གསར་ཨང། ༡

འདྲོན་ཨང། ༢༥

དྷརྨ་ཤཱལཱ

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ།
ཚོགས་དུས་ལྔ་པ།

གྲོས་ཚོགས་ལས་རིམ་གསར་ཤྲོག
བྲོད་རྒྱལ་ལྲོ་ ༢༡༤༥ ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ནས་ ༢༤
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2

དཀར་ཆག
ཨང།

གནད་དྲོན།

ཤྲོག་གངས།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པྲོ།
༡

ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་གསལ་བསྒྲགས་དང་། བྲོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའི་རྒྱལ་གླུ།

༥་་༦

༢

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གི་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད།

༦༌༌༌༡༠

༣

ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་དང་། ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བསྐྲོ་འཛུགས།

༡༠་་་༡༠

༤

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དྲན་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ།

༡༡༌༌༌༡༡

༥

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དྲན་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ།

༡༢༌༌༌༡༣

༦

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དྲན་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ།

༡༣༌༌༌༡༥

༧

གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ།

༡༥༌༌༌༢༠

༨

གྲོང་གསལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་ཐྲོག་བགྲོ་གེང།

༢༠༌༌༌༣༠

༩
༡༠

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ།

གྲོང་གསལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་ཐྲོག་མུ་མཐུད་བགྲོ་གེང།
ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལྲོ་
༢༠༡༨༌༌༌༡༩ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་འཆར་འབུལ་སྙན་སྒྲྲོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ།

༡༡

༥༠་་་༥༩

རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨༌༌༌༢༠༡༩ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་སྙན་
སྒྲྲོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ།

༡༢

༣༠་་་༥༠

༥༩༌༌༌༦༦

གྲོང་གསལ་སྲོན་རིས་གསུང་བཤད་དང་སྙན་ཐྲོ་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་བགྲོ་གེང་དགྲོས་པའི་གཞུང་
འབེལ་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ།

༦༦༌༌༌༦༦

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པྲོ།
༡༣

ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ།

༦༧༌༌༌༦༩

༡༤

ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་ནས་གསལ་བཤད་དང་། དྲི་བ་
དྲིས་ལན།

༡༥

༦༩༌༌༌༧༢

གྲོང་གསལ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་
༦ པའི་ཐྲོག་མུ་མཐུད་བགྲོ་གེང་།

༧༢་་་༩༡

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ།
༡༦

༡༧

གྲོང་གསལ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་
༦ པའི་ཐྲོག་མུ་མཐུད་བགྲོ་གེང་།

༩༢༌༌༌༡༡༢

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་གི་སྲོན་རིས་གསུང་བཤད་དང་། སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་
ཚོག་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་བགྲོ་གེང་།

༡༡༢༌༌༌༡༣༣
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རྲོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང།
རྲོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང།
རྲོམ་སྒྲིག་པ།
རྲོམ་སྒྲིག་པ།
ཆྲོས་གགས།
ཆྲོས་གགས།

གསར་འགྲོད་པ།

ཀམ་སྤུ་ཀྲར་འགྲོད་འཇུག་པ།

བྲོ་བཟང་བརྲོན་འགྲུས།

བམས་པ་དབངས་འཛོམས།

བཀྲ་ཤིས་བསམ་གཏན།
བསྟན་འཛིན་ཆྲོས་གགས།
བསྟན་འཛིན་སྐལ་ལྡན།

Tibetan Parliament-in-Exile
Central Tibetan Administration
Gangchen Kyishong, Kangra
Dharamsala-176215, H.P. INDIA
Ph. :+91 1892 222481
Fax : +91 1892 224593

སྐལ་བཟང་ཐེག་མཆྲོག
སྐལ་བཟང་དཔལ་ལྡན།
བསྟ

Web:
www.tibetanparliament.org
www.chithu.org
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༄༅། །བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ པ། བྲོད་རྒྱལ་ལྲོ་ ༢༡༤༥
རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་ཁི་ལྲོའ ་ི བྲོད་ཟླ་ ༡ པའི་ཚེས་ ༢༧ ནས་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༧ ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨
ལྲོའ ་ི ཟླ་ ༣ པའི་ ཚེས་ ༡༤ ནས་ ༢༤ བར་བསངས་པའི་ལས་ཉིན་དང་པྲོ། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣
ཚེས་ ༡༤ རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ས་དྲྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐྲོག་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀི་
གསལ་བསྒྲགས་དང་། གཟི་བརིད་ལྡན་པའི་བྲོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པྲོའ ་ི
རྒྱལ་གླུ་དང་བཅས། ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དེ་རིང་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་མེད།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དང་པྲོ་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསལ་བསྒྲགས།

སྐབས་ ༡༦ པའི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ པ་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསལ་བསྒྲགས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ་བྲོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པའི་རྒྱལ་གླུ་འབུལ་རྒྱུ།
སི་ཞིའི་ཕན་བདེའི་འདྲོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་གཏེར།
ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ནྲོར་བུའི་འྲོད་སྣང་འབར།
བསྟན་འགྲོར་ནྲོར་འཛིན་རྒྱ་ཆེར་སྲོང་བའི་མགྲོན།
འཕིན་ལས་ཀི་རྲོལ་མཚོ་རྒྱས།

རྲོ་རེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་པས་ཕྲོགས་ཀུན་བམས་བརེས་སྲོང་།
གནམ་བསྐྲོས་དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་དབུ་འཕང་དགུང་ལ་རེག
ཕུན་ཚོགས་སེ་བཞིའི་མངའ་ཐང་རྒྱས།

བྲོད་ལྲོངས་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་གི་ཁྲོན་ལ་བདེ་སིད་རྲོགས་ལྡན་གསར་པས་ཁབ།
ཆྲོས་སིད་ཀི་དཔལ་ཡྲོན་དར།

ཐུབ་བསྟན་ཕྲོགས་བཅུར་རྒྱས་པས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་སེ་རྒུ་ཞི་བདེའི་དཔལ་ལ་སྲོར།
བྲོད་ལྲོངས་བསྟན་འགྲོའ ་ི དགེ་མཚན་ཉི་འྲོད་ཀིས།
བཀྲ་ཤིས་འྲོད་སྣང་འབུམ་དུ་འཕྲོ་བའི་གཟིས།

ནག་ཕྲོགས་མུན་པའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག
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དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གསུམ་པ་ཚོགས་གཙོས་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀི་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུ་རེད།

ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད།

འཇིག་རྟེན་ཞི་བདེའི་དེད་དཔྲོན། ས་སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡྲོངས་རྲོགས་ཀི་མངའ་བདག བྲོད་མི་ཡྲོངས་ཀི་མགྲོན་

སབས་དང་། ལུགས་གཉིས་ཀི་བ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་ལ་སྲོ་གསུམ་

གིས་གུས་ཕག་སྲོན་དུ་ཕུལ་བའི་ཐྲོག་ནས། དེ་རིང་སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའི་ཐྲོག་ལ་ཕེབས་པའི་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་དབུས་པའི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་དང་།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞྲོན་པ་

མཆྲོག་གིས་དབུས་པའི་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་གི་རེས་སུ་ང་ཚོ་སི་པའི་ལས་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་
མཉམ་དུ་བཅར་ཐུབ་པ་དང་། དེ་རིང་མཉམ་འཛོམས་བྱུང་ཐུབ་པ་དེ་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་རིང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའི་ལས་རིམ་ནང་ལ་ང་ཚོ་ལས་ཉིན་བཅུ་ཆགས་ཀི་

ཡྲོད་རེད། དེའི་ལས་རིམ་ནང་ལ་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དྲན་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་རིགས་གཅིག་ཡྲོང་གི་

ཡྲོད་རེད། དེ་ཡང་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༢༦ ཁམས་དཀར་མཛེས་ནས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་
གྲྭ་བསྟན་དགའ་ལགས་དང་། དེ་བཞིན་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ཨ་མདྲོ་རྔ་བ་ནས་ཡིན་པའི་དཀྲོན་དཔེ་

ལགས། ཉེ་ཆར་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ ལ་བྱུང་བའི་ཨ་མདྲོ་རྔ་བ་ནས་ཡིན་པ་ཚེ་ཁྲོ་ལགས། ང་ཚོས་ཤེས་ཚོད་

བས་ན་ཁྲོང་གསུམ་ཀ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡྲོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཁྲོང་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་མྱ་ངན་
གུས་འདུད་ཀི་རེས་དྲན་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་བསྣམ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་གི་ཡུན་རིང་པྲོ་ནས་ང་ཚོ་བྲོད་དྲོན་གི་

ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྲོར་གནང་མཁན་རྒྱ་གར་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྲོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཏི་ཁཱ་ (Trikha)
ལགས། ཁྲོང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་ང་ཚོ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་བྲོ་ཡུལ་དུ་འཆར་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན་ཡུན་རིང་པྲོ་ནས་བྲོད་

དྲོན་ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྲོར་གནང་མཁན་ཁྲོང་ཉེ་ཆར་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡྲོད་པ་རེད། ཁྲོང་ལ་དམིགས་བསལ་གཞུང་འབེལ་
མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་གཅིག་དང་། ཁྲོང་གིས་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་ཡུན་རིང་པྲོ་ནས་
ལས་དྲོན་སྣ་མང་གི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་འདུག དེ་བཞིན་སི་འཐུས་སྐབས་གཉིས་ཀི་རིང་ལ་སི་འཐུས་ཀི་ལས་
འགན་བཞེས་མྱྲོང་མཁན་སི་འཐུས་ཟུར་པ་ཧྲོར་གཙང་བྲོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཉེ་ཆར་འདས་གྲོངས་སུ་ཕིན་པ་རེད།

ཁྲོང་གི་ཆེད་དུ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཞིག་བསྣམས་ཡྲོད། དེ་ག་ནང་བཞིན་གི་ང་ཚོའི་ལས་རིམ་གལ་

ཆེ་བ་ཞིག་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་རེད། དེ་ཡང་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གི་རེད། ༢༠༠༨
ནས་བཟུང་སྟེ་ད་ལྟའི་བར་དུ་བྲོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་བསད་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་
རེད། ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཚང་མས་དགྲོངས་

ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ནང་

གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ཡིན་ནའང་འདྲ། ང་ཚོ་བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་
དུ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ང་རང་ཚོས་བེད་ཡ་ག་རེ་འདུག་གམ། ང་ཚོས་གང་བེད་དགྲོས་ཀི་འདུག གྲོས་ཆྲོད་དེ་དག་འཇྲོག་རྒྱུའི་
ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་ཚུལ་གསུང་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དེར་བརྟེན་ལས་རིམ་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་དེ་
ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་ད་རེས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ལས་རིམ་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་དཔལ་འབྲོར་གི་ལས་དྲོན་ཆགས་བསད་ཡྲོད་

རེད། དཔལ་འབྲོར་གི་ལས་དྲོན་འདི་ཕི་ཟླ་གསུམ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཟེར་བ་དང་ལམ་སེང་སྲོན་རིས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཡིན་པ་
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ཞིག་ཚང་མའི་བྲོ་ངྲོར་འཆར་རྒྱུ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་ཡྲོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོ་འདིའི་ཐྲོག་
ནས་འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་གིས་རིས་ཤྲོག་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་དེའི་ཐྲོག་ལ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཚོད་

དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བསར་ཞིབ་བས་ནས་སྙན་ཐྲོ་ཞིག་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་གི་དཔལ་ལྡན་
དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་འགྲོད་འབུལ་གི་

གསུང་བཤད་ཕེབས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ལས་ཉིན་མང་བ་ཞིག་གཏྲོང་དགྲོས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་
དུས་བཀུར་འྲོས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པའི་རིག་པ་བསྒྲིམ་ས་འདྲ་པྲོ་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་དེ་ཆགས་ཀི་རེད།
ཐྲོག་ནས་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཐེངས་གཅིག་ཙམ་ཞིག་གུང་སེང་བཞག་ནས།

དེའི་

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་

བྲོན་གི་སྲོན་རིས་གསུང་བཤད་རེད། སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་

ཞིབ་གནང་རྒྱུར་དུས་ཚོད་དམིགས་བསལ་སྟྲོང་པ་ཕུལ་ཡྲོད། དེ་ཚོའི་ཐད་ལ་ཚང་མས་ཐུགས་ཞིབ་དང་དགྲོངས་ཚུལ་ལྷུག་
པྲོ་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད།

དེ་ནས་ལས་རིམ་གཅིག་ཁིམས་བཟྲོའ ་ི ལས་རིགས་ཆགས་ཀི་འདུག ཁིམས་བཟྲོའ ་ི ལས་རིམ་འདི་དང་འདི་ཡྲོད་

ཅེས་དམིགས་བསལ་གིས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཀང་། གང་ལྟར་འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཁིམས་བཟྲོའ ་ི ལས་དྲོན་ཡྲོད་པ་
གསུངས་གནང་སྲོང་། ང་ཚོའི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། རིགས་གཅིག་ཕེབས་དགྲོས་པ་ཆགས་
ཀི་འདུག དེར་བརྟེན་དེ་རིམ་པས་གསལ་པྲོར་ཡྲོང་རྒྱུ་གཅིག་དང་། དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་
དགུ་པ་བསྐྲོ་འཛུགས་དགྲོས་པའི་གཞུང་འབེལ་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཞིག་ཡྲོང་གི་རེད།

དེ་དང་འབེལ་བའི་གྲོས་འཆར་

རིགས་ཀང་ཡྲོང་གི་ཡྲོད།

དེ་བཞིན་བཀའ་ཤག་གིས་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་གནང་འཆར་ཡྲོད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་

གེང་གི་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་གཏྲོང་དགྲོས་ཆགས་སིད་ཀི་རེད། དེ་མིན་ནམ་རྒྱུན་ནང་བཞིན་སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དྲི་
བ་དྲིས་ལན་རེད། དེ་བཞིན་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་དང་། ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལས་ཉིན་
བཅུའི་ནང་གི་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀིས་ལས་རིམ་སྒྲིག་པ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་ཅེས་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ།

ར་བའི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསུམ་བཅུའི་

དུས་དྲན་གི་ཡྲོངས་ཁབ་གསུང་བཤད་ཞུས་ཟིན་པ་ཙམ་རེད། དེ་བཞིན་གཤམ་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་
གྲོས་འཆར་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐད་ལ་བྲོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་རེད། རྒྱལ་སིའི་གནས་བབས་ཀི་ཐྲོག་
ནས་རྒྱ་ནག་གི་འབྱུང་འགྱུར་སིད་བྱུས་རིགས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཞིབ་ཚགས་པྲོ་འདྲ་ཞིག་བཀྲོད་ཡྲོད་རེད།
ཚོགས་གཙོས་དུས་ཚོད་དམིགས་བསལ་མང་པྲོ་ཞུ་མི་དགྲོས་པའི་འབད་བརྲོན་བེད་ཀི་ཡིན།

དེ་ཚོའི་ཐད་ལ་

ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་བྲོད་མི་

སིད་དྲོན་གི་སབས་བཅྲོལ་བ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། སིད་དྲོན་གི་སབས་བཅྲོལ་ཆགས་པའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལས་
འགན་སྒྲུབ་དགྲོས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པའི་ནང་ནས།

གལ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་བྲོད་དྲོན་བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུའི་ལས་འགན་དེ་

ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་བལྟས་ན་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་དངྲོས་སུ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་བསད་ཡྲོད་པ་དེ་

གསལ་པྲོར་ཆགས་འདུག ཡིན་ནའང་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་ཁ་ཕྲོགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་
ཚོད་དཔག་ཞུ་ཚོད་མི་ཐིག་པ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་འགྱུར་བ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ་དེ་

གསལ་པྲོ་རེད། རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བལྟས་ན་ཡང་། སྲོ་སྲོའ ་ི སི་ཚོགས་ཀི་ནང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་
དང་། ཆབ་སིད་ཀི་ཚོགས་པ་འདྲ་མིན་གི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐད་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་དང་སིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་
མི་འདྲ་བ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་བྲོད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་ཕྲོགས་ཚང་མ་ནས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཀིས་རྒྱབ་སྲོར་
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ཡྲོང་རྒྱུའི་གནས་ཚད་ཅིག་ལ་སེབས་བསད་ཡྲོད་རེད། གང་ལྟར་གནས་ཚད་མཐྲོ་པྲོ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ན་ཡང་།

སིད་འཛིན་རིམ་པས་བྲོད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་ཡག་དང་།

ལྷག་པར་དུ་

༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་དང་འབེལ་བ་གནང་ཐུབ་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་མང་པྲོ་བཏྲོན་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ཡང་དེ་

གཞིར་བཟུང་གི་༸གྲོང་ས་སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་དགྲོངས་གཞི་རེད། བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕྲོགས་
རེད། གཉིས་ཕན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་འབེལ་བ་དེ་དྲོན་དང་ལྡན་པ། དངྲོས་གནས་ཕྲོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཐུགས་ཕན་
གསྲོས་པ་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིག་ཐྲོག་དང་ངག་ཐྲོག་གཉིས་ཀའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གྲོ་བར་འདྲ་མ་སྲོང་ན་གསལ་

པྲོ་སྤྲད་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐྲོག་ནས་ད་བར་དུ་ཡ་ལན་ཚུལ་མཐུན་ཞིག་གནང་མེད་པ་དང་། གྲོམ་པ་
མདུན་སྲོད་ཞིག་གནང་ཐུབ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད།

ད་ལྟའི་ཆ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྲོར་གི་

གནས་སྟངས་སྲོགས་ནས་རྒྱལ་སིའི་ནང་ལྲོགས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དེ་གནས་ཚད་མཐྲོ་པྲོ་འདྲ་པྲོ་སེབས་བསད་ཡྲོད་རེད།

ཡིན་ན་ཡང་རྒྱ་ནག་ནང་ལྲོགས་རེད། དེ་བཞིན་བྲོད་ཀིས་གཙོས་པའི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁག་གི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་

ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས། གསར་འགྲོད་རང་དབང་གི་ཐྲོབ་ཐང་། དེ་བཞིན་བྲོད་ཐེ་བའི་
གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་རང་དབང་དང་། ཆྲོས་དད་རང་དབང་གི་ཐྲོབ་ཐང་དེ་ཚོ་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་

གི་ཡྲོད་པ་དེ་གསལ་བྲོ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་རྒྱལ་སིའི་ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཡང་དེ་ལ་སྲོན་བརྲོད་གནང་
གི་ཡྲོད་རེད།

དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སིད་ཀི་འཛིན་སྲོང་བེད་སྟངས་ཐྲོག་ནས་དེ་འདྲའི་

གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད།

ཡིན་ན་ཡང་། རྒྱ་གཞུང་གི་བྲོད་དེ་བཙན་བཟུང་བས་པའི་རེས་སུ་བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་རྣམས་རྒྱ་གཞུང་གིས་སིད་

བྱུས་དང་མི་མཐུན་པ།

བྲོད་མི་རྣམས་ཀིས་མངྲོན་འདྲོད་འདྲ་མིན་གི་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞི་རྲོལ་རིམ་པར་བས་

ཡྲོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཕི་ལྲོ ༢༠༠༨ ལྲོར་ས་བི་ཞི་རྲོལ་ཆེན་མྲོ་རེད། དེ་བཞིན་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༨ བར་དུ་བྲོད་མི་
རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏྲོང་མཁན་གངས་ ༡༥༢ ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀིས་ཞི་རྲོལ་གནང་ནས། གཙོ་བྲོ་ཁྲོང་
རྣམ་པའི་མངྲོན་འདྲོད་དེ། ༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་བྲོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགྲོས་པ། བྲོད་ལ་རང་དབང་
དགྲོས་པ། དེ་འདྲ་དགྲོས་འདུན་བཏྲོན་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐྲོག་ནས་དེ་ཚོ་བདག་སྤྲྲོད་མ་གནང་བ་མ་
ཟད། གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་དེ་འགེབ་སྲུང་བེད་པ་དང་། འགེལ་བཤད་ལྲོག་པ་བརྒྱབ་སྟེ་དྲིལ་བསྒྲགས་དེ་འདྲ་གནང་གི་

ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ཀི་གནད་དྲོན་དེ་ཡལ་བ་དྲོར་བའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་
ནང་དུ་གཟེངས་སུ་ཐྲོན་པ་ཞིག་ཡྲོང་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དྲི་བ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད།

དེ་ཡྲོང་མི་ཐུབ་པ་

གསལ་པྲོ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐྲོག་ནས་བསར་དུ་རྟྲོག་ཞིབ་བས་པའི་ཐྲོག་ནས། གཙོ་བྲོ་

༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི དགྲོངས་གཞི་རེད། བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་རྣམས་ཀི་མངྲོན་འདྲོད་རེད། རྒྱལ་སིའི་སི་
ཚོགས་ཀི་ངྲོས་ནས་བྲོད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྲོར་གི་གནས་བབས་བཅས་ལ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྲོའ ་ི དགྲོངས་པ་བཞེས་
པའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་རྒྱ་འབེལ་མྲོལ་དེ་གང་མགྲོགས་བསར་མཐུད་ཡྲོང་ཐུབ་རྒྱུར་དེ་རིང་གི་གྲོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་
འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།

དེ་ནས་ང་ཚོ་བྲོད་གཞིས་བེས་གཉིས་སུ་གེས་ནས།

ང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་བ་ཆགས་ནས་ལྲོ་ངྲོ་དྲུག་ཅུ་ཟིན་འགྲོ་གི་

ཡྲོད་རེད། གཙོ་བྲོ་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆྲོན་པྲོ་མཆྲོག་གི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་དང་། ཁྲོང་གིས་བྲོད་མི་རྣམས་ལ་

ཐུགས་བརེ་བས་བསངས་བར་བརྟེན་ནས་བྲོད་ཀི་ཆྲོས་དང་རིང་གཞུང་། སྐད་ཡིག གྲོམས་གཤིས། ལྷག་པར་བྲོད་ཀི་ར་
དྲོན་འཐབ་རྲོད་ཀི་ཐྲོག་ལ་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ནས་དྲོ་སྣང་སེབས་པ་དང་།
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རྒྱབ་སྲོར་ཐྲོབ་བསད་པ་འདི་ཁྲོང་གི་

བཀའ་དྲིན་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད།

དེ་བཞིན་དུ་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ང་ཚོ་བྲོད་མི་རྣམས་ཀིས་ཀང་༸གྲོང་ས་༸སབས་

མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་བཀའ་སྲོབ་དང་ཐུགས་རེ་གནང་བ་དེ་དག་བྲོད་པ་ཚང་མས་སེམས་ལ་ཉར་ནས་ཁྲོང་གི་བཀའ་
དྲིན་དྲན་པའི་ཐྲོག་ནས་དྲིན་ལན་ལྲོག་འཇལ་གི་རྒྱུར་མི་འགྲོ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཐུགས་དགེས་པའི་ཞབས་ཏྲོག་བསྒྲུབ་ཐུབ་
དགྲོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་བསད་འདུག

དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་མི་རབས་འདིའི་ཐྲོག་ནས་༸གྲོང་ས་༸་

སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་དགྲོངས་གཞི་གང་ཡིན་པ་དེ་ང་ཚོས་ཚད་ལྡན་ཞིག་རྒྱུན་སྲོང་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རེས་
མའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ལ་ལྲོ་རྒྱུས་སུ་ནག་ཐིག་ཕྲོག་པ་ཡིན་ན། རེས་མའི་མི་རབས་ཀི་ཐྲོག་ནས་སེམས་པ་སྲོ་དགྲོས་པ་དང་།

བྲོ་ཕམ་དགྲོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་མི་སིད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ང་ཚོ་མི་རབས་འདིའི་ཐྲོག་ནས་དངྲོས་
གནས་སེམས་ལ་ཉར་དགྲོས་པ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག
༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་ཆྲོས་ཕྲོགས་རེད།

དེ་ནས་ཉེ་ཆར་ཆྲོ་འཕྲུལ་སྲོན་ལམ་སྐབས་སུ་

ལྷག་པར་བྲོད་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་ཆིག་སྒྲིལ་ཟེར་བ་དེ་སིད་

སྡུག་ལེགས་ཉེས་ཅི་བྱུང་ཡང་། སིད་ན་སིད་གཅིག སྡུག་ན་སྡུག་གཅིག་དགྲོས་རྒྱུའི་བཀའ་སྲོབ་ནན་པྲོ་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། དེ་
ཡིན་ཙང་། དེ་དག་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་ཡིན་ན་ཡང་འདྲ། གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཟེར་དུས་གཙོ་བྲོ་འཛིན་
སྲོང་གི་བཀའ་ཤག་དང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཚང་མ་ལ་གྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། མང་ཚོགས་ཡིན་ནའང་རེད། ཚང་མས་
སེམས་ལ་ངེས་དགྲོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག

༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གིས་བཀའ་

སྲོབ་ཕེབས་པ་ནང་བཞིན་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། བྲོད་སི་པའི་བསྲོད་ནམས་གྲོང་མཐྲོར་འགྲོ་རྒྱུ། བྲོད་མིའི་ཆིག་སྒྲིལ་གི་ནུས་

པ་ཡྲོང་ཐུབ་རྒྱུ། བྲོད་ཀི་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་གི་རིན་ཐང་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ། བྲོད་ཀི་བདེན་པའི་འཐབ་རྲོད་ཀི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་
བསལ་ནུས་པ་ཐྲོན་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཆེན་པྲོ་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཐུགས་ལ་ངེས་པ་གནང་རྲོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
གཅིག་དེ་ཡིན།

དེ་རིང་ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པའི་ཐྲོག་ལ་གྲོང་དུ་ཞུས་པའི་ལས་རིམ་ཁག་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་སི་

འཐུས་སེར་གི་ལས་རིམ་ཁག་རེད། ལས་རིམ་མི་འདྲ་བ་གང་འདྲ་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ཡྲོང་
སིད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་གནད་དྲོན་ཐྲོག་ལ་གེང་སྲོང་ཡག་པྲོ་ཡྲོང་ཐུབ་རྒྱུ། དེ་ག་ནང་བཞིན་གི་ཞིབ་ཚགས་པྲོའ ་ི གྲོས་
བསྡུར་ཡྲོང་ཐུབ་རྒྱུ།

དེ་ཡང་བྲོད་སི་པ་རང་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཐུབ་རྒྱུའི་དམིགས་ཚད་ཟིན་ཐུབ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་

ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་བཞིན་སི་ཚོགས་ནང་གི་གནད་དྲོན་མང་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྲོ་སྲོས་གེང་སྲོང་ཇི་

འདྲ་ཞིག་བས་པ་ཡིན་ནའང་། ཟུར་ཟ་ལྟ་བུ་དང་། སིགས་ར། ཁད་གསྲོད། མཐྲོང་ཆུང་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་གནད་དྲོན་དེ་ཁ་

གསལ་པྲོ་ཁུངས་འཕེར་ར་སྤྲྲོད་བེད་ཐུབ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་ཕྲོགས་ཚང་མའི་གནད་དྲོན་རྟྲོགས་ཐུབ་རྒྱུ། དྲང་པྲོ་དང་རང་བཞིན་
གིས་བཟང་སྲོད་དང་ལྡན་པའི་ཐྲོག་ནས་གནང་ཐུབ་དགྲོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག

ད་ལྟ་ང་ཚོའི་གྲོས་

ཚོགས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་དྲོ་སྣང་གནང་མཁན་བྲོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་བྲོད་པ་ཙམ་མ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ཐྲོག་

ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ། དྲོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་གསལ་པྲོ་རེད།
བས་ཙང་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

མདྲོར་ན་ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་འཐབ་རྲོད་དང་། བྲོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཀི་ཆེ་མཐྲོང་ལ་ཞན་ཆ་མི་འགྲོ་བ། བྲོད་ཕི་ནང་

གཉིས་ཀའི་བྲོད་མི་ཚོས་ཡིད་ཆེས་འཕེར་བའི་ཚབ་ཏུ་ཡིད་ཐང་ཆད་པའི་རྒྱུར་མི་འགྲོ་བ་གནང་ཐུབ་དགྲོས་པ་ཧ་ཅང་གི་

གལ་ཆེན་པྲོ་འདུག་ཅེས་དེ་རིང་འདི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།དེ་ནས་ད་རེས་ང་ཚོའི་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
ལྔ་པ་འདིའི་ཐྲོག་སི་འཐུས་གཉིས་ཙམ་ཉིན་དང་པྲོ་འདིར་དགྲོངས་པ་ཞུས་པ་མ་གཏྲོགས་དེ་མིན་ལས་ཉིན་ཚང་མར་སི་

འཐུས་དགྲོངས་པ་ཞུ་མཁན་གཅིག་ཀང་བྱུང་མེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཚང་མ་བཅར་ཐུབ་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་རེས་ཀི་
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གྲོས་ཚོགས་ལས་ཉིན་བཅུ་པྲོ་དེ་དྲོན་ཕན་ལྡན་པ། ཚགས་ཚུད་པྲོ་ཡྲོང་རྒྱུ་དང་། གྲོས་ཚོགས་འདིར་ཚོགས་མི་ཚང་མས་
འཕ་གྲུ་མཉམ་འདེགས་དང་། འགན་ཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་རྲོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

མཐའ་དྲོན་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་། ཐུགས་བཞེད་ལྷུན་

གིས་འགྲུབ་པ་དང་བྲོད་དྲོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའི་སྲོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

དེ་རིང་ལས་རིམ་བཞི་པ། ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་དང་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བསྐྲོ་འཛུགས་བ་རྒྱུ་ཡིན།

བཀྲོད་ཁབ།
༄༅། །བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང། ལས་དྲོན་བེད་ཕྲོགས་ཀི་སྒྲིག་གཞི་དྲོན་
ཚན་ ༩ པའི་ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ། ཚོགས་གཙོ་དང། ཚོགས་གཙོ་གཞྲོན་པ་སུ་ཡང་ངྲོ་བཞུགས་མེད་པའི་སྐབས།
ཚོགས་འདུའི་གཙོ་སྲོང་གནང་མཁན་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་ཀི་འྲོས་མི་སི་འཐུས་ལྔ་ལས་མ་མང་བའི་མཚན་གཞུང་

ཚོགས་གཙོས་བཟྲོ་འགྲོད་ཀིས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བསྒྲགས་དང་མྲོས་མཐུན་ཞུ་དགྲོས་པ་ལྟར། ད་རེས་ཕི་
ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ནས་ཚེས་ ༢༤ བར་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་ལྔ་པ་བསང་རྒྱུའི་སྐབས་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་ཀི་འྲོས་མིའི་མཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ།
༡༽

སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀྲོན་མཆྲོག་ཆྲོས་སྒྲྲོན་ལགས།

༣༽

སི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།

༢༽

སི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆྲོས་སྒྲྲོན་ལགས།
བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན།

འགིག་གི་འདུག་གམ།

བཀྲོད་ཁབ།
༄༅། །བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང། ལས་དྲོན་བེད་ཕྲོགས་ཀི་སྒྲིག་གཞི་དྲོན་
ཚན་ ༡༦ པའི་ནང་གསལ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་རིམ་ཐྲོ་འགྲོད་ལས་དྲོན་ལ་རྲོགས་རམ་དང་སྲོབ་སྟྲོན་འབུལ་
མཁན་སི་འཐུས་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་ཡྲོད་པའི་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་རེ་ཚོགས་གཙོ་ལྷན་རྒྱས་ནས་བསྐྲོ་གཞག་གནང་

འཐུས་གསལ་བ་བཞིན། ད་རེས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་

པ་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ནས་ཚེས་ ༢༤ བར་བསང་རྒྱུའི་སྐབས་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་དུ་གཤམ་གསལ་སི་
འཐུས་རྣམས་བསྐྲོ་གཞག་གནང་བ་ཡིན།
༡༽

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།

༢༽

སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

༤༽

སི་འཐུས་དཀྲོན་མཆྲོག་ཡང་འཕེལ་ལགས།

༣༽
༥༽

སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས།
སི་འཐུས་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།

བཅས་སུ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ལྔ་པ། གཞུང་འབེལ་རེས་དྲན་དང་། མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གྲོས་འཆར་ཁག
ཀ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པར་གཟིགས་རྲོགས་གནང་། གྲོས་འཆར་འདྲོན་མཁན་སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ།
གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དྲན་གྲོས་ཆྲོད།
སྲོན་གེང་།

༄༅། །འདས་པའི་མི་ལྲོ་ ༥༩ རིང་རྒྱ་དམར་དྲག་དཔུང་ནས་བྲོད་ནང་དྲག་གནྲོན་བཙན་བཟུང་བས་པའི་ངན་འབས་སུ་

བྲོད་མི་རྣམས་གཞིས་བེས་གཉིས་སུ་གར་སྲོད་དགྲོས་པ་དང་། བྲོད་མིའི་སྲོག་ལས་གཅེས་པའི་ཤེས་རིག་གི་བསྟི་གནས་
དགྲོན་སེ་གྲྭ་ཚང་དྲུག་སྟྲོང་སྐྲོར་ར་གཏྲོར་གིས་རིན་ཐང་བལ་བའི་ལྷ་སྐུ་རྟེན་གསུང་དང་། ཡུལ་གི་རང་བྱུང་གཏེར་དངྲོས་ཀི་
ཐྲོན་ཁུངས་ར་ཆེ་རྣམས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འྲོར་འདྲེན་བས་པ། མི་སྲོད་ལས་འདས་པའི་གདུག་རྩུབ་མནར་གཅྲོད་འྲོག་ཉེས་མེད་

བྲོད་མི་འབུམ་ ༡༢ ཙམ་དུས་མིན་རེན་འདས་སུ་བཏང་ཁར། བྲོད་མི་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་མ་ཉེས་ཁག་གཡྲོག་གིས་ཉེས་མིང་སྣ་
ཚོགས་འྲོག་ད་ལྟའང་བཙོན་འཇུག་དྲོ་དམ་འྲོག་གནས་བཞིན་པ་དང་། མདྲོར་ན། རྒྱ་གཞུང་གིས་དྲག་གནྲོན་ཁྲོ་ནའི་སིད་

བྱུས་ལག་བསྟར་བས་པའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བྲོད་ཨ་མདྲོ་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགྲོན་གི་
གྲྭ་རང་ལྲོ་ ༢༧ སྲོན་པ་བཀྲ་བེ་ལགས་ནས་བཟུང་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ བར་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་

མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་མི་གངས་ ༡༤༩ བྱུང་ཡྲོད་པ་རྣམས་ལ་སྲོན་དུ་སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་ ༤ པ་བར་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དྲན་གྲོས་ཆྲོད་སྣྲོལ་འཇྲོག་ཞུས་ཟིན་ཡྲོད་པ་དང་། དེའི་

རེས་སུའང་བྲོད་མིའི་ཆྲོས་སིད་རང་དབང་གི་དྲོན་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་མུ་མཐུད་གཏྲོང་གནང་མཁན་ (༡༥༠) པ།
ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་བྲོད་ཁམས་དཀར་མཛེས་ནས་ཡིན་པ་རང་ལྲོ་ ༦༣ སྲོན་པ་གྲྭ་བསྟན་དགའ་
ལགས་དང་། (༡༥༡) ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་བྲོད་ཨ་མདྲོ་རྔ་བ་ནས་ཡིན་པ་རང་ལྲོ་ ༣༠ ཙམ་སྲོན་པ་
དཀྲོན་དཔེ་ལགས་དང་། (༡༥༢) ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ ཉིན་བྲོད་ཨ་མདྲོ་རྔ་པ་རྨེའུ་རུ་མ་རུ་ཆེན་བཞི་པ་གནམ་

མཚོ་སེ་པ་ནས་ཡིན་པ་རང་ལྲོ་ ༤༤ ཡས་མས་ཙམ་སྲོན་པ་ཚེ་ཁྲོ་ལགས་བཅས་ནས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་སྟེ་
ཁྲོང་རྣམ་གསུམ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕིན་ཡྲོད་པ་དང་། ད་བར་ཤེས་རྟྲོགས་ར་འཕྲོད་གསལ་པྲོ་བྱུང་བ་ཁྲོན་གཞིས་ལུས་བྲོད་

མི་སེར་ས་གངས་ ༡༥༢ ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་ཡྲོད། དེ་དག་གི་ཁྲོད་ནས་མི་གངས་ ༡༣༠ ཡི་སྐུ་སྲོག་ཤྲོར་
ཡྲོད་པ་དང་། མི་གངས་ ༤ ཡི་སྐུ་གཟུགས་གནས་སྟངས་སྲོན་ཅན་ཆགས་ཡྲོད་པ། འཕྲོས་མི་གངས་ ༡༨ ད་ལྟའི་ཆར་
འདས་གསྲོན་གནས་སྟངས་གསལ་པྲོ་ཆགས་ཐུབ་མེད།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བྲོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་འབྱུང་རེན་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ལྲོགས་ཀི་ཆབ་སིད་དང་ཆྲོས་

ལུགས་ལས་རིགས་ཁག་ནས་ངན་སྐུལ་བས་པ་ཡིན་ལུགས་སྲོགས་མ་རུངས་ཁྲོག་བཅངས་ཀི་དྲིལ་བསྒྲགས་སྣ་ཚོགས་པ་
ཞིག་རྒྱ་ནག་ནང་དང་། རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་སེལ་དང་སེལ་བཞིན་པ་མ་ཟད། བྲོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་དྲོན་དུ་རང་ལུས་

མེར་བསེགས་གནང་མཁན་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་དེ་རྣམས་ལ་མཚན་ཤས་ཀི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལྲོག་པ་སེལ་ཏེ། བྲོད་ཡུལ་སྟྲོད་
སད་བར་གསུམ་ཁྲོན་ཡྲོངས་སུ་དྲག་པྲོའ ་ི དམག་གབས་འྲོག་མི་རིགས་དབེ་འབེད་དང་། དཔལ་འབྲོར་དབེ་འབེད། ཉེས་
མེད་སྲོན་འཛུགས། མི་སེར་སེལ་ཡུལ། ཁྲོར་ཡུག་གཏྲོར་བཤིག་སྲོགས་མདྲོར་ན། བྲོད་རིགས་བྲོད་སར་གནས་མི་ཐུབ་པ་
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དང་། བྲོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་སིད་བྱུས་ཤིག་མངྲོན་གསལ་དྲོད་པྲོས་ལག་བསྟར་བེད་བཞིན་ཡྲོད། བྲོད་ཀི་

ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ནང་ཉེས་མེད་ཉེས་འཛུགས་ཀིས་བྲོད་མི་ཇི་ཙམ་བསད་ཡྲོད་མེད་དང་། འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར། བཙོན་
འཇུག་མནར་གཅྲོད་ཇི་ཙམ་བས་དང་བེད་བཞིན་ཡྲོད་མེད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཤེས་རྟྲོགས་མི་ཐུབ་པའི་གནས་

སུ་གྱུར་ཡྲོད། བྲོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་བདེ་རའི་སད་རང་ཉིད་ཀི་ལུས་སྲོག་ལྲོང ས་སྲོད་ཡྲོངས་སུ་བྲོས་གཏྲོང་གནང་
མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བྲོ་ཁྲོང་གསུམ་ནི། བྲོད་རང་དབང་འཐབ་རྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་སུ་ཇི་སིད་བསྐལ་པའི་བར་བརེད་དཀའ་
ཞིང་འྲོད་སྟྲོང་འབར་བའི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཏུ་གནས་ངེས་པས། མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དྲན་གྲོས་ཆྲོད་ཅིག་འཇྲོག་དགྲོས་
དུས་ཀི་དགྲོས་མཁྲོར་མཐྲོང་།

གྲོས་ཆྲོད།

རྒྱལ་གཅེས་པ་ཁྲོང་རྣམ་གསུམ་གི་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རངས་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བས་བསགས་
སིག་ལྟུང་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས་ཐེག་མཆྲོག་འཁྲོར་ལྲོ་བཞི་ལྡན་གི་རྟེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའི་གྲོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་སྲོན་འདུན་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ལྟྲོས་བཅས་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
སེད་དང་། རྒྱལ་གཅེས་ལྷག་བསམ་ཅན་ཁྲོང་རྣམ་གསུམ་གི་མངྲོན་འདྲོད་ལྟར། ཁམས་གསུམ་ཆྲོས་ཀི་རྒྱལ་པྲོ་སི་ནྲོར་

༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་རང་ཡུལ་གངས་ཅན་ཞིང་དུ་༸ཞབས་སྲོར་བདེ་བར་འཁྲོད་ཐུབ་པ་དང་། གཞིས་
བེས་བྲོད་མི་ཡྲོངས་ལ་རང་དབང་བདེ་སི ད་ཀི་ཉི་མ་མགྲོགས་ནས་མྱུར་དུ་ཤར་བའི་མཆྲོག་གསུམ་༸རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་

གདུང་ཤུགས་དྲག་པྲོས་གསྲོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སི་མྲོས་གྲོས་ཆྲོད་དུ། བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་
ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

དེ་རིང་ལས་རིམ་ལྔ་པའི་ནང་གསེས་ཁ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པར་གཟིགས་རྲོགས་གནང་། གྲོས་འཆར་འདྲོན་མཁན་སི་
འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ།

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དྲན་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར།
སྲོན་གེང་།

༄༅། །རྒྱ་གར་གསར་འགྲོ ད་མཐུན་ཚོ ག ས་ཀི ་ ཚོ ག ས་གཙོ ་ ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ནནྜ། ཀི ་ཤྲོ ར ། ཏི ་ ཁཱ་ (Dr.Nand

Kishore Trikha) མཆྲོག་ཡུན་རིང་སྙུན་མནར་གིས ་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེ ས་ ༡༥ ཉི ན་དགུང་གངས་ ༨༢ ཐྲོག ་
AIIMS སན་ཁང་དུ་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རྲོགས་པའི་ཡིད་སྲོའ ་ི གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག དམ་པ་ཁྲོང་ནི་ཕི་ལྲོ་ ༡༩༣༥ ཟླ་ ༡༡

ཚེས་ ༡༥ ཉིན་སྐུ་འཁྲུངས།

ཕི་ལྲོ་ ༡༩༥༨ ལྲོར་དགུང་ལྲོ་ ༢༢ ཐྲོག་བལ་ཡུལ་ཀཐ་མན་ཌུར་རྒྱ་གར་གསར་འགྲོད་པའི་ངྲོ་བྲོར་ལྲོ་ཕེད་རིང་

ཕག་ལས་གནང་། དམ་པ་ཁྲོང་བྲོད་དྲོན་ལ་དྲོ་སྣང་ཐྲོག་མར་ཕི་ལྲོ་ ༡༩༦༢ ལྲོ་ནས་བཟུང་འགྲོ་བཙུགས་བྱུང་འདུག
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ཕི་ལྲོ་ ༡༩༦༣ ནས་ ༡༩༩༢ བར་དུས་ཡུན་ལྲོ་གངས་ ༢༩ རིང་རྒྱ་གར་གི་གནད་ཡྲོད་ཚགས་ཤྲོག་མང་དག་

ཅིག་གི་རྲོམ་སྒྲིག་པའི་འགན་ཁུར་ཞུས་ཡྲོད་ལ། ད་བར་རྒྱ་གར་ནང་ཚགས་ཤྲོག་གགས་ཅན་མང་དག་ཅིག་ནང་དམ་པ་
ཁྲོང་གི་དཔྱད་རྲོམ་ ༦༥༠༠ ལྷག་འདྲོན་སེལ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྲོད།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༠༢ ནས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༥ བར་རྒྱ་གར་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྲོར་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གནང་བ་དང་། བྲོད་

དྲོན་སྐྲོར་གི་ཚོགས་འདུ་ནམ་ཚོགས་སྐབས་སྐུ་ཁམས་བདེ་མིན་ལ་མ་ལྟྲོས་པར་ངལ་བ་ཁད་བསད་ཐྲོག་ནས་བཅར་བཞིན་
ཡྲོད། མདྲོར་ན་རྒྱ་གར་དབུས་ས་གཉིས་ནས་དམ་པ་ཁྲོང་གི་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པྲོ་སི་སེམས་སི་བྲོར་བཞེས་གནང་མཁན་གི་

རླབས་ཆེན་གི་མི་སྣ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་གནང་བ་མ་ཟད་ཆེས་མཐྲོའ ་ི གཟེངས་རྟགས་ Patrakarita Bhushan གཙོས་
དེ་མིན་གི་གཟེངས་རྟགས་མང་པྲོ་ཞིག་འབུལ་བཞེས་བྱུང་ཡྲོད་འདུག

བྲོད་མིར་མཚོན་ན་དུས་ཡུན་རིང་པྲོ་ཞིག་ནས་འགྲོགས་འདྲིས་མཐུན་གཤིབ་ཆེ་ལ། ལྷག་པར་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་

༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་ལ་དད་བཀུར་དང་ཐུགས་གཤིན་མཛའ་འབེལ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་། དམ་པ་ཁྲོང་ནི་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་
པྲོའ ་ི རིང་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་དྲང་བདེན་གི་ལྟ་གྲུབ་ལ་གཞི་རར་བཟུང་ནས་བྲོད་ཀི་བདེན་པའི་འཐབ་རྲོད་ལ་ཁ་ཞེ་གཉིས་

མེད་ཐྲོག་ནས་རྒྱབ་སྲོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་རྒྱུ་བཅས་ལ་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བཞེས་གནང་མཁན་གི་མི་སྣ་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན།
འྲོན་ཀང་དམ་པ་ཁྲོང་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་མེད་ཀང་ཁྲོང་གི་དྲང་བདེན་གི་མེ་ལེ་དེ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་འཐབ་

རྲོད་རྒྱུན་སྲོང་བ་རྒྱུའི་ཆྲོད་སེམས་བརྟན་པྲོ་ཡྲོད། ལྷག་པར་དམ་པ་ཁྲོང་གིས་སྐུ་ལས་བསྲོན་པར་བརྟེན་རྒྱ་གར་མང་

ཚོགས་དཀྱུས་མའི་ཁྲོད་བྲོད་དྲོན་གྲོ་རྟྲོགས་སར་བས་ཆེ་རུ་སྲོང་བ་དང་། བྲོད་དྲོན་ལ་རྒྱབ་སྲོར་སར་བས་ཆེ་བ་ཐྲོབ་ཡྲོད།
བྲོད་མིའི་རང་དབང་འཐབ་རྲོད་ལ་ཐུགས་སྣང་དང་རྒྱབ་སྲོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་གི་བྲོད་མིའི་གྲོགས་པྲོ་བྲོས་ཐུབ་ཅིག་
འདས་གྲོངས་སུ་སྲོང་བར་བྲོ་ཕམ་དང་། མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དྲན་གྲོས་ཆྲོད་ཅིག་འཇྲོག་དགྲོས་དུས་ཀི་དགྲོས་
མཁྲོར་མཐྲོང་།

གྲོས་ཆྲོད།
སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་རྨད་བྱུང་མཛད་རེས་ལ་གུས་བཀུར་ཆེ་བསྟྲོད་དང་འབེལ་བའི་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།
ཁྲོང་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པ་འདིས་བྲོད་དྲོན་འཐབ་རྲོད་ལའང་གྲོང་གུད་གྲོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟེན་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མི་ལྟྲོས་

བཅས་རྣམས་ལ་འདི་ནས་གཞིས་བེས་བྲོད་མི་ཡྲོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་སྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་གསྲོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་པ་
ཁྲོང་གི་ཕུགས་འདུན་བཟང་པྲོ་རྣམས་ཡྲོངས་སུ་འགྲུབ་ཅིང་། བས་བསགས་ཉེས་ལྟུང་མཐའ་དག་བང་ཞིང་དག་ནས་བདེ་

ནས་བདེ་བར་བགྲོད་པའི་སྲོན་ལམ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སི་མྲོས་གྲོས་ཆྲོད་དུ། བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ལས་རིམ་ལྔ་པའི་ནང་གསེས་ག་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ གྲོས་འཆར་འདྲོན་མཁན་སི་འཐུས་སྒྲྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།
ངག་བཅད་དང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

སི་འཐུས་སྒྲྲོལ་མ་ཚེ་རིག་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ། སྙན་སྒྲྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་རེས་དྲན་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར།
སྲོན་གེང་།

༄༅། །བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ཟུར་པ་ཧྲོར་གཙང་བྲོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་མཆྲོག་ཕི་ལྲོ་ ༡༩༣༣ ལྲོར་མདྲོ་སད་བ་བང་
བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་ཧྲོར་གཙང་ཡར་ཤུལ་སྟྲོད་དུ་ཡབ་འབྲུག་པ་དང་ཡུམ་སྒྲྲོལ་མ་སིད་གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས། ཕི་ལྲོ་

༡༩༤༦ ལྲོར་བ་བང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་སན་པ་གྲྭ་ཚང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་སྲོབ་གཉེར་གནང་། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༥༤ དང་ ༡༩༥༧
ལྲོ་བཅས་ས་ཕིར་ཐེངས་གཉིས་ལ་ལྷ་སར་ཕེབས་ཏེ་ཚོང་ལས་གཉེར། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༥༨ ལྲོར་ལྷ་སར་བཟའ་ཟླ་བུ་ཕྲུག་མཉེས་
ཐང་ར་བ་སྟྲོད་དུ་བཅྲོལ་བཞག་གིས་བསྟན་སྲུང་དང་བངས་དམག་ཁྲོངས་སུ་ཞུགས། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༥༩ ལྲོར་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་
༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་ཕེབས་རེས་སུ་རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྲོལ་དུ་ཕེབས།

རེས་སུ་མི་ས་མ་རིར་འབྲོར་སྐབས་རྒྱ་གར་སིད་བྲོན་ནེ་ཧ་རུ་ཕེབས་བསུར་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་ནས་འཐུས་མི་རེ་

དགྲོས་པ་བཞིན་དམ་པ་ཁྲོང་གིས་མདྲོ་སད་དམག་དམངས་ཡྲོངས་ཀི་ཚབ་བས་ཏེ་སིད་བྲོན་མཆྲོག་ལ་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་
དང་བཅས་འཚམས་ཞུ་གནང་ཡྲོད།

ཕི་ལྲོ་ ༡༩༦༡ ལྲོར་བཙན་བྲོལ་བྲོད་གཞུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་འྲོག་ཨ་རུ་ན་ཅཱལ་དུ་ལམ་བཟྲོའ ་ི བཀྲོད་འདྲོམས་

པར་བསྐྲོ་གཏྲོང་གནང་བ་དང་། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༦༣ ལྲོར་རྲོ་རེ་གིང་དུ་མདྲོ་སད་ཆིག་བསྒྲིལ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་སྣེ་

འཁིད་གནང་། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༧༦ ལྲོར་སྐབས་དྲུག་པའི་མདྲོ་སད་སི་འཐུས་སུ་བདམས་ཐྲོན་དང་ལས་ཁུར་ཞུས། ཕི་ལྲོ་
༡༩༨༢ ལྲོར་མདྲོ་སད་ཚོགས་པའི་སྣེ་འཁིད་གནང་སྟེ་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་
མཛད་འཕིན་རྒྱས་ཕིར་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་གི་འགན་འཁུར་ཞུས། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༨༥ ལྲོར་བྲོད་ནང་གཉེན་འཕད་དུ་

ཕེབས་ཏེ་བཙན་བྲོལ་གི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཁབ་སེལ་གནང་། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༨༢ ནས་ ༡༩༩༡ བར་མདྲོ་སད་ཆྲོལ་ཁའི་དབུས་
རྒྱུན་ལས་སྐབས་གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ། བཞི་པ་གནང་བ་དང་། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༨༩ ལྲོར་ར་རམ་ས་ལའི་རང་བཙན་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོའི་འགན་བཞེས། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༩༠ ལྲོར་བྲོད་གཞུང་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ལས་འགན་

བཞེས། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༩༢ ལྲོར་ར་ས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སུ་བདམས་ཐྲོན་བྱུང་བ་ལྟར་ཕག་ལས་གནང་། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༩༥
ལྲོར་ལྡི་ལི་ནས་ལྷ་ས་བར་ཞི་བའི་གྲོམ་བགྲོད་ཀི་ལས་འགུལ་སྣེ ་ཁིད་གནང་། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༩༦ ལྲོར་རྒྱ་གར་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ནས་

བྲོད་མི་ ༣༠༠ ལྷག་གིས་གྲོམ་བགྲོད་གནང་སྐབས་སྣེ་ཁིད་པའི་འགན་བཞེས། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༩༡ ནས་ ༢༠༠༠ བར་མདྲོ་སད་

དབུས་རྒྱུན་ལས་སྐབས་དྲུག་པ་དང་། བདུན་པ་བཅས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་འགན་འཁུར་གནང་། སར་ཡང་ཕི་ལྲོ་ ༡༩༩༦
ནས་ ༢༠༠༡ བར་སྐབས་ ༡༢ པའི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་སུ་བདམས་ཐྲོན་གིས་ལས་ཁུར་གནང་བ་བཅས་མདྲོར་ན་ཁྲོང་

གི་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པྲོར་བྲོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་དཀའ་བ་དང་དུ་བངས་ཤིང་ངལ་བ་ཁད་དུ་བསད་དེ། ཆེས་གཉན་
འཕང་ཅན་དང་དཀའ་སྡུག་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་སུ་དབུས་ས་གཉིས་སུ་གཞུང་དང་སི་ཚོགས་ཀི་ལས་དྲོན་གང་ཅིའི་ཐྲོག་
༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་དབུ་འྲོག་དཔུང་འདེགས་ཞུས་ཏེ་ལྷག་བསམ་གི་འཇུག་སྲོ་ཆེར་བསེད་ཡུན་རིང་གནང་བའི་མཛད་
རེས་ཅན་ཞིག་ཡིན།

གྲོས་ཆྲོད།

སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རངས་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཚེ་རབས་ཕེང་བའི་བས་བསགས་སིག་
ལྟུང་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས། ཐེག་མཆྲོག་འཁྲོར་ལྲོ་བཞི་ལྡན་གི་རྟེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་
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མཁེན་པའི་གྲོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐྲོབ་པའི་སྲོན་འདུན་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཉེ་འབེལ་ལྟྲོས་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསྲོ་ཞུ་
རྒྱུ་བཅས་ཀི་སི་མྲོས་གྲོས་ཆྲོད་དུ།

བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ངག་བཅད་སྐར་མ་གཅིག་གི་རིང་ལྷན་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་གནང་རྲོགས། ངག་བཅད་དབུ་འཛུགས་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ་་་་་་ ངག་བཅད་གྲུབ་པ་ཡིན།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དྲུག་པ། བྲོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐྲོག་གཞུང་འབེལ་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་

ཨང་ ༦ པར་གཟིགས་རྲོགས་གནང་། གྲོས་འཆར་འདྲོན་མཁན་སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ།

གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད།
སྲོན་གེང་།

༄༅། །ཕི་ལྲོའ ་ི དུས་རབས་ ༡༩ པའི་ལྲོ་རབས་ ༤༠ མཇུག་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་ཟེར་བས་
བྲོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བེད་འགྲོ་བཙུགས་ཏེ། བྲོད་ཀི་སྣྲོད་བཅུད་གཉིས་ཀར་ཉམས་དམས་ཚབས་ཆེན་བཟྲོས་ཡྲོད། ལྷག་
པར་དུ་དམངས་གཙོ་བཅྲོས་སྒྱུར་ཟེར་བ་དང་ཟིང་འཁྲུག་ཞྲོད་འཇགས་ཟེར་བར་ཁ་གཡར་ཏེ། བྲོད་མི་རྣམས་རྣམ་པ་མི་འདྲ་

བའི་ཉེས་མིང་འྲོག་སེབས་གསྲོད་དང་། བཙོན་འཇུག གཅར་རྡུང་། མུག་ཤི་བཅས་ཐེབས་སུ་བཅུག་སྟེ། ཉུང་མཐར་བྲོད་མི་
འབུམ་ ༡༢ ལྷག་དུས་མིན་རེན་འདས་སུ་བཏང་བ་དང་། བཤད་སྒྲུབ་ཀི་དགྲོན་སེ་དྲུག་སྟྲོང་ལྷག་ཙམ་ར་གཏྲོར། སིད་ན་
རིན་ཐང་བལ་བའི་ནྲོར་བུའི་རིགས་མང་པྲོ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་དབྲོར་འདྲེན། བཀའ་བསྟན་གཉིས་ཀིས་གཙོས་པའི་བྲོད་མིའི་རིག་
དངྲོས་གངས་ལས་འདས་པ་མེར་བསེགས། དེ་བཞིན་ལྲོ་རབས་ ༦༠ པའི་ནང། བྲོད་ཀི་ས་ཁུལ་མང་པྲོར་དགུ་གཉིས་
པའི་ཟིང་འཁྲུག་ཞྲོད་འཇགས་གཏྲོང་བ་ཞེས་པའི་ལས་འགུལ་སྐབས། བྲོད་མི་ཁི་ཚོ་མང་པྲོ་དམར་གསྲོད་བས་ཏེ་གཞིས་

བཞུགས་བྲོད་མི་རྣམས་ཀིས་དཀའ་སྡུག་མ་བཟྲོད་པར། རིགས་གཅིག་ནས་རང་གིས་རང་ལ་གི་བསྣུན་པ་དང་། ཕ་མ་བུ་
ཕྲུག་ལག་སེལ་བས་ཏེ་ཆུ་ལ་མཆྲོང་བ། གནམ་སྐེ་བཏགས་ནས་རང་ཤི་བརྒྱབ་པ་བཅས་བྲོད་མི་མང་པྲོ་མི་ཤི་ཁིམ་སྟྲོང་

ཆགས་དྲོན་ནི་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བྲོད་མིའི་ཐྲོག་སྙིང་རེ་མེད་པའི་མཁེགས་འཛིན་གི་སིད་བྱུས་ངན་པ་ལག་བསྟར་བས་
པའི་མཇུག་འབས་ཉག་ཅིག་ཡིན།

རྒྱ་གཞུང་གིས་མི་སེར་སེལ་བའི་སིད་བྱུས་འྲོག་རྒྱ་རིགས་མང་པྲོ་བྲོད་སར་གནས་སྲོས་ཀིས། ད་ལྟའི་ཆར་བྲོད་

ས་ཡྲོངས་ལ་བྲོད་མི་ལས་རྒྱ་མི་མང་བ་ཆགས་ཏེ། བྲོད་མི་རྣམས་རང་ས་རང་ཡུལ་ནས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཆགས་ཡྲོད།
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བརྟན་ལྷིང་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བྲོད་མི་རྣམས་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་ཞྭ་མྲོ་ སྣ་ཚོགས་གཡྲོག་སྟེ་བཙོན་འཇུག་བེད་པ་

དང་། ཆྲོས་བེད་གྲྭ་བཙུན་ཕིར་འབུད། བ་རུང་སར་སྲོགས་དགྲོན་སེ་ཆེ་ཆུང་མང་པྲོ་གཏྲོར་བཤིག རིག་གཞུང་ར་མེད།

རང་བྱུང་ཁྲོར་ཡུག་གཏྲོར་སྲོན། སྐད་ཡིག་ཉམས་དམས། ར་ཆེའི་གཏེར་དངྲོས་རྒྱ་ཡུལ་དུ་དབྲོར་འདྲེན། དབུལ་སྲོར་
མཁེགས་གཏྲོར་ཟེར་བའི་སིད་བྱུས་འྲོག་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས་དང་ཡུལ་བབ་འཚོ་གནས་
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སྲོགས་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པར་འབྲོག་ས་གྲོང་སེ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ། བྲོད་ཁང་རྒྱ་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་བ། ཆས་གྲོས་རྒྱ་ལུགས་སུ་

བསྒྱུར་བ། གྲོམས་སྲོལ་རྒྱ་ལུགས་སུ་བསྒྱུར་བ་བཅས་མདྲོར་ན་བྲོད་མི་རྒྱ་བསྒྱུར་གི་སིད་བྱུས་ངན་པ་ལག་བསྟར་བེད་
བཞིན་ཡྲོད།

འདི་ལྲོ་ནི་བྲོད་རང་དབང་སར་གསྲོའ ་ི ཆེད་བྲོད་ས་ཁྲོན་ཡྲོངས་ནས་རླབས་ཆེན་གི་ཡར་ལངས་ས་བི་ཞི་རྲོལ་ཆེན་

མྲོ་བྱུང་ནས་མི་ལྲོ་ཧིལ་པྲོ་བཅུ་འཁྲོར་བའི་ལྲོ་ཡིན་ལ། སྐབས་དེར་རྒྱ་གཞུང་གིས་མི་སྲོད་ལས་འདས་པའི་བཙན་གནྲོན་

དང་ཁག་དྲི་བྲོ་བའི་དམར་གསྲོད་བས་པ་དེ་ནི་བྲོ ད་མི་རིགས་ཀི་སེམས་ཁྲོང་ལ་ནམ་ཡང་སྲོས་ཐབས་མེད་པའི་རྨ་ཁ་ཞིག་
བཟྲོས་ཡྲོད། ཞི་རྲོལ་སྐབས་བཙོན་འཇུག་བས་པ་ཁག་ཅིག་བཙོན་ཁང་དུ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕིན་པ་དང་། ཁག་ཅིག་ད་དུང་
ཡང་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་ཁང་དུ་ལྷག་ཡྲོད་ལ་ཁག་ཅིག་གར་སྲོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡྲོད།

བྲོད་མི་རིགས་ཀི་ཆྲོས་དང་། རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་བཅས་ལ་སེམས་ཁུར་དང་དགའ་ཞེན་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མི་

རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མགྲོ་རྟིང་སྲོག་མཁན་གི་ཉེས་མིང་འྲོག་བཙོན་འཇུག་དང་མནར་གཅྲོད་བེད་བཞིན་པ་དང་། བྲོད་མི་
ཞིག་བྲོད་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་བསྲོད་སྐབས་ངྲོ་སྤྲྲོད་ལག་འཁེར་དང་རྒྱབ་གཉེར་ཡིག་ཆ་སྲོགས་ཡིག་ཆ་བཞི་ཙམ་ཡྲོད་ཀང་

ད་དུང་གནད་དྲོན་ཆུང་ཙག་ལ་བསྙད་འདྲོགས་ཀིས་མཐྲོང་ཆུང་དང་། བརྙས་བཅྲོས། གཅར་རྡུང་། བཙོན་འཇུག་བཅས་

བེད་བཞིན་པ་དང་། བྲོད་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གྲོང་ཁེར་ཆེ་ཆུང་གང་དུ་སྲོང་ཡང་སྲོད་གནས་མགྲོན་ཁང་དང་། ཟ་ཁང་། སན་
ཁང་སྲོགས་མི་རག་པའི་དཀའ་ངལ་བཟྲོས་ཡྲོད། རྒྱ་རིགས་ཡིན་ན་ངྲོ་སྤྲྲོད་ལག་འཁེར་གཅིག་པུའི་ ཐྲོག་ནས་བྲོད་ཁུལ་
ཡྲོངས་ལ་གང་འདྲོད་དུ་བསྲོད་ཆྲོག་པའི་ལམ་ལུགས་འདི་ནི་མི་རིགས་འདྲ་མཉམ་གི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཚུལ་མཐུན་
མེད་པའི་མངྲོན་རྟགས་གསལ་རེན་དུ་ཐྲོན་པ་ཞིག་ཡིན།

དགྲོན་སེ་ཁག་གི་གྲྭ་བཙུན་ལ་ཚད་བཀག་དང་། རྒྱུན་སྲོལ་ཆྲོས་ཀི་བེད་སྲོ་ཁག་ལ་ཐེ་བྱུས། རྒྱལ་གཅེས་ཆྲོས་

གཅེས་ཀི་སྲོབ་གསྲོ་ཟེར་བ་བཅས་སེལ་ནས། མི་འདྲོད་བཞིན་དུ་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་ལ་མཚན་སད་

ཞུ་བཅུག་པ་དང་། དགྲོན་སེའི་དྲོ་དམ་གསར་གཏྲོད་ཅེས་པའི་འྲོག ཞི་མཐུན་དཔེ་བཟང་གི་དགྲོན་སེ་ཟེར་བ་དང་། རྒྱལ་
གཅེས་ཁིམས་སྲུང་གི་གྲྭ་བཙུན་ཟེར་བའི་ཁ་གཡང་སྒྲྲོག་ནས། དགྲོན་སེའི་དྲོ་དམ་ལྷན་ཁང་དང་། བཅའ་སྲོད་ལས་དྲོན་རུ་
ཁག བཅའ་སྲོད་ཉེན་རྟྲོག་རུ་ཁག བཅའ་སྲོད་མེ་ཟྲོན་རུ་ཁག བཅའ་སྲོད་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟྲོག་རུ་ཁག་ཟེར་བ་ཁི་སྟྲོང་མང་པྲོ་
བྲོད་ས་གང་སར་མངགས་གཏྲོང་བས་ཏེ་བྲོད་ཁུལ་གི་དགྲོན་སེ་རྣམས་དམག་གི་རྟེན་གཞི་ལྟ་བུར་བསྒྱུར་ཡྲོད་པ་མ་ཟད།

གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ཀི་ཆྲོས་ལུགས་ཀི ་བེད་སྲོ་ཁག་དང་འཆད་རྲོད་རྲོམ་གསུམ་བ་རྒྱུའི་སྲོབ་སྲོང་གི་ཁ་ཕྲོགས་བསྒྱུར་ནས་

དམར་ཤྲོག་རིང་ལུགས་དྲིལ་བསྒྲགས་བ་སའི་སྲོབ་ཁང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡྲོད། འདི་ལྲོའ ་ི ཆྲོ་འཕྲུལ་སྲོན་ལམ་ཆེན་མྲོའ ་ི
སྐབས་ཀི་རེ་སྐུ་འབུམ་བམས་པ་གིང་གི་མེ་ཏྲོག་མཆྲོད་མཇལ་ཉིན། རྒྱ་དམག་ཤིན་ཏུ་མང་པྲོ་འགེམས་འཇྲོག་གིས་དད་

ལྡན་བྲོད་རིགས་མི་མང་གི་ཆྲོས་དད་རང་མྲོས་ལ་འགྲོག་རེན་དང་འཇིགས་སྐུལ་ཚད་ལས་བརལ་བ་བས་པ་ནས་ཀང་ཤེས་
ཐུབ།

བྲོད་ནང་གི་གཏེར་ཁ་བསྲོགས་འདྲོན་གིས་མཚོན་རང་བྱུང་ཁྲོར་ཡུག་ལ་ཚད་ལས་བརལ་བའི་གཏྲོར་སྲོན་གཏྲོང་

མུས་དང་། ར་སྟྲོད་ནས་ཕ་ལམ་དཀར་པྲོའ ་ི གཏེར་ཁ་དང་། ལྷ་ཐྲོག་གཡུ་ལུང་ཟངས་གཏེར། ཐེམ་ཆེན་རྲོང་ནས་སྲོལ་
གཏེར། གསེར་ཆེན་རྲོང་ནས་རྲོ་ཀ་མ་རུ་པའི་གཏེར་ཁ་སྲོགས་བྲོད་ཀི་ས་གནས་ཁག་མང་པྲོ་ནས་གཏེར་ཁ་རིགས་མི་འདྲ་

བ་མང་པྲོ་བསྲོག་འདྲོན་བེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། ཧ་ཡང་བཟྲོ་གྲྭ་དང་། ལྰ་ཏན་གྲོག་རས་ཟེར་བའི་བཟྲོ་གྲྭ་བྲོད་དུ་བཙུགས་ནས་
རས་སྙིགས་དག་གང་བྱུང་དུ་གཡུག་བཞིན་ཡྲོད། རྒྱ་གཞུང་གིས་དཔལ་འབྲོར་ཡར་རྒྱས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་རང་བྱུང་

གཏེར་ཁའི་ཐྲོན་ཁུངས་ཡྲོད་སའི་བྲོད་ཀི་ས་གནས་ཁག་ལ། རྒྱ་རིགས་ཁེ་ལས་པ་དག་གིས་མ་དངུལ་ཕྲོན་ཆེ་བཏང་སྟེ། ས་
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གནས་བྲོད་རིགས་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་རྒྱུའི་ཐྲོབ་ཐང་མེད་པར་བྲོད་སའི་ཨར་སྐྲུན་དང་། ལམ་བཟྲོ་སྲོགས་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་
གཞི་ཁག་གི་དབང་ཆ་ཡྲོངས་རྲོགས་རྒྱ་མིའི་ཁེ་ལས་པ་ཚོས་ཧམ་འཕྲོག་བས་ནས་བྲོད་རིགས་ཁེ་ལས་པ་མང་པྲོ་བྲོད་ས་

ནས་ལས་མེད་ཆགས་བཞིན་ཡྲོད། མདྲོར་ན་ལྷྲོ་ཆུ་བང་འདྲེན་དང་། ལགས་ལམ་གསར་འཛུགས་ཀི་ལས་འཆར་འྲོག བྲོད་
ཀི་སྲོལ་རྒྱུན་བ་རི་མང་པྲོ་བསྲོག་རྒྱུར་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ནས་བྲོ ད་ཀི་སྣྲོད་བཅུད་གཉིས་ཀར་ཉམས་དམས་ཚབས་
ཆེན་དུ་གཏྲོང་བཞིན་ཡྲོད།

ཨ་རི་དང་ཡུ་རྲོབ་སྲོགས་ཕིའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་རང་དབང་གི་གསར་འགྲོད་པ་དང་། གཞུང་འབེལ་རྟྲོག་ཞིབ་མི་སྣ་

བྲོད་དུ་བསྲོད་རྒྱུར་བཀག་སྲོམ་བེད་བཞིན་ཡྲོད་ལ། གལ་ཏེ་བྲོད་དུ་བསྲོད་ཐུབ་པ་དེ་དག་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་སྟངས་འཛིན་
འྲོག་སྣེ་ཤན་མི་སྣ་དང་མཉམ་བསྲོད་ཀིས་སྲོན་ཚུད་ནས་ཡུལ་སྐྲོར་འགྲོ་སའི་ས་ཆ་དང་མི་སྣ་ག་སྒྲིག་བས་ཏེ་དྲོན་དངྲོས་

སྦས་སྐུང་གིས། བྲོད་ནང་གི་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་སྟངས་ཇི་བཞིན་ཤེས་རྟྲོགས་ཐུབ་ཀི་མེད། ཕི་རྒྱལ་གི་མི་སེར་དཀྱུས་མ་
ཚུན་བྲོད་ལ་འགྲོ་བར་བཀག་འགྲོག་གིས་བྲོད་ཀི་གནས་སྟངས་རྒྱལ་སིའི་མི་མང་གི་ཤེས་རྟྲོགས་མི་ཐུབ་པ་བཟྲོ་བཞིན་
ཡྲོད། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ཕྲོ་བང་པྲོ་ཏཱ་ལའི་མདུན་ཐང་དུ་འཛམ་གིང་ཞི་བདེའི་ཆེད་སྐད་འབྲོད་གནང་
མཁན་སྲོག་མཁར་བྲོ་གྲོས་ལགས་ཀང་། ལྷ་ས་ནས་འཛིན་བཟུང་བས་རེས་ཕིར་སྲོག་རྲོང་དུ་ཁིད་ཡྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་

ཙམ་ལས། དེ་རེས་ཀི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཤེས་རྟྲོགས་ཐུབ་ཀི་མེད། དེ་བཞིན་བྲོད་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་དག་གི་གནས་
སྟངས་ཀང་སར་ལས་ཛ་དྲག་ཆགས་བཞིན་ཡྲོད།

སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གིས་བཏྲོན་གནང་མཛད་པའི་གཉིས་ཕན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་

བྱུས་ནི་བྲོད་རྒྱ་གཉིས་ཀི་དཀའ་རྙྲོག་སེལ་བའི་སིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན་ལ། བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་
གི་སིད་བྱུས་རྒྱུན་སྲོང་བ་བཞིན་ཡྲོད་ཀང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་དེ་ལས་ལྡྲོག་སྟེ་དབུ་མའི་ལམ་ནི་རྣམ་པ་འགྱུར་བའི་རང་བཙན་

ཡིན་པར་བསྙད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉེ་ཆར་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་དང་ཕི་རྒྱལ་དུ་ཡྲོད་པའི་དག་ཁ་གཏད་ཀི་སྟྲོབས་ཤུགས་ཀི་ངྲོ་
ཚབ་བེད་མཁན་གི་ནག་ཚོགས་ལ་རྡུང་རེག་གཏྲོང་རྒྱུ་སྲོགས་འཁྲོད་པའི་དྲོན་ཚན་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ཅན་གི་བར་ཐྲོ་ཞིག་ཀང་
འགེམས་སེལ་བས་ཡྲོད། རྒྱ་གཞུང་གི་འཁྲོག་བཤད་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་ལྲོག་པ་ག་ཚོད་བས་ཀང་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་

ནང་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་འཕིན་ལ་ཆེ་བསྟྲོད་དང་། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྲོར། དེ་
བཞིན་བྲོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་ཁྲོར་ཡུག་བཅས་ཀི་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྲོར་མུ་མཐུད་བེད་
བཞིན་ཡྲོད།

སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ལའང་ཏང་ལ་དགའ་ཞེན་གི་སྲོབ་གསྲོ་དྲིལ་བསྒྲགས་བེད་པ་དང་། སྲོབ་གཞི་ཁག་ལ་སྟངས་འཛིན་

བས་ཏེ་སྐད་གཉིས་སྲོབ་གསྲོ་ཞེས་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་འྲོག་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་སྲོབ་དེབ་དང་། སྐད་ཡིག་
སྲོབ་ཁིད་ཇི་བཞིན་བེད་ཀི་མེད་པ། རྒྱུན་མཁྲོའ ་ི སྐད་ཡིག་ནང་བྲོད་སྐད་བེད་སྲོད་བེད་ཀི་མེད་པས་སྐད་ཡིག་རིམ་བཞིན་

ར་མེད་གཏྲོང་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། སྐད་ཡིག་སྲུང་སྲོབ་ཀི་ལས་འགུལ་བ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་
ཁབ་ཁ་བལ་གཏྲོང་མཁན་གི་ཉེས་མིང་བཙན་འགེལ་གིས་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བེད་བཞིན་ཡྲོད། ཉེ་ལམ་ཨ་རིའི་རང་
དབང་ཁང་པས་བཏྲོན་པའི་སྙན་ཐྲོའ ་ི ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་དེ་རྒྱལ་སིའི་ཁྲོན་ཡྲོངས་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ཐྲོག་རིས་

མེད་རྲོག་རྲོལ་གཏྲོང་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེས་སྡུག་ཤྲོས་ཡིན་པ་དང་། ཆབ་སིད་ཀི་རང་དབང་། སི་མང་གི་ཐྲོབ་ཐང་ཁག་

རིས་མེད་རྲོག་རྲོལ་གཏྲོང་མཁན་ཆེས་སྡུག་ཤྲོས་ཀང་ཡིན་པའི་ཐེར་འདྲོན་བས་ཡྲོད། དེ་བཞིན་ཡུ་རྲོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀི་
གྲོས་ཚོགས་དང་། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་སྲོགས་དང་། འཛམ་གིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐྲོའ ་ི འགྲོ་བ་མིའི་
ཐྲོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཛིན། གཞན་ཡང་གནད་ཡྲོད་མི་སྣ་བཅས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བྲོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་
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ཐང་ལ་རིས་མེད་རྲོག་རྲོལ་བཏང་བར་སེམས་འཚབ་ཡྲོད་པ་དང་། བྲོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་སྲོབ་གསྲོའ ་ི ཐྲོབ་ཐང་རྲོད་ལེན་པ་
བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་གྲོད་བཀྲྲོལ་དགྲོས་པའི་གྲོས་ཆྲོད་དང་བསྒྲགས་གཏམ་ཡང་སེལ་གནང་ཡྲོད།

བྲོད་ཀི་ས་ཁྲོན་ཡྲོངས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམག་མི་དང་། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟྲོག་པ། བཅའ་སྲོད་ལས་དྲོན་རུ་ཁག་

ཟེར་བ་སྲོགས་རྒྱུན་དུ་འགེམས་འཇྲོག་བས་ཏེ་བྲོད་མི་རྣམས་ཀི་འགྲོ་འདུག་སྲོད་གསུམ་ཚུན་ལ་རང་དབང་མེད་པ་སྲོས་

མེད་ཐྲོག ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་བྲོད་མིའི་རང་དབང་སེར་ལངས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཆེན་མྲོ་དང། ས་བི་ཞི་རྲོལ་ཆེན་མྲོ་
བཅས་ཀི་དུས་ཚིགས་འཁེལ་གི་ཡྲོད་པ་མ་ཟད། དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་དུ་རྒྱལ་ཡྲོངས་ཀི་ཚོགས་འདུ་གཉིས་ཟེར་བ་

ཚོགས་བཞིན་པ་དང་བསྟུན་བྲོད་རང་སྲོང་ལྲོངས་ཟེར་བའི་འགྲོ་ཁིད་ཚོས་གྲོང་ཁེར་དང་ས་ཁུལ་རྣམས་སུ་རྒྱལ་ཡྲོངས་
ཚོགས་འདུ་གཉིས་དང་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་རིང་གི་བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྲོབ་འགན་ལེན་གི་འགག་སྒྲྲོལ་དམག་འཐབ་ལ་རྒྱལ་ཁ་

ཐྲོབ་པར་བེད་དགྲོས་པ་དང་། ཁ་བལ་ལ་ངྲོ་རྲོལ་བེད་དགྲོས་ཟེར་བ་སྲོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་བསྐངས་ཏེ་དྲག་མཚོན་ཐྲོགས་
པའི་དམག་མི་དང་། དྲག་ཆས་ཉེན་རྟྲོག་པ་སར་ལས་མང་བ་བཀྲོད་བསྒྲིགས་ཀིས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཁྲོམ་གཞུང་དང་མི་མང་
འདུ་འཛོམས་ཆེ་སར་རུ་བསྒྲིགས་ནས་བཤར་ཏེ་

བྲོད་མི་རྣམས་ལ་སིགས་སྐུལ་སྣ་ཚོགས་བེད་བཞིན་ཡྲོད།

བྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་དཔང་པྲོ་དང་རིག་དངྲོས་ར་ཆེན་ཁག་སྟྲོང་ཕག་མང་པྲོ་བཞུགས་པའི་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་

ལ་བྲོད་རྒྱལ་ལྲོ་ ༢༡༤༥ བྲོད་རབ་གནས་ས་ཁི་ལྲོའ ་ི ལྲོ་གསར་ཚེས་ ༢ སྟེ་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་མེ་སྲོན་

ཚབས་ཆེ་བྱུང་སྐབས། རྒྱ་གཞུང་གིས་མེའི་འབྱུང་རེན་འགེལ་བརྲོད་ཁ་གསལ་བས་མེད་པ་དང་། ནམ་རྒྱུན་དགེ་འདུན་པ་
ལས་མང་བའི་མེ་གསྲོད་དམག་མི་དང་། སྲུང་སྲོབ་དམག་མི་ཟེར་བ་ཕྲོན་ཆེ་འགེམས་འཇྲོག་བས་པ་དེ་ཚོས་མེ་གསྲོད་ཀི་
ལས་དྲོན་དུས་ཐྲོག་གཉེར་མེད་པར་བལྟས་ན། རྒྱ་གཞུང་གིས་བྲོད་ཀི་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་ར་མེད་གཏྲོང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་
བེད་བཞིན་པ་ལྟར། མེ་སྲོན་འདི་བྲོད་མིའི་དད་གནས་གཙོ་བྲོ་ཇྲོ་ཁང་ལ་བསམ་བཞིན་དུ་མེ་སྲོན་གི་ངན་བྱུས་བཏིང་བའི་

རྣམ་པ་རང་བཞིན་གིས་ཐྲོན་ཡྲོད། གཅིག་ནི་བྲོད་ས་ཡྲོངས་ནས་ཇྲོ་བྲོ་རིན་པྲོ་ཆེར་མཇལ་ཞུ་བར་ཡྲོང་མཁན་ཁི་སྟྲོང་མང་
པྲོ་ཚད་བཀག་དང་ཕིར་ལྡྲོག་བ་རྒྱུའི་ཐབས་ངན་ཞིག་དང་། གཉིས་ནས་མེ་སྲོན་ལ་ཁ་གཡར་ནས་རིན་བལ་རིགས་དངྲོས་

རྐུ་འཁེར་བ་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་ལེན་པ། གསུམ་ནས་མེ་སྲོན་ལ་ཁ་གཡར་ནས་དགྲོན་སེའི་ལྷ་ཁང་རྣམས་ལ་དམག་མི་ཕྲོ ན་ཆེ་
འགེམས་འཇྲོག་བེད་ཐབས་ཀི་བྱུས་ངན་ཞིག་དུ་མངྲོན།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགྲོན་གི་གྲྭ་བཀྲ་བེ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངྲོ་རྲོལ་གནང་སྟེ་

རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་ནས་བཟུང་། ད་བར་ཤེས་རྟྲོགས་ར་སྤྲྲོད་གསལ་པྲོར་བྱུང་བ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་
གཏྲོང་མཁན་བྲོད་མི་ས་སེར་ ༡༥༢ བྱུང་ཁྲོངས་ནས་མི་གངས་ ༡༣༠ འདས་གྲོངས་སུ་ཕིན་ཡྲོད་པ་དང་། མི་གངས་ ༤
ཡི་སྐུ་གཟུགས་གནས་སྟངས་སྲོན་ཅན་ཆགས་ཡྲོད་པ། འཕྲོས་མི་གངས་ ༡༨ ད་ལྟའི་ཆར་འདས་གསྲོན་ཇི་ཡིན་ཁ་གསལ་

མེད་པ་བཅས་ཀི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡྲོད། གཞིས་བཞུགས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་འདས་གསྲོན་ཡྲོངས་ཀི་ལྷག་
བསམ་དང་། སྙིང་སྟྲོབས། བ་ན་མེད་པའི་མཛད་རེས་བཅས་ལ་ཡི་རངས་དང་། ཁྲོང་རྣམ་པའི་དགྲོས་འདུན་ཁག་ལ་རྒྱ་

གཞུང་གི་ད་བར་བདག་སྤྲྲོད་མ་བས་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་བྲོད་བཙན་བཟུང་བས་ཏེ་མི་ལྲོ་བཅུ་ཕག་དྲུག་གི་རིང་གཞིས་
ལུས་བྲོད་མི་རྣམས་དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་འཕྲོས་པ་ལྟ་བུའི་དཀའ་སྡུག་སྣ་མང་མྱངས་དང་མྱྲོང་བཞིན་པར་བརྟེན། སྐབས་
༡༦ པའི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའི་ཐྲོག གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་
ཆྲོད་ཅིག་འཇྲོག་དགྲོས་པ་གལ་ཆེར་མཐྲོང་།
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༡།

གྲོས་ཆྲོད།

ད་བར་བྲོད་ཀི་བསྟན་སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པའི་ཆེད་དུ་ལུས་སྲོག་ལྲོངས་སྲོད་དང་བཅས་པ་བྲོས་གཏྲོང་
གནང་མཁན་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་ཚོའི་སྙིང་སྟྲོབས་ལ་ཡི་རངས་དང་། སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་ཁྲོང་
རྣམས་བྲོད་གངས་ཅན་ལྲོངས་ཀི་ལྷ་སྐལ་འཕགས་མཆྲོག་སན་རས་གཟིགས་ཀི་རེས་སུ་གཟུང་ནས་ཁ་བ་གངས་

༢།

ཅན་ཞིང་དུ་སེ་བ་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཉེ་འབེལ་ཡྲོངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ཐུགས་གསྲོ་ཞུ་རྒྱུ།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགྲོན་གི་གྲྭ་བཀྲ་བེ་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་
བ་ནས། ཉེ ་ སྲོ ན ་ཕི ་ ལྲོ ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས ་ ༧ ཉིན་ཨ་མདྲོ་རྔ་བ་རྨེའུ་རུ་མ་རུ་ཆེན་བཞི་པའི་གནམ་མཚོ་སེ་
པ་ནས་ཡིན་པ་ཚེ་ཁྲོ་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་བ་བཅས་ད་བར་ཤེས་རྟྲོགས་ར་སྤྲྲོད་གསལ་པྲོ་
བྱུང་བ་ཁྲོན་བྲོད་མི་སེར་ས་ཕྲོ་མྲོ་རན་གཞྲོན་གངས་ ༡༥༢ ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་

རྲོལ་གནང་ཡྲོད། ཁྲོང་རྣམ་པའི་གདུང་འབྲོད་དང་ཞལ་ཆེམས། མངྲོན་འདྲོད་བཅས་ལ་རྒྱ་གཞུང་ནས་འགན་
ཁུར་བདག་སྤྲྲོད་དགྲོས་པའི་དྲན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།
༣།

སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་དང་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་བྲོད་རྒྱ་གཉིས་སན་

དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དགྲོངས་དྲོན་བྲོད་རིགས་ཡྲོངས་ལ་མིང་དྲོན་མཚུངས་པའི་རང་སྲོང་ཡྲོང་ཐབས་ལ་
འབད་བརྲོན་མུ་མཐུད་གནང་བཞིན་པ་ལྟར། རྒྱ་གཞུང་གི་འགྲོ་ཁིད་རྣམས་ནས་གཉིས་ཕན་མཉམ་གནས་གུ་
ཡངས་བཅས་ཀི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས། བྲོད་རྒྱའི་འབེལ་མྲོལ་མྱུར་དུ་འགྲོ་འཛུགས་གནང་དགྲོས་རྒྱུ།

༤།

རྒྱ་གཞུང་གིས་མི་སེར་སེལ་བའི་སིད་བྱུས་བཟུང་ནས་བྲོད་ནང་མི་འབྲོར་སྲོ་བཤུག་རྒྱ་བསེད་དང་། བྲོད་མིའི་
གཞི་རའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ལ་རྲོག་རྲོལ། ཆྲོས་དད་རང་དབང་ལ་ཚད་བཀག རང་བྱུང་ཁྲོར་ཡུག་གཏྲོར་སྲོན།
སྐད་ཡིག་སྲོང་སྲོད་ལ་ཉམས་དམས། བྲོད་མིའི་ཉིན་རེའི་འགྲོ་འདུག་སྲོད་གསུམ་ལ་བཀག་སྲོམ་བེད་པ་སྲོགས་

༥།

བྲོད་ཐྲོག་འཛིན་པའི་དྲག་གནྲོན་དང་སྡུག་རྩུབ་ཀི་སིད་བྱུས་རྣམས་འཕལ་དུ་མཚམས་འཇྲོག་དགྲོས་རྒྱུ།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༠༠ ལྲོར་འཛམ་གིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ར་ཆེའི་རིག་དངྲོས་སྲུང་སྲོབ་ཁྲོངས་སུ་བཞག་པ་
ནས་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་ནི་རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་ལུགས་ཀི་རྒྱབ་གནྲོན་ཡྲོད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཐེངས་འདིའི་
གཙུག་ལག་ཁང་གི་མེ་སྲོན་གྲོད་ཆག་ཐད་འཛམ་གིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་གཙོས་རྒྱལ་སིའི་རིག་

དངྲོས་སྲུང་སྲོབ་ཐད་འབེལ་ཆགས་གཞུང་སེར་ཚོགས་སེ་རྣམས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་པའི་རིག་

དངྲོས་ར་ཆེན་གངས་ ༦༥༠༠ ལྷག་གི་གནས་སྟངས་གཙོར་བཟུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་གནང་རྒྱུར་ནན་
༦།

སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།

འཛམ་གིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་། ཡུ་རྲོབ་མཐུན་ཚོགས། རྒྱལ་སིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས།

རྒྱལ་སིའི་ཉེས་ཡང་ཚོགས་པ་གཙོས་གཞུང་དང་། གྲོས་ཚོགས། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པ། ཕྲོགས་
ལྷུང་བལ་བའི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སེ་བཅས་ནས་རང་དབང་ཅན་གི་རྒྱལ་སིའི་རྟྲོག་ཞིབ་ཚོགས་

ཆུང་བྲོད་ནང་ཆེད་གཏྲོང་གནང་ནས། བྲོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་རྟྲོག་ཞིབ་དང་། རྒྱ་གཞུང་གི་
བཙོན་འྲོག་དུ་སྡུག་སྲོང་མནར་གཅྲོད་མྱྲོང་བཞིན་པ་རྣམས་མྱུར་དུ་གྲོད་བཀྲྲོལ་ཡྲོང་ཐབས། བཙོན་གྲོལ་ཟིན་པ་
དག་གི་སྐུ་གཟུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་རྒྱ་གཞུང་ནས་འགན་ལེན་དགྲོས་པ་དང་། བྲོད་མི་རྣམས་ལ་འགྲོ་བ་མི་སི་
མཚུངས་ཀི་རང་དབང་དང་ཐྲོབ་ཐང་ཡྲོང་བར་ཤུགས་སྣྲོན་ཡྲོང་བའི་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།
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བྲོད་མི་སབས་བཅྲོལ་གནས་ཡུལ་འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་སི་དང་། ཁད་པར་དུ་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་དང་མི་
མང་རྣམས་ནས། ད་བར་ལྲོ་ངྲོ་དེ་དག་གི་རིང་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིར་དངྲོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་མཐུན་

འགྱུར་རྒྱབ་སྲོར་བ་མེད་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སི་མྲོས་གྲོས་ཆྲོད་དུ། བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གཞུང་འབེལ་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྲོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་
འབྲོར་ལགས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་ལ་
རྒྱབ་སྲོར་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་འདི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡིན། འདིའི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་གི་གྲོ་སྐབས་འབུལ་
རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།

སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐྲོག་མ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གཞུང་འབེལ་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་

གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་དྲུག་པ་འདིའི་སང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་སྲོང་།
སི་བཏང་ཡིག་ཆ་བཞག་སྟངས་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཞུ་རྒྱུ་གལ་མི་འདུག ནམ་རྒྱུན་འདྲ་པྲོ་ཞིག་རེད།

ཡིན་ནའང་དྲོན་དག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཐྲོག་ལ་གཅིག་ཞུས་ན་བསམས་སྲོང་། དང་པྲོ་དེ་ལ་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ལྲོ་རབས་
བཞི་བཅུ་ལབ་ཡ་དེ། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ཀི་ནམ་རྒྱུན་གི་ཡི་གེ་འབི་སྟངས་ཀི་ནང་ལྲོགས་ལ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཅིག་ནས་ལྔ་བཅུའི་
བར་དེ་ལ་ནམ་རྒྱུན་ལྲོ་རབས་ལྔ་བཅུ་པ་ཟེར་བ་དེ་མ་གཏྲོགས་པའི་བཞི་བཅུ་ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་བེད་སྲོད་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་མ་

རེད། ནམ་རྒྱུན་གི་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་ལ། ཡིན་ནའང་ཁད་པར་ག་རེ་ཡྲོད་མེད། དེ་སུས་གཏན་འབེབས་བས་མིན་ང་ལ་གལ་
བཤད་རྒྱུ་མེད་དེ། ཡིན་ནའང་ནམ་རྒྱུན་གི་འགྲོ་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད་འདུག་བསམས་ནས་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བསྒྱུར་

བཅྲོས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ཟེར་ནས་གལ་ཞུ་ཡི་མེད། དེ་ནས་སི་ཡྲོངས་ཀི་ང་རང་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་མང་པྲོ་འཚོགས། ཚོགས་
འདུ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་འཆར་ཅན་གཅིག་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་འཆར་དང་། བྲོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་
སྐྲོར་ལ་སྐད་ཆ་མང་པྲོ་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡྲོང་གི་རེད། ང་རང་ཚོས་ཐུབ་ཚོད་དཔག་ཚོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ལས་ཀ་

ཡང་འདས་པའི་མི་ལྲོ་དྲུག་ཅུ་མ་ཟིན་ཞིག་གི་རིང་ལ་མང་པྲོ་ཞིག་བས་ཡྲོད་རེད། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་བལྟས་ན་གང་ལ་གང་

འཚམ་གི་ང་རང་ཚོ་མེད་པ་ལ་དཔག་པའི་གྲུབ་འབས་ཀང་ཐྲོབ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས་འགེལ་བཤད་ཅིག་བརྒྱབ་ན་ཡང་གང་ལ་
གང་འཚམ་གི་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་བསད་པ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། ཡང་ཕྲོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བལྟས་ན། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་
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གནས་སྟངས་མང་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་ང་ཚོའི་བྱུས་པ་མ་ཐྲོན་པ་དང་། མདའ་མྲོ་དེ་འཕེན་ས་ལ་མ་ཕྲོག་པའི་གནས་སྟངས་གང་ལ་
གང་འཚམ་མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་རེད། ད་དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་བྲོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ནི་ཛ་དྲག་པྲོ་
ཞེ་དྲགས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགེལ་བཤད་དང་དེ་ཚོ་ལ་བྲོད་དེ་ཧ་ཅང་གི་བདེ་སིད་ཆེན་པྲོ་རང་

དབང་དང་ཡར་རྒྱས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཕྲོགས་ཡྲོངས་ནས་དྲིལ་བསྒྲགས་བེད་བསད་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་
ཡྲོད་རེད་ལ། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་སང་ནས་མི་སྣ་མང་པྲོ་ཞིག་བྲོད་དང་དེ་ཚོ་ལ་སྲོང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགེལ་བཤད་

བས་པ་ནང་བཞིན་གི་བེད་བསད་པའི་གསན་ཚུལ་ཡང་ཡྲོང་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ད་གཙོ་བྲོ་དེ་ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ད་ལྟའི་
དུས་ཚོད་ལ་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ནས་བྲོད་དྲོན་བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཀི་རིམ་པ་དེ་མང་པྲོ་ཞིག་

གསུང་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། དྲོན་དམ་པའི་འབབ་ས་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་དེ་གསལ་པྲོ་རེད། ད་དེ་
འདྲ་ཡིན་དུས། མ་འྲོངས་པར་ང་རང་ཚོས་བསམ་བྲོ་གཏང་ས་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་གང་འདྲ་ཞིག་བེད་ཐུབ་ས་རེད། གང་འདྲ་
ཞིག་བེད་དགྲོས་ས་རེད། འདི་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དགྲོས་པའི་གནད་འགག་ཅིག་ང་རང་གིས་ངྲོས་ནས་དེ་འདྲ་

ཞིག་ཚོར་གི་ཡྲོད། ཕི་ལྲོ་ཆིག་སྟྲོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་དང་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་དང་། གཙོ་བྲོ་དེ། དེ་ཚོའི་ནང་ལ་མཉམ་
འབེལ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ལྲོགས་ལ་བྲོད་ལ་རང་ཐག་རང་ཆྲོད་ཀི ་ཐྲོབ་ཐང་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས་ཐག་ཆྲོད་ཅིག་བས་མྱྲོང་བ་རེད།

དེའི་མཇུག་སྲོང་དེ་ངྲོས་ནས་གང་འདྲ་ཞིག་བྱུང་མིན་ང་རང་ཚོས་ཤེས་ཀི་རེད། ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་མཇུག་འབས་ག་ཚད་
ཅིག་བས་ཐུབ་ཡྲོད་མིན་ང་རང་ཚོས་གསལ་པྲོ་ཞིག་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ང་རང་
ཚོའི་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ནས་གཞུང་དང་སེར། ཚོགས་སེ་ཁག་ཚང་མའི་ངྲོས་ནས་བྲོད་ནང་ལ་གདུག་རྩུབ་དང་
མནར་གཅྲོད་ཡྲོད་པ། རང་དབང་དང་ཐྲོབ་ཐང་མེད་པ། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་བཤད་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད་ལ།

བཤད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་པའི་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ལྲོ་ནས་ལྲོ ་མཐུད། སྲོན་མའི་གནས་སྟངས་ཕར་ཞྲོག
ཉེ་བའི་ལྲོ་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་ལྲོགས་ལ་རང་ལུས་མེ་མཆྲོད་འབུལ་མཁན་གི་བྲོད་པ་མང་པྲོ་ཞེ་དྲགས་ཤིག་ཡྲོང་བསད་ཀི་ཡྲོད་

རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་ལས་ལྡྲོག་སྟེ་མང་པྲོ་ཞིག་བཤད་བསད་ཀི་ཡྲོད་དུས། ང་རང་ཚོའི་ལངས་ཕྲོགས་དང་མང་པྲོ་

ཞིག་མ་བཤད་པའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབྲོད་བསྐུལ་བེད་རྒྱུ་དང་རྒྱལ་སིའི་སང་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྲོད་ནང་
དུ་བདེ་སིད་དང་རང་དབང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྲོད་པ་ཞིག་གིས་འགེལ་བཤད་དེ་བརྒྱབ་བསད་ཀི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་པ་
ཡིན་ན། ད་ང་ཚོའི་རྒྱལ་སིའི་རང་དབང་ཅན་གིས་བཏང་འཛིན་དང་རྟྲོག་ཞིབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ནང་ལ་མང་མྲོས་འྲོས་བསྡུ་
བེད་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་སེལ་དགྲོས་པའི་དུས་ཚོད་དེ་ལ་སེབས་འདུག་བསམ་བསམ་གི་ཚོར་བ་དེ་འདྲ་

ཞིག་བྱུང་སྲོང་། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོ འི་ཐྲོག་ནས་དེའི་ཁ་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་འབད་བརྲོན་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་བས་
ནས། མཐའ་མ་དེ་ལ་བྲོད་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་གི་ཁྲོན་ལ་བཞུགས་པའི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གི་ངྲོས་ནས་ཐག་ཆྲོད་ཅིག་

བྱུང་སྲོང་ན། སྐབས་དེ་དུས་ང་རང་ཚོས་འདི་ནས་ལངས་ཕྲོགས་ག་རེ་ཡིན། ངའི་བསམ་བྲོ་དེ་འདྲའི་ཡིན། གཞིས་ལུས་རྒྱ་
ཆེའི་མི་མང་གི་བསམ་བྲོ་དེ་འདྲ་རེད་ཟེར་ནས། གང་འདྲ་ཞིག་བཤད་དགྲོས་ས་རེད། གང་འདྲ་ཞིག་བཤད་ཐུབ་ས་རེད་དེའི་
གནས་སྟངས་དེ་ཡང་ཕྲོགས་གཅིག་ནས་གསལ་པྲོ ་ཞིག་ཆགས་འགྲོ་ས་རེད། དེ་འདྲའི་བསམ་མནྲོ་ཞིག་འཁྲོར་གི་འདུག
ཕྲོགས་གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་བྲོད་ས་སྟྲོད་སད་བར་གསུམ་ལ་དམ་དྲག་ཧ་ཅང་གི་ཤུགས་

ཆེན་པྲོ་བེད་ཀི་ཡྲོད་རེད་དེ། རྒྱལ་སིའི་སྟེང་ལ་རང་དབང་དང་གུ་ཡངས་ཧ་ཅང་གི་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ། བདེ་སིད་ཀི་
འཚོ་བ་ཡྲོད་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་བཤད་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་སྲོན་མ་དང་མི་འདྲ་བ།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིའི་སང་ལ་ཧ་ཅང་གི་རྣམ་པ་སྟྲོན་བསད་ཀི་ཡྲོད་དུས། ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་བྲོ་ཁྲོག་དང་གདེང་སྲོབས།
སྲོབས་པ་དེ་ཡྲོད་ན་རང་དབང་གི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ནང་ལ་མང་མྲོ ས་འྲོས་བསྡུའི་ཐྲོབ་ཐང་གཅིག་སྤྲད་ཐུབ་རྒྱུའི་བྲོ་ཁྲོག་དང་
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སྲོབས་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡྲོད་མེད་ལྟ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་རེད་འདུག དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཚད་ལ་སེབས་ན། དེ་ནི་ང་རང་ཚོའི་
ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་། ད་གྲོམ་པ་འདྲ་བས་ནས་ལེན་དགྲོས་ས་རེད། བསམ་མནྲོ་གང་འདྲ་ཞིག་གཏང་དགྲོས་ས་རེད།

འདས་པའི་མི་ལྲོ་ ༦༠ ལ་ཉེ་བ་དྲོན་ཚན་ ༡༧ བཞག་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་མི་ལྲོ་ ༧༠ ལ་ཉེ་བའི་དུས་ཚོད་ཀི་རིང་ལ་མི་ཐྲོག་
མང་པྲོ་ཞིག་བརེ་ལེན་ཐེབས་ཟིན་པ་རེད། བསམ་བྲོའ ་ི གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་སེབས་ཀི་འདུག འདི་མི་ས་ཡ་དྲུག་
བདུན་ཞིག་གི་ཚབ་མཚོན་གི་ དཔེ་མཚོན་དེ་བྲོད་ནང་ནས་ཡིན་ནའང་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་ཕྲོགས་ཀི་ང་
ཚོའི་གནས་སྟངས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་རྟྲོགས་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། ང་རང་ཚོའི་འགེལ་བཤད་དེ་རྒྱུ་མཚན་གནས་

ལུགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཁག་ཅིག་ཡྲོད་རེད་དེ་འདིའི་ར་འཕྲོད་ཇི་ཙམ་བེད་ཐུབ་ཀི་རེད། སྲོང་ཙང་དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་

ང་ཚོས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་བཤད་བསད་པ་ལས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་ལ་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡྲོད་པ། རྒྱལ་སིའི་
ཐྲོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དྲོན་དངྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ནང་ལ་རང་དབང་གི་ཇི་ཙམ་སྤྲད་བཞིན་འདུག དེ་རྒྱལ་སིའི་

ཁིམས་དང་མཐུན་པ། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་དང་མཐུན་པ། འཛམ་བུ་གིང་གི་འགྲོ་སྟངས་དང་མཐུན་པ།
དེར་བརྟེན་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་དུས་ང་ཚོ འི་དགྲོས་འདུན་དང་མང་པྲོ་ཞིག་མ་གཡྲོལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་

མང་གི་བསམ་ཚུལ་དེ་གང་འདྲ་ཡྲོད་མེད་ཅིག་རྟྲོགས་ན། སྐབས་དེར་ང་རང་ཚོའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དེའང་གང་འདྲ་

ཞིག་བེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མིན། གང་འདྲ་ཞིག་བེད་ཐུབ་པ་འདུག བལྟ་རྒྱུ་དེ་ལ་ཁད་པར་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་འདྲ། དེར་
བརྟེན། དེའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་འདྲ། གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ཡིན་ནའང་འདྲ། དེ་དེ་བཞིན་གི་

སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་ཁ་ཕྲོགས་གཅིག་འཛིན་པའི་ཐྲོག་ནས་ལས་ཀ་གཅིག་བེད་དགྲོས་པ་
ནི་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་རེད་སྙམ།

དེ་ནས་ང་རང་གི་ཚོར་བ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག་དེ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། དེ་བཞིན་སྐབས་རེ ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་

སྐབས་ང་ཚོ་བྲོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཇི་ཙམ་བེད་ཐུབ་མིན། སྐབས་རེར་ང་རང་ཚོ་ལ་ཚུར་
གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་བེད་དགྲོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡྲོང་མི་སིད་མ་རེད། བས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་གནས་

སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་བཤད་དགྲོས་པ་མི་འདུག་སྟེ་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་འདི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་
ཡྲོད་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མེད་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོས་ཡྲོད་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། འདིའི་གནས་སྟངས་འདི་གང་འདྲ་

ཞིག་ཡྲོང་མིན་ལ་གྲོང་དུ་ངས་བཤད་ཟིན་པའི་གནས་སྟངས་དེ་གལ་ཆེ་ཤྲོས་ཤིག་རེད་བསམ་ནས་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་
པ་བྱུང་། དེ་དེ་བཞིན་གི་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་བེད་སྟངས་ཀི་རྣམ་པའི་རིམ་པ་དེ་ལ་འགེལ་བཤད་རིམ་པ་

མང་པྲོ་ཞིག་རྒྱག་མཁན་ཡྲོད་རེད། དེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཐུགས་རྒྱ་ཡངས་པྲོ་ཉམས་མྱྲོང་ཆེན་པྲོ་ཚང་མས་གསུང་བཞིན་པ་དེ་
བདེན་པ་རང་ཡིན་གི་རེད། བས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་དང་མཐུན་པ་འགྲོ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་གི་

ཐྲོག་ལ་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་ཡྲོང་རྒྱུ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཇི་ཙམ་བེད་ཀི་འདུག གང་འདྲ་ཞིག་ཡྲོང་ས་རེད། དེ་དེ་རིང་ཁ་ཕྲོགས་
ལྟ་དགྲོས་པ་ནི་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་བསམ་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། དེ་ནས་ཕྲོགས་གཞན་

ཞིག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་སྐྲོར་ལ་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ། དེ་མ་ཡིན་པའི་ཆེད་

ལས་མཁས་པ་ཡིན་གསུང་མཁན་རྣམ་པའི་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ། དེ་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཞི་ཅི་ཕིང་གི་འབྲོད་སྐུལ་གཉིས་པ་
དེ་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ལ་བརི་བ་རེད། གཉིས་པ་མ་ཟད་གསུམ་པ་བཞི་པ་ལྔ་པའང་ཕལ་ཆེར་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པའི་

གནས་སྟངས་ཤིག་ང་ཚོས་མཐྲོང་ཡྲོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་ཁྲོ་རང་གི་ངྲོས་ནས་གང་འདྲ་ཞིག་བེད་ས་རེད། ང་ཚོར་གྲོ་
སྐབས་དེ་འདྲ་ཞིག་སྤྲད་སིད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་ཤིག་རྒྱབ་ནས་དྲོན་དང་ལྡན་པའི་གདུང་
སེམས་མཉམ་སེད་ཟེར་བའི་ཁ་ཕྲོགས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་འགྲོ་དགྲོས་པ་འདུག ང་ཚོ་གཞིས་བེས་གཉིས་ཀི་བསམ་བྲོའ ་ི
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འབེལ་ཐག་དེ་ང་ཚོའི་གཞི་ར་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་བཞག་ནས་ང་ཚོས་བེད་དགྲོས་རེད་དམ། འདིའི་གཞི་ར་དེ་ཡྲོངས་རྲོགས་

ཤིག་མཁེན་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ང་ཚོས་གྲོམ་པ་གཅིག་སྲོས་དགྲོས་པ་འདི་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག་བསམ་ཞིང་དུས་
ཚོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་མཐྲོང་གི་ཡྲོད། དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་མང་པྲོ་བཤད་བསད་ན་ཡིག་ཆ་ཧ་ཅང་གི་མང་པྲོ་ཞིག་

རེད། འདིའི་ནང་ལ་གསལ་པྲོ་ཞིག་འཁྲོད་བསད་འདུག དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པྲོ་མི་འདུག དྲོན་དག་དེ་ང་རང་གི་ངྲོས་ནས་གནད་
འགག་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ལ་བརིས་ནས་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་འདྲ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས།

སི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་དྲུག་པ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ལ་
རྒྱབ་སྲོར་གཙང་མ་ཞུས་པའི་ཐྲོག དེ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ་བྲོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་ཚིག་
གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་བྲོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཛ་དྲག་ཡིན་པ་མཁེན་གི་ཡྲོད་རེད།

བྲོད་ལ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མི་ཚོ་རྒྱ་མིའི ་གནྲོན་ཤུགས་དང་གདུག་རྩུབ་ཀི་འྲོག་ལ་མི་ཚེ་སེལ་ནས། ང་རང་ཚོར་རེ་བ་བསྲོན་
བས། དེ་འདྲ་བས་ནས་བཞུགས་བསད་ཡྲོད་རེད། བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་ཚོར་སྨྲ་བརྲོད་རང་དབང་ཡྲོད་མ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་
བྲོད་མི་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཅིག་སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་སྟེ་ང་རང་ཚོའི་ར་དྲོན་གི་དྲོན་དུ་རེ ད། བཙན་བྲོལ་ནང་དུ་
རང་དབང་ལུང་པར་བཞུགས་མཁན་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས། དུས་རྟག་ཏུ་ང་ཚོས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་བྲོད་དྲོན་

འཐབ་རྲོད་དང་བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་ཚོར་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་བེད་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་སྲོ་སྲོས་ད་
ལྟ་བར་དུ་ལྲོ་དྲུག་ཅུའི་ནང་དུ་གང་གནང་བ་དེ་དག་ལ་ཞི བ་འཇུག་གནང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་བསེབས་འདུག་བསམ་གི་

འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ལྲོ་ངྲོ་དྲུག་བཅུའི་ནང་དུ་མཉམ་རུབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྲོད་དྲོན་
ཐབས་རྲོད་ཀི་ཐྲོག་ལ་གནང་ཡྲོད་རེད་དེ། མཐའ་མ་དེ་ང་ཚོའི་གྲུབ་འབས་དེ་གང་ཐྲོན་ཡྲོད་རེད། དངྲོས་གནས་སིན་པ་ཞིག

བྲོད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་རྒྱ་མིས་གནྲོན་ཤུགས་སྤྲད་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་རེད་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་དྲི་བ་ཞིག་སེབས་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ད་
ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ལག་ལེན་གནང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་སེབས་བསད་ཡྲོད་རེད། ད་ལག་ལེན་ག་རེ་བས་ནས་གནང་དགྲོས་
པ་དེ་ང་རང་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡྲོད་རེད། བྲོད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་ཞུ་གཏུག་བེད་རྒྱུ། བྲོད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་གྲོ་རྟྲོགས་སེལ་རྒྱུ་

དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏྲོང་གནང་རྒྱུ། རྒྱལ་སིའི་རྒྱབ་སྲོར་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏྲོང་གནང་རྒྱུ། གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་

གི་འདུག བྲོད་ལ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མི་ཚོས་ང་ཚོར་རེ་བ་བསྲོན་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། ཁྲོང་ཚོ་ཡིན་ན་བྲོ་བདེ་པྲོ་ཡྲོང་གི་ཡྲོ ད་
རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ལྲོ་ངྲོ་དྲུག་ཅུ་ནང་དུ་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གིས་སྐུ་ངལ་ལ་མ་འཛེམས་པའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་དྲོན་ཆེད་དུ་འཛམ་
གིང་གང་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ནས། ཕག་ཐལ་མྲོ་སར་ནས་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་དྲོན་གི་འཐབ་རྲོད་དང་འཛམ་གིང་གི་ཞི་

བདེར་དཀའ་ལས་བསྲོན་པ་ནང་བཞིན་གྲུབ་འབས་ཀང་ཐྲོན་ཡྲོད་རེད། རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆའི་ཐྲོག་ལ་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་དྲོན་
རྒྱབ་སྲོར་དང་དྲོ་སྣང་ཤུགས་ཆེ་ཐག་ཆྲོད་ཡྲོད་རེད། དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱལ་སིས་ངྲོས་ལེན་ཡྲོད་རེད། ཨ་རི་སྟྲོབས་ཆེན་
རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་ནའང་རེད། སིད་འཛིན་གྲོང་མ་ཨྲོ་བ་མས་ Obama དབུ་མའི ་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་ཅེས་

གསུངས་ཡྲོད་རེད། དབུ་མའི་ལམ་དེ་ལིད་ཚད་ཅིག་ཡྲོད་པ་དེ་དངྲོས་ཡྲོད་ཀིས་མཁེན་གི་ཡྲོད་རེད། ང་རང་ཡིན་ན་ཨ་རིའི་
སི་འཐུས་ཤིག་ཡིན་པས། ཨ་རི་ America དང་ཁེ་ཎ་ཊ་ Canada ནང་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོར་
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འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབེལ་བ་བེད་རྒྱུ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་ཞུ་གི་ཡྲོད། ད་ལྟ་ཨ་མེ་རི་ཁའི་སིད་གཞུང་དེ་སི་མཐུན་ཚོགས་
པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག Reciprocal Access to Tibet Act ཟེར་ཡག་དེ་འགྲོ་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་
ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ཨ་རིའི་ནང་དུ་མང་གཙོ་ཚོགས་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག Democrat དེས་རྒྱབ་སྲོར་ཤུགས་
ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་རེད་དེ་ང་ཚོ་སི་མཐུན་ཚོགས་པས་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་འབད་བརྲོན་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཞིག་མཐྲོང་གི་

འདུག ད་ལྟ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་མང་གཙོ་ཚོགས་པས། Democrat རྒྱབ་སྲོར་བས། དེ་ལ་ང་རང་རང་གིས་་་་་
སི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། གསུམ་པ་དེ་ངས་ཞུ་གཏུགས་བས་ནས་འབད་རྲོན་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན།

Canada ཁེ་ཎ་ཊ་ལ་ཆག་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཉེ་ཆར་ང་ཕར་གིར་བཅར་ནས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གསུམ་མཇལ་བ་ཡིན།

རྒྱབ་སྲོར་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་གནང་གི་འདུག གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ད་ལྟ་ཨ་རིའི་ཁྲོ་རང་ཚོས་རྒྱབ་སྲོར་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་

གནང་གི་འདུག དངྲོས་གནས་ང་ཚོ་དགའ་ཚོར་སེ་རྒྱུ་ཞིག་དང་བྲོ་བདེ་བྲོ་ཡྲོང་ཡ་ཞིག་རེད། ཡིན་ན་དེ་དང་ཆབས་གཅིག་
ཏུ་སི་མཐུན་ཚོགས་པ། ཨ་རི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་བཀའ་འགེལ་གི་ཐྲོག་ནས། ད་ལྟ་རྒྱལ་སི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་གི་ཐྲོག་
ལ་གདན་ཞུ་ཕུལ་གནང་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་ངས་སྐུ་བཅར་ཞུས་ཏེ་ཁྲོ་རང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཉིས་ཕེབས་ཀི་ཡིན་

ཟེར་ཕེབས་ཀི་ཡིན་ཟེར་ནས་ཞལ་བཞེས་ཐྲོབ་སྲོ ང་། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་ཚོགས་ཆེན་དེ ར་འགྱུར་བ་ཕིན་བསད་

ཡྲོད་རེད། Canada ཁེ་ཎ་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལ་ངས་ཞུ་གཏུག་ཐེངས་མ་ལྔ་ཙམ་བས་པ་ཡིན། རྒྱ་སིའི་བྲོད་དྲོན་
ཐྲོག་ལ། དང་པྲོ་དེ་ཁེ་ཎ་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་གྲོས་འཆར་ཞིག་བཞག་རྲོགས་གནང་བས། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ད་ལྟ་

ཨ་རིའི་ནང་དུ་གྲོས་འཆར་དེ་ Tibetan upriseing days དེ་ནང་བཞིན་གྲོས་ཆྲོད་ཅིག་ཕར་གི་ལ་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུས་
ཡྲོད། གཉིས་པ་དེ་ང་རང་ཚོའི་བཙན་བྲོལ་སྒྲིག་འཛུགས་དེའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད་

དེ། རྒྱབ་སྲོར་དེ་ཡིག་ཐྲོག་ནང་དུ་ཨིན་ཇི་ཚིག་ཅིག་ཞུས་ན་ Proclamation གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན་ལ་
མྲོས་མཐུན་ཡང་གནང་གི་འདུག

གསུམ་པ་དེ་བྲོད་རྒྱ་འབེལ་མྲོལ་དེ་གལ་ཆེ་ཤྲོས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་ཁེ་ཎ་ཌ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་

མི་ཚོས་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད་རེད། ངས་ཀང་རྒྱབ་སྲོར་ཤུགས་ཆེན་ཡྲོང་བ་འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡིན། བཞི་པ་དེ་ད་ང་རང་ཚོའི་

ཆབ་སིད་བཙོན་པ་དེ་ཚོ་གྲོད་བཀྲྲོལ་ཞིག་གཏྲོང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་ཨ་རི་དང་ཁེ་ ཎ་ཌ་གྲོས་ཚོགས་ཀི ས་གནྲོན་ཤུགས་དང་

རྲོགས་རམ་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་མིན་ལག་ཁེར་གནང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་ཡྲོད། ལྔ་པ་དེ་ཨ་རིའི་དེ་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་
དེ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ Reciprocal Access to Tibet bill ཞིག་ཁེ་ཎ་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་གྲོས་འཆར་ཞིག་
བཞག་རྲོགས་གནང་ཟེར་ནས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་ཡྲོད།

དེ་དང་ཆབས་གཅིག་ཏུ་ཁེ་ཎ་ཌའི་བྲོད་མིའི་ཐྲོག་ལ་གཉིས་ཤིག་སྙན་གསན་ཞུས་པ་ཡིན། གཅིག་དེ་ཁེ་ཎ་ཌའི་

བྲོད་མི་ཚོ་དཀའ་ངལ་སབས་བཅྲོལ་བ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། རྒྱབ་སྲོར་དང་ཕར་གིར་སི་ཁང་ཁེ་ཎ་ཌ་གཞུང་གིས་དཔལ་

འབྲོར་འདུ་འགྲོད། བང་ཨ་རིའི་མི་མང་གི་ཐྲོག་ལ་ཆག་བཞག་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་
འཆར་ཞིག་རྒྱབ་སྲོར་དང་ཚོར་བ་ཆེན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཡྲོད་པ་དངྲོས་ཡྲོད་དེ། ན་ནིང་ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་མྲོ་དེར་བང་
ཨ་རི་ ༢༠༡༧ ལྲོར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པྲོའ ་ི ལས་འགུལ་ཞིག་སེལ་བ་རེད། དེ་ལ་དངྲོས་གནས་ཧ་
ལས་པའི་མི་མང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དང་ཚག་ཚུད་པྲོ། བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡག་པྲོ་བྱུང་སྲོང་ཞེས་

ཆབས་གཅིག་ཏུ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཡང་ང་ཚོ་བྲོད་ཀི་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་ཚགས་ཚུད་པྲོ་ཞིག་བྱུང་སྲོང་ཟེར་སྙན་
གསན་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། དེ་ཚགས་ཚུད་པྲོ་ཡྲོང་རྒྱུ་དེ་བང་ཨ་རི འི་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཉེར་བརྒྱད་མཉམ་རུབ་ཀི ས་
གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་ཅིག་དང་། ག་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་གི་སི་འཐུས་གཉིས་ཀིས་སྣེ་འཁིད་ནས་དེ་བྱུང་བ་
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ཞིག་རེད། ག་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང་དེ་སི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ལྔ། ཚོགས་པ་སིད་སྡུག་ཉེར་དྲུག་གི་ནང་ནས་དབུས་
གཙང་སིད་སྡུག བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས། མདྲོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག གཞྲོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས། རྒྱལ་སིའི་བྲོད་དྲོན་ལས་
འགུལ་ཁང་། བྲོད་རང་བཙན་སྲོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ། ས་གནས་མི་མང་སྟྲོང་ཕག་མང་པྲོས་གང་ས་གང་ནས་དང་བངས་དང་

དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ཚགས་ཚུད་པྲོ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཡྲོད་པའི་མངྲོན་མཚོན་ཞིག་
རེད་ཅེས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་བང་ཨ་རིའི་མི་མང་ཡྲོངས་ལ་བྲོད་མི་ཚོས་བསགས་བརྲོད་དང་། དེ་

རིང་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ནས་ཁྲོང་ཚོར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོའི་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པྲོའ ་ི ལས་འགུལ་དེ་ཚགས་ཚུད་
པྲོ་ཡག་པྲོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་གནས་ཚུལ་ཞིག དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་བྱུང་བ་དེས་རེན་པས་སྐབས་དེར་
ང་ཚོ་ཟ་ངེ་ཟིང་ངེ་འདྲ་བྱུང་ཡྲོད་རེད། སི་ཚོགས་ནང་དུ་དྲི་བ་མང་པྲོ་བསེབས་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་བྱུང་ཡྲོད་རེད།
དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་དེ་དེ་སིར་བཏང་གི་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ཏྲོག་ཙམ་བཞུགས་རྲོགས་གནང་། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདེ་ ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལས་རིམ་རྣམ་གཞག གྲོས་ཆྲོད་དེ་གི་སྐྲོར་ལ། གཙོ་བྲོ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ཐྲོག་

ནས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མིང་མང་དང་། དེ་ཚོ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
པ་ཞིག་ཁ་གསལ་པྲོ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་གིས་བང་ཨ་རིའི་ཕྲོགས་ཀི་ལས་བསྲོམས་སྲོར་བའི་
ཚུལ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་བས་བསད་ན། ང་ཚོའི་དུས་ཚོད་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ན། དེར་བཏང་འཛིན་གནང་རྲོགས་ཞུ་
བཞིན་ཡྲོད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ལགས་སྲོ་དེ་གསལ་པྲོར་ཆགས་སྲོང་བསམས་བྱུང་། ད་ལྟ་ང་ཚོ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་དང་
མཐུན་པའི་ཐྲོག་ནས། ད་གིན་གྲོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་དབུ་འབེད་ཀི་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། འདིའི་སྲོན་གེང་དང་
གྲོས་འཆར་དང་མཐུན་པའི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་ཚུལ་གསུང་གནང་རྲོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་

རེད། ད་དུང་ཕག་རྲོང་མཁན་རྣམ་པ་ཚང་མས་དགྲོངས་པ་བཞེས་ནས། གཙོ་བྲོ་གྲོས་ཆྲོད་ཀི་དགྲོངས་དྲོན་དང་མཐུན་པའི་
ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་གསུང་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས། མུ་མཐུད་དེ་
གསུང་གནང་རྲོགས།

སི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ནས།

ངས་དེ་དག་ཞུ་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འབེལ་བ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཚོའི་
ར་དྲོན་དང་དེ་ཛ་དྲག་པྲོ་ཞིག་ལ་ཚང་མས་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད་རེད། དེའི་བར་དུ་འཁྲུགས་ཆ་ཞིང་སེབས་ཡྲོང་དུས།

བྲོད་པའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དེ་སེར་དང་འཁྲུགས་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། དེ་ངས་ངྲོ་སྤྲྲོད་ཅིག་བ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་མཐྲོང་
སྲོང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་དྲན་གསྲོ་གནང་མཁན་ཞིག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེར་བརྟེན་ངས་ཞུ་དགྲོས་དྲོན་དེ་
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ཡིན། ད་ལྟ་འདིར་ངས་ལས་བསྲོམས་འདྲ་པྲོ་ཕུལ་གི་མེད། བང་ཨ་མེ་རི་ཁའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད། (ཚོགས་གཙོ་

མཆྲོག་ནས། ལགས་སྲོ། གནད་དྲོན་ཐྲོག་ལ་གསུང་རྲོགས་གནང་།) ལགས་སྲོ། དེ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ན། ད་ངས་འདི་ཞུ་འདྲོད་
བྱུང་སྲོང་། དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཚང་མས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ཐྲོག་ལ་དུས་རྟག་ཏུ། ཤུགས་
ཆེན་པྲོའ ་ི ངང་ནས་བྲོད་དྲོན་ཐྲོག་ལ་ཡྲོད་ཟེར་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་གི་འདུག དེ་ཡིན་ཙང་། ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་

ཅིག་གིས་ད་ལྟ་དགག་པ་སྲོན ་པ་ནང་བཞིན། ང་ཚོའི་བཀའ་མྲོལ་ག་རེ་ གནང་ནའང་། དྲོན་དག་རང་གི་སང་ལ། ངས་ཀང་
ལས་བསྲོམས་ཀི་སང་ལ་མིན་པ་བས། དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མེད་པ་དང་། ཡིན་ནའང་། ཐུགས་སེམས་དྲོན་དག་རང་གི་

སང་ལ་ཕེབས་རྲོགས་གནང་། དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་མ་གཏྲོང་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ག་རང་རེད། ཐུགས་སེམས་རྒྱ་

ཆེན་པྲོ་གནང་ནས། ཚང་མ་ལ་སྐུ་ཡྲོན་ཡྲོད་པ་ལྟར། མི་མང་གིས་འདམས་པ་ཞིག་རེད། འདིར་གྲོས་ཚོགས་ཀི་བཀའ་མྲོལ་
གནང་པའི་སང་ལ། སྲོ་སྲོའ ་ི བསམ་ཚུལ་ཐུགས་ཕན་གསྲོ་རྒྱུ་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་རྒྱུ་དང་། བྲོད་པའི་ཛ་དྲག་དང་འཐབ་
རྲོད་ཀི་ཐྲོག་ལ། དེ་ཡིན་གཅིན་མིན་གཅིག་བསྣམས་ཕེབས་རྲོགས་གནང་། དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།

ད་གིན་ངས་གྲོང་དུ་ཞུ་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ། ང་ཚོ་ཏྲོག་ཙམ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དང་། ཛ་དྲག་གི་

གནས་ཚུལ་དེ་ཕར་ཚུར་ཏྲོག་ཙམ་འཁྲུགས་པ་ཡིན་ཙང་། དེ་ཚུར་བཀུག་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ཡིན་པ་སྲོང་

ཙང་། དེ་རིང་འདིར་བཀའ་ཤག་དང་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ཚང་ནས་འགན་བཞེས་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད།
འགན་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག ད་ཡང་ངའི་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡྲོད་ན་མེད་ན། གང་ལྟར་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་
ཟེར་ན། སི་ཚོགས་ནང་ཞི་འཇམ་ཡྲོང་རྒྱུ་དང་། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དེ་ཆགས་ཚུད་པྲོ་དང་། གདུང་སེམས་མཉམ་

སེད་གང་མཚམས་འཁྲུགས་འདུག དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། བཀའ་ཤག་ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་ཁིད་རེད། དེ་ལ་དངྲོས་

གནས་ཐུགས་སྣང་དགྲོས་ཀི་འདུག ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཡིན་ནའང་ཐུགས་སྣང་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག དྲོན་

དག་བྲོད་པའི་འཐབ་རྲོད་རང་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་འདུག འགན་བཞེས་རྲོགས་གནང་ཞེས་བཀའ་ཤག་དང་ང་
ཚོ་ཚང་མ་ལ་འགན་ཕུལ་གི་ཡྲོད། ངས་དེ་དང་གཞན་ཞུ་རྒྱུ་ཏྲོག་ཙམ་ཡྲོད་ཀང་འདི་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་མེད་ན། རེས་
སུ་ཞུ་ཆྲོག་པའི་གྲོ་སྐབས་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱལ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲྲོལ་དཀར་ལགས།

སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱལ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་དྲུག་པ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་དང་
འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་གིས་བྲོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ཡྲོངས་སུ་ཟིན་པ་ནས་

བཟུང་། ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ནས་ང་ཚོས་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་བྲོད་ནང་ལྲོགས་སུ་འཐབ་བརྲོད་ཀི་རིམ་པ་འདྲ་མིན་འདྲ་བྱུང་ཡྲོད་
རེད། ༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་རྒྱ་གར་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནས་རེད།

བྲོད་ནང་ལ་བཞུགས་དུས་སྲུང་སྲོབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་རེད། ང་ཚོ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གསུམ་པའི་བཅུ་དང་།

གསུམ་པའི་བཅུ་གཉིས་ཞེས་རབས་དང་རིམ་པའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ནང་བཞུགས་མཁན་གིས་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་སྲུང་
སྲོབ་བེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སྲོ་སྲོའ ་ི དག་བྲོ་ངྲོ་ཤེས་པའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་དེ་བྲོད་ནས་མར་ཐྲོན་དགྲོས ་ཡྲོད། བྲོད་རང་བཙན་གཙང་
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མ་ཡིན་ཞེས་དེ་དང་དེ་འདྲ་བའི་འབྲོད་སྒྲ་བསྒྲགས་ནས་གང་ལྟར་དེ་དུས་བྲོད་ནང་ལྲོགས་བཞུགས་མཁན་ཁྲོ་རང་ཚོའི་ངྲོས་
ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་དང་།

དེ་ནང་བཞིན་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་རྒྱ་གར་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་ཡིན་པ་ཡིན་

ནའང་རེད། དེའི་ནང་ལྲོགས་ལ་ཡང་མདྲོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གི་མི་འཛུལ་བཞུགས་གནང་པའི་ཐྲོག་ནས་གང་ལྟར་རྒྱལ་
ལ་ཁ་གཏད་བཅག་དགྲོས་བྱུང་དུས་ཚང་མས་མཉམ་རུབ་ཐྲོག་ནས་ཆིག་སྒྲིལ་གི་རྣམ་པའི་ཐྲོག་ནས་ཁ་གཏད་བཅག་པ་
རེད་དེ། ཡིན་པ་ཡིན་ནས་གང་ལྟར་ང་ཚོ་བྲོད་ས་ཤྲོར་བ་རེད། ཡིན་པ་ཡིན་ནས་བརྒྱད་བཅུ་རྒྱ་གངས་ནང་ལ་གཟིགས་པ་

ཡིན་ན་ཡང་བསར་ལྷ་སའི་ནང་ལྲོགས་ལ་བརྒྱད་བཅུ་ག་བདུན། ག་བརྒྱད། ག་དགུ་ཞེས་རྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་གིས་རྒྱལ་སིའི་

སྟེང་ལ་ཁབ་བསྒྲགས་བེད་རྒྱུ་དེ་བྲོད་ནང་ལྷིང་འཇགས་ཡིན་ཟེར། བདེ་སིད་ཀི་འཚོ་བའི་ངང་ནས་གནས་ཡྲོད་ཅེས་ལབ་ཀི་
ཡྲོད་རེད་དེ། ཡིན་པ་ཡིན་ནས་དེ་དུས་སྐབས་སུ་བབ་པའི་བྲོད་ནང་ལྲོགས་བཞུགས་མཁན་གཙོ་བྲོ་ལྷ་སའི་ནང་བཞུགས་

མཁན་མདྲོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་ནས་འཛོམ་པའི་ཁྲོ་རང་ཚོས་ངྲོས་ནས་དེ་ལ་འདྲོད་པ་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཤུགས་ཆེན་
པྲོ་བསྟན་ནས་ཞི་རྲོལ་གནང་བ་རེད། ལྲོ་མང་མུ་མཐུད་དེ་འགྲོ་བ་རེད་དེ་ཡིན་པ་ཡིན་ནས་བརྒྱད་བཅུ་ག་དགུ་ལ་གཙོ་བྲོ་

གཟིགས་པ་ཡིན་ན་དྲག་གནྲོན་ཤུགས་ཆེ་བས་ཏེ། དེ་དུས་བྲོད་ནང་ལྲོགས་ལ་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཤུགས་ཆེ་ཤྲོས་ཆབ་སིད་

བཙོན་པ་ཞེས་བཙོན་པ་མང་པྲོ་འཛིན་བཟུང་བ་རྒྱུ། ཉེས་རྡུང་བཏང་རྒྱུ། སྡུག་རྩུབ་མང་པྲོ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ཕིན་པ་རེད་དེ།
ཡིན་པ་ཡིན་ནས་ལྲོ་མང་གི་རེས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་དམ་དུ་གཏྲོང་རྒྱུ། རྒྱལ་གཅེས་ཆྲོས་གཅེས་ཀི་སིད་བྱུས་

ཐྲོག་ལ་ཡིན་ནས་རེད། བྲོད་ནང་ལྲོགས་ལ་སྐད་ཡིག་ཐྲོག་ལ་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ཡིན་ནས་རེད ། གང་ལྟར་ཕྲོགས་གང་
ཅིའི་ཐྲོག་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ནས་རྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་ལ་ཡིད་ཆེས་བྲོ་འགེལ་བེད་སའི་གཞུང་ཞིག་དང་སིད་དབང་ཞིག་ཨ་

ཡིན་ན་བསམ་པ་ཞིག་ང་ཚོས་རྒྱ་སིའི་མི་མང་ངྲོས་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་པའི་གནད་སྟངས་ཤིག་བཟྲོ་དགྲོས་རེད་

བསམ་གི་འདུག ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ད་ལྲོ་ལྟ་བུར་ཆགས་བཞག་ན་ ༢༠༠༨ ལྲོའ ་ི བྲོད་རྒྱལ་ཡྲོངས་ས་བི་ཞི་རྲོལ་ཆེན་
མྲོའ ་ི ལྲོ་བཅུ་འཁྲོར་གི་ཡྲོད་རེད། ལྲོ་དེའི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཕིར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་བྲོད་ནང་ལྲོགས་ལ་བྱུང་བའི་

ཞི་རྲོལ་ནང་ལྲོགས་ནས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཤྲོས། ཁབ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་ནང་བཞིན་དེའི་ནང་ལྲོགས་ལ་ས་སེར་དབེ་བ་མེད་པ། ཕྲོ་མྲོ་
དབེ་བ་མེད་པ། དེ་ནང་བཞིན་རན་གཞྲོན་བར་གསུམ་གིས་དེའི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་སྟེ་གང་ལྟར་ང་རང་ཚོ་བཙན་

བྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལྲོགས་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནས་རེད ། སེམས་འགུལ་ཐེབས་དགྲོས་པ་དང་དམིགས་དཔེར་ལྟ་དགྲོས་ས་
ཞིག་བྲོད་ནང་ལ་བཟྲོ་ཐུབ་ཡྲོད་རེད། མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ག་རེ་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་

ནང་ལ་ལས་འགུལ་འདྲ་མི་འདྲ་སེལ་ནས་བྲོད་ནང་ལ་མགྲོ་སྐྲོར་བསླུ་བིད་ཐེབས་ཀི་འདུག་ཅེས་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་
བཤད་མཁན་དེ་འདྲ་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་དྲོ་སྣང་ཡག་པྲོ་བས་པ་ཡིན་ན་བྲོད་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོས་ལས་འགུལ་

སེལ་བ་དེ་ཁྲོང་རང་ཚོས་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ནང་ལྲོགས་ལ་རྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་གི་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས། བྲོད་
ནང་ལ་བྱུང་བཞིན་པའི་གཙན་གནྲོན། དེ་ནང་བཞིན་ང་ཚོའི་བྲོད་ས་དེ་རྒྱ་ཡིས་ཟིན་པའི་ན་ཟུག་ཅིག་ཡྲོད་པ་དེར་ཁྲོང་རང་
ཚོས་མ་བསྐུལ་དང་བངས་ཀི་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ཞིག སྲོག་འབེན་ལ་བཙུགས་ནས་ལམ་ལ་ཐྲོན་པ། སྲོག་འབེན་ལ་

བཙུགས་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ཞིག་རེད་མ་གཏྲོགས། ང་རང་ཚོས་འདི་ནས་ཕར་ཤུགས་རེན་སྤྲད་པ་དང་། རྒྱ་གུང་ཁན་
གིས་བཤད་པ་བཞིན་ཏྭ་ལའི་རུ་ཚོགས་དང་། འདི་གར་ཡྲོད་པའི་བཙན་བྲོལ་གཞུང་གིས་གཡྲོ་རྒྱུའི་འྲོག་ལ་ཚུད་པ་རེད་
ཅེས་དཀྲྲོག་གཏམ་དེ་འདྲ་སེལ་གི་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོ འི་ངྲོས་ནས་ཁ་གསལ་པྲོ་བཟྲོ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་པྲོ་རེད་
བསམ་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་ལྟར་བེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་གཅིག་པྲོར་མ་ཡིན་པར་མི་མང་
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ནང་ལྲོགས་ལས་རྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་གི་སིད་བྱུས་འདི་འདྲ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཡིན་མདྲོག་མདྲོག་བས་ནས་སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་བཤད་པ་
ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་འགིག་གི་ཨ་ཡྲོད་ན་བསམ་གི།

དེ་ནང་བཞིན་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལྲོགས་ལ་ངའི་བསམ་པ་ང་རང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་

པ་ལ་སྲོད་མཁན་བྲོད་མི་ཚོ་ཡི་འགན་གཙོ་བྲོ་དེ་བྲོད་ནང་ལྲོགས་ལ་བྲོས་བཏང་གནང་བཞིན་པ་སྡུག་རྩུབ་མྱྲོང་བཞིན་པ།
ཏང་ལ་ཁ་གཏད་གཅྲོག་བཞིན་པ་དེ་རྒྱ་སའི་ཐྲོག་ལ་ཁབ་བསྒྲགས་ཁ་གསལ་བྲོ་ཞིག་གཏྲོང་རྒྱུད་དེ་རེད་བསམ་གི་འདུག

བས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ འི་ཐད་ལ་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་སྐད་གཅིག་པྲོར་མ་ཡིན་པར་ཨིན་སྐད་དང་། སྐད་ཡིག་འདྲ་མིན་
ཐྲོག་ནས་ང་རང་ཚོས་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ལ་འབེལ་བ་བེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ངས་ཉེ་འཆར་ག་རེ་དྲོ་སྣང་

བྱུང་སྲོང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བྲོད་ནང་ལྲོགས་གི་ས་བི་ཞི་རྲོལ་ཆེན་མྲོའ ་ི སྐྲོར་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་ཡིན་ན་དཔལ་ལྡན་
ཚོ གས་གཙོ་ མཆྲོག ས་བེ་ ཞི ་ རྲོ ལ་ཆེ ན ་པྲོའ ་ི ཚིག ་དེ ་ཨིན ་སྐད་ནང་ལ་སྒྱུར་དུས་མང་པྲོ་ ཞི ག ་གིས ་ཚི ག་དེ ་ 2008
Uprising in Tibet ཡང་ན་ peaceful protest in Tibet ཞེས་ཚིག་དེ་དང་དེ་འདྲ་བ་བེད་སྲོད་བཏང་ཡྲོང་གི་

འདུག སི་བཏང་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་ཉི་སྟྲོང་བརྒྱད་ཀི་ཞི་རྲོལ་དེར་མིག་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ཧང་སང་པའི་རྒྱ་ཆེ་པྲོ། སར་
ལྔ་ཅུ་ང་དགུ་ལ་ཡིན་ནས་རེད། རྒྱ་བཅུ་ག་གངས་ལ་ཡིན་རེད། དེའི་རེས་ཀི་གང་ལྟར་བྱུང་མྱྲོང་མེད་པའི་བྲོད་ཀི་རྒྱལ་ས་

ཡྲོངས་ཀི་ཞི་རྲོལ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་དུས་དེ་ལ་ཉུང་མཐའ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ Tibetan National
Uprising of 2008 ཞུ་དགྲོས་པ་ཡིན་གཅིག་ཁབ་ཀི་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག བས་ཙང་དེའི་ཐད་ལ་སྒྲིག་འཛུགས་

ཡིན་ནས་རེད། མི་མང་ཡིན་ནས་རེད། གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ནས་རེད། ཡིན་གཅིག་དགྲོངས་བཞེས་གནང་དགྲོས་
པ་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག ག་རེ་བས་ནས་ཞུས་ན་ང་རང་ཚོས་ཚིག་ག་རེ་བེད་སྲོད་བཏང་དང་མ་བཏང་གིས་རྒྱལ་སིའི་སྟེང་

ལ་དྲོ་སྣང་བེད་སྟངས་ལ་ཁད་པར་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རེད། ཁབ་ཆེ་ཆུང་སྟྲོན་རྒྱུ་ལ་ཚིག་ག་རེ་བེད་སྲོད་བཏང་དང་མ་བཏང་གིས་
ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཞིག་བཟྲོ་གི་ཡྲོད་ཙང་དེའི་ཐད་ལ་ཡིན་གཅིག་དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གང་ལྟར་ཉི་སྟྲོང་བརྒྱད་ལྲོ་རྒྱལ་ཡྲོངས་ས་བི་ཞི་རྲོལ་ཆེན་མྲོ་བྱུང་བའི་རེན་གིས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་ངྲོས་ནས་

དྲག་གནྲོད་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་བས་ཡྲོད་རེད། འཛིན་བཟུང་མང་པྲོ་བས་ཡྲོད་རེད། སྲོག་མང་པྲོ་བཅད་ཡྲོད་རེད། བཙོན་ཁང་
ནང་ལྲོགས་ལ་མི་ཧ་ཅང་མང་པྲོ་བཙོན་བཅུག་བས་པ་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་དེ་འདྲ་མྱངས་པར་བརྟེན།
གང་ལྟར་བྲོད་ནང་དྲག་གནྲོན་བས་པའི་རེན་གིས་ལྲོ་གཅིག་གི་རེས་དཔའ་བྲོ་བཀྲ་སྦེ་ལགས་ཀིས་སྐུ་ལུས་མེ་མཆྲོད་ཕུལ་

བ་རེད། དེའི་རེས་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་གྲོས་ཆྲོད་ནང་གསལ་བ་ནང་བཞིན་རེད། དཔའ་བྲོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་
གཉིས་ཀིས་སྐུ་ལུས་མེ་བསེགས་བཏང་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་འདྲ་བྲོར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། དེ་ག་ཙམ་ཕྲོན་ཆེན་པྲོ་སེབས་ཡྲོད་

པའི་ནང་ནས་ང་ཚོས་ཐུགས་སྣང་གནང་བ་ཡིན་ན། ༡༥༡ སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་གཏྲོང་མཁན་ནང་ནས་ ༡༢༠ ལྲོ་བཅྲོ་ལྔ་
ནས་སུམ་ཅུ་བར་གི་ལྲོ་ཚད་ཆགས་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཞེ་དྲགས་ཀི་གཞྲོན་སེས་རང་རེད། བས་ཙང་། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས།

ངའི་ངྲོས་བལྟ་སྟངས་ག་རེ་ཞུས་ཀི་ཡྲོད་ལབ་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་དེ་ལ་རེ་བ་འདུག བྲོད་ནང་ལ་རེ་བ་ཡྲོད། ད་ལྟ་
བར་དུ་བྲོད་ནང་ལ་སྐུ་ལས་བསྲོན་མཁན་ཁྲོ་རང་ཚོ། ལྔ་བཅུ་ལྔ་གངས་ལ་སྐུ་ལས་བསྲོན་མཁན། བརྒྱ་བཅུ་རྒྱ་གངས་ལ་སྐུ་

ལས་བསྲོན་མཁན་ཁྲོ་རང་ཚོ་མི་རབས་ཁ་ཤས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚོས་ ༢༠༠༨ ལ་མིག་བལྟས་པ་ཡིན་
ན། མི་རབས་གསུམ་པ་བཞི་པ་རང་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོས་ང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་རྒྱུན་སྲོང་བེད་ཀི་འདུག བྲོད་ནང་ལ་ཡྲོད། དེ་
འདྲ་ཡིན་ཙང་། ང་ཚོའི་བཙན་བྲོལ་ནང་ལ་འགན་འཕར་མ་ཁེར་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག དེ་ནང་
བཞིན། ང་ཚོས་ངྲོས་ནས་དྲོ་སྣང་བེད་དགྲོས་པ་ཞིག་ལ་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པ་སྐུ་ལུས་མེ་མཆྲོད་བྱུང་པ་རེད། དེ་ནང་
བཞིན་སར་དང་མི་འདྲ་བ། ས་མ་འདྲ་པྲོར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ཞི་རྲོལ་ནང་ལ་མིག་བལྟ་དུས་མི་ཕྲོན་ཆེན་པྲོ་ཞེ་
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དྲགས་མར་ཐྲོན་བས་སྐད་འབྲོད་བེད་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ ༢༠༠༨ རེས་ལ་སྐུ་ལུས་མེ་མཆྲོད་

ཡིན་ན་ཡང་རེད། གང་ལྟར་མི་གཅིག་གཉིས་གསུམ་མར་ཐྲོན་ནས་སྐད་འབྲོད་གནང་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡྲོད་
རེད།

ང་ཚོའི་ཞི་རྲོལ་འཐབ་རྲོད་ནང་ལ་འཐབ་རྲོད་བེད་སྟངས་ལ་གྱུར་བ་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཆགས་བསད་བཞག དེ་

བཞིན་ད་ལྟ་བྲོད་ནང་ལ་རྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་གི་དྲག་གནྲོད་དེ་ག་རང་འགྲོ་བསད་པ་ཡིན་ན། འཐབ་རྲོད་ཀི་ངྲོ་བྲོ་དེ་ལས་ཤུགས་
ཆེ་བའི་གྱུར་བ་འགྲོ་མ་སིད་པ་མ་རེད། དེ་ལས་ཀང་ང་ཚོས་ངྲོས་ནས་གདྲོང་ལེན་གང་འདྲ་བེད་དགྲོས་འདུག དེ་ལས་ང་
ཚོས་ངྲོས་ནས་ཏང་ལ་ཁ་གཏད་གང་འདྲ་གཅག་དགྲོས་འདུག ལན་འདེབས་གང་འདྲ་བེད་དགྲོས་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་
ཅིག་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་ཡ་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་གི ་འདུག དེ་ནང་བཞིན་བྲོད་ནང་ནས་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་ནང་

བར་ལན་ག་རེ་སེབས་ཀི་འདུག ང་ཚོ་ལ་ག་རེ་ཞུ་དགྲོས་རེད། ཁྲོང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་སེབས་ཀི་འདུག དེར་
བལྟ་དགྲོས་རྒྱུ་ཞེ་དྲགས་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད།

ད་ཉེ་ཆར་འདྲ་པྲོ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས། རྒྱལ་སིའི་སྟེང་ལ་ཁབ་བསྒྲགས་ཞེ་དྲགས་

འགྲོ་ཡྲོད་རེད། ཁྲོ་རང་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་བྲོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཆེད་དུ་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། ད་
ག་རེ་ཞུ་དགྲོས་རེད། ཨ་རིའི་ཚགས་པར་ཁྲོ་རང་ཚོས་གྲོ་སྒྲིག་བས་བཞག་པའི་བརྙན་ཐུང་སྐར་མ་དགུའི་ནང་ལ་ཁྲོ་རང་གི་
དགྲོངས་འཆར་གང་ཡིན་མིན། ལས་འགུལ་དེ་སེལ་དགྲོས་རྒྱུ་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་མིན། རྒྱུ་མཚན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཁྲོ་
རང་ངྲོས་ནས་ཁ་གསལ་པྲོ་བཀྲོད་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ལ་ཁྲོ་རང་གིས་གནད་འགག་ཅིག་ག་རེ་གསུངས་ཡྲོད་རེད་ལབ་ན།

ངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཁིམས་ལ་ཐུག་བས། གལ་ཏེ་ངའི་ཁིམས་དེ་ཞུ་གཏུག་དེ་ཡར་སེབས་པ་ཡིན་ན། དེས་བར་ལན་ཞིག་
བཏང་གི་ཡྲོད། གལ་ཏེ་ཡར་མ་ལེན་པ་ཡིན་ནའང་། དེས་ཀང་བར་ལན་ཞིག་བཏང་གི་ཡྲོད་ཅེས་ཁྲོ་རང་གིས་གསུངས་ཡྲོད་

རེད། ང་རང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་ངྲོ་བྲོ་དེ་ཏང་གིས་ཁིམས་ལ་གཞི་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོ་ཡྲོང་ས་རེད་འདུག་དང་མི་འདུག
དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་བར་ལན་བཏང་གི་ཡྲོད་ཅེས་ཁྲོ་རང་གིས་ངྲོས་ནས་གསུངས་ཡྲོད་རེ ད། ཁ་བལ་བེད་མཁན་མེད་ཅེས་
ཁྲོ་རང་གིས་ངྲོས་ནས་གསུངས་ཡྲོད་རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་། གྲོག་བརྙན་དེ་གཞིར་བཞག་པ་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་ཁྲོ་རང་བཙོན་

འཇུག་བས་བཞག་ཡྲོད་རེད། ཁ་བལ་བ་ཞེས་ཁྲོ་རང་ལ་མིང་སྤྲད་ནས་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་། ང་
ཚོའི་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་བྲོད་ནང་ནས་བར་ལན་ག་རེ་བཏང་གི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ཅིག་དགྲོངས་བཞེས་
གནང་རྲོགས་གནང་མ་གཏྲོགས། ག་རེ་ཞུ་དགྲོས་རེད། ང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་ངྲོ་བྲོ་དེ་འགྲོ་སྟངས་གང་འདྲ་བས་ནས་འགྲོ་གི་

འདུག བྲོད་ནང་ནས་ར་དྲོན་ཆེད་དུ་ང་ཚོ འི་མི་འབྲོར་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གྲོ་ལྔ་ལྷག་བཞུགས་མཁན་ཁྲོ་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་
དགྲོངས་འཆར་ག་རེ་རེད་བཞག དེ་མ་གཏྲོགས་ང་ཚོ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་ལས་ཉུང་བ་དེའི་ནང་གི་བསམ་ཚུལ་གཅིག་པྲོ་གཞིར་

བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་ས་ཡ་དྲུག་ལྷག་ཙམ་གི་མི་འབྲོར་གི་འཐབ་རྲོད་ཐག་གཅྲོད་བས་པ་ཡིན་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་དང་
མེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ཅིག་དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་ད་ལྲོར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ད་ལྲོ་བྲོད་
རྒྱལ་ཡྲོངས་ས་བི་ཞི་རྲོལ་ཆེན་མྲོ་འཁྲོར་ནས་ལྲོ་བཅུ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཏན་ཏན་བྲོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ངྲོས་ནས་ལས་འགུལ་གང་མང་གྲོ་སྒྲིག་གནང་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཆེ་ཁག་
ལྔའི་ངྲོས་ནས་ཏན་ཏན་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་འབབ་པ་རྒྱ་གར་ལྡི་ལི་ལ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ནས་དེ་རིང་
བར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་ཚོགས་པ་ལྔ་མཉམ་དུ་བས་ནས་ཆིག་སྒྲིལ་གི་རྣམ་པ་དེ་ང་ཚོའི་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ལྷག་

པར་བྲོད་ནང་ལ་སྟྲོན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འདིར་འབད་བས་ལས་འགུལ་དེ་འདྲ་ཞིག་སེལ་ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན་ད་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཆ་
ཚང་ཞིག་དེ་འདྲ་བེད་རྒྱུའི་ཚོགས་པ་ལྔས་སི་ཚོགས་ལ་འཐབ་རྲོད་མིག་དཔེ་སྟྲོན་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་གནང་གི་འདུག བས་
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ཙང་། དེ་འདྲ་བྲོ་ཞིག་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དྲོ་སྣང་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རབ་ཏུ་བྱུང་པ་ཡིན་ན། གནད་ཡྲོད་མི་སྣ་

ཁག་ལས་འགུལ་དེ་ཚོ་ནང་ལ་འཛུལ་བཞུགས་གནང་པ་ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་འདུག དེ་ནང་བཞིན་ཐད་ཀར་རྒྱང་སིང་ཐྲོག་ནས་
གཟིགས་མཁན་མི་མང་ཚོ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ལས་འགུལ་དེ་ཚོ་འདྲ་པྲོར་ཆགས་བཞག་པ་ཡིན་ན། གང་ཟག་སེར་གཅིག་གི་
ཆེད་དུ་མ་རེད། བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་ཆེད་དུ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཙང་། དེ་ཚོ་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་ཡིན་ཅིག་གནང་
རྲོགས་གནང་ཞེས་འབྲོད་སྐུལ་དང་སགས་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་གསྲོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི། བྲོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཐྲོག་ལ་གཞུང་འབེལ་
གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་གི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད། སི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་
ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཞུ་ང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད ་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་
ཐྲོག་བགྲོ་གེང་གནང་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་ལས་རིམ་མང་པྲོ་

ཡྲོད་པའི་ནང་ནས། ལས་རིམ་འདི་གནད་འགག་ཅན་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྲོད། མང་པྲོ་བཤད་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ནའང་།
ཆ་ཤས་མ་བངས་པ་ཡིན་ན་བྲོ་བདེ་བྲོ ་ཡྲོང་གི་མི་འདུག དེ་ཡིན་ཙང་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་དེ་ཡིན། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་

འདི་ཚོགས་དུས་ཚང་མའི་ནང་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་དམར་པྲོའ ་ི གཞུང་འགྲོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་། བྲོད་ལ་
བཙན་འཛུལ་བ་རྒྱུའི་འགྲོ་བཙུགས་པ་རེད། ང་ཚོ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་དུས་འདི་འདྲ་ཞིག་གྲོ་མྱྲོང་ཡྲོད། མའྲོ་ཙེ་དུང་གིས་འཛམ་
བུ་གིང་ཟ་རྒྱུ་བས་ཡྲོད་པ་རེད་ཟེར། ཁྲོས་འཛམ་བུ་གིང་ཟ་བ་ལ་དང་པྲོ་ཨེ་ཤེ་ཡ་ཟ་དགྲོས་ཀི་འདུག ཨེ་ཤེ་ཡ་ཟ་དགྲོས་ཚེ་

སྲོན་ལ་བྲོད་དེ་ཟ་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས། རྒྱ་ནག་དམར་པྲོའ ་ི གཞུང་འགྲོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་། བྲོད་ལ་བཙན་འཛུལ་

བས་ཡྲོད་པ་རེད། དང་པྲོ་ནས་ཁ་སྙན་པྲོ་བཤད་ནས། ཁྲོད་རང་ཚོ་བཅིངས་གྲོལ་གཏྲོང་གི་ཡྲོང་བ་ཡིན་ཟེར་ནས། གླུ་
གཞས་སྙན་པྲོ་དེ་འདྲ་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། རྒྱ་གུང་ཁན་དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་རེད། དངུལ་ར་ཡང་ཆར་བ་འབབ་འབབ་རེད། ང་
རང་ཚོ་ཚང་མ་དེ་ལ་མགྲོ་འཁྲོར་ནས། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་འྲོག་ནས་ ༡༩༥༩ ལྲོར་ཐ་ན་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་སྐུ་
ཕྱྭ་ལ་ཡང་ཉེན་ཁ་འཕད་ནས། ༡༩༥༩ ལྲོར་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་བཙན་བྲོལ་དུ་ཕེབས་དགྲོས་བྱུང་། ལྟ་གང་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་མི་སེར་སེལ་རྒྱུ་སིད་བྱུས་ཤིག་བྲོད་ནང་ ༡༩༥༩ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྲོད་ནང་དུ་མནར་གཅྲོད་བཏང་བ། དགྲོན་པ་
གཏྲོར་བཤིགས་བཏང་བ་བཅས་ཚད་ལས་བརལ་པ་ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མའི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་འདི ར་གདུང་
སེམས་མཉམ་སེད་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད་པ་རེད། གྲོས་ཆྲོད་ཀི་སྲོན་གེང་ནང་ཡྲོད་པའི་ ༢༠༠༩ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྲོད་ནང་རང་
ལུས་མེ་བསེགས་གནང་མཁན་ ༡༥༢ བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོའི་མངྲོན་འདྲོད་གཙོ་བྲོ་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་

པྲོ་ཆེ་བྲོད་ནང་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགྲོས་པ། བྲོད་ལ་རང་དབང་དགྲོས་པ། དགྲོས་དྲོན་གཙོ་བྲོ་དེ་གཉིས་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་
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ལ་ང་ཚོས་གྲོས་ཆྲོད་རབ་དང་རིམ་པ་བཞག་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་འཛིན་སྲོང་ནས་ཕག་བསྟར་སུས་གནང་གི་རེད་
དམ། གྲོ ས་ཆྲོད་རབ་དང་རི མ་པར་བཞགས་ཡྲོད་པ་རེད། གྲོས་ཆྲོད་དྲོན་ཚན་གསུམ་པའི་ ནང་དུ་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་

༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་དང་། བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་བྲོད་རྒྱ་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་
དགྲོང་དྲོན་གསུང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། གཙོ་བྲོ་དེ་ག་རང་རེད། བྲོད་ནང་རང་ལུས་མེ་བསེགས་གནང་མཁན་ཁྲོ་རང་ཚོས་

༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་བྲོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་དགྲོས་ཟེར་བ་དེ་ད་ག་སེ་གསུངས་བ་རེད་སྙམ་གི་མི་འདུག གནད་དྲོན་
རྒྱ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་དང་། དགྲོང་པ་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གི་སང་ནས་གསུང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་

མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་སྐུའི་གནས་བབས་རེད། བྲོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་གནས་སྟངས་རེད། ཕྲོགས་གང་ཐད་ནས་བསྟས་
ཀང་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་སྐུ་ཐྲོག་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ང་རང་ཚོ་བྲོད་ལ་སེབས་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རེས་སུ་གནས་ཚུལ་ག་རེ་
ཆགས་རྒྱུ་རེད། དངྲོས་གནས་ཚོད་དཔག་བེད་རྒྱུ་ཁག་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག བྲོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་
སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་སྐུ་ཐྲོག་འདི་ལ་བྲོད་ལ་སེབས་ཐུབ་རྒྱུ། དེའི་ལམ་ཁ་གཙོ་བྲོ་དེ་དབུ་མའི་ལམ་གི་

སིད་བྱུས་འདི་རེད། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་
འབད་བརྲོན་བེད་དགྲོས་ཀི་འདུག བརྒྱ་བཤད། སྟྲོང་བཤད། ག་ཚོད་བས་རུང་། གང་ལྟར་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་
ལས་ལྷག་ཅིག་མེད་པ་དེ་གསལ་པྲོ་རེད།

ཁ་སང་ཚོགས་དུས་འདིའི་སྲོན་མ་དེ་ལའང་ངས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན། དཔལ་

ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་ཆེད་དུ་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་
དུས་དྲི་བ་ཞུས་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཕེབས་པ་ལ་
དགག་བ་ཞུ་གི་མེད། ཡིན་ནའང་ཕ་གིར་ཕེབས་ནས་ག་རེ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། མི་སྣ་སུ་དང་སུ་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་

གི་ཡྲོད་པ་རེད། བཀའ་མྲོལ་ག་རེ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོས་ག་རེ་གསུང་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་
ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕེབས་པ་དེ་སེར་ཀི་ངྲོས་ནས་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཕ་གི་ལ་ག་རེ་གནང་གི་ཡྲོད་

རེད། ཁྲོ་རང་ཚོས་བཀའ་མྲོལ་ག་རེ་གནང་གི་འདུག མི་སྣ་སུ་སུ་ལ་མཇལ་འཕད་གནང་གི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་དུས། དེ་
ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་རེད། ད་ལྲོ་ཉེ་ཆར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ཨ་རི་དང་ཡྲོ་རྲོབ་ལ་

ཕེབས་ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་སྐབས་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་ངེས་པ་རྙེད་པ་བཟྲོས་དགྲོས་རྒྱུ་དང་། དེ་
བཞིན་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀིས་ངེས་པ་རྙེད་པ་བཟྲོ་དགྲོས་པ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་འགན་རེད་བསམ་གི་
འདུག དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་གྲོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདིའི་ནང་གསུང་བདེ་པྲོ་ཡྲོད་ན་གསུང་རྲོགས་གནང་།
གསུང་བདེ་པྲོ་མེད་པ་ཡིན་ན་གནད་འགག་གང་ཡང་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

འདི་ལྲོ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གནང་པ་རེད། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་གཞིས་ཆགས་ནག་པུར་

དུ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ལས་འགུལ་སེལ་བ་རེད། ང་ལ་ཡང་ཤྲོག་ཟེར་གི་འདུག ང་བཅར་
མེད། མ་བཅར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་དེ་དག་གི་ལང་ཕྲོགས་འདྲ་མིན་རེད། རྒྱུ་མཚན་

དེའི་དབང་གིས་བཅར་མེད། གཞིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་སུ་གཞུང་འབེལ་གི་ལས་འགུལ་ག་སྒྲིག་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་
ལ་བཅར་བ་ཡིན། ང་ཚོས་འདིར་ལང་ཕྲོགས་ག་རེ་ཡིན་དང་མིན། ག་པར་འགྲོ་ན་ཡང་ཕིན་ནས་གནང་གི་འདུག་དེ་ཏག་
ཏག་སྲོད་ཀི་ཨེ་ཡྲོད་ན་སྙམ་གི་འདུག གཞུང་འབེལ་གི་མི་ཞིག་རེད། དེའི་ནང་ནས་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ཤིག་ཡིན་དུས་

གཞུང་འབེལ་གི་མི་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དབུས་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས་དེ་དབུ་མའི་ལམ་
ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའི་སྲོ་སྲོ་སེར་ཀི་ལྟ་བ་ག་རེ་ཡིན་ནའང་། གང་ལྟར་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ཤིག་ཡིན་
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པའི་ཆ་ནས། དབུས་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཞུ་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག གསུམ་བཅུའི་དུས་
དྲན་སྐབས་མར་སྐད་འབྲོད་བས་ནས་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། མི་མང་ལངས་གླུ་བཏང་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། བཙན་རྒྱལ་རྒྱ་
དམར་བྲོད་ནས་མཐའ་སྲོད་ཐྲོངས་ཟེར་གི་ཡྲོད་པ་རེད། རྒྱ་མི་བྲོད་ནས་མཐར་གྲོལ་སུས་གཏྲོང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་མི་
བྲོད་ནང་མང་དུ་མང་དུ་འགྲོ་གི་འདུག དེ་མཐའ་སྲོད་གཏྲོང་ཐུབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་སུ་ལ་ཡྲོད་རེད། དེ་ལས་དབུ་མའི་ལམ་གི་

སིད་བྱུས་ཀི་ཐྲོག་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གིས་ག་དུས་ཡིན་ན་གསུང་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། ཡུ་རྲོབ་མཐུན་
ཚོགས་ལ་སགས་བརྲོད་གནང་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཀི་ཐྲོག་ནས། གཞིས་ལུས་བྲོད་མིའི་མངྲོན་
འདྲོད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་བྲོད་ལ་ཕེབས་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟེར་བ་དེ། ལམ་ཁ་འདིའི་ཐྲོག་ནས་སྒྲུབ་དགྲོས་རེད་མ་
གཏྲོགས་ལམ་ཁ་གཞན་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་གིས་ག་རེ་ག་རེ་གནང་ཡྲོད་
པ་རེད།

དེ་བཞིན་གནས་ཚུལ་གྲོ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅེན་ཕིན་མི་ཚེ་གང་བྲོར་སིད་འཛིན་གནང་རྒྱུ་རེད་

ཟེར་ནས། གནས་ཚུལ་ཞིག་ཁབ་འགྲོ་བཞིན་འདུག གལ་སིད་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཆགས་པ་ཡིན་ན་འཛིན་སྲོང་བཀའ་
ཤག་གིས་བྲོད་ཀི་རྲོ་དྲོན་ཐད་ལ་གང་འདྲ་ཞིག་ངྲོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྲོད་དམ། དེས་ནས་གྲོས་ཆྲོད་དྲོན་ཚན་འདུན་པའི་ནང་

དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པྲོ་རེད་ཟེར་ནས་འཁྲོད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་རེད། རྒྱ་
གར་གཞུང་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པྲོ་རེད། ད་ལྲོ་སྲོ་སྲོ་སེར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡི་ན་བལ་ཡུལ་ལ་ཕིན་པ་ཡིན། འབྲུག་ལ་
ཕིན་པ་ཡིན། འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཚོར་བ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་དངྲོས་གནས་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པྲོ་

རེད། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མི་རྣམས་བཙན་བྲོལ་ཞུས་ས་ནྲོར་མི་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཡྲོང་གི་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་ཧ་

ཅང་སྟྲོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པ། ང་ཚོ་བྲོད་མིར་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ། ལུང་པ་དེ་ཚོའི་ནང་འགྲོ་སྐབས་ཚོར་བ་བདེ་
འདྲ་རང་བཞིན་གིས་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྲོ་འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ལྲོ་དྲུག་ཅུ་འཁྲོར་བས་

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུའི་ཡིན་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། ན་ནིང་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་འཁྲོར་བས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་ཡྲོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལྲོ་དྲུག་ཅུ་
འཁྲོར་ཡྲོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཐག་ཉེ་བྲོ་ཆགས་ཡྲོད་དུས། དེ་འདྲའི་སྲུང་བརི་ཞུས་དགྲོས་པས་ཚོར་བ་གང་ཡང་ཡྲོང་གི་མི་
འདུག ཡིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གིས་གནང་གི་ཡིན་གསུང་དུས། རྒྱ་གར་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཡི་གེ་བཀྲམས་ཡྲོད་

རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུའི་སྲུང་བརི་མཛད་སྲོ་གང་འདྲ་ཞིག་འཚོགས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་། ༸སབས་མགྲོན་
རིན་པྲོ་ཆེ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་ཡྲོད་ན་འདྲ། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱ་གར་གི་ཆེས་མཐྲོའ ་ི མི་སྣ་སུ་གང་ཡང་བཅར་ཆྲོག་གི་མ་
རེད་ཟེར་ནས། དེ་འདྲའི་བཀའ་ཁབ་ཅིག་བཏང་ཡྲོད་པ་རེད། ངའི་དྲན་ཚོད་བས་ན། དེ་རྒྱ་གར་གིས་མི་ལྲོ་དྲུག་ཅུའི་ནང་

བཀའ་བཏང་པ་ཐེངས་དང་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་སྲོན་ལ་ཡང་བཏང་ཡྲོད་སིད་ཀི་རེད། སྲོ་སྲོས་ཚོད་དཔག་བས་ན་
རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དེ་འདྲ་གཏྲོང་མྱྲོང་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བྲོད་ཐྲོག་སིད་བྱུས་ག་འདྲ་ཞིག་འཛིན་

གི་ཡྲོད་པ་རེད། སྲོན་མ་བྲོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་གི་ཡྲོད་པ་རེད། རེས་སུ་བྲོད་རང་སྲོང་ལྲོངས་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་
ཤས་རེད་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། སིད་བྲོན་བ་ཇི་བ་ཡི་མཆྲོག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་དུས། བྲོད་རང་སྲོང་ལྲོངས་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་

ཤས་རེད་ལབ་པ་རེད། གང་ལྟར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཡི་གེ་དེ་འདྲ་ཞིག་བཀྲམས་ཡྲོང་དུས། མ་འྲོངས་པར་བྲོད་དྲོན་གི་ཐད་
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་གང་འདྲ་ཞིག་བཟུང་གི་ཡྲོད་མེད། འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤ་གིས་ཚོད་དཔག་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་
གི་ཡྲོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་གནང་།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་དྲུག་པའི་ཐྲོག་ལ་ཆ་ཤས་

ལེན་པའི་ཐྲོག་ནས་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞི་རའི་གིང་བརྲོད་རེད། གྲོས་ཆྲོད་རེད། ཚང་མ་ལ་སྐུ་ལས་ཞེ་དྲགས་
སྲོན་འདུག་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་དེ་ལས་ལྷག་པའི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མེད། མ་མཁེན་པ་

གང་ཡང་ཡྲོད་ཀི་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནས་ང་རང་དུས་རྒྱུན་དུ་བྲོ་ཚབ་སེས་ས་ཞིག་འདུག དེ་དྲོན་ཚན་གསུམ་པ་
དེ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་འདུག བས་ཙང་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཞུས་ན་བསམ་སྲོང་། དེ་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་བ་
ཡིན་ན། ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་རན་གཞྲོན་བར་གསུམ་ནང་དུ་དུས་རྒྱུན་དུ་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེས་བཀའ་
སྲོབ་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་། ད་ནང་ཞྲོགས་པ་དབུས་འབེད་མཛད་སྲོའ ་ི སྐབས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས་

བཀའ་སྲོབ་ནང་ལ་ཕེབས་པ། ཉེ་ཆར་ཆྲོས་འཕྲུལ་སྲོན་ལམ་ཆེན་མྲོའ ་ི སྐབས་ལ་༸སྐུ་མདུན་གིས་བཀའ་སྲོབ་ཕེབས་ཏེ་བྲོད་
ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་འདི་སིད་སྡུག་མཉམ་མྱྲོང་བས་ནས་སྲོད་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་སིད་བྱུས་དབུ་མའི་ལམ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་མེད་པ་མ་

ཤེས་མཁན་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསད་པ་ཞིག་སྲོ་སྲོ ར་ཚོར་བ་ཡྲོང་བསད་ཀི་འདུག དེ་
འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐྲོག་ནས་འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནང་རེད། ང་ཚོ་འབེལ་ཡྲོད་ཚང་མའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ཕི་ནང་
གཉིས་ནང་ལ་ད་ལྟའི་༸སྐུ་མདུན་གི་དགྲོངས་བཞེས་དང་བྲོད་གཞུང་གི་སིད་བྱུས། དེས་བྲོད་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་དེ་མཉམ་དུ་

སིད་སྡུག་མཉམ་མྱྲོང་བས་ནས་བསད་ཐུབ་པ་ལ་དབུ་མའི་ལམ་ལས་ལྷག་པའི་སིད་བྱུས་མེད་པ་དེ་མ་ཤེས་པ་མེད་པ་བཟྲོ་
རྒྱུ་དེ་ཏན་ཏན་ང་ཚོའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་འདུག་བསམ་གི་འདུག དེ་ངས་ག་རེ་བས་ནས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་
ཟེར་ན་གལ་སིད་ང་ཚོའི་བྲོད་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་སྲོན་དུ་ཧ་ཏག་ཏག་ཅིག་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན།

༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་སྐུ་འཕེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆྲོག་དགུང་ལྲོ་བཞིའི་ཐྲོག་ནས་ཟི་ལིང་ཨ་མདྲོ་ནས་ཡར་བྲོད་ཀི་རྒྱལ་
ས་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པ་རེད། གནད་འདྲེན་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་ཟི་ལིང་རྒྱ་ནག་གི་དམག་དཔྲོན་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་

དགྲོས་པ། དངུལ་སྤྲད་དགྲོས་པ། མི་གཏའ་མར་བཞག་དགྲོས་པ། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ག་རེ་བས་ནས་ཆགས་པ་རེད།
དེ་ནང་བཞིན་གང་དར་མའི་རེས་ལ་བྲོད་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་གང་འདྲར་བསད་པ་རེད། གནད་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཡག་པྲོ་
ཞིག་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཤེས་དགྲོས་པ་བཟྲོས་ཏེ་དེ་ནས་དངྲོས་གནས་བྲོད་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་དེ་༸སབས་མགྲོན་རིན་

ཆེའི་དགྲོངས་པ་གཞིར་བཟུང་། བྲོད་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་གཞིར་བཟུང་། སིད་སྡུག་མཉམ་མྱྲོང་གི་ཐྲོག་ལ་སྲོད་རྒྱུའི་བསམ་
བྲོ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་དབུ་མའི་ལམ་ལས་ལྷག་པའི་སིད་བྱུས་ལས་མེད་པ་ཤེས་པ་བཟྲོ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ཏན་ཏན་ད་ལྟའི་དུས་ཀི་ཛ་
དྲག་གི་དགྲོས་མཁྲོ་ཆེ་པྲོ་ཞིག་སེབས་འདུག་བསམ་གི་འདུག དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་གང་ལྟར་ང་ཚོས་འགན་ཁུར་དགྲོས་

འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་མ་ཤེས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཚོར་བ་དང་གཞན་གི་སྐྲོར་འདྲེན་པ་དང་སྐབས་སྐབས་ཀི་གནད་དྲོན་དེ་འདྲ་ལ་
འཚོ་བའི་ཐྲོག་ནས་ལས་ཀ་བས་བསད་པ་ཡིན་ན་ད་གིན་གྲོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུང་སྲོང་། ང་ཚོས་ལྲོ་
དྲུག་བཅུ་ཙམ་གི་རིང་ལ་མདའ་འབེན་ལ་འཕེན་རྒྱུ་འཕེན་མ་ཐུབ་པའི་ཁ་ཕྲོགས་ཏག་ཏག་ཅིག་འཁེལ་བསད་ཡྲོད་རེད་དམ་

ཟེར། དེ་དག་ཏན་ཏན་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་འདུག བས་ཙང་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་མཚམས་འཇྲོག་རྒྱུ་
ཡིན། དེ་ནས་དེ་དང་འབེལ་བའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དང་གཞིས་ལུས་མི་མང་གི་དངྲོས་གནས་རང་ལུས་མཆྲོད་

འབུལ་བེད་མཁན་གཙོ་བྲོ་བས་པས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་ཚང་མའི་ཆེད་དུ་ཁྲོང་ཚོའི་དགྲོས་འདུན་དང་རྒྱལ་
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གཅེས་ལྷག་བསམ་ལ་བརྟེན་ནས་བཙན་བྲོལ་ནང་ལ་ཡྲོད་བསད་པའི་གཞུང་རེད་སེར་བ་རེད། ཚོགས་པ་སིད་སྡུད་རེད་

ཚང་མས་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱབ་སྲོར་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ལས་འགུལ་སེལ་བསད་པ་ལ་ངས་འདི་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་འདིར་མཚམས་འཇྲོག་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་དྲུག་པ་གཞུང་འབེལ་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་བྲོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་
སྟངས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་བསད། བྲོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ནང་འཁྲོད་
ཟིན་པ་དེ་རང་རེད། བྲོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བང་ཨ་རི་

ནང་ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གིས་གྲོང་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞུས་ཟིན་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ངས་བསར་ལྡབ་ཞུ་ཡི་མིན།
ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བང་ཨ་རིའི་ནང་དུ་ས་གནས་མི་ནི་སྲོ་ཊ། California ཁེ་ལི་ཕྲོ་ནི་ཡ་དང་། Wisconsin ཝིས་
ཁྲོན་སིན་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཤར་གི་ཁུལ་ལ་བྲོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པས་འགན་བཞེས་པའི་ཐྲོག་ནས། གྲོང་ཁེར་
མང་པྲོ་ཞིག་གིས་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་དེ་བྲོད་ཀི་ཉིན་མྲོ་ཡིན་ཟེར་ནས་སྲུང་བརི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བྲོད་ཀི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་

འཛུགས་བས་ཏེ་བྲོད་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད་ཟེར་ནས་དེ་འདྲའི་ལས་འགུལ་མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་ཁྲོང་
རྣམས་པ་ཚང་མར་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ག་ནང་བཞིན་བྲོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་

གཞན་པ་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ལས་འགུལ་འདི་འདྲ་ཞིག་སེལ་ཐུབ་ན་འབྱུང་འགྱུར་བྲོད་དྲོན་ཐྲོག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་
ཡག་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་ས་རེད་ཅེས་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་དང་མཉམ་དུ་བཅུ་གཉིས་བཅུའི་ལས་འགུལ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཞིབ་ཕ་གསུངས་ཟིན་པ་རེད། སྲོ་སྲོའ ་ི

ངྲོས་ནས་ཞུ་ཡི་མིན། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་གྲོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་བྲོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་ཚང་མ་
དང་། བང་ཨ་རི་ལ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མི་མང་ཚང་མར་ལས་འགུལ་ཚགས་ཚུད་ཡྲོང་བར་རྒྱབ་སྲོར་མཉམ་ཞུགས་གནང་བར་
སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ང་རང་ཚོ་བྲོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས།

བྲོད་ཀི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཡྲོངས་གགས་ཤིག་ཆག་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་ཙང་། བྲོད་ཀི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དེ་

སེལ་རྒྱུར་རྒྱལ་སི་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ལས་དྲོན་བེད་ཕྲོགས་ཤིག་གང་བེད་དགྲོས་རེད། དེ་ང་
རང་ཚོའི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཚོགས་གཙོ་སེལ ་པྲོས་དབུས་པའི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་འགན་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག ཨ་རིའི་ནང་དུ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་
ད་ལྟའི་ཆར་ལ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གི་གནས་བབས་ཡྲོངས་གགས་ཆག་བསད་ཡྲོད་རེད། ཁ་སང་རང་ཆག་བཞག་པ་ཡིན་
ན་ཕི་སིད་བྲོན་ཆེན་ཟེར་ནའང་རེད། ཕི་སིད་དྲུང་ཆེ་ཟེར་ནའང་རེད། དེ་འཕྲོ་འགྱུར་ཕིན་པའི་གནས་ཚུལ་རྒྱལ་སི་ཁྲོན་

ཡྲོངས་ལ་ཁབ་ཟིན་པ་ཞིག་རེད། དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་ཁྲོ་རང་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དམིགས་བསལ་ཁིམས་རྲོད་པ་ཞིག་
གིས་ད་ལྟ་ཉམས་ཞིབ་བས་པའི་ཐྲོག་ནས། འབྱུང་འགྱུར་ཁྲོ་རང་གི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་མིན་དེ་ལབ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་

ལ། ལྷག་པར་དུ་ ༢༠༡༨།༡༩ ནང་ཨ་རིའི་ནང་འྲོས་བསྡུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས། སྐབས་དེར་ད་ལྟའི་ཆར་
རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་གྲོང་འྲོག་གཉིས་ཀ་དབང་དུ་བསྡུ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་སིད་པས་
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རེད་ཟེར་ནས་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གནད་དྲོན་དེ་དག་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་རེད། ཚོགས་གཙོ་
སེལ་པྲོས་མ་མཁེན་པ་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། གནད་དྲོན་དེ་དག་གཞི་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་རྒྱལ་

སིའི་སིངས་ཆ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཨ་རི་ནང་ལྲོགས་ནས་བྲོད་དྲོན་ཐྲོག་རྒྱབ་སྲོར་ག་རེ་བེད་མིན་འཚོལ་དགྲོས་རེད། དེར་
ང་ཚོས་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་བསད་འདུག་བསམས། ད་དེ་དང་མཉམ་དུ་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་

པྲོ་ཞིག་ནི་དེ་སྲོན་གྲོང་དུ་དཔལལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་དབུ་འབེད་གསུང་བཤད་ནང་དུ་ཕེབས་སྲོང་། ཞི་ཅིང་ཕིང་
དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་དེ་སྲོན་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་གི་སིད་སྐབས་གཉིས་བས་ནས་འཕྲོ་

འགྱུར་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁིམས་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་པའི་ཐྲོག་ནས། དེ་ནས་ཞི་ཅིང་ཕིན་ཁྲོ་རང་རང་ངྲོས་
ནས་ཐག་གཅྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ག་དུས་འཚམ་བཞག་པ་ཡིན་ན་མ་གཏྲོགས། ད་ཁྲོ་རང་སིད་འཛིན་རེད། དམར་ཤྲོག་ཚོགས་
པའི་དྲུང་ཆེ་རེད། དེ་ན་དམག་མིའི་དམག་དཔྲོན་རེད། དེ་དག་གི་འགན་བཞེས་ཏེ་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡྲོངས་
གགས་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་། གནད་དྲོན་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ལྟ་སྟངས་ཕྲོགས་

གཉིས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག ངན་ཕྲོགས་ནས་གཅིག་བལྟ་དགྲོས་རྒྱུ་དང་། བཟང་ཕྲོགས་ནས་གཅིག་བལྟ་
དགྲོས་རྒྱུ་རང་བཞིན་གིས་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ངན་ཕྲོགས་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་

ཞི་ཅིང་ཕིན་གིས་སྲོན་མ་ལྲོ་ལྔའི་རིང་ལ་བྲོད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་གང་ཡང་གནང་མེད་པ་དེ་ཚང་མས་ཤེས་
ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འབྱུང་འགྱུར་ཁྲོ་རང་གི་ངྲོས་ནས་བྲོད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་གལ་སིད་གལ་མ་གནང་བ་ཡིན་ན། ང་རང་
ཚོའི་ངྲོས་ནས་ང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་དེ་ང་ཚོའི་འགན་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད།

སྲོང་ཙང་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་དེ་འབྱུང་འགྱུར་རྒྱ་ནག་ལ་གནྲོན་ཤུགས་གང་སྤྲད་དགྲོས་རེད། ག་

ཚོད་སྤྲྲོད་ཐུབ་ཀི་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་འགན་བཞེས་ཏེ་ལས་རིམ་ཞིག་ག་སྒྲིག་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག ཉེ་ཆར་བཀའ་
ཤག་གི་ངྲོས་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ལས་འཆར་ཞིག་སྲོང་ཡྲོད་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་ནང་གི་ཛ་
དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེ་སེལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དེའི་སང་ལ་ཚང་མས་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་ཆགས་ཡྲོད་
རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་ངན་ཕྲོགས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཆགས་བསད་ཡྲོད།

བཟང་ཕྲོགས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དེ་སྲོན་ཞི་ཅིང་ཕིན་གིས་དེ་སྲོན་ང་ཚོའི་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་

ཆེ་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཡྲོད་བསད་པ་དེ་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་། གལ་སིད་འབྱུང་
འགྱུར་ལྲོ་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་དུ་བྲོད་ཀི་གནད་དྲོན་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངྲོས་ནས། ཞི་ཅིང་ཕིན་གི་ངྲོས་ནས་དེ་ལ་ཡར་ཡ་ལན་
སྤྲད་སྟེ་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ན། དེ་ན་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་གནས་ཚུལ་དེའི་ཁ་
ཕྲོགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་རེད། ལྷག་པར་དུ་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་བྲོད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའི་གནས་

ཚུལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་ནས་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་དེ་ལ་ག་སྒྲིག་གང་འདྲ་ཞིག་བེད་དགྲོས་རེད། དེ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ང་ཚོ་

དབར་མ་ཡིན་པ། དེ་མིན་ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ཞིག་དེའི་བར་དུ་ལེན་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་རེད་དང་མ་རེད། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་ངྲོས་ནས་སྐབས་དེ་དུས་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་ཟེར་ནའང་མི་འདུག་གང་གནང་གི་རེད་དམ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་
གར་གཞུང་གི་ངྲོས་ནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་བྲོད་ལ་ཕེབས་པ་ཡིན་ན། ཡང་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཆགས་ཀི་རེད། དེ་དག་ལ་

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་རེད། ཚོགས་གཙོ་སེལ་པྲོ་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་འགན་བཞེས་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག སྲོ་སྲོར་བྲོ་
འཚབ་ཅིག་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ད་ང་ཚོ་འབྱུང་འགྱུར་ང་རང་ཚོའི་ལས་དྲོ ན་བེད་རྒྱུ། བྲོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་དང་
འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་གྲོ་སྐབས་འདིའི་ཡར་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་ནས། གྲོ་སྐབས་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་

ཞུ་རྒྱུ་མཐའ་མ་དེ། ང་རང་ཚོའི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཚུད་པའི་ང་རང་ཚོ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡྲོད་པའི་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་
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མི་ཚང་མའི་ངྲོས་ནས་བཀའ་མྲོལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན་འདྲ། བཀའ་མྲོལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན་འདྲ། མཐའ་
མ་དེ་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་སི་པའི་ར་དྲོན་ལ་ཕན་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་ངེས་པར་དུ་

ཐུགས་ལ་འཇྲོག་རྲོགས་གནང་། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་མྲོལ་ག་རེ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་རེ ད། ལས་དྲོན་གང་གནང་གི་
ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་དགྲོངས་པ་འཚོ་མིན་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་དགྲོངས་པ་འཁྲུག་རྒྱུའི་
གནས་ཚུལ་བྱུང་པ་ཡིན་ན་དེ་ར་བ་ནས་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ཁ་པར་བསྣམས་ཡྲོད་ན་ཁ་འགྲོག་རྲོགས་གནང་། སྒྲ་འཇུག་རྒྱུ་ལ་བར་ཆད་བེད་ཀི་འདུག
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྲོན་ལམ་ཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བྲོད་མི་མང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའི་གཞུང་
འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་གྲོས་ཆྲོས་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་དང་པྲོ་གྲོང་དུ་བཀུར་

འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཡིག་ཆའི་གནས་སྟངས་སྐྲོར་ལ་གཅིག་གསུངས་སྲོང་། དེའི་ཐྲོག་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགྲོས་

འདུག ཕི་ལྲོའ ་ི དུས་རབས་ ༡༩ པའི་ལྲོ་རབས་ ༤༠ མཇུག་ཅེས་ད་ཁྲོང་གིས་གསུངས་རྒྱུ་དེ་ལྲོ་རབས་ ༤༠ པའི་
མཇུག་དེ་ ༥༠ ནང་ལ་ཕར་ལ་འགྲོ་ཡི་མ་རེད་དམ་ཞེས་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་འདྲ། དྲོན་དག་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་མཁན་དེ་ ༡༩༤༩
ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ལ་འགྲོ་འཙུགས་དུས། ལྲོ་རབས་ ༤༠ ལ་མཇུག ཡིན་ནའང་། དུས་རབས་ ༡༩ མ་རེད། དུས་རབས་
༢༠ རེད། ཁ་སང་དང་པྲོ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད་མ་རེད། མཇུག་ལ་དེ་དྲང་པྲོ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ངར་དཀའ་ངལ་འཕད་ནས་ཕི་ལ་

འགྲོ་དགྲོས་ཐུག་སྲོང་། དེ་དུས་གཏན་འབེབས་བས་ཡིན་ས་རེད། འདི་སུས་བླུགས་ཡིན་ནམ། ༡༩༩༠ ནང་ལ་དུས་
རབས་ ༡༩ པར་ངྲོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྲོད་ན། ད་ལྟ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་ཡྲོང་རྒྱུ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ༡༩༠༠

ནས་ ༡༩༩༩ བར་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པ་ཟེར་རེད། ༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༩༩ བར་ལ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་ཟེར་རེད། དེ་
འདྲ་ཡིན་ཙང་། ད་འདིར་དུས་རབས་ཕི་ལྲོ་ཉི་ཤུ་པའི་ལྲོ་རབས་ ༤༠ པའི་མཇུག་ལབ་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་མེད་དེ་ལྲོགས་
བཀར་རེད་བ། དེ་ནས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་དེ་དེ་སྲོན་ཚིག་རིག་པྲོ་ཐྲོག་ནས་བྲོད་རྒྱལ་ཡྲོངས་ས་བི་ཞི་རྲོལ་ཆེན་མྲོ་

གསུངས་སྲོང་། དྲོན་དག་ག་རེ་ཡིན་ནའང་རེད་མིན་ནའང་རེད། དེའི་ཐྲོག་ནས་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།
༢༠༠༨ ལྲོའ ་ི རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་སིའི་རེད་འགན་ཆེན་མྲོ་ཚུགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་

སེལ་ནས་ང་རང་ཚོ་བྲོད་མི་དེ་ཚོས་ས་བི་ཞི་རྲོལ་ཆེན་མྲོ་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དྲགས་སེལ་གནང་བ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང། དེའི་
ནང་ནས་གཅིག་གཉིས་དྲན་གསྲོ་བེད་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། གཞན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། རྒྱ་ནག་གིས་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༤
ཉིན་མྲོ་བྲོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ལ་རྡུང་གཅྲོག་འཕྲོག་བསེགས་ལས་འགུལ་བས་པ་རེད། ཚིག་དེ་བེད་སྲོད་བཏང་ཡྲོད་རེད།
ཡིན་ནའང་། ཉིན་མ་དེ་རིང་ཐུག་ཐུག་བར་དུ་འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་སུ་གཅིག་གིས་ཀང་སྐབས་དེ་དུས་རྡུང་གཅྲོག་འཕྲོག་

བསེགས་བེད་འདུག་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་བཏྲོན་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་། ང་ཚོའི་ཞི་རྲོལ་དེ་ཞི་རྲོལ་ཡིན་པ་དེ་དེ་རིང་

ཡང་གསལ་པྲོ་བས་ནས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ཚེས་ ༡༤ ཉིན་མྲོར་ཕ་གིར་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་དེ་ རྒྱ་ནག་
གིས་ཚེས་པ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ལ་གཞི་ནས་གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་བསྟན་པ་རེད། དེའི་བར་དུ་བཅྲོས་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ཚོ་བཅྲོས།

བཏུབ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ཚོ་བཏུབ། དེ་ནས་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཚོང་ཁང་ལ་མེ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལ་སྲོགས་པ་གནས་
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ཚུལ་ཁ་ཤས་བྱུང་བ་དེ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བརྙན་འཕིན་བརྒྱུད་ལམ་ཐྲོག་ལ་བསྟན། གཞན་པ་ཞི་རྲོལ་གནས་སྟངས་དེ་བཀག་

ཡྲོད་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཀི་གནས་སྟངས་ནང་ལ་ང་ཚོ་ལ་གནས་ཚུལ་འབྲོར་བ་དེའི་ནང་ལ་
དེའི་ཉིན་མྲོ་བྲོད་མི་ཉི་ཤུ་ར་གངས་རྒྱ་མིའི་མེ་མདའ་འྲོག་ལ་འདས་གྲོངས་ཕིན་ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན་ཟླ་ ༣ པའི་ ༡༦ ཉིན་
མྲོ་ལ་ཨ་མདྲོ་རྔ་བ་ལ་བྲོད་མི་བཅུ་ཕག་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཞིག་དམར་བསད་བཏང་ཡྲོད་རེད། དེའི་སྐུ་པར་དེ་ཚོ་དེང་སང་

འཛམ་གིང་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཕ་ལམ་མེར་མཇལ་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། སྐད་གགས་ཅན་ BBC ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། CNN ཡིན་
ནའང་རེད། དེ་ལ་རྔ་བ་ཀིརྟི་བེས་པ་གྲྭ་ཚང་ལ་རྒྱལ་སི འི་གསར་འགྲོད་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ནས་དེའི་ནང་ལ་བསྟན་ཡྲོད་

རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡྲོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་གི་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ ཉིན་མྲོ་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁྲོངས་སྟྲོང་འཁྲོར་དགྲོན་
པའི་ནང་ལ་བྲོད་མི་བཅུ་ཕག་གཅིག་ལྷག་བསད་ཡྲོད་རེད། སིར་བཏང་གང་ས་གང་དུ་མང་པྲོ་བསད་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་།

སེབ་གཅིག་ལ་བསད་པ་དེ་ཚོ་ཡིན་དུས། དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་དེ་རིང་སར་ཡང་དྲན་གསྲོ་བས་པའི་ཐྲོག་ནས། སྐབས་དེར་རྒྱ་
གཞུང་གིས་མི་སྲོད་ལས་འདས་པའི་བཙན་གནྲོན་དང་ཁག་དྲི་བྲོ་བའི་དམར་གསྲོད་ལབ་རྒྱུ་དེ་དེ་འདྲ་གཅིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་
བེད་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་སར་ཡང་དྲན་གསྲོ་བེད་ཀི་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན།

དེ་ནས་གཅིག་དེ་ན་ནིང་ཞུས་པ་ཡིན་ལ་ད་ལྟ་ཡང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། གཙོ་བྲོ་དེ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏྲོང་མཁན་

རྣམ་པ་ཚོ། མེར་བསེགས་བཏང་ནས་བཙོན་ཁང་ལ་བཅུག་པ་ལ་སྲོགས་པ། གྲྭ་བཀྲ་བེ་ནས་བཟུང་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་གནས་
སྟངས་ད་ལྟའང་ལྷག་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་གི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་
ཞིབ་འཇུག་དང་བརད་གཅྲོད་བེད་དགྲོས་རྒྱུ་ཞུས་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཡང་ཁ་ཤས་ཀིས་ང་ཚོས་འདི་ནས་མང་པྲོ་ཞིག་

བཤད་བསད་པ་ཡིན་ན། སྲོན་མང་པྲོ་ཡྲོང་གི་རེད། འདྲ་མི་འདྲ་མང་པྲོ་གསུང་མཁན་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། དྲོན་ངྲོ་མ་དེ་དེང་
སང་ཕྲོགས་གཅིག་ནས་དམ་བསྒྲགས་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དྲགས་རེད། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་བྲོད་ནང་ནས་འདིར་མང་པྲོ་ཕེབས་
བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ནང་ཁུལ་བས་ནས་ཁྲོང་རྣམ་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་འདྲི་ས་ཡྲོད་རེད་དྲན་

གི་འདུག དེ་ཚོར་དྲིས་ནས་ཚང་མ་ཧ་གྲོ་ན་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ལ་ཕིར་བསྒྲགས་བེད་དགྲོས་ན་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་སན་བཅྲོས་
ཆེད་དུ་ཕི་ལ་འཐེན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་འདྲ། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་འགན་ཁུར་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་འདུག་ཅེས་གཅིག་ཞུ་
འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།

དེ་ནས་གཅིག་དེ ། ང་ཚོས་འདིར་གྲོས་ཆྲོད་འཇྲོག་གི་ཡྲོད་རེད། གྲོས་ཆྲོད་བཞག་ཚར་བའི་རེས་ལ་གྲོས་ཆྲོ ད་

ལག་ལེན་བསྟར་སྟངས་དང་དེ་ནང་བཞིན་གྲོང་དུ་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། ད་ཆ་ལས་འགུལ་ག་རེ་སེལ་གི་ཡིན་

པས། ཚང་མས་ཞིབ་འཇུག་དང་གྲུབ་འབས་སྟྲོན་རྒྱུའི་བཟྲོ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་མང་པྲོ་གསུང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་། དེ་ཡིན་དུས་
ང་ཚོས་ཉེ་ཆར་ཕི་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༠ ཁ་སང་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་དེ་ཚོ་ལ་ཨ་རི་དང་ཡུ་རྲོབ་དེ་ཚོར་ལས་འགུལ་གཞི་
རྒྱ་ཆེན་པྲོ་དེ་ཚོ་སེལ་གནང་ཡྲོད་རེད། དེ་མ་གཏྲོགས་ཁྲོང་རྣམ་པ་ཞེ་དྲགས་ཁྲོམ་གི་མེད། ཁ་སང་ཁ་ན་ཌ་ནས་ཚོགས་
གཏམ་གཏྲོང་མཁན་དེ་འདྲ་ཡང་བྱུང་སྲོང་། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ལ་བྲོད་པ་མང་པྲོ་སེབས་མི་འདུག གངས་ཀ་ག་ཚོད་

ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་ག་ཚོད་སེབས་འདུག་ཅེས་ལབ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་དུས། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ད་ང་
ཚོས་བཤད་དུས་ལས་ས་བྲོ་ཞེ་དྲགས་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་དེའི་ཐྲོག་ནས་དཔེར་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ ༢༠༡༢ ལྲོར་
བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བདེན་པའི་མེ་ལེ་སྐྲོར་སྲོད་ལབ་རྒྱུ་གཅིག་བས་པ་རེད། དེའི་གནས་སྟངས་ནང་ལ་
ང་རང་ཚོ་བྲོད་མི་ནང་ཁུལ་ལ་གཞིས་ཆགས་ག་བར་ཡིན་ནའང་ཚང་མ་སྲོ་སྲོ ་ལ་དྲོ་སྣང་ཞིག་སེབས་རྒྱུ་དང་བྲོད་ནང་ལ་

རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཧ་མ་གྲོ་དེ་ཚོ་ ཡང་གྲོ་བ་དང་། སྲོ་སྲོ་
ལ་ཚོར་སྣང་སེབས་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་། དེའི་ནང་ལ་དགྲོས་འདུན་མཐའ་མ་དེ་སྲོན་མ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
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ཚོགས་ནང་ལ་གྲོས་ཆྲོས་གསུམ་བཞག་རྒྱུ་དེ་ཡར་འགུལ་སྲོད་བཏང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད། དེའི་ཐྲོག་ལ་འགན་ཁུར་དགྲོས་ཀི་

ཡྲོད་ལབ་ནས་ New York མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ལས་ཁུངས། GENEVA མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་འགྲོ་བ་
མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ལས་ཁུངས། ལྡི་ལི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གཞུང་ཚབ་ཀི་ནང་བཅས་ལ་ང་ཚོས་ས་རྟགས་

འབུམ་ཁ་ཤས་ཡྲོད་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་སྤྲད་པ་རེད། སྤྲད་དུ་འགྲོ་མྱྲོང་། ལན་དུ་ཡི་གེ་ན་ཞིག་སྤྲད་མ་སྲོང་། ག་པར་ཡྲོད་དམ་ཧ་
གྲོ་མ་སྲོང་། མེར་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ནམ་མི་ཤེས། ཆུ་ལ་བསྐུར་བ་ཡིན་ནམ་མི་ཤེས། ག་བར་ཡྲོད་མེད་ཤེས་ཀི་མི་འདུག དེ་
འདྲ་ཡིན་ཙང་། འགྲོ་ས་གཅིག་ལས་ས་པྲོ་ཞིག་མི་འདུག་གདའ། འདི་འགྲོ་ཐུབ་མཁན་བཟྲོ་མཁན་ཡྲོད་ན་བཟྲོ་རྲོགས་བེད།

བཟྲོས་སྲོང་ན་ང་ཚོས་རྒྱབ་ནས་ག་རེ་བེད་དགྲོས་ནའང་བེད་རང་ཡིན། དེ་ཞུ་འདྲོད་གཅིག་བྱུང་སྲོང་། ང་ཚོས་དེ་དུས་ཡི་
གེ་སྤྲད་པར་མར་སྲོང་བ་ཡིན། མི་ངྲོ་མ་ཐུག་ནས་སྤྲད་པ་ཡིན། ཁྲོང་ཚོས་དེབ་བཀྲོད་བེད་ཀི་ཡིན། ཚང་མ་བེད་ཀི་ཡིན་
ལབ་སྲོང་། སང་ཉིན་མཐའ་ན་ཡིག་ལན་གཅིག་ཀང་སྤྲད་མ་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡྲོང་གི་འདུག

ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་བ་ཡང་ཚུགས་ཡྲོད་རེད། ཚོགས་ཚར་བའི་རེས་ལ་འཆར་གཞི་ཡྲོད་ཀི་རེད། དེ་བཞིན་ད་ལྟ་

ཞི་ཅིང་ཕིན་སྐྲོར་ལ་མང་པྲོ་གསུང་གི་འདུག་བ། སྲོན་མ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་ཞི་ཅི ང་ཕིན་ལ་གདིང་ཚོད་མང་
པྲོ་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་ག་བར་སེབས་ཡྲོད་མེད། སིར་བཏང་དེ་རིང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ལ་ཚོགས་བཞིན་པའི་རྒྱལ་
ཡྲོངས་མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་དེ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སང་ལ་རེད། དེ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ཞི་ཅིན་ཕིང་དེ་རིང་

སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡྲོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ལ་ནང་སྲོག་ནས་སེབས་པ་ཡིན་ལབ་པ་

རེད། ད་རང་སྲོང་ལྲོངས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་ནང་སྲོག་ནས་སེབས་ཡིན། ད་ཁྲོ་རང་ཚོ་ཡྲོང་ཁུངས་ཤིག་
དགྲོས་ཀི་འདུག་བ། ཁ་སང་རྒྱལ་ཡྲོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གི་ཚོགས་འདུ་འགྲོ་བཙུགས་ནས་ཚོགས་ཆུང་
ཁག་བགྲོས་བེད་དུས་དང་པྲོ་ནས་ནང་སྲོག་གི་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ཕིན་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྲོན་མ་ཡིན་ན།

ཧུའུ་ཅིན་ཐའྲོ་དེ་ཚོའི་སྐབས་སུ་ཡྲོང་མྱྲོང་བ་རེད། སི་ཁབ་ཧྲུའུ་ཅི་སྐུ་དངྲོས་སུ་བྲོད་ཀི་ཚོགས་ཆུང་ལ་སེབས་སྲོང་ལབ་རྒྱུ་
གསར་འགྱུར་ནང་ལ་ཐྲོན་མྱྲོང་ཡྲོད་རེད། དེ་རིང་སེབས་ཡྲོད་ན་མ་གཏྲོགས་མདང་དགྲོང་ཚུན་ཆད་ལ་ཞི་ཅིང་ཕིན་བྲོད་ཀི་

ཚོགས་ཆུང་ནང་སེབས་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ཁད་པར་ག་རེ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་མེད། ད་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ལ་མཁས་པ་དང་བཀའ་
ཤག་དེ་ཚོས་མཁེན་གི་ཡྲོད་ཀི་རེད། གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ལ་བརྟེན་ན་ང་ཚོ་ལ་རེ་བ་བརྒྱབ་ས་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་
འདྲའི་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་ནས་གཅིག་མ་ཞུ་རང་ཞུ་ཆགས་སྲོང་། ད་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་
ངས་མི་ལ་ལན་བརྒྱབ་ཀི་མེད། ཡང་དྲོན་ཚན་གསུམ་པའི་སྐྲོར་ལ་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་བཀའ་སྲོབ་
ཡར་འཐེན་མར་འཐེན་ཕར་འཐེན་ཚུར་འཐེན་ཚང་མས་འཐེན་བསད་ཡྲོད་རེད།

ད་ལྟ་བར་དུ་འཐེན་མ་མྱྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་རང་རང་སྲོ་སྲོའ ་ི བསམ་ཚུལ་སྲོན་མ་ནས་དཔེ་བཞག་ཡྲོད། རང་བཙན་

དང་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྐྲོར་ལ་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་དགྲོངས་གཞི་ཟེར་དུས། ༸གྲོང་ས་༸སབས་
མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གིས་ག་རེ་བེད་གསུངས་པ་དེ་བེད་དགྲོས་རེད་དམ། ༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་

གིས་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་བསྟེན་གི་ཡྲོད་རེད། ངས་གསས་མཁར་མཆྲོག་ལ་བསྟེན་གི་ཡྲོད། ཡིན་ན་ཡང་། ངས་
༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི བཀའ་དང་འགལ་གི་མེད་གདའ། སྲོན་མ་དཔེ་དེ་བཞག་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་།

༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་བཀའ་སྲོབ་ནང་ལ་བྲོད་རང་བཙན་དེ་བྲོད་མི་ཡྲོངས་ཀི་གཞི་རའི་ཐྲོབ་ཐང ་
རེད་ཅེས་གསུངས་ཡྲོད་རེད། ཆབ་སིད་ཀི་ལངས་ཕྲོགས་ཐྲོག་ནས་རེད་མ་གཏྲོགས་བཀའ་དེ་མ་བསྒྲུབ་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་
མ་རེད།
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མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་ལངས་ཕྲོགས་འདྲ་མི་འདྲ་སྣ་ཚོགས་ཡྲོང་ཆྲོག་གི་རེད། ཡིན་ན་ཡང་།

ང་ཚོའི་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་རྙྲོག་ག་ཟང་ངེ་ཟིང་ངེ་ དང་། མཐྲོ་དམན་བཤད་བསད་རྒྱུ་དེ་དབུ་མའི ་ལམ་དང་རང་
བཙན་ཐྲོག་ལ་བྱུང་མ་སྲོང་བ། གང་དུ་བྱུང་སྲོང་། སུས་བྱུང་སྲོང་། རང་བཙན་ཁ་ལ་འཁེར་མཁན་ཡིན་ནའང་འདྲ། དབུ་མའི་
ལམ་ཁ་འཁུར་མཁན་ཡིན་ནའང་འདྲ། རང་བཙན་ཁ་ལ་ཁུར་བ་ཡིན་ན། སྲོན་མའི་བྲོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་གང་ཡང་

བཤད་ཐུབ་མཁན་མེད། དབུ་མའི་ལམ་ཁ་ལ་འཁུར་མཁན་ཡིན་ལབ་མཁན། བྲོད་རིགས་ཡྲོངས་ལ་མིང་དྲོན་མཚུངས་པའི་
རང་སྲོང་ལྲོངས་ཡྲོང་ཐབས་བསམ་འཆར་གི། མིང་ཁྲོ་རང་ཀྲོག་མི་ཤེས་མཁན་གི་ཁེངས་བསད་ཡྲོད་པ། དང་པྲོ་གཞི་ར་ག་

བར་བཟུང་དགྲོས་རེད། དེ་བེད་དུས། སྲོ་སྲོའ ་ི གྲོ་སྐབས་དང་ཐ་སྙད་འདྲ་མི་འདྲ་མང་པྲོ་བེད་སྲོད་བཏང་ས་རག་དུས། ག་བ་
ཡིན་ན་ཚང་མར་དེ་བེད་སྲོད་བཏང་བསད་པ་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་། ༸གྲོང་ས་༸སབས་

མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་ལམ་སྟྲོན་གནང་བ་དང་། བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་ ཡི་ཡྲོད་པ།
བྲོད་རྒྱ་འབེལ་མྲོལ་མྱུར་དུ་འགྲོ་བཙུགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ། བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཡིག་ཆ་ག་བར་

བཞག་པ་ཡིན་ནའང་། ཚང་མའི་ནང་ལ་ཡྲོད་རེད། ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་བེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ག་དུས་བེད་སྲོང་ནའང་དགའ་
བསུ་ཡྲོད། སུས་གསུངས་ཀང་དགའ་བསུ་ཡྲོད། ཞི་ཅིང་ཕིན་ལ་སུས་ཐུག་སྲོང་ན་དགའ་བསུ་ཡྲོད། དབུ་མའི་ལམ་ནས་
འགྲོ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ལབ་ནས། འདིར་བིས་ཡྲོད་རེད། དགག་བ་ཡྲོད་མ་རེད། ཚང་མ་སི་མྲོས་བས་ནས་བཏང་ཡྲོད་རེད་

གདའ། འདིར་བིས་འདུག་གཱ། ཚིག་འདི་ག་རང་གི་ཐྲོག་ལ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕིན་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་མཁེན་དགྲོས་རེད་མ་

གཏྲོགས། དེ་མཁེན་ལ་མ་མཁེན་ལ་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ལ་ཡར་མར་འཐེན་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག
དེ་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡིན།

མཐའ་མ་དེ་ལ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཐྲོག་ལ་དང་པྲོ་ང་ཚོའི་ཆིག་སྒྲིལ་ཡིན་ནའང། ག་རེ་བེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན་ཡང་།

ང་ཚོའི་དག་བྲོ་དེ་བསྟན་དག་རྒྱ་མི་དམར་པྲོ་དེ་རེད། དུས་དུས་ལ་བཙན་རྒྱལ་རྒྱ་དམར་བྲོད་ནས་ཐར་བསྲོད་ཐྲོངས་ལབ་ན་
འགིག་གི་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་སྡུག་རི་སྡུག་ཚད་བིས་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོས་ཚིག་མགྲོ་ནས་མར་སྡུག་པ་ག་རེ་

བིས་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པ་བིས་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་དང་པྲོ་མར་སྲུབ་དགྲོས་རེད། ག་རེ་བེད་དགྲོས་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་། ང་ཚོ་
དག་བྲོ་རྒྱ་དམར་པྲོ་རེད་གདའ། ཉིན་མ་གཅིག་ལ་འགིག་སྲོང་ན་འགིག་པ་རེད། འགིག་གི་ཡྲོད་རེད། འཛམ་གིང་དམག་
ཆེན་གཉིས་པའི་རེས་ལ་ཨ་མེ་རི་ ཀས་ཉི་ཧྲོང་ལ་རྡུལ་ཕན་མཚོན་བ་གཡུགས་ཡྲོད་རེད། མི་འབུམ་མང་པྲོ་བསད་ཡྲོད་

རེད། ཁ་སང་དེ་རིང་གྲོགས་པྲོ་བས་ནས་འགྲོ་ ཡི་ཡྲོད་རེད། འཛམ་གིང་ཆབ་སིད་ཐྲོག་ལ་འདྲ་མི་འདྲ་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་
ཡང་། ད་ལྟ་དག་བྲོ་རེད་གདའ། དག་གཉེན་ངྲོ་མ་ལྲོག་པ་བེད་དགྲོས་དུས། ང་ཚོས་ཁ་གཏད་ས་དེ་དག་བྲོ་རྒྱ་མི་དམར་པྲོ་

ཡིན་དུས། ང་ཚོས་བྲོད་མི་ནང་ཁུལ་ལ་ཚང་མས་ཆིག་སྒྲིལ་དང་མཐུན་སྒྲིལ་བེད་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་རེད། ཚིག་གཅིག་
གསལ་པྲོ་གསལ་རང་བས་ནས་ཞུ་འདྲོད་ཡྲོད་ཞུས་ཀི་ཡིན། ཁ་སང་དེ་རིང་གི་བརྒྱུད་ལམ་དང་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཀི་

ཐྲོག་ནས་ཡུལ་གར་སིད་གཞུང་གི་གྲོས་ཚོགས་སང་ཉིན་ཚོགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ནང་ཁུལ་གི་དམག་འཛིང་ཆེན་མྲོ་དེ་འགྲོ་
བཙུགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་ད་ཟེར་བ་དེ་བྲོད་ནང་ལ་འགྲོ་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ལ་ང་ཚོ འི་ངྲོས་ནས་ནང་ཁུལ་གི་

དམག་འཛིང་ཆེན་མྲོ་ཟེར་བ་དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་པ་བེད་དགྲོས་པ་དེ་ང་ཚོའི་འགན་རེད། མ་མཐར་ང་ཚོའི་དབུ་མའི་ལམ་
དང་རང་བཙན་གཙང་མའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ལ་ལྲོག་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟྲོ་ཐུབ་ཀི་མེད་ན། དམར་འཛི ང་ཆེན་མྲོ་ལབ་རྒྱུ་རྒྱ་མིས་

ཚིག་བེད་སྲོད་བཏང་བཞག་པ་དེ་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་པ་བེད་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་རེད་ཅེས་ཞུ་འདྲོད་
བྱུང་སྲོང་།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་དང་འབེལ་བའི་སང་ནས་

ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་། སྲོན་གེང་དེའི་ཤྲོག་གངས་བཞི་པ་དེའི་སང་ལ་བྲོད་ས་ཡྲོངས་ནས་ཇྲོ་བྲོ་རིན་པྲོ་
ཆེར་མཇལ་ཞུ་བར་ཞེས་པའི་མཇལ་གི་སྲོན་ལ་མཆྲོད་བསྣན་ནས་མཆྲོད་མཇལ་བིས་ན་བརྲོད་བ་བདེ་པྲོ་ཡྲོད་པར་སྙམ།

གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་འདིའི་སང་ལ་བྲོད་ནང་གི་ཁྲོར་ཡུག་རེད། བྲོད་ནང་གི་གཏེར་ཁ་སྲོག་
འདྲོན་རེད། བྲོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་། བྲོད་ནང་གི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྲོབ། དེ་ཚོ་གདུང་སེམས་ཉམས་སེད་ཀི་གྲོས་

ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཐྲོག་ཏུ་གསལ་པྲོ་འཁྲོད་ཡྲོད་པས། ཞིབ་ཕ་ཞུ་མ་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས། ད་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གཙོ་བྲོ་བྲོད་
ནང་གི་རང་ལུས་མེ་སེག་གི་སྐྲོར་ལ་འཁྱུག་ཙམ་ཞིག་ཞུ་ན་བསམས་བྱུང་།

ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་བྲོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེ་ སེག་བཏང་ནས་མི་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་འགྲོ་ཡྲོད་རེད། དེའི་

ནང་ནས་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕིན་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་། ང་ཚོས་འདས་པའི་ལྲོ་ཐུང་ཐུང་དེའི་ནང་ལ་མི་
བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་ཀིས་རང་ལུས་མེ་སེག་བཏང་པ་དེ་འཛམ་གིང་གིས་ང་ཚོ་ལ་ལྟ་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་འདུག་ཟེར་
ན། མེ་སེག་ཅིག་བཏང་ཚར་པའི་ཁ་ཐུག་དེ་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་གྲོས་ཆྲོད་གཞག་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཙམ་ལས།
འཛམ་གིང་གིས་ང་ཚོ་བྲོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེ་སེག་གཏང་པའི་སྐྲོར་ལ་ཁ་ཡྲོད་ལག་ཡྲོད་ཀིས་རྒྱབ་སྲོར་གནང་རྒྱུ་དང་།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡང་མཁེགས་པྲོའ ་ི ངང་བཤད་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་གཅིག་
བས་ན། ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་། ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཁབ་བསྒྲབས་བ་རྒྱུ་དང་། ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཞུ་
འབུལ་བ་རྒྱུ་དེ་དག་ཏྲོག་ཙམ་ལྷྲོད་གཡེང་ལ་འགྲོ་ཡྲོད་སིད་ཀི་རེད། ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་མ་འགིག་པ་དང་མ་ཡྲོང་བ་དེ་

ཚོའི་ཐད་ལ་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་གལ་ཆེ། མ་གཞི་ད་ལྟའི་བྲོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ན། བྲོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེ་
སེག་གཏང་རྒྱུ་དེ་མཚམས་གཞག་རྒྱུ་རེད་མི་འདུག་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་རང་ལུས་མེ་སེག་གཏང་རྒྱུ་དེ་མང་རུ་

མང་རུ་ཕིན་ན། ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་གངས་ཀ་རྒྱག་རྒྱུ་ནང་བཞིན་ཆགས་འགྲོ་ཡི་འདུག མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་མཚོན་ན་
ཡང་། སྲོན་མ་ཡིན་ན་རང་ལུས་མེ་སེག་བཏང་པ་ཡིན་ན་ས་ཆ་དེ་ལ་བཀག་སྲོམ་བེད་རྒྱུ། ས་ཆ་དེ་ལ་དམག་མི་བཏང་རྒྱུ།

དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་བེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་། དེང་སང་རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྟངས་བལྟས་ན། རང་ལུས་མེ་སེག་
ཅིག་བཏང་ན་ཡང་ཁྲོ་ཚོས་ཡ་མེད་དུ་བཏང་བཞག་གི་འདུག རང་ལུས་མེར་སེག་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་མགྲོགས་པྲོ་

མགྲོགས་པྲོ་སྐུང་ཐབས་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ས་གནས་རང་གི་མི་མང་གིས་སྲོ་སྲོའ ་ི ས་ཆ་དེ་ལ་རང་ལུས་
མེ་སེག་བྱུང་ཡྲོད་མེད་ཧ་མ་གྲོ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་འགྲོ་ཡི་འདུག བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་གི་བྲོད་པ་དེ་ཚོ་
ཚང་མར་ཚོར་བ་མེད་པ་འདྲ་པྲོ་ཆགས་འདུག དེ་ངའི་མཐྲོང་ཚུལ་རེད། དེང་སྐབས་བྲོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེ་སེག་ཐྲོན་

འདུག་ལབ་དུས་མ་ཎི་ཞིག་འདྲོན་རྒྱུ་དང་། ཡང་ན་མཆྲོད་འབུལ་ཚོགས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏྲོགས། རང་ལུས་མེ་སེག་དེའི་སང་

ལ་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པ་གསལ་པྲོ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་རྒྱལ་སིའི་སང་ལ་
འབྲོད་བསྐུལ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་བེད་དགྲོས་པ་དང་། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་གཟིགས་དང་། མི་རིགས་མཉམ་ཆུང་ཞིག་གིས་སྲོ་
སྲོའ ་ི རང་སྲོག་བྲོས་བཏང་ནས་ཞི་བའི་འཐབ་རྲོད་བེད་རྒྱུ་དེ་ལ་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ཀིས་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་རྒྱབ་སྲོར་བ་
རྒྱུ་དངྲོས་གནས་བས་ན་ནུས་པ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་བེད་དགྲོས་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་དབར་དུ་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ཀིས་
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རྒྱབ་སྲོར་དེ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ར་བ་ནས་ཡྲོང་གི་མེད་པ་གསལ་པྲོ་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་འྲོག ང་ཚོའི་ལས་
འགན་ནི་སར་ལས་ལྷག་ཤུགས་རྒྱབ་ས་བྲོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏྲོང་མཁན་རྣམས་ཀི་མངྲོན་འདྲོད་སྒྲུབ་པར།
རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་གི་རྒྱབ་སྲོབ་ནུས་ལྡན་ཡྲོང་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་མཐྲོང་།

དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱ་སིད་སི་ཁབ་ཁང་གི་ཉེ་ཆར་ཡིག་ཆ་ཞིག་སེལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡྲོངས་ནང་ལ་ནག་ཚོགས་

དང་ཇག་པ་རྐུན་མ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ར་མེད་བཟྲོ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སེལ་དགྲོས་པ་བརྲོད་རེད། ལས་འགུལ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་

གྲོང་ཁེར་རིམ་པ་ཁག་གི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་ནང་བཞིན་སེལ་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་། བྲོད་རང་སྲོང་
ལྲོངས་ནང་ལ་སིད་བྱུས་དེ་སེབས་དུས་དྲོན་ཚན་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ཅན་གི་ཐེར་འདྲོན་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་པ་རེད། ཐེར་འདྲོན་
ཡིག་ཆ་དྲོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ་དེའི་ནང་ལ། དབུ་མའི་ལམ་ལ་ཁ་གཡར་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བལ་བེད་པའི་ལྲོག་སྲོད་ཀི་

བསམ་བྲོ་ཐེར་འདྲོན་དགྲོས་པ་དང་། མི་རིགས་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྲོབ་དང་། ཁྲོར་ཡུག་སྲུང་སྲོབ་སྲོགས་ལ་ཁ་གཡར་ནས་

མི་རིགས་གུ་དྲོག་གི་བསམ་བྲོ་ཡྲོད་མཁན་ཚོ་ཐེར་འདྲོན་བེད་དགྲོས་ཅེས་སྲོགས་བཏྲོན་འདུག་པས། རྒྱ་གཞུང་གི་སིད་

བྱུས་དེ་བྲོད་ནང་ལ་སེབས་དུས་འགྱུར་བ་འགྲོ་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་མིན། རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་དེ། བྲོད་ཀི་ས་ཁུལ་ལ་སེབས་དུས་ག་རེ་བས་ནས་འགྱུར་བ་ཕིན་པ་རེད་དམ། དེ་གནད་འགག་ཞིག་
རེད། སྣང་མེད་ར་བ་ནས་བཞག་མི་འྲོས། ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་གནད་དྲོན་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུས་དགྲོས་རེད་མ་

གཏྲོགས། བྲོད་ནང་གི་གཞིས་ལུས་མི་མང་གི་ཁྲོང་ཚོས་རེ་འདྲོད་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཞུ་རྒྱུའི་བྲོ་སྲོབས་ཡྲོད་པ་མ་རེད།

ཁྲོང་ཚོ་ལ་དེ་ཞུ་རྒྱུའི་ཐྲོབ་ཐང་ཡང་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ཞུས་སའི་ས་ཆ་ཡང་རག་གི་མ་རེད། ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་
དག་དྲང་མྲོ་མ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་ལས་འགུལ་ཞིག་སེལ་ཐུབ་ན། བྲོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་དག་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་
སིད་ཀི་རེད། བྲོད་རང་སྲོང་ལྲོངས་ཀི་སིད་བྱུས་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་མ་རེད། ས་ཁུལ་དེ་ཡི་དཔྲོན་རིགས་འགའ་

ཤས་ཀི་བཟྲོས་བཞག་པ་ཞིག་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོའི་གྲོ་གནས་དང་དབང་ཆ་ཐྲོབ་ཐང་སྲོགས་ཀི་ཆེད་དུ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ངྲོ་སྲོའ ་ི ཆེད་དུ་ལས་ཀ་དེ་འདྲ་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོས་ཕི་ལ་ཐེར་འདྲོན་བས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བེད་སྟངས་

དེ་འགིག་གི་མེད་པ་དེ་རྒྱལ་སིའི་སང་ལ་ཞུས་དགྲོས་ཀི་རེད། གང་དུ་ཞུ་དགྲོས་ན་དེ་དག་ནན་པྲོ་བས་ནས་ཞུ་དགྲོས་རེད།
དེ་ཚོའི་ཐད་ལ་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་སེལ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེང་སང་བྲོད་ནང་གི་དགྲོན་སེ་

ཁག་གི་གནས་སྟངས་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡྲོད་པ་རེད། བ་རུང་སར་རེད། ཡ་ཆེན་དགྲོན་རེད། དེ་མིན་གི་དགྲོན་སེ་ཁག་
མང་པྲོ་ཞིག་ལ་དྲོ་དམ་རུ་ཁག་ཟེར་བ་ཞིག་བཙུགས་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོས་དེ་བཙུགས་འདུག་ཟེར་ནས་བཞག་ནས་འགིག་

གི་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེ་འཛུགས་དགྲོན་དྲོན་དང་དེས་དགྲོན་པ་ལ་དྲོ་ཕྲོག་ག་རེ་འགྲོ་གི་འདུག དགྲོན་པའི་ནང་གི་གྲྭ་བ་དང་
ཨ་ནི་ཚོར་དཀའ་ངལ་ག་རེ་བཟྲོ་གི་འདུག དེ་ཚོའི་སང་ལ་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ངའི་གྲོ་ཚོད་ལ་གྲྭ་
བ་དང་ཨ་ནི་ཚོ་ཚོང་ཁང་དང་སྲོ་སྲོའ ་ི ནང་ལ་ལྲོག་དགྲོས་ན་རེད ། ཕི་ཕྲོགས་གང་ལ་འགྲོ་དགྲོས་ནའང་། དྲོ་དམ་ལས་
ཁུངས་དེ་ནས་ཆྲོག་མཆན་གི་ཡི་གེ་བངས། དེ་ལ་མཚན་རྟགས་འགྲོད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་ཆྲོག་མཆན་མེད་ན་

འགྲོ་ཆྲོག་གི་མ་རེད། རྒྱ་གཞུང་གིས་བྲོད་ལ་ཆྲོས་ལུགས་དད་མྲོས་རང་དབང་ཡིན་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རེད། འྲོན་ཀང་ཆྲོས་

ལུགས་དད་མྲོས་རང་དབང་མེད་པ་གསལ་པྲོ་རེད། སྲོ་སྲོའ ་ི ནང་ལའང་འགྲོ་མ་ཆྲོག་པ། འགྲོ་འདུག་གི་རང་དབང་མེད་པ་
ཞིག་ལ། ཆྲོས་ལུགས་དད་མྲོས་གང་ནས་བཤད། ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཆགས་འདུག དེའི་སང་གཟབ་གཟབ་

བས། དྲོ་སྣང་བས་ཞིབ་འཇུག་བས། རད་གཅྲོད་བས་ནས། ཐབས་ལམ་ག་རེ་དགྲོས་ནའང་དེ་ལ་གདུང་ལེན་བས་དགྲོས་
ན། དེ་ཚོའི་ཐད་ལ། བཀའ་སི་གཉིས་ཀི་ངྲོས་ནས་གཟབ་ནན་གིས་ཞིབ་འཇུག་དང་རར་གཅྲོད་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་
རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་སྒྲྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་སྒྲྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ། གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་གི་

སྲོན་གེང་དང་གྲོས་ཆྲོད་བཅས་པའི་ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས། འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཁ་གནྲོན་དུ་
གཞན་ལ་འདི་བེད་དགྲོས་རེད་ཅེས་ལམ་སྟྲོན་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། གང་ལགས་ཞེ་ན་བེད་དགྲོས་མཁན་དེ་ང་རང་ཚོ་རེད།
ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་གང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རུང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་གིས་དབུས་པའི་བཀའ་ཤག་གང་སར་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་

ནའང་རེད། གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྲོན་གིས་དབུས་པའི་སི་འཐུས་ཀི་སྐུ་ཚབ་གང་དུ་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་རུང་།

ཚང་མས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་ཞིག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེར་བརྟེན། འདིའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་
གནང་བ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་གྲུབ་འབས་འདྲ་ག་རེ་སྲོན་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་དགྲོས་པ་ག་རེ་འདུག

ཕྲོགས་ཡྲོངས་ནས་གནད་དྲོན་གཅིག་གི་ཐྲོག་ཏུ་སྤུངས་ཏེ་ཞུ་གཏུགས་ཤིག་གནང་བ་ཡིན་ན་དེ་འདྲའི་ ཐྲོག་ནས་གྲུབ་འབས་
ལེགས་པ་འདུག་གམ་མི་འདུག དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེར་བརྟེན། ང་དེ་རིང་འདིར་
ལང་རྒྱུ་འདི་གཞུང་འབེལ་གི་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བས་པའི་ཡིག་ཆ་འདི་སིར་བཏང་ཞིག་མ་ཡིན་པ་འདི། འདི་ལམ་ལུགས་
གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་འདིར་སེབས་པ་མ་ཡིན་པ། འདི་ཚོར་བ་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ཀི་གནད་དྲོན་དེ་ཛ་དྲག་གི་ཐྲོག་ལ་
གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཚོས་བྲོས་གཏྲོང་དེ་ལ་ང་ཚོའི་ཆྲོས་ལུགས་ཆྲོས་གསུམ་དང་བཅས་པའི་འཐུས་མི་ཚོར་

ཚོར་བ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོའི་གདུང་བ་འདི་སིང་ཆ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་སྤུངས་ཐུབ་པའི་སད་དུ་ང་ཚོས་འཁེར་བ་ཡིན་དུས།
འདི་སིར་བཏང་ཞིག་མིན་པ་ཡིན་ན་དངྲོས་གནས་རང་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོ་ཡིན་ནའང་

རྣམ་དཔྱྲོད་ཡྲོད་མེད་སྣ་ཚོགས་རེད་དེ་ཡིན་ནའང་སྲོ་སྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཉི་མ་གཅིག་མ་རེད། གཉིས་མ་རེད། མང་པྲོ་ཞིག་ལ་
མགྲོ་བསྡུར་བས་ཏེ་ང་ཚོས་འདི་འཁེར་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་སྙན་གསྲོན་ཞིག་ཞུས་ན་བསམ་སྲོ ང་། ཡིག་ཆ་དེ་དག་གང་

འདྲ་བས་ཏེ་སེབས་ཀི་ཡྲོད་ན་དགྲོངས་པ་ཞིག་ཡྲོད་སིད། དེར་བརྟེན། གནམ་མཁན་དེ་ང་རང་ཚོ་རེད། མཛད་གཙོ་ཡིན་
རུང་མིན་རུང་། ང་རང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་འཁིད་འདིར་བཞུག་ཡྲོད་རེད། མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་འདིར་བཞུག་ཡྲོད་

རེད། ང་རང་ཚོ་ག་རེ་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག་གམ། དཔེར་ན། འཛིན་སྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པྲོ་
དེ་ཚོགས་པ་རེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་དུས་ལྔའི་ནང་ལ་བྲོད་དྲོན་བདེན་མཐའ་མ་སེལ་ན་ལྔ་བཅུའི་བར་དུ་བཞུག་ཚེ་ང་རང་

ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་འདིར་གང་ཞིག་བེད་དགྲོས་ཀི་འདུག་གམ། ཞེས་གསུང་སྐབས་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་
ཀི་བེད་སྲོ་ལམ་སྟྲོན་གི་ནང་བཅའ་ཁིམས་ཀི་ནང་ལ་གང་ཞིག་གསལ་གི་ཡྲོད་རེད་ཅེ་ན། ལས་དྲོན་དང་པྲོ་དེ་བྲོད་དྲོན་

བདེན་མཐའ་སེལ་ཐབས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡྲོད་རེད། དེར་བརྟེན། བྲོད་དྲོན་བདེན་མཐའ་སེལ་ཐབས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཏན་ཏན་

ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ནང་བཞིན་གི་དེ་རིང་ལམ་ཡིག་ཅིག་ཏན་ཏན་ཕེབས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག བཀའ་ཤག་ལ་གསལ་བཤད་
དང་དེ་འདྲ་ཁིམས་སྒྲིག་ཀི་བསར་བཅྲོད་ཡྲོད་དང་མེད་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་གསལ་བཤད་ཡྲོད། ཁིམས་སྒྲིག་
བསར་བཅྲོས་ཀང་ཡྲོད་གསུང་དུས་སྲོ་སྲོ་འདྲ་པྲོར་ཆ་བཞག་ན། བྲོད་ཀི་གནད་དྲོན་ཐྲོག་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་

གཞིར་འཛིན་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོའི་བྲོད་དྲོན་བདེན་མཐའ་སེལ་རྒྱུའི་ལམ་ཡིག་གཅིག་ཆབ་སིད་ཀི་འགྲོ་འཁིད་ཀི་ཐྲོག་ནས་
དེ་རིང་ངེས་པར་དུ་ཕེབས་ཀི་རེད་བསམ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀང་བེད་ཀི་ཡྲོད་ལ་རེ་བའང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་དག་གི་ཐྲོག་ལ་ང་རང་
ཚོས་སང་བཤད་གནང་། གང་ཞིག་བ་རྒྱུ་འདུག་གམ། འདི་གནང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ཕར་ཁག་དཀྲིས་མེད་པ་དང་ག་དུས་ཡིན་
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ནའང་ཕར་མཛུབ་མྲོ་འཛུགས་དུས་ཚུར་མཛུབ་མྲོ་གསུམ་སྲོ་སྲོར་བཙུག་གི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་འདྲ་
སྲོང་ཙང་། ང་རང་ཚོ་ཚང་མར་འགན་ཡྲོད་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་བཞེས་གནང་དགྲོས་ཀི་

འདུག་བསམ་གི་ཡྲོད། དཔེར་ན། རྒྱ་ནག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་དམག་
དཔུང་གི་ཐྲོག་ནས་རེད། དཔལ་འབྲོར་གི་ཐྲོག་ནས་རེད། ཧ་ཅང་གི་ག་སྒྲིག་པྲོ་དང་ཚགས་ཚུད་པྲོ་གཅིག་བསྡུད་དབང་
འཛིན་གི་ཐྲོག་ནས་ག་སྒྲིག་པྲོ་འདྲ་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་ནའང་ར་བའི་ནང་གི་གནད་འགག་དེ་དག་ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་

ཡྲོད་མ་རེད། འཛམ་བུ་གིང་གི་ཚོད་དཔག་བེད་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས། དེར་བརྟེན། ང་རང་ཚོའི་མཐྲོང་སྣང་ལ་ཨ་རི་ལས་རྒྱ་ནག་
འདི་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཡི་འདུག་བསམ་པའི་ར་བའི་ང་ཚོ་ལ་དེ་འདྲའི་མཐྲོང་སྣང་གཅིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། མཐྲོང་སྣང་དེ་
དངྲོས་འབེལ་ཡིན་དང་མིན། དུས་ཚོད་ཀིས་ཕེད་ཡྲོང་གི་རེད། ང་ཚོ་འདིར་ཡུ་རྲོབ་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀི ་ཚོགས་ཆུང་ཕེབས་
པའི་སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་གི་ནུབ་ཕྲོགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ནང་ལ་སེམས་འཛུལ་གི་ཐྲོག་ནས་ཆྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་སེམས་

འཛུལ་ཤེས་ཡྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་སེམས་འཛུལ་བས་པ་དེ་དག་དལ་བྲོའ ་ི ངང་ནས་སེམས་འཛུལ་འདི་ཉེན་ཁ་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པྲོ་
ཞིག་ཡིན་པ་འདི་ཁྲོ་རང་ཚོས་གཉིད་སད་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་སེབས་འདུག འདི་བཟང་ཕྲོགས་ཀི་རྣམ་པ་རེད་བསམ་གི་

འདུག མགྲོ་སྐྲོར་ཟེར་བ་དང་བདེན་པ་ཟེར་བ་དེ་ལ་གཏིང་དང་གཞི་ཡྲོད་མ་རེད། ཁྲོ་འདྲོལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། བརྫུན་ཇི་འདྲ་
ཆེན་པྲོ་ཞིག་བཤད་རུང་བརྫུན་དེ་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་མ་རེད། རྒྱ་ནག་མི་མང་སིན་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགྲོ་འཁིད་

ཚོས་སྐད་ཆ་སྙན་པྲོ་གང་འདྲ་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་དེ་ལ་གཞི་མེད་སྟབས་ཁྲོ་བརྲོལ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། དེར་བརྟེན།
ང་རང་ཚོ་ཞེད་སྣང་བེད་དགྲོས་པ་མི་འདུག་བསམ་གི་འདུག མཚམས་རེར་རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའ ་ི དཔལ་འབྲོར་གི་གནས་

སྟངས་ཀི་བསྟུན་མཁས་ཀི་ཐྲོག་ཡ་རྒྱབ་དང་མ་རྒྱབ་ཀི་ཕན་བུ་ཕན་བུ་ཙམ་ཡྲོ ང་གི་རེད། དེ་ཡིན་ནའང་གཞི་རའི་འགྲོ་བ་

མིའི་ཐྲོབ་ཐང་རེད། བྲོད་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ལྲོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་ལ་སིད་བྱུས་འདྲ་མིན་གི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་འདི་དམ་མཆན་བས་པ་
དེ་དག་ཡྲོངས་རྲོགས་ཁྲོང་ཚོས་འཛམ་བུ་གིང་ལ་སྐད་ཆ་སྙན་པྲོ་གང་བཤད་པ་དེ་དག་གང་གི་བརྫུན་ཁུང་བརྟྲོལ་ཡྲོད་རེད་

ཅེ་ན་བྲོད་མི་ ༡༥༢ རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་འདིས་བརྫུན་ཁུང་བརྟྲོལ་ཡྲོད་རེད། སི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་གཅིག་
བསྡུད་དབང་འཛིན་གི་ནང་ལ་སིད་པྲོ་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་ན་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏྲོང་དགྲོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད།

འདི་ང་ཚོས་དྲི་བ་འདྲི་ཡི་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་ནག་མི་མང་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ། ཁེད་ཚོ་སིད་པྲོ་རྒྱས་པྲོ་ཡྲོད་ན་ང་ཚོའི་མི་མང་དེ་
དག་ཅི་ཕིར་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་དམ། འདི་ང་ཚོར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ཅེས་འདི་ང་ཚོས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་

རེད། དེ་རང་གི་ང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་ཀི་ཁ་ཕྲོགས་འདི་དངྲོས་གནས་རང་འགྲོ་དགྲོས་ས་དེར་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ། དེ་ལ་ང་རང་
ཚོའི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གི་མངྲོན་འདྲོད་འདི་གཞིར་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མི་

ཚོས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་གི་ཡྲོད་པ་འདི་དུས་ལ་བབས་བཞིན་པ་ཞིག་རེད། འདི་ཕར་གཡུག་ཚུར་གཡུག་བེད་ས་ཅི་
ཡང་མེད་པའི་གནས་སྟངས་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག

ངས་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་འགག་འདིའི་ཐྲོག་ནས་དཔལ་ལྡནསིད་སྲོང་མཆྲོག་རེད། བཀའ་ཤག་ཚོ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་

ཀི་དབུ་འཁིད་མང་པྲོར་མཇལ་གི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་སི་འཐུས་ཚོ་འགྲོ་བའི་སྐབས་དེར་མང་ཆེ་བ་དེ་ང་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་

འཐུས་མི་ཚོ་མཇལ་གི་ཡྲོད་རེད། དེར་བརྟེན། ང་ཚོའི་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་འདི་བྲོད་གཞིས་བེས་གཉིས་
ཀི་ཚབ་མཚོན་པའི་ཐྲོག་ནས་ཚབ་མཚོན་པ་ཙམ་མ་རེད། བྲོད་ནང་ཡྲོད་པ་དང་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་ཡྲོད་པ་ཚང་མའི་

བསམ་ཚུལ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་ཐག་གཅྲོད་བས་པ་ཡིན་དུས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དེ་ལ་རྒྱལ་ཁབ་
ཇི་ཙམ་གིས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྲོར་བེད་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། གང་ལགས་ཞེ་ན། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོ་བཀའ་མྲོལ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་

Obama སིད་གཞུང་གི་ཐྲོག་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད་གསུང་པ་རེད། གསུང་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ཞུ་
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རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་ང་འདྲ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་བས་ན་འགིག་གི་མི་འདུག དགྲོངས་དག ང་རང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་རྒྱལ་

ཁབ་ཇི་ཙམ་གི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྲོར་གནང་གི་འདུག་གམ། འདི་གཅིག་ཤེས་འདྲོད་བྱུང་།
དེ་འདྲ་ཞིག་སྲོན་ལ་གྲོ་རྟྲོགས་གཅིག་སེལ་བ་ཡིན་ན་སིད་གཞུང་རེ་རེ་ལ་དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་ནའང་འདི་རེད། འདིའི་ཐྲོག་

ནས་ང་ཚོས་འཐབ་རྲོད་བེད་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། ཁ་བལ་གི་ཐྲོག་ནས་འཐབ་རྲོད་བེད་ཀི་མེད་པ་འདི་ང་ཚོས་ཕར་གསལ་
བཤད་ཀི་ཐྲོག་ནས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྲོར་གང་མང་ཐྲོབ་རྒྱུའི་དུས་ལ་བབས་འདུག་ཅེས་སྲོ་སྲོ་ཡིན་ན་དེ་འདྲ་ཞིག་བསམ་
བསད་ཀི་ཡྲོད། དེར་བརྟེན་ཧ་ལས་པ་ཞིག་ཞུ་དགྲོས་པ་མི་འདུག ང་རང་ཚོ་འཐབ་རྲོད་བེད་མཁན་གི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་
སྟབས། འཐབ་རྲོད་ཀི་མི་རིགས་དང་མཐུན་པའི་ཚོར་བ་འདི་འགྲོ་འཁིད་མཁན་དང་འགན་འཁེར་མཁན་གཅིག་པུར་མ་

ཡིན་པའི་དམངས་ནང་ལའང་ཚོར་བ་དེ་སེབས་པ་བེད་བ་ལ་ཕི་མི་ལ་སེབས་ཐུབ་པའི་སྲོན་དུ་ང་རང་ཚོའི་མི་མང་གི་ནང་ལ་
ཚོར་བ་འདི་སེབས་པའི་ཐྲོག་ནས་མཉམ་ཞུགས་ཡིན་ནའང་འདྲོད་བྲོ་འཚིམ་པ་ཞིག་ཡྲོང་བ། མཉམ་ཞུགས་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་

ནས་མི་རེ་རེའི་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཐྲོན་པའི་ཐྲོག་ནས་ཁྲོང་ཚོའི་ཚབ་མཚོན་པའི་
མི་གཅིག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་འདི་སྲོ་སྲོའ ་ི འགན་ཡིན་པ། དེ་དག་ང་ཚོས་གསལ་སྤྲྲོལ་བེད་དགྲོས་པའི་

དུས་ལ་བབས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་འདུག གང་ལགས་ཞེ་ན་གྲོང་དུ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་རེད། འདིའི་སྐབས་དེར་དངྲོས་
གནས་སྲོབ་ཕྲུག་ཚོ་མེད་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་རེད་འདུག དེར་བརྟེན། དེ་དག་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་གི་འདུག

དཔེར་ན། སི་འཐུས་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ས་བགྲོས་ཀི་ཕྲོགས་བསྲོད་དུ་ཕེབས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ས་བགྲོས་ཀི་ཕྲོགས་
བསྲོད་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གནད་འགག་དེ་དག་སྤྲྲོལ། མི་མང་ལ་ཆེ་བཞག་ཆུང་སྐྱུར་ཟེར་བ་རེད། མི་རིགས་གཅིག་གི་འཐབ་

རྲོད་ཀི་སད་དུ་ཉི་མ་གཅིག་བྲོས་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་འདི་ང་ཚོའི་སེམས་པའི་ནང་ལ་བཞག་ཅིང་། སྲོ་སྲོའ ་ི ས་ཁྲོངས་
མི་མང་ལ་སྲོབ་གསྲོ་རྒྱབ་ཐུབ་པའི་སྲོ་སྲོར་མཚོན་ན་འབད་བརྲོན་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་ངས་གཞན་ལ་གནང་རྲོགས་བགིས་

ཞེས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་ཀང་ཕལ་ཆེར་མང་དག་ཅིག་གིས་གནང་གི་ཡྲོད་པ་འདྲ། སྲོ་སྲོ་འདྲ་ཡིན་ན་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་
གི་ཡིན་ཞེས་འདིའི་ཐྲོག་ནས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀི་སྙིང་སྟྲོབས་དང་བྲོས་གཏྲོང་དེ་ལ་འདིའི་ནང་དུ་གསལ་བ་
ནང་བཞིན་གི་གུས་འདུད་ཀི་ཐྲོག་ནས་མཚམས་འཇྲོག་ཞུ་ཡི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ད་ལྟ་འདིར་ཚོགས་གཙོ ས་མཚན་ཐྲོ་ཞུས་ཟིན་པ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་བཅྲོ་བརྒྱད་ཡྲོད། དེའི་ནང་ནས་ད་ལྟ་སི་འཐུས་
དགུ་ལྷག་བསད་ཡྲོད། དེའི་རེས་ལ་གྲོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་དྲུག་པའི་
ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གིང་གནང་གི་ཡྲོད་རེད།

སྲོ་སྲོ་འདྲ་པྲོར་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་འཕགས་མཆྲོག་སྙིང་རེའི་གཏེར་ཆེན་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི

ཡང་དག་པའི་དབུ་ཁིད་ཀི་འྲོག་ལ་དཀིལ་འཁྲོར་འདིའི་ནང་ལ་ཡྲོད་བསད་པའི་མི་མང་གིས་འྲོས་འདེམས་བས་པའི་གང་

ཟག་འདི་ཚོ་ཚང་མ་ལས་དང་སྲོན་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ཀི་བསྟན་སིད་ལ་རིང་ནས་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་པའི་གང་ཟག་
ཞེ་གཅིག་ཡིན་པ་དེ་འདྲའི་དག་སྣང་དང་དེ་འདྲའི་རྒྱབ་ལྲོངས་ཀི་ཀུན་སྲོང་སྲོན་དུ་སྲོང་བའི་ཐྲོག་ནས་གཞུང་འབེལ་གདུང་
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སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གིང་གི་ཆ་ཤས་བཞེས་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་འདྲའི་ཀུན་སྲོང་རྒྱས་པ་

དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཡི་འབྲུ་དྲོན་ནང་བཞིན་བས་ནས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གིས་ཡང་ཡང་
བཀའ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་ནང་བཞིན་ཡག་ས་དེ་མི ས་བཤད་དུ་འཇུག་དགྲོས་རེད་ཟེར། སྡུག་ས་དེ་སྲོ་སྲོས་གེང་དགྲོས་ཀི་

རེད་ཟེར་ནས་ལམ་སྟྲོན་ག་དུས་ཡིན་ནའང་གནང་ཡྲོད་པ་དང་། དེ་ནང་བཞིན་བས་ནས་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷ་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དྲོན་བེད་ཕྲོགས་ཀི་སྒྲིག་གཞིའི་དགྲོངས་དྲོན་གཞི་བཟུང་བས་ནས་གདུང་སེམས་

མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་དྲུག་པ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གི་ཡྲོད་ཅེས་ཐྲོག་མར་གསལ་པྲོ་ཞུ་
དགྲོས་རྒྱུད་དེ་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ཀི་དགྲོས་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་མཐྲོང་གི་ཡྲོད། ང་རང་གི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་

གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ལས་དང་སྲོན་ལམ། ལྷག་པར་དུ་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀི་ནང་ལ་མི་མང་གིས་འྲོས་འདེམས་
བས་ཏེ་རྐུབ་བཀག་འདིའི་སང་ལ་བཞག་ཟིན་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་པ་དེ་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་ངྲོ་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྲོད་ལ། དེ་
ནང་བཞིན་འགན་ཞིག་ཡྲོད་པ་དེ་ཡང་སྲོ་སྲོས་ག་དུས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ངེས་པ་བརྟན་པྲོ་རྙེད་མཁན་གི་གང་ཟག་ཅིག་

ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་གདུང་སེམས་མཉམ་སེ ད་ཟེར་ནས་བྲོད་ནང་དུ་ལུས་སྲོག་ལྲོངས་སྲོད་དང་བཅས་པ་བྲོས་
གཏྲོང་མཁན་གི་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་རྣམས་པ་ལ་དངྲོས ་གནས་དྲང་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ནི། སི་འཐུས་ལ་འཁྲོད་

ནས་ལྲོ་གཉིས་འཁྲོར་གབ་བེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ནས་ག་རེ་བས་པ་ཡིན་ནམ་ཟེར་བ་དེ་ཐྲོག་མར་སྲོ་སྲོས་སྲོ་སྲོར་སེར་ལ་
མཛུག་མྲོ་འཛུགས་ཀི་ཡྲོད། དེ་ནང་བཞིན་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ལ་མང་མྲོས་ཀི་འྲོས་འདེམས་བས་པའི་
སིད་སྲོང་། ད་ལྟ་དབུ་ཁིད་ཡྲོད་རེད། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་༸གྲོང་ས་༸སབས་ཆེན་པྲོའ ་ི ལམ་སྟྲོན་ཡྲོད་རེ།

སིད་སྲོང་ལ་གྲོས་སྟྲོན་པ་དང་སྲོབ་སྟྲོན་པ་ལ་སྲོགས་པའི་མཐུན་རེན་ཡྲོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་

ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་མཚོན་པའི་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་རྒྱ་ནག་ལ་མཁས་པའི་ཉམས་ཞིབ་ཀི་སེ་ཚན་གིས་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་

ཡར་འབུལ་མཁན་གི་མཐུན་རེན་ཡྲོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་ཡང་སྲོས་ལྷག་པར་ཅན་དུ་
སི་འཐུས་སྲོ་སྲོ་གང་ཟག་སེར་བ་ཞིག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ནའང་། ཆབ་སིད་ཀི་སྐྲོར་ལ་འགན་ཆེ་ཤྲོས་ཡྲོད་མཁན་དེ་སིད་

སྲོང་དང་། དེས་དབུ་ཁིད་པའི་བཀའ་ཤག་ལ་ངྲོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྲོད། འགན་ཡྲོད་པ་དེའི་ཐྲོག་ནས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེན་མི་
མང་གི་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་གི་ཐྲོག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་གང་འདྲ་བེད་ཀི་འདུག་མིན་འདུག་གི་ཐྲོག་ལ་སྲོ་སྲོས་

ག་དུས་ཡིན་ནའང་དྲོན་སྣང་བེད་ཀི་ཡྲོད། སྲོ་སྲོའ ་ི འྲོས་འགན་གཞིར་བཟུང་གང་ཐུབ་ཐུབ་བེད་ཀི་ཡྲོད། ཡིན་ན་ཡང་གདུང་
སེམས་མཉམ་སེད་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད་ལབ་ན། ཧ་ལས་པའི་དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་རེད་
འདུག དེའི་ཆ་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཡྲོད། ཁེད་རང་ཚོས་རྒྱབ་ནས་ལང་ཐུབ་ཀི་རེད། རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་བྲོད་ལ་

གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་ཀི་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ལ་སྲོགས་པ་དེ་འདྲའི་བརྲོད་ཚིག་ངག་ནས་ཐྲོན་རྒྱུར་སྲོ་སྲོ་ལ་སྲོབས་པ་མིན་འདུག་ལ།
གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཡྲོད་ཟེར་ནས་ལབ་རྒྱུ་ལ་སེམས་ནང་ཞེད་སྣང་ལངས་དགྲོས་པའི་གནས་སྟངས་རེད་ཅེས་དེ་
གསལ་པྲོ་བས་ནས་ཞུ་དགྲོས་བསམས་བྱུང་། ཉེ་བའི་འཆར་ལ་བྲོད་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ལ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེན་མི་མང་

གི་རེ་བའི་མིག་འབུར་ཚང་མ་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི ཡང་དག་པའི་དབུ་ཁིད་ཡྲོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲོས་

ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་ཡྲོད་མཁན་གི་ང་ཚོ་ལ་ཡིད་ཆེས་བེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡང་རྣམ་པ་ཚོས་གསན་ཕྲོགས་མ་ནྲོར་བ་གནང་
དགྲོས་རེད། ༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི ཡང་དག་པའི་དབུ་འཁིད་ཡྲོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟེར་བ་དེ་ངེས་པར་དུ་

ཐུགས་ལ་འཇགས་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འདྲའི་ཆ་ནས་ང་ཚོ་ལ་རེ་བའི་མིག་འབུར་བསྟན་གི་ཡྲོད་རེད། རེ་བའི་
མིག་འབུར་བསྟན་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། ཉེ་བའི་ཆ་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞི་པ་ཚོགས་པ་ནས་ལྔ་
པའི་བར་དུ་འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཐུས་ཤྲོར་བཏང་བ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་བསམ་བྲོ་
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ཞིག་བཏང་བ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ལ་རྐུབ་བཀག་འདིའི་སང་ལ་སྲོད་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད།

བཟང་སྲོད་དང་ལྡན་པའི་སང་ནས་དགྲོངས་པ་ཞུ་དགྲོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་དཔེ་
མཚོན་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཉེ་ཆར་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་དེ་ལ་འཛམ་བུ་གིང་གི་ཐྲོག་ལ་

བྲོད་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ལ་ལྡྲོག་ཕྲོགས་ཀི་ནུས་པ་ཐྲོན་རྒྱུ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཐྲོག་ནས་གསལ་བསྒྲགས་དེ་འ དྲ་སེལ་
ཡྲོད་རེད། དེ་གསང་ས་ཡྲོད་མ་རེད་བཀབ་ས་ཡྲོད་མ་རེད། གཞིས་བེས་བྲོད་མི་ཚང་མས་ཧ་གྲོ་དགྲོས་པའི་གནས་སྟངས་

ཤིག་རེད། དེ་འདྲའི་ལས་དྲོན་དེ་ཚོ་ལ་སྲོན་འགྲོའ ་ི རྒྱུད་རིམ་ཚགས་ཚུད་པྲོ་མ་གནང་བའི་ཐྲོག་ནས། དང་པྲོ་ལས་ཀ་འགྲོ་
མ་བཙུགས་པའི་སྲོན་ནས་ཁབ་བསྒྲགས་གལ་ཆེན་པྲོ་བས་ནས་རྒྱ་གགས་འབྲོད་འབྲོད་གགས་ཞེས་པྲོ་ཞིག་བས་ནས་
མཐའ་མ་དེར་བྲོད་མི་ཚང་མ་ངྲོ་ཚ་དགྲོས་པ། ང་རང་གི་ངྲོ་ཤེས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ངུ་གི་འདུག ག་རེ་བས་ནས་དང་པྲོ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ནས་གསལ་བཀྲོད་གསལ་བསྒྲགས་བས་ནས། རྒྱ་གགས་འབྲོད་གགས་བས་ཏེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་

ཆྲོག་ཆེད་མེད་ན་དགག་བ་མེད་པའི་གདེང་ཚོད ་དེ་འདྲ་དགྲོས་ཀི་རེད་པཱ། ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་ཁིད་རེད་བ་ཟེར། ལུང་པ་
གཞན་པ་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་འྲོས་འདེམས་བྱུང་བའི་དབུ་ཁིད་ཅིག་ཡིན་ན་ད་དགྲོངས་པ་ཞུ་དགྲོས་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ལ་
སེབས་བསད་ཡྲོད་རེད་བ་ཟེར་བཤད་ཀི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་བྲོད་ནང་ནས་འདི་འདྲའི་བྲོས་གཏྲོང་བས་ཡྲོང་
དུས་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་བེད་སྟངས་འདི་འདྲ་བས་བསད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་གྲོང་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་

ཀི་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཞི་ཅིང་ཕི ན་གི་སྐབས་སུ་མཐའ་མ་ལ་རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡིན་ཟེར་ནས་དཔལ་ལྡ་སིད་སྲོང་མཆྲོག་
གིས་གསུངས་ཡྲོད་རེད། ཞི་ཅིང་ཕིན་ལ་རེ་བ་རྒྱག་དགྲོས་པ་དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཚད་ལྡན་ཞིག་ངས་ངྲོ་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྲོད།

ཧུའུ་ཅིང་ཐའྲོ་དང་ཅང་ཙེ་མིན་དང་ཁྲོ་རང་ཚོ་ལས་ལྷག་པའི་ཞི་ཅིང་ཕིན་ལ་རྒྱུ་མཚན་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་ཡིད་
ཆེས་བེད་ཆྲོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ད་ལྟ་ལུང་འདྲེན་བེད་ཀི་མིན། ཡིན་ནའང་། གྲོས་ཚོགས་འདིའི་

སྲོན་མ་དེ་ལ་ཞི་ཅིང་ཕིན་གི་ལས་རྲོགས་དེ་ཚང་མ་བརེ་པྲོ་བརྒྱབ་པ་རེད། དེའི་སྐབས་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་གང་
ཡང་གནང་ཡྲོད་མ་རེད། ད་ལྟ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། ར་ཁིམས་ཀི་ནང་དུ་སིད་འཛིན་གི་ལས་ཡུན་ཙམ་དུ་མ་ཟད་

པས་སི་བཏང་གི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ངྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་གུང་ཁན་ཏང་གི་ངྲོས་ནས་འགན་གང་འདྲ་ཞིག་འཁུར་དགྲོས་མིན་ལ་
སྲོགས་པ་དྲོན་ཚན་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ད་ལྟ་འགྱུར་བ་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་ཡྲོད་ཟེར་གི་ཡྲོད་
རེད། རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་གསལ་བཤད་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བཀའ་ཤག་གིས་སིད་སྲོང་གི་འྲོས་འགན་ཡྲོད་པའི་གནས་སྟངས་

དང་མཐུན་པའི་གསལ་བཤད་ཅིག་རེ་བ་རྒྱག་ཡི་ཡྲོད། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་གང་ལྟར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད ་ཀི་ང་ཚོའི་

ལས་དྲོན་བེད་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ང་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ན་སྲོབས་པ་མ་བརྙེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྲ་ཐུག་བསད་འདུག དེ་ཡིན་
དུས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ཁེད་རྣམས་པར་སྙིང་ཁུང་རུས་པའི་གཏིང་གུས་བཀུར་བེད་རྒྱུ་དང་། ཁེད་རྣམས་པར་གི་
བྲོས་བཏང་ལ་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་ཀིས་རེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ། ལྷག་པར་དུ་ཤེས་ཡྲོན་ཅན་དང་། ལྷག་
པར་དུ་གཞྲོན་སེས་རྣམས་པ་དེ་རིང་ཁ་སང་རྒྱུད་ལམ་མང་པྲོ་ཞིག་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ནང་དུ་ཉི་མ་རེ་རེ་བེད་ནས་འབེལ་བ་ཡྲོང་
གི་ཡྲོད་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོས་སྲོ་སྲོའ ་ི རྒྱུད་ལམ་གི་མིང་འདྲོགས་སྟངས་ཐད་ལ་ག་རེ་ག་རེ་བེད་ཀི་འདུག་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་

ཀིས་གཅིག་གཟིགས་དང་། དཔེར་ན། ཁ་ཤས་ཀིས་ཐད་ཀར་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ཟེར་ནས་མིང་བིས་བཞག་མཁན་ག་ཚོད་
ཅིག་ཡྲོང་གི་འདུག དབུ་མའི་ལམ་ལ་སྲོ་སྲོས་ངེས་པར་རྙེད་པའི་ཐྲོག་ནས་བསྟྲོད་བསགས་ཀི་ཤྲོ་ལྲོ་ཀ་དང་ཚིག་ལྷུག་དེ ་
འདྲའི་རིགས་བིས་བཞག་པ། སྲོ་སྲོས་ཐད་ཀར་འཛེམ་དྲོགས་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཡྲོང་གགས་

བེད་མཁན་ག་ཚོད་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མར་རྣམས་པར་ལྷན་རྒྱས་ཀི་ཐྲོག་ནས་མཁེན་གསལ་འདྲ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་
འདྲ་ཡིན་དུས། དེ་འདྲའི་རྒྱུད་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་བསམ་བྲོ་ བཏང་པ་ཡིན་ན་བྲོད་ནང་གི་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གི་བསམ་དྲོན་དེ།
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༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལམ་སྟྲོན་གི་འྲོག་ལ་བསམ་པ་གཅིག་ནང་བཞིན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མྲོས་

མཐུན་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་། རེ་གཅིག་ཏུ་རེ་བའི་དམིགས་པ་གཏྲོད་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་ང་རང་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་
ཡི་ཡྲོད། དེ་ནང་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱབ་སྲོར་གི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་ཚོ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་གི་ཡྲོད་པའང་དེ་ཚོར་
དྲི་བ་གཏྲོང་དགྲོས་རྒྱུ་དང་། འྲོས་ཤྲོག་བསྡུ་དགྲོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་པ་ངས་ར་བ་ཉིད་ནས་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་

མེད། དེ་འདྲའི་ལྲོག་པའི་བསམ་བྲོ་དེ་འདྲ་ནམ་ཡང་འཁྲོར་མྱྲོང་མེད། ད་ལྟ་དངྲོས་གསལ་དྲོད་པྲོའ ་ི འཛམ་པའི་གིང་གི་མིག་

ལམ་དུ་མངྲོན་སུམ་དུ་གྱུར་ཟིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། དེ་ནང་བཞིན་གཞིས་བེས་གཉིས་ཀི་འབེལ་ཐག ཡིད་ཆེས་
ཀི་འབྱུང་ས། རེ་བའི་དམིགས་པ་གཏྲོ ད་ས་གང་ཡིན་པ་དེ་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བྲོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ལ་

གསལ་པྲོ་ཆགས་ཟིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་བསམ་བྲོ་གཏྲོ ང་དུས་ང་ཚོར་ལམ་སྟྲོན་གིས་མ་
འདང་བ་དང་། ཐབས་ཤེས་ཀིས་མ་འདང་བ། སིད་བྱུས་ཀིས་མ་འདང་བ། ལངས་ཕྲོགས་ཀིས་མ་འདང་བ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་
མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོས་སབས་བཅྲོལ་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ལ། དེ་རིང་གི་སྐད་ཆ་འདི་ཏྲོག་ཙམ་རྒྱུན་རིང་
པྲོ་ཞིག་ལ་སེམས་ལ་ཉར་བསད་པ་ཡིན། དེ་རིང་མ་བཤད་རང་བཤད་འདྲ་ཞིག་ཆགས་སྲོང་།

སབས་བཅྲོལ་གི་གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ། ར་དྲོན་གི་འཐབ་རྲོད་སྒྲུབ་སྟངས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ལ། ང་

ཚོས་རྒྱལ་ཁབ་དམངས་གཙོ་དང་རང་དབང་ཡྲོད་པའི་རང་བཙན་ཡྲོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ནང་བཞིན་མང་གཙོ་ཞེས་

ཞེ་བྲོ་ཞིག་ཁ་ལ་ཁུར་ནས་། ངས་བསམ་ན་ང་ཚོའི་ སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་འཐབ་རྲོད་གྲོང་བུའི་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་རྒྱུ། ང་
ཚོས་དམིགས་བསལ་དེར་འགྲོ ་རྒྱུར་ཕན་བུ་ཞིག་ལྡྲོག་ཕྲོགས་ཀི་ནུས་པ་ཐྲོན་གི་ མེད་དམ་བསམ་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་
དུས་མང་གཙོ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡྲོད་པ་ནང་བཞིན་གི་ང་ཚོས་རིང་ལུགས་ཤིག་ལག་ལྟར་བེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་

དམ་མ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་སིད་སྲོང་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་། ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་གཞི་གནང་ནས་བསར་
ཞིབ་གནང་ནས། འཇིག་རྟེན་སྟེང་གི་ཆེ་དགུ་ཐམས་ཅད་ལ། བྲོད་ཀི་མཐུན་ཕྲོགས་ལ་ཤ་ཚ་བྲོ་ཡྲོད་མཁན་རྣམས་ལ་བཀའ་
སྲོབ་ལམ་སྟྲོན་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་སྲོ་སྲོར་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་གསལ་པྲོ་ཞིག་ཞུས་ན་བསམ་སྲོང་།

དེ་ཛ་དྲག་ག་རེ་བས་ནས་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་གཅིག ༸གྲོང་ས་༸སབས་

མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་དགུང་གངས་གི་བབ་དང། ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་གཉིས་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་བ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གི་ར་
ཁིམས་དང་བཅའ་ཁིམས་ཀི་ནང་ལ་མི་རིགས་ས་ཁྲོངས་རང་སྲོང་གི་སིད་བྱུས་ཀིས་ཆ་རེན་ཞིག་བསྐྲུན། ས་ཁྲོངས་རང་
སྲོང་གི་ར་ཁིམས་ཤིག་བཟྲོས། ང་ཚོས་དེའི་གྲུབ་དྲོན་གི་འྲོག་ནས་བྲོད་རིགས་ཡྲོངས་ལ་མིང་དྲོན་མཚུངས་པའི་རང་སྲོང་

ཡྲོང་ཐབས་ཀི་བསམ་ཚུལ་དང་། དེའི་འགེལ་བརྲོད་ཕར་ཕུལ་ཟིན་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟའི་ཆར་ལ་བྲོད་རང་སྲོང་ལྲོངས་
གཙོ་བྲོ་གྱུར་པའི་བྲོད་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་གྲོང་ཁེར་མང་པྲོ་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུ་དང་། གྲོང་ཁེར་དང་ཆ་འདྲ་བ་མང་པྲོ་ཞིག་

འཛུགས་རྒྱུ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཧ་ལས་པའི་འཆར་གཞི་འགྲོད་བཞིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁྲོ་རང་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ཁ་
གཏད་གཅྲོག་སྟངས་ཡྲོད་ལ་མེད་ལ་དེ། དེ་རིང་སང་ཉིན་རང་བཙན་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་ན། མཐའ་གཅིག་དུ་གསྲོད་ཆྲོག་པ་

དྲག་རྡུང་བེད་ཆྲོག་པ། ཧ་ལམ་དེའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱལ་སི་རྒྱབ་སྲོར་གི་རྣམ་པར་ཡྲོད་བསད་པ་དེ། ༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་
ཆེན་པྲོའ ་ི ཚུན་ཆད་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་སྲོབ་ཕེབས་ཟིན་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྣམ་པ་འགྱུར་བའི་
རང་བཙན་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཕི་ལྲོགས་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་སྒྲག་གཏམ་གི་ནང་དུ་སེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་གང་ཞིག་ལ་ནང་དྲོན་གི་ཐྲོག་
ལ། ཁྲོ་རང་ཚོས་མི་རིགས་ས་ཁྲོངས་རང་སྲོང་གི་ཆ་རེན་དེ་ཚོ་ལག་ལྟར་བེད་སའི་ས་ཁུལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་གྲོང་ཁེར་

གི་ཆ་རེན་མང་པྲོ་ཞིག་བསྐྲུན་གི་འདུག་ཟེར། གྲོང་ཁེར་གི་ཆ་རེན་མང་པྲོ ་ཞིག་བསྐྲུན་པ་ཡིན་ན། མི་འབྲོར་གི་ཐྲོག་ནས་

ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག སིད་བྱུས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག ཉིན་གཅིག་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་
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ལ་གཞི་བཞག་ས་མེད་པ་ཞིག་ཁྲོ་རང་ཚོས་ར་ཁིམས་ནང་དུ་བཀྲོད་པའི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ཐྲོབ་ཐང་དང་། རང་སྲོང་
བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྲོངས་དྲོན་དེ་དག་ལག་ལྟར་བེད་ས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་སིད་པ་རེད་དྲོ་ཟེར།

ད་ལྟ་ངས་ཧ་གྲོ་བ་ཞིག་ལ་བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་རྒྱ་ཡིག་སེ་

ཚན་གི་འགན་འཛིན་ལ་སྲོགས་པས། གྲོང་ཁེར་གི་འཛུགས་བསྐྲུན་གི་སྐྲོར་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཀི་རྲོམ་ཡིག་ཁ་སྲོན་ལྲོ་གཅིག་
གི་སྲོན་ལ་བིས་ནས། འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་དང་སིད་སྲོང་ལ་ཕུལ་ཟིན་པའི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཤེས་ཀི་ཡྲོད། དེ་ཡིན་
པའི་ཆ་ནས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ག་སྒྲིག་ཏན་ཏན་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་རྒྱུ་ཞིག་སྲོ་སྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དྲན་གི་འདུག

དེ་ནང་བཞིན་འཛིན་སྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་མང་པྲོ་ཞིག་གསུང་བསད་ཡྲོད་རེད།

དེ་ཡང་ཐབས་ཤེས་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་ན་བྲོད་ནང་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་བེད་སྟངས་དང་། གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་
མི་མང་གིས་རེ་བ་འགྲུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་སྲོན་མ་ཚོགས་ཐེངས་ནང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ལྔ་དང་

ལྔ་བཅུའི་མིང་བང་ཙམ་ཞིག་མ་གཏྲོགས། ནང་གི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཟེར་བ་ཞིག་སྟྲོན་རྒྱུ་མི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ལྲོ་
སྲོན་རིས་ཀི་འཆར་འགྲོད་ནང་དུ་ཡྲོད་རེད་བ། ཚོགས་འདུ་ཙམ་ཞིག་འཚོགས་རྒྱུ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏྲོགས། ད་ལྟའི་གཞུང་གི་
མ་དངུལ་གི་གནས་སྟངས་མ་འྲོངས་པ་ག་རེ་ག་རེ་བེད་ཀི་རེད་ཟེར་བ་འཆར་གཞི་ དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཞེ་བྲོ་ཞིག་མཐྲོང་རྒྱུ་མི་

འདུག དེའི་སང་ལ་སི་བཏང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚུལ་དེ་ ཁུར་ཡྲོང་བ་རེ་མ་གཏྲོགས་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དྲོན་ཚན་ལེའུ་གསུམ་
པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ར་བའི་བེད་སྲོ་ལམ་སྟྲོན་གི་དྲོན་ཙན་བཅྲོ་ལྔ་དང་། བཅུ་དྲུག བཅུ་བདུན་གི་ནང་དུ་ས་མྲོ་ནས་བཟུང་སྟེ་
ལམ་སྟྲོན་ཟིན་པ་འདྲ་བྲོ་ཞིག་རེད། བཙན་བྲོལ་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་འཕལ་གི་འགན་ག་རེ་ཡིན་མིན། ཕུགས་ཀི་འགན་གང་
ཡིན་མིན་ཚང་མ་གསལ་པྲོ་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་ཟང་ངེ་ཟིང་ངེ་འདྲ་བྲོ། ཡ་མེ་ཡྲོམ་མེ་འདྲ་བྲོ་མི་མང་ཚོས་དྲོ་སྣང་

ཡྲོང་རྒྱུ་ཙ་གེ་ཙིག་གེ་དེ་འདྲ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྲོ་ ལ་འཆར་གཞི་བཀྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་མི འི་སེམས་དང་བ་འདྲེན་ཐུབ་པ་དེ་

འདྲའི་ལས་འཆར་རྲོམ་མ་ཐུབ་པ། དཔེར་ན་བུད་མེད་ཉིན་མྲོ་འདྲ་པྲོར་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་ད་ལྲོ་རྐུབ་བསྡུས་ནས་ག་རེ་
ཡིན་པ་ཧ་མ་གྲོ་ནས་འཚམ་བཞག་དགྲོས་པའི་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་འདྲའི་ལས་དྲོན་རང་རང་གནང་བ་
ཡིན་ཙང་། ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་མཉམ་སེད་ཟེར་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ཆབ་སིད་ཀི་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ལ་ནུས་པས་

མ་འདང་བ་དང་། ལམ་སྟྲོན་གི་མ་འདང་བ། འཐུས་ཤྲོར་མང་པྲོ་ཞིག་ཕིན་ཡྲོད་པ་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་
སེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་བཤད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དམ་བསམ་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག ཡིན་ན་སྲོ་སྲོ་སེར་གི་ཐྲོག་

ནས་བཅའ་ཁིམས་ཀི ་མདུན་ནས་ཁས་བངས་པ་དང་སྲོ་སྲོ་ལ་འགན་ག་རེ་ཡྲོད་པ་དེ་ཧུར་ཐག་འབད་འཐག་བེད་ཀི་ཡྲོད་
ཟེར་ནས་གཞིས་ལུགས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ལ་ལག་གཉིས་ཐལ་མྲོ་སར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དྲོན་གྲུབ་ལགས། ལགས་སྲོ། གསུང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དྲོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ། གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་གི་

སྲོན་གེང་ཤྲོག་ལེ་བཞི་དང་། དེ་བཞིན་གྲོས་ཆྲོད་དྲོན་ཚན་བདུན་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་འདིར་ཕག་སེལ་
མང་པྲོ་ཞག་གིས་འདིའི་སྐྲོར་ལ་གསུང་ཟིན་སྲོང་། སིར་བཏང་ད་ལྟ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ནང་ལ་གསུང་པའི་གནད་དྲོན་
དེ་ཚོ་ལག་བསྟར་ཟེར་ནའང་འདྲ། དངྲོས་གནས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཚད་ལྡན་གཅིག་
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ཡྲོང་བ་ལ་གལ་ཆེ་བའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤྲོས་འདི་ང་ཚོའི་བཙན་བྲོལ་གི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་

ནས་རེ་བ་རྒྱ་པ་ནང་བཞིན་ཚགས་ཚུད་པྲོ་ཡྲོད་རེད། བཙན་བྲོལ་གི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་དགྲོས་པ་དང་། ལྷག་
པར་དུ་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱའི་ཡིད་ཆེས་བྲོ་གཏད་བེད་བཞིན་པའི་གནས་

སྟངས་ཤིག་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་ད་ལྟའི ་གནས་བབས་འདྲ་ཞིག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚོའི་གནས་སྟངས་འདི་དེ་
འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ་ཞེས་ང་ཚོར་དྲི་བ་ཞིག་བཀྲོད་པ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གིས་ཚང་མས་དགྲོངས་པ་བཞེས་

དགྲོས་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད། གནས་སྟངས་འདི་ཡིན་ནའང་ཡྲོང་ཁུངས་གཙོ་བྲོ་དེ་ཚང་མས་མཁེན་
གསལ་ལྟར་ཨ་རིའི་སྲོ ར་མྲོ་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀའི་གནད་དྲོན་འདིས་བས་ནས་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་པྲོ་ཞིག་

ཆགས་པ་ཡིན་པ་ཕག་སེལ་ཚོས་གསུང་བསད་ཀི་འདུག ཆིག་སྒྲིལ་ཞེས་ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ནས་
དབུས་པའི་ཆྲོལ་ཁ་དབེ་མེད་ཆྲོས་ལུགས་རིས་མེད། ཕྲོ་མྲོ་འདྲ་མཉམ་ཞེས་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་
གཅིག་ཆགས་ཀི་འདུག་གམ་མི་འདུག དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་འདས་པའི་ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་ནང་ལ་འཛམ་གིང་ས་

ཕྲོགས་གང་སར་ཕེབས་བསད་པ་རེད། ངའི་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་དྲོ་སྣང་ཆེན་པྲོས་དེ་ལ་ལྟ་གི་ཡྲོད། བྲོད་མི་ཆེས་ཉུས་ཤས་
ཡྲོད་པའི་ལྷྲོ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་དང་ཉི་ཧྲོང་གཉིས་སུ་དམིགས་བསལ་གི་ངྲོ་རྲོ ལ་མ་བྱུང་བ་མ་གཏྲོགས། ས་གནས་གང་སར་ངྲོ་
རྲོལ་གི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐྲོང་བསད་ཀི་འདུག མི་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟྲོས་པའི་ངྲོ་རྲོལ་གི་རྣམ་པ་དེ་མཐྲོང་བཞིན་པ་དེ་དག་ལ་

བལྟས་པ་ཡིན་ན་དངྲོས་གནས་ཛ་དྲག་པྲོ་ཞིག་རེད་འདུག བཙན་བྲོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་དེང་སང་ཀི་བཀའ་ཤག་གཅིག་

པུ་མ་རེད། གང་ལྟར་ལྲོ་ངྲོ་ ༦༠ ཉེ་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཡྲོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་བཙན་
བྲོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ཆེ་མཐྲོའ ་ི མི་སྣ་ལྷག་པར་དུ་དབུ་འཁིད་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ས་གནས་ས་ཐྲོག་ལ་ཕེབས་

བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་དེ་འདྲའི་རྣམ་པ་མཐྲོང་ཡྲོང་དུས་དངྲོས་གནས་སེམས་འཚབ་ཡྲོང་གི་འདུག དེར་བརྟེན། དེ་མི་ཡྲོང་
བའི་ཆེད་དུ་ག་རེ་བེད་དགྲོས། གཏན་གཏན་ང་རང་ཚོས་འགན་འཁུར་ནས་མང་ཚོགས་ལ་དེ་གཡྲོ་ཐབས་རང་པ་གནང་

བསད་པ་མ་ཡིན་པ། མང་ཚོགས་ཀི་མངྲོན་འདྲོད་གང་ཞིག་རེད་འདུག དེ་ལ་ལན་འདེབས་གནང་དགྲོས་པ་འདི་ཧ་ཅང་གི་

གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ལ་ལན་འདེབས་པའི་སྐབས་སུ་མི་མང་གི་འདྲོད་བྲོ་ཁེངས་པ་ཞིག་གནང་དགྲོས་
པ་དང་། ལྷག་དྲོན་དུ་ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་མང་དག་ཅིག་གི་འདིའི་སྐྲོར་ག་རེ་བཤད་ཀི་ཡྲོད་མེད་ལ་མ་

བལྟྲོས་པར། ཐ་ན་མ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནའང་གནད་དྲོན་སི་ཡྲོངས་གང་ཞིག་ཡིན་མིན་དེ་ང་རང་ཚོ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་རང་པ་
རང་རང་ཡིན་སྟབས་ཞུ་དགྲོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག་སྟེ་ཡིན་ནའང་གང་ཞིག་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟྲོས་པར་ངེས་པར་དུ་ཞིབ་

འཇུག་བེད་རྒྱུའི་ཆེད་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་འདིར་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་
པ་བཞེས་རྒྱུ་ནི་དངྲོས་གནས་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་དང་མ་འྲོངས་པ་ན་ཆེན་པྲོ་ཆུང་ཆུང་། ཆུང་ཆུང་མེད་པ་བཟྲོ་རྒྱུ། སྒྲིག་
འཛུགས་འདི་ཚགས་ཚུད་ཡྲོང་བ། འདི་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་དགྲོངས་བཞེས་གནང་དགྲོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་

འདུག བས་ཙང་དེ་རིང་གི་གནད་དྲོན་དེ་ལ་ང་ཚོ་སི་ཡྲོངས་ཀི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཅེས་བྲོད་ནང་གི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་
ཆེའི་མི་མང་གི་བྲོས་གཏྲོང་དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་བེད་དགྲོས་པ་ལ་བཙན་བྲོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་
ཚགས་ཚུད་པྲོ་དགྲོས་པ་འདི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག དེར་བརྟེན། འདིའི་སྐྲོར་ལ་ངེས་པར་དུ་ང་རང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་

གཅིག་བཙུགས་ཏེ་ཏན་ཏན་འདིའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་བཞེས་ཤིག་གནང་དགྲོས་པ་ནི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག འདི་གཅིག་ཞུ་
འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།

མཚམས་རེར་ང་རང་ཚོའི་གནང་སྟངས་འདི་བཀའ་ཤག་གིས་ཏྲོག་ཙམ་མཁེགས་བཟུང་ཆེ་དྲགས་པ། དཔེར་ན།

འདས་པའི་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་བྲོད་ཀི་བུད་མེད་སེར་ལང་གི་ཉིན་མྲོ་དེ་བུད་མེད་ཉིན་མྲོ་བས་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་
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ཀི་མི་འདུག དེར་སི་འཐུས་མང་པྲོས་དགྲོངས་ཚུལ་གསུང་སྲོང་། ང་རང་སེར་གི་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་སྟངས་ལ་མཚོན་ན་ཏན་
ཏན་སི་འཐུས་ཚོས་དགྲོངས་པ་བཞེས་ཏེ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་འགེལ་བཤད་བསྲོན་གི་འདུག ཏན་ཏན་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་

ལ་བབས་ནས་འགྱུར་བ་ཞིག་འགྲོ་ཡི་རེད། འདིར་བཤད་དགྲོས་པ་མི་འདུག་བསམ་ནས་གང་ཡང་བཤད་མེད། བུད་མེད་

ལྷན་ཚོགས་ཀིས་སྐབས་དེར་སི་འཐུས་ཚང་མར་ཕག་བིས་གནང་ཡྲོད་པ་འདྲ། སྐབས་དེར་ང་ལའང་འབྲོར་སྲོང་། ཁ་ཤས་
ཀི་དགྲོངས་པའི་ནང་ལ་འདི་བུད་མེད་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད་མཁན་གི་མི་ཞིག་མ་ཡིན་པ་འདྲ་སྙམས་སིད། (ཚོགས་གཙོ ་
མཆྲོག་ནས། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་དང་མཐུན་པའི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་ཚུལ་གསུང་རྲོགས་

གནང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡག་པྲོ་འགྲོ་མུས་ཡིན།) ལགས་སྲོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དང་
འབེལ་བ་ཡྲོད། དེ་འདྲ་ཞིག་མཁེགས་བཟུང་གནང་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ད་རེས་བུད་མེད་ཀི་ཉིན་མྲོ་གསུམ་པའི་

བཅུ་གཉིས་དེ་གྲུབ་ཟིན་པ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་ཚོར་བལྟས་པ་ཡིན་ན་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་འདུག གནས་
སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་སྲོང་། བས་ཙང་དེ་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་མཚམས་རེར་མཁེགས་བཟུང་ཆེ་དྲགས་པས་ང་ཚོའི་ཆིག་
སྒྲིལ་གི་ནུས་པ་དེ་ཚོ་ལའང་ཡང་སར་བྲོད་ཀི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་ན་ང་ཚོའི་གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་འདྲ་

འདྲའི་ནང་ནས་མི་འདྲ་བ། ལྷག་དྲོན་དུ་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི དགྲོངས་གཞིར་ཤར་སྲོད་གནང་མཁན་
གི་སྒྲིག་འཛུགས་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡིན་པ། དེ་རིང་ནན་ཏན་བས་ནས་ཞུས་ན་བསམ་སྲོང་།

དེ་དེ་བཞིན་ང་བལ་ཡུལ་ནས་ཡྲོང་བ་ཡིན། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ད་ལྟ་སྐར་མ་གཅིག་ལུས་བསད་ཡྲོད།)

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དུས་ཚོད་ཏྲོག་ཙམ་གནང་རྲོགས་གནང་། ཉེ་ཆར་བལ་ཡུལ་མཆྲོད་འབྲོར་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀིས་ང་ལ་ཕག་བིས་གཅིག་གནང་བྱུང་། འདི་སིར་བཏང་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྲོན་གི་མཚན་ཐྲོ་ལ་འདུག

ཡིན་ནའང་ས་གནས་དེར་སྲོད་ཀི་ཡྲོད་སྟབས་ངྲོ་བཤུས་གཅིག་གནང་བྱུང་། བལ་ཡུལ་མཆྲོད་འབྲོར་ས་གནས་ལ་མཚོན་
ན་མི་ལྔ་སྟྲོང་ཙམ་ཡྲོད་པའི་ས་གནས་ཤིག་རེད། དེའང་ད་ལྟའི་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་ལ་ཞིབ་འཇུག་དགྲོས་ཀི་

འདུག ཆྲོལ་ཁ་ཆིག་སྒྲིལ་དགྲོས་ཀི་འདུག ཆྲོལ་ཁ་ཆིག་སྒྲིལ་གི་དྲོན་དུ་ཚང་མས་ད་རེས་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྲོགས་གནང་

ཞེས་ནན་ཏན་གི་ངང་གསུངས་བྱུང་ལ། ཡི་གེའི་ངྲོ་བཤུས་གཅིག་ཀང་གནང་བ་སྲོང་ཙང་འདི་མང་ཚོགས་ལྔ་སྟྲོང་ཙམ་ཡྲོད་
པའི་ཆྲོལ་ཁ་དང་ཆྲོས་ལུགས་དབེ་མེད་ཀི་ཐྲོ ག་ནས་མང་ཚོགས་ཀི་དགྲོངས་འཆར་གཅིག་ཡིན་སྟབས་གཏན་གཏན་འདི་
ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཙོས་དབུས་པའི་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་བཞེས་ནས་ཚོགས་ཆུང་

འཛུགས་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྲོར་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་འབྲོད་སྐུལ་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་ང་རང་ཚོའི་གནས་
སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་ན་མཚམས་རེར་ངས་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞུས་ན་་་་

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག ཏྲོག་ཙམ་བཞུགས་རྲོགས་གནང་། ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་གསྲོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ལས་རིམ་དབུ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བདུན་པ་དཔལ་འབྲོར་གི་ལས་དྲོན་ཡིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་འགྲོད་འབུལ་གི་གསུང་

བཤད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པར་གཟིགས་རྲོགས་གནང་། སྙན་སྒྲྲོན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏམ་བཤད། རིས་ལྲོ་ ༡༠༡༨་་་༡༩ ཡིག་ཆ་ཨང་
༧ པ་སྙན་སྒྲྲོན་ཞུ་ཆྲོག་པར་ཞུ།

༄༅། །བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏམ་བཤད།
རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩

༄༅། །ཆེས་མཆྲོག་ཏུ་བཀུར་བར་འྲོས་པའི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག
བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་འཆར་འབུལ་གྲོས་
ཚོགས་སུ་སྙན་སྒྲྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་གནས་བབ་ཆ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཅན་ལྟར་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་སི་ཚོགས་
ཁྲོན་ཡྲོངས་ཀི་དཔལ་འབྲོར་གནས་བབ་སྲོན་རིས་ཀི་ལམ་ནས་གསལ་འགྲོད་བ་ཐབས་བལ་ཡང༌། བྲོད་མིའི་བདེན་དྲོན་

འཐབ་རྲོད་དང༌། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མི་མང་ཚོགས་ཀི་འཕལ་ཕུགས་བདེ་དྲོན། ལྷག་པར་བྲོད་མི་རིགས་ཀི་ཁད་ཆྲོས་མཚོན་
པའི་ར་ཆེའི་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་དགྲོས་དངུལ་གྲོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུའི་ཐྲོག སྒྲིག་འཛུགས་
ཀི་དཔལ་འབྲོར་གནས་བབ་ཕུགས་བརྟན་ཇེ་བཟང་དུ་བཏང་དང་གཏྲོང་བཞིན་པ་ལྟར། ལྲོ་འཁྲོར་སྲོན་རིས་ཀི་ལམ་ནས་
སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབྲོར་གནས་བབ་དང༌། རིས་ལྲོ་སྲོ་སྲོའ ་ི ནང་ཡྲོང་འཆར་དང་ལས་དྲོན་ཆེད་འགྲོ་འཆར་ཞིབ་ཕ་
བཅས་པ་གྲོས་ཚོགས་ཀིས་མཁེན་རྟྲོགས་ཡྲོང་བ་བཟྲོ་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་གི་འགན་ཁུར་ཡིན་པར་སྲོང་གང་ཐུབ་ཞུས་དང་ཞུ་
མུས་ཡིན།
འདས་པའི་མི་ལྲོ་དྲུག་ཅུར་ཉེ་བའི་ནང་བྲོད་མིའི་བ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་སི་ནྲོར་ྋགྲོང་ས་ྋསབས་མགྲོན་ཆེན་
པྲོ་མཆྲོག་གི་ཐུགས་རེའི་བཀའ་དྲིན་ཉག་གཅིག་འྲོག་བཀའ་ཤག་རིམ་བྲོན་དང༌། ལྷག་པར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ་ཚུན་གི་

བཀའ་ཤག་རིམ་པས་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབྲོར་ལམ་ལུགས་དང་གནས་བབ། དེ་བཞིན་སྲོན་རིས་འབུལ་
ཕྲོགས་བཅས་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་དང་མཐུན་པ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་གི་གནས་བབ་ཚད་ལྡན་བསྐྲུན་པར་རེས་སུ་ཡི་

རང་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པ་བཞིན་ད་དུང་དུས་བསྟུན་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་དགྲོས་ཇི་ཡྲོད་བསམ་ཞིབ་ཞུ་
མུས་ཡིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་རེས་ཀི་སྲོན་རིས་འདི་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅྲོ་ལྔ་
པའི་སྲོན་རིས་འབུལ་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་དང༌། གལ་གནད་ཆེ་བའི་ལས་འཆར་གང་འཚམས་ཤིག་སྲོན་

རིས་སུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡྲོད། ད་ལྟའི་ཆར་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབྲོར་གནས་བབ་དང༌། བྲོད་མིའི་སྲོད་གནས་
གཞིས་སར་སྲོ་སྲོའ ་ི ནང་འཚོ་རྟེན་དང༌། ཤེས་ཡྲོན། འཕྲོད་བསྟེན་བཅས་ཀི་མཐུན་རེན་སབས་བཅྲོལ་བ་གཞན་གི་གནས་
བབ་ལས་བཟང་བ་ཡྲོད་ནའང་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༡་༠ སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབྲོར་གནས་བབ།
༡་༡ ཕྲོགས་བསྲོམས་མ་དངུལ་ཁྲོངས་སུ་ཚུད་པའི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་གི་དཔལ་འབྲོར་གནས་བབ༌།
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བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་མ་ལག་ཡྲོངས་ཀི་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གི་ཕྲོགས་བསྲོམས་མ་དངུལ་

བསྲོམས་སྲོར་ས་ཡ་ ༢༧༩༨་༡༢ བས་པ་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གི་གནས་བབ་ལས་སྲོར་ས་ཡ་ ༢༡༣་༠༡
མང་བ་གཤམ་གསལ།
ལྲོ་དུས།

སྲོན་རིས་མ་

གཏན་འཇགས་

ཟུར་བཀྲོལ་

ཟུར་བཀྲོལ་

སྲོར་ས་ཡ།

སྲོར་ས་ཡ།

དངུལ།

དངུལ་

༢༠༡༦།༣།༣༡

༦༩༡་༨༡

༢༥༢་༨༩

༢༠༡༧།༣།༣༡

༨༣༢་༩༧

༢༦༩་༡༩

འཕར་ཆག

༡༤༡་༡༦

༡༦་༣༠

དངུལ།

མ་དངུལ།

སིར་བཏང་མ་
སྲོར་ས་ཡ།
༨༧༧་༩༨

ལས་འཆར་མ་

བསྲོམས།

སྲོར་ས་ཡ།

སྲོར་ས་ཡ།
༧༦༢་༤༣

༢༥༨༥་༡༡

༩༧༡་༨༧

༧༢༤་༠༩

༢༧༩༨་༡༢

༩༣་༨༩

(༣༨་༣༤)

༢༡༣་༠༡

བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ཕྲོགས་བསྲོམས་མ་དངུལ་གི་གནས་སྟངས་ད་ལྟའི་ཆར་གྲོང་གསལ་ལྟར་དང་མ་

དངུལ་ གནས་སྟངས་བཟང་དུ་འགྲོ་ཐབས་འབད་བརྲོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན།
༡་༢ གཏན་འཇགས་མ་དངུལ།

བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཛིན་སྲོང་གི་དགྲོས་དངུལ་གཞན་བརྟེན་མ་ཡིན་པར་རང་ཁ་རང་གསྲོ་ཡྲོང་ཐབས་སུ་
གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསྲོག་འཇྲོག་གི་ལས་དྲོན་ཞུ་མུས་ལྟར་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་སྲོར་ས་ཡ་ ༢༦༩་༡༩ བས་ཏེ་འཕར་འབབ་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༦་༣༠ བེད་ཀི་ཡྲོད།

དེ་བཞིན་ཆྲོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྲོར་ས་ཡ་ ༢༠་༠༠ དང༌། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་སུ་

སྲོར་ས་ཡ་ ༦༥་༠༠ དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་སུ་སྲོར་ས་ཡ་ ༦༠་༣༩ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༤༡་༠༣
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་སྲོར་ས་ཡ་ ༢༡་༠༡ ཡྲོད་པ་བཅས་བྲོད་མིའི་སྒྲི ག་འཛུགས་ཀི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་
བསྲོམས་སྲོར་ས་ཡ་ ༥༩༢་༩༢ བེད་ཀི་ཡྲོད།
༡་༣ སྲོན་རིས་མ་དངུལ།
རིས་ལྲོ་ ༢༠༠༨་་་༠༩ ལྲོ་ནས་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ལྲོ་རེའི་དགྲོས་དངུལ་གཏྲོང་ལེན་བ་དགྲོས་ཀི་

དངྲོས་བྱུང་དངྲོས་སྲོང་གཉིས་ཁ་འཐབ་ཀིས་ལྷག་བསད་ཇི་བྱུང་མ་འྲོངས་པའི་དམིགས་རྟེན་ཆེད་ལྲོ་ལྟར་བཀར་བཅུག་
གིས་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་གི་ངྲོ་བྲོར་གསྲོག་འཇྲོག་བེད་མུས་ཡིན། རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ལྲོའ ་ི དངྲོས་བྱུང་དངྲོས་སྲོང་
གཉིས་ཁ་འཐབ་ཀིས་ལྷག་བསད་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༤༡་༡༦ བས་ཡྲོད་པའང་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་ཐྲོག་བསྣན་ཏེ་ཁྲོན་མ་དངུལ་
སྲོར་ས་ཡ་ ༨༣༢་༩༧ བེད་ཀི་ཡྲོད་པའི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ།
རིས་ལྲོ།

མ་དངུལ་སྲོར་ས་ཡ།

འཕར་འབབ་སྲོར་ས་ཡ།

༢༠༡༥་་་༡༦

༦༩༡་༨༡

༢༤༣་༩༢

༢༠༡༦་་་༡༧

༨༣༢་༩༧

༡༤༡་༡༦
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གྲོང་གསལ་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་དང༌། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གི་དངུལ་སེད། བཀའ་ཤག་གིས་ཐབས་ཤེས།

དྭང་བང་དཔྱ་དངུལ་གིས་གཙོས་ལྲོ་རེའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ཡྲོང་དམིགས་གཞན་བཅས་ནས་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལྲོ་
གཅིག་གི་འཛིན་སྲོང་རྒྱུན་གྲོན་འདང་ངེས་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡྲོང་བར་འབད་བརྲོན་ཞུ་མུས་ཡིན།
༡་༤ ཟུར་བཀྲོལ་མ་དངུལ།
བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ཁབ་ཁྲོངས་སུ་གཏྲོགས་པའི་ལྲོ་རེའི་སྲོན་རིས་ཁིམས་སྒྲིག་དགྲོངས་དྲོན་གྲོས་ཚོགས་
དང༌། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་འྲོག་དགྲོས་དངུལ་ཆ་ཚང་དབུས་ནས་གཏྲོང་དགྲོས་ལས་ཁུངས་གངས་

༡༡༥ དང༌། ཆ་ཤས་གཏྲོང་དགྲོས་གངས་ ༥༨ དེ་བཞིན་དགྲོས་དངུལ་ཆ་ཚང་ས་གནས་ནས་གཏྲོང་མུས་གངས་ ༡༨
བཅས་བེད་ཀི་ཡྲོད། ལྲོ་རེའི་འགྲོ་གྲོན་གི་དགྲོས་དངུལ་དབུས་སའི་ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོ་ནས་གཏྲོང་དམིགས་ཕྲོགས་

བསྲོམས་མ་དངུལ་ཁྲོངས་སུ་ཚུད་པའི་ཟུར་བཀྲོལ་ཡྲོད་པའི་ལས་ཁུངས་གངས་ ༢༥ ཡྲོད་པ་རྣམས་ཀི་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་
༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གི་སིར་བཏང་མ་དངུལ་སྲོར་ས་ཡ་ ༩༧༡་༨༧ དང༌། ལས་འཆར་མ་དངུལ་སྲོར་ས་ཡ་ ༧༢༤་༠༩
བཅས་ཟུར་བཀྲོལ་མ་དངུལ་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༦༩༥་༩༦ བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གི་གནས་

བབ་ལས་སིར་བཏང་མ་དངུལ་སྲོར་ས་ཡ་ ༩༣་༨༩ མང་བ་དང་ལས་འཆར་མ་དངུལ་སྲོར་ས་ཡ་ ༣༨་༣༤ ཉུང་བ་
གཤམ་གསལ་ལྟར་བེད་ཀི་ཡྲོད།
ལྲོ་དུས།

སིར་བཏང་མ་ འཕར་འབབ་

ལས་འཆར་

ས་ཡ།

སྲོར་ས་ཡ།

དངུལ་སྲོར་

༢༠༡༦།༣།༣༡

༨༧༧་༩༨

༢༠༡༧།༣།༣༡

༩༧༡་༨༧

སྲོར་ས་ཡ།

མ་དངུལ་

འཕར་འབབ་
སྲོར་ས་ཡ།

༧༢༤་༠༩

ས་ཡ།

འཕར་འབབ་
སྲོར་ས་ཡ།

༧༦༢་༤༣
༩༣་༨༩

བསྲོམས་སྲོར་ བསྲོམས་

༡༦༤༠་༤༡
༣༨་༣༤

༡༦༩༥་༩༦

༥༥་༥༥

རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༧་་་༡༨ དང་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི སིར་བཏང་དང་ལས་འཆར་མ་དངུལ་གཉིས་ཀི་ཚོད་དཔག་ལྷག་

འཆར་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༩༨༢་༩༠ དང་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༩༩༦་༨༢ སྲོ་སྲོར་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་བྱུང་སྲོང་སྲོན་རིས་ཁ་ཤྲོག་ནང་
གསལ་ལྟར་ཡིན།

༢་༠

རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ལྲོའ ་ི ཡྲོང་འབབ་དང་འགྲོ་གྲོན།

༢་༡ རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་སུ་མཐའ་མའི་འགྲོ་གྲོན་ཁྲོན་བསྲོམས་སྲོར་ས་ཡ་ ༢༨༢༢་༦༨ བཀའ་འཁྲོལ་

གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡྲོད། འདིའི་ཁྲོངས་ནས་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་དགྲོས་དངུལ་གཏྲོང་དགྲོས་སྲོར་ས་ཡ་ ༥༤༧་༧༠
གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ནས་དངྲོས་སྲོ ང་སྲོར ་ས་ཡ་ ༤༠༦་༣༠ བས་པ་དང༌། ཡྲོང་འཆར་ཁྲོ ན་བསྲོ མས་སྲོ ར་ས་ཡ་

༢༨༠༧་༥༨ གཏན་འབེབས་བྱུང་ཁྲོངས་ནས་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་གི་ཡྲོང་འཆར་སྲོར་ས་ཡ་ ༥༤༧་༩༢ བས་པར་དངྲོས་
བྱུང་སྲོར་ས་ཡ་ ༥༤༧་༤༦ བས་ཏེ། སྲོན་རིས་མ་དངུལ་གི་དགྲོས་དངུལ་དངྲོས་བྱུང་དང་འགྲོ་གྲོན་དངྲོས་སྲོང་གཉིས་
ཁ་འཐབ་ཀིས་ལྷག་འཕྲོས་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༤༡་༡༦ བས་པ་སར་ལམ་བཞིན་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པར་བཀར་བཅུག་
ཞུས་ཡྲོད།
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༢་༢ ཟུར་བཀྲོལ་རིས་ཁྲོངས་མཐའ་མའི་འགྲོ་གྲོན་ཚོད་དཔག་སྲོར་ས་ཡ་ ༢༢༧༤་༩༨ གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ནས་དངྲོས་
སྲོང་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༤༡༠་༢༣ དང༌། ཡྲོང་འཆར་སྲོར་ས་ཡ་ ༢༢༥༩་༦༦ གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ནས་དངྲོས་བྱུང་སྲོར་ས་
ཡ་ ༡༦༣༠་༤༡ བས་ཡྲོད།
༣་༠ རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལྲོའ་ི མཐའ་མའི་སྲོན་རིས་གནས་སྟངས།
༣་༡ རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལྲོར་ཐྲོག་མའི་སྲོན་རིས་སུ་རྒྱུན་གྲོན་སྲོར་ས་ཡ་ ༧༡༢་༠༠ དང༌། དམིགས་བསལ་ལས་དྲོན་
ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༢༢༦་༨༦ དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༤༩༥་༧༥ བཅས་བསྲོམས་འགྲོ་གྲོན་སྲོར་ས་

ཡ་ ༢༤༣༤་༦༡ བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ནས་ཟུར་བཀྲོལ་རིས་ཁྲོངས་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༨༣༡་༨༤ དང༌། སྲོན་
རིས་མ་དངུལ་ནས་སྲོར་ས་ཡ་ ༦༠༢་༧༧ གཏྲོང་དགྲོས་གཏན་འབེབས་ཐྲོག བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཟུར་བཀྲོལ་རིས་
ཁྲོངས་སུ་སྲོར་ས་ཡ་ ༢༦༡་༤༢ དང༌། སྲོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་སྲོར་ས་ཡ་ ༩༣་༤༣ བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཐྲོབ་བྱུང་སྟེ།
རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༧་་༡༨ ལྲོའ ་ི མཐའ་མའི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོར་ས་ཡ་ ༧༢༢་༧༩ དང༌། དམིགས་བསལ་ལས་དྲོན་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་

༣༢༠་༣༠ དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༧༤༦་༣༧ བཅས་མཐའ་མའི་བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་འབེབས་

བསྲོམས་སྲོར་ས་ཡ་ ༢༧༨༩་༤༦ བྱུང་བ་ཞིབ་གནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༼ང༽ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ཡིན། དེའི་ཁྲོངས་ནས་
ཟུར་བཀྲོལ་རིས་ཁྲོངས་ནས་སྲོར་ས་ཡ་ ༢༠༩༣་༢༦ དང༌། སྲོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་སྲོར་ས་ཡ་ ༦༩༦་༢༠ བེད་ཀི་
འདུག་པ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༼ཇ༽ པ་ལྟར་ཡིན།

༣་༢ རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལྲོའ ་ི ཐྲོག་མའི་སྲོན་རིས་སུ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཡྲོང་འཆར་བཀའ་འཁྲོལ་
གཏན་འབེབས་ཁྲོན་བསྲོམས་སྲོར་ས་ཡ་ ༢༤༠༧་༨༡ བས་པ་ནས་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་གི་ཡྲོང་དམིགས་སྲོར་ས་ཡ་

༦༠༢་༩༢ དང༌། ཟུར་བཀྲོལ་རིས་ཁྲོངས་ནས་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༨༠༤་༨༩ ཐྲོག་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་བསྣན་ཏེ་མཐའ་མ་
ཟུར་བཀྲོལ་རིས་ཁྲོངས་ཡྲོང་འཆར་སྲོར་ས་ཡ་ ༢༠༤༩་༩༡ དང༌། སྲོན་རིས་མ་དངུལ་གི་ཡྲོང་དམིགས་སྲོར་ས་ཡ་
༦༩༦་༢༠ བས་པ་ཕྲོགས་བསྲོམས་ཁ་ཤྲོག་ནང་གསལ་ལྟར་ཡིན།
༤་༠

རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་འཆར་འབུལ།

༤་༡ ལས་དྲོན་འཆར་སྒྲིག་དང་དགྲོས་དངུལ་རྒྱབ་གཉེར།
རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི ནང་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དྲོན་འཆར་སྒྲིག་ཁྲོངས་བྲོད་ཀི་བསྟན་སིད་
དང༌། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་འཚོ་ཐབས། ཤེས་ཡྲོན། འཕྲོད་བསྟེན། གལ་གནད་ཆེ་བའི་ལས་གཞི་གཞན་བཅས་སྲོ་སྲོར་
འགྲོ་གྲོན་རྒྱབ་གཉེར་ཇི་ཞུས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།

ཀ ྋརྒྱལ་བའི་ྋསྐུ་ཕྱྭ་དང་བྲོད་བསྟན་སིད་ཞབས་རིམ་མཆྲོད་འབུལ་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༦་༠༠ དང༌། སྐུའི་དགུང་ཀེག་སྲོན་
བསུའི་རེན་སེལ་ཞབས་རིམ་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༠་༠༠ དེ་བཞིན་བྲོད་ཀི་ར་ཆེའི་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་གཅེས་སྲུང་
བ་རྒྱུ་དང༌། མཐའ་མཚམས་དགྲོན་སེ་ཆུང་རིགས་ཉམས་གསྲོ་བཅས་ཆྲོས་ཕྲོགས་ཀི་ལས་དྲོན་ཁག་གི་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་
༡༢་༠༨ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡྲོད།
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ཁ བྲོད་ཀི་ཟླྲོས་གར་སྒྲིག་འཛུགས་འདིེ་བཞིན་བྲོད་མིའི་ཁད་ཆྲོས་ལྡན་པའི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྲོང་དང་ཁབ་སེལ་གི་གལ་
ཆེའི་ལྟེ་གནས་ཤིག་ཆགས་ཡྲོད་པར་སྲོང༌། འཁབ་སྟྲོན་པ་ན་གཞྲོན་སེད་སིང་སྲོགས་ཀི་ཆེད་དགྲོས་དངུལ་སྲོར་ས་ཡ་ ༥་
༤༠ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡྲོད།
ག བྲོད་དྲོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་འབེལ་བའི་ཆབ་སིད་དྲིལ་བསྒྲགས་དང༌། རྒྱལ་སིའི་ནང་འབེལ་ལམ་གྲོང་

མཐྲོར་འགྲོ་ཐབས། བྲོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་འབྱུང་ཐབས། དེ་བཞིན་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སིད་བྱུས་སྐྲོར་ངྲོ་སྤྲྲོད་གནད་སིན་བ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་ལས་དྲོན་མུ་མཐུད་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་འགྲོ་གྲོན་སྲོར་ས་ཡ་ ༣༩་༤༩ རྒྱབ་
གཉེར་ཞུས་ཡྲོད།

ང རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ནས་འདས་པའི་མི་ལྲོ་དྲུག་ཅུར་ཉེ་བའི་རིང་རྒྱབ་སྲོར་དང་རྲོགས་རམ་ཅི་ཆེ་གནང་བར་བྲོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ནས་བཀའ་དྲིན་རེས་དྲན་ཞུ་ཆེད་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ལྲོ་འདི་བཞིན་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་ལྲོར་སྲུང་བརི་ཞུ་རྒྱུའི་
གསལ་བསྒྲགས་སྲོན་སྲོང་ལྟར་ལས་འཆར་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༥་༨༢ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡྲོད། དེ་བཞིན་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ནས་བྲོད་དྲོན་དང་བྲོད་མིར་རྒྱབ་སྲོར་མུ་མཐུད་གནང་བར་བཀའ་དྲིན་རེས་དྲན་ཞུ་ཆེད་ལས་འགུལ་ཁག་གཅིག་སེལ་
རྒྱུར་སྲོར་ས་ཡ་ ༥་༥༤ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡྲོད།

ཅ བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བྲོད་དྲོན་སྐྲོར་ཉམས་ཞིབ་དང་གྲོ་རྟྲོགས་ཁབ་སེལ་གི་ལས་དྲོན་ཚགས་ཚུད་འགྲོ་
བཞིན་པ་ལྟར། ད་དུང་ཉམས་ཞིབ་པ་གསྲོ་སྲོང་དང༌། མཁས་པའི་བགྲོ་གེང༌། ཚོགས་འདུ་བཅས་གྲོ་སྒྲིག་གི་ལས་དྲོན་གཞི་
རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏྲོང་ཐབས་ཆེད་དགྲོས་དངུལ་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༠་༦༧ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡྲོད།

ཆ གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་བདེ་དྲོན་ལྟ་སྲོང་བ་རྒྱུ་དེ་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དྲོན་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་

པར་སྲོང། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་འཚོ་རྟེན་ཡར་རྒྱས་དང༌། དགྲོས་ངེས་ཀི་མཐུན་རེན་འཛུགས་བསྐྲུན། དེ་བཞིན་བྲོད་མིའི་
སྲོད་སར་ཁག་གི་འཛིན་སྲོང་ལས་དྲོན་བཅས་ཀི་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༧༤་༤༡ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡྲོད།
ཇ ཕི་ལྲོ་ ༢༠༠༩ ལྲོར་བཀའ་ཤག་གི་དགྲོངས་གཞི་ལྟར་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་མི་འབྲོར་ཞིབ་བཤེར་གནང་ཡྲོད་པ་དང༌།

འདི་ལྲོ་ལྲོ་ངྲོ་བཅུ་ཙམ་གི་རེས་སར་ཡང་མི་འབྲོར་ཞིབ་བཤེར་བ་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེ་སྐྲོར་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་ཐག་
གཅྲོད་བྱུང་ནའང༌། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གི་ནང་བྲོད་མིའི་ལས་ཤུགས་གངས་ཐྲོ་བསྡུ་རུབ་

གནང་བཞིན་པའི་ཁྲོངས་བྲོད་མིའི་མི་འབྲོར་གི་གངས་ཐྲོའང་ཆབས་ཅིག་བསྡུ་རུབ་གནང་བཞིན་པ་དེས་གཅིག་ཆྲོད་གནང་

རྒྱུ་གནང་བ་དང་དེའི་མཇུག་སྲོང་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༦་༢༧ དང༌། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་གཞན་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁབ་
ཁྲོངས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གནས་འཁྲོད་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་མི་འབྲོར་ཞིབ་བཤེར་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༢་༧༠ དེ་བཞིན་
གཞིས་ཆགས་གཅིག་བསྡུས་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞིའི་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༣་༨༠ སྲོ་སྲོར་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡྲོད།

ཉ བྲོད་མིའི་ར་ཆེའི་རིག་གཞུང་གཅེས་ཉར་དང། དེ་བཞིན་བྲོད་མིའི་ངྲོ་བྲོ་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གིས་སི་ཚོགས་ཚད་ལྡན་

ཞིག་ཡྲོང་ཐབས་ཆེད་བྲོད་ཕྲུག་ཚོའི་ཤེས་ཡྲོན་གནས་ཚད་གྲོང་མཐྲོར་གཏྲོང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེ་ཤྲོས་སུ་ངྲོས་འཛིན་ཞུས་
དང་ཞུ་བཞིན་པ་ལྟར་ཤེས་ཡྲོན་གི་ལས་དྲོན་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༣༠༡་༧༧ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡྲོད།
ཏ བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྲོང་གི་ལས་གཞི་འདི་བཞིན་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་པར་སྲོང་སན་

བཅྲོས་ལྟ་སྲོང་དང༌། སྲོན་འགྲོག སན་ཁང་ཉམས་གསྲོ། འཕྲོད་བསྟེན་སྲོབ་གསྲོ་གཞན་ཡང་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བའི་
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ལས་གཞི་ཁག་ལ་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༠༡་༧༤ དང་མང་ཚོགས་ཀི་སན་བཅྲོས་ལྟ་སྲོང་ལས་འཆར་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༣༡་༧༢
རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡྲོད།

ཐ རང་རེའི་བུད་མེད་རྣམས་ཀི་ནུས་སྟྲོབས་གྲོང་སྤཻལ་དང་འབེལ་བའི་སི་ཚོགས་ནང་འགན་འཁུར་སར་ལྷག་ཡྲོང་ཐབས་ཀི་
སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་ཡྲོད་པའི་དགྲོངས་དྲོན་ལྟར་ལས་འཆར་མུ་མཐུད་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༦་༠༦ རྒྱབ་གཉེར་
ཞུས་ཡྲོད།

ད བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་དཔལ་འབྲོར་གནས་བབ་རིམ་པས་རང་ཁ་རང་གསྲོ་ཡྲོང་བ་བ་རྒྱུ་ད་ལྟ་དང་མ་འྲོངས་གཉིས་ཀའི་

ཆབ་སིད་དང་མི་རིགས་གཅེས་སྲུང་གི་ལས་དྲོན་ལ་མཁྲོ་བའི་ཆ་རེན་གལ་གནད་ཆེ་ཤྲོས་ཤིག་ཡིན་པར་སྲོང༌། ཤེས་ཡྲོན་
ཡར་རྒྱས་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་འབྲོར་གི་གནས་བབ་རིམ་པས་རང་ཁ་རང་གསྲོ་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཆེད། ཚོང་ལས་དྲོན་གཉེར་བེད་

མཁན་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་དག་ལ་གང་ཅིའི་མཐུན་འགྱུར་རམ་འདེགས་ཀི་ལས་དྲོན་འགྲོ་འཛུགས་ཟིན་པ་མུ་མཐུ ད་
སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༨༩་༧༣ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡྲོད་པ་དང༌། ཕྲོགས་མཚུངས་ས་ལྲོ་གངས་ལྲོངས་དཔལ་འབྲོར་

ཞབས་ཞུ་ཁང་གསར་འཛུགས་དང་འབེལ་བྲོད་མི་སུད་ཚོང་བ་གཙོ་འགྱུར་ཚོང་ལས་གཉེར་མཁན་ཚོར་བུན་གཏྲོང་གི་
མཐུན་རན་མཁྲོ་སྤྲྲོད་ཞུ་རྒྱུར་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༦༢་༨༥ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡྲོད།

ན བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ད་ཡྲོད་ལས་བེད་པའི་ལས་དྲོན་ལ་ཉེ་བར་མཁྲོ་བའི་སྐད་ཡིག་དང༌། འཛིན་སྲོང༌། འགྲོ་འཁིད།
རྒྱལ་སིའི་འབེལ་ལམ། བྲོད་དྲོན་ཆབ་སིད་ཀི་གྲོ་རྟྲོགས་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་རྒྱུར་ཟབ་སྲོང་ཁག་གི་ལས་དྲོན་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་
༡༥་༦༢ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡྲོད།

པ བཀའ་ཤག་གི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་སིད་བྱུས་དགྲོངས་དྲོན་བྲོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་སྐྲོར་དང༌། གཞྲོན་སེས་ནང་འགྲོ་

འཁིད་སེད་སིང་དང༌། བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུད་འཛིན་བཅས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༧་
༦༠ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡྲོད།
ཕ བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དྲོན་ཞུ་སྲོར་དེང་རབས་ཁད་ལས་པའི་དགྲོས་མཁྲོ་དང་བསྟུན། བྲོད་རིགས་ཁད་ལས་
པ་གང་མང་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ཀིས་ཞབས་ཞུ་ཐུབ་པའི་མཐུན་རེན་སྲོར་སྤྲྲོད་ཀི་ལས་གཞི་

སེལ་ཏེ་སྒྲིག་འཛུགས་དང་དྲོ་བདག་ཞབས་ཞུ་བ་གཉིས་ཀར་ཕན་ཐྲོགས་གང་ལེགས་ཡྲོད་པར་སྲོང༌། ལས་དྲོན་མུ་མཐུད་
སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༢་༩༧ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡྲོད།
བ རྒྱ་གར་དུ་སྲོབ་གཉེར་དང༌། གཉེན་འཕད། གནས་སྐྲོར་བཅས་ཀི་ཆེད་ལྲོ་ལྟར་གཞིས་བཞུགས་སྤུན་ཟླ་འབྲོར་བཞིན་པ་

ཚོར་སྣེ་ལེན་མཐུན་རེན་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༩་༧༣ དང༌། སྲོབ་ལྲོ་ཡྲོལ་བའི་ན་གཞྲོན་ཚོར་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སྲོབ་གིང་དུ་
ཤེས་ཡྲོན་གི་མཐུན་རེན་མུ་མཐུད་སྲོར་རྒྱུའི་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༣་༨༥ ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དང་ཆབ་སིད་འབེལ་ཆགས་
ཚོར་གང་ཅིའི་རྲོགས་སྲོར་ཞུ་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེ་བ་ལྟར་དགྲོས་དངུལ་སྲོར་ས་ཡ་ ༢་༤༨ གཞྲོན་སེས་ཚོར་འཚོ་རྟེན་ཆེད་

ལག་ཤེས་སྲོང་བརར་དང་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡྲོན། ག་བཙུན་ཚོར་འཚོ་སྣྲོན་དང་སྲོབ་ཡྲོན་མཐུན་འགྱུར་མུ་མཐུད་སྲོར་རྒྱུའི་
ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༤་༣༧ བཅས་ཁྲོན་སྲོར་ས་ཡ་ ༤༠་༤༣ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡྲོད།
མ བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་ཁྲོད་ཉམ་ཐག་གང་ཙམ་ཞིག་ཡྲོད་པ་དང༌། དེ་དག་ལ་ལྟ་སྲོང་གིས་རིམ་པས་ཉམ་ཐག་གི་གནས་

ནས་གྲོལ་ཐབས་བ་རྒྱུ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དྲོན་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་བརིས་ཏེ། ལྟ་སྲོང་བེད་ཕྲོགས་ཀི་ལམ་སྟྲོན་
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ཡྲོད་པ་ལྟར་འཚོ་སྣྲོན་དང༌། སན་བཅྲོས་ལྟ་སྲོང༌། རས་གསྲོ་ཁང་གི་མཐུན་རེན། དེ་བཞིན་བུ་ཕྲུག་ཚོའི་ཤེས་ཡྲོན་བཅས་
ཀི་ཆེད་ཁྲོན་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༠༥་༢༦ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡྲོད།

ཙ གངས་སིད་ཁུལ་དུ་གྲུབ་ལ་ཉེ་བའི་ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་མཇུག་སྲོང་ཆེད་དང༌། དེའི་ནང་བཀའ་ཤག་གི་
དགྲོངས་པ་གཞིར་བཟུང་བྲོད་ཀི་རྒྱལ་རབས་ལྲོ་རྒྱུས་དང༌། ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སྲོབ། ཁྲོར་ཡུག་སྲོགས་མང་
ཚོགས་ལ་ངྲོ་སྤྲྲོད་ཆེད་འགེམས་སྟྲོན་ཚོགས་ཁང་གསར་པའི་ནང་བཀྲོད་རིས་གསར་བསྒྲིག ལས་ཁུངས་ཉམས་གསྲོ།

གངས་སིད་ཁུལ་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་ལམ་གསར་བཟྲོ་བཅས་ཀི་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༧༧་༨༦ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་
ཡྲོད།

ཚ བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ལས་ཤག་མ་ལྡེང་བའི་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པ་རིམ་པས་བསལ་ཆེད་ལྲོ་འདིའི་

ནང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་དང་འཛུགས་སྐྲུན་བེད་བཞིན་པ་མཇུག་སྲོང་བཅས་ཀི་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༥༨་༥༢ རྒྱབ་གཉེར་
ཞུས་ཡྲོད་པ་བཅས་སི་ ཡྲོངས་ལས་འཆར་ཁག་གི་ཞིབ་གནས་ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོའ ་ི སྲོན་རིས་ཁ་ཤྲོག་ཏུ་གསལ་ཡྲོད་པ་
ལྟར་ཡིན།
༤་༢

ཡྲོང་འཆར།

ཀ རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ཕྲོགས་བསྲོམས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའི་ཡྲོང་འཆར་ཁྲོན་བསྲོམས་

སྲོར་ས་ཡ་ ༢༦༦༧་༣༣ ཚོད་དཔག་ཞུས་ཡྲོད་པ་ནས་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་གི་ཡྲོང ་འཆར་སྲོར་ས་ཡ་ ༦༨༦་༨༤ དང༌།
ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོའ ་ི ཟུར་བཀྲོལ་གི་ཡྲོང་འཆར་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༩༨༠་༤༩ ཞུས་ཡྲོད་པ་ཞིབ་གནས་སྲོན་རིས་བྱུང་སྲོང་རིས་
ཤྲོག་ལྟར་ཡིན།
ཁ རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི ཚོད་དཔག་ཡྲོང་འཆར་ཁྲོངས་བཀའ་ཤག་གིས་ཐབས་ཤེས་གནང་དགྲོས་སྲོར་ས་ཡ་ ༤༢༩་

༩༥ བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལྲོའ ་ི ཐྲོག་མའི་སྲོན་རིས་ཡྲོང་འཆར་ལས་སྲོར་ས་ཡ་ ༧༦་༤༨ མང་བ་བེད་ཀི་
ཡྲོད་པ་ཐབས་འཚོལ་ཐུབ་པའི་འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ག སྲོན་རིས་མ་དངུལ་གི་ཡྲོང་དམིགས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་དྭང་བང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འདི་ཡིན་པས། དྭང་བང་དཔྱ་
དངུལ་དང༌། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ། ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་བཅས་ནས་ཡྲོང་འཆར་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༦༠་༤༡ ཚོད་དཔག་
ཞུས་ཡྲོད་པ་ས་ལྲོ་ལས་སྲོར་ས་ཡ་ ༤་༧༥ མང་བ་བེད་ཀི་ཡྲོད། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མི་རྣམས་ནས་དྭང་བང་དཔྱ་དངུལ་

འབུལ་རྒྱུ་ནི་བྲོད་མིའི་བདེན་དྲོན་རྲོད་ལྲོན་བ་རྒྱུ་དང༌། དེའི་ཕིར་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ས་བརྟན་དུ་གནས་ཐབས་ལ་མང་
ཚོགས་ཀི་རྒྱབ་སྲོར་མཚོན་པ་མ་ཟད། བྲོད་ཀི་ཡུལ་མི་སི་ཡྲོངས་ལ་ཁིམས་སྒྲིག་གིས་བསྐུར་བའི་ལས་འགན་གལ་ཆེ་

ཞིག་ཀང་ཡིན་པར་བརྟེན་ཚང་མས་སར་ལྷག་མཉམ་ཞུགས་ཡྲོང་བ་དང༌། ལྷག་པར་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་རྣམ་པས་

གཙོས་བྲོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང༌། བྲོད་རིགས་ཚོགས་པ་བཅས་འབེལ་ཡྲོད་ཚང་མས་འགན་འཁུར་ཤུགས་ཆེ་
བཞེས་གནང་ཡྲོང་བའི་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༤་༣

དགྲོས་དངུལ་འགྲོ་འཆར།

ཀ བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་འགྲོ་གྲོན་ཚོད་དཔག་ཕྲོགས་

བསྲོམས་རྒྱབ་གཉེར་སྲོར་ས་ཡ་ ༢༦༥༣་༤༠ བེད་ཀི་འདུག་ཅིང༌། འདིའི་ཁྲོངས་ནས་ཕྲོགས་གྲོན་སྲོར་ས་ཡ་ ༣༨༩་༢༥
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དང་གཞན་རྒྱུན་གྲོན་སྲོར་ས་ཡ་ ༣༤༦་༢༠ བཅས་བསྲོམས་རྒྱུན་གྲོན་སྲོར་ས་ཡ་ ༧༣༥་༤༥ དང༌། དམིགས་བསལ་
ལས་དྲོན་ཐྲོག་སྲོར་ས་ཡ་ ༢༩༥་༡༢ དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་ཐྲོག་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༦༢༢་༨༣ བེད་པའི་ཞིབ་གནས་

ཡིག་ཆ་ཨང་ ༼ཅ༽ པ་ལྟར་ཡིན། གྲོང་གསལ་ཕྲོགས་བསྲོམས་འགྲོ་གྲོན་གི་དགྲོས་དངུལ་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་སྲོར་
ས་ཡ་ ༦༨༦་༨༤ དང༌། ཟུར་བཀྲོལ་རིས་ཁྲོངས་ནས་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༩༦༦་༥༦ འགྲོ་འཆར་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡྲོད་པ་ཞིབ་
གནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༼ཉ༽ པ་ནང་གསལ་ལྟར་ཡིན།
ཁ གྲོང་གསལ་འགྲོ་གྲོན་ཚོད་དཔག་ཕྲོགས་བསྲོམས་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལྲོའ ་ི ཐྲོག་མའི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས་

ལས་སྲོར་ས་ཡ་ ༢༡༨་༧༩ དང་བརྒྱ་ཆ་ ༨་༩༨ མང་བ་བས་པ་ནས་རྒྱུན་གྲོན་ལ་སྲོར་ས་ཡ་ ༢༣་༤༥ མང་བ་བས་ཁྲོངས་
ནས་ཕྲོགས་འབབ་ལ་སྲོར་ས་ཡ་ ༠་༣༨ འཕར་ཡྲོད། དམིགས་བསལ་ལས་དྲོན་ལ་སྲོར་ས་ཡ་ ༦༨་༢༦ དམིགས་བཀར་
ལས་འཆར་ལ་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༢༧་༠༨ བཅས་མང་བ་བེད་ཀི་ཡྲོད།
ག དམིགས་བསལ་ལས་དྲོན་དང༌། དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་དགྲོས་ངེས་དང་རིས་ལྲོའ ་ི ནང་ལག་བསྟར་ཐུབ་རིགས་
ཁག་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡྲོད་པས་དེ་དྲོན་ཕྲོགས་ཚང་མས་གནང་ཕྲོགས་ཡྲོང་བའི་གཞེན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ང ཟུར་བཀྲོལ་རིས་ཁྲོངས་ལས་འཆར་དང་སིར་བཏང་མ་དངུལ་ཚོད་དཔག་ས་ལྲོའ ་ི ལྷག་འཆར་སྲོར་ས་ཡ ༡༩༨༢་༩༠
བེད་ཀི་ཡྲོད།

ཅ སྲོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་འགྲོ་གྲོན་ཚོད་དཔག་གཏྲོང་དགྲོས་སྲོར་ས་ཡ་ ༦༨༦་༨༤ བས་ཏེ་ས་ལྲོའ ་ི ཐྲོག་མའི་སྲོན་རིས་
འགྲོ་གྲོན་གཏན་འབེབས་ལས་སྲོར་ས་ཡ་ ༨༤་༠༧ མང་བ་བས་ཏེ་འཕར་ཚད་བརྒྱ་ཆ་ ༡༣་༩༤ བེད་ཀི་ཡྲོད།
༥་༠ མཐའ་བསྲོམས།
༥་༡

བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྲོང་འགྲོ་གྲོན་ལ་ཕན་པའི་དགྲོས་དངུལ་ཡྲོང་ཁུངས་གཙོ་བྲོ་མང་ཚོགས་ཀི་

དང་བང་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་འབུལ་འབབ་གཞན། ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོའ ་ི མ་དངུལ་དང་དེའི་སེད་འབབ་ལས་
གཞན་ཡྲོང་དམིགས་ཕུགས་གཏན་འཁེལ་བ་མེད་པས་བཙན་བྲོལ་བའི་གནས་བབ་དང་མཚུངས་པའི་འགྲོ་གྲོན་བསི་

ཚགས་བ་རྒྱུའང་འཕལ་ཕུགས་གཉིས་ཕྲོགས་ནས་གལ་གནད་ཆེན་པྲོ ་ཆགས་ཡྲོད། དེ་དྲོན་ཚང་མས་འགྲོ་གྲོན་གཏྲོང་
ཕྲོགས་ཐད་དགྲོངས་བཞེས་ཡྲོང་བའི་ཞབས་སྐུལ་ནན་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༥་༢

རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གིས་གཙོས་རྒྱལ་སིའི་ཁྲོན་ཡྲོངས་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་དང༌། ཚོགས་པ། མི་སེར་བཅས་ནས་

བཙན་བྲོལ་བྲོད་མི་ཚོར་ད་བར་རྲོགས་སྲོར་མུ་མཐུད་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་ད་རེས་གྲོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་སྙིང་
དབུས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སགས། རང་རེའི་བཙན་བྲོལ་བའི་གནས་བབ་དེ་ས་དང་བསྡུར་ན་བཟང་དུ་ཕིན་ཡྲོད་

སྟབས་ཚང་མས་གཞན་བརྟེན་གི་བསམ་བྲོ་དྲོར་ཏེ་བཀའ་ཤག་གི་དགྲོངས་པ་གཞིར་བཟུང་རང་ཁ་རང་གསྲོ་ཐུབ་རྒྱུར་སི་
ཚོགས་ཁྲོན་ཡྲོངས་ནས་འབད་བརྲོན་སར་ལྷག་གནང་དགྲོས་པའི་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང༌།

༥་༣ མཐའ་དྲོན། བྲོད་མིའི་བ་ན་མེད་པའི་མགྲོན་སབས་སི་ནྲོར་ྋགྲོང་ས་ྋསབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་སྐུ་ཚེ་ྋཞབས་

པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང༌། ཐུགས་ཀི་བཞེད་དགྲོངས་མཐའ་དག་གེགས་མེད་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པ་དང༌། བྲོད་ནང་དུ་
བཙན་གནྲོན་དང་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཁག་མྱུར་དུ་ཞི་སྟེ། བྲོད་དྲོན་ཞི་འགིག་མྱུར་དུ་ཡྲོང་བའི་སྲོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།
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ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་གཏམ་བཤད་དུ། བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་བྲོད་རྒྱལ་ལྲོ་ ༢༡༤༥ ཕི་
ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ལ།།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བརྒྱད་པ། རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་སྙ་
སྒྲྲོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པར་ཟིགས་རྲོགས། སྙན་སྒྲྲོན་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སི་
འཐུས་པདྨ་འབྱུང་ལགས།

སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་༡༩ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་འབུལ་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་སྙ་
སྒྲྲོན་ཞུས་ཆྲོག་པར་ཞུ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ།

༄༅། །རིས་ལྲོ ༢༠༡༨ ་་་ ༢༠༡༩ ལྲོའ ་ི བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལྲོ་འཁྲོར་སྲོན་རིས་ཐྲོག་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བྲོད་མི་
མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ།
གཅིག ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བསྐྲོ་གཞག
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པྲོས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧ ཟླ ༡༡ ཚེས་ ༨ ཉིན་བཀྲོད་ཁབ་ཕེབས་པའི་ནང་། རིས་ལྲོ་
༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལྲོའ ་ི བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལྲོ་འཁྲོར་སྲོན་རིས་ཐྲོག་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོད་དཔག་
འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་མི་འགྲོར།
༡༽

སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས།

༣༽

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ།

༢༽

༤༽
༥༽

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན།
སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར།

བཅས་ལ་དམིགས་འཛུགས་བསྐྲོ་གཞག་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དྲོན་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ ནས་འགྲོ་

འཛུགས་དང་གྲུབ་དྲོན་སྙན་ཐྲོ་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ མ་ཚོགས་གྲོང་དུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་
ཁུངས་སུ་འབུལ་དགྲོས་གསལ་བ་བཞིན། ཕན་ཚོགས་མི་རྣམས་ཕི་ལྲོ ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ ས་དྲྲོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༣༠

ཐྲོག་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་སི་སྲོལ་ལྟར་ཚོགས་གཙོར་སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། ཚོགས་དྲུང་དུ་

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་གཉིས་ལ་སི་མྲོས་བྱུང་མཚམས། བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རིས་ལྲོ་
༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་འཆར་འབུལ་དང་འབེལ་བའི་བཀའ་ཤག་གི་ཕྲོགས་བསྲོམས་རིས་ཤྲོག་དང་། རྒྱབ་ལྲོངས་
ཡིག་ཆ་བཅས་ཡིག་སྣྲོད་གངས་ ༢༨ དང་། དགྲོས་དངུལ་རང་ཁུངས་ནས་གཏྲོང་དམིགས་ཡྲོད་ཀང་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཡུལ་
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ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་མེད་པའི་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལས་ཁང་ཁག་ ༥། སྦེང་ལྲོར་ལྷྲོ་སི་ལས་ཁུངས། འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁྲོངས་མངྲོན་དགའ་སྲོབ་གྲྭ་དང་སན་ཁང་ཁག་ ༣ བཅས་ཀི་སྲོན་རིས་དང་། འབེལ་ཡྲོད་ལས་

ཁུངས་དབུས་མ་ནས་འཆར་འབུལ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་པའི་ཡིག་སྣྲོད་གངས་ ༣། རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༧་་་

༢༠༡༨ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་དང་བར་བརལ། ཁ་བསྒྱུར་བཅས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཁག་བཅས་རིས་ལེན་ཞུས། ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢ པར་
འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་ནས་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལྲོ ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལྲོའ ་ི ལྲོ་འཁྲོར་སྲོན་རིས་ལ་རྒྱབ་གཉེར་
གནང་ཕྲོགས་ཡིག་སྣྲོད་སབ་པ་ཞིག་བཅས་རིས་ལེན་ཞུས།

གཉིས། ཚོགས་གཙོའི་སེལ་པྲོའ ་ི ལམ་སྟྲོན།
ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཐྲོག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པྲོའ ་ི སར་
བཅར་སྐབས་ལམ་སྟྲོན་གནང་བ་ཁག་གཤམ་གསལ།
༡༽

སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གྲོང་མའི་སྙན་ཐྲོར་མཇུག་སྲོང་དགྲོས་པ་ཇི་ཡྲོད།

༢༽

བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡྲོད་མེད།

༣༽

ལས་འཆར་གཙོ་གས་ཁག་མཇུག་སྲོང་ཚད་ལྡན་བྱུང་ཡྲོད་མེད་བལྟ་དགྲོས་པ་བཅས་ཕེབས།
གསུམ། བཀའ་ཤག་གིས་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལྲོར་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཕྲོགས།

༡།

འགྲོ་གྲོན་རྒྱབ་གཉེར།
ཀ

བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལྲོའ ་ི རྒྱུན་གྲོན་དང་
དམིགས་བསལ་ལས་དྲོན། ཟུར་བཀྲོལ་དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་བཅས་པར་བཀའ་ཤག་གིས་ཕྲོགས་

བསྲོམས་འགྲོ་གྲོན་གི་དགྲོས་དངུལ་སྲོར་༢༦༥༣,༤༠༩༥༠༩ འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག་པ་དང་། དགྲོས་
དངུལ་འདི་དག་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལྲོའ ་ི ཐྲོག་མའི་ལྲོ་འཁྲོར་སྲོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་འབེབས་སྲོར་ས་
ཡ་༢,༤༣༤་༦༡ གནང་བ་ལས་སྲོར་ས་ཡ་ ༢༡༨་༧༩ དང་བརྒྱ་ཆ་ ༨་༩༨ མང་བ་བེད་ཀི་འདུག
ཁ

གྲོང་གསལ་དགྲོས་དངུལ་ནས་སྲོར་ ༡༩༦༦,༥༦༦༣༣༨ ཟུར་བཀྲོལ་དང་། སྲོར་ ༦༨༦,༨༤༣༡༧༡ སྲོན་
རིས་མ་དངུལ་ནས་གཏྲོང་རྒྱུའི་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག་པས། བརྒྱ་ཆར་རིས་བསྐྲོར་ཞུས་ཚེ་ཟུར་བཀྲོལ་

ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༧༤་༡ རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག་པ་དང་། མ་དངུལ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥་༩ རྒྱབ་གཉེར་གནང་
འདུག
ག

ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་མེད་པའི་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལས་ཁང་ ༥ དང་ལྷྲོ་སི་ལས་ཁུངས་ཀི་འགྲོ་
གྲོན་དགྲོས་དངུལ་བསྲོམས་སྲོར་ས་ཡ་ ༣༡་༤༥ དང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁྲོངས་མངྲོན་དགའ་
སྲོབ་གྲྭ་དང་། སན་ཁང་གསུམ་གི་འགྲོ་གྲོན་དགྲོས་དངུལ་བསྲོམས་སྲོར་ས་ཡ་ ༧་༣༤ བཅས་རྒྱབ་གཉེར་
གནང་འདུག ག་པའི་ཁྲོངས་སུ་གང་གསལ་བ་རྣམས་ཕྲོགས་བསྲོམས་འགྲོ་གྲོན་འཆར་འབུལ་ཁྲོངས་སུ་ཚུད་
མི་འདུག

༢།

རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཕྲོགས།

60

རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལྲོའ ་ི ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོའ ་ི སྲོན་རིས་འཆར་འབུལ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་
གནང་ཕྲོགས་གཤམ་གསལ་ལྟར་རེད་འདུག
ཀ

རྒྱུན་གྲོན་དགྲོས་དངུལ་འཕར་ཆག་ལ་གཞིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྲོད་ན་ལས། དེ་མིན་འདས་པའི་རིས་ལྲོ་ལྔའི་
ངྲོ་སྲོང་དང་། རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ། ལྷག་པར་རིས་ལྲོ་འདིའི་ཕི་ཟླ་ ༡༢ བར་གི་
ངྲོ་སྲོང་བཅས་ལ་གཞི་བཅྲོལ་ཏེ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག དམིགས་བསལ་དང་། ཟུར་བཀྲོལ་དུ་གསལ་བའི་
ལས་འཆར་ཁག་དགྲོས་ངེས་དང་། རིས་ལྲོའ ་ི ནང་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཐབས་ཡྲོད་རིགས་ལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་
ཡྲོད་ཅེས་བཀྲོད་འདུག

ཁ

ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་སྲོན་རིས་ཡུལ་ལུང་སྲོ་སྲོའ ་ི དངུལ་འབབ་ཐྲོག་འཆར་འབུལ་

ཞུ་ལམ་ཡྲོད་པ་ལྟར་ཞུས་ཏེ། སྲོན་རིས་ཕྲོགས་བསྲོམས་རྒྱབ་གཉེར་ཧིན་སྲོར་ནང་ཞུ་དགྲོས་སྟབས། ཡུལ་
སྲོར་སྲོ་སྲོའ ་ི འཛའ་ཐང་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༢ ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ བར་གི་ཆ་སྙྲོམས་འཛའ་
འབབ་དང་། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་གི་འཛའ་ཐང་གཉིས་ནས་གང་ཉུང་བ་ལྟར་ཧིན་སྲོར་ནང་

འཛའ་བསྒྱུར་ཞུས་འདུག ཞིབ་ཕ་འདི་མཉམ་ཆབས་འབུལ་ཡྲོད་པར་བཟྲོ་བཅྲོས་གནང་འྲོས་གཟིགས་ཚེ་གནང་
སྲོང་ཡྲོང་བ་ཞུ་ཞེས་གསལ་འདུག་པ། ཚོགས་ཆུང་ནས་བཟྲོ་བཅྲོས་གང་ཡང་མེད་པར་རང་སྲོར་བཞག་སྟེ་
ཞིབ་འཇུག་བས་པ་ཡིན།
ག

སྲོན་རིས་ཁ་ཤྲོག་གི་མཐའ་མའི་བཀའ་འཁྲོལ་རེའུ་མིག་ནང་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་བཀའ་
འཁྲོལ་དང་། དེ་རེས་ཀི་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཆ་ཚང་བསྣན་པའི་དགྲོས་དངུལ་ཐྲོབ་འབབ་འགྲོད་འབུལ་

ཞུས་འདུག ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༤ ནས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡ བར་གི་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཟུར་བཀྲོལ་

ཁྲོངས་ཡྲོང་འཆར་སྲོར་ས་ཡ་ ༣༢༤་༨༠ དང་། འགྲོ་འཆར་སྲོར་ས་ཡ་ ༢༧༤་༢༧། དམིགས་བསལ་ཁྲོངས་
འགྲོ་འཆར་སྲོར་ས་ཡ་ ༩༣་༤༢ དང་། སྲོན་རིས་ཡྲོང་དམིགས་ལ་ཕན་པ་ཡྲོང་འཆར་སྲོར་ས་ཡ་ ༩༣་༢༨
བཅས་བཀའ་འཁྲོལ་བསྩལ་བའི་ཞིབ་གནས་མཉམ་འབུལ་ཞུས་འདུག
ང

༸སྐུའི་དགུང་ཀེག་བཟླྲོག་ཐབས་དང་འབེལ་བའི་ལས་འཆར་གསར་པའི་དགྲོས་དངུལ་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༠་༠༠
དང་། དགྲོན་པ་ཉམས་གསྲོ་ལ་སྲོར་ས་ཡ་ ༢་༥༠། དགྲོན་པ་གསར་པའི་དཀྲོན་གཉེར་གསྲོལ་ཕྲོགས་དྲོད་སྲོར་

ས་ཡ་ ༡་༢༠ བཅས་ཀི་དགྲོས་དངུལ་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་རིས་ཁྲོངས་ནས་གཏྲོང་རྒྱུ་དང་། དགྲོན་སེ་ཁག་ལ་
བསྙེན་བཀུར་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༡་༠༠ བཅས་འདི་ལྲོ་གསར་དུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག
ཅ

བདེ་སིད་གིང་གཞིས་གསར་འཛུགས་བསྐྲུན་ལས་གཞིའི་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༣༠་༠༠ དང་། རྒྱ་གར་ལྷྲོ་ཕྲོགས་
སྦེལ་ཀྲོབ་གཞིས་ཆགས་ནང་བྲོད་ནས་རེས་སུ་འབྲོར་བ་རྣམས་ལ་སྲོད་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞིའི་ཆེད་སྲོར་
ས་ཡ་ ༢་༥༠། འཕྲོད་བསྟེན་ཁབ་ཁྲོངས་སན་ཁང་ཁག་གི་ལས་ཤག་དང་སན་ཁང་ཉམས་གསྲོའ ་ི ཆེད་སྲོར་ས་

ཡ་༧་༦༦། གད་སྙིགས་འྲོར་འདྲེན་སྣུམ་འཁྲོར་གསར་ཉྲོའ ་ི ཆེད་སྲོམ་དངུལ་སྲོར་འབུམ ༥་༠༠། བྲོད་རིགས་
རེད་འགན་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་བའི་ལས་གཞིའི་དགྲོས་དངུལ་སྲོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ ། ལ་དྭགས་སུ་ནད་པ་སྲོད་
ཁང་གསར་རྒྱག་ཆེད་སྲོར་འབུམ་ ༥་༠༠ བཅས་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་གཏྲོང་རྒྱུའི་རིས་ལྲོའ ་ི ནང་འཆར་
འབུལ་ཞུས་འདུག
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ཆ རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ལྲོར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་འགྲོ་གྲོན་སད་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་སྲོར་ས་ཡ་

༡༥་༨༢ དང་། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་སྲོ་སྲོ་ལའང་དེ་དྲོན་ཞུ་རྒྱུའི་སད་སྐུ་ཚབ་དྲོན་ཁང་ཁག་གི་སྲོན་རིས་སུ་སྲོར་ས་
ཡ་ ༥་༥༤ ། གཞན་ཡང་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་མི་འབྲོར་ཞིབ་བཤེར་སད་སྲོར་ས་ཡ་ ༢་༧༠ བཅས་འཆར་
འབུལ་ཞུས་འདུག

ཇ

ལྡེ་ལྡུན་གིང་ཚང་གཞིས་ཆགས་དང་། མེའྲོ། སྦེལ་ཀྲོབ་ལུགས་བསམ། ཀྲོ་གྷལ་དྲོན་གིང་བཅས་སུ་རེད་ཐང་
གསར་རྒྱག་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༤་༧༠ སྲོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་གཏྲོང་རྒྱུར་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག

ཉ

ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ལས་གཞིའི་ཆེད་བྲོད་མིའི་ན་གཞྲོན་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་འཆར་ལ་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༧་༦༠ དང་། ར་ས་
ཁུལ་དུ་འབྱུང་བའི་གྲོད་སྲོབ་ཀི་སྲོན་འགྲོའ ་ི ལས་འཆར་དང་གྲོ་རྟྲོགས་ལས་རིམ་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༥་༠༠ འཆར་
འབུལ་ཞུས་འདུག་པ་དང་། ཨ་རིའི་རྲོགས་དངུལ་ཐབས་ཤེས་འཕར་མའི་ཁྲོངས་ནས་ཤེས་ཡྲོན་དང་། འགྲོ་
ཁིད་སེད་སིང་། སི་ཚོགས་འཚོ་རྟེན་ཡར་རྒྱས་ལ་སན་པའི་ལས་འཆར་ཁག་འབེལ་ཆགས་ལས་ཁུངས་སྲོ་
སྲོའ ་ི སྲོན་རིས་སུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག

ཏ

དབུས་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་རིས་ལེན་དང་དགེ་ལས་ག་དྲོད། ཉམས་གསྲོའ ་ི འགྲོ་གྲོན་ཆེད་མ་དངུལ་ནས་

སྲོར་ས་ཡ་ ༡་༠༠ དང་། སམ་བྲོ་ཊ་སི་ཁབ་ཡིག་ཚང་ནས་ ༢༠༡༦ ལྲོར་སྲོབ་གྲྭ་ ༡༠ རིས་ལེན་ཟིན་པ་རྣམས་
དང་། རིས་ལྲོའ ་ི ནང་གཏན་ཉིན་སྲོབ་གྲྭ་ ༡༤ རིེས་ལེན་ཞུ་གཏན་ཁེལ་བའི་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ཉམས་གསྲོའ ་ི འགྲོ་
གྲོན་སྲོར་ས་ཡ་ ༢་༥༠ འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག

ཐ

འཕྲོད་བསྟེན་ཁབ་ཁྲོངས་ལས་བེད་ཀི་ཕྲོགས་དང་མཐུན་རེན་གཞན་ཆེད་རྲོགས་སྲོར་སྲོར་ས་ཡ་ ༥་༠༠ ས་

ད

རིས་ལྲོ་འདིར་དེབ་སེལ་ཡྲོད་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་གྲོག་རིན་ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོའ ་ི སྲོན་རིས་སུ་གཏྲོང་རྒྱུར་

ལྲོ་ལྟར་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་གཏྲོང་རྒྱུའི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་འདུག
འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག

ན

མདྲོ་དྲོན་མ་དངུལ་ནས་བསྲོམས་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༠༣་༤༢ ཙམ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག
བཞི། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དྲོན་ཇི་བས་སྐྲོར།
ཚོགས་གཙོ་སེལ་པྲོའ ་ི བཀྲོད་ཁབ་དགྲོངས་དྲོན་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ལས་འགྲོ་བཙུགས་པ་དང་

འབེལ་ཚོགས་གཙོའི་སེལ་པྲོ་ནས་ལམ་སྟྲོན་ཞུས་ཤིང་། དེ་རེས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ཚོགས་ཆུང་དུ་
ཆེད་བཅར་གིས་གལ་ཆེའི་གཞུང་དྲོན་ཕྲོགས་བསྲོད་ཆེད་ཟླ ༣ ཚེས ༡ ནས་ ༡༡ བར་ལས་བཅར་ཐུབ་མིན་ཕུད། དེ་
མིན་གྲོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་བར་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དྲོན་ཆེད་བཅར་དགྲོས་ནམ་བྱུང་སྐབས་བཅར་འཐུས་ཆྲོག་པ་བཅས་
ཞུ་གནང་མཛད་སྲོང་།
ཐྲོག་མར་བཀའ་ཤག་ནས་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལྲོར་སྲོན་རིས་འཆར་འབུལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བའི་རིས་
ཤྲོག་ཁག་ལ་རྟྲོག་ཞིབ་བས་རེས། ལས་ཁུངས་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་ནན་འདྲྲོངས་བས་པ་དང་། དེ་ལྟའི་ཞིབ་འཇུག་བགི་
སྲོའ ་ི ཁྲོད་འབེལ་ཡྲོད་བཀའ་བྲོན་ཐེངས་གཉིས་དང་། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་ ༨། སྲོན་རིས་སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་
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ཐེངས ༤། རིས་པ་དང་འབེལ་ཡྲོད་སེ་ཚན་འགན་འཛིན་ལ་སྲོགས་ལས་བེད་གངས་ ༣༤ བཅས་ཀི་ཁྲོངས་ནས་ཁ་ཤས་
ཐེངས ༤ ནས་ ༥ བར་ཆེད་འབྲོད་ཀིས་དྲོགས་གཅྲོད་ཞུས། ཚེས་ ༢༡ ནས་ ༢༨ བར་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ལྷན་

འཛོམས་ཞུས་པ་དང་། དེ་རེས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་དྲུང་གཉིས་ནས་ལས་བསྲོམས་སྙན་ཐྲོའ ་ི ཟིན་བིས་
བཟྲོ་འགྲོད་ཞུས་ཤིང་། ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ཉིན་རྒྱབ་ཚོགས་མི་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་སྙན་ཐྲོ་གཏན་འབེབས་ཞུས་ཏེ་
ཚོགས་དྲུང་མཆྲོག་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུས།
ལྔ། ཚོགས་གཙོ་སེལ་པྲོའ ་ི ལམ་སྟྲོན་ལྟར་རྟྲོག་ཞིབ་ཇི་བས།
༡༽

སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གྲོང་མའི་སྙན་ཐྲོར་མཇུག་སྲོང་ཇི་བས། ཚོགས་ཆུང་གྲོང་མའི་
སྙན་ཐྲོའ ་ི དྲོན་ཆེན་ ༥ པར་ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར་དང་སི་ཡྲོངས་མཐྲོང་ཚུལ་ནང་གསེས་ ༡༣ འདུག་པར།
ནང་གསེས་ ༡ དང་ ༢ མཇུག་སྲོང་དགྲོས་ངེས་སུ་མ་མཐྲོང་བ་དང་། གཞན་རྣམས་ཀི་གནས་སྟངས་གཤམ་
གསལ།
ཀ

ཚོགས་ཆུང་གྲོང་མའི་སྙན་ཐྲོའ ་ི དྲོན་ཆེན་ ༥ ནང་གསེས་ ༣ པའི་ནང་། སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕི་རྒྱལ་བྲོད་རིགས་
གནས་སྲོད་ས་གནས་ཁག་ཏུ་འཚམས་གཟིགས་སྐབས་དྲོན་ཁང་སྲོ་སྲོར་འགྲོ་གྲོན་གཏྲོང་དམིགས་ཡྲོད་མི་
འདུག་པས་མ་འྲོངས་པར་དཀའ་ངལ་འཕད་རིགས་བྱུང་ཚེ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་རིས་

འགྲོ ་ དང་པྲོ ་ ཆབ་སི ད་ལས་འགུལ་ཆེ ད་སྲོ མ ་དངུལ་ནས་གཏྲོ ང་དགྲོ ས ་པའམ། ཡང་ན་འཛི ན ་སྲོ ང་ནས་

དམིགས་བསལ་དགྲོངས་བཞེས་གནང་དགྲོས་སུ་མཐྲོང་ཞེས་གསལ་བའི་ཐད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་
བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་དགྲོངས་སྐྲོར་ཞུས་ལན་དུ། དེ་ས་དྲོན་གཅྲོད་རྣམ་པར་བཀྲོད་མངགས་ནན་པྲོ་ཞུས་ཡྲོད་

པ་དང་། ཅི་སྟེ་ད་དུང་སྐུ་ངལ་འཕད་གཞི་མཆིས་ཚེ་སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་རིས་
འགྲོ་ ༡༽ ཆབ་སིད་ལས་འགུལ་ཞེས་པ་ནས་སྲོམ་དངུལ་ཞུ་འཐུས་ཞེས་ཕེབས།
ཁ

ཚོགས་ཆུང་གྲོང་མའི་སྙན་ཐྲོའ ་ི དྲོན་ཆེན་ ༥ ནང་གསེས་ ༤ ། ༥། ༦། ༨། ༡༠། ༡༡། བཅས་སྙན་ཐྲོའ ་ི དགྲོངས་
དྲོན་གཞིར་བཟུང་ཕག་བསྟར་ཞུ་མུས་རེད་འདུག

ག

ཚོགས་ཆུང་གྲོང་མའི་སྙན་ཐྲོའ ་ི དྲོན་ཆེན་ ༥ ནང་གསེས་ ༧། དཔལ་འབྲོར་བྲོད་མིའི་བདེ་དྲོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ཟུར་བཀྲོལ་ནང་གསེས་འབབ་གྲོན་གཞན་གི་ཁྲོངས་སུ། སང་ཏྲོག་བྲོད་ཀི་གསྲོལ་མགྲོན་ཁང་གི་ལས་ཤག་གི་
གྲོག་རིན་ཉེས་ཆད་དང་། དངུལ་སེད། ཞེས་པ་སང་ཏྲོག་གསྲོལ་མགྲོན་ཁང་གི་ལས་བེད་ཀི་ལས་ཤག་དང་ས་

གནས་འགྲོ་འཛིན་གི་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་ཡྲོ ད་པའི་ཁང་ཁྲོངས་ཀི་གྲོག་རིན་ཕི་ལྲོ་ ༡༩༩༤ ཡི་གྲོང་
དང་། ཕི ་ ལྲོ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༩ ནས་མ་གནང་བ་ཞི ག ་གི ་ ཉེ ས ་ཆད་དང་། དངུལ་སེ ད ་འབབ་བསྲོ མ ས་སྲོ ར
༢༢༣,༡༦༢ འགྲོ་འཆར་ཡྲོད་པར། འགན་ལྷན་ཚོགས་འདུ་ ༢༩ སྐབས་བྲོད་མིའི་བདེ་དྲོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་

སྤྲྲོད་རྒྱུའི་ཐག་གཅྲོད་བྱུང་བ་བཞིན་སྲོན་རིས་ཁྲོངས་འཆར་འབུལ་གནང་འདུག་ཀང་། ད་བར་གྲོག་རིན་ཉེས་
ཆད་དང་དངུལ་སེད་ཁུངས་སུ་ཕུལ་བའི་སྦིལ་འཛིན་འབྲོར་སྲོན་བྱུང་མི་འདུག་པས་ཁུངས་སེལ་ཡིག་ཆ་ཐྲོབ་

སྲོན་མ་བྱུང་བར་དངུལ་འབབ་སྤྲྲོད་ཐལ་མེད་པ་དགྲོས་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་བའི་ཐད། སྙན་ཐྲོའ ་ི དགྲོངས་དྲོན་ད་

བར་སྦིལ་འཛིན་འབྲོར་སྲོན་མ་བྱུང་བར་བརྟེན་བཀའ་འཁྲོལ་ཡྲོད་ཀང་དངུལ་འབབ་སྤྲད་མི་འདུག་པ་དང་།
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རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ ནང་སྦིལ་འཛིན་མ་འབྲོར་ཚེ་སྤྲྲོད་རྒྱུ་མིན་པའི་བར་ལན་བཏང་འདུག འདི་ལྲོའ ་ི སྲོན་
རིས་ནང་དུའང་འཆར་འབུལ་ཞུས་མི་འདུག
ག

ཚོགས་ཆུང་གྲོང་མའི་སྙན་ཐྲོའ ་ི དྲོན་ཆེན་ ༥ ནང་གསེས་ ༡༢། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་། དབུས་སྣེ་ལེན་
ཁང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་སྣུམ་འཁྲོར་གསར་ཉྲོ་འཆར་འབུལ་ཞུས་པའི་རྒྱབ་ལྲོངས་སུ་ཉྲོ་ཡུལ་

གཅིག་གི་རིན་ཐང་སྐྲོར་སྒྲིག་ལས་མི་འདུག་ཀང་། བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག འདི་
ནས་གཅྲོག་ཆ་ཞུས་མེད། དྲོན་དངྲོས་ཅི་ཡིན་རད་གཅྲོད་སྐབས་ར་ས་གཡས་གཡྲོན་དུ་སྣུམ་འཁྲོར་དེ་རི གས་
ཉྲོ་ཡུལ་གཅིག་ལས་མེད་པར་དངྲོས་བདེན་ཡིན་འདུག་པས་མ་འྲོངས་པར་འདི་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་

ཁུངས་སེལ་ཡྲོད་རིགས་ལ་གནང་ཕྲོགས་ཇི་དགྲོས་སྐྲོར་སྒྲིག་གཞིར་བསར་ཞིབ་ཀིས་ཁ་གསལ་དགྲོས་འདུག་

ཅེས་གསལ་ཐད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་དགྲོངས་སྐྲོར་ཞུས་པར། སྒྲིག་གཞིར་བསར་

ཞིབ་དགྲོས་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་། མ་འྲོངས་པར་ལམ་སྟྲོན་ཁ་གསལ་ཞུ་ཆྲོག་ཅེས་ཕེབས།
༢༽

བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡྲོད་མེད་སྐྲོར།
 སི་ཡྲོངས་མ་དངུལ་གནས་བབ་ཧིན་སྲོར་ས་ཡ་ ༧༠༠ ཟིན་གི་ཡྲོད་གནས་དང་། ལྲོ་ལྟར་འཕར་བཞིན་
ཡྲོད་གནས།

 ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོའ ་ི མ་དངུལ་ལ་བལྟས་ཚེ། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ལྟར་ཕིན་པ་ཡིན་ན་རིས་ལྲོ་ ༣
ལས་ལྷག་མི་འདང་བ་དང་། ལྷག་པར་ལས་ཁུངས་རེ་ཟུང་གི་རྲོགས་དངུལ་བེ་བག་པ་ཁ་ཤས་ར་ཆད་
གྱུར་ཚེ་རིས་ལྲོ་གཅིག་ཀང་འཁྲོལ་ཁག་པྲོ་ཆགས་གནས།

 ལས་ཁུངས་རེ་ཟུང་ལ་མ་འདང་བར་བརྟེན་བཀའ་ཤག་ནས་མ་དངུལ་ཁ་སྣྲོན་གསྲོལ་རས་ཞུ་དགྲོས་
པའང་བྱུང་འདུག

 གནད་དྲོན་འདིའི་ཐད་འབེལ་ཡྲོད་རྣམས་ནས་ཐུགས་འཚབ་ཀང་གནང་བཞིན་འདུག

༣༽

ལས་འཆར་གཙོ་གས་ཁག་མཇུག་སྲོང་ཚད་ལྡན་བྱུང་ཡྲོད་མེད་བལྟ་དགྲོས་ཕེབས་པའི་སྐྲོར།

ལས་འཆར་གཙོ་གས་ཁག་དང་མཇུག་སྲོང་ཚད་ལྡན་བྱུང་མིན་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་ཁྲོམ་མ་

བྱུང་ནའང་། ཧིན་སྲོར་ས་ཡ་ ༡ ཡན་གི་ལས་འཆར་དང་ལས་གཞིའི་ཐྲོག་རྟྲོག་ཞིབ་བས་འབས། ལས་གཞིའམ་
ལས་འཆར་མཇུག་སྲོང་ཟིན་པ་གངས་ ༤༢ དང་། མཇུག་སྲོང་དགྲོས་པ་གངས་ ༦༩། རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་༢༠༡༩

ལྲོར་བསར་ཞུ་བས་པ་གངས་ ༥། རྲོགས་དངུལ་མ་ཐྲོབ་པ་གངས་ ༧། ལྲོ་རེར་མུ་མཐུད་འགྲོ་དགྲོས་པའི་གངས་
༤། མཇུག་སྲོང་མ་ཐུབ་པ་ ༡ བཅས་བྱུང་འདུག

དྲུག རིས་ལྲོ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ལྲོའ ་ི ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་མཐྲོང་ཚུལ།
ཀ

ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་རིས་ལྲོའ ་ི ནང་སར་ཆ་ཞུ་ཕྲོགས་ཐད་བཅའ་ཁིམས་དགྲོངས་

ཁ

སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་དུ་འཕྲུལ་ཆས་ཚད་ལྡན་ཉྲོས་ཏེ་དུས་ཡུན་གང་འཚམས་ཕིན་ཀང་། ད་དུང་སར་འདེབས་

དྲོན་དང་མཐུན་མིན་གིས་སར་ཆ་ཞུ་འདྲོད་ཡྲོད་ཀང་སར་ཆ་གཅིག་ཀང་ཞུས་མེད།

ལག་རལ་ཚད་ལྡན་ཡྲོང་གི་མེད་པའི་ཐད་བཀའ་ཤག་དང་འབེལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་ནས་བསར་ཞིབ་གནང་གལ།
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ག

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ལྲོར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་ལས་རིམ་ཞིག་སེལ་འཆར་འདུག་པས། དེ་ས་ལྲོ་
༥༠ འཁྲོར་བའི་དུས་དྲན་དང་བསྟུན་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་ལས་འཆར་སེལ་ནས་དུས་ཐུང་ལས་སྲོང་མེད་སྟབས།
དགྲོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡྲོད་ན་ལས་དེ་ཙམ་འྲོས་བབ་མ་མཐྲོང་།

ང

བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་ཐད། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ལས་འཆར་
སྒྲིག་བཞིན་པའི་ནང་ནས་ཐྲོག་མར་དཔལ་འབྲོར་གི་གནས་བབ་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་བཙན་བྲོལ་དུ་གནས་དགྲོས་བྱུང་

ཡང་འདང་ངེས་ཤིག་བཟྲོ་དགྲོས་པར་སྲོང་། ད་ལྟ་ནས་དབུས་ཀི་མ་དངུལ་དང་། ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོའ ་ི མ་
དངུལ་ལྲོ་རེ་བཞིན་ཇེ་མང་འཕར་ཐུབ་པའི་ལས་འཆར་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་མགྲོགས་མྱུར་བཟྲོ་དགྲོས་
པར་མཐྲོང་།
ཅ

བྲོད་ནས་གསར་དུ་འབྲོར་བ་ཚོའི་སྲོད་གནས་འཛུགས་བསྐྲུན་ཞུ་ཡུལ་ད་ལྟའི་ཆར་སྦེལ་ཀྲོབ་ཙམ་མ་གཏྲོགས་
མི་འདུག་པས། མྲོན་གྷྲོ་དང་ར་ས། ལྡི་ལི་སྲོགས་ནས་ཞུ་མཁན་ཡྲོད་ཚོད་འདུག་པར་དགྲོངས་བཞེས་གནང་
ཐབས་གནང་གལ།

ཆ ལས་ཁུངས་འགའི་སྲོན་རིས་ཀི་ཁ་ཤྲོག་གི་མིང་བང་དང་རྒྱབ་ལྲོངས་གཉིས་ཆ་མ་མཐུན་པ་དེ་འདྲའང་འདུག་
ན། སད་དེ་ལྟར་མི་ཡྲོང་བ་དགྲོས་གལ།

ཇ

རིས་ལྲོ་འདིར་མི་འབྲོར་ཞིབ་བཤེར་གནང་རྒྱུའི་ལས་འཆར་འདུག་པ་དེ་ས་ལྟར་གང་ཟག་གཅིག་བསྲོམས་ཐྲོ་

འགའི་ནང་དུ་ཡྲོད་པ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་སུས་བལྟས་ཀང་། ཚད་ལྡན་དུ་མངྲོན་པ་ཞིག་གནང་དགྲོས་པར་
མཐྲོང་།

ཉ

སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གཉིས་ཀི་བརྙན་དེབ་དང་གསར་
ཤྲོག་ནས་གཅྲོག་ཆ་ཞུས་ཡྲོད། དེ་ལྟར་ཞུ་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་

བརྙན་དེབ་གསར་ཤྲོག་རིས་འགྲོའ ་ི ནང་ The Other side ཞེས་པ་ཞིག་འདུག་པ་ད་བར་གསར་ཤྲོག་འདི་འདྲ་

ཞིག་འབྲོར་གི་མེད་པ་དང་། གསར་ཤྲོག་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད་མེད་ཀང་ཤེས་རྟྲོགས་མི་འདུག བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་

ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་བརྙན་དེབ་གསར་ཤྲོག་རིས་འགྲོའ ་ི ནང་ The Times of India དང་ India Today གཉིས་ཀི་
གསར་རིན་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལྟར་བཟྲོས་ཡྲོད།
ཏ

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཞྲོན་མཆྲོག་གིས་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ཉིན་ལས་ཁུངས་ཁག་གིས་རྒྱ་གར་གསར་

ཤྲོག་རིགས་ལེན་གི་ཡྲོད་མེད་རད་གཅྲོད་དགྲོས་གནས་ཕེབས་པ་བཞིན། ལམ་སེང་ཡིག་ལམ་བརྒྱུད་འབེལ་
བ་ཞུས་པར། ཚགས་པར་སེལ་མི་ནད་མནར་གིས་ ༢༠༡༧ ཟླ ༩།༡༠ ཙམ་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་དང་།
ཆེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཙམ་ཕུད། ལས་ཁུངས་གཞན་རྣམས་ལ་གསར་ཤྲོག་
འབྲོར་གི་མེད་གནས། གྲོང་གསལ་ལས་ཁུངས་གསུམ་ཡང་ལས་བེད་ཆེད་གཏྲོང་གིས་བངས་པ་མ་གཏྲོགས་
གནས་སྟངས་གཅིག་གྱུར་རེད་འདུག དེས་ན་བརྙན་དེབ་གསར་ཤྲོག་ལེན་ཆེད་ལས་ཁུངས་རེ་ནས་མི་རེ་འགྲོ་
མི་དགྲོས་པར། འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་ནས་གཅིག་འཐུས་ཐུབ་པའི་ལམ་སྟྲོན་གནང་གལ།
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ཐ

དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ལག་དེ བ་སྲོན་པྲོ་བསར་སར་གནང་འཆར་འདུག་
པར། དེའི་ཁ་ཤྲོག་ནང་བཀྲོད་པའི་འགེལ་བརྲོད་དངྲོས་དྲོན་དང་མཐུན་པ་ཞིག་འབི་གལ།

མཐའ་བསྲོམས།
རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩ ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པྲོས་དུས་ཚོད་འདང་

ངེས་གནང་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཚོགས་དྲུང་དབུས་པའི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་འབེལ་ཡྲོད་ལས་བེད་པས་ཡིག་ཆ་
དུས་ཐྲོག་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་དབུས་པའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་
དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། སྲོན་རིས་སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་དང་རིས་པ་ལ་སྲོགས་པའི་འབེལ་ཡྲོད་ལས་བེད་རྣམས་ནས་

མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་ཡང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ལས་དྲོན་མཇུག་
བསྒྲིལ་གིས་ཚོགས་དྲུང་མཆྲོག་ལ་སྙན་ཐྲོ་དང་། ཡིག་ཆ་ཁག་རིས་འབུལ་ཞུས་པ་བཅས་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༢༠༡༩
ལྲོའ ་ི ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ལ།། །།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དགུ་པ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་སྲོན་རིས་གསུང་བཤད་དང་། སྲོན་རིས་ཚོད་
དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུག་གི་སྙན་ཐྲོར་སི་ཡྲོངས་ཀི་བགྲོ་གེང་དགྲོས་པའི་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་དགུ་པར་
གཟིགས་རྲོགས། གྲོས་འཆར་འདྲོན་མཁན་སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ།

གཞུང་འབེལ་གྲོས་འཆར།
༄༅། །བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་སྲོན་རིས་

གསུང་བཤད་དང་། སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་བཅས་པར་སི་ཡྲོངས་བགྲོ་གེང་དགྲོས་པའི་
གྲོས་འཆར་དུ། བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྲོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་དགེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཞུང་འབེལ་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

གྲོས་ཆར་འདི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་གྲོས་འཆར་འདི་ཚུད་པ་ཡིན། འདིའི་ཐྲོག་ལ་སི་ཡྲོངས་ཀི་བགྲོ་གེང་
དེ་སང་ཉིན་གྲོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། སང་ས་དྲྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡིན།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པྲོ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ལས་རིམ་འགྲོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའི་ལས་ཉིན་གཉིས་པ་

ཆགས་བསད་ཡྲོད། དེ་རིང་ས་དྲྲོ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་མེད། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དང་པྲོ། ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་
གི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པར་གཟིགས་རྲོགས་གནང་། གྲོས་འཆར་འདྲོན་མཁན་སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་
བསྟན་འཛིན་ལགས།

སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ།

ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གི་གྲོས་འཆར།
གཞེན་བསྐུལ་ཞུ་ཡུལ། དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག
༄༅། །ཟུར་གསལ་འཁྲུལ་མེད་བཀའ་ལུང་རིན་པྲོ་ཆེའི་དགྲོངས་དྲོན་བཞིན། བྲོད་མིའི་སི་མཐུན་བསྲོད་ནམས་གྲོང་

སེལ་དང་། ཁད་པར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བརྟན་ཆེད་ཞབས་རིམ་
དུ་ཚེ་ཐར་སྲོག་བསླུས་མཚོན་པའི་མི་དགེ་བཅུ་སྲོང་གི་དགེ་ལས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། སན་གཟུངས། གསུང་མཆྲོག་མ་ཎི་ཡི་གེ་
དྲུག་མ། གུ་རུ་སིདི་མཚན་སགས་དུང་ཕྱུར་བརྒྱ་ཕག་གསྲོག་བསྒྲུབ་དང་། གནས་ཆེན་གནས་ཆུང་ཁག་ལ་རྟེན་བཞེངས་
གནང་རྒྱུ་བཅས་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་ཚོགས་ཆེན་གཞིས་བེས་གང་ན་སུ་བཞུགས་པའི་བྲོད་མི་སི་བྲོ་གནམ་བསྟན་ཡྲོངས་
ཀིས་གསྲོག་བསྒྲུབ་བེད་དགྲོས་པའི་བཀྲོད་ཁབ་གཅིག་གནང་སྲོང་ཡྲོང་བའི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྲོས་འཆར་དུ།
༄༅། །རྲོ་གྲུབ་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་གིས་འབྱུང་འགྱུར་ལུང་བསྟན་གསུང་ཐྲོར་བུ་ལས་ཁྲོལ་དུ་ཕྱུང་།
བ ཾཿགཞི་ཀ་དག་སྟྲོང་ཆེན་དྭངས་མའི་མཁརཾཿ
རལ་ཤར་གྲོལ་བདེ་སྟྲོང་ཌཀྐའི་གླུཾཿ

བསྟན་པ་སར་གསྲོ་ལྷ་ལྡན་ཡུལ་འཁྲུངསཾཿ

སྲོན་ལེགས་བས་ནྲོར་བུའི་རང་འྲོད་ཀིསཾཿ

སྲོན་ལམ་དང་གནས་དུས་ཕུན་ཚོགས་ལྔའིཾཿ

རྟེན་འདྲོད་འཇྲོའ ་ི གདུལ་བའི་ཞིང་ས་བརླནཾཿ

རྟེན་འབེལ་གི་སྲོ་བརྒྱ་དུས་གཅིག་འབེདཾཿ
དུས་ས་བི་སེ་བ་གཅིག་དཀར་དུསཾཿ

ངུར་སྨྲིག་ཁིམས་ལྡན་གི་གཟི་བིན་འབརཾཿ

གངས་ལྲོངས་ལ་བདེ་སིད་ཉི་མ་ཤརཾཿ

ཐབས་མཁས་ཀིས་བྲོད་འབངས་རེས་སུ་སྲོངསཾཿ

དད་ལྡན་ལས་འཕྲོ་ཅན་གི་མི་རྣམས་ཀིསཾཿ

སན་གཟིགས་སྤྲུལ་པ་བསྟན་མིང་པ་ཡིཾཿ

མི་དགེ་བཅུ་སྲོང་ཁད་པར་སྲོག་གཅྲོད་སྲོངཾཿ

ལྲོ་འབྱུང་ཤིང་ཕག་སེ་བ་གཉིས་ནགཾཿ

སན་བ་སན་གཟིགས་སིདི་དུང་ཕིར་བརྒྱཾཿ
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གནས་ཆེ་ཆུང་ཀུན་ལ་མཐྲོང་གྲོལ་བཞགཾཿ

ཁམས་གདུལ་བའི་ཡིད་ཀི་མུན་པ་སེལཾཿ

མ་འགྲོ་བའི་བསྲོད་ནམས་མཁའ་དབིངས་སུཾཿ

དྲོན་ལེགས་ཚོགས་འབེ་བུ་ཀུན་གིས་བརྒྱུདཾཿ

དྲོན་དགེ་ལེགས་ཉི་ཟླའི་འྲོད་སྣང་མཛེསཾཿ

ཆུ་སེས་ཀི་བསུང་ལྡན་དྲོ་རའི་ཁྲོདཾཿ

ཁྲོང་དགུང་གངས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་བཞུགསཾཿ

རྐང་དྲུག་གི་གཞྲོན་ནུ་གར་ལ་བེལཾཿ

འབེལ་བཅས་ཀིས་འགྲོ་བ་མིག་འཕྲུལ་བཞིནཾཿ

ལས་དག་པའི་གདུལ་བའི་སི་ཞུ་སྒྲུབསཾཿ

ཞིང་གང་འདྲོད་གནས་ལ་ཁྱུ་དེད་བེདཾཿ

ཡར་ལྡན་གི་སྲོད་པ་ཡར་ཟླའི་སྤུནཾཿ

སྙན་ཆྲོས་དུང་དཀར་པྲོའ ་ི རང་སྐད་ཀིསཾཿ

དགེ་ལེགས་ཀི་དབར་རྔ་ཕྲོགས་སུ་སྙནཾཿ

འདབ་དྲུག་གི་ལྷ་འབངས་མགྲོན་དུ་བསུཾཿ

ཞེས་སྲོགས་སྣང་ཆ་མི་དམིགས་ཆྲོས་དབིངས་ཨཾཿ

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་རིང་ངས་འདི་ནས་མི་ལྲོ་གསུམ་བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་གི་སྲོན་ནས་བྱུང་བའི་ལུང་བང་ཞིག་འཁུར་

ཡྲོད། དེ་ཡིན་ན་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་ནམ་མདྲོ་སྒྲུབ་ཆེ ན་འཇིགས་མེད་འཕིན་ལས་འྲོད་ཟེར ་དེ་རེད། ཁྲོང་ཡིན་ན་ཕི་ལྲོ་ ༡༧༤༥ ལྲོར་སྐུ་
འཁྲུངས་ནས་འདས་པའི་མི་ལྲོ་ ༢༧༣ ཙམ་གི་སྲོན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དེ་ཡིན་ན་ཁྲོང་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་སེས་ཆེན་དམིགས་བསལ་

བ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། འདས་མ་ད་གསུམ་པྲོ་ལུང་དུ་སྟྲོན་ཐུབ་མཁན། དེ་ཙམ་མིན་པར་བྲོད་མི་རིགས་བསྟན་སིད་དང་བཅས་པའི་ཆེད་དུའང་

ཐུགས་འཁུར་བཞེས་མཁན་གི་སེས་བུ་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་འདི་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ང་ཚོས་འདི་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་རིས་
སུ་མ་མཆིས་པའི་སེས་ཆེན་རྣམ་པའི་ནང་ལའང་དེ་འདྲ་མང་པྲོ་ཡྲོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག འདས་མ་ད་གསུམ་ལུང་དུ་སྟྲོན་གནང་མཁན། དེ་
འདྲ་ཡྲོད་ན་འབེལ་ཡྲོད་ཆྲོས་རིགས་ལས་ཁུངས་ལ་སྲོགས་པས་ཀང་དེ་འདྲ་བའི་གལ་ཆེན་དྲོན་ཆེན་གི་ལུང་བང་རྣམས་འཚོལ་བསྒྲུག་བས་

ནས་བྲོད་མི་སི་དྲོན་བསྲོད་ནམས་འདི་གྲོང་འཕེལ་གཏྲོང་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་དྲོན་ཆེན་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོ་བྲོད་མི་སི་དྲོན་
བསྲོད་ནམས་སྒྲུབ་དང་མ་སྒྲུབ་ལ་བརྟེན་ནས་བྲོད་ཀི་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་འཕེལ་རིམ་ལའང་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཐུག་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་གི་

འདུག དེར་བརྟེན། ང་ཚོ་ཡང་བསྲོད་ནམས་བསག་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་རེད། དྲོན་ཆེན་པྲོ་ཞིག་རེད། དེའང་ཆབ་སིད་
གཅིག་པུའི་གནས་སྟངས་མ་ཡིན་པའི་སྲོ་ནས་ཆབ་སིད་དང་ཧ་ཅང་གི་འབེ ལ་བ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ། ང་ཚོ་ལའང་འགན་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་དུས་ད་
ལྟ་ཆབ་སིད་བཅས་པ་ཚང་མ་འགན་འཁེར་དགྲོས་དུས་འདི་ཚོ་ལའང་དམིགས་བསལ་གི་བསམ་གཞིགས་གནང་དགྲོས་པ་དེ་བས་ཀང་གལ་
ཆེན་པྲོ་རེད།

དེ་ནས་སིར་བཏང་བསྲོད་ནམས་ཟེར་བ་དེ་མ་གསྲོག་པ་ཡིན་ན། སི་དང་སེར། གཞུང་དང་སྒྲིག་འཛུགས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་བ་

བ་ལམ་དུ་མི་ འགྲོ ་ལ་སྲོ གས་མང་པྲོ་ ཞིག ་ཡྲོང་རྒྱུ་འདི་ང་ཚོའི ་ཆྲོས་གཞུང་གི་ ནང་ལའང་ཡྲོད་པ་རེ ད། གང་བསྲོད་ནམས་བསག་པའི ་

མི། །བསམ་པ་རྣམས་ཀང་གྲུབ།། ཟེར་བ་དང་། དེ་བཞིན་འབད་རྲོལ་རི་བྲོ་ཙམ་བེད་པ་ལས། །བསྲོད་ནམས་མེ་སྟག་ཙམ་བསག་ན་ཡག །ཟེར་
བ་འདྲ་བྲོ་དེ་འདྲ་བའི་ལུང་བང་ཡང་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། སིར་བཏང་ང་ཚོ་ཉིན་རེའི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཀི་སང་ནས་ཆྲོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་འགན་འཁུར་ནས་བསྲོད་ནམས་གང་ལ་གང་འཚམ་བསགས་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དམིགས་བསལ་གི་ལུང་བང་དེ་འདྲ་སྐབས་

དང་དུས་སུ་བབས་ཡྲོད་པ། མི་ལྲོ་གསུམ་བརྒྱ་མ་ཟིན་གི་སྲོན་ཁ་ས་དེ་རིང་གི་གནས་སྟངས་གཅིག་གཅིག་གཉིས་གཉིས་ཀི་གསལ་བྲོ་བཀྲམ་
ཡྲོད་པ་དེ་ཚོ་ལ་དེ་བས་ཀང་ཐུགས་སྣང་གནང་དགྲོས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་འདུག་བསམ་གི་འདུག དེ་མ་གཏྲོགས་ང་ཚོ་གཡག་ཞ་རས་
རྩྭ་ཟ་བ་ནང་བཞིན། ཕྲོགས་གཅིག་ལ་ཁ་སྐྲོར་ནས་གཞན་རྣམས་ནས་མ་མཐྲོང་བ་ཡིན་ན་ཡང་ཏྲོག་ཙམ་འཐུས་ཤྲོར་ཆགས་འགྲོ་ཡི་རེད་བསམ་
གི་འདུག ང་རང་དེའི་ཐྲོག་ལ་སེམས་འཚབ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག གཅིག་དེ་རེད། གཉིས་ནས་དེ་རིང་ལུང་བང་དེའི་ནང་ལའང་གཙོ་བྲོ་
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འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དང་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གཉིས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས་བྲོད་སི་མཐུན་གི་བསྲོད་ནམས་བསག་དགྲོས་ཞེས་

གསུང་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་ལྷག་པའི་ལྷ་ཕྲོགས་དེ ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་བ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོ་བྲོད་གངས་ཅན་ལྲོངས་ལ་
དམིགས་བསལ་གི་ལས་དང་སྲོན་ལམ་གི་འབེལ་ཡྲོད་པ། དེ་ཡང་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གསལ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའང་དཔེར་ན། འཕགས་
པ་སན་རས་གཟིགས་ཡིན་ན་སྲོན་གི་ཆྲོས་རྒྱལ་ཆེན་པྲོ་ནས་བཟུང་སྟེ་ད་ལྟའི་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་བར་དུ་རྒྱལ་པྲོ་དང་བྲོན་པྲོའ ་ི
རྣམས་པས་སྤྲུལ་ནས་འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དངྲོས་སུ་ང་ཚོ་བྲོད་གངས་ཅན་ལྲོངས་ཀི་༸སབས་མགྲོན་དུ་ཕེབས་ནས་ང་ཚོ་ཉམ་

ཐགས་པའི་འདུལ་བ་ཟེར་ན་འདྲ། ཉམ་ཐགས་པའི་ཁ་བ་གངས་ཅན་པ་དང་ཐུགས་རེ་མ་དྲོར་ནས་ཐུགས་བརེ་བའི་སན་གིས་བཟུང་སྟེ་གསུང་
ཟབ་མྲོའ ་ི ང་ཚོ་གདམས་པ་གནང་ནས་ཐར་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གྲོ་ཕང་ལ་འགྲོད་པ་ནི་དེ་ཚོ་ཡང་མཁེན་དགྲོས་པ་གཅིག་དང་། ཁད་
པར་དུ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་བྲོད་གངས་ཅན་ལ་བཞུག་པའི་གྲུབ་ཆེན་ཤིང་རྟ་བརྒྱ་ཡིན་ནའང་འདྲ་བཤད་པའི་ཀ་ཆེན་བཞི་

ལ་སྲོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བསྟན་པའི་བདག་པྲོའ ་ི རྣམས་ཀིས་ཀང་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ནས་བྲོད་ཀི་བ་མི་རྣམ་པ་སྤྲུལ་ནས་སེམས་ཅན་གི་དྲོན་

མཛད་ཟེར་རུང་། ང་ཚོ་བྲོད་གངས་ཅན་གི་༸སབས་མགྲོན་བེད་ཟེར་དགྲོས་རུང་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་དུས་དེ་ལྟར་ལྷག་པའི་ལྷག་
མཆྲོག་དེ་གཉིས་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ང་ཚོས་ཐུགས་རེ་བཀུར་དགྲོས་པ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་འདུག དེར་བརྟེན། དེའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་
བསལ་གི་འབེལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་དག་གིས་ཀང་འགན་ཆེན་པྲོ་ཞིག་བཞེས་དགྲོས་ཀི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྲོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཞུང་འབེལ་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པར་རྒྱབ་སྲོར་ཞུ་ཡི་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
གཞེན་བསྐུལ་ཞུ་ཡུལ་དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིགས་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིགས་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་རིང་གི་ཐུགས་སྣང་གཞན་བསྐུལ་གྲོས་འཆར་ཕེབས་པ་དེ་ལ་སྲོན་དང་པྲོ་དེར་གྲོས་འཆར་འདྲོན་གནང་
མཁན་དང་རྒྱབ་སྲོར་གནང་མཁེན་གཉིས་པྲོར་སྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་ཐུགས་སྣང་གཞན་བསྐུལ་གི་ནང་ལ་ཁ་

གསལ་འཁྲོད་བཞིན་པ་དེ་དག་ཡྲོངས་རྲོགས་ངྲོས་ལེན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་ནང་གལ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་དག་ད་ལྟ་དུས་དང་མཐུན་པའི་བསྲོད་
ནམས་གསྲོག་སྒྲུབ་ཀི་སད་དུ་ཕི་དང་ནང་གི་ཞབས་རིམ་སྒྲུབས་དགྲོས་པ་དེ་དག་དེ་ལྟར་འཁྲོད་འདུག དེ་དག་རྐང་ནམ་རྒྱུན་ང་རང་ཚོས་ཞུས་

དང་ཞུས་མུས་རེད་དེ། གྲོང་དུ་གསུང་པ་ལྟར་སྐབས་དང་དུས་ལ་འཚམས་པའི་དེ་དག་ཞུས་དགྲོས་སྟབས། དཔེར་ན། ལུང་བང་འདིའི་ནང་

ལའང་གསལ་པྲོ་འཁྲོད་པ་ནང་བཞིན་རེད། ད་ལྟ་ཉེ་ཆ་རང་ད་ལྲོ་ཚེས་བཅུའི་གཟབ་གསྲོལ་སྐབས་སུ་གཞུང་འབེལ་ཆྲོས་སྲོང་ཁག་སན་འདྲེན་
ཞུས་ཏེ་དམིགས་བསལ་གི་ཞབས་རིམ་མང་པྲོ་ཞིག་བབས་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དག་སིན་སྒྲུབ་ཞུ་ཆེད་དུ་ད་ལྟ་འཁུར་སེད་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་

ཡིན། ལྷག་དྲོན་དུ་ཚང་མའི་དགྲོངས་པའི་མངའ་གསལ་ནང་བཞིན། ད་ལྲོ་ང་རང་ཚོ་བྲོད་ལྲོ་གསར་པ་ཤར་བ་ནས་བཟུང་སྟེ། སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་
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༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་དགྲོངས་པ་མངའ་གསྲོལ་བས་ནས་ཕེབས་ཟིན་པ་རེད། རྒྱུན་ལྡན་འགྲོ་སྟངས་བས་པ་ཡིན་ན་དགུང་སྐག་ས་
བསུ་དང་། དངྲོས་གཞི། ཕི་བསུ་བས་ནས་ལྲོ་གསུམ་གི་རིང་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཞབས་རིམ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་དག་
ཞུ་རྒྱུའི་ག་སྒྲིག་བེད་དང་བེད་མུས་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང།

ལྷག་དྲོན་དུ་ད་ལྲོ་རིས་ལྲོ་འདི་འགྲོ་ བཙུགས་པ་ནས་གྲོས་ཚོགས་འདི་གྲུབ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་རིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་ཆྲོས་བརྒྱུད་བ་

ཆེན་ཁག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཐུགས་དམ་གི་ས་བྲོན་ཕུལ་ཏེ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གང་དགའ་སི་ལེགས་ཀི་བཀའ་སྲོབ་ཞུས་ནས་མར་བཀའ་སྲོབ་
གང་ཞིག་ཕེབས་པ་དེ་དག་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སྙན་གསལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་ཆབས་གཅིག་འདི་ནང་རྐང་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་

མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་རྒྱུ་དེ་རེད། འདི་ནམ་རྒྱུན་ནང་བཞིན་ངས་ཞུ་མ་དགྲོས་པར་བརྟན་བཞུག་དེ་ལ་ཕི་དང་། ནང་།
གསང་བ་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་བས་པ་ཡིན་དུས། གཞན་པ་ཕི་དང་ནང་དེ་དག་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་གནང་དང་གནང་མུས་དང་། གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་
གནང་དགྲོས་པ་རེད་དེ། གལ་ཆེ་ཤྲོས་དང་། ནང་ཟེར་ནའང་མི་འདུག གསང་བ་ཟེར་ནའང་འདྲ། འདིའི་བརྟན་བཞུག་དང་སྐུ་ཚེ་ཚེས་སྒྲུབ་འདི་

དགྲོངས་པ་རྙེད་པ་ཞིག་བེད་མ་ཐུབ་རུང་། དགྲོངས་པ་ཕམ་པའི་གཞིའི་བཟྲོ་ལྟ་དེ་འདྲ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་དུག་ལྟར་སང་ཐུབ་པའི་ གནད་ཀི་

སྙིང་པྲོ་མིན་ནམ་བསམ་པའི་དེ་རིང་འདི་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་ཡིན་ཙང་། དེ་འདྲ་བས་ནས་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན། འདི་དང་སགས་
སར་ཡང་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གི་གྲོས་འཆར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

དེ་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གི་ལས་རིམ་ཐྲོག་ལ་རེད་དམ། སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ་ལ་་་

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་ལ་ཡང་བསར་གྲོ་སྐབས་གནང་ཟེར་བ་དེ་རིང་མ་གཏྲོགས་བྱུང་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེ་
རིང་དེ་དམིགས་བསལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གནང་མཁན་གི ས་གནང་། རྒྱབ་སྲོར་གནང་མཁན་

གིས་གནང་། གནང་ཡུལ་སུ་ཡིན་ནའང་ནམ་རྒྱུན་ཡིན་ན་དེས་གསལ་བཤད་བས་ཚར་བའི་རེས་སུ་དེ་ག་རང་ནས་མཇུག་བསྒྲིལ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་
པ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

དེའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་སྣང་བཞེན་བསྐུལ་གི་གྲོས་འཆར་འདྲོན་རྒྱུའི་ཆ་རེན་གཉིས་པ་དེའི་ནང་ལ་ཡྲོད་པ་རེད། གསལ་བཤད་དེའི་རིགས་ལ་བགྲོ་
གེང་མི་དགྲོས། འྲོན་ཀང་ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སགས་དེ་ནས་དེའི་སྐྲོར་འཕྲོ་དྲོན་དྲོན་འདྲི་བ་འདྲོན་ཆྲོག་པ་དང་། སྐབས་སྲོ་སྲོར་
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གཙོ་སྲོང་གིས་བཀའ་ལན་འདེབས་དགྲོས་པ་ཡིན། དེའི་ངྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་གྲོ་སྐབས་དེ་བཞེས་པ་ཡིན་ན། བཞེས་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ར་བའི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གི་གྲོས་འཆར་འདི་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཆ་ཚང་ཞུས་ཀི་ཡྲོད། བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་
ཀི་ཡྲོད། དེ་ནས་ད་མང་པྲོ་བཤད་མི་དགྲོས་པ་བེད། བགྲོ་གེང་གི་རྣམ་པ་འདྲ་བྲོ་ཆགས་འགྲོ་ས་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་།

(ཚོགས་གཙོས་མཆྲོགས་ནས། བགྲོ་གེང་དགྲོས་ཀི་མི་འདུག) མང་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། བགྲོ་གེང་གི་རྣམ་པ་ཆགས་འགྲོ་ས་རེད་མང་པྲོ་

ཞུས་ཀི་མེད། ད་འདྲི་བའི་སང་ནས་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། འདྲི་བ་ཟེར་དགྲོས་རེད་པཱ། སན་རས་གཟིགས་ཀི་གཟུངས་སགས་མ་ཎི་དང་། གུ་
རུའི་གཟུངས་སགས་གཉིས་གསྲོག་བསྒྲུབ་བེད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྲོར་མཐྲོང་གི་ཡྲོད། དེ་བཞིན་བྲོད་ཕི་ནང་གཉིས་ལ་ལག་བསྟར་བེད་

ཐུབ་རྒྱུ་རེད་བསམ་གི་འདུག འྲོན་ཀང་། གནས་ཆེན་གནང་ཆུང་ཁག་ལ་རྟེན་བཞེངས་ཟེར་བ་དེ། བྲོད་ནང་ལ་རྟེན་དང་རྟེན་པ་བཞེངས་སྐྲུན་བ་
རྒྱུ་ད་ལྟ་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་འགྲོ་འཆར་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་ཀི་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་། ང་ཚོས་འདི་ནས་འདི་འདྲའི་ཁབ་བསྒྲགས་ནང་བཞིན་
གི་གནས་སྟངས་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བྲོད་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་རེད་དམ་མ་རེད། སྲོན་མ་རིག་གནས་གསར་བརེའི་གྲོད་ཆག་གི་ལྲོ་

བཅུའི་ནང་ཁུལ་ལ་ཁ་ནང་ནས་ཆུར་བ་མུར་ནའང་མ་ཎི་འདྲོན་གི་འདུག་ཟེར་ནས་སྲོན་འདྲོག་བས་ཏེ་ཉེས་རྡུང་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ན་

ཡང་ད་ལྟའི་ཆ་ལ། མ་ཎི་འདྲོན་རྒྱུ་དང་གུ་རུའི་གཟུངས་སགས་བགངས་པ་ལ་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གི་སྟངས་འཛིན་དང་དྲག་མནྲོན་གང་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད་
ན་ཡང་སུ་གཅིག་གིས་ཀང་འགྲོག་ཐུབ་ཀི་མེད་ཚོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། གནས་ཆུང་གནས་ཆེན་ཁག་ལ་རྟེན་བཞེངས་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་འགྲོ་

བཞིན་པ་དང་འགྲོ་འཆར་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་ཚོ་ལ་ཚད་བཀག་ཐེབས་ཀི་རེད་དམ་མ་རེད། དེའི་སང་ལ་བསམ་གཞིགས་གཏྲོང་
དགྲོས་འདུག དེ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག དེའི་རེས་ལ་གྲོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མིན། འདི་དྲི་བ་དྲི་ལན་གི་རྣམ་པ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་འདུག

དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་གནས་ཆེན་ཁག་ལ་བསྟན་བཞེངས་སྒྲུབ་བེད་རྒྱུ་མཚོན་པའི་བསྲོད་ནམ་གསྲོག་རྒྱུ་དེ་དག་གི་གྲོ་དྲོན་

གཙོ་བྲོ་དེ། བཙན་བྲོལ་ནང་ལ་གནང་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ཐུབ་པ་དང་འཇྲོན་པ་བྱུང་
ན་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་གངས་ཅན་གི་ཞིང་ན་ཡྲོད་པའི་བསྟན་བསམ་གི་མི་ཁབ་པ་དེ་དག་ལ་བེད་རྒྱུ་ཏན་ཏན་རེད། ད་ལྟ་
བཙན་བྲོལ་ནང་ལ་ཡྲོད་མཁན་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ད་གིན་འདི་ནས་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་ཕེབས་པ་ནང་བཞིན། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་
ཟབ་རྒྱས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུས་ཡྲོད། དེ་རིང་ལྟབས་གཅིག་དྲོན་གཉིས་འདྲ་བྲོ་དགྲོངས་པ་ས་གསལ་རེད། ལྲོ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་གྲོང་ནས་༸གྲོང་
ས་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེན་གི་བཀའ་སྲོབ་དགྲོངས་དྲོན་ལྟར། ང་ཚོས་གནས་ཆེན་བརྒྱད་ལ་མཆྲོད་རྟེན་རྣམ་པ་བརྒྱད་བཞེངས་རྒྱུ་བས།

དེ་ཡང་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་སི་པའི་བསྲོད་ནམ་རང་གི་ཡིན་པའི་མཚོན་བེད་དེ་ལ་འགྲོ་གྲོན་དེ་བརྒྱ་ཆ་བགྲོས་ནས་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་ནས་
གསྲོལ་རས་གནང་རྒྱུད་ཅིག བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་དེའི་ཐྲོག་ལ་འགྲོ་གྲོན་གནང་རྒྱུ། དེ་ག་ནང་བཞིན་མི་མང་རང་ནས་ས་བྲོན་ལྟ་བུའི་

འདུ་ཤེས་གནང་སྟེ་དེ་འདྲའི་གསུམ་གི་ཐྲོག་ནས། ང་ཚོས་མཆྲོད་རྟེན་རྣམ་པ་བརྒྱད་དེ་བཞེངས་པ་རེད། དེ་དག་གི་ནང་ནས་བདུན་དེ་ས་སང་

71

སང་ནས་གྲུབ་པ་རེད། ད་ལྟ་བརྒྱད་པ་དེ་འདིར་མཁེན་རྟྲོགས་ཆེད་དུ་ཞུས་བཞག་ན། མཆྲོད་རྟེན་ནང་ནས་བརྒྱད་པ་དེ་བཞེངས་སྒྲྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ལ་

གེགས་རེན་དང་། དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་འཕད་པ་རེད། དེའི་བཞེངས་སའི་ས་ཆ་དེ་རྒྱལ་པྲོའ ་ི ཁབ་ལ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། བཞེངས་རྒྱུའི་
མཆྲོད་རྟེན་དེ་དབེན་ཟླུམ་མཆྲོད་རྟེན་ཟེར་བ་དེ་མཐུན་ལམ་དང་། དམ་ཚིག དེ་འདྲའི་སྲོན་མ་སངས་རྒྱས་བཅྲོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རྣམ་ཐར་དང་

འབེལ་བ་ཆགས་བསད་པ་དང་། ལྷ་ཆེན་ལ་སྲོགས་པ་དེ་ཚོས་དགེ་འདུན་དང་དབེན་བས་ནས་ཐབས་སྡུག་པྲོ་ཞེ་དྲགས་བྱུང་བ་ཡིན་དུས།
བཅྲོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དབེན་དེ་ཟླུམ་ཐབས་ག་འདྲ་གནང་ཡྲོད་མེད་དང་། དེའི་སྟེང་ལ་དབེན་ཟླུམ་གི་མཆྲོད་རྟེན་ཟེར་བ་བཞེངས་གནང་པ་

རེད། དེ་དང་པྲོ་དེའི་ས་ཆ་དེའི་ཐྲོག་ལ་རག་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་རིམ་པ་འཕད་ནས་མཇུག་ཏུ་འདས་ཟིན་པའི་དུས་འཁྲོར་དབང་ཆེན་གྲུབ་མཚམས་
ཤིག་ལ་སི་ཁབ་བྲོན་ཆེན་རང་ལ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ནས་རེ་བསྐུལ་རིམ་པ་ཞུས་ནས། ས་ཆ་དེ་རྒྱལ་པྲོའ ་ི ཁབ་རང་ལ་ཡིན་པ་མ་ཚད།

རྒྱལ་པྲོའ ་ི ཁབ་ནང་ལ་སངས་རྒྱས་བཅྲོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཞུགས་གདན་རྒྱུན་རིང་ཤྲོས་འཇགས་ས་འྲོ་མའི་ཚལ་ཟེར་བ་དེ་ལ་ང་རང་ཚོའི་ནང་
པའི་ཆྲོས་རྒྱུད་གཞན་དག་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་བསྟན་མང་པྲོ་བཞེངས་ས་རེད། དེ་ག་རང་གི་དཀིལ་དེ་ལ་དབེན་ཟླུམ་མཆྲོད་རྟེན་དེ་ཡག་པྲོ་ཞིག་

བཞེངས་ཐུབ་ཏེ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ནས་དེར་འཁྲུས་གསྲོལ་རབ་གནས་མཚོན་པ་དེ་དག་བས། བར་ལམ་རང་བཀའ་བྲོན་དང་ང་་ཚོ་ཁག་ཅིག་

བཅར་ནས་མཆྲོད་འབུལ་དང་སྲོན་ལམ་དེ་དག་བས་པ་ཡིན། བས་ཙང་དེ་དག་དཔེ་མཚོན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རེད། ད་དེ་མ་ཡིན་པའི་སར་ནས་
ཡྲོད་དང་ཡྲོད་བཞིན་པའི་བསྟན་དེ་དག་གི་ཐྲོག་ལ་ད་ལྟ་ག་རེ་བེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མེད་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་སྲོབ་ལམ་སྟྲོན་ཞུ་རྒྱུ་མཚོན་པའི་
དེ་དག་བེད་ཀི་ཡིན། བྲོད་ནང་གི་རིས་གཞི་དེ་དགྲོངས་པའི་དཔྱད་གཞི་ལ་གང་འདྲ་དགའ་ཡྲོད་མེད་དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་གནང་ཟེར།

དེ་ནས་རྐང་ད་ལྟ་ཐུགས་སན་གཞེན་བསྐུལ་གི་དགྲོས་མཁྲོ་དེ་འདྲ་བས་ཡྲོད་དུས། གཞིས་བཞུགས་བྲོད་མི་རྣམས་ཀིས་མ་བསྐུལ་དང་དུ་

བངས་པའི་ཐྲོག་ནས་དངྲོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དམ་བཅའ་གནང་རྒྱུའི་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་ཡྲོང་གི་འདུག ང་ཚོའི་ཐྲོག་
ནས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ག་རེ་བེད་དགྲོས་མིན་དེ་བསམ་ཤེས་གནང་རྒྱུ་ཞིག་རེད་འདུག འདི་འདྲ་འདི་འདྲ་ཟེར་ནས་ཞུ་ཚོད་ཐིག་གི་མིན་འདུག
ཞུས་ནས་དགེ་མཚན་ཡྲོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

དེ་ཡན་ཆད་ཀི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གི་གྲོས་འཆར་གི་ལས་རིམ་གྲུབ་པ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ། གཞུང་འབེལ་གདུང་

སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཐྲོག་བགྲོ་གེང་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ཁ་རང་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་གི་ཐྲོག་ནས་གྲོས་ཆྲོད་ཀི་
སྲོན་གེང་དང་། དེ་བཞིན་གྲོས་ཆྲོད་ཀི་དགྲོངས་དྲོན་གཞི ར་བཟུང་གི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་གི་ཆ་ཤས་གཙོ་འདྲོན་བཞེས་གནང་རྒྱུ་དེ་དགྲོངས་པ་
བཞེས་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁ་རང་གི་འཕྲོས་སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དྲོན་གྲུབ་ལགས་མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དྲོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཁེ་སང་གི་འཕྲོས་རང་ཡིན། ཁེ་སང་ཞུས་ཚར་པ་ཚོ་དམིགས་བསལ་ལྡབ་སྲོར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མིན། དེ་ཡིན་
དུས་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་ཆྲོག་པ་ཞུ། ཉེ་ཆར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གི་གསུང་འཕིན་ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་ཆིག་སྒྲིལ་གི་ནུས་པ་དེ་ཏྲོག་ཙམ་

ཉམ་ཆག་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པའི་གསུང་འཕིན་ནང་དུ་གསལ་པྲོ་ཕེབས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། ངྲོས་འཛིན་གནང་ཡྲོད་པ་རེད། ད་དེའི་བྱུང་རེན་གཙོ་བྲོ་
དེ་འདས་པའི་སིད་སི་འྲོས་བསྡུའི་སྐབས་ལ་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་དྲོ་ཕྲོག་ཕིན་ནས་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཕད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཞི་འཇམ་ཆགས་ཚར་པའི་

རེས་ལ། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་དྲོ་ཕྲོགས་འགྲོ་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་གིས་ངྲོས་འཛིན་གནང་བསད་རྒྱུ་དེ། བྱུང་རེན་གཙོ་བྲོ་དེ་ཨ་རི་ནས་
ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན ་ནས་ཆིག་སྒྲིལ་གི་དྲོ་ཕྲོ་ཕིན་ཡྲོད་པ་རེད། ཕིན་ཡྲོད་པ་དེ། བཀའ་ཤག་གི་ཕག་ལས་གནང་
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སྟངས་ཤིག་གི་སང་ནས་དེ་དྲོ་ཕྲོག ས་ཕིན་པ་སྲོང་ཙང་། ད་ལན་ཞི་འཇམ་ཡྲོང་རྒྱུར། ལྷག་པར་དུ་མང་ཚོགས་ཀིས་ཡར་ངྲོ་རྲོལ་བེད་རྒྱུ། ཞི་

འཇམ་ཡྲོང་རྒྱུ་ལ་ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གིས་དེ འི་ཐྲོག་ལ་ཏན་ཏན་ཞི་འཇམ་ཡྲོང་རྒྱུ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུ་དྲོན་ལྔ་འབད་བརྲོན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའི་
ནུས་པ་འདུག་དྲན་གི་འདུག བས་ཙང་བཀའ་ཤག་གིས་དེ་འདྲ་གནང་རྒྱུ་རེ་བ་བེད་ཀི་ཡྲོད། དེ་ནས་དམིགས་བསལ་ཞེ་དྲག་ཞུ་མི་དགྲོས་

པར། ཁེ་སང་ངས་བལ་ཡུལ་ཆྲོས་འབྲོར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་སི་མྲོས་གི་ཐྲོག་ནས་གྲོས་ཆྲོད་ཅིག་བཞག་པ་ཞིག་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་
སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་དྲོན་དེ་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་དགྲོས་ཀི་འདུག སི་ཚོགས་ལྷིང་འཇགས་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་རེད།
དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ། ལྷག་པར་དུ་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་ཏན་ཏན་རང་དབང་ཅན་གི་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་བཙུགས་ཀི་རེད་

བསམ་པའི་རེ་བ་ཞིག་བེད་ཀིན་ཡྲོད། གལ་སིད་གནས་སྟངས་དེ། དེ་འདྲའི་འདྲ་པྲོ་མ་བྱུང་པ་བས། རང་སྲོལ་བཞག་བཞག་པ་ཡིན་ན། ངས་ཁ་
སང་མཇུག་བསྲོམས་ཞུ་རྒྱུ་ད་རང་ཡིན། ང་ཚོས་སྲོ་སྲོའ ་ི བསད་སའི་ཁང་པ་དེ་མེ་ལ་བརྒྱབ། ལག་པ་བསྲོས་ནས་ད་དྲྲོ་པྲོ་འདུག་ཟེར་བའི་
གནས་སྟངས་ཆགས་མི་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་མི་འདུག བས་ཙང་ཡིད་གཟབ་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ད་རང་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆྲོག གྲོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རྲོ་རེ་ལགས།

སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རྲོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ ༦ པ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་གི་ས་བཅད་
མ་སྟྲོང་ཙམ་གི་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་ནང་དུ་རྒྱུན་ལས་ནས་ར་བའི་གྲོས་ཆྲོད་རེད། དེའི་ནང་ལ་ཚང་དགྲོས་པ་དེ་
དག་ཕལ་ཆེ་བ་སེབས་བསད་ཡྲོད་པ་འདྲ་བྲོ་ཅིག་ང་རང་གི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། དེ་ཡིན་ཙང་། ཚོགས་གཙོ་སེལ་བྲོ་གཙོ་བའི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོར་
ཐུགས་རེ་ཆེ། སྲོན་འགྲོ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤྲོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་

གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་གི་ཐད་ལ་བགྲོ་གེང་དེ་དག་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ག་དུས་ཚོགས་པ་་ཡིན་ནའང་། དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་
ལ། དེ་ནང་བཞིན་ང་ཚོས་རྟགས་པར་དེའི་ཐྲོག་ལ་གྲོ་བསྡུར་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། བགྲོ་གེང་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། གྲོས་ཆྲོད་གཞག་གནང་གི་

ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་དང་ཡིན། མི་ལ་གཅེས་ཤྲོས་ཏེ་སྲོག་རེད། དེ་སྲོ་སྲོའ ་ི རྒྱལ་ཁབ་དང་། མི་རིགས། ར་བའི་བ་མ། དེ་ཡི་གནད་དྲོན་དང་འབེལ་
བའི་ཐྲོག་ལ་བྲོས་གཏྲོང་མཁན་དེ་ཚོ། ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་གསེར་ཡིག་ནང་བིས་ནས་བཀྲོད་དགྲོས་པའི་་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་རང་རང་ཆགས་བསད་

ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། དེ་འདྲའི་ཆྲོད་སེམས་ཡྲོད་མཁན་གི་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་དེ་དག་ཇི་སིད་བར་དུ་བྲོད་ཀི་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་དུ།

དེ་སིད་དུ་ང་ཚོར་དགྲོས་པའི་མི་ཏན་ཏན་དེ་ཚོ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་ག་འདྲ་ཞིག་འཕད་མིན་མི་ཤེས། ད་ལྟའི་ང་
ཚོའི་གྲོས་ཆྲོད་ནང་ལ། ཁྲོང་རྣམ་པས་ཚོའི་བྲོས་བཏང་ལ་རེས་སུ་ཡིད་རང་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་། ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་དཔྱད་ཞིབ་ཅིག་གནང་རྲོགས།
ཁྲོང་རྣམ་པ་རེ་རེར་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་ཕི ན་དུས་ཕངས་པྲོ་ཞེ་དྲག་ཡྲོང་གི་འདུག ད་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནག་མི་མང་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁིམས་

ནང་གི་ཐྲོབ་ཐང་དེ་བརྒྱུད་ནས། ཞི་བའི་ཐྲོག་ནས་ག་རེ་དགྲོས་ན་གནང་ཆྲོག་གི་རེད། སྲོག་བྲོས་བཏང་རིགས་དེ་མ་གནང་རྲོགས་གནང་ཟེར་

ནས། སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཐྲོག་ནས་གྲོས་ཆྲོད་ཅིག་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡྲོད་པ་རེད་དམ། ང་རང་གི་
ག་དུས་ཡིན་ནའང་། དེ་དྲན་བསད་ཀི་ཡྲོད་ད་ལྟ་བར་དུ་དེ་འདྲ་བྱུང་མི་འདུག སྲོན་མ་བཀའ་མྲོལ་དེ་འདྲ་ཡྲོང་གི་འདུག་ཡིན་ནའང་གནད་འགག་

ག་རེ་བལྟ་གི་ཡྲོད་ན། གཅིག་ནས་བས་ན་ང་རང་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་གྲོ་རྟྲོགས་མེད་དུས། དེ་འདྲའི་རེན་ཡིན་ནམ་མི་ཤེས། དེ་མ་གཏྲོགས་དེ་འདྲ་
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ཞིག་དུས་ཀི་དགྲོས་འཁྲོ་ཆགས་བསད་འདུག ཁ་སང་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། དེ་འདྲ་གྲོ་བསད་ན་
ཐུགས་བདེ་བྲོ་ཡྲོང་གི་མ་རེད་དེ། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་དེ་ག་རང་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་འདུག་བ་ཟེར་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས།

ཚོར་སྣང་སེན་པྲོ་དེ་ཞེ་དྲག་ཉུང་ཉུང་ཆགས་འགྲོ་ཡི་འདུག ང་ཚོས་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གི་ཆྲོད་སེམས་

དང་། སེམས་ཤུགས་ཡྲོད་བསད་མཁན་ཚོའི། རྒྱ་གཅེས་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་རྣམ་པ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས། གྲོས་
ཚོགས་ཀི་ནང་གཏན་འབེབས་གནང་པས་གྲོ ས་ཆྲོད་ཡིན་ནའང་རེད། བགྲོ་གེང་ཡིན་ནའང་རེད། ང་ཚོས་གཞིས་ལུས་མི་མང་གི་ཚབ་བས་

ནས་བཤད་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྲོལ་ཡྲོད་མཁན་གི་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ཅིག་དང་། ད་ལྟའི་སྒྲིག་འཛུགས་
གཅིག་པྲོའ ་ི ངྲོ་བྲོའ ་ི ཆེད་དུ་བསད་པ་མ་རེད། མིན་པ་ཞིག་ལ་ངས་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། དེ་འདྲ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགྲོས་ཀི་བསམ་བསམ་
ཞིག་དྲན་གི་འདུག དེ་འབྲོད་བསྐུལ་རང་གི་དྲོན་དུ་ཡིན། གྲོས་ཚོགས་སྲོན་མའི་སྐབས་སུའང་། ད་ལྟ་ལངས་བསད་ཡྲོད་པའི་གང་ཟག་འདིས་

གྲོས་ཚོགས་འདིའི་སིངས་ཆའི་ཐྲོག་ནས་དེ་འདྲ་མ་གནང་རྲོགས་ཅེས་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ཡིན། འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་མཁན་སི་འཐུས་བེ་བག་པ་
ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་དུས། ཁྲོ་ལ་ཞེ་དྲག་ནུས་པ་གང་ཡང་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ཐྲོག་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཡག་པྲོ་

འདུག་བསམ་དྲན་གི་འདུག གང་ལྟར་ཕངས་པྲོ་ཞེ་དྲག་རེད། མ་སིད་པ་ཞེ་དྲག་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་གཅིག་ཞུས་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་
བབས་པ་འབེལ་བ་ཞེ་དྲག་ཆགས་ཀི་འདུག ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གི་འདིའི་ནང་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་བསེབས་པ་རེད། སྐབས་སུ་
བབས་པ་ད་ལྟའི་གནད་འགག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་ཞིག་བསྣམས་ཕེབས་པ་དེ་ལ་ཚོར་བ་ཞེ་དྲག་སེབས་སྲོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། བགྲོ་གེང་གི་ངྲོ་བྲོ་ལ་བཤད་རྒྱུ་མེད་དུས་ཞུ་ཤེས་མ་སྲོང་། དུས་ཀི་དགྲོས་མཁྲོ་ཆགས་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་

གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཡྲོད་པ། དེའི་མཚོན་རྟགས་ཡག་ཤྲོས་ཏེ་ག་རེ་བས་དགྲོས་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོ་ཆྲོལ་ཁ་
གསུམ་ཟེར་བ་དེ། སིད་གངས་དཀར་གི་ར་ལ་མཉམ་ཟས་དང་། སྡུག་ཡུར་མྲོའ ་ི ཆུ་ལ་མཉམ་མཐུང་། སིད་ན་སིད་མཉམ་དང་། སྡུག་ན་སྡུག་

མཉམ་ཡིན་ཟེར་ནས། མ་ཎི་བགང་བགང་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཆིག་སྒྲིལ་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས། དབུ་སིད་སྲོ་མཆྲོག་ནས་
གཙོ་པས། ང་ཚོ་ཚང་མས་མ་ཎི་བགང་བགང་བེད་བཞིན་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ལ་ཆིག་སྒྲིལ་དགྲོས་པ་ལ་ཁྲོར ་ཡུག་ག་འདྲ་ཞིག་
དགྲོས་ཀི་འདུག ཆིག་སྒྲིལ་ཡྲོང་རྒྱུ་ལ་ཁྲོར་ཡུག་ཡག་པྲོ་ཞིག་བསྐུན་དགྲོས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་འདུག ཁྲོར་ཡུག་ཡག་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་ཡི་མི་

འདུག དེ་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་རང་རེད། བྲོ་ཕམ་གི་གནས་་ཚུལ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག ལྲོ་ངྲོ་སུམ་ཅུ་སྲོ་དགུ་ལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་
ལ་ཞབས་ཕི་ཞུས། བསྒྲུབ་ཡྲོད་མེད་ཟེར་བ་དེ་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་རེད། ཡིན་ནའང་མི་ཚོའི་དྭངས་མ་དེ་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ལ་ར་ཆེན་པྲོ་

བརིས་ནས་ཡྲོང་མཁན་གི་མི་ཞིག་གི་མི་ཚེ་སད་ལ་དེ་འདྲ་མཐྲོང་ཡྲོང་དུས། མ་སིད་པ་ཞེ་དྲག་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་ང་གཅིག་པྲོ་མ་རེད། མང་པྲོ་
ཞིག་རེད་མ་གཏྲོགས། དེ་མཁེན་རྟྲོགས་བས་ན་ཡག་པྲོ་རེད། དེ་མཁེན་གི་མེད་མདྲོག་མདྲོག་ག་རེ་གནང་བ་དེ་འགིག་གི་ཡྲོད་བསམ་པ་ཡིན་

ན། ང་ཚོ་མཚམས་མཚམས་སུ་དཔེ་མི་སིད་པའི་ཉེན་ཁ་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ལྟ་སི་ནྲོར་ ༸གྲོང་ས་སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་འཚོ་
ཞིང་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལ། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་འདི་འགིག་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། སུ་འདྲ་ཞིག་སེབས་ནའང་དེ་འདྲ་བས་ན་འགིག་གི་རེད་དེ། ཡིན་
ནའང་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ཇི་སིད་བར་དུ་བྲོད་ཀི་བདེན་མཐའ་མ་གསལ་བར་དུ། དེ་སིད་བར་དུ་གནས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། དབིན་ཇི་སྐད་
དུ་ inclusive བཟྲོ་དགྲོས་རེད་བ། དབུ་ཁིེད་ཀི་ཁད་ཆྲོས་ཆེ་ཤྲོས་དེ་མཉམ་འཁིད་གནང་རྒྱུ་དེ་རེད་བ། མཉམ་འཁིད་གནང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་ང་
ཚོ་ཏྲོག་ཙམ་རེས་ལུས་ཐེབས་འདུག ངས་རྟགས་པར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། སྒྲིག་འཛུགས་རེད། བཀའ་ཤག་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ང་རང་ཚོ་སུ་འདྲ་

ཞིག་ཡིན་ནའང་སྲོན་བརྲོད་བས་པ་དེ་ཞེ་དྲག་དགའ་བྲོ་མེད། ཚིག་དེ་ལན་པྲོ་ཡང་མཐྲོང་གི་མི་འདུག དགེ་སྲོན་གཡྲོ་སངས་བེད་རྒྱུ་འགན་
ཞིག་ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས་ས་ཕི་མང་པྲོ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། གསན་འདྲོད་ཡྲོད་མེད་མི་ཤེས་དེ། ཡིན་ནའང་མངྲོན་པར་གསལ་བའི་གསན་གི་ཡྲོད་
པ་ཞིག་མཐྲོང་ཆྲོས་སུ་གྱུར་མ་སྲོང་། གཞན་དག་ཕར་ཞྲོགས། ང་རང་མཉམ་མྱྲོང་ཡྲོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་ཤག་ནང་ཕག་ལས་

གནང་སྟངས་སྐྲོར་ལ། ངས་ཐུགས་རེ་གཟིགས་ཟེར་ནས་སྲོན་མ་ཡང་ངས་ཚིག་དེ་ག་རང་བེད་སྲོད་བས་པ་ཡིན། བཀའ་ཤག་གི་མ་ག་རེ་
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གསུང་རྒྱུ་ཡྲོད་ནའང་། གཞན་དག་ཕར་ཞྲོགས། ར་བའི་གསུང་ཁ་རྒྱས་ལྲོས་ལ་ཁད་པར་ཡྲོད་ཀི་རེད། ཡིན་ནའང་གཞི་རའི་ཐ་བསྙད་ཚིག་ཁ་

ཤས་ཤིག་ཡྲོད་པ་རེད། གཏམ་་བཤད་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། དེ་དག་བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་ནའངགཅིག་རྒྱུར་གི་གསུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།
དེ་ཚོ་འཐུས་ཤྲོར་ཏྲོག་ཙམ་འགྲོ་གི་འདུག དེ་རིང་ཞུས་བཞག་ན་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཕན་ཐྲོག་ཡྲོང་སིད་ཀི་རེད་བསམ། ང་རང་གི་དེ་འདྲ་

ཞིག་དྲན་བསད་ཡྲོད། ད་ལྟའི་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཡག་པྲོ་ཞིག་བས་ན། ཏྲོག་ཙམ་ཉེན་ཁ་འདུག བྲོ་ཞེ་དྲག་ཕམ་གི་འདུག
ཡིན་ནའང་བེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོ་ཤེས་ཚོ་ལ། མ་བེད་དེ་འདྲ་བ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་མ་རེད་ཟེར་ནས་ལབ་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་

ནུས་པ་ཐྲོན་པ་ཞིག་ཡྲོང་གི་མི་འདུག ང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་རུབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཅིག་གནང་། དབུ་ཁིད་མཁན་དེ་དངྲོས་གནས་ཅིག སྲོ་སྲོ་འདྲོད་པ་
མེད་མཁན་གི་མི་དེ་ཚོས་ཀང་བསམ་ཚུལ་ཚུར་ཉན། དེ་ག་ནང་བཞིན་འདྲོད་པ་ཡྲོད་མཁན་དེ་ཚོས་གནང་ལུགས་གནང་སྟངས་ག་འདྲ་འདུག

ད་དུང་གསལ་པྲོ་ཞུས་ན། ང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ལ་ངྲོ་རྲོལ་བེད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་བྲོ་ཕམ་ཡྲོད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྲོང་མཆྲོག་ཡིན་ནའང་། ངྲོ་རྲོལ་ཡྲོད་པའི་སྐབས་སུ་ཕ་གིར་གཅིག་ཕེབས་སྟེ། ཕན་ཚུན་ལ་གྲོ་བར་མ་འཕྲོད་པ་དེ་འདྲ་མིན་ནམ། གསལ་
བཤད་བས་ན་ཕར་ཕྲོགས་དེ་ཚོ་མི་རང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་སེམས་ཐག་ཉེ་བྲོ་བེད་ཀི་འདུག་བ་བསམ་པ་བྱུང་ན། ང་ཚོ་ཏྲོག་ཙམ་ཉེ་་རུ་འགྲོ་
རྒྱུ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་སང་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི དབུ་ཁིད་རེད། བ་མ་རེད་དེ་འདྲ་ལ་ཆེ་མཐྲོང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཕེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུའི་
ལུགས་སྲོལ་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ལུགས་སྲོལ་ཁ་ཤས་ཅིག་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་དང་། ད་ལྟའི་སི་ཚོགས་ནང་རན་དང་མ་རན་ཏྲོག་

ཙམ་གཟིགས་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་འདྲ་རན་གི་མེད་ན་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་བཀའ་སྲོབ་གནང་དགྲོས་ཀི་རེད། ཏན་ཏན་བྲོད་ནང་བསད་
མཁན་དེ་ཚོའི་དངྲོས་གནས་བཙན་བྲོལ་ལ་ཡྲོད་མཁན་དེ་དག་དབུ་བཀའ་ཤག་ནས་བཟུང་། འྲོག་བར་དུ་དྲོ་སྙྲོམས་པྲོ་བས་ནས་ཕག་ལས་

གནང་གི་འདུག་བ། རེ་བ་ཅིག་འདུག་བ་བསམ་པ་ཞིག་ང་ཚོས་བཟྲོ་དགྲོས་རེད་མ་གཏྲོགས། འྲོ་ད་ག་འདྲ་བས་ཡྲོང་བསམ་བསམ་གི་ཡ་ང་བའི་
ངང་བསད་པ་ཡིན་ན། སྙིང་རེ་ཡ་ཅིག་རེད། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་གནང་ལུགས་གནང་སྟངས་ཡག་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་

གདུང་སེམས་་མཉམ་སེད་ཀི་བཀའ་མྲོལ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། བཀའ་མྲོལ་གནང་མིན་ལ་མ་བལྟྲོས་བར་བྲོད་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་། བར་ལན་
ཡག་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།

དེ་ནས་དབུ་བཀའ་ཤག་ནས་བཟུང་བཙན་བྲོང་ནང་ཡྲོད་མཁན་ཚོར། རྒྱལ་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཡིས་ས་ཕི་བར་གསུམ་དུ་གསུང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ང་
ཚོ་བྲོད་རྒྱ་ཆེས་མི་མང་གི་འགིམ་ཚབ་པ་ཡིན་གདའ་ཟེར་ནས། སྐུ་མདུན་རང་གི་དམིགས་བསལ་ཁད་ཆྲོས་ཤིག་གི་སང་ནས་གསུང་བསད་ཀི་
ཡྲོད་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། ད་ལྟའི་བྲོད་ཕི་ནང་གཉིས་སུ་བྲོད་རྒྱ་ཆེས་མི་མང་བརྒྱ་ཆ་ ༩༩་༩ གིས། ད་ཨིན་སྐད་དུ་ Mandate ཟེར་གི་
རེད། སྐུ་དབང་ཡྲོད་བསད་མཁན་རྒྱལ་བ་བཅུ་བཞི་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚོ་རང་མ་གཏྲོགས། ད་གཞན་མེད། ང་ཚོས་འདིར་ཐག་བཅད་ཀི་

འདུག་ཟེར་ནས། སེམས་ཁལ་བེད་དགྲོས་པ་གང་ཡང་ཡྲོད་པ་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱལ་པ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཡིས་ས་ཕི་བར་གསུམ་དུ་བཀའ་

ག་རེ་གནང་ཡྲོད་པ་རེད་ཟེར་ན། གང་ལྟར་འབབ་ས་དེ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དེ། ང་རང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་། མང་མྲོས་
འྲོས་བསྡུས་ཀི་ལམ་ནས་བྱུང་པའི་ས་བྲོན་ཅིག་ལ་སི་མྲོས་ཀི་ཐག་གཅྲོད་བས་བཞག་པ་ཞིག་རེད། བཀའ་སྲོབ་ཅིག་གི་ནང་ཡྲོད་པ་རེད།

མཐའ་མའི་ཐག་གཅྲོད་དེ་བྲོད་རྒྱ་ཆེས་མི་མང་་གི་བས་ཀི་རེད་གདའ་ཟེར་ནས་གསུང་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་ཐུགས་ཁལ་གནང་དགྲོས་དྲོན་ཡྲོད་

པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོ་སྲོ་སྲོའ ་ི སྐབས་བབས་ཀི་ཐྲོག་ལ། བཙན་བྲོལ་ནང་ལ་བསད་ནས། ཁྲོང་ཚོའི་ཚད་དང་ལྡན་པའི་འགིན་ཚབ་པ། ཁྲོང་ཚོའི་
མངྲོན་འདྲོད་དེ་ག་འདྲ་ཞིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་འབད་བརྲོན་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་རེད་མ་གཏྲོགས་ཅིག དེ་ལས་གཞན་པའི་

ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡྲོད་གདའ་ཡྲོད་ཀི་རེད་དེ། ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་ག་རེ་ཡྲོད་མེད་དེ་དག་ལ་གཟིགས་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། དེ་གཅིག་ཞུ་
འདྲོད་བྱུང་། ད་བྲོད་ནང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཉེ་ཆར་ཅིག་འདུག་བ། སིད་གྲོས་ཀི་ཚོགས་མི་རེད་ཟེར་བས་བུད་མེད་ཅིག་གིས་གསལ་པྲོར་

ཞེ་དྲག་བཤད་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཕྲོགས་ཟས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ Uniform གྲོན་ནས་ཡྲོད་པ་དེ་འདྲའི་གང་ཟག་ཅིག་གི་དྲོན་དམ་
པའི་བསམ་བྲོ་ནང་བྲོད་ཞེན་ག་ཚོད་ཅིག་ཡྲོད་པ་གསལ་པྲོར་མཐྲོང་སྲོང་ང་། དེ་འདྲའི་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་སྲོབས་པ་འདུག་གཱ ང་ཚོ་བཙན་
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བྲོལ་ནང་ཡྲོད་མཁན་ཚོ་དེ་འདྲ་སྲོབས་པ་འདི་མིའདུག་བ། དེ་ང་ཚོས་བསམ་བྲོ་ཡག་པྲོ་ཞིག་བཏང་ན། ང་ཚོའི་བརྒྱ་བཤད་སྟྲོང་བཤད་ནའང་།
བྲོད་ནང་ཡྲོད་པའི་མི་ཞིག་གི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བེད་སྟངས་འགིག་གི་མི་འདུག སིད་བྱུས་དེ་མི་རིགས་དབེ་འབེད་ཀི་སིད་བྱུས་རེད་ཟེར་ནས་

ཁ་གགས་ཡྲོང་དུས། དེ་ལས་གཟི་བརིད་ཆེ་བ་ཅིག་གང་བ་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་གས་དེ་ང་ཚོའི་བསམ་བྲོའ ་ི ནང་འཇྲོག་དགྲོས་རྒྱུའི་གནད་དྲོན་

གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་རང་ཚོའི་བྲོད་པ་ཟེར་བ་དེ་ནང་པའི་ཆྲོས་གཞུང་ནས་ལས་རྒྱུ་འབས་དང་། ཚེ་
འདི་ཕི་ཁས་ལེན་ཞུ་མཁན་ཞིག་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་བྲོད་པའི་ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ་ནང་རིགས་ཁ་ཤས་དུས་ཚོད་འཚམ་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད།

རིགས་ཁ་ཤས་འཚམ་པྲོ་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོའི་སིའི་ལུགས་སྲོལ་ལྟར་ན། རྟགས་རྟེན་འབེལ་ཟེར་བ་དེ་ཞེ་དྲག་བརི ་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ལྷ་
སའི་ཇྲོ་ཁང་ལ་མེ་ཤྲོར་འདུག་ཟེར་དུས། འྲོ་ཨ་ཁ་ཁ་དེ་ཡག་པྲོ་བྱུང་མ་སྲོང་བ་ཞིག་བསམ་བྲོའ ་ི ནང་སེབས་སྲོང་། དེ་བསམ་བྲོ་ནང་སེབས་པ་

རང་རེད། མང་ཚོགས་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་རིང་སིངས་ཆ་འདིའི་སང་ཞུས་ན་ཏྲོག་ཙམ་དགྲོངས་པ་གཟུ་བྲོ་གནས་རྒྱུ་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོང་གི་རེད་མ་
གཏྲོགས། གཞན་ཕན་ཐྲོགས་གང་ཡང་ཡྲོད་པ་མ་རེད། རྟགས་རྟེན་འབེལ་བརི་རྒྱུ་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་དག་ཏྲོག་ཙམ་གནང་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་དེ་

འདྲའི་སེན་ངན་ལས་ང་ཚོའི་བེ་བག་པ་གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཐྲོག་ནས། ལྟའི་ལྷ་སའི་ཇྲོ་བྲོ་ལ་མེ་འབར་བ་དེ་ལས་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ཞིག་མི་ཡྲོང་ངམ་

བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཅིག་ཡྲོང་གི་འདུག ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབས་པ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་འདིའི་ཐྲོག་ལ་དངྲོས་གནས་དྲང་ནས། ཁྲོ་རང་ཚོའི་
ཆྲོད་སེམས་དང་བྲོས་བཏང་ལ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་གུས་བརི་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ལ། གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་གྲོས་ཆྲོད་འདི་འདྲ་ཞིག་བསྣམས་

ནས་ཕེབས་པ་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་འབྲོད་བསྐུལ་གི་གྲོས་ཆྲོད་དེར་མང་བས་ཐུགས་འདྲོད་ཡྲོད་ན། འབྲོད་བསྐུར་
ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་སེབས་འདུག ངས་དེ་དྲན་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ངའི་གཏམ་བཤད་དེ་འཇུག་བསྡུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་ཀཾཿབག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས།

སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་ཀཾཿབག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་དྲུག་པར་ཆ་ཤས་ལེན་བཞིན་

ཡྲོད། གཞི་རའི་ཆ་ནས་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོ ས་འཆར་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྒྲིག་གཞི་འདིར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
རྒྱབ་སྲོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རེད་དེ་ཁམས་དང་མྲོས་པ་མི་འདྲ་བ་དབང་གིས་མཐྲོང་སྣང་དང་འཆར་སྣང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་བསེབས་བསད་པ་ཡིན་དུས།

དེའི་ཐད་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། གྲོས་འཆར་བཏྲོན་མཁན་དང་རྒྱབ་སྲོར་བེད་མཁན་ངྲོས་ནས་བསམ་བྲོ་བཞི་གསུམ་བཅུ་

གཉིས་གཏྲོང་ནས་གྲོས་འཆར་བཏྲོན་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད་ལ། རྒྱབ་སྲོར་བས་ཡྲོད་པའི་ངྲོས་འཛིན་ཡང་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། རེད་དེ་ཐྲོག་མ་འགྲོ་བཙུགས་
དུས་ནས་ནྲོར་འཁྲུལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཤྲོར་བསད་པ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན། ཚིག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་དུ་ནག་ཐྲོག་ཞིག་ཆགས་བསད་པ་དེ་

འདྲ་ཞིག་ཐྲོག་མ་ནས་སི་ལྲོ་དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པ་ཞིག་ངས་སྲོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཛ་དྲག་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་བཅས། ཐྲོག་མ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཞུ་འདྲོད་
བྱུང་། གཞི་རའི་ཆ་ནས་དེ་དང་འཕྲོས་པའི་མང་པྲོ་ཞིག་བཤད་འདྲོད་ཡྲོད་དེ། སྐབས་བབ་ཀི་འདིའི་ནང་དགག་བ་དང་དགྲོས་པ་གང་གི་དབང་

དུ་འགྲོ་གིན་ཡྲོད་མེད་ཤེས་ཀི་མེད་པ་ཡིན་དུས། གནས་སྐབས་དེའི་ཐད་ལ་སྒྲྲོགས་སྲོང་བེད་རྒྱུ་དེ་ཕིར་འཐེན་བེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་
འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཤྲོག་གངས་བཞི་པའི་ནང་དུ། ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མེ་སྲོན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་བཀྲོད་འདུག
ང་རང་ངྲོས་ནས་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་དེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་མཐྲོང་གི་མི ་འདུག འདིར་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་དེ་ཡང་དག་པ་མི་མཐྲོང་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་
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ངས་རིག་པ་མགྲོ་མཚུངས་གང་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་ཟེར་ན། རྒྱ་གཞུང་གིས་བྲོད་ཀི་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་ར་མེད་གཏྲོང་རྒྱུ་ཐབས་ཤེས་བེད་བཞིན་

པར་ལྟར་ཟེར་བའི་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒྲ་ཞིག་བགང་བའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གང་བཀྲོད་ཡྲོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ལྷ་ལྡན་གཙུག་
ལག་ཁང་མེ་སྲོན་གཏྲོང་ཡའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་དེ། བྲོད་ས་ཡྲོངས་ནས་ཇྲོ་བྲོ་རིན་པྲོ་མཆྲོད་མཇལ་ཞུ་བར་ཡྲོང་མཁན་ཁི་སྟྲོང་མང་པྲོ་ཚད་

བཀག་དང་ཕིར་ལྡྲོག་བ་རྒྱུའི་ཐབས་ངན་ཞིག་དང་། རྒྱུ་མཚན་གཉིས་པ་དེ་མེ་སྲོན་ལ་ཁ་གཡར་ནས་ར་ཆེན་གི་རྟེན་བག་དེ་ཚོ་རྐུ་འཁེར ་བ་
རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་ལྲོན་པ། གསུམ་པ་དེ་ཇྲོ་བྲོ་མེ་སྲོན་ཁ་གཡར་ནས་དགྲོན་སེའི་ལྷ་ཁང་རྣམས་ལ་དམག་མི་ཕྲོན་ཆེ་འགེམས་འཇྲོག་བེད་ཐབས་ཀི་

བྱུས་ངན་ཞིག་ཏུ་མངྲོན་ནས་མཐའ་མའི་ཚིག་དེ་མངྲོན་པར་གསལ་བའི་ཚིག་གཅིག་བེད་སྲོད་གཏྲོང་བའི་ཐྲོག་ནས། འཇྲོག་བེད་ཐབས་ཀི་བྱུས་
ངན་ཞིག་མངྲོན་མངྲོན་ཞེས་བིས་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད། མངྲོན་ཟེར་རྒྱུ་དེ་སིར་བཏང་བས་ན་ཚོད་དཔག་རང་བཞིན་ཅན་གི་ཚིག་ཅིག་ཡིན་སིད་

པ་རེད། ཚོད་དཔག་སྒྲའི་རང་བཞིན་ངྲོས་ནས་ཚོད་དཔག་གི་སྒྲ་ཞིག་དེ་འདྲ་ཕལ་ཆེར་ཡིན་རྒྱུ་རེད་དེ། གྲོ་བ་ལེན་མཁན་ཉིད་དང་ཁད་པར་དུ་
འདིའི་ཤྲོག་བུ་དཀར་པྲོ་ཐྲོག་ལ་སྣག་ཚ་ནག་པྲོ་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་འཁྲོད་ཟིན་པའི་རེས། ཞིབ་འཇུག་བེད་ཡྲོང་དུས་དེར་ཕལ་ཆེར་དགག་པ་མི་

བསེབ་པ་མ་སིད་པ་ཞིག་རེད། དགག་པ་བསེབ་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག མངྲོན་ཟེར་རྒྱུ་གསལ་པྲོ་འབེད་པའི་དྲོན་དག་རེད་བ། དེ་འདྲ་བས་
ནས་རེད་ཟེར་ནས། དེ་ང་ཚོས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ལྷ་ལྡན་སྲོན་ལམ་གཙུག་ལག་ཁང་མེ་སྲོན་བྱུང་བ་དེ་མི་གཅིག་གིས་གནད་དྲོན་འདི་དང་འདི་རེད་

ཟེར་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཚིག་ཐག་བཅད་ནས་སྒྲྲོམ་གཞི་ཞིག་སེབས་ཐུབ་ཡྲོད་པ་མ་རེད། བྲོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་མཁས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ཞིབ་

འཇུག་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། གསང་བ་ཡིན་ནའང་རེད། དངྲོན་སུམ་དྲོགས་པྲོ་ག་འདྲ་བས་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་རེད་དེ།
ད་དུང་འདི་འདྲ་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་བཀྲོད་པ་འདི་དག་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་རེད་དམ། གནས་ལུགས་དང་ལྡན་པ་རེད་བས། དེ་ཚོ་ཚིག་ཐག་
ཆྲོད་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་གཞན་ལ་སྲོན་འཛུགས་བས་ན། རྒྱུ་མཚན་གནས་ལུགས་དམིགས་གཏད་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་སྲོན་འཛུགས་བེད་དགྲོས་ཀི་

རེད་མ་གཏྲོགས། རྒྱུ་མཚན་ཕར་བཙུགས་ཡྲོང་དུས་རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སྣང་གྱུར་པ་ཡིན་ན། ཕིས་སུ་རྲོ་གནམ་ལ་གཡུག་པ་ཡིན་ན་རྲོ་རང་གི་མགྲོ་

ལ་ཟགས་རྒྱུ་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་པའི་ཚོར་བ་སེབས་ཀི་འདུག ཁད་པར་དུ་གྲོས་ཆྲོད་བདུན་བཞག་པའི་གྲོས་ཆྲོད་ལྔ་པའི་ནང་དུ་
ལྷ་ལྡན་སྲོན་ལམ་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ར་ཆེན་གི་རིན་དངྲོས་དྲུག་སྟྲོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཅིག་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ལ་མཐའ་བསྲོམས་གང་བརྒྱབ་འདུག
ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་པ་ཞིག་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཕར་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་འདུག སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་པ་མ་གནང་

ནས། གཞན་ཕར་ཞིབ་འཇུག་ནན་པྲོ་གནང་རྲོགས་གནང་ཟེར་ནས་བིས་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད། སྲོ་སྲོས་འདི་ལ་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་བཀྲོད་སྲོད་པ་
དེ་དམག་མི་དམག་སར་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ། རིན་དངྲོས་རྐུ་མ་རྒྱག་མཁན་ཡིན་པ། བྲོད་ཀི་མཇལ་ཁ་པ་དེ་ཚོ་ཚོད་བཀག་བས་པ་དེ་ཚོ་རེད་

དང་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཁུངས་ལུང་ར་སྤྲྲོད་གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་དང་མེད། དེ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་ང་ཡང་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དེ་མིན་
ན་གཞན་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡག་པྲོ་ཞུ་རྲོགས་བགིས། ཞིབ་འཇུག་བེད་རྲོགས་བགིས་ཟེར་ནས་སྲོ་སྲོས་ཞིབ་འཇུག་གང་ཡང་མ་བས་ན།། དེ་ངས་
རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཚོར་གི་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གང་བས་པ་ཡིན་ན་བེད་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་།

ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁག་ཅིག་གིས་སྒྲྲོགས་སྲོང་མང་པྲོ་ཞིག་གནངས་སྲོང་། ཡིན་ནའང་ཁག་ཅིག་ལ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་དུས་ལ་
བབས་མི་འདུག་བསམ་ནས་ངས་བཤད་ཀི་མེད། ཡིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཤིག་བཤད་པ་ཡིན་ན་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མར་ཤེས་ཡྲོན་པ་དང་།

གནད་ཡྲོད་མི་སྣ་ཡིན་དུས་ཕན་ཐྲོག་ཏན་ཏན་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད། བཤད་ཀི་ཡིན། སི་འཐུས་བཀུར་འྲོས་ཁག་ཅིག་གིས་འགན་ཁུར་དང་བ་མའི་
བཀའ་གསུང་སྒྲུབ་དགྲོས་རེད་ཟེར་ནས་མང་པྲོ་ཞེ་དྲགས་གསུང་གི་འདུག བ་མའི་བཀའ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་དགྲོས་མིན་གང་འདྲ་བེད་ནས་སྒྲུབ་

དགྲོས། ཁ་ཅིག་པུ་མགིན་པ་ཡན་ཆྲོད་ཀི་བ་མའི་བཀའ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ། ཡང་ན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་། སྲོར་དངྲོས་རེས་གསུམ་
དང། ཐྲོག་མཐའ་བར་གསུམ་གི་ཐྲོག་ནས་བ་མའི་བཀའ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་དགྲོས་རེད། དེའང་ངེས་པར་དུ་མཁེན་དགྲོས་རེད་དྲན་ནས། སྲོབས་པ་ཆེན་
པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་བཤད་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། ཁད་པར་དུ་འགན་ཁུར་དགྲོས་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་དབུས་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་འགན་ཁུར་གི་

མི་འདུག་ཟེར་ནས་སྐད་གསང་མཐྲོ་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་འགྲོ་ཡི་འདུག ཡིན་སིད་པ་རེད། འཇིག་རྟེན་ལྟ་ལུགས་ཤིག་ལ་མཐྲོང་ལུགས་གཉིས་ཟེར་བ་
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བཞིན་ལྟ་ལུགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡྲོད་པ་རེད། མཁིས་ནད་ཅན་གི་གང་ཟག་གི་ངྲོས་ལ་དུང་དཀར་པྲོར་དུས་དང་རྣམ་པར་ཀུན་ཏུ་སེར་པྲོ་མ་

གཏྲོགས་མཐྲོང་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡྲོད་སིད་པ་ཞིག་རེད། རེད་དེ་འགན་གང་འདྲ་ཁུར་བཞིན་ཡྲོད། འགན་ཁུར་སྟངས་གང་
འདྲ་རེད། འགན་ཁུར་བེད་རྒྱུ་དེ་བ་བ་གང་ཡང་རུང་བར་ཐྲོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུས་ངེས་ཅན་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་འགན་འཁུར་ཟེར་དགྲོས་པ་

རེད་མ་གཏྲོགས། འགན་ཁུར་ཟེར་དུས་ང་བྲོད་མི་མང་གིས་བདམས་པའི་མི་ཞིག་ཡིན། ངར་རྒྱབ་སྲོར་བེད་མཁན་ཡྲོད་ཟེར་ནས་དེ་འགན་ཁུར་
མ་རེད། རང་ཉིད་ས་ཡ་དྲུག་གི་འཐུས་མི་ཞིག་གི་ངྲོ་ཚབ་བས་ནས་ངྲོ་དེབ་དང་དྲ་རྒྱ་སྟེང་ལ་སྲོན་འཛུགས་རང་རང་བེད་པའི་རྲོམ་ཡིག་སེལ།

སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་འབི་ཤེས་པ་ཙམ་གི་སྲོ་ནས། ས་བསྒྲགས་གནམ་བསྒྲགས་བས་བསད་པ་དེ་འགན་ཁུར་པ་མ་རེད། འདིའི་ནང་དུ་
བཞུགས་པའི་ང་དང་འབེལ་ཡྲོད་མང་པྲོ་ཞིག་ངྲོ་དེབ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད། ངས་དུས་ནམ་ཡང་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་དཀྲུག་བེད་ཚིག་གཅིག་འབི་མ་

མྱྲོང་། འདི་ངས་འགན་རེད་བསམ་གི་ཡྲོད། འགན་ཁུར་བཞིན་ཡྲོད་བསམ་གི་ཡྲོད། དེ་མ་གཏྲོགས་འགན་ཁུར་ཡི་ཡྲོད་ཟེར་ནས་དྲྭ་རྒྱ་དྲྭ་ལམ་
ནང་ལ་འདྲ་མི་འདྲ་འབི་སྲོད་རྒྱུ་དེ་འགན་མ་རེད། དེ་དཀྲུག་ཤེས་རེད་ཟེར་ནས་སྲོབས་པ་ཆེན་པྲོའ ་ི སྲོ་ནས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། འགན་ཁུར་ན་
གང་འདྲ་ཁུར་དགྲོས་རེད། འཛམ་གིང་རྒྱལ་སིའི་གནས་བབ་གང་འདྲ་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནས་བབ་གང་འདྲ་འདུག གཞིས་ལུས་རྒྱ་
ཆེའི་མི་མང་གི་གནས་བབ་གང་འདྲ་འདུག ཁད་པར་དུ་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་འདིའི་གནས་བབ་གང་འདྲ་འདུག དེ་ལས་ཀང་གྲོས་ཚོགས་མི་

རེ་ངྲོ་རེའི་གནས་བབ་གང་འདྲ་འདུག དེ་ཚོར་སྲོར་དངྲོས་རེས་གསུམ་དང་བསེགས་བཅད་བརར་གསུམ་གི་སྲོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་བེད། ཚད་

ལྡན་བེད་ནས་སྲོད་ཀི་ཡྲོད་ན་འགན་རེད། འགན་ཁུར་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་མ་ཡིན་པ་རང་ཉིད་ཀིས་འཆར་སྲོ་མྱྲོང་བ་དང་། བསམ་བྲོ་གུ་སུ་དྲོག་
པྲོའ ་ི རེན་གིས་སྲོན་འཛུགས་བེད་བསད་པ། ཚང་བྲུ་བ། ཁྲོན་འཛིན་གནང་བ། སྲོན་ཆ་འཚོལ་སྒྲུབ་བས་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་རྭ་བའི་ནང་དུ་

བཤད་བསད་པ་དེ་ངས་འགན་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག དེ་ངེས་པར་དུ་ཤེས་དགྲོས་འདུག སིར་བཏང་གཞི་རའི་ཆ་ནས་ངས་ངྲོས་ལེན་བེད་ཀི་
ཡྲོད་སྲོན་བརྲོད་དགྲོས་རེད། སྲོན་བརྲོད་པ་དེ་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བའི་གཞི་ར་དང་རྨང་གཞི་ཡང་རེད། ཡིན་ནའང་སྲོན་ལ་སྲོན་ངྲོས་
འཛིན་དགྲོས་པ། སྲོན་ལ་སྲོན་དུ་དམིགས་རྟེན་ཡྲོད་བསད་པ། སྲོན་དེ་སྲོན་ཡིན་པ་ངྲོས་འཛིན་པའི་ཐྲོག་ནས་སྲོན་ལ་སྲོན་བརྲོད་པ་ཡིན་ན་

ཡྲོན་ཏན་རེད། ཡྲོན་ཏན་ལ་སྲོན་བརྲོད་པ་ཡིན་ན་ཕག་དྲོག་རེད་ཅེས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། གལ་སིད་སྲོན་དེ་སྲོན་དུ་བརྲོད་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ན་ཕག་
དྲོག་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་ཚོར་གཉེན་འབུ་དྲོན་ཡྲོང་དུས་གཉེན་འབུ་དེ་རང་བཞིན་ཚོས་ཡྲོང་དུས། ནང་དུ་སྲོད་ཐུབ་ཀི་མི་
འདུག་བ། གནག་དང་ཕག་ཕི་ལྲོག་ཏུ་དྲོན་འགྲོའ ་ི འདུག་བ་དེ་དང་རིགས་མཚུངས་པའི་ཐྲོག་ནས། ཡྲོན་ཏན་ཅན་ལ་སྲོན་བརྲོད་མཁན་དེ་རང་
ཉིད་ཀི་སེམས་ནང་དུ་འདྲོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གསུམ་གིས་ཁེངས་པའི་རེན་གིས་ངས་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་མཁིས་ནད་ཅན་གི་

གང་ཟག་ནང་དུ་སྲོད་མ་ཐུབ་ནས་རང་བཞིན་གི་ཕིར་དྲོན་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་སྲོན་ལ་སྲོན་ཡང་དག་པ། སྲོན་བརྲོད་པའི་སྐབས་
ལ་ཐྲོག་མ་སྲོན་ཕར་ལ་མཛུབ་མྲོ་བཙུགས་པ་ཡིན་ན། སྲོན་ཚུར་མ་ལྲོག་མཁན་སྲོན་་ (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་

འཐུས་མཆྲོག གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་གི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་གནང་རྲོགས་གནང་།) དེར་འབེལ་བར་ཧ་ཅང་ཆེན་པྲོ་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་ག་ནང་བཞིན་ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གང་གསུངས་སྲོང་ཟེར་ན། ལས་
འགུལ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་དབུས་པའི་བཀའ་བྲོན་རྣམ་པར་བཟང་སྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་ཞུ་དགྲོས་རེད་

གསུངས་སྲོང་། དེ་ག་རེ་བེད་ཀི་རེད་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་དབུ་བཞུགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ལྡི་ལི་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་
བའི་ལས་འཆར་ཞིག་སེལ་འཆར་ཡྲོད་དུས་མཚམས་འཇྲོག་བས་ཡྲོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་རྟེན་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་དབུས་པའི་

བཟང་སྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་ཞུ་དགྲོས་རེད་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་དེ་བགང་ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ན། ངས་ག་རེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་ཟེར་ན། ཁ་སང་
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་སྐད་གསང་མཐྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་སྒྲྲོགས་སྲོད་པ་དེ་དང་། རྒྱུན་ལས་རྣམས་པ་ཡྲོངས་རྲོགས་བཟང་སྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་

དགྲོངས་པ་ཞུ་དགྲོས་འདུག་ཟེར་ནས་ངས་ཀང་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། གྲོས་ཚོགས་ཀི ་སྣེ་ཁིད་པའི་ཐྲོག་ནས
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༢༠༡༨།༤། ༢༨/༢༩/༣༠ ལ་རྒྱལ་སིའི་གྲོས་ཚོགས་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྲོར་ཚོགས་པ་ལྡི་ལིར་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེར་མཚམས་
འཇྲོག་བས་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེར་རིག་པ་མགྲོ་མཚུངས་ཞུས་ཡྲོད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གསུངས་ཚར་དུས་ངས་ཞུ་ས་ཞིག་རག་གི་མི་འདུག སི་བཏང་རྒྱལ་སི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྒྱབ་སྲོར་
ཚོགས་ཆེན་སྐྲོར་དེ་ཞེ་དྲགས་གེང་སྲོང་མ་བས་ན་དྲན་རེད། ད་ཚར་བ་རེད་བ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཐུགས་པ་གཟབ་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རིམ་པ་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། བཀའ་མྲོལ་གསུང་རྒྱུའི་གནད་
དྲོན་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་མང་པྲོ་བཞེས་དགྲོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཐུགས་གཟབ་གནང་ན་ཡག་པྲོ་འདུག
སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་ཀཾཿབག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་ཀཾཿབག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་དེར་ང་གཅིག་པྲོ་མ་རེད། ཡྲོངས་གགས་ཆགས་བསད་འདུག ཁ་སང་སྲོན་མ་ནས་དྲ་རྒྱ་དང་ངྲོ་དེབ་ནང་
ལ་ཁབ་བཞིན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། གྲོས་ཚོགས་སྣེ་ཁིད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཉིན་མ་གསུམ་གི་རིང་ལ་ལྡི་ལི་རྒྱལ་སི་གྲོས་ཚོགས་

བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྲོར་ཚོགས་ཆེན་དེ་མཚམས་འཇྲོག་གནང་འདུག (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། དེའི་ཐྲོག་ལ་མ་གསུང་རྲོག་གནང་།) ཁ་སང་
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དེས་གཙོས་པའི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཡང་བཟང་སྲོད་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་ཞུ་དགྲོས་འདུག རྒྱུ་མཚན་འདྲེན་པའི་ཐྲོག་

ནས་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས། དགའ་མི་དགའ་དང་། ར་བ་ཉིད་ནས་མེད། དཀྲོན་མཆྲོག་གསུམ་དཔང་དུ་བཙུག་ཆྲོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན།

(ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་གིས་མཁེན་གི་རེད། མཚན་ཉིད་པར་རིགས་འགེས་ཕུང་ཟེར་ནས། དགྲོངས་པ་
བཞེས་དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་དཱ།) ལགས་སྲོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ལ་གཞུང་འབེལ་གི་

བུད་མེད་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ཡྲོད་མ་རེད་ཅེས་སྐད་གསང་མཐྲོན་པྲོའ ་ི སྲོ་ནས་གསུངས་སྲོང་། གཅིག་བེད་ན་ཁག་ཡྲོད་ཀི་མ་རེད། བལྟ་རྒྱ་
མཐྲོང་རྒྱ་ཆུང་བ་ཡིན་སིད་པ་རེད། རང་གི་རི་མྲོ་རང་གིས་མི་མཐྲོང་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཕི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ལ་ཉིན་

རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་པའི་ཐྲོག་གངས་ཅན་སིད་གཞྲོང་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ལ་མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་ རྣམ་པ་དང་། ལྷན་ཁང་

ཁག་གི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་རྣམས་དང་། སིད་ཞུའི་ལས་བེད་ཚང་འཛོམས་ཐྲོག་ཚོགས་འདུ་བསྐྲོང་ཚོགས་གནང་འདུག དེ་རིང་ངས་བརྒྱ་ཆེ་མང་
ཚོགས་ལ་ཞུས་ཀི་ཡྲོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེང་སང་འཁྲུག་ཆ་དྲོད་པྲོ་ཞེ་དྲགས་འགྲོ་བཞག ཚོགས་བཞག་ཅེས་ཞུས་ཀི་ཡྲོད། ཁ་སང་ཚོགས་

ཡྲོད་པ་མ་རེད་ཅེས་མང་པྲོ་ཞེ་དྲགས་གསུངས་ཡིན་དུས། དེ་ཡང་ངས་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀི་ཆེས་མཐྲོང་ཡྲོང་བའི་ཆེད་དུ་ཞུས་ཀི་ཡྲོད། མཐའ་
བསྲོམས་ག་རེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་ཟེར་ན། ང་ཚོ་འདིར་གྲོས་ཚོགས་དེ་ཧ་ཅང་ར་ཆེན་པྲོ་ཡིན་དུས། སེར་དྲོན་ཕུགས་སྒྲུབ་དང་སེར་ནད་སི་
སྤུངས་བེད་ས་ཞིག་མ་རེད་ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆྲོད་པྲོའ ་ི སྲོ་ནས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རྲོགས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་ལན་རྒྱག་རེས་བས་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན། ཧ་ལམ་ཆུ་ཚོད་ཀིས་འདང་གི་མ་རེད་བ། དེ་ཆ་
ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་གང་ཡིན་པ་དང་། གང་མིན་པ་སྐབས་ཐྲོག་དུས་མཚམས་དེ་ལ་སྟངས་འཛིན་བེད་དགྲོས་ཀི་འདུག

དེ་མ་གནང་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཀང་ལན་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀི་རེད་བ། དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྲོང་གནང་
ཕྲོགས་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ཚོགས་གཙོའི་བསམ་བྲོ་དེ་ག་རང་རེད། གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་གི་སྲོན་གེང་དང་། གྲོས་ཆྲོད་དང་མཐུན་པའི་ཐྲོག་ནས་བགྲོ་གིང་གི་ཆ་ཤས་
བཞེས་རྲོགས་ཞེས་ཕལ་ཆེར་ཚར་གསུམ་བཞི། བཞི་ལྔ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམས་པས་དགྲོངས་པ་བཞེས་ཀི་མི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་ལ་ལག་པ་རིང་པྲོ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད་ན་འགྲོག་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ནི་ཡྲོད་པ་མ་རེད། བར་ཐག་རིང་པྲོ་ཆགས་
བསད་ཡྲོད་པ་རེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམས་ཀི་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ཐྲོག་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། ར་བའི་ང་
རང་ཚོ་བྲོད་ཕི་ནང་གཉིས་སུ་གྱུར་བའི་བྲོད་ཀི་སི་ཚོགས། བྲོད་ཀི་རྒྱལ་ཁབ། ཡང་ན་ང་ཚོ་བྲོད་མི་རིགས་ཀི་ལས་དབང་འདི་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་
འགྲོ་གི་རེད། ང་རང་ཚོའི་བདེན་མཐའ་དེ་ག་དུས་ཤིག་ལ་སེལ་གི་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གཙོ་བྲོ་འགྱུར་
བའི་བའི་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་འདི་བྲོད་ཀི་བདེན་མཐའ་སེལ་བའི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཆ་རེན་ཟེར་ནའང་རེད། སིངས་ཆ་ཟེར་ནའང་རེད། དེ་
འདྲའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་ང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ནས་བ་རྲོད་ཕྲོ་ཞིག་ལ་ག་རེ་
ཚང་ན་བེའུ་བ་མ་ཞིག་ལ་དེ་ཚང་བ་ནང་བཞིན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གང་ཡྲོད་པ་དེའི་ཁིམས་སྒྲིག་གཞི་དང་། འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས། ཡུལ་སྲོལ་
གྲོམས་གཤིས་དང། མང་པྲོ་ཞིག་ང་རང་ཚོའི་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་འདིའི་ནང་ཚད་ལྡན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་གང་ཚང་བ་དེ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་
བསད་པ་ཞིག་སྲོ་སྲོས་མཐྲོང་གི་ཡྲོད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་ནང་ལ་ང་ཚོ་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་ཚོགས་ཀི་
ཡྲོད་པ་རེད། གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་རེ་རེའི་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཉིན་མ་བཅུ་གངས་ཤིག་གི་དུས་ཚོད་བཏང་སྟེ། གྲོ་བསྡུར་བས། སང་བཤད་
བ་རྒྱུའི་གྲུབ་དྲོན་སྙིང་པྲོ་འདྲ་པྲོ་གཙོ་བྲོ་དེ་ཕྲོགས་གཅིག་དེ་བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་སང་ལ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། གཅིག་དེ་བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་སྒྲུབ་རྒྱུའི་
ཐབས་ལམ་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ཀི་སྒྲིག་འཛུགས་འདིའི་འགྲོ་སྟངས་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་སང་ལ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་
ཙང་། ར་བའི་བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་དང་བདེན་མཐའི་སང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དུས། བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་མྱངས་བསད་པ། དེའི་གདུང་
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སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་འདི་ཚོ་མཐར་ཐུག་ན་བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་གི་སང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་སའི་སིངས་ཆ་དེའི་ནང་གི་དམིགས་བསལ་
ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་འདིའི་སང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་མཚམས་
མཚམས་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་རིང་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ་རེད། སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ཀི་སང་ནས་ཡིན་ནའང་། ཡང་མིན་ན་བྲོད་ནང་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་བས་
སྲོང་། རྒྱ་མིས་དེ་འདྲ་ཞིག་བེད་ཀི་འདུག ད་ལྟ་རང་རྒྱ་ནག་ནས་ཡར་སེབས་འྲོང་བ་འདྲ་པྲོའ ་ི གནས་སྟངས་ཤིག མི་ཁ་ཤས་ཀི་གྲོ་བ་ལེན་
སྟངས་དང་། བསམ་བྲོ་གཏྲོང་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ས་རེད་བསམ་གི་འདུག ག་དུས་ཡིན་ནའང་བྲོད་ནང་དུ་དེ་འདྲ་བེད་འདུག དེ་འདྲ་བེད་
འདུག་ཅེས་བཤད་ཀིན་བསད་པ་ཡིན་ན། དེ་དེ་བཞིན་གི་སྐད་ཆའི་འགྲོས་འདྲ་པྲོ་དེ་བསབ་བ་ནང་བཞིན་ཞིག་བརྒྱབ་ཡྲོང་བ་ཡིན་ན། ཚང་མ་
ལྲོགས་མཁེན་པའི་བདག་པྲོ་དང་། མཁེན་པའི་བདག་མྲོ་དེ་འདྲ་རང་རང་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་དེ་ཡང་ཞེ་དྲགས་སྣང་བ་འགྲོ་གི་མེད་པ་འདྲ་པྲོ ་
མཐྲོང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ཐབས་ཤེས་མི་འདུག དེ་འདྲ་ཞིག་མ་གཏྲོགས་བཤད་རྒྱུ་མི་འདུག རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྟངས་དང་། བྲོད་ནང་གི་ཛ་
དྲག་གི་གནས་སྟངས་དང་དེ་ཚོ་ཕྲོགས་གཅིག་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི ཆུང་དུས་ནས་ཚར་ལྲོངས་བྱུང་སའི་ས་ཆ་དེ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་
དམར་ཤྲོགས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་དང་། གཞུང་ལུགས་ཚང་མ་སྲོབ་སྲོང་མཐར་སྲོན་པ་བས་མྱྲོང་མཁན་ཞིག་ཡིན། དེ་ལ་འབས་བུ་དང་སྲོབ་སྲོང་གི་
ཚད་ངེས་ཅན་གང་འདྲ་ཞིག་ཐྲོན་ཡྲོད་མེད་ལ་མ་བལྟྲོས་པའི་སྲོ་ནས། དུས་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཉིན་མ་རེ་རེ། དུས་ཚོད་རེ་རེར་བྲོད་ཀི་སི་ཚོགས་
དང་། བྲོད་ནང་ལྲོགས་ལ་ཁ་བལ་གི་མེད། སྲོ་སྲོ་ཡིན་ན། དེ་འདྲ་ཞིག་གི་གནས་སྟངས་སང་ནས་བྲོད་ཀི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་རེད། འདི་འདྲ་
རེད་ཅེས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དེ་བཞིན་གི་ང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་འདི་ལ་ངས་སྲོན་མ་ཞིག་ལ་ལབ་མྱྲོང་ཡྲོད། རྒྱ་མཚོ་
འཕྱུར་ནས་རྒྱལ་ཁམས་སྣུབ་མ་ཐུབ་པར་ལྡེ་གུ་འཕྱུར་ནས་ཐབ་ཀ་བརྲོད་ཀི་འདུག འདིའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཆྲོལ་ཁ་ཡི་ཕྲོགས་ཞེན་འདྲ་བྲོ་
དང་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་ཕྲོགས་ཞེན་འདྲ་བྲོ་འདི་འདྲ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་ཚོའི་ཨ་རྲོགས་ལ་ལྟ་ས་དང་མཁིམ་མཚེས་ལ་ཉན་ས་
ཟེར་བའི་དཔེ་བཞིན་ང་རང་ཚོ་ལ་ཁ་གདང་མིག་ཅེར་ནས་བལྟས་ནས་འདུག་སའི་སིངས་ཆ་འདིའི་སང་ནས་དེ་འདྲའི་རྙྲོག་ཟེང་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་
ན་ག་འདྲ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད་དམ། ཧ་ཅང་གི་ཐབས་སྲོ་བྲོ་རེད། ཆྲོལ་ཁ་ཡི་ཕྲོགས་ཞེན་འདྲ་བྲོ་བེད་ཁུལ་བས་ཏེ། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་མི་
མང་ཕལ་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་སིངས་ཆ་འདིའི་བར་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་གི་མི་དེ་ཚོར་སེམས་གཏིང་ནས་སྐྱུག་མེར་ལངས་
ཡྲོང་གི་འདུག དངྲོས་གནས་ཡིན།
དེ་ཡིན་ཙང་ངས་སྐད་ཆ་དངྲོས་གནས་དེ་མར་བཤད་ཆྲོགས་པ་ཞུ། བྲོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་རེད། ལྲོ་སྲོན་མ་སྲོན་མ་
དང་བསྡུར་ན་ཡང་ཛ་དྲག་པ་མེད་ནའང་ཆུང་བ་མིན་འདུག ད་ལྲོའ ་ི ལྲོ་འཁྲོར་མྲོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་ག་རེ་བྱུང་ཡྲོད་རེད། བྲོད་ཀི་སྐད་ཡིག་སང་ལ་
ག་རེ་བྱུང་རེད། མང་པྲོ་བཤད་མི་དགྲོས་པ་བེད། ཆྲོས་ལུགས་སང་ལ་ག་རེ་བྱུང་འདུག དགྲོང་སེ་ག་ཚོད་གཏྲོར་སྲོན་བཏང་སྲོང་། དེ་ནས་
འཁྲོར་ཡུག་དང་། སྐད་ཡིག་སྲུང་སྲོབ་བེད་མཁན་གི་མི་སྣ་ལ་སྲོགས་པ་འཛིན་བཟུང་ག་རེ་བས་སྲོང་། དྲག་གནྲོན་ག་རེ་བས་སྲོང་། བཀག་
སྲོམ་ག་རེ་བས་སྲོང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་གདུང་སེམས་མཉམས་སེད་ཀི་སྲོན་གེང་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་བཀྲོད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་
ཡར་རྒྱས་ར་བ་ནས་འགྲོ་ཡི་ མེད་པའི་རྣམ་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དེ་ད་ལྟའི་ཆར་གང་འདྲ་ཞིག་བེད་
དགྲོས་ཀི་འདུག གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་བསམ་བྲོ་ཞིག་བཏང་ནས་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་ན།
བྲོད་ནང་དུ་མི་ཞིག་བཙོན་ཁང་ནང་ཁིད་འགྲོ་ཡི་འདུག དེ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཡྲོད་དཱ། དེ་བཙོན་ཁང་ལ་ཁིད་མ་ཐུབ་ནས་འགྲོག་ཐུབ་
རྒྱུའི་ནུས་པ་དེ་ང་རང་ཚོར་མི་འདུག བྲོད་ནང་གི་བྲོད་སི་བའི་ར་དྲོན་སང་ལ་བས་རེས་འཇྲོག་མཁན་བྲོད་མི་ཞིག་རྒྱ་མིས་དམར་གསྲོད་
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གཏྲོང་གི་ཡྲོད་ན། དེ་འགྲོག་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་དེ་ང་རང་ཚོར་མི་འདུག ཐར་ན་བྲོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏྲོང་མཁན་ཞིག་བྱུང་ན།
མེར་བསེགས་མ་བཏང་རྲོགས་གིས་ཟེར་ནས་འགྲོག་ཐུབ་རྒྱུའི ་ནུས་པ་དེ་ཡང་ང་རང་ཚོར་མི་འདུག ད་ལྟ་ཕག་རྲོགས་སི་འཐུས་ཀི ས་
གསུངས་སྲོང་། འདི་འདྲ་མ་བེད་རྲོགས་གིས་ཞེས་གྲོས་ཆྲོད་ཅིག་འཇྲོག་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སྲོང་། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའི་
སེམས་ནང་མ་འཁྲོར་བ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས་ང་ཚོ་ལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡྲོག་གང་འདྲ་ཞིག་བས་ནས་མི་ཉིས་བརྒྱ་མ་ཟིམ་ཙམ་
གིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བཞག་པ་དེ་ལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡྲོག་ཅིག་ཐེབས་མེད་འགྲོའམ། ང་ཚོས་དེ་འདྲའི་གྲོས་ཆྲོད་ཅིག་བཞག་པ་ཡིན་
ན། རྒྱ་ནག་ཐབས་གཞུང་གིས་ང་ཚོ་ལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡྲོག་གང་འདྲ་ཞིག་བེད་ཡྲོང་གི་མེད་འགྲོ། འདི་ལ་དྲོགས་པ་གཅིག་གི་སང་ནས་དེ་འདྲའང་
བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་། ཨ་ནི་བྲོད་ནང་ནས་བཙོན་ཁང་ལ་འཁིད་ཀི་ཡྲོད་ནའང་རེད། རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་ནའང་
རེད། དམར་གསྲོད་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་ནའང་རེད། བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་གི་ཆེད་དུ། བྲོད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ། རིག་གཞུང་གི་ཆེད་དུ། ག་རེ་གནང་གི་
ཡྲོད་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲག་པྲོའ ་ི ལས་ཀ་ག་བེད་ཀི་ཡྲོད་ནའང་། སྟངས་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང་འགྲོག་ཐུབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ང་རང་ཚོར་མི་འདུག
དེ་ཡིན་དུས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་བེད་པའི་ནུས་པ་དེ་ང་ཚོར་མི་འདུག ག་རེ་འདུག་ཅེས་ན། ༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་
གི་བཀའ་དེ་ངྲོ་ལྲོག་རྒྱབ་མདུན་མེད་པའི་སང་ནས་བསྒྲུབས་ཏ། དེ་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་བྲོད་མི་རིགས་དང་། བྲོད་ཀི་
རིག་གཞུང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སང་ལ་ཕག་ལས་ག་ཚོད་གནང་ཡྲོད་པ་རེད། ཧ་ཅང་གི་རླབས་ཆེན་པྲོ་གནང་ཡྲོད་པ་རེད།
དེའི་ནང་ནས་དམིགས་སུ་བཏྲོན་པ་ཡིན་ན། བྲོད་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྲོག་ར་གཅིག་སྒྲིལ་གི་གྲོང་བུ་ཞིག་བཞེངས་
བསྐྲུན་གནང་ཡྲོད་པ་འདི་ནི ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་མཛད་རེས་གཙོ་བྲོ་དག་གི་ནང་ནས་གཙོ་བྲོ་ཞིག བ་ན་མེད་པ་ཞིག་ལ་སྲོ་སྲོ་ཡིན་ན་མཐྲོང་
གི་ཡྲོད། བྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་བྱུང་རིམ་ནང་དུ་མར་བལྟས་ཡྲོང་དུས། ༸གྲོང་ས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཚང་གིས་བྲོད་ཆྲོལ་ལ་གསུམ་ལ་གཅིག་
གྱུར་གི་གྲོང་བུ་ཞིག་སྒྲིག་ཏེ་དེ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ནས། ང་རང་ཚོའི་ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་པ་དངྲོས་གནས་དྲངས་གནས་བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་དེ་ཚོ་
ཆྲོལ་ཁ་ཕྲོགས་ཞེན་དང་འཐེན་འཁེར་དེ་འདྲ་། བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་བཞིན་བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་དེ་དག་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་མ་རེད། བཙན་
བྲོལ་ནང་ནས་ཀང་ལྷག་པར་དུ་སྲོ་སྲོའ ་ི ཉིན་རེའི་འཚོ་བ་དང་། དེར་འབེལ་གི་ཁ་རྒྱབ་ལྟྲོ་གྲོས་གང་ལ་གང་འཚམས་འགྲོ་བསད་ཡྲོད་པ་འདི་
ཚོར་ལས་ཀ་བེད་རྒྱུ་མེད་པར་སྣང་བ་རྒྱ་ཡན་དུ་བཏང་སྟེ་ནང་ཁུལ་རྲོད་རྙྲོག་བེད་ཀི་འདུག་ག བྲོད་གསུམ་བྲོད་ཟེར་ན་རེད། ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་
ཟེར་བ་དེ་རྦད་དེ་ཕ་མ་གཅིག་གི་རིག ས་རྒྱུད། སྐད་ཡིག་གཅིག་གི་བདག་པྲོ། ཡུལ་སྲོལ་གྲོམས་གཤིས་གཅིག་པ། ཡི་གེ་གཅིག་པ། ལས་
དབང་གཅིག་པ། བ་མ་གཅིག་པ། དེ་འདྲའི་མི་རིགས་ཤིག་གི་ནང་ནས་དབེ་བ་ཕེ་ནས་ག་རེ་བེད་དགྲོས་པ་རེད། ༸སྐུ་མདུན་གི་མཛད་རེས་
རླབས་པྲོ་ཆེ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ནང་ནས་གཙོ་བྲོ་དེ་བྲོད་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་གྱུར་བྱུང་ཡྲོད་པ་དེ་ཡིན་ན། དེ་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ན། ཆྲོལ་
ཁ་གསུམ་དེས་མཐུན་ལམ་རྲོག་ར་གཅིག་སྒྲིལ་བེད་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ལ་རྒྱ་ནག་གི་འཐབ་ཕྲོགས་
གཅིག་གྱུར་གི་ལས་ཁུངས་དེར་གདེང་འཇྲོག་ཞེ་དྲགས་བེད་ཀི་འདུག སྲོན་ན་མེད་པ་བེད་ཀི་འདུག སྲོན་དང་མ་འདྲ་བར་ད་ལྲོ་རྦད་དེ་རྒྱ་ནག་
འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་གི་ལས་ཁུངས་དེ་ཚད་མཐྲོ་བྲོར་གདེང་འཇྲོག་བས་ནས། ཆེ་བསྟྲོད་བས་ནས་མ་འྲོངས་པར་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་རྦད་དེ་
ས་བརྟན་དུ་གཏྲོང་རྒྱུའི་གྲོམ་པ་ཆ་ཙང་སྲོ་ནས་འགྲོ་ཡི་འདུག རྦད་དེ་དགའ་བསྟྲོན་འདྲ་བྲོ་བེད་ཀིན་འདུག དེ་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་རྒྱུ་ཞིག་འདུག
ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་སི ་ཚོགས་འདི་རྒྱ་ནག་གི་ཐབས་ཤེས་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་སང་ནས་མེ་ནང་བཞིན་སར་བཞག་པའི་ནང་དུ་ཤིང་ནང་བཞིན་ སྣྲོན་པ་
བརྒྱབ་ནས་ཡར་འབར་དུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་ང་རང་ཚོས་འགིག་གི་ཡྲོད་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་གི་གནང་སྟངས་ཤི ག་གི་ཐྲོག་
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ནས་འགིག་མ་སྲོང་། མ་འྲོངས་པར་ཞི་འཇམ་དུ་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་འདུག བྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་སམ་རྒྱལ་རབས་ཀི་བྱུང་རིམ་ནང་དུ ༸གྲོང་ས་
༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གིས་འདི་འདྲ་ཞིག་བཞེངས་བསྐྲུན་གནང་བཞག་པ་འདི་གས་ཆག་མ་བཏང་བར། གས་ཆག་ཤྲོར་སྲོང་བ་
ཡིནའང་དེ་གསབ་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་གཙང་མ་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་འདུག འགན་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་མཁན་ཡྲོད་
སིད་པ་རེད་དེ་ནྲོར་བ་རེད། དེ་གཅིག་ཡིན།
དེ་ནས་གཞན་ཞིག་འདུག མ་འྲོངས་པ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་འདི་དཀྲུག་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གི་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་གི་འཐབ་བྱུས་ནང་དུ་
གཅིག་ཆྲོལ་ཁ་དཀྲུག་རྒྱུ་རེད། གཉིས་དེ་ཆྲོས་རྒྱུ་དཀྲུག་རྒྱུ་རེད། གསུམ་དེ་ཆྲོལ་ཁ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་དེ་རིང་ཡང་བྲོད་ཀི་ས་ཁ་ང་རང་ཚོའི་
བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ། དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆྲོལ་ཁ་དང་ཆྲོས་རྒྱུད་དང་དབུ་མ་དང་རང་བཙན་ཟེར་བ་འདི་འདྲའི་ཕྲོགས་གསུམ་གི་སང་
ལ་རྒྱ་མིས་བསམ་བྲོ་བཏང་ནས་ལས་ཀ་ལས་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་གསལ་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་དབུ་མ་དང་རང་བཙན་བར་ལ་འགལ་
ཟླ་ཤྲོར་ནས་ཞེ་དྲགས་ཤིག་བྱུང་སྲོང་བའི་གནས་སྟངས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྱུང་ཡྲོད་མ་རེད། མ་འྲོངས་པར་འབྱུང་གི་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་
ན་ཡང་བྲོད་ཀི་གཞྲོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་བྱུང་རིམ་རེད། དམ་བཅའ་རེད། ར་བའི་དམ་བཅའ་སང་ལ་བྲོད་ཆྲོ ལ་ཁ་གསུམ་གི་ས་ཁ་
བཞག་ཡྲོད་རེད། ལས་རྟགས་རེད། ར་བའི་དམ་བཅའ་དེ་དང་འགལ་གི་ཡྲོད་པ་མ་རེད་ལ། འགལ་གི་ཡང་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ན་
ཡང་ཁ་སང་དེ་རིང་རྒྱ་ནག་གི་ཆྲོས་འཕྲུལ་ཞིག་མིན་འགྲོ་བསམ་བསམ་ཞིག་ལ། བྲོད་ཀི་ས་ཁ་ཁི་ཡི་འགམ་རུས་འདྲ་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ཏུ་བྲོད་ཀི་
རྒྱལ་དར་མཚོན་ཁ་ཅན་ཞིག་བཞག་ཏེ། བྲོད་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་དུམ་བུ་གསུམ་ལ་བགྲོས་པའི་དུམ་བུ་གཅིག་གི་ས་ཁའི་སང་ལ་བྲོད་ཀི་རྒྱལ་དར་
མཚོན་བེད་ཀི་རི་མྲོ་བཞག་ནས་བྲོད་རང་བཙན་ཟེར་ནས་ཡི་གེ་ཞིག་བིས་ནས་ག་ས་གང་དུ་ཁབ་སྟེ་བསྒྲགས་ནས་འགྲོ་གི་འདུག འདི་ཚོ་ན་ཚ་
ཞིག་གི་སྲོན་རྟགས་རེད་བསམ་གི་འདུག འདི་ཚོ་ཡང་མ་འྲོངས་པར་སི་ཚོགས་འདིའི་དཀྲུག་གཞི་ཞིག་སྲོན་རྟགས་ཤིག་རེད་བསམ་གི་འདུག
དེ་བས་ཚང་མས་མཁེན་དགྲོས་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ནང་ནས་ངས་སྐད་ཆ་འདི་བཤད་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཞིག་ཡྲོད།
དེ་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མེ་སྲོན་སྐྲོར་རེད། འདི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ནང་དུ་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོར་གཏམ་དཔེ་ཞིག་
ཡྲོད་པ་རེད། ལྷ་ཁང་མེས་ཚིག་ཀས་འཛུམ་མུལ་མུལ། ཞལ་ཟས་ཁིས་ཁེར་ཡང་འཛུམ་མུལ་མུལ་ཟེར་ཡ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། ལྷ་ཁང་མེས་ཚིག་
ཚར་བ་རེད། ཞལ་ཟས་ཁིས་ཁུར་སྲོང་བ་རེད། ད་དུང་ང་ཚོ་འཛུམ་མུལ་མུལ་བསད་ཀི་ཡིན་པས། བསད་ན་འགིག་གི་མ་རེད་པཱ། ད་ལྟའི་གདུང་
སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ཡིག་ཆ་དེ་སྲོན་ཡྲོད་ནའང་རེད། ནྲོར་འཁྲུལ་ཡྲོད་ནའང་རེད། འདི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཕྲོགས་ཀི་འཐུས་ཚབ་
རྒྱུན་ལས་མི་བཅུ་གཅིག་གིས་གྲོ་བསྡུར་བས། སང་བཤད་བས། ཡང་ཡང་བསར་ཞིབ་གནང་སྟེ་ཡིག་གེ་ན་གཅིག་ཡིན་ནའང་ཚང་མས་བལྟས་
ནས་ཡྲོང་བ་ཞིག་རེད། ར་བའི་ནྲོར་འཁྲུལ་འབྱུང་སིད་པ་རེད། དེ་ལ་ཡིག་ནྲོར་གི་ཆ་ནས་རེད། ཚིག་དྲོན་གི་ཆ་ནས་རེད། ཡིག་ཆ་འདིའི་ག་
རེའི་ཐྲོག་ལ་སྣྲོན་འཕི་སར་གཅྲོག་བེད་དགྲོས་པ་དང་། གཙང་མ་བཟྲོ་དགྲོས་པ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་ན་གྲོས་ཚོགས་ནང་ནས་བཟྲོ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ཡྲོད་
པ་རེད། དེ་བཟྲོས་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ལ་དགག་བ་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲ་བ་ནས་འགྲོ་ཆྲོག་པ་ཞིག་རེད། གཙུག་ལག་ཁང་གི་མེ་སྲོན་
སྐྲོར་ལ་ག་རེ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གིས་ཕི་ལྲོ་ ༡༩༦༤ ལྲོར་ལྷག་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡྲོངས་ཀི་རིམ་པ་གཉིས་པ་ཡི་
རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི་སྲུང་སྲོབ་གས་བཞག་ཡྲོད་ཟེར་ནས་ཁྲོ་རང་ཚོས་སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་ཞིག་འཛམ་གིང་སྟེང་ཁབ་བསྒྲགས་བས་ཡྲོད་པ་
རེད། བྲོད་ནང་གི་དགྲོན་སེ་སྟྲོང་ཕག་མང་པྲོ་གཏྲོར་སྲོན་བཏང་བའི་ནང་དུའང་གཙུག་ལག་ཁང་གཏྲོར་སྲོན་ཆྲོག་གི་མེད་ཟེར་ནས་ཁྲོ་རང་ཚོས་
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སྲུབ་སྲོབ་ཀི་གས་སུ་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད། རིག་གནས་གསར་བརེའི་སྐབས་སུའང་གཏྲོར་སྲོན་གཏྲོང་མཁན་དམར་སྲུང་དམག་ཟེར་བ་དེ་ཚོའི་
ཚོགས་པ་ཞིག་ཡྲོང་ནས་གཏྲོར་འགྲོ་བཙུགས་པ་རེད་དེ། ཐབས་ཤེས་སྣ་དགུ་བས་ནས་གཏྲོར་སྲོན་གཏྲོང་དུ་བཅུག་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེ་དེ་
བཞིན་དུ་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༠༠ ལྲོ་ལ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་རིག་གནས་ཚན་པས་པྲོ་ཏ་ལ་རིག་གནས་སྲུང་སྲོབ་ཀི་ནང་དུ་བཞག་པ་ནང་
བཞིན། གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ཡང་སི་ལྲོ་ཉིས་སྟྲོང་ཐམ་པའི་ལྲོ་ལ་པྲོ་ཏ་ལའི་ཁབ་ཁྲོངས་ཀི་རིག་གནས་སྲུང་སྲོབ་ཀི་གས་སུ་བཞག་ནས། མཉམ་
འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སྲུང་སྲོབ་ཀི་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ཅིག་གི་ནང་དུ་ཚུད་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་རིང་ང་ཚོ་གྲོས་ཆྲོད་ཀི་ནང་དུ་
ཡང་། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་བེད་དགྲོས་པའི་གནས་སྟངས་དང་རེ་བ་བརྒྱབ་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་འདྲ་ཞིག་
ཆགས་ཡྲོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་ཀང་ཕི་ལྲོགས་ལ་རྣམ་པ་སྟྲོན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སྲུང་
སྲོབ་བེད་ཀི་ཡྲོད། གཙུག་ལག་ཁང་སྲུང་སྲོབ་བེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཉེན་ཁ་བྱུང་ན་རྐུན་མའི་ཉེན་ཁ་འབྱུང་གི་རེད། གཙུག་
ལག་ཁང་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བརྙན་མིག (CC camera) བརྒྱ་ཕག་མང་པྲོ་བཙུགས་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད། ངས་དངྲོས་སུ་མཐྲོང་མྱྲོང་ཡྲོད།
གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཁ་གཡར་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྐྲོར་ལམ་དང་བཅས་པ་ཕྲོགས་གང་ས་གང་ལ་བརྙན་མིག་བཏགས་ནས་མི་ཞིག་ཡིན་
དང་ཡིན། སྦྲོ་ཤྲོབ་བཤད་ན་འབུ་གྲོག་མ་གཅིག་འགྲོ་ནའང་ཁྲོ་ཚོས་འཛིན་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཁྲོ་ཚོས་དེ་འདྲའི་བ་ར་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད།
མིག་མང་པྲོས་བལྟས་ནས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དེ་བཞིན་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེན་ཁ་གཉིས་པ་དེ་དཔེར་བཞག་ན་མེ་སྲོན་གི་ཉེན་ཁ་རེད་
ཟེར་ནས་སྲོར་མྲོ་ཁི་ཚོ་དང་། དུང་ཕྱུར་གིས་འགྲོ་སྲོང་བཏང་ནས་གྲོག་སྐུད་བརེ་པྲོ་བརྒྱབ་ཏེ་ལྲོ་མང་པྲོ་འགྲོ་ཡྲོད་མ་རེད། ལྲོ་གཅིག་གཉིས་མ་
གཏྲོགས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ནས་གཙུག་ཁང་སྲུང་སྲོབ་བེད་མཁན་གི་དམག་མི། མེ་སྲོན་ལ་སྲུང་སྲོབ་བེད་མཁན་ཡིན་ཟེར་ནས་དམག་
མིའི་རྒྱབ་ལ་ར་མ་དམར་པྲོ་དེ་ཁུར་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་རེད། མི་བརྒྱ་ཕག་མང་པྲོ་ཡྲོད་ལབ་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་སྲུང་སྲོབ་ངར་མ་ཞིག་
བས་ཡྲོད་ན། ག་རེ་བས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མེ་ཤྲོར་བ་རེད་དམ། དྲོགས་པ་དེ་འདྲ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ཡྲོང་ཆྲོག་གི་རེད་བསམ་གི་
འདུག བྲོད་ནང་རེད། ར་བའི་ཆ་ནས་ལྷ་སའི་ཇྲོ་བྲོ་དེ་ང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་ཞལ་དངྲོས་སུ་བཞུགས་པའི་
སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བིན་རླབས་དངྲོས་སུ་ཞུགས་པའི་ཇྲོ་བྲོ་གཉིས་ཡྲོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་སངས་རྒྱས་རང་གིས་རབ་གནས་གནང་
བཞག་པ་ཇྲོ་བྲོ་ཤཱཀ་མུ་ནེ་རེད། དགུང་ལྲོ་བརྒྱད་ཅན་དེ་ཇྲོ་བྲོ་མི་བསྲོད་རྲོ་རེ་རེད། དགུང་ལྲོ་བཅུ་གཉིས་ཅན་དེ་ཤཱཀ་མུ་ནེ་རེད། སངས་རྒྱས་
བཅྲོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྐུ་འདྲ་རང་བས་ནས་མར་གནང་ཡྲོང་བ་ཞིག་རེད། བྲོད་ཀི་ལུང་པ་ན། སངས་རྒྱས་བཅྲོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྐུ་རྙན་ཇྲོ་བྲོའ ་ི
སྐུ་བརྙན་བཞི་ཡྲོད་པ་རེད། ཇྲོ་བྲོ་ཤཱཀ་མུ་ནེ་དང་ཇྲོ་བྲོ་མི་བསྲོད་རྲོ་རེ། མདྲོ་སད་ཁི་ཀའི་ཇྲོ་བྲོ་དང་། མངའ་རིས་ཀི་ཇྲོ་བྲོ་བཅས་རེད། འདིའི་
ནང་ནས་ཀང་བྲོད་མི་རམ་ཟན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལྷ་གཅིག་ལ་གསྲོལ་བ་དང་ལམ་གཅིག་ལ་དད་པ་བེད་ས། སེམས་ནང་གི་ལྷ་གསྲོན་པྲོ་དེ་ཇྲོ་བྲོ་
ཤཱཀ་མུ་ནེ་དེ་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། བས་ཙང་། བྲོད་ཀི་ལུང་པ་གང་ས་གང་ནས་རྐང་པ་བརྒྱབ་ནས་ཡྲོང་བ། ཕག་འཚལ་ནས་ཡྲོང་བ། མི་སྟྲོང་
ཕག་ཁི་ཕག་མང་པྲོ་ཡྲོང་བསད་ཀི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ལྲོ་ལྲོ་གསར་གི་འགྲོ་མཇུག་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཕྲོན་ཆེན་པྲོ་དེ་འདྲ་ཛ་དྲག་དེ་འདྲ་རེད། དེ་
ཚོ་ལ་བཀག་འགྲོག་བེད་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་མིན་འགྲོ་ཟེར་ནས་དྲོགས་པ་དེ་འདྲ་ཟ་ཡི་ཡྲོད་རེད། སིར་བཏང་གཙུག་ལག་ཁང་མེ་ཤྲོར་ཐུབ་
ཀི་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ལ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན་ ༢༠༡༨ ཀི་ཟླ་བ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༧ གི་ཕི་དྲྲོ་ཚོུད་ ༡༨ དང་སྐར་མ་ ༤༠ ཡི་སྟེང་ནས་མེ་
ཤྲོར་བ་རེད། སྐབས་དེའི་དུས་ཡྲོངས་ཁབ་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་ཀི་སང་ནས་ཕྲོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཆྲོག་པའི་ཆུ་ཚོད་དེ་དེ་རེད། མེ་
གསྲོད་རུ་ཁག་ལ་བར་འབྲོར་བ་དེ་ཆུ་ཚོད་ ༡༩ དང་སྐར་མ་ ༠༦ གི་སང་ལ་འབྲོར་ཡྲོད་རེད། བར་འབྲོར་མ་ཐག་ཏུ་མེ་གསྲོད་རུ་ཁག་སྐར་མ་
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༡ གི་ནང་དུ་སེབས་ཐུབ་ཡྲོད་པ་རེད་ཟེར། སྐར་མ་གཅིག་ཏག་ཏག་གི་ལམ་ཁ་ནས་མྲོ་ཊ་དེ་འདྲ་ཆེན་པྲོ་ཆུ་ཁུར་བསད་པ་དེ་འདྲ་སེབས་ཐུབ་ཀི་
ཡྲོད་ན། ཐག་ཉེ་པྲོ་ཉེ་པྲོ་ཞིག་ན་ཡྲོད་པ་དེ་མཚོན་གི་ཡྲོད་པ་རེད། མདྲོ་དྲོན་སྐར་མ་གཅིག་གི་ནང་དུ་སེབས་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་
མེ་ཤྲོར་ནས་མེ་གསྲོད་རུ་ཁག་ལ་བར་བཏང་པའི་བར་དུ་སྐར་མ་ ༢༦ འགྲོར་གི་ཡྲོད་པ་རེད། སྐར་མ་ ༢༦ ལ་མེ་ཤྲོར་ན་ཡང་མེ་གསྲོད་རུ་
ཁག་ལ་བར་བཏང་ཡྲོད་པ་མ་རེད། མེ་ཤྲོར་མ་ཐག་ཏུ་སྐར་མ་ ༡ གི་རེས་སུ་བར་བཏང་ཡྲོད་ན་སྐར་མ་གཉིས་ཀི་རེས་ནས་མེ་གསྲོད་ཐུབ་ཀི་
ཡྲོད་པ་རེད། ག་རེ་བས་ནས་སྐར་མ་ ༢༦ འགྲོར་བ་རེད་དམ། སི་བཏང་གི་རྒྱལ་སིའི་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་ལ། ཛ་དྲག་གི་སན་ཁང་ལ་བསྟེན་
གཏུག་བེད་དུས་ (Police) ཉེན་རྟྲོག་པ་ལ་འབེལ་གཏུག་བེད་དགྲོས་དུས། མེ་གསྲོད་རུ་ཁག་ལ་འབེལ་གཏུག་བེད་དགྲོས་དུས་སྲོགས་སུ་
ཨང་གངས་ (Number) གསུམ་གི་སང་ལ་འགྲོ་ཡི་རེད། ཨང་གངས་(Number) གསུམ་མ་གཏྲོགས་གནྲོན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ཁ་
པར་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཨང་གངས་ (Number) གསུམ་དེ་མནན་བཞག་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་པ་རེད། གངས་ཀ་གཅིག་གཉིས་གསུམ། ཡང་ན་
གཉིས་གཉིས་ལྔ་དེ་འདྲའི་གཅིག་གི་ཨང་ (Number) མ་གཏྲོགས་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་མནན་བཞག་ན་ལམ་སང་ས་ཆ་དེ་ལ་བར་འཕྲོད་འགྲོ་ཡི་
ཡྲོད་པ་རེད། ག་རེ་བས་ནས་སྐར་མ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་འགྲོར་པ་རེད། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་ལ་སྐར་མ་གཉིས་ནས་ལྔའི་བར་མེ་འབར་བ་ཡིན་
ནའང་། མེ་དེས་ཆ་ཚང་ཞིག་འཚིག་མི་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡྲོད་རེད། སྐར་མ་བཅྲོ་ལྔའི་སང་ལ་མེ་འབར་པ་ཡིན་ན་མེའི་ཤུགས་ཚད་ཀི་ཚད་གཞི་དེ་
དྲྲོད་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ནས་ཆིག་སྟྲོང་བར་དུ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་པ་རེད། སྐར་མ་ཉི་ཤུའི་ཡན་འབར་ཟིན་ན་ལགས་ཡིན་ནའང་བཞུ་ཐུབ་པའི་ཚད་
གཞིར་སེབས་ཚར་བ་རེད། ཚད་གཞི་དེ་སེབས་ཚར་པའི་རེས་ནས་ད་གཟྲོད་མེ་གསྲོད་རུ་ཁག་སྐད་གཏྲོང་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་བྱུང་
སྲོང་བ་རེད། གང་ལྟར་ཀང་སྐར་མ་ ༢༦ ལ་ག་རེ་བས་ནས་བསད་པ་རེད། ནང་ཁུལ་དུ་དཀྲོན་གཉེར་ག་ཚོད་ཡྲོད་པ་རེད། ནང་ཁུལ་དུ་དམག་
མི་ག་ཚོད་ཡྲོད་པ་རེད། ནང་ཁུལ་དུ་མེ་གསྲོད་བེད་ཀི་ར་སྣྲོད་ (Bottle) དམར་པྲོ་ག་ཚོད་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད། ལྲོ་གཅིག་གི་ཡར་སྲོན་ནས་
གསར་དུ་བརེས་ཚར་བའི་གྲོག་སྐུད་དེའི་ནང་ནས་ནྲོར་འཁྲུལ་ག་རེ་བྱུང་སྲོང་བ་རེད། མེ་ཟེར་བ་དེ་འབར་མ་ཐག་དང་པྲོ་དུ་བ་ལང་གི་རེད་བ།
མི་གཅིག་གི་གཟུགས་པའི་ཐྲོག་གི་དབང་པྲོ་དྲུག་གི་ནང་ནས་ཚོར་བ་རྣྲོ་ཤྲོས་དང་མངྲོན་སུམ་ཚད་མ་དེ་མིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དང་པྲོ་
མིག་གིས་མཐྲོང་བ་དེ་དུ་བ་དེ་མཐྲོང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དང་པྲོ་དུ་བ་ལང་པ་མཐྲོང་དགྲོས་རེད་བ། དུ་བ་ལང་མ་ཐག་ཏུ་བར་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་
གནས་ཚུལ་ག་རེ་བྱུང་གི་རེད། དུ་བ་ལངས་པའི་རེས་ལ་མེ་འབར་གི་ཡྲོད་པ་རེད། མེ་འབར་མ་ཐག་ཏུ་མེ་བསད་ཡྲོད་ན་གནས་ཚུལ་ག་རེ་
ཆགས་ཀི་རེད། མེ་འབར་ནས་སྐར་མ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ར་དྲུག་འགྲོར་ཡྲོད་ན་ལགས་ཡིན་ནའང་བཞུ་འགྲོ་བའི་གནས་སྟངས་རེད། ད་གཟྲོད་གཞི་
ནས་བར་བརྒྱག་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་བྱུང་པ་རེད་དམ་དྲོགས་པ་ཡྲོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། གཙུག་ལག་ཁང་ནང་
ལྲོགས་ལ་རིགས་དངྲོས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་རིས་ལེན་རིས་སྤྲྲོད་སྐབས་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱ་ནག་གི་ངྲོས་ལེན་ཡྲོད་པའི་སང་ལ་ཇྲོ་
ཁང་ནང་དུ་རིག་དངྲོས་སྟྲོང་ཕག་ལྔ་དྲུག་ཅིག་ཡྲོད་ས་རེ ད། གངས་ཚད་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་འདུག ཕྲོགས་གཅིག་ནས་ཚང་མ་ཚང་གི་མི་
འདུག་ལབ་ཀི་འདུག ཕྲོགས་གཅིག་ནས་ཚང་མ་ཡྲོད་ལབ་ཀི་འདུག ད་ག་རེ་རེད། དྲོན་དངྲོས་ཐྲོག་གང་འདྲ་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོས་མངྲོན་སུམ་དུ་
མཐྲོང་ཐུབ་པ་གཅིག་ལ་ཇྲོ་བྲོའ ་ི བཞུགས་ཁིའི་རྒྱབ་ཡྲོལ་ཐྲོག་གི་ཕ་དང་རིན་པྲོ་ཆེ་སིད་ན་དཀྲོན་པ་དེ་འདྲ་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་གཅིག་
ཀང་མཐྲོང་རྒྱུ་མི་འདུག ཇྲོ་བྲོའ ་ི གཡས་གཡྲོས་ན་ཇྲོ་སྐུ་གཉིས་ཡྲོད་རེད། གཅིག་ཀང་མཐྲོང་རྒྱུ་མི་འདུག ཇྲོ་བྲོའ ་ི མདུན་ལ་གསེར་འབྲུག་
གཉིས་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡང་མཐྲོང་རྒྱུ་མི་འདུག ཇྲོ་བྲོའ ་ི མདུན་ལ་ཀ་བ་གཉིས་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ཏུ་རིན་པྲོ་ཆེ་གཟི་གཅིག་པྲོར་ཆ་མཚོན་ན་མཐྲོ་
གང་ཅན་གསུམ་བཞི་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་རེ་རེའི་རིན་ཐང་་དངུལ་ལ་ཕབ་ན་གངས་ཀིས་མེ་ལྲོན་པ་དེ་འདྲ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་མཐྲོང་རྒྱུ་མི་
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འདུག ཕ་ཚང་མ་བཀྲོག་ནས་ཁེར་ཚར་འདུག ཕ་ཚང་མ་སྟྲོང་པ་རེད་འདུག གཡུ་དང་། བྱུ་རུ། གཟི། མུ་མན། མུ་ཏིག་ལ་སྲོགས་པ་ཁག་ཅིག་
ལགས་བཞུ་སྲོང་ནའང་མི་བཞུ་བ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་ས་རེད། ཡིན་ནའང་ཀ་བ་དེའི་ཕི་ཐུམ་དེ་ཟངས་རེད། ཟངས་ཞུ་ཡྲོད་མ་རེད་དེ་ཐྲོག་གི་ཕ་ཚང་མ་
མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་སང་ནས་དྲོགས་པ་ཡྲོད་པ་རེད། བས་ཙང་། གཙུག་ལག་ཁང་འདི་བྲོད་མི་རིགས་ཀི་
སེམས་ཁྲོང་གི་དད་མྲོས་བེད་སའི་གཞི་རྟེན་གཙོ་བྲོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། ད་རེ་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མེ་སྲོན་ཤྲོར་བ་འདིས་ང་ཚོ་བྲོད་
ནང་ལྲོགས་ལ་ཉམ་ཆག་དང་ཕམ་ཉེས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཤྲོར་སྲོང་བར་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་བདག་པྲོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་སྲུང་སྲོབ་བེད་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་
ནག་གིས་བེད་ཀི་མི་འདུག མ་བས་པ་མ་ཚད། ང་ཚོར་དྲོགས་པ་སེས་སུ་བཅུག་སྲོང་། ག་རེ་བྱུང་འདུག ག་རེ་བས་སྲོང་ཞེས་གཅིག་ལྟ་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན་ང་ཚོ་སྲོང་ནས་ལྟ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། འདི་ལ་བདག་པྲོ་རྒྱག་མཁན་གི་རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་སིངས་ཆའི་ཐྲོག་
ལ་སེབས་ཡྲོད་པའི་ར་འཛིན་ཡིག་ཆ་གཅིག་གི་ནང་ལ་ཡྲོད་བསད་པའི་ཅ་དངྲོས་ཤིག་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་བདག་པྲོ་རྒྱག་མཁན་དེས་ བདག་པྲོ་
རྒྱག་རྲོགས་གིས། བདག་རྒྱག་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས་འབྲོད་བསྐུལ་དེ་ཞུ་དགྲོས་ཀི་རེད་ལ་ཞུ་ཆྲོག་གི་ཡང་རེད་བསམ་གི་འདུག
དེ་ནས་གཙོ་བྲོ་དེ་བྲོད་ནང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་བ་རྒྱུ་དེ་རེད། དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་ཀི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་གདུང་
སེམས་མཉམ་སེད་ཟེར་བ་དེ་སིད་སྡུག་མཉམ་མྱྲོང་བེད་དགྲོས་པ་དེ་རེད། བྲོད་ནང་ལ་སིད་སྡུག་ཉམས་མྱྲོང་བེད་ཐུབ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་
རེད། ང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་མཚན་སྙན་གགས་འཁེར་ནས་ཉི་མ་རེ་རེའི་འཚོ་བ་བསེལ་ཐུབ་བས་ཏེ། སྲོ་
སྲོས་སྲོ་སྲོར་མིང་རིགས་པྲོ་རེ་བཏགས་དེ་ཁ་ལ་འཁེར་ནས་ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོ་བེད་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་རེད་མི་འདུག ང་ཚོའི་ནང་ཁུལ་གི་
ཆྲོལ་ཁ་འདྲ་བྲོ་དང་། ཆྲོས་ལུགས་འདྲ་བྲོ་དང་། དེ་འདྲའི་མུ་གེ་ནང་གི་ཟླ་ལྷག་དེ་བརད་ནས་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ལྟར་བསད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་
ཅིག་རེད་མི་འདུག རྒྱ་ནག་གིས་སྲོན་མ་བྲོད་དེ་ལྲོ་བརྒྱའི་དམིགས་ཚད་ཀི་ནང་ལ་གང་འདྲ་བས་རུང་གྲོད་ཀི་མིན། བསམས་ནས་བསད་ཀི་
ཡིན་ཟེར་བའི་འཆར་གཞི་དེ་འདྲ་ཡྲོད་ཚོད་འདུག ད་ལྟ་ཞི་ཅི་ཕིང་གི་འཆར་གཞིའི་ནང་ལ་ལྲོ་ཉིས་བརྒྱའི་འཆར་གཞི་རེད་འདུག ད་གཟྲོད་ང་
རང་ཚོས་གང་བེད་དགྲོས་སམ། རེ་བ་བཟང་ས་ནས་བརྒྱྲོབ། །ག་སྒྲིག་སྡུག་ས་ནས་བེད་དགྲོས་རེད། ཅེས་༸སྐུ་མདུན་གིས་གསུངས་ཡྲོད་
རེད། འདི་མ་འྲོངས་ལུང་བསྟན་རེད། དེར་བརྟེན། སྣང་བ་དག་ནས་བསད་རྒྱུ་མི་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་དགུང་ལྲོ་ག་ཚོད་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་
གར་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་དྲིན་ཆེའི་ཉིན་མྲོའང་སྲུང་བརི་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རེད། བེད་དགྲོས་དང་དགྲོས། ཡིན་ནའང་མ་འྲོངས་པ་ནས་རྒྱ་གར་གི་ང་རང་
ཚོ་ལ་གཟིགས་ཕྲོ གས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་རེད། ངྲོས་འཛིན་གང་འདྲ་ཞིག་གནང་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་ནང་བཞིན་གི་གཟིགས་ཕྲོགས་དེ་འདྲ་
ཞིག་ཡྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན་ང་རང་ཚོས་གང་བེད་དགྲོས་རེད། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་སི་ཚོགས་དེ་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ནས་ཆེ་མཐྲོང་གང་འདྲ་ཞིག་
བསྐྲུན་དགྲོས་ཀི་རེད། རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་ཆེ་མཐྲོང་གང་འདྲ་ཞིག་བསྐྲུན་དགྲོས་ཀི་རེད། ༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་ཆེ་
མཐྲོང་དེ་འདྲ་ཞིག་མེད་རུང་མ་འྲོངས་པར་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལའང་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་ཆེ་མཐྲོང་ཏྲོག་ཙམ་ཞིག་
ཡྲོད་ན། ད་དུང་ཡང་ང་རང་ཚོའི་ཚེ་སྲོག་དེ་ཕར་བསིང་ཐུབ་པ་ལ་རེ་བ་གཅིག་ཡྲོད་ཀི་རེད། ཁ་ས་དེ་རིང་གི་དབར་ཁའི་གནམ་ངྲོ་ནང་བཞིན་ས་
མྲོ་ཉི་མ་ཤར། ཕི་དྲྲོ་མུན་པ་འཐིབ་པ་དང་འདྲ་བའི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་འདི་འདྲ་འབྱུང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་བཙན་བྲོལ་གི་སི་ཚོགས་འདི་ལ་ཚེ་
ཐག་རིང་པྲོ་ཞིག་མི་འདུག ལྷག་དྲོན་དུ་འདིའི་ནང་ནས་རྙྲོག་དྲ་མེད་སའི་རྙྲོག་ཁ། ནང་ཁུལ་གི་རྙྲོག་འཛིང་འདི་མུ་མཐུད་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དུས་
ཚོད་ཧ་ཅང་ཐུང་ངུའི་ནང་ང་ཚོ་འཆི་ལམ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏྲོགས་གསྲོན་ལམ་ཞིག་མི་འདུག དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག
ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།

སི་འཐུས་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་

རྒྱབ་སྲོར་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་དེ་དང་འབེལ་བའི་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམ་སྲོང་། འདི་མ་ཞུས་གྲོང་ནས་གནས་ཚུལ་གཅིག་འདི་
ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། གཙོ་ཆེ་བའི་ནང་ནས་ཆེ་ཤྲོས་འདི་ང་རང་ཚོ་སྲོ་སྲོའ ་ི མིས་དེ་ལ་རེ་བ་བས་ནས་མི་མང་གི་ངྲོ་ཚབ་བས་ནས་ཕེབས་ཡྲོང་

སྐབས། སྲོ་སྲོར་ལས་འགན་མི་འདྲ་མི་འདྲ་ཡྲོད་པ་རེད། ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་དེ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། སིར་བཏང་བས་པ་ཡིན་ན་དེ་ས་ལྲོ་དྲུག་ཙམ་
འཛིན་སྲོང་གི་ལས་ཀ་དེ་བས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་བཅུ་གཉིས་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གི་ལས་ཀ་དེ་བཀའ་

ཤག་གིས་བེད། ཁིམས་ཟྲོའ ་ི ལས་ཀ་དེ་ཁིམས་ཟྲོས་བེད། དེ་འདྲ་བས་ནས་ད་ལྟ་འགྲོ་མུས་རེད། ད་ལྟའི་ཚོར་སྣང་འདྲ་གང་བྱུང་ཟེར་ན། ་ཁིམས་
བཟྲོ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་ལན་འདེབས་ཕུལ་རྒྱུ་རེད། རྒྱབ་སྲོར་གནང་རྒྱུ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ངའི་
མཐྲོང་སྣང་དང་། ཚོར་སྣང་ལ་དེ་ས་ལས་ཀ་བས་པའི་སྐབས་སུ་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གིས་ལན་འདེབས་དགྲོས་པ་དེ་ས་འཐུས་ཀི་འདི་ནང་

བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་བཞིན་པས་ན། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལ་མཐྲོང་ཆུང་ཁད་བསྲོད་ཀི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞིག་ཚོར་སྣང་གི་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི
ལས་ཀ་སྲོ་སྲོས་གནང་རྲོགས་གནང་། ང་རེའི་ལས་ཀ་ངས་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་དེ་འདྲ་ཞུ་རྒྱུའི་ཉམས་མྱྲོང་ཡང་བྱུང་སྲོང་། འདི་དྲོན་དག་ཆེན་པྲོ་
ཞིག་འདུག འདི་མེད་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟའི་བཀའ་མྲོལ་གང་ཞིག་གནང་གི་ཡྲོད་རུང་། ང་ཚོ་འདིར་བཀའ་མྲོལ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། བཀའ་མྲོལ་

འདི་སུའི་སད་དུ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆེད་དུ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། བཀའ་མྲོལ་དེ་སུའི་ཆེད་དུ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད་
དམ་ཞེ་ན། མང་ཚོགས་ཀི་ཆེད་དུ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། བཀའ་མྲོལ་འདི་སུའི་ཆེད་དུ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད་ཅེ་ན། སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་སད་དུ་

གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ཐད་ཀར་ཞུ་བ་ཡིན་ན་བྲོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གདྲོང་ལེན་སྙིང་སྟྲོབས་དང་ལྡན་པའི་རང་ལུས་ཡིན་ནའང་
མེར་ཕུལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གདྲོང་ལེན་ཛ་དྲག་ཇི་ཙམ་ཡྲོད་རུང་རེ་བ་འདྲ་ཞིག་དང་ཡིད་ཆེས་བེད་ཡུལ་ཞིག རང་དབང་ལུང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་བཞུག་གི་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་བསམ་ཞིག བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ཀ་བ་གསུམ་ཚད་ལྡན་གི་མང་ཚོགས་ཀི་མི་མང་
གིས་འགྲོ་འཁིད་ཡྲོད་བསམ་བསམ་ཞིག བྲོད་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀི་བྲོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཕི་རྒྱལ་གི་རང་དབང་ལུང་པ་ལ་བསད་པའི་ཐྲོག་

ནས་མཉམ་རུབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་དྲོན་བདེན་མཐའ་སེལ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཞིག་སྤུངས་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་བསམ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཤིག་དང་བྲོ་བདེ་བྲོ་ཞིག་
བེད་པའི་ཐྲོག་ནས་སེམས་ཤུགས་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེ་བསེལ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་འགྲོ་ཡི་རེད་བསམ་གི་འདུག

ད་ལྟ་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མེད་འདི་གྲོས་བསྡུར་མང་དག་ཅིག་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་ང་རང་

ཚོས་ཞུས་རུང་མ་ཞུས་རུང་འཛམ་གིང་མཐྲོང་མཐྲོང་རེད། རྒྱལ་སིའི་མང་གཙོ་ཕ་གིར་བཞུག་ཡྲོད་རུང་སྙིང་ལི་རིག་རིག་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་
གི་འདུག ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་འདི་བཤད་བ་ཞིག་མ་གཏྲོགས། དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཐབས་སྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ང་ཚོ་དེར་གནས་བཞིན་ཡྲོད་

པ་རེད་བསམ་གི་འདུག སིར་བཏང་གི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་
བཀའ་དྲིན་རེད། མི་རབས་རན་པ་རྣམ་པའི་གཅིག་མཐུད་གཉིས་མཐུད་ཀི་ཧ་ལས་པའི་ཚགས་ཚུད་ཡག་པྲོ་ཞིག་བྱུང་། དམིགས་བསལ་
གནས་ཚུལ་ཆེ་ཆུང་ཁག་ཏྲོག་ཙམ་རེ་ཡྲོང་བཞིན་པ་རེད། དེ་དུས་ཡིན་ནའང་སྐབས་དེའི་དུས་དེའི་ཚེས་ཟེར་བ་བཞིན། བརྒྱ་གགས་འབྲོད་
གགས་གང་ཡང་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེང་དུས་ཀི་མི་ལ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་ཕི་གསལ་ནང་གསལ། སྐར་ཆ་སྐར་ཆའི་གནས་ཚུལ་ཐྲོག་ལ་བྲོ་ཕམ་

གི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་མདྲོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་ན། ནང་ཁུལ་མ་འཆམ་པའི་ཐྲོག་ནས། ནང་ཁུལ་གི་རྙྲོག་ཁའི་ཐྲོག་ནས། འགྲོ་འཁིད་དང་མི་
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མང་བར་གི་རྙྲོག་ཁའི་འདུམ་འགིག་མ་ཐུབ་པའི་རྙྲོག་ཁ་དང་དེ་ཚོ་མང་དག་ཅིག་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ། འདིའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་
གནས་ཚུལ་འདི་ཐྲོག་ལ་བྲོད་ནང་བཞུག་མཁན་གི་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་ཚོ་ལ་ཡང་སེམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕར་མ་ཆགས་པའི་གནས་སྟངས་

ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས། ང་རང་ཚོ་ད་ལྟ་འདིའི་ཁ་ཡྲོད་ལག་ཡྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་གྲོས་ཆྲོད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་འདི་ལེའུ་གཅིག་རེད། ཡིག་ཐྲོག་ནས་ངག་
ཐྲོག་ནས། གང་བེད་རྒྱུ་འདུག ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེ་ཉི་མ་དེ་རིང་ནས་བཟུང་སྟེ་མི་རེ་ངྲོ་རེ་ནས་གང་བེད་གྲོས་པ་འདུག གང་བེད་ཐུབ་པ་འདུག

དེ་འདྲའི་ཆ་ནས་དུས་ཚོད་དེ་འདྲ་ཞིག་སྲོ་སྲོས་སྲོ་སྲོར་བཀའ་མྲོལ་གནང་རྒྱུ་འདི་བཀའ་མྲོལ་གནང་ནས། ང་ཡང་སྐད་ཆ་གཅིག་བཤད་བཞིན་
པ་རེད། སྲོ་སྲོས་སྲོ་སྲོར་ཞིབ་འཇུག་བས་པའི་ཐྲོག་ནས། སྲོ་སྲོས་ཆྲོལ་ཁ་ཆྲོལ་ལུགས་ཀི་འཐེར་འཁེར་བེད་ཀི་ཡྲོད་དམ། མེད་དམ། ཡང་ན།
ང་ཚོ་མང་ཚོགས་ཀི་དབུས་ལ་འགྲོ་དུས་གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་འདུག མང་ཚོགས་ནས་ང་ཚོར་ལྟ་སྟངས་མཐྲོང་སྣང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད།

ང་ཚོ་ང་རང་ཚོ་མང་ཚོགས་ཀི་ཚབ་ཡིན་ཞེས་བཤད་མུས་རེད། མང་ཚོགས་ནས་ང་ཚོར་ལྟ་སྟངས་མཐྲོང་སྣང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིད་
ཆེས་བྲོས་བསེལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། བརི་བཀུར་གང་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིད་སྲོ་བའི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད་
བསམ་གི་འདུག འདི་ལེའུ་གཅིག་རེད།

ལེའུ་གཉིས་པ་འདི་ང་ཚོ་མགྲོན་པྲོ་བས་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི ལུང་པ་མ་ཡིན་པའི་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ནང་ལ་ས་སྦར་མྲོ་གང་ཡང་མེད་ཅིང་

མགྲོན་པྲོ་བས་ནས་གནས་མུས་རེད། ཁྲོང་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་མི་མང་གི་ངྲོ་ཚབ་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་མང་དག་ཅིག་མཇལ་
གི་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཡང་ཐུག་གི་ཡྲོད། གང་བས་པ་རེད་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲའི་ཧ་སངས་ནས་ཡིད་སྲོ་སྣང་བས་ནས་

མང་པྲོ་འཕད་ཀི་འདུག ཉམས་དམའ་བྲོ། སེམས་སྲོ་བྲོ་དེ་འདྲ་ཡྲོང་བསད་ཀི་འདུག མང་ཚོགས་ཀི་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་མང་

ཚོགས་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། མང་ཚོགས་ཀི་ཆ་དེ་ཚོ་སྲོ་སྲོ་རང་ལ་དཔེ་འགེབས་ཟེར་བ་ནང་བཞིན་ཕག་སེལ ་སི་འཐུས་ངེད་གཉིས་ཀི་
ལས་སྐུ་ངལ་ཆེ་བ་ཞིག་མི་མང་དཀྱུས་མ་མཉམ་པྲོར་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། མང་ཚོགས་ཀི་ང་ཚོར་ལྟ་སྟངས་ག་རེ་འདུག མང་ཚོགས་ཀི་ང་
ཚོར་རེ་བ་གང་ཞིག་བེད་ཀི་འདུག་ཟེར་བ་འདི་ང་ཚོས་མཁེན་པའི་ཐྲོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་དྲན་

བཞིན་ཡྲོད། ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ང་ཚོ་ཕར་བཅར་བའི་སྐབས་སུ་སིར་བཏང་སི་ཡྲོངས་ནས་གཞིས་ཆགས་ནང་བསད་པའི་སྐབས་སུ་གཞུང་
འབེལ་གི་ལས་ཀ་བེད་སད་དུ་བསྲོད་སྐབས། ཨྲོ་རི་ས་དང་། ཝ་ར་ན་སི་དང་། རྲོ་རེ་གདན། སུད་ཚོང་ཁུལ་བཅར་བ་ཡིན། ཚོར་བ་ཧ་ལས་པའི་
ཆེན་པྲོ་ཐྲོག་ནས་དཔུང་པ་བརེས་ནས་ཡྲོང་གི་འདུག སི་འཐུས་ཁྲོད་ཚོ་ག་རེ་རེད། ཕ་ག་བཤད་མ་དགྲོས་པ་ཚང་མ་བཤད་ནས་མི་མང་ཚང་

མ་དེ་འདྲའི་དཀའ་ལས་འདུག གཅིག་བརེས་ནས་རྒྱ་ལྲོག་ཐྲོག་ལ་གཞུས་ཀི་འདུག དངྲོས་གནས་མང་ཚོགས་མཐྲོང་ཡྲོད་པ་རེད། བརྫུན་
བཤད་མེད། ཧམ་པ་བཤད་མེད། དངྲོས་གནས་ཀི་ལྟ་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་འདུག་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་ཡང་སི་འཐུས་དེ་ཚོ་ཟེར་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མས་ག་
རེ་བས་ཡྲོད་པ་རེད། རེ་བཟུང་རེ་བཟུང་གི་ཐྲོག་ནས་ཚིག་རིང་ཙམ་ཐུང་ཙམ་ཡྲོང་སིད་ཀི་ཡྲོདཔ་རེད། དེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག་ལ་ཞུ་རྲོགས་བགིས། སྟངས་འཛིན་ནན་ཙམ་གནང་རྲོགས་བེད་ཞུས་རྲོགས་བས་བཅས་དེ་ས་བསྒྲུབས་པའི་རེས་སུ་ནང་ལ་ཐད་

ཀར་མ་ལྲོག་པར་བས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ཡར་བཅར་ནས་ཚང་མ་སྙན་གསན་ཞུས་པ་ཡིན། མི་མང་གི་དེ་འདྲའི་འཁྲུག་ཆ་ཡྲོང་
རྒྱུ་དང་། མི་མང་བྲོ་འཚབ་ཡྲོང་བ། བྲོད་བསྟན་སིད་ལ་གནྲོད་ཆེད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་ནས་འགན་འཁུར་གི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་

རྲོགས་གནང་ཞེས་མང་ཚོགས་ནས་ང་ཚོར་ལན་ཟེར་རུང་ཁ་དང་ལག་པ་གཉིས་ཀི་བར་གི་ཐུར་མ་རེད། ཞུ་བ་ལའང་དེ་འདྲ་བས་ནས་བཅར་
བ་ཡིན། ངས་དྲོན་དག་ག་རེ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཟེར་ན་ད་ལྟའི་ཆྲོལ་ཁ་ཆྲོས་ལུགས་རྙྲོག་ཁའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ཕག་ལས་གནང་ཕྲོགས་ཡིན་

ནའང་མང་དག་ཅིག་ལ་ལས་ཀི་རྣམ་གངས་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། མང་ཆེ་བས་གང་ཡྲོང་ཅི་ཡྲོང་གནང་གི་འདུག གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ད་
ལྟའི་གནས་བབས་འདིའི་ཐྲོག་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་ཆྲོལ་ཁ་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་འདི་ག་བ་ནས་བྱུང་བ་རེད། ག་དུས་ནས་བྱུང་བ་རེད་
ཟེར་བ་འདི་ལག་པའི་ནང་ལ་རི་མྲོར་བལྟས་ནས་མཐྲོང་བ་བཞིན་ཤེས་ཤེས་རེད། མཁེན་མཁེན་རེད། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ངའི་བསམ་ཚུལ་འདི་

གང་བསམ་གི་འདུག་ཟེར་ན། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ལ་ཕན་རྒྱུའི་ཁ་ཡྲོད་ལག་ཡྲོད་ཀི་ལས་འགུལ་ལྟ་བུ་འདི་མགྲོ་ཡི་མགྲོ་བས། མཇིང་པ་
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མཇིང་པ་བས། གཟུགས་པྲོ་གཟུགས་པྲོ་བས། སྒྲིག་འཛུགས་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་མགྲོས་གཟུགས་པྲོ་འཁིད་ཐུབ་པ་འདི་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆེན་

པྲོ་ཞིག་རེད། ང་ཚོའི་བྲོད་ཀི་ཁ་རྒྱུན་ལྟར་ཕྲུ་གུ་ངུ་སར་ཨ་མ་ཟེར་བ་བཞིན། ད་ལྟའི་བྲོད་རིགས་ཁག་གཅིག་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་ན་སེམས་ཀི་
དཀའ་ངལ་ཡྲོད་ན་ཨ་མ་ཡིན་བསམ་ནས་ངུ་བཞིན་ཡྲོང་ན་ཡ་ལན་བེད་རྒྱུ་ཞིག་དང་། བདག་པྲོ་རྒྱབ་པའི་ཐྲོག་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་

དབུ་མེད་ལམ་གི་་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་བཞག ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གི་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་ཁེད་རང་ཚོ་ཁེད་ཚོ་མི་མང་རེད། ང་
ཚོ་ང་ཚོ་འགྲོ་འཁིད་རེད་ཅེས་འདི་ས་མཚམས་མ་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས། བརེས་བའི་ཐྲོག་ནས། མགྲོ་བསྡུར་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་གང་དཀར་ཅི་

སད་ཀི་ཐྲོག་སྟྲོན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པྲོ་འདུག འདི་གཅིག་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཆེན་པྲོ་ཟེར་རུང་ཆེན་པྲོ་ ཡིན་
སིད། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་ཆེན་པྲོ་ཆུང་ཆུང་ཟྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་རེད། ཆུང་ཆུང་ཆེན་པྲོ་ཟྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་རེད། འདི་མ་བརེས་པ་ཚེ་གནས་སྟངས་གང་

ཆགས་ཀི་འདུག་ཟེར་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་མདང་སེས་ཕྲུ་གུ་ཡིན་རུང་ན་གཞྲོན་དར་མ་རེད། ད་ལྟ་སྲོབ་སྲོང་བེད་བཞིན་པ་རེད། ས་ཆ་གང་སར་
ཡྲོད་བཞིན་པ། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཆྲོལ་ཁ་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་དེ་གཅིག་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དབེ་འབེད་དང་། ཞེན་ཁྲོག་ཟེར་བ་འདྲ་བྲོ་སིན་མ་ནག་བཙུམ་
གི་དེ་འདྲ་ར་བ་གཉིས་ནས་ཡྲོད་པ་མ་རེད། འདི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་སེབས་ཡྲོང་དུས་སྐབས་སུ། གང་འཚམ་ཞིག་ནས་གྲོས་བསྡུར་

དང་མཐྲོང་བསད་པ་དེ་ཚོ་དེང་སང་མཐྲོང་རྒྱུ་མང་པྲོ་རེད། དེའི་ནང་འར་འུར་རྒྱག་མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། འཛུལ་ནས་གྲོ་སྐབས་ལེན་
མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ན། ཨ་ཕ་ང་ཆྲོལ་ཁ་ག་རེ་རེད་དམ། ང་ཆྲོས་ལུགས་ག་རེ་རེད་དམ་ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ་

ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་སེབས་འདུག ཕིས་སུ་མདྲོ་སྟྲོད་བྲོད་པ་རེད། བྲོད་པ་རེད་བྲོད་པ་སུ་རེད། མདྲོ་སྟྲོད་བྲོད་པ་རེད། མདྲོ་སྟྲོད་བྲོད་པ། མདྲོ་
སད་བྲོད་པ། དབུས་གཙང་བྲོད་པ་ཟེར་བ་ཆགས་མ་སིད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་མི་འདུག དེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་ད་ལྟ་ནས་གལ་ཆེ་དྲོན་ཆེན་བརི་

ནས་ང་རང་ཚོར་མཚོན་ན་མི་མང་གི་འགན་འཁུར་ནས། ད་ལྲོ་གཉིས་དང་ཕེད་ཀ་མ་གཏྲོགས། དེ་ནས་ཡང་ང་ཚོ་མི་མང་རང་རེད། ཡིན་ནའང་
ང་ཚོའི་ལས་དྲོན་བསྒྲུབས་ཟིན་རུང་འགྲོ་དུས་སྐབས་སུ་བྲོ་བདེ་པྲོ་བས་ནས་ཨ་ཁ་འགིག་འདུག་བསམ་པའས། མི་མང་ཡིན་ནའང་འགྲོ་དུས་

སྐབས་སུ་ཕངས་ཀི་མེད་རུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་དགའ་ཞིང་སྤྲྲོ་ཞིང་འགྲོ་ཐུབ་པ་བཟྲོ་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ཅིག་འདུག འདིའི་བར་ལ་བཀའ་སི་
གྲོས་བསྡུར་གི་བཀའ་ཤག་གཅིག་པུར་ཞུས་ཀི་མེད། འགྲོ་འཁིད་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་ང་རང་ཚོ་མི་རེ་ངྲོ་རེ་ནས་འགན་འཁེར་བའི་ཐྲོག་ནས་ད་
གིན་ཞུས་པ་ཡིན་ལ། ཕ་གིར་མི་མང་གིས་གནས་ཚུལ་ཞུས་འདྲ་པྲོ་ ཆགས་འགྲོ་ཡི་འདུག ངས་གང་དྲན་དྲན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་མཆྲོག་འདིར་སྟངས་འཛིན་གནང་རྲོགས་གནང་། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ང་ཚོ་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཆ་ནས་སྟངས་འཛིན་ནན་པྲོ་གནང་རྲོགས་གནང་།
འདིའི་ཐྲོག་ལ་ངས་བསམ་འཆར་གཅིག་ཀང་ཕུལ་ཆྲོག་པ་བགིས། ག་ཚོད་གསུང་རུང་ཉན་གི་མི་འདུག ང་གང་བེད་དགྲོས་རེད་ཅེས་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་བཀའ་གནང་བྱུང་།

དེ་ས་ས་གནས་ལ་དུས་ཚོད་ཚད་ལས་བརལ་བ་རང་དབང་ཡིན་ཞེས་གྲོས་ཚོགས་གསུང་པའི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་གནང་

བ་བཞིན་རྒྱང་སྒྲ་འདི་བསད་ཀི་འདུག དེ་འདྲ་བེད་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་མེད་པ་གང་ཡང་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག འདི་ནས་སྐད་ཆ་དེ་ཁ་ནྲོར་ན་

དཀྲོག་ས་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ལམ་ནྲོར་ན་དཀྲོག་ས་ཡྲོད་པ་རེད། ཁ་ནས་ནྲོར་བ་ཡིན་ན་གསུང་གི་ཡྲོད་རུང་། སྟངས་འཛིན་གནང་བའི་ཐྲོག་ནས་
ད་དུང་གསུང་གི་ཡྲོད་ན་ད་ཟྲོད་དམིགས་ཡུལ་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡྲོད་སིད་ཀི་རེད། འདི་གནྲོད་གཞི་འགྲོ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་

པ་ཡིན་ན་ཕ་གིས་གསུང་རྒྱུ་ལྟར་རེད། སྟངས་འཛིན་བེད་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་མ་འྲོས་པའི་སྐད་ཆ་རེད་བསམ་གི་འདུག མདང་
དགྲོང་ངས་ལག་པ་བརངས་ནས་ཆ་ཤས་བངས་པའི་དྲོན་དག་གཙོ་བྲོ་གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཉིན་མ་དང་པྲོ་རེད། ད་དུང་ཉིན་མ་བཅུ་འགྲོ་ཡི་རེད།
ཉིན་མ་བཅུའི་རེས་སུ་ཚོགས་འདུ་ཚར་བ་རེད། ཡིན་ནའང་འདིའི་རེས་སུ་མི་མང་ལ་བབས་ལྷིང་བརྟན་གསུམ་གཏྲོང་འདྲོད་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན།
གྲོས་ཚོགས་འདིའི་བཀའ་མྲོལ་འཁེར་ནས་མི་མང་གིས་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན ་བེད་མ་དགྲོས་པའི་གནས་སྟངས་འདི་ཆགས་བའི་ཆེད་དུ་ངས་

འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཡིན། དེར་བརྟེན། གྲོང་དུ་གཅིག་བས་ན་ཚོགས་གཙོ་ལགས། མཐྲོང་ཆུང་ཁད་བསྲོད་གང་ཡང་མིན། མི་མང་གིས་
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གང་གསུང་པ་དེ་ཞུས་པ་ཡིན། འདི་ཏག་ཏག་སྟངས་འཛིན་བས་པ་ནང་བཞིན། འདི་ཚོགས་འདུ་ཚར་ན་ཚར་བ་མ་རེད། ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་
གནས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། མང་ཚོགས་ལ་ང་ཚོས་འགན་འཁུར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཤིག་འདུག་ཞུ་ཡི་ཡིན།

དུས་ཚོད་གང་འདྲ་ཞིག་རེད་ཟེར་ན་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག ད་ལྟ་འདིར་འགྲོ་བཞིན་འདུག (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་

འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་རང་གི་ཐྲོག་ལ་གསུང་གནང་རྲོགས་གནང་། ཚང་མ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་
སྤུངས་པ་ཡིན་ན། དུས་ཚོད་འདི་ཧ་ཅང་གི་གུ་དྲོག་པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག ལགས་སྲོ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་རང་གི་ཐྲོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་

གསུང་རྲོགས་གནང་།) ལགས་སྲོ། ལགས་སྲོ། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དང་འབེལ་བའི་བས་ཙང་། ད་ལྟའི་གནང་སྟངས་གནང་ཕྲོགས་འདི་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག Respect ཟེར་བ་དེ་ Give and take རེད་ཟེར་བ་ནང་བཞིན་གི་ང་ཚོའི་འགྲོ་འཁིད་ཀི་ངྲོས་ནས་

མི་མང་འགན་འཁུར་བའི་ཐྲོག་ནས་འདི་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་འདི་ཏག་ཏག་ཅིག་རན་པྲོ་འཚམས་པྲོ་གཅིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གདུང་
སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ལེའུ་ཟེར་ནའང་འདྲ། དེ་དེ་བཞིན་གི་ཁ་ཡྲོད་ལག་ཡྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་གདུང་སེམས་ལ་ཕན་མ་ཐྲོགས་རུང་། གནྲོད་པ་མི་
བསེལ་བའི་ལས་གཞིས་གཅིག་ཆགས་རྒྱུ་དང་། མ་འྲོངས་པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་སྒྲིག་འཛུགས་ས་བརྟན་ཡྲོང་བ་དང་། མ་འྲོངས་པ་ཡིན་ན་མི་

རིགས་རྒྱུན་སྲོང་ཡྲོང་བ་དང་དེ་དེ་བཞིན་གི་འཛམ་གིང་རྒྱལ་སིའི་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་རྒྱབ་སྲོར་ཧ་ལས་པའི་
ཚད་མཐྲོ་བྲོ་འདུག་ཅེས་བྱུང་བ་ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུ་དང་། ཡུན་རིང་དུ་རིང་དུ་གནས་རྒྱུ་དེ་

ཆགས་ཀི་འདུག་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ངས་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་ནའང་སི་དང་གང་མང་དག་ཅིག་སེབས་ལ་ཉེ་བ་རེད་
སེབས་ལ་སིད་པ་རེད། ཡྲོངས་གགས་གཅིག་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། གནས་ཚུལ་འདི་རིགས་འདི་ཆུང་ཚགས་ནས་འདི་ཐུགས་རྒྱ་ཆེན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་

ནས་གྲོས་བསྡུར་ལྷུག་པྲོ་གནང་པའི་ཐྲོག་ནས། ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་འདི་འབྱུང་བ་ཡིན་ན་མ་འྲོངས་པར་གནས་ཚུལ་ཆེན་པྲོ་མ་ཆགས་བ་གཅིག་
དང་། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ལ་ཕ་གི་ལ་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་བྲོ་བདེ་པྲོ་བས་ཏེ། ང་ཚོས་རེ་བ་བས་པ་ནང་བཞིན་གི་ཐག་
ཐག་ཐུག་ཐུག་ཏྲོག་ཙམ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་དེ་ཡིན་ནའང་གྲོད་ཆག་གང་བྱུང་རུང་གཅིག་སྒྲིལ་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཡྲོང་གི་འདུག་བསམ་པའི་ཡིད་

ཆེས་ཤིག་རྙེད་པ་ཡིན་ན་གདུང་སེམས་སེད་ཀི་ལས་འགུལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག གཞན་པ་རྲོག་རྲོག་སྟྲོན་རྒྱུ་མེད་རུང་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ས་རེད་ཅེས་
འདི་གཅིག་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་རྲོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སི་འཐུས་རྲོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོས་གྲོས་འཆར་གི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་བགྲོ་གེང་ཐྲོག་ལ་
མཉམ་བཞུགས་བེད་པའི་ཐྲོག་ནས་གནད་དྲོན་གལ་ཆེན་པྲོ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་འདྲོད་པ་བྱུང་སྲོང་། ད་ང་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་འགྲོ་བཙུགས་
སྐབས་ལ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེ མས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོས་དེ་དང་པྲོ་འཁེར་སེབས་རྒྱུ་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བྲོ་དེ་བྲོད་ནང་གི་འཐབ་རྲོད་

དང་། བྲོད་ནང་གི་བྲོས་བཏང་དེ ར་གལ་ཆེན་དྲོན་ཆེན་རིས་བས་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཉིན་མ་དང་པྲོ། དེ་རིང་ཉིན་མ་གཉིས་པ་ཆགས་
བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་གནས་མ་གནས་ཐུག་ས་གཙོ་བྲོ་དེ་བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མིར་ཆགས་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་ངྲོས་འཛིན་བེད་

ཀི་ཡྲོད། བྲོད་ནང་གི་འཐབ་རྲོད་ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུང་རྒྱུ་ལ། ཛ་དྲག་པྲོ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡྲོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་དཀའ་
ངལ་ག་ཚོད་ཡྲོད་པ། མུ་མཐུད་ནས་བྲོད་མི་ཚོས་སེམས་ཤུགས་མ་ཆགས་པའི་ཐྲོག་ནས་འཐབ་རྲོད་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ། དེ་མཐྲོང་བའི་སྐབས་སུ་
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སྲོ་སྲོ་བྲོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྲོབས་པ་དང་། སྙིང་སྟྲོབས་སེས་རྒྱུ་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྲོ་ང་ཚོ་གསུམ་བཅུ་

དུས་དྲན་ཐེངས་ལྔ་བཅུ་ལྔ་དགུ་པ་དུས་དྲན་སྲུང་བརི་ཞུས་པ་རེད། བཙན་བྲོལ་ནང་ལ་སེབས་བས་ད་ལྲོ་ངྲོ་དྲུག་ཅུ་འཁྲོར་འགྲོ་གི ་ཡྲོད་པརེད།
བྲོད་ནང་ལ་བྲོད་མི་ཚོ་རྒྱ་ནག་གི་བཙན་མནྲོན་གི་འྲོག་ལ་ལྲོ་ངྲོ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཙམ་རིང་དཀའ་སྡུག་མྱྲོང་གི་ཡྲོད་ པ་རེད། ་ཡིན་ན་ཡང་། དུས་
ཚོད་རིང་པྲོ་དེ་འདྲ་ཞིག་འགྲོར་གི་ཡྲོད་ནའང་། སྲོ་སྲོའ ་ི འཐབ་རྲོད་ལ་ཆྲོས་སེམས་བརྟན་པྲོ་དང་། གཙོ་བྲོ་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་

ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་ལ་དད་པ། ང་རང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་ནང་ལ་ཡྲོད་པའི་གཞུང་ལ་དངྲོས་གནས་ཡིད་ཆེས་བསླུ་བ་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས་ད་དུང་མུ་མཐུད་
ནས་ཟིམ་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ད་ལྟ་གྲོས་ཆྲོད་ཀི་སྲོན་གེང་ནང་ལ་ད་ལྲོ་དམིགས་བསལ་ ༢༠༡༨ དེ་ནང་ལ་ ༢༠༠༨ ཞི་རྲོལ་ཆེན་
པྲོ་བྱུང་བས་ལྲོ་བཅུ་འཁྲོར་བའི་དུས་དྲན་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ༢༠༠༨ ཀི་ཞི་རྲོལ་དེ་ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་གྲོས་ཚོགས་འདིར་

ནང་ལ་ཡྲོད་པའི་འཐུས་མི་དང་། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས། དེ་བཞིན་བྲོད་མི་ཡྲོངས་ཀིས་བསམ་བྲོ་བཏང་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ཡང་དྲན་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་
དང་། བྲོད་མི་ཚོས་བྲོས་བཏང་ག་ཚོད་བེད་ཡྲོད་མེད། བྲོད་མི་སྟྲོང་ཕག་མང་པྲོ་ས་ལམ་ལ་མར་ཐྲོན་བས་མངྲོན་གསལ་དྲོད་པྲོ་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་

ནག་གི་དྲག་མནྲོན་འྲོག་ལ་བདེ་སྡུག་མེད་པ་བར་ལན་གསལ་པྲོ་ཞེ་དྲགས་བཏང་ཡྲོད་པ་རེད། བར་ལན་དེ་ཧ་གྲོ་ན་རེད། མཐྲོང་ན་མཐྲོང་མེད་

མདྲོག་མདྲོག་བེད་ཀི་ཡྲོད་ནའང་། བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་ཚོའི་བར་ལན་གསལ་པྲོ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་པྲོའ ་ི སིད་གཞུང་ལ་ངྲོ་རྲོལ་གི་ཐྲོག་ནས་བདེ་
སྡུག་མེད་པ་དེ་ལ་ཡ་སེར་ལངས་བེད་པ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ལ་བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་ཚོས་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་དད་

པ་དང་ཡིད་ཆེས། དེ་བཞིན་བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་ཐྲོག་ལ་མི་རབས་གསར་པའི་བསམ་བྲོ་བཏང་སྟངས་གང་འདྲ་ཡིན་མིན། ཁ་གསལ་དྲོད་པྲོ་ཐྲོག་
ནས་བྲོད་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་ནས་ལས་འགུལ་བྱུང་བའི་ཐྲོག་ནས། བྲོད་ཀི་ས་ཁ་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་མེད། བྲོད་མི་ག་བ་གནས་བསད་ཀི་

འདུག སྲོ་སྲོའ ་ི ཚེ་སྲོག་འབེན་ལ་བཙུགས་བས་དེ་འདྲའི་མངྲོལ་གསལ་དྲོད་པྲོ་བར་ལན་གཅིག་བཏང་བ་རེད། དཔེ་མཚོན་གཅིག་ཞུ་པ་ཡིན་ན།
༢༠༠༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ལ་ཨ་མདྲོ་འབྲོ་ར་ལ་བྲོད་མི་སྟྲོང་ཕག་ལྷག་ཙམ་ས་ལམ་དུ་མར་ཐྲོན་བས། སྐད་འབྲོད་བརྒྱབ། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་
མར་ཕབ་བས་བྲོད་རྒྱལ་དར་ཡར་བསྒྲེངས་ཏེ་བར་ལན་གསལ་པྲོ་ག་རེ་རེད། བྲོད་ནང་ལ་བྲོད་མི་ཚོའི་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་འདིར་ལ་སྒྲེང་བཞིན་པ་

དེ་དེའི་མཐྲོང་ནས་བྲོད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་དང་། མི་རིགས་ཤིག་གི་འཐབ་རྲོད་ཡིན ་པའི་ཐྲོག་ནས་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཞིག་ཐྲོག་གི་ཡྲོད་ནའང་།
ཚེ་སྲོག་ག་ཚོད་ཤྲོར་གི་ཡྲོད་ནའང་། བྲོས་བཏང་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་ལབ་བས། དེའི་ཐྲོག་ནས་ཏན་ཏན་ང་ཚོ་སྐབས་རེ་བཙན་

བྲོལ་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཆུང་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ། ང་ག་ཚོད་བསམ་བྲོ་བཏང་པ་ཡིན་ནའང་། བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་བེད་སྟངས་
ལ་བལྟ་ན་ཁྲོང་ཚོས་ང་ཚོའི་སྣེ་ཁིད་ཀི་རེད། ང་ཚོ་འཐབ་རྲོད་དེ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་བེད་མཁན་དང་མགིན་ཚབ་པ་ཆགས་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད་མ་
གཏྲོགས། ང་རང་ཚོ་ཧ་ལམ་བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་དེ་བཙན་བྲོལ་ནང་གི་འཐབ་རྲོད་ཡིན་པ་ནང་བཞིན་གི་ངྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་འགྲོ་བསད་པ་ཡིན་ན།
ཏག་ཏག་འགིག་གི་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་འྲོག་ལ་ང་རང་ཚོ་ལ་སྐབས་རེ་དཀའ་ངལ་འཕད་པའི་སྐབས་ལ་བྲོད་ཀི་

འཐབ་རྲོད་ཀི་ནུས་པ་རྒྱལ་སི་ནང་ལ་ཉེ་ཆར་ང་ཚོས་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་སྲུང་བརི་བེད་པའི་ཐྲོག་ནས། འཛམ་བུ་གིང་ནང་ལ་བྲོད་མི་དང་
རྒྱབ་སྲོར་བ་ཧ་ལམ་ལུང་པ་གངས་མ་ཐེབས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཚང་མ་མར་འདྲོན་བས་ལས་འགུལ་དུས་གཅིག་ལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་བྲོད་ཀི་འཐབ་
རྲོད་ཀི་ནུས་སྟྲོབས་ཆགས་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཏྲོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རྲོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་གསྲོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།
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ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོས་གྲོས་འཆར་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་ཕེབས་
བསད་ཡྲོད། སི་འཐུས་རྲོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་རྲོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟའི་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་པའི་

ཐྲོག་ནས། ང་རང་ཚོ་བྲོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་ཐབས་རྲོད་ཀི་སྣེ་ཁིད་མཁན་དེ་བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་དེ་དག་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག འདི་
མ་བརེད་བའི་ཐྲོག་ནས་ཁྲོང་རྣམ་པའི་བྲོས་བཏང་དང་། ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་ཐབས་རྲོད་བས་པ། ང་ཚོའི་ཐབས་རྲོད་བེད་ས་འདི་རྒྱ་ནག་དམར་

པྲོ་དྲག་པྲོའ ་ི སིད་གཞུང་གིས་བྲོད་བཙན་བཟུང་བས་ནས་དེར་ང་ཚོའི་གདྲོང་ལེན་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་མང་ལྲོས་གང་ཚོད་ལྷག་གི་
ཡྲོད་ནའང་། འཛམ་གིང་གི་རང་དབང་ཐབས་རྲོད་མང་པྲོའ ་ི ནང་ལྲོགས་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། གཉའ་གནྲོན་ཇི་ཙམ་གི་ཆེ་བ་ཡྲོད་ན་དེ་ཙམ་

གིས་སེར་ལངས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་འདི་རང་བཞིན་རེད། དེ་སྲོང་ཙང་། བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་ཚོ་ལ་གཉའ་གནྲོན་མུ་མཐུད་ནས་བེད་བསད་པ་ཡིན་
ན། དེར་དཔག་པའི་སེར་ལངས་ཡྲོ ང་གི་རེད། དེ་ལ་དཔག་པའི་ང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་ལ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་གཞུང་གི་ངྲོས་ནས་

དེར་རྒྱབ་སྲོར་བས་པའི་ཐྲོག་ནས། གདྲོང་སེམས་མཉམ་སེད་བས་པའི་ཐྲོག་ནས། ཁྲོང་ཚོའི་ཐབས་རྲོད་འདི་ང་ཚོའི་རྒྱལ་སིའི་སྟེང་ཡར་

བཞག་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་གཙོ་བྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་འཛམ་གིང་ནང་ལྲོགས་ནས་སིར་གཏང་སིད་དབང་སེར་སྲོད་
པ་་་་

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ལས་རིམ་རྣམ་བཞག་གསུངས་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་གིན་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཚིག་སྲོར་བེད་སྲོད་གཏྲོང་ཕྲོགས་ཀི་ཐད་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་འགག་

ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གི་སྟངས་འཛིན་མ་གནང་ན། དཔེར་ན་ད་ལྟ་ཆ་བཞག་ན། བྲོད་ནང་ལ་ཡྲོད་མཁན་དེ་ཚོ་
བྲོད་ཀི་ཐབས་རྲོད་ཀི་སྣེ་ཁིད་པ་ཡིན་ཟེར་རྒྱུའི་དེ་འདྲའི་ཚིག་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གཏམ་ཨ་ཕས་བཤད་རྒྱུ་དེ་ཨ་མས་

བཤད་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་པཱ། དེ་འདྲ་ཆགས་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེའི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་མ་བྱུང་བའི་ཚིག་ཅིག་རེད། ༸རྒྱལ་
བ་རིན་པྲོ་ཆེས་ཀང་མ་གསུངས་བའི་ཚིག་ཅིག་རེད། སིད་སྲོང་གིས་ཀང་མ་གསུངས་པའི་ཚིག་ཅིག་རེད། དེའི་ཆ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག་གི་ཐྲོག་ནས་སྟངས་འཛིན་གནང་དགྲོས་ཀི་མེད་འགྲོ། ང་རང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་ཞེ་སྣང་ཡྲོང་གི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ད་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་བགྲོ་གེང་གི་ཆ་ཤས་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ་ག་རེ་གསུངས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མེད་དགྲོངས་དཔྱད་བས་ནས་

གསུངས་ཀི་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཕྲོགས་ཡྲོངས་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་ནས་གསུངས་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་མ་
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གཏྲོགས། ཚོགས་གཙོས་འདི་གསུང་ཆྲོག འདི་གསུང་མི་ཆྲོག་ཟེར་རྒྱུ་འདི་འདྲའི་ཁ་ཚོན་བཅད་ཐུབ་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག
དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཚང་མས་དགྲོངས་དཔྱད་བས་ནས་གསུངས་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་རྲོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་མུ་མཐུད་ནས་
གསུངས་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་རྲོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལྲོ་ངྲོ་དྲུག་ཅུའི་རྒྱ་ནག་དྲག་པྲོའ ་ི སིད་གཞུང་གིས་བྲོད་བཙན་འཛུལ་བས་ནས་ད་བར་བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་
ཚོས་སྙིང་སྟྲོབས་ཆེན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་སེར་ལངས་བས་པ་དེ་ངའི་ངྲོས་ནས་བྲོད་ནང་གི་མི་ཚོས་སྣེ་ཁིད་པའི་འཐབ་རྲོད་ལ་ངྲོས་འཛིན་བེད་ཀི་

ཡྲོད། དེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད། ང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་བེད་ས་དེ་རྒྱ་ནག་དྲག་པྲོའ ་ི སི་གཞུང་ཆགས་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་སིད་

དབང་སེར་སྲོད་པ་ཞི་ཅིན་པིང་ཆགས་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཉེ་ལམ་ཉིན་མ་ལྔའི་གྲོང་ལ་ཕི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ལ་རྒྱ་ནག་མི་མང་
སི་མཐུན་རྒྱལ་ཡྲོངས་མི་མང་འཐུས་མི་ གཅིག་ཚོགས་ཆེན་ཟེར་མཁན་གི། ཁྲོ་རང་ཚོས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་བས་དེ་སྲོན་ནས་དམར་ཤྲོག་

ཚོགས་པའི་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བེད་པ་བཞིན། ཞི་ཅིན་པིང་གིས་དབང་ཆ་གཅིག་གྱུར་བེད་པའི་ཐྲོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་དེ་ས་དང་མ་འདྲ་བ།

མུ་མཐུད་ནས་ཁྲོ་རང་རྦད་དེ་སིད་དབང་སེར་སྲོད་བ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ལ་འགྲོ་ནས། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་མི་མང་གི་ར་ཁིམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་
པ་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འདི་མང་གཙོ འི་གཞུང་ཞིག་མིན་པ། ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཟེར་ནའང་རེད། དམར་ཤྲོག་ཚོགས་པ་རང་གིས་ཐག་
གཅྲོད་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་མང་གཙོ་དང་། དེ་བཞིན་རང་དབང་ལ་བརི་འཇྲོག་མ་བས་པའི་ཐྲོག་ནས་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་རྒྱུ་

གཅིག་ཆགས་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་ཆར་དེ་འདྲའི་བསྒྱུར་བཅྲོས་ཆེན་པྲོ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་དཔེར་མཚོན་ཞུ་པ་ཡིན་ན།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དྲ་རྒྱའི་ཐྲོག་ལ་བཀག་སྲོམ་བས་ནས། དཔེར་ན་ཨིན་སྐད་ཐྲོག་ལ་ཞུ་པ་ཡིན་ན། I disagree ང་དེ་ལ་མུ་

མཐུད་མེད། ཡང་བིས་མ་ཆྲོག་པ། དེ་བཞིན། ཁྲོང་ཚོའི་བ་སྲོད་འདི་ལ་མྲོས་མཐུན་མེད་མཁན་གི་ཨིན་སྐད་ཐྲོག་ལ་ཚིག་ལ་ shameless

དེ་བཞིན་ Shi. ze tong དེ་འདྲའི་ཚིག་ཡིན་ནའང་རྦད་དེ་བིས་མ་བཅུག་པ་བཀག་སྲོམ་བེད་ཀི་འདུག དེ་བཞིན་དེའི་ཐྲོག་ལ་རྣམ་འགྱུར་སྟྲོན་
པའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱལ་སིའི་ནང་ལ་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་སྲོབ་ཕྲུག་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ད་ལྟའི་ཆར་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་སེལ་རྒྱུ་དེ། ཨ་རི།
དེ་བཞིན་ཨིན་ཡུལ། ཨྲོ་སི་ཊི་ལི་ཡ། དེ་བཞིན་ Honkong གཙོས་པའི་མཐྲོ་སྲོབ་ཀི་སྲོབ་ཕྲུག་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ལས་འགུལ་སེལ་བའི་ཐྲོག་

ནས་མཐྲོ་ སྲོ བ ་ནང་ལ་ཁྲོ ་ རང་ཚོ འ ི་ ལས་འགུལ་ནང་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆྲོག ཨི ན ་སྐད་ཐྲོག ་ནས་ཞུ་པ་ཡི ན ་ན། Not my
president ངའི་སིད་འཛིན་མེད་ཅེས་ཁྲོང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་ནས་བསྒྲགས་གཏམ་བེད་ཀི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། དེ་འདྲའི་གྱུར་བ་ཆེན་པྲོ་

ཞིག་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ལ་རྒྱལ་སི་སི་ཚོགས་ཀིས་བྲོ་འཚབ་ཆེན་པྲོ་གནང་གི་འདུག དེ་ས་ལྲོ་རབས་བརྒྱ་བཅུ་དགུ་བཅུའི་སྐབས་ལ་

བསམ་བྲོ་བཏང་སྟངས་གཅིག་ལ་རྒྱ་ནག་དེ་འཛམ་བུ་གིང་གི་ཁྲོམ་རའི་ནང་ལ་སེབས་བས་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཚོང་འབེལ་
ཐྲོག་ནས་འབེལ་བ་བེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ག་ལེར་ག་ལེར་བས་ནས་ཁྲོང་ཚོས་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་གི་རེད། ཁྲོང་ཚོས་གུ་ཡངས་ཤིག་བེད་ཀི་རེད།

དེ་འདྲའི་བསམ་བྲོ་མང་པྲོ་ཞིག་རྒྱལ་སི འི་སི་ཚོགས་ནང་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་སྲོན་མ་དང་པྲོ་ཁྲོ་རང་གི་ལས་སྣེ ་འགྲོ་བཙུགས་
པའི་སྐབས་སུ་གཅིག་བས་ན་རེ་བ་ཞིག་མེད་འགྲོ་ལབ་མཁན་དེ་གས་མང་པྲོ་བྱུང་པ་རེད། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དེའི་འྲོག་ལ་རྒྱ་ནག་ཙམ་མ་

ཡིན་པར། རྒྱ་ནག་གི་ལམ་ལུགས་འདི་རྒྱལ་སི་ནང་ལ་དར་སེལ་བེད་རྒྱུ་དང་། འཛམ་བུ་གིང་ནང་ལ་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་འདྲོད་མཁན་མང་
པྲོ་ཞེ་དྲགས་ཞིག་གིས་སེམས་འཚབ་དང་བྲོ་འཚབ་ཆེན་པྲོ་སེས་དགྲོས་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་གཅིག་ཏན་ཏན་ཆགས་བསད་བཞག དེ་ཡིན་དུས།
དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོའི་ངྲོ་ནས་བར་ལན་ག་རེ་ཞིག་སྤྲད་དགྲོས་རེད། དེ་འདྲའི་འགྱུར་བཅྲོས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ལ་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་བསམ་བྲོ་གང་འདྲ་

ཞིག་གཏྲོང་དགྲོས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཉེ་ཆར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གྲོང་འྲོག་ནང་ལ་གྲོས་ཆྲོ ད་དམིགས་བསལ་ཞིག་
བཞག་བས། འདི་ང་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་ལྷག་པར་བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་དང་། བྲོད་ནང་གི་འཐབ་རྲོད་ལ་གལ་གནད་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དྲགས་ཆགས་བསད་ཀི་
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འདུག ཕི་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༡༨ ལ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་གྲོས་ཆྲོ ད་ཅིག་བཞག་བས། གྲོས་ཆྲོད་དེའི་ནང་གི་གནད་དྲོན་ཁ་ཤས་ཤིག་

དྲངས་པ་ཡིན་ན། གཙོ་བྲོ་ད་ལྟ་ ༢༠༡༨ གསུམ་པའི་བཅུ་དེ་བྲོད་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ཉིན་མྲོ་ཞེས་སྲུང་བརི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་
བྲོད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཛམ་བུ་གིང་གི་ཞི་བདེ་ དང་རང་དབང་། མང་གཙོ། ཆྲོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ་གི་འགྲོ་འཁིད་བཟང་པྲོ་ཞིག་ལ་ངྲོས་

འཛིན་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས། བྲོད་མིའི་འཐབ་རྲོད་ཀི་གཞི་ར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་དང་རང་དབང་། དེ་བཞིན་རང་ཐག་རང་གཅྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་
ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་དེ་འདྲའི་གྲོས་ཆྲོ ད་གལ་ཆེན་ཞེ་དྲགས་ཤིག་ཆགས་བཞག དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་ད་ལྟའི་སིད་བྱུས་ཐྲོག་

ནས་བྲོད་ཀི་བ་སྤྲུལ་ངྲོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ། ལྷག་པར་དུ་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་སྐུ་ཕེང་བཅྲོ་ལྔ་པ་འདེམས་ཐྲོན་ཐྲོག་ལ་མང་
པྲོ་ཞིག་བཤད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་དགག་ལན་བརྒྱབ་པའི་ཐྲོག་ནས་དེ་བྲོད་པའི་ནང་ཆྲོས་དང་མཐུན་པའི་ཐྲོག་ནས་རེད། དེ་བྲོད་པའི་
ཆྲོས་ལུགས་ཐྲོག་ནས་ཡིན་དུས། རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་བྱུས་བེད་པ་དེ་ལ་ར་བ་ཉིད་ནས་མྲོས་མཐུན་མེད་པ་ཨ་རི་གཞུང་ནས་ཁྲོ ་རང་ཚོས་གྲོས་

ཆྲོད་ནང་ལ་བཀྲོད་བཞག གྲོས་ཆྲོད་ནང་ལ་བཀྲོད་པའི་སྐབས་སུ་སྲོན་གེང་ནང་དུ་དམིགས་བསལ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལྲོ་ ༡༩༩༡
ལ་གྲོས་ཆྲོད་བཞག་པ་དེ། བྲོད་དེ་རྒྱལ་སིའི་ཁི མས་ལུགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཙན་འཛུལ་བས་པའི་ལུང་པ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུས་པ་དང་།

༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་བཙན་བྲོལ་གཞུང་དེ་བྲོད་ཀི་མགིན་ཚབ་པ་གཙོ་བྲོ་ཡིན་ཞེས་ངྲོས་འཛིན་བས་པ་དེ། ཡང་བསར་ནན་ཏན་བས་
ནས་ཞུས་བཞག དེ་ནང་བཞིན་གི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་ ༡༩༦༡ ལ་རང་ཐག་རང་གཅྲོད་ཀི་ཐྲོབ་ཐང་དེ འི་ཐྲོག་ལ་ཁྲོང་ཚོའི་ངྲོས་

ནས་རྒྱབ་སྲོར་ཞུས་བཞག ངས་འདི་ཞུས་དགྲོས་དྲོན་དེ་གང་ཡིན་ཞུ་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་བེད་སྲོད་ཐྲོག་ནས་འཛམ་བུ་གིང་ནང་ལ་
ལྷག་པར་དུ་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་ལ་བསམ་ཤེས་བེད་མཁན་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ཏན་ཏན་དྲོགས་ཟྲོན་བས་ནས ། སྲོན་མ་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་

སྐད་ཆ་བཤད་བས་གུ་ཡངས་བས་པ་དེ་ནྲོར་བཞག་བསམ་པའི་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་བར་ལན་ཤུགས་ཆེ་བ་གཏང་
རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཆགས་བསད་བཞག དེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ་དེ་རྒྱལ་སིའི་གནས་སྟངས་ཐྲོག་ནས། བྲོད་དང་འབེལ་བ་

ཆགས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཉེ་ཆར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ taiwan travel act ལབ་ནས་ཨིན་སྐད་ཐྲོག་ནས་ཞུ་པ་ཡིན་ན། དེ་ས་ Tiawan

གི་འགྲོ་འཁིད་ཚོ་ཨ་རིའི་ནང་ལ་ཡྲོང་མ་ཆྲོག་པ་དེ་འདྲའི་སྲོན་མའི་གྲོས་ཆྲོད་བཞག་པ་དེ་ཕིར་འཐེན་བེས་པའི་ཐྲོག་ནས། ཁྲོང་ཚོ་ཡྲོང་ཆྲོག་གི་
ཡྲོད་ལབ་ནས་ཁྲོང་ཚོས་ཏན་ཏན་འཐབ་རྲོད་ཐྲོག་ནས་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ལྷག་པར་དུ་ taiwan འཐབ་རྲོད་ཐྲོག་ལ་གྲོས་ཚོགས་
ནང་ལ་སི་མྲོས་བཏང་བའི་ཐྲོག་ནས་དེ་འདྲའི་གྲོས ་ཆྲོས་བཞག་པ་དེ། ཁྲོར་ཡུག་ཐྲོག་ནས་གྲོ་སྐབས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་སེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད།

དཀའ་ངལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་ནའང་གྲོ་སྐབས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་སེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་མངྲོན་གསལ་དྲོད་པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་གི་འདུག དེ་བཞིན་ང་ཚོ་བྲོད་
ཀི་འཐབ་རྲོད་ཐྲོག་ནས་ལྲོ་ངྲོ་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་རིང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་བས། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་ནག་

མི་མང་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁིམས་འྲོག་ལ་ང་ཚོས་རང་དབང་ཞིག་བཙོན་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བས་པ་རེད་དེ། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་རྒྱ་ནག་མི་མང་
སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་མཁན་དེ་ར་ཁིམས་ཀང་རིས་མེད་བཏང་ནས་ཁྲོ་རང་ཚོས་སྣང་བ་གང་དྲན་བས་ནས། ཞི་ཅིན་ཕིང་ཁྲོ་རང་མ་འྲོངས་པ་
སིད་དབང་སེར་སྲོད་བས་ནས་མུ་མཐུད་གནས་རྒྱུའི་དེ་འདྲའི་ལམ་ཁ་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ། ང་ཚོས་ར་ཁིམས་དེ་ལ་བལྟ་སྟངས་གང་འདྲ་

ཞིག་བལྟ་གི་རེད། དེ་དང་ང་ཚོའི་དངྲོས་གནས་དྲོ་སྣང་བེད་དགྲོས་རྒྱུ་གཅིག་དང་གྲོས་སྡུར་བེད་དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག
ད་ལྟ་གྲོང་དུ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་གྲོས་ཆྲོད་འཇྲོག་མཁན་གི་འཐུས་མི་ Mr. leahy, Feinstein, Cruz, Mcgouern, Huitren

ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་འདྲའི་ཚད་མཐྲོ་པྲོའ ་ི རྒྱབ་སྲོར་བ་རྒྱུ་དེ། རྣམ་པ་གསར་པའི་ངྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་
རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ཀིས་ངྲོ་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གདྲོང་ལེན་བ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གཅིག་ལ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ་མངྲོན་གསལ་དྲོད་པྲོ་ ཞིག་ངས་ངྲོས་

འཛིན་བེད་ཀི་ཡྲོད། དེ་ཡིན་དུས། ང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་དེ་དྲང་བདེན་གི་འཐབ་རྲོད་གཅིག་རེད། ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ལབ་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཨིན་

སྐད་ཐྲོག་ལ་བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་དེ་ Tibet struggle is not pro Tibet it's pro justice དྲང་བདེན་གི་འཐབ་རྲོད་གཅིག་རེད། ང་
ཚོ་ལ་དྲང་པྲོ་བྱུང་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་རེད། ང་ཚོ་བྲོད་མི་མང་པྲོ་ཞིག་འདས་གྲོངས་སུ་ཕིན་པ་རེད། དེ་འདྲའི་དྲང་
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བདེན་གི་འཐབ་རྲོད་མུ་མཐུད་ནས་བེད་པ་ལ། ད་ལྟ་དྲང་བདེན་མེད་མཁན་གི་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་པྲོའ ་ི སིད་གཞུང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་

ནས་འགྲོ་གི་ཡིན་ལབ་དུས། འཐབ་རྲོད་ཀི་ངྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས། ཆབ་སིད་ཀི་ངྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་གི་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། སྲོ་
སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་བེད་སྲོད་དེའི་ཐྲོག་ལ་བྲོ་འཚབ་ཅིག་སེས་ཀི་ འདུག དེ་བཞིན་དེའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་འཛུལ་

བེད་པའི་ལུང་པ་མང་པྲོ་ཞིག དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་མི་མང་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པའི་སྐབས་ལ། ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་
དྲག་པྲོ་སིད་གཞུང་ལ་ར་བ་ཉིད་ནས་ངྲོས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་གྲོས་ཆྲོད་མདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་

གྲོས་ཆྲོད་དེ་ངས་གལ་ཆེན་ཞེ་དྲགས་རིས་ཀི་ཡྲོད། དེ་ས་རྒྱབ་སྲོར་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་འདི འི་འྲོག་ལ་གྲོས་ཆྲོད་དྲོན་ཚན་
གསུམ་པའི་ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབུ་འཁིད་མཉམ་དུ་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུ་དེ། ངས་དེ་འདྲར་བལྟས་
པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གི་དྲག་པྲོའ ་ི སིད་གཞུང་གི་འགྲོ་སྟངས་དེ་ཉམས་ཞིབ་བས་པའི་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི ཚོར་བ་ཙམ་མིན་པའི་ཐྲོག་ནས་ཐབས་

བྱུས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བལྟས་ཡྲོང་དུས། འགྱུར་བ་ར་བ་ཉིད་ནས་གཏྲོང་འདྲོད་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། དེ་འདྲའི་དྲག་པྲོའ ་ི
སིད་གཞུང་གི་ལམ་ཁ་ལ་འགྲོ་བསྲོ ད་དེ་ལ། ང་ཚོས་རྒྱབ་སྲོར་བས་པ་ཡིན་ན། ར་བ་ཉིད་ནས་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་སྲོང་
ཙང་། ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཆྲོས་སེམས་བརྟན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཐྲོག་ནས་སེལ་ཐབས་བེད་པ་ལ་གུས་

བརི་ཞུ་ཀི་ཡྲོད། གལ་གནད་ཆེན་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་འདིའི་འྲོག་ལ་ར་བ་ཉིད་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་དྲག་
པྲོའ ་ི སིད་གཞུང་དེ་ལ། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་མི་མང་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁིམས་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ཁྲོ་རང་ཚོ་རང་གི་རྦད་དེ་རྒྱལ་སི འི་སི་ཚོགས་
ནང་ལ་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཡིན་པ་དེ། ཁ་གསལ་དྲོད་པྲོ་དྲིལ་བསྒྲགས་བས་ཚར་བའི་རེས་ལ། དེ་ལ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་འཇྲོག་

བ་རྒྱུ་མི་འདུག དེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་། སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་ད་ལན་གི་དྲོན་ཚན་གསུམ་པ་དེའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་།
དེའི་ཐྲོག་ལ་བསྒྱུར་བཅྲོས་བས་པའི་ཐྲོག་ནས། དེའི་ད་ལྟའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བྲོ་དེ། གཞུང་འབེལ་གི་མདུང་སེམས་མཉམ་སེད་རེད། གཞུང་

འབེལ་གི་མདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཡིན་དུས། བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མིའི་འཐབ་རྲོད་ལ་ང་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་མདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་
བཞག་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་བེད་སྲོད་དེའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱབ་སྲོར་བེད་མ་ཐུབ་པ་སྲོ་སྲོ་ངྲོས་ནས་དེ་ཕིར་འཐེན་བེད་
ཀི་ཡྲོད། དེ་ཡིན་དུས། དེའི་ཐྲོག་ལ་འགྱུར་བ་མ་འགྲོ་བ་ཡིན་ན། ད་ལན་གནས་སྟངས་དེའི་འྲོག་ལ་མདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དེ་ཕལ་ཆེར་མང་

མྲོས་འགྲོ་སིད་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། སི་མྲོས་ལ་ར་བ་ཉིད་ནས་འགྲོ་གི་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ མཆྲོག གྲོ་སྐབས་
གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།

སི་འཐུས་ཙཱ་ནེ་ཚང་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་རིང་བྲོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐྲོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ར་བའི་སྲོ་སྲོ་ཡིན་ན་གྲོས་ཆྲོད་འདིའི་སང་ལ་ལངས་ཕྲོགས་ག་རེ་ཡིན་པ།

བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡྲོད་པ་དེ་དག་སྲོན་མ་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དེ་རང་ལ་གནས་བསད་ཡྲོད། ཡིན་

ནའང་ད་ལྟའི་གྲོས་ཆྲོད་འདིའི་ནང་ལ་སྲོན་མ་ལས་མ་འདྲ་བར་ཏྲོག་ཙམ་ཞིབ་ཚགས་པྲོ་འཁྲོད་འདུག དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གྲོས་ཆྲོད་
འདི་དང་འབེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཅིག་དང་། དེ་མ་ཞུས་སྲོན་ལ། གྲོས་ཆྲོད་འདིའི་སང་ལ་ཁ་སང་དེ་རིང་ཉི་མ་གཉིས་ལ་བགྲོ་གེང་བས་པའི་

བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ནས་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུང་སྟངས་དང་འབེལ་ནས། སྲོ་སྲོས་བསམ་ཚུལ་ཞིག་མི་ཞུ་ཐབས་མེད་བྱུང་སྲོང་།

95

དེ་སྲོན་ལ་ཞུས་ཆྲོག་པར་ཞུ། གྲོས་ཆྲོད་ཀི་དྲོན་ཚན་གསུམ་པ། དེའི་སང་ལ་ཁ་སང་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཅིག་གིས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བཀའ་

སྲོབ་དེ་ཡར་འཐེན་མར་འཐེན་བས་ནས། དེ་འདྲ་ཅིག་གསུང་ཡྲོང་གི་འདུག ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི འདིའི་ནང་དྲོན་དེ་འདི་རེད། དབུ་མའི་ལམ་ལ་
ཤར་སྲོད་བེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་རེད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གིས་འདིའི་སང་གསུང་རྒྱུའི་བཀའ་སྲོབ་དངྲོས་གནས་དེ་འདི་རེད། ང་ཚོས་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་རང་བཙན་དགྲོས་ལབ་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་ལ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ཆགས་སྲོང་བཱ། རྒྱ་ནག་གིས་ང་ཚོ་ལ་ཁ་བལ་བ་ཟེར་ནས་ཉེས་རྡུང་མནར་
གཅྲོད་གཏྲོག་གི་ཡྲོད་པཱ། དེ་དེ་ནས་བྱུང་གི་ཡྲོད་རེད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བཀའ་སྲོབ་དངྲོས་གནས་དེ་འདི་རེད། ཁ་སང་དེ་རིང་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ཏུ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་པ། སི་བཏང་བཀའ་སྲོབ་དེ་སྲོན་མ་ཞིག་ནས་རེད། ད་ལྟའང་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་པ་དངྲོས་

གནས་དེ་འདི་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བཀའ་སྲོབ་གནང་བ་ཚང་མ་ང་ཚོས་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་དགྲོས་མིན་གསུང་སྲོང་། དེ་
དེ་ག་རང་རེད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བཀའ་སྲོབ་དངྲོས་གནས་དེ་འདི་རེད། ལག་ལེན་ལ་བསྟར་གི་མི་འདུག དེ་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། དེ་དང་འབེལ་
ནས་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་དྲོན་ཚན་དེ་ག་རང་གི་སང་ལ་ང་ཚོ་རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་ནས། སི་ཚོགས་ནང་དུའང་
ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། གྲོས་ཚོགས་ནང་དུའང་ཡང་དང་ཡང་དུ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་གྲོ་སྐབས་སྲོན་ལ་བངས་ནས་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པྲོའ ་ི སྲོ་ནས་

བཤད་ནས་བསད་འདུག སྲོ་སྲོ་ཡིན་ན་ནམ་རྒྱུན་འདིའི་སང་ལ་ཞུ་གི་མེད། སི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུའང་ཞུ་མཁན་ཞིག་མིན་ལ། གྲོས་
ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུའང་ཞུ་གི་མེད། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་མི་ཞུ་ཐབས་མེད་བྱུང་སྲོང་། ལྲོ་ངྲོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་ལ་གྲུབ་འབས་ཐྲོན་དང་མ་ཐྲོན། ད་ལྟ་
ང་ཚོ་ལ་སིད་བྱུས་འདིས་འདང་དང་མ་འདང་ཡྲོང་དང་མི་ཡྲོང་། ཐབས་ལམ་གཞན་པ་བཙལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མེད། དེ་འདྲ་གསུང་ཡྲོང་གི་འདུག
དབུ་མའི་ལམ་གི་གྲུབ་འབས་ཆེན་པྲོ་ཐྲོན་གི་ཡྲོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཐྲོན་དང་ཐྲོན་བཞིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔེ་བཞག་པ་
ཡིན་ན། སིར་བཏང་འདི་ཡྲོངས་གགས་ལ་མ་ཞུ་ན་བསམ་སྲོང་། བྲོད་ནང་དུ་ད་ལྟ་བྲོད་ཀི་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་སྲོང་སྲོད་སེལ་གསུམ་བེད་

བཅུགས་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་། གྲོང་གསེབ་ཁག་ལ་སྲོབ་གྲྭ་རྒྱག་གི་ཡྲོད་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མར་ཁིད་ནས་སྲོབ་གྲྭ་ལ་འགྲོ་བཞིན་

ཡྲོད་པ། བྲོད་ཀི་སྐད་ཡིག་སང་ཆེད་དུ། སྲོན་མ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་མ་རེད། ཕ་མ་ལ་ཉེས་པ་བཏང་ནས་ཕྲུ་གུ་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་སེལ་གི་ཡྲོད་པ་རེད། བྲོད་
ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་ནང་གི་རྒྱ་མིའི་ལས་བེད་དེ་ཚོ་ལ་བྲོད་ཡིག་སྲོང་དུ་འཇུག་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ཉེས་པ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་
ཚོ་ཚང་མ་དབུ་མའི་ལམ་གི་གྲུབ་འབས་རེད་དྲོ།

དཔེར་མཚོན་གཉིས་པ། ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡ པྲོའ ་ི ༧ ཉིན་རེབ་གྲོང་ཐུན་རིན་རྲོང་ཐྲོག་གི་ཟ་ཁང་ཞིག་གི་ནང་། སི་བདག་གིས་འདིའི་ནང་

ནས་བྲོད་སྐད་བཤད་ཆྲོག་གི་མེད། བྲོད་སྐད་བཤད་ན་སྲོར་ ༥༠༠ ཉེས་པ་ཡྲོད་ཟེར་ནས་སྒྲིག་གཞི་བཟྲོས་པ་རེད། དེ་སི་ཚོགས་ཐྲོག་གེང་སྲོང་
ཡྲོང་ནས་ཉིན་གཉིས་པ་དེ་ལ་སིད་གཞུང་ནས་ཟ་ཁང་སྲོ་བརྒྱབ་པ་རེད། སྲོ་ལ་དམ་ཕྲུག་བརྒྱབ་པ་རེད། སིན་བདག་བཀག་ཉར་བས་པ་རེད།

ཞིབ་བཤེར་བས་ནས་ཉེས་པ་བཏང་པ་རེད། དེ་ཡང་དབུ་མའི་ལམ་གི་གྲུབ་འབས་རེད་དྲོ། དབུ་མའི་ལམ་གི་ནང་ད་ལྟར་བར་དེ་རང་རང་བཤད་
བསད་ཡྲོད་པ་རེད། ༢༠༠༨ ལྲོར་ང་ཚོའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྤྲད་པའི་བྲོད་རིགས་ཡྲོངས་ལ་མིང་དྲོན་མཚུངས་པའི་རང་སྲོང་ཡྲོང་ཐབས་ཀི་

བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་དྲོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་ཡྲོད་པ་རེད། དྲོན་ཚན་ཚང་མའི་ནང་ལ་དེ་ག་རང་བཤད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། སྐད་ཡིག མི་མང་གི་
འཕྲོད་བསྟེན། ཚོང་ལས་ཀི་མཐའ་མཚམས། འབེལ་བ་བེད་ཕྲོགས། ད་ལྟ་བར་དུ་དེ་རང་འགྲོ་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ག་རང་ལག་ལེན་བསྟར་

གི་ཡྲོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ཁྲོ་རང་ཚོས་ཀང་དེར་ངྲོས་ལེན་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོས་ཉིན་རེ་བཞིན་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
གྲུབ་འབས་ཐྲོན་གི་མེད་པ་དེ་རང་བཙན་རེད། ལྲོ་ངྲོ་ལྔ་བཅུ་ལ་དེ་བཤད་བསད་པ་རེད། གྲུབ་འབས་ག་རེ་ཐྲོན་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོ་་་

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཏྲོག་ཙམ་བཞུགས་རྲོགས་གནང་། སི་འཐུས་དཀྲོན་མཆྲོག་ཡང་འཕེལ་ལགས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་
གནང་།
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སི་འཐུས་དཀྲོན་མཆྲོག་ཡང་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་འདྲ་པྲོ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག དེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ལ་ཁ་གཏད་གཅྲོག་རྒྱུའི་
ཚིག་འདྲ་པྲོ་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག དེ་འདྲ་བས་ན་དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་བ་དེ་ང་རང་ཚོའི་དབུས་བྲོད་མིའི་སྒྲིག ་འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕྲོགས་ཤིག་

རེད། ལངས་ཕྲོགས་དེ་དབུས་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕྲོགས་རང་ལ་བཞག་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། དེ་འདྲའི་མང་པྲོ་

ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་ན་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་ང་ཚོའི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཏང་བཞག་ཡྲོད་ཅེས་ལབ་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་མང་
པྲོ་བཤད་ན་འགྲོ་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་བསར་ཞིབ་བེད་དགྲོས་པ་ཆགས་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ལ་སིགས་ར་བསྐུལ་ཆྲོག་གི་མ་རེད། བསར་ཞིབ་བས་པ་ཡིན་ནའང་དགའ་བསུ་ཞུ་གི་

ཡྲོད། དེ་ལ་སྒུག་བསད་ཡྲོད། ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་དེ་ཁ་སང་གསུངས་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་ལན་སྲོན་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ངས་ཁ་
སང་ཚོགས་གཙོ་ལ་ད་ནང་ཞྲོགས་པ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་པཱ། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་རང་
གསུང་རྲོགས་གནང་།) ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས་སྟངས་འཛིན་མ་གནང་ན་ལན་རྒྱག་རེས་འཁེལ་འགྲོ་གི་འདུག དེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཟེར་བ་དེ་རྣམ་པ་ཚོས་ཧ་གྲོ་གི་འདུག་གམ། དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་རེད། ལྲོ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ད་

དུང་འདི་འདྲ་བས་ནས་ལྷག་བསད་པ་ཡིན་ན་གྲོས་ཚོགས་ཀི་གནས་ཚད་ག་བར་སེབས་ཀི་རེད། ཚོགས་གཙོས་ཏག་ཏག་སྟངས་འཛིན་བེད་ཀི་
ཡྲོད་བསམ་གི་ཡྲོད། སྒྲིག་གཞིའི་དགྲོངས་དྲོན་གཞིར་བཟུང་གི་ཐྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་སྲོ་སྲོའ ་ི དགྲོངས་ཚུལ་གསུང་སྟེ་

གཞན་པར་གསུང་ཆྲོག་གི་མེད་ལབ་ན་འགིག་གི་མ་རེད་པཱ། དགྲོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུའི་ཐྲོབ་ཐབ་ཚང་མ་ལ་ཡྲོད་པ་རེད། དགྲོངས་ཚུལ་གསུང་
རྒྱུ་དེ་དགྲོངས་དཔྱད་གནང་ནས་གསུང་རྲོགས་གིས། གང་ལྟར་ཚང་མ་མཁེན་པའི་བདག་པྲོ་ཡིན་ཟེར་ནས་ཚང་མས་ངག་སྲོམ་བསད་ཀི་ཡྲོད་

པ་རེད། དེ་ཚོའི་གས་དེར་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག སི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དྲོན་འགྲུབ་བཀྲ་
ཤིས་ལགས་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དྲོན་འགྲུག་བཀྲ་ཤིས་ལག་ནས།

གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་གྲོས་ཆྲོད་ཀི་དགྲོངས་དྲོན་རང་གི་སང་ལ་གསུང་གི་ཡྲོད། དྲོན་ཚན་གསུམ་པ་ཡི་སང་ལ་གསུང་གི་ཡྲོད། མིག་གིས་
ཡག་པྲོར་གཟིགས་རྲོགས་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གྲུབ་འབས་མ་ཐྲོན་པ་དེ་རང་བཙན་རེད། ལྲོ་ངྲོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་ལ་ཁ་ཆེ ན་པྲོ་དང་། སྟྲོང་པ་ཞིག་
བཤད་བསད་པའི་གྲུབ་འབས་ཤིག་རིས་དང་། གཅིག་བགང་དང་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བརྲོད་གཞི་དང་པྲོའ ་ི སང་ལ་འདི་ནས་མཚམས་འཇྲོག་རྒྱུ་ཡིན།

ད་ལྟའི་བྲོད་ནང་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་འདིའི་སང་ལ་བརྲོད་གཞི་སྲོ་སྲོའ ་ི བསམ་ཚུལ་དངྲོས་གནས་དེ་གང་རེ་ཡིན་པ་དེ་ཞུ་
གི་ཡིན། སིར་བཏང་ང་ཚོས་བྲོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཞུ་དགྲོས་པ་ཡིན་ན། དང་པྲོ་བྲོད་ནང་གི་མི་མང་དེ་
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ཚོ་བྲོ་མ་ཕངས་པ་ཞིག་དང་། ཡིད་ཐང་མ་ཆད་པ་ཞིག རེ་བ་མ་རླག་པ་ཞིག་བཙན་བྲོལ་མི་མང་ང་ཚོས་འགན་ཁུར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ད་
ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་དེ་ཚོ་བྲོ་ཕམ་གི་འདུག ཡིད་ཐང་ཆད་ཀི་འདུག བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ལ་རེ་བ་ཕ་རུ་ཕ་རུ་འགྲོ་གི་འདུག

དེ་འགྲོ་འཛུགས་ས་དེ་ཧ་ལམ་ཉི་སྟྲོང་བཅུ་དང་བཅུ་གཅིག ་འྲོས་བསྡུ་ཡི་ཁ་ཐུག་ལ་བྱུང་སྲོང་། ཁ་སང་དེ་རིང་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་ལྲོག ས་ལ་

ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་སྲོང་། ང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་ནང་ལ་ཡྲོད་པའི་རྙྲོག་གེང་ད་ལྟའི་སི་ཚོགས་འཁྲུག་པྲོ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པའི་ཤུགས་རེན་འདི་བྲོད་
ནང་ལའང་འགྲོ་གི་འདུག དེ་ང་ཚོ་ཛ་དྲག་པྲོ་ཞིག་དང་བྲོད་ནང་གི་རེ ་བ་ཞིག་རླག་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ འི་འཐབ་རྲོད་ཟེར་ནའང་རེད། ང་ཚོ་སབས་
བཅྲོལ་ལ་ཡྲོང་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་སབས་བཅྲོལ་ལ་བསད་ནས་ལྲོ ་དྲུག་བཅུ་འགྲོར་གི་ཡྲོད་པའི་མ་ར་ཚང་མ་རླག་ཚར་བ་རེད། དེ་གཅིག་རེད།

གཉིས་པ་དེ་ང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་ནང་གི་མི་མང་དེ་ཚོ་གཞུང་ལ་རེ་བ་ཕ་རུ་འགྲོ་གི་འདུག སྒྲིག་འཛུགས་ལ་ཡིད་ཆེད་དང་གུས་བཀུར་ཆུང་དུ་ཆུང་
དུ། དམའ་རུ་དམའ་རུ། ཕ་རུ་ཕ་རུ་འགྲོ་གི་འདུག དེ་ཧ་ཅང་གི་ཕངས་པྲོ་རེད། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་གཞུང་གི་ད་ལྟ་བར་དུ་འགྲོ་༸སབས་

མགྲོན་རིན་ཆེ་ནས་གཞུང་གི་དབུ་ཁིད་མཁན་རྣམ་པས་ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ། ང་ཚོ་གངས་ཅན་སིད་གཤྲོངས་སུ་བསད་ན་ཧ་གྲོ་
གི་མ་རེད། ས་གནས་ཤིག་ལ་སྲོང་བ་ཡིན་ན་གངས་ཅན་སིད་གཤྲོངས་ཀི་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ལ་ག་ཚད་ཀི་ཆེས་མཐྲོང་ཞིག་དང་ག་

ཚད་ཀི་རིན་ཐང་ཞིག་ཡྲོད་པ། མི་མང་གི་སེམས་ལ་ག་ཚད་ཀི་གྲོ་གནས་ཤིག་ཟིན་ཡྲོད་པ་ང་ཚོས་ཚོར་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཆུང་དུ་ཆུང་
དུ་འགྲོ་གི་འདུག འདི་ཚོ་ཚང་མའི་འབྱུང་རེན་ཡྲོང་ཁུངས་གཙོ ་བྲོ་དེ་ང་ཚོའི་དབུ་ཁིད་མཁན། ང་ཚོའི་འགྲོ་ཁིད་མཁན་རྣམ་པ་ཆགས་བསད་

ཡྲོད་པ་རེད། འདི་ཚོའི་ཡྲོང་རེན་གཙོ་བྲོ། དེ་ཧ་གྲོ་གི་རེད་པཱ། མི་མང་མི་མང་རེད། གནས་ཚུལ་ག་རེད་ཡིན་ནའང་ཕ་ལ་ཕན་བུ་བྱུང་གི་རེད།
གནས་ཚུལ་དེའི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རེན་ག་བར་ཐུག་ཡྲོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་ལ་ལམ་སྟྲོན་དང་། དེ་ལ་སྲོན་འགྲོག་བ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་དང་།

འཁྲོར་ཡུག་ག་རེ་ག་རེ་བསྐྲུན་ཡྲོད་པ་རེད་དང་མ་རེད། དེ་ཚོའི་སང་ནས་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་པྲོ་ཡྲོང་གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཆིག་
སྒྲིལ་དང་ཆིག་སྒྲིལ་གསུང་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། ཆིག་སྒྲིལ་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་པྲོ་རེད། ང་ཚོས་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་

ནང་ནས་ག་རེ་བཤད་བསད་ཡྲོད། ཕི་ལྲོགས་ནས་གནས་ཚུལ་མཐྲོང་གི་རེད་པཱ། ཛ་དྲག་པྲོ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོས་འདི་ནས་ཤར་
ཕྲོགས་ལ་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། སི་ཚོགས་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ནུབ་ཕྲོགས་ལ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེར་ང་ཚོས་འགན་ཁུར་དགྲོས་པ་མ་རེད་
དམ། ང་ཚོ་མི་མང་གི་འཐུས་མི་རེད། ང་ཚོ་དེ་ལ་འགན་ཡྲོད་མ་རེད་དམ། ཁ་སང་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གི་གསུང་འཕིན་ནང་ལ་དེ་ག་རང་

འཁྲོད་འདུག ཨ་རིའི་གྲོང་ཁེར་ནེའུ་ཡྲོག་ནས་གསུངས་སྲོང་། སུད་སི་རྒྱལ་ས་གྲོང་ཁེར་ཇི་ནི་ཝར་ནས་གསུངས་སྲོང་། ཆིག་སྒྲིལ་དེ་གལ་
ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ། ཆིག་སྒྲིལ་དེ་གསུང་མཁན་ཁྲོང་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིས་ཆིག་སྒྲིལ་གི་སང་ལ་ཕག་ལས་ག་རེ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད་དམ། ཆིག་སྒྲིལ་
གི་དགྲོངས་པ་གང་འདྲ་བཞེས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཆིག་སྒྲིལ་གི་བཀའ་མྲོལ་གནང་སྟངས་དང་། འཁྲོར་ཡུག་གང་འདྲ་ཞིག་བསྐྲུན་གི་ཡྲོད་པ་རེད།

དེ་མི་མང་གིས་མཁེན་དགྲོས་ཀི་རེད། ལྷག་པར་དུ་དབུ་ཁིད་རྣམ་པས་སྲོ་སྲོས་སྲོ་སྲོར་དྲི་བ་གཏྲོང་དགྲོས་རེད། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མང་
ཚོགས་ཀིས་དབུ་ཁིད་ལ་ངྲོ་རྲོལ་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དབུ་ཁིད་ཀི་གསུངས་སྟངས་ལ་ཕི་ལྲོགས་ཀི་ངྲོ་རྲོལ་བེད་མཁན་དེ་ཚོའི་ཐུགས་རེ་ཆེ་

ཞུ་གི་ཡྲོད་དང་། ནང་ལ་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་གི་ཡྲོད་ཅེས་དེ་འདྲ་གསུངས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་གི་རེད།

ཁེད་རང་གི་དངྲོས་གནས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་ས་དེ་ཕི་ལྲོག་གི་མི་དེ་ཚོ་རེད། དེ་ཚོས་ཁེད་རང་གི་བེད་སྟངས་འགིག་གི་མི་འདུག
གཞུང་འགིག་གི་མི་འདུག་ཟེར། འགན་ཁུར་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ནང་གི་འུར་རྒྱག་མཁན་དེ་ཚོ་ལྲོ་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་ནས་ཧ་ལམ་ཡལ་འགྲོ་གི་
རེད། མདྲོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟར་བར་དུ་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་འཁྲུག་ཆ་དྲོད་པྲོ་བྱུང་བསད་པ་འདིའི་འགན་ཆ་ཚང་

དེ་ང་ཚོའི་ད་ལྟ་དབུ་ཁིད་པའི་སིད་སྲོང་གིས་ཁུར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཚོད་འཛིན་ཞིག་དང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འདི་ལ་འགྲོ་སྟངས་
ཡག་པྲོ་ཞིག་མ་བཟྲོས་ན། སྲོ་སྲོས་དངྲོས་གནས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཅིག་མ་བཟྲོས་པ་ཡིན་ན། འདི་དང་འབེལ་ནས་མ་

འྲོངས་པར་གནས་ཚུལ་ག་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་དེའི་འགན་ཆ་ཚང་དེ་སིད་སྲོང་གིས་ཁུར་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སིད་ད་ལྟ་གནང་བ་ཡིན་ན་
གནང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། གནང་མཁན་དེ་ཡང་ད་ག་རང་སིད་སྲོང་རང་མ་གཏྲོགས་གཞན་པ་དབུ་ཁིད་མཁན་མི་སུ་གང་ཡང་ཡྲོད་པ་མ་རེད།

98

བེད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ད་ལྟ་བ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཆ་ཚང་དེ་ང་ཚོའི་དབུ་ཁིད་མཁན་སིད་སྲོང་ལ་ཡྲོད་པ་རེད། མི་མང་གི་ངྲོས་ནས་བཀུར་འྲོས་སིད་
སྲོང་ལ་ག་ཚད་ཙམ་གདེང་འཇྲོག་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་ནང་བཞིན། སིད་སྲོང་གི་ངྲོས་ནས་ཆ་སྙྲོམ་པྲོའ ་ི སང་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི སྙིང་ཉེ་བའི་མི་མང་ལ་

གཅིག་མཚུངས་ཀི་ལྟ་སྟངས་ཀི་སང་ནས་ལམ་ཁ་ཞིག་དང་ཐབས་ལམ་ཞིག རྙྲོག་སྒྲ་མེད་ཅིག ཞི་འཇགས་ཡྲོང་བ་ཞིག་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་རེད། དེ་
ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལགས་སྲོ། དེ་ག་རང་ཡིན་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
གྲོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གྲོ་སྐབས་མཐའ་མ་སྲོང་ཙང་མང་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དེ་ཞུས་པའི་སྐབས་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཀི་མེད་ན་
ཚོགས་གཙོས་ཚུར་ལ་གཟིགས་ཙམ་གནང་རྲོགས་བྲོས། དེ་ག་རང་གི་ཐྲོག་ནས་མཚམས་བཞག་གི་ཡིན། དེ་རིང་ཕི་ལྲོགས་ལ་གནམ་གཤིས་
དེ་ཡང་འཚུབ་པྲོ་ཞིག་འདུག འདིའི་ནང་གི་གནས་བབ་དེ་ཡང་ངའི་རེ་བ་གཅིག་ལ་བཟང་པྲོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ཡང་བཀའ་མྲོལ་གནང་སྟངས་ཀི་

བགྲོས་དེ་ཚོར་ལྟ་དུས་དེ་ཙམ་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཨེ་ཡྲོད་བསམ་པ་འདྲ་ཞིག་འདུག དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་གང་གཟབ་གཟབ་ཅིག་ཞུ་ཐུབ་པར་འབད་
བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་དྲོན་དག་ལ་མ་འཕྱུག་པ་བ་རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་

ཚོགས་དུས་ལྔ་པའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གཞུང་འབེལ་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་གི་ཡིག་ཆ་ཨང་དྲུག་པའི་ཐྲོག་ལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་
ཐྲོག་ནས་སར་ལས་ལྷག་པའི་ཞིབ་ཚགས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡག་པྲོ་བྱུང་འདུག ནང་དྲོན་གང་ལྟར་གཅིག་པ་ཡིན་ནའང་ཞིབ་ཚགས་པ་

འདྲ་བྱུང་ཡྲོད་པའི་ཚོར་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་སྲོང་། ད་གང་ལྟར་ལྲོ་དུས་ཙམ་ཞིག་མ་གཏྲོགས་དེ་འདྲ་བྱུང་། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་
རྒྱུ་གཅིག་དང་། དེ་ནས་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་གཞུང་འབེལ་གྲོས་ཆྲོད་དེའི་ནང་གི་གནད་དྲོན་གཅིག་དང་། འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་གི་
གནས་དྲོན་གཅིག་སི་མཚུངས་འདྲ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ། སི་མཚུངས་འདྲ་ཞིག་འཁྲོད་བསད་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་དཔེར་ན་བཀའ་ཤག་གི་

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གསུང་འཕིན་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་དེའི་ནང་དུ་འཁྲོད་བསད་འདུག སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཀི་

གསུང་འཕིན་དང་། སིད་སྲོང་གི་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་གི་གསུང་འཕིན་གཉིས། ང་ཆབ་སིད་པ་ཞིག་མ་རེད། ང་འཕྲོད་བསྟེན་གི་ཐྲོག་ལ་ལས་ཀ་

བེད་མཁན་ཞིག་རེད། ངས་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ལ་གང་ཡང་ཤེས་ཀི་མེད་དེ། ཡིན་ནའང་སི་ཚོགས་ནང་བསད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་། དྲོ་སྣང་
བས་པའི་ཐྲོག་ནས་ངའི་ལྟ་སྟངས་དེ་ཚོ་གང་རེད་ཟེར་ན། གསུང་འཕིན་གཉིས་པྲོ་འདི་བྲོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་མི་ཚང་མ་དང་། བྲོད་པར་ཤ་ཚ་
ཡྲོད་མཁན། རྒྱབ་སྲོར་བེད་མཁན། དེ་བཞིན་བྲོ་གཟུར་བྲོར་གནས་མཁན་དེ་དག་ཚང་མར་བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོ ད་ཀི་ཆེད་དུ་དགྲོངས་པ་ག་རེ་
བས་ནས་བཞེས་དགྲོས་འདུག བཞེས་སྟངས་ག་རེ་རེད་འདུག ང་ཚོས་དགྲོངས་པ་ག་རེ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་འདུག་བ་རྒྱུ་དེའི་ས་ཁ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་

རེད་བསམ་གི་འདུག ངས་ངྲོས་འཛིན་འདི་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་དབིན་སྐད་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གསུང་འཕིན་འདི་
གཉིས་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མི་ཟེར་ནའང་རེད། བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་ཀི་དབིན་སྐད་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། Road Map རེད་བསམ་དྲན་གི་འདུག
ང་ཚོས་བསམ་བྲོ་གང་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ག་རེ་བེད་ཀི་རེད་ཟེར་བ་དེ་ལྲོ་ལར་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ་འགྱུར་བ་ཕིན་པའི་

ཐྲོག་ནས་ལམ་སྟྲོན་རེད་བསམ་པ་དྲན་གི་འདུག བས་ཙང་འདིའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟའང་སི་མཚུངས་ཡིན་པ་དཔེར་ན་གནད་དྲོན་གཅིག་དེ། འདི་
ཆགས་བསད་ཀི་འདུག་དཔེར་ན་སིད་སྲོང་གི་གསུང་འཕིན་ནང་དུ་དེ་འཁྲོད་འདུག དེ་ཆ་ཚང་ཞུ་མི་དགྲོས་པ་བས།
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ཉེར་སྲོན་ཕི་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༧ ཉིན་བྲོད་ཀི་རིག་གནས་ནང་ནས་ར་ཆེ་ཤྲོས་ཡིན་པ། དེ་བཞིན་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཤེས་

ཡྲོན་དང་། རིག་གཞུང་། ཚན་རིག་བཅས་ཀི་ལྷན་ཚོགས (UNESCO) ཀི་ར་ཆེའི་རིག་གནས་སྲུང་སྲོབ་ཁྲོངས་སུ་བཞག་པའི་ལྷ་ལྡན་གཙུག་
ལག་ཁང་ལ་མེ་སྲོན་བྱུང་བ་ནི་བྲོད་མི་རིགས་ཙམ་མིན་པར། འཛམ་གིང་ཡྲོངས་ཀིས་བྲོ་ཕམ་བེད་དགྲོས་པའི་གནས་དྲོན་ཞིག་ཡིན། དེའི་ཐྲོག་

ལ་གསུང་འཕིན་ནང་དུ་འྲོག་ལ་གནས་སྟངས་དེ་འཛམ་གིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་། འཛམ་གིང་གསར་འགྲོད་པ་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བས་
ཏེ་གནས་ཚུལ་མཐིལ་ཕིན་པ་ཞིག་གཏྲོན་དགྲོས་ཡྲོད། དེའི་ཐྲོག་ལ་བྲོ་འཚབ་ཡྲོད་ཟེར་བ་དེ་རེད། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་དེ་འཁྲོད་བསད་

ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་རིགས་སྐབས་བབ་ཀི་དུས་ཀི་དགྲོས་འཁྲོར་ང་ཚོའི་དགྲོས་དྲོན་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཟེར་ནས་དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ཡིན་ནའང་། ད་ཡིན་ན་ཡང་ཟེར་དུས་བཀའ་ཤག་གི་འཐུས་འཚབ་དང་། དྲོ་ནན་པྲོས་གསན་དགྲོས་པ་ཞིག་
ཆག་གི་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཟེར་དུས་གསུང་འཕིན་དེ་མ་དྲོན་པ། གསུང་འཕིན་འདི་མ་ཕེབས་པའི་གྲོང་དུ་བྲོད་གཞུང་གི་དྲ་རྒྱའི་ནང་དུ་འཛིན་

སྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་སིད་སྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་ཕར་གིའི་དེ་ལ་སྲོན་གང་ཡང་བྱུང་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེར་ཉེན་ཁ་གང་ཡང་བྱུང་ཡྲོད་མ་རེད་
ཅེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་བྲོད་གཞུང་གི་དྲ་རྒྱ་ཐྲོག་ལ་གཟིགས་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་རིང་འདི་ཕེབས་པ་རེད། འདི་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་

ཡྲོད། དེ་གསུང་དུས་གྲོ་བ་ག་རེ་ལེན་དགྲོས་རེད་ཅེས་ཞུ་དུས། སྲོན་དེར་ནྲོར་ནས་འཇུག་ལ་གསུང་པ་ཞིག་ལ་གྲོ་དགྲོས་རེད་དམ། མ་གཞི་
ནས་གནད་དྲོན་དེ་ར་ཆེན་པྲོ་དང་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དྲགས་ཡིན་པར་དགྲོངས་ནས་གསུངས་པ་རེད་དམ་ཟེར་བ་དེ། མི་ལ་དྲི་བ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད།

དེའི་ཐྲོག་ལ་འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་རེས་ལ་གསལ་བཤད་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་། གསལ་བཤད་དེ་ཚོ་མ་གྲོ་མ་ཐྲོས་པ་གནང་
དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག གསལ་བཤད་གི་སྐབས་ལ་ལན་གནང་རྒྱུའི་ཁྲོངས་གཏྲོགས་ལ་གཅིག་དེ་འཇྲོག་རྲོགས་
གནང་ཟེར་ནས་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

དེ་ནས་གསལ་བཤད་ཟེར་བ་ཞུ་ཚར་བའི་རེས་ལ། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཅིག་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་

དྲགས་རེད། དུས་ཀི་དགྲོས་མཁྲོ་རེད། གསལ་བཤད་དེའང་གྲོས་ཚོགས་གྲོལ་ཁའི་ཚམ་སུ་མ་ཡིན་པར། ས་སང་སང་ནས་གནང་ན་དེའི་ཐྲོག་

ལ་ཕར་བཀའ་འདྲི་ཞུ་གིན་ཞུ་གིན་བས་ན་གཙང་མ་ཆགས་ཀི་རེད། གཅིག་སྒྲིལ་ལ་ཡང་ཕན་གི་རེད། མཉམ་རུབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་ལས་ཀ་ལས་རྒྱུ་
ལའང་ཕན་གི་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་འཇུག་མ་འདི་ནས་མར་མི་མང་སར་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་འགྲོ་དུས། འཛིན་སྲོང་གི་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་སྲོབས་པ་

མཐྲོ་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་བདེ་པྲོ་ཡྲོང་དགྲོས་རྒྱུ་དེའི་ལམ་ཁ་དེ་སིངས་ཆ་འདི་ནས་བསྐྲུན་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག མ་གཏྲོགས་དེ་
གསུངས་སྲོང་། འདྲོད་པ་རང་མེད་མདྲོག་མདྲོག་བཤད་རྒྱུ་དེ་སྟབས་བདེ་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན་ང་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཕྲོགས་བསྲོད་ལ་

ཕིན་པ་ཡིན་ན། གཞུང་གི་ལས་ཀ་དང་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ཐྲོག་ལ་འགེལ་བཤད་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་ཡིན་དང་ཡིན། འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་
ཚབ་བས་ནས་ངས་མི་མང་ལ་འཁྲུག་གཞི་མི་ཡྲོང་བའི་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུར་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཅིག་རིགས་པས་མ་འདང་ན་མ་གཏྲོགས། གང་
ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཅིག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ཐྲོག་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ། གཞུང་གི་དགྲོངས་པ་བཞེས་ཕྲོགས་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ། བཀའ་
ཤག་གི་ཐྲོག་ལ་གང་ཡག་ཡག་ཅིག་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་འབད་བརྲོ ན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། བེད་དགྲོས་རྒྱུ་ཡང་ཆགས་ཀི་རེད། ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་འདི་ལ་
ལས་འགན་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡྲོད་པ་རེད། ཁ་གཏད་ཚོགས་པ་རེད། གཞུང་གི་མཉམ་དུ་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བས་ནས་ལས་ཀ་ལས་དགྲོས་

རྒྱུ་དེའང་རེད། ཏྲོག་ཙམ་ང་རང་ཚོའི་གནས་བབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་ལས་འགན་མི་འདྲ་བ་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་། གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་དེ་ཚོ་གྲོས་
ཚོགས་འཐུས་མིའི་ཐྲོག་ནས་མ་མཁེན་པ་ཡྲོད་མ་རེད་དེ། ངས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།

དེ་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་འཕིན་གཉིས་པའི་ནང་དུ་དེ་ཞིག་འདུག "ཕི་ལྲོ་ ༡༩༦༠ ལྲོར་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་

པྲོ་མཆྲོག་གི་དབུ་འཁིད་འྲོག་བྲོད་ཆྲོལ་གསུམ་ཆྲོས་བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་དབུ་འཁིད་ཚོས་གནས་མཆྲོག་རྲོ་རེ་གདན་དུ་ཆིག་སྒྲིལ་གྲོང་བུ་

གཅིག་གྱུར་བེད་དགྲོས་པའི་གནའ་གན་མཐུ་མྲོ་ཆེ་བཞག་པ་ལྟར། བྲོད་མི་ཚོས་ནང་ཁུལ་ཆྲོལ་ཁ་དང་། ཆྲོས་ལུགས། ལུང་ཚན་སྲོགས་ཀི་
འཐེན་འཁེར་མི་བེད་པ། བྲོད་མི་ནང་ཁུལ་ཆིག་སྒྲིལ་དམ་ཟབ་དགྲོས་ཀང་།" ཀང་བཅུག་ཡྲོད་པ་རེད།" འྲོན་ཀང་བར་སྐབས་བཙན་བྲོལ་སི་
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ཚོགས་ནང་དུ་ཆྲོལ་ཁའི་འཐེན་འཁེར་ཡང་ཡྲོང་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ནི་བྲོ་ཕམ་གི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས།"ཞེས་ཟེར་ནས་ཡྲོད་པ་རེད།

དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་ང་ཚོའི་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཆྲོལ་ཁའི་འཐེན་འཁེར་ཡྲོད་པ་དེ་ངྲོས་ལེན་གནང་པ་རེད། དེ་ངས་
གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ་བསམ་པ་དྲན་གི་འདུག ངས་དེར་བྲོ་འཚབ་ཞེ་དྲགས་སེས་སྲོང་། ད་ལྟའི་ཚོད་ལ་ཆྲོལ་ཁའི་དབར་ལ་བསམ་ཚུལ་མ་

མཐུན་པ་དང་། གནད་དྲོན་བེ་བག་མ་འགིག་པ་དེ་འདྲ་ཡྲོང་སིད་ཀི་རེད། ཡྲོང་ཆྲོག་གི་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་དེ་འདྲའི་ཛ་དྲག་པྲོ་ཞིག་
ཡྲོད་པ་ཞིག་ལ་ངྲོས་ལེན་བེད་ཀི་མེད། ང་ཚོ་ཕར་ཚུར་སྐད་ཆ་བཤད་ས་ཡྲོད་འགྲོ། རྒྱུ་མཚན་བཤད་ས་ཡྲོད་འགྲོ་བསམ་པའི་དེ་འདྲའི་ཚོར་བ་
ཞིག་ང་ལ་ཡྲོད། གལ་སིད་དེ་ཆྲོལ་ཁའི་འཐེན་འཁེར་ལ་ངས་མ་རིས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདྲ་པྲོ་གང་ཞུའི་ཡྲོད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་གེང་སྲོང་འདྲ་པྲོ་ཏྲོག་

ཙམ་ཡྲོང་སྲོད་པ་དེ། གཞི་རའི་ཐུག་ས་དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་ལས་བེད་བེ་བག་པ་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བྱུང་འདུག ངས་ཞིབ་ཕ་
ཞུ་ཡི་མིན། སུ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཨ་རི་དྲོན་གཅྲོད། སྐུ་ངྲོ་ཡིས་བདམས་པ་རེད། དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེ་ཚད་མཉམ་པ་སྐུ་ངྲོ་ཡིས་

བདེམས་པ་རེད། དེ་ནས་སྐུ་ངྲོས་ཁེད་རང་རེད། ཁེད་ཚོ་གསུམ་གི་གནད་དྲོན་ཞིག་རེད་འདུག བྱུང་ས་དེ། ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་གི་མི་འདུག དེའི་
ནང་ནས་གཅིག་ངའི་ལུང་པ་གཅིག་པ་རེད་འདུག ད་ང་ཚོར་ཆྲོལ་ཁའི་འཐེན་འཁེར་གང་ན་འདུག ངས་འདི་འདྲའི་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་སེམས་པ་

སྲོ་ཡི་འདུག གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་ང་ཚོ་མི་ཞེ་ལྔ་དེ་བྲོ་བདེ་བྲོའ ་ི ངང་ནས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་སའི་སི ངས་ཆ་ཞིག་རག་
ན་བསམ་གི་འདུག དེའང་བྲོ་བདེ་པྲོ་མེད་པ་ཆགས་ཀི་འདུག རྣམ་རྟྲོག་དང་དྲོགས་པས་ཁང་ནས། ཧ་ཅང་གི་བྲོ་ཕམ་ཡྲོད། དེ་སུས་བཟྲོས་པ་

རེད་དམ། གང་འདྲ་བས་ནས་བཟྲོས་པ་རེད། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་མང་པྲོ་ཆགས་ན། དེས་ཀང་ཁྲུག་གཞི་ཐེབ་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་
ངས་མང་པྲོ་ཞུ་ཡི་མིན། གང་ལྟར་དེ་མཇུག་མ་གནད་དྲོན་གནད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་ས་ཞིག་རག་གི་རེད། ཞུ་ཡི་ཡིན། གང་ལྟར་ང་ཚོ་འདིའི་
ནང་དུ་སིད་སྲོང་གི་དེའི་ནང་དུ་ཡྲོད་པ་ནང་བཞིན་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་པ་ཡིན་ན། བྲོད་ནང་དུ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མི་ཚོ་སེམས་ཤུགས་

ཆགས་པའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་པ་རེད་གསུང་རྒྱུ་དེ་རེད། བས་ཙང་སྐད་ཆ་འཛིན་ས་གཏེ་བ་དེ་དེ་རེད། ཁྲོང་རྣམས་ལ་ངས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་

སེམས་ཤུགས་མ་ཆགས་རྲོགས་གིས། ང་ཚོ་ཆིག་སྒྲིལ་ཡིན། གནད་དྲོན་འདིའི་འབྱུང་ཁུངས་དེ་རེད། ཁེད་རྣམས་ཐུགས་ཕམ་རྒྱུ་མི་འདུག

ཁེད་རྣམས་ང་ཚོའི་མ་ར་ཡིན་གདའ་ཟེར། ༸རྒྱ་བ་རིན་པྲོ་ཆེས་བཀའ་གནང་གནང་བ་རེད་པཱ། ང་ཚོས་དབུ་འྲོག་དཔུང་འདེགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་
ལས་ཀ་བས་དགྲོས་རེད་བ། བས་ཙང་གནད་དྲོན་ཆུང་ཚགས་ཡྲོང་གི་རེད་ལ། ཡྲོང་ཆྲོག་གི་རེད། མི་སྲོ་སྲོའ ་ི རྣམ་དཔྱྲོད་འདང་དང་མ་འདང་

བའི་ཐྲོག་ནས། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་བྲོད་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་དེ་ངས་སིངས་ཆ་འདིའི་ཐྲོག་ནས་ཆིག་སྒྲིལ་ཡིན་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡི་ཡིན། མིན་ཟེར་ནས་
གསུང་མཁན་ཡྲོད་ན་གསུང་རྲོགས་བྲོས། དེ་ལས་དཔག་པའི་ང་ཚོས་སང་བཤད་བེད་ཆྲོག་གི་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ངས་དེ་
འདྲ་ཞིག་ནས་བཞག་གི་ཡིན། དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་མང་པྲོ་ཞིག་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཀི་མི་འདུག བྲོ་བདེ་བྲོ་རང་ཡྲོང་གི་མི་འདུག
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་འགྲོ་མུས་རེད། ཐྲོག་མར་

དེར་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་གི་སྲོན་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། གཞི་རའི་ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ག་དུས་འཛོམས་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ནའང་། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་
རྣམ་པ་ཚོའི་དགྲོངས་ཚུལ་འདྲ་མིན་ལེགས་པ། ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ། རེ་ཕུད། མཚམས་མཚམས་ལ་ཡང་བཀའ་ཤག་ལ་མ་འདྲོད་པའི་དགྲོངས་
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ཚུལ་དེ་འདྲ་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་དུས་སྐབས་ལ། ཚང་མ་ལ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་སགས། འཛིན་སྲོང་ལ་ཡིན་
ན་ཡང་ཞེ་དྲག་ཕན་གི་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལན་ཟླ་བ་དྲུག་གི་རེས་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་མཇལ་གི་ཡྲོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་སྐུ་

གཟུགས་ཐང་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་གི་སྲོན་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི གཟིམས་ཤག་ལ་ཕེབས་པ་བཞིན། དེ་རིང་ཚུར་བསར་དུ་བཞུགས་སར་ར་རམ་ས་ལ་
ཕེབས་ཐུབ་པ་དེ་དགའ་ཚོར་ཆེ་པྲོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་སྲོང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་ཚོ་ལས་ཟེར་ནའང་རེད། ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་ཟེར་ནའང་རེད།
གྲོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡྲོད་པའི་མི་སྣ་ཚོས་ར་དྲོན་གི་འགན་ཁུར་བས་པའི་ཐྲོག་ནས། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བཀའ་དགྲོངས་གཞིར་

བཟུང་བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མིའི་མངྲོན་འདྲོད་སྒྲུབ་རྒྱུའི་འགན་གཙོ་བྲོ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བབས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྐབས་ལ་ཡྲོང་
རྒྱུའི་ཉིན་མ་དགུ་ལྷག་ཙམ་ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་རིག་པ་སྒྲིམ་པའི་ཐྲོག་ནས་རྣམ་པ་ཚོའི་དགྲོངས་ཚུལ་གསུང་གི་རེད། ཚོར་བ་ཡྲོད་པའི་
ཐྲོག་ནས་གསུང་གི་རེད། ག་རེ་གསུང་པ་ཡིན་ན་ཡང་དུས་རྟག་ཏུ་བཀའ་ཤག་གི ས་གྲོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་བཞེས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས་

སྐབས། རེས་སུ་ཡི་རངས་དང་། ག་རེ་གསུང་པ་ཡིན་ནའང་ཡིད་ལ་བཅངས་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་དང་། འཛིན་སྲོང་ཐྲོག་

ནས་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་བས་དང་བེད་མུས་ཡིན། ད་ལན་དེ་ག་རང་གནང་གི་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལན་སྲོན་རིས་འགྲོ་གི་
ཡྲོད་དུས་སྐབས་ལ་སྲོན་རིས་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་ཚུལ་ཏན་ཏན་ཕེབས་ཀི་རེད་ལ། ཕེབས་པ་གཞིར་བཟུང་ང་རང་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ག་
རེ་ཐྲོན་པ་དེ་ལག་བསྟར་མཐིལ་ཕིན་པ་གཏྲོང་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་བེད་ཀི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་འདིའི་ཐྲོག་ལ་
དགྲོངས་ཚུལ་མང་པྲོ་གསུངས་སྲོང་། ད་ལན་སྲོན་གེང་ནང་ལ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་དྲོན་ཚན་བདུན་པྲོ་དེའི་ནང་ལ་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་འཁྲོད་
གནང་འདུག རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་ཞེ་དྲག་སྲོན་འདུག བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་དྲོན་ཚན་བདུན་དེ་གཙོ་པའི་གཞུང་འབེལ་གདུང་
སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་དེ་ཡིན།

དེ་ནས་ད་རང་ལུས་མེ་སེག་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་བསྡུར་རིམ་པ་བྱུང་སྲོང་། ཁ་སང་རང་ང་ཚོས་ཆྲོས་འབུལ་སྲོན་ལམ་

ཞིག་ཞུས་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཀི་དགྲོངས་ཚུལ་ལ་ཡང་རང་ལུས་མེ་སེག་བཏང་ནས་རྒྱལ་སིའི་གནས་བབ་ཐྲོག་ལ་བྲོད་དྲོན་ལ་གཟིགས་སྟངས་

འགྱུར་བ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་ཀི་འདུག འགྱུར་བ་འགྲོ་གི་ཨ་ཡྲོད་ན། བར་ལན་འདྲ་བེད་མཁན་ཞེ་དྲག་མི་འདུག་
ཅེས་གསུངས་ཀི་འདུག དེ་འདྲ་ར་བ་ནས་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་སྲོང་། བྲོད་ནང་རང་ལུས་
མེ་སེག་བཏང་དགྲོས་དྲོན་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མཁེགས་འཛིན་གི་རེན་གིས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། བྲོད་བཙན་བཟུང་བས་པ་ནས་མཁེགས་འཛིན་

སིད་བྱུས་དམ་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཞི་བའི་གྲོམ་འགྲོས་ཟེར་ནས་སྲོན་མ་ཡིན་ན་མི་བཅུ། བཅྲོ་ལྔ། ཉི་ཤུ། བརྒྱ་ཕག་དེ་འདྲ་
འཛོམས་ནས་ངྲོ་རྲོལ་བ་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་དེ་རྒྱ་ནག་གིས་ཁྲོ་རང་ཚོའི ་ཉེས་རྟྲོག་འྲོག་གི་ཚགས་ཚུད་མིན་དང་གནྲོན་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་གི་རེན་
པས་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པ་མ་རེད།

བྲོད་ལ་རང་ལུས་མེ་སེག་བཏང་པ་ཡིན་ན་ཡང་ངས་སྐད་འབྲོད་ཅིག་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ཡང་ལྲོ་བཅུ་བཅྲོ་ལྔ་བཙོན་ཁང་དུ་ལྷག་རྒྱུ་རེད་

འདུག ཉེས་རྡུང་མང་པྲོ་རག་རྒྱུ་རེད་འདུག ན་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་འདུག དེ་ལས་སྲོ་སྲོའ ་ི སྲོག་འདི་འཕལ་དུ་བྲོས་བཏང་བ་ཡིན་
ན། བྲོས་བཏང་གཅིག་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་ནས་རང་ལུས་མེ་སེག་བཏང་དགྲོས་དྲོན་གི་རེན་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མཁེགས་འཛིན་གི་སིད་བྱུས་ལ་

བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་ག་བར་ཕིན་པ་ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཨ་རི་དང་། ཡྲོ་རྲོབ་རྒྱལ་
ཁབ་ག་བར་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ད་ལན་རང་ལུས་མེ་བསེགས་བྱུང་འདུག་པ་དེ་ལ་བྲོ་ཚབ་ཡྲོད། བྲོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་པྲོ་ཡིན་པ་དེ་

ག་རང་གི་གསལ་པྲོ་སྟྲོན་གི་འདུག་ཅེས་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་ཐུགས་སྣང་གནང་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ། དེ་ག་ནང་བཞིན་འགྲོ་
བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་རེད། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་གི་སེ་ཚན་རེད། དེ་དག་གི་སྙན་ཐྲོའ ་ི ནང་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་ཡང་རང་

ལུས་མེ་བསེགས་རིམ་པ་གསར་ཤྲོག་ནང་འཁྲོད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ཁ་སང་ཡིན་ན་ཡང་ཉིན་མ་གཉིས་གསུམ་གི་གྲོང་དུ་ LAFIA དང་
estonia གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཉི་ཤུས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད། བྲོད་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཛ་དྲག་པྲོ་འདུག གང་ལགས་ཞེ་ན་ཉེ་
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ཆར་རང་ལུས་མེ་བསེགས་བཏང་འདུག་ཅེས། དེ་དག་ཡྲོངས་གགས་ཆགས་ཡྲོང་དུས་སྐབས་ལ་བྲོད་དྲོན་ལ་དྲོ་སྣང་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ། རྒྱབ་
སྲོར་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ། དཔེར་ན་རང་དབང་ཁང་པ་ཡིས་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ལྲོར་རང་དབང་མེད་ཤྲོས་ཀི་ལུང་པ་སེ་རི་ཡ་རེད། དེའི་
རེས་ལ་བྲོད་རེད་ཅེས། བྲོད་ཀིགནས་སྟངས་དེ་བང་ཀྲོ་རི་ཡ་ལས་སྡུག་གི་རེད། ཨེ་རི་ཏི་རེ་ལས་སྡུག་གི་རེད། ལྷྲོ་སུ་ཏའ་ལས་སྡུག་གི་རེད་

ཟེར་དགྲོས་དྲོན་དེ་གཞི་བཞག་ས་རང་ལུས་མེ་བསེགས་གཏྲོང་མཁན་སང་ལ་བཞག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་རྒྱལ་སིའི་ཡྲོངས་ནས་
ངྲོས་འཛིན་སྟངས་དེ་བྲོད་ནང་ཛ་དྲག་པྲོ་ཡྲོད་པ། ཁྲོང་རང་ཚོར་ཐུགས་ཚབ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ། རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱབ་སྲོར་གི་རྣམ་པ་ཐྲོན་གི་

ཡྲོད་པ་དེ་གསལ་པྲོ་ཞེ་དྲག་རེད། དེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་། དྲོན་གི་བདག་པྲོ་བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་ཚོ་ཡིས་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙིང་
སྟྲོབས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐུ་ལས་སྲོན་པ་དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ངྲོ་ལེན་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད་ལ། དེ་དག་ལ་དངྲོས་གནས་ང་ཚོ་སྲོབས་པ་

བེད་དགྲོས་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྐབས་ལ་རང་ལུས་མེ་བསེགས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ངས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཞུས་
ན་བསམ་སྲོང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཡང་ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འདྲི་གནང་སྲོང་། དཔེར་ན་རང་ལུས་མེ་སེགས་གཏྲོང་མཁན་

བཀྲ་བེས་གཙོས་པའི་ཁྲོ་རང་ཚོའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡྲོད་པ་རེད། ཁྲོ་རང་གིས་གཙོས་པའི་སན་བཅྲོས་ཆེད་དུ་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སྐད་གཏྲོང་
ཐུབ་ཀི་རེད་དང་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྲི་གནང་སྲོང་། དེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་མཚམས་མཚམས་ཡང་འཛིན་སྲོང་ལ་ཡྲོད་པའི་སྐབས་ལ་

གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཐྲོན་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དག་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་བརྒྱུད་ནས་སི་ཡྲོངས་ཀི་མི་མང་ལ་བཤད་མི་བཤད་ཐེ་ཚོམ་དེ་འདྲ་སེས་

ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན་བཤད་པ་ཡིན་ན་དགེ་དང་སྲོན་གང་འདྲ་ཆགས་ཡྲོང་། དཔེར་ན་བཀྲ་བེ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཁྲོང་རང་གི་
གཟུགས་པྲོ་ཕེད་ཀ་འཚིགས་ཡྲོད་པ། ཁྲོང་རང་བཞེས་ལག་མཆྲོད་དུས་ལག་པ་གཡས་པ་ཡིས་མཆྲོད་ཐུབ་ཀི་མེད་པ། གཡྲོན་གིས་མཆྲོད་

དགྲོས་པ་དེ་དག་ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡྲོད། ད་ལྟའི་ཆར་དེ་ག་ནང་བཞིན་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་ནས་མ་གྲོངས་མཁན་འགའ་ཤས་ཀི་གནས་
སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ། གཅིག་ཁྲོ་རང་གི་རྐང་པ་གཏུབས་དགྲོས་ཆགས་པ་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཤེས་ཀི་ཡྲོད། སེམས་འཚབ་

ཡྲོང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་བཤད་མ་བཤད་ཀི་སང་ལ་རེད་མ་གཏྲོགས་ང་ཚོས་སྦས་གསང་བས་པ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་དེ་ཡིན། བྲོད་
ནང་ལ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མི་ཚོར་སྙིང་སྟྲོབས་ཡྲོད་པ་དེ་ཞུ་མི་དགྲོས་པ་རེད། ལས་བེད་ཚོ་ཡིན་ཡང་ཏན་ཏན་ཁྲོ་རང་ཚོས་ང་ཤེས་ཡྲོན་ལྡན་པ་

ཡིན། ལག་ཁེར་ཆ་ཚང་ཡྲོད་དེ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་མི་གཅིག་གི་གནས་རིམ་དང་། ངས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་མི་ལ་གནས་རིམ་མཐྲོ་བ་བཏང་

ཡྲོང་དུས་སྐབས་ལ་མི་རིགས་དབེ་འབེད་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་ཁྲོ་རང་ཚོས་ཚོར་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོས་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་གཟིགས་
ཡྲོང་དུས་སྐབས། ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་རམ་མགིན་ཚབ་པ་ཡྲོད་བསམ་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཞེ་དྲག་ཞིབ་ཕ་ཞུ་དགྲོས་ཡྲོད་པ་མ་རེད། སྲོག་
པྲོའ ་ི གནས་སྟངས་དང་། ཤིང་ཅང་གི་གནས་སྟངས། བྲོད་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་གནང་དང་། བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་ཚོ་ཡིན་ནའང་བྲོད་མིའི་
སྒྲིག་འཛུགས་ལ་གཟིགས་སྟངས་དེ་སར་ཡང་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད་ལ་ད་ལྟའང་ཡག་ཐག་ཆྲོད་ཡྲོད་པ་རེད།

ང་ཡིན་ནའང་ལྲོ་བཅུ་དྲུག་ཨ་རིར་བསད་པའི་སྐབས་ལ་བྲོད་ནས་ཡྲོང་མཁན་བྲོད་མི་མང་པྲོ་ཐུག་མྱྲོང་ཡྲོད། བརྒྱ་ཕག་ཐུག་མྱྲོང་

ཡྲོད། ལས་བེད་ཐུག་མྱྲོང་ཡྲོད། ཁྲོང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་སྐད་ཆ་འདྲི་མྱྲོང་ཡྲོད། བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཡྲོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁེད་རང་ཚོ་ལ་ཕན་

གི་འདུག་གནྲོད་ཀི་འདུག་ཟེར་དུས་ཕན་གི་འདུག ང་ཚོས་སྐད་འབྲོད་བརྒྱབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕན་གི་འདུག་གནྲོད་ཀི་འདུག་ཟེར་དུས་ཕན་གི་

འདུག་ཟེར། ཁྲོ་རང་ཚོས་སྲོག་པྲོའ ་ི ནང་། སྲོག་པྲོ་དཔེར་དྲངས་ནས། ཤིང་ཅང་དཔེར་དྲངས་ནས་མང་པྲོ་ཞེ་དྲག་གསུངས་ཀི་འདུག དེ་ཡིན་
དུས་ང་ཚོ་ཚང་མས་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་རེད། གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདི་བརྒྱུད་ནས་གནས་སྟངས་དེ་འགིག་གི་མི་འདུག་བསམ་མཁན་ཡྲོད་
པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག

བྲོད་ནང་ནས་གཟིགས་སྟངས་དཔེ་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། གཙོ་ཆེ་ཤྲོས་ང་ཚོའི་བ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་

མཆྲོག་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དེ་ནས་ཡང་ཆབ་སིད་དང་ཆིག་སྒྲིལ་གི་གནས་སྟངས་དང་ད་ལན་བཙན་བྲོལ་ནང་ལ་

རྦད་དེ་ཡིད་ཆེས་ཐྲོག་ནས་རེད། སེམས་ཤུགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཉམས་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་འདྲ་གསུངས་སྲོང་། དེ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་མྲོས་
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མཐུན་ཞུ་གི་མེད། བཙན་བྲོལ་ནང་དུ་ཉེ་བའི་ཆ་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་རེད། གྲོ་རྟྲོགས་རེད། འགན་ཁུར་བཞེས་མཁན་ཡག་ཏུ་འགྲོ་

ཡྲོད་པ་རེད། དེ་གངས་ཀ་རང་ནས་གསལ་བྲོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། དཔེར་ན། ༢༠༠༡ ལྲོར་བཀའ་བྲོན་ཁི་པ་དང་། གྲོས་ཚོགས་འྲོས་འཕེན་མཁན་
སྟྲོང་ཕག་སུམ་ཅུ་སྲོ་ལྔ་རེད། ༢༠༠༦ ལྲོར་སྟྲོང་ཕག་སུམ་ཅུ་སྲོ་གཉིས་བས། སྟྲོང་ཕག་གསུམ་མར་ཆགས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ ༢༠༡༡ ལྲོར་

འྲོས་བསྡུས་ལ་མི་མང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་སྟྲོང་ཕག་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་རེད། རྦད་དེ་མང་དུ་འགྲོ་འདུག་བ། ཆབ་སིད་ལ་དྲོ་སྣང་དང་། འགན་ཁུར་
ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ་གསལ་པྲོ་ཞེ་དྲག་རེད། ༢༠༡༦ ལྲོར་འྲོས་འཕེན་མཁན་སྟྲོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་རྒྱལ་
སིའི་སིངས་ཆའི་སང་ནས་ཨ་རིས་གཙོས་པའི་ནུབ་ཕྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཡྲོད་པ་ཚོ་ལ་གདེང་སྲོབས་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་
ཞུ་གི་ཡྲོད། ཁེད་རང་ཚོའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལ་འྲོས་འཕེན་པའི་སྐབས་སུ། ལྲོ་རེ་རེ་ནས་འྲོས་ཤྲོག་བླུགས་མཁན་ཉུང་དུ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་

རེད། ང་ཚོ་བྲོད་མི་བཙན་བྲོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་ལས་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་གསྲོལ་སར་གནང་བའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་
འདིའི་ནང་ལ་འྲོས་འཕེན་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་བས་མ་ཚད་ལྲོ་བཅུའི་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུ་འཕར་ཡྲོད། ང་ཚོ་འྲོས་འཕེན་རྒྱུ་དེ་ལས་བ་པྲོ་

ཡྲོད་པ་མ་རེད། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་འབུལ་དགྲོས་རེད། དངུལ་སྤྲད་ནས་འྲོས་འཕེན་དགྲོས་རེད། ལུང་པ་གཞན་ལ་འྲོས་འཕངས་དུས་རིན་མེད་

རེད། བས་ཙང་བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུ་ཡི་ཆ་ཤས་མང་བ་བངས་ཡྲོང་དུས་སྐབས་ལ་ཆབ་སིད་ལ་དྲོ་སྣང་མང་བ། ར་དྲོན་ལ་འགན་ཁུར་མང་བ་བེད་
ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་གསལ་པྲོ་ཞེ་དྲག་རེད། དེ་བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་ཚོས་མཁེན་གི་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོས་མཁེན་དགྲོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་
ཆེ་པྲོ་རེད་མ་གཏྲོགས། ཡང་བཀའ་ཤག་གིས་གནང་སྟངས་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ལ། གྲོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་མྲོལ་གསུངས་སྟངས་གཅིག་
གཉིས་ཤིག་གིས་བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མིའི་སེམས་ཤུགས་ཆགས་པ་དང་། རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་གཟིགས་སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་དམ་

བསམ་པ་དགྲོངས་ཀི་ཡྲོད་ན་སེམས་ཁལ་དགྲོས་ཀི་མི་འདུག རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་པའི་སང་ལ་གཟིགས་སྟངས། བྲོད་དྲོན་སང་ལ་རྒྱབ་
སྲོར། རྲོགས་དངུལ་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་དང་ཤིང་ཅང་། སྲོག་པྲོའ ་ི གནས་སྟངས་གཅིག་པ་གཅིག་ཀང་རེད། ད་དུང་ང་ཚོ་ལས་ཤིང་ཅང་
ཛ་དྲག་པ་མེད་ནའང་། ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་ནང་བཞིན་རེད། གང་ཅིའི་ཐད་ནས་བྲོད་དྲོན་ལ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནས་གྲོས་ཆྲོད་བཞག་སྟངས་
གཙོས་པའི་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་རེད། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལ་བྲོད་དྲོན་སང་ལ་འབུར་དུ་ཐྲོན་ནས་གསུངས་དགྲོས་དྲོན་དེས་ག་རེ་

སྟྲོན་གི་ཡྲོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་གནང་སྟངས་རེད། བྲོད་ནང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་རེད། འགན་འཁུར་ཐྲོག་ནས་
རེད། གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཡག་པྲོ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ། ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ནས་གནད་འགག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་

རེད། སྲོན་མ་ ༢༠༡༤ ལྲོར་འདི་ནས་ང་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གནས་ཡྲོད་མི་སྣ་ཞིག་ལ་མཇལ་འཕད་དུ་ཕིན་པ་ཡིན། ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞུ་རུ་ཕིན་པ་ཡིན། གཞུང་འཕྲོ་འགྱུར་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་ཆེད་དུ་མར་ཕིན་ནས་སྐུ་མཁེན་ཕར་ཞུས་རྲོགས་བྲོས། ངས་འདིར་
རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རུ་ཡྲོང་པ་ཡིན། ཁྲོ་རང་གིས་ག་རེ་གསུང་སྲོང་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་དགྲོས་དྲོན་ཡྲོད་
པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཁེད་རང་ཚོ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་དགྲོས་རེད་ཟེར། རྒྱ་གར་ནང་སབས་བཅྲོལ་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་རྲོགས་རམ་

གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད་དེ། ད་ལྟ་བྲོད་པ་ནང་བཞིན་ཚགས་ཚུད་པྲོ། སྲོ་སྲོ་ལ་སྲོབ་གྲྭ་དང་གཞིས་ཆགས། དགྲོན་པ་དང་སན་ཁང་། སྲོ་སྲོའ ་ི
རིགས་གཞུང་སྲུང་སྲོབ་བེད་ཐུབ་མཁན། དེ་འདྲ་རྒྱ་གར་ནང་ཡྲོད་པ་མ་རེད། གནད་ཡྲོད་མི་སྣ་རང་གིས་གསུང་སྲོང་། རྒྱ་གར་རང་གི་

གཟིགས་སྟངས་དེ་རེད། དེ་དང་འབེལ་པའི་ཐྲོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སི་ཡྲོངས་
ནས་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་དགྲོས་རེད།

དེ་ནས་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་ལྔའི་སྐྲོར་ལ་གེང་སྲོང་བྱུང་པ་ཡིན་ཙང་། དེང་སྐབས་སི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱའི་དུས་ཚོད་ཡིན་ཙང་། ཚོགས་

གཙོས་བཀའ་འཁྲོལ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས། གསལ་བཤད་ཏྲོག་ཙམ་ཞུས་ཆྲོག་པ་ཞུ། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་དགྲོས་སྐྲོར་དེ་རེད།

འགའ་ཤས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ནང་གསུངས་སྲོང་། ལྲོ་བཅུའི་སྲོན་ལ་ཞུས་ཚར་བ་རེད། ཡང་བསར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད་པས་ཟེར། དེ་དང་འབེལ་ནས་
རྣམ་པ་ཚོས་གཟིགས་ཡྲོད་ཀི་རེད། སིད་སྲོང་ནས་ཚིག་གཅིག་ཀང་ཞུས་མེད། ཉེར་ཆར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བཀྲོད་ཁབ་ཅིག་ཐྲོན་པ་རེད།
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དང་འབེལ་བའི་ཐྲོན་ནས། ཚིག་གཅིག་བཤད་མེད། མཚམས་མཚམས་སུ་ལས་དྲོན་མ་འགྲུབ་བར་སྲོན་དུ་གསུང་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་མ་རེད་བསམ་གི་

འདུག ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ ལ་གཞི་ནས་ཚར་རྒྱུ་རེད། སི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢་༣་༤ གཞི་ནས་ཚར་རྒྱུ་རེད། ཚང་མ་འགྲུབ་བས་དེ་ནས་རྒྱ་
གར་གཞུང་གི་ལངས་ཕྲོགས་གང་འདྲ་རེད་འདུག་དྲོན་དམ་པའི་ཐྲོག་ནས། གཟིགས་སྐྲོར་འདི་གང་འདྲ་ཆགས་སྲོང་མ་སྲོང་། ཚང་མ་མར་
གཟིགས་པའི་ཐྲོག་ནས་སྲོམ་ཞིག་བརྒྱབ་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག གསུང་རྒྱུ་ས་དྲགས་པ་ཡིན་ན། གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་པ་ཡིན་ན།

དཔེ་གསྲོག་གི་རེད། ལྲོ་ལྔ་བཅུ་ལ་གནང་བ་རེད། ད་ལྲོ་དྲུག་བཅུ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཉེར་ཆར་གནང་ཚར་བ་རེད་ཟེར་ནས། ངས་གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་
མེད་ན། ཧ་ལམ་ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་ཐུགས་རེའི་ལེགས་འབུལ་མཛད་སྲོའ ་ི དེ་ཞེ་དྲག་དྲ་རྒྱས་པྲོ་གནང་བ་ནང་བཞིན་གིས་ཉིན་མ་ ༣༦༠ རིང་ལ་རྒྱ་

གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་ནས་བཅར་བ་ནང་བཞིན་དེ་འདྲ་གང་ཡང་གནང་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ད་ལན་ལྲོ་དྲུག་བཅུའི་མཛད་སྲོ་འདི་ལ་དུས་
ཚོད་ཚོུད་གཉིས་གསུམ་ཞིག་རིང་མཛད་སྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མ་བཅར་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ཨ་ནི་ལྡི་ལི་ IC ལ་ནམ་
རྒྱུན་ནང་བཞིན་རིག་གཞུང་ཁབ་སྟྲོན་བ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་རེད། གཞན་པ་ག་རེ་ཡྲོད་ཟེར་ན། གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཉེ་འཁྲོར་དུ་ཡུལ་མི་སྲོ་པྲོ་དེ་འདྲ་

ཡྲོད་ན། ཁ་ཟས་རེ་སིན། གྲོན་གྲོས་རེ་སྤྲད། དེ་ནས་གཙང་མ་བཟྲོ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ཁག་ནང་ལ། སྲོ་སྲོ་གཅིག་པྲོ་མ་ཡིན་པར་ཉེ་འཁྲོར་གི་གྲོང་
གསེབ་ཁག་ནང་གཙང་མ་བཟྲོ་རྒྱུ་དང་། ཤིང་སྲོང་འདེབས་འཛུགས་བ་རྒྱུ་དེ་མ་གཏྲོགས་གང་ཡང་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ལྔ་བཅུའི་སྐབས་ལ་ཞེ་དྲག་

བས་པ་དང་། དྲུག་ཅུའི་སྐབས་ལ་ཡང་ཞེ་དྲག་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྲོ་པ་མ་རེད། ཚུད་ཚོད་གཉིས་གསུམ་གི་མཛད་སྲོ་ཚུགས་རྒྱུ་དེ་རེད། བཀའ་
ཤག་གི་བསམ་པར་ཉུང་དྲགས་འདུག་བསམ་གི་ཡྲོད་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ད་ལན་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ནང་

དུ་ཡང་འདུག གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གི་གསུང་འཕིན་གི་ནང་དུ་ཡང་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རེ་ཟེར་ནས་ཚིག་སྐམ་པྲོ་མ་ཎི་བགངས་
པ་ནང་བཞིན་རེད། དྲོན་དངྲོས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཟེར་ནས་རྣམ་པ་ཞིག་མ་བསྟན་པ་ཡིན་ན། ཚིག་སྐམ་པྲོ་རང་རེད་བ། དྲོན་དངྲོས་གནས་རྣམ་

པ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་བསྟན་བཞག་ན། ཕག་རྟགས་འདྲ་པྲོ་གཟེངས་རྟགས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཕུལ་གཞག་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ང་ཚོ་ལ་དངུལ་དུང་ཕྱུར་
མང་པྲོའ ་ི མཐུན་འགྱུར་རྲོགས་རམ་གནང་ཡྲོད་པ་རེད། ད་ལན་འབུམ་ཁ་ཤས་ཅིག་བཏང་བཞག་ན་ག་རེ་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་ཙང་། གནང་རྒྱུ་
མི་འདུག་ཟེར་ནས་གསུང་རྒྱུ་མི་འདུག་བསམ་སྲོང་། ང་རང་གི་བསམ་པར་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཉུང་དྲག་འདུག་མང་མི་

འདུག་བསམ་སྲོང་། རྒྱ་གར་གཞུང་ལས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དུས་རྟགས་ཏུ་ཞུས་དགྲོས་རེད། ལྲོ་བཅུ་རེ་མཚམས་སུ་གཏན་
འབེབས་བས་ནས་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག གཉིས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀྲོད་ཁབ་དང་འབེལ་པའི་ཐྲོག་ནས། ཕི་སིད་དྲུང་
ཆེས་བཀའ་ཁབ་དང་འབེལ་པའི་ཐྲོག་ནས། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གེང་སྲོང་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་རེན་གིས་སིད་སྲོང་གི་

ངྲོས་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཚིག་གཅིག་ཀང་བཤད་མེད། ང་རང་ལ་འགན་ཡྲོད་དུས་མར་བཅར་ནས་བཀའ་བསྡུར་རིམ་པ་བྱུང་
སྲོང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དགྲོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དུས་རྒྱུན་ནང་བཞིན་རང་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་དང་བྲོད་མིའི་ཐྲོག་ཏུ་

སིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་པ་མ་རེད། མེད་པ་དེ་རྒྱ་གར་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་རང་ནས་བཀྲོའ་ཁབ་དེ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་

ཁག་ཏུ་ཐྲོན་པ་དང་། སང་ཉིན་རང་ལ་གསལ་བཤད་གནང་ཡྲོད་པ་རེད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ཆྲོས་ཕྲོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་གནད་འགག་ཅན་རེད། རྒྱ་
གར་མི་མང་གི་གུས་བརི་ཆེན་པྲོ་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཆྲོས་ཕྲོགས་ཐྲོག་ནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གིས་མཛད་པ་འཕིན་ལས་ག་རེ་གནང་ནའང་

དེར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད་ཟེར་ནས་གསལ་པྲོར་ཞེ་དྲག་རེད། ཆབ་སིད་ཀི་ཐད་ནས་གནང་ཆྲོག་དང་མ་ཆྲོག་ཟེར་བ་དེ། རྒྱ་གར་
གཞུང་གི་དེ་ས་ལངས་ཕྲོགས་དེ་ག་རང་རེད། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མི་ཚོས་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ལས་འགུལ་སེལ་ཆྲོག་གི་མ་རེད་ཟེར་ནས་གསུང་གི་

རེད། ད་ལན་གསུངས་བཞག་པ་མ་རེད། སྲོན་མ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརི་བེད་ཆྲོག་གི་མ་རེད་ཟེར་མཁན་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད། བྲོད་ཀི་
རྒྱལ་དར་སྒྲེང་ཆྲོག་གི་མ་རེད་ཟེར་མཁན་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད། སྐད་འབྲོད་བེད་ཆྲོག་གི་མ་རེད་ཟེར་མཁན། ལྡི་ལིར་རྒྱ་མིའི་དཔྲོན་པྲོ་ཞིག་
བསེབས་དུས། མྰན་ཇུ་ཌི་ལའི་མཐའ་ཡྲོངས་རྲོགས་ཉེན་རྟྲོག་པས་བསྐྲོར་སྟེ། བྲོད་པ་གཅིག་ཀང་ཕིར་འགྲོ་མ་ཆྲོག་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད།

105

ད་ལན་བཀྲོད་ཁབ་ཐེངས་དང་པྲོ་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་ས་མང་པྲོ་བྱུང་ཚར་བ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་ཕ་མ་ནང་བཞིན་རེད། ཞུ་ས་ཡྲོད་
པ་རེད། ཉེ་ཆར་རང་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་སེལ་ཆྲོག་གི་མ་རེད་ཟེར་ནས། ཁ་སང་རང་ལྡི་ལིར་ཚོགས་པ་ལྔ་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་འདུག་པཱ།

དེ་ཞུས་ན་ལེན་པྲོ་མི་འདུག་དེ། དེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་། ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ དང་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢ དང་ ༣་༤ བར་དུ་སྒུགས་དང་། དེ་ནས་ག་རེ་

ཆགས་འདུག དེ་དུས་གསུང་ན་ལེན་པྲོ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། འདིར་ཚགས་པར་རྒྱག་མཁན་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་ཙང་། འདིར་གྲོས་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་མི་ཞིག་གིས་གསུང་པ་རེད། རྒྱ་གར་ཡྲོངས་ལ་ཁབ་པ་ཡིན་ན། གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་ན་ཕན་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྲོད་པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་
དགྲོངས་པར་འཇགས་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།། སྙིང་བསྡུས་དེ་ག་རང་ཡིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བྲོད་མིའི་སིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་
གཏན་ནས་འགྲོ་མི་འདུག ༢༠༡༤ ལྲོར་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་ཐྲོག་སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཐུགས་ཁལ་གཏན་
ནས་གནང་དགྲོས་ཀི་མི་འདུག དེ་ནན་ཏན་གིས་ཐྲོག་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད།

དེ་ནས་ཆིག་སྒྲིག་དང་འབེལ་པའི་ཐྲོག་ནས་རེད། དེ་ངས་དེ་སྲོན་ཞུས་ཚར་ཡིན། གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་གཅིག་གིས་ཨ་རིའི་བྲོད་

ཀི་ཐེབས་ར་ཁང་ Tibet fund སྲོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀ་དེའི་སྐྲོར་ལ་གེང་སྲོང་བྱུང་སྲོང་། དངྲོས་གནས་བས་ན་འདིར་གྲོས་ཆྲོད་དང་
འབེལ་པ་མི་འདུག་བསམ་སྲོང། དེ་གེང་ཟིན་དུས། ཁྲོ་རང་གི་གསུང་སྟངས་བས་ན་དེ་ག་རང་རེད། ཆབ་སིད་ཀི་གནས་ཚུལ་དྲོ་སྣང་ཞེ་དྲག་

ཡྲོད་ཟེར། ཏན་ཏན་དྲོ་སྣང་ཆེན་པྲོ་གནང་འདུག སྲོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་ལྔའི་རེན་གིས་ Toronto ནས་མི་མང་ནས་ངྲོ་རྲོལ་བེད་
མཁན་གི ་ ཕེ ད་དར་སང་ལ་བཀྲོ ད་འདུག དེ ་ ག་ནང་བཞི ན ་ Washington དང་ New Yourk སྲོ ག ས་ལ་དེ་ ག་རང་བྱུང་ཡྲོ ད་རེ ད།
Europe སྲོགས་སུའང་དེ་བྱུང་འདུག་ཟེར་ནས་གསུང་སྲོང་། དེ་ག་རང་རེད། བཀའ་ཤག་གིས་གཟིགས་སྟངས་ཏྲོག་ཙམ་མ་འདྲ་བ་ཡྲོད་པ་

རེད། ག་རེ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་ལྔ་དེ་བཀའ་ཤག་གི་གཟིགས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཡྲོད་པ་མ་རེད།

རྙྲོག་གེང་གང་ཡང་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དངུལ་སྐར་མ་གཅིག་བེད་སྲོད་ལྲོག་པར་བཏང་པ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་

ཀིས་འགེལ་བཤད་ལྲོག་པ་བརྒྱབ་ནས། གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་ནས་སི་ཚོགས་ནང་དུ་བརབ་གསིག་ཐེབས་སྲོང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཡིན་ནའང་གྲོ་

ནྲོར་ཐེབས་ནས་ལྷག་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། བཀའ་ཤག་གི་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་ལྔ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་གསུམ་
བས་ནས། ས་ཡ་གཉིས་དང་འབུམ་བརྒྱད། དེ་གྲོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཡྲོད་པ་རེད། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༣།༢༠༡༤ ལྲོར་བཀའ་འཁྲོལ་ཆ་

ཚང་ཞུས་ཡྲོད་པ་རེད། ས་ཡ་གཉིས་དང་འབུམ་ལྔ་རགས་ཀི་འདུག ས་ཡ་གཉིས་དང་འབུམ་དྲུག་དེའི་ཁང་པ་ཉྲོས་ཆྲོག་པ་བེད། དེ་ནས་འབུམ་
གཅིག་དང་ཕེད་ཀ་དེ་འགྲོ་གྲོན་གཞན་ལ་གཏྲོང་གི་ཡིན་ཞེས། དེ་ནས་ཁི་ལྔ་དེ་ཡང་འགྲོ་གྲོན་གཞན་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཟེ་ར་ནས་ཁ་གསལ་བཀྲོད་
བས། ས་ཡ་གཉིས་དང་འབུམ་བརྒྱད་དེ་གྲོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐྲོབ་ཡྲོད་པ་རེད། བར་བརལ་བཀའ་ཁྲོལ་ཐྲོབ་པའི་དངུལ་དེ་བྲོད་ཀི་

རིག་གཞུང་ཡར་ཐྲོན་ཐེབས་ར་ཟེར་གི་ཡྲོད་པ་རེད། Tibetan community development fund དེའི་ཨ་རི་དྲོན་ཁང་གི་ཁང་པ་

ཉྲོ ས ་པ་རེད། ཁང་པའི་deed འདི་རེད། མཐའ་མ་དེ་ཁང་པ་འདི་སུའི་ཉྲོ ས ་ཡྲོ ད ་པ་རེད་ཟེར་ན། Tibetan community
development fund མིང་ཐྲོག་ནས་ཉྲོས་ཡྲོད་པ་རེད། དངུལ་ག་ཚོད་གནང་ཡྲོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ས་ཡ་གཉིས་དང་འབུམ་དྲུག་གནང་བ་

རེད། ཨ་རིའི་ཁིམས་མཐུན་ཡིག་ཆ་རེད། ཡང་འགའ་ཤས་ཀིས་ཡང་། སྐབས་དེའི་དྲོན་གཅྲོད་སྐལ་རྲོར་མིང་ཐྲོག་ལ་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ཁང་པ་དེ་
Tibetan community development fund གི་མིང་ཐྲོག་ལ་ཡྲོད་པ་རེད། འདི་ Sale deed འདི་རེད། དེ་ནས་ཁང་པ་དེ་ལ་ཁང་

མིག་གཅིག་ཡྲོད་པ་རེད། ཁང་པར་ཁལ་རྒྱག་དགྲོས་པ་རེད། ཟླ་རེར་ཆུ་རིན་གྲོག་རིན་སྤྲྲོད་དགྲོས་པ་རེད། དེར་ང་ཚོ་རང་གིས་འགྲོ་སྲོང་

གཏྲོང་མི་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས། གཞན་ལ་ཁང་ག་གཏྲོང་དགྲོས་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཡང་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགྲོས་པ་རེད། དེ་སུའི་
མིང་ཐྲོ ག ་ལ་ཞུས་ཡྲོ ད ་ཟེར་ན། Tibetan community development fund མིང་ཐྲོག་ནས་ཞུ་ཡྲོ ད ་པ་རེད། ཨ་རིའི་
Washington D.C མངའ་སེ་གཞུང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐྲོབ་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། གྲོས་ཚོགས་ནས་སྲོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐྲོབ་པའི་ཡིག་

ཆ། འགྲོ་སྲོང་ཁང་པ་ཉྲོས་པའི་ཨ་རི་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ། དེ་མ་ཟད་བེད་སྲོད་གཏྲོང་སྟངས་ཀི་སྐྲོར་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཡིག་ཆ་གསལ་པྲོ་ཡྲོད་པ་
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རེད། དངུལ་སྐར་མ་གཅིག་བེད་སྲོ ད་ལྲོག་པར་བཏང་བཞག་པ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེའི་སྐྲོར་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་བ་སེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་གསུང་ཡྲོད་པ་རེད། སྐྲོག་ཟ་རུལ་སུངས་བས་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀ་ཁང་པ་རང་གི་ཐྲོག་སྲོང་ཡྲོད་པ་རེད་ཟེར་ནས།

གསུང་ཡྲོད་བཞིན་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་ནས། ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀའི་རེན་གིས་སི་ཚོགས་ནང་བརབ་གསིག་ཆེན་པྲོ་ཐེབས་

སྲོང་ཟེར་དུས། སི་ཚོགས་ནང་བརབ་གསིག་གཏྲོང་མཁན་བཀའ་ཤག་མ་རེད་བ། བཀའ་ཤག་གིས་འགྲོ་གྲོན་གཏྲོང་དགྲོས་ས་ལ་བཏང་།
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགྲོས་ས་ནས་ཞུས། ཁང་པ་ཉྲོ་དགྲོས་སར་ཉྲོས། ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་ New York ལ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་ག་སྤྲད་ནས་བསད་ཡྲོད་
པ་རེད། ད་ལན་ཐབས་ཤེས་བཏང་ནས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ས་ Washington D.C ལ་ཁང་པ་ཉྲོས་ཐུབ་པ་དེ་དགའ་སྲོབས་སེས་དགྲོས་པ་རེད།

ང་རང་ཡིན་ན་དགའ་པྲོ་བྱུང་སྲོང་། ཁང་ག་སྤྲད་དགྲོས་མ་རེད། མིས་ཕར་རྒྱུགས་ཟེར་འགྲོ་དགྲོས་པ་མ་རེད། སྲོ་སྲོའ ་ི ཁང་པ་རེད། དེར་དགའ་
སྲོབས་བེད་རྒྱུ་ལས། འགེལ་བཤད་ལྲོ ག་པ་བརྒྱབ་ཡྲོང་དུས། ང་ཚོས་དེར་ལན་རྒྱག་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཡང་གྲོ་ནྲོར་
ཐེབས་ནས་ལྷག་བསད་འདུག ངའི་མི་མང་ནང་རེ་གཉིས་ཤིག་ཡིན་གི་རེད་བསམ་སྲོང་། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སྟྲོང་ཕག་ལྔ་ཟེར་གི་འདུག

ཕ་གིར་སྟྲོང་ཕག་ལྔ་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲའི་གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་པར་བེད་མཁན་དེ་བཀའ་ཤག་མིན། མི་ཉུང་ཤས་ཅིག་གིས་སིད་སྲོང་ཡྲོད་སར་
འགེལ་བཤད་ལྲོག་པ་བརྒྱབ་ནས། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་ལ་འཛུལ་ནས་ལྲོག་ཟ་རུལ་སུངས་བེད་ཀི་འདུག་དམན་འབེབས་བེད་ཀི་འདུག་

ཟེར་ནས། མི་མང་ནང་དུ་དངྲོས་གནས་གཅིག་བྱུང་ཡྲོད་ས་རེད། གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་བརླགས་པ་དེ་འདྲ་གསུང་པ་ཡིན་ན། བརླག་གི་རེད་བ།
བཀའ་ཤག་ལ་ནྲོར་འཁྲུལ་ག་རེད་འདུག

དེ་ནས་བུ་ལྲོན་རེད་དང་མ་རེད། ཟེར་ནས་སྐད་ཅིག་འགྲོ་བསད་ཀི་འདུག དེ་ས་བཀའ་ཤག་གི་ཞུས་པ་ཡིན། བུ་ལྲོན་གི་རྣམ་པའི་ཐྲོག་
ནས་ལེན་ཡྲོད་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། དྲོན་དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་བུ་ལྲོན་མ་རེད། Tibetan fund དང་བཀའ་ཤག་གཉིས་བར་ལ་ནང་གི་

སྐད་ཆ་ཡྲོད་ཟེར་ནས། འགིག་བསད་ཡྲོད་དེ་ཕི་ལྲོགས་ལ་མ་བཤད་རྲོགས། ཕི་ལྲོགས་ལ་བཤད་ན་གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་ཀི་རེད། Tibet Fund
ཡིན་ན་ཁིམས་ཀི་འགན་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། གནང་སྟངས་ཤིག་ཡྲོད་པ་རེད། སྲོན་མ་ཡིག་ཆ་གཅིག་གནང་ཡྲོད། གཉིས་གནང་བ་རེད། ག་ཚོད་

བས་ནའང་འགེལ་བཤད་ལྲོག་པ་བརྒྱབ་ཡྲོང་དུས། ཡང་གྲོ་ནྲོར་མང་པྲོ་ཐེབས་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ཉེ་ཆར་ Tibetan fund ཀི་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་དང་ལྷན་དྲོན་གཅྲོད་ནས་གྲོ་བསྡུར་བས་བས་ནས། ང་ཚོ་ལ་ཡི་གེ་གསལ་པྲོ་ཞིག་གནང་རྲོགས་མཐའ་མའི་ཐག་གཅྲོད། བྲོད་མིའི་

སྒྲིག་འཛུགས་ལ་གནང་བ་དེ་ནམ་ཡང་ཚུར་ལེན་འདྲོད་མེད་ཟེར། དེ་གནང་བ་རང་རེད་གསུང་པ་རེད། ཨིན་ཇི་སང་འབྲོར་འདུག སང་ཉིན་བྲོད་
ཡིག་ཐྲོག་བསྒྱུར་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོའི་མདུན་ཅྲོག་སང་ལ་ཕུལ་ཆྲོག་པར་ཞུ། དེའི་ནང་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ངས་ཨིན་

ཇི་ནང་ཀྲོག་ཆྲོག་པར་ཞུ། དེ་ནས་བྲོད་སྐད་ནང་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཆྲོག I Mr. Ngodup Tsering བས་ནས་ཨ་རི་དྲོན་གཅྲོད་ནས་ཕག་

བི ས ་ཕུལ་འདུག We are writing in conneciton with 1.5 million furnished by the Tibet Fund to the Office
of Tibet to facilitate the purchase of building located at 1228, 17 Street, Washington DC and related

lese agreement which provie Tibet Fund with a space in Building. དྲོན་དག་ལྡྲོག་ལྡྲོག་དེ་འདི་རེད། While the
funds were originaly provided by the Tibet Fund in the form of a loan. Tibetan fund གི་བུ་ལྲོ ན ་གི་རྣམ་

པའི་ཐྲོག་ནས་གནང་བ་རེད་དེ། March ༢༠༡༤ ལྲོར། The Tibet Fund འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་དང་པྲོ་ནས། ཀུན་སྲོང་དེ་དུས་
ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ་བསུབ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར། དེ་ནས་གཏམ་བཟང་དེ་འདི་རེད། འབུམ་དང་ཕེད་ཀ་ད་ལྟ་རང་བསུབ་ཀི་ཡིན་ཟེར ་ནས།
མཚན་རྟགས་བཀྲོན་རྒྱུ་ཞིག་ལྷག་ཡྲོད། ཟླ་བ་གཅིག་གཉིས་ཅིག་གི་ནང་དུ་བསུབ་འགྲོ་ གི་ཡྲོད་རེད། དེའི་ལྷག་མ་དེ་དག་ ༢༠༢༡ གི་ནང་ཟླ་

དང་པྲོའ ་ི ནང་རིས་བསུབ་གཏྲོང་གི་ཡིན་ཟེར། དེར་ང་ཚོ་བཀའ་བསྡུར་མང་པྲོ་བྱུང་བ་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོ་ཡང་ཐུགས་ཁག་མི་འདུག ཁིམས་ལ་
མཁས་པ། ཁལ་ལ་མཁས་པ། ཁྲོང་ཚོའི་ཚོགས་པའི་གནས་སྟངས་རེད། ཕར་ཚུར་བཀའ་བསྡུར་མང་པྲོ་གནང་ནས། དེའི་བར་ལ་དུས་ཚོད་
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གང་མཚམས་འགྲོར་ཀི་འདུག་ཟེར། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་འདིའི་དུས་ཡུན་མ་ཚར་སྲོན་ལ། ས་ཡ་ ༡ དང་འབུམ་ ༥ དེ་གཙང་མ་གཙང་རང་

དང་པྲོ་ནས་རིས་བསུབ་གཏྲོང་རྒྱུ་གསལ་པྲོར་གསལ་རང་ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་ཤག་གིས་ས་ཡ་ ༡ དང་འབུམ་ ༥ དེ་
དང་ཐྲོག་མ་ནས་གནས་ཚུལ་ཆུང་སྐབས་ནས་བུ་ལྲོན་གི་རྣམ་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། བུ་ལྲོན་མ་རེད་ཅེས་འགེལ་བཤད་ཞུས་བསད་ཡྲོད། ད་ལྟ་
ཡིག་ཐྲོག་ནས་ཆ་ཚང་གསལ་བསད་ཡྲོད། དེ་རིང་གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ཨ་རིའི་ཁང་པ་ཉྲོས་པ་དེའི་ཐྲོག་དངུལ་སྐར་མ་གཅིག་གི་གནས་

ཚུལ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྲོ་ང་ཚོའི་བཀའ་ཤག་གིས་གྲོས་ཚོགས་འགན་འཁེར་གི་ཡྲོད་ཙང་། ཡིག་ཆ་ཚང་མ་འདིར་ཡྲོད། དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོའི་མདུན་སང་ཕུལ་ཆྲོག་པ་བས། དེ་དང་འབེལ་ནས་འགེལ་བཤད་ལྲོག་པ་མ་སྲོན་རྲོགས་གནང་། འགེལ་བཤད་ལྲོག་པར་སྲོན་
ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཡན་ཆད་གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་འགྲོ་གི་འདུག མི་མང་ནང་གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་འགྲོ་ཡི་འདུག དེ་ཡིས་བརབ་གསིག་ཐེབས་ཀི་
འདུག དེའི་སང་གེང་སྲོང་གནང་འདྲོད་ཡྲོད་ན། ཨ་རིའི་ཁིམས་ཁང་ལ་ཕེབས་ནས་ཁ་མཆུ་གཏུགས་ནའང་འགིག་གི་རེད། ཁ་མཆུ་ལ་ཁིམས་

ཁང་ནས་ལན་རྒྱག་གི་རེད། བདེན་པ་ཡིན་དང་མིན། ཁ་སང་གསུམ་བཅུ་དུས་དྲན་ཉིན་བཀའ་ཤག་གི་ཞུས་དགྲོས་དྲོན་དེ་རེད། ང་ཚོས་འགེལ་

བཤད་ག་ཚོད་བརྒྱབ་ན། ཉུང་ཤས་ཤིག་གྲོ་རྟྲོག་བསེབས་ཀི་མི་འདུག ང་ཚོས་ཡིག་ཆ་ཕུལ་ནས་ཁིམས་ཁང་ལ་ཕེབས་དང་ཁིམས་ཁང་ནས་
ཐག་གཅྲོད་ཀིེ་རེད། དེ་འདྲའི་འགེལ་བཤད་ལྲོག་པ་བཀྲོན་ན། ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཡན་ཆད་གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་ཀི་ཡྲོད་ན། ཨ་ཁ། མི་མང་ནང་

དུ་ག་ཚོད་གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཆབ་སིད་ལ་དྲོ་སྣང་ཆེན་པྲོ་གནང་མཁན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་ཡྲོད་ན། ཆབ་སིད་ལ་དྲོ་
སྣང་མེད་མཁན་ཚོ་ག་ཚོད་ཡྲོང་གི་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ཏྲོག་ཙམ་བཞུག་རྲོགས་གནང་། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་
གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་གིས་གསུང་བཞིན་པ་དེ་ཚོའི་གནས་ཚུལ་རྙིང་པ་ཞིག་བསར་ལྡབ་བེད་ཀི་འདུག་མ་
གཏྲོགས། གནད་འགག་གྲོས་ཚོགས་ལ་དབུ་སྐྲོར་ཞུས་ནས་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཡྲོད་མེད། གསལ་བཤད་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ལ་

གསལ་བཤད་བེད་ཀི་མི་འདུག སིངས་ཆ་བེད་སྲོད་ལྲོག་པར་གཏྲོང་བའི་ཉེན་ཁ་འདུག སི་ཚོགས་ནང་དེ་བས་ཀང་འཁྲུགས་ཐེབས་པའི་ཉེན་
ཁ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

འདི་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་ངྲོ་བྲོ་གང་འདྲ་ཆགས་སམ། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཅེས་པ་དེ་ཚོགས་གཙོས་ལས་རིམ་ཁིམས་སྒྲིག་གཞི་གང་དང་

བརལ་གི་འདུག སྲོན་མའི་ལམ་ལུགས་གང་དང་བརལ་འདུག དེ་དང་བརལ་གི་འདུག་ཅེས་ཁ་གསལ་གསུང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད། གང་ཟག་གཅིག་
གི་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ཀི་ཐད་ལ་གྲོ་སྐབས་ལེན་ནས་འགེལ་བརྲོད་བས་ན་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་མ་རེད། འདི་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་

ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཕག་རྲོང་བཞིན་པ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ནམ། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་བསར་དུ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་
གསུང་རྲོགས་གནང་།
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སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཟྲོད་གསྲོལ་ཞུ་བ་དང་སགས། ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གི་དམིགས་བསལ་སྐུ་དབང་གི་ཐྲོག་ནས་སྟངས་འཛིན་
གནང་སྟེ། སྐད་ཆ་ཡིན་པ་དང་མིན་པ། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་བརྒྱུད་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་དེ་ག་རང་བས་ནས་འགྲོ་མུས་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་

གིས་རེས་སུ་བགྲོ་གེང་འདི་སྲོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་རེད། ལན་བརྒྱབ་མཁན་ཡྲོད་པ་མ་རེད། སི་ཚོགས་ནང་ལ་འགྲོ་མུས་རེད། བདེན་རྫུན་གསལ་པྲོ་

ཆགས་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པ་མ་རེད། འདིའི་ཆ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་དམིགས་བསལ་སྐུ་དབང་གི་ཐྲོག་ནས་སྟངས་འཛིན་བས་
པའི་ཐྲོག་སྐད་ཆ་དྲང་པྲོ་དེ་སི་ཚོགས་ནང་འགྲོ་རྒྱུའི་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ད་ལྟ་འདི་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཕུལ་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ར་བའི་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་འདི་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པར་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་
ཡི་མེད། ཡིན་ནའང་ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་ལ་གསུང་དགྲོས་ཀི་འདུག་གམ་མི་འདུག དགྲོངས་དཔྱད་བེད་རྲོགས་གིས། འདི་
གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཆགས་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས་དབུ་ནན་བས་ཏེ་གསུང་གི་འདུག འདི་ལ་ལན་
འདེབས་དེ་འཛིན་སྲོང་གི་བརྒྱབ་དགྲོས་པ་ནི་འགྲོ་སྟངས་ཀི་ཐད་ནས་ཆྲོས་ཉིད་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། འདིའི་རེས་ལ་གྲོ་སྐབས་རག་གི་རེད་

དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་འདིའི་དྲི་བ་སེབས་བཞིན་པ་རེད། གྲོ་སྐབས་རག་གི་རེད། འདིའི་རེས་ལ་ལས་རིམ་གཞི་ནས་སེབས་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་རེད། ལས་
ཁུངས་ཚང་མའི་སྲོན་རིས་སེབས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་རེད། བསར་ནན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་རེད།
མཐའ་མ་གང་ཡང་ཆགས་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གང་ཡིན་ནམ། སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དྲོན་གྲུབ་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དྲོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཁ་སང་ཨ་སྲོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀ་དང་འབེལ་བའི་གནད་དྲོན་དེའི་ཐྲོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་རེད།

འདིས་རེན་བས་ཏེ་སི་ཚོགས་ནང་འཁྲུགས་ཐེབས་ཀི་འདུག འདི་རེད། ད་ལྟ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་སྐབས་དེ་
དུས་ད་ལྟ་ས་ཡ་གཉིས་དང་འབུམ་བརྒྱད་ཅུ་འདི་ཆྲོག་མཆན་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་ད་ལྟ་གསུངས་པ་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་གྲོས་ཚོགས་ལ་
གསུང་སྟེ་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་ཡྲོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

འདི་བར་བརལ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་ཡྲོད་པ་རེད། རིས་ཤྲོག་ཚང་མ་སན་འབུལ་ཞུས་སྲོང་། གྲོས་ཚོགས་ལ་ཡྲོད་པ་རེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་

ཁུངས་ནས་གཟིགས་ཀི་ཡིན་ན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་ལ་དེ་འདྲའི་དྲོགས་པ་ཡྲོད་ན་སྲོན་ནས་ཞིབ་འཇུག་བེད་ན། ཁ་སང་དབུ་འབེད་
ཀི་གཏམ་བཤད་ནང་ཞུས་ཡིན་པ། ཁུངས་འཕེར་ར་འཕྲོད་བེད་ཐུབ་རྒྱུར་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྲོགས་གིས། གྲོས་ཚོགས་ཀིས་བཀའ་འཁྲོལ་
གཞིར་བཟུང་ཚང་མར་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཡིག་ཆ་ཡྲོད་པ་རེད། འདི་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་ཐྲོག་ནས་སེབས་དགྲོས་པ་མི་འདུག
སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དྲོན་གྲུབ་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་གནང་།
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སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དྲོན་གྲུབ་ལགས་ནས།

དཔ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཡྲོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་མེད། ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་གནད་དྲོན་དེ་ཚོ་སྐབས་དེ་དུས་ཀི་
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་གནས་སྟངས་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཨ་རིའི་ཐེབས་ར་ནས་དང་པྲོ་བུ་ལྲོན་ཡིན་པ་ནང་བཞིན། རིས་བསུབ་གཏྲོང་རྒྱུའི་
བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚང་དེ་སྐབས་དེའི་རྒྱུན་ལས་ལ་སྙན་སྒྲྲོན་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད་དམ། དེ་ཡིན། ངས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཡྲོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་
མེད། བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཡྲོད་པ་འདི་ངས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་མར་བསྟན་པ་འདི་་་་་་་་་

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ལགས་སྲོ། མར་བཞུག་རྲོགས་གནང་། གསལ་པྲོ་བྱུང་སྲོང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རྲོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་གིན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད Tibet fund དང་བཀའ་ཤག་བར་ལ་བཀའ་མྲོལ་ག་རེ་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད་

ཟེར་ན། དངུལ་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་ལྔ་དེ་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་གནང་གི་ཡྲོད། ཚུར་ལེན་གི་མིན། དགྲོས་ཀི་མེད། རྣམ་པ་དེ་བུ་ལྲོན་

གི་རྣམ་པའི་ཚུལ་དུ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་ཟེར་དུས། ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་དངུལ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་གཞིར་བཟུང་གི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་བཞག་པ་རེད། བུ་ལྲོན་
ཡིན་ན་བུ་ལྲོན་ཡིན་ཟེར་ནས་བཀྲོད་དགྲོས་རེད། བུ་ལྲོན་མིན་ཟེར་ནས་བཀྲོད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོས་སྦ་གསང་གང་ཡང་བས་ཡྲོད་པ་
མ་རེད། སྲོང་ཙང་། དཔལ་ལྡན་གཙོ་མཆྲོག་སྲོན་རིས་དེ་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་དང་འབེལ་པའི་ཐྲོག་ནས་ཡྲོང་གི་རེད་ལ། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་
བཤད་སྐབས་ཡང་དེ་དང་འབེལ་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལན་གནས་ཚུལ་འདི་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། ས་ཙམ་གེང་སྲོང་མ་

གཏྲོགས། སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཡང་འདུག་ལ། དེ་དང་འབེལ་པའི་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡྲོད་ནའང་། གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་བཀའ་འདྲི་གནང་
རྲོགས་གནང་། བཀའ་ཤག་གི་གྲོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། གྲོས་ཚོགས་ལ་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་ན། ཡིག་ཆ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་ནའང་ཕུལ་གི་ཡིན། མི་མང་གི་བསམ་ཕྲོགས་བཀའ་ཤག་གི་ལངས་ཕྲོགས་དེ་ལེན་ཚར་བ་ཡིན། གང་ཡིན་
ཟེར་ན། ང་ཚོས་མི་རེ་རེ་ལ་ལན་རྒྱག་ཚོད་མི་འདུག དྲང་པྲོར་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དང་པྲོ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྲོགས་གནང་ཟེར་གི་འདུག འགེལ་
བཤད་བརྒྱབ་ན་མི་ནག་པྲོ་བཟྲོས་སྲོང་ཟེར་གི་འདུག མ་བརྒྱབ་ན་བརྒྱབ་མ་སྲོང་ཟེར་གི་འདུག གྲོས་ཚོགས་ལ་བཀའ་ཤག་གི་འགན་འཁེར་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཏན་ཏན་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་དྲི་བ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དྲི་བ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་གསལ་བཤད་བེད་རྒྱུ་ང་ཚོའི་འགན་རེད།

ད་ལན་དྲི་བ་དངྲོས་སུ་བཏྲོན་པ་ཡིན་ཙང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདྲི་གནང་པ་ཡིན་ཙང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་ལན་གསལ་བཤད་བས་
བཞག་ན་བསམ་སྲོང་། དེར་དུས་ཚོད་ཏན་ཏན་ཡྲོང་གི་རེད་བསམ་སྲོང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་རེས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆྲོག་ནས་དུས་ཚོད་གནང་གི་རེད། དེ་དུས་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ། ང་ཚོས་བགྲོ་གེང་བས་ནས། གྲོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁེར་བའི་ཐྲོག་ནས། གསལ་
བཤད་ག་རེ་ཡྲོད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལན་ཡིག་ཆ་འདིས་ཐུགས་བྲོ་མ་ཁེངས་པ་དང་དྲོགས་འདྲི་དེ་འདྲ་ཡྲོད་ན། གསུང་རྲོགས་གནང་ང་ཚོས་ཆ་
ཚང་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལན་གཞི་རའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་དེ་དང་འཕྲོས་ནས་གནས་ཚུལ་

མང་པྲོ་ཆགས་སྲོང་། གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་དེ་ཞིབ་ཚགས་པྲོ་འདུག དྲོན་ཚན་བདུན་པྲོ་ཆ་ཚང་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད་ལ་དྲོན་གི་
བདག་པྲོ་བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་ཚོས་གཙོ་བྲོ་སྐུ་ལས་སྲོན་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ཁྲོང་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཡིད་ལ་བཅངས་ནས་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་དུ་ར་དྲོན་

རྲོད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། བཙན་བྲོལ་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་ཚད། གནས་སྟངས། འགན་ཁུར་མཁན། གངས་ཀའི་ཐྲོག་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་
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ན། དུས་རྟགས་ཏུ་གང་དུ་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང། མི་ཚོགས་་འཛོམས་རྒྱུ་མང་རུ་དང་ཡག་རུ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ་དེ་གསལ་པྲོ་རེད་འདུག བྲོད་ནང་
དུའང་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་རུ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ། ཡིན་ན་ཡང་བྲོད་ནང་གི་དྲོན་གི་བདག་པྲོ་ཚོའི་ཞུམ་པ་མེད་པའི་སྙིང་སྟྲོབས་ཀི་སྲོ་ནས་མུ་

མཐུད་དུ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ་དེ་གསལ་པྲོ་རེད། བྲོད་ནང་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མི་ཚོར་དགའ་སྲོབས་དང་རེས་སུ་ཡི་རང་སགས་བརྲོད་ཡྲོད། ཁྲོང་རྣམ་པ་
ཚོའི་མངྲོན་འདྲོད་མ་འགྲུབ་བར་དུ། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བཀའ་དགྲོངས་གཞིར་བཟུང་ཐྲོག དབུ་མའི་ལམ་གཞིར་བཞག་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོ་ཚང་

མས་སྐུ་ལས་བསྲོན་གི་ཡྲོད་པ་རེད་ལ། མུ་མཐུད་དེ་བསྲོན་གི་ཡིན་ཟེར་ནས་དམ་བཅའ་བསྟན་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་
ཆེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་འདི་མཇུག་བསྲོམ ས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་།
གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་དྲོན་ཚན་གསུམ་པ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་འགྱུར་མ་བཏང་པ་ཡིན་ན། སི་མྲོས་ལ་གཏང་རྒྱུ་མིན་གསུངས་

གནང་སྲོང་། དེ་སི་མྲོས་ལ་མ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། བྲོད་ནང་བཞུགས་མཁན་ཚོ་ལ་བར་ལན་ག་རེ་ཆགས་ཀི་རེད ་དམ། རྒྱ་མིས་བྲོད་ནང་བཞུགས་

མཁན་ཚོ་ལ་ག་རེ་ལབ་ཀི་རེད། བཙན་བྲོལ་ནང་ལ་ཡྲོད་པ་ཚོས་ཁེད་རང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་ཐྲོག་ལ་གང་འདྲ་ཞིག་བེད་ཀི་འདུག་ཅེས་ཁྲོང་ཚོ་ལ་
འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་འདྲ་པྲོ་ག་རེ་ཆགས་ཀི་རེད། དེ ར་བསམ་བྲོ་ཞིག་འཁྲོར་བྱུང་། དྲོན་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་ལ་གདུང་

སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་དྲོན་ཚན་བདུན་པྲོ་དེ་དཔེ་འདྲ་པྲོ་དགྲོངས་པ་བཞེས་ནས་བཀྲོད་འདུག་བསམ་པ་དྲན་བྱུང་། ང་རང་གིས་སི་བཏང་ཆ་
ཤས་གང་ཡང་ཞུས་མེད། ཞུ་དགྲོས་པ་ཡང་མི་འདུག ཕག་སེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་ཡག་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་། གཅིག་པ་གཅིག་པ་འདྲ་

པྲོ་རེད། ལྡབ་སྲོར་ལྡབ་སྲོར་འདྲ་པྲོ་མ་གཏྲོགས་མི་འདུག དྲོན་ཚན་འདིའི་ནང་ལ་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆྲོག་དང་། བྲོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་བྲོད་རྒྱ་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དགྲོངས་དྲོན་བྲོད་རིགས་ཡྲོངས་ལ་མིང་དྲོན་མཚུངས་པའི་རང་སྲོང་

ཡྲོང་ཐུབ་ཐབས་ལ་འབད་བརྲོན་མུ་མཐུད་གནང་བཞིན་པ་ལྟར་ཞེས་གནས་དྲོན་གཅིག་འདི་རེད་འདུག གནང་བཞིན་པ་ཡིན་ཟེར ་བ་དེ་རེད།
གནང་པ་འདི་ནང་བཞིན་གི་རྒྱ་གཞུང་གི་འགྲོ་ཁིད་ཚོས་གཉིས་ཕན་མཉམ་གནས་གུ་ཡངས་ཡྲོང་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་བྲོད་རྒྱ འི་འབེལ་མྲོལ་

མྱུར་དུ་འགྲོ་འཛུགས་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས་ཕར་གསུང་བསད་དུས་གྲོས་ཆྲོད་འདི་སི་མྲོས་ལ་གཏང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མི་
འདུག་བསམ་གི་འདུག ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཀི་དགྲོངས་པ་གཞན་དག་ཅིག་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་འདིའི་སང་ལ་ཕན་ཚུན་འགལ་ཟླ་གང་ཡང་མི་
འདུག་བསམ་གི་འདུག དེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས་ལམ་སྟྲོན གནང་སྟེ། འདི་སི་མྲོས་འགྲོ་རྒྱུར་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་
ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྒྱུར་གསུང་རྒྱུ་མེད་འགྲོ་བསམ་གི་འདུག འདི་སི ་མྲོས་མ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་བར་ལན་སྡུག་ཅག་ཅིག་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཞིག་
མཐྲོང་བྱུང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ལགས་འྲོ། ལགས་སྲོ། ད་ལྟ་སྐར་མ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་ཕར་བརྒྱངས་ཞུ་ཆྲོག་པའི་ཐྲོག་ནས། ད་ལྟའི་ཡིག་ཆ་ཨང་དྲུག་པའི་ཚིག་གི་ཆ་ལ་ཁ་སང་
ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས། ང་ཚོ་ད་ལྟ་ཕི་ལྲོའ ་ི དུས་རབས་ཟེར་བ་དེ་ཉི་ཤུ་རང་བཀྲོད་དགྲོས་ཀི་འདུག ཕི་ལྲོའ ་ི དུས་རབས་ཉི་
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ཤུ་དང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་ལྲོ་རབས་ལྔ་བཅུའི་ནང་ཟེར་ན་ཏག་ཏག་བསད་པའི་བཟྲོ་འདྲ་ཞིག་འདུག འགིག་གི་འདུག་གམ། དང་པྲོའ ་ི ཡིག་ཆའི་
ནང་དུ་ཕི་ལྲོའ ་ི དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་ལྲོ་རབས་ལྔ་བཅུའི་ནང་ཟེར་ནས་བཀྲོད་གནང་རྲོགས་གིས། འགིག་གི་འདུག་གམ། དེའི་འྲོག་གི་ཤྲོག་

གངས་བཞི་པ་དེར། ཤྲོག་གངས་བཞི་པའི་མགྲོ་ནས་མར་བརིས་པའི་ཡིག་ཕེང་བརྒྱད་པ་དེ་ཡི་ཇྲོ་བྲོ་རིན་པྲོ་ མཆྲོ་མཇལ་ཞུ་བར་ཞེས་པ་དེ་ལ་

ཇྲོ་བྲོ་རིན་པྲོ་ཆེར་”མཆྲོད་མཇལ”ཞུ་བར་ཞེས་པའི་”མཆྲོད”ཡར་བཅུག་དགྲོས་འདུག་གསུངས་སྲོང་། འདི་ཡར་བཅུག་ན་ཁད་པར་མི་འདུག་
བསམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་བཟྲོ་བཅྲོས་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་ཁ་སང་དགྲོངས་ཚུལ་གསུངས་པའི་ཐྲོག་ནས་
ཚིག་ཆ་དེ་ཚོའི་གས་བཟྲོ་བཅྲོས་ཞུ་ཆྲོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་དེའི་ཐྲོག་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་ད་ལྟ་གྲོས་ཆྲོ ད་དྲོན་ཚན་གསུམ་པ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་ཚུལ་

ཞིག་གསུངས་པ་རེད། ར་བའི་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་སྲོ་སྲོའ ་ི རྣམ་དཔྱྲོད་དང་མཚམས་རེ་ཚོར་བ་མ་འདྲ་བའི་སང་ནས་སྐད་ཆ་མཐྲོ་

དམན་ཏྲོག་ཙམ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་བསར་དུ་དགྲོངས་བཞེས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་
ན། ང་ཚོ་ཕི་ནང་གི་འགྲོ་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་དམག་ཤྲོག་གི་གཞུང་ཡིན་ནའང་འདྲ། མང་གཙོའི་གཞུང་ཡིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་

ཞིག་སེལ་བ་ལ་ཐབས་ཤེས་བཏང་ནས་གྲོས་བསྡུར་བེད་དགྲོས་པ་དེ་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་འདི་ལ་
ནམ་རྒྱུན་ནང་བཞིན་རེད་མ་གཏྲོགས་དམིགས་བསལ་གསར་པ་གང་ཡང་སེབས་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བྲོད་ནང་གི་གདུང་

སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་རེད། གྲོས་ཆྲོད་བདུན་པྲོ་དེ་དག་ཚང་མ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་
ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ར་བ་ཉིད་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་ན་ནི། ང་ཚོ་དྲོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གཏན་འབེབས་བས་ནས་ཕེབས་

དགྲོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་གྲོང་དུ་ཚིག་སྲོར་བཟྲོ་བཅྲོས་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་གྲོས་ཆྲོད་དང་སྲོན་གེང་ཚང་མ་
སི་མྲོས་ཀིས་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།
ཆུ་ཚོད་ ༡།༣༢ བར་དུ་གསྲོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ལས་རིམ་འགྲོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གསུམ་པ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་སྲོན་རིས་གསུང་བཤད་
དང་། སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་བཅས་སྙན་སྒྲྲོན་བས་ཟིར་པར། རེས་སུ་བགྲོ་གེང་གི་གྲོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།
སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།

སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་གི་སྲོན་རིས་ཀི་གཏམ་བཤད་དང་། དེ་བཞིན་སྲོན་རིས་
ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། སི་ཡྲོངས་ཀི་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀི་སྲོན་རིས་ཀི་གནས་སྟངས་འདི་ལྲོ་རེ་ནས་ལྲོ་རེ་འཕར་ཆ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ་དང་། དཔལ་འབྲོར་གི་གནས་བབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་ང་
རང་ཚོ་ལ་དཔག་པའི་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་གསལ་པྲོ་རེད་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་འབེལ་ཡྲོད་ལས་ཀི་སྣེ་མྲོ་བ་

རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་གི་གསུང་བཤད་ཤྲོག་གངས་གཉིས་པའི ”༡་༢ གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་གི་ནང་དུ་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འཛིན་སྲོང་གི་དགྲོས་དངུལ་གཞན་བརྟེན་མ་ཡིན་པར་གང་ཐུབ་རང་ཁ་རང་གསྲོ་ཡྲོང་
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ཐབས་སུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསྲོག་འཇྲོག་གི་ལས་དྲོན་ཞུ་མུས་ལྟར་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་

སྲོར་ས་ཡ་ ༢༦༩་༨༩” དེ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་རང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། འདི་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ་ཞིག་ལ་སྲོན་
རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོའ ་ི ནང་གི་དྲོན་ཚན་དྲུག་པ་ཤྲོག་གངས་བརྒྱད་པའི་ལྔ་པའི་ནང་དུ་”བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་
ཀི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་དེ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ལས་འཆར་སྒྲིག་བཞིན་པའི་ནང་ནས་ཐྲོག་མར་དཔལ་འབྲོར་གི་གནས་

བབ་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་བཙན་བྲོལ་དུ་གནས་དགྲོས་བྱུང་ནའང་འདང་ངེས་ཤིག་བཟྲོ་དགྲོས་པར་སྲོང་། ད་ལྟ་ནི་དབུས་ཀི་མ་དངུལ་དང་ལས་ཁུངས་སྲོ་

སྲོའ ་ི མ་དངུལ་ལྲོ་རེ་བཞིན་ཇེ་མང་འཕར་ཐུབ་པའི་ལས་འཆར་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་མགྲོགས་མྱུར་བཟྲོ་དགྲོས་པར་མཐྲོང་། “ཞེས་
གསུངས་འདུག དེ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གིས་དགྲོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་ནང་བཞིན་དེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མའི་

སེམས་ནང་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་བསད་ཀི་ཡྲོད ་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚོས་མགྲོགས་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་མང་པྲོ་
ཞིག་རག་དགྲོས་ཀི་རེད་ཟེར་བ་དེ་ལས་ཀང་ཐབས་ལམ་ག་རེ་ཡྲོད་མིན་གི ་ཐྲོག་ལ་ཚང་མས་བསམ་བྲོ་གཏང་དགྲོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཅིག་

རེད། བར་ལམ་ཞིག་ནས་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལྷན་ཁང་ཚང་མ་ཁིམས་མཐུན་གི་དེབ་སེལ་བས་ནས་མང་པྲོ་ཞིག་ཡིད་ཆེས་

དགེ་ར་དང་། སི་ཚོགས་བདེ་དྲོན་གི་ངྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་དེབ་སེལ་བས་བཞག་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེ ད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ཕྲོགས་
གཅིག་ནས་ང་རང་ཚོས་དཔལ་འབྲོར་ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུར་དཀའ་ལས་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད་དེ། གལ་སིད་བེད་ཐུབ་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་
ཡང་། ག་ཚད་ཅིག་ཉར་ཆྲོག་མིན་ཐྲོག་ནས་ཀང་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་དེ་ས་ཡན་ཆད་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། མ་འྲོངས་པར་དེ་འདྲ་འབྱུང་
པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡྲོད་སིད་ཀི་རེད་དམ་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཡུལ་ཁིམས་ཀི་ཐྲོག་ནས་སི་ཚོགས་བདེ་དྲོན་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་

འདྲ། ཡིད་ཆེས་དགེ་ར་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ལྲོ་གཅིག་གི་ཡྲོང་འབབ་ཀི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔ་འགྲོ་སྲོང་གཏང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
པ་རེད། དེ་ལས་ལྷག་པ་ཉར་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་བེད་ཐུབ་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་།

ཉར་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ལྷན་ཁང་ཁག་ཚང་མའི་ངྲོས་ནས་དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་དང་དགྲོངས་བཞེས་ག་རེ་
བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་དེའི་ཐྲོག་ནས་བལྟས་ཡྲོང་ན་སྲོན་མ་ང་རང་ཚོས་དེབ་སེལ་བེད་སྟངས་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་

དགེ་མཚན་གི་གནས་བབ་ག་ཚོད་ཡྲོད་པ་རེད། ཡང་སྲོན་གི་ངྲོ་བྲོ་དང་ཟུར་དང་ཆ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་དམ་མེད། ལྷག་པར་དུ་ཉེ་ཆར་དཔལ་འབྲོར་

ལས་ཁུངས་ནས་ཚོང་ལས་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་དེབ་སེལ་གཅིག་བས་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་གྲོ་བྱུང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་དམིགས་ཡུལ་དང་
དམིགས་ཚད་གཙོ་བྲོ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་དམིགས་ཡྲོད་དམ། དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་དྲོགས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གཅིག་ཡིན། དེ་བཞིན་གི་

སྲོན་རིས་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཤྲོག་གངས་ལྔ་པའི་ནང་དུ། “༤་༡ ལས་དྲོན་འཆར་སྒྲིག་དང་དགྲོས་ངེས་རྒྱབ་གཉེར།”ཞེས་པ་དེའི་
ནང་གསེས་ཀ་པ་དེ། “ནང་གསེས་ཀ་པ་དེ་ལ་བྲོད་དྲོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་འབེལ་བའི་ཆབ་སིད་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་། རྒྱལ་སིའི་
ནང་འབེལ་ལམ་གྲོང་མཐྲོར་འགྲོ་ཐབས། བྲོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་འབྱུང་ཐབས། དེ་བཞིན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་

བྱུས་སྐྲོར་ངྲོ་སྤྲྲོད་གནད་སིན་བ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་ལས་དྲོན་མུ་མཐུད་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད། འགྲོ་གྲོན་ས་ཡ་སུམ་ཅུ་སྲོ་དགུ་དང་འབུམ་བཞི་ཁི་དགུ་རྒྱབ་
གཉེར་ཞུས་ཡྲོད་གསུངས་འདུག བས་ཙང་དེའི་སྐྲོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། སི་ཡྲོངས་ཀི་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་ང་ཚོའི་སྲོན་

རིས་ནང་ལ་ཡྲོད་བསད་པ་ཞིག་རེད། སྲོན་རིས་དེ་ཡང་ག་རེ་ག་རེ་ལ་འགྲོ་སྲོང་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་པ་ཧ་གྲོ་བསད་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་
དབུ་མའི་ལམ་གི་ལས་འགུལ་གི་གྲོ་རྟྲོགས་སེལ་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཞེ་པྲོ་ཞིག་བསམས་ཀི་ཡྲོད། བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་
བས་རེད། དེ་བཞིན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་དེ་འདྲ་བཙུགས་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། དྲོན་དམ་དངྲོས་ཡྲོད་ཐྲོག་ནས་དབུ་མའི་
ལམ་ཞེས་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་བསམ་བྲོའ ་ི རྒྱབ་ལྲོངས་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཚད་མཐྲོ་པྲོ། གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡྲོད་པ་
རེད་བསམ་ནས་ང་རང་གིས་དེ་འདྲ་དྲན་གི་ཡྲོད། ང་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་བསམ་བྲོའ ་ི ནང་ཆུད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་

བེད་བསད་ཡྲོད། སྐབས་བབ་ཀི་ང་རང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ་ཀི་ཐྲོག་ནས། རྒྱ་ནག་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་བསམ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས། བྲོད་
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མི་འབུམ་བཅུ་གཉིས་དུས་མིན་རེན་ལམ་དུ་བཏང་པ་དང་། ཐ་ན་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་བསད་པའི་བྲོད་ཀི་ནང་ལ་དམྱལ་བ་མི་ཡུལ་དུ་འཕྲོས་

པ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་པྲོ་མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ངྲོས་འཛིན་བེད་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡྲོངས་གགས་
རེད། ཚང་མས་མྲོས་མཐུན་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་བེད་མཁན་གི་དག་བྲོ་རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་གུ་ཡངས་དང་བསྟུན་

མཁས་ཟེར་ནའང་རེད། བསམ་བྲོ་འདི་འདྲའི་ཞིག་གི་གནས་བབ་བཞག་ཐུབ་པའི་ཚད་འདི་ཧ་ཅང་གི་ཚད་མཐྲོ་པྲོ། དེ་འདྲའི་དགྲོངས་གཞི་འདི་
ཡང་ཧ་ཅང་གི་རླབས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་ངྲོས་འཛིན་བེད་བསད་ཀི་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ལ་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ག་རེ་
ཡྲོད་ལབ་ན། ང་རང་ཚོའི་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཡིན་ནའང་འདྲ། བཙན་བྲོལ་བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཚིག་དེ་ཧུར་

བརྲོན་པ་ཟེར་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་ཀི་མ་རེད་དེ། རུ་འདྲེན་པ་ལབ་ན་འགིག་ས་རེད། སྣེ་ཁིད་པ། དབུ་ཁིད་ཟེར་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད། དེ་ཚོའི་

ངྲོས་ནས་འདས་པའི་ལྲོ་གཅིག་གཉིས་ཀི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའི་ནང་ལ་བསྟུན་མཁས་དང་གུ་ཡངས་ཀི་བསམ་བྲོ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ས་རེའི་ཐིགས་པ་ཙམ་
ཞིག་མཐྲོང་རྒྱུ་མི་འདུག་བསམ་ནས་ང་ལ་ཚོར་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད། བས་ཙང་། ད་ལྲོ་དབུ་མའི་ལམ་གི་ལས་འགུལ་སེལ་ཡྲོང་དུས།

དབུ་མའི་ལམ་གི་རུ་འདྲེན་པ་རྣམ་པ་ལ་གསལ་པྲོ་ཞིག་གྲོ་རྟྲོགས་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དགྲོངས་པ་ངེས་པར་དུ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་འདུག ངས་དེ་
གཅིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་། མཁས་པ་རང་ཉིད་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་དེ་འདྲའི་བསམ་བྲོ་འཁྲོར་མ་ཐུབ་མཁན་གི་གས་རེད། ང་ཚོ་ལ་དེའི་
གདུལ་བའི་ནང་དུ་མ་བཞག་ནའང་འགིག་གི་འདུག ཡིན་ནའང་དབུ་མའི་ལམ་རང་ལ་ཤར་བསྲོད་གནང་མཁན་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་

བསྟུན་མཁས་དང་གུ་ཡངས་གནང་ཐུབ་པ་ནང་བཞིན། ང་རང་ཚོའི་ནང་ལའང་དེ ་འདྲ་ཞིག་གནང་ཐུབ་པའི་མི་སྣ་རླབས་ཆེན་པྲོ་མང་པྲོ་ཡྲོང་
ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་བསམ་བྲོ་འཁྲོར་ཐུབ་པའི་སི་ཚོགས་ཤིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་བ་དེ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད། དེ་
ཡིན་དུས། གྲོ་སྐབས་འདི་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་།

དེ་བཞིན་གི་དེ་དང་འབེལ་བའི་ནང་གསེས་ 'བ' རེད། “རྒྱ་གར་དུ་སྲོབ་གཉེར་དང་། གཉེན་འཕད། གནས་སྐྲོར་བཅས་ཀི་ཆེད། ལྲོ་

ལྟར་གཞིས་བཞུགས་སྤུན་ཟླ་འབྲོར་བཞིན་པ་ཚོར། སྣེ་ལེན་མཐུན་རེན་ཆེད་སྲོར་ས་ཡ་དགུ་དང་བདུན་ཅུ་དྲོན་གསུམ།” དེའི་འྲོག་ཏུ། ཆབ་
སིད་བཙོན་ཟུར་དང་ཆབ་སིད་འབེལ་ཆགས་ཚོར་གང་ཅིའི་རྲོགས་སྲོར་ཞུ་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེ་བ་ལྟར་དགྲོས་དངུལ་སྲོར་ས་ཡ་གཉིས་དང་བཞི་
འབུམ་བརྒྱད་ཁི་འདུག འདི་སྲོན་མ་བལྟས་ན་ཞེ་དྲགས་ཀི་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་རེད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ང་རང་ཚོའི་བྲོད་ནང་ལ་ཆབ་སིད་དང་

འབེལ་བ་ཡྲོད་པ། དེ་འདྲའི་ལས་འགུལ་སེལ་ནས་བཙོན་ཁང་དུ་འགྲོ་དགྲོས་ཐུག་མཁན་གི་རྒྱལ་གཅེས་ཀི་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་ཧ་ཅང་གི་མང་པྲོ་
ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད། བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་གཟིགས་རྟྲོག་བ་ན་མེད་པ་གནང་ནས། ང་རང་ཚོས་བེད་ཐུབ་པ་

ཚང་མ་གནང་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡ་གཙོས་པའི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་
ཁག་ལ་བཏང་བཞག་པ་བྱུང་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡར་མང་པྲོ་ཞེ་པྲོ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྲོ་ལྲོའ ་ི ནང་
ལ། ཉེ་ཆར་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་གི་ནང་དུ་མང་པྲོ་ཞེ་པྲོ་གཏང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་གྲོ་བྱུང་། དེ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་
གཅིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཚོར་བ་ཆེན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་གཅིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་སྲོང་། གནད་འགག་གཙོ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡར་གཏྲོང་པའི་

སྐབས་ལ་ཁྲོ་རང་ཚོའི་འགེངས་ཤྲོག་རེད། འགྲོ་སྟངས་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ལ། རྒྱ་གར་ནང་ལྲོགས་ལ་སེབས་ཚར་པའི་རེས་ལ་བྲོད་ནང་ལ་

རྟག་པར་འགྲོ་སྲོད་མཁན་དེ་ཚོ། དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཏུ་སྲོང་ནས་ཡིག་ཆ་བངས། འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁ་ལག་ཟ།
རྒྱ་མིའི་དར་ཆ་དམར་པྲོ་དེ་ཁུར་ནས་འགྲོ་སྲོད་མཁན་གི་དེ་ཚོའི་གས། དེའི་ནང་དུ་ཡྲོད་དམ་མེད། ཡྲོད་ན་ང་རང་ཚོའི་སྐབས་སྲོན་མའི་བཀའ་

ཤག་ཡིན་ན་བདེན་པ་དང་འཚེ་བ་མེད་པ་ཡང་དག་པའི་མང་གཙོ་ཞེས་པའི་བདེན་པ་དང་འགལ་གི་ཡྲོད་དང་མེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་
ཡར་འགྲོ་བེད་ཀི་འགེངས་ཤྲོག་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ག་རེ་འཁྲོད་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། ང་བྲོད་ལ་ལྲོག་ས་མེད། རྒྱ་ནག་ལ་འགྲོ་ས་

མེད་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་ཡྲོད་པ་རེད་དམ་མ་མེད། ང་ནི་དེ་འདྲའི་ཞིག་འབེལ་བ་མེད་ཡིན་དུས་ཞིབ་ཕ་ཞིག་ཤེས་ཀི་མེད་དེ། དེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད་དམ་
མེད། དེའི་ལན་དེ་གསལ་པྲོ་ཞིག་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་འདྲའི་འགྲོ་སྲོད་མཁན་འདུག་ད། གཅིག་གིས་ཚད་ཀི་མི་འདུག མང་པྲོ་འདུག ལྷག་པར་
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དུ་མང་པྲོ་ཞེ་དྲགས་གསུང་སྲོད་མཁན་ཚོའི་ནང་དུ་དེ་འདྲ་འདུག བས་ཙང་སྐབས་རེར་དྲོགས་པ་ཟ་ཡྲོང་གི་འདུག ད་ནངས་ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་

ར་བ་འདིའི་ནང་ལྲོགས་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དྲགས་གསུངས་སྲོང་། འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་གི་ཤུགས་རེན་
ཆེ་རུ་ཞེ་དྲགས་འགྲོ་ཡི་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གྲོ་ས་ཆེན་པྲོ་ཞེ་པྲོ་སྤྲད་ཀི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སྲོང་། བས་ཙང་དེ་ཚོའི་གནས་ཚུལ་དེ་
བདེན་པ་རེད། དངྲོས་གནས་རེད་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་གི་བཞེས་ལག་བཞེས་ནས་འགྲོ་སྲོད་མཁན་རྣམ་པ་དེ་ཚོ་

ང་ཚོས་ངྲོས་འཛིན་གང་འདྲ་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ག་བར་ཞིག་ལ་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དང་དེས་མཚོན་པའི་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ཀི་
གནས་སྟངས་ལ་གང་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བསད་ཡྲོད་དམ་བསམ་ནས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། དེ་བཞིན་དུ་ཡྲོང་འཆར་གི་ནང་ལ་གནད་འགག་ཆུང་
ཆུང་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། “ག་”པ་རེད། “སྲོན་རིས་མ་དངུལ་གི་ཡྲོང་དམིགས་་་་།” ཡྲོང་དམིགས་ཟེར་བ་དེ་དང་བངས་དཔྱ་འབུལ་དཔྱ་ཁལ་དེ་
དངྲོས་གནས་ཀི་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཞེ་པྲོ་རེད། འཐབ་རྲོད་ཀི་གནས་བབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཞིག་རེད་བསད་ཡྲོད་

པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། སྲོན་མ་ང་ཚོ་སྐབས་བཅུ་བཞི་བཅྲོ་ལྔའི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་ཁ་ཤས་ཤིག་བྱུང་རེད། ཡིན་ནའང་། བྲོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་རང་འཇགས་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་མ་དངུལ་གི་བང་མཛོད་རང་ལ་ག་ཚོད་ཕན་ཐྲོགས་

མིན་མ་ལྟྲོས་པའི་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གི་ནང་ལ་དུས་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་ཉུང་ཤས་ཤིག་སར་ཆ་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཞིག་ལ་སེབས་འདུག་བསམ་
སྲོང་། དེ་རིང་ཁ་སང་གནང་མི་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ཁྲོ་རང་ལ་ལམ་ཁ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡྲོད་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ཏྲོག་ཙམ་
སར་ཆ་བེད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་སེབས་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་ནས་དེ་ཡང་འབྲོད་སྐུལ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་ ༤་༣ གི་དགྲོས་དངུལ་འགྲོ་
འཆར་རེད། ད་ལྲོ་ཡིན་ན་ཕྲོགས་བསྲོམས་ཀི་རྒྱབ་གཉེར་དེ་སྲོར་ས་ཡ་ཉིས་སྟྲོང་དྲུག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་དང་བཞི་འབུམ་རེད་བསད་ཡྲོད་

པ་རེད། ང་རང་ཚོ་སབས་བཅྲོལ་པའི་གནས་བབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཧ་ཅང་གི་མང་པྲོ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་སི་བཏང་གི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་
ཞིག་གི་སང་ལ་གསུང་མཁན་བྱུང་སྲོང་། ད་ལྟ་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་པ་

ཡིན་ནའང་སྲོན་ཆེན་པྲོ་ཡྲོང་གི་མ་རེད་དེ། མ་འྲོངས་པར་ང་རང་ཚོའི་གནས་སྟངས་འདི་ཛ་དྲག་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ནས་མི་ལྲོ་དྲུག་ཅུའི་ རིང་ལ་
༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེས་དབུ་ཁིད་ཅིང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའི་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ལ་ནུས་པ་གང་ཡང་མེད་པ་ཆགས་སྲོང་བ་

ཡིན་ན། ང་ཚོར་འདིའི་ཡྲོང་ཁུངས་འདི་ཚོ་ཡྲོང་ཐུབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ག་བར་ཡྲོང་གི་རེད། སྐབས་དེ་དུས་གྲོང་རག་མཁན་གི་

ཨང་དང་པྲོ་དེ་གཞི་རིམ་གི་སི་ཚོགས་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོ་ལ་སྲོབས་གསྲོ་རག་མ་སྲོང་། སྟྲོན་ཉེས་གུན་གསབ་རག་མ་སྲོང་། ཕྲུ་གུའི་སྲོབ་
ཡྲོན་རག་མ་སྲོང་། དེ་འདྲའི་ཟེར་མཁན་གི་རིགས་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཀང་ལབ་བསད་ས་ཞིག་ཡྲོད་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། མ་
འྲོངས་པར་དེའི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་རེད། ཕི་ལྲོགས་ཀི་རང་དབང་ལུང་པ་ཟེར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན་འདྲ། གང་ལྟར་ནུབ་
ཕྲོགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཕེབས་ནས་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ལ་དེ་ཙམ་གིས་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་བསྟུན་མི་དགྲོས་བསམ་བསད་མཁན་

གི་རིགས་དེ་ཚོས་བསམ་ཚུལ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་འདྲོན་སིད་པ་རེད། འཆར་གཞི་འདྲ་མིན་འཐེན་སིད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་གི་བྲོད་པའི་མི་མང་གི་བསམ་བྲོའ ་ི ནང་ལ་འདི་ལས་གལ་ཆེ་བ་མེད་པ་ཚོར་དགྲོས་ཀི་འདུག ཨང་དང་པྲོ་དེ་ང་རང་ཚོའི་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་དེ་
ཚོ་མ་འྲོངས་པར་གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་རེད། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ཀི་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུའི་རིང་ལ་དཀའ་ལས་མང་པྲོ་ཞེ་དྲགས་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་ཡྲོང་

རེད། ཡིན་ནའང་ནུས་པ་མེད་པར་ཆགས་རྒྱུར་དུས་ཚོད་རིང་པྲོ་ར་ནས་འགྲོར་སིད་ཀི་མ་རེད་ལས་ས་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་
དུས་འདི་ཚོའི་སང་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དགྲོས་པའི་གནད་འགག་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ཕྲོགས་མང་པྲོ་ནས་ཡྲོད་པ་རེད། སིར་བཏང་རྲོད་
པ་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ་རྲོད་པ་བརྒྱབ་སིད་ཀི་རེད། ཕར་རང་རང་མཛུབ་མྲོ་བཙུགས་སིད་ཀི་རེད་ལ། ཚུར་རང་རང་མཛུབ་མྲོ་བཙུགས་སིད་

ཀི་རེད་དེ། དྲོན་དམ་པའི་གནད་འགག་དེའི་སང་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་ན། ང་རང་ཚོ་ལ་ག་ཚོད་ཡྲོད་མིན་དེ་ཧ་གྲོ་ཡི་རེད། གཏན་འཇགས་མ་

དངུལ་གི་ནང་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ཁ་ཤས་ལ་ལྲོ་གསུམ་བཞི་ཞིག་ཡྲོད་ས་རེད་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་པ་རེད་དེ། དྲོན་དམ་པའི་ང་ཚོའི་
འགྲོ་འཆར་ལྲོ་གཅིག་གི་སྲོན་རིས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་འདི་ལ་བལྟས་ན། དྲོན་དམ་པ་ང་རང་ཚོའི་བང་མཛོད་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་ང་རང་ཚོས་ཤེས་
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ཀི་རེད། བས་ཙང་དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། འདི་ཚོའི་གནས་སྟངས་དེ་ཛ་དྲག་པྲོ་ཡྲོད་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། མི་མང་གིས་ཐྲོག་ནས་བསམ་མནྲོ་གཏྲོང་

དགྲོས་པའི་གནད་འགག་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་བསམ་གཅིག ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་སྲོང་། དངྲོས་གནས་རེད། མང་གཙོ་འདི་ཨ་མི་རི་ཀ་
དང་། རྒྱ་གར་ལྟ་བུའི་ལད་མྲོ་མང་པྲོ་བས་ན་ང་རང་ཚོའི་ཁྲོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་འདི་དང་འདྲ་པྲོ་ཡྲོད་པ་མ་རེད། སྐབས་རེར་སྟག་མཆྲོང་ས་

ལ་ཝ་མྲོ་མཆྲོང་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཡྲོང་གི་རེད། དེ་འདྲ་ཡྲོད་རེད་བསམ་པའི་ང་རང་ལ་སེམས་འཚབ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད། དེ་
གཅིག་བས་ན་རི་བྲོང་གནམ་རིབ་ཀི་སེམས་ཁལ་ཡིན་སིད་པ་རེད། མདྲོར་ན་གང་ལྟར་ད་ལྟ་ངས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དག་གཙོ་བྲོ་དེ་མི་མང་ལ་
ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གནད་འགག་གི་ཐྲོག་ནས་འདི་ཚོའི ་སང་ལ་བསམ་མནྲོ་མང་བ་གཏྲོང་དགྲོས་པ་གནད་འགག་ཆེ་བ་མིན་འགྲོ་བསམ་

བསམ་གི། ང་རང་ལ་སེམས་ཚོར་ཞིག་ཡྲོད་ཙང་དེ་ཞུས་པ་ཡིན། མཐའ་དྲོན་དེར་སིད་སྲོང་གི་དབུས་པའི་བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ། འབེལ་ཡྲོད་

ལས་ཀི་སྣེ་མྲོ་ལྷག་པར་དུ་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་གཙོས་པའི་ཚང་མར་བསགས་བརྲོད་དང་། བཀྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ག་ནང་བཞིན་གི་ཚོད་
དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ངྲོས་ནས་དུས་ཚོད་མང་པྲོ་ཞིག་བཏང་། ཞིབ་འཇུག་ཡག་པྲོ་གནངས། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྲོ་མཚོན་པ་ཡིན་ན།

གཅྲོག་ཆ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག དེའི་གནས་སྟངས་ཐྲོག་ནས་ག་རེ་མཚོན་གི་ཡྲོད་པ་རེད་ལབ་ན། སྲོན་རིས་སི་ཡྲོངས་ཀི་གནས་

བབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཞིབ་ཚགས་པྲོ་ཡྲོད་པ་མཚོན་གི་ཡྲོད་པ་རེད། སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ནང་དུ་ང་ཐེངས་ཤིག་བསད་མྱྲོང་། བས་
ཙང་དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་ལ་སྐུ་ལས་སྲོན་མཁན་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟམ་མདྲོ་བམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་ཟམ་མདྲོ་བམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཁ་སང་སྐུ་ངྲོ་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་གཏམ་བཤད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དྲོན་ཚན་བཞི་ལྔ་

ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་འདྲོད་བྱུང་། གྲོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྲོན་ཚན་དང་པྲོ་དེ་ ལ་ཡ་སྐུ་ངྲོ་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་
གིས་གཏམ་བཤད་ཀི་ཤྲོག་ངྲོས་དང་པྲོའ ་ི ཡིག་ཕེང་ལྔ་པའི་ནང་དུ་གཏམ་བཤད་འགྲོ་བཙུགས་པའི་ཐྲོག་མ་དེར་བྲོད་དྲོན་བདེན་དྲོན་འཐབ་རྲོད་
དང་ཞེས་གསུང་བཤད་དེ་མར་འགྲོ་བཙུགས་གནང་འདུག དེ་ནས་ཤྲོག་གངས་དྲུག་པའི་ནང་དུ་བྲོད་མིའི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ནང་དུ་
མཁས་ལས་པ་མང་པྲོ་དགྲོས་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་སྲོབ་ཅིག་གནང་འདུག གནད་དྲོན་དེ་གཉིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་འདྲོད་
བྱུང་བ་ཞིག་ལ། ཉེ་ཆར་སྐུ་ངྲོ་བཀའ་བྲོན་དང་། སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲོར་ཡུག་ཐྲོག་ལ་མཁས་ལས་པ་ཞིག་སུད་སི་དང་ཡུ་རྲོབ་ཁག་
ལ་ཕེབས་ཡྲོད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་རྐང་གཙོ་བྲོ་སྐུ་ངྲོ ་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་སྐུ་མགྲོན་

གཙོ་བྲོར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡྲོད་པ་རེད། གསུམ་པའི་ཚེས་ ༨ ཉིན་མྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་བཀའ་སྲོབ་གནང་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ང་
རང་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པྲོ་ཞེ་དྲགས་བྱུང་། ཚོགས་འདུར་ཡྲོད་པ་ཚང་མས་དབིན་སྐད་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་རིང་ལ་བགྲོ་གེང་དང་གསུང་

བཤད་གནང་བ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་སྐབས་དེ་དུས་གསར་འགྲོད་གསལ་བསྒྲགས་ནང་དུ། འཛིན་སྲོང་བཀའ་
ཤག་བྲོད་མིའི་ངྲོ་ཚབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་སྐུ་ངྲོ་ཕེབས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དེ་ཚགས་ཚུད་པྲོ་བྱུང་སྲོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་། ཕྲོགས་གཞན་
སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་སྐབས་དེ་དུས་ལས་བེད་བཏང་གནང་བའི་ཐྲོག་ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱ་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ཉིན་
བརྒྱབ་ལས་འཆར་ཞིག་བཟྲོས་ཡྲོད་པ་རེད། སྐབ་དེ་དུས་ཕི་མི་ ༥༦ ལྷག་ཅིག་འདུས་འཛོམས་སར་གསུང་གནང་བ་དེ་ཡག་པྲོ་ཞེ་དྲགས་བྱུང་

འདུག ཚེས་ ༩ ཉིན་མྲོར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ལས་ཁུངས་ཞུ་གཏུག་གི་ཡི་གེ་དེ་ཕུལ་བར་ཕིན་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་
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གི་དྲོ་དམ་པའི་ངྲོས་ནས་གསུང་རྒྱུ་ལ་ཁ་སང་ཁྲོད་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཕྲོགས་བསྒྲིགས་བས་ནས་ཁྲོར་ཡུག་གི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་སྲོབ་གནང་བ་དེ་

ཞེ་དྲགས་ཡག་པྲོ་བྱུང་སྲོང་། ང་ཚོ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་བདེ་པྲོ་ཞེ་དྲགས་
ཆགས་སྲོང་ཟེར་ནས་གསུངས་ཏེ། མ་འྲོངས་པར་གནད་དྲོན་ཞུ་གཏུག་བེད་མཁན་ཡིན་ན་ག་སྒྲིག་དེ་འདྲ་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་

ཅེས་གསུངས་ནས། ང་རང་ཚོའི་ཞུ་གཏུག་ངྲོས་ལེན་གནང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། མར་བསགས་བརྲོད་གནང་སྲོང་ཟེར་ནས་གསུམ་བཅུའི་དུས་
དྲན་དང་གནད་དྲོན་དེ་གཉིས་དང་འབེལ་བའི་བྲོད་དྲོན་གི་འཐབ་རྲོད་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཉེ་ཆར་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་སྲུང་རི་ཞུས་

སྐབས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཞུས་ན་བསམ་སྲོང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གཞི་རའི་བྲོད་དྲོན་བདེན་དྲོན་འཐབ་རྲོད་ཀི་
ཆེད་དུ་ད་རེས་དམིགས་བསལ་ཡུ་རྲོབ་བྲོད་དང་མཉམ་དུ་ཡྲོད་ཟེར་བའི་འགྲོ་བརྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་དེ་ཇེ་ནི་བར་ག་སྒྲིག་
ཞུས་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཡུ་རྲོབ་ཁུལ་ལ་ཡྲོད་པའི་ལུང་པ། (ཚོགས་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་སྲོན་རིས་སི་ཡྲོངས་དང་

འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གེང་སྲོང་གནང་རྲོགས་གནང་། གཙོ་འདྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།) ད་ལྟ་དཔལ་འབྲོར་རང་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་ཡི་
ཡྲོད། སྐུ་ངྲོ་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བརྲོད་གཞི་དེ་རང་གི་ཆེད་དུ་སྲོན་རིས་སྐབས་དེ་དུས་ཕ་གིའི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཚོས་དངུལ་འབྲོར་ཞིག

དམིགས་ཡུལ་དེ་འཇུས་པའི་ཐྲོག་ནས་ལས་ཀ་དེ་ག་སྒྲིག་ཞུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད ། དེ་ཡིན་དུས་འཆར་རིས་རང་ལ་སྟྲོང་ཕག་ ༩༨ ཀི་འཆར་
གཞི་བཏྲོན་པ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་གྲོ་སྒྲིག་གནང་མཁན་ཚོས་བྲོད་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་སི་ཡྲོངས་ནས་འགན་ཞེ་དྲགས་བཞེས་གནང་

སྲོང་། མི་མང་ཚོས་སྐབས་དེ་དུས་འཆར་གཞི་བཏྲོན་པའི་དངུལ་འབྲོར་གི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཞེ་དྲགས་ཡག་པྲོ་གནང་སྲོང་། སྲོང་ཙང་བྲོད་
མིའི་བདེན་དྲོན་འཐབ་རྲོད་ཐུག་པའི་སྐབས་ལ་དཔལའབྲོར་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། མཉམ་ཞུགས་གནང་པ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་དག་
ཚགས་ཚུད་པྲོ་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ངས་དེ་རིང་གི་གྲོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དུས་ཐྲོག་གི་ཆར་པ་མི་འགྲོ་བའི་

ཕྲོགས་ཤིག་མཐྲོང་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས་གྲོ་སྐབས་ཤིག་བཟུང་ནས་ཞུ་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན། བྲོད་དྲོན་བདེན་དྲོན་འཐབ་རྲོད་དང་
འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གནས་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ཏུ་ང་ཚོ་ཕི་སྲོད་བྲོད་མི་འདིའི་ནང་གི་དངུལ་འབྲོར་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ལས་འཆར་མང་པྲོ་

ཞིག་གི་ནང་དུ་དངུལ་འབྲོར་ས་ཡ་དེ་དང་དེ་བས་པ་ཞིག་འགྲོ་གི་འདུག་གསུང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། སྲོང་ཙང་ང་ཚོ་ཕི་སྲོད་བྲོད་མི་སྟྲོང་ཕག ༡༥༠
ཙམ་རེད། དེ་བྲོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ལ་འཆར་འགྲོད་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་རྒྱ་ཆ་གཉིས་དང་ཚགས་ལྔ་མ་གཏྲོགས་བསེབས་ཀི་མི་འདུག

བརྒྱ་ཆ་ ༩༧་༥ སྟེ་ས་ཡ་ལྔ་དང་སྟྲོང་ཕག་ ༨༥ དེ་བྲོད་ནང་དུ་གནས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་བྲོད་དྲོན་འཐབ་རྲོད་དང་འབེལ་
བའི་ཐྲོག་ལ་ལས་འཆར་གང་སེལ་གི་ཡྲོད་ན་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་རྒྱབ་ལྲོག་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་རྒྱུའི་དངུལ་འབྲོར་དེ་དག་འགྲོ་སྲོང་གཏྲོང་

བསད་རྒྱུ་དེ་བྲོད་དྲོན་བདེན་དྲོན་འཐབ་རྲོད་བྲོད་ནང་དུ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མི་དང་། ང་ཚོ་གཞིས་བེས་མཉམ་འཛོམས་ཡྲོང་བའི་ཆེད་དུ་འགྲོ ་སྲོང་
གཏྲོང་གི་ཡྲོད་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་གཅིག་མཁེན་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག མཁེན་དགྲོས་རྒྱུ་གཅིག་མཐྲོང་སྲོང་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན། དེ་ནས་ད་
ལྟ་ཤྲོག་གངས་ལྔ་པ་ཁ་པ་དང་། ཤྲོག་གངས་བདུན་པའི་ཐ་པའི་ནང་དུ། གཞྲོན་སེས་མཚར་ལྲོང་བེད་མཁན་ལ་བསྲོ་སྲོང་བེད་དགྲོས་རེད་ཟེར་

ནས། ཟླྲོས་གར་དང་བུད་མེད་ཀི་ནུས་སྟྲོབས་ཀི་ཐྲོག་ལ་དངུལ་འབྲོར་འཆར་གཞིའི་ཐྲོག་ནས་མར་གནང་གི་འདུག དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་
འདུག་ལ། ད་ལྟ་ཡུ་རྲོབ་ཁུལ་ལ་དངུལ་འབྲོར་གི་ནང་དུ་བཅུག་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེ་ས་གནས་ས་ཐྲོག་རང་ནས་ཚོད་དཔག་གི་
ཐྲོག་ནས་ཟླྲོས་གར་འཁབ་སྟྲོན་གནང་རྒྱུ་ཡྲོད། དེ་ནང་བཞིན་བུད་མེད་དང་འབེལ་བའི་ལས་འཆར་ལ་རྲོགས་རམ་དེ་ཚོ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད།
དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གནས་ཚུལ་དེ་དག་དེའི་ནང་འཁྲོད་པའི་སྐབས་ང་རང་གི་འཆར་སྣང་ལ་དེ་འདྲའི་ཚོར་བ་བྱུང་སྲོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ད་དཔལ་འབྲོར་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཐད་དཀར་སྐུ་ངྲོ་དཔལ་འབྲོར་དཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་བཀའ་འདྲི་གསུམ་ཞུ་རྒྱུ་འདུག དེ་ཤྲོག་

གངས་གཉིས་པའི་ ༡་༢ ལ་འདུག དགྲོས་དངུལ་གཞན་ལ་མ་ལྟྲོས་པར་གསུང་རྒྱུ་ཞིག་དང་། རྒྱབ་ལྲོགས་སུ་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ཐྲོག་གི་ང་

ཚོ་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དངུལ་འགྲོ་གྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་འདི་ནས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་བཀའ་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་འདྲི་རྲོག་རྲོག་
དྲོན་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་དྲོན་ཚན་གསུམ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོང་གི་འདུག དང་པྲོ་དེ་དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་བྱུང་འཛིན་ཞིག་གནང་

117

གི་ཡྲོད་པ་རེད། བྱུང་འཛིན་གི་དེབ་རྙིང་པ་ལྷག་བསད་པ་བེད་སྲོད་བེད་དགྲོས་པ་ག་ཚོད་ཡྲོད་དམ་ཟེར་ཏེ། དེའི་ཕྲོགས་བསྲོམས་ཤིག་གསུང་

ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང། ཕྲོགས་གཞན་དག་ཅིག་ནས་བཙན་བྲོལ་ནང་དུ་བྲོད་མིའི་སྟྲོང་ཕག་ ༡༥༠ གངས་ཀ་ཞིག་བརིས་
གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་དེབ་ལང་ཁུ་ཕུལ་ཟིན་པའི་ཁ་གངས་དེ་ག་ཚོད་ཅིག་ལ་མར་འབེབ་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་

དང་། དྲོན་ཚན་གསུམ་པ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡུ་རྲོབ་ཁུལ་དུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དང་བངས་དཔྱ་ཁལ་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་བྱུང་འཛིན་བཟྲོ་བའི་དུས་ཚོད་ཅིག་
སེབས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། བྱུང་འཛིན་བིས་ནས་མར་ཕབ་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་འདི་བ་ནས་ཡིན་ན། karbon paper ཟེར་ནས་གསུང་གི་
ཡྲོད་པ་རེད། ཕ་གིར་ཤྲོག་བུ་ཉྲོ་རྒྱུ་རག་གི་ཡྲོད་པ་མ་རེད། བཙོང་རྒྱུ་ལ་ཚོང་ཁང་མང་པྲོ་ཞིག་སྐྲོར་བ་བརྒྱབ་ནས་མ་གཏྲོགས་མི་རག་པའི་

དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཤིག་རྒྱ་གར་ནས་མངགས་ནས་མ་གཏྲོགས་ karbon paper དེ་མེད་པ་ཆགས་ཡྲོང་གི་

ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་གསར་པ་ག་རེ་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཟེར་ནས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།
དེ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དྲོན་དག་གསུམ་དེ་འདྲ་ཆགས་བསད་ཡྲོད། དེ་ནས་ད་ལྟ་དངུལ་རིས་དང་འབེལ་བ་སྲོང་ཙང་དྲོན་ཚན་གཅིག་སྐུ་ངྲོ་མཆྲོག་

གིས་ད་ལྟ་མར་བཀའ་གནང་དུས་ཏག་ཏག་ཅིག་མ་བསད་བཟྲོ་འདྲ་མཐྲོང་སྲོང་། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་གྲོ་སྐབས་གཞན་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་
ཞུ་ཆྲོག་པ་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ལགས་སྲོ། སི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་སྲོན་རིས་གཏམ་བཤད་དང་། སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་གནང་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་གནང་བ་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་

བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་སྲོན་རིས་གཏམ་བཤད་ཤྲོག་གངས་ལྔ་འདུག འདིའི་ནང་ལ་གང་ལྟར་སྲོ་སྲོས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆ་སྐྲོར་བ་མང་པྲོ་
ཞིག་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་འཕར་ཡྲོད། གཉིས་ལ་འཕར་ཡྲོད་ཅེས་མང་པྲོ་གསུངས་འདུག གང་ལྟར་ཕྲོགས་ཡྲོངས་ནས་བལྟས་ན་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་

དབུས་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་མ་དངུལ་གི་གནས་སྟངས་འདི་ཛ་དྲག་གི་ཐྲོག་ལ་ཡྲོད་བཞིན་པའི་སྲོ་སྲོར་ཚོར་བ་དེ་འདྲ་ཡྲོང་གི་འདུག ར་
བའི་ད་ལྟ་བྱུང་གི་ནང་ལ་ང་ཚོ་དབུས་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་གི་ཡྲོང་ཁུངས་རིས་འགྲོ་ལྔ་ཆགས་ཀི་འདུག ཡྲོང་ཁུངས་
རིས་འགྲོ་ལྔའི་ནང་ནས་དང་པྲོ་བཀའ་ཤག་ནས་ཐབས་ཤེས་ཟེར་བ་དེ་རེད་འདུག ཐབས་ཤེས་ཟེར་བ་དེ་དངུལ་རིས་སྐྲོར་གང་འདྲ་བས་ནས་

སྐྲོར་གི་ཡྲོད་པ་རེད། འདི་གཏྲོང་ཡྲོང་གི་ཁ་བསྡུམ་པ་བཟྲོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་སྐྲོར་གི་ཡྲོད་པ་རེད་དམ། སྲོན་རིས་ཁ་བསྡུམ་པ་བཟྲོ་

རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བཀའ་ཤག་གི་ཐབས་ཤེས་ཟེར་བ་དེ་གང་ལྟར་གང་འདྲ་བས་ནས་བཀྲོད་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད་ཅེས་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་
བཞིན་ད་ལྟ་ཡྲོང་ཁུངས་ནང་ལ་འདི་གཅིག་འདུག ཡིག་ཆ་ཨང་ ཀ༽ པའི་ནང་ལ་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ནས་ཡྲོང་འབབ་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག སྣར་

ཐང་པར་ཁང་ནས་ཡྲོང་འབབ་ཟེར་བ་དེའི་ནང་ལ་ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལ་ ༡༠༠,༠༠༠ འཁྲོད་འདུག ད་ལྲོ་གང་ཡང་འདིའི་ནང་འཁྲོད་མི་འདུག བས་
ཙང་སྣར་ཐང་པར་ཁང་འདི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ནས། འགྲོ་གྲོན་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པྲོ་ཞིག་བཏང་ནས་གང་ལྟར་དེ་འདྲ་བས་ནས་ཉྲོས་

གནང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། འདིའི་ནང་ཡྲོང་ཁུངས་གང་ཡང་གསལ་གི་མི་འདུག ང་ཚོའི་འཛིན་སྲོང་གི་ནང་ལ་དཔར་སྐྲུན་མང་པྲོ་
ཞིག་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཕལ་ཆེར་རིན་མེད་ཀི་ཐྲོག་ནས་གནང་གི་ཡྲོད་མདྲོག་ཁ་པྲོ་རེད། འདི་མ་ཡིན་པའི་དཔར་སྐྲུན་གནང་གི་ཡྲོད་
པ་རེད་དམ་མ་རེད། དཔར་སྐྲུན་གནང་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། འདིའི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་བྱུང་གཅིག་འཁྲོད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག
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འདིའི་ནང་ལ་བྱུང་མི་འདུག དེར་བརྟེན། འདིའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མེད་ཅིག་བཀའ་ལན་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
གཅིག་དང་།

དེ་བཞིན་གཤམ་ལ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་ནས་ ༥༥,༤༧,༠༠༠ (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ཤྲོག་གངས་་་་་) ལགས།

ཤྲོག་གངས་་་་་་ཤྲོག་གངས་འདིར་གསལ་མི་འདུག ཡིག་ཆ་ཨང་ ཀ༽ པ་རེད་འདུག ཀ༽ པ་ནས་གང་ལྟར་འདི་རེད་འདུག ལས་བེད་
འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཡྲོང་འབབ་ནང་ལ་འདི་བསྐྲོས་གནང་འདུག ༥༤,༧༤,༠༠༠ དེར་བརྟེན་ཡྲོང་འབབ་འདི་ག་རེའི་ཡྲོང་འབབ་རེད་

དམ། འདི་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་ལ་གང་ནས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད་དམ། ཞེས་འདི་ངའི་དྲོགས་པ་ཡིན། དེར་བརྟེན། བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་འདི ་
གཅིག་དང་། སིར་བཏང་ང་ཚོའི་སི་ཡྲོངས་ཀི་དཔལ་འབྲོར་གནས་བབ་འདི་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་དྲོན་ལྔ། ད་ལྟ་སྲོན་རིས་འཆར་རིས་ཚོད་དཔག་

ཚོགས་ཆུང་ནས་གསུངས་པ་བཞིན་རེད། བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་དྲོན་ལྔ་འདི་གང་ལྟར་ཕིའི་རྲོགས་ཚོགས་ལ་བསྟེན་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན།
ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་སི་ཡྲོངས་ཀི་སྲོན་རིས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་མ་དངུལ་གི་གནས་སྟངས་འདི་ང་རང་ངྲོས་ནས་ཧ་ཅང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཀི་

ཐྲོག་ལ་ལྲོ་སྲོ་སྲོ་སྲོ་སྲོར་ཁུངས་འཁྲོལ་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས། མ་འྲོངས་པར་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་ཕུགས་བརྟན་ཁེལ་བ་འདྲ་འདུག་བསམ་པ་གང་ཡང་དྲན་གི་

མི་འདུག དེར་བརྟེན། ད་ལྟའི་སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རི ས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོའ ་ི ནང་ལའང་དེ་ག་རང་གསལ་བསད་འདུག ད་ལྟའི་མ་
དངུལ་གི་གནས་སྟངས་འདི་ཛ་དྲག་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག ད་ལྟ་འདིའི་ནང་གསུངས་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་གཞིར་
བཟུང་གི་ཐྲོག་ནས་སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོའ ་ི ནང་ལ་སི་ཡྲོངས་ཀི་མ་དངུལ་གནས་བབ་འདི་ཧིན་སྲོར་ས་ཡ་བདུན་བརྒྱ་
གསུངས་འདུག སི་ཡྲོངས་ཀི་མ་དངུལ་འདི་ས་ཡ་བདུན་བརྒྱ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ལྲོ་གཅིག་ནང་མ་དངུལ་ནས་ཇི་ཙམ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་རེད་དམ།

ད་ལྟ་འདིའི་ནང་མ་དངུལ་ནས་སྲོར་ས་ཡ་དྲུག་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་དྲུག་ལྷག་ཅིག་ལྲོ་གཅིག་གི་ནང་འགྲོ་སྲོང་འགྲོ་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་
དཔལ་འབྲོར་གནས་བབས་འདི་ས་ཡ་བདུན་བརྒྱ། དེ་ཙམ་ཞིག་ལྷག་མི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཤིག་མཐྲོང་བཞིན་

འདུག དེ་ཡིན་དུས་དཔལ་འབྲོར་ཡྲོང་འབབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་དཔྱ་ཁལ་ཞིག་བསྡུས་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དཔྱ་ཁལ་འདི་ཏྲོག་ཙམ་

སར་ཆ་གནང་བ་ཡིན་ན། ཡག་པྲོ་མེད་དམ་སྙམ། སིར་བཏང་འདིའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་སྲོན་མ་གསུངས་ཟིན་པ་རེད། ང་ཚོ་འདི་
སར་རྒྱུ་ལས་ཇི་ཙམ་མང་བ་དེ་བསྡུ་རུབ་བེད་རྒྱུའི་དགྲོངས་པ་བཞེས་ཀི་ཡྲོད་གསུང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། འདི་ཡང་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ཕྲོགས་
གཉིས་ཀའི་ཐྲོག་ནས་གནང་བ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་མ་དངུལ་གི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་སིར་བཏང་ང་ཚོའི་མ་འྲོངས་པའི་དམིགས་ཡུལ་
ཆེད་དུ་བརྟན་འཇགས་མ་དངུལ་ཡྲོད་པ་རེད། བརྟན་འཇགས་མ་དངུལ་ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་ངས་སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀའ་

འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་འདི་རང་ཡིན། བས་ཙང་ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་ས་ཡ་བདུན་བརྒྱ། ས་ཡ་བདུན་བརྒྱ་སི་ཡྲོངས་མ་དངུལ་གི་གནས་བབས་འདི་ ས་ཡ་
བདུན་བརྒྱ་གསུངས་སྲོང་། གསུང་ཡྲོང་སྐབས་ང་ཚོའི་བརྟན་འཇགས་མ་དངུལ་ནང་ལ་ས་ཡ་ལྔ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གྲོ་གཉིས་དང་ཚགས་དགུ་བཅུ་
གྲོ་གཉིས་གསུངས་འདུག འདི་ལྔ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གྲོ་གཉིས་དང་ཚེག་དགུ་བཅུ་གྲོ་གཉིས་འདི་སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོའ ་ི
བདུན་བརྒྱ་དེའི་ནང་ཚུད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། འདི་གཅིག་ངས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ཡི་ཡིན།

མཐའ་བསྲོམས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། གཞིས་ཆགས་ཁག་ལའང་དེ་དེ་བཞིན་རེད། སྲོན་མའི་གཞིས་ཆགས་ཁ་ཤས་ནང་ས་གནས་

སྲོ་སྲོའ ་ི རྒྱུན་གྲོན་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པ་དེ་ས་གནས་རང་ཁུངས་ནས་གཏྲོང་མུས་རེད། དེ་ཚོའི་དཔལ་འབྲོར་གི་གནས་བབ་དེའང་མར་ཟགས་
འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའི་དབུས་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཁག་ནང་ལའང་གང་ལྟར་མ་དངུལ་གི་གནས་སྟངས་འདི་

མར་ཟགས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ཕྲོགས་གང་ནས་བལྟས་ཀང་ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་མ་དངུལ་གི་གནས་སྟངས་འདི་གང་ལྟར་ཛ་དྲག་གི་
གནས་སྟངས་ཞིག་གི་སང་ལ་འདུག འདིའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་བརྟན་འཇགས་མ་དངུལ་ཡར་གསྲོག་འཇྲོགས་བ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་ཐབས་ཤེས་

གནང་དགྲོས་ནའང་འདྲ། དེ་བཞིན་དཔྱ་ཁལ་གི་ཐྲོག་ལ་ཏྲོག་ཙམ་སར་གནང་བ་ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་བསམ་གི་འདུག ཁ་ཤས་ཀིས་དགྲོངས་
སིད་པ་རེད། དཔྱ་ཁལ་ལ་སར་དགྲོས་འདུག་ཟེར་དུས་ཁ་ཤས་བསྡུ་མ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲའང་ཡྲོང་སིད་པ་རེད། བསྡུ་མ་ཐུབ་པ་དེ་དག་ཁྲོ་རང་ཚོར་
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ཆ་རེན་གཅིག་ཡྲོད་པ་རེད། ཆ་རེན་དེའི་འྲོག་ནས་བསྡུ་མ་དགྲོས་པ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་སིར་བཏང་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་

དཔལ་འབྲོར་གི་གནས་བབས་འདི་བཟང་དུ་འགྲོ་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན། དེ་འདྲའི་ཕན་བུ་ཞིག་སར་བ་ཡིན་ན་དེ་འདྲའི་ཧང་སངས་
བའི་མང་ཚོགས་ནང་ལ་དྲོ་ཕྲོག་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡྲོད་པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེར་བརྟེན། དེ་འདྲ་ཞིག་བསྡུ་རུབ་འབྱུང་བ་ཡིན་ན།

ང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་འདི་བཟང་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ད་ལྟ་
བཀའ་ཤག་གིས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་སིད་བྱུས་ཡྲོད་པ། དེ་བཞིན་དཔལ་འབྲོར་གི་ཐྲོག་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྲོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་སྲོན་རིས་གསུང་བཤད་དང་སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་
གི་སྙན་ཐྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་གི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པ་ལ་སྙན་ཐྲོའ ་ིཤྲོག་གངས་དེ་དབིན་ཇི་འདྲ་ཞིག་བརྒྱབ་འདུག དྲོན་ཚན་དང་པྲོ་དེ་ ཀ༽
པ། བཞི་པའི་དྲོན་ཚན་དང་པྲོ། ལས་དྲོན་འཆར་སྒྲིག་དང་དགྲོས་དངུལ་རྒྱབ་གཉེར། དགུང་ཀེག་སྲོན་བསུའི་རེན་སེལ་ཞབས་རིམ་གི་ཆེད་དུ་

འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་ནས་སྲོར་ས་ཡ་བཅུ་བས་ནས་གང་ལྟར་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་ཞབས་བརྟན་ཚགས་ཚུད་པྲོ་གནང་རྒྱུའི་དངུལ་ཡིན་ནའང་གང་
ལ་གང་འཚམ་འབྲོར་ཆེན་པྲོ་ཞིག་བཞེས་འདུག བས་ཙང་དེ་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་དམིགས་བསལ་གི་བསྟྲོད་བསགས་བེད་ཀི་ཡྲོད། དེ་བཞིན་
གི་དྲོན་ཚན་ལྔ་པའི་ནང་ལ། དགྲོངས་དག་དྲོན་ཚན་ལྔ་པ་རེད་མི་འདུག དྲོན་ཚན་ མ༽ ནང་ལ་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་ཁྲོད་ཉམ་ཐག་གང་ཙམ་

ཞིག་ཡྲོད་པ་དང་། དེ་དག་ལ་བལྟ་སྲོང་གིས་རིམ་པས་ཉམ་ཐག་ཀི་ནད་ནས་གྲོལ་ཐབས་བ་རྒྱུའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དྲོན་གལ་གནད་ཆེ་བ་
ཞིག་ལ་བརིས་ཏེ་ཟེར་བ་གང་ལྟར་དྲོན་ཚན་དེ་ག་རང་རེད་འདུག ཁྲོན་སྲོར་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་ལྔ་གཉིས་འབུམ་དྲུག་ཁི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་འདུག

འདིར་ཡང་གཅིག་མཚུངས་བས་ནས་བསྟྲོད་བསགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཉམ་ཐག་ལྟ་ཞིབ་དང་དེ་ཚོའི་ལས་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་ཚགས་ཚུད་པྲོ་ཞིག་
གནང་རྲོགས་གིས་ཞེས་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེའི་ཐྲོག་ལ་དྲོན་ཚན་ བ༽ དེ་དེའི་ནང་ལ་ཤེས་ཡྲོན་སྲོབ་གཉེར་དང་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་གང་ལྟར་དངུལ་འབྲོར་ཆེན་ཞིག་བཞུས་འདུག

ད་ལྟ་དེ་ལ་བསམ་བྲོ་གཅིག་གཏྲོང་དགྲོས་པ་ཞིག་ལ། ང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་ནང་གི་གཞི་རིམ་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པྲོ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། འཛིན་
རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀི་རེས་ལ་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ལ་ཕེབས་འགྲོ་སྐབས། ང་ཚོ་སིར་བཏང་བཙན་བྲོལ་གི་ནང་ལ་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་

མཚན་ཐྲོག་ལ་གཙུག་ལག་སེབ་གཉེར་ཁང་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཝ་ར་ན་སི་ཆེ་མཐྲོའ ་ི གཙུག་ལག་སྲོབ་གཉེར་ཁང་ཡྲོད་པ་རེད། སཱ་ར་བྲོད་ཀི་
མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གཉེར་ཁང་ཡྲོད་པ་རེད། ནྲོར་གིང་བྲོད་ཀི་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གཉེར་ཁང་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་ད་ལྟའི་བར་གི་གནས་

སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་བསར་ཞིབ་གཅིག་གནང་དགྲོས་ཀི་མེད་དམ་བསམ་པ་ཞིག་དང་། གང་དྲན་གི་འདུག་ཅེ་ན། ང་ཚོས་བཙུགས་པའི་
མཐྲོ་སྲོབ་ཀི་རིམ་པ་ལྟ་བུ་འདི་གང་དང་གང་ལ་སར་ཐུབ་ས་རེད་དམ། ད་ལྟར་ཆ་མཚོན་ན་གཞི ་རིམ་གི་ཤེས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་གཅིག་མ་
གཏྲོགས་ང་ཚོར་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ལམ་སྟྲོན་དང་བཅའ་ཁིམས་ཀི་ལམ་སྟྲོན་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་རིམ་པ་བཞིན་ཤེས་ཡྲོན་གི་སིད་བྱུས་

ཡིན་ནའང་བཟྲོ་རྒྱུའི་ལམ་སྟྲོན་དང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡྲོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་རང་ར་ཐུབ་པ་ཞིག་ M.Phil ལབ་དགྲོས་སམ། ཞིབ་འཇུག་བར་གི་
བརྒྱུད་རིམ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོ་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་དེ་ཚོའི་ནང་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་སྲོབ་ཚན་དེ་ཚོ་བཟྲོ་འགྲོད་བེད་བཞག་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་
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ནའང་འདྲ། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བསར་དུ་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་མེད་དམ་བསམ་པ་ཞིག་དྲན་གི་འདུག

ག་རེ་བས་ནས་ཟེར་ན་ང་ཚོ་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་ལ་མ་སྲོང་བའི་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གི་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ནང་སྲོང་བཞིན་པའི་སྲོབ་
ཕྲུག་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་འགྲོ་མྱྲོང་། དེ་དེ་བཞིན་གི་ལྡི་ལི་དང་ Bangalore དང་ Chennai དེ་ཚོ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་སྲོང་མྱྲོང་།
བརྒྱ་ཆའི་རིས་འདྲ་ཞིག་སྐྲོར་བ་ཡིན་ན། བཤད་ཚོད་གསལ་པྲོ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ཧ་ལམ་ཚོད་དཔག་རེད། ཞིབ་འཇུག་རང་བཞིན་གི་དེ་ཡྲོད་པ་

མ་རེད་དེ། མང་ཆེ་བ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་སྲོབ་གཉེར་གི་ཚད་བཞིན་དུ་འགྲོ་ཡྲོད་དམ་མེད། ཡིག་ཚད་གཅིག་བཏང་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ Result
ཟེར་གི་འདུག གྲུབ་འབས་ཀི་ཡི་གེ་དེ་ཡིན་ནའང་ཀམ་པུ་ཊར་དེ་ཚོའི་ནང་ནས་བཟྲོས་ཏེ་སྲོ་སྲོའ ་ི ཁུངས་གང་ནས་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཡར་ཕུལ་ཞིང་།

སྲོབ་ཡྲོན་ཞུ་ཡི་མེད་དམ་བསམ་པ་ཞིག་དེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་བེད་དགྲོས་པ་དེ་འདྲ་འདུག ང་འདྲ་ཞིག་
ཡིན་ན་ས་གནས་ཁ་ཤས་ནས་དངྲོས་སུ་ཤེས་རྟྲོགས་བྱུང་བ་ཁ་ཤས་བྱུང་སྲོང་། དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་རྒྱ་གར་ནང་གི་སི་ཡྲོངས་ཀི་ང་ཚོའི་རེ་བ་

བེད་ས། ལྷག་དྲོན་དུ་དེང་དུས་ཀི་ཤེས་ཡྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་རེ་བ་བརྒྱབས་ས་སི་ཚོགས་ཚན་རིག་དང་། སིད་དྲོན་ཚན་རིག་ལ་སྲོགས་པ་དེ་ཚོའི་

ཐྲོག་ལ་རེ་བ་བརྒྱབས་ས་དེ་ཚོའི་རྒྱ་གར་ནང་གི་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགྲོ་སྐབས་སྲོབ་སྲོང་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཅིག་མ ་ཡྲོང་ཞིང་ད་ལྟ་ནང་
བཞིན་འགྲོ་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ར་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསྲོས་པ། མ་འྲོངས་པར་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གི་
ཐྲོག་ལ་ཡིན་ནའང་འགན་འཁེར་ཐུབ་མཁན་གི་དེང་དུས་ཀི་ཤེས་ཡྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་སྲོབ་གྲྭ་སྐད་གགས་ཆེན་པྲོ་གང་ནས་ཐྲོན་མིན་ལ་མ་བལྟྲོས་
པར་སྲོབ་ཚན་གང་གི་ཐྲོག་ལ་ཐྲོན་ཡྲོད་པ་དེའི་སང་ལ་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་འགན་འཁུར་ཐུབ་མཁན་གི་དེ་འདྲའི་སྲོབ་ཕྲུག་མང་པྲོ་ཞིག་

ཐྲོན་དགྲོས་པ་ནི་བྲོད་ནང་ནས་ཡིན་ནའང་རེ་བ་བརྒྱབ་ཀི་འདུག དེ་ནང་བཞིན་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེ་བ་བརྒྱབ་བཞིན་པ་རེད་དེ།

༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་བཀའ་སྲོབ་གནང་ཟིན་པ་འདྲ་ཞིག་རེད། དབིན་ཇིའི་སྐུར་ཡིག་གཅིག་འབི་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རུང་གནས་སྟངས་གང་
འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་གི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་སྲོབ་གནང་ཟིན་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཙ་ནས་དེ་ཚོའི་ལམ་ཁ་དེ་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་བས་ནས་མུ་མཐུད་དུ་

རྦད་དེ་རྒྱ་གར་གི་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་ལ་ར་ལུག་རི་ལ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན་བས་པ་ཡིན་ན། ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་དང་མེད་ཟེར་བ་དེའི་ཐྲོག་ལ་
ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་པ་གཅིག་བཞེས་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་ཚང་ཚགས་ཚུད་པྲོ་གང་ཞིག་གཏྲོང་དགྲོས་པ་འདུག དེ་ཚོ་ལ་མ་

དངུལ་གི་ཐྲོག་ནས་རྲོགས་སྲོར་གང་འདྲ་བེད་དགྲོས་ཀི་འདུག དགེ་རན་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་རྒྱུ། སྲོབ་དེབ་དེ་ཚོ་བཟྲོ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་གང་དང་གང་

བེད་དགྲོས་པ་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་མེད་དམ་བསམ་པ་ཞིག འཛིན་
རིམ་བཅུ་གཉིས་བར་གི་ལྲོ་རེ་རེའི་ཡིག་ཚད་བཏང་བའི་གྲུབ་འབས་དེ་རང་གི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོའི་ཤེས་ཡྲོན་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡྲོད་དང་མེད་ཟེར་བ་
དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་ཤེས་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན། དེར་ངས་དེ་རིང་གི་གྲོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་
བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་སྙན་སན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནང་བཞིན་གི་མང་པྲོ་ཞུ་ཡི་མིན། ང་ཚོ་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ནས་བསད་ཟིན་པ་ཡིན་སྟབས། ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་

གི་མཐྲོང་ཚུལ་ནང་གི་དྲོན་ཚན་ ག༽ བ་དེ། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ལྲོར་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་ལས་རིམ་ཞིག་སེལ་འཆར་འདུག་

པས། དེ་ས་ལྲོ་ ༥༠ འཁྲོར་བའི་དུས་དྲ་དང་བསྟུན་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་ལས་འཆར་སེལ་ནས་དུས་ཐུང་ལས་སྲོང་མེད་སྟབས། དགྲོས་པ་རྒྱུ་
མཚན་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡྲོད་ན་ལས་དེ་ཙམ་འྲོས་བབ་མ་མཐྲོང ་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟ་འདི་ལ་ཞུ་དགྲོས་པ་གཅིག་ལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐྲོག་ནས་

གནད་དྲོན་འདིའི་སང་ལ་གྲོས་བསྡུར་བས་ནས་བསམ་ཚུལ་གང་ཡིན། དགྲོངས་ཚུལ་གང་ཡིན་སྟྲོན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མེད་དེ་ཐག་བཅད་ཟིན་པའི་
རེས་སུ། རྒྱ་གར་གི་གསར་ལམ་ཁག་གི་ཐྲོག་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་བ་རེད་མ་གཏྲོགས། ཡང་གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོ་ཡང་
བསམ་ཚུལ་དེའི་རེས་སུ་ཕར་རྒྱུགས་པའི་རང་ར་ཐུབ་པའི་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་སྟངས་མེད་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རེད་ཅེས་དང་པྲོ་དེ་གཅིག་ཞུ་ཡི་

ཡིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཁ་སང་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ལ་འཐུས་ཤྲོར་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་བཏང་ཡྲོད་པ་དེ་གསལ་པྲོ་
གསལ་རང་རེད། དེ་དགབ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་དེབ་ཐེར་ནང་ལའང་གནས་ཀི་རེད། དེ་ནང་བཞིན་གི་ཕི་ནས་བརྒྱུད་ལམ་དེ་འདྲ།
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དཀྲྲོག་གཏམ་སེལ་བསད་མཁན་གི་བརྒྱུད་ལམ། མིང་ཡག་པྲོ་བཏགས་བཞག་ནས། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ངའི་སྐད་ཆ་འདི་ལ་མི་གཞན་ལ་བཅར་

འདྲི་བས་ནས་སི་འཐུས་ང་ཚོ་འཐུས་མི་བེ་བག་པ་དེ་འདྲ་ལ་དེ་དང་ལྡྲོག་ཕྲོགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་འདྲི་ནས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་སེལ་འདུག ཡིན་
ནའང་སྲོན་གང་ཡང་མི་འདུག གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དེ་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་སྲོ་སྲོའ ་ི སིངས་ཆ་འདིའི་ཐྲོག་ནས་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད་
ཅེས་དེ་ཞྲོར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་རིང་ཞྲོགས་པ་གནས་ཚུལ་འདི་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གི་ཐྲོག་ནས་གསུང་སྲོང་། གནད་དྲོན་དེ་
ཚབ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་མིན་པ། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཐྲོག་ནས་དེ་འདྲ་ཡང་ཡང་གསུང་གི་ཡྲོད་པ། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་གསུངས་སྲོང་། བཀའ་རྒྱ་མང་པྲོ་
བཏང་ཟིན་པ་དེ་འདྲ་གསུང་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་རང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་ འདྲ་ར་བ་ཉིད་ནས་ནམ་རྒྱུན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ང་ཚོ་ལ་

འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་དང་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་དང་། དེ་སྲོན་བཀའ་ཤག་རིམ་པའི་

འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་དེ་སྲོ་སྲོའ ་ི ཚིག་སྲོར་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཡིད་ལ་ངེས་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་རྒྱ་གར་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དེ་འདྲའི་

བཀྲོད་ཁབ་ཕེབས་པའི་བརྒྱ་གགས་འབྲོད་གགས་ཕིན་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་སྲོང་དཱ། གལ་སིད་མང་པྲོ་བཏང་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། ལྲོ་
ནམ་ལ། ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ནམ་ལ་སུའི་མིང་ཐྲོག་ནས་བཏང་བ་རེད་དམ། དེ་འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་ལ་དྲི་བ་གཅིག་ཕུལ་གི་ཡིན། དེ་བཞིན་
དུ་ད་ལྟའི་དེ་ལ་འཐུས་ཤྲོར་ཕིན་པ་དེ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གནྲོན་ཤུགས་ཡྲོད་པ་ནི་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ས་མཚམས་ཀི་རྙྲོག་ག་

ཡྲོད་པ་དེ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ད་རེས་ཀི་ཟླ་ ༣་་་༤ པའི་ནང་ལ་ཚོར་བ་སེན་པྲོའ ་ི དུས་ཚོད་ཅིག་ཡིན། གལ་སིད་དེ་འདྲའི་གསུང་གི་
ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། སྲོན་མའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལའང་འབྲོག་ལམ་གི་རྙྲོག་ག་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བྱུང་ཟིན་པ་འདྲ་པྲོ་རེད། ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་
དབུ་འཁིད་ལ་རེ་བ་གང་ཞིག་བརྒྱབ་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་འཁིད་ལབ་དུས་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གི་ཕག་ལས་དེ་གནང་

དགྲོས་ཀི་རེད། དེ་འདྲའི་ནང་མྲོལ་ཀི་བཀའ་མྲོལ་འགྲོ་ཡྲོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། བས་ཙང་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་འཐུས་ཤྲོར་གཏྲོང་རྒྱུ་དེ་དེ་འདྲའི་
ཐྲོག་ནས་བཏང་འདུག རྒྱ་གར་གི་གསལ་བསྒྲགས་དེ་འདྲ་ཞིག་སེལ་མ་དགྲོས་པ་གཅིག ང་ཚོའི་ལས་འཆར་དེ་མར་ཕིར་འཐེན་བས་ནའང་

འགིག་གི་རེད་པཱ། དེ་འདྲ་གནང་མ་ཐུབ་པ་དེ་གང་རེད་དམ། མདྲོ་དྲོན་ཡག་སྙིང་དེ་སྲོན་འགྲོའ ་ི བརྒྱུད་རིམ་དེ་ཚགས་ཚུད་པྲོ་ཞིག་བྱུང་མེད་པ་

ནི་གསལ་པྲོ་གསལ་རང་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྲོད། དེ་བཞིན་དུ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམ་པས་ཀང་དེ་དགྲོས་གལ། ད་ལྟའི་དགྲོས་
ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་མཐྲོང་གི་མེད་པ་ནང་བཞིན། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་དེ་འདྲའི་མཐྲོང་ཚུལ་གཅིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་
ནང་བཞིན་གི་དེ་རིང་སང་ཉིན་རྒྱ་གར་གི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་མི་ཚུན་ཆད་བྲོད་པའི་མཛད་སྲོ་དང་། ཚོགས་འདུ། གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་

པ་ལ་སྲོགས་པ་གང་གི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོ་ནང་བཞིན་མཉམ་ཞུགས་བས་ནས་བཅར་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ནའང་བྲོད་མི་དེ་ཚོས་དེའི་
ཐྲོག་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་ཕྲོགས། གཞུང་གི་བཀའ་ཤག་གི་ལས་འཆར་དེ་རྒྱབ་གཉེར་བེད་ཕྲོགས། བསམ་ཚུལ་བེད་ཕྲོགས་དེ་ཚོ་ལ་ཞིབ་

འཇུག་ཅིག་བེད་ཀི་ཡྲོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་གིས་ཀང་ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཅིག་ལ་གཟིགས་ནས་ད་ལྲོ་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་དེ་བརམས་པ་རེད་ཅེས་ང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་རིང་གི་གསལ་བཤད་ཀི་རྒྱབ་ལྲོངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་དེ་བས་

ཀང་མཐྲོང་མ་སྲོང་། སྲོ་སྲོའ ་ི བསམ་པ་ལྟར་རེད་འདུག་བསམ་པའི་ངེས་པ་ཇི་ཉེར་འགྲོ་སྲོང་། དེར་བརྟེན། བསྲོམས་བརྒྱབ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་
ན། འདིའི་སང་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ནས་འཐུས་ཤྲོར་ཆེན་པྲོ་བཏང་ཡྲོད་པ་རེད། ལས་འཆར་དེའང་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོང་དགྲོས་པ་དེ་ལས་ཀའི་ཆེད་
དུ་ལས་ཀ་གཅིག་བརམས་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། ར་དྲོན་གི་སད་དུ་ལས་ཀ་བརམས་པ་ཞིག་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་ངྲོས་འཛིན་བེད་ཀི་མེད་ཅེས་འདི་
གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འདིར་མཚམས་འཇྲོགས་བེད་ཀི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

122

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་སྲོན་རིས་གསུང་བཤད་དང་འབེལ་དྲོན་ཚན་

གཅིག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། དེ་ཡང་ཤྲོག་གངས་ ༥ པའི་ནང་གསེས་ ག༽ པ། བྲོད་དྲོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་འབེལ་བའི་ཆབ་སིད་དྲིལ་
བསྒྲགས་དང་རྒྱལ་སིའི་ནང་འབེལ་ལམ་གྲོང་མཐྲོར་འགྲོ་ཐབས། བྲོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་འབྱུང་ཐབས། དེ་
བཞིན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་སྐྲོར་ངྲོ་སྤྲྲོད་གནང་སིན་བ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་ལས་འགུལ་མུ་མཐུད་སེལ་རྒྱུ་བཅས། འདི་གསུངས་འདུག ད་ལྟ་
ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་འདི་ཁ་སང་ནས་ཞུས་བཞིན་པ་ལྟར། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༠༨ ལྲོར་ས་བི་ཞི་རྲོལ་ཆེན་མྲོ་བྱུང་བ་རེད། ད་ལན་ལྲོ་བཅུ་འཁྲོར་གི་ཡྲོད་
པ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ཐུགས་རེ་ཆེ། ལྲོ་ལྔ་བཅུ་ལ་ར་ཆེན་པྲོ་རེད། ལྲོ་དྲུག་ཅུ་ལའང་ར་ཆེན་པྲོ་རེད། ལྲོ་བཅུ་རེའི་མཚམས་ནས་གནད་
འགག་ཆེན་པྲོ་རེད། ཅེས་ད་དུང་གསུང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་འདིའི་ནང་ལ་ས་བི་ཞི་རྲོལ་ཆེན་མྲོ་དང་འབེལ་བའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཡིན་
ནའང་འདྲ། མི་མང་དེ་ཚོར་ལམ་སྟྲོན་གནང་འཆར། དེ་འདྲ་གང་ཡང་མི་འདུག བྲོ་ཕམ་བྱུང་ཞེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག མང་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ད་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་གཅིག་གཉིས་ཆ་ཤས་ཞིག་ལེན་རྒྱུ་ཡིན། ཐྲོག་མར་
དེར་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་སྲོན་རིས་གཏམ་བཤད་དང་། དེ་བཞིན་སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་

བཅས་ལ་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྲི་བ་དང་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་འདྲ་མིན། གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་དེ་

འདྲ་གང་ཡང་མིན། ཞུ་དགྲོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཅིག་ཀང་ཆགས་བསད་ཡྲོད། དེ་འདྲ་བས་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་གནས་བབ་དེ་འདྲ་ཤིག་ཡིན་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ཐྲོག་མར་དེ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གི་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་འདི། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་འདི་ད་ཨིན་སྐད་
དུ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། Corpus Fund ཞུ་བ་འདི་རེད། རྒྱ་གར་གི་དཔལ་འབྲོར་གནས་སྟངས་བབ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་ཅིག་

དང་། མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་བསད་ཀི་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གི་སེད་བབ་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་གྲོན་གཏྲོང་རྒྱུ་རེས་སུ་དཀའ་
ངལ་འཕད་ཀི་རེད་བསམ་པ་དྲན་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། སེད་ཀ་དེ་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འགྲོ་ཀི་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གཏན་
འཇགས་མ་དངུལ་ནང་དངུལ་སྲོགས་འཇྲོག་མང་པྲོ་བས་ནས་མ་འྲོངས་པར་བེད་སྲོད་གཏྲོང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་སྐུ་ངལ་འཕད་རྒྱུའི་གནས་བབ་ཅིག་
ཡྲོང་མི་སིད་པ་མ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་བཞེས་ག་རེ་ཡྲོད་དམ་ཞེས་དྲི་བའི་ཚུལ་དུ་གནས་སྟངས་ཅིག་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་པ་འདི་ད་ལྟ་སི་ཡྲོངས་ཀི་དཔལ་འབྲོར་གནས་བབ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བ་དང་། རྲོགས་དངུལ་གང་ཙམ་རག་གི་ཡྲོད་པའི་གནས་

བབ་ཅིག་ཞལ་གསལ་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་ལས་ཁུངས་བེ་བག་པ་ཁ་ཤས་ཀི་རྲོགས་

དངུལ་ར་ཆད་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ལྲོ་གཅིག་ཡང་མ་འཁྲོལ་བའི་གནས་བབ་ཡྲོད་པའི་གནས་སྟངས་ཅིག་ཀང་འཁྲོད་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་
ཡིན་དུས། ལས་ཁུངས་གང་དང་གང་གི་ཐྲོག་ལ་དཔལ་འབྲོར་གི་གནས་སྟངས་ཀི་ཞན་པ་ཡྲོད་པ་དང་། ལས་ཁུངས་འདི་དང་དེ་ཞེས་ཞལ་
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གསལ་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ལས་ཁུངས་ཀི་མཚན་སྲོས་ཐྲོག་ནས་གནས་སྟངས་ཧ་གྲོ་འདྲོད་ཡྲོད་ཅེས་དེ་ཡིན། ག་རེ་བས་ནས་ཞུ་གི་ཡྲོད་ཟེར་ན།

ལས་ཁུངས་དེ་དག་དེབ་བསེལ་བ་རྒྱུ་སི་ཚོགས་དགེ་རའི་ཐྲོག་ནས་རེད། ཡང་མིན་ན་འཕྲོད་བསྟེན་གི་ཐྲོག་ནས་རེད། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་
པ་སྲོང་ཙང་། སིའི་ཆ་ནས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་རྲོགས་དངུལ་ཐབས་རྲོལ་བ་རྒྱུ་སྐུ་ངལ་དེ་ཙམ་ཡྲོང་མ་སིད་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད། སྐུ་ལས་སྲོན་པ་ཡིན་

ན། དེ་འདྲའི་གནས་བབ་ཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་དྲི་བ་འདི་ཕུལ་རྒྱུའི་འདྲོད ་པ་ཅིག་འདི་ཡིན། དེ་ནས་མ་འྲོངས་དེ་དག་ར་ཆད་ཕིན་པ་ཡིན་ན། མ་
དངུལ་ནས་མུ་མཐུད་དེ་ག་ཚོད་བར་དུ་གཏང་ཐུབ་ཀི་རེད་ཟེར་རྒྱུ་འདི་བྲོ་འཚབ་ཀི་རང་བཞིན་དང་དྲི་བ་ཅིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སྲོན་མ་

བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༢་་༡༣་་༡༤ སྐབས་ལ་ཡང་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབྲོར་གནས་བབ་བསར་ཞིབ་སྙན་ཐྲོ་དགྲོས་འདུ་ཟེར་ནས་
འབྲོད་བསྐུལ་མང་པྲོ་ཞུས་པ་རེད། རེས་རེས་ལ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ཐྲོག་ནས་དྲི་བ་བཀྲོད་བཏང་དང་། གནས་བབ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་
ནས་སྙན་ཐྲོ་ཕུལ་རྒྱུ་དེའང་མཚམས་འཇྲོག་བས་པ་རེད། བས་ཙང་། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་དཔལ་འབྲོར་
གནས་བབ་གང་ཡིན་མིན་གི་བསར་ཞིབ་སྙན་ཐྲོ་ཅིག་འདྲོན་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དེ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན།

དེ་ནས་ ༤་༡ ལས་དྲོན་འཆར་སྒྲིག་དང་། དགྲོས་དངུལ་རྒྱབ་གཉེར་ཟེར་རྒྱུ་དེའི་'ཀ'པ་དེ་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་

མཆྲོག་ད་ལྲོ་དགུང་སྐག་དང་། མ་འྲོངས་པར་སྐག་དངྲོས་གཞི་དང་། སྐག་གཞུག་འཁེལ་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ཐྲོག་ནས། ད་ལྟ་གྲོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་རེད། ཆྲོས་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་དགྲོས་དངུལ་མ་ཉུང་བ་

ཞིག་བཞག་འདུག དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་བསགས་བརྲོད་ཡྲོད། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་ཞུ་འདྲོད་གཅིག་ག་རེ་བྱུང་སྲོང་ཟེར་ན། སིར་བཏང་ང་
ཚོའི་བྲོད་པའི་ལུགས་སྲོལ་ནང་ལ་ཟེར་ནའང་རེད། དྲོགས་པ་རྣམ་རྟྲོག་ཟེར་ནའང་རེད། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་གང་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། སྐག་གི་སྐབས་
སུ་ཁང་པ་དང་དེ་འདྲ་བརྒྱབ་རྒྱུའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་དེ་འདྲ་མ་གནང་རྒྱུ་དང་། གནང་ན་ཡག་པྲོ་མེད་པའི་བསམ་ཚུལ་དེ་འདྲ་དང་དྲོགས་
པ་གཅིག་ཡྲོད་པ་རེད། བས་ཙང་ད་རེ་འདིའི་ནང་ང་ཚོའི་ལས་འཆར་མང་པྲོ་ཞིག་འདུག་ལ། ལས་འཆར་འགྲོ་བཞིན་པའང་མང་པྲོ་ཞིག་འདུག
འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་ཚོའི་ཡང་གང་མགྲོགས་མགྲོགས་མཇུག་སྒྲིལ་དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པའི་ཐྲོག་ལ་གསྲོལ་འདེབས་ཞུ་གི་ཡྲོད།

དེ་ནས་གནང་འཆར་གི་ལས་འཆར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང། རྒྱུན་དུ་ནས་ང་རང་གི་སེམས་ནང་ལ་ཡྲོད་པའི་ལས་འཆར་ཞིག་

འདུག ལས་བེད་ཚོའི་ལས་ཤག་ཐྲོག་ལ་མཐུན་རེན་བཟང་དུ་གཏྲོང་དགྲོས་འདུག འདི་དག་འདི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ལ་ཁ་བལྟས་བས་ཞབས་

ཕི་ཞུས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཁང་པ་བཞའ་ཚན་ཅན་ནང་ལ་ལྲོ་ནས་ལྲོ་སྲོད་རྒྱུ་འདི་སྐུ་ལས་ཁག་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་ཐྲོག་བཀའ་ཤག་ནས་
དགྲོངས་བཞེས་གནང་ནས་ལས་ཤག་གསར་བསྐྲུན་གནང་ཡག་གི་ལས་འཆར་ཡྲོད་པ་དེར་བསགས་བརྲོད་དང་། ལས་འཆར་འདི་ཡང་དགུང་
སྐག་ཟེར་ནའང་འདྲ་གང་ལྟར། སྐག་རང་ཡིན་མིན་སྐབས་མ་འཁེལ་བའི་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་གང་འདྲ་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་
དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་གསྲོལ་འདེབས་ཆེད་དུ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།

དེ་ནས་ 'ཁ' པ་དེར་བྲོད་ཀི་ཟླྲོས་གར་གི་ཆེད་དུ་དེ་འདྲ་བས་ནས་རྲོགས་དངུལ་ས་ཡ་ལྔ་དང་འབུམ་བཞིར་རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག

དེར་བསགས་བརྲོད་ཡྲོད། བྲོད་ཀི་ཟླྲོས་གར་གི་ཚོགས་ཁང་ལ་མི་སྟྲོང་ཕག་གཅིག་ཤྲོང་རྒྱུའི་ཚོགས་ཁང་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ག་བར་སེབས་ཡྲོད་པ་རེད་
དམ། འདིའི་སྲོན་ལ་དཔལ་འབྲོར་རྒྱབ་གཉེར་སྲོན་མ་ཞུས་པ་དེ་རང་གིས་འདང་གི་ཡྲོད་པ་རེད་དམ། ད་ལྟའི་གནས་བབ་གང་རེད་ཟེར་བ་འདི་
དྲི་བ་གཅིག་ཡིན།

དེ་ནས་ 'ཐ' དེར་བུད་མེད་ཀི་ནུས་སྟྲོབས་ཆེད་དུ་ས་ཡ་དྲུག་ལ་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བཞག བསགས་བརྲོད་ཞུ་གི་ཡྲོད། སུ་ལ་ཡིན་

ནའང་ཡག་པྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཡག་པྲོ་བྱུང་བ་དགའ་བསུ་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་ཧྲོབ་ཏེ་བལྟ་དུས་བུད་མེད་ཀི་ནུས་སྟྲོབས་གང་ལ་གང་ཙམ་
ཞིག་སེབས་འདུག་བསམ་པའི་འཚོར་བ་བྱུང་སྲོང་། དེ་ཡང་འདིར་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། བུད་མེད་ནུས་སྟྲོབས་གང་ལ་གང་ཙམ་སེབས་འདུག་

བསམ་ཡས་ཀི་འཚོར་བ་འདི་གང་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཉེ་ཆར་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་གི་ཁྲུག་གི་ཏྲོག་ཙམ་བྱུང་བ་རེད། དེའི་རྒྱུ་རེན་ར་བ་
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དེ་འགྲོ་འཁིད་གཉིས་ཀི་བར་ལ་གནད་དྲོན་ཡར་མར་བསལ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྲོད། བས་
ཙང་དེ་ཡང་ནུས་སྟྲོབས་གཅིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུས་ན་མ་འགིག་པ་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་པ་དྲན་གི་ཡྲོད།

དེ་ནས་ 'པ' འདི་རེད། བཀའ་ཤག་གི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་སིད་བྱུས་ཐྲོག་ལ་གཞྲོན་སེས་འགྲོ་འཁིད་སེད་སིང་གནང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་རེད།

ས་ཡ་བཅུ་བདུན་དང་འབུམ་དྲུག་རྒྱབ་གཉེར་གནང་འདུག འདིའི་རིགས་འདི་ཚོ་ངས་གལ་ཆེན་པྲོར་བརི་ཡི་ཡྲོ ད། ཡིན་ནའི་ངས་ག་རེ་བས་
ནས་བསམ་གི་ཡྲོད་པ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། འགྲོ་འཁིད་གསྲོ་སྲོང་བ་རྒྱུ་དང་། སྲོང་བརར་བ་རྒྱུ། འཕེལ་རྒྱས་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཐད་ཟབ་སྲོང་སྤྲད་པ་
ལས་ལྷག་པ་མིག་དཔེ་བསྟན་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག མིག་དཔེ་སྟྲོན་རྒྱུ་དེ། ག་རེ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། གང་ལྟར་བལྟས་ནས་མཐྲོང་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་དང་།
དེའི་རེས་སུ་འགྲོ་ས་ཡྲོད་པ་ཞིག་བསྟྲོན་ཐུབ་ན། དེར་འགྲོ་སྲོང་ཕྲོན་ཆེན་པྲོ་དེ་འདྲ་གཏྲོང་དགྲོས་རྒྱུའི་གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་ཀི་མི་འདུག་ལ།

དགྲོས་རྒྱུ་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཀི་མི་འདུག་བསམ་པ་དྲན་གི་འདུག རྒྱ་གར་སྐད་དུ། གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱ་གར་གི་སྐད་ཞུ་རྒྱུའི་དབིངས་ཡྲོད་པ་
རེད། བས་ཙང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རྒྱ་གར་སྐད་ཚིག་ཅིག་བེད་སྲོད་གཏྲོང་ཆྲོག་པ་གིས། ཀར་གི་དྷི་གྲོ། ཟེར་བ་དེ་ཞུ་གི་ཡྲོད།

དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ན་དེ་ནས་དབིངས་ཡྲོད་པ་རེད། དད་པ་སེ་གི་རེད། ཡིད་ཆེས་སེབས་ཀི་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ད་ལྟའི་གནས་

བབ་ལ་ང་ཚོའི་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་གི་འགྲོ་འཁིད་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་འབུམ་རམས་པ། སི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ། དེ་དག་ཚང་མ་
འགྲོ་འཁིད་གཞྲོན་སེས་ནང་མིག་དཔེ་བལྟ་ས་དང་། ཚང་མས་ཞེ་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་ནས་སིད་སྲོང་འྲོས་མིའི་ནང་ལ་ཡར་བཏང་བས། འགན་
བསྡུར་བས་ནས་འཁྲུག་ཆག་གང་ལ་གང་ཙམ་ཞིག་བྱུང་ཚར་བ་རེད་པཱ། ད་ལྟའི་ཚོད་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་ལ་འགྲོ་འཁིད་ནང་གི་གནས་བབ་

གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ལྟ་གི་ཡྲོད་པ་རེད་དམ། ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ལྟ་གི་ཡྲོད་རེད་དམ། བཀའ་བྲོན་ཟུར་པ་ཨ་རི་དྲོན་གཅྲོད་ད་ལྟ་
ཡིན་བཞིན་པར་གང་འདྲ་ཞིག་ལྟ་གི་ཡྲོད་རེད་དམ། ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་ད་ལྟ་ཡིན་པར་ད་ལྟ་མི་མང་གིས་གང་འདྲ་ཞིག་ལྟ་གི་ཡྲོད་རེད་དམ།

དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ། ད་ལྟའི་ལས་གནས་ག་རེ་ཡིན་ནམ་ངས་ཞུ་ཚོད་མ་ཐིག་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག མཚན་སྲོས་
ཆྲོག་པ་ཞིག སྐལ་རྲོར། དེ་བཞིན་དྲིལ་བསྒྲགས་དྲུང་ཆེའི་ཚད་མཉམ་པ། ད་དུང་སུ་ལུས་སྲོང་གཅིག་ཡྲོད། དེ་ལ་སྲོགས་པ། དེ་དགའི་ཐྲོག་
ལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་འགྲོ་འཁིད་ཀི་མིག་དཔེ་བལྟ་ས་དང་། མ་འྲོངས་པར་ང་ཚོའི་རེ་བ་བརྒྱབ་ས་ཞིག་རེད་པཱ། ད་ལྟ་གང་འདྲ་ཆགས་སྲོང་།

མིང་མང་ནང་ལ་ག་རེ་འདྲ་བཤད་ཀི་འདུག ཚང་མ་བདེན་པ་ཡིན་གི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་བཤད་སའི་གནས་བབ་ཞིག་ཆགས་སྲོང་། འགྲོ་སྲོང་
མང་པྲོ་དེ་འདྲ་བཏང་ནས་ག་རེད་འདུག ཡྲོད་པ་འདི་དག་གིས་ཧ་ཏག་ཏག་བེད་མ་ཐུབ་ན། ཡིན་ནའང་མ་འྲོངས་པར་བ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་མ་རེད་ཅེས་

ད་ལྟའི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་བས། མ་འྲོངས་པར་གྲོང་སྤྲྲོད་དགྲོས་ཀི་རེད་ཅེས་ངས་ཞུ་གི་མེད། ཡིན་ནའང་བྲོ་འཚབ་གཅིག་སེས་ཀི་འདུག དེ་
ཡང་འདིར་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ཞིབ་ཕ་གང་ཟག་རེ་རེ་སང་དང་། བེད་སྟངས་བེད་ལུགས་སང་ལ་རིན་པས་སེབས་ཀི་རེད། ཐེར་འདྲོན་བས་ནས་ཞུ་
གི་ཡིན། ཞུས་སའི་སིངས་ཆ་འདི་རེད་བསམ་པ་དྲན་གི་འདུག ཚུར་ཡིན་ནའང་བཤད་རྲོགས་གིས། ནྲོར་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་ངྲོས་ལེན་ཞུ་གི་ཡིན།

ཕར་ཡིན་ན་ཡང་བཤད་ཀི་ཡིན། ཡིན་ནའང་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་མི་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ད་ལྟ་བར་དུ་བྲོ་བདེ་པྲོ་འདྲ་པྲོ་ཡྲོད། ཕར་
བཤད་ཀི་འདུག ཚུར་ཡང་བཤད་ཀི་འདུག སིད་པྲོ་འདུག ཡིན་ནའང་ཁག་གཅིག་ཁྲོས་ནས་སྲོད་ཀི་འདུག ཁྲོས་ན་ཁྲོས་པ་རང་རེད། ད་འདིའི་

འདྲ་བར་ལ་ཟང་ངེ་ཟིང་ངེ་བས་ནས་ངའི་འྲོག་འདིར་འགའ་ཤས་ཞིག་ཡྲོད་ཀང་འཁྲུགས་སྲོང་། འདིར་མཚམས་འཇྲོགས་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲྲོན་ལགས།
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སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲྲོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སི་ཡྲོངས་ཀི་སྲོན་རིས་ཐྲོག་ལ་བསམ་འཆར་ཞིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། དེ་འདི་རེད། ང་རང་ཚོའི་སྲོན་རིས་དཔལ་
འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་གཏམ་བཤད་ཀི་གསུང་བཤད་ཀི་ཤྲོག་གངས་ ༦ པའི་ནང་ལ་མི་འབྲོར་ཞིབ་བཤེར་གི་དེར་ངས་ནྲོར་མེད་ན་ད་ལྟ་

ང་ཚོ་སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་དེའི་ནང་ལའང་གཅིག་འདུག མི་འབྲོར་ཞིབ་བཞེརགནང་རྒྱུ་དེའི་ཐྲོག་ལ་གང་འདྲ་ཟིན་

མེད་དང་། ད་ལྟའི་དེའི་ནང་ལ་མར་བལྟས་དུས་ནང་སིད་ཀི་དེ་ས། ངས་འདི་ཏག་ཏག་ཡིན་མིན་ཤེས་ཀི་མེད། ང་ཚོས་ས་གནས་ཁག་ལ་བསྡུ་
རུབ་བས་ནས་ཡ་གྲོག་ཀད་ནང་ལ་འཇུག་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཞིག་འདུག དེ་དང་ད་ག་རང་ལ་གཞིར་བཞག་ནས་གནང་རྒྱུའི་དགྲོངས་པ་བཞེས་

ཀི་ཡྲོད་དམ་མེད་ཞེས་འདི་འདྲི་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནས་ངས་ག་རེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་ཞེ་ན། གལ་སིད་དེ་ལ་གཞིར་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་བྲོད་
པའི་བྲོད་མི་ཚོ་འགྲུལ་སྲོད་མང་པྲོ་ཞེ་དྲགས་རེད། འགའ་ཞིག་ཟླ་བ་གསུམ་འདིར་བསད། ཟླ་བ་དྲུག་ཕར་ཚོང་རྒྱག་ལ་ཕིན། ས་གནས་གང་
གང་ནས་སེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད་དམ། མི་དེས་ཐྲོ་དེ་ཉིས་ལྡབ་འདྲ་པྲོ་ཆགས་སིད་ཀི་མ་རེད་པས། ཟླ་བ་དྲུག་འདིར་བསད། ཟླ་བ་དྲུག་ས་གནས་

གཞན་པ་ཞིག་ལ་བསད་ཀི་ཡྲོད་ན། ངས་དེ་འདྲའི་ས་གནས་ལ་བསྡུ་རུབ་བེད་དུས་དེ་འདྲ་མཐྲོང་སྲོང་། ངའི་ཕྲུ་གུ་ལས་བེད་ནང་ལ་ཡྲོད། འདིར་
བིས་ན་བིས་ཀི་རེད་པས་ལབ་རྒྱུ་དང་། དེ་དག་གསལ་པྲོ་ཡག་པྲོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་དངྲོས་གནས་གངས་ཐྲོ་ལེན་པ་དེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་
ཡྲོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག བས་ཙང་། དེ་ཚོའི་སང་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དགྲོངས་བཞེས་གནང་པ་ཡྲོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

དེ་ནས་ད་ལྟ་ཤྲོག་གངས་ ༧ པའི་ 'ན' པ་དེ་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ད་ཡྲོད་ལས་བེད། ལས་དྲོན་ལ་སྐད་ཡིག་དང་། འཛིན་སྲོང་།

འགྲོ་འཁིད་ཀི་འབེལ་ལམ་ཐྲོག་ལ་ཟབ་སྲོང་གནང་གི་ཡིན། དེ་ས་ནས་ལས་བེད་ལ་ཟབ་སྲོང་དེ་འདྲ་གནང་གི་ཡྲོད་པའི་ལས་རིམ་མང་པྲོ་ཡྲོད་

པ་རེད། དེ་སྲོན་ལ་ཡང་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྲོ་སྲོས་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་རྒྱུ་བྱུང་། སིར་བཏང་གི་དེ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་སྲོ་སྲོ་མཐྲོ་སྲོབ་ལ་འགྲོ་དུས་
སྐད་ཡིག་དང་དེ་ཚོ་སྲོང་བརར་ཡྲོད་པ་རེད་དེ། ངས་གནད་འགག་གཅིག་ག་རེ་མཐྲོང་འདུག་ཅེས་ན། ང་རང་ཚོའི་སང་ལ་ས་གནས་ཁག་དེ་

དག་ལ་བལྟས་དུས་གནད་དྲོན་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་དེ་ལ་གདྲོང་ལེན་བེད་ཐུབ་རྒྱུ། དེ་ཚོ་ལ་ཟབ་སྲོང་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་
གནང་དགྲོས་འདུག་བསམ་གི་འདུག ངྲོ་སྤྲྲོད་འདྲ་པྲོ་ཞིག གང་ཡིན་ཟེར་ན། འཛིན་སྲོང་ནང་ལ་ལས་བེད་འགའ་ཞིག་གསར་པ་མང་པྲོ་ཕེབས་

ཡྲོང་དུས། འཛིན་སྲོང་གི་ཕག་ལས་མང་པྲོ་གནང་མ་མྱྲོང་དུས། ངས་དེར་ཏྲོག་ཙམ་འཐུས་ཤྲོར་མེད་དམ་བསམ་གི་འདུག རྒྱ་གར་འདྲ་པྲོ་ཞིག་

ཡིན་ན། རྲོང་དཔྲོན་ཞིག་བཏང་པ་ཡིན་ན། ཟབ་སྲོང་མང་པྲོ་ཞིག་སྤྲད། དེར་ཉམས་གསྲོ་མང་པྲོ་བས། དེ་ནས་གཞི་ནས་ས་གནས་ཤིག་ལ་
འགན་ཞིག་བསྐུར་ནས་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། གནས་ཚུལ་དཀའ་ངལ་གང་འདྲ་ཞིག་བྱུང་པ་ཡིན་ན་ཡང་དེར་གདྲོང་ལེན་
བེད་ཐུབ་མཁན་གི་མི་སྣ་ཞིག་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ས་གནས་ཁག་ལ་གནས་ཚུལ་འདྲ་མི་ཐྲོག་ལ་འགན་ཁེར་དགྲོས་རེད།

གདྲོང་ལེན་བེ་དགྲོས་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་། བཏང་བཞག་པའི་མི་དེ་ཚོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ནའང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་
ལ་ཟབ་སྲོང་དང་ཉམས་མྱྲོང་ཞེས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ཉམས་མྱྲོང་ཡྲོད་པ་མང་ཆེ་བ་དབུས་ལ་ཕེབས་ཡྲོད་དུས། དེ་ཚོ་ས་གནས་ཀི་ཉམས་
མྱྲོང་ཡྲོད་པ་ས་གནས་ཀི་གནས་སྟངས་མགྲོ་ཚོས་ཀི་ཡྲོད་དུས། དེ་ཚོ་ཕི་ཡི་ཟབ་སྲོང་གནང་པ་དེ་ཚོ། ད་ལྟ་ཕི་ལྲོགས་ཀི་སྙན་གགས་ཆེ་བའི་
སེ་ཚན་ཁག་ལ་དེ་འདྲའི་ཟབ་སྲོང་གནང་གི་འདུག་སྟེ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ང་རང་ཚོའི་གཞུང་ཞབས་བགེས་པ་ས་གནས་མང་པྲོ་ལ་ཕག་ལས་གནང་

མྱྲོང་བ་དེ་ཚོས་ཉམས་མྱྲོང་དེ་ཚོ་ས་གནས་ཤིག་བཏང་གི་ཡྲོད་པ་དེ་ས་གནས་དེའི་ཉམས་མྱྲོང་ཡྲོད་མཁན་འདི་ གར་ལྷན་ཁང་དེ་ཚོ་ལ་མང་པྲོ་
ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཚོས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཟབ་སྲོང་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཉིན་མ་གཅིག་གཉིས་ཡིན་ན་ཡང་ཉམས་གསྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་གནང་
དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དྲགས་མཐྲོང་གི་འདུག དེ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།

དེ་ནས་སི་ཡྲོངས་ཀི་སྲོན་རིས་ཐྲོག་ལ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ས་ཡང་ང་ཚོས་ཞུས་པ་ཡིན། ང་རང་ཚོ་སྲོ་

སྲོའ ་ི རྐང་པའི་སང་ལ་ལངས་ཐུབ་པ་ཞིག་སིད་སྲོང་གི་ལྟ་གྲུབ་ནང་ལ་ཡང་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ག་རེ་ལབ་ནའང་། དངུལ་དེ་ཚོ་མང་ཆེ་
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བ་དེ་ཚོ། ད་ལྟའི་ཆར་ཞེ་དྲགས་ཤིག་ག་རེ་ལབ་པ་ཡིན་ནའང། རྲོགས་ཚོགས་ལ་བརྟེན་དགྲོས་རྒྱུ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོས་
གདེང་ཚོད་མཐྲོ་པྲོ་ཐྲོག་ནས་ག་རེ་ཡིན་རུང་མིན་རུང་སྲོ་སྲོའ ་ི གཞུང་གི་རྒྱུན་གྲོན་འདྲ་པྲོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་སྲོ་སྲོའ ་ི མི་མང་རང་གི་ཐྲོག་

ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་ཡྲོད། དེ་ས་ཡང་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོའི་
དཔྱ་དེབ་ཀི་དངུལ་བབ་དེ་ཏྲོག་ཙམ་གཅིག་སར་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ཆ་སྲོན་མའི་ལྲོ་སུམ་ཅུ། བཞི་བཅུ། ལྔ་བཅུ་ག་
ཚོད་ཀི་སྲོན་ལ་དངུལ་དེ་ད་ལྟའི་འཛའ་ལ་མར་ཕབ་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་ཆར་ག་ཚོད་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དུས་ཚྭ་ལ་ཨ་ན་བཞི་ཡིན་ན་
ད་ལྟ་ཚྭ་ལ་སྲོར་མྲོ་བཅྲོ་བརྒྱ་ཅྲོ་དགུ་ཉི་ཤུ་ཆགས་ཡྲོད་པ་རེད། བས་ཙང་། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་ང་ཚོའི་

གཞུང་དངུལ་ལའང་ཕན་པ་རེད། དེ་ལ་དགྲོངས་བཞེས་ཞིག་གནང་དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་
གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

སི་འཐུས་སྒྲྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས། ད་ལྟ་སི་འཐུས་གཉིས་ལྷག་བསད་ཡྲོད། ད་ལྟ་སི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་དང་། སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་
རིང་ལགས། གྲོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་ཡྲོད་མཁན་ཚོས་ཕག་རྲོངས་རྲོགས་གནང་གྲོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན།

སི་འཐུས་སྒྲྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་ སི་ཡྲོངས་ཀི་སྲོན་རིས་གསུང་བཤད་དང་། སྲོན་རིས་ཚོད་

དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་དེའི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་འགྲོ་བཞིན་པ་དེར་གནད་དྲོན་གཅིག་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་དང་པྲོ་
དེ་སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ད་ལྟ་གཅྲོག་ཆ་དེའི་ནང་ལ་ the other side ཞེས་པ་ཞིག་སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་

ཁུངས་ཀི་བརྙན་དེབ་གསར་ཤྲོག་ཅིག་འདུག་སྟེ། འདི་སུ་གང་གིས་ཧ་དགྲོས་ཀི་མེད་པ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་འདུག་ཅེས་འཁྲོད་བཞག དེའི་བརྙན་དེབ་
དེ ་ སྐབས་ ༡༤ པའི ་ གྲོ ས ་ཚོ ག ས་ཀི ་ སྐབས་ལ་ང་ཚོ ་ གྲོ ས ་ཚོ ག ས་ཀི ་ བྲོ ད་ཀི ་ བྲོ་ཐུབ་ཀི ་ གྲོ ག ས་པྲོ ་ བདེ ་ སྲུང་བཀའ་ཟུར་ George
fernandes ཁྲོ་རང་གི་ལས་ཁུངས་ཡིན་ནམ་ཐེབས་ར་ཡིན་ནའང་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་བཏྲོན་པ་དང་། བརྙན་དེབ་དེའི་ནང་ལ་རྲོམ་བིས་

ཡྲོངས་རྲོགས་རྒྱ་གར་ནང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་མཁས་དབང་མི་སྣ་དང་། སི་ཚོགས་ནང་གི་གགས་ཅན་མི་སྣས་བྲོད་ཐྲོག་ལ་རྒྱལ་སི་སི་ཚོགས་
རེད། རྒྱ་གར་ནང་གི་རེད། དེ་དག་གི་ཆབ་སིད་ཀི་ལྟ་གྲུབ་གང་འདྲ་ཡྲོད་མེད་དེའི་ནང་ལ་འདྲོན་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ཙང་། ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་
ཐྲོག་ནས་དེབ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་འདུག སྤུད་གཟིགས་གནང་དགྲོས་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཞིག་རེད། ཐུགས་ཁག་མེད། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་

ནང་ལ་རྦད་དེ་གསར་བརེ་རང་བས་ནས་གཞྲོན་པ་ཀང་ཀང་ཕེབས། རྙིང་པ་ཚང་མ་ལྲོགས་ཕར་བརེ་པྲོ་བརྒྱབ་འགྲོ་དུས། དེ་མ་མཁེན་པ་ཡིན་
ས་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། དེབ་དེའི་ཡྲོང་ཁུངས་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད། ད་ཆ་ཁྲོ་རང་སྙུང་གཞི་བཞེས་ནས་འདྲོན་རྒྱུའི་གནས་བབ་མེད་པ་ཡིན་ཙང་།
དེའི་ཡྲོང་ཁུངས་མེད་པ་ཡིན་གི་རེད། མ་གཞི་དེབ་དེའི་ཡྲོང་ཁུངས་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་པ་དེ་ལ། ད་ལྟ་སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་ང་རང་ཚོ་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབྲོར་

གི་གནས་བབ་དེ་ཛ་དྲག་ཅན་ཞིག་ལ་ངྲོས་ཤེས་གནང་བཞག ཛ་དྲག་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཆྲོགས་ཆུང་གི་

ཐྲོག་ནས་སྙན་ཐྲོ་མ་བཏྲོན་གྲོང་ལ་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀིས་དྲོན་དེ་ལ་མངགས་པའི་མངག་པ་རྣམས་ཀིས་ཏན་ཏན་མཁེན་ཆུབ་ཡྲོད་པ་རེད།
དེའི་ཐྲོག་ལ་མ་འྲོངས་ཀི་དེ་དག་གི་ཐྲོག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་དང་། དེ་དག་གི་ཐྲོག་ལ་འཆར་གཞི་ག་རེ་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།
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གསུམ་པ་དེ་ལ། རྒྱ་གར་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད་པཱ། དེ་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་དགུ་འཁྲོར་བའི་ལས་འཆར་རེད་

དམ། ཡང་ན་ལྲོ་དྲུག་ཅུ་འཁྲོར་བའི་ལས་འཆར་རེད་དམ། དེ་ཁ་སང་སྲོན་མ་ནས་ངས་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ནམ། རིས་བསྐྲོར་སྟངས་མ་ཤེས་པ་ཡིན་
ནམ། ལྲོ་དྲུག་ཅུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ལྲོ་ ༢༠༡༩ ལྲོ་ལ་དེ་སྲུང་བརི་བེད་དགྲོས་རྒྱུ་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་འདུག ད་ལྟ་བཅྲོ་བརྒྱད་ལ་བེད་དུས།

དེ་ར་ལང་ཆ་ལང་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཡར་མེད་མར་མེད་བསད་པའི་བཟྲོ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་འདུག སྲོ་སྲོས་མ་ཤེས་པའི་ཐྲོག་ནས་མཐྲོང་སྣང་དེ་འདི་རེད། ར་
བའི་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཉིས་ལས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་མེད་པ་དེ་མ་ཤེས་པ་ཁྲོན་ནས་ཡྲོད་མ་རེད་བསམ་གི་ མི་འདུག དེ་བསབ་དགྲོས་རྒྱུ་ར་
བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཐྲོག་ནས་ང་རང་ཚོ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་
ཞུ་དགྲོས་མ་རེད་གདའ་གསུངས་དུས། གནད་འགག་ཅིག་ཏན་ཏན་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་

གལ་སིད་ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་ཞུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་ངང་ནས་རེད་བ། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་ནམ་ཞག་
རྒྱུན་དུས་གསུང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ཆེ་མཐྲོང་གི་ངང་ནས། ཁིམས་མཐུན་གི་ངང་ནས། བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་འགན་ཁུར་ཡྲོད་པའི་སི་

ཚོགས་ཤིག་བཟྲོས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་རང་བཞིན་གིས་རྒྱ་གར་ལ་ཐུགས་ཕན་གསྲོ་བའི་རམ་འདེགས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་དུས། ཐུགས་རེ་ཆེ་
གནང་དེ་ག་རང་གི་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་གི་ཡྲོད། སྲོ་སྲོ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཡིན་ན་ཡང་། དེ་དགྲོས་ཀི་མ་རེད་ཅེས་གང་ཡང་ཞུ་གི་
མེད། ཕག་དངུལ་ཡྲོད་ན་དེ་འདྲ་གནང་ན་མ་འགིག་པ་མི་འདུག་བསམ་པ་དྲན་གི་ཡྲོད། ཡིན་ན་ཡང་། གནང་སྟངས་དང་གནང་ལུགས་ལ་ཏན་

ཏན་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད། ང་རང་ཚོའི་བྲོད་པའི་མི་རན་པ་ཚོའི་གསུངས་རྒྱུན་ལ། བབས་ལྷིང་བརྟན་གསུམ་དང་། བ་མ་དཀྲྲོགས་པར་
སྲོ་ང་ལེན་ཐབས་ཞེས་པ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། བྱུང་མ་སྲོང་བསམ་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཞིག་ཡྲོད། རྒྱ་གར་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུའི་གསར་འགྲོད་

གསལ་བསྒྲགས་ཡན་ཆད་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་དབུས་པའི་ཕི་དྲིལ་གི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་དང་། ལས་ཀི་སྣེ་མྲོ་བ་ལྡི་ལི་ལ་ཕེབས་ནས་གསར་
འགྲོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བར་ཕེབས་སྲོང་གཱ། དེ་འདྲ་ཕེབས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད་དམ། ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་བསྟི་གནས་དེ་ར་རམ་

ས་ལ་རེད། འདི་ནས་རྒྱ་ཁབ་ལ་ཁབ་བསྒྲགས་འགྲོ་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ག་རེ་ཡྲོད་པ་རེད་དམ། བསི་ཚགས་བསི་ཚགས་གསུང་གི་ཡྲོད་པ་རེད་པཱ་
ང་རང་ཚོ ས། བསི་ཚགས་ག་ཚོད་གནང་གི་ཡྲོད་རེད་དམ། ལས་བེད་གཤམ་འྲོག་ཞིག་ལ་ taxi མ་འགྲོ ་ bus ལ་འགྲོ་དགྲོས་རེད་ཅེས་

གཅིག་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ economy class ཡིན་ཞེས། ཝིང་ཚུབ་བས་ནས་ཕེབས་རང་གནང་བ་དེ། བསི་
ཚགས་རེད་དམ། ངས་དེ་རིང་འདྲི་བ་ཞིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། གང་ལྟར་ང་རང་ཚོའི་བེད་བབ་ཀི་རེན་པས་༸སབས་མགྲོན་རིན་

པྲོ་ཆེའི ་མཛད་འཆར་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་དྲོ ་ཕྲོག་ཐེབས་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་བྱུང་སྲོང་། ཚགས་པར་ཁག་ནང་ལ་གཟིགས་དང་། བྲོད་མིའི་ སྒྲིག་
འཛུགས་དང་སིད་སྲོང་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ཚང་མ་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ འི་མཚན་གི་ཐྲོག་ནས་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་

ལ་གཅིག་གཅིག་ཟེར་ནས་མཇལ་ཡྲོང་དུས་ར་བ་ཉིད་ནས་བདེ་པྲོ་མི་འདུག་གཱ། དེ་མ་འགིག་པ་དེ་ང་རང་ཚོས་འཕག་འཚག་བརྒྱབ་དྲགས་ནས་
རྦད་དེ་ཞེ་དྲགས་ཆེན་པྲོ་བཟྲོས་ནས། རང་དབང་ཡྲོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ངྲོ་བྲོར་བརླྲོམས་ནས། ང་ཚོ་རྦད་དེ་ཞེ་དྲགས་འདྲ་ཆགས་པྲོ་རིག་པྲོ་དེ་

འདྲ་ཞིག་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གནང་པ་ཡིན་ན་ནི། དངྲོས་གནས་དེ་ཀུན་སྲོང་དེ་ག་རང་ཏན་ཏན་འགིག་ཡྲོད་མ་རེད་བསམ་གི་ཡྲོད། ད་གིན་དཔལ་

ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་གསུངས་སྲོང་། སྲོན་མའང་ཞེ་དྲགས་ག་རྒྱས་པྲོ་དང་རིག་པྲོ་བས། དེ་ནས་ད་ལྟ་འགན་སྡུར་གི་རྣམ་པ་མ་རེད། རྣམ་
པ་ཚོས་སྲོན་མ་རིན་པྲོ་ཆེས་གནང་བའི་སྐབས་དེ་ flop བཏང་དགྲོས་དགྲོངས་པ་ཡིན་ན། དེ་བས་ཀང་ར་བ་ཉིད་ནས་འགིག་གི་ཡྲོད་པ་མ་
རེད། གྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། ཆུ་འཚོག་བའི་སྣྲོད་ཡྲོད་ཀང་། གཏམ་འཚོག་པའི་སྣྲོད་མེད་ཅེས་ལབ་པ་རེད། སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་ལ་གྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་
ལས་ལྷག་པ་བེད་རྒྱུ་ཡིན་དཱ་ཞེས་བར་དེ་འདྲ་གྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་། དེ་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དངྲོས་གནས་རང་ཀུན་སྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་ཁྲོན་
ནས་འགིག་གི་ཡྲོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་དེ། དེ་ཡིན་དུས། མ་འྲོངས་པ་ལ་ཕག་ལས་གང་དང་གང་གནང་པ་ཡིན་
ནའང་། བ་མ་འདྲྲོགས་པ་སྲོ་ང་ལེན་ཐབས་ཤིག་གནང་དགྲོས་རྒྱུ། བཙན་བྲོལ་གི་གནས་བབ་དེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དྲན་བསྐུལ་གནང་དགྲོས་རྒྱུ།

དེ་བས་པའི་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོ་ལ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ངང་ངམ་ཤུགས་ཤུགས་ཀི ས་རག་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་འབད་བརྲོན་ཞིག་གནང་རྲོགས་གནང་། དེ་
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གནང་བའི་ཐྲོག་ནས་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་མཛད་འཆར་དེ་དག་ལ་དྲོ་ཕྲོག་མ་ཐེབས་པ་བེད་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ཅེས་དེ་དང་
འབེལ་ནས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང།

དེ་ནས་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་སྲོན་རིས་གསུང་བཤད་དེའི་ནང་ལ་ཤྲོག་གངས་ ༥ པའི་'ཀ'པ་དེ་རེད། ༸སབས་མགྲོན་

རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་། བྲོད་བསྟན་སིད་ཀི་ཞབས་རིམ། ད་ནངས་ཞྲོགས་པའི་ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་ཐྲོག་ལ་ང་རང་ཚོས་ག་རེ་ག་རེ་གནང་

དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མེད། མ་འྲོངས་པའི་ལུང་བསྟན་ཐྲོག་ནས་ཧ་ཅང་མང་པྲོ་ཞིག་ཕེབས་པ་རེད། དེ་དག་ལ་བསགས་བརྲོད་ཡྲོད། རེས་སུ་ཡི་རང་

ཡྲོད། སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་ཞེ་དྲགས་དྲོ་སྣང་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེ་ལས་ལྷག་པ་དེ་དབུ་འཁིད་དང་མི་མང་བར་གི་དམ་ཚིག མི་མང་མི་
མང་བར་གི་དམ་ཚིག དེ་དག་བསེས་ལྷད་མེད་པ་བེད་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་མེད་འགྲོ་བསམ་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ད་གི་གྲོང་ལ་མང་
པྲོས་གསུངས་སྲོང་། འགྲོ་འཁིད་གཅིག་ལ་འབངས་དེ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། མི་མང་ལ་ཡང་འགྲོ་འཁིད་མཁན་གཅིག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད།

དེ་ཡིན་དུས། སི་ཚོགས་ནང་ལ་འགིག་དང་མ་འགིག་པ་སྣ་ཚོགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་གཞི་གྲུབ་པ་རེད། ཚང་མ་འགིག་པ་ཞིག་ཡྲོང་གི་མ་རེད། མ་
བྱུང་པའི་སྐབས་འདི་ལ་ཚང་མ་ལ་ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་བགེས་པ་ཚོས་དེ་འདྲའི་གསུང་བབ་ཅིག་ཡྲོད་པ་རེད། དབུ་འཁིད་ཟེར་དུས།

ཐུགས་ཁྲོག་དེ་མདའ་ཤྲོང་དུང་ཤྲོང་དགྲོས་རེད་དྲོ་ཞེས་གསུང་གི་རེད། མདའ་དང་དུང་དང་ཚང་མ་ཤྲོང་གི་ཡྲོད་མེད་མི་ཤེས་དཱ། ད་ལྟའི་གནས་
སྐབས་དེ་ལ། ནང་མྲོལ་གི་མཛའ་མྲོ་སྙིང་གཏམ་ཡན་ཆད་ནས་མ་འཚོག་པའི་གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་སྲོང་བསམ་གི་ཡྲོད། སི་ཚོགས་གང་
འདྲ་མདའ་དཀྲུག་ཕུ་དཀྲུག་བས་འདུག་གམ། བས་ཙང་དེ་དག་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭ། བྲོད་ཀི་ང་རང་ཚོའི་བདེན་པའི་ངྲོ་བྲོའ ་ི

འཐབ་རྲོད་ཚང་མ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཡྲོད་དུས། དེ་ཚོ་ལ་ར་བའི་ཐྲོག་ནས་ཞབས་རིམ་དེ་འདྲ་དགྲོས་དང་དགྲོས། ངས་བསམ་བྲོ་མང་པྲོ་
ཞིག་བཏང་བ་ཡིན། དེ་ཁྲོན་ནས་མ་བཤད་ནས་མར་མནན་ནས་གང་ཡང་བས་མེད་མདྲོག་མདྲོག་བསད་པ་ཡིན་ན། གང་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད་པའི་

བསམ་བྲོ་མང་པྲོ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན། སྲོ་སྲོ་ལ་འགན་ཡྲོད་པ་རེད། སེམས་ལ་འཁྲོར་ཚད་ཚང་མ་རྣམ་སྲོད་དང་། ཁ་ནས་བཤད་ཚད་གཏམ་
ཡིན་ཞེས་ཁྲོན་ནས་དྲན་གི་མེད། དེ་གྲོང་བརྒྱབ་ས་སི་ནིར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་རེད། རེད་པཱ། བྲོད་མིའི་འཐབ་རྲོད་ཀི་ངྲོ་བྲོ་

རེད། བྲོད་མིའི་ཆིག་སྒྲིལ་གི་ངྲོ་བྲོ་རེད། དེ་ལ་དྲོག་ཕྲོག་འགྲོ་གི་རེད་བསམ་ནས་སྡུག་པ་ཡྲོད་ན་ཡང་དེ་འདྲ་དེ་འདྲ་ཡིན་གི་རེད་ཨཱ། ཞེ་དྲགས་
ཤིག་ཐལ་ཆ་མེད་ན་གཅིག་མ་བཤད་ནས་འགིག་གི་རེད་བསམ་པའི་ངང་ནས་བསད་སྲོད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་མཚམས་
མཚམས་ལ་གནང་སྟངས་དེ་དག་གི་ངྲོས་ནས་ད་ལྟ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་མདའ་དཀྲུག་ཕུ་དཀྲུག་ཡྲོད་བསད་པ་དེ་ལ་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་གི་ནང་ལ་

ཆྲོལ་ཁའི་འཐེན་འཁེར་གི་རྣམ་པ་བཟྲོས་པ་ཡིན་ན། ར་བ་ཉིད་ནས་ངྲོས་ལེན་མེད། ངས་སིངས་ཆ་འདིའི་ཐྲོག་ནས་གསལ་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་
ཡིན་ཟེར་ན། ད་གིན་གྲོང་ལ་བཀའ་གནང་སྲོང་། མི་གསུམ་གི་གནས་ཚུལ་རེད། རེད་པཱ། དེ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་བེད་མཁན་ཕར་ཕྲོགས་ཚུར་ཕྲོགས་
གཉིས་ཀ་ལ་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་གི་མི་ཡྲོད་བསད་པ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། ར་བའི་གང་སར་དེ་འདྲ་འདྲ་མི་འདྲ་མང་པྲོ་ཁེར་གི་ཡྲོད་ཀི་རེད་

དེ། ང་ཚོས་བདེན་པའི་འཐབ་རྲོད་བེད་ཀི་ཡིན་ཟེར་དུས། བཀའ་ཤག་གིས་གནང་སྟངས་དེ་བདེན་པ་བྱུང་མ་སྲོང་ཞེས་གསུངས་ཡྲོང་དུས། དེ་
བདེན་པ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་བཀའ་ཤག་གིས་གསུང་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། དེ་དག་ཚང་མ་ལ་ད་གི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་

ཐྲོག་ནས་འདྲི་བ་ག་རེ་ཡིན་ནའང་སྐུར་རྲོགས་གནང་། བཀའ་ལན་གནང་གི་ཡིན་གསུངས་པ་དེ་ལ་དངྲོས་གནས་སགས་བརྲོད་ཡྲོད། འདིའི་
སིངས་ཆའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་གཙང་མ་བཟྲོས་ན་བཟྲོས་ཐུབ་ཀི་རེད་མ་གཞི། དེའི་རེས་ལ་དེ་ལས་སྡུག་རུ་མ་གཏྲོགས་ཡག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུའི་གཞི་
ར་ར་བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག དེ་ཡིན་ཙང་། ཝ་མ་བགད་ལྷ་འདྲེའི་འགམ་ལགས་རེད་ཅེས་འདི་བར་ལ་གསུང་རྒྱུན་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། སྐད་མ་ཤྲོར་
རང་ཤྲོར་རེད། འགན་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། སི་པའི་འཐུས་མི་ཞིག་བས་ཙང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གི་དམ་ཚིག་བསེས་ལྷད་ཀི་ཐྲོག་ལ་

ངེས་པར་དུ་མདའ་ཤྲོང་དུང་ཤྲོང་མེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱལ་སི་མང་ཚོགས་ཡིན་ན་ཡང་། ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་པ་བཞེས་

དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནས་བུད་མེད་ཀི་ནུས་སྟྲོབས་ཀི་གྲོང་འཕེལ་རེད། ༢༠༡༧ ལྲོ་ལ་བྲོད་ཀི་བུད་མེད་ཉིན་མྲོ་ཡིན་ཞེས་

129

ནས་བུད་མེད་ཀི་སི་བྱུས་ལ་བསར་ཞིབ་ཅིག་གནང་བ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ལབ་གེང་མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་པ་རེད། སྲོ་སྲོ་ཡིན་ན་ཡང་དེའི་ནང་ལ་ཆ་
ཤས་ལེན་པ་ཡིན།

ཁ་སང་གསུམ་པའི་ ༡༢ ཉིན་མྲོ་དེར་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བསྒྲགས་བས་པ་ནང་བཞིན་གི་བྲོད་ཀི་བུད་མེད་ཉིན་མྲོ་སྲུང་བརི་བེད་

ཀི་ཡྲོད་དམ་མེད་དེའི་ཉིན་དགུང་རྒྱབ་ནས་མ་གཞི་ཁྲོན་ནས་ཧ་གྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ཁ་པར་སེབས་ཡྲོང་གི་འདུག བྲོད་ཀི་
བུད་མེད་ཉིན་མྲོ་སྲུང་བརི་བེད་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། གཅིག་བས་ན་གངས་སིད་དཀིལ་འཁྲོར་ལ་བསད་ནས་འགན་གཅིག་འཁེར་མཁན་ཡིན་

ཙང་། གཅིག་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་རེད་བསམ་ནས་སྐད་ཆ་དྲིས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཁྲོན་ནས་ཤེས་མ་སྲོང་ཞེས་ལབ་པ་ཡིན། ད་ནངས་བཀུར་འྲོས་
གཅིག་གིས་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ཀི་བུད་མེད་ཉིན་མྲོ་དང་བུད་མེད་ཉིན་མྲོ་དེར་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཕེབས་ནས་རྦད་དེ་སྲུང་བརི་བས་སྲོང་དཱ་ཞེས་
བཀའ་གནང་སྲོང་། འདིར་གཉུག་མར་སྲོད་མཁན་གི་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཤིག་ཡིན། སྲོ་སྲོས་གང་ཡང་ཧ་གྲོ་མ་སྲོང་། དེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད་པ་ཧ་
གྲོ་མ་སྲོང་། ང་རྒྱུན་ལས་ཡིན་པའི་ཐྲོག་ནས་མགྲོན་ཤྲོག་ཀང་སེབས་མ་སྲོང་། འགྲོ་དགྲོས་རེད་གསུང་མཁན་མི་འདུག འགྲོ་རྒྱུ་ཡང་མ་བྱུང་།

ལས་ཁུངས་གྲོལ་འགྲོ་དུས་གཞི་ནས་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་གི་ཡངས་སྟེང་ལ་རྒྱང་བསྒྲགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་ནས་བཞུགས་བཞག
དེ་ག་རེ་རེད་དམ་ཞུ་དུས། དེ་རིང་སི་ཞུ་ལས་བེད་པ་ཚོས་བུད་མེད་ནུས་སྟྲོབས་ཐྲོག་ལ་བཞུགས་མྲོལ་ཚོགས་འདུ་རེད་ཅེས་ངས་གྲོ་པ་རེད།

འདི་རེད་དམ་མ་རེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡྲོད་པ་རེད་དམ་ཡྲོད་མ་རེད། ཞུས་ཡྲོད་ན་ང་ཚོ་གང་འདྲ་བས་ནས་ལྷག་པ་རེད ་
དམ། བས་ཙང་། བཀའ་ཤག་གིས་སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་ཡྲོད་རེད། སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་པ་དེའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ཀི་བུད་

མེད་ཉིན་མྲོ་ཡིན་ནའང་རེད། ནུས་སྟྲོབས་ཀི་གྲོང་འཕེལ་གི་ལས་འཆར་ཡིན་ནའང་རེད། བཞུགས་མྲོལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་དེའི་ཉིན་རང་ལ་
གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། སྐད་གགས་ཆེན་པྲོ་དེ་ག་བར་སེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད ་དམ། དེ་བས་མེད་གསུངས་ཡ་མེད་པ་གཅིག་ལས་བསྲོམས་

ནང་འབི་རྒྱུ་ཞིག་རེད་དམ། ཡང་ན་དངྲོས་གནས་རང་བྲོད་ཀི་བུད་མེད་ཀི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་བས་གནང་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ད་ལྟའི་

ཆར་བུད་མེད་ནུས་སྟྲོབས་གྲོང་འཕེལ་གི་ཁད་ལས་ལས་བེད་ཅིག་ཡྲོད་པ་འདི་ར་དགྲོངས་ཞུས་ཚར་བ་རེད། སྲོ་སྲོ་ཡིན་ནའང་སྲོན་མ་ཚོགས་
ཆེན་འདི་འཚོགས་པའི་སྐབས་ལ་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན། འདི་ཁད་ལས་མི་སྣ་དེ་ལ་རང་ས་འཕེར་བའི་ལས་ཀ་བ་རྒྱུའི་ཁྲོར་ཡུག་ཅིག་མི་འདུག་ད།

དྲུང་འཕར་ཡན་གི་བུད་མེད་སི་ཞུ་ལས་བེད་ལྔ་དྲུག་ཅིག་ཡྲོད་པ་འདྲ། དེ་དག་གི་འྲོག་ལ་ཁད་ལས་མི་སྣ་དེ་ལ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གཅིག་དང་།

བཀའ་གནང་མཁན་དྲུག་གི་སུའི་བཀའ་ལ་ཉན་དགྲོས་རེད་དམ། དེའི་ནང་ལ་གཙོ་དག་དེ་འདྲ་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེའི་ཁ་ལ་ཉན་ན་འགིག་
གི་རེད། གཞན་དག་ལ་མ་ཉན་ནའང་འགིག་གི་རེད་ཅེས་པ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། གང་ལྟར་ལས་བེད་གཅིག་ལ་སྲོ་སྲོས་དེའི་ཐྲོག་ཁད་
ལས་མི་སྣ་ཡིན་ན། དེ་ལ་ཁྲོར་ཡུག་ཅིག་ངེས་པར་དུ་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་འདིར་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།

དེ་ནས་ ན། པ་ཤྲོག་གངས་ ༧ དེར་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དྲོན་ལ་ངེས་པར་མཁྲོ་བའི་སྐད་ཡིག་དང་འཛིན་སྲོང་རེད། ང་

ཚོའི་ལས་བེད་ལ་འགྱུར་བ་མང་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་པ་རེད། གཞྲོན་སེས་མང་པྲོ་ཞིག་ཕེབས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དག་གི་ནུས་པ་སེད་
སིང་གི་ཆེད་དུ་ངེས་པར་དུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ག་རེའི་ཆད་པ་ཞིག་མཐྲོང་འདུག་ཟེར་ན། ལྲོ་ཉི་ཤུའི་ལྷག་གི་སྲོན་ལ་རང་ཁུངས་ལས་
བེད་དེ་དག་གི་ཆེད་དུ་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དགྲོངས་པ་ག་རེ་བཞེས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ང་ཚོར་བཤད་སྲོལ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད།

བུར་ཤིང་དེའི་ཁུ་བ་དེ་བཙིར། བགེས་ཡྲོལ་ཕེབས་དུས་ཤིང་སྐམ་པྲོ་དེ་ནང་བཞིན་ཕར་གཡུག་པ་ལྟར་མ་ཡིན་པར། མི་ཚེ་གང་བྲོར་གྲོ་སྙིང་བང་
གསུམ་བཏན་ནས་ཞབས་ཕི་ཞུ་མཁན་ལས་བེད་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེ་དག་ལ་དགྲོངས་བཞེས་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེ་དག་

བགེས་ཡྲོལ་ཕེབས་དུས་སེམས་གཏད་ས། བགེས་ཕྲོགས་མེད་ནའང་། དེ་དག་ལ་དམིགས་བརྟེན་ཞིག་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། ང་
ཚོ་ས་ཡ་ནས་ས་ཡ་མང་པྲོ་ཞིག་གཏྲོང་དུས། ཁྲོང་ཚོའི་ཆེད་དུ་དགྲོངས་པ་ག་རེ་བཞེས་ཡྲོད་དམ།

དེ་ནས་གངས་སིད་ཁུལ་དུ་གྲུབ་ལ་ཉེ་བའི་ཨར་ལས་དེ་དག་རེད། སྲོ་སྲོ་ཡིན་ན་དེར་ཧ་ཅང་སེམས་འཚབ་ཡྲོད། སེམས་འཚབ་ག་རེ་

བས་ནས་ཡྲོད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁང་པ་དེ་དག་གཏྲོར་སྐབས་དཀའ་ལས་ཞེ་དྲག་ཡྲོད་རེད། ཁང་པ་དེ་དག་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་ལ་འདེང་བ་རང་རང་རེད།
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དཔེར་ན། འགེམ་སྟྲོན་གི་ཁང་པ་གཟི་བརིད་ཅན་འདིའི་རྒྱབ་ལ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཡྲོད་པ་དེ། འགེམ་སྟྲོན་ཁང་གི་མཛེས་རྒྱན་ལ་གནྲོད་པའི་ཆ་

ནས་ཡིན་ནམ། དེའི་བར་ཁམ་དེ་མེད་པར་བཟྲོས་ནས་ཚང་མ་ཨ་ལྲོག་བརྒྱབ་སྲོང་། སྲོན་མའི་བཀའ་ཤག་གི་ཁང་པ་ཟེར་དུས། ཡར་ལྟ་སྐབས་
གཟི་བརིད་ཡྲོད་པའི་ཁང་པ་དེ། དེ་ལ་དངུལ་ག་ཚོད་ཅིག་ཕིན་ཡྲོད་ན། དེ་ཚོ་བསི་ཚགས་རེད་པས། ཁང་པ་གཅིག་གི་མཛེས་རྒྱན་གི་ཆེད་དུ།
དངུལ་དེ་འདྲ་ཞིག་བཏང་ན། ངས་ར་བ་ནས་བསི་ཚགས་མ་རེད་བསམ་གི་ཡྲོད་རེད། བསི་ཚགས་ཡིན་ན་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཅིག་གསུང་

རྲོགས་གནང་། དེ་དག་གི་བཀའ་ཁྲོལ་ཞུས་སྐབས། མང་ཆེ་བ་དེ་མ་དངུལ་ནས་ཡིན། བཀའ་ཤག་ནས་ཐབས་ཤེས་གནང་གི་ཡིན་གསུང་པ་

རེད། ད་ལྟའི་འགྲུབ་ལ་ཉེ་བའི་འཛུགས་སྐྲུན་དེ་དག་ལ་མ་དངུས་ནས་དངུལ་ག་ཚོད་བཏང་ཡྲོད་དམ། དེ་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཁ་གསབ་ཀི་ཆེད་
དུ་ག་ཚོད་ཐབས་ཤེས་ཐུབ་ཡྲོད་རེད། དེ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གིས་མ་དངུལ་གི་དངུལ་ཉུང་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་པ་ཞིག་ཚོར་གི་འདུག

རིས་ཞེ་དྲག་ཤེས་ཀི་མེད་དེ། ཚོད་དཔག་བེད་ཀི་ཡྲོད། ནྲོར་བ་ཡིན་ན་གཡྲོ་སང་གནང་རྲོགས། ར་བའི་ལས་བེད་ཚོ་ལ་ལས་ཤག་མེད་མཁན་
ཚོར་ལས་ཤག་ཕུལ་རྒྱུ་དང་། ལས་ཤག་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་བཞའ་ཚན་ཡྲོད་པ་ཚོར་ཉམས་གསྲོ་གནང་དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་དེ། སྐབས་

རེ་རྒྱུག་པ་ལེབ་རྡུང་ལྟ་བུ། ཧེབ་ལངས་པས་སྲོལ་འདྲ་པྲོ། རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་ཚོས་གསུང་གི་འདུག་གཱ། ལྲོ་ལྔ་བཅུ་འདེང་པའི་ཁང་པ་དེ་དག་ག་
རེ་བས་ནས་བཤིག་གི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས་དྲི་བ་གཏྲོང་གི་འདུག ངས་གང་ཡང་ཤེས་ཀི་མེད་ཟེར་ནས་ལབ་རྒྱུ་རེད། སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་
ནས་ང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ཁུ་དྲོད་པྲོ་ཞིག་དང་། རྒྱས་སྤྲྲོ་མེད་པ་ཞིག་བས་དགྲོས་རེད་ཅེས་བཀའ་སྲོབ་ཕེབས་ཡྲོད་པ་ཅིག་དྲན་
གི་འདུག གཅིག་བས་ན་ངའི་དྲན་པ་དེ་ནྲོར་ཡྲོད་འགྲོ། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ག་རེའི་ཕྲོགས་ལ་འགྲོ་གི་འདུག ལས་ཀ་ག་རེ་བས་ན་རྒྱས་སྤྲྲོས་ཀི་

ཕྲོགས་ལ་འགྲོ་གི་འདུག་གམ། ཁུ་བསྡུས་པྲོ། ལག་ལ་དྲོན་དག་སྲོན་ཡ་བེད་ཀི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་ངེས་པ་དུ་བསར་ཞིབ་བེད་དགྲོས་ཀི་འདུག་
ཞེས་དེ་འདྲ་བསམ་མཁན་ཞིག་ཡིན།

དེ་ནས་མཇུག་བསྲོམས་དེ་རེད། ཤྲོག་གང་བཅུ་པ་བྲོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དེའི་ཐྲོག་ལ་བསི་ཚགས་བེད་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཁ་

སང་སྲོན་མ་ཡང་དེའི་ཐྲོག་དྲི་བ་ཕུལ་བ་ཡིན། ང་ཚོའི་བསི་ཚགས་དེ་གང་འདྲ་བེད་དགྲོས་རེད། དམའ་རིམ་ནས་ཡར་བསི་ཚགས་བེད་དགྲོས་
རེད་དམ། མཐྲོ་རིམ་ནས་མར་བསི་ཚགས་བེད་དགྲོས་རེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་ཐྲོབ་ཐང་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་དུ་གང་གྲོག་ཨང་དང་པྲོ་དང་།

གནམ་གྲུ་ Economy class འགྲོ་ཆྲོག་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། Economy class ཟེར་བ་དེ་ལ་ཚད་ཅིག་འཇྲོག་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག གྷ་
གྷལ་ནས་ལྡི་ལི་བར་དུ་སྟྲོང་ཕག་བཅུ་གསུམ་བཅུ་བཞི་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་ economy class རེད་དམ། ད་གིན་གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་
ཤིག་གིས་བཀའ་གནང་སྲོང་བ། ཞལ་ནས་ག་རེ་གསུང་པ་དེ་ལས་ནས་དཔེ་སྟྲོན་གནང་པ་ཡིན་ན། སེམས་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་དང་འཇགས་པ་
ཡྲོད་རེད་ཟེར་བཀའ་གནང་སྲོང་བ། ས་མྲོ་ང་ཚོ་སི་འཐུས་ཚོ་ pathankot ནས་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་རིན་པྲོ་ཆེར་ལྡི་ལིར་ཕག་ལས་ཡྲོད་

དུས་དགྲོངས་དྲྲོ་མར་ Shatabdhi ལྷན་རྒྱས་ཕེབས་ནས། ཞྲོགས་པ་འབྲོར་ནས་ཕག་ལས་གནང་། དགྲོང་དྲྲོ་ཡར་ཕེབས་པ་དེ་འདྲ་མཇལ་
རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། གནའ་ས་མྲོ། དེང་སྐབས་དེ་ལྟར་ཕེབས་མཁན་རེ་གཉིས་འདུག མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་མེད། མང་ཤྲོས་དེ་ཛ་དྲག་ཆེ་ཆུང་ཡྲོད་མེད་ལ་

མ་ལྟྲོས་པར་འདི་ནས་ལྡི་ལ་སྐུ་ངལ་གསྲོ་ཆེད་དུ་ཡིན་ནའང་གནམ་གྲུའི་ནང་འཕུར་ཤག་ཤག་མིན་ནམ་བསམ་གི་ཡྲོད་རེད། ང་ལ་ག་རེ་དགྲོས་
ཀི་ཡྲོད་ཟེར་ན། སྲོན་རིས་ཚར་ཟིན་པ་དེ་དག་ནང་། མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་གནམ་གྲུ་ལ་འགྲོ་བསྲོད་བས་པའི་འགྲོ་སྲོང་ག་ཚོད་ཅིག་ཕིན་ཡྲོད་པ་

རེད་དམ། དེ་ལ་གཞིགས་པའི་ཟུར་ཕྲོགས་ག་ཚོད་འགྲོ་ཡྲོད་རེད་དམ། དེ་ཤེས་འདྲོད་ཡྲོད། དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། སི་པའི་འཐུས་མི་ཡིན་དུས་
དྲི་བ་མང་པྲོ་ཡྲོང་གི་འདུག ང་ཚོ་སི་འཐུས་ཅིག་ཡིན་ན། ཕྲོགས་བསྲོད་ཆེད་དུ་གནམ་གྲུ་དང་མེ་འཁྲོར་གི་རིམ་པ་དེ་ལེན། གཞན་དག་སྲོ་སྲོའ ་ི
སེར་ནས་ཁ་གསབ་བེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཟླྲོག་ཏུ་མེད་པའི་ཆུ་ལྲོག་དང་དེ་འདྲའི་རེན་གིས་ཕེབས་དགྲོས་བྱུང་ན། ཚོགས་གཙོ་བགེས་པྲོའ ་ི བཀའ་
འཁྲོལ་ཞུས་རྒྱུ་དེ་འདྲའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཡྲོད་པ་རེད། གནའ་ས་མྲོ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་ན་གཞྲོན་འགྲོ་ཁིད་ཚོར་གནའ་ས་མྲོའ ་ི བཀའ་བྲོ་ཁི་བ་དེ་

དག་བགེས་སྲོང་ལབ་ན་མ་འགིག་པ་ཡྲོད་པ་མ་རེད། མེ་འཁྲོར་ནང་ཕེབས་པ་དེ་དག་ལ་མཇལ་སྐབས། དཔེ་རེད་བསམ་པ་ཞིག བསི་ཚགས་
དེ་འདི་ནས་འགྲོ་འཛུགས་དགྲོས་ཀི་མེད་དམ། སྲོ་སྲོ་ཡིན་ན་བཀའ་བྲོན་ཁི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདྲོང་རིན་ཆེ་མཆྲོག་གིས་གནང་སྟངས་དེ་
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མཇལ་ཡྲོང་དུས། ཡག་པྲོ་འདུག་ཨཱ་བསམ་པ་ཞིག་རེད། སྐབས་དེ་དུས་གང་ཡང་ཤེས་མ་སྲོང་། དེང་སང་བསར་ཞིབ་བས་ཡྲོང་དུས། གཟི་
བརིད་རང་མི་མང་གི་དབུ་ཁིད་ཟེར་དུས། དེ་འདྲ་ཞིག་དགྲོས་ཀི་མེད་དམ་བསམ་པ་ཞིག་དྲན་གི་ཡྲོད། གཅིག་བས་ན་ངས་ནྲོར་གི་མེད་དམ།

བབ་ཆུང་། མཐུན་རེན་ཡྲོད་དུས་དེ་དག་བེད་སྲོད་མ་བཏང་། དེ་དག་དེ་ནས་འགྲོ་འཛུགས་དགྲོས་མིན་ནམ་སྙམ། རིས་དེ་དག་ལམ་སང་ཕུལ་
ཆྲོག་ཆྲོག་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་རིང་པྲོར་མ་སྲོང་བར་རག་རྒྱུར་ཕན་ཐྲོག་ཡྲོད་སིད་ཀི་རེད། དེ་ལ་དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་གནང་།
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལགས།

སི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་སྲོན་རིས་གསུང་བཤད་དང་། སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་
ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་ཐྲོག་བགྲོ་གེང་འགྲོ་སྐབས་སྲོ་སྲོའ ་ི དྲོགས་དྲིའི་ཚུལ་དུ་དྲི་བ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། འདི་ཤྲོག་གངས་ ༩ པའི་ཡྲོང་འཆར་གི་

ག༽ པའི་ནང་ཆགས་ཀི་འདུག འདིའི་ནང་འཁྲོད་པ་གཞིར་བཟུང་གི་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་གི་ཡྲོང་དམིགས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་དང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་གི་འབུལ་འབབ་ནས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ཅེས་ཁ་གསལ་འཁྲོད་ཡྲོད་སྟབས། ང་དང་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གཉིས་ཀ་རྲོར་སང་གསུམ་ལ་ཕྲོགས་
བསྲོད་སྐབས་ས་གནས་དེ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པྲོ་འཕད་བཞིན་པ་དེ་རིང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་དྲོགས་དྲི་ཞུ་

འདྲོད་བྱུང་། དེ་གང་ཆགས་འདུག་ཟེར་ན། སང་ཏྲོག་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ཁབ་ཁྲོངས་ལ་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་རྙིང་པ་ཡྲོད་ཀང་། ད་ལྟ་བར་ལྲོ་
བཅུ་ལྷག་ནས་གསར་པ་བཟྲོ་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་དང་། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་བརྲོད་དྲོན་ལྟར། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་

བཅུ་ལྷག་ལ་ད་དུང་ཡང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་གསར་པ་བཟྲོ་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་ཡྲོད་པ་དེ་དངྲོ ས་ཡྲོད་ཀི་གནས་སྟངས་རེད་ཅེས་བརྲོད་བྱུང་། དེ་
སྲོན་ཕྲོགས་བསྲོད་ཕིན་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ཚོགས་དྲུང་བརྒྱུད་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་དྲོགས་དྲི་འདྲི་བའི་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་

ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ངེད་གཉིད་ཀི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ས་གནས་དེ་ལ་འབེལ་ཡྲོད་ལས་བེད་གཅིག་གཏང་བ་ཡིན་ན།
ཕན་ཐྲོགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོང་ས་རེད་ཅེས་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་། ལན་འདེབས་ནང་ལ་དེ་འདྲ་ཞིག་གཏྲོང་དགྲོས་པའི་དགྲོས་པ་འདྲ་

ཞིག་མ་མཐྲོང་བ་འདྲ། དེ་འདྲ་ཞིག་བསྐྲོས་འདུག དེར་བརྟེན་ངེད་གཉིས་ཀི་འདིའི་ནང་ལ་བཀྲོད་དགྲོས་པའི་དགྲོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྲོ་དེ་གང་

ཆགས་འདུག་ཟེར་ན། ས་གནས་དེར་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཟླ་རེའི་ནང་ཐེངས་གཉིས་མ་གཏྲོགས་ལས་ཁུངས་སྲོ་ཕེ་ཡི་མེད་པ་དང་། ས་
གནས་དེའང་ཁ་འཐྲོར་ཡིན་སྟབས་ཁ་ཤས་ཆུ་ཚོད་ལྔ་་་་དྲུག་དེ་འདྲའི་འགྲུལ་བཞུད་བེད་དགྲོས་པའི་གནས་སྟངས། ལམ་ཁ་ལྲོག་པའི་སྐབས་
དཀའ་ངལ་དང་། གཟའ་སེན་པར་ལས་ཁུངས་སྲོ་ཕེ་དགྲོས་སྟབས། མཚམས་རེར་རེས་གཟའ་སེན་པ་གཉིས་པ་ཁེལ་དུས་ལས་ཁུངས་སྲོ་
བརྒྱབ་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་འཕད་ཀི་ཡྲོད་དུས། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་འདི་དགྲོས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོར་བརི་ནས་འདི་ཐྲོབ་ཆེད་དུ་

འབད་བརྲོན་ཧ་ཅང་བས་ནས་མཐར་གྲུབ་འབས་མ་སྲོན་པར་སེམས་ཤུགས་ཆགས་པ་དེ་འདྲ་མང་པྲོ་འདུག ཡིན་ནའང་ངེད་གཉིས་ཀིས་མི་
མང་རྣམས་ལ་རབ་དང་རིམ་པ་འགེལ་བཤད་མང་པྲོ་བརྒྱབ་ཡྲོད་པ་མ་ཟད། ལམ་སྟྲོན་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་དང་གྲོ་

བསྡུར་བས། ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཀིས་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ལ་འདིའི་སྐྲོར་ནན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཞུས་ཡྲོད། ད་ལན་དམིགས་བསལ་གི་དེ་

འདྲ་ཞུས་དགྲོས་པའི་དགྲོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྲོ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ལན་འདེབས་ནང་དེ་འདྲ་ཞིག་བཀྲོད་ཡྲོད་སྟབས་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མང་
པྲོ་ཞིག་ལ་འབེལ་ཡྲོད་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་ལས་བེད་བཏང་ནས་ཆེད་མངགས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཟྲོ་ཡི་ཡྲོད་སྟབས། རྒྱ་གར་ནང་

ཁུལ་ཡིན་དུས་འགྲོ་གྲོན་ཡང་ཧ་ལས་པའི་ཆེན་པྲོ་མི་འགྲོ་བའི་ཐྲོག་ནས་མི་མང་ཉམ་ཐག་དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་ཤ་ཞེན་ཡྲོད་མཁན། བྲོད་པའི་དཔྱ་ཁལ་
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ལག་དེབ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོར་བརི་ནས་དངུལ་ཡང་ཕུལ་འདྲོད་ཡྲོད་མཁན་ཤ་སྟག་དེ་འདྲ་རེད་འདུག དེར་བརྟེན། འདི་རིགས་ལ་དམིགས་སུ་

བཀར་ནས་མ་འྲོངས་པར་ས་གནས་དེར་འབེལ་ཡྲོད་ལས་བེད་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐྲོགས་པྲོ་ཡྲོང་ས་རེད་ཅེས་འདི་སྲོན་ལ་འབྲོ ད་
བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞིན། ད་ལམ་སར་ཡང་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ སྲོན་རིས་ཀི་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོ ག་གི་སྲོན་རིས་ཀི་གསུང་བཤད་
ཐྲོག་དང་། སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་ཀི་སྙན་ཐྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའི་ཐྲོག་ནས་དྲོན་ཚན་གཅིག་གཉིས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ལ་

དྲོགས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། དྲོགས་འདྲི་བ་རྒྱུའི་དྲོན་ཚན་དང་པྲོ་དེ་ལས་དྲོན་འཆར་སྒྲིག་གི་དྲོན་ཚན་ཁ་པ་དེ་བས། ཉ་པ་དང་ཏ་པ་གསུམ་དེའི་ཐྲོག་
ལ་ཡིན། ལས་དྲོན་དེ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་གལ་ཆེན་པྲོ་དང་། ལྷག་དྲོན་དུ་ཤེས་རིག་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་བྲོད་ནང་
དུ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་རྒྱུ་དང་། བྲོད་དྲོན་དྲིལ་བསྒྲགས་བ་རྒྱུ་དེ་ཚོར་རེད་འདུག དེ་ཚོའི་སྲོན་རིས་མང་ཆེ་བ་མར་བཅག་

འཇྲོག་གནང་འདུག ལྷག་དྲོན་དུ་བྲོད་དྲོན་དྲིལ་བསྒྲགས་བ་རྒྱུ་དང་། དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་ལས་འགུལ་གྲོ་རྟྲོགས་སེལ་རྒྱུ་རེད། འགྲོ་བ་མིའི་
ཐྲོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་རྒྱུའི་རིས་འགྲོ་ཐྲོག་ས་ཡ་ ༡༦ མར་བཅག་པའི་བཟྲོ་འདྲ་པྲོ་ཆགས་འདུག དེ་ནང་བཞིན་ཤེས་རིག་གི་ཐྲོག་ལ་མཚོན་
པ་ཡིན་ས་ཡ་ ༦ ཙམ་མར་བཅག་ཡྲོད་ས་རེད། དེ་ནང་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་ནང་དུ་ས་ཡ་ ༤ ཙམ་མར་བཅག་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་འཕྲོད་
བསྟེན་དང་ཤེས་རིག་ཐྲོག་ལ་ཆ་བཞག་ན། འཐུས་ཤྲོར་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་པ་དེ་འདྲ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ལྲོ་ཤས་སྲོན་དུ་བཀའ་མྲོལ་ཡྲོད་

བསད་པ། བཀའ་སྲོབ་ཀང་ཕེབས་བསད་པ་ཆགས་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་དེ་དང་གཅིག་ལྷག་དྲོན་དུ་ང་རང་གི་ཚོར་བའི་ནང་དུ། ད་རེས་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་དངུལ་རིས་དེ་ཡར་སྲོན་རིས་སར་གི་རེད་བསམ་བསམ་གི་བསམ་ཚུལ་ཡྲོད། རྒྱུ་མཚན་གང་

ཡིན་ཟེར་ན། བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་སྲོབ་གྲྭ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་བངས་ཡྲོད་རེད། བང་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཚོ་ཤེས་ཡྲོན་ཡར་རྒྱས་
གཏྲོང་རྒྱུ་དང། མཐུན་རེན་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་རྒྱུ་དེ་འདྲའི་དམིགས་ཡུལ་གི་ཐྲོག་ནས་ཚུར་ལེན་དུས། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་

འགྲོ་གྲོན་དང་མཐུན་རེན་སྲོར་དགྲོས་ཡྲོད་དུས། ཏན་ཏན་ཤེས་རིག་གི་ཐྲོག་ལ་དངུལ་རིས་འཕར་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་སྲོང་ཡང་། ས་ཡ་ ༦
མར་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་འདྲ་དེ་ཚོ་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ན་ལྷག་དྲོན་དུ་འཕྲོད་བསྟེན་གི་ཐྲོག་ལ་འཐུས་ཤྲོར་ཤྲོར་
བ་དེ་ཚོ་བཀའ་སྲོབ་ཕེབས་ནས་ལྲོ་གཅིག་གཉིས་ལས་ཕིན་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་སྲོབ་ཕེབས་པ་ནང་བཞིན་དེ་ཚོ་ཚགས་
ཚུད་པྲོ་དང་། ག་འགིག་པྲོ་ཏག་ཏག་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་གཅིག་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

སྐུ་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་ཏྲོག་ཙམ་བཞུགས་རྲོགས་གནང། ཆུ་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་གསྲོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།
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