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གནས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས།

དབུ་མའི་ལམ་ནི།

རྒྱ་ནག་མི ་དམངས་སྤྱི ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི ་རྩ་

ཁྲིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་

ཐང་ཡོད་པའི ་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མི ་རིགས་

ས་གནས་རང་སྐྱོང ་གི ་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་

མིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞིག་དགོས། 

 བོ ད ་ གཞུང ་ བཀའ ་ཤག ་གི ས །

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་གི་ཚན་རིག་པ་

གྲགས་ཅན་དང་ལྷན་བགྲོ་གླེང་མཛད་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ཉིན་

༸གོང་ས་མཆོག་ཉི་ཧོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ནི་ཧ་མའི་

གནམ་ཐང་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་མཚམས་

༸གོང་ས་མཆོག་གདན་ཞུ་གོ་སྒྲིག་ཚོགས་

ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ ་ས་ཡི་ཏོ ་ཨུ་

གན་ནས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་ཡོད། དེ་རྗེས་རི་

གྷ་རོ་ཡལ་མགྲོན་ཁང་ཞེས་པ་དེར་ཆིབས་

སྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་སྔ་དྲོཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཙམ་ལ་

བཞུགས་གནས་མགྲོན་ཁང་དུ་༸ཞབས་སོར་

འཁོད་མཚམས་གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅིག་

ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་ཏེ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གླིང་ཕྲན་དེར་སླར་ཡང་༸ཞབས་སོར་འཁོད་

ཐུབ་པར་ཐུགས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་

སྐོར་བཀའ་སྩལ།  ཉིན་གུང་ལྗགས་སྨིན་གྲུབ་

རྗེས་ཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ ཙམ་ལ་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་གི་གཞོན་སྐྱེས་ཁྲོད་

ཀླད་པའི་ཚན་རིག་པ་གྲགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་

ཀ་ནི་ཅི་རོ་མོ་གྷི་དང་ལྷན་ཀླད་པ་དང་སེམས་

ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་མཛད་སྐབས་

དགེ་འདུན་པ་ ༤༠༠ བརྒལ་བ་དང་། དེ་བཞིན་

མང་ཚོགས་བཅས་འདུ་འཛོམས་བྱུང་ཡོད་པ་

དང། སྐབས་དེར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་བཀའ་སྩལ་དོན། ངོས་རང་དེ་རིང་ཉི་ཧོང་

གི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་དང་ལྷན་ནང་པའི་ཚན་རིག་

དང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱ་

རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་པར་དགའ་པོ་བྱུང་། ཚན་

རིག་པས་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་ནའང་བརྟག་

དཔྱད་བྱས་ནས་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚུལ་གང་

ཡིན་ཤེས་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་

པ་དེ་དང་ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་རྣམ་གཞག་ཐོག་

ནས་དཔྱད་པ་བྱེད་ཚུལ་གཉིས་འདྲ་པོ་ཡོད།  

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ནང་དུའང་དད་

པ་ཁོ་ནར་གཞི་མ་བཅོལ་བར་ཆོས་གང་དང་གང་

ཡིན་རུང་དཔྱད་པ་བྱེད་དགོས་པ་གསུངས་ཡོད། 

དཔེར་ན། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀྱི་

བཀའི་ནང། དགེ་སློང་བདག་གམ་མཁས་རྣམས་

ཀྱིས། བསྲེག་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་

དུ།  ལེགས་པར་བརྟག་ལ་ང་ཡི་བཀའ། བླང་བ་

བྱ་ཡི་གུས་ཕྱིར་མིན། ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཚན་

རིག་གི་ལྟ་བ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་

ཅེས་བཀའ་སྩལ།  ཕྱོགས་མཚུངས་སྐབས་དེར་

ཉི་ཧོང་གི་ཀླད་ཁམས་ཚན་རིག་པ་ཁོང་ནས་རང་

ཉིད་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཕྱག་དེབ་འགའ་

ཤས་བཀླགས་ཡོད་པ་དང་ཕྱག་དེབ་དེ་དག་ནང་

ནང་པའི་ཚན་རིག་ཐོག་ནས་མིའི་ཀླད་པའི་འགྲོ་

སྟངས་དང་བསམ་བློ་གཏོང་ཕྱོགས་དང་སྒོམ་གྱི་

འགྲོ་སྟངས་གསུངས་པ་དེ་དག་ཚན་རིག་ནས་

བཤད་པ་དང་མཐུན་པོ་ཡོད་པ། ལྷག་པར་ཚན་

རིག་གི་ཐོག་ནས་ཀླད་རྩ་གཅིག་ལ་རྣམ་ཤེས་

མེད་པ་དང་ཀླད་རྩ་མང་པོ་བསྡུས་སྐབས་རྣམ་

ཤེས་དང་ཚོར་བ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་བརྟག་

དཔྱད་ཀྱི་ལམ་ནས་གསལ་བཤད་ཐུབ་པའི་

གནས་སྟངས་དེ་ནང་ཆོས་ནས་གསུངས་པའི་

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་བྱུང་བའི་རྣམ་གཞག་དང་

འབྲེལ་བ་ཡོད་སྐོར་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།།  

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་སྙིང་པོའ་ིབཀའ་ཆོས་སྩལ་བ། 

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ 

ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ནས་ ༡༢ བར་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་མཆོག་

གིས་ཉི་ཧོང་ཤི་ཀོ་གུ་གླིང་ཕྲན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་

ནི་ཧ་མའི་ཀོ་ཨོ་པོ་རེ་ཤན་ཀའི་ཀན་ཚོགས་

ཁང་ཆེན་མོའ་ིནང་ཉི་ཧོང་ནང་པའི་དགེ་འདུན་

པ་གྲངས་ ༤༠༠ བརྒལ་བ་དང་གཞན་ཡང་

དད་ལྡན་མང་ཚོགས་བཅས་ལ་ཤེས་རབ་

སྙིང་པོའ ་ིབཀའ་ཆོས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་སྩལ་

ཡོད། སྐབས་དེར་ཐོག་མར་མགོན་པོ་གང་ཉིད་

མཆོག་གིས་སྤྱིར་འཛམ་གླིང་གི་ཆོས་ལུགས་

ཕན་ཚུན་དབར་གཞི་རྩའི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཡིད་

ཆེས་མི་མཐུན་པ་ཡོད་ནའང་། བྱམས་པ་དང་

བརྩེ་བ། བཟོད་བསྲན་སོགས་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ནི་

ཆོས་ལུགས་ཚང་མའི་ནང་གཅིག་མཚུངས་

སུ་ཡོད་སྐོར་བཀའ་སློབ་སྩལ་རྗེས་མགོན་པོ་

གང་ཉིད་མཆོག་གིས་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་མཛད་

དོན། ནང་ཆོས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཙོ་བོ་

རྒྱུ་འབྲས་རྟེན་འབྱུང་གི་རྣམ་གཞག་ལ་གཞི་

བཞག་དགོས་པ་གསུངས་ཡོད། ཆོས་གང་

དང་གང་ཡིན་རུང་རང་གི་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་

བར་འདོད། རྒྱུ་ལ་མ་བརྟེན་པའི་འབྲས་བུ་ཡོང་

མི་སྲིད། ཆོས་གང་དང་གང་ཡིན་ནའང་རང་

གི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྔ་མ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་

ཚན་རིག་པས་གས་འཐོར་ཆེན་པོ་ལས་འཛམ་

གླིང་ཐོག་མར་གྲུབ་སྟངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དེ་

རིག་པས་སྒྲུབ་ཐུབ། དེར་བརྟེན་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་ཆོས་དེ་ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་ཁོ་ནར་

གཞི་བཅོལ་བ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་ངེས་པ་རྙེད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་རིག་པ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་

གསུངས་པའི་ཆོས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། 

 འོན་ཀྱང་ངོས་ཀྱིས་ནང་ཆོས་དེ་

ཆོས་ལུགས་ཡག་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་བརྗོད་ཀྱི་

མེད། མི་སོ་སོར་སེམས་ཁམས་དང་བསམ་

ཤེས། འཚར་ལོངས་བྱེད་སྟངས། རིག་གཞུང་

མི་འདྲ་བ་ཡོད་པས་ཆོས་ལུགས་མི་འདྲ་བ་

དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པར་བརྟེན། མི་

སོ་སོའ ་ིཁམས་དང་མོས་པར་འཚམས་པའི་

ཆོས་དེ་ཆོས་ཡག་ཤོས་ཆགས་ཡོད། ནང་

ཆོས་ནས་ཐོག་མར་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་དང་

དེ་ནས་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ། འགོག་བདེན། 

ལམ་བདེན་བཅས་བདེན་བཞིའི་རྣམ་གཞག་

གསུངས་ཡོད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་

མཛད་ཡོད། དེ་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་ཤེས་རབ་སྙིང་པོའ ་ིབཀའ་ཆོས་དངོས་

གཞི་དབུ་འཛུགས་མཛད།།  

ལྕམ་ཨང་སན་སུ་ཀི་ལ་སྩལ་
བའི་འཚམས་འཕྲིན་།

 ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ 

ཉིན་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་བྷར་མའི་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་དབུ་

ཁྲིད་ལྕམ་སྐུ་ཨང་སན་སུ་ཀི་(Aung San 

Suu kyi) མཆོག་གློད་བཀྲོལ་ཐོབ་པར་

སྩལ་བའི་འཚམས་འཕྲིན་ནང་འཁོད་དོན། ངོས་

ཀྱིས་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་

མྱོང་མཁན་ལྕམ་སྐུ་ཨང་སན་སུ་ཀི་གློད་བཀྲོལ་

བྱུང་བར་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དང། བྷར་མའི་

དམག་མིའི་སྲིད་གཞུང་ལ་བསྔགས་བརྗོད་བྱ་

རྒྱུ་ཡིན། ངོས་ཀྱིས་བྷར་མའི་ནང་མང་གཙོའི་

ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་གདུང་སེམས་

མཉམ་སྐྱེ་བྱ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག་གོ་སྐབས་འདི་

བཟུང་སྟེ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི་མི་མང་རྣམས་

ནས་འདི་ལྟ་བུའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་

ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ངོས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་

ནས་ཀྱང་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་

མཁན་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་དང་དེ་བཞིན་སོ་

སོའ ་ིརང་དབང་གི་རྣམ་འགྱུར་བེད་སྤྱོད་བཏང་

སྟེ་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་བཙོན་པ་རྣམས་གློད་

བཀྲོལ་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་སྨོན་ལམ་ཡོད། ཅེས་

འཚམས་འཕྲིན་ནང་འཁོད་ཡོད། 

༼གོང་གསལ་འཚམས་འཕྲིན་ངོ་མ་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་

ཡོད་པས་དེར་རྩ་འཛིན་ཡོང་བ་ཞུ།༽ 

མ་སུ་རི་གཏན་སློབ་དབུ་བརྙེས་
ཏེ་ལོ་ངོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དུས་

ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་མ་

སུ་རི་གཏན་སློབ་དབུ་བརྙེས་ཏེ་མི་ལོ་ ༥༠ འཁོར་

བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད། དེ་ཡང་ཉིན་རྒྱབ་

ཆུ་ཚོད་ ༤།༠༠ པའི་ཐོག་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་སྐུ་ཞབས་

ཨེས་སི་ཁིན་ཊི་ཡ་མཆོག་དང་། ཤེས་རིག་བཀའ་

བློན་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་མཆོག ཤེས་རིག་དྲུང་

ཆེ་གཡུ་ཐོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ཕེབས་ཡོད་

ལ།  དེ་བཞིན་མ་སུ་རི་གཏན་སློབ་ཀྱི་སློབ་ཟུར་ཁག་

གཅིག་ཀྱང་མཛད་སྒོར་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད། དེ་

ཡང་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་རྣམས་བཞུགས་གྲལ་དུ་འཁོད་

རྗེས་སློབ་གྲྭ་དེ་བཙུགས་ནས་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དྲན་

གསོའ་ིགླུ་དབྱངས་བཏང་། དེ་ནས་སློབ་གྲྭ་དེའི་སློབ་

སྤྱིས་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ལ་ཕེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་

གནང་། སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་མཆོག་གིས་མ་སུ་རི་གཏན་

སློབ་ཀྱི་བུའི་ཉལ་ཁང་གསར་པའི་རྨང་རྡོ་བཏིངས་བ་

དང་ཆབས་ཅིག་བུ་མོའ་ིཉལ་ཁང་གསར་པ་དབུ་འབྱེད་

གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། མ་སུ་རི་སློབ་གྲྭའི་དུས་དེབ་

དབུ་འབྱེད་གནང་། སྐབས་དེར་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྩལ་

བའི་གསུང་འཕྲིན་སྒྲོགས་སྦྱང་གནང་ཡོད། 

 དེ་ནས་སློབ་སྤྱིས་སློབ་གྲྭ་དེའི་གནས་

ཚུལ་སྙིང་བསྡུས་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་བསྟུན་སློབ་

ཕྲུག་ཚོས་འཁྲབ་སྟོན་སྣ་ཚོགས་འཁྲབ་སྟེ་དུས་ཆེན་སྲུང་

བརྩི་ཞུས་འདུག དེ་བཞིན་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་ལྷན་

ཁང་ཁག་གི་འགྲེམས་སྟོན་ཡང་གནང་ཡོད་པ་བཅས།།



པར་ངོས་གཉིས་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧

གཞུང་ཞབས་གསར་འདེམས་གསལ་བསྒྲགས། 
༄༅། །རང་གཞུང་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས་སུ་

བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་ལས་གཞི་

སྡེ་ཚན་ཆེད་དགོས་མཁོ་ཇི་བཞིན་ཁྱད་ལས་པའི་

ལས་བྱེད་གཤམ་གསལ་ལྟར་གསར་འདེམས་བསྐོ་

གཞག་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ན། གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་

ཞིང་དོན་དམ་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཞབས་

ཞུ་མུ་མཐུད་ཞུ་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་གཤམ་

གསལ་ཁ་བྱང་ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་འཐུས། 

ཁྱད་ལས་པའི་དྲུང་གཞོན་ལས་རོགས་ ༡ གི་དགོས་

ངེས་ཆ་རྐྱེན། 

ལས་འགན། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་ཐབས་

ཀྱི་ལས་གཞིའི་འགན་འཁུར་རྐང་ལེན་པ། 

ཤེས་ཚད། 

༡། ཉུང་མཐར་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་(M.A)

ཐོན་པ། ༢། བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་ཐོག་

སྦྱོང་བརྡར་རམ་ཟབ་སྦྱོང་བྱས་པའི་ལག་འཁྱེར་ཡོད་

པ། ༣། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་ཐོག་རང་སྐྱ་

འཕེར་ངེས་ཡོད་པ། 

ཉམས་མྱོང་། བུད་མེད་ནུས་ཤུགས་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་

ལས་གཞིའི་ཐོག་ཉུང་མཐར་ལོ་ ༢ ཀྱི་ཉམས་མྱོང་

ཡོད་པ། 

ལོ་ཚད། ༢༠༡༠།༡༢།༡༡ ཉིན་རང་ལོ་ ༣༥ ལས་མ་

བརྒལ་བ། 

རྒྱུགས་གཞི། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་མི་འགྲོ་གཅིག་

ལས་མང་བ་ཡོད་ཚེ་ངག་རྒྱུགས་ཀྱི་ལམ་ནས་དྲག་

འདེམས་ཀྱིས་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ། 

གོང་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་རིགས་ནས་འདི་ག་ལྷན་

ཁང་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་། རང་

གཞུང་གི་དྲ་རྒྱ་ (www.tibet.net) བཅས་

ནས་གཏན་འབེབས་ཡོད་པའི་འཚང་སྙན་འགེངས་

ཤོག་ཞུས་ཏེ་དེའི་ནང་གི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་འཐུས་

ཚང་བཀང་སྟེ། 

༡། རང་ཉིད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཕྱེད་པར་ཚོན་ལྡན་ ༢ རེ་

དང། ༢། ཤེས་ཚད་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁྱེར་ངོ་

བཤུས། (Marksheet & Certificate) 

༣། འབུལ་འབབ་གཙང་འབུལ་ཟིན་པའི་དཔྱ་ཁྲལ་

ལག་དེབ་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའི་

ངོ་བཤུས། ༤། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཁྲིམས་

མཐུན་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་གྱི་ཤོག་

གྲངས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའི་ངོ་བཤུས། ༥། སྐྱེས་

ཚེས་ལག་འཁྱེར་རམ་འཛིན་རིམ་ ༡༠ པ་ཐོན་པའི་

ལག་འཁྱེར་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་སྐྱེས་ཚེས་གསལ་

བ་གང་རུང་གི་ངོ་བཤུས། ༦། བོད་གཞུང་འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་བོད་སྨན་ཁང་

ཡོད་ན་དང་། དེ་མིན་ སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་གང་རུང་

ནས་ནད་གཅོང་དང་འགོས་ནད་རིགས་མེད་པར་

གཟུགས་བབ་ལས་འཕེར་ཡིན་པའི་སྨན་པའི་ངོས་

སྦྱོར་ཁ་གསར་ཐོག་འདྲ་དཔར་ཚོན་ཁྲ་ཅན་མཉམ་

སྦྱར་ལ་དག་མཆན་ལས་དམ་འཁོད་པ། རྡ་ས་བདེ་

ལེགས་སྨན་ཁང་གི་ངོས་སྦྱོར་ཡིན་ན་སྨན་པ་ས་

འདུ་ཚེ་བརྟེན་རྡོ་རྗེའི་ ངོས་སྦྱོར་ཞུ་དགོས། 

༧། འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་བྱ་སྤྱོད་

ཐལ་སྐྱོན་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ། ༨། ད་ལྟ་ལས་

ཀ་བྱེད་མུས་ཡིན་ཚེ་ལས་ཡུལ་སྡེ་ཚན་ནས་དགག་

ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར་ངོ་མ། གོང་གསལ་ཡིག་ཆའི་

ངོ་བཤུས་ཁག་ལ་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ 

ནམ་གཞུང་ཞབས་ཟུང་དྲུང་ཡན་ནས་དག་ཆན་ལས་

དམ་(Attestation) ཞུས་ཏེ་འཚང་སྙན་མཉམ་ 

༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ འགྱངས་མེད་རང་ཉིད་

ཀྱི་ཁྱིམ་གཞིས་དང་སླད་འབྲེལ་བ་གནང་བདེའི་ཁ་

བྱང་དང་། ལག་འཁྱེར་ཁ་དཔར་ཨང་། གློག་འཕྲིན་

Mail ཁ་བྱང་སོགས་གང་ཡོད་ཁ་གསལ་བཀོད་

དེ་ གཤམ་གསལ་དྲུང་ཆེའི་མཚན་བྱང་ཐོག་འབུལ་

ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། གོང་གསལ་དུས་བཀག་རྗེས་

འཚང་སྙན་འབུལ་འབྱོར་རིགས་རང་བཞིན་གྱིས་

རྩིས་མེད་འགྲོ་རྒྱུ། དུས་ཐོག་འབྱོར་རིགས་རྣམས་ལ་

ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་འབྲེལ་

འོས་ཆོས་ལྡན་པ་ཚོར་དུས་ཐོག་འབོད་བརྡ་བྱ་རྒྱུར་

སྐབས་བསྟུན་ལག་འཁྱེར་སོགས་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཁག་

མཉམ་འཁྱེར་གྱིས་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུར་འབོད་

བརྡ་འབྱོར་བསྟུན་འབྱོར་ཐོ་འགོད་རྒྱུའི་ཐོག་ཡིག་

རྒྱུགས་བཞེས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། 

གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ ༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ལ།། 

The Secretary 

Public Service Commission, 

Central Tibetan Administration 

Gangchen Kyishong, 

Dharamsala-176215 

Distt.Kangra (H.P) 

Telefax: 01892-226240/222328 

E-mail: psc@gov.tibet.net 

སྦེལ་ཀོབ་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་

པ་ཚབ་གསར་བསྐོ་གཞག་གི་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། །སྦེལ་ཀོབ་ལྷོ་ཕྱོགས་བོད་མིའི་ས་གནས་

ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་མཚོ་སྣ་ལྷག་

པ་ལགས་འཕོས་ཚབ་ཏུ། ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པ་

བ་རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སྐྱིད་ལགས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ 

ཚེས་ ༡༩ ནས་ས་གནས་ཁྲིམས་ཞིབ་པར་བསྐོ་

གཞག་གནང་བ་དང་། རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སྐྱིད་ལགས་

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༠ ལོར་ JSS LaW College 

Mysore ནས་ LLB ཐོན་རྗེས་ ༢༠༠༢ ལོར་ 

Mysore University ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་

ཐོག LLM ཐོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༨ ནས་ 

༢༠༠༦ ཟླ་ ༧ བར་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་

ལས་ཞུགས་ཀྱི་ལྡི་ལིར་བཅའ་བཞུགས་བོད་གཞུང་

ཁྲིམས་རྩོད་པ་སྐུ་ཞབས་མུ་ཁྱེ་སར་ཟླ་དྲུག་རིང་

ཁྲིམས་རྩོད་པའི་ཉམས་གསོག་དང་འབྲེལ་ Delhi 

Bar Council ནས་ཁྲིམས་རྩོད་པའི་ལག་ཁྱེར་

ཞུས་ཐོབ་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༨  པའི་

ནང་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཨ་རི་བོད་

མིའི་སློབ་ཡོན་ལས་འཆར་ཁོངས་འདེམས་ཐོན་བྱུང་

སྟེ། ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཌོན་དུ་ལོ་གཉིས་རིང་ 

American University  ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ཐོག LLM  

ལེགས་ཐོན་བྱུང་རྗེས་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱི་ལོག་གིས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༠༨ ཟླ་ ༩ ནས་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༥ བར་

སླར་ཡང་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཕྱག་ལས་

གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ། 

ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ 

༡༡ ཚེས་ ༡༢ ལ།།

རྒྱ་རིཌ་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཁག་བཞིས་བོད་དོན་སྐོར་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རྡ་

ས་གངས་སྐྱིད་ལས་བྱེད་ཀྱི་གསོལ་ཐབ་ཡང་སྟེང་

ཚོགས་ཁང་དུ་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་སྒྲིག་

ཐོག་རྒྱ་རིགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཁག་གཅིག་

རྡ་སར་འཚམས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་

སྟབས་བསྟུན་རང་གཞུང་གི་སྲི་ཞུ་བ་ཡོངས་ལ་བོད་

དོན་སྐོར་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་ཉིན་ཕྱི་

དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ ཐོག་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་

གི་སྲི་ཞུ་བ་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱིས་ཕྱི་དྲིལ་དྲུང་

ཚབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱིས་ཨ་རི་དང་ཁེ་ཎ་ཌ་ནས་

ཕེབས་པའི་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཁག་བཞི་ལ་ 

ཐོག་མར་ཕེབས་བསུའི་གསུང་བཤད་གནང་གྲུབ་

བསྟུན་ཨ་རི་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་

གི་རྒྱ་རིགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཟུང་དྲུང་ཀུན་དགའ་

བཀྲིས་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་རིགས་མི་སྣ་བཞི་པོ་ངོ་སྤྲོད་

གྲུབ་རྗེས་ཐོག་མར་སྐུ་ཞབས་ཤང་ཞའོ་ཅིན་ལགས་

ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་བོད་དང་

རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་གྱི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་

གཏམ་བཤད་གནང་བའི་ནང་རྒྱ་ནག་དེ་བཞིན་དམར་

པོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ལ་བསྒྱུར་བ་དེས་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་ལོ་

ངོ་ ༦༠ དཀའ་སྡུག་མྱོང་བ་དང་བོད་མི་རིགས་ལོ་ངོ་ 

༥༠ བཙན་བྱོལ་དུ་གནས་དགོས་གྱུར་བ། དེ་བཞིན་

རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རིའི་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་

བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། དེ་ནས་

སྐུ་ཞབས་ཤག་ལིན་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་མ་འོངས་

པའི་ཐབས་ལམ་དང་དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཇི་ཡོད་སྐོར་

གསུང་བཤད་གནང་དོན། བོད་ཀྱི་མ་འོངས་པའི་

ཐབས་ལམ་གྱི་ནང་ནས་དང་པོ་ནི་རང་བཙན་ཡིན། 

འོན་ཀྱང་རང་བཙན་ཆེད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ངོས་ནས་སྟོབས་

ཤུགས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་མེད་ན་ཁག་པོ་ཡིན། 

ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་དེ་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་

མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་དེ་ཡིན། རྒྱ་ནག་དེ་

མང་གཙོ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཏུ་མ་བསྒྱུར་བར་བོད་ལ་

རང་སྐྱོང་ཐོབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་

གི་ནང་མང་གཙོའི་ལས་འགུལ་དང་བོད་ལ་རང་སྐྱོང་

གཉིས་མཉམ་བསྐྱོད་བྱེད་དགོས། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཧན་

རྒྱ་རིགས་དང་བོད་རིགས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་དེ་ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་

ཁབ་ཀྱི་དབང་འཛིན་བྱས་རྗེས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད། 

འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་ནང་དམར་ཤོག་གི་སྲིད་གཞུང་དེ་

མེད་པ་ཆགས་རྗེས་ང་ཚོ་བསྐྱར་དུ་སྤུན་མཆེད་ལྟར་

འབྲེལ་ལམ་བཟང་དུ་འགྲོ་གི་རེད། འདི་ལོར་རྒྱ་ནག་

གི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོར་

ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་སྐབས་བོད་

ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་རྒྱབ་

སྐྱོར་མཛད་པར་ང་ཚོ་རྒྱ་རིགས་ཡོངས་ཀྱི་ངོས་ནས་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་མི་མང་སྤྱི་མཐུན་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་གསལ་གྱི་དོན་ཚན་ཁག་

གི་ནང་ཐོབ་ཐང་ཇི་འཁོད་ཡོངས་རྫོགས་ལག་བསྟར་

བྱེད་ཀྱི་མེད། ཅེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད། དེ་རྗེས་སྐུ་མཁྱེན་མ་ཕིན་ཡུས་ལེན་ལགས་

ཀྱིས་རྒྱ་རིགས་དང་བོད་རིགས་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་

གནང་ཕྱོགས་ཐོག་རྒྱ་རིགས་གཅིག་གི་ལྟ་ཚུལ་ཇི་

ལྟར་ཡོད་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་

ཁོང་གིས་གསུང་དོན། སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོར་ནོ་

བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པ་ནི་ཁོང་གིས་ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༠༨ རྩ་འཛིན་ཡིག་ཆ་བཏོན་ཏེ་རྒྱ་ནག་མང་

གཙོ་དང་རང་དབང་ཆེད་ཕྱག་ལས་གནང་བ་དེར་

ངོས་འཛིན་གནང་བ་ཙམ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་མི་མང་

སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་དང་བོད་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་

སྐུ་ལས་བསྐྱོན་པ་དེར་ངོས་འཛིན་གནང་ཡོད། ནོར་

ཝེ་རྒྱལ་སར་འདི་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་

ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་གནང་རྒྱུའི་མཛད་

སྒོའ་ིཐོག་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ང་ཚོས་

མགྲོན་འབོད་ཞུ་འཆར་ཡོད། ཅེས་གསུངས། ཡང་

ཁོང་གིས་བོད་རྒྱ་གཞོན་སྐྱེས་དབར་འབྲེལ་ལམ་བཟོ་

རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། ངས་ཁེ་ཎ་ཌར་གནས་སྡོད་

རྒྱ་རིགས་ཚོར་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲག་

གནོན་དང་སྲིད་བྱུས་ལོག་པ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པ་

དེར་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་ཡང་བྱས་

པ་ཡིན། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

ཁེ་ཎ་ཌར་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་བོད་རྒྱ་བགྲོ་གླེང་ནང་

མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་རྒྱ་རིགས་ཇེ་མང་དུ་

འགྲོ་བཞིན་ཡོད། རྒྱ་རིགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་

མཁན་གྱི་གྲངས་ཚད་དེ་ ༡༥༠ ནས་ ༣༠༠ བར་

འཕར་ཡོད། བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་ཀྱི་དབར་

གྲོས་མོལ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། བོད་

མི་ཚོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་སླད་ང་ཚོས་རྒྱ་

ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱིས་བོད་ནང་དྲག་གནོན་གྱི་

སྲིད་བྱུས་དེ་ཐེར་འདོན་བྱེད་དགོས། ཞེས་སོགས་

གསུངས། དེ་རྗེས་སྐུ་ཞབས་ཀྲུའུ་ཞོལ་དབྱངས་

ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་བོད་ནང་ཆབ་སྲིད་འཕེལ་

ཕྱོགས་སྐོར་གསུང་བཤད་གནང་རྗེས་དྲི་བ་དྲིས་

ལན་གནང་སྟེ་དྲུང་ཚབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱིས་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་གཏམ་བཤད་གནང་

མཁན་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཁོང་རྣམས་ལ་ཁ་

བཏགས་གཡོགས་ཡོད་པ་བཅས།།

དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་གསལ་བསྒྲགས།
༄༅། མཚུངས་མེད་ས་གནས་འོས་བསྡུ་འགན་

འཛིན་མཆོག་གང་དེར། ཆེད་ཞུ། སྐབས་ ༡༥ པའི་

སྤྱི་འཐུས་རྣམས་དང་། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་སྐབས་ ༣ 

པ་བཅས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའ ་ིའོས་བསྡུ་ལས་རིམ་གྱི་

རེའུ་མིག ༩ པ་བར་གྱི་ལས་དོན་གྲུབ་ཟིན་པར་

ཚང་མས་སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་

འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་ཚགས་ཚུད་ཡོང་གང་ཐུབ་

གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༡། འོས་བསྡུའི་

སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༤༩ ནང་གསལ་དངོས་གཞི་

འོས་དམིགས་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒྲགས་མ་

བྱས་གོང་ཉིན་གྲངས་ ༦༠ ཟུར་འཇོག་བྱེད་དགོས་

དོན་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཆའི་

གྲངས་ཚད་ནས་གསུམ་ལྡབ་ལས་མ་ཉུང་བ་འོས་

ཤོག་མང་རིམ་རྩེ་བཏོག་གིས་ཆོལ་ཁ་རེ་ནས་འོས་ 

དམིགས་ ༥༠ རེ་དང་། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་ལྔ་དང། 

བྱང་ཨ་རི། ཡུ་རོབ་བཅས་ནས་ ༡༠ རེ། འོས་སྒྲིག་

དོན་ཚན་ ༦༧ པ་ནང་གསལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་

འོས་དམིགས་ ༦ བཅས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིའོས་ཐོབ་

གྲངས་འབོར་ཁ་གསལ་འཁོད་པའི་ཟུར་འཛར་འདི་

ཐོག་ཆེད་བསྲིང་ཡོད་པ་ཁྱབ་ཁོངས་མི་མང་ལ་མ་

གོ་མ་ཐོས་མེད་པ་སྐབས་འཕྲལ་གསལ་བསྒྲགས་

འཐུས་ནན་ངེས་གནང་དགོས་རྒྱུ། ༢། གོང་གསལ་

ཟུར་འཛར་ནང་གསལ་སྐབས་ ༡༥ པའི་སྤྱི་འཐུས་

འོས་དམིགས་རྣམས་ཐོབ ་ཁུངས་སོ ་སོ ་ནས་

དགོངས་ཞུ་བྱེད་འདོད་ཡོད་ཚེ་སྤྱི་ཁྱབ་འོས་བསྡུ་

ལས་ཁང་ནས་ཐད་ཀར་ ༢༠༡༡ ཟླ་བ་ ༡ པོའ་ིཚེས་ 

༡༠ འགྱངས་མེད་དགོངས་འཁྲོལ་ཐོབ་པ་དགོས་རྒྱུ་

དང་། དེ་བཞིན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་དམིགས་

ནས་དགོངས་ཞུ་བྱ་འདོད་ཡོད་རིགས་ ༢༠༡༠ ཟླ་ 

༡༢ ཚེས་ ༢༡ འགྱངས་མེད་སྤྱི་ཁྱབ་འོས་བསྡུ་ལས་

ཁང་ནས་ཐད་ཀར་དགོངས་འཁྲོལ་ཐོབ་པ་དགོས། 

སྤྱི་འཐུས་དང་བཀའ་ཁྲི་གཉིས་ཀའི་དངོས་གཞིའི་

འོས་དམིགས་གཏན་འབེབས་གསལ་བསྒྲགས་ 

བྱས་རྗེས་དགོངས་ཞུ་བྱས་མི་ཆོག་པ་བཅས་ས་

གནས་འོས་བསྡུ་འགན་འཛིན་སོ་སོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་

སུ་ཡོད་པ་སྤྱི་འཐུས་དང་བཀའ་ཁྲི་འོས་དམིགས་

སོ་སོར་བརྡ་ལན་འཕྲོད་ངེས་ཐོག་འོས་དམིགས་

ཁོངས་སུ་ཞུགས་འདོད་ཡོད་མེད་ཐག་ཆོད་པའི་

ལན་གསལ་འཕྲལ་དུ་གནང་དགོས། ༣། གོང་གི་

ཟུར་འཛར་ནང་གསལ་སྤྱི་འཐུས་དང་བཀའ་བློན་ཁྲི་

པའི་འོས་དམིགས་ནས་དགོངས་ཞུས་ཕྱིར་འཐེན་

གནང་མཁན་རྣམས་ཕུད། དེ་བྱིངས་དངོས་གཞིའི་

འོས་དམིགས་སུ་ཞུགས་མཁན་རྣམས་འོས་སྒྲིག་

དོན་ ༣༩ ནང་གསལ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས་ལྡན་

མིན་དང་། བཀའ་ཁྲིའི་དངོས་གཞི་འོས་དམིགས་

སུ་ཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་འོས་སྒྲིག་དོན་ཚན་ 

༦༣ ནང་གསལ་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་ཁོངས་

སུ་ཞུགས་རྒྱུའི་འོས་ཆོས་ལྡན་མིན་ས་གནས་འོས་

བསྡུའི་འགན་འཛིན་དང་ཚོགས་མི་ཟུར་དཔང་

བཅས་ནས་ཞིབ་འཇུག་འཐུས་ནན་གནང་བའི་ སྙན་

ཐོ་ཞིབ་ཕྲ་སྤྱི་ཁྱབ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་ངེས་འབུལ་

ཞུ་དགོས་ཐོག་འདི་ནས་ཀྱང་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་

པ་ཅེས། སྤྱི་ཁྱབ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ ༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན།།



པར་ངོས་གསུམ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧

ཐེ་ཝན་དུ་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕུགས་རེ་དང་

འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་པ། 

༄༅། །འདི་གར་བོད་གཞུང་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་

དོན་ཁང་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་

ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ནས་ཉིན་གྲངས་

གཉིས་རིང་ཐེ་ཝན་དུ་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་ཅན་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕུགས་རེ་དང་འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་རྒྱལ་

སྤྱིའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་

གྲུ་ཁག་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་མང་གཙོ་དོན་

གཉེར་ཚོགས་པ་ཁག་གསུམ་མཉམ་རུབ་ཐོག་

ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་ཞིང་། ཚོགས་བཅར་བའི་

ཁོངས་སུ་ཨ་རི་དང་། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ། ཧོང་

ཀོང་། ཐེ་ཝན་སོགས་ནང་གནས་པའི་མང་གཙོ་

དོན་གཉེར་བ་དང་། མཁས་དབང་སོགས་མི་

གྲངས་བརྒྱ་སྐོར་ཙམ་ལྷན་འཛོམས་གནང་ཡོད་

པ་དེའི་ཐོག་བོད་གཞུང་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་

གི་དོན་གཅོད་གདན་ཞུ་གནང་དོན་བཞིན་དོན་

གཅོད་དང་དྲུང་ཆེ་གཉིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་

ཡོད། ཉིན་དང་པོའ་ིདབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའ་ིཐོག་

སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཐེ་ཝན་སྲིད་འཛིན་ཕོ་བྲང་གི་

དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་དང་། བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་

གཅོད། ཀོང་ཧོང་གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་

སྐུ་ཞབས་ལེང་གོ་ཞུང་སོགས་ནས་འཚམས་

འདྲིའི་གསུང་བཤད་གནང་ཞིང་། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་

ཡའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ Bob 

Brown ལགས་ཀྱི་བརྙན་འཕྲིན་གསུང་བཤད་

སོགས་བསྟན་ཡོད། སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་

རིང་ལགས་ཀྱིས་ཐོག་མར་བོད་གཞུང་བཀའ་

བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གིས་ཚོགས་ཆེན་ལ་གནང་

བའི་འཚམས་འདྲིའི་གསུང་བཤད་སྒྲོགས་སྦྱང་

གནང། དེ་རྗེས་ཁོང་གིས་བོད་མིའི་མངོན་འདོད་

དང་། ཉེ་ཆར་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་པོ་ལ་ནོ་བེལ་

ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་པ་དེ་རྒྱ་ནག་མང་

གཙོ་དོན་གཉེར་ཅན་ཚང་མའི་ངོ་བོ་མཚོན་པས་

ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་

སྐོར་དང་། ཐེ་ཝན་ནང་གསར་དུ་འཛུགས་འཆར་

ཡོད་པའི་བོད་རྒྱ་མཛའ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་

སོགས་ཀྱི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་། ཉིན་གཉིས་པའི་

རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་

འཕོ་འགྱུར་གྱི་ནུས་པ་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་

ཐོག་བོད་གཞུང་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་

ནས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་། རྒྱལ་

སྤྱིའི་ཐོག་དབུ་མའི ་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་

པའི་བརྒྱུད་རིམ་སོགས་ངོ་སྤྲོད་གསུང་བཤད་

གནང་བ་བརྒྱུད་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ནས་

བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་སྔར་ལྷག་

གསལ་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས། ། 

བཀའ་ཁྲི་སྐབས་གསུམ་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་རྣམས་

གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་

བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་

དྲན་རྟེན་ཚོགས་ཁང་དུ་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ པའི་ཐོག་

དབུས་འོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་འཇམ་

དཔལ་ཆོས་བཟང་མཆོག་གིས་གཙོས་འོས་བསྡུ་

འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉིས་ནས་བཀའ་ཁྲི་སྐབས་

གསུམ་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྔོན་

འགྲོའ་ིའོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་རྣམས་གསར་འགོད་

གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད། དེ་ཡང་ཐོག་མར་

འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་མཆོག་གིས་འགྲེལ་བརྗོད་

གནང་དོན། འོས་བསྡུའི་ལམ་རིམ་གཏན་འབེབས་

བྱས་ཏེ་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞི་ཚར་བ་རེད། སྔོན་

འགྲོའ་ིའོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་མ་

བྱས་གོང་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཚན་ཁ་

ཤས་འགྲེལ་བཤད་ཞུ་གི་ཡིན། དང་པོ།  འོས་ཤོག་

འཕེན་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ཆ་ཚང་ཡོད་ཀྱང་། སྔོན་འགྲོའ་ི

འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུར་ང་ཚོས་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་རྒྱུའི་དུས་

ཚོད་གཏན་འབེབས་བཟོས་པ་དེའི་ནང་དེབ་སྐྱེལ་

བྱེད་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན། སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་འཕེན་རྒྱུ་

རག་མེད། དེ་རིགས་ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཡོད་པ་ང་

ཚོར་འབྲེལ་བ་བྱེད་མཁན་གང་ཙམ་ཡོང་གི་འདུག རྒྱ་

གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ནང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་

གི་ལས་ཁུངས་མེད་པའི་མཐོ་སློབ་ཁག་ཏུ་འོས་ཤོག་

འཕེན་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་དེ་འདྲ་འདུག  དཔེར་ན། 

མེང་ལོར་གྲོང་ཁྱེར་ལྟ་བུར་བོད་པའི་ཕྲུ་གུ་ ༣༠༠ མ་

ཟིན་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་ནང་ནས་མང་པོ་ཞིག་ལ་འོས་

ཤོག་འཕེན་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཡོད་ཀྱང་དེབ་སྐྱེལ་

བྱས་མི་འདུག་པས་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུའི་སྐབས་

བོད་པའི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་ལ་འོས་ཤོག་བླུག་

རྒྱུའི་གོ་སྐབས་རག་མེད། དེར་བརྟེན་འདི་ནས་གྲོས་

བསྡུར་བྱས་པ་བརྒྱུད་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་

གཉིས་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་བྱུང་སྟེ་

དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ 

ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣༠ ནས་ལོ་རྗེས་མའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ 

༡༧ བར་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཡིན་པས། 

ས་གནས་འོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཚོས་དེབ་སྐྱེལ་

བྱས་མེད་པ་འོས་ཤོག་བླུག་རྒྱུའི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་དེ་

རྣམས་ལ་དུས་ཚོད་དེའི་ནང་དེབ་སྐྱེལ་གནང་དགོས་

ཀྱི་ཡོད།  ད་རེས་དེབ་སྐྱེལ་གཉིས་པ་བྱས་ཏེ་མིང་

གཞུང་གསར་པ་དེ་དག་ང་ཚོར་དུས་ཚོད་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ 

ཚེས་ ༢༤ འགྱངས་མེད་འབྱོར་དགོས་པ་ཡིན། 

གཉིས་པ། བལ་ཡུལ་ནང་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ཡིན། 

སྤྱིར་བཏང་བལ་ཡུལ་ནང་བོད་མི་གནས་སྡོད་བྱེད་

མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དང་

ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ས་གནས་འོས་བསྡུའི་

འགན་འཛིན་བལ་ཡུལ་ནང་ཁག་དྲུག་ཡོད་པའི་ནང་

བལ་ཡུལ་རྒྱལ་སའི་ནང་ཡོད་འཕགས་ཤིང་དང་

མཆོད་རྟེན་ས་གནས་གཉིས་ནས་ཁྱོན་བསྡོམས་འོས་

སྒམ་བཅོ་བརྒྱད་ཉེན་རྟོག་པས་འཁྱེར་ཡོད། ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ 

ཚེས་ ༣ ནས་ད་ལྟ་བར་དེ་དག་རག་ཐབས་འབད་

བརྩོན་བྱས་ཀྱང་མ་རག་པ་བརྟེན་ས་གནས་གཉིས་

བློན་ཆེན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ། 

མུ་སྦྲེལ་ཞིང་ཆུ་འདྲེན་གཏོང་གསར་རྒྱག་ཚུཌ་པ། 

༄༅། །འདི་གར་ཅོན་ཏ་ར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་

བསྟན་འཛིན་རབ་དགའ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་གནས་

ནང་འཁོད་དོན། སྦིར་བོད་ཚོགས་དང་སྡེ་དགེ། ཅོན་

ཏ་ར་ནང་ཆེན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གསུམ་ནས་

བེཇ་ནཐ་ཁུལ་ཨེས་ཌི་ཨེམ་ SDM, Baijnathཆེད་

བཅར་གྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་

སྦི་ལིང་ Billing དུ་རླུང་འདེད་ལྡིང་གྲུའི་འགྲན་རྩེད་ 

Paragliding Competitionདབུ་འབྱེད་མཛད་

སྒོའ་ིསྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོར་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་

རྡུ་མལ་མཆོག་Shri Prem Kumar Dhumal, 

Chief Minister, Himachal Pradesh ཕེབས་

རེའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་སྦིར་དང་ཅོན་ཏ་ར་ཁུལ་

གྱི་བོད་མི་ཡོངས་ནས་ཁོང་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་

ཡིག་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པར། 

མཛད་རིམ་ཐོག་ཕྲན་བུ་བསྒྱུར་བ་ཕྱིན་ཏེ་ཟ་བཅའི་

བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ར་མེཤ་རྡ་ཝ་ལ་མཆོགShri 

Ramesh Dhawala, Food, Civil Supplies 

& Consumers Affairs Minister, Himachal 

Pradesh སྔ་དྲོ་ཚོུད་ ༡༠།༣༠ ཙམ་ལ་སྦིར་ས་

གནས་ཉེ་འཁྲིས་ཅོ་གྷན་གསུམ་ཐོག་ཏུ་སྦིར་བོད་

ཚོགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་

དང་། སྡེ་དགེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བྱ་རྒོད་ཚང་དོན་

ཡོད་ལགས། ཅོན་ཏ་ར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བསྟན་

འཛིན་རབ་དགའ་ལགས། ཁུལ་དེའིདགོན་སྡེ་ཁག་

གི་དགེ་འདུན་པ། ས་གནས་གྲོས་ཚོགས། འཐུས་

མི། སྦིར་ཉིན་སློབ་དགེ་ལས་སློབ་ཕྲུག མང་ཚོགས་

བཅས་མི་མང་ ༡༠༠ སྐོར་ནས་འཚམས་འདྲི་གཟབ་

རྒྱས་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། སྐབས་ཐོག་སློབ་ཕྲུག་

གཉིས་ནས་ཕྱེ་མར་ཆང་ཕུད། ས་གནས་འགོ་འཛིན་

གསུམ་ནས་འཚམས་འདྲི་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དང། 

རིམ་བཞིན་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་མཇལ་དར། དགེ་

འདུན་པ་དང་། སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་མཇལ་དར་

དང་མེ་ཏོག་སོགས་ཕུལ་ཏེ་དམིགས་བསལ་ཕེབས་

བསུའི་རྒྱལ་སྒོ་ཞིག་ཀྱང་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཐུབ་པར་

བློན་ཆེན་མཆོག་དང་། ཨེས་ཌི་ཨེམ། གཞན་ཡང་

སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ཀྱིས་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོས་ཐུགས་

རྗེ་ཆེ་ཞུས་གནང་ཡོད། ཐེངས་འདིའི་རླུང་འདེད་ལྡིང་

གྲུའི་གོ་སྒྲིག་ཞུ་མཁན་ནི་མངའ་སྡེའི་རྩེད་རིགས་དང་

གཞོན་ནུ་ལྷན་ཁང་། མཁའ་ལམ་ཚོགས་པ་(De-

partment of Sports and Youth Services 

in collaboration with Aero Club of India) 

བཅས་ཡིན་པ་དང་། རྩེད་འགྲན་ཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཁག་

གཅིག རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་རྩེད་འགྲན་པ། བེུད་

བཅས་འཕུར་ལྡིང་བ་མི་གྲངས་ ༡༠༠ སྐོར་ཞིག་ནས་

མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

 རྩེད་འགྲན་དེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༡ ནས་འགོ་

འཛུགས་ཀྱིས་ཚེས་ ༡༤ བར་ཉིན་བཞི་རིང་གནང་

ཡོད་པ་དང་མཐའ་མའི་མཛད་སྒོར་འཕྲོད་བསྟེན་དང་

ཞིང་ཆུ་འདྲེན་གཏོང་བློན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ར་ཝིན་ཌ་

སིངྒ་མཆོག་Shri Ravinder Singh Ravi, Ir-

rigation & Public Health Minister ཕེབས་

ཡོད་པ་བཅས།། 

༄༅། །འདི་གར་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནས་ནང་འཁོད་དོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༦ 

ཉིན་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཐོག་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་ Prem Kumar Dhumal མཆོག་སྤོན་

ཊ་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་མུ་སྦྲེལ་དུ་ཡོད་པའི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཞིང་ཆུ་འདྲེན་གཏོང་སླད་Tube-well གྲངས་

གསུམ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་བ་ལྟར། རྩིག་རྨང་བཏིང་བའི་མཛད་སྒོའ་ིསྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཕེབས་སྐབས་

སྤོན་ཊ་གཞིས་ཆགས་ ནས་ཕེབས་བསུའི་རྒྱལ་སྒོ་འཛུགས་པ་དང་སྦྲགས་གཞིས་ཆགས་མི་མང་རྣམས་ཀྱིས་

འཚམས་འདྲི་ཞུས་པར་ཧ་ཅང་མཉེས་པོ་བྱུང་ཡོད། མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་མཉམ་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ཡུལ་མི་

དང་མུ་སྦྲེལ་ལམ་གཞུང་དང་གཞིས་ཆགས་བཅས་ཀྱི་འཆར་གཞི་ཁག་གསུམ་ཡིག་ཐོག་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་ཟད། 

ངག་ཐོག་སྙན་སེང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། མཛད་སྒོ་གྲུབ་བསྟུན་བློན་ཆེན་མཆོག་ས་གནས་ནས་ཕྱིར་ཐོན་

སྐབས་སླར་ཡང་འཆར་གཞི་ཁག་གསུམ་གྱི་ཐད་བཀའ་ལན་གནང་སྐྱོང་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པར་ཁོང་

གིས་གང་ཐུབ་ འབད་བརྩོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་བཅས།། 



པར་ངོས་བཞི་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་དབུས་གཙང་ཆོལ་ཁའི་ཁོངས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞི་གཤམ་གསལ། 
༡༽ ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས། མངའ་རིས།  

     སྡོད་གནས། ལྡི་ལི། འོས་གྲངས་ ༨༦༥༥།

༢༽པདྨ་འབྱུང་གནས། སྟོད་རུ་ཐོག སྡོད་གནས། 

    རྡ་ས་འམ་སྡེ་ར་ལྡུན། འོས་གྲངས་ ༧༥༢༥།

༣༽ སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་། བྲག་སྣེ། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།                

      རྡ་ས། འོས་གྲངས་ ༧༤༤༦།

༤༽ ཀརྨ་ཡེ་ཤེས། ས་སྐྱ། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། 

      རྡ་ས། འོས་གྲངས་ ༧༢༧༦།

༥༽ ཟླ་བ་ཚེ་རིང་། སྟོད་ར་ཆུ། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།  

     རྡ་ས། འོས་གྲངས་ ༦༦༦༢།

༦༽ བོུ་ཚེ་རིང་། ཀོང་པོ། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། 

     རྡ་ས། འོས་གྲངས་ ༦༢༤༦།

༧༽ ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད། གཙང་གམ་པ། 

      སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས་ ༦༠༧༥།

༨༽ ཚེ་བརྟན་ནོར་བུ། འབྲོག་སྨད། 

     སྡོད་གནས། བལ་ཡུལ། འོས་གྲངས་ ༥༧༡༧།

༩༽ འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས། སྟོད་རུ་ཐོག  

     སྡོད་གནས། སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས་ ༥༣༧༢།

༡༠༽ ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན། གཙང་རྡོ་ཆེན། 

      སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས་ ༤༧༠༣།

༡༡༽ འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ། འཕན་པོ། 

     སྡོད་གནས། བལ་ཡུལ། འོས་གྲངས་ ༤༥༥༢།

༡༢༽ ངག་དབང་ལྷ་མོ། སྟོད་དིང་རི། 

      སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས་ ༤༠༣༤།

༡༣༽ སྒ་ོདྲུག་སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོཌ། སྟོད་ཡོན་གདོང་།     

       སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས་ ༣༩༢༧།

༡༤༽ དག་ེབཤེས་སྐལ་བཟང་དགྲ་འདུལ། མཚ་ོསྣ།     

        སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས་ ༣༨༥༩།

༡༥༽ ཤར་གླིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན། གཙང་འགྲུམ་པ།    

        སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས་ ༣༦༤༨།

༡༦༽ ཚ་ེརིང་སྒྲོལ་མ། གཙང་རྫོང་ཁ། སྡོད་གནས།     

       ར་ཇི་སྤུར། འོས་གྲངས་ ༢༦༧༦།

༡༧༽ འཆི་མེད་གཡུང་དྲུང་། མངའ་རིས། 

       སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས་ ༢༤༨༥།

༡༨༽ བསོད་ནམས་བཟང་པོ། ཆོས་རྫོང་། 

      སྡོད་གནས། བལ་ཡུལ། འོས་གྲངས་ ༢༢༤༡།

༡༩༽ བྱ་ཉང་ཚེ་རིང་ལྷ་སྐྱབས། རྒྱལ་རྩེ། 

       སྡོད་གནས། སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས་ ༢༠༤༦།

༢༠༽ སྨན་རམས་པདྨ་རྡོ་རྗེ། ལྷོ་བྲག 

       སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས་ ༡༨༤༠།

༢༡༽ བསམ་གཏན་ཆོས་སྒྲོན། སྤུ་ཧྲེང་། 

      སྡོད་གནས། སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས་ ༡༧༧༦།

༢༢༽ དག་ེབཤེས་ངག་དབང་དཔལ་ལྡན། ཀོང་པོ།   

       སྡོད་གནས། སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས་ ༡༧༠༧།

༢༣༽ སྐལ་བཟང་གཡུ་སྒྲོན། མངའ་རིས། 

       སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས་ ༡༥༠༩།

༢༤༽ ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ། རྒྱལ་རྩེ། སྡོད་གནས། 

       སྡེ་ར་ལྡུན། འོས་གྲངས་ ༡༤༤༨།

༢༥༽ རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་། མདུན་ཆུ། 

        སྡོད་གནས། སྡ་ེར་ལྡུན། འོས་གྲངས་ ༡༤༢༠།

༢༦༽ བཀྲིས་སྒྲོལ་མ། གཉའ་ནང་། སྡོད་གནས། 

       སྡེ་ར་ལྡུན། འོས་གྲངས་ ༡༤༠༤།

༢༧༽ ཚེ་བརྟན་དབང་ཕྱུགམངའ་རིས།སྡོད་གནས།

       ལ་དྭགས། འོས་གྲངས་ ༡༢༤༡།

༢༨༽ ཚེ་དབང་བསོད་ནམས། གཞུང་པ། 

      སྡོད་གནས། ཀ་ོལ་ེགྷལ། འོས་གྲངས་ ༡༡༩༦།

༢༩༽ ཚེ་དབང་ནོར་བུ། སྐྱིད་གྲོང་། 

       སྡོད་གནས། མོན་གྷོ། འོས་གྲངས་ ༡༡༨༨

༣༠༽ ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ། པད་བཀོད། སྡོད་གནས།  

       སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས་ ༡༡༧༠།

༣༡༽ ཐར་ལམ་སྒྲོལ་མ། ཀོང་པོ། 

        སྡོད་གནས། མོན་གྷོ། འོས་གྲངས་ ༡༠༨༩།

༣༢༽ བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ། མངའ་རིས། སྡོད་གནས།

        སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས་ ༡༠༧༦།

༣༣༽ བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མ། སྐྱིད་གྲོང་། 

        སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས་ ༡༠༦༥།

༣༤༽ བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། སྟོད་འབའ་བ། 

        སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས་ ༡༠༠༩།

༣༥༽ འཕན་པོ་རྒྱལ་མཚན། འཕན་པོ། 

        སྡོད་གནས། བལ་ཡུལ། འོས་གྲངས་ ༩༨༤།

༣༦༽ཤེར་ཝ་འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།  སོྟད་བཅུང་ཚོམ་བུ་ལུང་།    

        སོྡད་གནས། མ་སུ་རི།  འོས་གྲངས་ ༨༨༩།

༣༧༽ ཉ་ིམ་བསམ་མཁར།  གཞུང་ཞབས། རུ་འཐོར། 

        སྡོད་གནས། བལ་ཡུལ།  འོས་གྲངས་ ༨༥༦།

༣༨༽ ཚུལ་ཁྲིམས་ཆོས་འཕེལ།  རྒྱལ་རྩེ།  

        སྡོད་གནས། རྡ་ས།  འོས་གྲངས་ ༨༥༥།

༣༩༽ བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས།  ནུབ་ལུང་།  

        སྡོད་གནས། བལ་ཡུལ།  འོས་གྲངས་ ༨༢༠།

༤༠༽ རྟ་མགྲིན་ཆོས་དར།  རུ་ཐོག 

      སྡོད་གནས། ལ་དྭགས།  འོས་གྲངས་ ༧༩༤།

༤༡༽ འཇིགས་མེད་བཀྲིས།  ར་བང་།  

       སྡོད་གནས། ལ་དྭགས།  འོས་གྲངས་ ༧༩༠།

༤༢༽ བསོད་ནམས་སོྟབས་རྒྱལ།  འབོྲང་པ་བར་གཡང་།    

        སོྡད་གནས། བལ་ཡུལ།  འོས་གྲངས་ ༧༧༦།

༤༣༽ ཁྱུ་གསར་དངོས་གྲུབ་དཔལ་ལྡན།  སོྡད་གནས།

        རྒྱལ་རེྩ།  སེྦལ་ཀོབ།  འོས་གྲངས་ ༧༦༢།

༤༤༽ ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རིང་།  པད་བཀོད།  

         སྡོད་གནས། མེའོ།  འོས་གྲངས་ ༧༠༩།

༤༥༽ བཀྲིས་རྡོ་རྗེ།  རྫོང་ཁ།  ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།  

        བལ་ཡུལ།  འོས་གྲངས་ ༦༦༠།

༤༦༽ ཀརྨ་སེང་གེ།  ར་བང་། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།

        ལ་དྭགས།  འོས་གྲངས་ ༦༤༡།

༤༧༽ སྨན་པ་ཐོགས་མེད།  མངའ་རིས།  

         སྡོད་གནས། རྡ་ས།  འོས་གྲངས་ ༥༩༢།

༤༨༽ ཚེ་རིང་ནོར་བུ།  དིང་རི།  སྡོད་གནས། 

        སྡེ་ར་ལྡུན།  འོས་གྲངས་ ༥༧༦།

༤༩༽ པ་སངས་ཆོས་འབྱོར།  མཚོ་སྣ། 

       སྡོད་གནས། སྡ་ེར་ལྡུན།  འོས་གྲངས་ ༤༦༦།

༥༠༽ རྒྱལ་ནོར་ཚ་ེདབང་།  རྒྱལ་ནོར།  སྡོད་གནས།

       བལ་ཡུལ།  འོས་གྲངས་ ༤༥༠།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་མདོ་སྟོད་ཆོལ་ཁའི་ཁོངས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞི་གཤམ་གསལ། 
༡༽ འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། འབའ་བ།     

     སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༦༦༦༩།

༢༽ འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན། སྡེ་དགེ    

      སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༦༠༡༡།

༣༽ གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས། གསེར་རྟ།

       སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༥༧༠༠།

༤༽ ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན། དཀར་མཛེས། 

      སྡོད་གནས། སྦིར། འོས་གྲངས། ༤༠༦༡།

༥༽ བཀྲིས་དབང་འདུས། སྦྲ་ཆེན། 

     སྡོད་གནས། སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས། ༣༤༡༣།

༦༽ དག་ེབཤེས་གཡུང་དྲུང་རྒྱལ་མཚན། ཁྱུང་པོ།    

      སྡོད་གནས། བལ་ཡུལ། འོས་གྲངས། ༣༢༤༢།

༧༽ དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན། ཆབ་མདོ། 

      སྡོད་གནས། ལྡི་ལི་ འོས་གྲངས། ༣༡༠༥།

༨༽ གངས་ལྷ་མོ། བྲག་གཡབ། 

     སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༣༠༧༦།

༩༽ ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག སྒ་པ། 

     སྡོད་གནས། ལྡི་ལི། འོས་གྲངས། ༢༧༨༨།

༡༠༽ བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས། ཚ་རོང་། 

      སྡོད་གནས། སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས། ༢༦༨༣།

༡༡༽ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས། ལི་ཐང་། 

       སྡོད་གནས། ལྡི་ལི། འོས་གྲངས། ༢༡༠༠།

༡༢༽ འཇམ་འབྱངས་བཟོད་པ། ལི་ཐང་། 

        སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༢༠༠༧།

༡༣༽ བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ། ཏྲེ་ཧོར། 

        སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༡༩༢༦།

༡༤༽ སྒ་པ་ལྷ་མོ། སྒ་པ། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། 

        སྡེ་ར་ལྡུན། འོས་གྲངས། ༡༧༧༣།

༡༥༽ སྨར་ཁམས་ཆོས་འཕེལ། སྨར་ཁམས། 

       སྡོད་གནས། སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས། ༡༦༦༡།

༡༦༽ ཆོས་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན། འབའ་བ། 

      སྡོད་གནས། སྦེང་ལོར། འོས་གྲངས། ༡༤༨༩།

༡༧༽ པདྨ་བདེ་ལེགས། གླིང་ཚང་། 

       སོྡད་གནས། སེྦལ་ཀོབ། འོས་གྲངས།  ༡༣༦༤།

༡༨༽ དབྱངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར། སྡེ་དགེ 

       སྡོད་གནས། ཤ་ིལོང་། འོས་གྲངས། ༡༣༢༧།

༡༩༽ གྲའུ་ཚེ་བརྟན། སྒ་པ། 

      སྡོད་གནས། ཀམ་རའོ། འོས་གྲངས། ༡༣༡༥།

༢༠༽ ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ། དཀར་མཛེས། 

      སྡོད་གནས། ཧོན་སུར། འོས་གྲངས། ༡༢༧༨།

༢༡༽ ཀརྨ་མཁས་གྲུབ། རི་བོ་ཆེ། 

       སྡོད་གནས། ཨ་ོར་ིས། འོས་གྲངས། ༡༡༤༤།

༢༢༽ རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ། ཏྲེ་ཧོར། 

       སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༡༠༩༩།

༢༣༽ གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ། འབའ་བ། 

        སྡོད་གནས། མོན་གྷོ། འོས་གྲངས། ༡༠༥༧།

༢༤༽ བྲག་གཡབ་བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ། སྡེ་དགེ 

       སྡོད་གནས། བལ་ཡུལ། འོས་གྲངས། ༡༠༣༣།

༢༥༽ ངག་དབང་བསྟན་པ། རི་བོ་ཆེ།

       སྡོད་གནས། བལ་ཡུལ། འོས་གྲངས། ༩༦༨།

༢༦༽ གཡང་འཛོམས་སྒྲོལ་དཀར། ཏྲེ་ཧོར། 

       སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས།  ༩༦༢།

༢༧༽ བསོད་ནམས་དཔལ་མོ། སྤོ་བོ། 

       སྡོད་གནས། ཨོ་རི་ས། འོས་གྲངས། ༨༨༩།

༢༨༽ ནང་ཆེན་བསྟན་འཛིན། ནང་ཆེན། 

      སྡོད་གནས། སིམ་ལ། འོས་གྲངས། ༨༥༦།

༢༩༽ ཨ་རྡོ། ནང་ཆེན། སྡོད་གནས། 

       སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས། ༨༤༣།

༣༠༽ ངག་དབང་འོད་འབར། སྒ་པ། 

       སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༧༣༤།

༣༡༽ ཀརྨ་གཡུལ་རྒྱལ། གླིང་ཚང་། 

        སྡོད་གནས། སྒང་ཏོག འོས་གྲངས། ༦༩༢།

༣༢༽ སྐལ་བཟང་ཆོས་སྐྱིད། ཆབ་མདོ། 

       སྡོད་གནས། ཀ་སྤག འོས་གྲངས། ༦༨༥།

༣༣༽ སེར་སྨད་བློ་དགའ། ལི་ཐང་། 

       སྡོད་གནས། སེར་སྨད། འོས་གྲངས། ༦༧༥།

༣༤༽ ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་། ཀོང་པོ། 

         སྡོད་གནས། མོན་གྷོ། འོས་གྲངས། ༦༦༤།

༣༥༽ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུགསྨར་ཁམས། 

        སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༦༠༠།

༣༦༽ ཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན། སྡེ་དགེ 

       སྡོད་གནས། ཧོན་སུར། འོས་གྲངས། ༥༩༥།

༣༧༽ ཕུ་པ་ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱལ། སྨར་ཁམས།    

        སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༥༤༨།

༣༨༽ སྐྱུ་ར་དཔལ་རྡོར། རྫ་ཆུ་ཁ། 

       སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༥༠༧།

༣༩༽ ཚེ་རིང་བདེ་སྐྱིད། ལི་ཐང་། 

       སྡོད་གནས། ལྡི་ལི། འོས་གྲངས། ༤༧༤།

༤༠༽ བཀྲིས་བདེ་ལེགས། མི་ཉག 

       སྡོད་གནས། སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས། ༤༦༥།

༤༡༽ ཡེ་ཤེས་ཆོས་བཟང་། ལི་ཐང་། 

       སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༤༦༡།

༤༢༽ དོན་གྲུབ་ལྷ་དར། སོག་རྫོང་། 

        སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༤༢༨།

༤༣༽ འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ། ཁྱུང་པོ། 

        སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༣༩༡།

༤༤༽ བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན། འཇོལ་པ། 

         སྡོད་གནས། ཀ་སྤུག འོས་གྲངས།  ༣༧༩།

༤༥༽ སྐལ་བཟང་ནོར་བུ། ནང་ཆེན།

       སྡོད་གནས། ཅོན་ཏ་ར། འོས་གྲངས། ༣༧༠།

༤༦༽ ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ། ཏྲེ་ཧོར། སྡོད་གནས།

       རྡ་ས་བདེ་སྨན། འོས་གྲངས།  ༣༦༠།

༤༧༽ ཨ་འབྲུག་ཆོས་སྐྱིད། ལི་ཐང་། 

        སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༣༣༧།

༤༨༽ བཟང་མཁན་མཁས་གྲུབ། སྒ་པ། 

        སྡོད་གནས། ལྡི་ལི འོས་གྲངས། ༣༢༢།

༤༩༽ དཀོན་མཆོག་ནོར་བུ། སྡེ་དགེ 

       སྡོད་གནས། སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས།  ༣༡༠།

༥༠༽ ངག་དབང་ཐར་པ། སོག་རྫོང་། 

      སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༣༡༠།

ནས་འོས་གྲངས་ ༡༠༠༠ ལྷག་འཕྲོ་བརླག་ཕྱིན་ཡོད། 

གསུམ་པ། བལ་ཡུལ་དང་གནས་སྟངས་གཅིག་

མཚུངས་ཤིག་འབྲུག་ག་ིནང་ཆཌ་ཡོད། འབྲུག་ནང་བོད་

པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་བདུན་ནས་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་

པའ་ིམ་ིགྲངས་ ༡༠༩༧ ནང་ནས་འོས་འཕེན་མཁན་མ་ི

གྲངས་ ༦༡༣ བྱུང་ཡོད་ཀྱང་འབྲུག་གཞུང་ནས་འོས་

བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་རྒྱ་གར་ནང་བཏང་

མ་ིཆོག་པ་བརྗོད་རྐྱེན་འབྲུག་ནས་འོས་ཤོག ༦༡༣ 

རྩིས་མེད་ཕྱིན་ཡོད་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད། 

དེ་རྗེས་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུའི་ནང་འོས་གྲངས་རྩེ་

བཏོག་གིས་བཀའ་བློན་ཁྲི་པའི་འོས་མ་ི ༦ དང་ཆོལ་

ཁ་ར་ེར་ེནས་སྤྱ་ིའཐུས་འོས་མ་ི༥༠ དང་། ཆོས་བརྒྱུད་

ཁག་ལྔ་དང་བྱང་ཨ་རི། ཡུ་རོབ་ཁུལ་ནས་འོས་མ་ི ༡༠ 

རེ་འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་བའི་གྲུབ་འབྲས་རྣམས་གསར་

འགོད་གསལ་བསྒྲཌ་གནང་ཡོད་པ་གཤམ་གསལ། 

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་ཁོངས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞི་གཤམ་གསལ། 
 ༡༽ སྤེན་པ་ཚེ་རིང་། སྣང་ར། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།  

       རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༡༧༢༣།

༢༽ རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་། རྒྱལ་རོང་། 

      སྡོད་གནས། མན་སྤར། འོས་གྲངས། ༡༥༠༥།

༣༽ ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས། རེབ་གོང་། 

     སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས།  ༡༤༣༧།

༤༽ འཕེལ་རྒྱས་སྒྲོལ་མ་མཚོ་མོ། བྱ་ཁྱུང་། 

      སྡོད་གནས། བལ་ཡུལ། འོས་གྲངས། ༡༢༥༢།

༥༽ བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཁྲི་ཀ  

      སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས།  ༡༡༣༦།

༦༽ ཀིརྟི་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ། རྔ་བ། 

      སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༡༡༠༨།

༧༽ སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས། རྨ་ཆུ། 

      སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས།  ༡༡༠༠།

༨༽ ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན། ཅོ་ནེ། སྡོད་གནས། 

     ཧོན་སུར། འོས་གྲངས། ༩༡༤།

༩༽ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ། ཧོར་གཙང་། 

     སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༨༨༧།

༡༠༽ གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་འོད་ཟེར། གསེར་རྟ།    

       སྡོད་གནས། མོན་གྷོ། འོས་གྲངས།  ༧༤༦།

༡༡༽ སྨན་པ་མཁྱེན་རབ། ཁྲི་ཀ  

      སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས།  ༥༨༡།

༡༢༽ རྨོག་རུ་བསྟན་པ། མཚོ་ལྷོ། 

       སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས།  ༥༥༨།

༡༣༽ རྒྱ་རིགས་ཐར། མང་ར། 

        སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༥༠༢།

༡༤༽ ཀུན་ཐར་དོན་གྲུབ། བླ་བྲང་། 

        སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༣༥༡།

༡༥༽ བསྟན་འཛིན་མགོན་པོ། བྱ་མདོ། 

       སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས།  ༣༥༡།

༡༦༽ བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན། ར་རྒྱ། 

      སྡོད་གནས། སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས། ༣༤༧།

༡༧༽ ཀརྨ་དགེ་ལེགས། བྱ་ཁྱུང་། 

      སྡོད་གནས། བྷན་རྡ་ར། འོས་གྲངས། ༣༤༠།

༡༨༽ ཆབ་བྲག་ལྷ་མོ་སྐྱབས། གཡུ་སྒང་། 

      སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས།  ༣༡༢།

༡༩༽ ཤིང་བཟའ་རིན་པོ་ཆེ། མགོ་ལོག་ར་རྒྱ། 

      ་སྡོད་གནས། སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས། ༣༠༠།

༢༠༽ ཀླུ་མཁར་བྱམས། ཨ་ཚོགས། 

       སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༢༢༢།

༢༡༽ བཀྲིས་དོན་གྲུབ། མགོ་ལོག 

       སྡོད་གནས། བལ་ཡུལ། འོས་གྲངས། ༢༢༠།

༢༢༽ ལུང་རིགས་རྒྱལ། མཚོ་སྔོན། 

       སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས།  ༢༡༤།

༢༣༽ ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ། མགོ་ལོག  

        སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༢༠༨།

༢༤༽ གཟུངས་ཕྱུག་སྐྱིད། མཚོ་ལྷོ། 

       སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༡༩༨།

༢༥༽ བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད། ཨ་མཆོག 

        སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས།  ༡༨༩།

༢༦༽ ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། རེབ་གོང་། སྡོད་གནས།

        རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༡༥༧།

༢༧༽ སྐལ་བཟང་ལྷ་མོ། ཤར་པ། ད་ལྟའི་སྡོད་ 

      གནས། བོན་གཞིས། འོས་གྲངས། ༡༤༩།

༢༨༽ བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ། རྔ་བ། ད་ལྟའི་སྡོད་ 



པར་ངོས་ལྔ་པ།བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོགབོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧

        གནས། སྡེ་ར་ལྡུན། འོས་གྲངས། ༡༣༠།

༢༩༽ འཇིགས་མེད་མཆོག་སྒྲུབ། བྱ་ཁྱུང་། ད་ལྟའི་  

        སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས།  ༩༧།

༣༠༽ ཤེས་རབ་དར་རྒྱས། གཅན་ཚ། ད་ལྟའི་སྡོད་ 

        གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༩༢།

༣༡༽ ཇོ་ལེབ་ཆོས་འཕེལ། རྔ་བ། ད་ལྟའི་སྡོད་ 

        གནས། ལྡི་ལི། འོས་གྲངས། ༨༦།

༣༢༽ རྨེའུ་དབང་འཛིན་ལྷ་མོ། རྔ་བ། 

       སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༨༥།

༣༣༽ གངས་རི། རྔ་བ། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། 

        མོན་གྷོ། འོས་གྲངས། ༧༥།

༣༤༽ ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེ། རྔ་བ། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།  

         རྡ་ས། འོས་གྲངས།  ༧༡།

༣༥༽ གཡང་མཁོ་རྒྱལ་། ཆབ་ཆ། ད་ལྟའི་སྡོད་ 

        གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༦༧།

༣༦༽ ཨ་ལོ། རེབ་གོང་། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།

        ནོར་གླིང་། འོས་གྲངས། ༦༥།

༣༧༽ རྔ་བ་ཚེ་རྒྱམ། རྔ་བ། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། 

       རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༦༠།

༣༨༽ རྨེའུ་མགོན་པོ་མཚོ། རྔ་བ། 

        སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས།  ༤༧།

༣༩༽ དགེ་བཤེས་བསྟན་པ་བཀྲིས། མཚོ་ལྷོ། 

       སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༤༦།

༤༠༽ དཀོན་མཆོག་བཟོད་པ། ཐེ་བོ། ད་ལྟའི་སྡོད་  

        གནས། མོན་གྷོ། འོས་གྲངས།  ༤༤།

༤༡༽ བློ་བཟང་བཀྲིས། ཨ་ཆོགས། ད་ལྟའི་སྡོད་ 

        གནས། སྡེ་ར་ལྡུན། འོས་གྲངས། ༤༣།

༤༢༽ ཨ་ལགས་འཇིགས་མེད། རེབ་གོང་། 

       སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༣༩།

༤༣༽ ལྷ་ལུང་རྒྱལ། རེབ་ཀོང་། ད་ལྟའི་སྡོད་ 

         གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༣༧།

༤༤༽ བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ། སྟག་འཚེར།    

        སྡོད་གནས། རྡོར་གླིང་། འོས་གྲངས། ༣༦།

༤༥༽ ཉི་མ་ཚེ་རིང་། བྱ་ཁྱུང་། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།   

        སྡེ་ར་ལྡུན། འོས་གྲངས། ༣༦།

༤༦༽ བྷུད་དྷ་སྐྱབས། རྨ་ཆུ། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། 

        རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༣༣།

༤༧༽ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུགརེབ་གོང་། ད་ལྟའི་སྡོད་ 

         གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༣༢།

༤༨༽ བློ་བཟང་དངོས་གྲུབ། བྱ་ཁྱུང་། ད་ལྟའི་སྡོད་ 

        གནས། བལ་ཡུལ། འོས་གྲངས། ༢༩།

༤༩༽ ཨ་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། ཨ་མཆོག ད་ལྟའི་   

        སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༢༩།

༥༠༽ ལྷ་དབང་རྡོ་རྗེ། སྣང་ར། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།  

        སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས། ༢༥།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་

ཁོངས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞི་གཤམ་གསལ། 

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་ས་སྐྱའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁོངས་

ཀྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞི་གཤམ་གསལ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་རྙིང་མའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁོངས་

ཀྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞི་གཤམ་གསལ། 
༡༽ སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ། རེ་ཁེ།    

     སྡོད་གནས། སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས། ༡༢༩༡།

༢༽ རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག ཉག་རོང་། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།  

     སྦེང་ལོར། འོས་གྲངས། ༧༧༥།

༣༽ སློབ་དཔོན་དྲི་མེད་རྒྱལ་མཚན། སྡེ་དགེ 

     སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༤༦༣།

༤༽ མཁན་པོ་ཆོས་དབྱངས། གསེར་རྟ། 

     སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༨༢།

༥༽ བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཉག་རོང་། 

      སྡོད་གནས། སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས། ༢༦།

༦༽ རི་འགོ་སྤྲུལ་སྐུ། སྡེ་དགེ ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།  

      འབིར། འོས་གྲངས། ༢༢།

༧༽ ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས། གོ་འཇོ། 

      སྡོད་གནས། སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས།  ༡༣།

༨༽ སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ། ནང་ཆེན། 

      སྡོད་གནས། སྦིར། འོས་གྲངས།  ༡༡།

༩༽ ངག་དབང་སྙན་གྲགས། སྟོད་ར་ཆུ། 

     སྡོད་གནས། སྡེ་ར་ལྡུན། འོས་གྲངས།  ༦།

༡༠༽ མཁན་པོ་ཚེ་དབང་། འབྲས་ལྗོངས། 

      སྡོད་གནས། རྡོར་གླིང་། འོས་གྲངས། ༥།

 

༡༽ བསྟན་པ་གཡར་འཕེལ། ཆབ་མདོ། 

     སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༣༣༥།

༢༽ ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ། དབུས་གཙང་། 

     སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༢༢༩།

༣༽ ཁང་དཀར་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ། ཕུ་རི། 

     སྡོད་གནས། བལ་ཡུལ། འོས་གྲངས། ༡༦༥།

༤༽ བླ་མ་འཕྲིན་ལས། མངའ་རིས། 

     སྡོད་གནས། རྡོར་གླིང་། འོས་གྲངས། ༡༤༢།

༥༽ སྤྲུལ་སྐུ་ཀརྨ་རིན་ཆེན། ནང་ཆེན། 

     སྡོད་གནས། སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས། ༡༡༩།

༦༽ བྱམས་པ་དཔལ་ལྡན། སྐྱིད་གྲོང་།

     སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༨༤།

༧༽ དོན་གྲུབ་ཕུན་ཚོགས། ནང་ཆེན། 

      སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས།  ༦༩།

༨༽ བསོད་ནམས་དགྲ་འདུལ། ནག་ཆུ། 

    སོྡད་གནས། ཀུམ་རའོ་འམ་རྡ་ས། འོས་གྲངས།  ༥༡།

༩༽ ཀུན་དགའ། སྡེ་དགེ ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། 

      བལ་ཡུལ། འོས་གྲངས། ༢༣།

༡༠༽ དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་། མངའ་རིས། 

       སྡོད་གནས། རྡོར་གླིང་། འོས་གྲངས།  ༩།

༡༽ ནོར་བུ་ཚེ་རིང་། སྡེ་དགེ ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།  

     སྦིར།  འོས་གྲངས ༢༣༡།

༢༽ ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ། ནང་ཆེན། 

     སྡོད་གནས། སྡེ་ར་ལྡུན། འོས་གྲངས ༡༩༦།

༣༽ སྤྱན་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ། ལྷ་རྩེ། 

      སྡོད་གནས། སྡེ་ར་ལྡུན། འོས་གྲངས ༨༩།

༤༽ དགེ་བཤེས་ག་ཟེ་ཚེ་རིང་པོ། གོ་འཇོ། 

     སྡོད་གནས། སྦིར། འོས་གྲངས ༨༦།

༥༽ ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན། སྨར་ཁམས། 

      སྡོད་གནས། སྤར་ཝ་ལ། འོས་གྲངས ༥༨།

༦༽ པདྨ་ནོར་བུ། མི་ཉག སྡོད་གནས། 

      རྡ་ས། འོས་གྲངས ༤༤།

༧༽ ཀ་བྲག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས། དཀར་མཛེས། 

       སྡོད་གནས། སྦིར། འོས་གྲངས ༤༣།

༨༽ འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། སྡེ་དགེ 

     སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས ༡༨།

༩༽ པདྨ་ནོར་བུ། རུ་ཐོག ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། 

     རྡ་ས། འོས་གྲངས ༦།

༡༠༽ འཇམ་དབྱངས་མཐུ་སྟོབས། སྡེ་དགེ 

      ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། སྦིར། འོས་གྲངས ༥།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་དགེ་ལུགས་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་

ཁོངས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞི་གཤམ་གསལ།
༡༽ རོང་པོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས། རོང་པོ། 

     སྡོད་གནས། སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས། ༡༢༢༨།

༢༽ ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན། ལི་ཐང་། 

     སྡོད་གནས། མོན་གྷོ། འོས་གྲངས། ༡༢༢༨།

༣༽ དགེ་བཤེས་བེ་རི་འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ། 

      བ་ེརི། སྡོད་གནས། མོན་གྷོ། འོས་གྲངས། ༨༠༡།

༤༽ དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་། དཀར་མཛེས། 

    སྡོད་གནས། སྦེལ་ཀོབ་ས་ེར། འོས་གྲངས། ༥༢༩།

༥༽འཁྲུངས་གསར་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་ལྡན། 

     ཏེྲ་ཧོར། སོྡད་གནས།  ལིྡ་ལི། འོས་གྲངས།  ༣༩༣།

༦༽ དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས། སྐྱིད་གྲོང་།    

       སྡོད་གནས། སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས། ༢༧༠།

༧༽ དགེ་བཤེས་ཕུར་བུ་བསམ་གྲུབ། འཕན་པོ།    

     སྡོད་གནས།  སྦེལ་ཀོབ། འོས་གྲངས། ༢༡༦།

༨༽ དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས། དཀར་མཛེས། 

     སྡོད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས། ༡༩༣།

༩༽དགེ་བཤེས་གྲཌ་པ་བསྟན་འཛིན་བདེ་མཆོག སྨར་   

     ཁམས། སོྡད་གནས། རྡ་ས། འོས་གྲངས།  ༡༣༥།

༡༠༽ བློ་བཟང་ཕན་བདེ། འབའ་བ། 

      སྡོད་གནས། མོན་གྷོ། འོས་གྲངས། ༨༤།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་བོན་པོའ་ིཆོས་བརྒྱུད་ཁོངས་
ཀྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞི་གཤམ་གསལ། 

༡༽ དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན། ཁྱུང་པོ།    

     སྡོད་གནས། བོན་གཞིས། འོས་གྲངས།  ༧༠།

༢༽ བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲིས། ཧོར་སྦྲ་ཆེན། 

     སྡོད་གནས། བོན་གཞིས། འོས་གྲངས། ༤༡།

༣༽ གཡུང་དྲུང་རིན་ཆེན། ཁྲི་ཀ  

      སྡོད་གནས། བོན་གཞིས། འོས་གྲངས། ༢༢།

༤༽ བྱ་དུར་བསོད་ནམས་བཟང་པོ། བྱ་དུར། 

      སྡོད་གནས། བོན་གཞིས། འོས་གྲངས། ༡༩།

༥༽ དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད། ཧོར་སྦྲ་ 

      ཆེན། སྡོད་གནས། ཝར་ན། འོས་གྲངས། ༡༨།

༦༽ བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ཁྱུང་ལུང་། 

      སྡོད་གནས། བོན་གཞིས། འོས་གྲངས།  ༦།

༧༽ ཟླ་བ་དར་རྒྱས། ཤར་པ། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།  

      བོན་གཞིས། འོས་གྲངས། ༤།

༨༽ གཡུང་དྲུང་འཆི་མེད། ཏྲེ་བ། 

     སྡོད་གནས། བོན་གཞིས། འོས་གྲངས།  ༣།

༩༽ བླ་ོལྡན་ཉ་ིམ། ཧོར་སྦྲ་ཆེན། ད་ལྟའ་ིསྡོད་གནས།   

      བོན་གཞིས། འོས་གྲངས། ༢།

༡༠༽ དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་། ཁྱུང་པོ། 

       སྡོད་གནས། བལ་ཡུལ། འོས་གྲངས།  ༡། 

བོད་མ་ིམང་སྤྱ་ིའཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའ་ིཨ་ར་ིདང་ཁ་ེན་ཌ་

ཁོངས་ཀྱ་ིསྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞ་ིགཤམ་གསལ། 
 ༡༽ བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ། མདོ་སྟོད། ད་ལྟའི་སྡོད་  

       གནས། སིཡ་ཊལ། འོས་གྲངས། ༡༠༤༦།

༢༽ ནོར་བུ་ཚེ་རིང་། དབུས་གཙང་། 

      སྡོད་གནས། ཊོ་རོན་ཊ། འོས་གྲངས། ༨༢༦།

༣༽ དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་། དབུས་གཙང་། སྡོད་  

      གནས། ཁེ་ལི་ཕོ་ནི་ཡ། འོས་གྲངས། ༤༡༤།

༤༽ ཀུན་དགའ་འཕྲིན་ལས། དབུས་གཙང་། 

      སྡོད་གནས། ནེའུ་ཡོག འོས་གྲངས། ༣༨༤།

༥༽ བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས། དབུས་གཙང་། 

     སྡོད་གནས། ཀེལ་ག་རི། འོས་གྲངས། ༣༤༣།

༦༽ བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།

       ནེའུ་ཡོག འོས་གྲངས། ༣༣༢།

༧༽  བདེ་སྐྱིད་ཆོས་དབྱངས། ཨ་མདོ། 

     སྡོད་གནས། མོན་ཊི་ཡལ། འོས་གྲངས། ༣༡༥།

༨༽ བློ་བཟང་ཉི་མ། དབུས་གཙང་། 

     སྡོད་གནས། ཁེ་ན་ཌ། འོས་གྲངས། ༢༡༡།

༩༽ ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ། དབུས་གཙང་། 

     སྡོད་གནས། མི་ནི་སོ་ཊ། འོས་གྲངས། ༢༠༥།

༡༠༽ འཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར། མདོ་སྟོད། སྡོད་གནས།     

       མི་ནི་སོ་ཊ། འོས་གྲངས།  ༡༥༩། 

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་ཡུ་རོབ་

ཁོངས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞི་གཤམ་གསལ།  
 ༡༽ ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན།  སྐྱིད་གྲོང་། 

      སྡོད་གནས། སི་པན། འོས་གྲངས།   ༦༥༧།

༢༽ དབང་པོ་བཀྲས་མཐོང་།  ལྷ་ས།  

      སྡོད་གནས། སུད་སི། འོས་གྲངས།   ༤༣༠།

༣༽ ཆུང་བདག་ཀོ་རིན།  ཕག་རི། 

      ་སྡོད་གནས། ནོར་ཝེ། འོས་གྲངས།   ༤༢༧།

༤༽ ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་གསང་གླིང་།  གསང་གླིང་། 

      སྡོད་གནས། སུད་སི། འོས་གྲངས།   ༣༥༩།

༥༽ བསམ་མདོ་བྱམས་པ་ཚེ་རིང་།  ཨེ་ལྷ་རྒྱ་རི།     

     སྡོད་གནས། སུད་སི། འོས་གྲངས།   ༢༥༢།

༦༽སྨོན་མཁར་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོཌ།  གཙང་རྒྱལ་    

      རྩེ།  སྡོད་གནས། སུད་སི། འོས་གྲངས།   ༡༩༢།

༧༽ རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་འོར་པ།  ཁ་ཏ། 

      སྡོད་གནས། སུད་སི། འོས་གྲངས།   ༡༦༤།

༨༽ ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།  རྒྱལ་རོང་།  

      སྡོད་གནས ཕ་རན་སི། འོས་གྲངས།   ༨༦།

༩༽ རྟའུ་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།  རྟའུ། 

      སྡོད་གནས། འཇར་མན། འོས་གྲངས།   ༦༠།

༡༠༽ ཆོས་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན།  སྡོད་གནས། 

       ཧང་ག་རི། འོས་གྲངས།   ༤༦། 

མ་ིམང་གིས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་བྱས་པའ་ིབཀའ་བློན་

ཁྲ་ིཔ་སྐབས་ ༣ པའ་ིསྔོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞ་ིགཤམ་གསལ། 
༡༽  བློ་བཟང་སེང་གེ།      ལི་ཐང་།      ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།   ཨ་རི། འོས་གྲངས། ༢༢༤༨༩

༢༽བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ།  ལྷ་ས།  སྡོད་གནས།  ཨ་རི།   འོས་གྲངས།  ༡༢༣༡༩

༣༽ རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ།   ཉག་རོང་།   ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།    རྡ་ས།   འོས་གྲངས།     ༢༧༣༣

༤༽ བཀྲིས་དབང་འདུས།   ལྷོ་ཁ།  ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།  ཡུ་རོབ།   འོས་གྲངས།     ༢༡༠༡

༥༽ བློ་བཟང་སྦྱིན་པ།   ཚ་རོང་།  ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། ཨ་རི།   འོས་གྲངས།         ༡༥༤༥

༦༽ འཁོར་ལ་ཚང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ། ག་ོའཇོ། སྡོད་གནས།  མ་སུ་རི།   འོས་གྲངས།  ༦༠༥   

  སྤྱི་ཁྱབ་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་  ༢༠༡༠  ཟླ་  ༡༡  ཚེས་  ༡༢  ལ།།

ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་དྲུང་
ཚབ་གསར་བསྐོ་གཞག་གི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །མདའ་ཟུར་ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ ནས་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་

ཞིབ་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་དྲུང་དུ་ཆོད་གན་ཐོག་

བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དང་། མདའ་ཟུར་ཀུན་དགའ་

རྡོ་རྗེ་ལགས་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭ་ཐོན་རྗེས་རང་གཞུང་

གི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་དང་སློབ་སྒྲིག་ཁོངས་སུ་

འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་མི་ལོ་ ༢༦ རིང་ལས་གནས་

ཐེག་པ་རིམ་འཛེགས་ཀྱིས་མདའ་དཔོན་གོ་གནས་

ཀྱི་ལས་ཡུན་ཆ་ཚང་ཞུས་ཏེ་སྒྲིག་གསལ་ལས་

ཁྱུར་རྗེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ནས་ 

༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༡ བར་ལོ་ངོ་ ༡༠ རིང་

རང་གཞུང་གི་སྒྲིག་ཁོངས་སིམ་ལ་ས་གནས་འགོ་

འཛིན་དང་། གྲོས་དྲི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་

ཁོངས་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སློབ་གླིང་གི་ངེས་སྟོན་

པ་། ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་སྤྱི། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་གལ་ཆེའི་ལས་འཆར་ལས་གཞི་བཅས་ཀྱི་ལས་

འགན་རིམ་པ་གནང་མྱོང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་

བསྒྲགས་སུ། 

ཆེས་མཐོའ་ིཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ 

༡༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན།། 



པར་ངོས་དྲུག་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཉི་ཧོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཧི་རོ་ཤི་མར་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་བཀའ་ལན་མཛད་པ། 
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཉི་

ཧོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཧི་རོ་ཤི་མའི་གྷ་རན་ཌི་པི་

རིན་སི་(Grand Prince Hotel Hi-

roshima)ཞེས་པའི་མགྲོན་ཁང་དུ་སྔ་དྲོ་ཆུ་

ཚོད་ ༡༡།༢༠  ཙམ་ལ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་

འཁོད་མཚམས། ཨ་རི་བ་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་ལྕམ་སྐུ་ཇུ་

ཌི་ཝིལ་ལེམ་སི་མཆོག་སོགས་ཀྱིས་ཕེབས་

བསུ་ཞུས་ཡོད། སྐབས་དེར་མགོན་པོ་གང་

ཉིད་མཆོག་གིས་མགྲོན་ཁང་ནང་ཆིབས་སྒྱུར་

མ་བསྐྱང་སྔོན་ཙམ་དུ་མགྲོན་ཁང་གི་མདུན་དུ་

རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པ་གྲངས་ ༢༠ ཙམ་ལ་

སྐར་མ་བཅུ་ཙམ་རིང་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་

བཀའ་ལན་མཛད། དེ་ཡང་ཨེ་པི་གསར་འགོད་

པ་གཅིག་གིས་རྒྱ་མི་རིགས་ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་

པོ་ད་རེས་ཧི་རོ་ཤི་མའི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནོ་བེལ་

ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་

གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༡ པ་དེར་

ཕེབས་མ་ཐུབ་པར་དགོངས་ཚུལ་ཇི་ཡོད་ཀྱི་

དྲི་བ་ཕུལ་བར།  མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་

གིས་བཀའ་ལན་ཕེབས་དོན། སྐུ་ཞབས་ལིའུ་

ཞའོ་པོ་དང་བྷར་མའི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་

ལྕམ་ཨང་སང་སུ་ཀི་རྣམ་གཉིས་ལྷན་ཚོགས་

སུ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་དེར་ཐུགས་

ཕམ་བྱུང་ཡོད་ཚུལ་བཀའ་ལན་སྩལ་བ་མ་ཟད། 

སྐབས་ཤིག་ལ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་

བྷར་མའི་གཅིག་སྡུད་དབང་འཛིན་པའི་འགོ་

ཁྲིད་ཚོར་ཕྱག་བྲིས་ཤིག་སྩལ་ནས་བྷར་མའི་

རྒྱལ་ཁབ་དེ་བཞིན་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་

ཡིན་པར་བརྟེན། བྷར་མའི་དམག་མིའི་སྲིད་

གཞུང་གིས་བྷར་མའི་ནང་དུ་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་

དང་མཐུན་པའི་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པའི་

འབོད་སྐུལ་ཡང་མཛད་ཡོད་སྐོར་བཀའ་ལན་

སྩལ་ཡོད། དེ་བཞིན་ཉི་ཧོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཧི་

རོ་ཤི་མའི་ནང་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་མཐུན་

ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཨེ་པེག་ཞེས་པ་དེར་

མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་དབུ་ཁྲིད་མང་པོ་

ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་

སྐུ་ཞབས་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་ཀྱང་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་

པས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་

གྱིས་གཙོས་པའི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ལ་འབོད་

སྐུལ་ཞུ་འཆར་ཡོད་མེད་ཀྱི་དྲི་བ་ཕུལ་བར་

མགོན་པོ་གང་ཉིད་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་

ཕེབས་དོན། ངོས་ལ་དམིགས་བསལ་འབོད་

སྐུལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། འཛམ་གླིང་འབྱོར་

ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་

འབྱོར་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཉི་ཤུའི་མཐུན་ཚོགས་དེ་

དག་གིས་དངུལ་ཁོ་ན་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་

བཞིན་ཡོད། སྐབས་ཤིག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་

བློན་མཆོག་ཨ་རིར་འཚམས་གཟིགས་སྐབས་

རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབ་དེ་རྒྱ་

ནག་དང་བསྡུར་ན་ཏོག་ཙམ་རྗེས་ལུས་ཡིན་

ནའང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་སྨྲ་བརྗོད་རང་

དབང། ཁྲིམས་རྩོད་ཀྱི་རང་དབང་། གསར་

འགྱུར་རང་དབང་བཅས་གཞི་རྩའི་རིན་ཐང་དེ་

དག་རྒྱ་གར་གྱིས་གཙིགས་ཆེར་འཛིན་བཞིན་

ཡོད། རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་མཆོག་གི་བཀའ་མོལ་

དེས་འཛམ་གླིང་འབྱོར་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ ་

དངུལ་གཅིག་པུར་གཙིགས་ཆེ་འཛིན་རྒྱུ་མེད་

པ་དེ་དྲན་སྐུལ་ཐེབས་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་

ཡོད་ཚུལ་དང།  དངུལ་གྱིས་གནས་སྐབས་

རང་གི་འདོད་དོན་རྣམས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་

སྣང་བ་དེ་འཁྲུལ་སྣང་ཡིན། དོན་དངོས་ཐོག་

དངུལ་གྱིས་ཞེ་སྡང་དང་ཁྲག་དོག་ཆེ་རུ་གཏོང་

རྒྱུ་དང། འཇིགས་སྣང་དང་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་

སྐྱེ་གཞི་ཡིན། ང་ཚོར་ལུས་པོ་འདི་ཡོད་པར་

བརྟེན་ཕྱི་དངོས་པོའ ་ིདཔལ་འབྱོར་གྱི་ཡར་

རྒྱས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་དངུལ་རྐྱང་པས་ནང་

གི་བདེ་བ་བསྐྲུན་མི་ཐུབ་ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀའ་

ལན་སྩལ་ཏེ་བཞུགས་གནས་མགྲོན་ཁང་དུ་

ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས།། 

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཞི་བདེའི་ལྷན་ཚོགས་

སུ་བཀའ་སློབ་སྩལ་བ། 
ནོ་བེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་ཚོས་རྒྱ་རིགས་

ངོ་རྒོལ་བ་ཚོར་གྲོས་མོལ་ཆེད་འབོད་སྐུལ་གནང་བ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཉི་

ཧོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཧི་རོ་ཤི་མར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནོ་བེལ་ཞི་

བདེའི་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ ༡༡ པའི་མཇུག་བསྡོམས་

ཚོགས་འདུ་དེ་ཧི་རི་ཤི་མའི་དྲན་རྟེན་སྐྱེད་ཚལ་དུ་

ཚོགས་པའི་སྐབས་དེར། རྒྱ་རིགས་མི་གྲངས་ ༥༠ 

ཙམ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས་པ་

ཞེས་སྐད་འབོད་བྱེད་པར་བསླེབས་ཡོད། སྐབས་དེར་

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

གིས་རྒྱ་རིགས་སྐད་འབོད་བྱེད་མཁན་ཚོར་མཇལ་

འཕྲད་དང་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་ཐུགས་འདུན་

མཛད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ང་ཚོ་

ངེས་པར་ཐུག་ནས་སྐད་ཆ་ཤོད་དགོས། དེ་མིན་ང་

ཚོའི་བར་གོ་བརྡ་མ་འཕྲོད་པའི་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་

དེ་གནས་ཀྱི་རེད། ངོས་ནས་ཁོང་ཚོའི་སྐད་ཆ་ཉན་

འདོད་དང་། ཁོང་ཚོར་གསལ་བཤད་བྱ་འདོད་ཡོད་

ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཡོད་ཀྱང་། སྐབས་དེར་བདེ་སྲུང་མི་

སྣ་དང་། ནོ་བེལ་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་

གཞན་རྣམས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཐེངས་འདིར་

སྐད་འབོད་བྱེད་མཁན་ཚོ་དང་མཇལ་འཕྲད་མི་གནང་

རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག དེ་རྗེས་ནོ་བེལ་ཞི་

བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་ལྕམ་སྐུ་ཇོ་

ཌི་ཝི་ལི་ཡམ་ Jody Williams མཆོག་དང། 

ལྕམ་སྐུ་ཤི་རིན་ Shrin Ebadi མཆོག་གཉིས། 

དེ་བཞིན་གསར་འགོད་པ་ཁག་གཅིག་བཅས་སྐད་

འབོད་བྱེད་མཁན་ཚོར་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཕེབས་ཡོད་

འདུག འོན་ཀྱང་ལྕམ་སྐུ་རྣམ་གཉིས་དང་གསར་

འགོད་པ་རྣམས་སྐད་འབོད་བྱེད་མཁན་ཚོའི་སར་

འབྱོར་སྐབས་ཁོང་ཚོ་ཚང་མ་གཅིག་རྗེས་གཉིས་

མཐུད་ཀྱིས་བྲོས་ཕྱིན་ཡོད། སྐབས་དེར་ལྕམ་སྐུ་

རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་སྐད་འབོད་བྱེད་མཁན་ཚོར་སྐད་ཆ་

ཤོད་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། སྐད་འབོད་

བྱེད་མཁན་གཅིག་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་འཇའ་

ལྟར་ཡལ། མི་གཅིག་པུ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གི་སྤྱོད་པ་རྩུབ་

ལ་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་པ་སྟོན་མཁན་ཞིག་ཡིན་འདུག  

སྐབས་དེར་ཨི་རན་ནས་ཡིན་པའི་ལྕམ་སྐུ་ཤི་རིན་

ཨི་བྷ་ཌི་མཆོག་གིས་གསུང་དོན། ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་མི་

མང་ལ་དགའ་པོ་ཡོད། ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་

བོ་དེ་འཆམ་མཐུན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ང་ཚོ་དང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་དབར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པར་བརྟེན་

ང་ཚོས་རྒྱ་གཞུང་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་བྱེད་འདོད་

ཡོད། ང་ཚོས་ཕྱག་སྦྲེལ་ལིའུ་ཞའོ་པོ་གློད་བཀྲོལ་

ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་མི་

མང་གི་སེམས་བཟང་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད། དེར་བརྟེན་

ཁྱེད་ཚོས་སོ་སོའ་ིསྲིད་གཞུང་ལ་སྐུ་ཞབས་ལིའུ་ཞའོ་

པོ་གློད་བཀྲོལ་ཆེད་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་རོགས་གནང་

ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་

འཁྱོག་བཤད་བྱས་པ་དེར་ཡིད་ཆེས་བྱས་ཏེ་གོ་ནོར་

མ་ཐེབས་རོགས། བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་

མ་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད། ཁོང་གིས་

རྒྱ་ནག་མི་མང་ལ་རང་དབང་དང་བོད་མི་རྣམས་ལ་

མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱོང་ཐོབ་ཆེད་ཕྱག་ལས་

གནང་བཞིན་ཡོད།  ང་ཚོ་ཨི་རན་མི་མང་ཡང་རྒྱ་ནག་

མི་མང་ལྟར་རང་དབང་འདོད་ཀྱི་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོའི་

སྲིད་གཞུང་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་གཏོང་

མཁན་བྷར་མ་དང་བྱང་ཀོ་རི་ཡ་སོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱེད་བཅུག་རྒྱུ་མེད། ཁྱེད་རང་ཚོས་དབང་འཛིན་

པའི་སྟོབས་ཤུགས་ལ་འཇིགས་སྣང་བྱ་རྒྱུ་མེད། ཁོང་

ཚོ་ལས་ཁྱེད་རང་ཚོ་ནུས་སྟོབས་ཆེ་བ་ཡོད། ཅེས་

སོགས་གསུངས་ཡོད། དེ་རྗེས་ཨ་རིའི་ནོ་བེལ་ཞི་

བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་ལྕམ་སྐུ་ཇུ་

ཌི་ཝི་ལི་ཡམ་གྱིས་གསུང་དོན། ང་ཚོ་འདིར་སྐད་ཆ་

ཁྱུག་ཙམ་བཤད་དུ་ཡོང་སྐབས་རྒྱ་རིགས་ངོ་རྒོལ་བ་

ཚོ་བྲོས་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། ང་ཚོ་འདིར་ཁྱེད་

ཚོར་ཁ་གཏད་བྱེད་དུ་ཡོང་བ་མིན། ཤི་རིན་ཨི་བྷ་ཌི་

ངེད་གཉིས་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མྱོང་མཁན་

ཞིག་ཡིན།  འདིར་ཉི་ཧོང་གི་ཉེན་རྟོག་པའི་མི་སྣ་མི་

འདུག ཁོང་ཚོ་བྲོས་དགོས་དོན་ནི་ཁོང་ཚོ་ང་ཚོ་དང་

ལྷན་གྲོས་མོལ་བྱེད་འདོད་མེད་པ་རེད། དེང་དུས་ཀྱི་

འཛམ་གླིང་ནང་དཀའ་རྙོག་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་

བཟང་ཤོས་དེ་གྲོས་མོལ་ཡིན། ཤི་རིན་ངེད་གཉིས་

ཀྱིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་

ལ་བཀའ་མོལ་འདི་ཞུས་པ་ཡིན། ངེད་གཉིས་ནོ་

བེལ་ཞི་བདེའི ་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མྱོང་མཁན་

ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ནོ་བེལ་ཞི་

བདེའི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་མཁན་ཕྱག་སྦྲེལ་དང་

མཇལ་འདོད་ཡོད། དེ་བཞིན་ང་ཚོ་བོད་ནང་ཕྱིན་

ཏེ་རྒྱ་ནག་གིས་བཤད་པའི་བོད་ནང་གི་བོད་མིར་

རང་དབང་ཡོད་མེད་དང། བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་

སྐད་ཡིག་ལ་གུས་བརྩི་དང་གོང་སྤེལ་གཏོང་གི་ཡོད་

མེད་ལྟ་འདོད་ཡོད། ང་ཚོ་འདིར་ཕན་ཚུན་གྲོས་མོལ་

བྱེད་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་མཚོན་ཆེད་བསླེབས་པ་ཡིན། 

འཛམ་གླིང་འདི་སྐྱོབ་ཆེད་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ནི་

གྲོས་མོལ་ཡིན་ཞེས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་

ཡོད་པ་བཅས།།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་

ཉི་ཧོང་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཧི་རོ་ཤི་མའི་ནང་འཛམ་གླིང་

ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མྱོང་མཁན་གྱི་ཞི་

བདེའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་ཡོད་པ་མ་

ཟད། ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༤ ནས་ ༥།༣༠ བར་ཞི་

བདེའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐུན་གསུམ་པའི་ཐོག་

༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་

ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཌི་ཀ་ལག་མཆོག ཨ་རི་བ་ལྕམ་

སྐུ་ཇུ་ཌི་ཝིལ་ཡམ་སི་མཆོག་བཅས་ཀྱིས་ཚོགས་

འདུའི་ནང་བཀའ་སློབ་དང་གསུང་བཤད། མང་

ཚོགས་དང་སློབ་ཕྲུག་གི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་དང་

བཀའ་ལན་སྩལ་ཡོད། དེ་ཡང་ཚོགས་ཐུན་གསུམ་

པའི་སྐབས་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་སྩལ་

དོན། ཨ་རིའི་ནང་ ༩།༡༡ གི་དོན་རྐྱེན་བྱུང་སྐབས་

ངོས་ཀྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་སྐུ་

ཞབས་ཇོར་ཇི་བྷུ་ཤི་མཆོག་ལ་གལ་ཏེ་རྙོག་གྲ་དེ་

རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་

སེལ་ཐབས་མ་གནང་ཚེ་དེ་རིང་བྷིན་ལ་ཌིན་གཅིག་

ཡོད་ཀྱང་ལོ་ཤས་རྗེས་བྷིན་ལ་ཌིན་བརྒྱ་ཕྲག་འགའ་

ཤས་བྱུང་སྲིད་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་རེད་ཅེས་ཡི་གེ་

ཕུལ་བ་ཡིན། ངོས་རང་སྒེར་གྱི་ཆ་ནས་སྐུ་ཞབས་

བྷུ་ཤི་མཆོག་དང་འཆམ་མཐུན་ཡོད། ཁོང་སྒེར་གྱི་

ངོས་ནས་ཞུས་ན་མི་ཡག་པོ་ཞིག་རེད། རྙོག་གྲ་དེ་

དག་དྲག་པོས་སེལ་ཐབས་བྱས་པར་བརྟེན་འདས་

པའི་ལོ་ཤས་རིང་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པ་ཉུང་

དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། རྡུལ་ཕྲན་

མཚོན་ཆ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་ཤར་ཇར་མན་དང་

ནུབ་ཇར་མན་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཡོད་པའི་བྷར་ལིན་

གྱི་བརྩིགས་པ་དེ་གཏོར་བ་ནས་ཤར་དང་ནུབ་ཀྱི་

དྲག་པོའ་ིདཔུང་སྡེ་མེད་པ་ཆགས་ཡོད། རྒྱལ་ཁབ་

བྱེ་བྲག་པ་དཔེར་ན། རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་སི་ཐན་

དབར་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆའི་དམག་འཐབ་ཡོང་རྒྱུའི་

ཉེན་ཁ་ཡོད་སྐོར་གྱི་བསམ་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡོད་ནའང། 

ངོས་ཀྱིས་བསམ་པར་རྒྱ་གར་དེ ་བཞིན་དངོས་

གནས་ཀྱི་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡིན་པས་

ཐབས་ཟད་འུ་ཐུག་གི་ལས་དེ་འདྲ་གནང་གི་མ་རེད། 

དེ་བཞིན་པ་ཀི་སི་ཐན་ཡང་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་མང་

གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཆགས་ཡོད། ཅེས་སོགས་

ཀྱི་བཀའ་སློབ་ཟབ་རྒྱས་སྩལ་ཡོད་པ་བཅས།། 



པར་ངོས་དྲུག་པ། བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བདུན་རེའི་ལས་རིམ་གསར་ཤོག བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༧


