
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བ ྱོད་མིའི ་
བཅའ་ཁིམས་དྱོན ་ཚན་བཞི ་བཅུ ་པ ་
ནང་གསལ་ལྟར་སྐབས་ ༡༧ པའི ་
བ ྱོད ་ མི ་མང ་ སིྤ ་འ ཐུས ་ལྷན ་ཚྱོ གས ་
ཀི ་གྱོས ་ཚྱོ གས ་ཚྱོ གས ་དུས ་བཞི ་པ ་
ཕི ་ལྱོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ 
རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ནས་ཚེས་ ༡༦ 
རེ ས ་ ག ཟ འ ་ པ ་ ས ངས ་ བ ར ་ ལས ་
ཉིན ་དགུ ་ རིང་བཞུགས་སྒར ་སིྤ ་ལྷན ་
གྱོས་ཚྱོ གས་ཚྱོ གས་ཁང་ནང་ཚུགས་
གཏན་འཁེལ་སྱོང་ན། ཚྱོགས་མི་
རྣམས་དུས་ཐྱོག ་ཚྱོ གས་བཅར་ཐྱོག ་
སིྤ ་འཐུས་རྣམ་པས་ཕི ་ལྱོ ་ ༢༠༢༢ 
ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༦ རེས་གཟའ་མིག་
དམར་ཉིན ་ཚྱོ གས་དུང་ལས་ཁུངས་
སུ ་ངྱོ་བཅར་འབྱོར་ཐྱོ་འགྱོད་གནང་
དགྱོས ་ པ ་ བཅས ་ ཀི ་ཚྱོ གས ་བརྡའི ་
གསལ་བསྒྲགས་སུ། སིྤ་འཐུས་
ཚྱོགས་དུང་ལས་ཁུངས་ནས། རབ་
གནས་ཆུ་སྟག་ཕི ་ལྱོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༥ ལ་ཕུལ།།

༄༅། །བྱོད་མིའི ་སིྒྲག་འཛུགས་ཀི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རིང་
མཆྱོ ག ་ གི ་ ཁེ ་ ན ་ཊ ་ ཁུལ ་ གི ་ག ཞུང ་
འབེལ ་ འཚམས ་གཟི གས ་ ཀི ་ ཉིན ་
གཉིས་པ་སྟ ་ེཕི ་ལྱོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ 
༠༥ ཚེས་ ༠༤ ཉིན་ཨྱོ ་ཊ་ཝར་
ཁེ ་ ན ་ ཊའི ་ གྱོས ་ ཚྱོ གས ་ འ ཐུས ་ མི ་
དང་། ཡུན་རིང་བ ྱོད་ད ྱོན་ལ་རྒྱབ་
སྐྱོར ་གནང ་མཁན ་ སྐུ ་ ཞབས ་གྷ ར ་
ན ེཊ ་ ཇི ་ ན ུ ་ སི ་ མཆྱོ ག ་ དང ་ མཇལ ་
མྱོལ་གནང་ཡྱོ ད། 
ཐེ ང ས ་ འ དི འི ་ མ ཇ ལ ་ མྱོ ལ ་ ཐ ད ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་སྤནེ ་པ་ཚེ ་རིང་
མཆྱོག་གིས་ཊུའི ་ཊར་ཐྱོག གྱོས་
ཚྱོ གས་འཐུས་མི ་སྐུ ་ཞབས་གྷར་ན ེཊ་
ཇི ་ ན ུ ་ སི ་ མཆྱོ ག ་ ད ང ་ ལྷ ན ་ མཇལ ་
འཕྲད་དྱོན་ཕན་ལྡན་པ་བུང་། ཁྱོང་
གི ས ་ ཁེ ་ ན ་ ཊའི ་ གྱོས ་ ཚྱོ གས ་ ནང ་
བ ྱོད ་ མིའི ་མངྱོན ་འདྱོད ་མཚྱོ ན ་ ཐུབ ་
པར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་། ཡུན་རིང་
ཕན ་གྱོགས ་གནང་བར་བཀའ་དིན ་
ཆེ ་ ཞེ ས ་ བ ཀྱོ ད ་ ག ན ང ་ འ དུག ་ པ ་
བཅས།།  

བྱོད་མིའི་སིྒྲག་འཛུགས་ཀི་བདནུ་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤྱོག

གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ན།ི

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྩ་ཁིམས་ཀི་

སྒྲྱོམ་གཞིའི་ནང་ཁིམས་མཐུན་གི་ཐྱོབ་ཐང་ཡྱོད་པའི་

བ ྱོད་རིགས་ཡྱོངས་ལ་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱོང་གི་

གནས་བབ་ཚད་ལནྡ་མིང་ད ྱོན་མཚུངས་པ་ཞིག་དགྱོས། 
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ཚོགས་བརྡ་གསལ་བསྒྲགས།

དཔལ་ལྡན་སྙིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་

རྙིང་མཆྱོག་གྙིས་ཁྤེ་ན་ཊའྙི་གྱོས་

ཚོགས་འཐུས་མྙི་སྐུ་ཞབས་གྷར་

ནྤེཊ་ཇྙི་ནུ་སྙི་མཆྱོག་དང་མཇལ་

མྱོལ་གནང་བ། 

སིྤ་ན ྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐབས་མགྱོན་ཆེན་པ ྱོ་མཆྱོག་གིས་གཙུག་ལག་སླ ྱོབ་དཔྱོན་ལི་ཡ་དསི་ཀིན་
ལགས་སུ་པདྨ་ཤི་གཟངེས་རྟགས་ཐྱོབ་པར་འཚམས་འད་ིགནང་བ། 

༄༅། །བྱོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་
ཁིད ་ སིྤ ་ན ྱོར ་༸གྱོང ་ས ་༸སྐབས་མགྱོན ་
ཆེ ན ་ པ ྱོ ་ མཆྱོ ག ་ གི ས ་ ག ཙུ ག ་ ལག ་ སླ ྱོབ ་
དཔྱོན ་ ལི ་ཡ ་དིས ་ ཀིན ་ལགས་སུ ་པདྨ་ཤི ་
གཟེངས་རྟགས་ཐྱོབ ་པར་འཚམས་འདི་
གནང་འདགུ 
དེ་ཡང་གཙུག་ལག་སླ ྱོབ་དཔྱོན་ལི་ཡ་དིས་
ཀིན་ལགས་ཀིས་གཟེངས་སུ་ཐྱོན་པའི ་སིྤ ་
ཚྱོགས་ཞབས་ཞུ་སུྒྲབ་པར་ཕི་ལྱོ ་ ༢༠༢༠ 
ལྱོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་གཟེངས་རྟགས་
ཆེ་གས་པདྨ་ཤི་གཟེངས་རྟགས་ཞེས་པ་ད ེ་
འབུལ་བཞེས་གནང་འདགུ་པ་དང་། ད་ེ
ཉིད་ཁྱོང་མྱོའི་ཕག་ཏུ་ཕི་ལྱོ ་ ༢༠༢༢ ཟླ་
བ་ ༠༥ ཚེས་ ༠༦ ཉིན་སའྱོ་པ ྱོ་ལྱོ ་གྱོང་

ཁེར་གི་སྭཱ ་མི ་བི་བ ེཀ་ནནྡ་རིག་གཞུང་
བསྟི་གནས་ཁང་ད་ུཕུལ་འདགུ སྐབས་
ད ེར ་བ ་ རཱ ་ ཛིལ ་སྐུ ་ ཚབ ་ད ྱོན ་གཅྱོད ་
འ ཇིགས ་ མེ ད ་ ཚེ ་ རི ང ་ལགས ་ དང ་

བ ྱོད ་ཁང་ གི ་འགན་འཛིན ་ལྷན ་ཚྱོ གས་
ཀི ་ཚྱོ གས་མི ་རྣམས་ཀང་མགྱོན་འབྱོད་
གནང་འདགུ 
གཙུག་ལག་སླ ྱོབ་དཔྱོན་དིས་ཀིན་ལགས་

ནི། རྩྱོམ་པ་པ ྱོ་དང་བ་རཱ་ཛིལ་བ ྱོད་ཁང་
གི ་འགན་འཛིན ་ལྷན ་ཚྱོ གས་ཀི ་ཚྱོ གས་
མི་ཡིན་པ་མ་ཟད། སིྤ་ན ྱོར་༸གྱོང་ས་
༸སྐབས ་མགྱོན ་ ཆེན ་པ ྱོ་མཆྱོ ག ་བ ་ རཱ ་
ཛི ལ ་ དུ ་ ཆི བས ་ བ སུྒར ་ སྐ བས ་ འབེལ ་
མཐུད་གནང་མཁན་ཡང་ཡིན། ཁྱོང་
མྱོས་སིྤ ་ཚྱོ གས་ནང་དུ་གཟེངས་སུ ་ཐྱོན་
པའི ་ཕག་ལས་གནང་བར་འཛམ་ གླིང ་
ཚྱོ གས ་སྡ ེ་ མང ་པ ྱོས ་ངྱོས ་འ ཛིན ་ གིས ་
གཟེངས ་རྟགས ་མང ་དག ་ ཕུལ ་འདུག 
གཞན་ཡང་ཁྱོང ་མྱོས་ད་བར་དཔེ་ད ེབ ་ 
༥༠ ལྷག་རྩྱོམ་སིྒྲག་གནང་བ་མ་ཟད། 
རང ་ཉིད ་ ཀི ་ བརྩམས ་ཆྱོ ས ་ཀང ་མང ་
དག་འདགུ་པ་བཅས།། 

བྱོད་རྒྱལ་ལྱོ་ ༢༡༤༩ རབ་གནས་ཆུ་སྟག་ལྱོ།

༄༅། །ཕི་ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ ༠༨ 
ཉནི་བ ྱོད་མིའ་ིསིྒྲག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་

སྐྱོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆྱོག་གིས་ཁ་ེན་ཌ་གངས་
ལྗ ྱོངས་ཆྱོས་ལནྡ་གླངི་གི་ཚྱོགས་ཁང་ད་ུཊྱོ་རྱོན་
ཊྱོ་ས་གནས་བ ྱོད་རིགས་གཞྱོན་སྐེས་རྣམས་
དང་ཐུག་འཕྲད་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡྱོད། 
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆྱོག་གིས་
བ ྱོད་ཀི་ལྱོ་རུྒྱས་དང་། འཕགས་བྱོད་གཉསི་ཀི་
གནའ་དངེ་གི་འབལེ་བ། བྱོད་ལ་འཛམ་གླངི་
གི་ཡང་རྩ་ེདང་། འཛམ་གླངི་གི་ས་ེགསུམ་
པ། ཨ་ཤི་ཡའ་ིཆུ་མཛྱོད་ཅསེ་འགལེ་བཤད་
རྒྱག་གི་ཡྱོད་པ་སྱོགས་ཀི་སྐ ྱོར་གསུངས་པ་མ་

གལ་གནད་སྱོགས་ཀི་སྐ ྱོར་གསུང་བཤད་
གནང་ཡྱོ ད། དེ་རེས ་བ ྱོད ་ མིའི ་ སིྒྲག ་
འཛུགས་ཕི་དལི་ལས་ཁུངས་ཀི་བ ྱོད་ད ྱོན་ཞུ་
གཏུག་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་འབུག་བསྟན་
སིྐད་ལགས་ཀིས་དང་བླངས་བྱོད་ད ྱོན་ཞུ་
གཏུག་ལས་འགུལ་སྐ ྱོར་ངྱོ་སྤྱོད་དང་། བྱོད་
པའི་གཞྱོན་སྐསེ་རྣམས་དང་བངླས་བ ྱོད་ད ྱོན་
ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ནང་གང་མང་མཉམ་
ཞུགས་གནང་དགྱོས་པའི་གལ་གནད་སྐ ྱོར་
གསུངས་པ་མ་ཟད། དྱོགས་འད་ིཁག་ལ་ལན་
འདབེས་གནང་ཡྱོད།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱོང་མཆྱོག་གིས་
ཊྱོ་རྱོན་ཊྱོ་ཁུལ་གི་རྒྱ་རིགས་མང་གཙྱོ་ད ྱོན་
གཉརེ་བ་དང་། ཡུ་གུར། ཐའ་ེཝན། ཧྱོང་
ཀྱོང་བཅས་ཀི་སྐ་ུཚབ་རྣམས་དང་ཐུག་འཕྲད་
གནང་ཡྱོད་པ་མ་ཟད། ཕི་ཚེས་ ༧ ཉནི་ཊྱོ་
རྱོན་ཊྱོ་ས་གནས་ཀི་ཆྱོས་ཚྱོགས་ཁག་ ༡༢ 
དང་། ས་གནས་ཀི་ཚྱོགས་པ་སིྐད་སྡགུ་ཁག་ 
༡༤ བཅས་ཀི་སྐ་ུཚབ་དང་ལནྷ་ཐུག་འཕྲད་
གནང་ཡྱོད་པ་བཅས།།

རབས་གསར་པའི་གཞྱོན་སྐསེ་རྣམས་དང་
ཐུག་འཕྲད་བེད་རུྒྱ་ད་ེགཙྱོ ་འདྱོན་བེད་ཀི་

ཡྱོད་ལ། ད་ེན་ིབཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅུ་དུག་པའི ་ལས་
དྱོན་གཙྱོ ་བ ྱོ་ནང་གི་གཅིག་
ཡིན། ཞསེ་དང་། གཞིས་
ལུས་བ ྱོད་མིའི་རང་དབང་གི་
མགིན་ཚབ་པ་ཡིན་པའི་ཆ་
ནས་ང་ཚྱོས་ད་བར་འགན་
འཁུར་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན། 
རིམ་པས་རྣམ་པ་ཚྱོས་འགན་
འཁུར་གནང་དགྱོས། རྣམ་པ་
ཚྱོས་འགན་འཁུར་གནང་མ་
ཐུབ་ཚེ་བ ྱོད་མིའི་བདནེ་པའི་
འཐབ་རྩྱོད་ད་ེཡལ་འགྱོ་ཡི་

རེད། ཅསེ་གསུངས།
ཕྱོགས་མཚུངས་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱོང་མཆྱོག་
གིས། འད་ིལྱོ་ཕི་ཟླ་ ༤ ནས་བཟུང་བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་དུག་པའི་ངྱོས་ནས་དང་
བླངས་བ ྱོད་ད ྱོན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་འགྱོ་
བརྩམས་ཡྱོད་པ་དང་། བྱོད་མི་རྣམས་ཀིས་
ས་གནས་སུ་བ ྱོད་ཀི་ས་ཁ་ཆེན་པ ྱོ་ཞིག་ཉར་
བ་ཡིན་ན་བ ྱོད་སྐ ྱོར་ཤེས་རྟ ྱོགས་ཡྱོང་བར་
ཕན་ཐྱོགས་ཡྱོད་སྐ ྱོར་དང་། ད་ེབཞིན་བ ྱོད་
ཀི་ལྱོ་རུྒྱས་སྐ ྱོར་སླ ྱོབ་སྦྱོང་གནང་དགྱོས་པའི་

ཟད། བྱོད་རིགས་གཞྱོན་སྐསེ་རྣམས་ཀིས་
བ ྱོད་ཀི་བདནེ་པའི་འཐབ་རྩྱོད་རུྒྱན་སྐྱོང་

དང་། བྱོད་ཀི་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རུྒྱན་
འཛིན་གནང་དགྱོས་པའི་གལ་གནད་སྐ ྱོར་
གསུངས་ཡྱོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆྱོག་གིས། 
ངའི ་མི ་རབས་འདི་ཟམ་པ་ལྟ་ བུའི ་ མི ་
རབས་ཤིག་ཡིན་པས། བྱོད་པའ་ིམི་རབས་
གསར་པའ་ིགཞྱོན་སྐསེ་དང་མི་རབས་རྒན་
པ་རྣམས་ཀི་དབར་འབལེ་བ་བཟྱོ་དགྱོས་
པ་ང་ཚྱོའ་ིའྱོས་འགན་རེད། དརེ་བརྟནེ་
ང་ས་ཕྱོགས་གང་ད་ུཕིན་ཡང་བྱོད་པའི་མི་

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱོང་མཆྱོག་གིས་ཊྱོ་རྱོན་ཊྱོ་ས་གནས་བྱོད་རིགས་གཞྱོན་སྐསེ་རྣམས་ལ་དང་
བངླས་བ ྱོད་ད ྱོན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་གི་གལ་གནད་སྐ ྱོར་ངྱོ་སྤྱོད་གནང་བ།
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ད་ུགུར་པའི་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ ྱོ་ཆེ་མཆྱོག་
གི་ཡང་སིད་འཚྱོལ་ཞིབ་ཚྱོགས་ཆུང་གི་
དབུ ་འཛིན་སྐུ ་ཚཞབས་བ་བལ་རིན་པ ྱོ་
མཆྱོག་གིས་དབུས་བ ྱོད་ནང་གང་བུང་ད་ུ
འཛིན་བཟུང་བཙྱོན་འཇུག་བས་པའི་ཆབ་
སིད་བཙྱོན་པ་རྣམས་འཕྲལ་ད་ུགླ ྱོད་བཀ ྱོལ་
ཡྱོང་ཐབས་སུ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྱོགས་ཞུ་
རུྒྱ་དང་། བྱོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ད་
དངུ་ཡང་ཛ་དག་ཡིན་པས་ད་བར་བྱོད་མི་ 
༡༥༧ ཙམ་གིས་རང་ལུས་མེར་བསགེས་
ཀི་ཐབས་ལམ་བརྟནེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ལ ་ ཞི ་ བའི ་ ངྱོ ་ རྒྱོལ ་བེད ་ བ ཞིན ་ཡྱོ ད ། 
དཔརེ་ན་གནས་ཚུལ་གསར་ཤྱོས་སུ་འདི་
ལྱོའི་ཕི་ཟླ་ ༠༢ ཚེས་ ༢༥ ཉནི་རང་ལྱོ་ 
༢༥ ཡིན་པའི་བ ྱོད་ཀི་ན་གཞྱོན་གཞས་པ་
ཚེ་དབང་ནྱོར་བུ་ལགས་དང་འདི་ལྱོའི་ཕི་
ཟླ་ ༠༣ ཚེས་ ༢༧ ཉནི་རང་ལྱོ་ ༨༡ 
ལ་ཕབེས་པའི་བཀ་ཕུན་ལགས་རྣམ་གཉསི་
ཀིས་བ ྱོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སེག་བས་
ཡྱོད། ཁྱོང་ཚྱོས་རང་གི་གཅེས་པའི་ཚེ་
སྱོག་བླ ྱོས་བཏང་ནས་བྱོད་ནང་གི་དངྱོས་
ཡྱོ ད་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ ་མཉམ་
འབེལ་རྒྱལ་ཚྱོགས་དང་འཛམ་གླིང་མི ་
མང་སར་སྐད་འབྱོད་བདེ་བཞིན་ཡྱོད་པས་
ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་བ ྱོད་ནང་གི་
དངྱོས་ཡྱོད་དཀའ་ངལ་ཁག་མུར་ད་ུསེལ་
ཐབས་སུ་སྔར་བས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་
གནང་རྱོགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
༥། བྱོད་མི་མང་གི་མངྱོན་འདྱོད་སིྤ་ན ྱོར་
༸གྱོང་ས་༸སྐབས་མགྱོན་ཆེན་པ ྱོ་མཆྱོག་
མུར་ད་ུབ ྱོད་ནང་ཕབེས་ཐུབ་ཐབས་དང་། 
ཁྱོང་གི་དགྱོངས་གཞིར་ཡྱོད་པའི་གཉིས་
སྨན་དབུ་མའི་ལམ་གི་བ ྱོད་ད ྱོན་སིད་བུས་
ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་རྱོགས་ཞུ་རུྒྱ་
ཡིན། 
ད ་བར ་ཁེ ་ན ་ཌའི ་གཞུང ་ཕྱོགས ་ནས་
བྱོད་ད ྱོན་ཐྱོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་
དང་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་རེ་ ཞུ ་རུྒྱ ་
དང་། མ་ཟད་གྱོང་ད་ུངས་སནྙ་སེང་ཞུས་
པའི་ད ྱོན་ཚན་རྣམས་དད་ལྡན་སྐེ་བ ྱོ་ས་ཡ་
མང་པྱོའི་སེམས་ཁམས་དང་འབལེ་བའི་
མང་གཙྱོའི་ཐྱོབ་ཐང་གིས་གཙྱོས་རེ་འདནུ་
ཞེ་གཅིག་ཡིན་པས། ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་
ཕྱོགས་ནས་བ ྱོད་ནང་གི ་དངྱོས་ཡྱོ ད་ཛ་
དག་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་རྒྱབ་སྐྱོར་
སྔར་ལས་ལྷག་ཤུགས་ཆེ་གནང་རུྒྱ་ང་ལ་
ཡིད་ཆེས་བརྟན་པ ྱོ་ཡྱོད། མཐར་འཛམ་
གླིང་ནང་བརྟན་ད་ུཞི་བད་ེཡྱོང་བའི་རེ་བ་
དང་སྨ ྱོན་ལམ་ཞུ་བཞིན་ཡྱོད། ཐུགས་ར་ེ
ཆེ། ཞེས་གསུངས་ཡྱོད་པ་བཅས།། 

བ ྱོད་མིའ་ིསིྒྲག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆྱོག་གིས་ཁ་ེན་ཌའ་ིགྱོས་ཚྱོགས་འྱོག་མའ་ིནང་བ ྱོད་
ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་སྐ ྱོར་འགལེ་བརྱོད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༥ 
ཉིན་ཁེ་ན་ཌའི་གྱོས་ཚྱོགས་འྱོག་མའི་ཕི་
འབལེ་དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཡར་རྒྱས་རུྒྱན་ལས་
ཚྱོགས་ཆུང་གི ་ཚྱོ གས་གཞྱོན་སྐུ ་ཞབས་
མར་ཊེ་མྱོ་རན་ཛི་ (Marty Morantz) 
ལགས་ཀི་གཙྱོ ་སྐྱོང་འྱོག་ཁེ་ན་ཌའི་གྱོས་
ཚྱོགས་འྱོག་མའི་ཕི་འབལེ་དང་རྒྱལ་སིྤའི་
ཡར་རྒྱས་རུྒྱན་ལས་ཚྱོགས་ཆུང་ནས་བ ྱོད་
ད ྱོན་ཉན་ཞིབ་གནང་སྐབས་བ ྱོད་མིའི་སིྒྲག་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆྱོག་གིས་བ ྱོད་ནང་གི་ཛ་དག་
དཀའ་ངལ་དང་། ཕི་ལྱོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༡༧ ཉནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸པཎ་
ཆེན་ཆུང་སིད་རིན་པ ྱོ་ ཆེ ་འཛིན་བཟུང་
བཙན་འཕྲྱོག་བས་ཏ་ེད་བར་གང་སྱོང་ཆ་
མེད་ད་ུགུར་པའི་སྐ ྱོར་བདནེ་དཔང་གནང་
ཡྱོད་ལ། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆྱོག་
དང་བེས་ཀི་གདན་ས་བཀ་ཤིས་ལྷུ ན་པ ྱོའི་
མཁན་པ ྱོ་གཟིག་རྒྱབ་རིན་པ ྱོ་ཆེ ་མཆྱོག་
གིས་བདནེ་དཔང་གནང་རེས་ཁེ་ན་ཌའི་
གྱོས་ཚྱོགས་འྱོག་མའི་ཕི་འབལེ་དང་རྒྱལ་
སིྤའི་ཡར་རྒྱས་རུྒྱན་ལས་ཚྱོགས་ཆུང་གི་
ངྱོས་ནས་བ ྱོད་རྒྱའི་གྱོས་མྱོལ་བསྐར་གསྱོ་
ཡྱོ ང ་སླད ་རྒྱབ་སྐྱོར ་ གི ་གྱོས ་ཆྱོ ད ་ ཅིག ་
བཞག་གནང་ཡྱོད། 
ད་ེཡང་ཉན་ཞིབ་སྐབས་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐྱོང་མཆྱོག་གིས་བ ྱོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་
གནས་སྟངས་སིྤ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་རྒྱལ་སིྤའི་སྟངེ་བ ྱོད་ཀི་ལྱོ ་རུྒྱས་སྐ ྱོར་
འཁྱོག་བཤད་བས་དང་བེད་བཞིན་ཡྱོད་
སྟབས། ནབུ་ཕྱོགས་པ་ཚྱོས་བ ྱོད་ཀི་ལྱོ་
རུྒྱས་སྐ ྱོར་ངེས་པར་སླ ྱོབ་སྦྱོང་བེད་རུྒྱ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པ ྱོ་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་
ཁེ་ན་ཌའི་གྱོས་ཚྱོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པས་
བྱོད་ད ྱོན་སྐ ྱོར་གྱོས་ཆྱོད་དང་། རྒྱ་ནག་ལ་
དཔལ་འབྱོར་དམ་དག་བཀའ་ཆད་གཅྱོད་
དགྱོས་པའི་སྐ ྱོར་གསུངས་ཡྱོད།
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆྱོག་
གིས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་བསུྒར་འྱོག་བ ྱོད་
ནང་གི་ཆབ་སིད་དང་འགྱོ་བ་མིའི ་ཐྱོབ་
ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཅན་
ཆགས་ཡྱོད་པའི་སྐ ྱོར་དང་། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་མུ་མཐུད་བ ྱོད་མིའི་ཆྱོས་དང་། 
རིག་གཞུང་། སདྐ་ཡིག་སྱོགས་ཀི་ཐྱོག་ཧ་
ཅང་དམ་དག་བས་དང་བེད་བཞིན་ཡྱོད་
པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་མའྱོ་ཙེ་ཏུང་དང་
ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་འགྱོ་ཁིད་འྱོག་བ ྱོད་ཀི་སྐད་
ཡིག་གི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཉམས་རུྒད་
ཕིན་ཡྱོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་སིད་
འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་འགྱོ་ཁིད་འྱོག་བ ྱོད་
ཀི་སྐད་ཡིག་གི་རང་དབང་ཧ་ཅང་ཉག་
ཕྲ་བ་ཞིག་ཏུ་གུར་ཡྱོད། ཅེས་དང་། ཞི་
ཅིན་ཕིང་གིས་སིད་དབང་བཟུང་རེས་རྒྱ་
ནག་གཅིག་གི་སིད་བུས་ལག་བསྟར་བས་

ཏ་ེབ ྱོད་མིའི་ཆྱོས་དང་རིག་གཞུང་། སདྐ་
ཡིག་བཅས་ཀི་ཐྱོག་ཧ་ཅང་དམ་དག་བས་
ཡྱོད་པ་མ་ཟད། སླ ྱོབ་གྲྭ་དང་སླ ྱོབ་གཉརེ་
བསྟི་གནས་ཁང་སྱོགས་ཀི་ནང་བྱོད་ཡིག་
གི་ལམ་ནས་སླ ྱོབ་ཁིད་
བེད ་ རུྒྱའི ་ཚབ ་ ཏུ ་རྒྱ ་
ཡིག་གི་ལམ་ནས་སླ ྱོབ་
ཁིད་བེད་ད་ུའཇུག་གི་
ཡྱོད། ཅེས་གསུངས།
དེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན ་
སིད་སྐྱོང་མཆྱོག་གིས། 
སིྤ ་ ན ྱོ ར ་ ༸ གྱོ ང ་ ས ་
༸སྐབས་མགྱོན་ཆེན་
པ ྱོ་མཆྱོག་གིས་༸ཀུན་
གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་
སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་པའི་ཡང་སིད་འཁུལ་བལ་ད་ུ
ངྱོས་འཛིན་གནང་བའི་དགེ་འདུན་ཆྱོས་
ཀི་ཉི་མ་མཆྱོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངྱོས་
འཛིན་ཞུ་ཡི་མེད་པ་ད་ེཧ་ཅང་ན ྱོར་འཁུལ་
ཅན་ཞིག་རེད། ཅེས་དང་། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་༸པཎ་ཆེན་ཆུང་སིད་རིན་
པ ྱོ་ཆེ་མཆྱོག་འཛིན་བཟུང་བཙན་འཕྲྱོག་
བས་རེས་ད་བར་གང་དུ་ཡྱོད་མེད་དང་
སྐུ ་གཟུགས་གསལ་ཐང་ཡིན་མིན་སྐ ྱོར ་
ཁ་གསལ་རྱོད་རུྒྱ་མེད་པ་ད་ེནི། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་སིྤ ་ན ྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐབས་
མགྱོན་ཆེན་པ ྱོ་མཆྱོག་དང་༸ཀུན་གཟིགས་
པཎ ་ ཆེན ་ རིན ་པ ྱོ་ ཆེའི ་ཡང ་སིད ་ངྱོས ་
འཛིན་ལམ་ལུགས་ལ་ཐེ་བུས་བེད་སྟངས་
ཤིག་རེད། ཅེས་གསུངས།
ཕྱོགས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐྱོང ་
མཆྱོག་གིས། བྱོད་མིའི་སིྒྲག་འཛུགས་
ནས་ད་བར་བ ྱོད་རྒྱ་གྱོས་མྱོལ་བསྐར་གསྱོ་
ཡྱོང་ཐབས་གནང་གི་ཡྱོད་ཀང་རྒྱ་ནག་
ཕྱོགས་ནས་ཡ་ལན་བེད་ཀི་མེད་པ་དང་། 
རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་འགྱོ་
ཁིད་འྱོག་བ ྱོད་རྒྱ་གྱོས་མྱོལ་མགྱོགས་མུར་
ཡྱོང་རུྒྱའི་རེ་བ་ད་ེཙམ་མེད་པར་བརྟནེ། 
ཁེ་ན་ཌའི་གྱོས་ཚྱོགས་འྱོག་མའི་ཕི་འབལེ་
དང་རྒྱལ་སིྤའི་ཡར་རྒྱས་རུྒྱན་ལས་ཚྱོགས་
ཆུང་གི་ངྱོས་ནས་བྱོད་རྒྱ་གྱོས་མྱོལ་བསྐར་
གསྱོ་ཡྱོང་ཐབས་སུ་སིྤ་མྱོས་ཐྱོག་གྱོས་ཆྱོད་
ཅིག་འཇྱོག་དགྱོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་གནང་
ཡྱོ ད།དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆྱོག་དང་
ལྷན་གདན་ས་བཀ་ཤིས་ལྷུ ན་པ ྱོའི་མཁན་
པྱོ་གཟིག་རྒྱབ་རིན་པ ྱོ་ཆེ་མཆྱོག་གིས་ཁེ་ན་
ཌའི་གྱོས་ཚྱོགས་འྱོག་མའི་ཕི་འབལེ་དང་
རྒྱལ་སིྤའི་ཡར་རྒྱས་རུྒྱན་ལས་ཚྱོགས་ཆུང་
ནང་༸ཀུན་གཟིགས་༸ཆེན་སྐུ ་ཕྲངེ་བཅུ་
གཅིག་པ་དགེ་འདནུ་ཆྱོས་ཀི་ཉི་མ་མཆྱོག་
གི་སྐ ྱོར་ད ྱོན་ཚན་ལྔའི་ཐྱོག་གསུངས་ཡྱོད།
ད ེ་ཡང་གཟིག ་རྒྱབ་ རིན ་པ ྱོ་ ཆེ ་མཆྱོག ་
གིས་གསུང་ད ྱོན།  ངས་ད་ེརིང་གདན་
ས་བཀ་ཤིས་ལྷུ ན་པ ྱོའི་མཁན་པ ྱོ་མིང་ཐྱོག་

ནས་འཛམ་གླིང ་ནང ་བ ྱོད ་བརུྒྱད ་ནང ་
བསྟན་ལ་དད་སེམས་ཞུ་མཁན་དང་འགྱོ་བ་
མིའི་ཐྱོབ་ཐང་དང་ཆྱོས་དད་རང་མྱོས་ཀི་
ཐྱོབ་ཐང་། བིས་པའི་རང་དབང་སྱོགས་

ལ་བརིྩ་བཀུར་ཞུ་མཁན། ལྷག་པར་བྱོད་
དང་ཧི་མ་ལ་ཡ་གཙྱོ ་བ ྱོར་གུར་པའི་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པ ྱོ་ཆེར་དད་པ་ཞུ་
མཁན་གི་རེས་འབང་པ་སྐེ་བ ྱོ་ས་ཡ་མང་
པྱོའི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེཁེ་ན་ཌ་འི་སིད་གཞུང་ལ་
ཛ་དག་གི་རེ་འདནུ་ཁག་གཅིག་སྙན་སེང་
ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
ད་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཚད་ལས་བརྒལ་
བའི ་དམ་དག་འྱོག ་བ ྱོད ་ནང་གི ་གནས་
སྟངས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཧ་ཅང་ཐབས་སྡུག་
དང ་ཛ ་དག ་ ཆེ ་རུང ་འགྱོ་བ ཞིན ་ཡྱོ ད ། 
བྱོད ་ནང ་ གི ་བ ྱོད ་ མི ་ཚྱོ ར ་འགྱོ་བ ་ མིའི ་
ཐྱོབ་ཐང་དང་ཆྱོས་དད་རང་མྱོས་ཀི་ཐྱོབ་
ཐང་། བིས་པའི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོགས་མེད་
པ་དང་། བྱོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་
བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་བ ྱོད་མི་རྣམས་
གང་བུང་དུ་འཛིན་བཟུང་བཙྱོན་འཇུག་
བས་ནས་གར་སྱོང་ཆ་མེད་ད་ུའགྱོ་བཞིན་
པ་སྱོགས་ཀི་གནད་ད ྱོན་ཚབས་ཆེན་ལྷག་
བཞིན་ཡྱོད། ད་ེརིང་འདིར་ངས་བ ྱོད་མི་
མང་གིས་དད་པ་ཞུ་ཡུལ་གི་བླ་ཆེན་ཀུན་
གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་
དགེ་འདནུ་ཆྱོས་ཀི་ཉི་མ་མཆྱོག་སྐུ་འཁྱོར་
དང་བཅས་པ་གར་སྱོང་ཆ་མེད་དུ་གུར་
པའི་སྐ ྱོར་གི་གནད་དྱོན་དང་འབལེ་ནས་
བྱོད་ད ྱོན་ཞུ་གཏུག་བདེ་རུྒྱ་ཡིན།
ཕི་ལྱོ་ ༡༩༨༩ ལྱོར་བ ྱོད་ལྗ ྱོངས་གཞིས་ཀ་
རྩེར་བ ྱོད་ཀི་བླ་ཆེན་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་
པ་ཆེན་པ ྱོ་གླ ྱོ་ བུར་དུ་དགྱོངས་པ་རྱོགས་
པ་རེད། ཕི་ལྱོ་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ 
༡༤ ཉནི་སིྤ་ན ྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐབས་མགྱོན་
ཆེན་པ ྱོ་མཆྱོག་གིས་གང་གི་གདན་ས་བཀ་
ཤིས་ལྷུ ན་པ ྱོ་དང་བ ྱོད་མི ་མང་གི ་མངྱོན་
འདྱོད་བཞིན་བ ྱོད་ནག་ཆུ ་ལྷ ་ རི ་རྱོང་དུ་
འཁུངས་པའི་ཁེའུ་དགེ་འདནུ་ཆྱོས་ཀི་ཉི་
མ་མཆྱོག་སྔར་སྱོལ་བཞིན་རྒྱལ་བ་པཎ་
ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཡང་སིད་ངྱོས་
འཛིན་ཞུ་རེས་སྱོགས་བླ་སླ ྱོབ་ཀི་འབལེ་བ་
ཁུངས་ལྡན་ལྱོ ་རུྒྱས་ཐྱོག་ཆྱོས་ཕྱོགས་ཀི་

ལུགས་སྱོལ་གཞི་རྩར་བཞག་སྟ་ེཔཎ་ཆེན་
སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་པའི་ཡང་སིད་ད་ུའཁུལ་མེད་
ངྱོས་འཛིན་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་རེད།  
འྱོན ་ཀང་ཉིན ་གསུམ་གི ་རེས ་ཏ ེ་ ཕི ་ལྱོ ་ 

༡༩༩༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༧ ཉནི་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་དགུང་
ལྱོ་དུག་ལས་མ་སྱོན་
པ འི ་ པ ཎ ་ ཆེ ན ་ སྐུ ་
ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་
དགེ་འདུན་ཆྱོས་ཀི་
ཉི་མ་མཆྱོག་དང་། 
ཁྱོང་གི་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་
འཁྱོར ་དང་བཅས་
པ་བཙན་ཁིད་བས་

ཏ་ེད་བར་མི་ལྱོ་ ༢༧ རིང་གར་སྱོང་ཆ་
མེད་ད་ུགུར་ཡྱོད་པ་མ་ཟད། ཕི་ལྱོ་ ༡༩༩༥ 
ལྱོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་འཚམ་བྱོད་
ཀི་སྔར་སྱོལ་ཆྱོས་ལུགས་ལས་དྱོན་ལ་གང་
བུང་ཐེ་བུས་བས་ཏ་ེརྒྱལ་མཚན་ནྱོར་བུ་
ཟེར་པའི ་ ཕུྲ ་ གུ ་གཞན་ཞིག་དབང་ཡྱོ ད་
ཀིས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་པ་རུན་
བཟྱོ་བས་ཏ་ེཁི་ལ་བསྐ ྱོ་ནས་དསུ་ད་ལྟའང་
ཁྱོ་པ་ཚྱོས་ཆབ་སིད་ཀི་ལག་ཆར་བདེ་སྤྱོད་
བཏང་དང་གཏྱོང་བཞིན་ཡྱོད། དརེ་བརྟནེ་
ང་ཚྱོས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པ ྱོའི་སྒ ྱོ་ནས་ཁེ་
ན་ཌའི་གྱོས་ཚྱོགས་དང་སིད་གཞུང་ལ་རེ་
འདུན་ད ྱོན་ཚན་ལྔ་ཅན་ཞིག་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། 
༡། ཁེ་ན་ཌའི་སིད་གཞུང་ནས་མི་ལྱོ་ ༢༧ 
རིང་གར་སྱོང་ཆ་མེད་ད་ུགུར་པའི་བ ྱོད་ཀི་
༸པཎ་ཆེན་རིན་པ ྱོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲངེ་བཅུ་གཅིག་
པ་དགེ་འདནུ་ཆྱོས་ཀི་ཉི་མ་མཆྱོག་གི་ཛ་
དག་གནས་སྟངས་ཤེས་རྟ ྱོགས་ཡྱོང་རུྒྱར་
རྒྱ་ནག་ཏུ་ཁེ་ན་ཌའི་གཞུང་ཚབ་མི་སའི་
པཎ་ཆེན་རིན་པ ྱོ་ཆེ་མཆྱོག་དང་དངྱོས་སུ་
མཇལ་འཕྲད་ཐུབ་ཐབས་ཀི་གཞུང་འབལེ་
ཁིམས ་འཆར ་གཏན ་འབེབས ་གནང ་
ཐབས་ཡྱོང་བ་ཞུ་རུྒྱ།
༢། ཁེ་ན་ཌའི་སིད་གཞུང་ནས་༸པཎ་ཆེན་
དགེ་འདནུ་ཆྱོས་ཀི་ཉ་ིམ་མཆྱོག་ལ་དགུང་
ལྱོ་ ༦ ནས་ད་བར་མི་ལྱོ་ ༢༧ རིང་འགྱོ་
བ་མིའི་ཐྱོབ་ཐང་དང་ཆྱོས་དད་རང་མྱོས། 
བིས་པའི་ཐྱོབ་ཐང་སྱོགས་མདྱོར་ན་འགྱོ་
འདགུ་སྤྱོད་གསུམ་ཐྱོག་གཞི་རྩའི་འགྱོ་བ་
མི་རིགས་ཀི་ཐྱོབ་ཐང་རྩ་བ་ནས་མེད་པའི་
ངྱོ་བཞེས་ཀི་མཚྱོན་རྟགས་གཟངེས་རྟགས་
རིགས་འབུལ་ཐབས་ཡྱོང་བ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
༣། ཁེ་ན་ཌའི ་གྱོས་ཚྱོགས་སུ་༸ཀུན་
གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ ྱོ་ ཆེ ་མཆྱོག་
མུར ་དུ་གླ ྱོད ་བཀྱོལ ་ཡྱོ ང ་ཐབས་སུ ་ ཆེ ་
མཐྱོང་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚྱོན་ཕིར་སྐུའི་འཁུངས་
སྐར་ཉིན་མྱོ ་སུང་བརིྩ་ལས་འགུལ་ཞིག་
སྤལེ་གནང་ཡྱོང་བ་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན།
༤། མི་ལྱོ་ ༢༧ རིང་གར་སྱོང་ཆ་མེད་
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆྱོག་གིས་ཨྱོ ་ཊ་ཝ་ཁུལ་གི་བ ྱོད་རིགས་མང་ཚྱོགས་ལ་བ ྱོད་ད ྱོན་འཐབ་རྩྱོད་དང་
འབལེ་བའ་ིགསུང་བཤད་གནང་བ། 

ཉ་ིཧ ྱོང་སྐ་ུཚབ་ད ྱོན་ཁང་གིས་ད་ཐྱོག་བ ྱོད་ཀི་དསུ་སྟ ྱོན་གྱོ་སིྒྲག་གནང་བ། 

ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཕི་ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༥ ཚེས་ 
༠༤ ཉནི་བ ྱོད་མིའི་སིྒྲག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་

༄༅། །བྱོད་མིའི་དྭང་བླངས་འཕྲྱོད་
བསྟ ེན ་ཚྱོ གས་པའི ་ཁབ་ཁྱོངས་ཀ་སྦུ ག ་
ས་གནས་འཕྲྱོད་བསྟནེ་སྨན་ཁང་དུ་ཆྱོད་
གན་སྨན་ཞབས་གཅིག་གི་ས་མིག་ཡྱོད་
ན། རང་རེའི་སིྤ་ཚྱོགས་ཁྱོད་གྱོང་གསལ་
ས་མིག་ཐྱོག་ཞབས་ཞུ་གནང་འདྱོད་ཡྱོད་
རིགས་ནས་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐེན་ཚང་
ཐྱོག་འཚང་སྙན་འབུལ་དགྱོས།
དགྱོས་མཁྱོའི་ཆ་རྐེན་ཁག
༡།  སྨན་ཞབས་སླ ྱོབ་ཐྱོན་ཟིན་པའི་ལག་
འཁརེ་ངྱོ་བཤུས།
༢། དྭང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕི་ལྱོ་ ༢༠༢༢ 

ལྡན་སིད་སྐྱོང་སྤནེ ་པ་ཚེ་རིང་མཆྱོག་གི་
ཁེ་ན་ཊ་ཁུལ་གི་འཚམས་གཟིགས་ཉིན་

ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གཙང་ཕུལ་ཞུས་
པའི་ལག་དབེ་ཀི་ངྱོ་བཤུས།
༣། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁིམས་
མཐུན་གནས་སྡ ྱོད་ཆྱོག་པའི་ངྱོ་སྤྱོད་ལག་
འཁརེ་ངྱོ་བཤུས།
༤། གཟུགས་གཞི་བད་ེཐང་ལས་འཕརེ་
ཡིན་པའི་ངྱོས་སྦྱོར་སྟངེ་རང་ཉིད་ཀི་ཕེད་
པར་མཉམ་སྦར་ཐྱོག་ཚད་ལྡན་སྨན་པའི་
ལས་དམ་དང་མཚན་རྟགས་འཁྱོད་པ་ངྱོ་
མ།
༥། རང་ཉིད་གཏན་སྡ ྱོད ་བ་ཡུལ་ས་
གནས་འགྱོ་འཛིན་ནས་རུྒྱན་དུ་བ་སྤྱོད་

གཉིས་པར་ཨྱོ ་ཊ་ཝ་ཁུལ་གི་བ ྱོད་རིགས་
མང་ཚྱོགས་ལ་བྱོད་ད ྱོན་འཐབ་རྩྱོད་དང་

འབལེ་བའི ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡྱོད། 
སྐབས་ད ེར་དཔལ་
ལྡ ན ་ སི ད ་ སྐྱོ ང ་
མཆྱོག་དང་ལྷན་ད་ུ
གདན་ས་བཀ་ཤིས་
ལྷུ ན ་ པ ྱོའི ་ མ ཁ ན ་
པྱོ ་ ག ཟི ག ་ རྒྱ བ ་
རིན ་པ ྱོ་ ཆེ ་མཆྱོག ་
དང་། བང་ཨ་རིའི་
སྐུ ་ཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་
རྣམ་རྒྱལ་ཆྱོས་གུབ་
ལགས ་ཀང ་ ལྷ ན ་

༄༅། །ཉ་ིཧ ྱོང་སྐུ་ཚབ་ད ྱོན་ཁང་གིས་ཕི་
ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༥ ཚེས་ ༠༡ ནས་ 
༠༧ བར་ཉ་ིཧ ྱོང་གི་ (Golden Week) 
ཞེས་པའི་གུང་སེང་དང་སྟབས་བསྟུན་ད་
ཐྱོག་བ ྱོད་ཀི་དསུ་སྟ ྱོན་ཞིག་གྱོ་སིྒྲག་གནང་
ཡྱོད།
ད ེ་ཡང་དུས་སྟ ྱོན ་གི ་དབུ ་འབེད་མཛད་
སྒ ྱོར ་སྐུ ་ཚབ་ད ྱོན ་གཅྱོད་ཨརྱ་ཚེ ་དབང་
རྒྱལ་པྱོ་ལགས་ཀིས་དསུ་སྟ ྱོན་འདི་བ ྱོད་ཀི་
ཆྱོས་དང་རིག་གཞུང་སྐ ྱོར་གྱོ་རྟ ྱོགས་སྤལེ་
རུྒྱ་དང་། ཉ་ིཧ ྱོང་གཞུང་དམངས་གཉསི་
ནས་བྱོད་ད ྱོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གཡྱོ ་བ་མེད་
པར་གནང་བར་བཀའ་དིན ་རེས ་དན ་
མཚྱོ ན་ཆེད་གྱོ ་སིྒྲག་གནང་བ་ཡིན་སྐ ྱོར་
དང་། དསུ་སྟ ྱོན་འདི་ལ་བརྟནེ་ནས་བ ྱོད་
མི ་དང་ཉི་ཧ ྱོང་བ་ཕན་ཚུན་རིག་གཞུང་
བར་ེལེན་བ་རུྒྱའི་གྱོ་སྐབས་ཐྱོབ་པ་མ་ཟད། 
ཆྱོས་ཕྱོགས་དང་རིག་གཞུང་གི ་འབ ེལ་
ལམ་ཟབ་ཏུ་འགྱོ་ངསེ་ཡིན་ཞེས་གསུངས། 
དུས་སྟ ྱོན ་གི ་ཉིན ་དང་པ ྱོར་སྐུ ་ཚབ་ད ྱོན ་
གཅྱོད་ཨརྱ་ཚེ་དབང་རྒྱལ་པ ྱོ་ལགས་ཀིས་

ཉསེ་སྐྱོན་མེད་པའི་ངྱོས་སྦྱོར་ངྱོ་མ།
༦། སིྤ་སྒརེ་གང་རུང་ནང་ལས་ཀ་བེད་
མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་ད་ེནས་དགག་བ་
མེད་པའི་ངྱོས་སྦྱོར།                                               
༧ །  ཟླ ་ རེ ར ་ ག སྱོ ལ ་ ཕ ྱོག ས ་ སྒ ྱོར ་ 
༢༢,༤༠༠།༠༠ ལས་ཁང་གླ་སྱོགས་ཟུར་
ད་ུམེད།
གྱོང་གསལ་ཡིག་ཆའི ་འད་བཤུས་སྟ ེང ་
ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་ནམ་གཞུང་ཞབས་
གནས་རིམ་ཟུང་དུང་ཡན་གི་དག་མཆན་
དང་ལས་དམ་བཀྱོད་ད ེ་གཤམ་གསལ་
ཞལ་བང་ཐྱོག་ཕི་ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ 

བཅར་ཞུས་ཡྱོད་པ་རེད། 
སྐབས་དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆྱོག་གིས་མང་ཚྱོགས་ལ་གདན་ས་
བཀ་ཤིས་ལྷུ ན་པ ྱོའི་མཁན་པྱོ་གཟིག་རྒྱབ་
རིན་པ ྱོ་མཆྱོག་ངྱོ་སྤྱོད་དང་སྦྲགས། ༸ཀུན་
གཟིགས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པ ྱོ་ཆེ་མཆྱོག་གི་
གནད་ད ྱོན་གསལ་སྟ ྱོན་དང་། སབྐས་བཅུ་
དུག་པའི་བཀའ་ཤག་གི་བཞེངས་ཕྱོགས། 
སིྒྲག་འཛུགས་ཚགས་ཚུད་ཡྱོང་ཆེད་ཕི ་
གསལ་ནང་གསལ་དང་འཇྱོན་ཐང་ནསུ་
ཚད་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆེན་པ ྱོ་ཡིན་པ་
གསུངས། ཕྱོགས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐྱོང་མཆྱོག་གིས་དངེ་སྐབས་བཙན་
བྱོལ་བ ྱོད ་མིའི ་ སིྤ ་ཚྱོ གས་ཁྱོད་ཕུྲ ་ གུ ་སྐེ་
ཚད་ཉུང་ད་ུའགྱོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་

བྱོད ་ ཀི ་ལྱོ ་ རུྒྱས ་དང་ རིག ་གཞུང ་ཞེས ་
པའི ་བརྱོད ་གཞིའི ་ཐྱོག ་གསུང ་བཤད ་
གནང་ཞིང་། སྐབས་དརེ་ཁྱོང་གིས་ཆྱོས་
ལུགས་ལ་མ་བརྟནེ་པའི ་བཟང་སྤྱོད་ཀི ་
གལ་གནད་སྐ ྱོར ་རྩལ་བཏྱོན ་གནང་སྟ ེ་
གསུངས། ད་ེརསེ་ཉནི་གསུམ་རིང་ལྡ་ིལི་
བ ྱོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་རྡ ྱོ་
རེ་དག་འདུལ་ལགས་ཀིས་ནང་ཆྱོས་ངྱོ་
སྤྱོད་གནང་ཞིང། ཁྱོང་གིས་ཉནི་གསུམ་
ནང་། ལས་དང་པ ྱོ་བས་སྒ ྱོམ་ཉམས་ལེན་
དང་ཚྱོར་སང་སྟངས་འཛིན་བེད་ཕྱོགས། 
འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དང་སེམས་
ངལ་སྟངས་འཛིན་བདེ་ཕྱོགས། ལམ་
གཙྱོ ་རྣམ་གསུམ་བཅས་ཀི་བརྱོད་གཞིའི་
ཐྱོག་གསུང་བཤད་གནང་ཡྱོད། 
ཉི ན ་ མ ཐ འ ་ མ ར ་ བྱོ ད ་ ཇ ་ ད ང ་ །  
པག འཐནེ་ཐུག་སྱོགས་བཟྱོ་སྟངས་མིག་
སྟ ྱོན་གསལ་བཤད་གནང་ཞིང་། ད་ེབཞིན་
བ ྱོད་དང་ཉི་ཧ ྱོང་གི་གཞས་པ་ཁག་གཅིག་
གིས་བཏང་བའི་གླུ ་གཞས་མཉམ་ཞུགས་
པ་རྣམས་ལ་བསྟན། གཞས་པའི་ཁྱོངས་

ཚེས་ ༣༡ ཕི་ད ྱོ་ཚྱོ ུད་ ༥ གྱོང་འབུལ་
དགྱོས། དྱོ་བདག་ལ་འབལེ་བ་ཞུ་བདའེི་
སླད་ཁ་བང་དང་། གླ ྱོག་འཕྲིན་ Email 
ID ད་ེབཞིན་ཁ་པར་ཨང་གངས་སྱོགས་
འཚང་སྙན་ནང་ཁ་གསལ་བཀྱོད་དགྱོས། 
ཡིག་ཆ་ངྱོ་མ ་རྣམས་འབྱོར ་ཐྱོ ་འགྱོད ་
བཅར་སྐབས་མིག་སྟ ྱོན་དགྱོས། ཆ་རྐེན་
ཚང ་བའི ་ ཞུ ་ སྙན ་ ཕུལ ་མཁན ་རྣམས ་
ལ ་འདེམས ་ རུྒྱགས་ ཀི ་ ཚེས ་ཆ ་སྐབས ་
མཚམས ་ཐག ་གཅྱོ ད ་ བ ་ རུྒྱ ་ ཡི ན ་ པ ་
བཅས་ཀི ་ཡྱོ ངས་ཁབ་གསལ་བསྒྲགས་
སུ། འཕྲྱོད་བསྟནེ་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལྱོ་ 

ལ་ཐུགས་འཚབ་དང་འབལེ་བཙན་བྱོལ་
བ ྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་དང་སླ ྱོབ་གྲྭ་ཁག་
ས་བརྟན་ཆེད་མི་འབྱོར་ཤུགས་ཆེ་དགྱོས་
སྐ ྱོར་གསུངས་པ་མ་ཟད། བྱོད་མིའི་འཐབ་
རྩྱོད་ས་བརྟན་ཡྱོང་ཆེད་བ ྱོད་མི་མི་རེ་ངྱོ་
རེས་ཞབས་འདེགས་ཞུ་དགྱོས་པ་དང་། 
བཞུགས་སྒར་རྡ་སར་ཆགས་པའི་བ ྱོད་མིའི་
སིྒྲག་འཛུགས་འདི་བཞིན་བ ྱོད་མི་རྣམས་
ཀིས་ཁིམ་ཚང་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་ངྱོས་འཛིན་
ཐྱོག་རང་ངྱོས་ནས་ས་གནས་ས་ཐྱོག་ནས་
བྱོད་ད ྱོན་འཐབ་རྩྱོད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏྱོང་
བར་འབད་འབུངས་སྔར་ལྷག་དགྱོས་པའི་
གཞེན་སྐུལ་གནང་ཡྱོད་པ་བཅས།། 

སུ་ཚེ་རིང་འབའ་བ་ལགས་དང་། བླ ྱོ་ལྡན་
རྣམ་གླིང་ལགས། བསྟན་འཛིན་ཆྱོས་རྒྱལ་
ལགས། ནྱོ་ད་མེ་གུ་མི་ལགས། ཁ་རག་
སྤནེ་པ་ལགས་སྱོགས་ཡྱོད། 
མཐའ་དྱོན་སྐུ ་ཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་ཨ་རྱ་ཚེ་
དབང་རྒྱལ་པྱོ་ལགས་ཀིས་མཉམ་ཞུགས་
པ་དང་། དང་བླངས་པ་རྣམས་ནས་
ཐེངས་འདིའི ་ད ་ཐྱོག ་དུས ་སྟ ྱོན ་ཚགས་
ཚུད་གུབ་འབས་ལྡན་པ་ཡྱོ ང་བར་ཕག་
རྱོ གས ་གནང ་བར ་ ཐུགས ་རེ ་ ལེགས ་
འབུལ་ཞུས་པ་དང་འབལེ། སྐུ་ཚབ་ད ྱོན་
ཁང་ནས་མཉམ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀི་རེ་
སྐུལ་ལྟར་སླད་ཆར་ཡང་དེ་ལྟ་ བུའི ་ད ུས་
སྟ ྱོན ་གྱོ ་ སིྒྲག ་གནང ་ རུྒྱའི ་ཞལ ་བཞེས ་
གནང་། ཐངེས་འདིའི་ད་ཐྱོག་དསུ་སྟ ྱོན་
གི་སྟངས་འཛིན་པ་ཧ་སི་གྷ་བ་ལགས་དང་
བསྱོད་ནམས་སྒྲྱོལ་དཀར་ལགས་གཉིས་
ཀིས་གནང་ཡྱོད་པ་བཅས།། 

༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༤ ལ།།
༼འཚང་སྙན་འབུལ་ཡུལ།༽
Secretary
Department of Health, CTA
Gangchen Kyishong, Dharamsala 
176215 Distt Kangra H.P
Email:health_re@tibet.net/
menkhangsection@tibet.net
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དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱོང་མཆྱོག་གིས་ཁ་ེན་ཌའ་ིགྱོང་ཁརེ་མྱོན་ཊ་རེལ་ཁུལ་གི་བ ྱོད་རིགས་མང་ཚྱོགས་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀིས་
གསུང་བཤད་གནང་བ།

༄༅། །ཕི་ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༥ 
ཚེས་ ༠༦ ཉནི་གི་སྔ་ད ྱོར་བ ྱོད་མིའི་སིྒྲག་

འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་སྤནེ་པ་
ཚེ་རིང་མཆྱོག་ཁེ་ན་ཌའི་གྱོང་ཁེར་མྱོན་

ཊ་རེལ་ (Montreal) ལ་ཕབེས་འབྱོར་
སྐབས་ས་གནས་བྱོད་རིགས་མང་ཚྱོགས་
ནས་ཕེབས་བསུའི ་ས ེ་ ལེན ་གི ་མཛད་སྒ ྱོ་
ཞིག་གྱོ་སིྒྲག་ཞུས་ཡྱོད་པ་དང་། སྐབས་
དརེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆྱོག་གིས་ས་
གནས་བྱོད་རིགས་མང་ཚྱོགས་ལ་གསུང་
བཤད་གནང་ཡྱོད།
ད་ེཡང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆྱོག་གིས་
ཁེ ་ན ་ཌའི ་གྱོང ་ཁེར་མྱོན ་ཊ་རེལ་ཁུལ་
གི ་བ ྱོད ་ རིགས ་མང ་ཚྱོ གས ་ལ ་གསུང ་
བཤད་གནང་སྐབས་ཁེ་ན་ཌའི་བ ྱོད་ད ྱོན་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཚྱོགས་པའི་ (Canada Tibet 

Committee) ངྱོས་ནས་གྱོ་སིྒྲག་འཐུས་
ཚང་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་གནང་
བ་དང་འབེལ་བ ྱོད ་རིགས་མང་ཚྱོ གས་
ནས་བྱོད་མིའི་ཐུན་མྱོང་གི་དམིགས་ཡུལ་
ཏེ་བ ྱོད ་ སིྤ ་པའི ་ད ྱོན ་དུ་ན ུས ་པ ་མཉམ་
སྤུངས་གནང་དགྱོས་པ་དང་། བཀའ་
ཤག་སྐབས་བཅུ་དུག་པའི་ངྱོས་ནས་དང་
བླངས་བ ྱོད ་ད ྱོན ་ ཞུ ་གཏུག་ལས་འགུལ་  
ཞེས་པའི་སྡིངས་ཆ་གསར་པ་ཞིག་བསུྐན་
ཡྱོད་པས། བྱོད་མི་སིྤ་དང་ལྷག་པར་བྱོད་
མི ་གཞྱོན ་སྐེས་མི ་ རེ ་ངྱོ་ རེ ་ནས་སྡིངས་
ཆ་ད་ེབདེ་སྤྱོད་བཏང་སྟ་ེབ ྱོད་ད ྱོན་སླད་ད་ུ

ཞབས་འདགེས་བསུྒྲབ་དགྱོས་པའི་འབྱོད་
སྐུལ་ཞུས་གནང་ཡྱོད།
ཁེ ་ན ་ཌའི ་གྱོང་ཁེར་མྱོན་ཊ་རེལ་ཁུལ་
གི ་མཛད ་ རིམ ་ཁག ་ ལེགས ་པར ་ གུབ ་
རེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་མཆྱོག་ཁེ་ན་
ཌའི ་གྱོང ་ཁེར ་ཊྱོ ་རྱོ ན ་ཊྱོ ་ཕ ེབས ་ཐྱོན ་
གནང་ཡྱོད་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐྱོང ་མཆྱོག་གིས་གྱོང ་ཁེར ་ཊྱོ ་རྱོན ་ཊྱོ ་
ས་གནས་གངས་ལྗ ྱོངས་ཆྱོས་ལྡན་གླིང་ད་ུ
བ ྱོད་རིགས་མང་ཚྱོགས་ལ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡྱོད་པ་བཅས།།

དག་ེརྒན་ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞིའ་ིའབལེ་མཐུད་པ་རྣམས་ཀི་ཟབ་སྦྱོང་ལེགས་པར་མཇུག་སིྒྲལ།
༄༅། །ཕི་ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༤ ཉནི་ད་ྷས་འཛིན་སྐྱོང་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་

ད་ུའགྱོ་འཛུགས་ཞུས་པའི་གཏན་ཉནི་སླ ྱོབ་
གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་
ལས་གཞིའི ་འབ ེལ་མཐུད་པ་རྣམས་ཀི་
ཟབ་སྦྱོང་ད་ེབཞིན་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ ཉནི་
གི་ཕི་ད ྱོ་ཆུ་ཚྱོད་ ༥།༠༠ ཐྱོག་ལེགས་པར་
མཇུག་སིྒྲལ་ཡྱོད།
ད ེ ་ ཡང ་ཉིན ་ དང ་པྱོར ་ སྔ ་ ད ྱོ་ ཆུ ་ ཚྱོ ད ་ 
༩།༢༠ ཐྱོག་ཟབ་སྦྱོང་གི་དབུ་འབདེ་
དུ་བ ྱོད་མིའི ་སིྒྲག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་རིག་
བཀའ་བླ ྱོན ་ལྕང ་ར ་ཐར་ལམ་སྒྲྱོལ ་མ ་
མཆྱོག་དང་། ཤེས་ཡྱོན་ཚན་པའི་འགན་
འཛིན ་ དུང ་འཕར་བསྟན ་འཛིན ་རྡ ྱོ་རེ ་
ལགས། དངེ་རབས་ཤེས་ཡྱོན་ཚན་
པའི ་ སྡ ེ་ འགན ་ ཚེ ་ རིང ་དབངས ་ སིྐད ་
ལགས། འབལེ་ཡྱོད་ལས་བདེ་ལས་
དྱོ་ བསྱོ ད ་ ནམས ་གང ་བཟང ་ལགས།  
ད་ེབཞིན་ཟབ་སྦྱོང་ད་ུམཉམ་ཞུགས་གནང་
མཁན་དགེ་རྒན་ ༤༣ བཅས་ཚང་
འཛྱོམས་གནང་ཡྱོད། ཐྱོག་མར་ཤེས་
ཡྱོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་གིས་མཉམ་
ཞུགས་གནང་མཁན་དགེ ་རྒན་རྣམས་
ལ་འཚམས་འད་ིཞུས་ཏ།ེ ཟབ་སྦྱོང་གི་
དམིགས་ཡུལ་དང་ནང་ད ྱོན་སྱོགས་ངྱོ་
སྤྱོད་ཞུས།དེ་རེས་ཤེས་རིག་བཀའ་བླ ྱོན་

མཆྱོག་གིས་དགེ་རྒན་ལས་ལྷག་པའི་ཆེད་
ལས་གཞན་མེད་པ་དང་། དགེ་རྒན་གི་

ལས་གནས་སུ་ཞུགས་ཏ་ེཕག་ལས་ཡག་
པྱོ་གནང་ན་ཆྱོས་ཉམས་ལེན་བེད་པ་དང་
གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ། ཕག་ལས་ཡག་
པྱོ་མ་གནང་བར་ཕུྲ་གུའི་མི་ཚེ་འཕྲ ྱོ་བརླག་
བཏང་ན་ཉསེ་དམིགས་ད་ེལས་ཆེ་བ་མེད་
སྐ ྱོར་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ཤེས་ཡྱོན་
གི་གནས་ཚད་ད་ེརྒྱལ་ཁབ་དའེི་ནང་ཡྱོད་
པའི་དགེ་རྒན་གི་ཤེས་ཡྱོན་གནས་ཚད་ལ་
རགས་ལུས་ཡྱོད་པ། སིྤ་ཚྱོགས་ལ་འགུར་
བ་གཏྱོང་དགྱོས་ན་དགེ་རྒན་གི་སླ ྱོབ་ཁིད་
བརུྒྱད་ནས་འགུར་བ་གཏྱོང་ཐུབ་ཀི་ཡྱོད་
སྐ ྱོར་སྱོགས་སྐུ ་སྒརེ ་གི ་ཉམས་མྱོང་དང་
འབེལ་ནས་གསུངས།གཞན་ཡང་ཁྱོང ་
གིས་དགེ ་རྒན་རྣམས་ནས་ལྱོ ་ལྟར་སླ ྱོབ ་
ཁིད་ཀི་ཐབས་ལམ་གཅིག་རང་མ་ཡིན་
པར་དུས་ནས་དུས་སུ ་འགུར་བ་གཏྱོང་
དགྱོས་པ། དའེང་དགེ་རྒན་ལས་རྱོགས་
གཞན་ལ་སདྐ་ཆ་འད་ིབ་དང་། ལས་
རྱོགས་ཀི་སླ ྱོབ་ཁིད་ལྟ་ཞིབ་བདེ་པ། སླ ྱོབ་
ཕུྲག་ནས་སྦྱོང་བ་སྱོགས་གནང་སྟ་ེདགེ ་
རྒན་རང་ཉིད་ཀི་སླ ྱོབ་ཁིད་ཀི་ཐབས་ལམ་
ཡར་རྒྱས་གཏྱོང་དགྱོས་པའི ་སྐ ྱོར་དང་། 
མཐར་ཁྱོང་གིས་འཛིན་གྲྭའི་ནང་སླ ྱོབ་ཕུྲག་
འད་མིན་དང་ད་ེདག་ལ་ནསུ་པ་འད་མིན་

ཡྱོད་པ་ལས། དཀའ་ངལ་ཅན་གི་སླ ྱོབ་ཕུྲག་
རྣམས་ངྱོས་འཛིན་གིས་ད་ེདག་ལ་དམིགས་

བསལ་དྱོ་སང་གནང་དགྱོས་
པ་གནད་འགག་རེད། ཅེས་
གསུངས།ཟབ་སྦྱོང་དུ་དགེ ་
རྒན་གི་ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་
གཏྱོང་རུྒྱ་གལ་ཆེ་ཡིན་པའི་
སྐ ྱོར་དང་། སླ ྱོབ་གྲྭ་སྱོ་སྱོའི་
དགྱོས་མཁྱོར་གཞིགས་པའི་
དགེ་རྒན་གི་ཆེད་ལས་ཡར་
རྒྱས་གཏྱོང་ཐབས་སུ ་དགེ ་
རྒན་སྒརེ་དང་མཉམ་རུབ་ཀི་
བདེ་སྒ ྱོ་ས་ཚྱོགས་སྤལེ་ཕྱོགས་
སྐ ྱོར་ཟབ་ཁིད་གནང་། ཟབ་
སྦྱོང ་ གི ་ ཁ ད ་

སྟ ྱོན་པ་ནི། བྱོད་ཀི་ཐབེས་
རྩའི་ཤེས་ཡྱོན་འབལེ་མཐུད་
པ ་ འཇམ ་ དབངས ་རྒྱལ ་
མཚན་ལགས་དང་། ཤེས་
ཡྱོ ན ་ ཆེ ད ་ལས ་པ ་ འ བུམ ་
ར མ ས ་ པ ་ སྐ ལ ་ བ ཟ ང ་
ད བ ང ་ འ དུ ས ་ ལ ག ས །  
སཾ ་བྷ ྱོ་ཊའི ་ ཨིན ་ ཇིའི ་ རུྒྱས ་
སྟ ྱོན ་པ ་བསྟན ་འཛིན ་ཆྱོ ས ་
སྒྲྱོན་ལགས། ཤེས་ཡྱོན་
ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བསྟན་
འཛིན་རྡ ྱོ་རེ་ལགས་བཅས་
ཡིན།ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༦ ཉནི་མཇུག་བསྡ ྱོམས་
སུ ་ཐྱོག་མར་འབེལ་ལས་བསྱོད་ནམས་
གང་བཟང་ལགས་ཀིས་ཉནི་གསུམ་གི་ཟབ་
སྦྱོང་དང་འབལེ་བའི་ལས་བསྡ ྱོམས་སྙིང་
བསྡུས་སནྙ་སེང་ཞུས་རསེ། མཉམ་ཞུགས་
གནང་མཁན་དགེ་རྒན་དུག་ཙམ་གིས་ཟབ་
སྦྱོང་ནས་ཤེས་བ་གསར་པ་མང་པ ྱོ་ཤེས་
རྟ ྱོགས་བུང་བ་དང་། ཟབ་སྦྱོང་གི་ཁད་
སྟ ྱོན་པ་རྣམས་བྱོད་རིགས་ཡིན་པར་མ་ཟད་
ཟབ་ཁིད་ལེགས་པྱོ་གནང་བར་དགའ་ཚྱོར་
ཆེན་པ ྱོ་བུང་བ། ཟབ་སྦྱོང་འདིས་དགེ་རྒན་
གལ་ཆེན་པ ྱོ་ཡིན་པར་ངྱོས་འཛིན་གནང་

བ། སིྤ་ཡྱོངས་ཀི་ཟབ་སྦྱོང་གྱོ་སིྒྲག་ཚགས་
ཚུད་གནང་བ་སྱོགས་ཀི ་དགྱོངས་ཚུལ་
གསུངས།ཤེས་རིག་དུང་ཆེ་འཇིགས་མེད་
རྣམས་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་མཇུག་བསྡ ྱོམས་
གསུང་བཤད་ད།ུ ཐྱོག་མར་ཕྱོགས་མཐའ་
ཁག་ནས་ཕབེས་མཁན་དགེ་རྒན་རྣམས་
དང་ཟབ་སྦྱོང་གི ་ཁད་སྟ ྱོན་པ་རྣམས་ལ་
ཐུགས་ར་ེཞུས་གནང་བ་དང་། ད་ེནས་
ཁྱོང་གིས་དགེ ་རྒན་རྣམས་རང་ཉིད་ཀི ་
ཆེད་ལས་དང་ཤེས་ཡྱོན་གི་གནས་ཚད་
ཡར་རྒྱས་མ་བཏང་ན་སླ ྱོབ་ཕུྲག་གི་མདནུ་
ལམ་འཕྲྱོ་བརླག་གཏྱོང་གི ་ཡྱོ ད་པས་ད་
ལན་གི་ཟབ་སྦྱོང་ད་ེགལ་ཆེན་པ ྱོ་ཡིན་པའི་
སྐ ྱོར་དང་། དགེ་རྒན་རྣམས་མུ་མཐུད་

ནས་ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏྱོང་དགྱོས་པ། 
འཛམ་གླིང་གི་འགུར་གྱོས་དང་བསྟུན་ཏ་ེ
རང་ཉདི་ཀི་ཤེས་ཡྱོན་གནས་ཚད་ལ་དསུ་
ནས་དུས་སུ ་ཁ་སྐ ྱོང ་གནང་དགྱོས་སྐ ྱོར ་
གསུངས།
གཞན ་ཡང ་ཁྱོང ་ གིས ་མཉམ ་ ཞུགས ་
ག ན ང ་ མ ཁ ན ་ ད གེ ་ རྒ ན ་ རྣ མས ་ ལ །  
མི ་ ཚེ འི ་ ན ང ་ ལས ་ རི གས ་ ཀི ་ འ དམ ་
ག ་མང ་པྱོ་ཡྱོ ད ་ནའང ་དཀའ ་ངལ་ལ ་
གདྱོང ་ ལེན ་བས་ཏེ་དགེ ་རྒན ་ གི ་ལས་
གནས་སུ་ཞུགས་པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས།  
དེ་མཚུངས་ཁྱོང་གིས་བ ྱོད་ཕུྲག་རྣམས་

དགེ་རྒན་གི་ལས་གནས་སུ་ཞུགས་རུྒྱར་
སེམས་ཤུགས་སྤར་སླད་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀིས་དགེ་རྒན་འྱོས་སྦྱོང་སླ ྱོབ་ཚན་
གི་སླ ྱོབ་ཡྱོན་སྤར་ཆ་གནང་ཡྱོད་སྐ ྱོར་དང་།  
མ་འྱོངས་བ ྱོད་ཕུྲག་གི་ཆེད་དུ་དགེ་རྒན་
ཚད་ལྡན་དགྱོས་གལ་ཡིན་པ། དགེ་རྒན་
གིས་སླ ྱོབ་ཁིད་ཚད་ལྡན་གནང་དགྱོས་པ། 
ལྷག་པར་ད་ུསྔ ྱོན་འགྱོ་དང་གཞི་རིམ་འྱོག་
མའི་གནས་སྐབས་སུ་སླ ྱོབ་ཁིད་ཐད་ཤུགས་
ས ྱོན་རྒྱག་དགྱོས་པ། སླ ྱོབ་ཁིད་གང་གནང་
བ་ད་ེསླ ྱོབ་ཕུྲག་གི་ཁྱོར་ཡུག་དང་སིྤ་ཚྱོགས་
ཀི་གནས་སྟངས་ལ་འབལེ་བ་བཏགས་ནས་
སླ ྱོབ་ཁིད་གནང་དགྱོས་པ་དང་། ཟབ་སྦྱོང་
ནས་གང་སྦངས་པ་རྣམས་སླ ྱོབ་གྲྭ་སྱོ་སྱོའི་

ནང་ཕག་བསྟར་གནང་དགྱོས་པ་གལ་ཆེ་
ཡིན་པ་སྱོགས་ཀི་ལམ་སྟ ྱོན་གནང་།
མཐར་ཤེས་ཡྱོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་
བསྟན་འཛིན་རྡ ྱོ་རེ་ལགས་ཀིས་ཐུགས་རེ་
ཆེ ་ཞུས་ཏེ་ཟབ་སྦྱོང་ལེགས་པར་མཇུག་
བསིྒྲལ། ཟབ་སྦྱོང་འདིའི་འགྱོ་སྱོང་ཡྱོངས་
རྱོགས་ཨ་རིའི་རྱོགས་ཚྱོགས་ (USAID) 
ནས་མཐུན་འགུར་གནང་། །
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༄༅། །བྱོད་མིའ་ིསིྒྲག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལནྡ་སིད་སྐྱོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆྱོག་གིས་ཕི་
ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༥ ཚེས་ ༠༩ ཉནི་
ཁེ་ན་ཊ་ཁུལ་གི་གཞུང་འབལེ་འཚམས་

༄༅། །ཕི་ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ 
༠༩ ཉནི་རྒྱ་གར་ལྷ ྱོ་ཕྱོགས་སྦངེ་ལྱོར་གྱོང་
ཁརེ་ད་ུརྟནེ་གཞི་བས་པའི་ལྷ ྱོ་སིྤ་ལས་ཁུངས་
ནས་རྒྱ་གར་ལྷ ྱོ་ཕྱོགས་བཙན་བྱོལ་བ ྱོད་
མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལའྔི་ས་གནས་འགྱོ་
འཛིན་དང་རིྩས་པ་རྣམ་པ་དང་ལྷན་ཚྱོགས་
འད་ུབསྐ ྱོང་ཚྱོགས་གནང་ཡྱོད།
ད་ེཡང་ལྷ ྱོ་སིྤ ་འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁིམས་

ལམ་སྟངེ་ད་ུབུ་ཁིད་ལ་དཀར་པྱོ་ཆེ་ལགས་
ཀིས་མིག་དཔ་ེབཟང་པྱོས་བཙན་བྱོལ་བ ྱོད་
མི་གཞྱོན་སྐསེ་ཚྱོར་མུ་མཐུད་སེམས་འགུལ་
དང་འགྱོ་ས་ེཁིད་པར་དགའ་སྤ ྱོབས་ཆེ་ཞིང་། 
ཁྱོང་མྱོས་བ ྱོད་ཀི་རིག་གཞུང་ཟླ་བ་སུང་བརིྩ་
ཞུ་ཐད་ཀི་ཁིམས་འཆར་གཏན་འབབེས་
གནང་རུྒྱ་གཙྱོས་པའི་ལས་འཆར་ད་ེདག་
ལས་བྱོད་མི་ཞིག་གིས་ཤུགས་རྐེན་ཇི་ཚྱོད་
སྤྱོད་ཐུབ་མིན་གསལ་སྟ ྱོན་བདེ། ད་ེརིང་
ཁྱོང་མྱོ་དང་མཇལ་འཕྲད་བུང་བར་དགའ་
སྤྱོ་ཆེ་ཞསེ་གསུངས་འདགུ 
གཞན་ཡང་ས་གནས་གྱོས་ཚྱོགས་འཐུས་

བས་དང་བེད ་བཞིན་པའི ་སྐ ྱོར ་འགེལ་
བརྱོད་གནང་ཡྱོད།
གཞན་ཡང་སྐུ ་ཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་ཀརྨ་སེང་
གེ་ལགས་ཀིས་ཅེཀ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་
ཀི ་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མྱོ ་སྐུ ་ཞབས་ཐྱོ་མ་
སི་ཌུབ་ལགས་ལ་ཨྱོ སྟ་ིཡཱའི ་ནང་བཙན་
བྱོལ་བ ྱོད་མིའི་མི་འབྱོར་འཕལེ་བཞིན་པ་
དང་། བྱོད་ད ྱོན་དང་འབལེ་བའི་མཛད་
རིམ་གཙྱོ ་ཆེ་ཁག་གཅིག་གི་སྐ ྱོར་ངྱོ་སྤྱོད་
གནང་རེས་ཅེཀ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
དབུ་ཁིད་རིམ་བྱོན་རྣམ་པ་དང་མི་མང་
བཅས་ནས་བྱོད ་ད ྱོན ་སླད ་གཡྱོ ་བ ་མེད་

ལྔའི་ཛ་དག་གི་དགྱོས་ངེས་
ལས་གཞི་རྣམས་ལ་དཔག་
པའི ་ཀརནཱ་ཊཀ་མངའ་སྡ་ེ
གཞུང་གི་ཕི་ལྱོ་ ༢༠༢༢་་་
༢༠༢༣ ལྱོའ་ིརྱོགས་དངུལ་
རིྩས་ལྱོ་དང་འབལེ་བའི་སྔ ྱོན་
རིྩས་ཚྱོད་དཔག་སྐ ྱོར་གྱོས་
བསྡུར་གནང་ཡྱོད་པ་མ་ཟད།  

དཀར་པྱོ་ཆེ་ལགས་དང་མཇལ་མྱོལ་གནང་
ཡྱོད། 
མཇལ་མྱོལ་གུབ་རསེ་བུ་ཁིད་དཀར་པྱོ་ཆེ་
ལགས་ཀིས་ཊི་ཝི་ཊར་ད་ལམ་སྟངེ་བ ྱོད་
མིའི་སིྒྲག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐྱོང་
སྤནེ ་པ་ཚེ་རིང་མཆྱོག་དང་མཇལ་བར་
དགའ་སྤ ྱོབས་ཆེ། ཁྱོང་ཨྱོན་ཊྱོ་རིའྱོ་བ ྱོད་
རིགས་གནས་སྡ ྱོད་ས་གནས་པག་ཊེལ་ད་ུ
ཕབེས་བསུ་ཞུ་རུྒྱ་བུང་བས་དགའ་པ ྱོ་བུང་
ཞསེ་བཀྱོད་གནང་འདགུ ཐངེས་འདའི་ི
མཇལ་མྱོལ་ཐད་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱོང་སྤནེ་
པ་ཚེ་རིང་མཆྱོག་གིས་ཀང་སིྤ་ཚྱོགས་ད་

mas Dub) ལགས་དང་ཆུ་ཚྱོད་གཅིག་
ལྷག ་ རིང ་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡྱོ ད ་པ ་
དང་། མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ཨྱོ སྟ་ིཡཱའི་སྐུ་
ཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་ཀརྨ་སེང་གེ་ལགས་ཀིས་
བ ྱོད ་མིའི ་ སིྒྲག་འཛུགས་དང་ཨྱོ སྟ ་ི ཡཱའི ་
སྐུ ་ཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་ཁང་གི ་སྐ ྱོར་ངྱོ་སྤྱོད་
མདྱོར་བསྡུས་གནང་བ་དང་འབལེ་བ ྱོད་
ནང་གི་འགྱོ་བ་མིའི ་ཐྱོབ་ཐང་གི་གནས་
སྟངས་ཇེ་སྡུག ་ཇེ་ཞན་དུ་འགྱོ་བཞིན་པ་
དང་། ལྷག་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བ ྱོད་
མིའི་ཆྱོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་
བཅས་ཀི ་ཐྱོག་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ ་

གཟིགས་ཀི་མཐའ་མཇུག་ཏུ་ཨྱོ ན་ཊྱོ་རིའྱོ་
ས་གནས་གྱོས་ཚྱོགས་འཐུས་མི་དང་ཨྱོ ན་
ཊྱོ་རིའྱོ་གྱོས་ཚྱོགས་འཐུས་མིའི་བ ྱོད་ད ྱོན་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཚྱོགས་པའི་ཚྱོགས་གཙྱོ་དབུ་ཁིད་

༄༅། །ཕི་ལྱོ་ 
༢༠༢༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༡༠ ཉནི་ཨྱོ སྟ་ིཡཱའི་
སྐུ ་ཚབ ་ད ྱོན ་གཅྱོད ་
ཀརྨ་སེང་གེ ་ལགས་
ཀིས་ཨྱོ སྟ་ིཡཱའི ་རྒྱལ་
ས ་ ཁན ་ བྷ ེ ་ ར ་ ནང ་
རྟ ེན ་གཞི ་བས་པའི ་
ཅེཀ་སིྤ ་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི ་གཞུང་ཚབ་
ཆེན་མྱོ ་སྐུ ་ཞབས་ཐྱོ་
མ་སི་ཌུབ་ (To-

ལགས་ཀིས་ཚྱོགས་འད་ུགཙྱོ་
སྐྱོང ་གནང་སྟ ེ་རྒྱ ་གར་ལྷ ྱོ་
ཕྱོགས་བཙན་བྱོལ་བ ྱོད་མིའི་
གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔའི ་ས་
གནས་འགྱོ་འཛིན་དང་རིྩས་
པ ་རྣམ་པ ་བཅས་ནས་རྒྱ་
གར་ལྷ ྱོ་ཕྱོགས་བཙན་བྱོལ་
བ ྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་

དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆྱོག་གིས་ཨྱོན་ཊེ་རིའྱོ་ས་གནས་གྱོས་ཚྱོགས་འཐུས་མི་བུ་ཁདི་དཀར་པྱོ་ཆེ་ལགས་
དང་མཇལ་མྱོལ་གནང་བ། 

ཨྱོསྟ་ིཡཱའ་ིསྐ་ུཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་ཀརྨ་སེང་ག་ེལགས་ཀིས་ཅཀེ་སིྤ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞུང་ཚབ་ཆེན་མྱོ་སྐ་ུཞབས་ཐྱོ་མ་སི་
ཌུབ་ལགས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

ལྷ ྱོ་ཕྱོགས་བ ྱོད་མིའ་ིགཞིས་ཆགས་ཁག་ལའྔ་ིས་གནས་འགྱོ་འཛིན་དང་རིྩས་པ་རྣམ་པ་དང་ལནྷ་ཚྱོགས་འད་ུབསྐ ྱོང་ཚྱོགས་
གནང་བ།

མི་བུ་ཁིད་དཀར་པ ྱོ་ཆེ་ལགས་ཀིས་བང་ཨ་
རིའི་སྐུ་ཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་རྣམ་རྒྱལ་ཆྱོས་གུབ་
ལགས་དང་། བྱོད་མིའ་ིསིྒྲག་འཛུགས་ཀི་
མགིན་ཚབ་པ་བསྟན་འཛིན་ལེགས་བཤད་
ལགས། བྱོད་མིའ་ིསིྒྲག་འཛུགས་ཀི་སྐ་ུཚབ་
ཚྱོགས་ཆུང་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་
འདགུ 
དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐྱོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆྱོག་
གི་ཐངེས་འདའིི་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གི་གཞུང་
འབལེ་འཚམས་གཟགིས་དང་མཛད་འཆར་
ཁག་ཟླ་འདའི་ིཕི་ཚེས་ ༡༠ ཉནི་ཡྱོངས་སུ་
མཇུག་སིྒྲལ་ཡྱོད་པ་རེད།། 

པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དང་གནང་བཞིན་
པར་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུས་གནང་ཡྱོད།
ཨྱོ སྟ ་ིཡཱའི ་སྐུ ་ཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་ཀརྨ་སེང་
གེ་ལགས་དང་ལྷན་ཨྱོ སྟ་ིཡཱའི་སྐུ་ཚབ་ད ྱོན་
གཅྱོད་ཁང་གི་དུང་ཆེ་ལྷ་དབང་རྒྱལ་པྱོ་
ལགས་བཅར་ཡྱོད་པ་བཅས།།

ལྷ ྱོ་ཕྱོགས་བྱོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལའྔི་
ནང་འཕྲད་བཞིན་པའི་བཙན་བྱོལ་བ ྱོད་མིའི་
སྐབས་བཅྱོལ་ལག་འཁརེ་ (R.C.) དབེ་
སྐེལ་གི་དཀའ་ངལ་ཚུད་པའི་དཀའ་ངལ་
གཞན་ཁག་གཅིག་གི་སྐ ྱོར་གྱོ་བསྡུར་ལྷུ ག་
པ ྱོར་གནང་ཡྱོད། །

༄༅། །ཕི་ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་བ་ ༠༥ ཚེས་ ༠༥ 
ཉནི་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡ་ིལིར་ཧནི་བ ྱོད་མཛའ་
འབལེ་ཚྱོགས་པ་ (Bharat Tibbat Sahyog 
Manch) དབུ་བརྙསེ་ནས་ལྱོ་ངྱོ་ ༢༣ འཁྱོར་
བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྱོད། 
ད་ེཡང་མཛད་སྒ ྱོའ་ིཐྱོག་ཧནི་བ ྱོད་མཛའ་འབལེ་
ཚྱོགས་པའ་ིལམ་སྟ ྱོན་པ་སྐ་ུཞབས་ཨིན་དཤེ་ཀུ་
མཱར་ལགས་ཀིས་བ ྱོད་ད ྱོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚྱོགས་
པ་ད་ེབཞིན་ཕི་ལྱོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ 
༥ ཉནི་ཐྱོག་མར་བཞུགས་སརྒ་རྡ་སར་དབུ་

མཛའ་འབལེ་ཚྱོགས་པའ་ིསླ ྱོབ་སྟ ྱོན་པ་གཙྱོས་
པའ་ིའབལེ་ཡྱོད་ལས་བདེ་ཡྱོངས་ནས་བྱོད་ད ྱོན་
དང་འབལེ་བའ་ིལས་དྱོན་ཚགས་ཚུད་གནང་
བཞིན་པར་བསགྔས་བརྱོད་གནང་ཡྱོད། 
མཛད་སྒ ྱོའ་ིཐྱོག་གཞན་ཡང་ (Vishwa Hindu 
Parishad) ཞསེ་པའ་ིཚྱོགས་པའ་ིརྒྱལ་ཡྱོངས་
ཟུང་དུང་དང་མགནི་ཚབ་པ་སྐ་ུཞབས་བ་ིཇ་ཡ་
ཤངྐར་ཏ་ིབཱ་རཱི་ལགས་དང་། ཧནི་བ ྱོད་མཛའ་
འབལེ་ཚྱོགས་པའི་རྒྱལ་ཡྱོངས་དུང་ཆེ་སྐུ་
ཞབས་པང་ཀཇ་གྱོ་ཡལ་ལགས། ལྡ་ིལི་བསམ་

མ་ཟད། འཛམ་གླངི་མི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་
པ ྱོ་སྤད་ཡྱོད་ཅསེ་སྱོགས་གསུངས། 
ད་ེརེས་དམིགས་བསལ་སྐུ ་མགྱོན་ཕྱོགས་
བཞུགས་བྱོད་མི་མང་སིྤ་འཐུས་དཀྱོན་མཆྱོག་
ཡར་འཕལེ་ལགས་ཀིས་ཚྱོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་
ནས་ལྱོ་ངྱོ་ ༢༣ འཁྱོར་བར་ལེགས་གསྱོལ་
འཚམས་འད་ིདང་སྦྲགས། བྱོད་དང་མཚྱོ་མ་
ཕམ་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་དབང་འྱོག་ནས་ཐར་ངསེ་
ཤིང་། རྒྱ་གར་ལ་རྒྱལ་སུང་ཐྱོག་ནས་ཉནེ་ཁ་
མེད་པ་ཆགས་རུྒྱ་ཡིན་ཞསེ་དང་། ཧནི་བ ྱོད་

འཛུགས་གནང་ཞིང་། སབྐས་དརེ་བ ྱོད་རང་
བཙན་སྐ ྱོར་བཤད་ཐུབ་དཀའ་ཡང་དངེ་སབྐས་
བ ྱོད་རང་བཙན་གི་མངྱོན་འདྱོད་འཛམ་གླངི་སིྤ་
ཡྱོངས་སུ་ཁབ་འཕལེ་བུང་ཡྱོད་པ་དང་། ཧནི་
བ ྱོད་མཛའ་འབལེ་ཚྱོགས་པས་ལས་དྱོན་དའེ་ི
ཆེད་འབད་འབུངས་གནང་བཞིན་ཡྱོད་ཅསེ་
དང་། བྱོད་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ནམ་ཡང་མ་ཡིན་
ལ། རྒྱ་ནག་ན་ིརྒྱ་གར་གི་ཁིམ་མཚེས་ནམ་
ཡང་མིན། རྒྱ་ནག་གི་ཏ ྱོག་དབིབས་ནད་ཡམས་
རྐནེ་བས་ཏ་ེསྡགི་པ་ཚབས་ཆེ་བསགས་ཡྱོད་པ་

ཧནི་བ ྱོད་མཛའ་འབལེ་ཚྱོགས་པ་དབུ་བརྙསེ་ནས་ལྱོ་ངྱོ་ ༢༣ འཁྱོར་བའ་ིདསུ་ཆེན་སུང་བརིྩ་ཞུས་པ། 
ཡས་གླངི་གི་ས་གནས་འགྱོ་འཛིན་རྡ ྱོ་ར་ེཚེ་རིང་
ལགས། དབུས་གཞྱོན་ན་ུལནྷ་ཚྱོགས་ཀི་ཚྱོགས་
གཙྱོ་མགྱོན་པ ྱོ་ད ྱོན་གུབ་ལགས་སྱོགས་ནས་བ ྱོད་
ད ྱོན་དང་རྒྱ་གར་གི་བད་ེའཇགས་སྱོགས་དང་
འབལེ་བའ་ིགསུང་བཤད་གནང་ཡྱོད། 
ཐངེས་འདའི་ིམཛད་སྒ ྱོའ་ིགཙྱོ་སྐྱོང་ལྡ་ིལི་ཧནི་
བ ྱོད་མཛའ་འབལེ་ཚྱོགས་པའ་ིཚྱོགས་གཙྱོ་ཨ་
ཇ་ཡ་བ་ྷརདྦ་ཇ་ལགས་དང་། སིྤ་ཁབ་དུང་ཆེ་
སྐ་ུཞབས་སན་ཇ་ནཱ་ཅ་ཽད་ྷརཱི་ལགས་ཀིས་གནང་
ཡྱོད་པ་བཅས།། 
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༄༅། །ཕི་ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ 
༠༧ ཉནི་བ ྱོད་མིའ་ིསིྒྲག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་

ལྡན་སིད་སྐྱོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆྱོག་ཁེ་ན་
ཌའི་གྱོང་ཁརེ་ཨྱོ ན་ཊེ་རི་ཡྱོ ་གངས་ལྗ ྱོངས་
ཆྱོས་ལྡན་གླིང ་གི ་ཚྱོ གས་ཁང་དུ་ཕ ེབས་
འབྱོར་སབྐས་ས་གནས་བྱོད་མི་རྣམས་ནས་
ཕབེས་བསུའ་ིས་ེལེན་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡྱོད།
ད ེ་ཡང ་གྱོང ་ ཚེས ་ཉིན ་བ ྱོད ་ མིའི ་ སིྒྲག ་
འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐྱོང་སྤནེ་པ་ཚེ་
རིང་མཆྱོག་གིས་ས་གནས་བྱོད་རིགས་མང་
ཚྱོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡྱོད་པ་དང་། 
གསུང་བཤད་ཀི་མཛད་སྒ ྱོར་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་
ཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་རྣམ་རྒྱལ་ཆྱོས་གུབ་ལགས་
དང་།  ས་གནས་ཚྱོགས་པ་ཁག་གི་ཚྱོགས་
གཙྱོ་རྣམ་པ། ཁ་ེན་ཌ་ཨྱོན་ཊེ་རི་ཡྱོ་བ ྱོད་
རིགས་སིྤ་མཐུན་ཚྱོགས་པའི་ཚྱོགས་ཟུར་
རྣམ་པ། ཚྱོགས་པ་སིྐད་སྡགུ་ཁག་གི་ལས་
ས་ེརྣམ་པ། ད་ེབཞིན་སེར་སྐ་མང་ཚྱོགས་
སྱོགས་བཅར་ཡྱོད།མཛད་སྒ ྱོའི་ཐྱོག་མར་
ཁེ་ན་ཌའི་གྱོང་ཁེར་ཨྱོ ན་ཊེ་རི་ཡྱོ ་གངས་
ལྗ ྱོངས་ཆྱོས་ལྡན་གླིང་གི་གཟའ་མཇུག་སླ ྱོབ་
གྲྭའི་དགེ་རྒན་དང་སླ ྱོབ་ཕུྲག་རྣམས་ཀིས་རྔ་

རུྒྱ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ ྱོ་རེད། སིྤ་ན ྱོར་༸གྱོང་
ས་༸སྐབས་མགྱོན་ཆེན་པ ྱོ་མཆྱོག་དང་། 
བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པས་ཆྱོས་ཕྱོགས་
ནས་བྱོད་ད ྱོན་སླད་མཛད་རསེ་རླབས་ཆེན་
བཞག་གནང་ཡྱོད་སྟབས། བྱོད་མི་རྣམས་
ཀིས་སིྤ་ན ྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐབས་མགྱོན་ཆེན་
པ ྱོ་མཆྱོག་དང་། བསྟན་བདག་བ་ླཆེན་རྣམ་
པའི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དནི་དན་རུྒྱ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པ ྱོ་རེད་ལ། བྱོད་ཀི་ལྱོ་རུྒྱས་སྐ ྱོར་
དཔ་ེདབེ་བཀླགས་ཏ་ེཤེས་རྟ ྱོགས་བེད་རུྒྱ་
གལ་ཆེན་པ ྱོ་ཆགས་ཡྱོད། བྱོད་ཀི་ལྱོ་རུྒྱས་
སྐ ྱོར་ཤེས་པ་ཡིན་ན་བ ྱོད་པ་ནང་ཁུལ་ལ་རྩྱོད་
པ་རྒྱག་དགྱོས་ད ྱོན་མེད། ཅསེ་དང་།
ད་ེབཞིན་དཔལ་ལནྡ་སིད་སྐྱོང་མཆྱོག་གིས། 
བཙན་བྱོལ་བ ྱོད་མིའི་མང་གཙྱོ་འཕལེ་རིམ་
དང་། སིྤ་ན ྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐབས་མགྱོན་
ཆེན་པ ྱོ་མཆྱོག་གིས་ཕི་ལྱོ་ ༢༠༡༡ ལྱོར་
ཆབ་སིད ་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི ་སྐུ ་དབང་
ཡྱོངས་རྱོགས་མི་མང་གིས་ཐད་ཀར་འྱོས་
འདམེས་བས་པའི་འགྱོ་ཁིད་ལ་རིྩས་སྤྱོད་
མཛད་པ། མང་ཚྱོགས་ནས་བ ྱོད་མིའ་ིསིྒྲག་
འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙྱོ་རྣམ་པའི་ལས་དྱོན་
གནང་ཕྱོགས་སྐ ྱོར་ད ྱོ་སང་གནང་དགྱོས་པ་
སྱོགས་ཀི་སྐ ྱོར་གསུངས།
ཕྱོགས་མཚུངས་དཔལ་ལྡན ་སིད ་སྐྱོང ་
མཆྱོག་གིས། སདི་སྐྱོང་གི་འགན་བཞསེ་
རསེ་རྒྱ་བལ་འབུག་གསུམ་ནང་གི་བ ྱོད་མི་
རྣམས་ལ་ཏྱོག་དབིབས་གཉན་རིམས་སྔ ྱོན་
འགྱོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རུྒྱའི་མཚྱོན་པའི་ཏ ྱོག་
དབིབས་གཉན་རིམས་ཀི་རྐེན་པའི་ནད་པ་
ཆགས་པ་དང་། མང་ཚྱོགས་ལ་འཚྱོ་བའ་ི

དངྱོས་སུ་ཕབེས་པའི་སྐབས་གནས་དགེ་
འདནུ་པ་རྣམ་པ། ཁམིས་ཞིབ་པ་ཟུར་པ་
རྣམ་པ། བཀའ་ཟུར་རྣམ་པ། སིྤ་ཟུར་རྣམ་
པ། ས་ིཞུའ་ིལས་བདེ་བགསེ་ཟུར་རྣམ་པ། 
ད་ེབཞིན་ཁེ་ན་ཌ་ཨྱོ ན་ཊེ་རི་ཡྱོ ་བ ྱོད་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚྱོགས་པའི་ཚྱོགས་གཙྱོ ་དབུས་
པའི་རུྒྱན་ལས་རྣམ་པ་དང་ས་གནས་མང་
ཚྱོགས་ཡྱོངས་ལ་ངས་བཀའ་ཤག་སྐབས་
བཅུ་དུག་པའི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེའཚམས་འདའིི་
བཀ་ཤིས་བད་ེལེགས་ཞུ་རུྒྱ་ཡིན། ཁ་ེན་ཌ་
དང་བྱོད་དབར་གི་འབལེ་བ་བུང་སྟངས་ནི།  
ཕི་ལྱོ་ ༡༨༩༥ གཡས་གཡྱོན་ཙམ་ལ་ཁ་ེ
ན་ཌའི་ཡི་ཤུའི་ཆྱོས་སྤལེ་མཁན་སུ་སན་རི་
ཇན་ཧར་ (Susanna Rijnhar) ལགས་
བྱོད་མདྱོ་སདྨ་སྐུ་འབུམ་ཁུལ་ལ་ཕབེས་ཡྱོད། 
ཁྱོང་ནི་ཁེ་ན་ཌའི་མི་རིགས་ཤིག་བ ྱོད་ལ་
ཕབེས་མཁན་ཕལ་ཆེར་ཐྱོག་མ་ད་ེཡིན་ས་
རེད། མ་འྱོངས་པར་རྣམ་པ་ཚྱོས་ཁ་ེན་ཌའ་ི
གནད་ཡྱོད་མི་ས་ཚྱོར་མཇལ་འཕྲད་གནང་
སྐབས་ཁེ་ན་ཌ་དང་བྱོད་དབར་གི་འབལེ་
བ་བུང་སྟངས་སྐ ྱོར་འགལེ་བརྱོད་གནང་ན་
ཕན་ཐྱོགས་ཆེ་བ་ཡྱོད། ཅསེ་དང་། རྣམ་པ་
ཚྱོས་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་གནང་སྟ་ེའགན་བསྐུར་
བ་ནང་བཞིན་རང་ཉིད་ནས་ཀང་སིྤ་ན ྱོར་
༸གྱོང་ས་༸སྐབས་མགྱོན་ཆེན་པ ྱོ་མཆྱོག་གི་
དགྱོངས་པ་ལྟར་བ ྱོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙ ྱོག་སེལ་
ཐབས་དང་བྱོད་མིའ་ིབད་ེསྡགུ་ལ་ལ་ྟརྟ ྱོག་བདེ་
རུྒྱའ་ིཆྱོད་སེམས་བརྟན་པ ྱོ་ཡྱོད།
གཞིས་ལུས་བ ྱོད་མིའི་མགིན་ཚབ་པ་བེད་
དགྱོས་ན་ངེས་པར་ད་ུབ ྱོད་ཀི་དངྱོས་ཡྱོད་
གནས་ཚུལ་ངྱོ་མ་གང་ཡིན་ཤེས་རྟ ྱོགས་བདེ་

རྱོལ་དང་བཅས་ཚྱོགས་བཅར་བ་ཡྱོངས་
ནས་སྐུ་བཞེངས་ཐྱོག་བ ྱོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་

པ ྱོའ་ིརྒྱལ་གླུ་དང་། ཁ་ེན་ཌའ་ིརྒྱལ་གླུ་བཏང་
གུབ་མཚམས་བྱོད་མི ་རིགས་དང་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ད ྱོན་ད་ུརང་སྱོག་བླ ྱོས་བཏང་གནང་
མཁན་རྒྱལ་གཅསེ་པ་ཡྱོངས་ལ་གུས་འདདུ་
ཆེད་ད་ུངག་བཅད་སརྐ་མ་གཅིག་རིང་ཞུས་
རསེ་ཁེ་ན་ཌ་ཨྱོ ན་ཊེ་རི་ཡྱོ ་བ ྱོད་རིགས་སིྤ་
མཐུན་ཚྱོགས་པའི་ཚྱོགས་གཙྱོ་སྐལ་བཟང་
ཕུན་ཚྱོགས་ལགས་ཀིས་ཕབེས་བསུའ་ིགསུང་
བཤད་གནང་གུབ་མཚམས་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་
ཚབ་ད ྱོན་གཅྱོད་རྣམ་རྒྱལ་ཆྱོས་གུབ་ལགས་
ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡྱོད།
ད་ེནས་བ ྱོད་མིའི་སིྒྲག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐྱོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆྱོག་གིས་
གསུང ་བཤད་གནང་དྱོན ། བྱོད ་ མིའི ་
བླ་ན་མེད་པའི ་དབུ་ཁིད་སིྤ ་ན ྱོར་༸གྱོང་
ས་༸སྐབས་མགྱོན་ཆེན་པ ྱོ་མཆྱོག་གིས་
དབུས་པའི་བསྟན་བདག་བླ་ཆེན་རྣམ་པ་
དང་། བསྟན་འཛིན་གི་སྐསེ་བུ་དམ་པ་རྣམ་
པ་བཅས་ལ་སྒ ྱོ་གསུམ་གུས་ཕག་སྔ ྱོན་དུ་
ཕུལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཚྱོགས་འདརུ་

བ ྱོད་མིའ་ིསིྒྲག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་ལནྡ་སདི་སྐྱོང་སྤནེ་པ་ཚེ་རིང་མཆྱོག་གིས་ཁ་ེན་ཌ་གངས་ལྗ ྱོངས་ཆྱོས་ལནྡ་གླངི་གི་
ཚྱོགས་ཁང་ད་ུམང་ཚྱོགས་ལ་གསུང་བཤད་གནང་བ།

དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་དགྱོན་
སྡ་ེདང་གཞུང་ཁྱོངས་མིན་པའི་ཚྱོགས་པ་
ཁག་དང་མཉམ་རུབ་ཀིས་མཐུན་འགུར་
རྱོགས་རམ་གནང་བ། བཀའ་ཤག་སབྐས་
བཅུ་དུག་པའི་ངྱོས་ནས་ལས་འབྱོར་ཉམས་
ཞིབ་ཚྱོགས་ཆུང་བཙུགས་ཏ་ེསི་ཞུའི་ལས་
བདེ་རྣམས་ཀི་ས་མིག་བསྐར་བཅྱོས་ཀིས་
གཏན་འབབེས་གནང་བ། ས་ིཞུའ་ིལས་
བདེ་པའི་བངླ་ད ྱོར་སིྒྲག་གཞི་བསྐར་བཅྱོས་
གནང་ཡྱོད་པ།  འདས་པའ་ིལྱོ་ངྱོ་ཉ་ིཤུའ་ི
དཔལ་འབྱོར་གི་གནས་སྟངས་ལ་བསྐར་
ཞིབ་གནང་བ། ཕི་ལྱོ་ ༡༩༥༩ ནས་ད་བར་
གི་ལྱོ ་རུྒྱས་ཀི་ཡིག་ཚགས་དབེ་ཞིབ་བས་
ཏ་ེགངས་མཛྱོད་ནང་འཇྱོག་རུྒྱའི་ལས་གཞི་
བརྩམས་ཡྱོད་པ། བྱོད་མིའ་ིསིྒྲག་འཛུགས་
ཀི་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ནང་ད་རྒྱ་
བརུྒྱད་འཛིན་སྐྱོང་བདེ་སྟངས་འགྱོ་བཙུགས་
ཡྱོད་པ། རིམ་པས་ས་གནས་མཉམ་འབལེ་
ཚྱོགས་པ་ཁག་གི་ནང་ད་ེལྟར་ལག་བསྟར་
གནང་རུྒྱ་ཡིན་པ་སྱོགས་ཀི་སྐ ྱོར་གསུང་
བཤད་གནང་རསེ་མང་ཚྱོགས་ཀི་ད་ིབ་ཁག་
ལ་ལན་འདབེས་ཁ་གསལ་གནང་ཡྱོད། 
མཐར་ཁེ་ན་ཌ་ཨྱོ ན་ཊེ་རི་ཡྱོ ་བ ྱོད་རིགས་
སིྤ་མཐུན་ཚྱོགས་པའི་ཚྱོགས་གཞྱོན་བསྱོད་
ནམས་ཆྱོས་ལྡན་ལགས་ཀིས་ཐུགས་ར་ེཆེ་
ཞུའི་གསུང་བཤད་གནང་སྟ་ེམཛད་སྒ ྱོ་ག ྱོལ་
ཡྱོད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕི་ལྱོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༠༥ ཚེས་ 
༠༩ རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཉནི་གི་སྔ་ད ྱོ་བ ྱོད་
མིའི ་བླ ་ན ་ མེད ་པའི ་ད བུ ་ཁིད ་ སིྤ ་ན ྱོར ་
༸གྱོང་ས་༸སྐབས་མགྱོན་ཆེན་པ ྱོ་མཆྱོག་

རྡ་ས་ཐགེ་ཆེན་ཆྱོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་
ད་ུབརྒྱད་གཏྱོར་ཆེན་མྱོའི་ཚྱོགས་མགྱོན་

སིྤ ར ་ ཟླ ་ འ དི འི ་ ན ང ་ སིྤ ་ ན ྱོར ་ ༸གྱོ ང ་
ས ་ ༸སྐབས ་ མགྱོ ན ་ ཆེ ན ་ པ ྱོ ་ མ ཆྱོ ག ་
གིས ་གདན ་ས ་ སེ ་འབས ་དགེ ་ག སུམ ་
དང་། བཀ་ཤིས་ལྷུན་པ ྱོ། སད་རུྒྱད་གྲྭ་
ཚང་། བཀའ་བརུྒྱད་མཐྱོ་སླ ྱོབ། རྱོང་
སར་བཤད་གྲྭ། རྱོང་དཀར་ཆྱོས་སྡ།ེ  
རྟ ་ དབང ་ དགྱོ ན ་ རྩེ ་ རབ ་རྒྱས ་ གླི ང ་ །  
རྟ ་དབང ་དགའ ་ལྡན ་རྣམ ་རྒྱལ ་ལྷ ་རྩེ ་
དགྱོན། ཤེལ་དཀར་ཆྱོས་སྡ།ེ ཀྱོ་པཎ་
དགྱོན། ལ་དྭགས་དཔ་ེཐུབ་དགྱོན། ཁིག་
རྩེ་དགྱོན། བད་ེསིྐད་དགྱོན། ཀིརྟ་ིབསེ་པ་
གྲྭ་ཚང་། དྷ་ས་རིགས་ལམ་སླ ྱོབ་གཉརེ་
ཁང་། རུ་ཐྱོག་ལྷུན་གུབ་ཆྱོས་སྡངིས། རྱོང་
ཤར་ཆུ་དབར་འགྱོ་ཕན་གླིང་། འབི་གུང་
བཀའ་བརུྒྱད་ངེས་ད ྱོན་རིན་ཆེན་དཔལ་
རི་དགྱོན། སྤ་ིཏི་དཀིལ་དགྱོན་པ། བཀ་
ཤིས་འཁིལ། གྱོང་དཀར་ཆྱོས་སྡ།ེ སིྐད་
གྱོང་བསམ་གཏན་གླིང་། ཟངས་དཀར་
མུ་ནི་དགྱོན། དྭགས་པྱོ་བཤད་སུྒྲབ་གླིང་། 

རབ་ཏུ་བུང་བའི་ཐྱོག་བསྙནེ་རྱོགས་སུྒྲབ་
རུྒྱ་རེད། ཧ་ཅང་བསྐལ་པ་བཟང་པྱོ་རེད། 
སྟ ྱོན་པ་བཅྱོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་རྒྱལ་
པྱོའི་སས་རེད། བཙུན་མྱོ་མང་པྱོ་ཡྱོད་

ཀ ང ་ ཁི མ ་ སྤ ང ས ་
ནས ་རབ ་ བུང ་ གི ་
སྒ ྱོ་ནས་བསྙ ེན ་པར་
རྱོགས་པ་དང་། མ་
ང ན ་ ལ ས ་ འ ད འ ་
ཁ ་ བར ་ དུ ་ བ སྙ ེན ་
རྱོ ག ས ་ ཧ ་ ཅ ང ་
མང་པྱོ་སུྒྲབ་གནང་
འདགུ  ངྱོས་ཀིས་
རྡ ྱོ་རེ་གདན་དུ་ཐུབ་
དབང་རིན་པ ྱོ་ ཆེའི ་
སྐུ ་མདུན ་དུ་བསྙ ེན ་
རྱོགས་བསུྒྲབས་པ་

ཡིན། ཧ་ཅང་བསྐལ་པ་བཟང་པྱོ་བུང་།  
ཞེས་སྱོགས་ཀི་བཀའ་སླ ྱོབ་སྩལ།

ད་ུཆིབས་སུྒར་དང་། དགེ་སླ ྱོང་གི་སྡ ྱོམ་པ་
འབྱོག་ཆྱོག་མཛད་ཡྱོད།
ད ེ་ཡང ་སྡ ྱོམ ་པ ་འབྱོག ་ཆྱོ ག ་སྐབས ་ སིྤ ་
ན ྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐབས་མགྱོན་ཆེན་པ ྱོ་

མཆྱོག་གིས་བཀའ་སླ ྱོབ་སྩལ་དྱོན། ད་ེ
རིང་རྣམ་པ་ཚྱོ ་ ཁིམ་ནས་ཁིམ་མེད་པ་

སིྤ་ན ྱོར་༸གྱོང་ས་༸སྐབས་མགྱོན་ཆེན་པ ྱོ་མཆྱོག་གིས་བསྙནེ་རྱོགས་ཀི་སྡ ྱོམ་པ་འབྱོག་ཆྱོག་མཛད་པ།
དགའ་ལྡན་བམས་དགྱོན་གླིང་། འྱོད་ཅན་
ཐུགས་ར་ེཆྱོས་གླིང་། སྱོག་ཡུལ་དགའ་
ལྡན་ཐགེ་ཆེན་གླིང་། དཔལ་ས་སྐ་ཆྱོས་
འཕེལ་གླིང ་མཐྱོ་ རིམ་གཙུག་ལག་སླ ྱོབ ་
གཉརེ་ཁང་། རྱོགས་ཆེན་ཨྱོ ་རྒྱན་བསམ་
གཏན་གླིང་། བལ་ཡུལ་གུབ་དགྱོན་བང་
ཆུབ་ཆྱོས་གླིང་། ཁུ་ན་ུཆྱོས་འཁྱོར་གླིང་། 
སྡ ྱོང་སྡ་ེདགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད་གླིང་བཅས་
དང་། ད་ེབཞིན་སི་པན། ཇར་མ་ནཱི།  
ཨཱ་ཡར་ལེནྜ། ཕ་རན་སི། ཨྱོ སྟ་ིཡཱ།  
ཨ་རི། ཝི་ཡཏ་ནཱམ། བལ་ཡུལ། ཨུ་རུ་
སུ། སྱོག་པ ྱོ། བལེ་ཇི་ཡམ་བཅས་ནས་
ཁྱོན་རབ་བུང་གངས་ ༦༣༠ ལ་བསྙནེ་
རྱོགས་ཀི་སྡ ྱོམ་པ་འབྱོག་ཆྱོག་མཛད་རུྒྱ་
ཡིན་འདགུ་པ་བཅས། །


