
བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

27༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

རྒྱབ་ལྗོངས།

འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ནི་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ནང་བྗོན་ཆྙེན་ལས་ཁུངས་བདུན་ཡྗོད་པའི་ནང་གི་གཅིག་ཡིན། འདི་ནི་བྗོད་མིའི་དྭངས་བང་
འཕྲྗོད་བསྙེན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མིང་ཐྗོག་དྙེབ་སྐྙེལ་བྱས་ཡྗོད། འཕྲྗོད་བསྙེན་བཀའ་བྗོན་དང་དྙེའི་འཛིན་སྐྗོང་གིས་བྗོད་མིའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལམ་ལུགས་
ཐད་ལམ་སྗོན་དང་དབུ་ཁིད་གནང་གི་ཡྗོད། འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་ཐད་ཀར་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དུ་གནས་སྗོད་བྱྙེད་པའི་བྗོད་མི་
གྲངས་ ༡༡༠༠༠༠ ཙམ་གི་འཕྲྗོད་བསྙེན་དང་བདྙེ་སྡུག་ལ་གཟིགས་སྐྗོང་གནང་གི་ཡྗོད་ལ། སྨན་ཁང་ཆྙེ་བ་ ༧ དང་། འབིང་བ་ ༥། ཆུང་བ་ ༣༨ 
བཅས་ཁྱྗོན་བསྗོམས་སྨན་ཁང་ཆྙེ་ཆུང་གྲངས་ ༥༠ ཙམ་ལ་འཛིན་སྐྗོང་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད། འཕྲྗོད་བསྙེན་མཐུན་རྐྙེན་གི་ཆ་ནས་སྒྗོ་བསྙེན་ནད་པར་ལམ་
སྗོན་བྱྙེད་པ་དང་། བྱིས་པ་སྐྙེ་སྐབས་དང་བྱིས་པའི་བདྙེ་ཐང་ཞབས་ཞུ། གཤག་བཅྗོས་ཆུང་ཙག ནད་གཞི་བརྟག་དཔད། སྨན་ཚོང་ཁང་། སྗོའི་སྨན་
ཁང་། ཕི་བཅྗོས་གསྗོ་ཐབས། སྨན་བཅྗོས་ལམ་སྗོན་སྗོགས་གཞི་རའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལྟ་སྐྗོང་ཐད་མཐུན་འགྱུར་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད། བྗོད་མིའི་གཞིས་སྒར་
ཁག་གི་ནང་སྨན་བཅྗོས་ལྟ་སྐྗོང་དགྗོས་ངྙེས་ཀི་བྗོད་མི་ཚོའི་ཆྙེད་མཐུན་རྐྙེན་གང་ལྙེགས་སྦྗོར་གི་ཡྗོད། སྨན་དང་ཞབས་ཞུ་ཚང་མའི་ཐད་རྗོགས་
རམ་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད། བཞུགས་སྒར་དྷ་སར་བདྙེ་ལྙེགས་སྨན་ཁང་དང་། སྙེལ་ཀྗོབ་ཏུ་འཚོ་བྱྙེད་ཁང་སྨན་ཁང་། མྗོན་གྷྗོ་འདྗོད་རྒུ་གིང་བྗོད་མིའི་གཞིས་
ཆགས་སྨན་ཁང་བཅས་ཀི་ངྗོས་ནས་ཡར་ཐྗོན་ཅན་གི་སྨན་བཅྗོས་ལག་རལ་དང་མཐུན་རྐྙེན་སྦར་ནས་ནད་པར་ལྟ་སྐྗོང་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད། ད་ལྟའི་ཆར་
འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ཀི་སྨན་བཅྗོས་མཐུན་འགྱུར་འྗོག་ནད་གཞི་ཚབས་ཆྙེན་རིམ་པ་གསུམ་པར་སྙེབས་པའི་རིགས་ལ་སྨན་བཅྗོས་མཐུན་འགྱུར་
སྦྗོར་གི་མྙེད།
 
ད་ལྟའི་ཆར་བྗོད་མིའི་སྒིག་འཛུགས་ཀི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་གཞི་གཙོ་བྗོ་ནི་ཊི་བི་ནད་པ་སངས་འཛིན་དང་། བྱིས་པ་སྐྙེ་སྐབས་དང་
བྱིས་པའི་འཕྲྗོད་བསྙེན། དར་མའི་འཕྲྗོད་བསྙེན། སྙེམས་ཁམས་ཀི་འཕྲྗོད་བསྙེན། སྤི་ཚོགས་ཁྱྗོན་ཡྗོངས་ལ་སྨན་བཅྗོས་མཐུན་འགྱུར་གི་ལས་
གཞིས་ཁྱབ་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་བཅས་ཡིན། ཕི་ལྗོ་ ༢༠༡༢ ལྗོ་ནས་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ཀིས་རྒྱ་གར་ནང་གི་བྗོད་མི་ཚོར་སྨན་བཅྗོས་ལྟ་སྐྗོང་གི་ལས་
གཞི་སྙེལ་བ་དང་། ཕི་ལྗོ་ ༢༠༡༤ ལྗོ་ནས་ཚད་མཐྗོ་པྗོའི་སྨན་བཅྗོས་མཐུན་འགྱུར་གི་ལས་གཞི་འགྗོ་འཛུགས་ཞུས་ཡྗོད།

བྗོད་མི་ཚོའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་གི་གནས་སངས།

བྗོད་མི་ཚོའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་གནས་སངས་ནི་ཐྗོག་མར་བྗོད་མི་རྣམས་བཙན་བྱྗོལ་དུ་འབྱྗོར་བའི་སྐབས་དང་བསྡུར་ན་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡྗོད། འགྗོས་
ནད་ཀི་རྐྙེན་པས་འཆི་བ་དང་ནད་གཞི་ཚབས་ཆྙེ་རུ་གྱུར་བའི་གྲངས་ཚད་ཧ་ཅང་ཉུང་དུ་ཕིན་ཡྗོད། ཊི་བི་དང་། མཆིན་པའི་གཉན་ཚད། གཉན་ནད་
རྙེག་དུག་བཅས་ནི་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སུ་ཡྗོད་པའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་གི་དཀའ་ངལ་ཆྙེ་ཁག་རིགས་ཡིན། བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སུ་ལྗོ་རྙེར་
ཊི་བི་ནད་པ་གསར་པ་བྱུང་བའི་ཚད་གཞི་ནི། ཕི་ལྗོ་ ༢༠༡༦ ལྗོའི་བསྡུར་ཚད་ལྟར་ན་ ༦༠༠/༡༠༠༠༠ ཡིན། གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་སྤི་ཚོགས་ནང་
༢༡༡/༡༠༠༠༠༠ ཡིན་པས། བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་དང་བསྡུར་ན་ལྡབ་གསུམ་ཡིན། ཉྙེ་ཆར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་སྙན་ཐྗོ་ལྟར་ན་བྗོད་མི་ཚོའི་ནང་
མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ནད་པའི་གནས་སངས་ནི་བརྒྱ་ཆ་ ༧ ནས་ ༩ ཟིན་གི་ཡྗོད་པ་དང་། བྗོད་ནང་སྐྙེས་པའི་བྗོད་མི་ཚོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༡༣ ཟིན་གི་
ཡྗོད་པས་མང་བ་ཡྗོད་པ་བསན་ཡྗོད། རྒྱལ་སྤིའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལྷན་ཁང་ངྗོས་ནས་ཚད་གཞི་བརྒྱ་ཆ་ ༨ ཡིན་ན་མཐྗོ་པྗོ་ཡིན་པར་ངྗོས་འཛིན་བྱས་



བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

28༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

ཡྗོད། བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་བཟི་སྨན་རིགས་སྣ་ཚོགས་སྤད་པའི་ཉྙེར་ལྙེན་གིས་ཊི་བི་དང་། མཆིན་པའི་གཉན་ཚད། གཉན་ནད་རྙེག་དུག་བཅས་
ཁྱབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཡང་ཡྗོང་གི་ཡྗོད། བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་གཉན་ནད་རྙེག་དུག་བྱུང་བའི་མི་འབྗོར་ག་ཚོད་ཡྗོད་མྙེད་གསལ་ཁ་མྙེད། རླུང་ནད་
དང་། གཅིན་སྙི། སྙིང་ནད་ལྟ་བུ་འགྗོས་ནད་མིན་པའི་ནད་རིགས་དང་། སྙེམས་ཁམས་ལ་གནྗོན་ཤུགས་སྙེབས་པའི་སྙེམས་ནད། བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་
མིའི་སྤི་ཚོགས་སུ་སྨན་དང་ཆང་རག་སྤྗོད་ཐལ་ཆྙེ་བས་འཆི་རྐྙེན་དང་ནད་གཞི་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བའི་ཚད་གཞི་མཐྗོ་པྗོ་ཡིན། ཕི་ལྗོ་ ༢༠༡༧ ལྗོའི་བདྙེ་
ལྙེགས་སྨན་ཁང་གི་སྙན་ཐྗོ་ལྟར་ན། འཕྗོ་བ་སྐྲན་ཆགས་ནས་གྲྗོངས་ཚད་ནི་བརྒྱ་ཆ་ ༢༨ དང་མཆིན་པ་སྐྲན་ཆགས་ནས་གྲྗོངས་ཚད་ནི་བརྒྱ་ཆ་༢༠ 
ཡིན་པས། བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་ནད་རིགས་དྙེ་གཉིས་དར་ཁྱབ་ཧ་ཅང་ཆྙེན་པྗོ་ཡིན། ཉྙེ་ཆར་རྒྱུད་སྗོད་གྲྭ་ཚང་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ལྟར་ན་དྷ་
རམ་ས་ལར་ཡྗོད་པའི་བྗོད་མི་བརྒྱ་ཆ་ ༧༨ ལ་ཧྙེ་ལི་ཀྗོ་བྙེག་ཊྙེར་པྙེ་ལྗོ་རི་ Helicobacter pylori ཡྗོད་འདུག གཞན་ཡང་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་
ཁུངས་དང་བྗོད་ཀི་སྨན་པ་ཚོས་བྗོད་མི་ཚོའི་ནང་སྙེམས་ནད་རིགས་འབྱུང་བའི་ཚད་གཞི་མཐྗོ་པྗོ་ཡིན་པ་བསན་ཡྗོད། སྙེམས་ནད་ཀིས་མི་སྒྙེར་གི་
ནུས་པ་ལ་སྐྗོན་ཆྙེན་པྗོ་རྒྱག་གི་ཡྗོད། འྗོན་ཀང་སྤི་ཚོགས་ཀི་ངྗོས་ནས་དྙེ་རིགས་ལ་ངྗོས་འཛིན་བྱྙེད་སངས་ཡག་པྗོ་ཡྗོད་ཚེ་དྙེ་རིགས་བཅྗོས་ཐབས་
ཡྗོང་གི་ཡྗོད།

ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུའི་སྙེང་གྲྗོས་བསྡུར་བྱྙེད་དགྗོས་པའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་གི་གནད་དྗོན་གཙོ་བྗོ་ཁག 
བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་དང་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཆ་ནས་ཡར་རྒྱས་འགྲྗོ་བར་གྗོ་སྐབས་དང་དཀའ་ངལ་གཉིས་ཀ་ཡྗོད། ང་ཚོས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་
ཚོགས་འདུའི་སྐབས་གྗོ་བསྡུར་བྱ་དགྗོས་པའི་གནད་དྗོན་གཙོ་བྗོ་ལྔ་ངྗོས་འཛིན་བྱས་ཡྗོད། ༡) བྗོད་མི་ཚོས་གདྗོང་ལྙེན་བྱྙེད་དགྗོས་པའི་འཕྲྗོད་
བསྙེན་གི་དཀའ་ངལ། ༢) བྗོད་མིའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་གཞིར་མཁྗོ་བའི་དཔལ་འབྱྗོར་གི་མཐུན་རྐྙེན། ༣) འཛིན་སྐྗོང་གི་ནུས་པ་གྗོང་སྙེལ་དང་
འཕྲྗོད་བསྙེན་ཞབས་ཞུ་ཡར་རྒྱས། ༤) གསྗོ་རིག་སྨན་བཅྗོས་གྗོང་བུ་གཅིག་གྱུར་དང་རྒྱ་བསྐྙེད་ཡྗོང་ཐབས། ༥) འདྙེམས་ཀ་ཡྗོད་པའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་
ཞབས་ཞུ་གནང་ཕྗོགས་དང་ནད་རིགས་སྔྗོན་འགྗོག་བཅས་ཀི་བརྗོད་གཞིའི་འྗོག་ཚན་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གི་གཅིག་ལ་འབྙེལ་བ་དམ་ཟབ་
ཡྗོད་པ་དྙེ་
འདྲ་ཡིན་སྲིད་ལ། གཤམ་དུ་བརྗོད་གཞི་དང་འབྙེལ་བའི་ཐྗོག་ནས་བྗོད་མི་ཚོའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་གཙོ་འདྗོན་བྱས་
ཡྗོད།



བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

29༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

༡) བྗོད་མི་ཚོས་གདྗོང་ལྙེན་བྱྙེད་དགྗོས་པའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་གི་དཀའ་ངལ།

འགྗོས་ནད་ཊི་བི་དང་། མཆིན་པའི་གཉན་ཚད། འགྗོས་ནད་མིན་རིགས་རླུང་ནད་དང་། གཅིན་སྙི། འཕྗོ་སྐྲན། དུག་ཆང་དང་སྨྗོ་རྫས་རིགས་སྤྗོད་ཐལ་
ཆྙེ་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྙེམས་ནད་རིགས་བཅས་ནི་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སུ་འཕྲྗོད་བསྙེན་གནས་སངས་ཐད་དཀའ་ངལ་ཆྙེ་ཤྗོས་ཆགས་ཡྗོད། ཊི་བི་ནད་
གཞི་དང་། མཆིན་པ་གཉན་ཚད་ཀི་སྐྲན། རླུང་ནད་དང་གཅིན་སྙི། སྙེམས་ནད་བཅས་སྔྗོན་འགྗོག་བྱྙེད་པའི་ལས་གཞི་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་རྒྱུ་ནི་ཁ་ཚ་
དགྗོས་གཏུགས་ཀི་གནད་དྗོན་ཞིག་ཡིན། འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་ཊི་བི་ལ་སངས་འཛིན་ཡྗོང་ཐབས་ཀི་འཆར་གཞི་འདིང་བཞིན་ཡྗོད་པ་
དང་། དྙེ་བཞིན་འཕྲྗོད་བསྙེན་གི་གནས་སངས་གཞན་དག་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སུའང་དམིགས་ཡུལ་འཛིན་པ་དང་། ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་བ། ལག་
བསར་བྱྙེད་པ་བཅས་ཀི་འཆར་གཞི་འདིང་བཞིན་ཡྗོད།

འཛམ་གིང་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལྷན་ཚོགས་ངྗོས་ནས་ཕི་ལྗོ་ ༢༠༣༥ ལྗོར་ཊི་བི་ནད་མྙེད་པ་བཟྗོ་རྒྱུའི་དམིགས་ཚད་བཟུང་གི་ཡྗོད། རྒྱལ་གར་གི་འཆར་
གཞིའི་ནང་ཕི་ལྗོ་ ༢༠༢༥ ལྗོར་ཊི་བི་བྱུང་ཚད་ ༤༤/༡༠༠༠༠༠ ཆགས་ཐབས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་འཛིན་གི་ཡྗོད། འདི་ལྟར་འཛམ་གིང་དང་རྒྱ་
གར་གི་ངྗོས་ནས་དམིགས་ཚད་འཛིན་པ་བཞིན། བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སུའང་ཊི་བི་ནད་ཁྱབ་ཚད་ཉུང་དུ་གཏྗོང་བར་འབད་བརྗོན་བྱྙེད་དགྗོས། བདྙེ་
ལྙེགས་སྨན་ཁང་ངྗོས་ནས་ཇྗོན་ཧྗོབ་ཀྙེན་སྙེ་གཙུག་ལག་སྗོབ་ཁང་དང་མཉམ་འབྙེལ་གིས་ཊི་བི་ནད་གཞི་ར་མྙེད་བཟྗོ་བའི་ལས་གཞི་འགྗོ་
འཛུགས་གནང་ཡྗོད།

བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སུ་སྙེམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡྗོད་པའམ་སྙེམས་ནད་ཡྗོད་པའི་རིགས་སྨན་ཁང་དུ་འགྲྗོ་མཁན་ཧ་ཅང་དཀྗོན་པྗོ་ཡིན། སྙེམས་ནད་
ཡྗོད་པར་ངྗོས་འཛིན་བྱྙེད་སངས་ཡག་པྗོ་མྙེད་པར་བརྟྙེན། དྙེའི་ནད་རྟགས་མངྗོན་གསལ་མྙེད་པ་དང་གྗོ་རྟྗོགས་ཡག་པྗོ་མྙེད་རྐྙེན་སྙེམས་ནད་ཡྗོད་
པའི་རིགས་སྨན་བཅྗོས་བྱྙེད་པར་ཡྗོང་གི་མྙེད། འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་སྙེམས་ཀི་འཕྲྗོད་བསྙེན་དང་དར་མའི་
འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་གཞི་ཡར་རྒྱས་དང་རྒྱ་སྐྙེད་གཏྗོང་བའི་ལས་འགུལ་སྙེལ་གི་ཡྗོད། སྤི་ཚོགས་ཁྗོད་ནད་རིགས་ལ་སངས་འཛིན་ཡྗོང་བའི་ལས་གཞི་
སྙེལ་གི་ཡྗོད་པ་དྙེས་མང་ཚོགས་ནང་འཕྲྗོད་བསྙེན་སྐྗོར་ལ་དྗོ་སྣང་དང་། བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སུ་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སུ་མཐུན་རྐྙེན་
ག་རྙེ་ཡྗོད་མྙེད་ཤྙེས་རྟྗོགས་ཡྗོང་བར་ཕན་ནུས་ཆྙེན་པྗོ་ཐྗོན་གི་ཡྗོད།

ལྷག་པར་དུ་བུ་ཕྲུག་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕིན་པའི་བྗོད་མི་རྒན་པ་མང་པྗོ་ཞིག་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་གནས་སྗོད་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད་པ་དང་། ཉྙེ་བའི་ཆར་
རྒས་གསྗོ་ཁང་མ་ཡིན་པ་གཞིས་ཁུངས་སུ་གནས་སྗོད་བྱྙེད་པའི་བྗོད་མི་རྒན་པ་མང་པྗོ་ཞིག་རྗོགས་སྐྗོར་མྙེད་པའམ་ཡང་ན་རྗོགས་སྐྗོར་ཧ་ཅང་ཞན་
པའི་གནས་སངས་འྗོག་ལུས་ཡྗོད། གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་གནས་སྗོད་བྱྙེད་པའི་བྗོད་མི་རྒན་རབས་ཚོའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཐད་མཐུན་རྐྙེན་སྦྗོར་རྒྱུ་ནི་
དགྗོས་ངྙེས་ཤིག་ཆགས་ཡྗོད།

ད་ལྟའི་ཆར་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་འཆར་གཙོ་བྗོ་ཁག་དཔྙེར་ན་ཊི་བི་ལྟ་བུ་ལ་ USAID དང་ PRM དང་ The Global Fund སྗོགས་
རྒྱལ་སྤིའི་ཐྗོག་ནས་རྗོགས་རམ་ཐྗོབ་ཀི་ཡྗོད། ལས་འཆར་ཁག་ཡུན་གནས་ཡྗོང་ཐབས་དང་རྗོགས་སྐྗོར་གཞན་འཚོལ་ཐབས་སྗོགས་ཕུགས་རྒྱང་



བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

30༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

རིང་པྗོར་དམིགས་ཏྙེ་འཆར་གཞི་བཟྗོ་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྙེན་པྗོྗོ་ཡིན། གཞན་ཡང་འདི་ལྟ་བུའི་ལས་འཆར་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་བར་ཆྙེད་ལས་ཀི་ཉམས་
མྗོང་ཡྗོད་མཁན་དགྗོས་ཀི་ཡྗོད་ལ། ལྷག་བསམ་དང་ཆྗོད་སྙེམས་བརྟན་པྗོས་རྒྱབ་སྐྗོར་གནང་མཁན་ཡང་དགྗོས་ཀི་ཡྗོད། སྤི་ཚོགས་དང་། རིག་
གཞུང་། ཆབ་སྲིད་སྗོགས་བྗོད་མིའི་གནས་སངས་ལ་གྗོ་རྟྗོགས་ཡྗོད་པའི་སྒྗོ་ནས་ལས་གཞི་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་དགྗོས།

༢) བྗོད་མིའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་གཞིར་མཁྗོ་བའི་དཔལ་འབྱྗོར་གི་མཐུན་རྐྙེན།

བྗོད་མིའི་སྨན་བཅྗོས་མཐུན་རྐྙེན་རྣམས་ནི་བྗོད་མི་ཚོར་འགྲྗོ་སྗོང་ཉུང་ཉུང་དང་སྨན་བཅྗོས་ཚད་ལྡན་ཡྗོང་བར་དམིགས་ནས་དགྙེ་རའི་ངྗོ་བྗོར་
བཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་སྨན་བཅྗོས་གནང་མཁན་གི་ག་ཕྗོགས་དང་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་འཆར་མང་ཆྙེ་བ་ཞལ་འདྙེབས་ལ་བསྙེན་གི་ཡྗོད། 
བྗོད་མིའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་གཞིའི་ནང་འཕྲྗོད་བསྙེན་མཐུན་རྐྙེན་དང་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལྟ་སྐྗོང་ནང་ཞུགས་མཁན་བཅས་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཡྗོང་ཐབས་སུ་
ཕུགས་འཕྙེར་སྲ་བརྟན་གི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆྙེ་ཆགས་ཡྗོད།

འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་གཞི་གཞན་དག་ནང་སྨན་བཅྗོས་འགན་ལྙེན་ལས་གཞི་བརྒྱུད་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལྟ་སྐྗོང་ནང་ཞུགས་མཁན་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་གི་
ཡྗོད། བྗོད་མིའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་གཞི་འདི་ནི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་འཛིན་སྐྗོང་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད་ལ། དྙེ་བརྒྱུད་ནས་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལྟ་སྐྗོང་
ནང་ཞུགས་མཁན་ཚོར་རྗོགས་དངུལ་གི་མཐུན་རྐྙེན་སྦྗོར་གི་ཡྗོད། བྗོད་མིའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་གཞི་ལྙེགས་གྲུབ་ཡྗོང་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆྙེན་པྗོ་ཡིན། བྗོད་
མིའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་གཞི་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་དང་། རྗོགས་དངུལ་མང་དུ་གཏྗོང་ཐབས། ལས་གཞི་འདི་བརྒྱུད་ཞབས་ཞུ་དང་ཁྙེ་ཕན་ཡར་
རྒྱས་བཏང་སྙེ་མཉམ་ཞུགས་བྱྙེད་མཁན་མང་དུ་གཏྗོང་ཐབས་བཅས་ཀི་སྐྗོར་ལ་གྲྗོས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆྙེན་པྗོ་ཡིན།

འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལྟ་སྐྗོང་གི་ཁྗོམ་རྭའི་འགྱུར་ལྡྗོག་ཤྙེས་པ་བྱས་ཏྙེ་ཁྗོམ་རྭའི་ཤུགས་རྐྙེན་གི་ཁྙེ་ཕན་སྤད་ནས་ནད་པ་
དང་འཕྲྗོད་བསྙེན་བྱྙེད་སངས་ཐད་ཁྙེ་ཕན་གང་ལྙེགས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་གལ་ཆྙེན་པྗོ་རྙེད། དཔྙེར་ན། རིན་གྗོང་ཆུང་ངུའི་ལམ་ནས་ཉྗོ་ཐབས་ཡྗོད་པའི་སྨན་
རིགས་ཉྗོ་བ་དང་། སྒྙེར་གི་སྨན་བཅྗོས་ཞབས་ཞུ་ཉྗོ་བ་ལྟ་བུ་འགྲྗོ་སྗོང་ཉུང་ཉུང་གཏྗོང་ཐབས་བྱྙེད་པ། USAID དང་བྗོད་ཀི་ཐྙེབས་ར་ངྗོས་ནས་བྗོད་
མིའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་སྐྗོར་ལ་བཏྗོན་པའི་སྙན་ཐྗོའི་ནང་འདིའི་སྐྗོར་ཞིབ་ཕྲ་འཁྗོད་ཡྗོད་པ་དང་ཕན་རླབས་ཆྙེ་བའི་དགྗོངས་ཚུལ་ཡང་བཏྗོན་གནང་ཡྗོད།

ཡྗོང་འབབ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ནི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་གི་ཁྱབ་ཁྗོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གི་དམིགས་ཡུལ་མིན་ནའང་། སྨན་གནང་བ་དང་ནད་པ་ལ་བརྟག་
དཔད་བྱྙེད་པ་སྗོགས་ལ་ཆག་ཡང་ཡྗོད་པ་དང་འབྙེལ་དངུལ་ཏྗོག་ཙམ་འཁྗོར་རྒྱུག་ཡྗོང་ཐབས་བྱས་ཏྙེ། འབྙེལ་ཡྗོད་སྨན་བཅྗོས་ཞབས་ཞུ་བ་ཚོར་
རྒྱབ་སྐྗོར་ཡྗོང་ཐབས་སུ་ཐལ་ཆ་མྙེད་པར་ཚད་དང་ལྡན་པའི་སྒྗོ་ནས་གནང་ཕྗོགས་ཡྗོང་བ་བཟྗོ་ཐུབ། འདི་ལྟར་ཡྗོང་བར་སྨན་ཁང་ཁག་ཏུ་སྨན་བཅྗོས་
ཞབས་ཞུའི་སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་དང་རྒྱ་ཁྱབ་ཆྙེ་རུ་གཏྗོང་ཐབས་གནང་དགྗོས།

གྗོང་དུ་རྒྱབ་ལྗོངས་ནང་གསལ་འདྗོན་བྱས་པ་བཞིན། ད་ལྟའི་ཆར་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་གཞི་ཁ་ཤས་ཤིག་ལག་
བསར་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད། ལས་གཞི་དྙེ་དག་མང་ཆྙེ་བ་རྗོགས་ཚོགས་ལ་བསྙེན་གི་ཡྗོད། སྤིར་བཏང་ཡྗོང་འབབ་དམའ་བྗོ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་



བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

31༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

ནང་འཕྲྗོད་བསྙེན་དང་འབྙེལ་བའི་ལས་གཞི་དང་ལས་འཆར་མང་པྗོ་ཞིག་རྗོགས་སྐྗོར་ལ་བསྙེན་ཡྗོད་པ་དངྗོས་ཡྗོད་ཡིན་ཡང་། བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་
སུ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་སྦིན་བདག་ལ་བསྙེན་པའི་ངྗོ་བྗོར་འགྱུར་བ་གཏྗོང་ཐབས་སུ་ཐབས་ལམ་འཚོལ་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆྙེན་པྗོ་ཡིན། འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་
ཁུངས་ལ་མཚོན་ན་ས་གནས་དང་། རྒྱལ་ཡྗོངས། རྒྱལ་སྤི་བཅས་ཀི་རིམ་པར་མཉམ་འབྙེལ་གིས་ལས་གཞི་སྙེལ་བའི་སིངས་ཆ་དང་གྗོ་སྐབས་ཆ་
ཚང་ལྡན་ཡྗོད། མཉམ་འབྙེལ་གི་ལས་གཞི་དྙེ་ནི་སྲིད་གཞུང་ངམ་ཡང་ན་དགྙེ་ར་ཚོགས་པ་དང་གཙུག་ལག་མཐྗོ་སྗོབ་ཁང་ལྟ་བུའི་གཞུང་འབྙེལ་མ་
ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་དབར་གནང་ཆྗོག འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ནང་ཁུལ་དུ་མཉམ་འབྙེལ་གི་ལས་གཞི་འདིའི་རིགས་ངྗོས་འཛིན་དང་། ལག་
བསར། རྒྱུན་འཁྱྗོངས་བཅས་ཡྗོང་བའི་ནུས་པ་གྗོང་སྙེལ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆྙེན་པྗོ་ཡིན།

འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་དང་བྗོད་མིའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་གཞིའི་དཔལ་འབྱྗོར་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས་དང་། བཀའ་ཤག་གི་འཛིན་སྐྗོང་འྗོག་བྗོད་མིའི་
འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་གཞི་ཡུན་གནས་དང་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་བ་བཟྗོ་རྒྱུ་གལ་ཆྙེན་པྗོ་ཡིན། བྗོད་མི་ཚང་མར་གཅིག་གྱུར་གིས་སྨན་བཅྗོས་ལྟ་སྐྗོང་ཡྗོང་
ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ནི་བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་གནས་ཐབས་ལ་གལ་ཆྙེན་པྗོ་ཡིན།

༣) འཛིན་སྐྗོང་གི་ནུས་པ་གྗོང་སྙེལ་དང་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཞབས་ཞུ་ཡར་རྒྱས། 

འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་བཙུགས་པའི་སྨན་ཁང་ཁག་ནི་སྔྗོན་ཆད་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཡྗོད་པའི་སྨན་བཅྗོས་ཁང་གཅིག་པུའམ་ཉུང་ཤས་
ཤིག་ཡྗོད་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡྗོད། དྙེང་སྐབས་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་གཞན་དག་དང་སྒྙེར་གི་སྨན་ཁང་རྣམས་རིམ་བཞིན་དར་ཁྱབ་བྱུང་
ཡྗོད་ལ། མང་ཆྙེ་བས་སྨན་བཅྗོས་མཐུན་འགྱུར་ཚད་ལྡན་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡྗོད། འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁྗོངས་སྨན་ཁང་གིས་སྨན་བཅྗོས་
མཐུན་འགྱུར་གི་ནུས་པ་ཡྗོངས་སུ་འདྗོན་ཐུབ་ཀི་མྙེད་པས་དྙེ་ཙམ་ཚད་ལྡན་ཡྗོང་གི་མྙེད། གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་སྨན་བཅྗོས་གནང་མཁན་ངྗོས་
ནས་ནད་པར་སྨན་བཅྗོས་ལྟ་སྐྗོང་ཚད་ལྡན་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ནི་མང་ཚོགས་རྣམས་སྨན་ཁང་དུ་ཡྗོང་བར་གདྙེངས་ཚོད་སྙེབས་པ་དང་འདྗོད་པ་ཁྙེངས་
པ་ཡྗོང་བའི་ཆ་རྐྙེན་གལ་ཆྙེ་ཞིག་ཡིན། ད་ལྟའི་ཕི་ནང་གི་མཐུན་རྐྙེན་ལ་གཞིགས་ན་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྗོངས་སྨན་ཁང་ཚང་མའམ་
མང་ཆྙེ་བའི་ནང་ཆྙེད་ལས་སྨན་པས་རྙེས་མྗོས་གནང་གལ་མྙེད་པར་གྱུར་ཡྗོད། དྙེ་ལྟ་ནའང་ནད་པར་བྱམས་སྐྗོང་གནང་དགྗོས་ངྙེས་དང་གནང་ཐུབ་
པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཡྗོད། བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སུ་ཞབས་ཞུ་གནང་བཞིན་པའི་སྨན་པ་ཚོར་རྒྱབ་སྐྗོར་གནང་ཐབས་བཙལ་ནས། ཁྗོ་ཚོའི་སྨན་
བཅྗོས་དང་འབྙེལ་ལམ་གནང་སངས་བཅས་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཆྙེད་སྗོབ་མཐར་ཕིན་མཚམས་ཆྙེད་ལས་དང་འབྙེལ་བའི་སྦྗོང་བརྡར་གི་གྗོ་སྐབས་དང་
མཐུན་རྐྙེན་བསྐྲུན་ཏྙེ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སུ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་འདྗོད་ཡྗོད་མཁན་བཟྗོ་དགྗོས། འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ཀི་འཛིན་སྐྗོང་ནང་ནུས་པ་གྗོང་
སྙེལ་གཏྗོང་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆྙེན་པྗོ་ཡིན། འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ནང་སྲིད་བྱུས་བཟྗོ་བ་དང་། འཆར་གཞི་འདིང་བ། མཐུན་རྐྙེན་དྗོ་དམ། ལས་
འཆར་ལག་བསར་སྗོགས་ལས་རིགས་སྣ་ཚོགས་སྒྲུབ་ཐུབ་པར་ཆྙེད་ལས་པའི་དགྗོས་མཁྗོ་ཧ་ཅང་ཆྙེན་པྗོ་ཆགས་ཡྗོད།

འཕྲྗོད་བསྙེན་ཞབས་ཞུ་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཕྗོགས་ཐད་ནད་རིགས་སྔྗོན་འགྗོག་དང་། བརྟག་ཐབས། བཅྗོས་ཐབས། མཇུག་སྐྗོང་བཅས་གཙོ་བྗོར་འཛིན་
དགྗོས། སྨན་ཁང་སྗོ་སྗོའི་ཚན་པ་ཕན་ཚུན་མཉམ་ལས་གནང་ཐབས་བརྒྱུད་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་དགྗོས། སྨན་ཁང་གི་ཚན་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་འཛིན་སྐྗོང་
གནང་ཕྗོགས་ཚད་ལྡན་བྱུང་ན་ཕྗོགས་ཡྗོངས་ཀི་ནུས་པ་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐུབ། གཞན་ཡང་སྨན་བཅྗོས་ལྟ་སྐྗོང་གནང་དགྗོས་པའི་རིགས་ལ་ཞིབ་



བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

32༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

འཇུག་གནང་བར་གཞིགས་ཏྙེ་ནད་རིགས་འདྲ་མིན་བཅྗོས་ཐབས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་མཐུན་འགྱུར་གནང་གལ་ཆྙེ།

༤) གསྗོ་རིག་སྨན་བཅྗོས་གྗོང་བུ་གཅིག་གྱུར་དང་རྒྱ་བསྐྙེད་ཡྗོང་ཐབས།

ཐུན་མྗོང་མ་ཡིན་པའི་བྗོད་ཀི་གསྗོ་རིག་འདི་ནི་གནའ་བྗོའི་བྗོན་གི་རིག་གཞུང་གཞི་རར་བཞག་ཐྗོག་རྒྱ་གར་དང་། པར་ཤི་ཡ་དང་། རྒྱ་ནག་བཅས་
ཀི་ལྙེགས་ཆ་ཕྗོགས་བསྡུས་ཀིས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་ཞིག་ཡིན། བྗོད་དུ་ཕི་ལྗོའི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་གསྗོ་རིག་ཚོགས་ཆྙེན་བསྐྗོངས་པ་དྙེ་
ཡིས། བྗོད་ནི་རྒྱལ་སྤིའི་ཐྗོག་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཚོགས་འདུ་ཐྗོག་མ་འཚོགས་ཡུལ་ཆགས་ཡྗོད། བྗོད་ཀི་སྨན་བཅྗོས་ལག་ལྙེན་
ནི་ཧ་ཅང་ཚད་མཐྗོ་པྗོ་ཡྗོད། དཔྙེར་ན། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བྱུང་བའི་སྨན་གཞུང་ཞིག་གི་ནང་མིའི་ཀད་པ་དང་ཁག་གི་སྦུབས་ཕྲན་སྐྗོར་
གསལ་ཡྗོད་པ་མ་ཟད། ནད་རིགས་སྔྗོན་འགྗོག་གི་སྨན་བཅྗོས་བྱྙེད་ཐབས་སྐྗོར་ཡང་གསལ་ཡྗོད། སྨན་བཅྗོས་ལག་ལྙེན་དང་མཐུན་པའི་གསྗོ་རིག་
གཞུང་ལུགས་ཚད་ལྡན་མང་པྗོ་ཡྗོད་པ་དྙེར་འགྲྗོ་བ་མིའི་རིགས་སྤིར་ཞབས་ཞུ་རླབས་ཆྙེན་བསྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ལྡན་ཡྗོད།

གསྗོ་བ་རིག་པའི་ནང་བྗོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་བྗོད་མི་ཚོར་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལྟ་སྐྗོང་གནང་ཐབས་ཀི་ཆ་རྐྙེན་ལྡན་ཡྗོད། བཞུགས་སྒར་དྷ་སར་རྟྙེན་གཞི་
བྱས་པའི་བྗོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་ནི་གསྗོ་རིག་ལག་ལྙེན་གྗོང་སྙེལ་གནང་མཁན་དྙེ་ཡིན། བྗོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་ལ་བྗོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་
རྒྱ་གར་གི་གྲྗོང་ཁྱྙེར་ཁག་ནང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་ ༥༣ ཡྗོད། ཡན་ལག་སྨན་ཁང་དྙེ་དག་ནང་གནད་ལ་སྨིན་པའི་སྨན་བཅྗོས་ལམ་སྗོན་དང་ཞབས་
ཞུ་སྣ་ཚོགས་གནང་གི་ཡྗོད་ལ། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་གནས་སྗོད་བྗོད་མི་ཚོས་བྗོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་ལ་བསྙེན་གཏུགས་གནང་གི་ཡྗོད།

གསྗོ་བ་རིག་པ་ནི་རྒྱ་གར་གཞུང་ངྗོས་ནས་ངྗོས་འཛིན་བྱས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་ནང་བསྙེན་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པྗོ་ཡྗོང་གི་ཡྗོད་ནའང་། སྨན་བཅྗོས་
ལག་ལྙེན་གནང་མཁན་དང་སྨན་གི་མཐུན་རྐྙེན་གིས་མི་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་ཡྗོད། དྙེ་བཞིན་ནད་དང་། བཅྗོས་ཐབས། སྨན། སྔྗོ་སྨན་གི་
རྒྱུ་ཆ་བཅས་ལ་ཞིབ་འཇུག་འདང་ངྙེས་ཡྗོང་གི་མྙེད། ཆྙེད་ལས་མཁས་པ་དང་། ཆ་རྐྙེན། ཞིབ་འཇུག་བྱྙེད་ཐབས་སྗོགས་ཀུན་གི་ཆ་ནས་རྒྱལ་སྤིའི་
ཚད་གཞི་དང་མཉམ་པ་ཡྗོང་བ་གནང་དགྗོས། གསྗོ་བ་རིག་པར་གཞུང་ལུགས་ཟབ་མྗོ་ཡྗོད་པ་རྙེད། འྗོན་ཀང་དྙེ་དག་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྒྗོ་
ནས་འགྲྙེལ་བཤད་གང་ལྙེགས་གནང་དགྗོས། ད་ལྟའི་ཆར་ད་དུང་ནད་པ་ཚོར་ནད་གཞི་དྲག་སྐྙེད་མ་ཕིན་བར་སྨན་བཅྗོས་མཐིལ་ཕིན་པ་གནང་སའི་
བྗོད་སྨན་ཁང་མྙེད།

ད་ཆ་གསྗོ་བ་རིག་པ་ནི་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཁིམས་ཐྗོག་ནས་ངྗོས་ལྙེན་ཡྗོད་པ་དང་བསྙེན་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པྗོ་ཡྗོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡྗོད་པས། བྗོད་
མིའི་སྒིག་འཛུགས་ངྗོས་ནས་སྨན་ཁང་མང་པྗོ་རྒྱག་པ་དང་བྗོད་སྨན་མང་པྗོ་བཟྗོ་བའི་ལས་འགན་འཁུར་དགྗོས་པ་དང་གྗོ་སྐབས་དམ་འཛིན་གནང་
དགྗོས། རང་དབང་ལྡན་པའི་སྨན་ཚོང་ཁང་འཛུགས་གནང་དགྗོས། དྙེ་ནི་ལས་ཞུགས་དང་ཡྗོང་འབབ་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་གལ་ཆྙེ་ཞིག་ཡིན། འདི་ལྟ་
བུའི་ཁྙེ་ལས་གཉྙེར་བར་བྗོད་ཀི་སྲྗོལ་རྒྱུན་བཟང་པྗོ་མི་ཉམས་པར་རྒྱལ་སྤིའི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡྗོང་ཐུབ་པ་བྱ་དགྗོས།

བྗོད་སྨན་གི་བྱྙེད་ནུས་གྗོ་རྟྗོགས་ཆྙེ་རུ་ཕིན་ན་ནུས་པ་ལྡན་པའི་མཉམ་འབྙེལ་དང་གཅིག་སྡུད་ཀི་ཐབས་ལམ་བསྐྲུན་ཐུབ། བྗོད་ལུགས་སྨན་བཅྗོས་



བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

33༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

ཁྗོད་སྨན་ཁང་ནང་བྗོད་སྨན་ལག་ལྙེན་བྱྙེད་ཐབས་དང་། ཉམས་ཞིབ་ཀི་ནུས་པ། སྨན་བཅྗོས་ཐྗོ་འགྗོད་བྱྙེད་སངས། ནད་གཞི་བརྟག་ཐབས་བཅས་ཀི་
ཆ་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ས་ཡྗོད། བྗོད་མི་མང་པྗོ་ཞིག་གིས་གཉྙེན་ཐབས་གསྗོ་རིག་དང་བྗོད་ཀི་གསྗོ་རིག་གཉིས་ཀི་ལམ་ནས་ནད་བཅྗོས་ཐབས་
ཡྗོང་རྙེ་བྱྙེད་ཀི་ཡྗོད་པས། དྙེ་གཉིས་᩶བར་མཉམ་ལས་ཀི་ནུས་པ་འདྗོན་ཐབས་གང་ལྙེགས་བསྐྲུན་རྒྱུར་དགྗོངས་པ་བཞྙེས་དགྗོས། འཕྲྗོད་བསྙེན་
ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་དྙེ་གཉིས་མཉམ་འབྙེལ་གིས་སྨན་བཅྗོས་གནང་སའི་སྨན་ཁང་ཞིག་བཟྗོ་ཐབས་དང་སྔྗོན་འགྲྗོའི་ལས་འཆར་ཞིག་བཟྗོ་དགྗོས་ངྙེས་སུ་མཐྗོང་།

༥) འདྙེམས་ཀ་ཡྗོད་པའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཞབས་ཞུ་གནང་ཕྗོགས་དང་ནད་རིགས་སྔྗོན་འགྗོག 

ད་ལྟའི་ཆར་སྨན་བཅྗོས་མཐུན་འགྱུར་བྱྙེད་ཐབས་མང་ཆྙེ་བ་ནི་མཐུན་རྐྙེན་ལ་གཞིགས་ཏྙེ་གནང་གི་ཡྗོད། ས་གནས་ལ་གཞིགས་ཏྙེ་སྨན་བཅྗོས་
ཞབས་ཞུ་གནང་ཐབས་ནི་དགྙེ་མཚན་ཆྙེ་བ་དང་སབས་བདྙེ་བ་ཡྗོད། ཉྙེ་ཆར་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་ས་གནས་སྗོ་སྗོར་སྐྗོར་སྐྗོད་འཕྲྗོད་
བསྙེན་ལས་འཆར་ཞིག་བརམས་ཡྗོད་པ་དང་། དྙེའི་ཉམས་མྗོང་ལས་ས་གནས་ལ་བསྐྗོད་པའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་འཆར་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་དང་
ས་གནས་ལ་གཞིགས་ཏྙེ་སྨན་བཅྗོས་ལྟ་སྐྗོང་གནང་ཐབས་མང་པྗོ་ཞིག་མཁྱྙེན་རྟྗོགས་བྱུང་ཡྗོད།

འགྗོས་ནད་རིགས་ཁྱབ་བརྡལ་མི་ཡྗོང་ཆྙེད་ནད་རིགས་སྔྗོན་འགྗོག་གནང་ཐབས་ནི་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཁྗོད་གལ་ཆྙེན་པྗོ་ཆགས་ཡྗོད། ཕི་ལྗོ་ 
༢༠༠༩ ལྗོའི་བྗོད་མིའི་མི་འབྗོར་གནས་སངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་སྙན་ཐྗོ་དང་། ཉྙེ་ཆར་བྗོད་མིའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་གནང་ཕྗོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་
བྱས་པའི་གྲུབ་དྗོན་ནང་། བྗོད་མི་ཚོར་ཡྗོད་པའི་ན་ཚ་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཙམ་ཟས་སྤྗོད་བསྙེན་སངས་དང་འབྙེལ་བ་ཡྗོད་པ་ཐྗོན་ཡྗོད། སྔྗོན་འགྗོག་གནང་
ཐབས་གཅིག་ནི། ནད་རིགས་མི་འགྗོ་བ་བཟྗོ་བ། འཕྲྗོད་བསྙེན་སྐྗོར་ལ་ཤྙེས་ཡྗོན་སྤྗོད་པ། ཟས་སྤྗོད་བསྙེན་སངས་ལྙེགས་བཅྗོས་བྱྙེད་པ་བཅས་ཡིན། 
དཔྙེར་ན། ཐ་མག་གཅྗོད་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་ལུས་རལ་རྙེ་བ་སྗོགས་ལ་གྗོམས་འདྲིས་ཡྗོང་བ་བྱྙེད་པ་ལྟ་བུའྗོ།། སྔྗོན་འགྗོག་བྱྙེད་ཐབས་གཞན་ཞིག་ནི། 
མཇིང་རུས་སྐྲན་ནད་དང་། ནུ་མ་སྐྲན་ནད། གཅིན་སྙི། ཁག་ཤྙེད་སྗོགས་ལ་བརྟག་དཔད་བྱྙེད་པར་གྗོམས་འདྲིས་ཡྗོང་བ་བྱྙེད་རྒྱུ་དྙེ་ཡིན། འདི་ལྟར་
བྱུང་ན་བྗོད་མི་ཚོའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་སྤིའི་གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐུབ་ངྙེས་ལ་འཆི་བ་དང་དབང་པྗོ་སྐྗོན་ཅན་དུ་འགྲྗོ་བའི་གྲངས་ཀའང་ཉུང་དུ་
གཏྗོང་ཐུབ།

བྗོད་མི་མང་ཆྙེ་བར་ནད་ཅིག་གི་ནད་རྟགས་ཐྗོན་པའམ་ཡང་ན་ནད་རྟགས་ཚབས་ཆྙེན་པྗོ་མ་ཆགས་བར་སྨན་བཅྗོས་བྱྙེད་པའི་གྗོམས་གཤིས་མྙེད། 
བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སུ་སྔར་སྲྗོལ་དང་དྙེང་རབས་ཀི་འབྙེལ་ལམ་བྱྙེད་ཐབས་གསར་པ་སྤི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་བརྒྱུད་དུས་རྒྱུན་འཕྲྗོད་བསྙེན་གནང་
དགྗོས་པ་གལ་ཆྙེན་པྗོ་ཡིན་ཚུལ་སྐྗོར་ལ་གྗོ་རྟྗོགས་སྙེལ་དགྗོས།

ས་གནས་ལ་གཞིགས་པའི་ནད་རིགས་སྔྗོན་འགྗོག་གི་སྨན་བཅྗོས་གནང་ཐབས་ལ་བརྟྙེན་ནས། ནད་རིགས་ཉུང་དུ་འགྲྗོ་བ་དང་བྗོད་མི་སྤིའི་འཕྲྗོད་
བསྙེན་གནས་སངས་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ན། ནད་པ་ཚོའི་འགྲྗོ་སྗོང་དང་། འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་ཀང་སྨན་བཅྗོས་ཀི་རྗོགས་དངུལ་འགྲྗོ་སྗོང་
བསྲི་ཚགས་ཐུབ་ཀི་ཡྗོད།



བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

34༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

བཙན་བྱྗོལ་བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཕྗོགས་དང་འབྙེལ་བའི་གནད་དྗོན་དང་དྲི་བ་ཁག
 
དྲི་བ་དང་པྗོ། བྗོད་མི་ཚོར་འཕྲད་པའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་གི་དཀའ་ངལ་གཙོ་བྗོ་ཁག་སྙེལ་ཐབས་གང་འདྲ་གནང་དགྗོས་སམ། 
 
༡ བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཁྗོད་སྙེ་ཚན་སྗོ་སྗོར་འཕྲད་པའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་གི་དཀའ་ངལ་གཙོ་བྗོ་ཁག་ག་རྙེ་ཡིན་ནམ། མང་ཚོགས་ལ་འཕྲད་པའི་འཕྲྗོད་
བསྙེན་གི་དཀའ་ངལ་འདི་དག་གང་འདྲ་སྙེལ་དགྗོས་སམ། མཐུན་རྐྙེན་ག་རྙེ་འཛོམས་པ་དང་ཚོགས་པ་ག་རྙེའི་རྒྱབ་སྐྗོར་ལ་བསྙེན་དགྗོས་སམ།
 
༢ ཊི་བི་དང་། མཆིན་པའི་གཉན་ཚད། ཕྗོ་བ་དང་སྐྲན་ནད་གཞན། སྙེམས་ནད། དྙེ་བཞིན་ཐ་མག་དང་། ཨ་རག བཟི་སྨན་སྗོགས་སྤྗོད་པ། རླུང་ནད་
དང་གཅིན་སྙི་སྗོགས་ནད་རིགས་བྱྙེ་བག་པ་སྗོ་སྗོ་བཅྗོས་ཐབས་ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་གཏྗོང་དགྗོས་སམ། ད་ཡྗོད་ཊི་བི་ལྟ་བུའི་ལས་འཆར་ལྙེགས་
འགྲུབ་འབྱུང་བ་ལས་ང་ཚོར་ག་རྙེ་ར་འཕྲྗོད་ཐུབ་བམ།
 
༣ སྤི་ཚོགས་ནང་གི་སྙེ་ཚན་གང་ཞིག་ནད་མནར་གི་དཀའ་ངལ་ཆྙེ་ཤྗོས་ཆགས་ཡྗོད་པ་དང་། གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་གི་རྒན་རབས་ཚོར་འཕྲྗོད་
བསྙེན་གི་མཐུན་རྐྙེན་ག་རྙེ་ཡྗོད་པ་དང་། དྙེ་ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་གཏྗོང་དགྗོས་སམ། 
 
༤ འཕྲྗོད་བསྙེན་གི་ལས་འཆར་སྣ་ཚོགས་གང་འདྲ་བྱས་ན་ཡུན་གནས་ཡྗོང་ཐུབ་བམ། འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་འཕྲྗོད་བསྙེན་དང་འབྙེལ་
བའི་ལས་འཆར་སྣ་ཚོགས་ཆྙེད་བྱྙེ་བག་གི་རྗོགས་དངུལ་མཁྗོ་སྒྲུབ་གནང་ཐུབ་བམ། དྙེ་ལྟ་བུའི་རྗོགས་དངུལ་ཡྗོང་བར་ང་ཚོའི་ངྗོས་ནས་རྒྱབ་སྐྗོར་
གང་འདྲ་བྱྙེད་དགྗོས་སམ། ད་ཡྗོད་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་འཆར་གི་རྒྱབ་སྐྗོར་རྒྱུན་འཁྱྗོངས་ཡྗོང་བར་ག་རྙེ་གནང་དགྗོས་སམ།

དྲི་བ་གཉིས་པ། དཔལ་འབྱྗོར་གི་ཆ་ནས་བྗོད་མིའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་མཐུན་རྐྙེན་སྲ་བརྟན་དང་ཡུན་གནས་ཡྗོང་ཐབས་སུ་ག་རྙེ་གནང་དགྗོས་སམ། 
 
༡ ཕུགས་ལ་བྗོད་མིའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཆྙེད་ལས་པ་ཚོའི་ག་ཕྗོགས་ཡྗོང་ཐབས་གང་འདྲ་བྱ་དགྗོས་སམ། བྗོད་མིར་སྨན་བཅྗོས་གནང་ཐབས་ལས་ཡྗོང་
འབབ་བཟྗོ་ཐུབ་བམ། གལ་ཏྙེ་ཐུབ་ན་དྙེ་ལ་དཔལ་འབྱྗོར་གི་རྒྱབ་སྐྗོར་དང་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་ག་རྙེ་བྱྙེད་དགྗོས་སམ། ལས་དྗོན་འདི་གྲུབ་འབས་
ལྡན་པ་ཞིག་ཡྗོང་བར་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་ཐྗོག་མར་ག་རྙེ་གནང་དགྗོས་སམ། ཡུན་རིང་པྗོར་འཕྲྗོད་ལས་པ་ཚོར་རྗོགས་དངུལ་གི་
རྒྱབ་སྐྗོར་ཐྗོབ་ཐབས་གཞན་ག་རྙེ་ཡྗོད་དམ། 
 
༢ ཨ་རི་དང་། ཁྙེ་ན་ཌ། ཡུ་རྗོབ་སྗོགས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་ལུང་ཁག་ཏུ་ཡྗོད་པའི་བྗོད་མི་སྨན་ཞབས་དང་སྨན་པ་རྣམས་ལ་འབྙེལ་ལམ་ཡག་པྗོ་བཟུང་སྙེ་
བྗོད་མིའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་གཞི་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཕྗོགས་ཀི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཐུབ་བམ། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡྗོད་པའི་བྗོད་མི་དང་འབྙེལ་ཡྗོད་ལས་
ཁུངས་དང་ཚོགས་པ་ཁག་བརྒྱུད་འདི་ལྟ་བུའི་རྒྱབ་སྐྗོར་གི་འབྙེལ་ལམ་བསྐྲུན་ཐུབ་བམ། 
 



བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

35༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

༣ འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྗོངས་གཏྗོགས་འཕྲྗོད་བསྙེན་དང་འབྙེལ་བའི་ལས་གཞི་ཁག་ལ་དཔལ་འབྱྗོར་གི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་མྙེད་པར་ཡུན་
གནས་ཡྗོང་ཐབས་གང་འདྲ་གནང་དགྗོས་སམ། མ་འྗོངས་པར་འཕྲྗོད་བསྙེན་གི་ལས་འཆར་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྐྗོར་དུ་རྗོགས་དངུལ་འཚོལ་ཐབས་གི་ལས་
གཞི་ཞིག་རྗོམ་ཐུབ་བམ། གལ་ཏྙེ་ཐུབ་ན་ལས་གཞི་དྙེ་གང་འདྲ་རྗོམ་དགྗོས་པ་དང་རིམ་བཞིན་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་དགྗོས་སམ། 
 
༤ སྨན་བཅྗོས་ལྟ་སྐྗོང་ཁང་སྗོ་སྗོའི་ངྗོས་ནས་ཞབས་ཞུའི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ལས་ཡྗོང་འབབ་བསགས་ཏྙེ་སྗོ་སྗོའི་ལས་གཞི་འཁྱྗོལ་ཐབས་གནང་
རྒྱུ་གལ་ཆྙེན་པྗོ་རྙེད། རང་རྐ་འཕྙེར་བའི་ཚད་གཞི་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་རྙེ་ལྟྗོས་བྱ་ཆྗོག་གམ། འདི་ལྟའི་རང་རྐ་འཕྙེར་བ་ཞིག་ཡྗོང་བར་ག་རྙེ་གནང་ཐུབ་
བམ། འདིའི་ཐད་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ངྗོས་ནས་ག་རྙེ་གནང་དགྗོས་སམ། ཐྗོག་མའི་འཆར་གཞི་འཐྙེན་པར་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་སུ་ཆྙེད་
ལས་ཀི་ཚད་གཞི་ག་རྙེ་དགྗོས་སམ། 

དྲི་བ་གསུམ་པ། བྗོད་མིའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལྟ་སྐྗོང་ལས་གཞིའི་འྗོག་ལས་མི་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་ག་རྙེ་ཡྗོད་དམ། འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་
ཁུངས་ཁྱབ་ཁྗོངས་སྨན་ཁང་ཁག་ནང་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལྟ་སྐྗོང་དང་ཞབས་ཞུའི་སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་ཇི་ལྟར་གཏྗོང་ཐུབ་བམ། 
 
༡ བྗོད་མིའི་ན་གཞྗོན་སྨན་པ་རྣམས་བྗོད་མིའི་སྨན་བཅྗོས་ལྟ་སྐྗོང་གི་ལས་གཞིའི་ནང་ཞུགས་ཐབས་དང་། ད་ཡྗོད་སྨན་པ་རྣམས་ཀིས་མུ་མཐུད་བྗོད་
མིའི་སྤི་ཚོགས་ནང་ཞབས་ཞུ་གནང་བར་མཐུན་འགྱུར་ག་རྙེ་སྦྗོར་དགྗོས་སམ། 
 
༢ བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་དགྗོས་མཁྗོར་གཞིགས་ཏྙེ། འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྗོངས་སྨན་ཁང་ཁག་ཏུ་གཅིག་གྱུར་གིས་ལག་ལྙེན་གནང་
དགྗོས་པའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཞབས་ཞུའི་རིགས་དམིགས་བསལ་བ་དྙེ་འདྲ་ཡྗོད་དམ། 
 
༣ འཕྲྗོད་བསྙེན་ཁྱབ་ཁྗོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གི་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་རྣམ་པའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ལྟ་སྐྗོང་གི་སྤུས་ཚད་ཡག་པྗོ་ཡྗོང་བར་ག་རྙེ་གནང་
དགྗོས་སམ། འདི་ལ་འབྙེལ་ཡྗོད་ཆྙེད་ལས་པས་ཞིབ་འཇུག་གནང་ཐུབ་བམ། ཡར་རྒྱས་ཡྗོང་ཐབས་དང་མང་ཚོགས་ངྗོས་ནས་སྨན་བཅྗོས་ལྟ་སྐྗོང་
གནང་མཁན་སྒྙེར་ལ་ཐད་ཀར་སྐྗོན་བརྗོད་མི་ཡྗོང་ཆྙེད། གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་ཡྗོད་པའི་སྨན་ཁང་གི་ཞབས་ཞུའི་མཐུན་འགྱུར་སྐྗོར་ལ་མང་ཚོགས་
ནས་བསམ་འཆར་འབུལ་སངས་དང་འབུལ་ལམ་ཡྗོད་པ་བཟྗོ་ཐུབ་བམ།
 
༤ འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ཀི་འཛིན་སྐྗོང་དང་། མི་ཆ། ལས་འཆར་དྗོ་དམ། འཆར་གཞི། ཐྗོན་ཁུངས་བགྗོ་འགྲྙེམས་བྱྙེད་སངས། མང་ཚོགས་དང་
འབྙེལ་ལམ། རྒྱལ་ཡྗོངས་དང་རྒྱལ་སྤི་རིམ་པར་མཉམ་འབྙེལ་བྱྙེད་པ་སྗོགས་ཕག་ལས་གནང་ཕྗོགས་སྤི་ཡྗོངས་ཀི་ནུས་པ་ཡར་རྒྱས་གང་འདྲ་གཏྗོང་
དགྗོས་སམ། 



བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

36༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

དྲི་བ་བཞི་པ། བྗོད་མིའི་སྨན་བཅྗོས་ལས་གཞི་ཡར་རྒྱས་དང་། ཆིག་སྒིལ། རྒྱ་སྐྙེད་བཅས་ཡྗོང་ཐབས་ག་རྙེ་གནང་དགྗོས་སམ།
 
༡ བྗོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གིས་བྗོད་སྨན་ལག་ལྙེན་གནང་ཕྗོགས་ཇི་ལྟར་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་དགྗོས་སམ། འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་སུ་སྨན་རིས་ཁང་
དང་འབྙེལ་བའི་ཚན་པ་ཞིག་འཛུགས་དགྗོས་སམ། འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ཀིས་སྨན་རིས་ཁང་གི་ཁྱབ་ཁྗོངས་གང་ཞིག་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་
ཡྗོང་ངམ། སྨན་རིས་ཁང་གི་སྨན་བཅྗོས་ཐྗོ་འགྗོད་བྱྙེད་སངས་དྙེང་རབས་དང་མཐུན་པ་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་ཡྗོད་མྙེད་དང་དགྙེ་མཚན་ཡྗོད་པ་
ཞིག་ཡིན་ནམ། 
 
༢ རྒྱལ་སྤིའི་ལམ་སྗོན་དང་བསྟུན་འབྙེལ་ཡྗོད་ཆྙེད་ལས་པ་ཚད་ལྡན་རྣམས་ཀིས་ན་ཚ་དང་། བཅྗོས་ཐབས། སྨན། སྔྗོ་སྨན་གི་རྒྱུ་ཆ་བཅས་ཀི་སྐྗོར་
ལ་ཞིབ་འཇུག་གང་འདྲ་གནང་ཐུབ་བམ། 
 
༣ རྒྱལ་སྤིའི་རིམ་པའི་ཚད་གཞི་དང་བསྟུན་ནད་པ་ཚོར་སྨན་བཅྗོས་ལྟ་སྐྗོང་མཐིལ་ཕིན་པ་ཡྗོང་བར་སྨན་ཁང་ཚད་ལྡན་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུ་གལ་ཆྙེན་
ཡིན་ནམ། 
 
༤ གཉྙེན་ཐབས་གསྗོ་རིག་དང་བྗོད་སྨན་གཉིས་མཉམ་འབྙེལ་ཡྗོང་ཐབས་ཡྗོད་དམ། གལ་ཏྙེ་ཡྗོད་ན་དྙེ་ལྟ་བུའི་མཉམ་འབྙེལ་དྙེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་
ནམ། དྙེ་གཉིས་ཀི་འབྙེལ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་ག་རྙེ་ཡྗོད་དམ། སྨན་རིས་ཁང་དང་གཉྙེན་ཐབས་གསྗོ་རིག་ཞབས་ཞུ་གཉིས་འཕྲྗོད་བསྙེན་
ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྗོངས་སྨན་ཁང་གཅིག་ཏུ་མཉམ་ལས་ཡྗོང་བར་དགྗོངས་པ་བཞྙེས་ཐབས་ཡྗོད་དམ། སྨན་ཁང་གཅིག་ནང་སྨན་བཅྗོས་བྱྙེད་ཐབས་
མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡྗོང་བར་དགྙེ་སྐྗོན་ག་རྙེ་ཡྗོད་དམ། སྔྗོན་འགྲྗོའི་ལས་འཆར་ཞིག་གི་ནང་གཉྙེན་ཐབས་གསྗོ་རིག་དང་བྗོད་ཀི་གསྗོ་རིག་གཉིས་སྨན་
ཁང་གཅིག་གི་ནང་སྗོ་སྗོར་ལག་བསར་གནང་ཕྗོགས་ཡྗོང་བ་བཟྗོ་ཐུབ་བམ། འདི་ལྟར་བྱ་བར་ཐྗོག་མར་ག་རྙེ་གནང་དགྗོས་སམ།

དྲི་བ་ལྔ་པ། འཕྲྗོད་བསྙེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྗོངས་སྨན་ཁང་ཁག་གི་ཞབས་ཞུའི་གནང་སངས་གང་འདྲ་ཞིག་དགྗོས་སམ། བྗོད་མི་རང་
ངྗོས་ནས་ནད་རིགས་སྔྗོན་འགྗོག་ཡྗོང་ཐབས་སྗོགས་ཀི་ཐད་གནང་ཐབས་ག་རྙེ་ཡྗོད་དམ།
 
༡ བྗོད་མིའི་མི་འབྗོར་ལ་ལྟྗོས་པའི་སྨན་བཅྗོས་ཞབས་ཞུ་གནང་ཕྗོགས་རན་པྗོ་ག་རྙེ་ཡྗོད་དམ། ད་ཡྗོད་སྨན་ཁང་ཁག་ཏུ་ཞབས་ཞུ་གནང་ཕྗོགས་དང་
ཡུན་རིང་པྗོར་ནད་རིགས་སྔྗོན་འགྗོག་ཡྗོང་ཐབས་གཞིར་བཞག་གིས་ས་གནས་སྗོ་སྗོར་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཞབས་ཞུ་གནང་ཐབས་ཡྗོང་སྲིད་དམ།
 
༢ སྤི་ཚོགས་ནང་ནད་རིགས་སྔྗོན་འགྗོག་སད་གྗོ་རྟྗོགས་སྙེལ་ཐབས་སུ་ག་རྙེ་གནང་དགྗོས་སམ། ནད་རིགས་སྔྗོན་འགྗོག་གི་ལས་གཞིར་སྤི་ཚོགས་
ཀི་ངྗོས་ནས་མཉམ་ཞུགས་ཡྗོང་ཐབས་གང་འདྲ་གནང་དགྗོས་སམ། ལས་རིགས་ཁག་ལ་མཉམ་ཞུགས་ཡྗོང་བར་མང་ཚོགས་ལ་ཁྙེ་ཕན་ཡྗོད་པའི་
ཐབས་ག་རྙེ་འདྗོན་དགྗོས་སམ། ཉིན་རྙེ་བཞིན་སྤི་ཚོགས་ནང་གྗོ་རྟྗོགས་སྙེལ་བའི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ག་རྙེ་ཡྗོད་དམ།
 



བརྗོད་གཞི། བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཕྲྗོད་བསྙེན་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐབས་སྐྗོར།

37༄༅། །ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ།  བྗོད་མིའི་སྤི་ཚོགས་སྲ་བརྟན་ཡྗོང་ཐབས།

༣ ནད་རིགས་སྔྗོན་འགྗོག་གི་ལས་གཞི་སྙེལ་དགྗོས་པའི་འཕྲྗོད་བསྙེན་གི་གནས་སངས་གཙོ་བྗོ་ག་རྙེ་ཡྗོད་དམ། དུས་ནས་དུས་སུ་ནད་བཅྗོས་ལྟ་
སྐྗོང་ཡྗོང་བར་ཟས་སྤྗོད་དང་ནད་གཞི་ངྗོས་འཛིན་གནང་ཕྗོགས་ཡར་རྒྱས་གཏྗོང་ཐུབ་བམ། 
 
༤ གཉྙེན་ཐབས་གསྗོ་རིག་དང་བྗོད་ཀི་གསྗོ་རིག་མཉམ་འབྙེལ་གིས་ས་གནས་མང་ཚོགས་དང་ནད་པ་ཚོའི་ཆྙེད་ནད་རིགས་སྔྗོན་འགྗོག་གི་ལས་
གཞི་གང་འདྲ་སྙེལ་དགྗོས་སམ།
 
༥ ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཐབས་འདི་ལྟ་བུ་ཁྱབ་སྙེལ་ཡྗོང་བའི་ལས་གཞིར་རྒྱབ་སྐྗོར་སྗོར་གནས་ཡྗོང་ཐབས་གང་འདྲ་གནང་དགྗོས་སམ། ས་གནས་མང་
ཚོགས་རྣམས་ལས་གཞིའི་ནང་ཞུགས་ཐབས་སམ་ཡང་ན་ནད་རིགས་སྔྗོན་འགྗོག་གི་ལས་གཞི་འདི་བྗོད་སྨན་ལས་གཞི་དང་འབྙེལ་ཐབས་ཡྗོང་གི་
ཡྗོད་དམ། 


