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བོད་ཡུལ་སྲེ་ཁམས་ཐྲེབས་རྩ་ཚོགས་པས་སྲེལ།
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གངས་རི་དང་གནམ་གཤིས་ཀི་འབྲེལ་བ་གྲེང་བ།
བྱ་སྨྱོན་པ།
གངས་རི་དང་གནམ་གཤིས་གཉིས་ཀི་འབྲེལ་བ་བཤད་པ་ལ། ཐྨྱོག་མར་བྨྱོད་རང་གི་གངས་རིའ་ི
གནས་སྟངས་དང་གངས་རིའི་ཕན་གནྨྱོད་སྨྱོགས་ལ་རྒྱུས་ཡྨྱོད་དགྨྱོས་པ། གཉིས་ནས་གངས་རི་དང་གནམ་
གཤིས་འགྱུར་ལྨྱོག་ལ་བརྲེན་ནས་ཁྨྱོར་ཡུག་ལ་ཤུགས་རྲེན་ག་རྲེ་ཐྲེབས་ཀིན་ཡྨྱོད་མྲེད། སི་ཚོགས་ལ་ཤུགས་
རྲེན་ག་རྲེ་ཐྲེབས་ཀིན་ཡྨྱོད་མྲེད། དྲེ་དག་གི་ནང་འཚོ་བའི་ཐྨྱོན་ཁུངས་སྨྱོགས་ཀང་ཐྲེ་ཡྨྱོད།
གསུམ་ནས་ཕན་གནྨྱོད་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས་མ་འྨྱོངས་པར་སྲུང་སྨྱོབ་ཀི་ནུས་པ་ཅི་ཞིག་གདྨྱོན་ཐུབ་མིན་ལ་
སྨྱོགས་དྨྱོན་ཚན་གསུམ་གི་ཐྨྱོག་ནས་བཤད་ན་ཧ་ཅང་འྨྱོས་པར་མཐྨྱོང་ངྨྱོ་། རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་གི་ཆྲེད་དུ་བྨྱོད་
ཀི་གངས་རི་གྲེང་དགྨྱོས་དྨྱོན་ནི། བྨྱོད་ནི་འཛམ་གིང་གི་སྲེ་གསུམ་པར་ངྨྱོས་འཛིན་བྱྲེད་བཞིན་ཡྨྱོད་པ་དང་
གཅིག བྨྱོད་ཀི་གངས་རི་ནི་ཨྲེ་ཤ་ཡའི་ཆུ་ཡི་ཐྨྱོན་ཁུངས་གཙོ་བྨྱོ་དང་མི་ཕྱུགས་སྲེམས་ཅན་གི་འཚོ་རྲེན་གལ་
ཆྲེན་ཡིན་པ་དང་གཉིས། བྨྱོད་ཡུལ་ནི་ས་མཐྨྱོ་ཡིན་པ་དང་། གནམ་གཤིས་དང་མཁའ་དབུགས་གཙང་མར་
གནས་ཡྨྱོད་པ་དང་གསུམ་བཅས་ཀི་ཐྨྱོག་ནས་གྲེང་རིན་ཆྲེན་པྨྱོ་ལན་ཡྨྱོད་སྙམ།
ང་ཚོར་བྨྱོད་གངས་ཅན་ལྨྱོངས་ཟྲེར་དགྨྱོས་དྨྱོན་ཡང་གངས་རི་ར་བས་བསྨྱོར་བ་ལ་བརྲེན་ནས་མིང་
འདི་ཐྨྱོགས་པ་ཡིན་ལ། དྲེའི་ཕི་སྨྱོད་དང་ནང་བཅུད་ཀི་བཀྨྱོད་པ་དྭངས་གཙང་ཞིག་ཡྨྱོད་པ་མཚོན་ཡྨྱོད། བྨྱོད་
ལ་སིད་པའི་གངས་རི་གནམ་གི་ཀ་བ་ལྟ་བུ་ཧ་ཅང་མང་ལ་དྲེའི་ནང་ཇྨྱོ་མྨྱོ་གང་མ་ནི་འཛམ་གིང་ཐྨྱོག་ཆྲེས་
མཐྨྱོ་བའི་གངས་རི་ཡིན། སིར་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྨྱོག་ལ་བརྲེན་ནས་གངས་རི་ལ་ཤུགས་རྲེན་ཐྲེབས་ཀི་ཡྨྱོད་
ལ། སབས་རྲེར་གངས་རི་ལ་བརྲེན་ནས་ཡུལ་དྲེའི་ཁྨྱོར་ཡུག་དང་ནམ་དུས་ལ་འགྱུར་བ་ཐྲེབས་པའང་ཡྨྱོད།
མདྨྱོར་ན་གངས་རི་ནི་སའི་བཅུད་དང་ཁྨྱོར་ཡུག་གི་འགག་རྩ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། གནམ་གཤིས་དང་གངས་རི་ནི་
གཅིག་ལ་གཅིག་རྲེན་གིས་གནས་པའི་ཆུ་དང་ཉ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་གནས་ལུགས་འདི་ཤྲེས་དགྨྱོས་པ་ཡིན།

གངས་རིའ་ི ཕན་གནྨྱོད་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།
གངས་རི་ནི་རྩི་ཤིང་དང་ཆུ་བྨྱོ། ནགས་ཚལ། མཁའ་དབུགས་བཅས་ལ་གཙང་བཟྨྱོ་བྱྲེད་མཁན་ཞིག་
ཆགས་ཡྨྱོད། གངས་རི་ནི་རིག་གནས་ཀི་འདུ་ཤྲེས་འཛིན་སྟངས་ཁྨྱོད་བྨྱོད་མི་རིགས་རང་ཉིད་ལ་སྨྱོངས་གྨྱོགས་
དང་དཔུང་གཉྲེན་མཛད་མཁན་གི་ལྷའི་ཕྨྱོ་བང་ལ་ངྨྱོས་འཛིན་བྱྲེད་སྨྱོལ་ཡྨྱོད། དཔྲེར་ན། བྨྱོད་ཀི་གཉན་ཆྲེན་
ཐང་ལྷ་དང་རྨ་ཆྲེན་སྨྱོམ་ར་སྨྱོགས་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་མང་པྨྱོ་ཞིག་གངས་རི་དང་འབྲེལ་ནས་ཡྨྱོད་ལ། གངས་
རི་དྲེ་དག་ནི་ཁྨྱོ་ཚོའི་ཁང་ཁིམ་མམ་གནས་སའི་གཞི་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡྨྱོད། དྲེར་༸གྨྱོང་ས་མཆྨྱོག་གིས། ཨ་མདྨྱོ་
ཁུལ་དུ་ཡྨྱོད་པའི་ཨ་མྲེས་རྨ་ཆྲེན་གངས་རི་ནི་རྨ་ཆྲེན་སྨྱོམ་རའི་བསྟི་གནས་སུ་འདྨྱོད་ལ། རྨ་ཆྲེན་སྨྱོམ་ར་ནི་ང་
རང་སྲེས་ཡུལ་ཨ་མདྨྱོ་ས་ཁུལ་གི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྩ་ཆྲེན་མང་པྨྱོའི་ཁྨྱོད་ཀི་གཅིག་ཡིན། ཨ་མདྨྱོ་བ་རྣམས་
ཀིས་རྨ་ཆྲེན་སྨྱོམ་ར་ནི་རང་ཉིད་ཀི་སྨྱོངས་གྨྱོགས་དམ་པར་བརྩིས་ནས་ལྨྱོ་ལྟར་མཇལ་བ་སྟྨྱོང་ཕྲག་མང་པྨྱོ་རྩ་
1

ཆའི་གངས་རི་དྲེར་འདུས་ནས་གནས་མཇལ་ཞུ་བ་ཡིན། ཞྲེས་གསུངས་པ་ཇི་བཞིན་གངས་རི་དང་འབྲེལ་བའི་
འདུ་ཤྲེས་འཛིན་སྟངས་སྨྱོགས་ད་དུང་མ་ཉམས་པར་རྒྱུན་མཐུད་ནས་ཡྨྱོང་ཡྨྱོད། འྨྱོ་ན་གངས་རིའི་ཕན་གནྨྱོད་
དྲེས་ང་ཚོ་འགྨྱོ་བ་མི་དང་བཅས་པར་ཤུགས་རྲེན་དང་འབྲེལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡྨྱོད་མྲེད་ལ་བལྟ་རྒྱུ་ནི་གནད་ཀི་
དམ་པ་ཡིན་པས།
ཕན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་མུ་མཐུད་འཇིག་རྲེན་སྟྲེང་ཡུན་རིང་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་དང་།
གནྨྱོད་པའི་ཆ་ནས་སའི་བཅུད་ཤྨྱོར་བ་དང་འབྱུང་ཁམས་དྨྱོ་མ་མཉམ་པར། ས་འགུལ་དང་ཆུ་ལྨྱོག ཐན་པ།
རླུང་འཚུབ། ནད་ཡམས་སྨྱོགས་ཀིས་བར་དུ་བཅད་ནས་དཀའ་ངལ་དང་སྡུག་བསྔལ་མང་པྨྱོ་ཞིག་ང་ཚོའི་མི་
ཐྨྱོག་འདི་དང་མི་ཐྨྱོག་རྲེས་མར་སྨྱོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ནི་གཏན་འཁྲེལ་བ་རྲེད། མདྨྱོར་ན་གངས་རི་ནི་འགྨྱོ་བ་མི་
གཙོ་བྨྱོར་གྱུར་བའི་སྲེམས་ཅན་གངས་མྲེད་ཀི་འཚོ་བའི་མགྨྱོ་ཁུངས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡྨྱོད། འཚོ་བའི་ཁྨྱོད་དུ་
གངས་རི་ནི་བརིད་ཆགས་ཤིང་ཡིད་དུ་འྨྱོང་བ་དང་། གངས་རིའི་གཟི་བྱིན་ནི་བྨྱོད་མི་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་དྲེ་
ལས་ཀང་ཕ་ཡུལ་དྲན་བྱྲེད་དམ། ཡང་ན་ཕ་ཡུལ་མཚོན་བྱྲེད་ཀི་ལས་རགས་(logo)ལྟ་བུ་ཆགས་ཡྨྱོད།
རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་
འགྱུར་བ།

གངས་རི།

ཆུའི་དཀའ་ངལ།

གནམ་གཤིས།

སི་ཚོགས་ཤུགས་
རྲེན།

ཚ་དྲྨྱོད།

རང་བྱུང་གནྨྱོད་
འཚེ།

ང་ཚོས་གངས་རི་ཐྲེ་བའི་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་བྱྲེད་ནུས་དང་ཐ་ན་ཁ་བ་འབབ་སྟངས་ཚུན་ལ་སྨྱོབ་
སྨྱོང་དང་དྨྱོ་སང་སྨྱོད་དང་། རང་བྱུང་ཁམས་ཟྲེར་བ་རང་བདག་རང་གཅྲེས་དང་། ཡང་ན་། རང་འགུལ་ནུས་
སྤུངས་བྱྲེད་མཁན་གི་ཚན་རིག་པ་ཞིག་རྲེད་ཟྲེར་ནའང་ཡིན་ཆྨྱོག་ཆྨྱོག་རྲེད། ༸གྨྱོང་ས་མཆྨྱོག་གིས་གཞན་ལ་
ཕན་མ་ཐྨྱོགས་ཀང་གནྨྱོད་སྲེལ་མི་རུང་གསུངས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་ཕན་ཐྨྱོགས་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་
ཀང་། གཏྨྱོར་སྨྱོན་དང་འཚེ་བ་སྨྱོངས་དགྨྱོས་པ་ནི་དབང་ཡྨྱོད་ཚོས་ངྲེས་པར་དུ་ཤྲེས་དགྨྱོས་པ་རྲེད། དྲེང་སང་
དཔལ་འབྱྨྱོར་གིས་དབང་དུ་སྨྱོང་ནས་ཕྨྱོགས་གང་སར་ཐྨྱོན་སྲེད་རྲེས་ཤུལ་གི་གད་སྙིགས་གིས་ཁྲེངས་ཡྨྱོད། དྲེ་
བཞིན་མཚོ་དང་མཚེའུ་གཙང་པྨྱོ་སྨྱོགས་ནི་གངས་རིའི་ཐྨྱོན་ཁྨྱོངས་སམ་གངས་རི་ལས་འྨྱོངས་པ་ཡིན་ལ། མཚོ་
དང་མཚེའུ་གཙང་པྨྱོ་སྨྱོགས་དང་འབྲེལ་ནས་སྲེ་དངྨྱོས་དང་། སྨྱོག་ཆགས་དུ་མ་འཚོ་གནས་བྱྲེད་བཞིན་ཡྨྱོད་
པ་ནི་རྲེན་འབྲེལ་ཀི་ཆྨྱོས་ཉིད་ཅིག་ཆགས་ཡྨྱོད། གལ་སིད་གངས་རི་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་སྟྲེ་ཚ་དྲྨྱོད་རྒྱས་ན་དྲེ་
འབྲེལ་གི་མཚོ་དང་མཚེའུ། གཙང་པྨྱོ། སྲེ་དངྨྱོས། སྲེམས་ཅན་སྨྱོགས་མང་པྨྱོ་མུ་མཐུད་གནས་ཐབས་མྲེད་པ་
དང་། ཁྨྱོར་ཡུག་གི་རྣམ་པ་འགྱུར་ཏྲེ་འབྱུང་ཁམས་འཁྲུག་གཞི་གཙོ་བྨྱོར་གྱུར་བར་གདྨྱོན་མི་ཟ། ༸གྨྱོང་ས་
མཆྨྱོག་གིས། བྨྱོད་ཀི་གངས་རིའི་ལྷུན་པྨྱོ་དྲེ་དག་ནི་བྨྱོད་གངས་ཅན་ལྨྱོངས་ཀི་དཔལ་འབྱྨྱོར་ཐད་ཀང་མྲེད་དུ་
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མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན། དྲེས་བས་གལ་ཆྲེ་བ་ནི། བྨྱོད་ཀི་སིད་པའི་གངས་རི་ཆྲེན་པྨྱོ་འདི་རྣམས་ཨྲེ་ཤ་ཡའི་ཆུ་བྨྱོ་
མང་པྨྱོའི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན། ཉྲེ་སྔྨྱོན་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་ནང་ཆུ་ལྨྱོག་ཆྲེན་པྨྱོ་བྱུང་བའི་རྲེན་གཙོ་བྨྱོ་ཡང་
ངྨྱོས་ཀི་ཕ་ཡུལ་གངས་ཅན་ལྨྱོངས་རྒྱ་མིས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ཚད་ལས་འདས་པའི་ཤིང་ནགས་
གཅྨྱོད་འབྲེག་བྱས་པ་དང་། ཁྨྱོར་ཡུག་གཏྨྱོར་བརླག་བཏང་བའི་ངན་འབས་ཡིན། ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་གངས་
རི་ནི་གལ་ཆྲེན་པྨྱོ་དང་། གངས་རི་མྲེད་ན་སྲེ་དངྨྱོས་སྲེམས་ཅན་མང་པྨྱོ་སྟྨྱོང་འགྨྱོ་བ་དང་། གངས་རི་ནི་
གཅིག་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་བཅུད་ཀི་དྭངས་མ་ཡིན་ལ། གཉིས་ནས་ཁྨྱོར་ཡུག་གི་མཛེས་ཉམས་དང་།
གངས་རི་ཡྨྱོད་མྲེད་ཀི་ས་ཆའི་བཅུད་དང་ལུང་པའི་དཔལ་འབྱྨྱོར་ལའང་ཁད་པར་ཤྨྱོར་གིན་ཡྨྱོད།

གངས་རིའ་ི འགྱུར་ལྨྱོག་དང་ཁྨྱོར་ཡུག་གི་ཤུགས་རྲེན།
གནམ་གཤིས་འགྱུར་བ་ལ་བརྲེན་ནས་གངས་རི་ལ་ཚ་གང་གང་རུང་གི་འགྱུར་བ་འགྨྱོ་བཞིན་ཡྨྱོད་པ་
དང་། དྲེ་བཞིན་གངས་རི་ལས་འྨྱོང་བའི་གཙང་པྨྱོ་ལའང་འགྱུར་ལྨྱོག་འགྨྱོ་བཞིན་ཡྨྱོད། དྲེ་ནི་འགྱུར་བ་ཙམ་
མིན་པར་འགྨྱོ་བ་མིའི་འཚོ་བའི་ཐྨྱོན་ཁུངས་མང་པྨྱོ་ཞིག་ལ་རང་བཞིན་གི་ཤུགས་རྲེན་དང་དྨྱོ་ཕྨྱོག་འགྨྱོ་
བཞིན་ཡྨྱོད་པ་ཆྨྱོས་ཉིད་དུ་གྱུར་ཡྨྱོད། གངས་རི་ནི་ཆུ་བྨྱོ་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན་པས། ཆུ་བྨྱོ་གཅིག་
གི་བཞུར་ལམ་དྲེད་ན་དྲེར་འཚོ་གནས་བཅས་པའི་མི་དང་ཕྱུགས་ཟྨྱོག ཞིང་ལས་དང་བཟྨྱོ་གྲྭ། གྨྱོང་དང་གྨྱོང་
ཁྲེར། ཐ་ན་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱུད་ནས་བཞུར་གིན་ཡྨྱོད་ན། དྲེར་ཕན་ཐྨྱོགས་ངྲེས་ཅན་ཡྨྱོད་པ་སྨྱོས་ཅི་
དགྨྱོས། གངས་རི་ལ་ཚ་དྲྨྱོད་རྒྱས་ན་ཆུ་བྨྱོ་མགྨྱོ་ཁུངས་ཆད་མི་སིད་པའི་ངྲེས་པ་ནམ་ཡང་མྲེད་པར་བརྲེན།
གཅིག་ལ་གཅིག་བརྲེན་དུ་གྲུབ་པའི་གངས་རི་དང་གནམ་གཤིས་སྨྱོགས་ལ་རྒྱུས་ལྨྱོན་དང་གལ་གནད་རང་
བཞིན་ཤྲེས་དགྨྱོས་པ་དྲེ་གལ་ཆྲེན་པྨྱོར་མཐྨྱོང་། དཔྲེར་ན། ཨྲེ་ཤ་ཡའི་ས་ཁར་ལྟྨྱོས་དང་། བྨྱོད་ཀི་གངས་རི་ར་
བའི་བརིད་ཉམས་དང་དྲེ་ལས་བཞུར་བའི་ཆུ་བྨྱོ་དྲེ་དག་ཕན་ཡྨྱོན་མཐྨྱོང་ལ་རིན་ཐང་ཡང་ཤྲེས་རྒྱུ་རྲེད། གལ་
སིད་མིའི་འདྨྱོད་རྔམ་ལ་ཆྨྱོག་ཤྲེས་མ་བསྟྲེན་ཚེ། རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་གནས་བབ་དང་འགྱུར་བ་ནི་བྨྱོ་ཡུལ་དུ་
ཤྨྱོང་བ་ཞིག་མིན་པ་མིག་སྔར་གི་གནས་ཚུལ་མང་པྨྱོ་ཞིག་གིས་ར་སྨྱོད་གསལ་པྨྱོ་བྱས་ཡྨྱོད།
དྲེང་སང་སའི་གྨྱོ་ལར་ཚ་དྲྨྱོད་རྒྱས་ནས་འཛམ་གིང་ལྷྨྱོ་སྲེ་དང་བྱང་སྲེ་ཡི་འཁག་རྨྱོམ་དག་ཀང་ལྨྱོ་
རྲེར་ཇྲེ་ཉུང་དུ་འགྨྱོ་བཞིན་ཡྨྱོད་ལ། དྲེ་ནང་བཞིན་བྨྱོད་ཀི་གངས་རི་དག་ཀང་སྔྨྱོན་མ་དང་བསྡུར་ན་ལབ་
འགྱུར་གི་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་དང། དཔྲེར་ན། ཇྨྱོ་མ་གང་མ་ལྟ་བུར་མཚོན་ནའང་ལྨྱོ་རབས་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ནང་
གངས་མཐུག་པྨྱོ་ཆགས་ས་དྲེ་ཚོར་དྲེང་སང་ས་ལྨྱོག་སྲེ་བྱྲེ་ཟགས་ཆགས་བཞིན་ཡྨྱོད། སིའི་ཆ་ནས་གངས་ཀི་
མཐུག་ཚད་དང་འབབ་ཚད་ལའང་འགྱུར་བ་ངྲེས་ཅན་ཐྲེབས་ཡྨྱོད། དྲེ་ནི་ཡུན་ཐུང་ཞིག་གི་འགྱུར་བ་རྲེད། དྲེ་
ནི་རང་བྱུང་གི་བཀྨྱོད་པ་གཏྨྱོར་སྨྱོན་དང་དྲེང་རབས་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཁ་ཕྨྱོགས་པ་དང་འཕྲེལ་རྒྱས་ཟྲེར་བའི་
རྒྱབ་ལྨྱོགས་ཀི་ཡ་ང་བའི་སྨྱོ་གར་རྲེད།
ཁྨྱོར་ཡུག་ལ་བརྲེན་ནས་སི་ཚོགས་གྲུབ་པ་ལྟར་ཁྨྱོར་ཡུག་བཟང་ངན་ནི་གནམ་གཤིས་ཀི་འགྱུར་བ་ཁྨྱོ་
ན་མིན་པར། བྨྱོད་ཀི་གནམ་གཤིས་ཀིས་མི་དང་སྲེམས་ཅན་མང་པྨྱོ་ལ་ཁ་ལྨྱོ་བསྒྱུར་བཞིན་པ་ནི་དྲེང་གི་ཚན་
རིག་གིས་ཀང་ཁས་ལྲེན། ཡིན་ནའང་མིས་འདྨྱོད་སྲེད་དང་ཧམ་པས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་དཔལ་ཡྨྱོན་བདག་ཏུ་
བཟུང་བ་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་དྨྱོ་ཕྨྱོག་དང་། གཏིང་ཟབ་པའི་རྨ་ཁ་མངྨྱོན་ལྨྱོག་གཉིས་ནས་བཟྨྱོས་དང་
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བཟྨྱོ་བཞིན་ཡྨྱོད་པས། ནམ་ཞིག་གནམ་གཤིས་ཀི་འགྱུར་ལྨྱོག་དྲེ་ཡང་མིས་འགུལ་སྨྱོད་དང་འགྨྱོགས་ནས་མི་
ཡྨྱོང་ངམ་སྙམ་པའི་སྲེམས་འཁལ་རྒྱུན་དུ་ཡྨྱོང་གིན་འདུག དཔྲེར་ན། གཏྲེར་ཁ་སྔྨྱོག་འདྨྱོན་དང་ཤིང་ནགས་
གཅྨྱོད་འབྲེག་སྨྱོགས་ཀིས་ཐན་པ་དང་ཆུ་ལྨྱོག་གི་གནྨྱོད་སྨྱོན་ཡྨྱོང་གི་ཡྨྱོད་པ་ནང་བཞིན། གངས་རི་དང་ཆུ་
བྨྱོར་ཚོད་འཛིན་བྱས་ན་ནམ་ཞིག་དྲེ་དང་འཚམས་པའི་གནྨྱོད་སྨྱོན་འྨྱོང་བ་ཆྨྱོས་ཉིད་ཡིན། དྲེང་སབས་བྨྱོད་
ཀི་ཆུ་བྨྱོ་མང་པྨྱོ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་བཀག་བསིལ་ཆུ་མཛོད་དང་གྨྱོག་འདྨྱོན་ས་ཚུགས་བཟྨྱོ་བཞིན་པ་ནི་ཧ་
ཅང་ཉྲེན་ཁ་ཆྲེ་བའི་རང་གི་འཁིས་ལ་ཆག་སྨྱོ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་ཞིག་བཟྨྱོས་པ་དང་ཁད་པར་ཅི་ཡྨྱོད། འདི་
ནི་བྨྱོད་ཀི་ཁྨྱོར་ཡུག་ལ་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་ཉྲེན་ཁ་ཆྲེ་བ་དང་རྲེན་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་དངྨྱོས་དང་སྨྱོག་
ཆགས་མང་པྨྱོ་ཞིག་རང་བཞིན་གི་སྟྨྱོངས་འགྨྱོ་བཞིན་ཡྨྱོད། མྲེད་པར་ཆགས་འགྨྱོ་གིན་ཡྨྱོད། རང་བྱུང་གནྨྱོད་
འཚེ་ཟྲེར་ན་དྨྱོན་ངྨྱོ་མའི་ཐྨྱོག་མིས་འདྨྱོད་རྔམ་གིས་བཟྨྱོས་པའི་རང་གི་རང་ལ་བསྨྱོན་པའི་ལྲེབས་ཐག་ཅིག་
ཡིན་པ་ལས། རང་བྱུང་གནྨྱོད་འཚེ་ཟྲེར་ནས་ལྨྱོགས་སུ་ཡྨྱོང་ས་ཞིག་མྲེད་པ་དངྨྱོས་ཡྨྱོད་རྲེད། སའི་གྨྱོ་ལས་ང་
ཚོ་དྲིན་དུ་བསངས་པ་མ་ཚོར་བར་ཤིང་ནགས་གཅྨྱོད་གང་ཐུབ་དང་། གཏྲེར་ཁ་བསྔྨྱོག་གང་འདྨྱོད། དྲེ་བཞིན་
མཚོ་དང་གཙང་པྨྱོ་བསྙྨྱོག་ཅི་ཐུབ། མདྨྱོར་ན། རྨ་ཁ་གངས་མྲེད་ཀི་གཡྨྱོགས་པའི་སའི་གྨྱོ་ལ་འདི་ཉིད་མི་ཞིག་
ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ད་ལྟ་འུ་ཐུག་པའི་གནས་སབས་སུ་སྲེབས་ཡྨྱོད་པས་འཁྨྱོན་ལན་སྨྱོག་ངྲེས་རྲེད་
ལ་སྨྱོག་སིད་པ་ཞིག་ཀང་རྲེད། རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་བཀྨྱོད་པ་དང་རྣམ་པ་མུ་མཐུད་དུ་བསྒྱུར་བཅྨྱོས་དང་
གཏྨྱོར་སྨྱོན་བཏང་ན། གངས་རིས་མཚོན་པའི་ནམ་དུས་ཀི་རིམ་པ་མང་པྨྱོ་ཞིག་ཀང་འཁྲུགས་ཏྲེ་ཚ་དྲྨྱོད་མུ་
མཐུད་རྒྱས་འགྨྱོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཟུར་བལྟས་ལྲེབ་མཐྨྱོང་གི་དཔྲེ་ལས་མ་འདས།
ཁྨྱོར་ཡུག་གཏྨྱོར་སྨྱོན་དང་འབག་བཙོག་ལ་བརྲེན་ནས་གནམ་གཤིས་ལ་འགྱུར་བ་སྨྱོང་སྟྲེ། གངས་རི་
སྨྱོགས་ཚ་དྲྨྱོད་རྒྱས་པ་དང་འབྱུང་ཁམས་འཁྲུག་ན་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་བྱྲེད་ནུས་ལ་འགྱུར་བ་སྨྱོང་སྟྲེ་ཆར་ཆུ་
དུས་སུ་མི་འབབ་པ་དང། ཐན་པ་དང་ནད་ཡམས། དྲེ་བཞིན་ཆུ་ལྨྱོག་དང་རླུང་འཚུབ་སྨྱོགས་ཉྲེན་ཁ་མང་དུ་
འགྨྱོ་བ་རྲེད། དྲེང་སང་ཤྲེས་ཡྨྱོན་དང་ཚན་རྩལ་གྨྱོང་འཕྲེལ་ལ་སྨྱོང་སྟྲེ་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་གཏྨྱོར་བཅྨྱོམ་བྱྲེད་
མི་ཉན་པ་ཤྲེས་ཀི་ཡྨྱོད་པ་རྲེད། ཡིན་ནའང་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་མི་འདྲ་བའི་དབྱྲེ་བ་དྲེའི་དབང་གིས་
གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་དམག་འཁྲུག་དང་དཔལ་འབྱྨྱོར། ཆབ་སིད། རིག་གནས་སྨྱོགས་ཀི་འཐབ་རྩྨྱོད་དང་
འགན་བསྡུར། ལྷག་པར་དུ་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་སྨྱོགས་ནི་འཇིག་རྲེན་འདི་རྩ་སྟྨྱོངས་སུ་གཏྨྱོང་བྱྲེད་ཅིག་ལས།
དམག་གི་རྒྱལ་ཕམ་ཙམ་ག་ལ་ཡིན། དྲེང་སབས་སྔྨྱོན་དང་བསྡུར་ན། རང་བྱུང་ཁམས་ལ་གཏྨྱོར་སྨྱོན་ཚད་ལས་
བརྒལ་བ་དང་། འགྨྱོ་བ་མི་ཐྲེ་བའི་སྲེམས་ཅན་གངས་མྲེད་ལའང་ཉྲེན་ཁ་དང་རང་སྲུང་གི་ནུས་པ་ཆུང་དུ་
སྨྱོང་ཡྨྱོད།
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ཆུ་བྨྱོའ་ི བྱྲེད་ནུས་སྨྱོར།
སྨྱོ་ནམ་ཞིང་ལས།

17%
40%
20%

གྨྱོག་འདྨྱོན་ཆུ་མཛོད།
བཟྨྱོ་གྲྭ་ཐྨྱོན་སྲེད།
མི་ཕྱུགས་འཐུང་ཆུ།

23%

གངས་རི་ནི་ཆུ་བྨྱོ་རྣམས་ཀི་རྩ་བ་ཡིན་པས། གནམ་གཤིས་ལ་འགྱུར་བ་ཐྲེབས་ནས་ཚ་དྲྨྱོད་རྒྱས་པ་
དང་གངས་འབབ་ཚད་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་ན་རང་བཞིན་གི་ཆུ་བྨྱོ་སམ་འགྨྱོ་བ་དང། ཆུ་བྨྱོ་ཉུང་དུ་ཕིན་ན་དྲེ་
དང་རྲེན་པས་འབྲེལ་ཡྨྱོད་མང་པྨྱོ་ཞིག་ལ་རང་བཞིན་གིས་དྨྱོ་ཕྨྱོག་དང་འགྱུར་བ་འགྨྱོ་རྒྱུ་རྲེད། དཔྲེར་ན། དྷ་
རམ་ས་ལའི་རི་རྒྱུད་ནི་དྷྨྱོ་ལ་ལིར་རི་རྒྱུད་ཡིན་ལ་དྲེར་དགུན་ཁ་ཁ་བ་མཐུག་པྨྱོ་མ་བབ་ཚེ། དབྱར་ཁར་རི་
ཁུལ་དྲེར་གནས་པའི་མིར་འཐུང་ཆུ་སྨྱོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀིན་ཡྨྱོད། དྲེས་ག་རྲེ་མཚོན་པ་རྲེད་ལབ་ན།
ཁ་བ་ཟྲེར་བ་འདི་གལ་ཆྲེ་བ་དང་ལྷག་པར་དུ་དགུན་ཁའི་འགྱུར་བ་དྲེས་དབྱར་ཁར་ཏན་ཏན་ཕན་ནུས་དང་
ཤུགས་རྲེན་སྨྱོད་གིན་ཡྨྱོད་པའི་དངྨྱོས་དཔང་རྲེད། དཔྲེ་དྲེ་བཞིན་བྨྱོད་ནང་གི་གངས་རིའི་གནས་སྟངས་ཀང་
དྲེ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཀིས་རིགས་འགྲེ་བྱས་ཆྨྱོག

གངས་རིའི་
འགྱུར་བ།

གངས་རིའི་
གནས་བབ།

• གངས་འབབ་ཚད་ལ་
འགྱུར་བ་ཐྲེབས་པ།
• གངས་མདྨྱོག་འགྱུར་བ།

• བྱྲེ་ཟགས་ཀི་འགྱུར་ཚད་
མཐྨྱོ་བ།
• འདམ་སྙིགས་དང་ཆུ་
རྨྱོག་མང་དུ་ཕིན་པ།

མ་འྨྱོངས་པར་སྲུང་སྨྱོབ་ཀི་ནུས་པ་ཅི་ཞིག་འདྨྱོན་ཐུབ་བམ།
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བྱ་དངྨྱོས་གང་ཡིན་རུང་དྲེ་ཤྲེས་པ་ལ་སྨྱོབ་སྨྱོང་དང་ཉམས་མྨྱོང་སྨྱོགས་མང་པྨྱོ་ཞིག་གསྨྱོག་དགྨྱོས་པ་
ལྟར། ང་ཚོ་བྨྱོད་པ་གངས་རི་ར་བས་བསྨྱོར་ཡྨྱོད་མྨྱོད། དྨྱོན་ངྨྱོ་མ་གངས་རིས་བསྨྱོར་བ་ཙམ་གིས་སྔྨྱོ་མི་ཐྨྱོགས་
པས། གངས་རིའི་ཁད་ཆྨྱོས་དང་གངས་རིའ་ི དགྲེ་མཚན་ལ་དྨྱོ་སང་དང་སྨྱོབ་སྨྱོང་བྱས་ན། གཞི་ནས་དྲེའི་སྲུང་
སྨྱོབ་ཀི་འདུ་ཤྲེས་རྒྱུད་ལ་སྲེ་རྒྱུ་རྲེད། དྲེ་མ་གཏྨྱོགས་གལ་ཆྲེན་པྨྱོ་ཡིན་རབས་བཤད་ན་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྨྱོའི་
དམིགས་འབྲེན་དྲེ་འགྲུབ་པར་དཀའ། སིར་བཏང་ཁྨྱོར་ཡུག་གི་ལས་འགུལ་ཟྲེར་ན་འདྲ། ཁྨྱོར་ཡུག་གི་ལས་
དྨྱོན་མང་པྨྱོ་ཞིག་ལམ་ལྷྨྱོངས་ཡྨྱོང་བཞིན་མྲེད། དྲེང་རབས་སི་ཚོགས་ནང་དགྨྱོས་མཁྨྱོ་མང་པྨྱོ་ཞིག་གདམ་ངའི་
རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྱུར་ཏྲེ་ཕྨྱོགས་གཅིག་དགྨྱོས་ན་ཕྨྱོགས་གཅིག་དྨྱོར་དགྨྱོས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡྨྱོད། དཔྲེར་ན།
ཁང་པའི་འཛུགས་སྐྲུན་ཆྲེད་ཤིང་ནགས་མང་པྨྱོ་གཅྨྱོད་དགྨྱོས་པ་ལྟ་བུ་རྲེད། ཤིང་ནགས་མ་བཅད་ན་ཁང་
པའི་འཛུགས་སྐྲུན་མི་ཡྨྱོང་བ་ཇི་བཞིན་རང་བྱུང་ཁྨྱོར་ཡུག་དྨྱོ་མཉམ་ཅིག་ཡྨྱོང་དགྨྱོས་ན། གནས་སབས་ཀི་
བདྲེ་བ་དང་ཁྲེ་ཕན་ཁྨྱོ་ན་མི་ལྟ་བར་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྨྱོའི་མ་འྨྱོངས་པར་བསམ་བྨྱོ་གཏྨྱོང་དགྨྱོས་པ་གལ་ཆྲེན་
པྨྱོ་ཆགས་ཡྨྱོད། ང་ཚོའི་མིག་སྔར་གི་འཚོ་བ་དང་མི་ཚེ་དྲེ་ཡང་ཐག་གཅྨྱོད་ཡག་པྨྱོ་ཞིག་བྱྲེད་ཐུབ་ཀི་མྲེད་པའི་
ཁར། མ་འྨྱོངས་པ་ཟྲེར་བར་འྨྱོས་བབ་མྲེད་པ་ལྟ་བུ་མཐྨྱོང་མྨྱོད། ད་ལྟ་ནས་མགྨྱོ་མ་བརྩམ་ན་མ་འྨྱོངས་པ་ཟྲེར་
བཞིན་ཟྲེར་བཞིན་ད་ལྟའི་གནས་བབ་འདི་ལས་བརྒལ་མི་ཐུབ་པ་ཐག་གཅྨྱོད་རྲེད།

གངས་རིའ་ི བྱྲེད་ནུས་སྨྱོར།
ཆུ་བྨྱོའི་ཐྨྱོན་ཁུངས།

12%

14%

མཁའ་རླུང་གཙང་བཟྨྱོ།

42%

འབྱུང་ཁམས་སྙྨྱོམས་སིག
སྲེ་དངྨྱོས་སར་གསྨྱོ།

32%

ཁྨྱོར་ཡུག་གི་ལས་དྨྱོན་འདི་མཉམ་རུབ་ཀི་བྱ་བ་ཞིག་ལ་མི་རྲེ་ངྨྱོ་རྲེ་འགན་ཡྨྱོད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་མི་
ཚང་མར་ཁྨྱོར་ཡུག་ལ་དགའ་ཞྲེན་དང་གཅྲེས་སྨྱོང་གི་འདུ་ཤྲེས་ཤིག་བསྐྲུན་དགྨྱོས་པ་དྲེ་གལ་ཆྲེན་པྨྱོ་ཆགས་
ཡྨྱོད། བྨྱོད་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡྨྱོད་དགྨྱོས་པ་དང། ལྷག་པར་དུ་མི་རིགས་རང་གི་འདུ་ཤྲེས་འཛིན་
སྟངས་མང་པྨྱོ་ཞིག་ཁྨྱོར་ཡུག་དང་འབྲེལ་བ་ཡྨྱོད་པ། དྲེ་ལས་ཀང་གངས་རི་དང་འབྲེལ་བ་ཡྨྱོད་པ། དྲེ་བཞིན་
ཡ་རབས་བཟང་སྨྱོད་དང་ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་འབྲེལ་བ་ཡྨྱོད་པ་སྨྱོགས་ཀིས་བྨྱོད་ཀི་ཁྨྱོར་ཡུག་ལ་མཚོན་ན་ཕན་
ཐྨྱོགས་ཆྲེན་པྨྱོ་བྱུང་ཡྨྱོད། མ་འྨྱོངས་པར་དྲེ་དག་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱྲེད་དགྨྱོས་པ་ནི་བྨྱོད་ཀི་གངས་རི་དག་
གི་སྲུང་སྨྱོབ་ཀི་ཆྲེད་ཁྨྱོ་ན་མིན་པར། ཕྨྱོགས་ཡྨྱོངས་ནས་བལྟ་དགྨྱོས་པ་དང། རྒྱལ་སིའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་
འགྱུར་བཅུག་རྒྱུ་ནི་དྲེ་ལས་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེ། དཔྲེར་ན། སའི་གྨྱོ་ལའི་ཕྨྱོགས་གཅིག་ལ་སྨྱོན་ཐྲེབས་ན་ཕྨྱོགས་
ཡྨྱོངས་ལ་ཤུགས་རྲེན་དང་འགྱུར་ལྨྱོག་འགྨྱོ་བ་ནི་ཆྨྱོས་ཉིད་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡྨྱོད། ཁྨྱོར་ཡུག་གི་ལས་དྨྱོན་དང་ཕན་
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འབས་ནི་སའི་གྨྱོ་ལའི་སྟྲེང་གི་འགྨྱོ་བ་སྲེམས་ཅན་གངས་ལས་འདས་པ་ཡྨྱོད་པ་དང། དྲེ་ལས་ཀང་འགྨྱོ་བ་མི་
དུང་ཕྱུར་བདུན་ཅུ་ལྷག་གི་འཚོ་བའི་གནད་དྨྱོན་ཆགས་ཡྨྱོད། དྲང་མྨྱོར་བཤད་ན། འགྨྱོ་བ་མིའ་ི ལས་འགན་དྲེ་
རང་བྱུང་ཁམས་ལ་གཅྲེས་སས་དང་བདག་སྨྱོང་བྱྲེད་དགྨྱོས་པ་ལས། རང་བྱུང་ཁམས་ལ་གནྨྱོད་སྨྱོན་དང་དྨྱོ་
ཕྨྱོག་གཏྨྱོང་རྒྱུ་མ་རྲེད། གལ་སིད་ང་ཚོས་སྲུང་སྨྱོབ་ཆྲེར་མ་ཐུབ་ཀང་གཏྨྱོར་སྨྱོན་མ་བཏང་ན་རང་བྱུང་ཁམས་
ཀི་རྣམ་པ་དང་བྱྲེད་ནུས་རང་བཞིན་གི་འགྱུར་བ་སྨྱོང་སྟྲེ་དྲག་སྲེད་ཡྨྱོང་བའི་ནད་པ་ཞིག་དང་འདྲ་ཚུལ་དྲེང་
གི་སྲེས་ཁམས་ཚན་རིག་གིས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་གིན་ཡྨྱོད།
ང་ཚོ་འགྨྱོ་བ་མི་ལ་ལྷག་པར་དུ་འགན་ཐྲེ་བ་ཡྨྱོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ང་ཚོས་སྨྱོ་སྨྱོས་དགྨྱོས་མཁྨྱོ་དང་
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