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Should I Cry?
It haunted for someone deeper in the recesses of my heart
The glimmer of love was still breathing
How badly you have suppressed the joy!
I always chased the ecstasy of you
Which I sorely needed
Your name was indelibly stamped
Somewhere in the corner of my heart
Lots of tears rolled down my cheeks
As I tried to erase the memories
Your face has always been formed by your sense of slight
The mind always searched for you
The heart always pumped for you
How could this be?
When the flower is on the verge of blooming
When the sun is about to stand out bright
You could not take a breath to appreciate the elegance
The sun has set now
With much agony
I propelled to fade those good memories
Flower is being obliterated
And name is being erased with lots of pain
I propelled to fade good memories
I thanked you for showing another path
A path that I never imagined would be better.
Tenzin Dorji (03170395)
6th Fin.

Music
You silently crawled into my heart,
With feather light steps.
And I barely noticed,
How it all began.
In my most treasured of memories,
Excitement, happiness, contentment.
You sang the sweetest melodies,
Happily into my ears.
In my darkness of times,
Acrimony, grief, contempt.
You sang for me,
A sad song.
Then, you set my path ablaze,
With your crescendo of tunes.
That showed me the way,
Through life and beyond.
Gakey Lhamo
CF B
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A Letter to Mom
To the world’s purest soul, I have ever known,
You are just an ordinary woman to the world,
But to me, you are the moon that brightens the night’
For you have always been there during my darkest hours.
I shall forever be indebted to you,
For the countless nights you have checked on me,
Just to make sure I had the blanket on.
For the silent prayers for me,
For the soups you made when I was sick,
For all the blames you had to take for the silly things I did.
For all the precious sacrifices you made,
Just to bring comfort to me.
For letting me know I can rise beyond circumstances,
You knew the art of making me strong and confident.
You are the breeze that brings comfort and little joys to the family.
An angel that keeps the family united.
As radiant as a sun, you are surely a blessing to the family.
Now tears stream down my face when I see your old wrinkled face,
Your hunched back, your knee pains, a sign of you aging.
I promise I will bring as much joy as you give to the family.
You are an incredible presence in my life.
Now as the days pass by, I shall remember your sacrifices,
And take this chance to let you know how much you mean to me,
I will fill your heart with love, contentment and words of praises,
I love you to the moon and back mother.
Kencho Wangmo
4th Finance A

We’re Strong
We’re strong, but not like those weightlifters
We’re strong for what we think.
We’re strong for that spark in our eyes for things we love.
We’re strong for our ability to smile in down days.
We’re strong for the determination we inhibit.
We’re strong for the kindness to help others.
We’re strong for working towards dreams and promises.
We’re strong for that conscience to choose good over bad.
We’re strong for stepping through thick and thins.
No, we are not strong for something as temporary as our looks.
We’re strong deep down in our heart.
Sonam Yuden
IV FIN C
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Hope You Can Hear Me
Those precious nine months,
When I was in her womb,
You always whisper to me that,
You will always protect me,
You will be there for me,
I never envisaged that I will get,
To see your smiling face and will be able,
To hold that hand, the person who whispered to me,
When I was born.
You said that it was the greatest day of your life,
Holding me tightly in your arms,
Whispering again and again those words,
I could feel the greatness,
I could hear that laughter with,
The pressure of Love.
As I slowly grew up,
Before I could stand on my foot,
Bad luck knocked my world,
You got guts, you got power,
You acted differently, you misbehaved,
With the woman who hold your hand,
Who took a vow with you,
Who gave you the title of a husband,
Who also gave you a title of a father,
But you betrayed her.
The door of hope, the door of will,
Is it closed for us, I asked God!
But the answered was not there,
She stayed strong, she stayed strong,
With the responsibility on her tiny shoulder.
She brought me up.
I am grateful to you as a daughter,
But also, as a woman to be able to stand alone,
I wanted to thank you for,
Each and every second of my life,
Thank you, thank you,
For sacrificing your life…Mother!
Yangdon
5th HRM-B
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Aura of Nothingness
I am ready with a pen and paper,
To write about the things that cloak around me,
I see fireflies resembling the bright luminous stars,
With all these fireflies parading
With a slight breeze that conceals a million secrets,
Shimmering as it cascades its shadow over the heavenly earth,
Making grass tremble at the bullets that drop like heavy
Rain on a swollen earth as they fly.
Oh! Here it comes
The gush and the rush of flying fireflies
Of lights dimming dark.
Now the horizon
Is blur but sight-able,
Mesmerized by the aura,
I hear the calls made by the whispering breeze.
I drop my pen.
Mage Raj Singh Rai
VI Marketing-A

Holy Convention
I atone for my sins
My past I’m unable to reminisce
Bad things I’ve done
It wasn’t for fun
I was lost
Like I was stuck in a frost
Took life as a game
Thought I’d get fame
Ended up being a loser
To loneliness I became closer
Threw away the good things in life
It was like stabbing myself with a knife
I couldn’t help it
I was losing myself bit by bit
Though I was going to leave
Then good things I started to perceive
God showed me the way
And I was able to stop myself from swaying away
Tenzin Rinchen
4th Accounting- C
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Our Way Forward
Digital transformation,
The way forward for me and my country,
That is the one and the only solution,
Much stronger than any weaponry.
A nation powered by AI and IT,
Where offices are run by computers and internet,
Data processed by software’s creativity,
Making sure we won’t have to sweat.
Enrich data, encourage agility and create unity
Making Bhutanese’s life filled with coherence,
Fulfilling our Nation’s dream will become a reality,
Ultimately leading us to achieve our goals, perseverance.
So, let us transform our self digitally
It will be our greatest ultimatum,
But, let us not forget that it should start from individuals
Our way forward, digitalization has become.
Tshering Namgay
6th Finance- C

A Whisper to My Heart
Whisper to my heart,
Transformation is inevitable
Change is ineradicable
My country’s struggle is unbearable
But “One nation, one people” stance is imperishable
Whisper to my heart,
People in stories will tell the pain,
That moment when many were quarantined
And, millions died like falling rain.
Beyond the window,
Winter’s first kiss startles the grass with frost
That was time when COVID-19 went insane.
Whisper to my heart,
Only constant is tomorrow’s never the same
Avoiding transformation is only fool’s game
Instead of wishing time to be tamed
Let’s transform in the direction of your dreams.
Dorji Phuntsho
6th Accounting- C
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The Loving Father
The sky was creamy with cumulus clouds and the glorious sun had emerged from the distance.
It was a hot summer days at Hesokha under Wangduephodrang dzongkhag. In a lavishly built
traditional house there lived a man called Kuenley, a retired agriculture officer. He had a thin face,
knobby knees, and greenish eyes. Wangmo gently kneeled and stretched out her hand to help
her husband getting on his feet after he fell on the field the previous day.
They had a daughter called Mendrel. Mendrel was the only child they had and so was born with
a silver spoon in her mouth. She neither wrote her homework nor helped her parents. She always
slept in the class and was always the last person to enter the classroom, that too after the
teacher’s arrival. Her father was disheartened to see his only daughter growing up with the
behavior of a naughty boy. He always scolded her but she never listened. One day Mendrel
received a friend request from an unknown smart boy with the name ‘Pema’ on her Facebook
account. She readily accepted his friend request and started chatting with him every day. They
spent their day most of the time chatting with each other as if they had known each other for a
long time. Day by day, Mendrel gained an interest in him as he was the smartest boy on her friend
list.
Pema never uploaded any picture of him but as the days passed by, they started sharing about
their idealized life partner, where he sent a long list of qualities that he wanted his wife to have
which were loving, punctual, hardworking, and charming. Mendrel read it and desired to become
the idealized wife that Pema wanted so she started working towards achieving it. To become the
idealized wife of Pema she started maintaining a good relationship with her parents. She did all
household chores and her mother appreciated her. She not only topped her class but also became
a student of the year which astounded everyone.
She was happy and amazed by all the gestures that she received from villagers and was set as
an example to their kids. After fulfilling all the qualities, on 7th February she sent a text to Pema
confessing her love towards him stating, “I love you.” But he ignored her text and pretended to go
offline. Her heart was full of sadness and sorrow but, she wore a mask of happiness in front of
her mother. Even though Mendrel tried her best to hide her sorrow, her mother could sense
something was bothering her so she questioned “Anything wrong? Unlike usual days why are
you laughing a lot today without any reason”? She responded, “Nothing mom.” Again, she sent a
text, “sorry if I offended you.” But again, there was no reply.
Finally, on 14th February, she receives a message from Pema. When she opened the message, it
reads
“Dear Mendrel.
I am so sorry to fool you, and I’m also sorry for making you love me. I had no other option
than that since I didn’t want to see my only daughter growing up with unwanted behavior
and spoiling her life. My only wish was to make your future bright and successful, but I
found that as parents, we were failing. So please forgive me!
Your loving father.”
After reading, she was speechless and for a bit she was furious but after some time when she
cooled down, she reflected on her previous life with that of now. She found a lot of changes in
her life. Mendrel realized, her father took such a step to improve her life so she went to thank
him. As she enters her house, she found a giant teddy bear near her fathers’ side with the wording
“Happy Valentine’s Day, my dear.” She hugged her father and thanked him for everything that he
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did for her. Meanwhile, her mother came in with tea and snacks. From that day onwards Mendrel
always helped and listened to her parents and led a beautiful life.
“THE DEPTH OF THE LOVE OF PARENTS FOR THEIR CHILDREN CANNOT BE MEASURED. IT IS
LIKE NO OTHERR RELATIONSHIP. IT EXCEEDS CONCERN FOR LIFE ITSELF. THE LOVE OF A
PARENTFOR A CHILD IS CONTINUOUS AND TRANSCENDS HEARTBREAK AND DISAPPOINTMENT.”
~ JAMES E. FAUST
Anonymous

The Power of Being You in this World
We have all had experiences where we felt like a fish out of water or swimming against the
current. Things were just not going well (or as well as we would like) and we had to stop,
reevaluate, and regroup.
Chances are, many of these situations are the result of unrealistic expectations you have had of
yourself. No matter how much you plan, how many team members you have, how great your
ideas are, or how much capital you have, you could face disappointment and failure if you are not
authentic. There are several benefits to being authentic. Here is just a short list to help motivate
you towards life (and career) that works for you.
Everyone knows what you can and can’t do. Your employees quickly learn your strengths and
weaknesses. They get to know what makes you happy and what drives you crazy.
It is a terrible feeling to be expected to do or complete something that you are not sure you can
do. This can cause undue and unnecessary stress. When you are yourself honest about your
limitations, it gives you the margin you need to maneuver and - if necessary - outsource jobs or
tasks that you are not comfortable doing (or just don’t enjoy doing).
Humility in business is not the same as self-degradation. An element of respect exists when you
are sure about your capabilities. After all, we only have 100 percent. If you are giving that 100
percent in an authentic way, that gives you a better chance at success.
By knowing and being yourself, you are better able to acknowledge things that you do not know
well enough. You won’t be too proud to ask questions because you - and, hopefully, everyone you
work with - know-how genuine you are. People will respect your ability and even eagerness to
pick their brains.
People, who are themselves and live happy, fulfilling, authentic lives, have clear goals and
ambitions. They are very clear on their motivations and do not overextend themselves to achieve
arbitrary (or needless) results. In other words, they have a laser focus on the important things.
While sharing intimate insights into your life would not be an appropriate means to build fruitful
business relationships, it has become quite a trend for colleagues, employees, and employers to
share their more human sides.
By using your authenticity and being who you are at your core, you can build trust in your
relationships and create a conducive environment for a fulfilling and joyful life.
Ugyen Dem
6th Marketing- C
GCBS Voice (Vol.1, Issue.1) | 7 |

As I Grow Up
It’s funny how when you were a kid, everything was so easy. A step felt light, a smile felt real, a
laugh felt good, and life in itself was weightless.
The sun seemed so close, and it felt like I could touch the moon and the stars which shined ever
so brightly in the darkness. I could hear my heartbeat ever so clearly, and it felt like there was
nothing holding me back. If I wanted, I could have the whole world, I could have the seven seas
with all of their waves which are so full of life I could have the whole galaxy and all the other
things the universe has to offer. All I had to do was to believe in myself. The belief that I could
and it was like I really did achieve it all.
I was my own star, glittering starlight in my own little universe. Shining ever so brightly, lighting
every corner in the nights which were pitch black. The darker the night got, the brighter was my
light lighting up the darkness around me.
When I was a kid, I could become any color in the rainbow and still be happy wholeheartedly. I
could become any Disney princess I wanted, live in a fairytale built within my own imagination,
and have the perfect Happily Ever After. All of it was within my grasp.
I was my own hero, of course, one without a cape but I remember being content nonetheless. I
was the best of myself, so far away from the stains of the real world. I was my own savior and
all I needed was me. I had a name I was proud of, a face that needn’t be covered by a mask, and
a smile that was real and genuine. There existed no such thing called worries nor was there a
word called burden in my dictionary. I know I looked happier and I know I was happier back then.
Every piece fell right where it needed to and I was content, honest, and real to myself.
But now as I grow up, I realize how delusional I was. The weight of being an adult is a boulder
that pins me down and on me are invincible shackles which tie me up from running towards my
dreams. All the fairytales, it’s like they never existed from the start, a neverland which I dreamt
about. As I grow, to the world I’ve become a sick comedy. I am youthful, yet naïve towards the
harsh ways of the world. Dreams seem so far, like a mirage I am not able to grasp them within
my hold. I don’t know yet if this mirage will become a reality. Constant fear between happiness,
worries, and responsibilities, haunt me. They drag me down the abyss, never to see light. The
tender touch of our families has come to its end. Haste and clumsiness are all that’s left.
But in a dream that wouldn’t come true, I grew a flower that couldn’t bloom hoping somehow it
would, and still today I’m waiting for it to bloom. I still foolishly hope and believe that my blood,
sweat, and tears will pay off one day as I fall asleep tonight.
I pray that the fire left inside of me does not die. I pray that the hope inside of me does not
become despair, and I hope tomorrow will be a little different from today.
Anonymous
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Talent is Never Static
‘Talent is cheaper than table salt. What separates the talented individual from the successful
one is a lot of hard work’. Talent must be viewed as the most indispensable ingredient for
success, but success also depends on how talent is managed.
In this world basically there are two types that are naturally talented and the strivers. The strivers
are the people who work extra hard for what they want to achieve in life while the naturally
talented already have what it takes to achieve their goal. There is no denying that some of the
world best athletes and musician have natural aptitude that help them to perform better than
ordinary people who work hard effortlessly.
Further, it is believed that some people are born with certain talent, for instance in sport and
music field. However, some people are not born with certain talent but are made through hard
work, several failures and good environmental support.
Majority of the people are born without talent but are made through constant hard work. Having
the consistent ability to work hard towards certain goal, despite having all the difficulties is the
greatest gift. In many cases, hardworking individuals can develop certain talent, which can imply
that natural gift is just the outcome of constant hard work.
In fact, many musicians and athletes around the world were able to achieve the status by working
hard. For instance, Michael Jordan missed 9000 shots, lost almost 300 hundred games but still
he worked hard and knew he is talented basketball player.
Moreover, he is the owner of the Charlotte Honey team. On contrary, some people are born with
certain talent, the only thing they need to do is use it effectively without working harder like
ordinary people.
One can be taught to be talented musician or athletes through constant hard work, for hard work
beats talent when talent fails to work hard. If one is not willing to put in the work to harvest and
cultivate their talent than itself is essentially useless.
Eka Pradhan
Accounting

A Letter to Mother
Dear Mom,
You may be wondering now as you cleanse off the last dish on the sink or as you sip your favorite
black tea at this time of cold if your daughter is doing alright. I’m sure you’re promising yourself
to check on her to know what she is up to after you feel less tired as you wouldn’t want her
worrying over it.
Don’t ponder too much over it, because as you have always wished for, she is beyond the reach
of the fears you so dread. (Is she in the street with the friends she introduced to me the last year
or is she reading the book I bought her the last week I visited her?) Your thoughts can never really
end, can they? Just like the love that flows from within you for your child even in the darkest of
your hours.
But today she is giving it more thought to her mother too though, not that she never did or that
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you would really wish for that. Even if your message may not be the one, she checks for first in
the morning in her tousled hair or the dream she wishes to see during her sleep, know that, that
every morning as she prays, in the intimate airways of her mind her Gods have guarded you for
the full day.
Mom! You remember the last time, perhaps it’s a decade now when I nearly lost my finger while
toying with dad’s sword and upon hearing my cry you leaped up from your sewing machine and
almost slapped me with a complete terror in your eyes. This is the day I will never forget even if
I had Alzheimer’s; well, that may not be possible, but I want to believe in it. After all these years,
this picture still plays real vividly: you are hugging me hard against your chest, almost instantly
after regretting that you scared me more. That was the moment when your expression had made
me forget the cut in my finger and a new agony, close to my chest had punched in for the first
time in my childhood. I had realized then what love was and I’m glad to recall you being my first
love.
It’s strange how people select miss universe for a year and the very next year, the miss beauty is
changed when for me you are and always till the day I can see or feel will remain the most
beautiful being that exists. But if you heard me saying this, you wouldn’t listen with the same
intent look as you would to my talk on how my day went, would you? You would instead laugh it
off and grab my cheek to whisper what a sweetheart I’m. You would instead start it on me and
comb my hair or ask me to put on lotion before going to bed barely remembering whether you
combed your hair this morning or not.
I’m smiling as I’m trying to picture your intent dark and twinkly eyes full of love. Moving down to
the burns and scars in your pale face due to hours of work is, nevertheless, outdone by a glow
that grows within you, which I always believed to have come from your loving heart. How can you
manage to shine from the dark which least promises light in my eye?
As I think of you, I wonder again if I can ever manage to be a mother like you because there
literally can be nobody like you in the entire world. Sometimes I would tell you of how I fear the
day when I will have to give birth, that I won’t be able to bear the pain, which I will never want to.
I know I will tell you more of my fear again, and you will as always smile and say “why don’t you
transfer some of your pain to me I will be holding your hand that day.” I love you, mom. For all the
hundred more reasons I possibly can’t express. For a thousand more reasons, I instead choose
to cherish myself.
Ugyen Tshomo
CF- L

Unheard Melody
The sun displays its brightness as it sends its golden rays in all directions. The sky looked
fascinating with its blue dotted with fluffy white. The flowers bloomed with grace as they elegantly
unfurled their petals to welcome the morning sun. The birds kept rising high as they spread their
wings towards the infinitum. Everything had its own stories and emotion. It was just picturesque.
The walk was slow and steady. Fingers intertwined and eyes twinkling, they had nothing to say
to each other. Their cheeks were painted red as their heart fluttered and soared high. Not a single
word was muttered as they slowly meandered through the street.
He looked at her admiring the beauty she held within. Her small petite frame was perfect for his
6ft height. The skin was a color of hot chocolate on a wintry night, enveloping him with all the
warmth and comfort. The hair was a cascading ruby red, enticing his deepest desire. Her scent
GCBS Voice (Vol.1, Issue.1) | 10 |

reminded him of a wide meadow filled with dancing lilies.
The door jingled with a warm welcome as they entered the small café. The wall felt soft and
soothing with its flowery pattern. A mini-chandelier stood hanging from the middle as it further
enhanced the classiness of the place. The place was buzzing and bumbling with people, majorly
exchanging talks and mannerly reading books.
The saccharine scent of waffles filled their nose as they looked at each other and nodded
understandingly. Slowly making their way toward the right end of the place, they manage to seat
comfortably on the large comfy sofa.
She knew she shouldn’t peek at him as he continued to place their order. His eyes were a shade
of light green as it twinkled with delights whenever he smiled. Those sweet dimples never felt to
make her heart thump with nervousness as she held her breath admiring his beauty.
The atmosphere felt cushy with two people silently savoring their candied moment. As expected,
no words were spoken but their heartbeat was of the same rhythm. If one listened carefully, one
could hear their heart syncing beautifully.
The sun smiled sadly as it slowly waved goodbye to today, the cloud slowly wrapped around the
sun to comfort his sadness. No words were spoken the entire day; their sadness crept
uncomfortably with the thought of never meeting again.
She felt reluctant as he stood straight waiting for her to go inside. He spoke nothing and she felt
sad and disappointed. Her eyes glittered with unshed tears as she slowly raised her head. With
swift gratefulness, she turned around.
Her head was softly pressed onto his chest as he embraced her with all his heart. She knew he
couldn’t speak and he was confused about why she didn’t complain about his disability. He was
scared of rejection and so was she. Although no words were exchanged, they knew they had to
have one another.
He knew he couldn’t let her go, as he signaled his index and pinky finger with the thumb directed
outwards, her eyes twinkled with vigor and her smile felt so bright. As she slowly tiptoed and
pressed a soft kiss on his cheek she slowly replied, “Me too”. So, without a word spoken about
love, two people were tied tightly together and headed towards the glimmering light.
Kinley Wangmo
6th Marketing - A
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༉ བལྟ་ན་མིག་གི་མ་མཐོོང་། །ལགཔ་གིས་བཟུང་ས་མེད་པའི། །
མིང་གི་སྒྲ་རྩམ་ཐོོས་ཀྱང་། །སེམས་ཁར་སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་མི། །
ནད་ཡོོམས་ཀོ་ཝིཊ་༡༩། །འཛམ་གླིང་འདི་ནང་ཁྱབ་སྟེ། །

འཇིགས་པ་ག་བཟུམ་བྱུང་རུང་། །སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར། །
ལུས་ལ་ནད་འདི་ཟུན་ཀྱང་། །ཤི་རྐྱེན་གཅིག་ཡང་མ་འབྱུང་། །

ནད་ཡམས་འདི་ལས་དྲག་པའི། །གནས་ཚུལ་བཟང་པོོ་ཡོོད་མི། །
ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་བདག་པོོ། །བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་གོང་མ། །

མི་དབང་རྒྱལ་བློོན་རྣམས་དང་། །སྐྱབས་རྗེ་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱིས། །
མཛད་རྒྱ་བཟང་པོོ་ཨིནམ་ལས། །འབྲུག་གི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ། །

དཀོན་མཆོག་དཔང་པོོ་བཙུགས་ཏེ། །ཕྱག་ཕྱིད་གང་དྲག་ཞུ་གེ །
ཕྱག་ཕྱིད་གང་དྲག་ཟེར་རུང་། །རྒྱལ་བློོན་འབངས་འཁོར་རྣམས་ཀྱིས། །
གསུངས་པའི་བཀའ་སློོབ་ཉན་ཏེ། །གང་མང་ལགཔ་འདི་འཁྱུ་ནི། །
ཁ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། །རང་གི་ཁྱིམ་ནང་བཞུགས་ཏེ། །
འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀ་ཕན་པའི། །དཀར་པོོ་དགེ་བའི་ལཱ་ཚུ། །

སེམས་ཁར་རྩེ་གཅིག་བསྐྱེད་དེ། །དམ་པའི་ཆོས་གཅིག་སྒྲུབ་གེ །
དལ་འབྱོོར་མི་ལུས་ཐོོབ་སྟེ། །བསྐལ་བ་བཟང་པ་མ་ཚད། །

ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་སྐྱོངས་བའི། །རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་སྐྱེས་ཏེ། །

རང་དབང་ཡོོད་པའི་སྐབས་སུ། །མི་དབང་མངའ་བདག་མཆོག་གིས། །
བཀའ་སློོབ་གསེར་གྱིས་ཐིག་པ། །འདི་ཚུ་སེམས་ཁར་བཞག་སྟེ། །

རྒྱལ་ཡོོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོོམས། །འདི་གི་ཀ་ཆེན་འགྱུར་མེད། །
མི་དབང་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱི། །ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་གཏེར་འགྲུབ་གེ །
སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ། །ས་འདིར་སྨན་གྱིས་གང་ཡོོད། །
ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་མ་ཚད། །ནད་ཅན་ག་བཟུམ་འབྱུང་རུང་། །

འདི་ལུ་ཕན་པའི་སྨན་གཅིག །མཁས་པའི་དྲུང་འཚོོ་རྣམས་ཀྱིས། །
GCBS Voice (Vol.1, Issue.1) | 12 |

དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུའི་རིང་ལུ། །ནད་འདི་རྩ་མེད་བཏངམ་བའི། །

སྨན་རིགས་སྣ་ཚོོགས་བཟོོ་སྟེ། །འབྲུག་མི་སྲོོག་སྐྱབས་མཛདཔ་ཨིན། །
མཁས་ལྡན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས། །བཟློོག་ཐབས་སྐུ་རིམ་སྒྲུབ་སྟེ། །
འབྲུག་མི་ཕུད་དོོ་གཅིག་ཡང་། །ཚེ་སྲོོག་བར་ཆད་མ་བྱུང་། །

བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་མི། །བླ་མ་ཡོོངས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ། །
ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ་༡༩། །ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་། །

མིང་གི་སྒྲ་རྩམ་མེད་པར། །དགའ་དགའ་སྤྲོོ་སྤྲོོའི་ངང་དུ། །
མི་ཚེ་ལོོ་བརྒྱ་ཐུབ་པའི། །བཀྲིས་སྨོོན་ལམ་འཕུལ་དོོ། །
རྩོོམ་འབྲི་པ : ཚེ་རིང་ བཀྲིས།
སློོབ་སྡེ་ གཉིས་པ།
སྡེ་ཚན :ད་

ཆོད་ཚན: སྤྱིར་བཏང་གཞི་རྟེན།

ངེའི་རྒྱལ་ཁབ།
སྐྱེ་ཚལ་ལྗོན་ཤིང་གང་བའི་གཡུས། །རི་དང་ནགས་ཚལ་བསིལ་བའི་ཆུ། །

ཤུགས་སྟོོབས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་བར། །ཙན་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས། །
དགུང་གི་ཉི་མ་ཟླ་བ་བཟུམ།། མི་དབང་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོོ་དང་། །

ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་མཁན་ཆེན་གྱིས། །མི་སེར་ཡོོངས་ཀྱི་མུན་པ་སེལ། །
དབུ་ཁྲིད་བཟང་པོོ་བཞུགས་ཡོོདཔ་ལས། །མི་སེར་ཚུ་ཡང་མཐུན་འབྲེལ་ཟབ། །
དགའ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་སྤང་ཤོོང་ནང་། །དགའ་བའི་འཕང་རིལ་བསྒྱུར་ཏེ་ཡོོད། །
ཤུལ་མ་ལུས་རྟེན་སོོར་རུང་རང་། །མངའ་བདག་རྒྱལ་པོོའི་མི་སེར་འབད། །

ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ལུ་འབད། །སྐྱེ་བའི་གི་སྨོོན་ལམ་རང་ལས་བཏབ། །
མིང་ བསོོད་ནམས་ དབང་མོོ།
སློོབ་ཕྲུག་ཨང་ ༠༢༠༠༠༣༣༤།
སྤྱིར་བཏང་གཞི་རྟེན། ཏ།
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དགེ་འདུ་ཚོོང་རིག་མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ།
དགེ་འདུ་ཚོོང་རིག་མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་འདི། །དགའ་སྐྱིད་གཉིས་དང་ལྡན་ཏེ་ཡོོད་པའི་ཁར། །

སློོབ་དཔོོན་སློོབ་ཕྲུག་མགྲིན་དབྱངས་གཅིག་ཐོོག་ལས། །ཤེས་རིག་ཡོོན་ཏན་གཙོོ་བོོར་སྟོོན་ཏེ་ཡོོད། །
ནུབ་ཕྱོོགས་ཆགས་ཏེ་ཡོོད་པའི་སློོབ་གྲྭ་འདི། །གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་ལེགས་ཤོོམ་མེད་རུང་རང་། །

སློོབ་དཔོོན་སློོབ་ཕྲུག་གཅིག་མཐུན་བརྩོོན་འགྲུས་ལས། །ཤེས་རིག་ཡོོན་ཏན་ཡར་འཕེལ་བཏང་སྟེ་ཡོོད། །
དཔེ་ཆ་ལྷབ་སའི་ས་གནས་མཐའ་འཁོར་ཚུ། །གཙང་སྦྲགས་འཕྲོོད་བསྟེན་ལྡནམ་འབད་ཡོོད་པའི་ཁར། །
སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་དཀའ་ངལ་ཐོོན་པའི་སྐབས། །སློོབ་དཔོོན་ཚུ་གིས་གྲོགས་རམ་གནང་སྟེ་ཡོོད། །
ཆོས་སྐྱིད་དབང་མོོ།
༠༣༢༠༠༠༣༢

སྤྱིར་བཏང་གཞི་རྟེན།༼ཀ༽

རྫོོག་ཁ་གོང་འཕེལ་ཚོོགས་པ།

ངེའི་སློོབ་དཔོོན།
ཀ་གཅིག་སྟོོན་པའི་སློོབ་དཔོོན་ལགས།།
ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མེན་པར་འབད།།
ག་ཏེ་འགྱོ་ཏེ་འབད་རུང་རང་།།

ང་རའི་སེམས་ལས་དགའ་ཚོོར་ཞུ།།
ཅ་དངོས་གསེར་དང་མུ་ཏིག་ཚུ།།

ཆར་ཆུ་འབབ་ཀྱང་འཕུལ་རུང་ཡང་།།

འཇའ་མཚན་ཡུད་ཙམ་ཡལ་དོོ་བཟུམ།།
སྙིང་པོོ་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན།།

ལྟོོ་ཅིག་ཟ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ།།

ཐ་ན་ལམ་ཅིག་འགྱོ་ཐངས་དང་།།

སྡོོད་ཐངས་ཚུ་ཡང་སློོབ་མཆོག་གྱིས།།
རྣ་བར་མ་གོ་གོཝ་འབད་སྟོོན།།

མིང་ བསོོད་ནམས་ དབྱངས་འཛོོམས།
སློོབ་ཕྲུག་ཨང་ ༠༢༠༠༠༣༣༥།
སྤྱིར་བཏང་གཞི་རྟེན། ཏ
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ཀརྩོོམ།
གཙང་སྦྲའི་དོོན་ལུ་ལགཔ་ཚུ་འཁྱུ་ནི་དང་།།

ཀ་ཁ་སྦྱོོང་བའི་ཆེ་གྲོགས་ཕོོ་མོོ་རྣམས།།

ཚུལ་བཞིན་ཁ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་གིས།།

ཁ་བྱང་མ་བཞུགས་ཚར་ཅིག་ང་ལུ་གསན།།
གང་བ་འཇིགས་སྐྲག་ཆེ་བའི་ཀོ་ཝིཊ་གིས།།

འཛོོམས་འདུ་འབད་ནི་ཚུ་ལས་འཛེམས་གནང་སྟེ།།

ཅ་ལ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་གིས་དོོན་དག་ལས།།

ཞག་གྲངས་དག་པ་ཅིག་གི་རིང་ག་ལུ།།

ཝ་ཡེ་འདྲོོག་པས་མནོོ་སྟེ་ཁྱིམ་ནང་བཞུགས།།

ང་བཅས་ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ཉེན་ཁག་ཡོོད།།

ཆ་རོོགས་ཚུ་དང་འཕྱད་ནི་བཀོ་བཞག་སྟེ།།

ཟུར་བཞག་ཁང་ནང་བཞུགས་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་མཛད།།

ཉལ་ཁྱིམ་ནང་ལུ་བཞུགས་ཏེ་ཡོོན་ཏན་སྦྱང་།།

ཡོོད་ག་མེད་ག་རང་གི་མི་ཤེས་པས།།

ཏག་ཏག་ཏོོག་ཏོོག་ག་ཐོོབ་མ་འགྱོ་བ།།

རང་ལུ་མེད་རུང་གཞན་ལས་ཐོོབ་ནི་ཡོོད།།

འདྲོོག་སྣང་ཆེ་བའི་ཀོ་ཝིཊ་༡༩འདི།།

ཇ་དང་དཔེ་ཆ་གདོོང་ཁར་བཀལ་ཏེ་གིས།།

ཐུགས་བསམ་བཟང་པོོའི་གོང་ལས་བཞེད་དེ་གིས།།

ལེན་གཅིག་ཐོོབ་པའི་དལ་འབྱོོར་མི་ལུས་ནང་།།

ནད་ཡམས་འདི་ལས་འབྲལ་བའི་ཕན་ཐོོགས་ཡོོད།།

སེམས་ཅན་ཚེ་ཐར་གཏང་སྟེ་དགེ་བ་འགྲུབ།།

དཔེ་ཆ་ལྷབ་པའི་དུས་ཚོོད་འདི་ནང་ལུ།།

ཧིང་ཁར་ནད་ཡམས་ཚུབས་ཙན་བཏབ་པ་ཅིན།།

ཤ་ཚུ་བཞེས་ནི་འདི་ཡང་སྤང་སྟེ་གིས།།

དམ་པའི་ཆོས་ཚུ་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་ཅིན།།

ཨ་ལ་ཨ་ཙའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོོང་དགོ་པས།།

ཕམ་དང་སློོབ་དཔོོན་ཚུ་གི་གསུང་མི་ཉན།།

བློོ་འཁོག་དྲོོད་འབར་ཨག་ཚིག་རྐྱབ་པ་ཅིན།།
སྨན་ཁང་ནང་ལུ་བྱོོན་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་མཛད།།

བསོོད་ནམས་ རྒྱལ་མཚན།

ཐོོ་བཙུགས་ཨང་་ ༠༣༢༠༠༣༡༥།
སློོབ་སྡེ་ གཉིས་པ།

སྤྱིར་བཏང་གཞི་རྟེན།
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རང་སེམས་དགའ་བའི་མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ།
རང་སེམས་དགའ་བའི་སློོབ་གྲྭ།། ལྷ་ཡུལ་ཞིང་ཁམས་འདྲ་བས།།
སློོབ་གྲྭ་འདི་བཟུམ་ནང་ལུ།། ང་བཅས་ན་གཞོོན་འཛོོམས་ཡོོད།།

ཐུགས་རིག་མཁས་པའི་སློོབ་དཔོོན།། བརྩེ་གདུང་ཆེ་བའི་ཆ་རོོགས།།
སློོབ་གྲྭ་འདི་ནང་འཛོོམས་མི།། ཚེ་སྔོན་ལས་འཕྲོོ་ཨིན་པས།།
ཡོོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞི་མ།། འབྲི་ལྷག་འདི་ཚུ་ཤེས་ཏེ།།

མི་གི་གྲལ་ཁར་ཚུད་པ།། སློོབ་དཔོོན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་སོོ།།
འབྲུག་གཞུང་བཀྲིན་ཆེཝ་ལས།། ལྷ་ཡི་ཞིང་ཁམས་བཟུམ་གྱི།།

ཤེས་རིག་ཡོོན་ཏན་སྦྱང་ས།། སློོབ་གྲྭ་བཙུགས་པ་དགའ་སོོང་།།
འཕྲིན་ལས་དབང་མོོ།
༠༣༢༠༠༣༩༧

ཟུར་བཞག་གི་ལམ་སྟོོན།
༉ གླུ་མཆོད་པ་འབུལ་ལོོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ། །ཐུགས་རྒྱས་པར་མཛད་ཅིག་ཡི་དམ་ལྷ།།

རྐྱེན་བར་ཆད་གསལ་ཞིག་མཁའ་འགྲོའི་ཚོོགས། །སྙན་ལེགས་པར་གསོོན་ཅིག་མཆེད་གྲོགས་ཀུན།།
ས་བྱིན་གྱི་བདླབས་པའི་སྦས་ཡུལ་ན། །ཉིམ་སྤྲིན་གྱིས་གྲིབ་པའི་སྣང་བ་བཟུམ།།
ཧང་སྟོོང་མར་ཀོ་བིཏ་༡༩ཟེར། །འབོོ་འབོོགཔ་མེད་པའི་མགྱོནམོོ་བཟུམ་སྦེ།།
སྦྱིན་འབྲས་མེད་པའི་ནད་གཞི་གཅིག། །འབྲུག་ཡུལ་འདི་ནང་ཐོོན་པའི་ཚེ།།

ནད་འབུབ་འདི་ལས་ཟུར་ཐབས་ལུ། །ཟུར་བཞག་སྡོོད་དགོ་ཟེར་བའི་བཀའ་རྒྱ་གཅིག།

གོངམ་བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་གསུངས་པའི་ཚེ། །འཕྲལ་འགྲུབ་པའི་བློོ་དེ་འཁྲུལ་རུང་རང།།
ཕུགས་ཕན་པའི་དོོན་འདི་ལེགས་པས་མནོོ། །ཟུར་བཞག་ནང་ལུ་སྡོོད་སོོང་པ།།

ཉིནམ་དང་པ་ཚེ་འདི་དབུགས་ཡང་འགམ། །ཉིནམ་གཉིས་པའི་ལོོ་རྒྱུས་ང་མི་ཞུ།།
བཟང་པོོ་གསུམ་གི་ཉིནམ་ལུ། །ལྷམོོ་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོོའི་གསུང་སྐད།།

གཉེན་ཁུག་ལག་པའི་བཙུགས་པའི། །སྒྲ་སྙན་པའི་སྒྲ་ཉན་དཀྲོག་ཐངས་ལྷབ།།
ཝི་ཅེཏ་ཐོོག་ལས་བློོ་ཟེར་ཉན། །ངག་རྒྱུན་ལུགས་སྲོོལ་བློོ་ཟེ་ལྷབ།།

དྲིན་ཆེན་གྱི་ཕམ་མའི་བསླབ་བྱ་ཅིག །ཉན་ནིའི་གོ་སྐབས་ཐོོབ་གཅིག་ས།།

ཟས་ཞིམ་པའི་ཟས་བཅུད་བཟོོ་ཐངས་གཅིག། །ཨེ་འི་ཡུམ་ཆེན་ཨེའི་གིས་སྟོོན་བྱིན་ཡི།།
ཕོོ་རྒནམ་ལུ་བསྐྱེད་པའི་ཆ་བཞག་དང། །སྲིངམོོ་ལུ་བསྐྱེད་པའི་བྱམས་སྐྱོང་གིས།།
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སྤུན་གྱི་འདུ་ཤེས་ལྷ་གོ་བཅུག །ལུས་མ་སྤརན་ཏི་རུ་མི་འཐོོབ་གཅིག།

དུས་འགྱུར་ནི་ཡོོད་པའི་རྟགས་མཚན་གཉིས། །ཆརཔ་ཕར་ཀ་རྐྱབ་སྟེ་འབད་རུང་ར།།

ཟིལཔ་ཚུར་ཀ་ཕོོག་པའི་ལོོ་རྒྱུས་གསུམ། །བློོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གཏད་དགོཔ་དང་།།
སངྱས་སྨན་ལྷ་དྲན་དགོཔ་བཞི་། །ཟུར་བཞག་འདི་གིས་བསླབ་སྟོོན་མས།།

འབྲུག་གཞུང་དང་རྒྱལ་པོོའི་བཀའ་དྲིན་ལས། །འབྲུགཔ་བསོོད་ནམས་ཅན་རྣམས་སྨན་ཁབ་བཙུགས།།
སོོན་ཉུང་རུང་འབྲས་བུ་མང་བའི་སྨོོན་འདེབས་གཅིག། །རང་ཁོག་པའི་གཏིང་ལས་བཏབ་དོོ་ལགས།།
སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན།
(༠༣༢༠༠༢༨༨)
ལོོ་ངོ་དང་པ:

སྡེ་ཚན་ ‘ཉ’

མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་ལུ་བསྟོོད་པའི་རྩོོམ།།
ལྷ་ཡུལ་གཉིས་པ་དབྱར་རྔའི་ལྗོངས་འདི་ནང། །གཏེར་སྟོོན་འབྲུག་སྒྲ་རྡོོ་རྗེས་ལུང་བསྟན་ལྟར།།
རང་ལུགས་གནམ་ལོོ ་ཤིང་ཕོོ་ལུག་ལོོ་ལུ། །ས་སྐྱོང་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་དབང་ཕྱུག་འཁྲུངས། །
མི་དབང་སྐུ་གཞོོན་བཞུགས་པའི་ནམ་དུས་ལུ། །ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ཞིང་ལུ་ཕེབས་སོོཔ་ལས། །

སྐུ་གཞོོན་བཞུགས་རུང་ཐུགས་སྟོོབས་སྦོོམ་བཞེད་དེ། །རྒྱལ་རབས་བཞི་པའི་གསེར་ཁྲི་གུ་ལུ་ཕེབས། །
དཔྱད་རིས་མེད་པའི་རི་ལས་ཆར་འབབ་བཟུམ། །སྤྱི་ལོོ་གཉིས་སྟོོང་གསུམ་གྱི་དུས་ངན་ལུ། །

གཡིབ་དམག་ཚུ་གིས་བར་ཆད་རྐྱབ་པའི་དུས། །ཞི་བའི་བཀའ་རྒྱ་ཐེངས་མང་གནང་རུང་རང་། །
གཡིབ་དམག་ཚུ་གིས་ཉན་ཁུག་མ་བཏབ་ལས། །འབྲུག་མི་ཡོོངས་ཀྱི་མཐའ་དོོན་གཟིགས་ཏེ་གིས། །

རང་སྲོོག་བློོས་གཏང་ཐེ་ཚོོམ་མེད་གཟིགས་ཏེ། །དམག་དཔོོན་མཛད་དེ་གཡིབ་དམག་ཐལ་བར་བརླགས། །
མི་དབང་མཆོག་གི་དྭངས་བའི་ཐུགས་མཚོོ་ལས། །རིན་གོང་འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་ཡིད་བཞིན་ནོོར།

ཐུན་མིན་ལྟ་བ་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོོམ་འདི། །རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་གཞི་བཙུགས་མཛད་པར་དགའ། །
ང་བཅས་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི། །ཉེན་ཁ་མེདཔ་སྦེ་བདེ་བར་བཀོད་ཞིནམ་ལས། །
གསེར་ཁྲི་གུ་ལས་དགོངས་ཞུ་མཛད་དེ་གིས། །རྒྱལ་སྲིད་གེ་སར་མཆོག་ལུ་རྩིས་སྤྲོོད་གནང་། །

བརྒྱུད་འཛིན་མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དང་། །འགྲོ་བའི་མ་གཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས་མགོན་གཉིས།།
རིགས་ལྔའི་དབུ་ཞྭ་ཡོོད་མེད་ཙམ་ཅིག་ལས། །ཁྱད་པར་གཞན་ཅིག་རྩ་ལས་མཇལ་མ་ཚུགས། །
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བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་མི་དབང་མཆོག །རྐང་གཉིས་ཡོོངས་ཀྱི་སྐྱབས་དགོན་འབདཝ་ལས་བརྟེན། །
སྐུ་ཚེ་ཉལ་འགྲོ་འདི་ལས་རིང་བའི་སྨོོན། །བུ་མོོ་རང་གིས་ཡང་ཡང་བཏབ་དོོ་ལགས། །
ངོ་མིང་- ཀུན་ལེགས་པདམོོ།

ཐོོ་བཙུགས་ཨང་ -༠༣༡༩༠༤༨༥
སློོབ་སྡེ་ -དང་པ།
སྡེ་ཚན་ -ཀ་སྡེ།

ཆོས་ཚན་ -སྤྱིར་བཏང་གཞི་རྟེན།

༉ དཔལ་ཆོས་ལྡན་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི། །བླམ་རིམ་འབྱོོན་ཚུ་གི་ཐུགས་སྨོོན་དང་། །
སྔོན་རྒྱལ་བ་གོང་མའི་བཀའ་དྲིན་ལས། །ས་ག་ལས་བལྟ་རུང་དགའ་ཏོོག་ཏོོ། །

དཔལ་མངའ་བདག་རིམ་འབྱོོན་ཐུགས་བརྩེ་ཆེ། །རྗེ་བླ་མ་རིན་ཆེན་ནུས་པ་ཆེ། །

འབང་མི་སེར་ག་ར་བསོོད་ནམས་ཆེ། །ཆེཝ་འདི་གསུམ་འཛོོམས་ལས་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་། །
ཆོས་བསྟན་པ་དར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་། །ནད་ཡམས་དང་དམག་འཁྲུག་འབྱུང་མི་སྲིད། །

ད་བྱུང་རུང་སྐུ་བསོོད་དབང་ཐང་ལས། །གཞན་རྒྱལ་ཁབ་བཟུམ་འབད་གནོོད་མི་ཚུགས། །
དྲིན་ཅན་གྱིས་མངའ་བདགའི་ཐུགས་རྩལ་དང་། །རྗེ་བླ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་སྨོོན་དང་། །

གཞུང་ཁས་བླངས་ཡོོངས་ཀྱིས་བཀའ་དྲིན་ལས། །ས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཉེན་སྲུང་མཛད། །
དུས་ད་རེས་གཟའ་སྐར་བཟངམ་དང་འབྲེལ། །རང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོོ་དཔང་པོོ་བཙུགས། །
ངའི་དྲིན་ཅན་ཕ་མ་ག་ར་ལུ། །སེམས་དད་པའི་སྨོོན་ཚིག་འཕུལ་དོོ་ལགས། །
ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན།

ལོོ་ངོ་ དང་པ། ༠༣༢༠༠༤༤༤
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མི་དབང་མཆོག་ལུ་གུས་བཏུད་རྩོོམ།
དུས་སྤྱི་ལོོ་༢༠༡༩ ་ལུ།།

སྔོན་ནམ་ཡང་མེད་པའི་ནད་ཡམས་ཅིག།།
ས་རྒྱ་ནག་ཕྱོོགས་ལས་འཐོོན་ཏེ་གིས།།

སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ཡོོངས་ལུ་ཁྱབ་སོོ་ནུག།
རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་ཡུལ་མེད་པའི་མི་སེར་ཚུ།།

འཇིགས་སྣང་ཆེ་བའི་ནད་ཡམས་འདི་ལས་བརྟེན།།
གྱངས་ཁ་མེད་པའི་སྲོོག་ལུ་བར་ཆད་བྱུང།།

མི་ཚེ་ཡུན་རིངམ་སྡོོད་ནིའི་རང་དབང་རྫོོགས།།
ཨིན་རུང་ང་བཅས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང།།

སྟོོང་གསུམ་འཁོར་ལོོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོོ་གིས།།
ཉིན་ནུབ་མེད་པར་མི་སེར་སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས།།

ནད་ཡམས་འདི་གིས་འཇིགས་སྣང་སྐྱེད་མ་དགོ།།
འཕྲལ་ཁམས་མི་དབང་མཆོག་གི་གསུང་བཤད་ནང་།།
ནད་ཡམས་འདི་ལས་ལྷག་ཏེ་མཐོོན་རུང་ར།།

རྒྱལ་བློོན་འབངས་གསུམ་ལགཔ་མཐུད་ཕྱག་ལཱ་མཛདན།།
ནད་ཡམས་འདི་གིས་བརླག་འཁྱོལ་མི་ཚུགས་ཟེར།།
གསུང་བཤད་གོཝ་ཙམ་སེམས་ལུ་བློོ་སྟོོབས་ཐོོབ།།
འབངས་མི་སེར་བདེ་སྐྱིད་བཀོད་གནང་མི།།
ངེ་མི་དབང་ཆོས་རྒྱལ་རྒྱལ་པོོ་མཆོག།

ཐུགས་ཚ་གྱང་ནང་ལུ་བཞུགས་མ་བཅུག།

ངེའི་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་གཟིགས་གནང་ཞུ།།
འཆི་མེད་རྡོོ་རྗེ།

སློོབ་དུས་བཞི་པ།
ཚོོང་བསྒྲགས་
སྡེ་ཚན་ ཀ།

GCBS Voice (Vol.1, Issue.1) | 19 |

ཕམ་གཉིས་ལས་ཨའི་འདི་དྲིན་ཆེ།
༉ འཛམ་བུ་གླིང་འདི་ནང་ རང་ལུ་ ཁག་ཆེ་ཤོོས་རང་ རང་གི་ཕམ་གཉིས་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ཕམ་གཉིས་ལས་རང་ལུ་དྲིན་

ཆེ་ཤོོས་རང་ཨའི་འདི་ཨིནམ་ལས་ སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ། ང་བཅས་རའི་མི་ཚེ་ནང་ཨའི་འདི་མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་

རང་གི་གཟུགས་ཁར་གོ་ལ་དང་ བལྟའི་མིག་ཏོོ་མེདཔ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། ང་བཅས་རང་ནམ་རང་འབད་རུང་ རང་གིས་ཨའི་འདི་ མིག་ལས་
མིག་ཆུ་འཐོོན་མ་བཅུག་པར་ སེམས་དགའ་ཏོོག་ཏོོ་སྦེ་བཞག་དགོ། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ ཨའི་འདི་གིས་ ཟླཝ་དགུ་ཕོོཝ་ནང་འབག་ སྐྱེ་
བའི་སྐབས་ལུ་ཨིན་པ་ཅིན་

རུ་ཏོོག་ག་ར་ཆད་འགྱོ་བའི་ན་ཟུག་འབག།

ཆུང་ཚེ་རྐང་ཐང་དྲངས་

སློོབ་གྲྭ་ནང་བཙུགས་པ་མ་ཚད་མི་གྲས་བཙུགས་ཏེ་ ལྟ་བུ་རང་བྱམས་དང་བརྩེ་བ་གནངམ་ཨིན།

ལོོ་དྲུག་དང་བདུན་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་

ང་བཅས་རའི་མི་ཚེ་ནང་དྲིན་ཆེ་ཤོོས་རང་ རང་གི་ཨའི་ཨིན་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ང་བཅས་འཛམ་གླིང་ནང་མ་འཐོོན་པའི་ཧེ་མ་ལས་ ཟླཝ་དགུ་ཕོོཝ་
ནང་འབགཔ་མ་ཚད་ ང་བཅས་ཨ་ལོོའི་གཟུགས་ཁམས་སྒྲིང་སྒྲི་བཞག་ནིའི་ཐབས་ལུ་

ཨ་ལོོ་ལུ་གནོོད་པའི་ཟས་སྤང་སྟེ་བཅུད་ཡོོད་པའི་ཟས་

བཟའ་སྟེ་ འཛམ་གླིང་ནང་མ་འཐོོན་པའི་སྔ་གོང་ལས་ བྱམས་པ་དང་བརྩེ་བ་གནངམ་ཨིན། ཨིན་རུང་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་གི་འབད་བ་ཅིན་ ཨ་པ་

གིས་ བཟའ་ཚང་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་ཐབས་ལུ་དང་ ཨའི་དང་ཨ་ལོོ་གཉིས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་དེ་ ལཱ་རྩ་འགེངས་འབད་ ང་བཅས་འཛམ་གླིང་ནང་
ལུ་མ་འཐོོན་ཚུན་གྱི་བར་ན་ལུ་ ཨའི་བ་ལྷག་པའི་སྡུག་བསྔལ་འབགཔ་ལས་ དྲིན་ཆེ་ཤོོས་ཨ་པ་ཨིན་ཟེར་མནོོཝ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ད་ ཁོང་
གི་མནོོ་དོོ་བཟུམ་མེན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ དེ་ཡང་ ཨ་པ་གི་ཨའི་དང་ཨ་ལོོ་ལུ་དུས་ཚོོན་བྱིན་ནི་ཕར་བཞག་ ཁྱིམ་ནང་དུས་ཚོོད་ཁར་འོོང་མ་བཏུབ་

ཚ་གྱང་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་བཤལ་སྡོོད་བཞིན་ན་ ཨའི་ལུ་དགའ་བ་མེན་པར་སྡུག་བསྔལ་བྱིནམ་ཨིན། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་བརྟེན་ དཀཝ་སྤྱད་
ཤོོས་རང་ཨའི་འབདཝ་ལས་ དྲིན་ཆེ་ཤོོས་རང་ཨའི་ཨིན།

ང་བཅས་ཨལོོ་ཚུ་ལུ་ བྱམས་དང་བརྩེ་བ་ཨ་པ་བ་ལྷབ་སྦེ་ཨའི་ལས་འཐོོབ་ཨིན། ང་བཅས་ཨ་ལོོ་ཚུ་ མེ་དང་ཆུ་ནང་འཛུལ་བའི་ཚ་གྱང་འབག་

སྟེ་ མོོ་རའི་ལཱ་ཡོོད་རུང་རྒྱབ་ཁར་བཞག་བཞིན་ན་ ཨ་ལོོའི་དོོན་ལུ་དུས་ཚད་བཏོོནམ་ཨིན། ཨིན་རུང་ འདི་ཚུ་ཨ་པ་གིས་ཡང་འབད་ནི་ཡོོད་

ཨ་པ་ཡང་དྲིན་ཆེ་དགོ་ཟེར་སླབ་ཨིནམ་པས། ཨིན་རུང་ ཨའི་གི་འབད་མི་དང་ཨ་པ་གི་འབད་མི་ལུ་ ཁྱད་པར་ཡོོད་ཟེར་ཞུནི་ཨིན། དེ་ཡང་ག་དེ་

སྦེ་སྨོོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཨའི་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཕོོརཝ་ནང་ཨ་ལུ་ཆགས་པའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བརྩུགས་སེམས་བདེཝ་མེད་པར་ མོོ་རའི་ཨ་ལོོ་འདི་

མིའི་འགྲེལ་མ་ཚུད་ཚོོན་ ཨ་ལོོ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ དུས་ལྟ་བུ་དུས་ཚོོད་བཏོོན་ཏེ་ཨ་ལོོ་དང་མཉམ་སྡོོདཔ་ཨིན། ཨ་པ་བཟུམ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་

ཚ་རྒྱས་ཟེར་རུང་ཨ་ལོོ་ཕོོརཝ་ནང་སྡོོདཔ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིན་པས། ཨ་ལོོ་སྐྱེལ་ཚར་བའི་གང་ལས་ བཟའ་ཚང་བ་ཁོ་རའི་ལཱ་ཁག་ཆེཝ་བཟུམ་སྦེ་
ཨ་ལོོའི་དོོན་ལུ་དུས་ཚོོད་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡང་བཏོོན་ཚུགས་པར་ལ་ཁག་འདུག། གལ་སྲིད་ ཨའི་འདི་མེདཔ་བཟུམ་ ཡང་ན་ ཨ་ལོོ་སྐྱེས་ཚར་

བའི་ཤུལ་ལས་ཨའི་ཚེ་ལས་འདས་སོོང་པ་ཅིན་ ཨ་ལོོ་འདི་བདག་མེདཔ་བཟུམ་སྦེ་ལུས་ནི་ཨིནམ་ཐེ་རི་བ་རི་ཨིན། འ་ནེ་སྦེ་འབདཝ་ད་ དྲིན་ཆེ་
ཤོོས་འདི་ཨའི་མེན་པས་ག? མནོོ་བསམ་འཐདཔ་ཅིག་བཏང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ང་བཅས་ག་ར་འབད་རུང་ མནོོ་བསམ་ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་བཏང་པ་ཅིན་ ང་བཅས་ འཛམ་གླིང་འདི་དང་ཅིག་ཁར་ ངོ་སྤྲོོད་སྦེ་བྱིན་མི་འདི་ག་ཨིནམ་

བཟུམ་འདུག? ག་ཡང་མེན་ ང་བཅས་རང་ལུ་དྲིན་ཆེ་བའི་ཨའི་འདི་ཨིན། ཨའི་གི་ཨ་ལོོ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་སྦེ་སྡོོད་པའི་བར་ན་རང་ རང་ཁྱིམ་སྒོ་

ལས་འཐོོན་འགྱོ་བའི་གང་ལས་བསླབ་བྱ་གནང་ ང་བཅས་ག་ཅི་འབད་དོོ་ག་ཟེར་ ལོོག་ཁྱིམ་ན་མ་ལྷོོད་ཚུན་ཚ་གྱང་འབགཔ་ཨིན། དེ་གིས་ཡང་
མ་ཚད་ ཁྱིམ་ནང་ག་ཡང་མེད་པར་སྡོོད་པའི་སྐབས་ ཨ་ལོོ་ལུ་ཆ་རོོགས་ག་ཡང་མེད་པར་ དཔེ་ཆ་ལྟ་མ་བཏུབ་པར་སྡོོད་པའི་སྐབས་ ཨའི་གི་
ཆ་རོོགས་སྦེ་ དཔེ་ཆ་ལྟ་བཅུགཔ་ཨིན། དེ་མེན་པ་ཨ་པ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྱིམ་ནང་མ་འོོང་པར་ ཨ་ལོོའི་ཐ་དོོན་ལུ་ མནོོ་བསམ་བཏང་ནི་མེད་པར་

སྡོོད་ནི་མེདཔ་ཨིན། ད་ལྟོོ་ང་བཅས་ མིའི་སྦུག་ལུ་ བཟང་ལྷམ་ལྷམ་ལྷམ་སྦེ་སྡོོད་ནི་ཡོོད་མི་འདི་ ཨའི་གི་བཀྲིན་ཨིནམ་ལས་ ང་བཅས་རའི་
མི་ཚེ་ནང་ཨའི་འདི་རང་དྲིན་ཆེ་ཤོོས་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།
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ད་མཇུག་རང་ ཨའི་འདི་ རང་གི་མི་ཚེ་ནང་དྲིན་ཆེ་ཤོོས་དང་ཁག་ཆེ་ཤོོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ང་བཅས་ན་གཞོོན་ཚུ་གི་རང་གི་ཨའི་ལུ་ངོ་རྒོལ་
འབད་ རང་གི་ཨའི་འདི་ དུས་རྟག་བུ་ སེམས་སྐྱོ་སྟེ་མ་བཞག་པར་ ཕྱག་ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་ཞུ་ སེམས་དགའ་ཏོོག་ཏོོ་སྦེ་བཞག་དགོ། དེ་བཟུམ་
སྦེ་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ བསོོད་ནམས་བསག་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཚེ་ཕྱི་མའི་ལམ་ཡང་བཟང་ནི་ཨིནམ་མཁྱེན་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་

ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ རང་ལུ་དྲིན་ཆེ་ཤོོས་ཨའི་ཨིནམ་བསམ་སྟེ་ ངོ་རྒོལ་མ་འབད་ དུས་རྟག་བུ་ སྡུག་བསྔལ་ནང་མ་བཞག་པར་ ཕྱག་ཕྱིད་
གང་དྲག་ཞུ་བཞིན་ན་ དགའ་ཏོོག་ཏོོ་སྦེ་བཞག་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
བཀྲིན་ཆེ།

ཚེ་རིང་ལྷམོོ།

༠༣༢༠༠༤༡༣ ལོོ་ངོ་དང་པ།
སྡེ་ཚན་ ད་པ།

རང་གིས་འབད་མི་ལུ་རང་་གིས་དགའ་དགོཔ།
༉ དུས་ནམ་རང་ཨིན་རུང་ རང་གིས་ལཱ་ག་ཅིག་འབད་རུང་ འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རང་གིས་སེམས་ཁ་ལས་ངལ་རངས་ཏེ་ ད་རུང་འདི་
བཟུམ་འབད་ནི་གིས་ གོ་སྐབས་ཐོོབ་པ་ཅིན་དགའ་ནི་མས་ཟེར་ མནོོ་དགོཔ་འདི་ག་ཅི་དེ་གལ་ཆ་ཟེར་ཞུ་གེ།

རང་གི་དོོན་དག་གྲུབ་ནི་ཨིན་པའི་ལཱ་འདི་ འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ལེ་ཤཱ་རང་འཐོོན་ནི་འདི་རང་བཞིན་ཅིག་ཨིན། ཨིན་རུང་
རང་གིས་འདི་ལུ་ སྤྲོོ་བ་དང་དག་སྣང་ཐེབས་ཅིག་རང་ བསྐྱལ་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་ དོོན་གྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་དཔེ་མེད་ཟེར་མནོོཝ་མས། གཙོོ་བོོ་

རང་གིས་ལཱ་འདི་འགོ་བཙུགས་པའི་བསྒང་ལས་ར་ མནོོ་བསམ་དོོག་རིལ་རི་བཏང་དགོ་ དཔེར་ན་ རྟག་གུས་བརྩོོན་བ་མ་བཏང་ན། །མི་འགྲུབ་
བྱ་བ་ཅི་ཡང་མེད། །ཟེར་དོོ་བཟུམ་ རང་གིས་རང་ལུ་ལྕོགས་སྒྲུབ་ཡོོད་མི་ཚུ་ལུ་ བློོ་གཏད་ཐོོག་ལས་འབད་དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

རང་གི་ལཱ་འདི་ མཇུག་བསྡུ་བའི་དུས་ཚོོད་ནང་ལུ་ གྲུབ་འབྲས་འདི་ལེགས་ཤོོམ་ཅིག་མ་ཐོོབ་འདི་རང་འབད་རུང་ སེམས་ལུ་དཔའ་མ་ཞུམ་པར་
ལོོག་འདི་རང་

འབད་ནི་གི་མནོོ་བསམ་བཏང་

སེམས་ལུ་སྤྲོོ་བ་དང་དག་སྣང་ཐེབས་བསྐྱེད་

འཐབ་ཐོོག་ལས་འབད་བ་ཅིན་ གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོོམ་བྱུང་ར་བྱུང་འོོང་ཟེར་ཞུ་གེ།

གནས་སྐབས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོོགས་

ལག་ལེན་

ང་བཅས་ཀྱིས་ལཱ་ག་ཅི་འབད་རུང་ དོོན་དག་འགྲུབ་མ་ཚུགསཔ་མེན་པར་ སེམས་ལུ་གཡང་ཟ་བསྐྱེད་དེ་ ལཱ་ཚར་ཅིག་འབདཝ་ཅིག་ དོོན་དག་

འགྲུབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་ སེམས་དཔའ་ཞུམ་ནི་འདི་གིས་ མེན་ན་ཟེར་མནོོཝ་མས། འདི་བཟུམ་འབད་ལུས་སོོང་པ་ཅིན་ ང་བཅས་ཀྱི་མི་ཚེ་འདི་
མཐའ་འཁྱོལ་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་འོོང་ཟེར་མནོོཝ་མས།

མི་ཚེ་དོོན་དང་ལྡནམ་འབད་ ལོོངས་སྤྱོོད་མི་ཚུ་ ཁོང་གི་མི་ཚེ་ནང་ ཚར་ག་དེམ་ཅིག་མཐའ་འཁྱོལ་མ་ཚུགས་ག་ དེམ་ཅིག་རང་སེམས་ལུ་

དཔའ་མ་ཞུམ་པར་ ལཱ་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོོམ་ཐོོབ་ཐབས་ལུ་ དམིགས་ཏེ་འབདཝ་ལས་ དོོན་དག་ཡང་འགྲུབ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ ཁོང་རང་
མེད་པའི་ཤུལ་ལུ་འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་མིང་གཏམ་ཅན་ཅི་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན།
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དཔེར་ན་ ང་བཅས་རའི་འཛམ་གླིང་ནང་ ཚན་རིག་མཁས་མཆོག་ (Micheal Jorden, Thomas Eiva, Stave Jobs) ཟེར་མི་

ཚུ་ ཁོང་གིས་ཕྱག་ལཱ་མཛད་པའི་སྐབས་སེམས་དཔའ་མ་ཞུམ་པར་ རྩ་འགེངས་ བརྩོོན་འགྲུས་བསྐྱེད་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཡོོངས་གྲགས་

ཅན་དང་མིང་གཏམ་ཅན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡོོདཔ་ཨིན། ང་བཅས་ར་ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ གཅིགཔ་འདི་བརྩོོན་འགྲུས་དང་ དག་སྣང་
འདི་རང་ཡོོད་པ་ཅིན་ དོོན་འགྲུབ་མ་ཚུགསཔ་མེདཔ་ཨིན།

ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ དོོན་དག་ལེགས་ཤོོམ་གྲུབ་ནིའི་མནོོ་བསམ་ཡོོདཔ་འདྲཝ་ཅིག་ འབད་བ་ཅིན་ ལཱ་འགོ་བཙུགས་ཚར་

བའི་ཤུལ་ལུ་ སྤྲོོ་བ་དང་དག་སྣང་བསྐྱེད་ དེ་ལས་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོོམ་མ་འཐོོན་རུང་ སེམས་དཔའ་མ་ཞུམ་པར་ ཤུལ་ལས་འདི་བ་དྲགཔ་
འབད་ རྩ་འགེངས་ནི་ཟེར་བའི་ཐུགས་བཞེས་གནང་དགོཔ་འདི་ག་ཅི་དེ་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་གེ།
བསོོད་ནམས་དབང་མོོ།
སློོབ་དུས་དྲུག་པ།

རྩིས་རིག་ ག་ སྡེ།

རྒྱལ་ཡོོངས་སྐད་ཡིག་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་བཏང་དགོཔ།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་རྒྱལ་ཁབ་སྦོོམ་གཉིས་ཀྱི་ བར་ན་ཆགས་ཏེ་ཡོོད། རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་མེད་རུང་ ད་རེས་ཚུན་གྱི་བར་ན་
གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ག་གི་འོོག་ལུ་ཡང་མ་ཚུད་པར་

དགའ་ཏོོག་ཏོོ་འབད་ར་སྡོོད་ཡོོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་

རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མ་

འདྲཝ་འབད་ ལམ་སྲོོལ་གིས་ཕྱུགཔོོ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། སྔར་སྲོོལ་ལམ་ལུགས་དང་ ལམ་ལུགས་ཚུ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་གི་མ་ཚད་པ་
དེ་ཚུ་ག་ར་བྱིན་རླབས་ཅན་ཙང་ཙ་ར་ཨིན།

ཁ་སྐད་རྫོོང་ཁག་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་གིས་འབད་

རྒྱལ་ཡོོངས་སྐད་ཡིག་འབད་ངོས་འཛིན་

འབད་གནང་ཡི། རྫོོང་ཁ་འདི་ཁ་སྐད་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་བའི་བྱིན་རླབས་ཅན་ཅིག་ཨིན། ང་བཅས་རའི་ཕམ་རྒན་ཤོོས་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཡོོངས་
སྐད་ཡིག་འདི་མར་ཉམས་མ་བཅུག་པར་ བདག་འཛིན་འཐབ་སྟེ་ང་བཅས་ལུ་སྤྲོོད་ཡི། དེ་འབདཝ་ད་ ད་རེས་ནངས་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་
འགྱོཝ་ད་ ཨིང་སྐད་ལྷབ་མི་མངམ་ལས་ རྫོོང་ཁ་ལུ་ཐོོ་ཕོོག་ཏེ་ཡོོད།

འདི་ཡང་ ད་རེས་ནངས་པའི་ཨ་ལོོ་ཚུ་གིས་ ཁྱིམ་ནང་འབད་རུང་ སློོབ་གྲྭ་ནང་འབད་རུང་ ཆ་རོོགས་ཚུ་དང་བློོ་སླབ་སྟེ་འབད་རུང་ ཨིང་སྐད་

འདི་ར་ལག་ལེན་འཐབ་དོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཡང་ དུས་ཀྱིས་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཨིང་སྐད་ཚུ་ང་བཅས་རྒྱལ་ཡོོངས་ཁ་སྐད་
ལས་

མངམ་འབད་ལྷབ་དོོ་ཡོོདཔ་ལས་

ཨ་ལོོ་ཚུ་གིས་ཨིང་སྐད་ལུ་སྤྲོོ་བ་སྦོོམ་འབད་ར་བསྐྱེདཔ་ཨིན་མས།

ཁྱིམ་ནང་ལུ་ད་རེས་ནངས་པ་

ཨ་པ་དང་ཨའི་ཚུ་གིས་ཡང་ ཨ་ལོོའི་མིང་ཚུ་ ང་བཅས་རའི་ཁ་སྐད་ནང་ལས་འབོོ་ནི་མེན་པ་ ཨིང་སྐད་ཀྱི་ཐོོག་ལས་འབོོ་དོོ་ཡོོདཔ་ཨིན། བྱ་བ་
ཆུང་ཀུ་འ་ནི་བཟུམ་ཚུ་གིས་ར་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡོོངས་སྐད་ཡིག་ ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ཐོོ་ཕོོགཔ་ཨིནམ་ ག་ར་གིས་ཤེས་འབད་ཟེར་ཞུ་ནི།

འདི་གིས་མ་ཚད་པར་ སློོབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ རྫོོང་ཁ་དང་ཕྱདཔ་ད་ཨིང་སྐད་མངམ་འབད་ ལྷབ་ནི་ཡོོདཔ་དང་། དཔེ་དེབ་ཚུ་ཡང་ མང་ཤོོས་

ར་ཨིང་སྐད་ནང་འབད་ཡོོདཔ་ཨིན། སློོབ་གྲྭ་ནང་ རྫོོང་ཁ་ལས་ཨིང་སྐད་ལྷབ་ནི་མང་ནི་འདི་གིས་ སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྫོོང་ཁའི་སྡེབ་དང་མིང་ཚུ་ དེ་
ལས་ རྫོོང་ཁ་ལྷག་ནི་ཚུ་ལུ་ ཨིང་སྐད་དང་ཕྱདཔ་ད་ ཨ་ལོོ་ལེ་ཤཱ་གིས་ར་ འབད་མི་ཚུགས་པས།

ཁྲོམ་ཁར་ལས་ཕར་འགྱོ་སྟེ་འབད་རུང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མེན་པ་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་བཟུམ་འབད་ ཚོོང་ཁང་གི་བརྡ་བྱང་ཚུ་མང་ཤོོས་ར་ཨིང་
སྐད་ནང་འབད་འབྲི་སྟེ་ཡོོདཔ་ཨིན། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཚོོང་ཁང་གི་བརྡ་བྱང་ཚུ་ རྫོོང་ཁ་ནང་འབྲི་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཡོོངས་སྐད་ཡིག་

ཡར་རྒྱས་གཏང་མི་ཚུགས། དེང་སང་གི་དུས་ལུ་ཨིང་སྐད་ལྷབ་མི་ མང་སུ་ཡོོད་ནི་འདི་གིས་ མི་ཚུ་གིས་ཨིང་སྐད་ལུ་སྤྲོོ་བ་དང་ རྫོོང་ཁ་ལུ་
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ཞན་དོོ་བལྟ་དོོ་ཡོོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཡོོངས་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱལ་གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐོོགས་མིན་འདུག།
ཨིན་འདི་འབད་རུང་ མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་འབད་བ་ཅིན་ ཨིང་སྐད་ལྷབ་མི་མང་སོོང་རུང་ གཡུས་ཁར་ལས་ཕར་ད་ལྟོོ་ཡང་ཧེ་མ་བཟུམ་འབད་

རྫོོང་ཁ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཡོོད་ཟེར་ཨིན་པས། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡོོངས་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་ ཐོོ་མི་ཕོོག་ཟེར་ཨིན་པས།
དེ་འབདཝ་ད་ དུས་ཀྱིས་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ གཡུས་ཁར་ལས་ཕར་ཡང་ རྫོོང་ཁ་ལས་ཨིང་སྐད་མངམ་འབད་སླབ་སར་མཐོོང་མས། ཤུལ་
ལས་ཨིང་སྐད་ལྷབ་མི་ མང་ནི་འདི་གིས་ ཨ་རྒས་དང་ཨང་རྒས་ཚུ་གིས་ཡང་ ཨིང་སྐད་སླབ་ནི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཉེན་ཁ་མཐོོང་མས།

དེ་འབདཝ་ལས་ དེང་སང་གི་དུས་ལུ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཨིང་སྐད་ལྷབ་མི་མང་སུ་ཡོོད་ནི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཡོོངས་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་ལུ་

ཐོོ་ཕོོག་སྟེ་འདུག། ཨ་ལོོ་ཚུ་གི་ ང་བཅས་རའི་ཁ་སྐད་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་མེན་པར་ ཨིང་སྐད་ལུ་སྤྲོོ་བ་བསྐྱེད་དེ་ ཁྱིམ་དང་སློོབ་གྲྭ་ནང་
དེ་ལས་ ཆ་རོོགས་ཚུ་དང་མཉམ་ ཨིང་སྐད་མངམ་སླབ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཡོོངས་ཁ་སྐད་འདི་ མར་ཉམས་མ་
བཅུག་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་སྟོོན་ཏེ་ ནད་མ་འོོངམ་ལས་རིམ་གྲོ་འབད་དགོཔ་ཨིན་ནོོ།
མིང་ ཆོས་སྐྱིད།

ཨང་ ༠༣༢༠༠༠༣༡

སྤྱིར་བཏང་གཞི་རྟེན། ཁ་ སྡེ།

རྫོོང་ཁའི་ཁ་སྐད་ཆ་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན།
༉ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ ཁ་སྐད་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཨིན། ཁ་སྐད་ཚུ་གིས་ནང་ལས་རྫོོང་ཁ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཡོོངས་
ཁ་སྐད་འབད་ ཆ་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མདོོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཁ་སྐད་རྫོོང་ཁ་འདི་ དུས་
དང་ཕུ་ལས་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་

མི་ཡི་འགྲོ་བ་ཆགས་པའི་སྐབས་ལས་ར་

འགྲོ་བ་མིའི་རང་གཤིས་རང་ཆས་ཀྱི་

རྒྱུ་མཚན་དང་འབྲེལ་བར་

འབྱུང་པའི་ཤེ ས་བརྗོད་འཇུག་གསུམ་གྱི་ མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཁ་སྐད་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ ད་རེས་རྫོོང་ཁ་ཟེར་བའི་འབྲུག་པའི་ཁ་སྐད་འདི་
སྤྱི་ལོོ་མ་ཐོོན་པའི་གོང་གི་དུས་རབས་༤པ་དང་༥པའི༌ནང༌ལས༌ར་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་དར་ཏེ་ ཡོོད་པའི་ཁ་སྐད་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ ཧེ་མ་རྫོོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་བཅོ་ལྡན་འདས་ ཞལ་བཞུགས་པའི་བསྒང་གི་ སྐད་རིགས་ཆེན་པོོ་བཞིའི་ནང་གི་ པྲ་ཀྲི་ཏི་རང་བཞིན་ཕལ་པའི་སྐད་ཀྱི་གྲངས་
སུ་ཚུད་པའི་ སྐད་རིགས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཡོོངས་སྐད་ཡིག་ཟེར་ཆ་འཇོག་མཛད་གནང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་འབད་ཨིན།

རྫོོང་ཁ་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་ དར་ཁྱབ་བྱུང་ཚུལ་འདི་ཡང་ རྒྱལ་ས་ལྟེ་བ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རྫོོང་གཞིས་ག་ར་ནང་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཁ་སྐད་སྦེ་

ལག་ལེན་འཐབ་གནང་ནི་འདི་གིས་ཨིན་མས། དེ་ལས་ཚུར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ རྫོོང་ཁ་ལག་ལེན་དར་ཁྱབ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ བྱུང་སྟེ་ཡོོད་
པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ཡང་སྤྱི་ལོོ་༡༦༤༤ཡི་ལོོ་ལས་ འགོ་བཙུགས་གནང་མིའི་ སྤུ་ན་སྒྲུབབ་ཆེན་སྐབས་ལུ་ ཝང་ཚོོ་ཆེན་བརྒྱད་པོོའི་དཔའ་རྩལཔ་ཚུ་
ལུ་ གནང་སྲོོལ་ཡོོད་པའི་དམག་གི་བཀོད་ཁྱབ་ཚོོགས་གཏམ་དང་། རྗེ་མཁན་ཁྲི་རབས་༩པ་རྒྱལ་བ་ཤཱ་ཀྱ་རིན་ཆེན་གྱི་སྐབས་ དགེ་སློོང་སུམ་
དང་བཀྲིས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བའི་ བློོ་ཟེར་ལ་སོོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོོདཔ་ཨིན།

སྤྱི་ལོོ་༡༩༠༥ཡི་ལོོར་ ཀྲོང་སར་དཔོོན་སློོབ་ གོང་ས་ཨྱོོན་དབང་ཕྱུག་ རྒྱ་བོོད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྲི་འགྲི་ས་ལས་ལོོག་འབྱོོནམ་ད་ རྒྱ་མོོའི་ཚེ་

དབང་པད་སྒྲོན་ཟེར་མི་གིས་བསྒྱུར་བའི་བློོ་ཟེར་དང་ ལུང་ཕྱོོགས་སོོ་སོོའི་ཁ་སྐད་མ་འདྲ་བའི་རིགས་ག་ར་ནང་ཡོོད་པའི་ ཞེ་སའི་ཚིག་ ཞབས་

ཁྲའི་ཚིག་ ས་གནས་ཀྱི་མིང་ མིའི་མིང་ དངོས་པོོའི་མིང་ ལ་སོོགས་པའི་ཚིགས་ཚུ་ག་ར་ རྫོོང་ཁའི་ནང་ཡོོདཔ་ལས་ རྫོོང་ཁ་འདི་དུས་དང་
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ཕུ་ལས་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཏོོག་ཏོོ་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་རག་ཁུངས་ཚུ་ཡོོདཔ་ཨིན།
ལྷག་པར་དུ་ རྫོོང་ཁ་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ སྐད་རིགས་ག་ར་གི་གཙོོ་བོོ་དང་ མཐའ་དབུས་མེད་པའི་རྫོོང་ཁག་གི་མི་སེར་ག་ར་ལུ་ བརྡ་

སྤྲོོད་ཚུགས་པའི་ཁ་སྐད་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་རྡོོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་

སྤྱི་ལོོ་༡༩༧༡ལས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་འབད་ འཛུལ་བའི་སྐབས་ལུ་རྫོོང་ཁ་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་
རྟགས་གཙོོ་བོོ་ཅིག་འབད་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཁ་སྐད་ལུ་ངོས་འཛིན་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་སྟེ་ཡོོད་པའི་ཁར་ ཡིག་ཐོོག་ལུ་འབྲི་སྲོོལ་ཡང་ དེ་
ལས་སྲོོལ་བཏོོན་གནང་ནུག

དཔྱེ་གཏམ་ལས་ཡང་ ཁ་ལས་སླབ་ཚེ་འཇམ་རུང་། །ལག་ལེན་འཐབ་ཚེ་དཀའ་བས། །ཟེར་སླབ་དོོ་བཟུམ་འབད་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཁ་སྐད་རྫོོང་ཁ་

འདི་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་ཟེར་ཁ་ལས་སླབ་ད་འཇམ་རུང་ དངོས་སུ་ལག་ལེན་འཐབ་ད་ལཱ་ཁག་ཡོོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁ་སྐད་རྫོོང་

ཁ་འདི་ ཉམས་ནིའི་ཉེན་ཁ་སྦོོམ་འབད་ར་འདུག། འདི་ཡང་ ད་རེས་ ན་གཞོོན་མང་ཤོོས་ཀྱིས་ར་ ཕྱི་གླིང་པའི་ཁ་ སླབ་དོོ་ཡོོདཔ་ད་ རྫོོང་

ཁ་སླབ་རུང་ཡང་ ཕྱི་གླིང་པའི་ཁ་དང་སླ་བསྲེས་ཏེ་སླབ་དོོ་ཡོོདཔ་ལས་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཁ་སྐད་ལུ་ ཐོོ་ཕོོགཔ་ཨིན་མས། འདི་འབདཝ་ལས་ ང་
བཅས་རའི་ཁ་སྐད་རྫོོང་ཁ་འདི་ དུས་ཨ་རྟག་ར་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོཔ་འདི་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཚུ་གི་ ལགཔ་
པར་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

རྒྱལ་ཡོོངས་ཁ་སྐད་རྫོོང་ཁ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་
རྫོོང་ཁ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི་གི་སྲིད་བྱུས་འདི་

ངོ་རྟགས་དང་ལམ་སྲོོལ་ ཁ་སྐད་ག་ར་གི་གཞི་རྟེན་ཨིནམ་ལས་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་རང་བཙན་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚུ་

རྒྱལ་ཡོོངས་ཁ་

སྐད་གཅིག་གིས་གོ་བརྡ་སྤྲོོད་ཚུགསཔ་དང་ མི་མང་གཅིག་མཐུན་བཟོོ་ནི་གི་ཕན་ཐབས་ཚུ་ སྦོོམ་སྦེ་ཡོོད་ནི་འདི་གིས་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་

བཞི་པ་ འཇིགས་མེད་སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ཞབས་ལས་ རྒྱལ་ཡོོངས་འཆར་གཞི་ཚུ་ནང་ གཙོོ་བོོ་གཅིག་རྒྱལ་ཡོོངས་ཁ་སྐད་རྫོོང་ཁ་

འདི་ བདག་འཛིན་འཐབ་དགོཔ་དང་ ཚད་ལྡན་གྱི་གོང་འཕེལ་དང་ དར་ཁྱབ་བཟོོ་དགོ་པའི་བཀའ་གནང་སྟེ་ཡོོད་པའི་ཁར་ རྫོོང་ཁ་ཡིག་ཐོོག་

འབྲི་ནིའི་ལམ་སྲོོལ་འགོ་བཙུགསཔ་དང་གཅིག་ཁར་ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སློོབ་གྲྭ་ཁག་སོོ་སོོ་ལུ་བཀྲམ་ནི་གི་སློོབ་དེབ་ཚུ་
རྫོོང་ཁ་ནང་བཟོོ་གནང་ཡོོདཔ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོོ་༡༩༨༦གི་ལོོ་ལས་རྫོོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོོགས་གསར་བཙུགས་གནང་ཡི།དེ་ལས་ཚུར་ རྫོོང་ཁ་
གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་
ལས་

རྫོོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་ཀྱི་ལས་རིམ་འདྲ་མི་འདྲ་མང་རབས་ཅིག་

གལ་ཆེ་ཤོོས་ཅིག་རྫོོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་དང་

ཐངས་ཚུ་ཡང་གོང་འཕེལ་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཚིག་བརྫོོད་ཚུ་ཡང་རྩོོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་

ད་མཇུག་ར་ང་བཅས་ག་ར་འབད་རུང་ རང་གིས་རྒྱལ་ཡོོངས་ཁ་སྐད་རྫོོང་ཁ་འདི་

བརྩམས་ཏེ་གནང་བའི་ནང་གསེས་

བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་དང་

ཡིག་ཐོོག་ལུ་འབྲི་

ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་འབད་ཨིན།

དེ་

ཡང་ རྫོོང་ཁ་འདི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་གཞུང་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལས་ར་ ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་རྫོོང་གཞི་ཚུ་ནང་
ལུ་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་ཁ་འབད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འོོང་པའི་ཁ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ རྫོོང་ཁ་འདི་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཁ་སྐད་འབད་བཞག་བཞགཔ་
ཨིན། རྫོོང་ཁ་འདི་ ང་བཅས་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རང་དབང་བཙན་གྱི་ངོ་རྟགས་ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ ཁག་ཆེ་ཤོོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ འདི་མི་

ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ ཉམས་པ་སོོར་བརྒྱུད་ཀྱི་ཐོོག་ལས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་རྩིས་མཐོོང་དང་དག་སྣང་བསྐྱེད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདི་
ག་ནི་བ་ཁག་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།

པད་མ་སྒྲོ་མ།

ལོོ་ངོ་དང་པ། སྡེ་ཚན་ ཇ།
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རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་ཡི་གུ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་དཀའ་ངལ་དང་དེ་གི་གདོོང་ལེན་འཐབ་ལམ།
༉ སྤྱིར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཡོོངས་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་རང་ར་སོོར་སོོའི་ གོ་བརྡ་སྤྲོོད་ནིའི་རྒྱུན་ལམ་ ཡི་གུ་རེ་ཆ་མཉམ་ལུ་ཡོོདཔ་ཨིན། ང་བཅས་
རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ཡང་

ཡི་གུ་དབུ་ཅན་ཚུགས་མ་དང་སྲིད་འབྲེལ་གྱི་གཏོོང་ལེན་གྱི་དོོན་ལུ་འབྲི་ནིའི་མགྱོགས་ཡིག་ཟེར་མི་གཉིས་

སྔོན་གོང་ལས་རང་དར་ཁྱབ་ཡོོདཔ་གཞི་གྲུབ་ཨིན།

འགྱོགས་ཡིག་འདི་ ང་བཅས་ར་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཐུག་ལས་ འཁྲུངས་པའི་ཡི་གུ་ཅིག་ཨིན། དེ་སྦེ་ཨིན་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཡང་

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་རབ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་རང་གཟུགས་ འཕགས་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ བསམ་བཞིན་དུ་ མིའི་གཟུགས་
སུ་འབྱོོན་མི་ ཆོས་ཀྱི་བློོན་པོོ་ཆེན་པོོ་ཐུ་མི་སམ་བྷོོ་ཊ་མཆོག་གིས་ རྣམ་པ་སྐྱེས་བུའི་གཟུགས་དང་། གནས་པ་རྩ། གཡོོ་བ་རླུང་། བཀོད་པ་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས། དེ་ཉིད་མན་ངག་གི་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ཅིན་ སྐུ་གསུམ་རང་མལ་ལས་འགྲུབ་ནི་ཡོོད་པའི་ རྩ་གནས་དང་མཐུན་པར་མཛད་
གནང་པའི་ཡི་གུ་ཅིག་ཨིན།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་

རྒྱལ་བ་གོང་མ་ཚུ་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོོན་ལམ་དང་

འབྱོོར་པ་དང་ལྡན་པའི་དྲིན་ཅན་ཕམ་ཚུ་གིས་གསུང་རྟེན་གྱི་

གླེགས་བམ་ཚུ་ ཡི་གུ་ཚུགས་མ་གིས་བྲིས་བྲིཝ་ རྫོོང་གཞི་དང་དགོན་སྡེ་ཚུ་དང་ འབྱོོར་ལྡན་ཚུ་གི་ཁྱིམ་ནང་ལུ་ རིན་ཐང་དང་བྲལ་བའི་བྱིན་

རྟེན་འབད་བཞུགས་ཏེ་ཡོོདཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ སྡེ་སྲིད་ཁྲི་རབས་བཞི་པ་ རྒྱལ་སྲས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་མཆོག་གིས་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་
ནང་ ཡིག་བྲིས་པའི་སྡེ་ ལོོགས་སུ་བཙུགས་གནང་སྟེ་ ཡི་གུ་འབྲི་རྩལ་འདི་ཡང་ བཟོོ་རིགས་བཅུ་གསུམ་གྱི་གྲས་ཁར་ བརྩི་འཇོག་གནང་

བའི་སྐུ་དྲིན་ལས་ ཡི་གུ་ཚུགས་མ་གི་བྲིས་རྒྱུན་ལེགས་པའི་འགྱུར་བ་གོང་འཕེལ་བཏང་གནང་མི་འདི་ལུ་ འབྲུག་བྲིས་ཟེར་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཅན་
གྱི་ ཡི་གུ་འབྲི་ཐངས་དར་ཁྱབ་བྱུང་ནུག།

ཨིན་རུང་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཡོོངས་ནང་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ཚན་རིག་པའི་རྣམ་དཔྱོོད་ཀྱི་རྩལ་ལས་ འཕྲུལ་ཆས་

མ་འདྲཝ་ཐོོན་པའི་གནད་ལས་བརྟེན་ ཡིག་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་འདི་ཚུ་ གློག་རིག་ནང་ལས་བཏོོན་ནི་འདི་གིས་ རང་ལུགས་ཀྱི་ཡི་གུ་ཚུགས་མ་འབྲི་
ནིའི་སྦྱང་བརྩོོན་འབད་མི་དང་ འབྲི་མི་ཚུ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ རང་བཞིན་གྱིས་མར་མཉམ་འགྱོཝ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ད་རིས་ནངས་པ་
དུས་རབས་འགྱུར་བ་ལས་བརྟེན་ མི་ཚུ་གིས་རྒྱང་མཐོོང་གློག་བརྙན་ཉིན་ནུབ་མེད་པར་བལྟ་མི་ལུ་བརྟེན་ རྫོོང་ཁ་འདི་ཁ་ལས་སླབ་ནི་ཉུང་བའི་
ཁར་

འདི་ལུ་བརྟེན་རྒྱལ་ཡོོངས་ཡི་གུ་འགྱོགས་ཡིག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལས་ཡང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡི་གུ་ཨིན་སྐད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་འདི་ལུ་

སྤྲོོ་བ་དང་སེམས་ཤུགས་སྐྱེདཔ་ཨིན་པས།

དེ་འབད་འབྱུང་དགོ་པའི་གནད་དོོན་འདི་ཡང་

ང་གིས་བལྟ་བ་ཅིན་

ད་རིས་ནངས་པ་འབྲུག་མི་དྲག་གཞན་ཆེ་ཆུང་མེདཔ་ག་ར་གིས་

རྒྱལ་

ཡོོངས་ཀྱི་ཡི་གུ་འགྱོགས་ཡིག་ འབྲི་ནི་འདི་ལས་ཡང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡི་གུ་ཨིན་སྐད་འབྲི་ནི་ལུ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་མི་
འདི་ རྫོོང་ཁ་ཡི་གུ་འབྲིཝ་ད་གི་དུས་ཚོོད་ལས་འདི་ ཨིན་སྐད་ཡི་གུ་འབྲིཝ་ད་དུས་ཚོོད་དེ་ཅིག་ར་མ་འགོརཝ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། རྫོོག་

ཁའི་ཡི་གུ་འབྲིཝ་ད་ དབྱངས་ མགོ་ཅན་ འདོོགས་ཅན་འདི་ཚུ་ག་ར་ཚངམ་འབད་བཙུགས་དགོཔ་དང་ ཨིན་སྐད་ནང་འབད་བ་ཅིན་ ཡི་གུ་
རྐྱང་པ་འབད་འབྲིཝ་ལས་ ཡི་གུ་འབྲི་ནི་ལུ་ལོོག་ལྟབ་ཀྱིས་འཇམ་ཨིན་པས། ལྷག་པར་དུ་ཡང་ རྫོོང་ཁ་སྡེབ་འབྱོོར་ཚུ་སེམས་ཁ་བཞག་ནི་ལུ་

ལཱ་ཁག་ཡོོདཔ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ཡང་ གནམ་མེད་ས་མེད་ལཱ་ཁག་རྐྱབ་ལས་ རྫོོང་ཁ་ཡི་གུ་འབྲི་ནི་ལུ་སྤྲོོ་བ་བསྐྱེད་མ་ཚུགསཔ་ཨིན་
པས།

ད་རུང་

རྒྱལ་ཡོོངས་ཡི་གུ་འདི་

ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་དཀའ་ངལ་འབྱུང་མི་འདི་

ད་རིས་ནངས་པ་ང་བཅས་ར་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

སློོབ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་དང་ ཡིག་ཚང་ཁག་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ རྫོོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་ དེ་ཅིག་ར་མེད་ནི་འདི་གིས་དང་ རྫོོང་
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ཁ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཚན་ཡང་ གཅིག་ལས་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ ན་གཞོོན་ཚུ་གིས་ཡང་ རྒྱལ་ཡོོངས་སྐད་

ཡིག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཨིན་སྐད་དང་སླ་བསྲེས་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ལས་ རྒྱལ་ཡོོངས་ཀྱི་ཡི་གུ་འབྲི་ནི་ལུ་དཀའ་ངལ་འབྱུང་
མི་འདི་ འདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།
འདི་གིས་ཡང་མ་ཚད་པར་

འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་དུས་ཀྱིས་འཕོོ་འགྱུར་དང་བསྟུན་ཏེ་

གློག་རིག་འཕྲུལ་ཆས་ཀམ་པིའུ་ཊ་དང་འགྲུལ་འཕྲིན་

ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཨིན་སྐད་ནང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཚང་དོོ་བཟུམ་ཅིག་རྫོོང་ཁ་ནང་མེདཔ་ལས་ མི་ཚུ་གིས་སྤྲོོ་བ་འདི་རང་གཞིན་གི་ཨིན་སྐད་ལུ་
བསྐྱེདཔ་ཨིན་པས། ལྷག་པར་དུ་ཡང་རྫོོང་ཁ་འདི་ ང་བཅས་ར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་ནང་ སྟོོན་པ་རྫོོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ ཡི་གུ་
འདི་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ སེམས་ཅན་གྱི་འགྲོ་དོོན་མཛད་ནི་ཨིན་པའི་ཚུལ་འདི་ཡང་ མདོོ་ལས། ལྔ་བརྒྱ་དུས་ཀྱིས་ཐ་མ་ལ།། ང་ནི་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་
གནས།། ང་ཡིན་སྙམ་པའི་ཡིད་བྱོོས་ལ།། དེ་ཚེ་འདི་ལ་གུས་པ་བསྐྱེད།། ཟེར་གསུངས་གནང་ཡོོདཔ་ལས་བརྟེན་ སྦྱིན་རླབས་ཆེ་ནི་འདི་གིས་
སྦྱིན་རླབས་ཞུས་ཚུགས་པ་ལཱ་ཁག་ཡོོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་བཟུམ་ཅིག་འདུག།

དེ་འབདཝ་ལས་ རིན་ཐང་ཅན་གྱི་ རང་ལུགས་སྔར་སྲོོལ་བཟང་པོོ་ ཉམས་པ་ཡར་གསོོ་ཐབས་དང་མི་ཉམས་རྒྱུན་སྐྱོང་གིས་ཐོོག་ལས་ གཅེས་
སྲུང་ཡུན་གནས་མཛད་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་

འདས་པའི་ལོོ་དང་ད་ལྟོོའི་དུས་ལུ་

སྲོོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་དང་རྫོོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོོགས་

ཀྱིས་ ཐབས་ཤེས་ལེ་ཤཱ་བཏོོན་ད་བཏོོནམ་ཞིན་དུ་ཡོོད་རུང་ ཡར་རྒྱས་དེས་ཅིག་ར་འགྱོ་མ་ཚུགཔ་ལས་བརྟེན་ རང་དབང་རང་ཙན་གྱི་ངོ་རྟགས་

རྫོོང་ཁའི་སྤུས་ཚད་དང་ཤེས་ཚད་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་བཏང་ནི་དོོན་ལུ་

སློོབ་སྦྱོོང་ལས་རིམ་ག་ཅི་བཟུམ་རང་འབད་དགོཔ་འདུག་ག་ཟེར་བ་

ཅིན་ ཡི་གིའི་འབྲུ་འབྲུལ་བཤད་པ་ནང་ལས། །ཡིག་གཟུགས་ལེགས་པར་མ་སྦྱངས་ཤིང་། །འབྲི་དང་རྩོོམ་པའི་གུར་ལེན་པ། །རང་སྐྱོན་གཞན་

ལ་ངོམས་པར་ཟད། །ཟེར་གསུངས་དོོ་བཟུམ་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡིག་གཟུགས་སྙོམས་ཏོོག་ཏོོ་འབྲི་ཚུགསཔ་བཟོོ་ནིའི་དོོན་ ཡིག་བཟོོ་སློོབ་སྦྱོོང་
བྱིན་དགོཔ་འདུག། རང་གི་ཡིག་བཟོོ་ཁུངས་དག་ཏོོག་ཏོོ་འབྲི་ཚུགས་པ་ཅིན་ གཞན་ལྷག་མི་འདི་གིས་ཡང་ མགུ་འཐོོམས་སྡོོད་མ་དགོ་པར་
ག་ཅི་འབྲིཝ་ཨིན་ན་འཇམ་ཏོོང་ཏོོ་འབད་ལྷག་ཏེ་

གོ་བརྡ་སྤྲོོད་ཚུགས་ནི་དང་

གཞུང་སྐད་རྫོོང་ཁ་འདི་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་

སློོབ་རིམ་བློོ་གསར་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ སློོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ཡི་གུ་འབྲི་ནིའི་ སློོབ་སྟོོན་འབད་བའི་སྐབས་ལས་རང་ཡི་གུའི་བཟོོ་རྣམ་དང་ ཐོོབ་
ཐངས་ཚུ་ཧིང་སངས་ས་འབད་ཤེས་ཚུགསཔ་བཟོོ་དགོཔ་འདུག།

གཉིས་པ་ལུ་ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ་འདི་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་དང་ དཔལ་འབྱོོར་གོང་འཕེལ་གྱི་འཆར་གཞི་ཅིག་བཙམས་
དགོ་རུང་ དོོན་དག་ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་བརྡ་སྤྲོོད་མི་ཚུགས། ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ་ཤེས་དགོས་པའི་ཁུངས་ཡང་ ཐུ་མི་སམ་བྷོོ་ཊའི་ བསླབ་པ་ཀུན་གྱི་

གཞི་འཛིན་ཅིང་།། རིག་བྱེད་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ།། མིག་ཚིག་བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་གཞི།། ཡི་གུའི་སྦྱིར་བ་ཤེས་པར་བྱ།། ཟེར་གསུངས་བཞག་དོོ་

བཟུམ་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་མི་ཚུ་གིས་རྒྱུད་ལུ་ ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བའི་སློོབ་སྟོོན་ཡང་ ཧེ་མ་དཔེ་ཆ་ལྷབ་མི་ཚུ་བཟུམ་ བརྡ་གཞུང་དང་སུམ་རྟགས་ནང་
ལས་ སློོབ་དཔོོན་ཚུ་གིས་སློོབ་སྟོོན་འབད་བ་ཅིན་ ཡི་གུ་སྦྱོོར་བའི་ཤེས་ཡོོན་ཡར་རྒྱས་འགྱོ་ནི་མས། ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བ་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ ཡི་གུ་ག་
བཟུམ་འབྲི་རུང་ གཞན་ལུ་བརྡ་སྤྲོོད་མི་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཡི་གུའི་སྦྱོོར་བའི་སློོབ་སྦྱོོང་བྱིན་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ་བས།

གསུམ་པ་འདི་འབྲུག་གཞུང་བཀྲིན་ཆེ་ནི་འདི་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ སློོབ་གྲྭ་ལེ་ཤ་བཙུགས་གནང་སྟེ་ཡོོད་རུང་ ནང་པའི་རིག་

གཞུང་སློོབ་གྲྭ་ཆེན་མོོ་ སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་མཐོོ་རིམ་སློོབ་གྲྭ་གཅིག་ལས་ལྷགཔ་མེདཔ་ལས་ རིག་གཞུང་སློོབ་གྲྭ་ཡར་སེང་གནང་སྟེ་ སློོབ་
གྲྭ་འདི་ནང་ལས་མཐར་འཁྱོལ་ཞིནམ་ལས་ སློོབ་དཔོོན་སློོབ་སྦྱོོང་འབད་དེ་ས་གནས་ཁག་སོོ་སོོ་ནང་རྫོོང་སློོབ་འབད་བྱོོན་ཞིནམ་ལས་ རྫོོང་ཁའི་

སྤུས་ཚད་དང་ལྡནམ་འབད་བཟོོ་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་སྔར་སྲོོལ་ལམ་ལུགས་སྲོོལ་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ཕན་ཐོོགས་ནི་མས། སློོབ་གྲྭ་ཁག་མང་
ཤོོས་ཅིག་ནང་ རྫོོང་ཁའི་སློོབ་དཔོོན་མེད་པར་ གནས་སྐབས་ཀྱི་སློོབ་དཔོོན་ཚུ་གིས་སློོབ་སྟོོན་འབད་ནི་དེ་གིས་ སློོབ་ཕྲུག་གི་བརྒྱུད་ལུ་རྫོོང་
ཁའི་ཤེས་ཡོོན་ཚད་དང་ལྡནམ་འབད་མེད་མི་འདི་དེ་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ལས་ དཀའ་ངལ་འདི་ཡང་གསལ་ཚུགས་ནི་མས།
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བཞི་པ་ཟེརཝ་ད་ལུ་དཔེ་མཛོོད་ཁང་ནང་

ནང་པའི་དཔེ་དེབ་འདི་བརྒྱ་ཆ་ལས་འབད་བ་ཅིན་བརྒྱད་ཅུ་དེམ་ཅིག་ཆོས་སྐད་ནང་འདུག

ད་རེས་

ནངས་པའི་སློོབ་ཕྲུག་ན་གཞོོན་ཚུ་ ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཉུང་ནི་དེ་གིས་ལྷག་མ་ཤེས་པའི་ཁར་ དོོན་དག་ཧ་གོ་མ་ཚུགས་ལས་ རྫོོང་ཁའི་དཔེ་
དེབ་ལྷག་ནི་ལུ་ སེམས་ཀྱི་དིང་ལས་རང་དྭངས་འདོོད་བསྐྱེད་མི་ག་ཡང་མེདཔ་ལས་ ཆོས་སྐད་ནང་ཡོོད་མི་དཔེ་དེབ་ཚུ་རང་སྐད་རྫོོང་ཁའི་ཐོོག་
ལས་

སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་བཀྲམ་སྤེལ་མཛད་གནང་དགོཔ་དང་

འབད་ཡོོད་དོོ་བཟུམ་འབད་ རྫོོང་ཁ་ནང་ཡང་དགོཔ་འདུག།

འགྲུལ་འཕྲུན་དང་གློག་རིག་ཚུ་ནང་ཡང་

ཨིན་སྐད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚངམ་

ད་མཇུག་ར་ ང་བཅས་ར་གོ་བརྡ་སྤྲོོད་ནིའི་རྒྱུད་ལམ་ཡི་གུ་འདི་མེད་པ་ཅིན་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་སྟོོན་ནི་མེདཔ་
འགྱུར་ནི་ཨིན་པའི་ར་ཁུངས་ཡང་ རྟགས་ཀྱི་འཇུག་པ་ལས། མ་ཡི་ཡི་གེ་མེད་པ་ན།། ཕོོ་ཡིག་བརྗོད་པ་མེད་པར་གྱུར།། ཕོོ་ཡིག་དེ་དག་རྣམས་
ལ་ཡང་།། འཇུག་པར་བཅས་པ་མེད་པར་ནི།། མིང་དང་ཚིག་ཀྱང་གསལ་མིན་ནུས།། མིང་ཚིག་གསལ་བ་མེན་ན་ནི།། དོོན་རྣམས་བརྗོད་པར་མི་

འགྱུར་རོོ།། དེ་ལྟར་གྱུར་ན་འཇིག་རྟེན་དུ།། དེན་ཚོོན་བརྗོད་པ་ཀུན་ཀྱང་མེད།། རིག་བྱེད་སྨྲ་བའང་ཡོོད་མི་འགྱུར།། ཉན་ཐོོས་རང་རྒྱལ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི།། བསླབ་པ་རྣམས་ཀྱང་མེད་པར་འགྱུར།། ཟེར་གསུངས་ཡོོདཔ་བཞིན་དུ་ རྒྱལ་ཁབ་རང་ར་སོོ་སོོའི་ནང་ གོ་བརྡ་སྤྲོོད་ནིའི་རྒྱུད་ལམ་
ཡི་གུ་རེ་མེད་པ་ཅིན་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྣམ་གཞག་ག་ཅི་ཡང་སྟོོན་མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས།

རྒྱལ་ཡོོངས་སྐད་ཡིག་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་གསུམ་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་འཇིགས་མེད་རྡོོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་མཆོག་གི་ དུས་སྐབས་ལས་རང་རྫོོང་
ཁ་འདི་ ཁ་ལས་ག་ཅི་སླབ་ཨིན་ན་ཡིག་ཐོོག་ལུ་འབྲི་སྲོོལ་ དབུ་བརྙས་གནང་ཡོོད་མི་འདི་ མི་མཉམ་གོང་འཕེལ་བཏང་ནིའི་དོོན་ལུ་ ག་ར་

གཅིག་མཐུན་གྱི་མཐོོག་ལས་ གོང་ལུ་བཀོད་མི་སློོབ་སྦྱོོང་ལས་རིམ་ཚུ་ གཞི་འགྱམ་སྒྲིང་སྒྲིག་འབད་བཙུགས་པ་ཅིན་ ཇི་སྲིད་བསྐལ་པ་གནམ་
གནས་ཀྱི་བར་དུ་ རང་དབང་རང་བཙན་འབད་གནས་ནི་ལུ་ཐེ་ཚོོམ་མེདཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ཚེ་རིང་དབྱངས་ཅན།
ལོོ་ངོ་དང་པ།

སྡེ་ཚན་ ད།

ཨ་རྟག་དང་མ་འདྲ་བའི་ གནས་སྟངས་ནང་ལྷོོད་ཡོོདཔ།
༉ ད་རེས་ནངས་པར་ ནད་ཡམས་ཀོ་བིཌ་-༡༩ དེ་ ལུང་ཕྱོོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་གི་གྲས་ལས་ དམིགས་གསལ་དུ་ འབྲུག་གི་ཁྱིམ་ཚང་རྒྱལ་

ཁབ་བཅར་ཤོོས་ རྒྱ་གར་དང་ བང་ལ་དེཤ་ ནེ་པཱལ་ལུ་ མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་ འཕྱེལ་འགྱོ་དོོ་ཡོོདཔ་ལས་ འབྲུག་མི་ཚུ་ ཨ་རྟག་དང་མ་འདྲ་
བའི་ དྲནམ་བཏོོན་དགོ་པའི་ དུས་ཚོོད་ལུ་ལྷོོད་དེ་ཡོོད།

ནད་ཡམས་ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོ་ཐངས་ཀྱི་ ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲཝ་དང་ གོ་རིམ་༢ པ་དང་༣ པ་ཐོོན་མི་དེ་གིས་ ལུང་ཕྱོོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ཉིན་

བསྟར་བཞིན་དུ་ མི་སྟོོང་ཕྲག་སྦེ་ ཤི་རྐྱེན་བྱུངམ་མ་ཚད་ སྨན་ཁང་ནང་ ནདཔ་བཞག་ས་ མ་ཐོོབ་པའི་ དཀའ་ངལ་དང་ ནད་ཁང་ཡོོད་རུང་
སྲོོག་རླུང་གིས་ ལང་མ་ཚུགསཔ་ དེ་ལས་ དུར་ཁྲོད་ཚུ་ནང་ཡང་ ཕུངམོོ་ཚུ་གིས་གང་སྟེ་ མེ་སྦྱང་འབད་སའི་ ས་གོ་མ་ཐོོབ་པའི་ གདོོང་ལེན་
སྦོོམ་སྦེ་བྱུང་སར་ མཐོོང་གསལ་བྱུངམ་མས།

དཔེར་ན་ རྒྱ་གར་ལུ་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ ནད་ཡམས་ཀོ་བིཌ་-༡༩ ཐོོབ་མི་འབུམ་༤ དེ་རེ་ ཐོོནམ་མ་ཚད་ མི་༣,༧༠༠ དེ་རེ་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་
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བྱུང་མི་དེ་ འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་དག་པ་ཅིག་དང་ཕྱདཔ་ད་ བརྒྱ་ཆ་༦ ཡར་འཕར་སོོང་ནུག།
ན་ཧིང་ལས་ ཁ་ཙ་ཚུན་ རྒྱ་གར་ལུ་ ནད་འབུབ་ཐོོབ་མིའི་གྱངས་ཁ་ ས་ཡ་༡༩.༩༢༥ ལྷགཔ་ཅིག་ལུ་ ཡར་འཕར་སོོང་མི་ལས་༢༡༨,༩༤༨ ལུ་

ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ཡོོདཔ་ད་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ནུབ་བེང་གཱལ་གྱི་ མངའ་སྡེ་ནང་ ནད་འབུབ་ཐོོབ་མིའི་གྱངས་ཁ་༨༦༣,༣༩༣ ལུ་ལྷོོད་མི་ལས་༡༡,༥༣༩ ལུ་
ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ཡོོདཔ་བཞིན་དུ་ ཨ་སམ་མངའ་སྡེ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ མི་༢༥༨,༩༦༡ ལུ་ ནད་འབུབ་ཐོོབ་མི་ལས་༡,༣༦༠ ལུ་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ནུག།

རྒྱ་གར་བཟུམ་སྦེ་ བང་ལ་དེཤ་དང་ ནེ་པཱལ་ལུ་ཡང་ གནས་སྟངས་སྐྱོ་དྲགས་འགྱོ་དོོ་ཡོོདཔ་ལས་ འཛམ་གླིང་གསོོ་བའི་ལས་ཚོོགས་ཀྱིས་ མི་

ཚུ་ལུ་ དྲན་བསྐུལ་འབདཝ་མ་ཚད་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ རྒྱ་གར་ལས་ ཁོང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ལམ་འགྲུལ་འབད་ནི་ཚུ་
བཀག་དམ་འབད་ནུག།

དེ་ལས་ ནེ་པཱལ་ལུ་ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་ ཀོ་བིཌ་-༡༩ ཐོོབ་མི་གསརཔ་༧,༠༠༠ ལྷགཔ་རེ་ ཐོོན་དོོ་ཡོོདཔ་ད་ བང་ལ་དེཤ་ལུ་ མི་༡༡,༥༧༩

ལུ་ ཤི་རྐྱེན་བྱུང་ཡོོདཔ་བཞིན་དུ་ ད་ཚུན་གྱི་བར་ན་ མི་༧༦༡,༩༤༣ ལུ་ ནད་འབུབ་ཐོོབ་ཡོོདཔ་ད་ རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ཆ་རའི་ ཁྲོམ་སྡེ་མང་
ཤོོས་ཅིག་ནང་ འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་འབད་དེ་འདུག།

འབྲུག་འདི་ ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱི་ ཉེ་འདབས་ལུ་ཡོོདཔ་ལས་ ནད་ཡམས་ཀྱི་ ཁྱད་རྣམ་གསརཔ་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལྷོོད་ནིའི་
ཉེན་ཁ་སྦོོམ་ཡོོདཔ་ད་ དེ་གི་ནང་དོོན་ཉིད་ལས་ ད་རེས་ ཕུན་ཚོོགས་གླིང་དང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུ་ མི་སྡེ་ནང་ལས་ ཀོ་བིཌ་-༡༩
ཐོོབ་མི་ ཐོོན་ཡོོདཔ་ལས་ སེམས་བག་ལྷོོད་ཐོོག་ སྡོོད་ཐབས་རྩ་ལས་མི་མཐོོངམ་མས།

དེ་འབདཝ་ལས་ གདུག་ཅན་གྱི་ནད་ཡམས་ ཀོ་རོོ་ན་བའེ་རཱསི་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཚད་འཛིན་ཐོོག་ བཞག་ནིའི་དོོན་ལུ་ གསོོ་བའི་སྒྲིག་གཞི་
ལུ་ གནས་ཐོོག་ལས་ ཕར་ཚུར་འགྱོ་ནི་དང་ འཛོོམས་འདུ་རུག་རུ་འབད་ནི་ཚུ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་ འཛེམ་དགོ་པའི་ཁར་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་ ས་
ཁོངས་ཚུ་ནང་ འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དམ་འབད་དགོཔ་དེ་གལ་ཆེ།

ཀུན་ལེགས་དབྱངས་ཅན།
ཨང་: ༠༣༢༠༠༡༦༣

སྤྱིར་བཏང་གཞི་རྟེན། ཅ།
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