གསེར་་གྱི
གསེར
གྱི་་གཉའ
གཉའ་་ཤིང
ཤིང་།་།

བོད་ལྗོངས་ཁྲིམས་ལུགས་ཚགས་པར།
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བླུན་པོའི་ལྕང་གཅོད་མཁས་པར་རློམ། རང་ཕུང་ལས་ཀྱིས་བཙོན་དུ་ཚུད།
ཚོང་པ་ཞིག
ཚོང་
ཞིག་་གི
གི་་ངོས
ངོས་་ནས
ནས་་བརྗོད
བརྗོད་་ཚེ
ཚེ།། ཁ་པར
པར་་ཨང
ཨང་་གྲངས
གྲངས་་ཤིག
ཤིག་་ལ“གོ
གོ་་དོན
དོན་་ཟབ
ཟབ་་པོ
པོ””ཡོད
ཡོད་་པ་སྟེ
སྟེ།། ཨང
ཨང་་གྲངས
གྲངས““8888
8888”“
”“9999
9999””
“6666
6666””ལྟ
ལྟ་་བུས
བུས་་ཚོང
ཚོང་་རྒྱག
རྒྱག་་པའི
པའི་་བརྒྱུད
བརྒྱུད་་རིམ
རིམ་་ནང
ནང་་ཕར
ཕར་་ཕྱོགས
ཕྱོགས་་ལ་བག
བག་་ཆགས
ཆགས་་ཟབ
ཟབ་་པོ
པོ་་འཇོག
འཇོག་་གི
གི་་ཡོད
ཡོད་་ལ། རང
རང་་ཉིད
ཉིད་་ཀྱི
ཀྱི་་ཚོང
ཚོང་་སྔར
སྔར་་བས
བས་་དར་་་་
ཞིང་་རྒྱས
ཞིང
རྒྱས་་པ་ཡོང
ཡོང་་བ་མངོན
མངོན་་གྱི
གྱི་་ཡོད
ཡོད།། རིན
རིན་་གོང
གོང་་དམའ
དམའ་་པོའི
པོའི་་ཐོག
ཐོག་་ནས
ནས་་ཁ་པར
པར་་ཨང
ཨང་་གྲངས
གྲངས་་རྫིག
རྫིག་་པོ
པོ་་དེ
དེ་་འདྲ
འདྲ་་ཉོ
ཉོ་་ཐུབ
ཐུབ་་ལ་ཉིས
ཉིས་་བརྒྱུད
བརྒྱུད་་རླངས་་་་་་་་་་
འཁོར་་ཡང
འཁོར
ཡང་་ཉོ
ཉོ་་ཐུབ
ཐུབ་་པ་དང
དང་།་། ཡིག
ཡིག་་ཚད
ཚད་་མ་བཏང
བཏང་་བར
བར་་ཁ་ལོ
ལོ་་བའི
བའི་་ལག
ལག་་ཁྱེར
ཁྱེར་་གཉེར
གཉེར་་ཐུབ
ཐུབ་་པ་སོགས
སོགས་་ཀྱི
ཀྱི་་ཆ་འཕྲིན
འཕྲིན་་རྫུས
རྫུས་་མ་དེ
དེ་་དག
དག་་གིས
གིས་་མི
མི་་མང་་་
པོ་་ཞིག
པོ
ཞིག་་གཞན
གཞན་་གྱི
གྱི་་བསླུ
བསླུ་་བྲིད
བྲིད་་དུ
དུ་་ཚུད
ཚུད་་ཀྱི
ཀྱི་་ཡོད
ཡོད།། འདི
འདི་་དག
དག་་ནི
ནི་་གཡོ
གཡོ་་ཁྲམ
ཁྲམ་་ཅན
ཅན་་གྱིས
གྱིས་་བཤམས
བཤམས་་པའི
པའི་་གཡོ
གཡོ་་སྒྱུ
སྒྱུ་་ཡིན
ཡིན་་པ་སུ
སུ་་ཡིས
ཡིས་་ཤེས
ཤེས།། ཉེ
ཉེ་་ཆར
ཆར།། མ་ཆེ་་་་
གོ་་མོས
གོ
མོས་་སྐད
སྐད་་འཕྲིན
འཕྲིན་་ཐོག
ཐོག་་ནས
ནས་་བློ
བློ་་ལ་བབས
བབས་་པའི
པའི་་ལག
ལག་་ཐོགས
ཐོགས་་ཁ་པར
པར་་གྱི
གྱི་་ཨང
ཨང་་གྲངས
གྲངས་་དང
དང་།་། ཉིས
ཉིས་་བརྒྱུད
བརྒྱུད་་རླངས
རླངས་་འཁོར
འཁོར།། ཁ་ལོ
ལོ་་བའི
བའི་་ལག
ལག་་ཁྱེར་་་
སོགས་་བཙོངས
སོགས
བཙོངས་་ནས
ནས་་ཁ་བསླུས
བསླུས་་བརྒྱབ
བརྒྱབ་་པས
པས་་དུས
དུས་་བཀག
བཀག་་བཙོན
བཙོན་་འཇུག
འཇུག་་ལོ
ལོ་་10
10བྱ
བྱ་་རྒྱུའི
རྒྱུའི་་ཉེས
ཉེས་་ཆད
ཆད་་བཅད
བཅད་་པ་རེད
རེད།།

A
2016ལོའི་ཟླ་4པའི་དུས་སུ་མ་ཆེ་གེ་མོ་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་་
ཞིག་ཏུ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཁོས་དངུལ་མགྱོགས་པོ་རག་་་་་་་་་
པའི་ཐབས་ཤིག་འཚོལ་ཆེད། བསམ་བློ་ཡང་ཡང་བཏང་ནས་སྐད་འཕྲིན་་་
སོགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་བའི་ལས་སྟེགས་གཞན་དག་སྤྱད་དེ་ཁ་་་་་
བསླུས་རྒྱག་རྒྱུའི་བསམ་བློ་འཁོར། མ་ཆེ་གེ་མོས་སྐད་འཕྲིན་གྱི་གླེང་མོལ་་་་་
ཡོ་བྱད་དང་ཚབ་བྱེད་IPསྤྱད་དེ་ངོ་པར་དེ་བུད་མེད་མཛེས་མ་ཞིག་ཏུ་་་་་་་་་་
བསྒྱུར་བ་དང་། སྐད་འཕྲིན་མིང་དེ“ཅའོ་ཅའོ”ཞེས་པར་བཅོས། སྐད་་་་་་
འཕྲིན་གནས་ཡུལ་དེ་བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡིན་པ་བཟོས་ནས་་་་་་་་་
དེའི་གྲོགས་ཚོགས་ནང་ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེར་གཉེར་བ་དང་། ཁ་པར་ཨང་་་་
གྲངས་རྫིག་པོ་དེ་འདྲ་དང་ཉིས་བརྒྱུད་རླངས་འཁོར་ཉོ་ཚོང་བྱེད་པའི་ཆ་་་་་
འཕྲིན་མང་པོ་བསྐུར་བ་རེད།
ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་ཆེད། ཁོས་ད་དུང་ཉེ་འགྲམ་གྱི་མི་སྐད་འཕྲིན་་་་་་་
གྲོགས་ཚོགས་ནང་བཅུག་པ་དང་དུས་མཚུངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་རླངས་་་་་་་་་་་
འཁོར་དོ་དམ་སུའོ་དང་། གློག་འཕྲིན། སྒུལ་བདེ། ལན་ཐུང་བཅས་ཀྱི་་་་་་
ལས་དོན་མི་སྣ་ཡིན་ཁུལ་བྱས་ནས་ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེར་གཉེར་བ་དང་། ཁ་་
པར་ཨང་གྲངས་རྫིག་པོ་དེ་འདྲ་དང་ཉིས་བརྒྱུད་རླངས་འཁོར་ཉོ་ཚོང་བྱ་་་་་
རྒྱུར་ཁ་གཡར་ནས་ཁ་བསླུས་བརྒྱབ་པ་རེད།
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སྐད་འཕྲིན་ཐོག་ཏུ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་རྫིག་པོ་དེ་འདྲ་བཙོངས་ནས་
མི་མང་པོ་ཞིག་མགོ་སྐོར་ཐེབས་པ།

མ་ཆེ་གེ་མོས“ཅའོ་ཅའོ”ཟེར་བའི་སྐད་འཕྲིན་ཨང་རྟགས་དེ་སྤྱད་དེ་་་
ཁ་བསླུས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བརྒྱབ་ནས་སྔ་རྗེས་སུ་བསྟན་ཆེ་གེ་མོ་དང་།
ཝང་ཆེ་གེ་མོ། ཙོའུ་ཆེ་གེ་མོ་སོགས་ཀྱིས་སྐད་འཕྲིན་ཐོག་ནས་མ་ཆེ་གེ་མོས་་
བཤད་པའི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་རྫིག་པོ་དེ་འདྲ་ཉོས་པ་དང་། མི་དེ་དག་་་་་་་
གིས་སྔ་རྗེས་སུ་མ་ཆེ་གེ་མོར་སྒོར་200དང་། སྒོར་500 སྒོར་2000
བཅས་སྤྲད་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་བླངས་རྗེས་མ་ཆེ་གེ་མོ་གར་སོང་ཆ་མེད་་་་
དུ་གྱུར། བསྟན་ཆེ་གེ་མོ་དང་། ཝང་ཆེ་གེ་མོ། ཙོའུ་ཆེ་གེ་མོ་སོགས་ཀྱིས་མ་
ཆེ་གེ་མོ་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་མི་ཐུབ་པས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་བདེ་ཅུས་ཉེས་་་་་་
དོན་ཉིང་ལག་རུ་ཁག་ཏུ་གྱོད་དོན་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རེད། རྗེས་སུ་མ་ཆེ་གེ་་
མོའི་བསླུ་བྲིད་འོག་སླར་ཡང་ལིའུ་ཆེ་གེ་མོར་ཉིས་བརྒྱུད་རླངས་འཁོར་་་་་་་་་་
འཚོང་རྒྱུའི་ཁ་གཡར་ནས་སྒོར་5000མགོ་སྐོར་བཏང་བ་རེད། ཝུའུ་ཆེ་གེ་
མོ་དང་། ལའེ་ཆེ་གེ་མོ། ཁྲེང་ཆེ་མོ། སངས་ཆེ་གེ་མོ། བུ་ཆེ་གེ་མོ་སོགས་་་་་
ཀྱང་སྔ་རྗེས་སུ་མགོ་སྐོར་དུ་ཚུད་ནས་ཁོ་ཚོ་ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེར་གཉེར་་་་་་་་་་
འདོད་ཡོད་པའི་དབང་གིས་མ་ཆེ་གེ་མོས་མི་རེའི་ས་ནས་སྒོར་6000མགོ་་་་
སྐོར་བཏང་བ་རེད།
2017ལོའི་ཟླ་2པ་ཙམ་དུ་སླེབས་སྐབས་ལིའུ་ཆེ་གེ་མོར་སྐད་འཕྲིན་་་་་
གྲོགས་ཚོགས་ནང་འཇུག་རྒྱུའི་ཆ་འཕྲིན་ཞིག་གློ་བུར་དུ་འབྱོར་བ་དང་ལིའུ་

མགོ་སྐོར་བཏང་ནས་བྱུང་བའི་དངུལ་མང་ཆེ་བ་
དགའ་རོགས་ཀྱིས་གཏོར་བ།

ལྷ་སའི་ཉེན་རྟོག་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཉེས་་
གསོག་དོགས་ཅན་སྡོད་ས་ཅི་ལིང་ཞིང་་་
ཆེན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ཏུ་ཡིན་པ་ཤེས་་་་་་
རྗེས། གྱོད་གཞི་ཐག་གཅོད་བྱེད་་་་་་་་་་་་
མཁན་མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པ་འཕྲལ་་་་
མར་བསྐྱོད་དེ་དེ་གའི་སྤྱི་བདེ་ལས་་་་་་་་་་
ཁུངས་ཀྱི་མཐུན་སྦྱོར་དང་རོགས་རམ་་་་
འོག་ལྷ་སའི་ཉེན་རྟོག་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཅི་་་་་་་
ལིང་ཞིང་ཆེན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་གི་སྡེ་་་་་་
ཁུལ་ཞིག་ནས་ཉེས་གསོག་དོགས་ཅན་་་་
མཱ་ཆེ་གེ་མོ་བཟུང་བ་རེད།
འདྲི་རྩད་བྱས་པ་བརྒྱུད། མཱ་ཆེ་གེ་
མོས་བཤད་པ་ལྟར་ཐའོ་འབོ་དྲ་ཚིགས་་་
ཤིག་ནས་སྐད་འཕྲིན་ཚོང་ཁང་གཉེར་་་་
བའི་མཉེན་ཆས་ཤིག་ཕབ་སྟེ་དེར་རང་་་
ཉིད་ཀྱི་སྐད་འཕྲིན་ཨང་རྟགས་བོད་ཀྱི་་་
ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཡིན་པ་བཟོས་ཏེ།
ཁོས་ཉེ་འཁོར་གྱི་མི་སྐད་འཕྲིན་ནང་་་་་་་
བཅུག་ནས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་བདེ་ཅུས་་
འཁོར་རིགས་དོ་དམ་ཁང་གི་ལས་དོན་་་
པར་བརྫུས་ཏེ་ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེར་་་་་་་་་་
གཉེར་བ་དང་། ཁ་པར་ཨང་གྲངས་་་་་་་

རྫིག་པོ་དེ་འདྲ་དང་ལག་བརྒྱུད་རླངས་་་
འཁོར་ཉོ་ཚོང་བཅས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་་་
གཞན་གྱི་ས་ནས་ཁྱོན་དངུལ་སྒོར་་་་་་་་་་་
576466ཁ་བསླུས་བརྒྱབ་པ་དང་དངུལ་
དེ་དག་དགའ་རོགས་ཀྲང་ཤིན་ཡོན་ལ་་་་་་་
རླངས་འཁོར་དང་རྒྱན་ཆ་ཉོས་པ་དང་།
སྒེར་གྱི་འཛད་སྤྱོད་ལ་བཏང་བ་རེད།
གྱོད་གཞི་འདི་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་་་་་་་་་
འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་་་་་་་་་
གིས་འདྲི་གཅོད་བྱས་པའི་རྗེས་ཞུ་སྦྱོར་་་
ཕྱི་མ་མཱ་གེ་ཆེ་མོས་ཁྲིམས་འགལ་ངང་་་་་་
ཧམ་བཟུང་གི་དམིགས་ཡུལ་བཅངས་་་་་
ཏེ། ལག་ཐོགས་ཁ་པར་གྱི་སྐད་འཕྲིན་་་
ཐོག་ནས་ཅི་འཕྲོས་མོལ་འཕྲོས་ངང་ལྷ་་་
ས་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་བདེ་ཅུས་འཁོར་རིགས་་་
དོ་དམ་ཁང་གི་ལས་དོན་པ་ཡིན་པར་་་་་་
བརྫུས་ནས་གྲོགས་ཚོགས་ནང་ཁ་ལོ་་་་་་་་
བའི་ལག་ཁྱེར་གཉེར་བ་དང་། ཁ་པར་་
ཨང་གྲངས་རྫིག་པོ་དེ་འདྲ་དང་ལག་་་་་་་
བརྒྱུད་རླངས་འཁོར་ཉོ་འཚོང་གི་ཆ་་་་་་་་
འཕྲིན་རྫུན་མ་བཀྲམ་པ་སོགས་བྱས་ཏེ་་་
གཞན་གྱི་ས་ནས་དངུལ་སྒོར་576466

མགོ་སྐོར་བཏང་བའི་བྱེད་སྤྱོད་ཀྱིས་ཁ་་་
བསླུས་བརྒྱབ་པའི་ཉེས་པ་བསགས་པ་་་་
དང་གྲངས་འབོར་ཆེ་བ་བཅས་ཀྱི་རྐྱེན་་་
གྱིས་ཁྲིམས་བཞིན་ཆད་པ་བཅད་པ་རེད།
ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་འབྲིང་རིམ་མི་་་་་་་་་
དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཞུ་སྦྱོར་ཕྱི་མ་་་
མཱ་ཆེ་གེ་མོ་ཁྲིམས་ལ་སྦྱར་བའི་རྗེས་རང་
ཉིད་ཀྱི་དོན་དངོས་ཉེས་གསོག་ཁས་་་་་་་་
བླངས་པ་དང་སྦྲགས། ཉེས་པར་་་་་་་་་་་་
གནོང་འགྱོད་སྐྱེས་ནས་གནས་ཚུལ་་་་་་་་་
ཞིབ་ཕྲ་སྦ་གསང་མེད་པར་བཤད་པ་་་་་་་
དང་གྱོད་འབྲེལ་གྱི་དངུལ་ཕལ་ཆེ་བ་་་་་་་
དེད་ཐུབ་སྟབས་དེའི་ཉེས་ཆད་ཁྲིམས་་་་
བཞིན་ཡང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཐག་ཀྱང་་་་་་་་
བཅད་པ་རེད། 《ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་་་་
སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཉེས་དོན་བཅའ་་་
ཁྲིམས》ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་་་
བཞིན་ཞུ་སྦྱོར་ཕྱི་མ་མཱ་ཆེ་གེ་མོས་ཁ་་་་་་་་
བསླུས་ཀྱི་ཉེས་པ་བསགས་པས་དུས་་་་་་་་
བཀག་བཙོན་འཇུག་ལོ་བཅུ་དང་་་་་་་་་་་་
དངུལ་ཆད་མི་དམངས་ཤོག་སྒོར་ཁྲི་2
གཅོད་རྒྱུའི་ཐག་བཅད་པ་རེད།

ཆེ་གེ་མོའི་སྐད་འཕྲིན་ཨང་རྟགས་ནང་འཇུག་རྒྱུའི་མི་དེའི་ངོ་པར་ནི་བུད་་་་
མེད་ཅིག་ཡིན་པ་དང་། སྐད་འཕྲིན་གྱི་མིང་ལ“ཅའོ་ཅའོ”ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་་་
རེད། ལིའུ་ཆེ་གེ་མོས་མི་དེ་གྲོཌ་ཚོཌ་ནང་བཅུག་རྗེས་ཕར་ཕྱོཌ་ཀྱིས་ཁོང་་་་
ལ་ཁ་ལོ་བའི་ལག་ཁྱེར་གཉེར་ཆོག་གི་ཡོད་ཅེས་བཤད། ལིའུ་ཆེ་གེ་མོ་དེ་་་་་་་
ལྟར་རིམ་བཞིན་མགོ་སྐོར་ནང་ཚུད་ནས་སྔ་རྗེས་སུ་སྐད་འཕྲིན་དང་། QQ
གཏོང་སྤྲོད་འབོ་བཅས་སྤྱད་དེ“ཅའོ་ཅའོ”ལ་ཁྱོན་སྒོར་ཁྲི་50བསྐུར་བ་་་་་་་
རེད། ལིའུ་ཆེ་གེ་མོས་མགོ་སྐོར་འོག་ཚུད་པ་ཤེས་རྗེས་དེ་མ་ཉིད་དུ་ལྷ་ས་གྲོང་་་་་
ཁྱེར་སྤྱི་བདེ་ཅུས་ཉེས་དོན་ཉིང་ལག་རུ་ཁག་ལ་གྱོད་དོན་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རེད།
མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་གྱོད་དོན་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་གྱོད་གཞི་་་
དེ་དག་ལ་འདྲ་བའི་ཆ་མང་པོ་ཡོད་པར་གཞིགས་ནས། ཉེན་རྟོག་ཕྱོགས་་་་་
ཀྱིས་མྱུལ་ཞིབ་དང་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་རྗེས་གྱོད་གཞི་དེ་དག་མཉམ་སྡེབ་ཀྱིས་་་་་
ཐག་གཅོད་བྱས་པ་དང་། ཉེན་རྟོག་ཕྱོགས་ཀྱིས་གྱོད་གཞི་དེ་དག་མི་་་་་་་་་
གཅིག་གམ་ཡང་ན་ཚོགས་པ་གཅིག་གིས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་་་་་་་་་་
འཛིན་བྱས་པ་རེད། གནོད་འཚེ་ཕོག་མཁན་ལིའུ་ཆེ་གེ་མོར་མགོ་སྐོར་་་་་་་་་་
ཐེབས་ནས་ཉིན་བཅུ་ལྷག་ཙམ་སོང་རྗེས་ལྷ་སའི་ཉེན་རྟོག་ཕྱོགས་ཀྱིས་་་་་་་་་་
འབྲེལ་ཡོད་ལག་རྩལ་གྱི་བྱ་ཐབས་སྤྱད་པས་མཐར་དོགས་ཡོད་ཉེས་ཅན་གྱི་
སྡོད་ཡུལ་རྩད་ཆོད་ཐུབ་པ་རེད།
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དྲ་ཐོག་གི་སྒུལ་བདེའི་འཕྲིན་སྟེགས་ནས་་་
ཅ་དངོས་ཉོ་སྐབས་ངེས་པར་དུ་ཚོང་པའི་ཆ་་་་་་
འཕྲིན་བདེན་པ་ཡིན་མིན་ལ་བརྟག་དཔྱད་་་་་་་་
བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། འཚོང་མཁན་གྱི་ས་་་་་་་
ནས་ཉོ་ཚོང་འཛིན་ཡིག་བླངས་ཏེ་དངུལ་སྤྲད་་་་
ནས་ཅ་དངོས་རྗེས་སུ་ལེན་པའི་ཉོ་ཚོང་གི་་་་་་་་་་
གནད་དོན་མི་ཐོན་པ་བྱེད་དགོས་ལ། དོགས་་་་
ཟོན་ཆེར་བསྐྱེད་བྱས་ནས་རྒྱུས་མངའ་མེད་་་་་་་་
པའི་མི་དང་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུར་གཟབ་ནན་བྱས་་་
ཏེ། ཆ་རྒྱུས་མེད་པའི་དྲ་ཚིགས་སམ་ཡང་ན་་་་་་
གྲོགས་ཚོགས་ནས་ཅ་དངོས་ཉོ་རྒྱུར་གཟོན་་་་་་་་
བྱས་ཏེ་མགོ་སྐོར་འོག་མི་ཚུད་པ་བྱེད་དགོས།

གཞན་ཡང་། འཕྲུལ་སྒུལ་འཁོར་རིགས་་་་
གཏོང་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་ཚབ་གཉེར་ཟེར་་་་་
བ་ནི་ཡོངས་སུ་མགོ་བསྐོར་གཏོང་བ་ཞིག་ཡིན་་་
པས་གྲོང་མི་ཚོས་གནས་སྐབས་ཤིག་གི་སྟབས་་་་
བདེར་བསམས་ནས་དངོས་གཞིའི་ཐབས་ལམ་་
མིན་པར་ཁྲིམས་འགལ་ངང་ལག་ཁྱེར་གཉེར་་་་་
ཚེ། མགོ་སྐོར་ཐེབས་པ་དང་ཆབས་ཅིག“ལམ་་
ཁའི་ལག་དམར་བར”གྱུར་ནས་རང་གཞན་་་་་་
གཉིས་ཀ་ཕུང་ལ་སྦྱོར་སྐབས་འགྱོད་པ་སྐྱེས་་་་་་་
ཀྱང་ཕྱིས་དྲགས་པ་ཡིན། （པ་ཚེ་དང་བསོད་
བདེ་ཆུང་བ། བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར་བཅས་་་་་་་་
ཀྱིས་སྒྱུར་ཞུས་བྱས）

