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ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་གློག་འཕྲིན་
འབྱོར་གསལ། ཚེས་14ཉིན་ཕྱི་འབྲེལ་པུའི་མགྲིན་ཚབ་པ་་་
ཀྲའོ་ལི་ཅན་གྱིས། མིག་སྔའི་བར་རྒྱལ་ཁབ་90ལྷག་ཙམ་་་་་་་
གྱིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་་་་་་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་47པའི་ཐོག་དྲང་་་་
བདེན་གྱི་འབོད་སྒྲ་བསྒྲགས་ཤིང་། ཤང་ཀང་དང་། ཤིན་་་་་
ཅང་། བོད་ལྗོངས་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་ནི་ཀྲུང་གོའི་ནང་་་་་་་་་
སྲིད་རེད། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཀུན་སློང་དམིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་བ་
དང་ཆ་འཕྲིན་རྫུན་མར་བརྟེན་ནས་ཀྲུང་གོར་དོན་མེད་སྐྱོན་
འཛུགས་བྱས་པར་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ནན་བཤད་བྱས་་་་་
ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།

ཉིན་དེའི་གསར་འགོད་པའི་འཆར་ཅན་ཚོགས་་་་་་་་་་་
འདུའི་ཐོག་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་་་
ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་་་་་་་་་་
ཚོགས་འདུ་སྐབས་47པ་ཚེས་14ཉིན་གྲོལ་བ་རེད། དེ་གོང་
མགྲིན་ཚབ་པས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཀྲུང་གོར་རྒྱབ་་་་་
སྐྱོར་བྱ་རྒྱུའི་ཐུན་མོང་གི་གཏམ་བཤད་ལ་མཉམ་འབྲེལ་མིང་
རྟགས་བཀོད་ཡོད་ཅེས་ངོ་སྤྲོད་གནང་མྱོང་ཡོད། མཉམ་་་་་་་
འབྲེལ་མིང་རྟགས་འགོད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འཕེལ་རིམ་་་་་་་
གསར་པ་གང་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས་པར།

“ཉེ་ཆར་མཛའ་གྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་་་་་་་
རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་
ཚོགས་འདུ་སྐབས་47པའི་ཐོག་ཀྲུང་གོར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུའི་་་
གཏམ་བཤད་ལ་ནི་ཀྲེ་རི་ཡས་མཉམ་འབྲེལ་མིང་རྟགས་་་་་་་་་་

བཀོད་ཡོད། ང་ཚོས་ནི་ཀྲེ་རི་ཡ་ཕྱོགས་དྲང་བདེན་གྱི་གྲས་་་་
སུ་ཞུགས་པར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན” ཀྲའོ་ལི་ཅན་གྱིས་་་་་་་
མིག་སྔའི་བར་མཉམ་འབྲེལ་མིང་རྟགས་འགོད་མཁན་རྒྱལ་་་
ཁབ་68བར་མང་དུ་ཕྱིན་པའི་ཁར། ལོགས་སུ་གཏམ་་་་་་་་་་་་
བཤད་དང་མཉམ་འབྲེལ་འཕྲིན་ཡིག་སྤྲིངས་པ་སོགས་ཀྱི་་་་་་་
རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་བསྣན་ན། རྒྱལ་ཁབ་90ལྷག་ཙམ་གྱིས་འགྲོ་བ་་་་་་་
མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་དྲང་བདེན་གྱི་་་་་་
འབོད་སྒྲ་བསྒྲགས་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ཤང་ཀང་དང་། ཤིན་་་་་་
ཅང་། བོད་ལྗོངས་བཅས་ཀྱི་ལས་དོན་ནི་ཀྲུང་གོའི་ནང་་་་་་་་་
སྲིད་ཡིན་པས་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཐེ་ཇུས་བྱེད་མི་རུང་། འགྲོ་བ་་་
མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ཆབ་སྲིད་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་་་་་་་་་
དང་ཚད་གཞི་ཉིས་བརྩེགས་འཛིན་པར་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་དང་།
ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཀུན་སློང་དམིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་བ་དང་ཆ་་་་་་་་་
འཕྲིན་རྫུན་མར་བརྟེན་ནས་ཀྲུང་གོར་དོན་མེད་སྐྱོན་་་་་་་་་་་་་་
འཛུགས་བྱས་པར་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ནན་བཤད་བྱས་་་་་
ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།

ཀྲའོ་ལི་ཅན་གྱིས་དོན་དངོས་རྩོད་ཐབས་བྲལ། རྫུན་་
བཤད་ན་ཉིན་གཅིག་རྫུན་རྐུབ་བརྡོལ་ངེས་རེད། ནུབ་་་་་་་་་་་
ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཉུང་ཤས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་་་་་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དར་་་་་་་་་་
རྟགས་འཕྱར་ཏེ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་རྫུན་གཏམ་ཤོད་པ་དང་རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་གྱི་ནང་སྲིད་ལ་རང་སྣང་གང་ཤར་གྱིས་ཐེ་ཇུས་་་་
བྱེད་པའི་བྱེད་སྤྱོད་དེ་མིའི་བློ་ལ་མ་བབས་པར། རྒྱལ་སྤྱིའི་་་་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཡོད་ལ་མུ་་་་་་་་་་་་
མཐུད་ངོ་རྒོལ་ཡང་བྱ་རྒྱུ་རེད། སྐབས་འདིའི་འགྲོ་བ་མིའི་་་་་
ཐོབ་ཐང་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་རྒྱ་ཆེའི་འཕེལ་རྒྱས་་
འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་་་་་་་་་་
གནས་པའི་མ་ལག་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་རིགས་རྒྱུད་རིང་་་་་་
ལུགས་དང་། “རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་མི་རིགས་རིང་་་་་་་་་་་
ལུགས” གནས་སྤོས་ཡུལ་མི་བཀག་ཉར་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་འགྲོ་
བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བཙན་གནོད་བྱས་པ། དམག་དོན་གྱི་་་་་
ཐེ་ཇུས་བྱེད་སྤྱོད། ཕྱོགས་རྐྱང་པའི་བཙན་ཤེད་བྱེད་ཐབས་་
སོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནད་དོན་ལ་དོ་ཁུར་ཆེན་པོ་་་་
བྱེད་ལུགས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།

“ང་ཚོས་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་་་་
ཚོགས་ཀྱི་དྲང་བདེན་གྱི་འབོད་སྒྲ་ནན་ཏན་ངང་ཉན་པ་དང
‘འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་དགེ་རྒན་དཔོན་རོགས’ཀྱི་རྨི་་་་་་་
ལམ་སྐྱིད་པོ་ཁོ་ན་བཏང་ནས་མི་སྡོད་པར། བྱེད་ཐབས་་་་་་་་་
ནུས་ལྡན་སྤྱད་དེ་སོ་སོའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་་་་་་་་
དོན་ཚབས་ཆེན་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་རང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་་་་་
དམངས་ཀྱི་བདེ་རྩ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་་་་
བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཆེད་བྱ་བ་དངོས་
འགའ་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཁ་ཏ་བསླབ་བྱ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན”ཞེས་་་་་་་་་་
བརྗོད་པ་རེད།

(སྤེན་ཚེས་བསྒྱུར། སྤེན་ཚེ་དང་བསྟན་བཟང་གིས་་་་་་་་
ཞུས)

ཕྱི་འབྲེལ་པུས་བསྟན་དོན།
རྒྱལ་ཁབ་90ལྷག་ཙམ་གྱིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་དྲང་བདེན་གྱི་འབོད་སྒྲ་བསྒྲགས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཕ་ཕུ་ཡ་ཀུ་ནེ་ཡར་་་་
ཀྲུང་གོས་རོགས་སྐྱོར་བྱས་པའི་ཏོག་གསར་རིམས་
འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་འགོ་ཚུགས་པའི་སྐོར་ལ།
ཚེས་14ཉིན་ཕྱི་འབྲེལ་པུའི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཀྲའོ་ལི་
ཅན་གྱིས། དེ་ནི་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་བློ་བརྟན་་་་་་་
འགྱུར་མེད་ངང་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་དེ་གོ་ལ་་་་
ཧྲིལ་པོའི་སྤྱི་པའི་ཐོན་རྫས་སུ་བརྩི་བའི་དམ་་་་་་་་་་་
བཅའ་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གླིང་ཕྲན་རྒྱལ་་་་་་་
ཁབ་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་ཞིབ་་་
ཕྲའི་མཚོན་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་་་་་
མུ་མཐུད་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གླིང་ཕྲན་རྒྱལ་་་
ཁབ་དང་རིམས་འགོག་མཉམ་ལས་གཏིང་ཟབ་་་་་་
བྱས་ནས་མཐར་གླིང་ཕྲན་རྒྱལ་ཁབ་རིམས་ནད་་་་་
ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་རྒྱུར་རོགས་རམ་བྱེད་འདོད་་་་་
ཡོད་ཅེས་བརྗོད།

ཀྲའོ་ལི་ཅན་གྱིས་དེ་ཉིན་གྱི་གསར་འགོད་་་་་་་
པའི་འཆར་ཅན་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་འབྲེལ་ཡོད་དྲི་
བར་ལན་རྒྱག་སྐབས། ཟླ་7ཚེས་13ཉིན། ཕ་ཕུ་་་
ཡ་ཀུ་ནེ་ཡར་ཕ་ཕུ་ཡ་ཀུ་ནེ་ཡའི་དམངས་ཚོགས་ལ་
ཀྲུང་གོས་རོགས་སྐྱོར་བྱས་པའི་ཏོག་གསར་རིམས་
འགོག་སྨན་ཁབ་དངོས་སུ་རྒྱག་འགོ་ཚུགས་པའི་་་་་
ནང་ཕ་ཕུ་ཡ་ཀུ་ནེ་ཡའི་འཕྲོད་བསྟེན་པུའུ་ཀྲང་་་་་་
དང་ནགས་ལས་པུའུ་ཀྲང་སོགས་ཞུགས་ཡོད་པ་་་་་
མ་ཟད། ནགས་ལས་པུའུ་ཀྲང་དང་དེ་བཞིན་ཕ་་་་
ཕུ་ཡ་ཀུ་ནེ་ཡ་སྲིད་གཞུང་གི་དཔོན་རིགས་མང་་་་་་
པོས་སྨན་ཁབ་གཟེད་ཡོད་ཅེས་བརྗོད། ཕ་ཕུ་ཡ་་་་
ཀུ་ནེ་ཡ་ཕྱོགས་ཀྱིས་འགོ་ཚུགས་མཛད་སྒོའི་ཐོག་་་་
ཀྲུང་གོས་རོགས་སྐྱོར་བྱས་པའི་རིམས་འགོག་སྨན་

ཁབ་ལ་བདེ་འཇགས་རང་བཞིན་དང་ཕན་ནུས་་་་་
རང་བཞིན་ཆེན་པོ་ལྡན་པའི་ར་སྤྲོད་གང་ལེགས་་་་
བྱུང་བས། ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཕ་ཕུ་ཡ་ཀུ་ནེ་ཡའི་་
དམངས་ཚོགས་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གསར་་
པ་འགོག་པའི་གདམ་ག་གསར་པ་མཁོ་འདོན་་་་་་་་
བྱས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད།

ཀྲའོ་ལི་ཅན་གྱིས། ཕ་ཕུ་ཡ་ཀུ་ནེ་ཡ་ནི་སུའོ་་་་
ལུའོ་མོན་གླིང་ཚོམ་དང་ཝ་ནུའུ་ཨ་ཐུའུ་རྗེས་ཀྱི་་་་་་
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཀྲུང་གོས་རོགས་་་་་་་་
སྐྱོར་བྱས་པའི་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་མཁན་
ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གླིང་ཕྲན་རྒྱལ་ཁབ་་་་་་་་་་་
གསུམ་པ་དེ་རེད། དེ་ནི་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་བློ་་་་་་
བརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་གོ་
ལ་ཧྲིལ་པོའི་སྤྱི་པའི་ཐོན་རྫས་སུ་བརྩི་བའི་དམ་་་་་་
བཅའ་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གླིང་ཕྲན་རྒྱལ་་་་་་་
ཁབ་གྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་ཞིབ་་་
ཕྲའི་མཚོན་ཚུལ་ཞིག་རེད་ལ། ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་་་་་་་་
ཀྱིས་མིའི་རིགས་ཀྱི་འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་ཐང་གི་་་་་་་་
གཅིག་མཐུན་འདུས་གྲུབ་གཏོད་པར་སྐུལ་འདེད་་
གཏོང་བའི་ལག་ལེན་དངོས་ཀྱང་རེད།

“ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་ཞི་བདེ་རྒྱ་་་་་་་
མཚོ་ཆེན་པོའི་གླིང་ཕྲན་རྒྱལ་ཁབ་དང་རིམས་་་་་་་་
འགོག་མཉམ་ལས་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ། རིམས་་་་་་
འགོག་སྨན་ཁབ་མཁོ་བའི་གླིང་ཕྲན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་་་་
རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ནས་་་་་་་་་་་་
མཐར་གླིང་ཕྲན་རྒྱལ་ཁབ་རིམས་ནད་ལས་རྣམ་་་་་
པར་རྒྱལ་རྒྱུར་རོགས་རམ་བྱེད་འདོད་ཡོད”ཅེས་་་
ཁོང་གིས་བརྗོད།

ཕྱི་འབྲེལ་པུས་བསྟན་དོན།
ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་

པོའི་གླིང་ཕྲན་རྒྱལ་ཁབ་དང་རིམས་འགོག་
མཉམ་ལས་གཏིང་ཟབ་བྱེད་འདོད་ཡོད།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་་
པུ་ར་ཙ་ཝེར་ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་་་་་
གསལ། ཚེས་12ཉིན་ཁོང་ཀོ(ཅིན)རུ་སྐྱོད་་་
མཁན་ཀྲུང་གོའི་ཞི་བདེ་སྲུང་སྐྱོང་དཔུང་སྡེ་་་
ཁག་24པའི་དཔོན་དམག་218ལ་མཉམ་་་་་
འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི“ཞི་བདེའི་གཟེངས་་་་་་
རྟགས”སྤྲད་པ་རེད།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཁོང་ཀོ(ཅིན)
བརྟན་ལྷིང་ཆེད་མངགས་ཚོགས་པ(མཉམ་་་་
འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་ཆེད་མངགས་
ཚོགས་པ)ལྷོ་རྒྱུད་འཐབ་ཁུལ་གྱི་ཞི་བདེ་སྲུང་
སྐྱོང་དཔུང་སྡེར་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་བྱས་་་་་་་་་
རྗེས་གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་པའི་མཛད་སྒོ་་་་་་་་་
ཉིན་དེའི་སྔ་དྲོ་ཀྲུང་གོའི་ཞི་བདེ་སྲུང་སྐྱོང་་་་་་
དཔུང་སྡེའི་སྒར་ཁུལ་དུ་འཚོགས་པ་དང་་་་་་་་
ཀྲུང་གོ་དང་། ཕ་ཁི་སི་ཐན། ཧིན་རྡུ་ཉི་ཞི་་་་
ཡ། ཝུ་ར་ཀུའེ་བཅས་ཀྱི་ཞི་བདེ་སྲུང་སྐྱོང་་་་་་
དཔུང་སྡེ་མཛད་སྒོར་ཞུགས་པ་རེད།

གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་པའི་མཛད་སྒོའི་་་་

ཐོག་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་་་་་
ཆེད་མངགས་ཚོགས་པའི་སི་ལིང་ཀྲུང་ཅང་་་་
དམག་དཔོན་མ་ཁོ་སི·ཏེ་ས·ཨ་ཧྥང་སུའོ·
ཁོའི་སི་ཐ་ཡིས་ཀྲུང་གོའི་ཞི་བདེ་སྲུང་སྐྱོང་་་་་་
དཔུང་སྡེའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་ཁུལ་གྱི་ལས་་་་་་་་
དོན་ལ་ཁས་ལེན་བྱས་པ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་་་་་་
ཞུས་པ་རེད། ཁོང་གིས་ཀྲུང་གོའི་བཟོ་སྐྲུན་་་
དམག་ཡན་ལག་རུ་ཁག་གིས་ལྷོ་རྒྱུད་དམག་་་
འཐབ་ཁུལ་གྱི་སྤྱིའི་ལས་འགན་ལེཌ་སྒྲུབ་བྱ་་་
ཆེད་ལེགས་སྐྱེས་ཆེན་པོ་ཕུལ་བ་དང་། ཏོག་་
གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་གང་སར་མཆེད་་་་
པའི་སྐབས་སུའང་ཀྲུང་གོའི་སྨན་བཅོས་་་་་་་་་
ཡན་ལག་རུ་ཁག་གིས་ཞི་བདེ་སྲུང་སྐྱོང་ཡན་་
ལག་རུ་ཁག་གི་དཔོན་དམག་ཚོར་ཆེད་ལས་་་
ཀྱི་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུ་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུ་་་་་་་
མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་སྒེར་སེམས་མེད་་་་་
པར་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་བའི་སྙིང་སྟོབས་་་་་་་་་
དང་ལས་རིགས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་ཡག་ཤོས་་་་
མངོན་པར་བྱས་ཡོད་ཅེས་བརྗོད།

ཁོང་ཀོ(ཅིན)རུ་སྐྱོད་མཁན་ཀྲུང་གོའི་ཞི་བདེ་སྲུང་སྐྱོང་དཔུང་སྡེ་ཁག་
24པར“ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས”ཐོབ་པ།

ཟླ་7ཚེས་12ཉིན་ཁོང་ཀོ(ཅིན)ཡི་པུའུ་ཁ་ཝུའུ་རུ་ཡོད་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཞི་བདེ་སྲུང་སྐྱོང་དཔུང་་་་་
སྡེའི་དམག་སྒར་དུ་འཚོགས་པའི་གཟེངས་རྟགས་སྤྲོད་པའི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་ཀྲུང་གོའི་ཞི་བདེ་སྲུང་་་་
སྐྱོང་དཔོན་དམག་ལ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི“ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས”སྤྲོད་བཞིན་པ།

མཚོ་འགྲམ་དུ་རྩེད་འཇོར་རོལ་བ།
འདི་ནི་ཉེ་ཆར་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཨུ་རུ་སུའི་ཁེ་ལ་སི་ནུའོ་ཏ་ཨེར་མཐའ་མཚམས་ཁུལ་གྱི་ཐུའུ་ཨ་་་་་་་་

ཕུའུ་ཤེ་ས་ཁུལ་གྱི་མཚོ་ནག་མཚོ་འགྲམ་དུ་རྩེད་མོ་རྩེ་བཞིན་པ།

ཧང་ག་རིའི་ནུབ་རྒྱུད་དུས་ཆེན།
འདི་ནི་ཉེ་ཆར་བདམས་ཐོན་པས་ཧང་ག་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཅི་ཧྲེན་ཁུང་ཧྥོ་ལའེ་ཅི་ཧ་ཙུའོ་རུ་་

སྤེལ་བའི་ནུབ་རྒྱུད་དུས་ཆེན་གྱི་འགྲན་བསྡུར་ལ་ཞུགས་བཞིན་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་མ་ནི་
ལ་ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་13
ཉིན། ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་པུའུ་ཀྲང་ལུའོ་ཆིན་་་
གྱིས་ཧྥི་ལི་ཕིན་དང་ཀྲུང་གོས་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་་་
རིམས་ནད་ལ་འགོག་རྒོལ་བྱེད་རིང“མཉམ་ལས་་་
དམ་ཟབ་བྱས་ཡོད”ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།

ལུའོ་ཆིན་དེ་ཉིན་རིམས་འགོག་ཉམས་མྱོང་་་་
དྲ་ཐོག་ཏུ་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་་་་
ལ་ཞུགས་སྐབས་དེ་ལྟར་བརྗོད་པ་དང་། ཁོང་་་་་་་
གིས། དགོས་ངེས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་དངོས་ཟོག་མཁོ་
འདོན་དང་ཏོག་གསར་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་་་་་་
སྤྲད་པ་ཚུད་པའི་ཀྲུང་གོས་ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་སྤྱི་པའི་་་་་
འཕྲོད་བསྟེན་བདེ་འཇགས་ལ་རོགས་རམ་བྱས་་་་་་
པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་དུང་ཀྲུང་གོས་ཧྥི་་
ལི་ཕིན་ལ་རིམས་འགོག་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་
ཚོགས་ཆུང་མངགས་ནས་ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་སྨན་དོན་་་་
མི་སྣ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཉམས་མྱོང་མཉམ་སྤྱོད་་་་་་་་
བྱས་ཡོད་པས། ཧྥི་ལི་ཕིན་ཕྱོགས་ཀྱིས་སྙིང་་་་་་་་་་་་

དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་པ་་་
རེད།

ཏོག་གསར་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་་་་
པའི་ཧྥི་ལི་ཕིན་སྲིད་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་མཐུན་སྦྱོར་་་
བ་གཞོན་པ་ཝུན་སི·ཏི་སུང་གིས། ཀྲུང་གོས་རྒྱུན་
མཐུད་ངང་ཧྥི་ལི་ཕིན་ལ་ཏོག་གསར་རིམས་་་་་་་་་་་་
འགོག་སྨན་ཁབ་མཁོ་འདོན་བྱས་པར་ཐུགས་རྗེ་་་་་
ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཀྲུང་གོ་ནི་ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་ཏོག་་་་་་་་་་་་
གསར་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་ཡོང་ཁུངས་རྒྱལ་་་་་་
ཁབ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་པ་རེད།

ཟླ་3ཚེས་1ཉིན། ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱིས་ཏོག་་་་་་་་་་་་
གསར་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའི་ལས་དོན་
དངོས་སུ་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། ད་ལྟ་ཀྲུང་་་་་་
གོའི་ཁོའོ་ཤིན་གྱི་ཏོག་གསར་རིམས་འགོག་སྨན་་་་་
ཁབ་ཚུད་པའི་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་མང་པོ་་་་་་་་
གང་མགྱོགས་སྤྱོད་རྒྱུར་ཆོག་མཆན་སྤྲད་ཡོད་པ་་་་་
རེད།

（པ་ཚེས་བསྒྱུར། པ་ཚེ་དང་ཚེ་ལྷས་ཞུས）

ཧྥི་ལི་ཕིན་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་པུའུ་ཀྲང་གིས་ཧྥི་ཀྲུང་རྒྱལ་
ཁབ་གཉིས་པོའི་རིམས་འགོག་མཉམ་ལས་

ལ་བསྔགས་བརྗོད་བྱས་པ།

ཀྲུང་སི་མཉམ་གཉེར་གྱི་ཧན་པན་ཐུའོ་ཐ་གྲུ་ཁའི་ལོ་སྟོད་ཀྱི་དངོས་ཟོག་
སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཚད་དུས་མཚུངས་ལས་180%འཕར་བ།

ཉེ་ཆར་ཀྲུང་གོ་དང་སི་རི་ལན་ཁ་མཉམ་གཉེར་གྱི་ཧན་པན་ཐུའོ་ཐ་གྲུ་ཁ་ཚོགས་པས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་་
པའི་བསྡུས་འཕྲིན་ནང་། ཏོག་གསར་རིམས་ནད་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ཕོག་ཀྱང་ཧན་པན་ཐུའོ་ཐ་གྲུ་ཁའི་2021
ལོའི་ལོ་སྟོད་ཀྱི་དངོས་ཟོག་དབོར་འདྲེན་བྱེད་ཚད་སྔར་བཞིན་འཕར་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱུང་སྟེ། དུས་་་་་་་་་་་་་་
མཚུངས་ལས་180%འཕར་ཡོད་ཅེས་འཁོད་ཡོད།

འདི་ནི་མི་མེད་གནམ་གྲུས་པར་བླངས་པའི་སི་རི་ལན་ཁའི་ཧན་པན་ཐུའོ་ཐ་གྲུ་ཁར་གྲལ་འགྲིག་པོར་་་་་་་
བཞག་པའི་རླངས་འཁོར་ཡིན་པ།ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་རི་ནེ་ཝ་ནས་་་་

གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་རིམས་འགོག་་་་
སྨན་ཁབ་དང་ནད་འགོག་མནའ་འབྲེལ（GAVI）གྱིས་་་་་་་་
ཚེས་12ཉིན་གསར་འགྱུར་སྤྱི་བསྒྲགས་སྤེལ་ནས་ཀྲུང་གོ་་་་་་་་
རྒྱལ་སྨན་ཚོགས་པ་དང་ཁོའོ་ཤིན་ཀུང་སི་སོ་སོ་དང་་་་་་་་་་་་་་
མངགས་ཉོའི་གྲོས་མཐུན་བཞག་པ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཤིང་།
དེ་ལས་ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་སྨན་ཚོགས་པ་དང་ཁོའོ་ཤིན་གྱི་ཏོག་་་་་་་་

གསར་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ“ཏོག་གསར་རིམས་འགོག་་་་་་
སྨན་ཁབ་ལག་བསྟར་འཆར་གཞིའི”（COVAX）རིམས་་་་
འགོག་སྨན་ཁབ་མཛོད་ནང་བཅུག་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད་པ་དང་
འབྲེལ་ཟླ་7པ་ནས་བཟུང་COVAXལ་རིམས་འགོག་སྨན་་་
ཁབ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་ཏོག་གསར་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་ཐད་་
སྤྱོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།

COVAXནི་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་་་་་་
དང་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་དང་ནད་འགོག་
མནའ་འབྲེལ་སོགས་ཀྱིས་གཙོ་ཁྲིད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།
གསར་འགྱུར་སྤྱི་བསྒྲགས་ནང་། རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་དེ་་
གཉིས་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་གང་་་་་་་་་་་་་་
མགྱོགས་སྤྱོད་པའི་གསལ་ཐོའི་ནང་ཚུད་པར་གཞིགས་ནས་་་
འཕྲལ་མར་COVAXནང་ཞུཌ་མཁན་ཕྱོགས་ཁག་ལ་མཁོ་་
སྤྲོད་བྱེད་ཆོག་གི་ཡོད་པ་དང་། གྲོས་མཐུན་ལྟར་ན་ཀྲུང་གོའི་
ཀུང་སི་དེ་གཉིས་ཀྱིས་འདི་ལོའི་ཟླ་10པའི་ཟླ་མཇུག་གོང་དུ་་
COVAXལ་ཏོག་གསར་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་དུང་ཕྱུར་་
1.1མཁོ་འདོན་བྱེད་པ་དང་ཕྱིས་སུ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་རིམས་
འགོག་སྨན་ཁབ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཆོག་ཅེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་་་་་
པ་རེད།

ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་སྨན་ཚོགས་པ་དང་ཁོའོ་ཤིན་གྱི་ཏོག་གསར་རིམས་འགོག་
སྨན་ཁབ“ཏོག་གསར་རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་ལག་བསྟར་འཆར་

གཞིའི”རིམས་འགོག་སྨན་ཁབ་མཛོད་ནང་བཅུག་པ།


