ་ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་
ལགས་དང་ཁོང་གི་སྤུན་མཆེད་དགེ་བཤེས་
བླ་ོབཟང་ཡོན་ཏན་ལགས་རྣམ་གཉསི་ཀིས་
གཙོས་ཕི་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་བཅས་
ཚང་འཛོམས་ཐགོ ཉ་ིམ་ལ་ྷམོ་ལགས་ཀིས་
གསུང་དནོ། ད་ེརིང་ང་ལ་དནོ་དག་གཉསི་
དང་རེ་བ་གཅིག་ཡོད། དང་པ་ོན་ིཨ་ཞང་
མ་འདས་གངོ་གི་གནས་ཚྱུལ་དང་། གཉསི་
པ་ད་ེཨ་ཞང་འདས་ཟིན་པའི་རསེ་ཀི་གནས་
ཚྱུལ། མཐའ་མ་ད་ེང་ལ་རེ་བ་གཅིག་ཡོད། 
ཨ་ཞང་མ་འདས་པའི་ཉིན་བཅྱུའི་སྔནོ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ངའི་ཨ་མ་དང་ཨ་ན་ེཐུག་
འཕད་ཆེད་སདྐ་བཏང་བ་རེད། ཁངོ་གཉསི་
ཁནི་ཏུར་སླབེས་དསུ་ཐུག་བཅྱུག་མེད། ཉནི་
གཅིག་ཨ་མས་ང་ལ་ཁ་པར་སླབེས་ནས་
ཨ་ཞང་འདས་ཚར་འདགུ་ཅེས་བརདོ་བྱུང་

། ད་ེནས་ངས་མི་མང་ཚོར་ཨ་ཞང་འདས་
ཟནི་འདགུ སྐ་ུཕུང་གདན་ཞུའ་ིཆེད་ཁདེ་
ཚོས་ངར་རོགས་པ་གནང་ས་ེརེ་བ་ཞུ་སར་
ཡོང་རོགས་ཞསེ་བརདོ་པ་ཡིན། ང་ཚོ་མི་
སུམ་བརྒྱ་ཙམ་གིས་ལི་ཐང་རོང་གི་གཞུང་
ལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་ར་ུསོང་ཡིན། སབྐས་དརེ་

རོང་གཞུང་གིས་ཁོང་ཚོར་འདི་ལྟ་བུ་ཆོག་
མཆན་སྤད་རྒྱྱུའི་དབང་ཚད་རྩ་བ་ནས་མེད། 
དཀར་མཛེས་ཁུལ་ནས་ལ་ྟཡི་ཡོད། རངོ་རེ་
ནས་མི་བདནུ་རེ་འག་ོཆོག་གི་ཡོད་པ་དང་། 
ལི་ཐང་རོང་ནས་མི་དགུ་གཏངོ་ཆོག་ཅེས་
བརདོ།  འནོ་ཀང་ཆོག་མཆན་ཐབོ་པའ་ི
མི་དགུའ་ིཁངོས་ང་ཚྱུད་མེད། སབྐས་དརེ་
ཕར་འག་ོམཁན་གི་འགིམ་འགུལ་ཡོངས་
རོགས་བཀག་ས་ེདམ་བསྒགས་ཡོད་བཞིན་

ད་ུངས་དཀའ་སྡུག་མང་པ་ོཞིག་བརྒྱྱུད་ནས་
མཐར་ཁིན་ཏུར་བསླབེས་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། 
ང་ཚོས་ཁིན་ཏུར་བཙོན་ཁང་ད་ུཕིན་ནས་
ཁེད་ཚོས་རིན་པ་ོཆེ་བཀངོས་པ་རེད་ཅེས་
སདྐ་འབདོ་བས་པ་ཡིན། སབྐས་དརེ་ཨ་
མས་མགོ་གང་ལ་བརྡབ་པ་དང་ངས་སྐ་ེདཀ་ི

ད་ེབཙོན་ཁང་གི་སྒརོ་དཔྱངས་ནས་རང་
ཤི་རྒྱག་རིྩས་བས་པ་ཡིན།  ངས་ད་ེལརྟ་
བདེ་སྐབས་གཡས་གཡོན་ད་ུརྒྱ་མི་མང་པ་ོ
ཞིག་འཛོམས་པ་དང་བཙོན་ཁང་གི་སྒ་ོསུང་
མཁན་ད་ེཚོས་བཀག་སོང་། ད་ེརསེ་གཞི་
ནས་རྒྱ་ནག་གི་དཔནོ་པ་ོད་ེཚོས་ང་ཚོར་ཡ་
ལན་བས་རསེ་ཆྱུ་ཚོད་གཉསི་པ་བར་ལན་
བདེ་ཆོག་ཅསེ་བརདོ་བྱུང་། ད་ེརསེ་མཐར་
ངར་སྐུ་ཕུང་མཇལ་ད་ུགཏངོ་སབྐས་ཨ་ཞང་

གི་མཆྱུ་ནག་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་མཐངོ་སོང་། 
སྐབས ་ད ེར ་ངས་ རིན ་པ ོ་ ཆེ ་ཁོང ་ ཚོས ་
བཀངོས་འདགུ་ཅེས་ཁ་པར་ཐོག་སྐད་ཆ་
འད་ིམཁན་ཚོར་བཤད་པ་ཡིན། ད་ེརསེ་ཨ་
མ་ངདེ་གཉསི་ཉནི་གངས་བཅོ་བརྒྱད་རིང་
འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་ཡོད་པ་དང་། 
དེའི ་ རིང་ཉ ེན ་ར ོག་པས་ངེད ་གཉིས་ལ་
འདི་རྩད་བེད་དུས་ངས་ཁ་པར་མང་པོ་
ཞིག་སླབེས་སྐབས་ཨ་ཞང་རྒྱ་ནག་གིས་
བཀངོས་འདགུ་ཅསེ་ལབ་པ་ཡིན། ཞསེ་
ལན་བརྒྱབ་པ་ཡིན། ད་ེནས་ངདེ་གཉསི་
ལ་ཡིག་ཆ་ཞིག་གི་ཐོག་མིང་རགས་རྒྱག་
དགོས་ཟརེ་སྐབས་ཨ་མས་མོ་ཡི་གེ་ཤེས་
ཀི་མེད། ཨ་ཞང་གི་གདོ་དནོ་དང་འབལེ་
བའི་སྐརོ་ཡིན་ན་ངས་མིང་རགས་རྒྱག་མི་
ཐུབ། ང་གཅིག་པུའ་ིབ་ླམ་མིན། འཛམ་
གླངི་གི་བ་ླམ་རེད། མོའ་ིམག་ོཐགོ་མེ་མདའ་
བཞག་པ་ཡིན་ནའང་མིང་རགས་རྒྱག་
གི་མིན་བརདོ་སོང་། ཡིག་ཆ་དའེ་ིནང་། 
ཁདེ་རང་གཉསི་ཀིས་ད་ནས་བཟུང་རིན་པ་ོ
ཆེའི་མཆྱུ་དང་སེན་མོ་ནག་པ་ོརེད་འདགུ་
ཅསེ་པའི་སདྐ་ཆ་ད་ེརྩ་བ་ཉདི་ནས་བཤད་མི་
ཆོག རིན་པ་ོཆེར་དགུ་སྤད་ནས་བཀངོས་
པ་རེད་ཅེས་སྐད་ཆ་ད་ེཕི་ནང་གཉསི་ཀར་
བཀམ་མི་ཆོག སདྐ་ཆ་འད་ིསུས་བཀམ་
ན་འཛིན་བཟུང་བདེ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ཞསེ་འཁདོ་
ཡོད། ངདེ་གཉསི་ཀིས་ཁས་ལེན་རྩ་བ་ནས་
བས་མེད། སབྐས་དརེ་ལས་བདེ་ཅིག་གིས་

ང་ཚོའི་འགན་བངླས་ཏ་ེཡིག་ཆའི་སངེ་མིང་
རགས་བརྒྱབ་ཡོད། ཅསེ་དང་། ད་ེནས་
ཁོང་གིས་རིན་པ་ོཆེ་འདས་ཟིན་པའི་རེས་
ཀི་གནས་ཚྱུལ་སྐརོ་ངོ་སྤོད་གནང་སྐབས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལི་ཐང་ཁུལ་ད་ུསུྤལ་སྐུ་
བསན་འཛིན་བད་ེལེགས་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
བླ་མ་རུན་མ་ཡིན་པར་དལི་བསྒགས་བས་
ཡོད་པ་མ་ཟད།  རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་གི་སྐ་ུ
པར་སྒོག་གཤོམ་མི་ཆོག་པ་སོགས་བཟསོ་
ཡོད་སྐརོ་འགལེ་བརངོ་གནང་རསེ་ཁངོ་གིས་
གསུང་དནོ། ངའ་ིཨ་ཞང་འདས་ཚར་བ་
རེད། འནོ་ཀང་བདོ་ནང་ད་ུཨ་ཞང་ལ་ྟབུ་
མང་པ་ོའབྱུང་གི་ཡོད། ངས་ཨ་མ་དང་ནང་
མི། སོ་སོའ་ིཕུ་གུ་བཅས་བླསོ་བཏང་ནས་
དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞིག་ཁད་གསོད་བས་
ནས་ད་ེརིང་འདིར་སླབེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 
ང་ཙམ་མིན་པར་རིན་པ་ོཆེ་དང་འབལེ་བ་
ཡོད་མཁན་ཚང་མས་རིན་པ་ོཆེ་ལྟ་བུ་ཆོས་
བེད་མཁན་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་དང་འབར་རས་
གས་གཏརོ་གི་ནག་ཉསེ་གཡོག་ས་ེབཀངོས་
པ་ད་ེརྒྱ་ནག་གི་ཁམིས་ཐགོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་
མཐིལ་ཕིན་པ་ཞིག་བས་ནས་གཙང་མ་
ཆགས་རྒྱྱུའ་ིརེ་བ་བདེ་བཞིན་ཡོད། ཅསེ་
གསུངས་རེས་གསར་འགོད་པའི་དི་བར་
ལན་འདབེས་གནང་ཡོད།།
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མཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་ཀི་ནད་གཞིའ་ིསྐརོ་མང་ཚོགས་ལ་ག་ོརགོས་སྤལེ་བ།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་འཛམ་གླིང་མཆིན་
པའི་གཉན་ཚད་སུང་བརིྩ་ཞུ་བའི་ཉིན་མོ་
དང་སབས་བསནུ། རྡ་ས་ཁུལ་གི་མང་
ཚོགས་ལ་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀི་ནད་
གཞིའི་ནད་རགས་དང་སྔནོ་འགོག་སོགས་
ཀི་སྐརོ་ག་ོརགོས་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་ཡོད། ད་ེཡང་
རྒྱལ་སིྤའི་འཕདོ་བསནེ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་བཟུང་ལོ་ལརྟ་ཕི་ཟླ་ ༧ 
ཚེས་ ༢༨ ཉནི་རྒྱལ་སིྤའ་ིམཆིན་པའ་ིགཉན་
ཚད་ཀི་ཉནི་མོ་ཞསེ་སུང་བརིྩ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་
པ་ལརྟ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ 
ཉནི་གི་ཕི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༤ ཐགོ་འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ག་ོསིྒག་འགོ་ནརོ་གླངི་བདོ་ཀི་
རིག་གཞུང་གཅསེ་སྐངོ་ཁང་ད་ུརྡ་ས་དབུས་
སྨན་རིྩས་ཁང་གི་སྨན་པ་རིག་འཛིན་བཟང་
མོ་ལགས་དང་རྡ་ས་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གི་
སནྨ་པ་བསན་འཛིན་བད་ེགསལ་ལགས་རྣམ་
གཉསི་ཀིས་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀི་ནད་
གཞིའི་ནད་རགས་དང་སྔནོ་འགགོ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གནང་ཡོད། ཕགོས་མཚྱུངས་

ཕི་ཚེས་ ༢༨ ཉནི་གི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ 
ཐགོ་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་དང་རྡ་ས་ཀུན་
ཕན་ཚོགས་པ་ཐུན་མོང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་རྡ་ས་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོགས་
ཁང་ནང་རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟླ་བ་
རིན་ཆེན་ལགས་དང་། དབུས་སནྨ་རིྩས་
ཁང་གི་སནྨ་པ་རིག་འཛིན་བཟང་མོ་ལགས། 
རྡ་ས་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་གི་སནྨ་པ་བསོད་
ནམས་སབོས་རྒྱལ་ལགས། འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཀི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་བསན་
འཛིན་སྒལོ་དཀར་ལགས། མི་མང་བཅས་
ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་ཐགོ་མར་རྡ་ས་ས་གནས་
འག་ོའཛིན་གིས་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་
གུབ་མཚམས་སྨན་པ་རིག་འཛིན་བཟང་མོ་
ལགས་ཀིས་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀི་ནད་
གཞིའ་ིང་ོབ་ོདང་། རྒྱྱུ ། ད་ེབཞིན་མཆིན་
པ་ན་ིདདོ་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་སབས་ཁ་ཟས་
ཚྭ་སྐྱུར་ཤས་ཆེའི་རིགས་རྒྱྱུ ན་ད་ུབསནེ་པ་
ས་ེདཔརེ་ན་ཆང་རག་དང་། འ་ོམ་གང་
མོ། ཤིང་ཏགོ་མ་སྨནི་པ། ཞ་ོམ་ལངས་
པ། ཇ་གར་པ།ོ ཆྱུ་མངར་མོ་བཅསོ་མའ་ི

རིགས། སྔ་ོཚལ་རྙངི་པ། རནེ་ཚལ། ཤ་
རྙངི་ད་ིམ་ཅན་ནམ་བཙོག་པའ་ིརིགས། བ་
ཤ་ཕག་ཤ་སོགས་ཚིལ་སྣམུ་རིགས་བསནེ་
དགས་པ། མར་དང་སྣམུ་ལ་བར་ོབསགེ་
བས་པའ་ིཁ་ཟས་རིགས། བའ་ིསྒ་ོང༌། ཤ་
དང་རྒྱྱུ ་མ། གླ་ོབ་སྣམུ་བསགེ་ཅན། སར་
ཁའི་འབས་བུ་སོགས་སྣམུ་ལྡན་རིགས་ཚད་
ལས་མང་བ་མཆོད་པ་དང་། ད་ེབཞིན་སྤདོ་
ལམ་དའུང་རང་རྒྱྱུ ད་ལ་ཞེ་སྡང་དང་ངར་
རྒྱལ་དག་པ་ོསྐདེ་པ། འཁུགས་ལས་རིགས་
བདེ་དགས་པ་དཔརེ་ན། ལུས་རྩལ་རིགས་
རྩདེ་དགས་པའམ། ཉ་ིམར་ཤུགས་ལས་
བདེ་དགས་པ། ཡང་ན་ལུས་ལ་རྩལོ་བ་
མེད་པར་དལ་བར་གནས་དགས་པ། དནོ་
རྐེན་གིས་མ་ངན་སེམས་ངལ་བེད་དགས་
པ། མཚན་མོར་གཉདི་ཉུང་དགས་པ་སོགས་
ཀིས་མཆིན་པར་གནདོ་སྐནོ་དང་དའེ་ིབསུང་
སྐབོ་ཀི་ནསུ་པ་ཇ་ེཞན་ད་ུབཏང་ས་ེནད་འབུ་
ད་ེའགོད་ཁབ་བྱུང་ནས་ནད་འདི་སླངོ་བར་
བདེ་པ་མ་ཟད། རིམ་པས་འགསོ་ཁབ་འག་ོ
བའི་ནད་གདགུ་པ་ཅན་ཞིག་ཡིན་སྐརོ་དང་། 

ནད་གཞི་འདིའི་ནད་རགས་དང་ནདགཞི་
སྔནོ་འགོག་བ་ཐབས་དང་ཟས་སྤོད་སྤང་

བངླས་སོགས་ཀི་སྐརོ་ཞིབ་ཕ་ང་ོསྤདོ་གནང་
ཡོད། ད་ེརསེ་རྡ་ས་བད་ེལེགས་སནྨ་ཁང་
གི་སྨན་པ་བསོད་ནམས་སབོས་རྒྱལ་ལགས་
ཀིས་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀི་ནད་གཞི་སིྤ་
ཚོགས་ནང་ཁབ་གདལ་ཆེ་ཆྱུང་གང་འད་
ཡིན་པ་དང་། འགསོ་ཉནེ་ཆེ་ཤོས་ཡོད་
པའ་ིམི་དང་ཡོང་རྐནེ། ནད་རགས་དང་
རསེ་འབས། ནད་འབུ་ལནྡ་ལ་འཕལེ་ནསུ་

ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ཀིས་འཕདོ་བསནེ་བདེ་
ཕགོས། ནད་འབུ་ལནྡ་ཀང་འཕལེ་ནསུ་

མེད་པའི་མི་རྣམས་ཀིས་འཕདོ་བསནེ་བདེ་
ཕགོས། མཆིན་པའ་ིགཉན་ཚད་ཀི་ནད་གཞི་
ལས་ཇི་ལརྟ་སུང་སྐབོ་ཐུབ་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་
ཞིབ་རྒྱས་ང་ོསྤདོ་གནང་བ་མ་ཟད། ད་ིབ་
ཁག་ལ་ལན་འདབེས་ཀང་གནང་ཡོད། །

འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀིས་མུམ་བྷརེ་བདོ་ཀི་ཉནི་མོ་ཞསེ་པའ་ིལས་རིམ་ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ 
ཉིན་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རནེ་གཞི་
བས་པའི་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་
ཁུངས་ཀིས། རྒྱ་གར་གི་གངོ་ཁརེ་མུམ་
བྷའེ་ིབྷུ ་ད་ྷབ་ྷཝན་ Buddha Bhawan ད་ུ

ཡོད་པའ་ིསི་དརྷ་ཐ་ Siddhartha College 

of Arts, Science and Commerce མཐ་ོ
སླབོ་ཏུ་བདོ་ཀི་ཉནི་མོ་ཞེས་པའི་ལས་རིམ་

ཞིག་ག་ོསིྒག་གནང་འདགུ ད་ེཡང་ལས་
རིམ་སབྐས་འཕགས་བདོ་འབལེ་མཐུད་ལས་
ཁུངས་ཀི་འགན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ཚྱུལ་
ཁིམས་ལགས་ཀིས་གནའ་བའོི་དསུ་ནས་
འཕགས་བདོ་གཉསི་དབར་རིག་གཞུང་དང་

སལོ་རྒྱྱུན་གི་འབལེ་ལམ་སྐརོ་དང་། ནང་
ཆོས་ཀི་རིན་ཐང་དང་དསེ་ཌོག་ཊར་བྷམི་
རའ་ོཨམ་བྷ་ེཊི་ཀར་ལགས་ཀི་སྐུ་ཚེའི་ནང་

ཤུགས་རྐནེ་ཇི་ཐབེས། ད་ེབཞིན་ཁངོ་གིས་
སིྤ་ཚོགས་ནང་གཉའ་གནནོ་མོང་མཁན་
གི་མི་མང་རྣམས་ལ་དབ་ེའབདེ་མེད་པར་
འད་མཉམ་བཟོ་ཆེད་ཞབས་འདགེས་ཇི་
བསུྒབས་སྐརོ་གསུངས་ཡོད་པ་མ་ཟད། བདོ་
མི་ཚོས་ནང་པའི་ལྟ་གུབ་གཞི་རྩར་བཟུང་
ནས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བཙན་འཛུལ་
བདེ་མཁན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གདངོ་ལེན་ཇི་
ལྟར་བེད་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་ངོ་སྤོད་གནང་། 
སྐབས་དརེ་ཨམྲ་ཝ་ཏི་མཐོ་སླབོ་ཀི་མ་ར་
ཐི་རྩམོ་རིག་མཁས་དབང་སྐ་ུཞབས་ Prof.

Sateshwar ལགས་ཀིས་ཌགོ་ཊར་བྷམི་
རའ་ོཨམ་བྷ་ེཊི་ཀར་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གར་གི་
ཆིག་སིྒལ་གངོ་མཐརོ་ཇི་ལརྟ་བཏང་བ་དང་། 
ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་བདོ་དང་འབལེ་བ་
ཇི་བྱུང་སྐརོ་གསུངས། ཕགོས་མཚྱུངས་
སྐབས་དརེ་ཁོང་གིས་སིྤར་དངེ་དསུ་ཤེས་
ཡོན་ཐགོ་སྦྱང་བརྩནོ་བ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པ་ོཡིན་ཡང་། རང་གི་རིག་གཞུང་སྣང་
མེད་ད་ུབཏང་ནས་དངེ་དསུ་ཀི་ཤེས་ཡོན་
རྐང་པས་འདངེ་གི་མེད་སབས། གནའ་དངེ་
ཟུང་འབལེ་ཐགོ་འག་ོརྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་
སྐརོ་དང་། སྐ་ུཞབས་བྷམི་རའ་ོཨེམ་བྷ་ེད་ི
ཀར་ཞིང་གཤེགས་མཆོག་གིས་སིྤ་ཚོགས་
ཀི་དཀའ་ངལ་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ནང་པའི་ཆོས་
དར་སྤལེ་ཆེད་སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་སྐོན་
པའི་མཛད་རསེ་ད་ེདག་ད་ཆ་ང་ཚོས་མཇུག་
སྐངོ་བདེ་དགོས་པའི་ལམ་སནོ་ཡང་གནང་། 
དེ་རེས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་
དང་ཧིན་བདོ་མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པས་རྒྱ་
གར་གི་ས་གནས་གང་སར་ལས་དནོ་སྤལེ་
ཕགོས་དང་འབལེ་བའ་ིསྐརོ་དངསོ་བྱུང་གླགོ་
བརྙན་བསན་འདགུ ལས་རིམ་གི་མཐའ་
མར་ཝར་ཎ་བདོ་ཀི་གཙྱུག་ལག་སླབོ་གཉརེ་
ཁང་གི་ནང་པའི་མཁས་དབང་སླབོ་དཔནོ་ར་
མེཤ་ཅནྡྲ་ན་ེགི་ Prof.Ramesh Chandra 

Negi ལགས་ཀིས་དསུ་རབས་ ༢༡ ནང་
ད་ུནང་ཆོས་ཀི་གལ་གནད་སྐརོ་དང་། ཆོས་
ལུགས་ཕན་ཚྱུན་དབར་གུས་བརིྩ་ཞུ་རྒྱྱུ ། ད་ེ
བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སིྒལ་དང་འག་ོབ་མིའི་བཟང་སྤོད་
གོང་མཐརོ་གཏངོ་གནང་མཛད་བཞིན་པའི་ 
སྐུའི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་ཁུར་ང་ོསྤདོ་དང་
སྦྲགས། སླབོ་ཕུག་རྣམས་ལ་ནང་པའ་ིཚྱུལ་
ཁིམས་ཀི་བསླབ་པའི་ཐགོ་བསམ་བླ་ོབཏང་
ནས་བམས་བརྩེ་རྒྱྱུ ད་ལ་སྐེ་ཐབས་གནང་
དགསོ་པའ་ིརེ་སྐལུ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདགུ
ད་ེཉནི་མཁས་དབང་རྣམས་དང་སླབོ་ཕུག་
དབར་བག་ོགླངེ་གི་ལས་རིམ་ཞིག་ཀང་གོ་
སིྒག་གནང་འདགུ ཐངེས་འདའི་ིལས་རིམ་
སྐབས་མཐོ་སླབོ་དའེི ་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུག་ 
ཁནོ་གངས་ ༢༠༠ ཙམ་མཉམ་ཞུགས་
གནང་འདགུ །

པ་ེས་ཊ་ལོ་ཛིའ་ིསླབོ་ཡོན་ཐབོ་ཆེད་སླབོ་མ་བཅ་ོལ་ྔཚྱུད་རྒྱྱུགས་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།
༄༅། །ཨིན་ཡུལ་པ་ེས་ཊ་ལོ་ཛི་རྒྱལ་
སིྤའི་ཐེབས་རྩས་ལོ་ལྟར་འཛིན་རིམ་བཅྱུ་
པ་ཐནོ་པའི་བདོ་མི་སྐབས་བཅོལ་བའི་སླབོ་
ཕུག་རྣམས་ལ་ Sussex Coast College, 

Hastings, UK ཞསེ་པའ་ིམཐ་ོསླབོ་ཏུ་ལོ་
གཉསི་རིང་སླབོ་སྦྱངོ་ཆེད་སླབོ་ཡོན་གནང་
བཞིན་ཡོད་པ་ལརྟ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོའ་ི
སླབོ ་མ་ཚྱུད་རྒྱྱུ གས་ད ེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོ
ཕགོས་སྦངེ་ལོར་ལྷ་ོསིྤ་ལས་ཁུངས་སུ་ཕི་ཟླ་ 
༨ ཚེས་ ༡ ནས་ ༤ བར་གནང་བཞིན་
ཡོད་འདགུ

 ཐངེས་འདའིི་འདམེས་རྒྱྱུགས་སུ་
སེ་ལ་ཀུའི་བདོ་ཁིམ་ནས་སླབོ་མ་གངས་ལྔ་
དང་། མ་སུ་རི་བདོ་ཁིམ་ནས་སླབོ་མ་གངས་
གསུམ། གྷ་ོཔལ་པུར་བདོ་ཁིམ་ནས་སླབོ་
མ་གངས་གཉསི། ད་ེབཞིན་མོན་གྷ་ོགཏན་
སླབོ་དང་སྦལེ་ཀབོ་བདོ་ཁིམ། སྒརེ་སླབོ་
བཅས་ནས་སླབོ་མ་རེ་རེ་དང་། ལྡ་ེར་ལྡནུ་
རྒྱལ་སིྤའི་པ་ེས་ཊ་ལོ་ཛི་སླབོ་གྭ་ནས་སླབོ་
མ་གཉསི་བཅས་ཁནོ་སླབོ་ཕུག་གངས་ ༡༥ 
བརྒྱ་ཆ་རྩེ་བཏགོ་གི་ལམ་ནས་ཚྱུད་རྒྱྱུ གས་
ནང་ཞུགས་རྒྱྱུར་འདམེས་སུྒག་གནང་ཡོད་

པ་ད་ེདག་ཉ་ེལམ་ཕི་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་
འཛིན་རིམ་བཅྱུ་པ་ཐནོ་པའི་སླབོ་ཕུག་ཡིན་
འདགུ ཚྱུད་རྒྱྱུགས་ཆེད་པ་ེས་ཊ་ལོ་ཛི་རྒྱལ་
སིྤའི་ཐབེས་རྩའི་འབལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ལམྕ་
སྐ་ུ Ms. Fay Fellow ལགས་དང་ Ms. 

Estefania ལགས་རྣམ་གཉསི་ཆེད་ཕབེས་
ཀིས་ཨིན་སདྐ་འབ་ིརྒྱྱུགས་དང་ངག་རྒྱྱུགས། 
ཚན་རིག་དང་ཨང་རིྩས་འབ་ིརྒྱྱུགས་སོགས་
ཀི་ལམ་ནས་འདམེས་སུྒག་གནང་བཞིན་
ཡོད་འདགུ གཞན་ཡང་ཚྱུད་རྒྱྱུགས་ག་ོསིྒག་
ཆེད་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མདནུ་ལམ་སླབོ་སནོ་

ཚན་པའི་དུང་གཞོན་འཇམ་དབངས་དབང་
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མཁའ་ལམ་འགམི་འགུལ་བླནོ་ཆེན་ཇ་ཝནྟ་སིནྷ་མཆོག

ནང་སདི་བླནོ་ཆེན་གཞནོ་པ་ཀི་རེན་རི་ཇི་ཇུ་མཆོག

ཐག་ལས་བླནོ་ཆེན་ཨ་ཇ་ེཏམ་ཏ་མཆོག

༄༅། །སབྐས་བཅྱུ་དུག་པའ་ིབདོ་མི་མང་
སིྤ་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རྒྱྱུ ན་ལས་ལྷན་
འཛོམས་སངེ་ཅི་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱུང་དནོ་

བཞིན། རྒྱྱུན་ལས་སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ཞིག་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཆེས་མཐའོི་དཔནོ་
རིགས་ཁག་ལ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས ༢༥ ནས་

འགོ་བཙྱུགས་ཏ་ེམཇལ་འཕད་ཞུ་བཞིན་པ་
རེད། བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞནོ་

ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་དབུ་
ཁིད་པའི་སིྤ་འཐུས་སྒལོ་མ་ཚེ་རིང་ལགས། 
སིྤ་འཐུས་བླ ་ོབཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་

བཅས་ཀིས་གུབ་པའི་སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་ཀི་
སྐ་ུཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་ཞིག ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས ༢༥ 
ཉནི་བཞུགས་སརྒ་ནས་ལྡ་ིལིར་ཕབེས་འབརོ་

གིས། ཕི་ཚེས ༢༦ ནས་འག་ོབཙྱུགས་ཏ་ེ
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཆེས་མཐའོི་དཔནོ་

རིགས་བླནོ་ཆེན་ཁག་གཅིག་དང་། གསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་བཅས་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུ་
བཞིན་པ་དང་། ཕི་ཚེས་ ༢༨ བར་ཏ་ེཉནི་
གསུམ་རིང་། སདི་དནོ་ཚོགས་པ་བརྒྱད་ཀི་
དབུས་གསོ་ཚོགས་གོང་འགོ་གི་འཐུས་མི་ 
༢༩ དང་བླནོ་ཆེན་ལ།ྔ གཞན་ཡང་ལྡ་ིལི་
ཉནེ་རགོ་པའི་སིྤ་ཁབ་པ་དང་མཁས་དབང་
སོགས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་པརོ་མཇལ་
འཕད་ཞུས་འདགུ སིྤ་འཐུས་རྒྱྱུན་ལས་སྐ་ུ
ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ངསོ་ནས། བདོ་ཀི་སིྤ་
བའེི་གནས་སངས་གངོ་གསལ་དཔནོ་རིགས་
རྣམས་ལ་ཡིག་ངག་གཉིས་ནས་ཞིབ་ཞུ་
བགིས་འབས། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་
གསོ་ཚོགས་ཀི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ནས་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པའོི་རླབས་
ཆེན་ལམ་སནོ་དང་མཛད་འཕིན་གང་ལ་
གཞིགས་ཀང་། ཁངོ་ཉདི་ལ་ྟབུའ་ིདབུ་ཁདི་
དང་སྐབས་ཡུལ་ཞིག་གཞན་ད་ུདཀོན་པ་
ངསོ་འཛིན་གཅིག་གྱུར་ཐགོ བདོ་མི་ཚོས་ད་ེ
ངསོ་ཟནི་དགསོ་པ་ནན་བཤད་དང་། གཞན་
ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ད་ལའྟ་ིཕི་འབལེ་སདི་
བྱུས་ཀིས་མཚོན་བདོ་དང་འབལེ་ཡོད་སིད་
བྱུས་མང་པ་ོདངེ་གི་ཁམོ་རྭའི་དཔལ་འབརོ་
གི་དངོས་ཡོད་འཁོར་རྒྱྱུ ག་དང་མ་བསུན་
ཐབས་མེད་ཡིན་པ་གསལ་བ་ོཡིན་ནའང་། 
རྒྱ་ནག་གིས་བདོ་ཐགོ་དསུ་རབས་ཕདེ་ལགྷ་
བཙན་འཛུལ་ལམ་ལག་བསར་བས་པའི་
སདི་བྱུས་ཀི་འབས་བུས། རྒྱ་ནག་གི་ཁིམ་
མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་རང་ལ་གསལ་
བརྡ་ག་རེ་བཏང་ཡོད་མེད་མཁེན་དགོས་
པ་རེད། ད་ེབཞིན་བདོ་མི་ཚོས་ཀང་རང་

གི་མི་རིགས་དང་འབལེ་བའི་འཐབ་རྩོད་
རྣམས་གངས་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཡང་། དངསོ་
ཡོད་གནས་ཚྱུལ་མཁནེ་རྒྱྱུའ་ིརསེ་མ་ལུས་པ་
རྨང་གཞི་བས་ཏ།ེ དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་
དང་བསནུ་ཤེས་པ། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚྱུལ་
ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཐུབ་པ་གནང་དགོས་པ་
སོགས་གསུངས་པ་མ་ཟད། དབུས་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་བདོ་དནོ་དང་
འབལེ་བའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་དསུ་ལྟར་མཁོ་
སྤདོ་ཞུ་གལ་དང་། བདོ་མི་གང་ད་ུགནས་
ཡུལ་སོ་སོའ་ིཡུལ་མིར་རག་ཏུ་འབལེ་གཏུག་
ཐུབ་གལ་སོགས་གསུངས་འདགུ སབྐས་
༡༦ པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀི་རྒྱྱུ ན་ལས་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆྱུང་འདི་ནི་ད་
བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བླནོ་ཆེན་ཁག་
ལ་མཇལ་མཁན་མང་ཤོས་ད་ེཆགས་ཡོད་པ་
དང་། མུ་མཐུད་དཔནོ་རིགས་ཁག་མཇལ་
འཕད་ལས་རིམ་ཞགོས་པ་ཆྱུ་ཚོད ༦ ནས་
དགངོ་མོའ་ིཆྱུ་ཚོད ༡༠ བར་གནང་བཞིན་
པ་རེད་འདགུ །


