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གསར་བཏོད་དང་དེའི་གྲུབ་འབྲས།  ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།

༣༽ ཁང་བཟོ།

གཏན་འཇགས་ཁང་བརྩེགས་ཐོག་མ་དེ་ནི་ལོ་ངོ་	 ༡༠,༠༠༠	 སྔོན་ཙམ་ལ་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་པ་རེད།	 དེ་ཡང་ཐོག་

མར་མི་ཚོས་ཤིང་དང་།	 རྡོ་སོགས་རང་བྱུང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་།	 ལས་ཀ་མང་ཆེ་བ་ལག་

ཆ་དཀྱུས་མ་བེད་སྤྱད་དེ་ལག་པས་བྱས་ཡོད།	དེང་སྐབས་ཁང་བརྩེགས་མཐོ་པོ་བརྩིག་པར་ཡར་ཐོན་ཧ་ཅང་ཕྱིན་པའི་

འཕྲུལ་ཆས་དང་།	དཔེ་གསར་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།	

གྷོ་ཐིག་གི་ཁང་བཟོ།	

ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གཅིག་གི་དཀྱིལ་ཙམ་ལ་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་དུ་གྷོ་ཐིག་(Gothic)གི་ཁང་བཟོའ་ི

རྣམ་པ་དར་འགོ་ཚུགས་པ་རེད།	 	 དེ་ཉིད་གཙོ་ཆེ་བ་ཡི་ཤུའི་

མཆོད་ཁང་དང་།	 ལྷ་ཁང་ཆེན་མོའ་ིཆེད་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་

ཡོད།	གྷོ་ཐིག་གི་ཁང་པ་རྣམས་རྩེ་ཏོག་རིང་ཞིང་།	གཞུ་དབྱིབས་

རྩེ་རྣོ་བ།		རྡོའ་ིརྐོས་རིས་ལྡན་ལ།		སྒེའུ་ཁུང་མཆོར་པོ་ཅན་ཞིག་

ཡོད།	 	 སྐབས་དེ་དུས་ལྗིད་འདེགས་འཕྲུལ་འཁོར་མེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གྱིས།	 	 ལས་མི་ཚོས་ཐག་པས་བཅིངས་པའི་ཤིང་གི་

ལས་ཁྲི་རྣམས་ཡར་འཐེན་མར་འཐེན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།	

རྡོ་སྒྲེང་།	

རྡོ་སྒྲེང་ནི་ལོ་ངོ་	 ༥,༠༠༠	ཙམ་གྱི་སྔོན་ལ་ཨིན་ཡུལ་དུ་ཐོག་མར་བཞེངས་པ་

རེད།		ཡར་འགྲེང་ཡོད་པའི་རྡོ་ཆེན་དག་དབྱར་གཞུང་གི་ཉི་ཤར་དང་།		དགུན་

གཞུང་གི་ཟླ་ཤར་རྣམས་རྟགས་རྒྱག་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བསྒྲིགས་ཡོད།	 	 གཅིག་

བྱས་ན་དེ་ཉིད་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་ཆ་ཞིག་གམ།		ཡང་ན་ཉི་མའི་འགྱུར་འགྲོས་

ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་པར་ཕྱི་རོལ་གྱི་ལོ་ཐོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཡོད་པའང་སྲིད།	

སྔ་མོའ་ིཡུར་ཟམ།	

ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་ལོ་	 ༧༠༠	 ཙམ་ལ་ཨ་སཱི་རི་ཡ་མི་རིགས་	 (Assyrians)	

ཚོས་ཆུ་འདྲེན་ཐུབ་པའི་ཟམ་པ་ཆེས་ཐོག་མར་བཙུགས་པ་རེད།	 	 དེ་ནས་ལོ་

སུམ་བརྒྱའི་རྗེས་སུ་རོམ་གྱི་མི་རིགས་ཚོས་ཐབས་ལམ་ལེགས་བཅོས་བཏང་

སྟེ།		གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཆུའི་དགོས་མཁོ་སྐོང་ཕྱིར་རྡོས་བཟོས་པའི་ཡུར་ཟམ་ཆེན་པོ་

དག་བརྒྱབས་པ་རེད།		དེའི་སྐབས་ཀྱི་རོམ་གྱི་ཡུར་ཟམ་རྣམས་དུས་ད་ལྟའང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད།	

གྲུ་གཡོར་ལྟ་བུའི་ཐོག་ཁེབས།	

དེང་དུས་ཀྱི་ཁང་བརྩེགས་མང་པོའ་ིནང་ནས་ཧང་སང་འོས་པ་ནི།		ཨོས་ཏྲེ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སིཌ་ནིའི་གྲུ་ཁའི་རོལ་

གར་འཁྲབ་སྟོན་ཁང་ཞེས་པ་དེ་ཡིན།	དེ་ནི་ཌན་མརྐ་(Denmark)གྱི་ཇོརྣ་	ཨུཊ་སཱན་(Jorn	Utzon)ཞེས་པའི་

ཁང་བཟོ་འཆར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་ཁང་བརྩེགས་དེ་ཉིད་གྲུ་གཡོར་མང་པོ་རླུང་གིས་བརྒྱངས་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་ཐུབ་པའི་

བཟོ་བཀོད་བྱས་ཡོད།	 དེའི་ཁང་ཀླད་རྫ་མའི་ཕ་གུ་མང་པོས་བཀབ་ཡོད།		

རོལ་གར་འཁྲབ་སྟོན་ཁང་དེ་རྒྱག་པར་མི་ལོ་	 ༡༥	འགོར་ཡོད་ཅིང་།	མཐར་

ཕྱི་ལོ་	༡༩༧༣	ལོར་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས་པ་རེད།		

གནའ་མོའ་ིདེའུ་བང་སོ།	

ཆེས་ཐོག་མའི་དེའུ་བང་སོ་ངོ་མ་དེ་ཨི་ཇིབ་ནང་ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་ལོ་	༢༥༧༥	ལོར་བརྒྱབས་པ་རེད།		དེ་དག་ནི་རྒྱལ་པོ་

འདས་པོའ་ིབང་སོ་ཆེན་པོ་ཁག་ཡིན་ལ།	བཞེངས་པར་དུས་

ཡུན་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་འགོར་གྱི་ཡོད་ཅིང་།	 	 ལས་མི་སྟོང་

ཕྲག་མང་པོས་རྡོ་ཆེན་རྣམས་འདེགས་འཇས་ཡར་འདེགས་

ཏེ་གང་དུ་འཇོག་དགོས་པའི་ས་ཆ་དེར་བསྒྲིགས་ཀྱི་ཡོད།		

དཔྱང་ཟམ་རྒྱག་སྟངས།	

དཔྱང་ཟམ་རྒྱག་པར་དང་ཐོག་ལྕོག་མཁར་རྣམས་བརྒྱབ་དགོས།	 	 དེ་ནས་

དྭངས་ལྕགས་ཀྱི་ཐག་པ་རྣམས་ལྕོག་མཁར་ནས་དཔྱང་དགོས།	 	 དེ་ཡང་

དྭངས་ལྕགས་ཀྱི་ལྕགས་སྐུད་མཁྲེགས་པོ་ཆགས་པར་འཕྲུལ་ཆས་དམིགས་

བསལ་བ་ཞིག་གིས་སྒྲིམ་གྱི་ཡོད།	 	དེ་ནས་དྭངས་ལྕགས་ཀྱི་གདང་ཐག་རིང་

པོ་རྣམས་དཔྱང་ཐག་ལ་མཐུད་དགོས།	 	མཐར་པང་གཅལ་གྱི་དུམ་བུ་རྣམས་

ཡར་བཀྱགས་ནས་སྒྲིག་སྟེ།		གདང་ཐག་རྣམས་དང་མཐུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།	

ལྕགས་སྐུད་ཀྱི་ཟམ་པ།	

ཕྱི་ལོ་	 ༡༨༨༣	ལོར་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ནིའུ་ཡོརྐ་ཏུ་དྭངས་ལྕགས་ཀྱི་ལྕགས་ཐག་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཏེ།	 	 དངོས་པོ་ལྗིད་ཆེ་

འཁྱེར་ཐུབ་པའི་བྲཱུཀ་ལིན་(Brooklyn	 Bridge)དཔྱང་ཟམ་དེ་

ཐོག་མར་བརྒྱབ་པ་རེད།	 	དེའི་བཀོད་སྒྲིག་པ་ཇཱོན་	རོབ་ལིང་(John	

Roebling)གིས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་	 ༡,༩༠༠	 ཙམ་གྱི་ལྕགས་སྐུད་བེད་

སྤྱོད་བྱས་ཏེ་དཔྱང་ཟམ་དེ་བརྒྱབ་པ་རེད།	

ཁང་བརྩེགས་ཀྱི་རུས་ཀྲང་།	

ཕྱི་ལོ་	༡༨༨༠	ཙམ་གྱི་ནང་ཁང་བཟོ་འཆར་འགོད་པ་ཚོས་ཁང་བརྩེགས་མཐོ་པོ་རྣམས་ཀྱི་

ཁང་ཐོག་དང་།	 	རྩིག་པ།	ཞ་ལ་སོགས་སྐྱོར་བའི་ཆེད་དུ་དྭངས་ལྕགས་ཀྱི་རུས་ཀྲང་དང་།		

ཀ་ཟླུམ་སོགས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུའི་བསམ་བློ་འཁོར་ཡོད།	 	 ཁོ་ཚོས་ཕྱིའི་རྩིག་པ་རྣམས་

སྒྲོམ་གཞི་དེར་བརྟན་པོ་བསྒྲིགས་ཡོད།	 	ཨ་རིའི་ཅི་ཀ་གོའ་ི(Chicago)གྲོང་ཁྱེར་ནང་

བརྒྱབ་པའི་ཁང་བརྩེགས་མཐོ་པོ་ཐོག་མ་དེ་ལ་ཐོག་རྩེག་བཅུ་ཙམ་ཡོད།	 	 དེང་སང་ཁང་

བརྩེགས་མང་ཆེ་བ་མི་ཊར་	༤༠༠	ལས་མཐོ་བ་ཤ་སྟག་རེད།	

༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།



  ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                   ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༤2

ཁྱེད་རང་ཐུག་པ་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

༡༽	ཤིང་ནགས་དཀྱིལ་དུ་ལམ་ག་བརླགས་པའི་མི་ཞིག་གིས་མི་གཞན་ཞིག་སོ་སོའ་ི

ཕྱོགས་སུ་རྒྱུག་ཡོང་བ་མཐོང་བ་དང་།

ཁོས།	 ང་ཁྱེད་རང་ཐུག་ནས་དགའ་པོ་ཞེ་

དྲག་བྱུང་།	 ང་ཤིང་ནགས་ནང་ལམ་ག་

བརླགས་ནས་ཉིན་བཞི་ཕྱིན་སོང་།	ཞེས་

བཤད་པར།	མི་དེས།	གྲོགས་པོ།	ཞེ་དྲག་

དགའ་རྒྱུ་མི་འདུག	 	 ང་ཡང་ཤིང་ནགས་

ནང་ལམ་ག་བརླགས་ནས་ཉིན་བརྒྱད་ཕྱིན་སོང་།	ཞེས་ལན་བརྒྱབས་པ་རེད།

དེ་འདྲ་ཟེར་གྱི་མེད།
༢༽	རྐང་པོལ་རུ་ཁག་དོ་དམ་པས།	འབྲུག་གྲགས།	ཁྱེད་རང་གིས་དཔེ་ཡག་པོ་བརྩེས་

སོང་།	 ཞེས་བཤད་པར།	 འབྲུག་གྲགས་ཀྱིས།	 ལགས།	 ངའི་བསམ་པར་ང་རང་གིས་

ཡག་པོ་བརྩེས་ཐུབ་མ་སོང་བསམས་བྱུང་།	ཞེས་ཞུས་པར།	

དོ་དམ་པས།	 དེ་འདྲ་ཟེར་གྱི་མེད།	 ཁྱེད་ཀྱིས་རུ་ཁག་གཞན་པའི་ཕྱོགས་དེར་ཕན་

ཐོགས་ཡག་པོ་བྱས་སོང་ཟེར་གྱི་ཡོད།	ཞེས་བཤད་མ་ཐག་མགོ་སྒུར་སྒུར་ངང་ཅི་ཤོད་

འདི་ཤོད་མེད་པར་ལུས།

གོ་རེ་མངར་མོ་མང་ཙམ་དགོས་ཟེར།
༣༽	བུ་སྤེན་པའི་མིག་གཅིག་ནག་པོ་ཆགས་ཡོད།	ཁོས་ཨ་མ་སེམས་ཁྲལ་ལངས་པ་

ཤེས་པས།	 སློབ་གྲྭའི་ནང་ཐུབ་ཚོད་གཏོང་མཁན་ཕུར་བུས་གཞུས་སོང་ལབ་པ་རེད།	

དེ་ནས་ཨ་མས།	 སྤེན་པ།	

ཁྱེད་རང་གིས་ཁོའ ་ིམཉམ་

དུ་གྲོགས་པོ་བསྒྲིག་དགོས།	

གོ་རེ་མངར་མོ་་དེ་ཁྱེར་ནས་

ཁོ་ལ་སྤྲད་དེ་ལག་པ་ཐོངས་

ཤོག་ཨང་།	ཞེས་མངགས།

ཉིན་གཉིས་ཀྱི ་རྗེས་ལ་བུ་

སྤེན་པ་ནང་ལ་སླེབས་དུས་མིག་གཞན་དེའང་ནག་པོ་ཆགས་ཡོད།	 ཨ་མས་དེ་ལྟར་

མཐོང་བ་དང།	ཡང་ག་རེ་བྱས་སོང་།	ཞེས་ལམ་སང་དྲིས་ཤོར།	བུ་སྤེན་པས།	ཕུར་བུ་

ལ་ད་དུང་གོ་རེ་མངར་མོ་མང་ཙམ་དགོས་ཀྱི་འདུག		ཅེས་ལན་བཏབ།	

༼གོང་གི་མཚར་གཏམ་ཁག་	Piya	Maria	Vas	ཞེས་པས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་	Jokes	for	
children-Friends	&	Play	ཞེས་པ་ནས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།༽

ལྷུག་རྩོམ།

ཆིབས་པའི་རྟ་དེ་ར་རྟ་ཡིན་པ།
ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན།་འབྲས་ལྗོངས།

༄༅།	།དེ་སྔ་བོད་ལྗོངས་རང་བཙན་ཡིན་པའི་སྐབས་དེར།	ཐེངས་གཅིག་སྐུ་ངོ་རབ་

ལྡན་ལགས་ཞུ་བ་སྐྱེས་སྦྱངས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་།	 ཡིད་ཀྱི་སྤོབས་པ་

གངས་རི་ལས་མཐོ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལ༌དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ཟེར་བའི་གཡོག་པོ་ག་

བཏང་གོ་ཆོད་སྤྱང་གྲུང་འཛོམས་ཤིང་གཤིས་ཀ་བཟང་བའི་ཁར།	 གནས་ཚུལ་ག་རེ་

ཡིན་ཡང་མགོ་འཚོས་པོ་དང་དོན་དག་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཙམ་མིན་པར།	 སེམས་ལ་གང་

དྲན་གྱི་བསམ་བློ་རྣམས་ཁོག་པའི་ནང་སྦ་གསང་མེད་པར་སྐྱེ་བོ་མཐོ་དམན་སུ་ལའང་

ལམ་སང་ཐད་ཀར་ལབ་ཐུབ་པ་དང་།	ལྷག་པར་དུ་ཆུང་དུས་ནས་བཟུང་ཤེས་ཡོན་ལ་

དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན།	 བོད་སྐད་ཀྱི་སུམ་རྟགས་དང་དག་

ཆ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཡང་གནས་ཚད་གང་འཚམས་མཐོ་པོར་སླེབས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་

རེད།	

	 ཉིན་གཅིག་སྐུ་ངོ་རབ་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་ཁོ་སྐད་བཏང་ནས།	 ཀེ	 དེ་རིང་

ཁྱོད་རང་དང་ང་གཉིས་ལས་དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་གི་རྐྱེན་པས་གློ་བུར་ལྷ་སར་འགྲོ་

དགོས་བྱུང་སོང་བས།	ཁྱོད་རང་བདེ་སྐྱིད་ཁང་གསར་གྱི་གཟིམས་ཁང་ལ་ཕྱིན་ནས་

ང་རང་གཉིས་ཞོན་རྒྱུའི་རྟ་གཉིས་གཡོར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་བཏང་པས།	དོན་གྲུབ་བཀྲ་

ཤིས་ཀྱིས་གུས་ཞབས་ཆེན་པོའ་ིསྒོ་ནས།	 སྐུ་ངོ་མཁྱེན།	 ངས་ཁ་ནས་ད་ག་སེ་ཞུས་

པ་ལས།	སྐུ་ངོ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱག་བྲིས་འབུད་ཙམ་ཞིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དེ་དགའ་

བ ་ མེ ད ་

འགྲོ་ཞེས་

ཞུས་པར་

ལམ་སང་

ཁོང་གིས་

ར ང ་ གི ་

སྙན་ཅོག་

ག ཡ ས ་

པའི ་སྟེང ་

དུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་སིའི་སྨྱུ་གུ་དེ་ཡི་རྩེ་མོ་དེ་ནས་གསོལ་ཅོག་གི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་སྣག་

བུམ་ནང་གི་སྣག་ཚ་ནག་པོ་དེ་ལ་དམོག་ཙམ་བྱས་ཏེ་བོད་ཤོག་ནག་ནོག་གཅིག་གི་

སྟེང་དུ་འཁྱུག་ཡིག་ཁྲ་ཏེ་ཁྲེ་ཏེ་གཅིག་ཚག་ཚག་ཚག་ཅེས་བྲིས་པའི་སྐབས་དེར།	དེ་

གར་ལངས་ནས་བསྡད་ཡོད་པའི་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་སྐུ་ངོ་ལགས།	ཆིབས་པའི་

རྟ་དེ་རྟ་རེད་ཅེས་ཞུས་པར་སྐུ་ངོ་ལགས་ཀྱིས།	 ཀེ	 གཡར་ཡས་ཁོ་ལ་རྟ་གོག་གཅིག་

ལས་མེད་པར་ར་རྟ་ཡིན་རུང་ཏ་རྐྱང་ཡིན་རུང་ཁྱད་པར་ཡོད་མ་རེད།	དེ་ལས་ཡི་གེ་

འདི་འཁྱེར་ནས་རྟ་གཡོར་བར་རྒྱུགས་ཤིག་ཅེས་ལབ་ནས་བཏང་པ་རེད།	

	 དེ་ནས་ཁོང་དཔོན་གཡོག་གཉིས་རྟ་ལ་བཞོན་ནས་སྒྲོལ་མ་ཁྱ་རེ་ཁྱོ་རེ་

རེ་རེ་ཁ་ནས་སྐྱོར་གྱིན་སྐྱོར་གྱིན་ཕྱིན་པས།	 དགོང་ཞག་སྡོད་སའི་གནས་ཚང་ཞིག་

ཏུ་སླེབས་སྐབས།	 དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཅེས་

ལབ་སྟེ་རྟ་ནས་མར་བབས་པས།	 སྐུ་ངོ་ལགས་ཀྱི་ཐུགས་ལ་གཡོག་པོ་ལས་ཉུང་བ་

ལབ་ན་ངོ་ཚ་བསམས་ནས།	 སྐད་གསང་མཐོན་པོས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་སུམ་ཅུ་སོ་

གཅིག་ཅེས་སྤོབས་པ་དང་བཅས་ལབ་སྟེ་རྟ་ལས་མར་བབས་པས།	དེ་གའི་ཉེ་འཁྲིས་

སུ་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་གད་མོ་ཤོར་བ་རེད།	

	 དེ་ནས་སང་ཞོགས་དེར་སྐུ་ངོ་ཕྱགས་བསིལ་གནང་བསྒྲུབས་ནས་ཞལ་

འདོན་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ།	 ཆིབས་གཡོག་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཞོགས་

ཇ་འབུལ་བར་བཅར་བ་ན་སྐུ་ངོས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག་ཅེས་སྨོན་ལམ་

བསྐྱོན་པ་དང་ཁར་ཐུག་འཁེལ་བས།	 དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས།	སྐུ་ངོ་།	 ང་ཡང་བདེ་

བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་ཐུགས་སྨོན་གནང་རོགས།	ཞེས་ཞུས་པར་སྐུ་ངོས།	ང་རང་བདེ་བ་

ཅན་གྱི་ཞིང་གི་དཀྱིལ་དེར་སྐྱེ་བ་དང་།	དེ་ཡི་ཞོར་ལ་ང་ཡི་གཡོག་པོ་ཐེབས་ཆག་འདི་

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་གི་མཐའ་དེ་འདྲ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བར་ཤོག་ཅེས་སྨོན་ལམ་བརྒྱབས་

པ་རེད།།	།།

བྱམས་བརྩེའི་དཀྱིལ་གྱི་བྱིས་པ་ང་།
ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ།

༄༅།	 །ནམ་རྒྱུན་ང་ནི་ང་ཚོའི་ཞིང་ཁའི་ནང་རྩེད་མོ་རྩེ་ཡི་ཡོད།	 ཞིང་ཁ་དེ་ནི་བྱིས་

པ་ཆུང་ཆུང་ང་འདྲ་པོ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན།	ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་ལ་འདེམས་འོས་པའི་རྩེད་

ར་ཞིག་ཡིན།	ས་འབྲུ་བ་དང་།	མཆོང་བ་དང་།	རྒྱུག་པ་དང་།	ད་དུང་ཞིང་ཁའི་དཀྱིལ་

ངོས་སུ་རང་འདོད་ཀྱི་རི་མོ་སྣ་ཚོགས་འབྲི་ཞིང་།	 ཉིན་གང་དེར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།	ཡང་ང་

ཐང་ཆད་དེ་ངལ་གསོ་བྱེད་སྐབས་བྱིའུ་རྣམས་གྲེ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གླུ་དབྱངས་

ལེན་ལ།	 གཙང་ཞིང་བསིལ་བའི་དྲི་བཞོན་བུ་མོས་ཀྱང་ང་ཡི་འགྲམ་པར་འོ་ཡང་ཡང་

བྱེད།	ད་གཟོད་ཉི་མའང་འཛུམ་ཤིག་ཤིག་ངང་ཁོ་རང་གི་ཕ་ཡུལ་ནུབ་རིའི་ནང་འཛུལ་

བས།	ང་ཡང་སྐྱིད་ལ་དྲོ་བའི་རང་གི་ཁང་པར་ཕྱིན།	

	 ང་ཡི་ཨ་མ་ནི་དུས་རྒྱུན་དུ་ཁྱིམ་ལས་ཙ་གེ་ཙིག་གེ་རྫོགས་རྒྱུ་མེད་པ་

ཞིག་བྱེད་པ་ལས།	 ང་རང་གི་སེམས་པ་དགའ་ཤོས་ནི།	 ཨ་མས་ང་ལ་བྱམས་པོ་

གནང་བ་དེ་ཡིན།	 སྐབས་སྐབས་སུ་ཨ་མས་གཤེ་གཤེ་གཏོང་དུས་ཀྱང་ང་ཡི་སྐྱབས་

བཅོལ་ས་ནི་ཨ་མ་ཁོ་ན་རེད།	 ང་རྩེད་མོ་བརྩེས་ནས་ལོག་ཡོང་ཚེ་ཨ་མས་ངའི་ཆེད་

དུ་ཟ་མ་ཚ་པོ་བཟོས་ནས་འཇོག་གནང་གི་རེད།	ང་ཡང་ཨ་མ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ།	

	 དེ་རིང་ང་སླེབས་དུས་ཨ་མ་གསོལ་ཐབ་ནང་ལ་ཡོད་པ་འདྲ།	 ངས་སྐད་

གདངས་དམའ་པོས།	 “ཨ་མ་ལགས།”	 ཞེས་བོས་པས།	ཨ་མ་གསོལ་ཐབ་ནང་ནས་

ཅང་མི་སྨྲ་བར་ངའི་རྩར་སླེབས་བྱུང་།	རྐེད་པ་ནས་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་འཇུས་ནས་ཡར་

བཀྱགས་ཤིང་འཛུམ་མདངས་དང་བཅས་ང་ཡི་མགོ་ལ་བྱིལ་བྱིལ་བྱས་ནས་ང་ཡི་

འགྲམ་པའི་ངོས་སུ་འོ་ཡང་མོ་ཞིག་བྱས་ཏེ།	 “ཕྱི་ལོགས་ལ་གྲང་མ་སོང་ངམ།”	 ཞེས་

བཀའ་འདྲི་གནང་།	

	 དགོང་དྲོའ་ིཟ་མ་བཟས་རྗེས་ང་ཚོ་ཉལ་ཁང་དུ་ཕྱིན་པ་ཡིན།	ཨ་མས་སླར་

ཡང་ངའི་མགོ་ལ་བྱིལ་བྱིལ་བྱེད་བཞིན་བྱིས་སྒྲུང་ཞིག་གསུང་འགོ་བཙུགས།	 ངའི་

རྣམ་ཤེས་ཐོག་མར་ཨ་མའི་བྱིས་སྒྲུང་གི་ནང་དུ་ཡོད་ལ་རིམ་བཞིན་རྨི་ལམ་ཞིག་གི་

ནང་དུ་འཐིམས་སོང་།	 	 དེ་དུས་ང་ནི་སང་གི་སྐྱ་རེངས།	 སང་གི་ཉི་མ།	 སང་གི་བདེ་

སྐྱིད།	 སང་གི་བཀྲ་ཤིས་པའི་འཛམ་གླིང་དེ་ལ་རེ་སྒུག་དང་ཡིད་སྨོན་ངང་།	 དྲོ་འཇམ་

མལ་ཐུལ་གྱི་ནང་སྐྱིད་པའི་གཉིད་ཉལ་བརྒྱབས།།	།།

མུ་མཐུད་རྒྱུ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌

									་་་་ཉིན་གཅིག་དམག་མི་དེས་རང་གི་དངུལ་ཚང་མ་རྫོགས་

པ་ཤེས།	ཁོའ་ིལག་ལ་མེ་ལྕགས་སྒམ་ཆུང་དེ་ལས་ལྷག་མེད།	དེ་ལྟར་

ཁོས་སྒམ་ཆུང་དེ་དང་རྩེད་མོ་རྩེ་བཞིན་པའི་སྐབས་སྒམ་ཆུང་དེ་ནས་

མེ་ཚག་འགའ་ཤས་ཐོན་པ་དང་།	དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཁོའ་ིཁྱིམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཁྱི་

དང་པོ་དེ་ཡར་འཛུལ་ཡོང་ནས་ལབ་པར།	

	 “སྦྱིན་བདག་ལགས།	 བཀའ་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད།”	

ཅེས་ཁྱི་དེས་དྲིས་པ་ན།	 དམག་མི་དེ་ཧ་ལས་ཧོན་ཐོར་ནའང་།

ག་ལེར་ལྷིང་འཇགས་ངང་།	 “ང་ལ་དངུལ་ཏོག་ཙམ་ཁྱེར་ཤོག་

དང་།”	 ཞེས་བཀའ་བཏང་བ་རེད།	 དེ་ནས་ཡུད་ཙམ་རྗེས་ལ་ཁྱི་

དེས་ཟངས་ཀྱི་ཊམ་ཀས་ཁེངས་པའི་ཁུག་མ་ཞིག་འཁྱེར་ནས་

ལོག་སླེབས་པ་རེད།	 དམག་མི་དེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་ཁྱི་

དེ་ཡལ་ཕྱིན།	

	 ཡང་ཉིན་གཅིག་དམག་མི་ཁོས་མེ་ལྕགས་སྒམ་ཆུང་དེར་

ཚོད་བལྟ་ཞིག་བྱེད་དགོས་བསམས་ཏེ།	 མེ་ལྕགས་སྒམ་ཆུང་མེ་རྡོ་

ལ་ཚར་གསུམ་བརྡར་བ་ན།	 ལམ་སང་ཁྱི་གསུམ་པ་དེ་ཐོན་ཡོང་བ་

རེད།	 ཁོས་ཁྱི་དེར་གསེར་གྱི་ཊམ་ཀ་འགའ་ཤས་ཁྱེར་ཤོག་ཟེར་བ་

རེད།	

	 ཅུང་མ་འགོར་བར་ཁྱི་དེས་གསེར་ཊམ་གྱིས་ཁེངས་པའི་

ཁུག་མ་ཞིག་འཁྱེར་ཡོང་ནས་ལམ་སང་ཡལ་ཕྱིན་པ་རེད།	 དེ་ནས་

དམག་མི་ཁོས་སྲས་མོ་སྐྱོབ་ཐབས་ཀྱི་འཆར་གཞི་སྒྲིག་རྒྱུ་འགོ་

བཙུགས་པ་རེད།	
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

མཚར་གཏམ་

མེ་ལྕགས་སྒམ་ཆུང་།
ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བསྒྱུར།



 ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།                 ཕྱི་ལོ། ༢༠༡༤3

ཨཀ་བར་དང་བཱིར་བལ། སྐྱིད་ཤོད་བསམ་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར།

༣༥༽སྣུམ་འཚོང་མཁན་དང༌གཤན་པའི་རྩོད་པ། 

ཐེངས་ཤིག་སྣུམ་འཚོང་མཁན་ཞིག་དང༌།	 གཤན་པ་ཞིག་བཱིར་བལ་གྱི་སྐུ་

མདུན་དུ་རྩོད་རྙོག་ཅིག་ཐག་གཅོད་བྱ་ཕྱིར་བཅར་སྐབས།	བཱིར་བལ་གྱིས་

ཁོང་གཉིས་ལ་འདྲི་རྩད་གནང་བར་གཤན་པ་དེས།	 “མི་རྗེ་ལགས།	 མི་

འདིས་ངའི་ཚོང་ཁང་དུ་ཤ་ཉོ་བར་སླེབས་བྱུང༌།	 ངས་ཤ་བཏུབ་དུས་ཁོས་

ངའི་དངུལ་ཊམ་བླུགས་པའི་ཁུག་མ་འཁྱེར་རྩིས་བྱེད་ཀྱི་འདུག	 	 ངས་ཁོ་

བཀག་འགོག་བྱེད་དུས་ཁོས་དེ་ཁོ་རང་གི་དངུལ་ཁུག་ཡིན་ཚུལ་བཤད་

ཀྱི་འདུག”	ཅེས་བརྗོད།

	 ཡང་སྣུམ་འཚོང་མཁན་དེས་སྐད་ཆའི་བར་དུ་འཚང་ནས།	

“བློན་པོ་ཆེན་པོ།	མི་དེས་རྫུན་ཤོད་ཀྱི་འདུག	 	ང་ཁོའ་ིཤའི་ཚོང་ཁང་དུ་

ཤ་ཉོ་བར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ལ།	 ཤ་ཉོས་ཟིན་རྗེས་ངས་རང་གི་ཁུག་མ་ནས་

དངུལ་བཏོན ་ནས་ཤ་རིན ་

རྩིས་རྒྱག་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་

སྐབས།	 ཁོས་ངའི་ཁུག་མའི་

ནང་དུ་དངུལ་མང་པོ་ཡོད་པ་

མཐོང་མ་ཐག་གཤན་པ་ཁོས་

དངུལ་རྐུན་མས་ཁྱེར་སོང་

ཞེས་སྐད་ངན་བརྒྱབས་སོང༌།	

ད་ཁྱེད་རང་གཅིག་པུས་ང་

གཉིས་དབར་གྱི་བདེན་རྫུན་

དབྱེན་འབྱེད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་

རེད།”	ཅེས་བརྗོད།

	 	 	 	བཱིར་བལ་གྱིས་ཁོང་གཉིས་ཀར་དྲང་པོར་བརྗོད་དགོས་པར་བཤད་

ཀྱང་གཉིས་ཀས་རང་སོ་སོའ ་ིདམ་བཅའ་བརྟན་པོར་བཟུང་ནས་ང་ལ་

བདེན་པ་ཡོད་ཟེར་རོ།	 མཐའ་དོན་བཱིར་བལ་གྱིས་གཡོག་པོ་མངགས་

ནས་སྣོད་ཅིག་གི་ནང་ཆུ་བླུགས་ནས་ཁྱེར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་

དང་དངུལ་ཊམ་ཚང་མ་ཆུའི་ནང་བླུགས་ཏེ་ཁུག་མ་སྟོང་པ་བཟོས་ཤིང་།	 བཱིར་

བལ་གྱིས་ཆུར་བརྟག་དཔྱད་ནན་པོ་བྱས་པར་ཆུའི་ཁ་དོག་རིམ་པས་

འགྱུར་འགོ་བརྩམས་པ་དང༌།	 མི་རིང་བར་ཆུའི་ཁ་དོག་ཟིང་སྐྱར་གྱུར་

པ་གཟིགས།	 ཆུའི་ཁ་དོག་གྱུར་པ་དེས་དངུལ་གྱི་བདག་པོ་གཤན་པ་

ཡིན་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད།	 གང་ཡིན་ཟེར་ན།	 ཊམ་ཀ་རྣམས་ཁྲག་འགོས་

པའི་ལག་པ་བརྒྱུད་ནས་བསླངས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་ཁྲག་བགོས་ཡོད་

པ་ཤེས་ཐུབ།

	 བཱི ར ་ བ ལ ་ གྱི ས ་

ཊམ་ཀ་རྣམས་གཤན་པར་

སྤྲད་པ་དང༌།	 སྣུམ་འཚོང་

མཁན་གྱིས་ཁྲིམས་སར་

རྫུན་བཤད་པ་དང་གཤན་

པར་དོན་མེད་དཀའ་ངལ་

བཟོས་པར་བརྟེན ་སྣུམ་

ཚོང་མཁན་དེར་ཉེས་ཆད་

བཏང་ངོ་།།	།།
༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།

འདུལ་བའི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

༄༅།	 །སྡེ་དགེ་བཀའ་འགྱུར་གྱི་དཀར་ཆག་སྒྲིག་སྟངས་ནི།	 ཐོག་མར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་

བའི་རིམ་པ་ལྟར་བསྒྲིགས་ཡོད།	 དེ་ཡང་ཆོས་འཁོར་དང་པོའ ་ིཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་འདུལ་བ་ལུང་གི་སྐོར་རྣམས་སྔོན་གྱི་དཀར་ཆག་འཕང་ཐང་མ་

སོགས་དང་མཐུན་པར་སྦྱར་བའི་ཚལ་པ་བཀའ་འགྱུར་ལྟར་བསྒྲིགས་པའི་འདུལ་བའི་ཆོས་ཚན་རྣམས་འདུལ་བ་གཞི་དང་།	 ཕའི་སོ་ཐར་དང་རྣམ་འབྱེད།	

མའི་སོ་ཐར་དང་རྣམ་འབྱེད།	ཕྲན་ཚེགས།	གཞུང་བླ་མ་བཅས་ཀྱི་གོ་རིམ་ལྟར་བཀོད་པ་ལ་ཁྱོན་བསྡོམས་གླེགས་བམ་	 ༡༣	ཡོད།	 དཔེ་རིང་གླེགས་བམ་

རེར་མང་མཐར་ལྡེབ་མ་	༣༣༣(ཤོག་གྲངས་	༦༦༦)	ཙམ་དང་།	ཉུང་མཐར་ལྡེབ་མ་	༢༦༩(ཤོག་གྲངས་	༥༣༨)	ཙམ་རེ་ཡོད།	

	 དང་པོ་འདུལ་བ་གཞི་ལ།	 འདུལ་བ་གཞི་བཅུ་བདུན་རྒྱས་པར་སྟོན་པ་ལ་གླེགས་བམ་བཞི་དང་།	 ཤློ་ཀ་སྟེ་ཚིགས་བཅད་	 ༣༢༧༠༠	 དང་།	 བམ་

པོ་	 ༡༠༩	 ཡོད་པ་རྣམས་རིམ་བཞིན་གླེགས་བམ་ཀ་པར།	 རང་བྱུང་གི་གཞི་དང་།	 གསོ་སྦྱོང་གི་གཞི།	 དགག་དབྱེའི་གཞི།	 དབྱར་གནས་ཀྱི་གཞི།	 ཀོ་

ལྤགས་ཀྱི་གཞིའི་སྟོད་བཅས་ལ་བམ་པོ་	 ༢༤	དང་།	གླེགས་བམ་ཁ་པ་ལ།	ཀོ་ལྤགས་ཀྱི་གཞིའི་སྨད་ཆ་དང་།	སྨན་གྱི་གཞིའི་སྟོད་ཆ་ལ་བམ་པོ་	༣༠	དང་།

གླེགས་བམ་ག་པ་ལ།	སྨན་གྱི་གཞིའི་སྨད་ཆ་དང་།	གོས་ཀྱི་གཞི།	སྲ་བརྐྱང་གི་གཞི།	ཀཽ་ཤཱམྦཱིའི་གཞི།	ལས་ཀྱི་གཞི།	དམར་སེར་ཅན་གྱི་གཞི།	གང་ཟག་

གི་གཞི།	 སྤོ་བའི་གཞི།	 གསོ་སྦྱོང་གཞག་པའི་གཞི།	 གནས་མལ་གྱི་གཞི།	 རྩོད་པའི་གཞི།	 དབྱེན་གྱི་གཞིའི་སྟོད་ཆ་བར་ལ་བམ་པོ་	 ༢༨	 དང་།	 གླེགས་

བམ་ང་པ་ལ།	དབྱེན་གྱི་གཞིའི་མཇུག་བར་བམ་པོ་	 ༢༧	ཡོད་པ་རྣམས་ཁ་ཆེའི་པཎྜི་ཏ་སརྦ་ཛྙཱ་དེ་ཝ་དང་།	རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་།	ཁ་

ཆེའི་མཁན་པོ་དྷརྨཱ་ཀ་ར་དང་།	 བོད་ཀྱི་ལོ་ཙ་བ་བནྡེ་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོས་བསྒྱུར་ཅིང་།	 སླར་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་བིདྱཱ་ཀ་ར་པྲ་བྷ་དང་།	 ལོ་ཙ་བ་བནྡེ་

དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པའོ།	།

	 གཉིས་པ་ཕའི་སོ་ཐར་དང་རྣམ་འབྱེད་ལ།	 ཁྱོན་བསྡོམས་གླེགས་བམ་བཞི་ཡོད་པ་ལས།	 གླེགས་བམ་ཅ་པ་ལ།	 དགེ་སློང་ཕའི་ཁྲིམས་	 ༢༥༣	

མདོར་བསྡུས་ནས་སྟོན་པ་ཕའི་སོ་ཐར་གྱི་མདོ་ལ་ཤློ་ཀ་	 ༧༠༠	 དང་།	 བམ་པོ་	 ༢	ཡོད་པ་རྣམས་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སློབ་དཔོན་ཛི་ན་མི་ཏྲ་དང་།	ལོ་

ཙ་བ་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པ་དང་།	དེ་བཞིན་དེའི་དོན་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ཕའི་རྣམ་འབྱེད་ལ་ཤློ་ཀ་	༢༤༩༠༠	དང་།	བམ་པོ་	༨༣	

ཡོད་པ་ལས།	 ཕམ་པ་བཞི་དང་།	 ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ལས་དབྱེན་བྱེད་པའི་ལྷག་མ་ཡན་ཆད་ལ་བམ་པོ་	 ༢༡	 ཡོད་པ་རྣམས་གླེགས་བམ་འདིར་བཞུགས་

ཡོད།	གླེགས་བམ་ཆ་པ་ལ།	ལྷག་མའི་འཕྲོ་གསུམ་དང་།	མ་ངེས་པའི་ཆོས་གཉིས།	སྤང་ལྟུང་སུམ་ཅུ།	ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུ་ལས་བཅུ་གཅིག་

པ་ཡན་ལ་བམ་པོ་	 ༢༡	ཡོད་པ་རྣམས་བཞུགས་ཡོད།	 དེ་བཞིན་གླེགས་བམ་ཇ་པ་ལ།	 ལྟུང་བྱེད་བཅུ་གཉིས་པ་ནས་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་པ་ཡན་ལ་བམ་པོ་	

༢༠	ཡོད་པ་རྣམས་བཞུགས་ཡོད།	གླེགས་བམ་ཉ་པ་ལ།	ལྟུང་བྱེད་བདུན་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་མན་ཚང་མ་དང་།	སོར་བཤགས་བཞི།	བསླབ་པའི་ཆོས་མང་པོ།	

རྩོད་པ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་མང་པོ་སྟེ་ཕའི་རྣམ་འབྱེད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་བམ་པོ་	༢༡	ཡོད་པ་རྣམས་བཞུགས་ཤིང་།	དེ་དག་ཡོངས་རྫོགས་སློབ་དཔོན་ཛི་

ན་མི་ཏྲ་དང་།	ལོ་ཙ་བ་བནྡེ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྒྱུར་བ་ཡིན། ་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅། །བཀའ་འགྱུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆོས་ཚན་ངོ་སྤྲོད།  
ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། བུ་ཀོལ་ཏོའ་ིསྒྲུང་། ༡

ངག་དབང་དབང་མོ། བདེ་སླར་སི་ཝི་པི་སོླབ་དགེ

ཁོས་བུ་མོ་དེར་འོ་མ་ཏོག་ཙམ་སྤྲོད་རོགས་ལབ་ཀྱང་ཐིགས་པ་གཅིག་ཀྱང་མ་སྤྲད།	

ད་དུང་འབྲི་གཡག་རྣམས་ཁོ་ལ་འདེད་བཅུག་པ་དང་།	 མོ་རང་རྗེས་སུ་ཉམས་བྱས་

ནས་ཡོང་བ་རེད།	 གང་འཚམས་ནས་རིའི་སྒང་དུ་འཛེག་དགོས་པས།	 མོས་ཁྱོད་

སྤྲང་པོ་ཡིན་པས་སྤང་རི་ནས་ཤོག	 	 ང་དཔོན་མོ་ཡིན་པས་བྱེ་རི་ནས་འཛེག་ཆོག་

ཟེར་བ་ལྟར་བྱས།	 ཁོས་འབྲི་གཡག་རྣམས་སྤང་རི་བརྒྱུད་ནས་དེད་པས་ཡར་འགྲོ་

བདེ་བས་རི་མགོར་སྔོན་ལ་སླེབས།	 འོན་ཀྱང་བུ་མོ་དེ་བྱེ་རི་ལ་ཡར་རེ་འཛེག་དུས་

མར་རེ་ཉིལ་བས་འཛེག་ཁག་པོ་བྱུང་།

རི་མགོ་དེའི་སྒང་དུ་རྡོ་ལེབ་མཐོ་པོ་ཞིག་དང་དེའི་འོག་ཏུ་རྡོ་རིལ་དམའ་པོ་ཞིག་ཡོད་

པས།	 ཁོས་ཨ་ཅག་ལགས་ག་པར་བཞུགས་ཀྱི་ཡིན་ནམ་དྲིས་པ་ན།	 བུ་མོས་ང་

དཔོན་མོ་ཡིན་པས་སྒང་དུ་སྡོད་ཀྱི་ཡིན།	 ཁྱོད་རང་གཡོག་པོ་ཡིན་པས་འོག་ཏུ་སྡོད་

ཟེར།	 དེ་ལྟར་བསྡད་པས་མཐོ་སར་རླུང་ངར་ཆེ་བས་གྲང་མོ་བྱུང་།	 དེ་ནས་ཉིན་མོའ་ི

ཛ་ར་(རྫི་བོའ ་ིགུང་ཚིགས་ཆེད་དུ་སྟབས་བདེའི་ལམ་རྒྱགས།)བཟའ་སྐབས་བུ་མོ་རང་ལ་

འབྲུའི་རྩམ་པའི་མར་སྤགས་དང་ཁོ་ལ་སོ་བའི་རྩམ་པ་སྐམ་པོ་ཏོག་ཙམ་སྤྲད།	 མོས་

ཟས་ཀྱི་ཕུད་གཏོར་དེ་ཁོའ་ིཁའི་ནང་དུ་འཛུལ་བས།

ཁོས་ཨ་ཅག	ཨ་ཅག	ཕུད་གཏོར་དེ་ངའི་ཁའི་ནང་འཛུལ་བྱུང་བས་ཞིམ་དག་ཟེར་ནས་བཟའ་

འམ།	ཡང་ན་འག་ཐུ་ཟེར་ནས་མར་གཡུག་གམ་ཅེས་དྲིས་པས།	བུ་མོས།	ངས་དཀོན་མཆོག་

ལ་ཕུལ་བ་ཡིན་པས།	སྤྲང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཁའི་ནང་འཛུལ་ན་ལྟས་ངན་རེད།	དེ་ལམ་སང་མར་ཐོན།	

ཅེས་བཤད་པས་ཁོས་དེ་ལྟར་བྱས།	 	ཛ་ར་བཟས་ཚར་རྗེས་མོ་རང་གི་མགོ་ལ་ཤིག་སྒྲུག་ཏུ་

བཅུག		ཁོས་ཤིག་སྒྲུག་གིན།	བུ་མོ་ཆེ་བ་ལ་གསེར་གྱི་ཚིགས་ཁེབས་ཡོད་ཀྱང་རག་ས་མ་

རེད།	བུ་མོ་འབྲིང་བ་ལ་དངུལ་གྱི་ཚིགས་ཁེབས་ཡོད་ཀྱང་རག་ས་མ་རེད།	བུ་མོ་ཆུང་བ་ལ་

རག་གི་ཚིགས་ཁེབས་ཡོད་ཀྱང་རག་ས་རེད།	ཅེས་པའི་གླུ་འདི་བླངས་སོ།	།

བུ་མོས།	 གླུ་དེ་སྙན་པ་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཐོངས་དང་ལབ་པས།	 ཁོས་གླུ་བཏང་དང་མ་

བཏང་མི་འདུག་ཟེར་ནས་བསྐྱར་དུ་མ་བཏང་།	 དེ་ནས་མོ་རང་གཉིད་ཉལ་རིང་ཁོ་ལ་

ལྕི་བ་སྐམ་པོ་སྒྱེ་མོ་གང་སྒྲུག་ཏུ་བཅུག		ཕྱི་དྲོ་ནང་དུ་ལོག་སྐབས་མོས།	སྔ་དྲོ་སྤྲང་པོ་

ཁྱོད་སྤང་རི་ནས་མགྱོགས་པོ་འཛེགས་སོང་བས་ད་ལན་ང་སྤང་རི་ནས་ཡོང་གི་ཡིན།	

ཁྱོད་རང་བྱེ་རི་ནས་འབབ་ཤོག་ཟེར།	 ཁོ་བྱེ་རི་ནས་འདྲེད་ཤུད་རྒྱག་བཞིན་མགྱོགས་

པོ་བབས་ཐུབ་ཀྱང་བུ་མོ་རྗེས་སུ་ལུས་པས་ཁོ་ལ་གཤེ་གཤེ་བཏང་།	 ༌༌༌མུ་མཐུད་རྒྱུ།



ལོ་གསུམ་ཁམ་བུ།
འདི་ནི་ཤིང་སྨན་གྱི་སྡེ་ལས་འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་རིགས་ཡིན་ཞིང་།	 སྡོང་

པོ ་ཆེ ་ལ་རབ་ཏུ་མཁྲེགས་པ་དང་།	

ལོ་མ་རྒྱ་ལྕང་གི་ལོ་མ་དང་འདྲ་

པོ་ཡོད།	 མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ལ་

དམར་མདངས་ཅུང་ཡོད་ཅིང་།	

འབྲས་བུ་དམར་སེར་ཞིག་སྨིན།		

ཤེལ་གོང་ཤེལ་ཕྲེང་པའི་གཞུང་

ལྟར་ན།	འདི་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས་ཏེ།	རྒྱ་ཁམ་དང་བོད་ཁམ་ཞེས་པ་ཡོད།	

སྐྱེ་གནས།	 བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པོའ་ིཞིང་འགྲམ་དང་།	 ལྷག་

པར་དུ་ཀོང་པོ་དང་།	 སྤོ་ཡུལ་སྨན་གླིང་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་ཡིན།	 དེ་

བཞིན་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་བལ་ཡུལ་དང་།	 འབྲུག་ཡུལ།	 འབར་

མ།	 རྒྱ་ནག 	 རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་ཤར་ཨ་སམ་མངའ་སྡེ་དང་།	 ཧི་མ་ལཱ་

ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་ངོས་ནས་མི་ཊར་	༣༠༧༨	ཡས་

མས་ལ་སྐྱེ་བ་ཡིན།	 སྐྱེ་དངོས་འདི་ཉིད་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་

སྐྱེས་པ་ཡང་མང་།	

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའི་བར་

རམ།	 འབྲས་བུ་སྨིན་མཚམས་སུ་བཀོག་སྟེ།	 ཤ་རུས་འཕྲལ་ནས་

སྐམ་གསེད་བྱས་རྗེས་སྦུབས་སྲེག་གཏོང་དགོས་ཤིང་།	 གཞན་ཡང་

ཚི་གུའི་སྣུམ་བཙིར་ཏེ་སྤྱད་ཆོག	

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	 བོད་སྨན་དུ་འབྲས་བུ་དང་དེའི་

སྣུམ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ལ།	ཟླ་མཚན་འགག་པ་དང་།	ཁྲག་འཁྱིལ་བ།	གློ་

ལུ་བ།	 གློ་བར་རྣག་བསགས་པ་སོགས་ལ་ཕན།	 ད་དུང་ཚི་གུའི་སྣུམ་

གྱིས་སྐྲ་དང་།	 ཨ་ར།	 མིག་སྤུ་བཅས་སྐྱེ་ཞིང་།	 པགས་པའི་མདངས་

གསོ་བ་དང་།	 བསྲེགས་ཐལ་གྱིས་རྨ་གསོ་བ་དང་།	 ཆུ་སེར་སྐེམ་པ་

བཅས་ལ་ཕན།

མིང་གཞན།	ཨ་ཤུ་དང་།	བོད་ཁམ།	བཟའ་ཤིང་ཡང་ཟེར།	རྒྱ་གར་སྐད་

དུ།	ཨཱ་ཌ		༷་(vkM+w)དང་།	ཨིན་སྐད་དུ།	པིཆ་(peach)ཞེས་པ་ཡིན།

ཅུ་གང་།
ཅུ་གང་ཞེས་པ་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་དུ།	 ཇུ་དབང་ཞེས་པ་ཡིན་ལ།	 ཟུར་

ཆག་ནས་ཅུ་གང་ཞེས་འབོད་པ་ཡིན།	 བོད་སྐད་དུ་སྨྱུག་བཅུད་ཅེས་

བསྒྱུར།	 	 འདི་ནི་ཤིང་

སྨན་གྱི་སྡེ་ལས་ཚི་བ་

ཐང་ཆུའི་རིགས་ཤིག་

ཡིན་ཞིང་།	དེ་ལ་དབྱེ་

ན ་ རི གས ་ གསུམ ་

ཡོད་པ་ལས།	ཤིང་ཅུ་

གང་མཆོག་ཏུ་བརྩི ་

བ་ཡིན།	 དེའི་ཁ་དོག་དཀར་པོ་ལ་སེར་མདངས་ཕྲན་བུ་ཡོད་ཅིང་།	

ལག་པ་སོགས་ལ་མི་འགོས།	 ཁར་འཇུ་ཞིང་བྲོ་བ་ཡུན་རིང་མྱངས་

ན་ཅུང་ཟད་མངར་ཉམས་ཡོད།	

སྐྱེ་གནས།	 བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་དང་།	 བལ་ཡུལ།	 འབྲུག་

ཡུལ།	འབར་མ།	ཤྲཱི་ལངྐ་།	རྒྱ་གར་སོགས་སའི་མཐོ་ཚད་རྒྱ་མཚོའི་

ངོས་ནས་མི་ཊར་	 ༢༡༠༠	 ཡས་མས་ཀྱི་ཪི་ཐང་ངེས་མེད་ཀྱི་ནགས་

གསེབ་དང་།	 རོང་མཚམས་ལ་སྐྱེས་ཤིང་།	 འདེབས་འཛུགས་བྱས་

ཀྱང་སྐྱེ་སླ་བའི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན།

བཏུ་དུས་དང་ལས་སྣོན་བྱེད་ཚུལ།	 སྨན་དུ་སྨྱུག་མའི་ཁོག་ནས་སྟོན་

དཔྱིད་གང་རུང་ལ་བཏུས་ཏེ་བསིལ་སྐམ་བཏང་ནས་སྤྱད་དགོས།	

བོད་སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ་དང་ཕན་ཡོན།	 བོད་སྨན་དུ་ཚི་བ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་

ཅིང་།	 གློ་ཚད་སོགས་གློ་བའི་ནད་རིགས་དང་།	 རྨ་བཟོས་པ།	 ཚད་

པ་རུས་ལ་ཞེན་པ།	དེ་མིན་རིམས་ནད་སོགས་ལ་ཕན།	

མིང་གཞན།	 བཾ་ཤ་རོ་ཙ་ནཱ་དང་།	 སྨྱིག་མ།	 རྩི་འཇམ།	 བཾ་ཤ་ཇཱའམ་

སྨྱུག་སྐྱེས་ཀྱང་ཟེར་བ་ཡིན།	

  རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཛིན། ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ།

  རྩོམ་སྒྲིག་པ།          ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། 

  རྩོམ་སྒྲིག་ལས་རོཌ།  ངག་དབང༌བསྟན༌འཛིན།

  རི་མོ་བ།             འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲེལ་ཚང་མ་

གཤམ་གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་ཡོང་བ་ཞུ།
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རྫ་ཁོག་ཆག་ན་སྤྱི་གྱོང་།	།	༶

ཕོར་པ་ཆག་ན་སྒེར་གྱོང་།	།

མཛོ་རྒན་ལ་རྨོན་པ་དང་།	།	༶

རྟ་རྒན་ལ་འགྲོས་སློབ་མི་དགོས།	།

ཝ་མོས་མཇུག་མ་མ་གཡུགས་ན།	།	༶

ཤ་ཁྱི་རྣ་ཅོག་ཀྲོང་དོན་མེད།	།

ཝ་མི་བརྒྱལ་ཀ་མེད་འདྲེའི་འགྲམ་ལྕག	།	༶

རྟ་མི་འགྲོ་ཀ་མེད་ཁྲམ་པའི་ལོང་ལྕག	།

ཝ་ཤི་ཡང་གྲ་མི་ཉམས།	།	༶

ཕ་མེད་ཀྱང་གཉའ་མི་ཆག	།	

ཝ་ཡི་གྲ་ལོ་གྱུར་ཀྱང་།	།	༶

ཝ་ཡི་སྤྱོད་པ་མི་འགྱུར།	།

རྩོམ་སྒྲིག་པས་བཏུས།
སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ངོ་སྤྲོད།

ཁུངས།	 དབུས་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་སྨན་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐལ་བཟང་ལཌ་ཀྱིས་བརྩམས་གནང་བའི་《བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དང་ཨཱཡུར྄་ཝེ་ད་ཀྲུང་དབྱིའི་སྨན་གཞུང་བཅས་ལས་

བསྟན་པའི་སྐྱེ་དངོས་སྨན་རྫས་ཀྱི་དཔར་རིས་དང་ལག་ལེན་གཅེས་བཏུས་》ཞེས་པ་ནས་སློབ་མའི་དགོས་མཁོ་ལྟར་བཏུས་ཏེ་བཀོད་པ་ལགས།

བོད་ཡིག་གལ་ཆེར་བརྩིས་

ཏེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་

དོ་སྣང་བྱེད་དགོས།  

ང་ཚོས་མ་འོངས་པར་བོད་མི ་རིགས་

ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་ཡར་རྒྱས་

གཏོང་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་དེ་ནང་ཆོས་

ཀྱི་ཤེས་ཚད་ཡོད་དགོས།	 དེ་དང་འབྲེལ་

བའི་སོ ་སོའ ་ིམི ་རིགས་ཀྱི་རིག་གཞུང་

སློབ་སྦྱོང་དེ་དག་ཡོད་དགོས།	 དེའི་གཞི་

རྩ་ལྟ་བུ་ནི་བོད་ཡིག་ཤེས་དགོས་ཀྱི་ཡོད།	

ཁྱེད་རང་ཚོ་མི་རབས་གསར་པ་ན་གཞོན་

ཚོས་བོད་ཡིག་གལ་ཆེར་བརྩིས་ཏེ་ཡིན་

གཅིག་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས།	 བོད་པ་ཡིན་

རྗེས་བོད་ཡིག་དང་བོད་སྐད་མ་ཤེས་ན་

ཧ་ཅང་ཐབས་སྐྱོ་པོ་རེད།	 སོ་སོ་སྒེར་གྱི་

ངོས་ནས་བཤད་ན་ངོ་ཚ་པོ་རེད།	 སྤྱིའི་

ཐོག་ནས་བཤད་ན་བོད་པས་བོད་ཡིག་

དང་བོད་སྐད་མ་ཤེས་ན་དེ་བརྩིས་འཐུས་

ཤོར་འགྲོ་ཡི་ཡོད།	 ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་

ཕ་མ་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ཡིག་མ་ཤེས་ན་

དེའི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཡང་རིམ་པས་བོད་ཡིག་ལ་

དོ་སྣང་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡོད།		

	 ཞེས་པ་འདི་ནི་ཕྱི་ལོ་	༢༠༡༤	ཟླ་	༥	
ཚེས་	༡༠	ཉིན་སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ནེ་དར་ལེཎྜ་ཡི་རོ་ཊར་ཌེམ་
(Rotterdam)གྲོང་ཁྱེར་ནང་གི་ཡི་ཤུའི་ལྷ་ཁང་
ལཽ་རེན་སི་ཀརྐ་(Laurenskerk)ཞེས་པར་ས་
གནས་བོད་མི་དང་ཉེ་འཁྲིས་བྷེལ་ཇམ་དང་ཕ་རན་
སི་སོགས་ནས་བཅར་བའི་བོད་མི་རྣམས་ལ་སྩལ་
པའི་བཀའ་སློབ་ནས་ཟུར་འདོན་ཞུས།

གློ་བུར་དུ་ཚོམས་ཆེན་ནང་དཔའ་རྒོད་ཀྱི་ངར་སྒྲ་གྲགས་པས་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་

ཐུགས་ཡོངས་སུ་དཀྲུགས་པ་ན།	 ཁོས་དཔའ་རྒོད་ལ་ལབ་པར།	 དཔའ་མེད་

དཔའ་རྒོད་དགྲ་འདུལ་ཁྱོད།	 །མི་ངོ་མི་ཤེས་སུ་ཞིག་ཡོད།	 །རྒན་བྱིས་བར་

གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས།	།རྟག་ཏུ་ཁྱེད་ཉིད་སྐོར་ལ་གླེང་།	།སྔོན་ཚེ་ཆོས་རྣམས་

ལོག་བསྟན་ནས།	།རྒྱལ་མོའ་ིསེམས་ཁམས་ཡོངས་སུ་འཁྲུགས།	།སེམས་འཚོ་

མི་ཟིན་སྨྱོ་བར་གྱུར།	 །ཁྱི་སྨྱོན་བཞིན་དུ་ཡར་མར་རྒྱུགས།	 །འཆལ་མོའ་ིསྤྱོད་

ཚུལ་ཡོངས་སུ་བསྟན།	 །ཡུན་རིང་དྲག་བསྐྱེད་མ་བྱུང་བར།	 །སྔགས་པ་མོ་པ་

ལ་སོགས་བསྟེན།	།

རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་ནས།	 ཁྱེད་དཔའ་མེད་སྡར་མ་གཅིག་

ལ།	 །དཔའ་རྒོད་མཚན་སྙན་བཏགས་ཕོད་པ།	 །དེ་འདྲའི་དགོད་

བྲོའ་ིགཏམ་འཆལ་ཞིག	 །སྔོན་ཆད་རྩ་ནས་གོ་མ་མྱོང་།	 །དམ་

ཆོས་ཚིག་གཅིག་མི་ཤེས་པར།	 །ཉིན་ཞག་མང་པོ་རྫུས་བཏབ་

ནས།	 །ཆོས་ལོག་དུ་མ་བསྟན་པ་ལས།	 །རྒྱལ་མོའ་ིསེམས་པ་རེ་

ཞིག་བསླུས།	།

སྒྲུང་དེ་བཤད་ཞོར་གཟིག་གིས་ཐེའུ་རང་ལ་དྲིས་པར།	 གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྒྱལ་ཕྲན་

དེར་འགྲོ་རྒྱུ་བྱུང་ན་གང་བྱེད་དམ།	 	 ཐོག་མར་ངས་རྒྱལ་སྲས་དེ་བཀྲོངས་ནས་

རྒྱལ་གཞིས་སྔར་བཞིན་འཛིན་རྒྱུ་ཡིན།	ཞེས་ལབ་པ་ན།	ཁོའ་ིལན་དེར་ཡིད་འཕྲོག་

ནས།	བྱས་ན་ད་ལྟ་རང་རྒྱལ་ཕྲན་དེར་ཕེབས་ཤིག	ཅེས་གཟིག་གིས་རྫུ་འཕྲུལ་ཞིག་

བསྟན་ཏེ་ཐེའུ་རང་དེ་མ་ཐག་རྒྱལ་ཕྲན་དེར་དངོས་སུ་འབྱོར་སྐབས་ཡིད་མི་ཆེས།	

རྒྱལ་ཕྲན་དེའི་མཐའ་སྐོར་ཡོངས་རྫོགས་རི་ལྟར་མཐོ་བའི་ལྕགས་རིས་བསྐོར་ཅིང་།	

གཡས་གཡོན་ཐམས་ཅད་དམག་མིས་ཁེངས་ཡོད།

ཐེའུ་རང་གིས་རྒྱལ་གཞིས་བསྐྱངས་པ།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

༄༅།།ཐོག་མའི་བཅོས་ཀ

༢༽	སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐབས།
	 དུས་འགྱངས་མ་སོང་བར་སྨན་བཅོས་ཐོབ་ཐབས་ཆེད་དུ།	 རང་འདོད་ཀྱིས་ནད་པ་དེར་སྐྱོབ་ཐབས་བྱེད་བཞིན་

པའི་སྐབས་དེ་རང་དུ་རོགས་པ་གཞན་ཞིག་སྨན་

བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་པར་གཏོང་དགོས།	

གལ་ཏེ་རང་ཉིད་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་

གཅིག་ཀྱང་མེད་ན།	 གནས་སྐབས་རིང་ནད་པ་

བཞག་ནས་རང་ཉིད་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་

འཚོལ་བར་མི་འགྲོ་ཀ་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡང་

ཡོང་སྲིད།	

	 ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་དགོས་གལ་

ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་མི་གཞན་གྱིས་

གོ་བདེ་བ་དང་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་པོ་དཔེར་

ན།	 ས་གནས་གང་ཡིན་པ།	 དེའི་ཁ་ཕྱོགས།	 ངོ་

བོ།	 རྨས་སྐྱོན་བྱུང་བའི་མི་གྲངས།	 རྨས་ཚབས་

ཆེ་ཆུང་།	རང་ཉིད་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་སའི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་སོགས་གསལ་པོ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་དགོས།

ཨཱཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་གྱིས་བསྒྱུར་བཟོ་བྱས།

་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།
་་་མུ་མཐུད་རྒྱུ།

ཐོག་མའི་བཅོས་ཀ

ས་གནས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད།	

ས་གནས་དང་ཁ་ཕྱོགས།	ཀང་རའི་ཉེ་འགྲམ།		

ལམ་གཞུང་།	ག་གལ་ནས་ཀང་རར་འགྲོ་སའི་ལམ་ཆེན།

ལམ་གྱི་བཞི་མདོ་ཉེ་ཤོས།	མ་ཊོར།

ལམ་ཐག་རིང་ཐུང་།	ག་གལ་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཀི་ལོ་མི་ཊར་	༢་༥	ཙམ་གྱི་སར།	

རྐྱེན་ངན་གྱི་རྣམ་པ།	

རྨས་རྐྱོན་བྱུང་བའི་མི་གྲངས།	༣	(རྒན་པ་	༢	དང་།	ཕྲུ་གུ་	༡)

དུས་ཚོད།	སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་	༧	པའི་གཡས་གཡོན།	

བརྡ་ལན་གཏོང་དུས།	སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་	༧	དང་སྐར་མ་	༢༠།	

ཟུར་མཆན།	 	 	 མ་རུ་ཏི་མོ་ཊ་ཆུང་བ་ཞིག་ཁ་ཤོར་ནས་ཤིང་སྡོང་ལ་བརྡབ་འདུག	 ཕྲུ་
གུ་དེ་ཛ་དྲག་པོ་འདུག	 ངའི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་	 ༩༤༡xxxxx༠༥	
ཡིན།	འཕྲལ་དུ་འབྲེལ་བ་གནང་རོགས།	

ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

རི་མོའ་ིགླིང་ཁ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་ལེགས་སྨོན། 

དོན་གྲུབ་གླིང་། T.N.M.F སློབ་གྲྭ།

རི་མོ་འབྲི་མཁན། བྱང་ཆུབ་བློ་བཟང། 

དགའ་ཤར་སོག་པ། འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ་ཀ་པ།
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རི་མོ་འབྲི་མཁན། བསྟན་འཛིན་བློ་ལྡན།

བེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ། འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་གདུགས།


