ཡྱིག་ཆ་ཨང་། ༣

གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྲེས་དྲན་གྲོས་ཆྲོད།

སྲོན་གྲེང་།

༄༅། །ཕྱི་ ལྲོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༡༡ ཚེས ་ ༢༦ ཉྱིན ་གྱི་ ཕྱི་ དྲྲོར ་སླར་ཡང་རྒྱ་གཞུང་གྱིས ་བྲོད ་ཐྲོག ་འཛིན ་པའྱི་ དྲག་གནྲོན ་
ཅན་གྱི་ སྱིད ་བྱུས་ཁག་ལ་ཞུ་འབྲོད ་སླད་སྐུ་ཞབས་ཡྲོན ་ཏན་ལགས་ཀྱིས ་རང་ལུས་མྲེར ་བསྲེག ས་བཏང་སྲེ་ འདས་

གྲོང ས་སུ་ཕྱིན ་ཡྲོད ་འདུག དམ་པ་ཁྲོང ་ནྱི་ བྲོད ་མདྲོ་ སྨད་ཨ་མདྲོ་ རྔ་པ ་རྲེའུ ་རུ་མའྱི་ རུ་ཆྲེན ་གཉྱིས ་པ་ནས་ཡྱིན ་པ་
དང་། རང་ལྲོ་ ༢༤ ཙམ་ལ་སྲོན ་པ་ཕ་མྱིང ་ལ་བསྲོད ་དྲོན ་དང་། མ་མྱིང ་ལ་ཚེ་ ཁྲོ་ སྱིད ་གཉྱིས ་ཀྱི་ བུ་ཡྱིན ་འདུག དྲེ་

སྲོན ་ཁྲོང ་རྔ་བ་ཀྱིརྱི་ དགྲོན ་པའྱི་ གྲྭ་པ་གནང་མྱྲོང ་བ་ཞྱིག ་དང་། རྲེས ་སུ་འབྲོག ་པའྱི་ ནང་འཚོ་ སྲོད ་གནང་བཞྱིན ་པ་ཞྱིག ་

ཡྱིན ་འདུག ཁྲོང ་འདས་གྲོང ས་སུ་སྲོང ་པའྱི་ རྲེས ་སུ་སྐུ་ཕུང་རྒྱ་གཞུང་གྱིས ་ནང་མྱིར ་རྱིས ་སྲོད ་བྱས་ཡྲོད ་མྲེད ་སྲོག ས་
ཀྱི་ གནས་ཚུལ་གསལ་ཁ་གང་ཡང་ཤྲེས ་རྲོག ས་ཐུབ་མྲེད །

ཕྱི་ ལྲོ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ད་བར་བྲོད ་ནང་ཤྲེས ་རྲོག ས་ར་སྲོད ་གསལ་པྲོར ་བྱུང་བ་བྲོད ་མྱི་ གངས་ ༡༥༤

ཡྱིས ་རང་ལུས་མྲེར ་བསྲེག ས་གཏྲོང ་གནང་བའྱི་ ཁྲོང ས་ ༡༣༢ འདས་གྲོང ས་སུ་ཕྱིན ་པ་ཁ་གསལ་བྱུང་ཡྲོད ་ནའང་

གཞན་རྣམས་ཀྱི་ གནས་སངས་ཁ་གསལ་ཤྲེས ་རྲོག ས་ཐུབ་མྲེད ། རང་ལུས་མྲེར ་བསྲེག ས་གནང་མཁན་དྲེ་ དག་གྱི ས ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས ་བྲོད ་ཐྲོག ་འཛིན ་པའྱི་ དྲག་གནྲོན ་དང་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་ སྱིད ་བྱུས་ལ་ངྲོས ་ལྲེན ་མྲེད ་པ་དང་།

བྲོད ་མྱིའྱི་ བླ་ན་མྲེད ་པའྱི་ དབུ་འཁྱིད ་སྱི་ ནྲོར ་༸གྲོང ་ས་༸སབས་མགྲོན ་ཆྲེན ་པྲོ་ མཆྲོག ་བྲོད ་དུ་གདན་ཞུ་དགྲོས ་པ།
བྲོད ་ལ་རང་དབང་དགྲོས ་པ། བྲོད ་ལ་འགྲོ་ བ་མྱིའྱི་ ཐྲོབ ་ཐང་དང་སྐད་ཡྱིག ་ལ་རང་དབང་དགྲོས ་པ། བྲོད ་ཀྱི་ རང་བྱུང་
ཁྲོར ་ཡུག་ལ་བདག་སྲོང ་དགྲོས ་པ། བྲོད ་མྱིར ་དྲག་གནྲོན ་མཚམས་འཇྲོག ་དགྲོས ་པ་སྲོག ས་ཀྱི་ དགྲོས ་འདུན་རྒྱུན་

ཆད་མྲེད ་པར་བཏྲོན ་གནང་ཡྲོད ་ནའང་རྒྱ་གཞུང་གྱིས ་དྲེ་ དག་ལ་བདག་སྲོད ་ཡ་ལན་ར་བ་ནས་མྲེད ་པར་བརྲེན ། བྲོད ་
མྱི་ རྣམས་ཀྱིས ་མུ་མཐུད་རང་ལུས་མྲེར ་བསྲེག ས་མ་བཏང་ཐབས་མྲེད ་ཆགས་ཀྱི་ ཡྲོད ་པས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས ་

གནད་དྲོན ་འདྱི་ རྱིག ས་ལ་གྲོ་ མྲེད ་ཚོར ་མྲེད ་དུ་བསད་ན་ར་བ་ནས་མྱི་ འགྱིག ས་པ་དང་། བྲོད ་མྱི་ མང་སྱི་ འཐུས་ལྷན་
ཚོག ས་ཀྱི་ གྲོས ་ཚོག ས་ས་རྲེས ་རྱིམ ་པའྱི་ ནང་གདུང་སྲེམ ས་མཉམ་སྲེད ་ཀྱི་ གྲོས ་ཆྲོད ་ཁག་བཞག་ཡྲོད ་པའྱི་ ནང་དྲོན ་

ལྟར་རྒྱ་གཞུང་ནས་བྲོད ་མྱི་ རང་ལུས་མྲེར ་བསྲེག ས་གཏྲོང ་གནང་མཁན་ཁྲོང ་རྣམ་པའྱི་ ཞལ་ཆྲེམ ས་དང་གདུང་འབྲོད །
དགྲོས ་འདུན་བཅས་ལ་བདག་སྲོད ་གནང་དགྲོས ་པ་དང་། མྱི་ ལྲོ་ ༦༠ ལྷག་རྱིང ་བྲོད ་ནང་བྲོད ་མྱི་ རྣམས་ཀྱིས ་རང་
ལུས་མྲེར ་བསྲེག ས་གཙོས ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞྱི་ རྲོལ ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གནང་བཞྱིན ་པ་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་དབུས་

སའྱི་ དཔྲོན ་རྱིག ས་ཁག་གྱིས ་དཔྱད་ཞྱིབ ་མཐྱིལ ་ཕྱིན ་པ་ཞྱིག ་བྱས་ཏྲེ། བྲོད ་ལ་འཛིན ་པའྱི་ དྲག་གནྲོན ་གྱི་ སྱིད ་བྱུས་ལ་

བསྒྱུར་བཅྲོས ་དང་དྲོན ་ཕན་ལྡན་པའྱི་ བྲོད ་རྒྱ་གཉྱིས ་སྨན་ཡྲོང ་ཕྱིར ་འབྲེལ ་མྲོལ ་གྱི་ ལས་དྲོན ་འཕྲལ་དུ་འགྲོ་ འཛུགས་
དགྲོས ་པའྱི་ སྐུལ་མ་དང་འབྲེལ ་གྲོས ་ཆྲོད ་ཅྱིག ་འཇྲོག ་དགྲོས ་རྒྱུ་གལ་ཆྲེར ་མཐྲོང ་།
གྲོས་ཆྲོད།

རྒྱལ་གཅྲེས ་པ་ཁྲོང ་གྱི་ མཛད་རྲེས ་ལ་ཡྱི་ རངས་བསགས་བརྲོད ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཚེ་ རབས་ཀུན་ཏུ་བྱས་བསགས་སྱིག ་
ལྟུང་རྣམས་བྱང་ཞྱིང ་དག་ནས་ཐྲེག ་མཆྲོག ་འཁྲོར ་ལྲོ་ བཞྱི་ ལྡན་གྱི་ རྲེན ་བཟང་རྱིམ ་བརྒྱུད་ཀྱིས ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁྲེན ་པའྱི་ གྲོ་ འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རྲེག ་པའྱི་ སྨྲོན ་འདུན་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མྱི་ ལྟྲོས ་བཅས་རྣམས་ལ་གདུང་སྲེམ ས་
མཉམ་སྲེད ་དང་། རྒྱལ་གཅྲེས ་དཔའ་བྲོ་ ཁྲོང ་རྣམས་ཀྱི་ མངྲོན ་འདྲོད ་ལྟར། ཁམས་གསུམ་ཆྲོས ་ཀྱི་ རྒྱལ་པྲོ་ སྱི་ ནྲོར ་
༸གྲོང ་ས་༸སབས་མགྲོན ་ཆྲེན ་པྲོ་ མཆྲོག ་རང་ཡུལ་གངས་ཅན་ཞྱིང ་དུ་༸ཞབས་སྲོར ་བདྲེ་ བར་འཁྲོད ་ཐུབ་པ་དང་།

གཞྱིས ་བྱྲེས ་མཉམ་འཛོམ ས་ཀྱིས ་བྲོད ་མྱི་ ཡྲོང ས་ལ་རང་དབང་བདྲེ་ སྱིད ་ཀྱི་ ཉྱི་ མ་མགྲོག ས་ནས་མྱུར་དུ་ཤར་བའྱི་
མཆྲོག ་གསུམ་༸རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར ་གདུང་ཤུགས་དྲག་པྲོས ་གསྲོལ ་འདྲེབ ས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ སྱི་ མྲོས ་གྲོས ་ཆྲོད ་དུ།
བྲོད ་མྱི་ མང་སྱི་ འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་ཀྱིས ་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།།

