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དཀར་ཆག

ཨང་།

ནང་དོན།

ཤོག་གངས།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ། ལས་ཉིན་དྲུག་པ།
༡

རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ི ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སོན་རིས་ཐོག་བགོ་གླེང་དང་། གཏན་

༢

རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ི ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སོན་རིས་ཐོག་བགོ་གླེང་དང་། གཏན་

༣

འབླེབས། (ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས།)

༡-༢༣

འབླེབས། (འཕོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་དང་། དླེའི་ཁྱབ་ཁོངས།)

༢༣-༦༥

ཚོགས་དྲུང་མཆོག་ནས་དགོངས་ཤཤོག་ཁག་དང་། བདུན་རླེས་མའི་ལས་རིམ་སྙན་སོན།

༦༦-༦༨

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ། ལས་ཉིན་བདུན་པ།
༤

གཞུང་འབླེལ་མྱང་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རླེས་དྲན་གོས་ཆོད་གོས་ཆར། ཡིག་ཨང་ ༡༨ པ།

༥

སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཨང་ ༤ པ་དང་དྲིས་ལན། དླེའི་འཕོས་དོན་དྲི་བ་དང་ལན་འདླེབས་གསལ་

༦

རིས་ལོ་ ༢༠༡༦ ་་་ ༡༧ ལོའ ་ི ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སོན་རིས་ཐོག་བགོ་གླེང་དང་། གཏན་

བཤད།

འབླེབས། (འཕོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་དང་། དླེའི་ཁྱབ་ཁོངས།)

༦༩-༧༠
༧༠-༨༦
༨༦-༡༣༦

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ཐུན་གཉྱིས་པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་

གཏན་འབེབས་དེ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་རྣམ་པར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། བགོ་གེང་
དང་ལན་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་དག་གང་བསྡུས་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས། རྒྱས་པོ་གསུངས་བསྡད་ན་ར་བའྱི་གལ་ཆེན་ཞྱིག་རེད་
འདུག་སྟེ། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་འདྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཡྱིན་དུས་ཟླ་བ་འདྱིའྱི་ནང་གཏན་འབེབས་བེད་ཐུབ་དགོས་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་གང་ཉུང་ཉུང་ཞུ་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་
འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་གང་ཐུབ་མདོར་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གྲྭ་པའྱི་སྤུས་
ཚད་དང་གྲྭ་རྒྱུན་ཉུང་དུ་སོང་བའྱི་སྒང་ལ་ངས་བཤད་ཀྱི ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་སོན་གྱི་སྐད་དེ་མཚམས་ཞྱིག་ཆད་ནས་ཡང་

བསྐྱར་མཐུད་དགོས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལྟ་ངས་ཨ་སྐྱོ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སྙད་ཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་བ་རེད། སྱིར་ན་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་
རྱིག་གཞུང་དང་། ལྷག་ཏུ་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་མྱིང་ཚིག་ཅེས་པ་དེ་ཧ་ཅང་མཐའ་ཡས་པ་བགང་དུ་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་སོང་
ཙང་། དེ་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་དེ་དག་གྱིས་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཞྱིག་ལས་ང་ལྟ་བུ་ཅྱི་ཡང་མྱི་ཤེས་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་གཞལ་

བ་ལྟ་བུ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཨ་སྐྱོ་ཞེས་པ་དེར་འགེལ་ཚུལ་འདྲ་མྱིན་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་ཆོས་པ་སྐྱོ་པོར་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཡོད་པ་རེད། ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན་གྲྭ་པའྱི་གངས་ཀ་ལས་སྤུས་ཀ་ཡག་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་

གྱི་ཡོད། གྲྭ་པའྱི་གངས་ཚད་ཉུང་དུ་འགོ་བའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་དེ་སྤུས་ཀ་ཡག་པོ་མེད་པས་མྱི་མང་གྱིས་མཐོང་སྣང་ལ་གྲྭ་

པ་ཞེས་པ་སྡུག་ཅག་ཅྱིག་མཐོང་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆོས་དེ་ཉམས་རྒུད་དུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་རེན་སྡུག་
པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གྱི་གྲྭ་པའྱི་གངས་འབོར་དེ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་བཤད་མྱི་དགོས་
པ་ཞྱིག་རེད། བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་འདྱིར་༸རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཉག་ཅྱིག་ལ་བརེན་ནས་དམྱིགས་

སྒོ་ཅན་གྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ཁ་ཤས་བེ་བག་ཏུ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། དེའྱི་ནང་གྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཞེས་པ་དེའང་བརེན་
པའྱི་ཞབས་དང་འཛིན་པའྱི་ལུང་ལྟ་བུའྱི་རྱིག་གཞུང་ཁད་དུ་འཕགས་པ་ཞྱིག་གྱི་འགན་ཁུར་ཕྲག་ཏུ་བབས་པའྱི་ལས་ཁུངས་
ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འདྱིའྱི་སྒང་ལ་མ་འོངས་པར་འཆར་གཞྱི་ག་རེ་ཡོད་མེད་སྒང་ལ་བསམ་གཞྱིག་བེད་དགོས་པ་

དང་། ལག་བསྟར་ག་རེ་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། སྣེ་ཁྱིད་ཀྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཐུབ་དགོས་པ་མཐོང་གྱི་ཡོད། སོང་ཙང་
ང་ཚོའྱི་གྲྭ་པའྱི་གངས་འབོར་ལས་གྲྭ་པའྱི་སྤུས་ཀ་ཡག་ཏུ་གཏང་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་

སྤུས་ཀ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེ་ན། གདན་ས་སེ་འབས་དགའ་གསུམ་གྱི་གྲྭ་པའྱི་གངས་འབོར་མང་ཤོས་རེད། དེ་གཙོ་བོར་
གྱུར་པའྱི་ས་དགེ་བཀའ་རྱིང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་དགོན་སྡེ་མང་པོ་ཞྱིག་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་འཛུགས་

ཐུབ་པ་དང་སྲ་བརན་བེད་ཐུབ་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གདན་ས་ཁག་ལ་སྡོད་མ་ཐུབ་པར་སྱི་

ཚོགས་ནང་འཁམས་ཉུལ་བེད་མཁན་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་གྱིས་བ་སོད་དེ་ཁྱིམ་པ་ཕོ་མོ་ལས་ཀང་སྡུག་པ་
ཡོད་པ་མཐོང་གྱི་ཡོད། མྱི་ཚོས་བཤད་ཀྱིན་འདུག བ་བ་ཆུང་ཚགས་ཤྱིག་ལ་སྱི ་ཚོགས་དང་མྱི་མཐུན་པ་བོད་ཀྱི་རྱིག ་
གཞུང་དང་མྱི་འཚམ་པ། བོད་ཀྱི་ཡ་རབས་སོད་བཟང་དང་མྱི་འཚམ་པ། ང་ཚོའྱི་ཕག་རོགས་ཤྱིག་གྱིས་དཔེ་ཞྱིག་དྲངས་
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སོང་བ་དེ་རང་རེད། བན་དེ་སྐྱ་མྱིན་སེར་མྱིན། སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྱི་དག་བོ། དངོས་གནས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའྱི་དག་

བོ་མང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག གདན་ས་ཁག་གྱི་མཁན་པོ་དང་དགེ་བསྐོས་དབུ་ཁྱིད་ཚང་མས་འགོ་ཐག་བསྡམས་ནས་སྱིག་སྲོལ་
ཞྱིག་འཛུགས་དགོས་པ་དང་། ང་ཚོས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་སྲོལ་སོགས་ཧ་མྱི་གོ་མཁན་གཞོན་

སྐྱེས་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་ཟབ་སོང་སོད་དགོས་པ་དང་། དགེ་འདུན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལྟ་སྟངས་གང་འདྲ་འཛིན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
དང་། ཁྱིམ་པ་ཕོ་མོ་དང་རབ་བྱུང་གྱི་བར་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་གུས་བརྱི་གང་འདྲ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་བེད་སྒོ་གང་
འདྲ་ཞྱིག་མཉམ་དུ་སྒྲུབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མེད་དང་། དེ་དག་ཚང་མའྱི་སྒང་ལ་སོབ་སྟོན་བེད་རྒྱུ་འདུག དཔེར་ན་ཁ་སང་དེ་

རྱིང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་སྐད་ཆ་ཞྱིག་བཤད་ས་ཡྱིན་ནའང་སྐྱ་བོ་ལས་གྲྭ་པ་སྐད་མགོ་མཐོ་བ་དང་རླུང་ཆེ་བ། དེ་བཞྱིན་
ཁོམ་ར་ཞྱིག་ནང་འགོ་ཡྱི ་ཡོད་ནའང་སྐྱ་བོ་ཞྱིག་ཟྱིང་ཟྱིང་ལོང་ལོང་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གྲྭ་པ་ཆ་ཚང་ལ་དབྱུག་པ་ལེབ་བརྡུང་བས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་ལ། ངས་དེ་འདྲ་བེད་ཀྱི་ཡང་མེད།

ཡྱིན་ནའང་ཆོས་པ་ཞྱིག་གྱི་མྱིང་ཁུར། ཆོས་གོས་གོན་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ཞུགས་ཏེ་བོད་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་
བུ་གྱིང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཟ་ངེ་ཟྱིང་ངེ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་ར་ཆེན་གྱི་རྱིག་གཞུང་འདྱི་ཉམས་
ཆགས་འགོ་བའྱི་སྣེ་སྐུད་ཅྱིག་ཟྱིན་ནས་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་དུང་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གྲྭ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དགོན་སྡེ་ཁག་དང་འཛིན་སྐྱོང་ངོས་

ནས་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ག་རེ་ཁུར་དགོས་ཀྱི་རེད། ཆོས་འདུལ་བའྱི་ནང་ནས་བསྟན་བཞག་པ་དེ་དག་བཤད་མ་དགོས་པ་རེད་
ལ། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ནས་འགན་ག་རེ་ཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་སྱིག་གཞྱི་སྱིག་སྲོལ་ངེས་པར་དུ་ཟྱིན་དགོས་ཀྱི་
འདུག དེ་བཞྱིན་སྐྱ་བོའ ་ི སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དེའྱི་སྐོར་གྱི་ཟབ་སོང་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གདན་ས་དང་བཤད་གྲྭའྱི་ནང་ལ་གྲྭ་རྒྱུན་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་ཚོར་སྣང་དང་དོ་སྣང་

ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བཏང་ན་ངའྱི་བསམ་པར་སོན་ཆད་ཚིག་སྟོང་དགུ་
བརྒྱ་ལྔ་དགུའྱི་སོན་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་དེ ་གང་འདྲ་གནས་ཡོད་པ་དེ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེ ་ན་དེ་

ཡོང་གྱི་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ཁམས་ཕོགས་ནས་མང་ཆེ་བ་མྱི་ཚང་གཅྱིག་ལ་བུ་གཉྱིས་ཡོད་ན་གཅྱིག་གྲྭ་པ་
བཟོ་ཡྱི་འདུག སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་དགོན་པ་ནང་བཏང་སོ ང་། རྒྱ་གུང་ཁན་མེད་ན་གཅྱིག་

བས་ན་ང་ད་ལྟ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཆགས་ཡོད་འགོ། ཡྱིན་ནའང་སོ་སོར་སྐད་ཆ་དྲྱིས་ནས་ཁེད་འགོའམ་ཞེས་སྐད་ཆ་
འདྲྱི་བའྱི་ལམ་དང་ལུགས་ཡོད་མ་རེད། ད་ཁེད་རང་དགོན་པ་ནང་འགོ་དགོས་རེད་ཅེས་དགོན་པའྱི་ནང་བཏང་ཡོང་གྱི་རེད་

ལ། འགོ་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞྱིན་མྱི་ཚང་གཅྱིག་ལ་བུ་མོ་གཉྱིས་ཡོད་ན་གཅྱིག་དེ་བཙུན་དགོན་ནང་བཏང་གྱི་འདུག འགོ་ལུགས་
དང་གོམས་གཤྱིས་དེ་རེད་དེ་མ་བསྒྲུབ་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་ནང་ནས་གོང་དུ་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དཀའ་ངལ་
ཆེན་པོ་རྒྱག་ནས་བོད་ཉྱི་མ་ལྷ་སའྱི་གདན་ས་ཆེ་ཁག་དབུས་ཕོགས་སུ་ཡོད་དུས་དེར་ཡར་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
དུས་རྡོག་མཁེག་རྒྱབ་ལ་འཁུར་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་མེ་འཁོར་དང་འགྲུལ་འཁོར་སོགས་དེ་འདྲ་མེད་པས་སོ་

སོའ ་ི བཟའ་ཆས་དེ་ཁུར་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ལམ་ལུགས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གྲྭ་ས་འགོ་མཁན་
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དེ་དག་གྱིས་དབྱུག་པའྱི་ཁུར་ཤྱིང་བར་ཉྱི་མ་ཁ་ཤས་འདང་བའྱི་ཁ་ལག་ཁུར་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། འགོ་དུས་ལམ་ཁ་ག་

པར་བསྡད་པ་ཡྱིན་ནའང་ས་ཆ་དེའྱི་མྱི་ཚོས་སྟོ ད་ཉྱི་མ་ལྷ་སའྱི་གྲྭ་པར་འགོ་མཁན་རེད་ཅེས་སྣེ་ལེན་ཚད་དང་ལྡན་པ་བེད་
པའྱི་ལམ་ལུགས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དུས་རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་ནང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ལུགས་དེ་དགོས་ཀྱི་

འདུག་ཟེར་ན་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཉམས་ཞྱིབ་བས་ན་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་དང་བོད་ནང་ལོགས་གཉྱིས་
བར་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་ལ་ཁད་པར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འགོ་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བོལ་ནང་མྱིའྱི་གཤྱིས་ཀ་དང་གོམས་

གཤྱིས་ཤེས་རྱིག་སོགས་གང་ཐད་ནས་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་མཁན་ཞྱིག་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་
གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་མཁན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། སོ་སོའ ་ི བུ་དང་བུ་མོ་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་
སོབ་གྲྭ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་ལ་བཏང་ནས་སོབ་སོང་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་སོད་དགོ ས་བསམ་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད་མ་
གཏོགས། དགོན་པར་བཏང་ནས་གྲྭ་པ་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་བསམ་པའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་མཁན་བཙན་བོལ་སྱི་

ཚོགས་ནང་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བོ ད་ནང་ལ་མདོ་སྟོད་སྨད་གཉྱིས་ལ་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མ་བཟོ་
མཁན་སོན་མ་ནང་བཞྱིན་རེད་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད ་མ་གཏོགས། སེམས་ཤུགས་དང་དད་པ་ཆེན་པོ་ཧ་ཅང་

འདུག སོན་མ་རྱིག་གནས་གསར་བརེའྱི་སྐབས་དགོན་པ་ཚང་མ་གཏོར་བཤྱིག་ཚབས་ཆེན་བཏང་བ་རེད་དེ། ཡང་བསྐྱར་
དུ་ཉམས་གསོ་བས་ནས་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོའ ་ི ཆེན་པོ་རྒྱག་པ་དང་། དེའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་སོགས་མྱི་ དེ་དག་ལ་བལྟ་
སྐབས་རང་ཉྱིད་ཧང་སང་གྱི་འདུག དེའྱི་རེས་ ༡༩༧༩ ནས་སྲྱིད་ཇུས་གུ་ཡངས་བཏང་ནས་དེའྱི་བར་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་

བསེབས་ནས་གྲྭ་པའྱི་གངས་འབོར་མང་དུ་སོང་བ་རེད། ད་ལྟ་དེ་ནང་བཞྱིན་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་རྒྱ་
མྱིས་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེན་པོའ ་ི འོག་ནས་གཏང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། རྱིག་གནས་གསར་བརེ་སྐབས་དགེ་བཤེས་དང་གྲྭ་པ་
ཚང་མ་སྐྱ་ཕབ་པ་དེ་འདྲ་བས་སྐབས། བསྐྱར་དུ་ཉམས་གསོ་བས་ནས་གྲྭ་པ་བེད་ན་དགོན་པར་ཆོས་འཆད་མཁན་མེད་པ་

དང་། དགེ་རྒན་ཡག་པོ་མེད་པའྱི་རེན་གྱིས་སོ་སོའ ་ི སྲོག་བོས་བཏང་ནས་དཀའ་ངལ་བརྒྱབས་ཏེ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་བ་རེད།
ད་ལྟའྱི་ཆར་དེ་དག་གས་ཀྱི་ནང་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་བཏང་ནས་ཕར་ལོག་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་

བཞྱིན་པ་རེད། བོད་ནང་གྱི་གྲྭ་པ་དེ་དག་གྱིས་དཀའ་ལས་མང་པོ་རྒྱག་མ་དགོས་པར་སོ་སོའ ་ི ལུང་པར་དེ་འདྲ་ཡོད་ཙང་།
དེ་རང་ལ་སོབ་སོང་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོང་བཞྱིན་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་

བཞྱིན་རེད། ང་ཚོར་ཡོད་པ་དེ་སྤུས་དག་པོ་བཏང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སོན་མ་བཞྱིན་མང་པོ་དེ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཟེར་
ན་དེ་སྱི་ཚོགས་དང་གོམས་གཤྱིས་སོགས་ཕོགས་གང་སར་ཡོང་ཡ་མྱི་འདུག ད་ལྟ་སེམས་འཚབ་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་
ཅེ་ན། ཆོས་སྡེ་ཁག་ལྡེ་ར་ལྡུན་དང་སྱིར་ལྷོ་ཕོགས་ག་པར་སོང་ནའང་དགོན་པ་དེ་དག་རྒྱ་ཁབ་ཆེན་པོ་དང་གྲྭ་ཤག་དེ་དག་

རྱིག་པ་བས། དེའྱི་ནང་ལ་གྲྭ་རྒྱུན་དེ་ཉུང་དུ་འགོ་ནས་དེ་དག་ག་རེ་ཆགས་ས་རེད། ཆེན་པོ་ཧ་ཅང་བས་ཀང་དེའྱི་ནང་ལ་གྲྭ་

པ་བཞུགས་མཁན་མེད་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ས་རེད་དམ། ཁ་སང་ང་ཚོ་ཤེས་རབ་གྱིང་ལ་བགོ་གེང་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རེད། ཧ་
ཅང་གྱི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གྲྭ་པ་བརྒྱ་ཡས་མས་ཤྱིག་དང་ཁོ་ཚོའྱི་གྲྭ་པ་བརྒྱ་
ཡས་མས་ཤྱིག་འདུག་སྟེ་གྲྭ་པ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་
ཆགས་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དེ་དག་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཆེད་

ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་རེད་འདུག ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ལ་གང་འདྲ་
གནང་དགོས་པ་དེ་དམ་བཅའ་བརན་པོ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་མཚན་ཐོ་ཞུས་པ་སྱི་འཐུས་བཞྱི་ཡོད། གོ་སྐབས་གཉྱིས་པ་ལེན་མཁན་སྱི་འཐུས་བཞྱི་ཡོད། དེའྱི་རེས་སུ་གོ་སྐབས་
ཕུལ་གྱི་མྱིན་མ་གཏོགས་ལས་རྱིམ་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་བསམ་འཆར་ཁག་ཅྱིག་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་ཞུས་པ་རེད། དེ་ལས་
འཕྲོས་ནས་ངས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་དེ་གོ་བ་གཞན་དག་ཅྱིག་ལ་ཆགས་སོང་། དེའྱི་ཆེད་དུ་ཡང་བསྐྱར་ལག་པ་བཀག་
དགོས་པ་བྱུང་སོང་། སྱིར་བཏང་བཙན་བོལ་ནང་ལ་རྱིག་གནས་ཆེ་ཆུང་ཡོད་ཚད་ལ་ཉམས་ལེན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་

ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་སྒྱུ་རལ་དང་ལག་རལ་དེ་དག་རྱིགས་དེ་བདག་ཉེར་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག རྱིག་གཞུང་
བསྟྱི་གནས་ཁང་ཡོངས་རོགས་ནང་དེ་དག་སོང་བརྡར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོར་བརྡར་ནས་ཐོན་རེས་ཕག་རགས་གནང་
བའྱི་སྐབས་སུ་འདྱིས་ཚོང་གྱི་ངོ་བོ་ཞྱིག་ལ་མ་འགྱུར་བའྱི་ཐོག་རྱིག་གཞུང་བསྟྱི་གནས་ཁང་ཚོས་འགན་ཁུར་དགོས་ཀྱི་

འདུག ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་གལ་ཆེ་འདྱི་གཞུང་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། དེ་དག་གྱི་གོ་སྱིག་འདྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་འོག་ནས་མ་གཏོགས། བེ་བག་གཞན་དག་ཅྱིག་གྱིས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ངས་ཁ་སང་ཞུ་རྒྱུ་

དེ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་ཐག་ཉེ་པོ་དང་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཐུགས་མཉེས་པོ། སྒྱུ་
རལ་ཐོག་ལ་མཁས་དབང་། ཝ་ཎ་དང་རྡ་སའྱི་དཔེ་མཛོད། ལྡྱི་ལྱི་བོད་ཁང་བཅས་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཅན། ཉེ་བའྱི་ཆར་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མཇལ་བཅར་གནང་མཁན་ Dr. Kapila Vatsyayan གྱིས་ཞེ་དྲག་ཐུགས་འདྲྱིས་ཆེན་པོ་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ཡྱིན་ཙང་དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་འགེམས་སྟོན་ཞྱིག་གྱི་ངོ་བོར་མ་འཛིན་ནས་བགོ་གེང་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་

ཡང་ཡང་བཀའ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་སྐབས་རེ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་ལག་ལེན་མ་འཁེལ་བ་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ནང་
ནས་ Dr. Kapila Vatsyayan གྱིས་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ Indra Gandhi དྲན་རེན་གྱི་ལg་ཤེས་སྒྱུ་རལ་
ཁང་། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ Lalit Kala Academy ཧ་ཅང་གྱི་སྙན་གགས་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ནང་ནས་ང་ཚོས་

སོབ་གསོ་མང་པོ་ལེན་རྒྱུ་འདུག དཔེར་ན་ས་ཕུག་རྡོ་ཕུག་བཟོ་རྒྱུ་སོགས་རྒྱ་གར་གྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོས་གསོ་སྐྱོང་བེད་ཀྱི་
འདུག རྱི་མོ་འབྱི་མཁན་ཚོར་ཁང་ཆུང་དང་སོབ་ཡོན་ཕུལ། མཉམ་དུ་སོབ་དཔོན་ཆེན་མོ་དེ་འདྲ་སར་ནས་དེ་འདྲྱིའྱི་རྱིགས་
དེ་ངེས་པར་གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་ཁ་སང་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་དེ་རེད།

དེ་ནས་ཁ་སང་གྱི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲོས་ཡོང ་དུས། དེའྱི་ནང་ལ་སོ་སོས་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་ག་དུས་

ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོས་སྱི་ཡོངས་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་

འཛིན་སྟངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་མའྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ཕེབས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་

རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པར། SECULARISM དེ་ལྟ་བུའྱི་ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚོ་ཚུར་ཡོང་ནས་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཅེས་པ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཡོངས་རོགས་ལ་བརྱི་
བཀུར་དང་དྭང་བ་ཡོང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ད་ལྟ་སྱི་ཚོགས་ནང་མང་ཤོས་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་སྟོན་པ་གཅྱིག་
གྱིས་རེས་འབང་ཡྱིན་ཙང་ཆོས་བརྒྱུད་མྱི་འདྲ་བ་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་བསབ་པ་ཐོས་བསམ་མཉམ་དུ་གནང་དགོས་པ་དེ་རེད།

དེ་གཞྱིར་བཟུང་གནང་གྱི ་ཡོད་པ་རེད་དེ། གང་ཟག་བེ་བག་པ་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ངའྱི་
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བསམ་པར་ NATIONALISM དང་ SECULARISM མང་པོ་ཞྱིག་བཀླགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཚོའྱི་ནང་གང་ཟག་སྒེར་

ཞྱིག་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དཀོན་པོ་རེད། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་ཐོག་ལ་ཁ་ཆེ་དང་ཡེ་ཤུ་སོགས་
ཚང་མར་བསབ་པ་ཐོས་བསམ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སངས་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཆགས་པའྱི་
ངེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཉེ་བའྱི་ཆར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀའ་སོ བ་དེ་དག་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའ ་ི བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དེ་དག་མཉམ་འདུས་ཀྱིས་ས་བཀའ་རྱིང་གསུམ་དགེ་ལུགས་དང་བཅས་པ་ཡོངས་རོགས་ལ་
བསབ་པ་ཐོ ས་བསམ་གནང་། ས་སྐྱར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱི ན་ན་གོ་ཤཱག་སྟག་གསུམ་གྱི་གཞུང་དེ ་དག་དགེ་ ལུགས་ཀྱིས ་

གཟྱིགས། དགེ་ལུགས་ཀྱི་གཞུང་དེ་ས་སྐྱས་གཟྱིགས་པ་དང་། དེའྱི་དཔེར་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཞྱིང་གཤེགས་པ་མཁན་

པོ་རྱིན་ཆེན་ལ་དཔེ་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་དཔེ་མཚོན་མང་པོ་ཞྱིག་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ཡྱིན་ནའང་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་རྱིགས་འདྱིའྱི་ནང་གེང་ན་མྱི་མང་རོངས་འགོ་ཡྱི་རེད་སྙམ་ནས་ཞུ་འདོ ད་མྱི་འདུག ཡང་
སྐབས་རེར་བགོ་གེང་ཡོང་སྐབས་སོ་སོས་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་ཤེ ས་པ་དེའྱི་སྒང་ལ་གེང་སོང་མ་བས་ན་མ་འགྱིག་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་

འདུག སོང་ཙང་མང་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་གཙོ་འཛིན་བེད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཡོད་པ་རེད། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་
ལ་ཆ་མཚོན་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གཙོ་བོར་འཛིན་པའྱི་མང་གཙོའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ལབ་ཡོད་པ་རེད། ཤྱི་ལང་

ཀ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ནང་པའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་སྲུང་སྐྱོབ་བེད་པའྱི་མང་གཙོའྱི་གཞུང་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་སྱིར་བཏང་
ནས་ཆོས་སྲྱིད་ཟུང་འབེལ་བཤད་ཀྱི ་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་གསུངས་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་

ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་མོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་གཅྱིག་པུར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཁ་ཆེ་དང་ཡེ་ཤུ་ཡོངས་རོགས་དེ་དག་
SECULARISM ཡོང་རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་གཅྱིག ་

པུར་གསུངས་ཀྱི་མ་རེད། སོ་སོའ ་ི བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་སུ་སུ་ཆོས་བརྒྱུད་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་
གྱི་མེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་སྒྱུ་རལ་དང་དེ་དག་སྐོར་བགོ་གེང་
གནང་བ་དང་། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་དེ་དག་འབེལ་བ་བས་ནས་བཀའ་
སོབ་ཕེབས་པ་བཞྱིན་ཏན་ཏན་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་མེད་སྐོར་དེ་སྱིར་བཏང་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་
ཆེས་གཅྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། རྱིན་པོ་ཆེས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་གོང་སེལ་གྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཐོག་ལ་རྱིན་པོ་ཆེས་ད་

རེས་གོ་མ་མོང་བ་ཞྱིག་གོ་སོང་ཞེས་གཅྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། ངས་བསམ་ན་རྱིས་མེད་ཟེར་དུས་སོབ་གཉེར་གནང་ས་
ཞྱིག་བཙུགས་ནས་དེའྱི་ཆོས་བརྒྱུད་སུ་ཕེབས་ནས་སོབ་སོང་བས་ན་བེད་ས་ཡོད་པའྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་

པོར་བཞེས་ནས་གནང་བ་རེད་འདུག་མ་གཏོགས། ཡང་དེ་ཆོས་བརྒྱུད་ཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་དབང་ཡོན་དང་བསྒྱུར་སྟངས་

བེད་པ་དེ་འདྲ་ར་བ་ནས་མ་རེད། དེ་དག་བཤད་ཀྱི་མྱིན། ང་ཚོའྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྱིས་མེད་ཅེས་པའྱི་ཐ་སྙད་དེ་
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བེད་སོད་གཏོང་གྱི་མེད། སོང་ཙང་ང་འདྲ་པོས་འགེལ་བཤད་འདང་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། དེ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག བས་
ཙང་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་ཅེས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དོན་དག་རེ་ཟུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཆོས་
བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ཀྱིས་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་གཉྱིས་པ་ལུང་འདྲེན་བས་ནས་གྲྭ་པ་དེ་དག་
ཕྱི་ལོགས་ལ་ཕེབས་མྱི་ཕེབས་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་གྲྭ་པ་དེ་དག་གྱིས་ཕན་ཐོགས་མྱིན་དང་དཔལ་འབོར་གྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་གསུངས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོས་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་དགེ་

བཤེས་ཁ་ཤས་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་བཞུགས་ནས་དཔེ་ཁྱིད་གནང་རོགས་བས་ན་སྙམ་པའྱི་དེ་འདྲ་ཡང་
མཚམས་རེ་ཕེབས་ཤོར་གྱི་འདུག ཁ་ཤས་གྲྭ་པ་མ་བས་ནས་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཕྱི་
རྒྱལ་ནང་ཕར་འགོ་རྒྱུ་དེས་རྒྱ་གར་ནང་སྤུས་ཀ་ཉུང་དུ་འགོ་བ་དང་གནས་སྟངས་དེ་ཡ་མཚན་ཞྱིག་རེད་འདུག ངས་དཔེ་

ཞྱིག་འཇོག་དགོས་དྲན་སོང་། དེ་རྱིང་དགོང་དག་ཚོགས་དྲུང་གྱིས་ང་ཚོའྱི་དགོངས་ཤོག་དེ་མར་ཀློག་ཡོང་སྐབས། གོས་
ཚོགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཆ་ཚང་ཕེབས་མ་ཐུབ་མཁན་ག་ཚོད་འདུག དེ་ག་པར་འདུག་
ཅེས་ལྟ་བ་དང་འགོ་སྟངས་གཅྱིག་པ་རེད་འདུག དེ་ནང་བཞྱིན་ལུང་པ་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་སེབས་ཚར་དུས་ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་
དེ་ལས་ས་པོ་སེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ངས་བཤད་རྒྱུ་ངོ་མ་དེ་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་མེད་ཅེས་ཐ་སྙད་མང་པོ་ཞྱིག་བེད་སོད་
བཏང་བསྡད་དུས། དང་པོ་རྱིས་མེད་སྨོན་ལམ་དང་རྱིས་མེད་བགོ་གེང་འཚོགས་པའྱི་འཆར་གཞྱི་དེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་

ཀྱིས་འཁེར་ཡོང་དུས། དེའྱི་ནང་ལ་བོན་པོ་ནས་དང་རྱིང་མ་དང་རྱིས་མེད་ནས་དེ་རེད་ཅེས་ང་ཚོ་རོད་པ་རྒྱག་ས་དེ་རེད། ང་
ཚོའྱི་ཉེ་འགམ་ལ་ཨ་ནེ་དགོན་པ་དང་གཞན་དགོན་པ་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་མེད་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

རྱིས་མེད་ཡྱིན་གསུངས་དུས་དེའྱི་ནང་ལ་བོན་པོའ ་ི མྱིང་ཡང་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགོན་པའྱི་རེན་ནང་ལ་བོན་པོའ ་ི སྐུ་རེན་
ཡོད་མ་རེད། དཔེ་ཆ་དེང་སང་རག་གྱི་ཡོད་དུས་བཞག་ཡོད་ཀྱི་རེད། དགེ་རྒན་ནང་ལ་བོན་པོ་ཡོད་མ་རེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་
གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་རྱིས་མེད་ཅེས་པ་དེར་ང་ཚོས་མྱིང་བཏགས་མ་ཤེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་

ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་ལ་ངས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཤེས་པ་
ཞྱིག་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ ༢༠༠༣ ལོར་ཝ་ཎར་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བརྒྱད་པ་འཚོགས་སྐབས་ང་ཚོའྱི་གོས་

ཆོད་ཅྱིག་ནང་ལ། ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་ཆྱིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་ལོར་འཚོགས་ཡོད་རེད། སྐབས་དེ་

དུས་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞྱི་དང་གཡུང་དྲུང་བོན་བཅས་ནང་ཕན་ཚུན་དམ་ཚིག་འོ་ཆུ་གཅྱིག་འདྲེས་བེད་ཐབས་སུ་ག་རེ་
བེད་དགོས་ཞེས་པ་ལས། རྱིས་མེད་བེད་དགོས་རེད་ཅེས་པ་དེ་མྱི་འདུག ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་ནས་འདུག་ལ། ད་ལྟ་
ཡང་འདུག ད་དུང་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཟེར་དུས་དགོས་རྒྱུར་ངོས་འཛིན་བས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་དཔེ་ཡང་
བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་༸གོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་མཁེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་ལྟ་བུའྱི་མཛད་པ་

འཕྲྱིན་ལས་དེ་འདྲ་བསྐྱངས་ན་ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་བར་མཐུན་སྱིལ་དམ་ཚིག་འོ་ཆུ་གཅྱིག་འདྲེས་བེད་པའྱི་ལམ་ཁ་དེ་
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ཡོང་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། རྱིས་མེད་ཅེས་པའྱི་ཚིག་དེ་བེད་སོད་ཐད་ཀར་བཏང་ཡོད་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་རྱིས་མེད་ཅེས་
པའྱི་ཐ་སྙད་དེར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ན་ས་མཚམས་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྱིས་མེད་ཅེས་པ་དེར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྐབས། བར་དེར་མང་པོ་ཞྱིག་འཛུལ་གྱི་ཡོད་པ་དེར་ངོས་

འཛིན་བས་ནས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་མྱི་ཉམས་གོ ང་འཕེལ་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཤུགས་ཆེན་པོ ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་
བེད་ཀྱི་ཡོད། མཚན་ཉྱིད་གྲྭ་ཚང་ཐད་ཀར་བཤད་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག མཚན་ཉྱིད་གྲྭ་ཚང་ཡྱིན་ན་མཚན་ཉྱིད་གྲྭ་ཚང་གྱི་གྲྭ་པ་
གསུམ་ཞེས་པ་མ་གཏོགས། རྱིས་མེད་ནས་གྲྭ་པ་གསུམ་ཞེས་པ་ཡོད་མ་རེད། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་དང་གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་དེ་
དག་རྱིས་མེད་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་ཀྱི ་ཡོད་པ་རེད། ན་ནྱིང་ནས་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་དགེ་ལུགས་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་གོ་སོང་།

གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་ནྱི་རྱིས་མེད་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཀང་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་སྐབས་རྡོ་རེ་སོབ་དཔོན་དེ་དག་རྱིང་
མའྱི་ཁོངས་ལ་ཕེབས་ཡོང་གྱི་འདུག གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། གཞན་གོང་

དུ་བོན་པོ་ཞྱིག་དཔེ་བཞག་སོང་། དགའ་ལྡན་ཁྱི་པར་ཕེབས་ན་ཆ་རེན་ཡོད་རེད་ཅེས་བཤད་སོང་། དགའ་ལྡན་ཁྱི་པ་ཕེབས་
མཁན་དེ་བོན་པོ་རེད་དམ་ཡང་ན་དགེ་ལུགས་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་རོད་པ་ཡང་ཡོང་གྱི་རེད། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་དང་

བརྒྱད་པ་གཉྱིས་ཀ་དང་པོ་འཁྲུངས་ས་དེ་བོན་པོའ ་ི ནང་ལ་རེད། སྱིར་བཏང་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་མྱི་ཚང་མ་བོན་པོའ ་ི
མྱི་བརྒྱུད་རེད། ན་ནྱིང་ཚན་རྱིག་པས་བོད་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་དེ་གཅྱིག་རེད་འདུག་ལབ་དུས་ཚང་མས་གལ་ཆེན་ཞྱིག་རེད་འདུག་

ཅེས་བཤད་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་འདུག དངོས་གནས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་མཁན་ཞྱིག་
གྱིས་བོན་པོའ ་ི བརྒྱུད་པ་དང་པོ ་ག་རེ་འདུག དེ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་མཁན་ཡྱིན་ན་ཚང་མ་བརྒྱུད་པ་གཅྱིག་རེད། ཡྱིན་
ནའང་དེ་ལས་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་སྟེ། དེ་འདྲ་རང་བས་ནས་མཐའ་མ་མྱི་དེ་བོན་པོ་རེད་དམ་དགེ་ལུགས་རེད་ཅེས་
རོད་པ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས་ནས།

ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཅེས་པ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་

སོ་སོ་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་ལ་འབོར་སྐབས་སྣེ་ལེན་ཁང་གྱིས་ཚིག་ཐོ་རྒྱག་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ཆོས་བརྒྱུད་ག་པར་རེ ད་
ཅེས་དྲྱིས་སོང་། དེ་ད་དུང་ཡང་དྲན་པའྱི་ཡུལ་ནས་བརླག་ཀྱི་མྱི་འདུག ཆོས་བརྒྱུད་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དངོས་
གནས་དྲང་པོ་ཞུས་ན་ཤེས་ཀྱི་མེད། མཐའ་མ་དེར་རེས་ནས་བསམ་བོ་བཏང་སྐབས་ཆོས་བརྒྱུད་དེ་དགེ་ལུགས་ཡྱིན་ས་

རེད། དེའྱི་སྐབས་དེར་ཆོལ་ཁ་དེ་ཨ་མདོ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་ག་རེ་ཡྱིན་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡར་བསེབས་
ནས་གཞྱི་ནས་ཁབ་ཁོངས་ཞེས་པ་འཚོལ་དུས་ཨ་མདོ་ཞེས་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཚུད་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་ལྟ་བུའྱི་ཆ་ནས་ཚིག་
ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། རྱིས་མེད་ཅེས་པ་དེའྱི་སྒང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི ་འདུག་ཀང་། སོ་སོར་དེའྱི་སྒང་ལ་
བཤད་རྒྱུ་ཞྱིག་མེད། སོན་མ་རྱིས་མེད་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་རྱིས་མེད་ཆགས་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད། དེའྱི་གྲུབ་འབས་དེ་ས་ཆ་འདྱིར་

བསེབས་རེས་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་སོང་། ངས་འབོད་བསྐུལ་ག་རེ་ཞུ་འདོད་ག་རེ་བྱུང་སོང་ཞེ་ན། ང་ཚོ་ཆབ་སྲྱིད་
འཐབ་རོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ ་
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མཆོག་གྱིས་དགོངས་པ་ཆེར་བཞེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་འདྱི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་ཆོལ་
ཁའྱི་གྲུབ་ཆ་ཞྱིག་བཟོས་པ་རེད་དེ། སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་དང་ཆོལ་ཁའྱི་ཤུགས་རེན་ཞྱིག་དང་ས་བོན་

ཞྱིག་བོད་ནང་བཏབ་འགོ་ཡྱི་འདུག དེའང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་ནས་འགོ་ཡྱི་མེད་དམ་སྙམ་པའྱི་ང་ལ་དོགས་པ་དང་རྣམ་རོག་ཅྱིག་
བསེབས་ཀྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱི འྱི་ནང་བཞུགས་མཁན་ཚང་མས་འགན་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག

མ་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བེད་སོད་མྱི་གཏང་བའྱི་ངེས་པ་མྱི་འདུག ད་ལྟ་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་ཁང་གྱི་ལས་
དོན་བེད་ཕོགས་སོགས་གང་ལ་གང་འཚམ་ང་ཚོས་མཐོང་བཞྱིན་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་གྲྭ་རྒྱུན་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེའྱི་སྒང་
ལ་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག བོད་ནང་ལ་གྲྭ་རྒྱུན་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། བཙན་བོལ་ནང་ལའང་དེ་བཞྱིན་རེད།

ཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་ལ་སོབ་མའྱི་སོབ་རྒྱུན་དེ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། བཙན་བོལ་ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་ཡང་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་དང་བོད་ནང་གཉྱིས་ལ་མ་འདྲ་བ་གཅྱིག་དེ་འདུག གྲྭ་རྒྱུན་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེ་ནམ་ཡང་
འགོག་ཐབས་མེད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་འགོས་ཤྱིག་རེད། གྲྭ་པ་མང་དུ་གཏོང་གྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན་ང་ཚོ་དུས་རབས་འདྱི་དང་

མཉམ་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། རྒྱབ་ཤུད་རྒྱག་ཀྱི་ཡོད་ཀང་དེ་ནམ་ཡང་རྒྱག་ས་ཡོད་མ་རེད། སྱི་ཚོགས་ཤྱིག་གྱི་འགྱུར་
འགོས་ཤྱིག་གྱི་ཤུགས་རེན་རེད་། ཡྱིན་ནའང་གྲྭ་རྒྱུན་ཉུང་དུ་མྱི་འགོ་བའྱི་ཐབས་ཤེས་ཁ་ཤས་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

གོང་ནས་ཕག་སེལ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་འགན་གཙོ་བོ ་བཞེས་མཁན་མཁན་
པོདང་། དགེ་བཤེས་སྤྲུལ་སྐུ་དགེ་འདུན་པ་དེ་དག་ཚང་མས་འགན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཁུར་དགོས་པ་དང་། གཅྱིག་བས་ན་ངས་

ཐལ་དྲག་ཡྱིན་གྱི་རེད། ཆབ་སྲྱིད་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་མང་པོ་འཛུལ་རྒྱུ་མེད་པ་དེའང་གནད་འགག་ཅྱིག་མཐོང་
གྱི་འདུག བ་མ་དང་དགེ་བཤེས་སོགས་ཆབ་སྲྱིད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ནང་མང་པོ་འཛུལ་སྡོད་ན་རྒྱ་ཆེའྱི་དད་

ལྡན་མང་ཚོགས་ངོས་ནས་ལྟ་སྟངས་གསར་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཡོང་བའྱི་ཉེར་ལེན་ལ་བརེན་ནས་མང་ཚོགས་ཚོས་གྲྭ་
པ་གྲྭ་སར་བཞག་པ་དེར་ཁག་ཅྱིག་ལ་བསམ་བོ འ ་ི ནང་དོགས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་

སེལ་གསུམ་གྱི་འགན་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་རེན་ཆེན་པོ་བསེབས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ལྷག་
པར་དུ་ཐག་ཉེ་རུ་བཏང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱི་དང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ན་བཟའ་

གོན་སྡོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། མཁན་པོ་དང་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཐོབ་ཡོད་ནའང་རེད། ཚང་མར་ཞུ་ཡྱི་མེད། དེ་
ཚོས་མཛད་པ་སྟོན་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོག ས་ནང་ཤུགས་རེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཀྱི ་འདུག དེ་ཡང་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་རེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ན་བཟའ་གོན་མཁན་ཞྱིག་ཆབ་སྲྱིད་ཀྱི ་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་བསེབས་ཡོང་
དུས་འགན་ཉྱིས་བརེགས་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་དེ་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀྱི ས་ཚེ་ཕྱི་མར་འགན་ཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།
(ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བགོ་གེང་འདྱི་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཐོག་

ནས་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་བགོ་གེང་ཟུར་དུ་ཟུར་བཅད་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ང་
ཚོས་མཇུག་བསྡུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་

ཐོག་བགོ་གེང་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པས་དེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།) ལགས་སོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲའྱི་མཛད་པ་སྟོན་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ཤུགས་རེན་འདྲ་མྱིན་ཐེབས་ཀྱི ་འདུག དེའྱི་ཐོག་

ནས་གྲྭ་རྒྱུན་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུའྱི་ཁད་པར་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡ་གཙོ་བོ་དེ་ཡྱིན། རྱིས་མེད་ཅེས་པ་དེར་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་
རྒྱུ་མྱི་འདུག ང་ཐོག་མ་རྱིས་མེད་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིས་མེད་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག གང་
ལྟར་ང་ཚོས་འཁོར་ཡུག་འདྱིའྱི་ནང་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་མ་གཏོགས། རྱིས་མེད་ག་ཚོད་
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གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནང་ལ་རྱིས་མེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཤུགས་རེན་ཞྱིག་བསེབས་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རེད་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ཕག་སེལ་སྱི་
འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཆ་ཤས་བཞེས་པའྱི་ འགོས་ལ་བལྟས་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། ཐོག་མར་
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་མོལ་གནང་བའྱི་འགོས་གཅྱིག་ལ་སྟོན་པ་གཅྱིག་གྱི་རེས་འཇུག་དང་

འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ། དེའྱི་གོང་དེར་བོན་པོ་ཕུད་ཅེས་པ་དང་། དེའྱི་འོག་དེར་གཞན་དེ་དག་བོད་གངས་ཅན་པའྱི་མྱི་རྱིགས་
ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བོན་པོ་བོད་གངས་ཅན་པའྱི་མྱི་རྱིགས་མ་རེད་

ཅེས་གསུངས་ཤེས་ཀྱི་ཡང་མ་རེད་ལ། གསུང་གྱི་ཀྱི་ཡང་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་གོ་དུས་བོན་པོས་ཆོས་བེད་མཁན་འདྱི་
དག་བོད་གངས་ཅན་པའྱི་མྱི་རྱིགས་ནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་མེད་པ་ཚོར་སོང་། ཚོར་བ་རང་རེད་མ་གཏོག ས་སྐུ་ངོས་ནོར་ཡོད་མ་
རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་ཅྱིག་བྱུང་སོང་།

དེ་ནས་དགེ་བཤེས་མའྱི་ཕག་འཁེར་ ༢༠༡༦ ལོར་མར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དགེ་བཤེས་མའྱི་ཕག་འཁེར་

གནང་བའྱི་སྐབས། དཔེར་མཚོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དགེ་བཤེས་མ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་མོ་ཞེས་པ་ཞྱིག་འཐོན་གྱི་ཡོད་ན་

དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་དཔལ་མོ་མ་གཏོགས། དགེ་བཤེས་མ་ཞེས་པ་ཞྱིག་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག
གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་ཕག་འཁེར་ཞྱིག་རེད། PHD དང་གཅྱིག་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་། ངས་དེ་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ཞུ་
ཚོས་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དེ་སོབ་སོང་གནང་བའྱི་ཕག་འཁེར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། དགེ་བཤེས་བསྟན་འཛིན་
དཔལ་མོ། དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ཞེས་འགོ་སྟངས་གཅྱིག་པ་མ་གཏོགས། དམྱིགས་བསལ་མ་དང་ཕ་ཞེས་མ་སྐྱོན་
ན་གང་འདྲ་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

གཉྱིས་པ་དེར་ང་ཚོ་སེམས་ཁལ་ཆེ་ཤོས་དེ་གདན་ས་ཁག་ལ་གྲྭ་པ་དང་བཙུན་མ་ཉུང་དྲག་པའྱི་སེམས་འཚབ་ཚང་

མར་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་མྱི་འབོར་ཉུང་དྲག་པའྱི་སྐོར་ལའང་བཀའ་མོལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

ང་ལ་བུ་གཉྱིས་ཡོད། གཅྱིག་གྲྭ་པ་ལ་གཏང་ན་མྱི་འབོར་ལ་གོང་ཕོགས་ས་རེད། དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ འོག་ནས་

དགོངས་པ་མང་པོ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་སེམས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འདུག བཙུན་མར་གཏང་རྒྱུར་ང་ལ་བུ་
མོ་མེད། གནས་ཚུལ་དེ་དག་གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་གལ་ཆེ་བར་སོང་ཙང་ཐག་བཅད་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞྱིག་འདུག

བསམ་བོ་ཞྱིག་གཏང་དགོས་པ་རེད་འདུག གཉྱིས་པ་དེ་ང་ཚོའྱི་དགེ་བཤེས་མའྱི་ཕག་འཁེར་བཞེས་མཁན་བཙུན་མ་མང་
པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྱི་བོ་དགེ་ལུགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་ན་རེས་ལུས་ཐེབས་པ་རེད་མ་གཏོགས་

ཕེབས་རྒྱུར་གཏན་འཁེལ་བ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ཡག་པོ་རེད། དགེ་བཤེས་གཏང་རྒྱུ་དེ་སོབ་སོང་གནང་ནས་ཕེ བས་
དགོས་ཙང་། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཨ་མའྱི་བུ་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ན་དགའ་ལྡན་ཁྱི་ལ་བདག་པོ་མེད་ཅེས་

བཀའ་གནང་བ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་ཞྱིག་ག་རེ་གནང་བ་རེད་ཅེ་ན། སོ་སོར་འཇོན་ཐང་ཡོད་ན་དགེ་ལུགས་པའྱི་
9

ཐོག་ནས་ཕོ་ མོ་དབེ་འབེད་མེ ད་པའྱི་ བཀའ་མོལ ་ཞྱིག་གོ་སོ ང་། གཏམ་དཔེ་དེར ་བལྟས་དུས་དགའ་ལྡན་ཁྱི་ལ་བུ་མ་
གཏོགས་བུ་མོ་འགོ་ས་མེད་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་འདུག བས་ཙང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་དབེ་འབེད་ཅྱིག་མེད་དམ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་
ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དེ་ཡང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཁ་སང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ས་དགེ་བཀའ་རྱིང་བོན་བཅས་ཀྱི་ཕྱིའྱི་རྣམ་པ་དེ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཁ་ཁ་
ཡྱིན་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་རེད་མྱི་འདུག ང་ཚོ་བོད་གངས་ཅན་པའྱི་མྱི་རྱིགས་གཅྱིག་

ཡྱིན་པ་དང་སྟོན་པ་གཅྱིག་གྱི་རེས་འབང་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ང་ཚོས་ཕྱི་ལོགས་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྐབས་ང་ས་སྐྱ་
དང་ང་བཀའ་བརྒྱུད་ང་དགེ་ལུགས་ཡྱིན་ཞེས་དེ་འདྲ་སོང་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི ་མྱི་འདུག་ཅེས་དེའྱི་ཐོག་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དགེ་བཤེས་མ་ཞེས་ཐ་སྙད་དེ་བཏགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་

བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་དག་ལ་ཆ་རེན་བསྐྲུན་པ་ཙམ་ལས་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་དེས་

གཏན་འབེབས་བས་ནས་ཐག་བཅད་པ་མ་གཏོགས། གཞན་བེད་ས་ཞྱིག་ཡོད་མ་རེད་ལ་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་མ་རེད། ང་ཚོས་
མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ལ་དེ་འདྲ་བཀའ་ཕེབས་ཀྱི ་འདུག་ཅེས་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་མཛད་སྒོ་

སོགས་ག་དུས་འཚོགས་དགོས་མྱིན་དེ་མ་གཏོགས་གཞན་དེ་མཁས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་གཏན་འབེབས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། བོད་ནང་ལ་བུ་གཉྱིས་ཡོད་ན་གྲྭ་པ་གཅྱིག་དང་སྐྱ་བོ་གཅྱིག་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།
ད་ལྟ་དེ་ཡོང་ཁག་པོ་རེད། ང་ཚོས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གཞྱིར་བཞག་ནས་འགོ་དགོས་དུས་། ཡོད་པ་དེ་
སྤུས་དག་པོར་གཏང་རྒྱུ་དང་ཁ་སང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རྒན་དང་མཁས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་

ཡྱི་འདུག དེ་ཚོ་ང་ཚོ་བསྟན་བདག་བ་ཆེན་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། འགོ་མ་དགོས་པ་བེད་རྒྱུ་འདུག་གམ་ཞེས་བཀའ་
གནང་སོང་། དེའང་ཐབས་ལམ་གཅྱིག་རེད། གཞྱི་རའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མྱི་འབོར་དེ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་

རེད། ང་ཚོས་གལ་ཆེན་ནང་ནས་དོན་ཆེན་རྱིས་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ཞེས་ར་ཆེན་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། བོད་མྱི་རྱིགས་མ་གནས་ན་ཆོས་དང་རྱིག ་གཞུང་ཞྱིག་གནས་ས་ག་པར་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་

འདུག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ངོས་ལེན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་ཁུར་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་
འདུག་ན་ཏན་ཏན་ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་ཐོག་ལ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསྐྱར་དུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་
ཞུས་ན་དྲན་སོང་། དེ་རྱིང་ཁ་སང་སྱི་ཡོངས་ནས་གྲྭ་རྒྱུན་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་བཤད་ཀྱི ་འདུག དེར་ང་ཚོས་ས་

མཚམས་ཀྱི་དབེ་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་། སྱི་ཡོངས་ནས་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཆེ་ཁག་ཏུ་
ངས་དྲན་ན་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག འབེལ་འདྲྱིས་དང་གོ་ཐོས་ཡོད་པའྱི་དགོན་སྡེ་ཁ་ཤས་ལོ་ལྟར་གྲྭ་རྒྱུན་

སུམ་བརྒྱ་བཞྱི་བརྒྱ་གསར་ཞུགས་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་ནས་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་ཚོད་

དཔག་བ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བོད་པ་རང་གྱི་གྲྭ་རྒྱུན་དེ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག་ཅེ་ན་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
ཆོས་སོབ་གཉེར་བེད་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ངོས་ནས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དེར་རྒྱལ་ཁོངས་དང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ས་མཚམས་
དེ་ར་བ་ནས་ཡོད་མ་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་བེད་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བསྟན་པ་འཇྱིག་རེན་དུ་གནས་པའྱི་ཆེད་རྒྱུ་རེན་

ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་སྡོད་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་བོད་པ་ཡྱིན་དགོས་པ་དང་། བོད་པའྱི་གྲྭ་རྒྱུན་ཉམས་
སོང་ན་ང་ཚོའྱི་བསྟན་པ་འདྱི་ཉམས་འགོ་བ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་དང་ཆབ་

སྲྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ཆ་ཚང་བོད་པ་རང་ལ་ལྟོས་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ཆོས་
ཉམས་ལེན་དག་དེའྱི་བརྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་རྱིགས་དང་རྒྱལ་ཁོངས་ཀྱི་དབེ་བ་ཁོན་ནས་ཡོད་མ་

རེད། དེ་བེད་ཡར་ཕན་ཐོགས་ཀང་ཡོད་མ་རེད་ལ། བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཀང་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་ནང་པའྱི་གྲྭ་རྒྱུན་ཉུང་དུ་འགོ་
ཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕོགས་ཡོངས་ནས་ཆ་ཚང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་རེད་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག གང་སར་དེ་འདྲ་ཞྱིག་མྱིན་པའྱི་རེ་བ་

ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་དེ་རྱིང་ཁ་སང་གྱི་གྲྭ་རྒྱུན་མང་ཆེ་བ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ཚོ་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་འདས་པའྱི་ལོ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་ལ་ཆོས་དང་དམ་ཚིག་གྱི་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་

གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་གྲྭ་རྒྱུན་ཉུང་དྲགས་སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག
གལ་ཆེན་ཞྱིག་དང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དྲན་གྱི་འདུག ཆོས་ལུགས་ཤྱིག་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཅྱིག་གྱི་བསམ་བོ་

གཏོང་སྐབས་ང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་དེར་ཁད་པར་ར་བ་ནས་མྱི་འདུག དེ་ནས་རྱིས་མེད་ཀྱི་སྐོར་དེ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་
དེ་འདྲ་རེད་ཅེས་ཐག་བཅད་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་རྒྱ་ཆེ་ས་ཞྱིག་ནས་རྱིས་མེད་དེ་༸གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་སོགས་དེ་དག་ལ། ང་ཚོས་གཏྱིང་ག་ཚོད་དཔོག་ཐུབ་མྱིན་

ཙམ་རེད་མ་གཏོགས་མྱི་ཚང་མས་ཡྱིད་ཆེས་དང་གུས་བཀུར་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་ཆོས་ཚོགས་དང་གཞུང་གྱིས་
ངོས་འཛིན་བེད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྱིས་མེད་བས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་དང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་གཞྱིའྱི་
ནང་གྱི་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་དེ་གཉྱིས་གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སྟེང་ལ་བསྱིལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་རེད་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག ༸སྐྱབས་མགོན་
རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དཔེ་མཚོན་རང་གྱི་ཐོག་ནས་དག་སྣང་ནོར་བུའྱི་འོད་ཀྱིས་ཁབ་ཅེས་པ་དེ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྐད་ཆ་
བཤད་ས་གཞྱི་ར་དེ་ག་པར་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ང་ཚོས་ཧ་ཞྱིག་གོ་སོང་ན། མ་འོངས་པར་ཆོས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་མེད་ཅེས་བཤད་མྱི་ཕོད་མ་ཡྱིན་པར་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ལོ་ཤས་སོན་ལ་ཚོགས་འདུ་
ནང་ལ་རྱིས་མེད་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་ནས་ཡོང་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་ལ། རྱིས་མེད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ཞེས་པ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་

དགོས་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་པའྱི་དྲྱི་བ་དེ་འདྲ་བསེབས་མོང་བ་རེད། ཁ་གསལ་པོ་བས་ནས་བཤད་ན་ཉྱིས་སྟོང་ལོར་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེབ་ཅྱིག་དོན་ཡོད་པ་རེད། གཏོར་བཤྱིག་དང་གསར་སྐྲུན་གྱི་བང་རལ་ཞེས་པ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད།
དེའྱི་ནང་ལ་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་དགོན་པ་སོ་སོའ ་ི ཆོས་བརྒྱུད་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་དེ འྱི་མྱིང་བྱིས་ཡོད་པ་རེད། རེས་ལ་སྐབས་
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ཤྱིག་སྐབས་སོན་མའྱི་ལས་དོན་གཙང་ལ་ཉེ་བའྱི་སྐབས་དེར་ཡང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེབ་ཁ་ཤས་བཀྲམ་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཡང་སོན་མ་ཆོས་བརྒྱུད་བེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱི་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ་དེ་ད་ལྟ་རྱི ས་མེད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་
རྱིང་ཁ་སང་གསུང་སྟངས་བས་ན་གྲྭ་ཚང་བེ་བག་པ་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་ཆོས་བརྒྱུད་བེ་བག་པོ་དེ་འདྲའྱི་ནང་ལ་བརྱི་སྲོལ་ཡོད་

པ་རེད་ཅེས་བཤད་སྲོལ་འདུག་ཅེས་ངས་སྐད་ཆ་དེ་རྱིང་གསར་པ་གོ་བྱུང་། དེ་དག་གྱིས་སྐད་ཆ་ག་རེ་བཤད་འདུག ཞྱིབ་
ཚགས་པོ་ག་རེ་བཤད་འདུག བཤད་མཁན་དེ་དག་གྱིས་ག་རེ་བཤད་འདུག་ཅེས་གནད་འགག་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་

པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མ་ཉམས་ཞྱིབ་བེད་དགོས་ཀྱི ་མ་རེད། ང་ཚོ་དེ་གཅྱིག་པུ་མ་གཏོགས། སྒོ་
རྒྱག་དགོས་པའྱི་གོ་དོན་དེའྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་མེད་ཅེས་པ་དེ་བསེབས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག གོང་དུ་ལུང་དྲངས་པའྱི་
དེབ་དེའྱི་ནང་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་འདྲ་ཡྱིན་ན་རྱིང་མའྱི་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སྟེང་ནས་ངས་མྱི་

ཤེས་ཏེ། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དེབ་དེའྱི་ནང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱིས་འདུག གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་དེ་འདྲ་རེད། དེབ་རེས་མ་དེའྱི་
ནང་ལ་རྱིས་མེད་ཅེས་པ་དེའྱི་ཁོངས་ལ་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ནང་རྱིམ་པས་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་བགོ་བཤའ་ཞྱིག་

བརྒྱབས་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཅེས་པ་དེ་མང་པོ་ཞྱིག་བསེབས་ཡོང་ན་དེའང་ཡན་གར་བ་ཞྱིག་ལ་
ངོས་འཛིན་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བསེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དྲན་པའྱི་ཐོག སོ་སོས་ཉམས་བཞེས་བེད་རྒྱུ་དང་དད་པ་

དམ་ཚིག་བེད་རྒྱུ་དང་སོབ་སོང་བེད་པའྱི་རྱིས་མེད་དེ་དང་། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་བཤད་སྡོད་པའྱི་རྱིས་མེད་དེ་
གཉྱིས་གཅྱིག་པ་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དེ་ཏག་ཏག་མྱི་སྡོད་པ་ནོར་བ་ཡོང་སྲྱིད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་

པ་བཞེས་ན་རྱིས་མེད་ཅེས་པ་དེ་ལབ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡང་ན་ལབ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་གནད་འགག་དེར་ཐུག་
གྱི་འདུག་དྲན་པ་མ་གཏོགས། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་གཞྱི་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་སོབ་སོང་བེད་རྒྱུ་དང་།

ཉམས་བཞེས་བེད་པ་དེ་འདྲ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ངའྱི་དེར་ལན་ཞྱིག་དམྱིགས་བསལ་མ་གནང་ནའང་ཆོག ང་རང་གྱི་ལྟ་
ཚུལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་ག་ཟྱི་དགེ་བཤེས་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་ངས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་རེད། ངའྱི་སྐད་ཀྱི་ས་མ་གསལ་བ་ཡྱིན་ས་རེད། ཡང་ན་ང་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ས་མ་རེད། གཞན་
ཞྱིག་གྱི་ལན་དེ་ངའྱི་ ཁ་ཐུག་དེར་ཁེལ་ཡྱིན་ས་རེད། ང་ལ་གསུངས་པ་འདྲ་པོ་བྱུང་སོང་བས་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་ཞུས་ན་

འགྱིག་གྱི་མ་རེད་དྲན་སོང་། ངའྱི་ངོས་ནས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་དེ་དགོས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་
བྱུང་། ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བེད་པའྱི་ཐོག་མྱིང་དེར་ཟབ་སོང་ཞེས་མྱིང་མཐོ་རུ་གཏང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་དེ་འབོད་སྐུལ་

ཞུས་ཡོད། གཞན་དག་གྱིས་གསུངས་ཡོད་ན་སྐད་ཆ་ཁ་ཁ་རེད། ཁ་སང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དཔལ་ལྡན་
ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བེད་སྟངས་དེ་གང་ཟག་ཅྱིག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་ཕྱི ་རྒྱལ་ཡུལ་

གྲུ་ཁག་ནང་སྐོར་བ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་དེ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ཆབ་སྲྱིད་ཡྱིན་ན་རྡ་སའྱི་མྱི་དེ་ཚོ་ཆབ་སྲྱིད་གོ་རོགས་
མཐོ་ནས་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། ཆོས་ཀྱི་སྟེང་ནས་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ས་གནས་དགོན་པ་རང་ལ་བཞུགས་ཀྱི ་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་ཀྱི་
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ཐོག་ནས་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་ཡོད་མཁན་དེ་དག་གོ་རོགས་མཐོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། རྡ་རམ་ས་ལར་བཞུགས་མཁན་དེ་
ཚོའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐད་རྱིགས་མ་གཏོགས་ཆོས་རྱིག་གནས་དེ་དག་གོ་རོགས་མཐོ་ཡྱི་མ་རེད། རྡ་སའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ས་

གནས་ས་ཐོག་ཚང་མར་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བས་ནས་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལ། འགོ་སོང་ཡང་ཆེ་རོགས་རེད། ནང་

ཆོས་ངོ་སོད་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་སད་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་སོང་ལ་བསྲྱི་ཚགས་ཡོང་གྱི་རེད། གང་ཟག་ཅེས་པ་དེར་ཁམས་དང་
མོས་པ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་དང་འཚམས་པའྱི་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བེད་ཐུབ་ན་དེ་ ལས་ཁབ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡོང་གྱི་རེད།

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀོད་སྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཁབ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཤེས་དགོས་རེད། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་གོས་ཚོགས་
མ་ཚོགས་གོང་ནས་དབུས་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་བསྡོམས་རྒྱས་པ་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་

ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ལས་བསྡོམས་དེ་དག་བལྟ་སྐབས་ནང་སྲྱིད་དང་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཁབ་ཁོངས་མང་
ཆེ་བ་ལ་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱིས་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བས་ནས་སྐོར་བ་རྒྱག་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག ནང་ཆོས་ཀྱི་གནས་ཚད་སུ་ལ་
ཡོད་ནའང་ས་གནས་ས་ཐོག་དེ་ག་རང་ནས་གོ་སྱིག་བེད་ཐུབ་ན་བསམ་ནས་ངས་ཁ་སང་ཚིག་ཁ་ཤཤས་ཞུས་པ་རེད། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ནང་ལ་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་གང་ཟག་ཅྱིག་གྱི་གདོང་པ་མ་
གཏོགས་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག ཁམས་དང་མོས་པ་དང་འཚམ་པའྱི་གང་ཟག་མ་འདྲ་བ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་

ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཡོང་ས་རེད། ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་འབེལ་ཆགས་ཆོས ་རྱིག་བཀའ་
བོན་ཡྱིན་ནའང་རེད། མ་འོངས་པར་སྲྱིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བོན་སུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་བཞག་བེད་རོགས་ཞེས་ཁ་
སང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད། ང་ཚོ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་པའྱི་དགའ་གདོང་དང་གནས་ཆུང་སྐུ་

རེན་གཉྱིས་ལས་དགའ་གདོང་སྐུ་གཤེགས་པ་རེད། དེའྱི་སྐུ་རེན་དེ་ཁོ་ཚོའྱི་མྱི་བརྒྱུད་ཀྱིས་འཛིན་དགོས་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་དགའ་གདོང་ཡོད་པ་དང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་མེད་པར་བཤད་ཀྱི ་འདུག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་

འབེལ་ཆགས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དགའ་གདོང་སྐུ་རེན་གྱི་གནས་བབ་དེ་ད་ལྟ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་རྱིང་
བཀའ་ལན་གནང་དགོས་པའྱི་དྲྱི་བ་དེ་ཡྱིན།

དེའྱི་ཞོར་ལ་ང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། གཅྱིག་བས་ན་ཁ་སང་གསུང་མཁན་དེ་དག་དགུང་ལོ་

ཆུང་དྲགས་ཡྱིན་ས་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཐག་རྱིང་པོ་དེ་འདྲ་གསུངས་ཀྱི་མྱི་འདུག རྱིས་མེད་ཅེས་པ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་ཕེབས་
ནས་བྱུང་བ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཀྱི ་འདུག དེ་འདྲ་གཏན་ནས་མ་རེད། ལོ་མང་པོའ ་ི སོན་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་

ནའང་ལོ་ཉྱིས་བརྒྱ་སུམ་བརྒྱ་ཚུན་ཆད་ལ་བསམ་བོ་གཏང་བ་ཡྱིན་ན། བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ལ་མདོ་ སགས་ཡོངས་

རོགས་བཀའ་བསྡུ་བེད་པ་པོ་མཁེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་འདུས་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས་
གདམ་ངག་མཛོད་སོགས་པོད་ཉྱིས་བརྒྱ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་བསྡུ་བསྱིག་གྱིས་བོད་ས་མ་ཤོར་གོང་ནས། བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་
ཆེན་པོ་བཞྱི་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་དམ་ཚིག་འོ་ཆུ་གཅྱིག་འདྲེས་སྐབས་དེ་དུས་ནས་ཆགས་ཚར་བ་རེད།

བཙན་བོལ་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཐུགས་རེའྱི ་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་ལུགས་
རྱིས་མེད་ལ་གསན་བསམ་བས་ནས། ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་མེད་ལ་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་གསུམ་བས་པ་དེ་བཤད་མ་དགོས་པ་
རེད། གང་ཟག་ཅྱིག་ཆོས་བརྒྱུད་གཞན་ཞྱིག་ནང་སོབ་སོང་བས་ན་དེ་རྱིས་མེད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཅེས་པའྱི་སྐད་ཆ་དེ་

གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་རང་ལ་དཔེ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་དགའ་ལྡན་ཁྱི་པ་དེ་ལ་དྭགས་ཀྱི་རྱི་རོང་
རྱིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་དང་ཁོང་གྱི་ནང་གྱི་མྱི་བརྒྱུད་ལ་བསམ་བོ་གཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཆོས་བརྒྱུད་ས་སྐྱ་ཡྱིན་པ་

བཤད་མྱི་དགོས་པ་རེད། སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་དཔེ་བཞག་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟ་རང་ལ་དཔེ་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་
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འདུག ཁྱི་ལ་ཕེབས་དུས་དགའ་ལྡན་ཁྱི་པ་མ་གཏོགས་ས་སྐྱ་ཁྱི་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

ངོས་ནས་རྱིས་མེད་ཅེས་ཞུ་དུས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སྐུ་སྒེར་གྱི་
དགོངས་པ་ཨེ་ཡྱིན་ནམ་དྲན་སོང་། ལོ་ཚིག་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཤེས་མ་སོང་སྟེ་མཁས་པའྱི་བགོ་གེང་ཆེན་མོ་དང་བཤད་སྒྲུབ་
བསྟན་པ་གོང་སེལ་གཉྱིས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་མཁས་པ་དེ་ཚོ་འཛོམས་ནས་དེ་དུས་རྱིས་མེད་སྐོར་ལ་བགོ་གེང་མང་པོ་བྱུང་
ཡོད་པ་འདྲ། སོན་མའྱི་རྱིས་མེད་ཅེས་པ་དེ་དག་མྱིང་དོན་མཚུངས་པའྱི་རྱིས་མེད་རེད་འདུག དེང་སང་རྱིས་མེད་ཡྱིན་
གསུང་མཁན་དེ་དག་གྱིས་ཁེ་བཟང་བཟའ་ཆེད་རྱིས་མེད་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་འདུག བཅའ་ཁྱིམས་དགོངས་དོན་ལྟར་བས་ན་

ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་མོ་བཞྱི་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་ཞེས་པ་ཙམ་ལས། དེའྱི་བར་རྱིས་མེད་ཅེས་པའྱི་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་
མ་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་དེ་དག་ཕེབས་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་དུས་རྱིས་མེད་ཅེས་པ་དེས་ཁེ་ བཟང་བངས་ཡོད་པ་འདྲ། ཆོས་
བརྒྱུད་ཁག་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་སྐབས་རྱིས་མེད་ཡྱིན་གསུང་མཁན་དེ་ཕེབས་འདུག གནད་འགག་ཆེ་ས་ནས་ལག་པ་

བརངས་ནས་འོས་བསྡུ་སྐབས་རྱིས་མེད་ཅེས་པ་དེ་ཚོ་རྱིས་ཡོད་ཆགས་པ་དྲན། སྐབས་དེ་དུས་རྱིས་མེད་ཅེས་པ་དེ་མགོ་
འཁྲུག་ས་རེད་འདུག ང་ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ན་ཡག་ས་རེད་གསུངས་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་། ཡང་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་གྱིས་གྲྭ་བཙུན་སྤུས་དག་མ་དག་སྐོར་བཤད་ཀྱི་འདུག འདྱིའྱི་གཡས་གཡོན་ལ་གྲྭ་པ་རྫུན་མ་དེ་འདྲ་ཡོད་མྱི་སྲྱིད་

པ་མ་རེད། གྲྭ་རྫུན་དང་དངོས་གནས་གཉྱིས་ལ་དབེ་བ་ཕེ་དགོས་རེད། གྲྭ་སྤུས་དེ་སོན་མ་ལས་ད་ལྟ་མར་སྔུག་པ་ཡོད་རྒྱུ་མ་
རེད་དྲན་གྱི་འདུག སྱིར་ཆོས་སྲྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་དེ་སྱི་ནོར་གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རེད། བེ་བག་ཏུ་

ནང་པ་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆགས་ཡོད་རེད། མྱིག་དཔེ་ལྟ་
ས་གོང་ས་༸སྐྱབས་ཆེན་པོ་མཆོག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་དུས་གྲྭ་སྤུས་དེ་ཡར་ཡག་པ་མ་གཏོགས་སྡུག་པའྱི་ཚོར་སྣང་མེད་ལ། ག་
རྫུན་དང་གྲྭ་པ་དངོས་གནས་གཉྱིས་ཀྱི་ས་མཚམས་དེ་གསལ་པོ་ཕེ་དགོས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག སྱིར་མྱི་འབོར་འཕེལ་

རྒྱས་གཏོང་སྟངས་དང་བེ་བག་ཏུ་གྲྭ་བཙུན་གྱི་གངས་ཀ་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་
བཤད་ཀྱི་འདུག དེ་སྙན་ངག་གྱིས་བཅྱིངས་སྡོད་རྒྱུ་ཅྱི་ ཡང་ཡོད་མ་རེད། སྱིར་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་ན་གྲྭ་བཙུན་

འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་གྱི་རེད། སྱིར་གྲྭ་བཙུན་གྱི་གངས་ཀ་དེ་ཉུང་ཡོད་མ་རེད་དེ་བེ་བག་བོད་མྱིའྱི་གྲྭ་བཙུན་གྱི་གངས་ཀ་དེ་ཉུང་
ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། དེར་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་གཉྱིས་ལས་མ་རྒྱུད་དེ་དག་གྱིས་བསམ་བོ་

ཤུགས་ཆེ་ཙམ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་མྱི་འབོར་དང་གྲྭ་བཙུན་གཉྱིས་ཀ་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་གྱི་རེད། གནད་འགག་དེ་རེད། བཀའ་
ལན་རྒྱག་དགོས་པ་དེ་དགའ་གདོང་སྐོར་དེ་མ་གཏོགས་གཞན་དེ་དག་ལ་ལན་རྒྱག་མྱི་དགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་ཆོས་ངོ་སོད་ཅེས་པ་དེ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གསུངས་ཀང་ང་ཚོས་ས་གནས་ས་ཐོག་

རང་གྱི་འདོད་པ་བཞྱིན། ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་གཅྱིག་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་བཞྱིན་ང་

ཚོས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་དེ་དག་མང་ཆེ་བས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་དག་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ང་ཚོས་
འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད། རྱིས་མེད་དེ་བཀའ་མོལ་མེད་སར་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་སོང་། དགའ་གདོང་སྐུ་རེན་དེ་ངས་
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གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ངས་རད་གཅོད་བས་ནས་ལན་ཕུལ་ཆོག་པ་
བོས་མ་གཏོགས་ངས་དེའྱི་སྐོར་ཤེས་མ་སོང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོབོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་ཞུས་འཕྲོ་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ལྷག་འདུག་པས་གཅྱིག་ཞུ་ན་དྲན་སོང་། སྱིར་བཏང་ར་
བའྱི་ང་ཚོས་དཔལ་ན་ལེནའྱི
ྔྲ ་མདོ་སགས་གཉྱིས་དེ་བཤད་སྒྲུབ་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་སེལ་གསུམ་གྱི་གནས་བབ་

དེའྱི་ཐོག་ལ་སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཐུགས་རེའྱི་བཀའ་དྲྱིན་དང་། དབུ་ཁྱི ད་བ་ཆེན་རྣམ་པ་ཚོས་འཕར་གྲུ་མཉམ་
འདེགས་བས་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརེན་ནས་ཧ་ཅང་ཡར་རྒྱས་བྱུང་ཡོད་པ་དེར་བརེན་ནས་ནང་ཆོས་ཞེས་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་
ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་སོན་མ་དུག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བས་པ་དེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱལ་སྱིའྱི ་
འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་༸སྱི་ནོར་ཅྱིག་དང་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཁད་ནོར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ངོ ས་འཛིན་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དེ་ང་

ཚོ་དགའ་འོས་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་རབ་བྱུང་གངས་འབོར་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འཕྲོས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།
སོན་མ་ཡོད་པ་དེ་དང་ད་ལྟ་གསར་པ་ཡོང ་མཁན་དེ་གཉྱིས་བར་སོན་མ་ལས་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སྱི་
ཚོགས་ནང་གྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ཡྱིན་ན་སོ་སོའ ་ི སེམས་འཚབ་གཅྱིག་དེ་འདྱི་ནས་བོད་ལ་
ལོག་མཁན་དང་། འདྱི་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕྱིན། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་བོད་ལ་འགོ་མཁན་སོགས་དེ་འདྲའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་

ནས་མྱི་གངས་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་གནས་བབ་སོགས་ལ་ག་འདྲ་ཡོད་ན་དེའྱི་

ཐོག་ལ་སྲྱིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་འདྲྱི་རྒྱུ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་
དེའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་མ་སོང་སྟེ་ཁད་པར་མྱི་འདུག ད་རེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞེ་ན། མྱི་འབོར་ཉུང་དུ་འགོ་
བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་ལ་རབ་བྱུང་གྱི་སྡེ་ནང་ལ་བོད་པ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། དེར་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་
བེད་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཁག་པོ་ཞྱིག་རེད། དེ་བགོ་གེང་རྱིམ་པའྱི ་ནང་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ང་ཚོར་ཐབས་ཤེས་
གཅྱིག་ག་རེ་འདུག་ཅེ་ན་ཡོད་པ་དེ་སྤུས་དག་ཏུ་གཏང་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གང་འདྲ་
བས་ནས་སྤུས་དག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་གོང་ནས་བཀའ་མོལ་འཕྲོས་སོང་སྟེ་རང་ངོས་ནས་ནན་ཏན་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན།

དེའྱི་ཐོག་ནས་གང་རེད་ཅེ་ན། སོན་མ་བརྒྱད་བཅུ་ག་གངས་ནང་བོད་ནས་གསར་འབོ ར་ཡར་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་དགེ་

བཤེས་མ་ཐོན་པའྱི་སྐབས་མཚོ་ནང་བཞྱིན་འཁྱིལ་ཡོད་པ་རེད་ལ། འགུལ་བསྐྱོད་ཀང་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་ལོ་ཉྱི་ཤུ་
སུམ་ཅུ་ཡར་སེབས་པའྱི་སྐབས་རང་བཞྱིན་གྱི ས་ཁག་ཅྱིག་དགེ་བཤེས་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དགེ་བཤེས་ཐོན་ཚར་བ་དེ་
དག་གྲྭ་ཚང་གཅྱིག་གྱི་ཁོངས་ལ་སྡོད་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱི ས་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རྒན་གྱི་དུམ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་ཙང་གདུལ་བའྱི་

གནས་བབ་དང་ཞྱིང་ཁ་དེ་ཞེ་དྲག་ཡོད་མ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད་འདུག དགེ་བཤེས་ཚོས་གང་ཤེས་པ་དེ་

ཁབ་སེལ་བ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་དགོས་ཙང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི ་འདུག ང་
ཚོ་དང་སྱིག་འཛུགས་དང་བཀའ་མོལ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག གལ་སྲྱིད་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
གནས་བབ་དང་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གྱི ་ཐོག་ནས་ཕེབས་པ་དང་། ཡང་བོད་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན་འཐབ་རོད་དང་། བོད་ཀྱི་ཆོས་
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དང་རྱིག་གཞུང་བརྒྱུད་འཛིན་རེད། དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་ཁེ་ཕན་ཞྱིག་མེད་དམ་སྙམ་པའྱི་འཆར་སྣང་དེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་

རེད། གཉྱིས་ནས་གདུལ་བའྱི་ཞྱིང་ཁ་དེ་མེད་པས་བོད་ནང་ལ་ཕེབས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གཞུང་གྱི་ངན་ཇུས་དེའྱི་དབང་
གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོར་ཁེ་ཕན་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱིས་སྲྱིད་ཇུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་ལ་མར་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ་ཕེབས་མཁན་

དེ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ལ་བཙན་བོལ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་སྐྱེད་བསྲྱིངས་བས་པ་དེ ་དག་
གྱིས་ལེགས་སྐྱེས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་མཁན་པོ་དང་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་དེ་
དག་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཧ་ལས་པའྱི་ཕན་ཐོག ས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་དང་གནས་བབ་

གང་འདྲ་ཞྱིག་བཟོ་དགོས་ས་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ག་རེ་འཕྲོས་སོང་
ཞེ་ན། ང་ཚོའྱི་དགེ་བཤེས་རྣམ་པ་ཚོ་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བཞུགས་ཐུབ་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་དེ་གང་འདྲ་

བསྐྲུན་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དགེ་བཤེས་རྣམ་པ་ཚོར་
ཕག་ལས་སོད་དགོས་པ་དང་། ལས་ཀ་སོད་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཉམས་ཞྱིབ་ཁང་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་སོ་སོར་འཛུགས་པ་དང་། ཉམས་
ཞྱིབ་ཁང་དེར་ཚད་ལྡན་གྱིས་མཐུན་རེན་ཞྱིག་གྲྭ་ཚང་རང་ངོས་ནས་འཚོལ་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱིས་མཐུན་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད། གལ་སྲྱིད་དེ་ཚུགས་པ་ཡྱིན་ན་དེར་གནས་རྱིམ་དེ་དག་ཁད་པར་ཕེ་སྟངས་ཀྱི་

ཐོག་ནས་གང་འདྲ་ཞྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་དག་ལ་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཁད་པར་མེད་དམ་སྙམ་པའྱི་སོ་སོའ ་ི རང་གྱི་

བསམ་བོའ ་ི ནང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག ད་ལྟ་གྲྭ་རྒྱུན་ཡར་མ་སེབས་པ་དེ་སོན་མ་བསམ་བོ་དེའྱི་ཐོག་ནས། ཡར་གྲྭ་ཚང་
ནང་འཛུལ་ཚར་རེས་གྲྭ་སར་ཁུངས་མ་འཁོལ་བ་ཚུར་ལོག་ཡོང་དུས། དེང་རབས་ཀྱི་ཤེས་བ་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་

ངལ་འཕྲད་བསྡད་ཡོད་པ་དེ་སོན་མའྱི་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཤེས་རོགས་དགོས་པ་དེ་
ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་དེང་སང་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ནར་སོན་ནས་འཛིན་
རྱིམ་བཅུ་པ་བར་དུ་དེང་རབས་ཀྱི་རྱིག་གནས་དང་ཨང་རྱིས། རྒྱ་ཡྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་སོབ་སོང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་སོད་ཀྱི་ཡོད་

པ་རེད། རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ངོས་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཤེས་བ་དང་ཆོས་ཀྱི་སྣུམ་རྱི་ཞྱིག་དགོས་པར་གཟྱིགས་ཀྱི་འདུག་ན། ཡ་
རབས་བཟང་སོད་ཀྱི་རང་གཞྱི་ལ་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྒྱབ་ལོངས་བརན་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཞྱིག་
ལ་བསྐྱལ་བ་ཡྱིན་ན་ཁོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡར་ཡོང་ཐུབ་མཁན་གྱི་བསོད་ནམས་དང་བག་ཆགས་ཡོད་མཁན་དེ་དག་མེད་ན་

དྲན་གྱི་འདུག སོན་མའྱི་སྱི་ཚོགས་རྱིང་པའྱི་སྐབས་དང་ཏོག་ཙམ་འདྲ་ཡྱི་མྱི་འདུག་པས་འདྱི་ཡང་ཏན་ཏན་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་

རེད་འདུག ཡང་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞྱི་ཞྱིག་ནྱི། གྲྭ་པ་ཡོད་མཁན་དེ ་དག་ཚང་མར་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི ་
དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་དངོས་འབེལ་རེད། དགེ་འདུན་པ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚོགས་དང་དཔེ་ཁྱིད་སྐབས་བཞུགས་བཞུགས་པ་
ཡྱིན་ཙང་། ལོ་ཡར་ཙམ་སེབས་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིན་པ་མངར་མོ་དང་
ཁག་ཤེད་ཀྱི་ན་ཚ་སོགས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་བརྒྱུད་ནས་

ལམ་སྟོན་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་ན་ཁད་པར་མེད་དམ་དྲན་སོང་། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དེ་དག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་གེང་སོང་བེད་ཆོག་གྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག) ལགས་སོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཏོག་ཙམ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། དོན་དག་གཅྱིག་དེ་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་སོབ་གཉེར་བེད་མཁན་ཚོར་སྐད་ཡྱིག་གྱི་

དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། མྱི་ཞེས་པ་དེ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལེན་བེད་མ་ཐུབ་ནའང་། འགུལ་བསྐྱོད་རྒྱག་ས་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། སྐད་ཡྱིག་གྱིས་མ་འདང་བའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡོང་སྐབས་ཚང་མ་ཡོང་ས་དེ་རྡ་ས་
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ཡྱིན་ཙང་ཚུར་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དགེ་བཤེས་ཐོན་ཚར་མཁན་ཡང་ཚུར་སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་
དགེ་བཤེས་འཐོན་མ་ཚར་གོ ང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བདག་པོ་རྒྱག་སའྱི་ར་སྐོར་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། རང་བཞྱིན་

གྱིས་སོ་སོའ ་ི ས་ན་སྡོད་དགོས་དུས་འཕྲོ་བརླག་འགོ་སའྱི་ལམ་ཁ་ཆེ་བ་ཞྱིག་རེད་འདུག སོན་མ་ཡང་ཞུས་མོང་། མཐོ་སོབ་
ཁག་དེ་དག་ནས་མཐུན་སོར་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། ར་སྐོར་གཅྱིག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོད་ན་དགེ་བཤེས་ཚོ་དང་དགེ་འདུན་
པ་མཉམ་དུ་འཛོམས་ཡོང་སྐབས། ངོ་ཚ་དགོས་མྱི་འདུག་ལ་དཔའ་ཞུམ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཀང་མྱི་འདུག སྱིར་བཏང་གྱི་སོད་

ལམ་འཆོལ་དགོས་པ་ཡང་མྱི་འདུག ཕ་གྱིའྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་གནས་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་མཐོ་སོབ་རེད། དེ་བཞྱིན་
ས་རཱ་མཐོ་སོབ་སོགས་མཐོ་སོབ་དེ་དག་གྱིས་སྐད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སོབ་སོང་སོད་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་སོར་ཐུབ་པའྱི་ར་སྐོར་
ཞྱིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ན་ཁད་པར་ཞྱིག་མེད་དམ་དྲན་སོང་། བསྡོམས་བརྒྱབས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ཆོས་རྱིག་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་རྱིས་མེད་ལ་ཕོགས་སོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་དེ། མཚན་མཐོང་དོད་སོད་བཞྱིན་པའྱི་ཆོས་
བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོར་ས་ཕྱི་རྱིམ་པ་བས་ནས་ཡར་སྐོང་ཚོགས་གནང་སྟེ་སོབ་གཉེར་བེད་སྟངས་

དང་། སོབ་ཁྱིད་བེད་སྟངས། འཛིན་སྐྱོང་བེད་ཕོགས་སོགས་དེ་དག་ལ་གོ་བསྡུར་བས་པ་ཡྱིན་ན་བེད་རྒྱུ་འདུག བེད་རྒྱུ་
འདུག་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་ཀང་རེད་འདུག དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རྒན་ཚོ་ཕར་ཚུར་འཚོགས་ཡོང་

སྐབས་བསམ་ཚུལ་མ་འདྲ་བའྱི་ཐོག ཁ་ཤས་ཀྱིས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་བས་ནས་སོབ་དགོས་པ་དེ་དག་ལས་ས་པོ་བས་ནས་
སོབ་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ཤེས་ཐུབ་པར་ཉམས་མོང་བརེ་རེས་བ་རྒྱུ་འདུག ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དགེ་རྒན་ཚང་མ་མཉམ་དུ་

འཚོགས་ནས་བསྟན་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུར་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་སེལ་རྒྱུ་ཡོད་ན་བསམ་སོང་། འདེྱི་དག་ཚང་མ་གང་
ནས་འགག་གྱི་འདུག་ཅེ་ན། ཆོས་དོན་ལྷན་ཚོགས་སོན་མ་ཚོའྱི་འཆར་གཞྱི་གཏྱིང་བ་ནང་བཞྱིན་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་སྒང་ལ་
ད་ལྟ་གོམ་པ་ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་པས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་སེལ་ཐུབ་ན་སྙམ་པའྱི་སྐབས་རེར་རོངས་འཆར་དེ་འདྲ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག རྱིས་མེད་ཅེས་པ་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་བ་བཞྱིན་རྱིས་མེད་ཅེས་

པའྱི་ཐ་སྙད་སར་བར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའྱི་རྣམ་ཐར་ནང་རྱིས་
མེད་པའྱི་རྒྱལ་བ་ཞ་སེར་མོ་བ་ཞེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། རྱིས་མེད་ཅེས་པ་དེ་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱིས་རྱིས་
སུ་མ་ཆད་པའྱི་ཆོས་ལུགས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་སོབ་གཉེར་བེད་རྒྱུ་དང་དགེ་རྒན་དེ་ཡང་ཆོས་བརྒྱུད་ཕོགས་སུ་མ་ཆད་པ་

ས་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རེད་འདུག དེའྱི་དགོངས་གཞྱི་དེ་ག་པར་ཐུག་གྱི་ ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོའྱི་
ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་མདོ་སགས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ལམ་བགོད་པའྱི་རྱིམ་པར་བལྟས་ཡོང་དུས། ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་གནས་བབ་དེ་མྱིང་

འདོགས་བརྡ་ཆད་མང་ནའང་འབབ་ས་གཅྱིག་ལ་འབབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་ཀྱི་གནས་ལ་འགོ་ཐུབ་
པ་དེ་སོན་གྱི་མཁས་པ་ཚོས་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གནད་འགག་ཆེ་ས་དེ་དེ་ནས་རེད། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མར་འགོ་དུས་

རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆབ་སྲྱིད་དང་འཐབ་རོད་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོག ས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་གཅྱིག་པུ་མ་རེད། སོན་མ་པཎ་ཆེན་སྐུ་གོང་མ་བཞུགས་སྐབས་པེ་ཅྱིང་མཐོ་རྱིམ་ནང་བསྟན་སོབ་གྱིང་དེ་
ཚུགས་སྐབས་ཁོང་གྱིས་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོ ན་ར་འཛིན་གཅྱིག ་རྱིས་མེད་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། སོབ་ཁྱིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་
གདན་ཞུ་བེད་དུས་ཆོས་ལུགས་ཚང་མའྱི་དགེ་རྒན་གདན་ཞུ་བེད་རྒྱུ་དང་། སོབ་ཕྲུག་བསྡུ་ལེན་བེད་སྐབས་ཆོས་བརྒྱུད་

ཚང་མའྱི་སོབ་ཕྲུག་བསྡུ་ལེན་བས་ཡོད་པ་དང་། བསབ་གཞྱི་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མའྱི་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཟོ་ཐུབ་ན་
ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་དགོངས་བཞེས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བགོད་པ་རེད་དེ། ཁོང་གྱིས་ལོ་དགུའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་
པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད་དེ། རེས་ནས་ང་ཚོ་ཡྱིད་ཕམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་སྐྱོ་པོ་དེ་བྱུང་བ་རེད།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག མཚམས་བཞག་རོགས་གནང་། རེས་སུ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་
གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ཐུན་གསུམ་པ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་

གཏན་འབེབས་རེད། ད་ལྟ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་
ཡོད། དེའྱི་རེས་སུ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། ད་ལྟ་གསུང་བཞྱིན་པ་ཚོས་སྙྱིང་བསྡུས་བས་ནས་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ང་ཚོས་ཐག་ཆོད་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ཏུ་བགོ་གེང་མང་པོ་བས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་འཕྲོ་
བརླག་རེད། དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་གྱི་འཕྲོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་

གོང་མ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ཆོས་ལུགས་རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་བ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡྱིན ་ནའང་རེད། དགེ་
བཤེས་དང་། སོབ་གཉེར་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་གཉེར་གནང་ཐུབ་པའྱི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་
དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ཏེ། པེ་ཅྱིན་ལ་པེ་ཅྱིན་ནང་བསྟན་སོབ་གྱིང་རེད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་དེའྱི་

སྐབས་སུ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དགོངས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ལབ་ན། ང་ཚོ་ལས་རྱིམ་རང་གྱི་ཐོག་ནས། ཆོས་བརྒྱུད་
ཧྱིལ་པོའ ་ི མཁས་པ་ཚོས་གསུང་བཤད་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྱིག་སྟེ། ལམ་རྱིམ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རྱིས་མེད་ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་

པའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག བས་ཙང་། ངས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅེ་ན། རྱིས་མེད་
ཟེར་བ་དེ་སོ་སོའ ་ི གོ་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཟག་བེ་བག་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཆོས་བརྒྱུད་གཅྱིག་ཙམ་མྱིན་པར་བ་མ་

བསྟེན་སྟངས་རེད། སོབ་གཉེར་དང་བསབ་བ་རེད། དགོན་པའྱི་ཉམས་བཞེས་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་གཅྱིག་མྱིན་པར་
ཚང་མ་ལ་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་དང་འབེལ་ཏེ་ད་ལྟ་རྱིས་འགོའ ་ི ནང་ལ་

རྱིས་མེད་མཁས་པའྱི་བགོ་གེང་ནང་དུ། རྱིས་མེད་ཟེར་བའྱི་ཐ་སྙད་དེ་ལེན་བཞག་ན་ཟེར་བའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་ཆོས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་བཞེས་ཀྱི ་ཡོད་ས་རེད། སོན་མའྱི་གོས་ཆོད་རྱིམ་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་དམ་མེད། དཔྱད་ཞྱིབ་ཅྱིག་གཏང་
དགོས་པ་མྱི་འགོ་བསམ་བསམ་ཞྱིག་བསམ་བོ འ ་ི ནང་དུ་འཆར་བསྡད་ཡོད། དེ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་ནས་བགོ་
གེང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བརན་འཕྲྱིན་ལེན་དགོས་པ་དེ་སོན་མ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འབེལ་བ་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ། ད་ལྟ་དེ་ཕལ་ཆེར་བརན་འཕྲྱིན་ནང་བངས་ཡོད་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། བརན་འཕྲྱིན་བངས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་

མགོགས་པོ་ཁག་པོ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་བརན་འཕྲྱིན་དེ་ཕར་ཁོན་ཡོངས་ལ་འགེམས་སེལ་བེད་ཐུབ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་
དཔེ་མཛོད་ཆེ་ཁག་ནང་དུ་འགེམས་སེ ལ་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག ཡང་དེའྱི་རེས་སུ་བོད་ནང་རེད། མ་འོངས་པ་
ལ་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་ཡོད་ས་རེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གཅྱིག་ཡྱིན། དེ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ལ་

རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒང་ལ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་གཟུགས་བརན་དེ་གང་དུ་སེབས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་གྱི་གཙུག་
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ལག་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ ་ི ནང་ལ་ང་ཚོས་གོམ་པ་སོ་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་
གོམ་པ་རྱིམ་པ་གང་འདྲ་སོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། དེས་མ་ཚད་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་བསམ་པའྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་

ནང་ཆོས་ལ་སོབ་གཉེར་བས་བསྡད་པ། ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གཞྱི་རེན་ཐོག་ནང་ཆོས་སོབ་གཉེར་བས་བསྡད་པ། ཡང་ནང་ཆོས་
འཕེལ་རྱིམ་ཐོག་ནས་ཡོང་བསྡད་པ་དང་། དགོས་མཁོའ ་ི ཐོག་ནས་ཡོང་བསྡད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་
ཚོ་ཆོས་ཚོགས་ཁག་ལ་ཕེབས་མཁན་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་ནང་ཆོས་ཟབ་སོང་རེད། ནང་ཆོས་ངོ་སོད་
རེད། ནང་ཆོས་དཔེ་ཁྱིད་རེད། ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་སོབ་ཁྱིད་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཅུང་ཟད་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་པའྱི་ལམ་ཁ་
ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཚོ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་མེད་དམ་སྙམ། ལན་མ་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས། གོ་སྐབས་ཐེངས་གཉྱིས་པ།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། གོ་བསྡུར་དང་བགོ་གེང་འདྱི་གོས་

ཚོགས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དང་ལྡན་པ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། དམྱིགས་བསལ་རྱིས་མེད་ཐོག་ལ་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཡྱིད་ཁེངས་
པའྱི་གོ་བསྡུར་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། འདྱི་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་འདོད་
བྱུང་སོང་། དེའྱི་ནང་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རྱིང་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ནས་གྲྭ་བཙུན་གྱི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་

དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་མ་གཏོགས། དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་འདྱི་གནད་
འགག་ཆེན་པོ་འདུག ཆོས་དང་སྲྱིད་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་གོ་བསྡུར་དང་བགོ་གེང་ཡག་པོ་བྱུང་བ་འདྱི་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་དགའ་

པོ་བྱུང་། དེའྱི་མཉམ་དུ་ངས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གནད་དོན་གཅྱིག་དེ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་སེབས་ཏེ་དགོན་པ་ཁག་

མང་པོ་ཞྱིག་ཡག་པོ་འགོ་བཙུགས་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་དགོན་པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་བེད་དགོས་པ་དང་། ཐོག་མ་འགོ་བཙུགས་མཁན་དེ་ང་ཚོ་བོད་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་དུས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལ་

ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་དེ་བོད་པ་རང་གྱིས་འཛིན་ཐུབ་ན། དེའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་
དང་ཚང་མའྱི་ཐད་ལ་ཐུགས་ཕན་ཆེ་བ་གསོས་ཀྱི་རེད་སྙམ། འདྱི་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་
རོགས་ཞུ།

ང་ཉེ་ཆར་སྐུ་ཞབས་རྒན་པ་ཞྱིག་ཐུག་བྱུང་། ཁོང་ནང་དོན་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་དང་། བོད་ནས་བཙན་བོལ་དུ་

བསྣམས་ཕེབས་མཁན་གྱི་དགོན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཁོང་ཚོའྱི་སེམས་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་ནང་རེན་དེ་ཚོ་བོད་དུ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་

བསེབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐོག་ལ་སེམས་འཚབ་བེད་ཀྱི་འདུག འདྱི་འདྲ་ཏན་ཏན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

ག་རེ་བས་ན། དུས་ཚོད་བཟང་པོ་ཞྱིག་ལ་ནང་རེན་ར་ཆེན་པོ་འདྱི་ཚོ་བོད་དུ་སོ་སོའ ་ི མ་དགོན་ལ་བསེབས་ཐུབ་དགོས་དུས།
དེ་ལ་ཏན་ཏན་ཆོས་རྱིག ་ལྷན་ཁང་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རེད་སྙམ། མ་གཞྱི་ཕྱི་ལོག ས་ནས་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་

ཚོགས་ལ་ལྟ་སྟངས་དེར་ཆོས་ཕོགས་ཐོག་ནས་རེད། ནང་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རེད། ཕྱི་ལོགས་ནས་ལྟ་སྟངས་ཧ་ཅང་ཡག་
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པོ་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་རེད། ཏན་ཏན་ང་ཚོས་དུས་རབས་ཉེར་

གཅྱིག་པའྱི་ནང་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་འབད་བརོན་གནང་དགོས་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ཡོང་ཐུབ་པ་ལ་ག་རེ་
གནང་དགོས་འདུག་གམ། ང་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་གཅྱིག་པུས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད།

ཐབས་ལམ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ཐའེ་ལན་ཌྱི་ལ་ཁོང་ཚོ་མྱི་མང་ཚང་མའྱི་ནང་ནས་ལོ་གཅྱིག་ཟྱིན་དུས། དཔེར་ན་ང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དེ་མ་བྱུང་བ་མ་རེད། སྐབས་གཅྱིག་ལ་དམག་སྒར་ལ་ཟླ་དྲུག་ Training འགོ་བ་འདྲ་པོ་དེ་འདྲ། དེ་
བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ནང་དུ་དངོས་གནས་བས་ན་ཐའེ་ལན་ཌྱི་ལ་དཔེར་བས་ཏེ་ཉམས་ལེན་རེད། ཆོས་ཕོགས་ཐོག་སོབ་
སོང་སོགས་བངས་རྒྱུ་ཞྱིག་མེད་དམ། དེ་སྲྱིད་བྱུས་ཐོག་ནས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་

འདུག དོན་དག་ག་རེ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན། ནང་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སོབ་མ་ཡག་པོ་
ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གཙོ་བོ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག

མཐའ་མ་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དེབ་ཐེར་ནང་དུ་བཀོད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཙང་། སོན་ལ་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བོད་ནང་ལ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ས་ཁུལ་ནང་དུ་མྱི་འབོར་ཐོག་ནས་འདྲ་མཉམ་གསུངས་

གནང་སོང་། དེ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གནས་དགོས་དུས། ང་རང་གྱིས་ཤེས་འདོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་འབོར་ཐོག་ནས་བས་
པ་ཡྱིན་ན། གོ་མྱིན་ཏང་གྱི་སྐབས་སུ་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤེར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།
མྱི་འབོར་དེ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་གང་འདྲ་ཆགས་པ་རེད་དམ།) མ་རེད། བགོ་གེང་སོན་དང་འབེལ་བ་

ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁམས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་ས་ཡ་གསུམ་དང་
ཚག་བཞྱིའྱི་མྱི་འབོར་རྱིས་ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་ན་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། ཁམས་ལ་མྱི་འབོར་

བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མང་བ་འདྱི་ཁམས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པ་གསལ་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཞུ་འདོད་ཅྱིག་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཐའ་མ་དེ་ལ་བསྐྱར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

མཐའ་མ་དེར་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསྐྱར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གོང་དུ་རྱིས་མེད་སྐོར་ལ་བཀའ་

མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གཙོ་བོ་དེ་རྱིས་མེད་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་
དེར། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་གནང་བཞག་པའྱི་བཀའ་སོབ་ནང་དུ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་པོ་མཁེན་ཐུབ་

པ་ཞྱིག་དང་། དེ་གོ་ཁ་པོ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་མ་རེད། བས་ཙང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་འདྱི་ཚོ་གསན་དུས་སོ་སོ་ལ་
དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་དང་། མྱི་ལ་གནོད་བསྐྱལ་དགོས་པའྱི་བཟོ་འདྲ་མ་བལྟས་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་ཡག་པོ་གཟྱིགས་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན། འདྱི་ནྱི་གསལ་པོ་རེད་གོ་ཁག་པོ་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་ཉམས་

ལེན་ཡག་པོ་ཞྱིག་གནང་ན་མཁེན་གྱི་རེད། དེ་བཞྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ནང་དུ་ཆོས་ལུགས་རྱིས་མེད་ཟེར་
བ་དང་། ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྱིལ་ཟེར་བ་རྣམས་ལ་གོ་ནོར་མྱི་ཐེབས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་དམྱིགས་བསལ་
ང་ལ་དེའྱི་སྐོར་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དེ་ནས་ངས་གོང་དུ་དཔེ ་ཞྱིག་བགངས་པ་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་བེ་བག་པ་གཅྱིག་གྱི་སྐུ་
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ཞབས་ཤྱིག་དཔེར་དྲངས་དུས། དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱི ག་བསེབས་པ་ཡྱིན་དུས། ཁོང་གྱིས་ཁོང་བོན་པོ་ཡྱིན་

གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རེད། གསུངས་པ་ཙམ་མ་ཚད་བོན་པོའ ་ི གནད་ཡོད་མྱི་སྣ་འགའ་ཤས་ས་གནས་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ།
ཁོང་ཚོ་འདུ་འཛོམས་བེད་ཀྱི་འདུག དེ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ད་ལྟའྱི་དགའ་ལྡན་ཁྱི་པ་ལས་ཐོག་

པའྱི་སྐོར་གསུངས་སོང་། དེ་དགེ་ལུགས་གཙང་མ་གཙང་རང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡང་དེའྱི་ཞོར་དུ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་
ནས་ང་ལངས་དགོས་པའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གྲྭ་པའྱི་སྤུས་ཚད་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་

གཅྱིག་གྱིས་རབ་བྱུང་ངུར་སྱིག་སྡེ་ལ་སྐུར་འདེབས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཟོས་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། དེ་ཡྱིན་དུས་
ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སོན་མའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའྱི་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དངོས་གནས་གྲྭ་བའྱི་བསབ་པ་སོབ་

གཉེར་དང་འདུལ་བ་ཉམས་ལེན་དེ་ཚོ་སར་ལས་ལྷག་ཡོད་མ་གཏོགས་དེ་ལས་གཞན་གཏན་ནས་ཡོད་མ་རེད། དེ་རྱིང་ངས་
འདྱི་ལ་གསལ་པོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། དེའྱི་སོན་ལ་བགོ་གེང་ཁག་ཁ་ཤས་ནང་དུ་ཞུས་མོང་། དེ་གདན་ས་ལ་བཞུགས་པའྱི་

རྒན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་གྲྭ་འབོར་ཡྱིན་ནའང་རེད། གྲྭ་པའྱི་སྤུས་ཚད་ཡྱིན་ན་རེད། ཁྱིམས་
དང་སྱིག་ལམ། བསབ་པ་སོབ་གཉེར་བ་སའྱི་ཆ་རེན་ཧ་ཅང་གྱི་དེང་སང་ཡག་པ་ཡོད་པ་གསུང་གྱི་འདུག་ལ། དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་དེ་འདྲ་རང་ཆགས་བསྡད་ཡོད། གདན་ས་དང། གྲྭ་ཚང་། བཤད་གྲྭ དགོན་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་མཇལ་

ཁར་ཕེབས་ན་གཞྱི་ནས་དྭང་བ་འདྲེན་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེ་ནས་གོང་དུ་གྲྭ་པའྱི་སྤུས་ཚད་གསུངས་པ་ལྟར། ངས་མྱི་
སྐྱའྱི་སྤུས་ཚད་ཐོག་ནས་ཞུས་ན། མྱི་སྐྱ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་དགོས་མཁོའ ་ི དབང་གྱིས་གྲྭ་པའྱི་དུག་སོག་གོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་
མ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ལྷན་པ་སེར་པོ་ཚུན་ཆད་ནས་དེའྱི་སྒང་ནས་བགམ་ནས་མྱི་འགོ་བའྱི་སྲོལ་བཟང་ཡོད་རེད་དེ། ཡྱིན་ན་ཡང་

དེང་སང་མྱི་སྐྱ་དེ་ཚོས་བཙུན་ཆས་གོན་རྒྱུ་ལ་ཉག་གཅྱིག་མེད་ནས་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོས་ཡར་གོན་ནས་མར་ཕུད་ན་ཡང་
བསྐྱར་ཡར་གོན་མ་ཤཤེས་མཁན་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ངས་སོན་ནས་ཞུས་མོང་། ང་ཚོའྱི་ན་བཟའ་འདྱི་བདག་
ཅག་གྱི་སྟོན་པའྱི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲྱིན་གྱིས་བྱིན་རླབས་ཆེན་པོ་དང་ལྟོ་རག་པ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ལྟོ་མྱི་

རག་མཁན་ལ་ལྟོ་རག་པ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་མྱི་སྐྱ་རེ་ ཟུང་གྱིས་དུག་སོག་དེ་གོན་ཏེ ་འགོ་བ་རེད། དེའྱི་ཉེར་ལེན་ལ་
བརེན་ནས་གྲྭ་པའྱི་སྤུས་ཚད་ལ་གསུངས་བསྡད་པ་འདྱི་ཡོང་གྱི་མེད་འགོ་བསམ་པ་འདྲ་ཚོར་སོང་། དེ་འདྲ་ཡོད་པ་དང་
མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དཔེར་མཚོན་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།

གཉྱིས་པ་དེ་ལ། གྲྭ་པ་ཡྱིན་ན་ཆོས་བརྒྱུད་སྐད་ཆ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡོད་དགོས་པ་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་ལམ་གྱི་གནད་འགག་ལ་སེབས་ཡོང་དུས་ལྟ་བའྱི་སྐད་ཆ་དེ་བཤད་ཡོང་གྱི་རེད། ལྟ་བ་ལ་
གཞྱི་གཟུང་ས་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། མྱི་སྐྱ་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་ཞེ་དྲག་དགོས་ཀྱི་མ་རེད།

དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞྱི་དེ་སྟོན་པ་གཅྱིག་གྱིས་རེས་འཇུག་རེད། དེ་ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་པ་དང་།
སོན་མ་ཡྱིན་ན་ལམ་ལུགས་སྲོལ་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་མྱིན་ཆོས་བརྒྱུད་སོ་སོའ ་ི ལྟ་བ་དང་སོད་
པའྱི་རྣམ་གཞག་དེ་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཤེས་ནས་ཕལ་ཆེར་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཞེན་ཁོག་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན།
ང་ཚོའྱི་དག་སྣང་ནོར་བུའྱི་འོད་ལ་དྲྱི་མ་ཕོག་སྲྱིད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་དེ་ལ་དབེ་བ་ཞེ་དྲག་ཕེ་དགོས་པའྱི་དགོས་མཁོ་

ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག་ལ། དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་རེད་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག དེ་ནས་ཉེན་ཁ་ཚ་ཤོས་གཅྱིག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་ནང་
ལ་དེ་འདྲ་ཕྲན་བུ་ཡོང་གྱི་འདུག དེང་སང་ལྟ་བ་གསར་རྱིང་གྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཟེར་གྱི་འདུག ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་བ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་

ཚོ་ལ་སྐུལ་བ་འདེབས་པ་ལ་འཛེམས་བག་མེད་པ་ཞྱིག་ལ། ལྟ་བ་གསར་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་གསུངས་བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་ནྱི་ལྟ་བ་
གསར་པ་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་ནྱི་རྒྱ་ནག་དམར་ཕོགས་ཀྱི་ལྟ་བ་ཤན་ཞུགས་རེད། ཆོས་དུག་ཏུ་བརྱིས་ཏེ་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་
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གཏོར་བཤྱིག་བཏང་བའྱི་རྒྱ་ནག་དམར་པོ འ ་ི སྲྱིད་གཞུང་ཆོས་མེད་རྱིང་ལུགས་པའྱི་ལྟ་བའྱི་ཤན་ཞུགས་ཏེ། བོད་ཀྱི་བ་མ་
དང་། གྲྭ་པ་ལ་འཛེམ་དོགས་མེད་ནས་ལབ་གེང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་

བེད་དགོས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱ་ནག་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་དེ ་བོད་མྱི་རེ་ངོ་རེའྱི་སེམས་ལ་ཡོད་རེད།

དེ་མེད་པ་བཟོ་བའྱི་ཆེད་དུ་ཁོང་ཚོས་དད་པ་སུན་འབྱིན་པ་ལ་ཁོང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་མཐུ་
ཞུགས་པ་མེད་འགོ་སྙམ། འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད། དེ་ནས་

གསལ་བཤད་བཟོ་འདྲ་པོ་རེད། དགེ་བཤེས་མ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགེ་བཤེས་མ་ལབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག དགེ་
བཤེས་ལབ་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རའྱི་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་སྐད་ཆ་གསུང་

གྱི་ཡོད་རེད་དེ། དེ་འདྲའྱི་སྐད་ཆ་གསུང་མཁན་དེ་ཚོས་ཕོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱི་དབེ་བ་ཕེ་ཡྱི་འདུག་དྲན། དེ་ལ་མ་ཞྱིག་བཅུག་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཞེ་དྲག་ཆུང་ཆུང་ཆགས་འགོ་བའྱི་བཟོ་འདྲ། དེར་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ན་མ་ཟེར་བ་དེ་རང་བཞྱིན་

གྱིས་མཐོང་ཆུང་བཏང་ཚར་བ་རེད། དེ་འདྲ་ར་བ་ནས་མ་རེད། མ་ཞྱིག་བཞག་ན་ཆུང་དུ་འགོ་བ་དང་། ཕ་ཞྱིག་བཞག་ན་ཆེ་
རུ་འགོ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་ནྱི་གང་ཡང་མེད་པའྱི་བསམ་བོ་ཞྱིག་ཁུར་ཐུབ་ན་འདྲ་མཉམ་གྱི་ལྟ་བ་བསེབས་ཀྱི་

ཡོད་རེད། བདག་ཅག་གྱི་སྟོན་པ་ཞལ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དགེ་སོང་ཕ་དང་། དགེ་སོང་མ། དགེ་ཚུལ་ཕ་དང་། དགེ་
ཚུལ་མ། ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་དགེ་བཤེས་ཤྱིག་ཐོན་ཡོང་དུས་དེ་ནྱི་ཁོང་གྱིས་རགས་ཆ་ལུགས་ཀྱི་སྒང་ནས་ཡོང་གྱི་

ཡོད་རེད། དེ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། དགེ་བཤེས་ཕ་དང་། དགེ་བཤེས་མ་བསེབས་ཀྱི་རེད། བས་ཙང་དེ་

གཅྱིག་རེད། གཉྱིས་པར་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི ་འཐུས་གཅྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི ་འདུག་
གསུངས་པ་རེད། བུ་གཉྱིས་ཡོད། གཅྱིག་དེ་གྲྭ་བ་བས་བཞག་ན། མྱི་འབོར་ལ་གནོད་ཀྱི་འདུག་ཟེ ར་བ་རེད། ཡྱིན་རྒྱུ་ནྱི་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁོང་འཇོན་ཤོས་ཡྱིན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དངོས་གནས་རྱིག་པ་ཡག་པོ་བསམ་མནོ་བཏང་ན།

དེར་ཐབས་ཤེས་མེད་པ་མ་རེད། གཅྱིག་དེ་གྲྭ་པ་བཟོས། གཅྱིག་དེས་པཱ་ལགས་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་སྐྱེ་བ་དང་བཀག་པ་མ་
བས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་སྐྱེ་བཅུག་དང་། ང་ཚོས་དལ་བ་བརྒྱད་དང་འབོར་བ་བཅུ་ཚང་བའྱི་མྱི་ལུས་རྱིན་པོ་ཆེ་འདྱི་ཉྱིད་ཐོབ་

དགོས་ཟེར་གྱི་ཡོད་ན། དེ་ཐོབ་སའྱི་ལམ་བཀག་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་མ་རེད་བསམ་སོང་། དེ་བཞྱིན་
དགའ་ལྡན་ཁྱི་བའང་བུ་མ་གཏོགས་ཡོང་ས་མྱི་འདུག ཨ་མའྱི་བུ་ལ་འཇན་ཐང་ཡོད་ན། དགའ་ལྡན་ཁྱི་ལ་བདག་པོ་མེད་

གསུངས་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དགའ་ལྡན་ཁྱི་ པ་བུ་མ་གཏོགས་ཡོང་གྱི་མ་རེད། དེ་མྱི་ཡོང་བ་གང་རེད་ཟེར་ན།
དེ་ནྱི་བུའྱི་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེར་རྱིག་པས་བཀབ་ནས་འདྲ་མཉམ་དགོས་ན། ད་ལྟ་དགེ་བཤེས་མ་བསེབས་པ་
ཡྱིན་ཙང་། དགའ་ལྡན་ཁྱི་པ་ཡོང་ཆོག་གྱི་རེད། དེའྱི་ལམ་དེ་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་གཏོགས་དགའ་ལྡན་ཁྱི་པ་དེ་བུའྱི་སྡེ་ཚན་

ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་བུའྱི་སྡེ་ཚན་ནང་བུད་མེད་ཅྱིག་ཡོང་ས་རག་གྱི་མ་རེད། དེ་ནྱི་དབེ་འབེད་བས་བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རེད།

འདྱི་ཚོའྱི་རྱིགས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ལྟ་བ་ཡོད་ཚད་དཀྲུག་དཀྲུག་བཏང་ནས་རང་གྱི་ལྟ་བ་གང་ཡྱིན་མྱི་ཤེས་པ་བཟོ ས་
བཞག་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག དེ་ནས་ང་རང་གོམས་གཤྱིས་ཤྱིག་གྱིས་ང་དང་ང་འདྲ་བའྱི་ཆོས་ར་འགྱིམས་བསྡད་

པའྱི་གོམས་གཤྱིས་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཞུས་ན། དང་པོ་ང་ཚོ་ཆོས་རའྱི་ནང་དུ་རོད་པ་རོད་པའྱི་སྐབས་སུ་དགེ་རྒན་རྣམ་པས་
བསབ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལུས་ངག་གྱི་རྣམ་འགྱུར་དེ། ཕག་ན་རྡོ་རེ་ནང་བཞྱིན་ཁོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་རེད།
ཤེས་རབ་ནྱི་འཇམ་དཔལ་དབངས་ནང་བཞྱིན་དམྱིགས་པ་བཟུང་དགོས་རེད། སེམས་རྒྱུད་ནྱི་སན་རས་གཟྱིགས་ནང་
བཞྱིན་སྙྱིང་རེས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་དགོས་རེད་ཟེར་བའྱི་བསབ་བ་དེ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན། དེའྱི་ལག་ལེན་ཡང་ཡོད་པ་ལྟར་ཆོས་

རའྱི་ནང་ཡྱིན་ནའང་ལུས་ངག་གྱི་རྣམ་འགྱུར་ཕག་ན་རྡོ་རེ་ནང་བཞྱིན་བསྟན་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གོམས་གཤྱིས་
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ཤྱིག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ནང་ལོག་ཡྱིན་ན་སྐབས་རེ་ལུས་ངག་གྱི་རྣམ་འགྱུར་དེ་ཕག་ན་རྡོ་རེ་ནང་བཞྱིན་ཆགས་བཞྱིན་ཡོད་
ནའང་། སེམས་བསྐྱེད་ལ་སན་རས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ཐུགས་ལ་བཞག་རོགས་གནང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁོན་བསྡོམས་པས་ས་ཡ་ ༥༤། དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་ཆོས་འབོར་མཆོག་ནས།

གོང་དུ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་བྱུང་སོང་། དགའ་གདོང་སྐུ་རེན་སྐོར་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་རོགས་གང་འདྲ་ཡོད་ཅེས་
གསུངས་གནང་སོང་། བས་ཙང་དགའ་གདོང་སྐུ་རེན་སྐོར་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་དང་དགའ་གདོང་བ་བང་གཉྱིས་ཀྱི་འགན་

ཞྱིག་རེད་ཤག དེ་ནས་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་ཡྱིན་ན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་གནང་གྱི་རེད། དེ་སྙན་སེང་ཞུ་འདོད་
བྱུང་།ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་ཁོན་བསྡོམས་པའྱི་ས་ཡ་ལྔ་བཅུ་ང་བཞྱི་དང་དགུ་འབུམ་ཉྱིས་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་བཞྱི་བརྒྱ་
དགུ་བཅུ་གོ་དགུ ༥༤,༩༢༤,༤༩༩ སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།

དེ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་སྙན་སོན་

གནང་རོགས་གནང་། ཤོག་གངས་ ༢༥༩ ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཕོགས་བསྡོམས་དེ་

ལ། ས་ཡ་དགུ་དང་བརྒྱད་འབུམ་དགུ་ཁྱི་བདུན་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉྱིས་འདུག ༩,༨༩༧,༩༣༢ ང་ཚོ་ཚོད་དཔག་
ཚོགས་ཆུང་གྱིས་དེར་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྱིར་བཏང་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་ཞུས་བའྱི་སྐབས་སུ། མྱི་མང་གྱི་དགོས་མཁོ་ལ་

བལྟས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་ཞྱིག་མྱིན། ར་དོན་རོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དེ་རྱིང་ཡང་འདྱི་ག་རང་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་སྟེ་
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སྐད་ཆ་གཅྱིག་བཤད་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ལའང་དཔེར་མཚོན་ཞྱིག་ཡོད། ད་ལོ་ང་ཚོ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་སྒང་ལ་ཁ་

སང་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ཏེ་ལན་འདེབས་ཐོབ་པ་རེད། དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་དྲྱི་
བ་བསེབས་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ལོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོ ས་ནས་སྨན་
བཅོས་ཉེན་སྲུང་དང་ཆ་འདྲ་བ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་སྟོང་ཕྲག་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱིའྱི་དམྱིགས་ཚད་བཟུང་གྱི་

ཡོད་པ་རེད། དེ་བཟུང་དགོས་པའྱི་རྒྱབ་ལོངས་གཅྱིག་དེ་རོགས་ཚོགས་གཅྱིག་བརྒྱུད་ནས་འབུལ་འབབ་ཆེད་གསབ་ཅྱིག་
ནས་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་བཟུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འགྱིག་གྱི་འདུག ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རེད། ངས་དེ་ལ་དཔེར་མཚོན་ག་རེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་ན། སོན་མ་ང་ཚོའྱི་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་ལ་སྲོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་དཔེ་སྟོན་

གཞྱིས་ཆགས་ལབ་སྟེ། དངུལ་མང་པོ་སད་པ་རེད། དེ་ལ་རོགས་དངུལ་སོད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྲོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་ཡག་ཐག་
ཆོད་ཡོད་པ་རེད། རོགས་དངུལ་ཆད་པ་དང་སྲོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་ར་བ་ནས་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད། ར་བ་ནས་མེད་ཟེར་ན་

ཅུང་ཟད་ཧམ་པ་རེད་དེ། གཞྱིས་ཆགས་དེའྱི་ནང་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ལན་ཡྱིན་ནའང་།

གནས་སྐབས་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ལ་ཆེད་གསབ་གནང་སྟེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱིར་ཚོགས་མྱི་སྟོང་ཕྲག་ཉྱི ་ཤུ་ར་
བཞྱི་དང་ར་ལྔ། སུམ་ཅུ་བས་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་ནང་དུ་ལས་གཞྱི་འདྱི་གཞྱི་རེན་གྱི་བསམ་བོ་
ལྷག་པ་བས་ཏེ། གང་མཚམས་ཤྱིག་ལ་སོ་སོའ ་ི བསྡུ་འབབ་བསྡུ་རྒྱུ་ལ་འབད་བརོན་བས་ཏེ་སྟོང་ཕྲག་སུམ་ཅུ་ཆགས་པ་
ཡྱིན་ན་གཟྱི་བརྱིད་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག གཞན་རོགས་ཚོགས་གཅྱིག་ལ་བརེན་ནས་ཆེད་བབ་ཀྱི་ཆ་དེ་ཚོགས་མྱི་

དེར་སྟོང་ཕྲག་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་དང་སུམ་ཅུ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཞེ་དྲག་ཐག་རྱིང་པོ་ལ་ཁེ་ཕན་ག་ཚོད་ཆག་གྱི་ཡོད་ན། དེའྱི་
ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག་བསམ་སོང་། ལྷག་པར་དུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དང་། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ངོས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་

ཞྱིག་རེད། གང་ཟག་གཅྱིག་གྱིས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་འཛུལ་ན་དངུལ་ག་ཚོད་སོད་དགོས་རེད། ནང་མྱི་
གཅྱིག་གྱིས་འཛུལ་ན་ག་ཚོད་སོད་དགོས་རེད། དེ་ཆེན་པོ་གང་ཡང་མ་རེད། དེར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག དེ་
ལའང་སྱིག་འཛུགས་དང་ལས་བེད་མང་པོ་ཞྱིག་དབེ་བ་འབེད་དེ་ཆད་འབབ་གནང་བར་འགྱིག་གྱི་འདུག གང་མཚམས་
ཤྱིག་ལ་ང་ཚོས་དེ་ལ་དགོངས་པ་མ་བཞེས་ན། ནམ་ཞྱིག་དེ་འདྲའྱི་རོགས་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་དེ་རྱིང་སྟོང་ཕྲག་ཉྱི་ཤུ་ར་

བཞྱི་ཡོད་པ་རེད། རང་ཚོགས་ཆད་པ་དང་སྟོང་ཕྲག་བཅོ་ལྔ་དང་། དེ་ནས་ཆད་པ་དང་བཅུ་ཆགས་ན་ང་ཚོས་དམྱིགས་ཡུལ་
དངོས་གནས་དེ་འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། བས་ཙང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ར་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་

དང་། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་འདྱི་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་ཏེ་སོན་མ་ཡྱིན་ནའང་སྐད་ཆ་བཤད་མོང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་
ནའང་རྒྱབ་སྐྱོར་བས་ཏེ་བཀའ་མོལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ཆེད་འབབ་བས་ནས་སད་
མཁན་ཚང་མས་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་རེས་སུ་རྐང་ཚུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་སོ་སོའ ་ི ངོ་ནས་སད་རྒྱུ་འབད་བརོན་

གནང་སྟེ། སྟོང་ཕྲག་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་དེ་སུམ་ཅུ་དང་སུམ་ཅུ་ནས་སོ་ལྔ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང ་ལས་
གཞྱི་འདྱི་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་སྤུས་དག་པོ་ཆགས་པ་ཡོང་གྱི་རེད། དེ་མྱིན་ཆེད་འབབ་གཅྱིག་པོ་བརེན་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་
མ་རེད། དེ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དོན་དག་གཉྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནས་བབ་འདྱི་སྨན་བཅོས་ལས་སོན་འགོག་གལ་ཆེ་ཡྱིན་

གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་འགོག་ལ་ལས་རྱིམ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ལོ་རྒན་པ་
དེ་ཚོ། ལོ་ཆེན་པོ་ཆགས་དུས་ན་ཚ་སོན་ནས་མ་ཤེས་ཤྱིང་རེས་སུ་སྐྲན་ནད་ཆགས་ནས་གོངས་བསྡད་པ། འདས་པའྱི་དུས་
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ཚོད་ནང་དུ་ཁ་ཤས་བྱུང་སོང་། དེ་ནྱི་ང་ཚོས་མྱིག་མཐོང་ལག་ཟྱིན་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཏན་ཏན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ངོས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་སོབ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། མྱི་མང་ནང་ལོགས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་གལ་ཆེ་

ཡྱིན་པ། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ཐུགས་དམ་ཞུས་པ་དང་ཐུགས་བརག་གནང་རྒྱུ། དེ་བཞྱིན་ཞབས་

བརན་སྒྲུབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་སྨན་བཅོས་བེད་རྒྱུ་དེ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་དུས། འདྱི་སྒང་ལ་
སོབ་གསོ་མ་འདང་བ་གང་ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད་དེ། མྱི་མང་གྱི་བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་སོ་སོའ ་ི སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཡྱིན་པ་ཧ་གོ་བ་བས་

ནས་འདྱི་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་དང་། གང་མང་མང་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞྱིན་ང་ཚོ་མྱི་
སྐྱའྱི་སྱི་ཚོགས་གཅྱིག་པོ་མྱིན་པ་སེར་མོ་བའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་རྱིང་

ཁ་སང་ཟས་བཅུད་བསྟེན་མ་ཐུབ་པའྱི་རེན་གྱིས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རང་
ཉྱིད་སོན་མ་ཅན་དྱི་སྒར་མཐོ་སོབ་ནང་བསྡད་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ཕར་ལ་ནད་པ་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད།

ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་ན་ཚ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཤག དེ་གཅྱིག་ཡྱིན།

གསུམ་པ་དེར། འདྱི་ལ་ན་ཚ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་མྱིང་ཡོད་པ་རེད། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མ་འོངས་པར་ཏན་

ཏན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ནས་ན་ཚ་མང་བ་ག་རེ་ཡོང་སྲྱིད་ཀྱི་རེད། བང་ཕོགས་ལ་གནམ་གཤྱིས་ཀྱིས་ན་ཚ་ཉུང་བ་ཡོང་གྱི་

རེད། དེ་འདྲའྱི་སྒང་ལ་དབེ་བ་ཕེ་ནས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་བང་སྱིག་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་མ་བས་
པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཡོངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ཏན་ཏན་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གངས་ཐོ་གསོག་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། གངས་ཐོ་བསགས་པ་དེའྱི་གང་འདྲ་བས་ནས་སྨན་བཅོས་བེད་དགོས་འདུག གང་འདྲ་བས་ནས་མཐུན་རེན་

སར་དགོས་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་རེད་ཤག མཐའ་མ་དེ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་འགའ་
ཤས་ལ་སྨན་ཁང་དང་སྱིག་འཛུགས་གཞན་གྱི་སྨན་ཁང་། ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་གསུམ་བཞྱི་ཡོད་པ་

དེ་ལ། དངོས་གནས་འཚལ་དུ་འགོ་དུས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་མེད་མཁན་དེ་འདྲ་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་མཉམ་ལས་
གང་འདྲ་བེད་དགོས་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་བེ་བག་སྱི ག་འཛུགས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ།

ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བས་ཏེ། གཅྱིག་གྱིས་བྱིས་པའྱི་ན་ཚ་དང་། གཅྱིག་གྱིས་རྒས་འཁོགས་ཀྱི་ན་ཚ། གཅྱིག་གྱིས་སྱིར་
བཏང་ན་ཚ་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གོགས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོ་ལ་མཐུན་རེན་ཉུང་ཉུང་ཡོད་

པ་དེ་ཆེ་ས་ལ་བེད་སོད་བེད་ཐུབ་པ་དང་། ཕར་ཚུར་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ་ལ་དགོངས་པ་མ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན། སྨན་ཁང་མང་
པོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་མེད་ན་ཆོ་ཡོད་མ་རེད། འདྱི་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
འདུག སྱི་ཡོངས་ནས་ལས་གཞྱི་ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་འཆར་གཞྱི་སྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐོག་མ་ནས་

བསམ་བོ་བཏང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེ་རེད་བསམ་བསྡད་ཡོད། གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་

མང་ཚོགས་ངོས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། མཉམ་ཞུགས་གནང་མ་ཐུབ་ན། དེ་ཡང་སོ་
སོ་ལོ་དེའྱི་ནང་མ་ན་བ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་དངུལ་དེ ་སྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ནད་པ་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་དུས།

རང་བཞྱིན་གྱིས་དེ་གཞན་ཕན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དང་མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་ཀྱི་སོག་འགོག་ལས་གཞྱི། ས་གནས་
ཁག་ཏུ་རེད་ཐང་གསར་བཟོ་དང་ཉམས་གསོ་ཟེར་བ་དེ་ལོ་ས་མའྱི་རེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་སོན་རྱིས་དེ་མང་བ་ཟུར་

བཀོལ་ནང་འཁོད་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཟུར་བཀོལ་སྐབས་སུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་ཡྱིན་ན། རན་པ་ཡོད་པ་

རེད། ད་ལྟ་དམྱིགས་བསལ་ནང་ཡོད་བསྡད་པ་དེ་མང་ཆེ་བ་ས་གནས་ཁག་དང་རེད་ཐང་སྐོར་རེད་འདུག རེད་ཐང་སྐོར་
གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ད་ལྟའྱི་སྐབས་ལ་གསུངས། དེའྱི་རེས་སུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཡོང་། ད་ལྟ་ཕག་རོང་མཁན་སྱི་འཐུས་བདུན་

ཙམ་བྱུང་སོང་། གཞན་པའྱི་གནད་དོན་སྒང་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཟུར་བཀོལ་སྐབས་སུ་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ། སྱི་
འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རེད་ཐང་རང་སྐོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིར་རེད་ཐང་གྱི་སོན་རྱིས་ནང་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་

གྱིང་གྱི་རེད་ཐང་དེ་ཚུད་མྱི་འདུག ཁ་སང་སྲྱིད་སྐྱོང་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་གྱི་རེད་ཐང་བཟོ་
བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཞྱིབ་བཤེར་བྱུང་རེད་ཟེར་བ་བྱུང་སོང་། དེ་སོན་རྱིས་ནང་མྱི་འདུག དེ་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ་མང་ཆེ་བ་རེད་ཐང་རེད་འདུག ཆ་པ་དེ་ལ་བསྟན་འཛིན་སྱིལ་སོལ་
རེད་ཐང་ཟེར་ནས་བྱིས་འདུག འདྱི་མྱི་གཅྱིག་ལ་རེད་ཐང་ཞྱིག་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་དམ། ག་པ་རེད་དམ། གང་རེད་དམ། འདྱི་
གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གསུམ་གྱིས་འབོད་སྐུལ་དང་དོགས་འདྲྱི་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་
རྒྱུ་དང་། ར་བའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་། དེ་བཞྱིན་སོན་འགོག་ཐོག་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཆེད་ལ་འབོད་སྐུལ་

གནང་བ་ནང་བཞྱིན། ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཐབས་ཤེས་དང་འབད་

བརོན་བས་དང་བེད་མུས་ཡྱིན། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་སྐོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི ས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ར་
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བའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་བསྡུ་བ་ཆག་ཡང་གནང་བ་དེ་ཏན་ཏན་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་མྱི་མང་ལ་གཅེས་ལང་

གཏོང་བ་ཡོང་མྱི་སྲྱིད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རོག ས་ཚོགས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་ནས་རེད། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་གཞྱི་དེར་རོགས་ཚོགས་གནང་མཁན་དེ་ཡང་

རོགས་ཚོགས་ཙམ་མྱིན་པར་ཁོང་ཚོས་ཆེད་ལས་ཀྱིས་སོབ་སྟོན་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོས་ཞལ་
བཞེས་ལྟར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་བསྡུ་བ་དེ་ཆག་ཡང་གནང་བ་ལོ་བཞྱི འྱི་རྱིང་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས།
༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ནས་གཏན་ཁེལ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ང་ཚོས་ཆག་ཡང་དེ་གནང་སྟེ་མང་ཚོགས་ནང་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་

གྱིས་ག་ཚོད་ཙམ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། ག་ཚོད་ཅྱིག་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་མྱིན། མྱི་མང་སོ་སོ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་
ཉེན་སྲུང་དགོས་པ་དེ་ག་ཚོད་ཙམ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་མཁེན་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། ཚོར་བ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་མཐུན་

རེན་སར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་བོད་པའྱི་མང་ཚོགས་ཚང་མ་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་
བ་ནང་བཞྱིན་ཚོགས་ཞུགས་གནང་མཁན་དང་ཆག་ཡང་གནང་ཡུལ་ཡང་ད་ལོ་ང་ཚོས་མང་དུ་བཏང་སྟེ། གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་རུ་
གཏང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཆག་ཡང་གནང་ས་དེ་སྟོང་ཕྲག་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་རེད་དེ་དེ་ལས་མང་

བ་བྱུང་ན། ཆག་ཡང་མ་བཞེས་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ནང་ཚོགས་ཞུགས་གནང་མྱི་ཆོག་པ་མ་རེད། དཔེར་ན་ན་ནྱིང་ལོར་
སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱིས་ཚོགས་དངུལ་ཁབ་བསགས་གོ་རོགས་སེལ་བའྱི་སྐབས་སུ། ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ དེའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་
ཞུགས་ཀྱི་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུའྱི་ཚད་དེ་རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་མྱི་ཁྱི་གསུམ་ལ་གནང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁེ་ཕན་བཞེས་

མཁན་དེ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གསུམ་མ་གཏོགས་བྱུང་མ་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་ལོ་རེ་རེར་བརྒྱ་ཆ་ཉྱི་ཤུ་ཉྱི་ཤུ་མར་བཅག་ནས་འགོ་
བསྡད་པའྱི་ཞལ་བཞེས་གནང་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གང་ཐུབ་ཅྱི་

ཐུབ་ཀྱིས་མང་དུ་གཏོང་བའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དུས་རག་ཏུ་ལས་གཞྱི་འདྱི་གལ་ཆེ་

ཡྱིན་པ་དང་། ལས་གཞྱི་འདྱི་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུ་དང་། མྱི་མང་རང་ཁ་རང་གསོའ ་ི སྨན་བཅོས་ཐོག་
ནས་ཁེ་ཕན་ལེན་རྒྱུར་དུས་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་ཁུར་གནང་བ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་སོན་འགོག་ཐོག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ན་ཚ་འགོས་ནད་ཙམ་མྱིན་པ། ན་ཚ་འགོས་ནད་མ་

ཡྱིན་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་གནམ་གཤྱིས་ལ་དཔག་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ཅྱིག་ལ་གནམ་གཤྱིས་རེན་པས་ཚ་བ་འདར་ཚད་
Malaria ན་ཚ་སོགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་འདས་པའྱི་ཕྱི་ལོ་གསུམ་ནང་ལ་ང་ཚོས་ལོ་རེ་རེར་གཞྱིས་ཆགས་

གཉྱིས་རེའྱི་ནང་དུ་འཆར་འགོད་བས་ནས་ Malaria སོན་འགོག་ཆེད་དུ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་འབུ་གུར་ནང་ཉལ་རྒྱུའྱི་གནད་
འགག་ཆགས་ཡོད་དུས། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཆག་ཡང་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་རྒྱུ་དང་། རྱིན་མེད་ཐོག་གནང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བས་
ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་དམྱིགས་བསལ་ཚ་བ་འཕར་ཚད་ཡོད་ས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སོན་མ་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན།

Malaria ན་ཚ་གང་ལ་གང་མཚམས་ཤྱིག་ཉུང་དུ་འགོ་ཡོད་པའྱི་གངས་ཐོ་ཏན་ཏན་གསལ་པོ་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ནང་

བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སོན་འགོག་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སེལ་དང་སེལ་མུས་ཡྱིན། མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་

དེ་ལ་ར་བའྱི་མ་དང་བྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་ལོ་ལྔ་མན་ཆད་ཚང་མ་ལ་ང་ཚོས་སོན་འགོག་རྱིམ་
པས་རྒྱg་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་སོན་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ལོ་དྲུག་ནས་བཅོ་བརྒྱད་

བཅུ་དགུ་བར་དུ་ཡོད་མཁན་ཚང་མ་ལ་རྱིན་མེད་བརག་དཔྱད་གནང་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་ཀྱི་ན་ཚ་མེད་
པ་དང་། སོན་འགོག་གྱི་ཁབ་བརྒྱབ་མ་མོང་མཁན་ལ་སོན་འགོ ག་གྱི་ཁབ་བརྒྱབ་སྟེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཉྱི་ཤུ་ར་ལྔ་
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ཙམ་ལ་ཁབ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་

ཐུབ་ཀྱིས་སོན་འགོག་གྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབས་དང་རྒྱག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་རེད་ཐང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་སྟེ་མངོན་

དགའ་སོབ་གྲྭ་རྱིས་པའྱི་ས་གནས་ཁག་བཅུ་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ནང་དུ་ཧོན་སུར་ཚུད་བསྡད་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ང་
ཚོས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཆར་འགོད་སྡེ་ཚན་ནས་ clerical mistake རེན་པས་ཚིག་དེ་བསེབས་མ་ཐུབ་

ནས་ཧོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་དེ་ཆད་འདུག ད་ལན་སོན་རྱིས་ནང་དུ་ཁུར་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད་དེ། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་
ལམ་ནས་ཧོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཐང་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེ་མ་ལུས་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བསྟན་འཛི ན་སྱིལ་སོལ་གསུངས་པ་དེར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆོག typing mistake རང་རེད་འདུག བསྟན་འཛིན་སྒང་གཞྱིས་ཆགས་རེད། བསྟན་འཛིན་སྒང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་
སྱིལ་སོལ་རེད་ཐང་རྒྱབ་རྒྱུ་དེ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོ ག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་འདྱི་མཇལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ཤོག་བུ་མང་ཆེ་བ་རེད་ཐང་གྱིས་གང་བསྡད་ཡོད་པ་ཞྱིག་དང་། སོན་མ་ཡོད་བསྡད་པའྱི་ནང་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་
སྐྱོང་སྐོར་འོག་ནས་དོན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་སོན་འགོག་གྱི་ལས་གཞྱི་ཟེར་བའྱི་མྱིང་བང་འཁོད་པ་

ཞྱིག་ཟུར་འཛར་དང་པོའ ་ི ནང་ཤོག་གངས་ ༢༦༣ ནང་དུ་འཁོད་འདུག སོན་མ་ལས་འཆར་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ད་ལོ་མྱི་འདུག

དེ་ཡྱིན་དུས་མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་ཀྱི ་སོན་འགོག་འདྱི་ཚང་མ་གནང་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་དམ། གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན། སོ་སོའ ་ིཤེས་ཚད་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་རང་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སོན་འགོག་གྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་

འགོ་དགོས་པ་དེ་དག་ T.B དང་གཅྱིག མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་དང་གཉྱིས། དེ་བཞྱིན་ཕོ་བ་དང་གོད་ཁོག་གྱི་སྐྲན་ནད་དང་
གསུམ་བཅས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དེ་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ནོར་བཅོས་གནང་རོགས་གནང་། དེ་ཡྱིན་དུས་
མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་ཀྱི་སོན་འགོག་ལས་གཞྱི་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་
འདུག དེའྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ད་བར་དུ་ལས་འཆར་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་རབས་

དང་རྱིམ་པའྱི་ནང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་ཡོད་པའྱི་ན་གཞོན་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་གཅྱིག་

དང་། ལ་དྭགས་ལ་གཉྱིས། ལས་ཀ་རག་པ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་
བོན་མཆོག་གྱི་ཚིག་དེ་བེད་སོད་བཏང་ཆོག་པ་ཞུ། inclusive ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཁྱིད་ནས་ལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་བཟུང་གྱི་ཡོད་

ཅེས་ཞལ་ནས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་སྟེ། ན་གཞོན་འདྱི་དང་འདྱི་འདྲ་བ། ད་ལྟ་ཀོ་ལྱི་གྷལ་ལ་ན་གཞོན་གཅྱིག་ལ་སྨན་རྱིས་ཁང་

ལ་ལས་ཀ་རག་ནས་མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་ཡོད་པའྱི་རེན་གྱིས་ལས་ཀ་མ་རག་པ་རེད། དེའྱི་ནང་མྱིའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ལྔ་ཡོད་
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པ་དང་། ལྔ་པོ་ལ་མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁྱིམ་ཚང་དེ་འཚོ་གནས་བེད་
ཐུབ་མྱིན་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། མ་གཅྱིག་པུ་དེའང་མགོ་དཀར་ཐྱིང་ཐྱིང་ཁང་

པའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་བསྡད་འདུག དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ inclusive ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཁྱིད་པའྱི་ལས་
འཆར་དེའྱི་འོག་ཏུ་རྒྱལ་སྱི་དང་ཡུལ་ཁྱིམས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ན་ཚ་དེ་ཡོད་པའྱི་མྱི་དེ་ཕྱིར་ཕུད་པའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་
ཡོད་དམ་མེད། གལ་སྲྱིད་དེ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཐོག་ལ་སྱིག་འཛུགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་སྱིག་གཞྱི་ག་རེ་ཡོད་ནའང་དེའྱི་

འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་གནང་ཡོད་དམ། འབོད་སྐུལ་ག་
རེ་གནང་ཡོད་དམ། ཐབས་ལམ་ག་རེ་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།ཤ

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཧོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ རེད་ཐང་དེ་རེས་སུ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་

ཞལ་བཞེས་གནང་བ་རེད།ཤསུ་ལ་ག་རེ་གནང་ཐུབ་ཀང་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།ཤཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤངས་དྲྱི་བ་ཞུ་
རྒྱུ་དེ་ངས་ནོར་བ་ཡྱིན་ན་བཟོ་བཅོས་གནང་རོགས་གྱིས།ཤང་ཧོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་རེད།ཤཧོན་སུར་
གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཐང་དེ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཞྱིག་རེད།ཤདེ་དུས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་

ཞྱིག་རེད།ཤབས་ཙང་སོན་རྱིས་ཀྱི་དེབ་དེ་བཟོ ས་ཚར་བ་རེད།ཤclerical mistake ཞེས་སྐུ་ངོའ ་ི ཚིག་དེ་ཕར་བེད་སོད་
བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཨེ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུགཤབས་ཙང་ངས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།ཤ
ངས་ནོར་ཡོད་ན་དེ་མ་རེད་ཅེས་གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོགཤ

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།ཤ

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ནད་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྱིས་འགོའ ་ི ནང་དུ་ཡོད་པ་གཅྱིག་དང་།ཤཡང་དེའྱི་འོག་ནས་ལས་གཞྱི་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཟུར་

འཛར་དང་པོའ ་ི ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ་གཉྱིས།ཤད་ལྟ་ངས་ཕལ་ཆེར་ཤེས་པ་ལ་ད་ལྟ་དངུལ་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤ
SARD བརྒྱུད་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནང་དུ་ཕེབས་པ་ཞྱིག་རེད།ཤརྱིས་ལོ་སོན་གྱི་ནང་ལ་

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བླུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་འདུགཤད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་རྱིས་འགོ་ འཇོག་ས་དེ་འདྲ་
ཞྱིག་རེད་དྲན་གྱི་འདུགཤ

བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ན་ཚ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཤ T.B མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཤHepatitis B རེད།ཤན་ཚ་འགོས་ནད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ནང་ནས་ཤCancer དང་ཁག་ཤཤེད།ཤ
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གཅྱི་གཉྱི་ན་ཚ་དང་དེ་དག་བོད་པའྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་རེད།ཤསོ་སོའ ་ི བསྡད་སྟངས་རེད།ཤགང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཡར་
རྒྱས་འགོ་ དུས།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ ་མཆོ ག་ང་ཚོ ས་ཨྱི ན་ཇྱིའ ྱི་ སྐད་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན ་ན་ཤ Development of
Civilisation Disease ཟེར་གྱི་རེད།ཤདེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ན་

ཚ་འདྱི་རྱིགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་འགོས་ནད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད།ཤ
ཕོགས་གཉྱིས་ནས་ན་ཚ་འགོས་ནད་མ་ཡྱིན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་འདུགཤདེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་འཕྲོད ་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཤུགས་རྒྱག་ས་གཙོ་བོ་དེ་འགོས་ནད་སོན་འགོག་གྱི་ཐོག་ལ་རེད།ཤད་དུང་དེའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་
ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་དང་འགོས་ནད་མྱིན་པའྱི་ན་ཚ་འྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ཏན་ཏན་ཤུགས་འཕར་མ་རྒྱག་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་བསྡད་པ།ཤན་ཚ་དེ་དག་འགོས་བསྡད་པའྱི་དོ་དག་དེ་ཚོར་བཀུར་

འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། དེ་ས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཁབ་ཁོངས་སྡེ་ཚན་ཁག་ཅྱིག་ལ་ལས་ཀ་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅེས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་སེང་བྱུང་བ་ནང་

བཞྱིན།ཤའཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་རང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཆགས་ཡོང་དུས།ཤང་ཚོ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཀའ་བསྡུར་

བྱུང་སོང་།ཤདེའྱི་ཐོག་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་འགོ་སྟངས་རེད།ཤསྨན་རྱིས་ཁང་ནང་ལ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བེད་རྒྱུའྱི་ཚོགས་
ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་འདྲ།ཤདེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་ཁོ་རང་ཚོ་ལའང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་གཅྱིག་འདྱིར་བཞུགས་
འདུགཤདེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་གོ་བསྡུར་བྱུང་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་སྨན་

རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་སྟེ་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འདུགཤདེ་དག་ལ་ང་ཚོ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ངོས་ནས་བཀའ་མངགས་ཞུས་བཞག་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་དེའྱི་སྐོར་ལ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་

བཀའ་བསྡུར་བེད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད།ཤམཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཙམ་མ་རེད།ཤ HIV གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱི་ནད་
འབུ་འགོས་བསྡད་པ་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡང་འབེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤའདྱི་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་

དགོས་མྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ནས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བེད་མཁན་ཚོགས་ཆུང་དེ་ལ་ཆ་
ཚང་མངགས་བཞག་ཡོད། རྱིམ་པས་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་ད་ལྟ་ཧོན་སུར་གྱི ་རེད་ཐང་དེ་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མ་རེད། ངས་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་

བལྟས་པ་ཡྱིན།ཤདེར་ཐེངས་གཉྱི ས་གསུམ་ཙམ་ཞྱི ག་བལྟས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འཛིན་སྐྱོང་ནས་ང་ཚོས་བཀའ་ཁོལ་ཞུ་དུས་ཤ
clerical mistake ཆགས་ནས་འཛིན་སྐྱོང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་མ་ཐུབ་ནས་སོན་རྱིས་དེ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་སོན་རྱི ས་

དེ་གོས་ཚོགས་སུ་འགོ་ཚར་ཡོད་དུས།ཤང་ཚོས་ད་ལན་ཁེར་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།ཤ

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སོན་རྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད།ཤགལ་ཏེ་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་དེའྱི་ནང་དུ་ཚུད་ཀྱི་མེད་ན།
འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་སར་ཆའྱི་གོས་འཆར་འཁེར་ཡོང་ཆོག་པ་ཞྱིག་རེད།ཤད་ལྟ་རང་མཁེན་པ་ཡྱིན་ནམ་དེའྱི་

སོན་ནས་མཁེན་པ་ཡྱིན་ནམ་ཤེས་ཀྱི་མྱི་འདུགཤད་ལྟ་འདྱིར་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གང་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན།ཤམཆྱིན་པའྱི་གཉན་
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ཚད་སོན་འགོག་ལས་གཞྱི ་དེ་ད་ལོའ ་ི དམྱིགས་བསལ་གྱི་ནང་ལ་ཁེར་མྱི་འདུགཤཟུར་བཀོལ་གྱི་ནང་དུ་ཡང་མྱི་འདུགཤདེ་
གཙང་སེལ་ཆགས་ཚར་བ་རེད་དམ་མ་རེད།ཤདེ་དགོས་ཀྱི་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་གཏོང་

གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤཟུར་བཀོལ་གྱི་དེའྱི་ནང་དུ་ཟུར་འཛར་ཨང་ཤ༡ཤཔོའ ་ི རྱིས་འགོ་བཅུ་པའྱི་ནང་ལ་མཆྱིན་པའྱི ་གཉན་ཚད་གོ་
རོགས་དང་སོན་འགོག་ལས་གཞྱི་ཟེར་བ་དེ་འཆར་ལོའ ་ི ཚོད་དཔག་ནང་ལ་བསྣམས་ཕེབས་མྱི་འདུགཤདངུལ་སྐར་མ་གཅྱིག་
མྱི་འདུགཤདེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་ཡང་དངུལ་སྐར་མ་གཅྱིག་མྱི་འདུགཤདེ་ར་བ་ནས་དགོས་པ་མེད་པ་ཞྱིག་ལ་

གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་གཙང་མ་ཆགས་ཚར་བ་རེད་དམ།ཤམཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ན་ཚ་དེ་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཟེར་
གྱི་ཡོད་དམ། གང་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་རེད།ཤདཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག
ཤདཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།ཤ

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཤ༢༠༡༥་་༌༡༦ཤལོའ ་ི སོན་རྱིས་ཀྱི་དུས་ཚོད་དེ་རོགས་མེད་པ་སོང་ཙང་།ཤལས་
གཞྱིས་དེ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ལྟའྱི་རྱིང་ང་ཚོས་སོན་རྱིས་ནང་དུ་ཁུར་ཐུབ་ཡོད་མ་
རེད་དེ།ཤརྱིམ་པས་ཐབས་ལམ་གཞན་བར་བརྒལ་བཀའ་ཁོལ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསེབ་སྲྱིད་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཤ

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གོས་ཚོགས་ལ་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་འགན་ཁུར་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདེ་ནས་
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་དེ་ཤ༩་༨༩༧་༩༣༢ཤདེ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ།ཤམེད་
པར་སོང་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན།ཤདེ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་སྙན་སོན་

གནང་རོགས་གནང་།ཤཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙོ་སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས།ཤ

སྱི་འཐུས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།ཤ

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤའཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཕོགས་བསྡོམས་ཤཤ༡༥༤་༣༩༨་
༦༨༧ཤང་ཚོས་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད།ཤ

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གོང་དུ་ཕག་རོང་མཁན་ནང་ནས་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་།
ཤ

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།ཤ

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཟུར་བཀོལ་གྱི་རྱིས་འགོ་ཐ་ཡྱི་ཟུར་འཛར་བཅུ་པའྱི་ཐོག་ལ་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་
ཆགས་སོང་།ཤསྱིར་བཏང་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ཀྱི་
སྐབས་སུ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་བངས་ཏེ་འཐུས་པ་བེད་དགོས་བསམ་སོང་ཡང།ཤདེའྱི་སྐབས་སུ་ངས་ཆ་ཤས་བངས་པའྱི་སྐབས་
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སུ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ངས་མར་ཞུས་པ་དང་ཆ་ཤས་བངས་པ་དེ་བདེན་པ་མྱིན་པའྱི་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་རྣམ་འགྱུར་མང་པོ་ཞྱིག་བསྟན་གནང་སོང་།ཤདེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཆ་ཤས་ལེན་

དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།ཤདེ་ག་ནང་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བ་རེད།ཤདེའྱི་

ཐོག་ནས་ཀང་མྱི་འཐུས་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་མྱི་འདུག་ཀང་།ཤགསལ་ཁ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཁག་ཅྱིག་འདུགཤདེ་འདྲའྱི་ཐོག་
ནས་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་།ཤདེ་ཙམ་གྱིས་མྱིན་པར་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་འགའ་ཞྱིག་ངའྱི་སར་ཡོང་ནས་
དྲྱི་བ་དེ་འདྲ་ཡང་བསྐུལ་གནང་སོང་།ཤལམ་ཁ་རུ་ཡང་རང་ཁུངས་སྐྱེལ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་དྲྱི་མཁན་དེ་འདྲ་ཡང་འདུགཤདེ་འདྲའྱི་

གནས་བབ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་ངས་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་མར་གསལ་པོ་ཡོང་བའྱི་ཕྱིར།ཤ
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་ཐོག་ནས་མར་གསལ་པོ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་།ཤངའྱི་སེམས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་དྲྱི་བ་བསྐུལ་
བའྱི་རྒྱབ་ལོངས་དང་དགོས་པ་དང་དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་མར་ཞུ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཤ

ཟུར་འཛར་བཅུ་པའྱི་དང་པོ་དེའྱི་ནང་ལ་མང་ཚོགས་ལ་གོ་སེལ་དང་ཁབ་བསགས་ཞེས་འདུགཤདེའྱི་ནང་ལ་སོན་

རྱིས་ལ་ཆ་བཞག་ན་སྒོར་ ༡༥༧༥༩༠༠།༠༠ ཐམ་པ་འདུགཤདེ་ག་ནང་བཞྱིན་ད་གྱིན་སྐུ་ངོ ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་
རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཞྱིག་གྱིས་ཚོགས་མྱི་ཉྱིས་ཁྱི་བཞྱི་སྟོང་ཐམ་པ་ཚོགས་ཞུགས་ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་

ཁབ་བསགས་དེ་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་ལུགས་ཀྱི་སྐོར་དང་དམྱིགས་བསལ་དེ་འདྲ་ཡོད་པའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་།ཤ
ས་གནས་ཁག་ལ་ཚོགས་ཞུགས་གནང་དགོས་པའྱི་ཕག་བྱིས་དེ་འདྲ་གནང་འདུགཤའཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིག་ཨང་

སྨན་ལྷ། ༡༢།༡༠༡༥༌༌༌༡༦།༣༡༢༤ བས་པ་ཞྱིག་དང་། ཕྱི་ལོ་ཤ༢༠༡༦ཤཟླ་བ་ཤ༡ཤཚེས་ཤ༦ཤལ་ས་གནས་ཁག་ལ་བཏང་འདུགཤ
འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆག་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ཐམ་པ་ཕུལ་སའྱི་སྡེ་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་འདུགཤསྡེ་ཚན་མེད་པའྱི་ཆག་ཡང་ཕུལ་ས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་

བཅུ་ ༥༠% བས་པ་དེ་འདྲ་གཅྱིག་འདུགཤདེ་ག་ནང་བཞྱིན་ས་གནས་མགོ་འཛིན་ཚོས་ཕག་བྱིས་འདྱི་སར་ནས་ཡང་སྡེ་ཚན་
ཁག་དང་སྡེ་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་མར་བཀྲམས་འདུགཤདེ་མྱི་མང་ལ་ཁབ་བསགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དང་།ཤམྱི་མང་མཉམ་ཞུགས་

གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད།ཤདངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་ལའང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་

རེད།ཤགསལ་བསགས་འདྱི་འདྲ་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་འབོར་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ཡྱི་མེད།ཤངའྱི་ལས་ཀ་བེད་ས་ལ་འབོར་མ་སོང་།ཤ
དེའྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེ་ཚོར་ཁབ་བསགས་བེད་པར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ར་བ་ནས་ཤེས་མ་སོང་།ཤགཅྱིག་

བས་ན་ང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཙང་ངས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་དྲྱི་བ་བསྐུལ་ཡོང་བསམ་ནས་ཡྱིན་ནམ་གང་ཡྱིན།ཤགང་ལྟར་
འདྱི་འདྲ་གཅྱིག་ཀང་འབོར་མ་སོང་།ཤཁབ་བསགས་གནང་རྒྱུ་དང་གསལ་བསགས་ཞེས་བྱིས་འདུགཤདེ་ཚོ་འབོར་མ་སོང་།ཤ
དེའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་མྱིན་ཐོག་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གྱིས་ཅེས་དྲྱི་བ་དང་པོ་དེ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ།ཤཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་དེ འྱི་ནང་ལ་སྡེ་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་དེ་དག་གྱི་ཐད་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་

མེད།ཤའོག་འདྱི་ན་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འདུགཤདེ་མྱིན་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་སོགས་རང་རེའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་ཚོགས་པ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ཕག་ལས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ལས་བེད་དང་དགེ་རྒན་སོགས་ཀྱི་ནང་
མྱི་ཚོར་འདྱི་ལོ་ཐེངས་གཅྱིག་རྱིང་ཚོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་རོགས་རམ་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་གསལ་
བསགས་སུ།ཤཞེས་བྱིས་འདུགཤརོགས་དངུལ་ལོ་བཞྱི་ཡོད་ཅེས་ད་གྱིན་གསལ་བཤད་གནང་སོང་།ཤཁོང་ཚོ་གཞུང་འབེལ་

མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དེ་དག་ལ་ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུའྱི་ཆག་ཡང་ཡོད་གསུངས་དགོས་པའྱི་དགོས ་པ་རྒྱུ་
མཚན་དང་དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་ཡྱིན།ཤ
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དྲྱི་བ་གསུམ་པ་དེ།ཤཁོང་ཚོས་ཆག་ཡང་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་ཞུས་པ་རེད་དམ་གང་རེད།ཤས་གནས་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་

གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དེ་དག་ཆག་ཡང་དེ་གནང་བའྱི་དུས་སྐབས་དེ་ལ་ནུས་པ་ལྡན་པའྱི་མྱི་དེ་འདྲ་རེད།ཤཁོང་
ཚོས་ཞུས་པ་རེད་དམ་ཡང་ན་རྐང་བཙུགས་ནས་གནད་འགག་ཅྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་ཁོང་ཚོར་གནང་བ་རེད།ཤདེ་དྲྱི་བ་
གསུམ་པ་དེ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་གནང་བའྱི་ཕག་དངུལ་དེ་ཡར་བསྡུ་གྲུབ་པ་

རེད།ཤཕྱི་ཟླ་གཉྱིས་པའྱི་ཚེས་གཉྱིས་ཉྱིས་སྟོང་བཅུ་དྲུག་ལོ་ལ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དེ་ཚོར་ཆག་ཡང་གནང་
ནས་འབུལ་འབབ་དེ་ཆྱིག་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་བརྒྱད་བཅུ་ག་གསུམ་རེད་འདུགཤབརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཆག་ཡང་གནང་བའྱི་བྱུང་

འཛིན་དེ་འདྱིར་ཡོད།ཤདེ་འདྲ་བའྱི་ལས་འགུལ་ཞྱིག་བཙུགས་འདུགཤཁ་སང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་
གསལ་བཤད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ག་རེ་བཀའ་གནང་སོང་ཟེར ་ན།ཤདངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དེ་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་སོན་ལ་བསྡུ་ཆོག་གྱི་རེད་

ཅེས་བཀའ་གནང་བ་རེད།ཤབསྡུ་ཆོག་གྱི་རེད།ཤཡྱིན་དང་ཡྱིན།ཤངའྱི་དྲྱི་བ་དང་ཁ་སང་འགོ་སོང་སོན་བཏང་།ཤབཀའ་ འཁོལ་
རེས་ཞུ་ཟེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་དང་སེལ་ནས་ངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།ཤངའྱི་དྲྱི་བ་དེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་བསྡུ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་དེ་

བདེན་པ་རེད།ཤདངུལ་སོད་ལེན་གཉྱིས་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་པ་དེ་དྲྱི་བ་བཞྱི་པ་ཡྱིན།ཤཞུ་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་བཀའ་ཁོལ་དེ་ག་དུས་ཞུས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་དེ་བཀའ་གནང་རོགས་གྱིས།ཤ

དངུལ་ལེན་པར་བཀའ་ཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་ག་དུས་ཞུས་རེད།ཤདེ་ངས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀག་གྱི་ཡྱིན་ཞུ་
ཡྱི་མེད་ཀང་།ཤགལ་སྲྱིད་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་དེ་བཀག་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་དེ་ཕར་ཇྱི་ལྟར་སོག་གྱི་
རེད།ཤདེའྱི་ལས་རྱིམ་དེ་ཇྱི་ལྟར་འགོ་ཡྱི་རེད།ཤདེའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་ངས་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་དོན་གཅྱིག་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཡྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་བྱུང་རྱིམ་གྱི་
ཐད་ལ་ང་སོན་མ་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།ཤདེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་སོགས་གང་ཡང་ཞུས་མེད།ཤད་

ལྟའྱི་ཆར་ཡང་ང་ལ་འགོག་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་དེ་ཙམ་མེད།ཤངས་དྲྱི་བ་བསྐུལ་བ་དེ་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་

འགོ་ཡྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུགཤཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་དང་མཐུན་གྱི་འདུག་མྱི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་རེད།ཤཡྱིན་
ན་ཡང་ཡར་ལངས་མཁན་གྱི་མྱི་དེ་ལ་གཟྱིགས་ཕོགས་དང་ལྟ་ཕོགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་།ཤཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཁག་

ཅྱིག་གྱིས་ཀང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བས་ཏེ་ལན་ཞྱིག་ཀང་གནང་སོང་།ཤགཅྱིག་བས་ན་མ་འོངས་པར་བཀའ་བོན་ལ་ཕེབས་
རྒྱུ་ཡྱིན་གྱི་རེད།ཤབས་ཙང་དེ་འདྲའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངས་དེ་དུས་དེ་འདྲ་ཞུས་མེད་དོ།ཤའགྱིག་མྱི་འདུག་དང་བཀག་

མྱི་འདུགཤསོན་མ་དེ་ཤེས་ཀྱི་མེད་པའྱི་ཚུལ་མ་རེད།ཤཤེས་ཀྱི་ཡོད་དོ་ཞེས་དེ་ཚོ་ཡང་གོ་བརྡ་འཕྲོད་དགོས་ས་དེ་ཚོར་འཕྲོད་
པའྱི་ངས་འབད་བརོན་གྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་དང་མཉམ་དུ་ངས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།ཤ

སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་རང་གྱི་ལས་གཞྱི་རང་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ཐོག་ལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན།ཤདེ་ནས་སྱི་

ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་ཀང་ཞུ་འདོད་བྱུང་།ཤསོན་འགོག་གྱི་ཆེད་དུ།ཤནད་རྱིགས་སོན ་འགོག་གྱི་ཐོག་ལ་ཡར་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་ཅྱིག་བྱུང་།ཤནད་རྱིགས་སོན་འགོག་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་གང་ལྟར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་

འདྱི་ལྟར་ད་ལྟའྱི་བར་གནང་བ་རེད།ཤགང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཅྱིག་གནང་བསྡད་ཡོད་རེད།ཤཡྱིན་ན་ཡང་ཉེ་ཆར་སྱི་ནོར་༸་གོང་ས་
༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཐུས་ཤོར་བའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ཕེབས་པ་

རེད།ཤང་ཚོ་ཚང་མས་ཚོར་ཡོད་རེད།ཤདེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུ་ལ་ཡྱིན་མྱིན་ངས་ཞུ་ཚོད་ཐེག་གྱི་མྱི་འདུགཤ
༸སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་ཀང་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ལུང་འདྲེན་བེད་རྒྱུར་ང་ལ་སོབས་པ་
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དང་གདེང་ཚོད་དེ་འདྲ་ཅྱི་མེད།ཤཡྱིན་ན་ཡང་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཧ་གོ་བ་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་

གྱི་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་བ་དེ་བཀའ་གསལ་པོ་གནང་བ་རེད།ཤབས་ཙང་བཀའ་དེ་གནང་བ་དེར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་
འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱི་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན།ཤགལ་སྲྱིད་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ནས་དེ་ངོས་ལེན་གནང་གྱི་ཡོད་ན།ཤདེ་ཡྱི་འགལ་འཛོལ་དང་ནོར་འཁྲུལ་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱིས་བཞེས་ཀྱི་

རེད་དམ་ཡང་ན་བཀའ་ཤག་མཉམ་འདུས་ཀྱི་འགན་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། བཀའ་ཤག་མཉམ་འདུས་ལ་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་དེར་

ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས།ཤངས་དྲྱི་བ་ཐུང་ཐུང་གོ་བདེ་པོ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མཚམས་འཇོག་གྱི་
ཡྱིན།ཤཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དྲྱི་བ་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་ན་གཉྱིས་གསུམ་མཉམ་དུ་གཏང་རྒྱུ་དང་།ཤདྲྱི་བ་མང་པོ་ཡོད་ན་གོ་སྐབས་རེ་རེ་དབུལ་གྱི་ཡྱིན།ཤདཔལ་
ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོགཤ

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤད་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞྱིག་སྡེབ་ཅྱིག་ལ་ཕུལ་བ་སོང་ཙང་།ཤཅུང་ཙམ་དྲན་པ་བརེད་འགོ་ཡྱི་འདུགཤ
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ད་ལྟའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་གནང་

ཡོད་ས་རེད།ཤའཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྨན་ཁང་ཁག་ལ་ཡྱི་གེ་བཏང་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ངོ་བཤུས་ཕག་ལ་བཞེས་ཡོང་
དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཞྱིབ་ཚགས་གནང་བ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུགཤ

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྲྱི་བ་དང་པོ་དེ་ད་ལྟ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཚོགས་དངུལ་ཆག་ཡང་ཕུལ་

རྒྱུའྱི་ང་ཚོས་ས་གནས་ཁག་ལ་ཡྱི་གེ་གཏང་རྒྱུ་དེ་དུས་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་།ཤཡང་མྱིན་ན་
སྨན་ཁང་མགོ་འཛིན་ཡོད་ས་རང་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད།ཤདེ་ཡྱིན་དུས་རྡ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སྨན་བཅོས་
ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འགན་རྐང་ཁུར་མཁན་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་དེ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད།ཤདེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ང་ཚོས་ཡྱི་གེ་བཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་
ཁུངས་ངོས་ནས་འདྱི་ལྟར་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཡར་མྱི་མང་རེད། སྡེ་ཚན་ཁག་རེད། ཚང་མར་གོ་རགས་ཁབ་བསགས་སེལ་
ནས་འདྱི་ལྟར་གནང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་སྡེ་ཚན་རེ་རེ་ལ་ང་ཚོས་ཟུར་དུ་ཡྱི་གེ་

གཏོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ནས་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་གནང་
སྟེ་གོ་རོགས་ཁབ་བསགས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཆག་ཡང་ཕུལ་སའྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་བཅུ་གཉྱིས་དེ་ག་རང་

ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཕུལ་བ་རེད་ཟེར།ཤདེ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས།ཤའཛིན་སྐྱོང་།ཤབཀའ་
བོན།ཤདྲུང་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས།ཤའབེལ་ཡོད་ལས་བེད་རེད།ཤརོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཕག་དངུལ་གནང་མཁན།ཤརོགས་

ཚོགས་ཀྱི་ཁད་ལས་པ་རེད་ཚང་མ་མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས་གོ་བསྡུར་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱི ས་འདྱིའྱི་ཐོག་
ལ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཁད་ལས་པ་ཚོས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་ནས།ཤསྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དེ་མུ་མཐུད་ནས་

གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན།ཤའདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་ཞུགས་གནང་མཁན་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་དཔེ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
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ཅེས་དེ་ལྟ་བུའྱི་ལམ་སྟོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་ནས་ན་ནྱིང་ལོ་ལ་ང་ཚོས་ཚོགས་ཞུགས་གནང་མཁན་མང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་
ཆེད་དུ་ཆག་ཡང་གནང་སའྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་དྲུག་ཙམ་བཟོས་ཡོད།ཤད་ལོ་ང་ཚོས་མང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།ཤམང་དུ་བཏང་

བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན། དེའྱི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཟྱིན་ནས་དེ་
ལྟར་གནང་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལན་འདེབས་བཀའ་ཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི ་ཡོད་མེད་ཅྱིག་

གསུངས་སོང་།ཤསྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་མགོ་བཙུགས་ནས་ར་བའྱི་ལོ་བཞྱི་ལྷག་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདེའྱི་
སོན་གྱི་ལོ་བཞྱི་ཙམ་ནང་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཚོགས་ཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་ཆག་ཡང་མ་ཕུལ་སོན་ལ་ཡང་དོ་བདག་སོ་

སོ་རང་གྱིས་ང་ཚོ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་མར་ཡྱི་གེ་བཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་སོན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་
གསུང་པ་བཞྱིན་རེད།ཤལམ་སྲོལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ནས་ཚོགས་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་དང་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་དེ་ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་

གཉྱིས་པ་ནས་བེད།ཤདེ་ནས་དེའྱི་དུས་ཚོད་དེའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་ཡར་བསྡུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དེ་ཡང་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་དངུལ་ཡར་བསྡུས་པ་དེ་ང་ཚོས་བེད་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད།ཤསོན་རྱིས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁེར་ནས་ཡོང་

འཆར་དང་འགོ་འཆར་དེ་དག་བཀའ་ཁོལ་ཞུས་ཏེ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ལས་འཆར་འགོ་འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤན་ཚ་

བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ཁེ་ཕན་ལེན་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་དེ་འདྲ་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་དང་པོ་ནས་དེ་འདྲ་པོ་
ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབས་ཙང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་འགྱིག་གྱི་མེད་དམ་བསམ་གྱི་
འདུགཤ

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་དེ་བཀག་གྱི་ ཡྱིན་ཟེར་གྱི་འདུགཤ

ཡང་ཕོགས་ཅྱིག་ནས་བཀག་གྱི་མྱིན་ཡང་གསུང་གྱི་འདུགཤདེ་ཡྱིན་དུས་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་ནས་ཐུགས་ཐག་

བཅད་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་མྱི་མང་གྱི་བདེ་
ཕོགས་རང་ལ་གཟྱིགས་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་ཞུགས་མང་དུ་གཏང་རྒྱུ་དང་།ཤལས་གཞྱི་དེ་མུ་
མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་པ།ཤམྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་རུ་འགོ་རྒྱུ་དང་དེ་འདྲ་རང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས་བཙུགས་
བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཁ་སོན་ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་དེར་ངོས་

ལེན་ཡོད་མེད་དྲྱིས་སོང་།ཤདེ་ངོས་ལེན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས།ཤབོད་མྱི འྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་

ཁོངས།ཤརང་སྐྱོང་སྨན་ཁང་ཚང་མའྱི་ལས་བེད་རེད།ཤདེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དང་སྨན་རྱིས་ཁང་གཙོས་
པའྱི་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་དངོས་གནས་ད་ལན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ ་ནན་པོ་དེ་ལྟར་ཕེབས་པ་དེ་ལ་ང་ཚོ་

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་ཏན་ཏན་དེ་ལ་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུགཤ
དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་ཁབ་ཁོངས་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།ཤདེ་

ག་ནང་བཞྱིན་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་དེར་བཀའ་དྲྱིན་བ་ན་མེད་པ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་སགས།ཤ༸གོང་
ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་དེ་མན་ངག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་བརྱིས་ཏེ་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་

གཏང་རྒྱུ་དང་གནང་རྒྱུ་ཏན་ཏན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།ཤདེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་སླུ་མེད་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤའཐུས་
ཤོར་ཕྱིན་རེད་ཟེར་དུས་དེའྱི་འགན་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཚང་མའྱི་སྒང་ལ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤདེ་ཡྱིན་དུས་
བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད།ཤསྱི་འཐུས་རྣམས་པ་ཚོ་ཡྱིན་ནའང་རེད།ཤདེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
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ཁུངས་ནང་གྱི་འགོ་ལས་རྣམ་པ་ཚང་མ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས།ཤརང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཚང་མ་འདྱི་དང་ཐད་
ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་ཙང་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་འགན་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུགཤདེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མས་འགན་ཁུར་ནས་ཏན་ཏན་

༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་དེ་ག་ཙམ་གྱི་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།ཤརེས་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རེད།ཤསོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་འདྱི་ར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད།ཤང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ཚང་
མའྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཏན་ཏན་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།ཤ

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།ཤ

སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།ཤ

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤདཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་འཆར་འབུལ་དང་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་གནད་དོན་ལྔ་དྲུག་ཅྱིག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།ཤ

དོན་ཚན་དང་པོ་དེ།ཤའདས་པའྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་ལས་བེད་སྨན་ཞབས་པ་མང་དྲགས་འདུག་ཟེར་ནས་ལས་

བེད་ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་སོམ་དངུལ་ཞུས་གནང་བ་རེད།ཤབར་ལམ་ཕག་དངུལ་རག་སོང་།ཤཕག་དངུལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་

སར་ཡང་གསལ་བསགས་བཏང་གནང་ནས་ཡང་སྨན་ཞབས་པ་མཁོ་སྒྲུབ་གནང་བ་རེད།ཤད་འབྱུང་འགྱུར་རོགས་ཚོགས་དེ་
རོགས་པའྱི་རེས་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ན།ཤཡང་ལས་བེད་མཁོ་བསྡུ་བེད་པའྱི་སོམ་དངུལ་ཞུ་གནང་
རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་རེད་དམ།ཤཡང་ན་ད་ལྟའྱི་སྨན་ཞབས་པ་འདྱི་དག་སྨན་ཁང་ནང་ལ་ཚུར་ཁ་བཀང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གསལ་

བསགས་བས་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དེ་དགཤམུ་མཐུད་ནས་བཞུགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ནང་དུ་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་དང་
པོ་དེ་ལ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དེ་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་གོས་ཚོགས་ཚར་རན་པའྱི་

སྐབས་དེར།ཤབཀའ་ཤག་འཕོ་རན་པའྱི་སྐབས་དེར་སྙན་སོན་གནང་བ་རེད།ཤདེ་ལས་འཆར་མ་རེད།ཤང་ཚོ་གཏན་འབེབས་

བེད་མཁན་གངས་དེ་རེད་པ།ཤབགོ་གེང་ཡང་ལྷུག་པོ་བྱུང་ཡོད་མ་རེད།ཤདེ་སྲྱིད་བྱུས་ཤྱིག་རེད།ཤསྲྱིད་བྱུས་དེ་ལོ་བཞྱིའྱི་བར་
དུ་མུ་མཐུད་ནས་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་མེད་ན་འབད་བརོན་གྱི་སྒང་ལ་འགོ་ཡྱི་འདུག་བསམ་སོང་།ཤད་ལོའ ་ི སོན་རྱིས་ཀྱི་

འཆར་གཞྱི་ནང་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་སྲྱིད་བྱུས་དེ་ཡྱི་ངོ་བོ་རང་བསྒྱུར་འདུགཤབསྒྱུར་ཡོང་དུས་ལས་འཆར་གྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་
ནས་སྲྱིད་བྱུས་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད།ཤསོན་རྱིས་བཀའ་ཁོལ་གྱི་ཐོག་ནས།ཤགལ་སྲྱིད་དེ་ལས་དོན་ཆ་གྲུབ་ཅྱིག་
ཡོང་གྱི་མེད་ན།ཤགོས་ཚོགས་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བཏང་བ་བཞྱིན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་

སྲྱིད་བྱུས་དེའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཡོངས་རོགས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་སོན་ཞུས་ནས་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཏེ།ཤདེའྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་

ནས་བསྐྱར་བཅོས་གནང་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་སྲྱིད་བྱུས་དེ་ཕར་བཞག་ནས་དེ་ལས་འཆར་ཞྱིག་
གྱི་ངོ་བོར་ཁེར་ཡོང་དུས་སྐབས་སུ་དེ་གང་འདྲ་བས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་པ་རེད།ཤལྷག་པར་དུ་འདས་པའྱི་བཀའ་ཤག་

ནང་ལ་བཞུགས་མོང་བའྱི་བཀའ་བོན་ཉམས་མོང་ཅན།ཤཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤཁྱིམས་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་འཕོས་ལ་
ཉེ་བ།ཤཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ས་ནས་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་ལས་ལྷག་པ་བྱུང་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད་རེད་

དང་མ་རེད།ཤདེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་ང་ཚོའྱི་འདས་པའྱི ་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་མོང་ཚོར་ཡོད་པ། ལྷག་པར་དུ་སྐབས་དེའྱི་སྐབས་
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ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་སྲྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་བང་ལ་སྱིག་མཁན་གྱི་བཀའ་བོན་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་

ཡོད་དམ་མེད།ཤབས་ཙང་ད་ལྟ་ངོ་བོ་རྦད་དེ་བསྒྱུར་བསྡད་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་།ཤསྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་
སྲྱིད་བྱུས་དེ་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་རྒྱུ་མ་རེད།ཤདེ་ཐབས་བྱུས་ཤྱིག་རེད།ཤཚང་མར་ཡོངས་ཁབ་ཡོང་བའྱི་དོན་དུ་མ་རེད།ཤཡོངས་
ཁབ་ཡོང་རྒྱུ་ཡང་ཡོ ད་མ་རེ ད།ཤཡྱིན་ནའང་དགོ ས་མཁོ་ ལ་དཔག་པའྱི་ཐུགས་ཕན་སོས ་དགོས་མཁན་ཚོ་ལ་རེད་མ་
གཏོགས་དེའྱི་ནང་ལ་འབོར་ལྡན་ཚོ་འཛུལ་ས་མ་རེད།ཤདེ་མཐུན་རེན་ཞྱིག་རེད།ཤཐབས་ལམ་ཞྱིག་རེད།ཤབས་ཙང་དེ་རྱིང་

དངུལ་རག་པ་ཡྱིན་ཙང་སྲྱིད་བྱུས་རང་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་སྲྱིད་བྱུས་དེ་དཔལ་འབོར་གྱི་སོན་རྱིས་ཀྱི་བཀའ་ཁོལ་ནང་
ལ་ཆ་རེན་འབུལ་གྱི་ཡོད།ཤགུ་ཡངས་འབུལ་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཕུལ་ཡོང་དུས་དེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་སོན་རྱིས་རང་གྱི་རྱིས་འགོའ ་ི ཐོག་ལ་གཉན་ནད་རེག་དུག་དང་གཉན་ཚད་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་རེད།ཤ

ལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ་སོན་རྱིས་འཕར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ལོ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོན་རྱིས་སར་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ལོའ ་ི སོན་རྱིས་
དེ་དངུལ་རང་ལ་སར་བ་རེད་དམ་ཡང་ན་ད་ལྟའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ནད་གཞྱི་དེ་དག་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད་དམ།ཤདེའྱི་
གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་གྱི་གནད་འགག་གྱི་ཐོག་ལ་སོན་རྱིས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།ཤཟུར་འཛར་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་

མཛེ་ནད་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་གནས་དང་སྨན་བཅོས་མཐུན་རེན་ཟེར་ནས།ཤང་ཚོས་ལོ་རག་པར་སོན་རྱིས་བཀའ་ཁོལ་ཕུལ་གྱི་

ཡོད་པ་རེད།ཤནད་པ་དེ་དག་ལ་དངུལ་དེ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་མྱིན་པར་ནད་པ་དེ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ཐད་ཀར་
བཀའ་བོན་གྱི་ཚར་ག་ཚོད་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དམ།ཤནད་པ་དེ་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ག་ཚོད་ཙམ་གྱིས་འགྱུར་ལྡོག་ཕྱིན་

ཡོད་དམ།ཤགཟྱིགས་རོགས་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ།ཤདེ་ Palampur མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་བོད་མྱིའྱི་ས་གནས་གང་དུ་ཡོད་
དམ།ཤ

དེ་ནས་ཟུར་འཛར་གྱི་རྱིས་འགོ་བཞྱི་པ་དེ་རེད།ཤརྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ།ཤསོན་མ་བོ་འཚབ་ཆེན་པོའ ་ི ངང་ནས་མང་པོ་

ཞུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།ཤབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་སྱིར་བཏང་གྱི་ནད་ན་ཚ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་དང་། ལྷག་
པར་དུ་སན་མེད་པ།ཤད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གནས་ཚང་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་ལ་སན་མེད་པ་ཚོ་ལ་ལྟ་སྐྱོང ་དང་གཟྱིགས་སྐྱོང་ཞེ་དྲགས་
ཡོད་པ་རེད།ཤསོབ་གྲྭ་ཡང་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་རེད།ཤང་བསྡད་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཤ༡༩༣༨ཤལོ་ལ་ལ་ཧོར་ནས་

བཙུགས་པའྱི་སྨན་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་དེ་དག་ད་དུང་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།ཤང་ཚོས་དེ་རྱིང་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་ཚོ་ལ་སྨན་
གོན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་དེ་ཇྱི་ལྟར་སོར་གྱི་ཡོད་དམ།ཤརྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་དེ་དག་གང་དུ་ཡོད་པ་དང་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་དམ།ཤདེ་
གཅྱིག་བཅར་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤགསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ནང་དུ་གསོ་བ་རྱིག་པ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤགསོ་བ་

རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་བཙུགས་གནང་བ་རེད།ཤཚོགས་ཆུང་བཙུགས་གནང་བ་མ་ཟད་ཚོགས་ཆུང་ནས་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་
རེད།ཤགོས་ཚོགས་ཀྱིས་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོངས་རོགས་ཕེབས་པ་རེད།ཤད་ལྟའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་ལམ་

སྟོན་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་བ་ཞྱིག་འཇལ་མ་སོང་།ཤདུས་ཁག་ཅྱིག་ལ་མཇལ་བ་ཞྱིག་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཡོད་པ་
སོང་ཙང།ཤདེ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་གོས་ཆོད་དགོངས་
དོན་གཞྱིར་བཟུང་རེད་དམ། ཡང་ན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་དང་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བའྱི་གོས་ཐག་

ཅྱིག་རེད་དམ།ཤལྷག་པར་དུ་ལོ་གསུམ་གྱི་དུས་བཀག་གནང་འདུགཤལོ་གསུམ་གྱི་རེས་སུ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་
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ཡོད་པ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་ནས་ངེས་པ་རེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་
ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་ན་ནྱིང་ང་ཚོའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་མཁེན་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་གསོལ་འདེབས་

ཞུས་ཡོད་པ་རེད།ཤསྱིར་བཏང་གྱིས་ད་ལན་གྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་དག་ལ་ར་བའྱི་སོན་
རྱིས་ཀྱི་ནང་ལའང་ཟུར་དུ་མཐུན་རེན་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་གཅྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།ཤདེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་
བཞེས་ཡོད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་མཆྱིན་པའྱི་སྙུང་གཞྱི་བཞེས་མཁན།ཤམཆྱིན་པ་བརེ་

དགོས་མཁན།ཤདེ་འདྲ་བའྱི་ནད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དྭགས་ Bodh Vihar ནང་ལ་ལ་དྭགས་བང་ཐང་དང་ས་ཆ་ག་ས་ག་

ནས་ཡོང་བ་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་དེ་དག་ཡོངས་རོགས་ཁབ་བསགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས།ཤརོགས་པའྱི་བརྒྱུད་ནས།ཤངོ་དེབ་ཀྱི ་
བརྒྱུད་ནས་གསལ་བསགས་བས་ཏེ་བཙལ་ཏེ་རོགས་ཚོགས་གནང་བ་དེ་མང་བ་བྱུང་སོང་མ་གཏོགས། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ལ་ཞུས་ཏེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་དེ་འདྲ་མཐུན་འགྱུར་བྱུང་བའྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་ཧ་ལམ་གོ་རྒྱུ་མྱི་འདུགཤ
དེ་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་རུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད་དམ།ཤཡང་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོ་དེབ་བརྒྱུད་
ནས་གནས་ཚུལ་དེའྱི་རྱིགས་འགོ་བ་མཁེན་རོགས་ཡོད་མ་རེད་དམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་མན་སཊ་ལ་རྒྱང་རྱིང་པོའ ་ི ཐོག་ནས་ཨེམ་ཆྱིའྱི་སྨན་བཅོས་བཙུགས་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་

ཡང་ཧ་ལམ་དངོས་གནས་བས་ན་ལོ་རེ ར་ནས་ལོ་རེ་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགོ་དགོས་རེད།ཤལོ་རེ་ནས་ལོ་རེ ར་བཀའ་མོལ་ཡོང་དུས་
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་དག་འཛུགས་གནང་གྱི་ཡྱིན་
ཞེས་གསུངས་གནང་འདུག་སྟེ།ཤད་ལྟ་ཡོད་པ་དེ་ཡང་རྒྱ་བསྐྱེད་འགོ་རྒྱུ་ཕར་བཞག་སྟེ་ཕལ་ཆེར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ནང་ཡོད་

ས་རེད།ཤདེ་ད་དུང་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་ནས་གནང་རྒྱུ་རེད་དམ་ཡང་ན་དེ་ལ་མ་འོངས་པར་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་མཁོ་
བསྡུ་བ་རྒྱུའྱི་ངེས་པ་རེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་ཡྱིན།ཤ

མཐའ་མ་དེར་ཁ་སང་ཉེ་བའྱི་ཆར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདུན་དུ་མྱི་གཅྱིག་ཡར་ཡོང་ནས་ཟས་བཅད་ངོ་

རྒོལ་བས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་རེད།ཤདེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་བབ་དེ་མ་བསེབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད།ཤང་རང་ཚོ་ངོ་ཡང་ཚ་ པོ་རེད།ཤ
སྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་༸སྐུ་མདུན་གྱི་ཐུགས་ཕམ་གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཕེབས་པ་དེ་སྱི་ཡོངས་ལ་ཕེབས་ཀྱི་

ཡོད་པ་རེད།ཤའཕྲོད་བསྟེན་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་ལས་ཁུངས་བེ་བག་གྱི་མྱིང་ཡང་འབོད་གནང་བ་རེད།ཤ
བས་ཙང་གནས་ཚུལ་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་ཡོངས་རོགས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱིས་གཟྱིགས་རོགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དོགས་འདྲྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་སོང་། དང་པོ་དེར་བོད་མྱིའྱི་

སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་དེ་སོན་ལོ་གཉྱིས་ལྷག་ཙམ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་ཉུང་དུ་
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གཏང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་ནས་ལག་ལེན་ཞྱིག་བསྟར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལག་ལེན་དེ་བསྟར་ནས་བསྐྱར་དུ་སོན་མ་
ལས་བེད་སོ་སོ་དང་དུ་བངས་ཏེ། ར་དགོངས་ཞུས་པའྱི་ས་དམྱིགས་དེའྱི་སྒང་ལ་ད་བར་དུ་ལས་བེད་གསར་པ་ས་དམྱིགས་
བཀོད་པ་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ས་དམྱིགས་གསལ་བསགས་བཏང་
བསྡད་པ་དེ་མང་པོ་ཞྱིག་ས་གནས་ཁག་ཁུག་ཀོག་དེ་དག་ཆགས་བསྡད་འདུག ཁག་ཅྱིག་ནང་མྱིའྱི་དཔལ་འབོར་གནས་

སྟངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་དེས་རེན་པས་ཁག་ཅྱིག་ལས་ཀ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་བཙལ་བ་དང་། ཁག་
ཅྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་འགོ་བའྱི་གནས་སྟངས་དེ་དག་གྱིས་འོག་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་སྨན་

ཞབས་ཙམ་མ་རེད། ཆེད་ལས་ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ་ Paramedical staffs ཟེར་གྱི་རེད། Dental
therapist ཟེར་བ་དང་ Pharmacist, Ophthalmic Technician དེ་འདྲའྱི་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ལས་བེད་

ཁག་གཅྱིག་དགོངས་པ་ཞུས་ནས་ས་དམྱིགས་བཀང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ང་ཚོས་གསལ་བསགས་བཏང་བ་མ་

གཏོགས། སོན་མ་ལས་བེད་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་རང་དུ་ལས་བེད་གསར་པ་བཀོད་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་
ལྟའྱི་ཆར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། ལས་གཞྱི་འདྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགོ་བའྱི་
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བའྱི་ཐོག་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གངས་ཐོ་ནང་ཡོད་པ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཤེས་པ་དེ་

ནད་པ་བཅུ་ཙམ་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་སོན་ལོ་གསུམ་སོན་ལ་ཕལ་ཆེར་ནད་པ་བཅུ་གཉྱིས་སམ་བཅུ་གསུམ་ཞྱིག་འདུག
ད་ལྟའྱི་ཆར་ནད་པ་ཉུང་དུ་འགོ་སྟེ། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་པ་ལམ་པུར་མཛེ་ནད་སྨན་ཁང་དུ་གཞུང་འབེལ་ཐོག་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་
ནད་པ་དང་ཐུག་པའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང་། ཁག་ཅྱིག་མཛེ་ནད་ཀྱིས་མྱི་གཞན་ལ་འགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་མེད་པ་

ཆགས་ཚར་བ་ཁ་ཤས་རྒས་གསོ་ཁང་དུ་གཏོང་རོགས་ཞུ་མཁན་དེ་འདྲ་འདུག དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་ནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ལ་
འབེལ་བ་ཞུས་ཏེ། ཁོང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་བས་དགོས་པ་དེ་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཁོང་ཚོ་སྨན་གྱི་མཐུན་སོར་
རེད། འཚོ་གནས་ཐོག་ནས་རེད། འདྱི་ཚོ་ང་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གང་ཐུབ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་
ཡྱིན།

དེ་ནས་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གངས་ཐོའ ་ི ནང་ཡོད་པ་

དེར་མྱི་སུམ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཆགས་བསྡད་འདུག འདྱི་དག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་

བསྟེན་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་ཁོང་ཚོ་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་གསོལ་སྨན་མཆོད་རྒྱུར་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཆག་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་བཞྱིན་ཁོང་ཚོ་ལ་དུས་རག་ཏུ་སེམས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ Counselling བས་པ་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་རེན་གང་ཐུབ་
ཅྱིག་སར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་མཐུན་རེན་སར་བ་དེ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁབ་ཁོངས་

ཙམ་མ་ཡྱིན་པ། རྡ་རམ་ས་ལ་འདྲ་པོ་ཡྱིན་ན་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་ནད་པ་དེ་ཚོ་བདེ་ལེགས་
སྨན་ཁང་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ན། སྨན་རྱིན་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཆག་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ལས་གཞྱི་དེའྱི་འོག་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་སྨན་ཁང་ཁག་ནང་ལ་ལས་བེད་རེ་རེ་ཡོད་པས་འདྱི་དག་ལ་
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སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ལྟ་སྐྱོང་ཇྱི་ལྟར་བེད་དགོས་མྱིན་དང་། སོབ་སྟོན་ག་རེ་བེད་དགོས་མྱིན། འདྱི་དག་ལ་ང་ཚོས་
ལོ་ལྟར་རྱིམ་བཞྱིན་ཟབ་སོང་གང་མང་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གཉྱིས་ལ་ཕུལ་ཐབས་བེད་བཞྱིན་ཡོད།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་གོ་བསྡུར་བྱུང་

སོང་། དེའྱི་སྒང་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཕག་བྱིས་འབོར་བ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་
ཡྱིག་ཕེབས་པ་ལྟར། ལོ་གསུམ་རྱིང་ལ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ལ་རྒྱུན་གོན་ལ་ཕན་པའྱི་ ལོ་རེ་ལ་ཧྱིན་སྒོར་འབུམ་

གསུམ་རེ་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞྱིན་ཁོང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་སོན་མ་ཡྱིན་ན་ཁང་ག་སད་དགོས་དུས། ཟླ་བ་རེར་སྟོང་ཕྲག་
བཅུའམ་བཅོ་ལྔ་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཁང་པ་སྟོང་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཁོང་ཚོར་ཁང་ག་
མྱི་དགོས་པར་ལོ་གསུམ་རྱིང་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་ནས་འགོ་དང་འགོ་མུས་རེད། དངུལ་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་
ཚེས་ ༡ ནས་མ་གཏོགས་འགོ་ཡྱི་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ལས་བེད་ཚོས་གསོལ་ཇ་དང་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་

སོགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་ལས་བེད་གཅྱིག་ལོགས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
རྒྱུན་གོན་དང་ཁང་ག་རེད། འགོ་སོང་ཉུང་དུ་གཏོང་བའྱི་སད་ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་ཆར་མཐུན་རེན་སོར་མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་ནས་མཆྱིན་པའྱི་ན་ཚ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ནད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་

བུ་གྱིང་ནང་ལ་གནས་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་སྨན་གྱི་མཐུན་རེན་ཡག་ཏུ་འགོ་

དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱིའྱི་མྱི་ཚེ་དེའང་རྱིང་དུ་འགོ་དུས། མྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ཚང་མ་ཐང་པོ་ཡོང་གྱི་མ་རེད། མྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ཡོད་
པ་ནང་བཞྱིན་ན་ཚ་དེའང་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཁག་ཤེད་རེད། སྙྱིང་གྱི་ན་ཚ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་མཆྱིན་པའྱི་སྐྲན་ནད་འདྲ་པོ་མང་པོ་ཡོང་འདུག དེ་དག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཧ་ལས་པའྱི་གནང་དང་གནང་མུས་ཡྱིན། དཔེར་ན་ཉམ་ཐག་ཉྱིས་སྟོང་སུམ་
སྟོ ང ་ཙམ་ཡོ ད ་པ་རེ ད ། འདྱི ་ དག་ཚང་མར་སྨན་བཅོ ས ་ནར་གཏོ ང ་རེ ད ། འདྱི ་ ལ་ཚད་ཡོ ད ་མ་རེ ད ། དེ ་ ཡྱི ན ་དུས་

Unlimited health insurance རང་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཉམ་ཐག་རེད། ཆབ་སྲྱིད་

བཙོན་པ་རེད། ཆབ་སྲྱིད་བཙོན་པ་ལ་ང་ཚོས་དབེ་བ་ཁག་གསུམ་ཙམ་ཕེ་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཚོ་ལའང་སྨན་བཅོས་བརྒྱ་ཆ་
ལྔ་བཅུ་བརྒྱད་བཅུ་དང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱིས་ན་ཚ་ཡོད་མཁན་ཚོ་ལའང་
སྨན་བཅོས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཆག་ཡང་ཡོད་བསྡད་པ་རེད།

དེ་ནས་སྡེ་ཚན་བཞྱི་པ་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྡེ་ཚན་བཞྱི་

པ་དེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དེ་སོ་སོས་དང་དུ་

བངས་ཏེ། སོ་སོའ ་ི འཕྲོད་བསྟེན་དེ་སོ་སོ་རང་གྱིས་གལ་ཆེན་པོ་བརྱིས་ཤྱིང་། སོ་སོ་ནང་མྱིའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དེ་གལ་ཆེན་

པོར་བརྱིས་ཏེ་འདྱིའྱི་ནང་ཚོགས་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་དང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚོགས་ཞུགས་གནང་བ་དེ། འཛམ་གྱིང་ཡར་ཐོན་
ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་སྐྱོ་པོ་དང་ཕྱུག་པོ་ཚང་མ་འཛུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐྱོ་པོ་ཡྱིན་ན་
དམྱིགས་བསལ་གཞུང་གྱིས་དངུལ་བཏང་ནས་འཇུག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱུག་པོ་ཡྱིན་ན་སོ་སོའ ་ི ཡོང་འབབ་ལ་དཔག་པའྱི་

ཁལ་དང་མཉམ་དུ་གཏོང་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང་ནང་ཡོད་དགོས་པ་རེད། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་དུས་
བཀའ་གཏོང་ས་མེད་པས་སོ་སོ་རང་དང་དུ་བངས་ཏེ། གོ་རོགས་ཁབ་བསགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་སེལ་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་

སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་རྱིམ་པས་མྱི་སྟོང་ཕྲག་སུམ་ཅུ་ལྔ་བཅུ་འཛུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་
41

ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ར་བའྱི་ཁབ་བསགས་འདྱི་ཤུགས་ཆེན་པོ་བས་དུས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་འདྲ་པོ་མ་གཏོགས། ར་བའྱི་
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མར་གནང་བ་འདྱི་དེ་ལས་ལྷག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྲྱི ་ཞུའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་རེད།ཤལས་བེད་བགེས་པ་རྣམ་པ་རེད།ཤདེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སྨན་དོད་བསྡུ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རེན་དེ་བརྒྱ་
ཆ་བརྒྱ།ཤཁོ་རང་ཚོ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཉེན་སྲུང་དེ་ཤ Unlimited health insurance རང་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད།ཤདེ་འདྲ་བའྱི་མཐུན་རེན་སོར་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་རྒྱང་བཅོས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་དངོས་གནས་གསར་གཏོད་བ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུགཤམན་

སཊ་ལ་སོན་མ་སྨན་པ་དངོས་སུ་མྱི་རང་མེད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱང་བཅོས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དེ་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།ཤདེ་ཡྱིན་དུས་
ལས་གཞྱི་དེ་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཨེམ་ཆྱི་ཡོད་མ་རེད།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་ཨེམ་ཆྱི་དངོས་སུ་ཡོད་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་མཆོག་ཤTele medicine གྱི་འཕྲུལ་ཆས་དེ་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐད་སོན་མ་ཨེམ་ཆྱི་མེད་པ་དང་ད་ལྟ་ཨེམ་ཆྱི་

ཡོད་པ་གཉྱིས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ད་ལྟ་ཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད།ཤད་ལྟ་ཨེམ་ཆྱི་རང་གྱིས་ནད་པར་ལག་པ་འཆང་ རྒྱུ་
དང་ཚ་གང་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་དུས་ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུགཤཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བེད་སོད་དེ་ ཁད་ལས་

སྨན་པ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཤSpecialist doctor ལ་སོབ་སྟོན་ཞུ་དགོས་ན་བེད་སོད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤ
དེ་ཡྱིན་དུས་ཤTele medicine གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ད་ལྟ་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད།ཤགཙོ་བོ་དེ་དྲ་རྒྱ་དང་གོག་
ལ་རག་ལུས་ཀྱི་འདུགཤདེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤང་རང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་ཆེ་བ་དེ་

ཁུག་ཀོག་ཡྱིན་དུས། རྒྱང་བཅོས་ལས་གཞྱི་དེ་ཏན་ཏན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་ཆེ་བར་བསེབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་
འདུགཤ

དེ་ནས་མཐའ་མ་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཉེ་སོན་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བེད་ཅྱིག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་མདུན་དུ། ར་བའྱི་དེ་ལྟར་གནང་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད།ཤདོ་བདག་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་བསམ་བོ་བཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་

ཆགས་ཡོད་པ་རེད།ཤཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞྱིབ་བེད་ཀྱི་ཡོད།ཤང་
ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བཟང་སོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།ཤལས་བེད་པ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་ལྟར་

གནང་ཡོང་དུས་དངོས་གནས་བོ་ཕམ་པོ་ཞྱིག་བྱུང་།ཤང་ཚོའྱི་སྐུ་ངོ་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་འདྱིར་བཞུགས་འདུགཤམངོན་དགའ་སོབ་
གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོ ད་པ་རེད།ཤདེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་
མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སྐབས་སུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང་།ཤདེའྱི་ཐོག་ལ་རྱིམ་པས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་

དགོས་ཡོད་མེད་དང་། མ་འོངས་པར་དེའྱི་རྱིགས་མ་ཡོང་བའྱི་སོན་འགོག་གང་འདྲ་བེད་དགོས་མྱིན་ཏན་ཏན་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ནས་གནང་ལམ་ཐབས་ཤེས་བེད་མུས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཆུ་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ཐུན་བཞྱི་པ།
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་དང་
གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད། ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་སྒང་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།
སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་སོན་རྱིས་ ༡༌༤ ཀ་པའྱི་ནང་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་
སོབ་གསོ་དང་། སོང་བརྡར། དེའྱི་ཟུར་འཛར་དང་པོའ ་ི ནང་ལ་ལུས་སོང་སོབ་ཁྱིད་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུག་པས་ལུས་སོང་སོབ་
ཁྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དེ་ག་རང་གྱི་འོག་ལ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་གཞྱིའྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་ལབ་འདུག དེའྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་དེ་

གང་རེ་རེད་དམ། དཔྱད་ཞྱིབ་འདྱི་གནང་ནས་ཕན་ཐོགས་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོ་སོའ ་ི ས་གནས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་སྨན་པ་མེད་པའྱི་དཀའ་

ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང་། དེའྱི་ནང་ནས་སྨན་ཞབས་རྒན་པ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ན་ནྱིང་གོ་བུར་དུ་བསྡེབས་གཅྱིག་ལ་གནས་
སོས་གནང་ནས་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ས་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་དང་ཛ་དྲག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་། ས་
གནས་མྱི་མང་གྱིས་ཡར་ཞུས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ནས་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་འགན་ཁུར་ཏེ་ཡར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

དྲུང་ཆེ་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གནང་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐུ་ངོ་
བཀའ་བོན་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་ཚར་བ་རེད། དེ་བཀའ་བོན་རང་ལ་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་ནས་སྐུ་ངོ་
བཀའ་བོན་གྱི་ཞལ་པར་ཨང་གངས་བཙལ་ནས་ཞལ་པར་མང་པོ་ཕུལ་བ་ཡྱིན། ཞལ་པར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བཀག་གནང་མ་

སོང་། ཧ་ཅང་གྱི་བོ་ཕམ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ས་གནས་དེ་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་འཕྲད་ཡོད་མེད་དང་ཛ་དྲག་

པོ་ཆགས་ཡོད་མེད་དེ་ངས་དམྱི གས་བསལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་པ་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག བང་ཆུབ་ལམ་
རྱིམ་སྐབས་སུ་ཕེབས་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་དངོས་སུ་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་གྱི་སྨན་
ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་སྒང་ལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ཧ་ཅང་མཁེགས་པོ་

གནང་སོང་། དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ། དེའྱི་གནད་འགག་ག་པ་ཞྱིག་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ། ང་ཚོ་ཧོན་སུར་ལ་སྨན་ཞབས་རྒན་པ་
གསུམ་ཡོད་པ་རེད། དེ་གསུམ་ཀ་བེལ་ཀོབ་ལ་གཏོང་དགོས་དོན་ག་རེ་ཡྱིན་ནམ། དེའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་ག་
རེར་གཟྱིགས་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་འདོད་བྱུང་།

དེ་ནས་ཟུར་འཛར་བཅུ་པའྱི ་ནང་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི ་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་དང་ཁབ་

བསགས་བེད་པའྱི་ཆེད་དུ་འབུམ་བཅུ་དྲུག་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་འདུག ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་དེ་འགོ་ འཛུགས་པའྱི་སྐབས་
ནས་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ལྔ་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཚར་བ་རེད། ད་དུང་བརྡ་ཁབ་དང་ཁབ་བསགས་གནང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ག་

རེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་གཞྱི་དེ་འདོད་པ་ཁེངས་འ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད། དངོས་
ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སོང་ནས་དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་མྱི་གནང་དོན་གང་ཡྱིན་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་

གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ། ངས་སོན་ནས་གཅྱིག་ཞུས་མོང་ཡོད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་ག་རེ་རེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
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གཙོ་མཆོག ཨྱིན་སྐད་ཅྱིག་སྐྱོན་ཆོག་པ་ཞུ། on ground དེ་ག་རེ་རེད་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་མྱི་གནང་དོན་
ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་དམ་མེད།

མཐའ་མ་དེ་ལ་གོང་དུ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་སོང་། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་

ཚོམས་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཚང་མ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། རང་ཉྱིད་ནས་དེ་ལ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ངོས་ལེན་མེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་འཐུས་ཤོར་དུ་སོང་བ་དེ་ལ་བོ་ཕམ་
ཆེན་པོ་བྱུང་། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་འཁྱི་པའྱི་འགན་འཁྱི་དེ་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པའྱི་རེན་རེད་འདུག དེ་ལ་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་བོ་ཕམ་
ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཚན་དེ་དངོས་སུ་འབོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ང་ཚོ་ཚང་མ་རེད་ཅེ་ན་ར་བ་ཉྱིད་

ནས་འགྱིགས་མ་སོང་། ད་ལྟ་མང་པོས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་ཡག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མེད་པ་དེར་
གོས་ཚོགས་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་སད་མེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་འབྱུང་གྱི་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་སྐབས་དང་དུས་ལ་མ་

འགྱིག་པ་དེ་ཚོ་འགྱིག་མ་སོང་ཞེས་མང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་སྒང་ལ་ཕག་ལེན་ཏག་ཏག་འཁེལ་མ་སོང་། དེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་འདྱིའྱི་འགན་དེ་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་གྱིས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་རེད་ཅེ་ན། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་
ངོས་ལེན་ར་བ་ནས་མེད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་གྱིས་འགན་ཁུར་

དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་སྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་ར་བ་ཉྱི ད་ནས་ངོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཁབ་བསགས་ཀྱི་གང་སར་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་

འོས་བསྡུའྱི་སྐབས་སུ་སར་གནང་སོང་། དེ་ལ་འགྱིགས་མ་སོང་ཞེས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། གལ་ཆེན་པོ་
ཡྱིན་གྱི་རེད། དེ་འདྲའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཁབ་བསགས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ག་ཚོད་
བཟོས་ཡོད་དམ། ག་པ་ག་པ་ལ་བཀྲམ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་དང་པོ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེ་བཟོ་བསྐྲུན་ལག་རལ་གྱི་རྱིག་རལ་འགན་བསྡུར་སྐབས་སུ་བོད་པའྱི་ན་གཞོན་ graphic design

བེད་མཁན་ཚོ་ལ་རྱིག་རལ་འགན་བསྡུར་བེད་མཁན་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད་ཞེས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་

པ་འདྱི་ཡྱིན། དེ་ངས་ཞུ་དགོས་དོན་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་
བཞྱིན་པ་དེ་ཚོར་གཟྱིགས་རོག་ཡག་པོ་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། སོན་འགོག་ནྱི་དེ་ལས་གལ་ཆེ་
བ་ཞྱིག་རེད། སོན་འགོག་གྱི་ཆེད་དུ་སྒོར་ས་ཡ་གཅྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་དེས་མ་འོངས་པར་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རེན་སར་

དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་ངས་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེ་ན། སྨན་བཅོས་ལྟ་
སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དེ་ལ་ཁབ་བསགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་པ་བཞྱིན་ TB དང་མོ་རས་ངན་གོམས། མཆྱིན་པའྱི་གཉེན་
ཚད་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལྟ་བུའྱི་ཁབ་བསགས་ཤྱི ག་གནང་མོང་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན་ག་དུས་སེལ་ཡོད་
དམ། མེད་ན་ག་རེ་བས་ཏེ་སེལ་གྱི་མེད་དམ། དེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གནད་འགག་ཆུང་བ་བརྱིས་པ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་
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རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་རེད། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བྱིས་པ་ན་གཞོན་སོབ་གྲྭར་ཡོད་མཁན་ཚོར་སོན་འགོག་གྱི་ཁབ་བསྐྱོན་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།

ན་གཞོན་ཚོ་ལ་སོན་འགོག་གྱི་ཁབ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ནད་པ་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་ལ་ཁབ་སེལ་འགོ་གྱི་རེད་
དམ། དེ་ཁབ་སེལ་ལ་མྱི་འགོ་བའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་གོ་རོགས་གང་འདྲ་བས་ཏེ་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་གྱི་

སེམས་ནང་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་སེམས་བཅངས་ཡོང་ཐུབ་པ་ལ་ལས་དོན་གང་དང་གང་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་
ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དེ་མྱི་རེ་རེ་ལ་ཨང་གངས་ཡོད་པའྱི་ཤོག་བུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་འདུག དེའྱི་

ནང་ལ་ཚོགས་ཞུགས་མོས་མཐུན་མེད་པ་བར་མཚམས་བཞག་ཚེ་བསྐྱར་དུ་འཛུལ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་མྱི་ཕུལ་ཞེས་པ་ཞྱིག་

བཀོད་འདུག ངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་མང་པོ་བཏང་བ་ཡྱིན། དེས་དབྱུག་པ་ལེབ་བརྡུང་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན་སུ་ལ་དཀའ་
ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་མེད་གཟྱིགས་ཡོད་དམ་མེད། དཔལ་འབོར་ཡོད་མཁན་ཚོ་ལ་དེས་དཀའ་ངལ་ར་བ་ནས་འཕྲད་
ཀྱི་མ་རེད། མཐུན་རེན་དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་མཚམས་འཇོག་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་སོ་སོའ ་ི དཔལ་འབོར་ལ་བརེན་ནས་

སྨན་བཅོས་བེད་ཐུབ་པའྱི་ཆ་རེན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་འབོར་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་ཉམ་ཐག་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་

ཞྱིག་གྱིས་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་འོག་ནས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་སར་ཡང་འཛུལ་
ཞུགས་བ་ཆོག་གྱི་མ་རེད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འགལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རེད་དམ། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཆ་རེན་དེ་ལྟ་གྲུབ་ག་གཞྱི་ལ་བཞག་ནས་བཟོས་པ་རེད་དམ། དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་ཡྱིན།

གསུམ་པ་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་དེ་དེང་སང་གྱི་ན་གཞོན་ཚོའྱི་ཧ་ཅང་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོས་ཆ་ཤེས་ལེན་རྒྱུ་

ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ཡྱིན་ནའང་ངོ་དེབ་མང་པོ་ཡོད་པ་ང་ཚོའྱི་གོས་

ཚོགས་ནང་ལ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཚོས་བཀའ་གནང་ཟྱིན་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་བརྒྱུད་ལམ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་སྱིཚོགས་ནང་གྱི་ནད་
གཞྱི་སོན་འགོག་བ་རྒྱུ་དང་། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ལ་གདོང་ལེན་བེད་ཐུབ་པར་འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་བེད་སོད་བཏང་གནང་ཡོད་དམ། དཔེར་ན་སྐད་འཕྲྱིན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ངོ་དེབ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། ཨེམ་ཆྱི་ཐོན་ཟྱིན་པ་དང་སྨན་པའྱི་ལག་ལེན་བསྟར་བཞྱིན་པ། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྨན་པའྱི་ཐོག་ལ་སོང་
བརྡར་གནང་བཞྱིན་པའྱི་ན་གཞོན་དེ་ཚོར་གེང་སྟེགས་ཤྱིག་བཟོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ཕན་པའྱི་

གེང་སྟེགས་དེ་འདྲ་བཙུགས་ཡོད་དམ་མེད། བཙུགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ལེགས་སོན་རེད། བཙུགས་མེད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་འདྲ་

ཞྱིག་འཛུགས་པར་སྐུ་ངལ་ག་རེ་འཕྲད་པ་རེད་དམ། དེ་ངས་ག་རེ་བས་ཏེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ཉེ་ཆར་འཁྲུག་ཆ་དོད་པའྱི་འོས་
བསྡུ་ཆེན་པོའ ་ི ནང་ལ་ཚང་མས་དྲ་རྒྱ་སོག་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོར་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་སྐོར་ནས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ག་རེ་

བས་ཏེ་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་སྡེ་ཚན་ཁ་ཤས་ལ་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་འོག་ལ་དེ་འདྲ་ཡོད་མེད་

མྱི་ཤེས་ཏེ། བོད་པའྱི་ན་གཞོན་སྨན་པའྱི་ཕག་འཁེར་ཐོབ་ཟྱིན་པ་དང་། ཨེམ་ཆྱི་སོང་བཞྱིན་པའྱི་མྱི་སྣ་ཉྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀྱི་
གེང་སྟེགས་ཤྱིག་འདུག ཁོ་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ། དེ་ལ་གདོང་ལེན་གང་

འདྲ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། སོ་སོའ ་ིཤེས་ཀྱི་ཡོད་ན་ནུས་པ་དེ་གཞན་ལ་གང་འདྲ་ཁབ་སེལ་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། མྱི་
ཤེས་མཁན་ཚོས་དེ་ལ་དོགས་འདྲྱི་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་གེང་སྟེགས་ཤྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་

དུས་ང་ཚོས་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ལེགས་ཆ་ལེན་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་མྱིན་ནམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་ངས་
དྲྱི་བ་དེ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད།
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དེ་ནས་གསར་བགོས་སྱི་འཐུས་ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ གཉྱིས་པ་དེ་ལ་ངའྱི་ས་ཁུལ་ Punjab དང་ Haryana

ས་ཁུལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་བང་ཕོགས་ཀྱི་བོད་རྱིགས་ཚོར་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་དཀའ་ངལ་

ཤུགས་ཆེན་པོ་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ཅན་དྱི་གྷར་ལ་མང་ཆེ་བ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཅན་དྱི་གྷར་ལ་ཕོགས་བསྐྱོད་དུ་
འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་ཚང་མས་་དགའ་མོས་ཐོག་ནས་གཅེས་མྱིང་ལ་ Mother Teresa ཞེས་མོ་རང་གྱི་མཚན་ལ་ཚེ་

རྱིང་སོལ་དཀར་ཞེས་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ། ང་རང་ཚོ་ཆོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རུང་མེད་རུང་། ང་རང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་

པའྱི་ཆོས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་ཀ་བེད་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་རེད། གཟེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་ལས་ཀ་བེད་བསྡད་མཁན་གྱི་སྐུ་སྐྱེ་མ་
ཞྱིག་འདུག ང་མོ་རང་ལ་ཐུག་རྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན་ཏེ་སྐབས་དེར་ནད་པ་ཛ་དྲག་ཅྱིག་བསེབས་ནས་ཐུག་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་
ནའང་ངས་དེ་རྱིང་འདྱིར་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་བཤད་རྒྱུ་ལ། མོ་རང་གྱིས་ད་ལྟ་བར་དུ་མྱིང་དང་གོ་གནས་ལ་གང་ཡང་མེད་

པ་དེ་འདྲ་ཕག་ལས་གནང་བ་དེ་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ལེགས་གསོ་བསགས་
བརོད་ཅྱིག་ཞུ་བའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི ས་མོ་
རང་མཇལ་བ་རེད་ཅེས་ངས་གོ་བ་རེད། དེ་དུས་མོ་རང་གྱིས་ཉམས་མོང་དང་འབེལ་བའྱི་དགོངས་འཆར་མང་པོ་ཞྱིག་ཡར་

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་འདྲ། དེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་སྨོས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་འབོར་གྱི་རྒྱབ་རེན་ཡག་པོ་མེད་
པའྱི་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ Fortis དང་ Max བཅས་ལ་འགོ་མྱི་ཐུབ་མཁན་གྱི་ནད་པ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
སྨན་ཁང་ PGI ནང་ལ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་མགོན་ཁང་ཆེན་

པོའ ་ི ནང་ལ་བསྡད་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་མྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཚོ་གསོག་འཇོག་བེད་སའྱི་ཁང་པ་ཞྱིག་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱི ག་འཛུགས་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་འདུག་

ཅེས་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་ངས་གོ་ཐོས་བྱུང་། གལ་སྲྱིད་མྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སྐུ་ངོ་ཡྱིས ་དེའྱི་སྒང་ནས་གསལ་བཤད་
གནང་རོགས་གནང་། མོ་རང་གྱིས་དངོས་སུ་ང་ལ་བཤད་པ་མ་རེད། ང་ས་གནས་དེ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཙང་གཞན་དག་བརྒྱུད་
ནས་གོ་བ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་ཕྱིན་ཚར་འདུག གསུངས་པ་དང་མཉམ་དུ་ལག་

ལེན་ལ་བསྟར་མྱི་ཐུབ་པ་དེ་དངོས་འབེལ་རེད། འཆར་གཞྱི་སྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། དངུལ་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
དེ་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་ས་ཡ་དང་འབུམ་གྱི་གནས་སྟངས་དགའ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་དགོངས་འཆར་ལ་
དགོངས་བཞེས་གནང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཆགས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ལས་རྱིམ་
ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གནད་དོན་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེ་ལ་མོ་རང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སྨན་གྱི་སོབ་
སོང་མ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ནད་པར་རོགས་པ་མང་པོ་བས་པ་ཡྱིན་ཙང་ཉམས་མོང་གྱིས་ཚོས་བསྡད་པའྱི་སྨན་ཞབས་མ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་སྨན་ཞབས་མ་མཐོ་སོབ་ཁག་ནས་ཐོན་མ་ཐག་པ་
དེ་དག་རེ་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མོ་རང་དང་མཉམ་དུ་ཉམས་མོང་བསགས་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་སེལ་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད།
དེ་འདྲ་ཞྱིག་སེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་ལ་སྙྱིང་སྟོབས་འཕེལ་བ་དང་སོ་སོའ ་ི ལས་ཀ་དེ་ལ་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་

ཞྱིག་ཡོང་ས་རེད་བསམ་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེ་ལ་མཚམས་རེ་ ང་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་འདྱི་སྡེ་ཚན་བེ་བག་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་

གནང་གྱི་མེད་དམ་བསམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡང་གོ་རྒྱུ་འདུག དཔེར་ན་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚོ་ལ་ངན་གོམས་ཤྱིག་ག་རེ་ཡོད་
46

པ་རེད་ཅེ་ན། སྨན་པ་ལ་མ་བསྟེན་ནས་སྨན་ཞྱིག་བེད་སོད་བཏང་ནས་དྲག་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་རྒྱུས་ཡོད་བས་
ཏེ་འདྱི་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས། དེས་ག་རེ་ལ་གནོད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ལ་མ་གཟྱིགས་པར་གནས་སྐབས་རྱིང་ལ་ཕན་པ་ཙམ་ལ་

བལྟས་ནས་ཤོག་བུ་དེ་ཕན་ཚུན་ལ་སད་དེ་འགོ་བའྱི་ང་ཚོར་ངན་གོམས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་བཕྲོད་བསྟེན་
བཀའ་བོན་མཆོག་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་ལམ་སྟོན་དང་བཀའ་སོབ་ག་རེ་གནང་

གྱི་ཡོད་དམ། དཔེར་ན་ང་ཚོ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྨན་བེ་བག་པ་ཞྱིག་བེད་སོད་གནང་བ་ལ་བརེན་ནས་པུས་མོ འ ་ི ན་
ཚ་དྲག་གྱི་འདུག རྒྱབ་ཀྱི་ཚིགས་ཀྱི་ན་ཚ་དྲག་གྱི་འདུག་ཅེས་སྨན་ཞྱིག་བེད་སོད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཏང་བ་མ་ཟད།
སྨན་དེ་ཚོ་འབོར་ཆེན་པོ་ཉོས་ཏེ་བོད་དང་ས་གནས་གཞན་ལའང་བསྐུར་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་

འདུག མཐའ་མ་བང་རེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་ཁུར་མཁན་གྱི་ཨེམ་ཆྱི་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ཀྱིས་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་
བརག་དཔྱད་གནང་བར་བཏང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྨན་དེས་ནད་པའྱི་མྱིག་དང་ནད་པའྱི་མཁལ་མ། ནད་པའྱི་གོད་པ། ང་ཚོའྱི་

གཟུགས་པོའ ་ི ནང་གྱི་ཁག་དང་མངར་མོའ ་ི ཚད་གཞྱི་སོགས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་ཏེ་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེན་ Steriod
ཞེས་པའྱི་རས་དེ་ཡོད་པའྱི་ བརག་དཔྱད་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ཐོན་ནས་ད་ལྟ་དེ་ཚོ་བེད་སོད་གནང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅེས་ལས་གཞྱི་

ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ས་རེད། དེ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་དམ་མེད། མཁེན་གྱི་

ཡོད་ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཨེམ་ཆྱི་ལ་མ་བརེན་པའྱི་སྨན་ཟ་རྒྱུ་དང་བྱུག་རྒྱུའྱི་གོམས་གཤྱིས་ཡོད་པ་དེ་མེད་པར་བཟོ་
བར་བཀའ་སོབ་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་ ༡༌༤ སྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་གཞྱིའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སོང་བརྡར་དང་སོབ་གསོ་དང་འབེལ་བ་

ཡྱིན། ས་མོ་ཡྱིན་ན། ང་རང་ཚོ་མཐོ་སོབ་ཁག་ནས་སྨན་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཐོན་གྱི་ཡོད་ནའང་སྨན་པ་དེ་དག་ས་གནས་གཞན་
དག་ལའང་གནང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱི་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ནང་མཇལ་མོང་ཡོད། ཨེམ་ཆྱི་དེ་དག་བདེ་
ལེགས་སྨན་ཁང་ནང་ལ་སོང་བརྡར་གནང་། སོང་བརྡར་གནང་བ་དེ་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སོབ་སོང་བས་པ་

ལས་སོ་སོའ ་ི མྱི་རྱིགས་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གོམས་གཤྱིས་དེ་ཚོ་ར་བ་ནས་མྱི་ཤེས་པའྱི་མཐོ་སོབ་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་དེ་དག་ལ་སོ་
སོའ ་ི སྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནས་བབ་དེ་ངོ་སོད་བེད་པ་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་དང་དྲུག ལོ་གཅྱིག་དེ་འདྲའྱི་སོང་བརྡར་

Internship ཞྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ཡྱིན་ནའང་བར་ལམ་ཞྱིག་ནས་དེ ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མེད་པ་བཟོས་

པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཀྱི་འདུག དེ་དངོས་གནས་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ལྟ་ Internship ཕུལ་རྒྱུ་དེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དགེ་མཚན་

ཞྱིག་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ད་ལྟ་ཐོན་མ་ཐག་པའྱི་སྨན་པ་དེ་ཚོ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ནད་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ། དཔེར་
ན་ཨེམ་ཆྱི་ཚེ་བརན་ལགས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ TB གྱི་ཐོག་ལ་ཁད་ལས་མྱི་སྣ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་རེ་སྨན་པ་མེད་
ནའང་ཁོ་རང་གྱིས་གསོ་སྐྱོང་གནང་བའྱི་སྨན་ཞབས་པ་ཚོས་འགན་འཁེར་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་

ཤྱིག་སེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་སོང་རྒྱུ་དང་ཤེས་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། དེ་ངེས་པར་དུ་མེད་པར་
བཟོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དམྱིགས་བསལ་མེད་པ་མྱིན་ན་དེ་སར་གསོ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག སར་གསོ་དེ་ཡང་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ནས་ཨེམ་ཆྱི་ཐོན་བཞག་པ་ཞེས་ང་ཚོ་བོད་མྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ལྟ་ཚུལ་འོག་ནས་ང་རང་ཚོས་

དབེ་འབེད་མ་བས་པར་བོད་མྱིའྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་ཡོ ང་ཆེད་དང་། བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་མྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཉམ་

རུབ་གྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་པ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁ་སོ་རེས་ཀྱི་ཁོད་དང་ང་ཞེས་
ལབ་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་དེ་དེ་ཙམ་ལྷག་ས་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
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དེ་ནས་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། སོན་མ་ང་ཚོས་སྨན་ཞབས་

མང་པོ་ཞྱིག་མཁོ་བསྡུ་བེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་སྐད་མང་པོ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན། དེ་མཁོ་
བསྡུ་བས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་རེད། གོང་དུ་ཧོན་སུར་ལ་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་པ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་བ་རེད། དེ་མཁོ་བསྡུ་བས་པ་ལ་བརེན་ཕར་དཀྲུག་ཚུར་དཀྲུག་མང་པོ་གནང་བ་འདྱིས་བརྡབ་
གསྱིག་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་སྐུ་ངོ་ཡྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། དེའྱི་རེས་སུ་བཀོད་བཞག་པ་ར་བ་ནས་མེད་ཅེ ས་
གསུངས་སོང་། བཀོད་བཞག་པ་ར་བ་ནས་མེད་གསུངས་དུས་སྨན་ཁང་ནང་ལ་སྨན་ཞབས་པ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་མེད་

གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་མྱི་ཙམ་གྱིས་བཀོད་མེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ང་ལ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེ་ན། ང་བདེ་སྐྱྱིད་
གྱིང་ལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་ལ་སོན་མ་ Lump sum སད་ནས་སོ་སོས་དགོངས་པ་ཞུས་བསྡད་པ་དེ་

དག་ཉེར་ལེན་གྱིས་སྨན་ཞབས་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བེད་སོད་གནང་བསྡད་པ་དེ་ངས་མཐོང་བ་ར་སད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
ཡྱིན་ན་སྨན་ཞབས་པ་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིས་ང་ཚོ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་

གྱིས་བཀའ་གནང་བ་རེད། དེ་ལ་ངོ་རྒོལ་བ་རྒྱུ་དང་དེ་ཚོ་བཟང་སོད་ཀྱི་ངོས་ནས་བེད་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་བོ་ཕམ་དང་ཐུགས་ཕམ་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ང་ཚོ་ལས་ཀྱི་སྣེ་མོ་བ་ཚོས་འགན་ཁུར་བཞེས་དགོས་པ་

གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་འདྲ་པོ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་བསལ་ཅན་གྱི་ མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ཐོག ་ལ་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ས་བགོས་བ་རྒྱུ་འཁེལ་བ་རེད། དམྱིགས་བསལ་སོབ་སོང་བས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཧ་ཅང་གྱི་སེམས་ཐག་ཉེ་པོ་
ཞྱིག་བརྱིས་བསྡད་ཡོད། དེའྱི་སྐོར་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་ཞུས་ནའང་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དམ་དུ་དམ་དུ་
བཏང་སྟེ། ཐ་ན་ལས་བེད་ཚོའྱི་བདེ་སྡུག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཉེན་བརྡ་གཏོང་བའྱི་གནས་བབ་བྱུང་དུས། ཨ་ཁ་དེ་འདྲ་རང་ཨེ་ཡྱིན་
ནམ་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བྱུང་། ད་ལོ་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོར་གསུང་ཆོས་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཨ་རྱི་
བ་ཞྱིག་དང་ཨ་རྱི་བའྱི་རྒྱ་མོ་ཞྱིག་བསེབས་ནས། ཁེད་ཚོས་ཉྱིན་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའྱི་རྒྱུ་དང་

ལྡན་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཟེར་གྱི་འདུག སྨན་ཞབས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་འདུག དེ་ཚོར་ཁེད་ཚོས་ག་རེ་

བས་ཏེ་བལྟ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་ཞེས་མྱིག་ཆུ་བཏང་ནས་ཁེད་རང་སྱི ་འཐུས་རེད་ཟེར་བཞྱིན་འདུག་ཅེས་ཞུ་མཁན་
དེ་འདྲ་བྱུང་། འགེལ་བཤད་མང་པོ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན། ཅུང་ཙམ་ཅུང་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོང་གྱི་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་
དང་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་རེད། ཡྱིན་ནའང་ན་ཚ་ལ་ཁབ་བཙུགས་པ་ནང་
བཞྱིན་གྱིས་ལམ་སེང་ལམ་སེང་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

ཁོ་རང་གཉྱིས་ངུ་བཞྱིན་འདུག ཨ་མ་རྒན་འཁོགས་ལོ་བརྒྱ་ཡྱིན་པ་དེ་འདྲ་ལ་ལྟ་མཁན་བུ་མོ་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་དེ་སྨན་
ཞབས་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་རྒན་འཁོགས་ལ་བུ་ཕྲུག་གྱིས་ལྟ་སྐྱོང་བ་དགོས་པའྱི་འགན་དེ་ག་རེ་

ཆགས་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་གཏོང་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོས་རོག་ག་གཅྱིག་སངས་ཆེད་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
བརྡབ་གསྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ཁེད་རང་ཚོས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་

ཡོད་ན་གནང་ཐུབ་པ་རེད། གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན་མཐོ་སར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག ཁེད་རང་གཉྱིས་ཀྱིས་སེམས་
ཁལ་གནང་དགོས་པ་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་དེ་མང་གཙོའྱི་གཞུང་རེད། ང་ཚོ་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་རེད། ང་ཚོས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་ཚོས་གསན་གྱི་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ལས་བེད་ཚོས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་དགོངས་བཞེས་

གནང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད་ལ། ཏན་ཏན་གནང་ཡོད་པའྱི་རེ་བ་ཡང་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ང་རང་ཚོས་ཕར་ཚུར་
སོ་ལོ་ལྟར་གཡུག་ན་ལ་དག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སོ་སོའ ་ི འགན་དེ་ངོ་འཕྲོས་ནས་ལས་བེད་ལ་ཡྱིན་ནའང་ལྟ་སྐྱོང་འཐུས་
48

ཤོར་མེད་པ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་སྡྱིག་ར་དང་ཕར་མཛུབ་མོ་བཙུགས་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་ཕོགས་དེའང་མྱི་ཡྱིན་དུས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་རེད། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་གདེངས་

འཇོག་དགོས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཕར་ཕོགས་ལ་ཡང་གདེང ་འཇོག་དང་ཆེ་མཐོང་དགོས་པ་རེད། ལས་ཀ་གང་དང་གང་འགོ་

བརམས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོར་དངོས་རེས་གསུམ་ཚང་བ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང། འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་གྱི་རོག་གས་རེན་
པས་སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་སྨན་ཞབས་གནས་སོར་གྱི་རོག་ག་ཚང་མ་དེ་ལས་བྱུང་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་གྱི་

མྱི་རྐང་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་གྱིས་རོག་ག་བསངས། ཁོ་ཚོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རུང་མེད་རུང་སོ་སོས་བས་པའྱི་ཇུས་རེད། སོ་
སོས་གཡོས་པའྱི་སྐྱོ་མ་དེ་སོ་སོས་ལྡག་རྒྱུ་རེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དེ་གོ་བརྡ་འཕྲོད་སོང་།) ངས་དྲྱི་
བ་མཐའ་མ་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་ཞུས་ན། འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་
པ་རེད། འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་ང་རང་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སྨན་ཁང་དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་

ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ནས་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་ག་རེ་བཏང་ཡོད་དམ། ལེགས་བཅོས་ག་རེ་གནང་ཡོད་དམ། མ་
འོངས་པར་དེ་འདྲ་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་ག་རེ་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་ངའྱི་དྲྱི་བ་མཐའ་མ་དེ་ཡྱིན། ཐུགས་
རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ད་ལྟ་ལུས་སོང་སོབ་ཁྱིད་དེ་ན་ནྱིང་ལོར་བ་སྤྲུལ་དེའྱི་
མཚན་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག ཁོ་རང་གྱིས་དང་དུ་བངས་ནས་ཕག་རོགས་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞེ ས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་

མཐུན་འགྱུར་གནང་སྟེ་ལུས་སོང་སོབ་ཁྱིད་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་བྱུང་བ་རེད། ད་དུང་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཤེས་
རོགས་ལ་ཏན་ཏན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ལུས་རལ་རེད་མཁན་ཚོའྱི་ feedback ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་གཟྱིགས་ཀྱི་

འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་རྱིམ་པས་རྱིན་པོ་ཆེས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་
ཚུར་འབེལ་བ་གནང་མདོག་ཁ་པོ་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཕར་འབེལ་བ་གནང་སྟེ་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་ལུས་སོང་སོབ་
ཁྱིད་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤཤྱིག་གྱིས་རྱིས་འགོ་ཟུར་འཛར་དང་པོའ ་ི སྱི་ཡོངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་གཞྱི་

དཔྱད་ཞྱིབ་དང་། གཞན་རྒྱ་གར་ནང་དང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ USAID འཆར་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་གནད་

འགག་ཆེ་བ་ཚང་མ་དཔྱད་ཞྱིབ་ assessment གནང་རྒྱུ་ཁོ་རང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་སར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་
མཚོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འཕྲོད་བསྟེན་གངས་ཐོ་ལས་གཞྱི་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ TB ལས་གཞྱི་རེད། མ་དང་བྱིས་པའྱི་
ལས་གཞྱི་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་སོབ་གསོའ ་ི ལས་གཞྱི་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་དཔལ་

འབོར་གྱི་གནས་བབ་དེ་ཚོ་ལ་ལྟ་རྒྱུ་རེད། དེ་སྒང་ལ་ང་ཚོས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་འགོ་སྟངས་རེད། དེ་ཚོ་
གང་འདྲ་གནང་དགོས་མེད་ང་ཚོས་དཔྱད་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུའྱི་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེའྱི་ནང་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཁད་
49

ལས་པ་གས་བཞག་པའྱི་ལས་གཞྱི་གནང་བ་ཙམ་མ་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་རེད།

བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ བསྟྱི་གནས་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་རོག ་
ཞྱིབ་གནང་བར་འགོ་རྒྱུ་དང་། ཕར་ནས་ཚུར་བསབ་བ་ལེན་དགོས་རྒྱུ་ག་རེ་ཡོད་མེད་དང་། དེ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་

ཁབ་ནང་ལའང་འགོ་ཐུབ་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ད་ལོའ ་ི སོན་རྱིས་ནང་ལ་འཁེར་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་
ནའང་ན་ནྱིང་གྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་དེ་བསྒྲུབས་ཚར་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། གཙོ་བོ་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་དེ་དག་རོག་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་དང་ཕྱི་ལོགས་ནས་ང་ཚོར་བསབ་བ་ལེན་རྒྱུ་ག་རེ་ཡོད་མེད་དེ་ཚོའྱི་སྐོར་

རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་སྐད་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། Study tool དེ་འདྲའྱི་རྱིས་འགོ་ཞྱིག་དང་འབེལ་
བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས། དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ནང་ལན་མ་བརྒྱབ་སོན་ལ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་

བྱུང་སོང་། ར་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་འགན་ཞྱིག་ཁུར་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་
ཚོ་ཡྱིན་ནའང་འགན་ཞྱིག་ཁུར་ནས་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ནའང་དུས་རག་ཏུ་འགན་ཁུར་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་
ཡོད་ལ། ལས་ཀ་ག་རེ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ལས་བེད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་མང་པོ་

ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སོང་བྱུང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་
དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཏན་ཏན་མཐོང་གྱི་འདུག བས་ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དེའྱི་
ཐོག་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ར་བའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་

རེད། གཙོ་བོ་དེ་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་དང་འབེལ་ནས་ལས་བེད་གནས་སོ ་གཏོང་བའྱི་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་རེད། བསྡེབས་
གཅྱིག་ལ་ལས་བེད་ཚང་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་སྨན་ཁང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། རྱིམ་པ་རྱིམ་པས་གཏོང་བའྱི་
ཐུགས་ཐག་བཅད་ནས་གནས་སོ་བཏང་བཞག་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་སོ་བཏང་ཟྱིན་པ་དེ་ཚོ་མྱི་ཚེ་ཚང་མ་སྨན་

ཁང་གཞན་པ་ཞྱིག་ལ་ལྷག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན།

ལས་བེད་ཅྱིག་གནས་སོར་ལ་སོང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཕར་སོང་ནས་ཡང་བསྐྱར་སྙན་ཞུ་བརྒྱབས་ནས་ཚུར་རང་འཇགས་ཡོང་
ཐུབ་པའྱི་འབོད་སྐུལ་དང་བདེ་སྡུག་ཞུ་བའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འཛིན་སྐྱོང་ངོས་ནས་ཐག་གཅོད་
ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས་ལས་བེད་བེ་བག་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལ་

དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ ས་དབུས་
པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་འོག་ནས་ཐག་ཆོད་གནང་ནས་ང་ཚོས་དེ་ལྟར་གནང་བ་ཞྱིག་ཆགས་

བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོ་བདག་སོ་སོར་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་ཉུང་
དུ་འགོ་བའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གནས་སོ་ཡྱིན་ནའང་ཐག་རྱིང་པོར་གཏོང་མྱི་དགོས་པའྱི་འབད་བརོ ན་ཞུས་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོ་རོགས་ཁབ་བསགས་སེལ་བ་དེ། གཙོ་བོ་

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་སྨན་ཁང་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་གནང་བསྡད་ཡོད་

པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་གྱིས་དེའྱི་སྒང་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་རེད། གོ་རོགས་ད་དུང་མ་འདང་བ་ཡོང་གྱི་འདུག
བས་ཙང་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་ནས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་

འདུག དེའྱི་ནང་ལ་མྱི་འཛུལ་བ་དེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཕན་ཐོགས་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་མ་
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འཛུལ་བ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་མེད། མང་པོས་མྱི་འཛུལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གཅྱིག་བས་ན་གོ་རོགས་སྐྱོ་དྲག་པ་
དང་། ཡང་མྱིན་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཉེན་སྲུང་གཞན་པ་དེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་

འཛུལ་ཡོད་ན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་མྱི་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། དང་ཟུར་ཚོ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དམག་
ཁང་ནས་སྨན་བཅོས་མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་ཡོད་དུས་འདྱི་ནང་ལ་འཛུལ་གྱི་མྱི་འདུག གཙོ་བོ་དེ་ང་ཚོ་མྱི་མང་ནང་ལ་འཕྲོད་
བསྟེན་ཉེན་སྲུང་མེད་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་གྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་སྐྱོ་བ་ལ་གཟྱིགས་ནས་མྱི་མང་གང་མང་
མང་ཞྱིག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཕོགས་སྒང་ལ་ང་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་

ཡྱིན་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཚོར་བའྱི་ཐོག་
ནས་ཞུས་པ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་འགན་ཡོད་པ་རེད། གཙོ་བོ་འགན་ཁུར་མཁན་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་རེད། འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཚང་མས་གནང་རྒྱུ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་འགན་ཞྱིག་

ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསལ་བཤད་ཞུ་བའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་དང་འབེལ་ནས་
ཞུས་ཀྱི་ཡོད།

དེ་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་གངས་ཀ་དེ་ཏན་ཏན་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཁབ་བསགས་དེ།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་སྐད་ནང་ལ་ Billboards དང་ banners, posters, pamphlets མང་པོ་
ཞྱིག་བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་གངས་ཀ་དེ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག བཀྲམ་རྒྱུ་དེ་གཙོ་བོ་རྡ་རམ་

ས་ལ་ནས་འབེལ་ཡོད་ཚན་པ་རང་ནས་རྱིག་རལ་འགན་བསྡུར་གནང་སྟེ་ལས་གཞྱི་སེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེའྱི་
ནང་ལ་བོད་པ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཡོད་ན་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་དབེ་བ་ཕེ་སྟེ་འཛུལ ་མྱི་ཆོག་པའྱི་

བཀག་འགོག་གནང་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་ག་རང་རེད། སོན་འགོག་
དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོས་སྨན་བཅོས་ལས་སོན་འགོག་གལ་ཆེ་ཞེས་དུས་རག་ཏུ་ཞུས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚོས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དེ་འཛུགས་དགོས་དོན་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སོན་

འགོག་སྒང་ལ་ Primary health care ཞུས་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ ༡༩༨༡ ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་གང་ལ་གང་འཚམས་
ཀྱིས་ང་ཚོས་ཤུགས་རྒྱག་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ Secondary དང་ Tertiary ལྟ་བུའྱི་ན་ཚ་ཛ་དྲག་བྱུང་

བ་ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ལ་བསྟེན་རྒྱུར་མྱི་མང་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་འདྲའྱི་དཔལ་
འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང་གྱི་མཐུན་རེན་སར་བའྱི་ཆེད་དུ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་བཙུགས་
པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་བཙུགས་ནས་སོན་འགོག་སྒང་ལ་འཐུས་ཤོར་མྱི་འགོ་

བའྱི་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་བཞེས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་ཁབ་བསགས་བེད་རྒྱུ་

རེད། གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་རེད། ལོ་རག་པར་འཕྲོད་བསྟེན་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་རེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་
ལས་གཞྱིའྱི་ནང་བཞྱིན་ posters དེ་འདྲ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཁབ་བསགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་ཐུབ་ཡོད།
སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་གསར་པ་ཡྱིན་པ་དང་དེའྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་དེ་

འདྲའྱི་ཁབ་བསགས་ཤུགས་ཆེན་གནང་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུར་སྨན་

བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ལས་ཉུང་དུ་མྱི་འགོ་བའྱི་ཐབས་ཤེས་དེ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱི་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ན་ཚར་གལ་ཆེ་ཤོས་ཏེ་སོན་འགོག་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཆགས་བསྡད་

ཡོད་པ་རེད། དེ་ན་ཚར་མཁན་ཚོ་ལ་བརྒྱ་ཆའྱི་སྒང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སྨན་གཏོང་དགོས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་
ལ་མ་འོངས་པར་མཆྱིན་པའྱི་འབས་ནད་ cancer ན་ཚ་ཕོག་པའྱི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ས་ས་ནས་ཨེམ་

ཆྱི་ཡྱི་ས་ལ་ཕྱིན་ནས་འབུ་མང་ཉུང་ཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུ་དང་། སྨན་བཅོས་བ་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རེད། དཀའ་ངལ་ཐུག་ས་དེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ TB ལས་གཞྱི་ཡྱིན་ན། TB སྨན་གྱི་སྒང་ལ་ང་
ཚོས་ཆག་ཡང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་རེད། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་དེ་དེང་སང་ཉམས་ཞྱིབ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་
སྙན་ཐོའ ་ི ནང་ལ་ག་རེ་གསལ་གྱི་འདུག་ལབ་ན། ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་བཏང་བ་ལ་བརེན་ནས་ན་ཚ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ར་མེད་བཟོ་

ཐུབ་པ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཉུང་ཉུང་རེད། སྨན་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་རྱིང་པོ་ཞེ་དྲག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། སྨན་དེ་
གོང་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་རེད། གང་ལྟར་དཔལ་འབོར་རང་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ང་ཚོས་དུས་རག་ཏུ་ལམ་
སྟོན་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅེ་ན། ཚང་མའྱི་ངོས་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན།

སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཚོགས་མྱིའྱི་ནང་ལ་ Hepatitis B ན་ཚ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོའ ་ི ན་ཚ་ཚབས་ཆེན་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་
ཚད་ཀྱི་རེན་གྱིས་cancer རྱིགས་དང་ཚབས་ཆེན་རྱིགས་ཆགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་
གཞྱིའྱི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དེས་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་དུས་རག་ཏུ་སྨན་བཅོས་ཆེ་
ཁག་བེད་མྱི་དགོས་པར་སྨན་ཟ་དགོས་མཁན་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་ཚོ་ལ་
ཆག་ཡང་ཡོད་དུས་ཁེ་ཕན་ལེན་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་སྲྱིད་བྱུས་དེ་ང་ཚོ་འཛིན་སྐྱོང་རེད། ཁད་ལས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་དང་མཉམ་དུ་གོ་

བསྡུར་བས་སྐབས། ཁོམ་རའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང་ཡྱིན་ན་ཐེངས་གཅྱིག་འཛུལ་ཚར་རེས་མར་ཐོན་པ་ཡྱིན་

ན་བསྐྱར་དུ་འཛུལ་རྒྱུའྱི་དུས་བཀག་ཡོད་པ་ཞྱིག་འདུག སྱིར་བཏང་ནས་དེ་འཛམ་གྱིང་གྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་རེད་འདུག
འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་དུས་ཐེངས་མ་གཅྱིག་ལ་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་མར་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན་རེས་
སུ་ཡར་འཛུལ་དགོས་ན་དུས་བཀག་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དེ་བཟོ་དགོས་དོན་དེ་བེད་སོད་ལོགས་པ་

མྱི་འགོ་བའྱི་ཆེད་དུ་རེད། དེ་འདྲའྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་དེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་
ང་ཚོས་དེར་རྡོ་ལ་རྱི་མོ་བརྐོས་པ་ལྟ་བུའྱི་དམ་པོ་རང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། case by case གཟྱིགས་ནས་ཁག་གཅྱིག་
གྱི་དེབ་སྐྱེལ་བ་རྒྱུ་རེས་ལུས་ཐེབས་སོང་། ངས་བུ་ཕྲུག་སོབ་གྲྭར་བསྐྱལ་བར་ཕྱིན་ཡྱིན། ང་སུད་ཚོང་རྒྱག་ས་ལ་ཡོད།
མཚམས་རེ་དེ་འདྲ་ཡོང་སྲྱིད་དུས་ང་ཚོས་རེ་ཟུང་རེ་ཟུང་དམྱིགས་བསལ་བེད་དགོས་པ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེའྱི་སྒང་ནས་གོ་རོགས་ཁབ་བསགས་སེལ་བའྱི་ལས་འགུལ་རྒྱ་

ཆེན་པོ་སེལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ད་རེས་གསར་གཏོད་

ཀྱིས་ Teach Aids ཞེས་འགུལ་གཟུགས་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ཞེས་གཉན་ནད་རེག་དུག་སྐོར་གོ་རོགས་སེལ་བའྱི་ཆེད་དུ་
youtube ནང་ལ་ཆ་ཚང་སེལ་བ་དང་། སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་སེལ་བ་བྱུང་ཡོད། དེ་ག་ནང་

བཞྱིན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ཁབ་བསགས་སེལ་བར་ངོ་དེབ་རང་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་པ་མ་ཟད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཁབ་
བསགས་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་དེ་ལས་ལྷག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
རང་གྱིས་དྲ་རྒྱ་ཞྱིག་གསར་སྐྲུན་བས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་གོ་རོགས་ཁབ་བསགས་སེལ་བའྱི་ལས་
གཞྱི་ཡོད་ལ། ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་གང་ཐུབ་ཐུབ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

ཀྱི་ངོ་དེབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་སྐད་འཕྲྱིན་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ངོ་དེབ་

ཅྱིག་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་དྲ་རྒྱ་ཡོད་པ་རེད། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་དྲ་རྒྱ་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་

ཡྱིན་ན་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་དེ་ཚོ་ལ་དོ་སྣང་བས་ནས་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་ཨེམ་ཆྱི་དང་སྨན་ཞབས་རེད། སོ་སོ་རང་གྱིས་དྲ་རྒྱ་བཟོས་
ཡོད། དེའྱི་ནང་ལ་མྱི་བཞྱི་བརྒྱ་ལྷག་ཅྱིག་ཡོད། དེའྱི་ནང་ལ་དེང་དུས་ཀྱི་སྨན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་

དེ་འདྲ་ཡོད་ན། འཛམ་གྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ Update གསར་པ་ཡོད་ན། སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ཐབས་ཤེས་བེད་
ཀྱི་ཡོད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཏན་ཏན་དྲ་རྒྱའྱི་སྒང་ནས་གནང་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དེ་ནས་ད་ལྟ་ཅན་དྱི་གྷར་ལ་ཡོད་པའྱི་ Mother Teresa བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི ས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན།

སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ན་ཅན་དྱི་གྷར་ལ་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་བསེབས་སོང་། ཐེངས་གཅྱིག་དེ་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པར་སྒེར་གྱི་

ཐོག་ནས་དོ་སྣང་བས་ཏེ་ཕར་སྤུན་མཆེད་ཅྱིག་ཡོད་དུས་དེ་ལ་ཐུག་འཕྲད་དང་མཉམ་དུ་སོང་བ་ཡྱིན། མ་གཞྱི་ནས་ཕར་ལ་
དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཞྱིག་སོན་མ་ནས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལ་ནད་པར་རོགས་སྐྱོར་བེད་མཁན་གྱི་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་

འདུག རྡ་ས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་འདུག དེ་བོད་ཁྱིམ་རང་གྱི་ལས་བེད་སོབ་མ་ཚོ་ལ་གཟྱིགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་

བཞྱིན་སངས་རྒྱས་སྨན་བ་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཀང་འདུག སངས་རྒྱས་སྨན་བ་ཁོ་རང་གྱིས་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་གྱི་འདུག ང་དང་
པོ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་གྱིས་ཁང་པ་ཞྱིག་གཡར་ནས་བསྡད་འདུག ཐེངས་གཉྱིས་པ་དེ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་གཞུང་
འབེལ་རང་གྱི་སྒང་ནས་ཅན་དྱི་གྷར་ལ་བསེབས་པ་རེད། ཅན་དྱི་གྷར་དང་དེའྱི་གཡས་གཡོན་ Mohali དང་དེ་ཚོར་གོ་

རོགས་ཁབ་བསགས་སེལ་རྒྱུ་དང་། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དེ་ཚོའྱི་སྒང་ནས་སོང་བ་རེད། དེ་དུས་ང་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་

སོང་། སངས་རྒྱས་སྨན་བ་དེ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཡར་རྒྱས་འགོ་འདུག ཁོ་རང་གྱིས་རོགས་དངུལ་བཙལ་ནས་ཁང་པ་ཁོ་

རང་བརྒྱབ་ནས་ཁང་ག་ཧ་ཅང་གྱི་ཆུང་ཆུང་གནང་གྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ནད་པ་དང་ནད་གཡོག་ཚང་མ་སྡོད་ས་འདུག ཧྱི་མ་
ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་དང་བོད་པ་ཚང་མ་ལ་རོགས་པ་བེད་མཁན་གྱི་ཕོ་སར་གཞོན་པ་ཞྱིག་འདུག ཁོ་རང་ལཨྱིན་ཇྱི་གྲྭ་པ་ཞྱིག་
གྱིས་རོགས་པ་བས་ཏེ་དེ་འདྲ་གནང་བསྡད་མཁན་ཞྱིག་འདུག གང་ལྟར་སངས་རྒྱས་སྨན་བ་ཡོད་ས་དེ་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན།

Mother Teresa ཡྱིས་ PGI ཕར་ཕོགས་ཤྱིག་ལ་ཁང་པ་གས་ཏེ་བཞུགས་འདུག མོ་རང་གྱི་དེ་དུས་བདེ་སྡུག་ཞུ་གྱི་

འདུག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རོགས་པ་བས་ཏེ་ཟུར་དུ་ཁང་པ་ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ཁང་པ་
རྒྱག་དགོས་ན་དང་པོ་ས་ཆ་ཉོ་དགོས་རེད།ཤདེ་ཚོ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡོང་གྱི་མ་རེད་ཅེས་དེ་དུས་ངས་ཐད་

ཀར་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤཡྱིན་ནའང་ནད་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་དུས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་སྐོར་དེ་ཁེད་རང་གྱི་འགེལ་བཤད་རྒྱབ་རོགས་
བོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་བས་ན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ནང་ལ་འཛུལ་མཁན་མང་བའྱི་ཁད་པར་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། རང་
བཞྱིན་གྱིས་ནད་པ་ཛ་དྲག་དེ་འདྲ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཁེ་ཕན་ཏན་ཏན་གྱི་ལེན་རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་

ཞྱིག་འདུག ངས་མོ་རང་ལ་འགེལ་བཤད་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ཟབ་སོང་
ཞྱིག་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་སྣེ་ལེན་ཁང་ལ་གོ་སྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་ཁོ་རང་ཚོ་ཡར་སྐད་བཏང་ནས་མཉམ་དུ་གོ་བསྡུར་
བ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོས་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་འོད་སྡེར་ཞྱིག་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།

དེའྱི་ནང་ལ་མོ་རང་གྱི ས་ཉམས་མོང་དང་ནད་པ་ཚོ་ལ་ལྟ་རོག ་བེད་སྟངས་སྐོར་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱི ས་ལེན་དེ་འདྲའྱི་ལམ་ནས་གོ་
རོགས་དང་ཁབ་བསགས་བེད་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་བཟོས་པ་ཡྱིན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གནང་བསྡད་པ་
དེ་ moral support རང་རེད་མ་གཏོགས། དངུལ་ཐད་ཀར་སད་ནས་གནང་བ་དེ་འདྲའྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་
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མ་རེད། ར་བའྱི་ནད་པ་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་སྨན་བཅོས་ཆ་ཚང་ནར་ཏོང་གནང་བསྡད་

ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་ PGI ལ་ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་སྨན་ཞབས་རྒན་པ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་
ཡྱིན་ནའང་བོད་པའྱི་ནད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རོགས་པ་བེད་ཀྱི་འདུག སོན་མ་ཡྱིན་ན་བོད་པའྱི་ནད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཤར་ཀག་
PGI ལ་སོང་ནས་ཁ་ཐུག་སྨན་བཅོས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་འགྱུར་བ་སོང་ནས་ཅན་དྱི་གྷར་ལ་སྒེར་གྱི་སྨན་ཁང་

མང་པོ་ཞྱིག་སེབས་ཡོད་དུས། མྱི་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་དེང་སང་སྟབས་བདེ་བའྱི་ཆེད་དུ་སྒེར་གྱི་སྨན་ཁང་ལ་འགོ་བཞྱིན་འདུག

དངོས་གནས་བས་ན་འགོ་སོང་བསྲྱི་ཚགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་ལ་སྨན་བཅོས་གང་མང་བེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་དེ་རྱིང་འདྱི་ནས་ཚང་མ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཞུས་ན་བསམ་སོང་།

དེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རེད། དགའ་ལྡན་བང་རེ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཨེམ་ཆྱི་ཞྱིག་

གྱིས་གོ་རོགས་སེལ་གྱི་འདུག ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྨན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་གོ་རོགས་སེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་སོ་

སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་རང་ཉྱིད་ལ་སྨན་བཅོས་ Self treatment བེད་པ་དང་། དེང་སང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་

གཅྱིག་དེ་སྨན་པ་ཡོད་ཚད་ལ་བསྐོར་བ་རྒྱག་གྱི་འདུག ཨྱིན་སྐད་དུ་ Doctor shopping ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚོས་དུས་རག་ཏུ་དེ་འདྲའྱི་རྱིགས་མྱི་ཡོང་བའྱི་ལམ་སྟོན་དང་གོ་རོགས་སེལ་གྱི་ཡོད།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི ས་སྨན་ཞྱིག་གསུངས་སོ ང་། དེའྱི ་སྨན་དེ་ ངས་ཚོད་དཔག་བས་པ་ཡྱི ན་ན་

steroid མྱིན་ནམ་སྙམ། ན་ཟུག་གཅོག་བེད་ཀྱི་སྨན་ཞྱིག་རེད། སྨན་དེས་ན་ཚ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་

དེ། ན་ཟུག་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་མྱིན་ནམ་བསམ། ཡྱིན་ཡང་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་ནས་དེ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཐུབ་མ་སོང་།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་གནས་སོས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་སོང་། ཧོན་

སུར་ལ་ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་རེད། སྨན་པ་མེད་ནས་ཟླ་བ་མང་པོ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ་སྨན་པ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་

ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ང་ཚོ་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་ནས་སྨན་ཞབས་
གཉྱིས་ཕར་འགོ་དུས། ཚུར་ཡང་གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕར་ནས་ཚུར་ཡོང་མཁན་དེ་ཡང་སོན་མའྱི་སྨན་ཞབས་ལས་

ཡག་པ་མེད་ནའང་སྐྱོ་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལས་ཡག་པ་མེད་ནའང་འདྲ་འདྲ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མྱི་མང་
གྱི་སོ་སོའ ་ི འཚོ་སྣང་དང་གོམས་མྱི་གོམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡྱིན་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཕར་སྨན་ཞབས་
གཉྱིས་ཕེབས་ནས་ཚུར་ཚབ་མ་ཡོང་བ་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་ཀྱི་འདུག

ང་ལ་ཞལ་པར་གནང་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བཀག་རོགས་གནང་མ་སོང་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྐང་
བཙུགས་ནས་མ་བཀག་པ་དེ་འདྲ་མྱིན། སྐབས་དེར་ང་བེལ་བས་མ་ཁོམ་པ་རེད། དེ་ནས་ཁ་པར་ནང་ལ་ Missed call
ཆགས་འདུག རེས་སུ་ཕར་གཏོང་དགོས་བསམ་ཡང་དྲན་པ་བརེད་སོང་བ་རེད་མ་གཏོགས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
ལ་བརྱི་བཀུར་མ་བས་པ་དེ་འདྲ་ར་བ་ནས་མྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་འགན་ཁུར་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་དུས་ང་
ཚོའྱི་ངོས་ནས་དེ་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སྨན་པའྱི་རོ ད་གཞྱི་དེ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུང་སོང་། བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོར་

གནང་བ་བཞྱིན། ༸སྐུ་མདུན་གྱི་བཀའ་སོབ་གལ་ཆེན་པོ་བརྱིས་ནས་ལམ་སེང་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐག་

གཅོད་བས་ཏེ་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་དགོས་པ་བྱུང་སོང་། ཕག་བྱིས་ཕུལ་ནས་ཁེད་རང་ཚོར་སྨན་པ་མང་
པོ་འདུག སྨན་པ་གཅྱིག་མར་ཧོན་སུར་ལ་གཏོང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དེར་བདེ་
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ལེགས་སྨན་ཁང་ནས་ལན་འབོར་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་སོགས་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སེལ་གྱི་ཡོད།

ད་ལྟ་ང་ཚོས་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། དེའྱི་བར་ཞྱིག་ལ་མོན་གྷོ་ཊའྱི་སྨན་པས་ཀང་ར་དགོངས་
ཞུས་སོང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་

ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དེ་རྱིང་འདྱིར་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བསམ་སོང་། དེ་ས་ང་ ༢༠༡༡ དང་ ༢༠༡༢
ལ་ལས་ཁུངས་ལ་སེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། རྡ་རམ་ས་ལ་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སྨན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག
བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། སྨན་པ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མྱི་འདུག ཨེམ་ཆྱི་ཚེ་བརན་ལགས་དང་ཨེམ་ཆྱི་དཀོན་
མཆོག་རྡོ ་རེ་ལགས་མ་གཏོགས་མྱི ་འདུག དེ ་འདྲ་ཡྱི ན་དུས་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེ ན་ལས་ཁུངས་ནས་དཀའ་ལས་ཞེ་དྲག་

བརྒྱབས་པ་ཡྱིན། སྨན་པ་དོ་བདག་རང་ལ་ཐུག་ནང་མྱི་དང་ཐུག་འཕྲད་ལ་སོགས་པ་བས་པ་ཡྱིན། སྨན་པ་མཉམ་དུ་ཐུག་
ནས་པར་བརྒྱབ་ཏེ་ངོ་དེབ་ནང་ལ་བླུགས་པ་ཡྱིན། ཁོ་རང་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚོར་བ་བསེབས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་བས་

ཏེ་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ལ་སྨན་པ་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚོས་རག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་རེད། ཨོ་རྱི་
ས་དང་མན་སཊ། ཧོན་སུར་སོགས་ལ་ཡང་སྨན་པ་གཏོང་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཧོན་སུར་གྱི་སྨན་པ་དེ་ལ་དཀའ་

ངལ་ཞྱིག་འཕྲད་དེ་དོ་བདག་རང་གྱིས་གནས་སོ་གཏོང་རོགས་ཞེས་གནས་སོ་གཏོང་དགོས་ཆགས་པ་རེད། ༸སྐུ་མདུན་གྱི་
བཀའ་སོབ་དང་འབེལ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན།

དེ་ས་ཡྱིན་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ལ་སྨན་པ་ MBBS ཐོན་རེས་ཉམས་མོང་བསགས་པའྱི་

ཆེད་དུ་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་ལ་ཟབ་སོང་ཆེད་ཞུགས་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་བདེན་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་
སྟངས་དེ་སྨན་གྱི་འགོ་སྟངས་སྒང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་ལྔ་རྱིང་སོབ་སོང་བས་ཏེ་ Internship ཆ་ཚང་ཐོན་ནས་ཡོང་
དུས། ད་དུང་ཟླ་བ་མང་པོ་བསྡད་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ན་པོ་ ལེན་ནས་སྨན་པ་ཐོན་ཏེ་
བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ལ་བདུན་ཕྲག་གཉྱིས་མ་གཏོགས་བསྡད་མེད། དེ་རེས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁེད་རང་ཛ་

དྲག་ཐོག་ནས་མར་ཨོ་རྱི་སར་འགོ་དགོས་རེད་གསུངས་སོང་། དེ་ནས་མར་ཨོ་རྱི་སར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། མར་ཨོ་རྱི་སར་

བསེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་མ་གཏོགས་པོ་ལེན་ནས་སྨན་གྱི་སྒང་ལ་སོབ་སོང་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ malaria ན་ཚ་དེ་མཐོང་
ཡང་མ་མོང་། སོ་སོ་རང་གྱིས་སོབ་སོང་བས་ཏེ་ཉམས་མོང་བསགས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པ་
ཡྱིན། ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དམ་པོ་དེ་འདྲ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོད་རང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ལ་

ར་བ་ནས་བསྡད་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ལབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་འདྱིར་བཞུགས་འདུག
ཁོང་གྱིས་ཆ་ཚང་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཟླ་བ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཙམ་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ང་ཚོས་ངོས་

ལེན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན་ང་ཚོས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ལ་ཡོང་ནས་སྨན་པའྱི་ཉམས་མོང་བསགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁག་
ཅྱིག་གྱིས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་རང་མ་གཏོགས་ས་གནས་གཞན་ལ་འགོ་ཐུབ་ས་མ་རེད་ཅེས་ཁ་ཐུག་ཞུས་དུས། ང་ཚོས་

བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ལ་བཏང་བ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད། ཡང་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ལ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བསྡད་
དགོས་ཀྱི་འདུག ཉམས་མོང་བསགས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགོ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུང་གྱི་འདུག

ཉམས་མོང་བསགས་ནས་ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་འགོ་ རེས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སོང་ཞེས་ལབ་དུས་འགོ་ཁག་པོ་ཡྱིན་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ལ་ཡྱི་གེ་བཏང་བ་བྱུང་ཡོད། མ་འོངས་པར་
སྨན་པ་ཐོན་མཁན་སེབས་པ་ཡྱིན་ན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ NOC མེད་པ་ཡྱིན་ན། ལམ་སེང་མ་ལེན་རོགས་
གནང་། དེ་འདྲ་བངས་པ་ཡྱིན་ན་ཨེམ་ཆྱི་ཐོན་མཁན་ཚང་མ་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ལ་ཕྱིན་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགོ་
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མཁན་མྱི་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆགས་པ་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན ། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་རེད། བདེ་
ལེགས་སྨན་ཁང་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་རང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།

ང་ཚོས་ཏན་ཏན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཨེམ་ཆེ་ཐོན་པའྱི་རེས་སུ་ག་རེ་གནང་
དགོས་མེད་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལས་བེད་ཕུད་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་མོང་ཡོད་པ་མ་རེད།

ད་ལྟ་བར་དུ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་ལྷོ་ཕོགས་དང་ཁ་ཐོར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་སྨན་

ཞབས་གཅྱིག་གྱིས་ཕན་ཐོགས་གང་འདྲ་བྱུང་གྱི་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་སྟེ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བེད་
ཅུང་ཙམ་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པ་དང་
དངུལ་གནང་བར་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་ལས་བེད་རང་ཉྱིད་

ཀྱིས་ར་དགོངས་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ལས་བེད་ཕུད་པ་དེ་འདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། དེ་བསྐྱར་དུ་གསལ་པོ་

དང་ནན་པོ་བས་ཏེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དེའྱི་སྐོར་ནས་གེང་སོང་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་ཡོ ད་པ་འདྲ། དམྱིགས་
བསལ་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་སྐབས་སུ་བེད་སོད་གཏོང་མཁན་མང་པོ་བྱུང་སོང་། བས་ཙང་དེ་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་
ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་ཚོས་ལས་བེད་ཉུང་དུ་གཏོང་བའྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་ནས་ང་ཚོས་གནས་སོ ་ཤུགས་ཆེ་གང་ཡང་
གནང་ཡོད་པ་མ་རེད། གཙོ་བོ་ལས་བེད་ཕར་ཚུར་གནས་སོ ་འགོ་དགོས་པ་དེ་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་གྱི་རོག་གེང་སྒང་ནས་

རེད། འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་གྱི་སྐོར་ནས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་ཚར་བ་རེད། དེའྱི་སྐོར་ནས་མང་པོ་བཤད་ཀྱི་མྱིན། འཚོ་
བེད་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཟུར་པས་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ར་འཕྲོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་བས་པ་རེད། ཐག་
གཅོད་བས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙུགས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། ལམ་སྟོན་
དེ་གཞྱི་བཟུང་གྱིས་ང་ཚོས་ལས་བེད ་གནས་སོ་བས་པ་རེད་མ་གཏོགས། Volunteer retirement གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་
འོག་ནས་ལས་བེད་གནས་སོ་བས་པ་དེ་འདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་རེད། ཨྱིན་སྐད་ནང་ Special need education

སྒང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོབ་སོང་བས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དུས་རག་ཏུ་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ལ་ཐུགས་

སྣང་ཆེན་པོ་གནང་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ Head
mistress ས་མྱིག་སྟོང་པ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་

ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཉེ་ཆར་སྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་
བརེས་ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའྱི་མཛད་སྒོའ ་ི ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་

ལ་ད་ལྟ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་ངས་གཅྱིག་གོ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་
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ལ་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་གོ་མ་སོང་། བས་ཙང་བལ་ཡུལ་ལ་ཕག་བསྟར་གནང་བའྱི་དགོངས་
འཆར་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་སྐོར་ནས་ང་ཚོ་ལ་ཆག་ཡང་

དགོས་ཞེས་ཡར་ཞུས་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་མྱི་འདུག དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཚོ་ལ་
དམྱིགས་བསལ་བས་ཏེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐོང་ལ་ཆག་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་སད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་གསལ་པོ་བྱུང་

སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་རྱིགས་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་པར་དེ་འདྲ་རང་ཡོད་ཀྱི་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་ལ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དེ་གསལ་བསགས་བས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ལས་གཞྱི་འདྱི ་རྱིགས་སེལ་བ་དེ་ཡག་པོ་
ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག ད་རེས་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་འོས་བསྡུའྱི་གསལ་བསགས་དེ་ཚོ་འགོ་ཚར་བའྱི་རེས་
སུ་ལས་རྱིམ་འདྱིའྱི་རྱིགས་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།

དེ་དང་ཆབས་གཅྱིག་ཁ་སང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་རེ ད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་

མཆོག་གྱིས་མར་གསལ་བཤད་གནང་ཡོང་དུས། དེ་ཡང་ཡྱིན་ས་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་
གཅྱིག་གྱིས་ཀང་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང། ད་ལྟ་ཡང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གསོལ་ཇ་མཆོད་སྐབས་སུའང་འགའ་ཤས་ཀྱི ས་
གསུང་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱིས་སེམས་པའྱི་ནང་ལ་དེ་རྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ རེད། ཉྱི་མ་དྲུག་གྱི་རེས་ལ་

རྱིས་ལོ་རོགས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལེན་བེད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་དེ། སྱིར་བཏང་ནས་བཀའ་འཁོལ་

ཞུ་བའྱི་དུས་ཚོད་དེ་ཟླ་བ་བཞྱི་ ཡོད་པ་རེད་ཅེ ས་གོ་སོང་། ལས་གཞྱི་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ནང་ལ་བྱུང་འདུག བས་ཙང་ཕྱི་ཟླ་
༡།༢།༣།༤ པའྱི་བར་དུ་རྱིས་བསྒོ་མ་བརྒྱབ་ནས་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་དམ། སྱིར་བཏང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་
བདུན་ཕྲག་གཉྱིས་པ་ཡྱིན་པ་ཡོད། དེ་དུས་རྱིས་ཁ་ཡར་ཁེར་ཤོག་ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་ན་དབུས་ཀྱི་
རྱིས་ཁ་དེ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་སྒོ་ཕེ་ནས་བཞག་གྱི་ཡོད་དམ། གལ་སྲྱིད་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ སོན་ལ་ལས་གཞྱི་བརམས་པ་ཞྱིག
ལེན་བེད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ནང་ལ་ཞུས་ཚར་བ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པ་ཞྱིག་

ངས་དྲན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ཉྱི་མ་དྲུག་བདུན་ནང་ལ་ལེན་བེད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་དེ་ཞུས་ཀྱི་རེད་དམ། གལ་
སྲྱིད་དེ་མ་བྱུང་ན་སོན་རྱིས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་གྱི་མ་རེད་དམ། འདྱིའྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་སོན་ལ་བཀྲམ་པ་

ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་འཁོལ་དེ་ ༢༠༡༦༌༌༌༡༧ གྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་
དེ་འགོ་སོང་སོན་བཏང་དང་བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུས་ཆགས་ཀྱི་མ་རེད་དམ་ཞེས་དྲྱི ་བ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་གཅྱིག་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་། འདྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམས་སྱིག་སྲུང་སྐྱོབ་བ་རྒྱུ་དེ་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པས་འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་འདྱིའྱི་རྱིགས་དེ་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་
དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་གམ་ཞེས་ངས་འདྱི་ནས་མཚམས་འཇོག་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས།
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དོན་གནད་གཅྱིག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་
ལྟའྱི་སྐབས་སུ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དེ་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་སྲྱིད་བྱུས་གཅྱིག་པུར་གོ་དགོས་རེད་དམ། ཡང་
ན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལ་གོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ངས་ག་རེ་ཞུ་གྱི་ཡོད་ཅེ་ན། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དེ་དམྱིགས་

བསལ་གྱི་གསར་པ་གང་ཡང་མ་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་མ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་
སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དེ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དེ་མྱིན་པའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་ནས་སྲྱིད་བྱུས་གཏན་

འབེབས་གནང་ནས་ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ཞེས་སྲྱིད་བྱུས་རང་གྱི་སྒང་ན་ཐོག་མར་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ལ་དབེ་བ་
ཕེ་འདོད་ཞྱིག་བྱུང་། དེའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ག་རེ་རེད་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་

གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དེ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་གནང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ན་ཚ་རྱིགས་གཅྱིག་དེ་ང་རང་
ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་ཐད་ཀར་ཡོད་པའྱི་སྨན་ཁང་དེ་ཚོས་སྨན་བཅོས་གནང་མ་ཐུབ་པ་དེ་ཚོ་ཕྱི་ལོགས་

ཀྱི་རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དུས་རྒྱུན་རྱིང་པོས་

སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ཞྱིག་གནང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གོ་བ་ལྟར་ན་ལོ་གཅྱིག་ལ་སྒོར་མོ་འབུམ་བརྒྱད་ཅུ་ནས་འབུམ་བརྒྱ་
ལྷག་ཅྱིག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དུས་རྒྱུན་དུ་བཏང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་རྱིག་པ་གསར་པ་

ཞྱིག་ག་རེ་རེད་པ་རེད་ཅེ་ན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྒོར་མོ་འབུམ་བརྒྱ་ཙམ་འགོ་བཞྱིན་འདུག་སྟེ། དེ་བེད་
སོད་ཡག་པོ་ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུ་དང་མང་ཚོགས་དཀྱུས་མ་ཚོར་སྙོབ ས་ཆེད་དུ་སོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་

སྐབས་སུ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་རེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་སྲྱིད་
བྱུས་དང་ལས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཁད་པར་ཞྱིག་ཕྱིན་སོང་། དེར་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་གོང་
དུ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ནད་པ་ཁ་ཤས་གྲུང་པོ་འདུག་གསུངས་སོང་། དེ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་

མཆོག་གྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དེ་ཅུང་ཙམ་ནོར་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་མཁན་ཚང་མ་ཁེ་ཕན་
གྱི་ཆེད་དུ་འཛུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁེ་ཕན་ལ་མ་བལྟས་པར་དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། Medical
insurance ཟེར་བ་དེ་ཚོང་རང་རེད། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། འདྱི་

དཀའ་ངལ་ཞྱིག་རེད་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག དེའྱི་ནང་ལ་ཡོང་མ་ཐུབ་པ་དེ་སོ་སོའ ་ི སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་རེད།

Policy ནང་ལོག ས་ལ་བཀག་སྡོམ ་ག་རེ ་བེ ད་དགོ ས ་ཀྱི ་འདུག དེ ་ལ་སྱི ག ་གཞྱི ་ གང་བཟོ ས ་དགོས ་ཀྱི ་འདུག དེ ་ལ་

དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ཕར་ཕོགས་ངོས་ནས་དེ་ལ་ཁེ་བཟང་དང་ཁེ་ཕན་རང་ཟ་ཡ་ལ་བསམ་

བོ་གཏོང་གྱི་ཡོད་ན། དེ་མ་གཞྱི་དང་པོ་ནས་ཁེ་བཟང་ཟ་བའྱི་ཆེད་དུ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་ Policy ནང་མྱི་མང་འཛུལ་གྱི་མྱི་
འདུག་ཟེར་དུས་། རྣམ་པ་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དེ་མྱི་མང་ནང་ལ་བཙོང་ཐུབ་དགོས་པ་རེད། དེ་དགོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ཀྱི་སྒང་
ནས་ཁད་པར་ཅུང་ཙམ་མེད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག

དེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེ་ལ་ཆག་ཡང་གནང་མ་གནང་ཞེས་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི ས་

ཚོང་གྱི་ཆེད་རང་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་གཙོ་བོ་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཞྱིག་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མྱིན་པའྱི་སྲྱིད་བྱུས་དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་མཁན་གྱི་མྱི་སྒེར་རེ་རེ་ནས་བརྒྱ་
ཆ་ལྔ་བཅུ་ཡྱིས་ policy དེ་ཉོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ཉོ་ཚར་བའྱི་སྐབས་སུ་དོ་བདག་རང་ཉྱིད་དེའྱི་བདག་པོ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་མ་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ངོས་ནས་འཆར་གཞྱི་མེད་པར་གོ་བུར་དུ་ཆག་ཡང་གཏོང་བ་དེ་འདྲ་
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ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ཁྱིམས་རོད་ཀྱི་རོག་ག་ཆེས་ཤོས་དེ་སའྱི་སྐོར་རེད། ཡང་
ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཁང་ནང་ལ་ད་ལྟ་ insurance དེ་ཡང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་སྐོར་ལ་རོག་ག་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་
པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡང་དེ་ཡོང་སྲྱིད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ལ་གཟྱིགས་ནས་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་བསམ་བོ་མ་བཏང་

བ་ཡྱིན་ན། མདོར་བསྡུས་ན་དེའྱི་བདག་པོ་དེ་ད་ལྟ་སྲྱིད་བྱུས་ཉོ་མཁན་གྱི་བོད་མྱི་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་ནའང་། སྱིན་བདག་འདྲ་
འདྲ་ཡྱིན་པ་དེ་དགོངས་པ་ལ་འཇོག་དགོས་པ་རེད། འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་དུས་ཚོད་ལ་ཐག་གཅོད་གསར་པ་དེ་

འདྲ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཀྱི་ཨེ་ཡོད་དམ་བསམ་གྱི་འདུག དེ་ཡང་ངས་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་ཤེས་ཀྱི་
ཡོད་པ་མ་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་མྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་ཡོད། དེ་ལས་ཀང་གལ་ཆེ་བ་དེ་ང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི་རྱིང་པ་ཞྱིག་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་དེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་

གེང་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། མ་གཞྱི་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་ཁད་ལས་པ་མང་པོ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་སྲྱིད་བྱུས་
དེའྱི་སྒང་ལ་བབས་ཡོད་པ་རེད། ཕབ་པ་མ་ཟད་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཁད་ལས་ཧ་ཅང་གྱི་མཁས་པ་དེ་ཚོ་དང་

མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། ང་ཚོ་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རོགས་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོད་དུས། ཁོ་རང་
ཚོས་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་འདུག དེ་ཁོད་རང་ཚོས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་

ཚོར་ཕར་འགེལ་བཤད་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་ medical insurance ཧ་ཅང་གྱི་འགན་
བསྡུར་དང་འབེལ་པོ་ཡོད་དུས། ཐོག་མར་སྒོར་མོ་ཉྱིས་སྟོང་གྱིས་ insurance དེ་ཉོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྟ་སྐྱོང་དེ་ སྒོར་མོ་
འབུམ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀ་རག་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་གསུམ་གྱི་རེས་སུ་སྒོར་འབུམ་བརྒྱད་རག་གྱི་འདུགཤ དེ་ང་ཚོའྱི་

འཕྲོད་བསྟེན་གྱིས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རེད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་པས་ཀང་ཉོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་
བཞྱིན་ལས་ཀ་བེད་དུས་ insurance གྱི་ཡྱིག་ཆས་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྨན་བཅོས་

ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ program དེས་ལས་བེད་པ་ཚོ་ལས་ཀར་འགོ་དུས་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རེད་དམ། དེ་ནང་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་
ཕེབས་དུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་གལ་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤ བས་ཙང་ད་ལྟ་གནང་བ་དེ་ཡག་པོ་
འདུགཤཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སྲྱིད་བྱུས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་དུས་དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་གཟྱིགས་ནས་ང་རང་ཚོ་

སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱི་ཚོར་ག་རེ་རན་པ་འདུག་གམ། དེའྱི་ཐོག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀྱི་

ཡོད་མེད་ཐད་ལ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ས་བསམ་འཆར་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་དྲག་མྱི་
འདུག སོན་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་ insurance དེ་ལོ་ལ་ཁད་པར་འདུགཤ རྒྱུན་རྱིང་ཐུང་ག་ཚོད་ཟྱིན་མྱིན་གྱི་ཁད་པར་

འདུག ངས་ཐོག་མར་ insurance དེ་ཉོ་དུས་སྐབས་སུ་སྒོར་མོ་འབུམ་བཞྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་ལྔའྱི་རེས་སུ། ད་ལྟ་ངའྱི་
insurance འདྱི་སྒོར་མོ་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་ལ་འགོ་ཡྱི་འདུགཤ ཡྱིན་ནའང་དེ་རྱིང་ངས་དེ་ཉོ་རུ་ཕྱིན་ན་རག་གྱི་མ་རེད། བས་

ཙང་དེ་དག་ཚང་མར་གཟྱིགས་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ག་རེ་རན་པ་དང་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་དེ་གཟྱིགས་དགོས་པ་མཐོང་གྱི་
འདུགཤ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤ གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ད་
ལྟ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འཛུགས་ཐུབ་ཡོད ་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་སོན་གྱི་ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་

ཞེས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་སྒོ་བརྒྱབ་ཚར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་ཀྱི་

ལས་གཞྱི་འདྱི་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ད་ལྟ་འགོ་དང་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་བཞྱིན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་
གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འཛོམས་པ་རེད། དེ་
དུས་ཁོ་རང་ཚོས་གསུངས་གནང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་ཀྱི་ནང་ལ་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་ཚང་མ་ལ་དཔྱད་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་ད་ལྟ་འགོ་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། བལ་ཡུལ་ནང་
འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང་ནང་བཞྱིན་གྱིས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དེ་འཛུགས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདུག་དང་མྱི་འདུག

ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ས་རེད་མ་རེད། དེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་བཟོས་བསྡད་ཡོད། བལ་ཡུལ་
ནང་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ། དེ་ལ་མྱི་མང་གྱིས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་པའྱི་

སྙན་ཐོར་གཟྱིགས་ནས་འཛུགས་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཀང་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད།
ད་ལྟའྱི་ཆར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་དེ་ས་ཡྱིན་ན་ཛ་དྲག་གྱིས་སྨན་བཅོས་

དེ་དཔལ་འབོར་སྐྱོ་པོ་དག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཉམ་ཐག་མ་ཡྱིན་པ་ཚོས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་འགོ་སོང་ཕོན་
ཆེན་པོ་སོང་བ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ Snow Lion Foundation བརྒྱུད་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་
ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་ཐག་གཅོད་བས་ཏེ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་ཞྱིག་གནང་བའྱི་ལམ་ཞྱིག་ད་ལྟ་
ཡོད་བསྡད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གོང་དུ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་

བསམ་པའྱི་ཡུལ་ལ་ཡང་འཁོར་མ་སོང་། འོས་རག་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་གཏན་ནས་བསམ་མ་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དེ་བཙུགས་ནས་ཕལ་ཆེར་ལོ་ལྔ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད།

Subsidy group ང་ཚོས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཆག་ཡང་གནང་ས་སྡེ་ཚན་དྲུག་ལ་བགོས་པ་རེད། ད་དུང་ཚོགས་མྱི་

སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གསུམ་མ་གཏོགས་རག་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་རེས་དེ་ལ་ང་ཚོས་ཁབ་ཆེ་རུ་བཏང་ནས། དེའྱི་ནང་ལ་མྱི་མང་

དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་ group གང་མང་མང་ཞྱིག་དབེ་བ་ཕེ་ནས་ཆག་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད། ལས་བེད་ཚོའྱི་ནང་མྱི་མང་པོ་
ཞྱིག་གྱི་འཛུལ་གྱི་མེད་པ་གསལ་པོ་ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་གངས་ཐོ་ནང་ལ་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་
ཡྱིན་ནའང་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་མེད་པའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་
ཚོགས་པ་སོ་སོས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཞྱིག་དོ་བདག་སོ་སོར་སོད་ཀྱི་ཡོད་དུས། རང་ཉྱིད་ལ་ཁེ་ཕན་ཐོབ་པ་དེས་འདོད་

པ་ཁེངས་ནས་ནང་མྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ནང་མྱི་འཛུལ་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་རོག་ཞྱིབ་གནང་སྟེ།

ད་རེས་ཁད་ལས་པ་ཚོས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་བཞྱིན་ཁོང་ཚོར་ཐེངས་གཅྱིག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དེས་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་གྱི་
ཡོད་པ་ཤེས་ནས་མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་འཛུལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་ཆ་རེན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བཞག་པ་རེད། གང་
ལྟར་སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ད་རེས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་དང་སྟབས་འཁེལ་ནས་གེང་སོང་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་བྱུང་བ་

རེད། ཡྱིན་ནའང་དེ་ང་ཚོར་འོས་ཤོག་ཐོབ་པའྱི་ཆེད་དུ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་དུང་འོས་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཕན་ཡོད་མེད་
ཀང་ཤེས་མ་སོང་།
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དེ་ནས་བེད་སོད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་པ་རང་ལ་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད། ལོ་དང་

པོའ ་ི འགོ་སྟངས་དེ་ག་རང་གྱི་སྒང་ནས་ལོ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པ་བཞྱི་བས་ཏེ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་ཚུར་བསྡུ་

རྒྱུ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡།༢།༣ པའྱི་ནང་ལ་བསྡུས། བཞྱི་པ་ནས་ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད། འགོ་སོང་སོན་བཏང་
བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུས་ཟེར་བ་དེ། དེ་སོན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་གསུངས་པ་ཡྱིན་དུས་དེ་ག་རང་རེད་ཅེས་ཞུས་རྒྱུ་ཡྱིན། འགོ་སོང་སོན་བཏང་བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུས་དེ་
ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དེ་ཚོང་དང་

འབེལ་བ་གཏན་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་དེ་ཚོ་ profit making insurance ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།
དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལོ་ང་ཚོས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཚོགས་མྱི་ཚོའྱི་དེབ་ཀྱི་ནང་ལ་ཁོམ་རའྱི་
ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་དང་ང་རང་ཚོའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་གཉྱིས་ཀྱི་བར་ལ་ཁད་

པར་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་མྱི་མང་གྱིས་མཁེན་རོགས་བྱུང་ན་ཁད་པར་ཏན་ཏན་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་གོ་རོགས་སེལ་བའྱི་སྐབས་
སུ་ Power point ས་གནས་ཁག་ཚང་མ་བཀྲམ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ནང་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ་དེ་མྱི་མང་ལ་ངེས་པར་དུ་
མཁེན་རོགས་བྱུང་བ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཁད་པར་ཆེ་ཤོས་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ནང་ལ་

ལོ་ཆེ་ཆུང་གྱི་དབེ་བ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཛུལ་ཞུགས་བ་ཆོག་གྱི་རེད། དངུལ་བསྡུ་ཆ་དེ་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་རང་རེད། དེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་སོན་ནས་ན་ཚ་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར། གོད་ཁོག་ནང་ལ་བུ་ཕྲུག་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་འཛུལ་ཆོག་གྱི་
རེད། ཁོམ་ར'i་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང་ཡྱིན་ན་གོད་ཁོག་ནང་ལ་བུ་ཕྲུག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་

རེས་སུ་མ་གཏོགས་ཁེ་ཕན་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡང་ཁག་ཅྱིག་ལོ་རྒན་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན། དང་པོ་ཁེད་རང་ Full
medical checkup བས་ནས་གཟུགས་པོ་ཐང་པོ་བཟོ་དགོས་པ་རེད། གང་ལྟར་ཁོ་རང་ཚོས་བདེ་ཐང་ཅན་གྱི་མྱི་ག་

ཚོད་མང་མང་ཞྱིག་བླུག་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་དེ་

རྱིགས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་མང་རང་གྱི་བདེ་སྡུག་ལ་གཟྱིགས་པ་རེད། དེ་དུས་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་ཐུབ་མྱིན་
མྱི་མང་གྱི་ཉམས་ཞུགས་ལ་རག་ལུས་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་འདྱི་

འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ས་རེད། ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དེ་ལ་ང་ཚོས་ insurance ཞེས་
མྱིང་འདོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། insurance ཞེས་བཏགས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་མང་པོ་

ཞྱིག་དང་འགལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ Tibetan medicare health plan ཞེས་ཚིག་དེ་རང་
བེད་སོད་བཏང་ནས་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོམ་ར་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེ ན་སྲུང་ཁོ་རང་ company གཞན་ལ་
insurance བེ ད ་རྒྱུ་འདུག Re insurance ཟེ ར ་གྱི ་ འདུག དེ ་ཡྱི ན ་དུས་ང་ཚོ ་ སྨན་བཅོ ས ་ལྟ་སྐྱོ ང ་ལས་གཞྱི ་ དེ ་

insurance མྱི ན་དུས་ Re insurance བེ ད་པའྱི ་ལམ་ཁ་དེ ་མྱི ་འདུག གང་ལྟར་དེ ་གནས་ཐུབ་མྱི ན་དེ ་མྱི ་མང་གྱི ་

ཚོགས་ཞུགས་མང་ཉུང་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པར་ཡུན་རྱིང་གནས་པའྱི་ཆེད་དུ་ན་ནྱིང་ནས་བཟུང་སྟེ་སྨན་

བཅོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་རག་ཐབས་སོགས་ལ་གང་འཚམས་ཤྱིག་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཏང་ནས་བེད་སོད་ལོག་པར་
མྱི་འགོ་བའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། མ་གཞྱི་ནས་ཁོམ་རའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང་
དེ་དག་ལའང་ན་ཚ་དང་སྨན་བཅོས་ལ་དཔག་པའྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་འདུག ར་བའྱི་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་དེ་ས་རྒྱ་

གར་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང་གང་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་མེད་སྒང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པོ་གནང་འདུག
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ཁག་ཅྱིག་འདྱི་ང་ཚོ་བོད་པ་ཚང་མའྱི་འགམ་ནས་དངུལ་ཕྲན་བུ་བསྡུས་ཏེ་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་ Insurance Company ཞྱིག་
ལ་འབེལ་བ་བས་ན་ཞེས་ལབ་པ་རེད། གལ་སྲྱིད་དེ་འདྲ་བས་ན་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད། ཆ་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་
དུས་ང་ཚོ་བོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་མཐའ་མ་དེར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་ནས་གནང་

རྒྱུའྱི་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་རྱིམ་པས་ཡག་ཏུ་འགོ་གྱི་འདུག ནང་དུ་
འཛུལ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་མང་དུ་འགོ་གྱི་འདུག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་རེད། གཙོ་བོ་མྱི་མང་
གྱིས་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་འདུག ལས་གཞྱི་འདྱི་སྱི་སྒེ ར་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཕན་པའྱི་ལས་གཞྱི་
ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་། ངས་དུས་རག་ཏུ་མྱི་མང་ལ་གོ་རོགས་སེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་

ལས་གཞྱི་དེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ནས་ལེགས་ཤོས་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། བོད་
པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ལོ་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགོ་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་ན་ཚ་ཡང་མང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་
འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་འགོ་སོང་དེ་ཆེ་རུ་མ་གཏོགས་ཆུང་དུ་འགོ་གྱི་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དོ་བདག་སོ་སོ་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་དང་
ནང་མྱི་ལའང་ཕན་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་བའྱི་ཆ་རེན་བགང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ།
གཤག་བཅོས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ རྱིང་ལ་སྨན་ཁང་ནང་དུ་བསྡད་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གོ་

བསྡད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དངོས་སུ་ཐོ་རྒྱག་དུ་འགོ་དུས་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ རྱིང་ལ་བསྡད་དགོས་པ་ཞྱིག་གསུང་མཁན་གྱི་ས་

གནས་རེ་ཟུང་བྱུང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ཆུ་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱིའྱི་ཆ་རེན་དེ་ བཞག་
ཚར་བའྱི་རེས་སུ་སྨན་ཁང་ཁ་ཤས་ནང་གཤག་བཅོས་བཏང་ནས་ཆུ་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི འྱི་རྱིང་བསྡད་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན་
ནའང་། ཁེད་རང་ཚོ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཆ་རེན་ལ་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡོད་ན་སྡོད་ཅེས་གསུང་མཁན་ཡང་

ཡོད་པ་འདྲ། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེའྱི་ཁེ་ཕན་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གཞན་དག་ཅྱི ག་ལ་འགོ་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དེའྱི་སྐོར་དེ་ག་རེ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སྱིར་བཏང་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་བཟོ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་རེད། ཚོགས་འདུའྱི་གྲུབ་ཆ་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་

ཡོད་མེད་ཚོགས་གཙོས་གཟྱིགས་རོགས་གནང།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གངས་ཀ་བརྱིས་བསྡད་ཡོད། ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཕྱི་ལོགས་ལ་བཞུགས་ཡོད་ན་ཡར་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞེས་

ཐེངས་གཉྱིས་མར་བཏང་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གྲུབ་ཆ་ཚང་ཙམ་བྱུང་སོང་། ཕྱི་ལོགས་ལ་ཕེབས་མཁན་ཡོད་ན་དགོངས་པ་
བཞེས་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་ཏག་ཏག་ཚང་བསྡད་ཡོད། དེའྱི་རེས་ལ་མར་ཕྱི་ལོགས་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་འདུ་གོལ་རྒྱུ་
རེད་འདུག སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས།
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སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། རྱིས་འགོ་ཕ་དེ་མངོན་དགའ་སོབ་
ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཞེས་པ་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམ་སོང་། དང་པོ་
དེར་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀྱིས་ལྷང་ཙམ་གསུངས་ཚར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

དང་པོ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒོ་འགམ་དེ་ལ་ངོ་རྒོལ་བེད་མཁན་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དེའྱི་
ཡོང་སྟངས་དེ་གཅྱིག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་ལམ་ཁ་ངན་པ་ཞྱིག་ཆགས་པའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག་བསམ་ནས་ཞུ་གྱི་ཡོད།
དང་པོ་དེ་ངོ་རྒོལ་བེད་མཁན་དེ་མ་ཡོང ་སོན་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ངོ ་བཤུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱི་གེ་གཉྱིས་བཏང་སོང་།

ཡྱི་གེ་གཉྱིས་ཀ་བཀླགས་པ་ཡྱིན། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཐག་ཆོད་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་ངས་ངོ་རྒོལ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་

ཞེས་བྱིས་འདུག སྐབས་དེ་དུས་ང་ལ་ཚོར་སྣང་ག་རེ་བྱུང་བ་རེད་ཅེ་ན། ཡྱི་གེ་གཉྱིས་དེ་འཇྱིགས་སྐུལ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་མཐོང་
སོང་། དཔེར་ན་ཚེས་ ༢༠ སོན་ལ་ཐག་མ་བཅད་པ་ཡྱིན་ན་ངས་ངོ་རྒོལ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་ལབ་པ་རེད། ཁོ་རང་གྱིས་དགོས་
འདུན་ག་རེ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ང་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་ནས་ཀོ་ལེ་གྷལ་ལ་གནས་སོ་མ་གཏོང་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་

ཡྱིན། རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏེ་གནས་སོ་གཏོང་གྱི་འདུག བས་ཙང་ངས་ངོ་རྒོལ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བྱིས་ཡོད་པ་
རེད། ངོ་རྒོལ་གྱི་བང་རྱིམ་དེ་དང་པོ་ཡྱི་གེ་བཏང་བ་རེད། དེའྱི་རེས་སུ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་ལན་ག་རེ་གནང་
ཡོད་མེད་ངས་ཤེས་མ་སོང་། གཉྱིས་པ་དེ་ག་རེ་བསེབས་སོང་ཟེར་ན། ཚེས་ ༡༡ ཙམ་ནས་བཟུང་བརན་ཐུང་ཞྱིག་བཟོས་

སོང་། Video ཞྱིག་བཟོས་ནས་ཤོག་བུ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཟུང་ནས་དེ་ང་ཡྱིན། ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་མོ་ངས་ཆུ་ཐྱིག་ཙམ་ཡང་མ་
འཐུང་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྒོ་འགམ་ལ་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བརན་ཐུང་ཞྱིག་བཏང་སོང་།

བརན་ཐུང་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཁབ་སོང་ཟེར་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག བརན་ཐུང་དེ་བཏང་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ངས་ཁོ་རང་ཐུག་འདོད་
བྱུང་སོང་སྟེ། ང་ས་གནས་འདྱི་ལ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་རོགས་པ་ཞྱིག་ལ་ཁོ་རང་ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་མོར་སེབས་སོང་ངམ་
ཞེས་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། སེབས་སོང་། ཉྱི་མ་ཕེད་ཀ་ཞྱིག་བསྡད་སོང་ཟེར། གང་འདྲ་ཞྱིག་བེད་ཀྱི་འདུག་གམ་ལབ་པ་ཡྱིན་དེ།

ལག་ཐོགས་ཁ་པར་ནང་ལ་རེད་མོ་རེ་བཞྱིན་བསྡད་འདུག་ཅེས་ལབ་ཀྱི་འདུག གང་ལྟར་དེའྱི་ངོ་རྒོལ་དེ་བྱུང་བ་རེད། ངས་དྲྱི་
བ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ། ལོ་སོན་མ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་འདྱིར་ངོ་རྒོལ་བེད་མཁན་མང་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། ངོ་
རྒོལ་བེད་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ Australia གནས་སྡོད་ཀྱི་བོད་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱི་གེ་

ཞྱིག་བཏང་བ་རེད། ངོ་རྒོལ་དེ་འདྲ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བདེ་འཇགས་དང་གོ ས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེ་མཐོང་
གྱི་ཆེད་དུ་ངོ་རྒོལ་དེ་འདྲའྱི་རྱིགས་ལ་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་མ་བཟོས་པ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་རྱིམ་པར་སད་ས་རེད་

ཅེས་ཡྱི་གེ་རྱིང་པོ་ཞྱིག་བཏང་བ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་ཤག་དང་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའྱི་བར་ལ་གོས་བསྡུར་བྱུང་
ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ངོ་རྒོལ་བེད་མཁན་གྱི ་རྱིགས་ལ་བཀོད་ཁབ་ཞྱིག་བཏང་བ་རེད། གལ་སྲྱིད་ངོ་རྒོལ་བེད་ཀྱི་

ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་འདྲ་སྲུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དང་པོ་དེར་དེའྱི་ནང་ལ་ག་རེ་བཀོད་ཡོད་
པ་རེད་ཅེ་ན། ངོ་རྒོལ་བེད་མཁན་ཡྱིན་ན་དང་པོ་ས་གནས་ཉེན་རོག་ལས་ཁུངས་ལ་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཞེས་བཀོད་ཡོད་

པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ཁ་སང་ངོ་རྒོལ་བེད་པར་ཡོང་མཁན་དེའྱི་ས་གནས་ཉེན་རོག་ལས་ཁུངས་ནས་ཆོག་མཆན་ཞུས་
ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ངའྱི་དྲྱི་བ་ཡྱིན།

ངོ་རྒོལ་དེ་བས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་ད་ལྟ་མྱི་དེའྱི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་དམ། རྒྱུ་མཚན་

ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་དེ་ཡག་པོ་མཐོང་གྱི་མེད། ང་གནས་སོར་
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གཏོང་གྱི་འདུག གནས་སོར་མ་གཏོང་རོགས་ཟེར་ནས་ངོ་རྒོལ་བས་ནས་གནས་སོར་མ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། རེས་མ་ང་གནས་
སོར་གཏོང་གྱི་མྱི་འདུག གནས་སོར་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ལབ་ནས་ངོ་རྒོལ་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། སོང་ཙང་
བཏང་སྙོམས་ར་ནས་ཡོང་གྱི་མ་རེད། སྲྱི་ཞུ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གནས་སོར་གཏོང་རྒྱུ་དེ་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་རེད། དེ་རྱིང་གྱི་ངོ་

རྒོལ་དེ་ལ་བརེན་ནས་གནས་སོར་མ་བཏང་བར་རང་འཇགས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རེས་མ་དེ་འདྲའྱི་སེབས་པའྱི་སྐབས་ལ་འབ་
སུ་བསྡུས་དང་མ་བསྡུའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་མཐའ་མ་དེ་ལ་ང་རང་སྒེར་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ལ་གནས་སོར་གྱི་སྐད་ཆ་མྱིན་པར་སྟངས་

འཛིན་ནན་ཙམ་བེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ད་ལྟ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ནང་དུ་ཚོགས་ཞུགས་
གནང་མཁན་ཚོ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་སེབས་པར་སྨན་ཁང་ནང་དུ་ཆུ་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་བསྡད་དགོས་པའྱི་ཆ་རེན་ཐོག་ལ་
བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རེད། དེ་ས་ཡྱིན་ན་སྨན་བཅོས་ཁེ་ཕན་ག་རེ་ལེན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཆུ་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་བསྡད་དགོས་པའྱི་

གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་ལོ་ ༢༠༡༥།༢༠༡༦ ནས་ང་ཚོས་སྱིག་གཞྱི་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་ཚང་མར་ཁེ་
ཕན་ཡག་པོ་ཞྱིག་རག་པའྱི་ཆེད་དུ་ཨྱིན་སྐད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ Day care ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་སྨན་

ཁང་རང་དུ་གནས་མ་ཐུབ་པར་ Secondary དང་ Tertiary སྨན་བཅོས་ཆེ་ཁག་དེ་དག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། དེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁེ་ཕན་དེ་ཡང་མྱི་མང་ལ་ཡག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་ཞོར་ལ་དུས་ཚོད་དེ་ཡང་ཕྲན་བུ་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།
དེ་བཞྱིན་སྨན་བཅོས་དང་གཤག་བཅོས་བ་རྒྱུར་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། བཟོ་སྟངས་དེ་ང་ཚོས་ཁག་གསུམ་

ཙམ་ལ་དབེ་བ་ཕེ་ཡོད་པ་རེད། ཆུ་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་སྨན་ཁང་ནང་དུ་ཉལ་མྱི་དགོས་པའྱི་རྱིགས་དེ་སྡེ་ཚན་དང་པོའ ་ི ནང་དུ་
གཤག་བཅོས་བ་དགོས་ངེས་རྱིགས་དེ་རེད། གཤག་བཅོས་ལའང་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ཁག་གཅྱིག་

གཤག་བཅོས་བས་རེས་ཆུ་ཚོད་གཉྱིས་གསུམ་ནང་ཁུལ་ནང་ལ་ལོག་འགོ་དགོས་པའང་ཡོད་པ་རེད། ཁག་གཅྱིག་ཡང་
གཤག་བཅོས་བས་རེས་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཉྱིས་རེས་སུ་ནང་ལ་འགོ་དགོས་མཁན་དེ་འདྲའང་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་མྱིག་
གཤག་བཅོས་ Cataract surgery ལྱིང་རྡོག་གྱི་གཤག་བཅོས་དེ་དག་མང་ཤོས་ལ་ཆུ་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་ནང་སྨན་ཁང་

ནས་ཐོན་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ Surgical Package ཞུ་ཡྱི་རེད། དེ་
འདྲ་ ༢༣༠ ལྷག་ཙམ་དང་ད་ལོ་ང་ཚོས་ ༢༤༠ ལྷག་ཙམ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ཚུད་པ་ཡྱིན་ན་ཆུ་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ར་

བཞྱི ་ ངེ ས ་པར་དུ་གནས་དགོ ས ་ཀྱི ་ ཡོ ད ་མ་རེ ད། འགའ་ཤས་ཡང་ Copay དང་ Medical case ཟེ ར ་གྱི ་ རེ ད །
Medical case ཟེ ར་དུས་སྨན་ཁང་ལ་ཉལ་ནས་གཤག་བཅོས་བེད་མྱི ་དགོས་པའྱི ་སྨན་བཅོས ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེ ད།

དཔེར་ན་ཁག་ཤེད་དང་ཅྱི་ནྱིའྱི་ན་ཚ། Malaria དང་ Dengue དེ་འདྲའྱི་རེན་གྱིས་སྨན་ཁང་དུ་ལྷག་སྲྱིད་ཀྱི་རེད་དེ། དེ་
དག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་་གཤག་བཅོས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། དེ་དག་ལ་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ཆ་རེན་དེ་རང་འཇགས་ཡོད་པ་

རེད་དེ། ཉྱིན་རེའྱི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་འགོ་སོང་གྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཆུ་ཚོད་
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ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་མྱི་དགོས་པའྱི་གཤག་བཅོས་རྱིགས་གྱི་སྡེ་ཚན་ནང་མྱི་ཚུད་པའྱི་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་ཐོ་གཞུང་

དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་མེད་པ་དེ་ཚོར་ Copay ཞེས་སྨན་བཅོས་འགོ་སོང་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་ནས་དྲུག་
བཅུ་དང་དྲུག་བཅུ་ནས་བདུན་བཅུ་སོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་ཚད་གཞྱི་ཞྱིག་སེབས་པ་དེ་དོ་བདག་སོ་སོས་སོད་དགོས་པ་བཟོས་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཆུ་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་རྱིང་སྨན་ཁང་ལ་ཉལ་དགོས་པ་དེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་སྨན་བཅོས་ཚང་མར་ཁབ་
ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བེད་གཅྱིག་གྱིས་ཟས་

བཅད་ངོ་རྒོལ་གནང་བ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་རེད། སྙན་ཞུ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ཡང་དེ་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་
འཛིན་ལ་གཅྱིག་བཏང་། དེའྱི་འདྲ་བཤུས་ copy དེ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི ་གནད་ཡོད་ལས་ཁུངས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་

གོམས་གཤྱིས་དེ་ཆགས་བསྡད་འདུགཤདེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་དེ་རྱིང་འདྱིར་ཟུར་ཉན་
ལ་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་རྒྱུན་རྱིང་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་

ལ་སོན་མ་ནས་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་འདྲ། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལྟ་དགོས་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་
འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ཉེ་ཆར་གནས་སོས ་ཕེབས་པ་
རེད། ད་ལྟ་དྲུང་འཕར་གསར་པ་ཕེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། མངོན་དགའྱི་འགན་འཛིན་འཕོ་ འགྱུར་ཕྱིན་ནས་གསར་པ་
ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཡྱིག་ཆ་ཚང་མ་ཞྱིབ་ནན་བལྟས་ཏེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དོ་ནན་པོ་བ་
དགོས་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་སྐོར་རྱིམ་པས་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བདེ་སྲུང་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་འདྱིར་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་མ་བེད་སོན་ནས་ཡྱི་

གེ་འབོར་བ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཆ་རེན་མང་པོ་བཞག་གྱི་འདུག དོན་ཚན་གསུམ་ཡོད། ང་ཚོའྱི་ལས་བེད་ཚོ་ལ་བདེ་སྡུག་

ཞུས་ཡོད། དེ་ལ་ལན་དགོས་ཡོད། གནས་སོས་ད་རྱིང་རང་འགྱུར་བ་ cancel གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་
རེད། ང་ཚོས་དེའྱི་སོན་ནས་ཁོ་རང་ལ་ཡྱི་གེ་བཏང་བ་རེད། ཁེད་རང་གྱི་གནས་སོ་དེ་ལ་ང་ཚོས་བསྐྱར་དུ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བེད་

ཀྱི་ཡོད། གནས་སྟངས་ག་པར་ཆགས་འདུག་བལྟས་ནས་མར་ལན་མ་གནང་བར་དུ། གནས་སྐབས་རྱིང་ཁེད་རང་གྱི་གནས་
སོ་ཕར་འགངས་ཡྱིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་མ་ཟད་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གནང་བའྱི་ཉྱི་མ་དེ་རང་ལ་ང་ཚོས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དེ་
རྱིང་རང་ཐག་གཅོད་ཡོང་གྱི་མ་རེད། ང་ཚོས་རྱིམ་པས་མར་ལན་གཏང་ཡོང་གྱི་རེད། ཁེད་རང་ངོས་ནས་བསམ་བོ་ཡག་པོ་
གཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་བསབ་བ་མང་པོ་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན། དེ་དུས་སྐུ་ངོ་དྲུང་ཆེའྱི་ངོས་ནས་ཀང་བསབ་བ་མང་པོ་སྐྱོན་

སོང་། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཀང་བསབ་བ་སྐྱོན་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོ་རང་གྱིས་མ་ཉན་པ་རེད། ཁེད་རང་
གྱིས་ངོ་རྒོལ་བ་ཆོག་གྱི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་བ་དེ་ཡང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མེད་དུས་དམྱིགས་བསལ་ལབ་མེད། མར་ཁོ་རང་

གྱི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་བདེ་སྲུང་གྱིས་མཁེན་པ་གནང་བ་ལ་སོགས་འགོ་སྟངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྒྲུབས་
པ་ཡྱིན་ལ། གསར་འགོད་པ་ཚོ་ལའང་གསལ་བཤད་གནང་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་སང་ཉྱིན་དེར་ཁོ་རང་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག

རེས་སུ་ང་ཚོས་རད་གཅོད་གཏོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དགོང་མོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཙམ་ལ་ཟ་ཁང་ཞྱིག་ནང་ཟ་མ་མཆོད་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་འདུག དེའྱི་སྒང་ད་དུང་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཆ་ཚང་བལྟས་
ནས་ཐག་གཅོད་ནན་པོ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་དུས་རྱིམ་གྱིས་གསལ་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་དང་བདུན་རེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ།

ཚོགས་དྲུང་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་གྱི་ཡྱིན།

ཨང་།
༡

མཚན།
སྱི་འཐུས་སྨན་པ་མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་
མཆོག

དགོངས་ཞུའྱི་དུས་ཡུན་དང་། རྒྱུ་མཚན།
ཨ་རྱིའྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ཞྱིག་ཏུ་ཚན་རྱིག་ཚོགས་འདུ་
ཞྱིག་དང་། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་བགོ་གེང་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་བཅས་
སུ་ཕེབས་དགོས་སོན་ནས་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་ཟྱིན་པས། གོས་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ་ཆ་ཚང་དགོངས་ཞུ་གནང།

༢

སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚེ་རྱིང་མཆོག ཕག་ལས་གལ་ཆེ་ཞྱིག་གྱིས་རེན་ད་རེས་གོས་ཚོགས་ཆ་ཚང་

༣

སྱི་འཐུས་རོག་རུ་བསྟན་པ་མཆོག

བཅར་ཐུབ་མྱིན་ལ་དགོངས་ཞུ་གནང།

ཨ་རྱི་ཁུལ་དུ་སྒེར་ངོས་ཀྱི་ཕོགས་ཕེབས་ཀྱིས་དེང་དུས་ཀྱི་སོབ་
སོང་ཕྲན་ཚེགས་ཤྱིག་གྱི་ཆེད་འགོར་འགངས་ལ་བརེན་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ་ཆ་ཚང་དགོངས་ཞུ་གནང།

༤

༥

སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་

ཤེས་རྱིག་པར་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༤༡ པའྱི་

མཆོག

ཆེད་ལྡྱི་ལྱིར་ཕེབས་དགོས་ལ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་དགོངས་ཞུ་

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་མཆོག

ཨ་མ་ལགས་སྙུན་བཞེས་ཛ་དྲག་ལ་བརེན་སྨན་ཁང་དུ་ཕེབས་

གནང།

དགོས་བྱུང་བར་ཕྱི་ཚེས་ ༢༢ ཉྱིན་རྒྱབ་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་
དགོངས་ཞུ་གནང།

༦

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་མཆོག

ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ཉྱིན་ས་དྲོའ ་ི རྱིང་ཕག་ལས་གལ་ཆེ་ཞྱིག་གྱི་རེན་
པས་ཚོགས་བཅར་ནས་དགོངས་ཞུ་གནང།

༧

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག

འཆམ་པ་བསྙུན་ཏེ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ཕྱི་དྲོའ ་ི ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་
དགོངས་ཞུ་གནང་།

༨

སྱི་འཐུས་ཤར་གྱིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་

ལས་དོན་གལ་ཆེ་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་ད་ཉྱིན་ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་རྒྱབ་ཀྱི་

མཆོག

ཚོགས་ཐེངས་ ༢ པོ་དགོངས་ཞུ་གནང།

༩

སྱི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སོལ་མ་མཆོག

ད་ཉྱིན་ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་དགོངས་ཞུ་གནང།

༡༠

སྱི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རྱིང་མཆོག

ཕག་ལས་ཞྱིག་གྱི་རེན་པས་དེ་རྱིང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་རྒྱབ་ཀྱི་
ཚོགས་ཐེངས་ ༢ པོ་དགོངས་ཞུ་གནང།
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༡༡
༡༢

སྱི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་

སྐུ་སྒེར་ཕག་ལས་ཤྱིག་གྱི་ཆེད་ད་ཉྱིན་ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་ཚོགས་

མཆོག

བཅར་ཞུ་མྱི་ཐུབ་པར་དགོངས་ཞུ་གནང།

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་

སྐུ་སྒེར་ཕག་ལས་ཤྱིག་གྱི་ཆེད་དེ་རྱིང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་རྒྱབ་ཀྱི་

མཆོག

ཚོགས་ཐེངས་ ༢ པོ་ཚོགས་བཅར་ཞུ་མྱི་ཐུབ་པར་དགོངས་ཞུ་
གནང།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བདུན་རེས་མའྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་སྙན་སོན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
༢༠༡༦།༣།༢༩

ས་དྲོ།

མྱིག་དམར།

༩།༣༠

༡

དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན།

༢

ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར།

༡༡།༠༠
༡༡།༡༥

གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང།
༣

དཔལ་འབོར་ལས་དོན། (གཏོང་ལེན་ཁྱིམས་ཡྱིག)

ཕྱི་དྲོ།
༡༢།༣༠

གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང།

༡།༣༠

ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ།

༣།༠༠

གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང།

༣།༡༥

༤

༥།༠༠
༢༠༡༦།༣།༣༠

ས་དྲོ།

ལྷག་པ།

༩།༣༠
༡༠།༣༠

གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག
སང་ས་དྲོ་ཚོུད་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་གསེང།

༡

དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན།

༢

ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར།

༣

མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པའྱི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན།

༤

གོང་གསལ་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟྱིན་པར་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར།

༡༡།༠༠

གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང།

༡༡།༡༥

མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པའྱི་སྙན་ཐོར་བགོ་གེང་།

ཕྱི་དྲོ།
༡༢།༣༠

གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་།

༡།༣༠

མང་ཚོགས་རྱིས་ཁའྱི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༧ པའྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ཐོག་བགོ་གེང་མུ་

༣།༠༠

མཐུད།

༣།༡༥

གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་།

༥།༠༠

གོང་བཞྱིན་མུ་མཐུད་བགོ་གེང་།
སང་ས་དྲོ་ཚོུད་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་གསེང་།

༢༠༡༦།༣།༣༡

ས་དྲོ།
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ཕུར་བུ།

༩།༣༠

༡

དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན།

༢

ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྱི་གོས་འཆར།

༣

བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད།

༡༡།༠༠

གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང།

༡༡།༡༥

གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག

ཕྱི་དྲོ།
༡༢།༣༠

གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང།

༡།༣༠

གོང་བཞྱིན་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག

༣།༠༠

གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང།

༣།༡༥

གོང་བཞྱིན་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག

༥།༠༠

སང་ས་དྲོ་ཚོུད་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་གསེང།

༢༠༡༦།༤།༡

ས་དྲོ།

དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད་པ་ཡྱིན།

པ་སངས།

༩།༣༠

༡

༡༡།༠༠
༡༡།༡༥

གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང།
༢

ཕྱི་དྲོ།
༡༢།༣༠

སྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
ཁྱིམས་བཟོའ ་ི ལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་། གཏན་འབེབས།
གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང།

༣

༡།༣༠

ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་དགོས་རྱིགས།
གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང།

༣།༠༠

༤

ཚོགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ།

༣།༡༥

༥

ཚོགས་གཙོའྱི་མཇུག་བསྡོམས་གསུང་བཤད།

༥།༠༠

༦

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ་གོལ་
བའྱི་གསལ་བསགས་གནང་རྒྱུ་བཅས།།

གོང་གསལ་གྱི་ལས་རྱིམ་ཁག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་དགོས་གལ་ལ་ཉྱི་མ་རེ་རེར་བསྐྱར་བཅོས་བས་ཏེ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་
ཁག་སྙན་སོན་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉྱིན་མོར་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་ཟྱིན་རེས་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་

ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པའྱི་དུས་ཚོད་དེ་མཇུག་སྡོམ་སོན་ལ་དུས་ཚོད་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། གནངས་ས་དྲོ་ཆུ་
ཚོད་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་གསེང་ཡྱིན།
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ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཐུན་དང་པོ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦།༣།༢༨ སྐབས་ ༡༥ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པའྱི་
ལས་ཉྱིན་ ༧ པ་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། གཞུང་འབེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རེས་དྲན་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༨ པ།
གཞུང་འབེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རེས་དྲན་གོས་ཆོད།
སོན་གེང་།

༄༅། །བོད་མྱི་མང་སྱི་ཟུར་སྟག་མཚེར་དགའ་བ་དབངས་སོལ་ལགས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༧ ཉྱིན་སྐུ་ཚེ་
མ་ཟྱིན་པའྱི་ཡྱིད་སྐྱོའ ་ི གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག ཁོང་ནྱི་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༠ ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་ཞྱིང། བཙན་བོལ་དུ་འབོར་རེས་ཕྱི་
ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་རྒྱལ་གཅེས་སྙྱིང་སྟོབས་དང་། ལྷག་བསམ་ཆེན་པོས་ཀ་རྡོར་བུད་མེད་མཐུན་ཚོགས་གསར་འཛུགས་

སྐབས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་དང་། ༡༩༦༤ བར་མཐུན་གོགས་ཚོགས་པ་དེའྱི་ནང་ཕག་ལས་གནང་། རྡོར་གྱིང་ Saint Joseph
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་སོབ་སོང་ཕྲན་བུ་གནང་སྟེ། སྐབས་དེར་བོད་མྱི་རྣམས་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་འབོར་གབས་ཡྱིན་པས།

བལ་ཡུལ་འཇོ་འཁེལ་ཁུལ་སུད་སྱི་རྒྱ་གམ་དམར་པོའ ་ི རོགས་རམ་འབོར་བཞྱིན་པའྱི་རོགས་ཚོགས་དང། བོད་ནས་བོད་

མྱི་གསར་དུ་རྱིམ་འབོར་རྣམས་ལ་གསུང་སྒྱུར་གནང་སྟེ་ཕན་རླབས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢
ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༡༡

ཚེས་ ༢༤ བར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་གསུམ་པ་དང། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༩ ཟླ་ ༡༡

ཚེས་ ༢༥ ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ བར་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་སྐབས་བཞྱི་པ་བཅས་ཀྱི་མཛད་འཁུར་

བཞེས། རྡ་ས་བཞུགས་སྒར་དུ་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཚོགས་པ་དང། མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའྱི་དབུས་རྒྱུན་ལས། ས་གནས་རང་
བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་བཅས་ཀྱི་ཕག་ལས་རྱིམ་པར་གནང་ཞྱིང། རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའ ་ི རྐང་རེད་སོ་ལོའ ་ི འགན་
བསྡུར་ཐོག་མར་དབུ་འཛུགས་སྐབས་དཔལ་འབོར་ཐབས་འཚོལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་སྒོའ ་ི ཐོག་ལ་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོ་
བཞེས་ཡོད་པ་སོགས་ཁོང་ནྱི་བོད་བསྟན་སྲྱིད་མྱི་རྱིགས་དང་བཅས་པར་སྲྱི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་གྱི་འཇུག་སྒོ་
ཆེར་བསྐྱེད་ཡུན་རྱིང་གནང་བའྱི་མཛད་རེས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན།

གོས་ཆོད།

སྐུ་གཤེགས་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་མཛད་རེས་ལ་ཡྱི་རངས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་པ་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བས་
བསགས་སྡྱིག་ལྟུང་རྣམས་བང་ཞྱིང་དག་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞྱི་ལྡན་རེན་བཟང་རྱིམ་བརྒྱུད་ཀྱིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་
ཅད་མཁེན་པའྱི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའྱི་སྨོན་འདུན་དང། ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོའ ་ི

འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་
༢༨ ལ།།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

མ་ངན་གུས་འདུད་སྐར་མ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་གནང་རོགས། མ་ངན་གུས་འདུད་གྲུབ་པ་ཡྱིན། སྐུ་
བཞུགས་གནང་རོགས། སྐུ་བཤེགས་དམ་པ་ཁོང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཕོགས་བསྱིགས་བེད་རྒྱུ་ལ་ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འགོར་སོང་།
གོས་ཚོགས་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད། སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་བཞྱི་པ། དྲྱི་བ་འདོན་

མཁན་སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༤ པ།

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས།
དྲྱི་ཤོག
དྲྱི་བ་ཨང་ ༤

གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༡ པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ནས་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ བར།

དྲྱི་བ་གནང་མཁན་སྱི་འཐུས།

ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས།

དྲྱིས་ལན་གནང་མཁན།

དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོག

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ལེའུ་བདུན་པའྱི་དོན་
ཚན་ ༢༢ པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ།
བོད་མྱིའྱི་ཁད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་འཆར་དེ་ཉྱིད་འགོ་འཛུགས་གནང་སྟེ་ལོ་དུས་བཞྱི་འཁོར་བཞྱིན་པ་དང་། ལྷག་པར་
དེར་དགོས་དངུལ་ཡང་གང་ཙམ་བཏང་གནང་ཡོད་སྟབས་དེ་འབེལ།
༡

ལས་འཆར་དེ་ཉྱིད་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་མཁོ་ལྟར་འགྲུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད།

༢

ལོ་དུས་དེ་དག་ནང་དྭང་ཞབས་པ་ཇྱི་ཙམ་ནས་གོ་སྐབས་བངས་ཐུབ་ཡོད་དམ།

༣

དེས་སྱིག་འཛུགས་དང་བེ་བག་ལ་ཕན་འབས་ཇྱི་ཙམ་བྱུང་ཡོད་དམ།

༤

ལྷག་པར་རོགས་ཚོགས་ལ་སྟབས་བསྟུན་ཀྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན་སྟབས། མུ་མཐུད་གནས་ཐབས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་
ཡོད་དམ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་ ༤ པའྱི་ལན།
༄༅།ཤ།སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཤ༡༡ཤཔའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་
དྲྱི་བ་ཨང་ཤ༤ པའྱི་ལན།

༡༽

བོད་མྱིའྱི་ཁད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ལས་འཆར་དེ་ཉྱིད་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་མཁོ་ལྟར་འགོ་

༢༽

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༤ ནས་བཟུང་ད་བར་ཕྱི་རྒྱལ་དང་། རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ་བཅས་ནས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་

༣༽

ལས་འཆར་དེས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕན་འབས་གང་ལེགས་བྱུང་བ་མ་ཟད། དང་ཞབས་པ་དོ་བདག་སོ་སོ་

༤༽

སྱི་སྒེར་གཉྱིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད་གཤྱིས། མུ་མཐུད་རྒྱུན་སྐྱོང་ཞུ་འཆར་ཡོད། སྲྱིད་

བཞྱིན་ཡོད།

གངས་༥༥ ནས་གོ་སྐབས་བངས་འདུག་ཅྱིང། ད་ལྟ་ཞབས་ཞུ་བེད་བཟྱིན་པ་གངས་ ༤ འདུག
ལའང་གནས་ཚུལ་གོ་རོགས་དང་ཉམས་མོང་གྱི་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད།
སྐྱོང་བོ་བཟང་སེངེས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་འཆར་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མེས་པོ་དམ་པ་གྷན་དྱི་ཡྱིས་རྒྱ་གར་གཞོན་སྐྱེས་
རང་དབང་འཐབ་རོད་སྐབས་སུ་དམྱིགས་ཡུལ་ཆེན་པོ་བཟུང་ནས་ལྟ་གྲུབ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད་ཅེས་བཀའ་ཤག་གོང་མར་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་དང་འདྲ་མཚུངས་ཀྱི་ཕལ་ཆེར་འགོ་འཛུགས་གནང་བ་ཞྱིག་ལ་ངོས་

འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟ་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་མཁོ་ལྟར་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་། ཐོག་མའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་ནང་བཞྱིན་གྱི་དགོས་མཁོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དང་པོ་དགོས་མཁོ་དེ་གཅྱིག་
གསུང་རོགས་གནང་། བཀའ་འདྲྱི་དང་པོ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ ༢༠༡༢།༤ ནས་བཟུང་ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར། བལ་ཡུལ་སྡེ་ཁག་གསུམ་གྱི་མྱིང་བང་ནང་ལ་ ༥༥ ཕེབས་

ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རེད་གསུངས་སོང་། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཕར་ཕུད་པའྱི་གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་ནང་ནས་ཕེབས། དེ་
དག་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ནས་ག་ཚོད་ཕེབས་ཡོད་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ནས་ག་ཚོད་ཕེབས་ཡོད་རེད། བལ་ཡུལ་ནས་
ག་ཚོད་ཕེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་ལོ་བཞྱི་ལྷག་ཙམ་ནང་ལ་ཕེབས་པ་དེ་དག་འབེལ་ལམ་དེ་
བརྒྱུད་ལམ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བརྒྱུད་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་དེར་བར་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུའྱི་འབེལ་ལམ་དང་

བརྒྱུད་ལམ་གང་འདྲ་བས་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། གོ་རོགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བརྒྱུད་ལམ་ཐོ ག་ནས་ཕེབས་ཀྱི་
ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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དེ་ནས་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དེ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལབ་ན། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ད་ལྟ་འདྱིར་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་གནང་ནས་

ཁེ་ཕན་སྱི་ཚོགས་ལ་བསྒྲུབས་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་གནང་བ་ཡྱིན་ཙང་། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕན་རླབས་
གཙོ་ཆེ་བ་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་རེད། དོ་བདག་རང་ཉྱིད་ལ་ཕན་རླབས་གཙོ་ཆེ་བ་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལ་དཔག་པའྱི་དྭང་ཞབས་ཕེབས་མཁན་ཚོ་ཡྱི་ནང་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ། རྡ་རམ་ས་ལའྱི་
དཀྱིལ་འཁོར་ཡྱིན་ན་ཡང་རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕར་ལོག་པའྱི་རེས་ལ་ཆོད་གན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཡག་གྱི་
འདུན་པ་ཡོད་མཁན་བྱུང་ཡོད་རེད་དང་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ཕར་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་རེས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་

བརྒྱུད་ནས་རྒྱུས་མངའ་བས་པ་དང་བརྒྱུད་ལམ་བས་པ། གོ་རོགས་སེལ་ནས་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་རེད་དམ་མ་

རེད། དེ་ནས་ད་ལྟའྱི་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ལྷག་ཙམ་ཕེབས་པའྱི་ནང་ནས་ཁད་ལས་པ་ཁོ་ན་ག་ཚོད་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་རེད། ཉམས་
གསོག་བེད་པར་ག་ཚོད་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་བཞྱིན་ལས་འཆར་འདྱི་རོགས་ཚོགས་དང་སྟབས་བསྟུན་པ་ཡྱིན་

ཙང་། ལས་འཆར་དེའྱི་ཕན་རླབས་ཡོད་ཙང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐབས་ཡོད་ཟེར་ནས་གསུངས་པ་རེད། ལས་འཆར་དེ་

ཚགས་ཚུད་དང་སྤུས་དག ལས་འཆར་དེ་ལོ་བཞྱི་བརམས་པའྱི་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཚགས་ཚུད་དང་སྤུས་དག་ཡོང་རྒྱུ།
དེ་བཞྱིན་ལས་འཆར་དེ་གོང་འཕེལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ག་རེ་ཡོད་ཟེར་ནས་དྲྱི་བ་དེ་དག་གནས་སྐབས་རྱིང་ཞུ་ཆོག་པ་
ཞུ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག ་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕ་མ་ཐུག་པའམ། ཡང་ན་གཞོན་

སྐྱེས་ཐུག་པ་ཡྱིན་ཡང་། ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་འདོད་ཡོད་ཅེས་གསུང་མཁན་མང་ཉུང་ལ་
མ་ལྟོས་པར་དེ་ས་ནས་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ཡང་། མྱི་ཚེ་གཅྱིག་གཞྱིས་ཆགས་
ཁག་དང་ཐག་ཉེ་བའྱི་གོང་ཁེར་ཁག་ལ་འགོ་བའྱི་ཉམས་མོང་མ་གཏོགས། རྡ་རམ་ས་ལ་གཞྱི་རའྱི་ཐོས་མོང་ཡོད་ཀང་འགོ་

མོང་མེད། ཞབས་ཕྱི་ཞུ་འདོད་ཡོད་ཟེར་མཁན་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ད་རྱིང་ང་
ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཁོ་རང་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་ཟེར་ན། ཚང་མས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་རེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་
མྱིའྱི་ཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས་སྐབས་ལ། འདྱིར་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ནས་བཀའ་མོལ་ཡོང་
གྱི་ཡོད་རེད། ཕར་ཕོགས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་

ལ་དང་ཐག་ཏོག་ཙམ་རྱིང་དུ་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་དག་ཐག་ཉེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གོས་ཚོགས་ནས་དགོངས་
ཚུལ་གསུངས་པ་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས། ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་རང་རེད། སྱིག་འཛུགས་དང་ན་གཞོན་ཤེས་ཡོན་ཅན།

རབ་ཏུ་བྱུང་ན་ཁད་ལས་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཕེབས་རྒྱུའྱི་
ལམ་ཞྱིག་བཏོན་གནང་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བཙུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་འབོར་ཡོད་པའྱི་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་

ཉྱི་ཤུ་དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་སུམ་བཅུ་སོ་ལྔ་བཅས་ཁོན་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་བྱུང་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ཁབ་བསགས་
བེད་རྒྱུ་དེ་གཙོ་ཆེ་ཤོས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བའྱི་ལས་འཆར་གྱི་དྲྭ་རྒྱ་རེད། ངོ་ དེབ ་རེད། དེ ་དག་བརྒྱུད་ནས་ཁབ་
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བསགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་དོན་གཅོད་ཁག་ནས་ཁབ་བསགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ས་གནས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་
པ་ལ་ཡྱིན་ཡང་དྲྭ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་རེད། ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཁབ་བསགས་བས་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་གོ་རོགས་

སེལ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆར་དྭང་ཞབས་པ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ཙམ་བྱུང་ཡོད་དུས་སྐབས་ལ་དྭང་ཞབས་ཟུར་པ་ཚོ་ཡྱིན་

ཡང་། སོ་སོས་ངོ་ཤེས་པ་དེ་དག་ལ་ངོ་སོད་བས་ཏེ་དེའྱི་ཐོག་ནས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་ལ་མཁེན་རོགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་སྒེར་གཉྱིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཏན་ཏན་ཡོ ང་གྱི་
ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ཡྱིན་ཡང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་དྭང་ཞབས་པ་

འདེམས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་བས་ནས་འདེམས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་བོད་རྱིགས་སུ་ཡྱིན་ཡང་སྱིག་འཛུགས་ལ་
ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ལབ་ན། ཐད་ཀར་ཤོག་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱི་

མྱི་ཚེའྱི་ནང་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་ཉམས་མོང་། དེ་དག་ཚང་མ་ཕོགས་སྱིག་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁེད་རང་ལྷན་ཁང་ག་པར་
ཕག་ལས་གནང་ཡོད། ལྷན་ཁང་དེའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་དམྱིགས་བསལ་སྡེ་ཚན་ག་རེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་

གནང་འདོད་ཡོད་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི ས་ཞྱིབ་ཚགས་པོའ ་ི ངང་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དྲྱི་བ་འདྲྱི་ཡྱི་ཡོད་རེད། དྲྱིས་
པ་གཞྱིར་བཟུང་ལྷན་ཁང་ལ་བཏང་ནས་ལྷན་ཁང་ལ་དྭང་ཞབས་པ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག ལྷན་ཁང་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་
འདུག་གམ་ཟེར་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ལ། བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ལྷན་ཁང་ནས་དེ་ང་ཚོའྱི་ལྷན་ཁང་ལ་

དགོས་པ་ཞྱིག་འདུག་གཏོང་རོགས་གནང་ཟེར་ན། གཞྱི་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་། ལྷན་ཁང་ནས་དགོས་ངེས་

ཤྱིག་ཡོད་པ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཏོང་རོགས་ལབ་ཡོང་དུས་ཏན་ཏན་རང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་དང་། དམྱིགས་
བསལ་ལྷན་ཁང་ལ་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། ཐུགས་ཕན་སོས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཚུར་གདན་འདྲེན་
ཞུས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ཡང་། ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་དང་པོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ལ་ཁོ་རང་ངོ་སོད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེའྱི་ནང་གཙོ་བོར་ཕ་མ་ཡྱི་དགོངས་པ་དང་མྱི་རྒན་པ་རྣམས་ཀྱི ས་
བསབ་བ་གནང་བ་ལྟར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་རག་པ་རེད། འདྱིར་ཕེབས་རེས་དྭང་
ཞབས་པ་ཁོ་རང་ཚོས་བརན་འཕྲྱིན་ནང་ལ་ཐེངས་འགའ་ཤས་གསུང་ཡོད་རེད། ཕན་ཐོགས་གང་འདྲ་བྱུང་སོང་ཟེར་ནས་

དྲྱིས་དུས། འདྱིེར་སེབས་རེས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོ་སོད་ཡོང་བ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྐོར་ཤེས་པ། ར་དོན་
སྐོར་ལ་གཏྱིང་ཟབ་པོ་ཤེས་པ། ཁོང་རང་ཚོས་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོའ ་ི ངང་ནས་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། བོད་མྱིའྱི་

སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲྱི་ཞུ་བ་ཚོས་སྐུ་ལས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ། ཁོ་རང་ཚོ་ཡྱིན་ཡང་ཉྱིན་མཚན་ཟེར་ནས་མྱི་འགྱིག་པ་ཨེ་ཡོད། ཁོ་
རང་བོད་དོན་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད། བོད་སྐད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་རང་ཚོ་སེམས་གཏྱིང་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་དགའ་པོ་ཡོང་

གྱི་འདུག་ཟེར། ཁོ་རང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕེབས་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཞྱི ་རའྱི་ག་རེ་
གནང་གྱི་ཡོད་མེད། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་དཔང་རགས་ལྟ་བུ་གཞོན་སྐྱེས་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ཤྱིག་

གྱིས་གནང་ཡོད་དུས་ཏན་ཏན་སྒེར་ལ་ཡྱིན་ཡང་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་ཆོད་གན་
ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བེད་མཁན་འདྱི་བྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ཡང་། ང་ཚོའྱི་རེ་བ་ལ་མཐོ་སོབ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ཡང་རེད། ཁད་
ལས་པ་ཡྱིན་ཡང་རེད། ཟླ་བ་གཅྱིག་དང་ཟླ་བ་གསུམ། ཟླ་བ་དྲུག ལོ་གཅྱིག་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཁོ་ཚོ་སོ་སོའ ་ི
ས་ཆར་ཕར་ཕེབས་ནས་ཕག་ལས་གནང་ནས་ལོ་ལྔ་དང་བཅུ། བཅོ་ལྔ། ཉྱི་ཤུའྱི་རེས་ལ། ས་ཕྱི་མ་གཏོགས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ལ་བསྐྱར་དུ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་འདོད་ཡོད། སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་ཞུ་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཆོད་གན་ཐོག ་ནས་
ཕེབས་པ་དེ་འདྲ་མ་འོངས་པར་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤ དེའྱི་ནང་ནས་ཁད་ལས་པ་རང་ག་ཚོད་ཡོད་ཟེར་
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ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རེད། མ་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ཉམས་ཞྱིབ་པའྱི་ནང་ལ་ཡོད་རེད། དྲྭ་རྒྱ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཁད་ལས་པ་

ཕེབས་ཡོད་རེད། ཕྱི་བཅོས་སྨན་པ་ Physio therapist དེ་འདྲ་ཡང་ཕེབས་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་། དེ་དང་དེ་འབེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་ཁད་ལས་པ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེར་ན། Museum Curator ཟེར་གྱི་རེད་པ། སོ་
ཡྱི་སྨན་པ་དེ་འདྲ་མྱི་ཉུང་བ་ཏན་ཏན་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ཡང་ཁད་ལས་པ་མང་ཙམ་ཕེབས་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་

ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱི་ཆེད་
དུ་ཁབ་བསགས་མང་ཙམ་བས། དེའྱི་ཐོག་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཡང་གོ་རོགས་སེལ་བའྱི་ཐོག ་ནས་མ་འོངས་པར་ཆ་ཤས་ལེན་

མཁན་ཡང་མང་དུ་འགོ་བའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དཔེར་ན་གངས་ཀའྱི་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ ནང་དྭང་ཞབས་པ་

༡༡ བྱུང་འདུག ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ནང་དྭང་ཞབས་པ་ ༡༠ བྱུང་འདུག ༢༠༡༤༌༌་༡༥ ནང་དྭང་ཞབས་པ་ ༡༤ བྱུང་འདུག
༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ནང་དྭང་ཞབས་པ་ ༢༠ བྱུང་འདུག སོང་ཙང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཡྱིན་ཡང་ལོ་ལྟར་གཅྱིག་གཉྱིས་མང་དུ་འགོ་
བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག སོང་ཙང་མ་འོངས་པར་གནས་རྒྱུ་གལ་ཆེ ན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད། དེས་ཕུགས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་

གཞོན་སྐྱེས་མང་པོ་ཞྱིགཤ དཔེར་ན་ང་ཚོ་མྱི་འབོར་མང་པོ་ཕར་ཕེབས་འགོ་དུས་སྒང་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་པའྱི་
ཐོག་ནས་ལས་འཆར་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མྱིའྱི་ཁད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུ་བར་འབེལ་བ་བེད་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལ། རྱིས་ལོ་རེ་
རེའྱི་གནས་སྟངས་ཐུག་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་ཁད་

ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་ཡྱི་ལས་ཀ་བེད་སའྱི་ས་མྱིག་ཅྱིག་ཁབ་བསགས་གནང་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དེ་ཁབ་
བསགས་གནང་བ་དེ། དཔེ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། རྱིས་ལོ་ཉྱིས་སྟོང་བཅོ་ལྔ་དང་བཅུ་དྲུག་གྱི་ནང་ལ་ས་མྱིག་ཁབ་བསགས་

གནང་བ་དེས་བསྐང་ཐུབ་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་རེད། མ་ཐུབ་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་བཞྱིན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ས་མྱིག་ཁབ་

བསགས་གནང་བའྱི་གནས་སྟངས་དང་མ་མཐུད་པ་ཡྱིན་ཡང་། དང་བངས་པ་ལ་བཞག་པ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དང་
བངས་ཞབས་ཞུ་བའྱི་ནང་ལ་དུས་ཡུན་བེད་མཁན་ཟླ་བ་ག་ཚོད་ཙམ་དང་ལོ་ག་ཚོད་ཙམ་བེད་མོང་བ་རེད། གཞན་ཐེངས་
གཉྱིས་གནང་མཁན་བྱུང་རེད་མ་རེད། དང་པོ་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བས། དེ་ནས་ཡང་ལོ་གཅྱིག་ཙམ་རེས་ལ་ཡོང་མཁན་
བྱུང་ཡོད་རེད་མ་རེད།

དེ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་གཅྱིག་ཞུས་བསྡད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་

སོང་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལན་སེབས་མ་སོང་། འདྱི་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། སྱི་ཟུར་དེ་ན་ནྱིང་སྱི་ཟླ་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པ་

གང་ཞྱིག་ལ་ཕེབས་པ་དེ་དང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཕེབས་པ་རེད། གང་འདྲ་བས་ནས་ཕེབས་པ་རེད། ཁ་
སང་སོན་རྱིས་རྒྱབ་གཉེར་བེད་སྐབས་བཞུགས་བསྡད་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་དེ། ན་ནྱིང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕེབས་ཡོད་
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རེད་དམ། གལ་སྲྱིད་དེ་ཕེབས་ཡོད་ན། ཕེབས་སའྱི་ས་མྱིག་དེ་དང་པོ་གཏན་འབེབས་ཡོད་པའྱི་ས་མྱིག་ནང་ལ་ཕེབས་ཡོད་
རེད་དམ། ཡང་ན་སྲྱིད་སྐྱོང་གྱི་སོབ་སྟོན་པའྱི་ས་མྱིག་ནང་ལ་ཕེབས་ཡོད་རེད།

དེ་ནས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བའྱི་ནང་ལ་སོབ་སྟོན་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། སོན་

མ་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་འདྱི་ལ་ཡོངས་གགས་འདྲ་པོ་གསུང་བསྡད་པ་སྐུ་ཡྱི་གསུང་བསྒྱུར་ཐུབ་བསྟན་སྱིན་པ་

དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བའྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་སོབ་སྟོན་པའྱི ་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་
གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ། ལས་བེད་ཀྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། ངོ་བོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་
རེད་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁད་ལས་དང་བངས་པ་ཞབས་ཞུ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་མྱིག་ཁབ་བསགས་བས་པ་དང་། ཕག་
ལས་གནང་མཁན་ག་ཚོད་བྱུང་གྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། སྱི་ཡོངས་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་དེ་དག་གྱི་ཡྱིན་
ཟེར་ནས་གསལ་བསགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྐབས་རེ་དགོས་ངེས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ས་མྱིག་དེ་འདྲ་ཡོད་ཟེར་ནས་ང་

ཚོས་ཁབ་བསགས་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། ཉེ་ཆར་ང་ཚོས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་སའྱི་ས་མྱིག་ཟེར་ཀང་རེད། ལས་ཁུངས་ཁག་མང་དུ་
བཏང་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་། ད་ལྟ་དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་མཁོ་གཞྱིར་བཟུང་དྭང་ཞབས་པ་ཡོང་མཁན་བས་པ་ཡྱིན་ན།
ད་ལྟའྱི་ཆར་དྭང་ཞབས་པ་གཞྱི་རའྱི་མང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་རེད། དགོས་མཁོ་གཞྱིར་བཟུང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།

ད་ལྟ་བར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ཡུན་རྱིང་ཤོས་ག་ཚོད་བྱུང་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རེད། དེ་དག་གྱི་གཞྱི་
རའྱི་གངས་ཀ་རེས་ལ་འབུལ་ཆོག་པ་ཞུ། ཡྱིན་ཡང་ང་རང་གྱི་དྲན་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་གཅྱིག་བས་པ་དེ་ཡུན་རྱིང་
ཤོས་ཀྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིག་རེད། དམྱིགས་བསལ་ཞེ་དྲག་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་ལོ་གཅྱིག་མྱི་འཇོག་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་

བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་། དཔེར་ན། ཕྱི་བཅོས་སྨན་པ། དེ་བཞྱིན་སྨན་ཞབས་པ་ Nurse དེ་འདྲ་ཡོད་ན་མཚམས་རེ་
ས་གནས་ཁག་ལ་འགོ་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་ཟེར་གྱི་འདུག ཁོ་རང་དྭང་ཞབས་པ་སེབས་འདུག ཟླ་བ་དྲུག་ལོ་

གཅྱིག་ཚང་ཚར་སོང་། ཁོ་རང་ཞེ་དྲག་ཡག་པོ་འདུག་ངེས་པར་དུ་འཇོག་རོགས་གནང་། ཁོ་རང་ཚོ་ B.Sc Nurse རེད།
སོང་ཙང་དམྱིགས་བསལ་ཞེ་དྲག་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས་དྭང་ཞབས་པ་རྣམ་པ་དྭང་ཞབས་བས་ནས་ལོ་གཅྱིག་འཇོག་གྱི་ཡོད་
རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། སོང་ཙང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་ཤྱིག་རེད ། དེ་ནས་ཐེངས་གཉྱིས་ཕེབས་མཁན་དེ་འདྲ་
བས་པ་ཡྱིན་ན་ཡོང་སྲྱིད་པ་ཞྱིག་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སྱི་ཟུར་ཁོ་རང་རྣམ་པ་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕེབས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཐོག་མར་དེ་ལ་

བོད་མྱིའྱི་ཁད་ལས་པའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དྭང་ཞབས་ཁོངས་གཏོགས་ཕེབས་པ་རེད། ཐེངས་གཉྱིས་པ་དེ་སྲྱིད་སྐྱོང་རང་

གྱིས་ཁོ་རང་ཕེབས་རོགས་ཞེས་ཞུས་ནས་ཕེབས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་པ་རེད། རྒྱ་གར་ནང་
ཁུལ་ཡྱིན་ཡང་། ང་རང་གྱིས་ཆ་ཚང་དྲན་མྱི་སོས་ཀང་། འགོ་སོང་ཕལ་ཆེ་བ་ཁོ་རང་སྐུ་སྒེར་ནས་བཏང་གནང་བ་རེད་ཟེར་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན།

75

དེ་ནས་ད་ལྟ་ཐུབ་བསྟན་སྱིན་པ་མཚན་རང་ལབ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། ཁོང་རྣམ་པ་འདྱིར་ཕེབས་པ་དེ་ང་

ཚོའྱི་འདྱིར་ཁད་ལས་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུ་བའྱི་ནང་ལ་རྒན་པ་དང་གཞོན་པ་ཟེར་ནས་དབེ་བ་ཕེ་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་། ང་
ཚོའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཞྱིག་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། སྲྱི་ཞུ་བ་ཟུར་པ་ཡྱིན་ཡང་རེད། ཡང་ན་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕག་ལས་གནང་ནས་ཡུན་
རྱིང་པོ་ཕེབས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕག་ལས་གནང་ནས་ཕར་ཕོགས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་རྒས་ཡོལ་ཕེབས་པ་བས། དེ་ནས་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དག་ང་ཚོས་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ་ལ་འབད་བརོན་

བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞབས་ཞུའྱི་ནང་ལ་རྒན་པ་དང་གཞོན་པ་་ང་ཚོས་དབེ་བ་ཕེ་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་
གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་གསུམ་པ། སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་ལ་དྲྱི་བ་གཉྱིས་ཡོད། གཅྱིག་ལ་ལན་བརྒྱབས་ཚར་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་དེ་དག་ན་གཞོན་རང་པ་ཡྱིན་པ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་དགོངས་ཀྱི་འདུག

དེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། དང་པོ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དྲྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་དེ་གསལ་བཤད་བྱུང་སོང་། རྒན་གཞོན་གཉྱིས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ཡོད་
པ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཚར་སོང་།

གཉྱིས་པ། གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་དེ་འདྲ་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་ཕར་གཡར་རྒྱུ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་
དམ་མེད། མ་འོངས་པར་དེ་འདྲ་གཡར་རྒྱུ་ཡྱི་དགོངས་གཞྱི་ཡོད་དམ་མེད། གཞུང་འབེལ་མྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ད་ལྟ་བོད་

པའྱི་གཞུང་གྱིས་ངོས་ལེན་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲར་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་དེ་ནས་དང་བངས་ཞབས་
ཞུ་བ་གཡར་རྒྱུ་ཡྱི་དགོངས་གཞྱི་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དེ་དག་གྱི་ནང་ལ་དང་བངས་ཞབས་
ཞུ་བ་དེའྱི་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐོག་མར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་མ་གཏོགས་

གཞན་ས་མྱིག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་གཏོད་ཡོད་མ་རེད། རེས་སུ་ང་ཚོས་གོ་སྐབས་མང་དུ་བསྐྲུན་དགོས་འདུག་ཅེས་
གཞུང་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་པ། དཔེར་ན། ཟློས་གར་དང་མཉམ་སེལ། སོབ་གྲྭ་ཁག་རེད། དེ་དག་གྱི་ནང་ལ་ཞབས་ཞུ་བས་གནང་

གྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གནང་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་གོ་སྐབས་ཤྱིག་བསྐྲུན་བཞག་ཡོད་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་
གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་དང་བངས་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱི་གོ ་སྐབས་བསྐྲུན་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་བཞྱི་པ། སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ད་ལྟ་གསུངས་པ་ལ་རྒྱ་བལ་གཉྱིས་ཕུད་པའྱི་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་
ནས་ཉྱི་ཤུ་མ་གཏོགས་ཕེབས་མཁན་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འགེལ་བརོད་དུ་དམྱིགས་ཡུལ་དང་དགོས་

མཁོ་དེ་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ཕར་ཕུད་པའྱི་ནུབ་ཕོགས་ཨ་རྱི་དང་དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚར་ལོངས་བས་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་
ཚོའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན་གསུངས་པ་རེད། དགོས་མཁོ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར ་བཟུང་འདས་པའྱི་ལོ་འདྱི་མ་བརྱིས་པའྱི་ཐོག་

ནས་ད་ལོའ ་ི ལོ་ཡྱི་སོན་རྱིས་ས་ཡ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་མུ་མཐུད་ཞུས་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་དེ་དག་ཚང་མ་
ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ནས་ཕར་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་བཞྱི་མ་གཏོགས་མེད་གསུངས་པ་རེད། འདྱི་ལོར་ས་ཡ་

གསུམ་ལྷག་ཙམ་ཞུས་པ་དེ་ཡྱི་ལས་འཆར་དང་། དྭང་ཞབས་པ་ཚང་མ་ཡོང་གཏན་ཁེལ་ཡོད་རེད་དམ། སོན་རྱིས་ཞུས་པ་
ཙམ་མ་གཏོགས་དྭང་ཞབས་པ་དེ་དག་ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་བཞྱིའྱི་ནང་བཙལ་ནས་བསྡད་རྒྱུ་རེད་དམ་ཟེར་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ། དྭང་ཞབས་པ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ཕར་ཕེབས་ཚར་བའྱི་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་མུ་མཐུད་ནས་ཚུར་འབེལ་བ་

བེད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་རེད། དྲྱི་བ་དེ་ལ་ལན་བྱུང་མ་སོང་། སོང་ཙང་། དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
དེ་ནས་རོགས་ཚོགས་དང་བསྟུན་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། རོགས་ཚོགས་དེ་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་གནས་
ཐུབ་པའྱི་ཆེད་དུ་རོགས་ཚོགས་དེ་རང་གྱིས་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོའ ་ི ངང་ནས་གནང་བ་དེ་ལ་བསགས་བརོད་དང་རེས་སུ་

ཡྱི་རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ན་ཡང་། ལས་དོན་དེ་ཚགས་ཚུད་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རོགས་ཚོགས་འགག་སྲྱིད་ཀྱི་རེད། དེ་
དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འཆར་མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་ཡག་ག་རེ་ཡོད། གོ་རོགས་སེལ་གྱི་ཡྱིན། སེལ་འཆར་ཡོད། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
གཞན་པ་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤ དྭང་ཞབས་ཞབས་ཞུ་བ་དེས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་ཟེར་

ནས་ཞུས་ཡོད་མ་རེད། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོས་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ཚང་མ་ལ་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་བཞག་ཡོད་རེད། སོང་
ཙང་། རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་ཡོད་རེད། བལ་ཡུལ་ནས་གཅྱིག་བྱུང་འདུག རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་ཡོད་ཟེར་ནས་ངས་ཐོག་མར་རང་

ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོས་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག ད་གྱིན་ངས་ཞུས་པ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགོ་བའྱི་
སྐབས་ཡྱིན་ཡང་དགོངས་ཚུལ་འདུག གཞོན་སྐྱེས་དེ་དག་གྱིས་ང་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བར་འགོ་འདོད་ཡོད་ཟེར་ནས་གསུངས་
ཡོང་དུས་ཁོ་རང་ཚོར་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད།
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཡང་བཀའ་འདྲྱི་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། ད་ལན་ས་ཡ་གསུམ་ཞུས་འདུག དྭང་

ཞབས་པ་ཡོང་རྒྱུར་གཏན་ཁེལ་བ་རེད་དམ། ཚོད་དཔག་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་སོང་། ལོ་ལྟར་ཚོད་དཔག་
བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། འགོ་སྟངས་དེ་རང་རེད། ད་ཐེངས་ངས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ཉྱིས་སྟོང་བཅུ་གཉྱིས་དང་བཅུ་

གསུམ་ལོ་ལ་དྭང་ཞབས་པ་བཅུ་གཅྱིག་ཕེབས་པ་རེད། བཅུ་གསུམ་དང་བཅུ་བཞྱི་ལོ་ལ་བཅུ་ཕེབས་པ་རེད། བཅུ་བཞྱི་དང་
བཅོ་ལྔ་ལོ་ལ་བཅུ་བཞྱི་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ནས་བཅོ་ལྔ་དང་བཅུ་དྲུག་ལོ་ལ་ཉྱི་ཤུ་ཕེབས་པ་རེད། སོང་ཙང་། ལོ་ལྟར་བཞྱིན་

མང་དུ་འགོ་གྱི་ཡོད་ཙང་། འགོ་སྟངས་ཁོ་རང་ཚོད་དཔག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་ཡང་དེ་ས་ལོ་དང་པོ་རང་ལ་དྭང་
ཞབས་ལས་གཞྱི་སེལ་ཡོང་དུས་དྭང་ཞབས་གཅྱིག་ཡོད་མ་རེད་ཀང་། ཚོད་དཔག་བས་པ་རེད་ལ་བཅུ་ཕེབས་པ་རེད། སོང་
ཙང་། ད་ལྟ་ཚོད་དཔག་བས་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་དེ་ས་ལོ་བཞྱི་ཡྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན།

དྭང་ཞབས་པ་ཡོང་མཁན་ཞྱིག་དང་། ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་སོན་རྱིས་ནས་དངུལ་

ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འགོ་སྟངས་ཁོ་རང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་རེད་མ་གཏོགས། ལས་
འཆར་མ་སེལ་སོན་ནས་དེ་ཡོང་ཁག་པོ་མྱིན་ནམ་སྙམ་གྱི་འདུག

དྭང་ཞབས་པ་ཟུར་པ་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་འབེལ་བ་བཞག་གྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཟེར་ན། འཇོག་མཁན་ཡོད་པ་རེད།

འབེལ་བ་འཇོག་མ་ཐུབ་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། Alumni བས་ནས་ཟུར་པ་ཚོ་ཡྱི་ Email དང་ Facebook དང་། དེ་
འདྲ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་འབད་བརོན་གནང་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

བཀའ་འདྲྱི་གཞན་ཞྱིག་ག་རེ་གནང་བ་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་བར་རོགས་དངུལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་འཆར་དེ་

མ་འགྲུབ་ན་རོགས་དངུལ་དེ་ཆད་ཀྱི་རེད ། ལས་འཆར་དེ་མ་འགྲུབ་ན་ལས་འཆར་དེ་མཚམས་འཇོ ག་དགོས་སྲྱིད་ཀྱི་རེད།
ལས་འཆར་དེ་འགྲུབ་འགྲུབ་བར་དུ་དངུལ་དེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐོག་མ་ནས་འགོ་བཙུགས་དུས་སྐབས་ལ་
ཡྱིན་ཡང་། རོགས་དངུལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ལས་འཆར་དེ་ཕྱིན་ཕྱིན་བར་དུ་རོགས་དངུལ་དེ་ཡོང་གྱི་
རེད། དེ་ནས་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་གཞན་ནས་ཐབས་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་སྙམ་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལ་གདེང་ཚོད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ལྔ་པ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་ནས་ཞུས་བསྡད་པ་རེད། ད་ལྟ་ད་
དུང་གལ་ཆེན་པོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་མ་སོང་། སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་དེ་དང་བངས་ཞབས་ཞུའྱི་ངོ་བོ་ལ་ཐེངས་དང་པོ་ལ་
ཕེབས་པ་རེད། ཁོ་རང་གྱི་འགོ་སོང་བཏང་ཡོད་ས་ཡོད་ཟེར་བའྱི་བཟོ་འདྲ་ཞྱིགཤདངུལ་གངས་ཀ་ག་ཚོད་བཏང་མ་བཏང་

བའྱི་སྐོར་ལ་ཞུ་ཡྱི་མེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ཁ་སང་སོན་མ་སྱི་འཐུས་ཟུར་པ་དེ་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བའྱི་ངོ་བོའ ་ི
ཐོག་ལ་ཕེབས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ས་ཆ་གང་ནས་གང་བར་དུ་ལམ་གོན་ཁོ་རང་གྱིས་བཏང་བ་རེད། གང་ནས་གང་བར་
དུ་གཞུང་ནས་གཏོང་དགོས་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་སྐོར་བསྐྱོད་ཕེབས་པའྱི་འགོ་སོང་དེ་ཁོ་

རང་སྒེར་ནས་བཏང་བ་རེད་དམ་ཡང་ན་གཞུང་ནས་བཏང་བ་རེད། དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དགོས་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངུལ་
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གངས་ཀ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཆ་འདྱི་དང་འདྱི་ཟེར་བ་ཞྱིག ཁ་སང་ནས་ཞུས་པ་རེད། ད་དུང་ཡང་ཁ་གསལ་ཁོན་ནས་མེད་

པ་དེ་ཐུགས་འགན་ག་ཚོད་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་དང་དེ་འདྲ་བས་ནས་
ཕར་རོགས་འགོ་ཡྱི་རེད་དགོངས་ཀྱི་མེད་དམ་བསམ་བྱུང་། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

གཉྱིས་པ། དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བའྱི་ཁོངས་ནས་ཁད་ལས་པ་དང་དེ་འདྲའྱི་རྒན་པ་ཡྱིན་ཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་

ཆེན་འདྲ་མྱིན་ནང་། ང་རང་ཚོ་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བེད་བསྡད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཞུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་རེད་དམ་མ་
རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོན་རྱིས་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ནས་རྱིས་དེ་ཚང་མ་ཞུ་ཡྱི་
རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཧ་གོ་བ་བས་པ་ཡྱིན་ན། གནམ་གྲུའྱི་ག་ཆ་ཁོ་རང་ག་པར་ཕེབས་ཀང་ཁོ་རང་སྐུ་སྒེར་ནས་

གནང་བ་རེད། གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་ཡྱིན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་ར་བ་ནས་གནང་མེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ད་དུང་
དེ་ལས་ཞྱིབ་ཚགས་ཙམ་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ནས་ཞུ་ཡྱི་རེད།

རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དྭང་ཞབས་ཁད་ལས་པ་རྒན་པ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མས་མཁེན་གྱི་ཡོད་པ་

རེད། སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ ་ི ནང་དགེ་རྒན་གནང་མོང་མཁན། རོམ་པ་པོ་སྙན་གགས་ཆེ་བ་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ཕེབས་

ཐུབ་མཁན། ཁོ་རང་འདྱི་ལ་ཕེབས་ནས་སྲྱི་ཞུ་བ་ཚོ་ ལ་དབྱིན་ཇྱི་བསབ་རྒྱུ་རེད། དབྱིན་ཇྱི་བསབ་རྒྱུ་ཟེར་དུས་དམྱིགས་

བསལ་ཡྱི་གེ་འདྲྱི་སྟངས་དེ་དག་དགོས་ངེས་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག་ཟེར་ནས་བསབས་ཏེ། ཁོ་རང་གྱིས་ཟབ་སོང་ཆ་ཚང་ཁྱིད་
ནས་ལས་བེད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཐུགས་ཕན་སོས་པོ་བྱུང་སོང་ཟེར། ང་ཚོར་ཡྱིན་ཡང་ཕན་ཐོགས་ངེས་བཞྱིན་པ་བྱུང་

ཡོད་རེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོགས་ནས་ཁད་ལས་པ་དེ་འདྲ་འབེལ་བ་བྱུང་སོང་། ཁེད་རང་བོད་རྱིགས་
ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་དང་ཁོ་རང་ཕེབས་འདོད་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག དུས་ཚོད་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་རེད་མ་གཏོགས་ས་ཕྱི་མ་

གཏོགས་ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་སྙན་གགས་ཆེ་བའྱི་མྱི་སྣ་ཕེབས་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན། ང་ཚོས་གོ་སྐབས་ཤྱིག་བསྐྲུན་བཞག་ཡོད་རེད། ཡག་ཤོས་ཤྱིག་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་

པའྱི་སྐབས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་འགྱིག་གྱི་འདུག་མྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་

ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དུས་རག་ཏུ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བས་ནས་ག་རེ་ཞུས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ཁེད་རང་ཚོ་
འགྱིག་གྱི་འདུག་ན་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བར་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕེབས་རོགས་བོས། ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རོགས་གནང་།

འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ན་འགྱིག་པ་བཟོ་བར་ཕེབས་རོགས་གནང་། གོ་སྐབས་ནྱི་བསྐྲུན་བཞག་ཡོད། དེ་ཚང་མའྱི་འགན་རེད་
ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སོང་ཙང་། དེ་འདྲའྱི་འགན་ཁུར་གནང་ནས་ཕེབས་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག ཕེབས་འདོད་ཡོད་ཟེར་ནས་
ཡོང་གྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ར་བའྱི་ད་ལྟ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། འབེལ་ཡོད་སྲྱིད་སྐྱོང་ཡྱིན་ན་ཡང་རེད། བཀའ་བོན་ཡྱིན་ན་
ཡང་རེད། བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུ་རེད། ཁ་སང་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། དེ་
གསལ་པོ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་གོ་སྐབས་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་བསྐྲུན་ནས་དེ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་
མཆོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དོན ་གྲུབ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱིས་དེ་ལ་ལན་ཞྱིག་འབུལ་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོ ན་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་སོན་

རྱིས་ད་ལྟ་གཏན་འབེབས་མེད་པར་ལུས་བསྡད་ཡོད་རེད། ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། སོང་ཙང་། ལན་
ཞུ་མཁན་གྱི་ངོས་ནས་དུས་ཚོད་དེ་ག་པར་རན་པ་འདུག བསྒུགས་བསྡད་ཡོད་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་
བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་འགན་མ་ཁུར་བ་དང་། དུས་ཚོད་རོགས་འགོ་ཡྱི་རེད་ཟེར་བ་དེ་དག་བཀུར་འོས་སྱི་

འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་འདྲ་དགོངས་པ་བཞེས་མཁན་ཞྱིག་མ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆོག་ཡྱིན་ཡང་། འཛིན་སྐྱོང་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱུན་དུ་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་། དྲྱི་བ་གཅྱིག་ལ་
ལན་གསལ་པོ་མ་བྱུང་བར་དུ་འཇོག་གནང་མཁན་ཞྱིག་མ་རེད། སོང་ཙང་། ལན་འབུལ་རྒྱུ་རང་ཡྱིན། ལན་དེ་ད་གྱིན་ཞུ་
དགོས་སྙམ་ཀང་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ལས་འཕྲོས་ཙང་། ཏག་ཏག་རན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད་དེ་འདྲ་བྱུང་

སོང་། ཐུགས་དོགས་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་ན་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དེ་དུས་དང་བངས་ཞབས་
ཞུ་བ་དེ་བསྡད་ས་ག་པར་བསྡད་པ་རེད་གསུངས་པ་རེད། ག་སྱིག་བེད་ས་དེ་ང་ཚོ་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་ལ་ག་སྱིག་ཞུས་
ཡོད་རེད།

དེ་ནས་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དེ་ཁོ་རང་བཞུགས་ས་ནས་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་བར་དུ་གནམ་གོན་དེའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་

གནང་བ་རེད། དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཁོ་རང་རང་གྱིས་བཏང་གནང་བ་རེད།

དེ་ནས་དྲྱི་བ་གསུམ་པ་དེ་ཁོང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕེབ ས་ཡོད་རེད་དམ། བལ་ཡུལ་ལ་ཕེབས་པ་རེད ་ཅེས་

ལུང་དྲངས་གནང་བ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། བལ་ཡུལ་ལ་ཕེབས་པ་རེད། སན་རྡ་ར་ལ་གཅྱིག་ཕེབས་པ་རེད།

མན་སཊ་ལ་ཕེབས་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མའྱི་ལམ་གོན་ཁོ་རང་གྱིས་བཏང་གནང་བ་རེད། གཞུང་གོན་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་སྙན་
སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱིར་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་སྡོད་ཁང་དེ་ཁད་ལས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བའྱི་
ཐོག་ནས་ཁང་མྱིག་གཅྱིག་གོ་སྱིག་བས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆེར་གསལ་
པོ་ཆགས་ཡོད་པའྱི་རེ་བ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དྲུག་པ། སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས།
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སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ཨང་བཞྱི་པ་དང་འཕྲོས་པའྱི་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་
སྐྱོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བ་ལ། ལོ་བཞྱི་ཡྱི་ནང་ལ་ཁད་ལས་དང་བངས་བ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ཞྱིག་ཡོད་གསུངས་སོང་།
དེ་དག་འདས་ཟྱིན་པའྱི་ལོ་བཞྱི་ཡྱི་ནང་ལ་ཐུགས་ཕན་ཞེ་དྲག་སོས་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་འདུག ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི་འདས་

ཟྱིན་པའྱི་ལོ་བཞྱི་ཡྱི་ནང་ལོགས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་ཐུགས་ཕན་གང་དང་གང་བྱུང་ཡོད་དམ། དེ་
གསུངས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།

ཁད་ལས་དང་བངས་པ་དེ་ཚོས་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། མུ་མཐུད་ལས་གཞྱི་དེ་འགོ་བའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་

ཅེས་གསུངས་འདུག དེ་ལ་གསར་གཏོད་རང་བཞྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་དེ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་
དམ་མེད། དེ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།

གསུམ་པ། ད་ལྟ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ལས་འཕྲོས་པའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བསྐྱར་དུ་གཏོང་

དགོས་ཆགས་སོང་། ཁད་ལས་དང་བངས་པ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ཡྱི་ནང་ལ་ཐེངས་མ་གཉྱིས་ཡོང་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་

ཟེར་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་ཡང་། དེའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་ལ་ཡོང་སྲྱིད་པ་རེད་
ཟེར་བ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་བཀའ་ལན་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་གནང་མ་སོང་། སོང་ཙང་། སྲྱིད་དང་མྱི་སྲྱིད་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་མ་

རེད། བཀའ་ལན་དེ་ཡོང་ཡོད་དམ་མེད་ཐེངས་མ་གཉྱིས་བསྐྱར་དུ་ཞུས་པ་དེ་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རོགས། ཐུགས་རེ་
ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད། གཟེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ག་རེ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་

འདྲྱི་གནང་བ་རེད། དེ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུས་ཚར་བ་རེད། གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ཟེར་ནས་
གསུངས་ཡོང་དུས་སྐབས་ལ། དཔེར་ན། ཉམས་ཞྱིབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཉམས་ཞྱིབ་པ་དྲུག་ཕེབས་པ་རེད། དེ་གཟེངས་
སུ་ཐོན་པ་བརྱིས་ཀང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེ་དག་དྲུག་པོ་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་རྒྱུ་ཡྱི་ཕག་

ལས་དེ་དག་ལྷག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ཡོད་པ་ནས་མེད་པར་ཆགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་སྨན་ཞབས་པ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ཀང་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ནང་ལ་ཁོ་རང་དྭང་ཞབས་པ་རེད་བཞགཤ ངེས་པར་དུ་འཇོག་རོགས་གནང་ཟེར་ནས་

གསུངས་དུས་ཁོ་རང་གྱིས་གཞྱིས་ཆགས་དེ་ལ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ངེས་པར་འཇོག་རོགས་
གྱིས་གསུང་གྱི་ཡོད་རེད་པ། དེ་དང་དེ་བཞྱིན་བས་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་འདྱིར་ལྷན་ཁང་ནང་ལ་དགོས་མཁོ་གཞྱིར་བཟུང་དྭང་
ཞབས་པ་དང་འབེལ་བ་བས་ནས་ཕག་ལས་གནང་སོང་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་བརྱི་རྒྱུ་དེ་ལྷན་
ཁང་རང་དང་ལས་འཆར་དེ་ག་རང་བརྱིས་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་རང་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་བྱུང་སོང་ཟེར་ནས་གསུང་

མཁན་ཏན་ཏན་རང་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། དེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་ཡོངས་ནས་སྲྱི་ཞུ་དྭང་ཞབས་པ་ཡྱི་ལས་འཆར་དེ་
སེལ་བའྱི་སྐབས་ལ་ཐོག་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞེ་དྲག་གྱི་གཟེངས་རགས་རག་པ་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལ་སྙན་གགས་ཆེན་པོ་
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ཆགས་རྒྱུ་དང་དེ་འདྲ་མ་རེད་དེ། འཛམ་གྱིང་ཚང་མ་ལ་དེ་འདྲའྱི་ལས་གཞྱི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ཨ་རྱི་ཡྱིན་ན་ Peace
Corps ཟེར་བ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་གཞོན་སྐྱེས་དང་ཁད་ལས་པ་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ནང་ལ་དྭང་ཞབས་པ་བས་ལ་ཕེབས་

ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལུང་པའྱི་སྐུ་ཚབ་བེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད། སྒེར་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་རེད། སྱི་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་བཞྱིན་ཨ་
རྱི་ལུང་པ་ནས་ཕྱི་ལ་ཕར་བཏང་བ་མྱིན་པ་ང་རང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་ཁད་

ལས་པ་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སུ་ཚུར་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ན། དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་སྱིག་འཛུགས་དང་གཞོན་སྐྱེས་
ཁད་ལས་པ་ཚོའྱི་དབར་ལ་འབེལ་བ་ཐུབ་རྒྱུ། དེ་དག་གཞོན་སྐྱེས་ནང་ལ་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་མགྱིན་ཚབ་བེད་ཐུབ་པ།

དུས་རག་ཏུ་བཀའ་སོབ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་པ། ང་ཚོ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕྱིན་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་སྐབས་ཀང་། རྒན་པ་མ་
གཏོགས་གཞོན་པ་ཕེབས་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག གཞོན་པ་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་མཐུད་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་དྭང་ཞབས་པ་གཞོན་པ་
ཕེབས་རེས། གཞོན་པ་དེ་དག་ཕར་ལོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་རེད་འདུག ཕག་ལས་འདྱི་

གནང་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་གཞོན་པ་ཡྱིས་གཞོན་པ་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་སོབ་གསོ་དང་ཚོར་བ་བཅས་
འབེལ་བ་ཡག་ཏུ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཡང་བསྐྱར་དུ་དྲྱི་བ་འདྱི་འཇུས་གནང་ནས་དྭང་ཞབས་པ་ཐེངས་གཉྱིས་ཕེབས་མཁན་ཡོད་རེད་ཡོད་མ་

རེད། གསལ་པོ་དགོས་ཡོད་ཟེར། མཚམས་རེ་ངས་ཚོད་དཔག་བེད་ཆོག་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་གཉྱིས་
ཡོང་མཁན་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་མེད། ཡྱིན་ཡང་ངས་ཡོང་སྲྱིད་པ་ཟེར་ནས་ཞུ་དགོས་དོན་དེ་གང་

རེད་ཟེར་ན། ཁོ་རང་ཚོའྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་བ་དྲུག་ནས། ལོ་གཅྱིག་མ་གཏོགས་བེད་ཆོག་
གྱི་མ་རེད་ཟེར་ནས་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། འགའ་ཤས་ལོ་གཅྱིག་ལས་མང་བ་ཆགས་ཡོང་སྐབས་འཐོལ་པ་དེ་ག་པར་
བརྱི་དགོས་རེད། བརྱི་སྟངས་ཐོག་ནས་ཐེངས་གཉྱིས་བརྱི་སྲྱིད་པ་ཞྱིག་རེད། དེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་ལ་ཡང་

ཧེ་བག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བས་ནས་ལན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་
འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་རེད། དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་པ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་

རེད། ཐོག་མར་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་བཏོན་པ་རེད་ལ་དེའྱི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལས་བེད་ནང་ནས་ལས་བེད་ཀྱི་གངས་
འབོར་གཞྱི་བཟུང་བས་པ་ཡྱིན་ན། ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་དྲུག་བརྒྱ་གང་ཞྱིག་བརྱིས་ཀང་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས། གསུམ་
ཡོང་སྲྱིད་པ་ཞྱིག་དྭང་ཞབས་པ་བེད་མཁན། ད་ལྟ་བར་དུ་བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས། གསུམ་རང་ལ་བསྡད་པ་རེད། གསུམ་
བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན་བཅོ་བརྒྱད་རེད། ལྔ་བརྒྱ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་བཅོ་ལྔ་རེད། དྲུག་བརྒྱ་རྱིས་པ་ཡྱིན་ན་བཅོ་བརྒྱད་རེད། བརྒྱ་
ཆ་གཅྱིག་དང་གཉྱིས། གསུམ་བཅས་ཀྱི་གཡས་གཡོན་ཞྱིག་ལ་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་

ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་དེ་མང་དུ་འགོ་རྒྱུ་ཡྱི་རེ་བ་དེ་ང་ཚོ་ཡྱིས་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་མང་
དུ་འགོ་ཡྱི་རེད་བསམ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད། དེ་བཞྱིན་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་བདུན་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས།
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སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངའྱི་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དེ་ད་ལྟའྱི་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བར་ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་
མཆོག་ནས་ལན་སྐྱོན་པའྱི་སྐབས་སུ་ད་ལྟའྱི་ལས་འཆར་དེ་བསྣམས་ཕེབས་པ་དེ་གཙོ་བོ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གེང་སོང་མང་
པོ་བྱུང་བར་བརེན་ནས་རེད་གསུངས་སོང། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རང་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཡྱིན་
ནའང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གེང་སོང་བེད་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟའྱི་ལས་འཆར་འདྱིའྱི་མྱིང་དང་དོན་དག་མཚུངས་པ་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་
དུའང་བགོ་གེང་དང་དགོངས་འཆར་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུགཤ དེ་ག་རེད་རེད་དམ་ཞུས་ན་ཁད་ལས་དང་

བངས་པ་ཟེར་བ་དེ་རེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་གསུངས་པར་སོན་མ་ཨ་རྱིར་ཡོད་པ་དེ་དག་དང་གཅྱིག་
པ་ཞྱིག་མ་རེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་གསུང་རོགས་གནང།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོགཤ གལ་ཏེ་འདྱི་གསལ་པོ་ཞྱིག་མ་ཞུས་ན་མཚམས་རེ་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཚོས་དྲྱི་བ་གསལ་པོ་གོ་ཡྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་

གསུང་གྱི་འདུགཤ(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གོ་སྐབས་གཞན་པ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་རེད། ད་ལྟ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་
གྱི་དུས་ཚོད་རེད།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ། སྐབས་རེ་ཡང་གཞོན་པ་དང་རྒན་པ་ཟེར་བའྱི་དྲྱི་བ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་སྟེ་དེ་

དངོས་གནས་བས་ན་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཁད་ལས་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དེ་གཉྱིས་
བསྲེས་པ་དེ་ལ་སྐྱོན་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ད་ལྟ་ཁད་ལས་པ་དང་སོབ་ཕྲུག་ཟེར་བ་མཉམ་དུ་
བསྲེས་གནང་འདུགཤ བསྲེས་པ་དེའྱི་རེན་དེས་ལས་གཞྱི་དེ་ཉྱིད་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་གོ་བ་ལེན་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུ་

མཚན་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། གལ་ཏེ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན་རེས་སུ་ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་བའྱི་འབད་བརོན་གནང་གྱི་རེད་
དམ་མ་རེད་ཅེས་ངའྱི་དོགས་འདྲྱི་དེ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཨ་རྱི་ལ་དཔེ་སར་བ་དེ་ཨ་རྱིའྱི་ལས་འཆར་དང་ང་ཚོ་གཅྱིག་པ་
མ་རེད་གསུངས་སོང། ངས་གོང་དུ་གཅྱིག་པ་མ་རེད་ཞུས་ཡྱིན། ཨ་རྱི་ནང་དུ་ཨ་རྱིའྱི་ཁད་ལས་པ་དེ་དག་ལུང་པ་གཞན་པ་

ཕར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོའྱི་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་དུ་ཚུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་
འདྲ་སོང་ཙང་གནང་སྟངས་དེ་མྱི་འདྲ་བ་ཡྱིན་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁད་ལས་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡྱིན།

འདྱི་ངས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ཐོ་དེ་ཕུལ་ན་འགྱིག་ས་རེད། དེའྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་པའྱི་ལས་རོགས་ Assistant
Project Officer གངས་ ༢༥ ཡོད་རེད། ཉམས་ཞྱིབ་པ་ ༦། དྲ་རྒྱ་སྲུང་སྐྱོབ་པ་ ༢། ཕྱི་བཅོས་སྨན་པ་
Physiotherapist ༢། སྨན་ཞབས་པ་ Nurse བདུན། དབྱིན་ཇྱིའྱི་རོམ་རྱིག་དང་བརྡ་སོད་དགེ་རྒན་ནམ་བྱི་སྟངས་

སོབ་མཁན་གཅྱིགཤ དགེ་རྒན་གྱི་ B.ed ཡོད་ན་ཁད་ལས་པ་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བས་ཙང་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་གསུམ། དེ་
བཞྱིན་འགེམས་སྟོན་ཟུར་བཀོད་པ་ Museum Curator གཅྱིག གཞུང་ཁེ་འབེལ་མཐུད་པ་ Years Coordinator
གཅྱིག སོ་ཡྱི་སྨན་པ་ Dentist གཉྱིས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་གསར་འགོད་ལས་རོགས་གཅྱིག ནད་གཞྱི་

བརག་དཔྱད་བ་མཁན་ Lab Technician གཅྱིག གོས་འདྲྱི་པ་ Special Consultant གཅྱིག རྱིས་ཞྱིབ་ཁད་ལས་
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པ་ Audit Specialist གཅྱིག མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་དབྱིན་ཇྱིའྱི་དགེ་རྒན་གཅྱིག་བཅས་དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་ཁད་ལས་
རྱིས་ན་རྱིས་ཆོག་པ་རང་རང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་བརྒྱད་པ། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལན་མཐར་ཕྱི ན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤགོང་དུ་ངས་དྲྱི་བ་མཐའ་མ་དེར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་དེ་འདྲར་ཕར་ཞུགས་མཁན་བྱུང་བ་

རེད་དམ་ཞེས་ཞུས་པར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚུར་བྱུང་ཡོད་རེད་ཅེས་ལན་དེ་གནང་བ་རེད། དེར་
བརེན་ངས་ཞུ་རྒྱུར་ཆེད་ལས་པའྱི་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཁོར་
ཡུག་གྱི་ཚོགས་ཆེན་སོགས་འདྲ་མྱིན་གྱི་ནང་ཞུགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་འདྲའྱི་ནང་ལ་ཞུགས་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་
ཅེས་དེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོགཤ

དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤ དེ་རད་གཅོད་བས་ཏེ་ཞུས་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དེ་སོན་ནས་རེས་སུ་བཀའ་ལན་ནས་གསལ་པོ་བཟོ་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་དེ་འདྲ་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་ལྷག་ཡོད། ད་ལྟའྱི་འདྱི་
དང་དེ་དག་བསྡེབས་གཅྱིག་ལ་མཉམ་དུ་གནང་རོགས་གནང། དེ་ནས་ད་ལྟ་ཕག་རོང་མཁན་གཉྱིས་ཡོད། དེའྱི་རེས་སུ་གོ་
སྐབས་འབུལ་མྱི་དགོས་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་དགུ་པ། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤ ད་ལྟའྱི་བཀའ་ལན་ནས་འཕྲོས་པའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། ཁད་ལས་དྭང་བངས་ནང་དུ་

སྨན་ཞབས་པ་དེ་ལྟར་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་ཁོང་རང་ཚོ་ཡང་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ཙང་བསྐྱར་དུ་ཕར་འགངས་
གནང་བ་ཡྱིན་གསུངས་སོང། ངའྱི་དྲྱི་བ་དེར་ལོ་སོན་མར་ང་ཚོའྱི་སྨན་ཞབས་པ་དང་སྨན་ཁང་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་བེད་

མང་དྲགས་པས་མཁོ་བསྡུ་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་ལྟའྱི་དྭང་ཞབས་པ་དེ་ཚོ་དགོས་མཁོ་ལ་དཔག་པའྱི་
མར་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། སྨན་ཞབས་པའྱི་དགོས་མཁོའ ་ི ཆ་ནས་དྭང་ཞབས་པ་
ཚུར་ཕེབས་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་པ་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་དང། དེ་ཕར་འགངས་གནང་དགོས་པ་དེ་འདྲ་
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ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པ་དེ་དག་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་ཡང་ཕར་ཕོགས་ནས་དྭང་ཞབས་པ་ཕེབས་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤ ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོགཤ

དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤལྷན་ཁང་ཚོར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ངས་གོ་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་སྨན་ཞབས་པ་
མང་བ་དེ་ B.Sc nurse རེད། དྭང་ཞབས་པ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ནས་

ཀང་དགོས་ཀྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ས་གནས་གང་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་ཀང་ཕེབས་རོགས་གྱིས་ཞེས་མཐུན་པའྱི་ཐོག་
ནས་གལ་ཏེ་ལྷན་ཁང་ནས་དགོས་མཁོ་སྟོན་པ་ཡྱིན་ན། དྭང་ཞབས་པ་ཕར་གཏོང་གྱི་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ལྷན་
ཁང་རང་གྱི་སྨན་ཞབས་པ་དང་དེ་དག་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་མཚམས་མཚམས་ཛ་དྲག་ཆགས་ཡོང་གྱི་ཡོད་དུས་

ས་གནས་ལ་གཏོང་དང་མྱི་གཏོང། སྐབས་རེ་ཡང་ལྷན་ཁང་ནས་སྨན་ཞབས་པ་འདང་དང་མྱི་འདང་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད།
དེ་དུས་དྭང་ཞབས་པས་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤ ངས་འཕྲོས་དོན་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། གོང་དུ་ངས་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་
ལ་རྱིགས་གཅྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ཁད་ལས་པ་ག་ཚོད་ཕེབས་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུས་མེད། གཅྱིག་བས་ན་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་

མཆོག་གངས་འདྲེན་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་མཉེས་པོ་ཡོད་ཙང་མར་གངས་ཀ་སྐྱོར་གནང་བ་ཡྱིན་མྱིན་ཧ་གོ་མ་སོང། ངས་ཞུ་

རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་བཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཁད་ལས་པ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ཙམ་སེབས་ཡོད་རེད ། ཁད་ལས་དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་སོ་སོའ ་ི
ཐོག་ནས་ལས་རྱིགས་བེ་བག་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་གྲུབ་འབས་ག་རེ་ཐོན་ཡོད་དམ་མེད་
ཀྱི་སྒང་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཞུས་པ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གོང་དུ་དྲྱི་བ་གསུམ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཅྱིག་དེ་ད་ལྟ་ལན་སེབས་མ་སོང། གཅྱིག་དེ་ང་ཚོས་ལས་འཆར་དེ་ཕན་ཐོགས་
ཡོད་ཙང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་གསུངས་སོང། དེའྱི་ནང་དུ་མ་འོངས་པར་ལས་འཆར་དེ་གནས་པའྱི་ཆེད་དུ་གསར་གཏོད་རང་
བཞྱིན་གྱི་ཐབས་ལམ་དེ་འདྲ་ཡོད་དམ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོགཤ
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དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤ བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་དྭང་ཞབས་པའྱི་ནང་དུ་ཁད་ལས་པ་ཡོད་དང་མེད་སྒང་ལ་དྲྱི་བ་
བསྐུལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཡང་སྲྱིད་སྐྱོང་གྱིས་ཁད་ལས་པའྱི་མྱིང་དང་བཅས་པ་འདོན་གནང་སོང་གསུངས་སོང། དེ་བཀུར་འོས་

སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་བསྐུལ་བ་དེའྱི་ལན་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཡང་སྐར་མ་འགའྱི་ནང་དུ་གོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདྱིའྱི་
ནང་བསྐུལ་གནང་བའྱི་དྲྱི་བར་གངས་ཀ་དང་མྱིང་བཅས་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་ལས་ཀ་བས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང། དེ་ས་ནས་ཁད་ལས་དྭང་ཞབས་པ་

དེ་འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་ལས་ཀ་བེད་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་ཞྱིག་མ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་དགོས་མཁོ་
ག་རེ་ཡོད་མེད་ལ་དཔག་ནས་ཕག་ལས་གནང་དུ་ཕེབས་རོགས་གྱིས་ཅེས་སྐད་བཏང་བ་རེད་མ་གཏོགས་འབུར་དུ་ཐོན་

མཁན་མ་གཏོགས་ཕེབས་མྱི་ཆོག་ཅེས་ལྷན་ཁང་ནས་གསལ་བསགས་བས་ཡོད་མ་རེད་ལ། ཕེབས་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་ན་ཡང་
ཞབས་ཕྱི་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཕེབས་ཡོད་རེད། དེ་མྱིན་ཡང་དེ་ས་ནས་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཞེས་བཀོད་འདུག་སྟེ་ད་ལན་

འབུར་དུ་ཐོན་པ་གཅྱིག་ཀང་བྱུང་མྱི་འདུག་ཟེར་ན་ནྱི་འགལ་ཟླ་ཞྱིག་རེད། བས་ཙང་འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་བར་

ཕེབས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཟེར་བ་དེ་རྱིས་སྟངས་ལ་རག་ལས་ཀྱི་རེད། དེ་སོན་གཞྱིས་
ཆགས་ཅྱིག་ལ་འགོ་དུས་ BSA Nurse དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུགཤལོ་གཅྱིག་ཚང་བ་ཡྱིན་ནའང་ངེས་པར་དུ་བཞག་རོགས་
གྱིས་ཟེར་དུས་གཞྱིས་ཆགས་དེའྱི་ནང་འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། དེ་བཞྱིན་ཉེ་བའྱི་ཆར་

སྨན་ཁང་ཁག་ཏུ་ཕྱི་བཅོས་སྨན་པ་ Physiotherapist དེ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་དུས་མང་དུ་བཏང་ཡོད་རེད།

བས་ཙང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་རེད་མ་གཏོགས་འབུར་དུ་ཐོན་པ་རྱིས་ན་བརྱི་རྒྱུ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེ་ས་
ནས་འབུར་དུ་ཐོན་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞུས་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་མྱུར་དུ་འགོ་དགོས་
ཡོད། དེ་ལ་གསར་གཏོད་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་གསུངས་སོང། ལས་འཆར་དེ་ག་རང་གསར་གཏོད་

རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ལས་འཆར་དེ་རང་གསར་གཏོད་ཡྱིན་དུས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་དྭང་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་
དེ་དག་རང་བཞྱིན་གྱིས་གསར་གཏོད་ཁུངས་ནས་ཕག་ལས་གནང་ནས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དྭང་ཞབས་པ་ཕེབས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ནང་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ་

དེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རེད་དེ་ཕལ་ཆེར་བྱུང་མྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

འདྱི་ཡན་བཅད་ཀྱི་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་
སོན་རྱིས་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་དང་གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་
རེས་ཐོག་ལ། སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤ ངས་དེ་རྱིང་འདྱིར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་

བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་དོན་ཚན་འགའ་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་
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བཞྱིའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་མང་པོ་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་

སོང། དེ་ཆགས་དུས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རོགས་ལྡན་ནང་ཚང་ལ་དཀའ་ངལ་གྱིས་ཚག་ས་རྒྱག་གྱི་འདུག་དགོངས་པ་དེ་འདྲ་
ཡོང་མྱི་སྲྱིད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དགོས་པ་དེ་དག་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཕག་
ལས་གནང་བབ་དང་བཀའ་མོལ་གསུང་བབ་ཀྱི་ཆ་ནས་དྲྱི་བ་མང་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རྱིང་འདྲ་པོ་ཡྱིན་
ནའང་ཐོག་མར་ལག་པ་བརངས་པའྱི་སྐབས་སུ་དྲྱི་བ་གསུམ་མ་གཏོགས་མེད། ཡྱིན་ནའང་དྲྱི་བ་བཞྱི་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་
འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་རང་གྱིས་གནང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྲྱི་བ་དང་པོ་དེར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་གཞྱི་རའྱི་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རེད། རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད། ཡོད་པ་

ཙམ་མ་ཟད་སོ་སོ་གང་དུ་ཕྱིན་ན་ཡང་འགེལ་བཤད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་འདྱི ར་དམྱིགས་ཡུལ་ཡོད་པ་
ནང་བཞྱིན་འགོ་མ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འགོ་མ་ཐུབ་པ་དེ་འགོ་ཐུབ་པ་བེད་པར་དངུལ་གྱིས་ཆག་ཡང་

གཏང་རྒྱུ་དེ་ལམ་ཡག་ཤོས་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་གང་འདྲ་བས་ནས་ངེས་པ་རེད་གནང་སོང་ངམ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་དང་པོ་དེ་
ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེར་དེ་དགོངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡོང་མ་ཐུབ་པ་དེ་མྱི་མང་རང་གྱིས་མཉམ་རུབ་མ་བས་པ་གཅྱིག་པོ་རེད་

དམ། ལས་གཞྱི་དེ་ལག་བསྟར་དང་དངུལ་མཁོ་སྒྲུབ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ཡྱིས་བཏང་ནའང་སོ་ཡྱིས་མ་བཏང་བའྱི་གནས་
སྟངས་དེ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ཡྱི་དངུལ་བསྡུ་འབབ་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་མང་ཚོགས་

ཀྱི་ནང་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནང་ཕོགས་མ་འགྱིག་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱི ག་འདུགཤདེ་ཚོ་ཚང་མ་མཁེན་
གྱི་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲའྱི་དངུལ་བསྡུ་བའྱི་སྐབས་སུ་འགེངས་ཤོག་དེ་འདྲ་བཀྲམས་ནས་ང་ཚོའྱི་ལས་
དོན་བེད་སྟངས་ཐད་ལ་འགྱིག་དང་མ་འགྱིག་ག་རེ་ཡོད་ཟེར་བའྱི་ འགེངས་ཤོག་དེ་འདྲ་བཀྲམས་གནང་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་གནང་རྒྱུའྱི་

ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད་རེད། དེའྱི་བཀའ་ལན་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་དེ་ས་

ཡང་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུགཤགལ་སྲྱིད་ལས་འཆར་དེ་ནོར་ཡོད་ན། དེ་ས་འགོ་ཟྱིན་པ་དེས་ད་ལྟ་གང་འདྲ་

བས་ཏེ་དག་གྱི་རེད། འགོ་སོང་སོན་བཏང་བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུ་ཆགས་ཀྱི་མེད་པའྱི་གདེང་ཚོད་དེ་མྱི་འདུག གསལ་བཤད་
འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞྱིག་བྱུང་མ་སོང་། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བསྐུར་གནང་སོང་།

དེ་མ་གཏོགས་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དེ་ལ་འདོད་པ་ཁེངས་པའྱི་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ན་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་
བཅུ་ཟེར་བ་དེ། དེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་གཏམ་གསར་པ་ཞྱིག་མཇལ་བ་རེད། གནས་ལ་གཟྱིགས་པ། དུས་ལ་
གཟྱིགས་པ། དེ་དུས་ལ་གཟྱིགས་པ་རང་རེད་འདུག དུས་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་སྟབས་དུས་ལ་གཟྱིགས་
པའྱི་གེང་སོང་དེ་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། འགྱུར་བ་ག་ཚོད་ཀྱི་

མང་བ་བཏང་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཐམས་ཅད་མྱི་མང་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་བསྟུན་ནས་བཏང་བ་ཞྱིག་རེད་དམ། ཡང་ན་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་རང་གྱི་དགོངས་པ་སྒྲུབ་རྒྱུ་གཙོ་འདོན་བས་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཞྱིག་
རེད་དམ། ཕྱི་ལ་རག་ཏུ་སྒོར་མོ་འབུམ་གཅྱིག་ཡོད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ནང་ལྟར་དུ་སྒོར་མོ་འབུམ་གཅྱིག་ལག་ལ་

སད་པ་ཡོད་དམ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་སྒོར་མོ་འབུམ་གཅྱིག་ཡོད་གསུང་གྱི་འདུག་ཀང་། གང་ལྟར་སྒོར་མོ་འབུམ་གཅྱིག་
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ལག་ཏུ་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག འགྱུར་བ་རྱིམ་པར་བཏང་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་བའྱི་ཆར་གཤག་བཅོས་ཀྱི་རྣམ་
གངས་ཡོངས་རོགས་ལ་རྱིམ་པ་གཏན་འབེབས་བས་འདུག གཤག་བཅོས་འདྱི་དང་དེ་རྱིམ་པ་འདྱི་དང་དེ་ཡྱིན་ཞེས་དང་།
ད་ལྟ་རང་ཉེ་ཆར་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་སོན་ལ་ཕོ་བ་ནད་པ་ cancer ཕོགས་པ་ཞྱིག་འདུག དེ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པ་དེ་སྒོར་མོ་བཞྱི་སྟོང་རེད་འདུག Chemotheraphy གཏོང་རྒྱུ་ལ། དངོས་སུ་འགོ་
སོང་དེ་སྒོར་མོ་སྟོང་ཕྲག་བཅོ་ལྔ་རེད་འདུག Chemotheraphy གཏོང་ཡ་གཅྱིག་པུ་ལ་ཆྱིག་ཁྱི་བརྒྱ་ཐམ་པ་རེད་འདུག
ནད་པ་དེ་ལ་ Chemotheraphy ཐེངས་དྲུག་ནས་བདུན་བར་དུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག བདུན་གཏོང་དགོས་ན་སྟོང་

ཕྲག་བདུན་ཅུ་ཐམ་པ་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན་བདུན་བཞྱི་ཉྱི་ཤུ་ར་བརྒྱད་རེད། ལས་འཆར་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བས་

པ་ཡྱིན་ན་ཁུངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་འཁོལ་གྱི་རེད་དམ། མཐའ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཁོལ་གྱི་རེད། Chemotheraphy ཟེར་
བ་དེ་ཐད་ཀར་སྨན་ཁང་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་གཤག་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་པ། བརགས་དཔྱད་རྱིམ་པས་བེད་

དགོས་པ་རེད། གོག་པར་མང་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་རེད། ངས་ད་ལྟ་གོ་བ་ལྟར་བས་ན་ Chemotheraphy གཏོང་ཡ་
གཅྱིག་པུ་མ་གཏོགས་དེ་ལ་སྨན་ཟ་རྒྱུ་དེ་ཡང་མྱི་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་མྱི་མང་གྱི་ཁོད་དུ་བསྡད་ཡོད་པ་

རེད། ལས་འཆར་འདྱིར་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་རང་ཡྱིན་ན་ང་ཚོ་ལ་ཡྱིད་འཕྲོག་ཐུབ་པའྱི་གཞྱི་ར་མྱི་འདུག དེར་གཞྱི་ར་
ཡོད་པ་བཟོ་བ་ལ་གནང་འཆར་གང་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཐོག་མར་བསམ་བོའ ་ི ནང་ལ་མེད་པ། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུང་བབ་ལ་

བལྟས་ནས་དྲྱི་བ་འཕྲོས་པ་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་འགོག་ལས་གཞྱི ་དེའྱི་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་
ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཕྱིན་སོང་ཞེས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་རྱི ན་པོ་ཆེ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། འདྱི་ལ་དཔལ་ལྡན་
འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ག་རེ་གསུངས་པ་རེད་ཅེ་ན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འགན་རེད། བཀའ་

ཤག་གྱི་ལས་འགན་རེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཡང་འགན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་ལ་ང་ཧ་ཅང་གྱི་ཡ་མཚན་
སོང་། བཀའ་བོན་བེ་བག་ཅྱིག་གྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པ་དེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་ལན་དགོས་ཀྱི་མེད།
ནད་པས་ནད་ཐེག་གྱི་ཡོད་ན། ཨེམ་ཆྱི་ལ་བརེན་དགོས་པ་མྱི་འདུག གཉྱིས་པ་དེར་སྱི་འཐུས་ལའང་འགན་ཡོད་རེད་
གསུངས་པ་དེ་གང་འདྲ་བས་ནས་གསུང་གྱི་ཡོད་དམ། དངོས་སུ་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཤུགས་ཀྱི་འགན་ཡོད་རེད་གསུང་གྱི་

ཡོད་དམ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་དེ་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་དང་ཟླ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཤོར་
ཡོད་མ་རེད། ལོ་བཞྱི་དང་ཕེད་ཀའྱི་ནང་དུ་ཤོར་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་ཚོས་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ཉྱི་ཤུ་ར་དགུ་ལག་ལེན་ག་

རེ་བས་ནས་བསྟར་གྱི་མེད་དམ་ཞེས་དེ་གསུང་གྱི་ཡོད་དམ། དེ་བསྟར་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། ངོས་ལེན་ཞུ་གྱི་ཡྱིན། ཡྱིན་
ནའང་དེ་ལག་བསྟར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ད་ལྟ་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་དེ་ཕེབས་

པ་ཡྱིན་ཙང་དེར་ངས་ལག་པ་འཆང་འདོད་མེད། དངོས་སུ་འགན་ཡོད་པ་རེད་གསུང་གྱི་ཡོད་ན། དེར་ངས་ངོས་ལེན་ར་བ་

ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མེད། ངོས་ལེན་ཞུ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དཔེ་མཚོན་གཉྱིས་འདྲེན་རྒྱུ་ཡོད། དཔེ་མཚོན་དང་པོ་དེ་ད་ལོ་
འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་གྱིས་ལོ་གསར་སྐབས་སུ་ཉྱིན་ཞག་བདུན་གྱི་རྱིང་ལ་མཚན་ལ་ནད་པ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་ཛ་དྲག་གྱི་ལྟ་རོག་
བེད་མཁན་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ཛ་དྲག་གྱི་ནད་པ་དབོར་འདྲེན་བ་ཆེད་ཀྱི་མོ་ཊ་དེ་ཡང་མེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་

ཟེར་ན་ཁ་ལོ་བ་དགོངས་པ་ཞུས་སོང་ཞེས་དང་། དེའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་མཁེན་རོགས་ཡོད་དམ་མེད། གནས་ཚུལ་དེར་བཀའ་

འཁོལ་བཏང་ཡོད་དམ་མེད་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་ཟེར་དགོས་པ་དེ་ལས་བེད་ཉུང་དྲགས་པས་རེད། ལས་བེད་ག་རེ་
བས་ནས་ཉུང་དྲགས་པ་རེད་དམ། དེ་ས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་མང་དྲགས་ཀྱི་འདུགཤ དེ་དག་ལ་མཐུན་
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རེན་སྣེ་ཟྱིན་ཞྱིག་བཏང་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ གོ་སྐབས་སོད་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ཚོས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་སྒེར་

གཉྱིས་སྨན་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་སྐལ་བཟང་མཐོན་པོའ ་ི ངང་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གཅྱིག་རེད། དེ་དུས་གོས་ཚོགས་ཀྱིས་
ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་བས་ན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུགཤདེ་འདྲ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་མཁན་ལ་བོ་
ཕམ་ཡོང་གྱི་རེད་ལ། སྡོད་མཁན་ལའང་བོ་ཕམ་ཡོང་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་འཐུས་
ཚོར་སྒེར་གྱི་ཐོག་ནས་འགན་ཡོད་པ་དེར་ངོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད།

གཉྱིས་པ་ཁ་ལོ་བ་མེད་ཙང་མོ་ཊ་དེ་ཡང་མེད་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོ་སེལ་ཀོབ་ལ་སྱི་འཐུས་གསུམ་ཡོད་རེད། ང་

ཚོ་གསུམ་ལ་མོ་ཊ་འཁྱིད་རྒྱུའྱི་འགན་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་ཡོད་དམ། རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ངས་ངོས་ལེན་ཞུ་
ཐུབ་པ་མྱིན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཧ་ཅང་གྱི་ལྱིད་པོ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་རེད། དོན་

ཚན་དང་པོ་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་འགོག་གྱི་ལས་གཞྱིར་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཡོད་རེད། ངས་
བཀའ་དྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའྱི་འགན་དེ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་

མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་དང་གཅྱིག་པ་རེད་དམ་ཡང་ན་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞྱིག་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་དེར་
འཕྲོད་བསྟེན་སོན་འགོག་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་དགོས་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཞྱིབ་
འཇུག་བ་རྒྱུ་དེ་ཉྱིན་མ་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད། ལས་འཆར་བརམས་རྒྱུའྱི་བཀོད་ཁབ་དེ་ཕྱིན་ཡོད་རེད་

དམ་མེད། མེད་པ་ཡྱིན་ན་ལས་འཆར་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་བཀོད་ཁབ་དེ་ག་དུས་གཏང་གནང་གྱི་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་ཤག་
ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་འགོག་ལས་གཞྱི་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའྱི་ཐོག་

ལ་གོས་ཚོགས་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་བ་དགོ ས་པ་རེད་འདུགཤ དེ་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འཛིན་སྐྱོང་ནས་འཐུས་ཤོར་ག་

ཚོད་ཕྱིན་ནའང་དེ་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཞྱིག་བསྐུར་ཡོང་གྱི་འདུགཤ བཟང་པོའ ་ི ཆ་ག་ཚོད་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་
གྱིས་འཁེར་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། གང་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་
འཕྲལ་དུ་བ་དགོས་པ་དང་། དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་བ་དགོས་པ། ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་སྙན་ཐོ་དེ་གོས་ཚོགས་སུ་འབུལ་

དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གསལ་པོ་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག ་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ སེལ་པོ་
མཆོག་དང་གོས་ཚོགས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ང་ཚོ་ཚང་མར་འགན་ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདྱིའྱི་

ནང་དུ་ཞུགས་མཁན་ཚང་མ་དང་བོད་རྱིགས་ཡོངས་རོགས་ལ་འགན་ཡོད་རེད། བཟང་སོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་

སྐྱོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་རྣམ་པ་ཚོས་གནང་ཡོད་རེད། ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོས་གཙོས་པའྱི་སྱི་འཐུས་ཚོས་ཀང་གནང་
ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་སེབས་པ་དེ་འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་སྱིག་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད།

ང་རང་འདྲ་པོ་ཡྱིན་ན་ངོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བས་ཙང་འབུར་དུ་ཐོན་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་བཟང་
སོད་གོང་འཕེལ་གང་འདྲ་བེད་དགོས་རེད་དམ། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ག་རེ་བ་དགོས་རེད། ཁ་ཐོར་ཁག་ལ་ག་རེ ་བ་
དགོས་རེད། ལས་བེད་ཚོར་ག་རེ་བ་དགོས་རེད། གོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚོས་བསམ་བོར་འགྱུར་བ་གང་

འདྲ་བས་ནས་གཏོང་དགོས་རེད། དེ་འདྲའྱི་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་འདུགཤ དེ་འདྲའྱི་འཐུས་ཤོར་ཆེན་པོ་ཕྱིན་
པ་ཞྱིག་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་བཀའ་མ་ཕེབས་བར་དུ་ང་ཚོས་མཛུབ་སྟོན་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། དེ་ལ་གོས་
ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འགོད་བཤགས་དང་འབེལ་ནས་དགོངས་སེལ་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་རེད་འདུག་བསམ་གྱི་
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ཡོད། སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ཞུས་ན་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་འབུར་དུ་ཐོན་པ་བེད་ཐུབ་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་རང་ཚོའྱི་བཀའ་མོལ་
གནང་སྟངས་དང་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞན་ཆ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་སྱི་འཐུས་ཕག་སེལ་ཞྱིག་གྱིས་
གསུངས་སོང། ཕྱིའྱི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཐོག་ནས་ཁོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཡོད་ནའང་ནང་བསམ་པའྱི་ཐོག་ལ་བམས་དང་སྙྱིང་རེ་ཞྱིག་

ཡོད་པ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཏན་ཏན་རེད། འཇྱིག་རེན་མྱི་ནག་པ་ཞེས་བོད་ཀྱི་ཁ་རྒྱུན་ལ་ཡོད་རེད། ཁོག་ནང་དུ་མེ་
འབར་ཡང་ཁ་ནང་ནས་དུ་བ་མ་ཐོན་ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་རེད། ད་ཆ་དཔེ་དེ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་འདུགཤསྣའྱི་འཁྱིས་ལ་དུ་བ་སེབས་

ནས་ཁ་ནང་དུ་མེ་འབར་ཟེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཐབས་སྐྱོ་པོ་དེ་འདྲ་ཆགས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུགཤ དེའྱི་ཐོག་ནས་གོས་
ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དང་ནན་པོ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུའྱི་འགན་དང་དབང་ང་ཚོར་ཡོད་རེད། དེ་མ་
འཕྱུག་པ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་དཀར་སྐྱབས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤ ངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་སྨན་

བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མ་ཐུབ་ནས་ཕྱི་ལོགས་ས་ཆ་ཁུག་ཁུག་ཀོག་ཀོག་དེ་འདྲ་ལ་མཚམས་པ་བ་
ཡྱིན་ནའང་རེད། སྒོམ་པ་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་འདྲ་ལྷག་བསྡད་པ་འདུག་ན། དེ་ཚོ་ཉམ་ཐག་ཁོངས་སུའང་མ་ཚུད་པ་དང་

སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ ཁོངས་སུ་ཡང་མ་ཚུད་པར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ནད་སྐྱོན་གྱི་ཆ་ནས་ཐེངས་གཉྱིས་ཙམ་གཤགས་བཅོས་
བཏང་ཟྱིན་པ་དང་། མ་འོངས་པར་ཡང་བསྐྱར་གཤག་བཅོས་བསྐྱར་དུ་གཏོང་དགོས་པའྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་འདུགཤ
དེ་དག་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་ཆེད་དུ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྨན་ཡོན་དེ་དག་ཞུ་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱུད་ལམ་

གང་འདྲ་བས་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་དང། དེ་དག་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའྱི་ཐབས་ལམ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ལ་ཡོད་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། དྲྱི་བ་གཅྱིག་དེ་ཁ་སང་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཞུས་པ་དེ་

བསྐྱར་དུ་ཞུ་དགོས་ཆགས་སོང། ཉེ་བའྱི་ཆར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ནང་དུ་གཞུང་
འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ཆག་ཡང་ཟེར་བ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐོག་
ནས་ཕག་དངུལ་ཡར་བསྡུས་ཚར་བ་རེད། གོས་ཚོགས་ནས་ད་ལྟ་དེ་མ་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་དངུལ་གང་འདྲ་བས་ནས་སོག་
དགོས་རེད་དམ་ཟེར་བ་དེར་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་སྟེ་བཀའ་ལན་ཕེབས་མ་སོང། བས་ཙང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

དེ་དང་འབེལ་ནས་ད་ལྟ་གསུངས་མ་ཐག་པའྱི་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས ་གསུངས་པ་བཞྱིན་སྱི་ནོ ར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་
མགོན་ཆེན་པོས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་རེད། དེ་ཕག་རོགས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་གསུངས་པ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་དེ་ལ་འགན་ཞྱིག་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དེ་བཞྱིན་ཀུན་སོད་ཀྱི་སྒང་ལ་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་གནང་བའྱི་དགོས་པ་དེ་ང་རང་གྱིས་

གོ་བ་ལེན་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་ས་གཙོ་བོ་དེ་མྱི་མང་གྱི་ནང་དུ་ར་བའྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད།

ཁ་སང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ལ་གཞྱིག་ནས་སོ་སོས་གོ་བ་ལེན་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ང་
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རང་ཚོའྱི་སྒང་གྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་འགན་ཁུར་མཁན་གྱི་གནད་ཡོད་ཀྱི་མྱི་སྣ་ཚོས་ཀུན་སོད་ལ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་

ཞྱིག་དང་འགན་འཁུར་དགོས་པ་བཀའ་གནང་གྱི་མྱིན་འགོ་བསམ་པ་ཞྱིག་བྱུང། གང་ལྟར་ང་ཚོས་མར་མཛུབ་མོ་བཙུགས་
པ་དེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐོག་མར་ང་རང་ཚོའགན་ཡོད་མཁན་ཚོ་ སོ་སོ་ལ་མཛུབ་མོ་བཙུགས་པ་དང་། སོ་སོར་ཞྱིབ་འཇུག་བས་
ཏེ་སོན་མ་ཀུན་སོད་གང་འདྲ་ཡོད་པ་དང་ད་ལྟ་གང་འདྲ་ཡོད། མ་འོངས་པར་གང་འདྲ་ཆགས་ས་རེད་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་

བཞེས་པའྱི་སྒང་ནས་འགན་ཞྱིག་ཁུར་ནས་གཤམ་ལ་ལམ་སྟོན་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་སེབས་འདུག་བསམ་པའྱི་གོ་བ་ཞྱིག་བངས་

པ་ཡྱིན། སྒང་ལ་འགན་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཀུན་སོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་དགོས་པའྱི་དུས་ལ་བབས་བསྡད་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་དེ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྲུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་གཉྱིས་ནས་དོགས་འདྲྱི་གནང་བ་དེ་ལ་ལན་འདེབས་ཞུ་ཆོག་པ་
གནང་། དང་པོ་དེར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ནང་ལ་ཚོགས་ཞུགས་གནང་

རྒྱུའྱི་མྱི་མང་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་དེ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་བརྱི་ཡྱི་མེད་ཟེ ར་ནས་དེ་
གསལ་པོ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དེ་ར་བའྱི་ཁད་ལས་པ་

མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང་ལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་

ཆགས་ཡོང་དུས། ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་ལས་གཞྱི་དེའྱི་རྱིགས་གསར་པ་འགོ ་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལམ་སེང་ཡག་པོ་ཡོང་
རྒྱུ་དེ་དང་པོ་ཉྱིད་ནས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་རེད། སོང་ཙང་དེ་འདྲ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་ཁད་ལས་པ་ཚོ་ཡྱི་ལམ་

སྟོན་གནང་བ་ལྟར་མྱི་མང་གང་མང་མང་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གོ་རོགས་ཁབ་བསགས་ཤུགས་
ཆེན་པོ་གང་ཐུབ་སེལ་ཐུབ་པ་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་བཞྱིན་དེའྱི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་དཔལ་འབོར་

གྱི་དཀའ་ངལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་མཉམ་ཞུགས་གནང་མ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། སོང་ཙང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་
ནས་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུ་དེ་ད་ལོ་ལོ་གཉྱིས་པ་
དེ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཆག་ཡང་གནང་ཡག་དེ་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱི་གསུངས་ཚར་

སོང་། ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། subsidy སོད་རྒྱུ་དེ་ཐབས་ལམ་ཡག་
ཤོས་ཤྱིག་མ་རེད། དེ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་། དེའྱི་སྐོར་དེ་འདྲ་བས་པ་ཡྱིན་
ན། མང་ཚོགས་ངོས་ནས་ཁེ་ཕན་དེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་བསྡུ་ཆ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་བསྡུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁེ་ཕན་དེ་ལོ་དེའྱི་ནང་

རག་དུས་རེས་མའྱི་ལོ་ནས་སོ་སོ་རང་ནས་དང་དུ་བངས་ནས་དངུལ་ཕྲན་བུ་བསྡུ་རྒྱུ་དེ། སོ་སོ་རང་གྱིས་འདྱི་ནས་ཐབས་
ཤེས་བས་ནས་བསྡུ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཁེ་ཕན་ཤེས་པའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པའྱི་སེམས་ཤུགས་
སར་རྒྱུ་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་ཞུགས་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཙམ་མ་རེད། དེ་བཞྱིན་

ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཁེ་ཕན་དེ་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལ་སད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོར་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། དཔེར་ན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་
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ཚོགས་མྱི་ཞྱིག་སྨན་ཁང་ལ་ཕྱིན་ནས་ནད་པའྱི་ཁེ་ཕན་དེ་བངས་རེས། སྨན་ཁང་ནས་ Bill ཡར་བཏང་ཡོང་དུས་ང་ཚོ་

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་གང་མགོགས་མར་དངུལ་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁད་ལས་པ་ཚོས་
དེ་བཞྱིན་གསུང་གྱི་འདུག ཁེད་རང་ཚོའྱི་ Billings claim ཟེར་གྱི་རེད་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག claim
reimbursement དེ་གང་མགོགས་བེད་དགོས་རེད་ཟེར། རབ་བྱུང་ན་ཟླ་བ་གཅྱིག་ནང་ཚུན་ལ་ཚར་བ་བེད་དགོས་

རེད་ཟེར། ཉེ་ཆར་ང་ཚོས་རད་གཅོད་བཏང་བ་ཡྱིན། བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག མང་ཆེ་བ་ཟླ་བ་གཅྱིག་
ནང་ཚུན་ལ་གཏོང་ཐུབ་པའྱི་འབད་བརོན་བེད་བསྡད་ཡོད། རེ་ཟུང་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག མཚམས་རེ་ཡང་ལས་ཁུངས་ནང་
ལ་དངུལ་འབོར་ཆེ་བ་དེ་འདྲ་ཡྱིན་ན། བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ་ཡྱི་ས་ཡྱིག་དགོས་པས། ང་ཚོ་ཡང་ཕྱི་ལོག་ཏུ་འགོ་དགོས་

པའྱི་དེ་འདྲ་ཡྱི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཚམས་མཚམས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་དངུལ་དེ་མར་ཏོག་ཙམ་ཕྱིས་པོ་ཆགས་པ་དེ་འདྲ་
ཡོང་སྲྱིད་ཀྱི་འདུག ཁག་ཅྱིག་ཡང་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ Billings ཏག་ཏག་ལ་མ་བཏང་བས། ཡང་ཡར་མར་ཡྱི་གེ་བཏང་བ་དེ་
འདྲར་འགོར་བསྡད་རྒྱུ་ཡོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཡྱི་ཚོགས་མྱི་ཚོས་ཁེ་ཕན་ལེན་པའྱི་

སྐབས་སུ་སྨན་ཁང་ལ་ཕྱིན། ཁེ་ཕན་བངས་ཡོང་དུས་ཡར་ Bill ཚང་མ་བཏང་ཡོད་དུས་མཉམ་དུ་འགེང་ཤོག་ཅྱིག་བརྒྱང་
རྒྱུ་ཡོད་རེད། དེ་དག་ཆ་ཚང་སྨན་ཁང་དང་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་བརྒྱངས་ཏེ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།

བཏང་ནས་ང་ཚོའྱི་སྡེ་ཚན། ལས་བེད་ཡྱིན་ཡང་གཅྱིག་མང་དུ་བཏང་ནས་ཁེ་ཕན་ནམ་ Billings དེ་དག་མར་སོག་རྒྱུ་དེ་
གང་མགོགས་གཏང་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། དངུལ་དེ་མར་ག་ཚོད་ཀྱི་མགོགས་པ་བྱུང་ན་མྱི་མང་ལ་ཏན་ཏན་
ཚོར་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་མགོགས་པོ་སེབས་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་འདུག
སོང་ཙང་། དེའྱི་ཐོག་ད་དུང་ང་ཚོ་ཡྱིས་དུས་ཚོད་ཐུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱི་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་ནས་བེད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་གསུམ་པ་དེ་སྨན་བཅོ ས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཆག་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་གནང་རྒྱུ་རེད། བརྒྱ་བདུན་བཅུ་ཆག་ཡང་

གནང་རྒྱུ་རེད། དེ་དག་ན་ནྱིང་ལོར་ང་ཚོས་སྡེ་ཚན་དྲུག་ལ་དབེ་བ་ཕེ་ཡོད་རེད། ད་ཐེངས་འདྱི་སྡེ་བཅུ་གཉྱིས་ལ་དབེ་བ་ཕེ་

ནས་དེ་ལྟར་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་འགོ་སོང་སོན་
བཏང་བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་མེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན།

དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་གཞྱིའྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པའྱི་ནང་མ་བསྡུས་རང་བསྡུས་ཆགས་
ཡོད་རེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ནད་པ་སྨན་ཁང་ལ་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། Billings དེ་དག་ཡར་
སེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་། སོན་ལ་མ་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན། Billings ཡར་སེབས་ཡོང་དུས་དངུལ་མར་གཏོང་
དགོས་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་མ་ཞུས་བར་དུ་དངུལ་ཡར་བསྡུས་ནས་འགོ་སོན་
གཏང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ སོན་ལ་ང་ཚོས་འགོ་སོང་ཁོན་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཚོར་བ་ཆེན་པོའ ་ི ངང་ནས་གསུངས་སོང་། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་སྱིག་

གཞྱི་དེ་ལ་བསྐྱར་བཅོས་གནང་ནས་ལོ་གཉྱིས་པ་དེ་འགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བསྐྱར་བཅོས་ཡང་ཡང་དེ་འདྲ་གང་ཡང་འགོ་ཡྱི་

ཡོད་མ་རེད། སོང་ཙང་ཙག་གྱི་ཙིག་གྱི་དེ་འདྲ་མ་གཏོགས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོས་མཚམས་རེ་ཡྱི་གེ་འགོ་རྒྱུ་དེ་ལམ་
འགག་དེ་འདྲ་ཐབས་ཤེས་མ་གཏོགས་སྱིག་གཞྱི འྱི་ནང་ལ་བསྐྱར་བཅོས་ཆེ་ཁག་ན་ནྱིང་ལོ་ལ་བས་པ་དང་། དེ་རྱིང་ཐེངས་

མ་གཉྱིས་པ་དེ་ལོ་གཉྱིས་པ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་སྱི་ཡོངས་ལ་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
དོགས་འདྲྱི་གནང་ནས་དེ་བཞྱིན་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་། ཁོམ་ར་དང་
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སྒེར། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཁེན་གྱི་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁོམ་རའྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཉེན་སྲུང་དེ་

དག་ལ་ཡང་སྨན་བཅོས་རེ་རེར་དངུལ་གྱི་ཚད་འདུག དེ་འདྲ་སོང་ཙང་། དང་པོ་ནས་ང་ཚོས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་
ནས་ལས་གཞྱི་དེ་འགོ་བཙུགས་པ་དང་། འཛིན་སྐྱོང་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་འཆར་གཞྱི་སྱིག་པའྱི་སྐབས་སུ་ནོར་འཁྲུལ་ཕྲན་བུ་

རེད་ལབ་ནས་རེད། གང་ལྟར་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རེད། གང་རེད་ཟེར་ན། ལོ་གཅྱིག་ལ་འབུམ་གཅྱིག་ཁེ་
ཕན་ཡོད་རེད་ལབ་དུས་སྨན་ཁང་ལ་ཐེངས་མ་གཅྱིག་ཕྱིན་ནས་འབུམ་གཅྱིག་ཡོད་ཟེར་གྱི་ཡོད་མ་རེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་
ནང་ལ་ཚོགས་ཞུགས་གནང་སྟེ། སྨན་བཅོས་ཚོགས་ཞུགས་ནང་མཁན་གྱི་མྱི་གཅྱིག་ལ་ནང་མྱི་ལྔ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ལྔ་ལ་
ཕན་པའྱི་ཁེ་ཕན་དེ་ལོ་གཅྱིག་ནང་ལ་འབུམ་གཅྱིག་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གོ་བ་ལེན་སྟངས་ལ་བསྡེབས་ཅྱིག་
ལ་སྨན་བཅོས་ཁེ་ཕན་འབུམ་གཅྱི ག་ཡོད། སྨན་ཁང་རྱིག་ཤོས་ཤྱིག་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་འདས་པའྱི་ལོ་བཞྱི་ཡྱི་ནང་
ཉམས་མོང་དེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་དེ་འདྲ་ཡྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནམ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་བཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ ་མཆོ གཤ གསལ་བཤད་གནང་བ་དེ ་ཚོག ས་གཙོ་ ལ་ཞལ་ཕོ གས་ནས་གནང་དགོ ས་རེ ད་མ་
གཏོགས། སྱི་འཐུས་བེ་བག་བ་ལ་ཞལ་ཕོགས་ནས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག མུ་མཐུད་གསུང་རོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྲུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དྲྱི་བ་དེའྱི་ལན་འདེབས་ཞུས་པའྱི་ལས་རྱིམ་རྣམ་བཞག་ཚང་མ་ལ་གཟྱིགས་དགོས་ས་

རེད། ཟུར་ཉན་དང་གསར་འགོད་པ་དང་ཚང་མ་ལ་གཟྱིགས་དགོས་ཡོད་ས་རེད། སོང་ཙང་། མུ་མཐུད་ནས་ལན་འདེབས་
ཞུ་རྒྱུ་ལ། ང་ཚོ་འདྱིར་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོང་དུས་དགོས་མཁོ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་བསྡད་པ་ཞྱིག་

ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེ་མེད་ན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་གནས་རྒྱུ་དཔེ་ཁག་པོ་རེད་འདུག
འདས་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ཉམས་མོང་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཡྱི་ཁེ་ཕན་འབུམ་གཅྱིག་ཡོད་

ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད། ངས་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་བཞག་ན། སྒོར་མོ་ཁྱི་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཚུན་ལ་མྱིག་གཤག་བཅོས་བེད་རྒྱུ་ཡོད་རེད་

མོད། སྟོང་ཕྲག་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་ཡྱི་ Bill དེ་འདྲ་སེབས་ཡོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་མ་
གནང་ཀ་མེད་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། བཀའ་ཤཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ན་ནྱིང་ལོར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་

གྱི་ལས་གཞྱི་སྲྱིད་བྱུས་དེ་དག་གྱི་སོམ་གཞྱི་ཡོ ངས་རོགས་ཁད་ལས་པ་ཡྱི་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ Surgical
Package དེ ་ དག་ཆ་ཚང་ང་ཚོ ས ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ད་ལྟ་ལག་ལེ ན ་ཏོ ག ་ཙམ་འགོ ་ བསྡད་ཡོ ད ་རེ ད ། དཔེ ར ་ན།
chemotherapy དེ་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། chemotherapy དེ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་བེད་
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དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ད་རྱིང་ Side གཅྱིག་བེད། བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་རེས་ལ་ Side གཅྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་
འདྲ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། ད་ལྟ་གོང་ཚད་སར་རྒྱུ་དེ་འགོ་ཐེངས་ཐེངས་མ་རེ་རེ་ལ་བཟོ་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་

རེད། སོང་ཙང་། འགོ་སོང་དེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སོན་མ་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་བེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕྱི་ལོགས་ཀྱི་སྒེར་གྱི་སྨན་

ཁང་དང་། གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་། Charity hospital དེ་ཚོ་ཡྱི་གོང་ཚད་ཚང་མ་དང་བསྡུར་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་མཐྱིལ་ཕྱིན་
པ་ཞྱིག་བས་ནས་རྱིན་ཚད་མང་ཉུང་འཚམ་པའྱི་འོས་བབས་ཤྱིག ཉུང་དྲགས་ན་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་

ནང་ལ་ཚོགས་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་རེད་འདུག དོ་བདག་སོ་སོ་ལ་ཕན་ཞེ་དྲག་མ་ཐོགས་པ་ཡྱིན་ན་སྨན་
བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་མཚུངས་ཀྱི་མྱི་འདུག སོང་ཙང་། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད། ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་བ་དེ་བེད་སོད་ལོག་པར་མྱི་འགོ་བའྱི་ཆེད་དུ་རེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་མྱིག་གཤག་བཅོས་

བེད་པའྱི་འགོ་སོf་ཁྱི་གཅྱིག་ལ་སྒོར་མོ་སྟོང་ཕྲག་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་ཡྱི་ Bill བཏང་ཡོད་དུས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་ཞྱིག་ཆགས་
བསྡད་ཀྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡྱི་ཆེད་དུ་སྨན་ཁང་ཞྱིག་ནང་ཕྱིན་ནས་སྒོར་མོ་སྟོང་ཕྲག་བཅོ་ལྔ་

ཡྱི་གཤག་བཅོས་བེད་རྒྱུ་ཡོད་རེད་དེ། Columbia Asia ཕྱིན་ནས་སྒོར་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་དང་དྲུག་ཅུ་དེ་འདྲ་ Bill
ཕབ་ནས་ཡར་བཏང་ཡོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་དེ་འདྲ་མང་པོ་ལ་གཟྱིགས་ནས་དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་བཏང་བ་རེད། ཡྱིན་ཡང་ལོ་

གཅྱིག་ལ་ཁེ་ཕན་འབུམ་གཅྱིག་ཡོད་དུས་ད་ལན་སྨན་བཅོས་བས་ནས་ཚད་འདྲ་པོ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ནས་སྒོར་མོ་སྟོང་ཕྲག་གཅྱིག་
རག་པ་ཡྱིན་ན། ཟླ་དེའྱི་རེས་ཀྱི་ལྷག་མ་དེ་དག་ལ་ཁེ་ཕན་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སེར་སྣ་མ་བལྟས་པར་གནང་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལོ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ནང་མྱི་ཚང་མ་དང་ཚོགས་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་
ཁབ་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་ཚེས་ཉེར་གསུམ་ཉྱི ན་སྐུ་མདུན་གྱི་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་དེ་གཙོ་བོ་བཟང་སོད་སྒང་ལ་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་

སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགེལ་བཤད་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཡྱིན་ཡང་གཙོ་བོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་

ངས་ཁ་སང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་གཙོ་བོ་ག་རེ་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོ་དོ་བདག་སུ་ཡྱིན་ཡང་། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་
བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བོན་ཡྱིན་དགོས་ཀྱི་མ་རེད་ལ། སྱི་འཐུས་ཡྱིན་པ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། དོ་བདག་མྱི་སྒེར་རེ་རེ་ནས་

བཟུང་སྟེ་ཚང་མ་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་སོན་འགོག་བེད་རྒྱུའྱི་འགན་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་འཕྲོད་བསྟེན་བདག་པོ་རྒྱག་རྒྱུ་དོ་བདག་
རང་གྱིས་བེད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཕར་ཕྱིན་ནས་སྨན་སད་ནས་ཁེད་རང་ན་ཚ་མ་ན་བ་ཞྱིག་

བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ཡང་ངས་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལབ་ན་སྱི་

འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་མྱི་མང་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས་འགན་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་མ་གཏོགས་འཐུས་ཤཤོར་ཕྱིན་པ་
དེ་ཁེད་རང་ཚོས་བས་པ་རེད་ཟེར་ནས་དེ་ཞུ་ཡྱི་མེད།

དེ་ནས་ད་ལྟ་འགན་ཡོད་པ་རེད་གསུང་དུས་སྒང་ནས་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་དང་སགས་ནས་གསུངས་པ་རེད། འཚོ་བེད་

སྨན་ཁང་གྱི་ཁ་ལོ་བ་མྱི་འདུག དེ་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི ས་འགན་ཁུར་ནས་མར་ཕོགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་
སྨན་ཁང་གྱི་འགོ་འཛིན་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་མར་ཕོགས་ཁོང་གསན་གྱི་མྱི་འདུག་ན་ང་ཚོ་ལ་ཐད་ཀར་ཁ་པར་ཕུལ་ནའང་

རེད། དྲུང་ཆེ་ལ་ཁ་པར་ཕུལ་ནའང་རེད། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་རེད་བསམ་གྱི་འདུག སོང་ཙང་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་དེ་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པ་རེད། མར་ཕོགས་ག་རེ་བེད་ཀྱི་ཡོད་མྱིན་ང་ཚོས་ཉྱིན་དང་ཉྱིན། ཆུ་ཚོད་དང་

ཆུ་ཚོད་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད ། སོང་ཙང་དེ་དུས་བཀུར་འོས་འགན་ཁུར་ནས་གསུང་ཡོད་ན། མར་ཕོགས་དཀའ་
ངལ་ལམ་སེང་སེལ་རྒྱུ་གནང་ཐབས་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་སྱི་འཐུས་ཡྱིན་གསུངས་ནས་ངེས་པར་དུ་
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བཀའ་མོལ་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁེར་བ་ལས་མར་ཕོགས་སྨན་ཁང་ནང་ཁ་ལོ་བ་མྱི་འདུག དགོང་དག་ཚེས་གཅྱིག་

གཅྱིག་ལ་ཁ་ལོ་བ་མེད་ན་ངེས་པར་དུ་གོས་ཚོགས་མ་སེབས་བར་དུ་སྒུག་བསྡད་དགོས་མྱི་འདུག དེ་དག་ཡང་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སོང་ཙང་། ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ཁག་ལ་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་དེ་དངོས་གནས་ར་ཆེན་པོ་བརྱི་ཡྱི་རེད། ཉྱིན་མ་གཉྱིས་སོན་ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ནང་
བཞྱིན་རེད། མན་ངག་ལྟ་བུ་བརྱིས་པའྱི་ཐོག ་ནས་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནང་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉྱིས་ཚོགས་

ཚར་བ་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱི་བང་སྱིག་གྱི་ཡོད། དེ་དག་གྱི་ཐོག་སོན་འགོག་སྒང་ལ་
ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་བང་བསྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ལ། ར་བའྱི་ USAID ཡྱིས་འཆར་གཞྱིའྱི་ངོས་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ལས་འཆར་གལ་ཆེ་བ་ཚང་མ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཅྱིག་འགོ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཀྱིས་སྱི་འཐུས་མར་ཕེ བས་ནས་བསྐྱར་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་

གསུངས་པ་རེད། ཡྱིན་ཡང་། ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལས་གཞྱི་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ཚང་མ། དཔེར་ན།

འཕྲོད་བསྟེན་སོབ་གསོ་སེལ་རྒྱུ་ཡྱི་ཐད་རེད། དེ་བཞྱིན་མ་དང་བྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་རེད། དེ་བཞྱིན་ TB སོན་འགོག་ལས་
གཞྱི་རེད། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་སྟངས་རེད། དེ་བཞྱིན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གནས་

སྟངས་རེད། དེ་དག་ USAID ཡྱི་འཆར་གཞྱི་འོག་ནས་ཡོད་པའྱི་ ཁད་ལས་པ་ཚོ་མར་ཕེབས་ནས་དེ་དག་ཐོག་ལ་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། Over all Assessment ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སོང་ཙང་དེ་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་

གངས་ཐོའ ་ི ལས་གཞྱི་རེད། དེ་དག་ཡོངས་རོགས་བལྟས་ནས་ཏན་ཏན་ང་ཚོ་སྙན་ཐོ་དེ། Third person གཟྱིགས་བསྡད་
ཀྱི་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ལ་ཏན་ཏན་མང་པོ་ཡོད་རེད་དྲན་གྱི་འདུག སོང་ཙང་དེ་དག་གྱི་སྒང་ལ་ཏན་ཏན་
ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་དང་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དྲྱི་བ་དང་པོ་དེ་ཧ་གོ་མ་སོང་། ཕལ་ཆེར་འཚམས་པ་དེ་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ཚོགས་ཞུགས་མཁན་ཚོ་ལ་སྨན་

བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཆག་ཡང་ཡོད་ས་དེ་དག་ནང་ཁོང་ཚོ་ཚུད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་སྙམ་གྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གལ་སྲྱིད་ཉམ་

ཐག་སྐྱོ་པོ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ཡར་གཟྱིགས་ནས་མཚམས་ལ་བཞུགས་མཁན། དཔེ་མཚོན་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན་མཚོ་པདྨ་ལ་མཚམས་ལ་བཞུགས་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། དེའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་
ན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་ཁེ་ཕན་ལེན་སའྱི་ལམ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ང་ཚོ་སྨན་བཅོས་
ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཆག་ཡང་ཡོད་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་ཏན་ཏན་ཚུད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་

ཆག་ཡང་གནང་བ་དེའྱི་སྐོར་ལ་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་རྱིང་ཡང་བསྐྱར་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་གནང་ཡོང་དུས་དུས་ཚོད་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད་མ་གཏོགས། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ ་ི ནང་ལ་ཐག་གཅོད་གནང་། སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་དེ་འདྲ་བས་པ་རེད། འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་རེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོར་

གཞན་པའྱི་ཁེ་བཟང་དེ་འདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད་ཅེས་གསལ་པོ་བས་ཏེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། གཙོ་བོ་མྱི་
མང་གྱི་བདེ་ར་རང་ལ་དམྱིགས་ནས་ལས་གཞྱི་དེ་སེལ་བ་ཡྱིན་ཙང་མྱི་མང་གང་མང་ཞྱིག་ནང་འཛུལ་ཐུབ་ན་ཡག་་པོ་འདུག

ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་རེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ན་ནྱིང་ལོ་དང་པོའ ་ི ནང་ལ་ང་ཚོས་ཆག་ཡང་གནང་བ་རེད།

ལོ་དང་པོ་ནང་ལ་མྱི་ཁྱི་གསུམ་གྱི་མཐུན་རེན་སར་ཡོད་པ་རེད་དེ། མྱི་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གསུམ་མ་གཏོགས་ནང་འཛུལ་བེད་
མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁེ་ཕན་གནང་ས་དེ་ལ་ང་ཚོས་སྡེ་ཚན་མང་དུ་བཏང་ནས་མཐུན་རེན་སར་
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བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ཀྱི་གཞྱི་དེ་གོང་དུ་ངས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་

གཉྱིས་ལ་གསུངས་པ་བཞྱིན་རེད། གཙོ་བོ་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཏན་ཏན་འགན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངས་བརྒྱ་ཆ་
བརྒྱ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་འགན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་སོན་འགོག་དེ་ཚོའྱི་སྒང་ལ་ལས་

གཞྱི་མང་དག་ཅྱིག་བསྱིགས་ནས་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་
ནང་ནས་གཞྱིས་ཆགས་མཐའ་འཁོབ་དང་ཁུག་ཀོག་དེ་དག་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་འདུག དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ཤུགས་
ཆེ་རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུའྱི ་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ ཨེམ་ཆྱི་ ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་རྱིང་གོ་སྐབས་

བསངས་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་ལ་སྨན་པ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱི་ཆེད་དུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་

འཛུགས་ཞབས་སྟེགས་གསུམ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་སོབ་སོང་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། སོབ་སོང་
ཐོན་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཕག་ལས་གནང་བར་ཡོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་དེ་རྱིང་ངས་གོས་ཚོགས་
ནང་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ནྱི། ཨེམ་ཆྱི་ཚང་མ་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཉུང་མཐར་ཡང་ལོ་གསུམ་

ཕག་ལས་གནང་བར་ཡོང་རྒྱུ་དེ་དཔེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ༸སྐུ་མདུན་གྱིས་བཀའ་སོབ་འདྱི་ལྟར་ཡར་ཕེབས་ཡོང་དུས་
རྣམ་པ་ཚོ་སྐུ་མདུན་གྱི་བཀའ་སོབ་དེ་དག་གསན་པའྱི་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་ཕག་ལས་གནང་བར་ཕེབས་རོགས་ཟེར་ནས་
ད་ལྟ་ངས་འདྱི་ནས་འབོད་སྐུལ་ནན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཐུན་གཉྱིས་པ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ཀྱི་ཡྱིན།ཤད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སོན་རྱིས་ཐོག་བགོ་གེང་གནང་
རྒྱུ་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད།ཤད་ལྟ་ལས་ཁུངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ཕེབས་བཞྱིན་པ་རེད།ཤཕག་

བརངས་མཁན་གོ་སྐབས་གཉྱིས་པ་བཞེས་མཁན་དེ་ཚོར་གོ་སྐབས་དང་པོ་བཞེས་མཁན་རྣམས་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་གོ ་
སྐབས་དབུལ་གྱི་ཡྱིན།ཤབས་ཙང་གོ་སྐབས་གཉྱིས་པ་བཞེས་མཁན་གྱི་ཐོ་ཆ་ཚང་བརྒྱབས་བཞག་ཡོད།ཤགོ་སྐབས་དང་པོ་
བཞེས་མཁན་ཚོ་སོན་ལ་གཏང་། དེ་ནས་གོ་སྐབས་གཉྱིས་པ་བཞེས་མཁན་རྣམས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་གྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།ཤ སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྱིགས་ལགས་ནས།ཤ

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤའཕྲོད་བསྟེན་གྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཟུར་འཛར་དང་པོའ ་ི དང་པོ་དེར་འཕྲོད་

བསྟེན་སོབ་གསོའ ་ི ཡྱིག་ཆ་པར་བསྐྲུན་ཟེར་བ་ཞྱིག་འདུགཤདེའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་
རྒྱུར།ཤདཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ནང་དུ་དུས་རྒྱུན་གོས་བསྡུར་ལྷུག་པོ་འདྲ་ཞྱིག་དང་།ཤཞྱིབ་ཚགས་པོ་འདྲ་ཞྱིག་

ཡོང་གྱི་ཨེ་ཡོད་བསམ་པ་དེ་འདྲའྱི་འཆར་སྣང་ཞྱིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད།ཤདེ་ད་ལྟ་གསལ་དུ་འགོ་བ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་།ཤ
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་དཔལ་འབོར་གསུང་བཤད་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱིའྱི་ལན་འདེབས་དང་།ཤ
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དེ་ནས་སྐར་རགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་ལས་འཕྲོས་པའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ལན་འདེབས་དེ་དག་གྱི་ཐོག་ནས་གསལ་དུ་འགོ་མཁན་འདྲ་

ཞྱིག་བྱུང།ཤགསལ་དུ་འགོ་བའྱི་རྣམ་པ་སོ་སོས་མཐོང་བ་དེ་ཡང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡྱིན་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད།ཤདེ་ང་རང་
གྱི་མཐོང་སྣང་གཅྱིག་རེད།ཤང་རང་གྱིས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་སགས་ནས་མཐོང་སྟངས་དང་དེའྱི་ཁ་ཐུག་

གྱི་སོན་རྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར་འཕྲོད་བསྟེན་སོབ་གསོའ ་ི ཡྱིག་ཆ་པར་བསྐྲུན་ཟེར་བ་སྟེ་རྱིས་འགོ་དེར་ཤ
༢༠༡༤་་་༡༥ཤདེའྱི་ནང་ལ་བྱུང་སོང་འབུམ་བཞྱི་ལྷག་དང་།ཤ༢༠༡༥་་་༡༦ཤལ་འབུམ་གསུམ་ལྷག་ཅྱིགཤད་ལྟ་ ༢༠༡༦ ནས་
༢༠༡༧ ལ་འབུམ་བདུན་ལྷག་ཅྱིག་བཀའ་ཁོལ་ཞུས་གནང་འདུགཤཡྱིག་ཆ་པར་བསྐྲུན་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་གང་དང་
གང་པར་བསྐྲུན་གནང་གྱི་རེད།ཤཡྱིག་ཆ་དེ་ཚོ་གངས་ཚད་ཇྱི་ཙམ་པར་བསྐྲུན་གནང་གྱི་རེད།ཤགངས་ཚད་དེ་ཙམ་དགོས་

མཁོ་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད།ཤདེའྱི་ཐོག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་དུ་རེད།ཤབཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་
སོན་རྱིས་གཟྱིགས་ཞྱིབ་གནང་དུས་རེད།ཤཞྱིབ་ཚགས་པོ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དེ་གཅྱིག་བཀའ་འདྲྱི་
ཞུ་རྒྱུ་དང་།ཤབྱུང་ན་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡང་ཡྱིག་ཆའྱི་རྣམ་གངས་གང་དང་གང་།ཤགངས་ཚད་ཇྱི་ཙམ་པར་བསྐྲུན་ཞུ་
ཡྱི་རེད།ཤདེ་དག་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བེད་སོད་ཐོག་ལ་འགོ་ཐུབ་པའྱི་དགོངས་པ་ག་པར་འདྲ་ཞྱིག་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདེ་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་གསོལ་ཅོག་

སྒང་ལ་གཞག་རྒྱུའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི ་ལས་གཞྱིའྱི་དྲྱིལ་བསགས་ཤྱིག་པར་བསྐྲུན་གནང་ནས་བཀྲམས་བཞག་འདུགཤ
གསོལ་ཅོག་སྒང་ལ་གཞག་རྒྱུ་ཟེར་ན་ཟླ་རེ་ཟླ་རེའྱི་ལོ་ཐོ་ཕར་ཚུར་ཨ་ལོག་རྒྱག་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུགཤདེའྱི་ནང་དུ་ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་

ཁོ་རང་ཚོ་འགའ་ཞྱིག་ཕར་ཚུར་སྐད་ཆ་བཤད་རེས་བས་ཏེ།ཤའཕྲོད་བསྟེན་སྨན་བཅོས་འདྱི་འདྲ་འདྱི་འདྲ་རག་རྒྱུ་འདུགཤཁེད་
རང་བསྟེན་ཡྱིན་ནམ་ཟེར་བ་འདྲ་དང་།ཤཕན་ཐོག ས་བྱུང་སོང་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་འདྲྱི་རེས་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་འདུགཤ
ད་ཆ་གནས་ཚུལ་གོ་བ་ཞྱིག་ལ།ཤགོ་བ་གཅྱིག་པུའང་མ་རེད།ཤཡྱིན་བསྡད་པ་ལ་ཞེས་ཞུས་ཀང་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུགཤཤའཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནང་དེ་གཡུག་ས་མ་རག་པར་ལྷག་བསྡད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་གསལ་པོ་ཡྱིན།ཤདེ་ག་
ཙམ་གོ་བ་ཙམ་ཞྱིག་མྱིན།ཤདེ་གོ་སྟངས་དེ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་གོ་བ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན།ཤརྡ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ལ་ཤེས་ཡོན་རོག་ཞྱིབ་

ལས་གཞྱི་ཞེས་པའྱི་སྡེ་ཚན་ཞྱིག་འདུགཤསྡེ་ཚན་དེས་སོབ་གྲྭ་སོ་སོར་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་ལྟ་རོགས་དང་།ཤསོབ་ཁྱིད་གནང་
ཕོགས་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་གཟྱིགས་རོག་གནང་བར་ཕེབས་རྒྱུ་དང་།ཤདེ་ནས་དེའྱི་ནང་དུ་འཁྱིད་ཆས་བཟོ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་གནང་གྱི་

འདུགཤབས་ཙང་སྡེ་ཚན་དེ་ནས་རྡ་ཤོད་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་དེ་འདྲའྱི་གཟྱིགས་རོག་ཅྱིག་ལ་ཕེབས་པའྱི་སྐབས་ལ།ཤདེ་འདྲའྱི་དོ་
པོ་གཅྱིག་ཟུར་དེ་གར་གཡུག་བཞག་པ་གཟྱིགས་ནས།ཤའདྱི་ཁེད་ཚོར་དགོས་ཀྱི་མེད་ན་ང་ལ་གཅྱིག་རག་གྱི་རེད་དམ་ཞེས་
དྲྱིས་འདུགཤགང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཁོང་ཚོས་འོ་མའྱི་ཤོག་སྒམ་རྱིང་པ་དང་གད་སྙྱིགས་ཟེར་དགོས་རེད་དམ།ཤད་ང་ཚོས་གད་

སྙྱིགས་ལབ་ཀང་འགྱིག་གྱི་རེད་པ།ཤདེ་འདྲ་བསྒྲུགས་ཏེ་དེ་ཚོ་སོབ་ཁྱིད་ཀྱི་འཁྱིད་ཆས་བཟོ་རྒྱུ་དང་དེ་འདྲར་བེད་སོད་གཏང་
གནང་གྱི་འདུགཤདེའྱི་སྒང་ལ་ཤེས་ཡོན་གྱི་རྒྱུ་ཆ་དེ་འདྲ་སར་ནས་དེ་འདྲ་བཟོ་བར་ཕན་ཐོག ས་ས་རེད་གསུངས་པའྱི་སྐབས་
སུ།ཤའོ་འདྱི་ཚོ་ཆ་ཚང་སྣོམས་རོགས་གྱིས།ཤང་ཚོ་འདྱི་གཡུག་ས་མ་རག་པར་བསྡད་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུགཤདེ་གསུངས་

བའྱི་རེས་ཀྱི་དུས་ཚོད་གང་ཙམ་ཞྱིག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཞལ་པར་ཕེབས་ཏེ་ཁེད་རང་ཚོས་དེ་ཁོང་ཚོར་ཇྱི་
ལྟར་སད་ཡྱིན་པ།ཤང་ཚོར་མང་པོ་ཞེ་དྲག་ཅྱིག་གཡུག་ས་མ་རག་པར་བསྡད་ཡོད།ཤཁེད་རང་ཚོ་མོ་ཊ་ཁྱིད་ནས་ལེན་དུ་ཤོག་
ཅེས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་འདུགཤདེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་།ཤད་ལྟའྱི་ཡྱིག་ཆ་པར་སྐྲུན་དེར་རྣམ་

གངས་ཇྱི་ཙམ་ཡོད་རེད།ཤདགོས་མཁོ་ཇྱི་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད།ཤབེད་སོད་ཏག་ཏག་ཇྱི་ཙམ་གཏང་ཐུབ་ཀྱི་རེད།ཤདེ་དག་
ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་ནས་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡྱིན།ཤབས་ཙང་ད་གྱིན་
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གོང་དུ་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་ཨེ་ཡོད་ཞུས་པ་དེ་ལྷན་ཁང་ནས་བཀའ་ཁོལ་ཞྱིག་ཞུས།ཤདེ་ལ་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་སྒང་ནས་བཀའ་འཁོལ་

གནང་བ་ཞྱིག་མ་གཏོགས།ཤསོན་མ་ཡྱིན་ན་ཞྱིབ་ཚགས་པོ་བས་ཏེ་བཀའ་འཁོལ་ནང་ལ་ཆ་ཕེས་ཏེ།ཤདངུལ་དེ་ཚོ་གང་དུ་ག་
ཚོད་ཙམ་གཏང་གྱི་རེད།ཤཆ་ག་རེ་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཕེ་བའྱི་ལམ་སྲོལ་ཞྱིག་ཡོད་རེད།ཤདེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་
བསམ་ནས་དྭོགས་པ་རེད།ཤདེ་གནང་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཀང་གཅྱིག་དེ་རེད།ཤ

གཉྱིས་པ་དེར་དེ་ནས་འཕྲོས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུར་ད་ལྟ་སྱི་ཟུར་དེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད་དང་ཁོང་ནས་ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་

ཞུས་པ་དང་ང་ཚོས་ཁོང་ལ་ལམ་སྟོན་ཕུལ་རྒྱུ་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་པའྱི་བཀའ་ལན་དེ་རེད།ཤབཀའ་ལན་དེ་
ག་རང་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་བྱིས་ཡོད་མ་གཏོགས་དེའྱི་ནང་ལ་ང་རང་གྱི་ཚིག་བེད་སོད་བཏང་སྟེ་ཞུས་མེད།ཤའཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་
ཡོད་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད།ཤདངོས་གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན།ཤམཁས་དབང་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ།ཤསུ་གདན་

འདྲེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཀང་བཀའ་ཤག་ནང་གོ་བསྡུར་གནང་།ཤའཆར་གཞྱི་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་མྱི་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་
གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤལས་གཞྱི་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་སད་དགོས་འདུག་ཅེས་ལས་གཞྱི་དང་སགས་བཟོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་

བསམ་གྱི་ཡོད།ཤལས་གཞྱི་མེད་པར་དེ་ག་ཙམ་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ལ་ཕེབས་རོགས་གྱིས་ཞེས་ར་བའྱི་འགོ་སོང་ཕོན་ཆེ་བ་
སོ་སོས་བཏང་ཡོད་མེད་ཅྱི་ཡྱིན་ཡང་།ཤགང་ལྟར་གཞུང་གྱི་སོན་རྱིས་ནང་ནས་འགོ་སོང་ཞྱིག་ཕྱིན་བསྡད་ཡོད་རེད།ཤཕྱིན་

པའྱི་རེས་སུ་འདྱི་བས་འདྱི་མྱིན་གང་ཡང་མེད་པའྱི་སྟོང་པ་སྟོང་རང་ཞྱིག་ལྷག་པ་ཡྱིན་ན་དེ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པའྱི་ཞུས་གོ་
དེ་མ་ཆོད་པ་རེད་ལ།ཤདེའྱི་ནང་དུ་འགོ་སོང་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ལས་བཏང་མེད་པ་ཡྱིན་ཡང་བཏང་གོ་མ་ཆོད་པ་རེད་བསམ་གྱི།ཤ
ཡང་དཔལ་ལྡན་སྲྱིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ལན་འདེབས་ཀྱི་ནང་དུ་གང་གསུངས་ཡོད་རེད་ཅེ་ན།ཤགོས་ཆོད་མེད་དུས་མང་མོས་
སྱི་མོས་ཡོང་སྟངས་ཡོད་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད།ཤགོས་ཆོད་དེ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད་རེད་ལ་ངག་ལམ་ནས་གཏན་
འབེབས་གནང་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་རེད།ཤབས་ཙང་བཀའ་ཤག་གྱི་ནང་དུ་ཅུང་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་པའྱི་ཆ་ནས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་
ཚོ་ཞལ་ཁ་བཙུམ་ནས་ཁ་ཁ་བཞུགས་གནང་ཡོད་རེད་དམ། ཡང་ན་དེའྱི་སྐོར་ལ་བགོ་གེང་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་འབྱུང་
དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད་རེད།ཤཡང་ན་བགོ་ གེང་གང་ཡང་མེད་པར་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེས་བརྒྱ་གོ་གཅྱིག་ཆོད་ལྟ་བུའྱི་
ཐག་ཅྱིག་བཅད་གནང་བ་རེད་དམ།ཤདེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མེད་པའྱི་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་ཞེས་ཞུ་

བསྡད་པ་དེ་རེད།ཤབས་ཙང་མདོར་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ན་ཡྱིག་ཆ་པར་བསྐྲུན་འདྱིའྱི་སྒང་ལ་གནས་སྟངས་འདྲ་ཞྱིག་གང་འདྲ་རེད།ཤ
ད་ལྟ་ལྷག་བསྡད་པ་དེ་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་རེད།ཤང་ཚོར་རོགས་རམ་སོད་མཁན་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ལམ་སེང་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

དུ་བས་ཏེ་ལས་གཞྱི་སེལ་གྱི་ཡོད་རེད་དམ་ཡང་ན་དགོས་མཁོ་རང་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་སེལ་ཏེ་རོགས་རམ་འཚོལ་གྱི་

ཡོད་རེད།ཤཅེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་དེ་སོན་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཐུགས་
རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།ཤ

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས།ཤ

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤད་ལྟ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་རྱིས་འགོ་ཟུར་འཛར་ཤ༣ཤཔ་དེ་དང་འབེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱི ག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།ཤད་ལྟ་སོ་རས་ངན་གོམས་སོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་དེའྱི་ཐོག་ལ་རྱིས་འགོ་
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གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་འདུགཤསྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར།ཤགོ་རོགས་ལས་གཞྱི།ཤསོན་འགོག་གྱི་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཚོགས་ཆེན།ཤབཅས་
གསུམ་ལ་འབུམ་བཅོ་བརྒྱད་ཅྱིག་ཞུས་བཞག་འདུགཤདེ་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ཡང་ཁ་སོན་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤད་ལྟ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཉེ་འཁོར་གྱི་དུར་ཁོད་ལ་

སོ་རས་ངན་གོམས་དང་འབེལ་བའྱི་མྱི་འགའ་ཞྱིག་རག་པར་ཉལ་བསྡད་པ་མཐོང་རྒྱུ་འདུགཤདེ་ཚོའྱི་གས་དེ་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་
ངེས་ཅན་དུ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་ནས་གོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་།ཤད་རེས་ཤེས་འདོད་བྱུང་བ་ཞྱིག་
ལ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་དུར་ཁོད་ནང་ལ་སོ་རས་ངན་གོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བདག་མེད་དུ་ཉལ་བསྡད་པའྱི་མྱི་དེ་འདྲ་

ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད།ཤདེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་བསྐྱར་ཞྱིབ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ་བསྐྱར་ཞྱིབ་བས་པ་གཞྱིར་

བཟུང་གྱིས་ད་ལྟ་བཙན་བོལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སོ་རས་ངན་གོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་བྱུང་བསྡད་པའྱི་གངས་
འབོར་དེ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།ཤལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཉེ་འཁོར་དུ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དམ།ཤ
དེ་ནང་བཞྱིན་གྱིས་སོ་རས་ངན་གོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་སོན་འགོག་དང་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མྱི་སྒེར་ པའྱི་
ཐོག་ནས་རེད།ཤཚོགས་པ་སྒེར་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བེད་མཁན་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། ང་ཚོས་དེ་
འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ཤེས་རོགས་བྱུང་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་གསལ་བོ་ཤེས་འདོད་བྱུང་སོང་། དེའྱི་ནང་
ནས་དོན་དག་རྡོག་རྡོག་དེ་ག་རེ་ཤེས་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུས་ན་ད་ལྟ་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཉེ་འཁོར།ཤཁ་ཉྱིན་ང་མེག་ལོཊ་གྷན་ཇྱི་དེ་
གར་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ལ།ཤསོ་རས་ངན་གོམས་ཀྱི་དབང་གྱིས་གཟན་ཤམ་གྱི་སྣེ་མོ་ནས་འཐེན་མཁན་དེ་འདྲ་ཁ་ཤས་ཡོང་
སྡོད་ཀྱི་འདུགཤཤདེ་ཡྱིན་ཙང་ད་ལྟ་དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དམ།ཤམ་འོངས་པར་གང་འདྲ་བེད་འཆར་
ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོགཤ

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤཤབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ཟུར་འཛར་དང་པོ།ཤའཕྲོད་བསྟེན་སོབ་གསོའ ་ི ཡྱིག་ཆ་
པར་བསྐྲུན་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་།ཤདེའྱི་ནང་ལ་ཡྱིག་ཆ་པར་བསྐྲུན་གནང་རྒྱུ་དེ་གཙོ་བོ་འཕྲོད་

བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྡེ་ཚན་ཁག་བཞྱི་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤདང་པོ་དེར་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་

བ་དྲུག་རེའྱི་མཚམས་སུ་དུས་དེབ་ཅྱི ག་འདོན་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤTibetan health ཟེར་བ་དེ་པར་བསྐྲུན་བེད་རྒྱུ་གཅྱིག་

དང་།ཤའདོན་ཐེངས་རེ་ལ་ང་ཚོས་ཉྱིས་བརྒྱ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་འདོན་གྱི་ཡོད་རེད།ཤདེ་ནས་གཉྱིས་པ་དེར་ཅྱི་ནྱི འྱི་ན་ཚ་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལྟེབ་ཤོག་སུམ་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ཞྱིག་བཏོན་གྱི་ཡོད་རེད།ཤགསུམ་པ་དེ་ཁ་དང་སོའ ་ི འཕྲོད་བསྟེན་དང་
འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལྟེབ་ཤོག་ཉྱིས་སྟོང་ཙམ་བས།ཤདེ་ནས་བཞྱི་པ་དེ་མ་དང་བྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ལྟེབ་ཤོག་བཞྱི་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་དང་།ཤནད་གཞྱི་ཁག་གཞན་ལ་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་ཁག་གཞན་དག་གཅྱིག་ནས་

ཡྱིག་ཆ་པར་བསྐྲུན་འགོ་སྡོད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད།ཤད་ལྟ་རྱིས་འགོ་འདྱིའྱི་འོག་ནས་ལས་གཞྱི་འདྱི་དག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ
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དེ་ནས་ད་ལྟ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་དང་ཁབ་བསགས་བེད་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་

ཡྱིག་ཆ་པར་བསྐྲུན་དེ་ཚོ་ཡང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ཡྱི་འོག་ཏུ་ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་འགོ་སྡོད་ཀྱི ་ཡོད་རེད།ཤད་ལྟ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་ T.M.S
སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཤFlip book འདྱི་ལྟར་ཨ་ལོག་རྒྱག་རྒྱུ་ཡོད་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་ཡྱིན་དུས་སྨན་
བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ས་མགོ་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དེ་བཟོས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་དུས་དེ་
བཟོ་རྒྱུ་དེ་འབོར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཟོས།ཤདེ་ནས་བར་སྐབས་དེར་ང་ཚོས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དེ་སྱིག་གཞྱི་དང་དེ་

དག་ཆ་ཚང་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཐེབ ས་ཡོད་ཙང་ནང་དུ་གོ་རོ གས་སེལ་རྒྱུའྱི་བརོད་གཞྱི་དེ་དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི ར་

འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དེ་གཉྱིས་མཐུན་གྱི་མེད་དུས་དེ་ང་ཚོས་བེད་སོད་བཏང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རེད།ཤ
དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཤflip book ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་མེད་པ་བཟོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་
ཆགས་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་སོ་རས་ངན་གོམ ས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་

གཙོ་བོ་དེ་ཕྱིར་བཅོས་ཐོག་ནས།ཤ Rehabilitation center ལ་སྨན་བཅོས་གཏོང་རྒྱུ་དང་དེ་བཞྱིན་གཙོ་བོ་ཤུགས་

རྒྱག་ས་དེ་སོན་འགོག་གྱི་སྒང་ལ་མང་ཚོགས་དང་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་དང་།ཤསོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གོ་རོགས་
སེལ་རྒྱུ།ཤདེ་ག་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་རེད།ཤསོབ་ཕྲུག་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སོབ་གྲྭའྱི་འགན་

འཛིན་དང་དགེ་རྒན་རྣམ་པ།ཤཡང་ཁག་ཅྱིག་སྨན་ཞབས་རེད།ཤཁག་ཅྱིག་སོབ་གྲྭའྱི་མདུན་ལམ་ལམ་སྟོན་པ་ཤ Counsellor
ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་དག་ཚང་མ་ཕེབས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་བསྡད་ཡོད་པ་
རེད།ཤདེ་དག་འགོ་སོང་གཏང་རྒྱུ་བས།ཤ

དེ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་གངས་ཀ་དེ་ཏན་ཏན་གྱིས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་ཁག་པོ་ཆགས་འདུགཤགང་ཡྱིན་ཞུས་ན།ཤསྱི་ཡོངས་

ཀྱིས་ངས་ན་ནྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤསོ་རས་ངན་གོམ ས་དེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱིས་སྱི་ཚོགས་ནང་

དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།ཤའཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུས་གགས་འཁེལ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུགཤཡྱིན་ན་ཡང་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་བརྒྱུད་ནས་རེད།ཤས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་

ཐབས་ཤེས་དང་འབད་བརོན་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།ཤཡྱིན་ན་ཡང་ར་བའྱི་སྱི་ཡོངས་ལྟ་ཡོང་དུས་དེའྱི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཚུད་པ་དེ་
དག་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཅོས་ཐབས་ཁང་ལ་བཏང་ནས་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཚུར་ལོག་ནས་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་བའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ར་བའྱི་བསྐྱར་ཞྱིབ་བེད་རྒྱུ་དེ་ད་གྱིན་གོང་དུ་

ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།ཤང་ཚོ་ USAID ཡྱི་འཆར་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་ནས་སོ་རས་ངན་གོམས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དེ་
འདྲ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འགོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་དུར་ཁོད་ལ།ཤདེའྱི་སྐབས་སུ་ངས་གོས་ཚོགས་ལ་ཡར་ལན་དེ་ཐད་ཀར་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་།ཤ

འོན་ཀང་རེས་སུ་ལན་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ་དུར་ཁོད་དུ་ཡོད་པའྱི་གཞོན་སྐྱེས་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ལམ་སེང་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་

དང་ས་གནས་འགོ ་འཛི ན ་བརྒྱུད་ནས་འབེ ལ ་བ་གནང་ནས་ལམ་སེ ང་ཕྱི ར་བཅོ ས ་ཀྱི ་ སྨན་བཅོ ས ་བ་སའྱི ་ ཤ Rehab
center ལ་བཏང་བ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུགཤཉེ་ཆར་ང་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་གོ་རྒྱུར་ཡང་ཁག་ཅྱིག་ཚུར་ལོག་བསྡད་ཡོད་པའྱི་

གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡང་གོ་ཡྱི་འདུགཤདེ་ཡྱིན་དུས་དེ་དག་ང་ཚོས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།ཤཡང་
བསྐྱར་དུ་ང་ཚོས་སོབ་སྟོན་བས་ནས་བསྐྱར་དུ་གཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག་མྱི་འདུགཤདཀའ་ངལ་དེ་དག་གྱི་གནད་འགག་གང་དུ་
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ཆགས་འདུག་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་བེད་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདེ་ག་རང་ཡྱིན།ཤཐུགས་རེ་ཆེ་གནང།ཤ

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟྱི་ཚེ་རྱིང་པོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤད་ཞེ་དྲག་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་མྱི་འདུགཤའཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་རྱིས་འགོ་ཤ༡་༤ཤ
ཟེར་ས་དེ་ནས་ཀ་པ་ནས་ན་པའྱི་བར་དུ་ཟུར་འཛར་བཅུ་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུགཤདེ་ནས་ཟུར་
འཛར་དང་པོ་གཉྱིས་པ་གསུམ་པའྱི་རྱིས་འགོ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་གོ་རོགས་ལས་གཞྱི་ཞེས་པ་ཞྱིག་འདུགཤམདོར་ན་ཟུར་

འཛར་གྱི་རྱིས་འགོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་གོ་རོགས་ལས་གཞྱི་ཟེར་བའྱི་འདྲ་འདྲ་དེ་འདྲས་ཕག་དངུལ་མང་པོ་ཞེ་དྲག་
བཞེས་འདུགཤདེའྱི་གནད་འགག་དེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད།ཤའཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཏོང་དགོས་ཡོད་ན་
རྱིས་འགོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དངུལ་ཚང་མ་ཞུས་བཞག་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་དམ།ཤརྱིས་འགོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཁ་

བཀྲམས་ནས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད།ཤཟུར་འཛར་གྱི་ཕལ་ཆེར་རྱིས་འགོ་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དེ་ལྟར་ཞུས་འདུགཤ
དེ་ཡྱི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།

སྱི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤའཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།ཤདང་
པོ་དེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་ཟུར་འཛར་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ།ཤནད་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཟེར་བ་ཞྱིག་བྱིས་འདུགཤདེ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ།ཤ
སོན་མ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ར་བ་ནས་གོ་མོང་མྱི་འདུགཤདེ་ཅྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་དྲྱི་བ་དང་པོ་དེ་དེ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་འཛར་དང་པོའ ་ི རྱིས་འགོ་བཞྱི་པ།ཤབོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའྱི་བུད་

མེད་ཁག་ལ་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སོང་བརྡར།ཤཟུར་འཛར་དྲུག་པའྱི་རྱིས་འགོ་ལྔ་པ།ཤཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བསུའྱི་ཟབ་སོང་ཞེས་
པའྱི་རྱིས་འགོ་གཉྱིས་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགའ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།ཤ

ང་རང་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཏོག་ཙམ་ཏོག་ཙམ་ཤེས་རོགས་བྱུང་བ་ལྟར་བས་ན།ཤསྦྲུམ་མ་དང་མ་འོངས་ཆགས་ལ་ཉེ་བའྱི་

བུད་མེད་རྣམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་དང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད་ལ་མཐུན་སོར་ངེས་འདྲོང་ཅན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་ཀྱི་འདུགཤ
དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་ནང་གྱི་དོན་ཆེན་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ངས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདེ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན།ཤཁ་སང་ང་ཚོའྱི་བརོད་གཞྱི་
འདྱིར་གོས་ཚོགས་ཕལ་ཆེར་ཚོགས་ཐེངས་གཅྱིག་ཙམ་བཏང་རེད་ཟེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུགཤགདན་ས་ཁག་དང་སོབ་གྲྭ་

ཁག་ལ་ཕྲུ་གུ་མྱི་འདུག་ཅེས་མྱི་འབོར་འཕེལ་རྱིམ་གྱི་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་ཚོ་ཚང་མའྱི་ར་བ་ར་
ཁུངས་དེ་གང་དུ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་སྦྲུམ་མ་རྣམས་ལ་ཐུག་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་ལྟར་ཡྱིན་དུས་སྦྲུམ་མའྱི་གནས་སྟངས་
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དེའྱི་ཐད་ང་ཚོས་ཇྱི་ལྟར་བེད་དགོས་མྱིན་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པོའ ་ི དོན་དག་རེད་ཟེར་གྱི་མེད།ཤཡྱིན་ནའང་དེ་
གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་ལ་གནད་དོན་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན་ཕྱི་ཚུལ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ལྟ་བ་མ་ཡྱིན་པར་

ངེས་པར་དུ་གཏྱིང་ཟབ་པོ་དང་རྒྱ་ཆེན་པོ་བས་ནས་ལྟ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་
འདུགཤ

ང་རང་གྱིས་གོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག ་ནས་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན།ཤདཔེ་མཚོན་དེ་གང་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་

ང་ལ་ཁྱིམ་མཚེས་བུ་མོ་ཞྱིག་ཡོད་རེད།ཤདེས་ཕྲུ་གུ་སྦྲུམ་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་དུས་ཕྲུ་གུ་དེ་སྐྱེས་ནས་ཉར་བསྡད་

པའྱི་སྐབས་སུ་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་ཕྱིན་རེས་གོ་བུར་དུ་ཅྱི་ཞྱིག་མ་འགྱིག་ནས་སྨན་ཁང་ལ་གཅྱིག་སོང་ནས་གོངས་རེད།ཤདེ་དང་

ང་ཚོ་ཁྱིམ་མཚེས་རེད།ཤསོ་དང་རོ་དང་ཕ་མ་དང་ཚང་མ་རག་པར་ཐུག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད།ཤཕྲུ་གུ་ཤ་ཚ་མོ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་འདུགཤ
སེམས་སྐྱྱིད་པོ་གཅྱིག་མྱི་འདུགཤགང་ལྟར་དེ་གོངས་རེད།ཤཨ་མས་དཀའ་ལས་ཚང་མ་རྒྱབ་ཚར་རེད།ཤཟླ་བ་དགུ་དང་ཞག་

པོ་བཅུ་ཁོག་ཏུ་ཁུར།ཤདེ་མར་སྐྱེས་ཚར་དུས་གོངས།ཤངས་གནད་དོན་དེ་བཤད་ནས་ཡང་ཚང་མ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་

དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མགོ་ལ་གཡོག་རྒྱུ་མྱིན།ཤདེ་ག་རེ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་ཅེ་ན་སྦྲུམ་མའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ལ་ཁོ་རང་
ཚོ་དོ་བདག་རང་གྱིས་དོ་སྣང་མ་བས་པ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་དེ་ཚོས་ཀང་དངོས་འབེལ་གྱི་

གནད་དོན་དེ་ལ་དཔག་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་གང་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེ་ན།ཤངེས་པར་དུ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུགཤསྦྲུམ་མའྱི་ནང་དུ་བཅར་བའྱི་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་དེ་ལྟ་བུའྱི་གནད་དོན་ཆགས་
ཀྱི་འདུགཤདཔེ་མཚོན་གཅྱིག་དེ་བས།ཤདཔེ་མཚོན་གཞན་དེ་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན།ཤགོད་པའྱི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་འདས་པའྱི་གནས་
ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡང་བྱུང་ཡོད་རེད།ཤགནས་ཚུལ་དེ་ཚོས་ག་རེ་མཚོན་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན།ཤསྦྲུམ་མ་དོ་བདག་རང་གྱི་འཕྲོད་

བསྟེན་གྱི་ཤེས་བ་དང་མ་ཡྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སོགས་དང་འབེལ་བའྱི་རྱིས་འགོ་མང་པོ་ཞྱིག་འདུགཤའཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

གཙོ་བོར་བས་པའྱི་ཁབ་ཁོངས་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་།ཤསྨན་རྱིས་ཁང་།ཤས་གནས་ཁག་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡན་
ལག་སྡེ་ཚན་དེ་ཚོ་ཚང་མས་སྐོར་བསྐྱོད་ལན་གཅྱིག་བས་ནས་སྦྲུམ་མ་ཇྱི་ཙམ་གྱི་དོན་ཆེན་ཡྱིན་མྱིན་དང་ཨ་མ་བཀའ་དྲྱིན་

ཇྱི་ཙམ་ཆེ་མྱིན་གྱི་སྐོར་དེ་ངས་བཤད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།ཤམྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་བཏང་ནས་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་
ཞྱིག་བས་ཏེ་སྦྲུམ་མ་ཡྱིན་ཚད་ལ་དུས་ཐོག་དུས་ཐོག ས་ལ་བལྟ་ཙམ་བས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཡོང་
ས་རེད་ཅེས་ངས་དེ་གསོལ་འདེབས་ཤུགས་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།ཤ

དེ་ནས་དེའྱི་རེས་སུ་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེ་ན།ཤང་རང་གྱིས་བསམ་བོ་བཏང་ཡོང་དུས་སྦྲུམ་མའྱི་སྐོར་ལ་གཅྱིག་བཤད་

ཡོང་དུས།ཤངས་དེ་སོན་ཡང་གཅྱིག་བཤད་ཡྱིན།ཤམ་ཡུམ་བཟང་མོ་ཞེས་པའྱི་གཟེངས་རགས་ཤྱིག་སད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་
རེད་ཅེས་ཞུས་ཡྱིན།ཤའོན་ཀང་དེ་གང་བས་ཡོད་རེད་ཟེར་ན།ཤད་ལྟའྱི་ཆར་དེ་བྱུང་ཡོད་མ་རེད།ཤཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ཆད་ལ་

གཅྱིག་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟེར་བ་དེས་འཐུས་པ་བས་ཡོད་རེད།ཤཕོ གས་དེ་དང་ལྡོག་ཕོགས་ཀྱི་བསམ་བོ་གང་ཡོད་ཟེར་ན།ཤདེང་
སང་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བུད་མེད་ལ་ལོག་ལྟ་བཟུང་གྱི་འདུགཤབུད་མེད་ལབ་ཡོང་དུས་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བེད་དང་བཟོ་བེད་ཀྱི་

འཕྲུལ་ཆ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ར་བ་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རེད་དོ་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡྱིན་ཞུས་ན་བེུད་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་གཟུགས་པོའ ་ི དམྱིགས་བསལ་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཡོང་གྱི་

ཡོད།ཤསྐྱེ་ཡྱི་ཡྱིན་མྱིན་ཞེས་པ་དེ་བཟའ་ཚང་ཕོ་མོ་གཉྱིས་ཀ་ལ་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་གྱི་གདམ་ག་དེ་གཉྱིས་ལ་ཡོད་རེད།ཤ
བུ་མོ་དེ་ལ་ཡག་པོ་བས།ཤསོ་སོ འ ་ི ཁོ་ག་དེས་ཀང་བརེ་བས་ཡག་པོ་བསྐྱངས།ཤཁྱིམ་ཚང་ཡག་པོ་སྐྱོང་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་ཨ་

མའྱི་ལུས་པོའ ་ི ལོགས་པ་ཡྱིན་ན་ཕྲུ་གུ་ཕོ་མོ་དེ་ཚོ་རང་ཉྱིད་བརེ་དུང་གྱི་གྲུབ་འབས་ལྟ་བུ་རེད།ཤསོ་སོས་སྐྱེ་འདོད་པ་དང་།ཤ
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སྐྱེ་འོས་པ་དང་།ཤསྐྱེ་བར་དགའ་བ་དང་།ཤརང་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་གདམ་ག་ཡོད་པ་རེད།ཤསྐྱེས་པ་ཚོས་ཡག་པོ་མ་བས་ན་བུ་
མོ་ཚོར་ཡང་གདམ་ག་ཡོད་རེད།ཤཕྲུ་གུ་སྐྱེ་དང་མྱི་སྐྱེ་སོ་སོའ ་ི གདམ་ག་རེད།ཤདེ་གང་རེད་ཞུས་ན་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་སོ་
སོའ ་ི བཟའ་ཚང་གྱིས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་རེད།ཤསོ་སོ་གཉྱིས་འཆམ་པོ་ཡག་པོ་ཁོ་ག་དེས་སོ་སོའ ་ི བཟའ་ཟླ་དེ་ལ་ག་ཚོད་

ཀྱིས་ཡག་པོ་བས་ག་ཚོད་ཀྱིས་བམས་པོ་བས་པ་ཡྱིན་ན།ཤབུ་མོ་དེར་དངོས་འབེལ་གྱི ་གདམ་ག་བེད་རྒྱུ་དང་མང་ཙམ་སྐྱེ་
ཐུབ་རྒྱུ་དེ་རེད།ཤབམས་དང་སྙྱིང་རེས་ཡག་པོ་བསྐྱངས་པ་ཡྱིན་ན་རང་དབང་གྱི་གདམ་ག་རེད།ཤབེུད་ཀྱི་གཟུགས་པོའ ་ི ཁད་
ཆོས་ཡོད་ན་མེད་ན་གཅྱིག་དེ་རེད།ཤརང་བྱུང་གྱིས།ཤསུ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་དེར་བཀའ་ཡང་གནང་མྱི་དགོས།ཤསྱིན་པ་ཡང་

བཏང་མྱི་དགོས།ཤསོ་སོ་རང་བྱུང་གྱིས་དེ་ལྟར་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།ཤབས་ཙང་དེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད།ཤ
བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་སྐོར་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན་པ།ཤའཆར་ལྡན་བུ་བཙའ་ཞེས་པ་དེ་སོན་མ་གང་བས་པ་རེད་ཟེར་ན།ཤརྒྱ་ནག་

དམར་པོའ ་ི གཞུང་གྱིས་བུད་མེད་ཀྱི་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའྱི་ནུས་པ་དེ་དང་།ཤརང་དབང་དེ་བཙན་འཕྲོག་བས་ཏེ་འཆར་ལྡན་
བུ་བཙའ་ཞེས་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ལས་སྐྱེ་ཆོག་གྱི་ཡོད་མ་རེད།ཤཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ལས་སྐྱེ་མྱི་ཆོག་པའྱི་གནད་དོན་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཕྲུ་
གུ་སྐྱེ་མྱི་ཆོག་པའྱི་སོ་སོའ ་ི རང་དབང་གྱི་གདམ་གཤཤའགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་རང་གཞྱི་ཡྱི་གདམ་ག་དེ་བཟའ་ཚོ་གཉྱིས་ཀྱི་

སོ་སོའ ་ི ཕྲུ་གུ་བུ་དང་བུ་མོ་གང་སྐྱེ་བའྱི་ཆེད་དུ་ཡ་ང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་།ཤསྒྲུང་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཞྱིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་རེད།ཤདེ་ཚོ་
བཤད་མྱི་དགོས་པ་དང་།ཤདེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་འོག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་གནད་དོན་ཆེན་པོ་གཅྱིག་གང་ཆགས་

ཡོད་རེད་ཟེར་ན།ཤརྒན་པ་དང་གཞོན་པ་གཉྱིས་ལོ་ཚད་དབར་འབེལ་མྱི་ཐུབ་པ།ཤདེ་ཡྱི་གནད་དོན་དེ་ཡྱིས་ཁོང་ཚོ་ཡྱི་བུད་

མེད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་འཕེལ་བེད་རྒྱུའྱི་རང་དབང་ཐོབ་ཐང་དེ་བཙན་འཕྲོག་བས་པ་ཡྱིན་ཙང་།ཤད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་རྒྱ་ནག་གྱི་གནད་དོན་
ཆེན་པོ་གཅྱིག་དང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་གཅྱིག་རྒན་པ་དང་གཞོན་པ་གཉྱིས་ཐོ་ཐུག་མྱི་ཐུབ་པ།ཤསྐྱེས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་མ་
འོངས་པར་སོ་སོར་བཟའ་ཟླ་འཚོལ་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ།ཤདེ་ཚོ་ཚང་མ་ཁོ་ཚོའྱི་དོན་ཆེན་དང་གལ་ཆེན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་

བསྡད་ཡོད་རེད།ཤདེ་བེད་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་རེད་ཞུས་ན།ཤམ་བུའྱི་སྲུང་སྐྱོབ་གཅེས་སྐྱོང་ལྟ་རོག་དེ་ཚོ་དང་ད་ལྟ་འཕྲོད་
བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།ཤསྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱིས་ཨ་མ་ཟེར་བ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཇྱི་ ཙམ་བརྱི་
དགོས་ཡོད་མེད་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཡག་པོ་གཅྱིག་བསམ་བོ་གཏང་ནས་འཐུས་ཚང་བ་ཞྱིག་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།ཤམ་འོངས་པར་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གཙོ ས་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ཡན་ལག་སྡེ་ཚན་དང་དེ་ཚོ་ཚང་

མས་སྦྲུམ་མ་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་ལ་དཔེ་བཞག་ན་ང་ཚོ་རྡ་རམ་ས་ལ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།ཤམེག་ལོ ཌ་དང་ང་ཚོ་གངས་སྐྱྱིད་དང་།ཤ
ནོར་གྱིང་དང་ས་རཱ་ལ་སོགས་པའྱི་སྡེ་ཚན་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་རེད།ཤདེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་སྨན་པ་གཅྱིག་གཉྱིས་གཅྱིག་སྦྲུམ་མའྱི་

ཁྱིམ་ནང་དུ་བཅར་ནས་དེ་འདྲའྱི་སྐོར་བསྐྱོད་ཅྱིག་སྦྲུམ་མ་དང་མ་བུ་གཅེས་སྐྱོང་དང་།ཤསྦྲུམ་མ་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་
སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ངེས་པར་དུ་བརམས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འོ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས།

སྱི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་བཀོལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་
འདོད་པ་བྱུང་སོང་། གཙོ་བོ་དེ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་།
103

གཙོ་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་ནྱི་ང་ཚོ་ཉེ་བའྱི་ཆ་ལ་༸སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་

ལ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འཐུར་ཤོར་སོང་ཡོད་པའྱི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གནང་བ་རེད། དེའྱི་ལས་
དོན་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། གང་དང་གང་ལ་འཐུས་ཤོར་སོང་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་སོགས་དེ་དག་གྱི་ཐོག་
ལ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བེད་བཞྱིན་ཡོད། དོན་དག་མང་པོའ ་ི ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འདྱི་ལ་
འགན་ཡོད་རེད། འདྱི་ལ་འགན་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བའྱི་སྐད་ཆ་འདྱི་གོ་དུས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་དེ་

དང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་དེ་དག་ལ་འབེལ་བ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གུས་པ་ང་རང་
གཙོས་པའྱི་ཚང་མ་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ན་བཤད་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན། གོས་ཚོགས་ར་བ་

འདྱིའྱི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་སྟངས་གཅྱིག་ལ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བེད་མཁན་གཅྱིག་དང་། སྲྱིད་
བྱུས་གཏན་འབེབས་བེད་མཁན་རེད་ཟེར་ནས་བཤད་མཁན་ཞྱིག་འདུག ཁྱིམས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བེད་མཁན་རེད་
དེ། སྲྱིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བེད་མཁན་གོས་ཚོགས་ཡྱིན་མྱིན་ངས་གསལ་པོ་མྱི་ཤེས། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སྐྱོང་འཐུས་

ཤོར་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་ན། དེ་ལ་སྟངས་འཛིན་བེད་མཁན་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་ཡྱིན་
དུས་དེའྱི་བས་ཐབས་མེད་པ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ནྱི་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་འགན་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད་བསམ་གྱི་འདུག ངས་ངོས་
འཛིན་དེ་འདྲ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན།

དེ་ནས་དྲྱི་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དང་པོ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོ་འཕྲོད་

བསྟེན་གྱིས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ཆག་ཡང་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དེང་སང་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་བཤད་ཡམ་འདྲ་པོ་རང་བཞྱིན་གྱིས་

ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ཁ་ཤས་གཅྱིག་གྱིས་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ། ཁ་ཤས་གཅྱིག་གྱིས་འགོ་སོང་སོན་

བཏང་བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུ་དང་། ཁ་ཤས་གཅྱིག་གྱིས་དེའྱི་དོན་དག་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་མཁེན་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་དམ་བསམ་པ་
འདྲ་པོ་ང་རང་གྱི་སེམས་ནང་དོགས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་སོང་། གཙོ་བོ་ངས་ག་རེ་དྲྱི་བཞྱིན་ཡོད་ཟེར། ལོ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁབ་

བསགས་བས་ནས་དེའྱི་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་གྱི་ཆག་ཡང་གཏོང་ས་དེ་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། མཁེན་གྱི་ཡོད་དམ་མེད།
ལན་འདེབས་བདེ་མོ་ཡོད་ན་གསུང་རོགས་ཞུ། དེའང་ཤེས་འདོད་བྱུང་སོང་།

དེ་བཞྱིན་འགོ་སོང་སོན་བཏང་དང་བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུ་གོས་ཚོགས་ནང་མང་པོ་གསུངས་སོང་། དེའྱི་སྐོར་

བསམ་ཚུལ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། སྱིར་བཏང་རྱིས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་འགོ་སོང་སོན་བཏང་དང་

བཀའ་འཁོལ་རེས་ཞུ་ཟེར་བ་དེ་ཉེས་པ་ཆེ་ཤོས་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཉེས་པ་གང་འདྲ་གཏོང་དགོས་མྱིན་ལ་གསལ་ཁ་ཞྱིག་ཡོད་
མ་རེད། གང་ལྟར་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་གཏོང་དགོས་རེད་ཟེར་ཡོད་རེད། སྱིར་བཏང་ད་ལྟ་གསུངས་བསྡད་པ་འདྱི་འགོ་སོང་
བཏང་ཟེར་བ་ངས་ཚོར་གྱི་མྱི་འདུག ང་རང་གྱིས་གོལ་ལེན་བཏང་བས་ན། ཚིག་ནང་དུ་འགོ་སོང་སོན་བཏང་ལབ་ཀྱི་ཡོད་

རེད། ད་ལྟ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྒོར་མོ་ཚུར་བངས་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། འགོ་སོང་ཕར་
བཏང་བཞག་པ་ཞྱིག་གོ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་དེ་ནྱི་རྱིས་སོགས་སྐོར་ལ་ཤེས་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་ཡྱིན་དུས་ཤེས་ཀྱི་མེད།

གང་ལྟར་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་ནག་ཉེས་འདུག ལྷག་པར་དུ་
གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་གཅྱིག་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་ནང་ལུང་འདྲེན་ཞྱིག་གནང་སོང་།

དེའྱི་དོན་དག་དེ་ག་རེ་ཟེར་གྱི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། བཀའ་ཤག་འཕོ་འགྱུར་བཏང་བ་དང་། ཡང་ན་བཀའ་བོན་བེ་བག་པ་འཕོ་
འགྱུར་བཏང་བའྱི་གནད་འགག་ཐུག་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཡར་མར་མ་སོང་བའྱི་ཐུག་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་
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གནང་གྱི་ཡོད་ན། གནང་གྱི་རེད་གདའ། དེ་འདྲའྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཉམས་མོང་ཅན་དང་ཡོད་ཚད་

མཁེན་མཁན་ཞྱིག་གྱི ས་གསུངས་ཡོང་དུས། གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཡྱིན་ས་རེད། དེ་ཙམ་གྱིས་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་མགོ་
འཚོས་ཀྱི་མྱི་འདུག་ལ། དགག་བ་གང་ཡང་མེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཡང་ལོ་ཤས་རེས་ལ་ང་ཚོས་སྟངས་འཛིན་བེད་ཐུབ་མྱི་

འདུག་འགན་མྱི་འདུག་ལབ་པའྱི་སྐད་ཆ་ལྷག་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དེའྱི་སྐད་ཆ་དེ་བསེབས་ཚར་བའྱི་ རེས་ལ་
ཐག་ཆོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་རེད་བསམ་གྱི་འདུག དེ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དོན་དག་གཉྱིས་པར། ད་ལྟ་ཟུར་བཀོལ་ནང་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་སོབ་སྲོལ་དང་སོང་བརྡར་ཟེར་བའྱི་སྐོར་ལ། དེབ་

པར་བསྐྲུན་སྐོར་གཅྱིག་གསུངས་སོང་། དེ་ང་ལ་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། དེབ་གཡུག་ས་མྱི་རག་
པའྱི་བཀའ་མོལ་གསུངས་དུས། དེ་ལ་ང་རང་གྱིས་བཅའ་ཁྱིམས་དང་འབེལ་ནས་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་གོང་དུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། ང་ཡྱིན་ན་དེ་འདྲའྱི་སྐོར་

ལ་མོང་ཚོར་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མོང་། སོན་མ་སྐབས་ཤྱིག་ལ་གུས་པ་དང་འབེལ་ཡོད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཞྱིག རང་ངོས་ནས་ཚིག་
མཛོད་འདྱི་ཚོ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སྡེ་ཚན་ལ་འགེམས་

སེལ་ཞྱིག་གནང་ན། ང་ཚོའྱི་རྱིན་མེད་ཀྱིས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཤེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མདུན་དུ་བཅར་བ་ཡྱིན། ག་རེ་

གསུངས་སོང་ཟེར་ན། ཆ་ཚང་བསྡེབས་གཅྱིག་ཏུ་ཁུར་མ་ཡོང་མ་གཏོགས་བཞག་ས་རག་གྱི་མ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཞུས་
པ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་བས་ན་ལེན་རོགས་བེད་ཀྱི་རེད་འདྲ་པོ་གསུངས་སོང་། དེ་འདྲ་གསུངས་དུས་ངས་བསམ་མནོ་ཞྱིག་བཏང་
བ་ཡྱིན། ང་ཚོས་དེབ་རྣམས་གཞག་ས་མ་རག་པ་དང་། བཙོང་ས་མ་རག་པ་ར་བ་ནས་མྱིན། བས་ཙང་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་
བརེན་ནས་སད་མེད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་གཞག་ས་མ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་དང་། བཙོང་ས་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་

ཞྱིག་གྱིས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་གཡུག་ཡ་འདྲ་པོ་ཚབ་བེད་ཀྱི་ཡོད་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་
སྣང་བྱུང་སོང་། དེ་བས་དུས་རོམ་ཡྱིག་ཅྱིག་བྱིས་ཡོད། བས་ཙང་དེའྱི་ལྟ་སྟངས་དེ་ལ་ང་ཚོ་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོང་ནང་ལ་

གནས་ཚུལ་འདྱི་འདུག་སྙམ། དེ་ཡང་མཐོ་རྱིམ་ནས་དམའ་རྱིམ་བར་ཡོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེབ་པར་བསྐྲུན་བས་ཡོད་རེད། སྱིར་བཏང་དེབ་ཟེར་བ་དེ་གཡུགས་ས་མ་རག་པ་དང་སོད་ས་མ་

རག་པ་ར་བའྱི་ངོས་འཛིན་བེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། འདྱི་འདྲའྱི་རྱིགས་བྱུང་བ་དེ་ཧ་ཅང་བོ་

ཕམ་རེད། གང་ལྟར་ཡང་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་མནོ་ངེས་པར་དུ་བཏང་ནས་ཁོར་ཡུག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་དགོས་
ཀྱི་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ངས་འདྱི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་བསམ་གྱི ་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོ་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་
གཤོངས་ལ་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་འདུག བས་ཙང་དེའྱི་སྒང་ལ་ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཉྱིས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའྱི་གནད་
འགག་ཅྱིག་རེད་འདུག་བསམ་སོང་།

སྱིར་བཏང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དང་། སྱི་ཡོངས་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན། གུས་པ་དུས་རྒྱུན་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་དེ་ཙམ་མྱིན། འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་ལ་ཤེས་རོགས་གང་ཡང་མེད། བེ་
བག་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བེད་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་འདས་པའྱི་ལོ་ལྔ་དང་དྲུག་རྱིང་ལ་འཐུས་ཤོར་འདྱིར་འགོ་འདུག སོན་མ་ལས་
ཉམས་ཆག་འདྱི་ལ་ཕྱིན་འདུག འདྱི་འདྲའྱི་ཉམས་རྒུད་བྱུང་བ་བསམ་པའྱི་ཤེས་རོགས་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ཐོག་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ཏེ། དུས་ཚོད་ནང་ལ་དེའྱི་སྐོར་ལས་དོན་འགོ་

འཛུགས་བེད་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་ཉེ་ཆར་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས ་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ལ་བརེན་ནས་
དངོས་ཡོད་ཚུལ་ལ་འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་བྱུང་བསྡད་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡྱིན་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་སེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་
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གསུངས་སོང་། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གནད་ལ་ཁེལ་བའྱི་ལས་འཆར་བང་སྱིག་རྒྱུ་དང་། གོ་སྱིག་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གོ་རོགས་ལས་གཞྱིའྱི ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་

གསུངས་སོང་། ར་བའྱི་གོ་རོགས་ལས་གཞྱི་ནྱི་སྡེ་ཚན་སོ་སོ་ན་ཚ་ཁ་ཁ་བས་ཏེ། སྡེ་ཚན་སོ་སོའ ་ི རྱིས་འགོ་ནང་དུ་འཁོད་
སྟངས་མ་འདྲ་བ་རེད་མ་གཏོགས། གོ་རོགས་ལས་གཞྱིའྱི་དངུལ་ཁ་ཁ་འཁོད་བསྡད་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཀྲྱི་སྱི་རེད།
གཉན་ནད་རེག་དུག་རེད། དེ་བཞྱིན་མཉན་ཚད་སོན་འགོག སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སོབ་གསོའ ་ི

ལས་གཞྱི་སྐོར་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་རྱིས་འཁོད་སྟངས་ཤྱིག་རེད། དེ་སོན་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་ནས་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་
སོ་སོ་སོ་སོའ ་ི ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ལ་སྟབས་བདེ་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་འཁོད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉན་ནད་རེག་དུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ནད་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ང་ཚོ་ལོ་གཉྱིས་བར་

ལ་ཚོགས་འདུ་རེ་རེ་ཚོགས་རྒྱུ་དང་། ལོ་གཉྱིས་བར་ལ་གཉན་ནད་རེག་དུག་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་མདུན་ལམ་ལམ་སྟོན་

པ་ཚོ་ལ་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་གོ་སྱིག་ཞུས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། དེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལོ་ཉྱིས་སྟོང་བཅུ་དྲུག་བཅུ་
བདུན་ནང་གྱི་སོན་རྱིས་ནང་ལ་ནད་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ལབ་དུས། གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱི་ན་ཚ་ཡོད་བསྡད་མཁན་དང་། ནད་
འབུ་དེ་འགོས་བསྡད་མཁན་གཞྱིས་ཆགས་སོ་སོར་དོ་བདག་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོ་དང་བངས་ཐོག་ནས་བཅར་

འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ས་ཆ་གཅྱིག་ལ་ཚང་མ་རུབ་རུབ་བས་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ཏེ ། ཁོང་ཚོ་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུ་
རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་གཅྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་སྐབས་དམྱིགས་བསལ་ལྷ་རེ་ཁད་ལས་པ་དང་། མདུན་ལམ་ལམ་སྟོན་
པ་རྣམས་སྐད་བཏང་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ནས་ན་ཚ་འདྱི་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་སེམས་

ཤུགས་མ་ཆགས་ནས་དོ་བདག་སོ་སོ་ལ་ནུས་པ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་སྟངས་དང་བསམ་མནོ་ གཏོང་སྟངས་ཀྱི་ཆེད་དུ་
ཚོགས་འདུ་རྱིས་འགོ་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ག་ནང་བཞྱིན་བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་བུད་མེད་རྣམས་ལ་བུད་མེད་ཀྱི་ན་ཚ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་ལྟར་ཟབ་

སོང་གནང་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་སྐྱེད་སྲྱིང་གྱི་ཟབ་སོང་དང་། སྨན་ཞབས་པ་རྣམས་ལ་ཕྲུ་གུ་ལྟ་སྐྱོང་སྐོར་ཟབ་སོང་
ཕུལ་བཞྱིན་ཡོད་རེད། ཟབ་སོང་ཕུལ་ས་དེ་ཕྱི་ལོག་གྱི་སྨན་ཁང་ཆེ་ཁག་དང་། ཕྲུ་གུ་མང་པོ་སྐྱེས་སའྱི་སྨན་ཁང་ནང་དུ་
ཉམས་མོང་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཟླ་བ་རེ་རེ་བཞྱིན་གཏང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏན་ཏན་རེད། དམྱིགས་བསལ་བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་རྣམས་གལ་ཆེན་པོ་

ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྦྲུམ་མ་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ་སར་ལས་ལྷག་པའྱི་དོ་སྣང་བེད་རྒྱུ་དང་སྨན་བཅོས་རེད།

བརག་དཔྱད་གང་འདྲ་བེད་དགོས་ཡོད་མེད། སོན་ནས་ནད་གཞྱི་ཚབས་ཆེའྱི་རྱིགས་ཨ་མ་དེ་ལ་འདུག་མྱི་འདུག་བརག་

དཔྱད་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། མ་དང་བྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ནྱི་ར་བའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ནས་ལས་གཞྱིའྱི་ཡག་ཤོས་ཤྱིག་རེད་ཤག མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་རེད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ལས་
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གཞྱི་དེའྱི་འོག་ནས་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ཚང་མ་ནས་བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་ཚང་མ་ལ་རྱིན་མེད ་ཐོག་ནས་
བརག་དཔྱད་བེད་དགོས་པ་དང་། འཕྲད་བསྟེན་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ནང་མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་མེད་ཅྱིང་། ས་ཆ་ཁ་ཐོར་
ཁག་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོས་དང་དུ་བངས་ཏེ་བརག་དཔྱད་བས་ནས་བརག་དཔྱད་བས་པའྱི་བྱུང་འཛིན་དེ་ས་

གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་ཡར་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་མར་དངུལ་གནང་བའྱི་ལམ་འགག་ཅྱིག་
ཡོད་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་རྱིང་ངས་གོ་སྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས་གཅྱིག་ཞུས་ན་དྲན་སོང་། དེ་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བ་དང་སོན་

འགོག་ཁབ་ཚང་མ་རྱིན་མེད་ཐོག་ནས་མཐུན་རེན་སར་བཞྱིན་ཡོད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་ནས་གང་ལ་གང་མཚམས་
ཤྱིག་སར་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་ཡང་མྱི་མང་ལ་མཁེན་པ་བཟོ་རྒྱུ་ལ་ང་ཚོས་ལོ་ལྟར་རྱིམ་བཞྱིན་གོ་རོགས་སེལ་བཞྱིན་
ཡོད་རེད། རྡ་སར་གཙོས་པའྱི་གོ་རོགས་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱིས་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་

རེད། ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སེམས་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ཕྲུ་གུ་མང་དུ་བཏང་ནས་མྱི་འབོར་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་སྐོར་ལ་དུས་རྒྱུན་

དུ་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད་དུས། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལོ་ཆ་བཞག་ན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་
དེའྱི་འོག་ནས་ཆག་ཡང་གཏང་ས་གཅྱིག་དེ་ཡང་ནང་མྱི་གཅྱིག་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ལས་མང་བ་ཡོད་ན་དམྱིགས་བསལ་
ཆག་ཡང་ཡོད་རེད། དེ་ཡང་ཕྲུ་གུ་གསུམ་པ་བཞྱི་པ་ལྔ་པ་ཚོ་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་བར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཆག་ཡང་དེ་ཁབ་ཆེ་རུ་

ཡོང་བའྱི་ལམ་འགག་ཅྱིག་སྟོན་བཞག་ཡོད་རེད། འདྱི་སྟོན་པ་དང་ལམ་སེང་ཕྲུ་གུ་མང་དུ་བཏང་བ་དང་། ཁེ་ཕན་འགྱུར་བ་
ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ར་བའྱི་དོ་བདག་
ངོས་ནས་ཞུ་བ་ཡྱིན་ན། མྱི་འབོར་འཕེལ་རྒྱུ་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་རྱིས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བགོ་གེང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་

རེད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་མྱི་འབོར་མང་རུ་གཏང་བའྱི་ལས་གཞྱི ་དེ་ག་རང་ཐོག་ནས་བཟོ་དགོས་པ་ཁག་པོ་
ཡྱིན་ཞྱིང་། ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་གཙོ་བོ་བུད་མེད་རྣམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་རེད། བུད་
མེད་སྦྲུམ་མ་རྣམས་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཡག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་སེལ་སྡོད་བཞྱིན་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན། མ་དང་བྱིས་པའྱི ་འཕྲོད་བསྟེན ་དང་འབེལ་བའྱི ་འདྱི་དག་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཕྲུ་གུ་མང་དུ་སྐྱེ་རྒྱུའྱི ་ཆེད་དུ་

བཙུགས་པ་ཞྱིག་རེད་མྱི་འདུག སྱི་ཡོངས་མ་དང་བྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་བ་དང་ཡག་ཏུ་གཏོང་ཆེད་
བཙུགས་བཞག་པ་ཞྱིག་རེད་ཤག ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ར་བའྱི་ཚང་མས་འགན་ཁུར་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་
ཆགས་བསྡད་འདུག

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་སོང་། ར་བའྱི་ང་ཚོས་གངས་

ཀ་བསྡུ་རུབ་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཚོགས་ཞུགས་ཀྱི་དུས་ཚོད་མཐའ་མ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་
ཚེ་ ༢༦ ལ་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་ཡྱིན་དུས་ད་དུང་གཞྱིས་ཆགས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་གངས་ཀ་གཞྱི་ནས་བསེབ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་དུ་གངས་ཀ་ཚང་མ་བསེབས་ཡོང་གྱི་རེད། ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བས་པ་ལ་ད་ལོ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་

ཚོགས་ཞུགས་གནང་མཁན་མང་དུ་འགོ་ཡོད་པའྱི་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་ས་གནས་
ནས་གོ་བ་བས་པ་ཡྱིན་ན། སར་དང་མྱི་འདྲ་བ་མང་དུ་འགོ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཐོན་བསྡད་ཀྱི་འདུག གངས་ཀ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་
ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ག་རང་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་བཀའ་འདྲྱི་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེའང་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་
བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ལན་ནས་འཕྲོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དོགས་པ་རྣམ་རོག་འདྲ་གཉྱིས་འཆར་སོང་།

དང་པོར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱིས་མྱི་མང་གང་མང་མང་ཞྱིག་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་རྒྱུན་ལས་དང་། ལས་བེད་ཁག་གྱི་སྐུ་མཆེད་དེ་དག་བཞག་ཡོད་གསུངས་སོང་། དེ་ངས་སྱིར་བཏང་
མགོ་འཚོལ་ཀྱི་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མྱི་མང་ཤོས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་རྒྱུན་ལས་

དང་། ལས་བེད་རྣམ་པའྱི་སྐུ་མཆེད་དེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག ཆགས་མེད་པ་
ཡྱིན་ན་མྱི་མང་གང་མང་མང་ཆ་ཤས་ལེན་ཟེར་རྒྱུ་དེ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་པ་རེད། བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་པོ་
དེ་ཡྱིན།

གཉྱིས་པར་གཞུང་འབེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུན་ལས་ཁག་དང་དེ་དག་མདུན་ནས་དངུལ་ལེན་ཚར་ཡྱིན་གསུངས་ཀྱི་

ཡོད་རེད། དེ་ཡང་སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་མེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རེད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཚོགས་པ་མང་ཉུང་དང་འབེལ་བའྱི་སྐད་

ཆ་དེ་བཤད་ཀྱི་མེད། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་བསྡུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་སོན་རྱིས་སྟངས་འཛིན་སྱིག་
གཞྱི་དོན་ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་ལ་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ལྔ་ཡོད་རེད། དེ་ཕོགས་བསྡོམས་མ་དངུལ་སྐོར་རེད། ལྔ་པ་དེའྱི་ནང་ལ་
དེ་དང་འགལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན། ཉེས་ཆད་ཡན་པོར་མ་སོང་བ་གཏོང་དགོས་ཟེར་བ་དེ་ལྔ་པ་དེ་རེད། ངས་ད་ལྟ་ཞུ་
རྒྱུ་དེར། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་བསྡུ་འགོད་དང་ལོ་འཁོར་སོན་རྱིས་དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་སྱིག་གཞྱི་དོན་

ཚན་ལྔ་པའྱི་ནང་གྱི་དོན་ཚན་བདུན་པ། བདུན་པ་དེ་སོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུ་སྟངས་རེད། བདུན་པའྱི་ལྔ་པ་དང་བརྒྱད་པ་
དེ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ག་དུས་ཡྱིན་ན་ཡོང་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་དངུལ་ལེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཆོག་
མཆན་ཞུས་དགོས་རེད། འགོ་གོན་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཆོག་མཆན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད། དོན་ཚན་བདུན་པའྱི་ནང་
གསེས་ལྔ་པའྱི་ནང་དུ་ག་རེ་གསལ་ཡོད ་པ་རེད་ཟེར་ན། རོགས་དངུལ་དང་བུན་དངུལ་གསར་དུ་ལེན་དགོས་པ་ཡོད་ན།

ལེན་ཆོག་གྱི་རེད། ལེན་ན་འཐུས་ཀྱི་རེད་ལབ་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་བེད་ཕོགས་དང་འགོ་གོན་གཏོང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ལ་

སོགས་པ་དེ་དག་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་ཆུང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་རེད་ལབ་པ་རེད། དེ་
གསལ་བ་ནང་བཞྱིན་བས་ནས་ང་ཚོས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་བའྱི་སྐབས་ལ། མཚུངས་མེད་ཚོགས་དྲུང་མཆོག་ལ།

ལས་ཁུངས་དེ་དང་དེའྱི་དངུལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་དང་རོགས་ཚོགས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ནས་བྱུང་སོང་། དེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་། ལེན་ཡ་
ཡྱིན་ན། ལེན་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོང་བ། ལེན་ནས་བེད་སོད་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ལེན་བེད་ཆོག་པའྱི་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོང་བ། ལེན་ནས་བེད་སོད་བཏང་ཆོག་པ། ཡང་ལེན་ཡ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་ན། ལེན་ཆོག་པའྱི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡོང་བ་ཅེས་གསུངས་ཡོད་རེད། དེ་དང་འགལ་མེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་སྱིག་གཞྱི་གཞན་གཅྱིག་གསུང་གྱི་

མེད་དམ། ག་རེ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིག་གཞྱི་དང་འགལ་མེད་གསུངས་པ་དེ་ལན་འཚམས་པ་ཞྱིག འགོ་སོང་གཏང་
རྒྱུ་རེད། སྐྱོན་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་དེ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན་འགོ་ནས་འགོ་སོང་བཏང་རྒྱུ་རེད། ལེན་ཆོག་པའྱི་བཀའ་
འཁོལ་དེ་གང་དུ་ཞུས་ཡོད་དམ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཞུས་ཡོད་དམ། དེར་བཀའ་འདྲྱི་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
108

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས།

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་དྲྱི་བ་ལས་འཕྲོས་པའྱི་གསལ་བཤད་བེད་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཁ་ཤ ས་ཤྱིག་
དང་དེ་མྱིན་པའྱི་གནད་དོན་རེ་ཟུང་གྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ།

དང་པོ་དེ་ལ་། མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་ཀྱིས་མནར་བའྱི་ན་གཞོན་གཉྱིས་ལས་ཀ་ཤོར་བའྱི་གནད་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱིམས་དང་

སྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་གཅྱིག་ཡོད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། དེ་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་རེད། གལ་
སྲྱིད་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ལ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཐེབས་པ་ཡྱིན་ན། ན་གཞོན་དེ་གཉྱིས་ལ་སོན་མ་བཏང་ཟྱིན་པའྱི་ཡྱིག་ཚད་དེའྱི་

གྲུབ་འབས་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་སྟེ་ལས་ཀ་རག་པའྱི་རེ་བ་ཡོད་དམ་མེད། དེ་ནྱི་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་རང་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད། དེ་གཉྱིས་ལ་སོན་མ་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ཚར་བའྱི་གྲུབ་འབས་ཀྱི་ངོ་བོའ ་ི ཐོག་ནས་ལས་ཀ་རག་པའྱི་ཐོག་ལ་གསོལ་
འདེབས་ཞུ་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཡྱིན།

གཉྱིས་པ་དེར་ངས་ཉན་སྟངས་ནོར་བ་ཡྱིན་ནམ། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགོས་ནད་

ཁག་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བ་ངས་གོ་བསྡད་ཤག འགོས་ནད་ཀྲྱི་སྱི་དང་། མཉན་ཚད། དེ་བཞྱིན་གཉན་ནད་རེག་དུག་དེ་དག་ཡོད་
མ་རེད་ཟེར་བ་ངས་གོ་སོང་། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཕེབས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་
ཡྱིན་ན། གཉན་ནད་རེག་དུག་དེ་དག་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་རེད་ཟེར་བའྱི་བཀའ་གནང་ཐད་ནས་གོ་

སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འགོས་ནད་ཡོད་པ་དེ་དག་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་རེད་དམ་མ་
རེད། གལ་སྲྱིད་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དེ་དག་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞྱི ག་ཆགས་ཡོད་དུས། དེ་དག་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་
ཆགས་པ་རེད། ད་གོ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་སྐྱོར་གྱིས་དངུལ་འབོར་དེ་དག་གནང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དེ་མ་དང་

བྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་། སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་འགོས་ནད་མེད་པའྱི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འདུག དེ་རེད་དམ་

མ་རེད། དེ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཆགས་པ་རེད་དམ། ཞེས་
དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ལྷ་རེ་དཀའ་ངལ་ཞེ་དྲག་ཡོད། དེ་

ཡྱིན་དུས་ལྷ་རེ་དཀའ་ངལ་དེ་དག་ཐོག་ལ་སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟེགས་དང་དེ་དག་གྱི་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་སྨན་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཅེས་པའྱི་བཀའ་ཕེབས་དུས། འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱིས་
དབུ་ཁྱིད་པས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་རོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྨན་ཞབས་ཀྱི་ཞབས་སྟེགས་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་གང་མང་མང་ཞྱིག་

ཞུགས་ཐུབ་པ་ལ་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་གནང་ཡོ ད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ང་ཚོ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སྨན་པ་མེད་དུས་དེའྱི་

འགན་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་དུས། དེ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་དམ། གལ་སྲྱིད་སྨན་
པ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལོག་ལ་གང་མང་མང་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་རེན་བསྐྲུན་པ་དེ་དག་བྱུང་
ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་བསྐྲུན་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ག་རེ་བས་ནས་དེ་བསྐྲུན་མ་ཐུབ་པ་རེད་དམ། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེར་ང་ཚོ་མང་
པོ་ཞྱིག་ནུབ་ཕོགས་ལ་དཔེ་མཚོན་ལེན་གྱི་ཡོད་རེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་གོ་བ་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་ཧྱི་མ་ཅལ་ནང་ལ་

སྨན་པ་མང་ཆེ་བ་ཞྱིག་རྒྱལ་ས་ཁག་ལ་མ་གཏོགས་མཐའ་འཁོབ་ལ་ཕེབས་ཀྱི་མེད་དུས། དེ་དག་ཐོག་ནས་ཆ་རེན་བསྐྲུན་ཏེ་
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མཐའ་འཁོབ་ནང་ལོག་ལ་ལོ་གཉྱིས་རྱིང་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སར་ཡང་སོ་སོའ ་ི ཆ་རེན་ཡག་ཏུ་གཏང་བའྱི་གོ་སྐབས་

དང་ Post graduate གོ་སྐབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། གོང་ཁེར་ནང་ལ་ལོ་བཞྱི་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ག་ནང་
བཞྱིན་གྱིས་སེམས་ཤུགས་སར་བའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཤག སྐད་ཆ་འདྲྱི་
དུས་སྐབས་སུ། དེ་འདྲ་ཞྱིག་དཔེ་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དེ་འདྲའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་བསྐྲུན་མ་ཐུབ་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཆགས་པ་རེད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྨན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་འཐོན་ཡོང་གྱི་རེད། སྨན་པ་མང་པོ་ཞྱིག་
འཐོན་པ་དེ་དག གཅྱིག་གཅྱིག་བུད་ཤོར་སོང་། གཉྱིས་གཉྱིས་འགོ་ཤོར་སོང་ཟེར་ནས་ངོ་དེབ་ནང་དུ་བྱིས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན།
དེ་དག་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་གང་ཡང་ངས་མཐོང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ག་ཚོད་ཙམ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ནུས་པ་ཡོད་པའྱི་མྱི་དེ་དག་

ཟུར་ཟ་བས་ནས་དེ་དག་ལ་མྱིང་འདྲ་བཏགས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ནས་དེ་ལས་ཐག་རྱིང་རྒྱུ་འགོ་གྱི་ཡོད་རེད། དེ་
དག་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ང་ཚོ་དུས་རྒྱུན་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་
ཆེན་པོའ ་ི བཀའ་སོབ་དེ་ང་ཚོའྱི་སྱིའྱི་གཙུག་ཏུ་བཀུར་གྱི་ཡོད་རེད། ༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ ལམ་རྱིམ་གསུང་ཆོས་

སྐབས་སུ་གདན་ས་ཁག་གྱི་དཔེ་ཁྱིད་དགེ་རྒན་ཚོའྱི་ནང་ལ་དཔེ་ཁྱིད་ལ་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་གནང་བས་ཏེ། སྐུ་གཟུགས་
འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ཐོག་ལ་དོ་སྣང་གནང་མྱི་ཐུབ་ཅྱིང་དགུང་ལོ་ཡར་ཕེབས་དུས། སྐྲན་ནད་ལ་སོགས་པའྱི་ན་ཚ་ཚབས་ཆེན་
པོ་དེ་འདྲ་ན་སྟེ་བོ་ཕམ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རེ ད། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་དགོས་རེད་གདའ་ཟེར་
ནས་བཀའ་ཕེབས་ཡོད་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་དེ་གདན་ས་ཁག་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡྱིན་རྒྱུ་མ་རེད་བསམ་གྱི་

འདུག ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་དེ་ང་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཁད་ལས་མྱི་སྣ་སྨན་པ་ཚོས་གནང་
དགོས་ནའང་རེད། ཡང་ན་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་གཞན་དག་མཁས་ཆེན་མྱི་སྣ་ཁག་ཚུར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་གནང་

དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད། བཀའ་འདྱི་གནང་ནས་ལོ་མང་པོ་འགོ་གྱི་ཡོད་རེད། ཕལ་ཆེར་ལོ་གཉྱིས་གསུམ་སོན་
ནས་གནང་བ་རེད། དེའང་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་དུས། དེ་དག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ག་རེ་གནང་གྱི་ཡོད་རེད་དམ།
གནང་མེད་པ་ཡྱིན་ན། གནང་འཆར་ག་རེ་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་ཡྱིན།

ཁ་སང་ཚེས་ ༢༤ ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཀྲྱི་སྱི་ཡྱི་ཉྱིན་མོར་སྲུང་རྱི་ཞུས་པའྱི་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་

བོན་མཆོག་གྱིས་གསུང་བཤད་རྒྱས་ཤྱིང་རྒྱས་པ་ཉན་རྒྱུ་འདུག སོ་སོའ ་ི དོ་སྣང་ཡང་དེ་ལ་བསེབས་སོང་། དེའྱི་ནང་ལ་ཀྲྱི་
སྱི་ནད་པའྱི་ནང་ལོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་མང་ཤོས་སོབ་ཕྲུག་ཆགས་བསྡད་འདུག ཧ་ཅང་བོ་འཚབ་ཆེན་པོ་རེད། བརྒྱ་ཆ་སོ་
བརྒྱད་སོབ་ཕྲུག་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། ན་གཞོན་སོབ་སོང་བེད་པའྱི་དུས་ཚོད་ལ་དེ་འདྲའྱི་ནད་ཡམས་ཞྱིག་ཕོག་པ་ཡྱིན་ན།

སོབ་སོང་ལ་གོང་ག་ཚོད་རག་གྱི་རེད་པས། མ་འོངས་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོན་ར་ཡྱི་ཕུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ག་རེ་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་རེད་དམ། དེ་ལ་སོ་སོ་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་བསེབས་སོང་།

དེའྱི་རེས་དེ་ག་རང་ལ་ལོ་ ༡༥ ནས་ ༢༤ བར་བརྒྱ་ཆ་ ༤༦༌༩༦ དེ་བཞྱིན་ལོ་ ༢༥ ནས་ ༣༤ བར་བརྒྱ་ཆ་

༢༡༌༣༤ ཁོན་བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན་ལོ་ ༡༥ ནས་ ༣༤ བར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༨༌༣༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ནྱི་ད་ལོའ ་ི ཀྲྱི་སྱི་གསུང་
བཤད་ཉྱིན་མོར་དེ་རེད། ལོ་སོན་མའྱི་ཀྲྱི་སྱི་གསུང་བཤད་དང་། ད་ལྟའྱི་བར་ཁད་པར་ག་རེ་ཕྱིན་ཡོད་རེད། མང་དུ་ཕྱིན་

ཡོད་དམ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ངས་གོ་བ་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཀྲྱི་སྱིའྱི་ན་ཚ་དེ་རྱིམ་པ་ལྟར་མ་སོང་ནའང་ MDR
རྦད་དེ་ཁོ་རང་ཕྲུ་གུ་ལོ་བཅུ་གཅྱིག་བཅུ་གཉྱིས་དེ་དག་ལ་ཕེབས་ནས་ཁབ་མང་པོ་བརྒྱབ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་སྱི་

ཚོགས་ནང་དུ་བསེབས་བསྡད་འདུག དེའྱི་སོབ་གྲྭ་དེ་གང་དུ་རེད་དམ། དེའྱི་གནས་སྟངས་དེ་ག་རེ་བས་ནས་ཆགས་པ་རེད་
དམ། སོབ་གྲྭ་དེ་དེའྱི་གོ་རོགས་མ་བྱུང་བ་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ལྟ་བརག་དཔྱད་བེད་པ་དེའང་ངེས་མེད་ཀྱིས་བརག་དཔྱད་
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བས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་བྱུང་བ་དང་། དེ་ཡྱིན་དུས་མང་པོ་ཚོགས་བསྡད་སའྱི་སོབ་ཕྲུག་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་གྱི་ནང་ལོག ས་ལ་
བརག་དཔྱད་དེ་དག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་འོག་ནས་ག་ཚོད་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། གནང་ཐུབ་པ་ག་ཚོད་
ཡོད་དམ། མ་ཐུབ་པ་ག་ཚོད། ཡང་ཡང་གནང་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཟྱིགས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཅེས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་
ཡྱིན།

དེ་ནས་ཁ་སང་ང་རང་གྱིས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བརྱིས་པ་ཡྱིན། ཕལ་ཆེར་གཅྱིག་བས་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་

མཆོག་ལ་དྲྱི་བ་ཡྱིན་མྱིན་མང་པོ་ཞྱིག་བསེབས་ཡོད་དུས་ལུས་པ་ཡྱིན་རྒྱུ་རེད། ངས་སེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་ཁང་གསར་སྨན་
ཁང་གྱི་རོག་གེང་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་གོས་ཆོད་བཞག་པའྱི་ནང་ལ་འཚོ་

བེད་སྨན་ཁང་དང་ལས་བེད་ཚོའྱི་ལས་དོན་ཐོག་ལ་ས་གནས་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་གནས་སུ་གྱུར་བའྱི་གནང་ཕོགས་
ཤྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ཡོད་དུས། སོན་མ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ པའྱི་ནང་དུ་བཞག་པ་རེད། ད་ལྟ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ པ་
བསེབས་ཚར་རེད། དེའྱི་བར་དུ་སོན་མའྱི་གནད་དོན་དེ་དག་མྱི་ཡོང་བའྱི་ཆེད་དུ་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་གོ་བསྒོན་སོབ་གསོ་
སོགས་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་གནང་ཡོད་དམ། དེ་ཁོན་ནས་གནང་མེད་པ་དང་ཡྱིན་རྒྱུ་མ་རེད། ལུས་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག

དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སེ་ལོ་ཀོ་པྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་མྱི་

འབོར་མང་ཤོས་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྡོད་སྒར་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས།ཤཅུང་ཟད་
བསྡུས་ནས་གསུང་རོགས་གནང་། ཁ་སང་དེ་ལ་འགེལ་བཤད་གནང་ཚར་བ་རེད།) དེ་ཡྱིན་དུས་དེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་
དུས། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གཅྱིག་གནང་རོགས་གནང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོགཤད་ལྟ་གོ་སྐབས་ཕུལ་དོན་དེ་དམྱིགས་བསལ་ཉྱིན་གུང་རྒྱབ་ལ་ཨ་མ་ལགས་སྐུ་
གཟུགས་བརག་དཔྱད་ཀྱི་ཆེད་དུ་དགོངས་པ་ཞུ་ཡྱི་ ཡོད་པ་སོང་ཙང་།ཤགོ་སྐབས་གཉྱིས་པ་བཞེས་མཁན་སོན་ལ་བཏང་
དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤཤདཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོགཤ

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཆག་ཡང་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའྱི་

ཐོག་ནས་སོན་རྱིས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་འགལ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དོགས་དྲྱི་གནང་སོང་།ཤར་བའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་མགོ་
བཙུགས་ནས་ལོ་ལྔ་ཙམ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་དང་པོ་དེར་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།ཤལོ་ལྟར་ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་ལ་
སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ལྟའྱི་ཆག་ཡང་འདྱི་ འགོ་མ་བཙུགས་པའྱི་སོན་ནས།ཤལོ་དང་པོ་གཉྱིས་པ་གསུམ་པའྱི་

སྐབས་སུ་དེ་སྐབས་སུ་ཆག་ཡང་ཡོད་མ་རེད།ཤདེའྱི་སྐབས་སུ་ནས་དངུལ་བསྡུ་བ་དེ་ ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་བསྡུས།ཤ
མང་ཆེ་བ་དེ་ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ ་ི ཟླ་མཇུགཤཤགཉྱིས་པ་གསུམ་པའྱི་བར་དུ་ཁེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤཁག་ཅྱིག་སུད་ཊར་འཚོང་ས་

ནས་དཀའ་ངལ་ཆགས་ནས་ཚུར་སེབས་དང་མ་སེབས་བས་ནས་ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་དེ་གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་
མྱི་སྡོད་པའྱི་དུས་དེ་ཆགས་ཡོད་དུས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ལོ་དང་པོ་ནས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་འདྱི་ལྟར་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་

ཆགས་ཡོད་པ་རེད།ཤངས་གོང་དུ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་སད་རྒྱུ་དེ་ ཕྱི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་མ་གཏོགས་གནང་གྱི་ཡོད་མ་
རེད་ཅེས་ཞུས་ཡྱིན།ཤའདྱི་དེ་ས་ནས་ལམ་སྲོལ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་འདུགཤགཅྱིག་ནས་ཕྱི་ཟླ་དང་པོའ ་ི བར་དུ་བར་བརྒལ་
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བཀའ་ཁོལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་དུས།ཤདངུལ་ཆ་ཚང་གཞྱི་ནས་བསྡུ་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས།ཤབར་བརྒལ་བཀའ་ཁོལ་དེ་ཞུ་
རྒྱུའྱི་ལམ་ཁ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཆགས་འདུགཤདེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།ཤ

ར་བའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དེ་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད།ཤམྱི་མང་གང་མང་

མང་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་རང་གྱི་ཆེད་དུ།ཤཁ་ཉྱིན་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན།ཤང་ཚོས་གངས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཡོང་
དུས་དེའྱི་ནང་ལ་ལས་བེད་ཚོའྱི་ནང་མྱི་མཉམ་ཞུགས་མ་གནང་མཁན་དཔེ་མང་པོ་འདུགཤདེ་ལྟར་བེད་ཡོང་དུས་ས་གནས་

ཁག་གྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་རེད།ཤབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་མེད་པའྱི་ལས་བེད་རྣམས་ཀྱི་
ནང་མྱི་ཙམ་མྱིན་པར།ཤདེའྱི་ནང་དུ་བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བ་དང་ཉམ་ཐག་མྱིན་པའྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སྟངས་

དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཚོ་རེད།ཤཐོ་གཞུང་ནང་གྱི་ཉམ་ཐག་དེ་ཡང་ཉམ་ཐག་སོ་སོ་རང་ལ་མ་གཏོགས་མེད་དུས།ཤཉམ་ཐག་
གྱི་ནང་མྱི་ལ་ཡང་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ་དང་དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གྱིས་གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱི་ན་ཚ་ཡོད་མཁན་རེད། ཤདེ་འདྲ་

མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་རེན་སར་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད།ཤསྡེ་ཚན་ཁག་བཅུ་གཉྱི ས་ཙམ་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
བསྡད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་གནང་བ་དེ་གཙོ་བོ་མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་གཞྱི་

ཅན་དེ་ས་ལས་ཀ་མ་རག་པ་དེ་ཚོ ར་གནང་དང་མ་གནང་འབེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་དེས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་
རེད།ཤདེ་སོན་གྱི་གསལ་བསགས་གནང་ཚར་བ་དེའྱི་གསལ་བསགས་དུས་ཚོད་དང་ཚང་མ་ཚར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་

ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད།ཤམ་འོངས་པར་སྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་འདྲ་བྱུང་ནས་དེའྱི་སྐབས་སུ་ལས་ཀའྱི་གསལ་བསགས་
འདྲ་ཞྱིག་དོན་ནས་ལས་ཀའྱི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤགང་ཡྱིན་

ཞུས་པ་ཡྱིན་ན།ཤསོན་གྱི་གསལ་བསགས་སྐབས་སུ་གསལ་བསགས་དུས་ཚོད་ཟྱིན་ཚར།ཤདེའྱི་སྐབས་སུ་ལས་ཀ་མ་སད་པ་
རེད་པ།ཤདེ་མ་སད་དུས་ལས་ཀ་དེ་མྱི་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཤོར་ཚར་དུས།ཤད་ལྟ་གསལ་བསགས་གསར་པ་ཞྱིག་སྒུག་རྒྱུ་ཞྱིག་
དང་།ཤསྱིག་གཞྱི་བསྐྱར་བཅོས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དེ་དུས་གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ་རེད།ཤདེ་སྡེ་ཚན་དེ་ག་རང་གྱིས་
ཐུགས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་ང་ཚོའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ནང་གྱི་ཁེ་ཕན་བཞེས་མཁན་གྱི་ཚོགས་མྱི་ཚོ་ T.B ན་ཚ་ཡོད་

མཁན་དང་ H.I.V ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ན།ཤང་ཚོས་འདྱི་ནས་ཁེ་ཕན་གང་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་མ་རེད།ཤགང་ཡྱིན་ཞུས་ན།ཤཊྱི་བྱི་
དང་གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་ཟུར་དུ་ཡོད་རེད།ཤསྨན་བཅོས་ཆག་ཡང་གང་ལ་གང་ཙམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་

སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད།ཤསྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཚོགས་མྱིར་ཊྱི་བྱི་ན་བ་ཡྱིན་ན་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་དེ་ཊྱི་བྱི་ཡྱི་ལས་གཞྱི་དེ་

ནས་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་རེད།ཤདེ་ཡྱིན་དུས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཁེ་ཕན་དེ་ཡང་བསྐྱར་མུ་མཐུད་ནས་གནས་བསྡད་ཡོད་རེད།ཤ
སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཁེ་ཕན་དེ་ནས་ང་ཚོས་དངུལ་བཅད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།ཤདེ་ང་ཚོས་མྱི་མང་ལ་མཐུན་རེན་མང་དུ་སོར་

རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གནས་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཆགས་ཡོད་རེད།ཤདེ་ག་ནང་བཞྱིན་གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱི་ན་ཚ་ཡྱིན་ན།ཤགཉན་ནད་

རེག་དུག་ཡོད་མཁན་ཚོ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་གང་དུ་ཕེབས་ཀང་ཤ ART ཞེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ད་ལྟ་ཤ
AIDS ན་ཚའྱི་སྨན་དེ ་རྒྱ་གར་གཞུང་སྨན་ཁང་གང་དུ་སོང་ཡང་རྱི ན་མེ ད་ཐོག་ནས་མཐུན་རེན་སོར་བཞྱིན་ཡོད་རེད།ཤ

བས་ཙང་ན་ཚ་དེ་དང་འབེལ་བའྱི་མཐུན་རེན་དེ་ང་ཚོ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་

ཡྱིན།ཤདེ་ག་ནང་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཉད་ནད་རེག་དུག་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་ནས་ AIDS རང་དང་
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འབེལ་བ་མེད་པའྱི་སྨན་ཁག་རྱིགས་གཏང་བ་ཡྱིན་ཡང་མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་ཁེ་ཕན་ལེན་རྒྱུའྱི་ཆ་
རེན་ཞྱིག་ཡོད་བསྡད་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་།ཤསྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ནས་མཐུན་
རེན་དེ་འདྲ་སོར་གྱི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར།ཤང་ཚོ་ད་ལྟ་ཤ USAID ཡྱི་འཆར་གཞྱི་འོག་ནས་དམྱིགས་

ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ཤ Universal Health Coverage མྱི་མང་གང་མང་མང་ཞྱིག་ལ་

འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་མཐུན་རེན་སར་ཐུབ་རྒྱུ་དང་།ཤམཐུན་རེན་དེ་ཡང་མང་དུ་གཏང་བ།ཤསོ་སོའ ་ི ས་ཁུག་ ནས་ཤout of
pocket འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུ་དེ་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་གཅྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད།ཤད་གྱིན་བཀུར་འོས་

སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གོང་དུ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་དང་འབེལ་ནས་ཞུས་ན།ཤསོན་མ་ཡྱིན་ན་གཤག་བཅོས་ཀྱི་རྱིགས་དེ་ཆུ་ཚོད་ཉྱི་

ཤུ་ར་བཞྱི་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད།ཤད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཆུ་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་མེད་ཀང་དཔེར་ན་སྨན་བཅོས་རྱིགས་ཤ
Chemotheraphy ལྟ་བུའྱི་རྱིགས་དེ་སྨན་ཁང་ནང་ཆུ་ཚོད་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་ངེས་པར་དུ་འདུག་དགོས་མ་རེད།ཤདེ་ཡྱིན་

དུས་ཁོ་དངུལ་གྱི་ཚད་གཞྱི་བཟོས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་མཐུན་རེན་ཡག་ཏུ་བཏང་ཡོད་རེད།ཤདེ་ཡྱིན་དུས་ཤ Universal
health coverage ཡྱི་དམྱིགས་ཡུལ་འོག་མྱི་མང་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་མཐུན་རེན་དེ་ཡག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ།ཤའཕྲོད་བསྟེན་

གྱི་མཐུན་རེན་དག་མྱི་མང་གང་མང་མང་ལ་ཁབ་ཐུབ་རྒྱུ།ཤདེ་ག་ནང་བཞྱིན་འགོ་སོང་དེ།ཤསོ་སོའ ་ི ས་ཁུག་ནས་འགོ་སོང་

གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་འདྲའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་འཆར་གཞྱི་དེ་བཟུང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།ཤདེ་ག་
ནང་བཞྱིན་གྱི་དེའྱི་འོག་གྱི་མ་དང་བྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་རེད།ཤའཕྲོད་བསྟེན་གངས་ཐོའ ་ི ལས་གཞྱི་རེད།ཤདེ་ག་ནང་བཞྱིན་

གྱི་ཊྱི་བྱི་ཡྱི་སོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས་ལས་གཞྱི་རེད།ཤདེ་དག་ལས་གཞྱི་མང་པོ་ཞྱིག་འདྱི་ལྟར་མཉམ་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་སྨན་པ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་འཇམ་རྩུབ་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ནས་

འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤར་བའྱི་ཨེམ་ཆྱི་ཚོ་ལ་སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུ།ཤཕ་མ་ཐུགཤདོ་བདག་སོ་སོ ར་ཐུག་
ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་འབད་བརོན་བས་ཏེ་ཨེམ་ཆྱི་གང་མང་མང་རག་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརོན་ཞྱིག་ཞུ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།ཤཕོགས་

གཅྱིག་ནས་རྩུབ་པོ་ཞྱིག་མ་བེད་ཀ་མེད་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་སྡོད་ཀྱི་འདུགཤདེ་ལྟར་མ་བས་ན་མྱིག་དཔེ་སྡུག་ཅག་ཅྱིག་ཆགས་

ནས་རྱིམ་པས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཨེམ་ཆྱི་འགོ་མཁན་གཅྱིག་ཀང་མ་རག་པ་ཙམ་མྱིན་པ་ཐ་ན་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡང་ཨེམ་
ཆྱི་མྱི་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུ་རེད་འདུགཤདེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཨེམ་ཆྱིའྱི་གན་རྒྱ་དེ་ཡང་ང་ཚོས་བཀའ་

ཤག་ལས་བཀའ་ཁོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚད་མཐོ་རུ་དང་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད།ཤསོན་མ་ཡྱིན་ན་ཨེམ་ཆྱིའྱི་གན་རྒྱ་དེར་
ཕག་ལས་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་དངུལ་འབུམ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་ལས་སོག་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུགཤད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་གྱི་
བཀའ་ཁོལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་བཟོས་ནས་ཤུགས་ཆེ ་རུ་བཏང་ཡོད།ཤདེ་ག་ནང་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁུག་
ཀོག་རྱིགས་ལ་འགོ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཤ Bond དེ་ལོ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མེད་ཅེས་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་ཁོལ་

ཞུས་ཏེ་ཐག་གཅོད་དེ་འདྲ་བྱུང་བསྡད་ཡོད་རེད།ཤདེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་དེ་ག་ནང་
བཞྱིན་ང་ཚོས་དྲྭ་རྒྱ་དང་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རེད།ཤམཚམས་མཚམས་དོ་བདག་བཀའ་བོན་

རང་གྱི་ཐོག་ནས་དེ་འདྲ་མ་བེད་ཀ་མེད་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤདེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་དག་མཚམས་རེ་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤའོན་ཀང་དེའྱི་ཀུན་སོང་དེ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཨེམ་ཆྱི་གང་མང་མང་རག་ཐབས་

བེད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད།ཤདེའྱི་ཐོག་ནས་གྲུབ་འབས་ཀང་གང་ལ་གང་ཙམ་ཐོན་སོང་བསམ་གྱི་ཡོད།ཤ
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དེ་ཡྱིན་དུས་ཨེམ་ཆྱི་ཚོ་ཡང་ཏན་ཏན་དོ་བདག་སོ་སོར་མཚོན་ནའང་ས་གནས་ཁག་ལ་ཨེམ་ཆྱི་བེད་མོང་མཁན་གྱི་ཨེམ་

ཆྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས།ཤཨེམ་ཆྱི་ཚོ་ཡྱི་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་གཅྱིག་དེ་གང་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ག་དུས་ཡྱིན་ཡང་།ཤང་ཚོ་ལ་ཤMD
seat སད་རོགས་གྱིས།ཤMD seat ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཕྱིན་ནས་ང་ཨེམ་ཆྱི་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས།ཤ

ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེ ་ན།ཤང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེ་ན།ཤདང་པོ་ཁེད་རང་ཚོ་ལས་ཀ་བེད་དུ་ཤོགཤ
དེ་ནས་ང་ཚོས་ཤMD seat སད་དགོས་ཟེར་གྱི་ཡོད།ཤདེ་ཡྱིན་དུས་ཨཱ་ལེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ང་ཚོར་དམ་
བཅའ་ཞྱིག་གང་ཡོད་རེད་ཟེར་ན།ཤདམྱིགས་བསལ་གྱི་མྱི་འབོར་སྟོང་ཕྲག་གཅྱིག་ལྷག་ཡོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཚང་

མར་ཨེམ་ཆྱི་རག་པ་ཡྱིན ་ན་དེ་དུས་ང་ཚོས་ཤ MD seat རག་ཐབས་ཀྱི་འབད་བརོན་ཏན་ཏན་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་

ཤག་ལ་ཡར་ཞུས་ནས།ཤརྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་བེད་དགོས་འདུག་མྱི་འདུག་བལྟས་ནས་ཤ MD seat རག་ཐབས་
ཏན་ཏན་བེད་རྒྱུ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤ MBBS ཐོག་ལ་རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་བཞག་ན་ན་ནྱིང་ལོ་ལ་ཤེས་རྱིག་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་འགོ་འཁྱིད་ཟབ་སོང་ཞྱིག་བཙུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་དེའྱི་རེས་ལ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གོ་སྐབས་
བངས་ནས་གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གོ་རོགས་ཟབ་སོང་ཞྱིག་སེལ་བ་རེད།ཤདེ་དུས་སོ་སོ་རང་
ནས་དབུ་འབེད་མཛད་སྒོར་ཞུས་མོང་།ཤསོ་སོར་གོ་སྐབས་རག་པ་ཡྱིན་ན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགོ་དུས་སོབ་ཕྲུག་ཚོར་བསབ་
བ་རྒྱག་རྒྱུར་འབད་བརོན་བེད་སྡོད་ཀྱི་ཡོད།ཤཨེམ་ཆྱི་གང་མང་མང་ཐོན་པར་ཁེད་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དང་པོ་ས་སངས་

སངས་ནས།ཤའཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་བཅུ་པ་ནས་ཨེམ་ཆྱི་ཡྱི་ཞབས་སྟེགས་རག་ཕྱིར་དཀའ་ལས་རྒྱག་དགོས་རེད།ཤ
ཚན་རྱིག་སྒང་ལ་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་དང་དེ་ག་ནང་བཞྱིན་དེང་སངས་ཡྱིན་ན་དྲྭ་རྒྱ་ལ་སོགས་པའྱི་མཐུན་རེན་ཡར་རྒྱས་འགོ་

ཡོང་དུས་ཤcoaching མང་པོ་ས་ནས་སང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་ག་ནང་བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

དེའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་རེན་ཡང་མང་པོ ་ཞྱིག་སར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་དག་ཚང་མའྱི་ཁེ་ཕན་བངས་པའྱི་ཐོག་
ནས་ཏན་ཏན་ཤMBBS seat དེ་རག་པར་སོན་མ་ང་ཚོ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པའྱི་སྐབས་དང་ད་ལྟ་བསྡུར་ན།ཤ MBBS
རག་པར་ལས་ས་རུ་དང་གོ་སྐབས་དང་མཐུན་རེན་མང་བ་ཡོད་པའྱི་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་འདུགཤདེ་ཡྱིན་དུས་དོ་བདག་སོ་སོ་དང་
སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་དང་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་ཏན་ཏན་ཤུགས་རྒྱག་ས་མང་པོ་ཞྱིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤདེ་

ནས་ཡོང་མཁན་ཚོ་ལ་ལས་ཤག་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ་དང་གསོལ་ཕོགས་ཀང་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཞྱིག་སར་
བཞག་ཡོད་རེད།ཤདེ་ག་ནང་བཞྱིན་ད་དུང་ཡང་ང་རང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་ སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་
གྱི་ངོས་ནས་ད་དུང་ག་ཆ་སར་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དང་བཞེས་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་རེད།ཤང་ཚོས་ཨེམ་ཆྱི་

ཚོ་གནས་ཐུབ་པ་དང་སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཕྱི་རུ་ཟབ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་དང་མཐུན་རེན་གང་དྲག་དྲག་འབུལ་རྒྱུ་
སོགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་རེད།ཤདོ་བདག་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་

མཐུན་རེན་སར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ།ཤབཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་གཅྱིག་དྲན་སོང་།ཤད་གྱིན་ན་ཚ་འགོས་ནས་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིགས་དཔེ་ཆ་བཞག་ན་ཁག་ཤཤེད་དང་མངར་མོའ ་ི

ན་ཚ།ཤcancer འདྱི་དག་ལས་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཤcancer ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤང་ཚོས་གངས་ཐོའ ་ི ནང་དུ་བལྟ་ཡོང་

དུས་ང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འདས་གོངས་སུ་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་རེན་གཙོ་བོ་གཅྱིག་དེ་ཤ cancer ཆགས་ཀྱི་འདུགཤ
དེའྱི་ནང་ནས་ཕོ་ཝ་ཤcancer གོད་ཁོག་ཤcancer དེ་གང་ནང་བཞྱིན་གྱི་མཆྱིན་པའྱི་ཤ cancer ཡྱིན་དུས།ཤདེའྱི་ཐོག་
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ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རེད།ཤའཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕོགས་ནས་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་འབེལ་བ་བས་
ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་ཐབས་ཤེས་བེད་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཡོད་པ་རེད།ཤདེའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

ར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་མཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད།ཤམཆྱིན་པའྱི་ཤ cancer དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་གཙོ་བོ་གཅྱིག་མཆྱིན་པའྱི་

མཉན་ཚད་དེ་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤདེའྱི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་ལོ་གཉྱིས་ཙམ་སོན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཐོ ་གཞྱིར་
བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས།ཤདང་པོ་སོན་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དེའྱི་སྙན་ཐོ་དེས་ག་རེ་གསལ་གྱི་འདུག་ཟེར ་ན་དང་པོ་སོན་ལ་ཁེད་རང་
ཚོས་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་དེ་སོན་འགོག་བ་རྒྱུར་གོམ་པ་དང་པོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུགཤམ་དང་བྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་གཞྱི་དེ་དཔེ་ཡག་པོ་འདུགཤད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་བེད་དགོས་འདུག་ཟེར།ཤདེ་ནང་བཞྱིན་ཕྲུ་གུ་ལོ་ལྔ་ཡན་ཆད།ཤལོ་

དྲུག་ནས་སུམ་བཅུ་བཞྱི་བཅུ་དེ་དག་གྱི་ནང་ལ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་འགོས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད་འདུགཤདེ་དག་ལ་
སོན་འགོག་གྱི་ཁབ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུགཤའགོ་སོང་དང་དེ་དག་ལ་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས་དང་པོ་སོན་ན་ང་ཚོས་ལོ་དྲུག་ནས་

བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་གོམ་པ་བརྒྱབས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ།ཤན་ནྱིང་ལོ་ལ་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་བཅུ་གཅྱིག་
ལ་ལས་འགུལ་དེ་སེལ་བ་རེད།ཤདེ་ཡྱིན་དུས་ལས་འགུལ་འདྱི་སེལ་ནས་ད་ཆ་ལས་གཞྱི་དེ་ཡག་ཐག་ཆོད་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་
པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད།ཤདེ་ནས་རྱིམ་པས་དེའྱི་རེས་སུ་ལོ་གཞོན་པ།ཤལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཡན་ཆད།ཤསོབ་གྲྭ་ནས་མར་ཐོན་ཚར་

མཁན།ཤམཆྱིན་པའྱི་མཉན་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལ་སོན་འགོག་གྱི་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་ག་རེ་འདུགཤཏན་ཏན་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་མང་པོ་
ཞྱིག་བང་སྱིག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།ཤདེ་ག་ནང་བཞྱིན་དེའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་གནང་མཁན་དང་དོ་སྣང་གནང་མཁན་གྱི་རོགས་ཚོགས་

ཀང་དཔེ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུགཤདེ་ཡྱིན་དུས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུར་འབད་བརོན་
བེད་དང་བས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤ

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའྱི་ཚེས་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་དེར་འཛམ་གྱིང་ཊྱི་བྱི་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་

ཡྱི་ཡོད་རེད།ཤདེ་དུས་ཀྱི་ངའྱི་གཏམ་བཤད་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ནས།ཤདེ་བདེན་པ་རེད།ཤང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཊྱི་བྱི་
ནད་པ་མང་ཤོས་དེ་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་གྱི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ནས་ཆགས་ཀྱི་འདུགཤདེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་
གང་རེད་འདུག་ཞུས་ན།ཤཁོ་རང་ཚོའྱི་བཞུགས་ས་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཤ Hostel དེ་ནང་དུ་རླུང་ཕར་ཚུར་

འགོ་ས་དང་ཉྱི་མའྱི་འོད་ཉུང་དྲགས་པའྱི་རེན་གྱིས་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རེད་འདུགཤདེ་ཡྱིན་དུས་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུས་བེད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུགཤའཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ང་ཚོས་སྨན་བཅོས་
དང་སོན་འགོག་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་གྱི་ཡོད་རེད།ཤད་དུང་ན་ནྱིང་ལོ་ལ་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་འགའ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོ་འཕྲོད་

བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་ཆེད་ལས་པ་གས་ཏེ།ཤའབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཕྱིན་ནས་ཊྱི་བྱི་ནད་པ་མང་པོ་ཡོད་སའྱི་སོབ་གྲྭ་
ཁག་དེ་དག་ལ་ཕྱིན་ནས་སྡོད་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་དག་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏེ་སྙན་ཐོ་

ཞྱིག་ང་ཚོར་བསེབས་པ་རེད།ཤདེ་ཡྱིན་དུས་སོབ་གྲྭ་ཁག་དེ་དག་མཉམ་དུ་ཉེ་བའྱི་ཆར་ང་ཚོས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་འཆར་གཞྱི་

བང་སྱིག་བསྡད་ཡོད།ཤཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་འཛིན་སྐྱོང་བེད་མཁན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གསུམ་བཞྱི་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད།ཤདེ་དག་གྱི་གཙོ་འཛིན་རྣམས་དང་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་གྱི་གནས་སྟངས།ཤཕྲུ་གུ་

སྡོད་སའྱི་སྡོད་ཁང་དང་ཤ ventilation དང་ཉྱི་མའྱི་འོད་ཡོང་ས་དང་དེ་དག་གང་འདྲ་བཟོ་དགོས་འདུགཤགོ་རོགས་ཁབ་
བསགས་དེ་ང་ཚོས་ལོ་ལྟར་བཞྱིན་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤདེ་དག་དེ་ད་དུང་གསར་གཏོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་
ཆེ་རུ་ཇྱི་ལྟར་གཏང་དགོས་མྱིན་གྱི་ཐད་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུས་ཡོད་ལ། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་

བང་སྱིག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤལོ་ལྟར་བཞྱིན་ཊྱི་བྱི་ཡྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་འོག་ནས་བོད་པའྱི་སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་ལ་ཤ
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T.B screen list བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།ཤཊྱི་བྱི་ནད་གཞྱི་དེ་ཡོད་མེད་ས་སངས་སངས་ནས་བརག་དཔྱད་བས་ནས་ཡོད་

མཁན་ཚོར་སྨན་བཅོས་འགོ་བཙུགས་ནས་ནད་གསོ་ཁང་དུ་བཏང་ནས་ང་ཚོས་བརག་དཔྱད་ཀྱི་མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་རྱིན་

མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལྟར་འགོ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་རེད།ཤན་ནྱིང་ལོར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན།ཤ
༢༠༡༥་་་༡༦ཤལོའ ་ི ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་རེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དེའྱི་སོན་གྱི་ལོ་དང་བསྡུར་ན་ཊྱི་བྱི་ན་ཚ་ཏོག་ཙམ་མང་དུ་ཕྱིན་

ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་འདུགཤདེ་དག་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་མ་འོངས་པར་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པའྱི་ཕྱིར་སོབ་གྲྭ་ཁག་
ལ་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད།ཤཏན་ཏན་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་བས་དང་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་དུང་ག་ཚོད་ལྷག་ཡོད་དམ།ཤདྲྱི་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་འདུག་གམ།ཤབས་ན་ཉྱིན་དགུང་རྒྱབ་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་ཆོག་པར་

གྱིས།ཤདེ་རྱིང་ཚོགས་དུས་ཚོགས་ཐེངས་གཅྱིག་ཕལ་ཆེར་འཕར་མ་འཚོག་དགོས་ཐུག་ས་རེད།ཤབས་ཙང་ཆུ་ཚོད་ཤ༦།༤༥ཤ
ཙམ་གྱི་བར་དུ་འཚོག་རྒྱུ་ཡྱིན།ཤབས་ཙང་ད་ལྟ་ནས་དགོངས་པར་འཇགས་པའྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།ཤཆུ་ཚོད་ཤ༡།༣༠ཤབར་
དགུང་ཚིགས་ཀྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པ་འདྱི་སོན་རྱིས་དང་གཏན་འབེབས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ཐོག་ལ་ཕག་རོང་མཁན་སྱི་ འཐུས་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད། གོ་སྐབས་གཉྱིས་པ་བཞེས་མཁན་ཚོས་ཏོག་ཙམ་བསྡུས་ཙམ་

གསུངས་ན་ཡག་པོ་འདུག སྱི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས། འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱི་ལན་
ལྷག་ཡོད་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་འཚེ་བེད་སྨན་ཁང་དང་འབེལ་བའྱི་དྲྱི་བ་ཞྱིག་གནང་
སོང་། ཁ་སང་གནང་བ་དེར་ལན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཡག་ཏུ་གཏང་རྒྱུར་ག་རེ་
བེད་ཡོད་ཅེ་ན། མར་རོག་གེང་ཡོང་ས་གཙོ་བོ་དེ་སྨན་གྱི་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག སྨན་ཉོ་ཕོགས་ཐད་ལ་བཀའ་

ཤག་རང་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་མང་པོ་བས་ནས་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་ཞུས་
ཡོད། མ་འོངས་པར་སྨན་ཉོ་ཕོགས་དེ་ཚོ་ཁམས་གཙང་དུ་གཏང་རྒྱུ་དང་རྱིས་ཁ་དེ་དག་ཡག་པོ་ཡོང་ཆེད་སྱིག་གཞྱི་ཁག་ལ་
ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་བརན་པོ་ཞྱིག་བཟོས་ཡོད། ང་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་པ་དང་དྲུང་འཕར་མར་ཆེད་དུ་

བཏང་ནས་དེབ་སྐྱེལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་ཁང་བེ་ལ་ཀོ་པྱི ས་གཙོས་པའྱི་སྨན་ཁང་ཆེ་ཁག་ལྔ་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་བཞྱིན་
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་ནས་སྨན་པ་དང་འགན་འཛིན་བཏང་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་གནས་སྟངས་གང་འཚམ་ཡག་པོ་
ཆགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས།

སྱི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ན་ནྱིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ནང་རང་ཉྱིད་ལྡྱི་ལྱིར་ཕྱིན་སྐབས་ལྡྱི་ལྱིར་སྨན་ཁང་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་

མཐོང་བྱུང་། ས་གནས་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་བལྟ་བར་ཤོག་གསུངས་བྱུང་། སྨན་ཁང་དེ་གནད་འགག་ཡྱིན་
པའྱི་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་རྒྱག་གྱི་འདུག ས་ཕོགས་གང་ས་ནས་བོད་མྱི་སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། འགའ་ཤས་ལ་དཔལ་འབོར་

གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་འགའ་ཤས་ཡག་པོ་མེད་པ་རེད། མ་གྱིའྱི་སྨན་ཁང་དེ་གནད་འགག་ཅྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་
ཅེས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཕར་ལ་མཐུན་རེན་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་
ཕན་པ་འདུག དེའྱི་ནང་སོ་བཟོས་སའྱི་རྐུབ་བཀག་ཅྱིག་འདུག ཡྱིན་རྒྱུ་དེར་སྨན་ཞབས་པ་སོབ་སོང་ཡོད་པ་གསུམ་ཙམ་

ཡོད་པ་འདྲ། ཡྱིན་ནའང་རྐུབ་བཀག་དེ་ཆག་ཡོད་དུས་ཁོ་རང་ཚོས་མཁེན་པའྱི་སོབ་སོང་དེ་བེད་སོད་གཏང་ས་མེད་པ་དང་།
དེ་ནང་བཞྱིན་ནད་པ་དེ་དག་ལྡྱི་ལྱིའྱི་དཀྱིལ་ལ་མར་འགོ་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་

བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དེ་བཟོ་བཅོས་རྒྱབ་ནས་མ་གྱིར་མྱི་ཚོར་བེད་སོད་གཏང་ས་ཡོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཕན་ཐོགས་འདུག ངས་དེའྱི་
སྐོར་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་ནས་མགོགས་པོ་བཟོ་ཐབས་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་འདུག མགོགས་པོ་དེ་
གང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སྱིར་བཏང་
ཁ་སང་དེ་རྱིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཐུས་ཤོར་སོང་བ་དེའྱི་སྒང་ལ་མང་པོ་ཞྱིག་གེང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐོར་
ལ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ནས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་ཡར་བཅར་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་བང་སྱིག་

ཡོད་གསུངས་པ་རེད། དེར་དྲྱི་བ་ཞྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི ས་བསེབས་ཡོང་གྱི་འདུག དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་
བཅར་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་དེའྱི་སྐོར་
འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པར་ངོས་ལེན་ཞུས་ནས་དགོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་རེད་དམ།

དེ་ནས་དམྱིགས་བསལ་སོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་

ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་དེ་མ་གནང་བ་དང་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པའྱི་སྐོར་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༌༤ ཆུ་དང་
གཙང་འཕྲོད་ཞེས་པའྱི་ཟུར་འཛར་དགུ་པའྱི་ནང་ལ། སྱིར་བཏང་བོད་མྱིའྱི་འདུས་སྡོད་ས་གནས་ཁག་གྱི་བཏུང་ཆུའྱི་སྐོར་ཧ་
ལམ་འབུམ་དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ཤྱིག་ཞུས་འདུག དམྱིགས་བསལ་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ལ་ཆུ་གཏོང་མཁན་གྱི་ལས་

བེད་ཡྱིན་ས་རེད། སོན་མའྱི་སྐབས་འབུམ་གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་ཙམ་ཞུས་འདུག ད་ལོ་འབུམ་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་འདུག
ལོ་ཤས་སོན་ནས་གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ལ་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་རེད་དེ། ཆུ་གཏོང་མཁན་གྱིས་དཀའ་
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ངལ་འཕྲད་ནས་ལས་ཤག་ནང་ཆུ་དུས་ཐོག་ཏུ་གཏོང་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལོ་གསར་

སོན་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པའྱི་བཞུགས་ཤག་ལ་ཆུ་མེད་ནས་ཉྱི་མ་མང་པོ་སོང་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་འཕྲོད་བསྟེན་
ལས་ཁུངས་ལ་ཞལ་པར་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཏེ་འབེལ་མཐུད་པ་ Receptionist མོ་རང་མ་གཏོགས་མེད་ཅེས་བཤད་ཀྱི་འདུག

སྐབས་དེ་དུས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་ས་མྱི་འདུག རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཞྱིག་ཞུས་ཡྱིན། ཆུ་གཏོང་མཁན་དེ་
དགོངས་པ་ཞུས་ནས་དེའྱི་ཚབ་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་མ་ཡོང་བར་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་རེད། གཉྱིས་པ་དེ་ཆུ་དང་
གཙང་འཕྲོད་ཅེས་གལ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པའྱི་བཞུགས་ཤག་གྱི་ཆུ་སྣོད་དེ་དག་ལ་
ཁ་གཅོད་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཕལ་ཆེར་ཡོད་མ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་སེའུ་དེ་ཚོས་སྐྱག་པ་འདོར་བ་སོགས་ཧ་ཅང་ཛོར་པོ་ཡོད་པ་

རེད། རྣམ་པ་ཚོས་དང་པོ་གཅྱིག་གཟྱིགས་དང་། དེ་མྱིད་པའྱི་ནང་འགོ་ས་ཨེ་རེད་དམ་ཤེས་འོང་གྱི་རེད། གང་ལྟར་ཆུ་གཏོང་
མཁན་གྱིས་འཐུས་ཤོར་གཏོང་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་སུས་འཐུས་ཤོར་གཏོང་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། གང་
ལྟར་ལོ་མང་པོ་དེའྱི་ནང་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་མཁན་སུ་གང་བསེབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག གཅྱིག་བས་ན་གོས་ཚོགས་ཆེན་པོ་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་སྐད་ཆ་འདྱི་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད་དེ། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚང་མས་བཏུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་

ལ་འཕྲོད་བསྟེན་དེ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་དུས། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་སུ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་པས་
དེ་དག་ལ་ངེས་པར་དུ་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་འདུག དེར་བཀའ་ལན་གནང་མ་གནང་ཁད་པར་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ཚང་མས་མཐོང་སྡོད་པ་ཞྱིག་རེད། གཞན་ས་གནས་ཁག་ལ་ནད་པ་ཡོད་པ་ཚང་མ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

ཀྱིས་འཐུས་ཤོར་རེད་ཅེས་པ་དེ་ཡང་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་རེད། གངས་ཅན་སྐྱྱིད་གཤོངས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆུ་དུས་ཐོག་
གཏང་གྱི་མེད་པ་དང་། སེའུ་དེ་དག་གྱིས་ཆུ་ཛོར་པོ་བཟོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རང་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ཀྱི་དྲྱི་བ་དང་ཚོགས་གཙོས་ཤེས་རོགས་ཆེད་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་དང་

འཕྲོད་བསྟེན་སུས་བཀའ་ལན་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་བོད་མྱིའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་འབུམ་ ༢༥༥ ཡོད་པ་དེ། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཕུལ་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་རེད་དམ། ཡང་ན་ཚོགས་དངུལ་བསྡུས་པ་དེ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་དམ་མ་རེད། དེ་
གསལ་པོ་དགོས་ཀྱི་འདུག རེས་ལ་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞུ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། གསལ་པོ་

ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུར་ཁད་པར་ཞྱིག་ཆགས་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་
བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ལྡྱི་ལྱི་སྨན་ཁང་གྱི་སོའ ་ི སྡེ་ཚན་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོ་བས་ནས་ང་ལ་འཕྲྱིན་ཡྱིག་ཅྱིག་ཀང་འབོར་སོང་། ངས་ལམ་སེང་ལན་རྒྱག་ནས་ང་ཚོས་གང་

མགོགས་ཐབས་ཤེས་བེད་བཞྱིན་ཡོད་ཅེས་ལན་བརྒྱབས་པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ང་ཚོས་ལས་བེད་དེ་ས་ནས་བསྐོས་ཚར་བ་ཞྱིག་
རེད་དེ། ཅ་ལག་མང་པོ་ཞྱིག་རྱིང་པ་ཆགས་ནས་དེ་དག་བརེ་པོ་རྒྱག་རྒྱུར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ལ་འཆར་གཞྱི་འབོར་

རྒྱུ་དང་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུར་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཅྱིག་ཞུས་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལ་ས་གནས་
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རང་ནས་ཐབས་ཤེས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་བཞྱིན། ལྡྱི་ལྱི་དོན་གཅོད་དང་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་དྲུང་ཆེ་སོགས་ཁོ་ཚོ་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་ནས་རྒྱ་སྟོན་གྱི་དངུལ་ལྷག་མ་ཞྱིག་ཡོད་པ་དེས་སོའ ་ི

ཅ་ལག་ཆ་ཚང་ཉོས་ཏེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་སོའ ་ི མཐུན་རེན་ཆ་ཚང་བ་དང་ལས་བེད་ཀང་ཡོད་པའྱི་སོའ ་ི སྡེ་ཚན་གྱི་གནས་སྟངས་

ཡག་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། ལྡྱི་ལྱིའྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་མྱི་མང་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་བཞྱིན་ས་གནས་གཞན་
ནས་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། རྒྱ་གར་སྒེར་གྱི་སྨན་ཁང་ནང་བསྟན་མྱི་དགོས་པར་གང་འཚམ་གྱི་མཐུན་རེན་ཡག་པོ་
ཆགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་དེ་རེད། ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་༸སྐུ་མདུན་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་དང་

སགས། ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་ཡར་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་བང་བསྱིགས་ཡོད།
བཀའ་ཤག་གྱིས་མཁེན་ནས་མ་འོངས་པར་ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་གཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཐད་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་འཆར་ཡོད།

ཆུ་དང་གཙང་སའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད་ཏན་ཏན་རེད། ལོ་གསར་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་།

འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཚོ་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་གུང་སེང་ཕྱིན། དེའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་ལས་བེད་ཅྱིག་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་རེད་དེ།
དུས་ཐོག་ཏུ་སྐད་གཏོང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག དེ་དུས་ང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཞལ་པར་འབོར་སོང་།
ང་ཚོས་ལམ་སེང་འབེལ་ཡོད་ལ་མངགས་ནས་དཀའ་ངལ་གང་མགོགས་སེལ་ཐབས་བས་པ་ཡྱིན། དེ་ནས་ཆུ་གཙང་མ་

བཟོ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ལ། ང་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི ས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། སོན་མ་དང་བསྡུར་ན་གངས་སྐྱྱིད་ལ་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་གང་ཙམ་ཆུང་དུ་འགོ་ཡོད་པ་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

ནས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཆུ་སྣོད་དེ་དག་ལ་ཁ་གཅོད་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་གང་མགོགས་སེལ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་
རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དྲྱི་བ་གཅྱིག་རང་ཡོད། ཟུར་བཀོལ་ཟུར་འཛར་བཞྱི་པ་དེར་ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་མཐུན་རེན་
ཞེས་པ་དེའྱི་སྐོར་ཡྱིན། རེས་གཟའ་སེན་པ་ཉྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ནང་

ལ། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཛ་དྲག་གྱི་སྨན་བཅོས་མཐུན་རེན་དེ་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་སོང། རྒྱ་གར་ནང་དངུལ་འབོར་དེ་མེད་པ་
བཟོས་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དེ་བལ་ཡུལ་ནང་མེད་ཙང་ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དེ་
བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་གསུངས་སོང་། བས་ཙང་དངུལ་འབོར་གྱི་བཀའ་ཁོལ་དེ་རྱིས་འགོ་གང་གྱི་ནང་ཡོད་དམ་གཅྱིག་
གསུངས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིག་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་དེར་སོན་རྱིས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་ཐོག་ལའང་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག་
བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་། ཁ་སང་ཞག་པོ་གཉྱིས་སོན་ལ་མཆྱིན་ནད་གཉན་ཚད་ཀྱི་སྐོར་ལ་སོན་རྱིས་མྱི་འདུག དེ་ག་
རེ་རེད་ཅེས་འདྲྱི་དུས་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། དེ་དུས་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྟོན་གནང་
ནས་གལ་སྲྱིད་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་ད་ལྟ་སོན་རྱིས་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད། སར་གཅོག་ག་རེ་ཡྱིན་ནའང་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་

གསུངས་སོང་སྟེ། ད་བར་དེའྱི་སྐོར་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང་། སོང་ཙང་མཆྱིན་ནད་གཉན་ཚད་ཀྱི་
ནད་པ་དེར་ངས་ཤེས་པ་ལྟར་བས་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གཉན་ནད་རེག་དུག་ལས་ཛ་དྲག་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་མ་
གཏོགས་དེ་ལས་དཀའ་ངལ་ཆུང་བ་ཞྱིག་མ་རེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་ནད་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་སོན་རྱིས་མེད་པ་དང་སོན་རྱིས་ཀྱི་

འཆར་འབུལ་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ཡྱིན་ནའང་གོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞྱིག་སྡོད་པ་ཡྱིན་ན། སོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་བེད་
རན་པ་དང་དེའྱི་ཐོག་ལ་སར་གཅོག་གང་ཡང་མེད་ན་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་མེད་དམ་སྙམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཡྱིན། གསལ་པོ་ཞྱིག་
བཟོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

འཕྲོད་བསྟེན་སྐོར་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ རེད་ལ། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སོབ་ཀང་གནང་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་

ཡྱིན་ན་གོས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་མམ་བཅུ་བཞྱི་ཞྱི ག་ལ་ས་གནས་སུ་འཚམས་གཟྱིགས་སུ་འགོ་དུས། མྱི་མང་གྱི་

བདེ་སྡུག་ཞུས། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གཅྱིག་ནང་ཆུའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་རེན་པས་མ་འོངས་པར་ལོ་བཅུའྱི་རེས་ལ་མྱི་མང་ཆེ་བ་
མྱིག་ཞྭ་ར་ཆགས་པའྱི་ཉེན་ཁ་དང་། འགའ་ཞྱིག་གྲུམ་བུ་ན་བའྱི་ཉེན་ཁ་དང་། འགའ་ཞྱིག་ཕོ་བ་ན་ཚ་ཆགས་པའྱི་ཉེན་ཁ་

འདུག་ཅེས་གང་ལྟར་ཆུ་ཡྱི་སྤུས་ཚད་དང་གནས་བབ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་གཞྱིར་
བཞག་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་གོས་ཆོད་ཅྱིག་བཞག་ཐུབ་པ་རེད། གོས་ཆོད་དེའྱི་ནང་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། བོད་མྱི་སྱིའྱི་

འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གནས་བབ་ལ་བརག་དཔྱད་བེད་དགོས་རེད་ཅེས་དེར་མང་མོས་ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་རེད། དེའྱི་
སྐོར་ལ་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་གྱིས་ཐུགས་ཞྱིབ་བྱུང་ཡོད་དམ། གལ་སྲྱིད་བྱུང་ཡོད་ན་དགོངས་པ་དང་ལག་ལེན་ག་རེ་བཞེས་
ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུངྱུུ ་སོང་།

དེ་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ཁ་མདོག་གང་ཡང་

ཡོད་མ་རེད་དེ་བོད་གཞུང་གྱི ས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་འཆར་ཁུར་ཡོང་བར་གལ་ཆེན་དང་རྒྱབ་
སྐྱོར་མཚོན་ཆེད། ང་རང་འོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ལས་མྱི་བཞྱི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་སོ་སོའ ་ི སྱིག་འཛུགས་རང་གྱིས་མཐུན་རེན་

སར་ནས་དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་བ་དེར་ཁ་སང་

ནས་གསལ་བསགས་བས་པ་དེ་ཕྱི་ཟླ་དང་པོ འ ་ི ནང་བས་པ་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ཡྱིག་ཆ་དང་འཕྲེད་དར་དེ་དག་ཚོན་ཁ་
ཅན་དང་ཆེན་པོ་ཞེ་དྲག་བཟོས་སོང་། དེ་དག་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེ་དག་འོས་བསྡུའྱི་མཚམས་ཞྱིག་

ནས་ཁེ་བབ་ཅྱིག་ལེན་རྒྱུ་དང་། ནམ་རྒྱུན་དུ་དང་ལོ་བཞྱིའྱི་སོན་ལ་ཡག་པོ་དང་ཚད་མཐོན་པོ་དེ་འདྲ་མཐོང་མ་སོང་། འོས་
བསྡུའྱི་མཚམས་སུ་འཕྲེད་དར་དང་ཡྱིག་ཆ་སར་བ་དེ་དག་གྱིས་གོ་རོགས་མང་བ་འཕེལ་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ནམ་རྒྱུན་དེ་འདྲ་
མ་བེད་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་གང་འདྲ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

དེ་ནས་སོན་མ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དེར་ཆག་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་རེས་ཆག་ཡང་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གནང་

ཡོད་པ་རེད། ཆག་ཡང་གནང་བ་དེར་འཛུལ་ཞུགས་བས་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ། དེ་དག་ལ་དངུལ་བབ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་

དམ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཆག་ཡང་གནང་བ་དེའང་དུས་ཚོད་ཁད་མཚར་པོ་ཞྱིག་ལ་གནང་ཡོང་དུས། དེ་མྱི་མང་དང་འཕྲོད་བསྟེན་
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གྱིས་ལས་གཞྱི་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་རེད་མྱི་འདུག ཁེ་ཕན་གཞན་ཞྱིག་གྱི་ཆེད་དུ་རེད་འདུག་ཅེས་མང་ཆེ་བས་ཁ་ནས་

ལབ་མ་ལབ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་རང་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་ཆག་ཡང་གནང་བ་དང་མ་གནང་བའྱི་
ཐོག་ནས་དངུལ་འབབ་ག་ཚོད་བྱུང་བ་དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དེར་སོན་རྱིས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་ལ་
ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་པ་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱིས་འཐུས་ཤོར་སོང་ཡོད་ན་ཆ་ཚང་འདྲ་པོ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་བཤད་སོང་། ནམ་རྒྱུན་དུ་

ནས་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གཙོ་བོ་བས་ནས་གོས་ཚོགས་ཚང་མར་འགན་ཡོད་པ་རེད་

གསུངས་སོང་། བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞྱི་པས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་ན། ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ནམ་རྒྱུན་དུ་བཀའ་

ཤག་གྱིས་གང་གནང་བ་ཆ་ཚང་གོས་ཚོགས་དང་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་བས་རེས་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་ན། ད་རེས་འཐུས་ཤོར་
སོང་བ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་རེད་ཅེས་ཁས་ལེན་བེད་ཐུབ་ས་རེད་མ་གཏོགས། ནམ་རྒྱུན་དུ་གཅྱིག་གསུངས། འཐུས་ཤོར་
སོང་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མ་རེད་ཅེས་ལབ་ན་ངས་ར་བ་ནས་ཁས་ལེན་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག དེ་ཁས་ལེན་མ་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་

འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་འདུག འཐུས་ཤོར་ཆེན་པོ་འགོ་ཡྱི་འདུག དེ་དག་གྱིས་སྱི་ཚོགས་དང་མང་ཚོགས་ལ་གོང ་རག་པ་
འདུག དེས་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྲྱིད་ལ་འགྱིག་ས་མ་རེད་བསམ་ནས་བརེ་པོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་མཁན་གྱི་རྱིགས་

ཡྱིན་མ་གཏོགས། དེ་བརེ་དགོས་མྱི་འདུག འགྱིག་གྱི་འདུག་མདོག་མདོག་བས་ནས་སྡོད་མཁན་གྱི་རྱིགས་ར་བ་ནས་མྱིན་
ཞེས་དེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཁ་སང་གསུངས་པ་བཞྱིན་ང་འདྲ་པོས་ཁས་ལེན་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག ནམ་རྒྱུན་དུ་བས་རེས་ཚང་མ་ང་
ཚོ་ཀ་བ་གསུམ་ཀའྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་དང་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་འཐུས་ཤོར་བཏང་བ་དེ་ཁས་ལེན་
ཐུབ་ས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རྱིས་འགོ་ཐོག་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། དྲྱི་བའྱི་ཚུལ་དུ་ཟེར་ནའང་རེད། སོ་སོ་རང་
ཉྱིད་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཟེར་ནའང་རེད། ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་དྲན་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་ནས་འཕྲོད་

བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། དུས་རྒྱུན་དུ་ལྷན་ཁང་ནས་རྒྱ་གར་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་སྲྱིད་
བྱུས་རབ་འབྱིང་མཐའ་གསུམ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྲྱིད་བྱུས་དེ་དག་མང་ཚོགས་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་

ཁབ་སེལ་བ་ཆེད་ལས་འཆར་ཐ་སྙད་འདྲ་མྱིན་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞྱིན་མངའ་སྡེའྱི་ནང་ལ་སྱིར་མྱི་
མང་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའྱི་ལས་འཆར་དེ་འདྲ་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་འཆར་འདྱིའྱི་རྱིགས་དེ་ང་ཚོའྱི་ལྷན་ཁང་
བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་དག་ལས་ཁེ་ཕན་ལེན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་ཉེ་བའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ནང་སྡོད་སྐབས། རོང་གྱི་ནང་ལ་སྱི་ཁབ་ལྷ་རེ་དང་རོང་གྱི་འོག་ལ་
Block ཁག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། Block ཁག་རེ་རེ་ལ་ chief medical officer སྱི་ཁབ་ལྷ་རེ་མང་པོ་ཡོད་ཙང་།

ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་གསུངས་རྒྱུར་ལས་འཆར་དེའྱི་ནང་ལ་ཚང་མ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་དོན་
དུ་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཨ་མ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡོད་མཁན་རྱིགས་ལ་ལྟ་རོག ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕྲུ་གུ་
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སྐྱེས་ཚར་རེས་བྱིས་པ་དེ་དག་ལ་སོན་འགོག་གྱི་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་མངའ་སྡེའྱི་

གཞུང་ནས་ཆ་རེན་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་རེད། དེ་སྱི་ཡོངས་ཚང་མར་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ Block
medical officer མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་ Block medical officer ཁོ་རང་ཁྱིད་

ནས་ཚོགས་འདུ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཚོགས་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང་། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་དང་ཕན་རླབས་

གང་ཐུབ་གེང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་གཅྱིག་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་
སྣང་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་མེད་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག

དེ་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན། ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་སྨན་པ་རག་གྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་

གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་གནང་ཡོང་དུས། གན་རྒྱའྱི་ནང་ལ་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་
ས་ཁུལ་ནང་ལ་མ་མཐར་ལོ་གཉྱིས་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་པ་ཞྱིག་གྱི་གོ་བ་ཡོང་གྱི་འདུག གང་ལྟར་དེ་དག་ཚང་མ་
བསྡོམས་ནས་བལྟས་ཡོང་སྐབས་རང་གཞན་རོགས་གསུམ་ཚང་མ་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་གྱི་དབང་དུ་མ་ཤོར་བ་སུ་གང་

མྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་ཆ་རེན་བཟོས་པའྱི་རེས་ལ་ལོ་གཉྱིས་ཞུགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། ཞུགས་ཀྱི་
མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དེ་མང་བ་ཡྱིན་པ་དེ་ཕལ་ཆེར་ཧ་གོ་དོན་གསལ་ཞྱིག་རེད། བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་མཐུན་རེན་གང་

ཐུབ་བསྐྲུན་གྱི་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཤྱིག་ནང་དེ་ག་ཙམ་གྱི་མཐུན་རེན་འདང་བ་ཞྱིག་ཨེ་ཡོད་དམ་དྲན་གྱི་
འདུག ང་ཚོས་ཕུ་ཐུང་ཐུང་བ་དང་ལག་པ་རྱིང་པོའ ་ི སྐད་ཆ་བཤད་ན་ཡོང་གྱི་མ་རེད་དེ། གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་མཐུན་རེན་

བསྐྲུན་དགོས་ངེས་རེད་འདུག དེའྱི་རེས་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ MD དང་ M.ch གང་དུའང་རྐུབ་སྟེགས་བཟོས་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་
གྱི་ཡག་པོ་རེད། གང་ལྟར་སོ་སོའ ་ི མྱི་རྱིགས་ཤཤྱིག་གྱི་སོབ་སོང་དང་ཁེ་ལས་དེ་དག་བཟང་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡག་ཏུ་
གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་རང་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་རེད། ངས་ཤེས་ཚོད་ལྟར་ན་
༡༩༩༠ ནང་ལ་རེ་ཟུང་ཞྱིག་ལ་ MD ལ་རྐུབ་སྟེགས་རག་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དབུས་ནས་དེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་

སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་ཅེས་དགོངས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ང་ཚོའྱི་ཨེམ་ཆྱི་གང་ཐུབ་ཐུབ་གནས་

དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་དང་། དེར་སྐབས་བབ་ཀྱི་མཐུན་རེན་ག་རེ་བསྐྲུན་དགོས་པ་དེ་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་ཚོ་གཙོ་བོ་
ཁད་ལས་པ་ཡྱིན་དུས་ཁོང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་གང་འདྲ་བེད་དགོས་མྱིན་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའྱི་གནས་

སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། མཚམས་རེ་ཁད་ལས་པ་དེ་དག་ང་ཚོའྱི་ནང་ཁུལ་དུ་བླུགས་བཞག་དུས་ཁོ་ཚོ་གུ་དོག་
ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་མུ་མཐུད་ནས་སྡོད་པར་འཚེར་སྣང་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་དག་ང་སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་རང་ཡྱིན།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།

༢༠༡༦།༣།༢༨།ཐུན་གསུམ་པ། ཨང་༩༡ tendol checked
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་སྐད་ཆ་ཞྱིག་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། དེར་ལན་རག་སོང་ངམ། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་དངུལ་འབོར་
དེའྱི་ནང་ཚོགས་མྱིའྱི་དངུལ་བླུགས་པ་དེ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཅེས་པ་དེ་རེད། དང་པོ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་

མཆོག་གྱིས་ལན་རྒྱག་རོགས། དེའྱི་རེས་ལ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུང་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་
བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེའྱི་ནང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གསུམ་གྱིས་གསུངས་པ་དེར་ལན་མཉམ་དུ་རྒྱག་རོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་
མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བལ་ཡུལ་ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་ལོ་

འགའ་ཞྱིག་སོན་ནས་འགྱུར་བ་ཐེབས་ནས། བལ་ཡུལ་གྱི་འཕྲོད་བསྟེན་ཐད་གཟྱིགས་རོག་གནང་རྒྱུ་དང་དངུལ་གཏང་རྒྱུ་དེ་
དག་ཆ་ཚང་རོགས་ཚོགས་རང་ནས་དང་། བཀའ་ཤག་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནས་དངུལ་དེ་ཐད་ཀར་གངས་ཅན་བདེ་ར་

བརྒྱུད་ནས་འགོ་ཡྱི་འདུག སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ལས་གཞྱི་ག་རེ་སེལ་གྱི་ཡོད་པ་དེ ་བལ་ཡུལ་ནང་སེལ་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱིར་ལས་གཞྱི་སེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་དངུལ་དེ་གངས་ཅན་བདེ་ར་བརྒྱུད་ནས་འགོ་ཡྱི་འདུག

བས་ཙང་སོན་རྱིས་དང་ལས་བསྡོམས་ནང་ལ་བསེབས་ཀྱི་མྱི་འདུག་སྟེ། ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་ཡྱི་འདུག
བཀའ་ཁོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་དེ་དག་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུས་ཏེ་དངུལ་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མ་དངུལ་ནང་ལ་
སེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མ་གསལ་བ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་སོན་འགོག་དེ་ང་ཚོའྱི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་མུ་མཐུད་འགོ་བཞྱིན་པ་རེད་ལ། མཇུག་

སྱིལ་རྒྱུ་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ནང་རེད། ད་དུང་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ཆེ་
རུ་བཏང་བར་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བེད་ཐུབ་པ་དེ་ནས་སོན་

རྱིས་བཀའ་ཁོལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ༢༠༡༦།༢༠༡༧ ནང་དངུལ་གསར་པ་ཐབས་ཤེས་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ཏན་

ཏན་བར་བརྒལ་བཀའ་ཁོལ་ལམ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་དངུལ་ཡོང་ཁུངས་དེ་གཏན་འཁེལ་སོང་ན་ང་ཚོས་སོན་རྱིས་
ནང་བཀོད་ཀྱི་ཡྱིན། མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་དེ་དངུལ་མེད་པའྱི་རེན་གྱིས་འཐུས་ཤོར་སོང་བ་མ་རེད།

དེ་ནས་ཆུ་དང་འབེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ལོ་མང་པོའ ་ི སོན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་དག་བལྟས་ནས་བསབ་བ་ལེན་རྒྱུ་ག་རེ་

འདུག མ་འོངས་པར་འཆར་གཞྱི འྱི་ནང་ཏན་ཏན་བཞག་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་

ཞྱིག་ལ་ཆུའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པོ་གནང་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ཐབས་
ཤེས་བས་ཏེ་ཆུ་གཙང་མ་བཟོ་ཆས་འཕྲུལ་རྱིགས་ Water treatment plant མང་པོ་བཙུགས་ནས་ཡག་ཐག་ཆོད་
འགོ་ཡྱི་ཡོད། དཔེར་ན་ཏྱི་ཛུ་དང་ཨོ་རྱི་ས་རེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་འགའ་ཞྱིག་ལ་མཉམ་འབེལ་རང་གྱིས་ཚུགས་པའྱི་

གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག མྱི་མང་ལ་ཆུ་གཙང་མ་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་མཉམ་འབེལ་རང་གྱིས་འགན་བཞེས་ཀྱི་འདུག ནང་སྲྱིད་
ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རང་གྱིས་གནང་གྱི་འདུག ཡང་སྨན་ཁང་ཁག་འགའ་ཤས་ལ་ནད་པའྱི་ཆེད་དུ་
ཆུ་གཙང་མའྱི་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།

སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ང་ཚོས་དེ་སོན་ནས་ཁབ་བསགས་ཤུགས་ཆེན་པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་

ཚོས་ poster ཆེན་པོ་བཟོ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དེ་སོན་ནས་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་
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དེར་ཕྲན་བུ་འགྱུར་བ་ག་རེ་འགོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་གྱི་རོགས་ཚོགས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་རེད།

སོན་མ་ཡྱིན་ན་རོགས་ཚོགས་གཞན་ཞྱིག་གྱི ས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་འདྱི་ལས་སྟོབས་ཆེ་བ་ཞྱིག་གྱིས་གནང་དུས་
རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁབ་བསགས་ཀང་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་བ་ཞྱིག་རེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཚོགས་དངུལ་གྱི་བསྔུ་

བ་དེ་མྱི་ག་ཚོད་ཅྱིག་བསེབས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་གངས་ཀ་དེ་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་རང་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ཟླ་ ༡།༢ ནང་
བསྡུ་ཡྱི་ཡོད་དུས་མྱི་ག་ཚོད་བསེབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་ཐྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆག་ཡང་ནང་མྱི་

སྟོང་ཕྲག་ཉྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་བསེབས་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆག་ཡང་མེད་ནས་མཉམ་ཞུགས་བེད་མཁན་མང་པོ་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལམ་སེང་དངུལ་དང་མྱི་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཁ་སང་ཉྱི་མ་གཉྱིས་

སོན་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ཚོགས་བཞུགས་གནང་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་འདྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦ ལ་མཚམས་
བཞག་པ་རེད། ཡྱིག་ཆ་བཟོ་རྒྱུ་དང་སོགས་པར་དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་འགོར་གྱི་རེད་དེ་རྱིམ་པས་གསལ་པོ་ཤེས་ཡོང་གྱི་
རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐུགས་སྣང་ཡོད་ན་གངས་ཀ་དེ་ཟུར་དུ་སྒེར་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་བཅོས་ཏན་ཏན་རེད། ས་ཆ་ཚང་

མར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ T.B སྨན་བཅོས་རྒྱ་གར་གཞུང་སྨན་ཁང་ག་པར་ཕེབས་
པ་ཡྱིན་ནའང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཆག་ཡང་རེད། M.D.R T.B ཡྱིན་ནའང་རེད། T.B རྱིམ་པ་དང་པོ་ཡྱིན་ནའང་རེད།
སྨན་བཅོས་ཆ་ཚང་ཆག་ཡང་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་དེ་དག་ཤེས་ནས་ཁོ་རང་ཚོ་གཞུང་གྱི་སྨན་

ཁང་རང་ནས་མཐུན་རེན་བཞེས་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག དེ་ག་ནང་བཞྱིན་གཉན་ནད་རེག་དུག་དང་དེ་དག་ཆ་ཚང་བརག་
དཔྱད་བ་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་བཞེས་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རེད་འདུག ས་གནས་ནད་པ་དང་དོ་བདག་མང་པོས་ཤེས་ནས་ང་ཚོའྱི་

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ལམ་སྟོན་མུ་མཐུད་ནས་བེད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེ་བཞྱིན་མ་དང་བྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་རེད། ཡང་ས་གནས་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཉམ་
ཐག་གྱི་མཐུན་རེན་དེ་འདྲ་བཞེས་མཁན་ཡང་ཡོང་གྱི་འདུག ས་གནས་མང་པོ་ཞྱིག་ནས་ཤེས་ནས་ཁེ་ཕན་ལེན་བཞྱིན་པ་

རེད་འདུག དཔེར་ན་ལ་དྭགས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་དེ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བ་དང་ག་རེ་ཡྱིན་
ནའང་ཕ་གྱི་རང་ནས་ལེན་གྱི་འདུག མང་ཚོགས་ནང་ལ་དེ་ཤེས་མཁན་གང་འཚམ་མང་པོ་ འདུག་ལ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་

ཁུངས་ངོས་ནས་ཀང་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་སེལ་གྱི་ཡོད། སྒེར་གྱི་སྨན་ཁང་དང་དེ་དག་ལ་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་རེད། རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱིས་སྨན་བཅོས་མང་པོ་ཞྱིག་རྱིན་མེད་ཀྱིས་གནང་བཞྱིན་པ་རེད། ང་ཚོས་དེ་དག་ཤེས་ནས་ཁེ་ཕན་ལེན་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག

དེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་སྨན་པ་ཚོའྱི་ Bond ས་ཆ་ཁུག་ཀོག་ལ་ཕེབས་ན་དུས་ཚོད་ལོ་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མེད་ཅེས་

བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཞྱིག་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ནང་

བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་ནང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཏན་ཏན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། གསོལ་ཕོགས་
དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་སར་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རེད། ཨེམ་ཆྱི་ཚོ་སོ་སོའ ་ི སོབ་སོང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་དྲྭ་རྒྱའྱི་མཐུན་རེན་

ཡང་སར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སོན་མ་ ༡༩༩༠ ནང་ལ་ MD ཞབས་སྟེགས་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་བར་མཚམས་ཤཤྱིག་
ནས་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་འདུག སྨན་པ་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་བཞུགས་ཐུབ་ཆེད་ཏན་ཏན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་ངོས་ནས་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

གོ་སྐབས་གཉྱིས་པ་བཞེས་མཁན་ཚོ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བསྐྱར་དུ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། ཁ་སང་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་རེད།
དེའྱི་སྒང་ལ་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་འདེབས་ལ་ typing mistake བས་ནས་ལུས་འདུག་མ་གཏོགས། དགོངས་པ་དང་
འཆར་གཞྱི། སོན་རྱིས་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ཐུགས་རེ་གཟྱིགས། སོན་རྱིས་དེ་ག་རང་ལ་སར་ཆ་ཞྱིག་བསྣམ་ཕེབས་
རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་རེས་སུ་བར་བརྒལ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་

འཕྲད་ས་རེད། ས་གནས་ལ་ད་ལྟའྱི་ལས་རྱིམ་དེ་འགོ་བཙུགས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡྱིན་དུས་སྐུ་ངོ་བཀའ་
བོན་མཆོག་ནས་དེ་རྱིང་སོན་རྱིས་འགོ་བའྱི་གནས་སྐབས་ལ་སར་ཆ་ཞྱིག་བསྣམས་ཕེབས་རོགས་གནང་། དེ་མྱིན་ང་རང་
གྱིས་སར་ཆ་ཁུར་ཡོང་ཆོག་པ་ཞུ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སྐུ་ངོ་བཀའ་བོན་གྱི་བཀའ་ལན་ནས་འཕྲོས་པའྱི་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ། དེང་སང་ཕྱིས་སུ་གཞོན་

སྐྱེས་མང་པོ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་སྐབས་སྨན་ཁང་ལ་འགོ་དུས། སྨན་ཁང་མང་ཆེ་བ་དེང་སང་ commercialize ཆགས་དུས།
Cesarean བརྒྱུད་ནས་སྐྱེ་རྒྱུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་པས་ངས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག སོང་ཙང་དེ་རྱིགས་དེ་ངེས་

པར་དུ་སོབ་གསོ་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་རེད་འདུག སྨན་ཁང་ཆེ་བ་དེ་དག་གྱི་དངུལ་གྱི་ཆེད་དུ་གཤག་བཅོས་བས་པ་
མང་པོ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་།

ངས་གོ་ཐོས་བས་ན་མོན་གྷོ་སྨན་ཁང་རང་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་ན་མཐུན་རེན་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། དེ་

བཞྱིན་བེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་ལ་མཐུན་རེན་ཡག་པོ་ཞྱིག་ལོ་ཤས་སོན་ལ་འདུག སོན་མའྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་

གྱིས་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་ས་ཡག་ཤཤོས་དེ་ཧོན་སུར་ལ་འདུག་གསུངས་པ་རེད། དེའྱི་སྨན་ཁང་གྱི་ maternity ward མཐུན་རེན་དེ་
ཏོ ག ་ཙམ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐུབ་ན་བསམ་གྱི ་ འདུག དེ ང ་སང་ངས་ག་རེ ་ མཐོ ང ་གྱི ་ འདུག་ཅེ ་ ན་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ ས ་དུས་

incubator ཆ་རེན་དེ་འདྲ་མེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དེ་ནས་ངས་ལོ་ཤས་སོན་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དགེ་

འདུན་པ་རྣམ་པ་ནང་ལ་གཅྱི་ནྱི་དང་ཁག་ཤེད་ཀྱི་ནད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ན་ཚ་དེ་
ཟས་དང་སོད་ལམ། ཁོར་ཡུག་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་དུས། དེ་རྣམ་པ་ཚོས་རེན་
གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། དེར་སོན་འགོག་གྱི་ལམ་
སྟོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་དོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་རེད། བཀའ་ལན་གསལ་པོ་ཕེབས་མ་

སོང་ལ། མྱི་དགོས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་རྱིང་པོ་ཞྱིག་སྐྱོར་སོང་། བས་ཙང་ཡང་བསྐྱར་ལག་པ་རོང་དགོས་བྱུང་སོང་། སོན་
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མའྱི་གོས་ཚོགས་དང་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ། རྒྱུན་ལས་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཀལ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་འཕྲོས་

པ་རེད། དེའྱི་གཞྱི་ར་གཙོ་བོ་དེ་སོན་མ་བཀའ་ཤག་གྱི་ཡང་རེ་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་ཐ་སྙད་ཅྱིག་བེད་སོད་བས་
པ་རེད། ELECTION MANIFESTO BUDGET དེ་དུས་འོས་བསྡུ་རན་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་
ལས་གཞྱིའྱི་སྒང་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་འཕྲོས་རྒྱུའྱི་རེན་གཙོ་བོ་དེ་ཁ་སང་སོན་མ་ནས་ང་ཚོའྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་ཁོལ་རྱིམ་

པའྱི་ནང་ཟླ་བཞྱིའྱི་སོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། དེར་བསམ་འཆར་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ཏེ་སུ་གང་གྱི ས་དང་

ལེན་མ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ལན་འོས་བསྡུའྱི་རྱིམ་པའྱི་ནང་དེ་དང་འདྱི་གསལ་བསགས་བྱུང་སོང་ཞེས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་
འཕྲོས་རྒྱུ་དེ། སྐབས་དེ་དུས་གང་ཟག་ལངས་མཁན་འདྱིའྱི་སྐད་ཆར་བདག་གཉེར་བྱུང་ཡོད་ན། ད་ལྟའྱི་རྱིང་ཐུང་མེད་པའྱི་
བཀའ་མོལ་དེ་ལྷག་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། Vote of account ཞེས་པའྱི་སོན་རྱིས་དེ་བདག་གཉེར་མ་བྱུང་བ་

རེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་བསམ་བཞེས་བ་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེར་བཀའ་ལན་དགོས་

ཟེར་གྱི་མེད། མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞྱིག་རེད། ང་ཚོས་གཏན་འབེབས་བེད་སྐབས་བཙན་བོལ་བོད་
མྱིའྱི་སྨན་བཙོས་ལྟ་སྐྱོང་ཞེས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ཡོངས་རོགས་ལ་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་གཏན་འབེབས་བེད་

མཁན་ནང་ཚུད་ཡོད་པ་རེད་དེ། སྐབས་དེ་དུས་སྱི་འཐུས་གསར་པ་ཞྱིག་རེད། ད་ལྟ་འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ་ནང་མྱི་ཁབ་པར་

རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་གཅྱིག་པུར་ཁབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་དུས། ངོ་བོ་ཁོ་རང་གྱུར་སོང་བ་རེད།
བསྐྱར་བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་སྐུ་དབང་དེ་ལོ་གསུམ་གྱི་རེས་སུ་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ངས་ནོར་འདུག་ལ། དེ་
ཁས་ལེན་དང་གཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་འཕྲོས་ཡོང་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བརྒྱུད་

ནས་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུར་ཤེས་ཡོན་སྲྱིད་བྱུས་ནང་བཞྱིན་རེས་སུ་ལམ་སྟོན་ཡོང་རྒྱུར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་འདྱི་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་ཡོང་རྒྱུ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་བསྐྱར་ཞྱིབ་བེད་དགོས་
པ་དེ་གནད་འགག་རེད་འདུག

ར་བའྱི་ཚོགས་གཙོས་གཙོ་སྐྱོང་བེད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་ངས་ཚོགས་གཙོ་དོན་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རེད། ད་ལོའ ་ི ཟུར་ཉན་ལ་

དམྱིགས་བསལ་གྱི་དམ་བསགས་བས་ཏེ་རྒྱུན་ལས་ནས་གཏན་འབེབས་བས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་གནད་དོན་གཅྱིག་ཞུ་
རྒྱུར། ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་གཙོས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གཞན་གྱི་མཚན་འབོད་གནང་ཆོག་གྱི་

ཡོད་མ་རེད། བར་ལམ་ནས་ཚོགས་རའྱི་ནང་ཆེད་ཕེབས་གནང་མཁན་ཚོའྱི་མཚན་འབོད་གནང་བ་དང་། རྒྱ་གར་ནང་ལ་
མཚན་འབོད་གནང་ཆོག་གྱི་འདུག གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་གཅྱིག་དང་གཉྱིས་ཀྱིས་གསུངས་སོང་། མཚན་འབོད་ཆོག་གྱི་

འདུག ང་ཚོར་ཁད་ཆོས་གཅྱིག་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། སྱི་འཐུས་སུ་གང་གྱི་མཚན་འབོད་གནང་ཆོག་གྱི་མ་རེད། དཀྱིལ་
འཁོར་དེའྱི་ནང་ལ་མཚན་འབོད་གནང་མ་ཆོག་པ་ཞྱིག་ལ་ཟུར་ཉན་ནང་དྲུང་ཆེ་དང་དྲུང་ཆེ་ལས་ཐོག་སྡོད་ཡོད་ཅེས་བཤད་
དུས། མ་འོངས་པར་དེ་རྱིགས་དེ་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་

འདུག གང་ཟག་ཡར་ལངས་ནས་བཤད་མཁན་དེར་འཛིན་སྐྱོང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་ནང་ང་ཚོར་དགའ་ཡྱི་ཡོད་མ་
རེད། བས་ཙང་བཤད་རང་བེད་ཀྱི་རེད། དེར་ལྟ་རྒྱུ་དང་ཉན་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གོ་ཐོས་བྱུང་། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
ནང་ལ་ཀླད་པ་དང་བསམ་འཆར་སྤུངས་རྒྱུ་རེད། ཀླད་པ་སྤུངས་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་གནང་མཁན་དེ་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་

བོན་རྣམ་པ་ཚོ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་དེའྱི་ནང་ཕག་འཆང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོས་ཀླད་པ་སྤུངས་ནས་མཐའ་

མའྱི་བསྡོམས་རྒྱབ་ནས་བཀའ་ཁོལ་གནང་བ་དེ་དག་ལ་ཕག་བསྟར་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གྱི ས་གནང་རྒྱུ་རེད། གོ་བསྐྱོན་
གནང་མཁན་གྱིས་ལམ་སྟོན་བེད་སྟངས་ནོར་ཡོད་ན་དེ་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་རང་ལ་ཡོད་པའྱི་འཛིན་སྐྱོང་རང་རེད་མ་གཏོགས།
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ཡོངས་རོགས་ལ་ཞྭ་མོ་གཡོག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་རེད་དམ་ཞེ་ན། ང་ཚོས་སྤུངས་པའྱི་བསམ་འཆར་
དང་མྱི་མང་གྱིས་གང་གསུངས་པ་དེ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་རེད།

དེ་ནས་ངས་ཁ་སང་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དྲྱིས་པ་རེད། རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་ ༣༠༠

ཡོད་པ་རེད་གསུངས་སོང་། རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་ ༣༠༠ ཟེར་དུས་སེམས་པ་བརན་པོ་མེད་པ་དང་སོན་པ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་

པ་རེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་གྱིས་བཀའ་ལན་ནང་ལ་སེམས་ཁམས་ཞེས་ཟུར་ལ་གཅྱིག་སར་གནང་སོང་། ང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་
ཐ་སྙད་ལ་མཁས་པ་མ་རེད། དེང་སང་ Psychiatrist ཞེས་པའྱི་སོབ་སོང་མང་པོ་བེད་ཀྱི་འདུག སོན་པ་སུམ་བརྒྱ་ཡོད་
ན་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་མྱི་འབོར་ཉུང་ཉུང་དེའྱི་ནང་ལ་མང་པོ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་གསལ་པོ་ཞྱིག་བཟོ་རོགས་
གནང་།

དེ་ནས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་འོས་བསྡུའྱི་རྱིམ་པས་སྲྱིད་བྱུས་བསགས་གཏམ་སྐོར་མང་པོ་གསུངས་གནང་སོང་།

ཧོན་སུར་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་སྐྱབས་འཇུག་གནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་དེར་། ངས་ཞོར་འཕྲོས་དང་མཉམ་དུ་ཞུས་ན་ང་
ལས་འོས་མང་ཤོས་ཐོབ་ས་ཞྱིག་རེད་ལ། དེ་རྱིང་ཕལ་ཆེར་ཨང་དང་པོ་ཡྱིན་པ་ཡོད། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ངས་དེ་ལ་

བརེན་ནས་ཞུ་ཡྱི་མེད། མ་འོངས་པར་རྣམ་པ་ཚོ་འཕོ་འགྱུར་འགོ་དུས་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་མང་ཚོས་བསམ་ཚུལ་
དང་བོ་ཕམ་ཡོང་གྱི་རེད།

དེ་ནས་ང་ཚོར་སྨན་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་ལ། ངའྱི་ཉམས་མོང་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་པ་ཚོས་

ཚོགས་འདུ་ཡང་ཡང་བསྐོང་གྱི་འདུག ནད་རྱིགས་ཡོངས་རོགས་མཉམ་དུ་ཡོད་པའྱི་སྨན་པ་ཚོ་ལྷན་འཛོམས་གནང་བ། ང་
ཕ་གྱིར་སྐལ་བ་བཟང་བ་དང་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེས་སོབ་གྲྭའྱི་གཙོ་འཛིན་གནང་སྐབས་ཕ་གྱིར་གོ་སྱིག་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་

བྱུང་མ་གཏོགས་ནང་ལ་འཛུལ་རྒྱུའྱི་ཀླད་པ་ཡོད་མ་རེད། མ་འོངས་པར་དེ་ལྟ་བུའྱི་ལམ་སྲོལ་ཡོད་དམ་མེད། སོང་བརྡར་
གནང་བ་དེ་ཁ་ཁ་རེད། དེ་བཞྱིན་སྨན་ཞབས་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འདུག དེ་དག་བསྡུ་རུབ་བས་ནས་བགོ་གེང་བེད་ཀྱི་ཡོད་
དམ་མེད།

མཐའ་མ་དེར་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པོར་ཕོགས་བསྐྱོད་གནང་ནས་སྨན་པ་ཚོ་

འཇལ་སོང་། ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་རེད། དེང་སང་མཐོ་རྱིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་འགོ་མཁན་དང་སོབ་སོང་གནང་བཞྱིན་དུ་ T.B ན་ནས་
ལོ་གཅྱིག་མཚམས་བཞག་ནས་ངལ་གསོ་རྒྱག་དགོས་པ་དེ ་འདྲ་འདུག དེ་དག་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བ་ཡྱིན་ཙང་
གཟྱིགས་རོགས་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་དེ་དག་ལ་བརྡ་ལན་འཁོད་པ་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་སྱི ག་གཞྱི་དོན་ཚན་ ༨༡ པའྱི་
ནང་གསེས་ ༢༤ པའྱི་ནང་ལ། ཚོགས་གཙོས་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་ན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མྱི་དང་

ལས་བེད། ཟུར་ཉན་པ་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་འབོད་དང་གེང་སོང་མྱི་ཆོག་ཅེས་གསལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འགོ་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་གསུངས་པའྱི་སྐབས་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཅེས་བར་དུ་བཅུག་རྒྱུ་དེ་

བཀལ་འཁོ ལ ་ཞུས་པའྱི ་ རྣམ་པ་ཞྱི ག ་རེ ད ། རྒྱ་གར་གྱི ་ གོ ས ་ཚོ ག ས་ནང་ལ་ Ab ki anumati (WITH YOUR
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PERMISSION) གསུངས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཙོ་འདོན་དེ་མྱིང་འབོད་གནང་མྱི་དགོས་པར་སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་

འགོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས།

སྱི་འཐུས་རྒྱ་རྱི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གནད་དོན་གཉྱིས་ཀྱི་སྒང་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དང་པོ་དེར་དཔལ་ལྡན་
འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་ལ་ཡྱིག་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་སྐོར་ལ་གོ ས་ཚོགས་
ནང་གསུངས་གནང་སོང་། དེར་ཏོག་ཙམ་བེལ་བ་མ་གནང་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་སྙམ་སོང་། ང་རང་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གོས་
ཚོགས་ནང་ཞུ་རྒྱུའྱི་དམྱིགས་བསལ་འདོད་པ་མེད་ཀང་། བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཡྱིག་ཐོག་ལ་ཕུལ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་

བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ན། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་སང་དང་དེ་རྱིང་ལ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞྱིག་འགོ་སོང། བཀའ་སོབ་དེས་རེན་
པས་མཉམ་ཞུགས་མང་པོ་བས་སོང་ལ། འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་མང་པོ་གནང་སོང་། དེ་འདྲ་གཅྱིག་པུར་
གཟྱིགས་ནས་བཀའ་སོབ་དེ་ཕེབས་པ་ཨེ་ཡྱིན་ནམ་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་བཙུགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་

འཁོར་བའྱི་མཛད་སྒོར་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་དུས། དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བཞེས་ཐུབ་ན་
ཡག་པོ་མེད་དམ་དྲན་སོང་། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་

སོང་། གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོ ར་འགན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པ་དེས་ང་ལ་ཕན་སོང་བས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་སྟངས་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་འགན་དེ་ཁེད་རང་ཚོར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པ་དེས་

ལམ་ལུགས་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཡོད་མ་རེད་དེ། ང་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུར་ཕན་སོང་། སྨན་རྱིས་ཁང་
ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་གསོ་བ་རྱིག་པ་དང་རྒྱུད་བཞྱིའྱི་གཞུང་འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་རླབས་ཆེན་ཞྱིག་དང་། འཇྱིག་རེན་ནང་ཕན་ཐོགས་
ཐུབ་པའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འདྱིར་ནུས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བཏོན་མ་ཐུབ་པ་དེར་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞེས་དགོས་ཀྱི་མེད་

དམ་དྲན་གྱི་འདུག བོད་སྨན་དེ་ར་ཆེན་ཞྱིག་དང་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དེ་རྱིང་སང་ཉྱིན་ཚོང་འབེལ་གྱི་འཛམ་གྱིང་
ཡྱིན་སྐབས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་ endorsement ཁོ་ན་གནང་བ་ཞྱིག་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་མང་པོའ ་ི རྱིན་པ་རེད་དྲན་གྱི་

འདུག ང་ཚོར་ལས་ས་པོ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ར་ཆེན་པོ་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དཔེར་ན་བོད་སྨན་གཅྱིག་པུ་
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཞྱིབ་ཚགས་ངང་ research བ་དགོས་པ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་
འཛམ་གྱིང་ནང་ལ་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། སྐད་ཆ་དྲང་པོ་ཞུས་ན་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་

མཉམ་དུ་ལྷན་ཁང་བདུན་ཡོད་པ་རེད། སྨན་རྱིས་ཁང་དང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་སོན་ལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལྷན་ཁང་དེ་དག་
རེས་ལ་བཙུགས་པ་རེད། ལྷན་ཁང་བཙུགས་དགོས་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ལམ་སེང་བེལ་བ་མྱི་བེད་

པར་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ན། འཐུས་ཤོར་གང་ནས་ཕྱིན་ཡོད་མེད་ལ་ཏན་ཏན་ཕན་ཞྱིག་ཐོགས་མྱི་ཡོང་ངམ་

བསམ་པ་དྲན་སོང་། དཔེར་ན་ Chinmaya Mission hospital ཟེར་བ་དེ་ Chinmaya ཁོ་རང་ཚོའྱི་རེད། ད་ལྟ་ང་
ཚོའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་ Radha Swami Satsang Beas གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ནུབ་ཕོགས་ཀྱི་སྨན་ཁང་གཅྱིག་
པུའྱི་ཐོག་ནས་དེ་གཉྱིས་དཔེ་མཚོན་ཙམ་རེད། འགོ་བཙུགས་པ་དེ་ང་ཚོ་སོན་ལ་ཡྱིན་དུས་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ནུས་པ་དེ་ང་

ཚོ་སྟོབས་ཆེ་བ་ཞྱིག་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེ་དག་ཆ་ཚང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་མྱི་མང་ལ་
ཐུགས་ཕན་སོས་རྒྱུ་དང་ཡར་རྒྱས་སོགས་ཚང་མར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་མེད་དམ་དྲན་གྱི་འདུག དངོས་གནས་ང་
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ཚོས་འཐུས་ཤོར་སོང་བ་དེ་ལམ་བཟང་པོ་ཞྱིག་ལ་བཞག་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་བེལ་བ་བེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེ ད།
གཙོ་བོ་དེ་འཐུས་ཤོར་ག་ནས་ཕྱིན་འདུག་དེ་དག་ལ་ཕག་ལས་གནང་དང་། དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཉྱིས་པ་དེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་ངས་ཁ་སང་སོན་མ་དྲྱི་བ་ཞུས་

པ་རེད་དེ། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དྲྱི་བ་གསལ་པོ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། རེས་ལ་ལན་དེ་
ཡག་པོ་ཞྱིག་ཉན་དུས་དྲྱི་བ་དེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་མེད་པ་ཡྱིན་ས་མ་རེད། ད་ལྟའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ཐོག་མར་

ང་ཚོས་བཀའ་བསྔུར་གནང་བ་དང་། ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པ་དེ་ཏག་ཏག་ཡོད་མེད་དོགས་པ་ཞྱིག་འདུག དཔེར་ན་ཆག་ཡང་
དང་ POSTER དེ་འདྲ་བཟོ་བར་ང་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ཐོག་མ་ནས་བསམ་འཆར་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ལ་བསམ་
འཆར་ག་རེ་ཡོད་ཅེ་ན། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དེར་རྣམ་པ་ཚོས་ཆག་ཡང་གནང་འདུག དེ་ཐོག་མའྱི་བཀའ་བསྡུར་

ནང་འབེལ་བ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་འཛིན་སྐྱོང་གྱིས་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ལ་གཟྱིགས་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་

ཀྱིས་དངུལ་ཁ་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ་སོགས་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་སྡོད་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ཕལ་ཆེར་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་
ཐོག་མར་བསམ་འཆར་ཕུལ་མཁན་དེའང་ང་ཡྱིན་དྲན་སོང་། དཔེར་ན་གདན་ས་ཁག་ལ་དཔེ་ཁྱིད་བེད་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་

རྒན་པ་ཚོ་དང་ཏན་ཏན་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ཉྱི་ཤུ་སོན་གྱི་སྐད་ཆ་ཞྱིག་རེད། དེ་དུས་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་བྱུང་
བ་རེད། གཙོ་བོ་དེ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཁོང་གྱི་གོགས་པོ་རྱིང་པ་གོག་བརན་འཁབ་སྟོན་པ་ Richard Gere ལ་དེའྱི་
ཐོག་ལ་ཁེད་ཀྱིས་གཅྱིག་བེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྐབས་སུ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་

དབངས་སྐྱྱིད་ལགས་རེད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། མྱིང་འབོད་མྱི་དགོས་པར་གསུང་རོགས་གནང་། གོང་
དུ་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཚར་ཡྱིན།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཞྱིག་འདུག་ལ་ངས་བཤད་པ་དེ་དང་
མཐུན་གྱི་འདུག དཔེར་ན་ཁ་སང་ངས་དེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱི་རྱིམ་གྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ཞེས་པ་

ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། གཞྱི་རྱིམ་འདྱི་སར་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་ལྟ་ཡང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་ང་རང་ལ་ཡྱིད་ཆེས་
ཡོད། དེ་དབེ་བ་ཞྱིག་ཕེ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཁ་སང་ངས་དྲྱི་བ་དང་པོ་དེ་རེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དེ་ག་པར་འབེལ་བ་

ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོས་མ་བསྙོབ་པ་དང་ང་ཚོས་མ་ཐུབ་པའྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་སྨན་ཁང་
ནང་ལ་ན་ཚ་རྱིགས་གཅྱིག་བཅོས་དུས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་སྲྱིད་བྱུས་དེ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཁ་
སང་ཞུས་པ་དེ་མྱི་མང་ཐོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཕུལ་རྒྱུ་དང་འཕྲོད་བསྟེ ན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གཏང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད་ལ། སྐབས་རེ་ལ་སྒོར་འབུམ་བརྒྱ་ལྷག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། དེ་མ་རར་བཞག་ནས་ད་ལྟའྱི་སྲྱིད་བྱུས་འདྱི་ག་
སྱིག་གནང་བ་རེད་དྲན་སོང་། དེ་གསལ་པོར་མཁེན་པ་ཡྱིན་ན། ཕུགས་རྱིང་པོ་བརན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཚང་མ་གསལ་པོ་

ཡོང་གྱི་རེད། ངའྱི་དྲྱི་བ་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན་ལས་འཆར་དེའྱི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཚོ་ལའང་ཐོབ་ཐང་ཞྱིག་ཡོད་
པ་རེད། ཁོ་ཚོས་དེའྱི་ནང་དངུལ་ཞྱིག་བླུགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། རྱིང་པ་དང་གསར་པའྱི་ནང་ལའང་དབེ་བ་ཏན་ཏན་དགོས་ཀྱི་

རེད། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་གཞན་ལ་དེ་འདྲ་འདུག དེ་ལྟར་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལས་འཆར་གལ་ཆེ ན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ཐོག་ནས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། རེས་སུ་ལོ་འགའ་ཤས་རེས་ལ་ལས་འཆར་དེས་རེ ན་པས་མྱི་མང་ནང་ལ་སེམས་པ་

མང་པོ་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་གོང་དང་མྱི་མང་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཆགས་ཀྱི་རེད། དེ་དག་ལ་
ཞྱིབ་ཚགས་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ཐོག་མར་ང་ཚོས་འགོ་བཙུགས་པ་དེ་ནོར་མེད་དྲན་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག སར་ཡང་གོ་སྐབས་གནང་བ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་ཚེ་རྱིང་དབང་ཕྱུག་མཆོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དང་པོ་དེར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཧོན་སུར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སོན་རྱིས་
བཀའ་ཁོལ་དེའྱི་ནང་ལ་ཧོན་སུར་ཆད་པ་དེར། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སར་ཆ་ཁུར་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་འབོད་
བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནང་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས་ལན་ཕུལ་ཆོག་པ་ཞུ།

དེ་ནས་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རྒྱུ་དེར་དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་གཤགས་བཅོས་ཀྱིས་ལམ་ནས་སྐྱེས་པ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་

ཡོད་པ་ཞྱིབ་འཇུག་སྙན་ཐོ་མང་པོའ ་ི ནང་འཐོན་གྱི་འདུག གཙོ་བོ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་ཚོས་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རོགས་སེལ་བ་

དེ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རྒྱུ་ཡོད་མཁན་དེ་དག་ང་ཚོའྱི་སྨན་ཁང་རང་ནས་བརག་དཔྱད་དང་ཨེམ་ཆྱིའྱི་སོབ་སྟོན་དེ་དག་
ཡག་པོ་ཉན་ནས་ལག་ལེན་བ་རྒྱུར་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་རྒྱུ་དེ་ལམ་སེང་སྒེར་གྱི་སྨན་ཁང་ལ་མ་འགོ་

བར་དོ་བདག་སོ་སོའ ་ི ངོས་ནས་དོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་རེད། ར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་
ནང་ལ་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཏོག་ཙམ་ཡར་རྒྱས་འགོ་དུས་ལམ་སེང་སྒེར་གྱི་སྨན་ཁང་ལ་འགོ་མཁན་མང་པོ་འདུག

བས་ཙང་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བཞེས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག་ལ་ལམ་སྟོན་ཡང་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ར་
བའྱི་ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་མང་ཤོས་སྐྱེ་ས་དེ་མེའོ་སྨན་ཁང་ཆགས་ཀྱི་འདུག དེ་ནས་བེལ་ཀོབ་དེ་དག་སྨན་ཁང་ཆེ་ཁག་ཅྱིག་ཆགས་

ཀྱི་འདུག དེ་དག་ནང་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་བསྲྱིངས་སྐོར་ལ་སྨན་ཞབས་པ་ཚོས་ཀང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་མཐུན་རེན་ཚད་དང་
ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དེ་ལྟ་བུ་ཧོན་སུར་ལ་མཐུན་རེན་དེ་མེད་པ་འདྲ། སོན་མ་ང་བེལ་ཀོབ་ལ་ལས་ཀ་བེད་མོང་ཡོད་

ཙང་། བེལ་ཀོབ་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ལ་སྨན་ཞབས་གཉྱིས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བ་ཆ་ཚང་གནང་བ་མ་ཟད། ཕྲུ་གུར་གོས་སོག་
གཡོགས་ནས་ནང་ལ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་མཐུན་རེན་གཅྱིག་ཧོན་སུར་ལ་ཡོད་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག བེལ་ཀོབ་
དང་ཧོན་སུར་བར་ཐག་རྱིང་པོ་མེད་དུས་རོགས་ཚོགས་རྣམ་པ་དུས་རག་ཏུ་ཕེབས་ཀྱི ་ཡོད་དུས་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འབེལ་བ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག

དེ་ནས་དགོན་སྡེ་ཁག་ནང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་ཐེངས་མང་པོ་གསུངས་པ་རེད། ང་

ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྨན་ཁང་ཁག་བརྒྱུད་ནས་གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པ་དང་ཚང་མ་ལ་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་དེ་དུས་རག་
ཏུ་ཞུས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དེ་དང་པོ་བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་སྐབས་སུ་ནས་རྒྱ་གར་རང་ལ་བཙུགས་པའྱི་

ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཞྱིག་རེད། སྲྱིད་བྱུས་ནང་དེ་ག་རང་འདུག དང་པོ་རྒྱ་གར་ནང་བཙུགས་ནས་ལོ་གསུམ་རེས་བསྐྱར་
ཞྱིབ་གནང་ནས་ང་ཚོས་འགྱུར་བ་ཏོག་ཙམ་གཏང་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་གནས་སྟངས་དེ་རྒྱ་
གར་ནང་ལ་བལྟ་ཡོང་སྐབས། སོན་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ཡག་པོ་ཞྱིག་མ་ཡོང་ན་བལ་ཡུལ་ནང་མ་ཚུགས་པའྱི་གཏན་འཁེལ་བ་

ཞྱིག་རེད། ཁས་ཉྱིན་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་དུང་ང་ཚོས་ USAID དང་མཉམ་དུ་འཆར་གཞྱི་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་འོག་ནས་བལ་ཡུལ་ནང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་བཙུགས་ཐུབ་མྱིན་དང་དགོས་མྱི་དགོས་སོགས་ལ་ཁད་

ལས་པ་མར་བཏང་ནས་སོན་མ་རྒྱ་གར་ནང་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་རེད་དེ། བལ་ཡུལ་ནང་སོན་མ་དེ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཐུབ་
མེད་པ་འདྲ། ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་ནང་ཁད་ལས་པ་གཏང་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པས་དེའྱི་སྙན་ཐོ་ལ་བལྟས་ནས་མ་འོངས་
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པར་བལ་ཡུལ་ནང་བཙུགས་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག འབྲུག་ལ་མཚོན་ན་དངོས་གནས་འབྲུག་
གཞུང་གྱིས་མཐུན་རེན་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་གྱི་འདུག འབྲུག་གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་ག་པར་ཕེབས་ནའང་མཐུན་རེན་འདུག
ཡང་སྨན་བཅོས་ཆེ་ཁག་དང་ཛ་དྲག་རྱིགས་དེ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་རེན་སར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།

དེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པའྱི་རྱིས་འགོ་དང་འབེལ་ནས་ངས་ཁ་སང་གངས་ཀ་ཞུས་པ་

དེ། རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པས་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལེན་མཁན་གྱི་གངས་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་གོ་བ་རེད། ཁེ་ཕན་ལེན་མཁན་དེ་
མྱི་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་དང་། རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་ཟེར་དུས་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་སེམས་ཁམས་

འཕྲོད་བསྟེན་རྱིགས་ལ་ན་ཚ་འདྲ་མྱིན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་ཚང་མ་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡྱི་
མེད།

དེ་ནས་རེད་ཐང་དང་འབེལ་བ་དེ་གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་དེ་རང་རེད། དེ་ནས་སྨན་པ་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་རྒྱུ་ཏན་

ཏན་རེད། སྨན་པ་ཚོ་གལ་ཆེན་བརྱིས་ནས་ཕྱིར་ཟབ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཙམ་མ་

ཡྱིན་པ་དགོན་སྡེ་ཁག་གྱི་སྨན་ཁང་རེད། རང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་ཁག་གྱི་སྨན་ཁང་རེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སྨན་ཁང་རེད། དེ་དག་གྱི་
སྨན་པ་ཚོ་ང་ཚོས་སྐད་བཏང་ནས་ཟབ་སོང་ཐེངས་གཉྱིས་ཤྱིག་གོ་སྱིག་བེད་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཟབ་སོང་དང་འབེལ་ནས་
ཏན་ཏན་བགོ་གེང་ཞྱིག་ཀང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་རྱིགས་དེ་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏང་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།

ད་ལྟ་ DOCTOR ནང་ལ་ T.B ནད་པ་ཡོང་གྱི་འདུག ཉེ་ཆར་རང་ DOCTOR ཞྱིག་ T.B ན་བ་རེད། ཁོད་

རང་ལོ་གཉྱིས་ལ་ལྷོད་ལྷོད་བས་ནས་སྡོད་སྨན་བཅོས་ཡག་པོ་གནང་ནས་སྡོད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
སྨན་བཅོས་འགོ་སོང་ཐད་ལའང་གང་ཐུབ་གནང་གྱི་ཡོད།

ད་ལྟའྱི་ཆར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱིའྱི་སྲྱིད་བྱུས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་

ཏག་ཏག་འགོ་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་གཞྱི་འདྱི་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུར་ཐབས་ལམ་ Subsidy ཁོ་ན་
ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་མེད། དེའྱི་ནང་འཛུལ་ནས་ཁེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཤེས་སོང་ན། རེས་མ་ལོ་ནས་སོ་སོ་རང་
གྱིས་དངུལ་བཏང་ནས་དེ་འདྲའྱི་ཚོར་བ་ཡོང་ཆེད་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཞྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་ཤུགས་རྒྱག་ས་གཙོ་བོ་དེ་ Primary health care སོན་

འགོག་དང་འཕྲོད་བསྟེན་གོང་འཕེལ་འགོ་རྒྱུ་དེ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་བཙུགས་དགོས་པ་དེ་

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི ས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མ་བསྙོབ་ས། Secondary and
Tertiary care ཕྱི་ལོགས་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་བཅོས་ལ་འགོ་མཁན་དེ་དག་ལ་འགོ་སོང་གྱི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོད་

དུས། དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ལས་གཞྱི་དེ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་ཚོས་ཤུགས་

རྒྱག་ས་གཙོ་བོ་དེ་ Primary health care ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་ལྟ་སྐྱོང་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་
པ་དེའང་མཉམ་དུ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས།
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སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་གནད་དོན་གསུམ་ཐད་ལ་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། དང་པོ་དེ་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་རང་ཕུལ་ནས་འཐུས་པ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནས་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་
འཁོད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གནད་དོན་གཅྱིག་ཡོད། དེ་ནས་ངོས་ལེན་མེད་པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་བཅས་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།

དྲྱི་བ་དང་པོ་དེར་སྨན་པ་ཚོ་ཚུར་ཕེབས་རྒྱུར་ཆོད་གན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་དེ་ཚད་མཐོ་པོ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད་ཅེས་

བཀའ་གནང་བ་རེད། དེའྱི་ནང་ནས་སོན་མ་ཕག་ལས་མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་འབུམ་གཅྱིག་རེད། ད་ལྟ་འབུམ་ཉྱི་ཤུར་སར་ཡོད་
ཙང་ཁེ་ཕན་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་རེད། དེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་འགེལ་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མྱི་

འདུག དྲྱི་བ་དེ་གན་རྒྱ་དེ་བཟོས་ཚར་རེས་སྨན་པ་མ་ཕེབས་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་མཁེན་
གྱི་རེད། ངས་ཀང་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། མ་ཕེབས་པ་དེ་དག་ནས་འབུམ་ཉྱི་ཤུ་བསྡུ་ཐུབ་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ།

དེ་ནས་དེབ་ཐེར་ནང་འཁོད་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་དེ་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་དང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་

མཆོག་གྱིས་ steroids ལ་འགེལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་བ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེའྱི་ཐད་ལ་གོས་ཚོགས་ར་
བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཧྱིན་སྐད་ལ་བཀའ་ཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། ཨྱིན་སྐད་ནང་ལ་བཀའ་ཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་

རེད་ལ་ཞུས་པའྱི་ལམ་ལུགས་ཤྱིག་འདུག བས་ཙང་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་སྨན་དེའྱི་གོ་བ་ག་རེ་ཡྱིན་མྱིན་བཀའ་ཁོལ་དང་སགས་
ནས་མར་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། Steroids are a type of medicine with strong anti-inflammatory effect
དེའྱི་དོན་དག་འདྱི་རེད་འདུག ཁ་སང་ང་ཚོའྱི་འགེལ་བཤད་ནང་ལ་ནང་ལ་ STEROID ཟུག་བཅག་སྨན་ཡྱིན་པའྱི་འགེལ་

བཤད་ཅྱིག་བརྒྱབས་སོང་། དེབ་ཐེར་ནང་ལ་འཁོད་རྒྱུ་དང་གསལ་པོ་ཡོང་རྒྱུའྱི་ ཆེད་དུ་ག་རེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། མྱི་
འཁྲུག་པའྱི་ཆེད་དུ་སྨན་གྱི་ཚིག་མཛོད་ནང་ག་རེ་ཡོད་པ་དེ་མར་ཞུས་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་དེ་དངོས་

འབེལ་ཡྱིན་པར་བཞག་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག་བསམ་ནས་འགན་ཞྱིག་ཁུར་ནས་ཡྱིན། ངས་དེ་ཞུ་བའྱི་སོབ་པ་དེ་
ག་ནས་བསེབས་སོང་ཞེ་ན་འཕྲོད་བསྟེན་དང་སྨན་ཁང་གྱི་རྱིག་གནས་ཐོག་ལ་རྒྱབ་ལོངས་ཤྱིག་ཡོད་ཙང་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཞུ་

ཐུབ་ན་བསམ་ནས་འབད་བརོན་ཞུས་ཡྱིན། STEROID ཞེས་པའྱི་སྨན་དེ་གཉན་ཁ་བཅོམ་རྒྱུའྱི་སྨན་ཞྱིག་རེད་འདུག ཟུག་
བཅག་རང་གྱི་སྨན་རེད་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཉན་ཁ་བཅོམ་པ་དེས་རེན་པས་ཟུག་ཆགས་རྒྱུར་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། ཁོའ ་ི ངོ་བོ་དེ་ཟུག་བཅག་སྨན་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པོར་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

གསུམ་པར་ངོས་ལེན་མེད་པའྱི་གནད་དོན་དེ། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་འཕྲོད་བསྟེན་

ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཐུས་ཤོར་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མའྱི་འགན་ཡྱིན་པའྱི་འགེ ལ་བཤད་ཕེབས་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ག་
རེ་ཡོད་ཅེ་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཅྱིག་ནང་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག
སོག་སང་ཞུ་ཆོག་པར་གྱིས། གོས་ཚོགས་ནང་བགོ་གེང་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐོའ ་ི ནང་དོན།

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཉེན་བརྡ་གནང་དགོས་རྒྱུར་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བརེན། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་
བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་སད་མར་མཚན་གནས་རེས་འབེལ་གྱི་ཕག་ལས་གང་ཅྱིར་ཐུགས་སྣང་ཡྱིད་གཟབ་གནང་

དགོས་པ་དང་ཞེས་གོས་ཆོད་ཨང་དང་པོ་དེ་རེད། དེའྱི་འོག་ལ་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའྱི་བོད་

མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པ་ཐོག་བགོ་གེང་ཞྱིབ་རྒྱས་དང་འབེལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་བ་
༣ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་མང་མོས་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་ཞེས་པ་དེ་རེད། གོས་ཆོད་དེ་བཞག་ནས་དེ་རྱིང་ལོ་གཅྱིག་ཏག་ཏག་
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འཁོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཆོད་དེ་ལོ་གཅྱིག་འཁོར་བའྱི་སྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་དང་སགས། གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་པ་དེ་
སོན་མ་ནས་ཡོད་ཙང་ད་རེས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཐུས་ཤོར་དེ་ང་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པས་ཐོག་ནས་ངོས་ལེན་
ནམ་ཡང་ཞུ་ཡྱི་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས།

སྱི་འཐུས་འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་གཉྱིས་ཆགས་
སོང་། གོང་དུ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་གྱི་ཆེད་དུ་ཐོབ་ཚད་སྒོར་འབུམ་གཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། འབུམ་གཅྱིག་
གནང་བ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་ཞེས་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་དྲན་གྱི་འདུག དེ་ལ་ནང་མྱི་ལྔ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཀྱི་

འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ངའྱི་བསམ་བོའ ་ི ནང་ཡོད་པ་དེ་རྦད་དེ་འཁྲུག་བསྡད་འདུག སྒོར་མོ་འབུམ་གཅྱིག་དེ་མྱི་ལྔར་སྟོང་ཕྲག་ཉྱི་
ཤུ་རེ་བས་ནས་ཆ་བགོས་བཏང་བ་རེད་དམ། ནང་མྱི་དང་པོ་དེ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ན་བ་ཡྱིན་ནའབུམ་གཅྱིག་བར་དུ་སོད་ཆོག་
པའྱི་ཆ་རེན་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ངས་དྲྱི་བ་ཞུས་པ་དེར་ལན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བྱུང་མ་སོང་།

གཉྱིས་པ་དེར་ལོ་གསར་སྐབས་ཉྱིན་བདུན་རྱིང་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་ལ་མཚན་ལ་དམྱིགས་བསལ་ལྟ་རོག ་བེད་

མཁན་སྨན་ཞབས་པ་མེད་པས། ཛ་དྲག་ནད་གནར་སྐབས་ལ་རླངས་འཁོར་གཏོང་མཁན་མེད་པ་དེ་ངས་དཔེ་མཚོན་དྲངས་

པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་རལ་བཏོན་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མྱིན། དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ཁེད་རང་གྱིས་ང་ལ་
འབེལ་བ་བས་ན་འགྱིག་གྱི་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ཁུར་དགོས་པ་མྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་ག་རེ་གསུངས་ཀྱི་
ཡོད་མེད་དོན་དག་ཨ་མ་དེ་ཧ་གོ་མ་སོང་། སྐབས་དེར་ངའྱི་བསམ་བོའ ་ི ནང་གསལ་བསགས་དེ་ལོ་གསར་གྱི་ཉྱི་ཤུ་བརྒྱད་

དམ་དགུ་ཞྱིག་ལ་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ངས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བསམ་བོའ ་ི ནང་འཁོར་མ་སོང་། ས་
གནས་ས་ཐོག་དེར་སྨན་ཞབས་གཉྱིས་ལོ་གསར་སྐབས་ཉྱི་མ་བདུན་གྱི་རག་གྱི་མེད་ན། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་

བོན་མཆོག་ལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཁ་པར་བཏང་ནས་རག་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ངེས་པ་དེ་བརེད་མ་སོང་། གསུང་ས་དེ་འཚོ་
བེད་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལ་གསུངས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ང་ལ་བཀའ་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་ཡོད་ཀྱི་མ་

རེད། ས་གནས་ས་ཐོག་རང་ལ་སྒོ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཐག་བཅད་ན་ང་ལ་བེད་རྒྱུ་གཞན་དག་ཡོད་མ་རེད་བསམ་སོང་། གཉྱིས་ལ་
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་སྐོར་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགའ་

པོ་མེད་པ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ཁ་སང་རང་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་། གལ་སྲྱིད་དེའྱི་ཉྱིན་མོར་འབེལ་བ་བས་ཡོད་ན་ཉྱི་མ་དེ་རྱིང་བར་
དུ་ Missed call ཆགས་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་ལ་ལན་རག་གྱི་མ་རེད། དེ་མདང་དགོང་ཞལ་བཞེས་གནང་སོང་།

སོང་ཙང་ངས་དེར་ཞུ་ས་འདུག་དང་མྱི་འདུག དེ་མ་རེད། ཁེད་རང་ངོ་མ་རང་བཅར་དགོས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན། ལོ་གསར་

ཚེས་ ༡ ལ་འཐོན་ནའང་ཚེས་ལྔ་ལ་མ་གཏོགས་བསེབ་པ་མྱི་འདུག བཀའ་ལན་དེ་དག་ཏག་ཏག་ཅྱིག་རེད་དམ། བཀའ་ལན་
དེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་དམ། ང་ལ་མ་འགྱིག་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ལ་དེ་འདྲ་ཞྱིག་
འགྱིག་གྱི་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས།

སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པ་ཡྱིན་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད།
གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་རྡ་སའྱི་གཡས་གཡོན་དང་དུར་ཁོད་ནང་ཐ་མག་ནག་པོ་བཏུང་ནས་ཉལ་སྡོད་པ་དེ་དག་གོས་ཚོགས་སོན་

མའྱི་ནང་ཞུས་པའྱི་སྐབས་ལ་བཀའ་ལན་དུ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཅྱིག་ངེས་པར་དུ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་བསྐྱར་ཞྱིབ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་
ཞེས་བཀའ་གནང་བ་རེད། བསྐྱར་ཞྱིབ་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ན་གོང་དུ་ངས་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུས་པ་རེད།

བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་སྐོར་ལ་གསུང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད་ལ། རྡ་རམ་ས་ལ་ཡང་གསུང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་

རེད། དེ་གསུང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་གནས་བབ་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་དམ། བསྐྱར་ཞྱིབ་བེད་མཁན་གྱི་མྱི་འགོ་
བསྐོ་གཞག་བས་ཡོད་དམ་མེད། དུས་ཚོད་ག་ཚོད་རེས་ལ་བསྐྱར་ཞྱིབ་ཀྱི་གྲུབ་དོན་དེ་བསེབ་ཀྱི་རེད་དམ། དེ་དག་གྱི་གས་
དེ་གེང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱི་གཅྱིག་འཕྲོ་བརླག་སོང་བ་ཡྱིན་ན་
ང་ཚོ་མྱི་འབོར་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་ཙང་ཧ་ཅང་གྱི་ཕངས་པོ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། གཞོན་སྐྱེས་དེ་དག་དུར་ཁོད་
ནང་ཉལ་སྡོད་པ་ང་རང་གྱིས་དངོས་སུ་མཐོང་བ་རེད། སོང་ཙང་སེམས་བདེ་ཡྱི་ཡོད་མ་རེད། སོ་སོས་གང་ཡང་བེད་རྒྱུ་
མེད་དུས་སྱིག་འཛུགས་ལ་མ་བཤད་རང་བཤད་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་དེ་འབེལ་ཡོད་གོ་རྱིམ་བས་ནས་དེའྱི་སྐོར་

གནས་ཚུལ་ག་རེ་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། གསུངས་པ་ཡྱིན་ཙང་གོས་ཚོགས་ནང་གེང་སོང་བས་པ་རེད། དེ་ལས་
གཞན་ཐབས་ཤེས་མེད་པ་རེད། བསྐྱར་ཞྱིབ་ངེས་ཅན་དུ་བེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་ཏེ་ད་ལྟ་ལན་དེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སེབས་དུས།

ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པོའ ་ི ཐོག་ཅྱིག་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྐབས་རེར་ལན་མ་རག་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིར་

བཏང་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ཁུག་དེ་འདྲར་དུས་རག་ཏུ་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཞེས་གསོལ་བ་
འདེབས་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་ངེས་པར་དུ་བལྟ་དགོས་ཀྱི་རེད། ང་ཕར་འགོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། སྨན་
བཅོས་དང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་ལས་ཁུངས་དང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འབེལ་བ་བེད་

དགོས་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངའྱི་བསམ་བོའ ་ི ནང་སྐབས་རེར་ཁོ་ཚོ་དུར་ཁོད་ནང་ག་རེ་བེད་ནས་འགོ་ཡྱི་
ཡོད་ན། གཅྱིག་དེ་ཕུང་པོ་རེ་ཁུར་ཡོང་དུས་ཞོགས་པའྱི་ཇ་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་གཟུགས་པོའ ་ི

གནས་སྟངས་དེ་ག་ཙམ་ཡྱིན་ཙང་། གལ་སྲྱིད་ཚེ་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། དུར་ཁོད་ནང་སྐྱེལ་མཁན་
ཞྱིག་མེད་ནའང་དུར་ཁོད་ནང་སེབས་ཡོད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་མེད་དམ་སྙམ་པ་བྱུང་སོང་། བཀའ་ལན་ཞྱིག་གྱི་འཕྲོས་

ལ་དུམ་བུ་ཞྱིག་ལ་སྨན་བཅོས་བས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་བསྐྱར་སེབས་ཡོད་པའྱི་སྐད་ཆ་གོ་རྒྱུ་འདུག་གསུངས་པ་རེད། ངེས་
པར་དུ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཡས་གཡོན་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་མ་ཆགས་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་མགོགས་ནས་མྱུར་
དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དྲྱི་བ་དེ་གངས་འབོར་དེ་ཏག་ཏག་མ་བྱུང་ན་བསྐྱར་ཞྱིབ་བེད་མཁན་གྱི་མྱི་འགོ་

བསྐོ་གཞག་བས་ཡོད་དམ་མེད། དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ཡོད་དམ་མེད། བསྐྱར་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་ག་དུས་སེབས་ཀྱི་རེད་དམ་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་བཀྲྱིས་དོན་འགྲུབ་ལགས།

སྱི་འཐུས་བཀྲྱིས་དོན་འགྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། སྱིར་བཏང་ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་དེ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་

ཁབ་ཀྱི་མེད་པ་དང་མ་འོངས་པར་ཁབ་པར་བས་པ་དེར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་། སྱིར་བཏང་
བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཛ་དྲག་གྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སྐྱོང་ཡོད་ཅེས་བཀའ་ལན་ནས་གསལ་པོ་

བྱུང་སོང་། བལ་ཡུལ་ནང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རེད། གཞྱིས་ཁག་སོ་སོར་
སྨན་སོར་ཁང་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་དག་ལ་སྨན་ཞབས་པ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། མྱི་མང་ལ་ཛ་དྲག་གྱི་ནད་མནར་བྱུང་ནས་སྨན་

ཁང་ཆེན་པོར་འགོ་དགོས་པ་བྱུང་དུས། ཁོ་ཚོས་སྨན་བཅོས་བས་ནས་བྱུང་འཛིན་ཚང་མ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་
བསྐུར་གྱི་འདུག འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཚད་གང་འདྲ་ཞྱིག་འཛིན་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས། མང་ཆེ་བར་བརྒྱ་ཆ་བཅོ་
ལྔ་དང་ཉྱི་ཤུ་མ་གཏོགས་ཐོབ་ཀྱི་མྱི་འདུག བརྒྱ་ཆ་བཅོ་ལྔ་དང་ཉྱི་ཤུ་དེ་གངས་ཅན་བདེ་ར་བརྒྱུད་ནས་མར་འབོར་གྱི་འདུག

བལ་ཡུལ་ནང་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་སྨན་ཁང་མེད་ཙང་བརྒྱ་ཆ་དེ་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་རེད་འདུག་པས་དེར་སར་ཆ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་
བཞེས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མེད། དེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་མྱི་མང་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་བ་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།
སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས།

སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་སོ་རས་ངན་གོམས་དང་འབེལ་ནས་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་དགོས་དྲན་སོང་། དེ་མ་
ཞུས་པའྱི་སོན་ལ་ཚོར་སྣང་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་སོན་ལ་མ་ཞུ་རང་ཞུ་ཆགས་སོང་། དང་པོ་དེ་༸གོང་ས་

༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་དང་འབེལ་ནས་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུས་ན་དྲན་སོང་། བཀའ་སོབ་དེ་ཕེབས་
པ་རེད་དེ་ང་ལ་འགན་མེད་དང་ཁོད་ལ་འགན་ཡོད་ཅེས་བཀའ་སོབ་དེ་པོ་ལོ་བཞྱིན་ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་བས་ནས་རེད་

མོ་བརེད་པའྱི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སོང་། གཉྱིས་པ་དེར་བཀའ་སོབ་དེ་དང་འབེལ་ནས་ལས་དོན་ལ་ངོ་སོ་ཐོབ་ཡོད་ན་ང་ལ་འགན་

ཡོད། ང་ལ་ངོ་སོ་ཐོབ་མ་སོང་། བཀའ་སོབ་དེ་ང་ལ་འགན་མེད་ཅེས་པ་དེ་ད་ལྟ་བརན་འཕྲྱིན་འཁོར་ཐག་དེའྱི་ནང་འཛུལ་ཡོད་
པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་དེ་ངོ་སོ་ཐོབ་མ་ཐོབ་སྒང་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད།

ང་ཚོ་རེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱིས་བཤད་ནས་ལ་དག་པ་ཞྱིག་མ་རེད། དེ་གང་ཟག་སོ་སོས་བསམ་བོ་ཞྱིབ་ཕྲ་གཏོང་དགོས་པ་ཞྱིག་
རེད། ཚོར་སྣང་རང་གྱི་ཐད་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དེ་འཕྲོད་བསྟེན་སྒང་ལ་བཀའ་སོབ་དེ་ཕེབས་པ་རེད། ངའྱི་བསམ་པར་བཀའ་

སོབ་དེ་འདྲ་ཕེབས་སྲྱིད་པ་རེད་དྲན་སོང་། རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཟེར་ན། ལོ་སོན་མ་བྱུང་བའྱི་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་གྱི་རོག་ག་དེ་
དག་རེད། རོག་ག་དེ་ལྷག་ནས་གང་འཚམ་རྒྱ་གགས་བོད་གགས་ཆགས་པ་རེད། འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་གྱི་ལས་རོག་དེ་དང་

འབེལ་ནས་ང་ཚོས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དེར་ལེའུ་ས་ཕྱི་བང་རྱིམ་གཉྱིས་ཕྱིན་པ་རེད། ལེའུ་
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དང་པོའ ་ི ཞྱིབ་འཇུག་འགོ་བའྱི་སྐབས་གནས་ཚུལ་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལེའུ་གཉྱིས་པའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་འགོ་བའྱི་སྐབས་ལ་
གནས་ཚུལ་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ལེའུ་གཉྱིས་པའྱི་གྲུབ་དོན་ཐོན་པར་ལེའུ་དང་པོའ ་ི སྐབས་བར་ཆད་རྱིམ་པ་ག་རེ་བྱུང་

བ་རེད། ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་དང་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའྱི་སྐབས་ག་རེ་བཤད་པ་རེད། དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའྱི་གནད་དོན་
དང་འབེལ་ནས་ད་དུང་༸སྐྱབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་དེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ་རེད་ཅེས་ངས་ཚོར་སྣང་རང་གྱི་

སྒང་ནས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེར་ཞྱིབ་འཇུག་དགོས་དང་མྱི་དགོས་ཀྱི་སྐད་ཆ་མ་རེད་ལ། ང་ཚོ་ཚང་མས་གསལ་པོ་

མཐོང་བསྡད་པ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་སྟེང་དུ་ཁ་སང་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བེད་ཅྱིག་གྱི་སྐོར་ངས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ཁོ་
རང་ཉེ་ཆར་ཚེས་ ༡༥ ཉྱིན་འདྱིར་སེབས་པ་རེད། དེ་ཡང་ཡར་གསན་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེ་ཚོའང་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་ནས་

བྱུང་བ་རེད། གནད་དོན་དེ་དང་དེ་འདྲའྱི་རེན་ལ་བརེན་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་ངའྱི་ཚོར་སྣང་ཡྱིན ་
ཞེས་གསལ་པོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།

དེ་ནས་སོ་རས་ངན་གོམས་དེ་རེད། སོན་མ་ངས་སོ་རས་ངན་གོམས་དེ་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། ཕན་མ་

ཐོགས་ཀང་གནོད་སྐྱེལ་གྱི་རེད་ཅེས་བཤད་པ་ཡྱིན། སང་ཉྱིན་དེར་ངས་དེ་སྡུག་ཅག་ཅྱིག་བཤད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ངོ་དེབ་

ནང་བྱིས་འདུག་ཟེར་གྱི་འདུག མྱི་ཞྱིག་གྱིས་ང་ལ་ཀློག་ཅེས་ལབ་སོང་ཡང་ངས་ཀློག་མེད། དུར་ཁོད་ནང་ཉལ་བ་རེད་ཅེས་

བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དུར་ཁོད་ནང་ཉལ་ཡོད་ནའང་འདྲ་མེད་ནའང་འདྲ། ངས་བསམ་བོ་བཏང་དུས་ཡ་གྱིར་ Tushita
འགོ་དུས་ལགས་རྐུབ་སྟེགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་སྒང་ལ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་མཐོང་གྱི་རེད། དེར་ཁ་གདང་ནས་ཉལ་སྡོད་

མཁན་རེ་ཟུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་རེད། དྲང་པོ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་
ནང་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་ངས་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དེ་དང་པོ་ཡོང་དུས་རྒྱབ་ལོངས་ག་རེའྱི་སྒང་
ལ་བསེབས་པ་རེད། དེ་ཡང་བསམ་བོ་ཞྱིབ་ཕྲ་གཏོང་དགོས་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེ་ང་ཚོས་བདག་པོ་རྒྱག་ན་ག་ཚོད་ཙམ་

ཕན་གྱི་རེད། ལྟ་རོག་བེད་དགོས་ཀྱི་རེད་དེ། སྒང་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་མཁན་མྱི་འགོ་སུ་བཏང་བ་རེད་ཅེས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་བཏང་
སོང་བས་ཕལ་ཆེར་ལན་ཡང་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རེད། དེ་ཚོའྱི་རྱིགས་དེར་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དེ་དང་བསྟུན་ནས་དེ་

ཚོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་མྱིང་ཐོག་ནས། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། སྱི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས། མང་
ཉུང་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་ཚར་གྱི་ཡོད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས། སྐར་མ་གཅྱིག་ནང་ཚར་གྱི་ཡོད་ན་མུ་མཐུད་གསུང་རོགས་གནང་།) འདྱི་རྱིགས་དེར་གང་འདྲ་བེད་དགོས་མེད་

དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་སྐར་མ་གཅྱིག་གྱི་སོན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་
ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་མཆོག་ནས།

ཆུ་ཚོད་ ༣།༢༠ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསེང་ཡྱིན།
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