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ཀི་སྒམོ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐབོ་ཐང་ཡོད་
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སྐོང་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པ་

ཞིག་དགསོ།  

   བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས། 

༸གངོ་ས་མཆོག་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ི
སུྒབ་མཆོད་ཆེན་མོར་དབུ་བཞུགས་མཛད་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༡ ཉནི་
༸གོང་ས་མཆོག་རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆོས་གླངི་གཙྱུག་
ལག་ཁང་གི་དསུ་འཁོར་ལྷ་ཁང་ད་ུཆིབས་སྒྱུ ར་
གིས་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་སུྒབ་མཆོད་ཆེན་
མོའ་ིཐགོ་དབུ་བཞུགས་མཛད་ཡོད། ད་ེཡང་
ཡོངས་གྲགས་གནས་བརྟན་སྡ་ེབའི་ལུགས་ལྟར་
བས་ན་མི་ལོ་ ༢༦༠༦ ཡར་སྔནོ་གི་ད་ེརིང་ནག་
པ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕགོས་རགོས་པ་གསུམ་པའི་ཉནི་
བདག་ཅག་གི་སནོ་པ་བཅམོ་ལནྡ་འདས་ཀིས་ཤམྦྷ་
ལ་ནས་ཕབེས་པའི་ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་བ་བཟང་པསོ་
གཙོས་སྐལ་ལྡན་གདལུ་བ་རྣམས་ལ་དཔལ་ལྡན་
འབྲས་སྤུངས་སུ་དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོའ་ིརྩ་རྒྱྱུད་
དབང་དང་བཅས་པ་གནང་ས་ེརིམ་བཞིན་དསུ་
འཁོར་གི་བསན་པ་འདི་རྒྱ་བདོ་ཡུལ་གུྲ་ད་ུམར་
ས་དར་རྡ་ོདར་ད་ུགྱུར་ཡོད། ད་ེལ་ྟབུའ་ིདསུ་ཆེན་
ཁྱད་པར་ཅན་དང་སབས་བསནུ་ཏ་ེམི་ལོ་ ༢༦༤ 
ཡར་སྔནོ་གི་ད་ེརིང་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྲྭ་ཚང་ད་ུ
དཔལ་དསུ་ཀི་འཁརོ་ལོ་བསན་པ་གསར་འཛུགས་
གནང་ས་ེདཔལ་དསུ་ཀི་འཁོར་ལོའི་སུྒབ་མཆོད་
ཆེན་མོ་འད་ིཚོགས་སལོ་དར་ཡོད།།

བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་སདི་སྐངོ་དང་། སབྐས་ ༡༦ པའ་ིབདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་
བསྡའུ་ིགུྲབ་འབྲས་ཀི་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སྤལེ་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༢༧ རེས་གཟའ་ལགྷ་པའ་ིས་ྔད་ོཆྱུ་ཚོད་ 
༩།༤༠ ཙམ་ལ་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་
དབུས་འསོ་བསྡུའི་ལས་ཁང་གི་འསོ་བསྡུའི་
འགན་འཛིན་ཤོ་ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་
འཕལེ་མཆོག འསོ་བསྡའུ་ིའགན་འཛིན་
ལས་འཕར་དགེ ་བཤེས་བསན་པ ་བཀྲ་
ཤིས་ལགས་དང་བསན་འཛིན་ཆོས་འཕལེ་
ལགས་བཅས་དབུ་བཞུགས་ཐགོ ཕི་ནང་
གི་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་ཐངེས་འདིའི་
སིད་སིྤ་གཉསི་ཀི་དངསོ་གཞིའི་འསོ་བསྡུའི་
གུྲབ་འབྲས་དང་འབྲལེ་བའི་གསར་འགོད་
གསལ་བསྒགས་ཤིག་སྤལེ་ཡོད། ད་ེཡང་
ཐགོ་མར་དབུས་འསོ་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཤོ་
ཟུར་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕལེ་མཆོག་གིས་
ང་ོསྤདོ་གནང་དནོ། སིྤར་བཙན་བལོ་བདོ་
མི་ཆིག་འབུམ་ལྔ་ཁི་ཙམ་ཡོད་པ་ལས་ད་
ལམ་འསོ་འཕནེ་པའི་མིང་གཞུང་དབེ་འགདོ་
བདེ་མཁན་གྲངས་ ༩༠༣༧༧ བྱུང་ཡོད་
པའི་ནང་ནས་འསོ་དངསོ་སུ་འཕནེ་མཁན་
རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་དང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གུྲ་
ཁག་བཅས་ནས་སིད་སྐངོ་ལ་འསོ་འཕནེ་པ་
མི་གྲངས་ ༥༩༣༥༣ བྱུང་འདགུ་པ་ནས་
འསོ་རིྩས་མེད་སོང་བ་གྲངས་ ༦༡༣ དང་། 
བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ལ་ ༥༨༦༡༥ བྱུང་བ་
ནས་རིྩས་མེད་ ༥༩༡ བཅས་སརྔ་ལས་འསོ་
འཕནེ་ཇ་ེམང་ད་ུསོང་ཡོད།
 འསོ་སིྒག་དནོ་ཚན་ ༦༧ ནང་
གསེས་ ༥ གསལ་བསྒགས་བས་པའ་ིདངསོ་
གཞིའི་འསོ་གཞིར་མང་ཚོགས་ནས་གསང་
བའི་འསོ་ཤོག་མང་ཤོས་ཐབོ་པ་ད་ེསིད་སྐངོ་
ལ་འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བར་གསལ་བསྒགས་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཞསེ་པ་ལརྟ། སདི་སྐངོ་གི་འསོ་གཞི་
གཉིས་ནས་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་ལས་ཐགོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ལ་འསོ་
གྲངས་ ༢༤༨༦༤ དང་། ད་ལའྟ་ིསདི་སྐངོ་
ལས་ཐགོ་བླ་ོབཟང་སེང་གེ་མཆོག་ལ་འསོ་
གྲངས་ ༣༣༨༧༦ ཐབོ་ཡོད་པས་སརླ་ཡང་
སིད་སྐོང་ད་ུའདམེས་ཐོན་བྱུང་བར་བདོ་
མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུས་སའི་འསོ་བསྡུ་
ལས་ཁང་གི་འགོ་ལས་ཡོངས་ནས་འཚམས་
འད་ིདང་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
 འསོ་སིྒག་དནོ་ཚན་ ༥༡ ནང་
གསེས་ ༡ ནང་གསལ་ཐབོ་ཁུངས་སོ་སོའ་ི

ཁོངས་ནས་འསོ་གྲངས་མང་རིམ་རྩ་ེབཏགོ་
གིས་ཆོལ་ཁ་རེར་ཕ་ོམོ་ཁྱད་མེད་བཅྱུ་རེ་
དང། ཆོས་བརྒྱྱུད་སོ་སོར་མི་གྲངས་གཉསི་
རེ། ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིཁུལ་ད་ུམི་
གྲངས་གཉསི། ལྷ་ོབང་ཨ་རི་ཁུལ་ད་ུམི་
གྲངས་གཉསི། རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ཕུད་
པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཨོ་སེ་ཀྲ་ེལེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་
ད་ུམི་གྲངས་གཅིག་བཅས་བདོ་མི་མང་སིྤ་
འཐུས་གྲངས་ ༤༥ འསོ་འདམེས་བྱུང་བ་

རྣམས་ལ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུས་
སའི་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་འགོ་ལས་ཡོངས་
ནས་འཚམས་འད་ིདང་བཀྲསི་བད་ེལེགས་ཞུ་
བ་དང་སྦྲགས་རིམ་པས་སིྤ་འཐུས་རྣམ་པའི་
འསོ་བསྡའུ་ིགུྲབ་འབྲས་སནྙ་སྒནོ་ཞུ་རྒྱྱུ ། ད་ེ
རསེ་འསོ་བསྡའིུ་འགན་འཛིན་མཆོག་ནས་མུ་
མཐུད་གསལ་བཤད་གནང་དནོ།
ད་ལམ་གི་འསོ་བསྡའུ་ིགནས་ཚྱུལ། ཕི་ལོ་
༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཉནི་དབུས་འསོ་
བསྡུའི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས། ཕི་ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་འསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་དབུ་འཛུགས་
ཀི་གསལ་བསྒགས་བསྐངས་པ་ནས་བཟུང་ད་ེ
རིང་གི་བར་ཟླ་གྲངས་བཅྱུ་དང་ཉནི་གྲངས་
བཅྱུ་བདནུ་ཕིན་ཡོད་པས་དསུ་ཡུན་དའེ་ིནང་
འོས་བསྡུ ་ཆེན་མོ་དང་འབྲལེ་བའི་གནས་
ཚྱུལ་སྙངི་བསྡསུ་ཤིག་ཞུ་རྒྱྱུར།
 དང་པ།ོ དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་
ཁང་ནས་འོས་བསྡུའི ་ལས་རིམ་ཡོངས་
རགོས་གཏན་འབབེས་དང་། འསོ་འཕནེ་
པའི་མིང་གཞུང་དབེ་འགོད་བེད་ཕོགས་
ཀི་ལམ་སནོ། ས་གནས་འསོ་བསྡའུ་ིའགན་
འཛིན་དང་ཚོགས་མི་སོགས་ལ་འསོ་བསྡུའི་
སིྒག་གཞིའི་ཐད་ཟབ་སྦངོ་དང་བགྲ་ོགླངེ་གོ་
སིྒག ད་ེབཞིན་དབུས་འསོ་བསྡའུ་ིའགན་

འཛིན་རྣམ་པ་གསུམ་བདོ་མིའི་གནས་ཡུལ་
ས་གནས་ཆ་བགོས་ཀིས་མང་ཚོགས་ལ་
འོས་བསྡུ ་དང་འབྲལེ་བའི་བེད་སྒའོི ་ལམ་
སནོ་སོགས་ཀི་ཆེད་ཕགོས་བསྐདོ་དང་། ད་ེ
འབྲལེ་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་ནང་བགྲ་ོགླངེ་དང་
ལམ་སནོ་ཞུ་སྒ་ོགང་ནསུ་ཞུས། ལགྷ་པར་
གང་ཟག་གི་དབང་སྒྱུ ར་དུ་མི ་འགྲོ་བར་
ཁིམས་ཀི་དབང་སྒྱུར་འགོ་གནས་ཐབས་སུ་
འསོ་སིྒག་དནོ་ཚན་ ༢༤ ནང་གསེས་ཁག་

གི་འགྲལེ་བརདོ་དང་། འགལ་འཛོལ་བྱུང་
ཚེ་དནོ་ཚན་ ༢༥ དགངོས་དནོ་ལརྟ་ཉསེ་
ཆད་གཏན་འབབེས་དང་གསལ་བསྒགས་
ཞུས། གཞན་ཡང་འསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་ནང་
འསོ་སིྒག་དང་ལམ་སནོ་ཁག་ལ་གོ་བ་ལེན་
སངས་དང་། འསོ་བསྡའུ་ིའགན་འཛིན་རྣམ་
པར་བཅའ་ཁིམས་དང་འསོ་སིྒག་གི་འགན་
བཀུར་བཀའ་ལུང་གང་ཡོད་ཇི་བཞིན་མ་
རྟགོས་པ་སོགས་ལ་བརྟནེ་ནས་ཞུ་སྙན་ཕུལ་
འབརོ་ཁག་ལ་དགོས་ངསེ་ལམ་སནོ་གསལ་
བཤད་ཞུ་སྒ་ོགང་ཐུབ་ཞུས། གཉསི་པ། སདི་
སིྤ་གཉསི་ཀི་འསོ་མིར་རང་འགུལ་གི་དང་
བངླས་བདེ་མཁན་སརྔ་ལྷག་མང་པ་ོབྱུང་བ་
དང། རྒྱ་ཆེའ་ིམང་ཚོགས་ནས་ད་ོསྣང་ཆེན་
པ་ོགནང་བ། འསོ་སྔནོ་འགྲ་ོདང་དངསོ་
གཞིའ་ིགསལ་བསྒགས་ཟནི་རསེ་འསོ་གཞིར་
ཞུགས་མཁན་དང་། ཕགོས་གཏགོས་སོ་
སོས་དལི་བསྒགས་བདེ་སངས། ལགྷ་པར་སིྤ་
ཚོགས་ད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན། 
ད་ེསྔ་ལས་དབེ་སྐལེ་དང་འསོ་འཕནེ་གྲངས་
ཀ་མང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་ན་ིལེགས་པའི་ཕགོས་
ལ་ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀི་ཡོད། འསོ་བསྡའུ་ི
ལས་རིམ་ཁདོ་ལ་ྟཕགོས་ལང་ཕགོས་འཁྱརེ་
སངས་དང་། བཅའ་ཁམིས་དང་། འསོ་སིྒག་
ནང་དནོ་ཇི་བཞིན་མ་རྟགོས་པ་དང་རང་གི་

འདདོ་བླ་ོཁེངས་མིན་སོགས་ཀི་དབང་གིས་
ཞུ་གཏུགས་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་མང་པ་ོ
བྱུང་ཡོད་ནའང་། འསོ་སིྒག་དང་དངསོ་སུ་
འགལ་བའི་བདནེ་དཔང་དངོས་ར་འཕདོ་
པའི ་ ཞུ ་གཏུག་བེད་མཁན་མ་བྱུང་བར་
བརྟནེ། དབུས་ས་གཉསི་ནས་ཁམིས་འགལ་
ཉསེ་ཆད་གཅོད་དགོས་པ་ད་ེའད་མ་བྱུང་
བར་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་མཐའ་དག་སྔར་
ནས་གཏན་འབབེས་བས་པ་ལྟར་འགྲ་ོཐུབ་
པ་བྱུང་བ་ན་ིད་ེབས་ཀང་ལེགས་པའི་ཕགོས་
ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། གསུམ་པ། སིྤར་
རྒྱ་གཞུང་དམར་ཤོག་ལ་ྟབུ་དབང་ཆ་གཅིག་
སྡུད་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་མ་ཡིན་པའི་མང་གཙོ་
ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་འསོ་བསྡུ་བདེ་
སབྐས། རྒྱལ་ཁབ་རང་གི་མ་འངོས་ལས་
འཆར་དང་བེད་ཐབས་སོགས་དམིགས་
འབནེ་ད་ུབཟུང་ས་ེབགྲ་ོགླངེ་བདེ་ཀིན་ཡོད། 
མང་གཙོ་ཅན་གི་ལུང་པ་གང་ཞིག་ལ། མང་
གཙོའི་གོ་རྟགོས་དང་ཤེས་ཡོན་དམན་པའི་
ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལས་འཆར་དང་ལས་དནོ་
བདེ་ཕགོས་ལས་གང་ཟག་སྒརེ་གི་མི་གཤིས་
ཐགོ་ལབ་གླངེ་ཤུགས་ཆེར་འགྲ་ོབའི་གནས་
ཚྱུལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་བཞིན། ད་ལམ་བླ་ོ
ཕམ་པ་ཞིག་ལ། རང་རེའ་ིའསོ་བསྡ་ུའདའི་ི
སབྐས་སུ། འསོ་མིར་རང་འགུལ་གིས་
དང་བངླས་བདེ་མཁན་དང་། འསོ་གཞིར་
ཞུགས་མཁན། ཕགོས་གཏགོས་བདེ་མི་མི་
ཉུང་བ་ཞིག་ནས་དལི་བསྒགས་བདེ་སངས། 
ཆ་ཤས་ལེན་སངས། ལགྷ་པར་སིྤ་ཚོགས་
ད་ལམ་ཁག་ཏུ་འགན་མེད་འཆལ་གཏམ་
སྣ་ཚོགས་སྤལེ་སངས། ད་དངུ་འསོ་བསྡ་ུ
ལས་ཁང་ལ་ཁ་གཏད་ནས་དང་བདནེ་དང་
གཞི་འཛིན་མེད་པའི་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་སྤལེ་བ་སོགས་ལ་བལྟས་ཡོང་དསུ་
བརིྩ་བཀུར་དང་ཆེ་མཐངོ་ཆྱུང་བ། བཀའ་
དནི་ལ་བསམ་ཤེས་མེད་པ། རང་མཐངོ་
རང་ཤེད་དང་། དགསོ་མེད་ཕགོས་ཞནེ་
ཆེ་བ་སོགས་ཀི་དབང་ད་ུསོང་ས་ེཡང་དག་
པའི་མང་གཙོའི་ཁྱད་ཆོས་དང་མཐུན་ཞིང་། 
བདོ་མིའ་ིརྩ་དནོ་སུྒབ་ཐབས་ལ་ཕན་པ། ལགྷ་
དནོ་བདོ་མིའི་བཟང་སྤདོ་དང་ལྡན་པའི་སྒ་ོ
ནས་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་མ་སོང་སྙམ་པའི་
སེམས་འཚབ་དང་བླ་ོཕམ་ཆེན་པ་ོབྱུང་།
   ༼འཕྲོས་ཤྲོག་ངྲོས་གཉིས་པར་གཟིགས།༽

༄༅། །བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་ཕི་དལི་
འགྲམེས་སནོ་ཚན་པས་ཉིན་གྲངས་བཞིའི་རིང་
རྒྱ་གར་དབུས་ཕགོས་མངའ་སྡ་ེམདྱ་པྲ་ད་ེཤི་གྲངོ་
ཁྱརེ་ཨིན་དརོ་ Indore ནང་བདོ་དནོ་དང་
འབྲལེ་བའི་པར་རིགས་འགྲམེས་སནོ་གནང་ས་ེཕི་
ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༣ ཉནི་མཇུག་སིྒལ་
གནང་ཡོད། ཐངེས་འདའི་ིའགྲམེས་སནོ་གི་བརདོ་
གཞི་གཙོ་བ་ོགཉསི་ཡོད་པ་ན།ི རྒྱལ་དབང་སྐ་ུཕངེ་
བཅྱུ་བཞི་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་མཛད་རྣམ་དང་
འཕགས་བདོ་གཉསི་དབར་གནའ་དངེ་གི་འབྲལེ་
ལམ་འཕལེ་རྒྱས་འགྲ་ོཚྱུལ་སྐརོ་ཡིན་འདགུ །

བདོ་དནོ་པར་རིགས་འགྲམེས་སནོ་གནང་བ།

བང་ཕགོས་ས་གནས་ཁམིས་ཞིབ་པས་ས་འཐུས་
དམ་འབུལ་དང། ཁམིས་ལུགས་ག་ོརྟགོས་སྤལེ་བ།

༄༅། །བང་ཕགོས་བདོ་མིའ་ིས་གནས་ཁམིས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷ་འབུྲག་ལགས་ཀིས་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ཉནི་སྤནོ་ཊ་ཆོལ་
གསུམ་གི་སབྐས་བརྒྱད་པའ་ིའཐུས་མི་གྲངས་ ༡༡ 
བདམས་ཐོན་ཁོངས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་
བཅས་མི་གྲངས་ ༡༠ ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་དང་། 
ཕི་ཚེས་ ༢༢ ཉནི་སྤུར་ལ་ྦལ་ས་སྐ་གཞིས་ཆགས་
ཀི་སྐབས་བརྒྱད་པའི ་བདམས་ཐོན་འཐུས་མི་
གྲངས་ ༩ ཁངོས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞནོ་
བཅས་མི་གྲངས་ ༧ ལས་ཁུར་དམ་འཅའ་འབུལ་
བཞསེ་ལེགས་གུྲབ་བྱུང་འདགུ་པ་དང་། ས་འཐུས་
དམ་འབུལ་གི་བདེ་སྒ་ོདང་སབས་བསནུ། ས་གནས་
མི་མང་དང་། སླབོ་ཕུག་དག་ེལས། གཞུང་འབྲལེ་
དང་གཞུང་འབྲལེ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་གི་
འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚང་འཛོམས་ཐགོ་བཙན་བལོ་
བདོ་མིའི་ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གི་ང་ོསྤདོ་
དང་སྦྲགས། བཙན་བལོ་བདོམིའ་ིསིྒག་འཛུགས་
ཀི་སྒམོ་གཞི་དང་། བཅའ་ཁམིས་དགངོས་དནོ་
མང་གཙོའ་ིཀ་བ་གསུམ་སོསོའ་ིའགན་དབང་དང་། 
སྒརེ་སོ་སོའ་ིལས་འགན། སིྤ་མང་གཏུག་བཤེར་
འགྲ་ོལུགས་རྩ་འཛིན་ཁམིས་ཡིག་གི་གཏུག་བཤེར་
བ་རིམ་དང་། ཁམིས་ཁངོས་ཁྱབ་ཚད་སོགས་ཀི་
ག་ོརྟགོས་སྤལེ་བ་དང། སབྐས་མཚམས་ད་ིབ་ཁག་
ལ་ལན་འདབེས་གནང་འདགུ །



པར་ངསོ་གཉསི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧2

བཞི་པ། ད་ལའྟ་ིབདོ་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་
སངས་འདི་སེལ་ཐབས་སུ་མི་མང་གི་འསོ་
འདམེས་བས་པའི་དབུ་འཁིད་རྣམ་པ་གཙོ་
བརོ་གྱུར་བའི་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཡོངས་
ནས་ད་ལམ་གི་ངན་ཕགོས་ཀི་གནས་ཚྱུལ་
གང་བྱུང་ཐམས་ཅད་སེམས་གཏིང་ནས་
གཏན་བརདེ་བས་ཏ།ེ འཐབ་བརྩདོ་པ་
ཞིག་གི་ངསོ་ནས་རང་བཙན་ཡོད་པའི་མང་
གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཞིན་ལྟ་ཕགོས་ལང་
ཕོགས་འད་མིན་རྩོད་ནས་བསྡད་པ་ཡིན་
ན་ཕན་ལས་གནདོ་ཆེ་བ་དངོས་མཐོང་ལ་
སོང། ད་རིང་ནས་བཟུང་མདནུ་ད་ུལགྷ་
པའི་རྩ་དནོ་ཁ་ོནའི་ཆེད་ད་ུ༸གོང་ས་སྐབས་
མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ས་ྔཕི་བར་གསུམ་
ལ་གནང་བའི་བཀའ་སླབོ་ལམ་སནོ་ཁག་

སྙངི་ད་ུབཅངས་ཏ་ེརྡགོ་རྩ་ཆིག་བསིྒལ་དང་། 
ནསུ་ཤུགས་གཅིག་སྤུངས། དབུ་འགོ་དཔུང་
འདགེས་སོགས་རང་འཁིའི་ལས་དནོ་ཁག་
ལ་སྒ་ོགསུམ་གི་ནསུ་པ་ཆེ་བསྐདེ་ཡོང་བའི་
རེ་སྐལུ་ནན་མོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ལ་ྔཔ། རྒྱ་ཆེའ་ི
མང་ཚོགས་ནས་འསོ་འདམེས་བས་པའི་
ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་ཁིད་ད་ེཚོ་བདོ་མིའི་རྩ་
ད ོན་སུྒབ་མཁན་གི་སོག་ཤིང་ལྟ་བུ ་ཡིན་
སབས། འསོ་འདམེས་བདེ་ཕགོས་ཐད་དསུ་
ཀི་འགྱུར་འགྲསོ་དང་བསནུ་ནས་འསོ་བསྡའིུ་
སིྒག་གཞིར་བསྐར་བཅོས་ཆེན་པ་ོམང་དག་
ཅིག་བདེ་དགསོ་པ་མཐངོ་གི་འདགུ ད་ེཡང་
ད་ལམ་འོས་སྔནོ་འགྲ་ོདང་དངོས་གཞིའི་
སབྐས་སོ་སོར་ཨེ་ཤི་ཡ་དམངས་གཙོ་འབྲལེ་
མཐུད་ཁང་དང་ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་འསོ་

བསྡུའི ་འབྲལེ་མཐུད་ཁང་གཉིས་ཀི་ཆེད་
ཕབེས་སྐ་ུཚབ་རྣམ་པ་དང། རྒྱལ་སིྤའ་ིགྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་ལས་གུྲབ་པའི་རྟགོས་ཞིབ་
ཚོགས་ཆྱུང་བཅས་ནས་བཙན་བོལ་བདོ་
མིའི་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་ལ་རྟགོས་ཞིབ་
བགིས་པའི་བསམ་ཚྱུལ་དང་རང་རེའི་རྒྱ་ཆེ་
མང་ཚོགས་ནས་དགོངས་ཚྱུལ་ཡོད་བསྡད་
པ་ཁག་དང་། ལགྷ་པར་ད་ལམ་གི་ཉམས་
མོང་གཞི་རྩར་བཟུང་ནས་བསྐར་བཅོས་
ཀི་ཐད་ལ་གོ་བསྡུར་ཞིབ་ནན་གིས་བསྐར་
བཅསོ་འཆར་འབུལ་ཞུ་འཆར་ཡོད། དུག་
པ། ད་ལམ་འསོ་བསྡའུ་ིལས་རིམ་ནང་འད་ི
གའི་འགན་འཛིན་གསུམ་གིས་གཙོས་དབུས་
སའི་ལས་བདེ་ཀི་སྣ་ེམོར་གཏགོས་པ་ཚང་
མས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་དང་། ཁམིས་

སིྒག་གང་ལ་འགལ་མེད་ཅསེ་སྤབོས་པ་ཆེན་
པསོ་ཞུ་ཐུབ་ཀང་། མང་ཚོགས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
ཡི་ཐུགས་འདནུ་སྐངོ་ཐུབ་པ་བྱུང་མེད་པ་
ཆོས་ཉདི་ལ་ྟབུའི་འགྲ་ོལུགས་ཤིག་ཡིན་པས་
ཐུགས་འདནུ་མ་ཁེངས་པ་རྣམ་པར་བཟདོ་
གསོལ་ཞུ་བ་དང་འབྲལེ་འསོ་བསྡུའི་ལས་
རིམ་ཆ་ཚང་མཇུག་བསིྒལ་ཟིན་པར་བརྟནེ། 
ད་ཉིན་ནས་འོས་བསྡུ ་དང་འབྲལེ་བའི་ཞུ་
གཏུག་རིགས་ལ་ཁམིས་སིྒག་གང་གི་ཆ་ནས་
བདག་སྤདོ་བ་ཐབས་མེད་པ་ད་ེདནོ་དགངོས་
འཇགས་ཡོང་བ་ཞུ། བདནུ་པ། མཐའ་དནོ་
ད་ལམ་འསོ་བསྡུའི་ལས་རིམ་འདིའི་གུྲབ་
འབྲས་ན་ིསདི་སིྤ་གཉསི་ཀི་མི་གྲངས་ ༤༦ 
འདམེས་སུྒག་ལེགས་གུྲབ་བྱུང་བ་ད་ེཡིན་
ཞིང་། གདམས་ཐནོ་སདི་སིྤ་གཉསི་བརྒྱྱུད་

ནས་ལོ་ང་ོལྔ་ཡི་རིང་བདོ་མི་ས་ཡ་དུག་གི་
སྙངི་ད་ུབརྣག་པའི་བདོ་མིའི་རྩ་དནོ་ད་ེབཞིན་
གང་མྱུར་སུྒབ་ཐུབ་པ་དང་། ད་ེལ་བརྟནེ་
ནས་རང་ཅག་རྣམས་ཀི་མགོན་དང་དཔུང་
གཉནེ་དམ་པ་༸གོང་ས་༸རྒྱལ་བའི་དབང་
པ་ོཐམས་ཅད་མཁྱནེ་པ་མཆོག་གངས་ཅན་
གུྲ་འཛིན་ཕ་ོབྲང་པ་ོཏཱ་ལར་གདན་ཞུ་ཐུབ་
པ་དང་། གཞིས་བསེ་ལནྷ་འཛོམས་ཀི་བཀྲ་
ཤིས་པའི་དགའ་སནོ་གི་དཔལ་ལ་ཅི་ནས་
རོལ་ཐུབ་པའི་སྨནོ་འདནུ་ཤུགས་དག་དང་
བཅས་ཀི་གསར་འགདོ་གསལ་བསྒགས་སུ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིགུྲབ་འབྲས།
སདི་སྐངོ༌།

ཨང༌། མིང༌། འད་པར། ཕ་ཡུལ།
ད་ལའྟ་ི

སྡདོ་གནས།
འསོ་གྲངས། ཟུར་བརདོ།

༡ བླ་ོབཟང་སེང་ག།ེ
ཁམས་
ལི་ཐང༌།

ད་ྷས། ༣༣༨༧༦
འདམེས་
ཐནོ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིགུྲབ་འབྲས།
དབུས་གཙང༌།

ཨང༌། མིང༌། འད་པར། ཕ་ཡུལ། 
ད་ལའྟ་ིསྡདོ་
གནས།

འསོ་
གྲངས།

ཟུར་བརདོ།

༡ ཤར་གླངི་བསན་འཛིན་ཟླ་སྒནོ།
གཙང་བུྲམ་

པ།
ད་ྷས། ༡༦༥༤༣ འདམེས་ཐནོ།

༢ དནོ་གུྲབ་བཀྲ་ཤིས། མངའ་རིས། ལ་དགྭས། ༡༣༦༡༨ འདམེས་ཐནོ།

༣ ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས།
མངའ་རིས་
ར་བང༌།

ལྡ་ིལི། ༡༣༡༣༢ འདམེས་ཐནོ།

༤ སྒལོ་མ་ཚེ་རིང༌། བྲག་སྣ།ེ ད་ྷས། ༡༡༩༠༠ འདམེས་ཐནོ།

༥ པདྨ་འབྱུང་གནས།
ར་ུཐགོ་
བང་སདོ།

ད་ྷས། ༡༡༤༧༦ འདམེས་ཐནོ།

༦ ལ་ྷརྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒལོ་དཀར། ལྷ་ོཁ། ད་ྷས། ༩༩༧༠ འདམེས་ཐནོ།

༧ བསམ་གཏན་ཆོས་སྒནོ། མངའ་རིས། སྦལེ་ཀབོ། ༩༩༣༠ འདམེས་ཐནོ།

༨ ཟླ་བ་ཕུན་སིྐད།
གཙང་གམ་

པ།
ད་ྷས། ༩༣༥༢ འདམེས་ཐནོ།

༩ ཟླ་བ་ཚེ་རིང༌།
སདོ་དངི་རི་
ར་ཆྱུ།

ད་ྷས། ༩༢༤༠ འདམེས་ཐནོ།

༡༠ མི་འགྱུར་རྡ་ོར།ེ
མངའ་རིས་
མཐ་ོལྡངི༌།

ད་ྷས། ༨༩༧༧ འདམེས་ཐནོ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིགུྲབ་འབྲས།
མད་ོསདོ།

ཨང༌། མིང༌། འད་པར། ཕ་ཡུལ།
ད་ལའྟ་ིསྡདོ་
གནས།

འསོ་
གྲངས།

ཟུར་བརདོ།

༡
འཇུ་ཆེན་དཀནོ་མཆོག་ཆོས་
སྒནོ།

སྡ་ེདགེ ཅནོ་ཏ་ར། ༨༡༣༢ འདམེས་ཐནོ།

༢ དབངས་ཅན་སྒལོ་དཀར། སྡ་ེདགེ ཤེས་ལོངས། ༦༩༡༣ འདམེས་ཐནོ།

༣ གསེར་རྟ་ཚྱུལ་ཁམིས། གསེར་རྟ། ད་ྷས། ༦༥༦༣ འདམེས་ཐནོ།

༤ རྡ་ོར་ེཚེ་བརྟན།
ཁམས་
ནང་ཆེན།

ད་ྷས། ༦༥༣༩ འདམེས་ཐནོ།

༥ དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒནོ། ཆབ་མད།ོ ལྡ་ིལི། ༥༨༧༢ འདམེས་ཐནོ།

༦ དཀནོ་མཆོག་ཡར་འཕལེ།
སརྨ་
ཁམས།

ལྡ་ིལི། ༥༤༠༨ འདམེས་ཐནོ།

༧ པདྨ་བད་ེལེགས། གླངི་ཚང༌། སྦལེ་ཀབོ། ༥༡༠༣ འདམེས་ཐནོ།

༨ བླ་ོབཟང་གྲགས་པ། ལི་ཐང༌། ད་ྷས། ༤༨༢༩ འདམེས་ཐནོ།

༩ ངག་དབང་ཐར་པ། སོག་རངོ༌། ད་ྷས། ༤༧༠༢ འདམེས་ཐནོ།

༡༠ བླ་ོབཟང་ཡེ་ཤེས། ཚ་བ། སྦལེ་ཀབོ། ༤༣༧༠ འདམེས་ཐནོ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིགུྲབ་འབྲས།
བཀའ་བརྒྱྱུད།

ཨང༌། མིང༌། འད་པར། ཕ་ཡུལ།
ད་ལའྟ་ིསྡདོ་
གནས།

འསོ་
གྲངས།

ཟུར་བརདོ།

༡ ཀུན་དགའ་བསོད་སབོས། སྡ་ེདགེ རྡརོ་གདན། ༤༥༥ འདམེས་ཐནོ།

༢ བསན་པ་ཡར་འཕལེ། ཆབ་མད།ོ ད་ྷས། ༤༠༡ འདམེས་ཐནོ།
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ཨང༌། མིང༌། འད་པར། ཕ་ཡུལ།
ད་ལའྟ་ིསྡདོ་
གནས།

འསོ་
གྲངས།

ཟུར་བརདོ།

༡ ཐུབ་བསན་ལུང་རིགས། རེབ་ཀངོ༌། ད་ྷས། ༡༩༤༣ འདམེས་ཐནོ།

༢ བཀྲ་ཤིས་དནོ་གུྲབ། གསེར་རྟ། བལ་ཡུལ། ༡༦༤༧ འདམེས་ཐནོ།

༣ ཚེ་རིང་ལ་ྷམོ།
ཨ་མད་ོ
རྔ་བ།

ད་ྷས། ༡༥༦༩ འདམེས་ཐནོ།

༤ ཡེ་ཤེས་སྒལོ་མ།
ཧརོ་
གཙང༌།

ད་ྷས། ༡༤༦༧ འདམེས་ཐནོ།

༥ རྒྱ་རིགས་ཐར།
མཚོ་ལྷ་ོ
མང་ར།

ད་ྷས། ༡༤༣༧ འདམེས་ཐནོ།

༦ བླ་ོབཟང་ཆོས་འབརོ། རེབ་ཀངོ༌། ད་ྷས། ༡༣༨༦ འདམེས་ཐནོ།

༧ དནོ་གུྲབ་བཀྲ་ཤིས། བ་ླབྲང༌། ད་ྷས། ༡༢༢༩ འདམེས་ཐནོ།

༨ དབྲ་རྩ་བསོད་ནམས་ནརོ་བུ།
ཨ་མད་ོ
ཤར་ཁགོ

ལྡ་ིལི། ༡༢༢༤ འདམེས་ཐནོ།

༩ ཀརྨ་དག་ེལེགས། བ་ཁྱྱུང༌། སནྦ་ད་ར། ༡༠༧༨ འདམེས་ཐནོ།

༡༠ ཚེ་རིང་གཡུ་སྒནོ། ཅ་ོན།ེ ཧནོ་སུར། ༩༥༣ འདམེས་ཐནོ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིགུྲབ་འབྲས།
མད་ོསདྨ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིགུྲབ་འབྲས།
དག་ེལུགས།

ཨང༌། མིང༌། འད་པར། ཕ་ཡུལ།
ད་ལའྟ་ིསྡདོ་
གནས།

འསོ་
གྲངས།

ཟུར་བརདོ།

༡ ཨ་ཀུྲག་ཚེ་བརྟན།
ཁམས་ལི་
ཐང༌།

མོན་གྷ།ོ ༣༣༤༠ འདམེས་ཐནོ།

༢ ག་ོབ་ོབླ་ོབཟང་ཕན་བད།ེ འབའ་པ། མོན་གྷ།ོ ༢༦༢༡ འདམེས་ཐནོ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིགུྲབ་འབྲས།
གཡུང་དུང་བནོ།

ཨང༌། མིང༌། འད་པར། ཕ་ཡུལ།
ད་ལའྟ་ིསྡདོ་
གནས།

འསོ་
གྲངས།

ཟུར་བརདོ།

༡
དགེ་བཤེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་
ཕིན།

ཁྱྱུང་པ།ོ བནོ་གཞིས། ༡༥༢ འདམེས་ཐནོ།

༢ བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲསི། སྦྲ་ཆེན། བནོ་གཞིས། ༡༢༡ འདམེས་ཐནོ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིགུྲབ་འབྲས། 
ལྷ་ོབང་ཨ་རི།

ཨང༌། མིང༌། འད་པར། ཕ་ཡུལ།
ད་ལའྟ་ིསྡདོ་
གནས།

འསོ་
གྲངས།

ཟུར་བརདོ།

༡ པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང༌། ཀངོ་པ།ོ ཡུ་ཊ། ༣༩༧༩ འདམེས་ཐནོ།

༢ ཚེ་དབང་རིག་འཛིན།
གཙང་
འཇད་པ།

མི་ན་ིསོ་ཊ། ༢༩༤༧ འདམེས་ཐནོ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིགུྲབ་འབྲས། 
ཡུ་རོབ་དང་ལྷ་ོཨ་ཕ་ིརི་ཀའ་ིཁུལ།

ཨང༌། མིང༌། འད་པར། ཕ་ཡུལ།
ད་ལའྟ་ིསྡདོ་
གནས།

འསོ་
གྲངས།

ཟུར་བརདོ།

༡ ཐུབ་བསན་དབང་ཆེན། སིྐད་གྲངོ༌། སི་པན། ༤༠༧༨ འདམེས་ཐནོ།

༢ ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚེ་རིང༌། ཨེ་ལ་ྷརྒྱ་རི། སུད་སི། ༢༡༠༢ འདམེས་ཐནོ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིགུྲབ་འབྲས།
རྙངི་མ།

ཨང༌། མིང༌། འད་པར། ཕ་ཡུལ།
ད་ལའྟ་ིསྡདོ་
གནས།

འསོ་
གྲངས།

ཟུར་བརདོ།

༡
མཁན་པ་ོབསོད་ནམས་བསན་
འཕལེ།

རེ་ཁ།ེ ད་ྷས། ༦༧༦ འདམེས་ཐནོ།

༢
མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསན་
འཛིན།

མི་ཉག ཀ་ོལི་གལྷ། ༥༩༢ འདམེས་ཐནོ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིགུྲབ་འབྲས།
ས་སྐ།

ཨང༌། མིང༌། འད་པར། ཕ་ཡུལ།
ད་ལའྟ་ིསྡདོ་
གནས།

འསོ་
གྲངས།

ཟུར་བརདོ།

༡
སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་
མཚན།

སརྨ་
ཁམས།

སྤུ་ར་ུཝ་ལ། ༣༠༠ འདམེས་ཐནོ།

༢
མཁན་པ་ོཀཿབྲག་དངསོ་གུྲབ་
བསོད་ནམས།

ཏ་ེཧརོ་
དཀར་
མཛེས།

ག་ོཔཱལ་སྤུར། ༢༣༩ འདམེས་ཐནོ།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིའསོ་བསྡ་ུཆེན་མོའ་ིགུྲབ་འབྲས། 
རྒྱ་བལ་འབུྲག་གསུམ་ཕུད་པའ་ིཨེ་ཤི་ཡ་དང༌། ཨོ་སི་ཀྲ་ེལེ་ཡེ་ཤི་ཡའ་ིཁུལ།

ཨང༌། མིང༌། འད་པར། ཕ་ཡུལ།
ད་ལའྟ་ིསྡདོ་
གནས།

འསོ་
གྲངས།

ཟུར་བརདོ།

༡ གདངོ་འདསུ་སིྐད་འཛོམས། རྒྱལ་རྩ།ེ སིཌ་ན།ི ༤༠༦ འདམེས་ཐནོ།

ཛ་དག་ས་མིག་གསལ་བསྒགས།
༄༅། །བདོ་མིའ་ིདང་བངླས་འཕདོ་བསནེ་ཚོགས་པའ་ིཁྱབ་ཁངོས་ཀ་ོལེ་གལྷ་སནྨ་ཁང་ད་ུམིག་དབང་བརྟག་དཔྱད་
མཁན་གི་ས་མིག་ཡོད་ན། རང་རེའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཁདོ་གངོ་གསལ་ས་མིག་ཐགོ་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་
གསལ་ཆ་རྐནེ་ཚང་ཐགོ་འཚང་སནྙ་འབུལ་དགསོ། དགསོ་མཁའོ་ིཆ་རྐནེ་ཁག ༡། མིག་དབང་བརྟག་དཔྱད་མཁན་དམའ་
མཐར་ Diploma in Ophthalmic Assistance ཐནོ་པའ་ིལག་འཁྱརེ་ཐགོ་ཉུང་མཐར་ལོ་གཅིག་ཉམས་མངོ་ཡོད་པ། 
ལོ་གཅིག་ལས་མང་བ་ལས་མངོ་ཡོད་མཁན་ལ་དམིགས་བསལ་དགངོས་བཞསེ་གནང་རྒྱྱུ ། ༢། དང་བངླས་དཔྱ་དངུལ་ 
༢༠༡༦ བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་པའ་ིལག་དབེ་ཀི་ང་ོབཤུས། ༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁམིས་མཐུན་གནས་སྡདོ་ཆོག་
པའ་ིསྐབས་བཅལོ་ལག་དབེ་ཀི་ཤོག་གྲངས་དང་པ་ོདང་འད་པར་ཅན། མཐའ་མ་བཅས་ཀི་ང་ོབཤུས། ༤། སནྨ་པ་ཚད་
ལནྡ་ནས་གཟུཌ་གཞི་བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་ཡིན་པའ་ིངསོ་སྦརོ་ང་ོམ། ༥། རང་ཉདི་གཏན་སྡདོ་བ་ཡུལ་ས་གནས་འག་ོ
འཛིན་ནས་རྒྱྱུན་ད་ུབ་སྤདོ་ཉསེ་སྐནོ་མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ། ༦། ད་ལ་ྟལས་ཀ་བདེ་མུས་ཡིན་ཚེ་འབྲལེ་ཡོད་ནས་དགག་ཆ་
མེད་པའ་ིངསོ་སྦརོ། ༧། ལས་མངོ་ངསོ་སྦརོ། གངོ་གསལ་ཡིག་ཆ་དང་སནྙ་ཞུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ཕི་
ད་ོཕག་ཚོད་ ༦ གངོ་གཤམ་གསལ་ཁ་བང་ཐགོ་འབུལ་དགསོ། ད་ོབདག་སོ་སོར་འབྲལེ་བ་ཞུ་བདའེ་ིསདླ་ཁ་བང་དང་། 
གླགོ་འཕནི་ Email ID མྱུར་འཕནི་ Fax ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་སོཌ་འཚང་སནྙ་ནང་ཁ་གསལ་བཀདོ་དགསོ། 
གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་སངེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་གནས་རིམ་ཟུང་འབྲལེ་དུང་ཆེ་ཡན་ཞིག་གི་དག་
མཆན་དང་ལས་དམ་ངསེ་པར་འཁདོ་དགསོ། ཡིག་ཆ་ང་ོམ་རྣམས་འབརོ་ཐ་ོའགདོ་བཅར་སབྐས་མིག་སནོ་དགསོ། ཆ་
རྐནེ་ཚང་བའ་ིཞུ་སནྙ་ཕུལ་མཁན་རྣམས་ལ་འདམེས་རྒྱྱུཌ་ཀི་ཚེས་ཆ་སབྐས་མཚམས་ཐག་གཅདོ་བ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ་བཅས་ཀི་
ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒགས་སུ། འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༥ ལ།།
Secretary, Department of Health, CTA, Gangchen Kyishong, Dharamsala 176215 Distt. Kangra H.P. 



པར་ངསོ་བཞི་པ། དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧4

ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚན་པའ་ིཚོགས་ཁང་ཞིག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙོན་པ་ཚོར་
སྡགུ་སྦངོ་མནར་གཅདོ་ཇི་ལརྟ་གཏངོ་བཞིན་པའ་ིཐགོ་ཉན་ཞིབ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ 
ཉིན་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་གིས་ག་ོསིྒག་འགོ རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བཙོན་པ་ཚོར་སྡུག་སྦངོ་མནར་
གཅོད་ཚད་མེད་གཏངོ་བཞིན་པའི་གནད་
དནོ་ཐགོ་ཉན་ཞིབ་གནང་འདགུ  ད་ེཡང་
རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་དནོ་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་
གོ་སིྒག་ཐགོ་བདོ་མིའི་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་
མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀིས་ཉན་
ཞིབ་དའེི་ཐོག་ཆ་ཤས་བླངས་ཏ་ེརང་ཉིད་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་ནང་སྡུག་སྦངོ་
མནར་གཅོད་ཚད་མེད་མངས་པའི་ལོ་རྒྱྱུས་
དང༌། བདོ་ནང་གི་བདོ་མི་ཚོ་ལ་གཞི་རྩའ་ི
འགྲ་ོབ་མིའི་ཐབོ་ཐང་དང་རང་དབང་གང་
ཡང་མེད་སྐརོ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཀའི་ཐོག་
སནྙ་སེང་དང༌། ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་དང་
གཞུང་གཉསི་ནས་བདོ་ནང་གི་གནས་སངས་
ཐོག་ཐུགས་སྣང་ཆེ་ཙམ་གནང་སྐོང་ཡོང་
བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཡང་ཞུས་འདགུ སབྐས་དརེ་

ཁངོ་གིས་གསུང་དནོ། འགྲ་ོབ་མི་གཞན་
ལྟར་ང་ཚོ་བདོ་མི་ཚོ་ལའང་འཛིན་བཟུང་
དང་མནར་གཅོད་གཏང་རྒྱྱུ འི ་འཇིགས་

སྣང་སོགས་ལ་འཛེམ་ཟནོ་གང་ཡང་བེད་
མི་དགསོ་པར།  སོ་སོའ་ིབསམ་ཚྱུལ་རང་
དབང་ཐགོ་ནས་འདནོ་རྒྱྱུ འི་ཐབོ་ཐང་ཡོད། 
བདོ་མི་ཚོ་ལའང་འགྲ་ོའདགུ་གི་རང་དབང་
དང་། ཆོས་དད་རང་དབང་གི་ཐབོ་ཐང་

ཡོད་དགསོ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ང་ཚོར་
གཞི་རྩའ་ིཐབོ་ཐང་ད་ེདག་མ་སྤད་པ་མ་ཟད། 
ཁིམས་མཐུན་མིན་པའི་ཉསེ་མེད་བཙོན་

འཇུག་བས་པ། ད་ེབཞིན་ང་ཚོས་སོ་སོའ་ི
གཞི་རྩའི་ཐབོ་ཐང་རྩདོ་སབྐས་བཙོན་འཇུག་
དང་མནར་གཅདོ་བཏང་བའི་འགན་འཁི་ད་ེ
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད། ཅསེ་གསུངས་ཡོད། 
མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ནི་ཨ་རིའི་

གྲསོ་ཚོགས་ནང་ཉན་ཞིབ་གནང་བ་ཐགོ་མ་
ད་ེཆགས་ཡོད། ཉན་ཞིབ་སབྐས་ཨ་རིའ་ི
གྲསོ་ཚོགས་ཀི་རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་
གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ཁི་རི་སི་ཊོ་པར་སི་
མི་ཏ་ི Christopher Smith ལགས་ཀིས་
གཙོ་སྐངོ་གནང་ཡོད། ཉན་ཞིབ་དའེ་ིཐགོ་
ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་དབུ་དཀར་ཚང་
སལྐ་རྡརོ་ལགས་དང༌། རྒྱ་ནག་གི་འགྲ་ོབ་
མིའ་ིཐབོ་ཐང་བལ་ྟཞིབ་ཚོགས་པའ་ིངསེ་སནོ་
པ་སོ་ཕ་ིརི་ཆ་ཌི་སན་ Sophie Richardson 

ལགས། Seton Hall University School 

of Law ཞསེ་པའ་ིགཙྱུག་ལག་སླབོ་གྲྲྭའ་ི
ཁིམས་ཀི་སླབོ་དཔནོ་མར་གེ་རེཊ་ཀེ་ལི་ཝི་
སི་ Margaret K. Lewis ལགས་སོགས་
མི་སྣ་ཁག་གཅིག་ཕབེས་ཡོད་པ་དང༌། བདོ་
མི་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དགེ་འདནུ་པ་མགོ་
ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ཀིས་གཙོས། རྩ་
རུླང་སྒམོ་སུྒབ་ཉམས་ལེན་པ་སོགས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་བཙོན་འགོ་ཏུ་སྡུག་སྦོང་མནར་

གཅོད་ཚད་མེད་མངས་པའི ་མི ་སྣ་ཁག་
གཅིག་གིས་ཀང་ཉན་ཞིབ་ཐོག་ཆ་ཤས་
བངླས་འདགུ སིྤར་ཨ་རིའ་ིགྲསོ་ཚོགས་ཀི་
རྒྱ་ནག་ལས་དནོ་ཚོགས་ཆྱུང་འད་ིབཞིན་ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་གསར་འཛུགས་གནང་
བ་དང་། ཚན་པ་འདསི་རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲ་ོ
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཁིམས་སིྒག་ཁག་གི་
ཐགོ་སངས་འཛིན་སདླ་ཆེད་འཛུགས་གནང་
བ་ཞིག་ཡིན་འདགུ ཚན་པ་འདསི་ལོ་ལརྟ་
ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་རེ ་ཨ་རིའི ་སིད་འཛིན་
དང་གྲསོ་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགོས་ཀི་ཡོད། 
ཚོགས་ཆྱུང་འདའིི་ནང་ཨ་རིའི་གྲསོ་ཚོགས་
གོང་འགོ་གི་འཐུས་མི་དགུ་རེ་དང་འཛིན་
སྐངོ་གི་གཞུང་འབྲལེ་མི་སྣ་བགྲསེ་པ་ལ་ྔཡོད་
པ་དང་། ཁངོ་རྣམས་ཨ་རིའ་ིསདི་འཛིན་
གིས་བསྐ་ོགཞག་གནང་བཞིན་ཡོད་འདགུ །

རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པའོ་ིཡོངས་ཁྱབ་བསྒགས་གཏམ།
  ཐའ་ེཝན། ཐའ་ེཔ།ེ ༢༠༡༦།༤།༢༤

༄༅། །རྒྱ་གཞུང་གི་དབང་སྒྱུར་འགོ་བདོ་
ཀི་སྐ་ེཁམས་ཁརོ་ཡུག་དང་། ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་། འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་བཅས་
ཀི་གནས་སངས་རྒྱྱུ ན་མཐུད་ཉམས་དམས་
སུ་འགྲ་ོབཞིན་པར་བརྟནེ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ 
ལོར་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གུྲ་གང་ས་ནས་ཡོང་
བའ་ིབདོ་རིགས་དང་། རྒྱ་རིགས་ཀི་ཚོགས་
སྡ།ེ ཆེད་ལས་མཁས་པ་བཅས་ཐའ་ེཝན་ད་ུ
ལནྷ་འཛོམས་ཀིས་རྒྱལ་སིྤའི་བདོ་རྒྱ་མཐུན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་ཐངེས་དང་པ་ོབསྐངོ་
ཚོགས་གནང་ཡོད།
 ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་ཆེན་ཐའ་ེ
ཝན་ད་ུབསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ་ལརྟ། ཚང་
མས་ཐའ་ེཝན་གི་མང་གཙོའི་ཉམས་མོང་
ལ་གཅསེ་སྤས་དང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཐའ་ེ
ཝན་གི་རང་དབང་མང་གཙོ་དང་། རྒྱལ་
སིྤའི་ཁརོ་ཡུག་ཐགོ་གནནོ་བཙིར་བས་པ་ལ་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་འགོག་རོལ་བ་རྒྱྱུ འི་འབདོ་
སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ ། དངསོ་དནོ་འཚོལ་ཞིབ་དང་
། ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ། ཁམིས་སདི་མངནོ་
གྱུར། ཕན་ཚྱུན་གྲསོ་མོལ་བ་རྒྱྱུ ་ན་ིཐངེས་
འདིའི་ཚོགས་ཆེན་ཐགོ་ཐུན་མོང་གིས་ངསོ་
འཛིན་བས་པའི་རིན་ཐང་གི་ལྟ་བ་ཡིན་པ་
དང་། འད་ིན་ིམ་འངོས་ལས་དནོ་བདེ་
སབྐས་ངསེ་པར་ད་ུབརིྩ་སུང་ཞུ་དགོས་པའི་
གཞི་རྩའ་ིརྩ་དནོ་ཞིག་ཀང་ཡིན།
 ཚོགས་ཆེན་འདིར་འཛམ་གླིང་
ཡུལ་གུྲ་གང་ས་ནས་ཕབེས་པའི་བདོ་ལ་
སེམས་ཁུར་བེད་མཁན་གི་མི་སྣ་ཁྱོན་མི་
གྲངས་ ༡༥༠ ལགྷ་གིས་ཉནི་གསུམ་རིང་
བགྲ་ོགླངེ་བས་པ་བརྒྱྱུད། གཤམ་གསལ་

ཐུན་མོང་གི་བསྒགས་གཏམ་འདི་སྤལེ་བ་
ཡིན།
ཚོགས་འདའུ་ིཐུན་མོང་གི་ངསོ་འཛིན་ན།ི
༡༽ ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་དངསོ་དནོ་གཞིར་བཟུང་བ་
ཡིན་ན། བདོ་ན་ིལོ་རྒྱྱུས་ཐགོ་རང་བཙན་གི་
རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན།
༢༽ མི་རིགས་རང་ཐག་རང་གཅདོ་ན་ིབདོ་
མིའ་ིལནྷ་སྐསེ་ཀི་ཐབོ་ཐང་ཡིན།
༣༽ བདོ་མིར་མིང་དནོ་མཚྱུངས་པའ་ིརང་
སདི་རང་སྐངོ་མངནོ་འགྱུར་བ་རྒྱྱུ ་ན་ིརྒྱ་ནག་
གི་ཁིམས་སིད་སྤ་ོསྒྱུར་གི་གུྲབ་ཆ་གལ་ཆེན་
ཞིག་ཡིན།
༤༽ རྒྱ་གཞུང་གིས་ ༢༠༡༥ ལོར་བདོ་
ལྗངོས་འཕལེ་རྒྱས་འགྲོ་ལམ་གི་ལོ་རྒྱྱུ ས་
ཀི་གདམ་ག་ཞེས་པའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པའོི་
དབེ་འདནོ་སྤལེ་བས་ཏ།ེ དབུ་མའ་ིལམ་ལ་
འགྲལེ་ལོག་དང་དགག་གཞག་བས་པ་དརེ་
ཚོགས་ཆེན་འདིའི་ཐགོ་ནས་སུན་འབིན་བ་
རྒྱྱུ ་དང་། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་དང་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སདི་ཇུས་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན།
༥༽ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་
ན་ིཁ་ོཔའི་ནང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་ཁ་ོན་ཡིན་
ཟེར་བ་དརེ་ང་ཚོས་ངོ་རོལ་བ་རྒྱྱུ ་དང་། 
བདོ་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའ་ིཐབོ་ཐང་དང་། ཆོས་
དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག སྐ་ེཁམས་ཁརོ་
ཡུག་སོགས་ཀི་གནད་དནོ་ལ་ད་ོཁུར་བ་རྒྱྱུ ་
ནི་རྒྱལ་སིྤའི་སིྤ་ཚོགས་ཀི་ཐབོ་ཐང་ཡིན་པ་
མ་ཟད། རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ཀི་འགན་ཁུར་
ཞིག་ཀང་ཆགས་ཡོད།
རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་ལ་འབདོ་སྐལུ།
༡༽ མཉམ་འབྲལེ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་

སིྤའི ་གསར་འགྱུར་བརྒྱྱུ ད་ལམ་ཁག་གི་
ལ་ྟསྐལུ་འགོ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸གངོ་
ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་དང་། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ལྷན་བདོ་ཀི་གནད་དནོ་ཐད་
ཡོངས་བསྒགས་ཐགོ་གྲསོ་མོལ་བ་རྒྱྱུའི་སྐུལ་
འདབེས་བ་རྒྱྱུ །
༢༽ བདོ་ཀི་སྐ་ེཁམས་སུང་སྐབོ་ན་ིའགྲ་ོབ་
མི་ཡོད་ད་ོཅགོ་གི་སྐ་ེཁམས་ཁརོ་ཡུག་དང་། 
མ་འོངས་བདེ་རྩར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་
ཆགས་ཡོད་སབས། རྒྱལ་སིྤའ་ིསིྤ་ཚོགས་
ནས་ཐུན་མོང་ཐོག་ད ོ་ ཁུར་གནང་རྒྱྱུ ར་
འབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ །
༣༽རང་དབང་གི་རྟགོ་ཞིབ་ཚོགས་པ་ཞིག་
བཙྱུགས་ཏ།ེསུྤལ་སྐ་ུབསན་འཛིན་བད་ེལེགས་
རིན་པ ོ་ ཆེ ་བཙོན་ཁང་དུ་འདས་གྲོངས་
ཕིན་པའ་ིརྒྱྱུ ་རྐནེ་དང་། བདོ་མི་ཆབ་སདི་
བཙོན་པར་སྡུག་སྦོང་མནར་གཅོད་དང་། 
བཙོན་འཇུག་བཀག་ཉར་བ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་
འདས་གྲོངས་སུ ་གྱུར་པའི ་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚྱུལ་ལ་རྟགོ་ཞིབ་བདེ་དགསོ།
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབདོ་སྐལུ།
༤༽ བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གི་སུྤལ་སྐའུ་ི
ཡང་སིད་ལམ་ལུགས་ན་ིབདོ་ཀི་རིག་གཞུང་
གི་གུྲབ་ཆ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་གི་གནད་དནོ་
ཐགོ་ཡ་ང་བག་ཚ་མེད་པའི་ཐ་ེབྱུས་བདེ་པ་
ལ་ང་ོརལོ་བ་རྒྱྱུ ། ༸གངོ་ས་ཏཱ་ལའ་ིབ་ླམ་
མཆོག་གི་སྐུའི་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དནོ་ཐག་
གཅོད་གནང་རྒྱྱུ འི་སྐུ་དབང་ནི་༸གོང་ས་ཏཱ་
ལའ་ིབ་ླམ་མཆོག་སྐ་ུསྒརེ་ཁ་ོནར་ཡོད།
༥༽ རྒྱ་གཞུང་གིས་༸ཀུན་གཟགིས་པཎ་
ཆེན་རིན་པ་ོཆེ་དང་། བདོ་ཀི་ཆབ་སདི་

བཙོན་པ་ཡོངས་རོགས་འཕལ་ད་ུགླདོ་གྲལོ་
གཏངོ་དགསོ།
༦༽ དཔལ་འབརོ་གསར་སྤལེ་གིས་བདོ་ཀི་
སྐེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གཏརོ་བཤིག་གཏངོ་
མི་རངུ་བ་དང་། སདི་བྱུས་ཐག་གཅདོ་ཀི་
བརྒྱྱུ ད་རིམ་ནང་བདོ་མིའི་ཁེ་དབང་དང་
འདདོ་མོས་ལ་ངསེ་པར་ད་ུབསམ་ཞིབ་ནན་
ཏན་བ་དགསོ།
༧༽ བདོ་ཀི་འབྲགོ་པའ་ིའཚོ་བ་སྐལེ་སངས་
ལ་བརིྩ་བཀུར་དགསོ་པ་ལས། ཡར་རྒྱས་ཀི་
བརྒྱྱུད་རིམ་ཁདོ་འབྲགོ་པ་རྣམས་སྐ་ེཁམས་
ཀི་ཡུལ་གར་བ་གཏན་ནས་བཟ་ོམི་རངུ་།
༨༽ བདོ་མི་རིགས་ཀི་སདྐ་ཡིག་ལ་ངསེ་པར་
ད་ུབརིྩ་བཀུར་དང་སུང་སྐབོ་བདེ་དགོས་པ་
དང་། བདོ་ཀི་མང་ཚོགས་འད་ུགནས་ཁག་
དང་གཞུང་དནོ་བདེ་སྒ་ོཡོངས་རོགས་ནང་
བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་ད་ེགཞུང་འབྲལེ་སདྐ་ཡིག་
དང་པརོ་འཇགོ་དགསོ།
༩༽ བདོ་ཀི་སདྐ་ཡིག་དང་ལོ་རྒྱྱུས་ཀི་སླབོ་
དབེ་རྩམོ་སིྒག་བདེ་སབྐས། མི་རིགས་རང་
ཉདི་ཀི་ལོ་རྒྱྱུས་དང་རིག་གཞུང་གི་ནང་དནོ་
ངསེ་པར་ད་ུམངནོ་ཐུབ་པ་བ་དགསོ།
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ལ་འབདོ་སྐལུ།
༡༠༽ བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀིས་ལོ་ལརྟ་
བདོ་ཡིག་དང་། ཨིན་ཡིག རྒྱ་ཡིག ད་ེ
བཞིན་སྐད་ཡིག་གཞན་གི་ཐོག་འབྲི་རྩོམ་
བས་པའི་དཔ་ེདབེ་གྲངས་འབརོ་གྲངས་
བཤེར་གནང་བ་དང་དསུ་མཚྱུངས་སུ། བདོ་
ཡིག་ཐགོ་རྩམོ་འབྲ་ིལ་སྐལུ་སླངོ་གནང་གལ།
༡༡༽ འཛམ་གླངི་བདོ་བརྒྱྱུད་ནང་བསན་གི་
ཚོགས་ཆེན་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་ས།ེ བདོ་
བརྒྱྱུད་ནང་བསན་ཆོས་ཚོགས་དབར་འབྲལེ་

མཐུད་དང་། མཉམ་རབུ་ལ་ཤུགས་སྣནོ་
གནང་རྒྱྱུ །
༡༢༽ བདོ་རྒྱའ་ིདབར་གྲསོ་བསྡརུ་གི་ཚོགས་
འད་ུམུ་མཐུད་བསྐངོ་ཚོགས་གནང་རྒྱྱུ །
གཞུང་འབྲལེ་མིན་པའི་ཚོགས་སྡ་ེཁག་ལ་འབདོ་
སྐལུ།
༡༣༽ འགྲ་ོབ་མིའ་ིབཟང་སྤདོ་ཀི་ལངས་
ཕོགས་ཐོག་ནས་བདོ་མིའི་རང་ལུས་མེར་
སགེ་གི་འཐབ་རྩོད་གནང་སངས་མཚམས་
འཇགོ་ཡོང་བའ་ིའབདོ་སྐལུ་ཞུ་རྒྱྱུ །
༡༤༽ དྲྭ་རྒྱའ་ིབརྒྱྱུད་ལམ་གང་ཐུབ་བདེ་སྤདོ་
བས་ཏ་ེབདོ་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་
དང་། རང་དབང་མང་གཙོའ་ིལ་ྟགུྲབ་ཁྱབ་
སྤལེ་དང་། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀི་བསམ་
བླ་ོབར་ེབསྒྱུར་དང་གོ་རྟགོས་སྤལེ་རྒྱྱུར་སྐུལ་
འདདེ་བ་རྒྱྱུ །
༡༥༽ རྒྱ་གཞུང་གིས་བདོ་ནང་མི་སེར་
སྤལེ་ཡུལ་རིང་ལུགས་དང་། རིག་གཞུང་
རྩ་གཏརོ་གི་སིད་བྱུས་ལག་བསར་བེད་པ་
བཀག་འགགོ་བ་རྒྱྱུ །
༡༦༽ རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་རྒྱ་མཛའ་འབྲལེ་
ཚོགས་པའི་འབྲལེ་མཐུད་བ་ཡུལ་བཙྱུགས་
ཏ་ེལས་འཆར་ཁག་ལག་བསར་ལ་མཐུན་
འགྱུར་སྦར་རྒྱྱུ ། །



པར་ངསོ་ལ་ྔཔ།དབུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོགབདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ 5

ཐ་ེཝན་ནང་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་ཐངེས་དང་པ་ོབསྐངོ་ཚོགས་གནང་བ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ 
ཉནི་ཐ་ེཝན་རྒྱལ་ས་ཐ་ེཔ་ེགྲངོ་ཁྱརེ་ཕུའུ་ཅྱུན་
ཧ་ེཡོའ་ོགསོལ་མགྲནོ་ཁང་ད་ུརྒྱལ་སིྤའི་བདོ་

རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པ་ོད་ེབསྐངོ་
ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཐངེས་འདརི་
ཚོགས་ཞུགས་གནང་མཁན་ཁོངས་ཨ་རི་
དང་། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ། ཡུ་རོབ། ནའིུ་ཛི་ལན་
ཌི། ཨི་སི་རལ། སི་པན། རྒྱ་གར། ཧངོ་
ཀངོ་། ཐ་ེཝན་སོགས་ཡུལ་གུྲ་འད་མིན་ནས་
བདོ་རྒྱའི་མི་རིགས་ཁྱནོ་མི་གྲངས་བརྒྱ་དང་

ལ་ྔབཅྱུ་ལགྷ་མཉམ་འཛོམས་གནང་ཡོད།
ད་ེཡང་ཉནི་དང་པའོི་དབུ་འབདེ་མཛད་སྒའོི་
ཐགོ་མར་ཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་དྭགས་པ་ོབསོད་

ན མ ས ་ ནོར ་ བུ ་
ལགས་ཀིས་བ ོད ་
རྒྱའི ་འབྲ ེལ་ལམ་
གི་བརྒྱྱུད་རིམ་དང་
། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ 
ལོ་ནས་ད་བར་ཕི་
སྡདོ ་རྒྱ་མི་རིགས་
དང་འབྲེལ ་ལམ་
བས་པ་བརྒྱྱུད། རྒྱ་

མི་རིགས་ཚོས་བདོ་མིའི་གནས་སངས་གང་
ཙམ་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་ཟད། 
ཕན་ཚྱུན་མཐུན་མོང་གི་གཞི་རྟནེ་འཚོལ་
བཞིན་ཡོད་སྐརོ་དང་། ལགྷ་དནོ་༸གངོ་ས་
མཆོག་གི་དགངོས་གཞི་དང་། བདོ་མིའ་ི
སིྒག་འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས་དབུ་མའི་ལམ་ས་ེ
གཉསི་ཕན་གི་སདི་བྱུས་དའེ་ིབརྒྱྱུད་བདོ་རྒྱའ་ི

དཀའ་རྙགོ་སེལ་རྒྱྱུ ར་འགྱུར་བ་མེད་སྐརོ་
སོགས་ཀི་གསུང་བཤད་གནང་། ད་ེརསེ་
བརྙན་འཕིན་བརྒྱྱུ ད་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་
ཐངེས་འདའི་ིཚོགས་ཆེན་ཐགོ་སྩལ་བའ་ིགལ་
ཆེའི་བཀའ་སླབོ་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་པར་
ཚོགས་ཞུགས་ཡོངས་ནས་གུས་བཀུར་དང་། 
མོས་མཐུན་རྒྱབ་སྐོར་གི་རྣམ་པའི ་ཐོག་
ནས་དགའ་སྤའོི་ཐལ་མོ་ཤུགས་ཆེ་བརྡབས། 
གལ་ཆེའི་སྐུ་མགྲནོ་ཁོངས་སུ་ཐ་ེཝན་གྲསོ་
ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གཞས་པ་སདྐ་གྲགས་
ཅན་སྐུ་ཞབས་ལིན་གྲང་ཛའ་ོལགས་དང་། 
གདདོ་མའི་མི་རིགས་གྲསོ་ཚོགས་མི་ལམྕ་གུ་
ལ་ཱསི་ལགས། གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་ལམྕ་
གཡུས་མེ་ཉུལ་ལགས། ཐ་ེཔ་ེགྲངོ་ཁྱརེ་ཡུལ་
སྐརོ་ལནྷ་ཁང་སིྤ་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལམྕ་ཇན་
ཡུས་ཨན་ལགས། གྲསོ་ཚོགས་འཐུས་མི་
ཟུར་པ་ལམྕ་གྲན་ཇ་ེརའུུ་ལགས། ཐ་ེཝན་
མང་གཙོ་ཐབེས་རྩ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལམྕ་
ཡཱང་ཧངོ་མེ་ཤིན་ལགས་བཅས་ཀིས་རིམ་

པས་བདོ་དནོ་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་མ་
ཟད། ཐངེས་འདའི་ིཚོགས་འདའུ་ིགཞགོས་
འདགེས་སྡ་ེཚན་ཁག་ལའྔི་འགན་འཛིན་རྣམ་
པས་ཀང་རིམ་བཞིན་གསུང་བཤད་གནང་། 
ཚོགས་འདུ་ཉིན་དང་པརོ་མཁས་དབང་
ཁག་གི་གསུང་བཤད་ཚོགས་ཐེངས་ཁག་
བཞི་ཡོད་ཅིང་། ཚོགས་ཐངེས་དང་པརོ་ཨ་
རི་ནས་ཕབེས་པའི་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་དནོ་
གཉརེ་བ་སྐུ་ཞབས་ཡཱང་ཅན་ལིའི་ལགས་
དང་། སྐ་ུཞབས་ཤོལ་ཝ་ེལགས། ད་ེབཞིན་
ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་ནས་ཕབེས་པའ་ིསྐ་ུཞབས་ཕན་
ཆིང་ལགས་བཅས་ཀིས་བདོ་ནང་གི་ད་ལའྟི་
གནས་བབས་དང་བདོ་མིའི་རང་ལུས་མེར་
སགེ མ་འངོས་པར་རྒྱ་དམར་སདི་གཞུང་གི་
འགྱུར་བགྲདོ། ཕི་སྡདོ་བདོ་རྒྱའ་ིའབྲལེ་ལམ་
སོགས་ཀི་སྐརོ་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། 
ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་ཐེ་ཝན་ཆབ་སིད་
སླབོ་ཆེན་རྒྱལ་སིྤའི་སྡ་ེཚན་འགན་འཛིན་
དག་ེཆེ་ལི་ཡོའ་ོཐན་ལགས་དང་། བདོ་

ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁོར་ཡུག་
ཉམས་ཞིབ་པ་འཛམ་ལ་ྷབསན་པ་རྒྱལ་མཚན་
ལགས། དགའ་ལནྡ་ཕ་ོབྲང་ཡིག་ཚང་དུང་
ཆེ་ཚེ་རྒྱམ་ལགས་བཅས་ནས་རྡ་རམ་ས་ལའ་ི
སིྤ་ཚོགས་དང་། བདོ་ཀི་འཁརོ་ཡུག་གནས་
སངས། ༸གངོ་ས་མཆོག་གི་དགངོས་གཞི་
སོགས་ཀི་སྐརོ་ང་ོསྤདོ་གསུང་བཤད་གནང་། 
ཐངེས་འདིའི་ཚོགས་འད་ུནི་གཙོ་བ་ོཐ་ེཝན་
བདོ་ཀི་སྐུ་ཚབ་དནོ་གཅོད་ཁང་ནས་འགན་
ཁུར་བཞེས་ཏ་ེགོ་སིྒག་གནང་བ་ཞིག་དང་
། ད་ེབཞིན་ཕི་དལི་རྒྱ་ཡིག་ཚན་པའ་ིལོ་ལའྔ་ི
ལས་འཆར་ཁོངས་ཀི་ལས་གཞི་གལ་ཆེ་བ་
གཅིག་ཀང་ཡིན། ཚོགས་འདའུ་ིདབུ་འབདེ་
མཛད་སྒ་ོད་ེབཞིན་ད་ལམ་བརྒྱྱུད་ཐད་གཏངོ་
གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་ནས་
ཀང་ཚོགས་འདརུ་ད་ོསྣང་བདེ་མཁན་གང་
ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས། །

སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་སརླ་ཡང་སདི་སྐངོ་ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱུང་བར་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཚོག་གིས་
དགའ་བསུའ་ིའཚམས་འད་ིགནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༢༨ ཉནི་བདོ་མི་མང་སིྤ་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གིས་སིད་སྐངོ་
ལས་ཐོག་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་སླར་ཡང་
སིད་སྐངོ་ད་ུབདམས་ཐནོ་བྱུང་བར་དགའ་
བསུའ་ིའཚམས་འད་ིཞུས་ཡོད།  ད་ེཡང་
གངོ་ཚེས་ཉནི་གི་ས་ྔདའོ་ིཆྱུ་ཚོད་ ༡༡ ཐགོ་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་
ཀི་སིད་སྐོང་ལས་ཁུངས་སུ་ཆེད་ཕ ེབས་
ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའ་ིསདི་སྐངོ་འསོ་
བསྡུའི ་སྐབས་ད་ལྟའི་སིད་སྐོང་ལས་ཐོག་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐངོ་བླ་ོབཟང་སེང་ེམཆོག་
སླར་ཡང་སིད་སྐོང་ད་ུབདམས་ཐོན་བྱུང་
བར་དགའ་བསུའི་མཇལ་དར་ཕུལ་ནས་
འཚམས་འད་ིཞུས་པ་དང་ལྷན་གསུང་དནོ། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧ ཉནི་
བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛུགས་དབུས་འསོ་བསྡ་ུལས་
ཁང་ནས་གཞུང་འབྲལེ་སབྐས་ ༡༥ པའ་ི
སདི་སྐངོ་དང་། སབྐས་ ༡༦ པའ་ིབདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་ཀི་འསོ་བསྡུའི་གུྲབ་འབྲས་
གསལ་བསྒགས་གནང་བ་རེད། ནམ་རྒྱྱུན་
ང་ཚོའི་འགྲ་ོལུགས་ནང་བཞིན་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་
མཁན་ཚོར་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེ
ལེགས་ཞུ་རྒྱྱུའ་ིཆེད་དང་། ལགྷ་པར་ང་
རང་སདི་སྐངོ་འསོ་མི་ཞིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་
ཐེངས་འདིའི་སིད་སྐོང་འསོ་བསྡུའི་སྐབས་
རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་མཁན་སིད་སྐངོ་ལས་ཐགོ་བླ་ོ
བཟང་སེང་ེམཆོག་ལ་འཚམས་འདའིི་བཀྲ་
ཤིས་བདེ་ལེགས་མཚོན་བེད་དུ་མཇལ་
དར་འབུལ་ཆེད་བཅར་བ་ཡིན། ད་ེབཞིན་
སིྤ་འཐུས་གསར་པ་ཐོབ་མཁན་ཡོངས་ལ་
འཚམས་འདའིི་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་

ཡིན། ང་ཚོའ་ིའསོ་བསྡ་ུལས་རིམ་ཁདོ་ནས་
སིྤ་ཚོགས་ནང་གནས་ཚྱུལ་ལབ་གླངེ་མང་
པ་ོཞིག་བྱུང་ཡོད། ང་རང་ངསོ་ནས་ཀང་
ཐགོ་མར་འསོ་བསྡའིུ་ནང་ལངས་པའི་སབྐས་
ནས་འསོ་བསྡུའི་ནང་བཞེངས་མཁན་གཞན་
པ་ཚོར་མཚན་སདྨ་མ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། གཞི་
མེད་ཀི་སྐནོ་བརདོ་མི་བདེ་རྒྱྱུའི་དམ་བཅའ་
བརྟན་པ་ོབཞག་པ་ཡིན། འསོ་བསྡའུ་ིབརྒྱྱུད་
རིམ་འདིའི་ཐགོ་ནས་བང་ཨ་རིའི་ས་ཁུལ་
ཁག་བརྒྱད་ལ་འགྲ་ོརྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་བྱུང་། ད་ེ
བཞིན་ཡུ་རོབ་ས་ཁུལ་ཁག་བཞི། རྒྱ་གར་
ནང་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། སྔནོ་འགྲའོ་ིསབྐས་
སུ་ས་ཁུལ་ཁག་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཙམ་དང་། 
དངོས་གཞིའི་སྐབས་ས་ཁུལ་ཁག་སུམ་ཅྱུ་
མན་ཙམ་གི་ནང་ཕིན་ཏ།ེ གང་ལརྟ་ཆྱུ་ཚོད་
གསུམ་ནས་ལ་ྔབར་བཏང་ནས་སོ་སོའི་བདེ་
འཆར་སོགས་གང་ཅིའི་ཐགོ་མི་མང་ལ་ཁ་
གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱྱུ འི་གོ་སབྐས་དང་ཐུག་འཕད་
བདེ་རྒྱྱུའ་ིག་ོསབྐས་བྱུང་། སིྤར་བཏང་གི་
འསོ་བསྡའིུ་བརྒྱྱུད་རིམ་འདའིི་ཐགོ་ནས་ལབ་
གླངེ་མང་པ་ོཞིག་བྱུང་བ་རེད། ཞན་པའ་ིཆ་
མང་པ་ོཞིག་བྱུང་བ་རེད་ལ་ལེགས་པའི་ཆ་
གང་ཙམ་བྱུང་སོང་། མི་མང་ལ་ག་ོརྟགོས་
སྤལེ་རྒྱྱུ ་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཡག་པ་ོ
བྱུང་སོང་། ཞན་པའ་ིཆ་ན།ི འསོ་མི་ལང་
མཁན་དང་རྒྱབ་སྐརོ་བདེ་མཁན་ནང་ཡིན་
ནའང་རེད། སིྤ་ཚོགས་ད་རྒྱའ་ིནང་སདྐ་ཆ་
མང་པ་ོབྱུང་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་ད་བར་སྐུ་ལས་
སྐོན་ནས་བདོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་བདོ་མི་
ཡོངས་རོགས་ཆིག་སིྒལ་གི་ནསུ་པ་གོང་
བུ་བསིྒལ་རྒྱྱུ འི་སླད་སྐུ་ལས་སྐོན་པ་འདིའི་

ད་ལྟའི་འོས་བསྡུའི ་ལས་རིམ་འདིའི་ནང་
ཆོལ་ཁ་དང་། ལུང་ཚན་ད་ེའདའ་ིའཐནེ་
འཁྱརེ་གི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་བར་
བརྟནེ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ཐུགས་
བླ་ོམ་བབ་པ་དང་། ད་བར་སྐ་ུལས་སྐནོ་པ་
ད་ེདག་མ་འངོས་པར་གང་འད་ཆགས་ཡོང་
བསམས་པའི་ཐུགས་འཚབ་བྱུང་བ་འདི་ང་
ཚོས་བཅསོ་ཐབས་བདེ་དགསོ། དརེ་བརྟནེ་
ང་རང་སིད་སྐངོ་འསོ་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་
ནས། སིྤ་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་
ཆེན་པ་ོམཆོག་གི་ཐུགས་ལ་མ་བབ་པ་དང་
། ཐུགས་འཚབ་མཛད་པ། ང་ཚོས་ལས་
དནོ་བེད་ཕོགས་ཐོག་ནས་སིྤ་ནརོ་༸གོང་
ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་ལ་ཐུགས་
འཚབ་བྱུང་བ་འདི་སྙིང་ཁོངས་རུས་པའི་
གཏངི་ནས་དགངོས་གསོལ་ཞུ་རྒྱྱུ ་དང་། མ་
འངོས་སླད་ཕིན་འདི་རིགས་རྩ་བ་ཉདི་ནས་
མི་ཡོང་རྒྱྱུ ། ལགྷ་པར་སོ་སོ་རང་ཉདི་ངསོ་
ནས་ཀང་དམ་བཅའ་བཞག་རྒྱྱུ ་དང་། སོ་
སོར་རྒྱབ་སྐོར་བེད་མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང་
། སོ་སོས་ལ་ྟསངས་ལརྟ་ན། དངསོ་གནས་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ང་རང་གིས་
བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་རྒྱབ་སྐརོ་བས་
པ་དང་། གཞི་མེད་སྐནོ་བརདོ་ལ་སོགས་
པའི་སྒ་ོའདགོས་བདེ་རྒྱྱུ ་ད་ེའད་བྱུང་མ་སོང་
བསམས་པ་ད་ེའད་བྱུང་། འནོ་ཀང་ང་ཚོ་
མ་ཤེས་རྨོངས་པའི་འགོ་ནས་གནས་ཚྱུལ་
ད་ེའད་བྱུང་བ་ཡོད་ན། ད་ེདག་ལ་ལགྷ་
བསམ་རྣམ་དག་ཐགོ་ནས་བཟདོ་གསོལ་ཞུ་
གི་ཡོད། ད་ེརིང་ནས་གངོ་ད་ུངས་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐངོ་ལས་ཐགོ་མཆོག་ཡང་བསྐར་
འསོ་ཐབོ་པའི་འཚམས་འད་ིཞུས་པའི་སབྐས་

སུའང་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ེརིང་ནས་བཟུང་
ས་ེང་ཚོས་ད་ེསྔའི་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡིན་པ་
ཡིན་ནའང་ད་ེདག་ཕར་བཞག་ནས་སིྤ་ནརོ་
༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་
གིས་བཀའ་དགངོས་གཞིར་བཟུང་བས་ནས་

ལེའུ་གསར་པ་ཞིག་འཛུགས་དགོས་པའི་
གནས་སངས་ཆགས་ཡོད། ད་ེབཞིན་ལས་
ཀི་སྣ་ེམོ་བ་ཚོ་ཡིན་ནའང་ཕག་ལས་གནང་
ཕགོས་ཐགོ་ནས་༸སྐུ་མདནུ་གིས་དགོངས་
པ་ས་ྔརསེ་ཚང་མ་བསུྒབ་རྒྱྱུ ་དང་། ང་རང་
ཚོའི་གནས་བབས་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་
ནས་ལས་ཀ་བདེ་རྒྱྱུ ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ོཆེ་
མཆོག་གི་ཐུགས་བསུན་པ་ོདང་། ཐུགས་
འཚབ་མཛད་དགོས་པ་ད་ེའད་མི་ཡོང་རྒྱྱུ །  
མི་མང་ཚོའ་ིངསོ་ནས་ཡིན་ནའང། སདི་
སྐངོ་དང་བཀའ་ཤག སིྤ་འཐུས། ལས་ཀི་
སྣ་ེམོ་བ་ཚོ་ཡིན་ནའང་ལས་དནོ་ཧྲ་ཐག་ཐག་
ཅིག་ཡོད་བསམས་པའི་ཡིད་ཆེས་རྙདེ་པ་
ཞིག་བསུྐན་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་

པ་ོརེད། འད་ིབདོ་ཕི་ནང་གཉསི་ཀི་བདོ་མི་
རྣམས་དང་། ལགྷ་པར་བདོ་དནོ་ཐགོ་རྒྱབ་
སྐོར་དང་ད་ོསྣང་གནང་མཁན་རྒྱལ་སིྤའི་
སིྤ་ཚོགས་བཅས་ལ་ང་ཚོས་གོ་བརྡ་གསལ་
པ་ོདང་ཡག་པ་ོཞིག་སྤདོ་དགོས་པ་ད་ེགནད་

འགག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོད། དརེ་བརྟནེ་ང་
རང་ངསོ་ནས་ཡིན་ནའང་ད་ེསྔནོ་ནས་ཞུས་
པ་གཞིར་བཟུང་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་
པར་མི་ཚེ་ལྷག་མ་བདོ་སིྤ་པའི་རྩ་དནོ་ཆེད་
གོ་གནས་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟསོ་པར་ལས་ཀ་
བ་རྒྱྱུའ་ིདམ་བཅའ་བརྟན་པ་ོཡིན། ད་ེབཞིན་
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་གི་དགོངས་གཞི་བསུྒབ་རྒྱྱུ ར་དབུ་
འགོ་དཔུང་འདགེས་གང་འད་ཞིག་ཞུ་དགསོ་
ཡོད་ནའང་འད། འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་
གི་ལས་དནོ་གང་འད་ཞིག་གི་ཐགོ་ལ་མཐུན་
འགྱུར་གང་འད་ཞིག་ཞུ་དགོས་ཡོད་ནའང་
ད་ེལརྟ་ཞུ་བརིྩས་ཡོད། ཅསེ་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
ཞསེ་གསུངས།།



པར་ངསོ་དྲུག་པ། དབྲུས་བདོ་མིའ་ིསིྒག་འཛྲུགས་ཀི་བདནུ་རེའ་ིལས་རིམ་གསར་ཤོག བདོ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༧6

ཧངོ་ཀངོ་གྲངོ་ཁྱརེ་སླབོ་ཆེན་དག་ེཆེ་ཟུར་པས་བདོ་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་
ཁངོས་མིན་པའ་ིཁུངས་སྐལེ་ར་སྤདོ་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༢༣ ཉནི་རྒྱལ་སིྤའ་ིབདོ་རྒྱ་མཐུན་ཚོགས་
ཀི་ཚོགས་འད་ུཉནི་གཉསི་པའི་ཚོགས་དསུ་
དང་པའོི་གཙོ་སྐངོ་བ་ཧངོ་ཀངོ་གི་དསུ་དབེ་
རྩམོ་སིྒག་པ་ལམྕ་ཚའ་ེཡོང་མིན་ལགས་ཀིས་
གནང་བ་དང་། ཧངོ་ཀངོ་གྲངོ་ཁྱརེ་སླབོ་
ཆེན་དགེ་ཆེ་ཟུར་པ་ལིའུ་ཧན་གྲངེ་ལགས་
ནས། རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་རྙངི་པ་དང་གཞུང་

འབྲལེ་ཡིག་ཆའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་བདོ་འབྲལེ་
ལམ་དཔྱད་གླངེ་ས་ེབདོ་ན་ིདསུ་ནམ་ཡང་རྒྱ་
ནག་གི་མངའ་ཁངོས་ཤིག་མིན། ཞསེ་པའ་ི
བརོད་གཞིའི་ཐོག་རྒྱ་གཞུང་གིས་འགྲལེ་

བརདོ་བདེ་བཞིན་པའི་ལོ་རྒྱྱུས་ད་ེདག་ཧམ་
བཤད་དང་ལོག་འགྲལེ་ཡིན་པ་དང་། བདོ་
ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐོང་
འགོ་ནམ་ཡང་ཚྱུད་མངོ་མེད་པ་དང་། ལགྷ་
པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདོ་ནི་རྒྱ་ཁོངས་
སམ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན། ཟརེ་
བ་ན་ིརྩ་བ་ནས་བདནེ་པ་མ་རེད། ཅསེ་རྒྱ་
ཡིག་གི་ལོ་རྒྱྱུ ས་ཡིག་རྙིང་ཁག་ལུང་འདནེ་

ཐགོ་ཁུངས་སྐལེ་ར་སྤདོ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོ
གནང་ཡོད། ད་ེཡང་སྐ་ུཞབས་ལིའུ་ཧན་
གྲངེ་ལགས་ཀིས་གཙོ་བ་ོམིང་རྒྱལ་རབས་
དང་། མན་ཇུ་རྒྱལ་ཪབས་དཔ་ེམཚོན་
དངས་ཏ་ེསབྐས་དའེ་ིས་ཁ་དང་། ཁིྱམ་དདུ་
གྲངས་འབརོ་སོགས་ཀི་ཡིག་ཆའི་ཐགོ་ནས་
ལུང་དང་རིགས་པའི་སྒ་ོནས་བདོ་ནི་རྒྱལ་
རབས་ད་ེདག་གི་མངའ་ཁངོས་སམ་ཆ་ཤས་
ཤིག་ཏུ་ནམ་ཡང་གྱུར་མོང་མེད་པའི་དཔ་ེ
མཚོན་མང་པ་ོར་སྤོད་གནང་སྐབས་དསུ་
ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་འདི་གར་མཚམས་འཇོག་
ཞུས་ན་གསུངས་པར། ཚོགས་ཞུགས་
ཡོངས་ནས་ཐལ་མོ་བརྡབས་ཏ་ེམུ་མཐུད་
གསུངས་རོགས་ཞེས་འབདོ་སྐུལ་གནང་། 
ད་ེནས་ཚོགས་དསུ་གཉསི་པའི་ཐགོ་གངས་
ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལའ་ེ
གཡུས་ཉིང་ལགས་ཀིས་གཙོ་སྐོང་གནང་

བའི་ཐོག་སངས་རྒྱས་སྐབས་ལགས་ཀིས་
བདོ་དནོ་རྩམོ་ཡིག་ཕགོས་སིྒག་དང་གངས་
ལྗངོས་དཔ་ེསུྐན་ཁང་ནས་པར་སུྐན་གནང་
བའི་དརུ་ཁདོ་ཅསེ་པའི་དཔ་ེདབེ་དབུ་འབདེ་
གནང་། རྩམོ་པ་པ་ོསངས་རྒྱས་སྐབས་
ལགས་དང་། ལམྕ་ཐང་ཏན་ཧུང་ལགས་
ནས་དཔ་ེདབེ་དང་འབྲལེ་བའ་ིང་ོསྤདོ་གཏམ་
བཤད་གླངེ་མོལ་གནང་ཡོད། ཕི་ད་ོཚོགས་
ཆྱུང་ཁག་བགོས་ཀི་བགྲོ་གླངེ་ཡིན་ཞིང་། 
གཙོ་བ་ོབརདོ་གཞི་ཁག་བཞི་ས།ེ
༡༽ བདོ་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་
ཡིག་སུང་སྐབོ། ༢༽ བདོ་ཀི་འགྲ་ོབ་མིའ་ི
ཐབོ་ཐང་། ༣༽ བདོ་ཀི་ཁརོ་ཡུག་སུང་སྐབོ། 
༤༽ རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་གནད་དནོ་དང་
མི་རིགས་སིད་བྱུས་བཅས་ཀི་ཐགོ་བགྲ་ོགླངེ་
ལྷུག་པ་ོགནང་། གཞན་ཡང་འད་ིཚེས་ ༢༢ 
ཉནི་གི་ཕི་ད།ོ ཕི་འབྲལེ་དུང་ཆེ་དགྭས་པ་ོ
བསོད་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་དང་། ཐ་ེཝན་
དནོ་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་གཉིས་ཐེ་
ཝན་གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་
སུའུ་ཅཱ་ཇནོ་ལགས་དང་མཇལ་མོལ་གནང་
སབྐས། དུང་ཆེ་དགྭས་པ་ོབསོད་ནམས་ནརོ་
བུ་ལགས་ཀིས་གསུང་དནོ། སྐ་ུཉདི་ཐ་ེཝན་
གྲསོ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོར་འདམེས་ཐནོ་
བྱུང་བར་བཀྲ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རྒྱྱུ ་ཡིན། 
བདོ་དང་ཐེ་ཝན་དབར་བཟང་པའོི་འབྲལེ་
ལམ་ཞིག་བཙྱུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། བཟང་
པའོི་འབྲལེ་ལམ་ད་ེདག་མུ་མཐུད་རྒྱྱུན་སྐངོ་
དང་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་
གསུངས།།

ནང་ཤེས་འཕདོ་གསུམ་དང་འབྲལེ་བའ་ིཉམ་
ཐག་ཚོགས་ཆྱུང་ཆེད་འཛུགས་ཀིས་ལས་གཞི་

སྤལེ་རྒྱྱུ ་ཡིན་པ།
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༢༥ རེས་གཟའ་ཟླ་བའ་ིཕདེ་ཡོལ་ཆྱུ་ཚོད་ 
༢།༣༠ ཐགོ་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་བླ་ོབཟང་
སེང་ེམཆོག་གིས་ཕི་དལི་ལགྷ་པ་ཚེ་རིང་དན་
རྟནེ་ཚོགས་ཁང་ད་ུཕི་ནང་གི་གསར་འགོད་
པ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་འཛིན་སྐོང་བཀའ་
ཤག་ངསོ་ནས་བཙན་བལོ་བདོ་མིའི་འཕདོ་
བསནེ་སྔནོ་འགགོ་དང་ཉམ་ཐག་ལ་ྟསྐངོ་ཆེད་
ཚོགས་ཆྱུང་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད་
སྐརོ་གི་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་གནང་
ཡོད། ད་ེཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐངོ་མཆོག་
གིས་གསུང་དནོ། ད་ེརིང་འདརི་གསར་
འགོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐངོ་དགོས་དནོ་ནི་ད་ེ

སྔནོ ་སྤལེ་ཟིན་པའི་གསར་འགོད་གསལ་
བསྒགས་ཀི་མཇུག་སྣནོ་ཞིག་ཡིན། གཞི་
རྩའ་ིཚང་མས་མཁྱནེ་གསལ་རེད། སནྨ་
རིྩས་ཁང་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལོ་ ༡༠༠ འཁརོ་
བའི་མཛད་སྒརོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་
མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་བཀའ་སླབོ་ནན་
པ་ོཕབེས་པ་གཞིར་བཟུང་། ད་ེསྔནོ་ཡང་

རྣམ་པ་ཚོར་སྙན་གསེང་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར། 
བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་
གི་དགོངས་པ་དྭངས་ཆེད་དགོངས་སེལ་
ཞུ་རྒྱྱུ ་ཙམ་མིན་པར་ལས་གཞི་ལག་བསར་
གནང་རྒྱྱུ ་ད་ེགལ་ཆེན་པརོ་བརིྩ་བཞིན་ཡོད། 
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉམ་ཐག་དང་འཕདོ་
བསནེ་སྔནོ་འགོག་སྐརོ་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་
ཡོད། ད་ེབཞིན་འསོ་བསྡ་ུདང་འབྲལེ་བའ་ི
ཐགོ་བཀའ་ལུང་ཕབེས་ཡོད་པར་བརྟནེ། ད་
བར་འཛིན་སྐངོ་བཀའ་ཤག་ལྷན་འཛོམས་
དང་། བཀའ་སིྤ་ལནྷ་འཛོམས། ད་ེབཞིན་
འོས་བསྡུ ་ལས་ཁང་བཅས་ཁག་སོ་སོར་
ཚོགས་འད་ུདང་གྲསོ་བསྡུར་རིམ་པ་གནང་
བའི་བརྒྱྱུ ད་འཕདོ་བསནེ་སྔནོ་འགོག་དང་
ཉམ་ཐག་ལྟ་སྐོང་ཐོག་ཚོགས་ཆྱུང་གསར་
འཛུགས་གནང་ཡོད། བཀའ་ཤག་གིས་
ཆེད་འཛུགས་གནང་བའི་འཕདོ་བསནེ་སྔནོ་
འགགོ་ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོར། བཙན་
བལོ་བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ཞིབ་
ཆེ་བ་ཟུར་པ་ངག་དབང་འཕལེ་རྒྱལ་མཆོག་
དང་། ལས་རོགས་སུ་འཕདོ་བསནེ་ལས་
ཁུངས་ཀི་དུང་ཟུར་ཚེ་རིང་རྡ་ོར་ེལགས་བསྐ་ོ
གཞག་དང། ད་ེབཞིན་ཉམ་ཐག་རྟགོ་ཞིབ་
ཚོགས་ཆྱུང་གི་ཚོགས་གཙོར་བཀའ་ཟུར་
ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་དང། དུང་ཟུར་
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་བཅས་བསྐ་ོགཞག་
གནང་ཡོད། ཚོགས་ཆྱུང་ད་ེདག་ནས་རིང་
མིན་ཕི་ཟླ་ ༥ པའ་ིཟླ་དཀིལ་འགངས་མེད་
ལས་དནོ་འགོ་བཙྱུགས་གནང་རྒྱྱུ ་ཡིན་སྐརོ་

སོགས་གསུངས་ཡོད། ད་ེབཞིན་འསོ་བསྡའུ་ི
འགན་འཛིན་མཆོག་དང་། འགན་འཛིན་
ལས་རོགས་རྣམ་པ། ཚོགས་གཙོ་སྦྲལེ་པ་ོ
མཆོག་བཅས་བཀའ་སིྤ་ཚོགས་འདའིུ་སབྐས་
འོས་བསྡུའི ་སིྒག་གཞིར་འགྱུར་བ་གཏངོ་
དགོས་མིན་ཐད་བཀའ་བསྡུར་གནང་དགོས་
འདགུ་ཅེས་གོ་བསྡུར་རིམ་པ་མང་པ་ོབྱུང་
ཡོད། རིམ་པས་གྲསོ་ཚོགས་ནང་ཟནི་བྲསི་
འཁྱརེ་ཏ་ེགྲསོ་འཆར་འཁྱརེ་དགསོ་ཀི་ཡོད། 
ད་ེགཞིར་བཟུང་ཏན་ཏན་གྲསོ་ཚོགས་ནས་
ཐུགས་ཐག་གཅདོ་རྒྱྱུ ་ཡིན་སབས། རིམ་
པས་ཡོང་གི་རེད་སེམས་ཀི་འདགུ ཅསེ་
སོགས་ཀི་གསུངས་ཡོད།།

༸གངོ་ས་༸སྐབས་མགནོ་ཆེན་པ་ོམཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་རྡ་ས་རིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་དང་སཱ་ར་མཐ་ོསླབོ་གཉསི་
ཀི་བསབླ་པ་མཐར་སོན་གི་མཛད་སྒ་ོཚོགས་པ།

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ 
༢༦ ཉནི་རྡ་སའ་ིཉ་ེའདབས་སུ་ཆགས་པའ་ི
ས་རཱ་བདོ་ཀི་མཐ་ོརིམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་ད་ུ
སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོ
མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་སྐབས་དང་པའོི་
གཙྱུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་སབྐས་བཅ་ོ
ལ་ྔཔའི་མཐ་ོརིམ་རིག་གནས་རབ་འབམས་
པ། ད་ེབཞིན་རིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་
གི་རིས་མེད་དགེ་བཤེས་བཅས་ཀི་བསླབ་
པ་མཐར་སོན་གསུམ་འཛོམས་ཀི་མཛད་
སྒ་ོརྒྱས་པ་ཞིག་ཚོགས་སོང་། སབྐས་དརེ་
༸གངོ་ས་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་
ལྷ་སར་རྒྱ་མིས་དག་གནོན་འོག་གནས་
སངས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཆགས་རསེ་རིམ་པས་
བདོ་མི་རྣམས་བཙན་བོལ་ད་ུབྲསོ་བོལ་ད་ུ
ཕབེས་སངས་དང་ད་ེརེས་བཙན་བོལ་ད་ུ
འབརོ་ནས་སདི་བླནོ་ན་ེར་ུ Nehru མཆོག་
ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀིས་རྒྱབ་སྐརོ་
གནང་བའི་འགོ་རྒྱ་གར་ནང་ཆེས་ཐགོ་མར་

ཤེས་ཡོན་གི་ཐད་ནས་ཤུགས་སྣནོ་སྐོན་
པའི་བརྒྱྱུད་རིམ་ཁག་ང་ོསྤདོ་མཛད་པ་དང་
སྦྲགས་བཀའ་སླབོ་ཕབེས་དནོ། ད་རེས་
འབྲལེ་ཡོད་བས་ནས་བརདོ་རྒྱྱུ ་ཡིན། ལོ་
ང་ོབཅྱུ་ཕག་ལ་ྔལགྷ་ཙམ་གི་རིང་ང་ཚོ་ཡར་
རྒྱས་ཕིན་པ་འདི་ད་ལྟ་ཁྱདེ་རང་ཚོ་འདིར་
ཡོད་པའི་མི་ཐོག་འདི་གཅིག་པུས་བྱུང་བ་
ཞིག་མིན། འདས་ཟནི་པའ་ིམི་རབས་རན་
པ་ཚོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ས།ེ དངེ་དསུ་ཀི་
ཤེས་ཡོན་དང་གནས་ཚྱུལ་གང་ཡང་ཤེས་
ཀི་མེད་ཀང་ལྷག་བསམ་རི་བཙྱུགས་པ་ལྟ་
བུ་དང་སྒརེ་སེམས་ཁྱནོ་ནས་མེད་པར་ཧུར་
ཐག་འབད་ཐག་བས་པ་རེད། ད་ེའདའ་ིའགོ་
ལས་ཀ་བས་ནས་གུྲབ་འབྲས་རིམ་བཞིན་
མི་རབས་ས་ྔམ་ས་ྔམས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ས་ེ
རྨང་གཞི་བཙྱུགས་པ་ད་ེརིམ་པས་མི་རབས་
རསེ་མ་རསེ་མས་དའེ་ིམཇུག་ཡར་སྐལེ་ནས་
ང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་རེད། དརེ་བརྟནེ་
ད་ེརིང་གི་ཉིན་མོ་འདི་གྲ་སིྒག་པ་ོདང་གྲ་

རྒྱས་པ་ོཡོད་པ་མཐངོ་དསུ་ང་ཚོའ་ིམི་རབས་
སྔ་མས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་ད་ེད་ལྟ་མིང་
ཙམ་ལགྷ་ཡོད་པ་ད་ེདག་གི་བཀའ་དནི་རསེ་
སུ་དན་པའི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོ་སྐ་ེབ་ས་ྔཕི་ཁས་
ལེན་མཁན་ཞིག་ཡིན་དསུ་ཁོང་ཚོར་སྨནོ་
ལམ་ཞིག་མེད་ནའང་བརྒྱབ་དགོས་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད། དའེ་ིནང་མཚན་ཉདི་སླབོ་
དཔནོ་བསད་པ་ད་ེཡང་ཡོད། ཁངོ་གིས་
དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་བརྒྱབ་ཡོད། ཧུར་ཐག་
འབད་ཐག་བས་ཡོད། ང་ཚོས་མི་རབས་
རན་པ་ད་ེདག་གིས་བེད་རེས་བླ་ོཡུལ་ལ་
འཆར་བའི་ཐགོ་ནས་ཁོང་རྣམ་པའི་བཀའ་
དནི་རསེ་སུ་དན་དགསོ། སབྐས་སུ་བབས་པ་
གཅིག་བཤད་འདདོ་བྱུང་། ད་ལ་ྟབཤད་མ་
ཐག་པ་བཞིན་རེད། ང་ཚོ་ཐགོ་མར་བཙན་
བལོ་ལ་འབརོ་སྐབས་ང་ཚོར་འཕལ་སེལ་
གི་སྔནོ་ལ་སྡདོ་གནས་དང་བཟའ་རྒྱྱུ ་འཐུང་
རྒྱྱུ ་སོགས་སྐོབ་གསོའི་ཐོག་ནས་འཚོ་རྒྱྱུ འི་
བསམ་བླ་ོབཏང་བ་རེད། ད་ེནས་ཤེས་ཡོན་

གལ་ཆེར་རིྩས་ཏ་ེསླབོ་གྲྲྭ་ཁག་འཛུགས་རྒྱྱུ ་
དང་ད་ེནས་མི་རབས་གཅིག་གཉསི་འགོར་
ན་གཞིས་ཆགས་ཁག་འཛུགས་རྒྱྱུ ་བས་པ་

རེད། ཅསེ་སོགས་ཀི་བཀའ་སླབོ་སྩལ་ཡོད། 
ཐངེས་འདིའི་མཛད་སྒརོ་སིྤ་ནརོ་༸གོང་ས་
༸སྐབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གིས་དབུས་
བདོ་མིའི་སིྒག་འཛུགས་ཀི་ཆོས་རིག་བཀའ་
བླནོ་པདྨ་ཆོས་འབརོ་མཆོག་དང་། ཤེས་
རིག་བཀའ་བླནོ་དངསོ་གུྲབ་ཚེ་རིང་མཆོག 
ཆོས་རིག་དང་ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་རྣམ་གཉསི། 
རིགས་ལམ་སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་ངསེ་སནོ་པ་

དག་ེབཤེས་དམ་ཆོས་ལགས། རིགས་ལམ་
སླབོ་གཉརེ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་བདོ་མི་
མང་སིྤ་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་

འདལུ་ལགས། ས་རཱ་མཐ་ོསླབོ་ཀི་སླབོ་སིྤ་
དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་གྲགས་པ་ལགས། 
གཞན་ཡང་བཞུགས་སྒར་ཁུལ་གི་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་དང་གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁྱནོ་
མི་གྲངས་ ༥༠༠ ལགྷ་ལནྷ་འཛོམས་གནང་
ཡོད། །


