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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུ་མ་སྙངི་པའོ་ིབཀའ་ཆོས་
དབུ་འཛུགས་མཛད་པ།

༄༅།	 །སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ ོ་མཆོག་གིས་རྡ་ས་ཐེག་ཆེན་ཆོས་
གླངི་གཙུག་ལག་ཁང་ད་ུཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	
ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༠	 ནས་	 ༢༤	 བར་ཉནི་
གྲངས་བཞིའི་རིང་སླབོ་དཔནོ་ལེགས་ལྡན་
འབེད་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་སྙིང་པའོི ་
བཀའ་ཆོས་ཉིན་དང་པརོ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་
དནོ།	 གཞུང་ལ་ྟརུྒྱ་ད་ེཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པ་ོ
རེད།	 ངསོ་ཀིས་དསུ་རབས་	 ༢༡	 པའ་ི
ནང་པ་བདེ་དགོས་ཞེས་རདོ་སྐབས་ཕི་ནང་
གི་ཆོས་དང་ལྟ་གུྲབ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་ད་ེ
དག་ཚང་མའི་ཁྱད་པར་ལུང་ཙམ་མ་ཡིན་
པར་རིགས་པའི་ལམ་ནས་ཤེས་དགོས་པར་
བརདོ་ཀི་ཡོད།	 ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་
རེད།	 དབུ་མ་སྙངི་པ་ོགཞུང་གལ་ཆེན་པའོ་ི
གྲས་རེད།	 ཡིན་ནའང་དའེ་ིཞལ་རུྒྱན་མི་
འདགུ	ངསོ་ཀིས་ད་ེགང་དྲག་བསམས་སོང་།	
ངསོ་ཀིས་དའེི་ཞལ་རུྒྱན་ཞིག་སྤལེ་དགོས་ཀི་
འདགུ་བསམས་པ་རེད།	 གཞུང་ཆེན་བཅུ་
གསུམ་གིས་མཚོན་པས་གཞུང་མང་པ་ོཞིག་
གི་ཞལ་རུྒྱན་ངོས་ལ་ཁུ་ན་ུབླ་མ་རིན་པ་ོཆེ་
དང་།	 རྒན་རིག་འཛིན་བསྟན་པ།	 ས་སྐའ་ི

མཁན་པ་ོསངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན།	 མཁན་
རིན་པ་ོཆེ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕུག་ལ་སོགས་

ནས་ཐབོ་ཡོད།	 དབུ་མ་སྙངི་པའོ་ིཞལ་ལུང་
ཞིག་དགསོ་ཀི་འདགུ་བསམས་པ་རེད།	 འནོ་
ཀང་དའེ་ིཞལ་ལུང་མི་འདགུ	 དབུ་མ་སྙངི་
པའོི་མཆན་འགྲལེ་ཞིག་བུང་ན་བསམས་པ་
རེད།	 མཆན་འགྲལེ་ཐགོ་ནས་ཕར་ཞལ་
ལུང་ཞུས་ཏ་ེདབུ་མ་སྙིང་པའོི་ཞལ་ལུང་གི་
རུྒྱན་ཞིག་བུང་ན་བསམས་པ་རེད།	 ངསོ་
ནས་ཀུན་སླངོ་ད་ེའཁྱརེ་བ་རེད།	 དརེ་བརནེ་
མཁན་རིན་པ་ོཆེ་ཀུན་དགའ་དབང་ཕུག་ལ་
མཆན་འགྲལེ་ཞིག་བརྩམ་རོགས་གནང་ཞུས་
པ་བཞིན།	 མཁན་རིན་པ་ོཆེས་མཆན་འགྲལེ་

འད་ིབརྩམས་པ་རེད།	མཁན་རིན་པ་ོཆེ་ད་ལ་ྟ
བཞུགས་མེད་པ་མ་གཏགོས་ཁོང་ལ་སྐུ་རྩེད་

ཞུ་དགསོ་པ་ཞིག་འདགུ
སླབོ་དཔནོ་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་མཛད་
པའི་དབུ་མ་སྙངི་པའོི་མཆན་འགྲལེ་ལ་བདོ་
དབུས་གཙང་གི་སྐད་ད་ུཞེས་པ་ད་ེགསུང་
དགསོ་པ་མི་འདགུ	 བདོ་སདྐ་ད་ུཞསེ་གསུང་
པ་ཡིན་ན་འགྲགི་གི་རེད།	 ༼ཅསེ་ཞལ་ཤོབ་
མཛད།༽	 གང་མཚམས་ཤིག་ནས་བདོ་ལ་
དགྭས་ཀི་སདྐ་ད།ུ	བདོ་མོན་པའ་ིསདྐ་ད།ུ	བདོ་
འབྲས་ལྗངོས་ཀི་སདྐ་ད།ུ	 བདོ་ནང་ད་ུམཚོན་
ནའང་ཨ་མདའོ་ིསདྐ་ད།ུ	 ཁམས་པའ་ིསདྐ་ད།ུ	
ལུང་ཚན་མི་འདྲ་བ་མང་པ་ོཡོད་པའི་ཆ་ནས་

སདྐ་ཀི་གདངས་མི་འདྲ་བ་ཏགོ་ཙམ་ཡོང་གི་
འདགུ	 	 རིན་པ་ོཆེས་བདོ་དབུས་གཙང་གི་
སྐད་ད་ུཞེས་པ་ད་ེགསུང་དགོས་ཀི་མི་འདགུ		
བདོ་སྐད་ད་ུཞེས་གསུང་པ་ཡིན་ན་འགྲིག་པ་
རེད།	བདོ་སདྐ་ཟརེ་བ་དང་།	རངོ་ཁའ་ིསདྐ།	
བྷ་ོཊའི་སདྐ་སོགས་མིང་ག་རེ་བཏགས་ན་མ་
བཏགས་ན་ཁྱད་པར་མི་འདགུ	གང་ལརྟ་སདྐ་
ད་ེབཀའ་འགུར་བསྟན་འགུར་པ་ོཏ་ིསུམ་བརྒྱ་
ཡོད་པ་ད་ེཆགས་ཡོད།	 གང་ལརྟ་ཆོས་རྒྱལ་
སངོ་བཙན་སམྒ་པསོ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བདོ་
ཡིག་དང་།	མཁན་སླབོ་ཆོས་གསུམ་འཛོམས་
ནས་དཔ་ེཆ་མང་པ་ོབདོ་ཡིག་ནང་བསུྒར་
གནང་བ་དང་།
བཀའ་འགུར་པོ་ཏི་བརྒྱ་ལྷག་དང་བསྟན་
འགུར་པ་ོཏི་ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་གྲངས་ཡོད་
པ་ད ེ་དག་བ ོད་པའི ་ཡི ་གེ་ཤ་སྟག་ཆགས་
ཡོད།	 གདངས་མི་འདྲ་བ་ཕྲན་བུ་ཡོད་པ་
དརེ་ཁྱད་གང་ཡང་མེད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་
བཀའ་སླབོ་སྩལ་རསེ་དབུ་མ་སྙངི་པ་ོམཆན་
འགྲལེ་དངསོ་གཞི་དབུ་འཛུགས་མཛད་ཡོད་
པ་བཅས།	།

ཨ་རིའ་ིགཞུང་གིས་གཞིས་བསེ་བདོ་མིར་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་	༡༧	གཏན་འབབེས་
གནང་འདགུ

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༡༥	
ཉནི་བདོ་མིར་རོགས་དངུལ་གྲསོ་ཆོད་ལ་ཨ་
རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ནས་གཏན་འབབེས་གནང་
མཚམས་སིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་མཆོག་
གིས་མཚན་རགས་བཀདོ་འདགུ	 	 བདོ་ནང་
ད་ུགཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་སོགས་
ཀིས་བ ོད་ཀི་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐོང་དང་།	
ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས།	 ད་ེབཞིན་ཁརོ་ཡུག་
སུང་སྐབོ་ལས་གཞིར་དམིགས་ནས་རོགས་
དངུལ་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་བརྒྱད་དང་།	 	 རྒྱ་གར་
དང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་གི་བདོ་མི་ཚོར་རང་གི་
ཐུན་མིན་ཆོས་རིག་འཛིན་སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་
གཙོ་བརོ་གུར་བའི་གཞིས་ཆགས་ས་བརན་
ལ་དམིགས་ནས་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒརོ་ས་ཡ་
དུྲག་གནང་གཏན་འཁལེ་འདགུ	
བདོ་ནང་ད་ུརོགས་དངུལ་དསེ་བདོ་མི་ཚོར་
རང་ཁ་རང་གསོ་ཐུབ་ཐབས་སདླ་དང་།	བདོ་
མིའི་ཐུན་མིན་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་འཛིན་

སྐངོ་སྤལེ་གསུམ་ཐུབ་ཐབས་ཆེད་ཡིན་འདགུ་
པ་ལས།	 	 བདོ་ནང་ད་ུཕི་མི་གནས་སྤ་ོབ་
རུྒྱའི་ལས་གཞིར་དངུལ་ད་ེདག་རྩ་བ་ནས་
བད་ེསྤདོ་གཏངོ་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད།	 	 བདོ་
རིགས་མིན་པ་བདོ་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་གཏན་
སྡདོ་ལས་གཞི་དང་།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མིར་
བདག་པའི་ས་ཞིང་དང་རང་བུང་གཏརེ་ཁ་
བདོ་རིགས་མིན་པ་ཚོར་མཁོ་སྤོད་བ་རུྒྱའི་
ལས་གཞི་སོགས་ལ་རྩ་བ་ནས་བཏང་མི་ཆོག་
པའ་ིབཀདོ་ཁྱབ་བཏང་བ་མ་ཟད།	 	 རོགས་
དངུལ་ད་ེདག་འགྲ་ོསོང་གཏངོ་སབྐས་འབྲལེ་
ཡོད་ཨ་རིའི་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ོནན་དགོས་
པའ་ིབཀདོ་མངགས་གནང་འདགུ	 	 	 	 ད་ེ
བཞིན་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་བདོ་མིའི་
འཛིན་སྐོང་དང་འབྲལེ་བའི་སིྒག་འཛུགས་
དང་བསྟི་གནས་ཁང་གི་ལས་དནོ་ཆེད་ཨ་
སྒརོ་ས་ཡ་གསུམ་གནང་འདགུ		
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་

སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་གསུང་
དནོ།	 ཐངེས་འདརི་ཨ་རིའ་ིགཞུང་དང་
གྲོས་ཚོགས་གཉིས་ནས་གཞིས་བེས་བདོ་
མི་རྣམས་ལ་མུ་མཐུད་དཔལ་འབརོ་མཐུན་
འགུར་གནང་བར་བཀའ་དྲནི་ཧ་ཅང་ཆེ་ཞུ་
རུྒྱ་ཡིན།	ཞསེ་གསུངས།		ཕགོས་མཚུངས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་
རྒྱས་ཐབེས་རྩའི་འགན་འཛིན་སལྐ་རྡརོ་དབུ་
དཀར་ཚང་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 འད་ི
ལོའ་ིཕི་ཟླ་	 ༩	 ཚེས་	 ༣༠	 བར་ཨ་རིའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་ཀི་	༢༠༡༩	 ལོའ་ིལོ་འཁརོ་སྔནོ་
རིྩས་སྒ་ོརྒྱག་རུྒྱ་ཡིན་སྟབས།	 དའེ་ིསྔནོ་ཚུད་
ནས་གྲསོ་ཚོགས་ནང་བདོ་མིར་རོགས་དངུལ་
གཏན་འབབེས་གནང་ཐུབ་པར་ང་ཚོར་ཧ་
ཅང་བཀའ་དྲནི་ཆེན་པ་ོབུང་།	 ད་ཐངེས་
རོགས་དངུལ་གཏན་འབབེས་གནང་བ་དསེ་
བདོ་མིའི་སིྤ་ཚོགས་ནང་ལས་འཆར་གལ་
འགངས་ཆེ་བ་ད་ེདག་འགོག་རྐེན་གང་ཡང་

མེད་པར་མུ་མཐུད་འཕྲ་ོརྣམས་མཇུག་སྐངོ་
ཐུབ་རུྒྱ་ཡིན་པ་དང་།	 ལགྷ་པར་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ལ་མཚོན་ན་བདོ་མི་རིགས་ཀི་
འཐབ་རྩདོ་རུྒྱན་སྐངོ་ལ་ཆེས་གལ་གནད་ཆེ་
ཞིང་།	 བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་
ས་བརན་ཆེད་ཕན་རླབས་རྒྱ་ཆེ་ཡོང་ངསེ་པ་
དང་།	ད་ེབརུྒྱད་བདོ་མིའ་ིཐུན་མིན་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་འཛིན་སྐངོ་བསྟ་ིགནས་ཁང་ཡུན་
གནས་ཐུབ་ཅིང་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་མང་
གཙོའི་ལམ་སོལ་ས་བརན་རུྒྱན་སྐོང་དང་
འགོ་ཁིད་ཀི་ནསུ་པ་སྐདེ་སིང་ཐུབ་རུྒྱར་ཡང་
ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བར་གདནོ་མི་ཟ།		
ད་བར་རོགས་དངུལ་གནང་བ་ད་ེདག་གི་
གུྲབ་འབྲས་གཡུར་ད་ུབཟའ་བ་ན་ིམིག་མཐངོ་
ལག་ཟནི་ཡིན་པ་ལརྟ།	 སདླ་ཀང་རོགས་
དངུལ་ད་ེདག་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་དང་
ཚུལ་མཐུན་ལམ་ནས་བདེ་སྤདོ་གཏངོ་རུྒྱར་
ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད།	ཅསེ་གསུངས།	།

དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐངོ་མཆོག་བདོ་མི་སྐབས་བཅལོ་
ལག་དབེ་ལས་ཁུངས་གསར་པ་དབུ་འབེད་ཀི་

མཛད་སྒརོ་ཕབེས་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༣	ཉནི་
གི་ཕདེ་ཡོལ་རྡ་སའི་ཉནེ་རགོ་ལས་ཁུངས་སུ་བདོ་
མི་སྐབས་བཅོལ་དབེ་སྐལེ་ལས་ཁུངས་དང་ཕི་
རྒྱལ་དབེ་སྐལེ་ལས་ཁུངས་གསར་པ་དབུ་འབདེ་
མཛད་སྒརོ་ཇི་ལྟར་མགྲནོ་འབདོ་ལྟར་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་ཕབེས་འདགུ	 སབྐས་དརེ་ཧ་ིམཱ་ཅལ་
མངའ་སྡའེི་སིྤ་ཁྱབ་བླནོ་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཇཱཡ་རཱམ་
རམ་ཐཱ་ཀུར་ Jai Ram Thakur	 མཆོག་
དང་མངའ་སྡའེི་བཟའ་འབུྲའི་བླནོ་ཆེན་ཀི་ཤན་ཀ་
པུར་	Kishan Kapoor	མཆོག	ད་ེབཞིན་
གྲངོ་ཁྱརེ་ཡར་རྒྱས་བླནོ་ཆེན་སར་ཝཱིན་ཅོ་ད་ེརི་
Sarveen Chaudharyམཆོག	 ད་ེབཞིན་
མངའ་སྡའེ་ིགྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཧ་ོཤི་ཡ་རི་སིང་
Hoshiyar Singh མཆོག		དབུས་གཞུང་
གི་གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཀིར་
པཱལ་པར་མར་	 Kripal Parmar མཆོག	
ད་ེབཞིན་ཉནེ་རགོ་སིྤ་ཁྱབ་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་སན་
དཱབི་ཀུ་མཱར་	 Sandeep Kumar ལགས་
སོགས་ཕབེས་འདགུ	
གཞན་ཡང་སྐབས་དརེ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིྤ་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐབེས་རྩའི་འགན་འཛིན་
སལྐ་རྡརོ་དབུ་དཀར་ཚང་ལགས་དང་།	 རྡ་ས་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཟླ་བ་རིན་ཆེན་ལགས་ཀང་
ཕབེས་འདགུ	 ལས་ཁུངས་གསར་པ་ད་ེན་ིད་ེས་ྔ
རྡ་སའི་ཉནེ་རགོ་ལས་ཁུངས་སུ་ལས་ཁུངས་རྙིང་
པ་ཞིག་ཡོད་པ་དའེི་ཚབ་ཏུ་གསར་པ་ཞིག་བརྒྱབ་
པ་ཡིན་འདགུ	 	 ལས་ཁུངས་གསར་རྒྱག་ལས་
གཞིའ་ིཆེད་ཧནི་སྒརོ་འབུམ་	 ༢༤༡	 འགྲ་ོགྲནོ་
བཏང་འདགུ་པ་བཅས།།	

ཆོས་རིག་བཀའ་བླནོ་མཆོག་མོན་གྷ ་ོའདདོ་རུྒ་
གླངི་ད་ུགཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་བ།

༄༅།	 །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་
བཀའ་བླནོ་གཡུ་ཐགོ་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཕི་
ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༡	ནས་	༢༥	བར་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷ་ོརུ་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་
ཕབེས་གནང་རུྒྱ་ཡོད།
ད་ེཡང་བཀའ་བླནོ་མཆོག་ཕི་ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༣	
ཉནི་འབྲས་བླ་ོགླངི་བདོ་རིགས་མཐ་ོརིམ་སླབོ་མའ་ི
ཚོགས་ཆུང་ནས་གོ་སིྒག་ཞུས་པའི་བདོ་རིགས་
མཐ་ོརིམ་སླབོ་མའ་ིཚོགས་ཆེན་ཐངེས་	༡༣	པའ་ི
མཛད་སྒའོ་ིདམིགས་བསལ་སྐ་ུམགྲནོ་ད་ུང་ོབཅར་
དང་།	ད་ེབཞིན་ཕི་ཚེས་	༢༤	ཉནི་བདོ་མིའ་ིསིྒག་
འཛུགས་འཕྲདོ་སྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སིྒག་
ཞུས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སིལ་སྤལོ་འགྲན་བསྡུར་
གི་ཉནི་མཐའ་མའི་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བརོ་ང་ོབཅར་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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ཕི་མི་བདོ་ནང་འགྲ་ོརུྒྱར་དམ་བསྒགས་ཀི་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༠༨	 ནས་བཟུང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་ད་ུབདོ་མིའི་ཆོས་
ཕགོས་ཀི་དསུ་ཆེན་ཁག་དང་ཆབ་སིད་ཀི་
ལས་འགུལ་སྤལེ་བའི་དསུ་ཚིགས་གལ་ཆེར་
དམིགས་ནས་དམ་བསྒགས་བདེ་ཤུགས་ཆེ་
རུ་གཏངོ་སལོ་ཡོད་པ་ལྟར་འདི་ལོའི་ཕི་ཟླ་	
༣	ཚེས་	༡༠	ཉནི་གཙོ་བརོ་དམིགས་ནས་
བདོ་ནང་ད་ུདམ་བསྒགས་ཀི་ལས་འགུལ་
སྤལེ་འག་ོབརྩམས་འདགུ	 	 ད་ེཡང་ཐངེས་
འདརི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་དང་ཡུ་གུར་
ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒགས་
ཤུགས་ཆེ་བས་པར་རྒྱལ་སིྤའ་ིཁྱནོ་ནས་སྐནོ་
བརདོ་དང་ཁ་རྡངུ་དྲག་པ་ོབཏང་བ་སོགས་
ལ་བརནེ་ནས།	 རྒྱ་ནག་གི་འགྲམི་འགུྲལ་
ལས་ཁང་བརུྒྱད་བདོ་ནང་ད་ུཕི་ཟླ་	༡	ཚེས་	

༣༠	ནས་ཕི་ཟླ་	༤	ཚེས་	༡	བར་ཕི་རྒྱལ་
ཡུལ་སྐརོ་སྤོ་འཆམ་པ་སོགས་སུ་གཅིག་
ཀང་འགྲ་ོརུྒྱར་ཆོག་མཆན་སྤདོ་རུྒྱ་མིན་པའི་
གསལ་བསྒགས་སྤལེ་འདགུ	

སིྤར་འད་ིལོའ་ིཕི་ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	ཉནི་ད་ེ
ས་ྔཕི་ལོ་	༡༩༥༩	ཟླ་	༣	ཚེས་	༡༠	ཉནི་
བདོ་ཀི་རྒྱལ་ས་ལ་ྷསར་བདོ་མི་སེར་སྐ་མང་
ཚོགས་རྣམས་ཀིས་མ་གྲསོ་བསམ་པ་གཅིག་
མཐུན་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་
སུྒར་ལ་ཞི་རྒོལ་རྔམ་སྟནོ་གི་ལས་འགུལ་
སྤལེ་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་
ཚིགས་ཤིག་ཀང་འཁལེ་ཡོད།		
ད་ེཡང་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་མགྲིན་
ཚབ་པ་ཕི་འབྲལེ་དུྲང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་
ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ།	 རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་འགྲིམ་འགུྲལ་ལས་ཁང་
བརུྒྱད་ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༣༠	
ནས་ཟླ་	 ༤	 ཚེས་	 ༡	 བར་བདོ་ནང་ད་ུཕི་
རྒྱལ་ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་པ་དང་།	 གཞུང་

གི་གནད་ཡོད་མི་སྣ།	 ད་ེབཞིན་གསར་
འགོད་པ་བདོ་ནང་འགྲ་ོམི་ཆོག་པའི་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་འདགུ	གསལ་བསྒགས་དའེང་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐད་ཀར་མ་སྤལེ་བར་

ཡུལ་སྐརོ་སྤ་ོའཆམ་དང་བདོ་ལ་འགྲ་ོམཁན་
ཚོར་འགྲིམ་འགུྲལ་གི་མཐུན་རྐེན་གོ་སིྒག་
ཞུ་མཁན་ལས་ཁུངས་བརུྒྱད་ནས་གསལ་
བསྒགས་ད་ེསྤལེ་འདགུ	

བེད་བབ་དསེ་གང་མཚོན་བཞིན་ཡོད་པ་
བརོད་ན་བདོ་ད་ེབཞིན་རྒྱ་ནག་གི་དབང་
སུྒར་འོག་ཞི་བའི་བཅིངས་བཀལོ་བཏང་
ཡོད་པ་སོགས་དྲལི་བསྒགས་ཧ་ཅང་བས་
དང་བེད་བཞིན་ཡོད་ཀང་དནོ་དངོས་ཕི་
ལོ་	 ༡༩༥༩	ཟླ་	༣	 ཚེས་	 ༡༠	ཉནི་བདོ་
ས་བཙན་བཟུང་བས་པ་དརེ་བདོ་མི་ཚོས་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་འདདོ་བབ་མེད་པའི་རྣམ་
འགུར་མངལོ་གསལ་ཐགོ་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་
ཇི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཞི་རྒལོ་རྔམ་སྟནོ་ཐངེས་དང་པ་ོ
བས་ཡོད།	 	 ད་ཆ་ཞི་རྒལོ་རྔམམ་སྟནོ་ད་ེ
བས་ནས་ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 འཁརོ་བཞིན་ཡོད་པ་
དརེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམིགས་ནས་དམ་
བསྒགས་བས་པ་ཞིག་རེད།
ཕགོས་མཚུངས་	 ༢༠༠༨	 ཟླ་	 ༣	 ཚེས་	
༡༠	 ཉནི་བདོ་ས་ཡོངས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་དབང་
སུྒར་ལ་ཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ང་ོརྒལོ་རྔམ་སྟནོ་བས་

པའི ་ད ུས་ཚིགས་ཞིག་ཀང་འཁེལ་ཡོད།	
དརེ་བརནེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རུྒྱ་མཚན་སྣ་
ཚོགས་ལ་བསྙད་ད་ེཕི་རྒྱལ་གཞུང་འབྲལེ་
མི་སྣ་དང་གསར་འགདོ་པ།	 ད་ེབཞིན་བསེ་

འཁདོ་བདོ་མི་གཉནེ་འཕྲད་འགྲ་ོམཁན་གིས་
གཙོས་ཡུལ་སྐརོ་སྤོ་འཆམ་པ་སོགས་ལ་
དམ་བསྒགས་བཀག་འགགོ་བདེ་བཞིན་ཡོད།			
ད་ེན་ིརྒྱ་ནག་གིས་བདོ་དབང་སུྒར་བས་ནས་
ལོ་ང་ོ	 ༦༠	 འཁརོ་བཞིན་ཡོད་ཀང་བདོ་
ནང་ད་བར་བརན་ལྷངིས་མེད་པ་དང་།	བདོ་
མི་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབང་སུྒར་འགོ་
འདདོ་བླ་ོམ་ཁེངས་པ་གསལ་པརོ་མཚོན་
ཐུབ།	 	 རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་གི་
བདོ་མི་ཚོར་འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབ་ཐང་དང་རང་
དབང་།	 ཆོས་དད་རང་དབང་སོགས་ཡོད་
སྐརོ་བཤད་པ་ཙམ་མ་ཟད།		འཛུགས་སུྐན་
ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་སྤལེ་བཞིན་ཡོད་སྐརོ་བཤད་
པ་ད་ེདག་ཁ་ཞེ་མི་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་
གསལ་འདནོ་བས་པ་རེད།	
བར་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་མིའི་
ཆོས་ཕགོས་ཀི་དསུ་ཆེན་དང་།	 	 ལགྷ་པར་

སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་༸སྐུའི་འཁུངས་སྐར་དསུ་ཆེན་
ཉནི་མོ་སོགས་ལ་བདོ་མི་ཚོས་བསང་གསོལ་
བཏང་བ་དང་མཆོད་མཇལ་འགྲ་ོབ་སོགས་
རུྒྱན་ལྡན་ཆོས་ཕགོས་ཀི་བདེ་སྒ་ོཁག་སྤལེ་
རུྒྱར་དམ་བསྒགས་ཆེན་པ་ོབདེ་བཞིན་པ་མ་
ཟད།	 	 བར་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
ཏང་ཡོན་ལས་བདེ་ཚོར་དགོན་པར་མཆོད་
མཇལ་འགྲ་ོརུྒྱས་མཚོན་ཆོས་ཕགོས་ཀི་བདེ་
སྒརོ་ཞུགས་མི་ཆོག་པའི་བཀོད་ཁྱབ་ནན་པ་ོ
བཏང་བ་སོགས་བདེ་བཞིན་ཡོད།		ཉ་ེལམ་
བདོ་ནང་ད་ུབདོ་པའི་སླབོ་མ་ཚོ་སླབོ་གྲྲྭའི་
དགུན་དསུ་གུང་སེང་སབྐས་དགོན་པའི་ནང་
དགེ་འདནུ་པ་ཚོས་བདོ་ཡིག་སླབོ་ཁིད་བདེ་
སལོ་ཡོད་པ་དརེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དམ་བསྒགས་བས་ཡོད།	
རུྒྱ་མཚན་ད་ེདག་ལ་བརནེ་ནས་ཨ་རིའི་
གཞུང་གིས་ཉ་ེལམ་བདོ་ནང་རང་དབང་
ཐོག་འགྲ་ོའངོ་ཆོག་པའི་ཁིམས་འཆར་ལ་
སདི་འཛིན་མཆོག་གིས་མཚན་རགས་བཀདོ་
ནས་དངོས་སུ་ཁིམས་སུ་གཏན་འབབེས་
གནང་ཡོད།	 	 ད་ཆ་ཁམིས་ད་ེཨ་རིར་
ཡོད་པའི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐརོ་ཚོགས་པ་དང་
བདོ་རིགས་བཅས་ལྷག་བསམ་ཅན་ཚང་
མས་ཨ་རིའི་གཞུང་ལ་ཞུ་སྐུལ་གནང་བ་
བརུྒྱད་ཁིམས་ད་ེདནོ་དངོས་ལག་བསྟར་
གང་མགགོས་ཐུབ་ཐབས་ལ་འབད་འབུངས་
གནང་དགསོ་པའ་ིདསུ་ལ་བབ་ཡོད།”	ཅསེ་
གསུངས།		

སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་སྤནོ་ཊ་གཞིས་ཆགས་ཀི་དག་ེལས་སླབོ་ཕུྲག་དང་མི་མང་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།
༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༢༠	 རེས་གཟའ་ལགྷ་པ་ཉནི་བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་སམ་བྷ་ོཊ་གཏན་སླབོ་ཏུ་
འཚམས་གཟགིས་གནང་ཡོད།		
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉནི་གི་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	
༤།༤༥	ཙམ་ལ་སླབོ་གྲྲྭའ་ིདག་ེལས་སླབོ་ཕུྲག་
ཁྱནོ་	 ༢༤༠	 ཙམ་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་སླབོ་
གྲྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ་བསོད་ནམས་དཔལ་སིྐད་ལགས་
ཀིས་ཕབེས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་གུྲབ་
མཚམས་སླབོ་གྲྲྭའི་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡམོས་
སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་སནྙ་སྒནོ་གནང་ཡོད།	 ད་ེ
རེས་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང་མཆོག་གིས་
གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 སླབོ་ཕུྲག་དང་
ལནྷ་ད་ུསརླ་ཡང་ཐུག་འཕྲད་བུང་བར་རང་
ཉདི་ཧ་ཅང་དགའ་པ་ོབུང་།	 ད་ེརིང་འདརི་
ཡོང་དགསོ་དནོ་གཙོ་བ་ོན།ི	 སང་ཉནི་ས་
སྐ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་ད་ེ
བཞིན་གསར་འཛུགས་གནང་ནས་ལོ་ངོ་	
༥༠	 ཧལི་པ་ོའཁརོ་བའ་ིརསེ་དྲན་གི་མཛད་
སྒརོ་བཅར་བའི་ཆེད་ཡིན་ཞེས་གསུང་བ་མ་
ཟད།	 སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་སླབོ་སྦངོ་གི་གལ་
གནད་སྐརོ་དང་།	 སླབོ་སྦངོ་དང་ལས་དནོ་

གང་འདྲ་ཞིག་བདེ་རུང་དཀའ་ལས་བརྒྱག་
དགསོ་པའ་ིསྐརོ།	 ད་ོདབིངས་དང་འདནུ་པ་
ཆེན་པའོི་སྒ་ོནས་སླབོ་སྦོང་བེད་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ ོ་ཡིན་སྐརོ ་སོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་ཁག་
གཅིག་གིས་དྲ་ིབར་ལན་འདབེས་གནང་གུྲབ་
མཚམས་དགེ་ལས་སླབོ་ཕུྲག་ལནྷ་ད་ུསྐུ་པར་
བསྒནོ།	
ད་ེནས་ཕདེ་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་	 ༦།༣༠	 ཐགོ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་
གསུམ་བ ོད་མིའི ་གཞིས་ཆགས་སུ ་ཆེད་
ཕབེས་ཀིས་མི་མང་ཚོགས་ཁང་ད་ུམི་མང་
རྣམས་ལ་ད་ེསྔནོ་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀར་གཞུང་
འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་སྐབས་ཡུལ་དའེི་ནང་
བདོ་དནོ་ཐོག་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་
མཁན་ཨིན་ཀ་ཏ་རང་དབང་ཚོགས་པའི་	
Inkatha Freedom Party	ཚོགས་མི་རྣམས་
དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བའ་ིསྐརོ་དང་།	ཊོ་
རོན་ཊོའི་མཐ་ོསླབོ་ཏུ་གསུང་བཤད་གནང་
སབྐས་རྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་ཁག་གཅིག་གིས་
ང་ོརྒལོ་བས་པའ་ིསྐརོ་གསུང་།
ཕོགས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐོང ་
མཆོག་གིས་ལྷ་ོཨ་ཕི་རི་ཀའི་གྲངོ་ཁྱརེ་ཀེབ་

ཊོན་	 Cape Town	 ནང་རནེ་གཞི་བས་
པའ་ིསི་ཊེ་ལེན་བྷཤིོ་མཐ་ོསླབོ་ Stellen-

bosch University ཏུ་སརྐ་མ་	 ༣༠	 རིང་
ཡུལ་དའེི་གཞི་རྩའི་བཟང་པའོི་རིན་ཐང་གི་
གལ་གནད་དང་།	 ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་ཛ་
དྲག་གནས་སྟངས་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་
ཡོད་སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་ཁམིས་ལུགས་
རིག་པའི་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ལ་གསུང་བཤད་
དང་དྲ་ིབ་ཁག་ལ་ལན་འདབེས་གནང་སབྐས་
ཚོགས་ཁང་གི་ཕི་རོལ་ད་ུརྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབ་ཁང་གི་ག་ོསིྒག་འགོ་རྒྱ་རིགས་སླབོ་ཕུྲག་
དང་མཐ་ོསླབོ་དའེི་ཁུང་ཙི་སླབོ་གཉརེ་བསྟ་ི
གནས་ཁང་ Confucius	 གི་སླབོ་ཕུྲག	 རྒྱ་
གཞུང་གིས་གླ་རྔན་སྤད་པའི་ཡུལ་མི་གཞོན་
སྐསེ་བཅས་ཀིས་ལག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་

སདི་བུས་དང་།	 ཁ་བྲལ་གི་ལས་འགུལ་
མཚམས་འཇོག་དགོས་ཞེས་པ་སོགས་
འཁོད་པའི་འཕྲདེ་དར་འཁྱརེ་ནས་ང་ོརྒོལ་
སྐད་འབདོ་ཤུགས་ཆེན་བས་པ་སོགས་ཀི་
སྐརོ་གསུང་།
ད་ེརེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་
ཐུགས་ར་ེབཀའ་དྲནི་ལ་བརནེ་ནས་ད་བར་
བདོ་ཀི་གནད་དནོ་དང་།	 བདོ་མི་རྣམས་
ལ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་རྒྱབ་སྐོར་ཤུགས་
ཆེ་ཐབོ་བཞིན་པའ་ིསྐརོ།	 ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་
ཁག་ཏུ་གཞུང་འབྲལེ་ཕགོས་ཕབེས་གནང་
བའ་ིདམིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོན།ི	 མ་འངོས་
པར་སིད་སྐངོ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཕབེས་རུང་དརེ་

ཕ ེབས་ལམ་བདེ་པ ོ་བཟོ་བའི ་ཕིར་དང་།	
སིྤར་ཕི་རྒྱལ་ད་ུའགྲ་ོཁག་པ་ོཡོད་རངུ་།	 ཕི་
རྒྱལ་ད་ུཕིན་ནས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་
བདོ་དནོ་ག་ོརགོ་དང་བདོ་དནོ་དྲལི་བསྒགས་
སྤལེ་རུྒྱ་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན།	ཞསེ་དང་།
གཞན་ཡང་ཕི་ལོ	 ༢༠༡༨	 ལོར་བདོ་མི་
ཡོངས་ནས་སིྤ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་
ཡུལ་ད་ུབཙན་བལོ་ལ་༸ཞབས་སོར་འཁདོ་
ནས་མི་ལོ་	 ༦༠	 འཁརོ་བའ་ིདསུ་དྲན་དང་
བསྟནུ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉསི་ལ་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུའི་ལོ་སུང་བརིྩ་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་པའི་
སྐརོ་དང་།	 ད་ེབཞིན་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀར་
ན་ཊ་ཀ་མངའ་སྡའེི་གཞུང་མང་གཉིས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུའི་མཛད་སྒ་ོལེགས་པར་གུྲབ་
ཡོད་པ་སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་།
མཐར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་མཆོག་གིས་
བདོ་མི་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིྒལ་བདེ་དགསོ་རུྒྱ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཡིན་པ་ནན་ཏན་གིས་
འབདོ་སྐལུ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།
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༄༅།	།བདོ་རྒྱལ་ལོ་	༢༡༤༦	རབ་གནས་
ས་ཕག་ལོའ་ིབདོ་ཟླ་	 ༡	 ཚེས་	 ༡༧	 དང་།	
ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༡	ཉནི་རྒྱ་
གར་བང་ཕགོས་སྤུ ་རུ་ཝ་ལ་དཔལ་ས་སྐའི་
མ་དགནོ་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གླངི་ད།ུ	 སྤུ་
ར་ུཝ་ལ་ས་སྐ་བདོ་མིའ་ིཚོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་
ཏ་ེལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ཧིལ་པ་ོའཁོར་བར་ཆོས་
ཕོགས་ཀི་མཛད་སྒ་ོཟབ་རྒྱས་ཤིག་བསྐངོ་
འཚོགས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉནི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༦	ཐགོ་
སྐབས་མགནོ་༸གངོ་མ་ཁ་ིའཛིན་	༤༢	ཆེན་
པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་བརན་བཞུགས་
ཀི་སུྒབ་བཞག་མཛད་ཡོད་པ་དང་།	 ཆུ་
ཚོད་	 ༨།༣༠	 ཐགོ་སྐབས་མགནོ་༸གངོ་མ་
ཁ་ིཆེན་	 ༤༡	 ཆེན་པ་ོམཆོག་དང་།	 ས་སྐ་
ཁ་ིའཛིན་མཆོག	 ས་སྐ་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོབྲང་
གི་གདངུ་སས་ཛ་ཡཱ་བཛྲ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག	
ས་སྐའ་ིབདག་མོ་རྣམ་པ།	 མཛད་སྒའོ་ིསྐ་ུ
མགྲནོ་གཙོ་བ་ོབདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག	
དམིགས་བསལ་སྐུ་མགྲནོ་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག	
དམིགས་བསལ་སྐུ ་མགྲནོ་བདོ་མིའི་སིྒག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་སྐ་ུཚབ་དཔལ་འབརོ་
བཀའ་བླནོ་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆོག	 སིྤ་འཐུས་
མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གུྲབ་བསོད་ནམས་
ལགས།	 ད་ེབཞིན་ཕི་ནང་གི་སྐ་ུམགྲནོ་
བཅས་ལ་གནའ་དངེ་གི་ཕབེས་བསུ་ཟབ་
རྒྱས་ཐགོ་ས་སྐ་སྒལོ་མ་ཕ་ོབྲང་ནས་ས་སྐ་མ་
དགོན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་གི་གཙུག་
ལག་ཁང་ད་ུགདན་ཞུ་གནང་།
ད་ེནས་ས་སྐ་ཁི་འཛིན་རཏྣ་བཛྲ་རིན་པ་ོ
ཆེའམ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བླ་ོགྲསོ་དབང་
ཕུག་རིན་ཆེན་འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་
མཆོག་གིས་མཎྜལ་ལགྗས་བཤད་གནང་གུྲབ་
བསྟནུ་འཁོན་རིགས་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་
དཔལ་ས་སྐ་ཁི་ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ལ་
ས་སྐ་༸གོང་མ་ཁི་འཛིན་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་
དང་།	 དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེ
མཆོག	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་མི་མང་བཅས་
ནས་རིམ་བཞིན་མནྜལ་སྐུ ་གསུང་ཐུགས་
རནེ་གི་བརན་བཞུགས་འབུལ་ལམ་ཞུས་གུྲབ་
མཚམས་དཔལ་ས་སྐ་ཁི་ཆེན་མཆོག་གིས་

གསུང་བཤད་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་སྤུ་ར་ུཝ་
ལ་ས་སྐ་བདོ་མིའི་གཞིས་ཆགས་ད་ེབཞིན་
དབུ་བརྙསེ་ཏ་ེལོ་ང་ོ	 ༥༠	 ཧལི་པ་ོའཁརོ་
བའི་དསུ་དྲན་ནམ་རསེ་དྲན་གི་མཛད་སྒརོ་
ས་གནས་མི་མང་ངོས་ནས་ངོས་ལ་བརན་
བཞུགས་ཟབ་རྒྱས་ཤིག་འབུལ་བར་ཐུགས་
ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ལྷག་པར་ད་ེརིང་ཨ་རི་ནས་ཕུན་ཚོགས་ཕ་ོ
བྲང་གི་གདངུ་སས་ཛ་ཡཱ་བཛྲ་རིན་པ་ོམཆོག་
ས་གནས་སུ་ཆེད་མངགས་ཕབེས་པ་དང་།	
བོད ་ མིའི ་ སིྒག ་འཛུགས་ཀི ་དཔལ་ལྡན ་
སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་མཛད་
འཕྲནི་མང་པ་ོཡོད་པ་ལ་མི་ལྟསོ་པར་འདརི་
གལ་ཆེན་པ་ོརིྩ་བའི་ཐོག་ནས་ཆེད་ཕབེས་
གནང་བ།	 ད་ེབཞིན་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་
ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབུང་གནས་མཆོག་དང་།	
དཔལ་འབོར་བཀའ་བླནོ ་མཆོག་འདིར་
ཕབེས་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	
གཞིས་ཆགས་ཀི་སྐརོ་ལ་ཚང་མས་མཁྱནེ་

གསལ་ལརྟ་ཞིབ་ཕྲ་ཞུ་མི་དགསོ།	 སང་ཉནི་
དའེ་ིཐགོ་ཞུ་རུྒྱའ་ིག་ོསབྐས་ཡོད།	 བདོ་མི་
བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་
ར་ེབཀའ་དྲནི་བ་ླན་མེད་པ་ལ་བརནེ་ནས་ང་
ཚོ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ད་ུབག་ཕབེས་
ངང་ནས་གནས་ཐུབ་པ་དང་།	 ཆབ་སདི་
ཐགོ་ནས་གཞི་རྩ་བཙུགས་ཐུབ་པར་བརནེ་
དསུ་མགོན་པ་ོགང་ཉིད་མཆོག་གི་བཀའ་
དྲནི་རྣམས་ནམ་ཡང་མ་བརདེ་པར་སྙངི་ད་ུ
བཅངས་དགསོ་རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།	
ཕགོས་མཚུངས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་
མངའ་སྡའེ་ིགཞུང་།	 ད་ེབཞིན་ས་གནས་
མི་མང་།	 གཞན་ཚང་མས་མཐུན་འགུར་
རོགས་རམ་གནང་བར་བརནེ་གཞིས་ཆགས་
བཙུགས་ཐུབ་པ་བུང་ཡོད།
ཐོག་མར་གཞིས་ཆགས་དེ་བཞིན་འགོ ་
བཙུགས་པའི་སབྐས་འགན་བཞེས་མཁན་གི་
མི་མང་པ་ོཞིག་ཡོད་པའི་ནང་ནས་འགན་
འཛིན་ཐགོ་མར་མཐུ་སྟབོས་སུྤལ་སྐུ་ལགས་
ཀིས་གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་ཆ་འཚོལ་ཞིབ་
བ་རུྒྱ་དང་།	 གང་ཅིའ་ིཐད་སྐ་ུལས་ཧ་ཅང་
སྐནོ་གནང་ཡོད།	 སབྐས་དརེ་ཁངོ་དང་ལནྷ་
འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ཁག་གཅིག་ས་གནས་

ཀི་ལས་དོན་སླད་ལྡི་ ལིར་ཕོགས་བསྐོད་
སྐབས་མོ་ཊ་བརྡབ་སྐོན་རྐེན་པའི་གླ ་ོབུར་

ད་ུའདས་གྲངོས་སུ་གུར་བའི་གནས་ཚུལ་
བུང་ཡོད།	 ད་ེརྣམས་ང་ཚོས་མི་བརདེ་པ་
བདེ་དགོས་པ་མ་ཟད་རསེ་དྲན་ཡང་གནང་
དགསོ།	 ད་བར་གཞིས་ཆགས་ནང་འགན་
འཛིན་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པ་ོབུང་ཡོད་
པ་རྣམས་ཀིས་ལས་འགན་ཧུར་ཐག་གནང་
ཡོད་པ་རེད།	 ད་ལའྟ་ིའགན་འཛིན་ལས་
ཐགོ་པ་བསྟན་འཛིན་ཀུན་དགའ་ལགས་ནི་
ན་གཞནོ་དང་ལགྷ་བསམ།	 ད་ེབཞིན་ལས་
དནོ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཧུར་ཐག་ངང་
ནས་གནང་བཞིན་པ་རེད།	ཕགོས་མཚུངས་
དནོ་གུྲབ་དབང་རྒྱལ་ལགས་ངོ་ཤེས་ཡིན་
པ་དང་།	 ད་ེསྔནོ་ས་གནས་སུ་འག་ོའཛིན་
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སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་རསེ་གནང་དང་བང་སེམས་ཀི་
སྡམོ་པ་འབགོ་ཆོག་མཛད་པ།

༄༅།	།ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	ཟླ་	༢	ཚེས་	༢༣	
རེས་གཟའ་སྤནེ་པའ་ིས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	༨	ཡོལ་
ཙམ་ལ་བདོ་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་
གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རནེ་མཆོག་སྤན་
སརྔ་ར་ེབརུྩན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་རསེ་
གནང་བཀའ་དྲནི་ཆེ་སྩལ་མཛད།		ད་ེཡང་
ཐགོ་མར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ།		སྔནོ་ད་ུ
ངསོ་ཀིས་གཞི་བདག་གཏརོ་མ་ཞིག་གདནོ་
རུྒྱ་ཡིན།		ནམ་རུྒྱན་བགགེས་གཏརོ་འདནོ་
བཞིན་ཡོད།	 	 བ་ླམ་རྣམ་པ་ཚོས་སོ་སོའ་ི
ནམ་རུྒྱན་ཕག་ལེན་གང་ཡོད་པ་ད་ེདག་མུ་
མཐུད་གནང་བ་ཡིན་ན་ཡག་རུྒྱ་རེད།
ངསོ་ཀིས་ངསོ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
བདག་གི་མགྲནོ་ད་ུགཉརེ།	 ཟརེ་བ་དརེ་
ཉནི་རེ་བཞིན་བསམ་བླ་ོགཏངོ་བཞིན་ཡོད།	
དའེི་ལག་རསེ་སུ་སྣང་སིད་གཉནེ་ལ་ཤར་བ་

མ་གཏགོས་གདལུ་རུྒྱའི་དགྲ་དང་སྐོད་རུྒྱའི་
བགེགས་ཟརེ་བ་བླ་ོལ་རྩ་བ་ནས་ཤར་གི་
མིན་འདགུ	
ད་ེས་ྔང་ཚོས་བདོ་ལ་བགེགས་གཏརོ་བཏང་
ནས་བགེགས་མཐའ་དག་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་
ད་ུབསྐད་ཟརེ་གི་ཡོད།	རྒྱ་གར་ལ་མཚོན་ན་
གང་ཙམ་རྒྱ་མཚོའ་ིའགྲམ་ལ་ཡོད།	ད་ེནས་
ད་དངུ་ཕ་རོལ་ད་ུབསྐད་པ་ཡིན་ན་སིནཧཱ་ལ་
དང་།	 ད་ེནས་ཨ་ཕ་ིརི་ཀ།	 ད་དངུ་བསྐད་
པ་ཡིན་ན་ཨ་རིར་བསླནེ་ཉནེ་ཡོད།	 	 དངེ་
སྐབས་ང་ཚོའི་མི་མང་པ་ོཞིག་ཨ་རིར་དནོ་
གཉརེ་ཆེན་པ་ོབས་ནས་འགྲ་ོབཞིན་འདགུ		
༼	 ཞལ་ཤོབ་མཛད།	 ༽	 དརེ་བརནེ་ངསོ་
རང་བགེགས་གཏརོ་ད་ེབླརོ་རྩ་བ་ནས་བབ་
པ་ོཞིག་མི་འདགུ
ལའྷི་རྣལ་འབརོ་བཏནོ་ནས་གཏརོ་མ་བཏང་
བ་ད་ེགྲས་གང་ལྟར་སྣང་སིད་ཀི་སེམས་
ཅན་ཚང་མ་གཉནེ་ད་ུབལསྟ།	 ཚེ་རབས་
ནས་ཚེ་རབས་ད་ེདག་ལ་དངསོ་དང་བརུྒྱད་

པའི་སྒ་ོནས་ཕན་ཐོགས་བས་བསམས་པ་
མ་གཏགོས་འདིས་ངོས་ལ་གནདོ་རུྒྱ་རེད་

བསམས་པ་དང་།	 དསེ་ངསོ་ལ་འཚེ་བ་བ་
རུྒྱ་རེད་བསམས་པ་གང་ཡང་དྲན་གི་མིན་
འདགུ	དརེ་བརནེ་ངསོ་ཀིས་བགགེས་གཏརོ་
བཏནོ་གི་མེད།	
ད་ེརིང་གསང་སྔགས་ཀི་ཆོས་ཁ་སང་ངསོ་
ཀིས་བརདོ་པ་ད་ེརེད།	 	 ཡུམ་རྒྱས་འབྲངི་
བསྡུས་གསུམ་ལ་སོགས་པ་འཁརོ་ལོ་གསུམ་
པ་ོསིྤ་ཡོངས་ད་ེབསྟན་པ་སིྤ་བཙན་དབང་ད་ུ

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་གིས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིཤེས་རིག་
ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་བདནུ་པའ་ིམཛད་སྒ་ོདབུ་འབདེ་གནང་བ།

༄༅།	 །ཕི་ལོ་	 ༢༠༡༩	 ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	
༢༣	 ཉནི་གི་ས་ྔདྲ་ོཆུ་ཚོད་	 ༩	 ཐགོ་ཤེས་

རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གོ་སིྒག་འགོ་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་བསྟི་གནས་རྡ་ས་གངས་
སིྐད་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་བདོ་མིའི་
སིྒག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་།	
རང་དབང་ཅན་གི་སྡ་ེཚན་ཁག་གི་འགན་
འཛིན་རྣམ་པ།	 བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་རུྒྱན་
ལས་རྣམ་པ།	 ལནྷ་ཁང་ཁག་གི་དུྲང་ཆེ་
རྣམ་པ།	 གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་པའ་ིཚོགས་
པ་ཁག་གི་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ།	 རྒྱ་བལ་གཉསི་
ཀི་སླབོ་གྲྲྭའ་ིསླབོ་སིྤ་དང་།	 རེག་ཊར་དང་
ངསེ་སྟནོ་པ།	 ལ་ྟགུྲབ་དག་ེརྒན་རྣམ་པ།	 ད་ེ
བཞིན་སམ་བྷ་ོཊའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ཚོགས་
བཅར་བ་གྲངས་	༨༨	དང་།	བདོ་ཁིྱམ་ཁྱབ་
ཁངོས་ནས་ཚོགས་བཅར་བ་	 ༧༨	 	 མ་སུ་
རི་བདོ་ཁིྱམ་ནས་	 ༢༢	 	 དབུས་བདོ་སླབོ་
འཛིན་ཚོགས་སླབོ་གྲྲྭ་ནས་	 ༤༤	 བལ་ཡུལ་
གངས་ཅན་བད་ེརྩ་ནས་	༢༠		སྒརེ་གི་སླབོ་
གྲྲྭ་ཁག་ལ་ྔདང་།	ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ།	ཝ་ཎཱམཐ་ོ

སླབོ།	 ནརོ་བུ་གླངི་ཁ་མཐ་ོསླབོ།	 སནྨ་རིྩས་
ཁང་མཐ་ོསླབོ།	 ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཐ་ོསླབོ་ཁང་

བཅས་ཀི་སྐ་ུཚབ།		སེ་ར་དང་འབྲས་སྤུངས་
གླ་ོགསལ་གླངི་ནས་མི་གྲངས་	 ༡༠	 ཨ་རི་
དང་།	 ཨིན་ལན།	 ཨོ་སི་ཊི་ལི་ཡ་བཅས་
ནས་སྐ་ུཚབ་	 ༤	 བཅས་ཁྱནོ་ཚོགས་བཅར་
བ་གྲངས་	 ༢༤༢	 བརྒལ་བ་ལནྷ་འཛོམས་
ཐགོ་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་ཤེས་རིག་ཚོགས་
ཆེན་ཐེངས་བདནུ་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་
སོང་།
ད་ེནས་བདོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཆེད་སྐུ་
སགོ་བླསོ་གཏངོ་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་
པ་རྣམས་ལ་རསེ་དྲན་ཆེད་སྐར་མ་གཅིག་
རིང་ངག་བཅད་གུས་འདུད ་ ཞུས་གུྲབ ་
མཚམས་རནེ་འབྲལེ་གི་གསོལ་ཇ་འབྲས་
སིལ་ཕུལ།	 ད་ེརསེ་ཤེས་རིག་དུྲང་ཆེ་ཀརྨ་
སེང་ེལགས་ཀིས་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་
ཐེངས་དུྲག་པའི་གྲསོ་ཆོད་ལག་བསྟར་ཇི་
ཞུས་སནྙ་སྒནོ་ཞུས་རསེ།	 ཤེས་རིག་བཀའ་
བླནོ ་འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབངས་ཅན་

མཆོག་གིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་ཤེས་ཡོན་གི་གནས་བབ་ལས་
བསྡམོས་སྙངི་བསྡསུ་སནྙ་སྒནོ་ཞུས།
ད་ེནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་
ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་གིས་
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀི་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ་སྐུ་མགྲནོ་གཙོ་བ་ོདཔལ་
ལྡན་སིད་སྐོང་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་གིས་
ཚོགས་ཆེན་དབུ་འབེད་ཀི་གསུང་བཤད་
གནང་གནང་དནོ།	 ད་ེརིང་རྣམ་པ་ཚོ་ཐུག་
འཕྲད་བུང་བར་དགའ་པ་ོབུང་།	 ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཕི་ལོ་	༢༠༡༡	ལོའ་ིསྔནོ་རིྩས་
དང་།	 ཕི་ལོ་	༢༠༡༨་་་་་་༢༠༡༩	 ལོའ་ིསྔནོ་
རིྩས་བསྡུར་དང་ཏན་ཏན་ལྡབ་ལོག་འཕར་
ཡོད།	དརེ་བརནེ་དག་ེརྒན་གི་ག་ླཕགོས་དང་
ཟབ་སྦངོ་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ལག་བསྟར་
གནང་ཐུབ་ཡོད།
བཀའ་ཤག་སབྐས་	༡༤	དང་	༡༥	སབྐས་
མཐུན་རྐེན་དང་ཟབ་སྦངོ་སོགས་གང་ཐུབ་
གནང་བར་བརནེ།	 ཤེས་ཡོན་སདི་བུས་
འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ལག་བསྟར་དང་
ཚགས་ཚུད་འགྲ་ོབཞིན་ཡོད།	 	 ཐངེས་
འདིའི་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བཀའ་
བསྡུར་ལྷུག་པ་ོདང་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་བའི་
རེ་བ་ཡོད།	 བཀའ་ཤག་སབྐས་	 ༡༥	 པས་
ཐེངས་འདིའི ་ ཚོགས་ཆེན་གི ་གྲོས་ཆོད་
ཁག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལག་བསྟར་ཡོང་བའི་
འབད་བརྩནོ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།	 ཞསེ་ཞུ་རུྒྱ་གཙོ་
བ་ོད་ེཡིན།	 ཕགོས་མཚུངས་ད་ལོ་སིྤ་ནརོ་

སརྦ་སིལ་སཱེན་ལུའ་ིགཙུག་ལག་ཆེན་མོར་
བདོ་འབྲལེ་ལས་དནོ་སྤལེ་བ།

༄༅།	 །སརྦ་སིལ་བདོ་ཀི་དནོ་གཅདོ་ཁང་	
དང་སྦར་སིལ་སཱེན་ལུའི་གཙུག་ལག་ཆེན་
མོའི་སླབོ་ཕུྲག་ཚོགས་པ་ཀོན་ཀི་ནནེ་ཀལ་
ཞསེ་པ་གཉསི་མཉམ་རབུ་ཐགོ་ཕི་ལོ་	༢༠༡༩	
ཟླ་	 ༢	 ཚེས་	 ༢༠	 ཉནི་གཙུག་ལག་ཆེན་
མོའི་ནང་བདོ་དང་འབྲལེ་བའི་ལས་རིམ་
ཞིག་གནང་སོང་།གཙུག་ལག་ཆེན་མོ་འདརི་
ཕི་ལོ་	 	 ༢༠༡༦	 ལོར་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་དནོ་

རྒྱབ་སྐོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འད་ུཐེངས་	
༧	 ཚོགས་པ་མ་ཟད།	 སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ཚོགས་

འད་ུདབུ་འབེད་བཀའ་དྲནི་བསྐངས་ཡོད།	
ད་རེའི་ལས་རིམ་འདའིི་ཐགོ་སྡ་ེཚན་གཉསི་
དབ་ེཡོད་ཅིང་།	 དང་པརོ་བདོ་ཀི་གཞས་སྣ་
ཁབ་སྟནོ་དང་།	 གཉསི་པར་བདོ་སྐརོ་གླགོ་
བརྙན་གཟགིས་འབུལ་ཞུ་གནང་ཡོད།	
མཐར་སླབོ་ཕུྲག་རྣམས་ནས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་
མོའི་ཐགོ་ནས་བཏང་གནང་བའི་དྲ་ིབ་ཁག་
ལ་སྐུ ་ཚབ་དནོ་གཅོད་བཀིས་ཕུན་ཚོགས་

ལགས་ཀིས་ལན་འདབེས་འཚམས་ཤིང་
གསལ་པརོ་སྐནོ་གནང་ཡོད་པ་བཅས།	།

༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གི་དགུང་སྐགེ་འཁལེ་ཡོད་སྟབས།	 ཕི་ཚེས་	
༢༧	 ཉནི་བཙན་བལོ་བདོ་མིའ་ིསླབོ་གྲྲྭ་ཁག་
གིས་སིྤ ་ན ོར་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་བརན་བཞུགས་འབུལ་རུྒྱ་
ཡིན།	 ཞསེ་སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་།	
ད་ེརསེ་ཤེས་རིག་དུྲང་འཕར་འཇིགས་མེད་
རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་
གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེདངསོ་གཞིའི་མཛད་
སྒ་ོགྲལོ།	 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དངེ་

སལོ་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བསྟན་འཛིན་རྡ་ོ
ར་ེལགས་ཀིས་ཚོགས་འད་ུགཙོ་སྐངོ་གནང་
ཡོད་པ་དང་བཅས།	།

གསུང་པ་རེད།		གསང་སགྔས་ད་ེདག་གང་
ཟག་སྒསོ་བཙན་བས་ནས་དམིགས་བསལ་

ཁམས་དང་མོས་པ་སོགས་ཆ་རྐེན་ཡོད་
པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་གང་ཟག་སྒསོ་བཙན་
ཟརེ་ནས་སྔགས་ཀི་ཆོ་ག་ད་ེགསུང་པ་རེད།	
སགྔས་ཀི་ཆོ་ག་ལ་རུྒྱད་སྡ་ེབཞི་ཡོད།	 ཡང་
ཕི་རུྒྱད་དུྲག	 ནང་རུྒྱད་དུྲག་བས་ནས་ཐགེ་
པ་རིམ་པ་དགུ་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཉན་ཐོས་

རང་རྒྱལ།	 བང་སེམས།	 ཀ་ིཡ་ཨུ་པ་ཡོ་ག	
མ་ཧཱ་ཨ་ན་ུཨ་ཏ།ི	 ཨ་ཏ་ིརགོས་པ་ཆེན་པ་ོ
ཟརེ་ནས་ཐགེ་པ་རིམ་པ་དགུ་བཤད་རུྒྱ་ཡོད།	
ཕི་རུྒྱད་ཟརེ་ནའང་འདྲ།	 བ་རུྒྱད།	 སྤདོ་
རུྒྱད།	 རྣལ་འབརོ་རུྒྱད་ད་ེདག་སྔནོ་འགྲ་ོལ་ྟ
བུ་རེད་འདགུ	 སགྔས་ཀི་ཟབ་ཁྱད་ཀི་ཁྱད་
ཆོས་ཆ་ཚང་ཐནོ་རུྒྱ་ད་ེསགྔས་བ་ླམེད་སབྐས་
སུ་འཐནོ་གི་ཡོད།	 ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་
སླབོ་སྩལ་རེས་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་
རསེ་གནང་བཀའ་དྲནི་སྩལ།
ཐེངས་འདིར་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕོགས་དགོན་སྡ་ེ
ཁག་གིས་ཇི་ལརྟ་གསོལ་འདབེས་ཞུ་པ་ལརྟ་
མགོན་པ་ོགང་ཉིད་འབུང་འགུར་རྒྱ་གར་
ལྷ་ོཕོགས་ཁུལ་ད་ུཆིབས་སུྒར་བསྐང་རུྒྱའི་
དགོངས་པ་བཞེས་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་
བཀའ་སླབོ་སྩལ།	།
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