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 བམ་པོ་ ༢༥     ཨང་ ༡༢       དབིན་ཟླ་ གསུམ་པོ་  ཆ ེས་ ༢༦             གཟའ་  པ་སངས་                      ཤོག་ལེབ་   ༡ 

 

རྒྱལ་ས་ ལིལ་ལི་ དབིན་ཟླ་ 
གསུམ་པོའི་ ཆ ེས་༢༠ཿ སོང་མཁན་ 
ཆ ེས་༡༩ ཉིན་ཆ ེ་ གཅ ོ་སི་ བོན་པོ་ 
སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ཏ་མང་གི་ རྒྱལ་ས་ 
ལིལ་ལི་ལོ་ རྒྱ་གར་ བི་ཇེ་པི་ 
ཆ ོགས་པོའི་ གཅ ོ་འཇི༹ ན་ སྐུ་ཞབས་ 
ཇེ་པི་ ནག་ག ག་ མཉམ་པོ་ མཇལ་བོ་ 
སྦད། མཇལ་བོའི་ སྐབས་ན་མངའ་སེ་ 
འབྲས་ལོངས་ཀི་ ཡར་རྒྱས་ དོན་ཆ ན་ 
ཀེས་པོ་གཅིག་གི་ གཏམ་ དང་ 
འཆར་གཞིའི་ གཏམ་ཅ ུ༹་ རྐྱབས་པོ་ 
སྦད། གཅ ོ་སི་བོན་པོ་ཀི་ འབྲས་ལོངས་ 
ཀི་ ཞུ་བ་ཀེས་པོ་ཅིག་ མ་ཐོབ་ སོད་ 
ཡོད་པོའི་ འདི་ལོ་ དབུ་གཞུང་ འདུན་ 
ལོ་ ཕུལ་གནང་སེ་ སྐུ་ཞབས་ 
ནག་ག ག་ ལོ་ ཞུ་བ་ཕུལ་བོ་ ཨིན། 
ནད་པ་ོཅ ུ༹་ ལོ་ ཉནི་གུང་ 
ཞལ་ལག་་་་་གཅ ོ་ས་ི བོན་པོ་་་ 
རྒྱལ་ས་ ལིལ་ལི་ དབིན་ཟླ་ 
གསུམ་པོའི་ ཆ ེས་༢༡ཿ གཅ ོ་སི་ 
བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ པི་ཨེས་ ཏ་མང 
་གིས་ རྒྱལ་ས་ ལིལ་ལི་ སིཀ ིམ་ 
ཧ་སོ་ན་ ནད་པོ་༣༧ དང་ གཟའ་ 
ཆ ང་ཅ ུ༹་ ལོ་ ཉིན་གུང་གི་ ཞལ་ལག་ 

ཕུལ་བོ་ ཨིན། ཁོང་གི་ ནད་པོ་ 
ཐམས་ཅད་ མཉམ་པོ་ འབྲེལ་བ་ 
གནང་སི་ སྨན་ཁང་གི་ སྨན་བཅོས་ 
གནས་སྟངས་ དོན་ཆ ན་ ཧོང་ན་ 
གཏམ་ཅ ུ༹་ རྐྱབས་པོ་ གནང་བོ་ ཨིན།   

 
ཁོང་གི་ ནད་པོ་ ཐམས་ཅད་ལོ་ 
གཅ ོ་སི་ བོན་པོའི་ ཟོན་སོར་ 
རོགས་རམ་ དངུལ་ལས་ དངུལ་ 
རོགས་རམ་ གནང་བཞེས་ 
ཐམས་ཅད་ལོ་ མ་ལག་རང་ ན་ཆ ་ 
དྲག་བཅུག་ ཐུགས་སྨན་ གནང་བོ་ 
ཨིན། ལིལ་ལི་ཀི་ གནས་ཁང་གི་ 
འགན་འཇ ིན་སྐུ་ཞབས་ ཨ་སོའི་ནེ་ 
དང་ ལྕམ་ མོ་ན་ལི་ས་དས་ཀི་ 
ལིལ་ལི་ཀི་ ནད་པོའི་ སྨན་བཅསོ་ 
གོ་སྐབས་ དོན་ཆ ན་ ཧོང་ན་ གཅ ོ་སི་ 
བོན་པོ་ ལོ་ སྙན་གསེད་  

ཕུལ་བོ་ ཨིན། ནད་པོ་ཅ ུ༹འི་ དབུ་ཁིག་ 
ནད་པོའི་ བལྟ་རྟགས་ཀོ་ སྐུ་ཞབས་ 
ཧེམ་ཅ ན་ སུ་བ, ནད་གཡོག་ཨམ་ 
ལྕམ་ སོ་རི་ཏ་ དང་ ལིལ་ལི་ སིཀིམ་ 
ཧ་སོ་ཀི་ གཞུང་ཞབས་བོ་ཅ ུ༹་ ཀི་ 
གནང་བོ་ ཨིན། 
སམེས་ཅན་ གསོ་སངོས་ 
གཞུང་ཞབས་བ་ོ ཅ ུ༹འི་ 
སྦྱང་བསར་་་་་་ 

 
སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ གསུམ་པོའི་ 
ཆ ེས་༢༢ ཿ འབྲས་ལོངས་ གཞུང་གི་ 
སེམས་ཅན་ གསོ་སོངས་ ལར་ལག་གི་ 
ཆ ོགས་འདུ་ ཧོལ་ན་ ལེ་ལག་ན་ 
གཡོག་ རྐྱབས་མཁན་ (one family 
one job) གཞུང་ཞབས་བོ་ཅ ུ༹་ལོ་ 
སེམས་ཅན་ སྨན་བཅོས་ གཞི་རིམ་ 
རོགས་རམ་ དོན་ལོ་ སྦྱང་བསར་ 

གཅ ོ་ས་ིབནོ་པ་ོ དབུ་གཞུང་ བནོ་པ་ོལོ་ མཇལ་བོ་་་་ 
 



ལེས་རིམ་ན་ ལེ་ལག་གི་ བོན་པོ་ 
སྐུ་ཞབས་ ཨེལ་ཨེམ་ སར་མ་ 
མགོམ་པོ་ གཅ ོ་བོ་ ཁི་ན་ བཞུགས་པོ་ 
གནང་བོ་སྦད། ལེས་རིམ་ན་ ཁོང་ 
མཉམ་པོ་ ལེ་ལག་གི་ གཅ ོ་བོ་ 
དབུ་འཇི༹ ན་ སྐུ་ཞབས་ སངས་རྒྱས་ 
བོ་ཊེ་ཡ་ དང་ གཞན་ འགོ་བེད་དང་ 
གཞུང་ཞབས་བོ་ཅུ་ བོན་བོ་ ཨིན། 
བོན་པོ་ཀི་ རང་གི་ གསུང་བཤད་ན་ 
འདེམ་ སྦྱང་བསར་གི་ མངའ་སེའི་ 
ཞིང་པོ་ཅ ུ༹་ལོ་ ཁབ་སོང་ ཐོབ་ ཤད་ 
ཨིན། འདི་ན་ མངའ་སེ་ སེམས་ཅན་ 
གསོ་སོངས་ སྨན་བཅོས་ ལེ་ལག་ན་ 
གེལ་ཆེན་ ཐོན་བར་ བཅད་ནེ་ 
རོགས་རམ་ ཐོབ་ ཆ ུ༹གས་ ཤད་ ཨིན། 
ཁོང་གི་ འདི་ཡང་ གསུང་བོ་ སྦད ། 
ལེ་ལག་གི་ གཞུང་ཞབས་བོ་ 
འདི་ཅ ུ༹་ལོ་ སྦྱང་བསར་ བིན་ 
དགོས་པོའི་ གེལ་ཆེན་ ཡོད་པོ་ ཨིན། 
ཁོང་གི་ སྦྱང་བསར་ བ ས་མཁན་ 
གཞུང་ཞབས་བོ་ཅུ་ལོ་ རང་གི་ 
གཞུང་གི་ སིགས་ཁིམས་དང་ སེམས་ 
བཅ ུ༹ག་སྟི་ གཡོག་ རྐྱབས་ དགོས་པོའི་ 
སོབ་བ་ ཡང་ གནང་བོ་ 
སྦད།འདིའི་ཤུར་ན་ བོན་པོ་ཀི་ 
སྦྱང་བསར་བོ་ཅ ུ༹་ལོ་ ལག་འཁེར་ 
ཤོག་གོ་ ཡང་ གནང་བོ་ ཨིན། 
ལེས་རིམ་ འཇུག་ན་ Additional 
དབུ་འཇ ིན་གི་ ཐུགས་རེ་ཆེ་  ཕུལ་བོ་ 
ཨིན་ནེ་ བཟུང་འབྲེལ་ 
དབུ་འཇི༹ ན་གི་  ཟླ་བོ་ བཅུ་ རིང་ཀོ་ 
སྦྱང་བསར་ འདི་ སེམས་ཅན་ 
གསོ་སོངས་ རོགས་རམ་ 
ཡང་ནེ་(Assistants)གཞུང་ཞབས་
བོ་ཅ ུ༹་ལོ་ ཡང་ བིན་ཤད་ ཡོད་པོ་ 
ཨིན། སྦྱང་བསར་ ཡན་ལག་གི་ 
བཟུང་འབྲེལ་ དབུ་འཇི༹ ན་གི་ 
སེམས་ཅན་ གསོ་སོངས་ ལེ་ལག་གི་ 
(one family one job) 
གཞུང་ཞབས་བོ་༢༥ ཐམ་བས་ལོ་ 
ཐེངས་ གཉིས་པོའི་ ཉིན་ ༡༥ བའི་ 
སྦྱང་བསར་ ཡང་ བིན་ མོང་ཆ ར་བོ་ 
ཨིན། 

རངི་རྒྱམི་ དགནོ་པོ་ན་ 
འཇ མ་གངི་ ཁའ་ི འཕདོ་ 
བསྟནེ་ ཉནི་ སྲུང་བར་ི་་་ 

 
ནམ་གན་ དབིན་ཟླ་ གསུམ་པོའི་ 
ཆ ེས་༢༠ཿ འཇ ོམ་གིང་ 
ཁའི་འཕོད་བསྟེན་ ཉིན་ སྲུང་རི་ 
ཤུར་ན་ བང་ འབྲས་ལོངས་ 
ནམ་གན་ སྨན་ཁང་གི་ སོའི་སྨན་པོ་ 
སྨན་པོ་ བསྟེན་འཇ ིན་ ཆ ེ་དབང་ 
ལེབ་ཅ, འཕོད་བསྟེན་ ཤེས་ཡོན་ 
མཁས་པོ་ སྐུ་ཞབས་ རིན་ཆེན་ 
རྣམ་རྒྱལ་དང་ སོ་ ན་ཆ ་ བཤག་ 
བཅོས་ བ ས་མཁན་ཅ ུ༹་ཀི་ རིང་རྒྱིམ་ 
དགོན་པོ་ན་ སོའི་ ཞིབ་དཔོད་ དང་ 
ཁའི་ འཕོད་བསྟེན་ ཉིན་ སྲུང་རི་ 
བ ས་བོ་ སྦད། 

 
 
ལོ་ལྟར་ དབིན་ཟླ་ གསུམ་པོའི་ 
ཆ ེས་༢༠ ན་    འཇ ོམ་གིང་ ཁའི་ 
འཕོད་བསྟེན་ ཉིན་ སྲུང་རི་ བ ས་དོ་ 
ཨིན། ཉིན་འདི་ན་ ཁ་ལས་ 
ཐོན་མཁན་ ན་ཆ ་ཅ ུ༹འི་ ཐབས་ལམ་ 
དང་ རིག་ཀོ་ སིན་བོའི་ དོན་ལོ་ 
ལེས་རིམ་ཅ ུ༹་ གོ་སིགས་ རྐྱབས་ཏོ་ 
ཨིན། འཇ ོམ་གིང་ སོའི་ ཆ ོགས་པོ་ཀི་ 
ཉིན་སྲུང་རི་ སྐབས་ན་ ལོ་གསུམ་གི་ 
དོན་ལོ་ དོན་ཆ ན་ བཞག་ཡོད། 
རང་གི་ ཁ་ལོ་མཁས་པོ། སོའི་ 
སྨན་པོ་ཅ ུ༹་ཀི་ ཞིབ་དཔོད་དང་ 
སྨན་ཅ ུ༹་ བགོ་བོ་ གནང་བོ་ མཉམ་པོ་ 

མི་སེར་ཅ ུ༹་ ལོ་ ཁ་སོ་སྨན་, སོ་གྲུ་དང་ 
ཁ་རེ་ཅ ུ༹་ བགོ་བོ་ གནང་བོ་ ཨིན། 
 
མི་རགིས་ གངས་ཉུང་ཅ ུ༹འི་ 
ལག་ཤསེ, རགི་གཞུང་ དང་ 
དཔའ་འབརོ་ ཡར་རྒྱས་ 
བ ས་ཤད་ མངའ་སེ་ 
གཞུང་ག་ི གཡགོ་ བ ས་བཞནི་ 
ཡདོ། བོན་པོ་་་་་་་་ 

 
 
སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ གསུམ་པོའི་ 
ཆ ེས་ ༢༢ ཿ མི་རིགས་ གངས་ཉུང་ 
ཉམས་ཞིབ་ སོབ་གཉེར་ཁང,  
སི་ཆ ོགས་ ཁིམས་དང་ བདེ་ལན་ 
ལེ་ལག,  འབྲས་ལོངས་ གཞུང་གི་ 
སོང་མཁན་ ཆ ེས་༢༢ ཉིན་ཆ ེ་ 
སྒང་ཏོག་གི་ ལུམ་ཤེ་ ཐག་ཉེ་ 
བདེ་ལན་ ལེ་ལག་གི་ ཧོལ་ན་ 
མི་རིགས་ གངས་ཉུང་ཅ ུ༹འི་ ལག་ཤེས་ 
བཟོ་རིག་ཅ ུ༹འི་ རིང་གོང་ལོ་ ཡ་ཕར་ 
བཏང་ཤད, ཆ ང་འདུ་ མོས་ 
འཐུད་ཤད་དང་ ཐོན་ཁུངས་ 
ཐུན་ལམ་ན་ ཉིན་གཅིག་གི་ 
ལེས་རིམ་ གོ་སིགས་ རྐྱབས་པོ་ ཨིན། 
མི་རིགས་ གངས་ཉུང་ ཉམས་ཞིབ་ 
སོབ་གཉེར་ བོན་ཆ ོགས་ཁང་གི་ 
རོགས་རམ་ གོ་སིགས་ ལེས་རིམ་ན་ 
སི་ཆ ོགས་ ཁིམས་དང་ བདེ་ལན་ 
ལེ་ལག་གི་ བོན་པོ་ སྐུ་ཞབས་ 
ག ག་གར་ ཨེམ་ཀེ་སར་མ་ མགོམ་པོ་ 
གཅ ོ་བོ་ ཁི་ན་ བཞུགས་པོ་ ཨིན། 
ལེས་རིམ་ལོ་ བཟུང་འབྲེལ་ 
གནང་བཞེས་ བོན་པོ་ སར་མ་ཀི་ 
མངའ་སེ་ཀི་ ལག་ཤེས་     དང་  
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ལག་བཟོ་ལོ་ སྲུང་སི་ བཞགས་ཤད་ན་ 
ལག་རལ་ མཁས་པོ་ཅ ུ༹འི་ 
ཐུགས་འགན་ ཆེ་དྲགས་ ཡོད་པོ་ 
གསུང་བོ་ སྦད། མངའ་སེ་ གཞུང་གི་ 
མི་རིགས་ གངས་ཉུང་ ཅ ུ༹འི་ 
ལུགས་གསོལ, ལག་ཤེས་དང་ 
རིག་གཞུང་ལོ་ ད་རུང་ ཡར་རྒྱས་ 
བཏང་བོའི་ དོན་ལོ་ ལེས་རིམ་ 
འཆར་གཞི་ཅ ུ༹་ དྲག་སིགས་ བ ས་བའི་ 
ཁོང་གི་ གསུང་བོ་ ཨིན། མི་རིགས་ 
གངས་ཉུང་ ལག་བཟོ་བོ་ཅ ུ༹་ཀི་ 
བཟོ་བོའི་ ཆ་ཀ་ཅ ུ༹འི་ ཆ ང་འདུ་ 
ཐབས་ལམ་དང་ རིང་གོང་ ཡ་ཕར་ 
ཐོན་དགོས་པོའི་ གཏམ་ཡང་ གསུང་ 
བཞེས་ དོན་ཆ ན་ འདིའི་ དོན་ལོ་ 
གཏམ་ རྐྱབས་དགོས་པོའི་ ཡང་ 
གསུང་བོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ན་ 
སི་ཆ ོགས་ ཁིམས་དང་ བདེ་ལན་ 
ལེ་ལག་གི་ དྲུང་ཡིག་ སྐུ་ཞབས་ 
ཆ ེ་དབང་ རྒྱ་མཆ ོ་ཀི་ མི་རིགས་ 
གངས་ཉུང་ཅ ུ༹འི་ ཡར་རྒྱས་ཀི་ 
ས་གནས་ན་ གཞུང་གི་ བ ས་བོའི་ 
ལེས་རིམ་ཅ ུ༹འི་ ཧོང་ན་ ཁབ་སགས་ 
གནང་བོ་ ཨིན། ལེས་རིམ་ན་ 
ལེ་ལག་གི་ དྲུང་ཡིག་ མ་རིས་པ་ 
གཞན་ འགོ་བེད་ཅ ུ༹་ དང་ 
གཞུང་ཞབས་བོ་ཅུ་ ཡོད་པོ་ ཨིན། 
ལེས་རིམ་ འཇུག་ན་ ཐུགས་འགན་ 
བཞེས་མཁན་ཅ ུ༹་ལོ་ ལག་འཁེར་ 
ཤོས་གོ་ ཡང་ གནང་བོ་ ཨིན། 
འབྲས་ལངོས་ཀ་ི གཅ ོ་བོ་ 
ཁམིས་དཔནོ་ 
ལོ་རོ༹  ང་ཁག་ག་ི 
གཟགིས་སྐརོ་་་་ 

 
ནམ་རེ་ དབིན་ཟླ་ གསུམ་པོའི་ 
ཆ ེས་༢༠ཿ ལོ་རོ༹ ང་ཁག་གི་ 
ཉིན་གཉིས་གི་ གཟིགས་ སྐོར་ན་ 
འབྲས་ལོངས་ཀི་ ཐོག་རིམ་ 
ཁིམས་ཁང་གི་ གཅ ོ་བོ་ ཁིམས་དཔོན་ 
སྐུ་ཞབས་ ལིག་སྟོན་དར་ ཀུ་ མར་ 
མ་ཧའི་ སོ་རི་གིས་ ནམ་རེ་ དང་ 
ཇོར་ཐང་གི་ ཁིམས་ཁང་ཅ ུ༹འི་ 
གཟིགས་སྐོར་ གནང་བོ་ ཨིན། 
གཟིགས་སྐོར་ ལེས་རིམ་ སྐབས་ན་ 
ཁོང་མཉམ་པོ་ ལོ་རོ༹ ང་ཁག་གི་ 
ཁིམས་ཁང་གི་ འགོ་བེད་ཅ ུ༹་ བོན་བོ་ 
ཨིན། ཇོར་ཐང་ ཁིམས་ཁང་ན་ 
བོན་བོའི་ སྒང་ ཁོང་ལོ་ (Guard of 
honour) མཉམ་པོ་ 
ལོ་རོ༹ ང་ཁག་གི་ ཁིམས་དཔོན་ཅ ུ༹་ཀི་ 
བོན་པ་ལེགས་ གནང་བོ་ ཨིན། 

 
གཅ ོ་བོ་ ཁིམས་དཔོན་ ལོ་རོ༹ ང་ཁག་ 
གི་ ཁིམས་ཁང་ཅ ུ༹འི་ གཟོགས་སྐོར་ 
གནང་བོའི་སྐབས་ན་ ནམ་རེའི་ 
ཁིམས་ཁང་གི་ གཞུང་ཞབས་བོ་ཅ ུ༹་ 
མཉམ་པོ་ ཡང་གཏམ་ཅ ུ༹་ རྐྱབས་པོ་ 
གནང་བོ་ ཨིན། ཉིན་གཉིས་ཀི་ 
གཟིགས་སྐོར་ ཤུར་ན་ ཉིན་ 
རྒྱབ་མོའི་ཆ ེ་ ཁོང་གི་ ཡངས་སྒང་ 
ཁིམས་ཁང་གི་ གཟིགས་སྐོར་ 
གནང་བོ་ ཨིན། ཨོ་འདི་ རྒྱབ་ལས་ 
གཅ ོ་བོ་ ཁིམས་དཔོན་གི་ ནམ་རེ་ཀི་ 
དམ་ མོན་དིར, ཨ་སང་ ཐང་གི་ 

སའི་ མན་དིར་དང་ ཐི་མི་ ཇའི་ 
ས་གནས་ཀི་ གཟིགས་སྐོར་ ཡང་ 
གནང་བོ་ ཨིན། 
 
མངའ་ས་ེ རོ༹  ང་ཁག་ 
བཞི་ག་ན་ འཇོ༹  མ་གངི་ 
ཆུའི་ ཉནི་  སྲུང་རི་་་་་་་་་་ 
 

 
སྒང་ཏོག་ དབིན་ཟླ་ གསུམ་པོའི་ 
ཆ ེས་ ༢༢ ཿ་ འབྲས་ལོངས་ གཞུང་གི་ 
གོང་གསེབ་ ཡར་རྒྱས་ ལེ་ལག་དང་ 
པན་ཅཏ་ཊི་ ཇཊ་ 
སོབ་གཉེར་ཁང་གི་ སོང་མཁན་ 
ཆ ེས་༢༢ ཉིན་ཆ ེ་ འཇོ༹ མ་གིང་ ཆུའི་ 
ཉིན་ སྲུང་བརེ་ བ ས་བོ་ སྦད། 
མངའ་སེ་ཀི་ རོ༹ ང་ཁག་ བཞི་གའི་ 
ཆུའི་ གེལ་ཆེན་ལོ་ གཅ ོ་ཆེ་དྲགས་ 
བིན་བོའི་ དོན་ཆ ན་ སྟོན་ཁར་ 
འཇོ༹ མ་གིང་ ཆུ་ ཉིན་ སྲུང་རི་ 
བ ས་བོ་ ཨིན།  

 
འཇོ༹ མ་གིང་ ཆུའི་ ཉིན་ སྲུང་བརི་ 
བ ས་ཤད་ ལེས་རིམ་ གཅིག་ཐུན་ 
རྒྱལ་ཁབ་ (UN) ཀི་ ཕི༹ ་ལོ་ ༡༩༩༣ 
དབིན་ཟླ་ གསུམ་པོའི་ ཆ ེས་༢༢ 
ཉིན་ཆ ེ་ ལག་ལེན་ བ ས་ཤད་ འབ མ་ 
བཅ ུ༹ག་ཀོ་ སྦད། 
 



ཉིན་འདིའི་ ཆ ེ་ ཆུའི་ གེལ་ཆེན་ 
ཧོང་ན་ མི་སེར་ཅ ུ༹་ལོ་ རིག་ཀོ་ 
སིང་བོའི་ ལེས་རིམ་ཅ ུ༹་ གོ་སིགས་ 
རྐྱབས་ཏོ་ ཨིན། འབྲས་ལོངས་ 
མངའ་སེ་ན་ གོང་གསེབ་ 
ཡར་རྒྱས་ཀི་ ཨེས་ཨའི་ར་ དི་པི་ར་ 
གི་ ལོ་ ༢༠༢༠ ལས་ འཇ ོམ་གངི་ 
ཆུའི་ཉིན་ སྲུང་རི་ བ ས་བཞིན་ 
འོང་བོ་ ཨིན་ནེ་ ཉིན་འདིའི་ཆ ེ་ 
མི་སེར་ཅ ུ༹་ལོ་ ཆུའི་ སྲུང་རྐྱབས་དང་ 
ཆུའི་ ཟོན་སོར་  བལྟ་རྟོགས་ 
དོན་ཆ ན་ ཧོང་ན་ཡང་ རིག་ཀོ་ 
སིང་བོའི་ ལེས་རིམ་ ཁབ་སགས་ཡང་ 
བ ས་དོ་ ཨིན། རྒྱ་གར་ གཞུང་གི་ 
ཆུ་དང་ གཅ ང་དྲགས་ བོན་ཆ ོགས་ 
ཁང་གི་ རོགས་རམ་ན་ འབྲས་ལོངས་ 
ཀི་ ལེས་རིམ་ ཅ ུ༹་ བ ས་བཞེས་ འོང་དོ་ 
ཨནི། 
འཇོ༹ མ་གིང་ ཆུའི་ ཉིན་ སྲུང་བརི་ 
ཤུར་ན་ ཆུ་ སྲུང་རྐྱབས་ ལེས་རིམ་ན་ 
གནམ་ཁའི་ ཆུ་ལོ་ སྲུང་སྟངས་ 
དོན་ཆ ན་ སྟོན་ཁར་ཡང་ 
འཁམས་སྟེན་ བ ས་སྟི་ མི་སེར་ 
རིག་ཀོ་ སིང་བོའི་ ཐབས་ཤེས་ ཡང་ 
བ ས་བོ་ སྦད། མངའ་སེ་ཀི་ 
རོ༹ ང་ཁག་ བཞི་ག་ན་ ལེས་རིམ་ 
འདི་ འབ མ་ བཅ ུ༹ག་ བཞག་ ཡོད་ པོ་ 
ཨིན། 
རྒྱལ་ཡངོས་ ཊ་ིབི་ ན་ཆ ་ཉནི་ 
སྲུང་ར་ི་་་

 
 

ནམ་གན་ དབིན་ཟླ་ གསུམ་པོའི་ 
ཆ ེས་ ༢༤ཿ སོང་མཁན་ཆ ེས་༢༤ 

ཉིན་ཆ ེ་ བང་རོ༹ ང་ཁག་ སྨན་ཁང་ 
དབུ་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་ ཊི་བི་ ན་ཆ ་ 
ཉིན་ སྲུང་རི་ བ ས་བོ་ཨནི། 
རྒྱལ་ཡོངས་ ཊི་བི་ ན་ཚའི་ ཉིན་གི་ 
དོན་ཆ ན་ འདི་ TB Harega-desh 

Jitegaga ཨིན། ལེས་རིམ་ན་ 
ལོང་ཁག་ སྨན་ཁང་ མན་གན་ 
གཙོ་བོ་ སྨན་པོ་ འགོ་བེད་ 
ཊི་ཊི་ཀོ་ལེན་  གཙོ་བོ་ མགོམ་པོ་  
ཁི་ན་ བཞུགས་པོ་ ཨིན། ལས་རིམ་ན་ 
ཁོང་མཉམ་པོ་ གཞན་ སྨན་པོ་ 
འགོ་བེད་ཙུ དང་ རོ༹ ང་ཁག་ 
པན་ཅཊ་ གཅ ོ་འཇི༹ ན་ཡང་ བོན་བོ་ 
ཨིན། ལོང་ཁག་ ཊི་བི་ ན་ཚའི་ 
སྨན་པོ་ འགོ་བེད་ སྨན་པོ་ སོལ་མ 
བོ་ཊི་ཡ་ཀི་ ཊི་བི་ ན་ཚའི་ ད་ལྟའི་ 
གནས་སྟངས་ ཧོང་ན་ སྙན་གསེད་ 
གནང་བོ་ཨིན།ཁོང་གི་ ལོང་ཁག་ 
དང་ འབྲས་ལོངས་ན་ ཊི་བི་ ན་ཚ་ 
ལས་ དྲག་མཁན་ ནད་པོ་ཙུ་ཀི་ 
རང་རང་ སོ་སོའི་ བསམ་འཚར་ཙུ་ 
ཡང་ བཞག་ཀོ་ཨིན། འདི་ལས་ 
ཁོང་ཙུ་ཀི་ ན་ཚ་ འདི་ལས་ ཕམ་སྟི་ 
མན་སོད་ ཤད་ཀི་ སེམས་ཤུགས་ཡང་ 
གནང་བོ་ཨིན། ལས་རིམ་ན་ ན་ཚ་ 
འདི་ལས་ རྒྱལ་ཁ་ ཐོན་མཁན་ དང་ 
Asha་ གཞུང་ཞབས་བོ་ཙུ་ལོ་ 
བསྟོད་བསྔག་ཡང་ གནང་བོ་ཨིན། 
ཊི་བི་ ན་ཚ་ཀི་ འཕོད་བརྟེན་ 
སི་ཚོགས་དང་ དཔལ་འབོར་ 
ས་གནས་ན་ གནོད་སོན་ ཕོག་མཁན་ 
རྐྱེན་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་ ནང་རང་ 
འདིའི་ ཐབས་ལམ་ བ ས་བའི་ 
གོམ་པོ་ རྐྱབས་པའི་ ཐབས་ཤེས་ཙུ་ 
ཧོང་ན་ ཐམས་ཅད་ལོ་ རིག་ཀོ་ 
སིང་བའི་ དོན་ལོ་ རྒྱལ་ཡོངས་ ཊི་བི་ 

ན་ཚ་ ཉིན་ལོ་ ལོ་ལྟར་  ཆ ེས་༢༤ 
ཉིན་ཚེ་ སྲུང་རི་ བ ས་དོ་ཨིན། 

འདེས་རང་ ལོ་ལོང་ཁག་ ཊི་བི་ 
དབུ་ཀི་ ཡང་  རོ༹ ང་ཁག་ སྨན་ཁང་ 
ནམ་རེ་ན་ རྒྱལ་ཡོངས་ཊི་བི་ ན་ཚ་ 
ཉིན་ སྲུང་རི་ བ ས་བོ་ཨནི། 
ལས་རིམ་གི་ མགོན་པོ་ གཙོ་བོ་ 
རོ༹ ང་ཁག་ པན་ཅཊ་ གཅ ོ་འཇ ནི་ 
ལྕམ་ ཚེས་རིང་ སོམ་ བོ་ཊི་ཡ་ཀི་ 
མངའ་སེ་ གཞུང་གི་ དོན་བཞིན་ ལོ་ 
༢༠༢༢ སོང་ མངའ་སེ་ལོ་ ཊི་བི་ 
ན་ཚ་ མེདབ་ མངའ་སེ་ བཟོ་ཤད་ན་ 
རོ༹ ང་ཁག་ པན་ཅཊ་ འཐུས་མི་ཙུ་ 
ལོ་ ཡང་ ག་བཅུག་ཅན་ གཞི་རིམ་ 
གེལ་ལས་ རིག་ཀོ་ སིང་ཤད་ 
ལས་རིམ་ཙུ་ ལག་ལེན་ བ ས་དགོས་ 
པའི་ བསབ་བ་ གནང་བོ་ཨིན། 
གཙོ་བོ་ སྨན་པོ་ འགོ་བེད་ སྨན་པོ་ 
དི་སེ་སར་མ་གིས་ གསུང་བོ་སྦད། 
ཊི་བི་ ན་ཚ་ དྲག་མཁན་ ན་ཚ་ཨིན། 
ན་ཚ་ འདི་ རྟགས་ཚན་ འགྱུ་རང་ 
ཧ་གོ་ ཚུགས་ནེ་ ན་ཚ་ འདི་ལས་ 
ཟོན་རྐྱོར་ བ ས་ཚུགས་ཤད་ ཨིན། 
ལས་རིམ་ན་ ཊི་བི་ ན་ཚ་ ཁབ་སྟེ་ 
གདོང་ལེན་ མཇལ་མཁན་ 
ཚོགས་པའི་ འཐུས་མི་ ཞབས་ཕི་ 
ཞུས་མཁན་ ཚན་རིག་ འགོ་བེད་ཙུའི་ 
བསྟོད་བསྔག་ ཡང་ གནང་བོ་ཨིན། 
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