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 བམ་པོ་༢༩     ཨང་   ༢                དབིན་ཟླ་ དང་པོ་ ཆ ེས་ ༡༥              གཟའ་  པ་སངས་                     ཤོག་ལེབ་   ༡ 

 

 

འབྲས་ལངོས་ གསོ་ཆ ོགས་ཁང་ག་ི ཉནི་གཅགི་ག་ི 
ཆ གོས་འདུ་ མཇུག་སྡུད་བོ་་་་་་་་་་ 

སྒང་ཏགོ་དབནེ་ཟླ་དང་པ་ོཆ སེ་༡༡; 
མི་རིགས་གངས་ཉུང་ན་མ་ཆ ོད་མཁན་མི་རིགས་༡༢ལོ་
མི་རིགས་གངས་ཉུང་གེལ་ན་བཅུག་ཀོའི་དོན་ལོ་སོང་ 
མཁན་གཟའ་ཟླ་བོའི་འབྲས་ལོངས་གོས་ཆ ོགས་ཁང་གི་
ཉིན་གཅིག་ཆ ོགས་འདུ་ཆ ོག་པོ་ཨིན༏གོས་ཆ ོགས་ཀི་ལ་ 
ལྷུག་མི་རིགས་༡༢་ལོ་མ་ིརིགས་གངས་ཉུང་གེལ་བི༹ ན་ 
ཤད་ཀི་ཞལ་བཞེས་གནང་བོ་ཨནི།ཉིན་གཅིག་ག་ིགོས་ 
ཆ ོགས་སྐབས་ན་སི་ཆ ོགས་ཁིམས་དང་བདེ་ལྡན་ལ་ེལག་
བོན་པོ་སྐུ་ཞབས་ག ག་གོར་ཨེམ་ཀེ་སར་མ་གི་གཞུང་ 
ཧོང་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་བོ་གཏམ་ལོ་གོས་ཆ ོགས་ཀི་ཞལ་ 
བཞེས་གནང་བོ་སྦད།་བོན་པོ་ཀི་ཕུལ་བོའི་ཞུ་བའི་དོན་
ཆ ན་གཏམ་ལོ་གོས་ཆ ོགས་ཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་བསོད་ནམ་
ཊེ་སྦན་ཅུང་པ་ཀི་ཡང་རོགས་རམ་གནང་བོ་ཨིན། 
ལ་ལྷུག་མི་རིགས་༡༢་ལ་ོམི་རིགས་གངས་ཉུང་གེལ་བི༹ 
ན་བའི་དོན་ཆ ན་ན་གཞུང་གི་ཕུལ་བོའི་ཞུ་བ་གཏམ་ལོ་ 
གོས་བསྡུར་བ ས་བའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་གོས་ 

ཆ ོགས་ཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་དི་ར་མཐའ,བཀྲ་ཤིས་དོན་སྒྲུབ
་བོ་ཊེ་ཡ་དང་ཨ་འད་ིཊཡ་མགོ་ལེ་ཅ ུ༹་ཀིས་རོགས་རམ་
གནང་བོའི་གཏམ་གསུང་བ་ོསྦད། 
གོས་ཆ ོགས་ཐུས་མི་ཡང་ན་ེགཅ ོ་གཞི་བོན་པོ་སྐུ་ཞབས་
པི་ཨེས་ཏ་མང་གི་གཞུང་བརྒྱུད་སི་བ ས་བོའི་ཞུ་བ་འདི་
ལོ་ཁྱབ་སྒྲགས་གནང་བོ་ཨིན།ཁངོ་གི་ཞུ་བ་འདི་ལོ་ཐུག་
དགག་མ་བ ས་བས་ཞལ་བཞེས་གནང་བོའི་ན་གོས་ཆ ོག
ས་ཐུས་མི་ཐམས་ཅད་ལ་ོཐུགས་རེ་ཆ ེ་ཕུལ་བོ་ཨནི།ཁོང་
གི་ཕི༹ ་ལོ་༡༩༣༡་་༡༩༤༡མི་གངས་རྐྱབས་པའི་གངས་ 
ཉུང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གཏམ་ཡང་གོས་ཆ ོགས་ལོ་གསད་ 
ཕུལ་བོ་ཨིན།གོས་ཆ ོགས་ཆ བ་འཇ ིན་སྐུ་ཞབས་སངས་ 
རྒྱས་ལེབ་ཅ་དབུ་ཁྱིག་ན་ཆ ོག་པའི་མཇུག་སྡུད་བའི་གོས
་ཆ ོགས་ན་སིད་སོང་སྐུ་ཞབས་གན་གའ་པར་ཊ་མཆོག་
གི་ཡང་བཟུང་གེལ་གནང་བོ་ཨནི།འདི་ཤུར་ན་ཁོང་གི་
སོང་མཁནམ་ལོའི་ན་གཞུང་གི་གནང་བོའི་ལེས་རིམ་ 
ཅ ུ༹འི་གཏམ་ཁྱབ་གགས་གནང་བ་ོཨིན།སིད་སོང་མཆོག་
གི་ལོ་ཐོག་གསར་པའི་༢༠༢༡་་་༢༠༢༢་ན་གོ་སྒྲིགས་ 
མགོ་དང་པོ་གོས་ཆ ོགས་ཆ ོག་པའི་མངའ་སེ་དང་མ་ིསེར
་ཅ ུ༹འི་དོན་ལོ་གཅ ་ོཆེ་གགས་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཤད་ཀི་  



ལམ་སོན་ན་རང་གི་གཞུང་གི་ཐབས་ཤེས་དོན་ཆ ན་ཡོད
་པོ་གསུང་བོ་ཨིན།ཉིན་གཅིག་གི་གོས་ཆ ོགས་ན་ཞུ་བ་ 
གཉིས་ཀི་ཞུ་བ་ལོ་ཞལ་བཞེས་གནང་བོ་ཨིན།འདི་ན་ 
གོང་གསེབ་བལྟ་ཏོ་ལ་ེལག་བོན་པོ་སྐུ་ཞབས་བསོད་ནམ
་བ་མ་གིས་ཕུལ་བའི་འབྲས་ལོངས་པན་ཅཊ་ཞུ་དག་བི
ལ་༢༠༢༡དང་ཆ ང་སེ་དང་བཟོ་ག་ལེ་ལག་བོན་པོ་སྐུ་ 
ཞབས་བེ་དུ་སིང་པཊ་ཀིས་འབྲས་ལོངས་བཟོ་ག་སྣང་བ་
་(License)བིལ་༢༠༢༡་ཕུལ་བ་ོཨིན།གོས་ཆ ོགས་ཀི་སྐ
བས་ན་དངུལ་རེས་ལེ་ལག་བོན་པོ་ཡང་གཅ ོ་གཞི་བོན་
པོ་སྐུ་ཞབས་པི་ཨེས་ཏ་མང་གི་༢༠༢༠་་༢༠༢༡ཀི་དོན་
ལོ་ཁ་གནོད་དངུལ་ཞུ་བ་ཕུལ་བའོི་ན་གོས་ཆ ོགས་ཁང་
གི་འདི་ལོ་ཡང་ཞལ་བཞེས་གནང་བོ་སྦད།ཉིན་གཅིག་གི
་གོས་ཆ ོགས་མཇུག་སྡུད་བོའ་ིན་ཟུར་བཞུགས་གཅ ོ་གཞི་
བོན་པོ་སྐུ་ཞབས་སན་ཅ ་མན་ལི་བུ་དང་ཟུར་བཞུགས་ 
ཁིམས་བོན་ཐུས་མི་ཨེའ་ིཊ་སིང་བོ་རེ་ལི་གོངས་པུའི་ན་
གོས་ཆ ོགས་ཁང་གི་དཀར་མ་ོགཉིས་ཀི་མྱ་ངན་ཡང་ 
གནང་བོ་སྦད། 

 
 

འབྲས་ལངོས་ covid སྨན་ཁབ་ དནོ་ལོ་ 
དྲག་སྒྲགིས་་་་་་་་་་་ 

སྒང་ཏགོ་དབནེ་ཟླ་དང་པ་ོཆ སེ་༡༢; 
གཅ ོ་གཞི་བོན་པོ་ཀི་སོང་མཁན་གཟའ་ཟླ་བ་ོཉིན་ཆ ེ་ 
སིད་བོན་སྐུ་ཞབས་ནེ་རན་དར་མོ་དི་མཆོག་གི་གནང་
བོའི་གཟུགས་མཐོང་གོག་བརྙན་ཆ ོགས་འདུ་ན་covid
སྨན་ཁབ་བགོ་འགེམས་དོན་ཆ ན་ན་ཐུགས་འགན་ 
བཞེས་པོ་ཨིན།ཆ ོགས་འདུ་འདི་ན་མངའ་སེ་ཐམས་ཅཀ་ི 

 

གཅ ོ་གཞི་བོན་པོ་ཅ ུ༹་ཀ་ིཐུགས་འགན་བཞེས་པོ་ཨིན།གས
ད་གནང་བོ་དོན་བཞིན་དབེན་ཟླ་དང་པོའི་ཆ ེས་༡༦་ 
ལས་སྨན་ཁབ་འབ མ་བཅ ུ༹ག་ཤད་ཨིན༏ཐེང་དང་པ་ོན་ 
རྒྱལ་ཁབ་གི་མི་སེར་བི་བ་གི་སྨན་ཁབ་འདི་རྐྱབས་ 
པོའི་རེ་བ་ཡོད།ཐེང་དང་པོ་ན་སྨན་ཁབ་འདི་འཕོད་ 
བསོན་གཞུང་ཞབས་བོ་ཅ ུ༹་དང་ནད་རིམ་དོན་ལོ་ཕག་ལ
ས་གནང་མཁན་གཞུང་ཞབས་བོ་ཅ ུ༹་ལོ་རྐྱབས་ཤད་ཨིན།
སིད་བོན་གི་གསུང་བོ་སྦད།སྨན་ཁབ་ལེས་རིམ་འདི་རྒྱལ
་ཡོངས་གོང་ན་འབ མ་བཅ ུ༹ག་ཤད་ཨིན༏ཁོང་གི་མི་སེར་
ཐམས་ཅད་ལོ་གཞུང་ག་ིགནང་བཞགས་ཡོད་པའི་སྒྲིག་
ཁིམས་ཡང་ནེ་(sop)ལོ་ལག་ལནེ་བ ས་དགོས།སྨན་ཁབ་
འདི་ཉེན་ཁ་མེད་པ་ོདང་ཐམས་ཅད་ཀི་རྐྱབས་དགོས་ 
ཤད་ཨིན།འབྲས་ལོངས་མངའ་ས་ེཧོང་ལས་གཅ ོ་གཞི་ 
བོན་པོ་ཀི་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆ་ེདྲགས་གནང་སི་སྨན་ཁབ་སོ
ན་མཁན་རིག་གསར་བོ་ཅ ུ༹་ལོ་ཐུགས་རེ་ཆེ་དང་ནད་ 
རིམ་སྐབས་ན་དབུ་ཁྱིག་གནང་སི་བཀའ་སོབ་བཟང་པོ་
གནང་བོའི་་ན་སིད་བོན་མཆོག་ལོ་སིང་གཏམ་ལས་ 
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཕུལ་བོ་ཨིན། 

 

གཅ ོ་གཞ་ི བནོ་པའོི་ ཕག་ལས་ ཆ ན་རགི་ 
རྐང་འཁརོ་༡༦ ཐམ་བ་ ཊརོ་ཕགི་ པུ་ལསི་ལ་ོ 
ཕུལ་བ་ོ་་་་་་་་་་་ 

སྒང་ཏགོ་དབནེ་ཟླ་དང་པ་ོཆ སེ་༡༠; 
འབྲས་ལོངས་ཊོར་ཕིཊ་གནས་སངས་ལོ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟ་ོ
བའི་དོན་ལོ་མངའ་སེ་གཞུང་གི་ཆ ོན་རིག་རྐང་འཁོར་ 
བཅུ་,དྲུག་ཐམ་བ་(Royal་Enfield)ཊོར་ཕིཊ་པུ་ལིས་ 
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ལོ་ཕུལ་བོ་ཨིན།མངའ་སེ་ཀ་ིགཅ ོ་གཞི་བོན་པོ་སྐུ་ཞབས་
པི་ཨེས་ཏ་མང་གི་སོང་མཁན་གཟའ་ཉིམ་ཆ ེ་སྒང་ཏོག་
གི་ཨེམ་ཇི་མག་ན་་ག་ོསྒྲིགས་ལེས་རིམ་གཅིག་ན་དར་ 
ཅོག་འཕ ར་སི་ཀི་རྐང་འཁོར་འདི་ཕུལ་བོ་ཨིན།ལེས་རིམ
་འདི་མཉམ་ཅི་གགོ་མ་བརྒྱུད་ས་ིཐོན་བཞིན་ཡོད་པའི་
ཉན་ཁ་ཆེ་དྲགས་ཅ ུ༹་ལོ་དགག་ཐབས་བ ས་བའི་དོན་་ལོ་
འབྲས་ལོངས་ཉན་ཆད་བ ས་མཁན་པུ་ལིས་ཡན་ལག་ 
(crime)ག་ིདྲག་སྒྲིགས་བ ས་བའ་ི(mobil་app)ཡང་ 
གཅ ོ་གཞི་བོན་པོའི་ཕག་ལས་སྒོ་ཕ ིད་གནང་བོ་ཨིན། 
འདེས་རང་crime་ཡན་ལག་གི་བུམ་ཅ ུ༹འི་ཉན་ཁ་ལ་ོ 
དགག་ཐབས,བུམ་ཅ ུ༹འི་སོན་ཁ་བ ས་བོའི་སོད་ཤིས་དང་
བུམ་ཆ ང་མཁན་འདེམ་ལོ་དགག་ཐབས་བ ས་བའི་དོན་
ལོ་རང་སོ་ཇོ་ཊི་(mobilapp)ཡང་འབ མ་བཅ ུ༹ག་ཀོ་ 
ཨིན།ལེས་རིམ་ན་བོན་པ་ལེགས་སོ་གསུང་བཞེས་པུ་ལིས
་ཀི་(DIG)སྐུ་ཞབས་པར་བིན་གུ་རུང་གི་ཊོར་ཕོ༹ ཊ་ 
གནས་སངས་ལོ་ལེམ་བ ས་བཟ་ོབཞག་ཀོའི་དོན་ལོ་ཊོར་
ཕ ིཊ་པུ་ལིས་ལོ་རྐང་འཁོར་འདི་བི༹ ན་བོ་དང་མངའ་སེ
་ན་ཊོར་ཕ ིཊ་གནས་སངས་ལ་ོལམེ་བཟོ་བཞག་ཀོའ་ིན་
མི་སེར་ཅ ུ༹འི་ཐུགས་འགན་ཆ་ེདྲགས་ཡོད་པའི་ཁོང་ཞུ་བ
་ཕུལ་བོ་ཨིན།འདེས་རང་གོག་མ་བརྒྱུད་སི་ཉན་ཁ་ཆེ་ 
དྲགས་ཐོན་བཞིན་ཡོད་པའ་ིའད་ིལོ་དགག་ཐབས་བ ས་
བོ་ན་མི་སེར་ཅ ུ༹་རིག་ཀ་ོསིང་དགསོ་པོ་གེལ་ཆེན་ཡོད། 
འདེས་རང་(CID)རངོ་ཁག་མགོ་རེ་སྐུ་ཞབས་བསེན་ 
འཇ ིན་བོ་སྒྲོས་ལེབ་ཅ་ཀི་ཡང་ལསེ་རིམ་ལོ་བཟུང་གེལ་

གནང་བོ་ཨིན། 

མི་སརེ་ རྒྱལ་ཁབ་ ཉནི་སྲུང་བར་ི དནོ་ལོ་ 
སི་ཁྱབ་དྲུང་ཡགི་ དབུ་ཁྱགི་ན་ ཆ གོས་འདུ་་་་་་་་་  

སྒང་ཏགོ་དབནེ་ཟླ་དང་པ་ོཆ སེ་༦;སི་ཁྱབ་དྲུང་ཡིག་སྐུ་ 
ཞབས་ཨེས་སི་གོབ་ཊ་ཀིས་དབུ་ཁྱིག་ན་བཀྲ་ཤིས་གིང་
ཀ་ཤ་ན་༢༠༢༡མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཉིན་སྲུང་བརི་དོན་ལོ་

ཆ ོགས་འདུ་ཅིག་ཆ ོག་པ་ོསྦད།ཆ གོས་འདུ་ལོ་ལེ་ལག་གི་
ཐམས་ཅད་ཀི་མགོ་རེ,དམག་མའིི་མགོ་རེ་ཅ ུ༹ས,BRO 
དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལ་ེལག་གི་མགོ་རེ་ཅ ུ༹་ཀ་ིཐུགས་
འགན་བཞེས་པོ་ཨིན།སི་ཁྱབ་དྲུང་ཡིག་གི་འདི་ཡང་སན
་གསད་གནང་བོ་ཨིན།སྲུང་བར་ིཨ་ཏང་འདམེ་རང་ 
དཔལ་འབོར་རེ་ཐང་ན་རང་ཐནོ་ཤད་ཨིན།ལེས་རིམ་ 
འདི་ད་ལྟའི་གནས་སངས་ནད་རིམས་སྒྲིག་ཁིམས་དོན་
བཞིན་བ ས་ཤད་ཨིན།ཆ ོགས་འདུ་ན་ནང་སིད་ལེ་ལག་གི
་གཅ ོ་བོ་དྲུང་ཡིག་སྐུ་ཞབས་ར་ཏ་ིགོང་གི་ལེ་ལག་ཐམས་
ཅད་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ས་ིཀི་ལེས་རིམ་ལོ་གྲུབ་ 
འབྲས་ལེམ་བཟོ་དགོས་པོ་གསུང་བོ་ཨིན། 

 

Covid 19  ནད་རམི་སྨན་ཁབ་དནོ་ལ་ོ 
ནུབ་འབྲས་ལངོས་ དྲག་སྒྲགིས་་་་་་་་་་་་་་་་ 

རྒྱལ་ཞིང་དབིན་ཟླ་དང་པོ་ཆ ེས་༨; 
ནུབ་འབྲས་ལོངས་རོང་དཔོན་སྐུ་ཞབས་ཀརྨ་ར་བོན་པོ་
དབུ་ཁྱིག་ན་སྨན་ཁང་སྨན་པོ་མགོ་རེ་དང་ཨ་ས་གཞུང་
ཞབས་བོ་ཅ ུ༹འི་རོགས་རམ་ན་covid་ནད་རིམ་སྨན་ཁབ
་བཞག་སངས་དང་རྐྱབས་སངས་དྲག་སྒྲིགས་དོན་ལོ་ 
དྲག་སྒྲིགས་ལེས་རིམ་ཅིག་སྦྱང་བསར་བ ས་བོ་སྦད།སྨན་
ཁབ་ལེས་རིམ་དྲག་སྒྲིགས་ན་སྨན་ཁབ་རྐྱབས་མཁན་ 
ཅ ུ༹འི་མིང་ཐོག་རྐངས་སངས,དཔདོ་ཞིབ་དང་སྨན་ཁབ་
རྐྱབས་པའི་རྒྱབ་ལས་ནད་པོའི་ཞིབ་དཔད་ཅ ུ༹འི་དྲག་ 
སྒྲིགས་ཡོད་པོ་ཨིན། 
གེལ་སིད་གེལ་ཆེ་དྲགས་གན་ཐནོ་རུང་བལྟ་ཏོ་ཆ ོགས་པོ 
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ཀི་(AEFI)་་་སྨན་ཁབ་རྐྱབས་སའི་ཁང་མིག་རང་སོ་ཡ
ང་དྲག་སྒྲིགས་བ ས་བཞགས་ཡོད།ལེས་རིམ་གི་མིག་ 
ཡུལ་གཅ ོ་བོ་འདི་ནད་རིམ་སྨན་ཁབ་བཞག་སངས་དང་
རྐྱབས་སངས་དྲག་སྒྲིགས་འདི་ལ་ོགདོང་ལེན་མཇེལ་ 
བོའི་དོན་ལོ་ཨིན།ལེས་རིམ་རྒྱབ་ལས་རོང་དཔོན་གི་སྨན
་ཁབ་རྐྱབས་སའི་དང་བཞག་ཀའོི་ས་གནས་གི་དཔོད་ 
ཞིབ་ཡང་གནང་བོ་ཨིན།འདེས་རང་རོང་ཁག་བཞི་ག་ན
་covidནད་རིམ་སྨན་ཁབ་དོན་ལོ་དྲག་སྒྲིགས་བ ས་བཞི
ན་སཡོད་པོ་ཨིན།  
གཅ ་ོགཞ་ིབནོ་པ་ོཀ་ིནམ་ར་ེལ་ོཨསི་མཊ་པུ་ལསི་ཨསི་ཊེ
ས་ཤནོ་ས་ར་ོགཞ་ིགཏངི་བ་ོ་་་ 

ནམ་རེ་གབེན་ཟླ་དང་པོ་ཆ ེས་༨;གཅ ོ་གཞི་བོན་པོ་སྐུ་ 
ཞབས་པི་ཨེས་ཏ་མང་གི་ནམ་རེ་ཨིས་མཊ་ཆ ང་འདུ་གི་
པུ་ལིས་ཨིས་ཊེས་ཤོན་ཐག་ཉི་ཨསི་མཊ་པུ་ལིས་ཨིས་ཊོ
ན་ཤོན་གི་ས་རོ་གཞི་གཏིང་བོ་སྦད།ལེས་རིམ་ན་ཁོང་ 
མཉམ་པོ་ཆ ང་འདུ་ཡར་རྒྱས་ལེ་ལག་བོན་པོ་སྐུ་ཞབས་
ཨ་རུན་ཀུ་མར་ཨུབ་རེ་ཊེ,འགྲུས་འཁོར་ལེ་ལག་བོན་པོ་
སྐུ་ཞབས་སོན་ཇེཊ་ཁོ་རེལ,པུ་ལསི་མགོ་རེ་དང་གཞོན་
འགོན་པོ་གེལ་ཆེན་ཅ ུ༹་བོན་བོ་ཨནི།ལེས་རིམ་ན་བོན་མ
ཁན་པུ་ལིས་གཞུང་ཞབས་བོ་ཅ ུ༹་ལོ་ནམ་རེ་ན་འདམེ་གོ
ང་ཨིས་མཊ་པུ་ལིས་ཨིས་ཊེན་ཤནོ་གཞི་གཏིང་བོའ་ིན་
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་གནང་བོ་སྦད། 

 

 

 

 

ཨིས་མཊ་པུ་ལིས་ཨིས་ཊེན་ཤོན་འདིའི་འགོ་སོང་ཨིས་
མཊ་སི་ཊིའི་བཆར་གཞིའི་མངའ་འོག་ན་ལས་བ ས་ཤད་
ཨིན། 

ཨིས་མཊ་སི་ཊིའ་ིབཆར་གཞི་འདི་བརྒྱུད་སི་ཆ ང་ 
འདུ་མཇ ེས་དྲགས་བཟོ་ཤད་མཉམ་པོ་རང་མངའ་སེ་ 
གཞུང་གི་པུ་ལིས་ཆ ན་རིག་ལོ་ཡང་མོ་འཐུད་སི་ཡར་ 
རྒྱས་བཏང་ཤད་ཨིན།གཅ ོ་གཞི་བོན་པོ་ཀི་ཕག་ལས་ལེམ
་གནང་མཁན་ལོ་གཞུང་བརྒྱུད་སི་གསོ་རེ་དང་གོ་གན 
ཡར་འཕར་བཏང་ཤད་ཀ་ིཡང་གསུང་བོ་སྦད། 
ཁོང་གི་པུ་ལིས་གཞུང་ཞབས་བོ་ཅ ུ༹་ཀི་ཕག་ལས་དང་ 
སྒྲིག་ཁིམམ་གནས་སངས་ཀི་པ་སོང་པུ་ལིས་ཨིས་ཊེན་ 
ཤོན་རྒྱ་གར་གི་ཨང་བདུན་པོ་ཆགས་པོའི་གཏམ་ཡང་ 
གསུང་བོ་ཨིན།ལེས་རིམ་ན་གཅ ོ་གཞི་བོན་པོ་ཀི་ནམ་ར་ེ
སྨན་ཁང་ན་གཟིན་ཁི་༣༠༠་ཡོད་པོ་བཟོ་ཤད་ག་ིགཞུང་
གོ་སྐབས་ན་བཞག་ཡོད་པའི་གཏམ་གསུང་བོ་སྦད།ལེས་
རིམ་ལོ་ཆ ང་འདུ་ལ་ེལག་བོན་པོ་ཀི་ཡང་བཟུང་གེལ་ 
གནང་བོ་སྦད། 
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