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        དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དནོ། ཤགོ་གྲངས། 
 
༡ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
མུ་མཐུད་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་། 

 
༡༌༌༌༢༨ 

 
 
༢ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་གཏན་འབླེབས། 
མུ་མཐུད་འཕདོ་བསླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས། 

 
 

༢༩༌༌༌༥༩ 
 
༣ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ། 
མུ་མཐུད་འཕོད་བསླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས། 

 
༦༠༌༌༌༨༧ 

 
༤ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ། 
རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ིབསྐྱར་བཅསོ་གཏངོ་ལླེན་ཁྱིམས་ཡྱིག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ། 

 
༨༨༌༌༌༩༠ 

༥ རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ ལོའ་ིགཏོང་ལླེན་ཁྱིམས་ཡྱིག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ། ༩༡༌༌༌༩༣ 
 
༦ 

ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་གཏན་འབླེབས། 
མུ་མཐུད་འཕདོ་བསླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས། 

 
༩༤༌༌༌༡༢༢ 

 
༧ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ། 
མུ་མཐུད་འཕདོ་བསླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས། 

 
༡༢༣༌༌༌༡༤༤ 

༨ མུ་མཐུད་ཤཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས། ༡༤༥༌༌༌༡༦༠ 
 
༩ 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པ།ོ 
གཞུང་འབླེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རླེས་དྲན་གྲསོ་ཆདོ་གྲསོ་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ། 

 
༡༦༡༌༌༌༡༦༢ 

༡༠ གོང་གསལ་གཞུང་འབླེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རླེས་དྲན་གསོ་ཆདོ་གྲོས་འཆར་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་། ༡༦༣༌༌༌༡༦༣ 
 
༡༡ 

ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་སནོ་རྱིས་གཏན་འབླེབས། 
མུ་མཐུད་ཤཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སནོ་རྱིས་ཐགོ་བགྲ་ོགླེང་དང་། གཏན་འབླེབས། 

 
༡༦༤༌༌༌༡༨༩ 

     



1 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༢ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ།  
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚགོས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་ལ་བག་ོགླེང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་གསླེར་རྟ་
ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་གསླེར་རྟ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་ལ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་ཟླེར་ནའང་རླེད། བསམ་ཚུལ་ཚིག་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། གཙ་ོབོ་དླེ་ཨ་རྱིའྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ དང་འབླེལ་
བའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་འགླེལ་བཤད་དང། དླེའྱི་རྒྱབ་ལོངས། བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་གནས་སྟངས་དླེ་ཚ་ོ
འགླེལ་བཤད་གནང་བ་སྔ་རླེས་གཉྱིས་སུ་མཉན་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་སོང་། གཙ་ོབ་ོདླེ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་འདྲ་ལ་འཛམ་
གྱིང་ནང་ནས་སྟབོས་ཆླེ་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་མླེ་རྱི་ཀས་བདོ་དོན་གྱི་ཐགོ་ལ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་རྒྱབ་སརོ་གྱི་སྱིད་བྱུས་གལ་ཆླེན་པ་ོ
དླེ་འདྲ་གཏན་འབླེབས་གནང་ཐུབ་པར། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་དབུས་པའྱི་ལས་དནོ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་མླེད་སྐུ་ལས་སནོ་
མཁན་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ལ་སྱིང་ཁངོ་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་ཐུགས་རླེ་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 དླེ་བཞྱིན་གཙ་ོཆླེ་ཤོས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་དང་གོས་ཚགོས་ཀྱི་ངོས་ནས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་སནོ་སནོ་མཁན་ཚང་མ་ལ་
དླེ་མཚུངས་ཀྱི་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་ཨ་རྱིའྱི་གནང་སྟངས་མང་པའོ་ིཐགོ་ནས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བོད་དནོ་
རྒྱབ་སོར་གྱི་ཚད་དླེ་གང་ལ་གང་འཚམ་མཐ་ོཔ་ོརླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་འཁོར་ཕོགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ད་
ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཁ་ཕོགས་དླེ་རྱིམ་བཞྱིན་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོརྒྱུའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་གནས་སྟངས་དླེ་ལ་ཨ་རྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ལ་དླེ་དང་དླེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་དནོ་ཡངོ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་འབད་བརནོ་བླེད་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད། དླེ་དག་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་ནང་ནས་ང་ཚ་ོགནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ངས་ངོས་འཛིན་བླེད་སྟངས་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་
གྱི་སྟླེང་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་བས་པའྱི་ཐོག་ནས། གནང་སྟངས་དང་གནང་ལུགས་གང་གྱི་ཐད་ནས་ཡྱིན་ནའང་། དོན་
དངོས་པོའ་ིཐོག་ནས་བོད་དནོ་ལ་ཤ་ཚ་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་མ་གཏོགས། གཞན་དག་ཅྱིག་ལ་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་རྒྱུ་ཙམ་
ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པ། ཁ་ོཚོའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ལ་སོགས་པ་དླེ་འདྲའྱི་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་ལ་ངོམ་སོ་ཙམ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཐོག་ནས། ཁ་ཞླེ་གཉྱིས་མླེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་རླེད། མ་ཟད་གནང་སྟངས་དང་གནང་
ལུགས་དླེ་ཚ་ོཡང་ཧ་ཅང་བརྟན་པ་ོཞྱིག་མ་གཏོགས། གནས་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འགྱུར་ལྡོག་དླེ་འདྲ་ལ་བལྟས་ནས་
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དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་ལ་ཡར་གོམ་པ་འགའ་ཤས། དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ནང་དུ་མར་གོམ་པ་འགའ་ཤས་ས་ོམཁན་གྱི་རྒྱལ་
ཁབ་དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཆགས་ཡོད་མ་རླེད། ཡྱིན་ན་ཡང་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་
རླེད། དླེ་བཞྱིན་གཞུང་འཛིན་གྱི་མྱི་ས། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ཚོགས་དང་གསར་འགྱུར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་དུ་འགྱུར་ལྡོག་ཧ་
ཅང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འགོ་བའྱི་དུས་ཚོད་དླེར། ང་རང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་དླེ་མཚུངས་ཀྱིས་ཤུགས་སོན་བསོན་རྒྱུ་དླེ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆླེན་པ་ོརླེད། ག་ོསྐབས་དང་རླེ་བ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་སྱིད་པ་རླེད་སམ།  

དླེ་བཞྱིན་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་གཞུང་དླེ་ཡང་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདས་པའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་ལ་ནུབ་ཕོགས་པའྱི་
གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་གྱི་ཐགོ་ལ་གཞྱི་འཛནི་ས་དླེ་ཨྱིན་ཇྱི་གཞུང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བས་ཙང་
དླེ་ཚའོྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ། ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཆདོ་གཟྱི་བརྱིད་ཆླེན་པ་ོདླེ་བྱུང་ཡོད་དུས་མ་འོངས་པར་ཡུལ་ལུང་
དླེ་དག་གྱི་ནང་དུའང་བོད་ཀྱི་འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོང་རྒྱུའྱི་རླེ་བ་དང་
འབད་བརོན་བླེད་དགོས་རྒྱུ་དླེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་གང་ཐུབ་ཅྱིག་སྱིག་
དགསོ་རྒྱུ་དླེ་ཡང་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད་སམ།  

དླེ་དང་མཚུངས་པའྱི་ང་ཚའོྱི་ད་ལྟའྱི་སྱིད་བྱུས་དང་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོགཏོང་དུས། གཙ་ོབ་ོདནོ་
གྱི་རགོ་པ་ོང་ཚའོྱི་བབ་ས་དླེ་ད་ལྟའྱི་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་དགངོས་དནོ་བས་ན། ང་ཚསོ་བདོ་རྒྱ་གོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་བ་
རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་གནས་སྟངས་དང་བརྒྱུད་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་
ཐོག་ནས་རླེ་བ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གོམ་པ་ས་ོཡྱི་ཡོད་པ་འདྲ་པ་ོབཀའ་ཤག་རླེད། སྱིད་སོང་རླེད། ཁླེད་རྣམ་པའྱི་ངོས་
ནས་དླེ་ལ་དགོངས་ཚུལ་དང་རླེ་བ་འདྲ་པ་ོག་ཚོད་ཅྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱིར་བཏང་ངས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ཐླེངས་
འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་མོང་། ང་རང་གྱི་མོང་ཚོར་ལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ནས་བཟུང་སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་འབླེལ་
ལམ་ཞྱིག་འགོ་བཙུགས་པ་རླེད། དླེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་དླེ་ཚོ་ང་རང་གྱི་མཐོང་ཚུལ་ལ་བས་ན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིརྒྱལ་སྱིའྱི་ 
(Olympic) རླེད་འགན་གྱི་གནས་སྟངས་དླེར་བལྟས་ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་གནས་སྟངས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་འག་ོབཙུགས་
སོང་བསམས་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༧ རླེད་འགན་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་ཐླེངས་གཉྱིས་ཐུག་པའྱི་
གནས་སྟངས་གང་ལ་བལྟས་ནའང་། སྐབས་དླེ་དུས་ཀང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་མ་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། རླེད་
འགན་དླེ་ལ་བར་ཁད་དང་བར་ཆད་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་མ་ཡོང་བའྱི་ཆླེད་དུ་དམྱིགས་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། དོན་དངོས་སུ་ང་
ཚ་ོབོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་བས་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བླེད་ཀྱི་མླེད། 
ང་རང་གྱི་ངསོ་ནས་དླེ་འདྲ་དྲན་གྱི་ཡོད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པར་དླེ་ལྟ་བུའྱི་ག་ོསྐབས་དླེ་འདྲ་བྱུང་ན་ང་ཚོས་ག་ོསྐབས་
འཛིན་སྟངས་དང་ ༼ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུངས་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་
སོང་།༽ བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ནས་འཐུས་ཤོར་དང་།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་གགས་པ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་ལ་ས་ོསོའ་ིབསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། 
ཐགོ་མ་དླེ་ལ་བཀའ་ཤག་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱི་ངོས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་བོད་ལ་རྒྱབ་སརོ་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཡོངས་
སུ་རགོས་པ་གསུངས་པ་དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ང་ཚོས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཁ་ཕོགས་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། ར་བའྱི་ཚང་མས་མཁླེན་གསལ་རླེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་གནད་
དནོ་འཕ་ོའགྱུར་གང་འདྲ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་དླེ་དང་དླེ་མཐུན་པའྱི་ལག་ལླེན་དང་སྱིད་བྱུས་ཐོག་ལ་འབད་བརནོ་བ་རྒྱུ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཉླེ་བའྱི་
ཆར་ཚོགས་ཟྱིན་པའྱི་ (QUAD) ཚོགས་འདུ་དླེ་ཡྱིན་ནའང་། དླེ་སྔ་ (Asia Pacific) ཐབས་བྱུས་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་
གར་དང་ཞྱི་བདླེ་རྒྱ་མཚ་ོཆླེན་པོའ་ིཐབས་བྱུས་ཟླེར་ནས་འགྱུར་བ་འཕ་ོའགྱུར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་གྱི་ག་ོསླ་བ་ཞྱིག་ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་ན། གང་ལྟར་ཉླེ་བའྱི་ཆར་
ཚགོས་འདུ་ཆླེན་པ་ོདླེ་ཚོགས་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ ༤ པ་ོདླེས་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་ལ་གདངོ་ལླེན་དང་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུའྱི་ཆབ་
སྱིད་ཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོཡྱི་ཡདོ་པ་གསལ་པ་ོགསལ་རྐྱང་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་ལ་གདངོ་ལླེན་དང་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུའྱི་
གནས་སྟངས་དླེ་ཡང་གཙོ་བོ་དླེ་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔལ་འབོར་དང་ཆབ་སྱིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འཕླེལ་རྒྱས་མ་འགོ་བ་དང་། 
འཕླེལ་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དླེས་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ལ་གནོད་འཚ་ེམ་ཡོང་བའྱི་རྒྱུ་རྐྱླེན་འགོག་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་རླེད་སམ། ངས་ངོས་
འཛིན་དླེ་བླེད་ཀྱི་ཡོད། དླེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ ༤ པ་ོདླེས་སོ་སོའ་ིཁླེ་ཕན་གཙ་ོབོ་གཞྱིར་བཞག་
པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐབས་བྱུས་དླེ་ལག་ལླེན་བསྟར་བསྡད་པ་དླེ་ང་ཚསོ་གསལ་པ་ོཧ་ག་ོདགསོ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཉླེ་བའྱི་ཆར་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཧ་གོ་དོན་གསལ་རླེད། ཧོང་ཀོང་ནང་དུ་ཞྱི་རྒྱ་ཆླེ་བའྱི་ང་ོརོལ་ཞྱིག་བྱུང་བ་རླེད། འཛམ་གྱིང་སྱི་
ཡོངས་ཀྱིས་ཧ་ཅང་ད་ོསང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་སླླེབས་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ད་དངསོ་གནས་གཅྱིག་འབྱུང་ས་རླེད་
བསམས་པའྱི་ཚརོ་བ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་སླླེབས་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གྱིས་བདླེ་འཇགས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅོས་
བས་ནས། དླེའྱི་རླེས་ལ་དམ་དྲག་ཅྱིག་བླེད་དུས་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཞྱིག་ནས་གང་ཡང་བ་རྒྱུ་མླེད་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ལྷག་ཡོད་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་ཉླེ་བའྱི་ཆར་རྒྱ་ནག་གྱིས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་ ༡༣ 
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པའྱི་ཚོགས་དུས་ ༤ པའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། ཧོང་ཀོང་གྱི་འོས་བསྡུའྱི་སྱིག་གཞྱི་ཡྱིན་ནའང་བསར་བཅོས་བ་རྒྱུའྱི་གནས་
བབས་ཤྱིག་ལ་སླླེབ་ཡོང་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཧོང་ཀོང་གྱི་གནས་བབས་དླེར་ལག་པ་འཆང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་བབས་
ཤྱིག་ལ་སླླེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ཐའླེ་ཝན་གྱི་གནས་སྟངས་ཀང་དླེ་ག་རང་རླེད། 
ཐའླེ་ཝན་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་བཟང་ཕགོས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་བསྟན་པའྱི་རླེས་འབས་ལ་བརྟླེན་ནས། ཐའླེ་ཝན་གཞུང་ཡྱིན་
ནའང་ང་རང་ཚ་ོཞླེ་དྲག་ཅྱིག་ཆགས་ས་རླེད་བསམས་པའྱི་གནས་སྟངས་དླེའྱི་འགོ་ལ་ཐའླེ་ཝན་གཞུང་ལ་ཡང་འཕ་ོའགྱུར་ཆླེན་
པ་ོབྱུང་ཡདོ་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱིས་སུ་ཐའླེ་ཝན་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཀང་ཨ་རྱི་ལ་ཕར་འབླེལ་བ་བ་རྒྱུ་མྱིན་ཟླེར་ནས་གསལ་
བསགས་ཀང་བླེད་དགོས་བྱུང་བ་རླེད།  

དླེ་ལྟ་བུའྱི་གནད་དནོ་ཡོངས་སུ་རགོས་པ་ལ་ལྟ་དུས། ད་ལྟའྱི་ཆར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཟླེར་ན་
ཡང་མྱི་འདུག ལངས་ཕོགས་དླེ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་རླེད། གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་
ཚོས་ (Court) ལ་སོགས་པའྱི་ནང་དུ། ཁོང་ཚོས་འཐླེན་ཙམ་འཐླེན་ཙམ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་ཀང་འཛུལ་ཙམ་
འཛུལ་ཙམ་བླེད་དགོས་རླེད་དླེ། འཛུལ་སྟངས་འཛུལ་ལུགས་གང་འདྲ་ཡྱིན་པ། འ་ོན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཆ་མཚོན་ན། 
གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་དླེས་རྒྱ་གར་གྱི་མ་འོངས་པའྱི་བདླེ་འཇགས་སྲུང་སོབ་དང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར། རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་
གཏད་གཅོག་དགོས་པའྱི་སྱིད་བྱུས་དླེ་དང་མཐུན་པའྱི་འགླེལ་བཤད་གང་འདྲ་སོན་དགོས་རླེད། འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་བསོན་
རྒྱུའྱི་རྱིས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་སམ། དླེ་མ་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོའྱི་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་
ལམ་ལ་བར་ཆད་འག་ོརྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་ཆླེན་པ་ོཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་འདས་ཟྱིན་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུའང་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ཐླེ་བྱུས་ཟླེར་ནའང་མྱི་འདུག གང་ལྟར་དླེ་ལྟ་བུའྱི་གནད་དོན་ཞྱིག་གྱི་འགོ་ནས་བ་བ་ཆླེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ་མ་གྲུབ་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། གཙ་ོབ་ོང་ཚོས་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༠༨ 
ལོར་བོད་ལ་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་རང་སྱིད་རང་སོང་འཐོབ་རྒྱུའྱི་བསམ་འཆར་ཡྱི་གླེ་དང་། ཕྱི་ལོ ༢༠༡༠ ལ་ོལ་དླེའྱི་འགླེལ་
བཤད་ཕུལ་བཞག་པའྱི་ཡྱི་གླེ་དླེར་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་སུ་དང་སུ་ལ་ཡྱིན་ནའང་། དླེར་ངསོ་ལླེན་བླེད་ཐུབ་པ་
དང་དླེར་ངསོ་ལླེན་བས་པ་ཡྱིན་ན་ས་ོསོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་འངོས་བདླེ་འཇགས་དང་། རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་འཐུབ་རྒྱུའྱི་
གདླེང་ཚདོ་བསླླེབ་རྒྱུའྱི་འགླེལ་བཤད་ཅྱིག་ང་ཚསོ་སནོ་དགསོ་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད། དླེ་གང་འདྲ་སནོ་དགོས་རླེད། གལ་ཏླེ་མ་
འངོས་པར་བོད་ལ་རང་སྱིད་རང་སངོ་ཐབོ་པ་ཡྱིན་ན་ཞྱི་བདླེའྱི་བསྟྱི་གནས་ཤྱིག་ཏུ་འགྱུར་གྱི་རླེད་ཟླེར་ན་ཁ་ོཚསོ་ཡྱིད་ཆླེས་ཀྱི་
རླེད་དམ། དླེ་ལྟ་བུའྱི་ཡྱིད་མ་ཆླེས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་དླེ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་ང་ཚོས་ཁ་ོཚོར་ཡྱིད་ཆླེས་ཐུབ་
པའྱི་འགླེལ་བཤད་བསོན་རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཡོད་དམ། གལ་ཏླེ་གདླེང་ཚོད་ཡོད་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་མ་བྱུང་ན་ཁ་ོཚོ་ལྟ་བུ་ང་
ཚོའང་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་བབས་འོག་ལ་འཛུལ་བ་ཡྱིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ད་ོཕོག་ཡོང་གྱི་མ་
རླེད་དམ། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ཁ་ོཚོས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དང་ག་རླེ་བས་ནའང་འདྲ་འདུག གཙ་ོབ་ོསོ་སོའ་ིཁླེ་ཕན་གཞྱིར་
བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་རླེད། ས་ོསོའ་ིཁླེ་ཕན་དླེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གྱི་ཁབ་སླེལ་རྱིགས་ཡངོས་སུ་རོགས་པ་དླེ་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་སྱི་ལ་
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ཕགོ་ཐུག་མ་གཏངོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོང་དུ། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽  དླེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་ན་ང་ཚ་ོགང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རླེད། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། དང་པ་ོདླེར། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དླེ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་མཐའ་མ་དླེ་ཡྱིན་ཙང་། དླེ་ཧ་ཅང་གནད་
འགག་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རླེད། གནད་འགག་ཆགས་པ་ནང་བཞྱིན་གྱི་ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་
དང་དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་བདོ་དནོ་ཁྱིམས་འཆར་གཏན་འབླེབས་གནང་ཐུབ་པ་དླེར་དཔླེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷ་དང་མྱི་དང་སུ་གཅྱིག་གྱིས་མ་འཇནོ་པ་ཞྱིག་འཇནོ་སོང་། དླེ་བླེད་དུས་ང་ཚ་ོགཞྱིས་བླེས་བོད་མྱི་ཚང་མ་ལ་རླེ་
བ་གསར་པ་ཞྱིག་དང་སབོས་པ་གསར་པ་ཞྱིག་སྱིན་སོང་། དླེར་བརྟླེན་ཕགོས་ཚང་མ་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དླེར། ད་རླེས་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཡུན་མཐའ་མ་དླེ་ཆགས་ཡོད་དུས། ལ་ོ ༡༠ རྱིང་གྱི་ལས་ཡུན་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་
བཀའ་ཤག་གྱིས་འགན་དླེ་ཁུར་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་གནད་འགག་ཆླེ་ཤོས་དླེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་
མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དླེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཆགས་ནས། དླེའྱི་སྱིད་བྱུས་དླེ་ཟྱིན་ཡདོ་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
ལོ་ ༡༠ རྱིང་ལ་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་དང་། 
དམྱིགས་བསལ་གྱི་སྐུ་ང་ོསྱིད་སོང་མཆོག་ལ་སླེམས་ཤུགས་ཆགས་པ་འདྲ་པ་ོདང་། ང་ཚ་ོརྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་
རྒྱུའྱི་སྱིད་བྱུས་དླེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ། དླེ་འདྲའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཚོར་བ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་
སོང་། གྲུབ་འབས་གང་ཡང་མ་ཐནོ་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གྱིས་ཡ་ལན་གང་ཡང་མ་བས་པ་དླེ་ལ་ལ་ོ ༡༠ རྱིང་ལ་ང་ཚོའྱི་ངསོ་ནས་
ཕར་བསྟུན་མཁས་ག་ཚོད་བས་ན་ཡང་། དླེ་ལ་དྲྱིན་ལན་ལོག་འཇལ་ཟླེར་ནའང་མྱི་འདུག གང་ལྟར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེ་ལ་
མཚན་སྨད་རབ་དང་རྱིམ་པ། ལོ་རླེ་ནས་ལ་ོརླེ་སྡུག་ཏུ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཞྱིག་སྟོན་དུས། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཚོར་བའམ་
ཡང་ན་སླེམས་ཤུགས་ཆག་པའྱི་གཞྱི་འདྲ་བྱུང་སོང་ངམ། མ་འོངས་པར་སྱིད་བྱུས་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་རླེ་བ་འདྲ་མཐངོ་གྱི་ཡོད་དམ།  
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 གཉྱིས་ནས་བོད་ནང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆགོ་ཐགོ་མར་བཀའ་བོན་ཁྱི་པར་བཞླེངས་ནས་དམ་བཅའ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལ་ོ ༡༠ ཕྱིན་ཚར་
བ་རླེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཡུན་རོགས་ལ་ཉླེ་བའྱི་མཚམས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་སླླེབས་ཡོད་དུས། ཐོག་མར་བཀའ་བོན་ཁྱི་པར་
བཞླེངས་པའྱི་དུས་ཀྱི་དམ་བཅའ་དླེ་ཚའོྱི་ནང་ནས་གྲུབ་པ་དང་མ་འགྲུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་སོང་། བཀའ་ཤག་
འཁྱུར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་དུས་ཕག་ལས་གལ་ཆླེན་པོ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་འགྲུབ་མ་སོང་བསམས་པ་དླེ་འདྲ་ལྷག་སོང་ངམ་ཞླེས་དྲྱི་བ་
གཅྱིག་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་དྲྱི་བ་གཞན་ཞྱིག་ག་རླེ་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་ནང་གྱི་མཐུན་ལམ་གྱི་སྐོར་དླེ་ཧ་ལམ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གཅྱིག་པུས་ཡར་མར་དཀྲུགས་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲའྱི་སྐད་ཆ་ཡང་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བླེད་དུས་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོ
ཆླེས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་གནང་བ་དླེ་རླེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་མཐུན་ལམ་རོག་ར་ཆྱིག་སྱིལ་བ་རྒྱུ་དླེ་བོད་པ་ཚང་མ་ལ་
འགན་ཡོད་པ་རླེད། བོད་པ་མྱི་རླེ་ང་ོརླེ་ལ་འགན་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་མ་གཏོགས། བཀའ་ཤག་གཅྱིག་པུས་
དཀྲུགས་ན་དཀྲུག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། མཐུན་ལམ་གཏོར་ན་གཏརོ་ཐུབ་པ་དླེ་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མ་རླེད། གང་ལྟར་མཐུན་ལམ་
དང་ཆྱིག་སྱིལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་མྱི་ཚང་མས་འགན་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་
བཀའ་ཤག་ལ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཐུན་ལམ་དླེ་མླེད་པ་བཟོས་སོང་མདོག་མདགོ་བླེད་སྡོད་མཁན་དླེ་ཚ་ོལ་
དམྱིགས་བསལ་གསུང་རྒྱུ་འདྲ་ཡོད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་གཙ་ོཆླེ་ཤོས་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་དང་འབླེལ་བ་ཤུགས་ཆླེ་རུ་གཏང་རྒྱུ་དང་། དླེ་ལ་བརྟླེན་
ནས་ང་ཚོའྱི་བོད་དོན་སྱིད་བྱུས་ཀྱི་ཁྱིམས་འཆར་དླེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ། གཉྱིས་པ་དླེར་བོད་ནས་རླེས་འབོར་
རྱིགས་དླེ་ཚ་ོལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་གཟྱིགས་རྟོག་གནང་བཞག་པ་དླེར་བརྟླེན་ནས་བོད་གཞྱིས་བླེས་གཉྱིས་དབར་གྱི་འབླེལ་
ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་། དླེ་སྔ་ལས་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་བསམས་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། 
གསུམ་པ་དླེ་ལ་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་་འདྱིའྱི་ནང་ནས་དབུས་ཀྱི་ལྷན་ཁང་ཁག་གཙ་ོབས་པའྱི་ལྷན་ཁང་
ཚང་མ་ལ། ལས་ཁུངས་ཚང་མ་གསར་བཟ་ོགནང་ནས་ཧ་ཅང་སྤུས་དག་པ་ོཞྱིག་དང་། དླེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་དངསོ་གནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སུ་གཅྱིག་གྱིས་མ་འཇནོ་པ་ཞྱིག་འཇོན་ཐང་ཞྱིག་ངམོ་སངོ་། 
དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚད་མཐ་ོཔོའ་ིཐོག་ནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། དླེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་མཐའ་མ་དླེ་ཡྱིན་དུས། མ་འོངས་པ་ལ་ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཚགས་ཚུད་དུ་
གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འཛནི་སོང་འདྱི་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཡོང་བར་ཁླེད་རང་གྱིས་བསྡོམས་
འདྲ་པོ་ཞྱིག་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་ག་རླེ་ག་རླེ་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ག་རླེ་བ་རྒྱུ་



7 
 

འདུག མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་ག་རླེ་བླེད་དགོས་འདུག དླེར་བསྡོམས་ཤྱིག་བརྒྱབ་ནས་ཉམས་མོང་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
གསུང་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ར་ོརླེ་ཚ་ེབརྟན་ལགས སྐར་མ་ ༥།  

 

སྱི་འཐུས་ར་ོརླེ་ཚ་ེབརྟན༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་མཉམ་ཞུགས་ལླེན་པའྱི་ཐོག་ནས། ཉླེ་ལམ་བོད་དོན་
སྱིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་སོར་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལླེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚ་ོཚང་
མས་དླེ་འདྲའྱི་རྒྱལ་ཁ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཐོབ་པར་དགའ་བ་སོམ་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་རྣམ་
འགྱུར་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སོན་འཛུགས་ཆླེན་པ་ོབས་ཡོད་པ་རླེད། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དླེ་ལ་
ངསོ་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ཆ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཁངོ་ཚསོ་གཏན་འབླེབས་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
དང་། གོས་བསྡུར་ཡང་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་བོད་པ་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་དླེ་འདྲའྱི་སྱིད་
བྱུས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་ནས་ལས་འགུལ་སླེལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་བཤད་
གནང་སྟངས་ཀྱི་སོས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དང་། དླེ་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཟུར་ཟ་ཡྱིན་
ནའང་རླེད། གང་ལྟར་གནད་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་སུས་བས་པ་རླེད། དླེ་བཀའ་ཤག་གྱིས་བས་པ་རླེད་དམ། སྱིད་སོང་གྱིས་
བས་པ་རླེད་དམ། ཡང་ཚགོས་པ་བླེ་བག་གྱིས་བས་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་འག་ོསྡོད་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། དླེར་གསལ་བཤད་ཅྱིག་ཕླེབས་
པ་འདྲ་པ་ོའདུག དངོས་གནས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚ་ོཚང་མས་ལག་པ་བརབ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་དང་། བཀྲ་ཤྱིས་
བདླེ་ལླེགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་རླེད། དླེ་དང་མཉམ་དུ་སྱིད་བྱུས་བཞག་ཚར་བ་རླེད། སྱིད་བྱུས་དླེ་ལག་བསྟར་ཡངོ་ཐབས་
སུ་ང་ཚསོ་ག་རླེ་བླེད་དགསོ་འདུག རྱིག་པ་གང་འདྲ་སྱིམ་དགསོ་འདུག ཕག་ལས་གང་འདྲ་གནང་དགསོ་འདུག དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་
ལ་གོས་བསྡུར་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དླེ་རྱིང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་ནས་ངས་ངོས་
འཛནི་ཞུ་རྒྱུར། བརྒྱུད་རྱིམ་གྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་བླེད་དུས་དླེ་ནས་ང་ཚསོ་ལླེགས་ཆ་ལླེན་དགོས་པ་དླེ་འདྲ་ཏན་ཏན་ཡོད་
རླེད་བསམ་གྱི་འདུག  
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དླེ་བཞྱིན་ཉླེ་ཆར་རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རྱིའྱི་ཚོགས་འདུ་དང་པོ་ཚོགས་པ་རླེད། སྱིད་འཛིན་ (Joe Biden) སླླེབས་ནས་ཚོགས་
འདུ་དང་པོ་འདྱི་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་དྲུང་ཆླེ་དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་ཕྱི་སྱིད་དྲུང་ཆླེ་ (Wang Yi) དབར་ (Alaska) ལ་ཚོགས་པ་
རླེད། དླེ་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དྲག་རླེད། ཚོགས་འདུའྱི་ནང་དུ་གདོང་ཐུག་ཞླེ་དྲག་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། གསར་འགོད་གསལ་
བསགས་ཀྱི་ནང་དུའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་བོད་ཅླེས་འཁོད་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཚོགས་
འདུ་དངོས་སུ་ཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཤྱིན་ཅང་དང་། ཧོང་ཀོང་། ཐའླེ་ཝན། རྒྱ་ནག་གྱི་དྲ་རྒྱ་དམ་དྲག་མ་གཏོགས། བོད་ཅླེས་
ཁངོ་ཚོས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཏན་ཏན་ང་ཚོའྱི་ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུ་ནུས་པ་ཡོད་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་མང་གཙ་ོཚོགས་པའྱི་
ནང་དུ་ནུས་པ་ཡོད་པ་རླེད། གང་ལྟར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་བཟོས་པ་དླེ་ལག་བསྟར་དགོས་ཀྱི་
འདུག ག་ོསྐབས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ཚད་མཐ་ོཔོའ་ིས་ོནས་སློང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་བའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་སླླེབས་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེ་ཡྱིན་དུས་ས་ོསོས་ད་ོསང་བླེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པ། ཡང་ན་བོད་དནོ་གོགས་པ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་མང་གཙའོྱི་ཚགོས་པའྱི་ནང་
དུ་འབླེལ་བ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པའྱི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱི་ཐོག་ནས་ལོ་འགའ་ཤས་རྱིང་། གང་ལྟར་གོས་ཆོད་འདྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁ་ཞླེ་གཉྱིས་མླེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕ་གྱིར་
ཕླེབས་ནས་འབླེལ་བ་གཏུགས། ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་ཧ་ཅང་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་
ཞྱིག་རླེད་འདུག ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུ་རྦད་དླེ་འཁྲུག་བསྡད་ཡདོ་དུས། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་དཀྱིལ་ནས་ང་ཚ་ོས་ོསོའ་ིདནོ་དག་གྲུབ་ཐུབ་
པའམ། མཐའ་མའྱི་ཤུགས་བསོན་རྒྱུ་དླེ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསུངས་སོང་ལ། དླེར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་
ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཁ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཐོབ་པའྱི་ཆླེད་དུ། ད་ལྟ་ (International Campaign for 

Tibet) དང་། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ། ལྷག་པར་དུ་ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚང་མར་ཨ་རྱིའྱི་མྱི་སླེར་ཡྱིན་དུས། ཞུ་
གཏུག་གྱི་ལས་འགུལ་སླེལ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་ལ་ོམང་རྱིང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས། ས་གནས་རང་ལ་གོས་ཚོགས་མཉམ་དུ་
འབླེལ་བ་ཡག་པོ་བཟོས་པར་བརྟླེན་ནས་དབུས་ལ་གྲུབ་འབས་ཐོན་ཐུབ་པ་དླེ་འདྲ་བྱུང་སོང་། དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེར་མྱི་མང་གྱི་
རྒྱལ་ཁ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བླེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། འགོ་ཁྱིད་ཀྱིས་འགན་ཁུར་ལམ་སྟོན་བས། ཡྱིན་ལྟ་
ཡྱིན། བརྱི་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་ཆླེ་བོད་མྱི་ཚསོ་བོད་ཀྱི་སྱིད་སོང་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུས་པ་ཞྱིག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ཆླེ་
མཐོང་སྤྲད་དང་སྤྲོད། གོ་སྐབས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཟྱིན་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་དླེ་གཟྱི་བརྱིད་རླེད། ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་མུ་མཐུད་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་ནས་ (QUAD Strategy) ཐབས་བྱུས་ཐོག་ནས་རྒྱལ་
ཁབ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་གདངོ་ཐུག་བ་རྒྱུ་ཟླེར་ནའང་འདྲ། ཉླེན་ཁ་ཞྱིག་འཛིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་གདངོ་ལླེན་བ་རྒྱུའྱི་སྱིད་
བྱུས་ཤྱིག་འག་ོཡྱི་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚསོ་རྣམ་འགྱུར་གང་འདྲ་ཞྱིག་སྟནོ་དགོས་ཀྱི་རླེད།  
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མཐའ་མ་དླེར་ཉླེ་ཆར་ང་ཚོས་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་ཐོག་ནས། བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་བ་
དླེའྱི་འགན་ཆ་ཚང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནོན་ཤུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་
དླེ་ཤུགས་ཆླེ་རུ་གཏངོ་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་གསོ་ཆདོ་འཇགོ་ཐུབ་པ་རླེད། དླེའང་གཟྱི་བརྱིད་དང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འཇོག་
ཐུབ་པ་རླེད། དླེ་སྔ་ནང་བཞྱིན་རྒྱ་ལ་དག་བ་ོམྱིན་ཟླེར་ནས། བ་ོཕམ་པའྱི་གནས་ཚུལ་དླེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་
ལན་གཟྱི་བརྱིད་དང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས། དག་དླེར་དག་རུ་ངོས་འཛིན་བླེད་ཐུབ་པའྱི་གོས་ཆོད་འདྱི་ལྟ་བུ་འཇོག་ཐུབ་པར་
དངསོ་གནས་ཡག་པ་ོབྱུང་སོང་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་ཐོག་ནས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་གསུང་
རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བག་ོགླེང་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད། དླེའྱི་ནང་ལ་
ཆ་ཤས་ལླེན་པའྱི་ཐགོ་ནས། ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞྱིན་གྱི་བོད་དནོ་རྒྱབ་སོར་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཡྱི་ཐོག་ལ། དླེ་སྔ་གདུང་
སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀྱི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སྐབས་སུ་ས་ོསོས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དླེ་རྱིང་འདྱིར་བག་ོགླེང་ནང་དུ་
ཆ་ཤས་ལླེན་གྱི་ཡོད་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཉྱིས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གྱི་སྱིད་བྱུས་དླེ་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱིས་ཁྱིམས་འཆར་གཏན་འབླེབས་ཟྱིན་པ་རླེད། 
དླེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་དབུས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ལྟ་བུ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ལ་
གཏན་འབླེབས་བླེད་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤླེས་དླེ་འདྲ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡདོ་དམ་ཞླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དླེ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་འཆད་ཀྱི་ཡོད་དུས། གོ་སྐབས་འདྱི་
བཟུང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཨ་རྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། དླེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་ཡོངས། བོད་དོན་རྒྱབ་
སོར་གནང་མཁན་ཚང་མས་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག་ག་རླེ་ཡོད་རླེད་ཟླེར་ན། ཁྱིམས་འཆར་དླེ་གཏན་འབླེབས་ཟྱིན་
ཚར་བ་རླེད་དླེ། ལོ་རླེར་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་བཞླེས་ནས། ཁྱིམས་
འཆར་གཞྱིར་བཟུང་ནས་ལས་དོན་དླེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་གྱི་ཐོག་ལ་ལྟ་རྒྱུའྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་
དུས་ཨ་རྱིར་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་འགན་འཁླེར་བའྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིགོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་ལ་འབླེལ་བ་གནང་ནས། 
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ཁྱིམས་འཆར་ནང་གསལ་གྱི་གནད་དོན་དླེ་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་ལག་བསྟར་འག་ོཡྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ཐགོ་ལ་ངླེས་པར་དུ་ས་ོསོས་
འགན་འཁླེར་བའྱི་ཐགོ་ནས་འབླེལ་བ་ཞུ་དགོས་རླེད་ཅླེས་ཚང་མ་ལ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

དླེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་དྲྱི་བ་གཉྱིས་པ་དླེ་ག་རླེ་ཡྱིན་ཞུས་ན། ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནང་དུ་བོད་དོན་
ཐགོ་དམྱིགས་བསལ་འབླེལ་མཐུད་པ་ཟླེར་ནས་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོལ་ཞྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་སྔའྱི་ཨ་རྱིའྱི་
སྱིད་གཞུང་གྱི་བོད་དོན་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་དླེ་སྱིད་གཞུང་འཁྱུར་བར་ཟླ་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ལ་བསྐ་ོ
གཞག་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་ཚང་མར་ཡོངས་གགས་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་
རྒྱུར། སྱིར་བཏང་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་གསར་པ་ཆགས་ཡོད་རླེད་དླེ། བོད་དོན་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་འབླེལ་མཐུད་པ་བསྐ་ོ
གཞག་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་ཕག་ལས་ག་ཚོད་ཙམ་གནང་ཐུབ་ཡོད། ས་ོསོས་དྲན་པར་
བས་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ན་ནྱིང་ལོ་མཇུག་ཡས་མས་ཤྱིག་ལ་ཨ་རྱིར་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་
བཏང་བ་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་སྱིད་གཞུང་གསར་པ་བསླླེབ་རྒྱུ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་སྐབས་དླེ་དུས་སྱིད་གཞུང་གསར་པའྱི་མྱི་
སའྱི་མཉམ་དུ་མཇལ་འཕྲད་དླེ་འདྲ་བྱུང་ཡདོ་དམ་མླེད། གལ་སྱིད་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་བདླེ་པ་ོམླེད་ན་མ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནའང་
འགྱིག་གྱི་འདུག གཞྱི་རའྱི་དྲྱི་བ་དླེ་དམྱིགས་བསལ་འབླེལ་མཐུད་པ་བསྐ་ོགཞག་གྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་གང་མགོགས་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུ་དླེ་ང་ཚརོ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚང་
མས་མཁླེན་གྱི་ཡོད་རླེད། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་ལན་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོརླེ་ལགས། སྐར་མ་ ༥། 

 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོརླེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ  དླེ་རྱིང་འདྱིར་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་ལ་བག་ོགླེང་གནང་བཞྱིན་པ་རླེད། དང་ཐགོ་
ངའྱི་རླེ་བ་ལ་བཀའ་ཤག་གྱི་ད་རླེས་གསལ་བཤད་འདྱི་ཕལ་ཆླེར་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཡུན་གྱི་གསལ་བཤད་མཐའ་མ་དླེ་ཡྱིན་
དུས། ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་འཕ་ོའགྱུར་རམ་དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱིགས་པས་ཏོག་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་རླེད་དྲན་སོང་། ཡྱིན་
ནའང་ད་རླེས་གཙ་ོབ་ོདླེ་ཁ་སང་ཁ་ཉྱིན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ (QUAD) ཡྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྟླེན་ནས། དླེར་གཞྱི་ར་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཨ་རྱིའྱི་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་རྒྱས་བཤད་ཅྱིག་གནང་སོང་། རྒྱས་
བཤད་གནང་བའྱི་རྒྱུན་རྱིམ་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་ནས་ཐུགས་ལྷདོ་ལྷོད་བས་ནས་སྔ་རླེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལམ་
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བྱུང་རབས་དླེ་ཚོ་མར་འགླེལ་བཤད་ལྷུག་ཙམ་བསོན་གནང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བྱུང་
རབས་དླེའྱི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་དབར་གྱི་དཀའ་ངལ། དླེ་བཞྱིན་གོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉྱིས་ལ་ཡོད་པའྱི་ 
(Foreign Relations Committee) ཟླེར་དགོས་རླེད་དམ། ཕྱི་སྱིད་དང་འབླེལ་བའྱི་ཚོགས་ཆུང་དླེ་གཉྱིས་དབར་གྱི་
འགལ་ཟླ་དང་དཀའ་ངལ། དླེ་ཚ་ོཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་བསླབ་བ་བང་
རྒྱུ་ཡག་ཤོས་ནྱི་དླེ་རྱིང་བཀའ་མོལ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་འདྱིའྱི་ནང་དུ། མང་གཙ་ོཚོགས་པའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་
དནོ་ལ་འགྱིག་པ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚསོ་དླེ་མར་འཐླེན་ན་འགྱིག་གྱི་རླེད་ཟླེར་རྒྱུའྱི་སྐད་ཆ་དླེ་ཚ་ོང་ཚསོ་བསླབ་བ་
བང་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ང་ཚོར་སླེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། བོད་
པའྱི་གནས་ཚུལ་དླེ་དྲང་བདླེན་གྱི་འཐབ་རདོ་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། འཚ་ེབ་མླེད་པའྱི་ལམ་ཕོགས་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་
རྒྱབ་སོར་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆབ་སྱིད་ཚོགས་པ་སོ་སོས་ལྟ་གྲུབ་ཕར་བཞག་ནས། བདླེན་པ་བདླེན་ཐོག་ལ་བསལ་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ག་རླེ་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྱི་ང་ཚོས་བསླབ་བ་བང་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད་
བསམ་གྱི་འདུག སྐུ་ངལ་བསོན་པའྱི་རྒྱུན་རྱིམ་དླེའྱི་ནང་ལ་ངའྱི་བོ་ལ་བབ་ཤོས་གཅྱིག་ར་བའྱི་ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་འཆད་ཀྱི་
ཡོད། དླེའྱི་ནང་ལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ལས་ཀ་བས་ཡོད་དུས་དླེ་འདྲའྱི་སྐབས་སུ་སྐུ་ངལ་ག་རླེ་ཡོད་པ་ཧ་ག་ོཡྱི་ཡོད། ཐུག་ས་རག་
གྱི་མླེད་པ་དང་།ཐུག་པ་ཡྱིན་ནའང་སྐད་ཆ་ག་རླེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་མླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། སྱིར་
བཏང་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་ (Diplomacy) འགོ་སྟངས་ ཤྱིག་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དླེའྱི་ནང་དུ་བཀའ་གཅྱིག་ག་རླེ་གནང་སོང་
ཟླེར་ན། གནད་དོན་དང་པ་ོདླེ་གཏན་ཁླེལ་བའྱི་མཚམས་ལ་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་གྱིས་ཆགོ་མཆན་མཚན་རྟགས་མ་སནོ་བར་དུ་
ཡང་ང་ཞླེ་དྲག་ཅྱིག་བྱུང་བ་དང་། དླེའྱི་སྐབས་མྱི་སུ་གཅྱིག་གྱིས་རོགས་པ་དང་རྒྱབ་སོར་བླེད་མཁན་མླེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག 
ངས་གོ་སྟངས་ནོར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། དླེ་ཏོག་ཙམ་གསལ་དུ་བཏང་ན་རྒྱ་ཆླེའྱི་མང་
ཚོགས་ནང་ལ་གོ་བདླེ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་རླེད་བསམས་པ་དྲན་སོང་། དླེ་མ་གཏོགས་དླེའྱི་ནང་དུ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་མྱིང་འཇུག་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ཨུ་ཚུགས་བསོན་པ་དླེ་ཚ་ོཞླེ་དྲག་ཡག་པ་ོརླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་བཀའ་ཤག་འདྱི་
རྱིམ་བཞྱིན་བརླེ་པོ་རྒྱབ་འགོ་རྒྱུ་རླེད། ཕླེབས་འགོ་རྒྱུ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དླེ་སྡོད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དླེ་ཚ་ོདངོས་གནས་དྲང་གནས་ཡག་པོའ་ིརང་བཞྱིན་ཆགས་འདུག་བསམས་སོང། དླེ་ཚ་ོཆ་ཚང་གཙ་ོ
བ་ོཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚསོ་འགན་བཞླེས་ཡོད་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་དླེ་རྱིང་སྐབས་སུ་བབས་པར་ཨ་རྱིའྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་དང་། དླེ་བཞྱིན་འདྱིར་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་སྱིད་སོང་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས། དླེ་དླེ་བཞྱིན་ཆར་པ་ཆུ་གོགས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་
ཞུས་པ་ཡྱིན།  

ར་བའྱི་ཚན་རྱིག་པའྱི་བཤད་སོལ་ལྟར་ན། ཟླ་བ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་འོད་ཡོད་མ་རླེད། ཉྱི་མའྱི་འོད་དླེ་ཟླ་བ་ལ་འཕྲོད་ནས་ཟླ་བ་
ལ་འོད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གཙ་ོབ་ོ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་དང་། ལྷག་པར་དུ་དླེ་
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རྱིང་ཁ་སང་ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་བླེད་སོད་བ་རྒྱུར་༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་ཐུགས་ཀྱི་བཞླེད་དགོངས་བཞྱི་གཙ་ོབོར་བཟུང་
ནས། སྱིར་འཛམ་གྱིང་ཁོན་ཡོངས་ལ་བདླེ་སྱིད་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས། དླེའྱི་ཉླེར་ལླེན་ལ་བརྟླེན་ནས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་
འཛནི་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།   

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ལ་གུས་པའྱི་ངོས་ནས་ཐོག་
མཐའ་བར་གསུམ་ལ་དགའ་ཚོར་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་དྲྱིན་བ་མླེད་དུ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་གང་
ཟག་ས་ོསོར་བསམ་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་དང་། རྣམ་དཔདོ་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་དུས། མྱི་སུམ་ཅུ་ལ་བསམ་བ་ོསུམ་ཅུ།། མཛ་ོསུམ་ཅུ་ལ་
ར་ཅ་ོདྲུག་ཅུ།། གསུངས་པ་ལྟར་མཐོང་ཚུལ་མྱི་འདྲ་བ་དང་། འཆར་སང་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་ཀྱི་རླེད། མཁྱིས་ནད་ཅན་གྱི་གང་ཟག་
ལ་གངས་རྱི་དཀར་པ་ོསླེར་པ་ོམཐངོ་བ་ནང་བཞྱིན་གང་ཟག་མཁྱིས་ནད་ཅན་མང་པ་ོའདུག ང་རང་གྱི་ངསོ་ནས་དླེ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་
མཐངོ་སོང་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

ད་ལྟའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གཙོས་པའྱི་བཀའ་བོན་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མ་ལ་སྱིང་ཁོང་རུས་པའྱི་གཏྱིང་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་ཞུ་
རྒྱུདང་། ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། ངས་ངོས་ནས་ཁླེད་རྣམ་པ་ག་རླེ་མཐོང་གྱི་འདུག་ཟླེར་ན། དོན་དམ་པའྱི་བོད་ཀྱི་ལོ་
རྒྱུས་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་མཁན། བོད་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་དྲན་ཤླེས་མཁན། འདས་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤླེས་མཁན། ད་
ལྟའྱི་གནས་བབས་ལ་བོད་ཀྱི་ར་དོན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་གླེང་སློང་བླེད་ཐུབ་མཁན། 
བཤད་ཕདོ་མཁན། སྒྲུབ་ཕོད་མཁན་གྱི་བཀའ་ཤག་ཆགས་འདུག མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་འཆར་གཞྱི་འདྱི་དང་དླེ་ཟླེར་ནས། 
གཅྱིག་རླེས་གཉྱིས་བང་རྱིམ་འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོབ་ཤ་སྟག་ཅྱིག་རླེད་འདུག ང་རང་གྱི་ངོས་ནས་དཔལ་
ལྡན་སྱིད་སོང་གཙསོ་པའྱི་བཀའ་བནོ་ལྷན་རྒྱས་ཚ་ོལ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆ་ཐོག་
ལ་བོད་ཀྱི་ར་དོན་དང་། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོའ་ིབོད་དོན་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་གཏན་འབླེབས་བཟ་ོཐུབ་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཧ་ཅང་དགའ་འོས་པ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་ལ་ཉྱི་མའྱི་འོད་ཟླེར་ཟླ་བ་ལ་ཕགོ་མ་འཕགོ་དང་། སྐབས་མཚམས་ང་ཚསོ་
རང་དམའ་ས་འཇགོ གཞན་མཐ་ོས་འཇོག་ཟླེར་གྱི་ཡོད་རླེད་དླེ། མཚམས་རླེ་ཡང་རང་མཐ་ོས་བཞག གཞན་དམའ་ས་འཇགོ་
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དགསོ་རྒྱུའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ཡང་སླླེབས་སོང་། གང་ལྟར་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་ནའང་རླེད། དླེ་
དང་འབླེལ་ཡོད་སུས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རླེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའ་ིཁྱིམས་འཆར་དླེ་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་ཀྱི་དགའ་འོས་པ་
ཞྱིག་རླེད་བསམས་པའྱི་ཚརོ་བ་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཡོད་མཁན་གས་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དནོ་དུ། ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབ་འག་ོསྟངས། རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆ་དང་མཐུན་པ། སྔོན་
བཙན་བོལ་དུ་བསླླེབས་ནས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དླེ་ལ་དཔལ་འབརོ་དང་བོད་ཀྱི་བང་མཛདོ་ནང་དུ་
ག་ཚོད་བཞག་འདུག དླེ་བཞྱིན་རྱིག་གཞུང་གྱི་གནས་བབས་ག་འདྲ་ཡར་རྒྱས་བཏང་འདུག དླེ་དག་མཚོན་པའྱི་གྲུབ་འབས་
གཡུར་དུ་ཟབ་པ་ཞྱིག་ཐནོ་འདུག་བསམས་པའྱི་ང་གང་ཟག་མཁྱིས་ནད་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ངསོ་ནས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་སོང་།  

དླེ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་བབས་ཆླེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ་ཚང་མ་ལ་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་གནས་བབས། 
དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་གནས་བབས། སློབ་གྲྭའྱི་གནས་བབས། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་གཟྱིགས་རྟོག་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་
འདུག ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡྱིན། གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ལྷན་ཁང་འགའ་ཤས་ལ་བཅར་ནས་འབདོ་སྐུལ་མང་པ་ོཞུ་མངོ་སྟླེ། བཀའ་
བནོ་ས་ོསོའ་ིབ་ོདང་རྱིག་པ་བསྱིམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་གང་ཟག་འདྱིའྱི་བ་ོདཀར་དང་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་
ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆླེས་གཙང་མ་བླེད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་གཡུར་དུ་ཟབ་པའྱི་འབས་བུ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་
དནོ་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངའྱི་ངསོ་ནས་བཀའ་མོལ་ག་འདྲ་གནང་ནའང་ཚང་མར་༸གོང་ས་མཆགོ་གྱི་མཚན་སརོ་དགསོ་
པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་མྱི་འདུག ༸སབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁླེན་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཉག་གཅྱིག་ལ་ཡྱིན་པ་ང་ཚ་ོཚང་མས་ཡྱིད་
ཆླེས་གཙང་མ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་སར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རླེད་ཟླེར་ནས་ངླེས་པར་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་ཆབ་སྱིད་ནང་དུ་མར་དྲུད་
དགོས་རྒྱུ་ཨ་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱི་བཀའ་ལན་ནང་ལའང་འདུག འདྱི་ང་ཚ་ོཚང་མ་གཅྱིག་གྱུར་
རླེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོརྒྱ་གར་ལུང་པ་ནང་ལ་འག་ོཆོག་ཆོག་དང་བསྡད་ཆོག་ཆོག་འདྱི་༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པ་ོདང་། ང་
རང་ཚོའྱི་ར་བའྱི་བ་མ་དང་ང་རང་ཚོའྱི་དགླེ་བའྱི་བཤླེས་གཉླེན་འདྱི་ཚོའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཉག་གཅྱིག་ལ་བརྟླེན་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་
དུས་ཞོགས་པ་འཆར་ཅན་ཁ་འདོན་འདོན་སྐབས་སུ་སྨོན་ལམ་རྒྱག་གྱི་ཡོད། དླེ་དང་རྱིགས་མཚུངས་པ་རླེད་མ་གཏོགས་
བཀའ་མོལ་རླེ་རླེ་བཤད་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་རླེད་གདའ་ལབ་དགོས་རྒྱུ་ཨ་ཡོད་ན་དྲན་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས་འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ཡོད་ཡོད་དང་གཞྱི་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་བ་བཞྱིན་རླེད་དྲན་
གྱི་ཡོད། མླེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབས་བུའྱི་ཐགོ་ལ་ང་མཁྱིས་ནད་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ངོས་ལ་དླེ་དང་དླེ་མཐོང་གྱི་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ངས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་དླེ། སྱིར་བཏང་གོང་དུ་ཕག་སླེལ་སྐུ་ང་ོཞྱིག་གྱི་དྲྱིས་ཚར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངས་བསར་དུ་
འདྲྱི་འདོད་བྱུང་སོང་། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་དང་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་ལོ་ལྔའམ་བཅུ་རྱིང་ལ་ཆ་ཚང་
བསམ་བོ་ལྡན་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ངས་འཆར་གཞྱི་འདྱི་དང་འདྱི་བསྒྲུབས་ཡོད། ངས་འཆར་གཞྱི་འདྱི་སྒྲུབ་ཐུབ་མ་སོང་
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བསམ་བསམ་གྱི་བ་ོཕམ་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་དླེ་འདྲ་ལྷག་ཡོད་བསམ་བསམ་ཡོད་དམ་མླེད། སྱིར་བཏང་སྐད་ཆ་དྲྱིས་ཚར་
སོང་། ཡྱིན་ནའང་བསར་དུ་འདྲྱི་འདོད་བྱུང་སོང་། དླེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་མ་འོངས་པ་དླེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་དུས་མ་འོངས་
པར་བོད་ར་དོན་ཆླེད་དུ་འདྱི་དང་འདྱི་བླེད་དགོས་ས་རླེད་ཅླེས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གྱི་བཀའ་ཤག་ལ་ལམ་སྟོན་ཡོད་དམ། བོད་
གཞུང་མང་གཉྱིས་ལ་ལས་འགུལ་འདྱི་དང་འདྱི་སླེལ་དགོས་པ་དང་། ༸སབས་མགོན་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིཐུགས་བསླེད་
བཀའ་རྒྱ་ལྟར་ཤར་བསདོ་བླེད་པར་བདོ་གཞུང་མང་གཉྱིས་ནས་ལས་འགུལ་གང་འདྲ་སླེལ་དགསོ་ས་རླེད། ལས་འགུལ་སླེལ་
ན་འདྱི་དང་འདྱི་དག་ང་ཚོས་ཁ་ཞླེ་གཉྱིས་མླེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆ་སྟླེང་ལ་འབུར་དུ་ཐོན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ར་དོན་
ལ་ཕན་པ་ཞྱིག་གང་འདྲ་བླེད་དགོས་ས་རླེད་བསམ་པའྱི་ལམ་སྟོན་འདྲ་ཡོད་དམ། ལམ་སྟོན་ཡདོ་ན་ངླེས་པར་དུ་གནང་ཐུབ་ན་
ཡག་པ་ོའདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་མཁྱིས་ནད་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ང་དང་ང་འདྲ་བའྱི་ཧ་ཅང་མང་
པ་ོཡོད་དུས། མཁྱིས་ནད་ཅན་གྱི་གང་ཟག་འདྱི་དག་སྨན་ཞྱིག་སྤྲོད་རགོས་ཞླེས་རླེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

སྱི་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་བང་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་སྐབས་ 
༡༤ པ་དང་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་ལ་ོ ༡༠ ལས་ཡུན་ཟླེར་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག ཡང་ན་སྐབས་ ༡༥ པའྱི་ལས་ཡུན་ཟླེར་ནའང་
འགྱིག་གྱི་འདུག གང་ལྟར་བཤད་འོས་པ་དང་ངོམས་སུ་ཆོག་པའྱི་ལས་དོན་ཧ་ལས་པའྱི་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རླེད། 
ཡྱིན་ནའང་དླེ་རྱིང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་མཐའ་མ་འདྱི་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དླེའྱི་ནང་དུ་གནད་དོན་གཙ་ོ
ཆླེ་ཤོས་སམ་འབུར་དུ་ཐོན་པ་དླེ་ཨ་རྱིའྱི་ཁྱིམས་འཆར་ཐོག་ལ་རྒྱས་ཞྱིང་རྒྱས་པ་གསུང་གནང་སོང་། དླེ་ཚ་ོཧ་ཅང་དགའ་བ་
རླེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་སྤྲ་ོབ་ཚད་མླེད་པ་བྱུང་སོང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་དབུས་པའྱི་བཀའ་ཤག་
ལས་ཡུན་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་སྔར་དང་མྱི་འདྲ་བ་འབུར་དུ་ཐོན་པ། དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ག་རླེ་བྱུང་སོང་ཟླེར་ན། བོད་ཀྱི་གནད་
དོན་འདྱི་རྒྱལ་སྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ས་ོཐུབ་སོང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་
གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཁག་ཡྱིན་ནའང་རླེད། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་ཧ་ཅང་ཚད་མཐ་ོཔོའ་ིཐགོ་
ནས་གོམ་པ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ས་ོཐུབ་སངོ་བསམས་པ་ཞྱིག་དང་། ས་ོསོས་ངསོ་འཛིན་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བླེད་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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ད་ལྟ་ཨ་རྱིའྱི་ཁྱིམས་འཆར་དླེས་བདོ་གཞྱིས་བླེས་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐགོ་ནས་སྤྲ་ོབ་བླེད་ཆགོ་པ་ཞྱིག་དང་། ང་རང་ཚའོྱི་གཞྱིས་བླེས་
གཉྱིས་ཀས་དགའ་བ་རླེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཧ་ཅང་རླབས་ཆླེན་པ་ོདླེ་འདྲ་ཞྱིག་བསྒྲུབས་ནས། གཏམ་བཟང་དླེ་འདྲ་
ཞྱིག་ཐོས་ཡངོ་དུས། ཡང་དླེའྱི་ལྡོག་ཕོགས་ནས་བོད་པ་མྱི་ཁ་ཤས་ཤྱིག་གྱིས་སྱིད་སངོ་ཕ་ོབང་དཀར་པའོ་ིནང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་མ་
རླེད། རྫུན་མ་རླེད་ཟླེར་ནས། ཕྱི་མྱིས་ཕྱིན་པ་རླེད་ཅླེས་བཤད་ཀྱིན་བཤད་ཀྱིན་ལ། ང་རང་ཚསོ་ཕྱིན་ཡོད་མ་རླེད་ཅླེས་བཤད་
སྡོད་ཀྱི་འདུག ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ། སྱིར་བཏང་ཕ་ོབང་དཀར་པོའ་ིནང་དུ་འཛུལ་མ་འཛུལ་གྱི་གནད་དོན་གཅྱིག་པུ་མ་
རླེད། སྱིད་སོང་མཆོག་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལས་དོན་ཞྱིག་བླེད་ཡོང་དུས། ཕར་ཕོགས་ནས་འདྱི་མ་རླེད་ཟླེར་ནས། 
ལྡགོ་ཕོགས་འཆད་མཁན་མྱི་རླེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱིས་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་རྟག་པར་བཤད་བསྡད་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་རླེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱི་དགངོས་ཚུལ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད། དླེ་ཚསོ་བཤད་པ་དླེ་
བོད་པ་ནང་ཁུལ་ཏགོ་ཙམ་འདོད་པ་ཁླེངས་དང་མ་ཁླེངས། བསམ་ཚུལ་མཐུན་དང་མ་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད་དགོངས་ཀྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་བསམ་ཚུལ་རླེད་བསམ་གྱི་ཡོད་དམ། དྲྱི་བ་གཙ་ོབ་ོདླེ་ཡྱིན། 
མྱི་དླེ་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་དླེ་ནང་ཁུལ་ལ་དགའ་མྱིན་དགའ་འདོད་ཀྱི་སྐད་ཆ་རླེད་བསམ་གྱི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་སྱི་མངནོ་གསལ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་ནང་ལ་གཏོར་བཤྱིག་གཏང་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོས་བསར་དུ་ཡྱིན་པ་འདྱི་མ་རླེད་
ཟླེར་ནས་ལྡོག་ཕོགས་བཤད་ནས། ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཨུ་ཚུགས་མཐར་བསལ་ནས་བཤད་བསྡད་པ་འདྱི། བོད་པའྱི་ནང་ཁུལ་
ལ་བསམ་ཚུལ་མ་མཐུན་པ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག་གམ། ཡང་ན་འདྱི་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་བསམ་ཚུལ་རླེད་དམ། 
དླེར་ག་རླེ་དགངོས་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ལས་ཡུན་ཧ་ལམ་རོགས་ལ་ཉླེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་
བཅུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཧ་ཅང་གཏྱིང་ཟབ་པོ་དང་རྒྱ་ཆླེན་པ་ོདླེ་འདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་གཏྱིང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ལྔ་དང་ལྔ་
བཅུའྱི་འཆར་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ནས་མ་འངོས་པར་ལས་དོན་འཕྲ་ོསོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆླེ་ཤོས་གང་དང་གང་ལྷག་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་བོད་དནོ་ཁྱིམས་འཆར་དང་། བོད་ནང་ཕར་འག་ོཚུར་འངོ་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་ལ་སོགས་པ་
དླེ་འདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་གཏན་འབླེབས་གནང་ཐུབ་པ་ཧ་ཅང་གྱི་གཟྱི་བརྱིད་ཆླེན་པ་ོདང་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེ་བཞྱིན་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚ་ོལ་གཟྱིགས་པ་དང་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེན་པོ། ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་གྱི་ཐགོ་
ནས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་མ་འོངས་པའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་
རླེད། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཡུན་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་ད་དུང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པའྱི་ནང་དུ་བོད་ནང་ཕར་འགོ་
ཚུར་འོང་གྱི་ཁྱིམས་འཆར་དླེ་འདྲ་གཏན་འབླེབས་གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་རླེ་བ་དང་འབོད་བསྐུལ་འདྲ་ཕུལ་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དླེ་རྱིང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ནའང་རླེད། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཐོག་མར་བཞླེངས་པའྱི་སྐབས་སུ་དམ་བཅའ་ཞུས་ནའང་རླེད། གང་ལྟར་འདྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། དླེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཐོག་མ་ཡར་བཞླེངས་པའྱི་སྐབས་སུ་ཐུགས་ཀྱི་
དམ་བཅའ་གསུམ་ནང་དུ་ཆྱིག་སྱིལ། གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོ་གསུམ་རླེད། ཐོག་མ་དླེ་ཆྱིག་སྱིལ་རླེད། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བོད་གཞྱིས་བླེས་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་སྔར་དང་མྱི་འདྲ་བ་གཟླེངས་སུ་ཐོན་པ་ལྟ་བུ་ག་རླེ་བྱུང་སོང་ཞླེས་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་སྔར་དང་མྱི་འདྲ་བ་དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ཆྱིག་སྱིལ་གྱི་ཐགོ་ལ་འབུར་དུ་ཐནོ་པ་ག་རླེ་བྱུང་སོང་ཞླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དླེ་གསར་གཏོད་རླེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརླེད་དྲན་གྱི་འདུག ཡྱིན་
ནའང་བརྒྱ་ཆ་ལྟ་བུ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ལོན་ཡོད། གསར་གཏོད་རང་བཞྱིན་ལྡན་པ། སྔོན་མའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་མ་ལོན་པ་
དང་། གནང་མ་ཐུབ་པ། དམྱིགས་བསལ་གྱི་གསར་གཏདོ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ག་རླེ་བྱུང་ཡདོ་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་དམ་བཅའ་མཐའ་མ་དླེ་རང་ཁ་རང་གས་ོཞུ་རྒྱུ་དླེ་རླེད། རང་ཁ་རང་གས་ོདླེ་བོད་གཞྱིས་བླེས་གཉྱིས་ཀའྱི་ནང་ནས་རང་
ཁ་རང་གས་ོལྟ་བུ་ཞྱིག་རླེད་དམ། ཡང་ན་བཙན་བོལ་གཅྱིག་པུར་རླེད་དམ། གང་ལྟར་ག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཁད་པར་མྱི་འདུག 
དངོས་གནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་ཐོག་མར་དམ་བཅའ་བཞག་པ་ནང་བཞྱིན་དླེ་དང་དླེ་ལྟ་བུ། དླེ་དང་དླེ་གཞྱིར་བཞག་
པའྱི་ཐགོ་ནས་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ཐནོ་ཡདོ་པ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

མཐའ་དོན། དླེ་རྱིང་གོ་སྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་དབུས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་དངོས་
གནས་ཁ་ཡདོ་ལག་ཡོད་ཀྱི་འབུར་དུ་ཐནོ་པ། སྐུ་ལས་འ་ོབརྒྱལ་འཛམེ་མླེད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགནང་ཡདོ་
པ་རླེད། དླེ་རྱིང་ངས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཡངོས་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་དང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
སླད་ཕྱིན་ཆད་ཡྱིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚོས་འདྱི་ནས་འཁོལ་སོང་བསམས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྔར་ལས་ལྷག་ཙམ་དམ་
བཅའ་བརྟན་པོའ་ིཐོག་ནས་བོད་བསྟན་སྱིད་མྱི་རྱིགས་དང་ལྷག་པར་དུ་༸རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དགོངས་འགྲུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཆོས་
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སླེམས་བརྟན་པོའ་ིངང་ནས། ས་ཆ་ག་པར་ཕླེབས་ནའང་ཕག་ལས་གནང་རོགས་གནོངས་ཞླེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ངས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚོ་
ཚང་མས་མཁླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་རླབས་ཆླེན་གྱི་དགོངས་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་
ཐགོ་ནས། ལ་ོརྒྱུས་ལྡན་པའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་དླེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འསོ་འདླེམས་བས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
ལ་གནང་ནས་ལ་ོ ༡༠ འཁོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ལ་ོ ༡༠ ལ་ཕྱིར་མྱིག་ཅྱིག་བལྟས་ནས་བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་བ་
ཡྱིན་ན། ངས་གནད་འགག་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་ག་རླེ་དྲན་གྱི་འདུག་ཞུས་ན། ལོ་བཅུའྱི་གོང་ལ་བཀའ་བོན་ཁྱི་པ་མཁས་དབང་ཟམ་
གདོང་རྱིན་པ་ོམཆོག་གྱིས་སྐབས་དླེ་དུས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་མར་གསོལ་རས་གནང་
རྒྱུའྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། གོས་ཚོགས་དང་། འཛནི་སོང་བཅས་ཚང་མའྱི་ཐགོ་ནས་གསོལ་འདླེབས་མང་
པ་ོཞུས་པ་རླེད་དླེ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆོག་གྱིས་བོད་གངས་ཅན་ལ་ཐུགས་བརླེ་བ་དོར་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་རླེད། 
འགག་སོ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་མར་གནང་བ་རླེད། དླེ་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་མཁས་
དབང་ཟམ་གདངོ་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆགོ་གྱིས་ག་རླེ་གསུངས་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆགོ་གྱིས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་
གནང་དུས་བ་ོའཚབ་བླེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་བཞྱིན་འགྲུབ་རྒྱུ་རང་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་མར་གནང་
བ་ཡྱིན་ན། བཙན་བལོ་གྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ལ་འཕྲད་ངླེས་ཅན་གྱི་ཉླེན་ཁ་ཆླེན་པ་ོབཅུ་ཡོད་པ་རླེད། ཉླེན་ཁ་བཅུ་དླེ་སྐབས་དླེ་
དུས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དང་། གཞུང་འབླེལ་ཡྱིག་ཆ། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཐོན་ཡོད་པ་རླེད། སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཡྱིན་ནའང་
ཆབ་སྱིད་ཀྱི་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་སང་ལ་སླླེབས་མ་ཐག་དང་། ལྷག་པར་དུ་༸སབས་རླེ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆླེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་བཀའ་དགོངས་ཆ་ཚང་རྟོགས་ཐུབ་མཁན། དླེ་བཞྱིན་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
གནས་བབས་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ཁོང་གྱིས་གསུངས་པའྱི་ཉླེན་ཁ་བཅུ་དླེ་ཏན་ཏན་ང་ཚོར་
འཕྲད་སྱིད་པ་ཞྱིག་རླེད་བསམས་ནས། ཉླེན་ཁ་བཅུའྱི་ཡྱི་གླེ་དླེའང་ངས་ཉར་ནས་དླེ་ལ་གདོང་ལླེན་ལྟ་བུ། སོ་སོ་ཡྱིན་ནའང་
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རྐུབ་བཀག་ཅྱིག་གྱི་སྟླེང་དུ་སླླེབས་ཚར་དུས། དླེར་གདངོ་ལླེན་བླེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་གང་འདྲ་བླེད་དགོས་བསམས་ནས་ལ་ོ
བཞྱི་ལྔ་བར་དུ་ཉར་བ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ངས་དླེ་བརླགས་སོང་། དླེ་རྱིང་ངས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་སྐབས་དླེ་དུས་༸སབས་རླེ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱིན་པ་ོཆླེས་གསུངས་པའྱི་ཉླེན་ཁ་བཅུ་དླེ་ག་རླེ་ག་
རླེ་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ཉླེན་ཁ་བཅུ་དླེ་ལས་ང་ཚ་ོའགོལ་ཐུབ་ཡོད་རླེད་དམ། ཡང་ན་ད་དུང་ཉླེན་ཁ་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ལྷག་
བསྡད་ཡདོ་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ངས་ཁ་སང་ནས་ལབ་པ་ཡྱིན། ང་ཚ་ོབོད་པ་སྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་བཙན་བོལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་
པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཐ་ན་ཁ་ནས་དབུགས་ཤྱིག་བཏང་ནའང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་སྐུ་དྲྱིན་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། གོས་ཚོགས་ཡྱིན་ནའང་
འདྲ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོཡྱིན་ནའང་འདྲ། གནད་ཡོད་ཆ་ཚང་ཁོང་གྱི་ཐུགས་རླེ་དང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་དླེར་ཁས་མྱི་ལླེན་མཁན་བོད་པ་ཞྱིག་ཡོད་རླེད་བསམ་པའྱི་དོགས་པ་ཙམ་ཡང་སོ་སོར་ཤར་གྱི་མླེད། ཡྱིན་ནའང་ང་
ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་སྐབས་རླེ། བུ་གླེན་པས་ཕའྱི་ཀླད་པ་བཅོམ་ཞླེས་པའྱི་སྒྲུང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་བཟ་ོའདྲ་པ་ོཞྱིག་ངས་
མཐོང་གྱི་འདུག དླེ་ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་ན། འབུ་གོག་མ་ལ་མྱི་དགའ་མཁན་བུ་གླེན་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཁོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་
འབུ་གོག་མ་བསད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཉྱིན་ཞྱིག་ཁོའ་ིཔཱ་ལགས་ཀྱི་མག་ོབོར་འབུ་གོག་མ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མཐངོ་དུས། ཁ་ོརང་གྱི་ར་
ཆླེ་བའྱི་པཱ་ལགས་ཀྱི་མགོ་བོར་འབུ་གོག་མ་ཡོད་རླེད་དླེ། ཁ་ོགླེན་ཐག་ཆོད་ནས་ཁོས་འབུ་གོག་མ་གསོད་སླད་ཐ་ོབ་གཞུས་
ནས་པཱ་ལགས་ཀྱི་ཀླད་པ་དླེ་བཅམོ་པ་རླེད། སྒྲུང་དླེ་ལ་"བུ་གླེན་པས་ཕའྱི་ཀླད་པ་བཅོམ།"ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། དླེ་ལྟ་བུ་མཚམས་རླེ་
ང་ཚརོ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆགོ་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེན་པའོ་ིཐགོ་ནས་གནང་བཞག་པའྱི་མང་གཙ་ོདང་། དླེ་བཞྱིན་ཆབ་
སྱིད་ཀྱི་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་གནང་པའྱི་བཀའ་ཤག དླེའྱི་དབུ་ཁྱིད་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེས་ཆབ་སྱིད་
ཀྱི་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་གནང་སའྱི་སྱིད་སོང་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན། ད་ག་སླེ་ཞར་ལྟ་ོལོང་སྤྲོད་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་
མླེད། དླེར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆླེའྱི་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བླེད་ཀྱི་ཡོད། དླེ་ནོར་ཡོད་ན་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་མཛད་པ་འཕྲྱིན་ལས་ཤྱིག་ནོར་ཡོད་པར་ངས་ངོས་འཛིན་བླེད་ཀྱི་ཡོད། དླེའང་ང་ཚོས་མང་གཙོའྱི་ལམ་
ནས་བདམས་པ་ཞྱིག་རླེད། ཡྱིན་ནའང་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆགོ་གྱིས་མ་འངོས་པར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་མླེད་
ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་མཁླེན་པ་ཞྱིག་དང་། ཚོད་དཔག་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་བླེད་ཀྱི་མླེད། ༸སབས་མགོན་
རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་མ་འོངས་མངོན་གཟྱིགས་ཟླེར་བ་དླེ་ངས་སླེམས་གཏྱིང་ནས་ཁས་ལླེན་གྱི་ཡོད། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་བདམས་
པའྱི་རླབས་ཆླེན་གྱི་སླེ་བོ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བླེད་པའྱི་ཐོག་ནས། དླེའྱི་དབུ་ཁྱིད་གསུང་ཡོང་དུས། སྱིད་སོང་གྱི་རྐུབ་བཀག་
སང་ལ་བཞུགས་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བ་ོབཟང་སླེང་གླེ་ལ་མ་དགའ་བ་བས་ནས། དླེར་གཞུ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ། 
ངས་ད་གྱིན་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་བུ་གླེན་པས་ཕའྱི་ཀླད་པ་བཅོམ་ཟླེར་བ་ལྟར། ཁོང་རྐུབ་བཀག་གང་གྱི་ཐོག་ལ་བསྡད་ཡོད་པ་
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རླེད། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང། དླེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ལ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་བཟོ་བསྡད་པའྱི་
གནས་སྟངས་དླེ་བུ་གླེན་པས་ཕའྱི་ཀླད་པ་བཅམོ་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདླེ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདླེ་ལགས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་
དགོས་དྲན་བྱུང་། ཐོག་མ་དླེར་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་སོམ་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་སྔར་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་གསར་གཏོད་ཀྱི་
བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལ་ཁྱིམས་འཆར་ ༢༠ དང་། དླེས་མཚོན་པའྱི་མ་འོངས་པར་ང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་གཞོན་པ་ཚོས་དླེར་ཆ་ཤས་
ལླེན་སྟངས། དླེའྱི་ཐགོ་ནས་བོད་ནང་ལ་ཁླེ་ཕན་གང་འདྲ་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མླེད། ཨ་རྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁག་གཞན་དག་ནང་
དུ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམས་འཆར་ ༢༠ ལྟ་བུའྱི་ང་ཚོས་ལས་གཞྱི་གང་འདྲ་བརམ་རྒྱུ་ཡོད་མླེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་
ཐགོ་ནས་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་བཀའ་སློབ་ཟབ་མ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། དླེ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

གཉྱིས་པ་དླེར། ༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་གྱི་རླབས་ཆླེན་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དླེ་ཕླེབས་ནས་ལ་ོང་ོ ༥༠ ཙམ་ཕྱིན་
ཡོད་པ་རླེད། གོས་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་དླེ་ལ་ོང་ོ ༢༥ ལྷག་ཙམ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། 
ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་བོད་མྱི་མྱི་རླེ་ང་ོརླེས་གསོལ་བ་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་མ་གཏགོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྟླེང་ལ་ལག་པ་འཆང་ནས་གང་
ཡང་ལས་འགུལ་སླེལ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་གྱིས་དླེ་སྔ་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆླེན་
པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་ཕླེབས་པ་ནང་བཞྱིན། ང་ལ་རོགས་པ་ཞྱིག་རག་སོང་ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་འཛིན་ 
(Obama) བརྒྱུད་ནས་ཡྱིག་ངག་གཉྱིས་ཐོག་ནས་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཟླེར་བ་དང་། ཁླེ་ན་ཌ་གོས་
ཚགོས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ། ཉྱི་ཧོང་གྱི་གོས་ཚོགས་ནང་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། བསྡོམས་བརྒྱབ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ན། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པོ་མཆོག་གྱི་རླབས་ཆླེན་གྱི་
དགོངས་གཞྱི་དླེ་འགླེལ་བཤད་བསོན། ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་རྣམ་དཔོད་ཅན་ཚོས་ངླེས་པ་རླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་ད་ལྟའྱི་ཆར་
རྒྱབ་སོར་བླེད་མཁན་མང་པ་ོཞླེ་དྲག་ཅྱིག་རག་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་བསྡོམས་ཚིག་ག་རླེ་སོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། ༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་རླབས་ཆླེན་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དླེ་བཏོན་ནས་མྱི་ལ་ོ ༥༠ ཙམ་ཕྱིན་པ་དང་། གོས་ཚོགས་
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ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ལ་ོང་ོ ༢༥ ལྷག་གྱི་རྱིང་ལ། ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱབ་སརོ་བླེད་མཁན་མང་པ་ོརག་པ་དླེའྱི་གཞྱི་ར་ཐུག་ས་དླེ། 
དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་མྱི་གཞན་ལ་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རླེས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་འགླེལ་བཤད་བསནོ་ནས་རག་པ་ཞྱིག་
ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། དླེར་བརྟླེན་ལས་དནོ་དླེ་ལྟར་བསྒྲུབས་པ་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ར་བའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༦ ལོར་ང་ཚསོ་ཐབས་ལམ་བཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཏནོ་པ་རླེད། སྐབས་
དླེ་དུས་རྱིག་པ་སྨྲ་བའྱི་འཛིན་གོགས་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིླེད་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རྟགས་གསལ་
གཏོང་མོང་ཡོད། ང་ཚ་ོམཚན་ཉྱིད་པས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་མཚན་ཉྱིད་ག་རླེ་བཞག་གྱི་རླེད་ཟླེར་ན། མཐའ་གཉྱིས་དང་བལ་ཞྱིང་
ཕགོས་གཉྱིས་ལ་ཁླེ་ཕན་ཡོད་པའྱི་ལམ་དླེར་ལམ་དབུ་མ་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་མཐའ་གཉྱིས་དླེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གྱི་ངོས་ནས་མཐའ་གཅྱིག་བོས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐའ་གཅྱིག་བོས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་མྱི་ལོ་དྲུག་ཅུའྱི་རྱིང་ལ་གཉའ་གནོན་དང་། གདུག་རྩུབ། མྱི་གསོད་ཁག་སོར། ཆོས་དང་
རྱིག་གཞུང་ར་མླེད་གཏང་རྒྱུའྱི་སྱིད་ཇུས་དླེར་མཚམས་འཇོག་བས་པ་དང་། ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཁོན་
ཡོངས་ནས་བདག་དབང་ཡོད་པའྱི་ས་ཆ་དླེར་རདོ་པ་རྒྱག་རྒྱུ་མྱིན་ཟླེར་ནས། མཐའ་གཉྱིས་ནས་གོད་སོང་ན། དླེའྱི་བར་ལ་ང་
ཚརོ་བདླེ་སྱིད་ཅྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཕན་ཐགོས་དླེ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་ངས་དླེ་རྱིང་འདྱིར་དྲན་སོས་པའམ་
སླེམས་ལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོར་གོས་ཚོགས་ལ་བསླླེབས་ཚར་ཙམ་གོས་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྱིག་འོག་ལ་སྱི་
འཐུས་གསར་པ་ཚོར་ཟབ་སོང་ཞྱིག་འདུག དླེའང་ཉྱིན་ཐརོ་བསོན་བཞག་ཡོད། སྐབས་དླེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་
གྱིས་ལམ་དབུ་མ་དང་འབླེལ་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་དུ། ང་ཚོས་ལམ་དབུ་མ་ལ་འག་ོདགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དླེར་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་བཞྱི་དཔླེ་སར་ནས་གསུངས་སོང། ཧངོ་ཀངོ་དང་། ཐའླེ་ཝན། ཕྱི་སོག ཤྱིན་ཅང་། ཐའླེ་ཝན་ལྟ་བུ་
ཆ་བཞག་ན་ཐའླེ་ཝན་གྱིས་རང་བཙན་རོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ཐའླེ་ཝན་གྱི་སྱིད་འཛིན་ཨ་རྱིར་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། 
གནམ་ཐང་ནས་ཕྱི་ལ་ཐོན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚོས་དབུ་མའྱི་ལམ་རོད་པ་འདྱིས་སྱིད་སོང་མག་ོཀག་ཀག་བས་ནས་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འགོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། སྱིར་བཏང་ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་ལ་
ལྟ་སྟངས་དླེ་རྣམ་དཔོད་དང་། ཤླེས་ཡོན། ཉམས་མོང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་གོ་རྟོགས་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
སྐབས་དླེ་དུས་ཀང་ཞུས་ཡོད། ད་ལྟའང་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཆླེ་མཐོང་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱིས་དླེ་གནང་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ། ལ་ོའགའ་ཤས་ཤྱིག་ནས་ཐའླེ་ཝན་གྱི་སྱིད་འཛིན་ཨ་རྱིར་འགོ་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
རྒྱལ་ཁབ་གང་སར་གཞུང་ཚབ་བཙུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཐའླེ་ཝན་གྱི་ལངས་ཕོགས་ནྱི་ཇླེ་མཁླེགས་ནས་ཇླེ་མཁླེགས་འགོ་
བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་མོལ་གྱི་བྱུང་རྱིམ་དླེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མ་སོང་། 
རྒྱལ་སྱི་འགྱུར་ལྡོག་གྱི་ཐོག་ནས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་སམ། ང་རང་ལ་བསམ་བོ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་སླླེབས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་
ངས་ཁ་སང་སྔོན་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚ་ོཚང་མས་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་དུས། ང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱིས་
བོད་ནང་གྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མླེད་ལྟ་ཡྱི་ཡོད། དླེའང་ང་ཆུང་ཆུང་སྐབས་སུ་ཕ་མས་ཁྱིད་ནས་འགོ་བའྱི་
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སྐབས་སུ། ངའྱི་ཕ་ཡུལ་གཅྱིག་པ་ཚོར་དྲྱིས་ན་འགྱིག་གྱི་རླེད། ངས་ཕ་མ་གཉྱིས་ཀྱིས་ག་རླེ་ཟླེར་གྱི་རླེད་ཞུས་ན། ཁོད་ཀྱི་ས་ོ
ས་ོདླེ་བདླེན་པའྱི་ཆླེད་དུ་ལྟོགས་ཤྱི་ཐླེབས་ནས་གོངས་པ་ཞྱིག་རླེད། ཁོད་ཀྱི་ཨ་ཁུ་དླེ་མྱི་ཉག་ར་ན་ཁ་ལ་རྒྱ་མྱིས་དམར་གསོད་
བཏང་བ་རླེད་ཅླེས། འདྱི་ཀླད་པའྱི་ནང་དུ་བཅུག་ནས་སླླེབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། བཙན་བོལ་ནང་ལ་འགླེལ་བཤད་ག་ཚོད་
བསོན་དང་མ་བསོན་ནའང། བོད་ནང་གྱི་བོད་མྱི་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དླེ་སླེལ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག ངས་གཙོ་བོ་དླེ་ལྟ་
བཞྱིན་ཡོད། དླེ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་མཐའ་གཉྱིས་ནས་མཐའ་གཅྱིག་དླེ་ཁོན་ནས་གོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚོའྱི་
ངསོ་ནས་མཐའ་དླེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་གོད་ཚར་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ནྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་
ཐགོ་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ག་ོརྟོགས་དང་ཉམས་མོང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། སྔནོ་མ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལོར་ཟབ་སོང་སྤྲད་པའྱི་བཀའ་
མོལ་དླེ་དང་། ན་ནྱིང་ད་ལརོ་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་འགྱུར་ལྡགོ་ཕྱིན་པར་གཟྱིགས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

མཐའ་མ་དླེར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་སླེ་ཁྱིད་པའྱི་བཀའ་ཤག་དླེས་བོད་མྱི་རྱིགས་དང་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཆླེད་དུ་
ལས་གཞྱི་བརམས་པ་ཆ་ཚང་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་བོད་གཞྱིས་བླེས་གཉྱིས་ཀྱི་རླེ་བ་དླེ་མ་འགྲུབ་
བར་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་འོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་རོགས་གནོངས་ཞླེས་རླེ་བ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས་།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། 
གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང། ར་བའྱི་དླེ་རྱིང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་
གནང་བའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་གཙོ་བོ་དླེ་ཉླེ་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་གྱི་སྱིད་བྱུས་དང་
ཁྱིམས་ཡྱིག་དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཉླེ་ཆར་ཨ་རྱི་དང་། ཉྱི་འོང་། རྒྱ་གར། ཨ་ོསྱི་ཊ་ོལྱི་ཡའྱི་ལྷན་ཚོགས་སྐོར་དང་། ཉླེ་
ཆར་བྱུང་བའྱི་རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་སྱིད་བནོ་ཆླེན་གྱི་ཐགོ་ནས་ (Alaska) ལ་ཚོགས་འདུ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟ་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་ཀྱི་གནས་བབས་དླེ་གཞུང་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་ཅླེས་
བསྡོམས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བརྒྱབ་སོང་སམ། དླེར་བརྟླེན་ད་ལྟའྱི་ང་ཚོའྱི་མྱི་རབས་རན་པ་དང་། ད་ལྟའྱི་སྱིད་སོང་དང་བཀའ་ཤག 
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ལྷག་པར་དུ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པོ་མཆོག་གྱི་ཐུགས་རླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་རླེད། དླེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ལླེགས་
གསལོ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ངས་གནད་དནོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་གླེང་སློང་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ར་བའྱི་ང་ཚསོ་ནམ་
རྒྱུན་བསམ་བ་ོགཏོང་སྟངས་འདྲ་པ་ོདླེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་བབས། རྒྱ་ནག་ནང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་
འགྱུར་བ། དླེ་དང་འབླེལ་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དླེ་ག་པར་སླླེབ་ཀྱི་འདུག དླེས་བོད་ནང་གྱི་གནད་དོན་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་
ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ཤླེས་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་ཡོང་ཐུབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་འདུག་ཟླེར་
ནས། ང་ཚོའྱི་ནམ་རྒྱུན་དུ་བསམ་བ་ོགཏོང་ཕོགས་ཀྱི་སོམ་གཞྱི་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་རླེད་སམ། ཡྱིན་ནའང་བསམ་བ་ོབཏང་བ་
ཙམ་གྱི་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་དུ་རྒྱབ་སོར་འཚོལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་འགྱུར་
བ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་ཤླེས་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་ནང་གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་ཛ་དྲག་ལས་སོབ་ཐུབ་
པའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུ་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་འགན་གལ་ཆླེ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་།  

ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་ལམ་ཙམ་གསུངས་སོང་། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་གྱི་ཕྱི་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་
དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བསྐ་ོགཞག་བླེད་ཐུབ་པའྱི་སྐོར་དླེ་རླེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གཞུང་གསར་པ་བསླླེབས་ཡོད་དུས་མ་འོངས་པར་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་རྱིང་མྱིན་བར་བསྐ་ོཐུབ་
པའྱི་དགངོས་པ་བཞླེས་ཡདོ་དམ་མླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དླེར་སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཅྱིག་བསྐ་ོཐུབ་ན་
ཟླེར་ནས་ཞུ་གཏུག་གང་ལ་གང་འཚམ་བས་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་ཕར་འག་ོདུས་ཀང་དླེའྱི་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་སྡླེ་ཚན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་འགླེལ་བཤད་གནང་གྱི་འདུག མ་
འངོས་པར་ཡུ་རབོ་མཐུན་ཚགོས་ནང་དུ་བོད་དནོ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་བསྐ་ོགཞག་གནང་ཐུབ་
པའྱི་དགངོས་པ་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དླེ་ལ་ཞུ་གཏུག་བས་ན་ཕན་ཐགོས་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།  

 དླེ་བཞྱིན་ང་ཚོས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་རྒྱབ་སརོ་འཚོལ་ཡོང་དུས། དཔླེར་ན། བང་ཨ་རྱི་དང་། ཡུ་རོབ། ཨླེ་
ཤླེ་ཡ། ལྷག་པར་དུ་ཨླེ་ཤླེ་ཡའྱི་ནང་དུ་རྒྱབ་སརོ་འཚལོ་དུས། ང་ཚརོ་རྒྱབ་སརོ་བླེད་མ་ཐུབ་པས་འགགོ་རྐྱླེན་གཙ་ོབ་ོདླེ་ག་རླེ་
རླེད་འདུག རྒྱ་ནག་གྱི་གནོན་ཤུགས་རླེད་འདུག་གམ། ལུང་པ་སོ་སོའ་ིཁླེ་ཕན་ཆླེད་དུ་རླེད་འདུག་གམ། ཡང་ན་ང་ཚོའྱི་ཞུ་
གཏུག་ཀྱི་མ་འདང་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་པ་རླེད་འདུག དླེ་རྱིགས་གསལ་པ་ོཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་
འདུག དླེའྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དླེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གནད་དནོ་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་ཡོང་དུས། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཆབ་སྱིད་
འགོ་ཁྱིད་པ་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་མཁན་ཚོའྱི་ནང་དུ། ང་ཚོས་བསམ་བ་ོགཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
རྱིགས་གཅྱིག་གུ་ཡངས་པ་ོདང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་འབླེལ་བ་གནང་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་མཁན། ལྷག་པར་དུ་བོད་རྒྱའྱི་
དཀའ་རོག་སླེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་མཁན་ལ་ངོས་འཛིན་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྱིགས་གཅྱིག་ལྟ་བ་མཁླེགས་བཟུང་ཅན། 
རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ལའང་མང་གཙ་ོདང་འག་ོབ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་རང་དབང་གྱི་ཐོག་ནས་འབླེལ་བ་གནང་རྒྱུར་ཐླེ་ཚོམ་བས་
བསྡད་པ། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཁླེགས་བཟུང་བས་ནས། གང་ལྟར་འདུན་པ་བས་མ་
ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡདོ་པར་སངོ་། འདྱི་ལྟ་བུ་རྱིགས་གཉྱིས་ལ་ངསོ་འཛིན་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ད་བར་འཛིན་སོང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ནས་བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་འགན་
འཁུར་མཁན་གཙ་ོགས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟའྱི་གནས་བབས་སུ་དླེ་ག་རང་བསྡད་འདུག་གམ། ཡང་ན་འགྱུར་བ་འག་ོརྒྱུའྱི་ཁ་
ཕགོས་ལྟ་བུ་གང་འདྲ་ཞྱིག་འདུག དླེའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞླེས་ཕོགས་ཐད་གསུང་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

མཐའ་མ་དླེ་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་དགངོས་དནོ་གཙ་ོབ་ོདླེ་བདོ་རྒྱ་འབླེལ་མལོ་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་རྒྱ་འབླེལ་མོལ་གྱི་གནས་སྟངས་དླེ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པོ་མཆོག་གྱི་
མཚན་ཐོག་ནས་རླེད། སྱིད་སོང་གྱིས་རླེད། ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ག་སྱིག་ཨང་གསར་ཡོད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། 
རྒྱ་ནག་གྱི་ངོས་ནས་དླེར་ལན་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས། བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽ འབླེལ་ལམ་མ་ཡོང་བའྱི་འགོག་རྐྱླེན་གཙ་ོབ་ོདླེ་ག་རླེ་ལ་ངོས་འཛནི་བླེད་ཀྱི་
ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་གླེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

སྱི་འཐུས་གླེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དླེ་རྱིང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དླེ་བསམ་ཡུལ་ལས་
བརལ་བའྱི་ཡག་པོ་གནང་སོང། གསལ་བཤད་དླེ་ལ་ཉན་ཡོང་དུས་ད་བར་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་
སོར་ཚད་མཐ་ོཔ་ོརག་པ་བྱུང་འདུག ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོའ་ི
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ཁྱིམས་འཆར་གཙོས་པའྱི་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་ཚད་མཐ་ོཔ་ོརག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་ལ་ོའགའ་ཤས་རྱིང་
རོགས་དངུལ་ལ་དཀའ་ངལ་མླེད་པ་དླེ་འདྲ་བཟ་ོཐུབ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་གྱི་གནས་སྟངས་
ཡྱིན་ནའང་ཡག་པ་ོབཟ་ོཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་གངས་ཅན་སྱིད་གཤངོས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་། ལས་ཤག  ཕྱི་
ནང་གཉྱིས་ཀར་སུས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཡག་པ་ོབྱུང་འདུག་ཟླེར་འོས་པ་དླེ་འདྲའྱི་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེའང་སྱིར་
བཏང་རགོས་ཚོགས་ཁག་དང་། ལས་བླེད་བཅས་པར་འབླེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། གཙ་ོབ་ོདླེ་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་
རྣམ་པ་ཞལ་མཐུན་པ་ོབྱུང་བའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟླེན་ནས་ཆགས་ཡདོ་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་ག་ོསྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་དབུ་ཁྱིད་པའྱི་སྐབས་བཅ་ོལྔ་པའྱི་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཚད་མཐ་ོཔོས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཡྱི་བོད་དནོ་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ལ་ོརྒྱུས་རང་བཞྱིན་ལྡན་པའྱི་ཁྱིམས་འཆར་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གཏན་
འབླེབས་བླེད་ཐུབ་ཡོད་པ་རླེད། ལས་དོན་རླབས་ཆླེན་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ད་དུང་ཟུར་ཟ་དང་མ་རངས་
པའྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་མཁན་ཁ་ཤས་ཤྱིག་ཐནོ་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་ལ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆགོ་ནས་དགངོས་ཚུལ་ག་རླེ་བྱུང་
སོང་ཞླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། དླེ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ལས་འགུལ་མང་པ་ོསླེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་གསུངས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་ག་རླེ་དང་གང་འདྲ་བས་ནས་སླེལ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རླེད་
བསམ་གྱི་ཡོད་དམ། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས།  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐགོ་ལ་བག་ོགླེང་འག་ོ
བཞྱིན་པ་རླེད། དླེར་ང་ཡང་མཉམ་ཞུགས་བླེད་འདོད་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱས་
པ་གནང་སོང་། གཙ་ོཆླེ་ཤོས་༸གོང་ས་མཆོག་དང་མྱི་ཐོག་རན་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟླེན་ནས། ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱིས་སྐུ་
ལས་ཧ་ཅང་བསོན་ནས་གྲུབ་འབས་འདྱི་ཐོན་པ་རླེད་བསམ་གྱི་ཡོད། ངས་སྱིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་བ་མླེད་དུ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། ཨ་རྱིའྱི་གཞུང་ལའང་རྒྱབ་སོར་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། ཕ་གྱིར་གནད་སྡོད་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་
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པ་དང་བཅས་ཚང་མས་རྒྱབ་སོར་དང་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་བ་ལ་བརྟླེན་ནས་བྱུང་བ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་
སོང་མཆོག་གྱི་འགླེལ་བཤད་བསོན་པ་ལྟར། ག་ོསྐབས་བཟུང་ནས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་འག་ོཐུབ་པ་དླེ་དངསོ་གནས་ཡག་པ་ོབྱུང་
འདུག དླེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་དླེར་རླེ་བ་གསར་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་
ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེར་བརྟླེན་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཡུན་རོགས་
འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཕླེབས་ནའང་། ང་ཚའོྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་གར་ལའང་འདྱི་
ལྟ་བུའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་གཏན་འབླེབས་བླེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། བོད་དནོ་བདླེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུར་དུས་ཚོད་ཞླེ་དྲག་འགརོ་གྱི་མ་
རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་ག་རང་རླེ་བ་དང་སྨོན་འདུན་བཅས་མཚམས་འཇོག་བླེད་ཆགོ་པ་གྱིས།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སླར་ཡང་ག་ོསྐབས་བཞླེས་མཁན། སྱི་འཐུས་ར་ོརླེ་ཚ་ེབརྟན་ལགས། སྐར་མ་ ༣། 

 

སྱི་འཐུས་ར་ོརླེ་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གནང། ད་ལྟ་ངས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་བཀའ་
འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། གོང་དུ་དུ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་སོང་། དླེ་གནད་འགག་རླེད་འདུག་སམ། དླེ་སོག་
སོག་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བཞག་ན་ཡག་པོ་མྱི་འདུག གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་གསུང་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་
ཁྱིམས་འཆར་འདྱིའྱི་ཟྱིན་བྱིས་བཟོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ག་རླེ་འཁོད་ཡོད་པ་རླེད་ཞུས་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་བོད་མྱི་
ཡོངས་ཀྱི་མགྱིན་ཚབ་པ་ཡྱིན། དླེའྱི་ཐོག་ལ་དང་པ་ོགོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་ཤུགས་
བསོན་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལ་ཁྱིམས་འཆར་དང་པ་ོཡར་ཕྱིན་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འོག་མ་ནས་མར་ཟགས་པ་
རླེད། དླེའང་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་གོང་དུ་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། གོས་ཚོགས་འོག་མའྱི་ནང་དུ་
ཟགས་པ་དླེ་གཅྱིག་བས་ན་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བླེད་མཁན་ཚོས་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤུགས་ཆླེ་དྲག་གྱི་ཡོད་མླེད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་དླེ་འདྲ་ཡྱིན་མྱི་སྱིད་པ་མ་རླེད། ངས་ཤླེས་ཀྱི་མླེད་ཙང་དྲྱི་བ་འདྲྱི་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་གཙ་ོབོ་ཡྱིན་པ་འགོད་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚོའྱི་བོད་དོན་ཐོག་ལ་ལས་འགུལ་སླེལ་
མཁན་གྱི་ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ནས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་སྟབས་བདླེ་དང་མ་བདླེ། དླེ་ལྟར་བཀོད་དང་མྱི་བཀོད་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་མ་
བས་པའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་འདྲ་བྱུང་སོང་ངམ། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ཡྱིག་ཆ་བཟོས་པའྱི་སྐབས་སུ། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
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མཆགོ་གྱིས་གསུངས་སོང། དླེ་སྱིད་སངོ་དང་དནོ་གཅོད། ངས་ཤླེས་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱལ་སྱིའྱི་བོད་དནོ་ལས་འགུལ་ལྟླེ་
གནས་ཁང་ (ICT) དུས་རྒྱུན་དུ་ཕ་གྱིར་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་དུས། ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁ་ོཚོར་
འབླེལ་བ་མཐུད་ཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་གཞན་ཞྱིག་ལ་ཡྱིག་ཆག་གལ་གནད་ཆླེན་པ་ོདླེ་འདྲ་
སྤྲད་པ་ངས་ཤླེས་ཀྱི་མླེད། གཅྱིག་བས་ན་ཡོད་སྱིད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་བྱུང་མླེད་པ་དླེའང་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བག་ོགླེང་
ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་གལ་ཆླེན་པ་ོབརྱིས་མ་རྱིས་ཀྱི་གནད་འགག་ལ་ཐུག་ཡོད་དམ། ངའྱི་དོགས་འདྲྱི་རང་
ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ཚང་མས་གལ་ཆླེན་པ་ོབརྱི་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མར་གསོ་ཚོགས་གངོ་མ་ལ་སླླེབ་པའྱི་སྐབས་
སུ་དླེར་ཤུགས་སོན་དུས་རྒྱབ་སོར་གནང་མ་སོང་། སུ་གང་གྱིས་གནང་མ་སོང་ཞླེས་་གསུངས་པ་རླེད། དླེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་
ཐུག་པ་རླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་དླེར་རྒྱབ་སོར་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད། ཕྱི་ལ་ཐོན་ཡོང་དུས་བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཚང་
མས་རྒྱབ་སོར་བས་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཅྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གོ་
རྒྱུ་འདུག དླེར་ཁ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུངས་པ་ཡྱིན་ན། གོ་རྟོགས་དང་མ་འོངས་པར་ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་ལའང་ཁད་པར་
ཏན་ཏན་ཞྱིག་འག་ོཡྱི་རླེད། དླེའང་ས་ོསོའ་ིདོགས་འདྲྱི་རང་ཡྱིན། གལ་སྱིད་དླེ་འདྲ་གང་ཡང་མླེད་པ་དང་། ཚང་མས་ཧུར་ཐག་
འབད་ཐག་གནང་ནས་ཡག་པ་ོབྱུང་ཡདོ་ན་བཀྲ་ཤྱིས་བདླེ་ལླེགས་ཞུ་རྒྱུ་རླེད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

སླར་ཡང་ག་ོསྐབས་བཞླེས་མཁན། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། སྐར་མ་ ༣། 

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐུགས་རླེ་ཆླེ། ད་གྱིན་འཕྲོས་དླེ་སྱིར་བཏང་བཀའ་ ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་གལ་ཆླེན་པ་ོདླེ་
མཇུག་དླེར་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ཉླེ་ལམ་ལོ་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་གོས་ཚོགས་འཚོགས་ཐུབ་
ཡོད་མ་རླེད། བས་ཙང་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ངླེས་པར་དུ་བརོད་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་སང་གྱི་རྒྱབ་
སརོ་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ལ་བཙན་བལོ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་དླེ་ཚ་ོདང་། གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆླེའྱི་མྱི་མང་གྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོསོའ་ིའཐབ་རདོ་
ཀྱི་ཐགོ་ལ་ག་ོབ་ལླེན་ཕགོས་ཟླེར་ནའང་མྱི་འདུག ས་ོསོའ་ིབསམ་བ་ོནང་ལ་འཁླེར་སྟངས་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ག་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་གསལ་
བཤད་ཐུབ་ན་ཡག ནམ་རྒྱུན་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་དླེ་ཚསོ་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་དངསོ་གནས་དྲང་གནས་རང་གྱི་མྱི་མང་ལ་ཤ་
ཚ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་དླེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་སླེལ་དགོས་ཀྱི་རླེད་བསམ་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག་སྟླེ། 
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བསར་དུ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཡོད་མདོག་ཁ་པོ་མ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་བོད་ནང་གྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་དླེ་དུས་
ཚདོ་ཀྱི་མ་འདང་བ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བརླགས་ཕྱིན་པ་དླེ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་བདླེ་པ་ོབྱུང་མ་སོང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་ནས་ཐུགས་
སང་གནང་མཁན་བྱུང་ཡོད་ཀྱི་རླེད་སམ། དླེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་འཕྲོས་ཕོགས་ཤྱིག་ནས། 
ཕག་སླེལ་གཉྱིས་ནས་དྲྱི་བ་ཕུལ་སོང་བསམས་སོང་། ཚིག་སོར་འགོད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་བླེད་མཁན་ཡོད་དམ་
མླེད་ཟླེར་བ་དླེའྱི་སང་ལ་ད་ལྟ་དགོས་འདྲྱི་གནང་སོང་སྟླེ། ངས་བསམ་པར་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་གྱིས་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་གསུངས་པ་
ཡྱིན་ན། མ་གཞྱི་ནས་མཁླེན་པའྱི་བདག་པ་ོརླེད། ཡྱིན་ནའང་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་དླེ་དླེ་ལྟར་ཁབ་འག་ོཡྱི་འདུག ངས་
ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཨ་རྱིའྱི་ཁང་པ་དཀར་པོའ་ིནང་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་དབུ་ཁྱིད་བས་ནས་ཕླེབས་
ཡོད་མ་རླེད། དླེ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་རླེད་ཅླེས། དླེ་དང་པོ་གསུང་མཁན་དླེ་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ཡྱིན་ཙང་། དླེ་
གསུངས་ན་དགླེ་བ་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱིན་མླེད་པའྱི་དཔང་རྟགས་ག་རླེ་ཡོད་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་ཁ་སང་ངས་དླེ་གསལ་བཤད་ནང་
ལ་ཕླེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅླེས་ཞུས་ཡྱིན། དླེ་རྦད་དླེ་བུ་གླེན་པས་ཕའྱི་མགོ་ལ་བརྡུངས་བ་དང་། རྟླེན་གཞྱིའྱི་འཇུག་
ལྡགོ་ནརོ་བ་དང་། དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། སྱིར་བཏང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོདང་སར་བའྱི་བཀའ་མོལ་གནང་
ཡོང་དུས་དགོངས་པ་བཞླེས་ནས་གསུངས་དགོས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་དཔླེ་དླེ་ཡྱིན་ནའང། འགོ་མཇུག་ལོག་པའྱི་དཔླེ་ཞྱིག་
ཆགས་སོང་སམ། དབུ་ཁྱིད་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་དགོས་ཀྱི་རླེད། བས་པའྱི་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་མང་གཙོའྱི་རྱིང་ལུགས་དང་
མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས་གདོང་བསྟན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ལུགས་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐོག་ནས་སོན་བརོད་བླེད་དགོས་ཀྱི་རླེད། དླེ་
མླེད་ཐབས་མླེད་པ་རླེད། 

བསྟོད་བསྔགས་བླེད་དགོས་ཀྱི་རླེད། དླེ་མང་གཙོའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་རླེད། སྱིར་བཏང་སོན་ཡོད་པ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཧ་གོ་ཡྱི་
ཡོད་རླེད། གསུངས་མཁན་དང་དླེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཚང་མས་མཁླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆླེན་པོའ་ིམཚན་དླེར་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པར་དཔླེ་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་རླེད་ཅླེས་དླེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྒྱབ་
སརོ་བ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ལ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། (Nancy Pelosi) གཙ་ོཆླེ་ཤོས་འདྲ་པ་ོཞྱིག་རླེད། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ཚུར་ཐད་
ཀར་ལླེན་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ (Nancy Pelosi) ལ་ཨུ་ཚུགས་ཞླེ་དྲག་བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་གང་
ལ་གང་འཚམ་གོ་ཡོང་གྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ཤག་གྱི་མ་འོངས་པར་མ་ོདང་མ་ོལྟ་བུའྱི་རྐང་འཛིན་པ་རྒྱབ་སོར་གནང་
མཁན། གཙ་ོཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་དང་། ལོ་མང་པ་ོམུ་མཐུད་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་དླེ་འདྲའྱི་སུ་དང་སུ་ཡར་སློང་ཐུབ་སོང་། ལོ་བཅུའྱི་
ནང་ལ། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཁང་པ་དཀར་པོའ་ིནང་ནས། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ལ། ད་ང་ལ་
རགོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སོང་གསུངས་པ་དླེ། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་གྱིས་ནོར་བཞག  ༸གོང་ས་སབས་མགནོ་ཆླེན་པསོ་གསུངས་
ས་དླེ་སྱིད་འཛིན་ (Obama) རང་ལ་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་ལ་མ་རླེད། དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་
མཆོག་ལ་མ་རླེད་ཅླེས་ངས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོའ་ིཐགོ་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་མཚམས་བཞག་གྱི་ཡྱིན། 
ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས།  

བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་འཆར་གནང་གྲུབ་པ་ཡྱིན། འདྱིར་གསལ་
བཤད་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ ཡྱིག་ཆ་འགའ་ཤས་འཚལོ་རྒྱུར་སངོ་ཙང་།  

སང་སྔ་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༩: ༣༠ བར་དུ་ཚགོས་འདུ་བར་གསླེང་ཡྱིན།  

  



29 
 

ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའྱི་ལས་ཉྱིན་ ༨ པ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ རླེས་གཟའ་མྱིག་དམར། ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མུ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ག་ོརྱིམ་བཞྱིན་རྱིས་
དང་ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་ཐོག་བགོ་གླེང་། ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཐོག་ལ་འགོ་བཞྱིན་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་
བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་ལན་འདླེབས་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་དམ། ༼དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས། ད་ལྟ་
ཞུ་རྒྱུ་མྱིན།༽ ལགས་སོ། དླེ་ནས་ཁ་སང་གྱི་མཚན་གཞུང་ལྟར་མར་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་
བསྟན་འཛནི་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོའཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛནི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སང་ལ་བསམ་འཆར་
འགའ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཉླེ་སྔནོ་ཀང་ར་རངོ་གྱི་བཀདོ་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་འགོ་ལ་ནག་པ་ོདགུ་སོར་དླེ་གནས་སྐབས་མཚམས་འཇགོ་
བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་སྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ནང་ལ་མཐོང་ཐོས་འདུག དླེའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་
རླེད། མ་གཞྱི་ནག་པ་ོདགུ་སོར་དླེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་རང་བྱུང་ཚན་རྱིག་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ ཤྱིག་ཡྱིན་པར་བརྟླེན། དླེའྱི་ང་ོབ་ོདང་
བླེད་ལས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་མ་འདང་བའྱི་ཆ་དང་། ནད་ཡམས་འགོག་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་འདྲ། དུས་ཚོད་
ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་ཀྱི་མ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སྐབས་དླེར་ཚོང་ལས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་
འདུག མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚང་ཀ་ལ་སོགས་པས། ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་ཤྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད་
བསམ་གྱི་འདུག གལ་ཏླེ་དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་གོང་རྱིམ་གྱིས་བཀའ་ཕླེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལམ་སང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ངོས་ལླེན་
བས་ནས། སྨན་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་བཅས་ལ་བཀོད་ཁབ་བཏང་བ་ཞྱིག་རླེད་དམ། ཡང་ན་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་
དང་བཀའ་ཤག་ལ་གོས་བསྡུར་བས་ནས་ངསོ་ལླེན་བས་བཞག་པ་ཞྱིག་རླེད་ཞླེས་དྲྱི་བ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ར་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད། སྱིར་བཏང་འཛམ་བུ་གྱིང་འདྱིའྱི་
སང་ལ་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལམ་སལོ་མྱི་འདྲ་བ་ཆླེན་པ་ོབཞྱི་སྟླེ། རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་ནག སྟག་གཟྱིག བོད་བཅས་པའྱི་ལས་རྱིམ་
ཞྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའང་ཆླེས་ཐོག་མ་དླེ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་དླེ་ཡྱིན་པ་ཡོངས་གགས་ཀྱིས་
ཁས་ལླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་དླེའང་སྱི་ཡོངས་ནས་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན་འགོ་བ་མྱི་ཞྱིག་ཏུ་སླེས་
ནས་བཟུང་སྟླེ། སླེ་ར་ན་འཆྱི་ལས་མ་འདས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། དླེར་གདོང་ལླེན་བླེད་མཁན་མྱི་རྱིགས་སུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་
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ཐབས་ཤླེས་དླེ་ཡོད་རླེད་སམ། དླེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ལོ་རྒྱུས་སང་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱི་སོང་ལྡླེ་བཙན་གྱི་ཡར་
སྔོན་ལའང་ད་ལྟ་གོང་དུ་བཤད་པ་ནང་བཞྱིན་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཐབས་ལམ་ས་ཚོགས་དང་། རྒྱུད་རྱིམ་ས་ཚོགས་ཐོག་ནས་
དར་འཕླེལ་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་བཙན་པ་ོསོང་བཙན་གྱི་སྐབས་སུ་འཛམ་གྱིང་གསུམ་དབང་སྒྱུར་ཞླེས་
བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འཛམ་གྱིང་གསུམ་དབང་སྒྱུར་ཟླེར་ནའང་གང་ལྟར་ཨླེ་ཤླེ་ཡའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ས་ཁོན་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་
ལ་དབང་སྒྱུར་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ། དམག་འཁྲུག་ལ་སོགས་པ་རྱིམ་པ་མང་པ་ོབྱུང་སྟླེ། དླེར་ཁ་ཚ་དགོས་བཏུགས་གདོང་
ལླེན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཞྱིག་དགོས་དུས། གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་དར་སོལ་དླེའང་སྐབས་དླེ་དུས་ཧ་ལས་པས་ཁབ་སླེལ་ལམ་གོང་
འཕླེལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ནང་བཞྱིན་སྔོན་མའང་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། སྐབས་དླེ་དུས་བཙན་པ་ོསོང་བཙན་གྱིས་
རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག སྟག་གཟྱིག་ལ་སོགས་པར་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་འབླེལ་བས་པ་མ་ཟད་ཞང་
ཞུང་དང་། སུམ་པ། མྱི་ཉག བལ་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་ནས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཟླ་
སྱིལ་དང་། རྒྱལ་སྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་ཚོགས་འདུ་བས་ནས། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱིར་གྲུབ་ཆ་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་དང་
གཞན་ལ་མླེད་པ་ཞྱིག་ཡདོ་པ་དླེའང་ཡོངས་གགས་རླེད།  

དླེའང་ང་ཚོའྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གྱི་མཐ་ོསང་གྱི་ར་དང་རླེ་མོ་ལ་སོགས་པའྱི་སྨན། མ་ཟད་དླེང་སང་ཚན་རྱིག་གྱི་དར་སོལ་
ཐནོ་པའྱི་གཤག་བཅོས་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་གཞག་དླེའང་ང་ཚོའྱི་ལ་ོརྒྱུས་ནང་གནའ་སྔ་མ་ོནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རླེད། དཔླེར་ན། 
གནམ་རྱི་སངོ་བཙན་གྱི་ཡབ་སྟག་རྱི་གཉན་གཟྱིག་གྱི་མྱིག་གཤག་བཅོས་བས་པ། དླེ་ནས་མར་ཡོང་བ་ཡྱིན་ན་༸རྒྱལ་དབང་
ལྔ་པ་ཆླེན་པོའ་ིམྱིག་གཤག་བཅོས་བས་པ། དླེ་འདྲ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ཧ་ལས་པ་ཞྱིག་རླེད་འདུག 
༸རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའྱི་མྱིག་གཤག་བཅོས་བས་ནས་ལ་ོ ༧༠ རླེས་ལ་གཞྱི་ནས་ཧྥ་རན་སྱིར་མྱིག་གཤག་བཅོས་ལླེགས་གྲུབ་
བྱུང་ནས། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་སུ་ཡོངས་གགས་བས་པ་དླེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་དུས། ང་ཚོའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལམ་
དང་ལུགས་སལོ་ཟླེར་ནའང་འདྲ་འདུག རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་འདྱི་ཧང་སང་དགོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་
སྐབས་དང་དུས་མར་ཡོང་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ། ང་ཚསོ་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་འདྱི་ཚ་ོབསར་གས་ོབླེད་མ་ཐུབ་པ། ཁ་སང་
དླེ་རྱིང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཁ་པར་ (Update) བླེད་མ་ཐུབ་པ་དླེ་འདྲ་ཆགས་ནས། ང་ཚ་ོཁ་སང་དླེ་རྱིང་ས་ཆད་སྔ་ོལྡུག་གྱི་རྣམ་པ་
ཞྱིག་ཆགས་འདུག གང་ལྟར་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་མང་པ་ོཞྱིག དཔླེར་ན། བདུད་རྱི་ཟླ་བའྱི་རྒྱལ་པ་ོལ་སགོས་པའྱི་
གཞུང་ལུགས་མང་པ་ོདླེ་དག་ཁ་སང་དླེ་རྱིང་ལག་ལླེན་ཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ཐླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། དླེ་དབང་ལུང་མན་
ངག་ལ་རྒྱུད་འཛནི་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་དྲྱི་བ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དླེར་གུ་རུ་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་གཏླེར་མ་བདུད་རྱི་བུམ་པ་ཞླེས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་དླེའྱི་ནང་ལའང་ཁ་སང་དླེ་རྱིང་གྱི་ནད་
ཡམས་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པ་དང་ང་ོབོ། བླེད་ལས། ནུས་པ། སྔོན་འགོག་ཇྱི་ལྟར་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཆ་ཚང་བའྱི་
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གཞུང་ཞྱིག་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། དླེ་གསལ་པ་ོཞྱིག་གསུང་རོགས་
གནང་། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ རྱིས་འགོའ་ིཐགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད། ལས་དོན་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་དང་
དྲྱི་བ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོདླེར་སླེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསྟླེན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། སྔནོ་མ་ངས་
བོད་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་སླེམས་ཁམས་བདླེ་པ་ོམླེད་པའྱི་གཞོན་སླེས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་སྟབས། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་
ངླེས་པར་དུ་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཚགོས་པ་ཞྱིག་དང་འབླེལ་
བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ལས་འཆར་དླེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་ག་
པར་སླླེབས་ཡོད་དམ་ཞླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འོག་ས་ོ
རས་ངན་གོམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༡༠ ནས་གངས་ ༢ ཙམ་ལ་སླེམས་ཁམས་བདླེ་པ་ོམླེད་པ་ཆགས་འདུག ས་ོ
རས་ཡུན་རྱིང་པོའམ་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོབླེད་སོད་བཏང་བའྱི་རྐྱླེན་པས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། མང་དྲགས་པ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཡང་ན་
དང་པ་ོནས་སླེམས་ཁམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ཆང་རག་དང་ཉླེ་ཐག ས་ོརས་བླེད་སོད་བཏང་ནས་
ཡྱིན་ནའང་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་རྐྱླེན་པས་ནད་པ་གངས་ ༡༠ ནས་ནད་པ་གངས་ ༢ ལ་དླེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་རླེད་འདུག 
དླེ་འདྲ་ལ་སྨན་བཅོས་བས་པ་ཡྱིན་ན་དྲག་རྒྱུ་ཡོད་པ། ཡང་ཁ་ཤས་ཉླེས་ཐག་དང་ཆང་རག་སང་ཚར་བ་ཡྱིན་ནའང་། སླེམས་
ཁམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་ནས་བསྡད་པའྱི་རྐྱླེན་པས་སྨན་བཅོས་མུ་མཐུད་ནས་བླེད་དགོས་པ་དླེ་འདྲའང་ཡོང་གྱི་འདུག 
འདྱི་ལྟ་བུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོའྱི་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རླེད། གཞོན་སླེས་ཕ་ོམ་ོགཉྱིས་ཀའྱི་ནང་
དུ་སླེམས་ཁམས་བདླེ་པོ་མླེད་པའྱི་ནད་པ་མང་དུ་འཕླེལ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་པར་བརྟླེན། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ངླེས་པར་དུ་དགོངས་པ་
བཞླེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

དླེ་ནས་མང་ཚགོས་ཀྱི་ཆླེད་ལུས་རལ་དང་འཐུང་ཆུ་སྐརོ་ལ་ཡྱིན། མང་ཚགོས་ཀྱི་ལུས་རལ་ཆླེད་དུ་དྷ་རམ་ས་ལར་དགོངས་
པ་བཞླེས་ཐུབ་ན་ཞླེས་བསམ་འཆར་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། ད་ལྟ་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཉླེ་འགམ་དུ་མ་ོཏྲ་བབས་ཚུགས་ (Parking) 
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ཐོག་ལ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པོ་མླེད་དམ། དླེའང་རྒྱ་གར་དང་བོད་པ་ཚང་མའྱི་ཆླེད་དུ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་
འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྐོར་བ་འག་ོཞོར་དང་མཉམ་དུ་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ས་རླེད། ཡང་ཕ་གྱི་དླེ་ (Parking) རླེད་ཅླེས་
གསུང་སྱིད་པ་རླེད། (Parking) དླེའྱི་འཁྱིས་སུ་རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞུང་ནས་ (Parking) ཆླེ་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་བསོན་ཡོད་
དུས། དླེ་འདྲའྱི་དགོས་མཁ་ོཆླེན་པ་ོཞྱིག་མཐངོ་མ་སོང་། དླེ་ལས་ལུས་སོང་བ་ས་ཞྱིག་འཛུགས་པ་ཡྱིན་ན་མང་ཚོགས་ལའང་
ཕན་ཐགོས་ཆླེ་བ་དང་། ས་གནས་གཅྱིག་མཚུངས་ཐོག་ནས་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་མྱི་མང་ལའང་སྐལ་པ་མ་ཆད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཏན་
ཏན་ཡངོ་ས་རླེད་བསམས་སངོ་།  

དླེ་ནས་གནས་ཚུལ་གལ་ཆླེ་བ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། སྱིར་བཏང་དྷ་ས་མླེ་གྷན་ཡོངས་སུ་འཐུང་ཆུའྱི་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་རླེད། དླེའྱི་ནང་ནས་དམྱིགས་བསལ་བརྒྱ་ཤོག་ག་པ་དང་ང་པ་ལ་སྔནོ་མ་ནས་དཀའ་ངལ་ཡོད་བསྡད་
པ་ཞྱིག་རླེད། དླེའང་དཀའ་ངལ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོདླེ་སྱིར་བཏང་ཆུ་དཀོན་པ་ོཡོད་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་བོད་པ་མང་པ་ོ
ཡོད་སྟབས། དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཏགོ་ཙམ་ཆླེ་བ་ཞྱིག་འདུག འདྱི་དླེ་སྔ་ནས་བཤད་བསྡད་པ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྟླེན་ནས་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཤོག་ག་པ་དང་ང་པ་གཉྱིས་གཙོས་པའྱི་དཀལ་ངལ་ཅན་གྱི་ཆླེད་དུ་
དམྱིགས་བསལ་ཆུ་མཛོད་ (Storage) ཞྱིག་རྒྱག་ཐུབ་ན། དླེའྱི་ཁངོ་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་སླེལ་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ཁ་
སང་གངས་སྱིད་དང་མླེ་གྷན། དྷ་རམ་ས་ལའྱི་ཆུའྱི་དནོ་དག་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ངླེས་པར་དུ་
དགངོས་པ་བཞླེས་དགསོ་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་པ་ཞྱིག་ལ། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི། མང་
ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུར། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཆང་རག་དང་ཉླེ་ཐག་གྱི་ངན་གོམས་ཐོག་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དྲ་རྒྱ་ངན་གོམས་ཀྱི་ (Internet Addiction) དཀའ་ངལ་ཡོང་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ཆླེན་
པ་ོཞྱིག་ཡོད་དམ་མླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ལ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་སམ་བཀའ་ཤག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དམ། 
དླེར་ཉླེན་ཁ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག ཉླེན་ཁ་ཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན་ད་ལྟ་ཆང་རག་དང་ཉླེ་ཐག་ངན་གོམས་ལྟ་
བུའྱི་དཀའ་ངལ་མ་ཡོང་བར། ལམ་སྟོན་དང་སྔོན་འགོག་བ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་ཡོད་དམ་མླེད། དླེ་ཚ་ོཧ་ཅང་གལ་
འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་འདྱིར་ཡོད་པ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་རླེད། ང་ལ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་
སངས་པ་གང་ཡང་མླེད། ཡྱིན་ནའང་ལས་ཀ་བླེད་པའྱི་ཚོད་དཔག་ཐོག་ནས། ལོ་བཅུ་དང་ཉྱི་ ཤུའྱི་རླེས་སུ་ད་ལྟའྱི་ཆང་རག་
དང་ཉླེ་ཐག་ངན་གོམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལས་དྲ་རྒྱའྱི་ངན་གོམས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་དླེ་ཆླེ་བ་ཡོང་རྒྱུ་གསལ་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག ག་
ཚདོ་ཡདོ་མླེད་ང་ཚ་ོཚང་མས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཡདོ་པ་ཞྱིག་རླེད།   

དླེ་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། ཁ་སང་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བོན་གྱིས་ངན་གོམས་པ་དླེ་ཚ་ོལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དང་། 
མུ་མཐུད་ནས་འག་ོསོང་བཏང་སྟླེ། ངན་གོམས་བཅོས་ཐབས་ཁང་དླེ་འདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བཏང་ཡོད་ཀང་རང་འཇགས་ལྷག་
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བསྡད་ཡོད། དླེའྱི་རྒྱུ་ར་གཙ་ོབ་ོཞྱིག་ག་པར་ཐུག་གྱི་འདུག་ཟླེར་ན། སྨན་བཅསོ་བས་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་མུ་མཐུད་ནས་རགོས་
པ་བ་རྒྱུ། དཔླེར་ན། ལས་ཀ་སྤྲོད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁག་པོ་ཞླེ་དྲག་རླེད་འདུག ཡང་
འདྱིར་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཡོང་། ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ཁ་ོརང་ཀུན་ཕན་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་ཙང་། དླེར་ནད་པ་ཡོད་པ་ཚ་ོལ་ལས་ཀ་
སྤྲོད་རོགས་ཟླེར་གྱི་ཡོད་ས་རླེད་བསམས་ནས། ཞླེད་སང་དང་། སྐྲག་སང་། དོགས་པ་དླེ་འདྲ་བྱུང་སྱིད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་མྱིན། ག་རླེ་ཚད་འཛུགས་དགོས་ནའང་འཛུགས་ཆོག ད་ལྟ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་དུ་ངན་གོམས་ཀྱི་ནད་གསོ་
ཁང་གྱི་ནང་ལ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༢༥༠ ནས་ ༣༠༠ བར་འདུག་ཟླེར་གྱི་འདུག ངས་དླེ་ཚ་ོལ་དམྱིགས་ནས་རྣམ་པ་ཚོར་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་བོད་གཞུང་ཡྱིན་ནའང་རླེད། སྡླེ་ཚན་ཁག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་
ཚོགས་སྡླེ་ཁག་ནས་ལས་ཀ་སྤྲོད་ཐུབ་མཁན་ཚོས། དླེ་ཚོར་ལས་ཀ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོདླེ་འདྲ་སྤྲད་མ་ཐུབ་ནའང་ཙ་གླེ་

ཙགི་གླེ དཔླེར་ན། གཡས་གཡོན་ལ་ (Sanitizer) གཏོར་རྒྱུ་དང་། གཙང་མ་བཟ་ོརྒྱུ། གད་བརྒྱབ་རྒྱུ་རླེད། (चौकीदार ) 

མཚན་སྲུང་བ་རྒྱུ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ལས་རྱིགས་ག་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། དགོན་པ་དང་གྲྭ་ཚང་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚའོྱི་ཕྲུ་
གུ་དླེ་ཚརོ་དམྱིགས་བསལ་དགངོས་པ་བཞླེས་ཐུབ་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོས་སྨན་བཅོས་ལ་འག་ོསོང་བཏང་བ་ནང་བཞྱིན་ཁ་ཡོད་
ལག་ཡོད་ཀྱི་ཕན་ཐགོས་ཡོང་ས་རླེད། བརྒྱ་ཆ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་མ་ཡོང་ནའང་མང་བ་ཡོང་རྒྱུ་ངླེས་ཅན་རླེད། དླེའང་ངས་མཐོང་
བ་དང་མོང་བ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་མ་གཏོགས། འདྱི་ཨ་ོཚོད་བས་ནས་ཞུ་ཡྱི་མླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ངླེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སོན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐོག་མ་དླེར་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་བླེད་ཚང་མས་ནམ་རྒྱུན་
དུ་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག་པས་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ནས་མཆླེད་
པའྱི་ནད་ཡམས་ (COVID-19) ཐོག་ལ་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་བླེད་རྣམ་པ་དང་། སྨན་པ། སྨན་ཞབས་པ། དང་བང་
པ་ཚང་མས་དངསོ་གནས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སངོ་། དླེར་རང་ཉྱིད་མྱི་མང་གྱི་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་མྱི་
མང་གྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཚང་མར་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་དགོན་སྡླེ་ཁག་དང་། 
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གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ། སླེར་ཁག ཚོགས་ཆུང་ཁག་བཅས་ནས་ཉམ་ཐག་ཚ་ོལ་དངུལ་དང་བཟའ་འབྲུ་ཕུལ་
ནས་ཕག་རོགས་གནང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། དླེ་ཚོར་རང་ཉྱིད་ངོས་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ན་ཚ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་མང་པ་ོཞུ་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ། ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་།  

སྱིར་བཏང་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟླེན་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བཟའ་རྒྱུ་དང་། འཐུང་རྒྱུ། སྡདོ་ས་མླེད་
པའྱི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རླེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་པ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆླེ་ཤོས་ ཤྱིག་གང་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་ན། ན་ཚ་
ཕོག་པ་ཡྱིན་ན་དླེར་སྨན་བཅོས་ཀྱི་འག་ོསོང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ནང་མྱི་དླེར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་ངླེས་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་
མ་ཟད། དཀའ་ངལ་ཆླེན་པ་ོའཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚ་ོབཙན་བོལ་གཞུང་ཞྱིག་ཡོད་དུས་ནད་པ་དླེ་ཚོར་མཐུན་རྐྱླེན་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོདླེ་འདྲ་གནང་ཐུབ་ན། སྱིར་བཏང་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཅྱིག་གནང་གྱི་འདུག་ཅླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟའྱི་རྱིས་འགོ་ཁག་ལ་མྱིག་ལྟ་དུས་རྱིས་འགོ་མང་པ་ོཞྱིག་ནད་པ་དླེ་དག་གྱི་ཆླེད་དུ་བཞག་འདུག དཔླེར་ན། 
ཉམ་ཐག་དང་། ཛ་དྲག་བྱུང་ན་རླེད། ལས་བླེད་ལ་རླེད། མ་དང་བྱིས་པ། ཁྱིས་རྨུགས་ནའང་སྔནོ་འགགོ་གྱི་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུ། དླེ་
ནས་སླེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ཐོག་ལ་རླེད། གང་ལྟར་རྱིས་འག་ོམང་པ་ོཞྱིག་ན་ཚ་དང་འབླེལ་ནས་བཞག་འདུག ངའྱི་
ངསོ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོམཐངོ་སོང་། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ངས་གང་དྲན་སོང་ཞུས་ན། སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་བལྟས་ན་སྱིར་བཏང་དངུལ་ཕོན་ཆླེན་པོ་རླེད་འདུག་སྟླེ། ཚང་མར་
རོགས་པ་བླེད་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ས་ོསོའ་ིཉམས་མོང་དང་གང་ ཤླེས་
པའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དླེའྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་ཏོག་ཙམ་ཕན་ཐགོས་བྱུང་ན་བསམས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་སྔོན་གྱི་གོས་
ཚགོས་ལ་ཐླེངས་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་འབྲུ་རྱིགས་ཀྱི་ལག་འཁླེར་ (Ration Card) ལ་ས་ཁ་གཉྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (BPL) དང་ (APL) བོད་པ་མང་ཆླེ་བར་ (BPL) སྤྲད་མྱི་འདུག (APL) སྤྲད་
འདུག (APL) ཡོད་ན་ཐབོ་ཐང་མང་པ་ོཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་མ་རླེད། བོད་པ་ཚ་ོསབས་བཅོལ་ང་ོབ་ོཐགོ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་བསྡད་
ཡོད་པ་རླེད། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རླེད། རང་ཉྱིད་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་དུས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མྱི་མང་ཆླེ་བ་ལ་ 
(BPL) ཐབོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ལྷག་ལ་ཐོབ་ཡདོ་པ་རླེད། བོད་པ་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན་ (BPL) ཐོབ་པ་ཧ་ཅང་ཉུང་
ཉུང་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གལ་ཏླེ་ (BPL) ཐོབ་པ་ཡྱིན་ན་ཁླེ་ཕན་ག་རླེ་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དཔླེར་ན། 
ཁྱིས་རྨུག་དུས་ཁབ་བརྒྱབ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རྱིན་མླེད་ཐོག་ནས་སོན་གྱི་འདུག འདྱི་ངས་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། ཐླེངས་གཅྱིག་ང་སྨན་ཁང་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ་ངའྱི་མདུན་དུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱ་གར་བར་དངུལ་བངས་མ་སོང་། ང་
ལ་དངུལ་བངས་སོང་། དླེར་ངས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པས། ཁོང་ཚོས་ (BPL) ཡོད་ན་དངུལ་ལླེན་གྱི་ཡོད་མ་རླེད་ཅླེས་
གསུངས་སངོ་། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བཀའ་ཤག་གྱི་ངསོ་ནས་བོད་པ་ཚོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐབོ་ཐང་གང་ཡདོ་པ་དླེ་ཚ་ོལླེན་ཐུབ་
པ་ཞྱིག་བཟ་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་རོགས་པ་བ་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་
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པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོབ་ཐང་ལླེན་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་རླེད། གལ་སྱིད་ (BPL Card) 
ཐབོ་པ་ཡྱིན་ན་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་ (College) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ མཐ་ོསློབ་ཁག་དང་། སྨན་ཁང་ལ་སོགས་པར་
ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཞྱིང་པའྱི་ཐོབ་ཐང་བཞླེས་པ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཆག་ཡང་ཧ་ཅང་ ཤུགས་ཆླེན་པ་ོའདུག 
སྨན་ཁང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཆག་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཙམ་འདུག གལ་སྱིད་འདྱི་ལླེན་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་ས་རླེད། འདྱི་ལླེན་དང་མ་
ལླེན་ས་གནས་གཞྱིས་འག་ོལ་རག་ལས་ཡོད་ས་རླེད། ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་རག་འདུག ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་རག་གྱི་
མྱི་འདུག དླེ་འདྲའྱི་ཐབས་ཤླེས་ ཤྱིག་འཚོལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་མྱི་མང་ཉམ་ཆུང་ལ་ཕན་ཐོགས་ས་རླེད། ད་ལྟ་ལ་དྭགས་བང་ཐང་
ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ (Ration Card) འདྱི་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་
ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽ ལགས་སོ། འདྱི་དང་མཉམ་དུ་མཉམ་འབླེལ་ཁག་ལ་ 
(Yeshasvini Card) ཐབོ་པ་ཡྱིན་ན་ཆག་ཡང་མང་པ་ོའདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚོས་ཨྱིན་སྐད་བླེད་སོད་གཏོང་དུས་སྐབས་རླེ་ཚོགས་གཙ་ོལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡྱི་འདུག སྐབས་རླེ་ཞུ་ཡྱི་མྱི་
འདུག དླེར་གཟབ་གཟབ་གནང་རོགས། མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་སང་མླེད་དང་། ཧ་ལམ་ཡྱིན་ཤག་འདྲ་པ་ོབས་ནས་སོན་གྱི་འདུག 
ཨྱིན་སྐད་དང་ཧྱིན་དྷྱི་གཉྱིས་ཀ་བླེད་སོད་གཏངོ་གྱི་འདུག གལ་ཏླེ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མླེད་ན། ཚིག་ལྷད་མྱི་དགོས་ན་
མྱི་དགསོ་པ་བླེད་རགོས། ང་ཚསོ་གསོ་ཆདོ་གཏན་འབླེབས་བས་ཚར་ཙམ་རླེད། བོད་སྐད་གཙང་མ་ཟླེར་ནས་ལག་བསྟར་ག་
ཚོད་འཁླེལ་གྱི་ཡོད་དམ་མླེད་གང་ཤླེས་ཏླེ། དླེ་ཚ་ོཚང་མས་དགོངས་པའྱི་དཔད་གཞྱི་ལ་འཇོག་རོགས་གནང་། ད་ལྟ་བཞླེང་
མཁན་སྱི་འཐུས་ལ་ཞུ་བཞྱིན་མླེད། སྱིར་བཏང་ཁ་སང་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དླེ་འདྲ་གནང་སོང། དླེར་ངླེས་པར་དུ་ཐུག་
གཟབ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དྲྱི་བ་གནང་བཞག་པར་ལན་འབུལ་ཆོག་པ་བགྱིས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་དྲྱི་བ་ཕླེབས་པར་ངས་ལན་འདླེབས་འབུལ་རྒྱུ་ཆད་འདུག ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཚགོས་སྡླེ་དང་ 
དགོན་སྡླེ་ཁག་རླེད། དླེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་གཞུང་དང་། མངའ་གཞུང་། ས་གནས་སྱིད་གཞུང་བཅས་ནས་མཐུན་འགྱུར་
དང་རྒྱབ་སོར་གནང་བར། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་གནས་སྡོད་ས་གནས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་དླེ་ཚ་ོལ་
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བསྔགས་བརོད་གནང་སོང་། དླེ་དླེ་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་སམ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ཀང་བསྔགས་
བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་སྐབས་དླེ་དུས་རྒྱ་གར་སྱིད་བོན་མཆོག་གྱི་ཐླེབ་ར་ (PM CARES Fund) དང་། 
མངའ་སྡླེ་སྱིད་བོན་མཆོག་གྱི་ཛ་དྲག་མ་དངུལ་ཐླེབས་ར། དླེ་བཞྱིན་ (COVID) ནད་ཡམས་ཀྱི་ཐད་ལ་རོང་སོ་སོའ་ིརོང་
དཔནོ་དླེ་ཚསོ་སྱིར་བཏང་མ་དངུལ་ལྟ་བུ་བཙུགས་པ་དླེ་ཚོའྱི་ནང་དུའང་རྒྱ་མྱི་ཆུང་བ་ཞྱིག་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། 
དླེའྱི་ནང་ལ་ཞལ་འདླེབས་བ་གནང་ཡོད་པར་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས། ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོག་ལ་རླེད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་ལས་
ཁུངས་བཞག་པ་དླེས། མ་འོངས་པར་ལམ་སོལ་ཞྱིག་གསར་གཏོད་བླེད་འགོ་ཡྱི་མ་རླེད་དམ་ཞླེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའྱི་
ཆར་ཁོང་རྣམ་པར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྱི་གནས་བབས་ལ་བརྟླེན་ནས་ཞུས་པ་ཞྱིག་རླེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དླེ་སྔ་ཚོགས་
ཆུང་དླེའྱི་ཚགོས་གཙ་ོཤླེས་རྱིག་དྲུང་ཆླེ་ཡྱིན་པ་དང་། ཚགོས་ཆུང་འག་ོབཙུགས་ནས་བཟུང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འདྱི་ཐད་
ཀར་འབླེལ་བ་ཆགས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གང་ས་སྱིའྱི་ཐད་ཀྱི་གནས་བབས་རླེད། སོས་སུ་དཔལ་འབོར་གྱི་
གནས་བབས་དང་བཅས་པ་འདོད་བ་ོཚམིས་པ་ཞྱིག་མླེད་པའྱི་གནས་སྟངས་སུ་གྱུར་ཡདོ་དུས། དླེར་གང་ཐུབ་བསརོ་རྒྱུ་དང་
ཡར་སླང་ཐུབ་པའྱི་བསམ་བ་ོདང་དགོངས་པ་བཞླེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གཡར་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་
བོད་མྱི་མང་ཚོགས་ལ་འཕྲོད་བསྟླེན་དང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཆགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་པའྱི་ཐོག་
ནས་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་སམ་བཀའ་ཤག་གྱིས་མཐུན་རྐྱླེན་སར་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ནམ་ཞྱིག་བཀུར་འསོ་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། སོ་སོའ་ིརྐང་པའྱི་སང་ལ་ལང་ཐུབ་པ་དང་། འཚ་ོཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོང་
བའྱི་སྐབས་སུ་ས་ོས་ོརང་གྱིས་གནང་ཕགོས་དླེ་ཚརོ་གཟྱིགས་དགསོ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ཞུས་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་དྲྱི་བ་ཕླེབས་པའྱི་ནང་ལ། ས་གནས་ཁག་ཏུ་ (COVID) ནད་ཡམས་ཀྱི་
ཐད་ལ་འཕྲོད་ལས་པ་དྭང་ཞབས་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་དང་། ཡང་རྱིགས་གཅྱིག་ཆོད་གན་གྱི་ཐོག་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་པ་དླེ་
ཚ་ོས་གནས་ཆླེ་ཁག་ནང་དུ་མུ་མཐུད་ནས་དགོས་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ལམ་སྟོན་ཕླེབས་
སོང་། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་འཆར་འབུལ་ནང་དུའང་དླེ་འདྲ་ཞུས་ཡོད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་
ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐད་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁླེན་གྱི་རླེད། ཁ་སང་ཕྱི་ཟླ་ ༢ ནང་
དུ་ནད་པ་གངས་ ༡༠,༠༠༠ ལ་བསླླེབས་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ད་ལྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་དུ་རང་འཇགས་ཉྱིན་རླེར་ནད་པ་གངས་ 
༤༠,༠༠༠ ཙམ་འཕར་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་པ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་གནས་
སྟངས་འདྱིའྱི་འོག་ནས་ང་ཚོས་རོགས་ཚོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རོགས་ཚོགས་ནས་མ་རག་པ་ཡྱིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གྱི་མ་
དངུལ་ནས་གཏངོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སོང་ནའང་དླེར་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
གྱིས་ལམ་སྟནོ་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དླེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ནས་ཁ་སང་བཀའ་འདྲྱི་མཐའ་མ་གནང་བར། རྱིས་འགོ་ཨང་ ༡༩ པ། མཛེ་ནད་
རྣམས་ལ་འཚ་ོསོན་དང་སྨན་བཅོས་མཐུན་རྐྱླེན། ད་ལ་ོདླེར་གང་ཡང་གསལ་གྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་གསུངས་སོང་། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་ལ་ཐུགས་ཁག་ཡོད་མ་རླེད། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོདམྱིགས་བསལ་སང་ལ་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན་དུས། ཟུར་བཀོལ་བསླླེབ་རྒྱུ་
རླེད་། བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་རགོས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རོགས་དངུལ་ཁག་པ་ོརླེད་ཅླེས་གསུང་དུས་ང་ཚསོ་དམྱིགས་བསལ་
ནས་ཞུས་པ་རླེད། ད་ལྟ་བསར་དུ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་རོགས་ཚོགས་ནས་ཕུལ་ཡོད་དུས་ང་ཚོས་མར་ཟུར་བཀོལ་ནང་
འཁླེར་ཡདོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆླེན་པོ་མཆོག་གྱིས་སྔོན་ཁབ་བཞླེས་པའྱི་ཐད་ལ་
གསུངས་སོང་། དླེ་བདླེན་པ་རླེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་གྱིས་སྔོན་ཁབ་བཞླེས་པའྱི་ཚུལ་བཞླེས་
གནང་བ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ལྷག་པར་དུ་རན་རབས་དང་། སྐད་ཆ་ཟླེར་ནའང་འདྲ་མྱི་འདྲ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཉན་མྱི་དགོས་མཁན་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོ
མཆོག་གྱིས་སྔོན་ཁབ་བཞླེས་རླེད་ཟླེར་བ་དང་ལམ་སང་དླེའྱི་ལམ་ལ་ཤར་སོད་བས་ནས་སྔོན་ཁབ་བསོན་པ་དླེ་འདྲས་ཕན་
རླབས་ཆླེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཕྱིའྱི་མྱི་རྱིགས་ཚོས༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆླེན་པོ་མཆོག་ལ་དད་གུས་གནང་
མཁན་མྱི་དུང་ཕྱུར་མང་པ་ོཡོད་པ་ཚསོ་དླེ་བཞྱིན་སྨན་ཁབ་བཞླེས་རྒྱུ། དླེ་གང་རླེད་ཟླེར་ན་རྒྱ་གར་གྱི་སྱི་ཚགོས་ཙམ་མ་ཡྱིན་
པར་སྱི་ཚོགས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ནང་དུ། དཔླེར་ན། ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ཡར་རྒྱས་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་རྒྱལ་ཁབ། 
ཉམ་ཐག་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་བཅས་ཀྱི་ནང་དུ། སྔོན་ཁབ་ཀྱི་ཐད་ལ་དོགས་པ་དང་རྣམ་རྟོག་གྱི་བསམ་བ་ོའཛིན་མཁན་ཡོད་པ་
རང་བཞྱིན་ཞྱིག་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ནང་དུའང་ཁབ་བཞླེས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཕན་རླབས་ཆླེན་པ་ོབྱུང་བ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྱིན།  

 དླེ་བཞྱིན་སྔོན་ཁབ་ཐད་མང་ཚོགས་ལ་ལམ་སྟོན་ཞུ་རྒྱུར་དླེ་སྔ་ནས་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ཨླེམ་
ཆྱི་རྣམ་པ་དང་། འཕྲདོ་བསྟླེན་གྱི་ཐགོ་ལ་ཁད་ལས་པའམ་དམྱིགས་སུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དླེ་ཚསོ་ཡང་སླེ་ལམ་སྟོན་ཕུལ་
དང་འབུལ་མུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས། ཁད་ལས་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་ཕླེབས་པ་དླེ་ཚོ་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསགས་ཞུ་བཞྱིན་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་སྔོན་ཁབ་བཟ་ོབཞྱིན་པའྱི་
སྱིག་འཛུགས་སམ་ཚོགས་པ། དཔླེར་ན། རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་མཚོན་ན་ (Serum Institute) དང་ (Bharat Biotech) སོ་
སོར་ནས་ལམ་སྟོན་ག་རླེ་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རྟོགས་སླེལ་རྒྱུ། དླེ་ཚོ་ཆད་ལུས་མླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གོ་རྟོགས་
སླེལ་ཐུབ་ཡོད་བསམ་པའྱི་སང་བ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་གང་མང་གོ་རྟོགས་སླེལ་དགོས་པ་དླེ་གནད་
འགག་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག  
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དླེ་ནས་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ལྟར། ཁབ་ཀྱི་གནས་ཚད་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ཁབ་ཀྱི་ནུས་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ཨྱིན་སྐད་ལ་ (Accuracy) ཡང་ན་ (Efficacy) ཟླེར་ནའང་རླེད། དླེའྱི་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཡྱིན་མྱིན་ལ་མ་ལྟོས་པས་
ཁབ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དླེ་བཞླེས་རྐྱང་བླེད་དགོས་པ་དླེ། ཁད་ལས་པ་དང་མཁས་དབང་ཁག་གྱིས་གསུང་གྱིན་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོརླེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མཁླེན་གྱི་རླེད། ད་ལྟ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་ (Covaxin) ལ་
རླེད་མྱི་འདུག (Covishield) སང་ལ་དླེ་སྔ་བདུན་ཕྲག་བཞྱི་དང་བདུན་ཕྲག་དྲུག་གྱི་བར་མཚམས་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་
ཁབ་དང་པོ་དང་ཁབ་གཉྱིས་པ་བསོན་དགོས་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ། མར་འགངས་ནས་བདུན་དྲུག་དང་བདུན་བརྒྱད་ཀྱི་བར་
མཚམས་འཇགོ་དགསོ་རླེད་ཅླེས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་མར་གནང་བའྱི་ལམ་སྟོན་དང་། གསལ་བསགས་ཕླེབས་ཡདོ་པ་རླེད། 
དླེ་འདྲའྱི་ལམ་སྟོན་དང་གསལ་བསགས་གནང་བ་དླེའང་མྱི་ཁྱི་ཚོགས་མང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། དླེའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་
གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མར་ཕླེབས་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
དུས་ནས་དུས་སུ་ད་ོསང་གནང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཛ་དྲག་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ལས་དོན་ཚགོས་ཆུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ནང་དུ་ཨླེམ་ཆྱི་རྣམ་པའྱི་ལམ་སྟོན་ལ་གཞྱི་བཅོལ་བའྱི་ཐོག་ནས་མང་ཚོགས་
ལ་གོ་རྟོགས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་སླེལ་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གོ་
རྟགོས་གང་མང་སླེལ་དགོས་རླེད་ཟླེར་བ་དླེར་ངསོ་ལླེན་ཞུ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། 

སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཐགོ་ནས་གས་ོརྱིག་གྱི་ལུས་ཟུངས་གས་ོསྨན་གྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚསོ་མཁླེན་གྱི་རླེད། 
ཡྱིན་ནའང་མང་ཚོགས་ཀྱི་སན་ལམ་དུ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་རླེད། གསོ་རྱིག་ལུས་ཟུངས་གསོ་སྨན་གྱི་ནང་དུ་ཕལ་ཆླེར་གསོ་
རྱིག་གྱི་སྨན་དབླེ་བ་མྱི་འདྲ་བ་དགུ་འམ་བཅུ། བཅུ་གཅྱིག་ཙམ་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་འག་ོགོན་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཁག་གསུམ་ལ་བགོས་
པ་ཡྱིན་ན། བརྒྱ་ཆ་གཅྱིག་དླེ་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་བཞླེས་རྒྱུ་དང་། དཔླེར་ན། སོར་ ༡༠༠ ཡྱིན་ན། སོར་ ༧༥ ཙམ་ཞྱིག་བོད་
མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་བཞླེས་རྒྱུ་དང་། བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་བཞླེས་
རྒྱུ། དླེར་བརྟླེན་རྱིན་མླེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ (COVID) ལ་འཐབ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བས་ནས་ཞལ་འདླེབས་
ཟླེར་ནའང་རླེད། སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་དངུལ་གྱི་འག་ོགོན་བཏང་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་གང་མང་ཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་དང་དླེའྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་
བསྟན་པ་དར་བར་ཕན་རླབས་ཆླེན་པ་ོཡོང་ས་རླེད་གསུངས་པ་དང་། དླེའྱི་ཐོག་ལ་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་ག་རླེ་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་ཉྱིན་རླེའྱི་ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། སྨན་རྱིས་ཁང་ཡྱིན་
ནའང་སྡླེ་ཁག་ས་ོསོས་ཕག་ལས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། མྱི་ཆའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་སྡླེ་ཁག་ཧ་ཅང་ཆླེན་
པ་ོཞྱིག་རླེད། ཕལ་ཆླེར་འཕྲདོ་བསྟླེན་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་སྡླེ་ཁག་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་དང་རྱིང་ཤོས་ཤྱིག་ཀང་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། 
ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན་ཐའླེ་ཝན་དང་། ཨ་རྱི་ནང་དུ་འབད་བརོན་བླེད་བཞྱིན་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསོར་
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ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི། སོལ། སྨན་གྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་དང་བསམ་བོའ་ིའཛིན་ཕགོས་འདྲ་མྱིན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟླེན། 
དླེ་འདྲ་རླེ་རླེར་འབླེལ་བ་གཏུགས་ནས། མཐའ་མ་དླེར་དླེ་འདྲའྱི་ལྟླེ་གནས་ཁང་ཟླེར་ནའང་རླེད། གསོ་རྱིག་གྱི་སྨན་ཁང་དླེ་འདྲ་
འཛུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་དང་ལས་ཀ་བླེད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཏན་ཏན་ལས་དོན་འདྱི་
རྱིགས་འགོར་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཐབས་ལམ་གཞན་གྱི་ཐོག་ནས་ཉླེ་ཆར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཊོ་རོན་ཊོ་ 
(Toronto) ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཁང་དུ་ཊ་ོརོན་ཊ་ོབོད་རྱིགས་ཚོགས་པ་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས། ཕ་གྱིར་དླེ་འདྲའྱི་མཐུན་
འགྱུར་སོར་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་བརམས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་བཞྱིན་ནླེའུ་ཡོག་རང་ལའང་ཊ་ོརོན་ཊ་ོལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་
ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་ཞུས་འདུག་སྟླེ། དླེ་བཞྱིན་བྱུང་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱིར་མང་ཚགོས་ལ་ཕན་རླབས་ཡངོ་རྒྱུའྱི་
ཐགོ་ལ་ཐབས་ཤླེས་གནང་མུས་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་རྱིགས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་དགོངས་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་མ་
ཟད་འབད་བརནོ་ཡང་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས། རས་གསོ་ཁང་དླེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་ (Active Screening) གནང་རྒྱུ་གལ་
འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག་ཅླེས་གསུངས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱི་དགོངས་པ་དང་ཚོར་བ་དླེར་ངས་གུས་
བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ངས་མགོ་འཚོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་ (COVID) གནས་སྟངས་འདྱིར་རན་གསོ་ཁང་ས་ོསོ་
ལ་ཁྱིམས་ཟླེར་ནའང་འདྲ། ལམ་སྟོན་གསལ་ཤྱིང་ཕྲ་བ་འག་ོབཞྱིན་པ་དླེ། ཕྱི་ནས་མྱི་ཡང་སླེ་ཡོང་རྒྱུ་མླེད་པ་དླེ་རླེད། ཁ་སང་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ནད་འབུ་འདུག་ཟླེར་སོང་སྟླེ། ན་ཚ་ནྱི་གང་ཡང་མྱི་འདུག ནད་རྟགས་
ནྱི་མཐོང་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅླེས་དླེ་འདྲ་གསུངས་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ནད་ཁླེར་ནས་འག་ོཡྱི་ཡོད་མ་རླེད་དླེ། 
ས་ོསོར་ན་ཚ་མླེད་བསམས་ནས་འཕྲདོ་ལས་པ་གཅྱིག་རན་གས་ོཁང་ནང་དུ་ཤོར་བ་ཡྱིན་ན། རན་གས་ོཁང་ནང་དུ་མྱི་གངས་ 
༥༠ དང་ ༦༠། ༧༠ ག་ཚོད་ཡོད་ནའང་དླེ་ཚ་ོཚང་མར་ཉླེན་ཁ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་ (Active Screening) འགོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཏོག་ཙམ་གཟབ་གཟབ་བས་ན་མ་གཏོགས། དླེ་སྔ་ནང་བཞྱིན་བ་རྒྱུ་
ཏགོ་ཙམ་ཁག་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་ (Front liner) མདུན་ལ་དནོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན། ལྷག་པར་དུ་འཕྲོད་ལས་པ་རྣམས་རླེད། དླེ་ཚསོ་ཕག་
ལས་གནང་བཞྱིན་པ་དླེར་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འནོ་ཀང་དླེ་ཚའོྱི་ནང་ནས་རླེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱིས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཨླེ་
ཡོད་ན་བསམས་པའྱི་ཐུགས་དགོས་དླེ་འདྲ་བྱུང་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ངས་དླེ་སྔའང་ཞུས་པ་ཡྱིན་
ལ། ད་ལྟའང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གལ་ཏླེ་དླེ་འདྲའྱི་ཐུགས་དོགས་བྱུང་ན་ངླེས་པར་དུ་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཕླེབས་རོགས་
གནང་། ཕ་གྱིར་གསུང་རོགས་གནང་། ང་ལ་ཐད་ཀར་ཞལ་པར་གྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་རོགས་གནང་། གཅྱིག་བས་ན་རྒྱུ་མཚན་
དང་རྐྱླེན། བར་ཆད་ལ་སོགས་པ་ས་ཚོགས་ཤྱིག་ཡོང་སྱིད་པ་རླེད། དླེ་ཚོར་ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་ཕོགས། སྐབས་རླེ་བཟུང་གྱིས་
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གནད་འགག་དླེ་ཚརོ་ཐུགས་སང་མ་བས་ནས་གཡལོ་བ་དླེ་འདྲ་ཡོད་ན། དླེ་ཚརོ་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚདོ་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་རླེད་
ཅླེས་ལམ་སྟནོ་བླེད་ཆགོ་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཟས་བཅུད་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དགོན་སྡླེ་དླེ་ཚོའྱི་ནང་ལ་ལམ་
སྟནོ་དླེ་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་སོང་བ་མ་ཟད། ལམ་སྟོན་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་བཀའ་
གནང་བ་རླེད། དླེའྱི་ཐད་ལ་ར་བའྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་འབད་བརོན་གནང་འདུག ལྷག་པར་དུ་ (Nutritionist) 
ཟས་བཅུད་ཐོག་ལ་ཁད་ལས་པ་གདན་འདྲླེན་ཞུས་ནས། ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་ཁུལ་དུ་ཡདོ་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལྔ་དྲུག་ཙམ་ལ་སྐརོ་
བསདོ་བས་པ་དང་ཞལ་ལག་ག་རླེ་མཆདོ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མླེད། དླེ་ཚའོྱི་ནང་དུ་ལུས་ཟུངས་གས་ོཆླེད་སརོ་ཐམས་ཅད་ཚང་ཡོད་
མླེད་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་འདུག ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བར་བརྟླེན་ནས། ཞལ་ལག་འཕར་མ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་སོན་དགོས་ཀྱི་
འདུག་ཅླེས་ལམ་སྟོན་ཡང་ཕུལ་འདུག དླེ་མ་ཟད་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རླེད། བདུན་
གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་ཞལ་ལག་ག་རླེ་དང་གང་འདྲ་མཆོད་དགོས་པའྱི་ཐོག་ལ་རླེའུ་མྱིག་ཅྱིག་འདྱི་ནས་བཟོས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
ཚོའང་བཀྲམ་འདུག ཤྱིང་ཏོག་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་རྱི་མ་ོབཀོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཤྱིང་ཏོག་དླེར་ཕན་རླབས་དང་། ཡོན་ཏན་ཇྱི་
འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་བཅས་གསལ་བའྱི་རླེའུ་མྱིག་བཟོས་བཞག་པ་གངས་ ༥༠༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་པར་སྐྲུན་བས་པ་དང་འགླེམས་
སླེལ་ཡང་ཞུས་འདུག ཕྲུ་གུ་ལ་ོཆུང་རྱིགས་ཀྱིས་དླེ་ཚརོ་ལྟ་རྒྱུ་དང་ད་ོསང་། དབྱིངས་བསླླེབ་རྒྱུའྱི་དགངོས་པ་བཞླེས་པའྱི་ཐགོ་
ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་རླེད་འདུག ཉླེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་གཟའ་འཁོར་དང་པོའ་ིནང་དུ་དགོན་སྡླེ་ཁག་ནང་ལ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་སློབ་གས་ོཚན་པས། ཞལ་ལག་ག་རླེ་མཆོད་དགོས་པ་དང་། གང་འདྲ་མཆདོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མླེད་ཐགོ་ལ་ལམ་སྟོན་
ཞྱིག་ཕུལ་འདུག འདྱི་རྱིགས་ཆླེད་དུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕྱི་ལ་དོན་ནས་སྡླེ་ཁག་དང་མང་ཚོགས་ལ་གོ་རྟོགས་སླེལ་རྒྱུ་གནད་
འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ན་ནྱིང་ཝུ་ཧན་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་རྐྱླེན་པས་འགོ་ཐུབ་མླེད། ཡྱིན་ནའང་
སྐབས་དླེར་བོད་ཀྱི་ས་བརན་ཚན་པའམ་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ནས་ཞལ་ལག་ཚད་དང་ལྡན་པ། ཟས་བཅུད་དང་ལྡན་
པའྱི་ཐོག་ལ་འགན་སྡུར་བས་པ། བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ནས་དླེ་ཁབ་བསགས་བས་པ། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཨང་དང་པོ་དང་
གཉྱིས་པ་དླེ་ཚ་ོལ་བ་དགའ་སྤྲད་ནས་མང་ཚོགས་ནང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ག་ོརྟོགས་སླེལ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་བརམས་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་རྱིང་ཞགོས་པ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོནས་བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་པར། ནག་པ་ོདགུ་སོར་རམ་རྱིམས་སྲུང་རྱིལ་བུའྱི་ཐད་
དླེ་སྔ་ས་གནས་འཕྲདོ་བསྟླེན་གཙ་ོའཛནི་གྱི་ཐགོ་ནས་ལམ་སྟོན་ཟླེར་ནའང་འདྲ། ག་རླེ་བས་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་
ཐད་སྐབས་དླེ་དུས་ལམ་སྟོན་ཕླེབས་པར། འདྱི་རྱིགས་ཚོང་རྒྱག་ཆོག་གྱི་མ་རླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་སྐབས་དླེ་དུས་ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཙམ་མ་རླེད། སྱི་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་སུ། གལ་ཏླེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་དྲན་གསོས་པ་ཡྱིན་ན། 
(Baba Ramdev) ཀྱིས་ཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་ལ་ཕན་པའྱི་སྨན་བཟོས་ཡོད་ཟླེར་ནས། ཕལ་ཆླེར་ངས་དྲན་པ་བས་ན་ 
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(Corona Cell) ཟླེར་བའྱི་སྨན་ཞྱིག་བཟསོ་ནས་ཁབ་བསགས་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ། དླེའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་བཀག་ནས་
བཀའ་བཀོན་ཕོག་པ་དླེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་གནས་བབས་ཐོག་ནས། གལ་སྱིད་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་
ཡོང་གྱི་ཡོད་ན་མ་བོས་ཞླེས་ལམ་སྟོན་ཕླེབས་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་མྱི་མང་གྱི་ངོས་ནས་རྱིམས་སྲུང་རྱིལ་བུ་
དླེར་དང་དོད་དང་ཚང་ཁ་བརྒྱབ་པར་བརྟླེན། ས་གནས་རོང་གྱི་ཨླེམ་ཆྱི་གཙོ་བོའམ་སྨན་གྱི་སྡླེ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་
མཁླེན་སྟབས། དླེ་འདྲ་བས་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རླེད་ཅླེས་ལམ་སྟོན་ཕླེབས་པ་རླེད། དླེར་གཞྱིར་བཟུང་སྟླེ་སྨན་རྱིས་ཁང་དང་སླེར་
གྱི་སྡླེ་ཁག་དླེ་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་སྨན་གྱི་བག་ོའགླེམས་སམ་ཚོང་འགླེམ་བླེད་སྟངས་མ་ཡྱིན་པར་ཉུང་དུ་གཏང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཐག་
གཅོད་བས་ནས་གོམ་པ་སོས་པ་རླེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སྨན་
རྱིས་ཁང་གྱི་ནང་དུ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཟླེར་ནའང་འདྲ། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཡོད་ཙང་། དླེ་ཚོས་ཐོག་ནས་ཕག་
ལས་གནང་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་བསྟན་པ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་དླེའྱི་རྒྱབ་རྟླེན་དང་། 
སྔར་གྱི་སལོ་བཅས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་གསུངས་སོང་། དླེ་དང་འབླེལ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་པ་ལ། དླེའྱི་གཞུང་ལུགས་
དང་། དབང་ལུང་མན་ངག་དླེ་ཚ་ོཇྱི་མ་ཇྱི་བཞྱིན་ལག་བསྟར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་
རང་ཉྱིན་རླེར་བླེད་མཁན་ཞྱིག་མྱིན་ཏླེ། འོན་ཏླེ་སོ་སོས་བསམ་བ་ོབཏང་ནས་རྟོགས་པ་ལ་ག་རླེ་ཡོང་གྱི་འདུག་ཟླེར་ན། གང་
འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རྒྱུད་བཞྱི་ལ་བརྟླེན་པ་དང་། སྨན་སོར་དླེ་ཚོ་ཚང་མ་དླེ་སྔའྱི་ལམ་སྟོན་དང་ཡྱི་གླེ་ནང་དུ་ཕབ་བཞག་པ་
གཞྱིར་བཟུང་ནས་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་པར་ངསོ་འཛིན་དང་ཕླེབས་ཀང་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྡླེ་ཁག་ནང་དུ་སོལ་འདྲ་མྱིན་ཡདོ་པ་དླེ་ཚ་ོསྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕ་གྱིར་ལག་བསྟར་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། 
མན་ངག་ཡོད་ཚད་ཐམས་ཅད་ཕ་གྱིར་ཡོད་པ་ཞྱིག་ངས་ཤླེས་ཀྱི་མླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཕར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ནས་ལན་འབུལ་ཆོག་
པར་གྱིས།  

དླེ་བཞྱིན་གུ་རུ་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་གསོ་རྱིག་བསྟན་པའྱི་ཐོག་ལ་གསུངས་གཏླེར་མ་ཡོད་པ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་དཔད་ཞྱིབ་གནང་གྱི་ཡོད་
དམ་མླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་སོང་། དླེ་ངས་ཤླེས་མ་སོང་། སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་ནས་ལན་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

དླེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པས་སོ་རས་ངན་གོམས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཅྱིག་བླེད་ཀྱི་ཡོད་ཟླེར་ནས་དླེ་སྔ་
བཤད་སངོ་། དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེའྱི་གྲུབ་འབས་ག་རླེ་ཐནོ་ཡདོ་པ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་སོང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༦ ལ་ོནས་བཟུང་
སྟླེ་ད་ལྟའྱི་དབར་སོ་རས་ངན་གོམས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། [Social and Behaviour Change Communication 

(SBCC)] དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ཐོག་ལ་བ་སོད་བླེད་སྟངས་དང་། ནད་གཞྱི་ 
(TB) དང་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས། མངོན་དགའ་སློབ་གྲྭ། དླེ་ཚ་ོཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞྱིབ་ཟླེར་ནའང་འདྲ། སན་ཐ་ོཞྱིག་
བསླླེབས་འདུག སྐབས་དླེ་དུས་ངས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཡྱིན་གྱི་རླེད་སམ། ངས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་
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ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བླེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུས་པ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག གལ་སྱིད་དླེ་འདྲ་ཞུས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་འགལ་མླེད་པ་ཞུ། ངས་ནོར་བ་རླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཟུར་དུ་བཙུགས་ནས། ག་
ཕོགས་བཏང་བ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ངས་ཚོར་མླེད། ཡྱིན་ནའང་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ལོ་ང་ོདྲུག་བདུན་རྱིང་ཚན་པའྱི་འགན་ཁླེར་ནས་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡོད། ཁོས་གནས་ཚུལ་རྟོགས་པ་དང་ཤླེས་པ་ཆ་ཚང་གནད་དོན་དླེ་ག་རང་གྱི་སང་ལ་ཕག་ལས་
གནང་གྱི་ཡོད་ཙང་། ཁ་ོརང་ལ་ངས་ཁད་ལས་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁོས་ལམ་སྟོན་དང་གནས་ཚུལ་སྤྲད་པ་
དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་དང་། འདྱིར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པར་སན་སླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཀང་ཆགས་ཡོད་ཅླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་དྷ་རམ་ས་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ཉླེ་འགམ་དུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆླེད་དུ་འཐུང་ཆུ་ཞྱིག་སར་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅླེས་
གསུངས་སངོ་། དླེར་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཞུ་ཆགོ་པར་གྱིས།  

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ བཞུགས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གོང་དུ་ངས་དྲྱི་བ་བཏང་བ་གཉྱིས་ཀར་གསན་ཕོགས་ནོར་འདུག ངས་
འཐུང་ཆུ་དླེ་བརྒྱ་ཤོག་ ༼ག་པ།༽ དང་ ༼ང་པ།༽ གཉྱིས་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་ཟླེར་བ་དླེ་སླེམས་ཁམས་
འཕྲོད་བསྟླེན་སྐརོ་ལ་སྔནོ་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན། སླེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསྟླེན་ཐགོ་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཚགོས་པ་ཞྱིག་མཉམ་དུ་ཞྱིབ་
འཇུག་བླེད་ཀྱི་ཡོད་ཟླེར་ནས་གསུངས་བྱུང་། དླེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆོག  

 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གོང་དུ་ངས་ག་ོབ་ལྟར་ན། ངན་གོམས་བཅསོ་ཐབས་ཐགོ་ལ་ག་ོབྱུང་། གལ་ཏླེ་སླེམས་ཁམས་
འཕྲོད་བསྟླེན་ཐོག་ལ་གསུང་གྱི་ཡོད་ན་དླེ་ངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུས་ཡོད། (Sankalp) མཉམ་དུ་ཉམས་ཞྱིབ་དླེ་འགོ་བཞྱིན་པ་



43 
 

རླེད། ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བ་རླེད། ཉམས་ཞྱིབ་གནང་ནས་དླེའྱི་སན་ཐ་ོཆ་ཚང་ཞྱིག་ད་ལྟ་སླླེབས་མ་སོང་། ན་ནྱིང་ལ་ོདླེར་ཝུ་ཧན་
ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་རྐྱླེན་པས་འཆར་གཞྱི་སྱིག་པ་ལྟར་ལས་དནོ་ཆ་ཚང་དུས་ཐོག་ལག་བསྟར་བྱུང་ཐུབ་མ་སོང་ཞླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་དླེ་ད་ལྟ་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། ནད་ཡམས་དླེ་ཏོག་ཙམ་ཞྱི་འཇམ་སོང་ན་ཐང་ལ་མར་
བབས་ནས་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་འག་ོརྒྱུ་རླེད། ལས་གཞྱི་འདྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཙམ་མ་རླེད། གནས་སྟངས་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་ཙམ་
མ་རླེད། གནས་སྟངས་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་ལས་པ་ཚོ་ལ་སླེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ཐོག་ལ་སོང་བརར། 
ལས་གཞྱི་དླེ་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ལ་དླེ་སྔ་མླེད་པ་ཞྱིག་རླེད་མྱི་འདུག སྔནོ་མ་བྱུང་འདུག ཡྱིན་ནའང་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་
དུས་ཚོད་དང་ནད་དླེ་ཚོར་འགྱུར་བ་མང་དག་ཅྱིག་ཕྱིན་ཡོད་དུས། ཏོག་ཙམ་ཆུང་བའྱི་གས་ལ་འག་ོབ་མྱིན་ནམ་སམ། དླེ་སྔ་
འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་འཕྲོད་ལས་པ་རྣམ་པ་ལ་སླེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ཐོག་ལ་སོར་བརར་ཕུལ་འདུག དླེ་
ཡྱིན་དུས་དླེ་ཚོར་སླེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ཐགོ་ལ་སོར་བརར་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དླེང་དུས་ཀྱི་འག་ོསྟངས་ཀྱི་
ཐགོ་ལ་ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་མཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ནང་ཆོས་ཀྱི་འག་ོསྟངས། དླེ་ཚ་ོཟུང་དུ་སླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གང་འདྲ་བླེད་ནས་
མང་ཚོགས་ལ་མར་འགོ་དགོས་ཀྱི་འདུག འགོ་ལུགས་འགོ་སྟངས་དླེའང་ས་གགས་རྔ་རྡུང་མ་ཡྱིན་པར། ཁུ་སྱིམ་པོ་འགོ་
དགོས་པ། སླེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟླེན་དང་འབླེལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཙང་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཁད་ལས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་ཡང་བཀོད་ཡོད་པ་རླེད། ངས་ནོར་མླེད་ན། དླེའྱི་ནང་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་ནས་ཨླེམ་ཆྱི་གངས་ 
༣ ཙམ་ཞྱིག་ཡོད། དླེའྱི་ནང་དུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཨླེམ་ཆྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡང་ཡོད། གསོ་བ་རྱིག་པ་ཟླེར་དུས་གསོ་
བ་རྱིག་པའྱི་ཨླེམ་ཆྱི་ཐོན་པ་དང་། ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་ཨླེམ་ཆྱི་ཐོན་པ་གཉྱིས་ཀ་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ (Doctor) ཚ་ེ
བརྟན་ལགས་དང་། སླེམས་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཁད་ལས་པ་བསླླེབས་པ་དླེ་ཚ་ོཡོད། དླེའྱི་སང་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་སླེམས་ཁམས་
ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་སློབ་དང་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན། ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་རྣམ་དཔོད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་ཁངོ་རྣམ་
པའང་ཚོགས་ཆུང་དླེའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་གཞྱི་དླེ་འག་ོདང་འགོ་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་ཅླེས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ད་ལྟ་ཆུ་མཛོད་དླེའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། ངས་ཐ་ོགཉྱིས་ཀ་བསོན་ཡོད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ག་རླེ་གསུངས་ཡོད་རླེད་ཅླེ་ན། དླེ་མ་ོཊ་དགག་ས་རླེད། དླེ་ལ་ཡོང་གྱི་མ་རླེད་གསུང་སྱིད་
པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དླེ་ལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་རླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་རླེད། ངས་ཆུ་མཛོད་ཟླེར་དུས་མྱི་མང་ཚ་ོཕླེབས་ནས་ཆུ་འཐུང་
རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་མདུན་དུ་ (Crossing) དུ་ (Parking) ཡོད་པ་དླེར་བཟ་ོཐུབ་ན་ཞླེས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་རླེད། གལ་ཏླེ་དླེས་དངསོ་གནས་སྱི་ཡོངས་ལ་ཕན་གྱི་ཡོད་ན། རགོས་དངུལ་ཞུས་ནས་རག་
པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དླེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་རྒྱ་ཤོག་ག་པ་དང་ང་པ་ལ་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག དླེར་ཆུ་མཛོད་ཅྱིག་
རྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་དམ་ཞླེས་གསུངས་སོང་། དླེའྱི་ཐགོ་ལའང་འབད་བརནོ་དང་ཐབས་ཤླེས་བླེད་ཆགོ་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་ོརས་ངན་གོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད་དླེ། དླེ་
ལས་ཉླེན་ཁ་ལྱིད་པ་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ངན་གོམས་ལ་ཉླེན་འཚབ་ཅྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་དམ་མླེད། དླེས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་
ཉླེན་ཁ་བཟ་ོས་རླེད་དམ་མ་རླེད། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་འཕྲདོ་བསྟླེན་ནས་ག་སྱིག་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད། ལས་དནོ་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས་
གསུངས་སོང་། དཀའ་ངལ་འདྱི་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཙམ་རླེད་མྱི་འདུག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དླེ་
བདླེན་པ་རླེད། ཕར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་གང་ཡང་མླེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཡོད་རླེད་དླེ། དངསོ་སུ་མར་འཛུལ་ཡངོ་བའྱི་སྐབས་སུ་
དངསོ་གནས་འདྱིས་མྱིའྱི་གཤྱིས་ཀ་དང་། སདོ་པ་དླེ་ཚ་ོཚང་མར་སོན་ཆགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རླེད། ཕ་མ་དང་བུ་
ཕྲུག་དབར་གྱི་བར་ཐག གོགས་པ་ོདང་གོགས་མ་ོདབར་གྱི་བར་ཐག མྱི་དང་མྱི་དབར་གྱི་བར་ཐག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རྒྱུག་དུས་
བདག་འཛིན་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཆགས་ནས། ས་ོསོར་ཏོག་ཙམ་མ་འགྱིག་ན་རླུང་འཕར་བ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག སྱི་
ཚོགས་ནང་དུ་ (Social Animal) ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཆགས་འགོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ནས་ (Social Interaction) གྱི་ལྟ་གྲུབ་ཚང་
མ་ཉམས་ནས། བདག་རང་འཛནི་ (Individualism) དླེའྱི་རྐྱླེན་པས་སླེམས་ཁམས་མ་བདླེ་བ་ཆགས་པ་དང་། མཐའ་མར་
སྡུག་ན་ས་ོས་ོམླེད་པ་བཟོས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དླེ་འདྲ་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པའྱི་ཐོག་
ལ་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་ོསང་བླེད་ཀྱི་ཡོད། དླེའྱི་ཐོག་ནས་སླེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ནང་དུ་དླེ་རྱིགས་
གང་འདྲ་འཇུག་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་བླེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  

ས་ོརས་ངན་གོམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་བརམས་ཡོང་དུས། ས་ོརས་ངན་གོམས་ཀྱི་འགོ་ནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་སྲུང་
བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལས་གཞྱི་བརམས་པ། དླེ་དང་མཉམ་དུ་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ཟླེར་ནའང་རླེད། (Internet Surfing) ཐོག་ལ་
ལ མ ་སྟོ ན ་ཞུ ་རྒྱུ །  དླེ ་བ ཞྱི ན ་ [Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health 

(RMNACHA)] མ་དང་བྱིས་པའྱི་ཚན་པའྱི་འོག་ནས་ལང་འཚ་ོདར་བའྱི་ཐོག་ནས་འཁྱིད་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་བླེད་ཀྱི་ཡོད། 
ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་དླེ་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ཙམ་མ་རླེད། རྒྱ་གར་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཆླེ་བ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་
དུ་ང་ཚོས་བརདོ་མྱི་དགོས་པ་རླེད། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ན་ (IT 

Law) དང་། དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ལ་ཁྱིམས་བཟོ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆླེ་རུ་དང་དམ་རུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དླེས་སྱི་ཡོངས་ལ་སྔོན་
འགོག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕན་རླབས་ཡོང་གྱི་རླེད་སམ། འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོ་རྟོགས་དང་སློབ་
གསོ་བ་རྒྱུ་དླེ་ཚ་ོགང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་མཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ད་དུང་ཤུགས་ཆླེ་རུ་
གཏང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དླེ་བཞྱིན་ས་ོརས་ངན་གོམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་རྒྱུར། རྒྱ་གར་གྱི་བཅོས་ཐབས་ཁང་
ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་གངས་ ༢༠༠ ནས་གངས་ ༢༥༠ ཙམ་ཡོད་སྐད་འདུག་ཅླེས་གསུངས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཏགོ་ཙམ་འདྲགོས་སོང། 
ང་ཚོའྱི་སར་ཐ་ོཡོད་པའྱི་ནང་དུ་མྱི་གངས་ ༥༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་
ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གལ་ཏླེ་མཁླེན་གྱི་ཡོད་ན་ང་ཚོའྱི་འབླེལ་ཡོད་ལས་བླེད་ཅྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སར་
བཅར་ནས། ཐ་ོདླེ་ཚ་ོབངས་ནས་ལྟ་སྐོར་ཕྱིན་ན་མ་གཏགོས། གངས་འབོར་ཆླེན་པ་ོདླེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་ཤླེས་ནས་བསྡད་པ་ཡྱིན་
ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དཔླེ་བསགས་རླེད་བསམ་གྱི་ཡོད།  

དླེ་དང་མཉམ་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ས་ོརས་ངན་གམོས་ནས་གལོ་བའྱི་རླེས་སུ་ཁངོ་ཚོར་དགོས་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོདླེ། 
འཚ་ོགོས་མནལ་མལ་གྱི་ཐགོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་དང་། རགོས་སརོ་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས་
གསུངས་སོང་། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རླེད། གཅྱིག་བས་ན་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་གྱི་རླེད། ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་བལྟས་ན་བླེ་བག་པ་ས་ོསོའ་ིའདུན་པ་དང་། ནང་མྱིས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་ཕོགས་གང་འདྲ་ཡོད་མླེད་
བཅས་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞྱིག་བསྡོམས་པའྱི་ཐོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་སྐད་དུ་ (Relapse) བ་རྒྱུ། 
བསར་ནས་བསར་དུ་ས་ོརས་ངན་གམོས་ནང་ཞུགས་རྒྱུ། དླེ་འདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་དག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རླེད་སམ། འཕྲདོ་
བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དླེ་སྔ་ནས་ས་ོརས་ངན་གོམས་ཀྱི་རྱིས་འག་ོའམ་ལས་དནོ་དླེ་འག་ོབཙུགས་པ་ནས་བཟུང་སྟླེ། 
ལ་ོལྟར་རྒྱ་མྱི་ཆུང་བ་ཞྱིག་དླེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་དང་ཐབས་ཤླེས་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་རླེད། ད་ལོ་ཆ་བཞག་ན་ཟུར་བཀོལ་
ནང་དུ་འབུམ་ ༢༣ ལྷག་ཙམ་གྱི་འགོ་གོན་དླེའྱི་སང་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མྱི་གངས་ ༥༠ ལ་འབུམ་ ༢༣ 
ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་བསམ་བ་ོགཏངོ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དང་འབླེལ་ནས་ཁོང་ཚ་ོ (Post Rehabilitation) ས་ོརས་ངན་གོམས་
ཀྱི་སླེ་ལས་གལོ་བའྱི་རླེས་སུ་ས་ོས་ོའཚ་ོཐུབ་པའྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་དླེ་སྔ་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད་པ་རླེད། འཚེམ་བཟ་ོདང་། 
མོ་ཊ་གཏང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ སོ་སོའ་ིའདོད་བོ་ལྟར་ཡར་ཞུ་བའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད། མ་ོཊ་བཏང་དང་མ་བཏང་ཟླེར་བ་དླེ་ཚ་ོསྐད་ཆ་གཉྱིས་པ་རླེད་འདུག ད་ལྟ་ས་ོརས་ངན་གམོས་ཀྱི་སླེ་ནས་གལོ་
ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་ག་རང་གྱི་ང་ཚོར་དགླེ་བ་དང་། འགྱིག་སོང་བསམ་པའྱི་བསམ་བ་ོདླེ་
འདྲ་ཞྱིག་ཁླེར་ནས་བསྡད་ཡདོ།  

དླེའྱི་རླེས་སུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ནས། འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་། 
སོས་སུ་ཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་བ་དང་། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་སྡོད་མཁན། སྱི་སླེར་ཐམས་
ཅད་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང་། དླེ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུས་པ་དང་། དླེ་བཞྱིན་དླེ་རྱིང་གྱི་སྔོན་རྱིས་དམྱིགས་བསལ་
དང་། ཟུར་བཀོལ་གཉྱིས་ཀ་བསྡོམས་པའྱི་ཐོག་ནས་བལྟས་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ཨྱིན་སྐད་དུ་ (Public 

Health-Oriented) ཞྱིག་ཁླེར་འདུག དླེར་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་ཞླེས་ཞུས་སངོ་། དླེ་ལའང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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 ད་ལྟ་འདྱིར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་དྲྱི་བ་ཕླེབས་པར། སྱིར་བཏང་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ (Ration Card) 

བཟའ་འབྲུ་མཁོ་སྒྲུབ་བླེད་ཆོག་པའྱི་ཆོག་མཆན་ཡྱིག་ཆ་ཁག་གཉྱིས་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དང་པོ་དླེ་ཆླེས་ཉམ་ཐག་གྱི་
གནས་ཀྱི་འོག་ལ་སྡོད་མཁན་དང་། གཉྱིས་པ་དླེ་ཉམ་ཐག་གནས་ཀྱི་སང་ལ་སྡོད་མཁན་ཞླེས་གཉྱིས་ཡོད་པ་རླེད། ཆླེས་ཉམ་
ཐག་གྱི་གནས་ཀྱི་འོག་ལ་སྡོད་མཁན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་རག་པ་ཡྱིན་ན། ཐོབ་ཐང་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་དང་དླེ་ཚ་ོལླེན་ཐུབ་པར་བ་
རྒྱུ་གནད་འགག་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། ར་བའྱི་ས་གནས་སོ་སོར་དབླེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ། དཔླེར་ན། ས་གནས་
ཁག་འགའ་ཤས་ལ་ (APL Card) རག་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས་ (Ration Card) ཡོད་མླེད་དྲྱི་བ་ཞྱིག་རླེད་འདུག  དླེའང་ས་
གནས་ཀྱི་སྱིད་གཞུང་མཉམ་དུ་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ (Panchayat) མ་ཟད། (Panchayat) དླེས་བོད་པའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་
འཁླེར་སྟངས་ཐོག་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། (Ration Card) ཡོད་པ་ཙམ་གྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་
བཟའ་འབྲུ་རྱིགས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ [BPL (Below Poverty Line Card)] ཐོག་ལ་ངས་ཞླེ་
དྲག་ཤླེས་ཀྱི་མླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་ཡང་ཞླེ་དྲག་འདྲྱི་མ་མོང་། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་འདྱི་ང་ཚ་ོལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་འབླེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མླེད། ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་ང་ཚརོ་ཕན་རླབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་མླེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐགོ་ལའང་ངས་ཞླེ་དྲག་ཤླེས་ཀྱི་མླེད། 
ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་པར། ཁྱི་ནད་སྔོན་ཁབ་རག་རྒྱུ་ལ་ (Free) རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། ར་
བའྱི་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་དླེར་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གལ་ཏླེ་ང་ཚའོྱི་ས་གནས་ཀྱི་
འཕྲདོ་བསྟླེན་སྨན་ཁང་དུ་ཁྱི་ནད་སྔནོ་ཁབ་ཀྱི་མཐུན་རྐྱླེན་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འཕྲདོ་བསྟླེན་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛནི་ལ་
ཞུས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་མྱིན་ཕྱི་ལ་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་འག་ོགོན་ཇྱི་སོང་ང་ཚོར་ཡར་གཏང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་འབུལ་
ཆགོ་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་ (BPL) འོག་ནས་ཐོབ་ཐང་མང་དག་ཅྱིག་འདུག་གསུངས་པ་དླེའྱི་སྐོར་ལ་ངས་མང་
པོ་ ཤླེས་ཀྱི་མླེད་དླེ། དླེའྱི་སྐོར་ལ་རླེས་མ་ཞྱིབ་འཇུག་བས་ནས་སན་སླེང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་ལ་ (BPL 

Ration Card) འདྱི་འསོ་བབ་འཚམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མླེད། དླེའང་དྲྱི་བ་གཅྱིག་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ལྟ་ (Yeshasvini) ཐགོ་ལ་དླེ་སྔ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་མང་པ་ོགནང་ཚར་བ་རླེད། ར་བའྱི་ངས་དླེ་
དངསོ་སུ་བླེད་སོད་བླེད་མ་མོང་སྟླེ། བཀའ་འདྲྱི་གནང་ཡོང་དུས་དླེར་ལྟ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་ལྟ་ཡོང་དུས་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་རྟོགས་ཐུབ་སོང་། ངས་མག་ོའཚོས་པ་ལྟར་ན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ (Pradhan Mantri Arogya Yojana) འོག་ལ་
ཆ་ཚང་ཡར་བཅུག་ཚར་སོང་། དླེ་གང་རླེད་ཟླེར་ན་མངའ་སྡླེ་ས་ོསོར་ (Mukhyamantri Arogya Yojana) ལ་སོགས་
པ་དང་། དླེ་སྔ་ཡྱིན་ན་ (Rajiv Gandhi Yojana) ཟླེར་བ་ལ་སགོས་པ། དླེ་འདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
ཚ་ོཚང་མ་ཡར་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་ངས་དྲན་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ལང་
བའྱི་ཞོར་ལ། ང་ཚོའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་ཡྱིན་ནའང་ (Yeshasvini) དང་། (Pradhan Mantri Arogya 

Yojana) དླེ་བཞྱིན་གཞན་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ད་ལྟ་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག དླེ་ཚ་ོཚང་མ་མཉམ་དུ་བསྡུས་ནས་ཡག་པོའ་ི
གས་འགོར་སླླེབས་མླེད་ནའང་གས་མཇུག་ལ་ལྷག་མླེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྨན་བཅསོ་ལྟ་
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སངོ་ལས་གཞྱི་སྱི་ཚགོས་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕན་རླབས་ཤྱིག་བྱུང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། ལགས་ས།ོ དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ལན་འདླེབས་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་ན་རླེས་སུ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༡༧ ནས་སྐར་མ་ ༥ རླེར་བཞླེས་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་པ་དང་། སྱི་འཐུས་གངས་ ༧ ནས་སྐར་མ་ ༣ རླེར་
བས་ནས། དླེའྱི་རླེས་སུ་མཚན་གཞུང་ལླེན་གྱི་མྱིན། འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཐགོ་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གནད་འགག་གསུངས་ན་
མ་གཏོགས། མང་ཆླེ་བས་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་མཚུངས་ཡངོ་བཞྱིན་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༢༤ ལྷག་ཡོད། 
རྣམ་པ་ཚོས་དནོ་དག་ཏྱིག་ཏྱིག་སང་ལ་གསུང་རགོས་གནངོས་ཞླེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་གྱིས་ཆ་
ཚང་ལ་ལགས་ལན་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་གནང་བ་ཡྱིན་ན་ལྷག་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ག་རང་ལ་སྐར་མ་ ༤༠ 
ཙམ་འགོར་འག་ོཡྱི་འདུག དླེར་དགོངས་པ་བཞླེས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རྱི་རྣམ་རྒྱལ་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན། གཙ་ོབ་ོ
དླེར་ཧ་ལམ་ཕག་སླེལ་ཚང་མས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ས་
གནས་ས་ཐོག་ལ་ཨླེམ་ཆྱི་དང་སྨན་ཞབས་པ། དང་བངས་པ། འཕྲོད་ལས་པ་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་
ངའྱི་ངོས་ནས་ཀང་ད་ག་རང་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་དང་བངས་པ་རྣམས་
ནས་དཔལ་འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་། གང་ཟག་བཅས་པར་ཕག་རགོས་གནང་མཁན་མང་པ་ོབྱུང་བ་ཚ་ོ
ལའང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས། དླེ་དང་མཉམ་དུ་སྨན་རྱིས་ཁང་། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་གསོལ་
སྨན་གྱི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཁག་ལ་ཐུགས་ཕན་ཧ་ཅང་གསོས་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་ཏོག་
དབྱིབས་ནད་ཡམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་འཆད་དུས། ན་ཚ་དླེ་ལས་ལྷག་པ་སླེམས་ཁམས་དང་འབླེལ་བ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དངོས་གནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱིས་ཐུགས་ཕན་གསོས་སོང་བས། འབླེལ་
ཡོད་ཚང་མར་བཀའ་དྲྱིན་བ་མླེད་དུ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ངས་གཙ་ོབོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ (Front Runner) ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཚ་ོལ་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀྱིས་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་ག་ོ
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རྟོགས་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པོ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་མ་གཏོགས་སྐབས་རླེ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ངོ་དླེབ་དང་། 
(Whatsapp) དླེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་གོ་རྟོགས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དཀྲོག་གཏམ་མང་པ་ོཞྱིག་འགོ་དུས། ན་ཚ་ར་འཕྲོད་མ་བྱུང་
བར་དཀྲོག་གཏམ་དང་ཞླེད་སང་གྱི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆླེ་རུ་འགོ་དུས། ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་ལའང་ཞླེད་སང་སླླེབ་དུས་
གཉླེན་ཉླེ་ཚ་ོདང་། གནས་སྡོད་མྱི་མང་ཚ་ོལ་དཀའ་ལས་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་སླླེབས་ཀྱི་འདུག སྔོན་ཁབ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
ཀང་ད་ག་རང་རླེད། དགུང་ལ་ོབགླེས་པ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སྔནོ་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུ་མྱིན་ཞླེས་གསུངས་པ་མང་པ་ོབྱུང་ཡདོ་
པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་༸སབས་མགནོ་རྱིན་པ་ོཆླེ་དང་། བསྟན་བདག་བ་ཆླེན་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་སྔནོ་ཁབ་བཞླེས་པར་བརྟླེན། 
ངས་ས་ས་གོང་མ་རྱིན་པ་ོཆླེས་སྔོན་ཁབ་བཞླེས་པ་མཇལ་བྱུང་། ངས་བསམ་པར་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་གནད་ཡོད་མྱི་ས། 
ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་པའྱི་དགུང་ལ་ོ ༦༠ ཡན་ཚོས་སྔོན་ཁབ་བརྒྱབ་སྟླེ། པར་དླེ་ཚ་ོདྲ་རྒྱའྱི་
ནང་གཏང་བ་ཡྱིན་ན་ངས་བསམ་པར་ཁད་པར་བཟོ་ཡྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག མྱི་མང་གྱི་ལྟ་ཕོགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། 
༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་དང་། ས་ས་གོང་མ་རྱིན་པ་ོཆླེ་ལྟ་བུ་བསྟན་བདག་བ་ཆླེན། དླེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་དཔོན་རྱིགས་ཚོས་
ཀང་སྔོན་ཁབ་དླེ་འདྲ་བཞླེས་ཀྱི་འདུག ངས་དླེར་ལྟ་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཁད་པར་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོའག་ོཡྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག 
ག་ོརྟོགས་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་མང་པ་ོབཤད་པ་ལས་ལྷག་པར། སྐབས་རླེ་པར་གཅྱིག་བཏོན་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚོར་བ་
ཤུགས་ཆླེ་བཟ་ོརྒྱུར་ཁླེ་ཕན་ཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་སྔནོ་ཁབ་བཞླེས་ཟྱིན་པའྱི་གངས་འབརོ་ 
༦༣༣༩ འདྱིའང་ཕལ་ཆླེར་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་དང་། ས་ས་གོང་མ་རྱིན་པ་ོཆླེ་ལ་སོགས་པས་སྔནོ་ཁབ་བཞླེས་པ་ལ་
བརྟླེན་ནས་ཁད་པར་བཟསོ་ཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟའྱི་ཆར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཧ་ལམ་སང་མླེད་ཀྱི་ཚོར་བ་འདྲ་བ་ོཞྱིག་སླླེབ་པའྱི་སྐབས་སུ། 
ངའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བརན་པར་དང་། བརན་ཐུང་མང་པ་ོཞྱིག་
གཏོང་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་ངམ་ལས་དནོ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་ཀང་། ཡང་ནས་ཡང་དུ་
དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་བཀའ་མོལ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོགནང་གྱི་འདུག་སྟླེ། ག་ཚོད་ཅྱིག་གྱིས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་མླེད། ངའྱི་སླེམས་འཚབ་དླེ་
ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་མྱི་མང་ཕར་བཞག་ནས་ང་ཚོའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་སའྱི་ནང་ནས་ཀང་། ཐད་གཏོང་བཏང་བ་དླེ་ཚ་ོག་ཚདོ་ཅྱིག་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དླེར་བརྟླེན་ངས་བསམ་པར་ལྷ་རབ་བྱུང་ན་བརན་ཐུང་རྱིང་པ་ོམ་ཡྱིན་པར་ཐུང་ངུ་དླེ་འདྲ་བཟོས་ནས། 
སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་ (WhatsApp) དང་ (Telegram) དླེ་ཚོའྱི་ནང་དུ་བཏང་བ་ཡྱིན་ན། ཞླེ་དྲག་མ་
བྱུང་ནའང་སྐར་མ་ ༣ དང་ ༥ འཇུག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་ཚོར་དོ་སང་བླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་ཉན་གྱི་རླེད་བསམ་གྱི་
འདུག དླེའང་ཚན་རྱིག་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ག་ོརྟགོས་སླེལ་རྒྱུ་དླེ་ཚ་ོངས་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག་
ཅླེས་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  
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དླེ་ནས་གཙ་ོབ་ོགཅྱིག་འདྱི་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ལ་ལྟ་སྟངས་ངན་པ་ཞྱིག་
ལ། ག་རླེ་ཞུ་དགོས་རླེད། ང་ཚ་ོནང་ཆསོ་ཉམས་ལླེན་གནང་མཁན་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་བཟ་ོའདྲའྱི་ཐགོ་ནས། ན་ཚ་འདྱི་ཐོན་ཡངོ་
དུས་ཧ་ལམ་ (AIDS) ནད་གཞྱི་འདྲ་པ་ོས་ོསོར་འགོའ་ིརླེད་ཟླེར་ནས། ཞླེད་སང་དང་། ཕར་ཕོགས་ལ་བམས་སྱིང་རླེའྱི་ཚོར་
བ་མླེད་པའྱི་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག ལྷག་པར་དུ་ན་ཚ་འདྱི་འག་ོའཛུགས་དུས་ད་ོསང་བྱུང་སོང་། མྱི་མང་ལ་ཁག་ཡོད་མ་རླེད། ཚན་
རྱིག་ཤླེས་མཁན་དང་སྨན་པ་ཡྱིན་ཟླེར་མཁན་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་ཞླེད་སང་སླེས་པའྱི་སྐབས་ཤྱིག་རླེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་
དུས་སུ་ག་ོརྟོགས་གང་འཚམ་འཕླེལ་ཡོད་ཙང་དླེའྱི་ཐོག་ལ་གཞན་གང་ཡང་མླེད་པ་ཡྱིན་ནའང་། ནང་ཆསོ་ཉམས་ལླེན་གནང་
མཁན་ཚོ། ལྷག་པར་དུ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་རླེས་འབངས་པ་ཡྱིན་གསུང་མཁན་བོད་པ་ཚོས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་རྣམ་པ་
བཟང་པ་ོཞྱིག་གདནོ་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་འདྱི་ཞུ་དགསོ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། གཅྱིག་
ནས་ང་ཚོས་གངས་འབོར་དླེར་ཧ་ཅང་ཞླེད་འགོ་ཡྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་ས་གནས་སུ་ནད་རྟགས་ཡོད་པ་གངས་ ༥༠༠ དོན་རླེད་
ཟླེར་དུས་དངངས་སྐྲག་སླེས་འག་ོརྒྱུ་དང་། ང་ཚའོྱི་དགནོ་པ་ནས་ནད་རྟགས་ཡོད་པ་གངས་ ༡༠༠ དནོ་རླེད་ཟླེར་དུས་དངངས་
སྐྲག་སླེས་འག་ོརྒྱུ། དླེ་འདྲའྱི་དངངས་སྐྲག་མ་སླེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ན་ཚར་གདོང་ལླེན་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སས་མ་བསྡད་པར་ (Testing) དང་ (Tracing) ཐོག་ལ་ཤུགས་ཧ་ཅང་
སནོ་དགོས་འདུག་བསམ་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་སུ་ནད་རྟགས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ངླེས་པར་དུ་ (Test) གནང་རྒྱུ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག བརྟག་དཔད་མ་གནང་བར་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་སྐད་ཆ་སས་རྒྱུའྱི་ཐབས་ཤླེས་བས་པ་དང་། ཁླེད་
རང་དྲག་འག་ོཡྱི་རླེད་ལབ་ན་དླེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། གང་ཟག་གཅྱིག་གྱི་བརྒྱུད་ནས་གཞན་ལའང་འག་ོསྱིད་
པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་བརྟག་དཔད་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ ཤུགས་ཧ་ཅང་སོན་དགོས་འདུག ང་ཚོའྱི་གནས་སྡོད་ས་
གནས་དྷ་རམ་ས་ལ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ས་གནས་གལ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་རླེད། དྷ་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་བརྟག་དཔད་
ཤུགས་ཆླེན་པ་ོགནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་ག་ཚདོ་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་དམ། ལྷག་པར་དུ་ཁ་ཐརོ་ཁག་
ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དླེར་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ངླེས་པར་དུ་ས་གནས་ས་ཐོག་གྱི་
འབླེལ་ཡདོ་ཀྱི་ངསོ་ནས་དགངོས་བཞླེས་དགསོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད་འདུག དླེའང་གཙ་ོབ་ོས་གནས་འག་ོའཛནི་དང་འབླེལ་བ་ཆགས་
ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ལགས། བཞུགས་རགོས་གནང་། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་། སྱི་འཐུས་དཀོན་མཆགོ་ཡང་འཕླེལ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་དཀནོ་མཆགོ་ཡང་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དླེ་རྱིང་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འག་ོའག་ོབཞྱིན་པ་རླེད། རྒྱ་ནད་ (COVID-19) 

རྐྱླེན་པས་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བོན་གཙོས་པའྱི་ལས་བླེད་རྣམ་པ་དང་། ས་གནས་
ཁག་གྱི་ལས་བླེད་རྣམ་པ། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་དབུ་འཛནི་གཙསོ་པའྱི་འག་ོལས་ཡོངས། བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་
འཛིན་གཙོས་པའྱི་ལས་བླེད་ཆ་ཚང་གྱིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་དླེའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་གནས་དཀའ་ལས་ཧ་ཅང་བསོན་
སོང་། དླེར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གངོ་དུ་ཕག་སླེལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུས་སོང་སྟླེ། ཡྱིན་
ནའང་གུས་པས་ནན་ཏན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་དང་དླེ་བཞྱིན་གོང་དུ་ཕག་སླེལ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ང་ཚོའྱི་བ་སྨན་པ་རྣམ་པ་གཉྱིས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བ་སྨན་པ་གཉྱིས་ནས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་དཀའ་ལས་བསནོ་ནས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་
༸སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་སྐབས་སུ་སྐུ་ལས་བསོན་པ་ཆ་ཚང་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

སྱིར་བཏང་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱིས་བཀའ་གནང་བ་བཞྱིན་རླེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གྱི་སྔོན་མ་དངུལ་
ཁང་ལྟ་བུ་དླེ་ད་ལྟ་དངུལ་ཁང་དངསོ་ཆགས་ཚར་བ་རླེད། ང་ཚོའྱི་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་སམ་བོད་གཞུང་འདྱིའང་རྒྱལ་ཁབ་
ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་རྒྱུའྱི་གཏམ་བཟང་དླེ་འདྲ་བཤད་སོང་། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གནད་དནོ་མང་པ་ོཞྱིག་སླང་མ་དགསོ་ན་བསམས་
ནས་བསྡད་ཡདོ། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ངས་ལས་བླེད་འདླེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱི་རྱིས་འག་ོདང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དཔལ་ལྡན་
འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏླེ། དླེར་བཀའ་ལན་ད་དུང་ཡང་སླླེབས་མ་སངོ་། ངས་གནད་
དནོ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་ཚགས་པ་ོཞྱིག་ཞུས་ཚར་པ་ཡྱིན། དླེ་གང་རླེད་ཅླེ་ན། མྱི་མང་ནང་དུ་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཧ་ཅང་
མང་པོ་འདུག བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་དླེ་རང་སོང་གྱི་སྡླེ་ཚན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་མཁླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་
སྡླེའང་རང་སོང་གྱི་སྡླེ་ཚན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་ཚང་མས་མཁླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡླེའྱི་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་ནས། ལས་ཐོག་གྱི་སྱི་འཐུས་དླེ་ཚ་ོལས་བླེད་བླེད་ཆོག་གྱི་མ་རླེད། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འདྱི་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག བཅའ་ཁྱིམས་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་ལྱིའུ་ལྔ་པའྱི་དོན་ཚན་ ༣༨ པ། སྱི་
འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས། ནང་གསླེས་ ༦ པར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བླེད་མ་ཡྱིན་པ་ཞླེས་བྱིས་
ཡོད་པ་རླེད། ངས་ཕག་སླེལ་བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དླེ་ལས་བླེད་རླེད་ཟླེར་གྱི་མླེད། འོན་ཏླེ་གནད་འགག་དླེར་
བརྱིས་ནས་རང་སངོ་སྡླེ་ཚན་ཚོས་གོས་ཆདོ་བཞག  ང་ཚོའྱི་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སྔོན་མ་དགླེ་རན་བླེད་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད་དླེ། དགླེ་རན་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དླེ་རྱིང་འདྱིར་
བཞུགས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བོན་མཆོག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེར་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་མ་བས་ན་ཧ་གོ་ནའང་གོ་མ་སོང་མདོག་མདོག་དང་། ཤླེས་ནའང་མ་ཤླེས་མདོག་མདོག མགོ་འཚོས་
ནའང་མ་འཚོས་མདོག་མདོག་བས་ན། མྱི་མང་དཀྱུས་མ་ལ་ང་ཚོས་ལ་དག་གྱི་མ་རླེད། ཁ་ཤས་ལ་དྲང་པོ་དང་བདླེན་པ། 
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འཚ་ེབ་མླེད་པ་ཞླེ་དྲག་ཡག་པ་ོབླེད་ཀྱི་ཡོད་མདགོ་མདོག་དང་། ཁ་ཤས་ལ་མཐོང་ནའང་མཐོང་མ་སོང་མདོག་མདོག་བས་ན། 
དླེ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་མ་རླེད། སྱིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་ལམ་སྟོན་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་གོས་
ཚགོས་འདྱི་མཐའ་མ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རྱིམ་ཡག་པ་ོའག་ོདགསོ་རླེད། འདྲ་མྱི་འདྲ་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་མ་
རླེད་གསུངས་པ་རླེད། ང་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་མང་པ་ོཡོད། ངས་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་འགན་འཛནི་ཐགོ་ལ་མང་པ་ོབཤད་རྒྱུ་ཡོད། 
མྱི་གཞན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཐགོ་ལའང་མང་པ་ོབཤད་རྒྱུ་ཡོད། འནོ་ཀང་དླེ་རྱིང་བཤད་ཀྱི་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་
པ་དླེར་ངླེས་པར་དུ་གོས་ཚོགས་འདྱིར་ལན་གཙང་མ་ཞྱིག་སནོ་དགསོ་ཡདོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འགོའ་ིཐགོ་ལ་ཕླེབས་བཞྱིན་པ་རླེད། 
ཚང་མས་མཁླེན་གསལ་རླེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ དླེའྱི་ནང་ལ་ནད་ཡམས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་རླེད། ནད་ཡམས་དླེ་ཕལ་ཆླེར་
མཁས་པ་ཚོའྱི་གསུང་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཧ་ལམ་ལ་ོ ༡༠༠ རླེའྱི་མཚམས་ཐླེངས་རླེ་སླླེབས་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་གསུང་གྱི་
འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༡༨ ལོར་ནད་ཡམས་ (Spanish Flu) ཟླེར་བ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག ནད་ཡམས་དླེའྱི་རྐྱླེན་པས་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་
རྐྱླེན་འདས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རླེད། མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་མཐུན་རྐྱླེན་མ་འདང་བས་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་
རླེད། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚ་ོཚང་མས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག  

 ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་གཙ་ོབ་ོརྒྱ་གར་གཞུང་དང་། མངའ་སྡླེ་གཞུང་། འབླེལ་ཡདོ་རངོ་དཔནོ་ཚང་
མས་བོད་མྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གྱི་ཐུགས་ཁུར་དང་རོགས་སོར་ཆླེན་གནང་སོང་། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་ངས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
དང་རོང་དཔོན་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ (Doctor) དང་། 
(Nurses) གཞུང་འབླེལ་དང་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པ། དགོན་སྡླེ་གྲྭ་ཚང་ཁག མྱི་སླེར་ཚང་མས་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ནམ་རྒྱུན་དུ་བཀའ་སློབ་གནང་བ་དླེར། རང་ལས་གཞན་གཅླེས་ཟླེར་བ་འདྱི་དངོས་སུ་ལག་ལླེན་
བསྟར་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་སོ་སོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་སོ་སོའ་ི
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ལུས་སགོ་ལ་གང་ལྟར་ད་ོསང་མ་གནང་བའྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་པའྱི་དནོ་ཁ་ོནར་འཛནི་པའྱི་ཐགོ་ནས་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་ཕག་
ལས་གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་དང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆོག་ནས་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་མྱི་མང་ལ་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ལམ་
གྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་སློབ་ལམ་སྟོན་དང་། དླེ་བཞྱིན་ཆོས་འགླེལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཕླེབས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་འདྱིས་
འཛམ་གྱིང་མྱི་མང་མང་པོ་ཅྱིག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆླེན་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེར་བརྟླེན་སྱི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་ལ་གུས་ཕག་སྔོན་དུ་ཕུལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་དྲྱིན་བ་མླེད་དུ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། ར་བའྱི་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་ནྱི་སྱིར་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་རླེད། ཡང་སོས་ང་ཚ་ོབོད་མྱི་ཚོའྱི་
ཐོག་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེན་པ་ོག་ཚོད་ཡྱིན་པ་བརོད་མྱི་དགོས་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་བསམ་ཤླེས་མླེད་པའྱི་བོད་མྱི་རླེ་ཟུང་གྱི་ཐོག་
ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ང་ོརོལ་
ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ལ། འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་དང་ན་
ནྱིང་གྱི་སྔོན་རྱིས་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ཡར་སར་ཆ་བཞག་ནས་མར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཕལ་ཆླེ་
བས་ད་ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ནང་དུ་འཕྲོད་བསྟླེན་ཐོག་ལ་སར་ཆ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རླེད། དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་
གར་གྱི་སྔནོ་རྱིས་ནང་དུ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ན་ནྱིང་གྱི་འཕྲདོ་བསྟླེན་སྔོན་རྱིས་ཐགོ་ལ་ད་ལོའ་ིསྔནོ་རྱིས་བརྒྱ་ཆ་ ༡༣༧ སར་
ཆ་གནང་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་ཚོས་འཕྲོད་བསྟན་གྱི་ཐོག་ལ་ (2.23 Lakh Crore) འགོ་སོང་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། བས་
ཙང་ངས་དྲྱི་བ་ཞུ་དགོས་པ་དླེ་ག་རླེ་ཡྱིན་ཟླེར་ན། འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་གནང་མཁན་འདྱི་འབླེལ་
ཡོད་ལྷན་ཁང་ཡྱིན་ཙང་། ང་ཚོའྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་དུ་འཕྲདོ་བསྟླེན་གྱི་ཐགོ་ལ་ན་ནྱིང་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ ༨ རླེད་འདུག ད་ལོའང་བརྒྱ་
ཆ་ ༨ རླེད་འདུག སྔནོ་རྱིས་སྱི་ཡོངས་བསྡམོས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་བསྐོར་བ་ཡྱིན་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༨% ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ད་
རླེས་ང་ཚོས་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ཐོག་ལ་སར་ཆ་ཞྱིག་དགོས་མཁོ་གཟྱིགས་ཡོད་མ་རླེད་དམ་ཞླེས་
བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  

དླེ་བཞྱིན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་བོད་པའྱི་ (Doctor) དང་། (Nurses) ག་ཚོད་ཡོད། གངས་ཐོ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་
འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། ཡདོ་ན་ག་ཚདོ་ཡདོ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  

དླེ་ནས་གཙ་ོཆླེ་ཤོས་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་འག་ོསོང་གཏངོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤླེར་བས་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་
ཕལ་ཆླེར་ད་ལོར་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་གཤླེར་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚའོྱི་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
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དླེ་འདྲའྱི་མྱི་འབོར་ཞྱིབ་བཤླེར་ཞྱིག་གནང་སོལ་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་
ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། བཞུགས་རགོས་གནང་།༽ ལགས་ས།ོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

  

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདླེས་འཕྲདོ་ལས་པ་དང་། མདུན་ལ་དོན་ནས་ཕག་ལས་གནང་
མཁན། གསོ་རྱིག་གྱི་སྨན། ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་མྱི། དླེ་བཞྱིན་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་དང་དབུས་གཞུང་དླེ་ཚོ་ལ་རྒྱུ་དང་ཅ་
དངསོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་བསྔགས་བརདོ་གནང་སོང་བས། དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་མདུན་ལ་དོན་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ ཨྱིན་སྐད་དུ་ (Front Liner) དླེ་ཚ་ོལ་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་
ནས་ག་ོརྟོགས་དགོས་མཁ་ོདང་འབླེལ་ནས་ལམ་སྟོན་ཕླེབས་སོང་། ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཅྱི་
ཐུབ་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གནས་ཚུལ་ཁབ་སླེལ་དང་ག་ོརྟགོས་སླེལ་རྒྱུའྱི་ཐད་ལ་འབད་བརནོ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན་
པའྱི་ཁུལ་ཞྱིག་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར་བཟང་བའྱི་ཆ་དླེ་ག་ཚོད་གནང་ཐུབ་ནའང་ལླེགས་ཆ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ ཤུགས་སནོ་ཆགོ་པ་གྱིས། 

དླེ་བཞྱིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བར་ལན་ཕུལ་ཡྱིན་ཏླེ། ད་ལྟ་བསར་དུ་དླེ་དང་འབླེལ་
བའྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་པར། སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆགོ་གྱིས་སྔནོ་ཁབ་བཞླེས་པ་དང་། དླེ་
བཞྱིན་ས་ས་གོང་མ་ཁྱི་ཆླེན་རྱིན་པོ་ཆླེ་མཆོག་གྱིས་སྔོན་ཁབ་བཞླེས་པ། དླེ་ཚོ་མང་ཚོགས་ལ་གོ་བ་དང་ཐོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་ལ་ཕན་རླབས་ཧ་ཅང་བྱུང་བ། དླེ་ཚ་ོདངོས་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རླེད། གོང་དུ་ཞུས་ཡོད། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ངས་གོ་
ཐསོ་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པས་སྔོན་ཁབ་བཞླེས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མར་མང་ཚོགས་ལ་ཞུས་ན་དླེས་
སྔནོ་ཁབ་བསནོ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཕན་རླབས་ཡོང་གྱི་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། ཐགོ་མ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་བསམ་བ་ོཞྱིག་འཁརོ་
སོང་། ཕྱི་སུ་དླེར་དགླེ་མཚན་དང་ས་ོབཏགས་རྒྱུའྱི་གཞྱི་ཞྱིག་ཆགས་ས་རླེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ས་ོབཏགས་རྒྱུར་ཧ་
ཅང་དགའ་པ་ོཡོད་པ་རླེད། དཔླེར་ན། འདྱིར་ལངས་སྡོད་མཁན་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། སྔོན་མ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༦ ནས་
སྔནོ་ཁབ་འག་ོབཙུགས་པ་རླེད། དླེ་དུས་ནས་སྔནོ་ཁབ་བསོན་གྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞླེས་བཀའ་མོལ་འདྱི་འདྲ་བྱུང་སོང་། དླེ་དུས་ཁད་
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མཚར་ཞྱིག་འདུག བསོན་གྱི་ཡྱིན་ལབ་ན། ད་ལྟོས་དང་། ཁླེ་ཕན་དང་ཤོས་དླེ་ཁ་ོཚོས་ལླེན་འགོའ་ིརླེད་ཅླེས་བཤད་ཀྱི་རླེད། 

བསནོ་གྱི་མྱིན་ཟླེར་ན། ལྟོས་དང་། ཁབ་བསནོ་རྒྱུ་ཞླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ལབ་ཀྱི་རླེད། རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་དུ་ (चचत भी मेरी 

पट भी मेरी ) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་འགལ་མླེད་པ་ཞུ། དླེ་ལྟར་ཆགས་གབས་བླེད་ཀྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་
དུས་ཁ་སང་རྱིམ་བཞྱིན་མྱི་མང་སྱི་ཡོངས་ལ་སྔནོ་ཁབ། དླེའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གནང་
ཡོང་དུས། འདྱིར་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པའྱི་ནང་ནས་བཀའ་བོན་བགླེས་པ་རྣམ་པས་བཞླེས་ཡོད་པ་རླེད། ཁྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམས་
ནས་ཀང་བཞླེས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཚོགས་གཙ་ོདང་ཚོགས་གཞོན་རྣམ་པས་
བཞླེས་ཡོད་པ་རླེད། ཉླེ་ཆར་བཀའ་བོན་ནང་ནས་ལོ་ཆུང་བ་དླེ་ཚོ་ལའང་གོས་ཚོགས་མ་ཚུགས་གོང་ལ་སྔོན་ཁབ་རག་པ་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དོན་སྱིང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་པའྱི་ཀུན་སློང་དང་དོན་དླེར་
འཛིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁབ་བསོན་རྒྱུ་དླེ་གནད་འགག་ཆླེན་པོ་རླེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཁབ་ག་རླེ་རག་གྱི་ཡོད་ནའང་སྔོན་
འགོག་ཡྱིན་དུས་ངླེས་པར་དུ་ཞུ་དགོས་རླེད། དླེས་ཕན་རླབས་ག་ཚོད་ཡོང་གྱི་འདུག་དང་མྱི་འདུག་ལ་རོད་བསྡད་རྒྱུའྱི་དུས་
ཚོད་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པོ་མཆོག་དང་། ས་ས་གོང་མ་ཁྱི་ཆླེན་རོ་རླེ་འཆང་
མཆགོ ཁོང་རྣམ་པས་སྔནོ་ཁབ་བཞླེས་པ་རང་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རྟགོས་ཐུབ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ལས་ལྷག་ཅྱིག་སྟོན་དགོས་
རྒྱུ་ཡདོ་མ་རླེད། སླེས་ཆླེན་དམ་པ་ཚསོ་བཞླེས་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་མང་ཚགོས་ནང་དུ་ལྷདོ་ཤྱིག་ ཤྱིག་ཆགས་ནས། རན་པ་དང་
གཞོན་པ། དར་མ་ཚང་མས་སྔོན་ཁབ་བཞླེས་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ། ངས་ཡྱིད་ཆླེས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བླེད་ནས་འགོ་ཡྱི་
ཡོད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་པ་དླེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རླེད། གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད།  

དླེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་བདླེན་པ་རླེད། སྱིར་བཏང་ནས་བཤད་སོལ་ཡོད་པ་རླེད། སྐད་ཆ་
བཤད་པ་ཡྱིན་ན་སྐར་མ་ ༡༥ རྱིང་མྱིའྱི་དྲན་ལམ་ལ་སྡོད་ཀྱི་རླེད། དླེ་ནས་མར་མར་འཆད་ཡོང་དུས་དྲན་པའྱི་ནང་དུ་ཞླེ་དྲག་
བསྡད་ཀྱི་མ་རླེད། གོག་བརན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཕག་ཚོད་གཉྱིས་དང་། ཡང་ན་ཕག་ཚོད་གཅྱིག་དང་སྐར་མ་བཞྱི་བཅུ། ལྔ་བཅུ། 
དྲུག་བཅུ་བར་དུ་བལྟས་ནས་སྡོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། སྐད་ཆ་དང་གཏམ་བཤད་བ་རྒྱུ་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དླེར་
དླེ་ཙམ་གྱི་ད་ོསང་སྤྲདོ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཞྱིག་དང་། འགན་ཞྱིག་རླེད། ལས་དནོ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཐགོ་ནས་ལས་འགན་ཞྱིག་ཁླེར་བ་དང་། དུས་ཚོད་བཏང་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཕལ་ཆླེར་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཐླེངས་ ༥༢ 
ཡང་ན་ ༥༣ ཙམ་ཞྱིག་སླེལ་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་སང་དང་ད་ོསང་ཇྱི་ཙམ་གནང་
ཡོད། ད་ལྟ་ངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས་སང་དང་ད་ོསང་ཟླེར་དུས་ཕན་པའྱི་ཆ་དང་། ལླེགས་པའྱི་ཆ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ོ
སང་ག་ཚོད་གནང་ཡོད་མླེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་གཅྱིག་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་རླེད། བརན་
ཐུང་རྱིང་པ་ོམ་ཡྱིན་པར་ཐུང་ངུ་དླེ་འདྲ། དླེའང་ལག་ཐགོ་ཁ་པར་ནང་དུ་ཏག་ཏག་ཡོང་ཐུབ་པ། དཔླེར་ན། (WhatsApp) དླེ་
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ཚོའྱི་ནང་དུ་ཡོང་བསྡད་པ། དླེ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆླེན་པོ་རླེད། འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ཐོག་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ནང་བཞྱིན་ང་ཚོས་འབད་བརོན་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་སྔའང་
བས་ཡདོ་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་འབད་བརནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ར་བའྱི་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ང་ཚསོ་འགླེམས་སླེལ་ཞུས་
པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཁབ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཕྱིན་མ་སོང་། སྔོན་མ་ང་ཚའོྱི་སློབ་དཔོན་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མང་
པོ་ཞྱིག་གྱིས་མཁླེན་གྱི་རླེད། (Doctor Anand Kumar) གྱིས་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། མ་ཧ་ར་ཤ་ཀྲ་མངའ་སྡླེར་ 
(Wardha Sewagram) མླེས་པ་ོདམ་པ་གྷན་དྷྱིའྱི་ལྟླེ་གནས་ཁང་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ནས་ཟླ་བ་གཉྱིས་ཙམ་གོམ་བགོད་
ཕྱིན་ནས་ལྡྱི་ལྱིར་སླླེབ་དུས་གནས་ཚུལ་ཞླེ་དྲག་བྱུང་མླེད་དུས། ཁླེད་རང་ཚོས་སླེམས་ཆུང་མ་བོས། མྱི་ལ་ཁྱིས་རྨུགས་
འདུག་ཟླེར་ནས་གནས་ཚུལ་དོན་གྱི་མ་རླེད། མྱིས་ཁྱི་ལ་ས་ོབརྒྱབ་འདུག་ཟླེར་ན་གནས་ཚུལ་དོན་གྱི་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་མང་ཆླེ་བ་ཞྱིག་ཏགོ་ཙམ་མཚར་པ་ོཞྱིག་དང་། ཏགོ་ཙམ་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་འདོན་ཐུབ་ན། གོས་ཚོགས་ནང་
དུའང་ཏོག་ཙམ་མྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་འཆད་དུས་དླེ་ལ་ད་ོསང་སྤྲོད་རྒྱུ། མང་ཚོགས་ཀྱིས་དོན་ང་ོམར་ཞླེ་དྲག་རྟོགས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
དླེའང་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་འགླེམ་དུས་དླེར་ཨ་ལན་ནམ་ཡ་ལན་དགོས་པ་ནང་
བཞྱིན་ཞྱིག་རག་གྱི་མླེད་པ་མཐོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། དླེའྱི་ཐོག་
ལ་འབད་བརནོ་ལྷདོ་མླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཐད་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དངོས་གནས་རླེད། ད་
ལྟ་ཡྱིན་ནའང་དླེར་ཚེར་སང་དང་། སས་རྒྱུ། མ་འཚམ་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་བ་རྒྱུ་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ད་དུང་ཡང་བསྡད་འདུག 
ངས་དླེ་སྔའང་སྡྱིངས་ཆ་ག་རླེ་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་མོང་། མར་གསལ་བསགས་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་མོང་། 
ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་དླེ་གཉན་རྱིམས་རང་རླེད། འདྱི་ནད་ཡམས་རང་རླེད། ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆླེ་བ་དང་ཆུང་བ། 
རན་པ་དང་གཞོན་པ། རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་མླེད་པ། དཀར་པ་ོདང་ནག་པོ། སུ་གང་ལའང་དབླེ་འབླེད་ཡོད་མ་རླེད། སུ་འདྲ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནའང་ནད་འབུ་ཐོན་གྱི་རླེད། རྒྱ་གར་ལ་ཡྱིན་ནའང་རྒྱ་གར་གྱི་མཁས་དབང་དང་། དཔོན་རྱིགས། གོག་བརན་འཁབ་
མཁན། མཚན་སན་གགས་ཅན་མང་པོར་ནད་རྟགས་ཐོན་པ་རླེད། ཁོང་ཚོས་ག་རླེ་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། ངའྱི་སར་
མ་ཡོང་། ས་ོས་ོའགོག་དབླེ་ཟུར་བཀག་བས་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ནད་རྟགས་ཐོན་པ་དླེའྱི་ཕན་
རླབས་དང་བཟང་ཕགོས་དླེར་བསམ་བ་ོམ་བཏང་བར། དླེའྱི་ངན་ཕགོས་སམ་གནས་ཚུལ་མ་རན་པ་ཞྱིག་པ་ས་ོབཏགས་ནས་
སྐད་ཆ་མང་པ་ོཞྱིག་བཟོས་ཀྱི་འདུག དླེ་རྱིགས་ཀྱི་ང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ཕན་གྱི་ཡོད་མ་རླེད།  

 དླེ་བཞྱིན་གང་ཟག་ཅྱིག་ལ་ནད་འབུ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན་ང་ོཤླེས་གནང་གྱི་མ་རླེད། ངོས་ལླེན་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ཨྱིན་
སྐད་ནས་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Accept) བླེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག ནད་དླེ་ཧ་ལམ་སྡུག་ཆགས་ཞླེ་དྲག་
ཅྱིག་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ནས་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མ་རླེད། དཔླེར་ན། ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༣།༡༤ ཉྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་



56 
 

འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་ནད་འབུ་ཡོད་མླེད་བརྟག་དཔད་བས་པ་རླེད། དླེའྱི་སྐབས་སུའང་ཐོན་སྱིད་པ་ཞྱིག་རླེད། མ་ཐོན་ན་
ཡག་ཤོས་རླེད། ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་གང་ཡང་ཡོད་མ་རླེད་ཟླེར་ནས། ང་ཚོས་བསམ་བ་ོདླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཁླེར་ནས་འགོའ་ིཡོད་པ་
རླེད། དླེ་མ་གཏོགས་ང་ལ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་མྱིང་རླེས་ངན་པ་ཞྱིག་དང་། མཚན་ ཤས་ཞླེ་དྲག་ཡོང་གྱི་རླེད་
བསམ་པའྱི་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། དཔླེར་ན། ད་ལྟ་ངས་ས་གནས་མྱིང་འབོད་བླེད་ཀྱི་མྱིན། ས་གནས་ཤྱིག་ལ་
འདས་གོངས་ཕྱིན་འདུག འདས་གོངས་ཕྱིན་པ་སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་བས་ཚར་འདུག སྐུ་ཕུང་ཞུགས་འབུལ་བས་ནས་ཁ་
སང་དགོང་མ་ོགནས་ཚུལ་དླེ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ལ་བསླླེབས་འདུག དླེ་འདྲ་བས་ཙང་ད་ལྟའང་ས་གནས་དླེར་ད་དུང་
ཡང་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་ཀ་ཐོན་སྡོད་ཀྱི་འདུག དངསོ་གནས་བས་ན་ (Contact Tracing) བརྒྱུད་ནས་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ས་གནས་དླེའྱི་འཕྲདོ་ལས་པ་ཡར་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ལ་སྐད་བཏང་ནས་འཕྲདོ་ལས་པས་འགན་ག་རླེ་ཁླེར་འདུག 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་ག་རླེ་བས་འདུག ང་ཚོས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་རད་གཅོད་བླེད་དགོས་ཀྱི་རླེད་མ་གཏོགས། འགན་ཡོད་
མཁན་ང་ཚོས་ག་ཕོགས་སྤྲད་ནས་བཞག་པས་ཏག་ཏག་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་
འདྱིར་ཞུ་དགོས་གཙ་ོབ་ོདླེ་ག་རླེ་ཡྱིན་ཟླེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཨྱིན་སྐད་དུ་ (Taboo) ལབ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རླེད། ཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་རྐྱླེན་པས་ན་བ་ཡྱིན་ན་ (Taboo) མ་རླེད། སྡུག་ཆགས་གང་ཡང་མ་རླེད། སུ་ཡྱིན་ནའང་ན་ཆོག་
གྱི་རླེད། སུ་ཡྱིན་ནའང་ན་ཡྱི་རླེད། འདྱིར་ལངས་སྡདོ་མཁན་འདྱི་ཡྱིན་ནའང་སང་ཉྱིན་ན་སྱིད་པ་རླེད། གལ་ཏླེ་ནད་ཕགོ་ན་དླེས་
ནག་པ་ོཆགས་འགོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རླེད། ནད་ཕོག་པའྱི་རླེས་སུ་སོ་སོ་འགོག་དབླེ་ཟུར་བཀག་ནང་དུ་བསྡད་ནས། སོ་
སོས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞྱིག་བས་ན་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་དྲག་གྱི་རླེད། བདུན་ཕྲག་རླེས་མར་ད་དུང་ནང་ལ་བསྡད་
ནས། ཉྱིན་གངས་ ༡༤ ནང་དུ་ཡག་པ་ོདྲག་ནས་ཕླེབས་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་མ་བས་ནས། ང་ལ་ནད་འབུ་ཐོན་
འདུག དླེ་འདྲ་ཡོང་སྱིད་ཀྱི་མ་རླེད་ཟླེར་ནས། ཡང་བསར་གཞན་ཞྱིག་ལ་རད་གཅོད་བླེད་དུ་འགོ། དླེའྱི་དབར་ལ་མྱི་ག་ཚོད་
ཅྱིག་དང་འབླེལ་བ་བྱུང་ཚར་རླེད། མྱི་གཞན་ལ་འགོས་ན་ཉླེན་ཁ་ཆླེན་པ་ོརླེད། ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་བསམས་
སོང་། ངས་སྔོན་ཁབ་བརྒྱབ་ཚར་ཡྱིན། ང་ལ་ནད་འབུ་མླེད་ཟླེར་ན། ཁ་སང་ཨ་རྱིའྱི་ཨླེམ་ཆྱི་མཁས་དབང་དླེས་གསུང་གྱི་
འདུག སྔོན་ཁབ་བརྒྱབ་ཚར་ནའང་ནད་འབུ་དླེས་གནོད་མ་བསལ་ནའང་མྱི་དླེའྱི་གཟུགས་པོའ་ིནང་དུ་སྡོད་ཀྱི་རླེད། མྱི་དླེ་ལ་
གནོད་མ་བས་ནའང་ནད་འབུ་ཡོང་སྱིད་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་དླེའྱི་ཐོག་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་
སང་གནང་དགོས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་རླེད། 

 ལྷག་པར་དུ་ཁ་འཐོར་གྱི་ས་གནས་དང་དླེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཆུང་ཁག་དླེ་ཚ་ོལ། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
ནས་གསུང་པ་བཞྱིན་ (Tracing and Testing, Screening and Testing) གནད་འགག་ཆླེན་པོ་རླེད། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་ཆླེ་ཁག་ནང་དུ་མྱི་འབོར་ཡོད་པའྱི་ཆ་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་དང་། ནད་འབུ་
ཡོད་མླེད་བརྟག་དཔད་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ས་གནས་ཆུང་ཁག་ནང་དུ་མཐུན་རྐྱླེན་འདྱི་
རྱིགས་ས་གནས་གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་དང་། ས་གནས་གཞུང་གྱི་འབླེལ་ཡོད་པ། འགན་བཞླེས་མཁན་ཚའོྱི་མཉམ་དུ་འབླེལ་བ་
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བླེད་ནས། དླེ་སྔ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པ་ནས་ཁ་ན་ན་བར་དུ་ས་གནས་ཀྱི་འཕྲདོ་བསྟླེན་འགན་བཞླེས་མཁན་གྱི་སྨན་པའམ་ཨླེམ་ཆྱི་དང་། 
འགན་འཛིན་མཉམ་དུ་འབླེལ་བ་འདགོས་དགོས་རླེད། དླེ་ལ་ཕླེབས་དགོས་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་མཉམ་དུ་འབླེལ་བ་བླེད་དགོས་རླེད་
ཅླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་དླེ་བཞྱིན་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་དླེ་དང་དླེ་ལྟ་བུ་གནང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ལྷག་པར་དུ་ཁ་འཐོར་ས་
གནས་དླེ་དག་ལ་ང་ཚསོ་དླེ་ཙམ་སབོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དནོ་སྱིང་གང་རླེད་ཟླེར་ན། ན་ཚ་འདྱི་སྡུག་ཆགས་ ཤྱིག་ལ་ངསོ་
འཛནི་བླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་དླེར་ཕླེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། གལ་ཏླེ་ས་ོསོར་སྟབས་མ་བདླེ་བ་བྱུང་ན་ས་གནས་འགའ་ཤས་
ལ་དངུལ་ལླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་དངུལ་ལླེན་གྱི་ཡོད་མ་རླེད། བརྟག་དཔད་བས་བཞག་ན་སོ་སོའ་ི
ནང་མྱི་ལ་ཕན་གྱི་རླེད། སོ་སོས་བརྟག་དཔད་མ་བས་པ་མ་ཟད། བརྟག་དཔད་བས་ན་ནད་འབུ་ཐོན་རྒྱུ་ངླེས་ཅན་རླེད་ཟླེར་
ནས། དླེ་ལས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་ནང་ལ་འཛུལ་བསྡད་ན་དུས་ཚོད་གང་འཚམ་ཞྱིག་ནས་ཡལ་འག་ོཡྱི་རླེད་ཟླེར་ནས་སོ་
སརོ་འགྱིག་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རླེད་དླེ། ས་ོསོའ་ིཉླེ་འགམ་དུ་ཡོད་པའྱི་རས་འཁགོས་དང་། གཉླེན་ཚན་ལ་ (Comorbidity) དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནད་ན་ཚ་ལྱིད་པོ་ཡོད་མཁན་ཚོར་འགོས་ན་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བསམ་བ་ོགཏོང་
རགོས། ས་ོས་ོདཔའ་བ་ོཁགོ་ཆླེན་པ་ོརླེད་དླེ། ས་ོསོས་དླེ་འདྲ་ལ་བརྱིས་མྱི་དགསོ་ནའང་། གཉླེན་ཉླེ་འཁརོ་དང་གོགས་པ་ོཚ་ོལ་
ས་ོསོས་བརླེ་བ་ཡོད་ན། བརླེ་བ་འདྱི་སྟནོ་རགོས་གནང་ཞླེས་ཁ་སང་སྔནོ་མ་ནས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དླེ་དང་མཉམ་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་ནས། ཕག་ལས་མང་པ་ོགནང་བཞག་པ་
དང་། སྱི་སླེར་ཕོགས་གང་སར་སྱི་ཐད་ནས་ཕག་ལས་མང་པོ་གནང་བ་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་རླེས་སུ་ཡྱི་རངས་གནང་
སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ལ་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརདོ་གནང་བ་དླེ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ང་ཚའོྱི་ཨླེམ་ཆྱི་ག་ཚོད་ཡོད་མླེད་ཀྱི་ཐ་ོགཞུང་དླེ་ང་ལ་ཡོད་དླེ་ད་ལྟ་རླེད་
ཀྱི་མྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟའྱི་ཆར་ས་གནས་ཁག་ལ་སྨན་པ་ཕལ་ཆླེར་གངས་ ༡༠ ཡོད། དླེ་རླེད་མྱི་
འདུག སྨན་པ་གངས་ ༡༠ དླེ་ཟབ་སངོ་ཕུལ་བའྱི་ཐ་ོརླེད་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྨན་པ་གངས་ ༡༠ ཏག་ཏག་
ཡོད་མླེད་ཁ་གསལ་མྱི་འདུག གལ་ཏླེ་ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ལ་སྨན་པ་ཡོད་པ་
རླེད། སྡླེ་ར་ལྡུན་ལ་སྨན་པ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་མན་སར་ལ་སྨན་པ་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་ཨ་ོརྱི་ས་ལ་སྨན་པ་ཡོད། ཧོན་སུར་ལ་
སྨན་པ་ཡོད། ཀ་ོལྱི་གལ་ལ་སྨན་པ་ཡོད། ལུགས་ཟུང་ལ་སྨན་པ་གཉྱིས་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྨན་པའྱི་གངས་ཀ་དླེ་འདྱི་
ཡྱིན། འཕྲདོ་ལས་པའྱི་གངས་དླེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ངླེས་མ་སོང་སྟླེ། དང་ཞབས་དང་དང་བངས་འོག་ནས་ཆདོ་གན་བསྐོས་པ་ཚང་
མ་བསྡམོས་ན་གངས་ ༢༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དླེའྱི་གངས་ཀ་
ཏག་ཏག་ཅྱིག་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ལ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་ན་ངས་རླེས་སུ་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

དླེ་ནས་རྱིས་འགོའ་ིཐད་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་བས། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ནས་བཀའ་ལན་
གནང་གྱི་རླེད།  
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དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་དང་། དླེ་བཞྱིན་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་དབུས་དང་ས་གནས་ཡོངས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་ཕག་ལས་གནང་བ། བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་། སྐུའྱི་བ་
སྨན་པ། སྐུ་བཅར་བ་སྨན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕག་ལས་གནང་བ་ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་། རླེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུས་སོང་། 
དླེ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་པའྱི་གནད་དོན་གཅྱིག འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོ་དང་། 
འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་ཐད་ཀར་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་འབླེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མླེད་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་
མྱི་འདུག་སྟླེ། བཀའ་འདྲྱི་སྐོར་བའྱི་སྐབས་སུ་ཚོར་ཤུགས་ཆླེན་པོས་ངང་ནས་གསུངས་པར། ཁ་སང་དྲྱི་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་ཏླེ་
སྐབས་དླེར་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་གྱིས་ལན་བཏབ་མ་སངོ་། དླེའྱི་ནང་ལ་མག་ོའཚསོ་ནའང་མ་འཚསོ་མདགོ་མདགོ དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་ངས་ཚིག་ལ་བལྟའྱི་མྱིན། དོན་ལ་བལྟའྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་དྲྱི་བ་གཏོང་ཡོང་དུས་ངས་འདྱི་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་འབླེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན་དྲན་ནས། ངས་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་ལ་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་བ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་སྟླེ། དྲྱི་བ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་སླླེབས་ཡོད་དུས་ཐ་ོཞྱིག་བཀདོ་པ་ཡྱིན།  

 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ཐོག་ལས་རྱིམ་ཕླེབས་རྒྱུ་རླེད། སྐབས་དླེ་
དུས་དྲྱི་བ་གཏང་གྱི་ཡྱིན་གསུངས་པ་རླེད། ངས་སྐབས་དླེ་དུས་ཕླེབས་ཀྱི་རླེད་བསམས་ནས་སྒུག་བསྡད་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་
ཕླེབས་པ་རླེད། དླེ་སྔོན་ལ་ལས་བླེད་འདླེམས་བསྐ་ོལྷན་གྱི་སྔོན་རྱིས་སྐབས་སུའང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་སྔོན་རྱིས་
གཏན་འབླེབས་མགོགས་པ་ོབླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་མླེད་ང་
ཚོས་ཚོད་དཔག་ཐྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རླེད། ས་གནས་སྱིད་གཞུང་དང་། མངའ་གཞུང་། དླེ་བཞྱིན་ཁད་ལས་པ་རྣམ་པས་ཐག་
གཅོད་དང་ལམ་སྟོན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་མླེད་ང་ཚོས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་རྒྱུ་རྐྱླེན་ལ་བརྟླེན་ནས་
འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་སྐབས་སུ་ལན་འབུལ་ཆགོ་གྱི་རླེད་བསམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐ་ོབཀདོ་ནས་བཞག་ཡོད། ད་
རླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་པ་རླེད། སྱིར་བཏང་བཤད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སྨུག་འབངོ་གྱི་
ཚ་ོཤ་དླེ། ཚ་ལོང་དང་གང་ལོང་གཉྱིས་ཀ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏོག་ཙམ་
གང་བའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་སམ་གནས་བབས་འདྱི། སྐབས་ ༡༦ པའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
སྐབས་སུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རླེད་དམ་ཟླེར་ན། མ་རླེད། སྐབས་ ༡༥ པའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རླེད་དམ་
ཟླེར་ནའང་མ་རླེད། སྐབས་ ༡༤ པའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སྐབས་སུ་བྱུང་བ་ཞྱིག་རླེད་དམ་ཟླེར་ནའང་མ་རླེད། ངས་དྲན་པ་
བས་ན་གནད་དནོ་འདྱི་ཕལ་ཆླེར་སྐབས་ ༡༣ པའྱི་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སུ་གླེང་སློང་བྱུང་བ་ཞྱིག་ག་ོམོང་། དླེ་དུས་
ང་རང་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་མྱིན། དླེ་དུས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མྱི་དང་། འགན་དབང་ཡོད་མཁན་ཚོས་མཁླེན་གྱི་
རླེད། དླེ་འདྲའྱི་གནས་བབས་སུ་ཁླེ་ཡོད་ལས་འཛནི་ཟླེར་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེང་སང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བླེད་
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མ་ཡྱིན་པ་ཟླེར་བའྱི་ཚབ་ཏུ། སྐབས་དླེ་དུས་གཞུང་ཁོངས་ཁླེ་ཡོད་ལས་འཛིན་མ་ཡྱིན་པ་ཞླེས་ཚིག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཚིག་
དླེའྱི་འགོ་ལ་འགླེལ་བརདོ་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་བཞུགས་རགོས་གནང་། ཕག་ཚདོ་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའྱི་བར་གསླེང་
ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༢ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་ཞུས་པ་དླེ་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བཙན་བོལ་བོད་
མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དོན་ཚན་ ༣༨ པ། སྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས། ནང་གསླེས་ ༦ པ་དླེར་སྐབས་དླེ་དུས་ "གཞུང་ཁོངས་ཁླེ་
ཡོད་ལས་འཛིན་མ་ཡྱིན་པ།" ཞླེས་འཁོད་ཡོད་པ་རླེད། ཁླེ་ཡོད་ལས་འཛིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་འགླེལ་བརོད་དུ། རང་ཉྱིད་ཀྱིས་དྲན་
པ་ལྟར་ན། གཞུང་ཞབས་འདླེམས་བསྐ་ོལྷན་ཁང་གྱིས་བསྐ་ོགཞག་བླེད་པའྱི་ལས་བླེད་ང་ོམ་དང་། སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་
མགོན་ཆླེན་པོས་ཐད་ཀར་བསྐ་ོགཞག་གནང་བའྱི་ལས་བླེད་དླེ་མ་ཡྱིན་པ་ཟླེར་ནས་འཁོད་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ངས་དླེའྱི་རྒྱབ་
ལོངས་དླེ་ག་རླེ་བས་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅླེ་ན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ག་རླེ་གསུངས་པ་རླེད་ཟླེར་ན། 
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་པ། (TCV) སྡླེ་ཁག་དཔླེ་མཚོན་བཞག་པ་རླེད། སྡླེ་ཁག་
གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་གནང་བ་རླེད། (TCV) སྡླེ་ཁག་གྱིས་ཐུགས་ཐག་གཅོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ (TCV) 
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་མླེད་ངས་མྱི་ཤླེས། ཕལ་ཆླེར་གནས་སྟངས་གསར་པ་ཞྱིག་ལ་
གཞྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་སྱིད་པ་རླེད། ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་གོང་དུ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་
བཞྱིན། བོད་མྱི་མ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ ༡༣ ནས་བཟུང་སྟླེ། སྐབས་དླེ་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་དླེའྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་མོལ་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་འདྲ། དླེའྱི་དུས་སུའང་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་དླེ་བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་གྱི་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོརླེད། དླེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་བཀའ་ཤག་སྐབས་གཅྱིག་དང་། གཉྱིས། གསུམ། ད་ལྟ་
སྐབས་བཞྱི་པ་ཙམ་ཞྱིག་སླླེབས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ོབདག་དླེ་ཉྱིད་གོས་ཚོགས་ར་བའྱི་ནང་དུ་འཐུས་མྱི་ཞྱིག་
ཆགས་སྡོད་དུས། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་གསུང་སྟབས་དང་ལས་སྟབས་མ་བདླེ་བ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དང་མཉམ་དུ་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོས་མཛུབ་མ་ོག་སྟོན་ཤར་བས་ནའང་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། འག་ོརྒྱུའང་ཡོད་པ་
མ་རླེད། རྒྱུ་མཚན་དླེ་དག་ལ་བརྟླེན་ནས་གནས་སྟངས་དླེ་མུ་མཐུད་ནས་ལྷག་པ་ཞྱིག་རླེད་ཅླེས་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་
ཞུས་ན་དྲན་བྱུང་།  

དླེ་དང་མཉམ་དུ་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས། ངས་ག་ོབ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་སྐབས་དླེ་དུས་བསམ་བོའ་ིནང་
དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཁླེར་ཡོད་པར་སོང་། མྱི་མང་ཆླེད་དུ་འཐུང་ཆུ་ (Water Tank) ཟླེར་སོང་སམ། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་
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འཐུས་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་སོད་ཀྱི་ལུས་སོང་ཡ་ོཆས་དླེ་གསུངས་ཡདོ་ས་རླེད། སྔོན་མ་དྷ་རམ་ས་ལར་ས་ཆའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
ནས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་ཟླེར་དུས། ད་ལྟ་བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་གྱི་ཟུར་གདོང་དླེ་ནས་མར་ཕླེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཁང་པའྱི་ནང་
དུ་ལུས་སོང་གྱི་ཡ་ོཆས་བཙུགས་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རྐྱླེན་པས་སོ་ཕླེས་ཡོད་མ་རླེད། མཐུན་རྐྱླེན་
དླེ་སར་བཞག་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་མྱིན་རླེ་བ་ཞུ་རྒྱུར། དྷ་རམ་ས་ལ་འདྱི་ (Smart City) ཁབ་ཁོངས་སུ་
ཚུད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་འོག་ནས་ང་ཚོས་ཞུ་གཏུག་བླེད་ས་འདུག་གམ་མྱི་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། ད་ལོའ་ིརྱིས་འགོའ་ི
ནང་དུ་ང་ཚསོ་བཞག་ཡོད་པ་མ་རླེད། མ་འངོས་པར་འབད་བརོན་བ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རླེད་ཅླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་གངོ་དུ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས། སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆགོ་དང་། ས་ས་གོང་མ་ཁྱི་
ཆླེན་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆོག་གྱིས་སྔོན་ཁབ་བཞླེས་པ། དླེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ང་ཚོས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུས་པ། དླེ་དང་མཉམ་དུ་
དགའ་ལྡན་ཁྱི་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆགོ་ནས་ཀང་སྔནོ་ཁབ་བཞླེས་ཡདོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་མང་ཚགོས་ལ་ག་ོ
རྟགོས་དང་། མང་ཚགོས་ལ་བ་ོབདླེ་པ་ོཡོང་རྒྱུ། བག་ཕླེབས་ཡོང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཧ་ཅང་གྱིས་ཕན་རླབས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་
པ་དླེ་བརོད་མྱི་དགསོ་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

མཐའ་མ་དླེར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས། ངས་ག་ོནརོ་ཐླེབས་མླེད་ན། ནད་ཡམས་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་ོབརྒྱ་བསྐོར་མཚམས་
སུ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་གོ་ནོར་ཐླེབས་མླེད་ན། (Spanish flu) དཔླེ་མཚོན་བཞག་ནས་
གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་རླེས་ཀྱི་ནད་ཡམས་འདྱི་ཏོག་ཙམ་མ་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ཉླེ་ཆར་ཟླ་བ་གཅྱིག་
ཙམ་གོང་ལ་འཛམ་གྱིང་འཕྲོད་བསྟླེན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཆླེད་འཛུགས་གནང་བའྱི་ཞྱིབ་འཇུག་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ་ཝུ་ཧན་ལ་
གཞྱི་ནས་ཐར་བ་རླེད། དླེའྱི་བར་དུ་བཏང་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་
གཙང་མ་བཟ་ོདགོས་པ་བཟསོ། བསུབ་དགསོ་པ་བསུབས། མླེད་པ་བཟ་ོདགོས་པ་དླེ་ཚ་ོབཟསོ་ནས། གལ་ཏླེ་ཞྱིབ་འཇུག་ཞླེ་
དྲག་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་། བོད་པའྱི་གཏམ་དཔླེ་ལ། ལུས་འག་ོཚར་ནའང་སྐར་ཁུང་ཟླེར་བ་ལྟར། སྲུབ་དང་དང་མ་སྲུབ་ལས་ཀ་
ཞླེ་དྲག་ལྷག་མླེད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་འག་ོལུགས་དང་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་རླེད། དླེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས་ཞྱིབ་འཇུག་ཆླེད་གཞྱི་ནས་བཏང་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། སྱིར་འཛམ་གྱིང་ནང་དུ་ཡོངས་
གགས་དང་དོགས་པ་བླེད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ལ། ནད་ཡམས་དླེ་མྱིས་བཟོས་པའྱི་ནད་ཡམས་ཤྱིག་རླེད་འདུག་མ་གཏོགས། རང་
འབྱུང་གྱི་ནད་ཡམས་ཤྱིག་ཡྱིན་ས་མ་རླེད་ཅླེས་གསལ་པ་ོརླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་རླེས་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་ཁབ་པའྱི་ནད་
ཡམས་ཀྱི་དགསོ་པ་དང་། དམྱིགས་ས་དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་རྱིང་པ་ོཆགས་འག་ོས་རླེད། ཡྱིན་ནའང་
དླེ་མྱིས་བཟོས་བཞག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རླེད་འདུག དླེར་བརྟླེན་རྒྱ་ནག་གྱི་བ་སོད་དླེར་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མ་
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འགྱིག་པ་ཞྱིག་དང་། བ་ོཕམ་ཆླེན་པ་ོཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འགོ་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་གཏན་འབླེབས་ཆ་ཚང་ཟྱིན་པར་སོང་། ལྷདོ་ལྷདོ་བས་ནས་ཁ་སང་ཁ་
ཉྱིན་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དླེ་དག་ཞུ་དག་བླེད་སྡདོ་དུས། ཧབོ་དླེ་ཁ་ལ་དྲྱི་བ་འདྲྱི་དུས་ཡར་ལང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་རག་པར་ཐུགས་རླེ་
ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཉན་བསྡད་རྒྱུ་དླེའང་ཅ་ཟྱིང་པ་ོཞྱིག་རླེད་འདུག གང་ལྟར་ལན་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ལྷན་ཁང་ཚང་མར་གཅྱིག་མཚུངས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དླེ་དགོངས་པར་བཅང་དགོས་རླེད་
བསམ་གྱི་འདུག དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ཟླེར་དུས། འདྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྔོན་རྱིས་གསུང་བཤད་རླེད། 
དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་གྱིས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཚབ་བས་ནས་མཚན་རྟགས་འགོད་ཀྱི་ཡདོ་པ་རླེད། གཏོང་ལླེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་
ནང་དུ་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་གྱིས་དབང་ལུང་འཁུར་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ལངས་སྡོད་མཁན་གྱིས་འགན་ཁུར་ནས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བར་བརལ་བྱུང་བ་དླེ། རྣམ་པ་ཚསོ་དླེ་རྱིང་འདྱིར་གཏོང་ལླེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་འབླེབས་གནང་རྒྱུ་རླེད། གཏོང་ལླེན་ཁྱིམས་
ཡྱིག་ལ་གཟྱིགས་ན། ན་ནྱིང་ཉྱིན་གངས་ ༡ རྱིང་སྔནོ་རྱིས་གསོ་ཚགོས་འཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འག་ོགོན་སོར་
ས་ཡ་ ༢༧༡༤༌༡༩ རླེད། གཏོང་ལླེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གྱི་ནང་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༢༩༤༨༌༦༤ ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་བར་བརལ་
བཀའ་འཁོལ་བསྡམོས་པའྱི་སོར་ས་ཡ་ ༢༣༤༌༤༥ འཕར་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ག་རླེ་བས་ནས་འཕར་བ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་དམྱིགས་
བསལ་ལ་གཟྱིགས་ན། ཐོག་མ་རྱིས་བངས་པའྱི་སྐབས་སུ་དམྱིགས་བསལ་འག་ོགོན་ས་ཡ་ ༢༠༠༌༠༠ ཙམ་མ་གཏོགས་མྱི་
འདུག ན་ནྱིང་སྔནོ་རྱིས་གཏན་འབླེབས་སྐབས་སུ་དམྱིགས་བསལ་འག་ོགནོ་ས་ཡ་ ༧༤༨༌༠༠ རླེད། ད་ལྟ་གཏངོ་ལླེན་ཁྱིམས་
ཡྱིག་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་བསན་ན་སོར་ས་ཡ་ ༨༢༣༌༣༨ ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། བསྡོམས་ནས་བར་
བརལ་སོར་ས་ཡ་ ༧༥༌༣༦ འཕར་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་དམྱིགས་བསལ་ལ་གཟྱིགས་ན། ན་ནྱིང་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ 
ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ནང་དུ་སྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་དང་། བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་པའྱི་དངུལ་དླེ་རླེད། ད་ལོའ་ིའཆར་འབུལ་
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འདྱི་ད་ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ཀྱི་འཆར་འབུལ་ཙམ་ཞྱིག་རླེད། དླེའྱི་སང་ལ་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཡོང་རྒྱུ་རླེད། གལ་ཏླེ་བར་
བརལ་བཀའ་འཁོལ་སོན་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་འཕར་འགོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད། བཅག་ཡོད་མ་རླེད། དླེར་དགོངས་པ་བཞླེས་
རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལོ་ཧོབ་དླེ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ན་ནྱིང་སྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་སྐབས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་
ཐགོ་ལ་སོར་མ་ོགཅྱིག་ཀང་བཀའ་འཁོལ་ཡོད་མ་རླེད། སོར་རགོ་གཅྱིག་ཀང་བཀའ་འཁལོ་ཡདོ་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་སྔནོ་རྱིས་
ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་སོར་ས་ཡ་ ༣༥༌༠༠ ཕུལ་ཡོད་པ་རླེད། 
ད་ལོ་དླེར་སོར་ས་ཡ་ ༡༌༠༠ མ་གཏོགས་བཞག་ཡོད་མ་རླེད། དླེའང་རྱིས་འགོ་རྒྱ་ཆླེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་རླེད། འཕྲོད་བསྟླེན་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རྱིས་འག་ོརྒྱ་ཆླེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་རླེད། ནད་ཡམས་ཀྱི་ཆླེད་དུ་གང་སར་འཐླེན་ཆོག་
ཆགོ་ཅྱིག་བཟསོ་ཡདོ་པ་རླེད། དླེར་སོན་པ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་འཕར་འག་ོཡྱི་རླེད།  

 དླེ་བཞྱིན་དླེ་ནས་མར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ན་ནྱིང་བཀའ་དྲྱིན་རླེས་དྲན་གྱི་ཆླེད་དུ་སོར་འབུམ་ ༡ ལྷག་མ་གཏོགས་
སོར་ས་ཡ་ ༡༠༌༠༠ ཡོད་པ་རླེད། ད་ལ་ོག་རླེ་བས་ནས་ཆག་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ད་ལོ་བཀའ་དྲྱིན་རླེས་དྲན་ཆླེད་དུ་སྐུ་ཚབ་དོན་
གཅོད་ལ་མ་གཏོགས་སུ་གང་ལ་བཞག་ཡོད་མ་རླེད། དླེའང་དུས་ཚོད་གཅྱིག་གྱིས་རྐྱླེན་བས་ནས་རླེད་མ་གཏོགས། ཆླེད་
མངགས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཅག་པ་ཞྱིག་མ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་བཀའ་ཤག་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ། ཁ་སང་གོང་དུའང་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
དླེ་སྔ་བྱུང་མ་མོང་བ། མ་དངུལ་རང་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་། ཆོས་རྱིག་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༢༌༥༠ ཕུལ་ཡྱིན། ལས་ཁུངས་རང་གྱི་མ་
དངུལ་ནས་རླེད། ལས་གཞྱི་ཞུས་ཡོད་མ་རླེད། ནང་སྱིད་ལ་ཕུལ་ཡོད་མ་རླེད། ཤླེས་རྱིག་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༡༧༌༥༠ ཕུལ་ཡྱིན། 
འཕྲོད་བསྟླེན་ལ་སོར་ས་ཡ་ ༢༠༌༠༠ ཕུལ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༢༠༢༠། ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡། དང་ ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ 
ལ་ཤླེས་རྱིག་ལ་སཾ་བ་ོཊའྱི་ཆླེད་དུ་སོར་ས་ཡ་ ༥༠༌༠༠ ཕུལ་ཡྱིན། ལོ་འཆར་ཅན། འཕྲོད་བསྟླེན་ལ་སོར་ཡ་ས་ཡ་ ༤༥༌༠༠ 
ཕུལ་ནས། ད་ལོ་མཐའ་མ་དླེ་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་གལ་ཆླེ་དང་གལ་ཆུང་བལྟས་པ་ཞྱིག་མ་རླེད། 
དངུལ་ཁུག་ལ་བལྟས་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་རླེད། ད་རླེས་འདྱིར་ནད་ཡམས་ཆླེད་དུ་སོར་འབུམ་ ༡༠ ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། 
བར་བརལ་བཀའ་འཁལོ་ཞུས་ནས་སོར་འབུམ་ ༡༠ ནས་འབུམ་ ༢༠ དང་འབུམ་ ༣༠ ཆགས་ཀྱི་རླེད། དླེར་བརྟླེན་ཕྱིས་སུ་
བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་བསན་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་འཕར་འག་ོརྒྱུ་རླེད། དླེ་ཆླེད་མངགས་བཅག་བཞག་པ་ཞྱིག་མ་རླེད། བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་སྔོན་རྱིས་མཁླེན་གྱི་ཡོད་ཙང་། ན་ནྱིང་སྔོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་ག་ཚོད་འདུག ད་ལོར་བར་བརལ་
བཀའ་འཁོལ་སོན་ན་ག་ཚོད་འདུག དླེར་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ཆག་ཡོད་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་གསལ་བཤད་དླེས་ལ་
དག་པའྱི་རླེ་བ་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསདོ་སྟབོས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཡག་པ་ོཞླེ་དྲག་གནང་སོང་། མར་རོག་རོག་
བས་ནས་བཤད་ཤོག་ཅླེས་གསུངས་སོང་། ང་རང་ལ་དགོས་རྒྱུ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་སོང་། ངས་ནམ་རྒྱུན་དུ་རོག་རོག་མ་
གཏོགས་ནར་ནར་ཞླེ་དྲག་བཤད་ཤླེས་ཀྱི་མླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། དླེ་རྱིང་ཡྱིན་ནའང་རགོ་
རགོ་བླེད་ནས་མར་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བསྡོམས་དང་འབླེལ་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ག་རླེ་ཡྱིན་ཟླེར་ན། བལ་ཡུལ་ལ་གནས་བཞུགས་བོད་མྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལག་འཁླེར་མླེད་པའྱི་དཀའ་ངལ་དབང་གྱིས་ཏོག་
དབྱིབས་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་གྱི་ཁབ་གཉྱིས་པོ་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་བཞྱིན་འདུག  དླེར་
བརྟླེན་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལག་འཁླེར་མླེད་མཁན་ཚོར་སྔོན་ཁབ་སོན་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་ཐབས་
ཤླེས་དང་། དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། སྱིར་བཏང་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་དླེ་ཚརོ་དཀའ་ངལ་
རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ད་ལྟའྱི་སྐབས་སུ་བབ་པར་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་བསྡད་འདུག དཀའ་
ངལ་དླེ་སླེལ་བའྱི་ཆླེད་དུ་ངླེས་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་ལམ་སྟོན་ཚུལ་དུ་འདྱི་དང་འདྱི་རླེད་
ཟླེར་ནས་གསུང་རགོས་གནངོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ད་ལ་ོཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་འདྱིས་འཛམ་བུ་གྱིང་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱུག་པ་ལླེབ་རྡུང་འདྲ་ཞྱིག་མ་གཏགོས། ང་ཨ་རྱི་ཡྱིན་
དང་། ང་ཡུ་རོབ་ཡྱིན། ང་བོད་པ་ཡྱིན་ཞླེས་ལབ་ས་མླེད་པ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་སྐབས་སུ་འཛམ་བུ་གྱིང་ཆ་
ཚང་གྱིས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གདོང་ལླེན་བས་ནས། སྨན་པ་རྣམ་པ་དང་། སྨན་ཞབས་རྣམ་པ་ཆ་
ཚང་གྱིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་མང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ནས་ཕན་ཐོགས་ཞླེ་དྲག་བྱུང་སོང་། དླེ་རྱིང་
ངས་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཀྱི་སྨན་པ་དང་། སྨན་ཞབས་པ་ཆ་ཚང་ལ་ག་ོསྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་དང་ཐུགས་རླེ་
ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་ཙམ་མ་ཟད་ང་ཚོའྱི་རང་གཞུང་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོལས་ཡོངས་ནས་དླེ་དང་དླེ་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་གནང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲྱིལ་བསགས་སྡླེ་ཚན་ནས་ད་ལ་ོཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་དང་། ཁྱིམ་
སྡོད་བཀའ་རྒྱ། དཀའ་ངལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་ཚང་མ་ཁུ་སྱིམ་མླེར་དང་། གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མ་ཤླེས་
པའྱི་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་དངོས་གནས་ནད་ཐོག་སྨན་རྩྭ་འདྲ་ཞྱིག་བས་ནས། འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ནད་ཡམས་འདྱིར་གདོང་ལླེན་བླེད་ཐབས་དང་། དླེའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལམ་སྟོན། བ་མ་རྣམ་པའྱི་ཉམས་ལླེན་དང་ཞྱི་
གནས་ལ་སོགས་པའྱི་འབླེལ་བ། འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ལམ་སྟོན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲྱིལ་བསགས་
ཚན་པའྱི་ངོས་ནས་ (TibetTV) བརྒྱུད་བ་ན་མླེད་པའྱི་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་བསངས་སོང་། སྱིར་བཏང་ངས་གོ་ཐོས་
ལྟར་ན་གཞུང་ཞབས་ལས་བླེད་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ རླེ་མོས་ཡོད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག ངས་ཤླེས་རྟོགས་བས་ན་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་
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ཁུངས་དང་དྲྱིལ་བསགས་ལས་བླེད་རྣམ་པས། སྱིག་རང་ཁུར་དང་། སྡོམ་པ་རང་སྲུང་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། རང་བདག་
རང་གཅླེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པ་ཞླེ་དྲག་གནང་སོང་། དླེ་རྱིང་གོ་སྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་འགོ་ལས་
ཡོངས་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་དང་རླེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བཀུས་འསོ་སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འག་ོཁྱིད་ཚོའྱི་ལམ་སྟོན་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་
ནས་བཟ་ོསྐྲུན་བླེད་པའྱི་ནད་ཡམས་འདྱིས་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་འཕྲད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་འགླེལ་
བརོད་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་རླེད། དཀའ་ངལ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚའོྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གདངོ་ལླེན་གནང་བའྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་
མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། དླེ་དག་ཚང་མ་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁ་ོཡྱིན་པ་དང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་
བཞྱིན་ཡདོ། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གནང་ཚར་བ་དླེ་ཚ་ོབསར་ཟླསོ་བླེད་མྱི་དགསོ་པ་ཞུ།  

གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེ་ན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པ་ོདང་ཡག་པ་ོཞླེ་དྲག་ཅྱིག་རླེད་འདུག་སྟླེ། ལུས་པ་ཡྱིན་ན་
ཁག་ཅྱིག་ཐུགས་ཕམ་ཡོང་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་རྐྱླེན་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་ཡང་འདུག ང་ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་འགོ་ཐུབ་
ཡོད་མ་རླེད་དླེ། དྷ་རམ་ས་ལར་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་དགོས་ས་ཁ་ཤས་ལུས་སོང་སམ། དླེ་ཚོའང་གལ་ཆླེན་
པ་ོཞླེ་དྲག་ཅྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག དླེ་ཚོའྱི་མཚན་སྨྲ་རྒྱུ་མྱིན། ཨྱིན་ལན་ནས་ཕླེབས་པའྱི་བ་མ་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱ་གར་དང་བོད་པ་
གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་རླབས་ཆླེན་ཞྱིག་གནང་སོང་། དླེ་བཞྱིན་སྱིར་ནས་ཡྱིན་པའྱི་གཞོན་སླེས་ཤྱིག་གྱིས་ཕག་ལས་
རླབས་ཆླེན་ཞྱིག་གནང་སོང་། རྒྱ་གར་གྱི་བརན་འཕྲྱིན་དང་གསར་འགྱུར་ཁག་ཏུའང་ཐོན་སོང་། དྷ་ས་འཕགས་བོད་འབླེལ་
མཐུད་ཚགོས་པའྱི་ལས་བླེད་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས། རྒྱ་གར་དང་བོད་པ་གཉྱིས་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཡག་པ་ོཞླེ་དྲག་གནང་སོང་། 
དླེ་ལས་གལ་ཆླེ་བ་གཅྱིག་སུ་ལུས་སོང་ཟླེར་ན། ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་སླེ་ལན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གཙོས་པའྱི་ལས་བླེད་
ཚོས་ལོ་འཁོར་མོར་སྐུ་ལས་ཞླེ་དྲག་བསོན་སོང་། ཉླེན་ཁ་ཆླེ་ཤོས་ཡོད་ས་ཞྱིག་རླེད། དླེར་སྐུ་ལས་ཞླེ་དྲག་ཅྱིག་བསོན་སོང་། 
དླེ་ཚོའང་ལུས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་བསམ་པའྱི་ཐོག་ནས། རྣམ་པ་ཚོས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་ཡག་པོ་ཞླེ་དྲག་
གནང་སངོ་། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་བའྱི་ཐགོ་ནས་མཚམས་འཇོག་གྱི་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདླེ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདླེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་སྔནོ་རྱིས་དང་འབླེལ་ནས་ཚགི་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཐགོ་མ་དླེར་ར་
བའྱི་ནམ་རྒྱུན་སྨན་པ་དང་། སྨན་ཞབས་པ་རྣམ་པ་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དྲག་རླེད། བརྟན་དུ་བདླེ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ང་
ཚོས་སབས་བཅོལ་ས་དླེ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རླེད། འབྱུང་གཞྱི་འཁྲུག་པའྱི་ཐོག་ནས་ན་ཚ་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་
སབས་བཅལོ་ས་དཀནོ་མཆགོ་གསུམ་ལྟ་བུ་དླེ་སྨན་པ་དང་། སྨན་ཞབས་པ། སྨན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་
ལོ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ། མཐ་ོདམའ་བར་གསུམ་གྱི་སབས་བཅོལ་ས་དླེ་གནས་སྐབས་སུ་སྨན་པ་དང་། སྨན་
ཞབས་པ། སྨན་བཅས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་ང་ཚོའྱི་རང་གཞུང་གྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་དླེ་འདྲའྱི་ཕག་ལས་གནང་
མཁན། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་རྣམ་པ་དང་སྨན་ཞབས་པ་རླེད། འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་གཏགོས་པའྱི་
ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་ཡྱི་རངས་དང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
གནད་དནོ་གསུམ་གྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གནད་དོན་དང་པོ། ཁ་སང་འབླེལ་ཡོད་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་ཞུས་སོང་། དགོན་སྡླེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་དང་སྨན་
ཁང་ཁག་ལ་དླེ་དང་དླེ་བཞྱིན་རླེད། དཀའ་ངལ་དླེ་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ་རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་བ་ཆླེན་རྣམ་པ་དང་། རྱིས་མླེད་ཀྱི་
དགོན་སྡླེ་རྣམ་པས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་། མངའ་སྡླེ་གཞུང་། ས་གནས་རོང་བཅས་པར། གོ་སྐབས་འདྱི་དམ་འཛིན་
བས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་རླབས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་རྱིས་མླེད་དགོན་སྡླེ་ཁག་གྱི་ཕག་མཛོད་རྣམ་པ་དང་། རྱིས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་བ་ཆླེན་རྣམ་པ་ཡོངས་ནས་དུས་
ཐགོ་ཆར་པ་རང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

 དླེའྱི་ཐོག་ལ་སྐབས་བབ་ཞུ་རྒྱུ་དླེར། ང་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དགོན་སྡླེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་སྨན་
ཁང་ལ་སྱིན་བདག་འཚོལ་རྒྱུ་དང་། རོགས་དངུལ་འཚོལ་རྒྱུ། དླེ་ཙམ་གྱི་ལག་པ་འཆང་ཁག་པ་ོཞླེ་དྲག་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་
གནང་དགོས་རྒྱུ་འགའ་ཞྱིག་ལ་ལག་པ་མ་འཆང་བ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཚོར་སོང། སྔོན་མའང་ཞུ་མོང་ཡོད། ལྷ་ོཕགོས་དགནོ་པ་ཁག་
གྱི་སྨན་ཁང་གྱི་སྱིན་བདག་དང་། སྨན་པ་སྐད་གགས་ཆླེན་པ་ོདླེ་ཚ་ོཛ་དྲག་དུས་སུ་ལྷ་ོཕོགས་སུ་ཕླེབས་དུས་ (PAP) ཤོག་
བུ་མ་རག་པ། ལྡྱི་ལྱིའྱི་དོན་ཁང་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་རླེ་སྐུལ་ཞུས་པས། ཁ་ོཚོའྱི་དླེར་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པའྱི་ཐོག་
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ནས་ལྟ་ཚུལ་ཞྱིག་གྱི་འགོ་ནས་ལྷག་བསྡད་པ་དླེར། ལྷ་ོཕོགས་ལ་བསམ་ཚུལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འདུག དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་འཕྲདོ་བསྟླེན་
ལས་ཁུངས་ནས་སྐབས་བབས་ཀྱི་དོན་གཅོད་དང་ལས་བླེད་ཚོར། དགོན་སྡླེ་ཁག་གྱི་སྨན་ཁང་དླེ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་
པ་དང་། ས་གནས་ཡུལ་མྱི་དང་བོད་མྱི་ཡོངས་ལ་ཕག་རོགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ། གཞུང་གྱི་
ངོས་ནས་གནང་ཐུབ་པ་དླེར། རྒྱ་གར་དཔོན་རྱིགས་ཁག་ལ་བདླེ་སྡུག་ཞུས་ནས་དཀའ་ངལ་སླེལ་རྒྱུར་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོ
རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 དླེ་ནས་གནད་དོན་གཉྱིས་པ་དླེ་རླེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་བཙན་བོལ་དུ་ཕླེབས་ནས་མྱི་ལོ་ ༦༠ རྱིང་ལ་ངས་
སྟངོ་ཆ་ལྷག་པ་གཅྱིག་མཐོང་གྱི་ཡོད། དཔླེར་ན། ང་ལྷ་ོཕགོས་མོན་གྷརོ་ལས་ཀ་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ། དླེར་རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་
ཟླེར་ནའང་རླེད། སླེམས་ཁམས་མ་བདླེ་བ་ཟླེར་ནའང་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་མྱི་གངས་ ༡༢ ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོར་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱིས་
སློབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུར་རྔན་པ་ཟ་ཆླེད་འདྲ་པ་ོཞྱིག་སྤྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡག་པ་ོརླེད། ཡྱིན་ནའང་དླེ་ཚ་ོགས་ཕྱི་ལ་འགོ་དུས། ཕ་
མ་ཚོར་སླེམས་ཁལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། གཡང་ལ་ཟག་མྱི་ཡོང་ངམ། ཆུ་ལ་མཆོང་མྱི་ཡོང་ངམ་བསམས་པའྱི་སླེམས་
ཁལ་རླེད། ནང་ལ་བཞག་ནས་ཕ་མ་ཕྱིར་ལས་ཀ་ཆླེད་དུ་བསོད་པ་ཡྱིན་ན། གོག་དླེ་འདྲར་ལག་པ་འཆང་མྱི་ཡོང་ངམ་
བསམས་ནས་སླེམས་ཁལ་ཡོད་པ་རླེད། མོན་གྷ་ོལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་དླེ་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ཅན་ལ་ོཆུང་ཞྱིག་རས་གས་ོཁང་ལ་བཞག་
ཡོད་པ་རླེད། ཁའོ་ིགནས་སྟངས་ག་རླེ་རླེད་ཅླེ་ན། རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་རླེད་དླེ། གཞག་ས་རས་གས་ོཁང་རླེད། དྷ་རམ་ས་ལར་
སླླེབས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་དུས། ལྷ་རྒྱ་རྱི་ལ་རྱིས་མླེད་གྲྭ་བཙུན་ཚོའྱི་སྨན་བཅོས་ཡོང་ས་དླེའྱི་ནང་དུའང་སླེམས་ཁམས་མ་
བདླེ་བ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་ཚོས་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཞག་སོང་ཟླེར་གྱི་འདུག ལོ་ ༡༠ ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་
ཚར་འདུག དླེ་བཞྱིན་ན་ནྱིང་སང་ཏགོ་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཨ་མ་ཞྱིག་གྱིས་སླེམས་ཁམས་མ་བདླེ་བའྱི་བུ་མ་ོལ་ོ ༡༥ ཙམ་
སླླེབས་པ་ཞྱིག་ཁྱིད་ནས་འག་ོབསྡད་འདུག སྐབས་དླེ་དུས་བདླེ་སྡུག་ཀང་ཞུས་སོང་། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
ལྟ་དུས། ང་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཉམས་ཞྱིབ་བླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་སླེལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་འདུག་སྟླེ། 
ད་ལྟ་ཉམས་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་རླེད་མྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་སུ་མཐོང་ཆོས་སུ་རླེད་འདུག དཔླེར་ན། ལྷ་ོཕོགས་
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ལོ་མང་ཞྱིང་འདླེབས་བླེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་ལ་རྱིག་འཚ་ོམ་ཟྱིན་པ་རྣམས་སྡོད་ས་
ཞྱིག་དང་། བསྡད་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཐོག་ནས། སོམ་འཆད་འཁྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས། སླེམས་ཁམས་དང་མཐུན་པའྱི་
ཐོག་ནས་སློབ་གསོ་སྤྲད་རྒྱུ། ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་ཚོས་དླེང་སང་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་སློབ་གསོ་སྤྲོད་ས་ཞྱིག་འཛུགས་
དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཉམས་ཞྱིབ་འདྲ་ཞྱིག་བས་ནས། དླེར་མཚན་ཐ་ོཞྱིག་བཟསོ། ལས་དནོ་འདྲ་ཞྱིག་བཟསོ་བསྡད་
པ་ཡྱིན་ན། དླེས་དགོས་པ་འགྲུབ་ས་མ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་རླེ་སྐུལ་ཡྱིན།  

མཐའ་མ་དླེར་ངས་འདྱི་ཞྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། བཙན་བོལ་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་རྒྱ་ནད་ཀྱིས་དཀའ་ངལ་ཞླེ་དྲག་ཅྱིག་སྤྲད་
ཡོད་པ་རླེད། གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང་གང་སར་ལའང་ཟྱིང་ཆ་དང་། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་འཕྲདོ་བསྟླེན་འགན་འཛནི་
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དང་སྨན་པ་རྣམ་པ་ཚོས་ས་གནས་མྱི་མང་ཁོད་དུ་འཛུལ་ནས་ལས་གཞྱི་རོམ་པའྱི་སྐབས་དླེར། བཞུགས་སར་དྷ་རམ་ས་ལ་
དབུས་ཡོད་སའྱི་འཁྱིས་སུ། དླེའྱི་མྱིང་སྨྲ་ཆོག་པ་གྱིས། བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱི་ཐོག་ནས། དླེ་འདྲའྱི་ལས་
བླེད་ཅྱིག་གྱིས་དང་བང་གྱི་ཐོག་ནས་ནད་པ་ལྟ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་རས་གོན་མྱི་འདུག་ཅླེས་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀྲོག་གཏམ་
ཞྱིག་སླེལ་བ་རླེད། དླེ་འགྱིགས་འདུག ངག་ཐོག་ནས་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་རླེད། དླེར་རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་མར་
གསལ་བཤད་བླེད་དུས། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པོའ་ིམཚན་གནས་ཡོད་པའྱི་ལས་ཤོག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རང་
གཞུང་ལ་ང་ོརོལ་དང་། ཟུར་ཟ། བླེད་སོད་གཏོང་ཡོང་དུས། སྱི་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་
གནས་སྲུང་སོབ་གང་འདྲ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ལ་ོམང་རྱིང་གྱི་ཉམས་མོང་ཡོད་པའྱི་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་
༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་མཚན་གནས་ཡོད་པ་དླེ། རང་གཞུང་ལ་ང་ོལོག་རྒྱག་ཆླེད་བླེད་སདོ་གཏང་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་༸གོང་ས་
མཆོག་གྱི་མཚན་གནས་སྲུང་སོབ་གང་འདྲ་བླེད་དགོས་རླེད་ཟླེར་ནས། སྱི་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བགོ་གླེང་འགོ་
བཞྱིན་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བོན་མཆོག་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོཡྱིན་གསུངས་པ་
རླེད། ཚོགས་གཙོ་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ཚོགས་གཙ་ོཡྱིན་ན་སྐབས་དླེ་དུས་ཀྱི་ལག་བསྟར་དླེར་སྨྱིན་པའྱི་ཐག་གཅོད་འདྲ་
གནང་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ཐག་གཅོད་གནང་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱིག་དཔླེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་
བསྟན་གྱི་ཡྱིན་ནམ། བཀའ་བོན་དང་འཕྲོད་བསྟླེན་འགན་འཛིན་གཉྱིས་ཀའྱི་ངོས་ནས་སྱི་ཚོགས་ལ་མྱིག་དཔླེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་
བསྟན་གྱི་ཡྱིན་ནམ། དླེར་གསུང་ལན་ཞྱིག་གནང་རགོས་གནངོས།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འསོ་སྱིས་འཐུས་དང་པ་ོནས་བལ་ཡུལ་སྐརོ་གསུངས་པ་རླེད། བལ་ཡུལ་གྱི་ས་ཁུལ་
དླེ་ངས་རྟགོས་ཐུབ་མ་སོང། ཕལ་ཆླེར་བལ་ཡུལ་ཆསོ་འཇརོ་ཁུལ་དླེ་ཡྱིན་གྱི་རླེད། དླེར་ཚུལ་མཐུན་ཡྱིག་ཆ་མླེད་པའྱི་དཀའ་
ངལ་རྐྱླེས་པས་སྔོན་ཁབ་རག་དང་མ་རག་གྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་ལམ་
སྟནོ་ག་རླེ་བས་ཡདོ་ཅླེས་གསུངས་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ཐད་ལ་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་ལམ་སྟནོ་གང་ཡང་
བ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ག་རླེ་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། དླེ་སྔ་ནས་ཞུས་པ་བཞྱིན་མྱི་དང་མྱིའྱི་འབླེལ་བ། ནད་
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ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དླེ་བྱུང་ཡོང་དུས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་ལམ་སྟོན་ག་རླེ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ས་
གནས་ས་ཐགོ་གྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་སྡླེ་ཚན་དང་། འགན་བཞླེས་མཁན་མཉམ་དུ་འབླེལ་བ་ཡག་པ་ོའཇགོ་དགོས་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་
མཉམ་དུ་འབླེལ་བ་བླེད་དགོས་རླེད་ཅླེས་ཞུས་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་དླེ་དང་དླེ་ལྟ་བུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེ་འདྲའྱི་ལམ་སྟོན་ཕུལ་བའྱི་འགོ་ནས་མག་ོསྟོད་ལ་བལ་ཡུལ་གྱི་སབས་བཅོལ་ལག་དླེབ་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་སྔནོ་ཁབ་རག་གྱི་མྱི་
འདུག་ཅླེས་ག་ོཐསོ་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་རླེས་སུ་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་ལས་ཤོག་ཐོག་ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་བའྱི་ནང་དུ། དླེར་
ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་རྒྱབ་གཉླེར་དང་། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་འབླེལ་བ་བླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་ཁབ་རག་གྱི་ཡོད་
པའྱི་གནས་སྟངས་རླེད་ཅླེས་གསུངས་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་རླེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆླེས། མོས་པ་
ཡོད་པ་དླེ་དང་དླེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པར་ཤོག་ཅླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གཞྱི་རའྱི་དླེའྱི་ཁུལ་ལ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡྱིན་པ་དང་། ང་ཚའོྱི་
འབོད་སྐུལ་ལ་ལམ་ལྷོངས་ཇྱི་ཙམ་འག་ོཡྱི་ཡོད། ང་ཚསོ་ས་གནས་དླེའྱི་སྱིད་གཞུང་ལ་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་ས་ཡོད་མླེད་སྐརོ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁླེན་གྱི་རླེད། བས་ཙང་གནས་སྟངས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་ཕུད་ས་ཁུལ་གཞན་པའྱི་
ནང་དུ་སྔནོ་ཁབ་ཀྱི་ཐགོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་དླེ་འདྲ་ད་ལྟ་བར་དུ་ག་ོམ་སངོ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་སགོ་རའྱི་ཁུལ་དུ་
མྱི་ཚོགས་ཆླེན་པ་ོརླེད། དླེ་བཞྱིན་ས་ཐག་རྱིང་བ་ཤ་ཝ་ར་གསུམ་དང། རོར་ཐང་། ག་ོཚ་ེརོགས་དླེ་ཚོར་སྔོན་ཁབ་མ་རག་པའྱི་
གནས་སྟངས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོལས་ཡོངས་ཀྱི་ཕག་ལས་གནང་ཕགོས་རླེད། དླེ་
དང་མཉམ་དུ་ཕྱི་དྲྱིལ་གྱི་དྲ་བརན་ཚན་པ། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་གྱི་ཐགོ་ནས་སྐུ་ལས་བསནོ་པ་དང། ལྷག་པར་དུ་
སྐབས་དླེ་དུས་ཆསོ་ཕོགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་སླེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལ་ཕན་པའྱི་བ་མ་རྣམ་པ་དང་། སླེས་ཆླེན་དམ་པ་རྣམས་
ཀྱིས་བཀའ་སློབ་གནང་བ་དླེ་ཚོ་མར་རྒྱང་སྱིང་གནང་བ་དླེ་དག་ཕན་རླབས་ཡོད་པའྱི་སོ་ནས་ཕྱི་དྲྱིལ་དྲ་བརན་ཚན་པར་
བསྔགས་བརོད་གནང་སོང། དླེ་ཚ་ོཚང་མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་ནས། སྱིར་བཏང་ང་ཚསོ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་དུས་ཆད་པ་དླེ་འདྲ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཡོང་
གྱི་རླེད། དླེ་སྔ་བྱུང་ཡོད་པར་བརྟླེན་ང་ཚོར་ཉམས་མོང་ཡང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཤད་མྱི་དགོས་པ་གྱིས། ཡྱིན་
ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་འཕར་མ། དཔླེར་ན། ཨྱིན་ལན་ནས་ཕླེབས་པའྱི་དགླེ་འདུན་གཅྱིག་གྱིས་སྐབས་དླེ་
དུས་ཕག་ལས་གནང་བ་དང་། སྱིར་ནས་ང་ོཁླེབ་བཟོས་ནས་བག་ོའགླེམས་བས་པ། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
གྱི་ཕ་ོགསར། དླེ་དང་མཉམ་དུ་དྷ་རམ་ས་ལར་ཧྱིན་བོད་མཛའ་ཚོགས་ཀྱི་འགན་བཞླེས་མཁན་ལས་བླེད་རྣམ་པ་གཉྱིས། དླེ་
ནས་ང་ཚོའྱི་སླེ་ལླེན་འབླེལ་འཐུད་ཁང་ངམ། སོང་བརར་ལྟླེ་གནས་ཁང་གྱི་འགོ་ལས་ཡོངས་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུས་སོང་། 
དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕན་རླབས་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དྲག་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། 
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དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དླེས། ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་དང་། སྨན་ཞབས་པ། གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ། གཞན་ཡང་
མདུན་དུ་དོན་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན། དླེ་བཞྱིན་རྱིས་མླེད་དགོན་སྡླེ་ཁག་ནས་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འགན་བཞླེས་
པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ནང་མཁན། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་སྱིད་གཞུང་དང་མངའ་གཞུང་གྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་
མཁན་གྱི་འབླེལ་ཡོད་ལས་བླེད་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་གནང་བ་དླེ་དླེ་བཞྱིན་ནོ། དླེ་ཚ་ོབསྔགས་བརོད་གནང་འསོ་པ་ཞྱིག་
དང་། ང་ཚའོྱི་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་ངསོ་འཛིན་ཡང་དླེ་ལྟར་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་གཅྱིག་ག་རླེ་གསུངས་སོང་ཞླེ་ན། དགོན་སྡླེ་ཁག་ལ་འཕྲོད་བསྟླེན་དང་འབླེལ་བའྱི་མྱི་ས་ཆླེ་ཁག་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་མར་སྐོར་
བསོད་དུ་ཕླེབས་དུས། དླེ་ཚོ་ལ་མཐོང་ཆླེན་ཟླེར་ནའང་རླེད། ཨྱིན་སྐད་དུ་ (PAP) རག་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་
ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་སརོ་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་གསུངས་པ་དླེ་དླེ་བཞྱིན་བླེད་ཆགོ དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་དང་། 
ལྡྱི་ལྱི་དནོ་གཅོད་རླེད། དླེར་འག་ོལུགས་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཆ་ཚང་གནང་ཐུབ་པ་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཕླེབས་ཡོང་དུས་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་འགན་བཞླེས་དགོས་ཀྱི་འདུག་དགོངས་ཀྱི་
ཡོད་ན། འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ལ་ལན་ཞྱིག་གནང་སྟླེ། འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མར་ལྡྱི་ལྱི་དནོ་གཅདོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དང། 
ལྡྱི་ལྱི་དནོ་གཅོད་ནས་དླེ་དང་དླེ་ལྟ་བུའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་གནང་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་སླེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟླེན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སླེམས་ཁམས་འཕྲོད་
བསྟླེན་དང་འབླེལ་བའྱི་བཅོས་ཐབས་ཁང་ཟླེར་ནའང་མྱི་འདུག བདླེ་ཐང་ཡོང་ས་དླེ་འདྲའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་སྱིག་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོ
མླེད་དམ་ཞླེས་གསུངས་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐད་ལ་དླེ་སྔ་དགོངས་པ་བཞླེས་པ་དང་དགོངས་ཚུལ་ཕླེབས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། 
ལྷག་པར་དུ་སྐུ་ང་ོསྱིད་སངོ་མཆགོ་ནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཡང་སླེ་གསུངས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་རླེད། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་རྐྱང་རྐྱང་བས་ནས་སྡོད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་ཞླེས་གསུངས་པ་རླེད། ཞྱིབ་འཇུག་བ་
རྒྱུ་གནད་འགག་ཅྱིག་རླེད་འདུག གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་སན་ཐརོ་བལྟས་ནས་རགོས་ཚགོས་ནས་རོགས་སརོ་རག་
གྱི་ཡོད། དླེའང་ང་རང་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ལ་བསླླེབས་ནས་ཤླེས་པ་ཞྱིག་རླེད། དླེར་མ་ཟད་ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་དུས་ག་རླེ་
ལླེན་ཆོག་པ་འདུག ག་རླེ་དོར་དགོས་འདུག བང་དོར་གྱི་རྣམ་དཔོད་དླེའང་གང་ལ་གང་འཚམ་སླླེབ་ཀྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་མཁླེན་གྱི་རླེད། སླེང་ལོར་ལ་ (NIMHANS) ཡོད་པ་རླེད། དླེ་སླེམས་ཁམས་
འཕྲོད་བསྟླེན་དང་འབླེལ་བའྱི་སྨན་ཁང་ཆླེན་པོ་ཞླེ་དྲག་ཅྱིག་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ལྡྱི་ལྱིར་ (VIMHANS) ཞླེས་སླེམས་ཁམས་
འཕྲདོ་བསྟླེན་དང་འབླེལ་བའྱི་སྨན་ཁང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་སླེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསྟླེན་དང་འབླེལ་བའྱི་བཅསོ་
ཐབས་ཁང་ཞྱིག་སྱིམ་ལའང་ཡོད་པ་རླེད། བཅོས་ཐབས་ཁང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ (Amritsar) ལའང་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱིས་སུ་རྒྱ་
གར་གཞུང་གྱི་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་པའྱི་ལམ་སྟོན་གྱི་ནང་དུ་ནང་མྱི་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་དླེ་འདྲའྱི་ནང་དུ་འཇོག་ཆོག་གྱི་མ་རླེད་
ཅླེས་གསལ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ད་ོབདག་སོ་སོས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བསྡད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་ནས་ (Affidavit) དགོས་པའྱི་
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གནས་སྟངས་ཤྱིག་རླེད་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་ང་ཚོས་ད་ོབདག་ནས་སྡོད་འདོད་ཡོད་པ་དང་། ནང་མྱིས་གཞག་གྱི་
ཡྱིན་ཟླེར་བའྱི་ཐོག་ནས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གཞག་རྒྱུའྱི་འབད་བརོན་མང་པ་ོབས་པ་ཡྱིན་ཏླེ། ཁོན་ནས་འགྱིགས་མ་སོང་། དླེ་ལ་
འགོག་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རླེད། གཅྱིག་ནྱི་ནང་ཚང་གྱི་ནང་དུ་འགྱིགས་དང་མ་འགྱིགས། དཔལ་འབོར་
གྱི་ཐགོ་ལ་རོག་ག། རྒྱུ་ཅ་ལག་གྱི་ཐགོ་ལ་རགོ་ག། དླེ་བཞྱིན་ས་ཁང་དང་ཁར་དབང་གྱི་ཐགོ་ལ་རགོ་ག། དླེ་འདྲའྱི་རགོ་གའྱི་ནང་
དུ་བསྡད་དང་མ་བསྡད་ཟླེར་ནས། བཅོས་ཐབས་ཁང་དླེ་འདྲའྱི་ནང་དུ་བསལ་བཞག་པས། ཐ་མ་དླེར་མྱི་འཕྲ་ོབརླག་ཕྱིན་པ་དླེ་
འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་རྐྱླེན་གྱི་འཇགོ་ཆགོ་གྱི་ཡོད་ས་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་
གྱི་ཁྱིམས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསམ་བ་ོཞྱིག་གཏོང་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་འདྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རླེད། གནས་སྟངས་གཉྱིས་
པ་དླེ། ང་ཚོས་དླེ་འདྲའྱི་ཁང་པ་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་འག་ོགོན་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་དླེ། དླེ་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོས་
གང་འདྲ་འཛིན་སོང་བླེད་དགོས་རླེད། འཛིན་སོང་ཟླེར་དུས་ཁོར་ཡུག་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། ཕར་ཚུར་བ་རྒྱུ། ཁ་ལག་
བསྱིག་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ཡྱིན་འགོ། དླེ་ལས་ལྷག་པ་ནད་པ་ཚོར་ལྟ་རྟོག་བླེད་མཁན་སླེམས་ཁམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆླེད་ལས་པ་དང་
མཁས་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཕག་ཚོད་ ༢༤ ཆ་ཚང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁོང་ཚ་ོ
སླེམས་པ་གུ་དོག་པ་ོཆགས་ནས་དངངས་སྐྲག་གྱི་གནས་ལ་འག་ོདང་མྱི་འག་ོལབ་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རླེད། དླེར་སླེམས་ཁམས་
རྱིག་པའྱི་ཐོག་སློབ་སོང་བླེད་པའྱི་འཕྲོད་ལས་པའང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དླེ་འདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལྟ་ཡོང་དུས། ཏོག་
ཙམ་ཁག་པ་ོམླེད་ན་བསམ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག ལྷག་པར་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་
པ་ནང་བཞྱིན་རླེད། དཔླེར་ན། སླེལ་ཀོབ་ལྟ་བུར་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བཙུགས། གདན་ས་ཆླེ་ཁག་ནས་མཁན་པོ་དང་བ་མ་དླེ་འདྲ་
ཕླེབས་ནས། ཁངོ་རྣམ་པས་ཆསོ་བཤད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་བསམ་བ་ོའཁརོ་བ་རླེད་དླེ། ར་བའྱི་སླེམས་ཁམས་དང་འབླེལ་བའྱི་
ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་མ་དངུལ་ཞྱིག་བཞག་ཡོད། འདྱི་སོམ་དངུལ་རང་རླེད། སོམ་དངུལ་འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་འགླེལ་བཤད་
དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་སྔོན་ལ་དྷ་རམ་ས་ལར་ནད་འབུ་ཐོན་པའྱི་བླེ་བག་པ་གཅྱིག་ལ་
རགོས་པ་བླེད་མཁན་ལས་བླེད་དླེས་ཁ་རས་གོན་མྱི་འདུག་ཅླེས་བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱིས་གསུངས་འདུག 
དླེར་ཐག་གཅོད་གང་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཡོད་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སངོ་། སྐབས་དླེ་དུས་བལྟས་པ་རླེད། དྲ་ཚགོས་ཤྱིག་གྱི་
ནང་དུ་དླེར་འགན་བཞླེས་མཁན་ནམ་འགན་ཡདོ་མཁན། ས་གནས་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན། དླེ་འདྲའྱི་མྱི་གངས་ ༡༠ དང་ 
༡༥ ག་ཚོད་ཡོད་མླེད་མྱི་ཤླེས་ཏླེ། ཚོགས་པ་དླེས་དླེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་ས་རླེད་ཅླེས་གནས་ཚུལ་དླེ་སྤྲད་འདུག གནས་ཚུལ་དླེ་
བངས་ནས་བརྒྱུད་ལམ་ནང་དུ་མར་གཏོང་ཡོང་དུས། མང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་འཁྲུགས་ཐླེབས་པའྱི་སྐད་ཆ་དླེ་བྱུང་བ་རླེད། 
གང་ལྟར་བཟོས་ནས་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་འབླེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་མཉམ་དུ་
སྐད་ཆ་བཤད་པ་རླེད། ཁོང་གྱིས་ངས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན་མ་གཏོགས་འདྱི་འདྲ་གང་ཡང་མླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་རླེད། 
དླེ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་རས་གོན་མྱི་འདུག་ཟླེར་བའྱི་ད་ོབདག་ནས་ཀང་གསལ་བཤད་ཀྱི་ནང་དུ་ངས་ཁ་རས་དང་། གོས་དླེ་འདྲ་
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ཞྱིག་གོན་ཡོད་ཟླེར་ནས། དྲ་ལམ་བརྒྱུད་སྐད་ཆ་ཁབ་པ་དླེར་ལན་ཡང་དླེ་ལྟ་བུ་སྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ནང་དུ་སྐབས་དླེ་དུས་ཁབ་
ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ག་ོབསྐོན་གསླེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་སོང་བསམ་གྱི་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་
ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདླེ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གང་ཡྱིན་ནམ།  

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདླེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངའྱི་དྲྱི་བ་དླེ་ཁ་རས་གནོ་དང་མ་གོན་གྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ས་ོནས། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་
མཚན་གནས་ཡོད་པའྱི་ལས་ཤོག་ཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རང་གཞུང་ལ་ཟུར་ཟ་དང་དླེ་འདྲའྱི་གསལ་བཤད་བླེད་དུས། འཕྲོད་
བསྟླེན་བཀའ་བནོ་དང་འགན་འཛནི་གཉྱིས་ཀས་འགན་ག་ཚདོ་ཅྱིག་ཁུར་ཡདོ་པ་རླེད། མང་ཚགོས་ལ་མྱིག་དཔླེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་
བསྟན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་མཁླེན་རྟགོས་ཡོད་དམ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་དྲྱི་བ་དླེ་ད་དུང་ཡང་མག་ོའཚོས་མ་སོང་། ངས་བཅོས་མ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མྱིན། དྲྱི་བ་དླེ་
ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱིས་ནས་གནང་ན་འགྱིག་ས་རླེད། ངས་མག་ོའཚསོ་ན་བསར་དུ་དུས་ཚོད་ཞུ་ནས་ལན་འབུལ་ཆགོ་པ་གྱིས། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚོགས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དང་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཉྱིས་ཡོད། དླེ་མ་ཞུས་སྔནོ་
ལ་ད་ལྟ་འདས་པའྱི་ལོ་གཅྱིག་ཧྱིལ་པོའམ་ལ་ོགཅྱིག་བརལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐྱླེན་པས་གནས་
ཚུལ་ཛ་དྲག་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་དང་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དླེ། གོང་ནས་ཕག་སླེལ་སྱི་
འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་དྲྱི་བ་བཏང་བ་དང། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བོན་མཆགོ་གྱིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་ལས་
གསལ་པ་ོཆགས་སོང།  

དླེ་དང་མཉམ་དུ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་འཕྲདོ་བསྟླེན་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དང་། སྨན་པ། སྨན་ཞབས་པ། 
ཁངོ་ཚ་ོམང་པསོ་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་བ་དླེ་ལ་ཡག་པ་ོགནང་ཡོད་རླེད་ཅླེས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུས་སོང། ས་ོས་ོཡྱིན་ནའང་དྷ་
རམ་ས་ལ་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་འདྱིར་བསྡད་ཡོད་ཙང་ས་ོསོས་མཐངོ་ས་དླེ་དྷ་རམ་ས་ལ་གངས་སྱིད་སོགས་ཡྱིན་དུས། 
འདྱིར་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བླེད་དང་། ཏོག་དབྱིབས་ན་ཚའྱི་སྐོར་ལ་སྱི་ཡོངས་སུ་དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་
ལས་གནང་མཁན། དླེ་དླེ་བཞྱིན་དུ་བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་། འདྱི་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ས་ོསོའ་ིམཐངོ་ས་ནས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་
སོང། ས་གནས་ཁག་གྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་འཕྲདོ་ལས་སྨན་པ་དང་འཕྲདོ་ལས་པ་ཚང་མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་
ཡོད། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་ཧ་ལས་པ་ཡག་པ་ོགནང་སོང། འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་སྨན་དང་། ཁ་རས། དུག་
སླེལ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། དླེ་དག་ཧ་ལས་པ་ཡག་པ་ོདང་དུས་ནས་དུས་སུ་གནང་སོང། མཚམས་རླེར་ས་ོསོས་འདྱི་འདྲ་
ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག དྷ་རམ་ས་ལ་དབུས་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བླེད་ཀྱི་ཡོད་ན། ས་གནས་ཁག་གྱི་མྱི་
མང་དླེ་ཚོར་གང་འདྲ་ཞྱིག་བླེད་ཀྱི་ཡོད་ན། དླེ་དླེ་བཞྱིན་སོབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། རག་གྱི་ཡོད་ན། ས་གནས་ཁག་ནས་ཁ་རས་
རག་དང་མ་རག་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་འདྲའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་རག་ན་ཅྱི་མ་རུང་བསམས་པའྱི་
ཚརོ་བ་བྱུང་སོང། དླེ་ཞུས་ན་བསམས་སོང།  

དླེ་ནས་ངའྱི་དྲྱི་བ་འདྱི་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སངོ་ལས་གཞྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་
ནས་ཡྱིན། འདྱི་རྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་གསལ་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོདང་འབླེལ་ནས་ཞུ་དགོས་ཀྱི་མྱི་འདུག 
ད་ལྟ་ཡག་པ་ོའག་ོབཞྱིན་ཡདོ་ཅླེས་གསུངས་སངོ། སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་ལས་གཞྱི་ལ་བསར་ཞྱིབ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བས་ཡོད་པ་རླེད་
དམ་མ་རླེད། ད་ལྟ་བར་དུ་མྱི་མང་ལ་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་གསོས་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་བསར་ཞྱིབ་འདྲ་བས་
ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་དང་། ལྷག་པར་དུ་འདྱིའྱི་ཁླེ་ཕན་བཞླེས་
མཁན་ནམ་ཆ་ཤས་ལླེན་མཁན་དླེ་ཚོ་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ནད་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། མཐུན་རྐྱླེན་འདྱི་བཞླེས་ནས་
ཁོང་ཚོར་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་གསོས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་
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སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིར་བསར་ཞྱིབ་དླེ་འདྲ་གནང་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། གནང་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་དླེ་འདྲ་གནང་རྒྱུའྱི་འཆར་
གཞྱི་དང་ཐུགས་འདདོ་དླེ་འདྲ་ཡོད་རླེད་དམ་མ་རླེད། དྲྱི་བ་དང་པ་ོདླེ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་འབོད་སྐུལ་གཉྱིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འབོད་སྐུལ་དང་པ་ོའདྱི། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཛ་དྲག་ཆླེ་ཤོས་
གཅྱིག་དླེ་མཆྱིན་ནད་དུག་ཐབས་དླེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གཉྱིས་པ་དླེ་ཕ་ོབའྱི་ན་ཚ། སྐྲན་ནད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ཨྱིན་སྐད་དུ་ཕོ་བའྱི་ (Cancer) ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རླེད། འདྱི་ང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཛ་དྲག་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིར་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕ་ོབའྱི་བརྟག་
དཔད་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་དམ། ལྷག་པར་དུ་ཕོ་བའྱི་ནང་དུ་འབུ་ (H. pylori) ཡོད་དམ་མླེད། འབུ་དླེས་ག་ལླེར་ག་
ལླེར་སྐྲན་ནད་ (Cancer) ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རླེད། སྐྲན་ནད་མ་ཆགས་སྔོན་ལ་དང་ཐོག་འབུ་དླེ་གསོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ས་
རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་བརྟག་དཔད་བྱུང་ཡོད་ས་རླེད་དླེ། ཁོན་ཡོངས་སུ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བླེད་
ཐུབ་ཀྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གལ་སྱིད་ཁོན་ཡོངས་སུ་བས་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ནའང་བང་རྱིམ་འདྲ་
ཞྱིག་བསྱིག དཔླེར་ན། ལ་ོཚད་འབླེད་དགོས་སམ། ཡང་ན་སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་གདན་ས་ཁག་གྱི་དགླེ་རན་ཚོར་བླེད་དགོས་ཀྱི་
འདུག (H. pylori) བརྟག་དཔད་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་འབོད་སྐུལ་གཉྱིས་པ་འདྱི། མཐའ་མཚམས་ཁག་ལ་སྱིར་བཏང་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་ཡོད་པ་རླེད། དཔླེར་ན། 
ལ་དྭགས་བང་ཐང་ཁུལ་དང། བལ་ཡུལ་མཐའ་མཚམས་ཤར་ཁུམ་བུ། ཝ་ལུང་། དླེ་བཞྱིན་ལ་ཆླེན་ལ་ཆུང་ཟླེར་བའང་ཡདོ་པ་
རླེད། དླེ་ཚོར་སྐོར་བསོད་བ་རྒྱུ། འཕྲོད་བསྟླེན་སྨན་ཁང་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་ས་རླེད། སྨན་རྱིས་ཁང་སྔནོ་མ་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་ས་རླེད་
དླེ། ག་ཚོད་ཅྱིག་ཕླེབས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མླེད་ཤླེས་ཀྱི་མླེད། དླེ་ཚ་ོཤུགས་ཆླེ་རུ་གཏང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག་སམ། 
འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་མཐུན་འགྱུར་ག་རླེ་ཞུ་དགོས་ནའང་དླེ་འདྲ་ཞུ་ནས། མཐའ་མཚམས་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་བོད་
པའྱི་ནད་པ་མང་ཆླེ་བ་ཞྱིག་རས་འཁོགས་དང་། སྨན་རྒྱུན་མཐུད་ནས་འཐུང་དགོས་པ་དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་
བོད་སྨན་འདྱི་མཐའ་མཚམས་ཁག་གྱི་བོད་པ་དླེ་ཚོར་གལ་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དྲག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རླེད། འདྱིར་ཤུགས་སོན་ཞྱིག་
བསོན་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པ་ོའདུག འདྱི་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་དང། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་སྔོན་འགོག་གྱི་ཁབ་བསགས་
དླེ་དག་ངས་མཐངོ་སྟངས་བས་ན། མང་ཆླེ་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་ཁབ་བསགས་ཤུགས་ཆླེ་བ་ཞྱིག་མ་གཏགོས། བོད་པའྱི་གས་ོབ་རྱིག་
པའྱི་གཞུང་གྱི་སྔོན་འགོག་དང། དླེ་འདྲའྱི་ཁབ་བསགས་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་གནང་གྱི་འདུག་སྟླེ། འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
འཆར་གཞྱི་ལྡན་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་མཐོང་མ་སངོ། དླེ་ཡྱིན་དུས་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་གྱི་སྔནོ་འགོག་དང་མཐུན་
པའྱི་ཐོག་ནས་མྱི་མང་ལ་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ག་ོརྟོགས་སླེལ་རྒྱུའྱི་ཁབ་བསགས། སར་ཡྱིག་དང་། སར་ཤོག ཡྱིག་ཆ་དགམ་རྒྱུ་
དླེ་འདྲ་བཟ་ོདགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད། གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་གཞུང་གྱི་ནང་དུ་སྔོན་འགོག་དང་འབླེལ་བའྱི་ཧ་ཅང་ར་ཆླེན་
པོ་དླེ་འདྲ་ཡོད་པ་རླེད། དཔླེར་ན། ན་ཚ་ཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཟས་སོད་སྨན་དཔད་བཞྱིའྱི་ཐོག་ནས་བཅོས་དགོས་པ། 
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༼ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། བཞུགས་རགོས་གནང།༽ ལགས་
ས།ོ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གཞྱི་རའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་དགོས་པ་མང་
ཆླེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་ཚར་སོང། ལྡབ་སོར་མྱི་དགོས་པའྱི་ཐོག་ནས། དླེ་རྱིང་འགོ་ལས་ཡོངས་སུ་
རགོས་པར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་སྱི་མོས་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེ་དླེ་བཞྱིན་ན་ོཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། དླེ་ནས་
དམྱིགས་བསལ་ང་རང་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་གཉྱིས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཐགོ་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། དང་པོ། ལ་
དྭགས་ལ་ཆ་བཞག་ན་ངའྱི་ས་བག་ོའདྱིར་འཁླེལ་བ་རླེད། ལ་དྭགས་སུ་ཏགོ་དབྱིབས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་ས་ོསོས་ས་
གནས་ལ་འབླེལ་བ་ཆ་ཚང་བས་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་གྱིས་ལ་དྭགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདྱིར་གསུང་
ཡོང་དུས། ཡང་བསར་སླེམས་ཚབ་འདྲ་ཞྱིག་ལངས་ནས་འབླེལ་ཡོད་ལ་ཡར་ཞུས་པ་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱི་རའྱི་འཕྲོད་
བསྟླེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསལ་བཤད་རྒྱས་ཤྱིང་རྒྱས་པ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་སྟླེ། ས་གནས་ནས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་
ཡམས་ཁབ་གདལ་སྐབས་སུ་ལ་སྱི་ལས་ཁུངས་གཙོས་པའྱི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་དང་སྱི་སླེར་
བཅས་ནས་ལས་དནོ་ཡག་པ་ོབས་པ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཀྱི་ཐགོ་ནས། ཉླེ་ཆར་བཞག་པའྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་གོས་
ཆོད་དང་། དླེ་བཞྱིན་ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ་གྱི་བསྔགས་བརོད་ཀྱི་ཡྱི་གླེ་དླེ་འདྲ་མང་པ་ོཞྱིག་སླླེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་
ཡོད་ཅླེས་ས་ོསོའ་ིས་ཁུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་ས་གནས་མོན་གྷ་ོལ་སྱིར་བཏང་གྱི་ཆ་ནས། ཏོག་དབྱིབས་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཆླེ་ཤོས་འཕྲད་སའྱི་
ས་གནས་ཤྱིག་རླེད་དླེ། གདན་ས་གཉྱིས་གཙ་ོབོར་འགྱུར་བའྱི་སླེར་ས་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་ནས། མཁན་པ་ོ
རྣམ་པ་ཚ་ོདབུ་བཞུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བརྟག་དཔད་ཡག་པ་ོགནང་བའྱི་ཉླེར་ལླེན་ལ་བརྟླེན་ནས། མཐའ་མར་དཀའ་ངལ་ལས་
གོལ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་སྐབས་དླེ་དུས་ས་གནས་ཀྱི་འཕྲོད་ལས་པ་དླེ་ཚོས་དངོས་
གནས་དྲང་གནས་མདུན་དུ་མཆོངས་ནས། ས་གནས་ཀྱི་ས་སླེར་ཡོངས་རོགས་ལ་དཔླེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་མྱིག་དཔླེ་ཡག་པ་ོཞྱིག་
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གནང་འདུག དླེར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྨན་པ་མླེད་པའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་
མཁླེན་གྱི་ཡོད་པར་སངོ་ཙང་། དླེར་ངླེས་པར་དུ་སྨན་པ་ཞྱིག་སླླེབ་ཐུབ་པ་བླེད་དགོས་ཀྱི་འདུག ས་གནས་འདྱི་གཞྱིས་ཆགས་
ཆླེ་ཤོས་དང་། མྱི་འབོར་མང་ཤོས། ཉམ་ཆུང་ཆུང་གྱི་ས་གནས་འདྲ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་འདྱིར་སབས་འཇུག་ཅྱིག་
གཟྱིགས་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་སྱི་ཡོངས་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ད་ལོར་ཏོག་དབྱིབས་ན་ཚ་འདྱིས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་གོད་ཆག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བྱུང་
ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཕོགས་གཞན་ནས་ང་ཚོའྱི་ར་དོན་དང་འཐབ་རདོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་རྐྱླེན་ངན་གོགས་ཤར་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་
སོང། ང་རང་ལ་ཚོར་སང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ། ད་ལོའ་ིཏོག་དབྱིབས་ཀྱི་ན་ཚ་འདྱིས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ཟབ་སོང་
ཡག་པ་ོཞྱིག་སྤྲད་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ནང་ཆོས་ང་ོསྤྲོད་ཡག་པ་ོཞྱིག་བས་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་
བ་ཞྱིག་བྱུང། འདྱི་ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་ན། ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་ནང་པའྱི་བ་ཆླེན་ཁག་རླེད། ཚང་མས་སླེས་ར་ན་འཆྱི་ཟླེར་དུས་མྱི་
རྱིགས་དཀར་ནག་དང་། མཐ་ོདམན། དབུལ་ཕྱུགས་ལ་སོགས་པའྱི་དབླེ་བ་གཅྱིག་ཀང་ཡོད་མ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་རང་
ཚའོྱི་དབར་དབླེ་བ་ལྟ་བུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕླེས་ནས་གུ་དགོ་པ་ོབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རླེད། ང་ཚོར་ཕན་པ་དླེ་གུ་ཡངས་པ་ོདང་། དླེ་བཞྱིན་
གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བ་ོའདྱི་རླེད་ཟླེར་ནས་ང་ོསྤྲོད་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ད་ལོའ་ིཏོག་དབྱིབས་ན་ཚའྱི་རྐྱླེན་
པས་ང་ོསྤྲདོ་གསལ་པ་ོཆགས་པ་དང་། དླེ་བཞྱིན་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་བ་ོཤུགས་ཆླེ་བའྱི་མྱི་དླེ་ཚ་ོལ་ན་ཚ་ཡྱིན་ནའང་མ་ཕགོ་
པ། ཕོག་པ་ཡྱིན་ནའང་གནོད་ཚད་ཉུང་བ་ཐླེབས་པ། དླེ་བཞྱིན་རང་ཉྱིད་གཅླེས་འཛིན་དང་། གུ་དོག་པ་ོག་ཚོད་ ཤུགས་ཆླེ་ན་
དླེར་ན་ཚ་འཕགོ་རྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་མང་བ། ན་ཚ་ཕགོ་པའྱི་རླེས་སུ་ཡྱིན་ནའང་སགོ་ལ་ཉླེན་ཁ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་མཚནོ་པའྱི་གནས་སྟངས་
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ང་ོསྤྲདོ་བྱུང་སོང་སམ། འདྱི་ཡང་རྐྱླེན་ངན་གོགས་ཤར་འདྲ་ཞྱིག་རླེད། འདྱི་མཐངོ་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། 

མཐའ་མ་དླེ། བསྔགས་བརོད་ཞུ་ས་ལྷག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། དམྱིགས་བསལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ས་
གཅྱིག་འདྱི་ང་རང་ཚོའྱི་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་བ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཡྱིན། བ་ོབཟང་
བསྟན་འཛིན་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སྐབས་དླེ་དུས་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་འཕྲད་པའྱི་སྐབས་སུ། ཁ་ོརང་དང་བངས་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་
ན་ཚ་དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཕླེབས་ནས། གོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་སྐབས་དླེ་དུས་ཁ་རས་གོན་ཡོད་དམ་མླེད་ཟླེར་བའྱི་གནས་སྟངས་
བྱུང་བ་རླེད་དླེ། ཁངོ་གྱིས་དང་བངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་བ་དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

འདྱི་དང་འཕྲོས་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་ཕག་སླེལ་ཞྱིག་གྱིས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ལ་སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་གྱིས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཧ་གོ་མ་སོང་
གསུངས་སོང། ཁངོ་ལ་ཡང་བསར་ག་ོསྐབས་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང། ས་ོསོར་ཡྱིན་ནའང་དླེའྱི་མཐངོ་ཚུལ་དླེ་ཡོད་དུས། སྐབས་དླེ་
དུས་དང་བངས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་བ་བ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བོས་བཏང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དང་བངས་ཀྱི་ཕག་ལས་
གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། ས་གནས་གཞན་དག་ཡྱིན་ན་ས་གནས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་སྨན་པ་དླེ་ཚོ་གཙོ་བོ་བས་ནས་མདུན་དུ་
ལངས་ནས་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དྷ་རམ་ས་ལ་ཆ་བཞག་ན་དླེ་ལྟ་བུའྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་སྨན་ཁང་འདྱི་བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་
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ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་འདྱི་གཙ་ོབ་ོབས་ནས་མདུན་ལ་ཐནོ་ནས་ཕླེབས་དགསོ་པ་འདྲ་
ཞྱིག་རླེད་དླེ། དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕླེབས་མཁན་བ་ོབཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ལ་འཕྲོད་བསྟླེན་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་
གྱིས་སྱི་ཚོགས་ཐོག་ལ་ས་ཞྱིག་ཁབ་ནས་དམའ་འབླེབས་ཟླེར་ནའང་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རླེད། འདྱི་
ཆགས་པའྱི་རླེས་སུ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་སམ་བཀའ་ཤག་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཡག་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང། 
དླེ་གནང་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་གྱིས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཟླེར་ནའང་རླེད། གང་ལྟར་
ལས་ཤོག་གྱི་ཐགོ་ནས་གསར་འགདོ་པ་བསྐོངས་སོང་། དླེ་དུས་དང་བངས་ཞབས་ཞུ་བ་ཁངོ་ལ་དགངོས་སླེལ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
རླེད་བསམས་སོང་སྟླེ། ཁ་ོརང་གྱིས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་གསུངས་བསྡད་པ་ནང་བཞྱིན་དགསོ་མཁའོ་ིདབང་གྱིས་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་ཆགས་ནས། གང་ལྟར་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་བསངས་པའྱི་ལས་ཤོག་འདྱིའྱི་སང་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོ
ཆླེའྱི་མཚན་ཡདོ་པ་རླེད། འདྱི་འདྲ་ཡྱིན་ཙང། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གོང་དུ་དགོངས་ཚུལ་ག་རླེ་ཡོད་གསུངས་པ་ནང་ལྟར། ༼ཚགོས་
གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས། བཞུགས་རོགས་གནང་།༽ མང་ཚོགས་མང་པ་ོཞྱིག་ལའང་དགོངས་ཚུལ་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསུང་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དླེ་རྱིང་འཕྲདོ་བསྟླེན་དང་འབླེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་པ་ོདླེ་སྱི་
ཡོངས་ཀྱིས་དླེ་རྱིང་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་ཁག་གྱི་སྨན་ཞབས་པ་དླེ་
ཚོས་ང་ཚོའྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་བང་ཆུབ་སླེམས་པའྱི་མཛད་པ་རླེད་ཟླེར་ནའང་མྱི་ཆོག་པ་མླེད་པ་འདྲ་ཞྱིག སོ་
སོའ་ིརང་སོག་བོས་བཏང་ནས་ཕག་ལས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོར་དངོས་གནས་སྱིང་ཁོང་རུས་པའྱི་གཏྱིང་
ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། ང་རང་ཚསོ་ནམ་རྒྱུན་གསུངས་བསྡད་པ་རྱིགས་དང་མཐུན་པའྱི་ལས་བརམས་ཞླེས་པ་
ལྟར། གཞན་ཕན་གྱི་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏླེ་གཞན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བསྒྲུབས་ཡོད་དུས། ཆསོ་དང་འཇྱིག་རྟླེན་གཉྱིས་
ཀའྱི་ཐགོ་ནས་མྱིག་དཔླེ་བསྟན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས་ཚང་མར་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དླེ་ནས་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ད་ལྟ་འདྱིར་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུས་ནའང་མྱི་འདུག གང་ལྟར་བདུན་ཕྲག་ཅྱིག་
གྱི་ནང་དུ་ག་ཚདོ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་ནའང། གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཤྱིག་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འཚགོས་ཀྱི་འདུག འདྱི་རྒྱུན་
རྱིང་པ་ོཞླེ་དྲག་ཅྱིག་ཚགོས་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་མྱིང་ལ་བོད་ཡྱིག་ཏུ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་བྱིས་འདུག "ཝུ་ཧན་ལས་དནོ་ཚགོས་ཆུང་
གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས།" ཟླེར་འདུག ཝུ་ཧན་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཞླེས་མཐོང་དུས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ལས་ཀ་
ཞྱིག་ང་ཚོས་བླེད་ཀྱི་མླེད་འགོ་བསམས་སོང་། ལྷག་པར་དུ་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུའང་ "ཝུ་ཧན་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་།" ཞླེས་
འཁོད་འགོ་ཡྱི་རླེད། རྒྱ་མྱིའྱི་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་འདྱིར་སླླེབས་མླེད་འགོ་བསམ་བསམ་ཞྱིག དླེ་ཚོར་ངླེས་པར་དུ་
ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག མགོ་བརོད་འབྱི་སྟངས་དང་བཅས་པར་ཐུགས་གཟབ་ངླེས་པར་གནང་དགོས་འདུག 
ང་ཚོས་ལ་ོགཅྱིག་འཁརོ་མོའ་ིནང་དུ་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་དླེ་བས་པ་རླེད། ཁ་བང་འདྱི་ག་རང་རླེད། "ཝུ་ཧན་ལས་
དནོ་ཚོགས་ཆུང།" འདྱི་ར་བ་ཉྱིད་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རླེད། འདྱི་ཚོར་དགོངས་པ་ངླེས་པར་དུ་བཞླེས་དགོས་འདུག ཕག་
ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་གནང་སྟངས་འདྱི་ནརོ་ནས་ཁ་ཕགོས་གཞན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་
ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་ཝུ་ཧན་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ལས་ཀ་བླེད་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རླེད། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་
པ་ངླེས་པར་དུ་བཞླེས་རགོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དླེ། དྷ་རམ་ས་ལ་འདྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་བཞུགས་སར་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། བོད་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་བསྟྱི་གནས་ཆགས་ཡོད་དུས། འདྱིར་གཙང་ས་དང་གད་སྱིགས་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ནས་མང་པ་ོཞླེ་དྲག་
ཞུས་ཡོད་པ་རླེད། བསམ་བ་ོཞྱིག་བཏང་ན་རྒྱ་གར་མྱི་མང་པ་ོའདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་ནས་གད་སྱིགས་གང་སར་གཡུགས་ཀྱི་ཡོད་
པ་རླེད། འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ལ་དངོས་གནས་ཁག་མྱི་འདུག ང་ཚོའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་གྱིས་སབོ་ཐུབ་རྒྱུ་མླེད་པ་བཟ་ོ
འདྲ་ཞྱིག་རླེད་དླེ། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་བ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་གཡས་གཡོན་
དུ་གད་སྱིགས་ག་ཚོད་ཁླེངས་འགོ་ཡྱི་འདུག འདྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུས་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརླེད་དླེ། 
ལྷག་པར་དུ་གངས་སྱིད་གཡས་གཡོན་རླེད། འདྱི་ཚོ་ཚང་མའྱི་ཐོག་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་པའྱི་ཐུགས་ཁུར་ཆླེ་བཞླེས་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག་མ་གཏོགས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ད་ལ་ོཏོག་ཙམ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་སོང་སམ། ང་རང་ས་གནས་འདྱིར་སྡོད་མཁན་
ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གད་སྱིགས་འོར་འདྲླེན་བ་རྒྱུའྱི་སྣུམ་འཁོར་དླེའང་། སྔོན་མ་ཡྱིན་ན་གཟའ་ཉྱི་མ་མ་
གཏོགས་རྟག་པར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེང་སང་དླེའང་ཡོང་རྒྱུ་མླེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་དུས། རང་བཞྱིན་གྱི་མྱི་ཁ་ཤས་ཀྱིས་
གད་སྱིགས་ལམ་ཟུར་ལ་གཡུགས་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག གད་སྱིགས་འོར་འདྲླེན་བླེད་མཁན་དླེ་
གཟའ་ཉྱི་མ་ཕུད་སྔར་ལམ་ལྟར་ཡོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག འདྱི་ལ་འབད་བརོན་གནང་རགོས་མ་གཏགོས། 
ང་ཚོའྱི་ཁོར་ཡུག་རོར་པ་ོཆགས་པ་ཡྱིན་ན་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ཐོག་ནས་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རླེད་ལ། ང་རང་ཚ་ོལ་ཕྱིའྱི་ལྕགས་རྱི་
དང་ནང་གྱི་ནོར་བུ་ཟླེར་བའྱི་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆླེའྱི་བཞུགས་སའྱི་ས་ཆ་ཆགས་དུས། འདྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་བཙོག་པ་
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ཆགས་ན་ག་བ་ནས་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་གྱི་མླེད་པ་ཞྱིག་ཆགས་དུས། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྔར་ལས་ལྷག་ཙམ་དགོངས་པ་བཞླེས་
དགསོ་ཀྱི་འདུག་མ་གཏགོས་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ཆུའྱི་སྐོར་ལ་རླེད། ཆུ་གཏོང་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དླེ་ལ་ལོ་སྔོན་མ་ལས་བླེད་གཟླེངས་
བསྟདོ་ཀྱི་ཕག་འཁླེར་གནང་ཚར་བ་རླེད། གཟླེངས་བསྟདོ་འདྱི་འདྲ་གནང་ཚར་བ་རླེད་དླེ། ཁངོ་མྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ཁསོ་
ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་འགན་ཞླེ་དྲག་ཁུར་ནས། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ལ་ཉྱི་མ་གཅྱིག་ཀང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་ཞྱིག་
བཟ་ོཐུབ་པ་དླེ་ར་བའྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འགན་བཞླེས་ཡོད་པ་རླེད་ལ། བླེ་བག་ཏུ་ལས་བླེད་དླེ་ཉྱིད་ཀྱིས་འགན་
དམྱིགས་བསལ་བཞླེས་ནས། ཞོགས་པ་སྔ་ལངས་དང་དགོང་མོ་ཕྱི་པོ། མཚན་མོ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། དགུན་ཁར་གནམ་
གཤྱིས་གང་མ་ོའདྱི་འདྲ་ཡོད་རླེད་དླེ། ཁསོ་སླེར་གྱི་མ་ོཊ་བཏང་ནས་ཆུ་གཏོང་དུ་འག་ོབ་ལ་སོགས་པའྱི་འགན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོ
ཁུར་གྱི་འདུག་ཅླེས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག འགན་
ཞྱིག་འཁུར་དགོས་ན་དླེར་མྱིག་དཔླེ་བལྟ་དགོས་པ་ཆགས་འདུག ཁོང་ལ་ཕག་རོགས་གནང་མཁན་ཞྱིག་ད་ལྟའྱི་ལས་བླེད་
གསར་པ་ཞྱིག་སླླེབས་འདུག དླེའང་དངསོ་གནས་ཡག་པ་ོའདུག ཁངོ་གཉྱིས་ཀར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དླེ་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པ་ཚོས་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་
སངོ་གྱི་ལས་གཞྱི་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ལླེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། ཆ་ཤས་ལླེན་ཐུབ་ཀྱི་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་དཀའ་ངལ་ག་བ་
ནས་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་འོངས་པར་ཆ་ཤས་ལླེན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཐབས་ལམ་འཚལོ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་གཉྱིས་པ་འདྱི། ད་ལྟ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་དུས། གལ་པོ་ཆླེ་ལ་ནན་ཏན། གལ་ཆླེན་པོ་རླེད་འདུག 
དངོས་གནས་རླེད་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལོ་ནད་ཡམས་རྐྱླེན་པས་ང་རང་དྷ་རམ་ས་ལར་མ་གཏོགས་ས་ཆ་གཞན་པར་
སླླེབས་མླེད་དུས། དྷ་རམ་ས་ལ་རུ་མཐངོ་བ་དླེ་བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་རླེད། བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་ཞབས་པ་དང་། ལས་
བླེད། ཁོང་ཚོས་དངོས་གནས་ཧ་ལས་པའྱི་ལས་ཀ་ཡག་པ་ོབས་སོང། རྣམ་པ་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འདྱི་འདྲ་གནང་རོགས་
གནོངས། མྱི་ལ་ཆླེ་ཆུང་མླེད་པ་དང་། དྲག་ཞན་མླེད་པ། དབླེ་བ་མླེད་པ། ཚང་མར་གུས་ཞབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་སྨན་
པ་དང་སྨན་ཞབས་ཚསོ་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་སངོ་བས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོནས་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་དང་། དླེ་བཞྱིན་ (COVID-

19) ཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སྱི་ཡོངས་དང་སླེར་ཆ་ཚང་ལ་བསྔགས་བརོད་
གནང་སངོ་བས། དླེ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

དླེའྱི་ཐོག་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་དླེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་ལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་ལ་བསར་
ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། དགོས་མཁ་ོགཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་སོང་། ར་
བའྱི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་བསར་ཞྱིབས་ཟླེར་དུས། འགོ་གོན་བཏང་ནས་བསར་ཞྱིབ་ཟླེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རླེད། འདྱི་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་མ་རླེད། དླེའྱི་བསར་ཞྱིབ་ཏུ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ཚན་པའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་ལས་བླེད་དང་འགན་འཛིན། 
མཐའ་མ་དླེར་འཕྲོད་བསྟླེན་དྲུང་ཆླེ་བརྒྱུད་བཀའ་བོན་ལ་སླླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ། དླེ་ནས་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་
གྱི་ཐགོ་ལ་འགན་བཞླེས་མཁན་ལས་བླེད་ཚསོ་ལ་ོདླེའྱི་ནང་ལ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད། ག་རླེ་བྱུང་ཡདོ། དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་བསར་ཞྱིབ་
ཅྱིག་ལ་ོརླེར་ཚགོས་འདུ་ཐླེངས་གཉྱིས་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལ་ོཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐྱླེན་པས་ཚགོས་འདུ་དླེ་དྲ་ལམ་
གྱི་ཐོག་ནས་འཚགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་རླེད། དླེའྱི་སྐབས་སུ་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཡར་རྒྱས་ག་རླེ་གཏངོ་
དགོས་འདུག ལྷག་པར་དུ་རོགས་ཚོགས་ནས་རླེ་བ་དང་ལམ་སྟནོ་ཕུལ་བ་ལྟར་ལག་བསྟར་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག 
རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་དང་རླེ་བ་དླེ་གང་རླེད་ཅླེ་ན། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། 
ག་ལླེར་ས་ོསོའ་ིརྐང་པའྱི་ཐོག་ལ་ལང་དགོས་རྒྱུ་དླེ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་ང་ཚ་ོག་ཚོད་ཙམ་
ཞྱིག་གམོ་པ་ས་ོཐུབ་ཀྱི་འདུག དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དཔད་ཞྱིབ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་དུས་ནས་དུས་སུ་ན་ཚ་འདྲ་མྱིན་མང་
པ་ོཞྱིག་སླླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ན་ཚ་འདྲ་མྱིན་མང་པ་ོསླླེབས་པ་དླེ་དག་ཚན་པ་གང་གྱི་ནང་དུ་འཇུག་དགསོ་འདུག གང་ཡྱིན་
ཟླེར་ན། ན་ཚ་དླེ་ཚོས་མནར་ནས་དངུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་ཡར་བཅར་ཡོང་དུས། དླེར་ལམ་སྟོན་དང་ཐག་གཅོད་ཁ་གསལ་པ་ོ
ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔླེར་ན། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལོའ་ིགནས་སྟངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མྱི་གངས་ ༢༦,༤༣༢ ཙམ་ཞྱིག་འཛུལ་ཞུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡདོ་པ་རླེད། 
ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོར་མྱི་གངས་ ༡༩,༦༠༠ ཙམ་ཡར་འཕར་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན། དླེའྱི་ནང་ལ་རགོས་ཚགོས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་རོགས་དངུལ་ (Subsidize) གནང་བཞག་པའྱི་དངུལ་དླེ་སོར་འབུམ་ ༦༤ མ་ཟྱིན་ཙམ་དང་། མང་ཚོགས་
ནས་ཡར་བསྡུས་པ་སོར་འབུམ་ ༡༧༥ མ་ཟྱིན་ཙམ་རླེད། དླེ་ནས་ཁླེ་ཕན་བཞླེས་མཁན་གྱི་གངས་འབོར་དླེ་མྱི་གངས་ 
༡,༥༧༦ བྱུང་ཡོད་པ་དང་། འག་ོགོན་བཏང་བ་སོར་འབུམ་ ༡༠༠ དང་སྟངོ་ཕྲག་ ༣༦ ཙམ་ཞྱིག་མར་བཏང་ཡོད། དླེའྱི་རྱིས་
དླེ་ད་ལྟའང་འགོ་བཞྱིན་པ་རླེད། ད་ལྟ་ཡོད་པ་དླེ་ཕལ་ཆླེར་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིཟླ་མཇུག་བར་གྱི་རྱིས་རླེད། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་གནས་
སྟངས་ཡྱིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕལ་ཆླེར་ཕྱི་ཟླ་ ༢ པའྱི་ཟླ་མཇུག་བར་ཡྱིན་ས་རླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ནང་དུ་མང་པ་ོ
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ཞྱིག་སླླེབ་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ (Bill) འགོ་གོན་གྱི་འཛིན་དླེ་ཚོ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ལའང་བསླླེབ་ཀྱི་རླེད། དླེར་
བརྟླེན་དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ལླེན་དགོས་དུས། ད་དུང་ཡར་འཕར་གྱི་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་རླེད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ ཀྱི་
སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་བླེད་མཁན་ཚོའྱི་གངས་ཐོ་དླེ་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་
ཡྱིན། ཐ་ོཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་མླེད་པར་སངོ་འདྱི་ནས་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མྱི་ཡོང་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙ་ོམཆགོ འདྱི་གཅྱིག་ཞུས་ན་དྲན་སོང་།  

དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་པ་ཞྱིག་ལ། བདོ་པའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
མཆོག ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་དུ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ (Killer Disease) མྱི་འདས་གོངས་ཤུགས་ཆླེ་འག་ོབའྱི་རྐྱླེན་ར་ལྟ་བུ། གཅྱིག་དླེ་
ཕོ་བའྱི་སྐྲན་ནད་རླེད། ཕོ་བ ་ (Cancer) དླེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ ་རླེད། ང་རང་གྱིས ་ཤླེས ་ཚོད་བས ་ན། དླེ་སྔོན ་ང་ 
(Chandigarh College) འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ (Chandigarh PGI) མཐོ་སློབ་ཀྱི་སྨན་ཞབས་པའྱི་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚོགས་གཙ་ོདླེ་ས་གནས་གཞོན་ནུའྱི་ཚོགས་གཙ་ོཡྱིན་དུས། སྐབས་དླེ་དུས་ཧྱི་མ་ཅལ་ཁུལ་ནས་ནད་པ་མ་གྱིར་སླླེབ་དུས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མང་ཆླེ་བ་ཞྱིག་ (GUT) ཚན་པ་དླེའྱི་ནང་དུ་ཕླེབས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་བསམ་བ་ོགཏོང་དུས་
མང་ཆླེ་ཕོ་བའྱི་སྐྲན་ནད་ཆགས་ཡོད་པ་འདྲ། མང་པོ་ཞྱིག་འདས་གོངས་སུ་ཕྱིན་པ་རླེད། སྐུ་ཕུང་སླེག་དགོས་པའྱི་གནས་
སྟངས་རྐྱང་རྐྱང་ཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༩༠ ཙམ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཕ་ོབའྱི་སྐྲན་ནད་ཕོག་པ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་
པ་རླེད། ཉླེ་ཆར་ངས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པས། གཅྱིག་འདས་གོངས་ཕྱིན་སོང་། གཉྱིས་འདས་གོངས་
ཕྱིན་སོང་། ངས་འཕྲདོ་བསྟླེན་གྱི་འགན་ཁླེར་ཡདོ་ཙང་རང་བཞྱིན་གྱི་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ད་ོསང་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དླེའྱི་རྐྱླེན་ར་ག་རླེ་
རླེད་ཅླེས་དྲྱིས་པས། སྔོན་མ་ན་ཚ་དླེས་རྐྱླེས་པས་རླེད་ཅླེས་མང་ཆླེ་དླེ་འདྲ་རྐྱང་རྐྱང་རླེད་འདུག ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ང་རང་ཚོའྱི་
སྱི་ཚོགས་ནང་ཕ་ོབ་སྐྲན་ནད་ཀྱི་ན་ཚ་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག མང་པ་ོཞྱིག་དླེའྱི་རྐྱླེན་པས་འདས་གོངས་ཕྱིན་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཤྱིག་རླེད་འདུག  

 དླེའྱི་ནང་ནས་རྐྱླེན་ར་གཅྱིག་དླེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རླེད། ཨྱིན་ཇྱི་སྐད་དུ་ (Bug) 

འབུ་སྱིན་ཞྱིག་རླེད། འབུ་སྱིན་དླེ་ལ་ (H. pylori) འབུ་སྱིན་ཟླེར་གྱི་འདུག དླེའྱི་འགླེལ་བརོད་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་གྱི་འདུག 
སྱི་བཏང་ཕ་ོབའྱི་སྐྲན་ནད་དླེ་ག་རླེ་བས་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་ན། དླེར་ལན་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞྱིབ་
འཇུག་གྱི་ཐོག་ནས་ཀང་རླེད་ཀྱི་མྱི་འདུག ཚོད་དཔག་ཀང་ཐྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དུས་རྒྱུན་དུ་ཟས་བཅུད་ཐོད་ལ་དོ་སང་གནང་
སྡདོ་མཁན་ཚོས་གསུང་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཟས་བཅུད་བསྟླེན་སྟངས་དང་ཞལ་ལག་མཆོད་སྟངས། 
ཞལ་ལག་གྱི་ཚ་གང་། ཞལ་ལག་གསར་རྱིང་། ཞལ་ལག་རྱིང་པ་ཡྱིན་ན་གནོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཞལ་ལག་ཚ་པོ་ཚ་རྐྱང་
མཆོད་པ་ཡྱིན་ན་དླེས་ཕ་ོབར་འགོ་ལམ་ཁླེབས་པ་དླེ་དག་འཚིག་གྱི་ཡོད་པ། དླེ་བཞྱིན་སྐྱུར་མ་ོརྱིགས། དླེ་འདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་
མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྟླེན་ནས་ཡོང་གྱི་ཡོད་ས་རླེད། དླེ་དང་མཉམ་དུ་འབུ་སྱིན་དླེ་རླེད། དྷ་རམ་ས་ལར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩༌༌༌༢༠༢༠ ལ་
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ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་བས་པ་རླེད། དླེ་དུས་མྱི་གངས་ ༦༠༠ ལྷག་ཙམ་ལ་བརྟག་དཔད་བླེད་དུས། དླེའྱི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ མ་
ཟྱིན་ཙམ་ལ་སླླེབས་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ས་རླེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཟླ་གངས་ ༣ སྔོན་ནས་འག་ོབཙུགས་ནས་ད་ལྟ་
ཕགོས་སྱིག་བླེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་ས་རླེད། ངས་ག་ོབར་ཧ་ལམ་ ༢༠།༣༠ ཙམ་ཡོད་ས་རླེད། གངས་ཚད་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
མླེད། དོན་སྱིང་འབུ་སྱིན་དླེ་ཡོད་པའྱི་གངས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐ་ོཔ་ོརླེད་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་འབད་བརོན་བླེད་བཞྱིན་པ་རླེད། ལྷག་
པར་དུ་གས་ོརྱིག་དང་ཕྱི་ལུགས་ཟུང་སླེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཅྱིག་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད། ལས་གཞྱི་དླེ་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད། 
དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་མྱི་འབོར་སྱི་ཡོངས་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་སྐོར་གསུངས་པ་རླེད། དླེ་ཏོག་ཙམ་
ཁག་པ་ོཆགས་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་འདྲ་བས་ན་ (Sampling) ཡང་ན་དཔླེ་བང་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
མ་རླེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་གངས་ཐ་ོབང་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོརླེད་འདུག སྱིར་བཏང་སོ་སོའ་ིགཟུགས་པོའ་ིནང་དུ་ནད་འབུ་དླེ་
ཡོད་མླེད་བལྟ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དགུང་ལ་ོ ༥༠ བརལ་ན་བརྟག་དཔད་འདྱི་བ་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག འག་ོ
སོང་ཆླེན་པ་ོགང་ཡང་མ་རླེད། བཅོས་ཐབས་ཐགོ་ལ་ཟས་བཅུད་བསྟླེན་སྟངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་སང་གནང་ན། མྱི་ལུས་རྱིན་
ཆླེན་རླེད། དོན་མླེད་རྣམ་གཡླེང་བླེད་ནས་དརོ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རླེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་དླེ་བརོ་འཛིན་
པའྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། གང་ལྟར་དླེ་འདྲའྱི་དཔླེ་བངས་ནས་ (Sampling) བངས་ནས། ག་ལླེར་མང་ཚོགས་ནང་དུ་ 
(H. pylori) ཡྱི་ག་ོརྟོགས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་སྔ་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་གཅྱིག་ནས་དླེའྱི་
ཐགོ་ལ་གསུངས་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱབ་སརོ་གནང་བ་རླེད། ད་ལྟའང་ཁངོ་གྱིས་རྒྱབ་སརོ་དླེ་འདྲ་
གནང་བཞྱིན་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བས་པ་རླེད། ལས་གཞྱི་ཕྱིན་པ་རླེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ལས་གཞྱི་འགོ་བཞྱིན་པ་
རླེད། དླེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་མང་ཚགོས་ནང་དུ་ག་ོརྟོགས་དླེའང་ག་ལླེར་སླླེབས་ཡོད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ག་ོབསྡུར་
དང་དགངོས་པ་བཞླེས་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་བ་དླེ་འདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟླེན་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྐརོ་བསདོ་ཐགོ་ལ་རླེད། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྐོར་བསོད་ས་གནས་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རླེད། ལྷག་པར་
དུ་ས་མཚམས་ཁག་ཏུ་ཤུགས་ཆླེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཞླེས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་རླེ་འདུན་བཏོན་གནང་སོང་། དླེ་
ངས་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ར་བའྱི་དུས་རྒྱུན་དུ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། ཕོགས་མཐའ་ཁག་ལ་སོར་བསོད་ཡོད་བསྡད་པ་
ཞྱིག་རླེད། ཡྱིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚ་ོཕགོས་བསདོ་ཕླེབས་ནས་ཚུར་ཡངོ་དུས། སན་ཐ་ོདང་རྒྱབ་གཉླེར་ནང་དུ་སྐརོ་བསདོ་མང་དུ་
གཏོང་དགོས་འདུག་གསུངས་པ་དླེ་རླེད། དླེའང་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བསྟུན་དགོས་ཀྱི་འདུག ཕ་གྱིར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སྨན་
པ་དླེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་རླེད་འདུག ཁོང་གྱི་གཟུགས་གཞྱིའྱི་གནས་བབས་གང་འདྲ་འདུག ལམ་ལ་འགྲུལ་བཞུད་བདླེ་
དང་མ་བདླེ་གང་འདྲ་འདུག སྱི་ཚགོས་ཀྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་རླེད་འདུག ས་གནས་སུ་ཟྱིང་འཁྲུག ང་རང་ཚའོྱི་ལྟ་ཕགོས་
ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས། ང་ཚོས་གོམ་པ་ས་ོདགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་ས་རླེད། 
ལ་དྭགས་བང་ཐང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཟླ་རླེར་སྐརོ་བསདོ་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནང་སྟངས་རླེད་ཅླེས་ཞུས་ན་མ་འགྱིག་པ་མྱི་འདུག  
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དླེ་ནས་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སློབ་གསའོ་ིཁབ་བསགས་ནང་དུ་གས་ོརྱིག་གྱི་ལུང་དང་། ལྟ་གྲུབ་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་ཐགོ་
ནས་གོ་རྟོགས་སླེལ་དགོས་པ། དླེ་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ་ཚུད་པ་བླེད་དགོས་སྐོར་གསུངས་སོང་། དླེར་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་ད་ོསང་བླེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན། མང་པ་ོཞྱིག་མྱིའྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་དང་སྨན་གྱི་ཐགོ་ལ་འབླེལ་བ་ཆགས་སྡདོ་དུས། མང་པ་ོཞྱིག་
ཕན་ཚུན་འབླེལ་བ་ཡདོ་པ་དང་། འདྲ་པ་ོའདྲ་པ་ོཆགས་བསྡད་པའྱི་གནང་སྟངས་རླེད་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་རད་
གཅོད་བླེད་དགོས་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་ཚོར་གས་ོརྱིག་གྱི་ས་ོནས་ལམ་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་མླེད་དུས། དླེ་དག་ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་འགོ་
སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བལྟ་རྒྱུ་དང་། དླེར་ཕན་པའྱི་གས་ོརྱིག་གྱི་གས་ོབཅོས་བ་རྒྱུའྱི་གསོལ་སྨན་ག་རླེ་སླླེབས་ཀྱི་འདུག་དླེ་དག་
འབུལ་རྒྱུའྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ནས་སྱི་ཡོངས་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བ་དང་། དླེ་བཞྱིན་ས་གནས་མོན་གྷ་ོལ་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་དང་། སྐབས་དླེ་དུས་ཀྱི་ཨམ་ཆྱིའམ་འགན་བཞླེས་མཁན་ཆ་ཚང་ལ་བསྔགས་
བརོད་གནང་སོང་། དླེ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་བ་དང་། བདླེན་པ་རླེད། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཡོད་པའྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་མྱི་ས་དང་། དླེ་བཞྱིན་ཚོགས་སྡླེ་ཁག་རླེད། ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འཁོལ་བ་ཆགས་
ཡོད་པ་རླེད།  

དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ས་གནས་མོན་གྷ་ོལ་ཨམ་ཆྱིའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་ཡོད་པ་རླེད། ཉླེ་ཆར་ཨམ་ཆྱིས་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རླེད། 
དླེའང་སོ་སོའ་ིམྱི་ཚེའྱི་མདུན་ལམ་དང་སླེར་གྱི་མྱི་ཚེའྱི་འགོ་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལ་ཕླེབས་དགོས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་ད་
ལྟ་མནོ་གྷ་ོལ་ཨམ་ཆྱི་གསར་པ་ཞྱིག་དགསོ་དུས། དླེའྱི་སྔནོ་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ནས་ཕག་བྱིས་ཀྱི་ང་ོབཤུས་དང་། 
ཕག་བྱིས། ས་གནས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དླེ་དག་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ལ་འབོར་སོང་། ད་ལྟ་ར་བའྱི་ང་ཚོས་ལམ་
སྟནོ་ཞུས་པ་ལ་འབད་བརནོ་བླེད་ཀྱི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ན་ནྱིང་ནད་ཡམས་ཀྱི་ལ་ོཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ། སློབ་མ་འཐནོ་མཁན་
དླེ་དག་ཏག་ཏག་ཅྱིག་ཐོན་མ་ཐུབ་པར། དུས་ཚོད་ཕར་འགང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་མླེད་ན་སམ། ད་ལ་ོཕྱི་ཟླ་ ༦ 
དང་ ༧ པའྱི་ནང་དུ་སློབ་མ་ཐོན་གྱི་ཡོད་པར་སོང་ངང་སྒུག་བས་ནས་བསྡད་ཡོད། ཐོན་པ་དང་ལམ་སང་མོན་གྷོར་གཏང་
རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོབཏང་ཡདོ། བང་སྱིག་ནས་བསྡད་ཡདོ། གཏམ་དཔླེ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་མཁླེན་
གྱི་རླེད། འབད་བརནོ་ཞུས་ཡོད་པ་རླེད། གཏམ་དཔླེ་ག་རླེ་ཞུས་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། མཚ་ོའག་ོམ་སྐོར་བ་མ་རླེད།། ཉ་མ་ོམ་ཟྱིན་
པ་རླེད།། ཅླེས་ཟླེར་བ་ནང་བཞྱིན་རླེད། འདྱི་ནས་ཕར་གཅྱིག་ཕྱིན་ནས་བར་མཚམས་ལ་བསྡད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་སྱི་
ཚགོས་ནང་ལ་ལས་ཀ་བླེད་བཞྱིན་ཡདོ་པ། དླེ་དག་ཚང་མར་ཁ་པར་བཏང་ནས་འབླེལ་བ་བཏགས་རླེད། ཡྱིན་ནའང་མཐའ་མ་
དླེར་རག་མླེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པ་རླེད། ས་གནས་རང་ལ་ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་ནས་བགླེས་
ཡོལ་ཕླེབས་པ་དླེ་འདྲའྱི་མཉམ་དུ་འབླེལ་བ་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ། དླེ་འདྲ་ལ་གཟའ་འཁོར་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཐླེངས་གཉྱིས་
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གསུམ་ཕླེབས་ཐུབ་ཀྱི་འདུག་གམ། དླེར་དངུལ་གྱི་འག་ོགོན་ཆ་ཚང་ང་ཚསོ་གཏངོ་ཆགོ་གྱི་རླེད། དླེ་འདྲར་འབླེལ་བ་བསོ་ཤོག་
ཟླེར་ནས་ལམ་སྟནོ་ཞུས་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་སླེང་ལོར་ལྷ་ོསྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབད་རནོ་བས་ནས་སྨན་པ་བུླེད་ཅྱིག་རག་པ་རླེད་དླེ། 
གང་འཚམ་ཞྱིག་ནས་ས་ཐག་རྱིང་བ་དང་། ཨམ་ཆྱི་མ་ོརང་གྱི་གཟུགས་པོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཟླེར་ནས་མ་བྱུང་བ་རླེད། དོན་
སྱིང་ཨམ་ཆྱི་མ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཨྱིན་སྐད་ཐགོ་ནས་
ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་ (Moral Of The Story) སོ་སོའ་ིམྱི་རྱིགས་དང་། ཕ་མ། གཉླེན་མཚན་ཚོར་སོ་སོས་ལྟ་དགོས་རླེད་མ་
གཏོགས། ཞླེ་དྲག་ཕར་ཚུར་བས་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་བས་ན་དུས་ཚདོ་ཐུང་ཐུང་ཞྱིག་གྱི་རྱིང་ལ་དག་ཡོང་། ཡྱིན་ནའང་ཕུགས་
རྒྱང་རྱིང་པ་ོལ་དླེ་ལྟར་ཡངོ་རྒྱུ་ཞྱིག་རླེད་མྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་སྐུ་ལས་བསནོ་ནས་ས་མྱིག་
ཕུལ་བཞག་པ་ནས་ཐནོ་པའྱི་ཨམ་ཆྱི། དུས་རྒྱུན་དུ་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆགོ་གྱི་བཀའ་སློབ་དང་ལམ་
སྟོན་མཉན་ནས་ཚར་ལོང་བྱུང་བའྱི་བུ་རྒྱུད། དླེ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་དངུལ་བཏང་ནས། སྱིན་བདག་དོན་ནས་
གནང་བཞག་པ་དླེ་ཚོས་གང་ལྟར་ཡང་སྱིང་ལོ་གསུམ་བཞྱི་ལྔ་ཞྱིག་སོ་སོའ་ིསྱི་ཚོགས་ལ་ཚུར་སྤྲོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕླེབས་
དགོས་རྒྱུ་དང་། དླེའྱི་འདུན་པ་དླེ་ཨམ་ཆྱིའྱི་ཕག་ལས་འགོ་འཛུགས་དུས་ནས་སླེམས་ལ་བཅང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་
འགག་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག དླེ་འདྲ་ཞྱིག་སླེམས་ལ་ངླེས་པར་དུ་འཆང་རོགས་ཞླེས་ངས་དླེ་རྱིང་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་
འབོད་སྐུལ་ཞུས་ན་སམ།  

དླེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ལས་བླེད་བླེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱི་མཚན་སྨོས་པ་རླེད། སྨོས་འོས་པ་རླེད། འཕྲོད་
བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བླེད་བླེ་བག་པ་ཞྱིག་གྱི་མཚན་སྨོས་པ་ཡྱིན་ན། འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བླེད་ཡོངས་
རོགས་ནད་ཡམས་དླེ་འགོ་བཙུགས་ནས་བཟུང་ལས་ཀ་བས་དང་བླེད་མུས་རླེད། བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡྱི་སྐད་ཆ་ཡོད་མ་རླེད། 
ཕྱིས་སུ་གཟའ་ལྷག་པར་ནང་ནས་ལས་ཟླེར་བ་རླེད་མ་གཏོགས། ཕྱི་ཟླ་ ༨།༩།༡༠ བར་དུ་གཟའ་ལྷག་པ་དང་སླེན་པའྱི་སྐད་ཆ་
གང་ཡང་ཡོད་མ་རླེད། འབླེལ་བ་ཡདོ་ན་གཟའ་སླེན་པ་དང་ཉྱི་མ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ལས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་
ལས་བླེད་གཅྱིག་གྱི་མྱིང་བོས་ན། ངའྱི་མྱིང་བོས་སོང་ཁོའ་ིམྱིང་འབོད་བ་རྒྱུ་ལྷག་སོང་། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་རླེད། དླེ་འདྲ་ལྷག་འག་ོཡྱི་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ལས་བླེད་དླེ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བླེད་མ་
རླེད། དཔལ་འབརོ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བླེད་རླེད། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་མཚན་སྨོས་པ་རླེད། དངསོ་གནས་སྨོས་འསོ་
པ་ཞྱིག་རླེད། ད་ལྟ་ཡང་ཁ་ོརང་སྐུ་གཟུགས་ཐང་པ་ོདང་། ཡར་མར་འག་ོརྒྱུར་གཟུགས་པ་ོཡང་པ།ོ (Gambhir Ganj) ལ་
ཕླེབས་ནས་གཟྱིགས་རྟགོ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་སོང་། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཁླེད་རང་ལས་ཀ་འདྱི་བོས་ཤོག་
ཅླེས་བཀའ་བཏང་བ་དླེ་འདྲའང་གང་ཡང་མ་རླེད། ང་ཚོས་ཁ་ོརང་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ནས་ཁས་ལླེན་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། 
དླེ་ལ་བསྔགས་བརདོ་གནང་ནས་མཚན་སྨོས་འོས་པ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་དང་དླེ་བཞྱིན་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དླེ་ནས་གཅྱིག་དླེ། ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་མགོ་འཚོས་སོང་། སྨན་ཁང་འགན་འཛིན་ནས་མར་གསལ་བསགས་ཀྱི་ཕག་ཡྱིག་སླེལ་
བའྱི་ལས་ཤོག་ཐོག་ལ་༸སབས་འགོན་རྱིན་པོ་ཆླེའྱི་མཚན་འདུག་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། ར་བའྱི་ངས་ཤླེས་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། 
འབླེལ་ཡོད་སྡླེ་ཁག་ནས་བཀའ་ཕླེབས་པ་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་མཚན་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་མར་འདོན་དགོས་ཀྱི་རླེད། 
ས་ཆའྱི་མྱིང་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཁ་དབང་གྱི་ཐོག་ལ་མྱིང་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཚོགས་པའྱི་ཐོག་ལ་མྱིང་ཡྱིན་ནའང་རླེད། མཚན་དླེ་
ཚོ་མར་འདོན་དགོས་རླེད་ཅླེས་སྔོན་མ་བཀའ་ཕླེབས་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་ལག་བསྟར་ཞུས་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་རླེད། འཕྲོད་
བསྟླེན་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་གྱི་ལས་ཤོག་ཐོག་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་
མཚན་འཁོད་ཡོད་ན། དླེར་ང་ཚོས་བལྟ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ལྟར་གྱི་ཐགོ་ནས་དླེ་སྔ་འབླེལ་ཡོད་སྡླེ་ཁག་གྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སྟོན་ཕླེབས་
པ་བཞྱིན་འགོ་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག ཕྱིན་ཚར་བ་དླེར་ང་ཚོས་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། 
ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་རླེད། ཚར་བ་དླེར་ང་ཚོས་ཞླེ་དྲག་ཅྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདང་གྱི་མ་
རླེད། ཁ་ཕགོས་དླེའང་ཕར་ཚུར་ས་ོའདགོས་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་དླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་བཀའ་ལན་བྱུང་མ་སངོ་ཟླེར་ནས་ཕག་རྐྱངོ་གནང་གྱི་འདུག 

 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་འགལ་མླེད་པ་ཞུ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཐའ་མས་ཨམ་ཆྱི་དང་། འཕྲདོ་ལས་པ། 
དླེ་བཞྱིན་མདུན་ལ་དནོ་ནས། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 
སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོག་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཏུ་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ནང་ལ་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་གྱི་ཐུགས་རླེ་བཀའ་དྲྱིན་ལ་བརྟླེན་ནས་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རྐྱླེན་པས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀའ་
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ངལ་དླེ་ཙམ་འཕྲད་མ་སོང་ཞླེས་གནད་དནོ་འདྱི་མ་གཏོགས་གཞན་དག་གང་ཡང་ཡོད་མ་རླེད། ད་ལྟ་ལན་མ་འཁོལ་བ་དླེ་དགླེ་
ལུགས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་ནས་ལན་འཁལོ་ཡདོ་མ་རླེད། དླེ་ངས་ཞླེ་དྲག་ཞུ་ཚདོ་ཐླེྱིག་མ་སངོ་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཞླེ་དྲག་མ་གསུངས་ན། དླེར་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། གཉྱིས་ཀ་ལ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། ངས་
བཀག་ཚར་བ་ཡྱིན། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ལ་སྟངས་འཛིན་བླེད་མཁན་ཚོགས་གཙ་ོ
ཡོད་པ་རླེད། བས་ཙང་ངས་དླེར་སྟངས་འཛནི་ཞུས་པ་ཡྱིན། ངས་སྟངས་འཛནི་བས་ནས་ངས་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཞུ་ཆགོ་གྱི་མ་རླེད་
ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་གཏམ་དཔླེ་ཞྱིག་དྲན་སོང་། དླེར་གད་མ་ོཤོར་སོང་། ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
ནས་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁ་སང་ཞུས་པ་བཞྱིན་སྡུག་པའྱི་སྐབས་སུ་ཚང་མས་སྐུ་
ལས་བསོན་ནས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་དུས། ཕོགས་གཞན་ཞྱིག་ནས་གཟྱིགས་ན། ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་བསྔགས་བརོད་
གནང་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཚསོ་བསྔགས་བརོད་གནང་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། 
གོང་དུ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། སྐུ་ལས་སོན་མཁན་དླེ་ཚོར་ག་ཚོད་ཅྱིག་སླེམས་ལ་བདླེ་བ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད། དླེ་ངས་ཚིག་གྱི་
ནང་དུ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འགྱིགས་དང་མ་འགྱིགས་པ་དླེ་ཚ་ོབཏོན་པ་ཡྱིན་
ན། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། མ་འགྱིགས་པ་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཐལ་ཆ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ། ལས་བླེད་དང་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་དླེ་ཚོའྱི་སླེམས་ལ་ག་ཚོད་ཅྱིག་མ་བདླེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དླེ་ཡང་ངས་ཚིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། 
དནོ་སྱིང་གང་ཡྱིན་པ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་། ངསོ་འཛིན་གནང་བ་དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས། ངས་མཉན་ཡོང་དུས་མཚར་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་འདུག ཝུ་ཧན་ལས་དོན་ཚགོས་ཆུང་ཟླེར་
དུས་ཁད་མཚར་འདྲ་ཞྱིག་འདུག ངའྱི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་འདྱི་ཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་ཛ་དྲག་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཡྱིན་
བསམས་པའྱི་སང་བ་དག་ནས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བསམ་གྱི་ཡོད། ཕ་གྱིར་ཡྱིག་ཐགོ་ཏུ་དླེ་འདྲ་འཁདོ་ཡོད་ན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་
མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། ཕར་འག་ོནས་ཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་ཛ་དྲག་ངལ་སླེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཟླེར་ནའང་
རླེད། གལ་ཏླེ་རྱིང་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ན། དླེ་འདྲའྱི་དནོ་རྟགོས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་སྒྱུར་ཆགོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དླེ་ནས་གངས་སྱིད་གཡས་གཡོན་གྱི་གཙང་བཟོའ་ིཐོག་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བ་དང་། མུ་མཐུད་ནས་དཀའ་ལས་ཏོག་
ཙམ་སོན་དགོས་པ། སྱིར་བཏང་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དླེ་ཚོར་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆོག དུས་རྒྱུན་དུ་ཁོར་ཡུག་གྱི་གཙང་ས་དང་དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སང་གནང་མཁན་ཞྱིག་རླེད། ང་རང་ཐོག་མ་
སླླེབ་དུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་ཕླེབས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རླེད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་དྷ་རམ་ས་ལ་ (Smart 

City) གྱི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ཚུད་པ་རླེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས། སྐུ་ོམཆོག མང་ལོད་
འགོར་གྱི་ཡོད་ན།༽ ཕལ་ཆླེར་ཏགོ་ཙམ་འདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། བཞུགས་རོགས་
གནང།༽  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཕག་ཚོད་ ༡:༣༠ བར་དུ་གསལོ་ཚིགས་བར་གསླེང་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༣ པ། 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། དཔལ་འབོར་གྱི་ལས་དོན། གཏོང་ལླེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་
འབླེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཀ༽ རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༠༌་་༢༠༢༡ ལོའ་ིབསར་བཅོས་གཏོང་ལླེན་ཁྱིམས་ཡྱིག ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༣༤ པ་ལ་གཟྱིགས་རོགས་
གནང་། སན་སནོ་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཞོན་ཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ  

 

ཚགོས་གཞནོ་ཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ  

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༣༤ སན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

 

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༣༤ 
༄༅།བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགདོ་དང་། ལ་ོའཁརོ་སྔནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛནི་

བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་དགངོས་དནོ་ལྟར། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལའོ་ི 
བསར་བཅསོ་དང་། རྱིས་ཀྱི་འགན་དབང་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག 

 

དནོ་ཚན་དང་པ།ོ འབབ་ཡངོ་།  

ཨང་། ཡངོ་འཆར། སརོ། 
༡། རྱིས་ལའོ་ིནང་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་གྱི་ཕགོས་བསྡམོས་ཡོང་འཆར། ༡,༠༥༧,༧༧༩,༥༩༣ 
༢། རྱིས་ལའོ་ིནང་ཟུར་བཀལོ་གྱི་ཕགོས་བསྡམོས་ཡངོ་འཆར། ༢,༤༠༥,༨༠༠,༠༠༤ 
 བསྡམོས། ༣,༤༦༣,༥༧༩,༥༩༧ 
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ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁལོ་ཁག 

ཨང་། ཡངོ་འཆར། སརོ། 
༡ རྱིས་ལའོ་ིནང་སླེང་ལོར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མླེད་པའྱི་ས་

གནས་ཁག་ལྔའྱི་ཕགོས་བསྡམོས་ཡོང་འཆར། 
 

༥༤,༠༤༠,༩༤༢ 
༢ རྱིས་ལའོ་ིནང་འཕྲདོ་བསྟླེན་ཁབ་ཁངོས་མངནོ་དགའ་སླབོ་གྲྭ་དང་། སྨན་

ཁང་ཁག་ ༣ བཅས་ཀྱི་ཕགོས་བསྡམོས་ཡོང་འཆར། 
 

༡༢,༡༡༥,༥༤༧ 
 བསྡམོས། ༦༦,༡༥༦,༤༨༩ 
 

དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ། འག་ོསངོ་།  

༄༅།བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལའོ་ིལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁལོ་ཐགོ་བར་
བརལ་བཀའ་འཁལོ་ཞུས་བསྩལ་བསན་པའྱི་མཐའ་མའྱི་ཕགོས་བསྡམོས་ཀྱི་འག་ོགནོ་སྔནོ་རྱིས། 

ཨང་། འག་ོའཆར། སརོ། 
༡། རྱིས་ལའོ་ིནང་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་

འག་ོའཆར། 
 

༡,༠༥༧,༧༧༩,༥༩༣ 
༢། རྱིས་ལའོ་ིནང་ཟུར་བཀལོ་རྱིས་ཁངོས་ནས་འག་ོའཆར། ༢,༤༣༤,༣༢༧,༠༨༦ 
 བསྡམོས། ༣,༤༩༢,༡༠༦,༦༧༩ 

 

ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁལོ་ཁག 

ཨང་། འག་ོའཆར། སརོ། 
༡ རྱིས་ལའོ་ིནང་སླེང་ལོར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མླེད་པའྱི་ས་

གནས་ཁག་ལྔའྱི་ཕགོས་བསྡམོས་འག་ོའཆར། 
 

༤༦,༨༦༢,༤༧༢ 
༢ རྱིས་ལའོ་ིནང་འཕྲདོ་བསྟླེན་ཁབ་ཁངོས་མངནོ་དགའ་སླབོ་གྲྭ་དང་། སྨན་

ཁང་ཁག་ ༣ བཅས་ནས་སྔནོ་རྱིས་འག་ོའཆར། 
 

༩,༢༧༡,༣༡༠ 
 བསྡམོས། ༥༦,༡༣༣,༧༨༢ 
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དནོ་ཚན་གསུམ་པ། 

དཔལ་འབརོ་གྱི་དབང་ཚད་དང་རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར། 

༡༽ གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང་། རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡོངས་རོགས་
 བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་ཅྱིང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་དབང་ཚད་ཁབ་བསྒྱུར་བ་རྒྱུ་དང་། སྱིག་གཞྱི་ལྟར་
 གཤམ་འོག་སྱི་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དགོས་ངླེས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང་། རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་སྤྲད་དླེ་གཏོང་
 ལླེན་འགན་འཛནི་དུ་འཛནི་སོང་བཀདོ་ཁབ་བརྒྱུད་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུ། 

༢༽ དགོས་ངླེས་དང། ཐུབ་ངླེས་ཀྱི་བསྱི་ཚགས་དང་། དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་དོན་གྲུབ་འབས་དང་། རྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་
 ཁག་བསར་ཞྱིབ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་བ་རྒྱུ་དང་། རྱིས་ལོ་མཇུག་བསྡོམས་རླེས་རྱིས་ཞྱིབ་དུས་ཐོག་
 བས་ཏླེ་ལས་ཁུངས་དང་། སྡླེ་ཚན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འགྱིགས་མཆན་འཁདོ་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་སན་ཤོག་
 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༣༡ གོང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སུ་འབུལ་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ་བཅས། 

སན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་གོས་གཞྱིའྱི་
དོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར། རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༠་༌་༢༠༢༡ ལོའ་ིབསར་བཅོས་དང་། རྱིས་ཀྱི་འགན་དབང་གྱི་
ཁྱིམས་ཡྱིག་དླེར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསོད་
ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཨང༌ ༣༤ པ། བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལོ་འཁོར་སྔོན་
རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛནི་བཅས་ཀྱི་གསོ་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་དགངོས་དནོ་ལྟར། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༠༌་་༢༠༢༡ 
ལོའ་ིབསར་བཅོས་དང་། རྱིས་ཀྱི་འགན་དབང་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དླེར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གཏོང་ལླེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དླེ་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ་ལ་གཟྱིགས་རགོས་གནང། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་༌་༢༠༢༢ ལོའ་ིགཏོང་ལླེན་
ཁྱིམས་ཡྱིག སན་སནོ་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཞོན་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཞནོ་ཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ་སན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༣༥ 
༄༅།བཙན་བལོ་བདོ་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགདོ་དང་། ལ་ོའཁརོ་སྔནོ་རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛནི་

བཅས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་དགངོས་དནོ་ལྟར། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ ལའོ་ི 
གཏངོ་ལླེན་དང་། རྱིས་ཀྱི་འགན་དབང་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག 

 
དནོ་ཚན་དང་པ།ོ འབབ་ཡངོ། 

ཨང་། ཡངོ་འཆར། སརོ། 
༡ རྱིས་ལའོ་ིནང་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་ཡོང་འཆར། ༨༢༣,༣༨༢,༡༨༢ 
༢ རྱིས་ལའོ་ིནང་ཟུར་བཀལོ་ནས་ཡངོ་འཆར། ༢,༡༢༥,༢༥༩,༧༤༢ 
 བསྡམོས། ༢,༩༤༨,༦༤༡,༩༢༤ 

ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁལོ་ཁག 

ཨང་། ཡངོ་འཆར། སརོ། 
༡ རྱིས་ལའོ་ིནང་སླེང་ལོར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚགོས་

འདུ་མླེད་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ལྔའྱི་སྔནོ་རྱིས་ཡངོ་འཆར། 
 

༤༠,༦༥༢,༠༩༨ 
༢ རྱིས་ལའོ་ིནང་འཕྲདོ་བསྟླེན་ཁབ་ཁངོས་མངནོ་དགའ་སླབོ་གྲྭ་དང་། སྨན་ཁང་

ཁག་ ༣ བཅས་ནས་སྔོན་རྱིས་ཡོང་འཆར། 
 

༢༡,༠༣༤,༩༢༠ 
 བསྡམོས། ༦༡,༦༨༧,༠༡༨ 
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དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ། འག་ོསངོ་།  

༄༅།བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡༌༌༌༢༠༢༢ ལའོ་ིལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་དགསོ་དངུལ་སྔནོ་
རྱིས་བཀའ་འཁལོ་གཤམ་གསལ། 

ཨང་། འག་ོའཆར། སྔནོ་རྱིས་བཀའ་འཁལོ། 
༡། རྱིས་ལའོ་ིནང་སྔནོ་རྱིས་མ་དངུལ་ནས་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་

འག་ོའཆར། 
 

༧༧༢,༥༩༧,༡༨༢ 
༢། རྱིས་ལའོ་ིནང་ཟུར་བཀལོ་རྱིས་ཁངོས་ནས་འག་ོའཆར། ༡,༩༢༥,༥༣༤,༣༡༦ 
 བསྡམོས། ༢,༦༩༨,༡༣༡,༤༩༨ 

 

ཕགོས་བསྡམོས་མ་དངུལ་ནང་མ་ཚུད་པའྱི་བཀའ་འཁལོ་ཁག 

ཨང་། འག་ོའཆར། སརོ། 
༡ རྱིས་ལའོ་ིནང་སླེང་ལོར་ལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་མླེད་པའྱི་ས་

གནས་ཁག་ལྔའྱི་ཕགོས་བསྡམོས་འག་ོའཆར། 
 

༣༤,༣༧༠,༢༨༤ 
༢ རྱིས་ལའོ་ིནང་འཕྲདོ་བསྟླེན་ཁབ་ཁངོས་མངོན་དགའ་སླབོ་གྲྭ་དང་། སྨན་

ཁང་ཁག་ ༣ བཅས་ནས་སྔནོ་རྱིས་འག་ོའཆར། 
 

༡༩,༣༥༢,༠༧༩ 
 བསྡམོས། ༥༣,༧༢༢,༣༦༣ 
 

དནོ་ཚན་གསུམ་པ། 

དཔལ་འབརོ་གྱི་དབང་ཚད་དང་རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར། 

༡༽ གོང་གསལ་དངུལ་འབོར་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང་། རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་ཡོངས་རོགས་
 བཀའ་ཤག་ལ་ཡོད་ཅྱིང་། དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བརྒྱུད་དབང་ཚད་ཁབ་བསྒྱུར་བ་རྒྱུ་དང་། སྱིག་གཞྱི་ལྟར་
 གཤམ་འོག་སྱི་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་དགོས་ངླེས་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དབང་ཚད་དང་། རྱིས་ཀྱི་འགན་འཁུར་སྤྲད་དླེ་གཏོང་
 ལླེན་འགན་འཛནི་དུ་འཛནི་སོང་བཀདོ་ཁབ་བརྒྱུད་བསྐ་ོགཞག་བ་རྒྱུ། 

༢༽ དགོས་ངླེས་དང། ཐུབ་ངླེས་ཀྱི་བསྱི་ཚགས་དང་། དུས་ནས་དུས་སུ་ལས་དོན་གྲུབ་འབས་དང་། རྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་
 ཁག་བསར་ཞྱིབ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་བ་རྒྱུ་དང་། རྱིས་ལོ་མཇུག་བསྡོམས་རླེས་རྱིས་ཞྱིབ་དུས་ཐོག་
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 བས་ཏླེ་ལས་ཁུངས་དང་། སྡླེ་ཚན་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འགྱིགས་མཆན་འཁདོ་པའྱི་རྱིས་ཁ་དང་། རྱིས་ཞྱིབ་སན་ཤོག་
 ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༢ ཚསེ་ ༣༡ གོང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་སུ་འབུལ་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ་བཅས།། 

 

དནོ་ཚན་བཞྱི་པ། 

ཁྱིམས་ཡྱིག་བསར་བཅསོ། 

རྱིས་ལོ་རླེས་མའྱི་གཏོང་ལླེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་འབླེབས་མ་གནང་གོང་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་གྱི་བྱུང་སོང་བསན་ཏླེ་
བསར་བཅོས་གཏངོ་ལླེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ནས་མང་མསོ་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བ་འཐུས་བཅས།། 

 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ སན་སནོ་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་༌༢༠༢༢ ལོའ་ིགཏོང་ལླེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་གྱི་
ཚགོས་གཙ་ོསྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ། བཙན་བལོ་བོད་མྱིའྱི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་། ལ་ོའཁོར་སྔོན་
རྱིས། དངུལ་རྱིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀྱི་གོས་གཞྱིའྱི་དནོ་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་དགངོས་དནོ་ལྟར། རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་༢༠༢༢ 
ལོའ་ིགཏོང་ལླེན་དང་། རྱིས་ཀྱི་འགན་དབང་གྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་དླེར་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཔདྨ་འབྱུང་གནས་མཆགོ་ནས། 

གཏོང་ལླེན་ཁྱིམས་ཡྱིག་དླེ་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ལ་དགག་བ། དགག་བ་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་སྱི་མོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་
འབླེབས་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ནང་ཁུལ་ཕན་ཚུན་གདོང་ཐུག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མླེད་པ་གནང་རོགས་
གནོངས། ཁ་སང་ཡང་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། སྐབས་ ༡༦ པའྱི་གོས་ཚོགས་གོལ་མཚམས་ལ། འདས་པའྱི་མྱི་ལོ་ ༡༥ 
རྱིང་སྱི་འཐུས་བླེད་མཁན་ཞྱིག རན་པ་གང་ཡང་མ་རླེད་དླེ། འདྱི་ནས་མར་ཐནོ་འགོ་དུས་ཏོག་ཙམ་སླེམས་པ་ཞུམ་པའྱི་ཐོག་
འཐོན་རྒྱུ་ཞྱིག ཕྱིས་སུ་རྒྱང་རྱིང་པ་ོནས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྐབས་ ༡༧ པའྱི་སྱི་འཐུས་སོང་བའྱི་སྐབས་སུ་གང་འདྲ་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་རླེད་བསམ་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག དླེ་འདྲ་ཞྱིག་མྱི་ཡོང་བ་གནང་རོགས་གནོངས་ཟླེར་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དླེར་
གཞྱི་ལ་བཞག་པའྱི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ལླེན་མཁན་མུ་མཐུད་ནས་ཕག་སླེལ་སྱི་མཐུས་མཚན་གཞུང་ཞུས་ཟྱིན་པ་དླེ་མ་
གཏོགས། གོང་དུ་ནས་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མྱིན་ཞླེས་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། དླེའྱི་རླེས་ལ་ད་དུང་ལས་ཁུངས་ཆླེ་ཁག་གཉྱིས་ལྷག་
ཡོད་པ་རླེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་ནས་གསུངས་པ་རླེད། ནད་ཡམས་འདྱི་ཐག་ཉླེ་རུ་ཉླེ་རུ་སླླེབ་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད། ཉླེ་འཁོར་གྱི་མངའ་སྡླེ་ནང་ཕལ་ཆླེར་སློབ་གྲྭ་སོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ཕལ་ཆླེར་བདུན་ཕྲག་གཉྱིས་གསུམ་ཞྱིག་སོ་
བརྒྱབ་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའྱི་གནས་ཚང་མངའ་སྡླེ་འདྱི་ཡང་ཚེས་ ༢༦ བར་གནས་སྟངས་ག་རླེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་
མླེད་ངླེས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག དླེའྱི་ཐད་ང་ཚ་ོཚང་མ་དཀྱིལ་འཁོར་འདྱིའྱི་ནང་བཞུགས་ཡོད་ཙང་དགོངས་པ་མངའ་གསལ་
རླེད། གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་ལམ་ཚང་མས་མཇལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའང་ལས་རྱིམ་མང་པ་ོལྷག་བསྡད་ཡདོ་
པ་རླེད། དླེར་གཞྱི་བཟུང་གྱི་སྱིར་བཏང་གོང་དུ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་མང་པོས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རླེད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་
ས་མང་པོ་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཞུ་རྒྱུ་མང་པོ་ཞྱིག་ཀང་ལྷག་གྱི་འདུག སྐབས་རླེ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་བ་མ་གཏོགས། 
མཚན་བོས་ན་འབོད་ཚོད་ཡོད་མ་རླེད་ལ་མང་པ་ོལྷག་ཀང་འག་ོཡྱི་རླེད། ཕལ་ཆླེར་མང་པོས་ང་ོདླེབ་བརྒྱུད་ནས་མཇལ་ཡོད་
པ་རླེད། འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ཁབ་ནང་ལ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ལ་སྱི་སླེར་མང་པོས་གནང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་
སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་དགསོ་རྒྱུ་དླེ་གནད་འགག་ཆགས་ཀྱི་མླེད་ན་སམ། དླེ་གནད་འགག་གཅྱིག་རླེད།  

དླེ་ནས་ཁ་སང་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་
ཚང་མའྱི་སྐུ་མདུན་ལ་ཡོད་པ་རླེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལ་ོ ༥ དང་། ལ་ོ ༡༥། ལ་ོ ༡༠ བླེད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ར་
བའྱི་གོང་དུ་འབླེལ་ཡོད་སྐུ་ང་ོབཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རླེད། ང་ཚོས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་ཚོ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཆོག་གྱི་རླེད། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་གཟླེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་ཐོག་ནས་ཚོགས་གཙོས་
བཀའ་འཁོལ་མླེད་པ། སྱིར་བཏང་གྱི་ཐགོ་ནས་མཚན་འབོད། ཁ་ཤས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གསུངས་པ་དླེ་འདྲ་ཡོང་དུས། དླེ་ཚའོྱི་
རྱིགས་ནས་ལས་བླེད་ད་ོབདག་རང་གྱི་མཚན་འབོད་མ་གནང་བའྱི་ཐོག་ནས་ད་ོབདག་རང་གྱི་གོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་གསུང་རྒྱུ་དླེ་
གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དླེ་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་མུ་མཐུད་ལན་འདླེབས་བཀའ་ལན་གནང་རོག་གནོངས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག  

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དགོངས་སླེལ་དང་སགས་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། གོང་དུ་ང་ཚོས་སྱིར་
བཏང་བཀའ་མོལ་ཡངོ་ས་དླེ་བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་གྱི་ལས་ཤགོ་དླེའྱི་ཐགོ་ནས་ཡངོ་བ་རླེད་མ་གཏགོས། ནང་དནོ་ལ་༸སབས་
མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་མཚན་འཁོད་དང་མྱི་འཁོད་པའྱི་སྐད་ཆ་མ་རླེད། ལས་ཤོག་ཐོག་ལ་༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་མཚན་
འཁདོ་པ་ཞྱིག་གྱིས་གཞུང་ལ་ཁ་གཏད་མ་སངོ་ན། སནོ་བརདོ་བས་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག་ཟླེར་བའྱི་སྐད་ཆ་དླེ་རླེད། ༼ཚགོས་
གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། ད་འགྱིགས་སོང་། བཞུགས་རགོས་གནང་། དཔལ་འབརོ་བཀའ་བནོ་མཆགོ་
གྱིས་གོང་དུ་གསུངས་ཚར་སོང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ལ་བསར་དུ་བཀའ་མོལ་ཞུ་དགོས་མྱི་འདུག བཀའ་མོལ་གསུང་
དགོས་རྒྱུ་དླེ་གསུངས་ཚར་སོང་། བཞུགས་རོགས་གནང་།༽ ལགས་སོ། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆླེའྱི་
མཚན་བླེད་སདོ་ལགོ་པ་བཏང་ན་དགླེ་ལུགས་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་འཕག་གྱི་རླེད།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསུངས་ཚར་སོང་། ངས་བཀག་ཚར་བ་ཡྱིན། འབླེལ་ཡོད་སྱི་འཐུས་ལའང་དླེ་མ་ཐག་ཏུ་བཀག་པ་
ཡྱིན། ངའྱི་ངོས་ནས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ལྷོད་ཡངས་ཤོར་མླེད། སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉྱིས་ཀར་ནས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཐོག་ཨུ་
ཚུགས་བསོན་སོང་སྟླེ། འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་ར་བ་ཉྱིད་ནས་ཞུས་མླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ངླེས་པར་དུ་དམ་དོན་གནང་རོགས་
གནངོས། དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 
དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བའྱི་དྲྱི་བ་ཁག་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུར། 
གཅྱིག་དླེ་གངས་སྱིད་གཡས་གཡོན་གྱི་གཙང་བཟའོ་ིཐད་ལ་རླེད། དླེའྱི་ནང་ནས་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ (Smart 

City) ལས་འཆར་འོག་ནས་གད་སྱིགས་བླུག་སོད་བཟ་ོརྒྱུ་དང་། སྣུམ་འཁོར་བརྒྱུད་ནས་གད་སྱིགས་འོར་འདྲླེན་བ་རྒྱུའྱི་
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ལས་རྱིམ་ཞྱིག་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་རྱིང་འག་ོབཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་
ཕན་ཐགོས་བྱུང་ཡདོ། རྒྱུན་དུ་ནས་ཆུའྱི་ཐགོ་ལ་གང་ཐུབ་ཅྱིག་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བླེད་བླེ་བག་པ་མཚན་སྨྲ ོས་པ་དླེ་
ག་རང་རླེད། ཁོའ་ིམཉམ་དུ་ཁོ་རང་གྱི་ཕག་རོགས། དླེ་བཞྱིན་ཁོའ་ིའོག་ལ་གཙང་བཟོ་དང་འབླེལ་བའྱི་རྒྱ་གར་ལས་བླེད་
གསུམ་བཞྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚང་མས་གང་ལྕགོས་དང་གང་ཐུབ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་དུང་ཡྱིན་ནའང། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ལྷོད་ཡངས་མྱི་ཡོང་བའྱི་འབད་བརོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་ཆུའྱི་ལས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང་། བསྔགས་
བརོད་གནང་བ་དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གནང་།  

དླེ་ནས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ལ་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་དླེ་ཚོ་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལ་ག་རླེ་བས་ནས་
ཡོང་གྱི་ཡོད་མ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་མང་པ་ོཞུས་པ་རླེད། འབད་བརོན་ཞུ་བའྱི་སྐབས་
སུ་དཀའ་ངལ་དླེ་ག་རླེ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་ན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ཕ་གྱིའྱི་མྱི་འབོར་གྱི་གྲུབ་ཆ་དླེ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་རླེད། 
ཡྱིན་ནའང་དཀའ་ངལ་གལ་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་ག་རླེ་རླེད་ཅླེ་ན། ས་གནས་ས་ཐགོ་གྱི་སྱིད་གཞུང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྱིམས་དླེ་ཚའོྱི་ང་
ཚརོ་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་མཐུན་འགྱུར་དང་། དླེའྱི་འོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དླེའྱི་གནས་བབ་དླེ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོ
ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། རྒྱུ་མཚན་དླེ་དག་ལ་བརྟླེན་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་དླེ་བལ་ཡུལ་ནང་འདྱིར་ལྟ་བུ་ཇྱི་མ་ཇྱི་
བཞྱིན་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་འབད་བརོན་བ་རྒྱུའྱི་
ཐགོ་ལ་བསམ་བ་ོགཏང་རྒྱུ་དང་། ག་སྱིག་ཅྱིག་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཀང་ཆགས་སོང་། ཡྱིན་ནའང། ལས་གཞྱིའྱི་ཐགོ་
ལ་བཀའ་མོལ་ཡོང་དུས་རྒྱ་ནག་ནས་མཆླེད་པའྱི་ཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དླེ་སླླེབ་ཡོང་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་
དུས་དངོས་སུ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་གོམ་པ་མ་སོང་ན། བསམ་བོའ་ིབང་རྱིམ་ནང་ལ་ཚུད་པ་མ་གཏོགས་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་རམ་
དཔད་ཞྱིབ་བ་རྒྱུའྱི་གོམ་པ་སསོ་མ་ཐུབ་པ་ལྷག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེའང་བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཕུད། ད་
ལྟ་སགོ་ར་ཁུལ་དང་དླེའྱི་ཕགོས་ལ་ང་རང་ཚའོྱི་གཞྱིས་ཆགས་རང་ཡོད་པ་དང་། མྱི་འབོར་གྱི་གངས་ཚད་དླེའང་ཉླེ་བ་བས། དླེ་
དག་ལ་ལས་འཆར་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཡདོ་དམ་མླེད། ལྷག་པར་དུ་ག་ོསྱིག་ལ་ཡོང་གྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་
བསྡུར་དང་དགོངས་པའྱི་དཔད་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་ལ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སངོ་གྱི་ལས་གཞྱི་
དླེ་ག་རང་ཕ་གྱིར་བལ་ཡུལ་ལ་ལག་བསྟར་ཞུ་ཐུབ་པ་དླེ་ཏོག་ཙམ་ཁག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་གླེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས། གསུང་རགོས་གནང་། 
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སྱི་འཐུས་གླེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འག་ོཁག་གྱི་ཐགོ་ལ། ས་ོས་ོསྔོན་རྱིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ནང་དུ་ཡོད་ཙང་དྲྱི་བ་མང་པོ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། དྲྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད་དླེ། དྲྱིས་ལན་གྱི་ལམ་ནས་
གསལ་པ་ོཆགས་སོང་། ད་ཡར་ལངས་པའྱི་ཞོར་ལ། ད་ལོ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐབས་སུ་
འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བླེད་དང་འཕྲོད་ལས་པ་རླེད། ཚང་མས་ཉླེན་ཁ་ལ་མ་འཛེམས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་
ཡག་པ་ོགནང་སོང་། ས་གནས་ཁག་གྱི་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་རླེད། ཚང་མས་ཕག་ལས་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོགནང་ཡོད་པ་རླེད། 
འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གཙསོ་པའྱི་ལས་བླེད་ཡངོས་ལ་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་བོད་མྱིའྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ཐགོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཟླེར་ནའང་རླེད། རོགས་སོར་དླེ་འདྲ་
མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་རླེད་གསུངས་སོང་། དླེ་ལ་ཡང་གནས་ཡུལ་གཞུང་དང་མྱི་མང་གཉྱིས་ཀར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་འདོད་
བྱུང་སོང་། དླེ་ནས་ད་ལྟ་ཏོག་དབྱིབས་ན་ཚའྱི་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཐོན་ཡོད་པ་རླེད། སྨན་ཁབ་དླེ་ཚ་ོབོད་མྱི་ཚང་མ་ལ་རྱིན་
མླེད་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མླེད་ཅླེས་དྲྱི་བ་ཡྱིན། གལ་སྱིད་དླེ་གནང་ཐུབ་ཀྱི་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ནས་གསར་དུ་འབརོ་བ་དླེ་
ཚ་ོལ་ངླེས་པར་དུ་རྱིན་མླེད་གནང་དགོས་འདུག་ཟླེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་དླེས་དམྱིགས་བསལ་ཕར་ཕགོས་ལ་
བར་ལན་ཞྱིག་ཆགས་འག་ོཡྱི་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ངླེས་པར་དུ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ལྟ་སྱིར་བཏང་དྲྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་ཕླེབས་སོང་སྟླེ། སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་གཏོང་ཡོང་གཉྱིས་འགོ་ཐུག་གྱི་ཡོད་
དམ་མླེད་ཅླེས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ལ་ཚགོས་མྱི་ད་ལྟ་ག་ཚདོ་ཡོད་མླེད། དླེ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡྱིན། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ན་
ནྱིང་སྨན་རྱིས་ཁང་མར་ཐོན་ཕྱིན་པའྱི་གསལ་བསགས་ཤྱིག་བྱུང་བ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ན་ནྱིང་ལྡྱི་ལྱིར་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་
པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ན། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་པ་ཚང་མ་བསྡད་ཡོད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་
ཆར་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་མླེད་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དང་། ད་ལྟ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དླེ་ལ་འཕྲོད་
བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་གལ་གནད་ཆླེན་པ་ོག་ཚོད་ཙམ་བརྱི་ཡྱི་ཡོད་མླེད། གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་ངོས་ནས་གས་ོབ་
རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དླེར་ངོས་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་དམ་མླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་གནང་རོགས་
གནངོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོདང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དྲྱི་བ་འབུལ་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད། སྱི་མོས་
ཀྱི་ཐགོ་ནས་བསྔགས་བརདོ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སངོ་། དང་པ་ོདླེ་ལ་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་
དླེའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་སྐབས་སུ་བོད་གཞུང་སྨན་རྱིས་ཁང་
གཙོས་པའྱི་དབུས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ས་གནས་སྨན་རྱིས་ཁང་ཚང་མའྱི་ལས་བླེད་ཚོས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོགནང་སོང་། དླེའྱི་ནང་ནས་ནད་ཡམས་འདྱི་ཐོག་མར་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ང་ོསྤྲོད་འདྲ་པ་ོབྱུང་ཡོང་དུས། ཚང་མ་ལ་
ལུས་སླེམས་གཉྱིས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ཚད་མླེད་ཅྱིག་མངས་དང་མོང་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་དླེར། རྱིམས་སྲུང་རྱིལ་བུ་གཙོས་པའྱི་
ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་དང་འབླེལ་བའྱི་གསོལ་སྨན་དླེ་འདྲ་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་འཕྲོད་ཡོང་དུས། མང་ཚོགས་རྣམས་བ་ོབདླེ་
བག་ཕླེབས་དླེ་འདྲ་བྱུང་སོང་། དླེར་བརྟླེན་ངས་ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརདོ་དང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་སྨན་པ་མླེད་པའྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་སྨན་ཁང་གྱི་འཕྲོད་ལས་པ་ཡོད་པའྱི་ས་གནས་དླེ་ཚ་ོལའང་། 
གོང་རྱིམ་གྱི་བཀའ་གཞྱིར་བཟུང་ཚང་མས་གནས་སྟངས་འདྱིའྱི་སྐབས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཡ་ོཆས་དང་། ཆ་རྐྱླེན་དླེ་འདྲ་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རླེད་དླེ་སྐབས་དླེ་དུས་ཡོད་པ་དླེའང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Digital Thermometer) དླེ་རླེད་
འདུག སྱིར་བཏང་ནང་མྱི་དང་ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚ་ོལ་འཛམེས་མླེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ས་ོསོའ་ིརང་དཀྲྱིའྱི་འགན་དླེར། ཚ་བ་བརྟག་དཔད་བ་
རྒྱུར་སོགས་པའྱི་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སངོ་། དམྱིགས་བསལ་ང་ཡོད་པའྱི་ཁརོ་ཡུག་དླེར་གཞྱིས་ཆགས་ ༤ ཡོད་
པ་རླེད། འཇ་ོལ་ཁླེལ་དང་། བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས། འཕགས་ཤྱིང་། མཆོད་རྟླེན་དང་འཇོར་པ་ཀྲྱི་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་
གཙོས་པའྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་འཕྲོད་ལས་པ་དླེ་ཚོས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། དླེར་བསྔགས་བརོད་
ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

མཐའ་མ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ་ཉླེ་ཆར་ང་ཚ་ོགོས་ཚགོས་ལ་ཚུར་ཡངོ་བའྱི་སྐབས་སུ་སླེ་ལླེན་ཁང་དུ་ཟུར་བཀག་སྡདོ་
དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་སྐབས་ལ་སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གཙསོ་པའྱི་ལས་བླེད་རྣམ་པ་ཚོས་ཆ་རྐྱླེན་གང་ཡོད་པ་
དླེ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག  ལྷག་པར་དུ་ལས་བླེད་རྣམ་པ་ཚོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་གྱི་འདུག དླེ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་
རྒྱུ་དང་། དླེ་བཞྱིན་དམྱིགས་བསལ་ང་ཚ་ོཡོད་པའྱི་སྐབས་དླེར་སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་བླེལ་བ་ཤྱིག་ཤྱིག་ངང་ནས་ཕར་
ཚུར་ཕླེབས་ཀྱི་འདུག སྐུ་ང་ོག་རླེ་གནང་གྱི་ཡོད་ཟླེར་དུས། སྐུ་ང་ོམཆོག་ནས་སླེ་ལླེན་ཁང་འདྱི་ཆགས་ནས་ལོ་ ༢༠ ཕྱིན་པ་
རླེད་དླེ། འདྱིའྱི་གཡས་གཡོན་ལམ་ཁ་དླེར་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་དླེར་ལམ་ཁ་བཟོ་
ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རླེད་དླེ། དླེ་རྱིང་ངས་ས་གནས་ཀྱི་དཔོན་རྱིགས་མཉམ་དུ་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་བཟོས་ཡོད་
གསུངས་སོང་། དླེ་ཉྱིན་གཟའ་ཉྱི་མ་ཡང་རླེད་འདུག ཆར་པ་ཡང་འབབ་ཀྱི་འདུག སྐུ་ང་ོཡར་མར་ཕླེབས་ཀྱི་འདུག དླེ་ནས་
མཇལ་སོང་གསུངས་སོང་། ས་གནས་དཔོན་རྱིགས་དླེ་ཚོས་ཞལ་བཞླེས་བཟང་པ་ོཐོབ་སོང་ཞླེས་གསུངས་སོང་། སྐབས་དླེ་
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ནས་ང་ཚོའྱི་གོས་ཚོགས་ཉྱིན་ ༡༠ རླེས་ལ་སྐུ་ང་ོབསར་དུ་མཇལ་སོང་བས། བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏླེ། སྐུ་ངོས་དླེ་ཧ་
ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ཧ་ལམ་གཏན་ཁླེལ་ཡོད་གསུང་ཀྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་མྱི་ལོ་ཧྱིལ་པ་ོ ༢༠ འདྱིའྱི་ནང་ལ་སླེ་
ལླེན་ཁང་གཡས་གཡོན་གྱི་ལམ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དླེར་དླེ་རྱིང་སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་མཆོག་ནས་རྐང་འགན་
བཞླེས་པའྱི་ཐོག་ནས། ཕར་གྲུ་མཉམ་འདླེགས་གནང་མཁན་ཚང་མས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་གྱི་འདུག ཐུགས་རླེ་
ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ད་ལྟ་བསྔགས་བརདོ་ཞུས་པ་དང་སགས་ནས་འདྱིར་མཚམས་འཇགོ་ཆགོ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དབངས་ཅན་སལོ་དཀར་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་འགོའ་ིཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་
གང་ཡང་མླེད། ལས་དོན་ཐོག་ལ་བག་ོགླེང་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད། དླེར་ང་རང་ཡང་མཉམ་ཞུགས་བླེདའདོད་བྱུང་། ད་རླེས་ནད་
ཡམས་ ༡༩ རྱིང་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་འཕྲད་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་
ཚོགས་འདྱི་སབས་བཅོལ་སྱི་ཚོགས་ཡྱིན་དུས་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ལྷག་པ་ཞུས་ནའང་འགྱིག་གྱི་འདུག འབླེལ་ཡོད་
འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ལས་བླེད་རྣམ་པ་དང་། འཕྲདོ་ལས་པ་ཚང་མས་ས་གནས་ས་ཐགོ་ལ་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་
ཡག་པ་ོགནང་སངོ་། དླེར་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ཀང་ཟུར་བཀག་བཞུགས་མཁན་ཚ་ོརླེད། མྱི་མང་ཚ་ོལ་རྱིལ་བུ་དང་། ཐང་ལ་སོགས་པ་བགོ་
འགླེམས་གནང་སོང་བས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དམྱིགས་བསལ་ཁ་ཐོར་ས་གནས་སུ་བཞུགས་མཁན་ཚོ་ལ་
ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དཔླེར་ན། ཤྱི་ལོང་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱིས་བཙུགས་པའྱི་སྨན་ཁང་དང་། འཕྲོད་
ལས་པ་ཡོད་མ་རླེད་དླེ། ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་ཡྱིན་ནའང་རླེད། (COVID) 
ཚོགས་ཆུང་ཞྱིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རླེད། ཚོགས་ཆུང་དླེ་ལ་ང་རང་ཡང་ཡོད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་འགན་གཙོ་བོ་དླེ་ཁོང་རྣམ་པ་
གཉྱིས་ནས་བཞླེས་ཏླེ། མྱི་མང་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་སླབོ་གས་ོགནང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་གནང་སངོ། ས་གནས་དླེར་ནད་རྟགས་
ཐོན་པ་གཉྱིས་ཙམ་བྱུང་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ོརང་ཚོར་ཟུར་བཀག་གཞག་རྒྱུ་དང་། བཟའ་བཅའ། མཐུན་འགྱུར་གང་སྱིའྱི་
ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གནང་སོང་། ཁ་ཐོར་བཞུགས་མཁན་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དླེ་ཚོ་ལ་མཐུན་འགྱུར་གང་
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ཡང་མླེད་ནའང་། རང་ཉྱིད་སོ་སོས་ཧུར་ཐག་བས་ནས་ཕག་ལས་གནང་སོང་བས། དླེར་འབླེལ་ཡོད་ཚང་མར་དམྱིགས་
བསལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

དླེ་བཞྱིན་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཡུལ་མངའ་སྡླེའྱི་ (Meghalaya) གཞུང་ལ་དམྱིགས་བསལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་
དང་། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག མངའ་སྡླེ་དླེའྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་འགན་འཛིན་ (Chief 

Medical Officer) རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱབ་སོར་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་སོང་། དླེ་དང་མཉམ་དུ་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚགོས་པ། དཔླེར་ན། (Presbyterian Church) དླེའང་མངའ་སྡླེའྱི་ནང་གྱི་ཡྱི་ཤུའྱི་ཚགོས་པ་ཆླེ་ ཤོས་གས་ཤྱིག་རླེད། ཁངོ་
ཚོས་བོད་པ་ལ་ང་ོཐུག་དང་ནད་པ་ཟུར་བཀག་ཏུ་སྡོད་མཁན་ལ་སྐམ་ཟས་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་སོང་། ཉལ་ཆས་དླེ་འདྲ་དང་
ཉམ་ཐག་དླེ་འདྲ་ཡོད་ན་མཐུན་འགྱུར་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སོང་། སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་དང་རྒྱབ་སོར་
གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ། དམྱིགས་བསལ་ཡུལ་མྱི་མཉམ་དུ་ང་ཚོའྱི་འབླེལ་བ་ཡག་པ་ོཡོད་དུས། མཐུན་འགྱུར་ཧ་ཅང་ཡག་
པ་ོགནང་སངོ་། ཚང་མ་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ད་ག་རང་ཡྱིན། ལགས་ས།ོ  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ད་རླེས་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན། 
ཉླེན་ཁར་མ་འཛེམས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་བ་དླེ་ཚོ་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་། དླེ་བཞྱིན་ས་གནས་སྱིད་
གཞུང་དང་མང་ཚགོས་ནས་རྒྱབ་སརོ་གནང་བ་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་བསྔགས་བརདོ་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བོད་ནས་ཕྱིས་སུ་ཕླེབས་པ་རྣམ་པར་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་གསོལ་སྨན་རྱིན་མླེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དགླེ་
མཚན་ཆླེན་པ་ོཡོད་ཅླེས་གསུངས་པ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ར་བའྱི་བོད་ནས་ཕྱིས་སུ་ཕླེབས་པ་
ཡྱིན་ནའང་རླེད། འདྱིར་འཚར་ལོངས་བླེད་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ནད་མནར་ཕོག་པ་ཞྱིག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་འཚེམས་
ལུས་མླེད་པར། རླེ་ཟུང་ཞྱིག་མ་ཤླེས་དབང་གྱི་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་སྨན་བཞླེས་མཁན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕུལ་
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དང་འབུལ་མུས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་དླེ་ཚ་ོང་
ཚའོྱི་སླེམས་ལ་བཅངས་པའྱི་ཐགོ་ནས་ལས་གཞྱི་ལག་བསྟར་བླེད་དུས་འདྱི་འཛནི་གྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  

དླེ་བཞྱིན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིའྱི་བྱུང་དང་སོང་གཉྱིས་དླེ་འག་ོཐུག་པའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་ག་དུས་བར་དུ་སླླེབ་ཀྱི་རླེད། 
གང་འདྲ་བླེད་ས་རླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་དླེར། དླེ་སྔ་ཆླེད་ལས་པས་ཞྱིབ་འཇུག་བླེད་དུས་འདྱིའྱི་གངས་ཚད་དླེར་མྱི་འབོར་
གངས་ ༣༠,༠༠༠ ནས་ ༤༠,༠༠༠ བར། རབ་ཏུ་བྱུང་ན་མྱི་གངས་ ༤༠,༠༠༠ ཟྱིན་ན། དླེ་མླེད་པ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་གངས་ 
༣༠,༠༠༠ བརལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆླེར་བྱུང་སོང་གཉྱིས་ཏག་ཏག་འགོ་ཐུག་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུས་སོང་། ད་ལྟ་ངས་ག་རླེ་
བས་ནས་ཞུའྱི་ཡོད་ཟླེར་ན་ར་བའྱི་མྱི་མང་ནས་བསྡུ་ཆ་བརྒྱབ་པ་དང་། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ནས་གནང་བའྱི་
ཆག་ཡང་གྱི་དངུལ་དླེ་གཉྱིས་བསྡམོས་པས། ཕར་བཏང་བ་དང་ཚུར་སླླེབས་པ་གཉྱིས་ལ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་མ་རླེད། 
ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ཕར་མང་བ་གཏངོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་རླེད། ཨ་རྱིའྱི་ཆག་ཡང་གྱི་དངུལ་དླེ་ལ་ོརླེ་ལ་ོརླེ་ནས། ད་ལྟ་ཡྱིན་
ན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ དང་། སྔོན་མ་བརྒྱ་ཆ ༧༠ ། དླེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠། ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ བས་ནས་མར་གཅོག་གྱི་ཡྱིན་
གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་མར་གཅོག་ཡོང་དུས་རོགས་དངུལ་ཟླེར་ནའང་རླེད། ཆག་ཡང་གྱི་དངུལ་དླེ་ཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕགོས་གཞན་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སངོ་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ཚགོས་འདུ་འཚགོས་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་
པ་རླེད། མྱི་ཆ་སྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སླེལ་དགོས་དུས་ཚང་མ་ལ་འགོ་སོང་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡར་སོན་གྱི་ཡོད་མ་རླེད། དླེ་ཚོ་བསན་པ་ཡྱིན་ན་ཕལ་ཆླེར་བྱུང་སོང་གཉྱིས་འགོ་ཐུག་རྒྱུ་ཏོག་
ཙམ་ཁག་པ་ོའདྲ་ཞྱིག་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་སྨན་བཅོས་བས་པ། མྱི་ལ་སྨན་བཅོས་བས་པའྱི་འགོ་གོན་ཁླེ་ཕན་
མར་གནང་བཞག་པ་དླེ་དང་། མྱི་མང་ནས་དངུལ་བསྡུས་པ་དླེ་གཉྱིས་འགོ་ཐུག་ན་ང་ཚོའྱི་སླེམས་ནང་ལ་དཔླེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་
རྒྱལ་ཁ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་དང་། གྲུབ་འབས་བཟང་པ་ོཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུའྱི་ཡོད།  

དླེ་བཞྱིན་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚོགས་མྱི་ག་ཚོད་ཡོད་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། ངས་དྲན་ཚོད་
བས་པ་ཡྱིན་ན་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་མྱི་དླེ་ལ་ོརླེར་ཡར་མ་གཏོགས། མར་ཆག་པའྱི་གནས་སྟངས་རླེད་མྱི་
འདུག ལྷག་པར་དུ་ཉླེ་བའྱི་ཆར་ཕལ་ཆླེར་ཟླ་གཅྱིག་ཟླ་གཉྱིས་ཀྱི་ནང་ལ་རླེད། གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ནང་དུ་ད་དུང་
སྨན་པ་དླེབ་སླེལ་གནང་མཁན་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཤྱིག་བྱུང་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕལ་ཆླེར་ཚོགས་མྱི་གངས་ ༥༣༠ 
ཡས་མས་ཤྱིག་ཡོད་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་དང་མཉམ་དུ་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དླེ་གལ་གནད་ཆླེ་ཆུང་གང་འདྲ་གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་ཟླེར་ན། འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དླེ་གལ་གནད་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ལ། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀང་ངསོ་འཛནི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཁྱིམས་ཡྱིག་
དླེ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་བཞག་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་
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ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེ་ཁྱིམས་སྱིག་གྱི་ནང་ཕྲ་ཞྱིང་གསལ་བའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
འདྲའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚགོས་དླེ་ར་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་དང་། 
གལ་གནད་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྱིས་པའྱི་ས་ོནས་ཁབ་ཁངོས་ཀྱི་སྡླེ་ཁག ལྷག་པར་དུ་སྨན་རྱིས་ཁང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་སྡླེ་ཁག་ཧ་ཅང་
ར་ཆླེན་པ་ོརླེད། སྡླེ་ཁག་དཔླེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཆླེན་པ་ོརླེད། ཕལ་ཆླེར་ངས་ཧམ་པ་ཆླེ་མ་དྲག་ན་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ལས་
ཀང་སྨན་རྱིས་ཁང་སྡླེ་ཁག་གྱི་འགོ་གོན་དང་། དླེའྱི་ཕག་ལས་ཀྱི་གཞྱི་རྒྱ་ཆླེ་ཆུང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། ཕལ་ཆླེར་འདྲ་པོ་ཞྱིག་
ཆགས་ཀྱི་རླེད་དྲན་གྱི་འདུག དླེའྱི་ཐགོ་ལ་མྱི་ཆའྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ནང་
ལ་མྱི་ཆའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཆླེ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཐོག་མར་དབུ་བརླེས་ཕོགས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བལྟས་
པ་ཡྱིན་ནའང་སྨན་རྱིས་ཁང་དླེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཡས་མས་ཐོག་ལ་དབུ་བརླེས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འཕྲོད་བསྟླེན་
ལས་ཁུངས་དླེ་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༨༡ ནང་ལ་འག་ོབཙུགས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོངས་སྔནོ་གླེང་གྱི་ཚུལ་དུའམ་རྒྱབ་
ལངོས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ་མ་གཏགོས། ཡང་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་དག་སླེལ་གྱི་ཐགོ་ནས་ཞུའྱི་མླེད། དནོ་སྱིང་ག་རླེ་ཞུ་
ཡྱི་ཡོད་ཟླེར་ན་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་དླེ་ཚོ་ཡང་ཚགས་ཚུད་པོ་འགོ་ཐུབ་པ་
དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དླེ་སྱིག་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་
ལྟར་འག་ོཐུབ་པའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་ར་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་བརྱིས་ཀྱི་ཡོད། དླེ་གཅྱིག་རླེད།  

གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་ཐགོ་ནས་གས་ོརྱིག་ལྷན་ཚགོས་ལ་ངསོ་ལླེན་གནང་ཕོགས་དླེ་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བཀུར་འོས་
སྱི་འཐུས་མཆོག་དུས་ཚོད་ཁོམ་པ་ཡྱིན་ན་རླེས་ལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཕླེབས་ཐུབ་ན། ང་ཚོས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་
བཀའ་བསྡུར་ཞུ་ཆགོ་གྱི་རླེད། གནས་ཚུལ་ཡང་འབུལ་ཆགོ་གྱི་རླེད། ངས་ད་ལྟའྱི་ཆར་འབད་བརནོ་དླེ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་
གྱི་ (AYUSH) གྱི་བོན་ཆླེན་ལས་ཁུངས་དང་། དླེ་ཚོའྱི་བརྒྱུད་ནས་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ལ་ངོ་ཤླེས་ཐོབ་པ་དང་། 
དླེར་ངོས་ལླེན། རྒྱབ་སོར་འཐོབ་རྒྱུའྱི་འབོད་སྐུལ་དང་རླེ་སྐུལ་ད་ལྟ་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རླེད་འདུག་ཅླེས་དླེ་
གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་རྱིམས་སྲུང་རྱིལ་བུ་དང་། གས་ོརྱིག་གྱི་བསྟླེན་པའྱི་ས་ོནས་དླེ་རྱིང་གྱི་རྒྱ་
ནག་ལྦུ་ཧན་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་ནང་ལ་ཕན་རླབས་ཟླེར་ནའང་རླེད། ཞབས་ཞུ་རླབས་པ་ོཆླེ་ཞུས་པ་དླེ་
ཚོར་བསྔགས་བརོད་དང་། ལྷག་པར་དུ་དླེའྱི་ཐད་ལ་སྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཆླེ་ཕྲ་ཆུང་གསུམ་ཚང་མ་
ལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུས་པ་དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་གྱི་སྨན་ཞབས་པ་དང་། ས་གནས་ཁག་ཏུ་
ཕག་ལས་གནང་མཁན། ས་གནས་ཀྱི་འག་ོའཛིན། ལྷག་པར་དུ་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་སའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་བཞྱི་ལ་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་དང་ས་གནས་འག་ོའཛནི་ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  



103 
 

དླེ་དླེ་བཞྱིན་དྷ་རམ་ས་ལར་འགོག་དབླེ་ཟུར་འཇོག་བ་སའྱི་ཁང་པ་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་སླེ་ལླེན་ཁང་དླེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་
འགན་འཛིན་དང་ཕག་རོགས་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་གནང་སོང་། དླེ་ལའང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེའྱི་ཐད་མདོར་
ཙམ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཐོག་མར་འག་ོསྟོད་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ཚེས་ ༢༥།༢༦ ནས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་
དྲང་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན་རང་དང་རོགས་ཚང་མ་དཀའ་ངལ་ནང་ལྷུང་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རླེད་འདུག འདྱིར་ལངས་
སྡདོ་མཁན་འདྱིས་ཀང་གཅྱིག་ཞུས་ན་ཞུ་མ་ཤླེས་པ་འདྲ་པ།ོ གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ཁླེད་ཚསོ་ཉླེན་ཁ་ཁླེར། ངས་ཉླེན་ཁ་འཁླེར་གྱི་
མྱིན། དླེ་འདྲའྱི་གོ་བ་འགོ་གབས་བླེད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་མྱི་མ་སོང་ནས་གོ་བསྐོན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཐོབ་ཡོད་པ་
དང་། ས་ོསོའ་ིབ་ོསྟོབས་ཡྱིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་སླེས་པའྱི་ཐོག་ནས་འག་ོཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པའྱི་ཤླེས་
པ་ཡོན་ཏན་ཞྱིག་རླེད་ཡོད་པ་རླེད། དླེའང་ཉམས་མོང་གྱི་ཐོག་ནས་རླེད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་སྐབས་དླེ་དུས་གནས་
སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་མླེད་དུས་ག་པར་ཡྱིན་ནའང་། རྣམ་པ་ཚོས་གཟྱིགས་ཡོད་པ་རླེད། སྨན་ཁང་ལྟ་བུ་ལ་ནད་པ་ཡོང་དུས་
ཕལ་ཆླེར་ (10 Feet) མཚམས་ལ་ལྕགས་དླེ་འདྲ་བཟོས་ཏླེ། དླེས་མྱི་ཟྱིན་ནས་ཕར་འབུད་རྒྱག་བཏང་། ཐག་པ་དླེ་འདྲས་
ཕར་འཐླེན་ཚུར་འཐླེན་བས་པ། ཁ་ཤས་ཀྱིས་ནང་གྱི་ས་ོནས་སྐད་བརྒྱབ་ནས་ཕར་རྒྱུག་ཚུར་རྒྱུག་ཟླེར་ནས། འཁྱིས་ལ་འག་ོ
འོང་མ་ཕོད་པ་དླེ་འདྲ་བས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་པའྱི་སྐབས་སུ། ད་ལྟའྱི་སླེ་ལླེན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་དང་། ལྷག་
པར་དུ་མཉམ་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བླེད་རྣམ་པས་དངསོ་གནས་མདུན་དུ་ལངས་ནས། གདངོ་ལླེན་བས་ནས་ཕག་
ལས་གནང་བཞག་པའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་བརྟླེན་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕལ་ཆླེར་མྱི་གངས་ ༡༠༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ལ་འགོག་དབླེ་
ཟུར་འཇགོ་ཁང་དླེའྱི་ནང་བཞུགས་ཐུབ་པའྱི་མཐུན་འགྱུར་སོར་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། སྱིག་འཛུགས་
ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་ཐད་ཕལ་ཆླེར་སོར་འབུམ་ ༡༣ ཡང་ན་སོར་འབུམ་ ༡༤ ལྷག་ཙམ་ཞལ་ལག་དང་། ཁང་པའྱི་
སྡོད་ཁང་གྱི་ཐོག་ལ་འགོ་སོང་བཏང་བ་ཞྱིག་རླེད། མྱི་རྒྱུ་བཟ་ོགསུམ་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་དླེ་ཡག་པ་ོབསྒྲུབས་
ཡོད། ལྷག་པར་དུ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མྱིའྱི་ནུས་པ་དང་མྱིའྱི་མོས་པ་དླེ་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དྲག་ཅྱིག་བྱུང་སོང་། དླེར་
བསྔགས་བརོད་གནང་བར་ངས་ཁ་སནོ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུས་བཞག་ན་དྲན་སོང་།  

དླེ་ནས་དླེའྱི་ཁུལ་ལ་ངའྱི་འབླེལ་བ་ག་ཚོད་ཙམ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མླེད་མྱི་ཤླེས་ཏླེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མོལ་འཕྲོད་པའྱི་ཞོར་ལ་
ལམ་གྱི་དཀའ་ངལ་དླེ་དླེ་སྔ་ནས་ཡོད་པ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་སྔ་ནས་ཟླེར་དུས་ང་འདྲ་པ་ོཡྱིན་ན་དྷ་རམ་ས་ལར་རྒྱུན་རྱིང་པ་ོཞྱིག་
སྡདོ་མངོ་བའྱི་མྱི་ཞྱིག་རླེད། དཀའ་ངལ་ཡདོ་པ་རླེད་དླེ། དཀའ་ངལ་དླེ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་བཟ་ོཐུབ་
གབས་དླེ་འདྲ་བྱུང་འདུག དླེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་དླེ་སྔ་ནས་ཞུས་པ་དླེ་འདྲ་བྱུང་འདུག དླེ་རྱིང་འདྲ་པ་ོཡྱིན་ན་ད་ལྟ་བཀུར་
འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་འབད་བརོན་ཞུས་ནས། དླེ་ལ་ཉླེ་བར་གྲུབ་འབས་ཐོན་གྱི་ཡོད་པ་བྱུང་བ་དླེ་
བསྔགས་བརོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་རླེད། དླེར་དགའ་བསུ་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  



104 
 

དླེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དླེས་ཤྱི་ལོང་ས་གནས་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་གྱིས་དབུས་པའྱི་ས་གནས་ཀྱི་
ཚོགས་ཆུང་། ཚོགས་ཆུང་དླེའྱི་ནང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཁོང་རང་ཡང་བཞུགས་འདུག བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། 
ངས་དླེ་སྔ་ཡང་ཞུས་ཡོད། ས་གནས་སུ་བཞུགས་པའྱི་ལས་ཀྱི་སླེ་མ་ོབ་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚདོ་གནང་ནས་དླེའྱི་ནང་
ལ་ཤུགས་བསོན་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཡོད་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་བཞྱིན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
མཆགོ་དླེའྱི་ནང་བཞུགས་ནས་ཕག་ལས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ཚགོས་མྱི་རྣམ་པ་དང་། དླེའྱི་ལས་བླེད། མ་
ཟད་ས་གནས་སྱིད་གཞུང་གྱིས་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ཐོག་ལ་ཐད་ཀར་ (CMO) དླེ་བཞྱིན་ (Health Officer) སྨན་པའྱི་ཐོག་
ནས་འགན་བཞླེས་མཁན་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མས་མཐུན་འགྱུར་དང་མཉམ་རུབ་གནང་བ། ད་ག་ནང་བཞྱིན་རྒྱབ་སོར་གནང་བ་
དླེའྱི་སང་ལ་ལྷག་པར་དུ་ཡྱི་ཤུའྱི་ཆོས་ཚོགས་དླེ་ཚ་ོང་ཚོས་ཉྱིན་རླེའྱི་དྲ་ཐོག་ནས་སན་ཐ་ོཟླེར་ནའང་རླེད། གནས་ཚུལ་དླེ་འདྲ་
འབོར་གྱི་འདུག མཇལ་གྱི་འདུག དླེ་རྱིང་འདྱིར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གླེང་བ་དླེར་དླེ་དླེ་བཞྱིན་ནོ་ཟླེར་ནས། 
འདྱིར་ལངས་སྡོད་མཁན་དླེས་ཀང་དླེ་དང་དླེ་ལྟ་བུ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐོག་མ་དླེར་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་དང་སགས་ངས་ཀང་རྒྱ་ནག་
ཝུ་ཧན་ནས་ཁབ་པའྱི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐབས་སུ་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདླེགས་གནང་མཁན་
ཁོངས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་འཕྲོད་ལས་པ་དང་། དླེ་བཞྱིན་སྨན་
རྱིས་ཁང་། བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་། ད་ལྟ་མང་པ་ོཞྱིག་བགངས་པ་དླེ་ཚ་ོཚང་མ། དླེ་བཞྱིན་སླེར་དང་སྱི་གཙ་ོབ་ོའཕྲོད་ལས་པ་
དང་སྨན་ཞབས་པ། སྨན་པ་ཚརོ་རླེས་སུ་ཡྱི་རངས་དང་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ངས་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ག་རླེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟླེར་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་སྔོན་འགོག་གྱི་ཁབ་མར་འགླེམས་སླེལ་བས་ནས། ད་ལྟ་
འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་སོང་། བོད་མྱི་གངས་ ༦༣༣༦ ཙམ་ལ་ཁབ་བརྒྱབ་ཚར་བ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུ་
ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཁབ་བྱུང་བ་དླེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས། ཁབ་གཉྱིས་འདུག 
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(Covaxine) དང་ (Covishield) (Covishield) ལ་ (AstraZeneca Vaccine) ཡང་ཟླེར་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་
ཕྱི་རྒྱལ་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་དང་བསྡུར་ན་དླེ་གཉྱིས་སྤུས་དག་ཤོས་གས་གང་ཡང་ཡྱིན་ས་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་གོ་རྒྱུ་འདུག 
ཉམས་ཞྱིབ་བླེད་དུས། ཡྱིན་ནའང་ (Covaxine) ལས་ (Covishield) དླེ་ཏོག་ཙམ་ཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཞྱིག་
འག་ོབཞྱིན་འདུག དླེའྱི་ཐོག་ལ་དོགས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚ་ོབོད་པར་བརྒྱབ་པ་དླེ་ (Covishield) དླེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་
དམ། ཡང་ན་ (Covaxine) དླེ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འག་ོསྟངས་དླེ་གང་འདྲ་རླེད། སྱི་མཚུངས་འདྲ་ཡོད་རླེད་དམ། ཡང་
ན་ས་ོསོས་གདམ་ག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་གཉྱིས་ལ་ཁད་པར་ག་རླེ་ཡོད་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་དགོས་བསམས་སངོ་།  

དླེ་བཞྱིན་ད་ལྟ་སྔོན་ལ་ངས་ཚང་མར་རླེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུས་ཚར་ཡྱིན་ཏླེ། ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་
སྐབས་སུ་སླེར་ཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་བསྡུ་འགོད་ཀྱི་ཕག་ལས་རབ་དང་རྱིམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་གནང་གྱི་
འདུག ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ལྦུ་ཧན་ནས་མཆླེད་པའྱི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར། སྱིར་བཏང་ནས་མྱི་ནད་
གཅོང་དང་། དླེ་བཞྱིན་གཤག་བཅོས་གནང་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུའང་དཔལ་འབོར་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་སླེལ་མཁན་མང་དག་
ཅྱིག་ངས་མཐོང་སོང་། ངས་ཁོ་རང་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་བ་དླེར་རླེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ང་རང་གྱི་
འབོད་སྐུལ་ག་རླེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཞུས་ན། རྣམ་པ་ཚོས་སྡྱིངས་ཆ་ག་རླེའྱི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་བསྡུ་འགོད་ཀྱི་ཕག་ལས་དླེ་
གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་། ད་ག་རང་ཐོག་ལ་རྱིས་ཁའྱི་འགན་དླེའང་བཞླེས་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་རྣམ་པ་ཚོས་ཕག་
ལས་གནང་བ་དླེ་འགྱིག་མླེད་པ་ཞྱིག་ཞུའྱི་མླེད། ག་རླེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟླེར་ན་རྱིས་ཀྱི་འགན་དླེ་ཡང་ཧ་ཅང་གནད་འགག་རླེད། 
མ་འོངས་པར་རླེ་ཟུང་ཞྱིག་གྱིས་ཡག་པ་ོམ་གནང་བར་བརྟླེན་ནས་ཡག་པ་ོབླེད་མཁན་ཚརོ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་ཞྱིག་
ཡོད་པ་རླེད། བོད་གཞུང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་རྱིས་ཁ་དང་རྱིས་ཞྱིབ་ཆ་ཚང་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ག་ནང་བཞྱིན་སླེར་པ་
དང་སྱིག་འཛུགས་གཞན་ནས་དླེ་ལྟར་གནང་གྱི་ཡོད་ན། སྡྱིངས་ཆ་ག་རླེའྱི་ཐོག་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་ནའང་རྱིས་ཁ་དླེ་ཚ་ོཇྱི་མ་
ཇྱི་བཞྱིན་དང་ཁ་གསལ་པོ་ཞྱིག་དླེ་ག་རང་བརྒྱུད་ནས་སོམ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྱིས་ཀྱི་འགན་དླེའང་སོམ་རོགས་
གནང་ཞླེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚ་ོམང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སླེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ཐོག་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་གྱི་འདུག ས་ོས་ོའདྲ་པ་ོཞྱིག་
ཡྱིན་ན་ཚོར་བ་ག་རླེ་ཡོད་ཟླེར་ན་ལ་ོབདུན་བརྒྱད་ཙམ་གྱི་སྔོན་ལ་ང་ཚོས་སླེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟླེན་སྐོར་ལ་གསུང་དུས། 
དམྱིགས་བསལ་ཚིག་གཅྱིག་དླེ་ཕལ་ཆླེར། སླེམས་གུ་དོག་པ་ོཆགས་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོའྱི་བཀའ་འཁོལ་དང་
སགས་ནས་ཞུས་ན་ (Stress) དང (Depression) དླེ་ཚ་ོབོད་པ་ཚོས་ལོ་བདུན་བརྒྱད་སྔོན་ལ་ཁས་ལླེན་ཞླེ་དྲག་གནང་
གྱི་མྱི་འདུག དླེ་ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་བཟོས་པའྱི་ན་ཚ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག དླེ་འདྲ་ཞྱིག་རླེ་ཟླེར་ནས་ཁས་ལླེན་གནང་
གྱི་མྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་ཆར་དླེར་ཁས་ལླེན་ཞླེ་དྲག་གནང་ནས་དླེ་ལ་གདངོ་ལླེན་གནང་རྒྱུ་དང་། གང་སྱིའྱི་ཐོག་ནས་འབད་བརནོ་
གནང་བ་དླེར་ངས་རླེས་སུ་ཡྱི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་སླེམས་ཁམས་དཀའ་ངལ་དླེའང་ཆུང་དུས་ནས་
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འག་ོའཛུགས་ཀྱི་ཡོད་དུས་དླེ་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་གདངོ་ལླེན་བ་རྒྱུ་དང་། དླེ་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ་བརན་པར་བརྒྱུད་ག་ོརྟགོས་སླེལ་རྒྱུ་གནད་
འགག་རླེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 དླེ་ནས་ས་ོས་ོས་གནས་ལ་ཕྱིན་པའྱི་སན་ཐརོ་ལན་འདླེབས་ལ་མཇུག་སངོ་བ་རྒྱུ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་ཡོད། བསུ་ན་
མདའ་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནང་དུ་སྔོན་མ་སན་ཐོའ་ིནང་ཕུལ་ཚར་བ་ཡྱིན། གསང་སོད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་
ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ། དང་པ་ོདླེར་གཞྱིས་ཆགས་ལ་ཁྱིམ་ཚང་ ༤ ནས་ ༨ དབར་ལ་ཁྲུས་ཁང་གཉྱིས་མ་
གཏོགས་མླེད་པ་དང་། དླེ་བཞྱིན་བསུ་ན་མདའ་བཀྲ་ཤྱིས་གྱིང་མཉམ་འབླེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཛིན་སོང་འགོ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་སཾ་བ་ོ
ཊའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་སློབ་ཕྲུག་གྱི་སྡོད་ཁང་ནང་དུ། སློབ་ཕྲུག་གངས་ ༤༥ ལ་གསང་སོད་གཉྱིས་མ་གཏོགས་མླེད་རླེད། དླེའྱི་སྐོར་
ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་མ་ཟད་ཁ་ོརང་ཚོས་སན་ཞུ་ཞྱིག་ཀང་ཡར་ཕུལ་འདུག སྐབས་དླེ་དུས་ངས་དླེར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་ཡྱིན། 
དླེ་དུས་ལན་འདླེབས་ནང་དུ་ག་རླེ་གསལ་འདུག་ཞུས་ནས། ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་འཆར་གཞྱི་འབོར་སོང་དླེ་གཞྱིར་
བཟུང་ཐབས་འཚོལ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་འཁོད་པ་ཞྱིག་འདུག དླེ་ལ་ངས་མཇུག་སོང་གྱི་ཚུལ་དུ་ད་ལྟའྱི་གནས་སྟངས་ག་རླེ་
ཆགས་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་ཙམ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གནང་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དབ་ཙ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས། སྐར་མ་ ༣།  

 

སྱི་འཐུས་དབ་ཙ་བསདོ་ནམས་ནརོ་བུ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། དླེ་རྱིང་ངས་འདྱིར་དྲྱི་བ་གཅྱིག་ཡོད། དྲྱི་བ་དླེ་སྱིར་བཏང་
ཟུར་བཀོལ་ནང་འཁོད་འདུག་སྟླེ། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་ཆ་ཚང་མར་གཏན་འབླེབས་བས་ཚར་ཡོད་
དུས། ཕྱིས་སུ་གཅོག་ཆ་དང་སར་ཆའྱི་ལམ་ཞྱིག་མླེད་དུས་དྲྱི་བ་ག་པར་ཕུལ་ནའང་གཅྱིག་མཚུངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག  སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་བགོ་གླེང་ལྟ་བུ་ཆགས་འགོ་ས་རླེད་བསམས་ནས་འདྲྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། ཟུར་བཀོལ་ ༼ཉ་པ།༽ དླེའྱི་ནང་དུ་ཆབ་སྱིད་
བཙོན་ཟུར་དང་འབླེལ་ཆགས་ལྟ་སངོ་ཞུས་འདུག དླེའྱི་ཟུར་འཛར་ཨང་ ༨ པའྱི་ནང་དུ་འཚ་ོསནོ་དང་། སྨན་གོན། རྒྱལ་སྱིའྱི་
མནར་གཅོད་ཉྱིན་མོ་སྲུང་བརྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཞླེས་པ་དླེར་ད་ལོའ་ིརྱིས་འགོའ་ིནང་ཀླད་ཀོར་རླེད་འདུག དླེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་
ཆགས་ཡོད་དམ་ཞླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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 དླེ་ནས་ཁ་སང་གྱི་འཕྲསོ་ནས་ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚསོ་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་རྱིས་འག་ོདླེ་སྱི་མོས་ལ་
གཏོང་ཐུབ་མ་སོང་བས། དླེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དླེ་ག་རླེ་རླེད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། སྔ་ལོ་ཡང་སྔོན་རྱིས་དླེ་མགོགས་པོ་ཞྱིག་
ཕླེབས་ཡོད་པ་རླེད། ད་རླེས་ཀང་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་མ་བཏང་ཀ་མླེད་ཆགས་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ལྷན་ཁང་ཁག་
གྱི་འག་ོལས་རྣམ་པས་དགངོས་པ་ལ་སྔནོ་རྱིས་དླེ་མགགོས་པ་ོའག་ོརྒྱུ་རླེད་བསམས་ནས་ལྷདོ་ཡངས་དང་། འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་
མྱི་འག་ོབའྱི་ཆླེད་དུ་བར་ལན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིན། དླེར་བརྟླེན་ངས་སྱི་མོས་ཐགོ་ནས་མོས་མཐུན་མ་ཞུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་ཡྱིན། 
དླེ་བཞྱིན་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱི་ལན་འདླེབས་དང་འཕྲོས་ཏླེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
སྔ་ལོའ་ི (Gym) གྱི་ (Equipment) རྱིན་འཛིན་འགན་ཤོག་གྱི་ཐགོ་ནས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་ཕླེབས་སོང་། དླེ་གང་ཡྱིན་པར་
ངོས་ལླེན་གནང་བར་དངོས་གནས་དྲང་གནས་རླབས་ཆླེན་ཡྱིན་པ་དང་། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་རྱིན་
འཛནི་འགན་ཤོག་དླེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་ལྷན་ཁང་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་ཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག སྱིར་བཏང་
འཕྲུལ་ཆས་རྱིགས་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གོང་ཡར་མར་ཟླེར་རྒྱུ། ད་ལྟ་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་སྱིར་བཏང་ 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ (Demand) དང་ (Supply) ཐགོ་ལ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ནས་ཨྱིན་སྐད་ནང་ལ་ (Inflation 

Rate, Import & Export, GST Slab Rates) ག ་པ ར ་ཚུ ད ་ཀྱི ་ཡོ ད ་མླེ ད །  (Infrastructure, Resource 

Scarcity, Technology) དང་ (Innovation) དླེ་ཚོའྱི་རྱིགས་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་བལྟས་ནས་ཅ་ལག་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་དླེ་
ཚའོྱི་གོང་ཡར་དང་མར་འག་ོརྒྱུ་དླེ་གནད་འགག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཡང་ལས་བླེད་རྣམ་པ་ནས་ངླེས་པར་དུ་
ཏགོ་ཙམ་སང་གྲུང་གནང་ནས། དམྱིགས་བསལ་རྒྱ་གར་ཚངོ་པ་མཉམ་དུ་འབླེལ་བ་བླེད་དུས་དླེ་ཚ་ོསང་གྲུང་གནང་རྒྱུ་དང་། 
ཞྱིབ་འཇུག་གཏྱིང་ཟབ་པ་ོདང་ཚད་ལྡན་གནང་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག དླེ་བཞྱིན་ལྷན་ཁང་ཁག་ནང་དུ་ཡང་ར་འཛིན་
སྱིག་གཞྱི་དླེ་འདྲ་ཡོད་པར་སོང་། དླེ་ཚ་ོཚང་མར་སྟབས་བསྟུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་
འདུག དླེ་གཅྱིག་ཡྱིན།  
 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་མཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་ཟམ་མད་ོབམས་པ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཆ་ཤས་ཐླེངས་དང་པ་ོཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སྐར་མ་ ༥ འགོག་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆོག འཕྲོད་བསྟླེན་ཟླེར་བའྱི་སྐབས་སུ་འཕྲདོ་པ་ཟླེར་དུས་ཏག་ཏག་དང་རན་པོ། འཚམ་པོ། མང་མ་དྲགས་པ། 
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ཉུང་མ་དྲགས་པ། ས་ོམ་དྲགས་པ། རྱིག་མ་དྲགས་པ་ཟླེར་དུས། འཕྲདོ་པའྱི་ག་ོདནོ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འཕྲདོ་བསྟླེན་ཞླེས་
གོའ་ིཡོད་པ་མ་གཏོགས། འཕྲོས་པ་ཟླེར་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་འཕྲོས་པ། སློབ་ཕྲུག་ཕན་ཚུན་འཕྲོས་པ། བཟའ་ཚང་ཕན་
ཚུན་འཕྲསོ་པ། གོགས་པ་ོགོགས་མ་ོའཕྲསོ་པའྱི་ག་ོདནོ་དླེ་མ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་མ་འངོས་པར་ང་ཚ་ོཚང་མའྱི་ངསོ་ནས་འཕྲདོ་
པ་བསྟླེན་པ་ཟླེར་ནས་ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་། འཚམ་པོ་དང་རན་པོ་ཞྱིག་གྱི་སང་ལ་སྡོད་དགོས་པ་དླེར་གོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
མཁླེན་རྟོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བོད་ཀྱི་སྐད་དང་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཐད་ལ་ཁ་སང་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོགནང་བ་ཡྱིན་དུས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་
ཞུས་ན་བསམས་སོང་།  

 དླེ་ནས་ད་ལྟ་འཕྲདོ་བསྟླེན་རང་གྱི་ཐགོ་ལ་རྒྱལ་སྱིའྱི་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ངསོ་ནས་འཕྲདོ་བསྟླེན་ཞླེས་པའྱི་ག་ོ
དནོ་དླེར་སླེམས་དང་ལུས་པོའ་ིཆ་རྐྱླེན་མ་ཚང་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་པུར་ག་ོན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རླེད། སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ཁ་ཕགོས་
སྒྱུར་སྟངས་རླེད། སྱི་ཚོགས་ནང་གྱི་དཔལ་འབོར་གྱི་ཁ་ཕོགས་སྒྱུར་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་གནོན་ཤུགས་ག་རླེ་ཡོང་བ་དླེར་
བརྟླེན་ནས་སླེམས་ཁམས་དང་ལུས་ཁམས་ལ་མྱི་བདླེ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་བཀའ་
འཁོལ་དང་སགས་ (Social Structure and Financial Environment Pressure) དླེ་འདྲ་ཞྱིག ་གྱི་ཐོག ་ནས ་
སླེམས་ཁམས་དང་ལུས་ཁམས་ལ་དཀའ་ངལ་དླེ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་འཕྲོད་བསྟླེན་སྐོར་ལ་འཆད་པའྱི་སྐབས་
སུ་འབྱུང་ར་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཕགོས་སྒྱུར་སྟངས་དང་། སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་འབརོ་གྱི་ཁ་ཕགོས་སྒྱུར་སྟངས། དླེ་ག་པར་འག་ོ
ཡྱི་འདུག དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་མྱི་ནད་པ་དླེ་ཚ་ོཡར་རྒྱས་འག་ོརྒྱུར་འབད་བརནོ་གནང་དགོས་རླེད་ཟླེར་ནས་གསུངས་འདུག སྱི་
ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆགོ་ནས་འདས་པའྱི་དུས་ཚདོ་ལ། ང་རང་ཚ་ོསབས་བཅལོ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་
པ་ཡྱིན་དུས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤླེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མྱི་ཚ་ེསླེལ་ཐུབ་པ་བླེད་དགོས་རླེད། ང་ཚོའྱི་ཕྲག་པའྱི་སང་ལ་བོད་དང་བོད་
མྱིའྱི་ལས་འགན་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ལས་འགན་དླེ་བླེད་མ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་བདོ་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་
ཞབས་འདྲླེན་རླེད་ཟླེར་ནས་བཀའ་གནང་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤླེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གོམ་པ་ས་ོདགོས་རྒྱུ་
དླེ་འཕྲདོ་བསྟླེན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ངས་གལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ཡྱིན།  

དནོ་ཚན་གཉྱིས་པ་དླེར། རྒྱ་གར་ལྷ་ོཕགོས་ཁུལ་གྱི་བོད་པ་ལ་དགའ་ཞླེན་ཆླེན་པ་ོཡོད་པའྱི་གནད་ཡོད་མྱི་ས་གཅྱིག་གྱིས་ཁླེད་
རང་ཚའོྱི་དཔལ་འབརོ་གྱི་གནས་སྟངས་དླེ་ཞླེ་དྲག་ཡར་རྒྱས་འག་ོབཞྱིན་འདུག ཡྱིན་ནའང་རྒྱས་སྤྲསོ་ཆླེན་པ་ོབས་པ་དླེས་ས་
སླེས་ར་ོསླེས་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་མྱིག་ལ་མ་མཛེས་པའྱི་རྐྱླེན་ངན་ཞྱིག་བྱུང་ནས། མ་འོངས་པར་རྐྱླེན་ངན་སྡུག་ཆགས་དླེ་འདྲ་ཡོང་
སྱིད་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་འབབ་མཚམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ལ་བཞུགས་ན་ཡག་པ་ོཡོད་རླེད་ཅླེས་བཀའ་སློབ་ཅྱིག་
ཕླེབས་འདུག དླེ་ངས་གནད་འགག་ཞླེ་དྲག་ཅྱིག་མཐོང་སོང་། དླེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། 
འདས་པའྱི་དུས་ཚོད་ནང་ལ་འཕྲོད་བསྟླེན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཆུ་བརལ་རྒྱུ་དླེ་ཞླེ་དྲག་གྱི་གནད་འགག་བརྱི་བཞྱིན་ཡོད་
པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟླེན་ནས་ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཆུ་བརལ་སའྱི་ཁྲུས་གཞངོ་། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོ
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མཆོག བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ (Swimming Pool) ཞྱིག་བཟོས་ནས་ཆུ་བརལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་
རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་ས་སླེས་རོ་སླེས་ཀྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་ངོས་ནས་ང་ཚོ་ལ་འཐུང་ཆུ་ཡོད་མ་རླེད། ཁླེད་རང་ཚོ་འདྱིར་བག་མླེད་
ལོངས་སདོ་བས་པ་དླེ་མ་འགྱིག་པ་རླེད་ཅླེས་རྐྱླེན་ར་དླེ་འདྲའང་བྱུང་ཡདོ་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚ་ོབོད་རྱིགས་ཚང་མའྱི་
ངསོ་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་དགོངས་ཇྱི་བཞྱིན་སྒྲུབ་རྒྱུར། འདོད་ཆུང་ཆགོ་ཤླེས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཞླེ་
དྲག་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་ཅླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང།  

དླེ་ནས་ང་ནུབ་ཕོགས་ (Switzerland) ཡུ་རབོ་ནས་བསླླེབས་པ་རླེད། རྱིན་པ་ོཆླེ་དང་། བ་མ་ལ་སོགས་པས་ལས་གཞྱིའྱི་
ཆླེད་དུ་དཔལ་འབརོ་གྱི་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་རྱིན་པ་ོཆླེ་དླེ་འདྲས་ག་རླེ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་འདུག་
ཅླེ་ན། བོད་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ཁོང་ཚོས་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་འདུག ང་སླེར་ལའང་ཁླེད་རང་ཚོས་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས་དྲྱི་བ་
གཏོང་མཁན་བྱུང་། སྟབས་ལླེགས་པ་ཞྱིག་ལ་ང་ལྷ་ས་མཐུན་གགོས་ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་མྱི་བས་ནས་ལ་ོ ༢༡ ལྷག་ཙམ་འག་ོ
བཞྱིན་ཡོད། ཚོགས་པ་དླེ་བཙུགས་ནས་ལ་ོཞླེ་དྲག་མང་པ་ོཕྱིན་འདུག ཚོགས་པ་དླེའྱི་སྐུ་བགླེས་པ་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་དཔལ་
འབོར་གྱི་ཐོག་ནས་རྱིས་རྒྱག་ཡོང་དུས་སུད་སོར་ ༥༠,༠༠༠ ཙམ་ཞྱིག་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག དླེར་བརྟླེན་ངས་ཕྱི་རྒྱལ་
ཚོ་ལའང་ང་ཚོགས་པ་དླེའྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན། སྐུ་བགླེས་པ་ཚོས་དཀའ་ལས་བསོན་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སུད་སོར་ ༥༠,༠༠༠ 
ལྷག་ཞལ་འདླེབས་གནང་འདུག བས་ཙང་ང་ཚོ་བོད་པས་བླེད་ཀྱི་ཡོད་རླེད་ཟླེར་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ང་ཚོས་
རྒྱས་སྤྲོས་ཆླེན་པ་ོབ་རྒྱུ་དླེ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་རྐྱླེན་ངན་ཞྱིག་བྱུང་བའྱི་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱི་
བཀའ་འཁོལ་དང་སགས། བོད་སྐད་ལ་འཁག་རྱི། འཁགས་གོང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་ལ་རྒྱ་མཚོའྱི་གྱིང་ལ་
འཕ་ོསྡོད་མཁན་ (Iceberg) གྱི་བཞྱི་ཆ་གཅྱིག་མཚོའྱི་ཁ་ལ་འཐོན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། གསུམ་ཆ་བཞྱི་དླེ་ཆུའྱི་འོག་ལ་ཡོད་
རླེད། དླེར་བརྟླེན་འཛམ་གྱིང་ནང་གྱི་སྐད་གགས་ཆླེ་ཤོས་ཀྱི་གྲུ་གཟྱིངས་ (Titanic) འཐྱིམ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་ 
(Iceberg) ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་རླེད་བསམས་ནས་བཏང་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟླེན་ནས། ཁོའ་ིསུམ་ཆ་བཞྱི་ཤོད་ལ་ཡོད་པ་ཚདོ་དཔག་མ་
ཐྱིག་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་ལ་མར་འཐྱིམ་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་འབོད་སྐུལ་ནན་པ་ོཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོའྱི་ངོས་
ནས་ཞླེ་དྲག་གྱི་ཡྱིན་ལུགས་ཚུལ་ལྡན་བས་ནས་བསྡད་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག  

 དླེ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཐུང་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་དླེ་ཞླེ་དྲག་གལ་ཆླེན་པ་ོཡྱིན། དླེ་ཡང་གཞོན་སླེས་འཚར་ལོངས་བླེད་མཁན་
ཆླེད་དུ་ཡྱིན། སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ཁླེ་ཕན་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད། བླེད་སདོ་བླེད་མྱི་ཆོག་པ་དླེ་ག་རླེ་རླེད། བས་པ་ཡྱིན་ན་སོན་ག་རླེ་
ཡོད་རླེད་ཟླེར་ནས། བོད་སྐད་ཀྱི་ཐགོ་ལ་འཚར་ལོངས་བླེད་བཞྱིན་པའྱི་གཞནོ་སླེས་ལ་ངླེས་པར་དུ་དླེ་འདྲའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡོད་
པ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞླེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་། བཞུགས་རགོས་གནང་། དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུས་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དླེས། འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་དབུས་དང་ས་གནས་ཁག་
གྱི་འཕྲདོ་བསྟླེན་ཚགོས་ཆུང་། ས་གནས་འག་ོའཛནི། ཨླེམ་ཆྱི། འཕྲདོ་ལས་པ། སྨན་རྱིས་ཁང་། བདླེ་ལླེགས་སྨན་ཁང་སོགས་
སྱི་སླེར་ཡོངས་ནས་རྒྱ་ནག་ནས་ཁབ་པའྱི་ནད་ཡམས་དླེར་གདོང་ལླེན་བས་པར་བསྔགས་བརོད་ཞུས་སོང་། བསྔགས་
བརོད་ཞུས་པར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཨླེམ་ཆྱི་དང་འཕྲོད་ལས་པ། མདུན་ལ་ཐོན་ནས་ཕག་
ལས་གནང་མཁན། དླེའྱི་སང་ལ་ལོ་ ༦༠ ཡན་ཆད་ཀྱི་རན་པ་དང། ལོ་ ༤༥ ཡན་ཆད་ལ་ནད་གཞན་པ་ཡོད་པ་དླེ་འདྲ་
རྱིགས་ཀྱི་གངས་ཐ་ོཉླེ་སྔོན་འདྱིར་ཞུ་བའྱི་སྐབས་སུ་གངས་ ༦༦༠ ཙམ་ཞྱིག་ཞུས་པ་རླེད། ད་ལྟ་ཕལ་ཆླེར་གངས་ ༧༤༠ 
ཙམ་ཞྱིག་བསླླེབས་ཚར་ཡོད་ས་རླེད། དླེ་ཚ་ོསྨན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་སྐབས་ལ་མང་ཆླེ་བ་ཞྱིག་ག་རླེ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་
སོང་། ཚོད་དཔག་བས་པ་ཡྱིན་ན་དྷ་རམ་ས་ལར་ཆ་ཚང་ (Covishield) ཟླེར་བ་དླེ་རླེད་འདུག དླེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ས་གནས་
ཁག་ནས་པར་དླེ་འདྲ་འབརོ་བའྱི་སྐབས་སུ་མང་ཆླེ་བ་ (Covishield) རླེད་འདུག (Covaxin) བརྒྱབ་ཡྱིན་ཟླེར་མཁན་དླེ་
འདྲ་ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་གོ་མ་སོང་། (Covishield) རྒྱག་པའྱི་སྐབས་སུ་དླེའྱི་བར་ལ་གཅྱིག་གྱིས་ (Covaxin) བརྒྱབ་པ་
ཡྱིན་ན་གནས་ཚུལ་གཅྱིག་རླེད། དླེ་འདྲ་རྒྱག་མཁན་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་མ་སོང། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་
ད་ལྟའྱི་ཆར་མང་ཆླེ་བ་ཞྱིག་གྱིས་ (Covishield) བརྒྱབ་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག  

 དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བཤད་སོལ་ལྟར་ན་ (Covishield) དླེ་ཡག་པ་ཡོད་པ་དང་། དླེའྱི་ཐོག་
ལ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལྟ་ཕོགས་ག་འདྲ་ཡྱིན་ཟླེར་ནས་གསུངས་སོང་། འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་
ནས་ལྟ་སྟངས་དླེ་སྔ་བརྒྱུད་ལམ་འདྲ་མྱིན་ནང་ལ་བཤད་སོལ་མང་པ་ོཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཨླེམ་ཆྱི་དང་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་
ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོའྱི་བཀའ་མོལ་གྱི་སོས་ནང་ལ་ (Covishield) ཡག་པ་ཡོད་རླེད་ཅླེས་བཀའ་མོལ་ཞྱིག་
ངས་མཐངོ་མོང་ལ་ངས་ཀློག་མོང་། ་ཡྱིན་ནའང་ཕྱིས་སུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པའོ་ིཟླ་དཀྱིལ་ནས་འག་ོབཙུགས་པ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིཟླ་
མཇུག་དླེ་ནས་མར། ལྷག་པར་དུ་ཉླེ་བའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་སྱིད་བོན་མཆོག་དང་སྱིད་འཛིན། (AIIMS) རྒྱ་གར་དུ་སྨན་ཁང་
གྱི་ལྟླེ་གནས་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྨན་གྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་ལྟླེ་གནས་ཁང་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་རླེད། 
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དླེའྱི་འགན་འཛནི་དླེ་ཚསོ་ (Covaxin) གྱི་སྔནོ་ཁབ་དླེ་སནོ་ཡངོ་དུས། ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་དླེ་ཏགོ་ཙམ་མར་འཇམ་པའམ་མླེད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཉླེ་ཆར་ (Covaxin) གྱི་ཁབ་དླེའྱི་གྲུབ་འབས་མཐའ་མ་དླེ་མར་བཏོན་
ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ་དླེའྱི་ཕན་རླབས་དླེ་བརྒྱ་ཆ་ ༨༡ སང་ལ་ཡོད་རླེད་ཅླེས་ཟླེར་ཡོང་དུས། ཡག་སྡུག་གྱི་བཀའ་མོལ་དླེ་ལྷག་
མླེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག ལར་ནས་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་དང་། དླེ་སྡུག་
ཆགས་ཡོད་པ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའང་ཡོད་མ་རླེད། ཞུ་མོང་ཡོད་མ་རླེད། ཞུ་ཤླེས་ཀྱི་ཡང་མ་རླེད། གང་ལྟར་གོང་དུ་
ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སྔོན་ཁབ་རག་གྱི་ཡོད་ན་བཞླེས་དགོས་རླེད། སྔོན་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད། སྔོན་ཁབ་ཡག་སྡུག་
ཐད་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་ཁད་ལས་པ་རྣམ་པས་གསུང་གྱི་མླེད་དུས། ཡྱིན་ནའང་ (Covishield) ནང་ལ་དླེའྱི་ཕན་རླབས་དླེ་
བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་དོན་གངས་ཤྱིག་གསུང་བཞྱིན་པ་རླེད། (Covaxin) ཡྱིན་ན་ཉླེ་བའྱི་ཆར་བརྒྱ་ཆ་ ༨༡ ཟླེར་ནས་བཤད་
པའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་སྔོན་ཁབ་ག་རླེ་ཡག་པ་ོཡོད། ག་རླེ་ཞན་པ་ཡོད་ངས་ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་མ་རླེད། དནོ་སྱིང་
དླེ་སྔནོ་ཁབ་རག་གྱི་ཡོད་ན་ཞུ་དགོས་པ་དླེ་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོརླེད་ཟླེར་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

དླེ་ནས་སླེམས་ཁམས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་ཐད་ལ་དླེ་སྔའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། རང་ཉྱིད་
འདྱིར་ལང་མཁན་ཡྱིན་ནའང་སླེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟླེན་ནང་གྱི་དབླེ་བ་ཟླེར་ནའང་རླེད། གནད་དོན་ཟླེར་ནའང་རླེད། རྟགས་
མཚན་ཟླེར་ནའང་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་རྱིགས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་མླེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
མླེད་ཧ་ག་ོཡྱི་མྱི་འདུག དཔླེར་ན། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་སྡདོ་པའྱི་སྐབས་སུ་སྟོད་ཁགོ་ཟུག་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ན། དླེའང་སླེམས་ཁམས་འཕྲདོ་
བསྟླེན་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་རླེད་ཅླེས་གསུང་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚགོས་མཆོག ཨྱིན་སྐད་ནང་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་ (Stress) 

རླེད་ཅླེས་གསུང་མཁན་ཡང་འདུག ངས་དླེ་ཚོ་ཞླེ་དྲག་ཅྱིག་ཤླེས་ཀྱི་མླེད་དླེ། ཡོད་སྱིད་པ་རླེད། ཚན་རྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་ཞྱིབ་
འཇུག་བས་ནས་ལྟ་ཡོང་དུས་ཡོད་སྱིད་པ་རླེད། མ་གྱིའྱི་རྐང་པའྱི་མཐྱིལ་ནས་སྐྲ་ཡྱི་རླེ་བར་དུ་གཟུགས་པོའ་ིབ་སྤུ་ཚང་མ་
ཕར་ཚུར་མཐུད་ཡོད་དུས། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཡོང་སྱིད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ཐུགས་སང་དང་ད་ོསང་གནང་
ནས། སླེམས་པ་ལྷོད་པ་ོབ་རྒྱུ་དང་དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱི་མང་དག་ཅྱིག་བརམས་དང་རོམ་བཞྱིན་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། དླེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ལས་གཞྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་གོ་རྟོགས་
སླེལ་དགོས་པ་དང་། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་སྔར་ལྷག་ཤུགས་རྒྱབ་དགོས་པའྱི་ཐགོ་ལ་ལམ་སྟནོ་གནང་སོང་། ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན།  

བསུ་ན་མདའ་ས་གནས་ལ་ཆུ་དང་གཙང་འཕྲོད་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས།  དླེ་སྔའྱི་ལས་
བསྡམོས་ནང་ལ་སན་སླེང་ཞུས་ཡོད་ཟླེར་ནས་གསུངས་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་འདྱིར་ཞུ་མཁན་དླེའང་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་མ་
མཆླེད་སྐབས་སུ། ཕལ་ཆླེར་ང་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་ཁབ་གདལ་ཕྱིན་ཚར་བའྱི་གནས་
སྟངས་རླེད་འདུག ཕྱི་ཟླ་ ༡ པའོ་ིནང་ཁ་པར་འགའ་ཤས་འབརོ་སངོ་། སྐབས་དླེ་དུས་ང་ལ་ཆླེན་དང་ལ་ཆུང་ལ་སྐརོ་བ་བསྐརོ་



112 
 

ནས་འག་ོཔའྱི་སྐབས་སུ་རླེད། དླེ་དུས་བསུ་ན་མདའ་ས་གནས་ལ་བཅར་བ་ཡྱིན། དླེའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་། ཆུ་དང་གཙང་
འཕྲོད་ཀྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཐོག་ལ་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་ཞུ་མཁན་བྱུང་སོང་། དླེར་ངས་ཕར་ཕྱིན་ནས་ལས་ཁུངས་ལ་མངགས་
ཆ་བ་རྒྱུ་དང་། འཆར་གཞྱིའྱི་ནང་གཞུག་རྒྱུ་ཚང་མ་བས་པ་ཡྱིན། ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་
བས་དང་བླེད་མུས་རླེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དླེའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་རག་དང་མ་རག གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ལས་འཆར་ཡོངས་
རོགས་ཕྱིའྱི་རོགས་དངུལ་ལ་བསྟུན་དགོས་དུས། ཕྱི་ལ་ལག་པ་སོང་དགོས་དུས་དཀའ་ངལ་མང་པ་ོཞྱིག་དབླེ་བ་ཕླེས་ནས། 
འདམ་འདམ་གསྱིག་གསྱིག་བས་ནས་དླེའྱི་ནང་ནས་ཡར་འབུལ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུ། ཡང་ཡར་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་འདམ་
འདམ་གསྱིག་གསྱིག་བླེད་དུས། དླེ་འདྲ་བས་ནས་ལྷག་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་འབའ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཕ་
གྱིར་གཙང་འཕྲོད་དང་འབླེལ་བའྱི་ལས་གཞྱི་གཅྱིག་བརམས་ཚར་བའྱི་གནས་སྟངས་རླེད་འདུག ད་ལྟའང་སྒུག་བསྡད་པའྱི་
གནས་སྟངས་འགའ་ཤས་འདུག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དླེའྱི་ཐོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརོན་ཞུ་
དགསོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ནས། ཆབ་སྱིད་བཙནོ་ཟུར་དང་། འབླེལ་ཡོད། འབླེལ་ཆགས་རྣམས་ལ་འཚ་ོསོན། དླེ་
བཞྱིན་རྒྱལ་སྱིའྱི་མནར་གཅོད་ཀྱི་ཉྱིན་མ་ོདླེའྱི་ཐོག་ལ་དླེ་སྔ་ཟུར་བཀོལ་ནང་ལ་དངུལ་བཞག་འདུག ད་ལོ་དངུལ་མྱི་འདུག་
ཟླེར་བ་དླེར། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་དླེ་སྔ་ཚོད་དཔག་འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཞུགས་པ་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་ང་
ཚོའྱི་ཚན་པའྱི་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་ཡོད་པ་རླེད། གསལ་བཤད་དུ་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་དངུལ་
གནང་རྒྱུ་མྱིན་ཞླེས་གསུངས་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་སྔ་ལ་ོང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཨུ་ཚུགས་བསོན་ནས་མཐར་ཕུད་ནས་ཞུ་ཐུབ་པ་
བྱུང་བ་རླེད། ད་ལོ་མུ་མཐུད་ནས་མ་ཡོང་དུས་དླེའྱི་དངུལ་དླེ་དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ། གལ་སྱིད་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། 
དམྱིགས་བསལ་ནང་ལ་སརོ་ ༡,༠༡༣,༠༠༠ ཞྱིག་འདུག དླེའྱི་དངུལ་དླེ་དམྱིགས་བསལ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་བང་
མཛདོ་ནས་ཞུས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 ཕྱི་སོད་ཀྱི་ (Open Gym) ཕྱི་ལ་ལུས་རལ་བ་རྒྱུའྱི་ཡ་ོཆས། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཁ་སང་བཀའ་མོལ་གྲུབ་པ་ཡྱིན། དླེ་
མར་འཐླེན་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས། ངས་ག་རླེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟླེར་ན། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ཐུགས་
སང་གནང་འདུག བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གནང་། དུས་ཚོད་ཏོག་ཙམ་བཏོན་ནས་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་
ཁུངས་ལ་ཕླེབས་རོགས་གནང་། ང་ཚོའྱི་ལས་བླེད་མཉམ་དུ་ཏོག་ཙམ་བཞུགས་ནས་གསལ་པ་ོཆགས་འགོ་ཡྱི་རླེད། དླེ་ག་
རང་གཙང་མ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རླེད། ཁོང་ཚ་ོལའང་རྱིག་པ་གསར་པ་ཞྱིག་རག་འགོ་ཡྱི་རླེད། ཁ་སང་ངས་དླེ་ག་རང་ཞུས་པ་
ཡྱིན། དླེ་རྱིང་འདྱིར་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་རྱིང་པོ་དླེ་འདྲ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་བས་ནས། དླེའྱི་ཐོག་ལ་
གསལ་བཤད་དླེ་འདྲ་མླེད་པའྱི་ཐགོ་ནས། གལ་སྱིད་དུས་ཚོད་འདོན་ཐུབ་པ་ཡོད་ན་བཏོན་ནས་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ལ་
ཕླེབས་རོགས་གནང་། གསོལ་ཇ་བཞླེས་ཏོག་ག་སྱིག་ཞུ་ཡྱི་ཡྱིན། མ་ཟད་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་བླེད་ལའང་ཕན་རླབས་ཡོང་ས་
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རླེད། ཁླེད་ཀྱིས་དངོས་གནས་ཀྱི་ཉམས་ཞྱིབ་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་དང་། དགོངས་པའྱི་དབྱིངས་སུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཡོད་ས་རླེད། 
དླེ་ཚོའང་ང་ཚོས་རྟོགས་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚོར་མ་འོངས་པར་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཕན་རླབས་ཆླེན་པ་ོཡོང་གྱི་རླེད་
སམ།  

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་ནས་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤླེས་ཀྱི་ས་ོནས་བ་སོད་དླེ་གལ་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དྲག་རླེད། ང་རང་ཚ་ོ
ལ་ཆུང་དུས་ནས་འཚར་ལོངས་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ནང་ཆསོ་ང་ོསྤྲདོ་ཀྱི་ཐགོ་ནས་ད་ག་རང་འཆད་བཞྱིན་ཡདོ་པ་རླེད། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ནས་ཨྱིན་སྐད་ཐོག་ལ་ (Contentment) ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། མྱིའྱི་འདོད་པ་
དླེ་ཚིམས་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་སླེམས་ལ་སྱིད་པ་ོཡོད་པ་རླེད། རྒྱ་གར་གྱི་ལླེགས་སར་ (Sanskrit) སྐད་དུ་ཞུས་པ་

ཡྱིན་ན། (लोभ ) དླེས་རགོ་ག་མ་གཏོགས་བཟའོ་ིམ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞྱིན། རང་
ཉྱིད་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་དླེར་ཡྱིད་ཆླེས་དང་བརྱི་བཀུར། མོས་པ་ཆླེན་པ་ོབླེད་ཀྱི་ཡོད། ར་བའྱི་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ནང་དུ་བཤད་སོལ་
ཡོད་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ བཀའ་འཁོལ་དང་སགས་ནས་ (Necessity knows no bound) འདདོ་པ་
ཟླེར་བ་དླེ་ལ་མཐའ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རླེད། དླེ་དགོས་ཀྱི་འདུག ཡ་གྱི་དང་མ་གྱི་ཚང་མ་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུང་གྱི་རླེད། དླེ་
འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཚམི་པ་ོཞྱིག་དང་། བབ་པ་ོམ་གཏགོས་ཞླེ་དྲག་ཉམས་གོད་པ་ོབ་རྒྱུ་ཡདོ་མ་རླེད་དླེ། བལྟས་ནའང་ལྟ་ན་སྡུག་པ་
ཞྱིག དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་འག་ོཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཚང་མ་ལ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད། དླེ་དངསོ་ཡོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་རླེད། དླེར་
བརྟླེན་དླེ་འདྲའྱི་གནས་བབ་ཀྱི་ཐོག་ནས། ས་གནས་ཁག་ལ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས། གོང་དུ་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་ཚིག་གཅྱིག་བླེད་སདོ་བཏང་སོང་། དླེ་ངས་འཛིན་ཐུབ་མ་སངོ་སྟླེ། ཡྱིན་ནའང་དནོ་དག་ལ་ 
(Swimming pool) ཐོག་ལ་མཐུན་རྐྱླེན་སར་བཞག་པ་གང་ཡང་མླེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་
གྱིས་གསུངས་པ་དླེ་དངོས་གནས་རླེད། འཐུང་ཆུའྱི་དཀའ་ངལ། ལྷག་པར་དུ་ན་ནྱིང་ང་ཚོས་འབུམ་མང་པ་ོཞྱིག་འགོ་སོང་
བཏང་ནས་ས་འགོ་གྱི་ཆུ་ཡྱི་གནས་བབ་གང་འདྲ་རླེད་འདུག དླེ་མར་ཉམས་འག་ོཡྱི་འདུག དླེ་ཉམས་པ་སླར་གསོའ་ིཆླེད་དུ་ག་
རླེ་བ་རྒྱུ་འདུག དླེ་སྔ་འདྲ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་བླེ་བ་མང་པ་ོབཏང་ནས་སོལ་རྒྱུན་བསོད་ནམས་ཀྱི་འདླེབས་ལས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ས་
འོག་གྱི་ཆུ་དླེ་ཚོ་ཡར་ཉམས་གསོ་བ་རྒྱུའྱི་ལྟ་གྲུབ་ཅྱིག་ཁླེར་ནས་བས་པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་
ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ངས་ཤླེས་པའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་རོགས་སོར་ཞུས་པ་དླེ་འདྲ་གང་ཡང་
མླེད། དླེར་བརྟླེན་ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་གསུངས་པ་དླེ་ལ་མསོ་མཐུན་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

དླེ་དང་མཉམ་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་དླེང་སང་དྲ་རྒྱའྱི་ཐོག་ནས། དླེའྱི་སྔོན་ལའང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་
ཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ལྷག་པར་དུ་གཞོན་སླེས་ཚོར་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོ་ཚང་མ་
ཕོགས་སྱིག་བས་ནས་ང་ཚོའྱི་གཞོན་སླེས་དླེ་ཚ་ོལ་མར་གོ་རྟོགས་སླེལ་དགོས་པ་དང་། ལམ་སྟོན་གནང་དགོས་པ་དླེ་གནད་
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འགག་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག་གསུངས་པ་དླེ་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོམཐོང་གྱི་འདུག དླེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞུ་ཆོག་པ་
གྱིས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོས་ནས།  

སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཚ་ེདབང་རྱིག་འཛནི་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ་གྱིས་དབུས་པའྱི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་
བནོ་རྣམ་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་བདོ་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་ཞབས་ལས་བླེད་ཚང་མ་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་
གནང་དང་གནང་མུས་ལ་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་བ་མླེད་དུ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁངོས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོས་ོལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞྱིག་བང་སྱིག་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ས་ོསོའ་ིབཟའ་ཟླའྱི་སྱིང་གཏམ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་གྱི་ལམ་སྟོན་རླེད། 
དླེ་རྱིང་ཞོགས་པ་ནས་ཚོགས་འདུའྱི་ལས་རྱིམ་འགོ་སྟངས་ཀྱི་སོས་རླེད། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་ར་དོན་དང་བོད་ཕྱི་ནང་གཉྱིས་
སུ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚོས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིར་ཡྱིད་ཆླེས་དང་རླེ་བ་ག་ཚོད་བླེད་ཀྱི་ཡོད་མླེད། དླེ་ཚ་ོཆ་ཚང་གཞྱི་བཅོལ་
བའྱི་ཐགོ་ནས་ས་ོསོའ་ིངསོ་ནས་ད་ལྟའྱི་ཆར་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོས་ནས།  

སྱི་འཐུས་ར་ོརླེ་ཚ་ེབརྟན་ལགས། སྐར་མ་ ༣།  

 
སྱི་འཐུས་ར་ོརླེ་ཚ་ེབརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འག་ོལས་ཡོངས་ལ་ཕག་
ལས་ཡག་པ་ོགནང་བ་ལ་ལླེགས་གསོལ་བསྔགས་བརོད་ཞུས་པ་རླེད། དླེ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ཕག་
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ལས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུའང་སྐབས་རླེར་སོན་ཆ་དང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ན་ཐླེར་འདོན་བ་རྒྱུ་དང་། དླེའྱི་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་འདྲྱི་རྒྱུ་
གོས་ཚོགས་ཀྱི་འགན་གཙོ་བོ་ཞྱིག་ངས་མཐོང་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བོན་གྱི་
བཀའ་ལན་ཐགོ་ནས་ངས་དྲྱི་བ་དྲྱིས་པ་དླེར། གང་ལྟར་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ པའྱི་ནང་ལ་འཕྲདོ་བསྟླེན་དྲུང་ཆླེའྱི་ཐགོ་ནས་ཉམ་
ཐག་སྐརོ་ལ་ཚགི་མ་ལན་པ་གསུངས་འདུག དླེ་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་གྱིས་གཟྱིགས་རྒྱུ་བྱུང་སོང་ངམ་ཞླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་
བའྱི་སྐབས་སུ་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་དླེ་མཐོང་མ་སོང་གསུངས་སོང་། དླེ་ལྟར་གོ་ཡོང་དུས་སླེམས་ནང་ལ་
འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་འཐུས་ཤོར་ཞྱིག་འག་ོའདུག་བསམས་པའྱི་སླེམས་ཚོར་བྱུང་། དླེ་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་བྱུང་
ས་དླེ་ས་གནས་ཁུག་ཀོག་དང་ཐག་རྱིང་པོ་གང་ཡང་མ་རླེད། གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་ཀྱི་ར་བ་འདྱི་དང་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་བརན་ཚན་པའྱི་གོ་བསྡུར་འགོ་སྱིག་ཞུས། ལས་ཀྱི་སླེ་མ་ོབ་འཕྲོད་བསྟླེན་དྲུང་ཆླེ་དང་། 
ཤླེས་རྱིག་དྲུང་ཆླེ། ནང་སྱིད་དྲུང་ཆླེ་ཕླེབས་ནས་གང་ལྟར་ག་ོབསྡུར་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་
ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཕྱིན་སོང་། ཡྱིན་ནའང་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བོན་གྱི་ངོས་ནས་གཟྱིགས་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་ངླེས་པར་དུ་མཐོང་
དགོས་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་ས་ཡོད་མ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་
བཀའ་ལན་ཐགོ་ནས་ལན་ཡག་པ་ོཞྱིག་ཕླེབས་སོང་། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ན་དླེར་དགོངས་སླེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རླེས་ལ་ལྟ་ཆགོ་
གསུངས་སོང་། དླེའང་ཡག་པོ་རླེད། གང་ལྟར་འགོ་ཁྱིད་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་ན་ཁས་ལླེན་བས་ནས་ཡོ་
བསང་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དྲག་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟའྱི་ཆར་བཀའ་ལན་གང་ཡང་ཕླེབས་མ་
སོང་། ཡྱིན་ནའང་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་གྱིས་ཁས་ལླེན་ཞུས་པ་རླེད། གལ་སྱིད་དླེ་རྱིང་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་
བྱུང་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱིས་སུ་ལས་རྱིམ་ཁག་ནང་ལ་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཁས་ལླེན་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་གྱིས་དུས་ཚོད་དླེ་འབུལ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། མཐའ་མ་དླེར་འདྱི་ཞུས་པའྱི་དམྱིགས་
ཡུལ་གཙོ་བོ་དླེ་མ་འོངས་པར་དླེ་རྱིགས་མ་ཡོང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་འཁྲུག་པོ་ཡྱིན་དུས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་
འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་སླེ་མ་ོབས་དངསོ་གནས་ལན་འདླེབས་ཞུ་དགསོ་རྒྱུ་དང་། གཞུང་གྱི་མཚན་གནས་སྲུང་སོབ་བླེད་དགོས་
རྒྱུ་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་བཀའ་མོལ་གནང་དུས་གཟབ་གཟབ་བ་རྒྱུ་དང་། ང་རང་ཚང་མ་ཡག་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཆླེད་
དུ་ས་ོསོས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ག་ོསྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་སོལ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས། སྐར་མ་ ༣།  
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སྱི་འཐུས་སལོ་མ་ཚ་ེརྱིང་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་གྱི་འཕྲོས་ནས་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་གྱི་སྐུའྱི་བ་སྨན་པ་
ཚ་ོཟུར་བཀག་གྱི་ཐགོ་ནས། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་སྐུའྱི་འཕྲདོ་བཞླེས་ལ་དགངོས་པ་བཞླེས་ནས་དླེ་འདྲ་བཞུགས་གནང་
གྱི་ཡོད་པ་དང་། དླེ་ནས་ང་རང་ཚོའྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚོའྱི་ཐོག་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དགའ་ལྡན་ཕ་ོ
བང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་ཐགོ་ནས་ལམ་སྟནོ་གནང་དགསོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་བཀའ་ཕླེབས་སོང་། དླེར་ངས་རྒྱབ་སརོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ། སླེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ཐགོ་ལ་ཁད་ལས་པ་ཞྱིག་དབུས་ལ་ཕལ་ཆླེར་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་འདྲ། ས་གནས་
ཡོངས་རོགས་ལ་མླེད་ནའང་བང་ཕོགས་དང་ལྷ་ོཕོགས་ལ་སླེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟླེན་ཁད་ལས་པ་ཞྱིག་དགོས་ངླེས་ཅན་
རླེད་འདུག ད་ལྟའྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་གནས་བབས་ལ་གཞྱིགས་པས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ངླེས་ཤྱིག་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 དླེ་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱིར་ཆ་བཞག་ན་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དྲག་རྱི་ཡྱི་ཡོད། སྱི་འཐུས་འཚམས་
གཟྱིགས་ལ་འག་ོབའྱི་སྐབས་སུ༌ཡྱིན་ནའང་དླེའྱི་ཐོག་ལ་སློབ་སོང་བས། མང་ཚོགས་ལ་ག་ོབསྐོན་སླེལ་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་
རྱི་ཡྱི་ཡོད། ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་དམྱིགས་ཚད་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཁོང་རང་ཚོའྱི་ལས་འཆར་ནང་ལ་གང་མང་
ཞུགས་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ངས་དླེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་
སྐུལ་གསོལ་འདླེབས་ག་རླེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟླེར་ན། ད་ལྟ་གོང་ལ་སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་རྒྱས་སྤྲོས་
རྣམ་པ་མླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་རླེད་གསུངས་སོང་། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ནུབ་ཕོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་
ཚོས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡོད་པ་ལ་རྔན་པ་གནང་རྒྱུ་ཡག་ཤོས་དླེ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་དླེ་རླེད་ཅླེས་དླེ་རྱིང་
ངས་གལ་ཆླེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ཙམ་མ་ཟད་སོ་སོའ་ིཕ་མ་སྤུན་གཉླེན་མ་ཡྱིན་པ་གཏོང་ཕོད་ཅན། དཔལ་འབོར་
གནས་བབས་ཡག་པ་ོཡོད་པ་ཚོས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་ཚ་ོལ་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐགོ་
ལ་སྱིན་བདག་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དླེའྱི་མྱིང་ཡོད་པའྱི་གོས་ལོག་དང་། ལྟ་ོཕད་དླེ་འདྲ་གནང་བ་ལས་འདྱི་ཞླེ་དྲག་གྱི་གལ་ཆླེ་བ་
འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བླེད་ཚ་ོསླེ་ལྡན་བཤླེར་རྟགས་སམ་ལས་ཀ་ལ་འཛུལ་དུས་མཐླེ་བོང་
རྒྱབ་ནས་འག་ོརྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དླེ་འག་ོའཛུགས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་གནས་བབས་ལ་
ལས་འཆར་དླེ་གང་འདྲ་འག་ོཡྱི་ཡོད་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་དྲྱི་བའྱི་ལན་ལ་བཀའ་ཕླེབས་པ་རླེད། ཟུར་བཀག་གནང་རྒྱུ་དླེ་ལ་མཐ་ོདམན་དྲག་ཞན་ཚང་མ་ལ་སྱི་ཡོངས་ཡྱིན་ཞླེས་
བཀའ་ཕླེབས་པར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གནང་། མང་ཚོགས་ནང་ལ་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ལ་ཟུར་བཀག་གྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་དང་། མྱི་
མང་དཀྱུས་མ་ལ་ཟུར་བཀག་འཆར་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་ཡདོ་ས་རླེད། དྲུང་ཆླེ་ཆུང་ནང་དུའང་དྲུང་ཆླེ་ཁ་ཤས་
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ལ་ཟུར་བཀག་གནས་བབས་འགའ་ཤས་དང་། ཡང་དྲུང་ཆླེ་ཁ་ཤས་ལ་ཟུར་བཀག་བླེད་སྟངས་ཁག་ཁག་ཡོད་པ་འདྲ་པ་ོཞྱིག 
དླེ་དླེ་བཞྱིན་གྱི་ལས་བླེད་གཅྱིག་པ་ལའང་ཟུར་བཀག་བླེད་སྟངས་ཁག་ཁག་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དྲྱི་
བ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་དུས་དླེར་བཀའ་ལན་གནང་བས་གསལ་པ་ོཆགས་ཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག་ ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གནང་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆོགས་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སྐར་མ་ ༣། 

 

སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ མུ་མཐུད་ནས་འཕྲསོ་ལྷག་དྲྱི་བ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཡླེ་ཤླེས་སལོ་མ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ག་རླེ་ཡྱིན་ནམ།  

 

སྱི་འཐུས་ཡླེ་ཤླེས་སལོ་མ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ཁ་སང་ངས་ལག་པ་བརྐྱངས་པ་ཡྱིན། དླེ་བརྱིས་མླེད་རླེད་དམ། ད་ལྟ་གཉྱིས་པ་དླེ་ནས་མར་
ཕླེབས་ཀྱི་འདུག ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས། མཚན་གཞུང་འདྱིའྱི་ནང་དུ་མྱི་འདུག ཁ་སང་
མཚན་གཞུང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ངས་བངས་པ་ཡྱིན། དླེའྱི་ནང་དུ་མྱི་འདུག གོང་དུ་གོ་སྐབས་མླེད་ཅླེས་ཞུས་ཚར་ཡྱིན། བཟོད་
གསལོ་ཞུ་རྒྱུ་རླེད། ཁ་སང་གྱི་མཚན་གཞུང་དང་པོའ་ིནང་དུ་མྱི་འདུག༽ ཁ་སང་ངས་ཐླེངས་གཉྱིས་གསུམ་ལག་པ་བརྐྱངས་
པ་ཡྱིན། ཕལ་ཆླེར་ཚོགས་གཙོས་གཟྱིགས་མླེད་ས་རླེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚོགས་མཆགོ་ནས། ཁ་སང་
མཚན་གཞུང་བངས་པའྱི་ནང་དུ་མྱི་འདུག༽ ཁ་སང་ཚོགས་གཙ་ོརན་པ་ལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་
ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། ཚགོས་གཙསོ་མཚན་གཞུང་ནང་པའྱི་ནང་དུའང་མྱི་འདུག གལ་ཏླེ་ཆད་པ་ཡྱིན་ན་བཟདོ་གསོལ་ཞུ་
རྒྱུ་རླེད།༽ ཡང་བསར་ག་ོསྐབས་ཡོད་མ་རླེད་དམ། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས། ཞོགས་པར་
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མཚན་གཞུང་ཆ་ཚང་ལླེན་པའྱི་སྐབས་སུ་བསྡོམས་རྒྱབ་ཚར་བ་ཡྱིན།༽ ཚོགས་གཙོས་དླེ་འདྲ་གསུང་དུས་ངའྱི་མཚན་
གཞུང་ནང་དུ་ཡོད་རླེད་བསམས་སོང་། ཁ་སང་ངས་ལག་པ་བརྐྱངས་ཡྱིན། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆགོ་ནས། ང་ལ་གནང་བའྱི་མཚན་གཞུང་ནང་དུ་མྱི་འདུག༽ ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ག་ོསྐབས་ཡོད་མ་རླེད་དམ། ༼ཚགོས་
གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས། ད་རང་ཞོགས་པ་ངས་གོ་སྐབས་མླེད་ཅླེས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། དླེ་མྱིན་ཕག་
རྐྱངོ་མཁན་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད།༽ ཁ་སང་ལག་པ་བརྐྱངས་པ་ཡྱིན་ཏླེ་གཟྱིགས་མླེད་ས་རླེད། དླེ་རྱིང་བརྐྱངས་མླེད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོས་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། བཞུགས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། གསུང་རགོས་གནང་།  

 

སྱི་འཐུས་བ་ར་ཚ་ེདབང་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དླེ་སྔནོ་འཕྲསོ་ལྷག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཡོད། 
དྲྱི་བ་དང་དོགས་འདྲྱི། འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལྷག་ཡོད། དླེ་རྱིམ་པས་ཞུ་ཆོག་པ་གྱིས། ད་ལྟ་ས་གནས་ཁག་ནང་
དུ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་མངའ་སྡླེ་གཞུང་གྱི་ཐུགས་རླེ་སབས་འགོ་ལ་བོད་མྱི་ཚང་མར་སྔནོ་འགགོ་ཁབ་རྒྱག་བཞྱིན་ཡདོ་
པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམ་གྱི་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་རླེད། 
ངས་ཁླེད་རྣམས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ག་རླེ་འདུག་ཟླེར་ན། ད་ལྟ་སྔནོ་འགོག་ཁབ་མ་བརྒྱབ་གོང་དང་། སྔོན་ཁབ་བརྒྱབ་
ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་ཟས་དང་སོད་ལམ་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་དླེ་འདྲ་ཡོད་རླེད། ཁབ་གཉྱིས་པ་མ་རྒྱག་གོང་ལ་ཁ་ཤས་ཀྱི་
བཤད་སོལ་བས་པ་ཡྱིན་ན། ཚ་བ་སྨན་མཆོད་ན་ཕན་ཐོགས་འདུག་ཟླེར་རྒྱུ་དང་། རྱིན་ཆླེན་མང་སོར་མཆོད་ན་ཕན་ཐོགས་
འདུག་ཟླེར་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམ་ཚགོས་ཆུང་གྱི་དམྱིགས་བསལ་འགན་བཞླེས་ཀྱི་སྨན་
པ་དང་། དླེའྱི་ཐོག་ཆླེད་ལས་པ་དླེ་ཚ་ོལ་བཀའ་སློབ་ཞུས་ནས་མྱི་མང་ལ་ལམ་སྟོན་ཕླེབས་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཕན་ཐགོས་ཆླེན་པ་ོ
ཡོད་ངླེས་ཅན་ལ་བརྟླེན། དླེ་ལྟར་གནང་སངོ་ཡོང་བའྱི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་།  

གཉྱིས་པ་དླེ་ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་གནས་ས་རྒྱ་གར་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་དླེ་ཛ་དྲག་ཆླེ་རུ་ཆགས་བཞྱིན་ཡདོ་པ་རླེད། ལྷག་
པར་དུ་ང་ཚོའྱི་བཞུགས་སའྱི་མངའ་སྡླེ་ནང་ལའང་ཛ་དྲག་ཆླེ་རུ་འག་ོབཞྱིན་པས། སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཡང་ད་ལྟ་ཚེས་ ༡༥ ནས་
བཟུང་སློབ་གྲྭ་འག་ོབཙུགས་ཏླེ། དམའ་རྱིམ་འཛིན་གྲྭ་ཡང་འག་ོའཛུགས་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་དུས། སློབ་གྲྭ་ཁག་
ལའང་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངསོ་ནས་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ག་ོབསྐོན་ལམ་སྟོན་དང་། ཟབ་སངོ་དླེ་འདྲ་
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འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་དམ་མླེད། དླེ་བཞྱིན་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཚ་བ་བརྟག་དཔད་བ་རྒྱུ་དང་། དུག་སླེལ་བ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་མཐུན་
རྐྱླེན་འདང་ངླེས་ཡདོ་མླེད་ཐད་ལ་བཀའ་ལན་ཡོད་ན་གནང་རགོས་གནངོས།  

རྱིས་འག་ོདང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་ད་ལྟ་སྨན་བཅོས་ལྟ་སངོ་ལས་གཞྱིའྱི་སྐོར་ལ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་
དྲྱི་བ་གནང་ཚར་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ངས་ཚིག་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། བཀའ་ཤག་གོང་མའྱི་
གོང་མས་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་ལས་གཞྱི་གལ་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དྲག་བརྱིས་ནས་དམྱིགས་ཡུལ་གཞྱིར་བཟུང་གྲུབ་འབས་སྨྱིན་པ་བྱུང་
ཡོད་རླེད་དམ་མ་རླེད། ད་ལྟ་ལོ་ང་ོ ༤ ལྷག་ཙམ་ནང་ལ་མྱི་མང་གྱི་མཉམ་ཞུགས་གནང་སྟངས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་དླེ་འཕར་ཚད་ཀྱི་
གནས་སྟངས་དླེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མྱི་མང་ཁག་ཅྱིག་ནས་མཉམ་ཞུགས་མ་གནང་བའྱི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་
གང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་མླེད་ཐད་འགླེལ་བརདོ་གནང་རགོས་གནངོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

རྱིས་འག་ོཨང་ ༧ པའྱི་ཐགོ་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆླེད་དུ་ལུས་རལ་ཡ་ོཆས། དཔལ་ལྡན་ཚོགསགཙ་ོམཆོག་ (Open Gym) 

ད་རླེས་ས་གནས་གསུམ་ཙམ་ལ་མ་གཏགོས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་མྱི་འདུག དླེ་ཚ་ོས་གནས་ག་ཚོད་ལ་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད་པ་རླེད། ས་གནས་གཞན་ལ་འཛུགས་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་གནས་ལུགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ས་
གནས་ཀྱིས་འདླེམས་སྒྲུག་ཇྱི་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་མླེད་སྐོར་ལ་ལན་འདླེབས་ཤྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་མཐའ་མ་དླེར་མ་དང་བྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་སྐོར་ལ་ཚིག་འགའ་ཤས་ ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། སྱིར་བཏང་དླེ་ལྟ་
བུའྱི་ལས་གཞྱི་མང་པ་ོཡོད་ས་རླེད། ལས་གཞྱི་དླེ་ཚ་ོལས་གཞྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པས་མྱི་མང་ལ་ག་ོརྟགོས་སླེལ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་བསམ་གྱི་འདུག མ་དང་བྱིས་པའྱི་ལྟ་སོང་ལས་གཞྱི་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་འགའ་ཤས་ཀྱི་
སྨན་ཁང་ལ་འདྲྱི་དུས་ས་གནས་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་བླེད་ནས་ཀང་དླེའྱི་སྐོར་ལ་འགླེལ་བཤད་ཞླེ་དྲག་བསོན་རྒྱུ་མླེད་པའྱི་
གནས་སྟངས་ ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་ངས་མཐོང་སོང་། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དླེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་དླེ་ཚ་ོས་གནས་འགོ་འཛིན། ས་
གནས་ཆུང་བ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དླེ་འཕྲོད་བསྟླེན་སྨན་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་
འཕྲོད་ལས་པ་རླེད། མད་ོདོན། དླེ་ལྟ་བུའྱི་ལས་གཞྱི་ཡོངས་རོགས་མྱི་མང་ལ་ག་ོརྟོགས་མཐྱིལ་ཕྱིན་པ་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་
ཕན་ཐགོས་ཆླེན་པ་ོཡོང་ངླེས་འདུག་ཅླེས་ཞུུུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 



120 
 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོདླེ་ནས་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་
ཆད་པ་དླེའྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་ལྷན་ཁང་ཁག དླེ་ཚོའྱི་ལས་བླེད། ས་གནས་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མར་
བསྔགས་བརདོ་གནང་སོང་། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  

དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཉྱིས་པ་དླེས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༥ ནང་ལ་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་སླེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་
འཕྲོད་བསྟླེན་དྲུང་ཆླེའྱི་ཐོག་ནས་ཉམ་ཐག་ཐད་ལ་ཚིག་རྩུབ་དླེ་འདྲ་བདླེ་སོད་གནང་བ་དླེར་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བོན་གྱིས་
མཐོང་སོང་ངམ་ཟླེར་དུས། བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་མཐོང་མ་སོང་ཟླེར་བ་དླེ་འཐུས་ཤོར་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། དླེ་བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱི་དགངོས་ཚུལ་རླེད། དླེ་ལ་བརྱི་བཀུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པ་ཟླེར་དུས་ཟང་ཟྱིང་ཚ་
བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རླེད། འདྱིར་ལངས་སྡོད་མཁན་གྱི་ཞན་ཆ་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་ག་རླེ་ཡྱིན་ཟླེར་ན། སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་
ཁོན་ནས་འཛུལ་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག  ས་ོསོས་ལས་ཀ་ཆུང་ཆུང་བས་པ་དླེ་ཚའོང་མར་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག མྱི་གཞན་གྱི་བས་
པ་དླེ་ལའང་མཐླེ་བོ་བསྟན་པ་དང་། ལག་པ་གནམ་ལ་བརྐྱངས་པ་དླེ་འདྲ་ཡང་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་མྱི་འདུག དླེར་བརྟླེན་དླེ་འདྲའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྟླེན་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་གཤྱིས་ཀ་དླེ་མླེད་དུས་བལྟ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་མླེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་
ལ་སྐབས་དླེ་དུས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་ལས་དོན་མང་པ་ོཞྱིག་འག་ོབསྡད་པ་དང་། དླེ་དུས་ནང་ཤླེས་འཕྲདོ་གསུམ་གྱི་དྲུང་ཆླེ་
གསུམ་གྱི་ཐོག་ནས་མར་གསལ་བཤད་ཕླེབས་པ་རླེད། གསལ་བཤད་མ་གནང་གོང་ལ་ངའྱི་འགམ་དུ་ཡོང་ནས་གསལ་
བཤད་ག་རླེ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་ག་ོབསྡུར་དླེ་འདྲའང་གང་ཡང་བ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། དླེ་ཁ་རྱི་ཁ་ཐུག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་
གསལ་བཤད་གནང་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་གསལ་བཤད་ག་རླེ་གནང་ཡོད་ཟླེར་ནས། དཔླེར་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚ་ོཝུ་
ཧན་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་གྱི་ཛ་དྲག་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཐོག་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཐླེངས་ ༥༦ ཙམ་
སླེལ་ཚར་བ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བླེད་རབ་དང་རྱིམ་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་སྟོན་ཡོང་དུས། དླེ་ཚ་ོཆ་
ཚང་ཉན་རྒྱུ་དང་། བལྟ་རྒྱུ་རག་གྱི་མྱི་འདུག དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ལྷག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་
ནས་དླེ་རྱིང་གྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་ལ་འདྱིའྱི་ཐད་མར་ཨ་ལན་བར་ལན་ཞྱིག་ཡོང་བ་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་སྐད་ཆ་བཤད་
པའྱི་གནས་སྟངས་རླེད། དྲྱི་བར་ལན་འདླེབས་བ་རྒྱུ་དང་། དླེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་དླེ་ཚོ་ལ་དུས་ཚོད་མང་བ་
བཏང་བ་མ་གཏགོས། ད་ལྟ་ཕར་ཕྱིན་ནས་རད་གཅོད་བ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སངོ་། དླེ་བྱུང་བ་དང་ངས་ཞུ་ཆགོ་ཅླེས་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ནས་སླེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསྟླེན་དང་འབླེལ་བའྱི་ལམ་སྟོན་པ། ར་བའྱི་དབུས་ལ་ཡདོ་པ་
དླེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལྷ་ོཕོགས་ས་གནས་དང་། དླེ་བཞྱིན་བང་ཕོགས་ས་གནས་དླེ་འདྲ་ལ་འཛུགས་ཐུབ་ན་གསུངས་སོང་། ང་ཚ་ོལ་
མྱི་ཆའྱི་ཐོག་ནས་མ་རག་པ་ཡྱིན་ན། ཡྱིན་དང་ཡྱིན་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དླེའྱི་ལས་དོན་གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་
དོན་གཉྱིས་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་བསམ་བོའ་ིཐོག་ནས། ས་གནས་ཀྱི་འཕྲོད་ལས་པ་དླེ་ཚ་ོལ་ཟབ་སོང་འབུལ་རྒྱུའྱི་བསམ་བ་ོགཏོང་
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བཞྱིན་པ་རླེད། ས་གནས་ཀྱི་འཕྲོད་ལས་པ་དླེ་ཚ་ོདང་མཉམ་དུ་ཨླེམ་ཆྱི་རྣམ་པ་ཚརོ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ག་ོརྟགོས་སླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས། 
ཁངོ་རྣམ་པས་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་ནད་པ་དླེ་ཚ་ོམཇལ་འཕྲད་དང་། གཟྱིགས་བཞྱིན་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་དླེ་ཚ་ོལ་ག་ོ
བསྐོན་སློབ་གསོ་གནང་རྒྱུར་ཕན་རླབས་ཡོང་གྱི་རླེད་བསམས་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འགྱིག་བཞྱིན་ཡོད། 
གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་རླེད། ང་ཚོས་མར་བཤད་རྒྱུ་སྟབས་བདླེ་པ་ོའདུག་སྟླེ། ཡྱིན་ནའང་དངསོ་སུ་མྱི་ཡོང་ནས་ལས་ཀ་བླེད་
མཁན་དླེ་ཚརོ་ཁག་པ་ོཞྱིག་རླེད་འདུག ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ལ་སླེམས་ཁམས་འཕྲདོ་བསྟླེན་གྱི་ཐགོ་ལ་སླབོ་སངོ་ཐནོ་པ་
ཞླེ་དྲག་འཚོལ་དུ་ཕྱིན་ནས་ལས་ཀ་བླེད་རོགས་ཟླེར་ནས། གཅྱིག་གྱི་རླེས་ལ་གཅྱིག་དླེད་ནས་རམ་འདླེགས་བླེད་ཡོང་དུས། 
མ་རག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀྱི་འདུག ཡོད་པ་དླེ་ཚོ་ཕག་ལས་གནང་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་འགོ་དུས་སློབ་སོང་
འཕར་མ་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཕྱི་ལ་སློབ་སོང་བླེད་དུ་ཕླེབས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཟླེར་དུས། ང་ཚོས་དགག་ས་ནྱི་གང་ཡང་མྱི་
འདུག ང་རང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་དླེ་ལྟར་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཤླེས་གསལ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་ཆ་
འདང་ངླེས་དང་། ཞབས་འདླེགས་ཞུ་མཁན་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཤར་ཕོགས་དང་བང་ཕོགས་སོགས་ལ་སླེམས་ཁམས་འཕྲོད་
བསྟླེན་ཐོག་ལ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ཏླེ་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་འགོ་མྱི་དགོས་པར་དབུས་ནས་ཁ་པར་བརྒྱུད་དང་ (Virtual) 
ཐགོ་ལམ་སྟོན་བ་རྒྱུའྱི་ལམ་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སངོ་གྱི་ལས་གཞྱི་ཐད་ལ་དགོངས་ཚུལ་དང་། སྨན་བཅོས་ལྟ་སངོ་
ལས་གཞྱི་དླེ་གལ་གནད་ཆླེ་ཆུང་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན། དླེ་ང་ཚོའྱི་ཕྱི་ལ་ཡོད་པའྱི་གཉླེན་མཚན་དང་། སྤུན་མཆླེད། གོགས་པོ། 
གོགས་མ་ོདླེ་ཚོས་གཅྱིག་གྱི་གཅྱིག་ལ་དླེང་སང་ (Branded) བས་ནས་མྱིང་རྟགས་མཐ་ོཔ་ོཡོད་པ་དླེ་འདྲ་ཅ་དངོས་རྔན་པ་
སྤྲད་པ་ལས་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ཚགོས་མྱིའྱི་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་མཐུན་འགྱུར་དླེ་སོར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། དླེའྱི་རྱིན་ཐང་ཆླེ་བ་དང་
ཕན་རླབས་ཆླེ་བ་ཡདོ་རླེད་ཟླེར་ནས་རླབས་ཆླེན་གྱི་འབོད་སྐུལ་ཞྱིག་གནང་སོང་། དླེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་དང་དླེ་ལྟ་
བུའྱི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དླེས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཚིག་ལ་ (Race against time) 
དུས་ཚོད་མཉམ་དུ་འགན་བསྡུར་བས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དྲྱི་བ་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་སོང་། ངས་ཆ་ཚང་ཐ་ོརྒྱག་ཐུབ་ཡོད་མླེད་ ཤླེས་
མ་སོང་སྟླེ། ཡྱིན་ནའང་དྲྱི་བ་གང་གནང་བ་དླེར་ངས་ལན་འབུལ་ཆོག་པ་གྱིས། གལ་ཏླེ་ཆད་པ་བྱུང་ན་རླེས་ལ་འབུལ་ཆོག་པ་
བསོ། དླེའྱི་ནང་ལ་སྔོན་ཁབ་དང་པ་ོདང་གཉྱིས་པའྱི་དབར་ལ་ས་ོསོར་འཕྲདོ་པ་དང་། འཕྲདོ་པ་དླེ་ལ་བསྟླེན་ཕགོས་དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་
ལ་ལམ་སྟོན་ཞྱིག་མར་ཡོང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག་ཅླེས་གསུངས་སངོ་། དླེ་དླེ་བཞྱིན་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

དླེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་དླེ་ཚའོྱི་ནང་ལ་འཕྲདོ་ལས་པ་དླེ་ཚོར་ཟབ་སོང་ག་རླེ་གནང་འདུག དླེའྱི་ནང་ལ་ནད་འབུ་ཐནོ་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་སོང་ན་དླེའྱི་སྐབས་སུ་རད་གཅོད་བླེད་ལུགས་བླེད་སྟངས་དླེ་ད་ལྟ་ (Johns Hopkins) ལམ་
སྟནོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་དང་། དླེའྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་ཁབ་ཀྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ཕལ་ཆླེར་སློབ་གྲྭ་དླེ་ཚ་ོ
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ལ་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཆགས་ཡོད་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕུལ་བ་རླེད། དླེ་དང་དླེ་ལྟ་བུའྱི་སླེམས་ཁམས་ཀྱི་
ཐགོ་ལ་གང་འདྲ་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་མྱི་གཅྱིག་ལ་ནད་རྟགས་ཐོན་སོང་ན་དླེ་ལ་འབླེལ་བ་བླེད་ལུགས་
བླེད་སྟངས་དླེ་ཚ་ོགང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན། དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་ཟབ་སངོ་ཞྱིག་ཕུལ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། ངས་དྲན་པ་བས་ན་
དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད།  

དླེ་བཞྱིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་དུག་སླེལ་དང་གཙང་སླེལ་ཐོག་ནས་རོགས་པ་བླེད་དགོས་རྒྱུ་དླེ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ར་བའྱི་ཤླེས་
རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་འགྱུར་དླེ་ཚ་ོཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གང་ཐུབ་
དང་གང་དགོས་ཟླེར་བ་དླེ་ཚའོྱི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་གསུངས་པ་རླེད། དླེ་སྔནོ་ཡྱིན་ནའང་
ཕུལ་བཞག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། ཁ་ཤས་ལ་སྨན་ཡང་ཕུལ་ཡོད། དཔླེར་ན། སྱིར་སུ་ཇཱ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ཞལ་ལག་
འཕར་མ་གཏང་རྒྱུ་དང་། དླེ་བཞྱིན་སྨན་མཁ་ོསྒྲུབ་བས་ནས་འབུལ་རྒྱུ། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ང་ཚསོ་མཐུན་འགྱུར་སར་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད།  

དླེ་བཞྱིན་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡོད་རླེད་གསུངས་སོང་། གོང་དུ་ངས་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལ་དཔླེ་མཚོན་སར་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠༌༌༢༠༢༡ དླེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། གང་ལྟར་མགོགས་པ་ོབླེད་ནས་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལ་མྱི་གངས་ ༡༩,༦༤༡། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལ་མྱི་གངས་ ༢༦,༤༣༢། དླེ་བཞྱིན་
མང་ཚགོས་ནས་ཡར་བསྡུ་འབབ་དླེ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལ་སོར་ ༨,༨༩༣,༥༥༥། དླེ་ནས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ལ་སོར་འབུམ་ 
༡༧༥ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་དང་། མར་ཁླེ་ཕན་སྤྲདོ་རྒྱུ་དླེ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལ་སོར་ ༡༤༠༡།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་མཆགོ བཞུགས་རགོས་གནང་། ཕག་ཚདོ་ ༣:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསླེང་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༣ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༤ པ། 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ གསུང་རགོས་གནང་། 

 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱི་དྲྱི་བའྱི་ནང་ནས་ངས་ཏོག་ཙམ་ག་ོནོར་ཐླེབས་འདུག དླེར་
ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་སྔོན་ཁབ་དླེ་ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ཚང་མར་རྱིན་མླེད་དང་། དླེ་ལྟར་
མ་བྱུང་ཚེ། བོད་ནས་ཚུར་ཕླེབས་པའྱི་རྣམ་པ་ཚོར་སྔོན་ཁབ་དླེ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོཡོང་ས་རླེད། དླེའྱི་བར་ལན་ཡག་པོ་
ཞྱིག་འགོ་ས་རླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་རླེད། དླེར་གུས་བརྱི་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེའྱི་ཐད་ལ་ཁ་སྔོན་དྲྱི་བ་ཞྱིག་ཕླེབས་དུས་ཀང་ལན་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ར་བའྱི་སྨན་གྱི་རྱིགས་ལ་མྱི་སོ་སོའ་ིབསམ་བོ་འཁླེར་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་འགོ་གོན་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་
བཏང་བ་ཡྱིན་ན་ས་ོསོའ་ིགཟུགས་པརོ་ཕན་པ་ཡོད་རླེད་ཟླེར་ནས། ལྟ་བ་དང་དགངོས་པ་དླེ་འདྲ་འཛནི་མཁན་ཡདོ་པ་རླེད། དླེ་
ཚོས་ཕག་དངུལ་འབུལ་ཐུབ་ན་ཕུལ་རླེད། འབུལ་མ་ཐུབ་མཁན་དླེ་ཚོར་སྱིར་བཏང་ནས་དབླེ་བ་ཞྱིག་ཕླེས་ཡོད་པ་རླེད། 
ཉམ་ཐག་དང་། དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན། སླེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟླེན། གཉན་ནད་རླེག་དུག བོད་ནས་ཕླེབས་པའྱི་
ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་། འབླེལ་ཡོད། འབླེལ་ཆགས། དླེ་ཚ་ོཚང་མར་རྱིན་མླེད་ཐོག་ནས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐག་གཅོད་ཟྱིན་པ་
ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་གསར་པ་ཞྱིག་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ག་རླེ་ཞུས་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། གལ་ཏླེ་བོད་མྱི་སུ་
འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་འབུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ན། ས་ོསོའ་ིམཚན་དང་། (Aadhaar Card Number) ཕུལ་བ་ཡྱིན་
ན། ང་ཚོས ་སྔོན་ཁབ་འབུལ་ཆོག་གྱི་རླེད། ད་ལྟའྱི་ཆར་ལོ ་ན་ ༦༠ ཡན་ཆད་དང་། དླེ་བཞྱིན་ལོ་ ༤༥ གོང་ལ ་ 
(Comorbidity) ནད་གཞན་པ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འགོ་བཞྱིན་པ་རླེད་ཅླེས་གསལ་
བཤད་ཞུས་ན་དྲན་སོང་། 

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་གོང་དུ་ང་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་འདུག  (Biometric) སྐོར་ལ་རླེད་འདུག 
ལས་ཁུངས་ནང་དུ་འཛུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་འབོར་ཐ་ོབསོན་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འབོར་ཐ་ོབསོན་ས་
ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་ང་ཚོས་ཚིག་ཅྱིག་གཏན་འབླེབས་བས་ཡོད་པ་རླེད། དཔད་བཤླེར་འབོར་ཐ་ོཞླེས་ཚིག་གཅྱིག་འདུག 
ད་ལྟའྱི་ཆར་ཚང་མ་བསྱིགས་ནས་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་བཙུགས་ཡོད་པ་རླེད། འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན་ལས་
ཁུངས་འོག་ཏུ་མགར་ཚར་བ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་ཀྱི་རྐྱླེན་པས་དླེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་མྱི་འདུག མྱི་
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ཚང་མས་དླེར་ལག་པ་འཆང་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན་དུས། དླེར་བརྟླེན་ལག་བསྟར་ཞུ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་
དླེ་འདྲ་ཞྱིག་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུས་ན་དྲན་བྱུང་།  

དླེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་ངས་གསལ་བཤད་ཞུས་པའྱི་ནང་དུ། འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ལས་བླེད་དང་འཕྲོད་
ལས་སྨན་པ་ག་ཚདོ་ཡོད་མླེད་དང་། སྨན་པ་ཡདོ་པ་གངས་ ༧ དང་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཆདོ་གན་གྱི་ཐགོ་ནས་བོད་རྱིགས་མ་ཡྱིན་པ་
དླེ་འདྲ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཡོད་པ་འདྲ། སྱི་ཡོངས་ལས་བླེད་གངས་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་ཡོད་ཟླེར་དུས། ལས་བླེད་སྱི་ཡོངས་
བསྡམོས་པའྱི་གངས་ ༢༣༣ དང་། དླེའྱི་ནང་ནས་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ལ་འཕྲདོ་ལས་པ་ཡྱིན་པ་གངས་ ༡༡༨། དླེའྱི་སང་
ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་སྐབས་སུ་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པ་དང་ ༧ པར་ཕལ་ཆླེར་འཕྲོད་ལས་པ་བདུན་ཅུ་དང་བརྒྱད་ཅུ། དླེའྱིང་
ནང་དུ་འཕྲོད་ལས་པ་དང་། དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཆོད་གན་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་གངས་ ༧༠།༨༠ 
བསྡོམས་པའྱི་གངས་ ༢༠༠ ལྷག་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། ད་ལྟའྱི་ཆར་གངས་འབོར་དླེ་ཉུང་བ་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་ཆླེ་
ཁག་འགའ་ཤས་ལ་དགོས་མཁ་ོཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་འདྱི་ཚོར་ང་ཚོས་དགོས་མྱིག་དང་འཆར་འགོད་ཞུ་སའྱི་ལམ་ཡོད་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཁ་སང་གངས་འབོར་དླེ་ཡར་མར་ཤོར་སོང་བས་དླེར་གསལ་བཤད་ཞུ་བའྱི་ཚུལ་དུ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ 

 ད་ལྟ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་སྨན་བཅསོ་ལྟ་སངོ་ལས་གཞྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསུངས་པ་རླེད། དླེ་ངས་ཞུས་གྲུབ་
པ་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་ཕྱི་སདོ་ལུས་རལ་གྱི་ཡ་ོཆས་དླེ་ས་གནས་ག་ཚོད་ཙམ་ལ་བཙུགས་ཚར་བ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། ད་ལྟ་
ངས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག ཕལ་ཆླེར་དླེ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༧༌༌༌༢༠༡༨ ལོར་འག་ོབཙུགས་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་རྱིས་ལོ་ 
༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལོའ་ིསྔོན་རྱིས་ནང་དུ་ས་གནས་གངས་ ༡༣ ནང་དུ་ཞུས་གྲུབ་པ་རླེད། ས་གནས་དླེ་དག་གྱི་མྱིང་ཞུས་པ་
ཡྱིན་ན། མླེའ་ོདང་། ཏྱི་ཛུ། ཌལ་ཧོར། ཀུ་ལུ། ཧར་པ་སྤུར། ཅོན་ཏ་ར་ནང་ཆླེན། སྱིམ་ལ། ཌ་ོལན་ཇྱི་བོན་གཞྱིས། ས་ས་སྤུར་
ཝ་ལ། སནོ་ཊ་ཆོལ་གསུམ། ཚ་ེརྱིང་དནོ་ལྡན། དནོ་གྲུབ་གྱིང་། ཅ་ོབཀུར་བདླེ་སླར་བཅས་རླེད། འདྱིར་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན་ས་ཆ་
འབྱིང་བ་ཟླེར་ནའང་རླེད། འབྱིང་བ་ལས་ཆུང་བ། དླེ་ཚོར་མར་བབས་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་དུས། ས་གནས་ཆླེ་ཁག་
ཚང་མར་བསྐྲུན་ཚར་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་བསྐྲུན་ཚར་བ་མ་ཟད། 
ཚོགས་སྡླེ་ཁག་གྱིས་འཕར་མ་བརྒྱབ་དང་། དླེ་དག་ནང་བཞྱིན་སྱིན་བདག་རག་པའྱི་ཐོག་ནས་འཕར་མ་བསྐྲུན་པའྱི་གནས་
སྟངས་ཀང་འདུག ད་ལོར་ང་ཚོས་ས་གནས་བཞྱི་ལ་གཏན་འབླེབས་ཞུས་ཡོད་པ་རླེད། གཙ་ོབོ་དླེ་ས་གནས་སུ་ས་ཆ་རག་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ལ་དཔག་པའྱི་འཛུགས་སའྱི་ས་ཆ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་གནས་བབས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་
ཚོད་དཔག་བས་པ་ཡྱིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལོའ་ིབཞྱི་དླེ་ཡར་བསྡོམས་པ་ཡྱིན་ན། ས་གནས་ཁག་སུམ་
ཅུ་མ་ཟྱིན་ཙམ། ཕལ་ཆླེར་ས་གནས་ཁག་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ཤྱིག་གྱི་ནང་དུ་བསྐྲུན་ཚར་བའྱི་གནས་སྟངས་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
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ཡོད་ས་རླེད། གངས་འབོར་དླེ་ཚོད་དཔག་རང་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་གངས་ཐོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གང་
ཡང་མླེད།  

དླེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་མ་དང་བྱིས་པའྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ཐོག་ལ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་ལས་གཞྱི་ཐད་ལ་གསུངས་སོང་། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལམ་སྟོན་དང་བཀའ་
འདྲྱི་གནང་སོང་། དླེ་དུས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་དླེ་འདྲ་ཡོད་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་
ས་གནས་ཆུང་བའྱི་ས་གནས་འགན་འཛིན་དང་ས་གནས་ཀྱི་འཕྲདོ་ལས་པ། ཁངོ་རྣམ་པ་གཉྱིས་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་བླེད་ས་ོརྣམ་
གཞག་ཚང་མ་འགན་བཞླེས་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བས་ཙང་དླེ་ཚོར་གོ་རྟོགས་དང་སློབ་གསོ་ཡང་སླེ་འགོ་
དགོས་འདུག་ཅླེས་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་ཞུ་མུས་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་མཚམས་རླེར་ལས་བླེད་འགྱུར་བ་ཕྱིན་ནས། ལ་ོརླེར་འཕྲོད་ལས་པ་གསར་པ་ཕླེབས་མཁན་དང་། འགྱུར་
བ་ཕྱིན་པ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་དླེ་ཚོའྱི་གོ་རྟོགས་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ཞྱིག་འབུལ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོརླེད། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་ལམ་སྟནོ་གནང་བ་བཞྱིན་ང་ཚསོ་ཞུ་ཆགོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཕལ་ཆླེར་ང་ལ་དྲྱི་བ་བཏང་བ་དླེ་ག་རང་རླེད་འདུག ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། སྐར་མ་ ༣།  

 
སྱི་འཐུས་དནོ་གྲུབ་བཀྲ་ཤྱིག་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་བསར་དུ་གོ་སྐབས་ཞུས་པའྱི་དོན་དག་གཙ་ོབོ་དླེ། ཀྲུ་ཀྲྱིང་སྐོར་ལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཁ་
སང་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ དླེ་འཛམ་གྱིང་ཆུའྱི་ཉྱིན་མོ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (World 

Water Day) མདང་དགོང་དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱིས་ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁབ་ཁོངས་ཡར་གཏངོ་དང་། ཉླེ་རྱིང་། 
ཏྱི་ཛུ་བཅས་ལ་ཆུ་དཀའ་ཚེགས་ཆླེ་བའྱི་ས་ཆ་དླེ་དག་ལ། བཀའ་ཤག་མ་འཁྱུར་སྔོན་ནས་འཐུང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི་དླེ་བསྒྲུབས་
པ་དང་། འག་ོབཞྱིན་པ་པ་ཡྱིན་ཞླེས་གསུངས་སོང་། དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

དླེ་དང་ཆབས་ཤྱིག་དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་གྱིས་ཁ་སང་ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གྱིང་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་
འབླེལ་བའྱི་འགླེལ་བཤད་གསལ་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་གནང་སོང་། ཕྱི་ཟླ་ ༣ ནས་ ༦ པའྱི་བར་དུ་ཚོགས་ཆུང་ཡོད་པ་དང་། དླེ་
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ནས་ཚོགས་ཆུང་དླེ་ནུས་མླེད་ཆགས་པ། དླེ་ནས་བསར་གསོ་དླེ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ལ་བས་པ་དླེ་གསལ་པོ་ཞྱིག་གསུངས་སོང་། 
ཐུགས་རླེ་ཆླེ། དླེ་བཞྱིན་གཞུང་གྱི་ངསོ་ནས་འག་ོགོན་སརོ་འབུམ་ ༣༥ དང་ ༦,༡༠༠ མྱི་མང་ལ་ཕན་པའྱི་བག་ོའགླེམས་ཞུས་
ཡོད་ཅླེས་བཀའ་ལན་གསལ་པ་ོགནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

སྱིར་བཏང་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་གྱིས་གོས་ཆོད་སྐོར་ལ་གསུངས་པ་རླེད། གོས་ཆོད་དང་
འབླེལ་ནས་དླེ་མ་ཐག་ཏུ་འབླེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་གོས་ཆོད་དླེ་གང་འདྲ་རླེད། ས་གནས་ལ་ས་སླེས་ར་ོ
སླེས། མྱི་ཚ་ེགང་པ་ོརྱི་ལ་བསྡད་ནས་རྱི་དྭགས་ང་ོམ་ཤླེས་པ་གང་ཡང་ཡདོ་པ་མ་རླེད། མྱི་ཤྱི་སནོ་ཆགས་ག་ོཆག་བྱུང་བ་རླེད། 
དླེ་ནས་བསྔགས་བརོད་ཀྱི་གོས་ཆོད་དླེ་འདྲ་གང་འདྲ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེའྱི་ལན་དུ་ཚོགས་གཙོས་གོས་ཆོད་ཅྱིག་ཡོད་
པ་རླེད། ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོས་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའྱི་བར་དུ་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་བ་དླེར་གོས་ཆདོ་རླེད། དླེ་མྱིན་གནས་ཚུལ་
གང་ཡྱིན་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱིས་མཁླེན་གྱི་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། དླེ་གཅྱིག་རླེད་འདུག  

གཉྱིས་པ་དླེ། བོད་ཁྱིམ་དབུ་འཛནི་མཆགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་འདྲ་གང་འདྲ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པས། དླེ་འདྲའྱི་ག་ོཆག་
ཆླེན་པ་ོབྱུང་བར་བསྔགས་བརོད་མླེད། ས་གནས་འག་ོའཛནི་གྱི་མཚན་ཐགོ་ནས་བཀའ་ཤག་གྱིས་བདོ་ཁྱིམ་ལ་མཐུན་འགྱུར་
སར་བ་དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་རླེད་འདུག དླེ་ནས་བསྔགས་བརོད་ཞུས་ས་ལྟླེ་བ་དླེ། ཕྱི་ཟླ་ ༦ པ་ནས་ 
༡༢ བར་དུ་རས་གས་ོཁང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་བདོ་ཁྱིམ་གྱི་ངོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འགན་ཁུར་གྱི་ཡོད་དུས། ལས་བླེད་དླེ་ཚ་ོབསྟུད་
མར་ཟླ་བ་གང་པ་ོར་བའྱི་ནང་དུ་བཞུགས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་སྟླེ། གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་ངོས་ནས་ཧ་
ཅང་ཡག་པ་ོགནང་སངོ་། དླེར་བསྔགས་བརོད་བས་པ་ཡྱིན་ཟླེར་བ་དླེ། དནོ་གཅྱིག་རླེད་འདུག  

དནོ་དག་གཉྱིས་པ་དླེ། འག་ོགོན་གང་བཏང་བ་དླེས་འདང་ངླེས་ཤྱིག་ཡོད་པ་མ་རླེད། གཞྱིས་རྒྱ་ཆླེན་པ་ོདང་། མྱི་འབོར་མང་པ་ོ
རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཕླེབས་མཁན་ན་གཞོན་དང་། ལོ་རན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་དཔལ་
འབོར་རགོས་རམ་མཐུན་འགྱུར་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོབས་པར་བརྟླེན། དླེ་ཚོར་བསྔགས་བརོད་ཡྱིན་ཞླེས་གསུངས་སོང་། དླེ་རྱིང་
འདྱིར་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། སྱིར་བཏང་སང་ལམ་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མྱིན། འགན་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཁུར་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཕག་
སླེལ་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་གསུང་དུས། གོས་ཚོགས་ཀྱི་ར་བའྱི་ནང་དུ་ངའང་སྱི་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་བས་ནས་སྡོད་དུས། ལན་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་མ་བསནོ་ན་འགྱིག་གྱི་མྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆོག་ནས། 
མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། སྐར་མ་ ༣།  
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སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག སླར་ཡང་ག་ོསྐབས་གནང་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ། ངས་ཁ་སང་དྲྱི་བ་གཅྱིག་དང་སྐུལ་འདླེད་ཅྱིག་
ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དླེ་ལྷག་བསྡད་ཡོད། གཞྱི་རའྱི་ཏོག་དབྱིབས་ན་ཚ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ཚང་མར་བསྔགས་
བརོད་ཞུས་ཟྱིན་པས་སླར་ཡང་ཞུ་མྱི་དགསོ་པར་གྱིས། ཡྱིན་ནའང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ས་ལྷག་སངོ་ན་ཡག་པ་ོཡོད་པ་མ་རླེད་
ཅླེས་ཟླེར་སོང་། ང་ལའང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རགོས་བགྱིས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་ཏགོ་དབྱིབས་དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་
ང་རང་ལ་དཔགས་པའྱི་ལས་ཀ་ལས་ཡོད། གལ་ཏླེ་ཆད་མ་ཉླེས་ན་ཆད་ཉླེས་ཀྱི་མ་རླེད། དཔླེར་ན། ལྡྱི་ལྱི་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གྲྭ་
འགོ་མཁན་ཕྲུ་གུ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཁང་ག་འདང་གྱི་མྱི་འདུག གཞུང་ལ་ཡར་སན་ཞུ་འབུལ་རོགས་ཟླེར་ནས་བསླླེབས་སོང་། 
ངས་ཟླ་བ་རླེར་ག་ཚོད་རླེད་ཅླེས་དྲྱིས་པས། སོར་ ༨༠༠༠ ཙམ་རླེད་ཟླེར་སོང་། དླེ་གཞུང་ལ་ལབ་དང་མ་ལབ་མྱི་འདུག དླེར་
ངས་རོགས་པ་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་ཟླེར་ནས་བས་ཡོད། དླེ་དང་རྱིགས་མཚུངས་པ་འགའ་ཤས་ཡོད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ཆད་མ་ཉླེས་
ན་ང་ལའང་བསྔགས་བརོད་བླེད་རགོས་གྱིས། ངས་འདྱིར་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དླེ། སྐབས་སུ་བབས་པ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ས་ོ
སོ་སླེར་དང་གཞུང་། ཆླེ་ཆུང་ལྟ་བུའྱི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མས་བསྟོད་ར་རག་པའྱི་ཆླེད་དུ་རླེད་བསམ་གྱི་མླེད། དླེ་
ཡྱིན་དུས་ཁ་ཤས་ཆད་ན་འགྱིག་གྱི་མ་རླེད། ཁ་ཤས་ལབ་དགོས་རླེད་ཟླེར་ནས་དླེ་འདྲའྱི་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་ར་བ་ཉྱིད་ནས་
དགོས་ཀྱི་མ་རླེད། གཞན་ལ་རོགས་རམ་བས་པ་དླེར་བསྟོད་ར་ཨླེ་རག་བལྟས་རླེད་བསམ་གྱི་མླེད། དླེར་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་
མཚན་ཡོད། ང་སྡོད་སའྱི་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཕག་
ལས་གནང་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། དླེར་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་པ་ཡང་ག་ོསོང། དུས་ཐོག་ཁབ་སོན་མཁན་མ་རག་པའང་ག་ོསོང། དླེ་ཚ་ོ
བསྟདོ་ར་གཏང་ས་ནརོ་མྱིན་འག་ོསམ།  

དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས། ངས་ཁ་སང་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དྲྱིས་རླེད། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐབས་སུ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། 
ལན་སླླེབས་མ་སངོ་། ཆསོ་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྐབས་སུ་དྲྱི་བ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། ལན་སླླེབས་མ་སངོ་། ཁ་སང་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་
ཁུངས་ལའང་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། ལན་སླླེབས་མ་སོང་། དླེ་རྱིང་སླར་ཡང་དྲྱི་བ་འདྲྱི་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་རྱིང་ཐླེངས་བཞྱི་པ་ཆགས་སོང་། 
གལ་སྱིད་དངོས་གནས་དྲང་གནས་འདྱིར་ལན་བསོན་མ་ཐུབ་པའམ་གསང་བ་ཡྱིན་ན། ལན་སོན་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཅླེས་
གསུངས་ནའང་འགྱིག ངས་ག་རླེ་ཞུས་ཡྱིན་ཟླེར་ན། དགནོ་པ་གྲྭ་ཚང་ཁག་དང་། སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཏགོ་དབྱིབས་སྔནོ་ཁབ་འདྱི་
རྱིན་མླེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སོན་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་དམ་མ་རླེད། དླེ་སོན་ཐུབ་ན་དགླེ་མཚན་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འདུག དླེ་ཞུས་ཡོད། དྲྱི་
བ་ཐླེངས་མང་པ་ོབཏང་ཡྱིན་ཏླེ། དླེར་ལན་ར་བ་ཉྱིད་ནས་སླླེབས་མ་སོང་། ལྷན་ཁང་ཆླེ་ཁག་གསུམ་ལ་བཏང་བ་ཡྱིན། གལ་
སྱིད་སློབ་གྲྭ་དང་དགོན་པ་ཁག་གྱི་དཔླེ་ཁྱིད་ཀྱི་དགླེ་རན་དང་། སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགླེ་རན་བཅས་ལ་རྱིན་མླེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྔནོ་
ཁབ་བསནོ་མ་ཐུབ་ནའང་། མ་འོངས་པར་དངུལ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་བངས་ནས་བླེད་ཐུབ་ནའང་ཡག་པ་ོའདུག དླེ་ཚ་ོབདླེ་འཇགས་
ཆླེན་པ།ོ མཉམ་དུ་སྡོད་མཁན་ཡྱིན་དུས། ན་ཚ་ཁབ་གདལ་འག་ོཡྱི་ཡོད་ཙང་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད།  
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དླེ་ནས་གཅྱིག་འདྱི་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཁླེན་པའྱི་སྐུའྱི་བ་སྨན་པ་ས་འདུ་ཚང་ཚ་ེབརྟན་ར་ོརླེ་དང་། སྨན་
པ་རྟ་མགྱིན་རྣམ་པ་གཉྱིས་བཀའ་དྲྱིན་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོརླེད། དླེ་སྔ་གཟླེངས་རྟགས་ཤྱིག་འབུལ་དགོས་འདུག་ཅླེས་ཡང་ནས་
ཡང་དུ་ཞུས་ཡོད། དླེའྱི་བར་དུ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡོད་ན། སྔོན་མ་ཞལ་བཞླེས་ཤྱིག་ཐོབ་སོང་། དླེའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ཆོས་བརྒྱུད་ས་དགླེ་བཀའ་རྱིང་དང་། གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་གདན་ས་ཁག་ལ། སྱིར་
བཏང་གྲྭ་པ་དླེ་དག་ལ་ཕ་ོབའྱི་ན་ཚ་དང་། གང་བའྱི་ན་ཚ། ཁག་ཤླེད་ཀྱི་ན་ཚ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོལ་སྐུའྱི་བ་སྨན་པ་
གཉྱིས་ཀས་ཟླ་བ་བཞྱི་རླེའྱི་མཚམས་ལ། དླེ་ལྟར་མ་བྱུང་ནའང་ཟླ་བ་དྲུག་རླེའྱི་མཚམས། དླེ་ལས་ཀང་མ་བྱུང་ན་ལོ་རླེའྱི་
མཚམས་ལ་སྐོར་བསོད་བླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕླེབས་ཐུབ་ན། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་དླེ་ཚོར་ཕན་རླབས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་ས་རླེད། 
དླེ་ཡྱིན་དུས་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་ངླེས་པར་དུ་ཁོང་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་སྐུལ་འདླེད་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་རླེད། རླེ་
བ་བླེད་དགོས་ནའང་གནང་རགོས་གནངོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྐར་མ་ ༥ བས་པ་གཉྱིས་ལྷག་ཡོད། གོང་དུ་ནས་ག་ོསྐབས་མླེད་ཅླེས་ཞུས་ཚར་བ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་
བསྟན་འཕླེལ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོབསདོ་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྱིས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། ལས་
དནོ་བླེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དང་པ་ོདླེ། འདས་པའྱི་ལ་ོའཁོར་མ་ོགཅྱིག་འདྲ་པ་ོ
ཞྱིག་རླེད། དླེའྱི་ནང་ལ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་དང་། འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ། དླེ་
བཞྱིན་དགོན་སྡླེ་ཁག་གྱི་སྨན་ཁང་དང་། གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་། མངའ་སྡླེའྱི་གཞུང་གྱི་སྨན་ཁང་གྱི་ཐགོ་ནས་ང་ཚ་ོབཙན་
བོལ་བོད་མྱི་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཡུལ་མྱི་ཚང་མར་སྨན་བཅོས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་། སྨན་པ་དང་སྨན་གཡོག་དླེ་ཚོས་བོས་
བཏང་ཆླེན་པོའ་ིསོ་ནས་འཛེམ་ཟོན་གང་ཡང་མླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཞབས་ཕྱི་ཧ་ཅང་རླབས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཞུས་སོང་། དླེའྱི་ཐོག་
ནས་ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་།  

དླེ་བཞྱིན་ང་རང་ཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ལ། ང་ཚོའྱི་དགོན་སྡླེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་དང་། བ་སྤྲུལ་རྣམ་པ། 
དགླེ་འདུན་པ་དཀྱུས་མ། འདས་པའྱི་ལོ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གནས་སྐབས་ཡོང་འབབ་ཞན་པ། ལྷག་པར་དུ་རས་གས་ོཁང། ཡུལ་
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མྱི་དླེ་ཚོར་ལ་སྐམ་ཟས་གནང་སྱིན་དང་། དླེ་བཞྱིན་ལག་དངུལ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་ཤུགས་ཆླེའྱི་
སྱིན་བདག་གནང་སོང་། དླེ་ཚོར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་
ནས་ཀང་དླེར་ངསོ་འཛིན་ཞུ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་དགོན་སྡླེ་གྲྭ་ཚང་དང་། བ་སྤྲུལ་རྣམ་པ། གང་ལྟར་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་ཞབས་འདླེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དང་
བངས་ཀྱིས་ཞབས་འདླེགས་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་ཧ་ཅང་གྱི་རླབས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐགོས་
མཁན་དང་། ལྷག་པར་དུ་ནང་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ནང་དོན་དང་འབླེལ་བ་ཆགས་ཡོད་དུས། མུ་མཐུད་ནས་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་
པ་ཆླེ་བཞླེས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་ཅླེས་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་དང་མཉམ་དུ་ནད་ཡམས་འདྱི་འདས་པའྱི་ལོ་ཧྱིལ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་བཙན་བོལ་བོད་
མྱི་གང་སར་གང་ལ་སོན་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ཡྱིན་ནའང་ནད་ཡམས་འདྱི་དུས་ཚོད་ངླེས་མླེད་
ལྟ་བུ་ག་ཚད་ཅྱིག་གནས་ཀྱི་ཡོད་མླེད་ཚོད་དཔག་དང་། ཞུ་ཚོད་ཐྱིག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དུས་ཚོད་འདྱིའྱི་ནང་དུ་
སྔོན་འགོག་བླེད་ཐུབ་དགོས་པ་ཞྱིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ནད་པ་དླེ་འདྲ་ཐོན་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གསོ་བཅོས་དང་སྨན་
བཅོས་ག་རླེ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ནའང་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐུབ་རྒྱུར། འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་དང་
བཅས་པས་འགན་འཁུར་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས། ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་མྱིང་དླེར། ད་ལྟ་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་གནང་ཕོགས་
མང་བ་ནང་ནས། "ཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་" དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་བསྡད་སོང་། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་གསར་འགོད་གསལ་
བསགས་དླེ་འདྲ་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ། "ཝུ་ཧན་ (COVID-19)" དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ དླེ་ལྟ་བུའྱི་ཐ་སད་མང་པ་ོ
ཞྱིག་བླེད་སོད་གཏོང་གྱི་འདུག བོད་སྐད་དུ་ "ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་" ཞླེས་ཡོངས་གགས་ཤྱིག་ཆགས་འདུག ཏོག་
དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཟླེར་བ་དླེའྱི་འབྱུང་ཁུངས་ལ་བསམ་བ་ོབཏང་བ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོབོད་ནས་བཏགས་སོང་སམ། མྱིང་དླེ་
འདྲ་འདགོས་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ནད་འབུ་དླེ་ཏགོ་དང་འདྲ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་རླེད་ཟླེར་ནས་འགླེལ་བཤད་སོན་མཁན་འདུག 
དང་པ་ོའཛམ་གྱིང་ནང་དུ་ནད་ཡམས་དླེར་ (Corona Virus) དང་། དླེའྱི་རླེས་ལ་ (COVID-19) དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་མྱིང་
ལའང་འགྱུར་བ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཕྱིན་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོའྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་
ཐོག་ནས་མྱིང་དླེ་སྟབས་བདླེ་རུའམ་གོ་བ་ལླེན་ཐུབ་རྒྱུར། ཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་དང་། རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆླེད་པའྱི་ཏོག་
དབྱིབས་ནད་ཡམས། ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་གསལ་པ་ོཞྱིག་གཏན་འབླེབས་བླེད་ཐུབ་ན། མ་འོངས་པར་ཏོག་ཙམ་ནད་ཡམས་དླེ་
དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གནས་སྟངས་དང་རྒྱུས་ལླེན་བླེད་ཐུབ་རྒྱུར་ཁད་པར་ཆླེན་པ་ོདང་། ཐུགས་ཕན་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་གསོ་
ཐུབ་པ་འདུག་ཅླེས་ཞབས་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་།  
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དླེ་ནས་འཕྲདོ་བསྟླེན་ཁབ་ཁངོས་སྨན་རྱིས་ཁང་རླེད། དྷ་རམ་ས་ལ་དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་འགན་འཛིན་གྱི་མཚན་ཐགོ་ནས་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་བོན་ཆླེན་གྱི་མཚན་ཐོག་ལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་གནང་སོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ངས་དུས་ཚདོ་དླེ་ཏན་ཏན་ཞྱིག་ངླེས་མ་སོང་། སྐབས་དླེ་དུས་རྒྱ་གར་གྱི་སྱི་ཚགོས་ཀྱི་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། སྨན་རྱིས་
ཁང་གྱི་ངོས་ནས་ནད་ཡམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཞབས་ཏོག་ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདོད་པ་ཡོད་པ་དང་། དླེ་ལྟ་བུ་ཞུ་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་ནུས་པ་དླེ་འདྲ་ཡོད་ཟླེར་ནས་ཡྱིག་ཆུང་གནང་བ་ཞྱིག་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་འག་ོབཞྱིན་འདུག དླེར་དབུས་རྒྱ་གར་
འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དླེར་དམྱིགས་བསལ་ལན་འདླེབས་དང་། དབུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་དླེར་དམྱིགས་བསལ་
ཞབས་ཏགོ་ཞུ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་ཡདོ་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། འདྱི་གཅྱིག་གསུང་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་གསོ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་
འདྱི་གལ་ཆླེན་པོ་ཞླེ་དྲག་ཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ཁྱིམས་ཡྱིག་གཏན་འབླེབས་བས་ནས་གསར་འཛུགས་བས་པ་
དང་། འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དམྱིགས་བསལ་མཐུན་འགྱུར་སར་ནས་ལས་ཁུངས་བཙུགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་
བཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་རླེད། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པ་འདྱི་རྒྱུན་འཛིན་གནང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་
ཤུགས་བསོན་པ་རླེད། དླེ་དང་མཉམ་དུ་དར་སླེལ་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་དླེ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བཞླེས་ཐུབ་ཀྱི་ཨླེ་ཡོད་ན་སམ་པ་
ཞྱིག་འདུག ཕལ་ཆླེར་ལོ་བཅུའྱི་ནང་ལྟ་བུ་ཞྱིག  དཔླེར་ན། ང་ཚོའྱི་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་ཆླེན་ཚོགས་པ་དླེ་འདྲ་
བྱུང་མ་སོང་། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚོགས་ནས། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།༽ མ་འོངས་པར་དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་
ཞབས་སྐུལ་དང་མཐུན་འགྱུར་སརོ་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོའདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ད་ནངས་ཞགོས་པ་དགོངས་པ་ཞུས་པ་དང་། ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་ཡདོ་པ། སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། སྐར་མ་ ༥།  

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཐུགས་རླེ་ཆླེ། ད་ལྟ་འདྱིར་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཝུ་ཧན་ནས་མཆླེད་པའྱི་
ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་དང་འབླེལ་བའྱི་སྐོར་ལ་སླེམས་འཚབ་ཀྱི་བཀའ་མོལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུང་དུས། བསར་ཟློས་བླེད་
དགསོ་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག ཁ་སང་སྔནོ་མ་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་བས་ཏླེ། ས་ོས་ོདྷ་རམ་ས་ལར་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་པར་སངོ་ཙང་། ས་
གནས་ས་ཐོག་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཁ་སང་ཞུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་༸གོང་ས་༸་སབས་མགོན་ཆླེན་པོའ་ི
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ཐུགས་རླེ་སྨོན་ལམ་དང་། ང་ཚའོྱི་ཞབས་རྱིམས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ས་ས་གོང་མ་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་བཀའ་བས་ོལ་སགོས་པ་དླེ་འདྲ་
ལ་བརྟླེན་ནས། སྱིར་བཏང་ལྷ་དང་བ་མས་བསབས་སོང་བསམས་པ་མ་གཏོགས། ང་ཚ་ོདྷ་རམ་ས་ལའྱི་མྱི་ཡྱིན་པར་སོང་
ཙང་། གལ་སྱིད་ཛ་དྲག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་དླེར་ཁ་གཏད་གཅོག་ཐུབ་ས་རླེད་བསམས་པ་འདྲ་ཞྱིག ནད་ཡམས་
བྱུང་བ་ནས་བཟུང་སྟླེ། ད་ལྟ་མཇུག་བར་དུ་དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་དྲན་མ་སོང་། དླེ་གསལ་པ་ོཞྱིག་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡོད་
ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དླེའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ལ་
བསྟོད་ར་གཏང་རྒྱུའྱི་དུས་ལ་སླླེབས་མླེད་པའྱི་ངོས་འཛིན་བླེད་ཀྱི་ཡོད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་མ་འོངས་པར་གང་མགོགས་ན་ཚ་
འདྱི་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ། ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ལ་གདོང་ལླེན་བས་པའྱི་ལས་དོན་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་ཞྱིག་འགོད་སླེལ་བླེད་
རགོས་གྱིས།  

དླེ་ཞུ་བ་དང་སགས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ལ་ད་རླེས་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་འབླེལ་ཡོད་སྡླེ་ཚན་གྱི་ཐོག་ནས། ཕྱི་ལུགས་གས་ོབ་
རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། ཏགོ་དབྱིབས་ན་ཚའྱི་རས་ལྟ་བུར་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་བརྟག་དཔད་གཏངོ་ཡོང་དུས། ད་
ལྟའྱི་ཆར་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ནང་དུ་ང་ོཡག་པ་ོཞྱིག་འཕྲདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག  དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་དླེ་སྔ་ཡདོ་པའྱི་བོད་སྨན་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་
ཐགོ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། སྐབས་སུ་བབ་པ། ཧ་ལམ་ལ་ོགཅྱིག་ཕྱིན་ཚར་བ་རླེད། 
སྨན་རྱིས་ཁང་ཙམ་དུ་མ་ཟད་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུའང་སྨན་པ་གངས་ ༥༠༠ ལྷག་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ནུས་པ་རལ་དུ་བཏོན་ནས་ན་ཚ་འདྱི་ངོས་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། སྨན་
བཟ་ོརྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་འདྲ་འདུག དླེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལུགས་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་མཉམ་དུ་ན་ཚ་འདྱིའྱི་རས་གང་འདྲ་ཡྱིན་མྱིན་
ལ་སོགས་པའྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་དླེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། ང་འདྲ་པ་ོཡྱིན་ན། ངས་དླེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་ཞྱིག་ག་ོམ་
སོང་། ལྷག་པར་དུ་ས་ོསོའ་ིཐོག་ནས་སྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་རོམ་ཡྱིག་ཐ་མླེ་ཐོམ་མླེ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཤྱིག་བྱིས་པ་ཡྱིན། 
ག་རླེ་བས་ནས་ཟླེར་ན། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཐགོ་ནས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ནུས་པ་ཐནོ་པ་ཞྱིག་བླེད་ཐུབ་སངོ་བསམས་པའྱི་ང་ལ་ངསོ་
འཛིན་གང་ཡང་མླེད། རྱིམས་སྲུང་རྱིལ་བུ་ཟླེར་བ་དླེ་ཚོ། སྨན་པ་སླེར་པ་ཡྱིན་ནའང་བཟསོ་ཚར་འདུག  ཨླེམ་ཆྱི་ཡླེ་ཤླེས་དོན་
ལྡན་གྱི་སྨན་ཁང་ནས་ཡྱིན་ནའང་ཡག་ཐག་ཆདོ་རྱིན་མླེད་ཀྱི་ཐགོ་ནས་གནང་སོང་། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་འགག་ར་ཐུག་དུས། ག་
རླེ་ཟླེར་དགོས་རླེད། ང་ཚསོ་དླེ་ཙམ་བས་མ་སོང་བསམས་པ་འདྲ་བྱུང་། དླེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་
རྱིམ་གྱི་ནང་དུ། དཔླེར་ན། ང་ཚོས་ངླེས་པར་དུ་ཆབ་སྱིད་གཅྱིག་པུར་ཨུ་ཚུགས་བསོན་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད་མ་རླེད། བོད་ཀྱི་གས་ོབ་
རྱིག་པས་ན་ཚ་འདྱི་ལ་དྲག་སླེད་དང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དླེ། ང་ཚོའྱི་དོན་གཅོད་རྣམ་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་འཛམ་བུ་
གྱིང་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སུ་དང་སུའྱི་གཞུང་འཛིན་ལ་འབླེལ་བ་བས་ནས། བོད་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་སྨན་གྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རྐྱླེན་
སོར་གྱི་ཡྱིན་ཟླེར་ནས། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཐགོ་ལ་གོམ་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརནོ་བླེད་ཡདོ་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད།  
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ང་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་ད་རླེས་དངོས་གནས་ལྷ་དང་བ་མས་བསབས་སོང་བསམས་པ་མ་གཏོགས། ལག་པར་ཆུ་གཏོར་རྒྱུ་
དང་། ཁ་རས་གོན་པ་ཙམ་ཞྱིག་ལས། ད་རླེས་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ཚགོས་ཆུང་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
མཉན་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་གསལ་པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོམྱི་ཞྱིག་ན་ཚ་དླེར་བརྟླེན་ནས་གོངས་པ་རླེད་
ཅླེས་ཟླེར་བ་རླེད་དླེ། དླེ་ཡང་ཏན་ཏན་ཞྱིག་ཧ་གོའ་ིམྱི་འདུག  དླེའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཕུང་པོ་དུར་ཁོད་ལ་འགོ་རྒྱུར་བདླེ་
ལླེགས་སྨན་ཁང་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་རླེས་སུ་ལས་བླེད་དླེར་ཁ་རས་ཡོད་མླེད་སྐད་
ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། (PPE) གོས་ལོག་དླེ་མླེད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕར་ཕོགས་ལ་ན་འདུག་ཟླེར་བ་དླེ། མྱི་དླེར་ཐུག་པ་
གསལ་པ་ོརླེད། དླེ་འདྲའྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་ཐགོ་ནས་གང་ལྟར་ཚགས་ཚུད་པ་ོཞྱིག་ད་ལྟའྱི་ཆར་བྱུང་སོང་བསམས་པ་ཞྱིག་བྱུང་
མ་སངོ་། ཡྱིན་ནའང་ཞླེ་དྲག་ཅྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་མྱི་འདུག  

དླེ་ནས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པས་གོ་སྐབས་འདྱི་བཟུང་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐོག་ལ་ང་ོ
སྤྲདོ་བ་རྒྱུ་དང་། གས་ོརྱིག་གྱི་ཕན་ནུས་ཐགོ་ལ་ང་ོསྤྲོད་བ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ། བཀའ་ཤག་དང་སྨན་རྱིས་ཁང་མཉམ་རུབ་བླེད་
པའྱི་ཐོག་ནས། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་གསར་པ་འདྲ་རོམ་ཐུབ་སོང་ངམ། འཆར་ཅན་
ནང་བཞྱིན་བསྡད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་གོམ་པ་སོ་ཐུབ་སོང་ངམ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཐོག་མ་དླེས། ཀྲུ་ཀྲྱིང་ཁུལ་དུ་འཐུང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི་བསྒྲུབས་པ་དླེར་
བསྔགས་བརོད་དང་། དླེ་དང་དླེ་བཞྱིན་ཁ་སང་གོས་ཚགོས་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ཏོག་ཙམ་བྱུང་བ་དླེ་ཚ་ོགསུངས་པ་རླེད། དླེའྱི་
རླེས་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ནས། ཁོང་གྱིས་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ་རོགས་སོར་ཞུས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་
གསུངས་སོང་། དླེ་ཚ་ོལ་ཡྱིན་ནའང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཁ་བཤད་ཆུའྱི་ལྦུ་བ། ལག་ལླེན་གསླེར་གྱི་ཐྱིགས་པ། 
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། མྱི་རླེ་རླེས་ཆུང་ངུ་དླེ་འདྲ་བས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མར་ཕན་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་བླེད་
བབ་དང་དླེ་འདྲ་ཕག་ལས་གནང་བཞག་བར། འདྱི་ནས་ཡྱིན་ནའང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  
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དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པ་ཡྱིན་ཏླེ། དླེར་ལན་བསླླེབས་མ་སོང་གསུངས་པ་རླེད། ཐུགས་
ཁག་མྱི་འདུག ངས་ཁ་སང་ཆད་ཡྱིན་ས་རླེད། དགནོ་སྡླེ་གྲྭ་ཚང་དང་སློབ་གྲྭ་ལ་རྱིན་མླེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྔོན་ཁབ་བསནོ་གྱི་རླེད་
དམ་མ་རླེད་ཅླེས་པ་དླེ་རླེད། སློབ་གྲྭ་ལ་སྔོན་ཁབ་སོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་ལ་ོ ༡༨ མན་ཆད་རླེད། དགོན་
སྡླེ་གྲྭ་ཚང་ནང་ལ་གྲྭ་ཕྲུག་ལོ་ ༡༨ མན་ཚོར་སྔོན་ཁབ་བསོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལམ་སྟོན་རླེད། ད་ལྟ་
འདྱིར་ང་ཚོས་ག་ཚོད་འཕག་ནས་བཤད་བསྡད་པ་ཡྱིན་ནའང་། རྒྱ་གར་གནས་ཚང་གཞུང་གྱི་ལམ་སྟོན་འོག་ལ་འག་ོདགོས་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གནས་ཚང་གཞུང་གྱིས་ཡར་བསྡད་ལབ་དུས་སྡོད་རྒྱུ་དང་། མར་བསྡད་ལབ་དུས་སྡོད་རྒྱུ། ཡར་ལོངས་
ལབ་དུས་ལངས་ནས་འག་ོདགསོ་རླེད་མ་གཏོགས། བླེད་ཡངོ་ས་དང་གཏོང་ཡོང་ས་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་
གཙ་ོམཆགོ དླེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 དླེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིགས་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། དགུང་ལོ་ ༦༥ ཡན་ཆད་ལ་སྔོན་ཁབ་འབུལ་རྒྱུ་རླེད། དགུང་ལོ་ 
༤༥ ཡན་ཆད་ཁག་ཅྱིག་ལ་ནད་གཞན་དག་ཡོད་པ་དླེ་ཚ་ོལའང་འབུལ་རྒྱུ་རླེད། དླེའྱི་ནང་ནས་དངུལ་འབུལ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་
ཟླེར་མཁན་ཚོས་བཞླེས་རྒྱུ་རླེད། འབུལ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་ཟླེར་མཁན་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་སོར་རྒྱུ་རླེད། དླེ་གསལ་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་རླེད་དྲན་གྱི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག དླེ་ནས་དགུང་ལ་ོ ༤༥ དང་ ༦༠ བར་ལ་སྔོན་ཁབ་བསོན་
པའྱི་སྐབས་སུ། ལ་ོ ༡༩ ནས་ ༤༤ བར་ལ་སོན་ཤོག་ཟླེར་ནས་དགོངས་པ་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་ད་ལྟ་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་
རླེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ལམ་སྟོན་ཡདོ་པ་མ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ  

དླེ་ནས་གཟླེངས་རྟགས་སྐོར་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཕླེབས་པ་དླེའྱི་ཐད་ལ་ཁ་སང་བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་སོང་། དླེ་དུས་ངས་གསལ་པ་ོ
ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕལ་ཆླེར་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་སྐབས་དླེ་དུས་བཞུགས་ཡདོ་ས་མ་རླེད། ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་ལས་དནོ་དང་། དླེ་བཞྱིན་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་བརྟླེན་ནས་ལག་བསྟར་དོན་ལ་ཁླེལ་བ་ཞྱིག་བྱུང་མ་
སོང་། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་སྱིག་གཞྱི་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཚགོས་ཆུང་བཙུགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་སྱིག་གཞྱི་གཏན་འབླེབས་དང་། དླེ་
ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སན་སླེང་ཞུས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལན་ཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་རྐྱླེན་པས་
ལས་ཀ་དླེ་འག་ོམ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས། སྐུའྱི་བ་སྨན་པ་རྣམ་པས་ལ་ོརླེ་མཚམས་དགོན་
སྡླེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་ནང་དུ་ལམ་སྟོན་དང་སློབ་གསོ། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་དམ་ཞླེས་གསུངས་ཡྱིན་ས་རླེད། ཡང་ན་
དླེར་ཕླེབས་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་དམ་ཞླེས་གསུངས་ཡདོ་ས་རླེད། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་སྐུའྱི་བ་སྨན་རྣམ་པ་གཉྱིས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
རླེད། ཡྱིན་ནའང་དླེས་ཕན་ཐོགས་ག་ཚོད་ཅྱིག་འདུག དླེ་འདྲའྱི་དུས་ཚོད་བཏང་ནས་ཕླེབས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་རླབས་ག་ཚོད་
ཡོང་གྱི་འདུག དོན་ལ་སྨྱིན་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་གམ་མྱི་འདུག དླེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དྲ་ལམ་དང་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་ཐོག་ནས་གོ་
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རྟགོས་སླེལ་རྒྱུ། དགནོ་སྡླེ་ཁག་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་དང་། ག་ོརྟགོས་སླེལ་རྒྱུ། ཁབ་བསགས་བ་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་གནང་བ་ཡྱིན་ན། དླེ་
གཉྱིས་དབར་ཁད་པར་གང་འདྲ་འག་ོས་རླེད། ང་ཚསོ་དགོངས་པ་བཞླེས་ཆགོ་གྱི་རླེད་སམ། 

དླེ་བཞྱིན་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ནས། ལས་དནོ་ཆླེ་ཕྲ་ཆུང་གསུམ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་གནང་མཁན་དགནོ་སྡླེ་ཁག་དང་། གྲྭ་
ཚང་རླེད། དང་སྤྲུལ་བའྱི་སྐུ། དླེ་བཞྱིན་སྡླེ་ཁག་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་བསྡད་པ་དླེར་བསྔགས་བརོད་དང་ཡྱི་
རངས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟླེན་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་ལ་དླེ་སྔའང་འགན་ཁུར་ཡོད་པ་
རླེད། ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་ནས་འགན་འཁུར་ཤུགས་ཆླེ་ཙམ་འཁླེར་དགོས་པའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་སོང་། དླེ་ཡྱིན་དང་ཡྱིན་ཞླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་འདྱིར་ཐ་སད་མང་པ་ོཞྱིག་འགོ་ཡྱི་འདུག དླེར་ཐ་སད་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་བྱུང་ན་
ཡག་པ་ོཡོང་ས་རླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་དླེ་གནད་འགག་ཅྱིག་རླེད་འདུག དླེ་སྟབས་བདླེ་མྱིན་ཞྱིག་རླེད་འདུག རང་ཉྱིད་འདྱིར་
ལངས་སྡོད་མཁན་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཏོག་དབྱིབས་ཟླེར་དུས་བདླེ་པ་ོཞྱིག་མྱི་འདུག ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་ཞྱིག ད་ལྟ་བར་དུ་
ནད་ཡམས་ཤྱིག་འཛམ་གྱིང་ས་ཆ་ག་པར་ནས་ཐོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ལུང་པ་དླེའྱི་མྱིང་གྱི་རླེས་སུ་ན་ཚ་དླེ་སླླེབས་ཡོང་གྱི་ཡོད་
པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཆ་ནས་ལུང་པ་དནོ་ས་དླེ་ནྱི། རྒྱ་ནག་གྱི་ས་གནས་ཝུ་ཧན་ཡྱིན་པར་བརྟླེན། "ཝུ་ཧན་ནད་ཡམས།" ཞླེས་ཁ་
ལ་རང་བཞྱིན་དུ་འཇགས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཡྱིན་ནའང་དླེར་ཐ་སད་གཅྱིག་མཚུངས་དགོས་རླེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་
ན། དླེར་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་བླེད་ཆགོ་པ་གྱིས།  

དླེ་བཞྱིན་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་ཉླེ་བའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་གྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་བོན་ཆླེན། དླེ་བཞྱིན་ (AYUSH) བོན་ཆླེན་གྱི་ལས་
ཁུངས་ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་ཡོད་པར་ལན་འབརོ་ཡོད་མླེད་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། དླེར་དམྱིགས་བསལ་ལན་ཞྱིག་འབརོ་ཡོད་
ས་མ་རླེད། ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ཕུལ་བ་རླེད་མ་གཏོགས། ཨ་ལན་བར་ལན་གང་ཡང་ཡོད་ས་མ་རླེད། ཁ་ོཚོས་དླེ་ཡག་པ་ོའདུག 
དླེ་འདྲ་བོས་ཤོག་ཟླེར་ནས་ཡྱིག་ཐགོ་ཏུ་གང་ཡང་ཕླེབས་ཡོད་ས་མ་རླེད། ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་མཐངོ་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་འདྱིའྱི་
ཐད་ལ་བཀའ་བསྡུར་དང་། འབླེལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཆ་ཚང་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་གནང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་གནང་བ་
མ་ཟད། ལྡྱི་ལྱི་རུ་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་ཨླེམ་ཆྱི་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་མར་གདན་འདྲླེན་ཞུས་ཏླེ། ཁོང་རྣམ་པས་ནད་ཡམས་
དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ལ་རྟགོ་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་གནང་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དླེ་དར་སླེལ་གྱི་ཐད་ལ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་རླེ་གནང་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་
བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་པ་རླེད། འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་བས་བཞག་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན། སྨན་རྱིས་ཁང་འདྱི་སྡླེ་ཁག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད། དླེའྱི་སྔནོ་རྱིས་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ཅང་ཁབ་ཆླེན་པ་ོ
ཞྱིག་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་སྔར་ལམ་ལྟར་ལས་དོན་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་མུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ། དར་
འཕླེལ་ཡོང་ཆླེད་ནུས་པ་སྤུངས་དང་སྤུང་མུས་རླེད། སྨན་རྱིས་ཁང་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྡླེ་ཁག དཔླེར་ན། ཝ་ར་ཎ་སྱི་དང་། 
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ལྕགས་པ་ོརྱི། བོན་གཞྱིས། དླེ་དག་ཚང་མས་གས་ོརྱིག་གྱི་བསྟན་པ་དར་སླེལ་གྱི་ཆླེད་དུ་འབད་མུས་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་
པ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དང་མཉམ་དུ་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ལྟ་ཕོགས་ལ་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་བསྟན་པ་དར་འཕླེལ་ཆླེད་དུ་
སྱི་པ་དང་། སླེར་པ་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ནས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བས་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག་ཅླེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་གསོ་རྱིག་ལྷན་
ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་གཞྱིའྱི་འོག་ནས། གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལྷན་ཚོགས་དླེར་ལས་
ཁུངས་ཤྱིག་ཀང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་ལས་ཀ་བླེད་མཁན་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་ཕལ་ཆླེར་བརྒྱ་ཆ་ ༦༠ 
དང་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ཆ་ཚང་ཞྱིག་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་སོར་བཞྱིན་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡདོ། ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་། ད་ལྟའྱི་ཚགོས་གཙ་ོདླེའང་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་ཟུང་འབླེལ་གྱི་ལས་འཆར། ཕྱི་ལུགས་ཀྱི་སྨན་དང་གསོ་རྱིག་གྱི་སྨན་ཟུང་དུ་འབླེལ་བའྱི་
ལས་གཞྱིའྱི་འོག་ནས་བསྐ་ོགཞག་བས་ཏླེ། ཕོགས་དླེ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད། ཁོང་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་
ཚོགས་གཙོའང་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་བརྒྱུད་ལམ་གཅྱིག་གྱི་འོག་ནས་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཕྱི་ལུགས་
ཀྱི་སྨན་ཐགོ་ལ་ལས་ཀ་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འག་ོསྡདོ་དུས། གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ཐགོ་ལ་ནུས་པ་ཐད་ཀར་སྤུང་ཐུབ་པ་ཞྱིག་མླེད་
ནའང་། བསྐོར་ནས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་དང་། དླེར་མ་ཟད་ལྡྱི་ལྱི་རུ་གསོ་བ་རྱིག་པར་ངོས་ལླེན་ཞུ་ཕོགས་དང་། གསོ་བ་
རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྱིག་འཛུགས་ལ་ངོས་ལླེན་ཞུ་ཕོགས། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ལྡྱི་ལྱིར་འགོ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
གནད་ཡོད་ལ་ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུ། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་མཉམ་ཞུགས་བླེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་ཅླེས་དཔལ་ལྡན་
ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དླེས། ནད་ཡམས་དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་མཐའ་མའྱི་ལས་བསྡོམས་ཤྱིག་བཀོད་
ན་ཕན་རླབས་ཡོང་ས་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཚགས་ཚུད་པ་ོབྱུང་
སོང་བསམས་པ་ཞྱིག་མྱི་འདུག་ཅླེས་གསུངས་པ་རླེད། གལ་ཏླེ་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་པ་ོཞླེ་དྲག་བྱུང་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། ལས་
བསྡམོས་བཀདོ་དང་མ་བཀདོ་ཞླེ་དྲག་ཅྱིག་ཨླེ་ཡོད་ན་དྲན་གྱི་འདུག འནོ་ཏླེ་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པར་
བརྟླེན། ང་ཚོས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན། ར་བའྱི་ས་གནས་ས་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་བས་པའྱི་འདྲ་པར་དང་། ལས་
དོན་རྒྱས་བསྡུས་ལ་དཔགས་པའྱི་ལས་བསྡོམས་འབོར་དང་འབོར་མུས་རླེད། དླེ་བཞྱིན་དབུས་བཀའ་ཤག་དང་། ནང་སྱིད་
ལས་ཁུངས། ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས། ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས། འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་ལམ་སྟོན་མང་པ་ོཞྱིག་
ཕླེབས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཆ་ཚང་ཕོགས་སྱིག་བས་ནའང་། དླེབ་གཟུགས་ཤྱིག་གདོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་བཀུར་
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འསོ་སྱི་འཐུས་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། ལས་བསྡམོས་དླེབ་ཐླེར་དུ་དགོད་རྒྱུའང་གནད་འགག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད། དླེའྱི་
ཐགོ་ལ་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 

དླེ་ནས་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ཐོག་ནས་ནད་ཡམས་དང་འབླེལ་བའྱི་བག་ོགླེང་ག་ོསྱིག་གནང་ཡོད་མླེད་ཐོག་ལ་རླེད། བག་ོགླེང་རང་
ཡྱིན་པ་ངས་ཞུ་ཐུབ་པ་མྱི་འདུག་སྟླེ། ནད་ཡམས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་དང་། དླེར་
གནང་ཕགོས་དང་དླེ་འདྲའྱི་སྐརོ་ལ་དྲ་ཐགོ་ཚོགས་འདུ་ཐླེངས་འགའ་ཚགོས་སངོ་། ངས་ཀང་ཐླེངས་འགའ་མཐངོ་སོང་། དླེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས་སྡྱིངས་ཆ་ས་ོཕླེས་ནས་བག་ོགླེང་གནང་བ་དླེ་འདྲ་ངས་མཐོང་མ་སངོ་། འནོ་ཏླེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། སྨན་རྱིས་
ཁང་གྱི་སྡླེ་ཁག་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་རླེད། དླེའྱི་ནང་དུ་ཞྱིབ་འཇུག་ཚན་པ་ཡོད་པ་རླེད། ཚན་པ་དླེས་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་བཞྱིན་
པ་རླེད། དཔླེར་ན། ནད་འབུ་ཡོད་པ་ར་འཕྲདོ་དུས། སྨན་བཞླེས་རྒྱུ་ཡན་ཆད་ཐ་ོའགོད་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཞྱིབ་
འཇུག་གྱི་རྣམ་པའྱི་འོག་ནས་འགོ་བཞྱིན་པ་དང་། ཚུར་ཕོགས་དླེ་ལ་གསོ་རྱིག་ལྷན་ཚོགས་ནས། གལ་ཏླེ་ད་ལོའ་ིགསོ་རྱིག་
ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་སྔནོ་རྱིས་ལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། གས་ོརྱིག་ཟུང་འབླེལ་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་དུ། ཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཐད་ལ། 
འདྱིའྱི་ར་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གས་ོརྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་དླེར་འཛནི་ཕགོས། དླེ་ག་རླེ་ཡྱིན་མྱིན་ཐོག་ལ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ཕགོས་སྱིག་
བ་རྒྱུ་དང་། ཞྱིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་ཞྱིག་ཚུད་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་དང་སགས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
ངས་དྲྱི་བ་ཕླེབས་པ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ལ་ལན་ཕུལ་ཟྱིན་པའྱི་ཚུལ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ངས་བཀའ་ཤག་གྱིས་གས་ོབ་རྱིག་པ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་དྲྱི་བ་མཐའ་མ་ཞྱིག་ཞུས་པ་
དླེར་ལན་གནང་མ་སངོ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་མཆགོ 
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དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སླེང་གླེ་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་ག་རླེ་གསུངས་པ་རླེད་ཟླེར་ན། སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་དླེ་ཚ་ོདོན་
གཅོད་བརྒྱུད་ནས་བཀྲམ་ནས། ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཀྱི་ཡོད་ཟླེར་ནས་གཞུང་གཞན་དག་ལ་འབུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡོད་པ་རླེད་དམ། འདྱི་འདྲའྱི་འབད་བརནོ་གནང་ཡོད་པ་རླེད་དམ། དྲྱི་བ་འདྱི་རླེད། འདྱི་ཡོང་རྒྱུ་ཡདོ་པ་མ་རླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་
ན་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་རླེ་རླེར་སྨན་ཟླེར་དུས་ལུང་པ་འདྱིའྱི་ཚན་རྱིག་མཁས་པའྱི་བརྟག་དཔད་བས་ནས་སྨན་རྱིགས་ལ་ཚུད་
དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཚུད་ན་གཞྱི་ནས་འགླེམ་ཆོག་གྱི་རླེད་མ་གཏོགས། ང་ཚསོ་སྨན་བཟོས་པ་ཡྱིན་ཟླེར་ནས་ལུང་པ་དླེར་
བཀྲམ་ན། དང་པོ། ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་འགོ་ཡྱི་རླེད། གཉྱིས་པ། བཀག་སྡོམ་བླེད་ཀྱི་རླེད། གསུམ་པ། ཉླེས་པ་གཏོང་གྱི་
རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ལུང་པ་རླེ་རླེའྱི་ཁྱིམས་གཞྱིར་བཟུང་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་ང་ཚོས་
བཀྲམ་ཆོག་ཆོག་དླེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རླེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཞྱིབ་ཕྲ་ཞུས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཡོད་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་
ངས་ལན་མ་འདླེབས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན། ལན་ཁ་གསལ་དུ་གསལ་དུ་གདབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁ་སང་ང་ཚསོ་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་སྨན་དླེས་བོད་མྱི་ཚོར་ཕན་ཐོགས་ཆླེན་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག་
གསུངས་པ་རླེད། རྱིན་མླེད་ཐོག་ནས་དགུང་ལ་ོ ༦༥ ཡན་ཡོངས་རོགས་ལ་བཀྲམ་པ་རླེད། བཀྲམ་པ་དླེའང་སག་ཐོག་ནས་
གཏོང་དུས་སྨན་ཡྱིན་མ་ཞུས་པར་གཟུགས་པོའ་ིནུས་སྟོབས་འཕླེལ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་རླེད་ཅླེས་བཀོད་ནས་བཀྲམ་པ་རླེད། དླེ་
ཡྱིན་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཚོས་དགོས་ཀྱི་འདུག་གསུངས་པར་བརྟླེན་ང་ཚོས་བཀྲམ་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་
ཙང་ལུང་པ་རླེ་རླེར་སྨན་གྱི་འག་ོསྟངས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་ནས་གཞུང་ལ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན། དྲང་པོ་ཞུས་ན་གཞུང་གྱིས་འདྱི་འཇུས་པ་ཡྱིན་ན་ཁྱིམས་འགལ་ཆགས་ཀྱི་རླེད། དླེར་
དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་སླེར་གྱི་ཐགོ་ནས་མཁླེན་འདདོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་སྨན་རྱིས་ཁང་
ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་ནའང་འགྱིག་གྱི་རླེད། དླེ་ནས་ང་ཚོའྱི་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཡོད་པ་རླེད། བཀའ་ཤག་ནས་ག་རླེ་གནང་
ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་ན། སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་དླེ་ཐོག་མ་སླེར་གྱི་ཐོག་ནས་བཙུགས་པ་རླེད། བོད་པའྱི་སྨན་སྱི་ཡོངས་ལ་
ཕན་པའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཤྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ (Medical Council) ཞྱིག་བཙུགས་པ་རླེད། ལོ་གཅྱིག་གཉྱིས་གསུམ་
གྱི་རླེས་ལ་འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུ་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་ཞླེ་དྲག་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་ནས་བདག་པ་ོ
རྒྱག་རོགས་ཟླེར་ནས་སན་ཞུ་ཕུལ་བ་གཞྱིར་བཟུང་། འོན་ཏླེ་སྨན་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཤྱིག་ངླེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
གོས་ཚོགས་ནང་དུའང་བག་ོགླེང་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ན་ད་ལྟ་མཐུན་རྐྱླེན་སར་ནས་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་འོག་ཏུ་ལས་
ཁུངས་དང། ལས་བླེད་སོགས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱླེན་སར་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་སྔོན་རྱིས་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་ནས་འགོ་
བཞྱིན་ཡདོ་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་དང་པ་ོའཛུགས་རྒྱུ་འདྱི་ཁག་པ་ོཡོད་པ་རླེད། དླེ་ནས་མཇུག་སནོ་བ་རྒྱུ་དླེའང་
ཁག་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་གལ་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་ཙང་བདག་པ་ོབརྒྱབ་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རླེད།  
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དླེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་བར་སྐབས་ཤྱིག་ལ་ང་མླེད་པ་ཡྱིན་ཙང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་ནས་
ཉམ་ཐག་དང་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༥ པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་གསུངས་སོང། ཉམ་ཐག་ཁ་
ཤས་ཀྱིས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་བརྒྱུད་ནས་བརན་ཐུང་དླེ་བཟ་ོའཇུག་བས་ནས། དླེར་བཀའ་ཤག་དང། དམྱིགས་
བསལ་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་འོག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་འབླེལ་ཡོད་ཉམ་ཐག་ལས་བླེད། དྲུང་ཆླེ་ནས་གཙོས་པའྱི་ཤླེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས། འཕྲོད་བསྟླེན་བཅས་ནས་གང་ཟག་ཉམ་ཐག་དང་། སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་ཁབ་བསགས་བླེད་མཁན་ཚ་ོལ་བསླབ་
བ་མང་པ་ོབརྒྱབ་པ་རླེད། ད་དུང་མ་མཉན་ནས་དྲུང་ཆླེ་རྣམ་པ་ཕླེབས་ནས་བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ནས་གསལ་བཤད་བས་པ་
རླེད། གསལ་བཤད་ག་རླེ་བས་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ང་ཚོས་ལམ་སྟོན་ག་རླེ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ཉམ་ཐག་སུ་འདྲ་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནའང། འཕྲོད་བསྟླེན་དང་ཤླེས་ཡོན་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། དགུང་ལ་ོབགླེས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཤླེས་ཡོན་གྱི་
ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཉམ་ཐག་ལ་རོགས་པ་བླེད་མཁན་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་དགའ་བསུ་ཡོད། རོགས་པ་གནང་
དགོས་ཀྱི་འདུག གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཉམ་ཐག་ཐ་ོགཞུང་ནང་དུ་མྱི་གངས་ ༢༠༠༠ ཙམ་ཡོད་པ་
རླེད། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༡ ལ་མྱི་གངས་ ༣༠༠༠ མྱིན་ཙམ་རླེད། དླེ་ཉུང་དུ་ཕྱིན་ནས་སྟོང་ཕྲག་གཅྱིག་ཙམ་མར་ཆག་ཡོད་པ་རླེད། 
འདྱིའྱི་གངས་ཐ་ོཆ་ཚང་ང་ཚོར་ཡོད། སུ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་། འཕྲོད་བསྟླེན་དང་ཤླེས་ཡོན་ཐོག་ནས་གནང་རྒྱུ་
ཡྱིན་ནའང་རླེད། དགུང་ལོ་བགླེས་པ་དང་ནད་པར་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ང་ཚོས་མྱིང་འབུལ་ཆོག རྣམ་པ་ཚོས་གནང་
རོགས་གནོངས། ག་རླེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རླེད་ཟླེར་ན། བརན་ཐུང་དླེ་འདྲ་བཟོས་ནས་ཁབ་བསགས་འདྱི་མ་གནང་རོགས་
གནངོས། འདྱི་འདྲ་བས་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིའྱི་སྐོར་ལ་ང་ཚོའྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཞྱིག་ནས་དོན་པ་རླེད། དོན་སྟངས་ནོར་
སོང་ཟླེར་ནའང་གླེང་སློང་བྱུང་བ་རླེད་དླེ། ང་ཚའོྱི་བདླེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་གཙསོ་པའྱི་རྒྱ་ནག་རང་གྱིས་ག་རླེ་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་
ཅླེ་ན། བརན་ཐུང་འདྱི་འདྲ་གང་མང་ཁླེར་ཤོག འདྱི་ལྟ་བུ་གང་མང་ཕོགས་སྱིག་བས་ནས། ཉམ་ཐག་ཚོས་ག་རླེ་གསུངས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། ང་ས་ོབ་ོཞླེ་དྲག་ཡྱིན། ལྟ་མཁན་སུ་གང་ཡང་མླེད། ན་སོང། ཚ་སོང། བདག་པ་ོརྒྱག་མཁན་སུ་གང་ཡང་
མླེད་གསུང་དུས། ཧ་ལམ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་གང་ཡང་གནང་གྱི་མླེད་པ་དང་། མགོན་མླེད་སབས་མླེད་ལྷག་བསྡད་
པ། འདྱི་ལྟར་རྱིམ་བཞྱིན་དོན་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ཕོགས་སྱིག་བླེད་ནས་རླེས་མ་བླེད་སོད་ཏན་ཏན་གཏང་
གྱི་རླེད། སྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྱིན་པོ་ཆླེ་མཆོག་གྱི་བཀའ་དྲྱིན་དང་། མྱི་ཐོག་རན་པའྱི་སྐུ་ལས་བསོན་པ་ལ་
བརྟླེན་ནས། བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཉམ་ཐག་ཐ་ོགཞུང་ནང་ལ་ཡདོ་ཕྱིན་ཆད་མཐུན་རྐྱླེན་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་
ཞྱིག་ཐོན་ཡོང་དུས་ཆབ་སྱིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་རོགས་པ་བླེད་མཁན་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་
གནང་རོགས་གནོངས། ཐ་ོགཞུང་ང་ཚོས་འབུལ་ཆོག ཁབ་བསགས་བླེད་དགོས་དོན་མྱི་འདུག དཔླེར་ན། དྲང་པ་ོཞུས་པ་
ཡྱིན་ན་སྔོན་མ་ཤླེས་རྱིག་ཐོག་ནས་བྱུང་སོང་། ངས་ཞུས་པ་ཡྱིན། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས། 
ར་བའྱི་འཛིན་སངོ་གྱི་འག་ོཁྱིད་ཀྱིས་བཤད་པའྱི་སྐབས་སུ་འཛམ་བུ་གྱིང་ནང་དུ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་སོལ་ཡོད་པ་མ་
རླེད།༽ ༼སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག༽ 
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༼ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་དགསོ་པ་མྱི་འདུག སྐུ་ོསྱིད་སངོ་གྱིས་
འཕྲདོ་བསྟླེན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་གསུང་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་གསུང་རགོས་གནང། ཤླེས་རྱིག་དང་ནང་སྱིད་དླེ་ཚ་ོ
ད་ལྟ་བསླླེབ་རྒྱུ་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་དླེར་དཔག་པའྱི་བཀའ་ལན་གནང་གྱི་རླེད།༽ དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཁབ་བསགས་ཆླེན་པ་ོབ་
རྒྱུ་དླེས་བླེད་སོད་ལོག་པར་འག་ོཉླེན་འདུག ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ག་རླེ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། ཉག་ཐག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ང་ཚོས་
འབུལ་ཆོག དླེ་ནས་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་གནང་རོགས་གནོངས་། དོན་སྱིང་ང་ཚོས་རོགས་པ་མ་བླེད་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
ཁབ་བསགས་མ་བླེད་རགོས་གནང། གལ་ཏླེ་གང་ཟག་དླེས་ངླེས་པར་དུ་འཆད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ན། སྱིག་འཛུགས་ནས་མཐུན་
རྐྱླེན་སོར་སྤྲོད་བས་པའང་གསུང་རོགས་གནང། སྔོན་མ་ཤླེས་ཡོན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། བུ་མ་ོཆུང་
ཆུང་ཞྱིག་ངུས་ནས་ང་ལ་ཨ་མ་མླེད། རྨ་ོརྨ་ོམཉམ་དུ་བསྡད་ཡོད་ཟླེར་བ་རླེད། ཕྱིས་སུ་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟླེན་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནས་སན་ཐ་ོའབོར་བའྱི་ནང་དུ་ཨ་མ་ཡོད་པ་རླེད། ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་མཐ་ོསློབ་ལ་བཏང་ཡོད་པ་རླེད། མ་སུ་རྱིའྱི་བོད་ཁྱིམ་
ནས་སློབ་ཡོན་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཡོད་པ་རླེད། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་མོས་ག་རླེ་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། ང་ལ་བཤད་ལབ་སོང་། 
ཡང་སྱིན་བདག་དནོ་མཁན་འདྱིས་མསོ་བཤད་སོང་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་བས་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་འགླེལ་བཤད་
མང་པ་ོཞླེ་དྲག་རྒྱག་དགོས་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོའྱི་བཀོད་ཁབ་ཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། སླད་ཕྱིན་ཆད་ཉམ་
ཐག་ཁབ་བསགས་བླེད་མཁན་སུ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ནའང། ཉམ་ཐག་དླེར་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ཐོག་ནས་རོགས་པ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་ན། 
དླེའྱི་ཐགོ་ནས་ཆ་ཚང་བདག་པ་ོརྒྱག་རགོས་གནང། ང་ཚརོ་ཉམ་ཐག་མྱི་གངས་ ༢༠༠༠ མ་ཟྱིན་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། གལ་
ཏླེ་དླེ་ཚོའྱི་མྱི་ཚེ་ནང་དུ་ན་བ་ཡྱིན་ན་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་བདག་པོ་རྒྱག་རོགས་མ་གཏོགས། ཉམ་ཐག་གྱི་ནང་དུ་འགན་སྡུར་
ཆགས་ཡོང་གྱི་འདུག དངོས་གནས་ཡྱིན། ཁ་སང་གཞྱིས་ཆགས་ཤྱིག་ལ་འགོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་ཚར་མ་
ཚར་ལ་ཨ་ཅག་ལགས་ཤྱིག་གྱིས་ལག་པ་ཞླེ་དྲག་བརྐྱངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་ས་གནས་འག་ོའཛིན་གྱིས་ག་ོསྐབས་གནང་མ་
སོང། དླེ་ནས་རླེས་སུ་ངས་ག་རླེ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་པས། མོས་བརན་ཐུང་དླེ་འདྲ་བཟ་ོཡྱི་ཡྱིན་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་ོ
ལའང་སོར་འབུམ་ ༡༥།༢༠།༣༠ དགོས་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ནས་མ་ོདངོས་གནས་ཉམ་ཐག་རླེད་དམ་ཟླེར་དུས། མ་ོལ་
ཚོང་ཁང་ཡོད་པ་དང་། དགུན་ཚོང་འག་ོཡྱི་ཡོད་པ། ཡྱིན་ནའང་བརན་ཐུང་དླེ་འདྲ་བཟོས་ན་དངུལ་མང་པ་ོརག་གྱི་ཡོད་པ་ཧ་
ག་ོཙང་ཟླེར་ག་ོཡོད་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང། གལ་སྱིད་དླེ་འདྲ་ཆགས་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། ཡག་པ་ོམྱི་འདུག ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་
རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་གཞོན་སླེས་ཕག་རོགས་གནང་མཁན་སུ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་ང་ཚོར་དགའ་བསུ་ཡོད། ཉམ་
ཐག་གྱི་ཐ་ོགཞུང་ང་ཚ་ོནས་བཞླེས་རགོས་གནང། ང་ཚོས་འབུལ་ཆགོ དླེ་ནས་བཟུང་ག་ཚོད་གནང་འདོད་ཡོད་ནའང་གནང་
རགོས་གནངོས། ང་ཚསོ་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་འདྱི་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ལན་མ་རག་པ་རླེད་དམ། དླེ་མྱིན་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མྱི་འདུག འཕྲདོ་བསྟླེན་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་ 
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རླེད་དམ། འཕྲོད་བསྟླེན་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ལན་མ་རག་པ་ཡྱིན་ན་མ་གཏོགས། གཞན་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་
དགསོ་དནོ་གང་ཡང་མྱི་འདུག སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ང་ོབོར་མ་ཞུས་རང་ཞུ་རླེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་
ཟླེར་བ་འདྱི། ད་ལྟ་ཡར་བཀའ་འདྲྱི་གནང་མཁན་གྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་། མྱིང་འདྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་མྱི་འདུག་ཟླེར་ནས་
དྲྱི་བ་གནང་སོང། འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བོན་གྱི་ངསོ་ནས་ཡྱིན་ནའང། མྱིང་འདྱི་ད་ལྟ་གཏན་ཁླེལ་བ་ཞྱིག་མྱི་འདུག མ་བདླེ་བ་
ཞྱིག་འདུག་ཅླེས་གསུངས་སོང། མྱིང་འདྱི་གཏན་ཁླེལ་བས་འདུག ད་ལ་ོབཀའ་ཤག་གྱི་ངོས་ནས་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་ང་ཚ་ོརྒྱུན་
ལས་ལ་འབརོ་སངོ། དླེའྱི་ནང་དུ་ "ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩" ལབ་འདུག དླེ་བཞྱིན་ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག 
(Sanitizer) དང་དླེ་ཚོའྱི་མྱིང་ཆ་ཚང་གསལ་བའྱི་ཐ་ོརྱིང་ཐག་ཆོད་ཅྱིག་འདུག ཐ་ོདླེ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བོན་
མཆགོ་གྱིས་མཐངོ་ཡོད་མ་རླེད་དམ། འདྱི་ཁད་མཚར་ཞྱིག་ཚོར་སངོ་། འདྱི་ཞུ་ཡྱི་ཡོད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་འཕྲདོ་བསྟླེན་བཀའ་བནོ་ཆསོ་སངོ་དབང་ཕྱུག་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག གོང་དུ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་དྲྱི་བ་བཏང་བ་འདྱི་དྲན་སོང། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་
སྱིད་སངོ་མཆགོ་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན། གཞྱི་རའྱི་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་ཕླེབས་པ་རླེད། དླེ་དུས་ངས་ཞྱིབ་ཅྱིང་ཕྲ་བ་
ཞུས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་གས་ོརྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས་ལུས་ཟུངས་གསོལ་སྨན་དང་གཅྱིག གས་ོབཅསོ་ཀྱི་སྨན་དང་གཉྱིས། དླེ་གཉྱིས་ང་
ཚསོ་བཏང་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ང་ཚསོ་ཕྱི་ལ་འདྱི་སྨན་བཅསོ་ཀྱི་ང་ོབོར་བཞག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
འདྱི་སྨན་བཅོས་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད་ལ། གསུང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་གནས་ལུགས་དང་རྒྱུ་
མཚན་མང་དག་ཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལ་སྨན་དླེ་འདྲ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་སྨན་དང་ནད་
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ཡམས་ཀྱི་སྨན་འདྲ་ཡྱིན་པ་ག་ལ་ཤླེས། བས་ཙང་ཕྱིའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ས་ོསོར་སྱིག་གཞྱི་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐགོ་ལ་ངས་ཁ་སང་
འགླེལ་བཤད་ཞུས་པ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ། 

དླེ་ནས་ཐ་སད་སྐོར་ལ་རླེད། ཐ་སན་དླེ་འབོད་པའྱི་སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་མ་གཏོགས། ཡྱིག་ཐོག་ནས་ང་
ཚོས་"ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩" ཞླེས་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཁ་ནས་འབོད་བའྱི་སྐབས་སུ་ "ཝུ་ཧན་
ནད་ཡམས།" ཟླེར་དུས་སྟབས་བདླེ་པ་ོཞྱིག་དང་། སྱི་ཡོངས་ནས་འཛམ་གྱིང་ནང་དུ་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས། ནད་འདྱི་ག་ནས་
ཁབ་གདལ་ཕྱིན་ཡོད་ནའང་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མྱིང་འབོད་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་དྲ་རྒྱའྱི་སོ་
བང་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚིག་ཡར་མར་ཏོག་ཙམ་མཐུད་ཡོད་པ་རླེད། ཐ་སད་དླེ་ག་རང་གཏན་འབླེབས་བས་པ་དང་། 
འདྱི་མ་གཏོགས་འཆད་ཆོག་གྱི་མླེད། དླེ་འདྲ་ལབ་པ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རླེད། འདྱི་སྱི་སོལ་ཆགས་ནས་བླེད་སོད་བཏང་ནས་
འག་ོསྡོད་དུས། ཏགོ་ཙམ་ཡར་མར་འག་ོཡྱི་འདུག བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་ཚུལ་བཏོན་པ་ཆ་ཚང་ངོས་ལླེན་
ཞུ་བའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས། ང་ཚསོ་གཅྱིག་མཚུངས་བས་ནས་འག་ོཐུབ་པའྱི་འབད་བརནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

འདྱི་ཞུས་པའྱི་ཐོག་ནས་འདྱིར་མཚམས་གཞག་གྱི་ཡྱིན། སྐད་ཆ་རྱིང་པ་ོཆགས་འགོ་ཡྱི་འདུག ད་ལྟ་ལྷན་ཁང་ཁག་གཞན་
པའང་འག་ོདགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་འདྱིར་སན་སླེང་ཞུ་རྒྱུ་ལ། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་ཆ་
ཤས་གཏྱིང་ཟབ་མ་ོབཞླེས་གནང་སོང་། རྒྱུན་དུས་ནས་འཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་དང་། བོད་མྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་འཕྲདོ་བསྟླེན་གྱི་
གནས་བབས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཐུགས་སང་བཞླེས་དང་བཞླེས་བཞྱིན་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གོ་
བསྐོན་སློབ་གས་ོདང་། འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཚིག་མཐ་ོདམའ་ཡར་མར་འག་ོསྱིད་པ་རླེད། འདྱི་ཚ་ོའཇྱིག་རྟླེན་གྱི་ཆོས་ཉྱིད་རླེད། ཡྱིན་
ནའང་ང་ཚ་ོའཕྲདོ་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ག་ོབ་དང་དནོ་རྐྱང་རྐྱང་བངས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཡྱིན། 
མ་འོངས་པར་ཡྱིན་ནའང་འཕྲོད་བསྟླེན་གྱི་ཐོག་ལ་ལམ་སྟོན་དང་དགོངས་ཚུལ། ལྷག་པར་དུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལག་བསྟར་དང་། 
གོམ་པ་མདུན་སོ། གོམ་པ་མཉམ་ས་ོབ་རྒྱུར་ངས་རླེ་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ལགས་སོ། འདྱི་ཡན་ཆད་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་དང་ལས་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་བགོ་གླེང་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཕལ་ཆླེར་ཉྱིན་
གཅྱིག་དང་ཕླེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་ཞྱིག་ཕྱིན་པ་རླེད། དླེ་ནས་ལས་ཁུངས་མུ་མཐུད་ནས་ཕླེབས་རྒྱུའྱི་ནང་དུ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་རྱིས་དང་ལས་དནོ་གྱི་ཐགོ་ལ། སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 
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སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ ངས་ཞུ་རྒྱུ་དླེ། སྱིར་བཏང་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་མཇུག་ལ་
ལན་གནང་གྱི་ཡོད་ན་ཁད་པར་མྱི་འདུག་མ་གཏོགས། ཁ་སང་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆླེད་པའྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ 
༡༩ པ་དང་འབླེལ། བལ་ཡུལ་ལ་ཛ་དྲག་ཚགོས་ཆུང་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་དླེའྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་
གྱི་དངུལ་འཛུལ་ཡོད་པ་དང་། དླེའྱི་ཁུངས་སླེལ་ར་སྤྲོད་བླེད་ཐུབ་མཁན་གྱི་སྱི་འཐུས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་གནད་དོན་དླེ་
ནག་ཉླེས་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་ལ་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་གསལ་བཤད་བྱུང་མ་སོང། ཡང་མྱིན་ན་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་དང་
འཕྲོད་བསྟླེན་བཀའ་བོན་གྱི་སྐབས་སུ་ཡོང་གྱི་རླེད་དྲན་སོང་སྟླེ། ད་བར་དུ་སླླེབས་མ་སོང། དླེ་ཡྱིན་དུས་མྱིང་ཆད་དླེ་ག་རང་
གྱི་ཐགོ་ལ་གཞག་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ། ག་རླེ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ར་བའྱི་ཁ་སང་དང་པ་ོནས་གཙ་ོསོང་གྱིས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡྱིན། མ་གཞྱི་ནས་ཚང་མས་ཟྱིན་བྱིས་སོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ཕག་མགོགས་པ་ོཡོད་མླེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བསབས་དང་མ་བསབས་ཡོད་ཀྱི་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་གནད་དོན་ཕླེབས་པ་དླེ་
ཚ་ོམ་ཆད་པ་དང་། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་མྱི་དགོས་པ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞླེས་ཁ་སང་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་
ཡྱིན། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་མཁན་ཁག་ཅྱིག་ལ་ཁག་མྱི་འདུག ལན་མ་རག་ན་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་ཆོག་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ལླེན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མ་གཞྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་
གསལ་བཤད་ལ་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད་སང་ཉྱིན་གནངས་ཉྱིན་ཕླེབས་ཡོང་གྱི་རླེད། དླེ་དུས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་ད་ལྟ་
གནང་རྒྱུ་ཡྱིན། ལགས་ས།ོ དཔལ་ལྡན་སྱིང་སངོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་སྱིད་སངོ་བ་ོབཟང་སླེང་གླེ་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞྱི་རའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ལ་ལན་འདླེབས་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་ཞུ་དགོས་
བསམས་སོང་སྟླེ། འདྱིར་གནད་དནོ་བསླངས་བར་སོང་ཙང་། ཡང་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་དུ་འག་ོསྱིད་པ་རླེད། ང་ཚསོ་འཕྲལ་
དུ་བལ་ཡུལ་གྱི་དནོ་གཅོད་ལ་འབླེལ་བ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་གང་གསུངས་པ་རླེད་ཅླེ་ན། འཐབ་
ཕགོས་གཅྱིག་གྱུར་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་དངུལ་ཕུལ་བའྱི་སྐོར་གསུང་དུས། བཀའ་ཤག་གྱིས་མ་མཁླེན་པ་ཡྱིན་
ན་འཐུས་ཤོར་རླེད་དམ་ཞླེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བ་རླེད། བཀའ་ཤག་གྱིས་མ་ཤླེས་པ་ཡྱིན་ན་འཐུས་ཤོར་མ་རླེད། ཤླེས་པའྱི་
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ཐགོ་ནས་དླེ་ལ་ལག་བསྟར་མ་བས་ན་འཐུས་ཤོར་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་
ཤག་ལ་འདྱིའྱི་སྐོར་ནས་ཞུས་མྱི་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་གྱི་འཐུས་ཤོར་རླེད་མྱི་འདུག བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ལ་
སྐད་ཆ་དྲྱིས་པ་ཡྱིན་ཏླེ། བལ་ཡུལ་དནོ་གཅོད་ལའང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ཀྱིས་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གསུངས་མ་སོང། བལ་ཡུལ་
དནོ་གཅོད་ནས་མཁླེན་གྱི་མླེད་ཙང་ལྷག་པ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ནས་ཀང་འཐུས་ཤོར་བཏང་མྱི་
འདུག གནས་ཚུལ་འདྱི་དུས་སུ་མ་འབརོ་བའྱི་གནས་སྟངས་ལྷག་འདུག བལ་ཡུལ་དནོ་གཅོད་ལ་ཚངོ་པ་ལྷན་ཚགོས་དང་སྱི་
ཟུར་ལ་སོགས་པ་ནས་ཞལ་འདླེབས་ཕུལ་འདུག ཞལ་འདླེབས་འབུལ་མཁན་ཚོའྱི་མྱིང་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། བལ་ཡུལ་གྱི་
གནད་ཡོད་མྱི་ས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཕུལ་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་བལ་ཡུལ་དོན་གཅོད་ནས་ཚོང་པ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོ
གཙོས་པའྱི་ཁ་ོརང་ཚོར་སྐད་ཆ་དྲྱིས་པས། ཁོང་ཚོས་དླེ་འདྲའྱི་འབླེལ་བ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མླེད་ཅླེས་གསུངས་འདུག བལ་ཡུལ་
དོན་གཅོད་ནས་ཡྱིག་ཐོག་འབོར་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱི་གླེ་འདྱི་སང་ཉྱིན་ངས་ཀློག་དགོས་བྱུང་ནའང་ཀློག་ཆོག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བོད་སོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཐབ་ཕོགས་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་མྱི་དླེ་སུ་རླེད། པར་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་
རླེད། མྱིང་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་གོས་ཚགོས་སུ་གསུངས་ན་དྲག་ས་རླེད། དླེ་མ་གཏགོས་བལ་ཡུལ་ལ་ཞལ་འདླེབས་འབུལ་
མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ལའང་མྱིང་ཆད་ངན་པ་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཉླེན་ཁ་ཞྱིག་འདུག དླེར་བཀའ་ཤག་ནས་འགན་ལླེན་ཐུབ་ས་མ་རླེད་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
ལགས་ས།ོ ད་ག་ོསྐབས་བཞླེས་མྱི་དགསོ་པ་བས་ན། གསལ་བཤད་གནང་བ་རླེད། ལས་ཁུངས་མར་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། དགངོས་
འགལ་ཁོན་ནས་མླེད་པ་ཞུས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་འདོན་དགོས་མྱི་འདུག འདྱིར་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་གནང་སོང་། དྲང་
པ་ོཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ར་བའྱི་ང་ཚོས་དང་པ་ོནས་བསླངས་མྱི་དགོས་པ་མང་པ་ོཞྱིག་བསླངས། དླེ་ནས་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཁྲུགས་
ཐླེབས་ཀྱི་འདུག དླེ་ནས་བསར་དུ་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལན་མ་འཁོལ་ནས། མང་ཆླེ་བ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོང་སྡོད་ཀྱི་འདུག ༼བཀུར་
འསོ་སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག༽ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་དནོ་དག་གཙ་ོབ་ོཟྱིན་པའྱི་
ཐོག་ནས་མ་གཏོགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱི་ཐོག་ལ་འགླེལ་བཤད་མང་པ་ོམ་སོན་རོགས་གནང་། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་
དནོ་གྲུབ་ལགས། 

 
སྱི་འཐུས་སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གྱིས་གསལ་བཤད་སྟབས་བདླེ་པ་ོཞྱིག་ཕླེབས་སོང་། བས་ཙང་རླེས་སུ་
ངའྱི་ངསོ་ནས་མར་བཤད་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ག་ོསྐབས་གཞན་དག་བང་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱླེན་སྐརོ་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱི་ཚགོས་འདུའྱི་འག་ོལུགས་དང་། ལས་དནོ་བླེད་ཕགོས་
ཀྱི་སྱིག་གཞྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་གཟྱིགས་ནས་འབུལ་ཆོག་གྱི་རླེད། ལམ་སྟོན་ཞུས་ཚར་སོང་། ལས་ཁུངས་མུ་མཐུད་
ནས་འག་ོརྒྱུ་ཡྱིན། སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག 

 

སྱི་འཐུས་བཀྲ་ཤྱིས་དནོ་གྲུབ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་སྱིད་སོང་མཆོག་ནས་ཁུངས་སླེལ་ར་འཕྲོད་དླེ་སྱི་འཐུས་ནས་བླེད་དགོས་ཀྱི་རླེད་
གསུངས་པར་བརྟླེན་ག་ོསྐབས་འདྱི་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་འདྱིས་ར་འཕྲོད་བླེད་དགོས་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་གསུངས་མ་སོང་སམ། ལགས་སོ། བས་ཙང་ལམ་སྟོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
སྱིག་གཞྱི་གཞྱིར་བཟུང་རླེས་ལ་བཞླེས་རགོས་གནང་། 

འདྱི་ཡན་ཆད་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན། ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་དང་ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་
བག་ོགླེང་གྱི་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

༼སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག ༽ ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་ངསོ་ལླེན་ཞུ་
རྒྱུ་མྱིན། ཡྱིན་གཅྱིག་མྱིན་གཅྱིག་འབུལ་དགསོ་པའྱི་ཁབ་པ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ༼སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་
ལགས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སླེ་ལླེན་ཁང་དླེ་གཡུགས་བཞག་སོང་། འདྱི་གང་རླེད།༽ འདྱི་བང་གཞྱིར་
བཟུང་འགོ་དགོས་པའྱི་ཁབ་པ་མྱི་འདུག ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་རོགས་ཡོད་མ་རླེད། གང་རླེད་ཟླེར་ན། ནང་སྱིད་ལས་
ཁུངས་དླེ་སྔནོ་ལ་གནང་རགོས་གནངོས་གསུངས་པ་རླེད་དླེ། སྐུ་ོབཀའ་བོན་མཆོག་བཞུགས་མྱི་འདུག ནང་སྱིད་བཀའ་བོན་
མཆོག་རླེས་སུ་ཕྱི་ལ་ཕླེབས་དགོས་ཡོད་ཟླེར་ནས་འདྱི་གསུངས་པ་རླེད། བས་ཙང་ནང་སྱིད་དང་ལས་ཁུངས་ཆླེ་བ་གཉྱིས་
འདྱི་ལྟ་བུ་བས་ན་བསམས་པ་རླེད། སླེ་ལླེན་ཁང་བདླེ་སྲུང་དང་འབླེལ་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་ཤླེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལླེན་མཁན་ཚོས་ཕག་རླེས་མ་ོབླེད་ནས་རྐྱོང་
རགོས་གནང། མཚན་དགོད་རྒྱུ་ལྷག་ན་ཡག་པ་ོམྱི་འདུག དུས་ཚོད་ཕླེད་ཀ་ལས་རྱིམ་རྣམ་གཞག་གྱིས་འཕྲ་ོབརླག་གཏངོ་གྱི་
འདུག སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆླེན་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སོན་ལགས། སྐར་མ་ ༥ རླེ་ཡྱིན། 
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སྱི་འཐུས་འཇུ་ཆླེན་དཀནོ་མཆགོ་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐགོ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུར། ཕལ་ཆླེར་ལ་ོགཅྱིག་དང་ཕླེད་ཀ་སྔནོ་
དུ་གོས་ཚོགས་ཐོག་ལ་མ་སུ་རྱི་གཏན་སློབ་དང་འབླེལ་ནས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། དླེར་སློབ་སྱི་མྱི་འདུག སློབ་སྱིའྱི་ཚབ་
ཅྱིག་བསྐོས་འདུག སློབ་སྱི་བསྐ་ོམ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རླེད། ངླེས་པར་དུ་བསྐ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་སྐབས་དླེ་དུས་དྲྱི་
བ་ཞྱིག་དྲྱིས་པ་རླེད། དླེ་དུས་ལན་ཞྱིག་བསོན་པ་རླེད། ད་ལྟ་རད་གཅོད་བླེད་དུས་དླེ་སྔའྱི་སློབ་སྱི་ལས་ཚབ་དླེ་བརླེ་པ་ོབརྒྱབ་
ནས་ལས་ཚབ་གསར་པ་ཞྱིག་བསྐོས་གནང་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་འདྱི་ཚ་ོལ་ལྟ་དུས། གོས་ཚོགས་
ནང་དུ་ས་ོསོས་འགན་ཁུར་ནས་དྲྱི་བ་དྲྱིས། བསམ་ཚུལ་ཞུས་པར་ལན་ཞྱིག་འདླེབས་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིས་ལས་དནོ་འདྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཡོད་པར་ངསོ་འཛིན་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་འདྲ་ཞྱིག་དྲན་གྱི་འདུག ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་། ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གྱི་ཐགོ་ནས་
འགན་བཞླེས་སྟངས་རླེད། གལ་ཏླེ་གནང་སྟངས་འདྱི་འདྲ་ཡྱིན་ན། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ལན་འདླེབས་ཐུབ་པ་ཙམ་གྱིས་ལན་
འདྱི་འཐུས་ཀྱི་ཡོད་ཀང་རུང་མླེད་ཀང་རུང། གོས་ཚོགས་འདྱི་ནས་མར་ཐོན་ཚར་བའྱི་རླེས་ལ་ལས་དནོ་འདྱི་བསྒྲུབས་པ་ལྟ་
བུར་ངོས་འཛིན་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག ལ་ོགཅྱིག་དང་ཕླེད་ཀའྱི་ནང་དུ་སློབ་སྱི་ལས་ཚབ་བརླེ་པ་ོབརྒྱབ་པ་མ་
ཟད། སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ལས་ཚབ་དླེའང་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ལས་འག་ོཡྱི་ཡོད་ས་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་བར་སློབ་སྱི་ང་ོ
མ་བསྐོས་མ་ཐུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་རླེད་དམ། དླེ་སྔའང་དྲྱི་བ་འདྱི་རང་དྲྱིས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟའང་དྲྱི་བ་རང་འཇགས་འདྲྱི་བཞྱིན་
ཡོད། ལ་ོགཅྱིག་དང་ཕླེད་ཀའྱི་ནང་དུ་ཕག་ལས་ག་རླེ་གནང་ཡོད་པ་རླེད། སློབ་སྱིའྱི་གནས་རྱིམ་ལ་འཚམ་པ་ཞྱིག་མ་འདང་
བའྱི་རྐྱླེན་གྱིས་བསྐ་ོམ་ཐུབ་པ་རླེད་དམ། འདྱི་ཚོ་ཡོད་བཞྱིན་དུ། ཚིག་འདྱི་བླེད་སོད་བས་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་ན་མྱི་
ཤླེས། ང་ོཆླེ་ཆུང་དང། ས་ོསོའ་ིདགའ་ས་གཉླེན་ས་འདྱི་འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་བསྐོས་པ་རླེད་དམ། གང་འདྲ་རླེད། དྲྱི་བ་ཞྱིག་ལ་ལན་
འདླེབས་ཐུབ་པ་ཙམ་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་མ་རླེད། འདྱིར་ལན་འདླེབས་སམ་གསལ་
བཤད་ཁ་གསལ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག སློབ་སྱི་ལས་ཚབ་བསྐོས་པ་ཡྱིན་ན་འཐུས་ཤོར་ཇྱི་ལྟར་འག་ོཉླེན་ཡོད་པ་ལ་སོགས་
པའྱི་བསམ་ཚུལ་ཡང་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཕྲུ་གུའྱི་འཛིན་སོང་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་འཐུས་ཤོར་འགོ་ཡྱི་ཡོད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་
འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཁ་གསལ་ཞྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེ་གཅྱིག་ཡྱིན། དླེར་མ་ཟད་ད་ལྟའྱི་སློབ་སྱིའྱི་ལས་ཚབ་
དླེ་འཛིན་གྲྭ་ ༡༠ པའྱི་འོག་ལ་སློབ་མཁན་གྱི་དགླེ་རན་ཞྱིག་ཡྱིན་པའང་གོ་རྒྱུ་འདུག གནས་རྱིམ་དླེ་ལས་མཐ་ོབ་དང་། གོ་
གནས་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཐད་ནས་བསྐ་ོའསོ་པའྱི་དགླེ་རན་དླེ་འདྲ་ཡོད་པའང་ག་ོརྒྱུ་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ཆ་རྐྱླེན་གང་འདྲ་ཞྱིག་
གྱི་ཐོག་ནས་བསྐ་ོགཞག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། འདྱི་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གསལ་པ་ོཞྱིག་གནང་རོགས་གནོངས་
ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

འདྱི་དང་མཉམ་དུ་ཡོང་རྒྱུ་བསྡད་པའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ ནས་ད་ལྟའྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་ལས་ཡུན་དླེ་འཁྱུར་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་
རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ལས་ཡུན་དླེ་མ་རགོས་གོང་དུ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་སླབོ་འཛནི་ཚགོས་ནས་གཏན་སློབ་ཁག་
ཆ་ཚང་ཚུར་རྱིས་ལླེན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
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དླེ་ནས་ (TCV) དང་འབླེལ་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། བོད་ཁྱིམ་ནས་ཐོན་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་དླེ་ཚ་ོམཐ་ོསློབ་ཏུ་བསོད་
ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། བོད་ཁྱིམ་ནས་ཐནོ་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོསློབ་ལ་མ་འག་ོཀ་མླེད་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་ས་རླེད། 
དླེར་མ་བསོད་པ་ཡྱིན་ན་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སློབ་ཡོན་རག་གྱི་མླེད་པ། འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གོ་ཐོས་བྱུང་། ཕོགས་གཅྱིག་
ནས་བསམ་བོ་བཏང་ན་སོ་སོས་བསམ་ཤླེས་བླེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག དླེ་གང་རླེད་ཟླེར་ན། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སློབ་ཟླེར་དུས་
༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པོ་ཆླེའྱི་མཚན་འཁོད་ཡོད་དུས་མྱིང་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་རླེད། འདྱི་ལ་དཔགས་པའྱི་ཆ་རྐྱླེན་དང་ག་རླེ་ཡྱིན་ནའང་
འདང་གྱི་མླེད་པའྱི་རྐྱླེན་གྱིས་ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚོ་ལ་དླེར་བསོད་དགོས་རླེད་ཟླེར་དུས། རང་བཞྱིན་གྱིས་འདོད་པ་མ་སླླེབས་པ་ཞྱིག 
མཐོ་སློབ་ག་པར་བསོད་ཀྱི་ཡོད་ཟླེར་དུས། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སློབ་ལབ་དུས་སྐད་ཤུགས་ཡྱིན་ནའང་དམའ་པོ་འདྲ་ཞྱིག 
སླེམས་ཤུགས་ཆག་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཚོར་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གཙ་ོབོ་ (TCV) ལ་འགན་བཞླེས་མཁན་ཚོ་དང་། ཏཱ་
ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སློབ་ལ་འགན་བཞླེས་མཁན་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ག་རླེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟླེར་ན། འབྱུང་འགྱུར་ཕྲུ་གུ་ཚོ་མཐ་ོསློབ་
བསོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ོཚོའྱི་མ་འོངས་པའྱི་མདུན་ལམ་དང་། མྱི་ཚ་ེསླེལ་སྟངས་ཀྱི་ལམ་ཞྱིག་འཚོལ་གྱི་ཡོད་དུས། སུ་འདྲ་
ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་མཐ་ོསློབ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་འག་ོརྒྱུ་དང་། མཐ་ོསློབ་དྲག་པ་ཞྱིག་ལ་འག་ོརྒྱུ་ཚང་མས་འབད་བརནོ་བླེད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོསློབ་ལ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་མ་ཚ་ོམ་འག་ོཀ་མླེད་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། མཐ་ོ
སློབ་ལ་འག་ོདུས་སོ་སོ་སོབས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་དང་། མར་ཐོན་པའྱི་སྐབས་སུའང་དགའ་སོབས་
ཐགོ་ནས་ང་འདྱི་ནས་ཐོན་ཡྱིན་ཟླེར་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱླེན་ཞྱིག་སྐྲུན་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག འདྱི་ངས་ད་ལྟ་བོད་
ཁྱིམ་ (TCV) དུ་འགན་བཞླེས་མཁན་ཚང་མར་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། གལ་སྱིད་ཆ་རྐྱླེན་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་སོར་ཐུབ་ཀྱི་མླེད་པ་ཡྱིན་ན། 
ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོསློབ་ལ་འག་ོའདདོ་མླེད་པའྱི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་མ་དླེ་ཚོར། སློབ་ཡོན་སྤྲདོ་
རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱླེན་ཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་དགོས་ཀྱི་འདུག་སམ། སྱིར་བཏང་བོད་ཁྱིམ་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་
འདུག སློབ་ཡོན་སྤྲདོ་རྒྱུ་མླེད་པ་དང་འདྱི་ཚོའྱི་ཐགོ་ལ། ཡྱིན་ནའང་མྱིང་དནོ་མཚུངས་པའྱི་མཐ་ོསློབ་ཞྱིག་བཟ་ོམ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་
ན། ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སློབ་ཡནོ་སྤྲདོ་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བཟོས་ནས་ཕྲུ་གུ་གཞན་ལ་མཐ་ོསློབ་ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་བསདོ་རྒྱུར་
དགླེ་མཚན་འདུག འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་རོགས་གནང་ཞླེས་བསམ་ཚུལ་དང་སགས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་
ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། 
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སྱི་འཐུས་མཁན་པ་ོཀཿབག་དངསོ་གྲུབ་བསདོ་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབླེལ་ནས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་གོས་ཚོགས་ར་བ་
འདྱིའྱི་ནང་དུ་སླླེབས་ནས་ལ་ོལྔའྱི་རྱིང་ལ་དགླེ་རན་དླེ་ཚརོ་ག་ཆ་སར་དགོས་པ་དང་། འཚ་ོབའྱི་མཐུན་རྐྱླེན་སརོ་དགོས་འདུག་
ཟླེར་ནས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དླེ་རྱིང་སླར་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགླེ་རན་དླེ་ཚ་ོལ་མཐུན་རྐྱླེན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་
སོར་རོགས་བོས། དགླེ་རན་ཚ་ོཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག སྱི་ཚོགས་སླེ་ཁྱིད་པར་བླེད་པ་ལ་སློབ་གྲྭའྱི་ཁོར་ཡུག་ནས་
ཁྱིད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སློབ་གྲྭའྱི་ཁརོ་ཡུག་ནང་ནས་གཙ་ོབ་ོདགླེ་རན་འདྱི་ཡྱིན་དུས། ངླེས་པར་དུ་ང་ཚོའྱི་གཞུང་གྱི་ཁབ་
ཁུངས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། དླེ་བཞྱིན་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། འདྱི་ཚོར་མཐུན་རྐྱླེན་གང་འདྲ་ཞྱིག་སར་ན། 
སློབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ལ་དགླེ་རན་གྱི་སྡོད་གནས་ཧ་ཅང་ས་ོབ་ོཡོད་པ་རླེད། ང་རང་ཡང་སྔོན་མ་དགླེ་རན་གྱི་མྱིང་བང་འོག་ནས་
འཁུར་མོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟླེན་ནས་སློབ་གྲྭའྱི་ཉམས་མོང་ཞླེ་དྲག་ཡོད། འདྱི་ཡྱིན་དུས་ངླེས་པར་དུ་ག་ཆ་སོར་རོགས་
བསོ། འདྱི་གཅྱིག་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

གཉྱིས་པ་དླེ་སློབ་ཡོན་སྐོར་ཡྱིན། མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གྲྭ་འགོ་མཁན་སློབ་མ་ཁག་ཅྱིག་ལ་དུས་ཐོག་སློབ་ཡོན་མ་རག་ནས། མཐ་ོ
སློབ་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སློབ་ཡོན་སྤྲོད་རྒྱུ་མླེད་ན་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་གནས་སྟངས་
རབ་དང་རྱིམ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞྱིན་པ་རླེད་འདུག འདྱིའྱི་ཐད་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱིས་ཐུགས་བསམ་
བཞླེས་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་བཞྱིན་གཉྱིས་པའྱི་ཆ་ནས་ང་ལ་འདྱིར་ལན་འདླེབས་དགསོ་ཀྱི་མླེད། མྱི་དགསོ་ཟླེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་འབླེལ་ཡོད་ཁག་ཅྱིག་
དང་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་སོང་སྟླེ། སྐབས་གོང་མའྱི་གོང་མའྱི་བཀའ་ཤག་
གྱི་ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱིའྱི་རྐྱླེན་པས་ད་ལྟ་འདྱིར་ལག་ལླེན་ཐླེབས་མ་སངོ་། ངས་འདྱི་ནས་ག་རླེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟླེར་ན། ད་ལྟའྱི་
བཀའ་ཤག་འདྱི་འཕ་ོལ་ཉླེ་བར་སོང་སྱིག་གཞྱི་དླེར་ངླེས་པར་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་རོགས་ཞླེས་རླེ་བ་ཞྱིག་མ་གཏོགས། འདྱིར་
ལན་འདླེབས་དགསོ་ཀྱི་མླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ངས་ད་ལྟ་ཞུས་པ་ཡྱིན། ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་དང་། འདྱི་དང་འབླེལ་ཡདོ་ཁག་
ཅྱིག་གྱིས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་སོང་སྟླེ། སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་འདྱི་འགོ་ཐུབ་མྱི་འདུག གལ་ཏླེ་སྱིག་གཞྱི་འདྱི་མུ་
མཐུད་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ཕར་མཐོང་ས་ལ་ཡྱིན་ནའང་དྲང་པ་ོར་བ་ཉྱིད་ནས་བླེད་མྱི་འདུག་བསམས་པའྱི་ཚོར་བ་ཡོད། 
ག་རླེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་ཟླེར་ན། དཔླེར་ན། སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟླེགས་འདྱི་རླེད། སློབ་ཕྲུག་དླེ་ཚ་ོསྨན་པའྱི་ཞབས་སྟླེགས་ཆླེད་དུ་
འཚང་སན་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་སློབ་སོང་དང་བརྒྱ་ཆ་ལ་དཔག་པའྱི་རླེད་མྱི་འདུག དཔླེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆགོ (Fresh) ཟླེར་ནས། ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་ད་ལོར་ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕྲདོ་པ་ཙམ་ལ་བལྟས་པ་མ་གཏོགས། ཕྲུ་གུ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་
བརྒྱ་ཆ་མཐ་ོཔ་ོལོན་ནའང་། ཁསོ་ལ་ོསྔནོ་མའྱི་ཡྱིག་ཚད་དང་ད་ལོར་བསར་དུ་བཏང་འདུག་ཟླེར་ནས། ཁོས་བརྒྱ་ཆ་ལོན་དང་
མ་ལནོ་བརྱིས་ཀྱི་མྱི་འདུག ད་ལ་ོཐནོ་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་འདླེམ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟླེར་ནས། བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མའྱི་གོང་མ་སྐབས་ཀྱི་
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ཁྱིམས་དང་སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་དུས། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་འབླེལ་ཡོད་ཁག་ཅྱིག་དང། ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ། སློབ་ཡནོ་
ཚན་པ་ཚོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་སོང་སྟླེ། སྱིག་གཞྱི་ཞྱིག་གྱི་འོག་ནས་འདྱི་འགོ་མ་ཐུབ་པའྱི་གནད་དོན་རླེད། ངས་
ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་སོགས་པར་འཁང་ར་གང་ཡང་མླེད། ཁོང་གྱིས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་སོང་། དླེར་བརྟླེན་སྱིག་
གཞྱི་དླེར་ངླེས་པར་དུ་འགྱུར་བ་གཏོང་རགོས་མ་གཏོགས། མ་འོངས་པར་ཕྲུ་གུ་ཚའོྱི་ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆར་གཞྱི་མ་བཅལོ་ན། 
ལ་ོདླེ་ག་རང་གྱི་ཕྲུ་གུའྱི་ཁོངས་ནས་འདླེམ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཟླེར་དུས། ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་གྱིས་ཐླེངས་གསུམ་བཞྱི་ཡྱིག་ཚད་བཏང་ནས་བརྒྱ་
ཆ་ལོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཆ་རྐྱླེན་འདྱིའྱི་འོག་ནས་ཁོང་ལ་དུས་ནམ་ཡང་གོ་སྐབས་མ་རག་པ་ཆགས་ཀྱི་འདུག ངླེས་པར་དུ་
སྱིག་གཞྱི་དླེར་འགྱུར་བ་གཏོང་རོགས་བོས། འདྱིར་ལན་འདླེབས་དམྱིགས་བསལ་དགོས་ཀྱི་མླེད། ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
དང་། འབླེལ་ཡོད་ཁ་ཤས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚོས་མཁླེན་གྱི་རླེད། དླེ་བཞྱིན་སློབ་ཡོན་ཚན་པས་ཀང་མཁླེན་གྱི་རླེད། དླེར་
མ་ཟད་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་ང་གཉྱིས་དབར་སླེར་གྱི་ཡྱི་གླེ་གཏོང་རླེས་ཐླེངས་འགའ་ཤས་ཀྱི་གནད་དོན་ཡང་བྱུང་སོང། 
ཡྱིན་ནའང་འདྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འགོ་ནས་རླེད་མ་གཏོགས། ང་ལ་ཕག་ལས་ཡག་པ་ོགནང་མ་སོང་བསམ་པའྱི་ཚོར་བ་
འདྱི་ར་ནས་མླེད། ཡྱིན་ནའང་སྱིག་གཞྱི་དླེར་ངླེས་པར་དུ་འགྱུར་པ་གཏོང་རོགས་བོས། ཕྲུ་གུའྱི་བརྒྱ་ཆ་ལ་དཔག་པའྱི་མ་
འངོས་པར་ཚུད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་བླེད་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། 

འདྱི་དང་འབླེལ་ནས་གོང་དུ་ངས་དྲྱི་བ་ཞྱིག་དྲྱིས་ཡྱིན་ཏླེ། གཅྱིག་བས་ན་ག་ོབར་འཕྲོད་མ་འཕྲོད་ཏོག་ཙམ་བྱུང་ཡོད་ས་རླེད། 
ངས་དགོན་སྡླེ་ཁག་གྱི་དཔླེ་ཁྱིད་དགླེ་རན་དླེ་ཚ་ོལ་ཏོག་དབྱིབས་ན་ཚའྱི་སྔོན་འགོག་ཁབ་དང། དླེའྱི་ཞརོ་ལ་སློབ་གཉླེར་བ། དླེ་
ནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགླེ་རན་དང་སློབ་ཕྲུག  གཞྱི་རའྱི་ཆ་ནས་ལ་ོ ༡༨ མན་ཆད་ལ་སྔོན་འགོག་ཁབ་བསོན་མྱི་ཆགོ་པ་ངས་
ཤླེས་ཀྱི་ཡོད། ཁ་སང་ང་ཚོ་ལའང་ལོ་ ༥༠ མཚན་ཐ་ོརླེད། ང་ལོ་ ༥༠ མྱིན་ཙང་སྔོན་ཁབ་བསོན་རྒྱུ་རག་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
ཡང་བསར་རང་ལ་ོ ༤༥ ཡྱིན་མཁན་ཁབ་བསོན་དུ་ཤོག་ཟླེར་དུས། ང་ལ་ོ ༤༥ མན་ཡྱིན་དུས་ཁབ་བསནོ་རྒྱུ་རག་མ་སངོ། 
ཡྱིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ནད་པ་རྫུན་མ་ཡྱིན་མདོག་མདོག་བས་ནས་ཁབ་སོན་དགོས་རླེད་ཟླེར་དུས། ང་ནད་པ་མྱིན་དུས་
ཁབ་བརྒྱབ་མླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ཁབ་བསོན་རྒྱུའྱི་རྱིམ་པ་གཉྱིས་ཀར་ང་ཚུད་མ་སོང་། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ངས་ལོ་ ༡༨ མན་
ཆད་ལ་སྔནོ་ཁབ་རྒྱག་ཆགོ་གྱི་མླེད་པ་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད། ངས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སླབོ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགླེ་རན་རྣམ་པ་དང་། འདྱིའྱི་གཤམ་དུ་ཕྲུ་
གུ་ཚ།ོ ཕྲུ་གུ་ཚརོ་བསོན་མྱི་དགོས་བས། དགོན་པ་ཁག་གྱི་དཔླེ་ཁྱིད་དགླེ་རན་ནང་དུ། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་དླེ། དཔླེར་ན། ཕ་ོ
བའྱི་ན་ཚ་དང་། ཁག་ཤླེད་ཀྱི་ན་ཚ། གང་བའྱི་ན་ཚ་ཡོད་མཁན་མང་པ་ོཡོད་དུས། གཙ་ོབ་ོཆོས་རྱིག་ལ་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་རླེད། 
འཕྲོད་བསྟླེན་ལའང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་རླེད། ཤླེས་རྱིག་ལའང་འབླེལ་བ་ཡོད་དང་ཡོད། འདྱི་ཚ་ོཚང་མ་རྱིག་གཞུང་དང་འབླེལ་
བ་ཡྱིན་དུས། ངས་༸སབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁླེན་པའྱི་སྐུའྱི་བ་སྨན་པ་ཚོས་ཟླ་བ་བཞྱི་རླེ། ཡང་ན་ཟླ་བ་དྲུག་རླེ། དླེ་ལྟར་
མ་བྱུང་ནའང་ལོ་རླེ་རླེར་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ལ་ཕླེབས་ནས་ཁོང་རྣམ་པའྱི་སྐུ་ལུས་ལ་བརྟག་དཔད་གནང་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཕན་
ཐགོས་ཡོད་ས་རླེད། འདྱིའྱི་ཐགོ་ནས་ངས་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ། དླེ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྨནོ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས། སྱིར་བཏང་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་
ཁུངས་ཨ་མ་དང་ལས་དནོ་བླེད་སྟངས་དླེ་ཚའོྱི་ཐགོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། ཡྱིན་ནའང་བོད་ཁྱིམ་དང་འབླེལ་
བ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དང་པ་ོསླེང་ལོར་ལ་ཡོད་པའྱི་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་
ཁང་ནང་ལ་དྷ་རམ་ས་ལའྱི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ནས་འཐོན་མཁན་ཚང་མར་སློབ་ཚན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ཚང་མ་འག་ོདགོས་
པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ཇྱི་འདྲ་རླེད། དླེའྱི་ཐགོ་ལ་གོང་ནས་ཀང་གསུངས་སོང་། དླེ་བཞྱིན་དགླེ་རན་
དླེ་ཚོ་ཚད་ལྡན་ཡོད་པ་རླེད་དམ། དགླེ་རན་དླེ་ཚོ་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་ཁང་གཞན་པ་ལ་ཡོད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ལག་འཁླེར་ཏག་
ཏག་ཡོད་པ་རླེད་དམ། དླེ་བཞྱིན་སློབ་ཕྲུག་དླེ་ཚ་ོམཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་ཁང་ལ་མ་གཏོགས་གཞན་དུ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་སློབ་ཡོན་
གྱི་གནས་སྟངས་ཡྱིན་ནའང་འདྲ། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡླེ་ནས་མཐུན་རྐྱླེན་གཞན་དག་སོར་རྒྱུ་དླེ་ཚ་ོམླེད་པ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ན། ཡང་དླེ་བཞྱིན་ཟས་གསོ་གནས་མལ་གྱི་མཐུན་རྐྱླེན་ཡདོ་ཀྱི་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་སློབ་སངོ་གྱི་གནས་སྟངས་དླེར་ཏག་ཏག་
ཅྱིག་སྡོད་ཀྱི་མླེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་པ་ོཞྱིག་ག་ོརྒྱུ་འདུག ཕ་གྱིར་ནས་ཐོན་པ་རླེད་ཟླེར་དུས་དླེ་ཙམ་གདླེང་འཇགོ་མླེད་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་
པ་ོཞྱིག་གཅྱིག་དླེ་རླེད།  

གཉྱིས་པ་དླེ་སློབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་བསམ་བའོ་ིནང་ལ་སྔནོ་འགོའ་ིསློབ་གྲྭ་ནས་བཟུང་སྟླེ་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡླེ་ལ་ཡོང་ཡྱིན། ད་
ལྟ་མཐ་ོསློབ་ལ་སླླེབ་དུས་གཞན་པ་དླེ་ཚ་ོཡྱིན་ན་རང་དབང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚ་ོཡང་བསར་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་
སྡླེའྱི་འོག་ཏུ་འཛུལ་བསྡད་འདུག་ཟླེར་བའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་འདྲ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་གོ་རྒྱུ་འདུག དླེའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་
གང་འདྲ་རླེད། དླེ་གཅྱིག་ཡྱིན།  

གཅྱིག་དླེ། སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན། བོད་ཁྱིམ་ནས་ཐནོ་པ་དླེ་ཚ་ོལ་བདོ་ཁྱིམ་ནས་མཐུན་རྐྱླེན་སར་གྱི་ཡོད་ཀྱི་རླེད་དླེ། ཤླེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་མཐུན་རྐྱླེན་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་སར་བསྡད་པ་གང་ཞྱིག་ལ། ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ནང་ལ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་
རྐྱླེན་སར་གྱི་ཡོད་ན་བོད་ཁྱིམ་ནས་གང་ཡང་སར་མྱི་དགསོ་པ། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡླེ་ནས་མཐུན་རྐྱླེན་སར་གྱི་ཡོད་ན་ཤླེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ནས་གང་ཡང་སར་མྱི་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ནས་གོ་རྒྱུ་ཞྱིག་འདུག  གནས་
སྟངས་དླེ་བདླེན་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། གལ་ཏླེ་དླེ་བདླེན་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་ག་རླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་བྱུང་བ་རླེད། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡླེར་དླེང་
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སང་དཔལ་འབོར་གྱི་གནས་བབས་གང་ལ་གང་འཚམ་དམའ་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་
པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ལ་བརྟླེན་ནས་བྱུང་བ་རླེད་དམ། གང་འདྲ་བྱུང་བ་རླེད་ཅླེས་དླེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་བཞྱིན་དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་རྒྱུས་ཆླེ་ཤོས་ཡོད་པ་རླེད། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་ཁང་ལ་
འག་ོསོང་གཏང་རྒྱུ་དླེ། དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་གྲྭ་དླེའྱི་ཆླེད་དུ་སྱིན་བདག་གྱི་མཐུན་རྐྱླེན་སར་པ་མང་པ་ོ
ཞྱིག་ཕ་གྱིར་འཐླེན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ནས་གོ་བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དངོས་ཡོད་རླེད་
དམ་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཕ་གྱིར་མཐ་ོསློབ་ཆླེན་པ་ོདླེ་འདྲ་ཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་པའྱི་ནུས་པ་
ཞྱིག་ཡོད་དུས། དླེ་བསྐྲུན་ཚར་བའྱི་མཇུག་ཏུ་མཐུན་རྐྱླེན་སོར་རྒྱུའྱི་ཆ་རྐྱླེན་དླེ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟ་ཏཱ་
ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་ཁང་གྱི་དཔལ་འབརོ་གྱི་མཐུན་རྐྱླེན་དླེ་ཆ་རྐྱླེན་ག་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་འགོ་ནས་ཡངོ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
སློབ་ཡོན་གྱི་སང་ནས་རླེད་དམ། རོགས་ཚོགས་ཀྱི་སང་ནས་རླེད་དམ། ཡང་ན་བོད་ཁྱིམ་གྱི་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། ག་པར་ནས་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་གསལ་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་དང་པ་ོནས་བཀའ་འདྲྱི་གསུམ་གནང་སོང་། དང་པ་ོདླེ་དབུས་
བོད་སློབ་ཚོགས་པའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་མ་སུ་རྱི་གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭའྱི་སློབ་སྱི་བཀོད་སྱིག་གནང་སྟངས་སྐོར་ལ་དྲྱིས་
གནང་བ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་ཡྱིན། ཕ་གྱིར་སློབ་སྱི་མ་རག་པ་དང་གཏན་སླབོ་ཁག་གྱི་ནང་སློབ་སྱི་བཀདོ་སྱིག་གནང་རྒྱུ་དླེ་ཤླེས་རྱིག་
གྱིས་ཐད་ཀར་བསྐ་ོགཞག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ག་རླེ་གནང་གྱི་ཡོད་ཅླེ་ན། ང་ཚོས་འཆར་
འབུལ་ཞྱིག་མར་ལྡྱི་ལྱི་ (CTS) ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་དགོངས་བཞླེས་གནང་མ་གནང་དླེ་ཁོ་ཚོས་
འགན་དབང་རླེད་ཅླེས་ཞུས་ན་བསམས་སངོ་། དླེ་ནས་ངས་དྲན་གསསོ་པ་བས་ན་ཐླེངས་གཅྱིག་ང་ཚསོ་འདྱི་ནས་མར་འཆར་
འབུལ་ཞུས་པ་དླེ། ཐླེངས་གཅྱིག་ང་ོབཞླེས་མ་གནང་ནས་ང་ཚསོ་ག་ོསྱིག་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ཀྱི་གོང་ལ་
ལས་ཚབ་ཅྱིག་བཀོད་སྱིག་བས་འདུག་ཟླེར་བ་དླེ་ཏན་ཏན་རླེད། དླེ་གང་འདྲ་གནང་ཡོད་མླེད་དང་ཞྱིབ་ཕྲ་དླེ་ངས་རླེས་སུ་སན་
སླེང་ཞུ་ཆགོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དླེ་ནས་ད་ལྟ་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་འོག་ལ་ཡོད་པའྱི་རྱིས་སྤྲོད་ལྷག་བསྡད་སློབ་གྲྭ་ ༦ ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་རྱིས་
སྤྲོད་རྱིས་ལླེན་ཐོག་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། དླེ་སྔོན་མ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ སྐབས་སུ་སློབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་རྱིས་སྤྲོད་རྱིས་ལླེན་
གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། འཛནི་གྲྭ་ ༡༢ ཡོད་པའྱི་གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ ༦ དླེ་ཁངོ་ཚསོ་རྱིས་སྤྲོད་གནང་ཡོད་པ་མ་རླེད། 
ཁ་ོཚོས་མགོགས་པ་ོརྱིས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར། འདྱིའང་ང་ཚོས་རྱིས་བངས་ཟྱིན་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འཛིན་སོང་གནང་སྟངས་
དང་གཙ་ོབ་ོཤླེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སྟངས་གང་ཅྱིའྱི་ཐོག་ལ་གཞྱིགས་ཏླེ། སློབ་གྲྭ་ལྷག་བསྡད་ ༦ དླེ་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༢༡ ནང་རྱིས་སྤྲོད་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ཁངོ་ཚསོ་གསུངས་ཡདོ་པ་རླེད། དླེ་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ལྷན་ཁང་ཐགོ་ནས་ཆ་
བཞག་པ་ཡྱིན་ན། ལྡྱི་ལྱིར་ཟུང་འབླེལ་དྲུང་ཆླེ་ཁ་ཤས་ཤྱིག་འཕ་ོའགྱུར་སོང་བ་རླེད། གསར་རྱིང་གཉྱིས་ཀའྱི་ཐོག་ལ་མ་གྱིར་
ཡོད་པའྱི་སྐབས་སུ་མཇལ་འཕྲད་དང་དུས་ཚོད་ཞུས་ནས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་མཇུག་སོན་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་བཞྱིན་ཉླེ་ཆར་སྐུ་ང་ོསྱིད་
སོང་མཆགོ་ལྡྱི་ལྱིར་ཕླེབས་པའྱི་སྐབས་སུ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་མཇལ་འཕྲད་དང་མཇུག་སོན་གནང་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་ང་
ཚོའྱི་ལྷན་ཁང་གྱི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་ཅྱིག་བཟོས་དང་བཟ་ོབཞྱིན་པ་ཡྱིན། དླེ་མཇུག་སོན་བ་ཆླེད་དུ་དུས་ཚོད་ཅྱིག་གནང་
རོགས་གནོངས་ཟླེར། སྱིར་བཏང་ཁོང་ཚོས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའ་ིཟླ་ ༤ བར་དུ་རྱིས་སྤྲོད་གནང་གྱི་ཡྱིན་ཟླེར་ནས་སྔོན་མ་
བཀའ་མོལ་དླེ་འདྲ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  དླེ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གསུམ་པ་དླེ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་ཁང་
དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་རླེད་འདུག ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་ཁང་དླེ་ཐགོ་མར་འག་ོའཛུགས་གནང་བ་དང་། ཤླེས་ཡནོ་
གྱི་ལས་འཆར་སླེལ་བའྱི་མཚམས་ལ་རང་ཉྱིད་དླེར་ཞབས་འདླེགས་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཤྱིག་བྱུང་སོང་། དླེའྱི་
ཉམས་མོང་དང་བརྒྱུད་རྱིམ་ཐགོ་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡདོ། མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གྲྭ་དླེ་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། ཉླེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་
པ་དང་། གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ། ཕྱིས་སུ་ཉམས་ཞྱིབ་ཀྱི་ལྟླེ་གནས་ཟླེར་ནས་རྱིམ་པས་འགོ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟ་འགོ་
བསྡད་ཡོད་པ་རླེད། བོད་ཁྱིམ་གྱིས་དླེའྱི་ཐོག་ལ་ལངས་ཕོགས་ག་རླེ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། མཐ་ོསློབ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་སློབ་
ཚན་གང་ཡོད་པ། དླེར་འགོ་སོང་མང་པ་ོཞྱིག་བཏང་ཡོད་པ་རླེད། མཐུན་རྐྱླེན་ཆ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕླེབས་
ཡོད་ན་གཟྱིགས་ཡོད་ཀྱི་རླེད། མཐུན་རྐྱླེན་དང་གང་ཅྱིའྱི་ཆ་ནས་ཡག་ཐག་ཆདོ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་གཤམ་ལ་བཀུར་འསོ་
སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སངོ་། དགླེ་རན་དླེ་ཚའོྱི་ལག་འཁླེར་གྱི་ཆ་རྐྱླེན་ཏག་ཏག་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཟླེར་
ནས་དླེ་གཅྱིག་གསུང་གྱི་འདུག ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་ཁང་དུ་སློབ་ཚན་ག་རླེ་སང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་ཆ་ཚང་མླེ་
སོར་གཙུག་ལག་མཐོ་སློབ་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་བས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (Bangalore University) 

འགོ་ལ་ངོས་འཛིན་ཐོབ་སྟླེ་དླེ་དག་ཚང་མར་དླེ་འདྲ་ཁྱིད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡོད་པའྱི་མཐ་ོསློབ་
ཅྱིག་གྱི་འོག་ལ་ངསོ་འཛིན་ཡོད་པའྱི་མཐ་ོསློབ་ཅྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ཁ་ོརང་ཚོས་མཐ་ོསློབ་དླེ་ངསོ་འཛིན་
མ་གནང་བའྱི་གོང་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་གནང་བར་མང་པ་ོཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕྱིའྱི་ཁོར་ཡུག་ཆ་ནས་ཆ་རྐྱླེན་ཚང་གྱི་ཡོད་མླེད། 
དགླེ་རན་གྱི་ལག་འཁླེར་ཆ་ནས་ཆ་རྐྱླེན་ཚང་གྱི་ཡོད་མླེད། དླེ་དག་ཆ་ཚང་ལ་རྟོག་ཞྱིབ་གྲུབ་རླེས། ཚོགས་འདུ་བསྐོངས་ཏླེ། 
ཐག་གཅོད་གནང་ནས་ངོས་འཛནི་གནང་བའྱི་མཐ་ོསློབ་ཅྱིག་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེར་བརྟླེན་མ་གྱིར་ད་ལྟ་གཙུག་ལག་རབ་
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འབམས་པའྱི་ས་ོནས་ཉླེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སློབ་ཚན་དླེ་དག་འག་ོབཙུགས་པའྱི་མཚམས་ལ་བོད་ཁྱིམ་ནས་
ག་རླེ་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཁྱིམ་གྱི་སློབ་ཕྲུག་དག་བོད་ཁྱིམ་ནས་མཐུན་རྐྱླེན་ཆ་ཚང་སར་དགོས་
པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཡྱིན་པ་བས། ས་ོསོའ་ིསློབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་སློབ་ཚན་དླེ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོསློབ་ཁང་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མ་གྱིར་
ཕླེབས་དགོས་ཡོད་ལབ་ནས་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། ང་རང་ངོས་ནས་དླེ་རན་པོ་འཚམ་པོ་འདྲ་ཞྱིག་མཐོང་གྱི་འདུག གང་
ལགས་ཞུས་ན། ཕོགས་གཅྱིག་ནས་ང་ཚོས་རང་ཁ་རང་གསོ་བླེད་དགོས་རླེད་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོས་ས་ོསོའ་ིངོས་
ནས་གཅྱིག་བླེད་དགསོ་རླེད། ཤླེས་འཇོན་ལྡན་པ་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་མང་པ་ོགསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། སོང་ཙང་བོད་ཁྱིམ་
གྱིས་དགོངས་པ་བཞླེས་ཏླེ་རྒྱ་གར་མཐ་ོསློབ་འགོ་ལ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་མཐ་ོསློབ་ཅྱིག་བཙུགས། བཙུགས་ཚར་དུས་མཐ་ོ
སློབ་དླེ་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། འགོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་དླེའྱི་ནང་གྱི་སློབ་ཚན་ཡྱིན་ནའང་དང་པ་ོའགོ་
བཙུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་རྱིག་གནས་རབ་འབམས་པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་མ་ཡྱིན་པ་
གཞན་དག་ཕྱིས་སུ་ (Computer) དང་དླེ་མ་ཡྱིན་པ་འབྱུང་རྱིག་དང་ཚོང་རྱིག་སྡླེ་ཚན་གྱི་སློབ་ཚན་དླེ་དག་འག་ོབཙུགས་
ཡོད་པ་རླེད། སོང་ཙང་སོ་སོའ་ིམཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་སོང་བ་རྒྱུའྱི་སློབ་ཚན་མ་གྱིར་ཡོད་ན་དླེ་ནས་མར་མཐོ་སློབ་ལ་ཕླེབས་
དགོས་རླེད་ལབ་ནས་བོད་ཁྱིམ་གྱིས་གསུངས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་སློབ་མ་ཁ་ཤས་མ་གྱིར་འགོ་འདོད་མླེད་པ་
དང་། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོསློབ་ཁང་ལ་སླབོ་གཉླེར་གནང་འདདོ་མླེད་པ། དླེ་ནས་བང་ཕགོས་དང་འདྱི་བར་གྱི་མཐ་ོསློབ་ལ་སློབ་
གཉླེར་གྱི་རང་དབང་དགོས་འདུག་ཟླེར་བའྱི་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་མ་ཟད་ང་ཚོས་བོད་ཁྱིམ་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཁ་
ཤས་མར་མ་ཕླེབས་པ་ཡྱིན་ན། ཁླེད་རང་གྱི་སློབ་ཚན་བོད་ཡྱིག་རྱིག་གནས་རབ་འབམས་པ་མ་གྱིར་ཡདོ་པ་རླེད། མ་གྱིར་མ་
ཕླེབས་པ་ཡྱིན་ན་ང་ཚསོ་མཐ་ོསློབ་ཀྱི་སློབ་ཡནོ་དླེ་འབུལ་ཐུབ་ས་མ་རླེད་ལབ་ནས། སློབ་ཡནོ་དླེ་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཡང་
དླེ་མ་ཡྱིན་པར་སློབ་ཚན་གཞན་ཡྱིན་ནའང་། མ་གྱིར་ཡོད་པ་ཞྱིག་ལ་མ་གྱིར་མ་ཕླེབས་པ་ཡྱིན་ན་སློབ་ཡོན་འབུལ་གྱི་མྱིན་
གསུང་དུས། སློབ་མ་ཁ་ཤས་དླེའྱི་བར་ལ་སློབ་ཡོན་མླེད་ནས་ལྷག་བསྡད་པ་དླེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་
བརྟླེན་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་སྐབས་དང་དུས་ལ་ང་ཚ་ོཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སློབ་ཡནོ་ཕུལ་བ་ཁ་ཤས་བྱུང་ཡདོ་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། མཐ་ོསློབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དླེ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རླེད་འདུག  

དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་སྔར་གསོ་ཚོགས་ནང་ཐླེངས་འགའ་ཤས་གསུངས་གྲུབ་པ་རླེད། དགླེ་རན་ཚའོྱི་
གསལོ་ཕོགས་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་རླེད་འདུག ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཆ་མཚནོ་པ་ཡྱིན་ན། ཤླེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཀྱིས་ཐད་ཀར་འཛིན་སོང་གནང་དགོས་པ་དང་རོགས་སོར་གནང་དགོས་པ་དླེ་གསོལ་ཕགོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
རྒྱུན་གོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་སཾ་བ་ོཊ་བོད་སློབ་ཚོགས་པ་དླེ་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོད་ཁྱིམ་གཉྱིས་
འདྲ་པ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན། ཁ་ོརང་ཚ་ོསྡླེ་ཁག་ངོས་ནས་དླེ་འདྲ་གནང་བསྡད་པ་རླེད། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ས་ཾབ་ོཊའྱི་
སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དུ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། གསོལ་ཕོགས་དླེ་རན་པ་ོདང་འཚམ་པ་ོཞྱིག ས་ཾབ་ོཊ་ཆ་མཚོན་པ་ཡྱིན་ན། ལྷན་ཁང་གྱི་
ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་དགོས་རླེད། དངུལ་མར་གནང་མཁན་གྱི་ལས་ཁུངས་དླེའྱི་གནས་སྟངས་དླེ་
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གཟྱིགས་དགོས་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་འོག་ལ་ང་རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་གསོལ་ཕོགས་དླེ་འཚམ་པ་ོཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་
བསམ་པ་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཞླེ་དྲག་ཞན་པ་ོདླེ་འདྲ་ཕུལ་ཡོད་པ་མ་རླེད། སོང་ཙང་གསོལ་ཕོགས་
སར་ཐུབ་པའྱི་དཔལ་འབོར་གནས་སྟངས་ཡོད་ན། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། དླེ་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་དགོངས་པར་འཇགོ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དགླེ་རན་ཚད་དང་ལྡན་པ། དགླེ་རན་ཤླེས་འཇོན་
ལྡན་པ། དགླེ་རན་སླེམས་ཤུགས་དང་ལྡན་པ་དླེ་དག་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སླེམས་ཤུགས་མུ་མཐུད་ནས་གནས་
དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་གསོལ་ཕགོས་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་བར་ག་ཚདོ་ཐུབ་ཐུབ་ཅྱིག་ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། 
གནས་སྟངས་ལ་གཟྱིགས་ཀྱིན་གཟྱིགས་ཀྱིན་འབད་བརོན་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་མཐ་ོསློབ་ཁག་ནང་
སློབ་ཡོན་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་རླེད་འདུག ང་ཚོས་འདྱི་ནས་མར་སློབ་ཡོན་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ། མཐ་ོསློབ་ལ་ཐླེངས་
དང་པརོ་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་ན། མཐ་ོསློབ་ལ་ཚུད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་བསྟན་རྒྱུ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་མླེད་ན། དླེ་ནས་
ང་ཚོས་ཁླེད་རང་ད་ལ་ོམཐ་ོསློབ་འག་ོཡྱི་རླེད་ཟླེར་ནས་སློབ་ཡོན་ཕུལ་བཞག་པ་དླེ་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་
ཙང་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ངླེས་པར་དུ་མཐ་ོསློབ་ལ་ཐླེངས་དང་པརོ་བསདོ་ཀྱི་ཡོད་ན། མཐ་ོསློབ་ལ་ཚུད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་
ངླེས་པར་དུ་བསྟན་རྒྱུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ནས་ལོ་གཉྱིས་པ་གསུམ་པ་དླེ་ལྟར་ཆགས་དུས་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་རྒྱུགས་
འཕྲདོ་ཡྱིག་ཆ་དག་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་གཏང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འབརོ་བ་དང་ལམ་སང་ང་ཚསོ་སླབོ་ཡོན་རླེས་
མ་དླེ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིག་ཆ་ང་ཚོར་དུས་ཐོག་ཕུལ་འབོར་བྱུང་བ་ཞྱིག་ལ་སློབ་ཡོན་དུས་ཐོག་མ་ཐོབ་པའྱི་གནས་
ཚུལ་ངས་ག་ོམ་སོང་། མང་པ་ོཞྱིག་ལ་དཀའ་ངལ་དླེ་འཕྲད་ཀྱི་འདུག ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ཡར་མ་འབོར་བར་ང་ཚོས་
ཡྱིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་ཡོད་མླེད་ཤླེས་དཀའ་བས། དླེ་བཞྱིན་སློབ་ཡོན་ཡང་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་
འགོར་བའྱི་གནས་སྟངས་བྱུང་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཅྱིག་ནས་གསུངས་པ་དླེར་འགླེལ་བཤད་མླེད་ན་འགྱིག་གྱི་འདུག་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་ནའང་
ངས་དླེའྱི་ཐོག་ཚིག་གཅྱིག་ཞུས་ན་དྲན་སོང་། སྨན་པའྱི་ཞབས་སྟླེགས་དླེ་ལ་ ༥ བས་པ་དང་ ༡ བས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། 
ཞབས་སྟླེགས་ ༡ བས་པ་དླེ་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཞྱིག་ནས་ཐོན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ལ་
ཞབས་སྟླེགས་གངས་ ༡ དམྱིགས་བསལ་ཟུར་བཅད་ཡདོ་པ་རླེད། དླེར་ཚུད་པར་ལ་ོདླེ་རང་ལ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཐནོ་པ་
དགསོ་ཀྱི་འདུག ད་ལ་ོསྨན་པའྱི་ཞབས་སྟླེགས་དླེ་ལ་ཞུགས་འདདོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལ་ོརང་ཐནོ་པ་ཞྱིག་ད་ལྟ་བར་
དུ་གནང་འདུག དླེ་མ་ཚད་ང་ཚོས་ཉམས་མོང་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོསྔོན་མ་དླེ་ཡོད་པ་རླེད། དབུས་བོད་སློབ་
འཛནི་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ནས་ཞབས་སྟླེགས་གནང་བཞག་པ་གཅྱིག་ང་ཚོའྱི་དགླེ་རན་གྱི་འོས་སངོ་ད་ལྟ་ཉླེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་མཉམ་དུ་ལ་ོགཅྱིག་དགླེ་རན་འསོ་སངོ་ཅན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དླེར་ཨྱིན་སྐད་ཐགོ་ (Integrated) 
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ཞླེས་པ་ (B.A., B.ED, BCA) དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཞབས་སྟླེགས་གཅྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་
ཞྱིག་ལ་ང་ཚོས་ལོ་གཅྱིག་ག་རླེ་ཞུས་ཡོད་དམ་ཞླེ་ན། ང་ཚོས་ད་ལོ་ཐོན་པ་མྱིན་པར། དླེའྱི་ལོ་གཅྱིག་སྔོན་ལ་ཐོན་པའྱི་སློབ་
ཕྲུག་གྱི་མྱིང་ཐ་ོགཉྱིས་སྤྲད་པ་རླེད། དླེ་སྤྲོད་དུས་ཁོང་ཚོས་ང་ཚོར་ངོས་ལླེན་གནང་མ་སོང་། དླེ་ད་ལ་ོརང་ཐོན་པ་ཞྱིག་དགོས་
ཀྱི་རླེད་ལབ་ནས་དླེ་འདྲའྱི་ཉམས་མོང་ཞྱིག་ཀང་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་
གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་སྱིག་གཞྱི་དླེའྱི་ཐགོ་ག་རླེ་གནང་དགོས་འདུག་གམ་གསོ་བསྡུར་ཞྱིག་ཏན་ཏན་ཞུ་ཆགོ་པར་ཞུ།  

དླེ་ནས་ཏོག་དབྱིགས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དང་འབླེལ་བ་དླེ་རླེད་འདུག དླེ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་
བསྟླེན་བཀའ་བོན་མཆོག་གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་རླེད། རྱིམ་པས་སྔོན་ཁབ་བརྒྱབ་རྒྱུའྱི་དུས་ཚོད་སླླེབས་པ་ཡྱིན་ན། 
སློབ་གྲྭའྱི་དགླེ་རན་ཚ་ོལའང་ག་ོསྐབས་དླེ་ངླེས་པར་དུ་འབུལ་ཐུབ་པ་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དླེ་ནས། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་ཁང་གྱི་སྐོར་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་
རླེད་འདུག དླེ་གསུང་སྟངས་མ་འདྲ་ཡོད་པ་རླེད། ཁ་ཤས་ཀྱིས་དླེ་འདྲ་གསུང་གྱི་འདུག ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་
ཁང་ལ་ཉླེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སླབོ་སངོ་ལ་ོ ༣ མཚམས་ཐནོ་ཏླེ། དླེའྱི་རླེས་སུ་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་
ཆླེད་དུ་མཐོ་སློབ་གཞན་དུ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་རླེད། མཐོ་སློབ་གཞན་དག་དླེ་འདྲ་ཕྱིན་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོའྱི་
ཉམས་མོང་བཤད་པ་དླེ་འདྲ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་སྐབས་ཁ་ོཚོས་ག་རླེ་བཤད་ཀྱི་འདུག་ལབ་པ་ཡྱིན་ན། དངོས་གནས་ཏཱ་
ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་ཁང་དུ་སློབ་སོང་བླེད་ས་དླེ་ལས་སྱིད་པ་མྱི་འདུག་ཟླེར། ཕྱི་ལ་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན། དང་པ་ོཉལ་
ཁང་སྡོད་ས་དཀའ་ངལ། ཉལ་ཁང་སྡོད་ས་ཡོད་ནའང་ཆུ་དང་གོག་གྱི་དཀའ་ངལ། ཞལ་ལག་གྱི་དཀའ་ངལ། ས་ོསོའ་ིཁམས་
དང་ལུས་དང་མཐུན་མ་མཐུན་གྱི་དཀའ་ངལ། དླེ་འདྲ་གསུང་མཁན་ཡང་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ཁ་ཤས་ཀྱིས་དླེ་འདྲ་ཏན་
ཏན་གསུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཆུང་དུས་ནས་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ བར་དུ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་གྱི་ནང་ལ་བསྡད། ཁྱིམ་ཚང་
ནང་ལ་བསྡད། ཉལ་ཁང་ནང་ལ་བསྡད། དླེ་ནས་བསར་དུ་མར་མཐ་ོསློབ་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཅྱིག་ནང་སྡདོ་དུས། མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་
ཞླེ་དྲག་ཡོང་གྱི་མྱི་འདུག་ལབ་ནས་གསུང་མཁན་ཡང་ཁ་ཤས་བྱུང་སོང་། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་གོང་དུས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་སོ་
སོའ་ིགཟྱིགས་ཕོགས་ཀྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐོ་སློབ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡྱིན་ན་
དངོས་གནས་དགླེ་རན་ཐོག་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་སན་ངག སོལ་རྒྱུན་གྱི་སློབ་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་
དགླེ་རན་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ནང་ནས་སྐད་ཡྱིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ལ་སྱིར་བཏང་དཀའ་ངལ་དང་། རན་ལགས་དཀོན་པ་ོཡོད་
པ་དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་དམྱིགས་བསལ་དགོངས་བཞླེས་གནང་བཞག་པ་དླེ་འདྲ་གཅྱིག་གཉྱིས་ཙམ་ཡོད་ཀྱི་རླེད། དླེ་མྱིན་དགླེ་
རན་གཞན་པ་བྱིངས་དླེ་ཚང་མར་ལག་འཁླེར་ཡདོ་པ་དང་མཐ་ོསློབ་ནང་སློབ་ཁྱིད་གནང་ཆགོ་པའྱི་ལག་འཁླེར་ཡདོ་པ་ཤ་སྟག་
ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དླེ་ཡང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ནས་སློན་ཡོན་དང་འབླེལ་ནས་རླེད་འདུག  ང་ཚ་ོཤླེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ཡྱིན་ནའང་སློབ་ཡོན་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ་ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་ལ་གཅྱིག་ནས་རག་ཀང་ཚོགས་སྡླེ་གཞན་པ་ནས་རག་པ་
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ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་སྐད་ཆ་འདྲྱི་ཡྱི་ཡོད། ཁླེད་རང་གྱིས་སློབ་ཡོན་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཅྱིག་པུ་ནས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནམ། 
གཞན་དག་ནས་ཞུས་ཡོད་དམ་ཞླེས་སྐད་ཆ་འདྲྱི་ཡྱི་ཡོད། དླེར་བརྟླེན་སླབོ་ཡནོ་གཉྱིས་ཀ་ནས་ཐབོ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་
པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོས་གདམ་ག་བླེད་བཅུག་སྟླེ། སློབ་ཡོན་གཅྱིག་རང་བཞླེས་རོགས་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་ལྟར་བྱུང་ན་སློབ་ཕྲུག་
གཞན་པ་མང་པ་ོལ་སླབོ་ཡནོ་གྱིས་ཁབ་ཐུབ་པའྱི་ཕན་ཡནོ་འདུག  

དྲྱི་བ་གཅྱིག་དླེ་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་ཁང་དང་འབླེལ་བའྱི་འགོ་སོང་གསུངས་སོང་། འག་ོསོང་དླེ་ཞྱིབ་ཕྲ་ད་ལྟ་
ངས་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་རླེས་སུ་ངས་ཏན་ཏན་རད་གཅོད་བླེད་ནས་ལགས་ལན་འབུལ་ཆོག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདླེ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ག་ོབ་ོབ་ོབཟང་ཕན་བདླེ༌ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤླེས་རྱིག་གྱི་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་དང་འབླེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་
ཤྱིག་ཡོད། ཐགོ་མ་དླེར་དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བཀའ་བོན་དང་། ཤླེས་ཡོན་འགན་འཛནི། དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་
ལས་སླེ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། དླེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དླེ། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༠ ལོར་སྱིད་སོང་གྱི་སློབ་ཡནོ་བཞླེས་མཁན་
ཕྲུ་གུའྱི་གངས་ཚད་འཕར་སྟངས་དླེར་བལྟས་ནས། ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱི་ལས་བླེད་ཚསོ་དཀའ་ལས་
བསོན་ཡོད་པ། ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། ང་རང་ཚོའྱི་མ་འོངས་ར་དནོ་འཐབ་བརདོ་བླེད་མཁན་ཁ་ོཚ་ོརླེད་ལ། མ་འོངས་ང་
ཚོའྱི་ཁ་ཕོགས་འཁྱིད་མཁན་ཟླེར་ནའང་རླེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གྱིས་རྒྱུན་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་མ་འོངས་སོན་ར་ཡྱིན་
དུས། བརྒྱ་ཆ་འཕར་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡྱིན་ན། ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་ལམ་སྟོན་ཕུལ་ཡོད་པ་དླེར་བལྟས་ནས་ཚོར་
ཐུབ་ཀྱི་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གཉྱིས་པ་ཞུ་རྒྱུ་དླེ། རང་ཉྱིད་གངས་ཅན་སྱིད་གཤོངས་འདྱིར་སླླེབས་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་སླེར་གྱི་འཆར་
སང་ཞྱིག་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས། གདན་ས་ཁག་གྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སློབ་ཕྲུག་གངས་ ༤༠༠ དང་ ༥༠༠ རྐྱང་རྐྱང་ཡོད་པ་
རླེད། དླེ་ཚོར་ས་ོསོའ་ིདགོན་པའྱི་ལག་འཁླེར་རྱིག་པ་ོཞྱིག་སྤྲད་པ་མ་གཏོགས། ཕྱི་ལ་སླླེབས་ཡོང་དུས་ལག་འཁླེར་གང་ཡང་
གདོན་རྒྱུ་མླེད་པ་ཆགས་དུས། དླེས་བུ་ཕྲུག་དླེ་ཚོའྱི་མདུན་ལམ་ལ་གནོད་ཀྱི་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་དླེ་དག་ཤླེས་རྱིག་ཁབ་
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ཁོངས་ཀྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ང་ོབོར་འཇུག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་བསམ་ཤླེས་གནང་རོགས་ཞླེས་རླེ་སྐུལ་ཐླེངས་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན། 
དླེར་མ་ཟད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ལོར་གདན་ས་ཁག་གྱི་མཁན་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཉམ་དུ་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་། ཤླེས་རྱིག་དྲུང་ཆླེ་
མཉམ་གོ་བསྡུར་ཞུས་ནས། གདན་ས་ཁག་གྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སློབ་ཕྲུག་གངས་ ༥༠༠ བས་པ་དང་། སློབ་ཕྲུག་གངས་ 
༤༠༠ བས་པ་དླེ་འདྲ་ཡོད་དུས། ང་རང་ཚོའྱི་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནང་དུ་སློབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་
ཚད་དླེའང་ཉུང་དུ་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། གལ་ཏླེ་སློབ་གྲྭ་དླེ་དག་ཤླེས་རྱིག་ཁབ་ཁོངས་སུ་འཇུག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕོགས་
གཉྱིས་ཀར་ཁླེ་ཕན་ཡདོ་ས་རླེད་ཟླེར་ནས། སྐབས་དླེ་དུས་གདན་ས་ཁག་གྱི་མཁན་རྱིན་པ་ོཆླེ་ཚསོ་ཡྱིན་ནའང་། ཤླེས་རྱིག་གྱི་
ཁབ་ཁངོས་སུ་འཇུག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་འག་ོསོང་གྱི་ཆ་ནས་ཕྱིང་གཅྱིག་ཀང་ཞུ་ཡྱི་མྱིན། ཡྱིན་ནའང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་
ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚའོྱི་ལག་འཁླེར་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཐུགས་ཁུར་གནང་རགོས་ཞླེས་སྐབས་དླེ་དུས་ཀང་སབས་འཇུག་ཞུས་པ་
རླེད། སོ་སོས་འགན་ཁུར་ནས་བཅར་བ་ཡྱིན། དླེའྱི་རླེས་སུ་ཤླེས་རྱིག་དྲུང་ཆླེ་དང་། ཤླེས་རྱིག་གྱི་ཤླེས་ཡོན་འགན་འཛིན་
བཅས་པ་གདན་ས་སོ་སོའ་ིསློབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཕླེབས་ནས། ཤླེས་རྱིག་ཁབ་ཁོངས་སུ་བཅུག་ན་ཆ་རྐྱླེན་ཚང་གྱི་ཡོད་མླེད་ཀྱི་
ཐགོ་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་དང་། ལམ་སྟནོ་གནང་འདུག དགོན་པ་ཁག་རླེ་ཟུང་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་སྡླེའྱི་
ཁྱིམས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས་འཇུག་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་དླེ་ཚ་ོཡག་པ་ོའག་ོབསྡད་འདུག དླེ་ཚ་ོགཙ་ོཆླེ་ཤོས་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་
བོན་གྱིས་ལམ་སྟོན་དང་། དྲུང་ཆླེ་དང་ཤླེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་དངསོ་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་གནང་བ་ཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་དུས། དླེ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུའྱི་འདདོ་པ་བྱུང་སོང་།  

དླེ་ནས་སྐབས་དླེ་དུས་ཀང་ཞུས་པ་ཡྱིན། དླེ་རྱིང་ཡང་ད་ག་རང་ཡྱིན། ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སློབ་གྲྭའྱི་དགླེ་རན་ཚ་ོལ་
ཟབ་སངོ་སྤྲད་པའྱི་སྐབས་སུ། གདན་ས་གྲྭ་ཚང་ཁག་གྱི་སློབ་གྲྭའྱི་དགླེ་རན་དང་། སློབ་སྱི་དླེ་ཚ་ོལའང་ཟབ་སངོ་ལ་སྐད་གཏངོ་
ཐུབ་ན་ཡག་པ་ོའདུག དླེ་ཚ་ོཟུར་ལ་གཡུགས་ནས། ཁོང་ཚོས་སློབ་སོང་སྤྲོད་ས་དླེ་ནྱི་ང་རང་ཚོའྱི་ཁབ་ཁོངས་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་རླེད། 
དླེ་ཚ་ོཟབ་སོང་ལ་སྐད་བཏང་མ་ཐུབ་པ་དླེ་འདྲ་ཡོད་ཀྱི་མ་རླེད། སྐད་གཏང་ཐུབ་པ་གནང་རོགས་གནོངས། གདན་ས་ཆླེན་པ་ོ
གསུམ་གྱི་གྲྭ་ཚང་ཁག་དྲུག་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགླེ་རན་རྣམ་པ་ཚོར། ཤླེས་རྱིག་ནས་ཟབ་སོང་སྤྲོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁ་ོཚོར་
ངླེས་པར་དུ་ས་མྱིག་སྤྲོད་རོགས་གནང་ཟླེར་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་རྱིང་ཡང་དླེ་དང་འབླེལ་ནས་
ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་ཐུགས་ལ་འཇོག་རོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔླེ་མཚོན་གཅྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་
སློབ་གྲྭའྱི་ཁབ་ཁངོས་སུ་འཇུག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གདན་ས་ཆླེན་པ་ོགསུམ་དང་། གྲྭ་ཚང་དྲུག་གྱི་ནང་དུ་སླེར་བླེས་མཁས་སན་
གྲྭ་ཚང་གྱི་སློབ་གྲྭ་འཛནི་རྱིམ་ ༡༠ པ་བར་དུ་ཡོད་པ་དླེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སློབ་གྲྭའྱི་འོག་ལ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོས་ལག་འཁླེར་
ཚད་ལྡན་ཁླེར་ནས་མཐོ་སློབ་ཐོན། ཉླེ་ཆར་སླེར་བླེས་བཀྲ་ཤྱིས་ཆོས་གྱིང་གྱི་གོ་སྱིག་འོག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གྱི་བཀའ་
དགོངས་དང་མཐུན་པའྱི་ཐོག་ནས། གཟའ་འཇུག་སློབ་གྲྭ་ཞྱིག་གྱིས་ང་རང་ཚོའྱི་ཤླེས་རྱིག་གྱི་ལས་གཞྱི་ལས་ཆླེ་ཙམ་ཞྱིག་
ཁོང་ཚོས་སླེལ་ཡོད་པ་རླེད། དྲ་ཐོག་ལ་སློབ་ཕྲུག་གངས་ ༤༠༠ ཙམ་ཞྱིག  རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༡༠ ཡྱི་ནང་ནས་སློབ་ཕྲུག་
གངས་ ༤༠༠ ཙམ་ལ། སློབ་གྲྭ་དླེ་ནས་འཐནོ་མཁན་ཚོས་ནང་དནོ་རྱིག་པ་ཨ་ཅང་ཅང་། བོད་ཡྱིག་ཨ་ཅང་ཅང་། དླེང་རབས་



157 
 

ཀྱི་སྐད་རྱིགས་ལ་བང་ཆུབ་པའྱི་ཐོག་ནས་དྲ་ཐོག་ལ་དགླེ་རན་བས། སླེར་བླེས་བཀྲ་ཤྱིས་ཆོས་གྱིང་གྱི་གོ་སྱིག་འོག་ནས་
འཛམ་གྱིང་ནང་དུ་ལས་གཞྱི་ཁབ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་སླེལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་ཤླེས་ཡོན་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་དུས། 
ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དླེ་ཚ་ོགོ་བའྱི་ཐོག་ནས་བདག་པ་ོཞྱིག་བརྒྱབ་ནས། མ་འོངས་པར་དླེ་ཚོར་ལླེགས་གསོལ་ག་རླེ་
གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག དླེ་དང་འཚམ་པའྱི་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆླེ་རྣམ་པ་ཚོར་དླེང་དུས་ཀྱི་ཤླེས་ཡོན་ཡོད་པ་རླེད། 
ཉམས་མོང་ཡོད་པ་རླེད། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་སྐབས་དང་དུས་ལ་འཚམ་པའྱི་ལམ་སྟོན་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གདན་ས་གྲྭ་ཚང་
ཁག་གྱི་ཁ་ཕགོས་ཡག་པ་ོཞྱིག་ལ་འག་ོདང་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད། དླེ་ཚོར་ལམ་སྟོན་དུས་ནས་དུས་སུ་བླེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་
པ་ོའདུག ཡང་དླེ་ཚ་ོཟུར་འཛུགས་དང་རང་དབང་ཅན་གྱི་སྡླེ་ཚན་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཐགོ་ནས་བཞག་པ་ཡྱིན་ན། དླེའྱི་དཀྱིལ་ལ་བར་
སྟངོ་ཞྱིག་ལྷག་ནས་གོང་རག་འག་ོཡྱི་འདུག དླེ་གཅྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

མཐའ་དླེ་ལ་ལན་མྱི་དགོས། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལོར་དྷ་སྟླེང་བོད་ཁྱིམ་ལ་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་རྱིགས་ལམ་འཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྟ་
གྲུབ་སློབ་དཔོན་གངས་ ༢༠ ཙམ་སླླེབས་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཉྱིན་རྒྱབ་དུས་ཚོད་བཏོན་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚ་ོམཉམ་དུ་༸གོང་ས་
མཆགོ་གྱི་དགོངས་གཞྱི་དང་མཐུན་པའྱི་ཐགོ་ནས། མཚན་མའྱི་སྐརོ་ལ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ལས་གཞྱི་ག་རླེ་སླེལ་དགོས་ཀྱི་འདུག 
བདླེན་བཞྱི་དང་འབླེལ་བའྱི་ཐོག་ནས་ལས་གཞྱི་ག་རླེ་སླེལ་དགོས་འདུག ལྟ་གྲུབ་སློབ་དཔོན་དགླེ་རན་གངས་ ༢༠ ཙམ་
མཉམ་དུ་ཚགོས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རླེས་བས་པའྱི་གྲུབ་དོན་དོན་ཚན་ ༨ ཅན་ཞྱིག་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བོན་ལ་ཕུལ་ཡོད། ཕྱི་
ལ་ོ ༢༠༢༠ ལ་རྒྱ་ནད་རྐྱླེན་པས་ཁག་པ་ོཞླེ་དྲག་རླེད། ཡྱིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་བསམ་ཚུལ་དང་དགོངས་
ཚུལ་དླེ་ཆུང་ས་ཞྱིག་ལ་མ་བཞག་པར། བདག་པ་ོརྒྱག་པའྱི་ཐགོ་ནས་གང་ཐུབ་ལག་བསྟར་གནང་རགོས་གནངོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས།  

 
སྱི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབླེལ་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དང་
པ་ོདླེ། དླེ་རྱིང་གྱི་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཞྱིག་ཡོད། གོང་དུ་ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་ཤྱིག་
གྱིས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན། སྱིད་སོང་གྱི་སློབ་ཡོན་བཞླེས་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབྱུང་ཡོད་པ་རླེད། ལ་ོ ༡ ནང་ལ་སྱིད་སོང་
སློབ་ཡོན་བཞླེས་མཁན་སློབ་ཕྲུག་ ༡༩ ཙམ་བྱུང་ནས་དླེ་འདྲ་གཏམ་བཟང་ཡག་པ་ོཞླེ་དྲག་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བཀའ་ཤག་གྱི་
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གཟླེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་བས་རླེས་ཤྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་བླེད་ཀྱི་ཡོད། ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཙོས་པའྱི་བཀའ་ཤག་ཡོངས་སུ་
རགོས་པར་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། དམྱིགས་བསལ་ད་རླེས་སྱིད་སོང་སློབ་ཡོན་བཞླེས་མཁན་སློབ་ཕྲུག་གངས་ 
༡༩ བྱུང་བའྱི་ཁོངས་ནས་སློབ་ཕྲུག་གངས་ ༡༥ མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ཡྱིན་ཙང་། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་དུ་ལས་བསྡོམས་
རྒྱས་པ་འབླེད་པའྱི་སྐབས་སུ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུས་ཡོད་ལ། དླེ་རྱིང་གྱི་སྡླེངས་ཆ་འདྱིའྱི་ཐོག་ནས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་
གྲྭའྱི་དྲུང་ཆླེ་གཙོས་པའྱི་དགླེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདླེགས་བས་པའྱི་གྲུབ་འབས་ཤྱིག་ཡྱིན་
དུས་སྡྱིངས་ཆ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དླེ་ག་རླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟླེར་ན། ཁ་སང་ངས་བཀའ་ཤག་ལ་གསོལ་འདླེབས་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན། ལོ་
གསར་པ་འདྱིའྱི་ནང་ལ་ཆསོ་འཕྲུལ་སྨནོ་ལམ་གྱི་སྐབས་སུ་སྱི་ནརོ་༸གངོ་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པོ་མཆགོ་གྱིས་བོད་པ་མྱི་
མང་ལ་བཀའ་སློབ་དང་པ་ོདླེ་ག་རླེ་ཕླེབས་པ་རླེད་ལབ་ན། ཁླེད་རང་ཚ་ོབོད་ཡྱིག་དང་བོད་སྐད་ཐོག་ལ་ཤུགས་བསོན་ཤོག་
ཟླེར་ནས་བཀའ་སློབ་དང་པ་ོདླེ་ཕླེབས་པ་རླེད། ལོ་གསར་པའྱི་ནང་བོད་པ་ཚོར་སྐུ་མདུན་གྱི་བཀའ་སློབ་ཐོག་མ་དླེ་རླེད། དླེ་
ཡྱིན་དུས་བཀའ་དྲྱིན་རླེས་དྲན་གྱི་ལ་ོགཅྱིག་སྲུང་བརྱི་ཞུ་ཡྱིན་པ་ནང་བཞྱིན་ཞྱིག བཀའ་བཞྱིན་སྒྲུབ་དགོས་པ་གལ་འགངས་
ཆླེན་པ་ོཡྱིན་དུས། བཀའ་དྲྱིན་རླེས་དྲན་ནང་ནས་གལ་འགངས་ཆླེ་ཤོས་དླེ་དླེ་ཡྱིན་དུས། གནས་སྟངས་དླེར་གཞྱི་ར་བཟུང་
ནས་ད་ལྟ་བཀའ་སློབ་དླེའྱི་དྲདོ་ཡལ་མླེད་པའྱི་དུས་ཚདོ་ཅྱིག་གྱི་ཐགོ་ནས། ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་རླེད། བཀའ་ཤག་རླེད། ཚང་
མས་དགོངས་པ་བཞླེས་ནས་ང་ཚོའྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པ། ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་
མཁན་གྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་དགླེ་རན་དླེ་ཚོའྱི་ག་ཕོགས་དླེ་ལ་ཆླེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་སར་ཆ་གཅྱིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་དླེ་གལ་
འགངས་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དྲག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིག་ཚད་གཏོང་བའྱི་ཁ་ཐུག་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ཕྱི་མྱིས་བལྟས་པ་ཡྱིན་ནའང་
རླེད། ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཡྱི་གླེ་དླེ་གལ་འགངས་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་བརྱིས་འདུག་ལབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞྱིག ཨྱིན་ཇྱི་སློབ་མཁན་དང་བོད་ཡྱིག་
དགླེ་རན་དླེ་ཚ་ོལ་ག་ཆ་ཆླེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་ག་ཆ་ཆླེ་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། མྱིས་ལྟ་སྟངས་ལ་ཡག་པ་ོཡོད་པ་རླེད། ང་
རང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིན་ནའང་འགྱིག་བསྡད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བླེད་དུས་ངླེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞླེས་ནས། 
བོད་ཡྱིག་དགླེ་རན་དླེ་ཚོའྱི་ག་ཕོགས་དླེ་སར་ཆ་ཞྱིག་ངླེས་པར་དུ་གནང་རྒྱུའྱི་དགོངས་པ་ཞྱིག་ཏན་ཏན་བཞླེས་རོགས་གྱིས། 
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག མ་འོངས་པར་ཕུགས་རྒྱང་རྱིང་པོར་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ངས་བསར་དུ་སྡྱིངས་ཆ་འདྱི་ནས་ཞུས་
བསྡད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ། དླེ་གཅྱིག་རླེད།  

དླེ་ནས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དམྱིགས་བསལ་ནང་དུ། ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་སློབ་དོད་ཟླེར་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ངས་
སྔནོ་མ་ཡང་མང་པ་ོཞུས་ཚར་ཡྱིན། སློབ་ཕྲུག་གསུམ་ཡན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཟླེར་དུས། ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན། ཕྲུག་གུ་གཉྱིས་
ཡན་ཟླེར་བ་ཞྱིག་ལ་གནང་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་རླེད་དམ། སྔོན་མ་ནས་སབས་འཇུག་ཞུས་པ་རླེད། གང་ཡྱིན་ཟླེར་ན་ང་ཚོར་ཕྲུ་གུ་
དླེ་ཉུང་དུ་ཉུང་དུའག་ོཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་དཀའ་ངལ་དླེ་མང་པ་ོཞླེ་དྲག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཤད་མ་དགསོ་པར་བས། གང་ལྟར་
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ཕྲུག་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་སློབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་དླེ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཡན་ལ་བཟ་ོཐུབ་པའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་ད་རླེས་བཀའ་ཤག་འདྱི་
འཁོལ་ལ་ཉླེ་བ་ཡྱིན་དུས། ཞླེ་དྲག་གནང་པའྱི་དུས་ཚདོ་ཡདོ་པ་མ་རླེད་དླེ། འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་འཇོག་རགོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དླེ། ང་ཚོ་ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་ནང་དཔལ་ལྡན་སྱིད་སོང་མཆོག་གྱི་བཀའ་ལན་དང་འབླེལ་ནས་ཉམ་ཐག་གྱི་སྐོར་
གསུངས་སོང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་ཉམ་ཐག་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ང་ཚ་ོཧ་ལས་དགོས་མ་རླེད། སྟབོས་ཆླེན་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་མྱི་
རྱི་ཀ་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་ལ་ཉམ་ཐག་མང་པ་ོཡོད་པ་རླེད། སྤྲང་པསོ་གང་བསྡད་ཡདོ་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་དླེ་རྱིང་གསུང་སྟངས་
གཅྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་དྲང་པ་ོབཤད་ན་ང་འདོད་པ་ཁླེངས་མ་སོང་། དླེ་ཤླེས་རྱིག་གྱི་ཁོངས་སུ་ཉམ་ཐག་སློབ་ཕྲུག་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནའང་རླེད། ག་རླེའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་མྱི་གཞན་དག་གྱིས་རོགས་པ་བས་ན་ང་ཚོས་བླེད་ཀྱི་མྱིན་ཟླེར་བ་དླེ་ཏག་ཏག་ར་བ་
ཉྱིད་ནས་བསྡད་མ་སོང་བསམ་གྱི་འདུག རོགས་པ་བླེད་མཁན་སུ་ཡོད་ནའང་བཀྲ་ཤྱིས་བདླེ་ལླེགས། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ལབ་རྒྱུ་
རླེད། ང་ཚའོྱི་ངསོ་ནས་ཁངོ་ཚསོ་ཁབ་བསགས་ག་རླེ་བས་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ལས་དགོས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རླེད། རྒྱ་མྱིའྱི་
བླེད་སོད་བཏང་པ་ཡྱིན་ནའང་ཧ་ལས་རྒྱུ་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད། འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཉྱི་མ་ནང་བཞྱིན་ཤར་སྡོད་མཁན་༸རྒྱལ་བ་
རྱིན་པ་ཆླེ་ལ་ཡྱིན་ནའང་ཉྱི་མ་རླེ་རླེ་བཞྱིན་ག་ཚོད་ཅྱིག་མཚན་སྨད་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁ་ོཚོས་བླེད་སོད་བཏང་བ་ཙམ་
གྱིས་ང་ཚོས་ཧ་ལས་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚ་ོལ་ཉམ་ཐག་ཡོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན་ང་ཚ་ོཧ་ལས་རྒྱུ་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད། ང་
ཚ་ོལུང་པ་མླེད་པའྱི་མྱི་མང་ཞྱིག་རླེད། ཉམ་ཐག་ལོས་ཡོད་ཆོག སྟོབས་ཆླེན་རྒྱལ་ཁབ་དླེ་ཚོར་ཉམ་ཐག་གྱི་ཁླེངས་བསྡད་ཀྱི་
འདུག ཉམ་ཐག་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ང་ཚསོ་འདྲགོ་དགསོ་པ་མྱི་འདུག ཉམ་ཐག་ཡྱིན་མཁན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་ཡྱིན་ནའང་རླེད། སློབ་
ཕྲུག་གྱི་ཕ་མ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ག་རླེའྱི་སྐོར་ལ་ཡྱིན་ནའང་རླེད། ང་ཚོས་མཐུན་རྐྱླེན་གང་ཐུབ་པ་དླེ་སར། མྱི་གཞན་ནས་དླེར་
རགོས་པ་བླེད་མཁན་ཡདོ་ན་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་མ་ལབ་ནའང་། དླེར་བཀག་འགགོ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་བ་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ཤླེས་རྱིག་གྱི་ཟུར་བཀལོ་གྱི་ ༼ཅ་པ།༽ དཔླེ་དླེབ་པར་སྐྲུན་དང་འགླེམས་སླེལ་ལས་གཞྱི་ཞླེས་པ་ཞྱིག་ལ་སོར་འབུམ་ 
༥༠ ལྷག་ཙམ་འདུག དླེ་ཡག་པ་ོཞླེ་དྲག་རླེད་འདུག ཡྱིན་ནའང་དཔླེ་དླེབ་དླེ་གོང་ནས་ཕག་སླེལ་གཅྱིག་གྱིས་གསུངས་པ་ལྟར། 
ང་ཚོའྱི་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། བོད་སྐད་དང་བོད་ཡྱིག་སོང་མཁན་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཚང་མར་མཐུན་
འགྱུར་གང་ཐུབ་གནང་དགོས་པ་ཞྱིག དཔླེར་ན་དགོན་སྡླེ་ཁག དླེ་བཞྱིན་སླེར་གྱིས་བཙུགས་བཞག་པའྱི་བོད་ཡྱིག་དང་བོད་
སྐད་སངོ་སའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག དླེ་ཚརོ་ཡང་གཞྱིས་རྱིམ་སློབ་དླེབ་དླེ་ཚརོ་མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐུབ་དགོས་པ་དླེ་ཧ་ཅང་གྱི་གནད་
འགག་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚསོ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་འཛིན་སོང་བླེད་དགོས་ཡོད་ན། ཕགོས་ཚང་མ་ནས་བསམ་བ་ོ
གཏོང་དགསོ་པ་རླེད་མ་གཏགོས་ས་ོསའོ་ིམདུན་དླེར་བསམ་བ་ོབཏང་བསྡད་པ་ཡྱིན་ན་ཡངོ་ཐུབ་པ་ཡོད་པ་མ་རླེད། བོད་ཡྱིག་
དང་བོད་སྐད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཁོར་ཡུག་དླེ་ཆླེ་རུ་ཆླེ་རུ་འག་ོབ་ཡྱིན་ན། བོད་ཀྱི་སྐད་དང་ཡྱི་གླེ་ཟླེར་
བ་དླེ་མ་ཉམས་གོང་འཕླེལ་དང་། ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཡོང་བ་ཞྱིག་དངསོ་ཡདོ་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ཆགས་ཡོད་དུས། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་
དོན་གཅོད་ཁག་བརྒྱུད་ནས། ཕྱི་རྒྱལ་ལ་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་དུས། ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚོར་གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭ་མང་པ་ོ
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ཞྱིག་གྱིས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་བསྡད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོར་ཡྱིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་ལ་བསླབ་རྒྱུའྱི་བོད་ཡྱིག་དླེབ་དླེ་ཚ་ོངླེས་པར་དུ་
འགླེམས་སླེལ་གནང་རོགས་གནོངས། ༼ ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚོགས་མཆོག་ནས། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་
ལགས། སྐར་མ་ ༥ རགོས་སོང་།༽ དྲྱི་བ་ལྔ་ད་དུང་ལྷག་བསྡད་ཡདོ། 

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ 
 

དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆགོ བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དང་པསོ་ན་ནྱིང་འཛནི་རྱིམ་ ༡༢ ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྔར་བྱུང་
མ་མོང་བ་སྱིད་སོང་གྱི་སློབ་ཡོན་ཐོབ་མཁན་གངས་ ༡༩ བྱུང་ཡོད་སྟབས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཤླེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་གྲུབ་འབས་
ཡག་པ་ོཐོན་པ་དླེ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གསུངས་གནང་བྱུང་། དླེར་ངས་ཤླེས་རྱིག་གྱི་འག་ོལས་ཡོངས་དང་དླེ་བཞྱིན་སློབ་སྡླེ་ཁག་
གྱི་དགླེ་ལས་སློབ་ཕྲུག་བྱིངས་ཀྱི་ཚབ་བས་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། གཙོ་བོ་སློབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་
སྐབས་སུ་སློབ་སོང་ལ་ཧུར་ཐག་གནང་རྒྱུ་དང་འབད་བརོན་གནང་རྒྱུ། དླེ་ཡང་ལོ་རྱིམ་འདྱི་གཅྱིག་པུའྱི་སྐབས་སུ་མ་ཡྱིན་
པར་ཆུང་དུས་ནས་ཕ་མའྱི་སློབ་གསོའ་ིའོག་ཏུ་སློབ་སོང་ལ་རྱིག་པ་སྱིམ་པའྱི་ཐོག་ནས་དླེ་བཞྱིན་སློབ་གྲྭ་ནང་གྱི་དགླེ་ལས་
ཡོངས་ཀྱིས་ཐུགས་ཁུར་ཆླེ་བཞླེས་གནང་བའྱི་གྲུབ་འབས་ལ་བརྟླེན་ནས་དླེ་ལྟ་བུ་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ངས་
དླེ་རྱིང་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚང་མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། མུ་མཐུད་ནས་ད་དུང་ཕྲུ་གུའྱི་ཤླེས་ཡོན་སློབ་གསོའ་ིཐོག་ལ་
ཐུགས་ཁུར་དང་རམ་འདླེགས་སྔར་ལྷག་གནང་རགོས་གནངོས་ཞླེས་འབདོ་སྐུལ་ཞྱིག་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  

གཉྱིས་པ་དླེ་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་ཏན་ཏན་རླེད། དགོན་སྡླེ་ཁག་གྱི་སློབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་པ་རླེད། སློབ་གྲྭ་དླེ་དག་ལ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་ས་ཾབ་ོཊའྱི་ནང་དུ་མཐུན་འགྱུར་གནང་རགོས་ཞླེས་གདན་
ས་ཁག་གྱི་མཁན་རྱིན་པ་ོཆླེ་དང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ང་ཚའོྱི་ལས་ཁུངས་ལ་ཆླེད་བཅར་གནང་སོང་།  

 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆོག་བཞུགས་གནང་རགོས་གནངོས། ད་ལྟ་ཕག་བརྐྱངས་ཟྱིན་པ་སྱི་འཐུས་གངས་ ༡༩ 
ཡོད། སང་ཉྱིན་རྱིམ་པས་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན། སང་སྔ་དྲ་ོཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ བར་དུ་ཚགོས་གསླེང་ཡྱིན།  
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ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༤ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་ ༡ པ།ོ 
ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚོགས་མཆགོ་ནས། 

སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༣ པའྱི་ཚེས་ 
༢༤ ལས་ཉྱིན་ ༩ པ། རླེས་གཟའ་ལྷག་པའྱི་ལས་རྱིམ་འག་ོའཛུགས་ཞུ་ཡྱི་ཡོད། དྲྱི་བ་དྲྱིས་ལན་གྱི་དུས་ཚདོ་མླེད། དླེ་རྱིང་གྱི་
ལས་རྱིམ་དང་པ་ོགཞུང་འབླེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རླེས་དྲན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ། གོས་འཆར་
འདནོ་མཁན་སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ གཞུང་འབླེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རླེས་དྲན་གསོ་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣༧ པ་
སན་སནོ་ཞུ་ཆགོ་པ་གྱིས།  

ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༣༧ 
གཞུང་འབླེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རླེས་དྲན་གསོ་ཆདོ། 

 
སྔནོ་གླེང་། 

༄༅།རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་དང་། རྒྱ་གར་གསོ་ཚགོས་བོད་དནོ་རྒྱབ་སརོ་ཚགོས་པའྱི་ཚགོས་
མྱི་སྐུ་ཞབས་རཱམ་ས་ོཝ་རུབ་ཤར་མ་ (Pandit Ram Swaroop Sharma) མཆགོ་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༡༧ 
ཉྱིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ཡདོ་པའྱི་རང་ཁྱིམ་དུ་དགུང་གངས་ ༦༢ ཐགོ་སྐུ་ཚའེྱི་འཕླེན་པ་རགོས་པའྱི་ཡྱིད་སའོ་ིགནས་
ཚུལ་ཐོན་འདུག  
 དླེ་ཡང་ཁངོ་ནྱི་ཕྱི་ལ་ོ ༡༩༥༨ ཟླ་ ༦ ཚསེ་ ༡༠ ཉྱིན་ཡབ་ར་མླེ་ཤྱི་ཝར་ཤར་མ་ (Shri.Rameshwar Sharma) 

མཆོག་དང་། ཡུམ་ནྱིར་མ་ལ་དྷླེ་ཝྱི་ (Smt.Nirmala Devi) མཆོག་རྣམ་གཉྱིས་ཀྱི་སས་སུ་རྒྱ་གར་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡླེའྱི་
མན་ཌྱི་རོང་གྱི་ཇ་ོགྷྱིན་དར་ན་གྷར་ (Jogindernagar) ས་གནས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་། ཐོག་མར་མན་ཌྱི་རངོ་གྱི་བླེ་ཇྱི་པྱི་
སྱིད་དནོ་ཚགོས་པའྱི་དྲུང་ཆླེ་དང་། ཕྱིས་སུ་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡླེའྱི་བྱི་ཇླེ་པྱི་སྱིད་དནོ་ཚགོས་པའྱི་དྲུང་ཆླེ། ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡླེའྱི་
བཟའ་བཅའ་བག་ོའགླེམས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙ་ོགཞོན་པ་བཅས་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་ཧྱི་མ་ཅཱལ་མངའ་
སྡླེའྱི་མན་ཌྱི་རངོ་ཁོངས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གོས་ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱིར་བདམས་ཐནོ་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༩ ལོར་སླར་
ཡང་རྒྱ་གར་དབུས་གོས་ཚོགས་འགོ་མའྱི་འཐུས་མྱིར་བདམས་ཐནོ་བཅས་སྐབས་གཉྱིས་རྱིང་རྒྱ་གར་གསོ་ཚོགས་འགོ་མའྱི་
འཐུས་མྱི་གནང་ཡོད། དླེའྱི་རྱིང་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་དོན་ཚན་པ། རྱིག་གཞུང་དང་ཡུལ་སྐོར་ཚན་པ་བཅས་
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གཉྱིས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་མྱི་གནང་ཡདོ། གཞན་ཡང་ཁངོ་ནྱི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡངོས་སྱི་ཚགོས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པའྱི་ཚགོས་
མྱི་ཡང་ཡྱིན། ཁངོ་ནས་ལས་གནས་དླེ་དག་ཐགོ་གྲུབ་འབས་ཐནོ་པའྱི་ཕག་ལས་མང་པ་ོགནང་ཡདོ།  
 ལྷག་པར་ཁོང་ནྱི་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་མྱི་ཡྱིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གོས་
ཚགོས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའྱི་ཚོགས་འདུ་ཚང་མར་མཉམ་ཞུགས་དང་། ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉྱིན་ར་
ས་བཞུགས་སར་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བོད་མྱིའྱི་བ་ན་མླེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆགོ་ལ་
ན་ོསླེལ་ཞྱི་བདླེའྱི་གཟླེངས་རྟགས་འབུལ་བཞླེས་མཛད་དླེ་ལ་ོང་ོ ༢༨ འཁརོ་བའྱི་དུས་ཆླེན་ཐགོ་སྐུ་མགོན་གཙ་ོབོར་ཆླེད་ཕླེབས་
གནང་བ་སོགས། བོད་མྱིའྱི་འཐབ་རོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་མང་པོའ་ིནང་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་བོད་དང་། བོད་མྱིར་གདུང་སླེམས་
མཉམ་སླེད་དང་། བོད་ཀྱི་ར་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆླེ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་བོད་མྱིའྱི་བ་ན་མླེད་
པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྱི་ནརོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆླེན་པ་ོམཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་མྱི་སླེར་གཟླེངས་རྟགས་མཐ་ོཤོས་བ་ར་ཏ་རཱ་
ཏ་ན་ (Bharat Ratna) འབུལ་དགོས་ཞླེས་གསུངས་གནང་ཡོད། དླེ་བཞྱིན་ཁོང་གྱིས་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་བོད་མྱི་མང་སྱི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་དང་ལྷན་ཐླེངས་ཁ་ཤས་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་མན་ཌྱི་ཁུལ་
ལ་གནས་སྡདོ་བདོ་མྱི་རྣམས་ལ་རགོས་ཕན་ཆླེན་པ་ོགནང་ཡདོ།  
 

གསོ་ཆདོ། 

སྐུ་གཤླེགས་དམ་པ་དླེ་ཉྱིད་ཀྱི་རྨད་བྱུང་མཛད་རླེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆླེ་བསྟོད་ཀྱིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་
ཉྱིད་སྐུ་ཚ་ེམ་ཟྱིན་པ་འདྱིས་བོད་དོན་འཐབ་རདོ་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟླེན་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མྱི་ལྟོས་བཅས་
རྣམས་ལ་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞྱིས་བླེས་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏླེ་ཐུགས་གས་ོཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་
པ་ཁོང་གྱི་ཕུགས་འདུན་བཟང་པ་ོརྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཅྱིང་། ཚ་ེརབས་ཀུན་ཏུ་བདླེ་ནས་བདླེ་བར་བགོད་པའྱི་སྨོན་ལམ་
ཤུགས་དྲག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་སྱི་མོས་གསོ་ཆདོ་དུ། བདོ་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀྱིས་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ 
ལ།།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྐར་མ་ ༡ རྱིང་ཚང་མ་སྐུ་བཞླེངས་ནས་མ་ངན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཞུགས་རོགས་གནང་། དླེ་རྱིང་གྱི་ལས་རྱིམ་གཉྱིས་པ། ལས་ཁུངས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་སྔོན་རྱིས་དང་ལས་དོན་བླེད་ཕོགས་
ཐོག་བགོ་གླེང། ད་ལྟ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་མུ་མཐུད་ནས་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཙང་། སྱི་འཐུས་བོ་བཟང་ཆོས་འབོར་
ལགས། 
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སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཆསོ་འབརོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ དགངོས་དག་སྐར་མ་ ༡ མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། ད་ལྟ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་གསོ་
འཆར་དང་འབླེལ་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཁ་སང་ང་ཚོས་གོས་ཆདོ་མང་པ་ོཞྱིག་བཞག་ཡོད་པ་རླེད། སྱི་མོས་
ལབ་དགོས་རླེད། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱ་ཆླེའྱི་ཆབ་སྱིད་བཙོན་ཟུར། དཔླེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག་བཀའ་
འཁོལ་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས། སྟག་ས་འཇྱིགས་མླེད་བཟང་པོས་གཙོས་པའྱི་ཧ་ཅང་གྱི་བས་རླེས་ཅན་ཚ་ོལ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་
གོས་ཆདོ་གསོ་འཆར་ཞྱིག་འཇོག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་མཁན་དླེ་འདྲ་ཡང་འདུག ང་རང་སླེར་ལ་ཡྱིན་ནའང་རམོ་པ་པ་ོགསུམ་
བཞྱི་ཞྱིག་གྱིས་འབླེལ་བ་གནང་སོང་། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ཙང་ད་རླེས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཐོག་ལ་ཡོང་གྱི་ཡོད་ཀྱི་མ་རླེད་དླེ། མ་འོངས་
པའྱི་སྐབས་ ༡༧ པའྱི་ཚགོས་གཙ་ོསླེལ་པ་ོདང་། བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཐགོ་ནས་དླེར་དགོངས་པ་ཞྱིག་བཞླེས་
དགོས་ཀྱི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཁོང་རྣམ་པ་ལས་ལྷག་པ་ཞྱིག་བོད་མྱི་རྱིགས་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེན་པ་ོདང་བས་རླེས་ཆླེན་པ་ོམླེད་
པ་དླེ་གསལ་པ་ོའདྲ་བ་ོཞྱིག་ཟླེར་ནས། གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་སྡྱིངས་ཆའྱི་སང་ལ་ལྷང་ཙམ་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྱིད་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འདྱིར་ཆ་ཤས་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་མྱི་དགོས་པ་ཞུ། ངས་ཀང་གོང་དུ་ཕག་སླེལ་སྱི་
འཐུས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཞུ་དགསོ་བསམས་སངོ་། བས་ཙང་ལྡབ་སརོ་ཆགས་འག་ོས་རླེད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ལགས་ས།ོ ར་བའྱི་ང་ཚསོ་ཐད་ཀར་གང་ཟག་དླེ་ག་རང་དང་འབླེལ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེན་པ་ོག་ཚདོ་ཡྱིན་པ་དང་། རླབས་ཆླེན་
པ་ོཡྱིན་པ། དླེ་འདྲ་གསུང་སལོ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ལས་འཕྲསོ་ནས་མ་འངོས་པའྱི་གཞུང་འབླེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་གོས་ཆདོ་
གོས་འཆར་གནང་ཕོགས་དང་འབླེལ་ནས་དགོངས་འཆར་འབུལ་རྒྱུ་འདྱི་གནད་འགག་རླེད་དླེ།  ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་གསུང་
སོལ་ལ་གང་ཟག་དླེ་བོད་པར་ག་ཚོད་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པ་དང་། དླེའྱི་ཐོག་ལ་གསུང་སོལ་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་དགོངས་
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འཆར་ཕླེབས་པ་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་མ་འོངས་སྐབས་ ༡༧ པའྱི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མྱི་རྣམ་པ་ཚོར་ཚགོས་གཙ་ོསླེལ་པོས་གསུངས་
པ་ཡྱིན་ཙང་འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་བཞླེས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ལས་རྱིམ་མུ་མཐུད་ནས་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན། 
དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ བཀའ་ལན་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རགོས་གནངོས།  

 

དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་བའྱི་ནང་ལ་ད་ལྟ་བཀའ་ལན་
འབུལ་རྒྱུ་བསྡད་པ་གཅྱིག་འདྱི་ཆགས་འདུག ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་ཁང་གྱི་འགོ་སོང་འདྱི་གང་ནས་ཡོང་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་ལན་མདོར་བསྡུས་ཤྱིག་འབུལ་ཆོག་པ་གྱིས། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོ
རྱིམ་སློབ་གཉླེར་ཁང་གྱི་འགོ་སོང་གྱི་དངུལ་ཡོང་ཁུངས་གཙ་ོབོ་དླེ་སྱིན་བདག་ཁག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དངུལ་དླེའྱི་མ་འདང་
བའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་ཡྱིན་ན། བོད་ཁྱིམ་གྱི་མ་དངུལ་རང་ནས་གཏོང་བཞྱིན་པ་ཞྱིག་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
དངུལ་ཡོང་ཁུངས་གཙ་ོབ་ོདླེ་སྱིན་བདག་རླེད་ཅླེས་ཞུ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙ་ོབ་ོནྱི། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་
ཁང་གྱི་སློབ་ཕྲུག་མང་ཆླེ་བ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་གཟྱིགས་སོང་འོག་ལ་ཡོད་སྟབས། ཁ་ོརང་ཚ་ོསློབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ནས་བཟུང་
སློབ་ཕྲུག་རླེ་རླེར་སྱིན་བདག་ཡོད་པ་རླེད། སྱིན་བདག་དླེ་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་ཁ་ོཚོའྱི་ཤླེས་ཡོན་ཐོག་ལ་སློབ་གྲྭ་ནས་བཟུང་
སྟླེ་མཐ་ོསློབ་མཐར་མ་སནོ་བར་དུ་རགོས་སརོ་གནང་གྱི་ཡོད་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་དགོན་སྡླེ་ཁག་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ལ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་
གཟྱིགས་རྟགོ་དང་། ཕག་རགོས་གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་གསུངས་སངོ་། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་དང་དགོན་སྡླེ་ཁག་གྱི་མཁན་རྱིན་
པ་ོཆླེ་གཅྱིག་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕླེབས་སོང་། དླེའྱི་སྐབས་སུའང་ང་ཚོས་གོས་བསྡུར་ཞུས་པ་ཡྱིན། གོས་བསྡུར་ཞུ་
བའྱི་སྐབས་སུ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་སྔ་འཕྲསོ་རྟགོ་ཞྱིབ་ཅྱིག་བས་རླེས། དླེའྱི་ཐོག་ནས་མར་ལམ་སྟོན་འབུལ་རྒྱུའྱི་
ཐགོ་ལ་ཐག་གཅོད་ཅྱིག་གནང་བ་རླེད། དླེར་གཞྱི་བཟུང་སྟླེ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བླེད་གཅྱིག་གྱིས་ལྷ་ོཕགོས་དགོན་
སྡླེ་ཁག་གྱི་སློབ་གྲྭར་རྟོག་ཞྱིབ་ཅྱིག་གནང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དང་འབླེལ་ནས་ང་ཚོའྱི་གོས་བསྡུར་བླེད་དུས་ཐབས་ལམ་བཟང་
ཤོས་དླེ་ག་རླེད་འདུག་ཅླེ་ན། མ་གྱིར་སླེར་བླེས་འབྱིང་རྱིམ་སློབ་གྲྭ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་དགོན་སྡླེ་ཁག་གྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ངོས་
ནས་དབུས་འབྱིང་རྱིམ་ཤླེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ངོས་འཛིན་འཐོབ་རྒྱུ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་རླེད་འདུག དླེའྱི་ཐོག་ལ་
ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་དགསོ་ན་ང་ཚསོ་ཞུ་ཆགོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 དླེ་ནས་སཾ་བ་ོཊའྱི་འོག་ནས་ངོས་འཛིན་འཐོབ་རྒྱུ་ཟླེར་བ་དླེ་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག སཾ་བ་ོཊའྱི་
སློབ་གྲྭ་ཁག་དླེ་ཚོ་དབུས་འབྱིང་རྱིམ་ཤླེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་འོག་ལ་ཡོད་པ་དང་། སློབ་གྲྭ་དླེ་དག་ལ་དབུས་
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འབྱིང་རྱིམ་ཤླེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་ཡང་སླེ་ཕླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཡྱིན་དུས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་ལ་
དཔགས་པའྱི་སྱིག་ཁྱིམས་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་བརྱི་སྲུང་བླེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ས་ཾབ་ོཊས་ངོས་འཛིན་
བ་རྒྱུ་དང་། ཤླེས་རྱིག་གྱིས་ངསོ་འཛིན་འདྲ་བས་པ་ཡྱིན་ན། དླེས་ཕན་ཐགོས་ཞླེ་དྲག་མླེད་པ་ཞྱིག་མཐངོ་གྱི་འདུག དླེར་བརྟླེན་
རབ་ཏུ་བྱུང་ན་དགོན་སྡླེའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནས་དབུས་འབྱིང་རྱིམ་ཤླེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་འོག་ལ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པའྱི་ཐོག་ལ་
འབད་བརོན་གནང་ན་ཡག་ཤོས་ཤྱིག་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཡྱིན་ནའང་། ཐབས་ལམ་གཅྱིག་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་
ནང་དུ་དགོན་སྡླེ་ཁག་ནས་ཡྱིན་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚ་ོསློབ་འཇུག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཉྱིན་མ་ོསློབ་གྲྭར་ཕླེབས། 
ཡང་ཕྱི་དྲ་ོཕར་དགནོ་པར་ལོག་ཕླེབས་རྒྱུ་དླེ་འདྲའྱི་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུའྱི་ལམ་ཞྱིག་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་དགླེ་རན་ཆླེད་ལས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཟབ་སོང་དླེ་འདྲ་མ་གྱིར་འབུལ་བའྱི་སྐབས་སུ། སྔོན་མ་ང་
ཚོས་མགོན་ཤོག་ཕུལ་ཡོད་པ་རླེད། ཕུལ་བ་ལྟར་དགོན་སྡླེ་ཁག་གསུམ་ཙམ་ཞྱིག་ནས་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་
འདུག ཡང་ཁ་ཤས་ནས་ཉམས་ཞུགས་མ་གནང་བ་དླེ་འདྲའང་བྱུང་སོང་། གང་ལྟར་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་ཟབ་སོང་དང་དླེའྱི་
རྱིགས་ཕགོས་ག་པར་འཁླེལ་གྱི་ཡོད་ནའང་ང་ཚསོ་ཞབས་འདླེགས་ཞུ་ཆགོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆགོ་ནས་རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛམོས་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། སྔནོ་མ་རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་ཤྱིག་
འཚོགས་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྟ་གྲུབ་དགླེ་རན་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་འཆར་ཞྱིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ང་ཚོའྱི་ལས་ཁུངས་ལ་
འབོར་སོང་། ངས་འདྱི་བཀླགས་པ་ཡྱིན། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་མར་ག་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་
ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཐའ་མ་དླེས། གཙ་ོབ་ོམ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་འཛནི་རྱིམ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཡག་
པ་ོསོན་པ་དླེ་ལ་བསྔགས་བརདོ་གནང་བར་ངས་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  

དླེ་ནས་དགླེ་རན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་དང་འབླེལ་ནས་གསུངས་སོང་། བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དླེ་
གལ་གནད་ཆླེན་པོ་ཡྱིན་པ། སྐད་ཡྱིག་སློབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་དགླེ་རན་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། སྱིར་
བཏང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མའྱི་ནང་དུ་དགླེ་རན་བཀོད་སྱིག་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ། དགླེ་རན་གྱི་ལག་འཁླེར་དང་མཚུངས་པའྱི་
གསོལ་ཕོགས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ལུགས་སོལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། སྱིར་འཛམ་གྱིང་ག་པར་ཡྱིན་རུང་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་འགོ་བཞྱིན་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔླེར་ན། གཞྱི་རྱིམ་འོག་མ་དང་ལྷག་པར་དུ་སྔནོ་འགོའ་ིགནས་སྐབས་ཀྱི་ཤླེས་ཡོན་
གྱི་སློབ་གས་ོདླེ་ཧ་ཅང་གལ་གནད་ཆླེན་པ་ོརླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་སྔོན་འག་ོལ་སློབ་ཁྱིད་གནང་མཁན་གྱི་དགླེ་རན་ཚོའྱི་ཤླེས་
ཚད་མཐ་ོབ་ོདགོས་ཀྱི་འདུག ལག་འཁླེར་ཚད་ལྡན་དང་ཡག་པ་ོཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཟླེར་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྔོན་འགོར་སློབ་
ཁྱིད་ཆླེད་དུ་ཉླེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ཐོན་པ། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་སྔོན་འགོའ་ིདགླེ་རན་འོས་སོང་ཐོན་པའྱི་དགླེ་རན་
བཀོད་སྱིག་གནང་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་དང་མཚུངས་པའྱི་གསོལ་ཕོགས་ཤྱིག་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དགླེ་རན་
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གྱི་གསོལ་ཕོགས་སར་ཆ་གནང་དགོས་རླེད་གསུང་དུས། ང་ཚོས་དགླེ་རན་སྱི་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆླེན་
པ་ོརླེད་འདུག དནོ་སྱིང་གསལོ་ཕོགས་ལ་འག་ོསྟངས་འག་ོལུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ག་རླེ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད་
ཅླེ་ན། བོད་ཡྱིག་གྱི་དགླེ་རན་ཚ་ོགལ་གནད་ཆླེན་པ་ོརྱིས་པའྱི་ཐོག་ནས་རན་ལགས་ཚ་ོལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཆླེད་ལས་ཡར་
རྒྱས་ཀྱི་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་དང་། རན་ལགས་ཚ་ོལ་དམྱིགས་བསལ་མཐུན་རྐྱླེན་སར་རྒྱུ། དླེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་
དོད་ཚུལ་དུ་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུ་ཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག སཾ་བ་ོཊའྱི་ཁབ་ཁོངས་དླེ་ཤླེས་རྱིག་གྱིས་
ཐད་འཛིན་གནང་གྱི་ཡོད་སྟབས་གནས་སྟངས་ལོགས་ཀ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་མྱིན་སློབ་གྲྭ་གཞན་པའྱི་གསོལ་ཕགོས་འབུལ་སྟངས་
ཐགོ་ལ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཆོག་གྱི་རླེད་མ་གཏོགས་གཏན་འབླེབས་གནང་རྒྱུ་དང་། སློབ་དླེབ་འབུལ་
རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཆ་ཚང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ས་ོསོའ་ིགནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའྱི་འབུལ་རྒྱུ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚོས་འབོད་སྐུལ་
ཏན་ཏན་ཞུ་ཆགོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་མཆགོ་གྱིས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ཐགོ་ལ་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་
གྱི་སྱིད་བྱུས་དླེ་བཀའ་ཤག་ནས་གཏན་འབླེབས་གནང་བའྱི་སྱིད་བྱུས་ཤྱིག་རླེད། དླེ་ཡང་སྔོན་མ་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་
ཆླེན་སྐབས་སུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ནས་གཏན་འབླེབས་གནང་བ་ཞྱིག་རླེད། སྱིད་བྱུས་ལག་བསྟར་དླེའང་ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༥ ནས་
མ་གཏོགས་གནང་མྱི་འདུག དླེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རླེད་འདུག ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་གྱི་དོད་འབུལ་རྒྱུ་དླེའང་དམྱིགས་
ཡུལ་ངླེས་ཅན་ཞྱིག་བཟུང་ནས་ཕུལ་བ་ཞྱིག་རླེད་འདུག ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཡན་ལ་འབུལ་དགོས་རླེད་ཟླེར་དུས། ང་ཚོའྱི་
དམྱིགས་ཡུལ་དླེ་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མླེད་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུ་རླེད་འདུག སྱིར་བཏང་བཀུར་འོས་སྱི་
འཐུས་མཆགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞླེས་པར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ཞུས་ཡོད་པ་རླེད་དླེ། མར་འབུལ་རྒྱུ་
དླེ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་པ་དླེ་ལ་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། གསུམ་པ་དང་། བཞྱི་པ། ལྔ་པ་མར་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ལའང་ལ་ོཚད་
ཅྱིག་འདུག ཕྱི་ལ་ོ ༢༠༡༤ ཡས་མས་ལ་སླེས་པ་རྣམས་ལ་སོར་ ༣༠༠ དང་ ༥༠༠ ཕུལ་ནས། ད་ལྟ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ནས་དླེའྱི་ཐགོ་ལ་འག་ོསོང་སམ་དདོ་ཕལ་ཆླེར་སརོ་འབུམ ༣༠ ཙམ་འབུལ་བཞྱིན་པ་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ད་ལྟ་བོད་སྐད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པ་ོཞྱིག་སྐྲུན་ཐབས་ལ་ཚང་མར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་ནང་ཡོད་པའྱི་གཞགོས་འདླེགས་རྒྱུ་ཆའྱི་
དཔླེ་ཚོགས་ཡག་པ་ོདགོས་པ་དང་། དཔླེ་དླེབ་དླེ་དག་ཀང་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཙམ་དུ་མ་ཡྱིན་པར། དགོན་སྡླེ་ཁག་དླེ་ཚོར་གང་མང་
འགླེམས་སླེལ་གནང་དགོས་འདུག་གསུངས་སོང་། ཡྱིན་དང་ཡྱིན། ང་ཚོས་པར་སྐྲུན་གནང་བའྱི་དླེབ་ཚང་མ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་
ཡྱིན་ཡྱིན་པ་དང་། དླེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དགནོ་སྡླེ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་ནས་ཞུ་བཞྱིན་འདུག ཞུ་མཁན་ཆ་ཚང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་རྱིན་མླེད་
ཐགོ་ནས་འབུལ་རྐྱང་གནང་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། དླེབ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བཏང་མ་ཐུབ་པ་དླེ་འདྲ་
ཡོད་པ་རླེད། དཔླེར་ན། ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་འོག་ལ་ཐོབ་པའྱི་རོགས་སོར་འོག་ནས་པར་སྐྲུན་གནང་བའྱི་དླེབ་དླེ་འདྲ་ཡྱིན་
ན། དླེ་དག་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ལ་མ་གཏོགས། ཕྱི་ལ་བཏང་མ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་རླེད། དླེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དླེབ་གང་
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ཡོད་པ་དག ངས་དྲན་ཚོད་བས་པ་ཡྱིན་ན། ལོ་འགའ་ཤས་ནང་ལ་དླེབ་གངས་འབུམ་ ༣ ཙམ་འགླེམས་སླེལ་ཞུས་འདུག་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་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་ོམཆོག ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དནོ་དང་འབླེལ་ནས་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་བསམས་
སོང་། ཐོག་མ་དླེ་ལ་ཝུ་ཧན་ནས་མཆླེད་པའྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ ཛ་དྲག་གྱི་གནས་སྟངས་སྐབས་སུ། བཙན་
བོལ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ཕལ་མ་ོཆླེ་ཞྱིག་སོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་ཤླེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ག་ོསྱིག་འགོ་ནས། བོད་ཀྱི་བརན་འཕྲྱིན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚརོ་སྔ་དྲ་ོནས་དཔླེ་ཁྱིད་དང་། སློབ་ཁྱིད་དླེ་འདྲ་
གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེས་ཕྲུ་གུ་ཚང་མར་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་བྱུང་སོང་། འགོ་ལས་ཡོངས་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་
བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་དང་གཅྱིག་མཚུངས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་དགླེ་རན་རྣམ་པ་ཚོས་འབད་བརོན་ཧུར་ཐག་གནང་སོང་། བརན་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་
ནས་བསླབ་རྒྱུ་དླེ་ལས་སླ་པ་ོཞྱིག་མ་རླེད། འཛིན་ཁང་ནང་དུ་འཚོགས་པ་ཡྱིན་ན་སོ་སོའ་ིམྱིག་མདུན་དུ་ལྷོད་ལྷོད་བས་ནས་
མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རླེད། བརན་འཕྲྱིན་བརྒྱུད་ནས་གནང་དགོས་དུས། ཕྲུ་གུར་སྟངས་འཛིན་དང་ག་སྱིག་བླེད་སྟངས། ལམ་
ལུགས་དླེར་སྔོན་མ་ནས་སོང་བརར་མླེད་པ་ཡྱིན་དུས་དགླེ་རན་དླེ་ཚོས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་དང་ཡག་ཐག་ཆོད་
གནང་སོང་། ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཙོས་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་དང་། དགླེ་རན་ཡོངས་ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་
བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་སྱིར་བཏང་བོད་སློབ་འཛནི་ཚགོས་ནས་སློབ་གྲྭ་གངས་ ༦ རྱིས་བང་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་པའྱི་སྐོར་ལ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤླེས་
རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ལན་འདླེབས་གནང་བ་གཞྱིར་བཟུང་ན། ལ་ོའདྱིའྱི་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་དུ་ཚུར་རྱིས་འབུལ་རྒྱུའྱི་
ཞལ་བཞླེས་ཐོབ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་གོ་ཐོས་བྱུང་། འདྱི་དངོས་ཡོད་ཡྱིན་ན་དཔླེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡག་པ་ོའདུག འདྱི་དང་གཅྱིག་
མཚུངས་གོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་གོང་མའྱི་གོང་མ་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས། བོད་སླབོ་འཛིན་ཚགོས་ནས་
སློབ་གྲྭ་ ༦ དླེ་རྱིས་བངས་ཚར་བའྱི་རླེས་སུ་ས་ཾབ་ོཊར་ཆདོ་གན་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ལ་བསྐ་ོགཞག་བླེད་པའྱི་དགླེ་རན་ཆ་ཚང་གཏན་
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འཇགས་ང་ོབོའ་ིཐོག་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞླེས་གནང་ཡོད་པ་རླེད། གལ་སྱིད་ཕྱི་ཟླ་ ༤ པའྱི་ནང་ལ་སློབ་གྲྭ་ ༦ ཆ་
ཚང་ཚུར་ལླེན་ཐུབ་ན་རབ་རླེད། གལ་སྱིད་བངས་མ་ཐུབ་ནའང་སཾ་བ་ོཊའྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་དགླེ་རན་དླེ་ཚ་ོགཏན་
འཇགས་ང་ོབོའ་ིཐོག་ལ་བཟ་ོརྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག སོ་སོས་དགླེ་རན་རྣམ་པ་མཉམ་དུ་གོས་བསྡུར་བླེད་
པའྱི་སྐབས་སུའང་། དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའྱི་ཚོར་བ་དང་། སླེམས་ཤུགས་ལའང་ད་ོཕོག་འགོ་
བཞྱིན་འདུག དླེར་བརྟླེན་སློབ་གྲྭ་ ༦ པ་ོདླེ་རྱིས་ལླེན་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ལ་ཁ་གཡར་ནས་མ་བཞག་པའྱི་ཐགོ་ནས་དགླེ་རན་དླེ་
ཚ་ོགཏན་འཇགས་བསྐ་ོརྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོསློབ་དང་འབླེལ་ནས་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡླེ་ནང་དུ་ཡོད་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོའྱི་སློབ་ཡོན་ཐོག་ལ་དྲྱི་བ་འགའ་འདྲྱི་
དགོས་བསམས་སོང་། སྱིར་བཏང་དོན་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ལན་འདླེབས་རག་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། དནོ་ཚན་གཅྱིག་ག་རླེ་ཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང་ཟླེར་ན། བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡླེ་ནས་ཐོན་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་ཡག་པ་ོལོན་ནས་མཐ་ོསློབ་འདྲ་མྱིན་ནང་དུ་
ཚུད་ཀྱི་ཡོད་ན། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོསློབ་ནང་དུ་སློབ་ཚན་དླེ་ཡོད་བཞྱིན་དུ་མཐ་ོསློབ་གཞན་དུ་འཛུལ་བ་ཡྱིན་ན། བོད་ཕྲུག་
ཁྱིམ་སྡླེ་ནས་སློབ་ཡོན་འབུལ་གྱི་མླེད་པ་མ་ཟད་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་སློབ་ཡོན་གནང་གྱི་མླེད་པ་འདྲ་ཞྱིག་
གསུངས་སོང་། འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་ཁ་གསལ་ཞྱིག་གནང་རོགས་གནོངས། མ་གྱིར་སློབ་ཚན་ཡོད་མླེད་ལ་མ་ལྟོས་
པའྱི་ཐགོ་ནས་སློབ་ཡནོ་འབུལ་རྒྱུ་དླེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་འབདོ་སྐུལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོསློབ་ནང་དུ་དགླེ་འདུན་པ་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སྐད་ཡྱིག་སོང་བརར་དླེ་འདྲ་གནང་གྱི་ཡོད་ས་རླེད། དླེ་དཔླེ་མྱི་སྱིད་
པའྱི་བསྔགས་བརདོ་འོས་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ག་ོསྱིག་འོག་ནས་ཆོས་བརྒྱུད་ཚང་
མའྱི་དགླེ་འདུན་པ་ཚ་ོཆ་བགོས་ཀྱིས་ལོ་རླེར་ཞབས་སྟླེགས་གཉྱིས་ཙམ་ཕུལ་ནས། ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དགླེ་བཤླེས་རྣམ་
པར་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་འབུལ་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོའདུག  

དླེ་བཞྱིན་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོསློབ་ནང་དུ་སླབོ་ཚན་འདྲ་མྱིན་ཐགོ་ནས་འབུམ་རམས་པའྱི་ས་མྱིག་འདྲ་ཡདོ་ས་རླེད། ས་མྱིག་དླེ་
ལ་ོལྟར་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། ངས་ག་ོཐོས་ལ་དླེ་སྔོན་ས་མྱིག་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་དོན་པ་རླེད་དླེ། གསར་འགོད་གསལ་བསགས་
ཞླེ་དྲག་མ་བས་རྐྱླེན་པས་མཉམ་ཞུགས་བླེད་མཁན་ཁ་ཤས་ལས་བྱུང་ཡོད་མ་རླེད། ངས་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུར། འབུམ་རམས་པའྱི་
ས་མྱིག་དླེ་དག་ཇྱི་ལྟར་བསྐངས་པའམ་འདླེམས་སྒྲུག་གང་འདྲ་གནང་ཡོད་པ་དང་། མ་འོངས་པར་ས་མྱིག་དླེ་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་
མང་ཚོགས་ལ་མ་ག་ོམ་ཐསོ་མླེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་གསལ་བསགས་སླེལ་རྒྱུ་དླེ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག འབུམ་
རམས་པའྱི་ས་མྱིག་འདྱིའྱི་ནང་དུ་དགླེ་འདུན་པ་ལ་སོགས་པའང་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའྱི་ས་མྱིག་འདྲ་ཡོད་ས་རླེད། དླེ་འདྲ་
ཡྱིན་དུས་དླེར་ད་ོསང་བླེད་སྡདོ་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

ད་ལྟ་ (CBSE) ཆླེ་བསྟོད་གཟླེངས་རྟགས་ཤྱིག་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ལ་ཐོབ་ཡོད་རླེད་ཅླེས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་མང་པ་ོཞྱིག་དང་། 
བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ་ལའང་དླེ་འདྲ་གོ་རྒྱུ་འདུག དླེ་ལྟ་བུ་སློབ་གྲྭ་གཞན་འགའ་ཤས་ལའང་ཆླེ་བསྟོད་གཟླེགས་
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རྟགས་ཐོབ་ཡོད་ས་རླེད། དཔླེར་ན། སླེ་ལ་ཀུའྱི་ལའང་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཀྱི་གྲུབ་འབས་ཡག་པ་ོཐོན་པར་ (CBSE) གཟླེངས་
རྟགས་དླེ་འདྲ་ཐབོ་པ་ཡོད་ས་རླེད།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། དུས་ཚོད་རགོས་སོང་། མར་བཞུགས་རགོས་གནང་། སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས་ལགས།  

 

སྱི་འཐུས་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབླེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར། རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ལ་སཾ་བ་ོཊའྱི་ཆླེད་དུ་དངུལ་ཞྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལོ་གཅྱིག་ནང་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱིས་ (CTS) ལ་དངུལ་ག་ཚོད་
གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཕྲུ་གུ་མང་ཉུང་གྱི་ཐགོ་ནས་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ཡང་ན་ལ་ོརླེར་དངུལ་རོག་རོག་ཅྱིག་གནང་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད་དམ། ར་བའྱི་ (CTS) སློབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་རྱིས་ལླེན་ཐུབ་མླེད་པར་སོང་ཙང་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ང་ཚརོ་རག་གྱི་མ་
རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་། ག་ཚོད་ཅྱིག་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་སྔོན་རྱིས་ནང་ལ་རྱིས་ལོ་ ༢༠༡༩་་་
༢༠༢༠ ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག (61.25 Crore) དང་། རྱིས་ལོ་ ༢༠༢༠༌༌༌༢༠༢༡ ལ་ (66.19 Crore) དླེ་
བཞྱིན་རྱིས་ལ་ོ ༢༠༢༡་་་༢༠༢༢ ལ་ (70 Crore) ཞླེས་ཁོང་ཚོའྱི་རྱིས་ནང་དུ་དླེ་འདྲ་འཁོད་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚ་ོལ་ 
(70 Crore) ནས་ག་ཚོད་ཅྱིག་རག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཆ་ཚང་རག་གྱི་རླེད་ཅླེས་ངས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་འདུག གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞྱིན་
ད་ལྟ་ (CTS) སློབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་རྱིས་ལླེན་རྒྱུ་རླེད། སློབ་གྲྭ་ཕླེད་ཀ་ཙམ་ཞྱིག་ཚུར་བང་རྒྱུ་ཡྱིན་དུས་ཆ་ཚང་ཞྱིག་རག་གྱི་
ཡོད་པ་ངས་ཞུ་ཡྱི་མླེད། ཡྱིན་ནའང་ལ་ོགཅྱིག་ནང་ག་ཚདོ་རག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེའང་ཕྲུ་གུའྱི་གངས་འབོར་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་
ཐབོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་དམ། ཡང་ན་ལ་ོགཅྱིག་ལ་དངུལ་རགོ་རོག་ཅྱིག་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདྱིའྱི་ཐགོ་ལ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་
གནང་རགོས་གནངོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ར་བའྱི་དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་གྲུབ་སོང་། ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ཐགོ་ལ་སྔོན་མ་
དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆླེན་མང་པའོ་ིཁོད་དུ་གོས་ཆོད་བཞག་ནས། གང་ལྟར་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་གཅྱིག་གནང་དགོས་ཀྱི་
འདུག ར་བའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དླེ་ང་ཚོའྱི་མྱི་འབོར་འཕླེལ་རྒྱས་ཆླེད་དུ་རླེད། ངས་དྲྱི་བ་དླེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ཡན་ལ་
སློབ་དདོ་གནང་བཞག་པ་ཕྲུ་གུ་ག་ཚདོ་ཡདོ་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ང་ཚོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ས་འགོས་ལྟར་བསོད་པའྱི་སྐབས་སུ། དགླེ་རན་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་དླེ་གང་རླེད་ཅླེ་ན། དམྱིགས་
བསལ་སཾ་བ་ོཊའྱི་དགླེ་རན་ཚོའྱི་དཀའ་ངལ་ཆླེ་ཤོས་དླེ་ག་ཕོགས་རླེད། ཁ་ོརང་ཚོས་གསུངས་ཀྱི་འདུག བས་ཙང་ག་ཕོགས་
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འདྱི་ཧླེ་བག་ཧ་ཅང་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་ཡོད་དུས། བོད་སློབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའྱི་དགླེ་རན་དང་སཾ་བོ་ཊའྱི་དགླེ་རན་དབར་ལ། 
དཔླེར་ན། བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཟློས་དགླེ་གཅྱིག་ལ་ཧ་ལམ་ག་ཕོགས་སོར་ ༦༥,༠༠༠ ནས་སོར་ ༧༠,༠༠༠ བར་ལ་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ (CTS) དམའ་རྱིམ་དགླེ་རན་ཞྱིག་ལའང་ག་ཕོགས་སོར་ ༥༠,༠༠༠ ནས་སོར་ ༦༠,༠༠༠ བར་ལ་
ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚོའྱི་ས་ཾབ་ོཊའྱི་དགླེ་རན་ལ་ག་ཕོགས་སོར་ ༢༠,༠༠༠ ནས་སོར་ ༣༠,༠༠༠ བར་ལ་ཡོད་པ་རླེད། དགླེ་རན་
དམའ་ཤོས་དླེ་ལ་སོར་ ༥༠༠༠ ནས་སོར་ ༦༠༠༠ ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེར་བརྟླེན་ཧླེ་བག་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་འདུག་ཅླེས་ས་ཾབ་ོ
ཊའྱི་དགླེ་རན་ཚསོ་གསུངས་ཀྱི་འདུག ར་བའྱི་ཁ་སང་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་བོད་དགླེའྱི་ཆླེད་དུ་ག་ཕགོས་གནང་
རགོས་ཞླེས་གསུངས་སོང་། དླེ་འདྲ་མ་ཡྱིན་པར་ས་ཾབ་ོཊའྱི་དགླེ་རན་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ག་ཕོགས་དླེ་སར་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན་ཡག་པ་ོཞླེ་
དྲག་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་གནང་།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ན་ནྱིང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ རྐྱླེན་པས་སློབ་
གྲྭ་ཙམ་མ་ཟད། མང་པོ་ཞྱིག་སོ་རྒྱག་དགོས་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་འོག་ལ་དགླེ་རན་ཚོས་མ་སྐུལ་དང་བངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་
འཕྲལ་མར་ཕྲུ་གུ་ཚོའྱི་ཤླེས་ཡོན་འདྱི་མུ་མཐུད་དགོས་རྒྱུ། རྒྱ་ཆླེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་མུ་མཐུད་ནས་གནས་དགོས་རྒྱུ་གལ་
ཆླེན་པ་ོགཟྱིགས་ནས། དགླེ་རན་ཚང་མས་སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་དང་། སྐད་འཕྲྱིན་དླེ་འདྲའྱི་བརྒྱུད་ནས་སློབ་ཁྱིད་མུ་མཐུད་ནས་
གནང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་རམ་འདླེགས་ཤུགས་ཆླེ་ཤོས་གནང་
མཁན་ཕྲུ་གུའྱི་ཕ་མ་ཚ་ོཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་དགླེ་རན་རྣམ་པ་དང་། སློབ་
གྲྭ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པས་ལམ་སྟོན་མང་པ་ོཞྱིག་ཕླེབས་ཡོད་པ་རླེད། ཕ་མ་ཚོའྱི་རམ་འདླེགས་གནང་བ་ཚང་མར་
ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གསུངས་སངོ་། དླེ་བཞྱིན་ངས་གསོ་ཚགོས་ར་བ་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་བཙན་བལོ་ནང་དུ་ཡདོ་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་
འགན་འཛིན་རྣམ་པ་དང་། དགླེ་རན་རྣམ་པ། ལས་བླེད་གཞན། དླེ་བཞྱིན་ཕ་མ་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་ལ་ཡྱི་རངས་བསྔགས་
བརོད་ཞུ་བ་དང་སགས། བཀའ་དྲྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆླེ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ངས་ཕ་མ་ཚོ་ལ་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེང་སང་གྱི་ཕ་མ་ཚོ་ལ་ཕྲུ་གུའྱི་ཤླེས་ཡོན་ཐོག་ལ་རམ་འདླེགས་གནང་རྒྱུའྱི་
འདུན་པ་དང་། ནུས་པ་དླེ་སྔར་ལས་ལྷག་པ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ག་རླེ་བས་ནས་རླེད་ཅླེ་ན། དླེང་སང་གྱི་ཕ་མ་ཚོར་སློབ་སོང་གྱི་
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གོ་སྐབས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཐོབ་ཡོད་པ་སོང་ཙང་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡོད་རླེད། ནུས་པ་དླེ་ད་རླེས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་
རྱིམས་ཀྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་ཕ་མ་ཚ་ོལ་དངོས་ར་འཕྲོད་པ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་དླེ་རྱིང་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚང་
མར་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་དང་། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་ཕྲུ་གུའྱི་ཤླེས་ཡནོ་ལ་རམ་འདླེགས་གནང་རགོས་གནངོས་ཞླེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་
འདདོ་བྱུང་སོང་།  

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་ཞུས་པར། དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་སློབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞྱིག་
རྱིས་སྤྲོད་རྱིས་ལླེན་ཟྱིན་པའྱི་རླེས་སུ་ང་ཚསོ་དགླེ་རན་མང་པ་ོཞྱིག་བཀདོ་སྱིག་གནང་ཡོད་པ་རླེད། དླེའྱི་ནང་དུ་དགླེ་རན་མང་
པ་ོཞྱིག་གཏན་འཇགས་མ་ཡྱིན་པ་ཆོད་གན་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ལ་བཀོད་སྱིག་གནང་ཡོད་པ་རླེད། ཆོད་གན་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ལ་
བཀདོ་སྱིག་གནང་བ་དླེའང་དགསོ་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་གནང་བཞག་པ་ཞྱིག་རླེད་འདུག་ཅླེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་ལྟ་ང་ཚ་ོཚང་མས་མཁླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། སློབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སློབ་ཕྲུག་གསར་འཇུག་གྱི་གནས་སྟངས་ཚང་མས་
མཁླེན་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ང་ཚསོ་སླབོ་གྲྭ་དླེ་ཚ་ོཟླ་སྱིལ་དང་། ཉུང་འཕྲྱི། ཕར་ཚུར་ཁུ་བསྡུས་གནང་དགསོ་འདུག་ཅླེས་གསུང་གྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདྱིའྱི་རྒྱབ་ལངོས་ཐུགས་ལ་བཅངས་པའྱི་ཐགོ་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དགླེ་རན་མང་པ་ོཞྱིག་ལམ་
སང་གཏན་འཇགས་ང་ོབོའ་ིཐོག་ལ་བཀོད་སྱིག་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པ་ོརླེད་འདུག དགླེ་རན་འདྱི་ཚོའང་ཚུད་རྒྱུགས་དང་
རྱིམ་པ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་བཀོད་སྱིག་གནང་བ་རླེད། དླེ་དུས་ཆོད་གན་གྱི་གན་ཡྱིག་མར་གནང་བའྱི་སྐབས་སུ་
ཚང་མས་མཁླེན་པའྱི་ཐོག་ནས་གནང་སྟླེ་འག་ོབསྡད་པ་ཞྱིག་རླེད་ཅླེས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ང་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནའང་དགླེ་རན་
ཡུན་རྱིང་པ་ོབླེད་མོང་། དླེའྱི་ཚོར་བ་དླེ་ང་ལའང་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འོག་ནས་དགླེ་རན་ཆ་ཚང་
གཏན་འཇགས་ང་ོབོའ་ིཐོག་ལ་བསྐ་ོརྒྱུ་ཁག་པ་ོཆགས་ཡོད་པ་རླེད། རྱིང་མྱིན་སློབ་གྲྭ་རྱིས་སྤྲོད་རྱིས་ལླེན་ཆ་ཚང་ཞྱིག་གྲུབ་
རླེས། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག སློབ་འཇུག་གྱི་གནས་སྟངས་
གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེའྱི་དགོས་མཁ་ོལ་དཔག་པའྱི་ཏན་ཏན་གཟྱིགས་ཆོག་གྱི་རླེད། དླེ་ལྟ་བུའྱི་དགོངས་པ་ཏན་
ཏན་ཡདོ་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་ཁང་གྱི་སློབ་འཇུག་དང་སློབ་ཡོན་ཐགོ་ལ་གསུངས་སངོ་། བོད་ཁྱིམ་ནས་འགན་བཞླེས་ཏླེ་
རྒྱ་གར་གཞུང་འགོ་རྒྱ་གར་གྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉླེར་ཁང་ཞྱིག་ལ་ངསོ་འཛིན་པའྱི་ཐགོ་ནས་མཐ་ོསློབ་འདྱི་བཙུགས་ཡོད་པ་
རླེད། མཐ་ོསློབ་འདྱི་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། མཐ་ོསློབ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་བོད་རྱིགས་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་
པའྱི་མཐུན་རྐྱླེན་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་ཁང་དུ་སློབ་ཚན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ལ་
སང་འདདོ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། སློབ་ཡོན་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕླེབས་དགོས་རླེད་གསུང་རྒྱུ་དླེར་ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་རླེད་
བསམ་གྱི་འདུག མཐ་ོསློབ་འདྱི་གནས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་འཛུལ་ཞུགས་ངླེས་པར་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
གལ་ཏླེ་སློབ་ཕྲུག་ཅྱིག་མཐ་ོསློབ་དླེར་ཁོན་ནས་ཕླེབས་འདདོ་མླེད་པ་དང་། སླབོ་ཡོན་གྱི་དཀའ་ངལ་རྱིགས་འཕྲད་ན། དླེ་ལའང་
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ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུའྱི་རྱིམ་པ་ཞྱིག་ཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་
ངླེས་པར་དུ་གསུང་རགོས་གནང། ང་ཚསོ་སྐབས་དང་དུས་ལ་ཐབས་ལམ་ག་རླེ་ཡོད་མླེད་གཟྱིགས་ཆགོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་ཁང་ལ་ངས་ལས་ཀ་ཏོག་ཙམ་བས་ཡོད་པར་སོང་ཙང་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་
ཚང་མའྱི་མཁླེན་རྟགོས་སླད་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་ལ་ཁད་ཆསོ་ཤྱིག་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ་
གྱི་བཀའ་འཁོལ་ཐོག་ནས་ (BA in Tibetan Studies, MA in Tibetan Studies, PhD in Tibetan Studies) 
ཞླེས་འབུམ་རམས་པ་དླེ་འདྲ་བཙུགས་ཡོད་རླེད། འདྱི་ཚོའྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཆ་རྐྱླེན་ཞྱིག་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། དླེང་
སང་བོད་ནས་ཕླེབས་མཁན་ཞླེ་དྲག་མླེད་རླེད་དླེ། སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་བཙན་བལོ་ནང་དུ་བོད་ནས་ཕླེབས་མཁན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་
པ་དང་། དླེའྱི་ནང་དུ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ཆུང་དུས་ནས་གཞྱི་རྱིམ་སློབ་གྲྭར་འགོ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཐོབ་མླེད་ནའང་། བོད་ཡྱིག་གྱི་
གནས་ཚད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོཡོད་པའྱི་སློབ་མ་མང་པ་ོཡོད་རླེད། ང་དླེ་སྔ་སུ་ཇཱ་བོད་ཁྱིམ་ལ་དགླེ་རན་བས་པར་
བརྟླེན་ངས་རྒྱབ་ལོངས་ཏགོ་ཙམ་ཤླེས་ཀྱི་ཡོད། ང་ཚོའྱི་སློབ་ཕྲུག་དླེ་དག་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་གཞྱི་རྱིམ་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་བསོད་མྱི་
དགོས་པར། བོད་ཡྱིག་གནས་ཚད་ཡག་པོ་ཡོད་དུས་དླེ་ག་རང་ཐོག་ལ་ཤུགས་སོན་ཐུབ་རྒྱུ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་
གཞུང་རང་གྱི་སློབ་ཚན་ཐགོ་ལ་ཤུགས་བསནོ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ཤྱིག་བསྐྲུན་ཡདོ་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ད་ལྟ་
མ་གྱིར་ (BA, MA, PhD in Tibetan Studies) བཅས་སུ་འཛུལ་ཞུགས་སམ་སློབ་འཇུག་ཡོང་ཐབས་ལ་རྱིམ་པ་
གཅྱིག་ག་རླེ་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེ་ན། ཚུད་རྒྱུགས་ཤྱིག་གཏོང་དགོས་རླེད། དླེ་སྔོན་གྱི་ལག་འཁླེར་མླེད་པ་ཡྱིན་ནའང་ཚུད་རྒྱུགས་
ཤྱིག་བཏང་ན་འགྱིག་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དཔླེར་ན། (MA in Tibetan Studies) དང་། (BA in Tibetan Studies) 
ནང་དུ་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། མཐ་ོསློབ་གཞན་པ་ཡྱིན་ན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་པའྱི་ལག་འཁླེར་ཞྱིག་ངླེས་པར་དུ་དགོས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ཏཱ་ལའྱི་བ་མའྱི་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གཉླེར་ཁང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཆླེད་ལག་འཁླེར་དླེ་མླེད་པ་ཡྱིན་ནའང་
ཚུད་རྒྱུགས་ཤྱིག་གྱི་ང་ོབ་ོནས་སདོ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ལམ་བཟང་པ་ོདང་། ཕན་ཐགོས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་བར་དུ་སླབོ་མ་
མང་པ་ོའཛུལ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་ཡདོ་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་།  

དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ཚོས་གསུངས་སོང་། ༸རྒྱལ་བ་རྱིན་པ་ོཆླེའྱི་དགོངས་པ་ནང་བཞྱིན་ང་རང་ཚོའྱི་དགོན་སྡླེ་ཁག་
ཏུ་ཡོད་པའྱི་དགླེ་འདུན་པ་རྣམ་པ་དང་། དགླེ་བཤླེས་རྣམ་པ་ཚརོ་ཨྱིན་སྐད་རང་རྐྱ་འཕླེར་བ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཅྱིག་
གཟྱིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལོ་ཤས་གོང་ལ་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་མ་གྱིར་ཕླེབས་ནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་
སྐད་ཡྱིག་གྱི་སློབ་ཁྱིད་ལ་ཞུགས་ཡོད་པ་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་གུས་མ་ོང་རང་ཡང་སློབ་ཁྱིད་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་ ཤྱིག་ཐབོ་སོང་། 
ད་ལྟའྱི་ཆར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་རྐྱླེན་པས་འཛིན་གྲྭ་དུས་ཐོག་འཚོགས་ཐུབ་མྱི་འདུག་སྟླེ། ད་ལྟ་མ་གྱིར་དགླེ་འདུན་
པ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཨྱིན་ཇྱི་སང་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་ནས། གཙ་ོབ་ོལྷ་ོསྱི་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་སློབ་ཡོན་ཕུལ་བའྱི་དགླེ་
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བཤླེས་གངས་ ༡༡ ཙམ་ཡོད་ས་རླེད། དླེའྱི་སང་ལ་དགླེ་བཤླེས་དང་དགླེ་འདུན་པ་རང་ཉྱིད་ནས་འག་ོསོང་བཏང་ནས། གང་
ལྟར་མ་གྱིར་ཕལ་ཆླེར་ཉྱི་ཤུ་ར་གངས་ ཤྱིག་ལ་ཨྱིན་ཇྱི་སང་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བསྐྲུན་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དླེ་འདྲའྱི་ལས་འཆར་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་གསུངས་སོང་། འདྱི་ང་ཚོའྱི་སྱིང་
ལ་བཅངས་ནས་ལས་རྱིམ་འདྱི་གང་འདྲ་ཞྱིག་སླེལ་དགོས་འདུག་དང་། ད་ལྟ་ཡོད་བཞྱིན་པ་དླེ་དག་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་
ག་རླེ་གནང་རྒྱུ་འདུག དླེ་འདྲ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་གཟྱིགས་ཆགོ་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་གཅྱིག་འདྱི་གནང་སོང་། དབུས་འབྱིང་རྱིམ་ ཤླེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་བོད་པའྱི་སློབ་གྲྭ་འགའ་
ཤས་ལ་བསྔགས་བརོད་ཀྱི་ཕག་བྱིས་དླེ་འདྲ་འབོར་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ལ་གཅྱིག་
འབོར་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཏན་ཏན་རླེད། དླེ་ཡང་དབུས་འབྱིང་རྱིམ་ ཤླེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གམ། མངའ་སྡླེའྱི་ལས་
ཁུངས་ནས་འབོར་བ་ཞྱིག་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སླེ་ལ་ཀུའྱི་ལ་སྔོན་མ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་འབོར་བ་ངས་ལྷང་ལྷང་དྲན་གྱི་
འདུག སྱིར་བཏང་དླེ་འདྲ་འབོར་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་ང་ཚོའྱི་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་དླེ་དག་ལ་རླེས་སུ་
ཡྱི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  

དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་དབུས་བདོ་སློབ་འཛིན་ཚགོས་ནས་ང་ཚའོྱི་འག་ོགོན་ཐགོ་ལ་དངུལ་གྱི་རགོས་
སརོ་ག་ཚདོ་ཙམ་ཞྱིག་རག་གྱི་ཡོད་རླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་སོང་། སྱིར་ཁ་ོརང་ཚའོྱི་དངུལ་གྱི་རགོས་སརོ་འབུལ་སྟངས་
འབུལ་ལུགས་ཤྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེའང་ཏག་ཏག་འབུལ་དགོས་པ་དང་གང་སར་གཏོང་མྱི་ཆོག་པ་ཞྱིག་ཡོད་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་
འོག་ནས་ང་ཚོས་བླེད་སོད་བཏང་ཡོང་དུས། ང་ཚོས་ (Crore 16) དང་ (Crore 20) ཡས་མས་ཤྱིག་མར་ནས་ཡར་ཞུ་
ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དངུལ་གྱི་འག་ོསོང་མང་བ་ཞྱིག་ཁངོ་རང་ཚའོྱི་སློབ་གྲྭ་གཞྱི་རྱིམ་གོང་མ་ཡོད་པ་ལ་འག་ོ
བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། འགན་འཛནི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་དང་སྔོན་རྱིས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འཚགོས་པའྱི་སྐབས་སུ། ང་ཚསོ་
དངུལ་འབོར་དླེ་སར་དགོས་འདུག་ཟླེར་ནས་ཞུ་གཏུག་གནང་དང་གནང་མུས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་དངུལ་གྱི་རགོས་
སོར་འབུལ་སྟངས་སྐོར་ལ་བཀའ་འདྲྱི་ཞྱིག་གནང་སོང་། འདྱི་སློབ་ཕྲུག་གྱི་གངས་འབོར་ལ་གཞྱིགས་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་
རླེད། སློབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་མང་བ་ཡོད་ན་དླེར་མང་བ་ཐབོ་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེར་བརྟླེན་བོད་པའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་
སཾ་བོ་ཊ་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སློབ་ཕྲུག་དླེ་ཚོ་གནས་དགོས་རྒྱུ་དང་། གཞྱིས་ཆགས་ས་བརྟན་ལ་ཕན་པ། དླེར་མ་ཟད་རྒྱ་གར་
གཞུང་གྱི་དངུལ་གྱི་རགོས་སོར་དླེ་གང་ལ་གང་འཚམ་བླེད་སོད་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འགོ་ནས། ལྷག་པར་
དུ་གཞྱིག་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ས་ཾབ་ོཊའྱི་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་སློབ་འཇུག་གང་མང་གནང་དགསོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་འགག་རླེད་
འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་དབུས་བདོ་སླབོ་འཛིན་ཚགོས་དང་ས་ཾབ་ོཊ་བོད་སླབོ་ཀྱི་ལས་བླེད་དབར་གསལོ་ཕོགས་ཀྱི་ཁད་པར་སྐརོ་ལ་གསུངས་
སོང་། ཁད་པར་ཏན་ཏན་ཡོད་པ་རླེད། (CTSA) གསལོ་ཕོགས་དང་ས་ཾབ་ོཊའྱི་གསོལ་ཕགོས་གཉྱིས་བསྡུར་ཐུབ་ས་ཡོད་མ་



174 
 

རླེད། ཁད་པར་ཆླེན་པ་ོཡོད་པ་རླེད། འདྱི་ངོས་ལླེན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་རྱིས་སྤྲོད་རྱིས་ལླེན་གྲུབ་པའྱི་ས་ཾབ་ོཊ་
སློབ་གྲྭའྱི་ལས་བླེད་ཀྱི་གསོལ་ཕོགས། ཆོད་གན་གྱི་ང་ོབོའ་ིཐོག་ནས་ཕུལ་བའྱི་གསོལ་ཕོགས་དླེ་ཚ་ོདངོས་གནས་ཞན་པ་ོདླེ་
འདྲ་ཡོད་མ་རླེད། སློབ་སྡླེ་ཁག་གཞན་དང་བསྡུར་བ་ཡྱིན་ན། བཙན་བོལ་གནས་བབས་ལ་གཟྱིགས་པའྱི་ཐོག་ནས་དགོངས་
པ་བཞླེས་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་དླེ་དངོས་གནས་ཞན་པ་ོདླེ་འདྲ་ཡོད་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ངས་གོང་དུ་
ཞུས་པ་ཡྱིན། རྱིང་མྱིན་སློབ་གྲྭ་ཚང་མ་རྱིས་སྤྲོད་རྱིས་ལླེན་གྲུབ་རླེས། ང་རང་ཚོའྱི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
འདུག དླེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་པའྱི་ཐོག་ནས་གསོལ་ཕོགས་ལ་སར་ཆ་གང་འདྲ་གནང་དགོས་འདུག ང་ཚོས་
ཚང་མར་གཅྱིག་མཚུངས་ཤྱིག་གཟྱིགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་སྟབས། དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་དགོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཡང་
ཡོད་པ་རླེད། དགོངས་པ་བཞླེས་ཆགོ་གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆགོ ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོརླེ་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་མྱི་འགྱུར་ར་ོརླེ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྱིས་དང་འབླེལ་ནས་དམྱིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་ན་དྲན་སོང་། ད་ལྟ་སྐར་མ་གཅྱིག་གྱི་སྔོན་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བོན་
མཆོག་ནས་ཕོགས་དང་འབླེལ་བའྱི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་གཅྱིག་གསུངས་པ་རླེད། དླེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་འདྲ་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚསོ་དགླེ་རན་དླེ་ཚའོྱི་ཕགོས་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞླེས་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་
ཟླེར་དུས། སཾ་བོ་ཊ་སློབ་གྲྭ་དང་དླེ་བཞྱིན་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་གཅྱིག་པུ་མ་རླེད། དླེ་ནས་བོད་ཁྱིམ་
ཁག་གཉྱིས་ཡོད་རླེད། མདོར་ན། ཤླེས་རྱིག་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ། སློབ་ཕྲུག་དང་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཡོད་པའྱི་དགླེ་རན་སྱི་
ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པ་ོའདུག འདྱི་བསར་དུ་ཁོང་རྣམ་པས་གསུངས་པའྱི་ཐོག་ལ་ཡང་
ནན་ཞུས་པའྱི་བཟ་ོའདྲ་ཞྱིག་ཆགས་སངོ་།  

དླེ་ནས་གལ་ཆླེ་ཤོས་ ཤྱིག་དགླེ་རན་དླེ་ཚོ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་རྒྱལ་ཁབ་ཅྱིག་གྱི་རྨང་གཞྱི་འཛུགས་སྐྲུན་བླེད་མཁན་
ཞྱིག་དང་ལས་དནོ་གནང་མཁན་ཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དླེ་ལ་རྒྱ་ཆླེ་མང་ཚོགས་ནས་མཐོང་དང་། 
ཆ་འཇོག གུས་བརྱི་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆླེན་པོ་ཞྱིག་རླེད། མང་ཆླེ་བས་ཡག་ཐག་ཆོད་གནང་གྱི་ཡོད ་པ་རླེད་དླེ། 
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ཡྱིན་ནའང་། རླེ་ཟུང་རླེ་ཟུང་གྱི་ཐགོ་ནས་ཕྲུ་གུའྱི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞྱིགས་པའྱི་ཐགོ་ནས་དགླེ་རན་ལ་གུས་བརྱི་ཏག་ཏག་མླེད་
པའྱི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་རྱིང་ངས་འདྱིའྱི་ཐོག་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་བཤད་ཡོང་དུས། དགླེ་རན་ལ་མཐོང་
དང་གུས་བརྱི་བ་རྒྱུ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་བསྡད་ཡདོ་པ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག  

དླེ་དང་ཆབས་ཅྱིག་ར་བའྱི་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགོངས་བཞླེས་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་བོད་ཁྱིམ་
སློབ་གྲྭ་ཁག་གཉྱིས་གཙོས་པའྱི་གང་ལྟར་ཤླེས་རྱིག་དང་འབླེལ་བ་ཡོད་པ་ཚང་མས་ཏན་ཏན་དགོངས་པ་བཞླེས་གནང་གྱི་
ཡོད་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག གལ་ཆླེ་ཤོས་ཤྱིག་དགླེ་རན་དླེ་ལ་མཐངོ་དང་ཆ་འཇགོ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དགླེ་
རན་དླེ་ཚ་ོཚད་དང་ལྡན་པ། སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞྱིག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རླེད་སམ། གང་ལ་ཞླེ་
ན། སློབ་གྲྭའྱི་ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚོའྱི་ལྟ་ས་དགླེ་རན་རླེད། ཕ་མས་བསླབས་པ་ལས་དགླེ་རན་གྱིས་བསླབས་པ་དླེ་ཁོང་ཚོས་ཞླེ་དྲག་གྱི་
ར་ཆླེ་བ་བརྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། གུས་འདུད་ཆླེ་བ་ཡོད་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ངས་དགླེ་རན་རྣམ་པ་ཚོར་དླེ་དླེ་བཞྱིན་མྱི་
འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རླེད་དླེ། བཟང་སོད་ཀྱི་རྣམ་པ། (Role Model) དགོངས་དག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོ
མཆོག དླེ་འདྲའྱི་དཔླེ་ལྟ་ས་ཞྱིག་ཆགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་དགླེ་རན་གསར་འཇུག་སྐབས་སུ་ཁོན་
ཡོངས་ནས་གཟྱིགས་རྒྱུ་ཏོག་ཙམ་གལ་ཆླེན་པ་ོམྱིན་ནམ་སམ།  

དླེར་དྲྱི་བ་དང་སགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ག་རླེ་ཞུ་རྒྱུ་འདུག་ཅླེ་ན། ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སློབ་ཡནོ་གནང་རྒྱུའྱི་སྐརོ་ལ་མྱི་སུ་འདྲ་
ཞྱིག་གྱིས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དྲང་པ་ོགནང་གྱི་མྱི་འདུག་ཟླེར་དུས། ངས་དླེ་ལ་གདངོ་ལླེན་བས་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་དྲང་
པ་ོཡོད་རླེད། ང་ཚའོྱི་ཕྱི་ལ་ ༡༩༧༠ ནང་གྱི་སློབ་ཕྲུག་རླེད། ང་ཚའོྱི་སྐབས་ཀྱི་གནས་སྟངས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ས་གནམ་གྱི་ཁད་
པར་ཤོར་བསྡད་ཡདོ་པ་རླེད་ཞུས་ནས། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ཨྱིན་ཇྱི་སྐད་དུ། ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་གཙསོ་པའྱི་འཛནི་སོང་ལ་ 
(Defend) བ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་གང་ཡངོ་སྱི་ཡོང་བཏོན་ནས་བླེད་ཀྱི་ཡོད་དླེ། མང་ཚགོས་ནང་དུ་བསམ་བ་ོཡོད་པ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་
དཔླེ་མཚོན་དླེ་འདྲ་བགངས་ནས་སློབ་ཡོན་དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ལ་དྲང་པ་ོབྱུང་མ་སོང་། དྲང་པ་ོགནང་གྱི་མྱི་འདུག དླེ་འདྲའྱི་བསམ་
ཚུལ་མང་པོ་ཡོང་གྱི་འདུག དླེར་བརྟླེན་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་དྲང་པ་ོབས་པ་ཙམ་མ་ཟད། དྲང་པ་ོམངོན་དགོས་རྒྱུ་དླེའང་གལ་
འགངས་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་དླེ་འདྲའྱི་ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་ག་རླེ་བྱུང་རླེད། ངས་འདྱིའྱི་
སྐོར་ལ་ཞླེ་དྲག་ཤླེས་མ་སོང་། གནད་ཡོད་མྱི་ས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ང་ལ་དླེ་འདྲ་གསུངས་པར་བརྟླེན། དླེ་རྱིང་ངས་ (Issue) ཁླེར་
ཡོང་བ་ཡྱིན། དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་གནས་ཚུལ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། བྱུང་ཡོད་ན། ཡོད་པ་དླེར་ངོས་ལླེན་
གནང་རྒྱུ་ཞྱིག་དང་། བྱུང་མླེད་ན། མླེད་ཅླེས་ཁ་གསལ་གཏྱིང་གསལ་བས་ནས་ཚང་མས་མཁླེན་ཐུབ་པ་བཟ་ོརྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆླེན་པ་ོཞྱིག་དང་། དུས་ཚོད་རན་པ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

མཐའ་མ་དླེར་ར་བའྱི་ད་ལ་ོཙམ་དུ་མ་ཟད་དླེ་སྔའང་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་གྲུབ་འབས་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་འདུག ལྷག་པར་དུ་
མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཐགོ་ནས་དངསོ་གནས་གཟླེངས་སུ་ཐནོ་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ལ་འཚམས་འདྲྱི་དང་བཀྲ་ཤྱིས་བདླེ་
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ལླེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ལྷག་པར་དུ་ངས་ག་ོཔར་བས་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་འདྲའྱི་སྱིད་སངོ་སློབ་ཡོན་འཐོབ་མཁན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་གཅྱིག་
གཉྱིས་ ཤྱིག་ལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡངོས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཆླེན་མའོ་ིནང་དུ་གྲུབ་འབས་འབུར་དུ་ཐནོ་པ་བྱུང་ཡོད་རླེད་ཟླེར་གྱི་འདུག 
འདྱི་བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་གཟྱི་བརྱིད་རླེད། དངསོ་གནས་དྲང་གནས་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་དབུ་འཛིན་གཙོས་པའྱི་དགླེ་ལས་རྣམ་
པ་ཚང་མས་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོལ་དོན་དམ་པའྱི་ ཤླེས་ཡོན་བཟང་པ་ོཞྱིག་སྤྲད་ཡོད་པ་མཚོན་པ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེར་བརྟླེན་ཚང་
མ་ལ་བསར་དུ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་དང་། ད་དུང་ཡང་མུ་མཐུད་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ལ་ཡྱིན་ནའང་གྲུབ་འབས་བཟང་པ་ོ
ཞྱིག  མ་སུ་རྱི་སློབ་གྲྭ་གཅྱིག་པུ་མ་ཡྱིན་པར་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་ཁག་རླེད། ས་ཾབོ་ཊ་ཁག་ནས་དླེ་དང་དླེ་བཞྱིན་གྱི་འཐོན་ཐུབ་
རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་རླེ་བ་དང་སྨོན་འདུན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས།  

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡླེ་ཤླེས་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བ་ོབཟང་ཡླེ་ཤླེས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚགོས་གཙ་ོམཆོག ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྱི་ཡོངས་ལས་དོན་ཐོག་ལ་ཚགི་གཅྱིག་གཉྱིས་ཞུས་ན་བསམས་
སོང་། མང་ཆླེ་བས་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ནང་དུ་གནད་དོན་ཁག་ཅྱིག་དླེ་སྔའང་གླེང་སོང་ལ། ད་རླེས་ཀང་ཕག་སླེལ་ཁག་ཅྱིག་
གྱིས་གླེང་གནང་སོང་། ད་ལྟ་དགླེ་རན་ཚའོྱི་གནས་བབ་ཐགོ་ལ་རླེད། སྱི་ཡོངས་ཀྱི་དགླེ་ལགས་ཚ་ོལ་ཆླེ་མཐངོ་དང་། གསོལ་
ཕགོས་ཐོག་ལ་ཞལ་བཞླེས་གནང་རྒྱུ་རླེད། དམྱིགས་བསལ་དབུས་བོད་སློབ་འཛནི་ཚོགས་ཀྱིས་སླབོ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ཚུར་རྱིས་
བངས་ཏླེ། ས་ཾབ་ོཊའྱི་འོག་ལ་ལོ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་འག་ོབཞྱིན་པ་རླེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བོན་མཆོག་
ནས་འགླེལ་བཤད་རབ་དང་རྱིམ་པ་བསོན་གནང་སོང་། དླེ་སྔའང་བསོན་སོང་། དངསོ་ཡོད་གནས་ཚུལ་དླེ་ག་རང་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། ཐོག་མ་ཚུར་རྱིས་ལླེན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཆ་རྐྱླེན་དླེ་ག་རང་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རླེད། དགླེ་རན་རྣམ་པ་ཚ་ོཆོད་གན་ང་ོ
བོའ་ིཐགོ་ནས་ཞུགས་རྒྱུ་དང་། ག་ཕོགས་རྱིས་གཞྱི་དླེ་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་ཞྱིག་ས་ཾབ་ོཊ་སློབ་གྲྭ་གཞན་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཡག་པོའ་ིགས་
ཏན་ཏན་ཆགས་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་ཆོད་གན་གནས་རྱིམ་གྱི་གནས་བབ་ལ་ལོ་གཅྱིག་མ་རླེད། གཉྱིས་མ་རླེད། ལོ་
གསུམ། ད་དུང་མ་འོངས་པ་ལ་ཡྱིན་ནའང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དགླེ་རན་ཚོར་བ་ོའཚབ་ཧ་ཅང་ཆླེན་པ་ོའདུག དླེ་
ཡོད་པའྱི་རྟགས་མཚན་ག་རླེ་འདུག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་དགླེ་རན་ཁག་ཅྱིག་ར་དགོངས་ཞུས། དག་རན་ཁག་ཅྱིག་ནས་
དགོངས་པ་ཞུ་འཆར་ཡོད་པའང་ཡོང་གྱི་འདུག ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་ས་ོསོའ་ིགནས་བབ་ཐོག་ལ་ཕག་བྱིས་ཤྱིག་འབླེལ་ཡོད་སཾ་
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བ་ོཊ་དབུས་སྱི་ཁབ་རྒྱུན་ལས་ལ་ཕུལ་འདུག འབླེལ་ཡོད་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ་ཚ་ོཕླེབས་པའྱི་སྐབས་སུའང་ཁོང་རང་ཚོས་ཞུ་
གཏུག་གནང་བཞྱིན་པ་རླེད་འདུག ཉླེ་བའྱི་ཆར་དབུས་ས་ཾབ་ོཊ་སྱི་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་དཀའ་ངལ་དངསོ་ཡོད་ཡྱིན་
པའྱི་ཞལ་བཞླེས་གནང་བའྱི་ཐགོ་ནས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་རྒྱབ་གཉླེར་ཡྱི་གླེ་ཞྱིག་ཕུལ་འདུག ད་ལྟའྱི་གནས་བབས་ཐགོ་
ནས་ཆོད་གན་དླེ་གཏན་འཇགས་ལས་བླེད་ཀྱི་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ལ་སྒྱུར་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པ་ོཡྱིན་ནའང་། ད་ལྟ་ལ་ོགཅྱིག་གཉྱིས་ནང་དུ་
དགླེ་ལགས་རྣམ་པ་ཚ་ོབ་ོབདླེ་པ་ོཡོང་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ཆ་རྐྱླེན་དླེ་འདྲ་སྐྲུན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན། དམྱིགས་བསལ་ཁོང་རང་ཚ་ོལ་མ་
འོངས་པར་གནས་བབས་འགྱུར་བའྱི་སྐབས་སུ། ཁོང་རྣམ་པས་ཆོད་གན་ཐོག་ཕག་ལས་གནང་བའྱི་དུས་ཡུན་ཆ་ཚང་ལ་
གཏན་འཇགས་ངསོ་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། རྱིང་མྱིན་གཏན་འཇགས་ང་ོབོའ་ིཐགོ་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཧ་ལམ་གཏན་ཁླེལ་
གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞལ་བཞླེས་ཤྱིག་སྔནོ་ཚུད་གནང་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོབ་ོབདླེ་པ་ོཡོང་རྒྱུ། དླེ་བཞྱིན་ལ་ོགཅྱིག་ལ་ཟླ་བ་
གཉྱིས་དང་ཕླེད་ཀ་ཙམ་ཞྱིག་གུང་གསླེང་ཡྱིན་དུས། གུང་གསླེང་སྐབས་སུ་ག་ཕོགས་ཡོད་མ་རླེད། གུང་གསླེང་འགོ་བའྱི་
སྐབས་སུ་ལས་ཀ་མཚམས་གཞག་རྒྱུའྱི་གན་རྒྱ་དླེ་འདྲ་བཞག་ནས་དོན་འགོ་ཡྱི་ཡོད་པ་རླེད། ལས་ཀ་ཡང་བསར་ཐོབ་ཀྱི་
ཡོད་མླེད་དང་། ཚུར་ལོག་ཆོག་གྱི་ཡོད་མླེད་དླེའང་ཞླེ་དྲག་བརྟན་པོ་མླེད་པ་ཡྱིན་དུས། སློབ་གྲྭ་ཁག་ཅྱིག་ལ་གུས་གསླེང་
སྐབས་སུ་དགླེ་ལགས་ཚོ་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཟུར་སོང་དླེ་འདྲའྱི་གོ་སྐབས་གནང་ནས་གསོལ་ཕོགས་འབུལ་བཞྱིན་པ་དླེ་
འདྲའང་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་སློབ་གྲྭ་ཚང་མས་ཆ་རྐྱླེན་ཞྱིག་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གུང་གསླེང་སྐབས་སུ་དམྱིགས་བསལ་
ག་ཕོགས་དླེ་འདྲ་ཐབས་འཚལོ་བས་ནས་དགླེ་ལགས་རྣམ་པ་ཚོས་ཟུར་དུ་སློབ་ཚན་ཁྱིད་གནང་ནས་ག་ཆ་ཞྱིག་རག་ཐུབ་རྒྱུ། 
དླེ་ལྟར་མ་བྱུང་ནའང་ཟླ་བ་གཅྱིག་རྱིང་ལ་ག་ཕགོས་འབུལ་རྒྱུའྱི་ཆླེད་དུ་དཔལ་འབརོ་མཁ་ོསྒྲུབ་གནང་ཐུབ་ན། ཕལ་ཆླེར་དགླེ་
ལགས་ཚ་ོལ་གནས་སྐབས་རྱིང་བ་ོབདླེ་པ་ོཡོང་རྒྱུ་དང་། སླེམས་པ་ཆགས་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡོང་གྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་འདྲ་
སོང་ཙང་ད་ལྟའྱི་ཛ་དྲག་གནས་བབས་དང་། གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་དགླེ་ལགས་
རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ང་ཚོས་བླེད་ཐབས་གང་ཡང་མྱི་འདུག་ཟླེར་ནས་བཞག་མ་གནང་བར། ཐབས་ཤླེས་ཤྱིག་བཙལ་ཏླེ་གུང་གསླེང་
གྱི་ག་ཕོགས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་ནས་གཏན་འཇགས་ཆགས་རྒྱུའྱི་ཁས་ལླེན་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ན་
ཡག་པ་ོཡོང་ས་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

གཉྱིས་པ་དླེ་གོང་དུ་ཕག་སླེལ་མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་གསུངས་སོང་། ད་ལན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་དླེ་
དབུས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡྱིག་ཚད་གྲུབ་འབས་ནང་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོསོན་འདུག ཕག་སླེལ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བསྔགས་བརོད་
ཞུས་པ་ལྟར། མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་དང་། སུ་ཇཱ། སླེ་ལ་ཀུའྱི། གྷ་ོཔལ་པུར། མོན་གྷ་ོགཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭ། འདྱི་ཚོའྱི་
འབླེལ་ཡོད་སློབ་སྱི་དང་འགན་འཛིན། སློབ་ཕྲུག ཕ་མ་ཚང་མ་ལ་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་དླེ་བཞྱིན་
འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ལ་ད་ལྟའྱི་ཆར་་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ག་རླེ་འདུག་ཅླེ་ན། བོད་ཕྲུག་ཚ་ོམཐ་ོསློབ་གང་སར་ཤླེས་
ཡོན་གྱི་ཐགོ་ནས་མངནོ་དདོ་ཀྱི་བ་དགའ་དང་། བས་རླེས་འཇགོ་མཁན་མང་པ་ོཡོང་གྱི་འདུག འདྱི་ཚོར་ང་ཚསོ་དངསོ་གནས་
སོབས་པ་བ་རྒྱུ་དང་ཡྱི་རངས་བསྔགས་བརོད་བླེད་འོས་པ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས་བོད་ཕྲུག་ཚོས་དཀའ་
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ལས་བརྒྱབ། ཕ་མས་ཆ་རྐྱླེན་བསྐྲུན། ཐོབ་ཐང་འདྱི་ཚ་ོཆ་ཚང་ལོངས་སུ་སད་པ་ཡྱིན་ན། གང་ལྟར་འཛམ་གྱིང་གཞན་པའྱི་
མངོན་ཐོན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་དང་འདྲ་འདྲ་བས་ནས་འཐོན་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དླེ་ཧ་ཅང་གསལ་པ་ོརླེད་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་
ཙང་སློབ་ཕྲུག་ཚོས་ཡྱིན་ནའང་། གང་ལྟར་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་ཡྱིན་ན་གྲུབ་འབས་སོན་གྱི་ཡོད་སྟབས། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་
ནས་ཤླེས་ཡནོ་ཐགོ་ལ་དླེ་འདྲ་གནང་དགོས་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༼ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 
བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ རགོས་སོང་།༽ ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སོན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆསོ་སནོ་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་འདྱི་བོད་ཀྱི་མ་འོངས་པའྱི་སོན་རའྱི་འག་ོསྟངས་བཟ་ོམཁན་གལ་ཆླེ་
ཤོས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་དུས། རང་ཉྱིད་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་གཙསོ་པའྱི་ལས་བླེད་རྣམ་པ་དང་། དགླེ་རན། 
ཕ་མ་ཚསོ་ཏགོ་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་སྐབས་སུ་ཕྲུ་གུ་ཚ་ོལ་འཐུས་ཤོར་མླེད་པའྱི་ཐགོ་ནས་སློབ་ཁྱིད་
གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་སོང་། ཁངོ་རྣམ་པ་ཚ་ོལ་ངའྱི་ངསོ་ནས་བཀའ་དྲྱིན་ཆླེ་ཞུ་བཞྱིན་ཡདོ།  

ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་རྐྱླེན་པས་ཕལ་ཆླེར་ཟླ་བ་བཅུ་ཙམ་རྱིང་སློབ་གྲྭ་ཚུགས་ཐུབ་ཡོད་མ་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་ས་
གནས་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་གཅྱིག་ག་རླེ་ཆགས་རླེད་ཅླེ་ན། ཁ་སང་དབུས་ལས་ཁུངས་ལ་ཕག་བྱིས་ཕུལ་ཡྱིན་གསུངས་སོང། 
སློབ་གྲྭ་ཚུགས་ཐུབ་མླེད་ནའང་སློབ་གྲྭའྱི་ (Fees) བཞླེས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དླེར་བརྟླེན་བུ་གས་ོཁང་གྱི་ཕ་མ་
གཅྱིག་གྱིས་རགོ་ག་བཤད་ནས་འདྱི་ལྟ་བུ་འབུལ་དགསོ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་དཀའ་ངལ་འདུག སྔནོ་མ་ཡྱིན་ན་ཟླ་བ་གཅྱིག་ལ་སོར་ 
༣༥༠ རླེད། དླེང་སང་བརྒྱ་ཆ་ ༢༠ སར་ནས་སོར་ ༤༢༤ ཙམ་སླླེབས་ཀྱི་འདུག ལོ་གཅྱིག་ལ་སོར་ ༥༠༠༠ ལྷག་ཙམ་
སླླེབས་ཀྱི་ཡོད་དུས། ཕྲུ་གུ་གཉྱིས་ཀྱི་སློབ་ཡོན་བསྡམོས་པའྱི་སོར་ ༡༠,༠༠༠ ལྷག་ཙམ་འབུལ་དགོས་འདུག་ཟླེར་ནས། གང་
ལྟར་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ནས་ཕ་མ་གཅྱིག་གྱིས་རང་སོག་བོས་གཏང་བླེད་ཀྱི་ཡྱིན་ཟླེར་ནས་རགོ་ག་ཆགས་འདུག 
སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་བསམ་བ་ོབཏང་ན་དངུལ་འབོར་ཆུང་ཆུང་རླེད་དླེ། ཉམ་ཐག་དང་མྱི་ཚང་ས་ོཔ་ོཞྱིག་ཡྱིན་ན་དངུལ་འབོར་
ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་དགླེ་རན་ཞྱིག་གྱིས་དང་བངས་བས་ནས་དངུལ་དླེ་ཁ་ོཔས་སྤྲོད་ཆོག་ཅླེས་
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གསུངས་པའང་བྱུང་འདུག མཐའ་མ་དླེར་ཕྲུ་གུ་དླེ་བོད་ཁྱིམ་དུ་ཚུད་འདུག ད་ལྟ་སླེལ་ཀོབ་གཞྱིས་ཆགས་སུ་འཕྲད་པའྱི་
དཀའ་ངལ་གཅྱིག་པ་རླེད། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཕལ་ཆླེར་སླབོ་གྲྭ་གཞན་ལའང་ཡདོ་ཀྱི་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག  

 དླེ་ནས་ག་རླེ་གསུངས་འདུག་ཅླེ་ན། བུ་གསོ་ཁང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ཆུང་བ་དླེ་ཚ་ོཡྱི་གླེ་སོང་གྱི་མླེད་པར་སོང་ཙང་
ནང་སྱིད་ཁངོས་གཏོགས་རླེད། དླེ་ཚསོ་སླབོ་ཡནོ་འབུལ་དགསོ་མ་རླེད་ཟླེར་ནས་བསྡུས་ཀྱི་མྱི་འདུག ཕྲུ་གུ་ཡྱི་གླེ་སོང་མཁན་
དླེ་ཚོ་ཤླེས་རྱིག་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་རླེད། ཤླེས་རྱིག་ཁོངས་གཏོགས་ཡྱིན་དུས་དངུལ་སྡུད་དགོས་རླེད་ཟླེར་ནས་དབླེ་བ་
གཉྱིས་ཕླེས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚོར་མ་འོངས་པའྱི་སོན་ར་ཞླེས་གལ་འགངས་ཆླེན་པ་ོབརྱིས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། དངསོ་གནས་བས་ན་འཛནི་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་བར་དུ་སློབ་ཡནོ་ར་ཆག་བས་ནས་འཇགོ་དགོས་རྒྱུ་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་རླེད། གལ་ཏླེ་དླེ་ལྟར་གནང་མ་ཐུབ་ནའང་སློབ་གྲྭ་མ་ཚོགས་པར་དངུལ་ཆ་ཚང་བསྡུ་རྒྱུ་དླེ་ངས་ཡག་པ་ོཞྱིག་མཐོང་
གྱི་མྱི་འདུག རྒྱ་གར་སློབ་གྲྭ་ནས་ཀང་སློབ་ཡོན་ཆ་ཚང་བངས་མྱི་འདུག ས་ོསོའ་ིཕྲུ་གུའང་མཐ་ོསློབ་ལ་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ཆ་
ཚང་ཚུར་བསློགས་སོང་། གནས་སྟངས་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ཆགས་འདུག དླེ་ཡྱིན་དུས་ཤླེས་རྱིག་ནས་དངུལ་དླེ་ག་རླེ་བས་ནས་
བསྡུས་པ་རླེད། འདྱི་དང་འབླེལ་ནས་ཁ་སང་མྱི་ཚང་ལྔ་དྲུག་གྱིས་ཁ་པར་འབོར་སོང་། སློབ་གྲྭའྱི་འགན་ཁུར་མཁན་དླེ་འདྲས་
ཁ་པར་ཡང་སླླེབས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

སླེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་དུ་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ་གསུམ་ཡོད་རླེད། (Golathala, Kailashpura, Arli Kumari) བཅས་ལ་
ཡོད་པ་རླེད། མང་པ་ོཞྱིག་གྱིས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སློབ་གྲྭ་གསུམ་ལ་ཐབོ་ཐང་སྤྲདོ་པའྱི་སྐབས་སུ་དབླེ་བ་ཞྱིག་འདུག་
ཅླེས་གསུང་གྱི་འདུག ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་རྐྱླེན་སོར་བའྱི་སྐབས་སུ། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ (Golathala) དང་ 
(Arli Kumari) གཉྱིས་ལ་གཅོད་ཀྱི་འདུག དཔླེར་ན། ཁ་སང་ (Kailashpura) ལ་ (Computer) གངས་ ༡༠ གནང་
འདུག་སྟླེ། ང་ཚོར་གནང་མ་སོང་། སློབ་གྲྭའྱི་ཁང་པ་གསར་སྐྲུན་ཡྱིན་ནའང་ (Kailashpura) ལ་སྐྲུན་གྱི་འདུག དླེ་བཞྱིན་
ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ (Lab) ཀང་ (Kailashpura) ལ་གསར་སྐྲུན་བས་སོང་། དགླེ་རན་ཡྱིན་ནའང་ (Kailashpura) ལ་མང་བ་
འདུག དླེ་འདྲའྱི་དབླེ་བ་ག་རླེ་བས་ནས་རླེད། སློབ་གྲྭ་ཚང་མ་གཅྱིག་པ་རླེད། ཕྲུ་གུའྱི་ཕ་མ་ཚོས་ཀང་ (Kailashpura) སློབ་
གྲྭ་དླེར་དགླེ་རན་དང་མཐུན་རྐྱླེན་ཡག་ཤོས་ཡོད་ས་རླེད་བསམས་ནས། ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞྱིག་སློབ་གྲྭ་གཞན་ནས་འཐླེན་ཏླེ་ 
(Kailashpura) ལ་འཇུག་གྱི་འདུག གང་ལྟར་གོང་གསལ་སློབ་གྲྭ་གསུམ་དབར་དབླེ་བ་ག་རླེ་བས་ནས་ཕླེ་ཡྱི་ཡོད་རླེད་
ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་གནང་གྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

དླེ་བཞྱིན་ས་ཾབ་ོཊའྱི་ལས་བླེད་ཀྱི་གསལོ་ཕོགས་ཐགོ་ལ་མང་པ་ོཞྱིག་གསུངས་སོང་། ངས་ཀང་འདྱི་དངསོ་གནས་གལ་ཆླེན་པ་ོ
མཐོང་གྱི་འདུག དགླེ་རན་དླེ་ཚོའྱི་གསོལ་ཕོགས་དླེ་སྱིར་བཏང་གཞན་པ་བརྱིས་ན་ཨའུ་རྱི་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། སོ་སོའ་ིསློབ་
སོང་གྱི་དཔག་པའྱི་ཏག་ཏག་ཅྱིག་བསྡད་ཡོད་མ་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ་ནས་མ་
འོངས་པར་འདྱིའྱི་ཐོག་ལ་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བཟ་ོརྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་སོང་། ངས་ཡག་པ་ོརླེད་བསམ་གྱི་འདུག དགླེ་རན་ཚོའྱི་
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གསལོ་ཕོགས་སར་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད་འདུག གོང་དུ་ཕག་རགོས་སྱི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གསུངས་སངོ་། དགླེ་རན་
ཚ་ོལ་ག་ཕགོས་ཉུང་བའྱི་ཁར། གུང་གསླེང་ཕྱིན་པ་ཡྱིན་ན་ག་ཕགོས་མླེད་པ་དླེ་འདྲ་ཆགས་འདུག གུང་གསླེང་རླེད་ཟླེར་ནས་
ཁོང་རྣམ་པ་ཚོས་ལས་ཀ་གཞན་ཞྱིག་བ་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་རླེད། སློབ་གྲྭའྱི་ཕག་ལས་དླེ་རང་འཇགས་སྡོད་དགོས་དུས། 
གུང་གསླེང་སྐབས་སུ་ག་ཆ་སྤྲདོ་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པ་ོམཐངོ་གྱི་འདུག  

དླེ་དང་མཉམ་དུ་སླེལ་ཀོབ་ལ་སློབ་གྲྭའྱི་ལས་ཤག་རྱིང་པ་འགའ་ཤས་ཡོད་རླེད། ༼ཚོགས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆོག་ནས། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ རགོས་སོང་།༽ ལགས་སོ། དླེ་དག་བདག་པ་ོམ་བརྒྱབ་ནས་ཟུར་
དུ་བཞག་འདུག དླེ་ཚ་ོབདག་པ་ོརྒྱག་རགོས་གནང་ཞླེས་འབདོ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ  

 

དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསོལ་ཕོགས་དང་འབླེལ་ཏླེ། བོད་རྱིགས་དགླེ་རན་
ཡོངས་ཀྱི་གསལོ་ཕོགས་སར་ཆ་དགསོ་ཀྱི་ཡོད་པའྱི་སྐརོ་ལ་གསུངས་སོང་། ཤླེས་རྱིག་གྱི་ཐད་ཀར་འཛནི་སོང་འགོ་མླེད་པའྱི་
བོད་ཁྱིམ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ན། ཁ་ོཚོས་རང་ཁ་རང་གསོའ་ིཐོག་ནས་འཛིན་སོང་གནང་གྱི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། དླེ་དག་ལ་ང་ཚོས་
འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་མ་གཏགོས་ཡོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚསོ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། དླེ་ནས་ཤླེས་རྱིག་གྱི་
ཐད་ཀར་འཛིན་སོང་འོག་ཡོད་པའྱི་ས་ཾབ་ོཊ་བོད་སློབ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ན། ངས་གོང་དུ་ཞུས་གྲུབ་པར་སོང་ཙང་། བསར་ཟློས་
ཞུ་རྒྱུ་མྱིན། དགླེ་རན་གྱི་ཆླེ་མཐངོ་སྐརོ་ལ་གསུངས་སོང་། དགླེ་རན་ལ་གུས་བརྱི་བ་རྒྱུ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆླེན་པ་ོརླེད། དགླེ་
རན་ཕན་ཚུན་གུས་བརྱི་དང་། དགླེ་རན་དང་སློབ་ཕྲུག་ཕན་ཚུན་གུས་བརྱི། དགླེ་རན་དང་ཕ་མ་ཕན་ཚུན་གུས་བརྱི། ཆླེ་
མཐོང་འབུལ་རྒྱུ་དླེ་ཚོ་ཧ་ལས་པའྱི་གལ་ཆླེན་པོ་རླེད། དླེ་བཞྱིན་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་གསུངས་སོང་། སྱིར་
བཏང་ང་ཚོས་དགླེ་རན་ལབ་དུས་དགླེ་རན་གྱི་ཁད་ཆོས་ནང་ལ་གལ་ཆླེན་པ་ོགཅྱིག་ནྱི། ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ལུས་ངག་ཡྱིད་
གསུམ་གྱི་སོད་པ་དླེ་ཚོ་ཚང་མ་བཟང་བའྱི་ཆ་གཅྱིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། མྱི་ཟླེར་བ་དླེ་སོན་
མླེད་པ་དླེ་འདྲ་སུ་གང་མླེད་སྟབས། སྐབས་དང་དུས། གནས་སྟངས་མང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་རླེ་ཟུང་གྱི་ཀུན་སོད་ཐོག་ནས་
ཡྱིན་ནའང་རླེད། བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཐགོ་ནས་ཡྱིན་ནའང་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ནས་འཐུས་ཤོར་དླེ་འདྲ་ཡོང་མྱི་སྱིད་པ་མ་
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རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེར་བརྟླེན་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད་ན། འགྱིག་གྱི་ཡོད་མ་རླེད། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་ཡར་རྒྱས་གཏངོ་དགོས་པའྱི་
གནས་སྟངས་ཤྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡྱིན་ནའང་ལམ་སྟོན་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ང་རང་ལྟ་
བུར་མཚོན་ན། ཕོགས་བསོད་སྐབས་དགླེ་རན་ཚང་མ་ཟུར་དུ་བསྐོངས་ཏླེ་ལམ་སྟོན་བས་པ་ཡྱིན། ད་ལྟ་བར་དུ་ལམ་སྟོན་
ནང་ནས་གལ་ཆླེ་ཤོས་གཅྱིག་དླེ་ག་རླེ་ཞུས་ཡོད་ཅླེ་ན། དགླེ་རན་གྱི་ལས་ཀ་འདྱི་ས་ོསོའ་ིལས་འགན་ཡོད་པའྱི་སློབ་ཚན་སློབ་
ཁྱིད་གནང་རྒྱུ་གཅྱིག་པུ་མ་རླེད། དླེ་ལས་གལ་ཆླེ་ཤོས་དགླེ་རན་གྱིས་མྱིག་དཔླེ་བཟང་པ་ོབསྟན་རྒྱུ་དླེ་རླེད། འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་
རན་ལགས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་དང་། ཕླེབས་སྟངས། གསུང་སྟངས། ཡ་ལན་གནང་སྟངས། དླེ་ཚ་ོཚང་མ་སློབ་ཕྲུག་
ཚོས་མཐོང་གྱི་ཡོད་སྟབས། དླེ་ཚོ་དཔླེ་གལ་ཆླེན་པོ་རླེད་བསམས་ནས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་ག་དུས་ཡྱིན་
ནའང་། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སླབོ་གས་ོདླེ་སནོ་གྱི་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་འདདོ་བྱུང་སོང་།  

དླེ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཕླེབས་པ་གཅྱིག་དླེ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མཉམ་འབླེལ་གྱི་ཐོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་སློབ་
ཡོན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་ཐོབ་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་ལོ་ཤས་རྱིང་ལ་ཡྱིན་ནའང་། དཔླེར་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའྱི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་
གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་ནང་དུ་སླབོ་སངོ་གནང་དུ་ཕླེབས་ཐུབ་པའྱི་ག་ོསྐབས་དླེ་འདྲ་ཡོད་རླེད། དླེ་ཚ་ོཡྱིན་ནའང་། ང་ཚའོྱི་སློབ་
ཕྲུག་གྱི་གངས་ཚད་འཕར་ཏླེ། མང་བ་འབུལ་ཐུབ་པའྱི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད་སྟབས། གང་ཅྱིའྱི་ཐགོ་ནས་སློབ་ཡནོ་འཐབོ་
རྒྱུ་དང་སློབ་ཡོན་མུ་མཐུད་རྒྱུའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་དུས་རྟག་ཏུ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། སློབ་ཡོན་མུ་མཐུད་ནས་གནང་
ཐུབ་རྒྱུ་དང་དླེ་ཐབོ་པ་ལ་ག་རླེ་དགསོ་རླེད་ཅླེ་ན། འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་སླབོ་ཕྲུག་འདླེམས་སྒྲུག་གནང་སྟངས་ཤྱིག་ཡོད་
པ་རླེད། དླེ་དྲང་པ་ོཞྱིག་གྱི་ཐོག་ནས་གནང་ཡོད་ཟླེར་ནས་ངས་སབོས་པ་ཆླེན་པོའ་ིཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ད་བར་དུ་ཤླེས་རྱིག་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངོས་ནས་སློབ་ཕྲུག་བདམས་བས་པ་དང་། ང་ཚོས་ང་ོཤླེས་པ་དང་། དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉྱིད་ནས་མླེད་ཟླེར་ནས་ཐག་
བཅད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། རྣམ་པ་ཚོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་སློབ་ཕྲུག་འདླེམས་སྒྲུག་གྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་ལ་གཟྱིགས་
པ་ཡྱིན་ན། འདླེམས་སྒྲུག་གང་འདྲ་གནང་གྱི་འདུག འདླེམས་སྒྲུག་གནང་མཁན་ནང་ལ་ཚོགས་པ་སུ་དང་སུ་འདུག  དླེ་ཚོའྱི་
ཐགོ་ལ་གཟྱིགས་ན་མཁླེན་རྟགོས་ཡོང་གྱི་རླེད་དྲན་གྱི་འདུག འདླེམས་སྒྲུག་དླེ་དངསོ་གནས་ཕྲུ་གུ་ཁ་ོརང་ཚོའྱི་ཤླེས་ཚད་དང་
འཇོན་ཐང་ལ་བརྟླེན་ནས་ཚུད་པ་ཞྱིག་རླེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ངོས་ནས་དླེའྱི་བར་ལ་ཕར་འཐླེན་ཚུར་འཐླེན་བས་པ་ཁོན་
ནས་མླེད་ཅླེས་གསལ་པ་ོཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་རྣམ་པས། ན་ནྱིང་སྱིད་སངོ་གྱི་བ་དགའ་བཞླེས་མཁན་སྔར་ལས་ཧ་ཅང་མང་བ་བྱུང་ཡོད་པ། དླེ་
ལ་བསྔགས་བརདོ་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། ངས་དླེ་དང་མཉམ་དུ་འདྱི་སྱིད་སངོ་གྱི་བ་དགའ་ཐབོ་མཁན་གྱི་སློབ་
ཕྲུག་རུ་ཁག་ཅྱིག་བྱུང་བ་དང་། དླེ་བཞྱིན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་སློབ་མ་བྱིངས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡན་སོན་པ་རྐྱང་རྐྱང་བྱུང་
ཡོད་སྟབས། སློབ་མ་ཚོའྱི་གྲུབ་འབས་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཧ་ལས་པའྱི་ཡག་པ་ོསོན་ཡོད་སྟབས། ཚང་མར་བསྔགས་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ར་བའྱི་བཀའ་འདྲྱི་འདྲ་པ་ོརླེད་འདུག དླེ་ནས་གཅྱིག་དགླེ་རན་ཚོའྱི་གསོལ་
ཕགོས་དང་འབླེལ་ནས་གུང་གསླེང་གྱི་སྐབས་ལ་གསོལ་ཕོགས་མླེད་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐརོ་ལ་གསུངས་སོང་། ངས་ཏོག་
ཙམ་གསལ་ཁ་བཏདོ་ནས་ཞུས་ན། གཏན་འཇགས་དགླེ་རན་ཚང་མ་ལ་ཟླ་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་གསོལ་ཕགོས་ཡོད་པ་དང་། ཆོད་
གན་སྟླེང་ཡོད་པའྱི་ལས་བླེད་ཚོ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟའྱི་ཆར་སཾ་བོ་ཊ་ཆགས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། སམ་བོ་ཊས་ཆོད་གན་འོག་བསྐོ་
གཞག་གནང་བ་དླེ་ཚོར་ཟླ་བ་བཅུའྱི་གསོལ་ཕོགས་ཕུལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཟླ་བ་བཅུ་གཅྱིག་དང་བཅུ་གཉྱིས་པ་ལ་གསོལ་
ཕོགས་མླེད་ཀང་། ཆོད་གན་གསོལ་ཕོགས་ཟླ་བ་བཅུའྱི་དླེ་བསྡོམས་ན། སཾ་བོ་ཊའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་བླེད་ཀྱི་གསོལ་
ཕོགས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉྱིས་དླེ་བསྡོམས་ནའང་། ཆོད་གན་གྱི་གསོལ་ཕོགས་དླེ་མང་བ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རླེད་ཅླེས་ཞུས་ན་
བསམས་སོང་།  

སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ང་ཚོས་རན་ལགས་ཚ་ོདང་། སློབ་གྲྭའྱི་སློབ་ཕྲུག་ཚ་ོལ་ཕན་པ། དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་
འཛིན་གྲྭའྱི་ནང་ཟུར་ཁྱིད་གནང་དགོས་པའྱི་མཐུན་རྐྱླེན་བསྐྲུན་པ་དླེ་འདྲ་མང་པ་ོཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་འདྲའྱི་ཐགོ་ལ་ང་ཚོས་ག་
དུས་ཡྱིན་ནའང་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡྱིན། བཀུར་འསོ་སྱི་འཐུས་ནས་གསོལ་ཕགོས་དླེ་སར་ཐུབ་ཀྱི་རླེད་དམ་མ་
རླེད་ཟླེར་ནས་ཁས་ལླེན་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཡག་པ་ོའདུག་གསུངས་སོང་། དླེ་ཁས་ལླེན་ཞུ་བར་ལས་སླ་བ་ོཡོད་མ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་
ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་ཏན་ཏན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ང་རང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ཐོན་པའྱི་སློབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ལ་ཡྱིན་ནའང་གཟླེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་
གྲུབ་འབས་ལོན་པ། འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱི་སློབ་ཕྲུག་དང་དཔུང་པ་འདྲ་མཉམ་བས་ནས་ཕླེབས་ཐུབ་པ་དླེ་འདྲ་
གཟླེངས་སུ་ཐོན་པའྱི་ཕག་ལས་དང་སློབ་སོང་དླེ་འདྲ་མང་པ་ོགནང་ཡོད་རླེད། དླེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་གནང་བར་
ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་གཞན་ཞྱིག་ནས་ཏགོ་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ ༡༩ དླེའྱི་སྐབས་ལ་སློབ་མ་དང་དགླེ་རན་ཚོའྱི་ངོས་ནས་
དངོས་གནས་ཧ་ལས་པའྱི་འགན་འཁུར་དང་ཐུགས་ཁུར་ཆླེན་པ་ོབཞླེས་པའྱི་ཐོག་ནས་ཕྲུ་གུའྱི་ཤླེས་ཡོན་ལ་རམ་འདླེགས་
གནང་བ་དླེ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུས་པ་དླེ་ལ་ངས་ཀང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭར་འཛིན་གྲྭ་འཚོགས་ཐུབ་ཡོད་མ་རླེད། འཛིན་གྲྭ་ཚོགས་མ་ཐུབ་པའྱི་སྐབས་ལ་ཡྱིན་ནའང་། སློབ་གྲྭ་
ཁག་ཏུ་ཕྲུ་གུའྱི་ཕ་མའྱི་ལག་ནས་ནམ་རྒྱུན་འབུལ་བཞྱིན་པའྱི་སློབ་དོད་དླེ་ཚ་ོཡར་བསྡུས་གནང་བའྱི་སྐརོ་ལ་རླེད་འདུག སློབ་
གྲྭ་འགའ་ཤས་ལ་ཆག་ཡང་བཏང་བ་དླེ་འདྲ་བྱུང་འདུག ངས་ད་ལྟ་གསལ་གསལ་ཐྱིང་ཐྱིང་དྲན་གྱི་མྱི་འདུག་སྟླེ། སཾ་བ་ོཊ་ཆ་
བཞག་ན། གལ་སྱིད་སློབ་དོད་འབུལ་མ་ཐུབ་པའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དླེ་འདྲ་ཡྱིན་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོས་དགོངས་བཞླེས་གནང་
གྱི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དླེ་ནས་སློབ་གྲྭ་ཡདོ་མ་རླེད། འཛནི་གྲྭར་སློབ་ཁྱིད་གནང་ཡོད་མ་རླེད་དླེ། ཡྱིན་ནའང་། དགླེ་རན་ཚརོ་
གསོལ་ཕོགས་མུ་མཐུད་ནས་འབུལ་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་སློབ་ཕྲུག་གྱི་སློབ་དདོ་མང་པ་ོཞྱིག་དགླེ་རན་
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གྱི་གསོལ་ཕོགས་ལ་འག་ོསོང་གཏངོ་གྱི་ཡོད་སྟབས། དླེ་འདྲའྱི་གནས་སྟངས་ཤྱིག་གྱི་འགོ་ལ་བསྡུས་པ་ཞྱིག་རླེད་འདུག གོང་
དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞྱིན་ཁ་ཤས་ལ་ཆག་ཡང་བཏང་གནང་བ་དང་། དངོས་སུ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན་ཡར་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན་དགོངས་
བཞླེས་ཏན་ཏན་གནང་གྱི་རླེད།   

དླེ་ནས་སླེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་གྱི་ནང་ལ་ང་ཚོའྱི་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་མཐུན་རྐྱླེན་སོར་སྤྲོད་
དང་དླེ་འདྲའྱི་ཐོག་ནས་ཧླེ་བག་ཆླེན་པོ་འདུག དླེ་གང་འདྲ་རླེད་དམ་ཞླེས་གསུངས་གནང་སོང་། ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
དགོངས་པ་གཅྱིག་ག་རླེ་བཞླེས་ཀྱི་ཡོད་ཅླེས་ན། སློབ་གྲྭ་ཁག་དང་། ག་པར་ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚ་ོརྒྱུན་གནས་བླེད་དགོས་རླེད། 
ཁུ་བསྡུ་བླེད་དགོས་རླེད། ཟླ་སྱིལ་གཏོང་དགོས་རླེད་ཅླེས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་རླེད། ང་ཚ་ོག་པར་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུའྱི་རླེ་
བ་ཆླེ་བ་འདུག ག་པར་ང་ཚོས་ག་ལླེར་ག་ལླེར་ཁུ་བསྡུ་གནང་དགོས་འདུག  དླེར་དགོངས་པ་བཞླེས་པའྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་
རྐྱླེན་སོར་སྤྲོད་གནང་བ་དླེ་བྱུང་མླེད་དམ་སམ་པའྱི་ཚོད་དཔག་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་དླེ་ག་རང་ཞུ་
བཞྱིན་ཡོད་རླེད། སློབ་གྲྭ་ག་པར་ཡོད་པ་དླེ་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་དང་། གནས་སྟངས་ཡག་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག དླེ་ལ་ང་ཚོས་
མཐུན་རྐྱླེན་མང་བ་སར་རྒྱུ་དླེ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་རླེད་འདུག གནས་མ་ཐུབ་པའྱི་སློབ་གྲྭ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན་དླེ་ལ་ང་ཚོས་འགོ་སོང་
མང་པོ་ཞྱིག་བཏང་བསྡད་ན། དླེ་ལ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་པ་ཡྱིན་ན་ལས། དླེ་མ་ཡྱིན་པས་འགོ་
སོང་ཧ་ཅང་མང་པ་ོབཏང་ན། རླེས་མ་སློབ་གྲྭ་དླེ་མ་གནས་པའྱི་དུས་ཚོད་ཅྱིག་ཆགས་སོང་ན། འག་ོསོང་ཚང་མ་ཆུད་ཟོས་ལ་
འགོ་རྒྱུ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཞྱིག་ལ་དགོངས་པ་བཞླེས་པའྱི་ཐོག་ནས་མྱིན་ནམ་སམ། ངས་དླེ་རླེས་ལ་རད་གཅོད་བླེད་ཆོག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་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 འབོད་སྐུལ་དང་བསམ་འཆར་གཅྱིག དླེ་ནས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་དོན་ཚན་གཅྱིག་ཡོད། ཡུ་
རོབ་ཁུལ་ལ་བོད་པ་སྟོང་ཕྲག་ ༢༢ ཙམ་ཞྱིག་གནས་སྡོད་གནང་གྱི་ཡོད་རླེད། ཡུ་རོབ་ནང་དུ་ལུང་པ་མང་པ་ོཡོད་པའྱི་ནང་
ནས་ལུང་པ་གངས་ ༡༤ ནང་དུ་བོད་པ་སྟོང་ཕྲག་ ༢༢ གམ་ཡོད་དུས། ལུང་པ་ ༡༤ ནང་ནས་ལུང་པ་འགའ་ཤས་ལ་བོད་
རྱིགས་ཤུགས་ཆླེན་པོ་གཏན་སྡོད་གནང་ནས་བཞུགས་ཡོད་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་ནང་དུ་བོད་ཡྱིག་སློབ་གྲྭ་ཡང་ན་བདུན་ཕྲག་
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དཀྱིལ་ལ་དང་། ཕལ་ཆླེ་བ་གཟའ་འཇུག་ལ་བོད་ཡྱིག་སློབ་གྲྭ་འཚོགས་གནང་གྱི་ཡོད་རླེད། དླེ་སྔོན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་
བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གཞན་བརྟླེན་མྱིན་པ་རང་ཁ་རང་གསོ་གསུངས་པ་ནང་བཞྱིན་དོན་གཅོད་རྣམ་པའྱི་ལམ་སྟོན་དང་། 
བོད་རྱིགས་ཚོགས་པའྱི་མཛད་གཙ་ོརྣམ་པ། བོད་ཡྱིག་སློབ་གྲྭའྱི་དགླེ་རན། བོད་ཡོག་སློབ་གྲྭའྱི་གཞས་ཀྱི་དགླེ་རན། ཕ་མ་
རྣམ་པས་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་དང་གང་ཐུབ་ཅྱི་ཐུབ་ཐོག་ནས་གཞོན་སླེས་འཚར་ལོངས་བླེད་པར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་བསླབ་རྒྱུ་
དང་། བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་གྱི་ཡ་གལ་ཟློས་གར་གྱི་ཐགོ་ལ་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་བཞྱིན་པ་རླེད། སོང་ཙང་ཚང་མར་
ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ངས་འདྱི་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཕར་སློབ་དླེབ་ཀྱི་ཆ་ལ་ཡྱིན་
ནའང་རླེད། དགླེ་རན་གྱི་ཟབ་སོང་ཡྱིན་ནའང་རླེད། བོད་ཡྱིག་སློབ་གྲྭའྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ལ་ཟབ་སོང་ལ་སོགས་པའྱི་
མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཐོག་ལ་ཕར་ནས་འབོད་སྐུལ་ག་རླེ་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནའང་། དླེའྱི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་རྒྱབ་སོར་
གནང་རགོས་གནངོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་དོན་ཚན་གཉྱིས་པ་དླེ་བོད་རྱིགས་གཞོན་སླེས་འཚར་ལོངས་བླེད་བཞྱིན་པའྱི་སློབ་དླེབ་ཀྱི་ནང་དུ་གཞས་སན་པ་ོདང་། 
གཞས་ཚིག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དླེ་འདྲ་སློབ་ཚན་ནང་དུ་འཇུག་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། ཕྲུ་གུ་རང་ལ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལ་རྒྱ་སླེལ་རྒྱུ་
རླེད། ཕྲུ་གུ་རང་ལ་དུས་ཚོད་སྟོང་པ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་གཞས་སན་པོ་མཉན་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་མཉམ་དུ་གཞས་ཚིག་གྱི་ཐོག་
ནས་བོད་མྱི་རྱིགས་ལ་བརླེ་ཞླེན་སླེ་རྒྱུའྱི་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤྱིག་འདུག དླེ་ཚ་ོམ་འོངས་པར་སློབ་ཚན་ནང་དུ་དླེང་དུས་
དང་མཉམ་དུ་བོད་མྱི་རྱིགས་ལ་ཤ་ཚ་ཞླེན་ཁོག་གྱི་ཐོག་ལ་ཁླེ་ཕན་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་མཐོང་སོང་། དླེ་ཚ་ོཡར་འཇུག་ཐབས་གནང་
རགོས་གནངོས་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

མཐའ་མ་དླེར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོའྱི་སློབ་ཕྲུག་མང་པ་ོཞྱིག་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉྱིས་ཐོན་ནས་མཐ་ོརྱིམ་སློབ་གྲྭའྱི་ནང་དུ་
འཛུལ་ཞུགས་བླེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ངས་ནུབ་ཕོགས་ལུང་པའྱི་ནང་དུ་ལྟ་སྟངས་ཤྱིག་ལ་ལྟ་བའྱི་སྐབས་སུ། ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་
འཛིན་ (Obama) སྐབས་སུ་སླེར་གྱི་སྨན་པ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་འདུག དླེའྱི་ནང་ནས་སྨན་པ་བཅུ་གཉྱིས་རྒྱ་གར་བ་
རླེད་འདུག སྐད་གགས་ཡོད་པ་དླེ་རྒྱ་གར་གྱི་སྨན་པའྱི་སློབ་སོང་ཐོན་པ་དླེ་འདྲ་ཞྱིག་འདུག དླེ་བཞྱིན་ (Computer) ཐོག་
ལའང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡྱིན་པ་མ་ཟད་ཕྱི་རྒྱལ་ལུང་པ་ནས་ཆླེད་དུ་མངགས་ནས་མྱི་གཡར་ཏླེ་མྱི་ལག་བསྱིགས་ནས་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོང་གྱི་འདུག (Microsoft) རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག (Google) དླེ་འདྲའྱི་ནང་དུ་
རྒྱ་གར་དླེ་སྐད་གགས་ཆླེན་པ་ོཞླེ་དྲག་རླེད་འདུག དླེར་བརྟླེན་ངས་ད་ལྟ་མཐ་ོསློབ་ལ་འག་ོམཁན་བོད་རྱིགས་ནང་ནས་རྒྱ་གར་
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ (IIT) དང་ (NIT) ལ་སོགས་པའྱི་སན་གགས་ཅན་གྱི་ (Computer) སློབ་སོང་གནང་ས་སོགས་ལ་
ཚུད་པ་དླེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་དམ་མླེད། དླེའྱི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརོན་ཞྱིག་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་དམ་མླེད་ཅླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།  
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ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་ཙ་ནླེ་ཚང་དནོ་འགྲུབ་བཀྲ་ཤྱིས་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག ཤླེས་རྱིག་གྱི་རྱིས་འག་ོདང་འབླེལ་ནས་དམྱིགས་བསལ་དྲྱི་བ་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། ས་ོས་ོཚོད་དཔག་
འཆར་རྱིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ཡོད་དུས་གང་ལ་གང་འཚམ་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་། ལས་དོན་ཐོག་ལ་སྱིར་བཏང་ཞུ་རྒྱུ་མང་པ་ོཞྱིག་
ཡོད་དླེ་བཀའ་ཤག་འཁོལ་བ་ལ་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་ལས་མླེད་དུས། དམྱིགས་བསལ་ཞུས་ན་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་ན་བསམས་
སོང་། ཞུ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ད་ལྟ་འདས་པའྱི་ལ་ོགཅྱིག་ནང་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ན་ཚ་རྐྱླེན་པས་འཛམ་གྱིང་ཡོངས་ས་ོབརྒྱབ་པ་རླེད་
དླེ། ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་གྲུབ་འབས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པ་ོཞྱིག་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ལ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭ་
གཙ་ོབོར་གྱུར་པའྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དང་། རན་ལགས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརདོ་ཞུ་འདོད་
བྱུང་།  

དླེ་ནས་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་ཞྱིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ད་ལྟ་དཔླེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་ལ་སྱིར་བཏང་སྔོན་འགོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པའྱི་བར་དུ་
ཨྱིན་ཇྱི་འཁྱིད་ཀྱི་ཡོད་མ་རླེད། འཛནི་གྲྭ་བཞྱི་པ་ནས་གཞྱི་ནས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་སློབ་ཚན་འག་ོའཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་བར་དུ་
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་སློབ་གྲྭ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དུ་འག་ོབཞྱིན་ཡོད་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། དཔླེ་སྟོན་སློབ་གྲྭ་ལ་ལ་ོནས་ལོ་
བསྟུད་ཕྲུ་གུ་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་ཡོད་རླེད། དླེའྱི་རླེ་བ་དང་དམྱིགས་ཡུལ་གཙ་ོབོ་དླེ་བོད་ཡྱིག་དང་། བོད་སྐད། བོད་ཀྱི་རྱིག་
གཞུང་དླེ་དག་ཤླེས་ཡོན་སྱིད་བྱུས་གཙ་ོབ་ོབས་ནས། དཔླེ་སྟོན་རྒྱུའྱི་ཤླེས་ཡནོ་ལག་བསྟར་བླེད་ཀྱི་ཡོད་དུས་དླེ་ལ་རླེ་བ་རྒྱག་
གྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ལ་སླླེབ་དུས་ཕ་མ་མང་པ་ོཞྱིག་ལ་ཏོག་ཙམ་བོ་འཚབ་ཡོང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། 
འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ནས་གཞྱི་ནས་ཨྱིན་ཇྱི་འཁྱིད་དགོས་དུས། སྐབས་དླེ་དུས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཤྱིག་རྒྱག་དགོས་
བསམས་ནས། སློབ་གྲྭ་དང་། ཕྲུ་གུའྱི་ནང་མྱི་དླེ་ཚོའྱི་རླེ་བ་དླེ་ཡོད་པ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ད་ལོ་འཛིན་གྲྭ་བཞྱི་པ་ལ་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་
རན་ལགས་མྱི་འདུག དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་ཕ་མ་མང་པ་ོཞྱིག་སླེམས་འཚབ་བླེད་ཀྱི་འདུག ད་ལྟའྱི་བར་དུ་ཨྱིན་ཇྱི་འཁྱིད་ཡོད་མ་
རླེད། ད་ལྟ་འགོ་ཞྱིག་འཛུགས་དུས་ཨྱིན་ཇྱིའྱི་རན་ལགས་མྱི་འདུག དླེ་ནས་ངས་གོ་སྟངས་བས་ན་ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་ཐོན་ནས་
སློབ་གྲྭ་གཞན་པར་བཅུག་པའྱི་གནས་སྟངས་ཀང་བྱུང་འདུག གནད་དོན་དླེ་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་མྱིན་ངས་མྱི་ཤླེས་ཏླེ། ཁ་ཤས་ལ་
དླེ་རླེད་འདུག སླེམས་ཚོར་ཆླེན་པོའ་ིངང་ནས་བཤད་སོང་། ད་ལྟ་ཟླ་བ་གཅྱིག་ཕྱིན་པ་རླེད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་དགླེ་རན་དླེ་ད་ལྟ་ཡོད་
པ་རླེད་དམ་མ་རླེད། ཕྱི་ཟླ་ ༣ པ་འགོ་འཛུགས་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་འདུག གལ་ཏླེ་མླེད་པ་ཡྱིན་ན་འཕྲལ་དུ་བསྐ་ོགཞག་བླེད་
དགོས་འདུག བསྐོ་གཞག་བས་པ་ཙམ་མ་ཟད་དགླེ་རན་ཡག་པོ་ཞྱིག་དགོས་འདུག གང་ལ་ཞླེ་ན། ད་ལྟ་གཞྱི་ནས་འགོ་
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འཛུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ཨྱིན་ཇྱིའྱི་རན་ལགས་ཡག་པ་ོཞྱིག་བསྐ་ོརྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པ་ོཆགས་ཀྱི་འདུག དླེས་དཔླེ་སྟོན་
སློབ་གྲྭའྱི་མྱིང་དང་མདུན་ལམ་ལ་འབླེལ་བ་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་རླེད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

སྱི་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 

 

སྱི་འཐུས་སླབོ་དཔནོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དང་འབླེལ་ནས་སྐད་ཆ་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྱིན། དང་པ་ོདླེ་ལ་འདས་པའྱི་ལ་ོའདྱིའྱི་ནང་དུ་སྱི་ཡོངས་ནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ཡྱིག་ཚད་ཀྱི་གྲུབ་འབས་ཧ་ཅང་ཡག་པ་ོཞྱིག་
བྱུང་ཡདོ་ས་རླེད། སྱིར་བཏང་ང་ཚསོ་སླབོ་སངོ་གྱི་གནས་ཚད་དླེ་ཨང་གངས་གཅྱིག་པུའྱི་ཚད་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡདོ་མ་རླེད། 
ཡྱིན་ནའང་། དླེང་དུས་འག་ོསྟངས་ཀྱི་ཆ་ནས་བས་པ་ཡྱིན་ན་ཏན་ཏན་འདྱི་ཚ་ོལླེགས་པའྱི་ཆ་གཅྱིག་རླེད་བསམ་གྱི་འདུག དླེ་
དང་མཉམ་དུ་མ་སུ་རྱི་བོད་ཁྱིམ་ནང་དུ་གྲུབ་འབས་ཡག་པ་ོཐོན་པ་མང་ཤོས་བྱུང་ཡོད་ས་རླེད། མ་སུ་རྱི་སློབ་གྲྭ་ཆ་མཚོན་པ་
ཡྱིན་ན། བཙན་བོལ་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ཤླེས་ཡོན་གྱི་ཐགོ་ནས་སྱི་ཞུ་ཆླེན་པ་ོསྒྲུབ་མཁན་གྱི་ཤླེས་ཡོན་གྱི་སྡླེ་ཁག་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་
ཆགས་ཡོད་རླེད། དླེ་རྱིང་ག་ོསྐབས་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་དོན་དག་གཉྱིས་པ་དླེ་ང་ཚའོྱི་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལ་ོལྟར་རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་དང་ཟབ་སོང་མཚོན་པའྱི་
འདུ་འཛོམས་མང་པ་ོགནང་གྱི་ཡོད་པ་རླེད། འདས་ལོའ་ིནང་དུ་རྱིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་དང་ཟབ་སོང་གནང་རྒྱུ་མང་ཆླེ་བ་
དྲ་ཐོག་ནས་རླེད་མ་གཏོགས། དངོས་སུ་འདུ་འཛོམས་བ་རྒྱུའྱི་ག་ོསྐབས་བྱུང་ཡོད་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་སོང་ཙང་འདས་པའྱི་ལོའ་ི
ནང་དུ་ཤླེས་ཡནོ་གྱི་འག་ོསོང་ཐགོ་ལ་འཕར་ཆག་དླེ་འདྲ་བྱུང་ཡདོ་པ་རླེད་དམ་ཞླེས་བཀའ་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྱི་ཡོངས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཤླེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་ཆླེ་བཞླེས་ཀྱིས་འག་ོསོང་ཧ་ལས་
པ་མང་པ་ོཞྱིག་གནང་ཡོད་པ་རླེད། ཡག་པ་ོདླེ་ཡག་པོ། བཟང་བ་དླེ་བཟང་བ་རླེད། ཡྱིན་ནའང་། ཞན་ཆའྱི་ཕོགས་ཟླེར་ནའང་
མྱི་འདུག ད་དུང་ཡང་མ་འདང་བའྱི་ཆ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་ཞུས་པ་ཡྱིན་ན། ཤླེས་ཡོན་སློབ་གསོ་དླེ་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ཐུགས་
ཕན་གསོས་པ་ཞྱིག་དང་འདང་གྱི་ཡོད་ས་མ་རླེད་སམ། ༸སབས་མགོན་རྱིན་པ་ོཆླེ་མཆགོ་གྱི་དགངོས་གཞྱི་དང་། བཀའ་སློབ་
ལམ་སྟོན་གནང་བའྱི་ཆ་ཤས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ན་བསམ་གྱི་འདུག དཔླེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆོག ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ནང་དུ་ (YouTube) བརན་ཐུང་ནང་དུ་ཟློས་གར་དང་གཏམ་བརོད་དླེ་འདྲ་ལྟ་དུས། ངས་གཏམ་



187 
 

བརོད་འཁབ་མཁན་དང་། དླེར་རོགས་པ་བླེད་མཁན་ཚ་ོལ་སོན་བརདོ་གང་ཡང་བླེད་ཀྱི་མླེད། ཡྱིན་ནའང་། དླེ་དག་གྱི་བརོད་
དོན་ལ། ཕྲུ་གུ་ཞྱིག་སློབ་གྲྭ་འགོ། སློབ་གྲྭར་ཁུངས་མ་འཁོལ། སློབ་གྲྭ་ནང་ལ་ཐ་མ་ནག་པ་ོའཐླེན། དགླེ་རན་ལ་འཁྲུགས་པ་
བརྒྱབ། དླེ་ནས་མར་ལོག་ནས་ཕ་མར་ཕན་མ་ཐོགས། སྡུག་ཆགས་ཤ་སྟག་ཅྱིག་ཐོན་ཡོང་གྱི་འདུག སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྱིན་
ནའང་འགན་ཁུར་མ་ཐུབ་པ་དང་། མྱི་ཚེའྱི་འག་ོསྟངས་ཁོན་ནས་མླེད་པ། འདྱི་འདྲའྱི་གཏམ་བརདོ་ཀྱི་བརན་ཐུང་དླེ་འདྲ་མཇལ་
སོང་། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཟླེར་ནས། ང་ཚོས་ཁབ་པ་བཏང་ནས་རོད་པ་རོད་
དགསོ་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པ་ོརླེད་དླེ། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སློབ་གས་ོག་རླེ་སྤྲདོ་ཀྱི་འདུག་ཅླེ་ན། ཕགོས་གཅྱིག་ནས་བཙན་བལོ་ནང་དུ་
ཡོད་པའྱི་ཤླེས་ཡོན་སློབ་གསོའ་ིལྟླེ་གནས་སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཟུར་ཟ་འདྲ་པ་ོདང་། དམྱིགས་དཔླེ་ངན་པ་ཞྱིག་བཏོན་གྱི་འདུག་
སམ། སློབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་པའྱི་མྱི་དླེ་ཚོས་དླེ་འདྲ་བླེད་ཀྱི་འདུག་དང་། དླེ་འདྲ་ཡོད་རླེད་ཟླེར་ནས་འཁབ་སྟོན་བརྒྱུད་དཔླེ་སྟོན་པ། 
ཕགོས་གཞན་ནས་ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚགོས་ལའང་མྱིག་ལྟོས་ངན་པ་བཏནོ་པ། ཁ་ོཚའོྱི་སྱི་ཚགོས་འདྱི་འདྲ་ཆགས་རླེད། སྱི་ཚགོས་
དླེར་གང་ཡང་ཡོད་མ་རླེད་ཟླེར་བ་འདྲ་པ་ོཞྱིག མྱིག་ལྟོས་ངན་པ་ཆགས་ས་འདྲ་པ་ོཞྱིག་འདུག འདྱི་ཚོ་ཡོང་རྐྱླེན་གཙོ་བོ་དླེ་
གང་རླེད་ཅླེ་ན། ཤླེས་ཡོན་གྱི་སློབ་གས་ོམ་འདང་བའྱི་རྐྱླེན་རླེད་འདུག ཕྲུ་གུ་འཚར་ལོངས་བླེད་པའྱི་སྐབས་སུ་སློབ་གས་ོཏག་
ཏག་ཅྱིག་མ་འདང་བ་རླེད་སམ། སྱི་ཚོགས་གཞན་པའྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁ་ོཅན་དང་། དབང་པ་ོསོན་ཅན་དླེ་
ཚོ་ལ་ཡྱིན་ནའང་སློབ་གསོ་སྤྲད། སློབ་སོང་སྤྲད། དླེ་ཚོ་ཡར་ཚར་ལོངས་བྱུང་ནས། མཐའ་མ་དླེར་སྱི་ཚོགས་ནང་འགན་
འཁུར་ཐུབ་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། ང་ཚོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དབང་པ་ོརྱིག་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཐང་ཐང་
ཡྱིན་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱིས་མཐའ་མར་སློབ་གྲྭ་ཁུངས་མ་འཁོལ་པ་དང་། སྱི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་བཟ་ོབའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་
ལ་འཁབ་སྟནོ་འདྲ་བཟསོ་པ་དླེ་ངས་ཏག་ཏག་ཅྱིག་སྡདོ་ཀྱི་མྱི་འདུག་སམ། དླེར་བརྟླེན་ད་དུང་ཡྱིན་ནའང་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་
ཀྱི་ངསོ་ནས་འགན་ཁུར་ནས། བོད་པའྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་ལ་མཐུན་པའྱི་བཟང་སོད་ཀྱི་སློབ་གས་ོསྤྲད་རྒྱུ་དླེ་དཔླེ་མྱི་སྱིད་
པའྱི་གལ་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་ཆགས་ཀྱི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

དླེ་ནས་ང་ཚོའྱི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་ནང་དུ་དླེ་སྔ་ལག་ཤླེས་ཀྱི་སྡླེ་ཚན་མང་པ་ོཞྱིག་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་མྱི་ཆ་འདང་
མྱིན་ལ་སོགས་པའྱི་རྐྱླེན་གྱི་ས་ོརྒྱག་དགོས་པ་དླེ་འདྲ་བྱུང་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོའྱི་ཐོག་ལ་ཡྱིན་ནའང་། དགོན་སྡླེ་གྲྭ་ཚང་ནས་དླེ་
ཚརོ་མཉམ་ཞུགས་བླེད་མཁན་ཡདོ་ན་ག་ོསྐབས་འབུལ་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པ་ོདང་ཡག་པ་ོཡོད་རླེད་སམ།  

འདྱི་དང་མཉམ་དུ་ཤླེས་རྱིག་གྱི་སློབ་དླེབ་འདྱི་ཧ་ལས་པའྱི་ཚད་ལྡན་དང་། ཡག་པོ། མྱི་ཐོག་རན་པས་དངོས་གནས་དྲང་
གནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བསྱིགས་བཞག་པ། མཁས་པ་དླེ་ཚོས་བཟསོ་བཞག་པ་དླེ་འདྲ་ཡྱིན་དུས། སློབ་དླེབ་དླེ་ཚ་ོཧ་
ལས་པའྱི་ཚད་ལྡན་དང་ར་ཆླེན་པ་ོཡྱིན་པ་མྱི་ཚོས་བརྱིའྱི་འདུག སློབ་དླེབ་དླེ་ཚ་ོསླེར་པའྱི་སློབ་གྲྭ་དང་། མགོན་སྡླེ་གྲྭ་ཚང་གྱི་
སློབ་གྲྭ། གང་ལྟར་དགོས་ཟླེར་མཁན་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན། དླེ་ཚོར་མཐུན་འགྱུར་རོགས་ཕན་དང་། ར་ཆག་བཏང་མ་ཐུབ་
ནའང་ཆག་ཡང་ཉུང་ཉུང་ཞྱིག་བཏང་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞྱིག་འགླེམས་སླེལ་བླེད་ཐུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་ནས་བོད་པའྱི་
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སྐད་ཡྱིག་གྱི་ས་ཁོན་གྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཆླེ་བྱུང་བ། གཉྱིས་ནས་ང་ཚོའྱི་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཤླེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་
སླེམས་ཤུགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག་དང་གཞོགས་འདླེགས་ཆླེན་པ་ོཞྱིག ང་ཚོའྱི་རྱིགས་དང་མཐུན་པའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ཚུན་ཆད་ནས། 
ནང་པའྱི་ཆསོ་ད་ོསང་ཡོད་མཁན་ཚུན་ཆདོ་ནས་ཞབས་འདླེགས་ཞུ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ། གསུམ་ནས་ང་རང་ཚའོྱི་ཆསོ་དང་། རྱིག་
གཞུང་། སྐད་ཡྱིག་ཐོག་ལ་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སླེལ་ཐུབ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་དུས། སློབ་དླེབ་འདྱི་གང་མང་
འགླེམས་སླེལ་ཐུབ་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་དགངོས་པ་ཞྱིག་བཞླེས་རགོས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་ལགས། མར་བཞུགས་རགོས་གནང་། སྐར་མ་ ༥ ཟྱིན་སོང་།  

སྱི་འཐུས་ཁག་ཅྱིག་ཡང་སླེ་ཕྱི་ལ་ཕླེབས་འགོའ་ིའདུག ཡང་ང་ཚོས་བཞུགས་རླེ་བཟ་ོདགོས་ས་རླེད། ཁག་ཅྱིག་གསུངས་
ཚར་བ་དང་ཐོན་ཕྱིན་པའང་འདུག ཁྱིམས་ལུགས་ནང་དུ་གལ་ཏླེ་གསུངས་ཚར་བ་ཡྱིན་ན་དོན་ཆོག་གྱི་ཡོད་པ་མ་རླེད། བས་
ཙང་ང་ཚོས་བཞུགས་རླེས་བཟ་ོདགོས་ས་རླེད། འདྱི་མླེད་པ་གནང་རོགས་གནོངས། འདྱིར་བཙུག་ཏུ་བཞུགས་མཁན་ཡང་
མང་པ་ོའདུག དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བནོ་མཆགོ 

 

དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རྱིག་བཀའ་བོན་པདྨ་དབངས་ཅན་མཆགོ་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙ་ོམཆོག བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ན་གཞོན་ཚ་ོལ། ལྷག་
པར་དུ་ཡུ་རོབ་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་བོད་པའྱི་ཕྲུ་གུ་ན་གཞོན་ཚོ་ལ་སྐད་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་ཡོང་སླད་དོན་
གཅོད་དང་། བོད་རྱིགས་ཚོགས་པ། དགླེ་རན། ཕ་མ་ཚོས་ཐུགས་འགན་བཞླེས་པའྱི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་ཡོངས་གགས་སུ་
གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་རླེད་དླེ། སྱིར་བཏང་ང་ཚོས་མཚན་བང་དླེར་ "བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་སློབ་
གྲྭ།" ཞླེས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཞྱིག་རླེད། དླེ་འདྲའྱི་མཐུན་འགྱུར་འགོ་ལ་བདོ་ཕྲུག་ཚརོ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་རྱིག་གཞུང་
སླེལ་ཆླེད་ཐུགས་འཁུར་ཆླེན་པོ་བཞླེས་ཀྱི་ཡོད་པ་རླེད། ན་ནྱིང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་ཀྱི་རྐྱླེན་པས་ཤླེས་རྱིག་ལས་
ཁུངས་ནས་འཆར་གཞྱི་བཏྱིང་བར་ཏོག་ཙམ་ད་ོཕོག་ཕྱིན་སོང་། དླེ་མྱིན་ན་ནྱིང་ཆ་བཞག་ན་ང་ཚོས་ཡུ་རོབ་ཁུལ་གྱི་གཟའ་
འཇུག་སླབོ་གྲྭའྱི་དགླེ་རན་ཚ་ོལ་ཟབ་སངོ་འབུལ་རྒྱུའྱི་འཆར་གཞྱི་ཞྱིག་བང་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏླེ། དུས་ཚོད་དང་གནས་སྟངས་
ཤྱིག་གྱི་རྐྱླེན་པས་བྱུང་མ་སོང་། ཡྱིན་ནའང་། ང་ཚསོ་འབད་བརནོ་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  



189 
 

དླེ་བཞྱིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་གྱི་སློབ་དླེབ་དང་བསླབ་གཞྱིའྱི་ར་འཛིན་སོགས་གཏན་འབླེབས་གྲུབ་ཡོད་པ་རླེད། དླེ་དག་ལག་བསྟར་
གནང་རྒྱུའྱི་ཐགོ་ལ་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ངསོ་ནས་མཐུན་འགྱུར་རགོས་རམ་ག་ཚདོ་ཞུ་ཐུབ་པ་དླེ་ང་ཚསོ་མུ་མཐུད་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། དཔླེར་ན། ན་ནྱིང་ཨྱིན་ཡུལ་དོན་གཅོད་ནས་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་འབླེལ་བ་ཞུས་ནས། ཕ་གྱིའྱི་
གཟའ་འཇུག་སློབ་གྲྭའྱི་དགླེ་རན་ཚ་ོལ་ཟབ་སོང་ཞྱིག་ག་ོསྱིག་གནང་གྱི་འདུག དླེའྱི་སྐབས་སུའང་ཤླེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་
མཐུན་འགྱུར་ཞུས་སོང་། དླེའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིན་ནའང་ཕ་གྱིར་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་དགླེ་རན་གཅྱིག་ལ་ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་
ཞུས་ཡོད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུཡྱིན།  

དླེ་ནས་བཀུར་འོས་སྱི་འཐུས་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་ཕར་བླེད་སོད་གཏོང་བཞྱིན་པའྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་སློབ་དླེབ་བཟོས་པའྱི་ནང་དུ་
ཡྱིན་ནའང་། ༼ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆོག་ནས། སྐུ་ང་ོབཀའ་བནོ་མཆོག བཞུགས་རགོས་གནང་།༽ 
ལགས་ས།ོ 

 

ཚགོས་གཙ་ོཨཅཱརྱ་ཡླེ་ཤླེས་ཕུན་ཚགོས་མཆགོ་ནས། 

ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསལོ་ཇའྱི་བར་གསླེང་ཡྱིན།  

 


