
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ 
༠༨ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་བ་ླན་
མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་
དྭགས་ལྱིང་ཤེད་དགོན་དབྱར་ཆོས་
ཆེན་མོའྱི་མཇུག་སྡམོ་མཛད་སྒའོྱི ་
ཚོགས་མགོན་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་
ས་གནས་མྱི ་མང་ལ་བླ་ོསྦོང་ཚྱི ག་
བརྒྱད་མའྱི་ཆོས་འབལེ་བཀའ་དྱིན་
བསྐྱངས་གནང་སོང་། 
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་སྔ་ད་ོཆྱུ་
ཚོད་ ༡༠།༣༠ ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོ
གང་ཉྱིད་མཆོག་ལ་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་
ས་གླ ེ་ནས་ཐད་འཕུར་གནམ་གུ་
བརྒྱྱུད་ལྱིང་ཤེད་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་ལྱིང་ཤེད་
དགནོ་སྐ་ུའབུམ་བཀྲ་ཤྱིས་འདོ་འབར་ད་ུའཚོག་
བཞྱིན་པའྱི་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོའྱི་མཇུག་སྡམོ་
མཛད་སྒའོྱི ་ ཚོགས་མགོན་དུ་ཆྱི བས་སྒྱུ ར་
བཀའ་དྱིན་བསྐྱངས་ཏ་ེས་གནས་མང་ཚོགས་
ལ་དགེ་བཤེས་གླང་རྱི ་ཐང་པས་མཛད་པའྱི་
བླ་ོསྦོང་ཚྱི ག་བརྒྱད་མའྱི་ཆོས་འབལེ་སྩལ་
སོང་། སབྐས་དརེ་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་
གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ཁདེ་རང་ཚོ་ལ་
དྭགས་ལྱིང་ཤེད་དགོན་གྱི་དབྱར་ཆོས་ཆེན་

ཆོས་ལུགས་ནང་པ་དང་། ཁ་ཆེ། ཧྱིན།ུ 
ཇེན་སོགས་གང་ཡྱི ན་ནའང་ད་ེནྱི་གནས་
ཚྱུལ་ཁག་ཁག་དང་སོ་སོ་སྒརེ་གྱི་དནོ་དག་
རེད། རྱིགས་ལམ་བསབླ་རྒྱྱུ ་ད་ེབླ་ོགསལ་ད་ུ
འག་ོརྒྱྱུར་ཧ་ཅང་ཁད་པར་ཡོད། ཐགོ་མར་
ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ད་ུསླབེས་མ་ཐག་ཏུ་ནཧེ་རུ་ལ་
ང་ཚོ་བདོ་པ་ཚོར་རྱིག་གཞུང་རྙྱིང་ཁུངས་
དང་ལྡན་པའྱི་སྐད་ཡྱི ག་ཅྱིག་ཟུར་ད་ུཡོད། 
དསེ་ན་ང་ཚོ་བདོ་ཕུག་ཚོས་རྒྱ་གར་ད་ུབདོ་
ཡྱིག་བསླབ་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོའདགུ 
ཅསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ནཧེ་རསུ་ད་ེལ་རྒྱབ་

མོ་འཚོག་གྱི་ཡོད། ཁདེ་རང་ཚོ་དགནོ་པ་
གྲྭ་ཚང་ཚོས་སོ་སོའྱི་འཆར་ཅན་གྱི་འདནོ་
པ་འདནོ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མ་ཡྱི ན་པར་སླབོ་སྦོང་
ཕན་བུ་བྱ་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད།  
ལ་དྭགས་དགོན་ཁག་ཚོས་དཔ་ེཆ་བལྟ་
རྒྱྱུར་ད་ོསྣང་ཆེན་པ་ོཡོད་པར་དགའ་བསུ་
ཡོད། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། ད་ེབཞྱིན་སླབོ་
ཕུག་ཕ་ོམོ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རྱིགས་ལམ་ལ་ད་ོ
སྣང་བྱ་རྒྱྱུ ་ད་ེཆོས་ཀྱི་སདྐ་ཆ་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར་མྱི འྱི་རྣམ་དཔོད་གོང་ནས་གོང་ད་ུ
སྤལེ་རྒྱྱུའྱི་དནོ་ད་ུགལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༡༥ ཉྱིན་ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱར་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་
གྱི་གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་། ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱའྱི་ཕྱི་
སྱིད་དང་ཚོང་དནོ་ལནྷ་ཁང་གྱི་ག་ོསྒྱིག་འགོ་
ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱའྱི་རྒྱལ་ཡོངས་འགམེས་སནོ་
ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐབོ་ནས་མྱི ་
ལོ་ ༧༥ ཧྱིལ་པ་ོའཁརོ་བའྱི་དསུ་ཆེན་སུང་
བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། དསུ་
དན་སུང་བརྱིའྱི་མཛད་སྒརོ་སྐ་ུམགནོ་གཙོ་
བ་ོཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱའྱི་གསོ་ཚོགས་འཐུས་མྱི ་ཇྱིམ་
ཅལ་མར་མཆོག་དང་། མྱིལ་ཊོན་ཌྱིག་
མཆོག ཨན་ཌྱི་རེའ་ོགྷྱིལ་སྱི་མཆོག བྷྱིལ་
ཞརོ་ཊན་མཆོག   ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱའྱི་སྐ་ུཚབ་
དནོ་གཅདོ་ཀརྨ་སེང་ག་ེལགས། ད་ེབཞྱིན་
ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱའྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་
མྱི་ཁག་གཅྱིག་དང་། གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་
ཁག་གཅྱིག གཞུང་འབལེ་མྱི་སྣ། རྒྱ་གར་
གྱི་གགོས་པ།ོ མྱི་སྣ་གགས་ཅན་ཁག་གཅྱིག་
བཅས་ཕབེས་འདགུད་ེཡང་མཛད་སྒརོ་རྒྱ་
གར་དང་ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱའྱི་རྒྱལ་གླུ་བཏང་རསེ་
རྒྱ་གར་གྱི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་
མཱན་པྱིཏ་ཝོ ་ རཱ ་མཆོག་དང་སྐུ ་མགོན་
གཙོ་བ་ོམཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་དང་།  
ད་ེབཞྱིན་ཨོསྟ་ེལྱི ་ཡཱའྱི་སྱིད་བླནོ་སྐུ་ཞབས་
ཨན་ཐ་ོན་ེཨེལ་བ་ྷན་ེསྱི ་མཆོག་གྱིས་བརྙན་
ཐུང་བརྒྱྱུ ད་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་
བཅས།།

༄༅། དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་ཁང་ནས་
སྱིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གླྱིང་ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་སབྐས་ ༡༠ པའྱི་
ཚོགས་མྱི ་གསར་འདམེས་རྣམས་ཀྱི་ལས་
འཁུར་དམ་འབུལ་གྱི་ཞུ་སྐུལ་འབྱརོ་དནོ་
ལརྟ། ཆེས་མཐའོྱི་ཁྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེ་བའྱི་ལས་ཚབ་ཀརྨ་དག་
འདལུ་མཆོག་གྱིས་བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་
བཅའ་ཁྱིམས་དནོ་ཚན་ ༦༩ པའྱི་ཆ་
རྐེན་འགོ་བྱང་ཕོགས་ས་གནས་ཁྱིམས་
ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྱིམས་དུང་བླ་ོབཟང་ལགས་
འཕལ་སེལ་ས་གནས་ཁྱིམས་ཞྱིབ་པར་
བསྐ་ོགཞག་བགྱིས་ཏ།ེ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ སྱིམ་ལ་དབྱངས་ཅན་
དགའ་ཚལ་གླྱིང་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་
སབྐས་ ༡༠ པའྱི་འདམེས་ཐནོ་ས་འཐུས་
ཚོགས་མྱི ་ ༧ ནས་ཚོགས་མྱི ་ ༥ དང་། 
ད་ེདག་གྱི ་ཁོངས་ནས་ཚོགས་གཙོ་བསན་
འཛྱིན་ལགས་དང་ཚོགས་གཞནོ་པདྨ་ར་ོར་ེ
ལགས་བཅས་ནས་འཕལ་སེལ་ས་གནས་
ཁྱིམས་ཞྱིབ་པའྱི་མདུན་དུ་ལས་འཁུར་
དམ་བཅའ་འབུལ་བཞསེ་ལེགས་གུབ་བྱྱུང་
འདགུ །

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའྱི་ལམ་ནྱི།

རྒྱ་ནག་མྱི ་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྱིམས་ཀྱི་

སྒོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའྱི་

བདོ་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱི ་རྱིགས་ས་གནས་རང་སྐྱངོ་གྱི ་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མྱིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་ཞྱིག་དགསོ། 
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ཨོསྟྲེ་ལྙི་ཡཱའྙི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ཀརྨ་སྲེང་གྲེ་ལགས་རྒྱ་གར་

རང་བཙན་ཉྙིན་མོ་དུས་དྲན་སྲུང་

བརྙིའྙི་མཛད་སོར་མཉམ་ཞུགས་

གནང་བ།

སྙིམ་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་

སྐབས་ ༡༠ པའྙི་ལས་འཁུར་དམ་

འབུལ་ལྲེགས་གྲུབ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལྱིང་ཤེད་དགནོ་གྱི་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོའྱི་མཇུག་
སྡམོ་མཛད་སྒའོྱི་ཚོགས་མགནོ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་གྱིས་བླ་ོསྦངོ་ཚྱིག་བརྒྱད་མའྱི་ཆོས་འབལེ་སྩལ་པ།

བདོ་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆྱུ་སག་ལོ།

སྐྱརོ་གཙང་མ་གནང་བྱྱུང་། སླབོ་
གྲྭ་ཁག་ལ་འགོ་སདོ་ང་ཚོས་ཆོས་
དགེ་ཞེས་པའྱི་མྱིང་ཁརེ་ཏ་ེསྐྱབས་
འགོ་ སེམས་བསྐྱེད་ལྟ ་ བུ ་འཁྱིད ་
མཁན་ཞྱིག་བྱྱུང་སོང་། ངསོ་ཀྱིས་
ད་ེའགྱིག་གྱི་མྱི ་འདགུ ལ་ྟགུབ་དག་ེ
རྒན་ཟརེ་དགོས་འདགུ་ཅེས་བརདོ་
པ་ཡྱིན། གང་ལརྟ་ཆོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་
ནང་པ་ཡྱིན་ནའང་འད་མྱིན་ནའང་
འད། ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་ནའང་
འད། ད་ེགནས་ཚྱུལ་ཁག་ཁག་རེད། 
ང་ཚོ་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དཔལ་ནཱ་
ལེནྡྲའྱི་ཕག་སལོ་རྱིགས་ལམ་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ང་ཚོས་

རྒྱྱུ ན་འཛྱི ན་བྱས་ཡོད་པ་ད་ེཉམས་པ་སོར་
ཆྱུད་མྱི ་ཉམས་གངོ་འཕལེ་བྱ་རྒྱྱུ ་ངསོ་ཀྱི་ལས་
འགན་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཏུ་བརྱིས་པ་ཡྱིན། དརེ་
བརནེ་ཆོས་དགེའྱི་ཚབ་ཏུ་ལྟ་གུབ་དགེ་རྒན་
ཞསེ་མྱིང་བཏགས་པ་ཡྱིན། ཞསེ་སོགས་ཀྱི་
བཀའ་སྩལ་བ་དང་སྦྲགས་བླ་ོསྦངོ་ཚྱིག་བརྒྱད་
མའྱི་ལགྗས་ལུང་སྩལ་སོང་བ་བཅས།། 

བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཉྱིན་མོར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་
འཚམས་འདྱི་ཞུས་གནང་པ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༡༥ ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་ད་ོཆྱུ་ཚོད་  ༤ ཙམ་ལ་ར་
སར་རནེ་གཞྱི ་བྱས་པའྱི་བདོ་ཀྱི ་ཟློས་གར་
ཚོགས་ཁང་ད་ུབདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མང་
གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་
དང་། སྐ་ུམགནོ་གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་
འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཀྱི་ཤན་ཀ་པུར་  
(Kishan Kapoor) མཆོག ཀངྒ་རའྱི་རངོ་
དཔནོ་དང་སྐརོ་སུང་སྤྱི་ཁབ་པ། ཁལ་བསྡའུྱི་
ལས་བྱདེ། གངོ་སྡའེྱི་སྤྱི་ཁབ་པ། ཧྱིན་བདོ་
མཛའ་འབལེ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་
འགན་འཛྱིན་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི། བདོ་
མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དུང་ཆེ་རྣམ་པ་སོགས་
ལནྷ་འཛོམས་ཐགོ་རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐབོ་
ནས་མྱི ་ལོ་ ༧༥ ཧྱིལ་པ་ོའཁརོ་བའྱི་དསུ་ཆེན་
སུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་སོང་། ད་ེཡང་ར་ས་

པ་ཚོས་ཀང་བདོ་མྱིའྱི་རང་དབང་གྱི་དནོ་ད་ུ
རང་སགོ་བླསོ་བཏང་གནང་བ་དའེྱི་འབས་བུ་
ཏན་ཏན་སྨྱིན་གྱི་རེད། ངས་ཧྱིན་སདྐ་ཐགོ་
གཏམ་བཤད་བྱས་མ་མངོ་། ཐངེས་གཅྱིག་
གཉྱིས་ཧྱིན་སྐད་ཐོག་གཏམ་བཤད་བྱས་པ་
ད་ེཡྱིག་ཐགོ་སྒགོས་སྦང་བྱས་པ་ཡྱིན། ཕན་
རང་རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་སུ་སྐྱསེ་པ་ཡྱི ན་པས་
རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཀྱི་སདྐ་ཕན་བུ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། 
ད་ེརྱིང་ནྱི་རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐབོ་ནས་མྱི ་
ལོ་ ༧༥ ཧྱིལ་པ་ོའཁརོ་བའྱི་དསུ་དན་སུང་
བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་རང་རྒྱ་གར་ལ་རང་
བཙན་ཐབོ་ནས་མྱི ་ལོ་བཅྱུ་དགུ་རསེ་རྒྱ་གར་
ནང་སྐྱསེ་པ་ཞྱིག་ཡྱི ན་སབས་བདོ་དངསོ་སུ་
མཐངོ་མ་མངོ་། དརེ་བརནེ་རྒྱ་གར་ནྱི་ཕ་
ཡུལ་ལ་ྟབུར་རྱི་བཞྱིན་ཡོད། ཅསེ་གསུངས།།

ས་གནས་འགོ་འཛྱི ན་དཀོན་མཆོག་མྱིག་
དམར་ལགས་ཀྱིས་ཕབེས་བསུའྱི་གསུང་
བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱངོ་སྤནེ་པ་
ཚེ་རྱིང་མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་གནང་
དནོ། ད་ེརྱིང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་རྒྱ་
གར་ལ་རང་བཙན་ཐབོ་ནས་མྱི ་ལོ་ ༧༥ 
ཧྱིལ་པ་ོའཁོར་བའྱི་ད ུས་དན་སུང་བརྱི ་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་སབས། བཞུགས་སརྒ་ར་
སར་གནས་སྡདོ་བདོ་མྱིའྱི་ངསོ་ནས་ཀང་
རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུའྱི་མཚོན་དནོ་ད་ུད་ེརྱིང་བདོ་ཀྱི་ཟླསོ་
གར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་ཁང་ད་ུརྒྱ་གར་ལ་
རང་བཙན་ཐབོ་ནས་མྱི ་ལོ་ ༧༥ ཧྱིལ་པ་ོ
འཁོར་བའྱི་དསུ་དན་སུང་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། དསུ་དན་གྱི་མཛད་སྒརོ་སྐ་ུམགནོ་

གཙོ་བ་ོརྒྱ་གར་གྱི ་གསོ་ཚོགས་འོག་མའྱི་
འཐུས་མྱི ་སྐུ་ཞབས་ཀྱི ་ཤན་ཀ་པུར་མཆོག་
གྱིས་དབུས་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་སྐུ་མགནོ་གཞན་
ཁག་གཅྱིག་ཕབེས་ཡོད། ག་ོསབྐས་འདྱི་
བརྒྱྱུ ད་ངས་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཚབ་
ཞུས་ཏ་ེརྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་། མངའ་
སྡ་ེགཞུང་། མྱི ་མང་། ཡུལ་མྱི ་བཅས་ལ་
འཚམས་འདྱི་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་མ་
འོངས་པར་བདོ་མྱི ་ཚོ་ལའང་རང་དབང་
འཐབོ་ཆེད་སྨནོ་འདནུ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་
ལ་རང་བཙན་ཐབོ་ནས་ལོ་ང་ོ ༧༥ རྱིང་
རྒྱ་གར་ཕགོས་ཡོངས་ནས་ཡར་རྒྱས་ཆེན་
པ་ོཕྱིན་ཡོད། རྒྱ་གར་གྱི་རང་བཙན་ཆེད་ད་ུ
རང་སགོ་བླསོ་བཏང་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་
བ་ཡོངས་ལ་ངས་གཞྱིས་བྱསེ་བདོ་མྱི ་ཡོངས་
ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། བདོ་
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སྒགོས་སྦང་ཞུས་གུབ་བསནུ། ཆོས་རྱིག་
དུང་འཕར་གྱིས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྱི་གསུང་
བཤད་གནང་ས་ེཚོགས་འད་ུགལོ་ཡོད།སྤྱིར་
ཉྱིན་གངས་གཉྱིས་
རྱི ང ་ གྱི ་ མཁས ་
པའྱི་བག་ོགླངེ་འདྱི་
བཞྱི ན ་བ ོད ་མྱི འྱི ་
སྒྱི ག ་ འ ཛུ ག ས ་
ཆོས ་རྱི ག ་ལས ་
ཁུངས་ནས་བོད་
ཀྱི ་ རྱི ག ་ ག ཞུ ང ་
སུ ང ་ སྐྱོ བ ་ ད ང ་
འབལེ་བའྱི ་ལས་
འཆར་བཟོ་སྒྱིག་
གྱི ་ ལས ་ གཞྱི འྱི ་
ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། ཚོགས་འདའུྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བ་ོནྱི་བཙན་བྱོལ་ནང་
ད་ལའྟྱི་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་གནས་བབས་
དང་། བདོ་མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁདོ་རྱིག་གཞུང་
ལ་ད་ོསྣང་དང་ག་ོརགོས།གདངེ་སྦབོས། ཆེ་

མཐངོ་ཇྱི་འད་ཡོད་པ་ཤེས་ཐབས། ད་ེདང་
འབལེ་བའྱི་ཐགོ་མ་འངོས་ལས་འཆར་ཁག་
ཀང་ནསུ་པ་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་ཐབས་

དང་། ལགྷ་པར་གཞནོ་སྐྱསེ་ཚོའྱི་ཁདོ་བདོ་
ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ར་ཆེའྱི་རྱིག་གཞུང་
ཐགོ་ད་ོདབྱྱིངས་དང་། ག་ོརགོས་ཡག་པ་ོ
ཞྱིག་སྤོད་ཐབས་སུ་མ་འངོས་རྱིག་གཞུང་
དང་འབལེ་བའྱི་ལས་འཆར་ཁག་ཀང་དསུ་

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༨ ཚེས་ 
༡༡ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དྭགས་ཟངས་དཀར་ད་ུ
༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་སོང་།
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༡༠ 
ཙམ་ལ་མགནོ་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་ལྱིང་ཤེད་
ནས་ཐད་འཕུར་གནམ་གུ་བརྒྱྱུ ད་ཟངས་
དཀར་དཔལ་ལྡུམ་ད་ུཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་
པའྱི་སབྐས་ས་གནས་མང་ཚོགས་ནས་ཕབེས་
བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་སོང་བ་དང་། ད་ེནས་
མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་དཔལ་ལྡུམ་གྱི་
གུ་འཛྱིན་ཕ་ོབང་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་
འཁོད་མཚམས་ཟངས་དཀར་ནང་ཚོགས་
དང་། དགནོ་ཚོགས། གཞནོ་ན་ུཚོགས་པ་
ཐུན་མོང་ནས་མཎྡལ་རནེ་གསུམ་འདགེས་
འབུལ་ཞུས་རསེ་མགོན་པ་ོགང་ཉྱིད་མཆོག་
གྱིས་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརྱིང་འདྱིར་
འབྱརོ་ནས་སང་དང་གནངས་ཆོས་འབལེ་
བྱ་རྒྱྱུ ་ད་ེདབང་སོགས་རྙགོ་ག་ཚ་པ་ོརྱིགས་མྱི ་
དགོས་པར་གཙོ་བ་ོཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱརོ་
གྱི་སེམས་བསྐྱདེ་དང་བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་
སྐརོ་འགལེ་བཤད་ཅྱིག་བརྒྱབ། དའེྱི་སྙྱིང་
ཁར་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁརོ་ཀུན་གསལ་ཟླ་བའྱི་
ཉ་གང་བ་ཞྱིག་བསམ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྣང་
བ་ལརྟ་ད་ུགུབ་མེད། གང་ལརྟ་ང་ཚོར་སྣང་
ཡོང་དསུ་དནོ་གྱི་ངསོ་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་སྣང་
གྱི་ཡོད་པ་རེད།
ད་ེཡང་། གང་ཕྱིར་དངསོ་པ་ོའདྱི་དག་རྣམ་
དཔད་ན།། ད་ེཉྱིད་བདག་ཅན་དངསོ་ལས་ཚྱུ་
རོལ་ད།ུ། གནས་རྙདེ་མ་ཡྱིན་ད་ེཕྱིར་འཇྱིག་
རནེ་གྱི།། ཐ་སདྙ་བདནེ་ལ་རྣམ་པར་དཔད་
མྱི་བྱ།། ཞསེ་གསུངས་པ་ལརྟ་སྣང་བ་ལརྟ་
གུབ་ན་དནོ་སངེ་ནས་གུབ་དགསོ། རང་ངསོ་

པ་ད་ེདངསོ་གནས་དང་གནས་དངསོ་ཡོད་
གནས་ཚྱུལ་དང་མཐུན་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་ལམ་
ནས་དཔད་པ་བྱདེ་རྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད།ཧྱི་
མ་ལ་ཡ་རྱི ་རྒྱྱུ ད་ཀྱི་མྱི ་རྱིགས་ལ་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་རང་དབང་ཡོད། རྒྱ་གར་ལ་

ཆ ་མ ཚོན ་ན ་
མང་གཙོ་དང་
ཆོས་དད་རང་
མོས་ཡོད་པས་
ཁདེ་རང་ཚོར་
མང་གཙོ་དང་
ར ང ་ ད བ ང ་
ལནྡ་པ། རང་
གྱི་ཕ་མེས་ནས་
བ རྒྱྱུ ད ་ པ འྱི ་
ཆོ ས ་ འ གལ ་
རྐེན་གང་ཡང་

མེད་པའྱི་ཐགོ་བདག་པ་ོབརྒྱག་རྒྱྱུ ་ད་ེཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོའདགུ ད་ེཡང་། བསན་པ་རྱིན་ཆེན་
མཆོག་གྱི་མ་ཁབ་པའམ།། ཁབ་ཀང་ཉམས་
པར་གྱུར་བའྱི་ཕགོས་དརེ་ནྱི།། སྙྱིང་ར་ེཆེན་
པསོ་ཡྱིད་རབ་བསྐྱདོ་པ་ཡྱིས།། ཕན་བདའེྱི་
གཏརེ་ད་ེགསལ་བར་བྱདེ་པར་ཤོག།། ཅསེ་
ཐུགས་སྨནོ་གནང་བ་ལྟར་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་རྱི ་
རྒྱྱུ ད་ལ་གནས་པའྱི་མྱི ་རྱིགས་ད་ེདག་གྱིས་
བདོ་གངས་ཅན་ལྗངོས་ནས་ཚྱུར་དར་བའྱི་
བཀའ་འགྱུར་བསན་འགྱུར་པ་ོཏྱི་གསུམ་རྒྱ་
ཙམ་ཡོད་པ་དསེ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་ང་ོམ་
བཤད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེདག་ལ་ང་ཚོས་སླབོ་སྦངོ་
བྱསོ། སྔནོ་ལ་ཡང་ཡང་ཐསོ། ཐསོ་པའྱི་
དནོ་ལ་ཡང་ཡང་བསམ། ཐསོ་བསམ་གྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དནོ་བསྒམོས་ནས་ལག་
ལེན་དགལ་རྒྱྱུའྱི་རགོ་པ་མངནོ་ད་ུགྱུར་ཐུབ་པ་

ནས་གུབ་དགསོ། ད་ེབཏགས་དནོ་བཙལ་ན་
རྙདེ་རྒྱྱུ ་ཁནོ་ནས་མེད། བཏགས་དནོ་བཙལ་
ནས་རྙདེ་རྒྱྱུ ་མེད་དསུ་ཐ་སདྙ་དབང་གྱི་ཡོད་
པ་ཞྱིག་མ་གཏགོས་འག་ོས་མེད། ང་ཚོར་ཐ་
སདྙ་དབང་གྱིས་ཡོད་པ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར་དནོ་
སངེ་ནས་ཚྱུགས་ཐུབ་
པ་ཞྱིག་བླ་ོལ་འཆར་
གྱི་ཡོད། ད་ེཡོད་པ་
ཡྱི ན་ན་རྣམ་བདནུ་
གྱི ་རྱི གས་པ ་དང་
རྣམ་ལྔའྱི་རྱིགས་པ་
སོགས་ཀྱིས་དཔད་
དསུ་གསལ་ད་ུའག་ོ
དགོས་ཀང་ད་ེལྟར་
ཡོང་གྱི་མེད། དརེ་
བ ར ེན ་ ད ོན ་ དམ ་
བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་
འདྱི་ར་ོར་ེདཀར་པ་ོར་ེལ་ྔཔ་ཞྱིག་ལ་བསམ་བླ་ོ
བཏང་དགསོ།
སང་གནངས་ངསོ་ཀྱིས་བཀའ་ཆོས་གཙོ་བ་ོད་ེ
ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱརོ་གྱི་སེམས་བསྐྱདེ་རྒྱྱུ ་
ད་ེའགལེ་བཤད་ཅྱིག་བརྒྱབ། ང་ཚོ་ཚང་མས་
མཉམ་ད་ུསྒམོ་དགསོ་བསམ་བྱྱུང་།  བྱྱུང་
ན་གཡས་གཡོན་གྱི་དགོན་ཁག་ཚོར་མཆོད་
མཇལ་ཞུ་དགསོ་ཡོད་ཀང་། གང་ལརྟ་ཆོས་
དཀོན་མཆོག་ངོ་མ་ད་ེསེམས་ནང་ཡོད། 
ངོས་ལ་འགོག་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཆོས་
དཀནོ་མཆོག་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཉམས་
མངོ་ཡོད། ཆོས་དཀནོ་མཆོག་ང་ོམ་ད་ེརེད། 
དགོན་པ་ཁག་མཇལ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོརེད། 
འནོ་ཀང་གཅྱིག་ནས་དསུ་ཚོད་མེད་ལ་གཉྱིས་
ནས་ར་ོབཀག་འཛེག་རྒྱྱུར་པུས་མོར་དཀའ་
ངལ་ཕན་བུ་འདགུ དརེ་བརནེ་དགནོ་ཁག་ཏུ་

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་དགྭས་ཟངས་དཀར་ད་ུ༸ཞབས་སོར་བད་ེབར་འཁདོ་པ།
མཆོད་མཇལ་གནས་སྐརོ་འག་ོརྒྱྱུ ་ཕལ་ཆེར་
ཁག་པ་ོརེད། ངསོ་རང་འདྱི་གར་བསདྡ་ནས་
རྒྱ་ཆེ་མྱི ་མང་ལ་ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་བཀའ་ཆོས་
བྱས་ནས་ལྷདོ་ལྷདོ་སྡདོ་ཀྱི་ཡྱིན། 
རྒྱ་ཐང་དང་ར་རམ་ས་ལར་ཆར་ཞདོ་ཆེ་བས་

ངསོ་རང་ཟངས་དཀར་ཐ་ེབའྱི་ལ་དྭགས་ས་
ཁུལ་ལ་ས་སམྐ་པ་ོདང་ཉྱི་མ་བསན་ཡོད་སབས་
བདནུ་ཕག་ཁ་ཤས་སྡདོ་རྱིས་བྱས་ཏ་ེཡོང་བ་
རེད།  གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ནྱི་ལ་དགྭས་མྱི་
མང་རྣམས་ཀྱིས་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཙོ་བ་ོ
དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརྒྱྱུ ད་པའྱི་སངས་རྒྱས་
པའྱི་ཆོས་བདོ་ད་ུཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་བྱས་
ནས་ལོ་ང་ོསངོ་ཕག་རྱིང་བདག་པ་ོབརྒྱབ་པ་ད་ེ
ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི ་རྒྱྱུད་ཀྱི་མྱི ་རྱིགས་ཚོས་ཉར་
ཚགས་བྱདེ་ཀྱི་ཡོད། ཧྱི་མ་ལ་ཡ་རྱི་རྒྱྱུད་ན་
ཡོད་པའྱི་ལ་དྭགས་མྱི ་མང་རྣམས་ཆོས་ལ་
དད་པ་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོརེད། ཆོས་ལ་དད་པ་
ཡོད་པ་དསེ་དད་པ་བྱེད་སའྱི་ཆོས་ལ་སླབོ་
སྦངོ་བྱས་ནས་ཕན་བུ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཤེས་རྒྱྱུ ་
བྱྱུང་ན་ང་ཚོས་དད་པ་བྱ་ཡུལ་སངས་རྒྱས་
པའྱི་ཆོས་དང་། ལགྷ་པར་ནཱ་ལེནྡྲ་ནས་བརྒྱྱུད་

དགསོ།
དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པའྱི་དབུ་མ་འཇུག་
པའྱི་སེམས་བསྐྱདེ་པ་དུག་པའྱི་གཞུག་དརེ། 
ད་ེལྟར་བླ་ོག ོས་ཟེར་གྱིས་སྣང་བ་གསལ་
བྱས་པའྱི།། རང་གྱི་ལག་ན་གནས་པའྱི་སྐྱྱུ ་
ར་ུར་བཞྱིན་ད།ུ། སྱིད་གསུམ་འདྱི་དག་མ་
ལུས་གདདོ་ནས་སྐྱ་ེམེད་པར།། རགོས་ཏ་ེ
ཐ་སྙད་བདནེ་པའྱི་སབོས་ཀྱིས་འགོག་པར་
འག།ོ། རག་ཏུ་འགགོ་པར་གཏགོས་པའྱི་
སེམས་ལནྡ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི།། འག་ོབ་མགནོ་
མེད་པ་ལ་སྙྱིང ་རེའང་སྐྱེད ་པར་བྱེད།།  
ད་ེགོང་བད་ེགཤེགས་གསུང་སྐྱེས་སངས་
རྒྱས་འབྱིང་བཅས་ནྱི།། མ་ལུས་པ་རྣམས་བླ་ོ
ཡྱིས་ཕམ་པར་བྱདེ་པའང་ཡྱིན།། ཀུན་རབོ་
ད་ེཉྱིད་གཤོག་ཡངས་དཀར་པ་ོརྒྱས་གྱུར་པ།། 
ངང་པའྱི་རྒྱལ་པ་ོད་ེནྱི་སྐྱ་ེབའོྱི་ངང་པ་ཡྱི །། 
བདནུ་ད་ུབདར་ནས་དག་ེབའྱི་རུླང་གྱི་ཤུགས་
སབོས་ཀྱིས།། རྒྱལ་བའྱི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྱི་
ཕ་རོལ་མཆོག་ཏུ་འག།ོ ཞསེ་གསུངས་པ་
ལརྟ། སླབོ་གཉརེ་བ་ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འདྱི་
རེད།་སྔནོ་ལ་བྱང་ཆྱུབ་ཀྱི་སེམས་དང་སངོ་
ཉྱིད་ཀྱི་ལ་ྟབར་ཐསོ་བསམ་གྱིས་སྒ་ོའདགོས་
བཅད། ད་ེནས་དཔད་འཇགོ་ཟུང་སྦྲལེ་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཉམས་མངོ་རལ་ད་ུབཏནོ། ད་ེརྨང་
གཞྱི་ལ་བཞག་ནས། དའེྱི་སངྒ་ལ་གསང་
སགྔས་ར་ོར་ེཐགེ་པའྱི་ཆོས་སྐརོ་ད་ེདག་སྣནོ་
རྒྱྱུ ་བྱྱུང་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྱིན། ཟབ་
པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པའྱི་གནས་
ད་ེདག་གང་ཡང་མ་ཤེས་པར་སྔགས་ཀྱི ་
ཆོ་ག་བཏནོ་པ་ཙམ་གྱིས་མཚན་ཉྱིད་ཚང་
བ་ཡོང་རྒྱྱུ ་ཁག་པ་ོརེད། དརེ་བརནེ་ཆོས་
གགོས་ཚོས་དཔ་ེཆ་བལ་ྟརྒྱྱུ ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་
པ་ོརེད། ཅསེ་སོགས་ཀྱི་བཀའ་སླབོ་སྩལ།། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ 
ཉྱིན་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྱིག་འགོ་ར་ས་ནརོ་བུ་གསོལ་
མགནོ་ཁང་ད་ུཉྱིན་གངས་གཉྱིས་རྱིང་གྱི ་
བཙན་བྱལོ་ནང་ད་ལའྟྱི་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
གནས་བབས་དང་མ་འངོས་ལམ་སནོ་ཞེས་
པའྱི་མཁས་པའྱི་བག་ོགླངེ་ད་ེབཞྱིན་ལེགས་
པར་མཇུག་སྒྱིལ་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་གོང་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ 
༣།༣༠ ཐགོ་ཆོས་རྱིག་དུང་ཆེ་དང་དུང་
འཕར་གྱིས་གཙོས་ཚོགས་བཅར་བ་མཁས་
དབང་རྣམ་པ་ལྷན་འཛོམས་ཐགོ་ཆོས་རྱིག་
དུང་ཆེ་འཆྱི ་མེད་ཚེ་དབྱངས་ལགས་ཀྱིས་
ཐངེས་འདྱིའྱི་བག་ོགླངེ་ཚོགས་འདརུ་གལ་
ཆེ་དནོ་ཆེར་རྱིས་ནས་ཕབེས་པའྱི་ཚོགས་
བཅར་བ་རྣམས་ལ་བག་ོགླངེ་གྱི ་དན་རནེ་
ཕག་རགས་དང་ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་
ཕུལ་ཡོད། ད་ེརསེ་ཚོགས་འད་ུཉྱིན་དང་
པའོྱི་དགངོས་འཆར་དང་ཚོགས་ཆྱུང་གཉྱིས་
ཀྱི་དགོངས་འཆར་འཕར་མ་ཇྱི་བྱྱུང་ཁག་

ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམས་པ་ཞྱིག་ཡོང་
ཐབས་སླད་ཡྱི ན།ཐེངས་འདྱིའྱི ་བགོ་གླངེ ་
ཚོགས་འདུའྱི ་ནང་བ ོད་ཀྱི ་ར་ཆེའྱི ་རྱི ག་

གཞུང་ཐོག་ལོ ་
མང་ཞབས་ཞུ ་
སུྒབ་མངོ་མཁན་
མཁས་མངོ་ལནྡ་
པའྱི་མྱི ་སྣ་ ༢༣ 
ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༡༠ ནས་ 
༡༡ བར་ཉྱིན་
གངས་གཉྱིས་ཀྱི་
རྱི ང ་བགོ་གླ ེང ་
གྱི ་བརོད ་གཞྱི ། 
བཙན་བྱལོ་ནང་

ད་ལའྟྱི་བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གནས་བབས་དང་
མ་འངོས་ལམ་སནོ། ཞསེ་པའྱི་ཐགོ་ཚོགས་
བཅར་བ་ཡོངས་ནས་སརྐ་མ་ ༡༥ ཙམ་
རྱིང་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཉྱིན་
གཉྱིས་པར་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ཚོགས་

བདོ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ཐགོ་མཁས་པའྱི་བག་ོགླངེ་མཇུག་སྒྱིལ་བ།
ཆྱུང་གཉྱིས་སུ་ཆ་བགསོ་ཀྱིས་གངོ་གྱི་བརདོ་
གཞྱི་དང་འབལེ་བའྱི་ཐགོ་དགོངས་འཆར་
འཕར་མ་དང་བག་ོགླངེ་ལྷུག་པ་ོགནང་ཡོད། 
དགོངས་འཆར་ཁངོས་སུ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་བདོ་
ཀྱི ་རྱི ག་གཞུང་སུང་སྐྱོབ་བྱེད་པར་རྱིག་
གཞུང་དང་འབལེ་བའྱི་ཁོར་ཡུག་ཡག་པ་ོ
ཞྱིག་བསུྐན་རྒྱྱུ ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་སྐརོ་དང་། 
རྱིག་གཞུང་ཐགོ་ཡུན་རྱིང་ཕག་ལས་གནང་
མོང་མཁན་རྣམས་ལ་སྤྱི ་ཚོགས་ནང་ཆེ་
མཐངོ་དང་ངསོ་འཛྱིན་གནང་གལ། གཞནོ་
སྐྱེས་སྒྱུ ་རལ་བ་ཚོའྱི་ནསུ་པ་གོང་མཐོར་
དང་བདོ་ཀྱི་སྒྱུ ་རལ་རྱིག་གནས་བརྒྱྱུད་སྤདོ་
ཐུབ་ཐབས་གནང་གལ། གཞན་ཡང་བྱྱིས་
པ་འཚར་ལོངས་སབྐས་རྱིག་གཞུང་གྱི་བག་
ཆགས་འཇོག་ཐབས་བྱ་རྒྱྱུ འྱི་གལ་གནད་
སོགས་ཀྱི་སྐརོ་དགོངས་འཆར་ལྷུག་པ་ོབྱྱུང་
ཡོད་པ་བཅས།།



3 TIBETAN NEWS 17th  August  2022 བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བདནུ་རེའྱི་ལས་རྱིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༧

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༨ ཚེས་ 
༡༣ ཉྱིན་སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་དཔལ་ལྡུམ་ཁུལ་གྱི ་
ཁ་ཆེའྱི་ཆོས་གགོས་རྣམས་ལ་བཀའ་སླབོ་
བཀའ་དྱིན་སྩལ་སོང་། 
ད་ེཡང་གངོ་ཚེས་ཉྱིན་གྱི་ས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ ༠༨ 
པའྱི ་ཐོག་མགོན་པ ོ་གང་ཉྱིད་མཆོག་གུ་
འཛྱི ན་ཕ་ོབང་ནས་དཔལ་ལྡུམ་ཁུལ་གྱི་ཁ་
ཆེའྱི་ཆོས་ར་ཞྱིག་ཏུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏ་ེ
ཁུལ་དའེྱི་ཁ་ཆེའྱི་ཆོས་གགོས་ཕ་ོམོ་རྣམས་
ལ་བཀའ་སླབོ་སྩལ་དནོ། ད་ེརྱིང་ཟངས་
དཀར་གྱི་ཁ་ཆེའྱི་གགོས་པ་ོརྒན་གཞོན་ཕ་ོ
མོ་ཚང་མ་ལ་གུས་འདདུ་དང་འཚམས་འདྱི་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡྱིན། ངསོ་རང་ནང་པའྱི་དག་ེསླངོ་
ཞྱིག་རེད། ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་ལ་ྟགུབ་
མྱི ་འད་བ་ཡོད་ནའང་ཚང་མས་ཡ་རབས་
དང་མྱི ་ལ་ཕན་སེམས་བྱ་རྒྱྱུ ། སྤྱི་ཚོགས་ལ་
ཞབས་འདགེས་བསུྒབ་རྒྱྱུ འྱི་སྐརོ་གསུང་གྱི ་
ཡོད་པ་གཅྱིག་གྱུར་རེད། དསེ་ན་ངསོ་ཀྱི་མྱི ་
ཚེའྱི་དམ་བཅའ་གཙོ་བ་ོཞྱིག་ནྱི་ཆོས་ལུགས་
མཐུན་སྒྱིལ་བཟ་ོརྒྱྱུ ་ད་ེཡྱིན། རྱིས་སུ་མ་
ཆད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཚང་མར་ངསོ་ཀྱིས་
གུས་ཞབས་ཞུ་གྱི་ཡོད། དངེ་དསུ་ང་ཚོའྱི་
སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཟང་ཟྱིང་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་
ཐགོ་ལ་ཆོས་ལུགས་མ་མཐུན་པ་ལ་བརནེ་
ནས་ཤོག་ཁག་འབྱདེ་ཀྱི་འདགུ དཔརེ་ན་
ཨཕ་གྷ་ནྱིསཱན་ནང་ལ་ཁ་ཆེའྱི་ཆོས་ལུགས་
གཅྱིག་གྱུར་ཡྱིན་ནའང་སུ་ནྱི་དང་ཤྱི ་ཡ་བར་

མྱིའྱི་ལནྷ་སྐྱསེ་ཀྱི་གནས་སངས་ལ་བལསྟ་པ་
ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་ཚང་མ་མ་ལས་སྐྱསེ་པ་རེད། 
མའྱི་ན་ུཞོ་འཐུང་བཞྱིན་མའྱི་བརེ་བའྱི་འགོ་

འཚར་ལོང་་བྱྱུང་
པ་རེད། ཕུ་གུ་
ཆྱུ ང ་ ངུ ་ རྣམས ་
ནས ་ཁེད ་ ལུང ་
པ་གང་ནས་ཡྱི ན་
ནམ། ཁདེ་ཆོས་
ལུགས ་གང ་གྱི ་
རེས ་ འབང ་པ ་
ཡྱི ན ་ནམ ་ཞེས ་
པའྱི་སྐད་ཆ་ཤོད་
ཀྱི་མེད། གཅྱིག་
གྱི ས ་གཅྱི ག ་ལ ་

བརེ་བའྱི་བླ་ོཡོད་ལ་རེད་མོ་མཉམ་ད་ུརེས་
ནས་སྡདོ་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་བྱྱིས་པ་ཆྱུང་དསུ་
སྐབས་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི ་འད་ུཤེས་འདགུ 
ངོས་རང་འཛམ་གླྱིང་གྱི ་ས་ཆ་གང་སར་
སླབེས་ཡོད། མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་འད་ུཤེས་
བཞག་ས་ེམྱི ་སུ་ཐུག་པ་ཡྱི ན་ནའང་འཛུམ་
ཤྱིག་ག་ེསྡདོ་ཀྱི་ཡོད། ཕར་འཛུམ་ཤྱིག་ཤྱིག་
བྱས་ན་ཚྱུར་ལའང་དགའ་པ་ོདང་སེམས་
ཐག་ཉ་ེཔའོྱི་རྣམ་འགྱུར་རང་ཤུགས་ཀྱིས་
ཐནོ་གྱི་འདགུ དཔརེ་ན་མྱི ་མེད་ལུང་སངོ་
ཞྱིག་ལ་སོ་སོ་གཅྱིག་པུ་ལྷག་བསྡད་ཡོད་ན། 
ཕ་རོལ་ནས་མྱི ་ཞྱིག་ཚྱུར་ཡོང་བ་མཐོང་
དསུ་མྱི ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདགུ་སམྙ་ནས་སེམས་

ཕན་བུ་མྱི ་མཐུན་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད། ཆོས་
ལུགས་འད་མྱིན་ཡོད་པ་ད་ེདག་མྱིའྱི་བསམ་
བླ་ོརྒྱ་ཆྱུང་ངུ་ཡོད་པ་ཚོས་ཆོས་ལུགས་མྱི ་
འད་བ་རྒྱྱུ ་མཚན་
ད་ུབྱས་ནས་ཕན་
ཚྱུན་འཐེན་ཁེར་
བྱེད ་པ ་ང ་ ཚོས ་
མ ཐོང ་ ག སལ ་
རེད། ད་ེཧ་ལས་
པའྱི་སེམས་སྐྱ་ོབ་ོ
རེད། ངསོ་ལ་
མཚོན་ན་འཛམ་
གླྱིང ་ས ་ཆ་གང་
དུ་སླབེས་ནའང་
ཆོས ་ ལུགས ་ སོ ་
སོའྱི་ལྷ་ཁང་ལ་ཕྱིན་ནས་སྨནོ་ལམ་རྒྱག་གྱི ་
ཡོད། ཆོས་ལུགས་ཚང་མས་བྱམས་པ་དང་
བར་ེབའྱི་སྐརོ་གསུང་གྱི་ཡོད། ད་ེམྱིའྱི་སྤྱི་
ཚོགས་ལ་ཧ་ཅང་དགསོ་མཁ་ོཆེ། ད་ེརྱིང་
འདྱིར་ཟངས་དཀར་གྱི་ཁ་ཆེའྱི་ཆོས་དད་པ་
ཁེད་རང་ཚོ་ཐུག་པར་ཆེད་མངགས་ཡོང་
བ་ཡྱིན། ཁདེ་རང་ཚོ་ཚང་མར་འཚམས་
འདྱི་དང་གུས་ཞབས་ཡོད།  ཕྱིའྱི་དངསོ་
པ་ོཡར་རྒྱས་ཐད་འཛམ་གླྱིང་ཡོངས་ཀྱིས་
བསམ་བླ་ོགཏངོ་གྱི་ཡོད། ད་ང་ཚོས་གང་
ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགསོ་ཞ་ེན། ཕྱིའྱི་དངསོ་
པ་ོཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ནང་
སེམས་ཀྱི་ཞྱི་བད།ེ བྱམས་བར།ེ སྙྱིང་

ལ་དགྭས་བསོད་ནམས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་ཚགས་ཚྱུད་དང་ས་བརན་སདླ་ལས་དནོ་བྱདེ་
ཕགོས་ཀྱི་ཟབ་སྦངོ་གནང་བ།

སྤྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐྱབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དཔལ་ལྡམུ་གྱི་ཁ་ཆེའྱི་ཆོས་རར་ཆྱིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ། 
རེ་སོགས་ཀྱི་ཐད་དམྱིགས་བསལ་ད་ོསྣང་
བྱདེ་དགསོ་འདགུ འཛམ་གླྱིང་ཤར་ནབུ་
ལྷ ་ོབྱང་ཚང་མས་ཞྱི ་བདེའྱི ་སྐརོ ་ཤོད་ཀྱི ་

ཡོད། ཞྱི་བད་ེཟརེ་བ་ད་ེགནམ་ནས་འབབ་
རྒྱྱུ ་མེད། འཁུགས་པ་ང་ཚོ་མྱིས་བཟསོ་པ་
རེད། དསེ་ན། ཞྱི་བད་ེཞསེ་པ་མྱི ་ཕན་ཚྱུན་
མཛའ་མཐུན་དང་གོགས་པའོྱི ་འདུ་ཤེས་
བཅངས་ཏ་ེགཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གགོས་བྱས་
ཏ་ེབསུྐན་དགསོ། ངསོ་རང་འཛམ་གླྱིང་ས་
ཆ་གང་ད་ུཕྱིན་ཡང་ང་ཚོ་མྱི ་གཅྱིག་གྱུར་
ཡྱི ན་པའྱི་འད་ུཤེས་གཙོ་བ་ོའཇོག་གྱི ་ཡོད།  
ང་ཚོ་ཚང་མ་མྱི ་གཅྱིག་པ་རེད། མྱིག་གཉྱིས་
དང་ཁ་གཅྱིག་ཡོད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མ་གཅྱིག་
རེད་མྱི ་འདགུ་གམ། ང་ཚོ་ཚང་མ་ཕན་ཚྱུན་
གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོབྱྱུང་
ན། འཛུམ་ཤྱིག་ཤྱིག་བྱས་ཏ་ེབསདྡ་རྒྱྱུ ་འངོ་། 

ལ་དགའ་ཚོར་སྐྱསེ་ནས་འཁྱིས་སུ་འག་ོགྱི ་
རེད་མ་གཏགོས་མྱི ་ད་ེལུང་པ་གང་ནས་
རེད་དམ། མྱི ་ད་ེཆོས་ལུགས་གང་རེད་
དམ། མྱི ་རྱིགས་གང་རེད་དམ་ཞསེ་སོགས་
དྱི་གྱི་མ་རེད། མྱི ་གཅྱིག་འགྱུར་ཡྱིན་པ་
ཙམ་གྱིས་ད་ེལ་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔསོ་འཁྱིས་
སུ་འག་ོགྱི་རེད།དངསོ་གནས་བྱས་ན་འཛམ་
གླྱིང་གྱི ་མྱི ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་ཆགས་ཡོད།  
སྐྱ་ེདསུ་གཅྱིག་པ་རེད། འཆྱི ་དསུ་ཀང་འཆྱི ་
སངས་གཅྱིག་པ་རེད། གསོན་པའྱི་རྱིང་
ལ་ཁོད་དང་ང་ཞེས་ཐག་རྱི ང་པ་ོབརྱིས་
ནས་ཆོས་ལུགས་དང་། མྱི ་རྱིགས། རྒྱལ་
ཁབ་མྱི ་འད་བའྱི ་ཐོག་ནས་གཅྱིག་གྱིས་
གཅྱིག་ལ་སེམས་ཐག་ཉ་ེཔ་ོཡོང་རྒྱྱུ འྱི་ཚབ་
ལ་སེམས་ཐག་རྱིང་པ་ོབྱས་ཏ་ེགཙོ་བ་ོམྱི ་
མཐུན་ཕོགས་ལ་བསམ་བླ་ོགཏངོ་གྱི ་ཡོད་
པ་ལ་ྟབུ་འདགུ ཕུ་གུ་ཆྱུང་དསུ་ད་ེའད་
མེད། རྱིམ་པས་འཚར་ལོངས་བྱྱུང་དསུ་
མྱི ་རྱི གས་དང་ཆོས་ལུགས་མྱི ་འད་བའྱི་
དབྱནེ་འབྱདེ་དང་། མྱི ་རྱིགས་གཅྱིག་པ་
ཡྱི ན་ནའང་དབུལ་པ་ོདང་ཕྱུག་པའོྱི་རྣམ་
དབྱ་ེཕསེ་ཏ་ེརང་ཕགོས་དང་གཞན་ཕགོས་
ཞེས་པ་ང་ཚོའྱི ་སེམས་སུ ་ཤར་གྱི ་ཡོད།  
ད་ེརྙགོ་གྲྭའྱི་ར་བ་ལ་ྟབུ་རེད་འདགུ ཅསེ་
སོགས་ཀྱི་བཀའ་སྩལ་སོང་བ་བཅས།། 

གྱི་བཀའ་དགངོས་བཞྱིན། བདོ་མྱིའྱི་འད་ུ
སྡདོ ་ས་གནས་ཁག་ལ་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་དགོས ་རྒྱྱུ ་
གལ ་གནད ་ ཆེན ་
པ ོ ར ་ ག ཟྱི ག ས ་
ན ས ་ ས ་ ག ན ས ་
འཐུས་ཚོགས་ཁག་
བཙྱུགས ་པ ་ཞྱི ག ་
ཡྱི ན་སྐརོ་གསུངས་
པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
བཙན ་བྱོལ ་བ ོད ་
མྱི འྱི ་མང ་གཙོའྱི ་
འཕེལ་རྱི མ་དང་། 
ཟབ་སྦོང་གྱི ་ལས་
འཆར་དང་། དའེྱི་གལ་གནད་སྐརོ་སོགས་
ངོ་སྤོད་གནང་འདུག་པ་དང་།སྤྱི ་འཐུས་
རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེམཆོག་གྱིས་བཙན་
བྱོལ་བདོ་མྱི འྱི་བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་
འགོ་གཏན་འབབེས་གནང་བའྱི་ཁྱིམས་དང་
སྒྱིག་གཞྱི། དཔརེ་ན། ཚོགས་འདའུྱི་འག་ོ
ལུགས་དང་ལས་དནོ་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྒྱིག་
གཞྱི་དང་། ད་ེབཞྱིན་རྱིས་དང་འབལེ་བའྱི་
སྒྱིག་གཞྱི་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་ཚང་མས་ལག་

ལེན་བསར་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་སྐརོ་
དང་། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནྱི་ས་གནས་

འགོ་འཛྱི ན་གྱི་ལས་དནོ་བྱེད་ཕོགས་ཐོག་
སངས་འཛྱིན་དང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་
གྱི་སྡ་ེཚན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། གལ་
ཏ་ེས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནས་རྱིས་ཀྱི་འག་ོ
སངས་དང་། སོ་སོའྱི་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་
ཐགོ་ག་ོརགོས་ཡག་པ་ོབྱྱུང་ན། ས་གནས་
འགོ་འཛྱི ན་གྱི་ལས་དནོ་བྱེད་ཕོགས་ཐད་
ལའང་རང་བཞྱིན་གྱི ་སྤུས་དག་ཏུ་དང་། 
ཚགས་ཚྱུད་ད་ུའག་ོཡྱི ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་

༄༅། །བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་
ཀྱི་ག་ོསྒྱིག་འགོ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ 
༨ ནས་འག་ོའཛུགས་ཏ།ེ ཉྱིན་ལའྔྱི་རྱིང་
ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་
སུ་ལ་དྭགས་སླ་ེབྱང་གཉྱིས་ཀྱིས་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་དང་། རང་བདནེ་ཚོགས་
ཆྱུང་གྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམས་ལ་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་ཚགས་ཚྱུད་དང་། ས་བརན་སདླ་
ལས་དནོ་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦོང་གནང་
བཞྱིན་ཡོད། ཐངེས་འདྱིའྱི་ཟབ་སྦངོ་ནང་
ལ་སྤྱི་དནོ་གུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་དང་། ལ་
དྭགས་སླ་ེབྱང་གཉྱིས་ཀྱི་ས་གནས་འཐུས་
ཚོགས་དང་། རང་བདནེ་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་
ཚོགས་མྱི ་རྣམ་པ་བཅས་ཁནོ་མྱི ་གངས་ ༣༥ 
མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་འདགུ
ད་ེཡང་ཕྱི་ཚེས་ ༨ ཉྱིན་ཟབ་སྦངོ་དབུ་
འབྱེད་མཛད་སྒའོྱི ་ཐོག་ལ་སྤྱི ་ད ོན་གུབ་
བཀྲ་ཤྱི ས་ལགས་ཀྱིས་འཚམས་འདྱིའྱི ་
གསུང་བཤད་དང་། ད་ེནས་དཔལ་ལནྡ་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་གྱིས་
བདོ་མྱིའྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་དབུ་ཁྱིད་སྤྱི་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་

གནས་འཐུས་ཚོགས་ས་བརན་ཡོང་རྒྱྱུ ར་
ཡང་ཕན་ཐགོས་ཆེན་པ་ོཡོད་སྐརོ་སོགས་ཀྱི་

གསུང་བཤད་
གནང ་འདུག 
མ ཐ ར ་ ལ ་
དྭགས་བསོད་
ན མ ས ་ གླྱི ང ་
གྱི ་ ས ་འ ཐུས ་
ཚོ ག ས ་ ག ཙོ ་
ད ོན ་ གུ བ ་ ཚེ ་
རྱི ང ་ ལ གས ་
ཀྱིས་ལ་དྭགས་
སུ ་ བ ོ ད ་ མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་

ལནྷ་ཚོགས་ནས་ས་འཐུས་ཟབ་སྦངོ་གོ་སྒྱིག་
གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་གནང་རེས་
ཟབ་སྦངོ་དངསོ་གཞྱི ་འགོ་འཛུགས་གནང་
འདགུཟབ་སྦངོ་གྱི་ཉྱིན་དང་པརོ། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བདོ་མྱི ་མང་
སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདའུྱི་འག་ོ
ལུགས་དང་། ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་སྒྱིག་
གཞྱི། ད་ེབཞྱིན་སརྐ་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་
འདྱི་སངས་དང་། ཐུགས་སྣང་གཞནེ་བསྐལུ་

གྱི་གསོ་འཆར་འདནོ་ཕགོས། གསོ་ཆོད་
གསོ་འཆར་འདནོ་ཕགོས། ཁྱིམས་ཡྱིག་
དང་སྒྱིག་གཞྱི ་འཆར་ཟྱིན་འབུལ་ཕོགས་
སྐརོ་ཟབ་འཁྱིད་གནང་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་
ཚོགས་བཅར་བའྱི་དྱི་བར་ལན་འདབེས་
གསལ་བཤད་གནང་ཡོད།
ཟབ་སྦངོ་གྱི་ཉྱིན་གཉྱིས་པར། སྤྱི་འཐུས་
རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེམཆོག་གྱིས་བཙན་
བྱོལ་བདོ་མྱི འྱི་གཞུང་དངུལ་འད་ུའགོད་
དང། ལོ་འཁརོ་སྔནོ་རྱིས། དངུས་རྱིས་
སངས་འཛྱི ན་བཅས་ཀྱི ་སྒྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་
ཟབ་འཁྱིད་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཚོགས་བཅར་
བའྱི་དྱི་བར་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་
གནང་། ད་ེརསེ་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་
ཆ་བགོས་ཀྱི་དམར་ཁྱིད་ལས་རྱིམ་ཀྱི་ཆེད་
ཡྱིག་ཆ་ག་སྒྱིག་གནང་དགོས་ཁག་གནང་། 
ཟབ་སྦངོ་གྱི་ཉྱིན་གསུམ་པར། ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་
དམར་ཁྱིད་ལས་རྱིམ་ག་སྒྱིག་གནང་ཡོད་
འདགུ་པ་བཅས། །
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ལས་ཆོས་སྐྱྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཅེག་སྤྱི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ཚོགས་
གཙོའྱི་ཕྱི་སྱིད་སླབོ་སནོ་པ་སྐུ་ཞབས་ཛེ་ཌེ་
ནགེ་བྷ་ེར་ནགེ་ (Zdenek Beranek) ལགས་
དང་གསར་འགདོ་དུང་ཆེ་མར་ཊྱིན་ཆྱུ་ར་ཝ་ེ  
(Mgr.Martin Churavy) ལགས་
ད ང ་ ལྷ ན ་ གོ ས ་ ཚོ ག ས ་ འོ ག ་ མ འྱི ་
ན ང ་ མ ཇ ལ ་ འ ཕ ད ་ ཞུ ས ་ ཡོ ད ་ ལ །  
དེ་བཞྱི ན་གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི ་འཐུས་
མྱི ་དང་གུ་ཡངས་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པའྱི ་  
(Pirates Group) ཚོགས་གཙོ་ཇ་ེཀུབ་མ་
ཡེ་ཀ་ེལེག་ (Jakup Michalek) ལགས་
དང་། རྒྱལ་ས་པྱི་རག་གྱི་གསོ་ཚོགས་
ཀྱི ་ ཚོགས ་མྱི ་མ ་ ཡེ ་ཀེ ་ལ ་ཀ ་ རོ ་ སོ ་ཝ ་ 
(Michaela Krausova) ལགས། ཅགེ་སྤྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྱིད་བླནོ་གཞོན་པ་ཟུར་
པ་མར་ཊྱིན་བྷུར་སྱིག་ (Martin Bursik) 
མཆོག་བཅས་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཡོད་
པ་མ་ཟད། རྒྱལ་ས་པྱི་རག་ཏུ་རནེ་གཞྱི་
བྱས་པའྱི་རྒྱལ་སྤྱིའྱི་ཉསེ་ཡངས་ཚོགས་པའྱི་  
(Amnesty International) སྐ་ུཚབ་
དང་། གགས་ཅན་ཉམས་ཞྱིབ་བསྱི་
གནས་ཁང ་གྱི ་ངེས ་ས ོན ་པ ་མར་ཊྱི ན ་
ཧ་ལ་ (Dr. Martin Hala) ལགས་
དང ་ཕག ་ རོགས ་ཌེ ་ཝྱི ་ཌྱི ་ གྷར ་ཌ ་སྱི ་  
(David Gardas) ལགས་བཅས་དང་
མཇལ་འཕད་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །སུད་སྱི་བདོ་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་
འཕྱིན་ལས་ཆོས་སྐྱྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཕྱི ་ལོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་ནས་དབུ་
བཙྱུགས་ཀྱིས་ཉྱིན་གངས་བཞྱིའྱི་རྱིང་ཅེག་
སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ ཀྱི་རྒྱལ་ས་པྱི་རག་ཏུ་

གཞུང་འབལེ་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་ས་ེ
ཕྱི་ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ལེགས་པར་མཇུག་སྒྱིལ་
ཡོད། འཕྱིན་ལས་ཆོས་སྐྱྱིད་ལགས་དང་
ལནྷ་དནོ་ཁང་གྱི་འབལེ་ཡོད་ལས་བྱདེ་སལྐ་
ལནྡ་མཚོ་མོ་ལགས་ལནྷ་བཅར་ཞུས་ཡོད།
ཐེངས་འདྱིའྱི ་འཚམས་གཟྱིགས་སྐབས་
འཕྱིན་ལས་ཆོས་སྐྱྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཅེག་སྤྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་གྱི ་གནད་ཡོད་
ལས་བྱདེ་མྱི ་སྣ་དང་། གསོ་ཚོགས་འཐུས་
མྱི། ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་སྐ་ུཚབ། ཉམས་ཞྱིབ་
བསྱི་གནས་ཁང་གྱི་ཉམས་ཞྱིབ་པ། བདོ་
དནོ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི ་སྐུ ་ཚབ། 
ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་ས་པྱི་རག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བདོ་
རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་བཅས་

ཀྱི ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སྐྱོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རྱི ང་
མཆོག་ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་
པྱི་རག་ཏུ་འཚམས་གཟྱིགས་གནང་འཆར་
ཡོད་པའྱི ་སྐརོ ་གོས་བསྡུར ་གནང་ཡོད། 
འཕྱིན་ལས་ཆོས་སྐྱྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཅེག་སྤྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་
འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་
ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་པྱི་རེ་མེ་སལ་ར་བ་ྷསྱི ་  
(Premysl Rabas) མཆོག་གྱིས་དབུས་
པའྱི་ཅགེ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསོ་ཚོགས་
གོང་མའྱི་འཐུས་མྱི འྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱོར་
ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི ་རྣམ་པ་བཅས་དང་
མཇལ་འཕད་ཞུས་པ་དང་། ཅགེ་སྤྱི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་འཐུས་
མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་
མྱི ་རྣམ་པས་མུ་མཐུད་བདོ་དནོ་དང་བདོ་
མྱི ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱྱུ འྱི ་ཆོད་
སེམས་བརན་པ་ོཡོད་སྐརོ་གསུངས། ཅགེ་
སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་གོས་ཚོགས་གོང་
མའྱི་འཐུས་མྱིའྱི་བདོ་དནོ་རྒྱབ་སྐྱརོ་ཚོགས་
པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ ་ཞབས་པྱི་རེ་མེ་སལ་
ར་བྷ་སྱི ་མཆོག་གྱིས་འཕྱིན་ལས་ཆོས་སྐྱྱིད་
ལགས་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་གསོ་ཚོགས་
ཁང་དུ་གཟྱིགས་སྐརོ ་ཁྱིད ་གནང་ཡོད། 
འཕྱིན་ལས་ཆོས་སྐྱྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཅེག་སྤྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་
ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་སྐུ ་ཞབས་ཇྱི ་ཊྱི ་ཀ་  
(Jitka Seitlová) མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
ཀྱིས་མུ ་མཐུད་བ ོད་ད ོན་སླད་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་དགསོ་པའྱི་རེ་སྐལུ་ཞུས་ཡོད། འཕྱིན་

དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཡོད། ད་ེཡང་
འཕྱིན་ལས་ཆོས་སྐྱྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཅེག་སྤྱི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་སྱིད་བླནོ་ཆེན་གཞོན་
པ་སྐ་ུཞབས་མར་ཊྱིན་ཌ་ེཝ་ོརག་མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་ཀྱིས་བདོ་མྱི ་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་

ཞུས་ཏ་ེཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་
མང་གཉྱིས་ནས་བདོ་དནོ་སདླ་གདངུ་སེམས་
མཉམ་སྐྱ་ེདང་རྒྱབ་སྐྱརོ་གནང་བཞྱིན་པར་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད། སབྐས་
དརེ་སྐུ་ཞབས་མར་ཊྱིན་ཌེ་ཝོ་རག་མཆོག་
གྱིས་བདོ་དནོ་ཆེད་ད་ུམུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་
གནང་རྒྱྱུའྱི་ཆོད་སེམས་བརན་པ་ོཡོད་པ་མ་
ཟད། ཅགེ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངསོ་ནས་
ཀང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐབོ་ཐང་ལ་གཙྱིགས་སྣང་
གནང་གྱི་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་གསུངས།
གཞན ་ ཡ ང ་ འ ཕྱི ན ་ ལ ས ་ ཆོ ས ་ སྐྱྱི ད ་
ལགས་ཀྱིས ་ཅེག ་སྤྱི ་མཐུན ་རྒྱལ་ཁབ ་
ཀྱི ་རྱི ག ་གཞུང ་བླ ོན ་ ཆེན ་གཞོན ་པ ་སྐུ ་
ཞབས་ཨོན་ཌྱི་རེ་ཇྱི་ (Ondrej Chrast) 

སུད་སྱི་བདོ་ཀྱི་སྐ་ུཚབ་དནོ་གཅདོ་ཀྱིས་ཅགེ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་ཁག་གཅྱིག་དང་མཇལ་འཕད་ཞུས་པ།
མཆོག ་དང ་མཇལ ་འཕད ་ ཞུས ་ ཡོད །  
སྐུ ་ཞབས་ཨོན་ཌྱི ་ རེ ་ཇྱི ་མཆོག་གྱིས་ད ེ་
སྔ ་སྤྱི ་ ན ོར ་༸གོང ་ས ་༸སྐྱབས ་མགོན ་
ཆེ ན ་ པ ོ ་ མ ཆོ ག ་ ད ང ་ ཅེ ག ་ སྤྱི ་ མ ཐུ ན ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་སྱིད་འཛྱི ན་ཟུར་པ་འདས་
པོ་དམ ་པ ་སྐུ ་ཞབས་ཝག་ ལེབ ་ཧ ་བ ེལ ་  
(Vaclav Havel) མཆོག་གྱི་དབར་དམྱིགས་
བསལ་འབལེ་བ་གཏྱིང་ཟབ་བྱྱུང་བའྱི་སྐརོ་
དན་གསོ་གནང་བ་དང་འབལེ་བདོ་དནོ་
སླད་ད་ུརྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྒྱྱུ འྱི་ཞལ་བཞེས་
གནང་། ད་ེརསེ་འཕྱིན་ལས་ཆོས་སྐྱྱིད་ལགས་
ཀྱིས་ཅགེ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་
བླནོ་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཌེ་ནལེ་ཧར་མན་ 
(Mgr. Daniel Herman) མཆོག་དང་
མཇལ་འཕད་ཞུས་ཡོད། ཅགེ་སྤྱི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་ཚོགས་
གཞོན་སྐུ ་ཞབས་ཇྱི ་རྱི ་ཨོ་བྷར་ཧྥལ་ཛེར་ 
(Jiri Oberfalzer) མཆོག་གྱིས་འཕྱིན་ལས་
ཆོས་སྐྱྱིད་ལགས་ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་གསོ་ཚོགས་གོང་མའྱི་ནང་སྣ་ེལེན་གནང་
ཡོད་པ་དང་། སབྐས་དརེ་སྐ་ུཞབས་ཇྱི་རྱི ་
ཨོ་བརྷ་ཧྥལ་ཛེར་མཆོག་གྱིས་ཁངོ་འདྱི་ལོའྱི་
གསུམ་བཅྱུའྱི་དསུ་དན་ཐངེས་ ༦༣ པའྱི་
གཞུང་འབལེ་མཛད་སྒའོྱི ་སྐུ ་མགོན་གཙོ་
བརོ་ར་སར་ཕབེས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི ་ཉམས་
མངོ་དང་སྤྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་མཇལ་ཁ་ཞུས་པའྱི་དགའ་
ཚོར་སྐརོ་དན་གསོ་གནང་བ་དང་འབལེ་
འཕྱིན་ལས་ཆོས་སྐྱྱིད་ལགས་དང་ལནྷ་ད་ུཟླ་
འདྱིའྱི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་བདོ་མྱིའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་

འབལེ་མ་ངན་གུས་འདདུ་ཀྱི་རསེ་དན་གསོ་
ཆོད་གསོ་འཆར་གཅྱིག་དང་། གཞུང་འབལེ་
གདངུ་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གསོ་ཆོད་
གསོ་འཆར་གཅྱིག སརྐ་རགས་ཅན་གྱི་དྱི་
བ་བཞྱི། ཐུགས་སྣང་གཞནེ་བསྐལུ་གྱི་གསོ་
འཆར་གཉྱིས། ལོ་འཁརོ་ལས་བསྡམོས་
གཅྱིག གཞུང་འབལེ་གསོ་ཆོད་གསོ་འཆར་
གཉྱིས། སྒྱིག་གཞྱི་གསར་བཟ་ོགཅྱིག སྒྱིག་
གཞྱི་བསྐྱར་བཅསོ་གཅྱིག བཟ་ོབཅསོ་ཁྱིམས་
འཆར་གཅྱིག ས་འཐུས་སྒརེ་གྱི་གསོ་ཆོད་
གསོ་འཆར་གཉྱིས། སྔནོ་རྱིས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆྱུང་གྱི་སནྙ་ཐ།ོ གཅགོ་
ཆ་དང་སརྤ་ཆའྱི་གསོ་འཆར་གཉྱིས། ལ་སྤྱིའྱི་
ལས་ཚབ་ནས་གཞུང་འབལེ་གསལ་བཤད། 
གཏངོ་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་བཅས་འདནོ་རྒྱྱུའྱི་ག་ོ
སབྐས་བྱྱུང་ཡོད་འདགུཟབ་སྦངོ་བ་རྣམ་པས་
ཉྱིན་གཉྱིས་ཀྱི་དམར་ཁྱིད་གསོ་ཚོགས་སབྐས་
ད་ོསྣང་ཆེན་པསོ་མཉམ་ཞུགས་དང་ཆ་ཤས་
བངླས་པ་མ་ཟད། ཚོགས་འདའུྱི་འག་ོལུགས་
དང་ལས་དནོ་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་སྒྱིག་གཞྱིའྱི་
ཐོག་ནརོ་འཁུལ་ཤོར་ཚེ་ཟབ་ཁྱིད་གནང་
མཁན་དཔལ་ལནྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་། 

སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེམཆོག་རྣམ་
གཉྱིས་ཀྱིས་སྐབས་ཐོག་སོ་སོར་སླབོ་སནོ་
གནང་ས་ེསྐྱནོ་གནད་རྣམས་ཡོ་བསང་གནང་
ཡོད་འདགུ
མཐར་མཇུག་བསྡམོས་མཛད་སྒ ་ོསབས་
བད་ེཞྱིག་ཚོགས་ཞྱིང་། སབྐས་དརེ་ཟབ་
སྦོང ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
གསུམ་ནས་ཉྱིན་ལྔའྱི་རྱིང་ཟབ་སྦངོ་སྐབས་
ཀྱི་སོ་སོའྱི་མོང་ཚོར་སྐརོ་གསུངས་གནང་
བ་དང་། སྤྱི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡངོ་ཕུར་པ་ར་ོར་ེ
མཆོག་གྱིས་ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམ་པས་ཉྱིན་ལའྔྱི་
རྱིང་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པསོ་ཟབ་སྦོང་ནང་
མཉམ་ཞུགས་དང་། ཆ་ཤས་བངླས་པར་
བསྔགས་བརོད་གནང་འདུགདཔལ་ལྡན་
བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་
པ་ོབསོད་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆོག་གྱིས་
ཟབ་སྦོང་ནང་ཞུགས་མཁན་ཚང་མས་ད་
རེས་ཀྱི་ཟབ་སྦངོ་ནང་ཆ་ཤས་བཞེས་སངས་
དང་། ཡྱིག་ཆ་བཟ་ོསངས་ལ་སོགས་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོའདགུ་ཅསེ་བསགྔས་བརདོ་དང་སྦྲགས།    
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ད་ེབཞྱིན་གཞྱི་རྱིམ་
མང་གཙོའྱི་ནང་སྒྱིག་འཛུགས་གལ་ཆེ་ཤོས་

༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༢ 
ཉྱིན་བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ནས་
ལ་དགྭས་བསོད་ནམས་གླྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་
ག་ོསྒྱིག་གནང་བའྱི་ཉྱིན་ལའྔྱི་རྱིང་གྱི་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཚགས་ཚྱུད་དང་ས་བརན་སདླ་
ལས་དནོ་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦོང་མཇུག་
བསྒྱིལ་གནང་ཡོད།
ཟབ་སྦངོ་ཉྱིན་བཞྱི་པ་དང་། ལ་ྔཔའྱི་དམར་
ཁྱིད་སབྐས་ཟབ་སྦངོ་བ་རྣམས་ནས་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གསོ་ཚོགས་
འཚོགས་པ་ལརྟ། ཐགོ་མར་རནེ་འབལེ་
གསོལ་ཇ་འབས་སྱི ལ་འདེགས་འབུལ་
དང། རྱིམ་པས་ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོས་
ཚོགས་འད་ུདབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསལ་བསྒགས་
གནང་རསེ། བདོ་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའོྱི་རྒྱལ་
གླ་ུབཏང་བ་དང་། ད་ེནས་ས་འཐུས་ཚོགས་
གཙོས་ཚོགས་འད་ུདབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསུང་
བཤད་གནང་བ་སོགས་དམར་ཁྱིད་གསོ་
ཚོགས་ཚོགས་གནང་འདགུ་པ་དང་། ཉྱིན་
གཉྱིས་ཀྱི་དམར་ཁྱིད་སབྐས་ས་འཐུས་རྣམ་
པ་རྱིམ་པས་ཚོགས་འད་ུགཙོ་སྐྱོང་གནང་
བའྱི་ཐགོ ཚོགས་བཅར་བ་རྣམ་པས་གཞུང་

ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། གཞུང་འབལེ་
དང་གཞུང་འབལེ་མྱིན་པའྱི་སྒྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཐགོ་གླངེ་སླངོ་བྱདེ་ཆོག་
པའྱི་དབང་ཚད་ཆ་ཚང་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་
ཡྱིན་པ། ད་ེབཞྱིན་མ་འངོས་པར་ས་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོས་ལ་དགྭས་བསོད་ནམས་གླྱིང་བདོ་
མྱིའྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁནོ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སངས་
ཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱྱུ ར་ནསུ་པ་ཆེན་པ་ོའདནོ་
ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཚང་
མས་སོ་སོའྱི་ངསོ་ནས་འགན་ཁུར་ཚད་ལནྡ་
ཞུ་ཐུབ་དགསོ་པ་གལ་ཆེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་
སྐརོ།  ད་རེས་ས་འཐུས་དངསོ་སུ་ཚོགས་
པ་ལརྟ་དམར་ཁྱིད་གནང་ཐུབ་པར་བསགྔས་
བརདོ་དང་ཆབས་ཅྱིག ཚང་མས་དསུ་རྒྱྱུན་
ད་ུནས་ད་ེཚོའྱི་ཐགོ་སླབོ་སྦངོ་གནང་དགོས་
པའྱི་སྐརོ་སོགས་གསུངས་གནང་འདགུཟབ་
སྦངོ་མཇུག་བསྒྱིལ་རསེ། བདོ་མྱི ་མང་སྤྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐེངས་འདྱིའྱི་ཟབ་
སྦངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོངས་
ལ་དགོང་དའོྱི་གསོལ་སནོ་ཞྱིག་བཤམས་པ་
དང་། སབྐས་དརེ་ལ་དགྭས་རང་སྐྱངོ་རྱི་
ལྗངོས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྡ་ེདཔནོ་

ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཚགས་ཚྱུད་དང་ས་བརན་སདླ་ལས་དནོ་བྱདེ་ཕགོས་ཀྱི་ཟབ་སྦངོ་མཇུག་སྒྱིལ་བ།
སྐུ་ཞབས་བཀྲ་ཤྱིས་རྒྱལ་སོན་ལགས་དང་།  
ལ་དྭགས་ནང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཐུབ་
བསན་ཚེ་དབང་ལགས། ས་གནས་ཀྱི་རངོ་
དཔནོ་གཞནོ་པ་སྐ་ུཞབས་བསོད་ནམས་ཆོས་
འབྱོར་ལགས་སོགས་ས་གནས་ཀྱི་གནད་
ཡོད་མྱི ་སྣ་ཁག་ཅྱིག་ཕ ེབས་གནང་ཡོད་
འདགུས་འཐུས་ཟབ་སྦངོ་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
ནྱི། ཟབ་སྦངོ་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་ས་འཐུས་དང་། ས་གནས་རང་བདནེ་
ཚོགས་ཆྱུང་གྱི ་ཚོགས་མྱི ་རྣམ་པར་བདོ་མྱི ་
མང་སྤྱི་འཐུས་ལནྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདའུྱི་
འག་ོལུགས་དང་ལས་དནོ་བྱེད་ཕོགས་ཀྱི་
སྒྱིག་གཞྱི་དང་། བཙན་བྱལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞུང་
དངུལ་འད་ུའགདོ་དང་། ལོ་འཁརོ་སྔནོ་རྱིས། 
དངུལ་རྱིས་སངས་འཛྱིན་བཅས་ཀྱི་སྒྱིག་གཞྱི་
སོགས་ཟབ་ཁྱིད་གནང་ས།ེ མྱི་མང་གྱི་བད་ེ
སྡགུ་གཟྱིགས་རགོ་ཐུབ་པ་དང་། འབལེ་ཡོད་
ལ་ཞུ་ཐུབ་པ། ཐག་གཅདོ་ཡང་དག་བྱདེ་
ཐུབ་པ། གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་འབལེ་
ཡོད་ལ་འགན་ཁུར་ཐུབ་པ་བཟ་ོརྒྱྱུ ་སོགས་
གཞྱི་རྱིམ་མང་གཙོ་ས་བརན་ཡོང་ཐབས་བྱ་
རྒྱྱུ ་ཡྱིན་པ་བཅས། །


