
  
  

  

༈   �ོན་ འ��འ�་ འོས་ གཞི་ གསལ་ བ�གས།   
  

བོད་ �ལ་ ལོ་  ༢༡༤༧  �ི་ ལོ་  ༢༠༢༡  �་  ༢  ཚ�ས་  ༨  ཉིན་ བོད་ མིའི་ �ིག་ འ�གས་ �ི་ �ིད་ �ོང་ དང་།  �བས་  ༡༧  པའི་ བོད་ མི་ མང་            
�ི་ འ�ས་ གཉིས་ �ི་ �ོན་ འ��འ�་ འོས་ བ�འི་ ལས་ དོན་ ཁག་ ལེགས་ �བ་ �ང་ བར་ ད�ས་ སའི་ འོས་ བ�་ ལས་ ཁང་ ཁག་ གི་ འགན་ འཛ�ན་ 
དང།  འགན་ འཛ�ན་ ལས་ རོགས།  ཚ�གས་ མི།  �ར་ དཔང་།  དང་ �ངས་ སོགས་ �གས་ འགན་ བཞེས་ མཁན་ ཡོངས་ ལ་ ད�ས་ འོས་ བ�་     
ལས་ ཁང་ ནས་ ལེགས་ གསོལ་ �་ �་ ཡིན།     

བཙན་ �ོལ་ བོད་ མིའི་ འོས་ བ�འི་ �ིག་ གཞི་ དོན་ ཚན་  ༦༧  པའི་ ནང་ གསེས་  ༣  པའི་ ནང།  “ དངོས་ གཞིའི་ འོས་ གཞི་ གཏན་      
འབེབས་ གསལ་ བ�གས་ མ་ �ས་ གོང་ �་ འོས་ ཁོངས་ ནས་ དགོངས་ �་ �ིར་ འཐེན་ �་ �འི་ གོ་ �བས་ �ོད་ ཆེད་ དང་།  �ིག་ གཞི་ དོན་ ཚན་  
དེ་ གའི་ ནང་ གསེས་  ༣  པའི་  ( ཀ )  པའི་ ནང་།  “ འོས་ གཞི་ གཏན་ འབེབས་ གསལ་ བ�གས་ མ་ �ས་ པའི་ ཉིན་ �ངས་  ༢༠  ནང་ �ན་        
འོས་ དམིགས་ �ག་ ལས་ མ་ མང་ བ་ �ོན་ འ��འ�་ འོས་ གཞིར་ གསལ་ བ�གས་ �ེད་ དགོས་ ”  ཞེས་ པའི་ དགོངས་ དོན་ �ར་ ད�ས་ འོས་ བ�་  
ལས་ ཁང་ ནས་ �ིད་ �ོང་ གི་ འོས་ དམིགས་ �ག་ དང་། ”  བཙན་ �ོལ་ བོད་ མིའི་ འོས་ བ�འི་ �ིག་ གཞི་ དོན་ ཚན་  ༤༩  ནང་ གསེས་  ༡  པ�འ�་      
ནང་  “ དངོས་ གཞི་ འོས་ དམིགས་ གཏན་ འབེབས་ གསལ་ བ�གས་ མ་ �ས་ གོང་ �་ འོས་ ཁོངས་ ནས་ དགོངས་ �་ �ིར་ འཐེན་ �་ �འི་ གོ་  
�བས་ �ོད་ ཆེད་ དང་། ”  ཡང་ �ིག་ གཞི་ དོན་ ཚན་ དེ་ གའི་ ནང་ གསེས་  ( ཀ )  པའི་ ནང་།  “ འོས་ གཞི་ གཏན་ འབེབས་ གསལ་ བ�གས་ མ་     
�ས་ པའི་ ཉིན་ �ངས་  ༣༠  གོང་ ཐོབ་ �ངས་ སོ་ ས�འ�་ ཐོབ་ ཆའི་ �ངས་ ཚད་ �ི་ ག�མ་ �བ་ ལས་ མི་ �ང་ བའི་ �ོན་ འ��འ�་ འོས་ གཞི་ གསལ་   
བ�གས་ �ེད་ དགོས་ ”  ཞེས་ པའི་ དགོངས་ དོན་ �ར།  ད�ས་ འོས་ བ�་ ལས་ ཁང་ ནས་ ཐོབ་ �ངས་ སོ་ ས�འ�་ འོས་ ཐོབ་ �ེ་ བཏོགས་ �ིས་   
ཆོལ་ ཁ་ རེ་ ནས་ འོས་ གཞི་  ༣༠  རེ་ དང་།  ཆོས་ �གས་ ཁག་ �་ དང་།  �ོ་ �ང་ ཨ་ རི།  �་ རོབ་ དང་ ཨ་ ཕི་ རི་ ཀ་ བཅས་ ནས་ འོས་ གཞི་      
�ངས་  ༦  རེ།  �་ བལ་ འ�ག་ ག�མ་ �ད་ པའི་ ཨེ་ ཤི་ ཡ་ དང་ ཨོ་ སེ་ �ེ་ ལེ་ ཤི་ ཡའི་ ཁོངས་ ནས་ འོས་ གཞི་ �ངས་  ༣  བཅས་ གསལ་      
བ�གས་ �་ �་ ཡིན།   

�ི་ ལོ་  ༢༠༢༡  �་  ༢  ཚ�ས་  ༨  ནས་  ༡༥  ནང་ �ད་ ལ་ �ིད་ �ོང་ གི་ འོས་ དམིགས་ དང་།  �ི་ འ�ས་ �ི་ འོས་ དམིགས་ དངོས་          
གཞིར་ �གས་ མཁན་ �མས་ �ི་ སོ་ ས�འ�་ མིང་ དང་ �ད་ མིང་།  �ེས་ ལོ་ �ེས་ ཚ�ས།  དང་ �ངས་ ད�་ དེབ་ �ི་ ཤོག་ �ངས་ དང་ པོ་ དང་ མཐའ་   
མའི་ པར་ བ�ས།  དོ་ བདག་ སོ་ ས�འ�་ ལོ་ �ས་ �ིང་ བ�ས་ འགེངས་ ཤོག་ མ་ དཔེ་ བཞིན་ ཡིག་ འ�་  ༣༠༠  ལས་ མ་ མང་ བ་ �ོན་ ལམ་ གཉིས་    
པའི་ ཡིག་ ཚད་  ༡༤  �ེང་ �བ་ པ།  ཉེ་ ཆར་ བ�བ་ པའི་ �ེད་ པར་ མཚ�ན་ �་ ཅན་ གཉིས་ རེ་ ཡིག་ ཆ་ ངོ་ མ་ དང་ མཉེན་ བ�ས་   (Soft       
Copy)  བཅས་ ས་ གནས་ འོས་ བ�་ ལས་ ཁང་ བ�ད་ ད�ས་ འོས་ བ�་ ལས་ ཁང་ ལ་ འ�ལ་ འ�ོར་ དགོས་ པ་ དང་།  འོས་ གཞི་ ནས་   
དགོངས་ པ་ �་ འདོད་ ཡོད་ རིགས་ ནས་ དགོངས་ ཤོག་ གང་ མ�ོགས་ དང་།  མཐའ་ མ་ �ི་ �་  ༢  ཚ�ས་  ༡༦  ནང་ �ད་ ད�ས་ འོས་ བ�་ ལས་      
ཁང་ ལ་ ཐད་ ཀར་ འ�ལ་ དགོས།   དངོས་ གཞིའི་ འོས་ གཞི་ གཏན་ འབེབས་ གསལ་ བ�གས་ ཟིན་ �ེས་ དགོངས་ �་ མི་ ཆོག     

ད་ ཐེངས་ �ི་ གསལ་ བ�གས་ �ས་ པའི་ མཚན་ ག�ང་ ཁག་ ནི་ འོས་ བ�འི་ �ིག་ གཞི་ དོན་ ཚན་  ༤༧  པའི་ དགོངས་ དོན་ �ོན་   
འ��འ�་ འོས་ མིའམ་ �ོན་ འ��འ�་ འོས་ ཐོབ་ �ི་ གནས་ �ངས་ མང་ ཚ�གས་ �་ གསལ་ བ�གས་ �ས་ པ་ ཞིག་ ཡིན་ པས།  �ི་ ལོ་  ༢༠༢༡  ལ�འ�་    
�ིད་ �ོང་ དང་།  �ི་ འ�ས་ �ི་ དངོས་ གཞིའི་ འོས་ གཞི་ �ི་ ལོ་  ༢༠༢༡  �་  ༣  ཚ�ས་  ༢༡  ཉིན་ ལས་ རིམ་ བཞིན་ གནང་ �་ ཡིན་ ན།  དེ་ བར་         
འོས་ གཞིའི་ མཚན་ ག�ང་ ནང་ ཡོད་ ཁག་ དང་།  �ོགས་ གཏོགས།  མང་ ཚ�གས་ �་ ཐད་ ནས་ �ས་ �ན་ དེ་ བར་ འོས་ བ�འི་ �ིལ་ བ�གས་   
དང་ གཏམ་ བཤད་ སོགས་ ནམ་ ཡང་ མི་ ཆོག་ པ་ བཅས་ �ི་ གསལ་ བ�གས་ �།  ད�ས་ འོས་ བ�་ ལས་ ཁང་ ནས་  ༢༠༢༡  �་  ༢  ཚ�ས་  ༨         
ལ།།   


