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དཀར་ཆག 

 
ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
༡ དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལྲོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལྲོའ་ིལྲོ་འཁྲོར་ལས་བསྲོམས་སྱིང་ 

བསྡུས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ། 
༡༌༌༌༡༨ 

༢ སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྲོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་ 
འཇུག་ཞུས་པའྱི་སན་ཐྲོ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ། 

༡༨༌༌༌༢༠ 

༣ གཞུང་འབྟེལ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ། ༢༠༌༌༌༢༠ 
༤ དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁྲོངས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ལྲོ་འཁྲོར་ལས་བསྲོམས་རྒྱས་པར་ 

སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་པའྱི་དྱི་བ་རྟེ་རྟེ་བཞྱིན་ལན་འདྟེབས་གསལ་བཤད། 
༢༡༌༌༌༌༢༤ 

༥ གཞུང་འབྟེལ་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པའྱི་ཐྲོག་བགྲོ་གྟེང་། ༢༤༌༌༌༩༤ 
༦ ཁྱིམས་བཟྲོའ་ིལས་དྲོན་ཁག་གྱི་བརྲོད་པ་གསུམ་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ དང་བཅས་པ། ༩༤༌༌༌ ༡༠༦ 
༧ ལས་དནོ་འཕ་ོསངོ་དགསོ་རགིས། ༡༠༦༌༌༌༡༡༠ 
༨  མཚུངས་མེད་ཚགོས་དྲུང་ལགས་ནས་དགངོས་ཞུ་ཁག་སྙན་སནོ། ༡༡༠༌༌༌༌༡༡༡ 
༩ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ག་ིམཇུག་བསམོས་གཏམ་བཤད།། ༡༡༡༌༌༌༡༡༩ 
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ པའྱི་ཚསེ་ ༢༧ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ལྔ་པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་མ་ལོང་ཙམ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ། ལས་བསོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤེར་
ལས་དོན་མུ་མཐུད་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ཀ་པ། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ལོའ་ི
ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སྙན་སནོ་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ། ཕྱི་ཚསེ་ ༢༤ ལས་རྱིམ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་རདེ། སྙན་སོན་
གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ་སྙན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་ཞུ། 

 
༄༅། །འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་གྱི་ལ་ོའཁརོ་

ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་འགདོ་འབུལ་ཞུ་རྒྱུར། 
ལས་དནོ་ཇྱི་བས་དང་གྲུབ་འབྲས་ཇྱི་ཐནོ། 
ཀ ནད་རྱིགས་སནོ་འགགོ་དང་སྱི་ཚགོས་འཕདོ་བསནེ་ས་ེཚན། 
༡། ཊྱི་བྱི་སནོ་འགགོ་དང་། སྨན་བཅསོ། 
༡༌༡། ཊྱི་བྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ (SCC-TB) ནད་པ་གྲངས་ ༢༡༧ ལ་སྨན་གྲོན་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ནས་ ༡༠༠ བར་དང་། ཊྱི་བྱི་

རྱིམ་པ་གསུམ་པ་ (MDR-TB) ནད་པ་གྲངས་ ༤༤ ལ་སྨན་གྲོན་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ནས་ ༡༠༠ བར་རོགས་རམ་
མཐུན་འགྱུར་དང་འབྲེལ། འཛམ་གྱིང་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ཐད་ཀར་བལྟ་སྲུང་
སྨན་བཅསོ་ (DOTS) ས་ོནས་སྨན་བཅསོ་ཞུས། 

༡༌༢། འགོས་ནད་ཅན་གྱི་ཊྱི་བྱི་ནད་པ་གྲངས་ ༨༣ སེལ་ཀོབ་འཚ་ོབེད་སྨན་ཁང་དང་། མོན་ག་ོའདོད་རྒུ་གྱིང་སྨན་ཁང་། 
བད་ེསྱིད་གྱིང་སྨན་ཁང་བཅས་ཀྱི་ཊྱི་བྱི་ཉལ་ཁང་ནང་ཟུར་འཇོག་གྱིས་འ་ོམ་དང་། ཤྱིང་ཏོག སོ་ང་སོགས་བཅུད་ཟས་
མཁ་ོསདོ་ཞུས། 

༡༌༣། འདུ་ཚོགས་ཆ་ེབའྱི་གཏན་སོབ་ཆ་ེཁག་གྲངས་ ༡༦ ནང་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༧༠༨༣ ལ་ཊྱི་བྱི་ནད་གཞྱི་བརྟག་དཔྱད་
ཀྱིས་ནད་རྟགས་ཐོན་པ་གྲངས་ ༢༠ ལ་ཁྱབ་ཁངོས་སྨན་ཁང་ནས་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། གཞན་ཡང་ཊྱི་བྱི་
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ནད་པའྱི་ནང་མྱི་དང་སོད་རོགས་རྣམས་ལ་ནད་གཞྱི་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་དང་ནད་རྟགས་ཐོན་རྱིགས་ལ་སྨན་
བཅསོ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༡༌༤། ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་ཞབས་དང་འཕོད་ལས། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སྨན་ཞབས་དང་འཕོད་ལས་བཅས་པར་ཊྱི་བྱི་
ལས་གཞྱིའྱི་འཛིན་སོང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཟབ་སོང་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དང་། སྨན་པ། སྨན་ཞབས་
བཅས་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ཊྱི་བྱི་ནད་གཞྱི་སོན་འགོག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ཟབ་སོང་དང་ཚོགས་འདུ་ག་ོསྱིག་ཞུས། ད་ེ
བཞྱིན་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དང་། སྨན་པ། སྨན་ཞབས། གཞན་ཡང་སོབ་གྲྭ་དང་། དགོན་སེ་
ཁག་གྱི་སྨན་པ། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས། སམ་བ་ོཊ་བོད་སབོ་འཛིན་ཚགོས་བཅས་ཀྱི་སྐུ་
ཚབ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཊྱི་བྱི་ལས་གཞྱི་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་ཕགོས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཊྱི་བྱི་བསར་ཞྱིབ་ཚགོས་འདུ་ག་ོསྱིག་
ཞུས། 

༡༌༥། བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་གཞྱིས་སར་ཁག་དང་། སོབ་གྲྭ་ལ་སོགས་པའྱི་ནང་ཊྱི་བྱི་ནད་དུ་གཞྱི་སོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས་
སོར་གོ་བཀོན་སོབ་གསོའ་ིཆེད་གང་སར་དཔར་བསྐྲུན་དང་། ད་ེབཞྱིན་ས་ཁག་ ༣༡ ནང་འཛམ་གྱིང་ཊྱི་བྱི་ཉྱིན་མ་ོ
སྲུང་བརྱི་ཞུས། 

༡༌༦། ཁྱབ་ཁངོས་མོན་ག་ོསྨན་ཁང་གྱི་ཊྱི་བྱི་ནད་པའྱི་ཟུར་བཀག་ཉལ་ཁང་ནང་ཆུ་ཐྱིགས་འཛག་པ་དང་། བཞའ་ཚན་འཁརོ་
བ། ཁང་པའྱི་རྱིག་པ། ཞ་ལ། ས།ོ སེའུ་ཁུང་བཅས་པར་བཟ་ོབཅོས་ཞུས། སལེ་ཀབོ་འཚ་ོབེད་སྨན་ཁང་དང་། མོན་ག་ོ
སྨན་ཁང་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྲག་ལུད་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ནང་ཡོད་པ་དངེ་དུས་ཀྱི་ཁྲག་ལུད་བརྟག་དཔྱད་འཕྲུལ་ཆས་ (Gene 
Xpert) བདག་གཅེས་ཆེད་བརྟག་དཔྱད་ཁང་བཟོ་བཅོས་དང་འབྲེལ་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ནང་གྲང་གོག་གསར་
འཛུགས་ཞུས། 

༡༌༧། ཁྱབ་ཁོངས་མེའ་ོཆོས་འཕེལ་གྱིང་སྨན་ཁང་ལ་ཊྱི་བྱི་དང་ནད་གཞྱི་གཞན་བརྟག་དཔྱད་ཆེད་གོག་དཔར་འཕྲུལ་ཆས་
གསར་འཛུགས་དང་། མེའ་ོདང་ཨ་ོདྱི་ཤ་སྨན་ལྷ་སྨན་ཁང་གཉྱིས་ལ་ཁྲག་ལུད་བརྟག་དཔྱད་ཆེད་ཆེ་མཐོང་ཁྲ་ཤེལ་
འཕྲུལ་ཆས་ (Microscope) ར་ེདང་། ད་ེབཞྱིན་ཊྱི་བྱི་ནད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐད་ཀར་བལྟ་སྲུང་སྨན་བཅསོ་ (Directly 
Observed Treatment) སར་ལྷག་ཚགས་ཚུད་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆདེ་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་དང་སོབ་གྲྭ་གྲངས་ ༡༠ 
ལ་ནད་པའྱི་སྨན་བདག་ཉར་ཆེད་ཆ་སམ་ (Cupboard) སྨན་བླུགས་སོད་ (Medicine Box) ཆུ་ཚགས་ 
(Water Filter) བཅས་ཡ་ོབད་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༡༌༨། བྱིས་པ་གསར་སེས་རྣམས་ལ་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ནས་ཊྱི་བྱི་ནད་གཞྱི་སོན་འགོག་ (BCG) སྨན་ཁབ་ཀྱི་མཐུན་
འགྱུར་ཞུས། 

༡༌༩། ཁྱབ་ཁོངས་མོན་ག་ོསྨན་ཁང་དང་། སེལ་ཀོབ་སྨན་ཁང་། ཀ་ོལེ་གལ་སྨན་ཁང་། བད་ེསྱིད་གྱིང་སྨན་ཁང་བཅས་ཀྱི་
གོག་པར་འཕྲུལ་ཆས་དང་། འཕྲུལ་ཆས་ (CR System) བདག་གཅེས་ཆེད་དུ་འབྲེལ་ཡོད་ཚོང་ལས་མཉམ་ལོ་
རེའྱི་བདག་གཅེས་ཆོད་གན་ཟུར་འཇོག་དང་། ད་ེབཞྱིན་མོན་ག་ོསྨན་ཁང་དང་། སེལ་ཀོབ་འཚ་ོབེད་སྨན་ཁང་། བད་ེ
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སྱིད་གྱིང་སྨན་ཁང་གསུམ་གྱི་དངེ་དུས་ཀྱི་ཁྲག་ལུད་བརྟག་དཔྱད་འཕྲུལ་ཆས་(Gene Xpert Machine) བདག་
གཅེས་ཆེད་འབྲེལ་ཡོད་ཚོང་ལས་ཁང་མཉམ་ལོ་རེའྱི་འཕྲུལ་ཆས་བདག་གཅེས་གན་འཇོག་དང། དེ་བཞྱིན་བདེ་
ལེགས་སྨན་ཁང་ལ་ཁྲག་ལུད་བརྟག་དཔྱད་ཡ་ོཆས་ཀྱི་རྫས་ (Cartridges) མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༡༌༡༠། ཊྱི་བྱི་སནོ་འགགོ་དང་སྨན་བཅསོ་ཆདེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༣,༢༦༨,༠༧༠།༠༠ འགྲ་ོགྲོན་སོང་། 
༢། མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་སནོ་འགགོ་ལས་གཞྱི། 
༢༌༡། སོབ་གྲྭ་དང་སོད་ཁང་ཁག་ ༦ བཅས་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༥༧༨ ལ་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་

ཞུས་ཁོངས་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༩ ལ་ནད་གཞྱི་ཐོན་པར་མུ་མཐུད་ནས་རྱིམ་པ་མཐ་ོབའྱི་བརྟག་དཔྱད་ (ELISA, 
LFT, Viral load, USG) དང་། སོན་ཁབ་རྒྱབ་མོང་མེད་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༢༢༤ ལ་སོན་ཁབ་གསུམ་ར་ེ
དང་ག་ོརྟགོས་སོབ་གས་ོསལེ། 

༢༌༢། བཙུན་དགོན་ཁག་ ༤ ཡྱི་བཙུན་མ་གྲངས་ ༦༨ ལ་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་ཞུས་པ་ནས་
བཙུན་མ་གྲངས་ ༢ ལ་ནད་གཞྱི་ཐནོ། མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་མེད་པའྱི་བཙུན་མ་གྲངས་ ༥༠ ལ་སོན་ཁབ་གསུམ་ར་ེ
དང་ག་ོརྟགོས་སོབ་གས་ོསལེ། 

༢༌༣། གཞན་ཡང་མན་སར་ཕན་བད་ེགྱིང་གཞྱིས་ཆགས་སུ་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་མྱི་གྲངས་ ༡༦ 
ལ་རྱིན་གངོ་ཆ་ེབའྱི་བརྟག་དཔྱད་ (Viral Load) ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༢༌༤། མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ནད་གཞྱིའྱི་སོར་ག་ོརྟོགས་རྒྱ་ཆ་ེསེལ་སད་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་མཆྱིན་ནད་
དུག་ཐབས་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྱི་དང་སྦྲགས་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་སར་ཁག་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག ད་ེབཞྱིན་དགོན་ས་ེཁག་གྱི་
ནང་ག་ོརྟགོས་དང་སོབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་སལེ། 

༢༌༥། སྱིར་ཅོན་ཏ་ར་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་དགོན་ས་ེཁག་དང་། བོན་གཞྱིས་དགོན་པ་བཅས་ཀྱི་དཔ་ེའཁྲྱིད་དག་ེརྒན་ནམ་བཤད་
སྒྲུབ་རྒན་ལགས་གྲངས་ ༡༧ ལ་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ནད་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་དང་། ནད་རྟགས་མེད་པའྱི་དག་ེ
རྒན་གྲངས་ ༧ ལ་སོན་ཁབ་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༢༌༦། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣༠ ནས་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣ བར་ཉྱིན་ལྔའྱི་རྱིང་འདྱི་གའྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བེད་ནས་
འཛམ་གྱིང་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་ (World Hepatitis Summit, Sao Paulo, Brazil) དུ་
ཚགོས་བཅར་གྱིས་མཉམ་ཞུགས་ཞུས། 

༢༌༧། མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་སནོ་འགགོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་ཧྱིན་སོར་ ༧༣༩,༡༢༥།༠༠ འགྲ་ོགྲོན་སོང་། 
༣། མ་དང་བྱིས་པ་དང། བུད་མདེ་འཕདོ་བསནེ། 
༣༌༡། སྦྲུམ་མ་དང་བྱིས་པ་ ༧༦༡ ལ་ས་གནས་སྨན་ཁང་ཁག་བརྒྱུད་བཅུད་སྨན་དང་། སནོ་འགགོ་ཁབ། འཕདོ་བསེན་སབོ་

གས།ོ དགོས་ངསེ་བརྟག་དཔྱད་རྱིགས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
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༣༌༢། རྡ་ས་གངས་སྱིད་མ་ེཏོག་བུ་བཅལོ་ཁང་དང་། མའེ་ོཆསོ་འཕལེ་གྱིང། ཧནོ་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་། ཀ་ོལྱི་གལ་དནོ་ལྡན་
གྱིང་། ཨ་ོཌྱི་ ་་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་བཅས་ཀྱི་བུ་བཅོལ་ཁང་གྱི་བྱིས་པར་ཟས་བཅུད་མཁ་ོསོད་ཆདེ་སོར་ ༣༠༠༠༠།༠༠ 
རེ་དང་། ལ་དྭགས་བང་ཐང་གསུམ་མདོ་དང་། ཧན་ལེའྱི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ཟས་བཅུད་མཁོ་སོད་ཆེད་སོར་ 
༥༠༠༠༠།༠༠ ར་ེམཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༣༌༣། སེལ་ཀོབ་བདེ་སར་ཉྱིན་སོབ་ (CST, CVP) བུ་མོ་གྲངས་ ༦༩ ལ་བུ་སོད་འབྲས་ནད་སོན་འགོག་ཁབ་ (HPV 
Vaccine) གྱི་འགྲ་ོགྲོན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༣༌༤། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ USAID རོགས་སོར་འོག བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་སར་ཁག་ ༩ ནང་ཁྱད་ལས་མ་ནད་ཀྱི་སྨན་པ་
དང་། ཕྲུ་གུའྱི་སྨན་པས་སོར་བསོད་ཀྱིས་བུད་མེད་དང་། སྦྲུམ་མ། བྱིས་པ་བཅས་པར་ནད་གཞྱི་བརྟག་དཔྱད་དང་
འཕདོ་བསེན་སབོ་གས་ོག་ོསལེ་ཞུས། 

༣༌༥། ལྷ་ོཕོགས་སཎ་མེ་རྱི་སྨན་ཁང་ (St Mary Hospital) ནང་བལ་ཡུལ་ཁུལ་ནས་སྨན་ཞབས་གཉྱིས་དང་། ཧོན་
སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་ནས་སྨན་ཞབས་གཅྱིག་བཅས་སྨན་ཞབས་གསུམ་ལ་བུད་མེད་འཕོད་བསེན་དང་ཕྲུ་གུ་བཙའ་
སབས་ཀྱི་འཕདོ་བསེན་ཞུ་སའོ་ིཐགོ་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༣༌༦། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ནས་འག་ོའཛུགས་ནས་དུས་ཡུན་བདུན་ཕག་གསུམ་རྱིང་གདན་ཞུས་སྨན་པ་དང་ས་གནས་
སྨན་ཞབས་ནས་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ཧན་ལ་ེདང་མ་ཁྱུ། གསུམ་མད།ོ ཆུ་མུར། བཀག་གཞུང་། རྒོད་ཡུལ། ས་སྨད་
བཅས་ཀྱི་བུད་མེད་གྲངས་ ༡༣ ལ་ཕྲུ་གུ་སེས་བསུ་དང་སྦྲུམ་མའྱི་སབས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ། ད་ེབཞྱིན་བྱིས་པའྱི་འཕདོ་
བསེན་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དྭགས་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་དུ་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་དང་དགོས་ངེས་ཡ་ོཆས་ཁག་མཐུན་
འགྱུར་ཞུས། 

༣༌༧། མ་དང་བྱིས་པ་དང་། བུད་མདེ་འཕདོ་བསེན་ཆདེ་ཧྱིན་སོར་ ༣,༡༢༨,༡༧༣ འགྲ་ོགྲོན་སོང་། 
༤། མསོ་རྫས་ངན་གམོས་སནོ་འགགོ་དང་། བཅསོ་ཐབས། 
༤༌༡། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཕུལ་འབོར་ལྟར་ཁྱོན་མོས་རྫས་ངན་གོམས་ལང་ཤོར་ཅན་མྱི་

གྲངས་ ༡༩ བཅསོ་ཐབས་ཁང་དུ་སྨན་བཅསོ་ཀྱི་རགོས་སརོ་དང་། བཅོས་ཐབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལྟ་རྟགོས་ཀྱི་འགོ་ཏུ་
ཡོད་པའྱི་ནད་པ་རྣམས་ལ་ཛ་དྲག་ནད་ཀྱི་མནར་བའྱི་སབས་སུ་སྨན་གྲོན་རགོས་ཀྱི་སརོ་ཞུས། 

༤༌༢། འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་མོས་རྫས་ངན་གོམས་ན་གཞོན་བདག་མེད་དང་ལས་མེད་རྣམས་ལ་བཅོས་ཐབས་ཁང་དུ་
སྨན་བཅསོ་འགྲ་ོགྲོན་ཆ་ཚང་དང་། ནང་མྱི་ཡོད་ཚ་ེནད་པར་སྨན་གྲནོ་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ རགོས་སརོ་ཞུས། 

༤༌༣། མོས་རྫས་ངན་གོམས་བཅོས་ཟྱིན་པའྱི་གཞོན་སེས་ནང་མ་འོངས་པར་འཚ་ོབའྱི་མདུན་ལམ་དཀའ་སེལ་སད་ལས་
རྱིགས་སོང་བརྡར་ག་ོསབས་འབུལ་མུས་ལྟར། འདྱི་ལོའ་ིནང་གཞོན་སསེ་གཉྱིས་ (VLCC) ནས་སྐྲ་བཞར་གྱི་སོང་
བརྡར་ཐནོ་ཏ་ེད་ལྟའྱི་འཆར་སྐྲ་བཞར་གྱི་ལས་དནོ་གཉརེ་བཞྱིན་པས་འཚ་ོབའྱི་མདུན་ལམ་ཐགོ་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡོད། 
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༤༌༤། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡༢ དང་ ༡༣ རྱིང་བོད་ཁྱྱིམ་དང་བོད་སོབ་འཛནི་ཚགོས། དེ་བཞྱིན་ས་ཾབ་ོཊ་བཅས་ཀྱི་
སོབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛནི་དང་། སོབ་སྱི། དག་ེཆ།ེ སྨན་ཞབས། མདུན་ལམ་སོབ་སོན་བཅས་མྱི་གྲངས་ ༢༧ རྡ་སར་ཉྱིན་
གཉྱིས་རྱིང་མོས་རྫས་ངན་གོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་འདུ་བསོང་ཚོགས་ཞུས་ནས་སོབ་ཕྲུག་
རྣམས་ཀྱི་འཚར་ལོངས་དང་། ཀུན་སདོ་ལ་འགྱུར་བ་འགྲ་ོསངས། མོས་རྫས་དང་དའེྱི་སནོ་གནད། ད་ེབཞྱིན་མངོ་ཚརོ་
སོགས་ཀྱི་ཐགོ་ག་ོབསྡུར་དང་འབྲལེ་བའྱི་མ་འོངས་ལས་དནོ་ཞུ་ཕོགས་བཅས་ལ་ག་ོབསྡུར་ཞུས། 

༤༌༥། བོད་སབོ་གྲངས་ ༢༦ དང་། གཞྱིས་ཆགས་ཁག ༡༡ ནང་མོས་རྫས་ངན་གམོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཆདེ་སནོ་འགགོ་
གྱི་གོ་སེལ་ཆེད་གཏམ་བཤད་དང་། རོམ་རྱིགས། རྱི་མོ། རྐང་རེད་ས་ོལོ། རྒྱང་རྒྱུགས་སོགས་ཀྱི་འགྲན་བསྡུར་གོ་
སྱིག་ཞུས་པས་ཐགོ་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་མོས་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྱི་ཞུས། 

༤༌༦། མོས་རྫས་ངན་གམོས་སནོ་འགོག་དང་བཅསོ་ཐབས་ཆདེ་ཧྱིན་སོར་ ༡,༥༩༥,༦༩༣།༠༠ འགྲ་ོགྲོན་སོང་། 
༥། གཉན་ནད་རགེ་དུག་སནོ་འགགོ་དང་། བརྟག་དཔྱད། 
༥༌༡། འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྟ་རྟོགས་འོག་གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་པ་གྲངས་ ༤༠ ལ་ཟླ་ར་ེཟས་དོད་སོར་ ༡༠༠༠ ར་ེ

དང་། ནད་པའྱི་འཚ་ོབའྱི་མདུན་ལམ་ཆེད་འཚེམ་བཟ་ོཁང་ཞྱིག་གསར་བརྒྱག་ཞུས། འཚེམ་བཟོ་ཁང་ནང་འཚེམ་
འཁོར་ ༦ དང་། འཚེམ་བཟ་ོསོང་བརྡར་སོད་མཁན་དག་ེརྒན་ཞྱིག་ཀང་བས་ོགཞག་ཞུས། ད་ེབཞྱིན་ནད་པ་ཞྱིག་གྱི་
འདདོ་མསོ་ལྟར་དབེ་ཀྱི་ཚངོ་ཁང་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུར་རགོས་སརོ་ཞུས། 

༥༌༢། ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་ནས་གཉན་ནད་རགེ་དུག་ནད་གཞྱི་ཡོད་མེད་རྱིན་མེད་ལ་བརྟག་དཔྱད་དང་ཁྱབ་གདལ་མྱི་
འགྲ་ོབའྱི་ག་ོབསོན་སབོ་གས་ོསལེ། 

༥༌༣། བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་སར་ ༡༩ དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༣༦ ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་གཉན་ནད་རགེ་དུག་གྱི་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྱི་ཞུས། 
༥༌༤། བཞུགས་སར་རྡ་སར་འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་དང་། ཀུན་ཕན་ཚོགས་པ་གཉྱིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་རྒྱལ་སྱིའྱི་གཉན་ནད་

རེག་དུག་གྱི་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྱི་དང་འབྲེལ་མ་ེགན་ཡོངས་གྱིང་སོབ་གྲྭར་འཕོད་བསེན་ཁྲོམ་རྭ་ཆེན་མ་ོཞྱིག་ག་ོསྱིག་གྱི་
ཐགོ་ཕྱི་ལུགས་དང་གས་ོརྱིག་སྨན་པ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་མྱི་མང་ལ་རྱིན་མེད་བརྟག་དཔྱད་དང་ཡྱིག་ཆ་འགྲེམས་སེལ་
ཞུས། ད་ེབཞྱིན་ཟས་བཅུད་སོར་གོག་བརྙན་གཟྱིགས་འབུལ་དང་མྱི་མང་ལ་སོན་འགོག་འགྱིག་ཤུབ་རྱིན་མེད་བགསོ་
འགྲེམས་ཞུས། 

༥༌༥། ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་ནས་ཁྱོན་མྱི་གྲངས་ ༩༡༢ ལ་གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་
ཞུས། 

༥༌༦། གཉན་ནད་རགེ་དུག་སོན་འགགོ་དང་བཅསོ་ཐབས་ཆདེ་ཧྱིན་སོར་ ༥༥༣,༣༧༤ འགྲ་ོགྲོན་སོང་། 
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༦། ཁ་དང་སའོ་ིའཕདོ་བསནེ། 
༦༌༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ནས་ཟླ་ ༧ བར་ཨ་ོཌྱི་་་དང་། ལ་དྭགས། སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ། སེལ་ཀོབ་ལུགས་གསམ། 

སལེ་ཀབོ་བད་ེསར། མོན་ག།ོ ཧནོ་སུར། འབྱིར་བཅས་ཀྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བརྒྱད་ཀྱི་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༡༡༩༨ ལ་
རྱིན་མདེ་སའོ་ིབརྟག་དཔྱད་དང་། སོབ་གས་ོལམ་སོན། སྨན་བཅསོ་བཅས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༧། མྱིག་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ལས་གཞྱི། 
༧༌༡། བོད་ཀྱི་ཐབེས་ར་ (The Tibet Fund) དང་ ཨ་རྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་དག་ེར་ཚགོས་པ་ (American Himalayan 

Foundation) གཉྱིས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འགོ་ཁྱནོ་མྱི་གྲངས་ ༤༢༥ ལ་མྱིག་བརྟག་དཔྱད་དང་། མྱི་གྲངས་ ༩༨ ལ་
མྱིག་གཤག་བཅོས། མྱི་གྲངས་ ༨༠ ལ་མྱིག་ཤེལ། མྱི་གྲངས་ ༩༠ ལ་མྱིག་སྨན་བཅས་ཀྱི་རྱིན་མེད་མཐུན་འགྱུར་
ཞུས། 

༨། འཕདོ་བསནེ་གྲངས་ཐ་ོཕགོས་བསྡུའྱི་ཚན་པ། (Health Information System) 
༨༌༡། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ལོའ་ིནང་འཕདོ་བསེན་ཁྱབ་ཁངོས་སྨན་ཁང་ཁག་ ༢༤ ནས་ཀམ་པུ་ཊར་ཐགོ་ཐད་བཅུག་ཡང་ན་ཤོག་

སངེ་ཐ་ོའགོད་བརྒྱུད་འཕདོ་བསེན་གྲངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་ཞུས། 
༨༌༢། འཕོད་བསེན་གྲངས་ཐ་ོཕོགས་བསྡུའྱི་ལས་གཞྱི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སད་ (HISP India) ཚོགས་པའྱི་ཁྱད་ལས་པ་

བརྒྱུད་འཕོད་བསེན་གྲངས་ཐོའ་ིམཉེན་ཆས་ (Open MRS) དང་། (DHIS2) གཉྱིས་གསར་བཟ་ོདང་། སྱིར་དང་
ཀ་ོལེ་གལ་སྨན་ཁང་དུ་ (Open MRS) ཀྱི་ཚོད་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོའཛུགས་ཞུས་ཟྱིན་པར་ཁྱོན་ས་གནས་ཁག་ 
༡༨ ནས་ (DHIS2) མཉནེ་ཆས་ནང་འཕདོ་བསེན་གྲངས་ཐ་ོབསྡུ་རྒྱུ་འག་ོའཛུགས་ཞུས། 

༨༌༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ དང་ཟླ་ ༩ ནང་སྨན་ཞབས་གྲངས་ ༢༧ ལ་ཀམ་པུ་ཊར་ཐོག་ (DHIS2) མཉེན་ཆས་ནང་
གྲངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་ཞུ་ཕོགས་སརོ་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༨༌༤། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ ནས་ཚེས་ ༣༠ བར་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་ས་ཁག་གྱི་སྨན་ཞབས་དང་འཕོད་ལས་
གྲངས་ ༡༢ ལ་འཕྲུལ་ཆས་ཊེབ་ལེཊ་ (Tablet) ཐོག་གྲངས་ཐོའ་ིམཉེན་ཆས་གསར་པ་ (DHIS2) འཇགོ་སངས་
སོར་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༨༌༥། རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ཁྱབ་ཁངོས་སྨན་ཁང་ཁག་ཏུ་ཁྱནོ་ནད་པ་གྲངས་ ༢༧༠༣༣ བསནེ་གཏུགས་ཞུས། 
༨༌༦། འཕདོ་བསེན་གྲངས་ཐ་ོཕགོས་བསྡུའྱི་ཆདེ་ཧྱིན་སོར་ ༤,༠༥༥,༥༠༠ འགྲ་ོགྲོན་སོང་། 
༩། འཕདོ་བསནེ་སབོ་གས།ོ 
༩༌༡། འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁངོས་སྨན་ཁང་ཁག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་འཕདོ་བསེན་ཉྱིན་མ་ོཁག་སྲུང་བརྱི་ཞུས་ཐགོ་

མང་ཚོགས་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ནད་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་སོན་འགོག་ཆེད་གཟུགས་མཐོང་བརྙན་འཕྱིན་དང་།  སྱི་
ཚགོས་འབྲལེ་ལམ། འདྲ་དཔར་བཅས་ཀྱི་ལམ་ནས་ག་ོརྟགོས་སལེ། 
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༩༌༢། བོད་ཡྱིག་ཐོག་ཟས་བཅུད་སོར་ལྟེབ་ཤོག་གྲངས་ ༢༠༠༠༠ དང་། སྨན་རྱིས་ཁང་བརྒྱུད་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་
གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ས་ོནས་ནད་གཞྱི་ཁག་ ༡༧ གྱི་སནོ་འགགོ་ཤེས་བའྱི་དབེ་གྲངས་ ༡༧༠༠༠ མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་
སོར་ལྟེབ་ཤོག་གྲངས་ ༡༡༠༠ ཚ་བ་འདར་ཚད་སོན་འགོག་ལྟེབ་ཤོག་གྲངས་ ༤༥༠ བཅས་དཔར་བསྐྲུན་གྱིས་ས་
གནས་སྨན་ཁང་ཁག་དང་། སབོ་གྲྭ དགནོ་ས།ེ ཚོགས་པ་ཁག་བཅས་ལ་འགྲམེས་སལེ་ཞུས། 

༩༌༣། མང་ཚོགས་ལ་ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་ག་ོརྟོགས་སད་ནད་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་གྱི་བརོད་གཞྱིའྱི་ཕེད་དར་ཆ་ེབ་ ༢ ར་ེདང་
འབྲྱིང་བ་ ༡༣ ས་གནས་སེལ་ཀོབ་དང་། ཧོན་སུར། ཀོ་གལ། མེའོ། ལ་དྭགས། སྱིར། ལྡྱི་ལྱི་བཅས་སུ་འགྲེང་
འཛུགས་ཞུས། 

༩༌༤། འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་མྱིའྱི་གནས་སོད་གཞྱིས་ཁག་ ༣༡ ནང་ནད་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་གྲངས་ ༡༡ གྱི་ཉྱིན་མ་ོ
སྲུང་བརྱི་དང་འབྲལེ་བའྱི་སནོ་འགགོ་སབོ་གས་ོསལེ་བར་ཁྱོན་མྱི་གྲངས་ ༢༠༠༨༡ གྱི་མཉམ་ཞུགས་བས། 

༩༌༥། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༢ ནས་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ བར་བཞུགས་སར་རྡ་ས་དང་། ཨ་ོཌྱི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་། 
མན་སར་ཕན་བད་ེགྱིང་། བན་རྡ་ར་ནརོ་རྒྱས་གྱིང་བཅས་སུ་བོད་ཀྱི་གཏམ་བརོད་འཁྲབ་སོན་ཚོགས་པ་ག་ཡོན་གྱིས་
མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་དང་། གཉན་ནད་རེག་དུག ལུས་ཀྱི་དབང་པ་ོབད་ེཐང་བཅས་ཀྱི་སོར་མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་
བརོད་འཁྲབ་སོན་གྱི་ལམ་ནས་ག་ོརྟགོས་སལེ། 

༡༠། འཕདོ་བསནེ་སངོ་བརྡར། 
༡༠༌༡། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ནང་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་དང་། སུ་ཇྭ་བོད་ཁྱྱིམ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་མ་གྲངས་ ༤༧ ལ་

གདན་ཞུས་སྨན་པ་དང་འབྲལེ་ཡདོ་ལས་བདེ་བཅས་ནས་འཕདོ་བསེན་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཀུན་སདོ་བང་དརོ་དང་། ཊྱི་བྱི་
ནད་གཞྱི། མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས། གཉན་ནད་རེག་དུག ཕ་ོམ་ོལུས་འབྲེལ་ལས་བྱུང་བའྱི་ནད་རྱིགས། འབྲས་ནད་
བཅས་ཀྱི་སརོ་ལམ་སནོ་སབོ་གས་ོཞུས། 

༡༠༌༢། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ དང་ཟླ་ ༩ ས་ོསོར་དབུས་ས་ེལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་དུ་ཁྱད་ལས་མྱི་ས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཁྱབ་
ཁངོས་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་འགན་འཛནི་དང་། སྨན་ཞབས། འཕོད་ལས་བཅས་མྱི་གྲངས་ ༢༡ དང་། ༡༡ བཅས་ལ་སྱི་
ཚོགས་འབྲེལ་ལམ་ (SBCC) དང་འབྲེལ་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་བཟོ་བཀོད་དང་གལ་གནད་སོར་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་དང་། 
འབྲལེ་ཡོད་ལས་བདེ་ནས་ཀང་ཚགོས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་ཀམ་པུ་ཊར་གྱི་ (MS Word) ནང་ཕདེ་དར་དང་། ལྟབེ་
ཤོག གང་སར་སགོས་བཟ་ོའགོད་བདེ་སངས་སརོ་སབོ་འཁྲྱིད་ཞུས། 

༡༠༌༣། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ས་ོསོའ་ིནང་ལྡྱི་ལྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་དུ་ཁྱད་ལས་མྱི་ས་གདན་ཞུས་
ཀྱིས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། སྨན་ཁང་འགན་འཛིན། སྨན་ཞབས། ས་གནས་ལས་དྲུང་བཅས་ཁྱོན་མྱི་གྲངས་ 
༦༣ ལ་འཕོད་བསེན་སོབ་གསོའ་ིལས་གཞྱི་རྣམས་སྱི་ཚོགས་འབྲེལ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་དང་ལྟ་རྟོག་བ་
ཚུལ་གྱི་སོང་བརྡར་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
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༡༠༌༤། མོན་གོ་ས་གནས་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་ ( Institute of ultrasound 
Training ) ནང་ཟླ་དྲུག་གྱི་རྱིང་། གོག་དཔར་ (Ultrasound) སོང་བརྡར་ཞུ་རྒྱུའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༡༠༌༤། ཐའེ་ཝན་རྒྱལ་སྱིའྱི་འཕོད་བསེན་སོང་བརྡར་བསྱི་གནས་ཁང་  (Taiwan International Healthcare 
Training Cente) གྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་སྱིར་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ་དང་ཧནོ་སུར་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ་གཉྱིས་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༧ ནས་ཚསེ་ ༣༡ བར་ཐ་ེཝན་དུ་ (Clinical Training) ཟབ་སངོ་དུ་ང་ོབཅར་ཞུ་ཐུབ་པ་
བྱུང་ཡདོ། 

ཁ། བད་ེདནོ་ས་ེཚན། 
༡༡། ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་དང་། འབྲལེ་ཡདོ། འབྲལེ་ཆགས་བཅས་པར་འཚ་ོསནོ་དང་། སྨན་བཅསོ། 
༡༡༌༡། བོད་ནས་ཕེབས་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་མྱི་གྲངས་ ༥ དང་། ཆབ་སྱིད་འབྲེལ་ཆགས་མྱི་གྲངས་ ༨ ཆབ་སྱིད་

འབྲལེ་ཡདོ་མྱི་གྲངས་ ༡ བཅས་ཁྱནོ་མྱི་གྲངས་ ༡༤ ལ་ད་ོབདག་གྱི་འཚ་ོབའྱི་གནས་སངས་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཟླ་རརེ་
འཚ་ོསནོ་སོར་ ༡༠༠༠།༠༠ དང་། སརོ་ ༣༥༠༠།༠༠ སརོ་ ༦༠༠༠།༠༠ བཅས་ཕུལ་ཡོད། སྱིར་བཏང་འཚ་ོསནོ་ཚད་
གཞྱི་ལ་ོགསུམ་ཡྱིན་ནའང་། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དགུང་ལ་ོབགྲེས་སོང་གཟུགས་བབ་འཕོད་བསེན་གྱི་དཀའ་ངལ་
ཅན་རྱིགས་ལ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་གཉརེ་གཞྱིར་བཟུང་དུས་ཡུན་འཕར་འགངས་ཀྱིས་འཚ་ོསནོ་མུ་མཐུད་
འབུལ་མུས། 

༡༡༌༢། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་། འབྲེལ་ཆགས། འབྲལེ་ཡོད་མྱི་གྲངས་ ༩ ལ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་བད་ེལེགས་སྨན་
ཁང་གཉྱིས་ལ་བསེན་གཏུགས་གནང་མཁན་ལ་སྨན་གྲོན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ མཐུན་འགྱུར་དང་། ལྡྱི་ལྱི་དང་ཅན་རྡྱི་གར་
གཙོས་སྨན་ཁང་ཁག་ལ་སྨན་པའྱི་རྒྱབ་གཉེར་གཞྱིར་བཟུང་བསེན་གཏུགས་གནང་མཁན་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་ལ་
སྨན་གྲོན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ དང་། འབྲལེ་ཆགས་ལ་སྨན་གྲོན་བརྒྱ་ཆ་ ༨༠ འབྲལེ་ཡདོ་ལ་སྨན་གྲོན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ བཅས་
འབུལ་མུས། 

༡༡༌༣། འདྱི་གའྱི་ཚན་པའྱི་ལས་བེད་ནས་མནར་གཅོད་ཕོགས་མྱི་གྲངས་ ༦ གྱི་གནས་སངས་དང་དཀའ་ངལ་རྟོགས་ཞྱིབ་
ཆདེ་ད་ོབདག་ས་ོསོའ་ིབཞུགས་གནས་སུ་སརོ་བསདོ་ཞུས། 

༡༡༌༤། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་མནར་གཅོད་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྱི་དང་སབས་བསྟུན་མང་ཚགོས་ལ་ག་ོ
སེལ་སད་འདྱི་གའྱི་མ་ོརྫས་ངན་གོམས་ས་ེཚན་དང་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་རྡ་སེང་བཟ་ོགྲྭ་བར་ཡར་
མར་རྱིང་ཚད་ཀྱི་ལ་ོམྱི་ཊར་ ༡༤ རྒྱང་རྒྱུགས་འགྲན་བསྡུར་ག་ོསྱིག་ཞུས་པར་མྱི་མང་དང་སོབ་ཕྲུག་གྲངས་ ༣༠༠ 
མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དང་། འདྱི་ནས་འབོད་བསྐུལ་ལྟར་བོད་ཀྱི་བརྙན་འཕྱིན་ཚན་པས་ཉྱིན་དེར་ཆབ་སྱིད་བརོན་
པར་མནར་གཅདོ་དང་འབྲལེ་བའྱི་དངསོ་བྱུང་གོག་བརྙན་ཞྱིག་ཀང་རྒྱང་སྱིང་ཞུས། 

༡༡༌༥། ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་། འབྲེལ་ཡོད། འབྲེལ་ཆགས་བཅས་ལ་འཚོ་སོན་དང་། སྨན་གྲོན་བསོམས་ཧྱིན་སོར་ 
༡,༦༢༣,༡༢༨ འགྲ་ོགྲོན་སོང་། 
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༡༢། དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་ལ་འཚ་ོསནོ་དང་ཡ་ོབད། 
༡༢༌༡། རྒྱ་གར་དང་འབྲུག་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་ཁག་ ༣༦ ནང་གནས་སོད་རང་རྱིགས་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་གྱི་

མྱི་གྲངས་ ༡༠༦ ལ་ཟླ་ར་ེམྱི་རརེ་འཚ་ོསནོ་སོར་ ༡༥༠༠ ར་ེབགསོ་འགྲམེས་ཞུ་མུས་ཡྱིན། 
༡༢༌༢། ཀ་ོལྱི་གལ་གནས་སོད་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་ཞྱིག་ལ་གཟུགས་བབ་ལ་རན་པའྱི་འཁོར་ལ་ོཅན་གྱི་རྐུབ་

སགེས་ (Wheel Chair) གསར་ཉའོ་ིཆདེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༧༥༧༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
༡༢༌༣། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ ནས་ཚེས་ ༣༠ བར་ས་ེར་ལྡུན་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དགསོ་མཁ་ོཅན་

གྱི་བལྟ་རྟོགས་སོང་བརྡར་ལྟེ་གནས་ཁང་ (Raphael) དུ་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་སྨན་ཞབས་དང་། འཕོད་
ལས། མངོན་སོབ་ལས་བེད། དེ་བཞྱིན་རྡ་ས་ (Abiltiy Center) ལས་བེད་བཅས་ཁྱོན་མྱི་གྲངས་ ༡༣ ལ་
དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་ལ་བལྟ་རྟགོས་ཞུ་ཕོགས་སརོ་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༡༢༌༤། དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་ལ་འཚ་ོསནོ་དང་ཡ་ོབད་ཆདེ་སརོ་ ༡,༩༥༢,༢༦༩ འགྲ་ོགྲོན་སོང་། 
༡༣། མཛ་ེནད་ཅན་ལ་སྨན་བཅསོ་དང་། འཚ་ོསནོ། 
༡༣༌༡། པཱ་ལམ་སྤུར་མཛ་ེནད་གས་ོསངོ་ཁང་དུ་གནས་སོད་བེད་བཞྱིན་པའྱི་རང་རྱིགས་མཛ་ེནད་ཅན་གྱི་མྱི་གྲངས་ ༡ དང་། 

སྱིར་ཁུལ་དུ་གནས་སོད་ཀྱི་མྱི་གྲངས་ ༢ ད་ེབཞྱིན་རྡ་སར་གནས་སདོ་ཀྱི་མྱི་གྲངས་ ༢ བཅས་མྱི་གྲངས་ ༥ ལ་ཟླ་ར་ེ
སམ་ཟས་དོད་སོར་ ༡༠༠༠ ར་ེདང་། འཚ་ོསོན་སོར་ ༡༥༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས། གཞན་ཡང་སྨན་གྲོན་གྱི་འཛིན་
གསལ་ལྟར་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་སོར་ ༡༢,༧༦༧ མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཐོག པཱ་ལམ་སྤུར་མཛེ་ནད་གསོ་སོང་ཁང་ལ་ལོ་
གཅྱིག་རྱིང་མྱི་གཅྱིག་གྱི་སྨན་དདོ་ཆདེ་ཧྱིན་སོར་ ༢༠༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༡༣༌༢། ཨ་རྱིར་གནས་བཞུགས་མཚམས་གཅོད་སལོ་མ་ལགས་ནས་པ་ལམ་སྤུར་མཛ་ེནད་གས་ོསངོ་ཁང་གྱི་ནད་པ་རྣམས་
ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་འཁྲུངས་སར་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ 
༦༠༠༠ ར་ེལ་ོལྟར་ཞལ་འདབེས་གནང་མུས་ཡྱིན། 

༡༣༌༣། མཛ་ེནད་ཚརོ་འཚ་ོསནོ་དང་སྨན་བཅསོ་ཆདེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༢༢,༩༢༣ འགྲ་ོགྲོན་སོང་། 
༡༤། སམེས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ། 
༡༤༌༡། སེམས་ཁམས་ནད་པ་གྲངས་ ༡༦༥ ལ་སྨན་གྲོན་དང་། སྨན་པ་བསེན་གཏུགས། བརྟག་དཔྱད་བཅས་ཀྱི་འགྲ་ོགྲོན་

ནས་སྨན་གྲོན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་དང། ཉམ་ཐག་ཨང་ཐབོ་ཅན་གྱི་ནང་ཡོད་པའྱི་སེམས་ཁམས་ནད་
པ་གྲངས་ ༡༣ ལ་སྨན་གྲོན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༡༤༌༢། སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསེན་སྨན་གྲོན་ཆདེ་ཧྱིན་སོར་ ༩༥༨,༦༧༡ འགྲ་ོགྲོན་སོང་། 
༡༥། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་། 
༡༥༌༡། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ལ་ོདྲུག་པའྱི་ཚོགས་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་ཁ་ེཕན་ཕྱི་

ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་འག་ོའཛུགས་ཀྱིས་ཨ་རྱིའྱི་རགོས་ཚགོས་ནས་རང་རའེྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་སྨན་བཅསོ་
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ལྟ་སོང་ནང་འཛུལ་ཞུགས་ཚགོས་དངུལ་བསྡུ་འབབ་དཀའ་ངལ་ཡོད་རྱིགས་དུད་ཁྱྱིམ་ཚོར་ཚོགས་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་
ཆ་ ༦༠ རགོས་རམ་ཐབོ་ཡདོ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ ལོར་ཚགོས་མྱི་གྲངས་ ༢༤༡༥༥ ཚགོས་ཞུགས་གནང་ཐུབ་
ཡོད། 

༡༥༌༢། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༢ ཉྱིན་ཞུགས་སར་རྡ་ས་མེག་གན་བོད་ཀྱི་གསལོ་མགྲོན་ཁང་དུ་ཁྱབ་ཁངོས་སྨན་ཁང་
ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དང་། སྨན་པ། སྨན་ཞབས། སྨན་ལྟའྱི་འབྲེལ་ལས་བཅས་ཚོགས་བཅར་བ་གྲངས་ ༣༠ ལ་
འདས་པའྱི་ལོའ་ིནང་གྱི་སྨན་ལྟའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཇྱི་བྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད་ལེགས་བཅོས་
གང་དགོས་ཐོག་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་དང། ག་ོརྟོགས་ལས་འགུལ་སེལ་སངས། ད་ེབཞྱིན་ཚོགས་ཞུགས་ཐ་ོའགོད་
སོགས་ཀྱི་སརོ་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༡༥༌༣། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ ནས་ཚེས་ ༢༧ བར་རྡ་ས་དབུས་ས་ེལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་དུ་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་
ཁང་ཁག་གྱི་འགན་འཛནི་དང་། སྨན་པ། སྨན་ཞབས། སྨན་ལྟའྱི་འབྲལེ་ལས་སགོས་ཚགོས་བཅར་བ་གྲངས་ ༥༠ ལ་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་སྨན་བཅོས་བརྒྱུད་རྱིམ་དང་། ལས་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་ལམ་སོན། སྨན་ལྟའྱི་
ལས་གཞྱིའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཇྱི་བྱུང་དང། གོ་རྟོགས་ལས་འགུལ་སེལ་སངས། ཚོགས་ཞུགས་ཐ་ོའགོད་སོགས་ཀྱི་སོར་
ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༡༥༌༤། དུས་སནོ་སབས་མྱི་མང་གང་མང་མཉམ་འཛམོས་ཡོད་པ་དང་སབས་བསྟུན་སྨན་ལྟའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ག་ོརྟགོས་སལེ་བ་
དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༡༠ ཞྱི་བདའེྱི་གཟངེས་རྟགས་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོསྲུང་བརྱི་ཞུས་པ་དང་བསྟུན། ས་གནས་
ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་སྨན་ལྟའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ག་ོསལེ་ཞུས། 

༡༥༌༥། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ དང་ཟླ་ ༢ པའྱི་ནང་རྒྱ་གར་ལྷོ་གཞྱིས་མོན་གོ་དང་། སེལ་ཀོབ། ཀ་ོལེ་གལ་གཞྱིས་ཆགས་
བཅས་གསུམ་ལ་སྨན་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་ག་ོསེལ་ཁྱབ་བསགས་དང། མྱི་མང་མཉམ་སྨན་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་
ཐགོ་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་ཞུས། 

༡༥༌༦། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༠༥ ནས་ཚེས་ ༡༣ བར་རྒྱ་གར་བང་ཕོགས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་སར་
སོན་ཊ། སྤུ་རུ་ཝ་ལ། ས་ཊོན། ཀུམ་རའོ། ལ་ཁན་ལྦ་ལ། གྱིང་ཚང། བད་ེསྱིད་གྱིང། ཚ་ེརྱིང་དོན་ལྡན། ར་ཇ་སྤུར། 
ཀེལ་མན་ཊོན། ན་ནྱི་ཏྭལ་བཅས་ས་གནས་ཁག་བཅུ་གཅྱིག་ལ་སྨན་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་གོ་སེལ་དང་། ལས་གཞྱིའྱི་གྲུབ་
འབྲས་ཇྱི་བྱུང། མ་འོངས་པའྱི་ལས་འཆར་བཅས་ཀྱི་སརོ་གསལ་བཤད་དང་། མྱི་མང་མཉམ་སྨན་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་དང་
འབྲལེ་བའྱི་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་ཞུས། 

༡༥༌༧། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༩ ནས་ཚསེ་ ༢༡ བར་རྒྱ་གར་བང་ཁུལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཀུ་ལླུ་མ་ནྭ་ལྱིའྱི་ཁྱབ་
ཁོངས་ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་ནང་སྨན་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་གོ་སེལ་དང་། མྱི་མང་མཉམ་དུ་སྨན་ལྟའྱི་ལས་གཞྱི་དང་འབྲེལ་
བའྱི་ཐགོ་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་ཞུས། 
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༡༥༌༨། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་་༡༨ ལོའ་ིནང་སྨན་ལྟའྱི་ཚོགས་མྱི་གྲངས་ ༢༠༥༤ ལ་སྨན་གྲོན་ཁེ་ཕན་ཁྱོན་བསོམས་སོར་ 
༡༩,༦༥༦,༠༦༥།༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༡༥༌༩། སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་གྱི་ལས་གཞྱི་བརྒྱུད་མྱི་མང་ལ་འཕདོ་བསནེ་སྨན་བཅསོ་ཀྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་སྨན་
བཅོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་དང་། རང་རེའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ནད་རྱིགས་མང་དག་ཅྱིག་དྲག་བསེད་དང་
དཔལ་འབརོ་གྱི་གནས་སངས་ཞན་པའྱི་དུད་ཁྱྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཔལ་འབརོ་གྱི་རྒྱབ་རྟནེ་ལ་ཕན་ཐགོས་བྱུང་། 

ག ལས་འཆར་ས་ེཚན། 
༡༦། ཆུའྱི་ལས་གཞྱི། 
༡༦༌༡། སྱིར་ནང་ཆེན་གཞྱིས་ཆགས་དང་སྱིམ་ལ་དབངས་ཅན་དགའ་ཚལ་གྱིང་མྱི་མང་གྱི་ཆེད་གནམ་སེགས་ཆུ་མཛོད་ར་ེ

གསར་རྒྱག་ཞུས། 
༡༦༌༢། སྱིར་ལྱི་ལྱི་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཆུའྱི་སྦུབས་མདོང་གསར་འཐེན་དང་། མོན་ག་ོཡྱི་གཞྱིས་གྲོང་དྲུག་པ་དང་གཞྱིས་གྲོང་

དང་པ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི་ཁག་མཇུག་སངོ་ཞུས། 
༡༦༌༣། ཨ་ོཌྱི་ཤ་ཕུན་ཚོགས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་རྒན་གས་ོཁང་དང་། སེལ་ཀོབ་བད་ེསར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་༸རྒྱལ་བའྱི་

ཕ་ོབྲང་མདུན་ཕགོས། བད་ེསར་གཞྱིས་གྲོང་ ༡༠ བཅས་ཀྱི་མང་ཚགོས་ལ་འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་སེལ་སད་ས་འོག་ཏུ་ཆུ་
འཐནེ་འཕྲུལ་འཁརོ་གསར་འཛུགས་ཞུས། 

༡༦༌༤། སེ་ར་ལྡུན་ས་འགོའ་ིཁྱབ་ཁོངས་གྱིང་ཚང་གཞྱིས་ཆགས་ཆེད་འཐུང་ཆུ་འོར་འདྲེན་སྣུམ་འཁོར་དང་ཆུ་མཛོད་ཞྱིག་
གསར་ཉ་ོཞུས། 

༡༦༌༥། སལེ་ཀབོ་ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གཞྱིས་གྲོང་ལྔ་པ་དང་། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱྱིམ། སནོ་ཊ་ཆལོ་གསུམ་བཅས་ལ་
ཆུ་ཚགས་འཕྲུལ་འཁོར་ར་ེགསར་ཉ་ོདང་། སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་ཆུ་ཚགས་འཕྲུལ་ཆས་འཇོག་ཁང་
ཡང་ཉམས་གས་ོཞུས། 

༡༦༌༦། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༦ ནས་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ བར་ལྷོ་གཞྱིས་ཁག་ལྔ་དང་། དབུས་ཁུལ་གྱི་གཞྱིས་ཆགས་
གསུམ་བཅསཀྱི་འཐུང་ཆུའྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་ད་ལྟའྱི་འཐུང་ཆུའྱི་གནས་བབ། འཐུང་ཆུའྱི་སྤུས་ཚད་སོགས་ལ་ཁྱད་
ལས་པ་ག་གཡར་གྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས། 

༡༧། གཙང་འཕདོ་ལས་གཞྱི། 
༡༧༌༡། ཧར་སྤུར་གཞྱིས་ལས་ཁང་དང་ས་གནས་སྨན་ཁང་། ཧོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་དུད་ཁྱྱིམ་གཉྱིས་

བཅས་ལ་གསང་སདོ་གསར་རྒྱག་ཞུས། 
༡༧༌༢། ལ་དྭགས་སེ་དང་བང་ཐང་ཁུལ་གྱི་དུད་ཁྱྱིམ་གྲངས་ ༦༠ ཡྱི་གསང་སོད་ལས་གཞྱི་མཇུག་སོང་དང་། སེལ་ཀོབ་

ལུགས་བསམ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་དུད་ཁྱྱིམ་ ༥ ལ་གསང་སདོ་གསར་རྒྱག་ཞུས། 
༡༧༌༣། ཆུ་དང་། གཙང་འཕདོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆདེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༠,༩༠༢,༩༢༧ འགྲ་ོགྲོན་སོང་། 
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༡༨། ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་སྨན་ཁང་ཡ་ོབད། 
༡༨༌༡། སནོ་ཊ་ཆལོ་གསུམ་དང་ཤྱི་རྱི་ཎ་གར་བདོ་རྱིགས་ཁ་ཆའེྱི་ས་གནས་སྨན་ཁང་། མནོ་ག་ོསྨན་ཁང་གྱི་ཊྱི་བྱི་བརྟག་དཔྱད་

ཡོ་ཆས་ཀྱི་འཇོག་ཡུལ་ཁང་ཁུངས་བཅས་ཉམས་གསོ་ཞུས། མེའོ་ས་གནས་སྨན་ཁང་གྱི་མཐའ་སོར་གང་རྱིག་
གསར་རྒྱག་ཞུས། 

༡༨༌༢། ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ནད་གས་ོཁང་གྱི་སེའུ་ཁུངས་ཉམས་གས་ོདང་། ཉལ་ཁྲྱིའྱི་པང་ལེབ་སགོས་གསར་ཉ་ོཞུས། 
༡༨༌༣། སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་རྐང་རེད་ས་ོལོའ་ིརེད་ཐང་གསར་རྒྱག་དང་། ས་ེར་ལྡུན་ཁྱབ་ཁོངས་དོན་གྲུབ་

གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་རྐང་རདེ་ས་ོལོའ་ིརེད་ཐང་གྱི་མཐའ་སོར་ལྕགས་རྱི་གསར་སོར། ད་ེབཞྱིན་སྱིར་ས་ེདག་ེགཞྱིས་
ཆགས་སུ་སྱིལ་སལོ་རདེ་ཐང་གསར་རྒྱག་ཞུས། 

༡༨༌༤། མོན་ག་ོསྨན་ཁང་གྱི་ཁྲག་ལུད་བརྟག་དཔྱད་དང་སོའ་ིས་ེཚན་ཆེད་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉ་ོཞུས། ཇར་མན་རཌོ་ཚགོས་
ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་འོག་སེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་ཆེད་དུ་ཕྱི་བཅོས་གསོ་ཐབས་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ལ་མཁོ་བའྱི་
འཕྲུལ་ཆས་ཁག་ཅྱིག་གསར་ཉ་ོཞུས། 

༡༨༌༥། ལོ་ན་རྒན་གཞོན་འབྲྱིང་གསུམ་ཚང་མས་བེད་སོད་ཐུབ་པའྱི་ཁང་པའྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་ལུས་སོང་འཕྲུལ་ཆས་བཅའ་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་མོན་ག་ོགཞྱིས་ཆགས་སུ་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ལ་མ་འོངས་པར་རྱིམ་
བཞྱིན་རང་རའེྱི་ཁྱབ་ཁངོས་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་ལ་ལུས་སོང་འཕྲུལ་ཆས་བཅའ་འཛུགས་ཐུབ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

༡༨༌༦། ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་རྒྱ་སེད་དང་བཟ་ོབཅོས། རེད་ཐང་གསར་རྒྱག སྨན་ཁང་ཡ་ོབད་ཆེད་སོར་ ༢,༨༧༣,༨༥༣ 
འགྲ་ོགྲོན་སོང་། 

ང་། ལས་དནོ་གཞན་ཁག་ཅྱིག 
༡༩། དགསོ་ངསེ་སྨན་གྱི་མཐུན་འགྱུར། 
༡༩༌༡། དབུས་ཉམ་ཐག་ཚོགས་ཆུང་ནས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་ཁོངས་རྒས་གཅོང་མགོན་མེད་ཉམ་

ཐག་གྱི་གྲངས་ ༣༠༡ དང་། ལ་ོགཞོན་ནད་མནར་གྲངས་ ༡༠༦ སྱི་ཞུའྱི་ལས་བདེ་ལས་ཐོག བགྲསེ་ཡལོ། བོད་མྱིའྱི་
དང་བང་འཕོད་བསེན་ཚོགས་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བེད་ཀྱི་གྲངས་ ༣༣༡ བཅས་ལ་དགོས་ངེས་སྨན་གྱི་མཐུན་
འགྱུར་ཞུས། 

༡༩༌༢། དགསོ་ངསེ་སྨན་ཆདེ་ཧྱིན་སོར་ ༡,༢༥༣,༩༠༨ འགྲ་ོགྲོན་སོང་། 
༢༠། སརོ་བསདོ་སྨན་བཅསོ་ལས་འཆར། (CCOCC) 
༢༠༌༡། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ནས་ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༣ བར་རྒྱ་གར་དབུས་དང་ལྷ་ོགཞྱིས་ཁག་ནང་ཡོད་པའྱི་ཁྱབ་

ཁངོས་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་སྨན་ཁང་འགན་འཛནི་དང་། སྨན་ཞབས། འཕདོ་ལས། དགནོ་ས་ེཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་བཅས་ཁྱོན་
མྱི་གྲངས་ ༤༠ ལ་སྱི་ཚོགས་འཕོད་བསེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་གྲངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་དང་སོར་
བསདོ་ལས་གཞྱིའྱི་སརོ་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས། 
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༢༠༌༢། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚསེ་ ༡༥ ནས་ ༢༠ བར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་བསམ་ཡས་གྱིང་དུ་བང་ཕོགས་དང་བང་
ཤར་ཁུལ་གྱི་ཁྱབ་ཁངོས་སྨན་ཁང་ཁག་གྱི་འགན་འཛནི་དང་། སྨན་ཞབས། འཕདོ་ལས་བཅས་མྱི་གྲངས་ ༡༦ ལ་སྱི་
ཚགོས་འཕདོ་བསནེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕགོས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ གྲངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་དང་བསོར་བསདོ་ལས་གཞྱིའྱི་
སོར་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༢༠༌༣། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ པོའ་ིནང་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ནང་གནས་སོད་ཀྱི་བོད་རྱིགས་རྣམས་ལ་ནད་རྱིགས་སོན་
འགོག་ཞུ་ཐབས་སུ་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིསྨན་ཞབས་རྣམས་དུས་ཚང་ར་ེརེར་སོར་བསོད་ཀྱིས་འཕོད་བསེན་སོབ་གས་ོ
དང་། ནད་གཞྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད། དུས་ཐོག་བརྟག་དཔྱད་ཞུ་ཆེད་སྨན་ཆས་སམ་ཆུང་ས་ལོ་གྲངས་ ༤༠ 
དང་རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་གྲངས་ ༡༠ གསར་ཉསོ་ཀྱིས་སྨན་ཁང་ཁག་ལ་བག་ོའགྲེམས་ཞུས། 

༢༠༌༤། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༨ ནས་ ༡༡ བར་སེལ་ཀོབ་འཚ་ོབེད་སྨན་ཁང་དུ་ཨ་ོརྱི་ས་སྨན་ཁང་དང་ལྷ་ོགཞྱིས་སྨན་
ཁང་ཁག་ནས་སྨན་ཞབས་དང་འཕོད་ལས་ཁྱོན་མྱི་གྲངས་ ༡༢ ཙམ་ལ་སོར་བསོད་འཕོད་བསེན་སོབ་གསོའ་ིལས་
གཞྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཕོད་བསནེ་གྲངས་ཐ་ོདང་། ཊྱི་བྱི། འཕདོ་བསེན་སོབ་གསོ། མ་དང་བྱིས་པ་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་སོར་
བསདོ་སབས་ལག་བསར་དང་ག་ོརྟགོས་སལེ་ཕོགས་ཐགོ་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༢༠༌༥། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༥ བར་དབུས་སེ་ལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་དུ་སན་ད་ར་དང་། བང་ཕོགས་
གཞྱིས་ཁག་ནས་སྨན་ཞབས་དང་འཕོད་ལས་པ་བཅས་ཁྱོན་མྱི་གྲངས་ ༡༩ ལ་སོར་བསོད་ཀྱི་འཕོད་བསེན་སོབ་
གསོའ་ིལས་གཞྱི་དང་འབྲེལ་འཕོད་བསེན་གྲངས་ཐ་ོདང་། ཊྱི་བྱི། འཕོད་བསེན་སོབ་གསོ། མ་དང་བྱིས་པ་བཅས་ཀྱི་
ཐགོ་སོར་བསདོ་སབས་ལས་གཞྱི་ལག་བསར་དང་ག་ོརྟགོས་སལེ་ཕོགས་ཐགོ་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༢༠༌༦། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༩ དང ༣༠ བར་ས་ེལེན་འབྲལེ་མཐུད་ཁང་དུ་འཕདོ་བསེན་སྨན་པ་དང་སྨན་ཁང་འགན་
འཛིན་བཅས་ཁྱོན་མྱི་གྲངས་ ༡༡ ལ་སོར་བསོད་ཀྱི་འཕོད་བསེན་སོབ་གསོའ་ིལས་གཞྱི་ང་ོསོད་དང་སངས་འཛིན་ཞུ་
ཕགོས་ཐགོ་ཟབ་སངོ་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༢༡། ཉམ་ཐག་དང་། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བདེ་པའྱི་སྨན་གྲནོ། 
༢༡༌༡། དབུས་ཉམ་ཐག་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ར་འཛིན་ལམ་སོན་ལྟར་ཉམ་ཐག་ཨང་ཐོབ་ཅན་གྱི་ཁོངས་ནས་རྒས་

གཅོང་མགོན་མེད་དང་ལོ་གཞོན་ནད་མནར་གྲངས་ ༡༥༠ ལ་སྨན་བཅོས་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ ༤ ,༧༠༥,༩༩༣ མཐུན་
འགྱུར་ཞུས། 

༢༡༌༢། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ། སྱི་ཞུའྱི་ལས་བེད་ལས་ཐོག་དང་བགྲེས་ཡོལ་གྲངས་ ༢༢༨ ལ་སྨན་
བཅསོ་ཆདེ་ཧྱིན་སོར་ ༦,༤༡༠,༡༣༦ མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༢༡༌༣། བོད་མྱིའྱི་དང་བང་འཕོད་བསེན་ཚོགས་པའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ལས་བེད་གྲངས་ ༥༧ ལ་སྨན་བཅོས་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ 
༣༦༧,༩༣༥ དང་། མངནོ་དགའ་བདོ་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་གྱི་སོབ་གྲྭའྱི་ལས་བདེ་གྲངས་ ༡༧ ལ་
སྨན་བཅསོ་ཆདེ་ཧྱིན་སོར་ ༨༩,༠༤༦ མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
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༢༡༌༤། དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སྐུ་སྲུང་ལས་བེད་གྲངས་ ༡༡ ལ་སྨན་བཅོས་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ ༡༤ ,༧༥༠ 
མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 

༢༡༌༥། གོང་གསལ་སྨན་གྲོན་ཁག་ལྔ་བསམོས་ཧྱིན་སོར་ ༡༡,༥༨༧,༨༦༠ འགྲ་ོགྲོན་སོང་། 
ཅ། ཐད་ཀའྱི་འཛནི་སངོ་ས་ེཚན། 
༢༢། མངནོ་དགའ་བདོ་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགསོ་མཁ་ོཅན་གྱི་སབོ་གྲྭ 
༢༢༌༡། རགོས་ཚོགས་ (Vimala Association) ནས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་གསོལ་ཚིགས་ཁང་ཉམས་གས་ོདང་། ཕྲུ་

གུའྱི་ཉལ་ཁང་དང་ལས་ཤག་ལ་དཀར་རྱི། སྣུམ་འཁོར་འཇོག་ས་ཉམས་གསོ། སས་འཛེག་ལག་འཇུ་གསར་བཟོ། 
གོས་འཁྲུ་འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉ་ོསོགས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་། 

༢༢༌༢། ཨ་རྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་དག་ེར་ཚགོས་པ་ (The American Himalayan Foundation) ནས་མངནོ་སོབ་ཆདེ་
འཛནི་ཁང་དུ་རྐུབ་སེགས་དང་། དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་ལ་འཚམ་པའྱི་རྐུབ་སགེས་གསུམ། ལྕགས་ཀྱི་ཉལ་
ཁྲྱི་དང་འབོལ་གདན། ཚ་ལ་རྒྱབ་ཆདེ་ཀྱི་འཕྲུལ་ཆས་བཅས་གསར་ཉ་ོདང་། གོག་རྐུད་གསར་འཐནེ་སོགས་ཀྱི་མཐུན་
འགྱུར་གནང་། 

༢༢༌༣། རགོས་ཚགོས་ (Tibet Relief Fund) ནས་སོབ་གྲྭར་ས་ལ་ོསམ་གགོ་ (Silent Generator) ཞྱིག་གསར་ཉ་ོ
གནང་བར་ཐུགས་ཞྱིབ་དང་འཚམས་གཟྱིགས་སད་ཕབེས་སབས་ས་ེལེན་ཞུས། 

༢༢༌༤། ཧྥ་རན་སྱིར་རྟེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ར་ེབ་ཚགོས་པ་ནས་མངནོ་དགའ་སབོ་གྲྭའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ཆདེ་ཕག་དངུལ་གྱི་རགོས་
སརོ་གནང་། 

༢༢༌༥། རགོས་ཚགོས་ (SAVE TIBET, AUSTRIA) མངནོ་དགའ་སབོ་གྲྭའྱི་ཆདེ་ (Scooter) གསར་ཉ་ོཞུས། 
༢༢༌༦། རོགས་ཚོགས་ (Holland Prana Planet) ནས་མངོན་སོབ་ཆེད་འཕྲུལ་ཆས་ (Softening plant & 

multigame filter) གསར་ཉ་ོགནང་། 
༢༢༌༧། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧།༧།༢༠ ནས་ཚེས་ ༣༡ བར་ས་ེར་ལྡུན་རྒྱ་གར་གྱི་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་ལ་བལྟ་རྟོགས་

བེད་ཕོགས་ཀྱི་སོང་བརྡར་བསྱི་གནས་ཁང་ (Raphael Centre) དུ་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་དགེ་རྒན་དང་། མ་
ཚབ། སྨན་ཞབས། འཕོད་ལས་བཅས་མྱི་གྲངས་ ༧ ལ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་ལ་ལྟ་རྟོགས་ཞུ་ཕོགས་
སོར་ཟབ་སོང་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༢༢༌༨། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧།༡༠།༣༠ ནས་ ༢༠༡༧།༡༡།༢ བར་ (2017 Capacity Building Project HCO OP 
Taiwan) ནས་མྱི་ ༡༢ དང་། སད་སྒྱུར་དགེ་འདུན་ ༣ བསོམས་མྱི་གྲངས་ ༡༥ མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭར་ཆེད་
ཕབེས་ཀྱིས་ལས་བདེ་དང་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ (Dental Service, Cleaning & treatment,  Physical 
rehabilitation) བཅས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་། 
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༢༢༌༩། སོབ་ཕྲུག་ ༣ ལ་ཊྱི་བྱི་ནད་འབུ་ཐནོ་མ་ཐག་སྨན་བཅསོ་ཞུས་ནས་ད་ཆ་དྲག་སདེ་བྱུང་བ་དང་རྒྱུན་དུ་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་
ལ་ཕྱི་ལུགས་དང་གས་ོརྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ས་ོནས་སྨན་བཅོས་ཞུ་མུས། 

༢༢༌༡༠། མངནོ་དགའྱི་ཕྱི་བཅསོ་གས་ོཐབས་ཁང་ལ་འཁརོ་ལོའ་ིརྐུབ་སགེས་ ༣ གསར་ཉ་ོཞུས། 
༢༢༌༡༡། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༩ ཉྱིན་མངོན་སོབ་ཕྲུ་གུའྱི་གསོལ་ཐབ་ཁང་ནང་སྐུ་ཞབས་བསན་འཛིན་འགྲ་ོདོན་ལགས་

ནས་གཙང་ཆུའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ (RO) ཞྱིག་མཐུན་འགྱུར་གནང་། 
༢༢་༡༢། མངནོ་དགའ་བདོ་ཕྲུག་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་གྱི་ཆདེ་ཧྱིན་སོར་ ༨,༨༩༩,༠༣༦ འགྲ་ོགྲོན་སོང་། 
༢༣། རྡ་ས་ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ནད་གས་ོཁང་། 
༢༣༌༡། ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་དགོན་ས་ེཁག་ནས་ཕབེས་པའྱི་ནད་པ་གྲངས་ ༢༡ ལ་སྨན་བཅོས་རྱིང་བཞུགས་གནས་དང་ཞལ་ལག་

གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞུས། 
༢༣༌༢། བོད་ཀྱི་ཐེབས་ར་ (The Tibet Fund) ཡྱིས་རོགས་སོར་འོག་ནད་གསོ་ཁང་གྱི་སེའུ་ཁུངས་ཁག་ཉམས་གསོ་

དང་། འབོལ་གདན་གསར་ཉ་ོཞུས། 
༢༣༌༣། ནད་གས་ོཁང་གྱི་ཆདེ་འདྱི་ལོའ་ིནང་ཧྱིན་སོར་ ༣,༥༦,༦༥༥།༠༠ འགྲ་ོགྲོན་སོང་། 
ཆ། ཁྱབ་ཁངོས་རང་སངོ་ས་ེཚན། 
༡། བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚགོས། 
༡༌༡། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་ཡྱིག་དོན་ཚན་ ༡༠།༡ དགོངས་དོན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧།༤།༡ ཕྱི་ལོ་ 

༢༠༡༨།༣།༣༡ བར་ཁྱོན་སྨན་པ་གྲངས་ ༩ དེབ་སེལ་ཞུ་སོད་གནང་ནས་ད་བར་ཁྱོན་སྨན་པ་གྲངས་ ༤༨༢ ལྷན་
ཚགོས་འགོ་དབེ་སལེ་ཞུས་སོད་ཟྱིན། 

༡༌༢། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དགོངས་དོན་བོད་སྨན་ལ་དགའ་ཞེན་དང་བོད་སྨན་གྱིས་ཕན་
བསེད་བྱུང་བའྱི་ནད་པ་རྣམས་ནས་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་བསན་པ་སྱི་དང་ཡང་སོས་གས་ོརྱིག་ལྷན་ཚོགས་ལ་རྒྱབ་སརོ་
མཚནོ་བདེ་དུ་བོད་སྨན་མཐུན་གྲོགས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་ཅེས་ཟུར་ཕ་ེགནང་ནས་འདྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ནང་ཚགོས་མྱི་
གྲངས་ ༢ བཅས་ད་བར་ཁྱོན་བོད་སྨན་མཐུན་གྲོགས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་གྲངས་ ༨༨ ལྷན་ཚགོས་འགོ་རང་མོས་ཀྱིས་དབེ་
སལེ་ཞུས་སོད་གནང་། 

༡༌༣། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲྱིམས་སྱིག་དགོངས་དོན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ལོར་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་ ༢༨ དང་ ༢༩ 
གཉྱིས་བསོང་ཚགོས་དང་ཟླ་རའེྱི་ནང་ཚགོས་འདུ་གྲངས་གཉྱིས་བསོང་ཚགོས་ཞུས། 

༡༌༤། བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚགོས་དང་། ཝཱ་ཎཱ་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉརེ་ཁང་ལྕགས་པ་ོརྱིའྱི་དྲན་རྟེན་དུ་བོད་
སྨན་སོབ་གཉརེ་ཁང་བཅས་ཐུན་མངོ་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་བགྲ་ོགེང་ཚགོས་ཆནེ་ཐངེས་གསུམ་པ་
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ནས་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ བར་ཝཱར་ཎཱ་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་བསོང་
ཚགོས་ཞུས། 
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༡༌༥། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བགྲོ་གེང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ་བསོང་ཚོགས་དང་སབས་བསྟུན་ལྷན་
ཚགོས་ནང་ཆདེ་ལས་མྱི་ས་བཅ་ོལྔ་ཙམ་མཉམ་བཞུགས་ཐགོ་གས་ོབ་རྱིག་པ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ཁྲྱིམས་མཐུན་གོང་སལེ་
གཏོང་ཕགོས་ཐགོ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཐངེས་ཟུར་དུ་བསངོ་ཚགོས་ཞུས། 

༡༌༦། ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༧ ནས་ཚེས་ ༣༠ བར་ཧྥ་རན་སྱིའྱི་གྲོང་
འཁྱེར་ (Annecy, France) ཨེ་ན་སྱི་རུ་ (3rd Ahimsa Forum) ཞེས་པའྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་འཕོད་བསེན་དང་
འབྲལེ་བའྱི་ཚགོས་འདུར་མཉམ་ཞུགས་ཞུས། 

༡༌༧། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༦ ནས་ཚེས་ ༢༢ བར་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཇཱར་མྱིའྱི་ཀེལ་ (Kiel, Germany) གྲོང་
འཁྱེར་གྱི་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ིནང་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཨ་ེཤ་ཡའྱི་སོལ་རྒྱུན་སྨན་ལུགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དགུ་པར་མཉམ་
ཞུགས་ཞུས། 

༢། བདོ་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་། 
༢༌༡། རང་ཅག་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་ཀྱི་བགོ་སལ་དུ་ཐོབ་པའྱི་མ་ེཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའྱི་ལྷ་སལ་སྱི་ནོར་

༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅྱིང་གཟྱིགས་པ་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་འཕོད་བཞེས་
དང་། སར་དཔྱད་རྱིས་རྱིག་གྱི་ས་ོནས་༸སྐུའྱི་དགུང་ཀགེ་ཀགེ་རྱིས་འཚེམས་ལུས་མེད་པར་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་མུས། 

༢༌༢། སྨན་སོབ་སབས་བཅུ་དགུ་པ་དང་། ཉྱི་ཤུ། རྱིས་སོབ་སབས་བཅུ་པ་བཅས་ཀྱི་རྒྱུན་གཏན་སོབ་འཁྲྱིད་ལས་རྱིམ་
འཐུས་ཚང་ཞུས་ཡོད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ནས་སྨན་སོབ་གསར་བསྡུས་སབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་པ་དང་། 
རྱིས་སབོ་གསར་བསྡུས་སབས་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་སོབ་མ་རྣམས་ཀྱི་སནོ་འགྲོའ་ིཟླ་དྲུག་སོབ་འཁྲྱིད་ཟྱིན་ཏ་ེདངསོ་གཞྱིའྱི་
སོབ་ཚན་འག་ོའཛུགས་ཟྱིན། 

༢༌༣། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ཚསེ་ ༡༠ ནས་ ༡༥ བར་ཨ་རྱི་ཨ་ེམ་ོརྱི་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མའོ་ིསོབ་དཔནོ་གཉྱིས་ནས་
སྨན་རྱིས་སབོ་མ་ཡོངས་ལ་ཚན་རྱིག་སབོ་འཁྲྱིད་གནང་། 

༢༌༤། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ནས་ཟླ་ ༡༡ བར་སྨན་སོབ་རྣམས་ལ་སྨན་སརོ་ལག་ལནེ་དང་། སྨན་རྫས་ང་ོསདོ། ར་ཆུ་བརྟག་
ཐབས། གཏར་བསེག སྨན་སོར་ལག་ལེན་སོར་མོང་འཁྲྱིད་ཟབ་སོང་། རྱིས་སོབ་རྣམས་ལ་རྱིས་འབྲས་འདོན་སངས་
སོར་ཟབ་འཁྲྱིད་གནང་། 

༢༌༥། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་སྨན་དང་རྱིན་ཆེན་རྱིལ་བུ་བསམོས་སྨན་
ས་ེགྲངས་ ༡༦༠ ལ་ཐུན་གྲངས་ས་ཡ་ ༤༩།༦༧ བཟ་ོབསྐྲུན་ཞུས། 

༢༌༦། ས་ལ་ོཚདོ་བལྟ་ཟྱིན་པའྱི་སྨན་སར་བུ་ལྔ་པ་དང་། ས་ོསྣུམ་བདུན་པ། ཨུག་ཆསོ་ལྔ་པ། གཉྱིད་གུག་ཐང་བཅས་གསར་
བསྐྲུན་ཞུས། 
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༢༌༧། ཕྱི་རྒྱལ་དནོ་གཉརེ་ཅན་ཁག་ཅྱིག་ལ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༡༤ ནས་ཚེས་ ༢༣ བར་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བཞསེ་
ཀྱི་ཉྱིན་བཅུའྱི་ཟབ་སོང་ཕུལ་བ་དང་། ལ་ོདའེྱི་ནང་ལུས་སེམས་སགོ་གྱི་བགྲ་ོགེང་ཚགོས་ཆནེ་ཐངེས་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་
བསངོ་ཚགོས་ལེགས་བསྒྲུབས་ཞུས། 

༢༌༨། ཉམས་ཞྱིབ་ས་ེཚན་དང་ལུས་སེམས་སགོ་གྱི་ས་ེཚན་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ག་ོགཅོང་ནད་པའྱི་སེམས་ངལ་གས་ོཐབས་ཀྱི་
སོན་འགྲོའ་ིཉམས་ཞྱིབ་ཆེད་དུ་ནད་པ་གསུམ་ཐོབ་པ་ནས་ནད་པ་གཉྱིས་ཐོག་ཉམས་ཞྱིབ་གྲུབ་ཟྱིན་པ་དང་། ནད་པ་
གཅྱིག་གྱིས་ཕྱིར་འཐནེ་ཞུས། 

༢༌༩། ས་ེཚན་འདྱིས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་དང་། དབུས་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས། དགནོ་ས་ེ
གྲྭ་ཚང་བཅས་ཀྱི་རྱིས་འབྲས་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཞུ་ས་ོཁག་སབས་འཕལ་སྒྲུབ་མུས། 

༢༌༡༠། སྤུས་ཚད་སངས་འཛིན་ས་ེཚན་ནས་སྨན་དང་། གས་ོརྱིག་ཐོན་རྫས་རྣམས་ཀྱི་སམ་ཚད་དང་། སྨན་རྒྱུའྱི་སྤུས་ཚད་
སོགས་ཚན་རྱིག་ལམ་ནས་བརྟག་དཔྱད་དང་། ཡུལ་གྲུ་གཞན་དུ་སྨན་དང་ཐོན་རྫས་གཏངོ་རྒྱུར་དགསོ་ངསེ་ཡྱིག་ཆ་
བཟ་ོརྒྱུ། ཕོགས་མཐའྱི་ཡན་ལག་ཁག་ནས་སྨན་དང་ཐོན་རྫས་ཡུན་རྱིང་ལུས་པའྱི་རྱིགས་ལའང་ཕན་ནུས་ཉམས་
ཆག་དང་རུལ་སནོ་ཡདོ་མདེ་བརྟག་ཞྱིབ་ཞུ་མུས། 

༣། བད་ེལགེས་སྨན་ཁང་། 
༣༌༡། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༣ ཉྱིན་བད་ེསྨན་གྱི་འཁུར་འགན་རྐང་བཞེས་ཐགོ་ཨ་རྱི་ (Johns Hopkins) གཙུག་

ལག་སོབ་ཆེན་གྱི་ཊྱི་བྱི་ཉམས་ཞྱིབ་ཚན་པའྱི་རགོས་དངུལ་དང་ཁྱད་ལས་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་། ཨ་རྱིར་བད་ེསྨན་
གྱི་གྲོགས་པ་ོཚགོས་པའྱི་ཚགོས་གཙ་ོ (Dr. Zorba Paster) ལགས་དང་ (Wisconsin) གཙུག་ལག་སོབ་ཆནེ་
གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱབ་སོར་འོག་ (Zero TB in Tibetan Kids) བྱིས་པའྱི་ཁྲོད་ཊྱི་བྱི་ཀླད་ཀོར་ཞེས་དམྱིགས་བསལ་
ལས་འཆར་ཞྱིག་གྱི་དབུ་འབདེ་དང་སྦྲགས་བགྲ་ོགེང་ཚགོས་འདུ་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཞུས། 

༣༌༢། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ནང་ (Kaiser) ནས་བཅའ་སོད་སྨན་པ་ (Spencer Christensen) འདྱི་གར་ཕེབས་
འབོར་གྱིས་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཙམ་བཞུགས་རྒྱུན་རྱིང་འདྱི་གའྱི་སྨན་པ་གཙ་ོགྱུར་གྱིས་འབྲེལ་ཡོད་ས་ེཚན་ཁག་གྱི་ལས་
བེད་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་སྨན་ཁང་གྱི་ཉྱིན་རེའྱི་བ་གཞག་དང་། ལྷག་པར་འདྱི་ནས་ནད་པར་བམས་སྙྱིང་ར་ེདང་སྨན་
བཅོས་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་བལྟ་སོང་བེད་ཚུལ་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་བེད་སོར་དངོས་སུ་ཞུགས་པས་ཁ་ོ
པར་སམེས་འགུལ་ཆནེ་པ་ོཐབེས་སརོ་གྱི་མོང་ཚརོ་མཆན་འགྲེལ་གནང་ཡོད། 

༣༌༣། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉྱིན་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དབུ་བརྙེས་པའྱི་མཛད་སོའ་ིཐོག་༸སྱི་ནོར་༸གོང་ས་
སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ནས་བཀའ་ཅྱི་ཕབེས་དནོ་སྙྱིང་བཅང་ཐགོ་འདྱི་ནས་ཁངོ་གྱི་དགངོས་གཞྱིའྱི་ཆ་ཤས་ཙམ་
ཞྱིག་བསྒྲུབ་སད་ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་དང་འབྲེལ་བའྱི་རྱིས་མེད་ཆོས་སེ་ཁག་གྱི་དཔེ་ཁྲྱིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པའྱི་
གཟུགས་གཞྱི་བརྟག་དཔྱད་འཐུས་གཙང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་འགོ་སྱི་ཁྱབ་སྨན་པ་ས་འདུ་ཚང་ཚ་ེབརྟན་རྡ་ོར་ེལགས་
ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༧ ནས་འག་ོའཛུགས་ཀྱིས་ལྷ་ོཕགོས་མོན་ག་ོདང་། ཧནོ་སུར། སལེ་ཀབོ་གཞྱིས་ཁག་གཉྱིས་
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ནང་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་གྲངས་ ༡༤ དང་། གཞྱིས་སར་རྡ་སར་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་དང་བཙུན་མགོན་གྲངས་ ༥ ལ་ལས་
གཞྱི་ད་ེལག་བསར་ཞུས། 

༣༌༤། སྱི་ཁྱབ་སྨན་པ་ས་འདུ་ཚང་ཚ་ེབརྟན་རྡ་ོར་ེལགས་ནྱི་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་༸སྐུའྱི་འཕོད་བཞེས་ཀྱི་འཁུར་འགན་གཙ་ོ
བ་ོབཞེས་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་སབས། རྒྱ་གར་གཙ་ོགྱུར་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གྱི་གྲགས་ཅན་སྨན་
པར་འབྲེལ་མཐུད་གང་ལེགས་ཡོད་པས་དེང་དུས་ཚན་རྱིག་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་༸སྐུ་
ཁམས་བརྟག་དཔྱད་ཞུ་དགོས་མཚོན་པའྱི་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དྭགས་སོགས་རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་
ཁག་ནང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀའ་དྲྱིན་བསངས་སབས་ཆྱིབས་ཞབས་སུ་བཅར་དགོས་བྱུང་ལ་ལྷན་བཅར་གྱིས་༸བ་
སྨན་ཞབས་ཞུ་འཐུས་གཙང་སྒྲུབ་མུས། 

༣༌༥། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གྱི་མཆོད་ཆབ་ནང་ནད་འབུ་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཆ་ཚང་བངས་ཏ་ེཟླ་བ་གཉྱིས་
སམ་གསུམ་རའེྱི་མཚམས་ཕ་ོབྲང་གྱི་ཆབ་མཛདོ་ཨ་མ་ནས་ཆབ་ཤེལ་དམ་གཉྱིས་ར་ེབངས་ཏ་ེརྡ་ཤོད་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི་ཆུའྱི་ལས་ཁུངས་སུ་ནད་འབུ་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་བེད་དུ་བསེལ་བ་མ་ཟད། ཕ་ོབྲང་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་མཛད་གཙ་ོ
རྣམ་པའྱི་མཁྱནེ་རྟགོས་སད་བརྟག་དཔྱད་བགྱིས་པའྱི་སྙན་ཐའོ་ིང་ོབཤུས་འབུལ་ལམ་ཞུ་མུས། 

༣༌༦། ལྷ་རྒྱལ་རྱི་རྒས་གས་ོཁང་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒས་འཁོགས་རྣམས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་བལྟ་སོང་སད་འདྱི་གའྱི་སྨན་པ་རྣམས་
རསེ་འཁོར་གྱིས་རེས་གཟའ་མྱིག་དམར་རྟག་ཅར་སོར་བསདོ་ཞབས་ཞུ་དང་། ཆབས་ཅྱིག་དགོས་ངེས་སྨན་རྣམས་
བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐམ་པ་ཆག་ཡང་གྱིས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་མུས་བཅས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་སུ་འཕོད་བསེན་
བཀའ་བནོ་གྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༧ ལ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ཁ་པ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་
འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོསྙན་སོན། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ། ཕྱི་ཚེས་ ༢༤ ལས་རྱིམ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་རེད། སྙན་སོན་གནང་
མཁན། སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆནེ་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ། 
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༄༅། །བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལའོ་ིལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པ་ 

ཤགོ་གྲངས་ ༩༨ ཡདོ་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ 
བལྟ་ཞྱིབ་ཞུས་པའྱི་སྙན་ཐ།ོ 

༡། ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས། ༡༡ ནང་། ༢། འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་ན་གཞོན་བདག་མེད་ལས་མདེ་རྣམས་ལ་བཅོས་
ཐབས་ཁང་དུ་སྨན་བཅོས་ཆེད་བསོད་རྒྱུའྱི་འགྲ་ོགྲོན་རོགས་རམ་ཆ་ཚང་དང་། ནད་པར་འབྲེལ་ཆགས་ནང་མྱི་དང་། 
ཚགོས་ས་ེལ་སགོས་པའྱི་འབྲལེ་ཡདོ་ནས་ཡངོ་ཁུངས་ཡདོ་མཁན་ཁག་ཅྱིག་ལ་བཅསོ་ཐབས་ཁང་དུ་བསདོ་རྒྱུའྱི་འགྲ་ོ
གྲོན་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ རོགས་སོར་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་། ཞེས་གསལ་ཐད།  ལོ་གཅྱིག་ནང་ན་གཞོན་བདག་མེད་
ལས་མེད་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་ཆེད་རགོས་རམ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཐུབ་པ་གྲངས་ག་ཚདོ་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་ད་ཆ་ཁོང་ཚའོྱི་
གནས་སངས་ཇྱི་ཆགས། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ རོགས་སོར་ཞུས་ཐུབ་པ་འབྲེལ་ཆགས་ནང་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དང་ཚོགས་ས་ེ
སོགས་ནང་སུ་དང་སུ་ཡོད་མདེ་གསལ་བཤད་དགོས་གལ། 

༢། ལས་བསམོས་ ཤོག་གྲངས་ ༡༦ ནང་། ༡། འཕདོ་བསནེ་གྲངས་ཐ་ོཕགོས་བསྡུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་བརྒྱུད་མང་ཚགོས་ནང་
སྱིར་བཏང་གྱི་ནད་རྱིགས་དང་། འགསོ་ནད། ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ། ནད་རྱིགས་རྣམ་གྲངས། ནད་གཞྱི་ཁྱབ་གདལ་
འགྲ་ོསངས། ནད་པའྱི་གྲངས་ཐ་ོབཅས་མདརོ་ན་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་སྱི་ཡངོས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་གནས་སངས་ཤསེ་རྟགོས་ཡངོ་
རྒྱུའྱི་ཆེད་ཡྱིན། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ལོའ་ིནང་འཕོད་བསེན་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་ ༢༤ ནང་ཀམ་པུ་ཊར་ཐོག་ཐད་
བཅུག་ཡང་ན་ཤགོ་སངེ་ཐ་ོགཞུང་བརྒྱུད་འཕདོ་བསནེ་གྲངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་། ཞསེ་གསལ་ཐད། འཕདོ་བསནེ་
གྲངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་ཐུབ་ནས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་གནས་སངས་ཤེས་རྟོགས་ཇྱི་ཙམ་ཡོང་མྱིན་གསལ་བཤད་
ཡོང་བ། 

༣། ལས་བསམོས་ ཤོག་གྲངས་ ༣༡ ནང་། ༢། ནད་རྱིགས་སནོ་འགགོ་གྱི་ལས་གཞྱི་གལ་ཆརེ་རྱིས་ནས་གཞནོ་སསེ་ཚའོྱི་
ཆདེ་དུ་རདེ་ཐང་གསར་རྒྱག་དང་ཉམས་གསའོ་ིལས་གཞྱི་མང་དག་ཅྱིག་སལེ་ཡདོ་པ་མ་ཟད་ལ་ོན་གཞནོ་འབྲྱིང་གསུམ་
ཚང་མས་བདེ་སདོ་ཐུབ་པའྱི་ཁང་པའྱི་ཕྱི་ལགོས་སུ་ལུས་སངོ་འཕྲུལ་ཆས་བཅའ་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འག་ོབཙུགས་
ཐོག་མོན་ག་ོགཞྱིས་ཆགས་སུ་ཐོག་མར་འག་ོའཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ལ་མ་འོངས་པར་རྱིམ་བཞྱིན་རང་རེའྱི་ཁྱབ་
ཁངོས་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་ལ་ལུས་སངོ་འཕྲུལ་ཆས་བཅའ་འཛུགས་ཐུབ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞསེ་གསལ་ཐད། མ་
འངོས་པར་རྱིམ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་ལ་ལུས་སོང་འཕྲུལ་ཆས་བཅའ་འཛུགས་ཐུབ་ཐབས་བེད་པ་ལས་ད་ལྟ་
ཡོད་བཞྱིན་པ་མནོ་ག་ོས་གནས་སུ་ལུས་སོང་འཕྲུལ་ཆས་བཅའ་འཛུགས་ད་ེམྱི་མང་ནས་བདེ་སདོ་ཚད་ལྡན་གཏངོ་མྱིན་
ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡདོ་དམ་མེད། 

༤། ལས་བསམོས་ ཤོག་གྲངས་ ༣༢ ནང་། ༡། སྨན་བཅསོ་ཞབས་ཞུ་བཟང་ཤསོ་དཔ་ེསནོ་ལས་འཆར། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ 
༩ ཚེས་ ༢༡ ནས་ཚེས་ ༢༢ བར་རྡ་ས་དབུས་ས་ེལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་དུ་ཁྱད་ལས་མྱི་ས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་སྨན་
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བཅོས་ཞབས་ཞུ་བཟང་ཤོས་ཀྱི་དཔ་ེསོན་ལས་འཆར་ནང་ཡོད་པའྱི་དཔ་ེསོན་སྨན་ཁང་ཁག་དྲུག་གྱི་སྨན་ཁང་འགན་
འཛནི་དང་སྨན་ཞབས་བཅས་མྱི་གྲངས་ ༡༡ ལ་གངོ་གསལ་ལས་གཞྱི་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ཟབ་སངོ་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཐུབ་
པ་བྱུང་། ཞེས་འཁོད་འདུག་པར། དཔེ་སོན་སྨན་ཁང་ཁག་དྲུག་ད་ེདག་རྣམས་གང་དང་གང་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བཤད་
ཡོང་བ། 

༥། ལས་བསོམས་ ཤོག་གྲངས་ ༣༣ ནང་། ༤། དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གྱི་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སྐུ་སྲུང་ལས་བེད་གྲངས་ 
༡༡ ལ་སྨན་བཅོས་ཆེད་ཧྱིན་སོར་ ༡༤,༧༥༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་། ཞེས་གསལ་ཐད། སྨན་བཅོས་མཐུན་
འགྱུར་ཞུ་ཡུལ་སྐུ་སྲུང་ལས་བེད་གྲངས་ ༡༡ རྣམས་ལ་ཆ་རེན་གང་གྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནམ་
བཅས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པའྱི་ག་པ། གོང་གསལ་འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོབཅས་སྙན་སནོ་ཟྱིན་པར་བགྲ་ོགེང་
དགོས་པའྱི་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ། ཕྱི་ཚསེ་ ༢༤ ལས་རྱིམ་ཁངོས་སུ་ཡོད། གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན། སྱི་འཐུས་
བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕལེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པ། 

གཞུང་འབྲལེ་གྲསོ་འཆར། 
༄༅། །འཕོད་བསནེ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་༡༨ ལོའ་ིལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་། སྱི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་༡༨ ལོའ་ིལས་བསམོས་རྒྱས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་བའྱི་སྙན་ཐ་ོབཅས་སྙན་སོན་ཟྱིན་པའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་བགྲོ་གེང་དགོས་པའྱི་གྲོས་འཆར་དུ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༧ ལ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡྱི་ཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་མཁན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབྲལེ་གྲསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༣ པར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
གྲོས་འཆར་འདྱི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ་ཡོད་དམ་མེད། དགག་བ་མེད་ཙང་གྲོས་འཆར་ད་ེཚུད་པ་ཡྱིན། ང་པ། གོང་གསལ་སྙན་ཐ་ོ
ནང་གསལ་བའྱི་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་དྲྱི་བ་ཁག་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས། ཅ་པ། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་
མཆགོ་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་དང་ཁྱབ་ཁོངས་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་དྲྱི་བ་ར་ེར་ེབཞྱིན་ལན་ཞུ་རྒྱུར། 

 
༄༅། །ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ཚསེ་ ༡ ནས་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༣༡ བར་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
དང་ཁྱབ་ཁངོས་བཅས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་དྲྱི་བ་ ༥ ཕབེས་པར་

ལན་འདབེས་གཤམ་གསལ། 
དྲྱི་བ། 
༡། ལས་བསམོས་ཤོག་གྲངས། ༡༡ ནང་། ༢། འདྱི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་ན་གཞོན་བདག་མེད་ལས་མེད་རྣམས་བཅོས་ཐབས་

ཁང་དུ་སྨན་བཅོས་ཆེད་བསོད་རྒྱུའྱི་འགྲོ་གྲོན་རོགས་རམ་ཆ་ཚང་དང་། ནད་པར་འབྲེལ་ཆགས་ནང་མྱི་དང་། ཚོགས་སེ་
ལ་སོགས་པའྱི་འབྲེལ་ཡོད་ནས་ཡོང་ཁུངས་ཡོད་མཁན་ཁག་ཅྱིག་ལ་བཅོས་ཐབས་ཁང་དུ་བསོད་རྒྱུའྱི་འགྲོ་གྲོན་ཉུང་
མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ རགོས་སརོ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་། ཞསེ་གསལ་ཐད། ལ་ོགཅྱིག་ནང་ན་གཞནོ་བདག་མདེ་ལས་མདེ་རྣམས་
ལ་སྨན་བཅོས་ཆེད་རོགས་རམ་ཆ་ཚང་ཞུ་ཐུབ་པ་གྲངས་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་ད་ཆ་ཁོང་ཚོའྱི་གནས་སངས་ཇྱི་
ཆགས། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ རགོས་སོར་ཞུས་ཐུབ་པས་འབྲེལ་ཆགས་ནང་མྱི་ཇྱི་ཡོད་དང་ཚོགས་ས་ེསོགས་ནང་སུ་དང་སུ་
ཡདོ་མདེ་གསལ་བཤད་དགསོ་གལ། 

ལན། 
 ལ་ོགཅྱིག་ནང་ན་གཞོན་བདག་མེད་ལས་མེད་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་ཆེད་རོགས་རམ་ཆ་ཚང་ཞུ་ཐུབ་པ་གྲངས་ ༩ བྱུང་

ཡོད་པ་དང་། ད་ཆ་ཁོང་ཚོའྱི་གནས་སངས་ཞུ་རྒྱུར་གོང་ཞུས་གྲངས་ ༩ ནས་ནད་པ་ ༡ མུ་མཐུད་སྨན་བཅོས་ཞུ་བཞྱིན་
པ་དང་། ནད་པ་ ༢ ནས་སྨན་བཅོས་དུས་ཡུན་མ་ཚང་གོང་། ད་ོབདག་ནས་སྨན་བཅོས་མཚམས་འཇོག་བས་པ་བྱུང་ཡདོ། 
ད་ེབྱིངས་རྣམས་དྲག་སེད་བྱུང་ཡོད། ཉུང་ཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ རོགས་རམ་ཞུས་པའྱི་ནད་པ་གྲངས་ ༡༠ བྱུང་ཡོད་པའྱི་
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ཁངོས་འབྲལེ་ཆགས་ནང་མྱི་ ༨ དང་། ཚགོས་ས་ེགཉྱིས་ཏ་ེག་ོསལ་སྤུར་བོད་ཁྱྱིམ་དང་ནརོ་གྱིང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གཅེས་
སངོ་ཁང་ནས་ཡྱིན་ཞུ། 

དྲྱི་བ། 
༢། ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༦ ནང་། ༡། འཕོད་བསེན་གྲངས་ཐ་ོཕོགས་བསྡུའྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་ནང་

སྱིར་བཏང་གྱི་ནད་རྱིགས་དང་། འགོས་ནད། ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ། ནད་རྱིགས་རྣམ་གྲངས། ནད་གཞྱི་ཁྱབ་གདལ་འགྲ་ོ
སངས། ནད་པའྱི་གྲངས་ཐ་ོབཅས་མདོར་ན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་གནས་སངས་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཡྱིན། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ལོའ་ིནང་འཕདོ་བསནེ་ཁྱབ་ཁངོས་སྨན་ཁང་ཁག་ ༢༤ ནས་ཀམ་པུ་ཊར་ཐོག་ཐད་བཅུག་ཡང་ན་ཤོག་སེང་
ཐ་ོགཞུང་བརྒྱུད་འཕདོ་བསེན་གྲངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་། ཞསེ་གསལ་ཐད། འཕདོ་བསནེ་གྲངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་ཐུབ་
ནས་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་གནས་སངས་ཤསེ་རྟགོས་ཇྱི་ཙམ་ཡངོ་མྱིན་གསལ་བཤད་ཡངོ་བ། 

ལན། 
 འཕོད་བསེན་གྲངས་ཐ་ོབསྡུ་རུབ་ཐུབ་ནས་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ཁྱབ་གདལ་ཆ་ེབའྱི་ནད་རྱིགས་ཁག་གང་ཙམ་ཤེས་ཐུབ་པ་

བྱུང་ཡདོ། ད་ེཡང་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་ནང་སྱིར་བཏང་གྱི་ནད་རྱིགས་དང་། འགོས་ནད། ནད་ཡམས་ཁྱབ་
གདལ། ནད་རྱིགས་རྣམ་གྲངས། ནད་གཞྱི་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་སངས། ནད་པའྱི་གྲངས་ཐོ་བཅས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕོད་
བསནེ་གནས་སངས་ཤེས་རྟགོས་བྱུང་བ་གཤམ་གསལ། 
ཨང་། ནད་རྱིགས། སྨན་གཏུགས་གྲངས།  

༡ བོད་ཕྲུག་གསར་སེས། ༤༠༡ 

༢ འདས་གྲོངས། ༡༩༢ 

༣ དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀྱི་མ་ལག་ཐོད་མར་གཉེན་ཁ། Upper Respiratory Tract 

Infection 
༧༧༥༠ 

༤ ཤ་རྒྱུས་དང་རུས་པའྱི་ནད། ༤༢༥༩ 

༥ པགས་ནད། ༢༧༠༥ 

༦ འཇུ་བདེ་ནད་དང་ཕ་ོབའྱི་ནད། ༡༦༩༤ 

༧ ཁྲག་ཤེད་མཐ་ོབ། ༧༨༨༧ 
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༨ མྱིག་ནད། ༡༤༠༤ 

༩ སྦྲུམ་མར་ཞབས་ཞུ། ༧༤༡ 

དྲྱི་བ། 
༣། ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣༡ ནང་། ༢། ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་གྱི་ལས་གཞྱི་གལ་ཆེར་རྱིས་ནས་གཞོན་སེས་ཚོའྱི་

ཆདེ་རདེ་ཐང་གསར་རྒྱག་དང་ཉམས་གསོའ་ིལས་གཞྱི་མང་དག་ཅྱིག་སེལ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ལ་ོན་གཞོན་འབྲྱིང་གསུམ་ཚང་
མས་བེད་སོད་ཐུབ་པའྱི་ཁང་པའྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་ལུས་སོང་འཕྲུལ་ཆས་བཅའ་འཛུགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འགོ་བཙུགས་ཐོག་
མོན་ག་ོགཞྱིས་ཆགས་སུ་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ལ་མ་འོངས་པར་རྱིམ་བཞྱིན་རང་རེའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་
གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་ལ་ལུས་སོང་འཕྲུལ་ཆས་བཅའ་འཛུགས་ཐུབ་ཐབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཞསེ་གསལ་ཐད། མ་འངོས་པར་
རྱིམ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་ལ་ལུས་སངོ་འཕྲུལ་ཆས་བཅའ་འཛུགས་ཐུབ་ཐབས་བདེ་པ་ལས་ད་ལྟ་ཡདོ་བཞྱིན་པ་
མོན་ག་ོས་གནས་སུ་ལུས་སོང་འཕྲུལ་ཆས་བཅའ་འཛུགས་ད་ེམྱི་མང་ནས་བེད་སོད་ཚད་ལྡན་གཏོང་མྱིན་ཞྱིབ་འཇུག་
གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡདོ་དམ་མདེ། 

ལན། 
 ལུས་སོང་འཕྲུལ་ཆས་མོན་ག་ོས་གནས་སུ་བཅའ་འཛུགས་རསེ་འདྱི་ལས་ནས་ས་གནས་སུ་ཐངེས་གཉྱིས་ཕོགས་བསདོ་

ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་འབྲས་སུ་མྱི་མང་ནས་ལུས་སོང་འཕྲུལ་ཆས་ད་ེདག་བེད་སོད་ཚད་ལྡན་གཏོང་མུས་ཁར་དགའ་མོས་
ཡང་གནང་བཞྱིན་འདུག་པར་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ་པར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

དྲྱི་བ། 
༤། སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུ་བཟང་ཤོས་ཀྱི་དཔ་ེསོན་ལས་འཆར། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ ནས་ཚེས་ ༢༢ བར་རྡ་ས་

དབུས་ས་ེལེན་འབྲེལ་མཐུད་ཁང་དུ་ཁྱད་ལས་མྱི་ས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུ་བཟང་ཤོས་ཀྱི་དཔ་ེསོན་ལས་
འཆར་ནང་ཡོད་པའྱི་དཔ་ེསོན་སྨན་ཁང་ཁག་དྲུག་གྱི་སྨན་ཁང་འགན་འཛནི་དང་སྨན་ཞབས་བཅས་མྱི་གྲངས་ ༡༡ ལ་གོང་
གསལ་ལས་གཞྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་ཐུབ་པ་བྱུང་། ཞེས་གསལ་ཐད། འདྱི་གའྱི་ལས་བསོམས་
ཤགོ་གྲངས་ ༣༢ ནང་། ༡། འདྲྱི་བར། དཔ་ེསནོ་སྨན་ཁང་ཁག་དྲུག་ད་ེདག་རྣམས་གང་དང་གང་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་བཤད་
ཡངོ་བ། 

ལན། 
 དཔ་ེསོན་སྨན་ཁང་ཁག་དྲུག་ནྱི་མོན་ག་ོསྨན་ཁང་དང་། སེལ་ཀོབ་འཚ་ོབེད་སྨན་ཁང། མན་སར་སྨན་ཁང། ལྡྱི་ལྱི་འཕོད་

བསནེ་སྨན་ཁང། ཏྱི་ཛུ་སྨན་ཁང། ས་ཊོན་སྨན་ཁང་བཅས་ཡྱིན། 
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དྲྱི་བ། 
༥། ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༣༣ ནང་། ༤། དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་སྐུ་སྲུང་ལས་བེད་གྲངས་ ༡༡ ལ་

སྨན་བཅསོ་ཆདེ་ཧྱིན་སོར་ ༡༤༧༥༠༌༠༠ མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་། ཞསེ་གསལ་ཐད། སྨན་བཅསོ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་
ཡུལ་སྐུ་སྲུང་ལས་བདེ་གྲངས་ ༡༡ རྣམས་ལ་ཆ་རནེ་གང་གྱི་ཐགོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནམ། 

ལན། 
 སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཡུལ་སྐུ་སྲུང་ལས་བེད་གྲངས་ ༡༡ རྣམས་ལ་འབྲེལ་ཡོད་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་

གཉེར་གནང་བའྱི་ཆ་རེན་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ཡོད། བཅས་ཀྱི་ལན་འདེབས་སུ། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༧ ལ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
བགྲ་ོགེང་གྱི་ག་ོསབས་ར་བའྱི་ ༦།༣༠ བར་མ་གཏོགས་ང་ཚོའྱི་ད་ལྟ་ཡང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་ོསབས་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་
འདུག ད་ེབེད་དུས་ད་ལྟ་སར་མ་བཅུ་བཅོ་ལྔ་ཞྱིག་མ་གཏོགས་ལྷག་མྱི་འདུག དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་ཕག་བརངས་ཚར་བ་གཉྱིས་མ་
གཏོགས་བཞེས་མདེ། ད་ེརསེ་ལ་སང་ཉྱིན་མཚན་གཞུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གཉྱིས་འདྱི་ལ་མ་གཏོགས་ག་ོསབས་འབུལ་གྱི་མྱིན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། མཚན་གཞུང་སང་ཉྱིན་ཕག་བརང་རོགས་གནང་། ད་རེས་གཉྱིས་ལ་མ་གཏོགས་གོ་སབས་ཕུལ་རྒྱུ་མྱིན། ཕག་རོང་
མཁན་དང་པ་ོད།ེ སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་སོར་ནས་ལས་འཆར་
མང་པ་ོཞྱིག་སནོ་ལ་འགྲ་ོསོང་ཆནེ་པ་ོབཏང་། ད་ེབཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱིས་འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་
རགོས་རམ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་པར་ལག་ལནེ་བསར་མཁན་དང་རགོས་རམ་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ད་ེནས་མར་ཁ་ཐུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོབོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་སོར་འདྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་དེབ་སེལ་བ་རྒྱུ་དང་ད་ེའདྲའྱི་
ཐོག་ལ་དེང་སང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་འཕོད་
བསེན་ལས་ཁུངས། ད་ེབཞྱིན་འབྲེལ་ཡོད་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་སོགས་པས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་དུང་
ཡང་ཐུགས་འགན་ཆ་ེཙམ་བཞེས་ནས་དངོས་གནས་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱི་ཐོག་ནས་གས་ོབ་རྱིག་པ་འདྱི་རྒྱལ་
སྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བསལ་ཐུབ་སོང་ཟརེ་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་སོར་ལ་ཡྱིན། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ལོ་ ༦ བྲྱིས་འདུག ལོ་ ༦ 
བར་དུ་ཉམས་མོང་བསགས་པ་ཡྱིན་ན། ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་འདྱི་འགྲ་ོཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་འགྲ་ོཐུབ་པའྱི་ར་ེབ་ཡོད་མེད་དེའྱི་
ཐགོ་ལ་ཐུགས་ཞྱིབ་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་འཕདོ་བསེན་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
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ཆུ་དང་གོག་བེད་སོད་མཉམ་དུ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་འདྱིར་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་གཙ་ོབོ་དེ། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ཁྱད་
ལས་པ་ཞེས་པ་འདྱི་བེད་སོད་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་བེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁྱད་ལས་མྱི་ས་དང་ད་ེཚ་ོང་ཚོས་གས་ོ
སོང་བས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་ག་ཚོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་མེད་མྱི་ཤེས་ཏེ། ཡྱིན་ནའང་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་ཆུ་
གཏོང་མཁན་དང་གོག་བཟ་ོམཁན་གྱི་ལས་བེད་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགཉྱིས་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐོགས་པ་ོདང་། ད་ེགཉྱིས་མེད་ན་
མེད་ཐབས་མེད་པ་དམྱིགས་བསལ་ཆུའྱི་ལས་བདེ་པ་དརེ་ཆ་བཞག་ན། ད་ེརྱིང་མེད་ན་སང་ཉྱིན་ནས་ཆུ་ཆད་འགྲ་ོརྒྱུ་དང་། འབྲལེ་
ཡོད་རྒྱ་གར་བ་དེ་ཚོར་ཁ་པར་ག་ཚོད་བཏང་ཡང་མ་རག་པ་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སངས་མང་པ་ོཡོད་དུས། ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་
དམྱིགས་བསལ་གྱིས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་མཐ་ོསར་མ་གཏོགས་དམའ་སར་ད་ེ
ཙམ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། 
 ད་ེནས་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་སོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡོད། སྱིར་བཏང་སྱི་ཟུར་དམ་པ་ཞྱིང་གཤེགས་ར་ཕུ་ཚ་ེདབང་
རྱིན་ཆེན་ནས་བཟུང་ས་ེད་ལྟ་བར་དུ་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྨན་ཁང་གྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་
པའྱི་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་ད་ེཚརོ་མ་འགྲྱིག་མ་འཐུས་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་
ཡོད། ད་ེཡང་མ་ཤེས་པར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་ཤེས་བཞྱིན་དུ་དེར་ལན་འདྱི་འདྲ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ས་མཚམས་
བཞག་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། དརེ་བརྟེན་ང་ཚོའྱི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན་བོད་མྱིའྱི་དང་བང་འཕདོ་བསེན་ཚགོས་
པ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་གྱི་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ཡང་དང་བང་འཕདོ་བསེན་གྱི་ཐགོ་ནས་དབེ་སལེ་སགོས་བས་ཡདོ་
ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡོད་ཀྱི་
རདེ། ཡོད་ན་དབང་ཚད་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། ཐག་གཅོད་ག་ཚོད་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད། ཕ་གྱིར་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་ད་ེཚོར་གང་
འདྲ་ཡངོ་གྱི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དངེ་སང་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ་རྣམ་པའྱི་ལས་ཤག་དང་ད་ེའདྲ་ཡོད་སའྱི་ཟུར་ལ་རྒྱལ་
སྱིའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་མྱི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་ཞེས་པ་ཞྱིག་སར་འདུག ལམ་ཟུར་ད་ེནས་མཐོང་རྒྱུ་འདུག དརེ་བརྟེན་དུས་དུས་
ལ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཡང་ནན་བསར་ནན་ཞུས་པར་བརྟནེ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་བདག་དབང་བཀའ་ཤག་ལ་ཡདོ་ལབ་དུས། དབུ་མའྱི་
ལམ་གྱི་མྱི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་ཞསེ་པ་ད་ེཕལ་ཆརེ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རང་སངོ་ས་ེཚན་ལྟ་བུ་གཅྱིག་བཟསོ་
མེད་དམ་བསམ་བསམ་གྱི་ཚོར་སང་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག དནོ་དག་ང་ོམ་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་མྱི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་
ཞེས་པ་ད་ེཕ་གྱིར་ཡོད་པ་དེར་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཟེར་བ་ལྟར་ས་ཆའྱི་བདག་དབང་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ནས་
ཚུར་བརྱིས་པའྱི་ས་ཆ་ག་ཚོད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། ཁང་མྱིག་ག་ཚདོ་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་ཊྱི་བྱི་ནད་ཁང་ནས་
བཟུང་སེ་ཚང་མ་དེའྱི་རེད་དམ་གང་འདྲ་རེད། མྱི་རྒྱུས་མེད་པ་ཞྱིག་གྱིས་ད་ེཆ་ཚང་རྒྱལ་སྱིའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་མྱི་མང་ལས་
འགུལ་ཁང་ཞེས་པ་ད་ེཡྱིན་ས་རདེ་བསམ་པ་དང་། དའེྱི་སང་ལ་མྱིང་རྒྱལ་སྱི་ཞསེ་པ་ད་ེབཏགས་ཡདོ་དུས་ཧ་ལས་པའྱི་རྫྱིག་པ་ོལྟ་
བུ་ཞྱིག་འདུག ད་ེགཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁང་པ་གཅྱིག ཡང་མྱིན་ན་ཁང་ག་ཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། གཙ་ོབ་ོཞུ་རྒྱུ་ད་ེཁང་པ་
ད་ེག་རེའྱི་ཆེད་དུ་བརྒྱབ་པ་རེད་དམ། ཆབ་སྱིད་ལ་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བརྒྱབས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན། དང་བང་འཕོད་
བསེན་ཚོགས་པའྱི་ཆེད་དུ་བརྒྱབ་པ་རེད། ཁང་པ་ད་ེདམྱིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། བོད་
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རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་ཡོང་ནས་ད་ེནས་ཁང་པ་གཅྱིག་དགོས་ཟེར་ན་གཡར་རྒྱུ་རེད་དམ་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་
ཟེར་དུས་འབྲེལ་ཡོད་ད་ེཚ་ོདབུ་མའྱི་ལམ་ལ་ངེས་ཤེས་དང་དྭང་བ་ཆེན་པ་ོསེས་ཏེ་གཡར་བ་ཞྱིག་རེད་དམ་གང་རེད། ད་ེའཕོད་
བསནེ་བཀའ་བནོ་དབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐག་བཅད་པ་རདེ་དམ་ཡང་ན་གང་འདྲ་བས་ནས་ངསོ་ལེན་གནང་བ་རེད་དམ་ཞསེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེདང་མཉམ་དུ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་འབོད་ཆོག་པ་ཞུ། འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
གསལ་བསགས་བས་པའྱི་མྱིང་ང་ོམ་ད་ེམ་རེད། སྱི་འཐུས་སེར་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ལས་ཤོག་སང་ལ་བྲྱིས་པའྱི་མྱིང་ད་ེརདེ། རང་མྱིང་
རང་གྱིས་བཏགས་པའྱི་མྱིང་འདྱི་རེད། ཤར་ཕོགས་ཁུག་རྟ་ཟེར་མཁན་ད་ེརེད། ཤར་ཕོགས་ཁུག་རྟར་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ནས་
ཁང་པ་གཅྱིག་གཡར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ག་ོརྒྱུ་འདུག ག་ོབས་མ་ཚད་ཁང་པ་དེའྱི་འགྲ་ོསོང་ད་ེད་ལྟ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་
ཆུང་ནང་ཡོད་དུས་དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་སརོ་ཁྲྱི་ ༡ སདོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་བྱུང་འཛནི་ད་ེབད་ེལེགས་སྨན་ཁང་
ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ས་ོས་ོསེར་གྱི་དགོས་འདུན་ལ་སོར་ ༡༢༠༠༠ བཏོན་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་
མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་ལ་ད་ེབས་པ་རེད་ཅེས་ད་ེའདྲ་གཅྱིག་ག་ོརྒྱུ་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སོན་མ་དཔལ་ལྡན་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་
ཟུར་པ་ཞྱིག་ལ་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ནས་ཁང་པ་གཅྱིག་ག་གཡར་བཏང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་གནང་ཡོད་
པ་རེད། དེར་་ན་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོལས་དང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སྙན་ཞུ་བརྒྱབས་ནས་མཐའ་མ་དེར་གཡར་ཡོད་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ད་ེལ་གང་འདྲ་བས་ནས་གཡར་བ་རེད་དམ། འཕོད་བསེན་
བཀའ་བོན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེར་བརྟེན་གང་འདྲ་བས་ནས་གཡར་བ་
རདེ། སྙན་ཞུ་བརྒྱབས་ནས་གཡར་བ་རེད་དམ་སྒུག་ཐོའ་ིབང་རྱིམ་ལ་བལྟས་ནས་གཡར་བ་རེད། ཡང་མྱིན་ན་བད་ེལེགས་སྨན་
ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་དང་གྲོགས་པ་ོཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་གཡར་བ་རེད་དམ་ག་ར་ེརདེ། ད་ེགཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་སང་ཉྱིན་དའེྱི་
སྱི་འཐུས་ད་ེམང་ཚོགས་ཀྱི་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་མེད་ན། བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱིས་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་སོར་མ་ོཁྲྱི་ ༡ 
ད་ེལེན་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད། ང་རང་ཚ་ོགཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གྲོགས་བེད་དགོས་པ་རེད་ཟེར་དུས། ལས་ཁུངས་གཅྱིག་ནས་མར་
ལེན། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཕར་ལེན། བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ནས་བྱུང་འཛིན་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སྱིད་དེའྱི་སོན་
ནས་བད་ེསྲུང་བཀའ་བོན་ཟུར་པར་གཡར་བའྱི་སབས་སུ་ག་ཆ་ག་ཚོད་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་དོན་དག་རྡགོ་རྡགོ་ད་ལྟ་རྒྱལ་སྱིའྱི་དབུ་
མའྱི་ལམ་གྱི་མྱི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་དང་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་བཞུགས་སའྱི་ཁང་པ་ད་ེཚ་ོབད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱིས་ག་གཡར་གྱི་
ཆེད་དུ་བརྒྱབས་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ག་རེའྱི་ཆེད་དུ་ཁང་པ་ད་ེབརྒྱབས་པ་རེད། རོགས་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་རོགས་
ཚོགས་ཀྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེདམྱིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པ་དགོས་པ་རེད་
གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དང་བང་འཕདོ་བསནེ་ཚགོས་པའྱི་གནས་སངས་ད་ེདང་མཐུན་གྱི་རདེ་དམ་མ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་བད་ེལེགས་
སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ནས་གཙོས་པའྱི་སྨན་པ་སྨན་ཞབས་ལས་བེད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཚང་མར་ལས་ཤག་ཆ་ཚང་རག་
བསད་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ལས་ཤག་མ་རག་མཁན་ག་ཚདོ་ཡོད་པ་རདེ། མཐུན་རནེ་མ་འདང་བ་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། འདྱི་དག་
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གྱི་ལན་ད་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེརྱིང་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་གྲོས་ཚོགས་འདྱི་མ་གྲོལ་བའྱི་སོན་ལ་གང་ཡྱིན་པ་ད་ེལན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མ་
གཏོགས། ངས་ལན་འདྱི་འདྲ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་ཐ་ཚགི་གང་ཡང་བསགས་ཀྱི་མེད། 
 ད་ེནས་མཐའ་མ་དེར། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དང་། བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་། སྨན་རྱིས་ཁང་བཅས་ཀྱི་
ལས་བསམོས་ད་ེའབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་བསོམས་ད་ེའཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་དང་མཉམ་དུ་བས་
ནས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ལ་ཏན་ཏན་འབོར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་འཕོད་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ེབསྡུས་པ་བས་ཏ་ེ
སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སོད་རྒྱུ་མ་གཏོགས། དཔེར་ན། ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་མཉམ་དུ་བོད་ཁྱྱིམ་ཁག་
གཉྱིས་དང་སམ་བ་ོཌའྱི་ལས་བསོམས་གང་ཡོད་པ་དེ། ཁ་ོརང་ཚོས་ལོ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཡར་གང་ཕུལ་ཡོད་པ་ད་ེརྡོག་རྡོག་ཆ་
ཚང་ཞྱིག་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མ་འངོས་པར་ད་ེནང་བཞྱིན་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ བཀའ་ལན་གནང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ས་བརྟན་དགོས་སོར་
དང་། དའེྱི་ཐགོ་ལ་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་རེད། ལྷག་དནོ་དུ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་མཐུན་འགྱུར་གང་ཐུབ་སརོ་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། མུ་མཐུད་ནས་དེའྱི་སང་ལ་ས་བརྟན་ཡོང་ཐབས་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པ་འདུག་གསུངས་པ་འདྱིར་བ་ོངེས་བྱུང་
སོང་། ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུར་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐད་ལ་ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་
འདྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན་པ་དང། ད་ེཚ་ོཡང་ས་བརྟན་གོང་འཕེལ་འགྲ་ོརྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ལམ་སནོ་ཕབེས་སོང་ད་ེད་ེབཞྱིན་ན།ོ ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ང་ཚོའྱི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནང་ཆུའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་
འཁྲལོ་དང་སྦྲགས་མཚན་སསོ་ན། ཆོས་འཕེལ་ཞུ་བ་རདེ། ང་ཚ་ོམང་ཆ་ེབས་ཆུ་ཆོས་འཕེལ་ཞེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁངོ་རང་ལ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགསུངས་པ་དེར་དགའ་བསུ་དང་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དངོས་ཡོད་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་སྐུ་ལས་བསནོ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་ང་ཚསོ་ཁངོ་རང་དང་མཉམ་དུ་ལས་རོགས་གཅྱིག་ཀང་སར་ཡདོ། 
གོག་གྱི་ས་ཁང་འགོ་ནས་སབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འཕདོ་བསེན་གྱི་ཐད་ཀའྱི་འཛནི་སོང་གྱི་འགོ་ལ་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
གཙ་ོབ་ོད་ེབད་ེལེགས་སྨན་ཁང་འདྱི་རདེ་འདུག བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་འཛིན་སོང་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་
གྱི་ངོ་བོ་གང་འདྲ་ཞྱིག་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ས་བཀའ་བོན་ནང་རྱིམ་བཞྱིན་གཅྱིག་མཚུངས་རེད་མ་
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གཏོགས་ད་ེལས་འཕར་མ་དང་མང་ཉུང་བཏང་བ་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ལ་བྱུང་ཡང་མ་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལར་ནས་ལོ་རེར་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉྱིས་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སནོ་རྱིས་ཁག་སོགས་རྱིས་ཀྱི་སོར་ད་ེའགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
ནང་ལ་གཏན་འབེབས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་ནང་ལ་ཚོགས་གཙསོ་གཙ་ོསོང་གནང་བ་རདེ། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཚགོས་མྱི་ཚང་
མས་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་ནས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ལྷ་རབ་བྱུང་ན། སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱིན་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་མོལ་ག་རའེྱི་ཐོག་
ལ་ཡྱིན་ནའང་སྱི་མོས་རང་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་། དེར་བརྟེན་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་འགན་
འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ད་ེའགྲ་ོསངས་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་ཅསེ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་དནོ་དུ་རྱིས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རེད། ད་ེབཞྱིན་
ཁྲྱིམས་ཀྱི་ཐགོ་ལའང་ཡྱི་ག་ེཕར་ཚུར་འགྲ་ོདགསོ་པ་ད་ེའདྲའྱི་གྲོས་ཆོད་ད་ེཚའོྱི་མཚན་རྟགས་ཚང་མ་ཚགོས་གཙསོ་བཀོད་དགོས་
པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
 ད་ེནས་ཉྱིན་རེའྱི་འཛིན་སོང་གྱི་ཕག་ལས་ད་ེའགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལྟ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ལ། ཕྱིན་ནའང་འབ་སུ་
འདུས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེང་ཚོའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད། དེར་བརྟནེ་ཕ་གྱིར་ཁང་པ་གཅྱིག་ཡོད་པ། ཁང་པ་
གསར་རྒྱག་ཞུས་པ། ཁང་པ་ད་ེདམྱིགས་ཡུལ་གང་གྱི་ཆེད་དུ་གསར་རྒྱག་བས་པ། རོགས་དངུལ་གང་འདྲ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
ཐོག་མར་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ད་ེཚ་ོང་ལ་ད་ལྟ་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་དགོས་
ཡོད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། སང་ཉྱིན་ཙམ་གྱི་བར་དུ་ང་ལ་རག་གྱི་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག ངས་ཐབས་ཤེས་ཞུས་ཆགོ ད་ེགཅྱིག་རདེ། ད་ེ
བཞྱིན་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། རང་སོང་གྱི་ས་ེཚན་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་སངས་
ཤྱིག་གྱིས་ཐགོ་ནས་འཚ་ོདགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་མཁྱེན་གྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གལ་ཏ་ེགཙ་ོ
བ་ོཁང་པ་ད་ེདམྱིགས་ས་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསོན་པ་ཡྱིན་ནའང་དོན་དམ་པའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་བེད་མེད་ཀྱི་
ཚུལ་དུ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། འདྱི་ཁང་གར་བཏང་ནས་དངུལ་ཞྱིག་རག་ན་ངས་བསམ་པར་སྱིག་འཛུགས་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་
པ་རེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཁང་གར་གཏོང་ས་ད་ེརྒྱལ་སྱིའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་མྱི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་ལ་བཏང་ཡོད་པ་
དང་། མ་འོངས་པར་ཡང་བོད་རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་རག་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུང་གྱི་འདུག 
ངས་བསམ་པར་ད་ལྟ་དམྱིགས་ས་ད་ེད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པ་དང་། 
སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ད་ོཕོག་གཏོང་མཁན་དང་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་ང་ཚོའྱི་ར་དོན་ལ་ཁ་བྲལ་
དང་སྐུ་ངལ་བཟ་ོམཁན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་མྱིན་པ་རསེ་ལ་སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་བེད་མདེ་གཏངོ་པར་ལྷག་ཡདོ་ན། ངས་བསམ་པར་ཕལ་ཆརེ་
གཏོང་གྱི་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེགནད་དནོ་གཅྱིག་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཁང་པ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་མཚན་སོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་རང་ལ་གང་འདྲ་
བས་ཏ་ེགཡར་བ་རེད་དམ་གསུངས་སངོ་། ངས་ད་གྱིན་གངོ་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཉྱིན་རའེྱི་ལས་དནོ་དང་། གོག་གྱི་འཛནི་ག་ར་ེསེབས་
ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་། ཆུ་གང་ནས་འཐནེ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཡདོ་པ་རེད། དའེྱི་འགོ་
ལ་ལས་བེད་བང་རྱིམ་བཞྱིན་རྱིམ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཁ་ོརང་ཚ་ོབཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་གང་རན་པ་དང་གང་འཚམ་པ་གང་
ཡག་པ་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནས་འགྲ་ོབསད་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡྱིད་ཆསེ་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟནེ་ཁོང་རང་ལ་གང་
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འདྲ་བས་ནས་གཡར་བ་ད་ེགཅྱིག་བས་ན། ད་ེངས་ཚོད་དཔག་རང་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཁང་པ་སངོ་པ་ཡོད་པ་བས། ཁོང་རང་གྱིས་
ཞུས་པ་དང་ད་ེའདྲ་སབས་ལེགས་མཉམ་དུ་མ་བསྱིགས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱུང་ཡོད་སྱིད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱི་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག ད་ེ
བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་གལ་ཏ་ེམང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་མ་བཞུགས་པའྱི་རེས་ལ་དངུལ་ད་ེའབུལ་གྱི་རེད་དམ་མ་
རདེ་ཅེས་པ་དེར། ཕ་གྱིའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་ཚར་བའྱི་གཞུག་ལ་དངུལ་ད་ེའབུལ་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་རེད་དྲན་གྱི་
འདུག གང་ཡྱིན་ཞ་ེན་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་སྱི་པའྱི་རྒྱུ་ཞྱིག་བདེ་སོད་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་རྱིན་བབ་ག་ར་ེཡོད་པ་ད་ེའབུལ་
དགསོ་ཆགས་ཀྱི་རདེ་དྲན་གྱི་འདུག 
 ད་ེབཞྱིན་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་ལས་བེད་སྱི་ཡོངས་ལ་སོད་ཁང་གྱི་དཀའ་ངལ་མེད་པར་ཚང་མ་ངས་ལས་བེད་སྱི་
ཡོངས་ལབ་དུས། ལས་བདེ་ད་ེཚ་ོརྣམ་གྲངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་འགྲ་ོམྱིན་ཤེས་མ་སོང་ས།ེ དཔརེ་ན། ཨམེ་ཆ་ེདང་། སང་གྱི་
སྨན་ཞབས་མ། ད་ེབཞྱིན་ཁྲག་ལུད་བརྟག་དཔྱད་བེད་མཁན། འགན་འཛིན་ཚང་མར་ལས་ཤག་འདང་ངསེ་ཤྱིག་འདུག་བསམ་གྱི་
འདུག ཡང་འོག་ད་ེཚརོ་ལས་བདེ་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་ལ་ཡང་ལས་བེད་ག་ོཡྱི་ཡོད་ལབ་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ར་ེཟུང་ད་ེའདྲ་ལ་མེད་
ན་ངས་མྱི་ཤེས། གང་ལྟར་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཁ་གསལ་ཞྱིག་སང་ཉྱིན་ཞུས་ཆགོ་པ་བགྱིས་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལས་བསམོས་ཀྱི་སོར་ད།ེ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེས་ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། དརེ་བརྟེན་གས་ོརྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ད་ེད་ེའདྲ་བས་ནས་སེབས་པ་རདེ། ད་ེ
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རང་གྱིས་དེ་དུས་ཤུགས་བརྒྱབས་ནས་གསུངས་པ་རེད། ངས་ཀང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ལགས་སོ། 
རེས་མར་ང་ཚོས་ད་ེའདྲ་བས་ནས་འཁྱེར་ཡོང་ཆོག་ཅེས་ཞུས་པ་རེད། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། ཐུགས་སང་ཧ་ཅང་གནང་གྱི་ཡོད་
པའྱི་རྟགས་རེད་དེ། ངས་ཕ་གྱི་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ཁག་ཅྱིག་ལ་ང་ཚོའྱི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ཇ་
ཚགས་ཤྱིག་རྒྱག་ས་ེངསོ་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་ངས་ཤེས་མ་སོང་། དེར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཤེས་པ་དངསོ་གནས་ཡག་པ་ོརདེ། 
གལ་ཏ་ེའདྱི་གནད་འགག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། འདྱི་དགོས་ངེས་ཅན་ཞྱིག་རེད་འདུག་གསུངས་ན་ཕུལ་ཆོག ད་ེསས་དགོས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མྱི་འདུག་སྙམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོཨ་ཅཱརྱ་ཡ་ེཤསེ་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་ཕག་རོངས་མཁན་གཅྱིག་དེར་གོ་སབས་སང་ཉྱིན་འབུལ་ཆོག་པ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེ
བརྟན་ལགས་ཀྱི་མཚན་ད་ེངས་ཞུས་ཚར་ཡོད། གཞན་དག་སང་ཉྱིན་གཙ་ོསོང་གནང་བའྱི་སབས་སུ་མཚན་བཞེས་གནང་རྒྱུ་
དང་། འདས་པའྱི་ཉྱིན་མ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཚར་བ་རདེ། སང་ཉྱིན་ཉྱིན་མ་མཐའ་མ་ད་ེམ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རདེ། དེར་བརྟནེ་གཙ་ོ
སོང་བེད་པའྱི་སབས་སུ་སོ་སོ་འདྱིར་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་མ་གཏོགས་སེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ར་བའྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
དྲུག་གྱི་ནང་ལ་ངས་འདྱི་ཉན་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚ་ོགསུང་མཁན་ཕལ་ཆེར་ ༥༠ ཐམ་པས་གང་གསུངས་པ་ད་ེཉན་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་
བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱིར་དངསོ་སུ་མེད་པ་ཡྱིན་ནའང་འོག་ལ་མ་གྱིར་ལས་ཀའྱི་མཉམ་དུ་ཉན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ོསོའ་ིཚོགས་
དུས་དྲུག་གྱི་ཉམས་མོང་ལ་བར་ལམ་ནས་ར་བའྱི་ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་སེ།  ད་དུང་ཡྱིན་
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ནའང་བཀའ་མོལ་གསུང་སབས་ཡྱིད་གཟབ་བས་ནས་གསུང་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགནད་འགག་རེད་འདུག་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། གཉྱིས་པ་དེར་གསུང་ས་འདུག་བསམ་ནས་མ་ཡྱིན་པ་དང་། གསུང་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་ནས་མ་ཡྱིན་པ། ཡང་
གསུང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་པར་དོན་དངོས་ཀྱི་བོད་པའྱི་གཙུག་ལག་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཁ་ཞ་ེགཉྱིས་མེད་ཀྱི་ཐུགས་
ཕན་གས་ོརྒྱུའྱི་གཙུག་ལག་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དགོངས་གཞྱི་ད་ེདག་སྤུངས་ཐུབ་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ར་བའྱི་
གྲོས་ཚོགས་གཞན་དག་གྱི་ལམ་ལུགས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོད་ེརྱིང་འཕོས་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚོས་འཛིན་སོང་ལ་བསོད་པ་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་དཀྱུས་མ་ཡྱིན་དུས་ངས་ཀང་ཕུལ་མོང་། འཛིན་
སངོ་གྱིས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚརོ་དགོངས་འཆར་ཡག་པ་ོགནང་སངོ་ཞེས་ཐུགས་ར་ེལེགས་འབུལ་ཕུལ་གནང་སངོ་ས།ེ ང་ཚ་ོསང་
ཉྱིན་ནས་ཚགོས་གཙ་ོགཅྱིག་རྱིམ་པས་འཕོས་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལམ་ལུགས་གཞན་དག་གྱི་ནང་ལ་ལས་རྱིམ་གང་ཡང་ཡདོ་པ་
མ་རེད། གཙ་ོསོང་བགྱིས་ཟེར་དུས་ངས་ད་གྱིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། འདྱི་ནས་མར་མྱིག་གཉྱིས་དང་རྣ་ལྕོག་གཉྱིས། 
གོང་ནས་མར་སྙན་ལྕོགས་བརྒྱ་དང་སན་བརྒྱ་གཟྱིགས་གནང་སེ་གཙ་ོསོང་བེད་རྒྱུ་ད་ེལས་ས་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་
དུས་ལས་རྱིམ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡང་ང་ལ་བསོད་པ་འབུལ་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་གྱི་མེད། ང་ཚོའྱི་ཚོགས་གཙོས་
གཙ་ོསོང་གནང་ནས་རྱིམ་པས་འཕོས་ཚར་ན། གཞུག་མར་ཚོགས་གཙ་ོགཞན་དག་གྱིས་གཙོ་སོང་གནང་སེ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་མ་
གཏོགས། ཡང་ད་ེའདྲ་ལའང་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་སང་ས་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་
ཚགོས་སེང་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་དྲུག་པའྱི་ལས་ཉྱིན་བཅུ་པ་དང་མཐའ་མ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད། ད་ེརྱིང་ས་དྲ་ོདྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚོད་མེད། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་དང་པོ། ལས་བསོམས་སྙན་སོན་དང་ཞྱིབ་བཤེར་
ལས་དོན། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་བགྲོ་གེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱི་ལན་འདེབས་
གསལ་བཤད་ཕབེས་བསད་ཡདོ། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕདོ་བསནེ་གྱི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུ་ལ། ཉ་ེཆར་རྒྱལ་སྱིའྱི་དཔའ་
བ་ོགྱིང་ཚ་ཚ་ེབརྟན་རྡ་ོརའེྱི་ཨ་མ་ལྡམོ་པ་ོསྱིད་ག་ོབུར་དུ་ན་ཚའྱི་རནེ་པས་སྐུ་གྲོངས་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ཁངོ་ལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསདེ་དང་ཁངོ་གྱི་ནང་མྱི་ཚང་མ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་དང་། འཕདོ་བསནེ་གྱི་ཐགོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་ག་ར་ེཞུས་
ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་ོམ་ོརྒྱལ་སྱིའྱི་དཔའ་བོ་ཞྱིག་གྱི་མ་ཡུམ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ཁོང་གྱི་སྐུ་ཕུང་
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ཞུགས་འབུལ་སབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ད་ེདྲྱིལ་བསགས་ཡག་པ་ོཞྱིག་མ་བྱུང་བ་བས་ནས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཆ་ཤས་བངས་མ་ཐུབ་པའྱི་
དཀའ་ངལ་འཕད་ཡདོ་ས་རདེ། ང་རང་ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ད་ེའཕད་སངོ་། 
 ད་ེབཞྱིན་ཁངོ་གྱི་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ལྷག་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེང་རང་ཚ་ོབོད་ཀྱི་ཚ་བ་ོཚ་མ་ོཆགས་བསད་ཡདོ་པ་
རེད། ཁོང་ཚོའྱི་སེམས་ཁམས་དང་འཕོད་བསེན་གྱི་ཐོག་ནས་སེམས་གསོ་བེད་རྒྱུ་དེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ོཚོ་ཐུག་རྒྱུ་དེ་འདྲའྱི་
གནས་སངས་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ར་བའྱི་
ནང་ལོགས་ལ་སེར་བེས་གྲྭ་བསན་འཛིན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་བྱུང་པ་རེད། བཀའ་མོལ་ད་ེགནང་མཁན་གྱི་
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཁངོ་གྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་གནང་ཡྱིན་པ་ང་རང་གསལ་པ་ོངསོ་ལེན་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ལ། 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཁོང་ལ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན་དུས་རྒྱུན་དུ་བ་མ་གྲ་པ་ལ་གུས་ཞབས་ཆནེ་པ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ད་ེཡང་
ངས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་ཙང་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ལ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་མྱིང་བརེས་བཟོས་པ་ད་ེའདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ད་ེམྱིང་བརེས་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་སོང་། ད་ེདང་འབྲེལ་ནས་གཞྱི་རའྱི་ཁ་སང་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
གསལ་བཤད་ཅྱིག་གནང་སོང་། ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ན་སེར་བེས་གྲྭ་བསན་འཛིན་ཤེས་རབ་ལགས་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་གྲྭ་ཚང་གྱི་
སྱིག་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རག་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༦ ལ་ཁ་ོརང་སྙུང་གཞྱི་ད་ེཕོག་ནས་
ནད་པ་ཛ་དྲག་གྱི་ཁངོས་ལ་རྱིས་འདུག ནད་པ་ཛ་དྲག་ག་ོཁངོས་རྱིས་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་ལ་ོར་ེལ་སོར་འབུམ་ལྔ་ར་ེལྔ་རའེྱི་ཐབོ་ཐང་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། མ་ཟད་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལྟ་སངོ་འགོ་ནས་ཐབོ་ཐང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཐོབ་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་འདུག 
ད་ེབཞྱིན་དུ་གྲྭ་ཚང་དང་། ཁང་ཚན། མྱི་ཚན། ཕ་ཡུལ་གཅྱིག་པ་ཚང་མས་ཐོག་ནས་ལྟ་སོང་ཕུན་གསུམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་བེད་
བསད་ཀྱི་འདུག 

ད་ེབཞྱིན་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོར་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་ཡོད་པ་རེད། དེ་
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསནེ་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ཏན་ཏན་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག མཁྱེན་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ་སེར་
བསེ་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གྱི་འཕདོ་བསེན་སྨན་ཁང་གྱི་ཐགོ་ནས་གྲྭ་བཙུན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་སྨན་པ་བརྟག་དཔྱད་བདེ་རྒྱུ་རྱིན་མེད་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་ལ་ོར་ེར་ེལ་སོར་མ་ོའབུམ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ལྷག་གྱི་འགྲ་ོགྲོན་གཏངོ་གནང་གྱི་འདུག་ལ། ལྷག་པར་དུ་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་གྱི་
སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། རང་ཁོངས་ཀྱི་གྲྭ་བ་ད་ེཚ་ོལ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་སྨན་དོད་འབུལ་རྒྱུ། ད་ེའདྲ་སྱིག་གཞྱི་དེའྱི་འོག་ནས་
གནད་དོན་བྲལེ་བ་དང་ནད་པ་ཛ་དྲག་ད་ེཚ་ོལ། ན་ནྱིང་ ༢༠༡༧ ལ་ོཡྱིན་ན་འབུམ་ ༦༨ ཙམ་འགྲ་ོསོང་བཏང་འདུག ད་ེབཞྱིན་དུ་
སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གྱིས་སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་སོར་མ་ོའབུམ་ ༩༠༠ ལྷག་ཙམ་གྱི་འགྲ་ོསོང་བཏང་
ནས་སརེ་བསེ་བཀྲ་ཤྱིས་ཆསོ་གྱིང་ཤེས་ཡནོ་བསྱི་གནས་ཁང་ཟརེ་བའྱི་མཐ་ོསོབ་འདྲ་བ་ོཞྱིག་རདེ། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བརྒྱབས་ནས་དའེྱི་
ནང་ལོགས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སད་གྲགས་ཡོད་པའྱི་མཐ་ོསོབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚད་མཐ་ོཔོའ་ིཤེས་ཡོན་ཡོད་མཁན་ད་ེཚོས་
སེམས་ཁམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ནང་ཆོས་སོང་རྒྱུ་དང་། བོད་ཀྱི་རྱིགས་གཞུང་སོང་རྒྱུ། ལ་ོརྒྱུས་སོང་རྒྱུ་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཆེད་ལས་
ཐོན་སའྱི་སོབ་གྲྭ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་དེའྱི་སོབ་མ་ད་ེཚོའྱི་སོད་ཁང་ཡྱིན་ན་ཡང་སོབ་མ་གཉྱིས་གཉྱིས་
མཉམ་དུ་བསད་ས། ཁྲུས་ཁང་གསང་སདོ་ནང་ལོགས་ཡོད་པ། སར་མ་ཅན་གྱི་མགྲནོ་ཁང་འདྲ་པ་ོའདུག་ཅེས་བཤད་སལོ་ཡདོ་པ་
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ད་ེའདྲ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཀེམ་གྱི་ནང་ནས་འཁོས་ཞན་གྱི་་མྱི་ཚང་ད་ེའདྲའྱི་ནང་
ནས་མཐ་ོསོབ་འགྲ་ོམཁན་ལ་སོབ་ཡོན་གྱི་རོགས་པ་ལོ་ར་ེལ་འབུམ་བཅུ་ལྷག་གྱི་འགྲོ་སོང་བཏང་ནས་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་བསད་པ་
ཞྱིག་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཉེ་ཆར་ཡུལ་མྱི་ལ་ཆུ་ལོག་བྱུང་བའྱི་སབས་སུའང་སེར་བེས་སྨད་གྲྭ་ཚང་རེད་དང་བངས་ཀྱི་གྲྭ་བ་ད་ེཚོས་
དཀའ་ངལ་ཕད་སའྱི་ས་གནས་ལ་ཁ་ལག་དང་། དུག་ལོག་ལ་སོགས་པ་མ་ོཊ་མང་པ་ོདབོར་ནས་ཞབས་ཞུ་ཞུས་པ་ད་ེང་ཚ་ོཚང་
མས་མཁྱེན་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད། ད་ེབཞྱིན་དུ་གདན་ས་གསུམ་ལ་གྲྭ་ཚང་དྲུག་ཡོད་པ་རེད། སེ་ར་བེས་སྨད་
གཉྱིས། དགའ་ལྡན་བང་ཤར་གཉྱིས། འབྲས་སྤུངས་ས་ོབ་ོགཉྱིས་བཅས་གྲྭ་ཚང་དྲུག་ཡོད་པ་རདེ། 
 གྲྭ་ཚང་དྲུག་ད་ེལ་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་དྲུག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་དྲུག་དེའྱི་ཐོག་ནས་གྲྭ་ཚང་
རང་ཁངོས་ཀྱི་གྲྭ་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཉ་ེའཁརོ་གྱི་ཡུལ་མྱི་དང་ཀམེ་གྱི་མྱི་ཚང་མ་ལ་འཕདོ་བསེན་གྱི་ཞབས་ཞུ་ཧུར་ཐག་ཞུ་བསད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལྟ་བུའྱི་གྲྭ་ཚང་ས་ོསོའ་ིཐོབ་ཁུངས་ཀྱི་ནད་པ་ད་ེཚ་ོལ་རགོས་སོར་ཕནོ་ཆེན་པ་ོགཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་
ཀྱིས་སྨན་ཡོན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ལམ་གྲནོ་དང་བཅས་པ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་རྒྱ་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་འབུལ་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ང་རང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སོ་མང་གྲྭ་ཚང་ནས་ཡྱིན་ཙང་སོ་མང་གྲྭ་ཚང་ངོས་ནས་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ 
འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ལ་ོགྲྭ་པ་ནད་པ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་བརྒྱ་ཆ་ ༧༥ ཕུལ་བ་སོར་ ༡༤༩༢༣༣༤ ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། 
གྲྭ་པ་ཞྱིག་ལ། དེའྱི་མཚོན་པའྱི་ས་ཡ་མང་པ་ོཞྱིག་ལོ་ར་ེལ་འགྲོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་བའྱི་གྲྭ་ཚང་དྲུག་གྱི་འཕོད་བསེན་
སྨན་ཁང་དྲུག་གྱི་ནང་ནས་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་དྲག་ཤོས་ད་ེསེ་ར་སྨད་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་དང་། བང་ར་ེའཕོད་བསེན་སྨན་
ཁང་། བོ་གསལ་གྱིང་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་གསུམ་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སེར་སྨད་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་ལྟ་བུ་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན་སྨན་པ་རྒན་བམ་པ་ཕུན་ཚགོས་ཁ་ོརང་རདེ། ས་ེར་སྨད་འཕདོ་བསེན་སྨན་ཁང་གྱི་ནང་ལོགས་ལ་ས་སེར་དབ་ེབ་
མེད་པར་ནད་པ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་བརྟག་དཔྱད་བེད་དུ་ཡོང་ན་བརྟག་དཔྱད་ཆ་ཚང་རྱིན་མེད། སྨན་ཆ་ཚང་རྱིན་མེད་བས་ནས་འབུལ་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕྱི་ལ་སྨན་པ་ད་ེའདྲ་བསེན་ནས་སྨན་གྱི་ཡྱི་གེ་ད་ེའདྲ་འཁྱེར་ཡོང་ན་དེར་སྨན་ཕེད་བཅག་བས་ཏེ་སོད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལྟ་བུ་ལ་ོར་ེརེར་རྒྱུན་གྲོན་སོར་མ་ོའབུམ་ ༣༠༠ ལྷག་གྱི་འགྲ་ོསོང་གཏོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་
སལེ་ཀབོ་ཀྱི་ཁརོ་ཡུག་གཙང་བཟའོ་ིཆདེ་དུ་སེར་སྨད་འཕདོ་བསེན་སྨན་ཁང་གྱིས་ས་ེཁྲྱིད་ནས་གད་སྙྱིགས་ད་ེཚ་ོབསྡུ་གསགོ་རྒྱག་
སའྱི་གད་མཛདོ་ཆནེ་པ་ོགཅྱིག་ལ་སོར་མ་ོའབུམ་ ༡༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་གྱི་འགྲ་ོསོང་བཏང་ནས་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལ་གད་
སྙྱིགས་ད་ེཚ་ོདབ་ེའབདེ་བས་ནས་སམ་པ་ོདང་། བརླན་པ། ས་འོག་ལ་བཅུག་དགསོ་པ་ས་འགོ་དང་མ་ེལ་སེག་དགོས་པ་མ།ེ གྲོང་
ཁྱེར་ནང་ཚོང་དགོས་པ་བཙོངས་ནས་ད་ེའདྲའྱི་ལས་གཞྱི་ད་དུང་ཡང་ཚག་ཚུད་དུ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་སོར་མ་ོས་ཡ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་
ལས་འཆར་འདྲ་བོ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་ཡོད་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞྱིན་འཕོད་
བསེན་སོན་འགོག་གྱི་ཆེད་དུ་འཁྲུད་ཀྱི་རྫྱིང་བུ་གཙང་ཞྱིང་ཡྱིད་འངོ་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་སོར་མ་ོའབུམ་ ༣༠༠ ལྷག་གྱི་འགྲ་ོསོང་བཏང་
ནས་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལྟ་བུའྱི་ཆུ་རདེ་ར་བའྱི་ནང་ལ་ཚ་གོག་དང་། བརླང་བཙོས། འཕུར་མཉ་ེབེད་ས་ད་ེའདྲ་ཚད་ལྡན་གྱི་
འཕདོ་བསེན་སནོ་འགགོ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་གཞྱི་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་སལེ་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། 
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 ད་ེབཞྱིན་བང་ར་ེསྨན་ཁང་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན། སྨན་པ་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་པའྱི་སྨན་པ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་
ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་སྨན་ཁང་ནང་ལ་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་གྲྭ་བཙུན་ཚང་མར་སྨན་ཆ་ཚང་རྱིན་མེད་རེད། སྨན་བརྟག་
དཔྱད་བེད་རྒྱུ་ཆ་ཚང་རྱིན་མེད་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཡུལ་མྱི་དང་ཀེམ་གྱི་ཉམ་ཐག་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་ཚང་མར་རྱིན་མེད་དང་ད་ེ
བཞྱིན་ནད་པ་གཞན་དག་ལ་ཕདེ་བཅག་བདེ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་གཅྱིག་ལྷག་བསད་ཡདོ། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཕདེ་ཀ་ཙམ་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་ཚུར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་བ་ོགསལ་གྱིང་
གྱི་གྲྭ་ཚང་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན་སྨན་པ་ Guru Raju ཟེར་བའྱི་རྒྱ་གར་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ོརང་གྱི་ངསོ་ནས་གྲྭ་བཙུན་ཡོངས་སུ་
རྫགོས་པ་དང་ཉམ་ཐག་ཡོངས་སུ་རྫགོས་པ་ལ་སྨན་དང་བརྟག་དཔྱད་ཆ་ཚང་རྱིན་མདེ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བདེ་ཀྱི་་ཡོད་པ་རདེ། ཡུལ་མྱི་
དང་ཀེམ་གཞན་དག་ད་ེཚོར་བརྒྱ་ཆ་ ༥༥ ཆག་ཡང་བས་ནས་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དམྱིགས་བསལ་གྱི་རང་ཁོངས་གྱི་ཛ་དྲག་
ནད་པ་ཡྱིན་ན་སྨན་དང་བརྟག་དཔྱད་རྱིན་མེད་བེད་པ་མ་ཚད་གཟུགས་པ་ོགསོ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ལོ་རེར་སོར་མ་ོཁྲྱི ༧ ར་ེདང་སྨན་
རྒྱུན་ལྡན་ཟ་མཁན་ད་ེཚརོ་ཧྱིན་སོར་ ༡༥༠༠༠ ར་ེམཐུན་འགྱུར་སར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ hepatitis ཀྱི་སྨན་ཆ་ཚང་རྱིན་
མེད་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚའོྱི་གྲས་ཧ་ཅང་གོང་ཆནེ་པ་ོརདེ། 
 རྒྱུན་གྲོན་ལ་སོར་མ་ོའབུམ་ ༢༨༨ རདེ། བས་ཙང་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་ད་ེགཉྱིས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་མོན་ག་ོའཕོད་བསེན་
སྨན་ཁང་གྱིས་ལས་ཀ་ཉུང་ཉུང་འདྲ་བ་ོབཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀ་མེད་པ་རེད་ཟེར་ན་གང་ཤེས་ཏེ། གང་ལྟར་ལ་ོགཅྱིག་
ལ་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་དྲུག་གྱི་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་དྲུག་དེས་༼སྨན་ཁང་ར་ེརེ། སྨན་ཁང་ཆེ་བ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན་ག་ཚོད་ཉུང་ནའང་
ནད་པ་ ༤༠ དང་ མང་ན་ ༨༠༽ བས་ནས་ནད་པ་ལ་ོརེར་འབུམ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ལ་སོར་མ་ས་ཡ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འགྲ་ོ
སོང་གཏངོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། ད་ེབཞྱིན་དུ་གྲྭ་ཚང་དྲུག་རདེ། གཞན་རདེ། དཔརེ་ན། འདྱིའྱི་
ཉ་ེའཁོར་གྱི་ཀྱིརྟྱི་བས་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་དགེ་ར་ཚོགས་པ་ནས་ས་ཡ་མང་པོའ་ིའགྲོ་སོང་གཏོང་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད། 
ངས་ད་ེརྱིང་འདྱི་ཞུ་དགོས་པ་ད་ེམྱི་ར་ེའཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕེབས་པའྱི་སབས་སུ་འཕོད་བསེན་
སྨན་ཁང་ད་ེཚ་ོལ་གཟྱིགས་ཙམ་བེད་པ་ཡྱིན་ན་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གུས་ཞབས་ཡོད་པ་རེད། ལས་འགུལ་ད་ེདང་དེར་ཧ་
ཅང་སྐུལ་ལྕག་ཐབེས་འགྲ་ོཡྱི་རདེ། ད་ེའདྲ་ལ་ལམ་སོན་དང་གཟངེས་སུ་ཐོན་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གཟངེས་བསདོ་ད་ེའདྲ་གནང་
པ་ཡྱིན་ན་བཀའ་དྲྱིན་ཆེན་པ་ོཡྱིན། མཐའ་བསོམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལ་དག་ེལྡན་རྒྱུགས་སོད་ཆེན་པ་ོདང་ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་
ཆནེ་པོའ་ིསབས་སུ་ཆུ་ཚདོ་ ༢༤ སྨན་ཁང་ཆ་ཚང་ས་ོཕསེ་ནས་འཇགོ་རྒྱུ་དང་ཛ་དྲག་གྱི་མ་ོཊ་ད་ེཚ་ོགྲ་སྱིག་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་ེ
འདྲ་ཏོག་ཙམ་མ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་དེང་སང་སབས་སབས་ལ་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ལ་གནད་ཡོད་མྱི་ས་ད་ེའདྲའྱི་ནང་ནས་དགེ་
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བཤེས་དེ་ཚོས་ཚོད་བཟུངདགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་བ། ལྷག་པར་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡྱིས་ཡང་ཡང་བསོད་བསགས་
ཤུགས་ཆནེ་པ་ོགནང་སའྱི་བཀའ་པདོ་ལྔ་སོབ་གཉེར་བེད་བསད་པ་ད་ེཚ་ོམྱི་ལ་ཕན་ཐགོས་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་གནདོ་སལེ་གྱི་ཡོད་པ་
བཟ་ོའདྲ་བའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེའདྲ་གནང་མཁན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ནམ་རྒྱུན་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ལ་བཤད་སོལ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རདེ། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེཡྱི་བཀའ་སྒྲུབ་དགསོ་རདེ་མ་གཏགོས་བཀའ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཟེར་བ་ཞྱིག དའེྱི་ཐགོ་ནས་
ནམ་རྒྱུན་ཡྱིན་ན་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབཤད་རྒྱུའྱི་གོམས་སོལ་ཡོད་མ་རེད། དགོངས་སེལ་དང་སྦྲགས་ནས་མཐའ་བསོམས་དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེརྱིང་ནས་རསེ་སུ་ཚགོས་གཙ་ོཕབེས་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ཙང་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་ཚགོས་གཙ་ོའདྱིའྱི་
རྱིང་ལ་ས་ོས་ོའདྲ་བ་ོཡྱིན་ན་དང་བ་འདྲེན་དགོས་པ་དང་དངོས་གནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན་མྱིག་དཔ་ེབལྟ་འོས་
པ་ད་ེའདྲའྱི་བཟང་སོད་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། དེར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་ར་ེཆ་ེདང་བསགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་དྲྱིན་ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ལྟ་འདྱིར་མཚན་ཐ་ོབཞེས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་ ༡༣ ཡོད། དེའྱི་རསེ་ལ་ག་ོསབས་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ག་ོསབས་ཞུ་ཐུབ་ས་
མ་རེད། ད་ེརྱིང་ལས་ཉྱིན་མཐའ་མ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ལན་འདེབས་གསལ་
བཤད་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལས་རྱིམ་ཁག་ཅྱིག་བསོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་རྣམ་པ་ཚ་ོཕག་རངོ་མཁན་
ཁག་ཅྱིག་བྱུང་སོང་། རྣམ་པ་ཚོར་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་མཚན་ཐོ་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་
ལགས། 
 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའྱི་ཐོག་ལ་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་པའྱི་སྙན་ཐ་ོདང་དྲྱི་བ། ད་ེབཞྱིན་ལས་བསམོས་བསྡུས་པའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཕབེས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ལྟ་བུ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། སྨན་ཁང་དང་འཕདོ་བསེན་གྱི་འཛནི་སོང་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་སོང་ས་ེ
ལས་ཀ་བས་ནས་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོཕྱིན་པ་སོང་ཙང་དེའྱི་རྒྱུས་མངའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་འཆར་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ད་ེབཞྱིན་དྲྱི་བ་འབུལ་རྒྱུ་ད་ེ
འདྲ་མང་དག་ཅྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་སེ། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཞུ་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་སོང་ཙང་སབས་དང་དུས་ལ་
ཞུས་བསད་པ་དང་ད་རེས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་འདོད་གང་མྱི་འདུག མ་གཏགོས་ཕྱུ་པ་གོན་པའྱི་
མྱི་ཞྱིག་ལ་ཕག་དོག་དང་། ང་རྒྱལ། ཞ་ེསང་ད་ེའདྲ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བསོམས་དང་ལན་ཞུ་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་
བསད་ཀྱི་འདུག་ས་ེད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ད་ེམྱི་དགོས་པའྱི་གཞྱི་ར་ཞྱིག་དང་། ས་ེཚན་ས་ོསོའ་ིནང་ལ་ནམ་རྒྱུན་ལས་ཀ་བེད་ས་ད་ེའདྲའྱི་
ཐགོ་ལ་ལས་བསམོས་སརོ་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཡང་ནམ་ཡང་ཞུས་ཀྱི་མེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཕེབས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕདོ་
བསེན་ད་ེག་ཚོད་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་མྱིན་ད་ེསྱིར་བཏང་བས་ན་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་དབུ་བརྙེས་པ་ད་ེཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༡ ཟླ་ ༡༢ 
ནང་ལ་དབུ་བརྙེས་པ་རདེ། ལས་ཁུངས་གསར་ཤོས་ད་ེཡྱིན་པ་སོང་ཙང་རྐུབ་རྐུབ་ལ་ལུད་པ་རེད་མ་གཏོགས་འཕོད་བསེན་མེད་
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ན་འདྱིའྱི་ནང་ལ་གང་ཡང་བདེ་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། འཕདོ་བསེན་གལ་ཆནེ་པ་ོག་ཚདོ་ཡྱིན་པ་ད་ེཚང་མས་བརོད་མྱི་དགསོ་པའྱི་གནས་
ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་དང་ཞྱིབ་བཤེར་གནང་
རྒྱུ་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ཐུགས་ཁག་ཡོད་པ་མ་རེད། གནས་བབ་ད་ེདག་ཆགས་སངས་ཚང་མ་ང་རང་ཚོའྱི་སད་
ཆའྱི་ཐོག་ལ་སངས་འཛིན་དང་བེད་སངས་བེད་ལུགས་མ་ཤེས་པའྱི་ཐོག་ནས་མགོགས་པོ་རྟ་རྒྱུགས་གཏོང་དགོས་པའྱི་གནས་
བབ་ཆགས་བསད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་གནས་ཚུལ་དངོས་ཡོད་རང་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའྱི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོང་བའྱི་གནས་
ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་མྱི་ལ་ཁོང་ཁྲ་ོལངས་ནས་ཁྱྱི་རྡགོ་རྒྱག་ཞུས་ཞསེ་པའྱི་དཔ་ེད་ེཏོག་ཙམ་ལས་ས་ས་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་བབས་
མང་པ་ོཞྱིག་སེབས་བསད་ཀྱི་འདུག་སྙམ། དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསནེ་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར་གྲོས་ཚོགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་
ལས་བསམོས་དང་འབྲལེ་བའྱི་གནས་ཚུལ་རེད། བསམ་འཆར་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་ནས་སེར་དྲུང་གྱིས་ང་ཡར་བཅར་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ Appointment ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ངས་
འདྱིར་མཚམས་འཇོག་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་སོང་ཙང་། དཔལ་
ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ནས་ཕག་བྲྱིས་ཤྱིག་མ་ཕེབས་རང་ཕེབས་ཐུག་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་
ཞྱིབ་ཕ་གནང་སོང་བསམ་པ་དྲན་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་བ་ོམ་ཁེངས་པའྱི་གནས་སངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག ཁ་
པར་མང་པ་ོའབརོ་གྱི་འདུག བས་ཙང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གྱི་ཕག་བྲྱིས་ད་ེཡང་མེད་ན་ལྗགས་ཀློག་ཅྱིག་གནང་རགོས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་
དང་། ད་ེམྱིན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གསོལ་ཅོག་ཐོག་ལ་བསམས་ནས་སྱི་འཐུས་ཚང་མར་གཅྱིག་གཅྱིག་ཡོད་པ་སབས་འཇུག་གནང་
རགོས་གནང་ཞསེ་ངས་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤེས་ལགས་ནས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤསེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཡྱིན་དུས་ཐོག་མར་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་དབུས་
པའྱི་དྲུང་ཆ་ེརྣམ་པ་དང་། ལས་བདེ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་
ནས་ཀང་ལས་འཆར་ཤྱིན་ཏུ་མང་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཆ་ཚང་དུས་རྒྱུན་དུ་སྨན་ཁང་ལ་འགྲོ་བའྱི་སབས་མཐོང་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱི་ཕག་ལས་གནང་གྱི་འདུག་པས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལས་བསམོས་ནང་ལ་
ལས་འཆར་མང་པ་ོགྲུབ་ཐུབ་པ་དེ། ང་ཚོར་སྱིན་བདག་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་དུས་སྱིན་བདག་ཚོ། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ USAID, 
The Tibet Fund, PRM, Tibet Relief Fund, The American Himalayan Foundation, Raphael 
Centre, Save Tibet, ད་ེབཞྱིན་ར་ེབ་ཚོགས་དང་ཚོགས་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའདུག Vimala Association ཚང་མར་ད་ེ
རྱིང་གོ་སབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་བསོམས་ ཤོག་གྲངས་ ༡༢ ནང་ལ་
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དམྱིགས་བསལ་སེམས་ཁམས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་ཐོག་ལ་ནད་པ་ ༡༦༥ ཙམ་ལ་འབུམ་བཅུ་མ་ཟྱིན་ཞྱིག་ཕག་རོགས་གནང་
འདུག ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཁ་སང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚགོས་འདུའྱི་ནང་ལ་ཕགོས་མཐའ་ཁག་ནས་ཕབེས་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱིས་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ནད་པ་ཚརོ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོགནས་ཡོད་ཀྱི་སྨན་ཁང་ནང་འགྲ་ོམྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚ་ོརང་
གྱི་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐགོ་ནས། ལྷན་ཁང་རང་གྱིས་འགན་འཁུར་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་ PPP 
( Public Private partnership) གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པ་མཉམ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས། བྱུང་ན་བདེ་
ལེགས་སྨན་ཁང་། སྨན་རྱིས་ཁང་། ད་ེབཞྱིན་གྱི་ས་གནས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་སྨན་ཁང་ NIMHANS མཐུན་མོང་གྱིས་ཐོག་
ནས་ནད་གས་ོཁང་ངམ་སྨན་ཁང་ཞྱིག་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཐུགས་ཕན་གས་ོས་རེད་ཅེས་ཞུ་བསད་ཀྱི་འདུག ནམ་རྒྱུན་
སོ་སོས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེ་རྱིང་ཡང་བསར་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། PPP project ཐོག་ནས་མཐུན་མོང་གྱིས་དེ་འདྲ་ཞྱིག་
བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ནད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་མྱི་ཚ་ོའབ་སུ་མ་འདུས་པར་ནད་པ་དེ་ཚ་ོཆེན་པ་ོཆགས་དུས་ཕ་མ་ལ་ཉེས་
བརྡུང་གཏོང་རྒྱུ་དང་སོང་མ་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲའྱི་གནས་བབས་སེབ་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཏན་ཏན་བར་བར་ལ་སྨན་ཁང་
བསེན་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར། ང་རང་ཚ་ོརང་གྱི་སངས་འཛིན་འོག་ལ་ནད་གས་ོཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་
ཞུས་བསད་ཀྱི་འདུག 

སྨན་པ་མ་འདང་བའྱི་ཐགོ་ལ་ད་ེས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཡང་བསར་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་
ནང་ལ་སྨན་པ་འདང་གྱི་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་བས་ན་ལས་འཆར་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ད་ལྟ་དང་ཞབས་པའྱི་ལས་
འཆར་ནང་བཞྱིན་སྨན་པ་ཚརོ་མྱི་ཚ་ེགཅྱིག་འདྱིར་ལས་ཀ་བདེ་དུ་ཤོག་ཅེས་མ་ཞུས་པར། ལ་ོགསུམ་ཡངོ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ། ལ་ོ
ལྔ་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ་ཞསེ་ད་ེའདྲའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ག་ོསབས་ཤྱིག་བསྐྲུན་པ་ཡྱིན་ན། སྨན་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ས་ོ
སོའ་ི Resume ལ་ོརྒྱུས་ཚད་མཐ་ོརུ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་རདེ། ཉམས་མོང་ཚད་མཐ་ོརུ་གཏོང་རྒྱུ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་སྨན་པ་མང་
པ་ོཞྱིག་འདྱིར་ཕག་ལས་གནང་བར་ཕབེས་ཀྱི་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕབེས་ཡངོ་དུས་
མུ་མཐུད་ནས་གཏན་འཇགས་གནས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་མཉམ་དུ་སར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ལྷག་བསད་པ་ད་ེའདྲ་
ཡོང་གྱི་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སྱིར་བཏང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཡོད་པའྱི་སྨན་ཁང་དེས་ཆུ་ཚོད་ 
༢༤ ཡྱི་སྨན་ཁང་གྱི་མཐུན་རེན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྨན་ཁང་ཁག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་གཟའ་ཉྱིན་མ་དང་གུང་གསེང་
སབས་ལ་ཕྱི་དྲའོ་ིདུས་ཚདོ་ལ་སྨན་མྱི་འདུག་ཟརེ་བ་ད་ེའདྲ། སྨན་འགན་འཁུར་བའྱི་ལག་པར་ཡདོ་པ་རདེ་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་
ངལ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྨན་ཁང་ཆུ་ཚདོ་ ༢༤ རྱིང་ཡྱིན་པ་ད་ེབེད་སོད་མེད་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག Pharmacy སྨན་གྱི་མཁ་ོསོད་བེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེའྱི་
ལག་པར་རྱིས་སོད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེསབས་ཀྱི་ཛ་དྲག་དགོས་མཁ་ོག་ར་ེཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་བེད་སོད་བེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རདེ་བསམ་གྱི་འདུག དའེྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ཉ་ེཆར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚགོས་འདུའྱི་ནང་བསམ་ཚུལ་
ཁག་ཅྱིག་མངའ་ས་ེགཞུང་རེད། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ས་གནས་ལ་སྨན་ཁང་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཚའོྱི་མཐུན་རནེ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་གནས་ཡོད་མྱི་སའམ་ས་གནས་མྱི་མང་ཚོར་སདོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སདོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་
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རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ང་རང་ཚའོྱི་སྨན་ཁང་གྱིས་རྒྱ་གར་གནས་ཡདོ་སྨན་ཁང་མཉམ་དུ་འབྲལེ་བ་བདེ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེ
ནས་མཐུན་རནེ་རྱིན་མདེ་ཐགོ་ནས་ག་ར་ེཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་། ལས་འཆར་དང་། ཟབ་སངོ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ག་ར་ེཡྱིན་ནའང་ད་ེཚ་ོ
བེད་སོད་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། མཁ་ོསྒྲུབ་བེད་ཐུབ་པའྱི་འབད་རོན་བེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་
དང་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་བར་དུ་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་གཏང་བའྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་ཕན་གཅྱིག་གྲོགས་བེད་རྒྱུ་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་
ནས་ནད་པ་ཚརོ་མཉམ་མཐུན་གྱིས་ལྟ་སོང་བེད་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་བསེབས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེབེད་
ན་གལ་ཆནེ་པ་ོའདུག 

ཁ་སང་ད་རམ་ས་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཆུ་དང་གོག་གྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་
རདེ། ཆུ་ཆོས་འཕེལ་ཟརེ་ནས་གང་ལྟར་ཆུ་ལྟ་སོང་བེད་མཁན་ད་ེཆོས་འཕེལ་ལགས་ཁ་ོརང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁང་པ་
མང་རུ་ཕྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཆུ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ཀྱིས་ཁོམ་ཀྱི་མྱི་འདུག གུང་གསེང་ད་ེའདྲ་འགྲོ་བའྱི་སབས་ལ་ད་ེས་ཕག་
སྦྲེལ་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ཉྱིན་མ་གསུམ་གུང་གསེང་གྱི་སབས་ལ་ཁོ་རང་མེད་པ་དང་ཁ་ོརང་གྱིས་མངགས་སའྱི་ཕག་
རགོས་རྒྱ་གར་ད་ེའཕལ་སེལ་ཡྱིན་དུས། རྒྱ་གར་དའེྱི་ཡ་ལན་མ་བས་ནས་ཉྱིན་མ་གསུམ་ཆུ་མེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཕད་ཡོད་
པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁང་པ་ད་ེས་དང་མ་འདྲ་བ་མང་རུ་ཕྱིན་ཡདོ་དུས་ཆུ་ཆསོ་འཕལེ་ལ་གཏན་འཇགས་ཀྱི་ཕག་རགོས་ཤྱིག་
ངསེ་པར་དུ་དགོས་འདུག་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་བྱུང་སོང་། 

བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་གྱི་ཐགོ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནང་ལ་ལ་ོདྲུག་བཅུའྱི་ནང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མྱི་རབས་
རྒན་པ་ཚོར་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་ཞུ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་
འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་འཕདོ་བསནེ་སྨན་ཁང་གྱི་ངསོ་ནས་མྱི་རབས་རྒན་པ་ཚོར་བཀའ་དྲྱིན་རསེ་དྲན་བ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོད་ེཁ་ོརང་ཚོར་སྨན་
བཅོས་ལྟ་སངོ་རྱིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྨན་བཅོས་བདེ་རྒྱུའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་ཆ་ཚང་ལ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒན་གས་ོ
ཁང་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཏན་ཏན་འདུག ལ་ོཚད་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་སྨན་རྱིས་ཁང་ཡྱིན་ནའང་རེད། བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ཡྱིན་ནའང་རེད་
ཆག་ཡང་འདུག་སེ། རྱིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ོཚོར་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་རབས་རྒན་པ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་སབས་ལ་
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་ལྟ་སངོ་ཚད་མཐ་ོཔ་ཞྱིག་གནང་བའྱི་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་རདེ་སྙམ། 

སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་མསོ་རྫས་ངན་གམོས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་མུ་མཐུད་
ནས་འགྲ་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་མཉམ་དུ་སད་ཆ་བཤད་ཡོང་དུས་ད་ེའདྲ་འདུག་ལབ་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་
སོབ་གས་ོལམ་སོན་ཤུགས་ཆ་ེཙམ་འགན་འཁུར་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་
ཆ་ཚང་ལ་དམྱིགས་བསལ་བདོ་པ་ཚརོ་འཕདོ་བསེན་གྱི་བཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་སོད་མཁན་ཞྱིག་གྲགོས་པའྱི་ཚུལ་དུ་འགྲ་ོསངོ་ཆནེ་པ་ོ
བཏང་ནས་ང་རང་ཚོས་ཁ་ོརང་ཉར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག Smart phone སོད་བདེའྱི་ཁ་པར། ཐ་
སྙད་གསར་པའྱི་ནང་ལ་སདོ་བདའེྱི་ཁ་པར་ཞསེ་བསྒྱུར་གནང་འདུག སོད་བདའེྱི་ཁ་པར་ད་ེབད་ེསདོ་བདེ་བད་ེབོའ་ིཁ་པར་རདེ་དེ། 
རྱིམ་པས་དརེ་ང་རང་ཚ་ོལང་ཤོར་ནས་གཟུགས་པོར་གནོད་པ་དང་འཕདོ་བསནེ་ལ་གནོད་པ་ད་ེའདྲ་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚའོྱི་
ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཉྱིན་ར་ེཁ་པར་བེད་སདོ་དུས་ཡུན་ཇྱི་ཙམ་གཏོང་དགོས་མྱིན་གྱི་སྨན་པ་ཚོའྱི་ལམ་སོན་ད་ེའདྲ་འདུག ད་ེཚ་ོམང་
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ཚགོས་ལ་སོབ་གས་ོརྒྱག་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་ས་རདེ། སེམས་ན་བ་དང་། མག་ོན་བ། ད་ེབཞྱིན་མྱིག་འཕ་ོབརླག་འགྲ་ོབ་ད་ེའདྲ་
ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ཉ་ེཆར་ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་གུང་གསེང་གྱི་རསེ་ལ་ཚུར་བསེབས་དུས་མྱིག་གཅྱིག་འཕ་ོབརླག་ཕྱིན་འདུག་ཅེས་ད་ེའདྲ་
བྱུང་འདུག རསེ་ལ་ཕ་མར་སད་ཆ་དྲྱིས་དུས་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཆ་ཚང་སོད་བདའེྱི་ཁ་པར་བེད་སོད་བས་བསད་སོང་ཞསེ་གསུངས་ཀྱི་
འདུག ང་རང་ཚ་ོསདོ་བདའེྱི་ཁ་པར་འཁྱེར་མཁན་མང་ཆ་ེབས་ཤེས་ཀྱི་རདེ། ཧ་ཅང་ཡུན་རྱིན་པ་ོབལྟས་པ་ཡྱིན་ན་མྱིག་གསལ་བ་ོ
མེད་པ་ཆགས་པ་ལ་སགོས་པའྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོའཕད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། འདྱི་སེར་གྱི་འཕདོ་བསེན་ཐགོ་ལ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་གཅྱིག་མ་གཏགོས་ལྷག་མེད། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤསེ་ལགས་ནས། 
སེར་གྱི་འཕོད་བསནེ་ཐགོ་ལ་ད་ེའདྲ་གནོད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སདོ་བདའེྱི་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་རདེ། སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཐགོ་ནས་
རེད། སད་འཕྱིན་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ནད་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ནད་འབུ་ད་ེའདྲ་མང་པ་ོསེབ་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་
ནའང་མང་ཚགོས་ལ་འཕདོ་བསེན་གྱི་བཀའ་སོབ་སབས་ལ་གསལ་བཤད་བདེ་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་སྙམ། 

མཐའ་མ་དརེ་ཉ་ེབའྱི་ཆ་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ནད་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཁྲག་དགོས་འདུག མཁལ་མ་དགོས་འདུག་
ཟརེ་མཁན་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱིར་བཏང་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ཁྲག་གྱི་མཛདོ་ཁང་ད་ེའདྲ་ཁག་པ་ོཡོད་ས་རདེ། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ blood bank བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ས་མ་རདེ། ཆ་རནེ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེམག་ོརྙགོ་པ་ོཡོད་ས་རདེ། ཡྱིན་
ནའང་ད་ེའདྲའྱི་འབད་བརོན་ཞྱིག་བེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་རང་ཚ་ོསུ་ལ་ཁྲག་དགོས་འདུག་ན། ཡར་མར་ཁྱབ་བསགས་བས་རེས་
སྒུག་བསད་མ་དགོས་པར་ས་གནས་ལྡྱི་ལྱི་དང་། ས་ེར་ལྡུན། སེང་ལོར། མ་ེསོར། ད་རམ་ས་ལ་ལ་སོགས་པའྱི་ས་གནས་གནད་
འགག་ཆེ་བ་ད་ེདག་ལ་ཁྲག་སྱིན་བད་ེབག་ངང་ཐོབ་ཐུབ་ཆེད་དུ་ Blood bank འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་
མེད་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་ཁྲག་སྱིན་པ་གཏོང་མཁན། ང་རང་ཚ་ོམང་ཆ་ེབ་ནང་པ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྲག་སྱིན་
པ་གཏོང་མཁན་དང་པ་ོནས་ཐ་ོལེན་པ་ཡྱིན་ན། དགོས་དུས་མཚམས་ལ་ལམ་སང་འབྲེལ་བ་གནང་ནས་མྱི་གཏངོ་ཆོག་ཆགོ་བེད་
རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག Registration ཐ་ོའགོད་བདེ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག  སྱིན་
པ་གཏོང་མཁན་ཚ།ོ ད་ེབཞྱིན་གྱི་དབང་པ་ོསྱིན་པ་བཏང་མཁན་རདེ། ད་ེནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རདེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། དགངོས་འགལ་མེད་པ་ཞུ་མཇུག་བསྡུས་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡ་ེཤསེ་ལགས་ནས། 
ལགས་སོ། ཚིག་གཅྱིག དབང་པ་ོསྱིན་པ་གཏངོ་རྒྱུ་ད་ེའཛམ་གྱིང་སྱི་ལ་དར་བསད་འདུག ང་ཚ་ོནང་པ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་
དབང་པ་ོསྱིན་པ་གཏངོ་རྒྱུ་དརེ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐ་ོའགོད་རྒྱུ་ད་ེལྷན་ཁང་གྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། བད་ེལེགས་སྨན་
ཁང་གྱི་ངསོ་ནས་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐ་ོཞྱིག་བཟསོ་ནས་འབྲལེ་ཡོད་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ MOHAN Foundation ཁངོ་ཚ་ོལྟ་
བུ་ལ་འབྲལེ་བ་བས་ནས་དབང་པ་ོསྱིན་པ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་
འདུག ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བྲག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བྲག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁརོ་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད། 
ཤོག་གྲངས་ ༢༌༢༤ ནང་ཀྱི་ ༡་༥ ནང་ལ་སོབ་གྲྭ་ལ་སོགས་པའྱི་ནང་ག་ོནད་དང་འབྲེལ་བའྱི་སོར་ལ་རེད་འདུག ད་ེགཞྱི་རའྱི་ཆ་
ནས་ང་རང་གྱིས་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག ང་རང་ཡང་སོབ་གྲྭ་ཞྱིག་གྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་བསད་མོང་བའྱི་
ཉམས་མོང་གྱིས་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སོབ་གྲྭ་ད་ེཚ་ོམ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་རདེ་ཅསེ་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚརོ་ངསེ་
པར་དུ་འཕདོ་བསནེ་དང་འཚ་ོརྟནེ་ད་ེཚོའྱི་ཐད་ལ་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་སོན་ནས་ག་ོསྱིག་གནང་དང་གནང་མུས་རདེ་ལ་ད་ལྟ་ཡང་ད་ེ
ལ་འཐུས་ཤོར་མ་འགྲོ་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་ཆུང་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོདུས་ནས་དུས་སུ་གཟུགས་པོའ་ིབརྟག་དཔྱད་བས་
ནས་ཊྱི་བྱི་སོན་འགོག་ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དག་ེརྒན་ད་ེཚོར་ཡང་མཐུན་རེན་
ཐངེས་མ་གཅྱིག་ཙམ་སར་རྒྱུའྱི་ཚརོ་སང་ཞུས་ཡོད། ད་དུང་མ་འོངས་པར་དག་ེརྒན་དག་ེཕྲུག་ཚང་མར་གཟུགས་པོའ་ིརྟག་དཔྱད་
བས་ནས་ག་ོནད་དམ་ཊྱི་བྱི་སོན་འགོག་གྱི་མཐུན་རནེ་སར་རོགས་གནང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། གཉྱིས་པ་འདྱི་ཤོག་གྲངས་ ༣ པའྱི་མཐའ་
མ་དེར་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ནད་གཞྱིའྱི་སོར་ལ་གོ་རྟོགས་མང་པ་ོཞྱིག་སེལ་ཡོད་ས་རེད། རེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དེའྱི་
འོག་དེར་ད་ེབཞྱིན་དགོན་ས་ེཁག་གྱི་ནང་ག་ོརྟོགས་དང་སོབ་གསོའ་ིལས་འགུལ་སེལ་ཡོད་ཞུས་ཀྱི་འདུག དགོན་ས་ེཁག་གང་དུ་
མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ཀྱི་ནད་གཞྱིའྱི་སརོ་ག་ོརྟགོས་སལེ་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ས་གནས་གང་དུ་སལེ་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ཁྱད་པར་དུ་
ས་དག་ེབཀའ་རྙྱིང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་གདན་ས་ཁག་ཚང་མར་སེལ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད་དམ་། ཡང་ན། གདན་ས་བ་ེ
བྲག་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་འགུལ་སལེ་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞསེ་ད་ེཚ་ོངསེ་པར་དུ་ཤེས་འདདོ་ཡོད། ཤོག་གྲངས་ 
༥ ནང་ལ་ས་ེཚན་བཞྱི་པ་ད་ེམོས་རྫས་ངན་གོམས་ཟེར་བ་ད་ེརེད། ད་ེདངོས་གནས་དྲང་གནས་ང་ཚ་ོཁྱད་པར་དུ་བཙན་བོལ་གྱི་
སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་ང་རང་གྱི་མཐོང་གྱི་ཡོད། དེའྱི་ཐད་ལ་ང་རང་ངོས་ནས་ལས་འགུལ་ཡང་རྱིམ་པ་
ཞྱིག་སེལ་མོང་ཡོད། སོབ་མ་ད་ོབདག་ར་ེར་ེསད་བཏང་ནས་སོབ་གས་ོབེད་དགོས་ཡོད་ནའང་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ཐབས་ལམ་
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གཞན་པ་རྔན་པ་སདོ་དགོས་ཡོད་ནའང་རེད། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོབས་མོང་། འདྱི་ང་ཚོའྱི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཤྱིག་རདེ་འདུག་སྙམ། 
སོབ་མ་ད་ེཚོ་ངའྱི་ཚོར་སང་ག་ར་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟེར་ན། མོས་རྫས་བེད་སོད་གཏོང་མཁན་གྱི་སོབ་མ་ད་ེལྷག་པར་དུ་དཀར་སྲུབ་
འཇྱིབ་བསད་པ་ད་ེསོབ་གྲྭའྱི་ཁརོ་ཡུག་ནང་ལ་དར་སལོ་ཡོད་པ་ངས་ངསོ་འཛིན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བདེ་ཀྱི་མེད། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སོབ་
གྲྭའྱི་རྒན་བདག སོབ་གྲྭའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདྱི་འདྲའྱི་ག་ོསབས་ད་ེཧ་ཅང་དཀནོ་པ་ོརདེ། རདེ་ད་ེསོབ་ཕྲུག་ད་ེཚ་ོའཐུས་
ཤོར་འགྲ་ོསའྱི་གཞྱི་ར་བ་ད་ེག་ར་ེརདེ་དྲན་གྱི་འདུག་ཟརེ་ན། ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་གུང་གསེང་དང་ཉྱིན་མ་གཅྱིག་གྱི་གུང་
གསེང་འགྲོ་བ་དེའྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚུར་སེབ་དུས་སྐྲ་སེར་པ་ོབཟོས་པ་འདྲ་བོ་དང་ད་ེནས་སོབ་གྲྭ་ནང་ཡར་འཛུལ་བའྱི་
སབས་ལ་སོད་ཁུག་ད་ེཚ་ོསོག་བཤེར་བེད་པའྱི་སབས་ལ་ཅ་ལག་འདྲ་མྱི་འདྲ་འདནོ་བསད་པ། གཞྱི་རའྱི་ཆ་ལ་གུང་གསེང་སབས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས་ཁྱད་པར་དུ་ས་གནས་ས་ོསོའ་ིའགན་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཕ་མ་ད་ོབདག་ཡྱིན་ནའང་རེད། ངསེ་པར་
དུ་ད་ེཚ་ོསོབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་ལ་ཕག་རགོས་མཉམ་འདགེས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བདེ་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་རདེ་དྲན་གྱི་ཡོད། 
ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་སོབ་གྲྭར་ཡོད་པའྱི་སབས་སོབ་སོང་དང་སོད་ལམ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ལ་ཟླ་བ་གཉྱིས་རེས་ནས་ཚུར་སེབས་ཡོང་དུས་
སྐྲ་འདྲ་མྱི་འདྲ་བཟོས། ཨ་མཆོག་ཡང་ཨྱི་ཁུང་ཕུག ཁྱད་པར་དུ་ངས་ཡང་མང་པ་ོཚོར་སོང་། ང་རང་ཡང་གུང་གསེང་སབས་ས་
གནས་གང་ས་གང་དུ་གནས་སོར་དང་སྦྲགས་འགྲ་ོབསད་དུས་ཕྲུ་གུ་ད་ེཚ་ོཐ་མག་འཐེན་མཁན་དང་། སག་སག་གཏོང་ནས་འགྲ་ོ
སོད་མཁན། ཕྲུ་གུའྱི་ལག་པའྱི་ནང་ལ་ཁ་པར་རེ་མ་ོརེད་སོད་མཁན་ད་ོབདག་ཕ་མའྱི་ནོར་འཁྲུལ་རེད་འདུག ངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
ངསོ་འཛིན་བདེ་ཀྱི་ཡོད། 
 ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕ་མ་ད་ེཚོར་ཟབ་སོང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ཕ་མ་
དང་དག་ེརྒན་བར་ལ་ཕག་རགོས་མཉམ་འདེགས་ག་ར་ེབེད་དགསོ་ན་བདེ་རགོས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་མོས་རྫས་ད་ེསོབ་གྲྭར་
མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་ར་ལ་ན་ཚ་འདྲ་མ་སོང་ན་ཉེན་ཁ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་
ནས་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིཕ་མའྱི་ཚོགས་ཆེན་ལོ་རེ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དེ་ལ་མཉམ་བཞུགས་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཕ་མ་ད་ེཚརོ་སོབ་གས་ོསདོ་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་རདེ་འདུག་བསམ་གྱི་ཡོད། 

ཤོག་གྲངས་ ༩ པའྱི་ནང་ ༩་༥ འྱི་ནང་ལ་ཉ་ེཆར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སབས་སུ་ཡྱིན་ན་རེད་སྱི་ཚོགས་ལ་སོབ་གས་ོདང་
འབྲལེ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཏམ་བརོད་མར་འཁྲབ་ནས་ག་ོབ་དང་མཆྱིན་པ་ད་ེའདྲའྱི་གཏམ་བརདོ་མང་པ་ོའཁྲབ་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ། ད་ལྟ་
འདྱིའྱི་ནང་ཡང་བོད་ཀྱི་གཏམ་བརོད་འཁྲབ་སོན་ཚོགས་པ་གས་ནས་མང་པ་ོའཁྲབ་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ེཁ་སེང་ལྔ་དང་
ལྔ་བཅུའྱི་སབས་འཁྲབ་མཁན་ད་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། འཁྲབ་པའྱི་སབས་ལ་སོད་གོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱི་ག་ེབྲྱིས་འདུག་པ་ད་ེཚོར་ད་ོསང་
སདོ་དགསོ་ས་རདེ་མ་གཏོགས་ཡྱི་ག་ེནོར་བ་མང་པ་ོའདུག ང་ཚསོ་མཐོང་ཡོད་ཀྱི་རེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་སབས་སུ་འཁྲབ་མཁན་
ད་ེཚོའྱི་སྙྱིང་དང་། ག་ོབ། མཆྱིན་པ་ཟེར་ནས་ཡྱི་ག་ེནརོ་བ་འདུག ད་ེའདྲ་འཁྲབ་ནས་སྱི་ཚོགས་ཁག་ལ་འགྲ་ོབ་ཡྱིན་ན་ཡྱི་ག་ེནོར་
བ་དསེ་ག་ར་ེལབ་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་ནས་ག་ོརྟོགས་མ་ཐོབ་པའྱི་ཐགོ་ལ་ལོག་པ་འགྲ་ོརྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་འདུག ད་ེཚ་ོཕལ་ཆེར་ལྔ་དང་ལྔ་
བཅུའྱི་བརྙན་ཐུང་ནང་ལ་ལྟོས་དང་ཡྱི་ག་ེནོར་བ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོམ་འོངས་པར་ཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོབས་ནས་གཏམ་བརོད་
འཁྲབ་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ད་ེནས་ ༡༠ པ་དའེྱི་ནང་། ཁ བད་ེདནོ་ས་ེཚན་ཟེར་བ་དེའྱི་ནང་ལ་སྱིར་བཏང་ཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ད་ེཚརོ་གཞུང་གྱི་ངསོ་
ནས་ཆ་རནེ་དང་མཐུན་རནེ་ཡག་པ་ོསར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དེ། ངས་བསར་དུ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། རྒན་བག་གྲ་ོལགས། ཁ་སེང་སནོ་མ་
ངས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དྲྱིས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་སེར་གྱི་འཚ་ོབའྱི་ཐད་ལ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རོགས་པ་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡོད་མ་རེད་
ཞུས་ཡོང་དུས། ཁངོ་གྱི་བརམས་བཞག་པའྱི་དབེ་ད་ེལ་འགྲ་ོསོང་གཏོང་གྱི་ཡོད། རགོས་པ་བེད་ཀྱི་ཡོད་གསུངས་པ་མ་གཏོགས། 
རྒན་བག་གྲ་ོལགས་ཀྱིས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེལ་གྱི་འདུག་སྙམ། རྒྱ་གར་གཞུང་
དང་གྲོས་ཚོགས་ལ་བཅར། ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཡུལ་སོར་ས་ོའཆམ་འདྱི་ཚ་ོཚུར་སད་བཏང། ཁ་ོརང་སེར་གྱིས་ངོས་ནས་སད་བཏང་། 
ཧ་ཅང་གྱི་བོད་བསན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་ཕན་མཁན་གྱིས་ལས་འགུལ་སེལ་གྱི་འདུག་སྙམ། ང་ནམ་རྒྱུན་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་
གུས་ཞབས་བདེ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེངས་ཁ་སངེ་དགོས་འདྲྱི་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། དརེ་འཚ་ོབའྱི་མཐུན་རནེ། འཚ་ོབའྱི་མཐུན་རནེ་
ཞེས་གཙ་ོབོ་ཞུས་ན། ཁོང་ལ་དངུལ་གྱི་རོགས་པ་བེད་ཀྱི་ཡོད་དམ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོང་དུས། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆགོ་གྱིས་དབེ་ཞྱིག་དཔར་བསྐྲུན་བཟསོ་པ་དརེ་རགོས་པ་བས་ཡདོ་གསུངས་པ་མ་གཏོགས་འཚ་ོབའྱི་མཐུན་རནེ་ལ་རགོས་པ་
སར་བ་གསུངས་མ་སོང་། ད་ེརྱིང་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཁོང་གྱི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་འཕདོ་བསནེ་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། འཚ་ོབའྱི་མཐུན་
རནེ་ནྱི། ང་ཉྱིན་མ་ཞྱིག་ཕྱིན་པའྱི་སབས་ལ་ཁང་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐབེས་ཆག་ཅྱིག་གྱི་ནང་བསད་སོད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐད་
ལ་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་མཐུན་རནེ་སར་དགོས་ངསེ་རདེ་འདུག ཁངོ་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་པ་རདེ། ཁ་ོརང་གྱི་ཐབོ་ཁངོས་ཆ་ནས་ཨ་ོསྱི་
ཊ་ོལྱི་ཡར་འགྲ་ོཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ད་ེམ་ཕྱིན་པར་འདྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་ནང་བསད་ནས་བོད་ཀྱི་བསན་པ་ཆབ་སྱིད་ལ་ཕར་གྲུ་མཉམ་
འདགེས་བས་ནས་བསད་པ་ཡྱིན་དུས་ད་ེཚརོ་འཕདོ་བསེན་གྱི་མཐུན་རནེ་སནོ་མ་བཟསོ་ཡདོ་དམ་མེད། གལ་སྱིད་བཟསོ་མདེ་ན་
མ་འོངས་པར་འཕོད་བསེན་གྱི་ཐད་ལ་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ་དང་འཚ་ོབའྱི་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་ཡོད་དམ་མེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ཤོག་གྲངས་ ༡༢ ཀྱི་མཛ་ེནད་ཅན་ཟེར་བ། ད་ེའགོས་ནད་ཀྱི་རྱིགས་ཡྱིན་དུས་འདས་པའྱི་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་དཀའ་
ངལ་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོའཕད་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ཡོད་པ་ཞྱིག་རདེ། ད་ལྟ་ཡྱིན་ན་མྱི་གྲངས་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རདེ། ལྔ་རདེ་འདུག 
ཁོང་ཚོར་འཚ་ོབའྱི་མཐུན་རེན་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་སོད་ས་ཞྱིག་འཇོག་ཐུབ་ན་ང་རང་ངོས་ནས་དགེ་
མཚན་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་བལྟས་ན། ས་གནས་ས་ོསོར་ཡྱིན་ན་ཕར་གཅྱིག་འགོས། གཉྱིས་འགོས་
དར་ཁྱབ་ཆེན་པ་ོཕྱིན་ནས་བོད་ཀྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་མཛ་ེནད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོབྱུང་བ་རེད། འདྱིར་ལ་ོརྒྱུས་མཁྱེན་ཆུབ་བདག་
པ་ོརང་རང་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚོར་གྲངས་ཀ་ལྔ་མ་གཏོགས་མེད་དུས་འདྱི་གྲངས་ཀ་ལྔ་ད་ེཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་སུ་སེབ་
གཅྱིག་ལ་ས་གནས་གཅྱིག་ལ་བཞག འཕདོ་བསེན་ག་ར་ེལྟ་སོང་བདེ་དགོས་ཡོད་ན་བདེ། མྱི་གཞན་དང་འབྲལེ་ལམ་བདེ་རྒྱུ་ཉུང་
རུ་གཏང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དར་ཁྱབ་རྒྱུ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བའྱི་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པ་མ་གཏོགས། 
འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་ཕྱི་མྱིག་ཅྱིག་བལྟས་ནས་ད་ལྟའྱི་གནས་བབས་འདྱི་ལ་བསམ་ཤེས་བགྱིས། མ་འོངས་པའྱི་བོད་ཀྱི་སོན་
རའྱི་ནང་ལ་བསམ་གཞྱིག་བདེ་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོརདེ། འདྱི་ཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་གནད་འགག་རདེ་སྙམ། 
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ཤོག་གྲངས་ ༡༩ ཡྱི་ ༢༢་༤ ཡྱི་ནང་ཧྥ་རན་སྱིར་རྟེན་གཞྱི་བེད་པའྱི་ར་ེབ་ཚོགས་པ་ནས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་སོབ་
ཕྲུག་ཚོའྱི་ཆདེ་དུ་ཕག་དངུལ་གྱི་རགོས་སརོ་གནང་བ་རདེ་ཅསེ་རྣམ་དབ་ེདང་པ་ོང་ོབ་ོཙམ་མ་གཏགོས་དགསོ་ཆདེ་གང་ཡང་མདེ་
པ་ཡྱིན་དུས་མངོན་དགའྱི་སོབ་གྲྭར་ཧྥ་རན་སྱིར་རྟེན་གཞྱི་བས་པའྱི་ར་ེབ་ཚོགས་པ་ནས་དངུལ་གྱི་གྲངས་ཀ་ག་ཚོད་རོགས་པ་
བས་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེར་འཚ་ོབའྱི་ཐོག་ནས་བས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ངེས་ཅན་ད་ེཚོར་རེད་དམ། ཡང་ན་ཟས་སྨན་ནད་
སོན་གང་གྱི་ཐད་ལ་རོགས་སོར་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ། གྲངས་ཀ་ག་ཚོད་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེའྱི་ཐད་ལ་
སྱིར་བཏང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ངས་ག་ོཚོད་ལ་ཏོག་ཙམ་ཉ་ར་ེཉ་ོར་ེའགྲ་ོཡྱི་ཡོད་ས་རེད། འདྱིའྱི་མག་ོབརོད་ཁ་ོརང་ལ་རྣམ་དབ་ེདང་པ་ོང་ོ
བ་ོཙམ་མ་གཏོགས་མདེ་པ་ཡྱིན་དུས། འདྱི་ལ་དགོས་གཞྱི་སསེ་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཡོད་ས་རདེ་བསམ་པའྱི་དགོས་པ་སེབས་
པ་ཡྱིན་དུས། དངུལ་ཡྱིན་ན་ག་ཚོད་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ། དངུལ་དེས་ག་ར་ེལ་འགྲོ་སོང་བཏང་ཡོད་པ་རེད་དམ། འཚ་ོབའྱི་
མཐུན་རེན་ཁ་ོནའྱི་ཐད་ལ་རེད་དམ། ཡང་ན་གང་གྱི་ཐགོ་ལ་རེད། ད་ེཚོར་ཁ་གསལ་པ་ོཡོད་ན་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ། དེང་སང་དུས་
རབས་ཉྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་པ་དྲ་རྒྱ་ཧ་ཅང་འཁྲུག་ཆ་དོད་པ་ོཡྱིན་དུས་ཚིག་ཏོག་ཙམ་གྱི་ར་བཏགས་མང་པ་ོསར་ནས་འགྲ་ོབའྱི་དུས་
ཤྱིག་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱིའྱི་ཐད་ལ་གསལ་བཤད་ཡག་པ་ོབས་ན་མ་འངོས་པར་དགོས་པ་རྣམ་རྟགོ་སལེ་ཐུབ་ས་རདེ་བསམ་པ་
ཚརོ་བྱུང་། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། སར་མ་གཅྱིག་ལྷག་བསད་ཡདོ། 
 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བྲག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤོག་གྲངས་ ༢༤ ད་ས་ལྷ་རྒྱལ་རྱི་ནད་གས་ོཁང་ཟེར་བ་ད་ེཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལ་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་
ཁག་ནས་སྨན་བཅོས་བེད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ང་རང་ཡང་ཚོར་སང་བྱུང་། ལྷ་རྒྱལ་རྱིའྱི་ནད་གསོ་ཁང་
བཙུགས་ནས་བཟུང་ས།ེ ད་བར་ཆསོ་བརྒྱུད་གང་གྱི་ཁངོས་སུ་གཏོགས་ནས་དརེ་སྨན་བཅསོ་བདེ་མཁན་བསེབས་སོང་ངམ། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཆོས་བརྒྱུད་གང་དང་གང་གྱི་གྲྭ་བཙུན་སུ་སུ་ཡོད་དམ། སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་ཞུ་བར་གྲྭ་པ་ད་ེཚརོ་ཆ་རེན་ག་ར་ེཚང་ནས་
དརེ་སདོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཆསོ་བརྒྱུད་གང་དང་གང་ཡོད་པ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞསེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
མཇུག་བསྡུས་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀ῝བྲག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
ད་མཐའ་མ་ད་ེཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤོག་གྲངས་ ༢༣ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ ༣་༣ ནང་ལ་རྱིས་མེད་
ཆོས་ས་ེཁག་གྱི་དཔ་ེཁྲྱིད་དགེ་རྒན་རྣམ་པའྱི་སྐུ་གཟུགས་བརྟག་དཔྱད་འཐུས་གཙང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་དེར་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་
ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁྱད་པར་དུ་བོད་ཀྱི་བསན་པ་ཆབ་སྱིད་གནས་དང་མྱི་གནས། ངས་སོབས་པ་ཆེན་པོའ་ིས་ོནས་འདས་
པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་རེད། ད་ལྟའྱི་གནས་བབས་ཡྱིན་ན་བོད་ཀྱི་ས་དག་ེབཀའ་རྙྱིང་གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་དགནོ་ས་ེཁག་ད་ེམེད་
ན་བོད་ཟེར་བའྱི་མྱིང་ཡང་གྲགས་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཟེར་ན། ངས་སོབས་པ་ཆེན་པོའ་ིངང་ནས་བཤད་ཐུབ། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔེ་ཁྲྱིད་
དག་ེརྒན་ད་ེཚོའྱི་སྐུ་གཟུགས་ལ་བརྟག་དཔྱད་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། ཐུགས་ར་ེཆེ། ད་ལྟ་ཆསོ་བརྒྱུད་གང་དང་གང་གྱི་དཔ་ེཁྲྱིད་
དག་ེརྒན་གྱི་གཟུགས་པོར་བརྟག་དཔྱད་བས་ཡདོ་དམ་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། མཇུག་བསྡུས་
རགོས་གནང་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པའྱི་བཀའ་ལན་ནང་ལ་རྱིགས་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་པ་དེ། དང་པ་ོདེར་ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བེད་སུ་གང་ཞྱིག་ལ་ཁང་པ་མེད་པའྱི་གནས་སངས་རེད་མྱི་འདུག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཁང་པ་ད་ེཐོག་མར་རྒྱག་ཡོང་དུས་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་མ་དངུལ་དང་ཕུགས་བརྟན་གྱི་ཆེད་དུ། ཡོང་
འབབ་ཀྱི་དམྱིགས་ས་ཞྱིག་ཟྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱག་པ་ཆགས་བསད་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁང་པ་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་ད་ེཐགོ་མར་ས་ེཁག་
ཟེར་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་སད་གྲགས་ཆེན་པ་ོཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཤྱིག་གྱིས་གཟྱིགས་པའྱི་ར་ེབ་དང་བཀའ་
མོལ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་ལས་ཁུངས་ད་ེཡར་མེག་ལོཊ་ལ་སོས་འདུག བས་ཙང་འགོ་ལ་ཁང་པ་གཉྱིས་དང་སང་ལ་ཁང་
ཆནེ་ད་ེསོང་པ་ལྷག་དུས་ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་རདེ། བེད་མདེ་ཚུལ་དུ་བཞག་པ་ལས་ཏོག་ཙམ་འགྲ་ོགྲོན་ཞྱིག་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་དག་ེ
མཚན་གཟྱིགས་པའྱི་ཐགོ་འགོ་ནས་ཁང་ཆུང་ཞྱིག་ག་གཡར་ལ་གཏོང་འདུག ད་ེཡང་ཆོད་གན་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ག་གཡར་ལ་
བཏང་འདུག གཞན་གཅྱིག་ད་ེག་གཡར་གཏང་རྒྱུ་ད་ེལའང་འདྱི་ནས་ཚགོས་ས་ེཁག་གྱིས་གཟྱིགས་བར་ཕབེས་འདུག་སེ། ཁང་པ་
ཁང་ཆུང་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་སོང་ཙང་། ཁ་ོཚོའྱི་ཐུགས་བ་ོལ་བབས་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ཐོག་ཁ་ལ་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མ་དུས་
ཡུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ནས་སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་དུ་གསལ་བསགས་རབ་དང་རྱིམ་པ་སེལ་འདུག་སེ་ཞུ་བར་ཡོང་མཁན་
དང་ག་གཡར་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་བཅར་མཁན་བྱུང་མྱི་འདུག བས་ཙང་ཐགོ་གྱི་ཁང་པ་ཆ་ེབ་ད་ེཟླ་བ་ལ་སོར་མ་ོསངོ་ཕག་
ལྔ་བཅུ་ཡྱིན་པ་དེ་གསལ་བསགས་གནང་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་ཞུ་མཁན་མེད་པ་ཡྱིན་དུས་སབས་ལ་འདྱི་མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་
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འཕོད་བསེན་དང་འབྲལེ་བའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེའདྲ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བར་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་ཁ་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་ལས་བསམོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རདེ། ད་ེདུས་རང་གྱི་
ལན་ཞུས་པའྱི་ནང་ལ་བཅད་བཏུབ་བདེ་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་མྱི་བསད་པ་ཞྱིག་ཚོར་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་ལན་ཕུལ་པ་ཡྱིན་ཏ།ེ རསེ་
སུ་ཚན་པ་ལ་འབྲལེ་བ་བས་ནས་རད་གཅོད་བདེ་དུས་རང་སོང་ས་ེཁག་ནས་ལས་བསམོས་ཤོག་བུའྱི་སེང་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཀམ་པུ་
ཊར་ནང་ལ་དབྱིན་ཇྱི་སད་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག soft copy ནང་འབོར་དུས་གང་ཟབ་ཟབ་
གང་ལེགས་ལེགས་བས་པ་དང་། བདེ་པའྱི་ཁུལ་རདེ་འདུག ང་ཚོའྱི་ཕ་ཡུལ་ནང་གཏམ་དཔ་ེཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། མཆདོ་རྟནེ་དཔལ་
མ་ོདག་དག་ལབ་ནས། མཚམས་ར་ེདག་དྲགས་དུས་བཀའ་བཀོན་ཕེབས་ཡོང་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་
ཡྱིན་དུས་འཕོན་བསནེ་གྱི་ལས་ཁུངས་ཨ་མའྱི་ལས་བསམོས་འདྱིའྱི་རྐུབ་ལ་མཐུད་ནས་ཤོག་བུ་བང་རྱིམ་བསྱིགས་ནས་གང་ཡོད་
པ་ད་ེཆ་ཚང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེརྱིང་སྱི་འཐུས་ཁག་རྣམ་པ་ཁ་ཤས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེཡྱིན་དུས་དང་པ་ོདེར་སྱི་འཐུས་ཐགོ་
མ་ད་ེཡྱིས། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག ཏོག་ཙམ་དབུ་བཞུགས་གནང་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཏམ་བཤད་བེད་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ལན་གསལ་པ་ོདགོས་ཟེར་མཁན་ད་ེཚོས་ད་ེ
ལས་བསྡུས་ཙམ་བས་ནས་དགོས་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཁ་སང་དཔརེ་ན། རྒྱལ་སྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་མྱི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་ལ་
གཡར་བའྱི་ཁང་པ་ད་ེག་ར་ེརེད་དམ་ཟེར་དུས། ད་ལྟ་ཁང་པ་སོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་བེད་མཁན་ད་ེལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད་གསུངས་ཀྱི་
འདུག ཁོང་ཚརོ་གཡར་བའྱི་ཁང་པ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེར་གོང་ག་ཚད་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། ད་ེགསལ་པ་ོདགོས་ཀྱི་
ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ལངས་ཕོགས་གཞན་པ་བོད་རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་བསེབ་ན་གཡར་གྱི་རེད་དམ་མ་རེད་
ཞུས་དུས། དའེྱི་བར་ཐག་ལ་ཁྱད་པར་ག་ར་ེཡོད་པ་རེད་དམ་ཟརེ་བ་དརེ། ལན་གསལ་པ་ོབརྒྱབས་མ་སོང་། ཁ་སང་ཕལ་ཆརེ་ར་
དོན་ལ་གནོད་མཁན་ཡྱིན་ན་གཡར་གྱི་མ་རེད་མདོག་མདོག་གསུངས་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་ཚིག་འདྱི་ཐལ་ཆ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་རེད། 
བོད་རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་ར་དོན་ལ་གནོད་མཁན་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ག་ར་ེཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་
གསལ་བཤད་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤར་ཕགོས་ཁུག་རྟ་ལ་གཡར་བཞག་པའྱི་ཁང་པ་ད་ེཆ་
རེན་ག་རེའྱི་ཐོག་ནས་གཡར་རེད་དམ་ཟེར་དུས། གསལ་པ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་ལབ་མ་སོང་། གཅྱིག་ཡྱིན་ལ་མྱིན་ལ་འདྲ་པ་ོསྡུག་ཏུ་
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སྡུག་ཏུ་འདྲ་བ་ོཞྱིག་བཏང་དུས། ད་ེཡང་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཆ་རེན་ག་རེའྱི་ཐགོ་ནས་གཡར་རེད། སོན་མ་བད་ེསྲུང་བཀའ་ཟུར་
ལ་གཡར་དུས་གོང་ཚད་ག་ཚོད་རདེ། མ་འོངས་པར་གལ་སྱིད་མང་གཙ་ོརྱིས་ཁྲ་ཚོགས་པ་འཁྱོལ་སངོ་ན་ག་ཆ་ད་ེག་རང་ལེན་གྱི་
རདེ་དམ། ད་ེདག་གསལ་པ་ོདགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ ལན་འདབེས་གང་ཐུབ་གསལ་པ་ོགནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ལན་འདབེས་གང་ཐུབ་ཐུབ་གསལ་པ་ོཞུ་ཆགོ་པ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ད་ལྟ་
བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་རྒྱུའྱི་ནང་གྱི་ཁང་པ་ད་ེལ་ཁང་ག་ག་ཚོད་རེད་དམ་གསུངས་པ་རེད། ཁང་ག་ད་ེཧྱིན་སོར་ ༡༠༠༠༠ རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཁང་མྱིག་གཉྱིས་ཡོད་པ་ད་ེཧྱིན་སོར་ཁྲྱི་ར་ེར་ེབས་ནས་གསལ་བསགས་ཕྱིན་འདུག ཐོག་ལ་ཡོད་པ་ད་ེཁང་པ་ཆེ་བ་ཞྱིག་
འདུག་ད་ེལ་ཧྱིན་སོར་ ༥༠༠༠༠ གསལ་བསགས་ཕྱིན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཚིག་ཐལ་ཆ་ཡྱི་ཐགོ་
ལ་ཚིག་ཅྱིག་བཟུང་ནས་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རེད། ང་རང་དྲན་པ་བེད་ན་ངས་ཁ་སེང་ཚིག་ཐལ་ཆ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་བེད་སོད་
བས་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག ངས་ཁ་སེང་ག་ར་ེཞུས་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟརེ་ན། བོད་སྱི་པའྱི་ར་དནོ་ལ་གནདོ་གཞྱི་བདེ་མཁན་དང་། 
རྒྱལ་ཁབ་ལ་གནོད་གཞྱི་བདེ་མཁན་ད་ེའདྲའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཡྱིན་ན། ད་ེའདྲ་ལ་ང་ཚོས་ཕུལ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ཁང་པ་གཡར་ཐུབ་
ཀྱི་མ་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པ་སུས་ཞུ་བར་བཅར་བ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་གཡར་བར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཞུས་དུས། 
ངས་བོད་རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་ད་ེབོད་སྱི་པའྱི་ར་དནོ་ལ་གནོད་མཁན་ཞྱིག་རེད་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ཁ་ོརང་གྱིས་ང་ོབ་ོཞྱིག་བཏགས་བས་ནས་གསུངས་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག གལ་སྱིད་སང་
ཉྱིན་ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ དབུ་བཞུགས་གནང་རགོས་གནང་། ལན་འདབེས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཕར་གསལ་པ་ོབཟསོ་
ན་འགྲྱིག་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག་སྙམ། ངེས་པར་དུ་ཕར་དྲྱི་བ་དྲྱིས། ཚུར་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ད་ེའདྲ་གསུང་དགོས་པ་གང་མཐོང་གྱི་མྱི་
འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་ལས་རྱིམ་མར་འགྲ་ོཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཁར་སོད་ན་གནས་སངས་ཡག་པ་ོཞྱིག་མྱི་
འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་དགོས་པ་འདུག་ན་
བཏོན་གནང་རགོས་གནང་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་བོན་ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་ལྟ་བོད་རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་
བོད་ཀྱི་ར་དོན་ལ་གནདོ་མཁན་རེད་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། མ་རེད་ན་མ་རེད་ཟེར་ནས་ལན་བརྒྱབ་ན་འགྲྱིག་
གྱི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ཟེར་གྱི་འདུག་ཟེར་ནས་ཚུར་སར་གྱི་འདུག ཁ་སང་ལན་ཕོག་གྱི་ཡོད་ན་ཕོག དུས་
ཐགོ་ལ་རྒྱག་རོགས་བདེ། ད་ེམྱིན་མཇུག་ལ་བརྒྱབ་ན་འགྲྱིག་གྱི་རེད་ཟེར་དུས། དང་པ་ོལན་རྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། བཟ་ོལྟ་འདྲ་
ཞྱིག་བཏོན་ནས་སོན་མ་དབང་ཆ་གང་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ད་ེཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ད་ེནས་མར་རོམ་སོད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དོན་
དག་གཙ་ོབ་ོད་ེརམོ་མ་བསད་རགོས་བགྱིས་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་འགལ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ང་ཚོའྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་
གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ལན་རྒྱག་རེས་བདེ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
གྱིས་གསུངས་སངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཁྱད་གསོད། འདྱི་ལ་ལངས་བསད་མཁན་གྱི་མྱི་དསེ་བཤད་སངས་གང་འདྲ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་མདེ་
དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱད་གསོད་ད་ེའདྲ་བེད་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་ཏོག་ཙམ་སངས་འཛིན་བེད་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་སྙམ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེཚ་ོཚགོས་གཙོས་སོན་དབུ་འབདེ་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་ཁྱད་གསོད་དང་ལྷག་པར་དུ་སྱིགས་ར་ལྟ་བུའྱི་
གཏམ་བཤད་དུས་ནམ་ཡང་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རེད། འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་རེད། ཚང་
མས་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་དེ་མ་གནང་རོགས་གནང་། གོང་ནས་ལྷན་ཁང་མང་བ་འགྲོ་ཚར་བ་རེད། གཅྱིག་མ་
གཏོགས་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་མཇུག་སོང་བེད་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོམེད་དམ་སྙམ། དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་
བནོ་མཆགོ མུ་མཐུད་ནས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་གསུང་རགོས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གུས་པས་ཞུ་རྒྱུར་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གནོད་འཚ་ེམྱི་བེད་མཁན་སུ་ཞྱིག་
གྱིས་ཁང་ཆུང་གཅྱིག་ལྷག་པ་ད་ེགཡར་འདོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཟླ་རེར་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༠༠༠ བེད་ནས་ཕུལ་གྱི་རེད། འདྱི་ངས་ཚིག་
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ཐག་ཆདོ་པའོ་ིངང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞན་པ་ད་ེཟླ་ར་ེཧྱིན་སོར་ ༡༠༠༠༠ གྱི་ཐགོ་ནས་གཡར་གྲུབ་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སོར་མྱི་ཁྲྱི་ལྔ་
ཅན་པ་དེའང་གཡར་བར་ཡོང་བ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དེའང་ང་ཚོས་ཕུལ་ཆོག་ཟེར་ནས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པ་ོངང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ལ་ཁང་ག་ག་རེའྱི་འགོ་ནས་གཡར་ཡོད་པ་རདེ་དམ་གསུངས་པ་དེར། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་
ཡྱིན། འཛིན་སོང་རང་དབང་ཅན་གྱི་ས་ེཁག་ཅྱིག་རེད། ལྷག་དོན་དུ་རང་སོང་བེད་པའྱི་སེ་ཁག་ཅྱིག་རེད། ད་ེཡྱི་འཚ་ོབའྱི་གནས་
སངས་ད་ེའཚ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེར་དངུལ་གྱི་ཡོང་འབབ་ཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
དའེྱི་འཛནི་སོང་གྱིས་དུས་སུ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏ་ེཕབེས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་པ་རདེ་ཞསེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
ད་ེསོན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོའདྱིར་ཆེས་བཀུར་བར་འོས་པའྱི་བཀའ་ཟུར་ཞྱིག་ལ་ད་ེའདྲ་བས་ནས་ཁང་པ་གཡར་གནང་བ་
རདེ། ད་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཟུར་གྱིས་ཡར་ཞུས་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་འཛིན་སོང་གྱིས་མར་ཁང་པ་གཡར་བ་རདེ། ཡྱིན་
ནའང་ད་ོབདག་གྱིས་ཡར་ཞུས་པ་རེད། འཛིན་སོང་གྱིས་མར་ད་ེའདྲ་བས་ནས་གནང་བ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་ག་ར་ེཕེབས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ད་ལྟ་མང་ཚོགས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དགོངས་ཞུའྱི་རེས་སུ་ག་ར་ེབེད་ཀྱི་རེད་དམ་གསུངས་
དུས། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ནང་སྱིད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁངོས་འགོ་ནས་ས་ཁང་གྱིས་ད་ེས་དང་པ་ོསོར་མ་ོ
སངོ་བཅུ་གཉྱིས་ཞུས་པ་རེད། ད་ེནས་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་གྱིས་མར་བཀའ་མོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་སོར་མ་ོསོང་ཕག་གཉྱིས་
མར་བཅག་ས།ེ ཁང་ག་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༠༠༠ བས་ནས་ཕེབས་པ་རེད། དའེྱི་སནོ་ལ་གཡར་བའྱི་སབས་སུ་བརྒྱད་སོང་ལྔ་བརྒྱ་རདེ། 
བས་ཙང་ད་ལྟ་ཧྱིན་སོར་ ༡༠༠༠༠ བས་ནས་གཡར་བཞག་པ་ད་ེནམ་ཞྱིག་མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་ད་ེདགངོས་པ་ཞུ་བ་
ཡྱིན་ན། རསེ་སུ་གནས་བབས་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འདྱི་སད་དགསོ་པ་བདེ་ཀྱི་རདེ། སདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་
རེད། ད་ེལས་འཕསོ་པའྱི་ཕག་ལས་གཞན་པ་དང་། གནད་དོན་གཞན་པ་འདནོ་གྱི་ཡོད་ན། དའེྱི་དུས་གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕལ་ཆེར་ཁ་སང་གྱི་དྲྱི་བ་དེར་ངའྱི་ལན་ཕོགས་ཡོད་
བསམ་སོང་སེ། ཕོགས་མེད་པ་ཡྱིན་ན་བསར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ཀྱིས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་བཏོན་པའྱི་ཐོག་ནས་
བཀའ་འདྲྱི་གནང་ན་འགྲྱིག་གྱི་འདུག ངས་བཀའ་ལན་ཕུལ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གྱིང་ཚ་ཚ་ེབརྟན་རྡ་ོརའེྱི་སརོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ད་ེགསལ་པ་ོབདེ་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་ལ། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་དེའྱི་ཐོག་ལ་འབྲེལ་བ་དང་། དེར་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ་ད་ེའདྲ་ངའྱི་ཤེས་རྟོགས་
ནང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་སེབས་མ་སོང་སེ། ཡྱིན་ནའང་འཛིན་སོང་བཀའ་ ཤག ལྷག་དོན་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་དབུ་ཁྲྱིད་འོག་
ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ང་ཚ་ོམཚམས་ར་ེཚུགས་པའྱི་སབས་ལ་ཞོར་དུ་
བཀའ་མོལ་ད་ེའདྲ་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེདུས་ངས་ག་ོསོང་། ཡྱིན་ནའང་ངས་བར་དེར་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་ཞྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་
བགྱིས། གོང་དུ་ཕག་རོགས་རྣམ་པས་གལ་སྱིད་ཤོག་བུ་ཞྱིག་གཏང་སོང་ན་ངས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་ཞུ་ཆོག་པར་བགྱིས་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ཁ་སང་གྲྭ་ཤེས་རབ་ལགས་སེམས་ཁམས་མྱི་བད་ེབའྱི་གནས་སངས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་
ནས་གསུངས་གནང་སོང་། ལྷག་དནོ་དུ་ད་རྱིང་འདྱིར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་གྲྭ་ཚང་རདེ། ཁང་ཚན་
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རེད། ད་ེབཞྱིན་ཕ་ཡུལ་གཅྱིག་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རོགས་སོར་གནང་བསད་པ་རེད་གསུངས་སོང་། ད་ེཚ་ོཚང་མར་རེས་སུ་ཡྱི་
རངས་དང་། བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་ང་ཚོ་མཉམ་དུ་རྒྱུན་རྱིང་པོ་ནས་ལས་ཀ་མཉམ་དུ་ལས་
བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ། ཚང་མས་ཡག་པ་ོམཁྱནེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ཁངོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཁངོ་གྱིས་དུས་
ཐགོ་ལ་ནད་པར་རགོས་པ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། འགན་བཞེས་པ་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་། འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་ཁུར་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུ་ད་ེརྱིང་འདྱི་ལ་བཞུགས་བསད་མཁན་ཚང་མས་དུས་ཐོག་ཏུ་
འགན་བཞེས་ནས། ད་ེལྟ་བུ་ཕག་རོགས་དང་རོགས་སོར་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སོན་མ་ང་ཚོའྱི་བཤད་ཚུལ་ཡོད་རེད། མར་མེ་
གཅྱིག་ལ་མར་མ་ེགཅྱིག་གྱིས་ཞལ་ཁ་འབདེ། (Deep se deep jala tey challo) ཟརེ་བ་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་དཔ་ེད་ེབཞྱིན་
དུ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་སོང་ན་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་ན་སོབས་པ་བེད་རྒྱུ་དང་། ང་རང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་
ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་གཅྱིག་གྱིས་འགན་འཁུར་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་མ་སྙོབ་ས་ལ་སྙོབ་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སངས་
ཡོང་བསད་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མཛད་རྱིམ་གྱི་ཐགོ་ནས་དུས་ཚདོ་ཞ་ེདྲག་ཡོད་པ་མ་རདེ། ངས་ཞུས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་རྱིང་པ་ོ
འདུག་པས་ཡྱིན་ནའང་ངས་གང་བསྡུས་བསྡུས་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་པའྱི་ནང་དུ། 
གདན་ས་ཁག་ས་ེར་རེད། དགའ་ལྡན་རེད། འབྲས་སྤུངས་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་སྨན་ཁང་ཁག་དྲུག་རེད། ད་ེཚ་ོདང་
མཉམ་དུ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྷག་དོན་དུ་ནད་རྱིགས་སནོ་འགོག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོནང་དུ་རྒྱབ་གཉེར་རེད། ས་ཆ་
ཆུང་ཆུང་གཉྱིས་ནང་ལ་ད་ེའདྲ་སྨན་ཁང་མང་པོ། ད་ེགཅྱིག་ཏུ་སྱིལ་ཐུབ་རྒྱུ་འདུག་དང་མྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་
བས་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེགང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་འགྲོ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆགོ་ནས་ད་ེཚརོ་འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོབ་ལས་བདེ་དང་། ལྷག་དནོ་བཀའ་བོན་ཡྱིན་ནའང་མར་ཕབེས་ནས་
གཟྱིགས་རྒྱུ་སོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། རང་ཉྱིད་འདྲ་བ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། ན་ནྱིང་ལོར་བཅར་བ་ཡྱིན། ར་ེར་ེབས་ནས་བཅར་བ་ཡྱིན། 
ཧ་ཅང་ཡྱི་རངས་བ་དང་། ཁོང་རྣམ་པས་ཞབས་ཞུ་གནང་བསད་པ་ད་ེལ་ཧ་ཅང་བསགས་བརོད་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ཧ་ཅང་
དགའ་ཚོར་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག ལྷག་དོན་དུ་ད་ལྟའྱི་ལོ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་བཞྱིན་གང་དུ་མཉམ་རུབ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་
དགོངས་པ་བཞེས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་དེའྱི་ཐད་ལ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་གྱི་ནང་ཁ་སང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པ་ད་ེབཞྱིན་རདེ། སྨན་ཁང་དྲུག་ག་བ་ག་བ་རདེ། སྤུས་ཚད་བཟ་ོརྒྱུའྱི་སྨན་ཁང་དྲུག་ག་བ་ག་བ་རདེ། 
OSN ནང་ལ་སྨན་གྱི་ལེན་སངས་དང་། སྨན་མཁ་ོསྒྲུབ་བེད་སངས་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས་
འགྲ་ོབསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད། བས་ཙང་ད་ེརྱིང་ག་ོསབས་འདྱི་ཟྱིན་བེད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
ནས་གདན་ས་གསུམ་གྱི་སྨན་ཁང་དྲུག་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ལ་ཞལ་འདེབས་རྒྱ་ཆ་ེགནང་བསད་པ་དེར་བསགས་བརོད་ཞུ་བ་ལྟར། 
ད་ེལྟ་བུའྱི་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་གྱི་འགོ་བ་ལས་བེད་ཡོངས་ནས་དེ་ལྟ་བུ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ལ།  དེར་བསགས་བརོད་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། ད་ེས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་པ་ཞྱིག་ཐོག་ནས་གྲོས་ཚོགས་སོན་མའྱི་སབས་ལ་འདྱི་གསུངས་
གནང་བ་རདེ། དའེྱི་སབས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལྟ་བུ་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
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བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་ཡངོ་དུས་ཏགོ་ཙམ་ཚགི་ལྷག་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་པས་དའེྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐགོ་
ནས། དཔརེ་ན། མོན་གའོ་ིསྨན་ཁང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཞབས་ཞུ་སར་ལས་ལྷག་ཅྱིག་ཞུ་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་
ཀྱི་ཡོད། ད་ེས་ཡྱིན་ན་སྨན་ཁང་ལ་ཨེམ་ཆྱི་མེད་དུས་སབས་སུ། སྨན་ཁང་ལ་ཨེམ་ཆྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ན་སྨན་ཁང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཡ་ོ
ཆས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་སྱིག་བསད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དསེ་སགོ་ར་ལྟ་བུ་ད་ེཚང་མེད་དུས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཆར་
མོན་གའོ་ིསྨན་ཁང་ལ་ཨེམ་ཆྱི་ཡོད། ཨམེ་ཆྱི་ཁ་ོརང་གྱི་འདོད་མོས་ལྟར་ཁ་སང་ལས་བསོམས་སྙན་གསང་ཞུས་པའྱི་སབས་སུ་ལྡྱི་
ལྱིར་ Ultrasound སོང་བརྡར་གྱི་ཆདེ་དུ་ཟླ་བ་དྲུག་ཕེབས་ཀྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རདེ། ཟླ་བ་དྲུག་ཕེབས་པའྱི་རྱིང་མཐུན་འགྱུར་
སར་བ་ཡྱིན། ཕྱིར་ཕེབས་ཏ་ེ Ultrasound གཟྱིགས་རྒྱུ་དང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མྱིང་སྨོས་ཆོག་པ་བགྱིས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལྷག་དོན་དུ་དགའ་ལྡན་བང་ར་ེཡྱི་སྨན་པ་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་རེད། ཁ་ོརང་དང་མཉམ་དུ་
ཟུང་སྦྲེལ་ཐོག དགའ་ལྡན་བང་ར་ེཡྱི་སྨན་པ་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ཆ་ཚནོ་ན། ཁ་ོརང་ཧ་ཅང་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་མཆྱིན་པའྱི་
གཉན་ཚད་ཀྱི་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཚའོྱི་སང་ལ་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཁ་ོརང་ཡྱིན་
ན་ང་ཚོས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཟུང་སྦྲེལ་ཐོག་ནས་འགན་སད་ད་ེའབྱུང་འགྱུར་ཚོགས་འདུ་ཡྱིན་ནའང་འཚོགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་
སྱིག་བསད་ཡདོ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 

ད་ལྟ་གྱིང་ཚ་ཚ་ེབརྟན་རྡ་ོརེའྱི་རྱིས་གཞྱི་འདྱི་ངས་སྙན་གསང་ཞུས་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཁངོ་གར་སོང་ཆ་མེད་ཀྱི་གནས་
ཚུལ་བྱུང་བ་དང་། ད་ེནས་བཟུང་སེ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བེད་སོ་རྣམ་གཞག་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཅྱིག་གནང་ནས་ཕེབས་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྱིང་ཆ་མཚོན་ན་ཨ་མ་ཁྲག་ཤེད་རེན་པས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པ་དང་། སབས་ད་ེདུས་ཡྱིན་ནའང་
མཆདོ་མེའྱི་ཞལ་འདབེས་ཕུལ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་དནོ་དུ་སྐུ་ལུས་ཞུགས་འབུལ་སབས་དརེ་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བཅར་
རྒྱུ་དང་། ད་ེལྟ་བུའྱི་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་འདུག ལྷག་དནོ་དུ་གྱིང་ཚ་ཚ་ེབརྟན་རྡ་ོར་ེལགས་ཀྱི་བཟའ་ཟླ་རེད། ཁངོ་གྱི་བུ་ཕྲུག་
རདེ། ཁངོ་ཚ་ོ Israel ལ་བཞུགས་དུས་སབས་སུ་ལ་ོལྟར་འཛིན་སངོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འགྲ་ོགྲོན་བཏང་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཨ་མ་འཚ་ོ
ཞྱིང་བཞུགས་པའྱི་སབས་ལ་ཕྲུ་གུ་དང་། མནའ་མ་ཟེར་དགོས་རེད། མནའ་མའྱི་ཨ་མ་ཐུག་རྒྱུ་ཆེད་དུ་ Israel ནས་འདྱིར་ཡོང་
རྒྱུ། དེའྱི་ལམ་གྲོན་དང་། འགྲ་ོགྲོན་ཆ་ཚང་བཀའ་ཤག་ནས་ལོ་ལྟར་ཕུལ་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག འདྱི་
ཡྱིན་དུས་སབས་ལ། འདྱི་རྱིགས་ཤྱིག་རདེ་འདུག ད་ེབཞྱིན་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་གང་འདྲ་གནང་
ནས་འཕདོ་བསེན་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐོག མཐུན་འགྱུར་ག་ར་ེཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རདེ་དམ་གསུངས་དུས་སབས་ལ། ནམ་ཞྱིག་ང་ཚ་ོདའེྱི་ཐགོ་
ལ་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་པ་དང་། དེའྱི་ཐོག་ལ་སྙན་སེང་བྱུང་བ་དང་། ཁ་ོརང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བོད་པའྱི་ར་དནོ་གྱི་ཐོག་ལ་སྐུ་ལས་ཤྱིག་
བསནོ་ནས་ཕབེས་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོངསོ་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཅྱིག་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་དནོ་
དུ་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཡོད་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་འཕོད་བསེན་གལ་ཆ་ེཡྱིན་སོར་བཀའ་སོབ་ཕེབས་སོང་། དངོས་གནས་རེད། ད་ལྟ་ཡར་ལངས་བསད་
མཁན་ད་ེའཕོད་བསེན་གྱི་ཐོག་ལ་མོང་ཚོར་དང་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་མ་རེད། དེ་སོན་ནས་ངས་ཞུས་མོང་ཡོད། ཡྱིན་
ནའང་ལྷན་ཁང་དེའྱི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བེད་ཡོང་བའྱི་སབས་ལ། ཨ་ཙ་ིད་འདྱི་དངོས་གནས་ཁ་ོརང་ཆབ་སྱིད་ཀྱིས་ཐོག་ལ་བཤད་དུ་
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འགྲ་ོབ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོའཕདོ་བསེན་གྱི་གནས་བབས་ད་ེབཟང་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ཤེས་བ་ཡནོ་ཏན་ཞྱིག་སོང་བའྱི་ཐགོ་ནས་
མ་འོངས་པར་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་སེ་ཁྲྱིད་མཁན་ཞྱིག་དང་། འགན་འཁུར་མཁན་ཞྱིག འགོ་ཁྲྱིད་ཅྱིག་ཆགས་པར་གཞྱི་ར་ནྱི་འཕོད་
བསེན་ཡག་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་ནང་གྱི་དཔལ་འབོར་དང་། ནང་གྱི་འཚ་ོབའྱི་རྒྱབ་རྟེན་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞྱིག་བཟ་ོ
རྒྱུར་གཞྱི་ར་་འཕདོ་བསནེ་ཡག་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སངས་ངསོ་འཛིན་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། འདྱི་ཡྱིན་
དུས་འཕོད་བསེན་གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་པའྱི་སོར་བཀའ་སོབ་གནང་བ་དེར་ངས་ད་ེལྟ་བུའྱི་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
གྲོས་ཚོགས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་དུས་ཚོད་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུག་རྒྱུ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་ད་ེ
སར་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ངས་ད་ེག་རང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། འཕདོ་བསནེ་དང་འབྲལེ་བའྱི་གནད་དནོ། བོད་སྱི་
བའྱི་ར་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་དང་ལམ་སོན་ག་དུས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་སོ་འབེད་འབེད་པ་
ཡྱིན། དེའྱི་ནང་ལ་སོན་བརོད་ཡྱིན་ན་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། དེའྱི་ནང་བསགས་བརདོ་ཡྱིན་ན་རེས་སུ་ཡྱི་རང་རེད། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་རེད། 
བས་ཙང་ག་དུས་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན་ཕབེས་རགོས་གནང་བདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད། ད་ེབཞྱིན་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་
ཁག་འདྲ་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་རོགས་སོར་གནང་མཁན་སྱིན་བདག་རྣམ་པ་ཚང་མར་བསགས་བརོད་དང་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞེས་ཞུས་
པར། འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་ཡོངས་ནས་ཁྱདེ་ལ་ད་ེའདྲའྱི་དགངོས་ཚུལ་དང་བཀའ་སོབ་གནང་བ་དརེ་བཀའ་དྲྱིན་
ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་དང་སེར་མཉམ་མཐུན་ 
Public Private Partnership དའེྱི་འགོ་ནས་ལས་གཞྱི་བརམ་ཐུབ་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་རདེ། ཧ་ཅང་
དགོངས་ཚུལ་རྒྱ་ཆེན་པ་ོརེད། བསྒྲུབ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གྱི་སད་དང་མ་ཟུང་ན་ Mushkhil Hai 
Na Mumkin Nahin ལབ་རྒྱུ་ད་ེརེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ལྷག་དོན་དུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག 
ལྷག་དནོ་དུ་དུས་རྒྱུན་སྐུ་ང་ོསྱིད་སངོ་གྱིས་ངོས་ནས་དེའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཞྱིག་ཕེབས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ། གོང་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདེས་སེར་བསེ་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གྱི་ནང་ལ་སེམས་ཁམས་
དང་འབྲལེ་བའྱི་སོང་བརྡར་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་གཅྱིག་གསུངས་སོང་ས།ེ འདྱི་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་པ་དང་། ས་ཕ་ནས་བཀའ་གནང་
བ་ད་ེཚ་ོཕར་ཚུར་མཐུན་གྱི་འདུག སེར་བེས་སེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་ས་ཆ་ཡྱིན་ན་ཆེན་པ་ོདང་། དེར་གཅྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་ན་
མེད་ན། ད་ེལྟ་བུའྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་དང་། འདྲའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་འབད་བརནོ་བ་རྒྱུ་ད་ེགཞྱི་ར་ཞྱིག་རེད་སྙམ། ཡྱིན་
ནའང་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ལངས་བསད་མཁན་གྱིས་དགོངས་ཚུལ་ད་ེདཔེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེསང་ཉྱིན་རང་ང་ཚོས་ལག་
བསར་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ལབ་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསད་ས་མ་རདེ། དེའྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་མང་པ་ོབདེ་དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ NIMHANS གྱི་སོར་ལ་གསུངས་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བེད་ཡོང་དུས་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོ
འདུག ལྷག་དོན་ཁ་སང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་༼༥༧།༥༣༽ལབ་ནས། ཨ་རྱིའྱི་ནང་ལོགས་ལ་སྱི་
ཚགོས་འཕདོ་བསེན་ཉནེ་སྲུང་གྱི་ཐགོ་ལ་ཚོགས་པ་ཆ་ེཤོས་ད།ེ དའེྱི་ནང་ལ་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ཁྱད་ལས་པ་ཞྱིག་མཉམ་དུ་འདྱིར་
ཕབེས་ཡོད་པ་རེད། James Duffy ཁོང་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པའྱི་སབས་ལ། ཁོང་གྱིས་སར་གྱི་འགྲ་ོསངས། སོལ་
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རྒྱུན་གྱི་འགྲ་ོསངས། སོལ་རྒྱུན་གྱི་འགྲ་ོསངས་ཟེར་དུས་ནད་པ་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་ཁང་པ་གཅྱིག་ནང་ཕར་བཞག ས་ཆ་གཅྱིག་ལ་
བཞག དེའྱི་ནང་དུ་སྨན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སད་པ་ད་ེའདྲ་བས་བསད་པ་དེ། ད་ེརྱིང་གྱི་དུས་ཚོད་ལ་ད་ེད་ེཙམ་ཞྱིག་ཕན་ཐོགས་མྱི་འདུག་
ལབ་ནས་མཁས་དབང་དེ་ཚོས་བསམ་བོ་དེ་འདྲ་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲའྱི་དཔྱད་པ་ཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་
གསུངས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད། ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོརེད། དེར་
འགྲ་ོགྲོན་དང་ག་ར་ེཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་ཆའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། མྱི་ཆ་ལབ་དུས། ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུའྱི་མཁས་དབང་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨེམ་ཆྱི་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་རྒྱག་རྒྱུ་
ཡྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་སྨན་པ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཕབེས་རྒྱུའྱི་སརོ་ལ་ལམ་སོན་ཟེར་ན་རདེ། དགངོས་ཚུལ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ད་ེབ་ོལ་
ངེས་བྱུང་ཞུས་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་ཆ་ེབ་ནང་ལ་སྨན་སོད་པ་ད་ེཆུ་ཚོད་ཉ་ེཤུ་ར་བཞྱི་ས་ོའབེད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་བཀའ་སོབ་ཅྱིག་ཕེབས་སོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འགྲོ་སངས་ནང་ལ་སྨན་ཁང་ཆེ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་སྨན་སོད་ཟེར་ན་ 
Pharmacy ད་ེདུས་ཡུན་གང་འཚམ་ཞྱིག་ནས་ས་ོརྒྱག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དགོས་ངེས་ཅན་གྱི་སྨན་དེ་ཚ་ོའཕོད་ལས་
པའྱི་ལས་འགན་ཐོག་ལ་བཞུགས་བསད་མཁན duty ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཕག་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཡང་ཛ་དྲག་པ་ོཆགས་པའམ། འ་ཆད་འུ་ཐུག་ཆགས་ནས་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཆགས་འདུག་བསམ་ན། དེང་སང་
ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལས་ ཤག་ད་ེཚ་ོཐག་ཉ་ེབོ་ཡོད་དུས། འཕལ་དུ་སྨན་སོད་པ་མར་སད་བཏང་ནས་སྨན་
བཏོན་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། སྨན་སདོ་ཐུབ་པ་ད་ེའདྲའྱི་ཆ་རེན་ཞྱིག་ད་ལྟ་འདུག་ཟརེ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་མངའ་ས་ེདང་། ས་གནས་
རྫོང་གྱི་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་ཁང་། ངས་རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་ཞུས་དུས་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་སྨན་ཁང་རང་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་
ལན་ཕུལ་གྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེའདྲའྱི་མཉམ་དུ་འབྲལེ་བ་དགོས་ཀྱི་རདེ་གསུངས་བའྱི་སབས་སུ། ད་ེཚ་ོམཉམ་དུ་འབྲལེ་བ་འགྲ་ོ
དང་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ལྷག་དོན་དུ་ TB ཊྱི་བྱི་ཡྱི་ནད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོའབྲེལ་ཡོད་སྱི་ཚོགས་འཕོད་བསེན་ས་ེཚན་གྱི་
འགན་འཛིན་ཌོག་ཊར་བ་ོབཟང་ལགས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག  Disrict རྫོང་དང་། ད་ེབཞྱིན་ Block ནང་ལ་སོར་
བསོད་ཕྱིན་ནས། Block ཡྱི་ནང་དུ་སྨན་ཁང་ཡོད་བསད་པ་ད་ེཚོའྱི་སྨན་ཁང་ནང་དུ་ད་ལྟ་ RNTCP Revised National 
TB Control Program ཟརེ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དའེྱི་འགོ་ནས་ལས་འཆར་བཏནོ་བཞག་པ་དང་ལམ་སོན་
གནང་བ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ Dots regimen ནང་ལ་ཕེབས་ཚར་བ་རེད། ད་ེསོན་
ཡྱིན་ན་ད་ེཡོད་པ་མ་རདེ། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ད་ེ Dots regimen ནང་དུ་སནོ་ནས་ཕེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་
རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ང་ཚ་ོ RNTCP འགོ་ལ་ཐད་ཀར་ལས་ཀ་བེད་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཊྱི་བྱི་ཡྱི་ནད་གཞྱི་ད་ེཚོའྱི་ཁ་ེཕན་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་ནའང་། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་འཕད་ས་གཅྱིག་དེ་ MDR ཚད་གཞྱི་ད་ེདཀའ་ངལ་འཕད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། MDR གྱི་འགྲོ་
གྲོན་ད་ེང་ཚ་ོརང་གྱིས་གཏངོ་དགསོ་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། 

ད་ེབཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་འཕོད་བསེན་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ེས་ཞུས་བསད་པ་བཞྱིན་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འབད་
བརོན་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད། ས་གནས་ཁག་ལ་ད་ེཙམ་གྱི་ང་ཚ་ོཤུགས་ཆེན་པ་ོཡོད་མ་རེད་ཡྱིན་ནའང། དབུས་ཀྱི་བད་ེལེགས་
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སྨན་ཁང་དང་། སྨན་རྱིས་ཁང་གཉྱིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔྱད་ཞྱིབ་བེད་རྒྱུ་དང་། ནད་པ་ཁག་གྱི་སེམས་ཁམས་ཀྱི་
བརྒྱུད་ནས་དཔྱད་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་དང་། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ ཤྱིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་
འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དའྱི་ཐོག་ལ་ད་དུང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་ལམ་སོན་ཕེབས་པ་བཞྱིན་དེའྱི་ཐོག་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་དབུས་ལ་ཡོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་ཁག་རེད། ལས་ཤག་ཁག་མང་པོ་ཞྱིག་ལ། ཁང་པ་མང་པོ་
རྒྱག་དུས་དེའྱི་ནང་དུ་ཆུ་ཡྱི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་འཕར་མ་དགོས་ཀྱི་རདེ་གསུངས་པ་བཞྱིན། ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ད་ེ
ལྟར་ངསོ་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ེསོན་ Selakui ནས་ཐོན་པའྱི་སོབ་ཕྲུག་ཅྱིག་ལ་ང་ཚོས་འབྲེལ་བ་བེད་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་
ལྟའྱི་ཆར་ཁ་ོརང་ཆ་ཚང་ཐོན་ཚར་ཡོད་ས་མ་རེད། ཐོན་པ་དང་ཁ་ོརང་ཡར་མཉམ་སར་བེད་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་འགྲ་ོབསད་
ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཐནོ་པ་དང་ཆསོ་འཕེལ་ལགས་དང་ཁ་ོརང་གཉྱིས་མཉམ་དུ་སར་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་སྱིག་བསད་ཀྱི་ཡོད། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་ལས་བེད་གཅྱིག་ད་ེསོན་མོས་རྫས་ངན་གོམས་ལས་གྲོལ་བ་ཞྱིག་རེད། ཁ་ོརང་ཆུའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་མཉམ་དུ་བས་
ནས་འགྲོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་དོན་དུ་ཁ་ོརང་ལ་རེ་ཐང་ལྟ་རྟོག་བེད་རྒྱུའྱི་འགན་སོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁ་ོརང་ཆུ་ཡྱི་ལས་
གཞྱི་ཐགོ་ལ་ཆསོ་འཕེལ་ལགས་དང་མཉམ་དུ་སར་བཞག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་མྱི་རབས་རྒན་པ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ེཚོར་རོགས་སོར་དགོས་པའྱི་སོར་ལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། སྨན་རྱིས་
ཁང་གྱི་རྱིས་གཞྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་ལ་ོདྲུག་ཅུ་ར་ེལྔ་ཡྱི་ཐོག་ལ་ཡོད་བསད་པ་ཚང་མར་རྱིན་མེད་ཀྱིས་སྨན་སྱིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་དང་། ད་ེབཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒས་འཁོགས་མགོན་མེད་ཟེར་
ནས། ཉམ་ཐག་འོག་ལ་ཚུད་བསད་པའྱི་རྱིགས་འདྱི་ཚང་མ་སྨོས་མྱི་དགོས་པར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འབུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་
གཞན་རྱིགས་ཤྱིག་མེད་དུ་མྱི་རུང་བ། ལྡོག་ཏུ་མེད་པ་ལྷན་ཁང་ཁག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཁྱེར་ནས་ཕེབས་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ས་
གནས་ཁག་ནས་གནས་བབས་གཞན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཁྱེར་ཕེབས་ཡོང་དུས། ད་ེའདྲའྱི་སབས་ལ་ང་ཚསོ་
གདུང་སེམས་མཉམ་བསདེ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཟརེ་ནའང་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱིས་འཕདོ་བསེན་གྱི་མ་དངུལ་
ལ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་རོགས་སརོ་འབུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

ད་ེནས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་མོས་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་གནད་དོན་ད་ེརེད། མོས་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཡོད་པ་ད་ེ
མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། རསེ་ལའང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་སོང་། དརེ་ལན་
མཉམ་དུ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་མོས་རྫས་ངན་གམོས་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཆདེ་དུ་འདས་པའྱི་དུས་ཚདོ་ནང་དུ་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཚགོས་འདུ་རྒྱས་པ་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་ Adolescent ལབ་ནས་ལང་
ཚ་ོདར་བའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ལའང་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རེད། ལང་ཚ་ོདར་བའྱི་ཚོགས་འདུ་དེའྱི་ནང་མོས་རྫས་ངན་
གོམས་ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་བརྱིས་ནས་འགྲ་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པརདེ། བས་ཙང་ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཚགོས་འདུ་ཚགོས་ནས་ལམ་
སོན་གནང་སབས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སོབ་སྱི་དང་། དགེ་ཆེ། དགེ་རྒན། ད་ེབཞྱིན་ལས་བེད་སོགས་ཕེབས་ནས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིད་
གཟབ་བས་ནས་འགྲ་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ལམ་སོན་བཟ་ོརྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ད་ེབཞྱིན་ལག་ཐགོ་ཁ་པར་གྱི་བརྒྱུད་ནས་ནད་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་སརོ་ལ་ག་ོརྟགོས་སལེ་དགོས་རདེ་ཟེར་
ནས་བཀའ་ཕབེས་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོས་བདེ་ཆགོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། Blood Bank གྱི་རྱིས་གཞྱི་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་
གྱིས་མཁྱེན་གྱི་རདེ། ད་ེལས་ས་པ་ོཡོད་པ་མ་རདེ། ཆ་རནེ་མང་པ་ོཞྱིག་ཚང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚ་ོརང་གྱི་
སྨན་ཁང་ཁག་ལ་ད་ེའདྲ་གནང་ཐུབ་པ་ད་ེཧ་ཅང་ཁག་པ་ོཆགས་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བཀའ་ཕེབས་རྒྱུ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་རྒྱལ་ས་
ཆ་ེཁག་ལྡྱི་ལྱི་དང་། སེང་ལོར། ས་ེར་ལྡུན་ད་ེའདྲའྱི་ནང་དུ་ཁྲག་གྱི་སྱིན་པའྱི་ལས་འགུལ་ད་ེའདྲ་སེལ། ད་ེཚོའྱི་ཨང་གྲངས་བཞེས་
ནས་རསེ་མ་ཁྲག་དགོས་པའྱི་སབས་ལ་དའེྱི་ཨང་གྲངས་ཟརེ་ནའང་རདེ། དའེྱི་ཤོག་བུ་ད་ེབསན་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ད་ེགནད་འགག་
ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ Organ donor ཟརེ་ནས་གཟུགས་པའོ་ི
ཆ་ཤས་ཞལ་འདབེས་གནང་རྒྱུ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཡང་མང་ཚགོས་ལ་ག་ོརྟགོས་སལེ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་སོབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ ་ TB ཡྱི་བརྟག་དཔྱད་དང་། ད་ེབཞྱིན་སོབ་ཕྲུག་དང་
དགེ་རྒན་ད་ེཚོར་བརྟག་དཔྱད་ཡག་པོ་བེད་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ 
Active case finding ལབ་ནས་ TB ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ཐགོ་ནས་དེའྱི་ནང་དུ་འདོན་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་
ཚང་མ་བརྟག་དཔྱད་བེད་པའྱི་ལས་རྱིམ་སེལ་གྲུབ་པ་རེད། དེའྱི་རེས་ལ་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་དང་ Johns Hopskin མཉམ་
རུབ་ཀྱིས་ཐགོ་ནས་ཡང་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ Latent TB ཟརེ་ནས་ར་བས་ན་ཡྱི་ཡོད་མ་རདེ་ད་ེགཟུགས་པོའ་ིནང་དུ་ TB 
ཡྱི་འབུ་ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་ཅྱིག་འག་ོབཙུགས་པ་རེད། བརྟག་དཔྱད་དའེྱི་གནས་བབས་ནང་དུ་དག་ེརྒན་དང་སབོ་ཕྲུག་ནང་ 
Latent ཡོད་བསད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་འདོན་པ་རདེ། ལྷག་དོན་དུ་སོབ་ཕྲུག་ལས་དག་ེརྒན་གྱི་ནང་དུ་མང་བ་ཡོད་བསད་པ་དེས་མྱི་
རྒན་པ་མང་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཐནོ་བསད་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཚ་ོལའང་འབུ་གསད་རྒྱུའྱི་སྨན་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རྱིམ་པ་ད་ེའདྲ་གཏངོ་རྒྱུའྱི་
ལས་གཞྱི་བརམས་ནས་འགྲ་ོབསད་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ག་ོརྟོགས་དགོན་ས་ེཁག་གང་དང་གང་ལ་གནང་བ་རདེ་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། ངས་
ལས་བསོམས་ས་མ་དང་ད་ལྟ་བསོམས་བརྒྱབས་ནས་ཞུས་པ་ན། དཔེར་ན། བུམ་མང་བམས་པ་གྱིང་ཅོན་ཏ་ར། དཔལ་ཡུལ་
ཆོས་འཁོར་གྱིང་། འབྲྱི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད། འབྲྱི་རུ། རྫོང་སར་ཌལ་ཧ་ོསེ། འབྲྱི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་སེལ་ཀོབ། འབྲྱི་གུང་བཀའ་
བརྒྱུད། བཙུན་དགོན་སེལ་ཀོབ། འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་སལེ་ཀོབ། བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན་གྱིང་ཨ་ོརྱི་ས། རྫོང་དཀར་ཆོས་ས་ེ
ཧནོ་སུར། གོང་དཀར་ཆསོ་ས་ེཧར་པ་སྤུར། རྒྱུད་སྨད་ཧོན་སུར། དགའ་ཤར་མད་ོཁང་མོན་ག།ོ དགའ་ཤར་ཏ་ེཧོར་མོན་ག།ོ དག་ེ
ལྡན་ཆསོ་གྱིང་ད་རམ་ས་ལ། བང་ཆུབ་ཆསོ་གྱིང་མོན་ག།ོ བཀའ་བརྒྱུད་ཎ་ལེན་ཌ་སལེ་ཀབོ། མན་སར། སྨན་རྱི་དགོན་པ་ཌ་ོལན་
ཇྱི། སྨྱིན་གྲོལ་གྱིང་བཤད་གྲྭ་ཀལ་མན་ཊནོ། རྙྱིང་མ་དགོན་པ་སྱིར། རྣམ་གྲལོ་གྱིང་དགོན་པ། དཔལ་ངརོ་ཨ་ེཝ་ཾཆསོ་ལྡན། ཨ་ོརྒྱན་
གྱིང་དགོན་པ། ཧོན་སུར། རྭ་སོད་དགོན་པ་མོན་གོ། རྱི་དགོན་ཐུབ་བསན་སྨྱིན་གྲོལ་གྱིང་ཨ་ོརྱི་ས། ཤེས་རབ་གྱིང་སྱིར། དཔལ་
སྤུངས་ཤེས་རབ་གྱིང་བཤད་གྲྭ་སྱིར། ཤེས་རབ་གྱིང་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་བཙུན་དགོན། ས་ས་དགོན་པ་སལེ་ཀབོ། ས་ས་དགོན་པ་
མོན་གོ། ས་ས་བཙུན་དགོན་བད་ེསྱིད་གྱིང་། ཤུག་གསེབ་ད་རམ་ས་ལ། བཀྲ་ཤྱིས་འཁྱྱིལ་ཀལ་མན་ཊོན། ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྱིང་
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དང་། ས་འགྱུར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཆོས་འཕལེ་གྱིང་སན་ད་ར། མཚ་ོཔདྨ། ཟབ་གསང་དགོན་པ། ཞ་ེཆེན་སོབ་གྲྭ་ས་ེར་ལྡུན་བཅས་པའྱི་
ཁག་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་ཆགས་བསད་འདུག ད་ེས་དང་བསམོས་བས་ནས། ངས་ད་ེཞུ་གྲུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

༩་༥ ག་ོབ་དང་མཆྱིན་པའྱི་དག་ཆ་ནརོ་འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་ཕབ་སངོ་། ད་ེང་ཚསོ་མ་འངོས་པ་ཡྱིད་གཟབ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
རྒན་བག་གྲ་ོལགས་ཀྱི་འཚ་ོབའྱི་མཐུན་རེན་སོར་ལ་ཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང་། རྒན་བག་གྲ་ོལགས་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་
བཏང་ནས་འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཆབ་སྱིད་འབྲེལ་ཡོད་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་དང་། འབྲལེ་ཡོད། འབྲལེ་ཆགས་ཟརེ་ནས་
ལས་བསོམས་ནང་དུ་བཀདོ་པ་ནང་བཞྱིན་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡང་དགོས་ངེས་ཅན་གྱིས་ད་དུང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་
བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཕབེས་པ་ཡྱིན་ན། མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོས་ཕུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྱིགས་ཁ་ཤས་ལ་
ལ་ོབཅུ་ཙམ་རྱིང་ཕུལ་བསད་པ་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་བག་གྲ་ོལགས་ཁོང་ད་ལྟའྱི་ཆར་དགུ་བཅུ་གསུམ་གྱི་ཁང་པའྱི་མདུན་ལ་
ཆབ་སྱིད་བཙུན་ཟུར་གྱི་ཆདེ་དུ་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ཅྱིག་བས་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ནང་དུ་ཁང་པ་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད་པ་རདེ། 
ད་ེབཞྱིན་སྐུ་ཞབས་བག་གྲོ་ལགས་ལ་རོགས་པ་དགོས་ཀྱི་འདུག མཐུན་འགྱུར་སར་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་ནས་ཕེབས་
བསད་མཁན་ཞྱིག་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ད་ེདག་ལ་བརྟེན་ནས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཕེབས་ཏ་ེཁོང་ལ་མཐུན་འགྱུར་ད་ེའདྲ་
དགསོ་ཀྱི་འདུག རོགས་པ་ད་ེའདྲ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་གསུངས་བསད་པ་ངས་ནམ་ཡང་མཇལ་མ་བྱུང་། ལྷག་དོན་དུ་ཁོང་གྱིས་ཕག་
ལས་གནང་བཞག་པ་དང་། གྲུབ་འབྲས་བཏོན་བཞག་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་དང་དེབ་ད་ེའདྲ་མཚམས་ར་ེདཔར་བསྐྲུན་གནང་ནས་དཔར་
ཕུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གནང་སངོ་། ད་ེལས་འཕསོ་པའྱི་གང་གསུངས་པ་མ་བྱུང་། ནམ་ཞྱིག་ད་ེའདྲའྱི་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ན་འཕདོ་
བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཅྱིག་བ་རྒྱུའྱི་འགན་ཡོད་པ་རདེ་ལ། བདེ་དགོས་ཀྱི་ཡང་རདེ་ཅསེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 

ད་ེནས་མཛ་ེནད་ཅན། བདེན་པ་རདེ། ད་ེས་གྲངས་བརྒྱད་དགུ་བཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེནས་མར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས། ཁ་ོ
ཚ་ོདྲག་འགྲོའ་ིཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་མཛ་ེནད་ཅན་དཔེར་ན་བཞྱི་ཕྱི་སུ་ཡོད་པ་ད་ེཁ་ོཚ་ོམཛ་ེནད་ནས་དྲག་ཟེར་ན། གང་ལྟར་ད་ེའག་ོ
རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། མྱི་གཞན་ལ་འག་ོཡྱི་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ཉེན་ཁ་ནས་གྲོལ་ཚར་བ་ད་ེའདྲ་རེད། ད་ལྟ་གཅྱིག་ཡོད་བསད་པ་ད་ེ
ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་སྱིད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་ཞུ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་སེ། གཅྱིག་ད་ལྟ་མཛ་ེནད་ཁང་
རང་ལ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམྱིན་ས་ཕགོས་གཞན་ལ་ཡོད་བསད་པ་ད་ེལས་བསམོས་ནང་དུ་བཀདོ་པ་གཞྱིར་བཟུང་ཉེན་ཁ་ལས་གྲོལ་
ཚར་བ་རེད། གཞན་པར་འགོ་བའྱི་ཉེན་ཁ་དང་། ད་དུང་འཕར་མ་བསར་དུ་ནད་ལོག་ལང་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་དེ་འདྲ་མེད་པའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་གནས་བསད་ཡདོ་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་ར་ེབ་ཚགོས་པས་དངུལ་གནང་ཞེས་ལབ་འདུག ག་ཚོད་གནང་བ་རདེ་དམ། 
ག་ར་ེགནང་བ་རེད་དམ་ཞེས་གསུངས་སོང་། ར་ེབ་ཚོགས་པའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ཀྱི་ནང་དུ་སོར ༣༧༨༡༢༡ རོགས་
དངུལ་གནང་འདུག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ག་ར་ེགསུངས་སོང་ཟེར་ན། འག་ོའབེད་དཀའ་ངལ་ཡོད་མེད་ད་ེའདྲ་
ཞྱིག་གསུངས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ར་ེབ་ཚགོས་པའྱི་འག་ོའབེད་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མེད་སོར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན། 
ངས་དེའྱི་སོར་ལ་ཡག་པ་ོཤེས་ཀྱི་མེད། མངནོ་དགའ་སོབ་གྲྭའྱི་འག་ོའབདེ་ཐགོ་ལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་ན། ད་ེལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་
མེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ལྷ་རྒྱལ་རྱིའྱི་ནད་གསོ་ཁང་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་གང་དང་གང་གྱི་གྲྭ་པ་ད་བར་བསེབས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཆོས་
བརྒྱུད་གང་དང་གང་གྱི་གྲྭ་པ་ཡོད་མེད་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཀའ་རད་ཕེབས་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར་
འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།  འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་ caste, color, 
creed ཟེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ེནམ་ཡང་བལྟ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་ག་བ་ནས་
ཡྱིན་ནམ། ཕ་ཡུལ་ག་བ་ནས་ཡྱིན་ནམ། ས་གནས་ག་བ་ནས་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ད་ེའདྲ་ནམ་ཡང་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་སལོ་མེད་དུས། དེའྱི་
ཐོག་ནས་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གལ་ཏ་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་ད་ེདགོས་ཀྱི་ཡོད་
གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ངས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ལགས་སུ་སྙན་སེང་ཞུ་ཆགོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེནས་ད་ལྟ་དཔ་ེཁྱྱིད་ཀྱི་དགེ་རྒན་སོར་ལ་གསུངས་སོང་། དཔ་ེཁྲྱིད་དག་ེརྒན་གྱི་ཐད་ལ་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་། ལྷག་
དནོ་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ་ཚ་ེབརྟན་རྡ་ོར་ེལགས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་བསམོས་ནང་དུ་གསལ་བ་ནང་
བཞྱིན་སེལ་ཀོབ་དང་། ཧོན་སུར། རྱིས་ལ་ོདེའྱི་ནང་དུ་ད་རམ་ས་ལ་འདྱིའྱི་ཁུལ་དུ་གཟུགས་པ་ོཆ་ཚང་གྱི་བརྟག་དཔྱད་གནང་བ་
རདེ། དའེྱི་ནང་ནས་ནད་གཞྱི་ཁག་བཏནོ་པ་དང་། ཁོང་ཚརོ་ལམ་སོན་ཞུས་རྒྱུ་ད་ེའདྲའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རདེ། འཕདོ་བསནེ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་གོང་དུ་ས་གནས་ཁག་བཞྱི་བཅུ་ཙམ་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཞུས་པ་ད་ེང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་
ཉེན་ཚབ་ཆེ་བ་ད་ེམཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ད་ེཡྱིན་སབས། མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ནང་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་གང་དུ་ག་ཚོད་
འདོན་ཡོད་པ། ད་ེཚ་ོཞུ་མྱི་དགོས་པ་ད་ེཚ་ོཞུས་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ལ་ོཚད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་
ཡོང་དུས་རྒན་པ་ནང་དུ་ཏོག་ཙམ་ཤུགས་ཆ་ེབ། འབྲྱིང་བའྱི་ནང་ད་ེལས་ཏོག་ཙམ་ཉུང་བ། ཆུང་བའྱི་ནང་དུ་ད་ེལས་ཉུང་དུ་འགྲོ་
བསད་ཡོད་པ། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་འགྲ་ོསངས་ཤྱིག་གྱིས་ཐགོ་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ཀྱི་ཉནེ་ཁ་ད་ེཉུང་དུ་
འགྲ་ོབའྱི་གནས་བབ་ཅྱིག་ཆགས་ས་རདེ་བསམ་པས་ར་ེབ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་རྒྱག་གྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་དཔ་ེཁྲྱིད་དག་ེརྒན་ད་ལྟ་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་རདེ། འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ངསོ་ནས་ལྷག་དནོ་དུ་འཛནི་སངོ་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་
ཞུས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོར་བ་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་དོན་དུ་དཔེར་ན། བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕ་ོབའྱི་སྐྲན་
ནད་ Cancer ད་ེཡོང་བ་དང་མྱི་ཡོང་བར་ད་ེས་བཀུར་འོས་སྱིའཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་སབས་སོན་མའྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ 
H. Pylori test བདེ་དགོས་རདེ་ཟེར་ནས་གསུངས་པ་རདེ། ད་ེངས་གྲསོ་ཚགོས་ཀྱི་ནང་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ 
H. Pylori test བདེ་རྒྱུར་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ག་ར་ེམཐུན་འགྱུར་སར་ཐུབ་ས་རདེ། ཡོད་ད་ོཅོག་ཆ་ཚང་ H. 
Pylori test བདེ་དུ་འགྲ་ོབ་ཡྱིན་ན་འགྲ་ོསོང་ག་ཚོད་འགྲ་ོས་རེད། ད་ེའདྲའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་དཔ་ེཁྲྱིད་
དག་ེརྒན་རྣམ་པའྱི་འཕོད་བསེན་ཀྱི་གནས་སངས་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཁོང་རྣམ་པས་གཟུགས་པ་ོསྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་ 
Full body check up དེའྱི་ཐོག་ལ་མཐུན་འགྱུར་ག་ཚོད་སར་ཐུབ་ས་རེད། ད་ེསར་རྒྱུར་ང་ཚོར་མ་དངུལ་ག་ཚོད་ཡོད་
དམ། འགྲ་ོསོང་ག་ཚོད་གཏོང་ཐུབ་ས་རེད་དམ། རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་དཔ་ེལ་ jitney chadar utne pher བཏྱིང་རྒྱུ་ག་ཚོད་



56 
 

ཡོད་ན་ད་ེཙམ་གྱི་རྐང་པ་མར་རང་དགོས་རེད་ཟེར་བ། ལག་པ་ཕུ་ཐུང་གཉྱིས་མཉམ་དུ་འགྲ་ོདགོས་རེད་ཟེར་བ། བསམ་བ་ོདེའྱི་
ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཡདོ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་ཁག་ ༤༠ ཙམ་གྱི་ནང་ལ་མཆྱིན་ནད་
དུག་ཐབས་ཀྱི་གནད་འགག་ཡོད་སར་དགོན་ས་ེཁག་ ༤༠ ཙམ་གྱི་ནང་ལ་ད་ེརྱིང་དརེ་དཔ་ེཁྲྱིད་དག་ེརྒན་གྲྭ་བཙུན་དབེར་མདེ་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་ཚང་མར་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ཀྱི་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་རེད། དཔ་ེཁྲྱིད་དག་ེརྒན་ནང་ལ་ན་ཚ་བཏོན་བཞག་པ་ད་ེཚོར་
འགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་ Viral Load Test བེད་རྒྱུ་དང་ LFT test བེད་རྒྱུ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་ test ར་ེལ་སོར་
མ་སོང་ཕག་དྲུག་དང་སོང་ཕག་བཞྱི་དེ་འདྲའྱི་འགྲོ་གྲོན་རེད་འདུག  ད་ེཚ་ོང་ཚོས་བེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཚར་བ་ཡྱིན། ད་ེའགོ་
བཙུགས་ཚར་དུས་ག་ར་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། སྨན་བཟའ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ས་ོསོའ་ིཟས་བཅུད་དང་སོད་ལམ་
གྱི་ཐོག་ནས་གནས་ན་འགྲྱིག་གྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་མཆོད་ནས་འགྲྱིག་གྱི་འདུག་གམ། ད་ེཚ་ོཚང་མ་
དཔྱད་པ་བས་ནས་གོམ་པ་རྒྱག་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྨན་ཟ་དགོས་ངེས་ཡྱིན་པའྱི་རྱིགས་ད་ེ
ཚའོྱི་སྨན་གྱི་འགྲ་ོགྲོན་ད་ེས་ཞུས་བསད་པ་ནང་བཞྱིན་རདེ། ལ་ོལ་སརོ་མ་ོསོང་ཕག་བཞྱི་བཅུ་ནས་སུམ་ཅུའྱི་བར་ལ་བབས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འགྲོ་སོང་། དཔེར་ན། ད་ེརྱིང་འདྱི་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ཆོས་རྱིག་ལས་
བསམོས་སབས་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་པ་རདེ། ད་ེས་དུས་འཁརོ་དབང་ཆནེ་སབས་ཀྱི་དངུལ་བྱུང་བ་ད་ེཇྱི་ལྟར་ཆགས་པ་རདེ་ཟེར་
ན། ད་ལྟ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྱིས་ལ་ོདེའྱི་ནང་ལ་སོར་མ་ོའབུམ་དགུ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་འགྲ་ོསོང་བཏང་གྲུབ་
ཟྱིན་འདུག ད་ེཞུ་དུས་སེད་ཁ་ཡན་ཆད་བརྒལ་ཚར་སོང་། མ་ར་ལ་ལག་པ་འཆང་ཚར་པའྱི་གནས་སངས་ལྟ་བུ་ཆགས་སོང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 

 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས། 
 
སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་རྡ་ོར་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། 
དེར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དྲྱི་བ་རྒྱས་པ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡྱིན་ནའང་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། འཕོད་བསེན་ལས་
ཁུངས་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ཕག་ལས་རེད། ད་ེབཞྱིན་རང་སོང་ས་ེཚན་གྱི་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་རེད། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་རེད། ད་ེ
ཚོའྱི་ལས་བསོམས་རྣམས་མཇལ་ཡོང་དུས་གང་ལྟར་ལས་བསོམས་རྒྱས་པ་ད་ེདམྱིགས་བསལ་སོན་དགོས་པ་ཞྱིག་ང་ལྟ་བུ་ལ་
མཚནོ་ན་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ལས་ཀ་ཉྱིན་རའེྱི་མྱི་མང་དང་ཐད་ཀར་འབྲལེ་བ་ཧ་ཅང་ཆནེ་
པ་ོཆགས་དུས་ལྷག་པར་དུ་ས་ེརྒ་ན་འཆྱི་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་ན་བའྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་སབས་དརེ་ཕག་ལས་གང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་
ད་ེམཐོང་ཆོས་སུ་འགྱུར་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག མཐོང་ཆོས་སུ་འགྱུར་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཡྱིན་དུས་དེར་དྲྱི་བ་ཕུལ་རྒྱུ་
མྱི་འདུག་ཅེས་ཞུས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེཡྱིན། ད་ེནས་འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་རང་དང་འབྲལེ་བ་ཆགས་པ་དརེ་ང་རང་གྱིས་
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མཐོང་ཚུལ་ད་ེག་ར་ེབྱུང་སོང་ཟེར་ན། སོན་མ་དེར་འཚམས་གཟྱིགས་ཐེངས་གཉྱིས་ཕྱིན་པ་རེད། འཚམས་གཟྱིགས་དང་པོའ་ི
སབས་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་ད་ེདང་གཉྱིས་པའྱི་སབས་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་བར་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་
འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཡྱིན་ནའང། ང་ཚོས་བཤད་ཚོད་ཆ་ཚང་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཐག་ཆོད་པ་རེད། ཡྱིན་
ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱུས་མངའ་བབས་དང་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ནས་ཞུས་པ་དེ་ཚོར་གང་ལ་གང་
འཚམ་གྱིས་ཕག་བསར་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་ངསོ་འཛནི་ཞུས་ཀྱི་ཡོད། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག 
ཕགོས་མཐའ་ཁག་གྱི་ང་རང་ཚའོྱི་འཕདོ་བསེན་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བག་ཕེབས་
པ་ོདང་ཚིམས་པའོ་ིཐོག་ནས་འགྲ་ོབསད་དུས། ཁ་ོཚ་ོཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་ད་ེསོམ་འབོར་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན། ས་
གནས་འཚམས་གཟྱིགས་སབས་ཀྱི་མཐོང་ཚུལ་ད་ེགཅྱིག་རེད། དུས་རྒྱུན་དུ་ང་རང་ཚ་ོས་གནས་ནང་སདོ་མཁན་ད་ེཚོས་འཕོད་
བསེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱིས་འགན་འཁུར་ལེན་ནས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་གྱི་
འདུག་སྙམ། མང་པ་ོཞྱིག་ནྱི་ང་རང་ཚོར་ངས་རྟག་པར་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད། མྱིའྱི་ཆ་རེན་ག་ཚོད་འདུག་གམ། ད་ེབཞྱིན་མཐུན་
རནེ་གྱི་ཆ་རེན་ག་ཚདོ་འདུག་གམ། ཆ་རེན་མང་པ་ོཞྱིག་ཨམ་ཕག་ནང་ག་ར་ེཡོད་མེད་ད་ེའཛམོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་བཤད་པ་
རེད། ང་ཚོས་རྟག་པར་གཅྱིག་དགོས་འདུག་གཉྱིས་དགོས་འདུག་གསུངས་དུས་ཕར་ཕོགས་ད་ེཚོར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་
གསུངས་དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས་གཞན་ཕལ་ཆེར་དུས་ཚོད་འཕ་ོབརླག་འགྲོ་བ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མཐོང་གྱི་མྱི་
འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ནང་ལ་གལ་ཆ་ེཤོས་ད་ེསྨན་པའྱི་སོར་ལ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྨན་པའྱི་སོར་ལ་ཆ་མཚོན་ན་
སོན་མ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྱིར་སྨན་པ་ཡག་པ་ོད་ེའདྲ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད་པ་རེད་དེ། དེའྱི་ནང་
ནས་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་འབུར་དུ་ཐོན་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་ད་ེཚོར་ང་ོཤེས་གནང་བའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཞསེ་ཞུས་དུས། ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་པ་རདེ་ཅེས་བཀའ་ད་ེཕབེས་ཡོང་དུས་ད་ེའགག་འགྲ་ོཡྱི་འདུག ཕག་ལས་མཚམས་
བཞག་ནས་ཕལ་ཆེར་ང་ོཤེས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཐོན་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་གནང་དགོས་ཀྱི་ཨ་
ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག 

ད་ེནས་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ལ་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང། འདྱི་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ད་ལྟ་
ང་རང་ཚོའྱི་ཨེམ་ཆྱི་རྣམ་པ་ཚ་ོརྱིགས་ཤྱིག དེ་འཛིན་སོང་རང་གྱི་བཀའ་ཡྱིན་མྱིན་ཐེ་ཚོམ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་རེད་ཅེས་
གསུངས་ཀྱི་འདུག ཨེམ་ཆྱི་བསན་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ངེས་པར་དུ་ཆབ་རྟགས་དགོས་རེད་གསུངས་ཀྱི་འདུག ཆབ་རྟགས་ད་ེ
འདྲ་དགསོ་པའྱི་བཀའ་གནང་ཡོད་ན། ང་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ལ་གང་ཡང་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་བསམ་བ་ོ
གང་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན་ཨེམ་ཆྱི་ཡྱིན་ན་འདྲ་འདུག་སུ་ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོར་ལག་རལ་ར་ེར་ེཡོད་པ་རེད་བསམ་གྱི་འདུག 
རྱིགས་ཁ་ཤས་ཆབ་རྟགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སང་ན་ཚ་བརྟག་དཔྱད་གནང་ཐུབ་མཁན།  རྱིགས་ཁ་ཤས་ར་རང་བལྟས་ནས་
བརྟག་དཔྱད་གནང་ཐུབ་མཁན་ད་ེའདྲ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མར་ཆབ་རྟགས་དགསོ་ཀྱི་རདེ། ད་ེམ་
གཏོགས་ཡོང་གྱི་མ་རདེ་ཞསེ་གསུངས་བསད་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡྱིན་གྱི་རདེ། ད་ེཆབ་རྟགས་དགསོ་རྒྱུ་མེད་ནའང་འཁྱརེ་
བ་ཡྱིན་ན་ཁརོ་ཡུག་བཙོག་པ་བཟསོ་པ་མ་གཏགོས་གཞན་གང་ཡང་མྱི་འདུག འདྱི་ང་རང་གྱི་མཐོང་སོད་པ་དང་ཉམས་མོང་ཡོད་
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པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་དངོས་གནས་ཀྱི་ད་ེའདྲ་རེད་དམ། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ངས་མྱི་ཤེས་ད་ེངེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
ན་འདྱི་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རདེ། འདྱི་མ་གཏོགས་སྨན་པ་ཞྱིག་ལ་ད་ེག་རང་བདེ་དགོས་རདེ་ཅསེ་རྒྱུག་པ་ལེབ་བརྡུང་བཏང་བཞག་
པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཤྱིག་བསད་ཀྱི་ཨ་ཡོད་ན་བསམ་པ་ཞྱིག་འདུག ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ངས་མོང་ཚརོ་གྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན། 

ཨམེ་ཆྱི་རྱིགས་ཤྱིག་གྱིས། འདྱི་ང་རང་སེར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསད་ཡོད། བས་ཙང་ངས་ཞུས་ཀྱི་མྱིན། ཡྱིན་ཡང་
སེལ་ཀོབ་ལ་བྱུང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཡྱིན། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཨེམ་ཆྱི་ཞྱིག་དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡོད། སེར་གྱི་གནས་
ཚུལ་འདྱི་ད་ེའདྲའྱི་ཁག་སྱིངས་ཆ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ལ་ཞུས་རྒྱུ་མྱིན། གནས་ཚུལ་ད་ེགཅྱིག་བས་ན་འབྲེལ་ཡོད་ལ་ཞུས་དགོས་ཀྱི་
འདུག་མྱིན་འདུག་དའེང་བལྟ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡདོ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་བགྲ་ོ
གེང་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་དུས། དང་པ་ོའཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་དང་ཁྱབ་ཁོངས་སེ་ཚན་ཁག་གྱི་འགན་
འཛིན་གཙོས་པའྱི་ལས་བེད་ཚང་མ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུས་འདོད་བྱུང་སོང། ལས་བསོམས་ད་ེམར་མཇལ་ཡོང་
དུས་གང་ཅྱི་ཐད་ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་པའྱི་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོགནང་འདུག་པས་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང། ད་ེདང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཁག་མར་མཇལ་ཡོང་དུས་གཏན་སོབ་ཁག་ ༡༦ ནང་སོབ་ཕྲུག་
གྲངས་ ༧༠༨༣ ལ་ཊྱི་བྱི་ནད་གཞྱི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱིས་ནད་རྟགས་ཐོན་པ་གྲངས་ད་ེཧ་ཅང་མང་པ་ོརེད་མྱི་འདུག མྱི་ ༢༠ ཙམ་ལ་
རདེ་འདུག ད་ེནས་སྨན་བཅསོ་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་ནས་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོབྱུང་འདུག འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེལ་ོའདྱི་ཙམ་མ་
ཡྱིན་པར་ལོ་གཉྱིས་ཀྱི་མཚམས་ལ་ཐེངས་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད། སོབ་ཕྲུག་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་
དགནོ་ས་ེཁག་དང་མྱི་མང་ཁག་ཚང་མར་ད་ེལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་མཆྱིན་ནད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་གནང་འདུག ཊྱི་བྱི་ཡང་ད་ེའདྲ་པ་ོགནང་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དག་ེམཚན་དང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རདེ་ཅེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང། གཉྱིས་པ་དེར་སྨན་ཁང་ཁག་ནང་ལ་ཡ་ོ
བད་མང་པ་ོཞྱིག་གསར་ཉོས་གནང་འདུག དེང་དུས་དང་མཐུན་པའྱི་ཨེམ་ཆྱི་ཡག་པ་ོཡོད་ཀང་ཡ་ོབད་ཡག་པ་ོམེད་པ་ཡྱིན་ན་
དཀའ་ངལ་གྱི་རྱིམ་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བསགས་བརོད་དང་སྦྲགས་དུས་དང་མཚུངས་པའྱི་ཡ་ོབད་གང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་
མཐུན་འགྱུར་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། གསུམ་པ་ད་ེདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག Gym འདྱི་ open gym ཡྱིན་ས་རེད། ལུས་སོང་འཕྲུལ་ཆས་དེ་འདྲ་ས་གནས་ཁག་ཆེ་བ་མང་པོར་བཙུགས་
འདུག སོ་སོས་ཡར་མར་རད་གཅོད་བེད་དུས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རེད། མ་འོངས་པར་ས་གནས་ཆུང་བ་ནང་
ལའང་འཛུགས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད་དམ། ད་ེའདྲ་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོང་ས་རེད་ཅེས་འདྱི་འབོད་སྐུལ་
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ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། བཞྱི་པ་དེར་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་ཕེབས་གཞྱིར་བཟུང་དཔལ་ལྡན་
འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་གྱིས་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་དང་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་དཔ་ེཁྲྱིད་དག་ེརྒན་རྣམས་ལ་བརྟག་
དཔྱད་གནང་ཡོད་ས་རདེ། དེར་བསགས་བརོད་དང་སྦྲགས་བརྟག་དཔྱད་གནང་བའྱི་དཔ་ེཁྲྱིད་དག་ེརྒན་རྣམ་པའྱི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་
གནས་བབས་ད་ེགང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་དམ། དེའྱི་ཐགོ་ལ་སྙན་ཐ་ོབཏནོ་པ་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ལས་བསམོས་
དའེྱི་ནང་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་འདུག སྙན་ཐ་ོད་ེའདྲ་བཏོན་ན་ཡདོ་པ་རདེ་ཅེས་གསུངས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་
རདེ། ད་ལ་ོཙམ་མ་ཡྱིན་པར་མ་འོངས་པ་ལའང་ལ་ོགཉྱིས་ཀྱི་མཚམས་ལ་ད་ེའདྲ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོང་ས་
རེད། སྱིར་བཏང་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ཀྱིས་ཧ་ཅང་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་འདུག ཡྱིན་ནའང་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང། ས་གནས་ར་ེབཟུང་ནང་ལ་བརྟག་དཔྱད་ད་ེསནོ་ལ་གནང། སྨན་པ་ཕབེས་རྒྱུ་ད་ེཡུན་རྱིང་པ་ོཟླ་བ་བཞྱི་ལྔའྱི་རསེ་ལ་ཕབེས་
པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག མ་འོངས་པར་བརྟག་དཔྱད་གནང་མ་ཐག་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཐོན་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ལམ་སང་
སྨན་པ་ཕེབས་ནས་དའེྱི་སོར་ལ་ལམ་སནོ་དང་གསོལ་སྨན་ཕུལ་བ་ད་ེའདྲ་གནང་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རེད། ཚགོས་
ས་ེཁག་ཚང་མའྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། 

སྨན་རྱིས་ཁང་ཐོག་ལ། སྱིར་བཏང་སྨན་རྱིས་ཁང་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན་རང་ཁ་རང་གས་ོལྟ་བུ་པ་ོཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ཀྱི་ཤོག་གྲངས་ ༢༣ ནང་ལ་ ༢་༡༠ དེའྱི་སྤུས་ཚད་སངས་འཛིན་ས་ེཚན་ནས་སྨན་དང། གས་ོརྱིག་
ཐནོ་རྫས་རྣམས་ཀྱི་སམ་ཚད་དང། སྨན་རྒྱུའྱི་སྤུས་ཚད་སོགས་ཚན་རྱིག་གྱིས་ལམ་ནས་བརྟག་དཔྱད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅསེ་
པ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་བཀོད་འདུག འདྱི་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་སྨན་གྱི་སྤུས་ཚད་རེད། དུས་ཡུན་རྫོགས་
ཡོད་མེད་ལྟ་རྒྱུ། ས་གནས་ཀྱི་གནས་བབས་ལ་བལྟས་ནས་སྨན་ད་ེནད་པར་སད་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་དམ་མ་རེད། དེའྱི་
དུས་ཡུན་རྫོགས་མྱིན། ད་ེའདྲ་གནང་བ་ད་ེལ་བསགས་བརོད་དང་མ་འོངས་པ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག སྱིར་
བཏང་ནས་ས་ེབ་ོཁྲྱི་ཆེན་ནས་མར་དར་བསད་པའྱི་གས་ོརྱིག་འབུམ་བཞྱི་ནས་བརྒྱུད་རྱིམ་བས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྨན་རྱིས་ཁང་
གྱིས་ལག་བསར་གནང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་། ད་ེས་བགྲ་ོགེང་གྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ནས་དངུལ་
ཆུའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མྱི་མང་གྱི་སེམས་ཀྱི་ནང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་སྨན་གྱི་ནང་ལ་དངུལ་ཆུ་ལག་བསར་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། 
དངུལ་ཆུ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་སྨན་ནང་གནས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སོར་ལ་གསར་ཁང་ཞྱིག་གྱིས་བགྲ་ོགེང་ནས་འཕོས་པའྱི་མྱི་མང་
ནང་ལ་བསམ་འཆར་ལྟ་བུ་རབ་དང་རྱིམ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གསར་ཁང་ཁག་གྱི་སྐུ་ཚབ་ད་ེཚ་ོའདྱིར་ཕེབས་ཡོད་དུས་ངས་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་མ་འོངས་པར་མཁས་དབང་གདན་འདྲནེ་ཞུས་ནས་བགྲོ་གེང་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ཕོགས་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་
ཀར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་ས་རེད། སྱིར་བཏང་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་ངོས་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་དང་། རྒྱུད་ལམ་
ཁག སྱི་འཐུས་ཁག་བརྒྱུད་ནས་དངུལ་ཆུ་ད་ེརྱིམ་པས་བཙ་ོཐལ་ལ་གྱུར་ནས་དངུལ་ཆུ་ལྷག་གྱི་མེད་པའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་འགྲེལ་
བཤད་གཟབ་པ། མྱི་མང་ཚང་མར་ག་ོརྟོགས་ཡོང་བ། གནད་ལ་ཕྱིག་པ་ད་ེའདྲ་གནང་སོང་བས་ད་ེལ་བསགས་བརདོ་དང་སྦྲགས་
ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མ་འོངས་པར་གསར་ཁང་ཁག་གྱི་རྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱིས་སྐུ་ཚབ་འདྱིར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་
ལས་འཆར་གནང་རྒྱུ་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཕགོས་ཕན་ཚུན་གཉྱིས་ཀའྱི་མཛད་གཙ་ོགདན་འདྲནེ་ཞུས་ནས་དེའྱི་ཐགོ་
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ལ་བགྲ་ོགེང་གནང་བ་འདྲ་པ་ོཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་རང་ལ་གསལ་ཁ་བཟ་ོཐུབ་པའྱི་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོང་ས་རདེ། སྱིར་བཏང་སྨན་
རྱིས་ཁང་གྱིས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཡྱིན་ནའང་རདེ། 

གནའ་རབས་མེས་པོའ་ིདུས་ནས་དར་བསད་པ་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ངོམ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་སོལ་རྒྱུན་གྱི་གསོ་རྱིག་དེ་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སྱིར་བཏང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་འདྱིའྱི་སོན་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
རྒྱུད་ལམ་ཁག་འདྲ་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་རེད། སྱི་འཐུས་སེར་ར་ེརེའྱི་ཕག་ལ་དངུལ་ཆུ་ད་ེམར་གཙ་ོཐལ་ལ་གྱུར་ནས་དེའྱི་
ནང་ལ་དངུལ་ཆུ་ལྷག་མེད་པའྱི་འགྲེལ་བརོད་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་སལོ་རྒྱུན་གྱི་ས་རབས་མེས་པའྱི་དུས་
ནས་དར་བསད་པའྱི་ང་ཚོར་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ངམོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ད་ེགས་ོརྱིག་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་སོར་ལ་གསར་
ལམ་ཚསོ་ཐུགས་འགན་ཆ་ེབཞེས་ཀྱིས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་བགྲ་ོགེང་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སྱི་ཚོགས་ལ་
འཁྲུག་མ་ཐེབ་རྒྱུར་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོང་ས་རདེ། 

དེའྱི་སོར་ལ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་དངོས་ནས་གསལ་བཤད་ཕ་བཞྱིན་ཕ་བ་གནང་ས་ེམྱི་མང་ལ་དངོས་གནས་དོགས་པ་
སེལ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་གཙ་ོབ་ོདངསོ་ཡོད་གནས་སངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། དངུལ་
ཆུ་ད་ེབེད་སོད་བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། མར་གཙ་ོཐལ་ལ་གྱུར་ནས་མཐའ་མའྱི་མཐའ་བསོམས་དེར་སྨན་དེས་མྱི་ལ་ཕན་ཐོགས་
ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་ཚང་མས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་འགྱུར་བས་ནས་རྫས་བཅོས་ལོངས་སུ་མ་སད་པར་སོལ་རྒྱུན་
ནས་ཡོད་བསད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་སྨན་ལོངས་སུ་སད་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ད་ེའདོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ད་ེལྟ་བུ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན། ངས་གོང་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱིས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཆནེ་པ་ོཡོང་ས་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་སེང་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་ད་ེའཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསོམས་
ཐོག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགྲ་ོགེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཕེབས་བསད་ཡོད། སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསོད་
སབོས་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སབོས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༢༠༡༨ འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ལ་ཤོག་
གྲངས་ ༡ ཐོག་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དེར་ཊྱི་བྱི་ན་ཚ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འདུག ད་ེ
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སྱིར་བཏང་བོད་ལ་ཡོད་དུས་ང་ཚོའྱི་ག་ོམ་མོང། ས་ོས་ོཡྱིན་ན་ཡང་ན་མ་མོང། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཧ་ཅང་མེད་དུས་དཔལ་ལྡན་
འཕོད་བསེན་བཀའ་བནོ་ཕེབས་ནས་ལ་ོ ༢ ལྷག་ཆགས་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལའང་ཊྱི་བྱི་ན་ཚ་ད་ེམང་དུ་
འགྲོ་ཡྱི་འདུག་གམ་ཉུང་དུ་འགྲ་ོཡྱི་འདུག གལ་སྱིད་མང་དུ་འགྲ་ོབ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མང་དུ་འགྲ་ོཡྱི་
ཡོད་དམ། ཉུང་དུ་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཉུང་དུ་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། གཉྱིས་པ་
དེར། སྱིར་བཏང་རྒྱལ་སྱིའྱི་མྱི་མང་རྣམས་དེ་རྱིང་ང་ཚོའྱི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་ཧ་ཅང་གྱི་དོ་སང་ཆེན་པོ་དང་གསན་
གཟྱིགས་གནང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ཊྱི་བྱི་མ་ན་མཁན་ཚོར་ཏོག་ཙམ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་ཀུན་སོང་འཁྱེར་
ནས་མར་བཀའ་འདྲྱི་བཟ་ོལྟ་བུ་ཞྱིག གཅྱིག་བས་ན་དེའྱི་ཟབ་སོང་ལྟར་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཊྱི་བྱི་ལབ་རྒྱུ་ད་ེསྱིར་བཏང་གྱི་སམ་
དྲགས་ནས་ན་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་དམ་རྒྱགས་དྲགས་ནས་ན་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡང་ན་ཧ་ཅང་ལས་ཀ་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབས་ནས་ན་ཡྱི་
ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་ཟས་བཅུད་ལ་སོགས་པ་མཐུན་རེན་མ་འཛོམས་ཏ་ེན་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོཚང་མ་གཅྱིག་པ་མ་རེད། ད་ེ
འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ན་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། སེམས་འབྱུང་བ་ལ་བད་ེབ་མདེ། བད་ེབ་ཡདོ་ན་ལྟས་ངན་ཡྱིན། ག་དུས་ཡྱིན་ན་ཡང་དགོས་པ་
རྣམ་རྟོག་སེམས་ནང་ལ་འཁྱེར་ནས་གུ་དོག་པོ་བས་བསད་པ་ལྟ་བུ། ད་ེའདྲ་བེད་མཁན་མྱི་ད་ེའདྲ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་མྱི་དེ་
བསམ་བོ་གུ་དོག་པོ་བས་བསད་མཁན་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དངོས་གནས་ཡོད་པ་རེད་། རང་གྱི་ང་ོལ་གཡག་འགྲོ་ན་མ་མཐོང་
མཁན། གཞན་གྱི་ང་ོལ་ཤྱིག་འགྲ་ོན་མཐངོ་བསད་མཁན། ད་ེའདྲ་ཞྱིག་དགོས་པ་རྣམ་རྟགོ་གྱི་སྡུག་བསལ་དང་དགོས་འདྲྱི་མུ་མཐའ་
མེད་པ་རྫོགས་སུ་མེད་པ་འཁྱེར་བསད་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་ཊྱི་བྱི་ན་ཚ་སེབས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེགཅྱིག་དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བནོ་ནས་མར་གསལ་བཤད་བེད་ན་རྒྱལ་སྱིའྱི་མྱི་མང་ནང་ལ་མ་འོངས་པ་
སནོ་འགགོ་ལྟ་བུ་དང་མ་ན་བའྱི་ཐབས་ལམ་དུ་ཕན་ཐགོས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡོད་ས་རདེ་ཅེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སནོ་འགགོ་བས་
ཚར་བ་ཡྱིན་ན་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་ལས་ཀ་ཉུང་བ། འགྲོ་སོང་ཆུང་བ། ད་ོབདག་སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་མང་པོར་ཕན་
ཐགོས་གཅྱིག་དང་བརྡབ་གསྱིག་མ་འགྲ་ོབ། ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་ལ་བད་ེཐང་གནས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ད་ེབཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་ཞུ་
པ་ཡྱིན། གཞན་ཞུ་འདོད་པ་ཞྱིག་ལ། ང་རང་ཚོའྱི་གྲོས་ཚོགས་ད་ེདངོས་གནས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོའགྲ་ོཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ ཤྱིག་
ཧ་ཅང་གྱི་ག་ོརྟོགས་མེད་པ། ཧ་མ་གོ་བ་གྲོས་ཚོགས་ལབ་རྒྱུ་ད་ེགང་འདྲ་ཞྱིག་ཆ་ཤས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ། གང་འདྲ་ཞྱིག་བགྲ་ོགེང་
བས་ཀྱི་ཡོད་པ། གང་འདྲ་ཞྱིག་ལན་འདེབས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གྱི་ཧ་མ་ག་ོམཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་འདྲ་མྱིན་འདྲ་ཁ་ེཚར་
མཐངོ་ཚུལ་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་གྲོས་ཚོགས་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་བསེགས་བཅད་བརྡར་གསུམ་གྱི་ཐགོ་ལ་དངསོ་གནས་
ང་རང་ཡྱིན་ནའང་སོབས་པ་སེས་དགོས་པ་མཐོང་གྱི་ཡོད། དེ་ཚ་ོཧ་ཅང་གྱིས་མགོ་མ་འཚོས་མཁན་ཞྱིག་གྱི་ས་མ་བོད་ལྷ་ས་
ཕགོས་ལ་གཅྱིག་བྱུང་པ་རེད། ཁམས་ནས་ཡར་ཞྱིག་སེབས་ཡོང་དུས་སབས་ལ་ལྷ་ས་ཟེར་བ་གང་འདྲ་ཡྱིན་པའྱི་རོད་པ་བརྒྱབ་
དུས་རྱིག་པའྱི་བརྡར་ཤ་ཕེབས་ཡོང་སེ་བུམ་པའྱི་མཚན་ཉྱིད་ལྟོ་ལྡྱིར་ཞབས་ཞུམ་དོན་བེད་ནུས་པ། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། གཅྱིག་
གཅྱིག་གཉྱིས་གཉྱིས་ཟརེ་བ། བུམ་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱབ། བུམ་པ་ཡྱིན་ན་རྫ་བ་ཡྱིན་པའྱི་མ་ཁྱབ། དངསོ་པ་ོཡྱིན་པའྱི་
ཁྱབ། བཟ་ོའདྲ་བོ་རྱིམ་པའྱི་རྱིག་པའྱི་བརྡར་ཤ་ཐོག་ལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁམས་ཕོགས་ནས་རྒྱལ་པ་ོཞྱིག་ཡར་
སེབས་ཡོང་དུས་སབས་ལ་ད་ེཡྱི་ང་ལ་ོསནོ་མར་ལྷ་ས་ལ་མཆདོ་མཇལ་ཡོང་བའྱི་སབས་ལའང་བུམ་པ་རང་རང་རདོ་བསད་འདུག 
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སྙྱིང་རེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡང་ཉམས་མོང་མེད་ཙང། ད་ལོ་ཡང་ད་ེརོད་ནས། ངའྱི་བུམ་པ་གཅྱིག་འཁྱེར་ཡོད། སེ་
འབྲས་དགའ་གསུམ་ད་ེརདོ་མ་བསད། ངའྱི་བུམ་པ་ད་ེཁྱེད་ལ་སད་ཆོག་ཅེས་བཤད་པ་དེའྱི་བཟ་ོལྟ་བུ་ང་ཚའོྱི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་
ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་མ་གཏོགས་པའྱི་དོན་དངོས་གནས་དྲང་གནས་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་གྲོས་ཚོགས་གང་འདྲ་ཡྱིན་ནའང་། 
ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་གྲོས་ཚོགས་ད་ེཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་ཆ་ཚང་གྱིས་ཁ་སང་གང་གསུངས་པ་གྲོས་འཆར་
ལེན་བསད་པ་ད་ེའདྲའྱི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་མཐངོ་ཡོང་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
བརོད་གཞྱི་རང་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་གནང་རོགས་གནང། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས། བརོད་གཞྱི་རང་
དང་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་བསམ་བསམ་ཡྱིན་ཏ་ེམྱིན་ན་ད་ེརེད། ད་ེརྱིང་བརྒྱུད་ལམ་དེའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསམ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ལ་ོགཉྱིས་ལྷག་ལ་སངས་འཛིན་བས་སངས། ལས་རྱིམ་སོང་སངས་དངོས་གནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང། 
ད་ེརྱིང་སྱིངས་ཆ་དའེྱི་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེདང་ཐུགས་ར་ེཆ།ེ མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོསུ་ཕབེས་ཀྱི་
ཡོད་ནའང་། ད་ེད་ེབཞྱིན་གྱི་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་གྱིན་གངོ་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ང་ལ་ཤོག་བུ་ཞྱིག་བཏང་སོང། བཀའ་འདྲྱི་ཕབེས་
པར་ལན་ད་ེདགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་འདྲ། ར་བའྱི་འདྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་འབྲེལ་ཡོད་འབྲེལ་ཆགས་བཅས་པའྱི་འཚ་ོསོན་དང་སྨན་
བཅསོ་ད་ེནང་ལ་ཡང་བཀོད་བཞག་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་སང་ལ་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་འབྲེལ་ཡོད་འབྲལེ་ཆགས་དའེྱི་འགྲ་ོསངས་ད་ེ
གང་འདྲ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པ་རེད། གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར་འདྱི་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བའྱི་
ཐགོ་མ་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་ཡོང་དུས་སབས་ལ་བལ་ཡུལ་ས་ེལེན་ཁང་དུ་ཐ་ོའགོད་གནང་པའྱི་སབས་ལ། ད་ེདུས་ལ་ོརྒྱུས་ཤྱིག་
བཀདོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་དེའྱི་རེས་སུ་ད་ེག་རང་ལ་ UNHCR རྒྱལ་སྱིའྱི་སབས་བཅོལ་གྱི་ལྟ་རྟོགས་ད་ེཡྱི་ཚགོས་
པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐ་ོའགོད་ཅྱིག་བཀདོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ SCP དམྱིགས་བསལ་གྱི་སོད་འཐུས་ཆགོ་
པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ད་ེཚའོྱི་ནང་ལ་གང་བཀོད་པ་ལྟར་ཡོང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཆ་ཚང་ལ་ལྟ་ནས་བད་ེསྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསར་དུ་ད་ེལ་
ཚིག་ཐོ་སེ་ཚན་གྱི་འདྲྱི་རད་གནང་ནས་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་མཐའ་མ་ངེས་པ་རྙེད་པ་ད་ེཚ་ོཆབ་སྱིད་བཙོན་པ་ཡྱིན་ན་ཆབ་སྱིད་
བཙོན་པ། ཆབ་སྱིད་འབྲེལ་ཡོད་ཡྱིན་ན་ཆབ་སྱིད་འབྲེལ་ཡོད། ཆབ་སྱིད་འབྲེལ་ཆགས་ཡྱིན་ན་ཆབ་སྱིད་འབྲེལ་ཆགས་ད་ེའདྲ་
བས་ནས་ངསོ་འཛནི་པ་དང་ཐ་ོབཀོད་པ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཞུ་ན་ཕལ་ཆརེ་ད་ེམྱིན་པའྱི་ཁ་ོན་ལ་མཐུན་གྱུར་གང་གནང་གྱི་
ཡོད་མེད་ལས་བསོམས་ནང་ལ་གསལ་བསད་ཡོད་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་གྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
ནས་བཀའ་ཕབེས་པའྱི་ནང་ལོགས་ལ་ས་གནས་ཁག་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ད་ེས་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕབེས་པ་དའེྱི་
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དབར་ལ་གང་འདྲ་ཐོག་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འགྱུར་བ་འགྲོ་བསད་ཡོད། བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགྲོ་བསད་ཡོད་པ་དེ་བཀའ་
ཕེབས་སོང། ད་ེཡྱིན་དུས་སབས་ལ་འགྲོ་བའྱི་རྒྱུ་ཟེར་ན་ཡང་མྱི་འདུག དེའྱི་ཡོངས་རྫོགས་ད་ེས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་
གནང་བསད་མཁན་དང་འཕོད་བསེན་གྱི་ནང་ལ་ལས་བེད་ཚང་མའྱི་དུས་ཚོད་འཕར་མ་གང་ལྕོགས་ཤྱིག་བཏོན་པའྱི་ཐོག་ནས་
ཕག་ལས་གནང་བསད་པ་ད་ེའདྲ་ཡྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ད་ེའདྲ་ཡྱི་རེན་གྱི་བྱུང་པའྱི་ངསོ་འཛིན་གནང་བསད་པ་ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་ངོས་
འཛནི་ཞུ་པ་དང་བསགས་བརདོ་གནང་པ་ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནང་བཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཨམེ་ཆྱི་བསན་དུ་བཅར་
བའྱི་སབས་ལ་ཆབ་བརྟག་ངེས་པར་དུ་དགོས་མཁ་ོཡྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། ར་བའྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ད་ེས་གསལ་
བསགས་ ཤྱིག་ཕེབས་རེད་བས་ནས་བཀའ་ཕེབས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་ར་དང་ཆུ་གཉྱིས་ལྟ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆ་ེཤོས་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུན་འཛིན་ནང་ལོགས་ལ། གས་ོརྱིག་གྱི་རྱིག་གཞུང་ནང་ལ། བས་ཙང་ད་ེཡྱིན་དུས་སང་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་ཆུ་ཡྱི་
ཐགོ་ལ་ཆུ་བརྟག་བ་རྒྱུ་ད་ེཏགོ་ཙམ་ཉམས་འགྲ་ོཔའྱི་གནས་སངས་འདྲ་ཞྱིག་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ཨེམ་ཆྱི་ད་ེཚ་ོལ་འདྱི་ངསེ་པར་དུ་
གནང་དགོས་རདེ་བས་ནས་བཀའ་ཕབེས་ཡོད་ས་རདེ། བས་ཙང་ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚ་ོཡྱི་གས་ོརྱིག་གྱི་མཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ལམ་ལུགས་ཤྱིག་རདེ། ཡང་སོས་སུ་ནད་པ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ནད་རྟགས་ད་ེཚ་ོཏག་ཏག་བརྣག་ཐགོ་གཙག་འཁལེ་གཅྱིག་ཐནོ་ཐབས་ཀྱི་
དམྱིགས་ར་གཅྱིག་འཛནི་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཕབེས་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་རདེ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་རེད། ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་རང་ཉྱིད་ད་ལྟ་
ཡྱིན་པ་ཡང་སེམས་ལ་དངསོ་གནས་ད་ེས་དམ་བཅས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་སེམས་ཀྱི་གཏྱིང་ལ་བཅངས་ཡོད། དའེྱི་ཐད་
ལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆ་ེཆུང་རྣམ་པ་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལྷག་དོན་དུ་འགན་བཞསེ་མཁན་རྣམ་པ་མཉམ་དུ་བཀའ་
བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ེནང་བཞྱིན་འཛནི་སངོ་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་འགྲ་ོབསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེས་ངས་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཨམེ་ཆ་ེར་ེཕུད། མྱིག་དཔ་ེའསོ་པར་ཡོད་བསད་པ་ད་ེད་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ད་དུང་
མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ད་ེའདྲའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་ཡོད་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེལ་ང་ཚོའྱི་ད་ེས་ཞུ་པ་ད་ེགཅྱིག་གནང་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ཕབེས་འགྲ་ོན་འགྲྱིག་གྱི་འདུག་ད་ེའདྲའྱི་བརྡ་ལན་ཞྱིག་གྱི་འགྲ་ོབཞག་ན་དཔ་ེབསགས་ཀྱི་རདེ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་
གཅྱིག་རེད། གཉྱིས་པ་སྱིངས་ཆ་གཅྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སྱིངས་ཆ་དུས་རྒྱུན་དུ་འཆར་ཅན་ཉརེ་ལྔ་ཡྱི་སྱིངས་ཆ་བཟ་ོལྟ་བུ་
ལའང་ཆེས་མཐོའ་ིཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེཡང་ད་ེའདྲའྱི་འཚམ་པ་ོམེད་བསད་པ་ཞྱིག སྱིངས་ཆ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་ད་ེཚད་མཐོན་པ་ོཞྱིག་
གྱི་ཐགོ་ནས་ཆསེ་མཐའོ་ིཞུ་རྒྱུ་ད་ེའདྲའྱི་བསམ་བ་ོདང་ལག་བསར་བ་རྒྱུ་ཐོག དའེྱི་ནང་ལ་བདེ་སངས་གང་འདྲ་བས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་
མེད། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་དེར་རྒྱུ་འཛིན་སངས་གང་འདྲ་འཛིན་དགོས་ཡོད་མེད། ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་
ལམ་ལུགས་ཚུལ་དུ་ཟེར་ནའང་རེད། སྱིག་གཞྱིའྱི་ཚུལ་དུ་ཟེར་ནའང་ད་ེཚ་ོཡྱིན་ན་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་དང་ཞྱིབ་འཇུག་
བདེ་དགོས་རྒྱུ་གཏན་ལ་ཕབ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ཞྱིག་ནས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་གྱི་ལས་དོན་དང་ད་ེནང་བཞྱིན་ལས་བེད་རྣམས་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བར་སྙྱིང་ཐག་པ་
ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་ཊྱི་བྱི་ནད་གཞྱི། དེའྱི་ཐགོ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བས་པ་དང་དཔྱད་ཞྱིབ་བས་པས་ཐགོ་ནས་འགྲ་ོབསད་པ་
དེ། ལོ་གཉྱིས་རེར་མཚམས་ལ་འགྲོ་དགོས་རྒྱུའྱི་ལམ་སོན་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་
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ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རེད། ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྐང་པ་ནང་ལ་གཅྱིག་ང་ཚ་ོལ་གཏམ་
དཔེ་ཞྱིག་འདུག ད་ེལྟ་བུ་བས་ནས་ག་ཚོད་ཙམ་གྱི་ང་ཚོའྱི་འགྲོ་གྲོན་དང་མྱི་ཆ་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་པའྱི་ཐོག་ནས་འགྲོ་
དགསོ་རྒྱུ་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེབཞྱིན་སྨན་ཁང་གྱི་ཡ་ོབད་ད་ེཚ་ོསར་ལས་བཟང་དུ་བཏང་བཞག་པ་དང་
ད་དུང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་བཟང་དུ་གཏོང་དགསོ་རྒྱུ་ཐོག་ལ་ལས་སོན་ཕབེས་སངོ། ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུའྱི་ང་ཚའོྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་ཆགོ་
པ་བགྱིས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་སྱི་སོད་རེད་མ་ོརེད་རྒྱུ། Open Gym གྱི་ཐད་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་གཞྱིས་ཆགས་ཆ་ེཁག་ལ་
ལག་བསར་ཞུ་ནས་འགྲ་ོབསད་ཀྱི་འདུག མ་འོངས་པ་གཞྱིས་ཆགས་ཆུང་ཁག་ལ་ད་ེལྟ་བུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པ་དེར་ད་ེ
དང་ད་ེལྟ་བུའྱི་ང་ཚོའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔེ་ཁྲྱིད་དགེ་རྒན་དེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ཀྱི་ནད་ཀྱི་
གནས་སངས་དང་གྲངས་ཐ་ོདང་སྙན་ཐ་ོད་ེགསུངས་སོང། དེའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གལ་སྱིད་མཐོང་འདདོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན་ང་ར་ལ་ File ཡོད། ལས་ཁུངས་སུ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། དུས་ཚོད་གང་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་འདོད་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན་གཟྱིགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་ངས་དེར་དགོན་སེ་ར་ེརེར་དང་གྲྭ་ཚང་ར་ེརེར་ད་ེཡྱི་མྱིང་སོས་ནས་མཆྱིན་ནད་དུག་
ཐབས་ག་ཚདོ་ཡདོ་མདེ་ད་ེཚ་ོངས་ཞུ་མ་དགསོ་པར་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དའེྱི་ནད་ད་ེཚ་ོདྲགས་འགྲ་ོརྒྱུ་ཡདོ་པ་རདེ། ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་
དུས་ཚོད་བསྱི་ཚགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ངས་སྙན་སེང་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེནས་བརྟག་དཔྱད་གནང་ཚར་བའྱི་རསེ་ལ་འཕལ་དུ་སྨན་
བཅསོ་དང་ད་ེནང་བཞྱིན་སནོ་འགགོ་གྱི་ད་ེཡྱི་ལམ་སོན་ཞྱིག་ཕབེས་སོང། ད་ེགནད་འགག་ཆནེ་པ་ོརདེ། ང་ཚ་ོད་ེག་རང་ད་ེས་ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་སོང། རྣམ་གཡེང་ད་ེའདྲ་བས་རྒྱུ་ལ་བཏང་བཞག་དགོས་ད་ེའདྲ་རེད་མྱི་
འདུག དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རེད། ད་ེབཞྱིན་རྒྱུ་མཚན་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསྟུན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སངས་ ཤྱིག་བྱུང་
བསད་ཀྱི་འདུག དའེྱི་རྱིགས་དརེ་ང་ཚའོྱི་ཐུགས་བསམ་བཞསེ་ཀྱི་ཡྱིན། ད་ེནས་ད་ལྟ་ར་བའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སད་ཡྱིག་ལ་ Mercury 
ལབ་ནས་ཞུ་བསད་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚའོྱི་གས་ོརྱིག་ནང་ལ་ Mercury ད་ེམ་རེད། Mercury ནས་མར་གདུག་
བཏོན་ཚར་རདེ། གདུག་བཏནོ་ཚར་ནས་བཙ་ོཐལ་གྱི་ཐགོ་ལ་ད་ལྟ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གྱི་ག་ོབསྡུར་དང་བཀའ་བསྡུར་
གནང་པའྱི་སབས་དརེ་མཁས་དབང་དང་དེའྱི་ཐགོ་ལ་མཁས་འཇུག་ལྡན་པ་ཡདོ་པའྱི་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་འབོད་བསྐུལ་གནང་
བ་ད་ེདང་ད་ེལྟ་བུའྱི་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལྟ་བུའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཆོག་པ་བེད་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་བཙ་ོཐལ་གྱི་ཐོག་ལ་
གང་འདྲ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོད་མེད་བཙ་ོཐལ་ད་ེགང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན། གཟུགས་ལ་ག་ཚདོ་ཕན་གྱི་ཡོད་མེད་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་ད་ེ
ནང་བཞྱིན་ Emory རདེ། ད་ེབཞྱིན་ Israel གྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་བསྱི་གནས་ཁང་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་མཉམ་རུབ་ཐགོ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་
བས་པས་གྲུབ་འབྲས་གང་འདྲ་ཐོན་ཡོད་མེད་དེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མར་ཁ་སང་ཤོག་བུ་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཀྲམ་
བཞུགས་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ཊྱི་བྱི་ན་
ཚ་ད་ེམང་དུ་འགྲོ་ཡྱི་འདུག་གམ་ཉུང་དུ་འགྲ་ོཡྱི་འདུག མང་དུ་འགྲོ་ན་འགྲོ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཉུང་དུ་འགྲ་ོན་འགྲ་ོདགོས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ད་ེཞྱིག་གསུངས་གནང་སོང། ད་ལྟའྱི་ཆར་ང་འགྲམ་ལ་ཐ་ོཡོད་པ་ད་ེར་བའྱི་ཊྱི་བྱི་ནད་པ་འདས་པའྱི་ལ་ོ ༣ གྱི་ནང་
ལ་ཞུ་ཆགོ་པ་བས། ༢༠༡༥ ལ་ོལ་ཊྱི་བྱི་ནད་པའྱི་ད་ལྟ་ཊྱི་བྱི་ནད་པའྱི་ཐ་ོགྲངས་ད་ེསྨན་ཁང་བདུན་ད་ེཡྱི་ནང་ནས་བད་ེལེགས་སྨན་
ཁང་ཚུད་པའྱི་གཙ་ོབ་ོད་ེབང་ཕགོས་ནང་ལ་ཊྱི་བྱི་ནད་ཀྱི་སྨན་བཅསོ་ཤུགས་ཆ་ེབ་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ལ་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་
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རདེ། བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་རང་ལ་མང་ཤོས་ལྟ་བུ་ཊྱི་བྱི་སྨན་བཅོས་ ཤྱིག་འགྲ་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་པས་ཐགོ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ 
༢༠༡༥ ལོར་ ༣༡༡ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་ ༣༡༩ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ལོར་ ༢༨༩ ཅེས་པས་ཏོག་ཙམ་མར་ཆག་བསད་པའྱི་གནས་
སངས་རྱིམ་བཞྱིན་རདེ། གལ་སྱིད་ཡར་འགྲ་ོནའང་ཁྱད་པར་མྱི་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༢ ལོར་ ༣༩༠། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ལོར་ ༣༦༤། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ ༣༡༥། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོར་ ༣༡༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་ ༣༡༩། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་ ༢༨༩ དེ་འདྲ་
ཆགས་བསད་འདུག  ད་ེབཞྱིན་ MDR སྨན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བཅོས་མ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཡོང་བསད་པ་ད་ེཕྱི་ལོ 
༢༠༡༢ ལོར་ ༤༤། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༣ ལོར་ ༣༡། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ལོར་ ༢༢། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ལོར་ ༤༩། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་ ༢༨། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ལོར་ ༡༡ བས་ནས་ཡར་མར་ཆགས་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་དུས་ཉྱིན་ར་ེཉྱིན་རེར་ལ་ོར་ེལོ་རེར་ནས་
མར་ཏོག་ཙམ་ཆག་འགྲ་ོབའྱི་ར་ེབ་ཞུ་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོད་ེགང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། 
གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་འགོས་རྒྱུའྱི་དུས་ཡུན་ད་ེབཀག་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེནང་ཆགས་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་དོན་དུ་སོད་ཁང་ཁག་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་མྱི་འབོར་མང་པ་ོཞྱིག་མཉམ་དུ་བཞུགས་བསད་པའྱི་གནས་བབས་ད་ེའདྲའྱི་ནང་ལ་མྱི་གང་ཟག་ཞྱིག་ལ་ཊྱི་བྱི་
ནད་འབུ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ལ་ནད་མནར་ཡོང་དུས་ཊྱི་བྱི་འབུ་ད་ེལང་ཡོང་གྱི་ཡོད། དེའྱི་ལང་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་ོབརྒྱབ་པར་བརྟེན་
གཞན་ལ་འགོས་འགྲ་ོརྒྱུ་དང་ད་ེཡྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་བསད་པ་ཆགས་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཊྱི་བྱི་ན་བ་དང་ལམ་སང་
འཇུ་ཐུབ་རྒྱུ་འབད་བརནོ་བ་རྒྱུ་དང་ད་ེནས་དའེྱི་མཉམ་དུ་ཤག་རོགས་ཡོད་ན་ཤག་རོགས་སུ་དང་སུ་རདེ་འདུག ཁང་ཚན་ཡྱིན་ན་
ཁང་ཚན་དའེྱི་ནང་ལ་བསད་རགོས་སུ་དང་སུ་རེད་འདུག ཆ་ཚང་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་རྱིམ་པ་ཞྱིག་འགྲ་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དེའྱི་
སང་ལ་ལྷག་དོན་དུ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ཊྱི་བྱི་ཀླད་ཀོར་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེད་ལྟའྱི་ཆར་གཟུགས་པ་ོནང་ལ་ཊྱི་བྱི་ཡོད་མེད་
དང་ཊྱི་བྱི་འབུ་ཡོད་དམ་མེད། དཔརེ་ན། ད་ེརྱིང་ཚོགས་ཁང་ནང་ཡོད་བསད་པའྱི་མྱི་ཡོངས་སུ་རྫགོས་པ་གལ་སྱིད་ Latent TB 
ད་ེཞྱིབ་འཇུག་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆརེ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དང་ ༦༠ ཞྱིག་ལ་འདནོ་ཡངོ་གྱི་རདེ། འབུ་ད་ེཡོད་པ་རདེ་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་
ཚོགས་ནང་ད་ེས་ནས་མར་དེ་འདྲ་ཞྱིག་བསད་དུས་སབས་ལ་ད་ེའདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཆུང་དུས་ལ་ོ ༥ དང་ ༦ ད་ེནས་ལྟ་བས་
ནས་ཕྲུ་གུའྱི་དུས་ཡུན་ནང་ལ་འབུ་ད་ེཡོད་མེད་ལྟ། འབུ་ད་ེའདུག་བསམ་པ་དང་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཟླ་བ་གསུམ་ད་ེའདྲ་ཡྱི་སྨན་བཅོས། 
སྨན་སད་རྒྱུ། སྨན་གཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། སྨན་བཏང་པའྱི་ཐོག་ནས་འབུ་ད་ེར་གཏོར་གཏོང་རྒྱུ་འབད་བརོན་ཞྱིག་བེད་བསད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཊྱི་བྱི་ཀླད་ཀོར་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ནང་རེད། ཕར་ཕོགས་ད་ེ Active Case Finding End TB ལབ་རྒྱུ་
ད་ེརྒྱ་གར་གྱི་ལས་གཞྱི། རྒྱ་གར་གྱི་ལས་འཆར། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ད་གྱིན་ RNTCP ཞུ་བསད་པ་ད་ེཡྱི་ལས་འཆར་དང་
མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་འདྲ་བོ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་ ༢༠༢༥ བར་དུ་ཊྱི་བྱི་ར་གཏོར་བཏང་གྱི་ཡྱིན་ཟེར་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེས་
འོག་ནས་ལས་འཆར་ཞྱིག་འགྲ་ོབསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལས་འཆར་གཉྱིས་ཛ་དྲག་པ་ོརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་
འགྲ་ོབསད་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་དུས་དའེྱི་ཐགོ་ནས་འབྱུང་གྱུར་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་ལོགས་ལ་ཊྱི་བྱི་ཡྱི་གྲངས་འབོར་ད་ེ
ག་ལརེ་མར་ཆག་པའྱི་ར་ེབ་ཙམ་མ་ཟད་ཡྱིད་ཆསེ་འསོ་པར་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ཊྱི་བྱི་ད་ེགང་བས་ནས་
ན་དགོས་པ་རེད་ཟརེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་རདེ། ངས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཁྱད་ལས་པ་གང་
ཡང་མ་རེད། ལས་ཀ་བས་ནས་ཏོག་ཙམ་མོང་ཚོར་ཡོད་བསད་པ་དེར་ཁྱད་ལས་པ་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད། དེར་ང་ཚོའྱི་འཕོད་
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བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱད་ལས་པ་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་བས་ན་ངས་ཧམ་བཤད་བས་ཀྱི་འདུག་དགོངས་སྱིད་པ་རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ངས་ཤེས་བསད་པ་ནང་ལ་ཊྱི་བྱི་འབུ་ད་ེབོད་པའྱི་སྱི་ཡོངས་ནང་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་བསད་པའྱི་གནས་སངས་རེད་འདུག 
ངས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཊྱི་བྱིའྱི་འབུ་ཕྲུ་གུ་ནང་ལ་ཡོད་བསད་པ་ད་ེགཉྱིད་ཁུག་ནས་ཡོད་པ་རེད་ Latent ད་ེབརྒྱ་ཆ་མ་
སོང་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༡༨་རེད་འདུག མྱི་རྒན་པ་ནང་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་དག་ེརྒན་དང་མ་མ་ཚོ་རྱིས་པས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༣ རེད། དེའྱི་ད་ེརྱིང་གྱི་ 
Latent TB ཞྱིབ་འཇུག་བས་པས་ཐ་ོའགོད་ད་ེརེད། ད་ེབཞྱིན་གཏན་སོབ་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་ཉལ་ཁང་ནང་བསད་ཡོད་པའྱི་གྲངས་འབོར་
ལ་ལྟ་ཡོང་དུས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༨ བས། ཉྱིན་མོའ་ིསོབ་གྲྭའྱི་ལ་བཏང་བསད་པའྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཆ་ ༤ ལ་ Latent TB འདོན་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ Latent TB འབུ་ད་ེཡོད་ཚར་བའྱི་རེས་སུ་ནམ་ཞྱིག་ལ་གཟུགས་པ་ོནད་མནར་ནས་ན་ཚ་
གཞན་པ་ཞྱིག་ཕོག་ཡོད་པ་རེད། ཟ་ཁུ་གཅྱིན་སྙྱི་ཡྱི་ནད་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་འདྲའྱི་ནད་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། 
མཆྱིན་པའྱི་གཉན་ཚད་ཀྱི་ནད་ཡྱིན་ནའང་རེད། དེ་བཞྱིན་གང་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་གཟུགས་པ་ོནུས་སོབས་ཉམས་ཡོང་དུས་
སབས་སུ་འབུ་ད་ེཡར་ལང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཊྱི་བྱིའྱི་ནད་ད་ེན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་གཟུགས་པོའ་ིནུས་སོབས་ད་ེ
ཉམས་རྒྱུའྱི་རེན་ར་ད་ེད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ལྟ་ོགོས་དང་ཟས་བཅུད་མ་འདངས་པའྱི་
ཐགོ་ནས་ན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཡང་ན་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་མང་དྲགས། ཞལ་ལག་མཆདོ་རྒྱུ་དང་གཟུགས་པ་ོལ་ངལ་གས་ོཉུང་
དྲགས་དའེྱི་ཐགོ་ནས་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། གང་གྱི་ཐོག་ནས་གཟུགས་པོའ་ིནུས་སོབས་ཉམས་ཡོང་དུས་ཊྱི་བྱི་ཡྱི་ནད་ད་ེལང་
ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་ནང་ལ་ལྷག་པར་དུ་ HIV གཉན་ནད་རེག་དུག་གྱི་ནད་ད་ེཡོད་པ་དང་འཕལ་དུ་ཊྱི་བྱི་ཡོད་མེད་
བརྟག་དཔྱད་གནང་དགོས་ཀྱི་རེད། ཊྱི་བྱི་ཡོད་པ་དང་གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་ད་ེཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་གནང་དགོས་པ་རེད། 
གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། HIV ལབ་དུས་ Immune Deficiency གཟུགས་པོའ་ིནུས་སོབས་མེད་པ་བཟ་ོའགྲོ་བའྱི་གནས་སངས་
དེའྱི་སང་ལ་ཡྱིན་དུས། ཊྱི་བྱི་ད་ེའཕལ་མ་ཉྱིད་དུ་ལང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ད་ེལྟར་རེད་བསད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེར་
སནོ་འགགོ་བདེ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚའོྱི་འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་ཚང་མས་མ་ནྱི་འདནོ་འདནོ་བས་
ནས་ཞུས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། སནོ་འགོག་བ་རྒྱུ་ནང་ལ་གཅྱིག་ས་ོས་ོན་ཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོཁ་བཀབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
དང། ད་ེནང་བཞྱིན་གང་སར་ལ་འགྲ་ོརྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་དང། གཅྱིག་སྨན་ད་ེཚ་ོདུས་ཚདོ་ཏག་ཏག་ལ་བཟའ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་
པ་དང་སྨན་བཟས་ཏ་ེབར་ལ་མཚམས་བཞག་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། ཨམེ་ཆ་ེལགས་བཏནོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། ད་ེནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་
ངའྱི་སོན་འགོག་ད་ེརེས་མའྱི་སྡུག་པ་ད་ེལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། MDR དང་ XDR སྨན་བཏང་ན་ཡང་ཕན་མ་ཐོགས་རྒྱུ། སྨན་བཏང་ན་
ཡང་བཅོས་མ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཡངོ་རྒྱུ། ས་ོས་ོརང་ཉྱིད་དང་པ་ོཁ་ོརང་ནས་ཟས་བཅུད་དང་ད་ེཚ་ོས་ོསོའ་ིསདོ་ཚུལ་འཁྱརེ་
རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆ་ེཤོས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གཙ་ོབ་ོད་ེམྱི་གང་ཟག་ས་ོསོའ་ིའཕོད་བསེན་གྱི་སོད་པ་འཁྱེར་སངས་རེད། ད་ེ
ནང་བཞྱིན་ཟས་ཀྱི་སོད་པ་འཁྱེར་སངས་རེད། རང་ཉྱིད་ཀྱི་ད་གྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་སེམས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཡྱིད་དང་ས་ོགསུམ་གྱི་ཐགོ་ནས་སོད་པ་འཁྱེར་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་གནད་འགག་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆགས་བསད་
ཀྱི་འདུག་སྙམ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དབྲ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་དབྲ་ར་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ེརྱིང་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་ལས་བསོམས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་
གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐགོ་མ་དརེ་ཚགོས་དུས་སབས་ ༡ དང་ ༢ ཞྱིག་ལ་ཡྱིན་པ་འདྲ། ད་ེདུས་ངས་སད་ཆ་བཤད་རྒྱུའྱི་
གཏམ་བཤད་ནང་ལ་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་ལ་ཐ་མག་མཚམས་འཇགོ་བ་རྒྱུའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། ཕལ་ཆརེ་
ལ་ོ ༢ ཕྱིན་སོང་། ད་ོབདག་ཁ་ོརང་གྱིས་ཐ་མག་བཅད་ནས་ལྷག་པར་དུ་ཧ་ཅང་གྱི་མྱིག་དཔ་ེཡག་པ་ོཞྱིག་བཏནོ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སྱིངས་ཆ་དེའྱི་ཐགོ་ནས་ང་རང་ཚ་ོད་ལྟ་གཟྱིགས་བསད་མཁན་ཚང་མར་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ད་ོསང་བ་རྒྱུ་ད་ེལ་ོག་
ཚོད་རྱིང་ལ་ཐ་མག་བཏུང་གྱི་ཡོད་ནའང་འདྲ། ལོ་ ༡༠༌༌༡༥ ག་ཚོད་བཏུང་གྱི་ཡོད་ན། སོ་སོའ་ིསེམས་པ་ནང་ལ་སང་དགོས་
བསམ་པའྱི་དམ་ཚིག་བརྟན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ན། སང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེགནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན། ཐ་མག་ད་ེབཏུང་ནས་ན་ཚ་བྱུང་རྒྱུ་ད་ེ Cancer ལབ་རྒྱུ་ད་ེརེད། བོད་ཡྱིག་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་སྐྲན་ནད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
ས་རདེ། Cancer དའེྱི་ནང་ནས་མྱིད་པ་ན་ཚ་ད་ེ Throat Cancer ད་ེབརྒྱ་ཆ་ ༨༠ རདེ་འདུག ཐ་མག་ད་ེསང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
ཕལ་ཆེར་ Cancer མ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རེན་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཁ་ཐུག་བཀག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་སྙམ། དེར་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དཀའ་ལས་
བརྒྱབ་ནས་གང་ལྟར་དེ་འདྲའྱི་ཐ་མག་མཆོད་མཁན་ཡོད་ནའང་མ་མཆོད་པ་དང་གཅྱིག་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་རེད། ད་ེབཞྱིན་
འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་མྱི་ར་ེརེར་བཀག་ཐུབ་རྒྱུར་ལས་ཀ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་སྙམ། གཙ་ོབ་ོའགན་ད་ེསོ་སོས་
འཁྱེར་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ངས་འཕོད་བསནེ་ལས་ཁུངས་དང་འབྲེལ་བ་ཕལ་ཆེར་ཆགས་འགྲ་ོཡྱི་འདུག་སྙམ། ང་ཚ་ོསྱི་ཞུ་བ་ལས་བེད་
རྣམ་པའྱི་ལས་ཤག་དང་ད་ེཚོའྱི་ནང་ལ་བཞའ་ཚན་རྱིགས་དང་གང་ཆ་ཚང་ལ་བཞའ་ཚན་ཁེངས་ཀྱི་འདུག བཞའ་ཚན་ལབ་མ་
ལབ་གང་ལྟར་གཙ་ོབ་ོཞུ་པ་ཡྱིན་ན། གང་ད་ེཕར་རུལ་བསད་ཡདོ་པ་རདེ། ཆུ་མང་པ་ོཆགས་ནས་ལ་ོནས་ལ་ོརུལ་བསད་དུས། ད་ེ
ལྟ་བུའྱི་ནང་ལ་དབུགས་བཏང་ནས་བསད་ན་དངསོ་གནས་ Allergy རེད། ད་ེབཞྱིན་གྱི་ན་ཚ་ཧ་ག་ོབ་དང་མྱི་ག་ོབ་མང་པ་ོཞྱིག་
གྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཀྱི་རདེ་སྙམ། ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་ལ་ཏན་ཏན་ཧ་ཅང་གྱི་ཁག་པ་ོཡོད་པ་མ་རདེ། ཁ་ཤས་ ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་
ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོར་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དོ་སང་བས་ཏེ་གང་ལྟར་སེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་ཆེན་པོ་
གསསོ་ས་རདེ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆརེ་ད་ེག་རང་ཡྱིན་ས་རདེ། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བད་ེལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་འབདོ་བསྐུལ་ཁ་
ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ེམ་ཞུ་སོན་ལ་ཡང་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྱི་ཡོངས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་བེད་ཡོངས་ལ་ཡང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་དགོངས་བཞེས་དང་
མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་མ་འོངས་སོན་ར་སོབ་ཕྲུག་ཚ་ོརེད། གདན་ས་ཆོས་སར་ཁག་ལ་དཔེ་ཁྲྱིད་མཁན་རེད། 
དམྱིགས་བསལ་གྱི་དབང་པ་ོསོན་ཅན་དང་རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་ད་ེཚོར་ལྟ་སོང་གནང་པ་ད་ེལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། གང་ཟག་
རང་ཉྱིད་ཀྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་འདྱི་ཉ་ེཆར་སང་ཏོག་ཁུལ་ལ་འགྲ་ོབའྱི་སབས་ལ་ཡང་ལ་ཆེན་ལ་ཆུང་ལ་འགྲ་ོ
དུས་ལ་ཆུང་ཕོགས་ལ་ཨ་མ་གཅྱིག་འདུག ལོ་ ༥༨ ཙམ་རེད་འདུག ཨ་མ་དེའྱི་ལག་པ་གཡོན་པའྱི་ལས་ཀ་ལས་མ་ཐུབ་པས་
སམ་ཚར་བ་རདེ་འདུག ཡྱིན་ནའང་བོད་གཞུང་འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དབང་པ་ོསོན་ཅན་ཚརོ་ཚུད་རྒྱུའྱི་ཆདེ་དུ་སང་ཏགོ་
ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ལའང་ཐེངས་ ༣༠ བཅར་འདུག ཨ་མ་དེར་དཀའ་སྡུག་སེལ་མཁན་ད་ེརོགས་པ་བེད་མཁན་
དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་ཁོང་ལ་ཇྱི་ལྟར་བཀག་འདུག ས་དུས་གཞུང་གྱི་དབང་པ་ོསོན་ཅན་
ཡྱིན་ཟེར་རྒྱུའྱི་ཡྱིག་ཆ་དགོས་ཀྱི་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ད་ེརང་གྱི་ཐོག་ནས་བཀག་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་ཐེངས་ ༣༠ 
ཙམ་བཅར་འདུག ཨ་མ་ད་ེང་ཚ་ོའགྲ་ོབའྱི་སབས་ལ་མྱིག་ཆུ་བཏང་བསད་ཀྱི་འདུག  ད་ེཡྱིན་དུས་སང་ཏོག་ས་གནས་འག་ོའཛིན་
ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཆེད་མངགས་འགྲོ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ཏ་ེལྟ་བའྱི་སབས་ལ། ད་ལོའ་ིཕྱི་ཟླ་ ༧ པ་ནས་ཁ་ོལ་དབང་པ་ོསོན་
ཅན་གྱི་ཁུངས་ལ་དངུལ་ཞྱིག་གྲངས་ཐོ་ལ་སེབས་ཡོད་པ་རེད་ལབ་ཀྱི་འདུག ད་ེབདེན་པ་ག་ཚོད་ཙམ་ལ་ཚད་འཛིན་གནང་་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་དམ། གནས་སབས་རྱིང་ཁ་བཀག་ས་ཡྱིན་མྱིན་ད་ེག་ོམ་སངོ། ཨ་མ་ད་ེལ་ཆནེ་ཕགོས་ལ་རདེ་འདུག ལ་ོ ༥༨ རདེ་
འདུག ཁ་ོརང་ལ་ལྟ་སོང་གནང་མཁན་བུ་མ་ོགཅྱིག་འདུག མ་བུ་གཉྱིས་ཀྱི་འཚ་ོབ་ད་ེམ་ཡྱི་བཙལ་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། མ་ལ་
ལག་པ་གཅྱིག་ད་ེཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་སང་ལ་ད་ེཚོའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ས་ཆའྱི་ནང་བོད་པ་ཁག་ཅྱིག་འཕདོ་བསནེ་གྱི་ཐགོ་ལའང་
ཧ་ཅང་གྱི་གནས་སངས་ས་ོཔ་ོའདུག འབྲགོ་ཐང་ཡོད་ས་དང་སང་ཏགོ་ཕགོས་ལ། དའེྱི་སབས་སུ་ང་ལ་ཚརོ་བ་གང་བྱུང་སོང་ཟརེ་
ན། འཕོད་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གཞུང་གྱིས་གང་ལྟར་ལས་གཞྱི་སེལ་བ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་གནང་པ་ད་ེ
ལྷ་ོཕགོས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་ད་ེའདྲའྱི་མཐུན་རནེ་འཛམོས་ས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་མར་རྒྱུགས་བསད་མཁན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
མ་གཏགོས། དགསོ་མཁ་ོཡོད་པའྱི་ས་གནས་ད་ེཚརོ་ཨ་ཁ་ཆུང་བ་ད་ེལྷག་བསད་འདུག་ད་ེཞྱིག་ཚོར་སང་བྱུང། ད་ེཡྱིན་དུས་དའེྱི་
ཚོར་སང་ད་ེད་ེརྱིང་ག་ོསབས་ད་ེདང་འབྲེལ་ནས་མ་འོངས་པར་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་བེད་མཐུན་མོང་ནས་
འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་ཕོགས་སུ་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ལ་བསད་མཁན་གྱི་ཁ་འཐོར་བོད་མྱི་རྣམས་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ལྟ་སོང་གནང་རོགས་
གནང་ཟེར་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞྱིག་ད་ེཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ལ་ཆུང་ནང་ལ་བུ་མ་ོལ་ོན་ ༢༨ གསོན་པ་ཞྱིག་འདུག ཨ་མས་བུ་མ་ོ
དེར་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཤེས་དུས་འཁྲྱིད་ ཤོག་ཟེར་ནས་ང་ཚོའྱི་མདུན་ལ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་ཆ་ཚང་བས་པ་ཡྱིན། བུ་མ་ོད་ེ
འཛིན་གྲྭ་ ༡༡ མ་གཏོགས་འགྲ་ོཐུབ་མྱི་འདུག གང་ལྟར་སེམས་ཁམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
ཨ་མ་དའེྱི་ལྟ་བསད་འདུག གནས་སངས་གང་གྱི་ཐགོ་ལ་བད་ེསྡུག་འདྲ་ཞུ་པ་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆ་ལ་དངསོ་གནས་སབོ་མེད་ལྷག་
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བསད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སང་ལ་ད་ེཚའོྱི་རྱིགས་འདྱི་ཕགོས་གཅྱིག་ནས་ས་གནས་ས་ཐགོ་གྱི་ལས་བདེ་ཚ་ོཡྱིས་འཐུས་ཤོར་འགྲ་ོ
ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཉྱིས་ནས་དབུས་ཀྱི་འཕདོ་བསེན་གྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་ས་གནས་ཁུག་ཀགོ་ད་ེཚ་ོལ་ལག་པ་མང་ཙམ་
འཆང་ནས་ད་ེའདྲའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཞེས་རགོས་གནང་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཡྱིན། གཉྱིས་པ་ད་ེཁ་སང་སེམས་ཁམས་འཕོད་
བསནེ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀུར་འོས་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ ཤྱིག་གྱིས་སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གྱི་དག་ེའདུན་པ་གཅྱིག་
ལ་མཐུན་རནེ་སར་བའྱི་འཕོས་ཏ་ེསྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་ལ་མཐ་ོཙམ་དམའ་ཙམ་གང་ལྟར་གནས་སངས་གཅྱིག་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་
རེད། དེའྱི་སོར་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དེའྱི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་ཚར་པ་ནས་ཁོང་གྱི་འགྲམ་ལ་བཅར་ནས་ང་
ཡང་གནས་སངས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ད་ེཚོར་འབྲེལ་ཆགས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གྱི་གནས་སངས་ད་ེཁ་གསལ་པ་ོགསང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟེར་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་འགྲམ་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། ད་བར་ཁག་བཞྱི་ཙམ་གྱིས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་བཀའ་
མོལ་ཞྱིབ་ཚགས་གསུང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་སྱི་ཚོགས་ལ་འཕོས་ས་ད་ེབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ཀྱིས་གང་
གསུང་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། སེར་བེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་ནས་སྱིག་ཁོངས་ནས་མར་བཏནོ་པ་རདེ་ཟརེ་རྒྱུ་དེས་སྱི་ཚོགས་ལ་སུན་
གཙེར་ཞྱིག་སེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། གཅྱིག་ད་ེསོབ་སོང་ཐོག་ར་ེཕུད་རདེ་འདུག སད་ཆ་ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་མཐ་ོཙམ་དམའ་ཙམ་
འགྲ་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁོང་གྱིས་ནད་པ་བས་པ་དང་ཀུན་སོང་ལ་
ལྷད་མདེ་པ་དང། ཁངོ་ལ་དཀའ་ངལ་གྱི་རྒྱུ་རེན་དརེ་བརད་དུས་སེར་བསེ་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་ཁུངས་ལ་ཁངོ་གྱི་ནད་གཡོག་ཡོང་
མཁན་དགེ་འདུན་པ་གཉྱིས་ཀྱི་ཁོང་ལ་ཡང་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་སངས་ཆགས་བསད་ཀྱི་འདུག གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ཁ་ོགྲྭ་ཚང་གྱི་
སྱིག་ཁོངས་ནས་བཏོན་ཚར་བ་རེད། ཁ་ོསོབ་སོང་ཡག་གྲས་རདེ་ཟརེ་རྒྱུའྱི་སྱི་ཚགོས་ལའང་གེང་སོང་ཞྱིག་འགྲ་ོབ་དའེྱི་རྒྱུ་རེན་ད་ེ
ཐོག་མ་དགེ་འདུན་པ་དེའྱི་ནད་གཡོག་ཡོང་མཁན་གྱི་གྲྭ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཆགས་
བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་སང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཀུན་སོང་ལ་ལྷད་མེད་པ་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་དེར་མ་གྱིའྱི་ནད་
གཡོག་ཡོང་མཁན་ཚོ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དགོས་མཁ་ོདང་དེར་མཐུན་རེན་ཡག་པོ་རགས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དགོས་པའྱི་དབང་གྱི་
འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་མེད་འགྲོ་བསམ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་དེ་
གསུངས་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དུས་རབས་དེའྱི་སབས་ལའང་དགོན་ས་ེགྲྭ་ཚང་ཁག་ཏུ་ཉྱིན་མཚན་དུས་དྲུག་ལ་སྨ་
འབེབ་ཟུར་ཟ། ད་ེའདྲ་བས་མཁན་གྱི་དྲ་རྒྱ་ཁག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོའྱི་གྲས་ཀུན་སོང་ནང་ལ་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་ནག་པ་ོ
ཆགས་ནས་ཕུད་བཞག་གྱི་འདུག སོབ་སོང་ཡག་པོའ་ིགྲས་ད་ེཚ་ོབདག་པ་ོབརྒྱབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་བརྱི་
ཡྱི་མྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ད་ེའདྲའྱི་བཀའ་མོལ་ད་ེལས་འཕསོ་ནས་མ་གྱིའྱི་སེར་བསེ་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། དག་ེ
འདུན་གྱི་དརེ་ཤ་ཞནེ་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལའང་བ་ོཕམ་ཡོང་ས་གཅྱིག་དརེ་ཡོང་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་ཞུ་
རྒྱུ་ལ་གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་གནས་སངས་བརྒྱུད་རྱིམ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་ལ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་
ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་གསལ་པ་ོཞུས་སོང། ད་ལྟ་སལེ་ཀོབ་ཕགོས་ལ་ཡྱིན་ན་ས་ེར་བེས་སྨད་གཉྱིས་རདེ། ཐེག་མཆོག་རྣམ་གྲོལ་གྱིང་
རདེ། དའེྱི་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་རྱིས་མེད་དགོན་ས་ེཁག་གྱིས་ཉ་ེཆར་རྒྱ་གར་གྱི་ཆུ་ལོག་བརྒྱབ་ས་ཁག་ལ་མཐུན་རེན་སར་བ་ཁག་
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ལ་ལྟ་ན་གཟྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་མ་གྱིའྱི་དགོན་པ་ཆེ་བ་སེར་བེས་
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མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་དང་སེར་སྨད་ཐསོ་བསམ་ནརོ་གྱིང་གྲྭ་ཚང་རེད། ཐགེ་མཆགོ་རྣམ་གྲོལ་གྱིང་རེད། ད་ེདག་རྱིས་མེད་དགོན་ས་ེ
ཁག་གྱི་སྨན་ཁང་དང་ལྷག་པར་དུ་གཞྱིས་གྲོང་ཁག་ལའང་རགོས་པ་བ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོང་ལྟ་བུའྱི་འགྲེལ་བཤད་མ་བརྒྱབ་པའྱི་ཐོག་ནས་
དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་མཐངོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་སོར་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་བསོམས་དེར་ཁ་སང་ཉེ་ཆར་བད་ེསྲུང་གྱིས་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གྱི་ཡྱིག་ཚང་དང་
འབྲེལ་བར་ངས་ད་ེནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པ་རེད། ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ཡྱིག་ཚང་གྱིས་ཁ་སང་དེར་ཕག་
བྲྱིས་ ཤྱིག་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་སོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ར་བའྱི་གང་ཟག་སོ་ས་ོགྲོས་ཚོགས་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་སབས་ལ་དངོས་
ཡོད་དང་བདེན་པར་གཞྱིགས་ནས་བཤད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་མང་གྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་
སང་ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ལ་བརྱི་བཀུར་དང་རྣམ་རྒྱུན་དུ་ནས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གྱི་མཚན་སྙན་སྲུང་
སོབ་བེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་ཆ་ནས་སར་ཡང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གྱི་མཚན་སྙན་ད་ེདྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བགྲ་ོགེང་གྱི་ཆ་
ཤས་མ་འགྲ་ོརྒྱུ་ཆེད་དུ་ངའྱི་དེར་ཡང་བདེན་པ་དངོས་ཡོད་གཞྱིགས་དཔྱད་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་
ལ་ཆསེ་མཐངོ་གྱི་ཐགོ་ནས་དརེ་གང་ཡང་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡྱི་མེད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལ་ོའཁོར་ལས་བསོམས་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག སོང་ཙང་ཁ་
སང་དགོང་མ་ོཆ་ཤས་ཞུ་རྒྱུའྱི་དགསོ་པ་གང་ཡང་མཐངོ་མ་སངོ། ཡྱིན་ནའང་མདང་དགངོ་ནས་ད་ེརྱིང་ཞགོས་པའྱི་བར་གྱི་གནས་
སངས་ ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ཆ་ཤས་ངེས་པར་དུ་ཞུ་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་སོང། ད་ེགང་རེད་ཅ་ེན། ཁ་སང་དགོང་མ་ོ
ནས་ད་ེརྱིང་ཞོགས་པས་བར་དུ་ Switzerland རདེ། Europe རདེ། ཨ་རྱི་ཁུལ་ནས་ས་སམ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་བཏང་ཡོང་ནས། 
ད་ེརྱིང་ཞོགས་པ་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་བསོར་ར་འགྲ་ོརྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་ད་ེམེད་པ་ཆགས་ཏེ། དེའྱི་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་བཏང་དགོས་རྒྱུ་
ཆགས་སོང། ད་ེརྱིང་འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་དང་འབྲལེ་བ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡདོ་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱུ་མཚན་ད་ེགང་
ཡྱིན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་འདྱི་ཆ་ཚང་མྱིག་གྱི་དབང་པོ། རྣ་བའྱི་དབང་པོ། སའྱི་དབང་པོ། 
ལྕ་ེཡྱི་དབང་པ།ོ ལུས་ཀྱི་དབང་པ་ོལབ་ནས་དབང་པ་ོལྔ་དང་འབྲལེ་བ་མེད་པ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རདེ། དའེྱི་རྒྱབ་རྟནེ་ད་ེཡྱིད་
ཀྱི་དབང་པ་ོདང་། ཡྱིད་ཀྱི་ཚད་བཟུང་པའྱི་སབས་ལ་ནད་ན་ཚ་ཉུང་བ་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ཚད་མ་བཟུང་པའྱི་སབས་ལ་ནད་ན་ཚ་མང་བ་
གཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། སེམས་རྣལ་དུ་རུང་ནས་ལས་ཀ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ན་འཕོད་པར་བསེན་པར་འགྱུར་བ་དང་། ལུས་
སེམས་བརྣལ་དུ་མ་བཞག་པའྱི་སབས་ལ་འཕོད་པར་མ་བསེན་པར་ཆགས་ནས་ནད་ན་ཚ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཐོག་
ནས། Switzerland ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིགསུང་ཆོས་དང་བཀའ་སོབ་ཀྱིས་རེས་ལ་བུད་མེད་གཅྱིག་གྱི་
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བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རེད། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལའང་བསྙོན་འཛུགས་བས་འདུག  དེས་སེམས་ཁམས་རྱིག་
པའྱི་གནས་སངས་བརྣལ་དུ་བཞག་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་འདུག སོང་ཙང་མ་ོརང་གྱིས་གསུང་རྒྱུར། ང་
ཚ་ོབཙན་བོལ་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ ༡༥༠ ད་ེདུམ་བུ་གཉྱིས་གསུམ་ལ་འགྲོ་ནས་ཇ་ེཞན་ཇ་ེསྡུག་ཏུ་འགྲ་ོཡྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་
འདུག སངོ་ཙང་འཛནི་སོང་བཀའ་ཤག་དང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚགོས་འདུ་ད་ེཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡདོ་ཅསེ་ང་ལ་སབོས་པ་
ཧ་ཅང་འདུག ང་ལ་ཡང་ཚརོ་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད། མྱི་མང་གྱིས་བལྟས་པའྱི་ཐོག་ནས་མཐོང་པ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ག་ོབའྱི་ཐགོ་ནས་
ག་ོཐསོ་ད་ེརྒྱུ་མཚན་ཏག་ཏག་ལེན་པ་ཡྱིན་ན། གཟྱི་བརྱིད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོས་ངསོ་ནས་ད་ེདག་ང་ོཤེས་བ་
དགསོ་ཀྱི་འདུག ལོག་བཤད་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བརྒྱབ་རྒྱུ་མྱི་འདུག འཕདོ་བསེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ཐོག་ནས་སམེས་བརྣལ་དུ་
མ་བཞག་པའྱི་རྱིགས་ལ་སེམས་གསོའ་ིསོབ་གསོ་ཁང་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་དམ། དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དེར་བུད་མེད་དེས་
གནས་ཚུལ་ཡྱིད་དུ་གཤོང་མ་ཐུབ་པ། ལྷག་པར་དུ་ Switzerland ཨ་མ་ལགས་ཁ་ཤས་ངུ་ས་ེང་ལ་ཐད་ཀར་ཁ་པར་བརྒྱུད་
ནས་ངུ་བ་དང་སྦྲགས་ཏ་ེབཀའ་མོལ་ཞུ་རྒྱུར་༸རྒྱལ་བ་དོན་གྱི་བདག་པ་ོ༸སབས་མགོན་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆ་ེམཆོག་ལ་བུད་
མེད་དའེྱི་མཚན་སྨད་ཞུས་སངོ་ཟརེ་ནས་ས་སམ་ད་ེངས་ཉན་པ་ཡྱིན། མ་ོརང་གྱིས་བཤད་པས་བཀའ་མོལ་ད།ེ ཁ་ཁ་ཁར་བསད་ན་
ཁ་མཆུ་མེད། མགོ་རུམ་ལ་འཛུལ་ན་ལྷགས་པ་མེད། བ་རྒན་ཆོས་བས་ནས་བཞུགས་ན་དགའ་ཡྱི་རེད་ཅེས་མཚན་སྨད་ཞུས་
འདུག ད་ེབཞྱིན་དུ་བ་མར་ཕར་བརྱི་བཀུར་ཞུས་ནས་ཆེས་མཐོང་སད་པ་ཡྱིན། བཀའ་དྲྱིན་བསམ་ཤེས་མྱི་འདུག་དྲྱིན་ལན་ལོག་
འཇལ་བེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག སོང་ཙང་དེས་ང་ཚོའྱི་ཡྱིད་ལ་གཤོང་དུ་མེད་པའྱི་སད་ཆ་ཞྱིག་རེད། རྱིམ་པས་སད་
འཕྱིན་ཐུང་ཐུང་ད་ེངེས་པར་དུ་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འགྲ་ོཡྱི་རེད། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་དེར་ངོས་ལེན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མེད། འཕོད་བསེན་
བཀའ་བོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སེམས་ཁམས་རྱིག་པའྱི་བརྣལ་དུ་བཞག་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན་ནས་ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་
པའྱི་རྱིགས་ལ་སེམས་གས་ོཁང་ཞྱིག་དང། སྨན་བཅོས་ཁང་། སོབ་གས་ོཁང་རྱིགས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཟེར་ནས་དའེྱི་ཐོག་ནས་ཆ་
ཤས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཐ་མག་འཐེན་ན་དེ་ལ་སོན་ག་རེ་ཡོད་པ་དང་། སོ་སོའ་ི
གཟུགས་པོར་གནོད་འཚེ་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མེད་དེའྱི་སོར་ལ་གསུངས་པ་དེར་ངས་བཀའ་དྲྱིན་ཆེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  ཁོང་གྱིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཀང་ངོས་ལེན་ད་ེརང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཁངོ་གྱིས་གྲོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མ་འོངས་པར་ལས་
འཆར་གཅྱིག་བརམ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་། ད་ེབཞྱིན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན། དགོས་
མཁ་ོའདུག་ན་ང་ཡང་ཡོད། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་ཐ་མག་འཐེན་རྒྱུ་ད་ེགང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུར་ལས་འགུལ་གཅྱིག་སལེ་
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དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་མར་འདོན་ནས་ང་ཐ་མག་འཐེན་གྱི་མེད། ཁྱེད་རང་ཐ་མག་འཐེན་གྱི་
མེད་ཤག་རེད་ལྟ་བུ་ད་ེའདྲའྱི་ཚོད་ཀྱི་བརྙན་ཐུང་ད་ེའདྲ་བཟོས་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད།  རང་ཉྱིད་ཀྱིས་
ཀང་ཡག་པ་ོའདུག་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་མེས་པ་ོདམ་པ་གན་དྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ེདུས་ད་ེད་ེབཞྱིན་ན་ོཞུས་པ་མ་གཏགོས་
བ་རྒྱུ་ཡྱིན་དང་མྱིན་གང་ཡང་ཞུས་མེད། དེ་རྱིང་བསར་དུ་གོ་སབས་འདྱི་སེབས་དུས་ལས་གཞྱི་འདྱི་ལག་བསར་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་དུས་ཚདོ་ཏོག་ཙམ་གནང་རོགས་བགྱིས། དེའྱི་ནང་ལ་ང་ཚ་ོམཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་
བ་དགོས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་གསུངས་པར་བརྟེན་ནས་གྲོགས་པ་ོངན་པ་འདྱི་དོར་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། དེར་
བརྟནེ་ས་ོསོས་ཁྱདེ་ལ་བསགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལས་ཤག་ཁག་གྱི་རྱིགས་ལ་བཞའ་ཚན་འདུག་གསུངས་པ་ད་ེདངོས་ཡོད་གནས་སངས་རེད། རང་ཉྱིད་ལ་ཆ་
མཚནོ་ན་ལས་ས་ེའདྲ་མྱིན་གྱི་ཐགོ་ནས་རྡ་སར་རྒྱུན་རྱིང་པརོ་སོད་མཁན་ཞྱིག་རདེ། བར་སབས་ཤྱིག་ལ་ལས་ཀ་གཞན་གཅྱིག་གྱི་
ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ལྡྱི་ལྱིར་འགྲོ་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཆགས་པ་རེད། དེའྱི་དུས་ཡུན་ནང་ལ་སོད་སབས་ཁང་ཆུང་གཤོང་ཙམ་ཞྱིག་
ནས་བཟུང་ས་ེད་ཆ་ཁང་མྱིག་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ད་ེའདྲའྱི་ནང་ལ་བསད་མོང་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་
ལྟའང་ཁང་པའྱི་ནང་ལ་བཞའ་ཚན་ཧ་ཅང་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེརྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཁརོ་ཡུག་དང་གནམ་གཤྱིས་ད་ེའདྲ་རདེ་འདུག དཔརེ་
ན་ཆུ་འཐེན་བདེ་ཀྱི་ཡ་ོབད་ད་ེཁང་པའྱི་ནང་ལ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཙམ་ཞྱིག་བཞག་དུས་ཕལ་ཆེར་ཆུ་ Liter གཅྱིག་དང་ཕེད་ཀ་ཙམ་གྱི་
ཆུ་ཁང་པའྱི་ནང་ནས་འཐེན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དེར་བརྟེན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སང་ཉྱིན་བཀའ་བནོ་གྱི་ལས་ཤག་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། ངའྱི་ལས་ཤག་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕེབས་ནས་གཟྱིགས་དང་ཁང་པ་ཆ་ཚང་གས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་
གསུངས་པ་བཞྱིན་ཁྲ་ཁྲ་ཆགས་པ་ད་ེནང་བཞྱིན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་གནམ་གཤྱིས་དང་ས་བབ་ཀྱི་གནས་སངས་
དསེ་རདེ་འདུག ད་ེའཕོད་བསེན་ལ་གནདོ་ཀྱི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དངསོ་
གནས་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ཉ་ེབའྱི་ཆར་ལས་བེད་ཞྱིག་ཁང་པ་གསར་དུ་སོས་ཚར་ཙམ་གྱི་སབས་སུ་ང་སེབས་པའྱི་
ཁ་ཐུག་ཁལེ་སངོ་། ད་ེརྱིང་རྱི་བཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་སང་ཉྱིན་རང་བཞའ་ཚན་འཁརོ་བའྱི་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་མཐངོ་སོང་། དའེྱི་ཐགོ་
ལ་ས་ཁང་རེད། ས་ཁང་གྱི་ཐོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ས་ཁང་ད་ེནང་སྱིད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སབས་ད་ེ
དུས་ཡྱིན་ནའང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་ཚུལ་ད་ེཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེགནད་
འགག་རེད། འགྲ་ོསོང་སོར་ ༡ བསྱི་ཚགས་བ་རྒྱུར་ཨ་ན་ ༤ བཏང་ན་ཡག་གྱི་རེད། སང་ཉྱིན་ཡང་འཕོད་བསེན་ནས་མ་འགྲྱིག་
པར་འཛིན་བང་ཞྱིག་སེབས་སོང་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་རང་གྱིས་བསོར་བ་བརྒྱབས་ནས་སད་དགོས་ཀྱི་རེད། དེར་བརྟེན་
འདྱི་ངས་ངསོ་ལནེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་བསགས་བརདོ་གནང་སོང་། དརེ་འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་
ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འབོད་བསྐུལ་ཁག་གཉྱིས་དང་དགོངས་ཚུལ་ཁག་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཕེབས་
སོང་། དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་དརེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་རེད། འབོད་སྐུལ་གནང་བའྱི་དང་པོའ་ིནང་ལ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ལ་ཆུང་གསུངས་སོང་དེའྱི་རེས་སུ་ལ་ཆེན་གསུངས་སོང་། ངའྱི་ཐོར་ལ་ཆུང་འཁོད་འདུག ལ་
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ཆུང་ལ་དགུང་ལ་ོ ༥༨ ལ་ཕེབས་པ་གཞོགས་གཅྱིག་གྱི་ལག་པས་ལས་ཀ་ཁྱོན་ནས་བདེ་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པའྱི་དབང་པ་ོསོན་ཅན་གྱི་
བུད་མེད་ནད་མནར་བ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་འདས་པའྱི་ལ་ོམང་པ་ོརྱིང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་བཅར་ནས་ཕལ་ཆེར་ཉ་ེབའྱི་
ཆར་འགྲྱིག་པའྱི་བཀའ་ཕེབས་སོང་། ད་ལྟ་ངའྱི་འགྲམ་ལ་ཤོག་བུ་འབོར་བའྱི་ནང་དུ། གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ད་ེ
བཟསོ་ཡངོ་དུས་དའེྱི་ནང་དུ་ཁ་ཤས་ལ་ཆག་ཡང་བཏང་བཞག་པ་དང་། ཁ་ཤས་ཁྲྱིམས་སྱིག་གྱི་འགོ་ནས་ཁྱེད་རང་ཁྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་
མ་རེད་བཤད་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་པས་ཚོར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ།  འོན་ཀང་
ཁྲྱིམས་སྱིག་དང་འགྲ་ོསངས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་འགགས་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དཔེར་ན་
དབང་པ་ོསོན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལ་ Disability certificate ཞེས་པ་ད་ེརེད། དབང་པ་ོསོན་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་སོར་རྒྱ་གར་ས་
གནས་སྨན་ཁང་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེམ་རག་པར་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ལྷག་བསད་ཡདོ་ས་རདེ་ད་ེཉ་ེཆར་དབང་པ་ོསནོ་ཅན་
གྱི་ཐ་ོགཞུང་ནང་ལ་བཅུག་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་འདུག 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་དབུས་གཞྱིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་དང་མཐའ་མཚམས་ལ་བསོར་བསོད་འགྲོ་
དགོས་པའྱི་བཀའ་ཕེབས་པ་རདེ། དརེ་ངས་ཁས་ལེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དངསོ་ཡོད་ཀྱི་གནས་སངས་རེད། ད་ལྟ་འདྱིའྱི་འཛནི་སོང་ནང་
ལ་བང་ཕགོས་ལ་བང་ཐང་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཤར་ཕགོས་ལ་ཀྲུ་ཀྲྱིང་གྱི་ས་མཁར་ཁག་ ༡༧ ཙམ་ཡོད་པ་ད་ེཡྱིན་ནའང་རདེ། འདྱིར་
འཛིན་སོང་ནང་དུ་བཞུགས་ཡོད་པའྱི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ཐོག་ནས་དའེྱི་ཕོགས་སུ་བསོར་བསོད་ཀྱིས་ས་
གནས་གནས་སངས་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་ཞུས་དགོས་ཡ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ལ་ཆེན་དང་ལ་ཆུང་ཕོགས་ལ་
འགྲ་ོདགསོ་པའྱི་བཀའ་ཕབེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེང་ཚསོ་དུས་ཚདོ་འདནོ་ནས་དའེྱི་ཕགོས་ལ་འགྲ་ོས་ེརྟགོ་ཞྱིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་བུད་མེད་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་གྱི་ཐོག་ནས་ནད་མནར་བསད་པའྱི་སོར་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ད་ེང་ཚོའྱི་
སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་ཚན་པའྱི་ཐོག་ནས་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་རྒྱུའྱི་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མེད་དང་།  ད་ེཐ་ོ
གཞུང་ནང་ལ་ཡོད་དམ་མེད། ཐ་ོགཞུང་ནང་ལ་མེད་པར་བླུགས་དགོས་ན་དརེ་དཔག་པའྱི་རྒྱབ་གཉརེ་དང་། ས་གནས་ནས་རྒྱབ་
གཉརེ་ཡདོ་པའྱི་འགྲ་ོསངས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འགྲ་ོདགསོ་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དེས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ ཤྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་ཕེབས་པ་རེད། 
སེམས་ཁམས་འཕོད་བསནེ་གྱི་བཅོས་ཐབས་ཁང་ད་ེའདྲ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་སབས། ད་ེདུས་ནས་ངས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕ་བ་གནད་
འགག་ཆེན་པ་ོརེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པ་ོརེད། འགྲོ་སོང་རྒྱ་ཆེན་པ་ོགཏོང་དགོས་ཀྱི་རེད། ལྷག་དོན་དུ་མྱི་ཆའྱི་ཐོག་
ནས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚོར་གདངོ་ལེན་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་འདྱི་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུས་པ་
དང་ད་ལྟ་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགཉྱིས་གཅྱིག་མཚུངས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གང་ཟག་སུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སསེ་དམན་ཞྱིག་
གྱིས་སོན་བརོད་བེད་ཀྱི་འདུག་བཤད་རྒྱུ་ད་ེངས་ཉན་དུས། སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་ཡྱིན་ས་མ་རེད། འདྱི་སྱི་ཚོགས་ཁ་ོརང་
སེམས་ཁམས་མ་བད་ེབ་བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐབས་ཤེས་བེད་སདོ་མཁན་ཞྱིག་རདེ་འདུག་མ་གཏོགས་རང་བཞྱིན་ཁ་ོརང་སེམས་ཁམས་མ་
བད་ེབ་ཞྱིག་མྱིན་པའྱི་ཚརོ་བ་བྱུང་སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགྲ་ོགེང་འགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་སབས་
འདྱིར་དུས་ཚདོ་ཚད་བཀག་ཡོད་དུས་ལྷན་ཁང་ར་ེརེར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་རག་མ་སོང་བར་བརྟེན་ག་ོསབས་འདྱི་
བརྒྱུད་ནས་ལྷན་ཁང་ཡོངས་རྫོགས་རེད། ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་རང་སོང་སེ་ཚན་ཚང་མས་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་གནས་བབ་འདྱིར་
ཕབེས་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་གྱི་ཐགོ་ནས་ཚང་མར་དུས་གཅྱིག་ལ་བསགས་བརདོ་དང་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་འབྲལེ་
བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ེརྱིང་དྲྱི་བ་ཐུང་ཐུང་གཉྱིས་དང་འབོད་སྐུལ་གསོལ་འདེབས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། དང་པ་ོད་ེཀྲུ་ཀྲྱིང་གྱི་གནས་སངས་
དང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཀྲུ་ཀྲྱིང་གྱི་གནས་བབ་དེ་གཙང་འཕོད་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཡྱིན། ར་བའྱི་ལས་
བསམོས་ནང་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ས་ཁུལ་ཆ་ེཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལུས་སོང་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཧ་
ཅང་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་འཁོབ་ཀྲུ་ཀྲྱིང་གྱི་གྲོང་ཁྱེར། གྲོང་བརྡལ། གྲོང་གསེབ་ ༡༧ ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལ་
དྭགས་ཁུལ་ལ་དགུན་ཁའྱི་དུས་སུ་མྱི་མང་ད་ེདག་སབས་དེར་ནད་ཀྱི་མནར་ན་ཤྱི་རྒྱུ་རང་ལ་བསྒུག་པ་མ་གཏོགས་སྨན་ཁང་
གཅྱིག་ལ་བསལ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབ་ད་ེར་བ་ནས་མེད་པའྱི་གནས་སངས་ད་ེལས་བསོམས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡང་བྲྱིས་ཡོད།  དེར་
བརྟེན་ཀྲུ་ཀྲྱིང་དང་། ད་ེབཞྱིན་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་བང་ཐང་དང་། ད་ེདག་གྱི་ཁུལ་དུ་མྱི་ཧ་ཅང་ན་བསད་པའྱི་གནས་བབ་ལ། དཔེར་
ན། ད་ལྟ་ཧྱི་མ་ཅལ་གྱི་ནང་ལ་དགུན་དུས་དང་། ཆུ་ལོག་ཡོང་སབས་ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུའྱི་ཐོག་ནས་ཛ་དྲག་སོབ་ཆེད་ཀྱི་ལས་
འཆར་ཞྱིག་སལེ་འདུག ད་ེཚ་ོདང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔརེ་ན། ལ་དྭགས་ཡྱིན་ན་དམག་མྱིའྱི་གནམ་གྲུ་ཡོད་པ་རེད། ཀྲུ་ཀྲྱིང་ལ་
ཡྱིན་ནའང་དམག་མྱིའྱི་གནམ་ཐང་ད་ེའཁྲྱིས་ལ་ཡོད་དུས་ད་ེའདྲའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་གྱི་ཐད་ལ་དགོངས་བཞེས་དང་། ད་ེ
བཞྱིན་རོགས་སོར་མང་པ་ོཕེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས་ཐེབས་ར་གཅྱིག་གྱི་ཛ་དྲག་རོགས་སོར་གྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་དང་པ་ོད་ེཡྱིན། ཀྲུ་ཀྲྱིང་གྱི་གྲོང་གསེབ་ ༡༧ གྱི་ནང་ནས་གསང་སོད་དགོས་པའྱི་ཁྱྱིམ་
ཚང་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ལས་བསམོས་ལྟར་ན་ ༦༨ ལ་གསང་སདོ་གསར་པ་བརྒྱབས་ཚར་བ་དང་། ༣༢ བརྒྱབ་རྒྱུ་
བསད་པ་དེའྱི་ནང་ནས་ཀང་དབ་ེསེལ་གྱི་ཐོག་ནས་དགོས་ངེས་ཅན་ད་ེདག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་གྱི་ཡོད་པར་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ད་ེཚོར་ལས་འཆར་བང་སྱིག་སབས་སུ་མཐའ་འཁོབ་དེ་དག་ངེས་པར་དུ་གོ་སབས་དང་པ་ོགནང་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐོག་
དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འཐུང་ཆུ་སྤུས་ཀ་ཡག་ལོད་ལ་
བཀའ་མོལ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་འཁོབ་ད་ེཚ་ོལ་སྙུག་ཁང་དང་། ཡར་གདོང་། ཉ་ེརྱིང་བཅས་ལ་འཐུང་ཆུ་རང་མེད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་གྱི་ཐོག་ཆུའྱི་བུ་ག་མེད་པར་བརྟེན་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་དུས་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པ་རང་ལ་གཞྱི་
བཞག་གྱི་ཡོད། ད་ེདག་ལས་འཆར་གྱི་ནང་ངེས་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་དང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཞོག་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་ཏྱིའྱི་
དག་ེརྒན་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་བཞེས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་གསུངས་པ་རེད། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརདེ། ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ལ་བསགས་བརདོ་
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ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༦ པའྱི་ནང་ལ་འཕོད་བསེན་ཁྲོམ་ར་ཆེན་མ་ོག་ོསྱིག་བ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་
འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ར་བའྱི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གྱིས་ཐོག་ནས་འཕོད་བསེན་གྱི་ཁྲོམ་ར་ཆེན་པོ་དེ་འདྲ་
བཙུགས་ཏ་ེམྱི་མང་ལ་རྱིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་བ་རྒྱུ་ད་ེལེགས་པའྱི་ཆ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེར་སྨན་གྱི་ག་ོརྟོགས་
ཡོད་པ་མང་པསོ་དའེྱི་སབས་ལ་སྨན་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་མདེ་པར་སྨན་ལྟ་སངོ་བས་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་འངོས་
པར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་ནས་ Corporate interest ཁ་ོཚོས་སོ་སོར་ནད་པ་གང་
མང་མང་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ་བསམ་པ་ད་ེའདྲའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་སེབས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཕོད་
བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སངས་འཛིན་ག་ཚོད་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་མྱིན་ཤེས་ཀྱི་མེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ད་ེའདྲའྱི་
འཕོད་བསེན་གྱི་ཁྲོམ་ར་ད་ེདག་གྱི་ནང་ལ་སྨན་པ་ངེས་པར་རྟོག་ཞྱིབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆེན་པ་ོརདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ེ
ནས་ད་གྱིན་དཔལ་ལྡན་འཕོད་བསེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་སོང་། ང་རང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ H 
pylori ཞསེ་པའྱི་ནད་འབུ་ད་ེཡོད་པར་བརྟེན་ཕ་ོབའྱི་སྐྲན་ནད་དང་། གྲོད་ཁོག་སྐྲན་ནད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཆྱི་སོན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་
གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་བོད་ནང་ལ་ཆ་མཚོན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༧༣།༩ ཡྱི་ནད་འབུ་འདྱིས་རེན་གྱིས་མང་པ་ོཞྱིག་སྙུང་གྱི་ཡོད་པ་མ་
ཟད། མཐའ་མ་འཆྱི་རེན་ཡང་ད་ེརང་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་བབ་ད་ལྟ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཐནོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་དགོངས་བཞསེ་ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། རྒྱུད་སོད་ཕུ་བརྒྱབས་ནས་ནད་འབུ་ད་ེཡོད་མེད་ལྟ་བེད་གཅྱིག་
ཡོད་པ་རེད་དེ། གཅྱིག་གྱིས་འགྲྱིག་གྱི་མྱི་འདུག བོད་མྱི་འདུས་སོད་མང་ཆ་ེབར་ད་ལྟ་ཕུ་བརྒྱབས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བཙགོ་པ་
ནས་བརྟག་དཔྱད་བ་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་གྱི་འདུག ད་ེདག་ང་ཚརོ་མཐུན་རནེ་རག་གྱི་ཡོད་དུས་
བོད་མྱི་འདུ་འཛོམས་ཆེ་ས་ཆེ་སར་ངེས་པར་དུ་ད་ེའདྲའྱི་མཐུན་རེན་ཞྱིག་སར་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་ཤྱིག་གནང་
རགོས་གནང་། འཆར་གཞྱི་ཡོད་གསུངས་སོང་། ད་ེདག་གྱི་ཐགོ་ལ་གཞོགས་འདེགས་ལྟ་བུའྱི་འབོད་བསྐུལ་གསོལ་འདེབས་རང་
ཡྱིན། ད་ེནས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་མའྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་སྨན་ཞབས་པ་ཚོར་དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྨན་སམ་
གསར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་བསོར་བསོད་ཀྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་ཡོད་ཟེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། འདྱིའྱི་ནང་ལ་གང་
ཡང་གསལ་མ་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་བསོར་བསདོ་ལས་འཆར་ད་ེསལེ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་མ་རདེ། ས་གནས་ག་ཚོད་ལ་སེལ་ཡོད་
པ་རེད་དམ། དའེྱི་ཐགོ་ནས་མང་ཚགོས་ལ་ག་ོརྟགོས་ག་ཚོད་ཙམ་སལེ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཞེས་འདྱི་
དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་མཐའ་བསམོས་ལ་དགུ་བཅུ་སུམ་གྱི་ལམ་ཟུར་དརེ་གད་སྙྱིགས་བླུག་སདོ་ཆནེ་པ་ོགཅྱིག་ཡོད་པ་
རདེ། སོད་དེར་གད་སྙྱིགས་ད་ེདག་སམ་པ་ོདང་རློན་པ་དབ་ེགསེས་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་མ་ཧ་ཅང་ཁ་ནས་གཡས་གཡོན་གྱི་ས་
ཁུལ་ད་ེདག་ལ་ནད་སོན་འགོག་རང་ལ་གནོད་ཀྱི་མེད་དམ་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དགུ་བཅུ་སུམ་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཡྱིན་ཞུ་མཁན་ཞྱིག་
རྒྱུན་ལས་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན་ཞསེ་ཆདེ་མངགས་ཁོང་རང་བཅར་གནང་སོང་། བཀའ་ཤག་དང་ལྷན་ཁང་ཁག་ཚང་མར་བཅར་ཡྱིན་
གསུང་གྱི་འདུག སབས་དརེ་རྒྱུན་ལས་མང་ཆ་ེབ་མེད་དུས་ང་གཅྱིག་པ་ོཡོད་ཁངོ་གྱིས་ངསེ་པར་དུ་དྲྱི་མ་ངན་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་
འཕོད་བསེན་རང་ལ་ཚབ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ག་ར་ེགནང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་གནང་རོགས་
གནང་། ཁྱེད་ཚསོ་འདྱི་སྙན་ལ་འཁྱོལ་བ་གནང་རགོས་གནང་གསུང་གྱི་འདུག འདྱི་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ག་ོསབས་བངས་པའྱི་ཐོག་ནས་
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ང་ཚོས་ར་བའྱི་གད་སྙྱིགས་དབ་ེསེལ་གྱི་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་རྒྱུའྱི་ལམ་སོན་ཕེབས་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་རློན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོས་
གཡུག་སའྱི་ཐབས་ལམ་ད་ེགང་འདྲ་བཙལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་ཏན་ཏན་ཡོད་ཀྱི་རེད། ད་ེཚ་ོ
དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་། ད་ེནས་ས་ོརྫས་ངན་གོམས་དང་འབྲེལ་བ་ད་ེསོབ་གྲྭ་ཁག་གཅྱིག་པ་ོརེད་མྱི་འདུག ང་ཚོས་མྱི་
འབོར་གྱི་ཐགོ་ནས་མྱི་འབོར་ཉུང་དུ་འགྲ་ོཡྱི་འདུག་ཅེས་སེམས་འཚབ་བདེ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡོད་བསད་པའྱི་ན་གཞོན་ཚ་ོས་ོརྫས་
ངན་གམོས་དང་། ངན་པ་ལང་ཤོར་གྱི་ཐགོ་ལ་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་སེམས་འཚབ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། 
ས་ོརྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭའྱི་ཕྲུག་གུ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དམག་སར་ནང་ལ་ཡང་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ན་
གཞོན་བར་ལྡྱིང་ནང་ལའང་ད་ེབཞྱིན་ཕ་མ་ཚ་ོརང་གྱིས་ཉ་ོབར་ཕྱིན་ནས་ཕྲུ་གུར་སད་པའྱི་གནས་བབ་ད་ེའདྲ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཅེས་
སྱི་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་འགྲ་ོཡྱི་འདུག ག་ཚོད་བདེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་འདྱིར་ར་སདོ་དཔང་རྟགས་གང་ཡང་མེད། ཡྱིན་ནའང་
ད་ེའཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུའྱི་ཐུགས་འགན་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག ནང་ཤེས་འཕདོ་གསུམ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ཚགོས་
དང་ཕ་མ་ས་ོསོའ་ིཐུགས་འགན་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་འདྱི་ང་རང་ཚ་ོཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡ་
རྒྱག་དགསོ་རྒྱུའྱི་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དེའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེརྱིང་བརྒྱུད་ལམ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལའང་འགན་འདུག་
ལ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ེབཞྱིན་བཞེས་རྒྱུའྱི་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། མཐའ་བསོམས་དེར་
སར་ཡང་ང་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡདོ། ད་ེགང་ཡྱིན་ཞ་ེན། ས་ེརྒ་ན་འཆྱིའྱི་སབས་ཀྱི་འཆྱི་བའྱི་སྡུག་བསལ་ད་ེང་ཚ་ོཚང་མར་ཡངོ་
རྒྱུ་ཞྱིག་རདེ། ཁ་བྲལ་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། འཆྱི་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་སབས་དརེ་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་
ལ་མཐ་ོདམན་དང་དྲག་ཞན། རྒན་འཁོགས་དང་ན་གཞོན་སུ་གང་ལ་དབ་ེབ་མེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཁོང་
རང་ལ་ད་ེའདྲའྱི་ལེགས་གསོའ་ིབསགས་བརོད་དང་སད་གྲགས་ད་ེའདྲ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་བཟང་པོར་ངོས་
འཛནི་བ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེཡང་བཟང་པོའ་ིབ་གཞག་ཅྱིག་ཡྱིན་དུས་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་གྱི་ཀརྨ་གྲགས་པ་ལ་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་
དངསོ་གནས་ཉྱིན་མཚན་དུས་དྲུག་བཤད་ནའང་ཆགོ་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རདེ། ཁངོ་རང་སྙུང་བཞྱིན་དུ་མྱི་གཅྱིག་གྲངོས་འདུག་ཟརེ་དུས་
ཁངོ་རང་སྙུང་བ་ད་ེཕར་བཞག་ནས་ཕབེས་པའྱི་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་མཐོང་དུས་དངོས་གནས་རེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་རླབས་ཆནེ་
རདེ་སྙམ། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ད་ེརྱིང་ཁོང་རང་ལ་ལེགས་གསོའ་ིབསགས་བརདོ་བས་ནས་མཐ་ོདམའ་གང་ཡང་ཡོད་པ་
མ་རདེ་ད་ེང་རང་ཚོས་སྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་རང་གྱིས་གནང་བའྱི་ཕག་ལས་ལ་ངོས་འཛིན་དང་བཀའ་དྲྱིན་བ་ལྷག་ཏུ་ཆ་ེ
ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཚ་ེརྱིང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དྲྱི་བ་གཅྱིག་དང་བསམ་འཆར་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དྲྱི་བ་དང་པ་ོད་ེའཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལས་བསོམས་ཤོག་གྲངས་ ༡༡ ནང་གྱི་ཡྱིག་ཕེང་ ༡༢༌༢ དེར་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་གྱི་ལྟ་རྟོག་བེད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་
སོང་བརྡར་ཞྱིག་གསལ་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་ན་བསམ་སོང་། ང་ཚ་ོལྷ་ོཕོགས་ལ་ཁུ་བུད་རྱིན་པ་ོཆེས་དམྱིགས་བསལ་དགོས་
མཁ་ོཅན་ལ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ད་ེའདྲ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་མཐོང་མོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ེའདྲའྱི་ཚད་
དང་ལྡན་པ། དངོས་གནས་ལྟ་རྟོག་ཡག་པོ། ས་ོས་ོས་གནས་འདྱི་དག་ནས་ཕྲུ་གུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཕ་གྱིར་བཙུད་ཡོད་པ་རདེ་དེ། 
ཕ་མ་འདྱི་ཚོར་ཧ་ཅང་གྱི་ཕན་ཐོགས་པ་ོདང་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེགལ་སྱིད་ང་རང་ཚ་ོགཞུང་དང་
ཡང་ན་སེར་གྱིས་ད་ེའདྲ་བཙུགས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། ཉམས་མོང་བར་ེརེས་བེད་རྒྱུ་དང་། རྣམ་པ་ཚོས་སོང་བརྡར་གནང་སའྱི་ལྟེ་
གནས་ཁང་ད་ེསད་གྲགས་ཆནེ་པ་ོདང་ཡག་པ་ོཡོད་ཀྱི་རེད་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་ངས་བསམ་བརོ་ཕ་གྱིར་ནས་དངསོ་གནས་སངོ་བརྡར་
དང་ཉམས་མོང་ཞྱིག་གསོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ཅང་གྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ོདང་ཡག་པ་ོའདུག་སྙམ། དེར་བརྟེན་ངས་ད་ེརྱིང་
འདྱིར་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་བརྒྱུད་ནས་འཕདོ་བསེན་བཀའ་བནོ་ལ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ནས་ད་ལྟ་ཁུ་བུད་རྱིན་པ་ོཆསེ་
མ་གྱིར་གནང་བ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོདང་དངོས་གནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆ་ེཞེས་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བསམ་འཆར་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ག་ར་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་ཞ་ེན། ད་ེས་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོསྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་གྱི་ལས་
གཞྱིའྱི་གནས་སངས་ད་ེགང་འདྲ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ས་ོསོར་སམེས་འཚབ་ཡོད། ལྷ་ོཕགོས་ཁག་ལ་མྱི་འབོར་
བརྒྱ་ཆ་མང་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། མཉམ་འབྲེལ་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་རང་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ཤུགས་ཆེན་པ་ོཞྱིག དམྱིགས་
བསལ་གྲོང་གསེབ་ཁག་ལ་གནང་བསད་པ་ད།ེ ད་ེརྱིང་ངས་གལ་ཆནེ་པོའ་ིཐོག་ཞུ་རྒྱུའྱི་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། Yeshasvini ད་ེམང་
པ་ོཞྱིག་གྱིས་མཉམ་འབྲེལ་བརྒྱུད་ནས་ལེན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ལ་ོརེར་མྱི་རེས་ཕར་འབུལ་དགོས་པ་ད་ེཧྱིན་སོར་ ༣༠༠ རེད། 
ཡྱིན་ནའང་ཚུར་སྨན་བཅོས་ཤུགས་ཆེན་པོ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་དེ་ས་འདྱིར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
Cancer ནད་པ་ཚརོ་གཤག་བཅོས་སགོས་མང་པ་ོབདེ་དུས་ཕན་ཐོགས་པ་ོའདུག་ཅེས། ད་ེའདྲ་ཐུག་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་
ད་ོསང་སེབས་ནས་འཛུལ་ཞུགས་མང་པ་ོགནང་གྱི་འདུག དརེ་བརྟནེ་འདྱི་ཕན་ཐགོས་ཡག་པ་ོའདུག ད་ེའདྲ་སེབས་མྱི་ཐུབ་མཁན་
དང་། ག་ོབརྡ་མ་འཕདོ་པ་ད་ེཚརོ་ག་ོབརྡ་སད་ནས་ངསེ་པར་དུ་ང་ཚསོ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་རང་ནས་དངུལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་
དང་། དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་ཡོད་ནའང་ད་ེཚང་མ་བང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་བྱུང་ན་སྙམ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ལ་གནད་
འགག་ཅྱིག་ག་ར་ེའདུག་ཟརེ་ན། ད་ལྟ་འཕདོ་བསནེ་གྱི་ཉནེ་སྲུང་དརེ་ལ་ོརྒན་པ་ཚརོ་གནང་གྱི་མྱི་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ལ་ོ 
༧༥ ཡན་ལ་འདྱིར་འཛུལ་ཞུགས་ཆགོ་གྱི་མྱི་འདུག ད་ེཚརོ་འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དགོངས་
པ་བཞེས་ནས་ལམ་ཁ་ཞྱིག་གནང་དགསོ་འདུག་སྙམ། 
 ད་ལྟའྱི་ཆར་དམྱིགས་བསལ་ལྷ་ོཕགོས་ཁག་ལ་སྨན་ཞབས་པ་ས་ེཚན་གང་ས་ནས་སོབ་སོང་གནང་བའྱི་སོབ་ཕྲུག་མང་
པསོ་ཉྱིན་ཤས་དགོངས་ཞུའྱི་ཐོག ཁོང་ཚ་ོརུབ་རུབ་བས་ཏ་ེབོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བསོར་བསོད་བས་ནས་སོན་འགོག་
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གྱི་ཐོག་ལ་སོབ་གས་ོགནང་གྱི་འདུག དེར་ད་ེརྱིང་ག་ོསབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁངོ་ཚརོ་དངོས་གནས་ཡག་པ་ོརེད། ན་གཞནོ་ཚསོ་
ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་མྱི་རྱིགས་ལ་ཞེན་ཁོག་གྱིས་སྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདགེས་ཞུས་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོརེད། ད་ེམྱིན་ཁ་ོརང་ཚ་ོ
རྒྱ་གར་སྨན་ཁང་ཁག་ལ་ཕག་ལས་གནང་བཞྱིན་ཡོད་ནའང་བོད་པའྱི་ནད་པར་སད་སོགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱུས་ཡོད་ཀྱི་རགོས་པ་
ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག དེ་ཚ་ོཚང་མར་ཡང་གོ་སབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱི་དང་སྦྲགས་ནས་སྐུ་ངོ་
བཀའ་བནོ་མཆགོ་ཕབེས་སབས་ད་ེཚོར་མཇལ་འཕད་གནང་ཐགོ་བདོ་པའྱི་འཕདོ་བསེན་གྱི་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཡོད་མདེ་དང་། 
བསེན་གཏུགས་བེད་པར་ཡོང་མཁན་ཚོའྱི་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཁོང་ཚ་ོདང་མཇལ་འཕད་ཅྱིག་
བྱུང་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུ་དང་ངོས་འཛིན་གསར་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རེད་སྙམ། ད་ེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ལ་ད་
དུང་ཡང་བསར་དུ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ལས་བསམོས་ནང་ལ་དཔ་ེཁྲྱིད་དག་ེརྒན་ཚོར་གནང་རྒྱུ་ད་ེངས་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཅེས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེ
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉ་ེཆར་སྱིད་བོན་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་འཕོད་བསེན་གྱི་ཉེན་སྲུང་ཞྱིག་གསལ་བསགས་གནང་ནས་དམྱིགས་
བསལ་གྱིས་ཉམ་ཐག་དེ་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཧ་ཅང་ཁྱབ་བསགས་དང་ཡོངས་གྲགས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  ང་ཚོ་ 
༢༠༡༤ ཡྱི་སྱིད་བྱུས་ད་ེབོད་པའྱི་ས་གནས་ག་པར་ཡོད་ནའང་དེར་རྒྱ་གར་གྱི་ནང་ལ་མཐུན་རནེ་མང་པ་ོརག་གྱི་ཡོད་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་དེའྱི་ཉེན་སྲུང་གྱི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚ་ོབོད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་མཐུན་རེན་རག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་སྙམ། ད་ེའདྲའྱི་
ཐགོ་ལ་ཕར་འཛུལ་ཞུགས་གནང་སངས་དང་། ཁ་ེཕན་ལེན་སངས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་མྱི་མང་ནང་ལ་ག་ོརྟོགས་སད་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་
ཡོད་པ་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཐོག་མ་དེ་ནས་ལྷན་ཁང་ཡོངས་ལ་བསགས་བརོད་གནང་སོང་བར་གོ་
སབས་བངས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཚང་མའྱི་ཚབ་ཞུས་ཏ་ེརསེ་སུ་ཡྱི་རངས་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་ཡྱི་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁུལ་ལ་ཆུའྱི་
གནས་སངས་རདེ། ད་ེབཞྱིན་གསང་སདོ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ལ་དྭགས་བང་ཁུལ་གྱི་གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཁག་གཉྱིས་
གསུམ་ཞྱིག་ཕེབས་སོང་། ད་ེཚོར་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁུལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ལས་འཆར་སྱིག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ལ་དྭགས་
ཁུལ་གྱི་གནས་སངས་ཡྱིན་ནའང་ཆུ་དང་གཙང་འཕོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཕལ་ཆེར་ལས་འཆར་ད་ེཤུགས་ཆ་ེརུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་
སངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ེདང་མཉམ་དུ་མཐའ་འཁོར་གྱི་ས་གནས་ལ་མྱི་ཛ་དྲག་གྱི་ནད་མནར་བྱུང་སབས་ཕལ་ཆེར་
འདས་གྲོངས་འགྲ་ོརྒྱུར་སྒུག་བསད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གནས་སངས་གཞན་པ་མེད་པ་དེར། ཨྱིན་སད་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག Helicopter Service ད་ེའདྲ་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་སོར་ལ་གསུངས་སོང་། ར་བའྱི་དགོངས་ཚུལ་དེ་ཚ་ོཕན་
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རླབས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་དང་དངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སངས་རེད། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འབྲེལ་བ་ག་ཚོད་ཡོད་
མེད་དང་བཟ་ོཐུབ་མྱིན་གྱི་ཐོག་ལ་རག་ལུས་ཀྱི་རེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གོད་ཆག་དང་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སངས་ལ་སེབས་སོང་ན། ད་ེ
དུས་ཡུལ་མྱིའྱི་གནས་བབ་སྱི་ཡོངས་དང་གཅྱིག་མཚུངས་བས་པའྱི་ཐོག་ནས་ག་ོསབས་རག་གྱི་རེད། ང་རང་ཚ་ོབོད་པ་རང་ལ་
གཞན་ལ་མེད་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་ཞྱིག་སྐྲུན་རོགས་བགྱིས་ཞེས་མངའ་སེ་གཞུང་དང་རྫོང་གཞུང་ལ་ཞུས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ད་ེ
འདྲའྱི་དནོ་འབྲས་སནོ་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་བསམ་པའྱི་ཚརོ་བ་ཞྱིག་སབེས་ཀྱི་འདུག ད་ེལས་ལྡགོ་ས།ེ དཔརེ་ན། ད་ལའོ་ིརྱིས་
ལ་ོནང་ལ་ང་ཚོས་འཁྱེར་ཡོད་པ་རེད། ལ་དྭགས་རང་ལ་ང་ཚོའྱི་སྨན་ཁང་གྱི་ཉ་ེའགྲམ་ལ་ཁང་པ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤྱིག་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་
ལས་འཆར་གཏན་འབེབས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ལས་གཞྱི་འདྱི་ལག་བསར་བེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རདེ། དའེྱི་ནང་ལ་བང་ཐང་
ཁུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་སེས་དམན་སྦྲུམ་མ་ད་ེའདྲ་རེད། ད་ེབཞྱིན་ནད་མནར་ཏགོ་ཙམ་ཚབས་ཆ་ེབ་ཕོག་པ། ཡྱིན་ནའང་བསོད་ནམས་
དྲན་རྟེན་གྱི་སྨན་ཁང་ཆེ་བ་དེའྱི་ནང་ལ་བཞུགས་མྱི་དགོས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ལ་ཞུགས་དགོས་པ་ད་ེལྟ་བུར་རྒྱུ་མཚན་གཟྱིགས་
པའྱི་ཐགོ་ནས་སྨན་ཁང་ད་ེབརྒྱབས་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་འཕོད་བསེན་གྱི་ཁྲོམ་ར་དེའྱི་ནང་ལ་ Health fair ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་སད་ཆ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་གོ་རྟོགས་
སལེ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་རྒྱ་གར་ནང་སེར་གྱི་ཚོང་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ནས་དེར་སད་བཏང་ནས་བསེན་གཏུགས་ཞུ་བཅུག་རྒྱུ། ད་ེལྟ་བུ་ང་
ཚའོྱི་ལས་གཞྱི་དའེྱི་ནང་ལ་ཚུད་མེད་དྲན་གྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེདུས་ག་ར་ེཞུས་ཡོད་པ་རེད་ཅ་ེན། མྱི་རྱིགས་ཁག་འདྲ་མྱིན་དང་། 
ལྷག་དོན་དུ་ས་ོརྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁྱབ་བསགས་བེད་རྒྱུ་དང་། ག་ོརྟོགས་སེལ་རྒྱུ་ད་ེལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་བརམས་པ་
རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཡང་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་ད་ེགནད་འགག་རེད། ང་ཚོས་ད་ེལྟ་བུ་ལས་
གཞྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་བརམས་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་ད་ེསྨན་གྱི་སྨན་སར་ཡྱིན་ནའང་རདེ། འཕདོ་བསེན་གྱི་ཁྲོམ་ར་ཡྱིན་ནའང་རདེ། 
ད་ེབཙུགས་ཡོང་དུས་སེར་ཞྱིག་ལ་ཁ་ེཕན་དང་། ཚངོ་གྱི་ང་ོབ་ོཁྱབ་སལེ་བདེ་སའྱི་སྱིངས་ཆ་ཞྱིག་ཏུ་མྱི་འགྲ་ོབར་བཟ་ོརྒྱུ་ད་ེང་ཚསོ་
ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བསམ་བ་ོགཏོང་དགསོ་པའྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེབཞྱིན་ H pylori ཕ་ོབ་ནང་ལ་ Cancer རྒྱུ་བཟ་ོམཁན་འབུ་སྱིན་ H pylori ཞསེ་པ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱུད་སོད་དུ་
བརྟག་དཔྱད་ཡ་ོབད་ཅྱིག་ཡོད་པ་གསུངས་སོང་། ངས་ག་ོཐོས་ལྟར་ན་མ་གྱིར་ཡོད་པ་འདྱི་ར་བའྱི་ཁ་ོརང་མྱི་གཅྱིག་གྱི་འགྲ་ོགྲོན་
དེར་སོར་ ༡༣༠༠/༡༤༠༠ ད་ེའདྲ་གཅྱིག་ཡས་མས་ཤྱིག་གནས་ཀྱི་ཡོད་ས་རེད། ཡྱིན་ནའང་༸ཀརྨ་པ་བ་བྲང་ནས་ད་ེལ་ཆག་
ཡང་འདུག་ཅེས་ཉོས་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་རེར་སོར་མ་ོ ༥༠༠ ར་ེབརྟག་དཔྱད་ཀྱི་རྱིན་པ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་། ད་ེབཞྱིན་
བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཆབ་ཆེན་གྱི་ནང་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་ད་ལྟ་གསུངས་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཡྱིན་ནའང་བད་ེ
ལེགས་སྨན་ཁང་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་གྱི་ཡོད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ེརྱིང་ར་བ་འདྱིར་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་ད་
གྱིན་ H pylori བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་གཏམ་དཔེར་ཡོད་པ་རེད། ཁ་བཤད་ཆུ་ཡྱི་ལྦུ་བ། །ལག་
ལེན་གསེར་གྱི་ཐྱིགས་པ། །ཞེས་བཤད་རྒྱུ་ད་ེསྱིར་བཏང་བཤད་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ེརྱིང་གྲོས་ཚོགས་འདྱི་ཡྱི་ནང་ལ་
འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་བང་ཨ་རྱིའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཁང་གྱིས་ཌོ་ལར་ 
༥༠༠༠ ཞྱིག་ H pylori ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཐབས་ཤེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེར་བརྟེན་འཕོད་བསེན་
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ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་སོར་སོད་ཀྱིས་སྨན་བཅོས་ད་ེམཇལ་རྒྱུ་མྱི་
འདུག་གསུངས་སོང་། ད་ེད་ལྟ་དོན་ཚན་ཨང་ཀྱི་ ༢༠ པ་འདྱི་ CCOCC འདྱིའྱི་ནང་ལ་སོར་སོད་བེད་སབས་ག་ར་ེབརྟག་དཔྱད་
བདེ་དགོས་མྱིན་དང་། གང་འདྲ་བས་ནས་བརྟག་དཔྱད་བདེ་དགོས་མྱིན། ད་དུང་འདྱིའྱི་ནང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། དཔརེ་ན་
གཅྱིན་སྙྱི་ཟ་ཁུའྱི་ནད་ཡྱིན་པ། དེར་འགྲ་ོགྲོན་ག་ར་ེཡྱིན་པ་ད་ེཚ་ོཚང་མར་ཟབ་སོང་ཞྱིག་སད་བསད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་གྲངས་ཐ་ོ
བསྡུ་རུབ་གང་འདྲ་བདེ་དགོས་མྱིན་ད་ེའདྲའྱི་ཟབ་སངོ་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་སད་པ་ད་ེལས་བསམོས་ནང་ལའང་གསལ་བསད་ཡོད་
པ་རདེ། ལས་གཞྱི་ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔརེ་ན་རྡ་རམ་ས་ལར་ང་ཚོའྱི་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་རང་གྱི་ནང་ལ་འཕདོ་ལས་པ་
གཉྱིས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་གཉྱིས་རྡ་རམ་ས་ལའྱི་ཉེ་འཁོར་གྱི་ནོར་བུ་གྱིང་ཁ་དང་། ད་ེནང་བཞྱིན་བོད་མྱི་སོད་ཁང་
ཕོགས་གང་སར་སོར་བ་བརྒྱབས་ནས་ཕེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བསོར་བསོད་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་ད་ེའགྲོ་བསད་པའྱི་གནས་
སངས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད། དའེྱི་ནང་ལ་ལྷག་དནོ་དུ་དའེྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེལ་ USAID ཡྱི་རོགས་སརོ་གྱི་འགོ་ནས་འཕོད་ལས་པ་ 
༡༨ གཅྱིག ༡༨ དེའྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་རགས་ཡོད་མ་རདེ་ད་ལྟའྱི་ཆར། ཕལ་ཆརེ་གཉྱིས་རག་ཡོད་ས་མེད། ས་གནས་ལ་འགྲ་ོམ་
ཐུབ་པའྱི་དོ་བདག་སོ་སོ་ནས་མ་ཕྱིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འཕོད་ལས་པ་ ༡༦ ཅྱིག་ང་ཚོའྱི་ཆོད་གན་གྱི་ཐོག་ནས་བསོ་
གཞག་བས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་གཞྱི་ད་ེབརམས་དང་རམོ་མུས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ད་ེནས་ད་ལྟ་ཡ་གྱིའྱི་དགུ་བཅུ་སུམ་གྱི་
ལམ་ཟུར་ད་ེགད་སྙྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་སྤུངས་བཞག་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་འདུག དའེྱི་ཐད་ལ་དགུ་བཅུ་སུམ་གྱི་དྲུང་ཆ་ེམར་
ཕེབས་ནས་གསུངས་པ་དེ་ཚ་ོབཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དེར་ཐུགས་ཚོར་གྱི་གསུངས་པ་ད་ེཚོར་བསགས་འོས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
ཡྱིན་དུས་སོ་སོས་ཀང་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ནང་ལ་དང་པ་ོད་ེལ་གད་སྙྱིགས་དེར་ལབ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གྱི་ཡ་
མཚན་པ་ོརདེ་འདུག གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། གད་སྙྱིགས་ད་ེསྱིག་འཛུགས་གཅྱིག་གྱིས་བཟོས་བཞག་པ་དང་བཏང་བཞག་པ་ཕལ་ཆརེ་
ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་མ་རེད། ད་ོབདག་ས་ོས་ོངོས་ནས་འགོ་འཛུགས་དགོས་རྒྱུ་དང་ད་ོབདག་ས་ོས་ོངོས་ནས་འགན་ཞྱིག་ཁྱེར་ནས་
བས་པ་ཡྱིན་ན་ཏགོ་ཙམ་སནོ་འགོག་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་རེད་འདུག ཡ་གྱིར་དུས་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་
དགསོ་རདེ། གད་སྙྱིགས་གཡུག་མཁན་ནྱི་ང་རང་ཚ་ོབོད་པ། དའེྱི་ཕགོས་བོད་པ་ཡོད་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་རྒྱ་གར་བ་ཡོད་རདེ། ཆ་
ཚང་གྱིས་ད་ེལ་གད་སྙྱིགས་གཡུགས་བསད་པའྱི་གནས་སངས་རདེ། ད་ེནང་བཞྱིན་གད་སྙྱིགས་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཕར་ཚུར་གཙང་སེལ་
བ་རྒྱུ་ཟེར་ནའང་རེད། ཕར་ཚུར་གད་སྙྱིགས་སྤུངས་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ད་ལྟ་རྡ་ས་བད་ེདོན་ལས་ཁུངས་ལ་མ་ོཊ་ཡོད་པ་རེད། མ་ོཊ་ད་ེ
སོར་བ་གཅྱིག་བརྒྱབས་ནས་སལེ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ནང་ལ་མཚམས་ར་ེཁ་ོརང་ཚ་ོནང་ཁུལ་ལ་ལྷག་དོན་དུ་དཔེར་
ན། ད་ེས་ངས་གྲོས་ཚོགས་སབས་གོང་མ་གཅྱིག་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གྲོང་རྡལ་ལས་ཁུངས་ཆགས་ནས་མ་གྱིར་ང་
རང་ཚ་ོཡྱི་རྡ་རམ་ས་ལ་ད་ེཧྱི་མ་ཅཱལ་ནང་ལ་ས་ཆ་གཉྱིས་ Smart City སྱིམ་ལ་དང་རྡ་རམ་ས་ལ་གཏན་འཁེལ་བ་རེད། དེའྱི་ 
Smart City གསལ་བསགས་བས་ནས་བཟུང་ས་ེགྲོང་རྡལ་གྱི་ང་ོབ་ོ Municipal Corporation ཆགས་ཡོང་དུས་ཐོག་
ལ་དེའྱི་འོག་ནས་འགྲ་ོསངས་དང་ལས་སངས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ཕྱིན། དེའྱི་འགྱུར་བ་གཅྱིག་ཕྱིན་ཡོང་དུས་གད་སྙྱིགས་ད་ེཚ་ོཚང་མ་
གཙང་སེལ་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ Bombay འདྱི་གར་ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ཧ་ཅང་གྱི་སད་གྲགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་འདྲ། ད་ེལ་
བོགས་མ་བཏང། དེའྱི་བོགས་མ་ལེན་མཁན་ད་ེཡྱི་འོག་གཞན་པ་གཅྱིག་ལ་ Vinod རེད་གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་བོགས་མ་བཏང། 
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དའེྱི་བོགས་མ་ལེན་མཁན་ད་ེཡྱི་ལས་ཀ་བདེ་མཁན་ད་ེཚ་ོལ་དངུལ་དུས་ཚདོ་ཏག་ཏག་མ་རག་ད་ེའདྲ་བས་ནས་གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་
ལ་རྒྱུ་མ་སྦྲལེ་བ་ནང་བཞྱིན་ཟྱིང་ལྟ་བུ་མང་པ་ོགཅྱིག་ལང་གྱི་ཡོད་པ་འདྲ། བས་ཙང་ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
ངསོ་ནས་ངས་ད་ེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། མེག་ལོར་གན་ཇྱི་འདྲ་བ་ོགཅྱིག་ཡྱིན་ན་ཧྱི་མ་ཅཱལ་གྱི་ས་ོའཆམ་ཡོང་སའྱི་མངའ་ས་ེཡྱི་ལྟ་ེགནས་
གཅྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་རེད། བས་ཙང་ད་ེཡྱི་གད་སྙྱིགས་གཙང་བཟ་ོདང་ད་ེཚ་ོའཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་
དངོས་གནས་བེད་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཟེར་ན་ཧམ་པ་ཆེན་པ་ོརེད། བས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ཞབས་
བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང།  དེའྱི་ཐོག ་ལ་འབོད ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།  མར་  Municipal Commission ཞུ་རྒྱུ།  དེ་ནང་བཞྱིན ་ 
Commission Mayor ཞུ་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་དེའྱི་ཕགོས་ཀྱི་ང་ཚོའྱི་ Municipal Committee Mumber ད་ེཚ་ོལ་སྙན་
སེང་ཞུ་རྒྱུ། ལྷག་དནོ་དུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་བརྒྱུད་ནས་འབྲལེ་ཡདོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོམ་ཆད་མ་ལུས་པ་བས་ནས་ཞུ་བསད་
པའྱི་གནས་སངས་གཅྱིག་རེད། མཚམས་ར་ེལས་བེད་མེད་པའྱི་ཉྱིན་མ་ཁ་ཤས་རྱིང་ཁ་ོཚ་ོརྒྱ་གར་ནང་ལ་འགྲ་ོསངས་ཡོད་ན་མེད་
ན་ Strike བ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོདགའ་པ་ོཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་ trike ར་ེརརེ་བདེ་ཡངོ་དུས་སབས་ལ་གད་སྙྱིགས་མང་པ་ོལྷག་ནས་གནས་
སངས་ད་ེལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རདེ་ཅསེ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནང་བཞྱིན་ས་ོརྫས་ངན་གམོས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་
ལམ་སོན་ཞྱིག་ཕེབས་སོང། དེའྱི་ལྷན་ཁང་གཅྱིག་ཙམ་མ་ཟད་ལྷན་ཁང་འབྲེལ་བ་མང་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ལྷག་དོན་དུ་ལྷན་
ཁང་ཙམ་མ་ཟད་སོབ་གྲྭ་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང། སོབ་གྲྭ་ཙམ་མ་ཟད་ཕ་མ་དང། དགེ་རྒན་དང། བོད་ཕྲུག་ཆ་ཚང་
འབྲེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་ཕེབས་པ་དེ་ལ་བ་ོངེས་བྱུང་སོང་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཀརྨ་
གྲགས་པ་ལགས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ད་ེལ་བསགས་བརོད་ཞུས་པ་ད་ེད་ེབཞྱིན་ནོ་ཞེས་སྱིངས་ཆ་འདྱི་ཡྱི་ཐོག་
ནས་ད་ེརང་འཇགས་ངསོ་འཛནི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་ད་ལྟ་ཕན་བད་ེདགའ་ཚལ་གྱིང་
མ་གྱི་ལྷ་ོཕགོས་ལ་ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དགསོ་མཁ་ོཅན་ལ་ལྟ་རྟོག་བ་སའྱི་ལྟ་ེགནས་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟ་རྱིན་པ་ོཆ་ེ
མཚན་སོས་པ་ཁོང་གྱི་མཐུན་གྱུར་འོག་ལ། དེར་ཆ་མཚོན་ན་ད་ེས་འདྱིར་ལང་སོད་མཁན་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལ་བསོར་བ་
བརྒྱབས་ནས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན། བལྟས་པ་ཡྱིན། ཕ་གྱིར་གནས་སངས་རེད། ཕ་གྱིར་འཛིན་སོང་སེལ་གསུམ་རེད། ཕ་གྱིའྱི་ནང་ལ་
མཉམ་ཞུགས་ཡོད་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་གྱི་ཕྲུ་གུ་རེད། ལྷག་དོན་དུ་དེའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མ་
ཚ་ཚ་འུར་འུར། ཁྲ་ཁྲ་ཟྱིང་ཟྱིང་བས་ནས་མ་གྱིར་བསད་འདུག ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབས་ནས་གནས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལྷག་དོན་དུ་
གནད་དོན་དེའྱི་ཐད་ལ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དེ་ས་གྲོས་ཚོགས་ས་མའྱི་དུས་ཤྱིག་ལ་ཡང་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ད་ེརང་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོར་མངོན་དགའ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་དང་མ་
གྱིར་ཕན་བད་ེདགའ་ཚལ་གྱིང་བར་ལ་ཟུང་འབྲལེ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཇྱི་ལྟར་ཡོང་གྱི་ཡོད་དམ་མེད་བཀའ་འདྲྱི་ཕེབས་པ་རདེ། སབས་ད་ེ
དུས་ཡྱིན་ནའང་ད་ེལྟ་བུ་བྱུང་འདུག ད་ེསའངབྱུང་འདུག མར་བཅར་རྒྱུ་བྱུང་འདུག ཡར་ཕེབས་མཁན་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་གཞྱི་དེ་ Ability Center ད་ེརྒྱ་གར་གྱི་ལྟེ་གནས་ཁང་ཞྱིག་རེད། སེ་ར་ལྡུན་ལ་སད་གྲགས་ཡོད་བསད་པ་ 
Uttaranchal ནང་ལ་རྒྱ་གར་སྱི་ཡོངས་ནང་ལ་སད་གྲགས་ཡོད་མཁན་གྱི་ལྟ་ེགནས་ཁང་ཞྱིག་རདེ། དེའྱི་ནང་ལ་ཁྱད་ལས་པ་
ཡྱིན་མཁན་དང་། མཁས་དབང་ཡྱིན་མཁན་གྱི་ཟབ་སོང་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ། སབས་ད་ེདུས་ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་དྲན་གས་ོལྟར་
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བས་པ་ཡྱིན་ན་ཚན་པ་ལ་ཕན་བད་ེདགའ་ཚལ་གྱིང་ནས་མར་ནས་ཡར་གདན་འདྲེན་ཞུ་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགོས་རེད་
ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སབས་ད་ེདུས་བཅར་ཐུབ་ཡོད་དང་ཕེབས་ཐུབ་ཡོད་མེད་ངས་ད་ལྟ་གསལ་པ་ོབས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ད་ེནས་
ད་ལྟ་ Yeshasvini  རེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ Yeshasvini ཐད་ལ་ད་ེས་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དཔེར་ན་གནད་དོན་ར་ེཟུང་
གཅྱིག་ས་ོསོས་ཤེས་པ་ད་ེངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ད་དུང་ཁ་གསལ་རུ་བཏང་སོང། དགུང་ལ་ོ 
༧༠-༧༥ ཡན་མན་ཞྱིག་དེའྱི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གསུངས་པ་རེད། Yeshasvini ལྟ་བུ། 
Yeshasvini ད་ེམངའ་ས་ེགཞུང་རང་གྱི་རདེ། མངའ་ས་ེགཞུང་རང་གྱི་ནང་ལ་ཆ་རནེ་ད་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྒན་པ་
ལ་ོརྒན་ད་ེནང་ལ་ཚུད་ཀྱི་མེད་ན་གཞན་པ་སེར་གྱི་ད་ེཚ་ོནང་ལ་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རེད། དེའྱི་ཚུར་ཕོགས་ལ་
ང་ཚའོྱི་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་གྱི་ལས་གཞྱི་རདེ། མདང་དགངོ་སསེ་པའྱི་བྱིས་པ། སང་ཉྱིན་འཆྱི་ལ་ཉ་ེབའྱི་རྒས་པ་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་
གྱི་ལས་གཞྱི་འཛུལ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང། ཁ་ོཡྱི་འགྲ་ོསངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་མཚམས་ར་ེས་ོ
སའོ་ིགཉེན་ཉ་ེའཁརོ་ནས་བཀའ་བསནོ་ཕབེས་ཀྱི་འདུག ཁྱེད་ཚ་ོགང་འདྲ་རེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སངོ་བེད་སངས་གང་འདྲ་རེད་ཟརེ་
ནས་གསུངས་མཁན་འདུག ཡྱིན་ནའང་དུས་རྒྱུན་དུ་ངས་གང་ཞུ་དགསོ་རདེ་ཟེར་ན། ད་ེསྱི་ཚགོས་བད་ེདནོ་གྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་ལ་
བཏང་ནས་འགྲ་ོབའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་རདེ། ལས་གཞྱི་འདྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཆ་སྙོམས་པ།ོ ཉམས་དམའ་བ།ོ ང་རང་
ཚ་ོའཇྱིག་རྟེན་གཏམ་དཔ་ེལ། འགྲ་ོདུས་ཝ་མ་ོལས་ཞུམ་ཙམ་གཅྱིག་དང། བསད་དུས་རྱི་བོང་ལས་ཙོག་ཙམ་ད་ེའདྲའྱི་གཅྱིག་གྱི་
ཐབས་མཁས་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་འགྲ་ོབའྱི་འགྲ་ོསོང་འགྲ་ོརྒྱུ་ད་ེང་ཚ་ོསྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་ཡྱིས་ཕལ་ཆེར་ཁྱབ་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ེརྱིང་གྱི་དུས་ཚདོ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་སསེ་པའྱི་སྨན་བཅསོ་བས་
པས་རྱིན་པ་དེར་སངོ་ཕག་ ༢༠ ཙམ་མ་གཞྱི་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེམ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་བབ་ནང་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་
གཞྱི་ཡྱི་ད་ེདང་དེའྱི་ལྟ་བུའྱི་ ༡༦-༡༧ ཞྱིག་ང་ཚོའྱི་ཆ་རེན་བཞག་ཡོད་པ་རེད། སོར་མ་ོསོང་ཕག་ ༡-༢ ཞྱིག་འཕར་མ་ཡོང་གྱི་
རེད། ད་ེབཞྱིན་ད་ེལས་ལྡོག་ས་ེ དཔེར་ན་ Herbertpur ཕོགས་དེར་ Christian སྨན་ཁང་ད་ེལྟ་བུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོནང་
ལ་ གཤག་བཅོས་བེད་ཡོང་དུས་སབས་ལ་སོང་ཕག་ ༡༢-༡༣ དའེྱི་ལྷག་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་མ་རདེ། ད་ེབཞྱིན་ན་ཚ་དང་། ནད་གཞྱི་
དེ་ Fortis ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། Max Super Specialty ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། Ganga Ram ལ་
ཕབེས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། Apollo ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལྡབ་ ༢-༣-༤ ད་ེའདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་
ད་ེསོ་སོས་འཚོལ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ས་ོསོས་ད་ེལ་སྙོབ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བསམ་བ་ོའཁྱེར་སངས་ད་ེརེད། 
གལ་སྱིད་ད་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་འཛིན་བང་གང་འདྲ་ཞྱིག་སེབས་པ་ཡྱིན་ན་སད་རང་བེད་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ལས་གཞྱི་དེ་ས་ོལུག་འགྲོ་ཡྱི་
རེད། ལག་བསར་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད། ད་ེའདྲའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེའགྲོ་བསད་པ་ཞྱིག་
ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ Modicare གྱི་ལས་གཞྱི་དེར་བཀའ་མོལ་
ཞྱིག་གསུངས་སོང། Modicare ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཐ་སྙད་བསྡུས་པ་རེད། ར་བའྱི་ Ayushman Bharat ཞུས་དགོས་ཀྱི་རེད། 
Ayushman Bharat གྱི་ལས་གཞྱི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  Ayushman Bharat ༢༠༡༡ ལོར་ཞྱིབ་
འཇུག་ཞྱིག་གནང་བ་རེད། ཞྱིབ་འཇུག་གནང་ཡོང་དུས་སབས་ལ་ Socio Economic Caste Census ལབ་ནས་སྱི་
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ཚགོས། དཔལ་འབརོ། རྱིགས་རུས་ཀྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་བཞག་པའྱི་ཐ་ོགྲངས་ཞྱིག་བཏནོ་པ་རེད། དེའྱི་
ཐ་ོགྲངས་བཏནོ་ཡདོ་དུས་སབས་ལ་ ༢༠༡༡ ལ་ོལ་ཐ་ོད་ེབཏོན་པ་རདེ། ངས་ད་ལྟ་ད་ེགང་བས་ནས་ཞུ་དགོས་རདེ་ཟེར་ན། ༢༠༡༤ 
ལོ་ལ་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་དམྱིགས་བསལ་མཐུན་རེན་སོར་སོད་བ་རྒྱུའྱི་སྱིད་ཇུས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་གཉྱིས་ཕར་ཚུར་
བརྡུང་ཁ་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ར་འཕོད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བས་ཙང་དེའྱི་འོག་ནས་དེའྱི་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱིས་
དགངོས་པ་གང་བཞསེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཟེར་ན། ཕལ་ཆརེ་མཐའ་མ་དརེ་མྱི་ Crore ༥༠ ལ་དའེྱི་ལས་གཞྱི་ནང་ལ་འཛུགས་
རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ལས་གཞྱི་དེར་ཡར་དངུལ་གང་ཡང་འབུལ་དགོས་ཀྱི་མ་རེད། མར་
འབུམ་ ༥ ཡྱི་སྨན་གྱི་འགྲ་ོགྲོན་མཐུན་རནེ་སར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། དའེྱི་མཐུན་རནེ་སར་རྒྱུའྱི་ནང་ལ་གྲོང་གསེབ་ལ་སདོ་མཁན་གྱི་
གནས་སངས་ཞྱིག་བཟོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། གྲོང་ཁྱེར་ནང་ལ་སོད་མཁན་གྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་གནས་
སངས་ད་ེ ༢༠༡༡ ལོར་ཁངོ་ཚ་ོཞྱིབ་འཇུག་བས་ཚར་བ་རེད། ཐ་ོབཀདོ་ཚར་བ་རེད། དསེ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་པའྱི་ཐ་ོདང་ཁྱབ་ཚད་
ད་ེཡྱི་ཆ་རེན་གྱི་འོག་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོཕལ་ཆེར་བོད་པའྱི་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་མྱི་དགོས། ཡ་ང་བའྱི་ཉམ་ཐག་ཡྱིན་ལབ་
ནའང་དའེྱི་ནང་ལ་ཚུད་རྒྱུ་རདེ་མྱི་འདུག གནས་སངས་གཅྱིག་ད་ེརདེ་འདུག  ད་ེལྟ་བུའྱི་ལག་བསར་བདེ་ཡོང་དུས་ད་ལྟ་མངའ་ས་ེ
གཞུང་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་སོ་སོའ་ིསྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་འགྲོ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། ད་ལྟ་ 
Yeshasvini ལབ་རྒྱུ་ད་ེ Karnataka ནང་ལ་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེདང་ད་ེབཞྱིན་ཐ་སྙད་འདྲ་མྱིན་གྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ག་ར་ེ
བེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་སྱིད་ཇུས་དེ་ Ayushman Bharat མངའ་སེ་ཡོངས་རྫོགས་ནང་ལ་མར་
གཏང་རྒྱུ་བགྱིས། མངའ་ས་ེགཞུང་གྱིས་ལ་ོར་ེརེར་དངུལ་འབོར་སེབས་རྒྱུ་ད་ེདེའྱི་ནང་ལ་བླུག་རྒྱུ་བགྱིས། དེའྱི་སང་ལ་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གྱིས་དངུལ་བསོམས་བརྒྱབས་ནས་ལས་གཞྱི་ད་ེབརམ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་སྱིག་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ནང་ལ་
ཕལ་ཆརེ་དང་པ་ོ Modicare བས་ཙང་ང་ཚསོ་ལྟ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་གྱི་ལས་གཞྱི་ལ་
ཕལ་ཆེར་ད་ོཕོག་བཏང་ཨ་ཡོད། ཡང་མྱིན་ན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཕལ་ཆེར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སངས་
ཆགས་ཀྱི་ཨ་ཡོད་ན་བསམ་པའྱི་དེའྱི་སེམས་འཚབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡོང་དུས་ད་གྱིན་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་
རེད། ང་རང་ཚོའྱི་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཀྱི་ཉམ་ཐག ཡ་ང་བའྱི་ཉམ་ཐག་དེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སངས་རེད་
བསད་འདུག དའེྱི་སང་ལ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་ཁ་ོརང་ཚསོ་བས་ནས་ཐ་ོབངས་ཚར་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་རདེ་བསད་
འདུག  བས་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་དེའྱི་ནང་ལ་ཚུད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་འགྲ་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོཡྱིན་པའྱི་གནས་སངས་
རདེ་བསད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ། ད་ེདང་མཉམ་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས་ནས་ལྷ་ོཕགོས་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་ Nurse གཞོན་
སསེ་ད་ེཚའོྱི་ཞབས་ཞུ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ད་ེཚ་ོམཉམ་དུ་ཐུགས་འཕད་བ་དགསོ་པའྱི་སེམས་ཤུགས་སར་དགོས་རྒྱུ་གསུངས་པ་ད་ེ
ནང་བཞྱིན་གྱི་ང་རང་ཚོས་བསམ་བོ་ད་ེརང་གཏོང་གྱི་ཡོད། ལྷག་དོན་དུ་སོན་མའྱི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ད་ེལྟ་བུའྱི་ཚོགས་པ་བཟ་ོདགོས་འདུག་དེའྱི་ཐད་ལ་འབད་བརོན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་དཔེར་ན། ལྷ་ོཕོགས་སེང་
ལོར་ནང་ལ་ཚོགས་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་ས་ེར་ལྡུན་ལ་འགྲ་ོདུས་སབས་ཚོགས་པ་འཛུགས་རྒྱུའྱི་
ཆདེ་དུ་འབད་བརནོ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ལྡྱི་ལྱི་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཕག་བྲྱིས་བཏང་ནས་མ་གྱིའྱི་ས་གནས་ས་གཅྱིག་བ་རྒྱུ་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་
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བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲའྱི་ཚགོས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཁ་སང་དཔརེ་ན་ས་ེར་ལྡུན་འགྲ་ོབའྱི་སབས་ལ་ Indresh ཁ་ོརང་རང་ལ་ཕྱིན་ནས་
ནད་པ་ལྟ་རྟགོ་བསནེ་གཏུགས་བས་ནས་ད་ེལམ་གཞུང་རང་ལ་བསད་ད་ེཚགོས་འདུ་ཚགོས་ནས་ཕར་ཚུར་བསམ་ཚུལ་བར་ེལེན་
བས། ཁ་ོརང་ཚོར་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུ་ད་ེའདྲའྱི་བ་རྒྱུའྱི་གོ་སབས་བྱུང་སོང། ད་ེབཞྱིན་དཔ་ེཁྲྱིད་
དག་ེརྒན་ཐགོ་ལ་ལས་གཞྱི་སལེ་བསད་པ་དརེ་བསགས་བརོད་ཞུས་པ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གུང་ཚགིས་བར་གསངེ་ཡྱིན། 

 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 

ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ལས་རྱིམ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་ལས་རྱིམ་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་ད་ེའཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་ལས་
བསམོས་ཐགོ་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགྲ་ོགེང་དང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལན་འདབེས་གསལ་བཤད་ཕེབས་བསད་ཡདོ། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེ
རྱིང་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསམོས་སྙྱིང་བསྡུས་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚིག་
གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུ་འདདོ་བྱུང། དང་པ་ོདརེ་ཡང་འཕོད་བསེན་བཀའ་བནོ་གཙ་ོབོར་བདེ་པའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་དང་བད་ེལེགས་སྨན་
ཁང་རེད། སྨན་རྱིས་ཁང་རེད། ད་ེཚོས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་བཀའ་དགོངས་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱིའྱི་འཕོད་
བསནེ་ཐོག་ལ་ལ་ོཤས་རྱིང་ཕག་ལས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་འདུག ལྷག་དནོ་དུ་ལས་བསམོས་ཐགོ་ནས་གསལ་
པ་ོམཐངོ་རྒྱུ་དང་། བཀའ་ལན་བསནོ་རྒྱུ་ད་ེཚ་ོགསལ་ཐག་ཆདོ་བས་ནས་འཕདོ་བསེན་བཀའ་བནོ་གྱིས་གནང་བསད་ཀྱི་འདུག ད་ེ
ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་དབུས་ལ་ཡོད་བསད་པ་དང་ས་གནས་ཁག་ལ་ཡོད་བསད་པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་སྨན་པ་དང་འཕོད་ལས་པ་
ཚང་མར་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དམྱིགས་བསལ་དྲྱི་བ་ད་ེའདྲ་གང་ཡང་མེད། གཞྱི་རའྱི་ང་ཚ་ོད་ལྟ་ཕོགས་བསོད་ལ་འགྲ་ོདུས་ས་གནས་ཁག་ལ་དངོས་
སུ་མཐོང་བསད་པའྱི་ལས་དོན་ཁག་ཅྱིག་ད་ལྟ་ལས་བསོམས་ནང་ཡོད་བསད་པའྱི་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་དང་གཉན་ནད་རེག་
དུག མོས་རྫས་ངན་གོམས། ཊྱི་བྱི་ད་ེཚ་ོཐོག་ལ་ལས་འཆར་ད་ེཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པ་ོསེལ་གནང་འདུག ང་ཚ་ོས་གནས་ཁག་ལ་
འགྲ་ོདུས་སབས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གཉན་ནད་རེག་དུག་རེད། མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་ད་ེཚ་ོཐོག་ལ་ང་ཚོའྱི་ས་
གནས་ཀྱི་འཕོད་ལས་པ་རདེ། སྨན་པ་ཚརོ་འབོད་སྐུལ་གང་ཞུས་ཡྱིན་ཟེར་ན། ལ་ོཤས་ཤྱིག་གྱི་ནང་ལ། སནོ་མ་གྲོས་ཚོགས་ནང་
ལ་ཞུས་མོང། ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ལྷག་དོན་དུ་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་
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དང་། གཉན་ནད་རེག་དུག ཊྱི་བྱི་ལ་སོགས་པའྱི་ད་ེའདྲའྱི་ན་ཚ་ཡོད་མེད་ཀྱི་བརྟག་དཔྱད་མ་བདེ་པ་མེད་པ་ཞྱིག གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་
སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་བརྟག་དཔྱད་བས་མེད་ཟེར་རྒྱུ་གཅྱིག་ཀང་མེད་པ་ཞྱིག ད་ེའདྲའྱི་དངསོ་གནས་གནས་བབས་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཧ་
ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོདང་ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་འཁུར་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅེས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་
འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་དེའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་འཕདོ་བསེན་བཀའ་བོན་ལ་རེད། ད་ེག་ནང་བཞྱིན་འབྲེལ་ཡོད་བད་ེ
ལེགས་སྨན་ཁང་རེད། སྨན་རྱིས་ཁང་དང་ཚང་མས་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་གང་བེད་ཐུགས་འཁུར་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཅེས་འདྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ན་ཚ་ད་ེཚོས་རེན་པས་ང་ཚོའྱི་གཞོན་སེས་མང་པ་ོཞྱིག་
དུས་མྱིན་གྱི་འཆྱི་རནེ་འགྱུར་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཚོའྱི་དགྲ་བ་ོརྒྱ་མྱིས་བོད་པའྱི་གཞནོ་སེས་དམར་གསོད་གཏོང་དུས་སབས་
ལ་ང་ཚ་ོབ་ོཕམ་དང་དངོས་གནས་ཐུགས་འཚབ་ཧ་ཅང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཚོའྱི་འཐུས་ཤོར་ཤོར་བ་དང་། ད་དུང་ཡང་
ད་ེའདྲ་ལ་ོའགངས་དུས་འགངས་བས་ནས་སབས་མཚམས་འཕོད་བསནེ་གྱི་གནས་བབས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་བཟ་ོམ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ན་ད་ེལྟ་བུའྱི་རེན་པས་ང་རང་ཚ་ོགཞོན་སེས་མང་པ་ོལུས་སོག་ཤོར་བ་བྱུང་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་སེམས་ས་ོདགོས་རྒྱུ་
དང་། མྱི་གཞན་པར་སོན་འཛུགས་བ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་བབས་ ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ནས་ལྷག་དནོ་དུ་ངས་
སནོ་མ་གཅྱིག་ཞུས་ཡྱིན་སྙམ། ད་རམ་ས་ལ་ཆ་མཚནོ་ན་མོས་རྫས་ངན་གོམས་རང་གྱི་རེན་པས་ལ་ོ ༡༠ ཡྱི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ ༤༥ 
ཞྱིག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ད་ེཡང Random གྱི་ཐོག་ནས་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ལ་སད་ཆ་དྲྱིས་པས་ཐགོ་ནས་ཁྱེད་
རང་གྱི་གྲོགས་པོ་སུ་དང་སུ་ཤྱི་སོང། གནས་སངས་ཇྱི་ལྟར་ ཤྱི་སོང། དེ་འདྲའྱི་ཐོ་ལེན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་ ༤༥ ཙམ་གྲོངས་
འདུག ད་ེའདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ན་ཚ་ད་ེཚོའྱི་རེན་པས་ང་རང་ཚ་ོགཞོན་སེས་མང་པ་ོའཕ་ོབརླག་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་ཙང་། རྒྱུ་མཚན་
དའེྱི་ཐགོ་ནས་འཕདོ་བསནེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་གཙ་ོབ་ོཁྱེར་བ་དང་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་ན་ཚ་འགོས་ནད་ཡོད་བསད་
པ་རྱིགས་ད་ེབརྟག་དཔྱད་མ་བདེ་པ་མེད་པ་ཞྱིག ས་ོས་ོསེར་གྱིས་བརྟག་དཔྱད་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་ནས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རདེ། འབྲལེ་ཡདོ་སུའྱི་མཐུན་འགྱུར་སར་ནས་བདེ་ཀྱི་ཡོད་ནའང། གང་ལྟར་བརྟག་
དཔྱད་མ་བདེ་པ་མེད་པ་ཞྱིག་གྱི་གནས་བབས་བཟ་ོཐུབ་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག  ད་ེའདྲའྱི་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་འཕོད་བསནེ་
གྱི་ལས་འཆར་སལེ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། སནོ་འགོག་དང་ག་ོརྟགོས་སལེ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་ཆནེ་པ་ོའགྲོའ་ིརདེ་
སྙམ། བས་ཙང་ད་ེལྟ་བུའྱི་ཐགོ་ལ་སར་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་དགངོས་བཞེས་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

སྱི་འཐུས་གོང་མ་གཅྱིག་ནས་གསུངས་གནང་སོང། ངས་བསར་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ངས་སོན་མ་ཐེངས་གཅྱིག་ཞུས་མོང། 
ང་རང་ཚ་ོསྱི་ཚོགས་ནང་ལ་སོན་མ་དང་མ་འདྲ་བའྱི་གཞནོ་སེས་སེམས་ཁམས་བད་ེཔ་ོམེད་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ོར་ེནས་ལ་ོར་ེམང་
དུ་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་རམ་ས་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ད་ལྟའྱི་སབས་ལ་ཨ་ནྱི་དང་། བུ་མོ། ཕ་ོགསར་ད་ེའདྲའྱི་བསོམས་པའྱི་ ༥-༦ 
ཞྱིག་འདུག ད་ལྟ་ངའྱི་གྲངས་ཀ་ཐ་ོདེའྱི་ནང་ ༥-༦ ཞྱིག་འདུག  ད་ེལྟ་བུ་རྱིགས་ས་ེར་ལྡུན་ལ་སོན་མ་ལས་བསོམས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་
ལ་ཞུས་མོང་། ས་ེར་ལྡུན་གཡས་གཡོན་ད་ེལའང་ ༥-༦-༧-༨ བཅུ་གྲངས་ཤྱིག་འདུག ད་ེབཞྱིན་གྱི་ས་གནས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
དཀའ་ངལ་ད་ེཡོང་བསད་པ་དང་ལྷག་དནོ་དུ་ད་ལྟ་ལས་བསམོས་ནང་ལ་ ༡༦༥ འཁདོ་འདུག ད་ེའདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ད་ེལ་ོར་ེནས་ལ་ོ
ར་ེཆེ་རུ་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པ་དང་མང་དུ་འགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག  ལྷག་དོན་དུ་ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དྲ་རྒྱའྱི་བེད་སོད་བེད་
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སངས། དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཕྲུ་གུ་ད་ེའདྲ་ལ་ Mobile དང་ Ipad སད་ནས་ཕྲུ་གུའྱི་འདདོ་རྒྱུ་དང་ཕྲུ་གུ་ཁ་ཁུ་སྱིམ་པ་ོབས་ནས་
བསད་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་སད་བསད་པ་དང་། ལྷག་དོན་དུ་གཞོན་སསེ་གཙ་ོབ་ོབདེ་པའྱི་ང་ཚ་ོད་ལྟའྱི་དྲ་རྒྱའྱི་དངེ་དུས་ཀྱི་འཕྲུལ་
ཆས་མང་པ་ོཞྱིག་བེད་སོད་བཏང་བསད་རྒྱུར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ོ ༡༠། ལ་ོ ༡༥ དང་ ༢༠ བར་ལ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ 
Internet དྲ་རྒྱའྱི་ངན་གོམས་པའྱི་ན་ཚ་དང་ད་ེའདྲའྱི་སོན་པ་ཆགས་མཁན་ད་ེའདྲ་ད་རེས་ལས་ལྡབ་ཆེ་བ། ལྡབ་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོང་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་མཐོང་བསད་མཁན་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚ་ོ Internet Addiction དྲ་རྒྱའྱི་ངན་གོམས་མ་
ཆགས་གོང་ནས། དཔེར་ན། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ན་དྲ་རྒྱའྱི་ངན་གོམས་ཀྱི་ནད་གས་ོཁང་རྒྱག་བསད་པ་དང་། ད་ེའདྲའྱི་
རེན་པས་སོན་པ་ཆགས་ནས་སྨན་ཁང་འཁྲྱིད་བསད་པ། ད་ེའདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལྟ་བུ་ཡོང་རྒྱུ་ད་ེང་
ཚོའྱི་ནང་ལ་གཞྱི་ར་དེ་འདུག་གམ། གཞྱི་ར་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་ཟེར་ན། གཞྱི་ར་དེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞྱིག དེ་ཡང་། ཧ་ཅང་
མགོགས་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་མཐོང་བསད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་དུས་སབས་ལ། ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་རེད། ད་ེ
དང་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ལས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་དུས་ཐོག་ལ་སོབ་གསོ་དང་ག་ོརྟོགས་སེལ་རྒྱུ་ད་ེཚོར་ཐུགས་འཁུར་
གནང་དགོས་འདུག་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་ག་ོསབས་བཞསེ་མཁན་མཐའ་མ། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་
དཀར་ལགས། 
 
སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་སྙྱིང་བསྡུས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་
རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་དང་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡར་སྙན་སེང་ཞུ་ཆོག་པ་བགྱིས། ཐོག་མ་ད་ེཕག་སྦྲེལ་སྱི་འཐུས་ཚང་མས་ངོས་
ནས་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་དགོས་མཁོའ་ིལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་མྱི་མང་ལ་
དགོས་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་འགྲོ་ལུགས་རེན་པས་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གང་ལྟར་མྱི་མང་ལ་ཐད་ཀར་ཕན་ཐོགས་པའྱི་ལས་གཞྱི་
མང་པ་ོཞྱིག་འགྲ་ོབཞྱིན་པ་རདེ་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་ཕག་བསར་གནང་མཁན་དའེྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་དཔལ་ལྡན་
འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བནོ་གཙོས་པའྱི་ལས་བེད་རྣམ་པ་དང་ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་ཨམེ་ཆྱི་དང། ད་ེག་
ནང་བཞྱིན་སྨན་ཞབས། ལས་བེད་རྣམ་པ་དང། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ས་ེཚན་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ནའང་རེད། སྨན་རྱིས་ཁང་། གང་ལྟར་དའེྱི་ནང་ལ་ས་ེཚན་ཆ་ཚང་གྱིས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེདང་པ་ོཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང། འདྱི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད། ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མ་ཉྱིན་ལྟར་རེ་ཞྱིག་
གནང་དགོས་ཡདོ་དུས་ལས་ས་པ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་ཡདོ་པ་མ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོའདྱིར་ལ་ོགཅྱིག་ནང་ཐངེས་མང་གཉྱིས་འཛོམས་ཏ་ེཁ་ོ
རང་ཚོར་དགོངས་འཆར་ཕུལ་རྒྱུ་དང་བསམ་འཆར་བཏོན་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་སབས་བདེ་བོ་རེད་སྙམ། གང་ལྟར་ཐོག་མ་ད་ེའཕོད་
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བསནེ་ལས་ཁུངས་ལ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདོད་གཙ་ོབ་ོཞྱིག་འདྱི་བད་ེདོན་ས་ེཚན་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་འབྲེལ་ཡོད་
འབྲེལ་ཆགས་ལ་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པའོ་ིཐོག་ནས་འཚ་ོསོན་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་མཚན་དོད་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོ
ཕག་རོགས་གནང་རྒྱུ་དེར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་འདོད་ཡོད། ད་ེབཞྱིན་གཙ་ོབ་ོདེར་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ས་གནས་ད་ེགར་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་བད་ེལེགས་སྨན་ཁང་རདེ། ད་ེབཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་བརྒྱུད་པའྱི་ཐོག་ནས་གཙ་ོབ་ོདེར་བཙོན་ཟུར་དགུང་ལ་ོབགྲསེ་
པ་རྣམ་པ་ཚརོ་ཕག་རགོས་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་ཕེབས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་དའེྱི་རནེ་པས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདདོ་བྱུང་
སོང། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་མ་དང་བྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་བུད་མེད་ཀྱི་འཕོད་བསནེ་ཐགོ་ནས་ལས་གཞྱི་
མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བཞྱིན་པ་རེད་འདུག ད་ེཚ་ོཚང་མ་དེའྱི་ཆེད་དུ་ས་ཡ་ ༣ ལྷག་ཙམ་འགྲ་ོསོང་བཏང་གནང་འདུག མུ་མཐུད་
ནས་དའེྱི་ཐད་ལ་ཕག་ལས་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་འབདོ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལས་གཞྱི་གསར་པ་རྣམ་པ་གསར་པ་ཞསེ་ད་དུང་
བཏོན་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རགོས་གནང་ཞེས་ངས་ངསོ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགུང་ལ་ོབགྲེས་
པ་རྣམ་པ་ཚོའྱི་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་ཡོད་མཁན་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ནད་པ་ཁྱྱིམ་ཚང་ལ་བཞུགས་མཁན་ཁོ་རང་ཚོར་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་འཁུར་བཞསེ་པའྱི་ཐོག་ནས་སྨན་བཅོས་ཐགོ་ལ་ཕག་རགོས། གཙ་ོབ་ོད་ེཕལ་ཆརེ་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་
འབྲལེ་བ་ཆགས་འགྲ་ོཡྱི་འདུག དགུང་ལ་ོབགྲསེ་པ་ཕལ་ཆརེ་བ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་གསལོ་སྨན་ད་ེཚརོ་ཡྱིད་ཆསེ་ཆ་ེབའྱི་རྣམ་པ་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་མྱིན་འགྲ།ོ དའེྱི་རནེ་པས་གསོལ་སྨན་མང་པ་ོཞུ་དགོས་ཡོད་དུས་ཁ་ོརང་ཚོར་ཡང་སྨན་རྱིས་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ཕག་རགོས་
ད་ེའདྲ་མུ་མཐུད་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཐུགས་ཕན་ཆེན་པ་ོབྱུང་ཞེས་ངས་ཞུ་ཆོག་པ། བས་ཙང་མུ་མཐུད་ནས་ཕག་རགོས་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རབ་བྱུང་ན་རྒྱ་གར་ཙམ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ་ས་ཁུལ་ནང་ལ་ད་ེ
དང་ད་ེའདྲ་བའྱི་འཕདོ་བསེན་གྱི་ལས་གཞྱི་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་བཞུགས་མཁན་གྱི་བུད་མདེ་ཡྱིན་ནའང་རདེ། མ་དང་ཕྲུ་གུ་བེད་ད་ེ
བཞྱིན་ནད་ཅན་འདྲ་མྱིན་རེན་པས་སྐུ་ལས་མང་མཁན་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་ས་གནས་ད་ེཚོར་བསྙབ་ཐུབ་པའྱི་ལས་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་བརམ་
ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ད་ོསང་མ་བྱུང་པ་རེན་གྱི་མྱིན་འགྲོ། གང་ལྟར་བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ནང་ལ་
དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་གཞྱི་མཐོང་མ་བྱུང་། བས་ཙང་ད་ེདང་ད་ེའདྲ་བའྱི་ཕ་གྱིར་སེལ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ངས་དག་ེམཚན་
ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། ད་ེབཞྱིན་དའེྱི་ནང་ལ་ངའྱི་རྒྱུན་གཏན་ནས་གལ་ཆནེ་པ་ོགཅྱིག་གང་མཐངོ་གྱི་
འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོའཕོད་བསེན་གྱི་སོབ་གས་ོམཐོང་ཡོང་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་ནས་ལས་གཞྱི་འདྲ་མྱིན་ཐོག་ལ་ཕག་
སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་དགངོས་འཆར་ཕབེས་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚའོྱི་འཕོད་བསེན་གྱི་སོབ་གས་ོཟབ་སོང་ཡྱིན་ན་རེད་ཧ་ཅང་
གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག  ལྷག་པར་དུ་བུད་མེད་གཞོན་སེས་ནང་ལ་ངས་གྲོས་ཚོགས་སནོ་མ་ཞུས་མོང་ཡོད། ཕག་སྦྲེལ་
ནང་ལ་དེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་འཆར་ད་ེལྟ་བུ་ཕེབས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངའྱི་ངོས་ནས་སོབ་གྲྭ་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙོ་མཆོག Sex Education དེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གྱི་འདུག ག་རེ་བས་ནས་ཞུས་ན། འདྱི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རེད། དེང་སང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་ནས་འདྲ་མྱིན་འདྲ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། མཐོང་དགོས་
མེད་པ་ཚང་མ་མཐངོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཚང་མ་སར་ནང་བཞྱིན་བྲག་ཕུག་ལ་བསད་ནས་སས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་མ་
རེད། ཕྱིར་ཐོན་གྱི་ཡོད་ཙང་ཁ་ོརང་ཚོར་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་བས་ནས་འདྱི་ང་ོཚ་རྒྱུ་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་མ་རེད། དེའྱི་སོར་ལ་
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ཤེས་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་སོབ་གས་ོབརྒྱབ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ངས་ཧ་ཅང་གྱི་དག་ེམཚན་མཐོང་གྱི་འདུག དེའྱི་ཐོག་ལ་
ངསེ་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞསེ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་བུད་མེད་ལ་ོཆུང་བ་ནང་ལ་ཁ་ོརང་ཚོར་ཟླ་མཚན་དང་འབྲེལ་
བའྱི་ཐགོ་ནས་སོབ་གས་ོགནང་ཐུབ་རྒྱུ་འདྱི་ངས་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག ཟླ་མཚན་ལྟ་བུ་ཆ་མཚནོ་ན་ཧ་ལམ་ང་ཚ་ོ
བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ང་ོཚ་རྒྱུ་དང་འཚེར་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་འདུག་སེ། འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་
རེད། སེས་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། བུད་མེད་ཡྱིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚ་ོའཛམ་གྱིང་
ནང་ལ་བསེབས་པ་ཡྱིན་ཙང་དེའྱི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་སོབ་གསོ་བསོན་དགོས་རྒྱུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག TOT ཟེར་
ནས་ Trainer ཡྱི་རྣམ་པ་ཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཟླ་མཚན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག  Menstrual 
Pad ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རེད། གདམ་ཀ་གཞན་པ་ Reusable ཡང་བསར་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་ད་ེའདྲའྱི་དངོས་ཆས་མང་པ་ོ
ཐནོ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐགོ་ལ་བུ་མ་ོགཞནོ་སེས་ནང་དུ་སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུ་དང་བེད་སོད་གཏང་རྒྱུ་ཐགོ་ལ་སོབ་གས་ོ
ཐབེས་རྒྱུ་ཐོག་ལ་སོབ་གྲྭ་ནང་ཡོད་པའྱི་བུ་མ་ོརྒན་པ་ཁ་ོརང་ཚོར་ཟབ་སོང་སད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚ་ོངོས་ནས་ཆུང་བ་ད་ེཚ་ོ
མཉམ་དུ་ཨ་ཅག་དང་སྤུན་མཆེད་ཆུང་བའྱི་འདུ་ཤེས་ཐོག་ནས་ Peer counseling ལྟ་བུ་ཞྱིག་སེབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁ་ོརང་ཚ་ོནང་
ལ་གྲསོ་བསྡུར་བ་རྒྱུ་འཚརེ་དགསོ་མེད་པ། འཛིན་ཁང་ནང་ལ་དའེྱི་སརོ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ངས་བསམ་པ་ཧ་ཅང་གྱི་
ཡག་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག ཟླ་མཚན་ལབ་ནས་སད་ཆ་བཤད་ཡོང་དུས་ཧ་ལམ་བུ་ད་ེཚ་ོའཚརེ་དགོས་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག སབས་མ་བད་ེ
བ་བྱུང་རྒྱུའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཡང་ན་ཐེངས་དང་པ་ོགོ་རྒྱུ་དེའང་འཛིན་ཁང་ནང་ལ་གོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་སོན་ལ་གོ་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་
ཚུལ་བསེབས་དུས་འཕདོ་བསནེ་གྱི་ག་ོརྟགོས་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཐབེས་བསད་ཡདོ་པ་མ་རདེ་བསམ་གྱི་ཡོད། དའེྱི་ཐགོ་ལ་གུ་ཡངས་
པ་ོཐོག་ནས་གྲོས་བསྡུར་གནང་དགོས་རྒྱུ། བགྲོ་གེང་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཐོག་ལ་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་བུད་མེད་ནུས་
སབོས་གོང་འཕེལ་ས་ེཚན་མཉམ་དུ་ལས་གཞྱི་ད་ེའདྲའྱི་སེལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ངས་དག་ེམཚན་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག དེའྱི་
ཐགོ་ལ་ངསེ་པར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་ཞསེ་ངས་ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ད་ེརྱིང་འདྱིར་ཕག་
སྦྲལེ་ནང་ནས་དགོངས་འཆར་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་ཐོག་སེབ་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་
པ་ོཡྱིན་པ་ཚང་མས་ངསོ་འཛིན་གནང་ཡོང་གྱི་འདུག སར་ཡྱིན་ན་སེམས་ཁམས་ཀྱི་འཕོད་བསནེ་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་
ཧ་ལམ་མ་སོང་ན་གང་ཟག་གཅྱིག་སེམས་པ་ཐང་ཐང་མེད་པ། སོན་པའྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་སྱིད་ཀྱི་རདེ་ད་ེཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་དེང་སང་
སེམས་ཁམས་ཀྱི་འཕོད་བསེན་སོར་ལ་སད་ཆ་བཤད་ཡོང་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག PTST ཡྱི་སད་ཆ་བཤད་ཡོང་
དུས་ངསེ་པར་དུ་སནོ་པའྱི་ང་ོབ་ོལ་ངསོ་འཛིན་བ་རྒྱུ་ཞྱིག་མ་རདེ། སེམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཙང་ད་ེའདུལ་རྒྱུའྱི་ཆདེ་
དུ་ག་ར་ེབེད་དགོས་འདུག དཀའ་ངལ་ད་ེསེལ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལྷན་ཁང་ཆེན་པ་ོད་ེའདྲ་ཞྱིག་བཙུགས་མ་ཐུབ་པ་
ཡྱིན་ཡང་། ཉུང་མཐར་སབོ་གས་ོསདོ་རྒྱུའྱི་ Counselling ད་ེའདྲ། ཡང་ Counsellor ཡག་པ་ོད་ེའདྲ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། 
འདྱི་དངསོ་གནས་ཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གཙ་ོབ་ོད་ེངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དུས་ག་ར་ེཞུས་པ་ཡྱིན་ཞ་ེན། ཐ་ོགཞུང་
ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ ༡༨༠ ག་གྲངས་ཀྱི་གྲངས་འབོར་ཞྱིག་དེར་བསེབས་བསད་འདུག ངའྱི་ཤེས་འདོད་བྱུང་བ་ད་ེལ་ོཚད་ནང་ནས་
ཆ་ེཆུང་གང་འདྲ་ཡོད་དམ་ཞེས་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ཡང་ ༡༨༠ ག་གྲངས་ནང་ལ་ཕ་ོམ་ོདབ་ེབ་ག་ཚདོ་ཡོད་དམ། 
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ད་ེབཞྱིན་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་པའྱི་ས་གནས་གང་ནས་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ད་ེཞྱིག་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། ངས་ད་ེདང་མཉམ་དུ་ཞུ་
རྒྱུ་གཅྱིག་གང་ཡོད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཐེངས་མ་དང་པ་ོངས་བཀའ་མོལ་ད་ེག་ོམ་མོང། ཕག་སྦྲལེ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་མདུན་ནས་མྱི་མང་
གྱི་སྱིངས་ཆ་ནང་ལ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ག་ོམོང་ཡོད། ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་ཏན་ཏན་འཕོད་བསེན་དང་འབྲེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རེད། ལྷག་པར་དུ་མོས་རྫས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་འཕད་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་
རདེ། དེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐགོ་ནས་གཞོན་སསེ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་མྱི་ཚ་ེའཕ་ོབརླག་འགྲ་ོརྒྱུའྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དའེྱི་རནེ་
པས་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་གྱི་ངསོ་ནས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་བསད་ཀྱི་འདུག གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། དཀའ་ངལ་ད་ེཚ་ོསེལ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ད་ེཧ་ཅང་གལ་ཆནེ་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ད་ེཚ།ོ དའེྱི་
རེན་པས་བཙན་བོལ་ནང་ལ་གཞོན་སེས་ཀྱི་མྱི་ཚ་ེའཕ་ོབརླག་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། གྲོངས་རྒྱུ་ད་ེཚོ། བོད་ནང་གྱི་གཞོན་སེས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱི་མཁྲེགས་འཛིན་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དྲག་གནོན་གྱི་སྱིད་ཇུས་ཀྱིས་རེན་པས་དགོངས་པ་རྫོགས་མཁན་དང། སོག་
བཅད་པ་དང་བསྡུར་བ་ད་ེངས་ཐེངས་མ་དང་པ་ོམྱིན། ཁ་ཤས་ཤྱིག་གོ་བར་བརྟེན་འདྱི་མཚམས་བཞག་རོགས་གནང་ཞེས་ངའྱི་
ངསོ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཙན་བལོ་ནང་ལ་གྲངོས་འགྲ་ོམཁན་ཁ་ོརང་ཚོར་ངའྱི་ངསོ་ནས་གདུང་སམེས་མཉམ་བསདེ་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད། དཀའ་ངལ་ཚང་མ་ང་ཚསོ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། སྙབོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ད།ེ ཡྱིན་ནའང་བོད་ནང་ལ་སོག་
ཤོར་བ་ད་ེདང་མཉམ་དུ་མ་བསྡུར་རགོས་གནང་ཞསེ་ངའྱི་ངོས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ག་ར་ེབས་ནས་ཞུས་ན། ད་ེའདྲ་བྱུང་
དུས་ཏགོ་ཙམ་ཕ་གྱིར་ང་རང་ཚའོྱི་འཐབ་རདོ་ཆེད་དུ་སགོ་ཤོར་མཁན། སོག་བཅད་པ་ད་ེཚརོ་དགོངས་བཞསེ་གནང་གྱི་མེད་པའྱི་
རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་ཙང་བ་ོམ་བད་ེབའྱི་ཚོར་བ་ཧ་ཅང་བྱུང་གྱི་འདུག ང་ལས་དགུང་ལ་ོབགྲེས་པ་ཡྱིན་ཙང་ངའྱི་ངོས་ནས་
འབོད་སྐུལ་གྱི་མཚནོ་དནོ་ཐགོ་ནས་ཡྱིན། ཡང་བསར་བཀའ་མོལ་ད་ེའདྲ་མ་གནང་རགོས་གནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞུས་
ན། དརེ་སྐུ་ངལ་བྱུང་མཁན་ཁ་ོརང་ཚོར་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དེར་
དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་དང་བོད་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་གཉྱིས་མ་བསྡུར་ན་ཞསེ་ངས་ཡང་བསར་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་ར་ེ
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་འཕདོ་བསནེ་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་འཐུས་དང་པ་ོད་ེནས་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་བེད་དང་། ད་ེབཞྱིན་ཨེམ་ཆྱི། འཕོད་ལས་པ་
ཚང་མ་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕག་ལས་དེའྱི་ཐོག་ལ་བསགས་བརོད་གནང་བ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་འདོད་བྱུང་། 
ད་ེབཞྱིན་རང་རེའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་གཉེན་ནད་རེག་དུག མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས། ད་ེབཞྱིན་གོ་ནད་ཊྱི་བྱི་དེའྱི་ཐོག་ལ་དཔྱད་
ཞྱིབ་གནང་བསད་པ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་འགྲ་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་དོན་དུ་གང་ཟག་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པ་དའེྱི་འགོ་ལ་ཚུད་
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པའྱི་ཐགོ་ནས་ཚང་མ་དཔྱད་པ་ཟེར་ནའང་རེད། Test བེད་ཐུབ་དགོས་པའྱི་ལམ་སནོ་ཕབེས་སོང་། འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེ
བཞྱིན་སེམས་ཁམས་མྱི་བད་ེབ་ལ་ོརརེ་ཇ་ེམང་འགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་ཐགོ་ལ་ལམ་སོན་ཞྱིག་ཕེབས་པ་རདེ། ད་ེདང་ད་ེའབྲལེ་བའྱི་སེམས་
ཁམས་མྱི་བད་ེབའྱི་རནེ་ར་རྱིགས་ཞྱིག་ང་ཚ་ོསདོ་བདའེྱི་ཁ་པར་ཟེར་ན་རདེ། Smart phone ཟརེ་ནའང་རདེ། ད་ེའདྲའྱི་བརྒྱུད་
ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ། ད་ེཡང་ད་ེརྱིང་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེཚོའྱི་ཐོག་ལ་
དོགས་གཟབ་བེད་དགོས་རྒྱུ་དང་། གནས་ཚུལ་ཁྱབ་བསགས་བེད་དགོས་རྒྱུ། ག་ོརྟོགས་སེལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་
སནོ་ཕབེས་པ་ད་ེད་ེབཞྱིན་ན།ོ ད་ེལྟར་ཞུས་ཆགོ་པ་ཞུ། 
 གཞྱི་རའྱི་ད་ལྟའྱི་ང་ཚ་ོསྱི་ཚགོས་ནང་ལ་རྣམ་པ་ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ང་ཚོར་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་
གུས་སོད་བདའེྱི་ཁ་པར་ཟརེ་ནའང་རེད། Smart phone ལ་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་བཏང་བཅུག་མ་བཅུག་ད་ེདག་ེརྒན་དང་། ལྷན་
ཁང་། སྱིག་འཛུགས་ལས་ཕ་མ་ད་ེཐག་ཉ་ེཤོས་རདེ། ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ཚསོ་དེའྱི་ཐགོ་ལ་ངསེ་པར་དུ་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་
པ་ད་ེགནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་སྙམ། ད་ེམ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། མང་པསོ་མཁྱེན་གྱི་རདེ། ང་ཚའོྱི་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དྲ་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་རེད་མ་ོའདྲ་མྱིན་གྱི་ནང་ལ་བཞུགས་ཏ་ེལ་ོན་གཞོན་པ་མང་པ་ོཞྱིག་སོག་དོར་དགོས་པའྱི་
གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ེའདྲ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ལྟ་སེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ེམ་བསེབ་པའྱི་འགན་ད་ེམྱི་
ཚང་མའྱི་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརེད། དཔརེ་ན། Blue whale ལབ་ནས་ game ཞྱིག་སེབས་པ་རེད། འདྱི་ད་རྱིང་
ག་ོསབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ནས་ལས་གཞྱི་ཕག་བསར་གནང་མཁན་ཚང་མར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགསུངས་པ་ལྟར། 
འདྱི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བེད་དང་། ས་གནས་ཀྱི་ཨེམ་ཆྱི། ད་ེབཞྱིན་འཕོད་ལས་པ་ལས་བེད་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་
ནས་ད་ལྟའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཙམ་མ་ཟད་ད་ེསོན་ལ་རྱིམ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བསགས་བརོད་གནང་བ་
དང་། ང་ཚོས་ལས་ཀ་བེད་བསད་པ་དེར་ངསོ་འཛནི་གནང་བ་དང་། ལས་ཀ་བ་རྒྱུར་ད་དུང་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ང་ཚརོ་ལྟ་
བཟ་ོཆ་ེཤོས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རེད། གཅྱིག་ད་ེ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེའྱི་མཇལ་ཁ་རེད། གཉྱིས་པ་ད་ེབོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླས་ཕན་
ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་གནང་སེ། ཕན་ཚུན་རྒྱབ་སརོ་གནང་རྒྱུ་ད་ེརེད། དེའྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ད་ེརྱིང་འདྱིར་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ། ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཟེར་ནའང་རེད། ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚང་མའྱི་སྐུ་ཚབ་
མཚནོ་པའྱི་ཐོག་ནས་བསགས་བརདོ་གནང་ཡོང་དུས་ང་ཚ་ོལས་ཀ་བདེ་མཁན་ཚང་མར་བསར་དུ་རྱིག་པ་སྱིམ་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་
བདེ་དགོས་ཀྱི་འདུག སར་ལས་ལྷག་པ་བདེ་དགོས་པ་ད་ེའདྲའྱི་ཁརོ་ཡུག་ཅྱིག་བཟ་ོགནང་གྱི་འདུག ད་ེབཟ་ོབ་དེར་བཀའ་དྲྱིན་བ་
མེད་དུ་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ེབཞྱིན་ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་འབྲལེ་ཡོད་འབྲལེ་ཆགས་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཚགས་ཚུད་པ་ོའགྲ་ོབསད་ཡདོ་པ་དང་། 
དའེྱི་ཐགོ་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་བསགས་བརོད་གནང་སོང་། དརེ་ཡང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞུ་རྒྱུ་དང་། 
 ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་མ་དང་བྱིས་པའྱི་ལས་གཞྱི་ད་ལྟ་བ་ེབྲག་གྱི་ཐོག་ལ་བལྟ་བར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན།  ཕལ་ཆེར་ཚན་པ་
གཅྱིག་གྱི་ནང་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱི་ཕར་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། མ་དང་བྱིས་པ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་
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བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་དུང་དརེ་གང་ཡག་ཏུ་གཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག གང་མང་བར་སྙོབ་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག དེའྱི་
ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་དགོས་ཡོད་པ་དང་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་དགོས་པའྱི་ལམ་སོན་ཕེབས་པ་དེར་ང་ཚོས་ད་ེད་ེབཞྱིན་
འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
 གོང་ལ་ངས་ཞུས་ཡྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ངོས་ནས་ལ་ོན་རྒན་པ་དགུང་ལ་ོ ༦༥ ཡན་ལ་སྨན་གྲོན་རྱིན་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་
འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། བས་ཙང་ད་ེད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་འབུལ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
 ད་ེབཞྱིན་ལས་གཞྱི་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ལག་བསར་གནང་བསད་པ་འདྱི་འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་ནང་དུ་
གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་རད་ཕེབས་པ་དང་། གནང་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ན་ད་ེཐུབ་དགོས་པའྱི་དགོངས་གཞྱི་ཕེབས་པ་
དའེྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚསོ་འབད་བརོན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མྱིན་ནང་ལ་གནས་སངས་འདྲ་མྱིན་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རེད། གནས་སངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད། སྱིར་བཏང་
ཁྲྱིམས་ཀྱི་འགྲ་ོསངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནས་སངས་ཤྱིག་རེད། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྲོ་སངས་ད་ེལྟ་བུའྱི་འདྲ་
མྱིན་མང་པ་ོཆགས་བསད་དུས་སབས་ལ། ད་ེཚའོྱི་གནས་སངས་ལ་གཞྱིག་པའྱི་འཕདོ་བསེན་ལས་ཁུངས་རདེ། ལྷག་དནོ་དུ་འཛནི་
སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ལམ་སོན་ཕེབས་པའྱི་ཐོག་ནས་གོམས་པ་བརྒྱབས་ནས་འགྲ་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་
བལ་ཡུལ་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་ན་ལས་གཞྱི་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་བལ་ཡུལ་རང་ལ་བཏང་ནས། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། འདྱི་ནས་བལ་ཡུལ་ལ་
དངུལ་གཏོང་རྒྱུ་ད་ེབད་ེཔ་ོཡོད་པ་མ་རེད། ཁྲྱིམས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་བབས་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་འཕད་བསད་པ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་གྱི་གནས་བབས་དང་། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་སྨན་གྱི་སྨན་སྱིན་
གཏང་དགོས་རྒྱུ། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་མ་དང་བྱིས་པའྱི་ལས་གཞྱི་སོགས་བལ་ཡུལ་གཞུང་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཙལ་
དགོས་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་ཕ་གྱིར་སྨན་ཁང་ཆ་ེབ་མ་རེད་ད་ེསྨན་ཁང་ཆུང་བ་ཁག་བཅུ་གཉྱིས་བཅུ་གསུམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་དོན་
དུ་གངས་སེང་བད་ེར་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྨན་ཁང་ཁག་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ང་ཚོའྱི་སྤུས་ཚད་ལེགས་
སུ་གང་འདྲ་གཏང་དགོས་ཀྱི་འདུག ག་ཚོད་བསྙབ་དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ེའདྲའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་དང་བཞེས་མུས་ཡྱིན། ད་
རྱིང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚགོས་འདུའྱི་སབས་སུ་བལ་ཡུལ་ནས་སྐུ་ཚབ་ད་ེའདྲ་ཕེབས་སོང་། ད་ེཚོའྱི་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པ་
ཡྱིན། རང་ཉྱིད་ཙམ་མ་ཟད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆ་ེཆུང་རྣམ་པ་ཚང་མ་འཛོམས་ནས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ད་དུང་ས་བརྟན་ཞྱིག་
བཟ་ོཐུབ་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཞ་ེན། མ་འོངས་པར་ཁྲྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་
ཞྱིག་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་དཀའ་ངལ་དེ་ཚ་ོཟློག་ཐབས་ཡྱིན་ནའང་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་འགྲོ་བསད་པའྱི་གནས་
སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་བ་དང་། 
 དེ་ནས་དེ་དང་མཉམ་དུ་ལང་ཚོ་དར་བའྱི་སོབ་གསོ།  Adult Education, ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད།  Sex 
Education ཞུས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རེད། ད་ེགཅྱིག་རེད། ལང་ཚ་ོདར་བའྱི་སོབ་གས་ོཟེར་དུས་དེའྱི་ནང་ལ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཆ་ཚང་
ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། Menstrual Hygiene དེའང་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་མཚན་གྱི་སབས་ལ་འཕོད་བསེན་བཞསེ་ཕོགས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚུད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་ེའདྲའྱི་གནས་བབས་ཤྱིག་གྱིས། ཁ་སང་དགོང་དུ་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཤེས་རྱིག་
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ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གཅྱིག་དེ་ Substance Abuse མོས་རྫས་ངན་གོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
ཚགོས་ཆནེ་ཞྱིག་ཚོགས་པ་རེད། གཉྱིས་པ་ད་ེ Menstrual Hygiene ཐོག་ལ་ཚོགས་འདུ་དང་པ་ོགཅྱིག་ཚོགས་པ་རེད། ཉ་ེ
བའྱི་ཆར་ལ་ཚོགས་འདུ་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་ཚོགས་ཚར་བ་རེད། ཚོགས་འདུ་གཉྱིས་པ་དེའྱི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་བེད་ས་ོརྣམ་གཞག་གྱི་
ལམ་སོན་ཚུལ་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་ེ
ཙམ་མ་ཚད་རྒྱ་གར་གཞུང་རང་གྱིས་འཛནི་གྲྭ་ ༡༡ དང་ ༡༢ ཀྱི་ནང་ལ་སོབ་ཚན་བཟོས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཚ་ོཡྱིན་པ་ཡྱིན་
ན་གང་འདྲ་ལག་བསར་བེད་དགོས་མྱིན་ད་ེབཀའ་བསྡུར་བྱུང་བསད་སོང་། ད་ེདང་ཆབས་ཅྱིག་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་ 
Menstrual Hygiene ཐོག་ལ་ཟླ་མཚན་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཕོད་བསེན་གྱི་བཀའ་སོབ་ཕེབས་པ་རེད། འདྱིའྱི་ཐད་ལ་ཡྱིན་
ནའང་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ལས་བེད་ཚན་པའྱི་འགན་འཛིན་ཁོང་རྣམ་པ་ལྡྱི་ལྱིར་ཡོད་པའྱི་  Sulabh 
International ལ་ཆདེ་དུ་མངགས་ནས་བཅར་ཏ།ེ གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། འདྱིར་ལང་སོད་མཁན་སནོ་མ་དུས་འཁརོ་དབང་ཆནེ་ག་ོ
སྱིག་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཡོད་བསད་དུས་སབས་ལ་ཆུ་དང་གཙང་འཕོད་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ད་ེ Sulabh International མཉམ་དུ་
ལས་ཀ་བེད་ཡོང་དུས་ཁོང་ཚོའྱི་ལྟ་ེགནས་ཁང་དེར་སོར་ར་བརྒྱབས་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རེད། ད་ེདུས་སོར་ར་བརྒྱབས་
སབས་ལ་ Sulabh International ཡྱི་ཟླ་མཚན་དང་འབྲེལ་བའྱི་འཕོད་བསེན་གྱི་བེད་སངས་ད་ེཡྱིད་རང་བ་ཞྱིག་དང་མོས་
པ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་བའྱི་ཐོག་ནས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བེད་རྣམ་པར་བསོར་བསོད་ཅྱིག་གནང་དང་ཞུས་པ་ལྟར་ཕེབས་པ་རེད། 
སབས་དེར་ཟླ་མཚན་འགོག་ཆེད་ Pad སོབ་གྲྭ་ད་ེརང་ནང་ལ་བཟ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། བཟོས་ཚར་ནས་ Vending machine 
མར་འདོན་རྒྱུ་དང་བཙོང་རྒྱུའྱི་འཕྲུལ་ཆས་ད་ེསོབ་གྲྭ་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེམར་དོར་རམ་ར་མེད་དུ་གཏོང་དགོས་དུས་ཕར་
ཕགོས་དརེ་ Disposable machine ར་མེད་གཏངོ་སའྱི་འཕྲུལ་ཆས་དའེྱི་ནང་ལ་བླུགས་ཏ་ེ button མནན་བཞག་དུས་ད་ེ
ར་མེད་གཏོང་འགྲ་ོརྒྱུ། བས་ཙང་འདྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཆ་ཚང་ཡར་བསོམས་རྒྱག་ཡོང་དུས་ཕལ་ཆེར་སོར་འབུམ་ ༥ མ་ཟྱིན་ཙམ་
ཞྱིག་གྱི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། བཟ་ོརྒྱུའྱི་རྱིགས་ཕར་བཞག དང་པ་ོང་ཚོའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་ཤེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། དཔེར་ན། སོབ་གྲྭའྱི་ནང་ལ་ང་ཚ་ོའདྱིར་སོབ་གྲྭ་འགྲ་ོམོང་བ་མང་པ་ོ
ཡོད་པ་རདེ། ང་རང་ཚ་ོསོབ་གྲྭའྱི་སབས་ལ་ SUPW ལབ་པ་ལྟ་བུ་དང་། PT ལབ་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་སངོ་པའྱི་དུས་ཡུན་སར་མ་ ༤༥ 
ཡོད་པ་དའེྱི་སབས་སུ་བུ་ད་ེཚ་ོཚང་མས་ Pad བཟ་ོརྒྱུའྱི་ SUPW ཁ་ོརང་ནང་ལ་ཟླ་མཚན་གྱི་ཐགོ་ལ་སང་མེད་གཏང་རྒྱུ་ཞྱིག་
དང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ Normal ཡྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་དང་ཁོར་ཡུག་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་དེའང་གནད་
འགག་རདེ་འདུག་བསམ་ནས་ད་ེའདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བསྱིགས་པ་ཡྱིན། སྱིག་དུས་སབས་ལ་ང་ཚའོྱི་འབྲལེ་ཡདོ་ལས་བདེ་ཀྱིས་ 
Pad ད་ེཚོར་བལྟས་ཏ་ེཞྱིབ་འཇུག་ཡག་པ་ོབེད་ཡོང་དུས་ད་ེཙམ་གྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག བས་ཙང་དེར་ང་
ཚོས་བསམ་བ་ོགཉྱིས་པ་ཞྱིག་ག་ར་ེགཏོང་གྱི་ཡོད་ཟེར་ན། ལེན་ས་ཡོད་པ་དང་ར་མེད་གཏོང་ས་དེའྱི་ machine ད་ེཕལ་ཆེར་
དགར་ན་ལབ་ས།ེ གོམ་པ་གཅྱིག་བརྒྱབས་ནས་འབད་བརནོ་བས་ནས་འགྲ་ོབསད་ཀྱི་ཡོད། Pad དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཁྲོམ་རའྱི་ནང་ལ་ Pad མང་པ་ོཞྱིག་འགྲ་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། Pad ཁ་ཤས་ར་ེརརེ་གོང་ཚད་སོར་མ་ོ ༥ ནས་ ༡༤ བར་
གནས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ལྟའྱི་ཆར་ Company གསར་པ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཁ་ོརང་ཚ་ོགཞྱི་ནས་
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མར་ཁྲོམ་རའྱི་ནང་དུ་དོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དནོ་ཡོང་དུས་སབས་ལ་ཁ་ོཚོའྱི་མཚན་མ་ོགོན་རྒྱུའྱི་ Pad དང་། ཉྱི་མ་ོགོན་རྒྱུའྱི་ 
Pad དརེ་གོང་བརྒྱབས་ནས་སོར་ ༣ དང་ ༤ བར་བསེབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོདེར་དཔག་པའྱི་ machine 
དགར་ས་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐབས་ཤེས་ཤྱིག་བས་ཏེ་འགྲ་ོབསད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཚང་མ་ཡྱིན་ན་ USAID རོགས་སོར་
དང་རོགས་དངུལ་གྱི་འོག་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ལ་མ་ར་དང་ད་ེའདྲ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་
ཡོད་པ་མ་རདེ་ཅསེ་གསལ་པ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ད་ེཡྱིན། 
 ད་ེནས་ཟླ་མཚན་དང་འབྲལེ་བའྱི་ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་གསུངས་ཡོང་དུས་སབས་ལ་འཕདོ་བསནེ་གྱི་ཐགོ་ལ་
ལས་ཀ་བདེ་རྒྱུ་ད་ེང་ཚོའྱི་འགན་རདེ། ང་ཚསོ་བེད་དགོས་དང་དགོས། དེར་མཚེར་སང་དང་། གཡོལ་ཐབས། མ་འཚམ་ས་ཞྱིག་
ཡྱིན་པའྱི་བསམ་བ་ོག་ལ་ཡོད། བས་ཙང་ད་ེཡྱིན་དུས་སབས་ལ་ Eco farm མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་ཞྱིག Eco farm ད་ེམ་གྱིར་ 
Pondicherry ཡོད་བསད་རེད། Sustainable, Reusable, Recycle ད་ེའདྲའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསར་དུ་བེད་སདོ་
བདེ་ཆགོ་པ། རྒྱུན་རྱིང་པརོ་གནས་ཐུབ་པ། ད་ེའདྲའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་གནས་བསད་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱི་མཉམ་དུ་འབྲལེ་
བ་བས་ནས། ད་ལྟའྱི་ཆར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་ SARD ནང་དུ་བུད་མེད་ནུས་སབོས་སེལ་རྒྱུའྱི་ཚན་པའྱི་གོམ་
པ་ཞྱིག་ཕོགས་གཉྱིས་ནས་ Two front strategy ཐོག་ནས་འབད་བརོན་བས་ཏེ་འགྲོ་བསད་པའྱི་གནས་སངས་ ཤྱིག་རེད། 
ད་ེདག་རས་ཆའྱི་ཐགོ་ནས་བཟསོ་པ་ད་ེབེད་སདོ་བས་ཏ་ེབསར་དུ་བཀྲུས་ནས་སམ། ཡང་བསར་དུ་བསར་དུ་བེད་སདོ་གཏང་རྒྱུ་
ཡོད་པ་ད་ེའདྲའྱི་ཅ་ལག་ཅྱིག་རདེ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་སེམས་ཁམས་འཕདོ་བསནེ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ཐགོ་ལ་དྲྱི་བ་ཕབེས་པ་རདེ། དེར་ངས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚརོ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། ལས་བསམོས་ནང་ལ་ ༡༤་༡ སེམས་ཁམས་ནད་པ་གྲངས་ ༡༦༥ ལ་སྨན་གྲོན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཐགོ་ནས་
སདོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེའྱི་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་གྱི་ནད་པ་གྲངས་ ༡༢ ཡྱིན་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་ཞུས་དུས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི། གང་
ཡྱིན་ཟེར་ན། ཡང་རསེ་མ་ལས་བསམོས་ཤྱིག་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གཟྱིགས་སྱིད་པ་རདེ། ཁ་སང་ ༡༦༥ གསུངས་
འདུག ད་ལྟ་འདྱི་འདྲ་གང་འདྲ་རེད་ཅེས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ནད་པ་ད་ེ ༣༣༨ རེད། ཡྱིན་
ནའང་། རྱིས་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་སོར་ས་ད་ེ ༡༦༥ ལ་སར་ཡོད་པ་རེད། ༣༣༨ དེའྱི་ནང་ལ་ ༡༡༢ ད་ེཨྱིན་
ཇྱིའྱི་ནང་ཞུས་ན་ Epilepsy གཟའ་ཕོག་ནས་འགེལ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དེ་རེད་འདུག དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི ༢༢༦ དེ་ Depression, 
Schizophrenia, Bipolar disorder ད་ེའདྲའྱི་ནད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཆགས་པའྱི་གནས་སངས་རེད་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འདྱི་
ཚོར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་ོག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། མ་ོག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་གཞྱིས་
ཆགས་གང་གྱི་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་རེད་དམ། འདྱིའྱི་གྲངས་ཐ་ོང་ལ་ད་ལྟ་ལམ་སང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
ལ་རེས་སུ་འབུལ་ཆོག་པ་བགྱིས། གྲངས་ཐ་ོད་ེཚ་ོཆ་ཚང་ཡོད་ལབ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདང་མཉམ་དུ་ད་ེཚ་ོལ་ Counselling 
སོབ་གས་ོབ་རྒྱུ་ད་ེཚའོྱི་ཐགོ་ལ་གངོ་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ James Duffy རདེ། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚ་ོ Tibet Charity Society 
རེད། དག་ེརའྱི་ཚོགས་པ་རེད། ད་ེམཉམ་དུ་སེམས་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མ་ོརང་ Psychologist རེད་
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འདུག ད་ེཚ་ོམཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དང་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་བ་རྒྱུ་འདུག ང་ཚ་ོ
བསམ་བ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གཏོང་བསད་ཀྱི་ཡོད། 
 ད་ེདང་མཉམ་དུ་ལྷག་དནོ་དུ་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་དུས་ཚོད་ནང་ལ་ Psychotherapist 
དམྱིགས་བསལ་གྱི་དོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་ལ་མར་སར་ཏེ་ Psychotherapist དང་གཅྱིག  
Physiotherapist དང་གཉྱིས། སེམས་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཅོས་མཁན་ཟེར་ནའང་རེད། གཞན་འདྱི་ཕྱི་བཅོས་ཐོག་ནས་
གས་ོཐབས་བ་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེགཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འབད་བརོན་བེད་བསད་ཀྱི་ཡོད། ད་ེའདྲའྱི་སོབ་ཚན་ནང་ལ་བཞུགས་
བས་ནས་གང་མང་མང་ཞྱིག་དོན་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་སྨྱིན་པ་དང་ཕན་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ད་ེ
བཅངས་བསད་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་བ་དང་། 

ད་ེདང་མཉམ་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཟོད་བསན་དང་སྦྲགས་ནས་ད་ལོའ་ིརྱིས་ལོ་འདྱིའྱི་ལས་བསོམས་
ནང་ལ་དོན་གནད་གཉྱིས་འཁོད་རྒྱུ་ལུས་བསད་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་ནས་འདྱི་
མདོར་བསྡུས་རང་ཡྱིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུས་ཆོག་པ་ཞུ། འདྱི་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིཚེས་ ༦ ནས་ ༢༤ བར་རྡ་ོར་ེགདན་དུ་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གསུང་ཆོས་གནང་བའྱི་སབས་ལ་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་ལ་དེ་ས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་
བསོམས་ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་གསན་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆེས་དག་ེརས་བརྒྱུད་ནས་
མཐུན་འགྱུར་སར་ཏེ་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཨེམ་ཆྱི། འཕོད་ལས་པ། ལས་བེད་བསོམས་པའྱི་མྱི་ ༡༠ ཙམ་ཞྱིག་གྱི་མྱི་
སངོ་ཕག་ ༧ མ་ཟྱིན་འཕདོ་བསནེ་གྱི་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡྱིན། གཉྱིས་པ་འདྱི་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༢༦ ནས་ ༢༧ ལ་འཕོད་བསེན་བསར་ཞྱིབ་ཚོགས་འདུ་ལབ་ས་ེའཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་སད་གྲགས་ཆེ་
ཤོས་ད་ེཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེབསར་ཞྱིབ་ཚོགས་འདུ་ཐངེས་ ༦ པ་ད་ེལ་ོ ༨ ཀྱི་རེས་སུ་ཚགོས་ཐུབ་འདུག ད་རམ་ས་ལར་
སབས་ད་ེདུས་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་པ་ ༡༦ དང་། ང་ཚའོྱི་གས་ོརྱིག་གྱི་སྨན་པ་ ༤ བཅས་སྨན་པ་ ༢༠ འདུ་འཛོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུས་སོང་ད་ེཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག  ད་ེརྱིང་འདྱིར་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནད་དོན་
འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་ལམ་སོན་ཕེབས་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་དོགས་འདྲྱི་ཕེབས་པའྱི་ནང་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གསར་དུ་ཤེས་
ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། རྱིགས་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོས་ཐུགས་སང་བེད་དགོས་པ་ད་ེའདྲའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་ལམ་སོན་ཕེབས་
པར་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཚང་མར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་བརྒྱུད་བཀའ་དྲྱིན་བ་མེད་དུ་ཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་ར་ེཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ཁྲྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་ཁག་གྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་དང་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ནང་གསེས་
ཀ་པ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་གཟྱིགས་རོགས་གནང། བསར་
བཅོས་ཚིག་བརོད་ད་ེགཅྱིག་པུ་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞུང་འབྲེལ་བཅའ་ཁྲྱིམས་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་
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བཅའ་ཁྲྱིམས། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་འོས་བསྡུ་དང་འོས་གཞྱིའྱི་ཐོབ་ཐང། ཁྲྱིམས་སྱིག་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་འོས་བསྡུའྱི་ཐོབ་
ཐང་བྲལ་བ་ཕུད། ད་ེམྱིན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཕ་ོམ་ོརང་ལོ་ ༡༨ ཧྱིལ་པོར་ལོན་པ་ཡན་ཚང་མར་འོས་བསྡུའྱི་ཐོབ་ཐང་དང། ཁྲྱིམས་
སྱིག་ཁག་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་འོས་གཞྱིར་ཞུགས་རྒྱུའྱི་ཐོབ་ཐང་བྲལ་བ་ཕུད། ད་ེམྱིན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ཚང་མར་འོས་གཞྱིར་ཞུགས་
པའྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། ཁྲྱིམས་སྱིག་ཁག་གྱི་ནང་གསལ་རང་ལ་ོབརྱི་ཕོགས་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ཀྱི་
སསེ་ལ་ོསསེ་ཚེས་ལ་ར་འཛནི་བ་དགསོ། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབབེས་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཉརེ་གཅྱིག་པ། སྱིད་སོང་དང་བཀའ་བནོ་གྱི་འསོ་ཆསོ། དགུ་པ། བོད་མྱིའྱི་ཁ་ེཕན་ལ་གནདོ་གཞྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་
གྱི་ལས་དོན་དང་། གོ་གནས། དངུལ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བཅུ་པ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་
ཁྲྱིམས་ལུགས་སམ། ཁྲྱིམས་སྱིག་ཅྱི་རྱིགས་དང་མྱི་འགལ་བ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བཅུ་གཅྱིག་པ། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བ་ོགཏད་མེད་པའམ། བོད་མྱིའྱི་ར་དོན་ལ་གནོད་པའྱི་ལས་དོན་གང་རུང་དང། 
དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དན་རྟགས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཅྱིག གསར་འཇུག་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ས་ོབརྒྱད་པ། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་
བས་པའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ཁྲྱིམས་ལུགས་སམ། ཁྲྱིམས་སྱིག་ཅྱི་རྱིགས་དང་མྱི་འགལ་བ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་
ཡྱིན། བསར་བཅསོ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་དགུ་པ་ཚགི་བརོད་རྙྱིང་པ་མེད། བསར་བཅསོ་ཚིག་བརདོ། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་བ་ོགཏད་མེད་པའམ། བོད་མྱིའྱི་ར་དོན་ལ་གནོད་པའྱི་ལས་དོན་གང་རུང་དང། 
དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དན་རྟགས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཅས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན་ཟུར་བརོད་ནང་ལ། དོན་ཚན་ས་ོགསུམ་པ། ནང་གསེས་གཉྱིས་
པ། ས་གནས་འག་ོའཛིན་འོས་འདེམས། འོས་ཤོག་མང་ཐོན་རེ་བཏོག་གྱིས་འོས་གཞྱི་མྱི་གྲངས་གཉྱིས་འདེམས་བསྒྲུགས་ཀྱིས་
མཐའ་མའྱི་འོས་ཤོག་འཕེན་དགོས་པ་ཡྱིན། བརདོ་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་དནོ་དགུ་པ། ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་གྲངས་ཚད་དང་ཡུན་ཚད། བརོད་པ་རྙྱིང་པ་ད་ེབསར་བཅོས་ནང་ལ་
ཕྱིར་བསྡུ་བས་བཞག་ཡོད། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཕྱིར་བསྡུ་འདྱི་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་གསེས་ཁ་པ། བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅསོ་ཁྲྱིམས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་
ཨང་ ༤༣ པ་གཟྱིགས་རགོས་གནང། བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་འསོ་བསྡུ་སྱིག་གཞྱི། དནོ་ཚན་བཞྱི་པ། ཁྱབ་ཚད། སྱིག་གཞྱི་འདྱིས་
སྱིད་སངོ་དང། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམས་དང་ཚགོས་གཙ་ོཚོགས་གཞནོ། ས་གནས་འཐུས་ཚགོས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམས་དང་
ཚགོས་གཙ་ོཚགོས་གཞོན། ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་འག་ོའཛནི་ལས་རོགས། ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་ཚགོས་མྱི་དང་ཟུར་དཔང། 
ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམས་དང་ཚོགས་གཙོ། དྲུང་རྱིས་དང་དངུལ་གཉེར་བཅས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ཁག་
དང། ལས་དོན་གལ་ཆ་ེམང་མོས་འོས་བསྡུ་བཅས་ཀྱིས་མཚོན་འཆར་འཕར་གཞུང་འབྲེལ་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དནོ་ཐམས་ཅད་ལ་
ཁྱབ་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཟུར་བརདོ་ནང་བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
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དོན་ཚན་དྲུག་པ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་དང་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གྱི་འོས་ཆོས། ནང་གསེས་
དྲུག་པ་ད་ེཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ་ད་ེབསར་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་བརོད་ནང་ཕྱིར་བསྡུ་བས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་
འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཕྱིར་བསྡུ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། གཤམ་གྱི་ནང་གསེས་ ༦ པ་གྲུབ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་
དགུ་པ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ལ་ོའཁོར་སོན་རྱིས་དང། རྱིས་ཁྲ་
བཅས་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གྱིས་འགན་འཁུར་སངས་འཛིན་བེད་དགོས་པ་དང། གཤམ་འོག་
ལས་བེད་ཁག་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་བེད་དགོས་རྱིགས་ཀྱིས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་བཀའ་
འཁྲོལ་དང་ལས་བསོམས་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་སྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་
དགོས་གལ་བྱུང་ཚེ། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་
བཅསོ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་གཉྱིས་པ་ད།ེ ཚགི་བརོད་རྙྱིང་པ་ད་ེཕྱིར་བསྡུ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་
འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཕྱིར་བསྡུ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་
ཚོགས་མྱི། ས་གནས་དེར་གཏན་སོད་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ས་ོསོ་ནས་ཟུར་དཔང་ར་ེདང། ཡུ་རོབ་དང་ཨ་ཕྱི་རྱི་ཀའྱི་ཁུལ། 
བང་ཨ་རྱི་དང་ལྷ་ོཨ་རྱི། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའྱི་ཨ་ེཤྱི་ཡ་དང་ཨ་ོས་ེཀྲ་ེལ་ེཤྱི་ཡའྱི་ས་གནས་རེར་ཉུང་མཐར་ཟུར་དཔང་
གསུམ་ར་ེབཅས་ཐབོ་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིམྱི་མང་ནས་འོས་འདམེས་ཟྱིན་འཕལ་འོས་ཐབོ་ཟུར་དཔང་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་དང་ལ་ོརྒྱུས་མདརོ་
བསྡུས་ར་ེདབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབུལ་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་བཅུ་བཞྱི་པ། ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཚགོས་མྱིའྱི་འསོ་ཆསོ། ས་གནས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་དང་ཁངོས་གཏོགས་ལས་བ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་འོས་གཞྱིར་དང་བངས་འཛུལ་ཞུགས་བ་འཆར་ཡོད་
པ་རྣམས་དང། སྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞྱིར་ཞུགས་འཐུས་གསལ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིགས་འཛུགས་ཀྱི་
ལས་བདེ། ཡང་ན་འསོ་འཕེན་པའ་ོམཚན་ཉྱིད་མྱི་ལྡན་པའམ། ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་ནས་ར་འཕདོ་འཕརེ་ངསེ་ཀྱི་ཀླན་ཀ་ཡོད་རྱིགས་ལ་
བས་ོགཞག་ནམ་ཡང་མྱི་ཆོག གལ་སྱིད་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་གང་ཞྱིག་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་གཞྱི་གསལ་བསགས་ཟྱིན་ཁོངས་ཡོད་ཚེ། གསལ་བསགས་ཡྱིག་ཆ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབོར་
ཚསེ་ནས་བཟུང་བདུན་ཕག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ཚུན་ད་ོབདག་གྱིས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་ཚོགས་མྱི་ནས་རང་བཞྱིན་ཕྱིར་
འཐེན་བདེ་དགོས་ཤྱིང། ཚབ་གསར་སབས་འཕལ་ས་ོསོར་དོན་ཚན་ ༡༢ དང་ ༡༣ ནང་གསལ་ལྟར་བས་ོགཞག་དགོས། གལ་
སྱིད་ད་ོབདག་ནས་སྱིག་དོན་ཉམས་ལེན་མ་ཞུས་ཚ་ེཉེས་ཆད་དུ་ས་གནས་ད་ེནས་འསོ་བསྡུ་དངོས་གཞྱིའྱི་སབས་འོས་གཞྱི་དེར་
འསོ་གྲངས་ཇྱི་ཡོད་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་རྱིས་མེད་གཏངོ་རྒྱུ། བརདོ་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་
བཅོས་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་པ། འོས་འཕེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་དེབ་
འགོད་བེད་ཕོགས། ནང་གསེས་ཁ་པ། མྱིང་གཞུང་དེབ་འགོད་ཟྱིན་འཕལ་འོས་འཕེན་པ་ས་ོསོའ་ིདང་བང་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་
ནང་འབུལ་ཆད་ཡདོ་མདེ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་སྦྲགས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་འཕེན་པའྱི་ཐབོ་ཁུངས་གང་ཡྱིན་གསལ་
བཀོད་ཀྱིས་ལས་ཐམ་ཕབ་ས་ེགཤམ་དུ་དེབ་འགོད་འགན་འཛིན་གྱི་མྱིང་རྟགས་དང་དེབ་འགོད་གནང་པའྱི་ཨང་གྲངས་ར་ེའགོད་
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དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ག་པ། 
དབེ་འགོད་འགན་འཛནི་བས་ོགཞག་མ་བྱུང་བའྱི་སབས་བོད་མྱི་རང་ལ་ོ ༡༨ ཧྱིལ་པ་ོགསར་དུ་གསོན་པ་གང་ཞྱིག་དེབ་འགོད་བ་
འདོད་ཡོད་ཚ་ེས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ནས་དོན་ཚན་ ༡༨ ནང་གསེས་ ༥ གཞྱིར་བཟུང་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ས་ེཚན་ས་ོ
ས་ོའདྲེས་མདེ་ཀྱིས་དབེ་འགོད་བ་འཐུས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ཀ་པ། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་མྱིན་པ་དང། བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་ལོ་ཚད་མ་ལོན་པ། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཁ་པ། ཁྲྱིམས་ཁང་ངམ། སྨན་པ་ཚད་ལྡན་གྱིས་རྱིག་འཚོ་མ་ཟྱིན་པར་གསལ་བསགས་བས་ཟྱིན་པ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན་ཟུར་
བརོད་ནང་ལ། ཉེར་གསུམ་པ། འོས་གཞྱིར་ཞུགས་ཕོགས་རོད་རྙོག་སོར། སྱིད་སོང་དང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་འཆར་
འདེམས་སྒྲུག་བས་པའྱི་ས་ེབ་ོགང་ཞྱིག་འོས་གཞྱིའྱི་འོས་ཆོས་ཚང་མྱིན་གྱི་ཀླན་ཀ་བྱུང་རྱིགས་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ས་ོས་ོནས་ཐག་གཅདོ་ཐུབ་ན་བརོད་མེད་དང། ད་ེམྱིན་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུགས་ཆགོ་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གསུམ་
པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ཉེར་བཞྱི་པ། དངུལ་
དངོས་སོགས་ལོག་རྔན་སོད་ལེན་དང་རྒྱུད་སྐུལ་ཐབས་ཤེས། ནང་གསེས་ལྔ་པ། འོས་གཞྱི་སུ་ཐད་ནས་དབུས་སའྱི་འོས་བསྡུའྱི་
ལས་དོན་སོར་མྱི་མང་དང། གསར་འགོད་པ་བསོང་ཚོགས་ཀྱིས་དྲང་བདེན་མྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་བསགས་བེད་པ་དང་
ཡྱིག་ཆ་འགྲེམས་སེལ་བེད་པའྱི་རྱིགས། ནང་གསེས་དྲུག་པ། དབུས་དང་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་བེད་ཡོངས་རྫོགས་ནས་
འསོ་བསྡུའྱི་གསང་རྒྱ་དགོས་རྱིགས་ཕྱི་གྲགས་མ་སོང་བར་གནས་པ་དང། གནས་པའྱི་ཐབས་ལམ་བསེན་དགོས་པ་ལས་ཤེས་
བཞྱིན་རང་ཉྱིད་ཀྱི་བ་ོཉ་ེམཛའ་གྲོགས་དང། ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་ཚོགས་པ་བཅས་ལ་ཕྱི་བསགས་བེད་པའམ་ཡྱིག་རྱིགས་ཁག་
གང་བྱུང་སང་མེད་ཀྱི་ཕྱི་གར་དུ་འགྲོ་གཞྱིའྱི་རྱིགས་བཅས་ནམ་ཡང་མྱི་ཆོག བརོད་བ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན་ཟུར་བརོད་ནང། ནང་གསེས་བདུན་པ། བཟོ་བཅོས་ཚིག་བརོད། ཆོལ་ཁ་
གསུམ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་དང། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་སྱིད་སྡུག་ཁག་བཅས་ཀྱིས་སྱིད་སོང་
དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་གཞྱི་འདོན་པ་དང། རྒྱབ་གཉེར་གསལ་བསགས་རྱིགས་བེད་མྱི་ཆོག འོན་ཀང་འོས་བསྡུའྱི་ཁྲྱིམས་སོལ་
དང་མཐུན་པའྱི་ཐབོ་ཐང་ཁག་འགལ་མདེ་བདེ་སདོ་ཀྱིས་མང་ཚགོས་འདུ་འཛམོས་སར་འསོ་གཞྱི་རང་ཉྱིད་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་
འཁྱེར་སངས་དང། མྱི་མང་ལ་ལས་དོན་ཁས་ལེན་གྱི་གསལ་བསགས། ཡྱིག་ཆ་འགྲེམས་སེལ་བེད་པ་བཅས་གོང་གསལ་དོན་
ཚན་ཁག་གྱི་བརོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་རྱིགས་ལ་ཁྲྱིམས་འགལ་དུ་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་མྱིན་རུང། འོས་བསྡུའྱི་དུས་ཚེས་ཀྱི་ཉྱིན་
གྲངས་གཉྱིས་གོང་ནས་འོས་བསྡུ་མ་ཟྱིན་བར་གསལ་བསགས་མཚམས་འཇོག་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་
པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད་ནང་གསེས་བརྒྱད་
པ། འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གསལ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་ཉྱིན་མ་ོནས་སྱིད་སོང་དང། བཀའ་བོན། སྱི་འཐུས་བཅས་འབྲེལ་ཡོད་འོས་
གཞྱིའྱི་ནང་ཞུགས་བ་ོཡོད་ཚ།ེ ནང་གསེས་ཀ་པ། སྱིག་འཛུགས་དང། གཞུང་འབྲལེ་མྱིན་པའྱི་ཚགོས་པ་ཁག་གྱིས་འོས་བསྡུ་དང་
འབྲལེ་བའྱི་བགྲ་ོགེང་ཚགོས་འདུ་ག་ོསྱིག་བྱུང་རྱིགས་ནང་གཞུང་འབྲལེ་གྱི་ང་ོབོར་ཚགོས་བཅར་མྱི་ཆགོ་པ་མ་ཟད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
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འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་དང། དངུལ་དངོས་གང་ཡང་བེད་སོད་མྱི་ཆོག བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་
བཅོས་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ཁ་པ། གཞུང་འབྲེལ་ཕོགས་བསོད་སབས་སུ་
སབས་བབ་ལས་དནོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་གནད་དནོ་ཁ་ོན་ལས་ད་ེམྱིན་རང་ཉྱིད་ལ་འསོ་བསྡུའྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཆདེ་འདས་པའྱི་ལས་དནོ་
བས་འབྲས་དང། མ་འོངས་བེད་འཆར་སོགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་རྱིགས་སབས་བསྟུན་གང་དུ་ཡང་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་
ནས་བེད་མྱི་ཆོག བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་
གསེས་དགུ་པ། སྱིད་སོང་དང། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་ནམ་ཡྱིན་ལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའྱི་
དྲྱིལ་བསགས་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ལམ་སནོ་བས་པ་བཞྱིན་ལག་བསར་བེད་དགོས། བརདོ་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་བཅུ་པ། ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ་མེད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་གཞུང་འབྲེལ་
ཕུད་ད་ེམྱིན་འོས་མྱི་དང་ས་ེབ་ོསུ་ཐད་བཅས་ནས་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའྱི་དྲྱིལ་བསགས་དང། གཏམ་བཤད། ཡྱིག་ཆ་འགྲེམ་
སེལ་བཅས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བེད་མྱི་ཆོག བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་
གསར་འཇུག་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསསེ་བཅུ་གཅྱིག་པ། ཚགི་བརདོ་རྙྱིང་པ་མེད། འསོ་བསྡུའྱི་སབས་ས་ེབ་ོ
སུ་རུང་ནས་མྱི་མང་ཚོགས་འདུ་དང། སྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་གྱི་གེང་སེགས་བཅས་སུ་ར་དོན་དང་ད་ེའབྲེལ་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་
ཐད་དོན་དངོས་སོན་འདགོས་བདེ་པ་ལས། བོད་མྱིའྱི་ཐུན་མྱིན་གྱི་བཟང་སདོ་ལས་བརྒལ་ཏ་ེགང་ཟག་སེར་གྱི་མྱི་གཤྱིས་ལ་སོན་
བརོད་རྱིགས་ནམ་ཡང་མྱི་ཆོག བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གསར་འཇུག་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡྱིན། དནོ་ཚན་ཉརེ་ལྔ་པ། འསོ་བསྡུའྱི་ལས་དནོ་ལ་འགལ་རནེ་བདེ་པརོ་ཉསེ་ཆད། འསོ་གཞྱིའམ། དརེ་ཕགོས་གཏགོས་བདེ་མྱི་
དང། འོས་བསྡུའྱི་ལས་བེད། གཞན་སེ་བོ་སུ་རུང་བཅས་ནས་དོན་ཚན་ ༢༤ པའྱི་ནང་གསེས་ཁག་སོ་སོར་འགལ་འཛོལ་ར་
འཕདོ་བྱུང་རྱིགས་ལ་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་ཉསེ་ཆད་གཤམ་གསལ་ལྟར་འགེལ་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
བསར་བཅོས་སྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་
གཞག་གསུངས་རགོས་གནང། 
 
སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་ཉརེ་ལྔ་པ་ད་ེགསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་རདེ། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ནས། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དརེ་བྲྱིས་ཡདོ། 
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སྱི་འཐུས་དག་ེབཤསེ་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
བས་ཙང་ད་ེབྲྱིས་རྒྱུ་ནོར་འདུག ང་ཚ་ོཁ་སང་དེའྱི་ནང་ལ་ངས་རྟགས་ཞྱིག་བརྒྱབ་བཞག་ཡོད་ལ། རོགས་པས་རྟགས་བརྒྱབ་རྒྱུ་
ད་ེཡང་ཁ་སང་ང་རང་གྱིས་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དནོ་ཚན་ ༢༥ ཚགོས་གཙོས་སྱི་མོས་ཀྱི་བྲྱིས་འདུག ད་ེསྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ཀ་པ། འོས་གཞྱིའྱི་ས་ེ
བ་ོདའེྱི་འསོ་ཤོག་ཆ་ཚང་རྱིས་མེད་དང། ཕགོས་གཏོགས་བདེ་མྱི་དང་གཞན་ས་ེབ་ོསུ་རུང་ལ་ལ་ོབརྒྱད་རྱིང་གཞུང་འབྲལེ་གདམ་
བ་འདེམས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འཕོག་རྒྱུ། འདྱིའྱི་བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་
གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ཁ་པ། ཕོགས་མཚུངས་འོས་འཕེན་པ་དེར་ལོ་བརྒྱད་རྱིང་གཞུང་འབྲེལ་
གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀྱི་ཐབོ་ཐང་འཕོག་རྒྱུ། བརདོ་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གསར་འཇུག་སྱི་མོས་ཀྱི་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་གཉྱིས་པ། སེ་བོ་དེར་ལོ་བརྒྱད་རྱིང་གཞུང་འབྲེལ་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐོང་འཕོག་རྒྱུ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསསེ་གསུམ་པ། འསོ་
གཞྱི་སེ་བོ་གཞན་དེའྱི་འོས་ཤོག་ཆ་ཚང་རྱིས་མེད་དང། ཕོགས་གཏོགས་བེད་མྱི་དང་གཞན་སེ་བོ་སུ་རུང་ལ་ལོ་བརྒྱད་རྱིང་
གཞུང་འབྲེལ་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འཕོག་རྒྱུ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ང་ོ
ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་བཞྱི་པ། གཞུང་འབྲལེ་ལས་བདེ་དརེ་ཟླ་བ་གསུམ་རྱིང་ལས་
མཚམས་འཇོག་བཅུག་དགོས་རྒྱུ་མ་ཟད། འོས་བསྡུའྱི་ལས་བེད་སུ་ཡྱིན་རུང་འོས་བསྡུའྱི་ལས་འགན་ནས་གནས་དབྱུང་གཏོང་
རྒྱུ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབབེས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསསེ་བཞྱི་པ་ནས་བཅུ་གཅྱིག་བར་དུ་གསར་འཇུག་རདེ། ནང་གསསེ་
ལྔ་པ། འོས་མྱི་སེ་བོ་དེའྱི་འོས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ རྱིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་
གསེས་དྲུག་པ། སེ་བ་ོད་ེའོས་བསྡུའྱི་ལས་འགན་ནས་གནས་དབྱུང་གཏོང་རྒྱུ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
ནང་གསསེ་བདུན་པ། འསོ་མྱི་ས་ེབ་ོདརེ་ས་གནས་དའེྱི་འསོ་ཐབོ་ཆ་ཚང་རྱིས་མེད་གཏངོ་རྒྱུ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་བརྒྱད་པ། འོས་མྱི་དརེ་ས་གནས་དེའྱི་འསོ་ཐོབ་ཆ་ཚང་རྱིས་མེད་གཏངོ་རྒྱུ། བརདོ་པ་གསུམ་པ་གཏན་
འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་དགུ་པ། སབས་འཕལ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་ཇྱི་གནང་ལྟར་ལག་
བསར་བ་རྒྱུ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་བཅུ་པ། འོས་མྱི་དརེ་ས་གནས་དེའྱི་འསོ་ཐོབ་ཆ་ཚང་
རྱིས་མེད་གཏངོ་རྒྱུ་དང། ས་ེབ་ོདརེ་ལ་ོགསུམ་རྱིང་གཞུང་འབྲལེ་གདམ་བ་འདམེས་བདེ་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འཕོག་རྒྱུ། བརོད་པ་གསུམ་
པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་བཅུ་གཅྱིག ས་ེབ་ོདེར་ལ་ོལྔ་རྱིང་གཞུང་འབྲེལ་གདམ་བ་འདེམས་བེད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་
འཕོག་རྒྱུ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ ༤ ནས་ ༡༡ བར་གསར་འཇུག་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ཉརེ་དྲུག་པ། འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་ལམ་དང། ས་གནས་མྱི་མང་ལ་བརྡ་ཁྱབ་གསལ་བསགས། ནང་གསསེ་
གཉྱིས་པ། དབུས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ཁང་ནས་མཐའ་བསམོས་གསལ་བསགས་བས་པའྱི་འསོ་གཞྱི་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་དང། འདྲ་པར། 
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མཚན་རྟགས། ཐབོ་ཁུངས་གང་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་སོད་གནས། ལ་ོརྒྱུས་མདརོ་བསྡུས་བཅས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབབེས་ཟྱིན་
པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་ས་ོགཅྱིག་པ། འསོ་དམྱིགས་འགེངས་
ཤོག་དང་འསོ་ཤོག་འགྲམེས་སལེ་སབས། འསོ་འཕེན་པའྱི་དབེ་སལེ་ཨང་གྲངས་དང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་མདེ་བརྟག་ཞྱིབ་
ཀྱིས་ལག་དབེ་ནང་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་ཐམ་དང་ཟླ་ཚེས་བཀོད་རེས། འོས་ཤོག་འཕེན་རྱིམ་བཞྱིན་ད་ོབདག་གྱི་སེན་མོར་
བསུབ་དཀའ་བའྱི་སག་རྱིས་བཀོད་དེ་འོས་འཕེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་ནང་མྱི་རྟགས་འགོད་དུ་འཇུག་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་
གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ས་ོགཉྱིས་པ། འོས་འཕེན་སངས་དང་
གསང་རྒྱ། ནང་གསསེ་ཁ་པ། དངོས་གཞྱིའྱི་སབས་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཏནོ་པའྱི་འསོ་ཤོག་སངེ་འསོ་ཐམ་མ་ནརོ་བ་
རྒྱག་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབབེས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡྱིན། དོན་ཚན་ས་ོབཞྱི་པ། འསོ་ཤོག་གྲངས་བཤེར། ནང་གསེས་ཀ་པ། འོས་ཤོག་ངསོ་སུ་འསོ་འཕེན་མཁན་སུ་ཡྱིན་ངོས་འཛིན་
ཐུབ་པའྱི་རྟགས་སམ། མྱི་མྱིང་འཁོད་པ་དང། བྲྱིས་བསུབ་བས་པ། འོས་འདེམས་སུར་བས་ཀྱི་པར་བཤུས་སྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་
ཁག་ཏུ་ཁྱབ་སལེ་བས་པ། བརདོ་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ཁ་པ། རང་མོས་འོས་འདམེས་སུར་བདེ་
མྱི་མྱིང་དང་འསོ་ཐམ་གང་ཡང་མྱི་གསལ་བ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ག་པ། ཐོབ་ཁུངས་ས་ོ
སོའ་ིཐོབ་ཆའྱི་གྲངས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་མྱི་མང་དང་འོས་ཐམ་བརྒྱབས་པ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
ནང་གསསེ་ང་པ། འསོ་འདེམས་སུ་དང། སུར་བདེ་ངོས་འཛིན་མ་བད་ེབའྱི་མྱི་མྱིང་དང་འོས་ཐམ་གང་བྱུང་བརྒྱབས་པ། བརོད་པ་
གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཀ་ནས་ང་བར་བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ཅ་པ། 
བརོད་པ་རྙྱིང་པ་མེད། སོན་འགྲོའ་ིསབས་འསོ་མྱིའྱི་ང་ོརྟགས་ཆོད་པའྱི་ཁུངས་སེལ་ཁ་གསལ་མེད་པ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་
འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ཆ་པ། དངོས་གཞྱིའྱི་སབས་འོས་ཤོག་ནང་མ་གསལ་བའྱི་རང་མོས་འོས་གཞྱི་མྱིང་གསལ་
བཀདོ་རྱིགས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབབེས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གསར་འཇུག་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། བསར་བཅོས་ང་ོཡོད་
གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། ཆ་པ་ཇ་པར་བསྒྱུར་རྒྱུ། ནང་གསསེ་ཀ་པ། ས་གནས་ས་ོསོར་འསོ་བསྡུ་ཟྱིན་རསེ་ཆུ་
ཚདོ་ ༢༤ རསེ་ལ་མ་གཏོགས་གྲངས་བཤེར་མྱི་ཆོག འོན་ཀང་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སངས་དཀའ་ངལ་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནས་
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱི་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་ལྟར་གྲངས་བཤེར་དགོས་རྒྱུ། འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་ཟྱིན་རེས་ཆུ་ཚོད 
༢༤ ནས་མ་འགངས་པར་ཐོབ་ཁུངས་ས་ོསོའ་ིའོས་དམྱིགས་སམ་འོས་གཞྱི་ད་ོབདག་སོ་སོར་ས་གནས་ད་ེནས་འོས་གྲངས་ཇྱི་
ཐབོ་འོས་བསྡུའྱི་ཚོགས་མྱི་དང། ཟུར་དཔང་མཉམ་འཛོམས་ཐོག་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ནས་གསལ་བསགས་བེད་
དགསོ། གསལ་བསགས་ཟྱིན་པའྱི་འསོ་དམྱིགས་སམ་འོས་གཞྱི་ད་ོབདག་ས་ོསོར་འོས་གྲངས་ཇྱི་ཐབོ་བསམོས་འབོར་འཁོད་པའྱི་
རེའུ་མྱིག་ཟུར་འཛར་ ཅ༽ ལྟར་ཁ་གསལ་བ་དང་ཁམས་དྭངས་ཤྱིག་དང། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་ཤོག་གྲངས་
འབོར་ཇྱི་བྱུང་དང། འསོ་འཕནེ་པ་རྣམས་ལ་འགྲམེས་སལེ་ཇྱི་སོང། ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད། འསོ་ཤོག་རྱིས་མདེ་ཇྱི་སོང་བཅས་བྱུང་སོང་
བསད་གསུམ་གྱི་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐ་ོགཞུང་ལ་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་གྱི་མྱིང་རྟགས་དང། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཐམ་
བཀོད་ད་ེའཕལ་དུ་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ལ་འབུལ་དགོས། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་ལྟར་
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སྱིག་གསལ་བཞྱིན་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་ཕགོས་བསོམས་ཟྱིན་རསེ་མཐའ་བསོམས་འོས་བསྡུའྱི་གྲུབ་འབྲས་གསར་ ཤོག་དང། 
གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ཁག་བཅས་བརྒྱུད་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསགས་བེད་དགོས། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་
གསསེ་ཁ་པ། གྲངས་བཤེར་ཟྱིན་པའྱི་འསོ་ཤོག་རྣམས་དང། འསོ་ཤོག་ལྷག་མ་ཇྱི་ཡོད་བཅས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
ཁུངས་སོ་སོར་འཐུམ་བསྱིལ་རྟགས་སར་གྱིས་ས་གནས་སུ་གཏན་འཇོག་བེད་དགོས་ཤྱིང། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་
བཀའ་འཁྲོལ་མདེ་པར་གང་བྱུང་བསགོ་བཤེར་བས་ཚ་ེའབྲལེ་ཐོགས་པར་དནོ་ཚན་ ༢༥ པའྱི་ནང་གསསེ་ ༤ དགངོས་དནོ་ལག་
ལེན་བསར་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབབེས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་
ས་ོདགུ་པ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆསོ། ནང་གསེས་དྲུག་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བདེ་མ་ཡྱིན་པ། བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་ཅེས་པ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དབུས་དང། གཤམ་འོག་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་སྱི་ཞུ་སྒྲུབ་བཞྱིན་
པའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་བདེ་དང། ཆདོ་གན། དམྱིགས་བསལ་ལས་བདེ་བཅས་ལ་ག་ོདགོས་ཤྱིང། ལས་བདེ་འདྱི་རྱིགས་འསོ་
གཞྱིར་སབེས་ཤྱིང་རང་ངསོ་ནས་འོས་གཞྱིར་ཞུགས་འདདོ་ཡོད་ཚ་ེལས་བདེ་ནས་ར་དགངོས་ཞུས་འཁྲོལ་དགསོ་པ་ཡྱིན། བརོད་
པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་ཞ་ེ
གཅྱིག་པ། འོས་གཞྱིར་དང་བངས་འཛུལ་ཞུགས་དང་འདེམས་སྒྲུག་བེད་ཕོགས། ནང་གསེས་ང་པ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་མཐའ་བསམོས་གསལ་བསགས་བས་པའྱི་འསོ་གཞྱི་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་དང། འདྲ་པར། མཚན་རྟགས། ཐབོ་ཁུངས། ད་ལྟའྱི་སོད་
གནས། ལ་ོརྒྱུས་མདོར་བསྡུས་བཅས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་
ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་ཞ་ེལྔ་པ། དང་བང་འོས་གཞྱིའྱི་དུས་ཚེས་དང། མྱིང་ཐ་ོའབུལ་ཕོགས། དང་བང་འོས་
གཞྱིར་འཛུལ་ཞུགས་དང། བརྟག་ཞྱིབ། ཕྱིར་འཐེན་བཅས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་སོན་འགྲོའ་ིའོས་བསྡུའྱི་ཉྱིན་གཉྱིས་གོང་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་
པ་བ་དགོས། ཐག་གཅོད་ཟྱིན་མཚམས་ས་གནས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་འོས་གཞྱིའྱི་འགེངས་ཤོག་དང། འོས་གཞྱི་ས་ོསོའ་ིལ་ོ
རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་དུ་འབུལ་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་
བཅསོ་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་ཞ་ེདྲུག་པ། སྱི་འཐུས་འོས་དམྱིགས་འདམེས་སྒྲུག ས་
གནས་ཀྱི་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ཁྱབ་ཁོངས་མྱི་མང་རྣམས་ལ་འསོ་དམྱིགས་འདམེས་སྒྲུག་དགོས་པའྱི་བཀོད་བྱུས་དང། བརྡ་
ཁྱབ་གཏོང་རྒྱུ། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་དང་པོ། ས་གནས་འོས་འཕེན་པའྱི་མྱིང་གཞུང་
ཁག་གཞྱིར་བཟུང་ཐོབ་ཁུངས་ཀྱི་ས་ེཚན་མ་འདྲེས་པ་བ་རྒྱ། ཆོལ་ཁ་མྱི་འདྲ་བའྱི་བཟའ་ཚང་རྣམས་ཆོལ་ཁོངས་སུ་ད་ོབདག་སོ་
སོའ་ིརང་དབང་འདོད་མོས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཇྱི་ལྟར་གནང་བ་ལ་ར་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང། ད་ེལྟའྱི་བཟའ་ཚང་གྱི་ཕྲུ་གུ་རང་ལོ་ ༡༨ 
ཧྱིལ་པ་ོལོན་མཚམས་ཕ་མ་སུ་རུང་གྱི་ཆོལ་ཁར་རང་མོས་ཀྱིས་ཞུགས་ཆོག་ཅྱིང། རེས་སུ་ཆོལ་ཁ་གཞན་གྱི་བཟའ་ཟླ་བྱུང་ཚ་ེ
ཆལོ་ཁ་བར་ེབསྒྱུར་གྱི་ག་ོསབས་ཐངེས་གཅྱིག་སདོ་ཆགོ བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅསོ་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསསེ་བཞྱི་པ། འསོ་འཕེན་པ་ས་ོས་ོནས་འོས་དམྱིགས་འདམེས་སྒྲུག་བདེ་སབས་འོས་དམྱིགས་
རྣམས་ཀྱི་མྱིང་དང། ཕ་ཡུལ། ད་ལྟའྱི་སོད་གནས། ད་ལྟའྱི་ལས་གནས་སམ་སོན་གྱི་ལས་གནས། ཁྱད་མྱིང་ངམ་ནང་མྱིང་ལྟ་བུ་
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མྱིང་འདྲ་གཞན་དང་མྱི་ནོར་བའྱི་ཁྱད་མྱིང་ར་ེབཅས་ཁ་གསལ་འགོད་ཐབས་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་
ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ཁ་ ༢ པ་དང། ག་ ༣ པར་བསྒྱུར་རྒྱུ། དནོ་ཚན་ཞ་ེབདུན་
པ། འོས་ཐོབ་གྲངས་བཤེར་ཕོགས་བསོམས་དང་འོས་གཞྱི་གཏན་འབེབས། ནང་གསེས་ལྔ་པ། མྱིང་གཞུང་རེའུ་མྱིག་ནས་ཐོབ་
ཁུངས་ས་ོསོའ་ིཐོབ་ཆའྱི་གྲངས་འབོར་དེའྱི་ཉྱིས་ལྡབ་ཀྱི་འོས་གཞྱི་གཏན་འབེབས་བེད་དགོས། གལ་ཏ་ེས་ེབ་ོགང་ཞྱིག་སྱིད་སོང་
ངམ། སྱི་འཐུས་ཐབོ་ཁུངས་གཉྱིས་ཀྱི་འསོ་གཞྱིའྱི་ཁངོས་ཡདོ་ན་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ད་ོབདག་ཁུངས་གང་ཞྱིག་གྱི་ནང་
ཞུགས་འདདོ་ཡདོ་མདེ་འདྲྱི་རད་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བདེ་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབབེས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་
ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསསེ་དྲུག་པ། འསོ་དམྱིགས་ནང་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུའྱི་འསོ་
གཞྱི་རྣམས་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བརྟག་ཞྱིབ་ཀྱིས་འོས་གཞྱི་གང་ཞྱིག་སྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་  ༢༥ ནང་གསེས་ 
༡།༢།༣།༡༠།༡༡ བཅས་དང། དནོ་ཚན་ ༤༣ ནང་གསསེ་ ༣ པ་གཞྱིར་བཟུང་ཕྱིར་འཐེན་བེད་ཆགོ བརདོ་པ་གསུམ་པ་གཏན་
འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་ཞ་ེབརྒྱད་པ། འོས་ཤོག་
བཟ་ོསྐྲུན། འསོ་གཞྱི་ས་ོསོའ་ིའདྲ་པར་དང་མཚན་རྟགས་ར་ེའགོད་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབབེས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་
བཅསོ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ཞ་ེདགུ་པ། འསོ་གཞྱི་གསལ་བསགས། ནང་གསསེ་ཀ་པ། འསོ་གཞྱི་གཏན་
འབེབས་གསལ་བསགས་མ་བས་པའྱི་ཉྱིན་གྲངས་ ༣༠ གོང་ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཆའྱི་གྲངས་ཚད་ཀྱི་ལྡབ་གསུམ་ལས་མྱི་
ཉུང་བའྱི་སོན་འགྲོའ་ིའོས་གཞྱི་གསལ་བསགས་བེད་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ང་ོ
ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། ནང་གསེས་གསུམ་པ། དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་སནོ་འགྲོའ་ིའསོ་གཞྱིར་
སྱིག་གསལ་འོས་ཆོས་ཚང་ཡོད་མེད་དང། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་མེད་བརྟག་ཞྱིབ་རད་གཅོད། དགོངས་ཞུའྱི་རྱིགས་
བཅས་གྲུབ་རེས་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་གཞྱི་གསལ་བསགས་བེད་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་
བཅསོ་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསསེ་ཀ  དངསོ་གཞྱིའྱི་འསོ་བསྡུ་བ་རྒྱུའྱི་ཉྱིན་གྲངས་ ༢༠ 
གོང། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གསལ་བསགས་སོན་སོང་ནང་གསལ་ཐོབ་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཐོབ་ཆའྱི་གྲངས་ཚད་ཀྱི་ཉྱིས་
ལྡབ་ཐོག་དང་བངས་ཇྱི་ཡོད་ས་ོསོའ་ིལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་དང། འདྲ་པར། འོས་གཞྱིའྱི་མཚན་རྟགས་བཅས་མཐའ་བསོམས་
གཏན་འབེབས་ཀྱིས་ཡངོས་ཁྱབ་གསལ་བསགས་བདེ་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབབེས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ང་ོ
ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ང་གཅྱིག་པ། འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་ཕོགས་བསོམས། སྱི་
འཐུས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དནོ་ཡོངས་རྫོགས་སྱི་འཐུས་གསར་པས་དམ་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚསེ་ཀྱི་ཉྱིན་གྲངས་ ༡༥ གོང་དུ་ངསེ་
པར་མཇུག་བསྱིལ་ཐུབ་པ་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབབེས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡྱིན། དོན་ཚན་ང་གཉྱིས་པ། རྒྱ་ཁྱབ་གསལ་བསགས་དང། འདེམས་ཐནོ་སྱི་འཐུས་ས་ོསོར་བརྡ་ལན་སོད་ཕགོས། ནང་གསེས་
དང་པོ། འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་མྱིང་དང། འདྲ་པར། ད་ལྟའྱི་སོད་གནས། འོས་གྲངས་བཅས་
དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་གསལ་བསགས་བདེ་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།་བསར་བཅོས་སྱི་
མསོ་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་གཉྱིས་པ། འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའྱི་སྱི་འཐུས་ས་ོསོར་འོས་བསྡུའྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐབོ་པའྱི་
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གནས་ཚུལ་དང་སྦྲགས་བཞུགས་སར་དུ་དམ་བཅའ་འབུལ་བར་ངེས་བཅར་དགོས་རྒྱུའྱི་ཚེས་གྲངས་ཁ་གསལ་འཁོད་པའྱི་བརྡ་
ལན་དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ངསེ་པར་འཕདོ་ཐབས་བདེ་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་
བཅསོ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ། དནོ་ཚན་ང་གསུམ་པ། སྱི་འཐུས་དང། སྱིད་སོང་གྱི་འསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་དུས་ཡུན། སྱི་
འཐུས་དང་སྱིད་སོང་གྱི་འོས་བསྡུ་ནམ་དགོས་སབས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ལས་འཕར་གཉྱིས་ཀྱིས་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་
ཞུས་པ་ནས་འོས་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་བེད་པ་དང། དངོས་གཞྱིའྱི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསགས་བས་པའྱི་ཉྱིན་སབས་
དེའྱི་འོས་བསྡུའྱི་ལས་དོན་གྲུབ་པར་ངོས་འཛིན་བེད་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ང་ོ
ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ང་དྲུག་པ། ཚོགས་གཙོའྱི་འོས་བསྡུ། ནང་གསེས་དང་པོ། 
དབུས་འསོ་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་བཀྲམ་པའྱི་ལས་ཐམ་སར་མའྱི་འསོ་ཤོག་ནང་གསལ་འོས་གཞྱི་སྱི་འཐུས་ཡོངས་རྫོགས་ནས་སུ་
འསོ་གཅྱིག་ལ་སྱི་འཐུས་ས་ོསོས་རང་མོས་འསོ་ཐམ་བརྒྱབས་ཏ་ེགསང་བའྱི་འོས་ཤོག་འཕེན་དགོས། བརདོ་པ་གསུམ་པ་གཏན་
འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན་། ནང་གསེས་གཉྱིས་པ། བསར་
བཅོས་ཕྱིར་བསྡུ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཕྱིར་བསྡུ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་
གསུམ་པ། བསར་བཅོས་ཕྱིར་བསྡུ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།ཕྱིར་བསྡུ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་
ཡྱིན། དནོ་ཚན་ང་བདུན་པ། འོས་གྲངས་འདྲ་མཉམ་ཐནོ་ཚ་ེབེད་ཕོགས། ནང་གསེས་དང་པ།ོ འསོ་གྲངས་མང་ཐོན་ར་ེབཏོག་འདྲ་
མཉམ་ཐོན་ཚ་ེའོས་གྲངས་འདྲ་མཉམ་ད་ེདག་ལ་བསར་དུ་འོས་ཤོག་འཕེན་དགོས། མུ་མཐུད་འདྲ་མཉམ་ཐེངས་གསུམ་ཐོན་ཚ་ེ
སར་ཡང་དོན་ཚན་ ༥༦ པ་ལྟར་འོས་བསྡུ་བ་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་གཉྱིས་པ། ཚིག་བརོད་རྙྱིང་པ་མེད། སར་ཡང་འོས་བསྡུ་བས་ཀང་གོང་གསལ་ནང་
གསསེ་ ༡ ལྟར་འདྲ་མཉམ་ཐངེས་གསུམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། སབས་དའེྱི་སྱི་འཐུས་དུས་ཡུན་ཆ་བགསོ་ཀྱིས་ཚོགས་གཙ་ོརསེ་མསོ་
བ་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གསར་འཇུག་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་ང་
བརྒྱད་པ། འོས་ཤོག་རྱིས་མེད་གཏོང་ཕོགས། འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར་སབས་དོན་ཚན་ ༣༤ ནང་གསེས་ ༢ ནང་གསལ་ལྟར་
རམ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གྱིས་གོ་སྱིག་བས་པའྱི་འོས་ཐམ་བེད་སོད་མ་བས་པའྱི་འོས་ཤོག་ད་ེཉྱིད་རྱིས་མེད་དང། འོས་
སམ་ནས་འསོ་འཕནེ་པའྱི་གྲངས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་འསོ་ཤོག་ཐོན་ཚེ། འོས་ཤོག་ཡོངས་རྫོགས་རྱིས་མེད་ཀྱིས་བསར་དུ་འསོ་
བསྡུ་བེད་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་
ང་དགུ་པ། འདེམས་ཐོན་ཚོགས་གཙ་ོགསལ་བསགས། ནང་གསེས་དང་པོ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་མཐའ་མའྱི་འོས་
ཤོག་གྲངས་བཤེར་ཟྱིན་མཚམས་ལ་འོས་གྲངས་མང་ཤོས་ཐབོ་པ་དརེ་འདེམས་ཐནོ་ཚགོས་གཙརོ་གསལ་བསགས་བེད་དགསོ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་གཉྱིས་པ། 
གསལ་བསགས་བས་པ་ད་ེནས་ཕྱིར་འཐནེ་བེད་མཁན་བྱུང་ཚ་ེའོས་གྲངས་མང་རྱིམ་ར་ེབཏོག་གྱིས་འདེམས་ཐནོ་ཚོགས་གཙོར་
གསལ་བསགས་བེད་རྒྱུ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གསར་འཇུག་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
ཚགི་བརོད་རྙྱིང་པ་མེད། དནོ་ཚན་ར་ེགསུམ་པ། སྱིད་སངོ་གྱི་འསོ་ཆསོ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་
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གཉྱིས་ཡན་གྱི་མོས་མཐུན་གྱིས་སྱིད་སངོ་ངམ་བཀའ་བོན་གྱི་འསོ་གཞྱིར་མ་འསོ་པར་ཐག་བཅད་པ་མ་ཡྱིན་པ། བརོད་པ་གསུམ་
པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་བརྒྱད་པ། 
བཅའ་ཁྲྱིམས་དནོ་ཚན་ ༢༩ ནང་གསསེ་ ༣ པའྱི་ཀ དང་ ༤ པ་ལྟར་སྱིད་སངོ་ངམ་བཀའ་བནོ་འཕ་ོའགྱུར་བདེ་དགོས་བྱུང་བ་མ་
ཡྱིན་པ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅསོ་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསསེ་དགུ་པ། 
བདོ་མྱིའྱི་ཁ་ེཕན་ལ་གནོད་གཞྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་ལས་དནོ་དང། ག་ོགནས། དངུལ་དངསོ་ཀྱི་ཁ་ེཕན་ཡོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་བཅུ་པ། བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་མ་ཡྱིན་པ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། འདྱི་གསར་འཇུག་རེད། གསར་
འཇུག་སྱི་མོས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་བཅུ་གཅྱིག་པ། དེ་ཡང་
གསར་འཇུག་རདེ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱེིས་གཏན་འབེབས་བས་པའྱི་འསོ་བསྡུའྱི་ཁྲྱིམས་ལུགས་སམ་ཁྲྱིམས་སྱིག་ཅྱི་རྱིགས་
དང་མྱི་བརྒལ་བ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
༡༠།༡༡།༡༢ གསར་འཇུག་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་བཅུ་གཉྱིས་པ། བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་
ལ་ཡྱིད་ཆེས་བ་ོགཏད་མེད་པའམ། བོད་མྱིའྱི་ར་དོན་ལ་གནོད་པའྱི་ལས་དོན་གང་རུང་དང། དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་
འབྲལེ་བ་ཡོད་པའྱི་དན་རྟགས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཅས། ཚགི་བརདོ་རྙྱིང་པ་མེད། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབབེས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
གསར་འཇུག་ད་ེསྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་ར་ེབདུན་པ། སྱིད་སངོ་གྱི་སནོ་འགྲ་ོདང་དངསོ་གཞྱིའྱི་འསོ་བསྡུ་བ་
ཕགོས། ནང་གསསེ་དང་པ།ོ བོད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་རང་ལ་ོ ༡༨ ཧྱིལ་པ་ོལོན་པ་ཡན་ས་ོས་ོནས་སནོ་འགྲོའ་ིའསོ་དམྱིགས་རའེྱི་མྱིང་དང། 
ཕ་ཡུལ། ད་ལྟའྱི་སདོ་གནས། ད་ལྟའྱི་ལས་གནས་སམ་སོན་གྱི་ལས་གནས། ཁྱད་མྱིང་ངམ་ནང་མྱིང་ལྟ་བུ་མྱིང་འདྲ་གཞན་དང་མྱི་
ནོར་བའྱི་ཁྱད་མྱིང་ར་ེབཅས་ཁ་གསལ་འགོད་ཐབས་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་ང་ོ
ཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསསེ་བཞྱི་པ། བཟ་ོབཅསོ་ཚིག་བརདོ། དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་
ནས་སོན་འགྲོའ་ིའསོ་གཞྱིར་སྱིག་གསལ་འསོ་ཆསོ་ཚང་ཡོད་མེད་དང། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་མེད་བརྟག་ཞྱིབ་རད་གཅདོ། 
དགོངས་ཞུའྱི་རྱིགས་བཅས་གྲུབ་རེས་སྱིད་སོང་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་འོས་གཞྱི་གཉྱིས་ལས་མ་ཉུང་བ་གསལ་བསགས་བེད་དགོས། 
གལ་སྱིད་འསོ་གཞྱི་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་དང། ད་ེལ་སནོ་འགྲོའ་ིའསོ་ཤོག་ཁྱནོ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ལས་མྱི་ཉུང་བའྱི་རྒྱབ་སརོ་
ཐོབ་ཡོད་ཚ་ེཁ་གཏད་མེད་པའྱི་སྱིད་སོང་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ། མེད་ཚ་ེསོན་འགྲོའ་ིའོས་
བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་བསར་དུ་བདེ་དགོས། འནོ་ཀང་སནོ་འགྲོའ་ིསབས་འསོ་མྱི་གཅྱིག་ལ་འསོ་ཤོག་ཁྱནོ་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ ཡན་
ཐོབ་ཡོད་ཚ་ེདངོས་གཞྱིའྱི་ལས་རྱིམ་འགྲོ་མྱི་དགོས་པར་སྱིད་སོང་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་ངོས་འཛིན་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ། 
བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བཟ་ོབཅོས་ང་ོཡོད་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཡན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དནོ་ཚན་
བདུན་ཅུ་པ། བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། ས་གནས་འཐུས་ཚགོས་ཀྱི་འཐུས་མྱིའྱི་ཡོང་ཁུངས་དང་འོས་བསྡུ་བེད་པོ། ནང་གསེས་
དང་པོ། བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན་ ༧༨ ནང་གསལ་བོད་མྱིའྱི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་ས་ོསོར་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་ར་ེ
དགོས། བརདོ་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་གཉྱིས་
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པའྱི་ཀ་པ། འཐུས་མྱིའྱི་ཡོང་ཁུངས་ནྱི། ས་གནས་རང་ཁོངས་སེར་ས་ཕ་ོམ་ོཁྱད་མེད་དོན་ཚན་ ༢༢ ལྟར་ཡྱིན་དགོས། བརོད་པ་
གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་གཉྱིས་པའྱི་ཁ་པ། གོང་
གསལ་ཀ་པའྱི་དགངོས་དནོ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པའྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་གཞྱིས་གྲོང་དང། ཁ་འཐརོ། གྲྭ་ཚང་ཆ་ེཆུང་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ས་
འཐུས་གྲངས་འབོར་ཇྱི་དགོས་ས་གནས་འོས་བསྡུའྱི་འགན་འཛནི་གྱིས་འགན་འཁུར་འགོ་ས་གནས་རང་ནས་གྲངས་བཅད་ཀྱིས་
ཁུངས་སོ་སོའ་ིམྱི་མང་ནས་འོས་འདེམས་བྱུང་ནའང་ཆོག  བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་
མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་ག་པ། ཚགི་བརོད་རྙྱིང་པ་མེད། ཅྱི་ས་ེམང་ཚོགས་ནང་གོང་གསལ་ ཀ པ་དང་ ཁ 
པ་གང་དུ་འགྲ་ོདགོས་མྱིན་རོད་གེང་བྱུང་ཚ་ེཁྱབ་ཁོངས་མྱི་མང་ནས་མང་མོས་ཀྱིས་འསོ་བསྡུ་བས་ཏ་ེཐག་གཅོད་ཇྱི་བྱུང་ལྟར་ར་
འཛིན་བ་དགོས། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གསར་འཇུག་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། དོན་ཚན་
དནོ་བདུན་པ། ས་གནས་འག་ོའཛནི་དང། འག་ོའཛནི་ལས་རོགས་ཀྱི་འསོ་ཆསོ། ནང་གསེས་བཅུ་གཅྱིག་པ། ཚིག་བརདོ་རྙྱིང་པ་
མེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བེད་མ་ཡྱིན་པ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། གསར་འཇུག་སྱི་མོས་
ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ནང་གསེས་བཅུ་གཉྱིས་པ། བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ལ་ཡྱིད་ཆསེ་བ་ོགཏད་མེད་པའྱི་དན་
རྟགས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
དནོ་ཚན་དནོ་བརྒྱད་པ། ས་གནས་འག་ོའཛིན་དང་འག་ོའཛིན་ལས་རགོས་ཀྱི་འསོ་བསྡུ། ནང་གསེས་ག་པ། ས་གནས་འོས་བསྡུ་
ལས་ཁང་གྱིས་གསལ་བསགས་བས་ཁོངས་ནས་དགོངས་ཞུ་བས་རྱིགས་ཕུད། འསོ་ཤོག་མང་ཐནོ་རེ་བཏོག་གྱིས་འོས་གཞྱི་མྱི་
གྲངས་ ༢ འདམེས་བསྒྲུགས་ཀྱིས་མཐའ་མའྱི་འསོ་ཤོག་འཕེན་དགོས། གལ་སྱིད་འོས་གཞྱི་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་དང། ད་ེལ་སོན་
འགྲོའ་ིའསོ་ཤོག་ཁྱོན་འབོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༡ ལས་མྱི་ཉུང་བའྱི་རྒྱབ་སོར་ཐོབ་ཡོད་ཚ་ེཁ་གཏད་མེད་པའྱི་ས་གནས་འག་ོའཛིན་ལ་
འདམེས་ཐནོ་བྱུང་བར་ངསོ་འཛིན་གསལ་བསགས་བ་རྒྱུ། མེད་ཚ་ེསནོ་འགྲོའ་ིའསོ་བསྡུའྱི་ལས་རྱིམ་བསར་དུ་བདེ་དགོས། བརོད་
པ་གསུམ་པ་གཏན་འབབེས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པའྱི་ནང་
གསེས་ག་པ། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དོད། ཉྱིན་རའེྱི་ལས་དོད། ཐབོ་ཐང་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི། 
བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད། དོན་ཚན་བདུན། སྱི་འཐུས་ཀྱི་མཚན་མཐོང་དོད་དང། ལས་དོད། ཉྱིན་དོད། ད་ེབཞྱིན་གཞུང་དོན་
ཕོགས་བསོད་ཀྱི་ལས་དོད་དང་ཉྱིན་དོད་ཐོབ་ཐང། ནང་གསེས་དང་པོ། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱི་འཐུས་རྣམས་ལ་མཚན་
མཐངོ་དདོ་དང། ལས་དདོ། ཉྱིན་དདོ་བཅས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་གཏན་འབབེས་ཇྱི་གནང་ལྟར་འཐབོ་རྒྱུ། 

སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་དང། ཕོགས་བཞུགས་སྱི་འཐུས་རྣམས་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་དང། གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་
བཅར། ཆདེ་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལ་ལས་བཅར་སབས་ཡར་མར་ལམ་བར་ཉྱིན་གྲངས་ཇྱི་འགོར་དང་ལས་ཡུན་ཉྱིན་གྲངས་
ཇྱི་འགོར་ལ་གཏན་འབེབས་ཡོད་པའྱི་རེས་གཟའ་སནེ་ཉྱི་འཆར་ཅན་གྱི་གུང་གསེང་རྣམས་དང། གཞུང་འབྲེལ་གུང་གསེང་ཁག་
བཅས་ཚུད་པའྱི་ལས་དོད་ཐོག་ཉྱིན་རེའྱི་ཕོགས་བསོད་ཉྱིན་དོད་འཐོབ་རྒྱུ། གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་སབས་སྱི་འཐུས་རང་ངོས་
ནས་གནམ་ཐོག་བསོད་ཚ་ེམེ་འཁོར་གྱི་ག་འབབ་ཇྱི་ཐོབ་ལྟར་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐོག ལམ་བར་ཇྱི་འགོར་ལ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་
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གཏན་འབེབས་གནང་བའྱི་ཉྱིན་གྲངས་ལྟར་ལས་དོད་དང། ཉྱིན་དོད་ཐོབ་རྒྱུ། བརོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
བསར་བཅོས་སྱི་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གསུམ་པ་ཕེབས་བསད་ཡོད། ལས་དོན་འཕ་ོསོང་དགོས་རྱིགས། ལས་དོན་འཕ་ོསོང་དགོས་རྱིགས་གསུང་
རྒྱུ་ཡོད་གསུང་རོགས་གནང་། གཞན་པ་ལྷག་སོང་བ་ད་ེའདྲ་ཡོད་ན། ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་དང་ཚོགས་དྲུང་གྱི་མ་འདང་བའྱི་ལས་
དནོ་འཕ་ོསངོ་དགསོ་རྱིགས་གསུང་རྒྱུ་ཡདོ་ན་གསུངས་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སངེ་ག་ེམཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གཞྱི་རའྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ནམ་རྒྱུན་ཨྱིན་སད་བེད་སོད་བཏང་
བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་ཉྱི་འོང་གྱི་སད་ Sa yo Nara ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོའདྱི་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ད་ལན་གྲོས་ཚོགས་འག་ོ
བཙུགས་དུས་སབས་ང་ཚ་ོགདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ནང་བོད་ནང་ལ་ད་ལྟ་ཡང་གནས་སངས་ཛ་དྲག་པ་ོཡྱིན་པ། 
ད་ེབཞྱིན་ཁོར་ཡུག་རེད། ཆབ་སྱིད་རེད། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་རྱིག་གཞུང་ར་མེད་གཏོང་རྒྱུའྱི་མཁྲེགས་འཛིན་གྱི་སྱིད་ཇུས་ད་ེམུ་
མཐུད་ནས་གནས་ཡོད་པ། ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤོས་ད་ེདབུ་མའྱི་ལམ་ཡྱིན་པ། བོད་རྒྱ་འབྲལེ་མལོ་ད་ེ༸གོང་ས་མཆགོ་
གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་སྐུ་ཚབ་བར་ལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་འདྱི་ལ་ད་ེས་ནས་མོས་མཐུན་
ཡོད་པ་དང་སྦྲགས་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོས་འདྱི་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་དགོས་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་དང་
སྦྲགས། ཉ་ེཆར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་སང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སོང། བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཛ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་དུས་སབས་ལ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གྱིས་སྡུག་རྱིགས་ངན་ཚད་བེད་ཀྱི་འདུག སྡུག་རྱིགས་ངན་ཚད་བཤད་ཀྱི་འདུག ད་ེགང་འདྲ་ཡྱིན་ནམ་ཞསེ་གསུང་མཁན་
བྱུང་བ་རེད། ཉེ་ཆར་ཡང་ཡེ་ཤུའྱི་བ་ཆེན་པོབ་དང་ Vatican དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བར་ལ་གན་རྒྱ་ཟེར་ནའང་རེད། 
Agreement ཁས་ལེན་ཞྱིག་བས་པ་རེད། ད་ེགང་ཡྱིན་ཟེར་ན་ཡ་ེཤུའྱི་བ་མ་ཁག Bishop ད་ེའདྲ་ངོས་འཛིན་བེད་སངས་ད་ེ
ད་ེས་ཡྱིན་ན་ལོ་ ༣༠ ཡྱི་རྱིང་ལ་ Vatican དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བར་ལ་ཧ་ཅང་རོད་ལན་ཐུག་ནས་ད་ལྟ་བར་ཐག་བཅད་མ་
ཐུབ་པ་ད་ེཐག་ཆོད་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེཡང་ངས་གཞྱི་རའྱི་ལབ་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གུ་ཡངས་སུ་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་
རེད་ཞུ་ཡྱི་མེད། ཡྱིན་ནའང་། ཡ་ེཤུའྱི་བ་ཆེན་དང་ Vatican ལ་ལྟ་སངས་འདྱི་གྱུར་བ་ཕྱིན་པ་སེ། ཁ་ོརང་གཉྱིས་བར་ལ་འཁོན་
འཛནི་དང་འགྲན་བསྡུར་ཡུན་རྱིང་པ་ོབས་བསད་པ་རདེ་ད་ེཁ་ོརང་གཉྱིས་བར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བས་ཡྱིག་ཆའྱི་ནང་ལ་བབས་
ཐུབ་པ་ད་ེའདྲ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ད་ལན་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ལྷྱིང་འཇགས་པའྱི་ངོས་ནས་མཇུག་སོང་ཡོང་གྱི་འདུག གཙ་ོཆེ་ཤོས་ད་
ལན་ང་ཚའོྱི་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙོས་དབུ་བཞུགས་ཐགོ་ང་ཚ་ོའདྱིར་ཚགོས་བཅར་བ་གྲསོ་ཚགོས་ལ་བཅར་མཁན་བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་ཆ་ཤས་ལེན་པའྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་རདེ། ད་ལན་ཚགོས་གཙསོ་གཙ་ོསངོ་འདྱི་མཐའ་
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མ་ཡྱིན་དུས་སབས་ལ་སྱིག་འཛུགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་གལ་ཧ་ཅང་ཆནེ་པ་ོརདེ། གང་ཟག་མྱི་ས་འག་ོའཁྲྱིད་མཁན་དའེང་
གལ་ཆེན་པ་ོཡྱིན་དུས་སབས་ལ་ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་ཡུན་ད་ལྟ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་གཙོའྱི་གཤྱིས་ཀ་ལྟ་བུ། 
གཤྱིས་ཀ་འཇམ་པ།ོ ཁགོ་པ་ཆནེ་པ།ོ མཚམས་མཚམས་དགསོ་ས་ལ་ཡང་མཁྲགེས་ཙམ་གནང་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་བས་རསེ་གཙ་ོ
སངོ་གནང་བ་འདྱི་ལ་བརྟེན་ནས་གྲོས་ཚོགས་འདྱི་ཆ་ེམཐོང་ལྡན་པ་དང་། གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་ནའང་ལམ་ལྷོངས་ཡོང་བ་བྱུང་
སོང་། སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སོང་ཏོག་ཙམ་ཡོང་བའྱི་སབས་ལ་ཡང་། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་འདྱི་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ཡྱིན་ན་
གེང་སོང་ད་ེཡང་ཆུང་དུ་འགྲ་ོརྒྱུ་དང་ཉུང་དུ་འགྲ་ོརྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེལྟ་བུའྱི་བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡག་པ་ོབྱུང་ཐུབ་སོང་། 
དརེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཚགོས་གཙ་ོརྣམ་པ་གཉྱིས་ནས་ཧ་ཅང་རྒྱབ་སརོ་གནང་བ་དརེ་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ལན་ཚོགས་གཙོས་གཙ་ོསོང་གནང་བའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཆེ་ཤོས་འདྱི་ད་ལན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ནང་ལ་བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་
རསེ་སུ་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་ཆགས་པ་རེད། འདྱི་ཧ་ཅང་གྱི་བས་རེས་ཆེན་པ་ོརེད། ཚོགས་གཙོའྱི་གཙོས་པས་བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མ་ལ་སྙྱིང་ཐག་པ་ནས་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། འདྱིས་འོས་བསྡུའྱི་སབས་ལ་ཏན་ཏན་རང་བརྒྱ་
ཆ་ ༥༠/༦༠ འདྱི་རྙགོ་གངེ་ཟརེ་དགོས་རདེ། ད་ེམེད་པ་ཏན་ཏན་རང་བཟ་ོཐུབ་ཀྱི་རདེ་སྙམ། འོས་གཅྱིག་འཕནེ་པ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ 
༩༠ ཙམ་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་འགྲ།ོ འདྱི་མཇུག་མ་བགྲ་ོགེང་བ་རྒྱུ་རདེ། 
 ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཚོགས་གཙ་ོཟླ་བ་འགའ་ཤས་ནས་འཕ་ོའགྲོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རེད་ད་ེཚོགས་གཙ་ོདང་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་དཔལ་
འབོར་ལས་ཁུངས་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལེགས་བཅོས་དང་
གསར་གཏོད་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་བསྒྱུར་བ་གང་ལ་གང་འཚམ་གཏང་རྒྱུར་ཚོགས་གཙོའྱི་དགོངས་པ་ཡོད་པ་གཞྱིར་བཟུང་ལས་
འཆར་ད་ེའདྲ་དོན་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དརེ་གཞྱི་རའྱི་ཚང་མས་མཁྱེན་གྱི་ཡོད་པ་རདེ། ཨ་རྱིའྱི་ཌ་ོལར་ས་ཡ་ ༣ འཕར་མ་ཞྱིག་
བསེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་གཙ་ོདང་འགྲ་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འཐོལ་པ་ཞྱིག་བསེབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་ས་
ཡ་ ༣ ཐོན་པ་རདེ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་རདེ་ཅེས་ཟླ་བ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོའགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
དུས་ཚོད་འགོར་སངས་དང་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ལྟར་ན་མཚམས་རེ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་འགོར་འགངས་ཆེ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་
དངུལ་ད་ེའབབ་རྒྱུ་རེད། ཡྱིན་ནའང་མ་བབས་སོན་ལ་འཆར་གཞྱི་འབུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འཆར་གཞྱི་ལ་ཚོགས་གཙོའྱི་
དགངོས་པ་གཞྱིར་བཟུང་བས་རསེ་གྲོས་ཚགོས་དང་། ས་གནས། མང་གཙོའྱི་འགྲ་ོསངས་ཐོག་ནས་ལེགས་བཅོས་གཏང་དགོས་
རྒྱུ། གསར་གཏོད་རྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་འབོར་གང་འཚམ་གྱི་ཆེན་པ་ོརེད།  ད་ེ
འདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་བཀོད་ཡོང་བ་ད་ེརྱིམ་པས་མཇུག་མར་ཚགོས་གཙ་ོཕེབས་མཁན་གྱི་ལག་བསར་བེད་པའྱི་སབས་ལ་ཏན་ཏན་
ད་ེཡང་ད་ལྟའྱི་ཚོགས་གཙ་ོདབུ་བཞུགས་ཐོག་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་རེད་སྙམ། ཚོགས་གཙ་ོརེས་མ་ཕབེས་མཁན་
དསེ་ཀང་གྲོས་ཚོགས་སངས་འཛིན་གནང་སངས་ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། བཀའ་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དའེང་ད་
ལྟ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དརེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡྱིད་ཆསེ་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། 
 ད་ེནས་ད་ལན་དངོས་གནས་བས་ན་བཀའ་ཤག་གྱི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཡོད་ཅེས་དང་
པ་ོཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཀྱིས་རེན་པས་ཕྱིར་འཐེན་བས་པ་ཡྱིན། ཚང་མས་ཟེར་གྱི་འདུག བཀའ་ཤག་གྱི་
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གསལ་བཤད་ཡདོ་པ་དརེ་བགྲ་ོགེང་བས་ན་ཉྱི་མ་གཅྱིག་འཕར་མ་འགོར་ས་རདེ། ཡྱིན་ནའང་མཇུག་མ་གྲོས་ཚོགས་སབས་ལ་ལྔ་
དང་ལྔ་བཅུའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་འདྱི་ཡར་ཞུས། ད་ེདུས་སབས་ལ་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པ་ོཡོང་བའྱི་ར་ེབ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཐོག་ནས་བགྲོ་གེང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབྱུང་སོང་སེ། ན་ནྱིང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཚོགས་
འདུ་ཚོགས་ཚར་བའྱི་ཐད་ཀར་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ད་ེག་ར་ེརེད་ཟེར་ན། ད་ེབཞྱིན་ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་། ཤེས་ཡོན། དཔལ་འབོར། 
འཕོད་བསེན་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ད་ེརེད། གཉྱིས་ནས་
གཞོན་སེས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའྱི་ཚོགས་འདུ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་གྲུབ་འབྲས་གཉྱིས་པ་ད་ེརེད། ད་ེདང་འབྲེལ་བའྱི་ཉ་ེཆར་སེམས་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་ H. pylori ན་ཚ་ད་ེའདྲའྱི་ཐོག་ལ་བཅོས་ཐབས་ག་ར་ེབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་རེད། ང་ཚ་ོསེམས་
ཁམས་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྨན་ཁང་ད་ེའདྲ་འཛུགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རདེ་དམ་ཅེས་པ་ད་ེདག་ཚང་མ་བཀའ་བསྡུར་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། སོབ་གྲྭ་ཟླ་སྱིལ་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ེདག་རེས་
མའྱི་གྲོས་ཚོགས་དངུལ་རྱིས་ཀྱི་སབས་ཡྱིན་དུས་ཕལ་ཆརེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡང། ལས་དོན་དང་
ཆབ་སྱིད་ད་ེདག་གྱི་ཐོག་ལ་བགྲ་ོགེང་ཡག་པ་ཡོང་བའྱི་ར་ེབ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དུས་རྟག་ཏུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། བགྲ་ོགེང་གྱི་ཆ་ཤས་ལེན་
མཁན་ཡག་ཏུ་ཡག་ཏུ་འགྲ་ོཡྱི་འདུག རྣམ་པ་ཚོའྱི་སན་ཕལ་ཆེར་གསལ་དུ་གསལ་དུ་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་ས་རེད། ང་ཚོའྱི་ཡྱིག་ཚགས་
ཆུང་ཆུང་དང་པའོ་ིཚགས་ ༣ དང་ ༧ ཆ་ཚང་ཟུར་འཛར་ཚང་མ་གཟྱིགས་ནས་དྲྱི་བ་བཏང་ཡོང་དུས་ང་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་རང་སོང་
དང་གྲ་སྱིག་ཡག་པ་ོབེད་དགོས་པ་ད་ེའདྲའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡང་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་དང་གཟྱི་
བརྱིད་ལྡན་པ་ཞྱིག་རདེ། ང་ཚའོྱི་བརྙན་འཕྱིན་བརྒྱུད་ནས་ཐད་ཀར་གཟྱིགས་མཁན་ཧ་ཅང་མང་དུ་འགྲ་ོཡྱི་འདུག ད་ེརྱིང་ཡག་ཤོས་
ཤྱིག་ལ་གྲོས་ཚགོས་འདྱི་ལྷྱིང་འཇགས་པ་ོཡོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བཀའ་མོལ་བཟ་ོའདདོ་ཡདོ་ནའང་བཟ་ོརྒྱུ་མེད་པའྱི་གནས་སངས་
ཤྱིག་ཆགས་བསད་འདུག འདྱི་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག འདྱི་ང་ཚའོྱི་གྲུབ་འབྲས་རདེ་བསམ་གྱི་འདུག ད་ེནས་ངས་ཞྱིབ་ཕ་ཞུ་མྱི་
དགོས་པ་དང་། ཁ་སང་ཡང་འདྱིར་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རདེ། ཁ་སང་ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་གྱིས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཀུ་ལུ་མ་
ན་ལྱི་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཕ་གྱིར་གནས་སངས་ལ་ཆུ་ལོག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བསེབས་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ནང་ལ་དངོས་གནས་རང་ཆུ་
འཁྱྱིལ་འདུག གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་མྱིའམ་གང་ཟག་ལ་གནོད་གང་ཡང་བྱུང་མྱི་འདུག་སེ་གཞྱིས་མྱི་ཚང་མ་མར་བཏོན་ནས་ཕྱི་ལ་
བཞུགས་དགོས་པའྱི་གནས་སངས་ད་ེའདྲ་ཆགས་བསད་འདུག དེའྱི་ཐགོ་ལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཛ་དྲག་གྱི་བཀའ་ཕེབས་
ནས་དྲུང་འཕར་མཉམ་དུ་གཟྱིགས་སོར་གནང་ས་ེཛ་དྲག་དགོས་གལ་རྱིགས་གནང་དགོས་ཁག་འདུག ད་ེདག་གནང་ནས་བསད་
ཡོད་པ་རདེ། 

ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཆོས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བགྲེས་ཤག་དེའྱི་ཐོག་
བཀའ་མོལ་བྱུང་ཙང་སྱིད་སངོ་ཐོག་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་གནང་བ་དེར་ཁྲྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ཡོད་པ་རེད། ལམ་ལུགས་ཡོད་པ་
རདེ། ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་བ་རདེ་མ་གཏོགས་ད་ེནས་འཐོལ་པ་གང་ཡང་གནང་ཡདོ་པ་མ་རདེ་ཅེས་ཞུས་
ན་བསམ་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན། ཆསོ་རྱིག་བཀའ་བོན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དྲུང་ཆ་ེརང་ཕལ་ཆེར་ལ་ོ ༢༠ ར་གྲངས་གནང་ཚར་བ་
རདེ། ནང་སྱིད་བཀའ་བནོ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཞུ་ལས་བདེ་ལ་ོ ༤༠ ཙམ་གནང་ཚར་བ་རེད། ཁ་ོརང་ཚ་ོདྲུང་ཆ་ེཡྱིན་པའྱི་ཐབོ་ཐང་བགྲེས་
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ཤག་རང་ཡོད་པ་ད་ེརང་འཇགས་གནང་བཞག་ཡོད་པ་རེད། བགྲེས་ཤག་ཁང་པ་འཐོལ་པ་རྒྱག་གྱི་ཡྱིན་གསུང་རྒྱུ་དེར་ཁངོ་རྣམ་
པ་གཉྱིས་རང་གྱིས་འབུམ་ ༣/༤ སྐུ་སེར་གྱིས་ཐགོ་ནས་འགྲ་ོསོང་བཏང་ནས་བརྒྱབས་བཞག་པ་ཞྱིག་རདེ། ས་ཆ་འཐལོ་པ་ཞྱིག་
གནང་ཡདོ་པ་རདེ་དམ་ཟརེ་ན་གནང་ཡདོ་པ་རདེ། ད་ེཡང་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རང་རདེ། སནོ་མ་བཀའ་ཟུར་ཡྱིན་ནའང་རདེ། 
རང་དབང་ཅན་གྱི་སེ་ཚན་འགན་འཛིན་ཡྱིན་ནའང་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོར་ཡང་ཁང་པ་འཐོལ་པ་ད་ེའདྲ་གནང་བཞག་པའྱི་ལམ་
ལུགས་འདུག ད་ེགཞྱིར་བཟུང་གནང་བ་རེད་མ་གཏོགས་ཁྲྱིམས་སྱིག་གཞྱི་ལམ་ལུགས་དང་བརྒལ་བ་མྱིན་ཞེས་གསལ་པ་ོཞུས་
ན་སྙམ། 

ད་ེནས་ཁ་སང་རྣམ་པ་ཚ་ོཕ་ོབྲང་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་རདེ། ཚགོས་གཙ་ོང་རང་གཉྱིས་གནམ་གྲུའྱི་ཐང་ལ་༸གོང་ས་མཆགོ་
མཇལ་བའྱི་སབས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེམས་ལ་ལྗྱིད་ཁོག་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་། ད་ལན་ཏོག་ཙམ་སྐུ་ཐང་ཆད་སོང་གསུངས་
ཡོང་དུས་སབས་ལ་ཚོགས་གཙ་ོང་གཉྱིས་ཀྱི་སེམས་ལ་ལྗྱིག་ཁོག་ཧ་ཅང་ཆེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ང་ཚའོྱི་བ་ན་
མེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་དགུང་ལོ་ ༨༤ ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གྱིས་སྐུ་ལས་བསོན་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་ ༤ 
ཙམ་ལ་ཕེབས་ཏེ་བོད་ཀྱི་ར་དོན་རང་གྱི་དོན་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཕེབས་ནས་གནམ་གྲུ་ཐང་ལ་མཇལ་ཡོང་དུས་དེའྱི་ཉྱིན་
གུང་རྒྱབ་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རེད། ང་ཏོག་ཙམ་ཐོམ་སེང་སེང་འདྲ་བ་ོཆགས་བསད་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟེར་ན་སྐུ་ཐང་
ཆད་སོང་གསུངས་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ང་ཚོའྱི་སེམས་ལྗྱིད་ཁོག་ཆེན་པ་ོཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ཡོད་ན་མེད་ན། ཚ་ེའདྱི་
ཕྱི་གཉྱིས་ཀྱི་སབས་གནས་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་སྐུ་ལས་ད་ེཙམ་ཞྱིག་བསནོ་གྱི་འདུག ཁངོ་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུ་མཁན་ང་ཚ་ོརདེ། ང་
ཚསོ་རྒྱག་དང་རྒྱག་བསམ་བསམ་གྱི་སེམས་ཤུགས་ད་ེཡང་སེས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་ག་ོརྒྱུ་བས་པ་ཡྱིན་ན་སུད་
སྱི་ནས་ཡྱིན་པའྱི་བུད་མེད་ཅྱིག་གྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨོད་ཞུས་པ་རེད་ཟེར་དུས་ཧ་ལས་པའྱི་བ་ོཕམ་དང་ཧ་ཅང་གྱི་
ཐབས་ས་ོཔ་ོརེད་སྙམ། ད་ེའདྲའྱི་རྱིགས་ལ་ང་ཚོས་དུས་རྟག་ཏུ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརྒོལ་བེད་དགོས་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པ་ོ
རདེ། གང་ཡྱིན་ཟརེ་ན། ད་ེའདྲ་བསམ་པའྱི་ཡུལ་ལ་དྲན་རྒྱུ་མེད་པ་ད་ེའདྲ་ཁ་ནས་འདོན་པ་ད་ེདཔ་ེརེད། དག་ེསྱིག་རྱི་མཁན་ཞྱིག་
ཡྱིན་ན་དམལ་བར་འགྲོ་རྒྱུ་རང་རེད། ཆབ་སྱིད་རེད་མཁན་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་གནས་རང་སུ་གང་ལ་ཡང་ཕན་རྒྱུ་གང་ཡང་
བཤད་ཡོད་པ་མ་རདེ། དགྲ་དགའ་གཉེན་སྡུག་རང་རེད། ཡ་རབས་བཟང་སོད་མེད་པ། ཆསོ་དག་ེསྱིག་མ་རྱི་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ད་ེ
འདྲ་བཤད་ཡོང་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁ་སང་ངས་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་ཡོང་དུས་ད་ེཙམ་གྱི་སྐུ་ལས་བསོན་ཏེ་ཕེབས་ཀྱི་
འདུག་བསམ་ནས་སེམས་ལྗྱིད་ཁོག་ཆགས་ཡོང་དུས་བུད་མེད་ཅྱིག་གྱིས་ད་ེའདྲ་བེད་དུས་ཧ་ལས་པའྱི་ཐབས་ས་ོཔ་ོརེད། ཡྱིན་
ནའང་ཁ་སང་སོན་མ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཛད་འཕྱིན་འདྱི་གསེར་གྱི་རྱི་ལྟ་བུ་རེད། དེར་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་
ཀྱིས་འདམ་བག་གཤོས་པ་ཡྱིན་ན་གནདོ་བསལ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རདེ། ཡྱིན་ནའང་འདྱི་འདྲ་མྱི་གཅྱིག་གྱིས་བས་ཡོང་དུས་
ཞབས་འདྲེན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་ད་ེང་ཚསོ་ངསོ་འཛིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ད་ེདག་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མོས་མཐུན་མེད་ཅེས་གསུངས་དགོས་
རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོརདེ་འདུག ད་ལན་མང་ཆ་ེབས་གསན་ཡོད་ཀྱི་མ་རདེ། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ངས་
ཞུས་བཞག་པ་འདྱི་ཚང་མས་ཏན་ཏན་རང་མོས་མཐུན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རེད་སྙམ། འདྱི་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་
ཚ་ེརྱིང་པརོ་གནས་པ་དང་། ད་ེབཞྱིན་བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱིའྱི་མངནོ་འདདོ་༸གངོ་ས་མཆགོ་བདོ་ལ་གདན་འདྲནེ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ། བོད་མྱི་
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ལ་རང་དབང་བསར་གས་ོབ་རྒྱུ་ད་ེརདེ། ད་ེཏན་ཏན་རང་འགྲུབ་པར་ཤོག ད་ལྟ་གྲསོ་ཚགོས་འདྱི་དང་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ལས་ཡུན་
སབས་ལ་འགྲུབ་པར་ཤོག་བས་རེས་སྨོན་འདུན་ཞུས་པ་གཅྱིག་པུ་མྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཡང་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞེས་དམ་
བཅའ་གཙང་མ་ཞུས་པ་དང་། རྣམ་པ་ཚང་མ་ཐེངས་འདྱིའྱི་གྲོས་ཚོགས་གྲུབ་པའྱི་མཇུག་ལ་ས་ོསོའ་ིཁྱྱིམ་ཚང་ལ་ཕེབས་འགྲ་ོཡྱི་
རེད། ཕེབས་པའྱི་སབས་ལ་ལམ་ཀ་ལ་བད་ེཔོའ་ིཐོག་ནས་ཕེབས་ཐུབ་པ་དང་། བདུན་ཕག་གཉྱིས་ཙམ་རྱིང་ནང་མྱི་དང་ཁ་བྲལ་
ནས་བཞུགས་དགོས་དུས་ནང་མྱི་ལའང་སྐུ་ལས་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ནང་མྱི་ཚང་མར་བཀའ་ཤག་གྱིས་རྣམ་པ་ཚང་མར་
འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་ཡྱི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རགོས་གནང་། ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་རསེ་སུ་མཇལ་བའྱི་སབས་ལ་བསར་དུ་ང་རང་ཚའོྱི་གྲོས་ཚོགས་
ཀྱི་འགན་འཁྱེར་རྒྱུ་རྣམ་པ་ཚོས་འཁྱེར་གནང་གྱི་རེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་ཀང་འགན་ཁྱེར་ནས་བསར་དུ་ང་ཚོའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་ལ་
བཀོད་པའྱི་འགན་ད་ེཆ་ཚང་འཁྱེར་གྱི་ཡྱིན་བས་རེས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། ད་ེནས་ཡང་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གྱི་ཕག་བྲྱིས་ད་ེལ་བཀའ་
བསྡུར་ཞྱིག་གནང་སོང་། འདྱི་ཡང་བཀའ་ཤག་ལ་འདྲ་བཤུས་འབོར་བ་རེད། ཡྱིན་ནའང་སྙྱིང་དོན་ད་ེངས་ཁ་སང་ཞུས་བཞག་པ་
ད་ེག་རང་གནས་ཀྱི་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་ར་ེཆ་ེགནང་། བཀའ་དྲྱིན་
ཆ།ེ 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
ད་ེརྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱི་པ། ཚགོས་དྲུང་ནས་དགངོས་ཤོག་ཁག་སྙན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 
མཚུས་མདེ་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཚབ་ལྷ་ཁང་ཚ་ེརྱིང་སབོས་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་ཤོག་ཁག་སྙན་སནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
༡། སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས་གལ་ཆ་ེཛ་དྲག་ལས་དོན་ཞྱིག་གྱི་རེན་པས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ནས་ ༢༨ བར་
 ཉྱིན་གསུམ་རྱིང་དགངོས་ཞུ། 
༢། སྱི་འཐུས་ཡ་ེཤེས་སོལ་མ་ལགས་སརེ་དནོ་རནེ་པས་ཕྱི་ཚསེ་ ༢༧ དང་ ༢༨ ཉྱིན་གཉྱིས་རྱིང་དགངོས་ཞུ། 
༣། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡང་འཕེལ་ལགས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་ཆེད་འགྲོ་དགོས་བྱུང་སོང་བས་ཕྱི་ཚེས་ ༢༧ ཉྱིན་
 རྒྱབ་ཚགོས་ཐངེས་གཉྱིས་དང་ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་དགོངས་ཞུ། 
༤། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སོལ་དཀར་ལགས་དགུ་བའྱི་ཉེར་བདུན་དང་དགུ་བཅུ་གསུམ་དབུ་བརྙེས་པའྱི་དུས་དྲན་

དང་འགྲྱིམ་འགྲུལ་འགྲེམས་སོན་གྱི་སོ་འབེད་བཅས་ཀྱི་མཛད་སོ་གལ་ཆེ་བརྱི་བཟུང་ཆེད་ཚེས་ ༢༧ ས་དྲོའ་ིཚོགས་
དུས་གཉྱིས་པ་དང་ཕྱི་དྲའོ་ིཚགོས་དུས་དང་པ་ོདགོངས་ཞུ། 

༥། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་དང་སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆོས་སོན་ལགས། མངའ་ས་ེཁག་ཅྱིག་ཏུ་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་
 ཕེབས་རྒྱུའྱི་ལས་དོན་འོག་ནས་འབྲེལ་མཐུད་བཟ་ོཆེད་འབྲེལ་ཆགས་རྡ་ཤོད་དུ་ RSS ཚོགས་པའྱི་འབྲེལ་ལས་ཁག་
 ཅྱིག་མཇལ་ཕད་དུ་བསདོ་དགོས་པས་འདྱི་ཚསེ་ ༢༧ ཕྱི་དྲའྱི་ཚགོས་དུས་དང་པ་ོདགངོས་ཞུ། 
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༦། སྱི་འཐུས་གདངོ་འདུས་སྱིད་འཛམོས་ལགས་སརེ་དནོ་ཆདེ་ཕྱི་ཚསེ་ ༢༨ ས་དྲ་ོཚགོས་དུས་གཉྱིས་དགོངས་ཞུ། 
༧། སྱི་འཐུས་རྡ་ོར་ེཚ་ེབརྟན་ལགས་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་རནེ་པས་ཚསེ་ ༢༨ ཉྱིན་དགོངས་ཞུ། 
༨། སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛིན་ལགས་གྲསོ་ཚོགས་བཅར་ཐུབ་མྱིན་གྱིས་ཚེས་ ༢༨ ཉྱིན་དགོངས་ཞུ། 
༩། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཚེས་ ༢༨ ཕྱི་དྲོའ་ིཚོགས་དུས་དང་པོ་དགོངས་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
 མཆགོ དགངོས་ཤོག་ཁག་སྙན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། 
 
ཚགོས་གཙ་ོམཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསན་འཕལེ་མཆགོ་ནས། 
དུས་ཚོད་ཏགོ་ཙམ་ཕར་འགངས་ཞུ་ཆགོ་པ་བགྱིས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་མཇུག་བསམོས་གསུང་བཤད། 
༄༅། །ད་རེས་སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པའྱི་ལས་ཉྱིན་མཐའ་མ་ད་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་མར་
ཚགོས་གཙོའྱི་དབུ་འབདེ་ཀྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་རྣམས་དོན་ཕན་ལྡན་པ་
དང་ཚགས་ཚུད་པའོ་ིཐོག་ནས་བསངས་ཐུབ་སངོ་སྙམ། 
 ད་ེཡྱིན་དུས་ང་རང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་བསངས་པའྱི་ནང་དུ། གཙ་ོབ་ོབོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་ཁྱབ་ཁོངས་
དང་བཅས་པའྱི་ལས་བསམོས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོའ་ིལས་བསོམས་རྒྱས་པར་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱིས་ཞྱིབ་འཇུག་ཞུས་
པའྱི་སྙན་ཐ་ོདང་། ད་ེབཞྱིན་འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་ལས་དོན་སྙྱིང་བསྡུས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་རྣམ་
པས་སྙན་སནོ་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དགངོས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ། གཞན་ཡང་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་ཀང་གསལ་བཤད་དང་ལན་འདེབས་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟའྱི་འཛིན་སོང་གྱིས་ལས་དོན་
གནང་བཞྱིན་པ་རདེ། མ་འོངས་པར་འཛནི་སོང་གྱི་ལས་དནོ་བ་འཆར་བཅས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསསོ་པའྱི་ར་ེབ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཟརེ་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་ང་ཚོའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་། གཞྱིས་ཆགས་དང་མྱི་འབོར། དཔལ་འབོར་བཅས་ཀྱི་གནས་སངས་རེད། ད་ེ
བཞྱིན་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་ན་གཞོན་རྣམས་འདབ་གཤོག་ཟུང་ལྡན་གནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ། ད་ེབཞྱིན་གཙ་ོབ་ོ༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་མཛད་འཕྱིན། སྱི་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཡོང་ཐབས། གཞན་ཡང་བོད་དོན་དྲྱིལ་
བསགས་གནང་ཐབས་གནང་རྒྱུ་དང་། བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོང་ཐབས་གནང་དགོས་རྒྱུ། ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་
འཕོད་བསེན་གྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡར་རྒྱས་འགྲ་ོཡྱི་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་
ཚགས་ཚུད་ཡོང་རྒྱུར་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་དཔ་ེལྟར། མྱི་ཉམས་གོང་སེལ་དང་ཉམས་པ་སོར་བཅུད་གནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེགཙ་ོབོ་
འགན་འཁུར་མཁན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རདེ། འཛིན་སོང་གྱི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་ལ་མཐུན་རནེ་གལ་
ཆ་ེབ་ཞྱིག་ད་ེལས་བདེ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་དང་ལས་འགན་བཞེས་ཕོགས་འདྱི་ཆགས་ཡོད་སབས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་དབུས་སའྱི་ལས་བདེ་རྣམ་པས་ལས་འཆར་གང་ཡྱིན་ནའང་དནོ་ལ་སྨྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུར་གཙ་ོབ་ོབཀའ་བནོ་རྣམ་པ་དང་
ཁངོ་རྣམས་ལ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་ཞུ་ཐུབ་དགསོ་རྒྱུ་འདྱི་ཡང་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་གསུམ་འཇོག་ཐུབ་ཡོད། སར་
རྟགས་ཅན་གྱི་དྲྱི་བ་གཉྱིས། གཞན་ཡང་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་གལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་དེ། བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་ཐོག་ལ་
གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་ད་ེཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཆ་
ཤས་བཞསེ་གནང་བ་དང་། ད་ེབཞྱིན་འཛནི་སངོ་བཀའ་ཤག་གྱིས་ངོས་ནས་ཀང་ཆ་ཤས་བཞེས་པ་ཙམ་མྱིན་པར་གྲོས་ཆདོ་དོན་
ཚན་ལྔ་འཇོག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་ལ་ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འཛིན་བཞྱིན་པའྱི་
སྱིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་སངས་ཤེས་ཐུབ་རྒྱུ། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ནས་བོད་དནོ་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སརོ་གྱི་གནས་ཚད་ད་ེཤུགས་ཆ་ེཡོང་
རྒྱུར་ང་ོགདོང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་ཤེས་ཐུབ་རྒྱུར། འབྱུང་འགྱུར་མུ་མཐུད་ནས་བོད་དོན་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་
བཏོན་ཐུབ་དགོས་རྒྱུའྱི་གྲོས་ཆོད་གལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚ་ོབགྲ་ོགེང་དང་བསམ་ཚུལ་སྤུངས་ཐུབ་དགོས་
རྒྱུ་དེ་ཡང་ཧ་ཅང་གྱི་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཉེ་ཆར་མང་གཙོའྱི་དུས་དྲན་གྱི་སབས་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་གསུང་བཤད་ནང་དུ་བསགས་བརོད་ཞུས་ཡདོ། ཨ་རྱི་གྲོས་ཚོགས་འགོ་མའྱི་ཁྲྱིམས་དནོ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་
ཐགོ་ནས་ཕན་ཚུན་འགྲ་ོབསདོ་ཆགོ་པའྱི་ཁྲྱིམས་འཆར་ Reciprocal Access to Tibet Act ཞསེ་པ་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། གཞན་ཡང་ད་རེས་ང་ཚ་ོགྲོས་ཚོགས་ཚགོས་བཞྱིན་པའྱི་སབས་ལ་ཨ་རྱི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་
ནང་ནས་ཁྲྱིམས་འཆར་དེར་སྱི་མོས་ཀྱིས་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཐུབ་པར་ང་ཚ་ོགྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་དེའྱི་ཐགོ་ལ་གང་
ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གེང་སོང་བྱུང་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་བཞེས་མཁན་གཙོ་བོ་ལྕམ་སྐུ་ Nancy 
Peloci མཆོག་དང་། གཞན་ཡང་སྐུ་ཞབས་ Jim McGovern མཆོག དེ་མྱིན་གྲོས་འཆར་འདོན་མཁན་དང་རྒྱབ་སོར་
གནང་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག ཁོང་རྣམ་པ་ཚང་མར་ད་རསེ་ག་ོསབས་ད་ེབརྒྱུད་ནས་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེའྱི་ཐོག་
ལ་གཙ་ོབོ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་རེད། འབྲེལ་ཡོད་དོན་གཅོད་རེད། འབྲེལ་ཡོད་བོད་མྱི་
ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། འབྲལེ་ཡོད་ཚང་མར་དམྱིགས་བསལ་
གྱི་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་རེས་ང་ཚོའྱི་ལས་རྱིམ་གལ་ཆ་ེབ་གཅྱིག་འདྱི། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ད་ེཆགས་
ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་སྱིད་སོང་དང་སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཐེངས་གཅྱིག་གྱི་འདེམས་ཐོན་གྱི་བཟ་ོབཅོས་
ཁྲྱིམས་འཆར་བསམས་ཕེབས་པ་རེད། དེའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་དགེ་སོན་དང་གནས་སངས་མང་པོའ་ིཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་རྣམ་པ་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་དགོངས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་སྤུངས་ཐུབ་པ་ད་ེཡག་པ་ོབྱུང་སོང་སྙམ། མ་འོངས་
པར་དགོངས་པ་བཞེས་ཕགོས་ཀྱི་ས་བོན་ལྟ་བུ་ཆགས་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་ང་ཚ་ོདངོས་སུ་ལག་བསར་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་
བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་གནས་སངས་ད་ེརང་དབང་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅྱིག་དང་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་བསྡུར་ན། བསྡུར་ཐུབ་
ཐབས་མེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདྱི་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིསབས་
བཀའ་སྱི་གཉྱིས་དང་འསོ་བསྡུའྱི་འགན་འཛིན་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚསོ་ཚགོས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཐུབ་རྒྱུ། ཚགོས་ཆུང་འདྱིའྱི་
ཐགོ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོའ་ིསྱིད་སྱི་གཉྱིས་ཀྱི་འོས་བསྡུའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་འཕད་ཀྱི་འདུག མང་ཚགོས་
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ཀྱི་བསམ་ཚུལ་གཞྱི་ལ་བཞག་སེ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་སྙན་ཐ་ོདང་། འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་གྱི་ཟྱིན་བྲྱིས་
གནང་ཐུབ་པ་དང་། ད་རེས་ང་ཚ་ོགྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དྲུག་པ་དེའྱི་ཐོག་དངོས་སུ་དོན་ཚན་ར་ེར་ེབཞྱིན་བགྲོ་གེང་དང་བཟ་ོ
བཅོས་ཁྲྱིམས་འཆར་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཐུབ་པ་ད་ེགྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འགན་གལ་ཆ་ེཤོས་ཤྱིག་གྲུབ་ཐུབ་
པ་བྱུང་སོང་སྙམ། མ་འངོས་པར་ལ་ོབཅུ་ཕག་འགའ་ཤས་ནང་ལ་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ལ་བསར་བཅོས་ཆནེ་པ་ོགནང་མྱི་དགོས་
པའྱི་གནས་སངས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་སྙམ། དེ་བཞྱིན་ཆེས་མཐོའ་ིཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་གཞན་གཅྱིག་གྲོས་
ཚོགས་དེའྱི་ཐོག་ནས་མང་མོས་ཀྱི་བདམས་ཐོན་ཞུ་ཐུབ་པ་གཅྱིག་དང་། བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱི་དོན་ཚན་འགའ་ཤས་ཀྱི་ནང་ལའང་
བསར་བཅོས་གནང་ཐུབ་ཡོད། ད་གྱིན་གོང་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་རེད། ཐོག་མར་བཀའ་
ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལས་རྱིམ་ཁངོས་ལ་བཞག་ཡོད། རསེ་སུ་བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་བཤད་ཕེབས་མྱི་དགསོ་
པའྱི་ཕྱིར་འཐེན་གནང་སོང་། ད་ེབཞྱིན་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་བཞུགས་མོལ་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་ཀང་ཚོགས་ཐུབ་ན་སྙམ་པའྱི་ཐོག་
མའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་མང་བའྱི་རནེ་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་འདྱི་ཚགོས་ཐུབ་མ་སོང་
ཞསེ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེམྱིན་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལས་རྱིམ་གྱི་ཐགོ་ཆ་ཤས་བཞེས་པའྱི་སབས་སུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་གྱིས་དབུས་པའྱི་འབྲེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་རྣམ་པས་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད། 
བགྲོ་གེང་གྱི་ཆ་ཤས་བཞེས་གནང་བ། ད་ེབཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཀང་དོགས་འདྲྱི་དང་དགོངས་ཚུལ་བགྲོ་གེང་
བཅས་ཀྱི་ཆ་ཤས་བཞེས་པར་བརྟེན། གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཐམས་ཅད་གང་ལེགས་ངང་ཐོག་མའྱི་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ནས་
བང་བསྱིག་པ་ཇྱི་བཞྱིན་བསྒྲུབས་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། དེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་། 
བཀུར་འོས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་བསགས་བརོད་དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞེས་
ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་ཚ་ོགྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་སོང་པའྱི་སབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱི་གསུང་བབ་ལ་བརྟེན་ནས་
དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གྱི་གསལ་བཤད་ཀྱིས་ཚུལ་དུ་ཕག་བྲྱིས་ཤྱིག་ཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་ཀྱི་མྱིང་ཐགོ་ལ་གནང་སོན་བྱུང་། 
ད་ེཡྱིན་དུས་མཚམས་ར་ེགྲོས་ཚོགས་ལས་རྱིམ་འགྲ་ོབཞྱིན་པའྱི་སབས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་གསུང་བབ་རྱིགས་
ཤྱིག་ལ་ཚོགས་གཙོས་ཐད་ཀར་སངས་འཛིན་བེད་དུས། མཚམས་ར་ེགནས་ཚུལ་ཆགས་པའྱི་གཞྱི་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀྱི་མེད་དམ་
བསམ་ནས་ཚོགས་གཙ་ོལའང་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་དང་
འབྲེལ་བའྱི་གསུང་བབ་རྱིགས་དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་པའམ་གལ་ཆ་ེབ་རྱིགས་ད་ེའདྲ་མྱིན་ན། མཚན་འབོད་
པའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་གེང་གནང་མྱི་དགོས་པ་གཙ་ོའདོན་ཞུ་ཐུབ་དགོས་པ་ད་ེདག་ེམཚན་ཆེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་
གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཐད་ཀར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་མེད་དུས། མཚམས་ར་ེགེང་གཞྱི་ལྟ་བུ་ཆགས་ཏ་ེསྱི་ཚོགས་དང་
སྱིག་འཛུགས། སེར་ས་ོས་ོདང་སུ་གཅྱིག་ལའང་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་འབྱུང་འགྱུར་འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་
ལ་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་ད་རསེ་འབདོ་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟ་མཇུག་བསོམས་གཏམ་བཤད་ཞུ་མཁན་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོད་ེགྲོས་ཚོགས་གཙ་ོསོང་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལས་འགན་
མཐའ་མ་ད་ེཆགས་ཡོད། ཐགོ་མར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོའ་ིཚགོས་གཙའོྱི་འགན་འཁུར་ཞུ་བའྱི་དུས་ཚདོ་དརེ། ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་
ལ་ཟང་ཟྱིང་ཆ་ེབའྱི་སབས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད། འོན་ཀང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པའྱི་རྒྱབ་སོར་དང་ཐུགས་ར་ེབཞྱིན་རྒྱ་ཆེའྱི་
མང་ཚོགས་ནས་ཀང་ར་ེབ་དང་ཡྱིད་ཆེས་འགེལ་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་དང་། རང་ངསོ་ནས་ཀང་ལྷག་བསམ་ཟལོ་མེད་ཀྱི་སྱི་པའྱི་ལས་
དནོ་རྣམས་རེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱིའྱི་ཉག་ཕ་བའྱི་དུས་ཚོད་དེར་བོད་ཀྱི་བསན་སྱིད་ལ་ལྷག་བསམ་དཀར་བ་ཕན་བུ་བྱུང་ནའང་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པ་ོཡོང་གྱི་རེད་སྙམ་ནས་འཇོན་ཐང་དང་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་མ་འདང་ནའང་ང་ཚ་ོབོད་པའྱི་དཔེ་ལ།  སྙྱིང་ལ་
རུས་པ་བཅུག་ཟརེ་བ་ནང་བཞྱིན་གྱི་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཀྱི་ས་ོནས་ལས་དོན་རྣམས་འགན་ཁུར་བེད་ཕགོས་ཀྱི་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་
མེད་པ་གྲུབ་ཐུབ་ཡོད་བསམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གྲོས་ཚགོས་ཚགོས་པའྱི་སབས་སུའང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་
རེད། གྲོས་ཚོགས་མེད་པའྱི་སབས་སུ་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་འགན་ཁུར་དང་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡོངས་དང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱུན་ལས་བཞུགས་མཁན་གྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་འགན་འཁུར་
མཉམ་བཞེས་གང་ལེགས་བྱུང་བས། ད་བར་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༢༠༠ ཙམ་འཚོགས་ཐུབ་པ་དང་། ལས་དོན་ཚང་
མའྱི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་གནང་བྱུང་། གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞོན་མཆོག་ནས་ཀང་འགན་འཁུར་མཉམ་
བཞེས་ཐགོ་དམྱིགས་བསལ་རགོས་འདེགས་གནང་བར་རྣམ་པ་ཚ་ོཚང་མར་ད་རསེ་ཀྱི་ག་ོསབས་ད་ེབརྒྱུད་ནས་བསགས་བརོད་
དང་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 ད་ེབཞྱིན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཀང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་བསངས་པའྱི་སབས་ལ་རེད། ད་ེམྱིན་གྱི་
གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོགས་ལ་ལས་དནོ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་རུང་། མཐུན་འགྱུར་དང་གཞགོས་འདགེས་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གནང་སོང་། 
ད་ེཡྱིན་དུས་ད་རསེ་ག་ོསབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལའང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཐུགས་ར་ེཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཞན་ཡང་ལས་བསོམས་ལྟ་བུ་སྙྱིང་བསྡུས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུར། ལོ་གཉྱིས་དང་ཕེད་ཀའྱི་ནང་ལ། ཐོག་མར་ང་ཚ་ོསྱི་འཐུས་
རྣམ་པ་བོད་མྱིའྱི་སོད་སར་ཁག་ལ་འཚམས་གཟྱིགས་ཕེབས་རྒྱུ་དང་། ས་བགོས་ཕོགས་བསོད་ཕེབས་ཐུབ་པ་དང་། ད་ལྟའང་
ལས་རྱིམ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་སྱི་འཐུས་གསར་པ་ཕེབས་པ་
རྣམས་ལ་སྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་དནོ་གནང་ཕགོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་ཕུལ་ཐུབ་པ། ད་ེབཞྱིན་ས་གནས་འཐུས་ཚགོས་ཁག་ ༢༢ 
ལ་ས་འཐུས་ཀྱི་འགན་དབང་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཟབ་སོང་གོ་སྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཡོད། གྲོས་ཚོགས་ནས་ཆེད་
བཙུགས་ཚགོས་ཆུང་འསོ་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་བསར་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་དང་། མང་ཚགོས་རྱིས་ཁྲའྱི་ཚགོས་ཆུང་སབས་བརྒྱད་པ་
དང་དགུ་པ། གཞན་ཡང་སྱི་ཁྱབ་རྱིས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བཅས་པའྱི་རྱིས་ཁྲ་རྱིས་ཞྱིབ་བས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ས་
རསེ་ཐེངས་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་བཙུགས་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་འཐུས་མྱི་མཇལ་
འཕད་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ། སུད་སྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོཟུར་པ་ལྕམ་སྐུ་ Maya Graf དབུ་ཁྲྱིད་པའྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་
སྐུ་ཚབ་ཚགོས་ཆུང་ཁག་ཅྱིག་ལ་ས་ེལེན་མཇལ་འཕད། གཞན་ཡང་ཨ་རྱི་གྲོས་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་གཙ་ོཟུར་པ་ལྕམ་སྐུ་ Nancy 
Peloci མཆགོ་གྱིས་དབུ་ཁྲྱིད་པའྱི་ཨ་རྱི་ཆསེ་མཐའོ་ིཚགོས་ཆུང་མཇལ་འཕད་དང་། གྲོས་ཚོགས་ནང་གདན་ཞུ་གནང་བ་བཞྱིན་
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ཆེད་ཕེབས་གནང་ཐུབ་ཡོད། གཞན་ཡང་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ 
Mr.Thomas Mann མཆོག་གྱིས་དབུ་ཁྲྱིད་པའྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་། དེ་བཞྱིན་ Esthonia གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི། 
Sweden གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི། Australia གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི། Canada གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི། ཐའེ་ཝན་གྲོས་
ཚགོས་འཐུས་མྱི། England གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་བཅས་ལ་མཇལ་འཕད་དང་བོད་ནང་གྱི་གནས་སངས། བཙན་བོལ་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་མང་གཙོའྱི་འབྱུང་རྱིམ་གྱི་ཐོག་ལ་ཕན་ཚུན་ག་ོབསྡུར་དང་གེང་སོང་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་གང་ལེགས་པ་ོབྱུང་ཐུབ་
ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་དེ། རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་གནས་སངས་ད་ེཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
དང་པ་ོཚོགས་གཙ་ོགཉྱིས་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྐུ་ཞབས་ Shanta Kumar 
མཆོག་དམྱིགས་བསལ་མཇལ་འཕད་ཞུས་ཏེ། རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པས་སར་ལྷག་རྒྱབ་སོར་ཚད་
མཐ་ོབ་ཡོང་ཆེད་དམྱིགས་བསལ་གྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞྱིན་པའྱི་སབས་སྱི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ས་རསེ་ལྡྱི་ལྱིར་ཕབེས་ཏ།ེ དམྱིགས་བསལ་བདོ་དནོ་ཞུ་སྐུལ་དང་། གཞན་ཡང་གྲསོ་ཚོགས་བོད་དནོ་
རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་འདུ་ཐངེས་ས་རསེ་ཚོགས་ཏ་ེགྲོས་ཆདོ་ཀང་གང་ལེགས་འཇགོ་ཐུབ་ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 བཞུགས་སར་རྡ་རམ་ས་ལར་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་མཛད་སོ་ཁག་ལ་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉྱིས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་
དམྱིགས་བསལ་མགྲོན་འབོད་ཞུ་རྒྱུ་ཧ་ལམ་བར་མ་ཆད་པ་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེམྱིན་གྱི་ང་ཚའོྱི་ཕོགས་ནས་ས་རེས་
སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཉྱི་ཧོང་། སུད་སྱི། ཕ་རན་སྱི། སེལ་ཇམ། ནྱི་ཐར་ལན་ཌ། ཨུ་རུ་སུ། 
ཁ་ེན་ཌ་བཅས་ལ་ཕབེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། སར་སྱིལ་དུ་སྱི་འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚགོས་ཆུང་ནས་ཡ་ོརོབ་གྲོས་ཚགོས་ནང་བོད་ཀྱི་ཛ་
དྲག་གྱི་གནས་སངས་ཐོག་ལ་ཉན་ཞྱིབ་ཀྱི་ག་ོསབས་བྱུང་ཐུབ་ཡོད། གཞན་ཡང་ཁ་ེན་ཌ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱི་འབྲེལ་དང་རྒྱལ་
སྱིའྱི་ཡར་རྒྱས་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་བོད་དོན་ཉན་ཞྱིབ་གོ་སབས་བྱུང་བ་དང་མཉམ་ཞུགས་ཞུ་ཐུབ་ཡོད། ཚོགས་གཙོ་
ལའང་འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་ནས་མགྲོན་འབོད་གནང་བ་བཞྱིན། ཨ་རྱི་དང་སུད་སྱིར་ཆེད་བཅར་གྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རེད། 
གནད་ཡོད་མྱི་ས་མང་པ་ོདམྱིགས་བསལ་གྱི་མཇལ་འཕད་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་གྲོས་ཚོགས་བོད་
དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པ་ད་ེརེད། དངོས་གནས་བས་ན་འདྱི་ལོའ་ིལ་ོའགོར་ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་
ཚོགས་རྒྱུའྱི་གོ་སྱིག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞུས་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་མཐར་ལྡོག་ཏུ་མེད་པའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་གྱི་རེན་པས་ཕར་
འགངས་ཞུ་དགོས་ཐུག་པ་རེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོརྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་མུ་མཐུད་ནས་ཚོགས་རྒྱུའྱི་གྲ་སྱིག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
འགྲ་ོབསད་ཡདོ་ཅསེ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གཞན་ཡང་ཚགོས་གཙསོ་དབུ་འབེད་གཏམ་བཤད་ནང་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་། ང་ཚོའྱི་གྲོས་ཚོགས་ད་ེཚར་བའྱི་རེས་
སུ་ཡུ་རབོ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅྱིག་ནང་ལ་སྱི་ལྷན་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལས་རྱིམ་གང་ལ་གང་འཚམ་གྲུབ་བསད་
ཡོད། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི། བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གྱི་ལས་རྱིམ་ནང་ལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཆ་
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བགོས་བས་ཏ་ེརྱིགས་གཅྱིག་ཕབེས་ཟྱིན་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ལས་རྱིམ་ད་ེམུ་མཐུད་ནས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱི་ཐགོ་ནས་འགྲ་ོ
ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེབཞྱིན་ཚོགས་གཙ་ོརྒྱལ་སྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་རྱིགས་གཅྱིག་དང་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཚོགས་པ་དང་དགོན་ས་ེཁག་
གྱིས་མགྲོན་འབོད་གནང་བ་བཞྱིན། ཚོགས་གཙ་ོཆེད་དུ་བཅར་ནས་གཏམ་བཤད་ཐེངས་མང་ཞུ་ཐུབ་པ་དང་། སྱི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ག་ོསྱིག་བས་ཏེ་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ལྡྱི་ལྱི་དང་ Lucknow གཉྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་ཞྱིག་གོ་
སྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཡོད། གཞན་ཡང་གནད་ཡོད་མྱི་ས་རེད། གསར་འགོད་པ་རདེ་མང་པ་ོཞྱིག་མཇལ་འཕད་བས་ཏ་ེབོད་ནང་གྱི་གནས་
སངས་དང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་མང་གཙོའྱི་འབྱུང་རྱིམ་སོགས་ལ་དྲྱི་བར་ལན་འདེབས་དང་དམྱིགས་བསལ་གསལ་བཤད་ཞུ་
རྒྱུའྱི་ག་ོསབས་བྱུང་སོང་ཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་ེབཞྱིན་གྱི་སྱི་ལྷན་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛནི་སོང་ལས་དནོ་བདེ་ཕོགས་ཐགོ་ལའང་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་གང་ལ་
གང་འཚམ་གྱི་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་ཡདོ་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་གྱིན་གངོ་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་གཞྱིར་བཟུང་རདེ། 
མ་འངོས་པར་ཨ་རྱིའྱི་ USAID རོགས་ཚགོས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཧྱིན་སོར་འབུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཞྱིག་རོགས་དངུལ་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་ར་ེ
བ་འདུག འཛིན་སོང་མཉམ་དུ་ག་ོབསྡུར་བྱུང་སོང་། དེའྱི་ཐོག་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་འཛིན་སོང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ། 
ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་ལ་མཐུན་རེན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཆེད་དུ་ཕན་ཐོགས་པའྱི་ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ར་ེབ་
ཡོད་ཅསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེདག་ང་ཚོའྱི་ལས་བསམོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྙྱིང་བསྡུས་བས་ཏ་ེཞུས་པ་ཡྱིན། 
 ད་ེབཞྱིན་ཚགོས་གཙ་ོདམ་བཅའ་ཕུལ་བའྱི་རསེ་སུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ཉྱིན་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་
པ་ོམཆགོ་གྱིས་ཚགོས་གཙ་ོགཉྱིས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གཟྱིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་བཀའ་དྲྱིན་བསྩལ་གནང་སོང་། དུས་ད་ེནས་བཟུང་
ང་ཚ་ོསྱི་པའྱི་ལས་དོན་གྲུབ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོའྱི་འགན་ཁུར་ཞུ་རྒྱུའྱི་སོག་གྱི་ཟུང་དང་སོབས་པ་ལྟ་
བུ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། འདྱི་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཡོངས་རྫོགས་གང་ལ་གང་འཚམ་གྲུབ་ཐུབ་པ་ད་ེདམྱིགས་
བསལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་ཐུགས་རའེྱི་གཟྱིགས་པ་གནང་བ་ཁ་ོན་ལས་བྱུང་བ་ཆགས་བསད་ཡདོ། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ད་རེས་ཀྱི་ག་ོསབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་ལ་ས་ོགསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཐུགས་
ར་ེབཀའ་དྲྱིན་བ་མདེ་དུ་ཆ་ེཞསེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་བོད་སྱི་པའྱི་ལས་དནོ་ཕན་བུ་གྲུབ་རྒྱུའྱི་བདག་ལྟ་བུར་མཚནོ་ན། འདྱི་འདྲའྱི་
ག་ོསབས་བྱུང་བ་མྱི་ཚེའྱི་ནང་ལ་རྱིན་ཐང་ཆེན་པ་ོཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། ད་ེཡྱིན་དུས་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་
དང་དེ་བཞྱིན་འབྲེལ་ཡོད་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་ར་ེཆེ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་གྱི་ང་ཚ་ོགལ་ཆེ་བ་གཅྱིག་དེ། ང་ཚ་ོབོད་མྱི་
ཡོངས་ཀྱི་བ་ན་མདེ་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོསྐུ་ཕངེ་ན་རྱིམ་རདེ། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པོ་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞྱི་པ་ལྟ་བུ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱི་དང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ལས་སྨོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ། 
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆེ་མཆོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་བར་ེགཟྱིགས་ཆེན་པོས་ང་ཚ་ོབོད་མྱི་སོང་བ་ད་ེང་ཚོས་ཚད་འཇལ་
དཀའ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ངས་ད་ེསོན་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞྱི་པའྱི་མཇུག་བསོམས་ཀྱི་གཏམ་
བཤད་ནང་ལ། དཔ་ེམཚོན་ཙམ་ཞུས་ཡོད། ད་རེས་བསར་དུ་གཅྱིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། " ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ལོར་༸གོང་ས་༸སབས་
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མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་རྒྱ་གར་བང་ཤར་གྱི་ཕགོས་སུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་པའྱི་སབས་སུ་ Guwahati ནས་ Dibrugarh 
ཡྱི་བར་ལ་གནམ་གྲུ་ནང་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསངས་པ་རདེ། སབས་ད་ེདུས་གནམ་གྲུ་ཆུང་ཆུང་དའེྱི་ནང་འགྲ་ོདུས་ཆར་འཚུབ་ཀྱི་ཐགོ་
ནས་ཨ་ཁ་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ལྷག་སོང་སྙམ་པའྱི་ཚོར་སང་བྱུང་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་
གྱི་གནས་སངས་ད་ེགང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་པ་སེམས་པའྱི་ནང་ལ་ཐུགས་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པ་ོབྱུང་སོང་ཟེར་ནས་ང་
ཚརོ་ད་ེབཀའ་ཕེབས་གནང་སོང་། ད་ེཡྱིན་དུས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱི་དགོངས་པའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱི་རྱིགས་
ལ་ཐུགས་འཁུར་ཆནེ་པ་ོགནང་བ་འདྱི་ཚ་ོཧ་ཅང་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་དང་རླབས་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ར་བའྱི་
ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ས་ཤོར་ནས་གནས་སངས་ཐབས་ས་ོཔ་ོའདྲ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕོགས་གཞན་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་རེའྱི་གཟྱིགས་པ་དང་བཀའ་དྲྱིན་
གྱི་འགོ་ནས་ང་ཚ་ོལས་རྱིམ་བརམས་གནང་བ་ད་ེདག་དཔརེ་ན། བསལ་བཟང་དུས་བཟང་གྱི་དུས་ཚདོ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བརྱིས་པ་ཡྱིན་
ནའང་མྱི་ཆོག་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོགྲོས་ཚོགས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། 
ཆལོ་ཁ་དང་ཆསོ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ངོས་ནས་བོད་མྱི་ས་ཡ་དྲུག་གྱི་ང་ོཚབ་དང་བོད་སྱི་པའྱི་ལས་དནོ་བརམས་བཞྱིན་པ་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་གཙོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཚད་དང་ལྡན་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོ༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆནེ་པ་ོམཆགོ་གྱིས་བཀའ་དྲྱིན་ཉག་ཅྱིག་ལ་བརྟནེ་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་དུས། ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཚརོ་དགོས་པ་དང་། 
ད་ེབཞྱིན་བོད་རྒྱ་ཆེའྱི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་བཀའ་དྲྱིན་ཚོར་ཤེས་ཐུབ་དགོས་པ་དེའང་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆེན་པ་ོ
རེད། ད་ནང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུང་བབ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཐོག་ནས་གསལ་
བཤད་ཕབེས་སོང་། འདྱི་འདྲའྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆ་ེལ་མཚན་སྨད་དང་སྐུར་འདེབས་རྱིགས་ཧ་ལམ་སེམས་ཀྱི་ཟུར་ལའང་
དྲན་མྱི་ཕོད་པ་ཞྱིག་དང་། གལ་སྱིད་འདྱི་རྱིགས་དྲན་པ་ཡྱིན་ནའང་ལས་འབྲས་ཆུད་ཟ་བར་གཅྱིག་དང་། དྲྱིན་ལན་ལོག་འཇལ་གྱི་
ང་ོབ་ོལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད། སོང་ཅང་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱི་མཛད་པ་འཕྱིན་
ལས་ལ་དྲྱིན་ལན་ལོག་འཇལ་མ་སངོ་བར། བོད་མྱི་ཚང་མས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡྱིད་གཟབ་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ཁངོ་གྱི་མཛད་
འཕྱིན་ལ་གཞོགས་འདགེས་སུ་འགྲ་ོཐུབ་དགོས་རྒྱུ། ཐུགས་མཉསེ་པའྱི་རེས་སུ་བཟུང་ཐུབ་ཐབས་གནང་དགོས་རྒྱུ་བོད་མྱི་ཚང་
མས་ལས་འགན་གལ་ཆེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ད་རེས་ག་ོསབས་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེན་
པའོ་ིཐགོ་ནས་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 གལ་ཆ་ེབ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚ་ོབོད་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བདེ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ད་ེརེད། ད་ེ
ཡྱིན་དུས་ངས་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དང་པོ། ང་ཚ་ོཆྱིག་སྱིལ་ཡོང་རྒྱུར་མཐུན་རེན་ལྟ་བུ་དེ། ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་
གནས་བབ་ཐོག་ནས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནུས་པ་གཅྱིག་ཏུ་སྱིལ་ཐུབ་རྒྱུ། གཉྱིས་པ། ད་ེབསམ་བོའ་ིཁྱེར་གསོའ་ིཐོག་ནས་ནུས་པ་
གཅྱིག་ཏུ་སྱིལ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དང་། གསུམ་པ། ད་ེརྱིག་གཞུང་དང་སད་ཡྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ནུས་པ་གཅྱིག་ཏུ་སྱིལ་ཐུབ་དགོས་
རྒྱུའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་དང་པ་ོང་ཚོའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བརྱིས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ོཐགོ་མར་
གཉའ་ཁྲྱི་བཙན་པ་ོནས་བཟུང་བོད་སྱིལ་བུར་མ་ཆགས་བར་ལ་ོང་ོཆྱིག་སངོ་བར་གྱི་རྱིང་ལ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཟེར་ནས་གཅྱིག་
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སྱིལ་ནུས་པ་གོང་བུ་ལྕགས་ནང་བཞྱིན་གྱི་གནས་ཡོད་པ་རེད། བོད་སྱིལ་བུར་ཐོར་བའྱི་རེས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ས་ས། ཕག་གྲུ རྱིན་
སྤུངས་པ། ས་ེཔ་གཙང་པ། དགའ་ལྡན་ཕ་ོབྲང་གྱི་བར་དུ་ཆལོ་གསུམ་ཆྱིག་སྱིལ་གནས་ཐུབ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེཡྱིན་དུས་ལ་ོརྒྱུས་ཀྱི་
བྱུང་རྱིམ་ནང་ལའང་ང་ཚ་ོཆྱིག་སྱིལ་གནས་ཐུབ་པ་གཅྱིག་དང་། ད་ེབཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ང་ཚའོྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོ
བཙན་བོལ་བའྱི་གནས་སངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བོད་མྱི་མང་ཆེ་བ་ད་ེབོད་ནང་ལ་ལྷག་བསད་པ་ཡྱིན་དུས། ཁོང་རྣམ་པའྱི་
དཀའ་སྡུག་ད་ེདམལ་བ་མྱི་ཡུལ་དུ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སངས་ཆགས་དུས། འདྱི་ཚོའྱི་ང་ོཚབ་མཚོན་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོའྱི་
ངོས་ནས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལའང་མྱི་རུང་བའྱི་གནས་སངས་ཤྱིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོལ་གསུམ་ཆྱིག་སྱིལ་
ཡོང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དའེང་གལ་འགངས་ཆནེ་པ་ོཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བསམ་བོའ་ི
ཁྱེར་གསོའ་ིཐོག་ནས་ང་ཚ་ོཐག་རྱིང་པ་ོད་ེཉ་ེབ་ོབཟ་ོརྒྱུ་ད་ེདག་ང་ཚོའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་ཕོགས་ཁ་ོན་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པ་ལྟ་བུའྱི་
གནས་སངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ཁངོ་བོད་པ་རདེ། ཁོང་ང་ཚོའྱི་ཤ་ཁྲག་གྱི་འབྲལེ་བ་ཡོད་པ་རདེ་སྙམ་པའྱི་གཅྱིག་
གྱི་གཅྱིག་ལ་བ་ོཉ་ེབ་ོཡོང་ཐབས་བ་རྒྱུ། འདྱི་ལ་དགོས་པ་རྣམ་རྟགོ་མང་པ་ོརྱིགས་མྱི་ཡོང་རྒྱུ། གང་ལྟར་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརྟནེ་གྱི་
འདུ་ཤེས་ཤྱིག་བཟུང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚ་ོརང་བཞྱིན་གྱི་ཆྱིག་སྱིལ་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ། ཡོང་མྱི་ཐུབ་པའྱི་གནས་
སངས་གང་ཡང་ཆགས་ཀྱི་མྱི་འདུག དཔརེ་ན། རྒྱལ་སས་ཞྱི་བ་ལྷས་གསུང་པ་ལྟར། གོམས་ན་ས་བར་མྱི་འགྱུར་བའྱི། དངོས་ད་ེ
གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡྱིན། ཞེས་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། རྱིམ་པས་བཟང་སོད་ཀྱི་བསམ་བོར་འགྱུར་བ་འགྲོ་
ཐུབ་རྒྱུ་ད་ེཏན་ཏན་དངསོ་པོའ་ིཆོས་ཉྱིད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་དུས། འདྱི་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་པ་ད་ེཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆེན་པ་ོའདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་གྱི་གསུམ་པ། རྱིག་གཞུང་དང་སད་ཡྱིག་ནུས་
པའྱི་ཐོག་ནས་ཆྱིག་སྱིལ་ཡོང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ། ད་ེབས་ཀང་གལ་ཆ་ེབ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚ་ོབོད་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཕྱིན་
ཆད་ས་ོསོའ་ིབོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་དང་སད་ཡྱིག་ཟརེ་བ་ད་ེས་ོསོའ་ིགནས་སངས་ལས་ར་ཆ་ེབ་ཞྱིག་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རདེ། སད་ཡྱིག་
དང་རྱིག་གཞུང་གནས་རྒྱུར་མྱི་གཅྱིག་གཉྱིས་དང་མྱི་བཅུ་ཕག་འགའ་ཤས་ཀྱི་རྒྱུན་འཛནི་བ་ཐུབ་རྒྱུ་མདེ་པ་རེད། འདྱི་འདྲའྱི་ཐགོ་
ནས་སྱི་ཚགོས་ཟརེ་བ་ད་ེརང་བཞྱིན་གྱི་གལ་ཆནེ་པ་ོཆགས་ཡདོ་དུས། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ད་ེཆལོ་ཁ་གསུམ་གྱི་མྱི་མང་གྱིས་ཐགོ་
ནས་གྲུབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ེཡྱིན་དུས་ས་ོསོའ་ིརྱིག་གཞུང་དང་སད་ཡྱིག་ལ་བརྱི་མཐོང་ཆེན་པ་ོབཞག་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་སྱི་ཚོགས་
ལའང་བརྱི་མཐངོ་ཆནེ་པ་ོཞྱིག་འཇོག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དའེྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོཆྱིག་སྱིལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་མཐུན་རེན་བ་ན་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
མཐོང་གྱི་འདུག འདྱི་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཆྱིག་སྱིལ་ཡོང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་ཞྱིག་དང་། ལེགས་བཤད་འདྱི་ཚོའྱི་ནང་
གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རེད། མང་པ་ོགཅྱིག་ཏུ་བ་ོམཐུན་ན། ཉམ་ཆུང་གྱིས་ཀང་དནོ་ཆེན་འགྲུབ། ཞེས་པ་ལྟར་གང་ལྟར་བ་ོམཐུན་པ་ོ
དང་ནུས་པ་ཆྱིག་སྱིལ་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚ་ོབོད་དནོ་སར་གས་ོབ་རྒྱུ་དང་གཞན་ཡང་བོད་མྱིའྱི་ཐུན་མངོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིག་གཞུང་
རྒྱུན་འཛིན་གནང་ཐུབ་རྒྱུར་ལས་ས་པོའ་ིངང་ནས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ེཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དེའྱི་ཐོག་ནས་ཆོལ་
གསུམ་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་གནས་སངས་ད་ེའབྲལེ་ཡདོ་ཚང་མས་ས་ོཀུན་ནས་གནང་ཐུབ་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེརྒྱུ་མཚན་ད་ེདག་ལ་བརྟེན་ནས་
གལ་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་ཅེས་ཚང་མས་བསམ་གཞྱིགས་བ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དེའང་གནད་འགག་ཆེན་པ་ོརེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 
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 གཙ་ོབ་ོསྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་ཐུགས་རའེྱི་བཀའ་དྲྱིན་རདེ། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉྱིས་
ཀྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟནེ་ནས། ང་ཚ་ོབཙན་བལོ་བའྱི་སྱི་ཚགོས་ད་ེའདྲའྱི་ནང་ནས་མ་འདྲ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཐུབ་ཡོད་པ་རདེ། ད་ེ
དག་ང་ཚོའྱི་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་འཛིན་གནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ། ནུས་པ་ཆེ་རུ་ཡོང་ཐབས་བ་དགོས་རྒྱུ་དེའང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་
ཚགོས་མྱི་ཚང་མའྱི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་འགན་བཞསེ་དགསོ་པ་གཅྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ཆའེྱི་མང་ཚགོས་ནས་ཀང་ད་ོསང་དང་
ཕར་གྲུ་མཉམ་འདགེས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུར་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟརེ་ནས་གསོལ་འདབེས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། 
 གཞན་ཡང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲ་ོབ་ནང་བཞྱིན་གྱི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གྱི་སོམ་གཞྱི་ནང་དུའང་འགྱུར་
བ་འགྲ་ོངེས་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ེབཞྱིན་གྱི་ང་ཚ་ོབོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་ཡྱིན་ནའང་སར་བས་ལྷག་པ་
བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་གྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་
པ་ོམཆོག་གྱིས་དགོངས་གཞྱི་རེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་སྱིད་བྱུས་ལངས་ཕོགས་རེད། དེའྱི་ཐོག་ནས་རྱིམ་པས་བཟང་
ཕགོས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འགྲ་ོརྒྱུའྱི་ར་ེབ་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རདེ་སྙམ། ར་ེབ་མང་བ་ད་ེརྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འགན་ཁུར་བཞེས་ཕགོས་དང་
མདུན་བསོད་བེད་ཐབས་ལ་རག་ལུས་ཡོད་དུས། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རེད་ལ། ང་རང་ཚ་ོའབྲེལ་ཡོད་ཚང་
མའྱི་ཐགོ་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་བདོ་དནོ་བདནེ་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་འདྱི་འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏ་ེགང་ལྟར་ལས་
དནོ་བརམས་ཐུབ་དགསོ་རྒྱུ་ད་ེགལ་ཆནེ་པ་ོའདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
 ད་རེས་ང་ཚ་ོསབས་བཅུ་དྲུག་པའྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་དྲུག་པ་ཚགས་ཚུད་པ་ོཡོང་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་གལ་ཆ་ེབ་
ཁག་ཅྱིག་ཡོད། གཙ་ོབ་ོཚགོས་དྲུང་གཙསོ་པའྱི་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བདེ་རདེ། གྲོས་ཚགོས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཐད་གཏོང་
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