ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༥

གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སྲེམས་མཉམ་སྲེད་ཀྱི་གྲོས་ཆྲོད།
སྲོན་གྲེང་།

༄༅། །ཕྱི་ལྲོ་ ༡༩༤༩ ཙམ་ནས་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དྲག་དམག་བྲོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བྲེད་འགྲོ་
བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་རྱིམ་བཞྱིན་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གྱིས་བྲོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆྲེན་པྲོ་དྲེ་ཉྱིད་ཧམ་བཟུང་བས་ཏྲེ་བྲོད་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་

པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྱི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆྲེན་པྲོ་མཆྲོག་གྱིས་དབུས་བྲོད་མྱི་འབུམ་ཕྲག་གཅྱིག་མ་ཟྱིན་ཙམ་བཙན་བྲོལ་དུ་
ཕྲེབས་དགྲོས་བྱུང་ནས་མྱི་ལྲོ་ ༦༠ ལྷག་ཟྱིན་ཡྲོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བྲོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བས་པ་ནས་ད་བར་མྱི་ལྲོ་

༧༠ ལྷག་འགྲོ་བཞྱིན་པའྱི་རྱིང་བྲོད་མྱི་ས་ཡ་བརྒལ་བ་དུས་མྱིན་རྲེན་ལམ་དུ་བཏང་བ་དང་། དགྲོན་པ་སྲོང་ཕྲག་མང་པྲོ་རྩ་གཏྲོར།
གཏྲེར་ཁ་བསྲོག་འདྲོན་གྱིས་མཚོན་བྲོད་ཀྱི་སྲོད་བཅུད་རྣམས་གཏྲོར་བཅྲོམ་འཕྲྲོག་གསུམ་ཡ་ང་བ་བས་པ་མ་ཟད། བྲོད་མྱི་རྱིགས་

ཀྱི་ངྲོ་བྲོ་མཚོན་བྲེད་བྲོད་མྱིའྱི་ཆྲོས་དང་། རྱིག་གཞུང། སྐད་ཡྱིག་སྲོགས་རྩ་མྲེད་གཏྲོང་རྒྱུའྱི་བྱུས་ངན་རྒྱུན་ཆད་མྲེད་པར་བཤམས་
ཏྲེ། ཐ་ན་བྲོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདག་པྲོ་བྲོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་གཞྱི་རྩའྱི་རང་དབང་ཚུན་ཆད་བཙན་འཕྲྲོག་བས་ཏྲེ་གདུག་རྩུབ་
ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་འྲོག་དམྱལ་བ་མྱི་ཡུལ་དུ་འཕྲོས་པ་ལྟ་བུའྱི་སྡུག་སྲོང་དང་མནར་གཅྲོད་ཚད་མྲེད་བཏང་བ་མ་ཟད་བྲོད་ཡུལ་རྒྱ་

ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་དང་སྒྱུར་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་ཅན་དྲེར་བྲོད་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་བཟྲོད་ཐབས་རྩ་བལ་ལ་བརྲེན་མྱི་
རབས་ནས་མྱི་རབས་མཐུད་ཞྱི་བའྱི་ངྲོ་རྒྲོལ་གྱི་ལས་འགུལ་གཅྱིག་རྲེས་གཉྱིས་མཐུད་དུ་སྲེལ་དགྲོས་བྱུང་ཡྲོད།

ལྷག་པར་ཕྱི་ལྲོ་ ༡༩༨༠ ག་གངས་དང་། ཕྱི་ལྲོ་ ༢༠༠༨ ལྲོ་སྲོགས་སུ་བྲོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་གཙོ་བྲོར་གྱུར་བའྱི་བྲོད་ཆྲོལ་

ཁ་གསུམ་གྱི་ས་ཁུལ་ཡྲོངས་ནས་གཞྱི་རྒྱ་ཆྲེ་བའྱི་ལས་འགུལ་གང་མང་སྲེལ་བར་རྒྱ་དམར་གྱི་དྲག་པྲོའ་ི དཔུང་དམག་གྱིས་གྲོ་

མཚོན་བྲེད་སྲོད་ཀྱིས་ཡ་ང་སྱིང་རྲེ་སྤུ་ཙམ་མྲེད་པའྱི་རྡུང་རྲེག་ཚབས་ཆྲེའྱི་འྲོག་རང་རྱིགས་སྲེར་ས་ཕྲོ་མྲོ་སྲོང་ཕྲག་མང་པྲོའ་ིསྐུ་སྲོག་
ཤྲོར་ཡྲོད་ཅྱིང་། དྲེ་ལས་མང་བ་མནར་གཅྲོད་རྡུང་རྲེག་དང་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་འྲོག་གནས་བཞྱིན་ཡྲོད། དྲེས་མ་ཚད་རྒྱ་
དམར་གྱི་གདུག་རྩུབ་ཆྲེ་བའྱི་མནར་གཅྲོད་དྲེ་དག་བཟྲོད་བསན་ཐུབ་ཐབས་བལ་ཏྲེ་བྲོད་མྱི་ཚོ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀྱིས་ཕྱི་ལྲོ་

༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ཕྱི་ལྲོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ ཉྱིན་གྱི་ཕྱི་དྲྲོར་བྲོད་མདྲོ་སྨད་རྔ་བ་རྲེའུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོ་དང་ཐག་ཉྲེའྱི་གྲོང་བར་
ནས་རང་ལྲོ་ ༢༤ ཙམ་ལ་སྲོན་པའྱི་བྲོད་མྱི་ཡྲོན་ཏན་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བྲོད་ཐྲོག་འཛིན་པའྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་གྱིས་

རང་ལུས་མྲེར་བསྲེགས་བཏང་གནང་སྲེ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའྱི་ཡྱིད་སྲོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐྲོན་པའྱི་བར་བྲོད་མྱི་གངས་ ༡༥༤ ཡྱིས་
རང་ལུས་མྲེར་བསྲེགས་གཏྲོང་དགྲོས་བྱུང་ཡྲོད་ན་ཡང་། རྒྱ་ནག་གྱི་འགྲོ་ཁྱིད་ཚོས་བྲོད་རྒྱའྱི་དཀའ་རྲོག་སྲེལ་ཐབས་ལ་བསམ་
ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་ལས་ལྲོག་སྲེ། མགྲོ་སྐྲོར་བསླུ་བྱིད་ཀྱི་རྫུན་གཏམ་ཁྲོ་ནས་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་དང་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་སུ་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་
སངས་འགྲེབས་སྦས་བྲེད་བཞྱིན་པ་མ་ཟད། བྲོད་དྲེ་རྒྱ་ཁྲོངས་ཡྱིན་པའྱི་འཁྲོག་གཏམ་རྒྱུན་དུ་བཤད་བཞྱིན་ཡྲོད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བྲོད་ཐྲོག་འཛིན་པའྱི་མཁྲེགས་འཛིན་གྱི་སྱིད་བྱུས་ལ་དུས་ད་ལྟའང་བཟང་ཕྲོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གཏྲོང་

རྩྱིས་མྲེད་པ་ནྱི། བྲོད་མྱིའྱི་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ཐྲོབ་ཐང་དང་སྨྲ་བརྲོད་རང་དབང་འཕྲྲོག་པ་དང་། བྲོད་མྱིའྱི་ཆྲོས་དད་རང་དབང་ལ་བརྩྱི་མྲེད་
རྲོག་རྲོལ་བཏང་བ། བྲོད་མྱིའྱི་ཐྲོག་མྱི་རྱིགས་དབྲེ་འབྲེད་ཀྱི་སྱིད་བྱུས་འདྲ་མྱིན་ལག་བསར་བས་པ། ཁ་བལ་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་རྒྱུན་མཐུད་

1

བ་རྒྱུ་ཡྱིན་གནས། ཁྱིམས་ལུགས་དང་རྩ་འགལ་གྱི་བ་རྱིམ་བརྒྱུད་བྲོད་མྱི་གང་བྱུང་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བས་པ། དཔྲེར་ན།
སྱི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའྱི་ཐྲོག་བྲོད་མྱི་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་བསམ་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། ༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆྲེན་པྲོ་མཆྲོག་གྱི་སྐུ་པར་

བརྒྱུད་སྲེལ་བས་པ་ཙམ་ལ་ཁག་དཀྱི་བསྲོན་འཛུགས་ཀྱིས་བྲོད་མྱི་མང་པྲོ་ཞྱིག་འཛིན་བཟུང་བས་པ། བྲོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གྱི་
སྲོབ་གཉྲེར་ཁང་ཆྲེ་གས་ཡ་ཆྲེན་སྒར་ནས་གྲྭ་བཙུན་ཞལ་གངས་ ༧༠༠༠ ལྷག་དགྲོན་པ་ནས་བཙན་གྱིས་ཕྱིར་འབུད་བས་པ། དྲེ་
བཞྱིན་གསྲེར་ར་བླ་རུང་སྒར་ནས་ཀང་དྲེ་སྲོན་གྲྭ་བཙུན་སྲོང་ཕྲག་མང་པྲོ་ཕྱིར་འབུད་བས་ཏྲེ་གསར་འཇུག་ཚད་བཀག་བཟྲོས་པ།

རྫ་དབྲོན་པྲོ་ཡུལ་ཚོར་བྲོད་རང་བཙན་གྱི་དྲྱིལ་བསྒྲགས་ཡྱིག་ཆ་གཏྲོར་འགྲེམས་བས་པའྱི་དྲོགས་གཞྱིའྱི་འྲོག་དབྲོན་པྲོ་དགྲོན་པའྱི་
གྲྭ་པ་དུ་མ་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བས་པ། ཁྱིམས་ཐྲོག་ནས་ཁུངས་སྲེལ་ཁ་གསལ་མྲེད་པའྱི་ཐྲོག་ལྲོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཐྲེར་

འདྲོན་པ་ཨ་ཉ་སྲེང་སྒྲ་ལགས་དང་། ཕྱི་ལྲོ་ ༢༠༠༨ ནས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་པ་ཚོང་པ་གགས་ཅན་རྲོ་རྲེ་བཀ་ཤྱིས་ལགས་
ལྟ་བུར་དྲང་བདྲེན་མྱིན་པའྱི་ཁྱིམས་ཐག་བཅད་པ་སྲོགས་བྲོད་མྱིའྱི་ཐྲོག་བཙན་དབང་གྱི་བ་སྲོད་ད་དུང་ཡང་མཚམས་འཇྲོག་བས་
མྲེད།

འདྱི་ལྲོའ་ི ཕྱི་ཟླ་དང་པྲོའ་ི ནང་བྲོད་རང་སྲོང་ལྲོངས་ཟྲེར་བའྱི་མྱི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ནས་《བྲོད་རང་སྲོང་ལྲོངས་ཀྱི་མྱི་

རྱིགས་མཐུན་སྒྲྱིལ་ཡར་ཐྲོན་དཔྲེ་བཟང་ཁུལ་འཛུགས་གཏྲོད་སྲོལ་ཡྱིག》ཟྲེར་བ་ཞྱིག་གཏན་འབྲེབས་བས་ཏྲེ་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་
རྣམས་ཀྱི་སྐད་ཡྱིག་དང་། གྲོམས་གཤྱིས་བཟང་པྲོ་སྲོགས་རྒྱ་མྱིའྱི་རྱིག་གཞུང་ནང་འཐྱིམ་འགྲོ་བའྱི་ཉྲེན་ཁ་བཟྲོས་པ་དང་། ད་དུང་

རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བྲོད་གཙོ་བྲོར་གྱུར་བའྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་དང་། ཆྲོས་ལུགས་མྱི་ས། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆྲོས་དད་བཅས་ལ་
དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་རྱིག་གསར་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་དམ་དྲག་བྲེད་བཞྱིན་པ། བྲོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་བསྲོད་ལག་འཁྲེར་བཙན་
འཕྲྲོག་དང་མཐྲོང་མཆན་ལ་བཀག་སྲོམ། ལྷག་པར་ཕྱི་ལྲོ་ ༢༠༢༠ ལྲོར་བྲོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་མང་པྲོར་ཉྲེན་རྲོག་པ་སར་ལས་མང་བ་
བཏང་སྲེ་ལྟ་སྲུང་བ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནག་གྱི་ས་ཁུལ་ཁྲོན་ཡྲོངས་སུ་མྱི་མང་གྱི་འགྲོ་འདུག་སྲོད་གསུམ་རྱིག་གསར་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་
ནས་དམ་དྲག་གྱི་ལས་གཞྱི་ས་བརན་བཟྲོ་ཐབས་བྲེད་བཞྱིན་ཡྲོད་པ་བཅས་ལས་མངྲོན་གསལ་དྲོད་པྲོ་ཆགས་ཡྲོད།

འདས་པའྱི་ཟླ་ཤས་གྲོང་རྒྱ་ནག་གྱི་གྲོང་ཁྲེར་ཝུ་ཧན་ནས་མཆྲེད་དྲེ་ཁབ་བརལ་དུ་ཕྱིན་པའྱི་ཏྲོག་དབྱིབས་ནད་རྱིམས་ཐྲོག་

མར་ཐྲོན་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་འབྲེལ་ཡྲོད་སྨན་པར་སྱིགས་སྐུལ་དང་། དཀྲོག་གཏམ་བཟྲོ་མྱི་ཆྲོག ་པ་སྲོགས་དམ་དྲག་བས་རྲེན་
མཐར་ནད་འབུ་དྲེ་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྲོའ་ི ནང་ཉྱིན་རྲེ་བཞྱིན་ཁབ་བརལ་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་པའྱི་ཡྱིད་སྲོའ་ི ཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་

ཐྲོན་པ་འདྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་རྒྱུན་དུ་གནས་ཚུལ་ངྲོ་མ་རྣམས་འགྲེབས་སྦས་ཀྱིས་དྲག་གནྲོན་བྲེད་བཞྱིན་ཡྲོད་པའྱི་དཔྲེ་མཚོན་
གསལ་ཤྲོས་དྲེ་ཆགས་ཡྲོད།

བཙན་བྲོལ་དུ་བྲོད་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྱི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆྲེན་པྲོ་མཆྲོག་གྱི་དབུ་འཁྱིད་འྲོག་

འདས་པའྱི་མྱི་ལྲོ་ ༦༠ ལྷག་རྱིང་བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ས་བརན་གྱིས་གཞྱིས་བྲེས་བྲོད་མྱི་རྣམས་ལ་ཤྲེས་ཡྲོན་དང་ཆྲོས་སྱིད་གང་

ཐད་ནས་ཞབས་འདྲེགས་རླབས་པྲོ་ཆྲེ་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྲོད་ཅྱིང་། མ་འྲོངས་བྲོད་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྱིད་བྱུས་བརྒྱུད་
བྲོད་དྲོན་བདྲེན་མཐའ་གསལ་བའྱི་ ཐབས་ལམ་བསྐྲུན་གནང་མཛད་པ་སྲོགས་ལ་བརྲེན་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྲོན་ནས་སྱི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་

༸སབས་མགྲོན་ཆྲེན་པྲོ་མཆྲོག་ལ་གགས་ཅན་གྱི་གཟྲེངས་རགས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པྲོ་ཕུལ་ཏྲེ་གཙོ་བྲོ་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཉྱིས་ཀྱིས་
མཐུན་རྲེན་སྲོར་སྲོད་དང་། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མྱི་ཡྱི་ཐྲོབ་ཐང་སྲེ་ཚན་དང་། ཡུ་རྲོབ་མཉམ་འབྲེལ། ཨ་རྱི། ཡུ་

རྲོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག ཉྱི་འྲོང་སྲོགས་འཛམ་གྱིང་གྱི་གྱིང་ཆྲེན་ཡྲོངས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྲོའ་ི གཞུང་དང་གྲོས་ཚོགས་བཅས་ནས་

བྲོད་དྲོན་སྐྲོར་ཁྱིམས་འཆར་དུ་མ་གཏན་འབྲེབས་གནང་བ་དང་། དཔལ་འབྲོར་གྱི་མཐུན་རྲེན་སར་བ། སྲེ་ཚན་ཁ་ཤས་ནས་ལྲོ་རྲེ་
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བཞྱིན་བྲོད་ནང་གྱི་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་ཐྲོབ་ཐང་དང་ཆྲོས་དད་རང་དབང་། སྐད་ཡྱིག་གྱི་གནས་སངས་སྐྲོར་བཅས་ལ་སན་ཐྲོ་འདྲོན་སྲེལ།
བྲོད་དྲོན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཚོགས་འདུ་དང་བགྲོ་གྲེང་། རྒྱལ་སྱིའྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མྱིའྱི་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྲོར་ཚོགས་ཆྲེན་དང་།

རྒྱལ་སྱིའྱི་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྲོར་ཚོགས་ཆྲེན། རྒྱ་གར་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྲོར་ཚོགས་ཆྲེན་བཅས་ཀྱི་ གྲོ་སྒྲྱིག་དང་མཐུན་འགྱུར། མཉམ་

ཞུགས། གྲོས་ཆྲོད་ཁག་ཕག་བསར་མུ་མཐུད་གནང་བཞྱིན་ཡྲོད་པ་ནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་ང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་བྲོད་
པ་རྣམས་གྲོགས་མྲེད་ཁྲེར་རང་དུ་ལུས་མྲེད་པ་གསལ་པྲོ་ཡྱིན།

ལྷག་པར་དུ་ཉྲེ་བའྱི་ཆར་ཨ་རྱིའྱི་གྲོས་ཚོགས་འྲོག་མའྱི་ནང་ཕྱི་ལྲོ་ ༢༠༡༩ ལྲོའ་ི བྲོད་དྲོན་སྱིད་བྱུས་དང་རྒྱབ་སྲོར་གྱི་

ཁྱིམས་འཆར་ ( Tibetan Policy and Support Act 2019) གཏན་འབྲེབས་གནང་བ་དང་། ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤྱིན་
ཊྲོན་ཌྱི་སྱི་རུ་སྱིད་འཛིན་དབུ་བཞུགས་ཐྲོག་ཨ་རྱིའྱི་རྒྱལ་ཡྲོངས་ཞྲོགས་ཇའྱི་སྨྲོན་ལམ་འདུ་འཛོམས་ ( National Prayer

Breakfast) ཐྲེངས་ ༦༨ པའྱི་ཐྲོག་གྲོས་ཚོགས་འྲོག་མའྱི་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས་བྲོད་དྲོན་གྲེང་སྲོང་གནང་བ། རྒྱལ་སྱིའྱི་འགྲོ་

བ་མྱིའྱི་ཐྲོབ་ཐང་རྲོག་ཞྱིབ་ཚོགས་པ་ནས་ཕྱི་ལྲོ་ ༢༠༠༨ ལྲོར་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བས་པའྱི་བྲོད་མྱི་ ༨༠ ཙམ་
གྱི་མྱིང་ཐྲོ་ཡྲོངས་གགས་གནང་སྲེ་དྲེ་དག་གྱི་གནས་སངས་ལ་དྲོ་ཁུར་གནང་བཞྱིན་པ་སྲོགས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐྲོག་ནས་རྒྱབ་སྲོར་དང་

འབྲོད་སྐུལ་གགས་ཆྲེ་གནང་བཞྱིན་ཡྲོད་ནའང་། རྒྱ་གཞུང་གྱིས་མྱི་བདྲེན་རྫུན་སྒྲྱིག་གྱི་ལན་འདྲེབས་ཤ་སག་བྲེད་བཞྱིན་པ་སྲོགས་
མདྲོར་ན་བྲོད་ནང་གྱི་ད་ལྟའྱི་ཛ་དྲག་གནས་སངས་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕྱིན་མྲེད་པར་བརྲེན་གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སྲེམས་མཉམ་
སྲེད་ཀྱི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཞྱིག་འཇྲོག་དགྲོས་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དགྲོས་མཁྲོར་མཐྲོང་།

གྲོས་ཆྲོད།

༡༽

ཕྱི་ལྲོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ ནས་ཉྱིན་གངས་གསུམ་རྱིང་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྱིམས་དྲོན་ཚན་ ༥༩ པའྱི ་
འྲོག་དམྱིགས་བསལ་ཚོགས་ཆྲེན་ཐྲེངས་གསུམ་པ་བསྐྲོང་ཚོགས་གནང་བ་དང་། དྲེ་བཞྱིན་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༣

ནས་ཉྱིན་གངས་གསུམ་རྱིང་རྒྱལ་སྱིའྱི་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྲོར་ཚོགས་ཆྲེན་ཐྲེངས་ ༨ པ་བསྐྲོང་ཚོགས་གནང་བ། ༢༠༡༩
ཟླ་༡༡ ཚེས ་ ༢༧ ནས་ཉྱིན ་གངས་གསུམ་རྱིང་བྲོད་མྱིའྱི་ ཆྲོས ་ཚོགས་ཐྲེངས་བཅུ་བཞྱི་པ་བསྐྲོང་ཚོགས་གནང་བ་
བཅས་ཀྱིས ་༸རྒྱལ་བའྱི་ཡང་སྱིད་འཁྲུལ་བལ་མུ་མཐུད་ངྲེས ་འབྲོན་དགྲོས་པའྱི་བཅྲོས་མྱིན་གསྲོལ་འདྲེབ ས་དང་།

ཡང་སྱིད་ ཕྲེབ ས་ཕྲོག ས་ཐད་ཐག་གཅྲོད་གནང་རྒྱུའྱི་ འགན་དབང་ཆ་ཚང་༸རྒྱལ་དབང་ཉྱིད ་ཁྲོ་ ནར་ཡྲོད་པ་ལས་

གཞན་སྱིད་གཞུང་ལ་སྲོགས་སུ་ལའང་མྲེད་པའྱི་གྲོས་ཆྲོད་བསྲོལ་འཇྲོག་གནང་ཡྲོད་པ་རྣམས་ལ་གྲོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་
ཐྲོག་ནས་ མཇུག་གནྲོན་ཞུ་རྒྱུ།
༢༽

བྲོད་མྱི་མང་སྱི་ འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོས་ཚོགས་རྱིམ ་པར་བཞག་པའྱི་ གདུང་སྲེམ ས་མཉམ་སྲེད་ཀྱི་ གྲོས ་ཆྲོད་
ཁག་གྱི་ དགྲོངས་དྲོན ་བཞྱིན ་རྒྱ་གཞུང་གྱིས ་བྲོད་ནང་གྱི་ སྲོད་བཅུད་གཉྱིས ་ཀར་མུ་མཐུད་ཉམས་ཉྲེས ་བཏང་དང་
གཏྲོང་བཞྱིན་པའྱི་བ་སྲོད་དང་སྱིད་བྱུས་རྣམས་མཚམས་འཇྲོག་གྱིས་བྲོད་མྱི་རང་ལུས་མྲེར་བསྲེགས་གཏྲོང་གནང་

མཁན་གཙོས ་པའྱི་བྲོད་མྱི་ཞྱི་རྒྲོལ ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྲེ་འདུན་ལ་བདག་སྲོང་གྱིས ་བྲོད་རྒྱ་གཉྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་
སྱིད་བྱུས་བརྒྱུད་བྲོད་རྒྱ་གྲོས་མྲོལ་འཕྲལ་དུ་འགྲོ་འཛུགས་བ་དགྲོས་རྒྱུ།

3

༣༽

དྲེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་ནས་མཆྲེད་པའྱི་ཆྲེས་ཉྲེན་ཚབས་ཅན་གྱི་ཏྲོག ་དབྱིབས་ནད་རྱིམས་གསར་པ་དྲེ་ཉྱིད་བྲོད་ནང་

དུའང་ཁབ་སྲེ་བྲོད་མདྲོ་ཁམས་རའུ་ས་གནས་གཙོས་པའྱི་ནད་རྱིམས་འགྲོས་ཁབ་ཅན་གྱི་ནད་པ་གང་སར་ཐྲོན་བཞྱིན་

པ་ཡྲོངས་ལ་གདུང་སྲེམ ས་མཉམ་སྲེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བྲོད་ཕྱི་ ནང་གང་སར་གནས་པའྱི་ བྲོད་མྱི་ ཡྲོངས་ཀྱིས ་འཕྲྲོད ་

བསྲེན་ལ་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགྲོས་པའྱི་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། སྱིགས་སྐུལ་དང་བཙན་བཀག་བས་པ་ཙམ་གྱིས་
རྱིམས་ནད་ལས་ཐར་ཐབས་མྲེད་པ་ཀུན་ཤྲེས་ལྟར་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཁ་ཡྲོད་ལག་ཡྲོད་ཀྱི་སྨན་བཅྲོས་དང་ནད་རྱིམས་རྩ་
འགྲོག་དགྲོས་པའྱི་བར་ལན་ཁ་གསལ་སད་རྒྱུ།
༤༽

རྒྱལ་སྱིའྱི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་དྲོན་ལ་ས་ཕྱིར་རྒྱབ་སྲོར་གནང་མཁན་ཡྲོངས་ལ་བཀའ་དྲྱིན་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་བྲོད་དྲོན་
ཐྲོག་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྲོར་སར་ལྷག་གནང་སྲེ་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བྲོད་ཐྲོག་འཛིན་པའྱི་དྲག་གནྲོན་དང་གདུག་རྩུབ་

ཅན་གྱི་སྱིད་བྱུས་རྣམས་མཁྲེན་རྲོགས་ཞྱིབ་ཕྲ་ཡྲོང་ཆྲེད་གཞྱིས་བཞུགས་བྲོད་མྱིའྱི་བདྲེ་སྡུག་ངྲོ་མ་ཤྲེས་རྲོགས་ཡྲོང་

ཐབས་གནང་རྲོགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མཉམ་འབྲེལ ་རྒྱལ་ཚོག ས་འགྲོ་ བ་མྱིའྱི་ཐྲོབ ་ཐང་སྲེ་ ཚན་གྱི་ སྱི་ཁབ་
འགན་འཛིན་མཆྲོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྲེབས་སྐབས་དང་བསྟུན་བྲོད་ནང་གྱི་འགྲོ་བ་མྱི འྱི་ཐྲོབ་ཐང་སྲོགས་ལ་རྲོག་ཞྱིབ་ཆྲེད་
བྲོད་དུ་ཆྲེད་ཕྲེབས་གནང་དགྲོས་པའྱི་རྲེ་འདུན་གགས་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱུ།
༥༽

བྲོད་མྱིའྱི་བླ་ན་མྲེད་པའྱི་དབུ་འཁྱིད་སྱི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆྲེན་པྲོ་མཆྲོག་གྱིས་དགུང་གངས་ ༡༦ ནས་
བཟུང་སྲེ་བྲོད་ཀྱི་ཆྲོས་སྱིད་གཉྱིས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བདག་གྱིར་བཞྲེས་གནང་མཛད་ནས་བསན་འགྲོའ་ི དྲོན་ཆྲེན་ས་
གསུམ་ན་ཁབ་པར་མཛད་པའྱི་རླབས་ཆྲེན་གྱི་མཛད་འཕྲྱིན་མཐའ་དག་ལ་ཐུགས་རྲེ་བཀའ་དྲྱིན་བླ་ན་མྲེད་པ་ཆྲེ་ཞུ་རྒྱུ་

དང་། མགྲོན་པྲོ་གང་ཉྱིད་ཀྱི་ཐུགས་རྲེའྱི་སབས་འྲོག་ཏུ་འཚོ་བའྱི་རང་རྲེ་གངས་ཅན་པ་ཡྲོངས་ཀྱིས་བྲོད་བསན་སྱིད་མྱི་
རྱིག ས་དང་བཅས་པའྱི་ ཆྲེད་རང་འཁྱིའྱི་ ལས་དྲོན ་ཞུ་སྒྲོ་ གང་མཆྱིས ་ལྷག་བསམ་གཡྲོ་ བ་མྲེད་པའྱི་ ངང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
བཅས་ཀྱི་སྱི་མྲོས་གྲོས་ཆྲོད་དུ། བྲོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལྲོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ལ།།

གྲོང་གསལ་གྲོས་ཆྲོད་འདྱི་བཞྱིན་སྐབས་ ༡༦ པའྱི་བྲོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའྱི་ཐྲོག་སྱི་མྲོས་ཀྱིས་གཏན་
འབྲེབས་གནང་། ཕྱི་ལྲོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ལ།།

4

