གསར་ཨང། ༢

འདྲོན་ཨང། ༢༦

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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དཀར་ཆག

ཨང།
༡

གནད་དྲོན།
ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་གི་ཐུན་བཞི་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་མུ་མཐུད་བགྲོ་གླེང་།

༢

ཤྲོག་གངས།

༥་་༡༨

སྲོན་རིས་གསུང་བཤད་དང་། སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོག་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་བགྲོ་
གླེང་གནང་བར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད།

༡༨་་་༣༨

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པྲོ།
གཞུང་འབླེལ་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ།

༣༨༌༌༌༣༩

༣

གྲོང་གསལ་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པའི་ཐྲོག་བགྲོ་གླེང་།

༣༩་་་༤༤

༤

སྲོན་རིས་གསུང་བཤད་དང་། སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོག་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་བགྲོ་

༥

སྲོན་རིས་གསུང་བཤད་དང་། སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོག་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་བགྲོ་

གླེང་གནང་བར་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་མུ་མཐུད་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད།

༤༤༌༌༌༥༡

གླེང་གནང་བར་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད།

༥༡༌༌༌༥༤

༦

སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏན་འབླེབས།

༥༤༌༌༌༥༦

༧

ཆླེ་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྲོན་རིས་གཏན་འབླེབས།

༥༦༌༌༌༦༨

༨

ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཁག་གི་སྲོན་རིས་གཏན་འབླེབས།

༦༨༌༌༌༧༠

༩

ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་གི་སྲོན་རིས་གཏན་འབླེབས།

༧༠༌༌༌༧༠

༡༠

བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་སྲོན་རིས་གཏན་འབླེབས།

༧༠་་་༧༡

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ།
༡༡

མུ་མཐུད་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་སྲོན་རིས་གཏན་འབླེབས།

༧༡་་་༩༤

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།
༡༢

མུ་མཐུད་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་སྲོན་རིས་གཏན་འབླེབས།
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༩༤་་་༡༡༩

རྲོམ་སིག་ཚོགས་ཆུང།
རྲོམ་སིག་པ།
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་ཐླེག་མཆྲོག
སྐལ་བཟང་དཔལ་ལྡན།
བསྟ

Web:
www.tibetanparliament.org
www.chithu.org
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ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་གི་ཐུན་བཞི་པ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།

ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་སྲོན་རིས་
གསུང་བཤད་དང་། སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་སི་ཡྲོངས་ཀི་བགྲོ་གླེང་ཕླེབས་
བཞིན་ཡྲོད། སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས། འཕྲོ་དླེ་གསུང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གི་ལས་དྲོན་ལས་འཆར་འདིའི་ཐྲོག་གི་དྲོན་ཚན་ཁ་པ་དང་
ཉ་པ་ཏ་པ་དླེ་དག་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཀ་བླེད་དགྲོས་པའི་གནད་འགག་ཆླེ་ཤྲོས་ཀི་དྲོན་ཚན་གསུམ་
ཆགས་འདུག འདི་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཡར་འཕར་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་མར་ཆགས་བསྡད་པའི་གནས་ཚུལ་དླེ་

ག་རླེ་ཆགས་པ་རླེད་དམ། ཚགས་ཚུད་པྲོ་དང་། དྲ་འགིག་པྲོ་ཚང་མ་ཀུན་ལླེགས་བྱུང་བའི་ཐྲོག་ནས་མར་བཅག་པ་རླེད་དམ།
ཡང་རྒྱུ་མཚན་ག་རླེ་འདྲ་ཡྲོད་རླེད་ཅླེས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། གཅིག་དླེ་ཡིན། གཉིས་པ་དླེ་ལ་ད་པ་དླེའི་ཐྲོག་ལ་འབྲོད་སྐུལ་ཞིག་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གངས་ལྲོངས་དཔལ་འབྲོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ཐྲོག་ནས་སུད་ཚོང་རྒྱག་མཁན་
ཚོ་ལ་བུ་ལྲོན་གཏྲོང་རྒྱུ་དླེ་རླེད། བར་ལམ་མཚམས་གཟིགས་ལ་འགྲོ་དུས་སྐབས་ལ་མང་ཆླེ་བས་དླེའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་
ཞུ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་དླེའི་ནང་ཆར་གཞི་བཀྲོད་པ་ནང་བཞིན་ཁིམ་ཚང་བཅུ་ཡི་ཁྲོམ་ས་ཡྲོད་

མཁན་དླེ་ཚོ་ལ་མི་རླེར་མཐུན་རླེན་རག་གི་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེ་ཚོའི་གས་དླེ་ཁྲོང་ཚོས་བྲོ་ཕམ་བླེད་ཀི་འདུག རྒྱུ་མཚན་ཡང་

གསལ་པྲོ་འདུག་བསམ་གི་འདུག མི་ཚང་བཅུ་བཅྲོ་ལྔ་ཡྲོད་པ་དླེ་ཚོའི་ནང་ལ་ཏན་ཏན་བུ་ལྲོན་དགྲོས་མཁན། དཀའ་ངལ་
ཡྲོད་པ་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་དླེ་འདྲ་མང་པྲོ་ཡྲོད་ས་རླེད། འདུག་ལབ་ནས་མ་འགིག་པ་ཡང་མི་འདུག བས་ཙང་དླེ་དག་
གི་གས་ལ་བུ་ལྲོན་དགྲོས་ཀི་འདུག ཚིག་སྡུག་ཀ་ཅིག་བཤད་ན་རག་དགྲོས་ས་དླེར་མ་རག མ་རག་དགྲོས་ས་དླེར་རག་པ་
དླེ་འདྲ་ཡྲོང་མི་སིད་པ་རླེད་མི་འདུག བས་ཙང་དླེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་བུ་ལྲོན་གཏྲོང་སྡྲོད་པ་དླེ་དག་མ་

འྲོངས་པར་ཚང་མ་ལ་ཐྲོབ་པ་ཞིག། ལླེན་དང་མ་ལླེན་གནས་ཚུལ་ལྲོགས་བཀར་རླེད་དླེ། ཐྲོབ་ཀི་ཡྲོད་ན་ཚང་མ་ལ་རག་

རྒྱུའི་དགྲོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སིད་ཁིམ་ཚང་བཅུའི་ཁྲོམ་ས་ཡྲོད་པ་དླེ་ཚོ་རག་གི་
མླེད་པ་འདྲ་ཡིན་ན། མ་འྲོངས་པར་ད་ལྟའི་སྲོན་རིས་ཀི་ནང་ལ་དླེ་འདྲ་གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡྲོད་དམ་མླེད། མླེད་ན་དླེ་
ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དགྲོངས་པ་བཞླེས་དགྲོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུའི་སྐྲོར་དླེ་རླེད། དང་པྲོ་བཤད་རིས་གང་ཡང་མླེད། ད་ནང་ས་དྲྲོ་སིད་སྲོང་

གིས་གསལ་བཤད་གནང་པའི་སྐབས་ལ་ཚོར་བ་ཁད་མཚར་པྲོ་ཞླེ་དྲག་བྱུང་། རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མི་མང་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་

ཞུ་རྒྱུ་དླེ་ཞླེ་དྲག་གལ་ཆླེན་པྲོ་ཡིན་པ་དང་། ཞུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་ཚང་མས་གསུངས་ཀི་འདུག ཏན་ཏན་རླེད། ང་རང་ལྟ་བུ་
ཡིན་ན་ཡང་ཤླེས་བ་ཡྲོན་ཏན་དང་། འཇྲོན་ཐང་གང་ཡང་མླེད་དླེ། དུས་རྒྱུན་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། མི་མང་འཛམ་བུ་གིང་
གི་རྒྱལ་ཁབ་སུ་དང་བསྡུར་ནས་བཀའ་དྲིན་འགན་ཟླ་བལ་བ་ཞིག་རླེད་ཟླེར་ནས་ཁ་ནས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་སླེམས་པའི་གཏིང་
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ནས་ད་ག་རང་ཡྲོད། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི ཉིན་རླེའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་བསམ་བྲོ་བཏང་ནས་ལས་ཀ་བླེད་རྒྱུའི་ཐབས་

ཤླེས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་བླེད་སྡྲོད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་ད་ནང་ཞྲོགས་པ་ག་རླེ་གསུངས་སྲོང་ཟླེར་ན། དླེ་གང་ཡང་མ་
རླེད། ལྲོ་བཅུའི་རླེས་ལ་བས་ནའང་རླེད། ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་རླེས་ལ་བས་ནའང་རླེད། དླེ་མཛད་སྲོ་ཞིག་རླེད་གསུངས་སྲོང་། དླེ་
འདྲ་གསུངས་དུས་དླེ་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ། དླེ་ག་སིག་བས་དུས་ཚོགས་འདུ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་འཚོགས་པ་རླེད་ཟླེར་གི་འདུག

དླེའི་ནང་ནས་ཚོགས་འདུ་བརྒྱད་ལྡི་ལི་ལ་ཚོགས་པ་རླེད་ཟླེར་གི་འདུག མཛད་སྲོ་དླེ་འདྲ་ངས་ཡང་ག་སིག་བས་མྲོང་། རྒྱ་
གར་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་འདྲ། རྒྱ་གར་ལ་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཕིན་པ་སྲོང་ཙང་ང་རང་ལ་འགན་ཡྲོད་པའི་སྐབས་སུ་ངས་

བས་མྲོང་། དླེ་འདྲ་པྲོ་མཛད་སྲོ་ཙག་ཙིག་དང་། ཚོགས་འདུ་ཙག་ཙིག་དླེ་འདྲ་ངའི་མི་ཚེའི་ནང་ལ་བས་མྲོང་སྟླེ་དླེ་འདྲའི་འགྲོ་
སྲོང་ཆླེན་པྲོ་དླེ་འདྲ་བཏང་ནས་བས་མ་མྲོང་། དྲོན་དག་དླེ་ནི་ད་ནང་ཞྲོགས་པ་སིད་སྲོང་རང་གིས་བཤད་ནས་ཚང་མས་

བརྙན་ཐུང་ནང་ནས་གཟིགས་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་རླེད། དླེ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རླེད། མཛད་སྲོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རླེད། དླེ་ལ་གང་ཡང་ཡྲོད་
མ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་དུས། དང་པྲོ་འདིར་ཡྲོད་པའི་ང་ཚོ་ཉན་བསྡད་མཁན་ཚོས་ཨྲོ་ཕག་ལས་དླེ་ད་ག་ཙམ་མི་ལ་འཁབ་

བསྡད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་གསལ་པྲོ་བྱུང་། ང་རང་ལ་བྱུང་བ་ནང་བཞིན་བརྙན་འཕིན་འདི་བལྟས་བསྡད་མཁན་གི་རྒྱ་
གར་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་གཙོ་བྲོར་བས་པའི་རྒྱ་གར་མི་ཚོས་བལྟས་བསྡད་ན། ཨ་ཙི་ཁྲོང་ཚོས་བས་བསྡད་པ་དླེ་ད་ག་
ཙམ་རླེད་འདུག མཛད་སྲོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རླེད་འདུག་གཱ་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཏན་ཏན་བྱུང་བ་ཡྲོད་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་
བྱུང་། དླེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་གསལ་པྲོ་ཞུས་ན། མ་འྲོངས་པར་ལས་ཀ་གནང་ཕྲོགས་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ཏན་ཏན་ཁད་པར་འགྲོ་གི་

རླེད་བསམ་བྱུང་། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཙག་གི་ཙིག་གི་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་བསྡད་པ་འདི་ལྲོ་བཅུའི་ནང་ལ་རླེད། ལྲོ་
བདུན་གི་ནང་ལ་ཡྲོང་བསྡད་པ་དླེ་ལྷག་བསམ་དང་ཀུན་སྲོང་གི་མ་འདང་བ་དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉིད་ནས་རྒྱུ་མཚན་བཤད་རྒྱུ་མླེད།

ཡིན་ནའང་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཁག་ཅིག་ངས་བས་པ་ཡིན། ངས་བཏང་བ་ཡིན། གཅིག་བས་པ་ཡིན། གཉིས་བས་པ་
ཡིན་ཟླེར་གང་ལྟར་དླེ་འདྲའི ་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་བསྡད་པ་སྲོང་ཙང་། མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ལས་ཀ་དངྲོས་སུ་བླེད་

སྡྲོད་མཁན་མཐྲོ་རིམ་ཡིན་ནའང་རླེད། དམའ་རིམ་ཡིན་ནའང་རླེད། མི་མང་གི་དཀིལ་ནས་ཡིན་ནའང་རླེད། ཨྲོ། དླེ་གང་འདྲ་
ཡིན་ནམ་བསམ་པ་དང་། ལས་ཀ་བླེད་སྟངས་དླེ་ཏན་ཏན་འདི་འདྲ་ཞིག་ཨ་ཡིན། ཕུགས་ལ་ཕན་པ་དང་། ར་དྲོན་ལ་ཕན་པ།
མི་རིགས་ལ་ཕན་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕན་པ་ཨ་ཡིན། ལྲོ་ལྔ་ཡི་ཆླེད་དུ་གཅིག་གནང་སྡྲོད་ཀི་འདུག་བསམ་པ་དླེ་འདྲའི་

ཚོར་བ་ཡྲོང་བསྡད་པ་དླེ་ཕལ་ཆླེར་སྲོན་མ་ནས་ཐླེངས་གཅིག་གཉིས་ཞུས་མྲོང་། དླེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་མང་ཚོགས་ནང་ལ་
བསམ་ཚུལ་ཡྲོང་བསྡད་པ་དང་། འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཅིག་བཤད་བསྡད་པ་དླེ་དླེ་ འདྲའི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་

ཐྲོག་ནས་ཡྲོང་བསྡད་ཀི་འདུག་བསམ་གི་འདུག བས་ཙང་དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཞུས་པ་ཡིན། བས་
ཙང་ཡང་མིན་ན་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པའི་ཐྲོག་ནས་དངྲོས་གནས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐྲོག་ནས་ཚོགས་འདུ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཡིན་

ནའང་རླེད། ཉི་ཤུ་ཡིན་ནའང་རླེད་གང་ལྟར་དླེ་ཚོགས་པ་ནང་བཞིན་གི་དླེ་ཚད་ལྡན་ཡིན་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་ཡྲོད་པ། དགྲོས་
པ་གནད་འགག་འདི་འདྲ་འདི་འདྲ་ལ་བརླེན་ནས་བས་པ་ཡིན་ཟླེར་ནས་ཁུངས་འཁྲོལ་བ་ཞིག་མར་གསུངས་དགྲོས་རྒྱུ་དླེ་

གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད་བསམ་གི་འདུག དླེ་མིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དླེ་ག་ཙམ་ད་གིན་ནང་བཞིན་དླེ་མཛད་སྲོ་ཞིག་རླེད། མཛད་སྲོ་

ཞིག་ལ་ག་རླེ་ཡྲོང་རླེད་ཟླེར་ནས་གནང་བསྡད་པ་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་དམ། གང་འདྲ་ཡིན་ན། ཕག་ལས་གནང་
སྟངས་དླེ་ཚོ་ཚད་ལྡན་གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་དམ། དླེ་འདྲའི་བྲོ་ཚབ་བྱུང་། དླེ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐྲོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།
དླེ་དགྲོངས་འགལ་མླེད་པ་ཞུ། བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་དླེ་ཚོ་ལ་ལན་གསལ་པྲོ་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་སྲོན་རིས་གསུང་བཤད་དང་། སྲོན་རིས་
ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་ཡི་བགྲོ་གླེང་གི་ལས་རིམ་ནང་དུ་ཆ་ཤས་ལླེན་པའི་ཐྲོག་ནས་བསམ་ཚུལ་

གཉིས་ཞུ་ཆྲོག་པ་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པྲོ་དླེ་ད་ལྟ་ཤྲོག་གངས་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་ཚ་པ་དླེ་བྲོད་མི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུ་

བ་རྣམས་ལ་ལས་ཤག་མ་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་ཡྲོད ་པ་རིམ་པས་སླེལ་བླེད་ལྲོ་འདིའི་ནང་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་དང་
འཛུགས་བསྐྲུན་བླེད་བཞིན་པ་མཇུག་སྲོང་བཅས་ཀི་ཆླེད་སྲོར་ས་ཡ་ ༥༨་༥༢ རྒྱབ་གཉླེར་ཞུས་ཡྲོད་པ་བཅས་སི་ཡྲོངས་
ལས་འཆར་ཁག་གི་ཞིབ་གནས་ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོས་སྲོན་རིས་ཁ་ཕྲོགས་སུ་གསལ་ཡྲོད་པ་ལྟར་ཡིན་ཞླེས་གསུངས་འདུག

དླེ་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟླེར་ན། སི་ཞུ་ཚོ་བྲོད་མི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཀ་
བ་ཟླེར་ནའང་འདྲ་འདུག བྲོད་མི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྲོག་ར་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རླེད། སྲོང་ཙང་ཁྲོང་རྣམས་པ་ཚོར་ངླེས་
ཅན་གི་དགྲོས་མཁྲོ་ག་རླེ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་། འཛུག་བསྐྲུན་བླེད་རྒྱུ་དང་མཐུན་རླེན་སྦྱར་རྒྱུ་དླེ་ཧ་ལས་པའི་གནད་
འགག་ཆླེན་པྲོ་ཆག་གི་ཡྲོད་རླེད། སྲོང་ཙང་བཀའ་ཤག་གིས་དླེར་འགན་བཞླེས་པ་དླེར་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། དླེ་ནས་ད་ལྟ་ལས་འཆར་འདི་བརྒྱུད་ནས་ད་དུང་ང་རང་ཚོའི་སི་ཞུ་བ་ཚོར་ཡང་ལས་ཤག་མ་འདང་བ་དླེ་འདྲ་ཡྲོད་
པ་ཡིན་ན། འབྱུང་འགྱུར་དངུལ་རིས་ནང་དུ་བསྣམས་ཕླེབས་པ་ཡིན་ན་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་དླེ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སྲོར་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་རང་ཚོ་སི་ཞུ་བ་ལས་ཤག་དགྲོས་མཁན་ཚོར་ལས་ཤག མཐུན་རླེན་སྦྱར་ཐུབ་རྒྱུ་དླེ་གནད་འགག་ཆླེན་པྲོ་
མཐྲོང་གི་ཡྲོད། དླེར་བསགས་བརྲོད་ཞུས་པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ད་དུང་དླེའི་སང་དུ་གནང་དགྲོ ས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་གནང་
རྲོགས་གནང་ཟླེར་ནས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེས་ནས་ད་ལྟ་ཤྲོག་གངས་དགུ་པའི་ནང་དུ་ག་པ་དླེ་སྲོག་སྦྱང་ཞུ་ཆྲོག་པ་གིས། སྲོག་སྦྱང་ཞུ་རྒྱུ་ནི་ད་ལྟ་གསན་

གཟིགས་གནང་མཁན་མང་པྲོ་ཞླེ་དྲགས་ཤིག་ཡྲོད་པ་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོ་ག་པ་ཟླེར་ནས་ལབ་པའི་སྐབས་སུ། ང་
རང་ཚོ་མདུན་དུ་ཡིག་ཐྲོག་ཏུ་ཡྲོད་བསྡད་པ་ཞིག་རླེད། ཡིན་ན་མང་ཚོགས་རྣམས་ཀི་ག་རླེ་འདྲ་ཞིག་བཤད་ཀི་ཡྲོད་དམ་

བསམ་པའི་བསམ་ཚུལ་ཡྲོང་མི་སིད་པ་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ག་པ་དླེ་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་གི་ཡྲོང་དམིགས་གལ་ཆླེན་

བ་བཞི་ནི། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འྲོས་བབ་འདི་ཡིན་པས། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་ངླེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ། ངླེས་མླེད་
ཞལ་འདླེབས་བཅས་ནི། ཡྲོང་འཆར་སྲོར་ས་ཡ་ ༡༦༠་༤༡ ཚོད་དཔག་ཞུས་ཡྲོད་པས། ས་ལྲོ་ནས་སྲོར་ས་ཡ་ ༤་༧༥
མང་བ་བླེད་ཀི་ཡྲོད། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མི་རྣམས་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་ནི་བྲོད་མིའི་བདླེན་དྲོན་རྲོད་ལླེན་བ་

རྒྱུ་དང་། དླེའི་ཆླེད་དུ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ས་བརན་དུ་གནས་ཐབས་ལ་མང་ཚོགས་ཀི་རྒྱབ་སྲོར་མཚོན་པ་མ་ཟད། བྲོད་

ཀི་ཡུལ་མི་སི་ཡྲོངས་ལ་ཁིམས་སིག་གིས་བསྐུར་བའི་ལས་འགན་གལ་ཆླེན་ཞིག་ཀང་ཡིན། དླེར་བརླེན་ཚང་མས་སར་ལྷག་
མཉམ་ཞུགས་ཡྲོང་བ་དང་། ལྷག་པར་ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་གཙོས་བྲོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། བྲོད་
རིགས་ཚོགས་པ་བཅས་འབླེལ་ཡྲོད་ཚང་མས་འགན་ཁུར་ཤུགས་ཆླེན་བཞླེས་གནང་ཡྲོང་བའི་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་
ཞླེས་ཟླེར་ནས། དླེའི་སང་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་དླེ་རིང་བཀའ་ཤག་གི་འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གིས་སྡིངས་ཆ་འདི་
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བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ཆླེའི་མང་ཚོགས་བྲོད་པ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ག་པར་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་། ཚང་མར་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་
ཕུལ་དགྲོས་རྒྱུ་དླེ་གནད་འགག་ཆླེན་པྲོ་རླེད། དླེའི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་ཕ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་རླེད་བསམ་གི་

འདུག ཞུ་ཡི་མིན། དླེས་ན་མང་ཚོགས་ལ་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ལྷྲོ་བང་ཨ་རི་ལ་ཡྲོད་པའི་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་

རིགས་ཚོས་ངླེས་པར་དུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དླེ་བསྡུ་རྲོགས་གནང་ཟླེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ན་འབྱུང་འགྱུར་སྲོ་སྲོར་ཕར་
ས་གནས་ས་ཐྲོག་ལ་བསླེབས་པའི་སྐབས་སུ། སྐབས་དང་དུས་ཀི་དགྲོས་མཁྲོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་མང་ཚོགས་རླེད། ལྷག་པར་
དུ་བྲོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚོར་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་ཡིན་པ་དང་། མང་ཚོགས་ནས་
གནང་དགྲོས་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་ཡིན་པ་དང་། དླེའི་ཐྲོག་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་བསྐུལ་མ་ཞུ་ཆྲོག་ཟླེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཐུགས་རླེ་ཆླེ།

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

སི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་གི་སྲོན་རིས་ཀི་གཏམ་བཤད་དླེའི་ཤྲོག་གངས་བརྒྱད་
པ་དང་དགུ་པ་དླེ་གཉིས་དང་འབླེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད། བང་ཨ་མི་རི་ཀའི་མི་མང་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་བསྡུ་རུབ་

བས་ནས་དྲི་བ་བཞི་ཞིག་འདུག དླེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ནས་མཇལ་ལན་ཞིག་གནང་རྲོགས་གནང་། དང་པྲོ་
དླེ་དླེ་ཡིན། ད་ལྟ་གཞྲོན་སླེས་ཀི་ཟབ་སྦྱྲོང་གི་ཐྲོག་ལ Empowerment དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་

ལ་ད་ལྟ་སིར་བཏང་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ག་སིག་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རླེད། སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ནང་
ན་སྲོན་རིས་དླེ་ཡྲོད་དམ་མླེད། དླེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད་ན་གཅིག་དམིགས་བསལ་གི་དགྲོངས་བཞླེས་གནང་རྲོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་
རྲོགས་གིས། གཉིས་པ་དླེ་བྲོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པས་གཟའ་མཇུག་གི་སྲོབ་གྲྭ་དླེར་མཐུན་འགྱུར་ཞིག་སྲོན་རིས་

དགྲོངས་བཞླེས་ཤིག་བཞླེས་རྒྱུ་ཡྲོད་མླེད་དླེའང་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྲོགས་གིས། གསུམ་པ་དླེ་ད་ལྟ་བྲོད་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་ཞུ་

གཏུག Washington D.C. ལ་རྒྱལ་གཅླེས་བྲོད་དྲོན་ལས་ཁུངས་ཀི་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རླེད། དླེའི་ཐྲོག་ལ་རྐང་སི་འཐུས་
གཉིས་དླེར་ཕླེབས་དགྲོས་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་འདུག དླེ་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞིག་འདི་ནས་དགྲོངས་པ་བཞླེས་རྲོགས་གནང།

དླེ་ནས་རྒྱལ་ཅླེས་མ་དངུལ་གི་ཐྲོག་ལ་ངས་དླེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། སི་བཏང་ན་ནིང་གཞླེ་ནིང་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཨ་རིར་
ཕླེབས་ནས་མཉམ་རུབ་བས་ནས་ཡག་པྲོ་ཞླེ་དྲགས་བྱུང་སྲོང་། རྒྱལ་གཅླེས་མ་དངུལ་ཐྲོག་ལ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན་

མི་འབྲོར་ཞླེ་པྲོ་འཕར་ཡྲོད་རླེད། དླེས་ཕན་ཐྲོག་ཞླེ་པྲོ་ཞིག་འདུག ཡིན་ནའང་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་ཕླེབས་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རླེད།
དླེར་ངླེས་པར་དུ་དགྲོངས་བཞླེས་ཤིག་གནང་རྲོགས་གནང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་བཀའ་ཤག་ལ་ཁ་སང་

ཞུས་པ་ནང་བཞིན་བསར་དུ་འབྲོད་སྐུལ་ཞིག་ཞུས་ན་བསམ་སྲོང་། བང་ཨ་རི་ཚང་མས་མཁླེན་གསལ་རླེད། འཁྲུག་ཆ་དྲོད་
པྲོ་ཅན་ཞླེ་དྲགས་བྱུང་ཡྲོད་རླེད་དླེ། དླེའི་ཐྲོག་ལ་ལས་བླེད་འཕྲོ་འགྱུར་བྱུང་བ་རླེད། སི་བཏང་དླེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀི་

ཡྲོད་པ་རླེད་དླེ། ཡྲོངས་གགས་བྱུང་བའི་རླེན་གིས་སི་ཚོགས་ལ་བརྡབ་གསིག་དང་ཟིང་ཆ་བྱུང་བ་རླེད། དླེའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་
མི་མང་པྲོ་ཞིག་བྲོ་ཕམ་ཆླེན་པྲོ་བྱུང་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། སྐབས་དླེར་ང་ཚོས་གཞི་རྒྱ་ཆླེ་བའི་ལས་འགུལ་སྐབས་དང་ཁླེལ་
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བསྡད་ཡྲོད་དུས། མི་མང་པྲོས་སྐད་འབྲོད་བརྒྱབ། གཞི་རྒྱ་ཆླེ་བའི་ལས་འགུལ་ལ་མང་པྲོ་ཞིག་ཕླེབས་ཡྲོད་པ་མ་རླེད།
སྐབས་དླེར་རྒྱལ་གཅླེས་མ་དངུལ་གི་འཛུལ་བཞུགས་བླེད་ཀི་མིན་ཟླེར་ནས་སྐབས་དླེ་དང་བསྟུན་ནས་མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་

ཡྲོད་རླེད། དླེ་དག་ལ་མཐའ་མ་དླེ་ག་རླེ་ཞུ་འདྲོང་བྱུང་སྲོང་ཟླེར་ན། རྒྱ་མིར་དགྲོས་རྒྱུ་ཆགས་པ་རླེད། ང་རང་ཚོས་ནང་
འཁྲུག་ཞིག་བས། དུམ་བུ་གཉིས་ཕིན་པའི་བཟྲོ་འདྲ་པྲོ་ཆགས་བསྡད་ཤག དླེས་ན་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྲོར་བླེད་

མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང་བྲོ་ཕམ་བླེད་ཀི་འདུག ཁྲོ་རང་ཚོའི་བྲོ་འཚབ་ཡྲོད་པ་དླེ་ངྲོ་དླེབ་ནང་དུ་བཏྲོན་ཡྲོད་རླེད། སྲོང་ཙང་དླེའི་
ཐྲོག་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་ག་རླེའི་རླེ་བསྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཟླེར་ན། ཐུགས་འགན་བཞླེས་རྲོགས་གནང། ངས་ཀང་ང་ཚོ་སི་འཐུས་
ཤིག་ཡིན་པས་འགན་ཕུལ་གི་ཡྲོད། གང་ཡིན་ཟླེར་ན། བཀའ་ཤག་ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་ཁིད་ཅིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་

རླེད། དླེ་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་། དླེ་ངས་འགན་ཁུར་རྲོགས་གནང་ཟླེར་དུས། ཡང་བསར་གསལ་བཤད་གནང་རྲོགས་གནང་ཟླེར་
གི་མླེད། མི་མང་ཚོར་ཕར་འབླེལ་བ་གནང་ནས་དངྲོས་གནས་ཞི་འཇམ་དང་ཆིག་སིལ་ཡྲོང་རྒྱུའི་རླེ་བསྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དླེ་
མི་མང་གིས་ཐུག་གནང་དགྲོས་པ་ཡིན་ནའང་རླེད། བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་བྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་རླེད། གཞིས་འགྲོ་ཚོའི་ཐྲོག་

ནས་ཡིན་ན་རླེད། དླེ་དམིགས་བསལ་གནང་དགྲོས་རྒྱུའི་ཛ་དྲག་ཞིག་ཆགས་འདུག སྲོན་མ་གནས་ཚུལ་དླེ་བྱུང་དུས་ཟླ་བ་
༡༡ ཚེས་ ༧ ཉིན་ཞུས་པ་ཡིན། བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་སྣང་དགྲོས་ཀི་འདུག་དཱ་དླེ་ཆླེན་པྲོ་ཆགས་ས་རླེད་ཅླེས་ངས་ཡིག་

ཐྲོག་ནས་སྙན་གསང་ཞུས་ཡིན། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་དླེར་དླེ་འདྲ་བས་ནས་ལྷྲོད་གཡླེང་མ་གཏྲོང་རྲོགས་
གནང་། གང་ཡིན་ཟླེར་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་༸རྒྱ་བ་རིན་པྲོ་ཆླེའི་ཐུགས་རླེ་བཀའ་དྲིན་གིས་བྲོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་དླེ་གཅིག་སིལ་

བས་སི་ཚོགས་འདི་ཚགས་ཚུད་པྲོ་ཡག་པྲོ་ཞླེ་པྲོ་བས་ནས་བཙན་བྲོལ་ནང་གནས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རླེད། ད་ལྟ་༸གྲོང་ས་
མཆྲོག་གིས་སྐུ་དབང་གསྲོལ་རས་གནང་ཚར་བ་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆླེ་ལ་བསར་དུ་དྲོ གས་འདྲི་ཕུལ་རྒྱུ་

དླེ་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་མ་རླེད། ང་རང་ཚོས་འགན་བཞླེས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རླེད། དམིགས་བསལ་གི་བཀའ་ཤག་
གིས་དླེར་ལྷྲོད་གཡླེང་མ་གཏྲོང་། དངྲོས་ནས་ཛ་དྲགས་པྲོ་འཁྲུག་བསྡད་འདུག ངས་བང་ཨ་རིའི་མིང་མང་གི་སྐུ་ཚབ་ཞུ་གི་

ཡྲོད་ཙང་། མི་མང་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་བྲོ་འཚབ་བྱུང་འདུག ང་ཚོ་སི་འཐུས་ཚོ་ལ་ཡང་ཁ་པར་མང་པྲོ་འབྲོར་གི་འདུག ཡིག་
ཐྲོག་ལ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་དང་གྲོས་ཚོགས་ལ་སྙན་ཞུ་མང་པྲོ་ཞིག་འབྲོར་སྲོང་། དླེ་ངས་ཁུར་ཡྲོད། རླེས་སུ་ཚོགས་དྲུང་ལ་

ཕུལ་གི་ཡིན། ཡིན་ནའང་དླེར་ལྷྲོད་གཡླེང་མ་གཏྲོང་རྲོགས། ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་ཐུགས་སྣང་ཞིག་གནང་རྲོགས་གནང་།
ངས་དླེར་ཞབས་བསྐུལ་ཞུ་གི་ཡྲོད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས། །
སི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདླེ་ལགས།

སི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདླེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་གི་གསུང་བཤད་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གནས་
ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། དང་པྲོ་དླེར་ནང་གསླེས་མའི་ནང་དུ་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མི་ཉམས་ཐག་གང་འཚམ་ཞིག་ཡྲོད་པ་
དླེ་དག་ལ་ལྟ་སྲོང་རིམ་པ་ཉམས་ཐག་གི་གནས་ནས་གྲོལ་ཐབས་བ་རྒྱུའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་ལས་དྲོན་གལ་གནད་ཆླེ་བ་

ཞིག་ལ་བརིས་དླེ་བཀའ་འཁྲོལ་ནང་དུ་ས་ཡ་མང་པྲོ་ཞླེ་དྲགས་བྱུང་འདུག དླེ་ཚོར་ཡི་རངས་བསགས་བརྲོད་ཞུས་པའི་ཐྲོག་
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ནས་མ་འྲོངས་ ༢༠༡༨ ལྲོའ ་ི ནང་དུ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན ། ས་གནས་ས་ཐྲོག་ལ་ནད་པ་ཚོ་ ལ་གནད་ལ་སིན་པ་

ཞིག་བླེད་རྲོགས་གནང་ཟླེར་ནས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དླེ་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུའི་དགྲོས་དྲོན་དླེར་ཁ་སྲོན་སི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་དུ་
གྲོས་ཚོགས་སུ་བཅར་བའི་སྐབས་སུ། མྲོན་གྲོ་འདྲོད་རྒུ་གིང་གི་ཉམས་ཐག་སྐྲོར་ལ་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན།
སྐབས་དླེ ར་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་འབླེལ་ཡྲོད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་ཉིན་བཅུ་ཉི་ཤུའི་རླེས་ལ་གཏྲོང་གི་ཡིན་ཟླེར་ནས་
གསུང་སྲོང་། ཟླ་བ་དྲུག་བལྟས་པ་ཡིན་གང་ཡང་གནང་མཁན་མི ་འདུག དླེ་ཡིན་དུས་དླེ་དག་ང་ཚོའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་
དླེ་དག་གནད་སིན་གནད་ལ་སིན་པ་ནང་བཞིན་ལས་ཀི་སྣླེ་མྲོ་བ་ཚོས་བླེད་ཀི་མི་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་ཤུགས་ཆླེན་པྲོ་

ཡྲོད། དླེ་ཡིན་དུས་ཁ་སང་སྲོན་ལ་བཀའ་བྲོན་གི་གསུངས་པ་དླེ་ཟླ་བ་དྲུག་གི་རིང་ལ་ལག་བསྟར་མ་འཁྲོད་པའི་གྲོང་ལ།
ཉམས་ཐག་དླེ་དག་ང་ཚོས་ཡིག་ཐྲོག་ལ་བཀྲོད་པ་ནང་བཞིན་གི་འབླེལ་ཆགས་ལས་བླེད་རྣམ་པ་ཚོའི་ངྲོས་ལ་༸གྲོང་ས་

མཆྲོག་གི་བཀའ་དགྲོངས་དང་མཐུན་པའི་ཐྲོག་ནས་ཉམས་ཐག་དླེ་ཚོའི་གལ་དླེའི་གནས་སྟངས། སན་བཅྲོས་དང་ཤླེས་ཡྲོན་
དླེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གང་འདྲ་ཞིག་ལྟ་ཡི་ཡྲོད་དམ་བསམ་པའི་དྲོགས་གཞི་ཞིག་བསླེབས་བསྡད་ཀི་འདུག དླེ་ཡིན་དུས་སད་མ་
འྲོངས་པར་དླེ་མི་ཡྲོང་བའི་ཆླེད་དུ་སྲོན་གིང་གི་ཐྲོག་ནས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་ཡིན། དླེ་ནས་མ་འྲོངས་པ་ཡིན་ན་ཟླ་བ་དྲུག་
གི་རླེས་སུ་ཡང་བསར་བསར་ཞིབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གནད་དྲོན་གཉིས་པ་དླེ་ར་བའི་ཆ་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཤླེས་ཀི་མི་འདུག་ལ། ད་རླེས་ཁྲོར་ཡུག་ག་རླེ་འདྲ་ཡིན་ནམ་

བསམ་ནས་བསྡད་པ་ཡིན་སྟླེ། ང་ཚོའི་བྲོད་ལ་ཁ་དཔླེ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རླེད། ཝ་མི་ངུ་ཀ་མླེད་རླེད། འདྲླེས་འགམ་ལྕག དླེ་གནས་
ལུགས་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་སྐུ་ཚབ་གཅིག་མི་ཐྲོག་ལ་བསླེབས་བསྡད་ཡྲོད་དུས། ཁ་ཤས་ཤིག་མ་ཞུས་ན་འགིག་
གི་མི་འདུག་བསམ་པ་འདྲ་འདུག དླེ་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་འཁྲུག་ཆའི་སྐྲོར་ནས་གང་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། འདི་བདླེན་དང་འདི་མི་བདླེན་ཟླེར་ནས་ང་གང་གི་ཕྲོགས་སུ་ལྷུང་ནས་ཞུ་ཡི་མླེད། ངས་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་དླེ་

བཞུགས་སར་རྡ་སར་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་གི་ཐྲོག་ནས། ཆྲོལ་ཁ་དབླེ་མླེད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ལས་དྲོན་
མ་འགྲུབ་པ། ཆྲོལ་ཁ་བླེ་བག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རང་གི་འདྲོད་ཕྲོགས་དང་མཐུན་དང་མི་མཐུན་པའི་ཐྲོག་ནས།
༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་དགྲོངས་གཞི་ དང་འགལ་མི་འགལ་གི་ཐྲོག་ནས་སི་ཚོགས་ལ་གཉའ་གནྲོན་ཞིག་བླེད་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་

རླེད། དླེ་རྒྱལ་ཆླེའི་མི་མང་ལ་གྲོ་རྲོགས་ཡྲོང་བའི་ཆླེད་དུ་ངས་དླེའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དླེ་ཞུ་ས་འདི་ད་ལྟ་སྲོན་གླེང་གི་

ཁའི་ནང་དུ་རང་རིགས་བུད་མླེད་རྣམས་ཀི་ནུས་སྟྲོབས་གྲོང་འཕླེལ་དང་འབླེལ་བའི་སི་ཚོགས་ནང་འགན་ཁུར་སར་ལྷག་
ཡྲོང་རྒྱུ་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། དླེ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ར་བའི་འདིར་ཚོགས་པ་དམིགས་འཛུགས་དླེ་བུད་མླེད་ཚོགས་པ་ལ་

ཡིན། དླེ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཞུགས་སར་རྡ་སར་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བཀའ་དང་འགལ་གི་འདུག་ཟླེར་ནས་གང་ཟག་
བླེ་བག་པ་རླེ་གཉིས་ཤིག་གིས་ལས་ཤྲོག་བླེད་སྲོད་བཏང་ནས་རྒྱ་བསགས་འབྲོད་བསགས་བླེད་མཁན་ཚོགས་པ་རླེ་གཉིས་
ཤིག་ཡྲོད་པ་རླེད། དླེ་ཚོ་ལ་ཁིམས་གཏུག་གི་ཚོད་དུ་ཡིན། ཉླེ་ཆར་ཨ་རི་ལ་མིང་ལ་སྲོལ་མ་ཆྲོས་འཛོམས་ཟླེར་བ་ཞིག་ཡྲོད་
པ་རླེད། དྲ་རྒྱ་ཁག་གི་མིང་ལ་སྲོལ་མ་ C. Khoza ཕ་ཡུལ་ལུང་ཚན་དང་བཅས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུའི་
སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་སྲོང་ཙང་ཞུ་ཡི་མླེད། སི་ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བུད་མླེད་ཚོགས་པས་འགན་ཁུར་སྟངས་
དླེ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ངའི་བསམ་པར་སྲོན་མ་གྲྭ་སར་སྲོབ་གཉླེར་བླེད་དུས། བྲོད་ཀི་གཞྲོན་ནུ་ཚོགས་པ་དང་བུད་མླེད་

ཚོགས་པ་གཉིས་དླེ་ཆྲོལ་ཁ་དབླེར་མླེད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་
སི་ཚོགས་ནང་དུ་མར་ཐྲོན་ནས་མར་གཅི ག་ལྟ་ཡྲོང་དུས། བུད་མླེད་ཚོགས་པ་དླེ་ཆྲོལ་ཁ་དབླེ་མླེད་ཀི་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་
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ནང་དུ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་ན། བཞུགས་སར་རྡ་སར་ཆབ་སིད་ཡྲོད་མཁན་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་རླེས་སུ་འབང་ནས་ལས་ཤྲོག་བླེད་
སྲོད་བླེད་ཀི་མླེད་དམ་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཤུགས་ཆླེན་པྲོ་བྱུང་སྲོང་།

ཚོར་སྣང་ཙམ་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ན་རྣམ་པར་ཚོས་གཟིགས་ཡྲོད་རྒྱུ་རླེད། སྲོན་དུ་བྱུང་ཟིན་པ་མང་པྲོ་རླེད། ཉླེ་ཆར་

བུད་མླེད་དླེ་ཨ་རི་ལ་བསྡད་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆླེ་ལ་དྲོན་ཚན་བཞི་ཡི་ཐྲོག་ནས་སྲོན་འཛུགས་བས་ཡྲོད་པ་རླེད། ཁྲོས་
འབི་ཕྲོད་པ་ལ་ང་ཚོ་བཤད་མཁན་ཚོས་བཤད་མི་ཕྲོད་པ་དླེ་རླེད། ཏཱ་ལའི་བ་མ་གཉིད་སད། ཏཱ་ལའི་བ་མ་གཉིད་སད་ཅླེས་
ཟླེར་བ་དླེ་ཚིག་དང་པྲོ་དླེ་རླེད། གཉིས་པ་དླེར་ཁྲོས་ག་རླེ་ཟླེར་ཡྲོད་རླེད། བྲོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་དླེ་བྲོད་མི་ལ་དབང་གི་རླེད་མ་

གཏྲོགས། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་མི་གཅིག་པུར་དབང་གི་མ་རླེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆླེ་ཟླེར་ན་འགིག་རླེད་དླེ། ཏཱ་ལའི་བ་མར་

དབང་གི་མ་རླེད་གདའ། ཏཱ་ལའི་བ་མ་ཚིག་བླེད་སྲོད་གཏྲོང་མཁན་གཉིས་ཡྲོད་རླེད། རྒྱ་ནག་དམར་པྲོའ ་ི གཞུང་དང་། དྲོལ་
རྒྱལ་རླེས་འབང་པ་དླེ་ཚོས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་བླེད་སྲོད་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རླེད། གནས་སྟངས་གཉིས་པ་དླེ་རླེད། གནས་སྟངས་
གསུམ་པ་དླེ་ཁྲོས་ག་རླེ་བིས་ཡྲོད་རླེད། Richard Gere དང་ལྕམ་ Nancy Pelosi ཁྲོ་གཉིས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་ཁྲོད་རང་

སླེར་གི་གྲོགས་པྲོ་རླེད་མ་གཏྲོགས། སླེར་གི་གྲོགས་པྲོ་དླེ་གཞུང་ལ་འཁུར་མ་ཡྲོང་ཨ་ཟླེར་བའི་ཚིག་དླེ་རླེད། དྲོན་ཚན་
གསུམ་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས་བཞུགས་སར་རྡ་སར། ཨ་ཚོགས་ཀླུ་མཁར་བམས་ཀིས་བ་རྒན་ཟླེར་གི་འདུག་ཟླེར་ནས་སྲོན་

བརྲོད་བླེད་མཁན་གི་ཚོགས་པ་དླེ་ཚོ་གཉིད་ཁུག་གི་ཡྲོད་རླེད་པཱ། ད་ག་པར་འདྲ་ཞིག་ལ་བསླེབས་སྲོང་། ང་ཚོ་བྲོད་ཕི་ནང་
གཉིས་ཀིས་བལྟ་དགྲོས་ཀི་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆླེས་དྲོལ་རྒྱལ་གཙང་མ་ཕུད་ཟིན་དུས་གཞིས་ལུས་མི་མང་གིས་སྲོན་
བརྲོད་བླེད་མཁན་དླེ་མླེད་པར་ངྲོས་འཛིན་བླེད་ཀི་ཡྲོད་རླེད། ཡྲོད་རླེད་ཟླེར་ནས་ཚོགས་པ་དླེ་ཚོས་གསལ་བསགས་སླེལ་

སྲོང་བ། ཚོགས་པ་དླེ་ཚོ་གཉིད་ཁུག་གི་ཡྲོད་རླེད་པས། དླེ་ང་ཚོ་ཆྲོལ་ཁ་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་ཕྲོགས་ལྷུང་མ་རླེད་བ། ༸རྒྱལ་བ་
རིན་པྲོ་ཆླེ་ལ་ཚིག་གང་འདྲ་བླེད་སྲོད་གཏང་གནང་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆླེ་འཛམ་གིང་འདིའི་ཐྲོག་ཏུ་ད་ལྟ་ཆླེས་མཐྲོང་

གང་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད་རླེད། ད་ལྟ་གཉིད་སད་དགྲོས་མཁན་གི་མི་དླེ་རླེད་པས། གཉིད་སད་དགྲོས་མཁན་གི་མི་དླེ་རླེད་པས།
དླེ་ཚོ་སྲོན་བརྲོད་མ་འཛིན་པར་ཨ་ཚོགས་ཀླུ་མཁར་བམས་ཀིས་བ་རྒན་ཟླེར་གི་འདུག་ཟླེར་ནས་སྲོན་འཛུགས་བླེད་བསྡད་

མཁན་གི་ཆྲོལ་ཁ་དང་། གཞུང་འབླེལ་མ་ཡིན་ཚོགས་པ་ཡྲོད་པཱ། ད་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆླེའི་མི་མང་ཡིན་ནའང་རླེད། བཙན་
བྲོལ་མི་མང་ཚང་མས་དླེ་ཚོར་ཡི ད་ཆླེས་ག་ཚོད་ཅིག་བླེད་དགྲོས་འདུག དགྲོངས་པ་བཞླེས་རྲོགས་གནང་ཟླེར་རྒྱུ་མ་
གཏྲོགས། ངས་སུ་གཅིག་ལ་དག་ཁ་གཏད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་ཡི་མླེད།

ད་གཉིས་པ་དླེ་ལ་བུད་མླེད་ཚོགས་པས་དླེ་སྲོན་ང་ཚོའི་སི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་

མཆྲོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་ཟིན་པ། ཐག་གཅྲོད་ཟིན་པ། དླེབ་ཐླེར་ནས་མར་བཏྲོན་ཟིན་པ་ཞིག དླེའི་ཐད་ལ་ཆབ་སིད་
པ་ཚོས་བསྐུལ་མ་བས་པར་བརླེན་ནས་སི་ཚོགས་ནང་གསལ་བསགས་གཏྲོང་གི་འདུག་གཱ། དླེ་ཡིན་དུས་གྲོས་ཚོགས་ར་

བའི་ནང་དུ་བུད་མླེད་ཀི་ནུས་སྟྲོབས་སྐྲོར་ལ་གཅིག་བཤད་དུས། སི་འཐུས་བུད་མླེད་ཚང་མ་བུད་མླེད་ནུས་སྟྲོབས་སྐྲོར་ལ་
ཁ་གཅིག་གགས་བས་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་མཁན་རླེད་འདུག ད་ཁླེད་རྣམ་པར་ཚོ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི་མིང་ཡྲོད་དུས་

ལམ་སྟྲོན་བླེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ཚོར་རྣམ་པར་ཚོ་གཉིད་སད་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རླེད། བུད་མླེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བུད་མླེད་

ཀི་ཆླེས་མཐྲོང་ཡྲོད་པ་རླེད། བུད་མླེད་ཀི་ར་བའི་ནང་དུ་བཀུར་འྲོས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རླེད། བཤད་ཐུབ་མཁན་རང་རང་
རླེད་འདུག་གཱ། དླེ་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་བཤད་ཀི་ཡྲོད་མ་རླེད། སྲོལ་མ་ཆྲོས་འཛོམས་ཟླེར་བ་དླེས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་སྲོན་བརྲོད་
བླེད་རྒྱུར་ཚིག་གཅིག་མ་གསུང་བ་དླེ་ག་བར་ཐུག་བསྡད་ཡྲོད་པ་རླེད། བུད་མླེད་སི་འཐུས་རྣམ་པར་ཚོས་འགན་ཁུར་

དགྲོས་རླེད་པཱ། ཁུར་གི་མི་འདུག་གཱ། བུད་མླེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འགན་འཁུར་དགྲོས་རླེད། ང་གྲྭ་བ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རབ་
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བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་ན་ངས་བཤད་ཀི་རླེད། རབ་བྱུང་གི་སྐྲོར་རྒྱུ་མཚན་ཁ་ཤས་ཤིག་བཤད་རྒྱུའི ་ག་སིག་ཡྲོད།
གནས་ཚུལ་དླེ་གཅིག་ཡིན། དླེ་ཚོར་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་གནང་རྲོགས་གནང་། གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆླེའི་མི་མང་དང་།

བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ཀིས་ང་ཚོ་ལ་ཡིད་ཆླེས་བརླག་རྒྱུ་དླེ། བཞུགས་སར་རྡ་སར་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་རང་གི་འགན་

ཟླ་ཡྲོད་མླེད་ཀི་ཐྲོག་ནས་གསལ་བསགས་འདྲ་མིན་སླེལ་བ་དླེ་ལ་རླེན་ནས་སླེམས་ཤུགས་ཆགས་ཀི་འདུག ང་གཞིས་
ཆགས་རང་ལ་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད། གཞིས་ཆགས་དླེའང་བཙན་བྲོལ་ནང་གི་གཞིས་ཆགས་ཆླེ་ཁག་གཅིག གདན་ས་ཆླེ་ཁག་

གཅིག་ལ་སྲོབ་གཉླེར་བས་ནས་འཚར་ལྲོངས་བྱུང་བའི་མི་གཅིག་གིས། རྡ་སའི་བླེད་སྟངས་བསྡད་སྟངས། གཞིས་ཆགས་
ཁག་གཉིས་འབླེལ་མཐུད་གང་འདྲ་བླེད་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མླེད་དླེ་ཆ་ཚང་ཧ་གྲོའ ་ི ཡྲོད། ར་བའི་རྣམ་པར་ཚོས་མཁླེན་གི་ཡྲོད་རྒྱུ་
རླེད། དླེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་པ་དླེ་མ་ཞུས་ཐབས་མླེད་རླེད། ང་པ་དླེའི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གི་སྣླེ་ཁིད་པའི་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་

ཞུ་བ་དླེ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་ཞིག་གསུངས་བ་རླེད། སི་འཐུས་
རྒྱུན་ལས་ཚོས་ཀང་གསུངས་བ་རླེད། དླེ་གསུང་པའི་སྐབས་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་དྲོ་ཕྲོག་གང་ཡང་འགྲོ་ཡི་མི་འདུག མགྲོ་ལ་
སྡྲོད་མཁན་དང་མཇུག་ལ་སྡྲོད་མཁན་ཚང་མར་ཚོར་བ་གང་ཡང་མི་འདུག་བ། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དླེ་བཀག་པ་རླེད་གདའ་
ཟླེར་དུས། གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆླེའི་མི་མང་གིས་གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད་དམ་དླེ་བཤད་ཉླེས་ཀི་ཡྲོད་དམ་མླེད་བསམ་

པའི་ཚོར་བ་མི་འདུག་གཱ། ཁ་སང་ནས་བཟུང་བཤད་ཀི་འདུག་གཱ། ད་ནང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་དླེ་བཀའ་ཤག་
གིས་རྒྱ་བསགས་འབྲོད་བསགས་བས་པའི་ཉླེར་ལླེན་ལ་བརླེན་ནས་འཐུས་ཤྲོར་འགྲོ་ཡྲོད་པ་གཅིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་བླེད་ཀི་
ཡྲོད་ན། གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདི་ཡིས་སྣླེ་ཁིད་པའི་རྒྱལ་སིའི་བྲོད་དྲོན་གྲོས་ཚོགས་དླེ་ལྡི་ལིར་འཚོགས་མ་ཐུབ་པ་དླེ་ལ།

གྲོས་ཚོགས་ཀིས་འགན་ཁུར་དགྲོས་རླེད་བ་ཟླེར་དུས། དབུ་ལ་བཞུགས་མཁན་དང་ལས་རིམ་རྣམ་བཞག་འདྲོན་མཁན་ག་
ཚོད་འདུག གཅིག་པ་རླེད་བ། འཛིན་སྲོང་ལ་ཕར་ཁ་བསྟན་གི་ཡྲོད་ན་གྲོས་ཚོགས་ར་བར་ཚུར་ཁ་སྟྲོན་དགྲོས་རླེད་པཱ།

འཛིན་སྲོང་གི་ལྡི་ལིར་གྲོ་སིག་བླེད་མ་ཐུབ་པ་དླེ་འཛིན་སྲོང་གི་འཐུས་ཤྲོར་ཡིན་ན། གྲོས་ཚོགས་ཀིས་སྣླེ་འཁིད་པའི་ལྡི་ལི་

ལ་གྲོ་སིག་བླེད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་གྲོས་ཚོགས་ཀིས་ངྲོས་ལླེན་བླེད་དགྲོས་རླེད་པཱ། ང་ཚོས་འཐུས་ཤྲོར་ལ་ངྲོས་འཛིན་བླེད་
དགྲོས་ཀི་རླེད་པཱ། དླེ་ཆབ་སིད་རླེད་དཱ། དླེ་བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རླེད་དཱ། ལས་རིམ་དང་དབུ་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚང་མས་

བཀའ་ཕླེབས་བསྡད་ཀི་འདུག་གཱ། གཅིག་པ་རླེད་པཱ། བཀའ་ཕླེབས་ན་ཕླེབས་མཉམ་དང་། འཐུས་ཤྲོར་འགྲོ་ན་འགྲོ་མཉམ་ལ་
ངྲོས་འཛིན་ཞུ་དགྲོས་རླེད། འདི་ལ་ག་ཚོད་ཅིག་ནུས་པ་ཐྲོན་གི་ཡྲོད་མླེད་མི་ཤླེས་ཏླེ་རྒྱ་ཆླེའི་མི་མང་གིས་གཟིགས་དགྲོས་

ཀི་འདུག ད་རླེས་ལྡི་ལིར་གྲོས་ཚོགས་ཀི་སྣླེ་ཁིད་པའི་ཚོགས་ཆླེན་འཚོགས་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པ་མ་རླེད། འཛིན་སྲོང་བཀའ་
ཤག་གི་དླེ་འཚོགས་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པ་མ་རླེད། དླེ་ཚོ་ཚང་མ་འཚོགས་མི་ཐུབ་པ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་ཞླེ་དྲགས་མ་རླེད། (ཚོགས་

གཙོ་མཆྲོག་ནས། ད་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་གིས་དླེའི་ཐྲོག་ལ་ཞླེ་དྲགས་གསུང་དགྲོས་ཀི་འདུག་གམ། ད་རང་དཔལ་

ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་གསལ་པྲོ་ཞླེ་དྲགས་བས་ནས་གསུང་ཟིན་པ་རླེད། དླེ་ག་རང་ལ་བཞག་ན་ཡག་པ་མླེད་དམ་
བསམ་གི་འདུག) ལགས་སྲོ། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། གྲོས་ཚོགས་ཀི་རྒྱུན་
ལས་བླེད་བཞིན་པ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་གི་དླེ་འཐུས་ཤྲོར་ཡིན་པ། བཤད་པའི་སྐབས་སུ་ཡྲོད་ཚད་

རགས་འཛིན་གཅིག་འགྱུར་བླེད་དགྲོས་ཀི་འདུག གྲོས་ཚོགས་ཀི་སྲོན་དླེ་སྲོན་དུ་བརི་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རླེད། ད་རླེས་གྲོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་ ༤༥ ཡིས་འཐུས་ཤྲོར་བཏང་བ་ཞིག་ཏུ་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ན། བཀའ་ཤག་དླེའང་འཐུས་ཤྲོར་རླེད་མ་
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གཏྲོགས། གཞན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་པར་ངྲོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་བས་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་ཟླེར་
རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།

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

སྲོ་སྲོའ ་ི ཚོར་བ་གཙོ་བྲོར་བརིས་བསྡད་ན་དླེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀི་མི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚོར་བ་ཚོར་བར་བཞག རྣམ་
དཔྱྲོད་རྣམ་དཔྱྲོད་དུ་བཞག་ནས་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པ་རླེད་བསམ་གི་འདུག སི་པའི་ལས་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་ནུས་པ་

སྤུང་རྒྱུར་ཡང་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རླེད། གྲོས་ཚོགས་ཀི་སྡིངས་ཆའི་གནས་ཚད་ཀང་ཡག་པ་ཡྲོད་རླེད་བསམ་གི་འདུག དླེ་འདྲ་
ཡིན་དུས་དླེར་དགྲོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པྲོ་འདུག མི་རླེ་རླེར་འགླེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་རག་གི་མི་འདུག

ཏག་ཏག་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་མླེད་ཀང་ཞུ་ཤླེས་ཀི་མི་འདུག དླེ་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཚིག་ཐྲོའ ་ི ནང་ལ་བལྟས་ན་གསལ་ཐིང་ངླེར་ཡྲོད་པ་
རླེད། ཚང་མས་མཁླེན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རླེད། དླེར་དྲོགས་པ་བྱུང་ན་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཚིག་ཐྲོ་དང་འབླེལ་ཡྲོད་ཚོགས་གཙོ་

དང་འབླེལ་བ་བས་ཏླེ་སྙན་གསན་ཞུ་ཆྲོག་གི་རླེད། རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ཡྲོད་ནས་གསུང་གི་ཡྲོད་པ་རླེད་མ་གཏྲོགས། རྒྱུ་མཚན་
མླེད་པར་དླེ་ག་ཙམ་ཁ་དགྲོག་རྒྱུའི་ཆླེད་དུ་ཞུ་གི་ཡྲོད་པ་མ་རླེད་དཱ། དླེར་དགྲོངས་པ་བཞླེས་དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད།
སི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།

སི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྲོན་རི་ཐྲོག་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་གསུང་བཤད་

དང་། སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་ཆ་ཤས་ལླེན་གི་ཡྲོད། གཞི་རའི་ད་ལྟ་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་
མཆྲོག་གི་སྲོན་རིས་གསུང་བཤད་དང་དླེའི་ནང་ནས་ལས་འཆར་གི་འཆར་གཞི་དངུལ་གི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་གང་ཅིའི་ཐྲོག་

ནས་ཡག་པྲོ་ཞིག་མཇལ་བྱུང་། དླེ་ཡིན་ཙང་འབླེལ་ཡྲོད་ཆ་ཚང་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ད་ལྟ་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གི་ལམ་སྟྲོན་གནང་བ་ནང་བཞིན། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཚོར་བ་མནན་ནས་བཀའ་མྲོལ་

གནང་ཡྲོད་དགྲོས་པ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་ཞླེ་དྲག་རླེད་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་སྲོང་། དླེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་ཚོར་
བ་མནན་གང་ཐུབ་བས་ཏླེ་དྲོ ན་དག་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ཐྲོ ག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པྲོ་ ༤་༡ ནང་གསླེས་ཀ་པ། ༸གྲོང་ས་
༸སབས་མགྲོན་ཆླེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་། བྲོད་ཀི་བསྟན་སིད་ཞབས་རིམ་ཞུ་རྒྱུ། དླེ་བཞིན་ར་ཆླེའི་ཆྲོས་དང་རིག་
གཞུང་མི་ཉམས་སྲུང་སྲོབ་ཐྲོག་ལ་སྲོན་རིས་ཕླེབས་འདུག ལྷག་པར་དུ་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆླེ་པྲོ་མཆྲོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་

དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་དངུལ་འབྲོར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཕླེབས་འདུག དླེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་རང་
ཚོ་རང་གཞན་རྲོགས་གསུམ་ཚང་མ་ལ་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆླེ་པྲོ་ལས་ར་ཆླེ་བ་དང་ཁྲོང་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་སུ་

གཅིག་ཀང་ཡྲོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚོ་བྲོད་པའི་ར་དྲོན་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཡྲོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ནའང་རླེད། སྲོ་སྲོ་ལ་
བྲོད་ཀི་ལ་རྒྱ་དང་བྲོད་ཡིན་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཡྲོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། ༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆླེ་པྲོ་མཆྲོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་

དང་། ཁྲོང་གི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་ལས་གལ་ཆླེ་བ་ཞིག་ཡྲོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་ང་རང་ཚོའི་ར་དྲོན་འཐབ་
རྲོད་འདི་ལ་མི་དགའ་མཁན་དང་། ང་ཚོའི་ར་དྲོན་འཐབ་རྲོད་འདིའི་ནུས་པ་གཏྲོར་བཤིག་གཏྲོང་སྙིང་འདྲོད་པ་དླེ་ཚོའི་གས་

དླེ་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆླེ་པྲོ་མཆྲོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་མཚོན་པའི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་ལ་བར་ཆད་བཟྲོ་རྒྱུར་སྲོ་གང་སར་
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ནས་བས་དང་བླེད་བཞིན་པ་དླེ་འདྲ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ནང་ཁུལ་གི་དྲོན་དག་
ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཐྲོག་ལ་རྲོད་པ་བརྒྱབ་མ་བསྡད་པར། ཚང་མས་རི་གསང་རྣྲོ་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་མཛད་པ་

འཕིན་ལས་དང་། དླེའི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞླེས་དགྲོས་པ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆླེ་པྲོ་རླེད། ཉླེ་ཆར་གྲོ་རྒྱུ་ལ་༸གྲོང་ས་
༸སབས་མགྲོན་ཆླེན་པྲོ་མཆྲོག་གིས་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སྲོབ་ཀི་ནང་ནས་སིར་བཏང་རླེན་འབླེལ་གི་ཆ་ནས་དགུང་ལྲོ་

བརྒྱ་དང་བཅུ་གསུམ་བཞུགས་རྒྱུའི་རླེན་འབླེལ་ཡྲོད་པ་དང་། ད་དུང་གཟུགས་པྲོའ ་ི གནས་སྟངས་གང་ཐད་ནས་ཡང་ལྲོ་བཅུ་
བཞུགས་རྒྱུ་སྣང་དག་མླེད་ཅླེས་བཀའ་ཕླེབས་པའི་རླེས་སུ། ད་དུང་ལྲོ་བཅུ་ལ་བསྡད་རྒྱུ་རླེད་འདུག ད་ང་ཚོས་ག་རླེ་བླེད་

དགྲོས་རླེད། མླེད་པ་བཟྲོ་དགྲོས་པ་རླེད། དླེ་མ་གཏྲོགས་ཐབས་ཡྲོད་པ་མ་རླེད་ཟླེར་བའི་སྐད་ཆ་དླེ་འདྲ་བྱུང་ཡྲོད་པའི་གནས་
ཚུལ་ཡྲོད་པ་རླེད། དླེ་ལྟ་བུ་འཇིགས་ཡལ་བའི་གནས་ཚུལ་དླེ་དག་ང་ཚོའི་སླེམས་ལ་དྲན་ནས། ང་རང་ཚོ་གཅིག་གིས་
གཅིག་གི་གདྲོང་པར་སྦར་ཤད་རྒྱག་རླེས་བས་ནས་བསྡད་བསྡད་ན་ཆྲོ་ག་རླེད་འདུག བས་ཙང་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཁྲོང་གི་
མཛད་པ་འཕིན་ལས་དང་། ཁྲོང་གི་སྐུ་ཕྱྭའི་སང་ལ་ཐུགས་འཁུར་ཆླེན་པྲོ་བཞླེས་དགྲོས་པ་དླེ་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀང་གལ་ཆླེ་པྲོ་

རླེད་ལ། འདིའི་སྲོན་རིས་ནང་ལ་ཕླེབས་པ་དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཞུ་གི་ཡྲོད། ༸གྲོང་ས་
མཆྲོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤུགས་རྒྱག་དགྲོས་རླེད་ལབ་

དུས་སྐབས། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ཆླེན་པྲོ་བཟྲོ་རྒྱུའི་ཆླེད་དུ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རླེད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་
ཀི་ཐྲོག་ལ་འཛམ་གིང་སྟྲོབས་ཆླེན་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་ཟླེར་མཁན་གི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་རླེད། དླེ་བཞིན་དྲོལ་རྒྱལ་རླེས་འབང་པ་
དླེ་ཚོས་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ལ་ཁྲོང་གི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་མླེད་པ་བཟྲོ་རྒྱུ། ངན་དགུ་ཆ་ཚང་བླེད་སྲོད་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་པ་

རླེད་དླེ། ཁྲོང་གི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་ལ་གང་ཡང་གནྲོད་ཀི་ཡྲོད་པ་མ་རླེད། བས་ཙང་ཁྲོང་གི་མཛད་པ་འཕིན་ལས། ཁྲོང་
ཡག་པྲོ་ཡྲོང་བའི་ཆླེད་དུ་ང་ཚོས་བླེད་དགྲོས་རླེད་ཟླེར་གི་ཡྲོད་པ་མ་རླེད། ང་ཚོ་བྲོད་པ་འདི། ལྷག་པར་དུ་བཙན་བྲོལ་གི་
སིག་འཛུགས་འདི་མིང་དྲོན་མཚུངས་པའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་ཡྲོང་དགྲོས་ཀི་འདུག་ན། ང་ཚོས་སྐླེ་ཡན་ཆད་ཀིས་༸གྲོང་

ས་མཆྲོག་གི་བཀའ་དང་དགྲོངས་པ་སླེལ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར། དྲོན་དམ་པའི་ཐྲོག་ནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བཀའ་དང་དགྲོངས་
པ་དླེ་ལག་བསྟར་བླེད་དགྲོངས་པ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད། ང་ཚོ་ལ་གཏམ་དཔླེ་ཞིག་ཡྲོད་རླེད། ལུས་ཧ་བུད་ཐྲོག་པའི་
ངན་ར་དླེ། ཕྲོ་རང་ལ་མ་གཞག་མི་དགྲོས། སྲོ་སྲོའ ་ི སྐླེ་མཚམས་ལ་ཐུག་ཡྲོང་དུས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བཀའ་དང་དགྲོངས་

པ་དླེ་དག་ཇི་མི་སྙམ་པར་བས་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་གི་ཐབས་སྲོ་པྲོ་དང་། ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཞླེ་དྲག་གི་ཕམ་ཁ་ཆླེན་པྲོ་ཞིག་རླེད།
དླེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་དླེའི་ཐྲོག་ལ་ཚང་མས་ལྷག་པར་དུ་ངས་ད་གིན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་མིའི་ངྲོས་ནས་དླེ་འདྲའི་བསམ་ངན་སྦྱྲོར་
རྩུབ་འཁླེར་ཡྲོང་དུས། ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་རི་གསང་བླེད་དགྲོས་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེ་པྲོ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེ་ནས་གཉིས་པ་དླེའི་ནང་གསླེས་ག་པ། བྲོད་དྲོན་བདླེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་འབླེལ་བའི་ཆབ་སིད་དྲིལ་

བསགས་དང་། ལྷག་པར་དུ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ངྲོ་སྲོད་བ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་ལས་དྲོན་མུ་མཐུད་སླེལ་རྒྱུའི་ཆླེད་དུ་འགྲོ་

གྲོན་ཤུགས་ཆླེ་པྲོ་ཕླེབས་ཡྲོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཁག་གཅིག་གི་ཚོར་བ་ཆླེན་པྲོའ ་ི
ཐྲོག་ནས་ང་ཚོའི་བཙན་བྲོལ་གི་སིག་འཛུགས་ལ་སྲོན་ཆ་ཡྲོད་བསྡད་པའི་རང་ཉིད་ཀི་ལྟ་གྲུབ་མཆྲོག་འཛིན་འདིའི་ན་ཚའི་

འྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་མཁན་མང་པྲོ་འདུག དླེ་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་དགྲོངས་པ་བཞླེས་དགྲོས་རླེད་བསམ་གི་འདུག
ངས་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞི ན་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཉམ་དུ་ནུས་པ་སྤུང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། ཚང་མས་ཕྲོགས་ཐམས་
ཅད་ལ་གཟིགས་དགྲོས་རླེད་མ་གཏྲོགས་མིག་ཡ་གཅིག་བཙུམས་ནས་གཟིགས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོང་གི་མ་

རླེད་བསམ་གི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་ངས་དླེ་རིང་འདི་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་དླེ། དླེ་འདྲའི་སྐྲོར་མ་ཡིན་པར་རྒྱུན་དུ་ང་རང་

14

གི་སླེམས་ནང་ལ་དྲན་བསྡད་པའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་ཞུ་གི་ཡིན། དླེ་མི་སུ་གཅིག་ལ་གནག་པྲོ་དང་ཀག་ཀག་དླེ་འདྲ་ར་བ་

ཉིད་ནས་མིན། ང་རང་གི་སླེམས་གཏིང་ནས་དྲན་བསྡད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། དླེ་ག་རླེ་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན་གཉིས་
ཕན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དླེ་༸གྲོང་ས་སབས་མགྲོན་ཆླེ་པྲོ་མཆྲོག་གིས་ལམ་སྟྲོན་གནང་བཞག་པ་ཞིག་རླེད། གཞིས་
བླེས་གཉིས་ཀ་ཟླེར་ནའང་འགིག་གི་རླེད། བྲོད་རིགས་ཡྲོངས་རྲོགས་ཀི་ཚད་མཐྲོ་པྲོའ ་ི མང་མྲོས་འྲོས་བསྡུའི་ཐྲོག་ནས་ཐྲོབ་
བསྡད་པ་ཞིག་རླེད། བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་སི་མྲོས་ཐྲོག་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་འཐབ་བརྲོད་

བ་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་ཤིག་རླེད། དླེ་ཡིན་ཙང་འདི་ལ་དགའ་དང་མི་དགའ། འགིག་དང་མི་འགིག་བཤད་ན་ང་ཚོ་ར་བའི་བྲོད་ཀི་
ར་དྲོན་རྲོད་རྒྱུའི་ཐབས་བྱུས་ཀི་ཐྲོག་ལ་སྲོན་བརྲོད་བླེད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ཙང་མ་ར་འདྲ་མ་སྲོང་ན་རླག་ཚར་བ་རླེད།

སིད་བྱུས་འདིའི་ངྲོ་བྲོའ ་ི ཆ་ནས་བས་པ་ཡིན་ན་ངས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཞུ་གི་ཡྲོད། སིད་བྱུས་འདི་མི་ལ་ཕར་འགླེལ་བཤད་
རྒྱག་ཏུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ན་མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཉན་ཐུབ་པའི་སིད་བྱུས་ཤིག་རླེད། སིད་བྱུས་འདི་ལ་ཚུར་རྒྲོལ་ནས་
གཅིག་འགིག་མི་འདུག་ཟླེར་ནས་སྲོན་བརྲོད་བླེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ཕྲོགས་གང་ནས་སྲོན་འདྲོགས་ས་རག་གི་ཡྲོད་པ་མ་
རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་རྒྱ་ནག་ངྲོས་ནས་ཐད་ཀར་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་འདི་འགིག་མི་འདུག་མི་ལབ་པར་སིད་བྱུས་

འདི་གཞན་གི་ངྲོ་བྲོར་སྒྱུར་ནས་དླེའི་རྒྱབ་ལྲོགས་ལ་གཅིག་འདུག་ཟླེར་བ་མ་གཏྲོགས། དབུ་མའི་ལམ་ཁྲོ་རང་ལ་ཁ་ཐུག་

འགིག་མི་འདུག་ལབ་ཐུབ་ཡྲོད་པ་མ་རླེད། གནས་དྲོན་དླེ་ག་རང་གི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོའི་སིད་བྱུས་འདི་ནྲོར་མླེད་པ་དང་། ང་
ཚོའི་སིད་བྱུས་འདིས་ནུས་པ་ཐྲོན་ས་དླེར་ནུས་པ་ཐྲོན་གི་ཡྲོད་པ་དླེ་ར་སྲོད་བས་ཡྲོད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་ངས་དླེ་རིང་
ག་རླེ་ཞུ་སྙིང་འདྲོད་བྱུང་ལབ་པ་ཡིན། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་འདི་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་ད་ལྟའི་བཙན་བྲོལ་

སིག་འཛུགས་འདིས་གཞུང་འབླེལ་གི་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་། འདིའི་ཐྲོག་ལ་དཔལ་འབྲོར་

ཤུགས་ཆླེན་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་སིད་བྱུས་འདི་རྒྱུད་བསགས་དང་། ངྲོ་སྲོད་ཤུགས་ཆླེན་པྲོ་གནང་གི་ ཡྲོད་གསུང་བ་ནང་

བཞིན་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག དླེ་གནང་ན་མ་གཏྲོགས། གཞུང་གི་སིད་བྱུས་འདི་མི་སླེར་བ་ཁག་ཅིག ཡང་ན་གཞུང་འབླེལ་
མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཤིག དླེ་སླེར་བདག་གི་བཟྲོ་འདྲ་པྲོ་བས་ནས་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ལྲོགས་ལ་རྦད་དླེ་ཁྲོ་དབུ་

མའི་ལམ་ལ་འགིག་གི་མ་རླེད་ཟླེར་མཁན་རླེད་མདྲོག་མདྲོག་དང་། ང་ཚོ་དབུ་མའི་ལམ་འདི་གལ་ཆླེན་པྲོ་ཡིན་མདྲོག་མདྲོག་
བས་ནས་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ཤིག་སླེར་བདག་རྒྱབ་པའི་ཉླེར་ལླེན་ལ་བརླེན་ནས་སི་ཚོགས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ང་རང་གི་མཐྲོང་

ཚུལ་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ལ་མང་ཚོགས་ཀི་མཐྲོང་སྣང་དླེ་དཔླེ་མི་སིད་པའི་སྲོ་རུ་བཏང་སྲོང་བསམ་པའི་ཚོར་བ་
དླེ་ཡྲོད། དླེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་མ་འྲོངས་པ་ཡིན་ནའང་། གཞུང་གི་སིད་བྱུས་འདི་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་རང་ལ་འཇྲོག་རྒྱུ་

དང་། ལྷག་པར་དུ་ཉླེ་བའི་ཆར་དབུ་མའི་ལམ་གི་རྒྱལ་ཡྲོངས་ཚོགས་ཆླེན་ཟླེར་བ་ཞིག་གཞུང་འབླེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་
ཁག་དང་། གང་ཟག་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་དླེ་འདྲ་བླེད་ཀི་ཡྲོད་རླེད་ཟླེར་བ་ཞིག་གྲོ་སྲོང། ཀུན་སྲོང་ལ་སྲོན་ཡྲོད་པ་རླེད་ཟླེར་གི་
མླེད་དླེ། ཡིན་ནའང་དྲོན་དམ་པའི་ཐྲོག་ལ་འདི་དབུ་མའི་ལམ་དླེ་མང་ཚོགས་ཀི་རྣ་བ་ལ་མི་འགྲོ་བ་བཟྲོ་རྒྱུ། དླེ་འདྲའི་སྣླེ་

འཁིད་མཁན་གི་ནང་ལྲོགས་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དྲོན་དངྲོས་ལ་ག་རླེ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟྲོས་པར། དུས་རྒྱུན་དུ་མང་ཚོགས་
ཀིས་གླེང་གྲོང་ཡག་པྲོ་མླེད་བསྡད་མཁན་གི་སྣླེ་ཁིད་མཁན་ཡྲོང་དུས། རང་བཞིན་གིས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་མཐྲོང་ཆུང་དང་།
དབུ་མའི་ལམ་དླེ་རང་བཞིན་གིས་ནུས་མླེད་བཟྲོ་གཞག་གི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་མ་འྲོངས་པར་ཡིན་ནའང་བྲོད་

མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་གཞུང་འབླེལ་གི་སིད་བྱུས་འདི་གཞུང་འབླེལ་རང་གི་ཐྲོག་ནས་བདག་པྲོ་རྒྱག་དགྲོས་རྒྱུ་མ་
གཏྲོགས། འདི་སླེར་བདག་ལ་ར་བ་ཉིད་ནས་གཏྲོང་རྒྱུ་མི་འདུག ལྷག་པར་དུ་དབུ་མའི་ལམ་གི་རྒྱལ་ཡྲོངས་ཚོགས་ཆླེན་

ཟླེར་བ་ཞིག་འཚོགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། དླེ་གཞུང་འབླེལ་གི་ཚོགས་དགྲོས་ཀི་འདུག་མ་གཏྲོགས། གཞུང་འབླེལ་མ་ཡིན་
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པའི་ཐྲོག་ནས་ཚོགས་ན་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་ནང་ལ་ཡྲོད་བསྡད་པའི་ཚོར་བ་དང་། ན་ཚ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡར་སྲོང་བའི་རྒྱུ་མ་
གཏྲོགས། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ལ་དྲོན་དམ་པའི་ཕན་ཐྲོགས་གང་ཡང་མི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་དླེ་དགྲོངས་པར་
འཇྲོག་རྲོགས་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཆིག་སིལ་གལ་ཆླེན་པྲོ་དགྲོས་རླེད་ཟླེར་གི་ཡྲོད་པ་རླེད། ཆིག་སིལ་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆླེ་

པྲོ་རླེད། ཆིག་སིལ་ཟླེར་བ་དླེ་མཛུག་གུ་ལྔ་ཀ་ཚུར་རུག་རུག་བླེད་དགྲོས་པ་རླེད་མ་ཏྲོགས། མཛུག་གུ་གཅིག་ཕར་རང་ནས་
བསྡད་པ་ཡིན་ན་ཆིག་སིལ་ཡྲོང་ཐབས་ཡྲོད་པ་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་མི་གཅིག་གིས་བས་པ་ཐམས་ཅད་པྲོ་སྲོན་
དུ་མཐྲོང་གི་འདུག་ན། དླེ་དུས་སྲོ་སྲོ་ལ་རགས་དཔྱད་བླེད་པའི་དུས་ཚོད་རླེད། མིའི་སྲོན་ཟླེར་བ་དླེ་ང་ཚོས་གསུང་དགྲོས་

རླེད། ལྷག་པར་དུ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་འདྲ་པྲོར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། དྲང་པྲོ་བཤད་ན་སྲོན་གསུང་མཁན་འདྲ་པྲོ་རླེད།
སྲོན་གསུང་རྒྱུ་དང་ཁ་རྒྱགས་པ་བཤད་རྒྱུ་དླེ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིའི་ལས་འགན་འདྲ་པྲོ་དླེ་རླེད། ཡིན་ན་ཡང་སྲོན་དླེ་
གསུང་པའི་སྐབས་སུ་སྲོན་ཞིག་མ་གཏྲོགས་མཐྲོང་གི་མླེད་པ་ཡིན་ན། སྐབས་དླེ་དུས་སྲོ་སྲོས་རགས་དཔྱད་བླེད་དགྲོས་
པའི་དུས་ཚོད་ལ་སླེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་རླེད་བསམ་གི་འདུག ག་རླེ་བས་ནས་ང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་སིག་འཛུགས་ཀི་ནང་ནས་ཨ་

ཡྲོད་ནང་གི་ད་ཡྲོད། སྲོ་ངའི་ནང་གི་སླེར་རིལ། མཁས་བརྩུན་བཟང་གསུམ་ལྡན་པའི་ད་ལྟ་བཞུགས་བསྡད་པའི་ཆྲོས་རིག་

བཀའ་བྲོན་ཚུན་ཆད་ལ་བཀའ་མྲོལ་ཁད་མཚར་དླེ་འདྲ་གནང་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ན། དླེ་ཡང་དག་པའི་དམིགས་དཔླེ་སྟྲོན་མཁན་
གི་དབུ་ཁིད་ཅིག་ང་ཚོར་ག་ནས་རག་གི་རླེད། རླེད་བ། བས་ཙང་དླེ་འདྲའི་བཀའ་མྲོལ་གསུངས་བསྡད་པ་ཡིན་ན། ལྷག་པར་
དུ་སི་ཚོགས་ནང་ལྲོག་ལ་གྲོ་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་མདྲོག་མདྲོག རྒྱ་ནག་གིས་ཉི་སྟྲོང་བཅུ་གཅིག་ལྲོའ ་ི སིད་བྱུས། བཙན་བྲོལ་གི་
མཐྲོ་རིམ་མི་སྣའི་བར་དུ་དཀྲུག་ཤིང་ཞླེས་པའི་དྲོན་ཚན་དླེ་ལག་ལྟར་བས་པ་ནང་བཞིན་གི་བཀའ་མྲོལ་དླེ་འདྲ་གསུང་བསྡད་
པ་ཡིན་ན། ངས་ཁར་ཐུག་ལ་བྲོད་ནང་གི་གཏམ་དཔླེ་ཞིག་དྲན་སྲོང་། མི་གཡྲོ་རྒྱུ་ཅན་གིས་སྡླེ་དགུ་དཀྲུགས་ཟླེར་བ་དླེ།

བས་ཙང་གནས་སྟངས་དླེ་འདྲ་བས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོར་ཆིག་སིལ་གང་འདྲ་ཡྲོང་གི་རླེད། སི་ཚོགས་ནང་གི་གྲོ་རྒྱུ་དླེ་
ཚོ་འདིའི་ནང་ལ་བཤད་བསྡད་པ་ཡིན་ན་གྲོ་རྒྱུ་འདུག་གཱ། དཔླེ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྲུག་ཏྲོག་

ཙམ་ཐླེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་རླེད་དླེ་རྒྱ་ཆླེན་པྲོ་གང་ཡང་མ་རླེད། གནས་དྲོན་གང་ཡང་མ་རླེད། དྲོན་དག་ཆླེན་པྲོ་གང་ཡང་མ་རླེད།
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་བཞུགས་པའི་འགན་ཡྲོད་མཁན་དླེ་ཚོས་འགན་འཁུར་

ནས་ཚུར་ལྡུམ་སིག་བཟྲོ་དགྲོས་རླེད་པཱ། དླེ་སྡུམ་འགིག་བཟྲོ་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་དླེའི་སྣླེ་ཁིད་ནས། སི་ཚོགས་ནང་གི་གྲོ་བ་རླེད་ད།
རྒྱུ་མཚན་ཡྲོད་མ་རླེད། སི་ཚོགས་ནང་གི་གྲོ་བ་དླེ་ཚོ་ངས་ཡིད་ཆླེས་བླེད་ཀི་མླེད། དླེའི་སྣླེ་ཁིད་ནས་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་

འདིས་ཆིག་སིལ་ཞླེ་དྲག་བཤད་ཀི་ཡྲོད་པ་རླེད་ད། ཆིག་སིལ་ར་བ་ཉིད་ནས་མླེད་པ་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རླེད་ཟླེར། ཁྲོ་ཚོ་
ལྷིང་འཇགས་ཞླེ་དྲག་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རླེད། ང་ཚོ་ལྷིང་འཇགས་མླེད་པ་བཟྲོ་གི་ཡྲོད་རླེད་ཟླེར་བ་བཀའ་མྲོལ་དླེ་འདྲ་གྲོ་རྒྱུ་
འདུག་གཱ། དླེ་ཚོ་བདླེན་པ་ཡིན་གི་མ་རླེད་པཱ། སི་ཚོགས་ཀི་བཀའ་མྲོལ་དླེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཡར་རུག་ནས་ང་ཚོས་བཀའ་མྲོལ་

གནང་བསྡད་པ་ཡིན་ན་དླེ་ནས་དག་དགའ་གཉླེན་སྡུག ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའི་དྲོན་གི་བདག་པྲོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆླེ་ཐུགས་
ཕམ་པའི་ལས་ཀ་ཆགས་ཀི་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་ཚང་མས་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་འདི་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་སིག་
སིག་བས་ནས། མི་ལ་མིག་དཔླེ་སྟྲོན་མ་ལབ་པར་སྲོ་སྲོ་རང་གི་ངྲོས་ནས་མིག་དཔླེ་ཞིག་སྟྲོན་རྲོགས་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཐུགས་རླེ་ཆླེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།

གྲོ་སྐབས་བཞླེས་མཁན་མཐའ་མ། སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས།

སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དླེ་རིང་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ སྲོན་རིས་ཀི་སྲོན་གླེང་དང་འབླེལ་ནས་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་གྲོ་

སྐབས་ལླེན་གི་ཡྲོད། ར་བའི་སྲོན་རིས་ཀི་སི་ཁྲོག་དླེ་ཁ་སང་འགྲོ་ཚར་དུས། སི་ཡྲོངས་ཀི་ཡག་པྲོ་ཆགས་སྲོང་བསམ་གི་
ཡྲོད། བཀའ་ཤག་དང་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་སགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ནས་དྲོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཀི་ཐྲོག་ལ་
བསམ་ཚུལ་མདྲོར་བསྡུས་རླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟླེར་ན་མང་ཆླེ་ཤྲོས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་ཚར་བ་

བས། དླེའི་ནང་ནས་ང་རང་མཐའ་མ་དླེ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་དུས། མང་པྲོ་ཞིག་ཟླྲོས་སྲོན་དུ་འགྲོ་དུས། ཉུང་ཉུང་བས་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། དང་པྲོ་སྲོན་རིས་ནང་ནས། ༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆླེ་དགུང་སྐླེག་དང་འབླེལ་ནས་ཆྲོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་

མང་པྲོ་ཞིག་གནང་གི་ཡྲོད་གསུངས་པ་དླེའི་སྐྲོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གྲོང་དུ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་གསུངས་ཚར་སྲོང་། ང་ཚོའི་དཔྲལ་
བའི་མིག་དང་ཁྲོག་གི་སྙིང་ལྟ་བུ་དླེ་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆླེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རླེད། དླེ་ལ་ག་རླེ་བླེད་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་མང་
དྲགས་མླེད་ནའང་ཉུང་མླེད་ཚོད་རླེད། གལ་ཆླེ་ཤྲོས་དླེ་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆླེས་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་དླེ་ང་ཚོ་ལ་གལ་

ཆླེ་ཤྲོས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རླེད། ཁྲོང་གི་བཀའ་ག་རླེ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་དླེ་ཆིག་སིལ་དགྲོས་

པ། མཐུན་ལམ་དགྲོས་པ། ཞབས་རིམ་ནང་གི་ཡག་ཤྲོས། བརན་བཞུགས་ནང་གི་བརན་བཞུགས་ཡག་ཤྲོས། སྐུ་ཚེ་བརན་
གི་ཡྲོད་ན་དླེ་ལས་ལྷག་ཅིག་མླེད་བསམ་མཁན་གི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན། ལྲོ་རྒྱུས་མང་པྲོ་ཞུས་མ་དགྲོས་པར། ད་ལྲོའ ་ི ལྲོ་
འདིའི་ནང་ཟ་ངླེ་ཟླེང་ངླེ་བས་རླེད་ཟླེར་གི་ཡྲོད་པ་རླེད། ཆྲོས་ལུགས་ཀི་འཐླེན་འཁླེར་བས་པ་རླེད་ཟླེར། ཆྲོལ་ཁའི་ཕྲོགས་
ཞླེན་བས་པ་རླེད་ཟླེར། སྐད་ཆ་ཆླེན་པྲོ་ཞླེ་དྲག་བཟྲོ་གི་འདུག་གཱ། རྡྲོག་རྡྲོག་ཅིག་ཞུས་ན་ངས་འདི་གནད་འགག་ཆླེན་པྲོ་ཞིག་
རླེད་བསམ་གི་མླེད། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་སླེན་པ་ཚེ་རིང་དང་། བྲོ་བཟང་སླེངླེ་གཉིས་ཀི་ཕྲོགས་གཏྲོགས་ཡིན་ཟླེར་

མཁན་ཁ་ཤས་ཀིས་དཀྲུགས་ནས། སྐད་ཆ་ཆླེན་པྲོ་བཟྲོ་བཞག་པ་རླེད། འདི་ལ་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་གནད་དྲོན་ཡྲོད་པ་མ་རླེད།
ཆྲོལ་ཁའི་གནད་དྲོན་ཡྲོད་པ་མ་རླེད། ད་གིན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་རྒྱུ་མཚན་དྲངས་ནས་གསུངས་སྲོང་།

དླེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད། དླེ་ཚོར་བསམ་བྲོ་ཏྲོག་ཙམ་བཞླེས་དགྲོས་ཀི་འདུག་མ་གཏྲོགས། ང་ཚོ་ལ་མི་དགྲོས་པ་
དང་། རྒྱ་མི་ལ་དགྲོས་པ་དླེ་བཟྲོ་གི་འདུག་དཱ། ང་དཀྲོན་མཆྲོག་དཔང་བཙུགས་ཡིན། སུ་གཅིག་གི་ཕྲོགས་ལ་མླེད། སུ་
གཅིག་གི་ཕྲོགས་བླེད་དགྲོས་དྲོན་ཡང་མླེད། དླེ་བླེད་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མཐྲོང་གི་མི་འདུག ངྲོ་རྒྲོལ་བླེད་མཁན་དླེ་ཚོས་
ག་རླེ་ཟླེར་གི་ཡྲོད་པ་རླེད། སྐུ ་ྐུུ ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་མདུན་དུ་རྒྱུགས། སྐུ་ཚབ་ཟླེར་བའི་སྐུ་དླེ་རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆླེའི་སྐུ་རླེ ད་དཱ།
དླེའི་སྐུ ་ྐུུ ཚབ་ལ་སྐད་འབྲོད་བས་ནས། ག་རླེ་ཡིན་ཟླེར་གི་ཡྲོད། སིད་སྲོང་བྲོ་བཟང་སླེང་གླེ་ག་རླེ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟྲོས་པར།

གང་ལྟར་སིད་སྲོང་རླེད་པཱ། བྲོད་ཀི་སིད་སྲོང་རླེད། དླེ་ལ་ལས་བླེད་ཅིག་འགྱུར་བ་གཏྲོང་རྒྱུའི་དབང་ཆ་མླེད་ན། གནས་
སྟངས་ག་རླེ་ཆགས་ཡྲོད་པ་རླེས། དླེ་གནས་ཚུལ་གཅིག་རླེད། ངྲོ་རྒྲོལ་བླེད་མཁན་དླེ་དག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་དགུ་བཅུ་གྲོ་
དགུར་དྲོགས་པ་ཡྲོད་དཱ། གཉིས་པ་བྲོ་བཟང་སླེང་གླེ་ཡི་རྒྱབ་སྲོར་ཡིན་ཟླེར་མཁན་ཚོ། ཞླེ་བྲོ་བླེད་རྒྱུ་འདུག་གཱ། (ཚོགས་

གཙོ་མཆྲོག་ནས། གྲོས་ཚོགས་ནང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་མིང་འདྲོན་བས་ན། ཚོགས་གཙོ་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས་
མིང་འབྲོད་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རླེད།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མང་ཆླེ་ཤྲོས་ཀི་གསུང་
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ཚར་དུས། ངས་ཞུས་ཆྲོག་པ་ཡིན་ཤག་བས་ནས་ཞུ་གི་ཡྲོད། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་སུ་ཞིག་

གིས་ཀང་དླེ་ལྟར་གསུང་མ་སྲོང་བསམ་སྲོང་།) དླེ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་དགྲོས་རླེད། འྲོ་བཀའ་ཁྲོལ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་ནས།
གནམ་ཐང་ལ་མི་མང་པྲོ་དླེ་འདྲ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ་རླེད། འཛམ་བུ་གིང་གི་མི་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ་རླེད། སུ་གཅིག་ལ་མ་བལྟྲོས་བར་

སྐད་བརྒྱབ། ཀི་བརྒྱབ། དངྲོས་གནས་བྲོ་ཕམ་ཡྲོད། བླེད་སྟངས་དླེ་འདྲ་མ་རླེད་པཱ། ང་ཚོའི་སིད་སྲོང་ལ་ང་ཚོས་ཕླེབས་བསུ་
ཞུ་དགྲོས་པ་དླེ་འགན་རླེད། འྲོས་བབས་ཡྲོད་པ་རླེད། བྲོད་ཀི་སིད་སྲོང་རླེད། ཡིན་ནའང་བླེད་ལུགས་བླེད་སྟངས་དླེ་འདྲ་མ་
རླེད་པཱ། འཛམ་བུ་གིང་གི་མིའི་མཐྲོང་སྣང་ལ་མི་མཛེས་པ་དླེ་འདྲ་བས་ན་ལླེན་པྲོ་མི་འདུག་གཱ། རྐུན་མ་དང་ཇག་པ་འགྲོ་གི་

ཡྲོད་པའི་ཟྲོ་འདྲ་པྲོ། སྦད་དླེ་ཀི་བརྒྱབ་འུར་བརྒྱབ། དླེ་ཚོའི་བླེད་སྟངས་དླེ་ཡག་པྲོ་མ་རླེད། གང་ལྟར་ཕྲོགས་གཉིས་ཀི་བླེད་
སྟསང་དླེ་ནྲོར་སྲོང་། གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་དླེ་ཆླེན་པྲོ་བཟྲོས་པ། དླེ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡག་པྲོ་མ་རླེད། ང་ཚོ་སྐད་ཆ་ཆླེན་པྲོ་

བཟྲོ་གི་འདུག་གཱ། ཆྲོལ་ཁ་དང་ཆྲོས་ལུགས་ཟླེར་ནས། ལྷག་པར་དུ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆླེའི་མི་མང་གི་གསན་བསྡད་ཡྲོད་དུས།

འདི་ཆྲོལ་ཁ་དང་ཆྲོས་ལུགས་ར་བ་ཉིད་ནས་འབླེལ་བ་མླེད་ཅླེས་ཚིག་ཐག་ཆྲོད་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་མི་ཁ་ཤས་
ཤིག་གི་གྲོ་སྐབས་བཟུང་ནས། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དངུལ་ལ་རྔམ་བསྡད་ཡྲོད་མཁན་ཚོས་བཙན་བྲོལ་ནང་ཡྲོད་མཁན་

ཚོ་དཀྲུག་རྒྱུ་དང་། ཁ་འཐྲོར་ལ་གཏྲོང་རྒྱུ་དླེ་འདྲའི་ལས་ཀ་བླེད་ཀི་ཡྲོད་པ་ཅིག་ལ་དྲོགས་པ་ཡྲོད། མང་པྲོ་ཞུས་དགྲོས་མ་
རླེད། ༸རྒྱལ་པ་རིན་པྲོ་ཆླེ་ཡི་བཀའ་གསུང་ཅི་སྒྲུབ་ཞུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། མཐུན་ལམ་རྡྲོག་ར་གཅིག་སིལ་བླེད་དགྲོས་རླེད།

ང་ཚོ་ལ་དླེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་མི་ཡྲོང་རྒྱུར་ཚང་མ་ལ་འགན་ཡྲོད་པ་རླེད། དླེའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་བཞླེས་དགྲོས་ཀི་འདུག་དླེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

འདིའི་ཡན་བཅད་ཀིས་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་སྲོན་ཟིན་པར་སི་ཡྲོངས་ཀི་བགྲོ་གླེང་ཟིན་པ་ཡིན།

དླེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཞི་པ། སྲོན་རིས་ཐྲོག་སི་ཡྲོངས་ཀི་བགྲོ་གླེང་གནང་བའི་གནད་དྲོན་ཁག་ལ་ལན་འདླེབས་

གསལ་བཤད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་དང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལན་འདླེབས་
གསལ་བཤད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ། བཀའ་ཤག་གི་ ༢༠༡༨་་
༢༠༡༩ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་འཆར་འབུལ་ལ། ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བའི་སྙན་ཐྲོ་བཏྲོན་པ་དླེ་ལ་ངས་བཀའ་

ཤག་དང་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ངྲོས་ནས། ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆླེས་དབུས་པའི་འཐུས་མི་
ཚང་མ་ལ་དགའ་བསུ་དང་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་དང་སྦྲགས་ནས་དླེ་རིང་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོའ ་ི ནང་ལ་
དམིགས་བསལ་དྲི་བ་གང་ཡང་མི་འདུག ཡིན་ནའང་། དྲོན་གནད་འགའ་ཤས་ལ་གསལ་བཤད་བླེད་དགྲོས་པ་དླེ་འདྲ་

ཆགས་སིད་ས་རླེད། ངས་འདི་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པྲོ་དླེ་ཤྲོག་གངས་བརྒྱད་པ་དླེ་རླེད།
ནང་གསླེས་དྲུག་པ་འདི་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་གཟིགས་ཚུལ་དླེ་རླེད། ༼ཀ་པ༽དླེ་གཅྲོག་ཆའི་སྐྲོར་རླེད། དླེ་ལ་ངས་
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དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། སར་ཆ་ཞུས་མིན་འདུག གཅྲོག་ཆ་ཅིག་ཡྲོད་གསུང་པ་དླེ་དླེ་ག་རང་རླེད། ༼ཁ་པ་༽
དླེ་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་དང་འབླེལ་བའི་སྐྲོར་རླེད། སྣར་ཐང་དང་འབླེལ་བའི་སྐྲོར་ལ་གྲོས་ཚོགས་གྲོང་མའི་ནང་ལ་བཀའ་

བསྡུར་བྱུང་སྲོང་། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཡང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་རླེད། དླེ་ག་ནང་བཞིན་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་འཛོམས་
པའི་སྐབས་སུ་འབླེལ་ཡྲོད་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆླེ་དང་དླེ་ག་ནང་བཞིན་རིས་པ་ཚོ་བཀའ་སྒུགས་གནང་ནས་བཀའ་ལན་ཕུལ་

ཡྲོད་རླེད། གང་ལྟར་ཏན་ཏན་རླེད། ཐྲོག་མ་དླེ་འདྲ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་ཅིག་གཟིགས་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ལ་མིའི་ནུས་པའི་སྒྱུ་

རལ་གི་མི་འདང་པ་དླེ་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་རླེད། དླེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་། འཕྲུལ་ཆས་ཀི་འགིག་ཡྲོད་རླེད་དླེ། མིའི་ནུས་རལ་
དང་དླེའི་ཚོན་ཁ་དཔར་རྒྱབ་རྒྱུ་མ་འགིག་པའི་རླེན་གིས་བར་སྐབས་ཅིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་རླེད། དླེ་སྲོན་རིས་སྐབས་
སུ། ངའི་སྲོན་རིས་དང་པྲོ་རླེད། དླེ་དུས་འགྲོ་སྲོང་བསི་ཚགས་ཡྲོང་ཆླེད་དུ། ཁག་ཅིག་པར་བསྐྲུན་བརྒྱབ་ཡས་སད་པ་རླེད།

ཡག་པྲོ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ཙང་ཚུར་རང་འཇགས་སྲོན་རིས་ནང་བླུགས་པ་རླེད། དླེ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་སྣར་ཐང་དཔར་

ཁང་གི་འགན་འཛིན་དབུས་པའི་ལས་བླེད་ཚང་མ་ལ་ནན་པྲོ་བས་ནས། གང་ལྟར་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་།
སྦྱྲོང་བརྡར་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ། ཆླེད་མངགས་ལྡི་ལི་ལ་མི་སྣ་ཚང་མ་ལག་རལ་བླེད་མཁན་སར་སྦྱྲོང་བརྡར་ལ་འཁིད་

ནས། སྦྱྲོང་བརྡར་མ་བས་སྲོན་གིས་དླེབ་གང་འདྲ་ཡྲོད་མླེད་དང་། སྦྱྲོང་བརྡར་ཕིན་ཚར་ནས་དླེབ་ཀི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་
ཡྲོད་མླེད། ཚང་མ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་སན་འབུལ་ཞུས་ནས་ཕན་བུ་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡྲོད། ད་དུང་འདྲོད་བྲོ་
ཁླེངས་ཡྲོད་དམ་ཟླེར་ན། ཡྲོད་མ་རླེད། ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མླེད་པ་སྲོང་ཙང་། བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་དུས་བཀག་བཟྲོས་

བས་དླེའི་ནང་ཁུལ་ལ་ཡར་རྒྱས་མ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་འགྲོ་སྟངས་འགྲོ་ལུགས་བླེད་ཀི་ཡིན་ནན་པྲོ་བས་ནས་སྣར་ཐང་
དཔར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གིས་དབུས་པས་ལས་བླེད་ཚང་མ་ལ་བཀྲོད་མངགས་ཞུས་ཡྲོད། དླེའི་ཐྲོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོ་
ཐུགས་འཚབ་མ་གནང་རྲོགས་གནང་། ང་ཚོར་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་འཕྲུལ་ཆས་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་དུས་མིའི་

ནུས་རལ་གི་མ་འདླེང་ན་བྲོ་ཕམ་ཡྲོང་གི་འདུག ཁྲོ་རང་ཚོ་ཟབ་སྦྱྲོང་ལ་གཏྲོང་དགྲོས་བཏང་། ཆླེད་མངགས་རྒྱ་གར་ཁད་
ལས་པ་ཡར་་སྐད་བཏང་བས། ཟབ་སྦྱྲོང་སྲོད་ཡས་དླེ་འདྲ་མངགས་བ་བས་ཡྲོད། དླེའི་ཐྲོག་ལ་གང་གསུངས་པ་དླེ་ངྲོས་ལླེན་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། མ་འྲོངས་པར་ཡར་རྒྱས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དུས་བཀག་ནང་བྱུང་བ་རླེད། མ་བྱུང་ན་ཁྲོ་ལ་དཔག་པའི་
བཀའ་ཤག་གིས་གནང་ཕྲོགས་གནང་ཡས་ཡིན་པ་ཐག་བཅད་ཚར་བ་རླེད།

༼ག་པ༽ རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུའི་སྐྲོར་དླེ་རླེད། དླེའི་སྐྲོར་ལ་ངས་ཞླེ་དྲག་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། གང་ཡིན་

ཟླེར་ན། ད་རང་ཞྲོགས་པ་སྐུ་ངྲོ་སིད་སྲོང་གིས་བཀའ་གནང་ཟིན་པ་རླེད། དླེ་ག་ནང་བཞིན་བགྲོ་གླེང་ཡང་བྱུང་སྲོང་། ང་རང་
ཚོའི་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ། བྲོ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གནད་དྲོན་སྐྲོར་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་བསྡུར་

མང་པྲོ་གནང་ན་སྐབས་སྐབས་ལ་འདིས་ཕན་གི་ཡྲོད་དམ་གནྲོད་ཀི ་ཡྲོད། དླེ་དྲི་བ་ཆླེན་པྲོ་ཞིག་རླེད། ཕྲོགས་ཚང་མ་ནས་
དགྲོངས་པ་ཆླེན་པྲོ་བཞླེས་དགྲོས་རླེད། དླེའི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་རྒྱས་ཞུ་མ་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས། དཔླེ་ཆ་བཞག་ན་དླེ་རིང་ངས་

བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་འདིའི་ནང་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་གཙོས་པའི་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུས་ཡྲོད། དླེ་རིང་ང་ཚོས་
འགྲོ་སྲོང་གཏྲོང་དགྲོས་ཡས་འདི་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་མཉམ་དུ་ཆབ་སིད་དྲིལ་བསགས་འགྲོ་ཡས་མང་པྲོ་ཞིག་བང་སིག་

ཡྲོད་དུས། དླེའི་སྐྲོར་ལ་ཞིབ་ཕ་ཞུ་མ་དགྲོས་པར། མ་འྲོངས་པར་ད་དུང་སར་ཡང་འདིའི་སྐྲོར་ལ་བགྲོ་གླེང་མང་པྲོ་ཆགས་ན་
བགྲོ་གླེང་འདིས་ཕན་གི་ཡྲོད་འགྲོ་གནྲོད་ཀི་ཡྲོད་འགྲོ་ དླེར་དགྲོངས་པ་བཞླེས་དགྲོས་རྒྱུ་འདི་གྲོས་ཚོགས་རྭ་བའི་ནང་ཆ་
ཤས་བཞླེས་མཁན་ཚང་མས་དགྲོངས་པ་བཞླེས་དགྲོས་རླེད།
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དླེ་ནས་༼ ང་པ་༽ དླེ་རླེད། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་སྐྲོར་གསུངས་པ་རླེད། མ་དངུལ་

གནས་སྟངས་སྐྲོར་གསུངས་དུས། སིར་བཏང་ང་དཔལ་འབྲོར་རིག་པའི་སྐྲོར་ལ་ཆླེན་པྲོ་གང་ཡང་ཤླེས་ཀི་མླེད། ཡིན་
ནའང་། གནས་ཚང་རྒྱ་གར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། དླེ་ག་ནང་བཞིན་རང་བཙན་ཡྲོད་མཁན་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ལྲོ་

གཅིག་གི་བྱུང་སྲོང་སྲོན་རིས་འཆར་འབུལ་བླེད་པའི་སྐབས་སུ་མང་ཆླེ་བ་ལ་བར་ཁད་ཡྲོད་པ་དླེ་ཤུགས་ཀིས་སྟྲོན་གི་ཡྲོད་
རླེད། རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡྲོད་མཁན་ཞིག་གིས་ཁལ་སྣ་ཁ་འདྲ་མིན་བསྡུས་ཡས་ཡྲོད་པ། དངུལ་པར་རྒྱག་ཡས་ཡྲོད་པ།

དླེ་འདྲའི་གནས་བབ་གཅིག་ལ་དངུལ་གི་སྲོང་དང་བྱུང་ཁ་མ་བསྡུམ་པའི་དཀའ་ངལ་འདི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའི་ནང་ལ་དླེ་གཞི་
གྲུབ་པ་རླེད། རྣམ་པ་ཚང་མས་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་སབས་བཅྲོལ་སིག་འཛུགས་ཤིག་མིའི་ལུང་པར་གནས་སྡྲོད་

མཁན་ཞིག་གིས་ཁ་བསྡུམ་པ་བཟྲོ་རྒྱུ་དཔླེ་མི་སིད་པའི་ཁག་པྲོ་རླེད། ཡིན་ནའང་། དབུ་འབླེད་གཏམ་བཤད་ཤྲོག་བུ་དང་
པྲོའ ་ི ནང་བིས་ཡྲོད་རླེད། སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་མཆྲོག་གི་ཐུགས་རླེའི་བཀའ་དྲིན་ཉག་གཅིག་དང་། བཀའ་
ཤག་རིམ་བྲོན་ཚང་མས་སྐུ་ལས་སྲོན་ནས་ཆགས་པ་རླེད། དམིགས་སུ་བཀར་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གཉིས་མར་
བཏྲོན་ཡྲོད་རླེད། ཏན་ཏན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆླེའི་ཐུགས་རླེའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརླེན་ནས་ད་ལྟའི་གནས་བབ་ཡག་ཐག་ཆྲོད་

ཡྲོད། ༢༠༡༡་་༢༠༡༢ གི་སྲོན་རིས་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། གྲོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདིའི་ནང་གཏན་འབླེབས་གནང་ཡྲོད་པ་རླེད།

དླེ་དུས་འགྲོ་སྲོང་ཁྲོན་ཡྲོངས་དླེ་ས་ཡ་ ༡༡༠༠ ལྷག་ཙམ་རླེད། ད་རླེས་ང་ཚོས་འཆར་འབུལ་ཞུས་པ་དླེ་ས་ཡ་ ༢༦༠༠ ལྷག་
འཆར་འཆར་འབུལ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རླེད། ལྡབ་གཅིག་འཕར་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་། འགྲོ་སྲོང་འཕར་འགྲོ་དུས་ང་

ཚོས་དངུལ་དཔར་རྒྱག་རྒྱུ་དང་ཁལ་ཆླེ་རུ་གཏྲོང་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་གང་ཡང་ཡྲོད་པ་མ་རླེད། མླེད་ནའང་། གནས་སྟངས་ཅིག་
གི་རླེན་བས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆླེའི་ཐུགས་རླེ་བཀའ་དྲིན་དང། བྲོད་ནང་བྲོད་མི་ཚོའི་ཐུགས་རླེ་བཀའ་དྲིན། དླེ་ས་འདས་

པའི་མི་ཐྲོག་ཚོས་སྐུ་ལས་སྲོན། ད་ལྟ་ལས་འགན་ཚང་མ་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པ། རིས་གཙང་མ་ཡྲོད་པ། དླེ་འདྲ་བས་ནས་རྲོགས་
ཚོགས་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་། ངས་དླེ་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆླེན་པྲོ་ཞིག་གི་རླེད་བསམ་གི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་དླེ་སའི་གནས་

སྟངས་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ཡག་ཏུ་ཕིན་ཡྲོད་ཞུ་ཡས་ཡིན། ས་ལྲོའ ་ི ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོའ ་ི ནང་ལ་
སྲོན་རིས་མ་དངུལ་གནས་སྟངས་སྐྲོར་ཡག་ཏུ་ཕིན་པ་དླེ་སྙན་ཐྲོ་ཐྲོན་ཡྲོད། ད་རླེས་འདིར་ཞུས་པ་དླེ་བདླེན་པ་མ་རླེད་ཞུ་ཡི་

མླེད། ཏན་ཏན་རླེད་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ། ལས་ཁུངས་ལ་ལྲོ་གསུམ་འདླེང་གི་འདུག ལྲོ་བཞི་འདླེང་གི་འདུག ལྲོ་ལྔ་འདླེང་གི་འདུག
དླེ་ཏན་ཏན་གནས་སྟངས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ཡྲོང་སིད་ཀི་རླེད། ཡིན་ནའང་། ལྲོ་རང་བཀག་ལ་དླེ་ནང་བཞིན་གི་བྱུང་ཡྲོང་རྒྱུའི་
རླེ་བ་ཡྲོད་རླེད། སྲོང་འགྲོ་རྒྱུའི་རླེ་བ་ཡྲོད་རླེད། དླེའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དཔལ་འབྲོར་གི་སིད་

བྱུས་ལ་དགྲོངས་པ་མ་བཞླེས་པ་མ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་སིད་བྱུས་ལ་དགྲོངས་པ་བཞླེས་པའི་དུས་སྐབས་སུ།
ན་ནིང་ཚོགས་པའི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ་དླེ་ཆབ་སིད་དང་འབླེལ་བའི་ཚོགས་འདུ་རླེད། ད་རླེས་སྲོན་རིས་ནང་དུ་ལྔ་
དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ་ཁག་གཉིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡྲོད་རླེད། གཅིག་དླེ་སི་ཚོགས། དཔལ་འབྲོར། འཕྲོད་བསྟླེན།

ཤླེས་རིག རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་གི་སྐྲོར་ལ་རླེད། ང་ཚོས་ལྲོ་ལྔའི་ནང་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་བྲོད་ལ་ལྲོག་རྒྱུའི་འབད་
བརྲོན་བླེད་ཀི་ཡིན་དཱ། ལྔ་བཅུ་ལས་ལྷག་ལྷག་ན་ང་ཚོ་གང་འདྲ་བསྡད་དགྲོས་རླེད། དླེའི་སང་ལ་སི་ཚོགས། དཔལ་
འབྲོར། གནས་བབ། འཕྲོད་བསྟླེན་ཚང་མ་སི་ཡྲོངས་ཀི་འཕྲོད་བསྟླེན་གནས་བབ་ཡག་པྲོ་ཆགས་ན་འཕྲོད་བསྟླེན་འགྲོ་སྲོང་

ཉུང་བ་འགྲོ་ཡི་རླེད། སི་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབྲོར་གནས་བབ་ཡག་པྲོ་ཆགས་ན་གཞུང་གི་འགྲོ་སྲོང་ཉུང་བ་འགྲོ་ཡི་རླེད། ཉམ་

ཐག་གི་གནས་ནས་གྲོལ་རྒྱུ་བཅས་ཕི་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་ལ་ཚོགས་འདུ་ཆླེན་པྲོ་ཞིག་འཚོགས་རྒྱུའི་བང་སིག་ཡྲོད་རླེད། འདི་
ཡང་བྲོད་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་ཁད་ལས་པ་ཚད་ལྡན་དླེ་འདྲ། མིང་རླེས་སུ་ཐྲོན་ཡྲོང་གི་རླེད། དླེ་རིང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་མིན། ཤླེས་
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ཡྲོན་ཐྲོག་ལ་མཁས་པ་ཚོས་འདིའི་ནང་དཔྱད་པ་བས། དཔལ་འབྲོར་ཐྲོག་ལ་དཔྱད་པ་སུས་བས་འདུག དླེ་ས་བྲོད་པའི་སི་

ཚོགས་ལ་རྲོགས་པ་བས་མྲོང་མཁན། དླེ་ག་ནང་བཞིན་རིག་གཞུང་བཅས་ལ་དཔྱད་པ་བས། ཚོགས་འདུ་འཚོགས། གྲོས་
བསྡུར་བས། དླེའི་སྙན་ཐྲོ་དླེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་ནས་དགྲོངས་པ་བཞླེས་ཡས་བསམ་བྲོའ ་ི ནང་བང་སིག་བསྡད་ཡྲོད། སི་

ཚོགས་ཁྲོན་ཡྲོངས་ཀི་དཔལ་འབྲོར་ཙམ་མ་ཚད་སི་ཚོགས་ཀི་འཕྲོད་བསྟླེན། སི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བརླེན། རིག་གཞུང་། སྐད་
ཡིག་སྲུང་སྲོབ་བདག་པྲོ་རྒྱག་རྒྱུ་དླེ་གཅིག་རླེད།

གཉིས་པ་དླེ་གཞྲོན་སླེས་ཀི་ཚོགས་འདུ་རླེད། ང་རང་སྲོན་མ་ཆུང་དུས་རྒན་ལགས་ཀི་ཁླེད་རང་ཚོ་མ་འྲོངས་བྲོད་

ཀི་སྲོན་ར་རླེད། ང་ཚོས་ཀང་གཞྲོན་སླེས་ཚོར་ཕར་ལབ་དགྲོས་རླེད་བ། ལབ་པ་ཙམ་མ་ཟད། གཞྲོན་སླེས་དླེ་དག་གི་རང་

གི་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་། གྲོམས་གཤིས་མི་མཉམ་རྒྱུན་འཛིན་གང་འདྲ་བླེད་དགྲོས་པ་དང་། ཆབ་སིད་
ཀི་འགན་གང་འདྲ་འཁླེར་དགྲོས་རླེད། མི་ལ་སྐད་ཆ་གང་འདྲ་བཤད་དགྲོས་རླེད། དླེ་འདྲའི་གཞྲོན་སླེས་ཀི་ཚོགས་འདུ་ཆླེན་
པྲོ་ཞིག་འཚོགས་རྒྱུའི་བང་གཉིས་སིག་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། སི་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་དླེ་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་རྐང་

འགན་འཁླེར་གི་ཡྲོད་རླེད། གཞྲོན་སླེས་ཚོགས་འདུ་དླེ་དྲིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཁླེར་བས་ཚོགས་འདུ་གཉིས་
བང་སིག་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ཁྲོ་རང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་གཞི་སིག་བསྡད་ཀི་ཡྲོད། དླེ་གཅིག་ཡིན། གཉིས་པའི་ཐྲོག་

ནས་ད་ལྟ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མཁླེན་གི་ཡྲོད་རླེད། བཀའ་ཤག་གི་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དབུས་ལས་ཁུངས་ཁག་
དང་། དླེ་ག་ནང་བཞིན་རང་དབང་ཅན་དང་། མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་ཚང་མ་ང་ཚོའི་འཛིན་སྲོང་གི་དཔྱད་ཞིབ་ཀི་ལས་རིམ་

གཅིག་འགྲོ་འཛུགས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། ན་ནིང་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་དཔྱད་ཞིབ་ཚང་མ་བས་ཚར་བ་ཡིན། འགྲོ་འཛུགས་
རྒྱུ་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་འཆར་གཞི་སིག་ཚར་བ་རླེད། དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ཉི་མ་གཉིས་གསུམ་དཔྱད་ཞིབ་
བས། སྲོན་འགྲོ་གཅིག་བས། དངྲོས་གཞི་གཅིག་བས། དཔྱད་ཞིབ་བས་ནས་སྙན་ཐྲོའ ་ིཤྲོག་གངས་གང་ལ་གང་འཚམས་

ཐྲོན་ཚར་ཡྲོད། སྙན་ཐྲོ་དླེ་བྲོད་བསྒྱུར་བས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་འབུལ་རྒྱུ་བང་སིག་བསྡད་ཡྲོད། འདིའི་ནང་དུ་འདས་པའི་ལྲོ་
ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ག་པར་ཡག་པྲོ་བྱུང་འདུག ག་པར་འཐུས་ཤྲོར་འདུག མ་འྲོངས་པར་ག་པར་
འགྲོ་དགྲོས་ཀི་འདུག ཁ་ཕྲོགས་གང་འདྲ་བླེད་དགྲོས་ཀི་འདུག འདིའི་སང་ལ་དཔྱད་པ་མཐིལ་ཕིན་བས་ནས་སྙན་ཐྲོ་ཡར་

ཕུལ་ཚར་བ་ཡིན། དླེ་ག་ནང་བཞིན་དླེ་རིང་གི་སྲོན་རི ས་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ནང་སིད། ཤླེས་རིག ཆྲོས་རིག འཕྲོད་
བསྟླེན་དང་བདླེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་ཆ་ཚང་ལ་དཔྱད་ཞིབ་བ་རྒྱུར་བང་སིག་བསྡད་ཡྲོད། འདི་ཡང་དཔྱད་པ་བླེད་མཁན་སིག་
འཛུགས་གཅིག་གིས་དཔྱད་པ་བས་པ་ཡིན་ན། བྲོ་གཟུར་ནས་འདིས་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་གནས་སྟངས་མཁླེན།

ནང་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་མཁླེན། ཆྲོས་རིག་གི་གནས་སྟངས་མཁླེན། ཤླེས་རིག་གི་གནས་སྟངས་མཁླེན། སང་ཉིན་སི་
ཡྲོངས་ཀི་གནས་སྟངས་ཚང་མ་མཁླེན། ཚང་མ་ཤླེས་ནས་ང་ཚོའི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་སིག་འཛུགས་སི་ཡྲོངས་ཀི་གནས་

སྟངས་གང་འདྲ་འགྲོ་དགྲོས་འདུག ལྷན་ཁང་སྲོ་སྲོའ ་ི འཚོ་བརླེན་སྐྲོར་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་ནས་གང་འདྲ་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་འདུག
གནས་སྟངས་ཤླེས་ནས། སང་ཉིན་སི་ཡྲོངསཀི་གནས་སྟངས་ཤླེས་ནས། སིག་འཛུགས་སི་ཡྲོངས་ཀི་གནས་སྟངས་གང་

འདྲ་འགྲོ་དགྲོས་འདུག ལྷན་ཁང་སྲོ་སྲོའ ་ི གནས་སྟངས་གང་འདྲ་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་འདུག དླེ་འདྲའི་དཔྱད་པ་བས་པའི་བང་
གཅིག་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་སྲོན་རིས་འཆར་འབུལ་བས་བཞག་ཡྲོད། དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་དཔྱད་པ་བས་ཚར་བ་

ཡིན། དླེ་དག་ཚང་མ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་ཆླེན་ལ་བང་སིག་པ་ཡིན། རྣམ་པ་ཚོའི་ཐུགས་ཁལ་ར་བ་ནས་མ་གནང་། ཏན་
ཏན་རླེད་ང་ཚོའི་དུས་ཡུན་ལྲོ་ལྔ་རླེད། ཡིན་ནའང་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཡག་པྲོ་བས་ནས་རིས་སད་ཡས། ཚགས་ཚུད་པྲོ་
བས་ནས་རིས་སད་ཡས། མ་ར་མང་རུ་བཏང་ནས་རིས་སད་ཡས། དགྲོངས་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བཞླེས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རླེད།
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དླེ་ག་ནང་བཞིན་མ་དངུལ་གི་གནས་བབ་ལ་ཆ་བཞག་ན། ཏན་ཏན་རླེད། མ་དངུལ་དླེ་སར་ལབ་དུས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་

བས་སྐབས་སུ་ངས་དླེའི་སྐྲོར་ལ་ཤུགས་ཆླེན་པྲོ་བཤད་མཁན་ཞིག་ཡིན། རྣམ་པ་ཚོས་མཁླེན་གི་རླེད། སྲོར་ལ་འགྲོ་དུས་ཁྲོ་
རང་ཁྲོ་རང་གཅིག་ཡྲོད་རླེད། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་འདི་ལ་མ་དངུལ་གི་གནས་བབ་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟིགས་པ་ཡིན་ན།

༢༠༡༦་་༢༠༡༧ འགྲོ་སྲོང་ཚང་མ་བཏང་ཚར་ནས་ལྷག་བསྡད་དླེ་ས་ཡ་ ༡༤༡༌༡༦ ལྷག་ཅིག་ཡྲོད་ཅླེས་དླེ་རིང་སྲོན་རིས་
གཏམ་བཤད་ནང་བིས་ཡྲོད། དླེ་བཀར་བཅུག་རང་རྒྱབ་ཡྲོད། འགུལ་སྲོག་གཏྲོང་རྒྱུ་མླེད་པ། ལྲོ་གསར་པའི་ནང་གི་རིས་

དླེ་ལྲོ་གསར་པའི ་རིས་རླེད། བཀའ་ཤག་ནས་ཐབས་ཤླེ ས་གསར་བ་འགྲོ་གྲོན་གསར་པ་རླེད། ལས་འཆར་མཇུག་མ་
བསངས་བ་དླེ་དག་འཇུག་སྲོང་དགྲོས་རླེད། དླེ་ག་ནང་བཞིན་ཟུར་བཀྲོལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ས་ཡ་ ༩༩ ལྷག་བསྡད་ཡྲོད།
ཟུར་བཀྲོལ་ལས་འཆར་མ་དངུལ་དླེ་ཆག་པ་རླེད། ལས་འཆར་དླེ་ལས་ཀ་བླེད་ཡས་རླེད། ལས་ཀ་མང་བ་བས་ན་རང་
བཞིན་གིས་ཟགས་འགྲོ་ཡི་རླེད། ཟུར་བཀྲོལ་མ་དངུལ། ལས་འཆར་མ་དངུལ་གསར་པ་གཅིག་རྲོགས་ཀིན་རྲོགས་ཀིན་

བླེད་ཀི་རླེད། རིས་བཞིན་ལས་འཆར་དླེ་དག་བཟྲོ་བཞིན་ཡྲོད་རླེད། ལས་འཆར་མ་དངུལ་ས་ཡ་ ༣༤ ཆག་ཡྲོད་ཟླེར་བ་དླེ་
དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་གནས་ཚུལ་རང་ཞུས་ཡྲོད། སིར་བཏང་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་དགྲོངས་བཞླེས་གནང་སྟླེ་ཐུགས་ཞིབ་

གནང་ནས། མ་འྲོངས་པར་དགྲོངས་བཞླེས་དགྲོས་གསུངས་པ་དླེ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ། བཀའ་ཤག་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་རྒྱུའི་
གཞི་ཞིག་ཆགས་པ་རླེད། དླེ་ག་ནང་བཞིན་ལས་ཁུངས་ཀི་དཀའ་ངལ་དཔལ་འབྲོར་གནས་བབ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན།

བཀའ་ཤག་གིས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་མྲོ་མ་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམས་བཀྲམས་ཡྲོད་རླེད། ལས་འཆར་ཆླེད་དུ་
བཀྲམས་ཡྲོད་རླེད། མ་དངུལ་རང་ཆླེད་དུ། དཔླེར་ན་ཆ་བཞག་ན། དླེབ་སླེལ་ཡྲོད་པའི་ལས་ཁུངས་ལ་མ་གཏྲོགས་ཕུལ་

ཐུབ་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེབ་སླེལ་ཡྲོད་པའི་ཆྲོས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་འབུམ་ ༧༥ སད་ཡྲོད་རླེད། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་མ་

རླེད། མ་དངུལ་རང་སྲོར་ས་ཡ་ ༧་༥ ཕུལ་ཡྲོད། སྐབས་འདིའི་སྐབས་སུ་ཐླེངས་མ་དང་པྲོ་ཆགས་ཡྲོད། དླེ་ག་ནང་བཞིན་
ནང་སིད་ལ་ང་ཚོས་མ་དངུལ་མ་ཕུལ་རང་ཕུལ་ཐུག་ཡྲོད་མ་རླེད། ནང་སིད་ལ་ལས་འཆར་ཆླེད་དུ་ས་ཡ་གང་ལ་གང་

འཚམས་ཕུལ་ཡྲོད། དླེ་ག་ནང་བཞིན་ཤླེས་རིག་ལ་མ་དངུལ་རང་གི་ཆླེད་དུ་ས་ཡ་ ༡༥ ཕུལ་ཡྲོད། ཕི་དྲིལ་དླེབ་སླེལ་མླེད་
པ་སྲོང་ཙང་ལས་འཆར་ཆླེད་དུ་ས་ཡ་ ༥ གཅིག ས་ཡ་ ༡༠ གཅིག བསྡྲོམས་ས་ཡ་ ༡༥ གཅིག་ཕུལ་ཡྲོད། ཕི་དྲིལ་དླེབ་
སླེལ་བླེད་རྒྱུ་བང་སིག་བསྡད་ཡྲོད། དླེབ་སླེལ་ཚར་ན་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་ལས་ས་བ་ཡྲོད་རླེད། འཕྲོད་བསྟླེན་ལའང་མ་དངུལ་

རང་ཆླེད་དུ་ས་ཡ་ ༢༠ ཕུལ་ཡྲོད་རླེད། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གི་གནས་བབ་མ་འདྲ་བ་གཅིག་རླེད། ལས་འཆར་ཆླེད་དུ་
ཡང་ཁག་ཅིག་ཕུལ་ཡྲོད་རླེད། བསྡྲོམས་ནས་ས་ཡ་ ༧༥ བཀྲམས་ཡས་བྱུང་སྲོང། ལས་ཁུངས་ཀི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་
ནས་བཀའ་ཤག་ནང་གྲོ་བསྡུར་བས་ནས། དཔལ་འབྲོར་ལ་དངུལ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཡྲོད་པ་དླེ་དག་བཀྲམས་ཡས་ཀི་འབད་

བརྲོན་བླེད་བསྡད་ཡྲོད། མ་འྲོངས་པར་བཀྲམ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་སྐབས་དླེ་དུས་དླེའི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས་འགྲོ་ཡས་

རླེད། མ་དངུལ་སང་ལ་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་བང་སིག་བསྡད་ཡྲོད། མ་དངུལ་འཕར་བར་བླེད་པ་ལ་
བཀའ་ཤག་ནས་འགན་འཁུར་དགྲོས་རླེད། ད་ལྟའི་ཆར་ལག་དླེབ་སྲོན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་མ་དངུལ་སར་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་བླེད་
བསྡད་ཡྲོད། དླེའི་སང་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད། བཀའ་ཤག་སྐབས་གྲོང་མའི་གྲོང་མ་ནས་དམིགས་ཚད་ས་

ཡ་ ༡ བཟུང་འདུག ད་ལྟ་ནང་བཞིན་འགྲོ་ན་ཁག་པྲོ་ཆགས་ས་རླེད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་གྲོམ་པ་སྲོ་ནས་ད་ལྲོ་རིས་ལྲོ་འདིའི་ནང་
ཐྲོན་གི་ཡྲོད་མ་རླེད། རླེས་མ་སྲོན་རིས་ནང་ཐྲོན་ཡྲོང་གི་རླེད། ལྷྲོ་ཕྲོགས་གདན་ས་ཁག་དང་ཆྲོས་བརྒྱུད་ཚང་མའི་ནང་ཧི་
མ་ལ་ཡའི་མི་རིགས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༥ ཡྲོད་རླེད། དླེ་དག་ཚང་མ་ལ་ལག་དླེབ་སྲོན་པྲོ་བཀྲམས་ནས་འབྲོད་བསྐུལ་ཞིག་ཞུས་

ཡྲོད། དླེ་ག་ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་གིས་མ་དངུལ་ཡག་ཏུ་གཏྲོང་རྒྱུ་དང་། འབད་བརྲོན་གནང་བཞིན་ཡྲོད། ལྷན་ཁང་སྲོ་སྲོ་

22

ཚང་མ་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་ནས། ཕྲོགས་ཡྲོངས་ནས་བཟྲོས་ཏླེ་འཆར་གཞི་ཞིག་བཏྲོན། མ་འྲོངས་པར་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་བསྡད་ན་
གང་འདྲ་བླེད་དགྲོས་རླེད། རླེ་བ་བཟང་ས་དང་། ག་སིག་སྡུག་ས་ནས་བས། རླེ་བ་དླེ་ལྲོ་ལྔའི་ནང་བྲོད་ལ་ལྲོག་ཐུབ་རྒྱུ་དླེ་

རླེད། མ་ཐུབ་ན་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ན་གང་འདྲ་བསྡད་རྒྱུ་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཁླེར་ནས་དླེ་
ས་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་གཉིས་པ། དང་པྲོ་དླེ་སྐུ་གཤླེགས་ཚར་བ་རླེད། གཉིས་པར་བཅར་འདྲི་བས་པའི་སྙན་ཐྲོ་ཚང་མ་
ལས་བླེད་ལ་བསྟན། དྲུང་ཆླེ་ཟུར་པ་གསུམ་ལ་བཅར་འདྲི་བས། དླེ་ཡང་བསྟན། སྲོ་སྲོའ ་ིཤླེས་མདྲོག་མ་བས་པར་འབད་

བརྲོན་བས་ནས། སྙན་ཐྲོ་ཡག་ཐག་ཆྲོད་ཐྲོན་ཡྲོད། ལམ་སང་ཡྲོང་རྒྱུ་ཞིག་མ་རླེད། མང་པྲོ་ཞིག་ལ་སིད་བྱུས་ཀི་ཐྲོག་ནས་
སྙན་གསླེང་ཞུས་ནས། ཐག་ཆྲོད་པའི་ཉིན་མྲོ་དླེར་ཐག་ཆྲོད་ཀི་རླེད། མ་དངུལ་ཐྲོག་དགྲོངས་པ་མ་བཞླེས་པ་མིན། མ་
དངུལ་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་རྒྱ་ཆླེན་པྲོ་བཞླེས་ཀི་ཡྲོད། དླེ་ཞུས་པ་ཡིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། དླེ་ནས་བྲོད་ནས་གསར་དུ་ཕླེབས་
མཁན་ལ་ལས་གཞི་ཕུལ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་དླེ་རླེད། རྲོགས་ཚོགས་དངུལ་དླེ་ཡང་། མི་རྒྱུ་བཟའ་བ་ལ་ལྕགས་ཀི་འགམ་པ་

དགྲོས་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། ང་རགས་པར་དླེ་ཚོར་བསྡད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཚེ་ཕི་མ་ལ་བསྐྲོར་གིས་འཚིག་འགྲོ་གི་རླེད། ཡིན་

ནའང་། ད་དུང་བལྟ་རྒྱུ་དླེ་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་འགན་རླེད། ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ལས་གཞི་དླེ་དག་འགྲོ་རྒྱུ་རླེད། མ་འྲོངས་
པར་མི་འདུག་གསུང་པ་དླེ། ངས་ད་ལྟ་ཁ་རྒྱགས་པ་བཤད་ནས་ཕན་གི་མ་རླེད་དླེ་མ་འྲོངས་པར་བཀའ་ཤག་བཀའ་བསྡུར་
ཞུས་ནས། གང་འདྲ་བླེད་དགྲོས་ཀི་འདུག ཐུབ་ཚོད་དཔག་ཚོད་བ་རྒྱུ་དླེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་ཆྲོག

དླེ་ནས་༼ཆ་པ༽ལས་ཁུངས་ཁ་ཤས་ཀི་སྲོ ན་རི་ཁ་ཕྲོགས་དང་རྒྱབ་ལྲོངས་དབར་ལ་མི་མཐུན་པ་དླེ་ཁུངས་སྲོ་

སྲོས་ཐུགས་སྣང་གནང་རྲོགས་གནང་། ལྲོ་སྲོན་མ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་ཐྲོན་པ་དང་། ར་བའི་ཚང་མར་འབྲོར་
བསྡད་ཡྲོད་རླེད། དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཟླ་བསིལ་ནས་ཡི་གླེ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད། མ་འྲོངས་པར་ནྲོར་འཁྲུལ་མ་ཡྲོང་

བའི་ཆླེད། ན་ནིང་ཕུལ་ཡྲོད། ད་ལྲོ་ཡང་འབུལ་གི་ཡིན། འདི་ལས་ལྷག་ང་ཚོར་བ་རྒྱུ་མླེད། དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཡིན་
ནའང་འདྲ། སུ་ཡིན་ནའང་སྲོ་སྲོས་ག་པར་ནྲོར་འདུག་དླེ་དུས་ཞུས་ཆྲོག་པ་ཞུ།

དླེ་ནས་མི་འབྲོར་ཞིབ་བཤླེར་སྐྲོར་དླེ་རླེད། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༠༨ ལྲོ་དླེར་མི་འབྲོར་ཞིབ་བཤླེར་ལ་དགྲོངས་པ་བཞླེས་པ་

རླེད། བྲོད་ནང་ས་བི་ལྲོའ ་ི ཞི་བརྒྲོལ་བྱུང་སྟབས། གནང་མ་ཐུབ་པ་རླེད། དླེ་ནས་ ༢༠༠༩ ལ་གནང་བ་རླེད། ད་ལྟ་བཀའ་
ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་མང་པྲོ་བྱུང་ཡྲོད་རླེད། མི་འབྲོར་ཞིབ་བཤླེར་བང་སིག་པ་རླེད་དླེ། ཡིན་ནའང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་

ཀི་ངྲོས་ནས་བྲོད་མིའི་ལས་ཤུགས་གངས་བཤླེར་ཆླེན་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་རླེད། རྒྱ་གར་ནང་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན།
གཞྲོན་སླེས་མི་འབྲོར་ཆླེ་ཤྲོས་ཡིན་པ། ང་ཚོ་བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་བིས་པ་ག་ཚོད་འདུག ལྲོ་ ༡༨ ནས་ ༤༠ བར་ག་

ཚོད་འདུག་ ༤༡ ནས་ ༦༠ བར་ག་ཚོད་འདུག དླེའི་དབླེ་བ་འབླེད་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ཆླེན་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། ནང་
སིད་ཀི་ལས་གཞི་དླེ་ཡག་པྲོ་དང་ཚགས་ཚུད་པྲོ་ཡྲོད་རླེད། བཀའ་།ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་དུས། མི་འབྲོར་ཞིབ་བཤླེར་

གི་ལས་ཀ་ཁད་ལས་དླེ་འདྲ་རླེད། ད་ལྟ་ཡང་དླེ་ས་ནང་བཞིན་འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། དླེ་སའི་དླེ་ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་ལ་རླེད།

ད་ལྟའི་འདི་ཟླ་བ་མང་པྲོ་བཞག་ནས་ལས་དྲོན་མ་ཆགས་པ་དང་། ལས་ཤུགས་དླེ་ལྲོ་ ༡༨ ནས་ ༤༠ གཅིག་པྲོ་མ་རླེད། དླེ་
རིང་བསྡུས་ན་སང་ཉིན་འཕར་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད། དླེ་ཡིན་དུས་ནང་སིད་ནས་སི་ཡྲོངས་ནས་བསྡུས་ན་ཡག་ས་རླེད། རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་ནས་བསྡུ་མི་དགྲོས་པ་བས་པ་རླེད། དླེས་འཐུས་པ་ཟླེར་བ་དླེ་ག་རང་རླེད། ཕི་རྒྱལ་དུ་བྲོད་མི་གང་འཚམས་

སླེབས་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། ཕི་རྒྱལ་ནས་བྲོད་མིའི་གནས་སྟངས་ཤླེས་དགྲོས་པ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ ་རླེད། དླེའི་ཆླེད་དུ་དངུལ་
འབྲོར་འཆར་བཀྲོད་ཞུས་པ་རླེད། མ་འྲོངས་པར་ལས་གཞི་དླེ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཁད་ལས་པས་དྲི་བ་གནང་
གི་རླེད། དླེ་དུས་ཞུ་དགྲོས། དླེ་ནས་ཚགས་པར་གི་གཅྲོག་ཆ་དླེ་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད།
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དླེ་ནས་དྲོན་ཚན་༼ཏ་པ༽ ཉླེ་དུས་དུས་ཚོད་གང་འཚམས་ཕིན་པ་རླེད། དྷ་ཤྲོད་དུ་ནླེ་རྲོ་ཇིར་ཚགས་པར་

མངགས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། འདིར་ཚགས་པར་སླེལ་མཁན་རྒས་ཁྲོག་ཅིག་ཡྲོད་རླེད། ཁྲོ་རང་འདིར་མ་ཕླེབས་པ་བས་ནས་ཟླ་བ་
མང་པྲོ་ཆད་པ་རླེད། སིར་བཏང་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ལྷན་ཁང་སྲོ་སྲོ་ལ་རྒྱུན་གྲོན་ཡྲོད་རླེད། དངུལ་
འབུལ་རྒྱུ་དླེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་རླེད། ཚགས་པར་མངགས་རྒྱུ་དླེ་སྲོ་སྲོས་གནང་དགྲོས་པ་ཞིག་རླེད། ཁ་སང་ང་ཚོ་བཀའ་
བསྡུར་བྱུང་ནས་ཁག་ཅིག་གི་ཚགས་པར་ཐྲོག་༼མླེག་ལྲོར་༽ ནས་བཞླེས་རྒྱུ་འདུག ནླེ་རྲོ་ཇི་ཚོང་ཁང་གཉིས་ཡྲོད་རླེད།

ཤྲོད་ལ་གཅིག ཐྲོག་ཀ་ལ་གཅིག་ཡྲོད་རླེད། ཤྲོད་དླེ་ཚོུད་ ༡༠་༠༠ མ་གཏྲོགས་སྲོ་ཕླེ་ཡི་མི་འདུག ཐྲོག་ཀའི་དླེ་ཚོུད་ ༨་༠༠
དང་ ༩་༠༠ པར་སྲོ་ཕླེ་ཡི་འདུག ཐྲོག་ཀ་ནས་ལས་ཁུངས་གསུམ་ནས་བཞླེས་ཀི་འདུག མ་འྲོངས་པར་གང་ནས་བཞླེས་

དགྲོས་ཀི་འདུག་ལས་བླེད་གཅིག་རང་བཏང་ནས་བཞླེས་ཐུབ་པའི་འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚགས་པར་འཆར་ཅན་བཞླེས་
ཐུབ་པའི་འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ནས་མཐའ་མ་དླེ་རླེད། དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་གཏྲོང་དགྲོས་འདུག ག་རླེ་བླེད་
དགྲོས་མིན་ང་ཚོས་འཆར་འགྲོད་བས་ནས་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་གི་ཡིན། དླེ་ཡིན་དུས། ལྷག་པར་དུ་ཆད་ལྷག་མླེད་པ་གནས་
ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ནས་མཐའ་མ་དླེ་རླེད་འདུག དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་གདུང་སླེམས་

མཉམ་བསླེད་ཀི་ལག་དླེབ་སྐྲོར་དླེ་རླེད། གདུང་སླེམས་མཉམ་བསླེད་ཀི་ལག་དླེབ་སྲོན་པྲོ་དླེ་འདི་རླེད། འདི་ ༢༠༡༠།༨།༢༣
ཉིན་མྲོར་དཔར་བརྒྱབས་པ་དླེ་རླེད། སྐབས་དླེའི་ཚེ་དླེ་དུས་སུ་བཀའ་ཤག་གིས ་འགིགས་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་

དླེབ་འདི་མ་རྲོགས་བར་དུ་གསར་པ་བཟྲོས་ན་འགྲོ་སྲོང་སྲོགས་བསམ་བྲོ་བཏང་ནས་བླེད་སྲོད་བས་པ་རླེད། ད་ལྟ་དླེབ་འདི་

ཕལ་ཆླེར་ལྷག་མླེད། ན་ནིང་ཤུགས་ཆླེན་པྲོ་ཞླེ་དྲག་བཀྲམས་ཐུབ་སྲོང་། ལྷྲོ་ཕྲོགས་སྡྲོད་སར་ནང་བཀྲམས་ཐུབ་སྲོང་། རྒྱ་
གར་ལུ་ལྡི་ཨ་ན་ནང་དུ་མི་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་ལ་བཀྲམས་ཚར་ཡྲོད། དླེའི་རླེན་གིས་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་དླེབ་རྲོགས་པའི་སྐབས་

སུ་དླེབ་གསར་པ་བཟྲོ་རྒྱུ་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད། དླེ་ལ་ཡིག་ཆ་འདིའི་ནང་དྲོན་ཡང་ཏྲོག་ཙམ་བསྒྱུར་བ་གཏྲོང་རྒྱུའི་
བསམ་བྲོ་བཏང་བསྡད་ཡྲོད། གཅིག་ཚོན་ཁ་ཕན་བུ་མི་འདྲ་བ་བཟྲོ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོས་མང་པྲོ་བསྒྱུར་བ་གཏྲོང་རྒྱུའི་བང་སིག་
བསྡད་དུས། དླེ་རིང་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ འ ་ི ནང་དུ་འདིའི་ཚིག་གཞི་ཞིག་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོའི་
འབླེལ་ཡྲོད་ལས་བླེད་ལ་བཀའ་གནང་བ་དླེ་ཡག་པྲོ་བྱུང་འདུག ཐུགས་རླེ་ཆླེ། དླེ་ནང་བཞིན་སྐབས་དླེ་དུས་བཟྲོ་བཅྲོས་

བརྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་འཆར་གཞི་གསར་པ་བཟྲོས་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསན་ཞུས་ནས་བསྒྱུར་བ་
གཏྲོང་ཆྲོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ཡིན་དུས་དླེ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོའ ་ི ནང་དུ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ལ་ངས་གསལ་བཤད་
ཞུ་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་ཞུས་པའི་ཁུལ་ཡིན།

དླེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་བཅྲོ་ལྔས་དྲོགས་འདྲི་ཕླེབས་པ་རླེད། དླེ་ཚོ་རླེ་རླེ་བས་ནས་ལན་ཞུ་ཡི་ཡིན། བཀུར་

འྲོས་སི་འཐུས་དང་པྲོ་དླེ་ཡིས། བྲོད་མི་སིག་འཛུགས་ཀི་ད་ལྟའི་འགྲོ་གྲོན་ཆླེ་རུ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་དླེ་ངས་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་

བཞིན། ལྲོ་ལྟག་པར་ན་ནིང་འཆར་འབུལ་སྐབས་སུ་ས་ཡ་ ༢༤༣༤ དང་དྲུག་འབུམ་ཆིག་ཁི་རླེད། དླེ་རིང་ས་ཡ་ ༢༦༠༠
ལྷག་འཆར་འབུལ་བླེད་དུས་འཕར་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་དླེ་ཆྲོས་ཉིད་རླེད། ཟས་སྲོང་འཕར་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རླེད། འགྲོ་སྲོང་འཕར་

འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་དླེ་ལ་དཔག་པའི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསྲོག་རྒྱུ་དང་། དླེ་ནང་བཞིན་དྲོན་ཚན་
དླེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ངས་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ལས་གཞི་མང་པྲོ་བང་སིག་ཡྲོད་པ་དླེ་ཚོ་ཚང་མས་འཐུས་པ་གནང་རྲོགས་

གནང་། དླེའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་བང་སིག་ནས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཡག་པྲོ་ཆག་རྒྱུ་ལ་འབད་བརྲོན་གནང་གི་ཡྲོད།
ལྷག་པར་དུའང་འགྲོ་གྲོན་རིས་གཞི་དླེ་དླེ་སྲོན་བཀའ་ཤག་གྲོང་མའི་གྲོང་མའི་སྐབས་སུ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གཏན་

འཇགས་མ་དངུལ་ཐླེབས་ར་ཡག་པྲོ་ཞིག་བཟྲོས་བས། དླེའི་སླེད་ཁའི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་གྲོན་འདང་བ་བས་ནས། ལས་འཆར་
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སླེལ་དགྲོས་དང་མི་དགྲོས་ཛ་དྲག་ཆླེ་ཆུང་ལ་བལྟ་ཆྲོག་གི་རླེད། རྒྱུན་གྲོན་གཏྲོང་རྒྱུ་དླེ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད། རྒྱུན་
གྲོན་ལ་རྲོགས་དངུལ་སླེབས་ཡས་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས། རྒྱུན་གྲོན་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞླེས་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་རྒྱ་

གར་གཞུང་གི་དངུལ་ཁང་ནང་དུ་དངུལ་ཡྲོད་པ་དླེ་མང་ཆླེ་བ་དླེ་དངུལ་ཁང་ནང་བཅུག་པ་ནང་བཞིན་མ་རླེད། དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་བྲོད་ཡིག་ནང་ཏག་ཏག་གཅིག་ཞུས་ཐུབ་ས་མ་རླེད། Bond བཞག་ཡྲོད་རླེད། ཤུགས་ཆླེ་བ་དླེ་
Bond སང་ལ་བཞག་དུས་དླེའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་འབད་བརྲོན་ཞུས་ནས། མ་འྲོངས་པ་དླེ་འཕླེལ་བ་ཡིན་ན་དླེའི་སླེད་ཁ་དླེ་

དམིགས་བསལ་ས་ཡ་ ༡༠༠༠ ཙམ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། སླེད་ཁ་དླེས་རྒྱུན་གྲོན་འདང་རྒྱུ་རང་ལ་དམིགས་ཚད་ཞིག་
འཛིན་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། ད་དླེ་དམིགས་ཚད་ལྲོང་རྒྱུ་ལ་ག་ཚོད་ཅིག་འགྲོར་གི་རླེད་ཟླེར་ན་ངས་མངྲོན་ཤླེས་ཤླེས་ས་མ་རླེད།

ཡིན་ན་ཡང་། འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་སྐུ་ངྲོ་སིད་སྲོང་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་ཐྲོག་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་བས་ནས་ཚང་
མས་འབད་བརྲོན་ཡག་ཐག་ཆྲོད་གནང་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་སྲོན་ལས་ཀ་དླེ་ཚོ་ཚང་མས་འཐུས་པ་གནང་རྲོགས་གནང་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ནས་དླེབ་སླེལ་ལས་ཁུངས་དླེ་དག་གིས་ང་ཚོ་དྷ་ས་ཁུལ་ནས་དཔལ་འབྲོར་ལ་ཆ་མཚོན་ན་དླེབ་སླེལ་ཡྲོད་

པའི་ལས་ཁུངས་གསུམ་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ག་ནང་བཞིན་ཆྲོས་རིག་དང་ནང་སིད་ཤླེས་རིག་འཕྲོད་བསྟླེན་སྲོགས་ཡྲོད་རླེད། དླེབ་
སླེལ་ཡྲོད་པའི་ལས་ཁུངས་དླེ་དག་གི་དམིགས་ཡུལ་གཞིར་བཟུང་གི་ཡུལ་ཁིམས་དང་བསྟུན་ནས་བྱུང་དླེ་དག་བརྒྱ་ཆ་

བརྒྱད་བཅུ་ག་ལྔ་བས་ནས་གཏྲོང་དགྲོས་པ་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་རླེད། བརྒྱ་ཆ་བཅྲོ་ལྔ་མ་གཏྲོགས་གསྲོག་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་
རླེད། ང་ཚོས་གསྲོག་ཐུབ་ཟླེར་བ་དླེ་ལས་ས་པྲོ་མི་འདུག མ་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཁྲོ་རང་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡྲོད་རླེད། ད་ལྲོ་

བཏང་མ་ཐུབ་ན་ལྲོ་ལྔ་ལ་འགུག་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ཡྲོད་རླེད། དླེ་བཟྲོས་ནས་ལྲོ་འཕར་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རླེད། དླེས་རླེན་བས་ན་
ང་ཚོས་གང་ལྟར་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཁིམས་དང་མ་འགལ་བ། བབ་ཁལ་དང་མ་འགལ་བ། ང་རང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་

བཅའ་ཁིམས་ཀི་འྲོག་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀི ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དངུལ་རིས་ཀི་འགྲོ་སྟངས་དླེ་དང་མ་འགལ་བ། རྲོགས་
ཚོགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་བསྟུན་ནས་འགྲོ་དགྲོས་དུས། སྐབས་སྐབས་སུ་ཕར་ལ་བསྟུན་པ་

ཚུར་མ་བསྟུན་པ་ཅ་ཟིང་པྲོ་འདྲ་ཞིག་འདུག་སྟླེ། ཡིན་ནའང་། དླེ་འདྲ་ཐུབ་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་ཞུས་ནས། གང་ལྟར་དླེ་འདྲ་བླེད་
བསྡད་ཀི་ཡྲོད་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེབ་སླེལ་གི་གནད་དྲོན་དླེ་ཇི་ཙམ་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོད་མླེད་དླེ་སྐབས་དླེ་དང་དླེའི་ཚེས་དླེབ་

སླེལ་གི་གནས་བབ་དླེ་ཁླེ་ཡྲོད་ཀི་དླེབ་སླེལ་ར་བ་ཉིད་ནས་བས་ཡྲོད་མ་རླེད། ཚང་མར་ཁླེ་མླེད་རླེད། དླེ་བཞིན་ཡིད་ཆླེས་

དགླེ་རའི་ངྲོ་བྲོ། དླེ་བཞིན་སི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ངྲོ་བྲོ་ཐྲོག་ནས་དླེབ་སླེལ་བླེད་དུས་ཚོང་གི་དླེབ་སླེལ་ཡྲོད་མ་རླེད། མླེད་པ་
ཁྲོ་རང་ཁྲོ་རང་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་རླེད། སྐབས་དླེའི་ཚེ་དླེའི་དུས་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་རླེན་བས་ནས་ཡིད་ཆླེས་དགླེ་

རའི་མིང་ཐྲོག་ལ་ཚོང་བརྒྱབས་པ་རླེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གི་སིད་བྱུས་ཤིག་གི་འྲོག་ནས་ཚོང་དླེ་སྲོ་བརྒྱབས་པ་རླེད་
མ་གཏྲོགས། དླེ་འདྲ་འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས་དླེའི་ཚེས་དླེའི་དུས་དླེབ་སླེལ་དླེ་འདྲ་བས་པར་བརླེན་ནས་ད་ལྟ་ང་

ཚོ་འཚོ་བསྡད་ཡ་དླེ། དླེ་ཚོའི་བཀའ་དྲིན་གིས་འཚོ་བསྡད་འདུག མ་འྲོངས་པར་ཡིན་ན་དླེ་ཚོའི་ཐད་ལ་དགྲོངས་པ་བཞླེས་

དགྲོས་རྒྱུ་དླེ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ནས་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོང་ལས་སྡླེ་
ཚན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་དླེབ་སླེལ་ཡྲོད་པ་ཚང་མ་ཁླེ་མླེད་རང་རང་རླེད་བ། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་གངས་ལྲོངས་དཔལ་འབྲོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་
ལབ་རྒྱུ་དླེ་དླེ་རླེད། ཁླེ་ཡྲོད་ཀི་ཚོང་ལས་སྡླེ་ཚན་ཞིག་ན་ནིང་སི་ཟླ་ ༡༡ ནང་དླེབ་སླེལ་ཟིན་ཚར་སྲོང་། ཁ་སང་དླེབ་སླེལ་

ཟིན་པའི་རླེས་སུ་དླེའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྲོན་འགྲོའ ་ི ཚོགས་འདུ་དང་པྲོ་དླེ་ཚུགས་པ་རླེད། དླེའི་ནང་དུ་མིང་གནས་
རླེས་འབླེལ་ཟླེར་ནས་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་དླེའི་ནང་དུ་ཡྲོད་རླེད། དླེ་བཞིན་སི་ཁབ་འཆར་འགྲོད་པ་དླེའི་ནང་དུ་ཡྲོད། དླེ་
བཞིན་རྒྱ་གར་གི་དགྲོས་མཁྲོར་བསྟུན་པའི་སྲོ་ནས་རྒྱ་གར་གི་སྐུ་ཞབས་ཤིག་དླེའི་ནང་དུ་ཡྲོད། ཁྲོ་རང་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་
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ཆླེན་མྲོའ ་ི ལས་བླེད་ཟུར་པ་དང་དངུལ་ཁང་ནང་ཉམས་མྲོང་ཅན་དླེའི་ནང་ནས་མཁས་པ་ཞིག་བཅུག་ཏླེ། དླེ་གསུམ་གི་ངྲོས་

ནས་ཚོགས་གཙོ་དླེ་ངའི་སང་བབ་ནས་ང་ཚོ་འདི་ལྟར་འགྲོ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད། དླེའི་སྲོ་འབླེད་དླེ་སྐུ་ངྲོ་སིད་སྲོང་གིས་གནང་ནས་
བསྒྲུབས་པ་རླེད། ད་དླེའི་དམིགས་ཡུལ་གང་རླེད་ཟླེར་ན་བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ཀི་ད་ལྟ་ལམ་སླེང་བསམ་པ་ནང་བཞིན་འགྲོ་

རྒྱུ་མི་འདུག སླེམས་བསམ་པས་བར་སྣང་ནས་ར་རྒྱུག་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རླེད་ཟླེར་བའི་དཔླེ་ཞིག་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ནང་བཞིན་རླེད་
འདུག ཞླེ་དྲག་ཤིག་བསམ་ནས་རྒྱུག་ན་རྒྱུག་ཆྲོག་ཆྲོག་རང་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ཚོང་ལས་སྡླེ་ཚན་གི་དླེབ་སླེལ་ཟིན་པའི་
རླེས་མ་འྲོངས་པར་ཚོང་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ་ཁལ་ཏག་ཏག་སད་ནས་དླེའི་ཁླེ་ཕན་གི་གཞུང་སྲོང་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་བླེད་རྒྱུ་

གཅིག་དླེ་རླེད། གཉིས་པའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དངུལ་ཁང་ཆླེན་མྲོར་ཚོང་ལས་སྡླེ་ཚན་དླེའི་འྲོག ་ནས་

ཕར་དངུལ་བུ་ལྲོན་གཏྲོང་ཆྲོག་རྒྱུའི་ཆྲོག་མཆན་ལག་འཁླེར་ཞུ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་འགྲོ་བཙུགས་ཚར་ནས། ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་
པ་ཡིན། དླེ་ཆྲོག་མཆན་རགས་ན་ང་ཚོས་བུན་གཏྲོང་ལས་གཞི། དླེ་ནས་ལྲོ་གཅིག་གཉིས་ཚགས་ཚུད་པྲོ་དང་ཡག་པྲོ་

ཆགས་ན། དླེ་ནས་ང་ཚོས་དངུལ་ཚུར་ལླེན་རྒྱུའི་བསམ་བྲོ་བཏང་སྟླེ་སི་ཡྲོངས་ཀི་དཔལ་འབྲོར་གནས་བབ་བསར་ཞིབ་

གཅིག དླེ་ངས་དླེ་རིང་གསལ་པྲོ་ཞུ་ཡི་མིན། སྲོན་མ་གནང་ནས་དཔལ་འབྲོར་གི་གནས་བབ་ཅིག་མཇལ་རྒྱུ་འདུག དླེ་ངར་
གསང་བའི་ཐྲོག་ནས་རིས་སད་སྲོང་། དླེའི་ཐྲོག་ནས་མ་འྲོངས་པར་ང་ཚོས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་མང་པྲོ་ཞིག་འདུག བླེད་སར་འགྲོ་
དུས་ཁིམས་དང་མཐུན་པ་གལ་ཆླེན་པྲོ་སྲོང ་ཙང་། དངུལ་ཁང་ཆླེན་མྲོ་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏླེ་བཀའ་འཁྲོལ་རགས་པའི་

རླེས་སུ་ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་མཚམས་ལ་གྲོམ་པ་སྲོ་རྒྱུ་ལ་ཁིམས་དང་མཐུན་པ་ག་རླེ་བླེད་དགྲོས་འདུག གནས་སྐབས་
ལ་བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ཀི་ཚོང་པ་ཚོང་ཙ་གླེ་ཙིག་གླེ་རྒྱག་མཁན་ཚོ་དང་སུད་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ལ་རྲོགས་པ་བས་པའི་ཐྲོག་

ནས་ཁྲོང་ཚོར་ཁླེ་ཕན་ཡག་པྲོ་ཆགས་ན། གནས་སྟངས་ཡག་པྲོ་ཆགས་ན་གཞུང་ལ་ཚུར་གཞན་རླེན་གི་བྲོ་ཉུང་དུ་ཕིན། ཁྲོ་

རང་སླེར་ཡག་པྲོ་ཆགས་ན་ག་ལླེ་ག་ལླེར་བརྒྱ་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕན་ཐྲོགས་པའི་དགྲོངས་པ་བཞླེས་ནས་གངས་ལྲོངས་
དཔལ་འབྲོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དླེ་མ་འྲོངས་པར་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དངྲོས་ནས་དཔལ་འབྲོར་དང་འབླེལ་བའི་ཡག་པྲོ་

ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་ལ་རླེ་བ་རྒྱག་བསྡད་ཀི་ཡྲོད། དླེ་བཞིན་དཀའ་ལས་ཀང་རྒྱག་གི་ཡྲོད། དླེ་བཞིན་དླེའི་ཐྲོག་ཏུ་ལས་དྲོན་ཡག་
པྲོ་ཡྲོང་བ་ལ་རླེ་བ་བླེད་ཀི་ཡྲོད། ལྷག་པར་དུ་དླེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ངས་ཁ་སང་སྲོ་འབླེད་སྐབས་སུ་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་

བཤད་ཡྲོད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གཅིག་བས། ལག་དླེབ་སྲོན་པྲོ་དང་གཅིག་བས། དངུལ་ཁང་སླེད་ཁ་དང་གཅིག་བས།

དཔལ་འབྲོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དླེའི་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞིག་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་ལ་ཕུལ་ཐུབ་པ་དླེ་འདྲའི་བསམ་བྲོ་བང་སིག་གི་ཡྲོད།
དླེ་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ལམ་སང་ཡྲོང་རྒྱུ་ཞིག་མ་རླེད་བ། གཅིག་བས་ན་ལས་གཞི་དླེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་བས་ཚར་བའི་རླེས་

སུ་གྲུབ་འབས་ཐྲོན་སིད་ཀི་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས་ཁྲོ་གྲུབ་འབས་ཐྲོན་པ་ཡིན་ན་འགིག་གི་རླེད་བ། དླེ་འདྲ་བང་སིག་བསྡད་ཡྲོད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ནས་དབུ་མི་ལམ་གི་སྐྲོ ར་ལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་ཁིམས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ལངས་ཕྲོགས་

དླེའི་ཐྲོག་ལ་འགྲོ་སྲོང་གཏྲོང་རྒྱུ་དང་། སི་ཚོགས་ཁྲོན་ཡྲོངས་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་དགྲོངས་འཆར་གནང་བ་དླེའི་

ཐྲོག་ལ་ངས་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད། ཡིན་ནའང་དླེའི་ཐྲོག་ལ་ད་དུང་ང་རང་ཚོ་བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ཙམ་དུ་མ་
ཟད། བྲོད་པའི་ནང་ལྲོག་ནས་གཞྲོན་སླེས། གཞྲོན་སླེས་ནང་ལྲོག་ནས་རྒྱ་སྐད་ཤླེས་མཁན། རྒྱ་སྐད་ཤླེས་མཁན་ནང་ལྲོག་

ནས་རྒྱ་མི། དླེ་འདྲ་བས་ནས་ང་ཚོས་ཕར་འབླེལ་བ་བས་ནས། ད་གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་མི་མང་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱ་ནག་
མི་མང་ལ་གྲོ་བརྡ་སྲོད་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་དང་། བྲོད་མི་ནང་ཁུལ་ལ་གྲོ་རྲོགས་ཆླེ་རུ་གཏྲོང་ཐུབ་པའི་ལས་གཞི་བང་སིག་ནས་
འགྲོ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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དླེ་ནས་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་གནང་སྲོང་། དླེ་ར་བས་སྲོན་རིས་ནང་དུ་

ཡྲོད་རླེད་དླེ། ཡིན་ནའང་། ན་ནིང་ཕག་སྦྲླེལ་དཔལ་ལྡན་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་བཀའ་ལན་གནང་བ་རླེད། དླེ་
ལས་འཕྲོས་ཏླེ་ང་ལ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད་ཞུ་ཡ་ཡིན། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། དཔལ་ལྡན་བདླེ་སྲུང་བཀའ་

བྲོན་གིས་ད་ལྟ་ཚིག་གཅིག་ཀང་བཤད་ཡྲོད་མ་རླེད་ད། བཀའ་མྲོལ་གནང་ཡྲོད་པ་གང་ཤླེས།) དླེ་སྲོན་གང་ཡང་གསུང་ཡྲོད་མ་རླེད། མ་

རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ན་ནིང་དྲི་བ་དླེ་བསླེབས་པའི་སྐབས་སུ་སྐུ་ངྲོ་བདླེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་བཀའ་

ལན་ཞིག་གི་གནང་ཡྲོད་རླེད། དླེ་དང་འཕྲོས་ནས་ང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ན་ནིང་གི་བཀའ་མྲོལ་དླེ་དང་འཕྲོས་
པ་རླེད།

དླེ་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་སར་ཆ་དང་འབླེལ་བའི་སྐྲོར་རླེད། ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་གི་འགན་འཁུར་བ་དང་།

དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་སྐྲོར་ལ་ང་རང་གིས་དམིགས་བསལ་དྲོ་སྣང་ཞིག་བས་པ་ཡིན། བླེད་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་

ཟླེར་ན། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གི་དངུལ་སར་དགྲོས་རྒྱུ་དླེ་ཏན་ཏན་རླེད། སྲོན་མ་བཀའ་བསྡུར་མང་པྲོ་བྱུང་བ་རླེད། ད་ལྟ་
ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་སར་ཆའི་སྐྲོར་བཀའ་མྲོལ་གང་ཡང་བྱུང་ཡྲོད་མ་རླེད། བཀའ་ཤག་གྲོང་མའི་སྐབས་སུ་སར་གི་མིན་
གསུངས་པ་དླེ་བརན་པྲོ་བས་ནས་གནས་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་སར་རྒྱུ་ལས་གལ་ཆླེ་བ་ཚང་མའི་ཐྲོག་ནས་བསྡུས་
ཐུབ་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་བརི་ཡི་ཡྲོད་ཟླེར་བ་དླེ་ལ་བསྒྱུར་བ་ར་བ་ཉིད་ནས་མླེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་

པའི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བཞུགས་པའི་བྲོད་མི་ཚོ་སར་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བསྡུས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དླེ་དམིགས་བསལ་
ཡག་པྲོ་ཡྲོང་རྒྱུ་རླེད་འདུག གང་འདྲ་བས་ནས་ཆགས་ཀི་འདུག་ཟླེར་ན། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་
ལག་དླེབ་བཟྲོས་ཟིན་པ་དླེ་ ༡༥༠༩༡༥ རླེད། གཅིག་འབུམ་ལྔ་ཁི་སྟྲོང་མླེད་དགུ་བརྒྱ་བཅྲོ་ལྔ་ནང་ནས་ཏན་ཏན་འདས་

གྲོངས་ཕིན་པ་དླེ་འདྲ་ཡྲོད་སིད་པ་རླེད། མ་གཏྲོགས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ ལག་དླེབ་ ༡༥༠༩༡༥ བཟྲོས་ཚར་རླེད། དླེའི་

ནང་ནས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མི་ང་ཚོས་ངྲོས་འཛིན་ཏྲོག་ཙམ་ཁག་པྲོ་ཡྲོད་རླེད། རྒྱ་གར་ལ་བཞུགས་
མཁན་ཚོར་ IM ཞིག་ཕུལ་གི་ཡྲོད་རླེད། བལ་ཡུལ་ལ་ NP ཞིག་ཕུལ་གི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ཚོ་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཕླེབས་དུས་ཏྲོག་
ཙམ་ངྲོས་འཛིན་ཁག་པྲོ་ཡྲོད་རླེད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་རགས་བསྡད་རྒྱུ་དླེ།

ན་ནིང་གི་སྲོན་རིས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ས་ཡ་ཉིས་སྟྲོང་བཞི་བརྒྱ་སྲོ་ བཞི་དྲུག་འབུམ་གཅིག་ཁི་ལ་དང་བངས་དཔྱ་

དངུལ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་དྲུག་ལས་ཕན་གི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་དླེ་དཔླེ་ར་ཆླེན་པྲོ་བརི་ཡི་ཡྲོད། དངུལ་ལས་གལ་ཆླེ་བ་བྲོད་མི་
ཚང་མ་གཅིག་ཏུ་འདུས་ཏླེ་སིག་འཛུགས་དང་མི་མང་དབར་འབླེལ་བ་དླེ་གཙོ་བྲོ་རླེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁ་ཤས་
ལ་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་དང་བརྒྱད་ཅུ། འགའ་ཤས་ལ་དགུ་བཅུ་དླེ་འདྲ་བསྡུ་ཡི་ཡྲོད་རླེད། ས་ཆ་མི་འབྲོར་མང་སར་ཏྲོག་ཙམ་

དཀའ་ངལ་འདུག དླེ་རིང་འདིར་བསྡད་སང་ཉིན་ཕར་སྲོས་དླེ་འདྲ་བས་བསྡད་ནས་ཚོད་དཔག་མི་ཐིག ང་ཚོ་མི་གཅིག་ཡིན་
ན་ངས་དཔླེ་མཚོན་ཞུས་ན། ཨ་རིའི་མངའ་སྡླེ་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་སྲོས་པ་ཡིན་ན་ཨ་རི་གཞུང་ལ་མི་ལབ་དཀའ་མླེད་རླེད།

ད་ང་ཚོར་ལབ་དགྲོས་རྒྱུ་གལ་མླེད་དུས་ཁྲོ་ཧ་མི་གྲོ་བ་དླེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་ཡྲོང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་། གལ་སིད་ཕི་རྒྱལ་
ལ་བཞུགས་མཁན་བྲོད་མི་ལག་དླེབ་ལང་ཁུ་བཀྲམས་ཚར་བ་དླེ་ཚང་མས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཞལ་འདླེབས་ཕུལ་ཐུབ་

པ་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆ་ཉླེར་གཅིག་ཙམ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རླེད། དླེ་སྲོན་རིས་ལ་ཕན་གི་རླེད། དླེ་འདྲའི་རླེ་བ་བརྒྱབ་ཏླེ་བཀའ་ཤག་
འདིའི་སྐབས་སུ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་ཕི་རྒྱལ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གྲོ་ལྔ་སར་ནས་བསྡུ་རྒྱུ་ལ་བང་ཞིག་སིག་པ་

ཡིན། དླེ་བཞིན་འགྲོ་ཐུབ་པའི་རླེ་བ་རྒྱག་གི་ཡྲོད། ད་གལ་ཆླེ་ཤྲོས་དླེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་ཏན་ཏན་
བྲོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། བྲོད་རིགས་ཚོགས་པ། བྲོད་རིགས་མི་མང་བཅས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་རྒྱུན་ལས་དང་།
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དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་སུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཧུར་ཐག་གནང་སྲོང་། ད་དུང་ཡིན་ནའང་
སར་ལས་ཤུགས་ཆླེ་བ་ཧུར་ཐག་གནང་ནས་ཚང་མ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཚུར་བསྡུས་ཐུབ་རྒྱུ། སྐབས་སྐབས་ང་ཚོའི་སི་
ཚོགས་ནང་ཆྲོབ་སྲོང་མཁན་ཞིག་ཡྲོད་རླེད། ངས་མཚན་འབྲོད་ཆྲོག་གི་མླེད་ཙང་ཁྲོ་རང་ཆྲོབ་དང་བསགས་ནས་བཀའ་

མྲོལ་འགའ་ཤས་དཔླེ་མི་སིད་པ་དླེ་འདྲ་ཡག་པྲོ་འདུག དླེ་ངས་དཔླེ་མཚོན་བས་ནས་འགའ་ཤས་ལ་བཤད་ཀི་ཡྲོད། དླེ་བས་
སི་ཚོགས་ཁྲོན་ཡྲོངས་ནས་འགན་འཁུར་མ་བཞླེས་པ་ཡིན་ན་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་རྣམ་པ་གཅིག་པུས་འགན་ཐུབ་རྒྱུ་ར་བ་
ཉིད་ནས་མི་འདུག དླེ་ཡིན་དུས་དླེའི་ཐྲོག་ལ་ཚང་མས་ཆར་གྲུ་མཉམ་འདླེགས་གནང་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད་འདུག

ད་སར་ཆ་གནང་དང་མི་གནང་དླེའི་སྐྲོར་ལ་དླེ་རིང་བཀའ་མྲོལ་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་སྲོང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་

གསུམ་ནང་སར་ཆ་དགྲོས་གསུང་རྒྱུ་དླེ་ངས་དླེ་རིང་ལམ་སླེང་ངྲོས་ལླེན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པྲོ་འདུག རླེད་དླེ་བཀའ་ཤག་ནང་
དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་ཆྲོག་གི་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འགྲོ་གྲོན་ཕྲོན་ཆླེན་པྲོ་དླེ་རྒྱ་

བལ་འབྲུག་གསུམ་གི་སི་ཚོགས་ནང་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་རྒྱུན་གནས་དླེ་དག་ལ་འགྲོ་སྲོང་བཏང་བས། དླེ་ཚོ་

སི་ཚོགས་ཡག་པྲོ་གནས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ། སི་ཚོགས་དླེ་ཚོ་སིག་འཛུགས་གལ་ཆླེན་པྲོ་ཡིན་པ། ཚང་མ་ཕར་ཚུར་གཅིག་
ཕན་གཅིག་གྲོགས་བླེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་། མཉམ་རུབ་བླེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དླེ་བཞིན་དླེ་འདྲ་བླེད་དགྲོས་པ་དླེ་བརྒྱ་
ཆ་བརྒྱ་ངྲོས་ལླེན་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་འབད་བརྲོན་ཞུ་ཆྲོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཉིས་པ་དླེས་ཚུར་ལ་བསྟྲོད་བསགས་བརྲོད་གནང་བ་དླེ་བདླེ་པྲོ་འདྲ་གང་བྱུང་མ་

སྲོང་། ཡིན་ནའང་ཁ་སང་ཉླེ་ཆར་སུད་སི་དང་སྦླེལ་ལམ་ཁུལ་ལ་འཁྱུག་ཙམ་ཞིག་ཕིན་པ་རླེད། དླེ་རིང་སྡིངས་ཆ་འདི་གལ་
ཆླེ་པྲོ་ཡིན་ཙང་། ང་ལ་ཚུར་བསགས་བརྲོད་བས་པའི་རླེན་གིས་ཕར་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་མླེད་དླེ། ཡིན་ནའང་ཁྲོ་གནས་
སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ཕར་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་གཙོ་བྲོ་འགན་བཞླེས་པའི་ཐྲོག་

ནས་སུད་སི་དང་ལླེག་སླེ་ཊིན་ཊ་ཡིན་བྲོད་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་འཐུས་མི་ཚང་མ། སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་དང་
ལས་ཁུངས་གི་ལས་བླེད། དླེ་བཞིན་ས་ཁུལ་གི་ཚོགས་གཙོ་ཚང་མས་འགན་འཁུར་དླེ་ལས་འགུལ་ཡག་པྲོ་བྱུང་སྲོང་། དླེ་
བཞིན་དཔྱ་དངུལ་ཞབས་ཞུས་ཀི་སྐབས་སུ་མི་མང་ལ་ལས་ཀ་ཡག་པྲོ་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ཐུབ་སྲོང་། དླེ་བཞིན་སྦླེལ་ཇམ་ལ་
ཡང་གཅིག ་པ་གཅིག་ཀང་ཆགས་སྲོང་། དླེ་དག་ཚང་མ་ཆགས་རྒྱུ་དླེ་བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་དླེ་མཚམས་མཚམས་ལྷྲོད་

གཡླེང་འགྲོ་ཡི་འདུག་མ་གཏྲོགས། གནད་འགག་ཐུག་དུས་མཉམ་རུབ་བླེད་ཀི་འདུག་ག།གཅིག་སིལ་འདུག་ག་བསམ་པའི་
ཚོར་བ་ཞིག་བསླེབས་སྲོང་། དླེ་ཡིན་དུས་དླེ་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། མ་འྲོངས་པར་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་བས་ཚར་བ་ལས་
བ་རྒྱུ་མང་བ་ལྷག་བསྡད་ཡྲོད་ཙང་། དླེ་བཞིན་གནང་དགྲོས་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད་འདུག་ཅླེས་དླེ་དང་སྦྲགས་ནས་ཞུས་

བཞག་ན་བསམ་སྲོང་། དཔླེར་ཆ་བཞག་ན་ངའི་འགྲོ་སྲོང་ཚང་མ་ཁྲོང་ཚོས་བཏང་བ་རླེད། ང་དང་ལས་བླེད་ཀི་ནང་ཁུལ་གི་
འགྲོ་སྲོང་དླེའང་ཁྲོ་ཚོས་བཏང་བ་རླེད། འགྲོ་སྲོང་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་ཞླེ་དྲག་མ་རླེད་དླེ། ཡང་སྐབས་སྐབས་འགྲོ་སྲོང་དླེའི་ཐྲོག་

ནས་ཕན་ཐྲོགས་ཆླེན་པྲོ་ཞླེ་དྲག་བྱུང་སྲོང་ཞླེས་ཞྲོར་དུ་ཞུས་ན་བསམ་སྲོང་། དླེ་བཞིན་ལས་འགུལ་དླེའི་ནང་དུ་སུད་སི་ཙམ་
དུ་མ་ཟད་ཡུ་རྲོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཅུ་ཡི་འཐུས་མི་ཕླེབས་འདུག འགའ་ཤས་མི་སུམ་བརྒྱ་དང་འགའ་ཤས་ནས་མི་བཞི་
བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་ཕླེབས་འདུག ཚང་མར་ཞྲོར་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ནས་གཞན་པ་བསགས་བརྲོད་གནང་བ་ཚང་
མར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུས་བཞག་ན་འགིག་ས་རླེད།

དླེ་ནས་གཞན་རླེན་མ་ཡིན་པ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་ག་ཚོད་ཡྲོད་ཅླེས་ཞུས་བཞག་ན་འདི་སྲོན་དུ་

གངས་ཀ ༡༥༠༩༡༥ ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ཡུལ་རྲོབ་སྐྲོར་ལ་བྱུང་འཛིན་དླེ་རླེད། ཏན་ཏན་རླེད། ཡུལ་རྲོབ་དང་ང་ཚོའི་གནས་
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བབ་ཏྲོག་ཙམ་འདྲ་ཡི་མླེད་དུས་བྱུང་འཛིན་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་དཔར་བརྒྱབ་དླེ་ཤྲོག་བུ་གཅིག་བས། ནག་ཤྲོག་
དགྲོས་ཡ་ཡྲོད་པ་དླེ་རླེད། ཕི་རྒྱལ་ཁུལ་དླེབ་འཁླེར་དུས་ནག་ཤྲོག་དགྲོས་ཡས་ཡྲོད་མ་རླེད། བིས་པར་ནག་ཤྲོག་གསལ་

རྒྱུ་ཡྲོད་པ་དླེ་རླེད། ཁ་སང་ང་ཕར་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་འཐུས་མི་ཞིག་གིས་དྲི་བ་དྲིས་སྲོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོར་བྱུང་འཛིན་ཏྲོག་
ཙམ་ལྷག་བསྡད་ཡྲོད། དླེ་རྲོགས་པ་དང་གསར་པ་ཕར་ལ་འཁླེར་དུས་ཏན་ཏན་དགྲོངས་པ་བཞླེས་ཀི་ཡིན་ཞུས་ཡྲོད་མ་

གཏྲོགས། དླེའང་ང་ཚོས་ལམ་སླེང་མླེ་བརྒྱབ་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀི་མི་འདུག ཡང་རིས་ཞིབ་ལ་བྱུང་འཛིན་ག་ནས་ག་བར་

སར་མིན་ཐྲོ་དླེ་ཡྲོད་ཙང་། མླེ་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་ལས་ས་བྲོ་གང་ཡང་མི་འདུག མ་འྲོངས་པར་ཏན་ཏན་བྱུང་འཛིན་དླེ་རིས་མླེད་གང་
འདྲ་བས་ནས་བཟྲོ་དགྲོས་འདུག དླེ་ངས་ལམ་སླེང་བྱུང་འཛིན་འདི་ག་ཚོད་ཞིག་སར་བརྒྱབ་རླེད། རྲོགས་ཚར་བ་ཞིག་
རྲོགས་འདུག ལྷག་འདི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རླེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ལ་དགྲོས་ཀི་འདུག་ན་ངས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ལས་

ཁུངས་ནང་ནས་བརད་གཅྲོད་བས་ནས་ཕུལ་ཆྲོག ས་གནས་ཚང་མར་ལྷག་ཡྲོད་རླེད་དླེ་འདི་ལ་ལྷག་ཡྲོད་མ་རླེད། སྐུ་ཚབ་
དྲོན་གཅྲོད་ག་བ་ག་སར་ལྷག་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། རང་བདླེན་ཆྲོགས་ཆུང་ལ་ལྷག་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། ལྷག་པ་དླེ་རིས་ཞིབ་འགྲོ་
བསྡད་ཀི་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་། མ་འྲོངས་པར་བྱུང་འཛིན་སྤུས་དག་ཏུ་གཏྲོང་རྒྱུ་དླེ་ཁ་སང་སུད་སི་མི་མང་མདུན་ལ་ཁས་

བངས་པ་ཡིན། དླེ་རིང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་གི་བརྒྱུད་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་རྒྱུ་བསམ་ཤླེས་བླེད་ཆྲོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེ་ནས་སྲོན་རིས་གཏམ་བཤད་ནང་འགྲོ་གྲོན་འཕར་བ་དླེ་འདྲ་ལུང་འདྲླེན་ཏླེ་སགས་བརྲོད་གནང་སྲོང་དླེ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་
མླེད། དླེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སིའཐུས་གསུམ་པ་དླེས་འཆར་རིས་གསུངས་བ་དླེ་ངས་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། སྲོན་རིས་མ་

དངུལ་འཕར་སྟངས་དང་དཔལ་འབྲོར་གནས་བབས་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཞུས་པ་དླེ་ཡིས་འཐུས་པ་གནང་རྲོགས་གནང་། འདི་
ལས་ཞིབ་ཕ་ཞུ་མི་དགྲོས་པ་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ནས་དྲོན་དག་ཅིག་དླེ་ང་ཚོ་ས་ཡ་ཉིས་སྟྲོང་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་
ཅིག་འགྲོ་སྲོང་གཏན་འབླེབས་བས། དླེ་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་ཐབས་ཤླེས་ག་རླེ་བླེད་ཀི་འདུག་གསུངས་རྒྱུ་ཞིག་འདུག་བ།

བཀའ་ཤག་གི་ཐབས་ཤླེས་དླེ་གཏྲོང་ཡྲོང་ཁ་མ་བསྡུམ་པ་དླེ་ཁ་བསྡུམ་པ་བཟྲོ་རྒྱུ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་བཟྲོ་ཡི་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེ་
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་གིས་ར་བ་ཉིད་ནས་དྲོགས་པ་མ་གནང་རྲོགས་གནང་། གང་ཡིན་ཟླེར་ན་དང་པྲོ་སྲོན་དུ་འགྲོ་
སྲོང་གཏན་འབླེབས་བླེད་ཀི་ཡྲོད་རླེད། འགྲོ་སྲོང་ག་བ་ནས་འགྲོ་ཡི་འདུག འགྲོ་སྲོང་ཚང་མ་གཏན་འབླེབས་བས་ནས།

འགྲོ་སྲོང་དླེར་ཕན་པའི་ལྷན་ཁང་སྲོ་སྲོར་དངུལ་ག་ཚོད་འདུག དླེ་གཅིག་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དགྲོས་རླེད། རྲོགས་དངུལ་ག་
ཚོད་འདུག་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དགྲོས་རླེད། དླེ་ནས་དམིགས་བསལ་ནས་ག་ཚོད་ཕུལ་སྲོང་། དླེ་ནས་མ་འདང་ན་བཀའ་ཤག་
གི་ཐབས་ཤླེས་བང་སིག་དགྲོས་རླེད་མ་གཏྲོགས། ཆླེད་མངགས་བཀའ་ཤག་གི་ཐབས་ཤླེས་དླེ་གཏྲོང་ཡྲོང་གཉིས་ཁ་འདུམ་
རྒྱུའི་ཆླེད་དུ་བཟྲོས་བཞག་པ་དླེ་འདྲ་གང་ཡང་མ་རླེད། དླེ་སྲོན་ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གི་ཐབས་ཤླེས་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ལ་

ས་ལྲོའ ་ི བཀའ་ཤག་གིས་གནང་བཞག་དླེས་ཕན་གི་ཡྲོད་མ་རླེད། རིས་འགྲོ་སྲོ་བརྒྱབ་ནས་གང་ལྷག་པ་དླེ ་ཁ་བསྒྱུར་གི་ངྲོ་
བྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་ཕན་གི་ཡྲོད་རླེད། བཀའ་ཤག་གི་ཐབས་ཤླེས་དླེ་བཏང་ནས་ཁ་བསྡུམ་རྒྱུ་ལ་བཟྲོ་བཅྲོས་བླེད་པ་དླེ་འདྲ་གང་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། དླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་གི་ཡྲོང་ཁུངས་མི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་དླེ་རླེད། སྲོན་མ་ཡྲོད་

རླེད། ད་ལྲོ་མླེད་རླེད། དླེ་བདླེན་པ་རླེད། གང་ཡིན་ཟླེར་ན་དླེ་སྲོན་ཡིན་ན་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དླེབ་སླེལ་ཡྲོད་མ་རླེད། མླེད་
དུས་ཙམ་པ་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་དླེ་དླེབ་སླེལ་ཆགས་པར་སྲོང་ཙང་། ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དླེབ་སླེལ་དང་འབླེལ་བའི་འགྲོ་
གྲོན་ཁག་ཅིག་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུང་ལ་འཁུར་བཅུག དླེ་བཞིན་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་གི་ཙག་ཙིག་ཡྲོང་ཁུངས་དླེ་ཕི་དྲིལ་ལས་

ཁུངས་ལ་འཁུར་བཅུག་ཡྲོད་རླེད། ཕར་ཁུར་དུས་ཙམ་པ་ཕར་གིར་དླེབ ་སླེལ་གི་ངྲོ་བྲོ་དླེ་ཚོ་བསྟན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རླེད་བ།
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ད་དུང་ཡིན་ནའང་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དླེབ་སླེལ་དླེ་ལྲོ་དང་པྲོ་ལྲོ་གཉིས་པ་ལྲོ་གསུམ་པ། ཡག་པྲོ་མ་ཆགས་བར་དུ་
དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ལ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་དགྲོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ཙང་། གནས་བབ་དླེ་བསྐྲུན་རྒྱུར་དླེབ་སླེལ་ལས་

ཁུངས་བྱུང་དང་སྲོང་བཏྲོན་རྒྱུ་ལ་དླེ་སྲོན་བྱུང་དླེ་ཕར་དླེབ་སླེལ་ལས་ཁུངས་ལ་འཁུར་བ་སྲོང་ཙང་། དླེ་རིང་འདི་ལ་བྱུང་མླེད་
རླེད་མ་གཏྲོགས། ར་བའི་བྱུང་བརླགས་ཡྲོད་མ་རླེད། ཕར་ལ་བཏང་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་ཡིན། དླེབ་སླེལ་འདི་ཡག་པྲོ་ཆགས་ཏླེ་མ་
འྲོངས་པར་ཚགས་ཚུད་པྲོ་ཆགས་ན། སང་ཉིན་འདི་སྲོན་རིས་ནང་དུ་ཐྲོན་ཡྲོང་གི་རླེད།

དླེ་ནས་ལས་བླེད་འདླེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་ལ་ཡྲོང་བབ་དླེ་གང་འདྲ་བས་ནས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་བརྒྱ་ཆ་

བརྒྱ་བདླེན་པ་རླེད། བྱུང་ཡྲོད་རླེད། ལས་བླེད་འདླེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གི་ཟབ་སྦྱྲོང་ཁག་ཅིག་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་སི་

ཚོགས་ཐླེབས་ར་བརྒྱུད་ནས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ཡྲོང་བ་ཡིན་ཙང་། ཁྲོ་རང་ཚོས་ཆླེད་མངགས་བྱུང་རིས་དླེ་ཡང་ར་བའི་
དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རའི་ནང་ཡྲོད་རླེད་དླེ། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་དངུལ་རིས་ཀི་འགྲོ་
སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་འདླེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གིས་བྱུང་འཁུར། གཏྲོང་རྒྱུའི་དངུལ་དླེ་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་ར་བརྒྱུད་

ནས་ཡྲོང་བ་ཞིག་རླེད། སྲོང་ཙང་འདླེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་ལ་བྱུང་བཞག་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་རླེད། དླེབ་སླེལ་ཡྲོད་མླེད་
ཀི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རླེད། དླེ་དླེ་འདྲ་རང་ཡིན། བས་ཙང་མ་དངུལ་གི་གནས་བབས་ཡག་ཏུ་གཏྲོང་རྒྱུ་ངས་གྲོང་དུ་སྲོན་

འགྲོའ ་ི ནང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དླེ་འདྲའི་དགྲོངས་པ་བཞླེས་དང་བཞླེས་བཞིན་པ་ཡིན། གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སར་རྒྱུ་
ལ་དགྲོངས་པ་བཞླེས་ཀི་ཡྲོད། ཉིས་སྟྲོང་བཅུ་གཅིག་ནས་བཅྲོ་ལྔ་བར་ཚང་མར་གཟིགས་ན་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དང་

སྲོན་རིས་མ་དངུལ་གཉིས་འཕར་བསྡད་ཡྲོད། དླེ་ངས་གསལ་བྲོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ནས་དླེའི་རླེས་ཀི་སི་འཐུས་དླེས་
ང་ཚོ་སྐུའི་དགུང་སྐག་དང་དླེ་བཞིན་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་ལས་འཆར་ཁག་གཅིག་ལ་བསྟྲོད་བསགས་གནང་བ་དླེ་ལ་
ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེ་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ལ་བཞག འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐྲོན་ཚར་བའི་རླེས་སུ་མཐྲོ་སྲོབ་ཀི་སྐྲོར། མཐྲོ་

སྲོབ་ཁག་ཅིག་མིང་གངས་གནང་སྲོང་། ནྲོར་གིང་མཐྲོ་སྲོབ། ས་རཱ་བྲོད་ཀི་མཐྲོ་སྲོབ། ༸ཏཱ་ལི་བ་མ་མཐྲོ་སྲོབ། ཝ་ཎ་མཐྲོ་
སྲོབ་ཅླེས་ཤླེས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་གནང་སྲོང་། དླེ་ཡིན་དུས་དླེ་རིང་ངས་ལམ་སླེང་ཞུ་ཐུབ་

ཡས་གང་ཡང་མི་འདུག་ཏླེ་སྐུ་ངྲོ་ཤླེས་རིག་བཀའ་བྲོན་འདིར་བཞུག་བསྡད་ཡྲོད་ཙང་། སྐུ་ངྲོ་མཆྲོག་གིས་མ་འྲོངས་སྲོན་

རིས་སྐབས་ཏན་ཏན་བཀའ་མྲོལ་གསུང་གི་རླེད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཆ་ནས་མཐྲོ་སྲོབ་ཀི་སྲོབ་ཡྲོན། དླེ་བཞིན་
མཐུན་འགྱུར་རླེད། དླེའི་ཐྲོག་ང་ཚོས་རྲོགས་དངུལ་སད་པའི་སྐབས་དམིགས་ཡུལ་དང་མཐུན་མ་མཐུན་ཡྲོང་སིད་ཀི་རླེད་

དླེ། གང་ལྟར་བྲོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཀི་ཤླེས་ཡྲོན་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་ཞླེ་དྲག་རིས་ནས་དླེ་རིང་འདི་ལ་ས་ཡ་ ༣༠༥ གཏྲོང་གི་
ཡྲོད་རླེད། དླེ་སྲོན་རིས་འཆར་འབུལ་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས་ཤླེས་ཡྲོན་དླེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པྲོ་ཡིན་པ་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དླེ་
ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་གིས་དླེ་གསུངས་སྲོང་། མཐྲོ་སྲོབ་ལ་ཕླེབས་མཁན་སྲོབ་ཕྲུག་ཁག་ཅིག་གིས་སྲོབ་སྦྱྲོང་

གནང་དུས་ཚུལ་མཐུན་གནང་གི་ཡྲོད་མླེད། བཟང་སྲོད་གནང་གིས་ཡྲོད་མླེད། གལ་སིད་དླེ་འདྲ་ཡྲོད་ན་ཡག་པྲོ་མ་རླེད། ང་
རང་ཚོས་རྲོགས་ཚོགས་ཀི་རྲོགས་དངུལ་སད། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་དཀའ་ལས་སྲོན། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་

ཐུགས་རླེ་བཀའ་དྲིན་ཡིན་ཟླེར་ནས་དླེ་ནས་སྲོབ་གྲྭ་ལ་ཕིན། ཕ་མ་སྲོ་སྲོས་སྲོབ་གྲྭ་ལ་འགྲོ་སྲོང་བསམ་ནས། དླེའི་བར་ནས་
དླེ་འདྲ་གནང་ན། ར་བ་ཉིད་ནས་འགིག་གི་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་གནང་མཁན་ཡྲོད་ན་དླེ་རིང་སྡིངས་ཆ་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་དླེ་

འདྲ་གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གནང་མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་ཀི་མ་རླེད་དླེ། རླེ་གཉིས་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་སི་ཚོགས་ཀི་
མཚན་ཤས་དང་མི་དགྲོས་པའི་ལས་ཀ་ཡིན་ཙང་། དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་ཚང་མས་སྲོབ་སྦྱྲོང་གནང་རྒྱུ། སྲོ་སྲོས་སྲོ་སྲོར་མགྲོ་
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བསྐྲོར་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རླེད་བ། ངས་དླེ་རིང་ག་ཚོད་ཡར་ཞུས་ནས་སྲོར་མྲོ་སྟྲོང་ཕག་ཅིག་ལྷག་མ་བངས་པ་ཡིན་ན། ཉིན་མ་

གཅིག་ང་འཆི་དགྲོས་རླེད། དླེ་དུས་འཁླེར་དགྲོས་རླེ་བ། སྲོ་སྲོར་མགྲོ་བསྐྲོར་བཏང་བ་རླེད་བ། རིག་པ་ནངས་པར་འཆི་ཡང་
སབས། །ཚེ་འདིར་མཁས་པ་མ་གྱུར་ཀང་། །སླེ་བ་ཕི་བཅྲོལ་བ་ཡིན། །ནྲོར་ལ་རང་ཉིད་ལླེན་པ་འདྲ། །དླེ་འདྲའི་དཔླེ་བཞག་
གི་ཡྲོད་དུས་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་སྲོབ་སྦྱྲོང་དླེ་མགྲོ་བསྐྲོར་བཏང་ན་ར་བའི་ཡར་གཞུང་ལ་མགྲོ་བསྐྲོར་བཏང་ཡིན་བསམ་གི་

ཡྲོད་ཀི་རླེད་དླེ། གང་ལྟར་རང་ཉིད་ལ་མགྲོ་བསྐྲོར་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་པ་དླེ་ངྲོས་འཛིན་དགྲོས་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྲོད་ན། ང་ལ་
དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། དླེ་འདྲ་གླེང་བ་སྲོང་ཙང་དླེ་འདྲ་ཡྲོད་ན་ང་ཚོས་ཡིན་ནའང་བྲོ་ཕམ་ཆླེན་པྲོ་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

དླེ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུའི་སྐྲོར་དླེ་ངས་འདིར་རང་མཚམས་འཇྲོག་གི་ཡིན། དླེ་ཡང་ད་གིན་

ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ལུང་དྲངས་ནས་གསུངས་སྲོང་བས་དླེ་དམིགས་བསལ་ཞུ་མི་དགྲོས་པ་གྲོང་དླེས་འཐུས་པ་
གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེ་ནས་སི་འཐུས་གཞན་པ་ཞིག་གིས་ང་ཚོའི་དྲོན་ཚན་ག་པ་ཆབ་སིད་དང་འབླེལ་བའི་ལས་འགུལ་ཉིས་སྟྲོང་

བརྒྱད་ལྲོར་ས་བི་ཞི་རྒྲོལ་ཆླེན་མྲོ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་སྲོན་རིས་གཏམ་བཤད་དླེ་འདྲའི་

ནང་ལ་གསལ་གི་མི་འདུག་གསུངས་སྲོང་། ཏན་ཏན་རླེད། དམིགས་སུ་བཀར་ནས་གཏམ་བཤད་ནང་གསལ་ཐུབ་མ་སྲོང་།
ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་མ་འྲོངས་པར་ལས་འགུལ་བླེད་པའི་སྐབས་སུ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དགྲོངས་འཆར་གནང་བ་ནང་བཞིན་ཆབ་

སིད་ལས་འགུལ་དླེ་ད་ལྟ་སྲོམ་དངུལ་རླེད། ད་དུང་ཡྲོང་ཆྲོག་གི་རླེད། འདི་སང་ལ་ང་ཚོས་སྙན་ཐྲོ་གང་འདྲ་བཏྲོན་དགྲོས་
འདུག ག་བར་ཞུ་གཏུགས་བླེད་དགྲོས་འདུག བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་ས་ལ་ཞུ་ཆྲོག་གི་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་རིང་སྲོན་རིས་ནང་

དངྲོས་སུ་གསལ་མ་ཐུབ་པ་དླེ་དགྲོངས་སླེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་མ་འྲོངས་པར་འདིའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞླེས་ཆྲོག་གི་རླེད། དླེ་
ནས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དླེ་དླེང་སང་རྒྱ་གར་ནང་ལྲོགས་ལ་དངུལ་གི་གནས་སྟངས་ཀི་རླེན་བས་ནས་སླེད་ཁ་ཉུང་དུ་
འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ་དླེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངྲོས་ལླེན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དླེ་འདྲའི་རླེན་གིས་ང་ཚོའི་དངུལ་ག་ལ་གང་འཚམས་ཞིག་གཏན་

འཇགས་མ་དངུལ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ bond སང་ལ་བཞག་ཡྲོད་རླེད་ FDR མ་རླེད། དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་གནད་འགག་
ཏྲོག་ཙམ་ཡྲོད་རླེད། ད་དུང་འདི་ནས་བསམ་འཆར་གནང་བ་ནང་བཞིན་སླེད་ཁ་ཆུང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་ན་ང་ཚོས་བསམ་བྲོ་

གང་འདྲ་གཏྲོང་དགྲོས་འདུག དླེ་འདྲའི་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་རྒྱུའི་བང་ཞིག་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་སིག་བསྡད་ཡྲོད། དླེ་རིང་ངས་ལམ་
སླེང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག་སྟླེ་དགྲོངས་འཆར་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།

དླེ་ནས་ལས་ཁུངས་བླེ་བག་འདི་གསུངས་པ་རླེད། ང་ལ་དམིགས་བསལ་འདི་རླེད་ཕ་གི་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། སི་

ཡྲོངས་ནས་ལས་ཁུངས་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་གིས་རླེན་བས་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི གནས་བབ་སྲོ་སྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་ཡྲོད་རླེད། དླེ་རིང་
ངས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོའ ་ི ནང་མཇལ་དུས་ང་ཡང་ཁ་སང་གང་འདྲ་ཆགས་རླེད་ཟླེར་ནས་ངའི་འབླེལ་ཡྲོད་

ལས་བླེད་སྐད་བཏང་ནས་ཞིབ་འཇུག་བས་པ་ཡིན། དླེ་རིང་ལམ་སླེང་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད། ཡིན་ནའང་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་
སྲོ་སྲོ་ཡག་པྲོ་ཆགས་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་གིས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱྲོར་རྒྱུ། སྐུ་ངལ་ཡྲོད་མཁན་ལ་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་མང་དུ་འབུལ་
རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཞིག་བཟྲོས་བཞག་ཡྲོད། མ་དངུལ་ཡང་ཕུལ་ཡྲོད། ད་གིན་ངས་སྲོན་འགྲོའ ་ི སྐབས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་མ་

དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཞིག་ཕུལ་ཡྲོད། ད་དུང་མ་འྲོངས་པར་འབུལ་ཐུབ་མིན་དླེ་བཀའ་ཤག་གི་གནས་བབ་དང་དཔལ་
འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་སྦ་ཁུག་གི་གནས་བབ་ལ་རག་ལས་ཀི་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཚང་མས་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་རྒྱུ་

དང་ཚགས་ཚུད་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ལ་ཏན་ཏན་མ་འྲོངས་པར་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་སིག་འཛུགས་དཔྱད་པའི་ནང་
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ལྲོག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསྲོས་པ་ཡྲོང་གི་རླེད་བསམ་པ་དྲན་གི་ཡྲོད། དླེ་ནས་སྲོན་མ་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་གྲོང་མ་གྲོང་མའི་

སྐབས་སུ་དཔལ་འབྲོར་བསར་ཞིབ་ཀི་སྙན་ཐྲོ་དླེ་འདྲ་ཐྲོན་གི་ཡྲོད་རླེད་གསུངས་པ་རླེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རླེད། དླེ་དུས་ང་ཡང་
གྲོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡྲོད་རླེད། ཡིག་ཆ་སྙན་ཐྲོ་ཐྲོན་པ་རླེད། ལྲོ་གཅིག་ཐྲོན་ནས་ལམ་སླེང་མཚམས་བཞག་པ་

རླེད། སྐབས་དླེའི་ཚེ་དླེའི་དུས་བཀའ་ཤག་གིས་བཏྲོན་པ་དང་དླེ་ནས་དླེ་ཡང་སྙན་ཐྲོ་དླེ་དྲི་བ་གཏྲོང་སའི་ཡུལ་འདྲ་པྲོ་ཆགས་
པས་སྐབས་དླེར་བཀའ་ཤག་གིས་མཚམས་བཞག་དུས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་དླེའི་སྐྲོར་ལ་དམིགས་བསལ་གྲོ་བསྡུར་གང་ཡང་བྱུང་
མ་སྲོང་། དླེ་རིང་འདིར་བསམ་འཆར་ཕླེབས་པ་སྲོང་ཙང་མ་འྲོངས་པར་ཡང་། ད་གིན་ང་ཚོས་དཔྱད་པ་ཆླེན་པྲོ་ཞིག་བས་
དུས་ང་ཚོས་གང་འདྲ་བླེད་དགྲོས་འདུག་དླེ་བཀའ་ཤག་ལ་དགྲོངས་སྐྲོ ར་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་འདུག་མ་
འྲོངས་པར་བལྟ་རྒྱུ་རླེད། དླེ་རིང་ངས་འདིར་ཁས་ལླེན་ཐུབ་ཀི་མླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེ་ནས་༸གྲོང་ས་མ་ཆྲོག་གི་སྐུའི་དགུང་སྐག་དང་བསྟུན་པའི་ཐྲོག་ནས་སྲོན་འགྲོ་དང་དངྲོས་གཞི། དངྲོས་གཞིའི་

སྐབས་སུ་མ་འཁླེལ་བ་བས་ཟླེར་བ་དླེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དླེ་འདྲ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གི་ཨར་པྲོའ ་ི འཛུགས་

སྐྲུན་དླེ་ཡང་ཞླེ་དྲག་གི་ཁང་པ་མར་བཤིག་ཡར་བརིགས་ཚང་མ་ལྷ་རབ་བྱུང་ན་བྲོད་བཟྲོ་བཟྲོ་རྒྱུ། ཁང་པ་ཡག་ཏུ་དང་སྤུས་
དག་ཏུ་གཏྲོང་རྒྱུ། རྒྱས་སྲོས་རྣམ་པ་གང་ཡང་མ་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་གཅིག་སྒྱུར་བཟྲོས་དུས་ཏྲོག་ཙམ་

ཏྲོག་ཙམ་མ་གཏྲོར་ན་མ་ཡྲོང་པ་དླེ་འདྲ་ཡྲོང་སིད་པ་རླེད། དླེ་འདྲའི་རླེན་གིས་ཆགས་པ་རླེད། དླེང་སང་ང་ཚོས་ཨར་པྲོ་མང་
པྲོ་བརྒྱག་རྒྱུ་དླེ་གང་མགྲོགས་མགྲོགས་ཚར་ན། རླེས་སུ་ལམ་ཁ་བཟྲོས་ཚར་དུས་བཀའ་ཤག་རླེས་མ་ཨར་པྲོའ ་ི སྐྲོར་ལས་

ཀ་བླེད་མ་དགྲོས་བསམ་པའི་བསམ་བྲོ་དླེ་འདྲ་བང་སིག་གི་ཡྲོད་རླེད། ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རླེད། རླེས་སུ་
སྐུའི་དགུང་སྐག་དངྲོས་གཞིའི་སྐབས་སུ་ཨར་པྲོ་མ་འཁླེལ་བའི་འབད་བརྲོན་དླེ་རིང་འདིར་དགྲོངས་འཆར་གནང་བ་ནང་

བཞིན་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་ནས་གང་འདྲ་བླེད་དགྲོས་འདུག་བལྟ་ཆྲོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ནས་བྲོད་ཀི་ཟླྲོས་གར་
ཚོགས་ཁང་སྐྲོར་དླེ་རླེད། ད་ལྟའི་སྲོན་རིས་དང་འབླེལ་བ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག ད་ལྟ་ངས་ལམ་སླེང་ཟླྲོས་གར་གི་གནས་

སྟངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཡྲོད་མླེད་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད། བས་ཙང་གྲོས་ཚོགས་མ་གྲོལ་སྲོན་ལ་ཟླྲོས་གར་ལ་བཀའ་འདྲི་
ཞུས་ནས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་འདུག་གསལ་བྲོ་བཟྲོ་ཆྲོག དླེ་རིང་འདིར་སྲོན་རིས་དང་ཐད་ཀར་གི་འབླེལ་བ་མླེད་པ་སྲོང་

ཙང་ངས་དླེའི་གངས་ཀ་དང་གནས་སྟངས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མླེད། ཏན་ཏན་བང་སིག་གི་ཡྲོད་རླེད། བང་སིག་པ་དླེ་བཀའ་བསྡུར་
ཡང་བྱུང་སྲོང་། ད་ལྟ་ག་བར་སླེབས་མ་སླེབས་དླེ་ཟླྲོས་གར་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ནས་འདིར་ལན་འབུལ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་བླེད་ཆྲོག་
པ་ཞུ།

དླེ་ནས་བུད་མླེད་ནུས་སྟྲོབས་དླེ་དགྲོངས་ཚུལ་རང་གསུངས་སྲོང་། དགྲོངས་ཚུལ་རང་འཇྲོག་རྒྱུ་དང་། ཟབ་སྦྱྲོང་

གི་སྐྲོར་དླེ་རླེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ས་ཡ་བཅུ་བདུན་དང་འབུམ་དྲུག་བཏང་བ་དླེ་སིར་བཏང་ལས་བླེད་ནང་ལྲོགས་ལ་ལས་བླེད་

ཡིན་བཞིན་པ་ཟབ་སྦྱྲོང་། ལས་བླེད་དམིགས་སྲོ་ཡི་ཟབ་སྦྱྲོང་། དླེ་འདྲའི་ཟབ་སྦྱྲོང་རིམ་པ་འབུལ་གི་ཡྲོད་རླེད། ཟབ་སྦྱྲོང་
ཕུལ་པའི་སྐབས་སུ་དླེང་སང་དུས་ཚོད་ལ་ཁལ་ཡིན་ནའང་འདྲ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་ཡིན་ནའང་འདྲ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡང་ནས་

ཡང་དུ་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་ཙང་སྐབས་མཚམས་དུས་ཐྲོག་ལ་ཟབ་སྦྱྲོང་དགྲོས་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་སྲོང་ཙང་བཀའ་ཤག་

གི་ཆླེད་མངགས་ཟབ་སྦྱྲོང་ཁ་ཤས་ཤིག་བང་སིག་ཡྲོད་རླེད། དླེ་རིས་འགྲོའ ་ི ནང་ནས་ཐྲོན་གི་རླེད། དླེ་སྐད་ཡིག རྒྱལ་སིའི་
སྒྱུ་རལ། རྒྱལ་སིའི་གནས་སྟངས་བཅས་དླེ་དག་གི་ཐྲོག་ལ་ཟབ་སྦྱྲོང་འབུལ་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོར་བརི་ཡི་ཡྲོད། དླེ་ནང་
བཞིན་ཟབ་སྦྱྲོང་འབུལ་རྒྱུ་ལས་གལ་ཆླེ་བ་གང་ཟག་སྲོ་སྲོའ ་ི མིག་དཔླེ་སྟྲོན་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་ཡིན་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངྲོས་

ལླེན་ཞུ་གི་ཡྲོད། བས་ཙང་ང་རང་ཚོ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚང་མས་གང་འདྲ་བླེད་དགྲོས་འདུག་དགྲོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུ་རླེད།
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དླེ་དང་མཉམ་དུ་ཟབ་སྦྱྲོང་འབུལ་བའི་སྐབས་སུ་མཚམས་མཚམས་ཡྲོང་གི་འདུག ཟབ་སྦྱྲོང་ཕུལ་ཚར་དུས་མི་དླེ་སང་ཉིན་
དགྲོངས་པ་ཞུ་དུས་ཨ་ཁ་ཟབ་སྦྱྲོང་མ་ཕུལ་ན་འགིགས་པ་ཡྲོད་བསམ་པ་དླེ་འདྲ་ཡྲོང་གི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་བླེད་རྒྱུ་གང་
ཡང་མི་འདུག།གཤྲོག་པ་སླེས་ནས་འཕུར་ཚར་དུས་འགྲོག་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག བས་ཙང་སྐབས་སྐབས་ལ་དླེ་འདྲ་
ཡྲོང་གི་འདུག འཛིན་སྲོང་ལས་ཀ་ལ་ཏག་ཏག་ཅིག་ཡྲོང་གི་མི་འདུག བས་ཙང་དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རྒྱུན་རིང་པྲོ་བརན་པྲོ་

གནས་མཁན་གི་ལས་བླེད་དླེ་དག་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་མཚམས་མཚམས་དྲན་ཡྲོང་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟླེར་ནས་ཁ་ཤས་
ཤིག་ཟབ་སྦྱྲོང་ཡག་པྲོ་ཕིན་ནས་སང་ཉིན་འགྲོ་ཡི་འདུག ཨ་ཁ་བསམ་པ་དླེ་འདྲ་དྲན་ཡྲོང་གི་འདུག ངའི་ལས་ཁུངས་ནས་
གཅིག་གཉིས་དླེ་འདྲ་བྱུང་སྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་དླེ་དག་སྡུག་ཆག་རླེད། ལྷག་བསམ་ཡྲོད་མ་རླེད་ཞུ་གི་མླེད། གནས་སྟངས་

ཤིག་གིས་ཆགས་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་བྱུང་མིན་ལ་མ་བལྟྲོས་པར་ཟབ་སྦྱྲོང་སྲོད་དགྲོས་པ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད་འདུག བས་ཙང་
གཏྲོང་ཆྲོག་པ་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེ་ནས་མི་འབྲོར་ཞིབ་བཤླེར་བཀུར་འྲོ ས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང། དླེ་ནི་ད་གིན་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན།

བསར་ལྡབ་མི་དགྲོས་པ་དང་། ཡག་པྲོ་ཆགས་པ་དང་ཚད་ལྡན་ཆགས་པའི་འབད་བརྲོན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་གི་ཡྲོད། བས་ཙང་
དྲྭ་རྒྱའི་སང་ལ་གཅིག་འགྱུར་ཆགས་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་ང་ཚོ་འཕྲོད་བསྟླེན་གི་གངས་ཐྲོ་ཡྲོད་རླེད། དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་
ཀི་གངས་ཐྲོ་ཡྲོད་རླེད། ནང་སིད་ཀི་གངས་ཐྲོ་ཡྲོད། ཤླེས་རིག་ཀི་གངས་ཐྲོ་ཡྲོད་རླེད། གངས་ཐྲོ་ཚང་མ་མ་འྲོངས་པར་

བསམ་བྲོ་མང་པྲོ་ཞིག་བང་སིག་གི་ཡྲོད། ལག་དླེབ་ལངས་ཁུ་འདི་དླེང་སང་བྲོད་མི་གཅིག་ལ་ཨང་ཀི་གཅིག གསང་བའི་
ཨང་ཀི་ཞིག་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་གཅིག་འགྱུར་ཡྲོང་རྒྱུ་ལ་ལྲོ་དྲུག་གི་ཕྲུག་གུ་དླེའི་གསང་བའི་ཨང་ཀི་འདི་རླེད་ད།
སྲོབ་གྲྭ་འགྲོ་དུས་འདི་རླེད་འདུག ལས་བླེད་ཆགས་དུ་འདི་རླེད་འདུག རྒན་ཡྲོལ་ཆགས་དུས་འདི་རླེད་འདུག་ཅླེས་ཨང་ཀི་

དླེ་དག་རང་འཁླེར་ཐུབ་ན་མི་གཅིག་ཆགས་པས། དླེ་འདྲའི་གནས་བབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཅིག་འགྱུར་ཡྲོང་རྒྱུའི་བསམ་བྲོ་ཞིག་
བང་སིག་གི་ཡྲོད། ཁད་ལས་པར་གྲོ་བསྡུར་ཞུས་ནས་གང་ལྟར་གངས་ཐྲོ་དླེ་ཚད་ལྡན་ཡྲོང་ཆླེད་དུ་ང་ཚོ་ཙམ་མ་ཚད་རྲོགས་
ཚོགས་ལ་ཡང་དགྲོས་མཁྲོ་ཆླེ་གས་རླེད་འདུག ང་རང་ཚོ་མ་འྲོངས་པའི་འཆར་གཞི་བང་སིག་རྒྱུ་དཔླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད་

འདུག རྲོགས་དངུལ་ཡང་དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། སྲོང་ཙང་དླེའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་ཉིས་ཟླྲོས་མ་ཆགས་པ་དང་ཚད་ལྡན་ཡྲོང་རྒྱུ་ལ་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དགྲོང་པ་བཞླེས་ཀི་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེ་ནས་ད་གིན་ལས་བླེད་དླེ་ག་རང་གིས་སྐད་ཡིག་དང་སྦྱྲོང་བརྡར་སྐྲོར་ལ་གསུངས་སྲོང་། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཉམས་

མྲོང་གསྲོག་དགྲོས་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ལས་བླེད་གཅིག་བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་ཚོད་ལྟའི་ལས་བླེད་

དང་། དམིགས་སྲོའ ་ི ཟབ་སྦྱྲོང་ཞིག་འགྲོ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རླེད། ཟླ་བ་བཅུ་ལྷག་གི་ཟབ་སྦྱྲོང་སྲོད་ཀིས་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ཆླེད་
མངགས་སཱ་ར་མཐྲོ་སྲོབ་ལ་གྲོ་བསྡུར་བས། སཱ་ར་ལ་འགན་ཚང་མ་སད་ནས་ཟབ་སྦྱྲོང་ཞིག་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་རླེད། ལས་
བླེད་བདམས་ཚར་བའི་རླེས་ལ་ལས་བླེད་འདླེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གིས་ཟླ་བ་གཉིས་ཀི་ཟབ་སྦྱྲོང་གནང་གི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་
ནས་གཞི་ནས་ལས་ཁུངས་ལ་བཏང་ནས་ཚོད་བལྟར་ཟླ་བ་དྲུག་འཇྲོག་གི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ནས་གཟིགས་རྒྱུ་རླེད། ཚོད་བལྟ་
ཡག་པྲོ་ བྱུང་མླེད་ན་ཕར་འགང་མ་བས་ན་འགིག་གི་རླེད། དླེ་གནང་དང་མ་གནང་དླེ་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་རླེད་མ་

གཏྲོགས་བཀའ་ཤག་གིས་ཞླེ་དྲག་ཐུབ་ཀི་མ་རླེད། བས་ཙང་དླེ་དག་བལྟ་རྒྱུ་རླེད། དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ལས་བླེད་ཡག་པྲོ་
ཉམས་མྲོང་དགྲོས་པ་གསྲོག་རྒྱུ་དླེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངྲོས་ལླེན་ཞུ་གི་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེ་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི རྐང་པའི་སང་ལ་སྲོ་སྲོ་ལངས་དགྲོས་རླེད་ཅླེས་ད་གིན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཞུ་གི་ཡྲོད། རྒྱུན་གྲོན་

ཡིན་ན་ཡང་མི་མང་གིས་གནང་དགྲོས་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་ག་ཚོད་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མླེད་གང་ཤླེས་ཏླེ། ང་ཚོས་འདི་རླེད་ཅླེས་
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དཔླེ་མཚོན་ཞུས་པ་ཡིན་ན་སུད་ཚོང་གི་བུན་ལྲོན་ཡྲོད་ལབ་དུས་སུད་ཚོང་སིད་སྡུག་བརྒྱ་དང་བཅྲོ་ལྔ་ཡྲོད་ཟླེར་གི་ཡྲོད་

རླེད། སུད་ཚོང་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདླེབས་རྒྱག་མཁན་སིད་སྡུག་བཅུ་དགུ་མ་གཏྲོགས་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེའི་སྲོན་ངས་ཞུས་མླེད།
སུད་ཚོང་སིད་སྡུག་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ངས་མིང་ཐྲོའ ་ི ནང་ལ་མིང་རང་ཀྲོག་ཡིན། བུན་ལྲོན་དགྲོས་སམ་ལབ་དུས་བརྒྱ་

དང་བཅྲོ་ལྔ་ཐྲོན་གི་ཡྲོད་རླེད། ཚོང་ཕུད་རྒྱག་མཁན་བརྒྱ་དང་བཅུ་དགུ་མ་གཏྲོགས་ཡྲོད་མ་རླེད། མིང་དང་བཅས་པ་ཕ་
གིར་ཀྲོག་ཡིན། དླེ་རིང་འདིར་ཀྲོག་ནས་དགྲོས་པ་གང་ཡང་མིན་འདུག ཡིན་ནའང་དླེ་འདྲ་ཡྲོང་གི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་
ངས་ཞུ་རྒྱུ་ག་རླེད་ཞུ་གི་ཡྲོད་ཟླེར་ན། མཚམས་མཚམས་ང་ཚོའི་མི་དླེ་དག་གཞན་རླེན་གི་བསམ་བྲོ་ཆླེ་ཐག་ཆྲོད་ནས་ང་ཚོ་

དྲུག་བཅུའི་གནས་བབས། བདུན་བཅུའི་གནས་བབས། ད་ལྟའི་གནས་བབ་སྲོ་བྲོ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་མ་རླེད། ངའི་གཏམ་

བཤད་ནང་ལ་འབི་བསྡད་ཡྲོད། ད་ལྟ་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་བབས་ཡག་ཏུ་ཕིན་ཡྲོད་རླེད། ད་གཞན་རླེན་གི་བསམ་བྲོ་དྲོར་ནས་
ཡག་པྲོ་བ་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་ཡྲོད། བས་ཙང་དླེ་ག་ཚོད་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ག་ཚོད་རགས་ཀི་ཡྲོད་ཐླེ་ཚོམ་རླེད་

འདུག ཁག་གཅིག་གི་ནི་དཔླེ་མི་སིད། བྲོད་པ་དླེ་འདྲ་ཡྲོད་རླེད། རྒྱ་གར་བལ་ཡུལ་འབྲུག་ནས་ཤླེས་རིག་ལ་ཕྲུག་གུ་བཅུ་ལྔ་
ལྲོ་ཉི་ཤུ་ནས་སད་མཁན་ལྲོ་སུམ་ཅུ་ནས་སད་མཁན་དླེ་འདྲ་ཡྲོད་རླེད། ངས་འདིར་མིང་འབྲོད་ན་འགའ་ཤས་འབྲོད་འགའ་

ཤས་ལྷག་གི་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང་འབུལ་ས་ཡྲོད་རླེད། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་ལ་

དཔྱ་དངུལ་ཟས་བཅད་མཉམ་དུ་ཕར་འབུལ་ག་ཚོད་ཕུལ་ཕུལ་རླེད། བརྒྱ་ཕུལ་ནའང་འགིག་གི་རླེད། ལྔ་ཕུལ་ནའང་འགིག་
གི་རླེད། སྟྲོང་ཕུལ་ནའང་འགིག་གི་རླེད། ས་ཡ་ཕུལ་ནའང་འགིག་གི་རླེད། དླེ་འདྲ་གནང་གི་ཡྲོད་ན་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་རླེད།

སྡིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཕར་འབུལ་ཕུལ་ནས་ང་ཚོའི་རྒྱུན་གྲོན་ལ་ཕན་གིས་འདུག་ན་དགའ་བསུ་ཞུ་ཡི་ཡིན། དླེ་ལས་
གཙོས་པའི་དམིགས་བསལ་ཐབས་ལམ་ད་ལྟ་རྒྱུན་གྲོན་དང་འབླེལ་ནས་ཞལ་འདླེབས་གནང་བ་དླེ་ཚོ་གང་འདྲ་ཆགས་གབ་
ཡྲོད་མླེད་གང་ཤླེས།

དླེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་པ་ཞིག་གིས་སིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབྲོར་གནས་བབ་ཀི་སྐྲོར་ལ་གྲོང་དུ་

ཞུས་པ་དླེས་འཐུས་པ་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ནས་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་ལྲོ་ངྲོ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་

འཁྲོར་བ་རླེད་དམ་དྲུག་བཅུ་འཁྲོར་གི་ཡྲོད་རླེད་གསུངས་པ་རླེད། ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ཧིལ་པྲོ་འཁྲོར་ནས་དྲུག་བཅུའི་ནང་འཛུལ་
གི་ཡྲོད་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ཧིལ་པྲོ་འཁྲོར་དྲུག་བཅུ་ལ་ཁ་བལྟས། མ་འྲོངས་པར་དྲུག་བཅུ་ཧིལ་པྲོ་འཁྲོར་འགྲོ་
ཡི་རླེད། ཨང་ཀི་རྒྱག་སྟངས་ཤིག་གི་རླེན་རླེད་དླེ་དགྲོངས་པ་བཞླེས་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེ་ནས་གནམ་སྲོད་སྐྲོར་དླེ་རླེད། གནམ་སྲོད་སྐྲོར་དླེ་ང་རང་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་བསམ་བྲོ་འཁྲོར་གི་ཡྲོད། བཀའ་ཤག་

ནང་སྐུ་ངྲོ་སིད་སྲོང་ཕུད་པའི་བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་ཚོ་གནམ་གྲུ། ལྷག་པར་དུ་དྷ་རམ་ས་ནས་ལྡི་ལི་བར་དུ་ཕླེབས་མི་དགྲོས་པ་

གཙོ་དྲོན་བླེད་ཀི་ཡྲོད། ད་འུ་ཐུག་ནས་མ་འགྲོ་ཀ་མླེད་ཆགས་ན་སྐད་ཆ་ཁ་ཁ་རླེད་བ། གཞན་ཕླེབས་མི་དགྲོས་པ་གཙོ་དྲོན་
བླེད་ཀི་ཡྲོད། དླེ་རིང་འདིར་གསུང་རྒྱུ་འདི་ཞིབ་ཕ་འཁླེར་ཤྲོག་གསུང་བ་དླེ་དླེ་རིང་འཕལ་དུ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཕུལ་

ཐུབ་ཀི་མ་རླེད་དླེ་ངས་ལས་ཁུངས་སུ་བརད་གཅྲོད་བས་ནས་ཕི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ བར་རིས་ལྲོ་འདི་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་ད་
ལྟའི་ཆར་ཕུལ་ན་ཕུལ་ཐུབ་ཀི་རླེད། ལྷག་དྲོན་དུ་འདི་ཕུལ་མིན་ལ་བལྟྲོས་མླེད། རིས་ཞིབ་གཅིག་འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད་དུས་རིས་
ཞིབ་ཀིས་གཟིགས་བསྡད་ཀི་རླེད། ཡིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་གནམ་སྲོད་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དུས་ཧ་ཅང་གི་དམ་པྲོ་

གནང་གིས་ཡྲོད་རླེད། འདི་དམ་དྲག་གནང་གི་ཡྲོད་པ་དླེར་རྣམ་པ་ཚོས་ཡིད་ཆླེས་གནང་རྲོགས་གནང་། ལྷན་ཁང་གཅིག་

ཡྲོང་དུས་བཀར་ནས་གང་འདྲ་བླེད་དགྲོས་འདུག མར་སྲོག་ནས་དླེ་འདྲ་ཤུགས་ཆླེན་པྲོ་བླེད་བསྡད་ཀི་ཡྲོད། མཛད་གཙོ་
རྣམ་པ་ཚོ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་རླེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚང་མས་དགྲོངས་པ་བཞླེས་དགྲོས་པ་རླེད། དླེར་བརླེན། གནམ་
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བསྲོད་བཀའ་འཁྲོལ་འདི་སྐབས་སྐབས་ལ་ཏན་ཏན་རླེད། གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མར་ཕླེབས་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་པ་འདི་མཛད་གཙོ་རྣམ་
པའི་སིག་གཞིའི་ནང་གསལ་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མ་བསྲོད་སྟངས་ལ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་སྲོ་སྲོས་དགྲོངས་པ་

བཞླེས་དགྲོས་རླེད་མ་གཏྲོགས། འདི་ལ་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་ནས་གནང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རླེད།
ཡིན་ན་ཡང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀི་གནམ་བསྲོད་འགྲོ་མི་དགྲོས་ཡས། སྐུ་ངྲོ་སིད་སྲོང་ཁྲོ་རང་ནི་ང་ཚོས་དམིགས་བསལ་ཡྲོད་

རླེད། དླེ་མ་གཏྲོགས་གཞན་པ་ཚང་མ་དླེ་འདྲ་རང་ལ་དགྲོངས་པ་བཞླེས་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད། དླེའི་ཐྲོག་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་ར་བ་
ནས་དགྲོངས་ཕྲོགས་མ་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གནམ་བསྲོད་བཀའ་འཁྲོལ་ཡྲོད་པ་ཙམ་གི་གནམ་གྲུའི་ནང་འགྲོ་

དགྲོས་པའི་ངླེས་པ་ཡྲོད་མ་རླེད་བསམ་གི་ཡྲོད། རང་ཡིན་ན་ཚོར་བ་ཆླེན་པྲོའ ་ི ངང་བཤད་བསྡད་ཀི་ཡྲོད། དླེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་
ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་དླེའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞླེས་རྲོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་ཚིག་གཅིག་དླེ་ངའི་དགྲོངས་ཚུལ་དང་སྦྲགས་ནས་དབིན་ཇིའི་ཚིག་དླེ་རིན་པྲོ་

ཆླེས་གནང་བ་དླེ་ flop གནང་བ་རླེད་དམ་གསུངས་སྲོང་། དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གྲུབ་བླེད་དླེ་རིང་ངས་སྲོན་རིས་གཏམ་བཤད་ཀི་ཤྲོག་བུ་དང་པྲོ་དླེ་རང་ལ་བིས་བཞག་ཡྲོད། འདས་པའི་མི་ལྲོ་དྲུག་བཅུ་ལ་
ཉླེ་པའི་ནང་བྲོད་མིའི་བ་ན་མླེད་པའི་དབུ་ཁིད་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་སབས་མགྲོན་ཆླེན་པྲོ་མཆྲོག་གིས་ཐུགས་རླེ་བཀའ་དྲིན་
ཉག་གཅིག་གི་འྲོག་བཀའ་ཤག་རིམ་བྲོན་དང་ལྷག་པར་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པ་ཚུན་ཆད་ཀི་བཀའ་ཤག་ལབ་དུས་དླེའི་དབུ་

ཁིད་དླེ་ག་རང་རླེད། དླེ་ལ་གཞི་ར་བཞག་ནས་འགྲོ་གི་ཡྲོད་མ་གཏྲོགས་དླེ་ལ་ང་ཚོས་ flop གཏྲོང་རྒྱུའི་བསམ་བྲོ་ར་བ་

ཉིད་ནས་ཡྲོད་མ་རླེད། ཏན་ཏན་རླེད་སྲོན་མ་ལས་ལས་ཀ་ཡག་ཏུ་བླེད་དགྲོས་འདུག་ཟླེར་བ་ཡྲོང་སིད་ཀི་རླེད། ཡིན་ནའང་
དླེ་ཕར་ཕྲོགས་དླེ་བརི་མླེད་བཏང་ནས་མ་རླེད། དླེ་འདྲའི་གསན་ནྲོར་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་ཕྲོགས་མ་ནྲོར་པ་གནང་རྲོགས་

གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོ་ཞླེ་དྲག་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རིགས་པྲོ་བླེད་དགྲོས་མ་རླེད། སྲོན་མ་དླེ་མླེད་པ་བླེད་དགྲོས་རླེད་དླེ་

འདྲ་ལབ་ཀི་ཡྲོད་མ་རླེད། སྲོན་མ་ལས་ཚགས་ཚུད་པ་བླེད་དགྲོས་རླེད། ཡག་པྲོ་བླེད་དགྲོས་རླེད། ང་རང་ཚོ་ན་ནིང་ལྲོ་དང་
ད་ལྲོའ ་ི དབར་དུ་བསྡུར་ནས་ལས་ཀ་དླེ་འདྲ་བ་རྒྱུའི་སྐྲོར་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེ་ནས་སྐུ་ཕྱྭའི་ཞབས་རིམ་སྲོགས་གལ་ཆླེ་ཤྲོས་དླེ་རླེད་ཅླེས་མང་པྲོས་གསུངས་སྲོང་། ཏན་ཏན་སྲོན་རིས་ལས་

གལ་ཆླེ་བ་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་མཆྲོད་པས་རབ་མཉླེས་གསུངས་ཡྲོད་ན། དླེ་བཀའ་ཤག་གཅིག་པུས་བླེད་རྒྱུ་གང་ཡང་

ཡྲོད་མ་རླེད། གང་ཟག་གང་ཟག་ལ་ཐུག་ཡྲོང་དུས་སྲོ་སྲོས་དགྲོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུ་རླེད་བ། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མས་
༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཚེ་༸རྒྱལ་བའི་མཛད་འཕིན་བཅས་བཀའ་དྲིན་ཆླེན་པྲོ་ཡིན་པ་དླེ་ངས་བརྲོད་དགྲོས་མ་
རླེད། ཚང་མས་ཤླེས་ཀི་ཡྲོད་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེ་ནས་བུད་མླེད་ནུས་སྟྲོབས་དང་འབླེལ་བའི་སྐྲོར་ལ་གསུངས་པ་རླེད། ཏན་ཏན་རླེད། བུད་མླེད་ནུས་སྟྲོབས་ཀི་

འགན་འཛིན་དླེ་ས་ཁད་ལས་པ་རླེད། ཁད་ལས་པ་དགྲོངས་པ་ཞུས་དུས་བླེད་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག འགྲོག་རྒྱུ་ནིམླེད།

དགྲོངས་པ་ཞུས་ནས་ཕིན་པ་རླེད། ལམ་སླེང་ཚབ་གསར་ཅིག་མླེད་ན་ལས་ཀ་བླེད་དགྲོས་ཀི་འདུག ངས་གཞུང་ཞབས་
ཤིག་ཆླེད་མངགས་དམིགས་བཙུགས་བས་ནས་བསྐྲོས་ཤག་ཡྲོད། མ་འྲོངས་པར་ཁད་ལས་པ་དགྲོས་མི་དགྲོས་ད་དུང་

ཞིབ་འཇུག་བླེད་ཀི་ཡིན། ད་དུང་ཁད་ལས་པ་དགྲོས་ལབ་ན་རག་གི་ཡྲོད་མླེད་གང་ཤླེས། རག་ནས་ག་ཚོད་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་
མླེད་གང་ཤླེས། དླེང་སང་གི་ལྲོ་གཞྲོན་པ་མང་པྲོ་ཞིག ཡང་ལྲོ་གཞྲོན་པ་ཚང་མ་སྡུག་པ་རླེད་ལབ་ཀི་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་
ཡིན་ཙང་ངས་འདི་དང་སྦྲགས་ནས་བུད་མླེད་ནུས་སྟྲོབས་ནང་ད་ལྟའི་ཆར་ལ་འགན་འཛིན་གཅིག་དང་ལས་བླེད་གཅིག་
བཅས་གཉིས་ཀིས་ཕག་ལས་གནང་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། ལས་གཞི་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་དླེ་ས་ལས་རྒྱ་ཆླེ་བ་དང་དངུལ་འབྲོར་
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ལྡབ་གཅིག་འཕར་བསྡད་ཡྲོད། དངུལ་འབྲོར་འཕར་བ་ཙམ་གིས་བུད་མླེད་ནུས་སྟྲོབས་འཕར་བ་རླེད་དམ་ཟླེར་ན་དླེ་མ་རླེད།
ཡིན་ན་ཡང་དླེ་ལ་འགྲོ་གྲོན་གཏྲོང་དགྲོས་པ་སྲོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་འདུག བས་ཙང་དླེ་དང་སྦྲགས་ནས་

གསུང་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་དླེ་བུད་མླེད་ཉིན་མྲོའ ་ི སྐྲོར་དླེ་གསུངས་པ་རླེད། བུད་མླེད་ཉིན་མྲོ་དླེ་དླེ་རིང་ཆླེད་མངགས་འདིར་གསུངས་
པ་རླེད། ང་ཚེས་པ་བཅུ་གཉིས་ཞྲོགས་པ་འདིར་འབྲོར་བ་ཡིན། དླེའི་ཉིན་མྲོ་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལྲོག་ལ་སྐུ་ངྲོ་སིད་
སྲོང་ཕླེབས། དླེ་ག་ནང་བཞིན་བུད་མླེད་ནུས་སྟྲོབས་ཀི་དླེ་ས་གཏན་འབླེབས་བས་པའི་སིད་བྱུས་དླེའི་སང་ལ་ཚོགས་ཆླེན་

ཚོགས། ཚོགས་ཆླེན་ཚོགས་དུས་ལྷན་ཁང་ལྷན་ཁང་ལ་སིད་བྱུས་དླེ་གང་འདྲ་བླེད་དགྲོས་མིན་ལས་གཞི་ཞིག་བཀའ་ཤག་
གི་བཀྲོད་མངགས་བས་ཡྲོད་རླེད། སིད་བྱུས་དླེ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དྲོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བདུན་ཞིག་རྒྱབ་གཉླེར་སྙན་
ཐྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རླེད། ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་དླེའི་ནང་ནས་དྲིལ་བསགས་ལ་ག་རླེ་འབླེལ་བ་འདུག དཔར་འབྲོར་ལ་ག་རླེ་འབླེལ་བ་

འདུག ནང་སིད་ལ་ག་རླེ་འབླེལ་བ་འདུག ཤླེས་རིག་ལ་ག་རླེ་འབླེལ་བ་འདུག འཕྲོད་བསྟན་ལ་ག་རླེ་འབླེལ་བ་འདུག་ཚང་མ་
དབླེ་བ་ཕླེས་ནས་དླེ་ག་བར་སླེབས་འདུག་བསར་ཞིབ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཞུགས་མྲོལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་པ་
རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཞུགས་མྲོལ་ཚོགས་འདུ་དླེ་གཉའ་ཁི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་ཚོགས་ནས་གསར་འགྱུར་དླེ་དག་གི་ནང་ཐྲོན་
ཡྲོད་ས་ཡྲོད། དླེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། དླེ་ཚོགས་པ་ལ་བརླེན་ནས་དླེ་ས་བཀའ་ཤག་གིས་བུད་མླེད་ཉིན་མྲོ་

སྲུང་བརི་བས་པ་དླེ་ཆུང་དུ་བཏང་བ་རླེད་ཟླེར་ན་དླེ་འདྲ་མ་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བུད་མླེད་ཀི་རིན་ཐང་དང་ནུས་སྟྲོབས་གལ་ཆླེན་
པྲོ་ཡིན་པ་དླེ་རང་འཇགས་བསྡད་ཡྲོད་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ནས་བུད་མླེད་ནུས་སྟྲོབས་དང་འབླེལ་བའི ་སྲོབ་སྟྲོན་བུད་མླེད་
ཁག་ཅིག་གི་སྐྲོར་གསུངས་པ་དླེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རླེད་སྲོབ་སྟྲོན་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཡྲོད་རླེད། ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་དླེའི་འགན་
རྐང་དླེ་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྲོད་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྲོབ་སྟྲོན་ཚོགས་ཆུང་དླེ་སྲོབ་སྟྲོན་ཕུལ་མཁན་གི་ཚོགས་ཆུང་

ཞིག་རླེད་མ་གཏྲོགས་འགན་འཁུར་རྒྱུ་དླེ་གྲོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་ལན་འདླེབས་བླེད་རྒྱུ་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན།

དཔལ་འབྲོར་དྲུང་ཆླེ། ལྷག་པར་དུ་ཡང་བུད་མླེད་ནུས་སྟྲོབས་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་གིས་ལས་ཀ་བླེད། དླེས་དྲུང་ཆླེན་ལ་
འགན་འཁུར། དྲུང་ཆླེ་ཡིས་བཀའ་བྲོན་ལ་འགན་འཁུར། བཀའ་བྲོན་གི་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་འཁུར་ནས་གྲོས་ཚོགས་ལ་

ལན་འདླེབས་བླེད་པ་དླེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་། དླེ་ཁྲོ་རང་ཁྲོ་རང་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་ངས་བང་སིག་ནས་བཟྲོས་ཡྲོད། ཡིན་པ་
ཡིན་ན་ཡང་སྐབས་དང་དུས་ལ་བུད་མླེད་ནུས་སྟྲོབས་ཚན་པ་བསྐྲོངས་ནས་བཀའ་སྲོབ་ལམ་སྟྲོན་ཞུས་པ་དླེས་ག་བར་འགྲོ་

དགྲོས་འདུག་ག་རླེ་བླེད་དགྲོས་འདུག ཡང་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་བསར་ཞིབ་བླེད་ཀིན་འགྲོ ་བཞིན་ཡྲོད། འགན་
རྐང་དླེ་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་འཁུར་གི་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྲོབ་སྟྲོན་ཚོགས་ཆུང་ཡྲོད་རླེད། དླེའི་ནང་ནས་གཙོ་བྲོ་
འདི་རླེད་ཟླེར་བ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རླེད། ཚང་མ་སྲོབ་སྟྲོན་ཚོགས་ཆུང་ཁྲོ་རང་ཚོས་གང་གསུངས་པ་དླེ་བསམ་འཆར་རང་
རླེད། བསམ་འཆར་དླེ་གང་འདྲ་འདུག་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་བསར་ཞིབ་བླེད་ཀི་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེ་ནས་རང་ཁྲོངས་ལས་བླེད་སྐྲོར་དླེ་གསུངས་སྲོང་། རང་ཁྲོངས་ལས་བླེད་སྐྲོར་དླེ་གནས་ཚུལ་རྒྱུན་རིང་པྲོ་རླེད།

བཀའ་ཤག་མང་པྲོ་བརྒྱུད་ནས་བསླེབས་བསྡད་པ་ཞིག་རླེད། དླེའི་ཚེས་དླེའི་དུས་ལས་ད་ལྟ་གནས་བབ་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རླེད།

བགླེས་ཕྲོགས་བགླེས་ཤག་མ་གཏྲོགས་ཚང་མ་རགས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རླེད། ད་དུང་ག་རླེ་རགས་དགྲོས་འདུག་ཟླེར་བ་དླེ་
བསམ་བྲོ་མང་པྲོ་གཏྲོང་དགྲོས་འདུག གྲོས་བསྡུར་མང་པྲོ་བས་དུས་ལམ་སླེང་དླེ་རིང་ངས་འདིར་གུར་ཤིང་ནང་བཞིན་

གཙིར་ནས་ཁུ་བ་ཚང་མ་བཏུང་ནས་སྐམ་པྲོ་མར་གཡུགས་དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་མ་རླེད། བཀའ་ཤག་གི་དགྲོངས་པ་

ལ་ཡྲོད་མ་རླེད་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི་དགྲོངས་པའི་ནང་ལ་ཡྲོད་མ་རླེད། དཔླེ་མཚོན་བཞག་པ་མ་གཏྲོགས་ངས་ཡིད་
ཆླེས་བླེད་ཀི་ཡྲོད། བཀའ་ཤག་གིས་དླེ་འདྲ་གནང་གི་རླེད་བསམ་གི་མ་རླེད་ལ་གནང་རིས་ཀང་ཡྲོད་མ་རླེད། ཏན་ཏན་རླེད།
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ཁྲོ་རང་ཚོའི་བཀའ་དྲིན་ཁྲོ་རང་ཚོས་སྐུ་ལས་སྲོན་པ་དླེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དླེ་སའི་རང་ཁྲོངས་ལས་བླེད་དཔལ་འབྲོར་སླེར་བདག་
མ་བསྒྱུར་པའི་ལས་བླེད་ལྷག་མ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡྲོད་རླེད། དླེ་དག་ལ་བྲོ་ཕམ་ཡྲོང་གི་རླེད་བསམ་ནས་བཀའ་ཤག་རིམ་པས་

ཐག་གཅྲོད་རིམ་པ་གནང་བའི་གཏན་འབླེབས་ཤིག་ཡྲོད་རླེད། གཏན་འབླེབས་དླེ་ལས་ལྷག་པ་ད་ལྟ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཕིན་

ཡྲོད་མ་རླེད། དླེ་ངས་ལམ་སླེང་འགྱུར་བ་གཏྲོང་གི་ཡིན་ལབ་ནས་ཡྲོང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེའི་ཐྲོག་ལ་ད་དུང་བཀའ་
ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་བླེད་ཆྲོག་གི་རླེད། ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཡང་གནས་སྟངས་དང་རྒྱུ་
མཚན་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་བལྟ་དགྲོས་པ་སྲོང་ཙང་། དླེ་རིང་འདིར་ཁས་ལླེན་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེ་ནས་གངས་སིད་ཁུལ་གི་ཨར་པྲོ་དང་འབླེལ་ནས་ལས་ཤག་དླེ་རླེད། ཏན་ཏན་གཟིགས་སྟངས་ཤིག་རླེད། ཁང་

པ་ཁ་ཤས་བཤིག་ནས་རྒྱག་དུས་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་རླེན་གིས་ཁང་པ་ཁ་ཤས་བཤིག་དགྲོས་པ་དང་ཁ་ཤས་ཟུར་ནས་

བཤིག་དགྲོས་དླེ་འདྲ་ཡྲོད་རླེད། གང་ལྟར་སི་ཡྲོངས་ནས་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གི་དགྲོངས་པ་ལ་གངས་སིད་ཁུལ་ལ་འཛུལ་བ་

དང་བྲོད་བཟྲོ་མཐྲོང་རྒྱུ་ཡྲོད་པ། བྲོད་ཀི་གྲོང་ཁླེར་ཞིག་ལ་སླེབས་འདུག གངས་ཅན་སིད་གཤྲོངས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་

ཀི་བསྟི་གནས་ལབ་དུས་བྲོད་བཟྲོའ ་ི རྣམ་པ་ཡྲོང་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད་འདུག བས་ཙང་དླེ་འདྲ་ཆགས་པ་རླེད། ལྷག་པར་
དུ་དླེའི་དངུལ་དླེ་བཀའ་ཤག་གི་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་བཏང་གི་ཡྲོད་རླེད་དམ་ལབ་ན་དླེ་འདྲ་མ་རླེད། བཀའ་ཤག་གིས་ན་
ནིང་གི་ཐབས་ཤླེས་གནང་རྒྱུ་དླེ་ན་ནིང་གནང་། བརི་སྲོ་བརྒྱབ། ད་ལྲོ་ཐབས་ཤླེས་གནང་རྒྱུ་དླེ་གསར་པ་གནང་དགྲོས་ཀི་

ཡྲོད་རླེད། བཀའ་ཤག་གིས་ཐབས་ཤླེས་དླེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ད་གིན་ངས་ས་ཡ་བཞི་ལྷག་གི་ཐབས་ཤླེས་ཞུས་ཟིན་པ་དླེ་ན་ནིང་

ལས་མང་ཙང་ཐབས་ཤླེས་གནང་རྒྱུའི་ཚོད་དཔག་བས་ཡྲོད། ཏན་ཏན་ཐབས་ཤླེས་ཐུབ་རྒྱུའི་ཚོད་དཔག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་
ཡིད་ཆླེས་དང་བྲོ་སླེམས་བརན་པྲོ་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ང་ཚོས་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་བང་མཛོད་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་བཀའ་

ཤག་གི་ཐབས་ཤླེས་མ་བས་པ་དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རླེད། བཀའ་ཤག་གི་ཐབས་ཤླེས་ད་དུང་མང་བ་ཆགས་རྒྱུ་ལ་རླེ་བ།

དླེ་རིང་འདིར་ཞུས་ན་བདླེ་པྲོ་ཞླེ་དྲག་མིན་འདུག ད་ལྲོ་གང་ལ་གང་འཚམ་འཕར་བསྡད་ཡྲོད། གཙོ་བྲོ་སྐུ་ངྲོ་སིད་སྲོང་གིས་
སྐུ་ལས་སྲོན་ནས་ཐབས་ཤླེས་ཡག་ཐག་ཆྲོད་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེ་ནས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་སང་ཏྲོག་ཁུལ་གི་ས་ཁུལ་དླེ་གསུངས་པ་རླེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དྲི་བ་འབྲོར་སྲོང།

ང་ཚོས་བཀའ་ལན་ཡང་ཕུལ་བ་ཡིན། དླེ་ས་ལག་དླེབ་ཨང་ཀི་བདུན་ཅན་མླེད་པའི་སྐབས་སུ་ལག་དླེབ་རྙིང་པ་ཡྲོད་པའི་
སྐབས་སུ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་སྐབས་དླེར་བཙན་བྲོལ་བྲོད་གཞུང་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་ལག་དླེབ་ལང་ཁུ་གསར་པ་

བཟྲོས་དུས་ཚང་མ་ལ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་བཀྲམས་ཡྲོད་རླེད། གྲོ་སྐབས་ཚང་མ་གཅིག་པ་གཅིག་ཀང་རླེད། དླེ་དུས་ལག་
དླེབ་རྙིང་པ་འཁླེར་ནས་བཀང་ཡྲོད་ན་རག་རྒྱུ་ཡིན་ཡིན་པ་རླེད། ཡིན་ནའང་སྲོ་སྲོའ ་ི གནས་བབས་ཤིག་གི་རླེན་གིས་དླེ་

ལྟར་ལྷག་པ་དླེ་འདྲ་ཡྲོད་སིད་ཀི་རླེད། ཁ་ཤས་ཏན་ཏན་ཧ་མ་གྲོ་བ་ལྷག་པ་དླེ་འདྲ་ཡྲོད་སིད་ཀི་རླེད། གང་ལྟར་རྣམ་པ་ཚོས་

གསུངས་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་དླེ་སང་ཏྲོག་ཁུལ་ལ་བྲོད་མི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ལག་དླེབ་རྙིང་པ་བླེད་སྲོད་བླེད། གསར་པ་མླེད་པ་

དླེ་འདྲ་འདུག་གསུངས་པ་དླེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ང་ཚོས་ཤླེས་ཚོར་ཡྲོད། བཀའ་གནང་བ་དླེ་ཞུས་ཆྲོག ན་ནིང་ང་ཚོ་རིས་ལྲོ་འདིའི་
ནང་ལྲོགས་ལ་ང་ཚོའི་སྲོན་རིས་ནང་ལ་འགིམ་འགྲུལ་ཟུར་ཕྲོགས་འདང་མིན་གིས་རླེན་བས་ནས་ཞུ་ཐུབ་མ་སྲོང་། ལ་
དྭགས་བང་ཐང་སྐྲོར་ལ་ཆླེད་མངགས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་། ལ་དྭགས་བང་ཐང་ལ་ང་ཚོས་ཆླེད་མངགས་

མི་གཉིས་བཏང་ནས་མི་མང་ལ་ཞབས་ཞུ་དཔླེ་མི་སིད་ཡག་པྲོ་ཞུ་ཐུབ་སྲོང ་། ཡིན་ནའང་། དླེ་འདྲ་རག་པར་བཏང་བསྡད་ན་
མིས་བ་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ཡྲོད་རླེད་བ། ཡིན་ནའང་རག་པར་གཏྲོང་ཐུབ་མླེད་གང་ཤླེས། བང་ཐང་ཙམ་མ་ཚད་སླེ་གྲོང་ཁླེར་ལ་
ཞབས་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྲོད། ད་ལྲོ་ཡང་བསར་བྲོད་རང་དབང་བདླེན་པའི་ཚོགས་ཆུང་གི་འྲོས་བསྡུ་གཅིག་གྱུར་ཆགས་པ་
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རླེད། ད་ལྲོ་འྲོས་བསྡུ་ཆླེན་མྲོ་སླེབས་གབས་ཡྲོད་རླེད། བྲོད་རང་དབང་བདླེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་དླེ་ཚང་མ་སྡླེབ་
གཅིག་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་རླེད། དླེ་དུས་ད་ལྲོ་ཡང་ཚོགས་མི་གསར་བ་ཕླེབས་དུས་ཟབ་སྦྱྲོང་གཅིག་བང་སིག་གི་

ཡྲོད། བང་ཤར་ཁུལ་ལ་གཅིག ལྷྲོ་ཕྲོགས་ལ་གཅིག བང་ཕྲོགས་ལ་གཅིག བང་ཕྲོགས་ལ་གཉིས་རླེད། དླེར་ཟབ་སྦྱྲོང་
གནང་བར་འགྲོ་མཁན་དཔྱ་ཁལ་ཚན་པ་དང་གངས་ཐྲོ་ཚན་པའི་ལས་བླེད་ཕླེབས་ཀི་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་ཟབ་སྦྱྲོང་དང་
སྦྲགས་མཉམ་དུ་དཀའ་ངལ་སླེལ་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་བང་སིག་ཡྲོད། དླེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་ད་ལྲོ་དཔལ་འབྲོར་ལས་

ཁུངས་ཀི་འགིམ་འགྲུལ་ཟུར་ཕྲོགས་དླེ་འཕར་བསྡད་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འཕར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་འདྲའི་དཀའ་སླེལ་འགྲོ་རྒྱུའི་
བང་ཞིག་སིག་བཞག་ཡྲོད། བས་ཙང་དླེའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་རླེས་སུ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་འབད་བརྲོན་ཞུ་གི་ཡིན། ས་
ཁུལ་ཁུག་ཀྲོག་ལ་མ་གཏྲོགས་ང་ཚོས་གཏྲོང་རྒྱུ་ཁག་པྲོ་བླེད་ཀི་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁུག་ཀྲོག་ལ་ཏན་ཏན་འབད་བརྲོན་བླེད་
ཀི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ཏྲོག་ཙམ་བཞུག་རྲོགས་གནང་།
དླེ་རིང་གི་འཕྲོ་གསལ་བཤད་ལན་འདླེབས་དླེ་སང་གི་ལས་རིམ་ནང་ལ་ཕླེབས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རླེད། སང་ས་དྲྲོ་ ༩།༣༠ བར་
དུ་ཚོགས་གསླེང་ཡིན།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པྲོ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།

དླེ་རིང་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོ་ཚོགས་ཚོགས་

དུས་ ༥ པའི་ལས་ཉིན་གསུམ་པ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད། དླེ་རིང་ས་དྲྲོ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་མླེད། དླེ་རིང་གི་ལས་རིམ་
དང་པྲོ། གཞུང་འབླེལ་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པར་གཟིགས་རྲོགས་གནང་། གྲོས་འཆར་འདྲོན་མཁན་
དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས་མཆྲོག ་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། སྙན་སྲོན་ཞུ་ཆྲོག་པ་ཞུ།

གཞུང་འབླེལ་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར།
སྲོན་གླེང་།

༄༅། །བྲོད་ཀི་དཔླེ་མཛོད་ཁང་གི་རྲོགས་དངུལ་ཁག་ཅིག་ཚོགས་སླེར་བླེ་བག་པ་མིན་པར་འབླེལ་ཡྲོད་གཞུང་ཞིག་ནས་

འབྲོར་བཞིན་ཡྲོད། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གཏན་འབླེབས་ལྟར་ཕི་ནང་རྲོགས་དངུལ་ཐྲོབ་རིགས་ལ་འཛིན་སྲོང་གི་འགྲོ་
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གྲོན་དམིགས་རླེན་བརྒྱ་ཆ་ ༡ དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་སུ་ཐད་འབུལ་དགྲོས་པ་རིས་ལྲོ་ ༡༩༩༥ ་་་ ༩༦ ནས་བཟུང་ལྲོ་

བསྟུད་མར་རིས་སྙན་ནང་གསལ་བའི་ཐྲོག་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་
༨ པའི་རྒྱབ་གཉླེར་སྙན་ཐྲོའ ་ི ནང་ལའང་གསལ་བཞིན་འདུག་ཀང་། འབླེལ་ཡྲོད་གཞུང་དླེའི་ར་འཛིན་ཡིག་ཆའི་ནང་གནང་
སྦྱིན་རྲོགས་དངུལ་ཆ་ཚང་དམིགས་བཀར་ལས་དྲོན་ཁྲོ་ནའི་ཐྲོག་བླེད་གཏྲོང་དགྲོས་པ་ལས་གཞན་གནང་དུའང་ཁ་བསྒྱུར་

མི་ཆྲོག་པ་གསལ་པྲོ་འཁྲོད་ཡྲོད་པར་བརླེན། རིས་སྙན་ནང་འཛིན་སྲོང་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༡ གི་དངུལ་འབབ་སྲོར་༡༡,༡༧,༧༠༣་
༠༠ གསལ་བ་དླེ་ལྟར་འབུལ་མི་དགྲོས་པའི་གྲོས་ཆྲོད་གཅིག་འཇྲོག་དགྲོས་གལ་ཆླེར་མཐྲོང་།
གྲོས་ཆྲོད།

གྲོང་གསལ་འབླེལ་ཡྲོད་གཞུང་གིས་བྲོད་ཀི་དཔླེ་མཛོད་ཁང་ལ་གནང་སྦྱིན་རྲོགས་དངུལ་ཁྲོངས་ནས་འཛིན་སྲོང་གི་བརྒྱ་
ཆ་ ༡ གི་དངུལ་འབབ་སྲོར་ ༡༡,༡༧,༧༠༣་༠༠ དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགྲོས་གསལ་བ་དླེ་དག་སྦྱིན་བདག་
གི་ར་འཛིན་ཡིག་ཆ་ལྟར་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་དགྲོས་པར་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུའི་སི་མྲོས་སམ་མང་མྲོས་
གྲོས་ཆྲོད་དུ། བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ལ།།

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

གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྲོར་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆྲོག ་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཞུང་འབླེལ་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།

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

གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མླེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་ཚུད་པ་ཡིན། འདིའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་བགྲོ་གླེང་ཞུ་
དགྲོས་ཡྲོད་པ་མ་རླེད་བསམ་གི་འདུག གང་ལགས་ཤླེ་ན། གྲོས་ཚོགས་ས་ཕིའི་ནང་ལ་གླེང་སྲོང་བྱུང་ཡྲོད་རླེད། དླེ་དླེ་
བཞིན་མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་རིམ་པ་མང་པྲོའ ་ི ལམ་སྟྲོན་དང་དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཁ་གསལ་

པྲོ་ཆགས་ཡྲོད་རླེད། གལ་ཏླེ་གྲོ་སྐབས་བཞླེས་མཁན་ཡྲོད་ན། སི་འཐུས་འགའ་ཞིག་ལ་གྲོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། སི་
འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས།།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐྲོག་མ་དླེར་གྲོ་བདླེ་བའི་ཐྲོག་ནས་གནད་དྲོན་ཞུ་རྒྱུར་གྲོས་འཆར་འདིར་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད་

ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གནད་དྲོན་གཅིག་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་གསལ་ཁའི་ཚུལ་དུ་ཟླེར་རུང་། བསམ་
ཚུལ་ཟླེར་ནའང་འདྲ། གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། དང་པྲོ་འདི་དླེ་རིང་འདིར་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་གྲོ ས་ཆྲོད་དླེ་འདྲ་
ཞིག་འཇྲོག་དགྲོས་པའི་གནས་བབ་ཆགས་པ་འདི་རིས་ཞིབ་ཀི་སྙན་སྲོན་ནང་ལ་ཡྲོད་པའི་གནས་བབ་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་

བྱུང་བ་རླེད། རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་འདི་སྟྲོན་དགྲོས་པ་འདི་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་གཅིག་གི་ཐྲོག་འགན་འཁླེར་
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བའི་ཐྲོག་ནས་སྟྲོན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད ། ༡༩༩༥ ནས་བཟུང་སྟླེ་ད་བར་གི་གནས་བབ་དླེ་མུར་དླེ་འདྲ་

ཞིག་ལུས་པ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཁད་མཚར་པྲོ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་མཐྲོང་བསྡད་ཀི་འདུག གཉིས་པ་དླེར་གནད་དྲོན་འདིའི་
རིགས་འདིའི་ནང་གང་འཁྲོད་པ་དླེ་དག་ཡྲོངས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་གནས་ཚུལ་རང་པ་ཡིན་པ་ཞིག་དང་ཚང་

མས་མཁླེན་རྒྱུ་ཡྲོད་པ། དཔང་རགས་ཡྲོད་པའི་གནད་དྲོན་ཞིག་ཡིན་པར་ད་བར་དླེ་འདྲ་བས་ནས་ལུས་པ་འདི་རང་བཞིན་
གིས་ཁད་མཚར་པྲོ་ཆགས་པ་ཞིག་དང་། འདིའི་ནང་ནས་འདི་རིས་བསུབ་འགྲོ་རྒྱུར་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕླེབས་མི་དགྲོས་

པར་རིས་བསུབ་འགྲོ་རྒྱུའི་ལམ་གཅིག་དླེ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངྲོས་ནས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་གནང་མི་དགྲོ ས་པར་གྲོས་
ཆྲོད་འཇྲོག་བཞག་པ་འདིའི་ཐྲོག་གནད་འགག་འདིའི་ཐྲོག་ལ་མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་ལ་གནས་སྟངས་འདི་ཚོའི་

ཐྲོག་ལ་ཞུས་ནས་མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་གཙང་བཟྲོ་བླེད་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་ཅིག་རླེད་བསམ་པ་དྲན་གི་
འདུག་མ་གཏྲོགས། འདི་གཅིག་པུའི་ཐྲོག་ལ་གྲོས་ཆྲོད་བཞག་དགྲོས་པའི་གནས་བབ་ཆགས་པ་འདི་དླེ་རིང་གི་འདི་ཆགས་

པ་འདི་ཆགས་ཟིན་པ་རླེད། དླེའང་ང་ཚོས་རིས་བསུབ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རླེད། རྒྱབ་སྲོར་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རླེད། ཐུགས་ཁག་མི་
འདུག་ཟླེར་རྒྱུ་ཞིག་རླེད། ཡིན་ནའང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་གི་ཐྲོག་ནས་ཀང་ས་སང་སང་ནས་མ་ལུས་པའི་ཐྲོག་ནས་གཙང་མ་
བཟྲོ་རྒྱུའི་ལམ་ཞིག་འདུག་བསམ་པའི་གནས་བབ་ཅིག་དྲན་གི་འདུག གང་ལགས་ཤླེ་ན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོཌ་འདི་ཁིམས་
མཐུན་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་རླེད། དླེ་དླེ་བཞིན་འདིའི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོའང་ཡྲོད་རླེད།
དླེར་བརླེན་འདིའི་ཐྲོག་ནས་འདིའི་རྒྱབ་ལྲོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཐྲོག་ནས་མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་ལ་སྙན་གསྲོལ་

ཞུས་པ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་གིས་འདི་ནས་རིས་བསུབ་འགྲོ་རྒྱུའི་རྒྱབ་གཉླེར་གཅིག་སླེབས་ཀི་རླེད་བསམ་པ་ཞིག་དྲན་གི་
འདུག་མ་གཏྲོགས། ཟུར་དུ་ང་ཚོ་དླེ་འདྲ་བླེད་དགྲོས་པའི་གནས་བབ་འདི་མ་འྲོངས་པར་འདི་རིགས་མ་ཡྲོང་ན་ཡག་གི་རླེད་
དྲན་གི་འདུག ཐུགས་རླེ་ཆླེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས། །
སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས།

སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕླེལ་ལགས་ནས།།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་དཔླེ་མཛོད་ཁང་གི་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་རྒྱུ་མླེད་པ་བཟྲོ་རྒྱུ་དླེ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་

ཆགས་ཡྲོད་ནའང་ཚང་མ་ངས་ཤླེས་ཀི་མླེད། གང་ཡིན་རུང་ང་ཚོ འི་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཞིག་འབུལ་གི་
མིན་ཞླེས་དླེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་དུས་དླེ་རིང་འདི་ནས་གྲོས་ཆྲོད་བཞག ལྷག་པར་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚང་མས་དླེ་ཙམ་གསུང་མི་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་འདྲ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག དླེ་འདྲ་
བས་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་མཐྲོང་མ་སྲོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལགས་ཤླེ་ན། ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་འདི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆླེན་
པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རླེད་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཁླེ་ཡྲོད་ལས་འཛིན ་ཟླེར་ནའང་འདྲ། དླེ་འདྲའི་ཚོགས་པ་གཞན་དཔླེ་

མཛོད་གཅིག་པུ་མ་རླེད་ང་ཚོའི་བཙན་བྲོལ་ནང་ལ་ཚོགས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ཚོའི་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་གི་འབབ་ཅིག་

དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་བཞིན་པ་དླེ་གནད་འགགས་ཧ་ཅང་ཆླེན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རླེད་བསམ་གི་འདུག གཞུང་དང་
སིག་འཛུགས་དླེ་ལ་ཆླེ་མཐྲོང་དང་གང་ཟག་བླེ་བག་པ་གཅིག་གི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མ་རླེད། འདིར་སིག་འཛུགས་
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འདི་ནམ་གནས་བར་གནས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས་དླེ་ལ་ཆླེ་མཐྲོང་དང་མཚོན་བླེད་ཟླེར་ནའང་འདྲ། དཔལ་འབྲོར་གི་ཐྲོག་ནས་
བརྒྱ་ཆ་ཕུལ་བ་དླེ་གནད་འགགས་ཆླེན་པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་སྟབས། ད་ལན་བྲོད་ཀི་དཔླེ་མཛོད་ཁང་ཟླེར་བ་དླེ་བྲོད་ཀི་
མིང་ཡྲོད་བཞིན་པ། དླེའང་གངས་ཅན་སིད་གཤྲོངས་ཀི་དཀིལ་འཁྲོར་འདི་རང་གི་ནང་ལ་ཡྲོད་བཞིན་པ་ཧ་ཅང་གི་གལ་

ཆླེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། དླེར་བརླེན་སིག་འཛུགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་གནང་གི་མིན་ཞླེས་གསུང་གི་ཡྲོད་སྟབས། དླེའི་གནས་
སྟངས་ཁད་མཚར་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རླེད་ལ་ད་ལན་གྲོས་ཆྲོད་འདི་བཞག་པ་ཡིན་ན་མ་འྲོངས་པ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་

ཚོགས་པ་བླེ་བག་པ་དང་དླེ་འདྲ་བརྒྱ་ཆ་འབུལ་རྒྱུ་དླེ་ཚོ་ང་ཚོ་ལའང་དཀའ་ངལ་འདུག ང་ཚོས་ཀང་འབུལ་ཐུབ་པ་མི་འདུག་
ཟླེར་བའི་ཆུ་ངན་ལང་ཤྲོར་ཡྲོང་བའི་ཉླེན་ཁ་ཧ་ཅང་གི་ཆླེན་པྲོ་ཞིག་འདུག དླེ་འདྲ་བས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ལ་

ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་དང་གྲོང་བུ་གཅིག་གྱུར་ཡྲོང་བ་ལ་འདི་ཡིས་འགལ་རླེན་ཆླེན་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་ས་རླེད། འདི་ལ་གྲོས་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཚང་མས་དགྲོངས་པ་བཞླེས་དགྲོས་ཀི་འདུག འདི་གཅིག་པུ་མ་རླེད། མུ་མཐུད་ནས་ཡྲོང་གི་རླེད་

བསམ་གི་འདུག དཀའ་ངལ་ཡྲོད་ལབ་མཁན་ཞིག་མ་གཏྲོགས། དཀའ་མླེད་ལབ་མཁན་སུ་ཞིག་ཀང་ཡྲོད་པ་མ་རླེད། དླེར་
བརླེན། དླེར་དགྲོངས་པ་བཞླེས་དགྲོས་ཀི་འདུག་མ་གཏྲོགས། འདི་ཡང་ནས་བསར་དུ་ཡྲོང་བ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་ཆགས་
ས་མ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས། །
སི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། །

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སིར་བཏང་བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་གཉིས་ཡྲོད་རླེད། དཔླེ་མཛོད་ཁང་གིས་འབུལ་ཐུབ་པ་མི་
འདུག་གསུང་དུས། དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན ་གིས་མི་དགྲོས་གསུངས་པ་འདིར་གྲོས་ཆྲོད་འཁུར་ཡྲོང་སྐབས་ང་ཚོས་

དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་མི་དགྲོས་པའི་བཟྲོ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་རླེད། ཡིན་ནའང་གྲོང་དུ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་གསུང་

ཡྲོང་དུས་ཡང་སི་ཚོགས་ཐྲོག་ལ་གང་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ན་འདི་ཞུས་ན་དྲན་བྱུང་། རིས་ལྲོ་ ༡༩༩༥་་་༩༦ ནས་ཟླེར་བ་དླེ་རང་
སྲོང་སྡླེ་ཚན་ཁག་ལ་རྲོགས་དངུལ་ཐད་ཀར་འབྲོར་མཁན་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་དགྲོས་

པ་འདི་སྐབས་དླེ་དུས་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གྲོས་ཆྲོད་གཅིག་བཞག དླེའི་དགྲོངས་དྲོན་འྲོག་ནས་བས།
དླེ་ནས་ལྲོ་རླེ་རླེ་བཞིན་རྲོགས་དངུལ་ནས་བརྒྱ་ཆ་རླེ་རླེ་བས་ནས་ཡར་བསགས་བཞག་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། ཕལ་
ཆླེར་ ༢༠༠༤་་༠༥ བར་དུ་ཡར་བསགས། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡར་བསགས་ནས་གངས་ཀ་དླེ་སླེབས་ཡྲོང་བ་རླེད། དང་པྲོ་
ནས་བཟུང་སྟླེ་དཔླེ་མཛོད་ཁང་གི་གནས་སྟངས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་རྲོགས་ཚོགས་འདི་མིང་འབྲོད་བླེད་ཉན་གི་མླེད་པ་འདྲ།

འདིར་སིད་གཞུང་ཞིག་ནས་གསུངས་དུས་འབྲོད་མི་ཉན་པ་འདྲ། འབྲོད་མི་ཉན་སའི་གཞུང་དླེའི་སིད་འཛིན་ཚུན་ཆད་ཀིས་

ཡིག་ཆ་ཡྲོད་ཟླེར་ནས་ང་ཚོ་མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་རིམ་པ་ལ་བསྟན་ཡྲོད་རླེད། བསྟན་དུས་མང་ཚོགས་རིས་
ཁའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ལམ་སྟྲོན་ནང་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀིས་གྲོས་ཆྲོད་བཞག་པ་ཡིན་དུས་འདི་གྲོས་ཚོགས་ཐྲོག་ནས་མ་
གཏྲོགས། ཆག་ཡང་ཞུ་སའི་ལམ་མི་འདུག་ཟླེར་དུས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཀང་སིར་བཏང་འགན་འཛིན་ལྷན་

ཚོགས་ལ་དབང་ཆ་ཡྲོད་རླེད། ཡུལ་ཁིམས་ཀི་ཐྲོག་ནས་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་ཡྲོད་རླེད། ཁ་སང་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་གིས་
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གསུངས་པ་ནང་བཞིན། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཁྲོ་རང་ཚོས་ཁིམས་ཐྲོག་ནས་ཡུལ་ཁིམས་དང་མ་འགལ་བ། ང་རང་ཚོ་
བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་བཅའ་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་དགྲོངས་དྲོན་ཚང་མ་དང་མ་འགལ་བ་གཉིས་ཀའི་ཐྲོག་ནས་ཡྲོང་

གི་ཡྲོད་དུས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ང་ཚོ་ལ་ཡུལ་ཁིམས་ཀི་ཐྲོག་ནས་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་ཡྲོད་ཅླེས། ནག་བསུབ་

བཏང་ཡིན་ཟླེར་བ་དླེ་བཏང་མླེད་པའི་གནས་སྟངས་དླེ་འདྲ་བས་ནས་ཕར་བསྟུན་ཚུར་བསྟུན་གི་སྲོ་ནས་ཡྲོང་བ་རླེད། སྲོན་མ་
མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་སྐབས་ལྔ་པ། དྲུག་པ། བདུན་པ། བརྒྱད་པ། ཚང་མས་ཕལ་ཆླེར་ནང་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལམ་སྟྲོན་

དླེ་ཆག་ཡང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ཟླེར་བ་དླེ་དཔླེ་མཛོད་ཁང་གིས་གསུང་གི་ཡྲོད་རླེད། ཆག་ཡང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། གྲོས་ཚོགས་
ནས་ཆག་ཡང་ཞུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། མཐའ་མའི་དབང་ཆ་ཆླེ་ཤྲོས་དླེ་མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་ལས་ཀང་དབང་

ཆ་ཆླེ་ཤྲོས་དླེ་གྲོས་ཚོགས་ཡིན་སྟབས། གྲོས་ཚོགས་ཀི་ལམ་ལ་སླེབས་པ་རླེད་མ་གཏྲོགས། གཞན་ཞིག་ནས་སླེབས་པ་
ཞིག་མ་རླེད། དངྲོས་གནས་བས་ན་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་མཁླེན་དགྲོས་པ་ཞིག་རླེད། ཉླེ་ཆར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་
གཅིག་བཏང་ཡྲོད་རླེད། ཆག་ཡང་གནང་རྲོགས་གིས། ང་ཚོས་དླེ་དུས་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཀང་འདིར་ཆག་ཡང་ཞུ་

དགྲོས་ན་གྲོས་ཚོགས་རང་ལ་ཞུས་ནས་ཆག་ཡང་བླེད་དགྲོས་པ་རླེད། རྒྱུན་ལས་ཀིས་འདི་ཆག་ཡང་གཏྲོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྲོད་
མ་རླེད་ཅླེས། ཕར་སྲོག་ནས་དླེ་རིང་ཚུར་སླེབས་ཡྲོང་བ་འདི་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། གཞན་པ་ཡྲོད་རླེད་དམ་ཡྲོད་མ་རླེད་ཟླེར་
ན། ད་གཟྲོད་ལྷག་ཡྲོད་མ་རླེད། ང་ཚོ་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༣་་་༡༤ ནས་འཛིན་སྲོང་བརྒྱ་ཆ་གཅིག རྲོགས་དངུལ་ཐད་ཀར་
འབྲོར་བའི་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་འདི་འབུལ་མི་དགྲོས་པ་དླེ་ང་རང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ཀིས་གྲོས་ཆྲོད་བཞག་ནས་ད་ཆ་མླེད་པ་
བཟྲོས་ཟིན་པ་རླེད། སུ་གཅིག་ཀང་དཔླེ་བལྟས་ནས་ཡྲོང་མཁན་ད་ལྟ་ཡྲོད་མ་རླེད། གནས་སྟངས་འདི་དླེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་
ཡྲོད་རླེད་ཅླེས་གནས་སྟངས་འདྲ་པྲོ་དླེ་འདྲ་རླེད་ཅླེས་འདི་ཞུ་འདྲོད་ཅིག་བྱུང་།

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

ཕལ་ཆླེར་ཁ་གསལ་པྲོ་ཆགས་སྲོང་དྲན་སྲོང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆྲོག་ནས། །
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ར་བའི་གཞུང་འབླེལ་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་འདི་བཀའ་ཤག་གིས་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བ་
རླེད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་དགྲོངས་ཚུལ་གསུངས། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་གཅིག་གིས་
བཀའ་མྲོལ་གནང་སྟླེ་དམིགས་བསལ་གསལ་བཤད་ཞུ་དགྲོས་པ་དླེ་འདྲ་གང་ཡང་ཆགས་མ་སྲོང་སྟླེ། ཡིན་ནའང་། བྲོད་ཀི་
དཔླེ་མཛོད་ཁང་གི་འབླེལ་ཡྲོད་ཀི་གཞུང་འདིའི་ལམ་སྟྲོན་གཅིག་དང་འདིའི་རྲོགས་དངུལ་གི་ཆ་རླེན་གཅིག་གི་འྲོག་ནས་
ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་རླེད་མ་གཏྲོགས། དཔླེ་མཛོད་ཁང་དབུ་ལས་ཚོའི་སླེམས་ནང་བྱུང་ན་ཕུལ་འདྲོད་མླེད་པ་དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉིད་
ནས་མ་རླེད། འདི་ཕུལ་བ་ཡིན་ན་ཕྲོགས་གཞན་གི་ཡུལ་ཁིམས་ཀི་ཐྲོག་ནས་འགིག་གི་མླེད་པས་ཆགས་པ་རླེད། དླེ་དླེ་
བཞིན་ད་ལྟའི་གནད་དྲོན་འདི་ ༡༩༩༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ནང་ཚུད་ཆད་པ་གཅིག་པུ་རླེད།
༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ནས་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་ཕུལ་མི་དགྲོས་པ་འདི་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པ་རླེད། གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན་ཡིན་སྟབས། ད་ལྟའི་གནས་བབ་རྙིང་པ་འདི་དླེ་རིང་གི་གྲོས་ཆྲོད་ལམ་ནས་གཙང་མ་
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ཆགས་པ་ཡིན་ན་འདི་ཆགས་བའི་དྲོན་དུ་རླེད། སིར་བཏང་དཔླེ་མཛོད་ཁང་གིས་ཕག་ལས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གནང་བ་དང་།
དླེ་དག་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པར་གཞི་བཅྲོལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དླེ་ས་གང་བྱུང་བ་དླེ་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་རིམ་
པ་བྱུང་ནས་རྒྱུན་ལས་བརྒྱུད་སྐྲོར་བ་བརྒྱབས་ནས་མཐར་ང་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཆགས་པ་རླེད། དླེར་བརླེན།
འདིའི་ཐྲོག་ནས་གསལ་པྲོ་ཆགས་པའི་རླེ་བ་དང་ཡིད་ཆླེས་ཀི་ཐྲོག་ནས་མ་འྲོང ས་པར་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་བསྡུ་རྒྱུའི་ལམ་དླེ་ནི་
ཡྲོད་པ་མ་རླེད། འདི་གྲོས་ཚོགས་རང་ནས་གྲོས་ཆྲོད་བཞག་ཅིང་གཙང་མ་ཆགས་པ་རླེད། སྲོང་ཙང་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཚང་
མས་དགྲོངས་བཞླེས་ཡྲོང་བའི་རླེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས། །
དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས་མཆྲོག་ནས། །

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ནས་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་གསུངས་པ་གལ་གནད་

ཆླེན་པྲོ་ཡིན་པ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གསུམ་པའི་ངྲོས་ནས་ཕལ་ཆླེ་བ་ཞིག་ཁ་གསལ་ཆགས་ཟིན་པས་ངས་བསར་ཟླྲོས་ཞུ་
གི་མིན། གལ་ཆླེ་ཤྲོས་དླེ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཐུགས་ཡིད་འདྲྲོངས་པ་ཞིག་བླེད་རྒྱུའི་དྲོན་དུ་དླེ་རིང་གྲོས་འཆར་འདིའི་ནང་

དུགསལ་བ་ལྟར། གནས་སྟངས་འདི་དངྲོས་གནས་རླེད། སྲོ་སྲོ་ཡིན་ནའང་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཞིག་
ཡིན་དུས་གནས་སྟངས་དླེ་དངྲོས་གནས་རླེད། ཞུ་ཡག་ཡིན། དཔླེར་ན་གཞུང་དླེའི་མཚན་སྲོས་ན་མི་བདླེ་ནི་ང་རང་ཚོའི་

ཚོགས་འདུ་འགྲོ་ལུགས་ལས་དྲོན་བླེད་ཕྲོགས་དླེ་ཚོའི་ནང་ཡྲོད་པ་བཞིན། ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དྲིན་ཆླེ་བ་དང་འབླེལ་ཐག་ཉླེ་
བའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་གཞུང་ཡིན་ཙང་། མིང་དླེ་འབྲོད་མི་དགྲོས་པའི་ཚིག་བརྲོད་དླེ་འདྲ་ཞིག་རླེད། དླེས་ཁྲོ་རང་ཚོར་

གནང་སྦྱིན་འདི་སད་དུས། སད་པའི་ར་འཛིན་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཚིག་བརྲོད་གཅིག་གཉིས་
ཤིག་དབིན་ཇིའི་ནང་ལ་ལུང་བགངས་ནས་ཡྲོད་པ་དླེ་ཀྲོག་ཆྲོག་པ་གིས་ཞླེས་ཞུ་ཡི་ཡིན། ཁྲོ་རང་ཚོའི་ར་འཛིན་ཡིག་ཆ་དླེ་

Sanction letter ཟ ླེ ར ་ ག ི ་ ཡ ྲོ ད ་ ར ླེ ད ། ད ླེ ་ ལ ་ No Part of the grant should be diverted to any
institution or utilised for any other purpose. དླེ་འདྲ་བས་ནས་གསལ་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ནས་གྲོང་དུ་

བཀའ་གནང་བ་བཞིན་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལའང་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་དང་ཞུ་རླེས་འདྲ་མང་པྲོ་བྱུང་བ་རླེད།

མཐའ་མར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གཟིགས་སྣང་དླེ་ལ་ར་བའི་ཆ་ནས་ར་འཛིན་ཡིག་ཆའི་ནང་དླེ་འདྲ་གསལ་ཡྲོད་པ་
དང་། གཉིས་ཐད་ནས་གལ་སིད་འདི་ཕུལ་བ་ཡིན་ན་གནང་སྦྱིན་གནང་མཁན་གི་གཞུང་འདིའི་ཡུལ་ཁིམས་དང་འགལ་གི་

ཡྲོད་པ། བས་ཙང་དླེ་འདྲའི་ཆ་ནས་ཕུལ་ཐུབ་ཀི་མ་རླེད། ཕུལ་དགྲོས་ཀི་མ་རླེད་ཅླེས། གྲོས་ཆྲོད་བཞག་ནས་ཡར་བརྒྱུད་

རིམ་བས་པའི་ཐྲོག་ལ་ལམ་སྟྲོན་གནང་ཡྲོད་རླེད། བས་ཙང་དླེ་དག་གཞིར་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁག་
གཉིས་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚོགས་པ་གཞན་ཏན་ཏན་ཡྲོད་རླེད་དླེ། ད་ལྟ་དཔླེ་མཛོད་ཁང་གི་གནས་སྟངས་འདི་དངུལ་
དང་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཕུལ་ཐབས་གཏན་ནས་མླེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་པ་དླེ་དངྲོས་འབླེལ་རླེད་འདུག
དླེར་བརླེན། འདི་ལ་དགྲོངས་བཞླེས་ཟབ་མྲོ་གནང་རྲོགས་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

43

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

ཕལ་ཆླེར་ནང་དྲོན་གི་གནད་དྲོན་རིགས་གཅིག་ཚང་མ་གསལ་པྲོ་བྱུང་སྲོང་བསམ་གི་འདུག དླེར་བརླེན། ཚོགས་གཙོས་
གང་ཡང་ཞུ་མ་དགྲོས་པ་བླེད་ཀི་ཡིན། གྲོས་ཆྲོད་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་བླེད་པར་དགག་བ། མླེད་པ་
སྲོང་ཙང་གྲོས་ཆྲོད་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡིན།

དླེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ། མུ་མཐུད་སྲོན་རིས་སི་ཡྲོངས་ཐྲོག་བགྲོ་གླེང་གི་དྲོན་གནད་ཁག་ལ་དཔལ་ལྡན་

དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་དང་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལན་འདླེབས་གསལ་བཤད་འགྲོ་བཞིན་པ་
ཡིན་པའི་ནང་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག ཁ་སང་གི་འཕྲོ་དླེ་ནས་གསུང་རྲོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆྲོག་ནས། །
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་བཅྲོ་ལྔས་བཀའ་འདྲི་གནང་བའི་ནང་ནས་ད་ལྟ་བཅུ་པར་
སླེབས་ཡྲོད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་བཅུ་པས་བཀའ་གནང་བའི་ཁྲོད། དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་གི་སྲོན་རིས་གཏམ་བཤད་
ནས་ལུང་བགངས་ནས་དྲོན་ཚན། ཆབ་སིད་ལས་དྲོན། ཤླེས་རིག འཕྲོད་བསྟླེན་དླེ་དག་ལ་དངུལ་ཆག་འདུག་ཟླེར་བ་འདི་
གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཏྲོག་ཙམ་ཆག་ཡྲོད་པ་གཟིགས་ཀི་རླེད། འདི་ཅིའི་ཕིར་གཟིགས་ཀི་རླེད་དམ་ཟླེར་ན། ན་ནིང་སྲོན་
རིས་འཆར་འབུལ་སྐབས་སུ་ས་ཡ་ཉིས་སྟྲོང་བཞི་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སྲོ་བཞི་རླེད། ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚོས་འདིར་གཟིགས་བཞིན་པ་
འདི། ན་ནིང་སྲོན་རིས་འཆར་འབུལ་ཐྲོག་ལ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་བསྣན། དླེ་བསྣན་པ་ཡིན་ན་ས་ཡ་ཉིས་སྟྲོང་བཞི་བརྒྱ་
སུམ་ཅུ་སྲོ་བཞི་དླེ་ད་ལྟ་ས་ཡ་ཉིས་སྟྲོང་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། ད་ལྟའི་སྲོན་རིས་འཆར་འབུལ་འདི་
ས་ཡ་ཉིས་སྟྲོང་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞིག དླེར་བརླེན། མ་འྲོངས་པ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་སླེབས་པ་ནང་བཞིན་འཕར་འགྲོ་
ཡི་རླེད། ཐྲོག་མའི་སྲོན་རིས་འཆར་འབུལ་སྐབས་སུ་དྲོན་ཚན་དླེ་དག་ཡྲོངས་དང་ད་ལན་སྲོན་རིས་འཆར་འབུལ་བསྡུར་བ་
ཡིན་ན། འཕར་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། སི་ཡྲོངས་ནས་ཆག་ཡྲོད་མ་རླེད། ད་དུང་ལྲོ་གཅིག་ལུས་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་དླེ་རིང་ང་ཚོ་
སྲོན་རིས་གཏན་འབླེབས་འདི་འདྲ་བ་ཆགས་འདུག སང་ཉིན་ཕི་ཟླ་ ༤ པ་ནས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་སླེབ་རྒྱུའི་འགྲོ་
འཛུགས་ཡྲོང་གི་རླེད། དླེ་འདྲའི་རླེན་བས་ནས་ད་ལན་དངུལ་ཉུང་བ་མཐྲོང་ཡྲོད་པ་མ་གཏྲོགས། ར་བའི་སི་ཡྲོངས་ནས་
བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་བསྣན་པ་ཡིན་ན་དངུལ་འཕར་ངླེས་ཡིན་པ་འདི་གཞི་གྲུབ་པ་རླེད། དླེར་བརླེན། བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་ནས་དགྲོངས་པ་བཞླེས་ཕྲོགས་མ་ནྲོར་བ་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཡིན། དླེ་དླེ་བཞིན་སྐབས་རླེར་ལས་དྲོན་
གང་ཞིག་ལྲོ་རང་བཀག་གི་ལས་དྲོན་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་རྲོགས་དངུལ་ཡྲོད་པ། ལས་དྲོན་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ལས་གཞི་དླེ་
འདྲ་ཧ་ལས་པའི་མང་པྲོ་ཡྲོང་སིད་ཀི་རླེད། སི་ཡྲོངས་ནས་གྲོང་དུ་གང་གསུངས་པ་དླེ་དག་འཕྲོད་བསྟླེན་ཡིན་ནའང་འདྲ།
ཤླེས་རིག་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཆབ་སིད་ཀི་ལས་ཀ་དླེ་དག་ལ་གལ་ཆླེན་པྲོ་བརིས་ནས་ཐྲོག་མའི་ ༢༠༡༧་་་༡༨ སྲོན་རིས་
འཆར་འབུལ་དང་ད་ལན་སྲོན་རིས་འཆར་འབུལ་གི་བར་ལ་མང་བ་ཆགས་ཡྲོད། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་བསྣན་རླེས་
འཕར་འགྲོ་ཡི་རླེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་གཟིགས་པ་འདི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་གཟིགས་པ་རླེད་ཅླེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་
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ཡིན། གངས་ལྲོངས་དཔལ་འབྲོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་གཅིག་གནང་བ་རླེད། གངས་ལྲོངས་
དཔལ་འབྲོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་རྒྱབ་ལྲོངས་དམིགས་ཡུལ་དླེ་དག་ཡྲོངས་རྲོགས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡིན། གསལ་པྲོ་ཆགས་
པའི་རླེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། དླེ་ག་ནང་བཞིན་དླེ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོའི་རིས་ལྲོ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་དླེར་བྲོད་མི་
སུད་ཚོང་བ་གཅིག་སྟྲོང་ལ་འབུམ་རླེ་རླེ་གཡར་རྒྱུའི་ལས་གཞི་གཅིག་བརམས་པ་རླེད། འདི་ཡང་བྲོད་མིའི་འཚོ་བའི་བརླེན་
གཞི་ལ་མཐུན་འགྱུར་གི་ལས་གཞིའི་འྲོག་ནས་འགྲོ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རླེད། འདི་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་འབུམ་གཅིག་སྟྲོང་གཡར་
རྒྱུའི་ལས་གཞི་འདི་འགྲོ་བའི་སྐབས་དླེར་འདི་ང་ཚོའི་ལས་གཞིའི་ཐྲོག་མ་གངས་ལྲོངས་དཔལ་འབྲོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་
འཛུགས་རྒྱུ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་མ་འྲོངས་པ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྲོའ ་ི དམིགས་ཡུལ་བཏིང་ནས་ལས་གཞི་འདི་ཚགས་
ཚུད་པྲོ། ཡག་པྲོ། སྤུས་དག་པྲོ། ཚད་ལྡན་བྱུང་བ་ཡིན་ན། འདི་ལ་གཞི་བཅྲོལ་བའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆླེན་མྲོ་
ནས་མ་འྲོངས་པར་ལས་གཞི་བཀའ་འཁྲོལ་རག་བ་ལ་ལས་ས་པྲོ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་འདྲ་དུ་མར་བརླེན་ནས་ད་ལྟ་འདི་
འགྲོ་འཛུགས་པའི་སྐབས་སུ་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཧྲོལ་རྒྱུག་མླེད་པའི་ཐྲོག་ནས་ལྷག་པར་དུ་སྐབས་དླེའི་བྲོད་
པའི་ཚོང་པའི་སུད་ཚོང་སིད་སྡུག་གི་ཚོགས་གཙོ་ད་ལྟ་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་བཞུགས་མུས་རླེད། དླེ་འདྲའི་མཉམ་དུ་
བཀའ་བསྡུར་རིམ་པ་གནང་། ཐག་གཅྲོད་རིམ་པ་བས་ནས་མཐའ་མ་དླེ་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་བས་པའི་ཐྲོག་ནས་སུད་ཚོང་
སིད་སྡུག་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་སུད་ཚོང་སིད་སྡུག་ཡྲོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། སིག་གཞི་ཡྲོད་པ། འདི་ཡྲོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། སུད་
ཚོང་སིད་སྡུག་གི་ཚོགས་མི་བཅུ་ལས་མང་བ་ཡྲོད་པ་དླེ་འདྲའི་ངླེས་ཅན་བཟྲོ་རྒྱུ་ནི་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་བརྒྱ་ཁ་
གཅིག་གཅྲོད་བས་པ་ར་བ་ནས་མ་རླེད། འདི་འབླེལ་ཡྲོད་ཀི་ཚོང་པའི་སིད་སྡུག་ཨ་མ་དང་། འདི་ཚང་མའི་མཉམ་གྲོ་བསྡུར་
ལྷུག་པྲོ་བས་ཏླེ་བས་པ་ཞིག་རླེད། དླེ་བཞིན་ང་ཚོའི་སིད་སྡུག་སུད་ཚོང་རྒྱག་ས་བརྒྱ་དང་བཅྲོ་ལྔ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་
ཡྲོད་པ་དླེ་དག་བལྟ་རུ་འགྲོ་ན་ཁད་མཚར་ཡང་ཡྲོད་རླེད། དཔླེར་ན་ངས་དཔླེ་བཞག་ན་ཡག་ཤྲོས་རླེད། གལ་སིད་ངའི་ཚོང་
ཁང་ Jaipur ལ་ཡྲོད་ན། ཏན་ཏན་ངའི་ནང་གི ་ཚོང་ཁང་ས་ཁུལ་གཞན་པ་ཞིག་ལའང་ཡྲོད་སིད་ཀི་རླེད། སྲོང་ཙང་དླེ་
འདྲའང་ཡྲོང་གི་འདུག དླེར་བརླེན། འདི་འདུག དླེ་འདྲ་མང་པྲོ་བས་དུས་མཐར་ང་ཚོའི་སུད་ཚོང་སིད་སྡུག་གི་ཚོགས་མི་
ཡིན་པ། ཚོགས་དངུལ་སད་ཀི་ཡྲོད་པ། འདིའི་ངྲོ་སྲོད་ལག་འཁླེར་ཡྲོད་པ། སུད་ཚོང་སིད་སྡུག་ལ་ཚོགས་མི་བཅུ་ལས་
མང་བ་ཡྲོད་པ། སིག་གཞི་ཡྲོད་པ་དླེ་དག་ཡྲོངས་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་བ་མ་གཏྲོགས། སིག་གཞི་མླེད་མཁན་མི་ཚང་ལྔ་དྲུག་
ཡིན་པ་ཡིན་ན་གནས་སྐབས་ཕུལ་ཐུབ་པ་མི་འདུག ཏན་ཏན་རླེད། དགྲོས་ངླེས་ཡྲོད་སིད་པ་རླེད། དཀའ་ངལ་ཡྲོད་སིད་པ་
རླེད། འདི་ལ་མ་གཟིགས་པ་གང་ཡང་མ་རླེད། ད་ལྟའི་ལས་གཞི་འདི་ཚགས་ཚུད་པྲོ་ཡག་པྲོ་མ་བྱུང་ན། རླེས་མའི་ལས་གཞི་
མང་པྲོ་ཞིག་དགག་གི་ཡྲོད་ཙང་། རླེན་དླེ་འདྲར་བརླེན་ནས་དང་པྲོ་དླེ་འདྲ་ཆགས་པ་རླེད། འདི་ཆགས་པ་སྲོང་ཙང་འདིས་
རླེན་བས་ནས་མཐའ་མ་བུ་ལྲོན་ཕུལ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་འདི་ཕི་ཟླ་ ༦ པར་འབུལ་རྒྱུ་བས་པ་རླེད་དླེ་གང་ལྟར་རྒྱུ་རླེན་མང་
དག་ཅིག་གི་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཐྲོག་ནས་ཕི་ཟླ་ ༨ པར་མ་གཏྲོགས་ཕུལ་ཐུབ་མ་སྲོང་། ཟླ་ ༨ དང་ ༩ པ་ ༡༠ པར་
རིམ་པ་བས་ནས་ཕུལ་ཏླེ་མཐའ་མའི་དུས་ལ་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་སྲོར་མྲོ་འབུམ་དགུ་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་ཕུལ་བ་རླེད། འབུམ་
དགུ་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་མ་གཏྲོགས་ཕུལ་ཐུབ་ཡྲོད་པ་མ་རླེད། འགའ་ཞིག་དུས་ཚོད་ཏྲོག་ཙམ་ཕི་བྲོ་ཆགས་ཙང་འགའ་ཤས་
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ལ་ཐུགས་ཕན་སྲོས་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེར་བརླེན། དླེ་རིང་བཟྲོད་གསྲོལ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་འདི་ང་ཚོས་ཆླེད་མངགས་བས་
པ་གང་ཡང་མ་རླེད། དངུལ་ཡྲོང་སྟངས། ཡྲོང་ཁུངས། ཁིམས་འགྲོ་སྟངས། ང་ཚོའི་འབབ་ཁལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁིམས་རྲོད་
སྲོབ་སྟྲོན་པ་ཁིམས་སྟྲོན་སྲོབ་སྟྲོན་པ་ཚང་མར་གྲོ་བསྡུར་བས་ཏླེ་སི་ཚོགས་ཀི་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རའི་གནས་བབ་ལའང་
གནྲོད་སྲོན་མི་འགྲོ་བ། མི་མང་དང་འདི་ཚང་མར་དགྲོངས་པ་བཞླེས་པའི་ཐྲོག་ནས་མཐའ་མ་དླེར་དགུ་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་
ཕུལ་བ་རླེད། འདི་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ངས་དཔླེ་མཚོན་གཅིག་ཞུ་ཡི་ཡིན། མཚམས་རླེར་ང་ཚོའི་
སི་ཚོགས་འདི་ཧ་ཅང་ཁད་མཚར་གཅིག་འདུག གངས་ལྲོངས་དཔལ་འབྲོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ སྲོ་འབླེད་ཉིན་མྲོ་དླེ་ལ་
གཏམ་བཤད་བས་པའི་སྐབས་སུ་སྐབས་དླེར་སྲོར་མྲོ་འབུམ་དགུ་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་རྲོགས་སྲོར་ལས་གཞི་མར་བཀྲམ་ཟིན་
རླེས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཡར་ལྲོག་ཟིན་པ་རླེད། བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ད་དུང་ཡྲོང་རྒྱུ་ལུས་བསྡད་ཡྲོད་ཅླེས་ཞུས་པ་རླེད། ཡིན་ནའང་
སི་ཚོགས་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་འགའ་ཞིག་གི་ནང་ལ་དབུམ་དགུ་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་ནས་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཧ་ལམ་བུན་ནག་ཆགས་པ་
འདྲ་བིས། འདི་བདླེན་པ་ར་བ་ནས་མ་རླེད། ཕི་ཟླ་ ༨ པར་འབུལ་མཁན། ༩ པར་འབུལ་མཁན། ༡༠ འབུལ་མཁན་འདི་ཡྲོང་
རྒྱུ་འདི་ཕི་ཟླ་ ༡༢ པ་དང་ ༡ པྲོ་ ༢ པ་ ༣ པ་ ༤ པ་བཅས་ཡྲོང་དགྲོས་པ་རླེད། ད་དུང་བཞི་པ་བར་དུ་ཡྲོང་ནའང་ཆྲོག
དླེར་བརླེན་ང་ཚོས་རླེ་བ་བརྒྱབས་ནས་ད་ལྟའི་དུས་ལ་ཁ་སང་ང་སུད་སི་ལ་ཡྲོད་པའི་སྐབས་སུ་དླེང་སང་མྱུར་པྲོ་ཡྲོད་
སྟབས་ང་ལ་ལན་འབྲོར་ནས་བྲོད་མི་སུད་ཚོང་ས་གནས་དགུ་བཅུ་གྲོ་བརྒྱད། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ཁབ་ཁྲོངས་སུམ་ཅུ་སྲོ་
བཞི། སྲོར་མྲོ་འབུམ་དགུ་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་ཆ་ཚང་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣ ལ་ཡར་ལྲོག་པ་མ་ཟད། སླེ་ཁ་ཚང་མ་ལྲོག་ཟིན་
སྲོང་། འདི་ལྲོག་པར་བརླེན་ནས་ང་ཚོའི་བུ་ལྲོན་བཏང་ན་སིག་འཛུགས་ཀིས་མི་མང་ལ་ཡིད་ཆླེས་བས། མི་མང་གིས་བརྒྱ་
ཆ་བརྒྱ་ཡར་སྲོག་ན་སང་ཉིན་ང་ཚོ་དངུལ་ཁང་ལ་བལྟ་དུས་ལས་ཀ་དླེ་འདྲ་བས་ཡྲོད། ཚགས་ཚུད་པྲོ་བས་ཡྲོད། ཕི་ཟླ་ ༤
པ་བར་དུ་ཡྲོད་རླེད་དླེ། ༣ པའི་ནང་ཚང་མ་ལྲོག་ཟིན་དུས་ང་ཚོ་ལའང་ལས་གཞི་ཚགས་ཚུད་པྲོ་བླེད་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པའི་ཕན་
ཐྲོགས་དླེ་འདྲ་མང་པྲོ་འདུག དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་བུ་ལྲོན་མར་བཏང་བ་ནང་བཞིན་ཆ་ཚང་ལྲོག་ཟིན་པ་དླེ་ལ་ཐུགས་རླེ་
ཆླེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། མ་འྲོངས་པ་ལའང་དླེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་བུན་ནག་མ་ཆགས་པ་ཞིག་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད། འདི་
ཆགས་པ་ཡིན་ནའང་ག་རླེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ན་མགྲོ་ཚོད་ཀི་མ་རླེད། དླེ་ཡིན་ཙང་། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་དྲོན་གཙོ་བྲོ་འདི་དླེ་བཞིན་
འབུམ་དགུ་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་ཐྲོག་ནས་འབུམ་བརྒྱད་བརྒྱ་རྲོགས་ཚོགས་གཅིག་དང་འབླེལ་བ་ཡྲོད་རླེད། དླེ་མིན་འཕྲོས་དླེ་
དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་མ་དངུལ་ནས་གཡར་བ་རླེད། དླེའང་བརྒྱད་བརྒྱ་དླེའི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་བཞི་བཅུ་ཞླེ་ལྔ་བུད་
མླེད་ཀི་ཚོང་པ་འགྲོ་འཁིད་མཁན་རང་ལ་བུད་མླེད་རང་གི་འགན་འཁླེར་མཁན་ལ་ང་ཚོས་དམིགས་བསལ་བས་ནས་བྱུང་བ་
རླེད། དླེའང་རྲོགས་ཚོགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་གཞིར་བཟུང་ཏག་ཏག་བསྒྲུབས་ཐུབ་པ་རླེད། ཡག་པྲོ་ཆགས་སྲོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
མདྲོར་བསྡུས་ན། ཡང་སྙིང་འདི་ནས་གསུང་རྒྱུར་སུད་ཚོང་སིད་སྡུག་ས་གནས་གཅིག་ལ་ཚོང་པ་བཅུ་ལས་ཉུང་བ་ཡྲོད་
མཁན་ལ་དགྲོངས་པ་བཞླེས་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་གསུངས་པ་འདི་དླེ་རིང་འཕལ་དུ་ཁས་ལླེན་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མི་འདུག ང་
ཚོས་ལས་གཞི་བརམས་པའི་སྐབས་སུ་སུད་ཚོང་སིད་སྡུག་གི་དབུས་སིག་འཛུགས་མཉམ་དུ་བཀའ་བསྡུར་ཞུས། ཞིབ་
བསྡུར་བས། མང་པྲོ་བས་ནས་བལྟས་དུས་སྐབས་སུ་འདི་རླེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དླེ་འདྲ་བས་པ་རླེད། མ་འྲོངས་པ་གངས་
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ལྲོངས་དཔལ་འབྲོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་བཙུགས་ཟིན་པའི་ཉིན་མྲོ་དླེ་ལག་འཁླེར་ཐྲོབ་པ་དླེ་ཡང་ང་ཚོས་ཧ་ལས་པ་བསམ་
དགྲོས་པ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རླེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དངུལ་ཁང་ཆླེན་མྲོའ ་ི ཁིམས་ཡིག་ལྟར་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་འདི་ལ་ཆ་
རླེན་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རླེད། དླེར་བརླེན། གལ་ཆླེ་ཤྲོས་འདི་ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ནང་ལ་མི་གཅིག་གིས་གཅིག་
བས་ན་དླེ་ལ་རླེས་འདླེད་གཏྲོང་བའི་ལམ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རླེད། ཚང་མ་བཟང་སྲོད་དང་ཡིད་ཆླེས་བྲོ་འཁླེལ་ཡིན་སྟབས་
འདིའི་ཐྲོག་ནས་ཚང་མས་དགྲོངས་པ་བཞླེས་རྲོགས། དླེ་རིང་གི་གྲོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་བུ་ལྲོན་བཞླེས་མཁན་ཚང་མས་
ཚུར་སྲོག་པ་དླེར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། མ་འྲོངས་པ་ལའང་ལས་གཞི་བརམ་པའི་སྐབས་དླེར་ང་ཚོ་ཚང་མས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཡྲོང་
བ་ལ་རླེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། བས་ཙང་འདི་ནས་བསམ་འཆར་གནང་བ་འདི་དླེ་རིང་འཕལ་དུ་ཁས་ལླེན་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མི་འདུག་
སྟླེ། ང་ཚོ་གྲོ་བསྡུར་ཞུས་ནས་གང་འདྲ་བླེད་དགྲོས་ཀི་འདུག གང་ལྟར་སིད་སྡུག་ཚད་ལྡན་དགྲོས་པ། སིག་གཞི་ཚད་ལྡན་
ཡྲོད་པ། དླེ་འདྲ་དགྲོས་པ་ནི་གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད་འདུག་ཅླེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་ལས་
ཤག་གསར་རྒྱག་སྐྲོར་ལ་བསགས་བརྲོད་གནང་སྲོང་། ཏན་ཏན་རླེད། བཀའ་ཤག་འདིའི་དུས་ཡུན་ལ་སིད་ཞུ་བ་ལས་བླེད་
དླེ་དག་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རྒལ་ཚིགས་ལྟ་བུ་རླེད། དླེ་དག་ལ་དམའ་མཐའ་ས་ལ་བཞུགས་སའི་གནས་སྟངས་ལ་
གཞིགས་ཏླེ་འབུལ་རྒྱུ་འདི་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་ལས་གཞི་མང་པྲོ ་ཞིག་བརམས་ཁུལ་བླེད་པ་རླེད། དཔལ་
འབྲོར་ལས་ཁུངས་འཁིས་ལའང་ལས་ཤག་གཅིག་སྒྲུབ་བཞིན་པ་རླེད། ཧ་ལམ་ལས་ཤག་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཡྲོད། ཕི་དྲིལ་གི་
མདུན་ལའང་གཅིག་འགྲོ་བཞིན་པ་རླེད། དླེ་ལའང་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ཡྲོད་རླེད། དླེ་དླེ་བཞིན་ཚང་མ་རིམ་པ་བཞིན་འགྲོ་བཞིན་
པ་རླེད། དླེ་ཚོ་ཚང་མ་མ་འྲོངས་པའི་ལས་བླེད་ཚོར་དམིགས་པ་ཡིན་དུས་ཏན་ཏན་ཡག་པྲོ་ཆགས་པའི་རླེ་བ་དླེ་འདྲ་ཞུ་
བཞིན་ཡྲོད། དླེ་ཡང་བསགས་བརྲོད་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དླེ་བཞིན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དླེ་ག་རང་གིས་
དང་བང་དཔྱ་དངུལ་སྐྲོར་འདི་གསུངས་སྲོང་། དང་བང་དཔྱ་དངུལ་འདི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆླེན་པྲོ་ཡིན་པ། དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་འདི་
ཆ་རླེན་གཅིག་རླེད། དླེ་ལས་གལ་ཆླེ་བ་གཅིག་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་འབངས་མི་སླེར་བར་གི་འབླེལ་ཐག་ཉར་མཁན་
ཡིག་ཆ་གལ་ཆླེན་པྲོ་འདི་ཚང་མས་གཅླེས་སྲུང་བླེད་དགྲོས་པ། བདག་པྲོ་བརྒྱབ་དགྲོས་པ། འདི་ལ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་
དྲོ་སྣང་བས་ནས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་འདི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད་འདུག འདི་དང་སྦྲགས་ནས་ལྷྲོ་བང་ཨ་རིའི་སི་
འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས། ཡྲོ་རྲོབ་དང་ཨཕཱ་རི་ཀ་ཁུལ་གི་སི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས། ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡ་ཨླེ་ཤི་ཡའི་སི་འཐུས་རྣམ་
པ་ཚོ། དླེ་དླེ་བཞིན་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་རྣམ་པ་ཚོ། དླེ་མཚུངས་བྲོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ། བྲོད་རིགས་ཚོགས་པ།
བྲོད་རིགས་མི་མང་ཚང་མའི་ཚོགས་གཙོ་རྒྱུན་ལས་ཚང་མས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་བས་ཏླེ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་དགྲོངས་
པ་བཞླེས་ན། ཏན་ཏན་ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་སྲོན་རིས་ཀི་འགྲོ་གྲོན་ལ་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་འདི་གལ་སིད་ཕི་རྒྱལ་
ཁུལ་ལ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གྲོ་ལྔ་ཚང་ན་ང་ཚོའི་སྲོན་རིས་ཀི་ཡྲོང་དམིགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཆགས་ས་རླེད། སྲོང་ཙང་
འདིའི་ཐྲོག་ཚང་མས་ཐུགས་འཁུར་བཞླེས་རྒྱུ་འདི་གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད་འདུག ཡང་འདིར་གཅིག་འདུག དཔལ་འབྲོར་བཀའ་
བྲོན་གིས་སྲོན་རིས་གཏམ་བཤད་བླེད་པའི་སྐབས་སུ་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་གི་ཡྲོང་བབ་གཅིག་ཚོད་དཔག་བླེད་ཀི་ཡྲོད་
རླེད། སྐབས་རླེར་དུས་ཚོད་གཅིག་ལ་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་འདི་འབུལ་མཁན་ཧ་ལས་པའི་མང་པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག སྐབས་
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རླེར་མར་ཆག་གི་འདུག དླེར་བརླེན། ང་གང་དུ་སྲོང་རུང་འདི་ཞུ་མུས་ཡིན། དང་བང་དཔྱ་དངུལ་འདི་ལྲོ་ལྟར་དུས་ཐྲོག་ལ་
འབུལ་རྒྱུ་འདི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆླེན་པྲོ་ཞིག་རླེད། འདི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་བླེད་པ་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཐུགས་
ཕན་སྲོས་ཀི་འདུག ཡིནའང་སྐབས་རླེར་དླེ་འདྲ་ཡྲོང་གི་འདུག བས་ཙང་ཚང་མས་ཆད་ལྷག་མླེད་པར་འབུལ་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་
ནས་གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད། ཆག་ཡང་ཐླེངས་མ་གཅིག་ཞུས་ཟིན་པ་ཚོས་དླེ་རིང་གྲོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་མ་འྲོངས་པ་ཆག་
ཡང་བཞླེས་རྒྱུའི་དགྲོངས་པ་མ་བཞླེས་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རླེད། འདི་དང་མཉམ་དུ་ཞབས་བསྐུལ་ཞུས་ན་བསམས་སྲོང་།
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་བང་ཨ་རིའི་ཁུལ་གི་གཞྲོན་སླེས་ཚོ་ལ་དམིགས་བསལ་ཟབ་སྦྱྲོང་གི་ལས་
གཞི་ཡྲོད་རླེད་དམ་ གསུངས་པ་དླེ་རླེད། ད་ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་ནང་ལ་མླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ལ་དླེ་འདྲའི་ལས་
གཞི་གཅིག་འཆར་འབུལ་བས་འདུག བཀའ་འཁྲོལ་གནང་ནས་ཕིན་པ་རླེད། ༡༧་་་༡༨ ལ་འབླེལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་བང་ཨ་
རིའི་དྲོན་ཁང་ནས་འཆར་འབུལ་གནང་མི་འདུག ད་ལན་ཡང་འཆར་འབུལ་མླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་བཞིན་གཟའ་མཇུག་
སྲོབ་གྲྭའི་སྐྲོར་འདི་ལ་མཐུན་འགྱུར་སྦྱྲོར་རྒྱུའི་སྐྲོར་ལ་གསུངས་འདུག གཟའ་མཇུག་སྲོབ་གྲྭའི་སྐྲོར་ལ་ར་བའི་ལས་གཞི་
དངུལ་གི་འགྲོ་སྲོང་ཡྲོད་མླེད་སྐད་ཆ་གཅིག་རླེད་དླེ། ཡིན་ནའང་། གཟའ་མཇུག་སྲོབ་གྲྭའི་ཚོགས་འདུ་ནམ་ཚོགས་སྐབས་
སུ་ཤླེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་འབླེལ་ཡྲོད་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཡང་ཕྲོགས་དླེར་ཕླེབས་ནས་མཐུན་འགྱུར་བླེད་རྒྱུ། བསབ་
གཞི་ར་འཛིན་གཏན་འབླེབས་བས་པ་དླེ་འདྲའི་མཐུན་འགྱུར་གཅིག་འཛིན་རིམ་དང་པྲོ་ནས་ལྔ་པ་བར་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་
པ་རླེད། དླེ་བཞིན་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ། བདུན་པ། བརྒྱད་པ་དླེ་འདྲ་དགྲོངས་པ་བཞླེས་ནས་ཕླེབས་བཞིན་པ་རླེད། དླེ་བཞིན་
ད་ལན་སྲོན་རིས་ནང་ལ་ཡུ་རྲོབ་ཁུལ་ལ་ཕི་རྲོལ་དུ་བཞུགས་མཁན་བྲོད་མི་ཚོ་ལ་བྲོད་ཡིག་སྲོབ་འཁིད་དང་འབླེལ་བའི་
བསབ་གཞི་ར་འཛིན་གི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་རླེད་འདུག དླེ་དག་གི་ཐྲོག་ལ་འགྲོ་གྲོན་གཏྲོང་རྒྱུའི་དགྲོངས་པ་བཞླེས་
བཞིན་འདུག དླེར་བརླེན། འདིའི་ཐྲོག་ནས་ཐུགས་ཕན་སྲོས་པའི་རླེ་བ་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བྲོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་
ཚོའི་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་བསྡུས་ཟིན་པའི་རླེས་སུ་འདིའི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་ཉར་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་རླེད། མང་པྲོས་ཉར་གི་
ཡྲོད་མ་རླེད། ལྷྲོ་བང་ཨ་རིའི་ཁུལ་ལ་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གཅིག་གཉིས་མ་གཏྲོགས་ཉར་གི་ཡྲོད་མ་རླེད། འདི་ཉར་
མཁན་འདི་ཡིས་སྲོ་སྲོའ ་ི དཔྱ་དངུལ་བསྡུ་བའི་སྐབས་སུ་ཐུགས་ཕན་སྲོས་པ་སྲོབ་འཁིད་དླེ་འདྲ་གནང་གི་འདུག འདི་སྲོ་
སྲོའ ་ི གནང་སྟངས་གཅིག་རླེད། ཁིམས་ཀི་ཐྲོག་ནས་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་གང་བསྡུས་པ་འདི་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་སི་མཐུན་
ཚོགས་པ་ཚོས་ཉར་ནས་འགྲོ ་གྲོན་གཏྲོང་རྒྱུར་ཐུགས་ཕན་སྲོས་པའི་ལམ་གཅིག་ཡྲོད་རླེད། ལམ་འདི་བླེད་སྲོད་བས་པ་
འདི་ཁིམས་སིག་ནང་གསལ་ཡྲོད་སྟབས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚོས་ཁིམས་སིག་བླེད་སྲོད་གང་འདྲ་བས་ཡྲོད་དང་མླེད་ན་
གནང་སྟངས་རླེད་མ་གཏྲོགས། འདི་ཡར་མ་ཕུལ་ན་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཨུ་ཚུགས་བས་ནས་ཕར་ཕུལ་བ་འདྲ་
གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རླེད། འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་བཞིན་བསབ་གཞི་ར་འཛིན་ནི་དླེ་བས་ཀང་གལ་ཆླེར་བརིས་པའི་ཐྲོག་ནས་སྲོན་
མ་བགྲོ་གླེང་མང་པྲོ་བྱུང་། འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཤླེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྐང་འགན་བཞླེས་ཏླེ་འདི་གནང་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་དུས།
སྲོན་རིས་དངུལ་འབྲོར་ཡྲོད་དང་མླེད་ཀི་སྐད་ཆ་གཅིག་རླེད་དླེ ། འདི་ལས་གལ་ཆླེ་བ་མཐུན་འགྱུར་སྦྱྲོར་རྒྱུ་ཚང་མ་སྦྱར་
དང་སྦྱྲོར་བཞིན་པ་རླེད། ལྷག་པར་དུ་ཡང་། སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་རྣམ་པ་ཚོས་དླེ་དག་ལ་མཐུན་འགྱུར་སྦྱྲོར་རྒྱུའི་ཐུགས་
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འགན་བཞླེས་ནས་ཕླེབས་བཞིན་པ་རླེད་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་ལམ་གྲོན་དང་འབླེལ་བའི་སྐྲོར་ནས་
གསུངས་པ་རླེད། འདི་རྣམ་པ་ཚོས་སིག་གཞིར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དམིགས་བསལ་གི་སིག་
གཞི་གཅིག་ཡྲོད་རླེད། འདིའི་ནང་ལ་རྣམ་པ་ཚོ་གལ་སིད་ལས་གཞི་འདི་གཞུང་འབླེལ་ཡིན་པ། ཚད་ལྡན་ཆགས་ཐུབ་ཀི་
ཡྲོད་པ། འདི་རྒྱུན་ལས་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས། བཀའ་འཁྲོལ་ཐྲོབ་ན་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བཀའ་འཁྲོ ལ་གནང་མུས་ཡིན་ཙང་
ལམ་འདི་ཡྲོད་ཡྲོད་པ་རླེད། གང་ཆགས་དང་མ་ཆགས་འདི་རྒྱུན་ལས་ཀི་སྐུ་དབང་རླེད་མ་གཏྲོགས། བཀའ་ཤག་ལ་འདི་
མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་ན། རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཐག་གཅྲོད་གནང་ཐུབ་ན། བཀའ་ཤག་གིས་འདི་ལ་ཕག་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་རླེད་མ་
གཏྲོགས། སྐད་ཆ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རླེད། གཞུང་འབླེལ་ངྲོས་འཛིན་བླེད་དང་མི་བླེད་འདི་ངྲོས་ལླེན་བླེད་ཕྲོགས་ཀི་སིག་
གཞི་གཅིག་གཏན་འབླེབས་བས་པ་རླེད། ཕྲོགས་བཞུགས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་འདིའི་ནང་ལ་གསལ་ཁ་ཡྲོད་རླེད། དླེ་
ནང་བཞིན་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྒྱུན་ལས་ཀིས་སྐབས་དང་དུས་ལ་གང་ཐག་བཅད་པ་ལྟར་ཕླེབས་རྒྱུ་
རླེད། བས་ཙང་འདི་ཡྲོད་ན་ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་ཕུལ་བ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མ་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་དླེ་
བཞིན་དང་བང་དཔྱ་དངུལ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་སྐྲོར་ལ་རིས་ལྲོ་སྲོན་མ་དླེར་ང་ཨ་རིའི་ཁུལ་ལ་ཕིན་པ་རླེད། ས་གནས་ཁག་
ཅིག་ལ་འགྲོ་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེ་བཞིན་འགྲོ་མ་ཐུབ་པ་འདི་ཡང་དུས་ཚོད་ཀི ས་མ་འདངས་བ་དང་དླེ་འདྲ་ཆགས་སྲོང་།
ཁག་ཅིག་ལ་ས་གནས་ཁག་བཞི་ཙམ་གིས་ཡྲོང་རྲོགས་གིས། ལས་གཞི་བརམ་རྲོགས་གིས་ཞླེས་གསུངས་དུས། ང་ཚོས་
བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ལ་ད་རླེས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་སྐུ་ངལ་གང་དུ་ཡྲོད་དམ་ཞླེས་འདྲི་དུས། དཀའ་ངལ་དླེ་ཞུ་ཡི་མི་
འདུག མ་ཞུས་སྟབས་ཆླེད་མངགས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་ཕིན་ན་འཚམས་པྲོ་འདྲ་ཞིག་མི་འདུག ཕྲོགས་དླེར་དངྲོས་སུ་
སླེབས་ཟིན་པའི་རླེས་སུ་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འདི་དང་འདི་ཡྲོད་ཅླེས་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་དུས་ཚོད་ཀང་བཟྲོས་ཟིན་ཅིང་།
ཚུར་ལྲོག་ཡྲོང་ནས་རླེན་དླེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་སྲོང་། མ་འྲོངས་པ་ལའང་དླེ་འདྲའི་ས་ཁུལ་ལ་སྐྲོར་བ་རྒྱག་མ་ཐུབ་པའི་ས་ཆ་
འགའ་ཤས་ལ་སྐྲོར་བ་བརྒྱབ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡྲོད། བང་ཡང་བསིགས་ཡྲོད། དླེ་དག་ཏན་ཏན་འགྲོ་རྒྱུ་བླེད་ཀི་ཡིན། ཡིན་
ནའང་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་མང་ཚོགས་ཀིས་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད་འདུག དྲོན་གཅྲོད་ཀི་
ལས་བླེད་མཉམ་དུ་ཕླེབས་ཀི་རླེད། སི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡང་སྐབས་རླེར་སི་མཐུན་ཆྲོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་འཐུས་མིས་
འགན་འཁླེར་སྟངས་ལ་ཧ་ཅང་གི་རག་ལུས་ཀི་འདུག དླེ་འདྲའི་འགན་ཚགས་ཚུད་པྲོ་འཁླེར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ། དླེ་བཞིན་
མང་ཚོགས་ངྲོས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ། དླེ་འདྲ་བྱུང་ན་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་སྲོས་ཀི་རླེད། ད་ལན་
Zurich ལ་མཚོན་ན་ཚེས་ ༣ ཉིན་མྲོ་དླེར་མཚན་གི་ཆུ་ཚོད་ ༢ པ་བར་དུ་ལས་ཀ་བས་ནས་བསྡད་པ་ཡིན། དླེར་བརླེན།

འདིས་རླེན་བས་ནས་ཏན་ཏན་མི་གཅིག་ཡིན་རུང་མི་ལྲོག་པའི་ཐབས་ཤླེས་བླེད་བསྡད་ཀི་ཡྲོད། དླེ་འདྲ་བླེད་དུས་ཡིན་
ནའང་སྡུག་ཤྲོས་དླེ་གང་རླེད་ཟླེར་ན། གཟའ་མཇུག་གཟའ་མཇུག་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། གཟའ་སླེན་པ་ཉི་མར་ཡྲོང་རྲོགས་གིས་
ཟླེར་བ་དླེ། བདུན་ཕག་གཅིག་གི་ནང་ལ་གཟའ་སླེན་པ་ཉི་མ་ཐླེངས་གཅིག་ལས་མླེད་པ་རླེད། བས་ཙང་གཟའ་སླེན་པ་ཉི་མ་
མང་པྲོ་ཡྲོད་ན་ཡར་མར་བསྟུན་ཆྲོག་གི་རླེད། གཟའ་སླེན་པ་ཉི་མ་ཐླེངས་གཅིག་ལས་མླེད་སྟབས། ས་ཆ་གཅིག་ལ་གཟའ་
སླེན་པ་ཉི་མ་འཁླེལ་གི་རླེད། ས་ཆ་ཁ་ཤས་ལ་འཁླེལ་གི་མི་འདུག འདི་མ་ཁླེལ་ན་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག་སྟླེ། ཡིན་ནའང་
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གཟའ་སླེན་པ་ཉི་མ་མ་ཁླེལ་སར་ཕི་བྲོ་བསྡད་པ་དང་ས་བྲོ་ལང་རྒྱུའི་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད། དླེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་མང་
ཚོགས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་ན་མི་ངྲོ་བཅར་བས་བཅར་གྲོ་ཆྲོད་པ་འདི་འདུག བས་ཙང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚོ་དླེ་འདྲར་མ་འྲོངས་པར་ཡིན་ནའང་སར་ཡང་འབླེལ་ཡྲོད་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་འགན་ཆླེ་ཙམ་བཞླེས་
རྲོགས་གནང་ཞླེས་ངས་ཞབས་བསྐུལ་ནན་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྲོན་རིས་ཀི་གཏམ་བཤད་ནང་ཉམ་ཐག་དང་འབླེལ་བའི་སྐྲོར་
ཡྲོད་རླེད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་གསུངས་པ་རླེད། ཏན་ཏན་རླེད། བཀའ་ཤག་གི་ཉམ་ཐག་ཀི་ལས་གཞི་འདི་ར་ཆླེན་པྲོ ་དང་གལ་
ཆླེན་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ཉམ་ཐག་གང་ཉུང་ཉུང་ཆགས་པ་ལ་འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་འདི་གལ་ཆླེ་ཤྲོས། ལྷག་པར་དུ་ཡང་
བཀའ་ཤག་འདི་སླེབས་ཟིན་པ་དང་ཆླེད་མངགས་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཇུག་བླེད་མཁན་གི་ཚོགས་ཆུང་ལ་མཐུན་འགྱུར་སྦྱྲོར་
མཁན་ལས་བླེད་གཉིས་བསྐྲོས་ཏླེ་འདིས་ས་ཁུལ་ཧ་ལམ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་སྐྲོར་སྲོད་བས་ཟིན་པ་རླེད། ཧ་ཅང་གི་ཞིབ་ཚགས་
ཐྲོག་སྐྲོར་སྲོད་བས་སྲོང་། ང་ལ་དྭགས་ལ་སླེབས་སྐབས་ཁྲོང་ཚོ་བང་ཐང་ལ་སྐྲོར་སྲོད་བླེད་མུས་རླེད་འདུག ཀྲུ་ཀྲིང་ཁུལ་
ལའང་སྐྲོར་སྲོད་བས་ཟིན་པ། ས་ཁུལ་ཚང་མར་སྐྲོར་སྲོད་བས་པའི་སྙན་ཐྲོ་དླེ་རིམ་པར་བཀའ་ཤག་ལ་འབྲོར་བཞིན་གཏན་
འབླེབས་གནང་ནས་འགྲོ་བཞིན་འདུག འདིའི་ཐྲོག་ས་གནས་འགའ་ཤས་འདི་ནས་སྐབས་དླེ་དུས་དླེའི་ཚེས་དླེའི་འབླེལ་ཡྲོད་
ནས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན་བཅར་ཐུབ་ཡྲོད་ཀི་མ་རླེད་དླེ། སི་ཡྲོངས་ཀི་ཆ་ནས་གང་ཡག་ཡག་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་ཅླེས་
འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་བསགས་བརྲོད་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དླེ་བཞིན་
ཆབ་སིད་དང་འབླེལ་བའི་སི་ཡྲོངས་ཀི་ལས་དྲོན་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་གསུངས་སྲོང་། སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ངས་
གསལ་བཤད་ཞུ་དགྲོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕལ་ཆླེར་དླེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་འདྲ། ལྷག་བསྡད་པ་གཅིག་ལ་ཁ་
སང་ཟླྲོས་གར་གི་ཚོགས་ཁང་སྐྲོར་ལ་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་བ་རླེད། འདི་དླེ་རིང་ཡར་ཟླྲོས་གར་ལ་འབླེལ་བ་ཞུས་ཏླེ་ཟླྲོས་གར་
ཚོགས་ཁང་གི་ལས་གཞི་འདི་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུའི་ལས་གཞི་ཞིག་རླེད། འདི་ད་ལྟ་ལས་གཞི་བརླགས་མི་འདུག འགྲོ་
འཛུགས་པར་ཕར་འགངས་ཕན་བུ་ཕིན་འདུག དླེར་བརླེན་ཟླྲོས་གར་ངྲོས་ནས་ཏན་ཏན་དུས་ཐྲོག་ལ་རིས་ལྲོ་འདིའི་ནང་འགྲོ་
འཛུགས་ཐུབ་པ་དང་རིག་པ་སིམ ་རྒྱུ་དླེ་དག་ཡྲོངས་བང་བསིགས་བསྡད་ཡྲོད། བས་ཙང་ལས་གཞི་གང་མགྲོགས་འགྲོ་
འཛུགས་ཐུབ་པ་ལ་ཁྲོང་ཚོས་འཆར་གཞི་བསིགས་ཏླེ་འགྲོ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་ཅླེས་དླེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་སྲོང་། འདི་ལས་
འཕྲོས་པའི་ཞིབ་ཕ་དླེ་རིང་འདིར་གང་ཡང་ཞུ་མི་དགྲོས་པ་དང་ར་བའི་ལས་འཆར་དླེ་བརླགས་མི་འདུག ལས་འཆར་འདུག
ལས་འཆར་འདི་ཡང་ཟླྲོས་གར་གི་སྲོན་རིས་ཆ་ཚང་འདིར་སླེབས་ཀི་མླེད་པ་སྲོང་ཙང་། འདིའི་ཐྲོག་ལ་ངས་མ་ཞུས་པ་སྲོང་
ཙང་། ཟླྲོས་གར་གི་ལས་གཞི་ཡྲོད་བཞིན་པ་རླེད་འདུག དངུལ་འབྲོར་དླེའང་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ཙམ་གི་དངུལ་འབྲོར་
རླེད་འདུག འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་ཡྲོངས་ཀི་ཆ་ནས་ད་ལན་བཀའ་ཤག་གི་སྲོན་རིས་གཏམ་བཤད་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་བཅྲོ་ལྔ་ཙམ་གིས་ཆ་ཤས་བངས་བ་དང་དགྲོངས་འཆར་གསུངས་པ། དླེ་དག་ཡྲོངས་ལ་སྙིང་
དབུས་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ད་དུང་རྣམ་པ་ཚོས་བསམ་འཆར་འདི་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོར་ཐུགས་ཕན་སྲོས་པ་དང་
བཀའ་ཤག་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་ཕན་ཐྲོགས་བྱུང་། དླེར་བརླེན་མ་འྲོངས་པ་ལའང་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་གི་གཏྲོང་གི་
བསར་ཞིབ་བླེད་ཀི་བླེད་ཀི། བླེད་ཆྲོག ལྷག་པར་དུ་ཡང་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་དྲུང་ཆླེ་དབུས་པའི་
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འཐུས་མི་རྣམ་པ་ཚོའི་ལམ་སྟྲོན་དླེ་དག་གཞིར་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་ལས་ཀ་ལག་བསྟར་བླེད་རྒྱུ་དང་ཞིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་
གནང་བ་ལ་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་དླེ་བཞིན་དླེ་རིང་ངས་རྣམ་པ་ཚོས་གང་གསུངས་པ་འདི་བིས་ཏླེ་ཆ་ཚང་ལ་ལན་
ཞུས་པའི་ཁུལ་ཡིན། རླེ་ཟུང་ལྷག་ཡྲོད་སིད་ཀི་རླེད། ལྷག་ཡྲོད་ན་ད་དུང་བར་དུ་གསུང་རྲོགས་གནང་། དཔལ་འབྲོར་ལས་
ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་སྐབས་སུ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་ཞུ་ཡི་ཡིན། ཁ་སང་རིས་དང་འབླེལ་བའི་གནས་ཚུལ་
གསུངས་སྲོང་འདི་ངས་ཞིབ་འཇུག་བླེས་ཏླེ་འབླེལ་ཡྲོད་སི་འཐུས་ལ་འབུལ་ཆྲོག་པ་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག གྲོ་སྐབས་གནང་བར་སྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རླེ་ཆླེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེ ལ་མཆྲོག་ནས།།

ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུ་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་ད་ལྟ་བཀའ་གནང་བ་འདི་ནས་རླེ་ཟུང་

ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། དང་པྲོ་དླེར་སྣར་ཐང་པར་ཁང་ཡིན། ཁ་སང་བཀའ་གནང་བའི་ནང་བས་ན། མི་ཆའི་དཀའ་ངལ་གཅིག་པུ་

རླེད་གསུངས་སྲོང་། ར་བའི་ང་ཚོས་ཕི་དྲིལ་དྲུང་ཆླེ་དང་རིས་དཔྲོན་ལ་སྲོགས་པ་དླེ་དག་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་ཡིན། གསལ་
བཤད་དླེ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་གནང་བ་ལས་རྒྱས་པ་གནང་བྱུང་། འདི་མི་ཆའི་དཀའ་

ངལ་གཅིག་པུ་མིན་པ་འདྲ། མི་ཆའི་དཀའ་ངལ་སླེལ་ཐབས་ཀི་ཆླེད་དུ་ Vee Ann པར་ཁང་ལ་འབླེལ་བ་བས་པ་དང་
མར་ཕྲོགས་ལ་སྦྱྲོང་བརྡར་ལ་བཏང་བ་སྲོགས་མང་པྲོ་བས་འདུག གང་ལྟར་འཕྲུལ་ཆས་རིན་སྲོང་ཆླེ་བ་རིག་པྲོ་དླེ་དྷ་རམ་

ས་ལར་འཕྲོད་ཀི་ཡྲོད་ས་མ་རླེད། འདིར་ཆར་ཤུགས་ཆླེན་པྲོ་དང་གཞའ་ཚན་ལ་སྲོགས་པ་བས་ནས་གནས་སྟངས་དླེ་འདྲ་
ཆགས་ཡྲོད་པ་འདྲ། དླེར་བརླེན། འཕྲུལ་ཆས་འདི་མ་ཉྲོས་སྲོན་ནས་འདིར་འཕྲོད་ཀི་ཡྲོད་དང་མླེད་ཀི་ཐུགས་ཞིབ་གནང་
ཡྲོད་ན་མླེད་ན། དྲོགས་པའི་གནས་ཤིག་རླེད་འདུག འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ད་ལྟ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ལས་འཆར་འདི་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོར་འགླེལ ་བཤད་བྱུང་བ་འདི་ན་གཞྲོན་གི་

ཚོགས་འདུ་བསྡུ་སྐྲོང་གནང་རྒྱུ་གཅིག་མ་གཏྲོགས་གསུངས་མ་སྲོང་། ཡིན་ནའང་ཡིག་ཆའི་ནང་ལའང་དླེ་འདྲ་ཞིག་འཁྲོད་
འདུག ཁ་སང་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་འདི་མ་ཡིན་པའི་ལས་འཆར་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡྲོད་པ་
འདྲ་པྲོ་ཞིག་གསུངས་སྲོང་། འདི་གཅིག་ཡིན།

ད་ལྟ་བརྙན་དླེབ་གསར་ཤྲོག ང་ཚོས་རིས་པ་ཁ་ཤས་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་པའི་སྐབས་སུ་བརྙན་དླེབ་གསར་ཤྲོག་འདི་

ཁ་སང་ཟླ་ ༩་་་༡༠ པ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་གཅིག་དགྲོས་ཀི་འདུག གསུང་མཁན་ཡང་མི་འདུགས་གསུངས་བྱུང་། དླེར་
བརླེན། བརྙན་དླེབ་གསར་ཤྲོག་འདི་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རླེད་དམ་མ་རླེད། དླེ་རིང་ཁ་སང་དྲ་རྒྱ་དང་དླེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་ཤུགས་ཆླེན་

པྲོ་ཡྲོད་ཙང་། དགྲོས་ཀི་མླེད་པ་ཡིན་ན་རིས་འགྲོའ ་ི ནང་ལ་མླེད་པ་བཟྲོས་ནའང་གང་འདྲ་ཡྲོད་རླེད་དམ། ཡང་ཆབ་སིད་དང་
འབླེལ་བའི་ལས་ཁུངས་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་ཡྲོད་པ་དང་དླེ་མ་ཡིན་པ་དླེ་དག་མླེད་པ་བཟྲོས་ན་གང་འདྲ་ཡྲོད་རླེད་དམ། དླེ་དག་
ལ་དགྲོངས་པ་བཞླེས་དགྲོས་པ་ཞིག་རླེད་འདུག
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དླེ་མ་ཡིན་པ་དླེ་དག་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་གསུངས་སྲོང་། དགྲོངས་པའི་ནང་འཇྲོག་

གི་ཡིན་གསུངས་སྲོང་། གང་ལྟར་ང་ཚོར་མཐྲོང་སྣང་གང་བྱུང་བ་འདི་ལ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་རྲོགས་གནང་། ཐུགས་ཞིབ་
གནང་ནས་ཐུབ་པ་དླེ་དག་ཐུབ་སྲོང་། མ་ཐུབ་པ་དླེ་ཚོ་ཐུབ་མ་སྲོང་ཟླེར་བ་འདི་རིས་ལྲོ་རླེས་མའི་ནང་བཀའ་གནང་རྲོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་པ་འདི་གསུམ་འདྲ་ཞིག་རླེད་འདུག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་

གིས་མ་དངུལ་ས་ཡ་བདུན་བརྒྱ་ཡྲོད་ཟླེར་གི་འདུག འདི་ཕྲོགས་བསྡྲོམས་མ་དངུལ་ནང་ལ་ཚུད་ཡྲོད་རླེད་དམ་མ་རླེད་ཅླེས་
པ་འདི། མིང་འབྲོད་བླེད་ས་དླེ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་ཙང་། འདི་ཚུད་དགྲོས་ཀི་རླེད་བསམ་གི་འདུག
ང་ཚོས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མ་དངུལ་ལ་ག་ཚོད་ཡྲོད་རླེད་ཟླེར་དུས་ས་ཡ་བདུན་

བརྒྱ་ཡྲོད་པ། དླེ་ཡང་ལྲོ་རླེ་བཞིན་དུ་འཕར་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་གསུངས་པ་རླེད། སྲོང་ཙང་འདི་ཡྲོད་དགྲོས་ཀི་རླེད་བསམ་གི་
འདུག

ང་ཚོའི་སྙན་ཐྲོའ ་ི ནང་ལ་ལྷག་པར་ལས་ཁུངས་རླེ་ཟུང་གི་རྲོགས་དངུལ་བླེ་བག་པ་ཁ་ཤས་ར་ཆད་གྱུར་ཚེ་རིས་ལྲོ་

གཅིག་ཀང་འཁྲོལ་ཁག་པྲོ་ཆགས་ནས་ཟླེར་བ་དང་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡྲོད་རླེད། ལས་ཁུངས་རླེ་ཟུང་ལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་

ཀི་ལས་ཁུངས་བླེ་བག་པ་དླེ་ལ་མ་དངུལ་གི ་ཆླེད་དུ་གསྲོལ་རས་བསངས་པ་འདུག་ལབ་པ་རླེད། ང་ཚོ་ལ་གསལ་བཤད་
གནང་བའི་སྐབས་སུ་འཕྲོད་བསྟླེན་ལས་ཁུངས་འདིར་དླེ་སྲོན་ནས་མ་དངུལ་གི་ཆླེད་དུ་གསྲོལ་རས་གནང་ཟིན་པ་རླེད་ཟླེར་

བ་རླེད། གསར་དུ་དླེ་རིང་གྲོ་བ་དླེ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆྲོས་རིག་ལས་
ཁུངས་ལའང་གནང་བ། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ལའང་གནང་བ་ཟླེར་བ་འདི་ཁ་སང་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བས་པའི་སྐབས་སུ་
གསུངས་ཡྲོད་མ་རླེད།

ལས་ཁུངས་གཅིག་ལ་རྲོགས་དངུལ་བླེ་བག་པ་གཅིག་ཆད་པ་ཡིན་ན་འགྲོ་གྲོན་གཏྲོང་དམིགས་མི་འདུག་ཟླེར་བ་

འདི་ད་ལྟ་དཔླེ་མཛོད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་བཞག་པ་རླེད། གཞུང་དླེ་ག་རང་གི་སྲོར་མྲོ་བླེ་བ་ཙག་ཙག་ཅིག་རག་གི་ཡྲོད་
རླེད། འདི་ཆད་པ་ཡིན་ན་ཉླེན་ཁ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། འདི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་རླེད། རིས་ལྲོ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ནང་ལ།

རིས་ལྲོ་གསུམ་གི་ནང་ལ་གནས་སྟངས་འདི་རང་ལ་ལྷག་པ་ཡིན་ན། ཉླེན་ཁ་འདུག་ཅླེས་པ་འདི་ཤླེས་རིག་ལས་ཁུངས་རླེད།
རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ༢༠༡༩་་་༢༠ ༢༠༢༡་་་༢༢ ལ་འགིག་གི་འདུག དླེའི་རླེས་ལ་ཡར་མ་འཕར་བ་ཡིན་ན་ཡང་ཉླེན་ཁ་
གཅིག་ཆགས་ཀི་འདུག བས་ཙང་ལས་ཁུངས་བླེ་བག་པ་ཟླེར་བ་ནི་དླེ་དག་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དླེ་ནས་ The other side འདི་ང་ཚོ་སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་རླེད། ང་ཚོའི་བཀའ་འདྲི་བསྐྲོར་ས་

འདི་ཚོགས་དྲུང་དང་རིས་པ་རླེད། དླེར་བརླེན། ཁྲོང་རྣམ་པ་ལ་ང་ཚོས་དླེ་འདྲའི་གསར་ཤྲོག་ཅིག་གང་ན་ཡྲོད་རླེད་དཔླེ་

གཅིག་འཁུར་ཤྲོག་ཞུས་པ་ཡིན། དཔླེ་སྟྲོན་རྒྱུ་མི་འདུག རག་གིའང་མི་འདུག་གསུང་གི་འདུག རག་རྒྱུ་མླེད་པའི་གསར་
ཤྲོག་ཅིག་འདིའི་ནང་འཁྲོད་ནས་ཕན་ཐྲོགས་གང་ཡང་མི་འདུག ཟླེར་ནས་ང་ཚོས་གཅྲོག་ཆ་ཞུས་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དླེ་ག་རང་ཡིན་ཐུགས་རླེ་ཆླེ།

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

ལགས་སྲོ། དླེ་ཡན་ཆད་ནས་སྲོན་རིས་སི་ཡྲོངས་ཀི་་་་་་་་ གསུང་མཁན་འདུག་གམ། དགྲོངས་དག དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆྲོག་ནས། །
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སར་ཡང་གྲོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ར་བའི་སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་
འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཚོགས་གཙོའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་གནང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་གསལ་བཤད་ལན་
འདླེབས་དླེ་འདྲ་གང་ཡང་མླེད། ཡིན་ནའང་། དླེབ་ཐླེར་ནང་ལུས་པའི་ཆླེད་དུ་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་གི་གཏམ་བཤད་ཀི་
ཤྲོག་གངས་ ༧ པའི་ པ༽ དླེའི་ནང་ལ་ང་ཚོའི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ་འདི་གསུངས་ཡྲོད་རླེད། འདིའི་ནང་ལ་ལྔ་དང་
ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ། སི་ཚོགས་དང་འབླེལ་བའི་ཚོགས་འདུའི་ཐྲོག་ལ་ས་ཡ་དགུ་དང་འབུམ་དྲུག གཞྲོན་སླེས་དང་འབླེལ་
བ་ལ་ས་ཡ་བརྒྱད་ཅླེས་དུམ་བུ་གཉིས་ཡྲོད། འདི་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་སྐབས་དླེ་དུས་གཟིགས་སྟངས་འདི་གང་འདྲ་བྱུང་བ་དླེ་ངས་
ཤླེས་ཀི་མི་འདུག་སྟླེ། གང་ལྟར་ཡང་སྙིང་ཚོགས་འདུ་ས་རླེས་གཉིས་འཚོགས་རྒྱུ་དང་གཅིག་འདི་ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར་
དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་གྲོ་སིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་གཉིས་པ་འདི་ཕི་དྲིལ་གིས་གྲོ་སིག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་བསྡྲོམས་ནས་ས་ཡ་
བཅུ་བདུན་དང་འབུམ་དྲུག་འདི་རླེད།
རྲོགས་སྲོར་རིས་གཞི་འདི་མ་དངུལ་དླེ་ཁ་གསལ་ཞིག་ར་བའི་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ངྲོས་
ནས་གསན་འཇྲོགས་ཏྲོག་ཙམ་ནྲོར་བ་འདྲ། ར་བའི་ང་ཚོས་ཆྲོས་རིག་ལ་འབུམ་བདུན་ཅུ་དྲོན་ལྔ་ཕུལ་ཡྲོད། ནང་སིད་ལ་མ་
དངུལ་ཕུལ་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནང་སིད་ལ་ལས་འཆར་མ་གཏྲོགས་ཕུལ་མླེ ད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནང་སིད་ལ་ས་
ཡ་བརྒྱད་ཕུལ་འདུག འདི་ལས་འཆར་རང་གི་སད་དུ་རླེད། ཤླེས་རིག་ལ་ས་ཡ་བཅྲོ་ལྔ་ཕུལ་ཡྲོད་མ་དངུལ་རང་གི་སད་དུ།
ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་འཆར་གི་ཆླེད་དུ་ས་ཡ་བཅྲོ་ལྔ་ཕུལ་ཡྲོད། མ་དངུལ་ཕུལ་ཡྲོད་མ་རླེད། གང་ལ་ཞླེ་ན། མ་
དངུལ་ཕུལ་བར་བླེད་པ་ལ་དླེབ་སླེལ་བས་ཡྲོ ད་མ་རླེད། ད་ལྟ་དླེབ་སླེལ་ཆགས་ཡྲོད་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་བཞིན་འཕྲོད་
བསྟླེན་ལ་ས་ཡ་གཉིས་ཕུལ་བ་རླེད། མ་དངུལ་འབུལ་ས་འདི་ཆྲོས་རིག ཤླེས་རིག འཕྲོད་བསྟླེན་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད། གྲོང་
དུ་ནང་སིད་ལྷན་ཁང་དུ་མ་དངུལ་ཕུལ་མླེད། འདི་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ག་ནང་བཞིན་སྣར་ཐང་པར་ཁང་དང་འབླེལ་བའི་སྐྲོར་
འདི་ར་བའི་གང་གསུངས་པ་འདི་ང་ལ་ཡང་སྐབས་དླེ་དུས་འབླེལ་ཡྲོད་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་མཁན་
གིས་གསུངས་བྱུང་། དླེ་འདྲ་དླེ་འདྲ་ཞུས་པ་ཡིན་ལ་ཏན་ཏན་ད་དུང་ང་ཚོས་ནན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར་གཞའ་ཚན་གི་དཀའ་
ངལ་ཡྲོད་སིད་ཀི་རླེད། གཞའ་ཚན་དཀའ་ངལ་སླེལ་ཐབས་གང་འདྲ་ཞིག་འདུག དླེ་ག་ནང་བཞིན་མི་ཆའི་དཀའ་ངལ་ཡང་
ཡྲོད་རླེད། དླེ་བཞིན་སྒྱུ་རལ་གི་དཀའ་ངལ་ཡང་ཡྲོད་སིད་ཀི་རླེད། ལག་རལ་གི་དཀའ་ངལ་ཡིན་ནའང་ཡྲོད་སིད་ཀི་རླེད།
དླེ་དག་ཡྲོངས་ད་དུང་དུས་ཚོད་ངླེས་ཅན་བཀའ་ཤག་གིས་གཏན་འབླེབས་བས། དླེ་བར་དུ་མ་བྱུང་ན། ཏན་ཏན་ཁ་སང་གི་
ཐག་གཅྲོད་དླེ་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅྲོད་ལ་འགྱུར་བ་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེར་བརླེན་དླེའི་ཆླེད་ང་ཚོས་གང་འདྲ་བླེད་དགྲོས་འདུག
བླེད་སྟངས་གསར་པ་བླེད་རྒྱུའི་བང་སིག་བཞིན་ཡྲོད། བས་ཙང་དླེ་ནས་གྲོང་དུ་སྙན་ཐྲོའ ་ི ནང་ལ་གང་ཡྲོད་པ་དླེ་དགྲོངས་
བཞླེས་གནང་གི་ཡིན་གསུངས་སྲོང་། མ་འྲོངས་པ་བྱུང་དང་མ་བྱུང་གསལ་པྲོ་ཡྲོད་པའི་ཆླེད་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དླེ་ནང་ལྟར་ཞུ་
ཆྲོག་པ་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རླེ་ཆླེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས། །

འདི་ཡན་བཅད་ཀིས་སྲོན་རིས་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་གསལ་བཤད་ལན་
འདླེབས་དང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ནས་གསལ་བཤད་ལན་འདླེབས་ཆ་ཚང་གནང་ཟིན་པ་
ཡིན།

དླེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གསུམ་པ་ལས་ཁུངས་གྲོ་རིམ་བཞིན་སྲོན་རིས་ཐྲོག་བགྲོ་གླེང་དང་གཏན་འབླེབས་ཕླེབས་རྒྱུ་

ཡིན། ཁ་སང་ཡིག་ཆ་ཨང་བདུན་པ་སྲོན་རིས་ཀི་དླེབ་དླེར་གཟིགས་རྲོགས་གནང་། འདིའི་ནང་ནས་ཤྲོག་གངས་ ༡ པྲོ་དླེ་
ལ། ཤྲོག་གངས་དང་པྲོ་རང་ལ་ཡྲོད་རླེད། དཀར་ཆག་དླེ་ཀྲོག་ན་འགིག་གི་རླེད། དཀར་ཆག་དང་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་
གི་སྲོན་རིས་གཏམ་བཤད་དླེ་ཚོ་ཡར་བསྲོགས། དླེའི་གཤམ་ལ་ཤྲོག་ངྲོས་དང་པྲོ་དླེ་སླེབས་ཀི་ཡྲོད་རླེད།

སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་གི་སྲོན་རིས། ངླེས་ཅན་འགྲོ་གྲོན་གི་བསྡྲོམས་དླེ་སྙན་སྲོན་གནང་

རྲོགས་གནང་། སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། ལགས་སྲོ། སིར་བཏང་གི་ཡིག་སྣྲོད་དླེ་ཡྲོད་ཡྲོད་པ་
རླེད། འགམ་ལ་ཡྲོད་པས། དླེ་གཞིར་བཟུང་གི་ག་སིག་གནང་ནས་ཕླེབས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། ད་ལྟ་དླེབ་འདི་ནས་མར་
གསུང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ངླེས་ཅན་འགྲོ་གྲོན་གི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉླེར་གི་
བསྡྲོམས་དླེ་ལ། ༨༣༠,༡༧༦ རླེད་འདུག དླེ་ལ་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་སར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

ད་ལྟ་སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་གི་བསྡྲོམས་དླེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་འབླེབས་པར་དགག་བ།
མླེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངླེས་ཅན་འགྲོ་གྲོན་རྒྱུན་

གྲོན་གི་བསྡྲོམས་དླེ་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ནས།།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངླེས་ཅན་རྒྱུན་གྲོན་གི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉླེར་གི་

བསྡྲོམས་དླེ་ལ། ས་ཡ་གཅིག་དང་བཞི་འབུམ་བརྒྱད་ཁི་དགུ་སྟྲོང་གསུམ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དྲོན་བརྒྱད་ ༡,༤༨༩,༣༧༨ རླེད་
འདུག དླེ་ལ་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་སྣྲོན་འཕི་གང་ཡང་བས་མླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

ངླེས་ཅན་འགྲོ་གྲོན་ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ལ་གཏན་འབླེབས་བས་པར་དགག་བ། མླེད་པ་
སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།
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སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་

ཀི་བསྡྲོམས་དླེ་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་གི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉླེར་གི་བསྡྲོམས་
དླེ་ལ་ ༢༧,༠༡༣,༤༤༩ རླེད་འདུག དླེ་ལ་ང་ཚོས་རིས་འགྲོ་བརྙན་དླེབ་ཀི་ནང་ལ་གཅྲོག་ཆ་ཞིག་ཡྲོད་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

གཅྲོག་ཆ། གཅྲོག་ཆའི་གྲོས་འཆར་འདྲོན་མཁན་སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས། །

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཅྲོག་ཆའི་གྲོས་འཆར་སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་འགྲོ་ཨང་ ༡༠ པ།
བརྙན་དླེབ་དང་གསར་ཤྲོག་གི་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་གཉླེར་དླེ་ ༨༧༩༨ རླེད་འདུག གཅྲོག་ཆ་ཧིན་སྲོར་ ༣༠༠ བཀའ་འཁྲོལ་
ཞུ་འཆར་དླེ་ ༩༤༩༨ ཟུར་བརྲོད་ The other side འབབ། གཅྲོག་ཐླེན་ཞུས་པ་རླེད།

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

གཅྲོག་ཆའི་གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྲོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཅྲོག་ཆའི་གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

གཅྲོག་བའི་གྲོས་འཆར་འདི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ།།མླེད་པ་སྲོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡིན།།འདི་གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་
གིས་གསུངས་གནང་སྲོང་།།ད་ལྟ་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ནས་ཀང་གསལ་བཤད་ཞུས་སྲོང་།།
ར་བའི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བླེད་མང་ཆླེ་བ་དླེ་གསར་པ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་དུས།།སྐབས་དླེ་དུས་ཚོགས་གཙོ་

གཉི ས ་ལ་སྐད་ཆ་གང་ཡང་དྲི ས ་མི ་ འདུག།དླེ ་ ཡི ན ་དུས་གནས་སྟངས་དླེ ་ ག་རང་རླེ ད ་ཅླེ ས ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན །། (Jeorge
fernandes) ཇྲོ་ཇི་ཧྤ་ནན་ཌིས་གསར་ཤྲོག་བརྙན་དླེབ་ཅིག་འདྲོན་གི་འདུག དླེང་སང་འདྲོན་ཐུབ་ཀི་མླེད་པ་འདྲ། ཕལ་

ཆླེར་ཡྲོང་གི་མི་འདུག དླེ་ཡིན་དུས་གཅྲོག་ཆ་ཞུ་རྒྱུ་དླེ ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཡྲོད་རླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ཡིན་དུས་གཅྲོག་ཆ་
ཧིན་སྲོར་ ༣༠༠ བཅག་པའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱུན་གྲོན་གི་བསྡྲོམས་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་བླེད་
པ་ལ་དགག་བ། མླེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡིན།
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སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་

བཀའ་འཁྲོལ་གི་བསྡྲོམས་དླེ་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག།སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་གི་བསྡྲོམས་འདི་ལ་
ས་ཡ་བཅུ་བཞི་དང་བརྒྱད་འབུམ་གཅིག་ཁི་ཉིས་སྟྲོང་དྲུག་བརྒྱ་བཅུ་མླེད་བདུན་རླེད་འདུག།འདི་ལ་ང་ཚོས་སར་གཅྲོག་གང་
ཡང་ཞུས་མླེད།།

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

སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་གི་བསྡྲོམས་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་
བླེད་པ་ལ་དགག་བ།།མླེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡིན།།

དླེ་ནས་ཤྲོག་ལྷླེ་གཅིག་དླེ་བསྲོགས་ནས།།ཟུར་འཛར་ཡར་བསྲོགས་ནས།།སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་

ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་བསྡྲོམས་དླེ་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་། སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག།སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉླེར་གི་བསྡྲོམས་
འདི་ལ།།ས་ཡ་བཅུ་དང་བརྒྱད་འབུམ་ལྔ་ཁི་སྟྲོང་མླེད་དགུ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཞླེ་བཞི་རླེད་འདུག།འདི་ལ་ང་ཚོ་ཚོད་དཔག་འཆར་
རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།

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

སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉླེར་གི་བསྡྲོམས་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་
འབླེབབ་བླེད་པ་ལ་དགག་བ།།མླེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡིན།།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།།ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་གི་བསྡྲོམས་དླེ་

སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་གི་བསྡྲོམས་འདི་ལ་ས་ཡ་གསུམ་དང་གསུམ་
འབུམ་བདུན་ཁི་གཅིག་སྟྲོང་བདུན་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རླེ་དྲུག་རླེད་འདུག འདི་ལ་ང་ཚོས་སར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མླེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས། །

ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་གི་བསྡྲོམས་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་བླེད་པ་པ་དགག་བ། མླེད་
པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་་་་
སི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།

སི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་དང་འབླེལ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྲོད། སིར་བཏང་ནམ་རྒྱུན་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལ་བཤད་པའི་སྐབས་དགའ་སྣང་དང་དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་བཤད་
བསྡད་པ་གང་ཡང་ཆགས་མླེད། ཡིན་ན་ཡང་། ས་རླེས་མང་པྲོ་ཞིག་ལབ་བསྡད་པའི་སྐབས་ལ་ཞུ་མཁན་དླེ་ཚོ་ཆུང་དྲགས་

པ་དང་། ཞུ་སའི་གནས་སྟངས་དླེ་ཚོ་ཆླེ་དྲགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདྲ་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་གསན་འཇྲོག་དླེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡྲོང་གི་མི་
འདུག ཡིན་ན་ཡང་། ཚོགས་ཐླེངས་སྲོན་མ་ལ་བཤད་བཞག་པའི་སྐད་ཆ་དླེ་ཐ་ཚིག་ཡིན་ཞླེས། ཐ་ཚིག་ཅླེས་པའི་དྲོན་དག་

དླེ་མཐའ་མ་ཡིན་ཞླེས་པའི་དྲོན་དག་དླེ་མ་རླེད། དླེ་ཕལ་ཆླེར་ཚང་མས་མཁླེན་གི་ཡྲོད་ཀི ་རླེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ན་
ཡང་། དླེ་རིང་བཤད་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་དླེ་ག་རླེ་ཡིན་ལབ་ན། ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཐག་གཅྲོད་གནང་བཞག་པའི་

ཁིམས་འགྲོ་ཨང་ ༨ པ་ཁ་མཆུ་དླེའི་གནད་འགག་གི་ཐྲོག་ལ་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལ་ས་རླེས་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་སྐད་ཆ་བྱུང་
བསྡད་ཡྲོད་པ་རླེད། སྐད་ཆ་བྱུང་བསྡད་པའི་གཞི་ར་དླེ་ཡང་གཙོ་བྲོ་ ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཐག་གཅྲོད་གནང་

བཞག་པ་རྒྱུ་མཚན་དླེ་ལ་བརླེན་ནས་རླེད། དླེ་བཞིན་ང་རང་ཚོ་དང་པྲོ་སིམ་ལ་དང་། དླེའི་རླེས་ནས་རྒྱ་གར་ཀཱང་ར་རྲོང་གི་

མངའ་ཁྲོངས་ཀི་ཁིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅྲོད་བས་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་ཡྲོད་པ་རླེད། བས་ཙང་། གནས་སྟངས་དླེ་ཚོའི་
ཐྲོག་ནས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཆླེ་མཐྲོང་དང་གཟི་བརིད་དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་བཤད་བསྡད་ཀི་ཡྲོད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་།
ལྲོ་མང་བསྟུད་མར་བཞུས་བསྡད་པའི་སྐབས་ལ་ནྲོར་འཁྲུལ་དླེ་ཞུ་མཁན་དླེ་ཚོ་ལ་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་འདྲ་པྲོ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་
མཐྲོང་གི་ཡྲོད་ས་རླེད། ང་རང་ཚོ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་ནང་ལ་ཡང་དླེ་འདྲ་ཞིག་གཟིགས་ཡྲོད་ས་རླེད་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་

ཞིག་ཡྲོང་སྲོང་། བས་ཙང་། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དླེ་རིང་བཤད་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་ག་རླེ་ཡིན་ལབ་ན། གལ་སིད་ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་སི་རྒྱུ་སླེར་བདག་དང་འབླེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཁ་མཆུ་ཐག་ཆྲོད་དླེ་སྐབས་དླེ་དུས་ཀི་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་ནྲོར་

ཡྲོད་ན། དླེ་འགིགས་མླེད་ན། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས་དླེ་འགིགས་ཡྲོད་མ་རླེད་ཅླེས་ཐག་གཅྲོད་ཅིག་
གནང་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཉི་མ་དླེ་ཚུན་ཆད་ནས་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཀང་ཚིག་སྦྲུལ་ནག་གི་རླངས་པ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་གྲོས་ཚོགས་

ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ལབ་མི་ཡྲོང་། དླེ་ལབ་དགྲོས་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྲོད་མ་རླེད། བས་ཙང་། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ང་ཚོ་ཅང་མི་སྨྲ་
བའི་བརྟུལ་ཞུགས་འདྲ་པྲོ་རང་རང་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ལ་སྲོང་བསྡད་པའི་སྐབས་ལ། དླེ་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་
མང་པྲོ་ཞིག་ལབ་དགྲོས་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ཆགས་འགྲོ་ཡི་འདུག ད་ལྟ་ལབ་རྒྱུ་དླེ་ག་རླེ་ལབ་པ་རླེད་ཅླེས་བརྲོད་པ་ཡིན་

ན། དླེ་རྒྱུ་མཚན་དང་གནས་ལུགས་མླེད་པ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། འདི་ཡང་དག་པ་མ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་
ཤྲོག རིམ་པས་དླེའི་ཐག་གཅྲོད་ཅིག་གནང་བཞག་པ་ཡི ན་ན། ཉི་མ་སང་ཉིན་ནས་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཚིག་
གཅིག་ཀང་ལབ་ཀི་མིན། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་ད་ལན་གི་སྲོན་རིས་དླེར་དགག་བ་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུའི་བསམ་བྲོ་ཞིག་འཁྲོར་སྲོང་

སྟླེ། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་དླེ་སྐབས་སུ་བབ་དང་མ་བབས་ཀི་གནས་སྟངས་ཡྲོད་སིད་པ་རླེད། རྒྱུ་མཚན་དླེ་རླེད་མ་
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གཏྲོགས་པ་དླེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་བའི་སྐབས་ལ། གལ་སིད་འགིགས་མླེད་པ་ཡིན་ན་འགིག ས་མླེད་ས་
དླེར་ཐག་གཅྲོད་གནང་རྲོགས། བྲོ་བདླེའི་ཐྲོག་ཞུས་པ་མ་གཏྲོགས་དླེ་སླེར་གི་ན་ཚ་དང་། འཁྲོན་འཛིན་རིགས་སྤུ་རླེ་ཙམ་

ཡང་མླེད། དླེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡིན། ཡིད་ཆླེས་བླེད་མཁན་ཞིག་གིས་བླེད་ཀི་རླེད། མི་བླེད་མཁན་ཞིག་གིས་བླེད་ཀི་མ་
རླེད་དླེ། ཡིན་ན་ཡང་། དླེ་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་དླེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རླེད། རྒྱུ་མཚན་དླེའི་ཐྲོག་ནས་དླེ་རླེད།

དླེ་བཞིན་བཅད་ཁ་དླེ་ཉམས་ལླེན་བླེད་ཀི་ཡྲོད་རླེད་དམ་ཡྲོད་མ་རླེད། འབླེལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་ངྲོས་ནས་ཀང་གྲོས་ཚོགས་
ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་སྐབས་རླེ་བཅད་ཁ་ཉམས་ལླེན་བླེད་ཀི་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་ཚོ་བཤད་ཀི་འདུག སྐབས་རླེ་བས་ཡྲོད་མ་རླེད་ཟླེར་

གི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་ཡན་བཅད་ལ་བས་ཡྲོད་ན་ཡྲོད་པའི་གནས་སྟངས་དླེ་འདྲ་རླེད། བས་མླེད་པ་ཡིན་ན་

གནས་སྟངས་དླེ་འདྲ་རླེད་ཅླེས་ལབ་རྒྱུ་དླེ་ཤླེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་གསལ་པྲོ་ ཞིག་བཟྲོ་དགྲོས་ས་རླེད། སྐབས་རླེ་
སྐབས་རླེ་ནི་ང་ཚོའི་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དབུ་འཁིད་རྣམ་པས་གནད་འགག་དླེ་ཚོ་སྲུང་སྲོབ་ཞླེ་དྲགས་གནང་གི་ཡྲོད་

པ་ཚོར་སྣང་ཡྲོང་གི་འདུག སྐབས་རླེ་ཞླེད་སྣང་ཞླེ་དྲགས་ཡྲོད་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོ་ལ་དགྲོས་

རྒྱུ་དླེ་གང་རླེ་ལབ་ན། ཁླེད་ཚོས་བཤད་རྒྱུ་ནྲོར་བ་རླེད། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཐག་གཅྲོད་དླེ་ནྲོར་བ་རླེད། ཀཱང་ར་རྲོང་གི་
ཁིམས་ཁང་གི་ཐག་གཅྲོད་དླེ་ནྲོར་བ་རླེད་ཅླེས་བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་ན། དླེ་སང་ཉིན་ནས་ངས་ཚིག་གཅིག་མི་བཤད་རྒྱུར་དླེ་རིང་
གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཐླེངས་མ་གསུམ་ལབ་ཡིན། དླེ་མླེད་པའི་སྐབས་ལ། ང་ཚོས་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་

ཐྲོག་ལ་ལབ་དགྲོས་ཐུག་གི་འདུག དླེ་ཚོ་གསལ་པྲོ་ངླེས་པར་དུ་བཟྲོས་དགྲོས་ཀི་འདུག ཚང་མས་སྲོས་མླེད་བརྟུལ་ཞུགས་
རང་རང་ཟིམ་བསྡད་ན་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅླེས་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་དླེ་ལ་བརླེན་ནས་ཁ་ཤས་ཀིས་ཧ་ཅང་ཡག་པྲོ་

རླེད་ཟླེར་གི་ཡྲོད་ས་རླེད། དླེ་ཡིན་ནའང་། ཁད་པར་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རླེད། གང་ལྟར་ཡག་ས་དླེ་ཡག་པྲོ་རང་སང་ལ་ཐག་

གཅྲོད་ཅིག་གནང་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་དླེ། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འདིའི་འྲོག་ལ་བཞུགས་མཁན་རྣམ་པ་ལ་ཏན་ཏན་ཡྲོད་པ་རླེད།

ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་རྣམ་པ། དླེ་བཞིན་དླེ་དང་འབླེལ་ཡྲོད་ཡྲོད་པ་རླེད། དླེ་ནྲོར་མླེད་པ། འགིགས་
ཡྲོད་པ། ཡང་དག་པ་ཡིན་ན། ཡང་དག་རླེད་ཅླེས་ཐག་གཅྲོད་གནང་རྒྱུ་དླེ་གནད་འགག་ཆླེན་པྲོ་འདུག་མ་གཏྲོགས་པ་སི་

ཚོགས་ནང་ལ་མི་དླེ་ཚོའི་ལབ་གླེང་འདྲ་མི་འདྲ་ཡྲོང་གི་འདུག རྒྱུ་མཚན་དླེ་ལ་བརླེན་ནས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་གང་
ལྟར་སྐད་ཆ་གླེང་ཕྲོགས་འདྲ་མི་འདྲ་མང་པྲོ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རླེད། དླེང་སང་གཅིག་ངུ་མཁན་འདུག ཡི་གླེ་སུམ་སྟྲོང་འདུག

ས་ཡིག་དྲུག་བརྒྱ་འདུག་མང་པྲོ་ཡྲོད་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྲོད་ས་རླེད། ཡིན་ན་ཡང་ངུ་མཁན་གྲོ་མ་སྲོང་གདའ། རྡྲོག་རྡྲོག་དླེ་འདྲའི་
སྙན་ཞུ་མང་པྲོ་ཞིག་འབྲོར་གི་འདུག ད་ལྟ་སྟབས་ཡག་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོའི་སྲོ་ཁར་འབུལ་མཁན་མི་འདུག་མ་གཏྲོགས། རྣམ་

རྒྱུན་ང་ཚོའི་སྲོ་ཁ་འདི་ལ་ཡི་གླེ་སད་ནས་སྒུག་སྡྲོད་མཁན་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རླེད། དྲོན་དག་རྡྲོག་རྡྲོག་དླེ་འདྲའི་རིགས་མི་
ཡྲོང་བའི་ཆླེད་དུ། གང་ལྟར་གསལ་པྲོ་གསལ་རང་ཞིག་བཟྲོ་རྲོགས་མ་གཏྲོགས། སྐབས་ཤིག་ལ་གནས་སྟངས་མང་པྲོའ ་ི
ཐྲོག་ལ་འདི་ཛ་དྲག་ཏུ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་བའི་ཉླེན་ཁ་མླེད་པ་རླེད་མི་འདུག

ད་དུང་ང་ཚོས་བྲོ་ཕམ་དགྲོས་རྒྱུ་ཞིག་ལ་གནས་ཚུལ་དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ཁ་ཤས་ཀིས་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་

བང་དང་། དླེ་བཞིན་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆླེ་ལ་མཚན་སད་ཞུ་མཁན་གི་གནས་སྟངས་ཀང་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་བལྟ་དླེ་

འདྲ་ཁ་ཤས་ཚོར་རྒྱུ་ཡྲོང་གི་འདུག་གཱ། ཁླེད་རྣམ་པས་དླེ་འདྲ་བས་ནས་སྲོས་མླེད་བརྟུལ་ཞུགས་བཟུང་ནས་བཞུགས་བསྡད་
པ་དླེའི་གནས་སྟངས་ཐྲོག་ལ་འགན་མ་ཁླེར་བའི་ཚོར་སྣང་ཡྲོང་གི་འདུག ངས་འདི་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ནྲོར་རླེད་ཅླེས་དླེ་
ཐག་གཅྲོད་དགྲོས་རླེད་ཅླེས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་ཡི་མླེད། ནྲོར་མླེད་ན་ཡྲོད་མ་རླེད་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་གསལ་པྲོ་ཞིག་བཟྲོ་རྲོགས་བས་
དང་། དླེ་ནས་དྲོན་དག་ཚང་མ་ཐག་ཆྲོད་ཡྲོད་རླེད། འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་། དླེ་ནས་འདི་གསལ་པྲོ་ཆགས་ན། དླེ་
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གནད་འགག་ཆླེ་ཤྲོས་ཡིན་དགྲོས་རྒྱུ་དླེ ་ཡིན། གལ་སིད་མ་བྱུང་པ་ཡིན་ན། སྐབས་རླེས་མ་ད་དུང་ལྲོ་གཉིས་དང་ཕླེད་ཀ་

ཡྲོད་པ་རླེད། དླེའི་རིང་ནས་སྲོན་རིས་དླེ་ཚོ འི་སང་ལ་ཡང་བསམ་བྲོ་ངླེས་པར་དུ་གཏང་དགྲོས་རྒྱུའི་གནད་འགག་ཅིག་
ཆགས་ཀི་རླེད་ཅླེས་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག།།གྲོང་དུ་གསུངས་པ་དང་སྦྲླེལ་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།ཡིན་ནའང་མཚམས་རླེར་གྲོས་ཚོགས་

ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གིས་བཀྲོད་ཁབ་ཅིག་བཏང་བ་དང་།།ཚིག་མཐྲོ་དམན་གསུང་དུས་ཁིམས་དང་སིག་གཞི ར་འགལ་མིན།།
བཀའ་ཤག་ཚད་ལྡན་ཚོགས་ཡྲོད་མླེད།།སྲོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཚད་ལྡན་ཞུས་ཡྲོད་མླེད་བཤད་མཁན་ཁླེངས་བསྡད་ཡྲོད་
རླེད།།ཡིན་ནའང་།།ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཅད་ཁའི་ནང་དུ་སི་རྒྱུ་སླེར་བདག་ཅླེས་བིས་ཡྲོད་པ་དླེ་ལ་མི་དླེ་དག་

གིས་བདག་པྲོ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་བརྒྱབས་པར།།བརྒྱབས་མི་འདུག་ཟླེར་མཁན་གི་མི་དླེ་ཚོ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ནག་པྲོ་
བཟྲོ་རྒྱུ་འདྲ་པྲོ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་འདུག།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག།ཨ་མི་རི་ཀ་དླེ་ཚོར་ཀམ་པུ་ཊར་གི་ནང་ལ་འཇིགས་
ྐུུ ་རིང་ལུགས་ཀི་ཁྲོངས་སུ་བཅུག་བཞག་པ་ཡྲོད་རླེད་ལབ་ཀི་འདུག།།དླེ་འདྲ་བས་ནས་ལས་ཀ་གང་བས་ཀང་ཚང་མ་
སྐུ ལ
ནག་པྲོ་ཡིན་པའི་བཟྲོ་འདྲ་ཞིག།རྒྱུ་མཚན་བགང་འྲོང་དུས།།སི་རྒྱུ་སླེར་བདག་གི་སྐྲོར་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་བཤད་ཀི་

འདུག་ཅླེས་པ་དླེ་རླེད།།གཞན་གང་ཡང་བགང་རྒྱུ་མི་འདུག།དླེ་ཡིན་དུས་གྲོང་དུ་གསུངས་པ་དླེར་རྒྱབ་སྣྲོན་དུ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།།ང་
ཚོ་ལ་ཡི་གླེ་མང་པྲོ་འབྲོར་བ་རླེད།།སི་འཐུས་རྣམ་པ་བཞུགས་མྲོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་རླེད།།སྐབས་སྲོན་མ་ཞིག་ལ།།
སྐབས་དླེའི་ཤླེས་རིག་བཀའ་བྲོན་གིས“བཅད་ཁ་ཉམས་ལླེན་བླེད་ཀི་མིན་ཟླེར་གི་འདུག”ཟླེར་ནས་ཡི་གླེ་ཡང་གྲོས་ཚོགས་

ཀི་ནང་དུ་བཀགས་པ་རླེད།།མཐའ་མ་དླེ་ལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དྲི་བ་ཞིག་བཏང་བ་
ནི“ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཐག་བཅད་པའི་ཁ་མཆུ་ཞུ་གཏུག་ཨང་༨པའི་བཅད་ཁ་དླེ་ཉམས་ལླེན་བས་ཟིན་པ་ཞིག་

ལ་ངྲོས་འཛིན་བླེད་ཀི་ཡྲོད་དམ།།མ་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་བླེད་ཀི་ཡྲོད།” ཅླེས་ཞུས་ཀང་ལན་ད་ལྟ་བར་དུ་འབྲོར་ཡྲོད་
པ་མ་རླེད།།ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པའི་ལས་དྲོན་བླེད་ཕྲོགས་ལ་ང་ཚོས་བཤད་ཆྲོག་གི་མ་རླེད། དླེ་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཁྲོང་རྣམ་
པས་བཅད་ཁ་དླེ་ཕར་དླེད་ཚུར་བཞག་ནས་ང་ནག་པྲོ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་རླེད། དླེ་འདྲའི་རིག་པྲོ་བླེད་རྒྱུ་ང་ཚོའི་ནང་དུ་ཡྲོད་རླེད།

དླེ་ཡིན་དུས་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པས། དཔླེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག མིང་གཅིག་འབྲོད་ཆྲོག་པར་ཞུ། གསླེར་
བཟྲོ་སྐལ་བཟང་ལ་སྲོགས་པའི་མི་བཅུ་གསུམ་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་ནང་དུ་བཅད་ཁ་ཉམས་ལླེན་དང་བརི་བཀུར་མ་བས་པར་

བརླེན་གདམ་བ་འདླེམས་བླེད་ཀི་ཐྲོབ་ཐང་ཕྲོགས་ཡྲོད་རླེད། བང་ཕྲོགས་བྲོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། བཅད་

ཁ་ཉམས་ལླེན་དང་བརྡ་ཐྲོ་ལ་བརི་བཀུར་མ་བས་པ་རླེད་ཟླེར་ནས། སན་རིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་དྲུང་ཆླེ་ཡི་གདམ་བ་
འདླེམས་བླེད་ཀི་ཐྲོབ་ཐང་ཕྲོགས་ཡྲོད་རླེད། ཉིས་སྟྲོང་བཞི་ལྲོར་ཐག་བཅད་པ་རླེད་ད། ད་ལྟ་ཉིས་སྟྲོང་བཅྲོ་བརྒྱད་རླེད། ང་
ཚོ་ཁིམས་ཀི་དབང་བསྒྱུར་ཡིན་ཟླེར་ནས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རླེད། རྒྱ་ནག་གིས་ར་ཁིམས་འགྱུར་བ་གཏྲོང་གི་འདུག་ཟླེར་ནས་

ང་ཚོས་སྐད་རྒྱག་གི་ཡྲོད་རླེད། ང་རང་ཚོའི་ཁིམས་ནང་དུ་ཡྲོད་པ་དླེ་དྲོན་དག་ད་ལྟ་ག་བར་ཡྲོད་རླེད། གྲོང་དུ་གསུངས་པ་
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བཞིན། ང་ཚོས་ད་ལྟ་བཤད་བསྡད་པ་དླེ་ང་ཚོ་ཁིམས་ཀི་དབང་བསྒྱུར་ཞིག་ཡིན་རྒྱུ་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས་བཤད་དགྲོས་ཀི་རླེད་
དྲན་ནས་བཅད་ཁའི་ནང་དུ་ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་བིས་ཡྲོད་པ་དླེ་ལ་བརླེན་ནས་ང་ཚོས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རླེད་མ་

གཏྲོགས། ང་ཚོས་གསར་པ་བཟྲོ་ཡི་ཡྲོད་མ་རླེད། དྲོ་བདག་བླེ་བག་པ་དླེ་དང་འགལ་ཟླ་གང་ཡང་མླེད། ད་ལྟ་བར་དུ་འགལ་
ཟླ་ཡྲོང་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས་ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་བཅད་ཁ་དླེ་ཉམས་ལླེན་
བས་མླེད་ན། བླེད་དགྲོས་པ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་བླེད་ཀི་ཡྲོད་དམ། ཡང་ན་བླེད་མི་དགྲོས་པ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་བླེད་ཀི་
ཡྲོད་རླེད། དླེ་མིན་ན་གྲོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ཡང་ན་བཅད་ཁ་དླེ་རིས་མླེད་བཏང་ནས་སྐབས་དླེ་དུས་ཐག་གཅྲོད་

བླེད་མཁན་ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་པ་དླེ་ཚོ། བཅད་ཁ་རྗུན་མ་གཏྲོང་མཁན་ཞིག་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་རླེད་བ། དླེ་གཉིས་གང་

རུང་བ་ཞིག་ངླེས་པར་དུ་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་འདུག་དླེ་ནན་པྲོ་བས་ནས་བཤད་འདྲོད་བྱུང་། སིར་བཏང་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཆགས་སྲོང་
སྟླེ། ཡིན་ནའང་དླེ་བཤད་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། དླེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས། །
སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས།།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རིས་འགྲོ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས།།སི་བཏང་གི་ཐྲོག་ནས་
ཀ་བ་གསུམ་གི་གདན་ཐྲོབ་གནས་སྟངས་དླེ་ད་ལྟ་ཏག་ཏག་ཅིག་གཏན་འབླེབས་བྱུང་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རླེད་དླེ།།འཛིན་སྲོང་བཀའ་
ཤག་དང་།།ཡང་སྲོས་ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་བསྟུན་མླེད་ཀི་ཐྲོག་ནས།།གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་སྲོ་སྲོའ ་ི

གདན་ཐྲོབ་དླེ་ཆླེན་པྲོའ ་ི རྣམ་པའི་ཐྲོག་ནས་བཟྲོས་དང་བཟྲོ་བཞིན་པ་རླེད།།དླེའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་དུ།།མང་གཙོ་ཀ་བ་གསུམ་

གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་འཛོམས་དུས་ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་དབུས་ལས་ལྷན་རྒྱས་ཀི་ཐྲོག་ནས།།སྲོ་སྲོའ ་ི བསྡད་
ས་ལ་བསྡད་མ་ཐུབ་པ་བས་ནས།།སྐད་ཆ་མང་པྲོ་གྲོ་རྒྱུ་འདུག།དླེ་ཚོ་ཚང་མ་འདིར་ཞུས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་

ཀི་ཡྲོད་མ་རླེད།།དླེའི་ཆ་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི གདན་ཐྲོབ་དླེ་ཏག་ཏག་ཉར་མ་ཐུབ་པ་དང་།།ཡང་ན་སྲོ་སྲོ་ལྲོ་གཅིག་གཉིས་ཀི་ནང་ལ་

རྒན་ཡྲོལ་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་དུས་གལ་ཡྲོད་མ་རླེད་ཟླེར་པའི་བཀའ་མྲོལ་གསུང་གི་འདུག་ཟླེར་བ་གྲོ་རྒྱུ་འདུག།ཁུངས་སླེལ་ར་
སྲོད་བླེད་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད།།བས་ཙང་དླེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་དླེ་ལ་ཧ་ཅང་གི་བྲོ་ཕམ་ཡྲོད་ཟླེར་ནས་རིས་འགྲོ་འདི་དང་འབླེལ་
བའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།ཐུགས་རླེ་ཆླེ།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས། །
སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས།།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག།བརྲོད་གཞི་འདི་དང་འབླེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་དགྲོས་བསམས་སྲོང་།།ར་བའི་འདི་

ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་མང་ཆླེ་བ་ཞིག།མཁླེན་ལྡན།།སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ཉམས་མྲོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་
ཡྲོད་མཁན།།དླེ་ལས་ཀང་ལྷག་པ།།བཀའ་ཤག་མང་པྲོ་ནས་བརྒྱུད་དླེ་ཉམས་མྲོང་བསགས་ཡྲོད་མཁན།།སི་འཐུས་སྐབས་
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མང་པྲོའ ་ི རིང་ལ་བཞུགས་མྲོང་ཡྲོད་མཁན།།གནད་དྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་ཁྲོང་རྣམ་པས་ཞལ་གགས་ནས་གསལ་པྲོ་ཞིག་བཟྲོ་

ཡྲོང་གི་རླེད་བསམ་པའི་རླེ་སྒུག་བས་ཡིན།།ང་ཚོ་ཚང་མ་གསར་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གསར་པའང་རླེད།།དླེ་འདྲ་
ཡིན་དུས་འདིའི་ནང་དུ་རྙིང་པ་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོ་ལ་ཞི་བདླེ།།ལྷིང་འཇགས།།ཆིག་སིལ་དགྲོས་རླེད་ཟླེར་ནས་གསུང་

བསྡད་ཡྲོད་རླེད།།། དླེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོང་བ་ལ།།གང་འདྲ་འདྲ་ཞིག་བླེད་ཐུབ་ཀི་འདུག།འདི་འདྲ་འདྲ་ཞིག་བས་པ་ཡིན་ན་ཡྲོང་ན་
བསམ་པའི་བསམ་མནྲོ་འཁྲོར་ཡྲོང་འདུག།རླེད་དླེ།།གགས་མཁན་སུ་མི་འདུག།ཐ་ན་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གཏྲོང་སྟངས་

ཀང་ཁླེ་མཚར་ཞླེ་དྲགས་འགྲོ་ཡི་འདུག།གྲོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ལ་རླེ་བ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།(ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག ད་ལྟ་ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྲོན་རིས་ཐྲོག་ལ་འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད་

རླེད། དླེའི་ཐྲོག་ལ་ཁ་ཐུག་གསུངས་རྲོགས།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དླེ་དང་འབླེལ་བ་ཡྲོད། མ་འྲོངས་པར་ལས་
རིམ་རྣམ་གཞག་སྟྲོན་མཁན་རྣམ་པ་ལ་སྲོགས་པར་ཡང་ཟབ་སྦྱྲོང་ཞིག་དགྲོས་འདུག་དྲན་སྲོང་། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོ་ནས།
ཟབ་སྦྱྲོང་སྲོན་མ་ནས་ཚད་ལྡན་ཕུལ་ཟིན་པ་རླེད། ལག་བསྟར་མ་བས་པ་རླེད་མ་གཏྲོགས།) ཟབ་སྦྱྲོང་ཚད་ལྡན་ཕུལ་ན་
ཡང་ད་དུང་ཡང་ཧ་གྲོ་མླེད་དུས་ད་དུང་ཡང་དགྲོས་ཀི་འདུག་བསམ་པ་དྲན་ཡྲོང་གི་འདུག ཕུལ་ཡྲོད་ཙང་ད་དུང་ཧ་མི་གྲོ་

དུས་ཁླེ་མཚར་འདྲ་མཐྲོང་ཡྲོང་འདུག་དླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ཟབ་སྦྱྲོང་འབུལ་དགྲོས ་སའི་མཚན་ཐྲོ་

གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ག་རླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟླེར་ན། ང་ཚོའི་གནད་དྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་
གྲོང་དུ་ཕག་སྦྲླེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་ཚར་སྲོང་། དླེ་ལ་རྒྱས་བཤད་བླེད་མི་དགྲོས་པ་ཡིན་དུས། གནད་
དྲོན་འགའ་ཤས་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས། མཁླེན་ལྡན་གི་མི་སྣ་དང་སྐབས་ཐྲོག་དླེར་ཡྲོད་ཀི་མི་སྣ་ལ་སྲོགས་པས་ཞལ་

གསང་ནས་གང་ལྟར་ཀང་གསལ་པྲོ་བས་བཞག་ན་དཔླེ་ཡག་པྲོ་འདུག་བསམ་པ་དྲན་ཡྲོང་འདུག མཚམས་རླེར་ང་ཚོའི་སི་
ཚོགས་ནང་དུ་ལྟ་ཡྲོང་དུས་ང་ཚོ་འདིའི་རྙྲོག་ཟིང་མང་པྲོ་ཞིག་འྲོས་བསྡུ་ཚུན་ཆད་ནས་བྱུང་བཞག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་མཐྲོང་

བསྡད་ཡྲོད་རླེད་དླེ། ཡང་ཞིབ་ཚགས་པྲོ་ཕར་ལྟ་འགྲོ་དུས་དླེ་འདྲ་ཞིག་མླེད་པ་འདྲ་པྲོ་ཡྲོད་རླེད་ད། ང་ཚོའི་ཆླེས་མཐྲོའ ་ི
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དཔྱ་ཁལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ་ཐྲོན་པ་ནས་བཟུང་། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་གནད་ཡྲོད་མི་སྣའི་ནང་དུ་
ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ཁ་ཤས་ལ་བརི་དགྲོས་པ་འདྲ་པྲོ། ཁ་ཤས་ཀིས་མ་བརིས་པ་ཡིན་ན་ཡང་དླེ་ལ་སྲུང་སྲོབ་གང་ཐུབ་
བླེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཐྲོན་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རང་བཞིན་གི ས་དབླེ་འབླེད་ཅིག་མཐྲོང་ནས་དླེའི་སྐབས་སུ་

ནས་སྲོན་ར་འདྲ་པྲོ་ཞིག་བཏབ་བཞག་དྲན་གི་འདུག དཀའ་ངལ་སྲོགས་ག་རླེ་ཡིན་ན་རླེད། གང་ལྟར་ཀང་བསལ་དགྲོས་
དུས་ར་བ་ནས་བཀྲོག་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རླེད་བསམ་གི་འདུག དྲོ་བདག་ཡིན་ནའང་རླེད། སིར་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ཡིན་ནའང་རླེད། གནད་ཡྲོད་མི་སྣ་ཡིན་ནའང་རླེད། ཚང་མས་སྲོ་སྲོ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་ཐུགས་དགྲོངས་རྒྱ་ཆླེན་པྲོར་
བཞླེས་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ལས་ལྷག་པའི་རྒྱས་བཤད་ཅིག་བླེད་དགྲོས་མི་འདུག ར་བའི་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་

གང་དང་འགལ་ཡྲོད་མིན་ཕག་སྦྲླེལ་སི་འཐུས་ཚང་མས་གསུངས་ཚར་སྲོང་། དླེ་ལ་བསར་ཞུ་བླེད་མི་དགྲོས་པར། ཐུགས་
རླེ་ཆླེ།

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

ད་ལྟ་ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་་་་་་་་་་ ལགས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས།
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སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སི་འཐུས་རྒན་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཐྲོག་ནས་ངྲོས་ལླེན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ལྲོ་བཅྲོ་བརྒྱད་ལྷག་ཙམ་
ཕིན་སྲོང་། ཐུགས་ལ་བབ་ཀི་ཡྲོད་ན་རླེད། མླེད་ན་རླེད། འདི་ཕིན་སྲོང་། འགན་ཞིག་གིས་ཁླེར་ནས་འབྲོད་སྐུལ་ཞིག་གནང་
བ་སྲོང་ཙང་། སྐད་ཆ་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆྲོག ད་འདི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་

སྲོན་རིས་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་། ད་ལྟ་ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་
ཁང་གི་རིས་འགྲོ་དང་འབླེལ་བ་ཆགས་ཡྲོད་ནའང། ཁིམས་ཞིབ་རྣམ་པ་ཚོའི་གདན་ཐྲོབ་སྐྲོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གདན་ཐྲོབ་ཀི་
གནས་སྟངས་འདི་བཅའ་ཁིམས་དང་སིག་གཞི། དླེ་བཞིན་སྲོལ་རྒྱུན་དང་ཏག་ཏག་གནས་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེ་ཁིམས་ཞིབ་པ་
རྣམ་པ་ཚོ་སྲོ་སྲོའ ་ི བཞུགས་ས་དླེ་ལ་བཞུགས་མ་ཤླེས་པའི་གནས་བབ་ཅིག་དང་གཞན་གིས་འཕྲོག་པའི་གནས་བབ་ཅིག་

རང་བཞིན་གིས་ཆགས་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་བ་དླེ་ཡྲོད་ཅླེས་ཞུ་ཡི་ཡིན། དླེ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཞིབ་ཕ་རླེས་ལ་ཞུ་
ཡི་ཡིན། ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ལས་དྲོན་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་ད་ལྟའི་ཐག་གཅྲོད་དླེ་དག་ལ། དཔླེར་ན་ཉླེ་

ལམ་ལྲོ་མང་པྲོའ ་ི རིང་ལ་ངས་ཞུས་མླེད། སྲོན་མ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁ་མཆུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་ལ་རིས་འགྲོ་ཡྲོད་པའི་
སྐབས་སུ་ཆ་ཤས་ལླེན་གི་ཡྲོད། དླེ་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་རླེད། ད་ལྟའི་ངས་ཆ་ཤས་ལླེན་མ་ནུས་པའི་གནས་བབ་དླེ་ག་རླེ་ཡིན་

ཟླེར་ན། ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁིམས་གཏུག་བས་ནས་བརྒྱུད་རིམ་མང་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཁིམས་ཐག་ཆྲོད་ཚར་བའི་

གནས་ཚུལ་ཞིག་རླེད། བས་ཙང་། ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཕག་ལས་གནང་ཕྲོགས་དང་སྐུ་དབང་ལ་ཡར་ང་
ཚོས་ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་ཐྲོག་ནས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡྲོད་མ་རླེད། མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་
བརིད་ཉམས་ཀི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་དགྲོས་སྲོང་ཙང་། བཤད་ས་མླེད་པ་སྲོང་ཙང་། བཤད་མླེད། ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་ཆྲོག་གི་མ་
རླེད་ཅླེས་ངས་ཞུ་ཡི་མླེད། ངས་མ་བཤད་པའི་གནས་བབ་དླེ་ཡིན། གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་འདིའི་སྟླེང་ལ་དླེབ་ཐླེར་ནང་ལ་
འཁྲོད་རྒྱུའི་ཆླེད་དུ་ངས་འདི་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། འདི་གནད་དྲོན་གཅིག་ཡིན།

དླེ་ནས་ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་བཞུགས་ས་ལ་བཞུགས་མ་ཐུབ་པའི་གནད་དྲོན་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་

ལ་ཞུ་ཡི་ཡིན། ད་ལངས་པའི་ཞྲོར་ལ་རླེད། འགྲོ་འཛུགས་ས་དླེ་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ ཆླེ་མཆྲོག་གིས་

མཛད་སྲོ་ཞིག་ལ་བཀའ་ཕླེབས་པ་ཞིག་ལུང་དྲངས་ཀི་ཡིན། དླེ་ནས་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ལུང་དྲངས་ཀི་ཡིན། དླེ་ནས་ང་
ཚོས་གྲོས་ཚོགས་ཐྲོག་ནས་ག་རླེ་བས་འདུག་དང་མི་འདུག ག་རླེ་བླེད་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅླེས་ཟླེར་རྒྱུ་དླེའི་སང་ལ་བཀའ་
མྲོལ་གནང་རྒྱུ་རླེད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གིས་སིད་སྲོང་ཞླེས་པ་དླེ་ཨིན་སྐད་ཐྲོག་བརྲོད་སྟངས་དང་འབླེལ་ནས་གསུང་དྲོན།

"བར་སྐབས་ང་ཚོའི་བྲོད་སྐད་ཐྲོག་སིད་སྲོང་ཞླེས་པ་ཏག་ཏག་རླེད། ཨིན་སྐད་ཐྲོག་ Political leader (ཆབ་སིད་ཀི་
དབུ་འཁིད) ཟླེར་བ་དང་མཚམས་མཚམས་སུ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ Prime minister (སིད་བྲོན་) ཟླེར་བ་བཤད་ཀི་

འདུག དླེ་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་ཀི་འདུག དླེ་ལས་ President (སིད་འཛིན་ནམ་ཚོགས་གཙོ་ ) ལབ་
བཞག་ན། དླེ་སྲོབ་གྲྭའི་གཙོ་འཛིན་དང་། སིད་སྡུག ཚོགས་པ་འདྲ་མི ན་གི་ President ལ་གྲོ་རྒྱུ་འདུག ང་ཚོས་དླེའི་
ཐྲོག་ལ་བསམ་བྲོ་བྱུང་བ་དང་སྐད་ཆ་ཏྲོག་ཙམ་བྱུང་བ་རླེད། བར་སྐབས་ཨིན་སྐད་ཐྲོག་ Political leader ཟླེར་ནས་

ཚིག་འགླེལ་བཤད་མང་པྲོ་མ་དགྲོས་པ་ President ལབ་བཞག་ན། ང་ཚོ་འདིར་སིག་འཛུགས་ཤིག་ཡྲོད་པ་རླེད། སིག་
འཛུགས་དླེ འི་ President བས་བཞག་ན། མ་འགིག་པ་མི་འདུག་ཨ། དླེའི་ཐྲོག་ང་ཚོ ར་སྐད་ཆ་བྱུང་བ་རླེད།" ཅླེས་
༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གིས་དླེ་འདྲ་གསུངས་བཞག དླེ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༠ ལ་དླེ་འདྲའི་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་བཞག་པ་གཅིག་

རླེད་བཞག ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་དླེ་ཚོ་ཡར་ཕླེབས་པའི་མཛད་སྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་རླེད་བཞག བས་ཙང་། སྐུ་མདུན་
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གི་བཀའ་སྲོབ་ཅིག་ཕླེབས་བསྡད་པ། སིད་སྲོང་དང་མི་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐུགས་ལ་ President འདྲོད་པ་ཡྲོད་པ། འདྲོད་པ་
ཡྲོད་པ་དླེ། ང་རང་ཚོའི་ད་ལྟའི་དགྲོས་མཁྲོར་དཔག་པ་དླེ། ཁིམས་དང་སིག་གཞི འི་ནང་ལ་གཏན་འབླེབས་བླེད་དགྲོས་

འདུག་བསམ་པའི་བསམ་བྲོ་དླེ་ང་ལ་ཡྲོད་རླེད། དླེ་སྲོན་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ངས་བཤད་དགྲོས་བསམས་སྲོང་སྟླེ། ངས་
གྲོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་དངྲོས་གཞི་ དབུ་མ་བཙུགས་པའི་གྲོང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ལ་ལས་རིམ་རྣམ་

གཞག་བཏྲོན་པ་ཡིན། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་མང་པྲོ་འགལ་གི་འདུག་གདའ། བཅའ་ཁིམས་དང་མང་པྲོ་ འགལ་གི་འདུག་
གདའ། དླེའི་ནང་ལ་བདླེན་པ་མི་འདུག་གདའ་ཞླེས་ཞུས་པ་ཡིན། དླེ་ལ་ལན་ཕླེབས་པ་རླེད། དླེའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་

བསྡུར་བྱུང་། གསལ་བཤད་འདི་བྱུང་། དླེ་འདྲ་བྱུང་ཞླེས། ང་ཚོས་བཞུགས་མྲོལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ་རླེད། དླེའི་ཐྲོག་ལ་

སྐད་ཆ་མ་བཤད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བཀའ་སི་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་ཀི་ཡྲོད་བས་པ་རླེད། གྲོས་ཚོགས་དླེ་ཆ་ཚང་ཁ་སང་སྲོན་མའི་
ཕི་ཟླ་ ༩ པའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་བཀའ་སི་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་རྒྱུ་དང་། དླེའི་ཐྲོག་ལ་གསལ་པྲོ་ཡྲོང་རྒྱུར་སྒུག་བསྡད་ཡིན།

ང་མགྲོ་སྐྲོར་ནང་ལ་ཚུད་ནས་དླེའི་སྐབས་སུ་གྲོས་ཚོགས་ཆ་ཚང་རྲོགས་ནས་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་མ་སྲོང་། ང་ལ་
མགྲོ་སྐྲོར་སུས་བཏང་པ་རླེད། ང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ས་རག་མ་སྲོང་། དླེ་སྒུག་བསྡད་པ་ཡིན། ཟླ་བ་དྲུག་ཕིན་པ་རླེད། དླེའི་
ཐྲོག་ལ་བཀའ་སི་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་ཡྲོད་རླེད་དམ། དླེའི་ཐྲོག་ལ་ཁིམས་འཆར་བསྣམས་ཡྲོད་རླེད་དམ། འུ་ཐུག་པྲོ་བླེད་
དགྲོས་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མི་འདུག་གཱ། གདན་ཐྲོབ་ག་བར་བཞག་དགྲོས་རྒྱུ་དང་། གང་དུ་བཞུགས་དགྲོས་ན་ཁད་

པར་མི་འདུག རྒྱབ་སྲོར་བ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་ཡྲོད། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་དང་འགལ་བ་རླེད་དྲོ།། བརྒལ་སྟངས་དླེ་ངས་མར་ཞུ་
ཡི་ཡིན། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་འྲོས་བསྡུའི་སིག་གཞི་དྲོན་ཚན་ ༦༦ ནང་གསླེས་གསུམ་པ་ཟུར་འཛར་ཉ་པའི་ནང་ལ།

བཀའ་བྲོན་ཁི་པའི་འྲོས་བསྡུའི་འགླེངས་ཤྲོག་ཟླེར་རྒྱུ་དླེའི་ནང་ལ་བཀའ་བྲོ ན་ཁི་པ་ Primary Election Form བིས་

ཡྲོད་པ་རླེད། དླེ་ལ་ང་ཚོས་བསར་བཅྲོས་བཏང་པ་རླེད། བསར་བཅྲོས་བཏང་ནས། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་འྲོས་བསྡུའི་སིག་
གཞི་དྲོན་ཚན་།༦༦ ནང་ཚན་གསུམ་པ་ཟུར་འཛར་ཉ་པ་ནང་། སིད་སྲོང་སྲོན་འགྲོའ ་ི འྲོས་བསྡུའི་འགླེངས་ཤྲོག་ཅླེས་བྲོད་

ཡིག་ནང་ལ་ཡྲོད་པ་རླེད། ཨིན་སྐད་ནང་ལ་ Political leader's Primary Election Form ཞླེས་ཡྲོད་པ་རླེད། དླེ་
འགྱུར་བ་མ་བཏང་གྲོང་ལ། President དང་ Prime minister ཟླེར་རྒྱུའི་ཚིག་དླེ་ཚོ་བླེད་སྲོད་གཏྲོང་རྒྱུའི་ཐྲོབ་ཐང་
ག་རླེ་ཡྲོད་པ་རླེད། ཚགས་པར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གཞན་གིས་ག་རླེ་བླེད་སྲོད་བཏང་ནའང་སྲོན་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རླེད།

དླེ་

ཁྲོ་རང་ཚོའི་རང་དབང་རླེད། དླེ་ང་ཚོས་བཀག་ཐུབ་ཀི་མ་རླེད། བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབླེབས་

བས་པ་དླེ། ར་འཛིན་མ་བས་ནས་ད་ལྟ་བར་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། འགྲོ་རུ་བཅུག་རྒྱུ་དླེ་ཚོ་སུའི་ནྲོར་འཁྲུལ་རླེད ་དམ། ཆླེས་མཐྲོའ ་ི
ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཚོས་ཕླེབས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་རླེད། ཕླེབས་པ་རླེད། བཞུགས་ས་ལ་བཞུགས་མ་ཐུབ་ན་དླེ་བཞིན་རླེད།

སི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞྲོན་བཞུགས་མ་ཐུབ་ན་དླེ་བཞིན་རླེད། ཡིན་ན་ཡང་། བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་གཏན་འབླེབས་བླེད་མཁན་ང་ཚོ་རླེད། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོ་གཉིད་ཁུག་ནས་

བཞུགས་པ་རླེད་དམ། ང་ཚོའི་སྐུ་ཚབ་རླེད་བ། ང་ཚོས་དླེ་མཐྲོང་ཚར་བའི་རླེས་ལ་བསྒྱུར་བཅྲོས་གཏང་རྒྱུ་ལ་འབད་བརྲོན་
ག་ཚོད་བས་ནས་གནང་གི་ཡྲོད་མ་རླེད། ང་ཚོས་དླེའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་ག་རླེ་བས་ནས་གནང་གི་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེའི་
འགན་དླེ། དླེབ་འདི་བཅའ་ཁིམས། སིག་གཞི་བསར་བཅྲོས་དང་བཅའ་ཁིམས་ཕྲོགས་སིག་བས་པ་དླེའི་ནང་ལ་དླེ་དག་ཚང་

མ་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེ་དག་ཚང་མ་བསུབས་པ་རླེད། Political leader ཡྲོད་མ་རླེད། སིད་སྲོང་བིས་ཡྲོད་པ་རླེད། སིད་

སྲོང་བི་རྒྱུ་དླེ་ག་དུས་ཐག་བཅད་པ་རླེད། སུས་ཐག་བཅད་པ་རླེད་དམ། འདིའི་འགན་དླེ། དླེའི་སྐབས་ཀི་ཚོགས་གཙོ། ཨ་
རིའི་དྲོན་གཅྲོད། ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོ་དླེའི་སྐབས་ཚོགས་གཞྲོན། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་འགན་དླེ་ཡྲོད་དྲོ། ང་ནྲོར་

63

བ་ཡྲོད་ན། བཀའ་བཀྲོན་གནང་རྲོགས་གིས། དླེ་ག་རང་ལ་དགྲོངས་དག་དང་ཐུགས་བདླེན་ཞུ་ཡི་ཡིན། ངྲོས་ལླེན་ཞུ་ཡི་

ཡིན། ང་ནྲོར་སིད་ཀི་རླེད། ཡིན་ནའང་། ངས་མཐྲོང་སྣང་དླེ་འདྲ་ཞིག་མཐྲོང་གི་འདུག དླེར་འགྱུར་བཅྲོས་གང་འདྲ་བས་ནས་
ཕིན་པ་རླེད། ང་ཚོས་སྦས་ནས་སྡྲོད་ཀི་ཡིན་ནམ། ཁ་རྲོག་སྡྲོད་ཀི་ཡིན་ནམ། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་བཟྲོ་མཁན་རླེད། གཞན་
དག་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་ཀ་དང་འཛིན་སྲོང་གི་ལས་ཀའི་ཐྲོག་ལ་ཞླེ་དྲགས་མ་བཤད་ན་ཡང་། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ང་རང་

ཚོས་བཟྲོས་པ་དླེ་ང་རང་ཚོས་སྲུང་ཐུབ་པ་བླེད་དགྲོས་རླེད་པ། ད་ལྟའི་གནས་བབ་དླེ་འདྲ་ཞིག་ལ་བཞག་གི་ཡིན། དླེ་ནས་
ཕག་རྲོང་མཁན་འདུག དགྲོངས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡྲོང་གི་རླེད། དླེ་ཚོ་ལ་གྲོ་སྐབས་ཕུལ་ན་མ་གཏྲོགས་མང་དྲགས་ན་སྲོན་
རིས་གཏན་འབླེབས་ལ་སྲོན་རྒྱག་ས་རླེད། དླེ་འདྲར་འཇྲོག་གི་ཡིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

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

འྲོས་བསྡུའི་སིག་གཞི་ཟུར་འཛར་ཉ་པའི་ཐྲོག་ལ།།སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་ཞུས་ཡྲོད་
ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།ད་ལྟ་འདིར་ཡིག་ཆ་ཚང་མླེད་དུས་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀི་མི་འདུག།དླེའི་རླེས་ལ་གྲོ་སྐབས་ཤིག་

བངས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་དླེ་ཡིག ་ཐྲོག་ཏུ་ཡྲོད་པ་ཞིག་རླེད།།དླེ་ལ་གཞི་ར་ཞིག་
བཟུང་ནས་གསུངས་པ་རླེད།།དླེ་ནི་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བླེད་ཕྲོགས་དླེ་གནད་དྲོན་ཁ་ཁ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག།དླེ་ཡིན་དུས་
གྲོས་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབླེབས་བས་པ་གཞི་བཞག་ཅིག་ཆགས་ཀི་འདུག།དླེ་ཚོའི་གས་དླེ་ངས་རླེས་ནས་གསལ་པྲོ་བཟྲོ་
རྒྱུ་ཡིན་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།སི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།།

སི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག མང་པྲོ་གལ་ཞུ་རྒྱུ་མླེད།།གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་

གི་རྒྱུན་གྲོན་གི་སྲོན་རིས་ལ་དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།འབླེལ་ཡྲོད་ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་ཟླེར་ནས་འདིའི་ནང་
དུ་གལ་ཡྲོད་མ་རླེད་དླེ།།གསལ་བཤད་གསལ་པྲོ་ཞིག་མ་བྱུང་བར་དུ།།དླེ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཅླེས་དང་པྲོ་དླེ་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།གཉིས་པ་དླེར་ད་ལྟ་གང་བཤད་བསྡད་པ་དླེ་ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སང་ལ་ཐླེ་བྱུས་བླེད་བཞིན་པ་ར་བ་
ཉིད་ནས་མིན།།སི་ཡྲོངས་ཀིས་གལ་སིད་བླེ ད་དགྲོས་ཐུག་ན་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ནང་དུ་གསལ་ཁ་ཡྲོད་
རླེད།།དླེ་གསལ་པྲོ་ཤླེས་ཀི་ཡྲོད།།དླེ་འདྲ་བླེད་དགྲོས་ཐུག་ནའང་།།འགྲོ་མི་འགྲོ་ཁ་ཁ་རླེད་མ་གཏྲོགས་པ་བླེད་ཆྲོག་པའི་

གནས་སྟངས་ཡྲོད་རླེད།།དླེ་ཚོ་མགྲོ་འཚོས་ཀི་ཡྲོད།།དླེ་གལ་ཞུ་ཡི་མླེད།།ཡིན་ནའང་།།དླེ་རིང་གསུང་མཁན་ཁ་ཤས་ཀི་བབ་
ལ་བལྟས་ན།།ཡང་སྲུང་སྲོབ་བླེད་སྟངས་ཀི་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཕླེབས་ཀི་ཡྲོད་རླེད།།དླེ་ང་རང་ཚོའི་ནམ་རྒྱུན་གི་

འགྲོ་སྟངས་ཤིག་རླེད།།དླེ་ཚོ་ལ་གལ་ཞུ་རྒྱུ་མླེད་དླེ།།གནད་འགག་དླེ་འཛིན་སྲོང་གི་ངྲོས་ནས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་འདྲ།།
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ།།ང་ཚོ་ལ་དགྲོས་པ་ནི་གནད་འགག་དླེ་གསལ་པྲོ་ཆགས་རྒྱུ་དླེ་རླེད་འདུག།
གསལ་པྲོ་བཟྲོ་རྲོགས་གནང་།།གསལ་པྲོ་ཞིག་བཟྲོ་དགྲོས་འདུག་མ་གཏྲོགས་པ་གསལ་པྲོ་མ་ཆགས་པ་ཡིན་ན་འགིག་གི་

མི་འདུག།གྲོང་དུ་ཞུས་པའི་ཚིག་གཅིག་ལ་བསར་ཟླྲོས་དང་ཁ་སྣྲོན་བས་ན།།དླེ་དང་འབླེལ་བ་ཡྲོད་པ།།གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་

ནང་དུ་ཡྲོད་པའི་གང་ཟག་དླེ་ལ་སླེར་གི་ངྲོས་ནས་ན་ཚ་དང་འཁྲོན་རྲོད་སྤུ་རླེ་ཙམ་མླེད་པ་མ་ཟད།།སླེར་ངྲོས་ནས་གང་འདྲའི་
འཆམ་པྲོ་ཡིན་ལབ་ནའང་ཆྲོག།ང་ཚོ་བྲོད་ནས་གསར་དུ་འབྲོར་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐྲོག་ནས་སླེས་ལྲོ་སླེས་
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ཚེས་དླེ་འདྲ་རག་མི་རག་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་རླེད།།ང་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ན།།ངའི་སླེས་ཚེས་སང་ལ་ཁྲོང་གིས་མཚན་ར གས་ཁ་
ཆིལ་ལིར་བརྒྱབས་བཞག་པ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དླེ་ག་རང་རླེད།།དླེ་དུས་ཁྲོང་རྣམ་པའི་ཐུགས་རླེ་བཀྲིན་གིས་གཟིགས་བཞག་
པ་རླེད་མ་གཏྲོགས།།ང་ཚོ་གསར་འབྲོར་ཞིག་གིས་གནྲོན་ཤུགས་ཐྲོན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡྲོད་མ་རླེད་བ།།།བས་ཙང་དླེ་ཚོའི་ཐྲོག་

ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ་བཀྲིན་ཆླེན་པྲོ་ཡིན།།དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སླེར་གི་འཁྲོ ན་འཛིན་དང་རྲོད་པ་རྒྱག་དགྲོས་པ་སྤུ་རླེ་ཙམ་ཡང་
མླེད་པ་དླེ་གསལ་པྲོ་ཞླེ་དྲག་ཡིན།།དླེ་ཡིན་དུས་འཛིན་སྲོང་གིས་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན་རླེད།།སུས་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན།།
གསལ་པྲོ་ཞིག་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་འདུག།བསར་ནན་གིས་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་པ་དང་སྦྲགས་ནས་ད་ལྟའི་རྒྱུན་གྲོན་འདི་ལ་ངས་
དགག་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས། །
སི་འཐུས་དབངས་ཅན་སྲོལ་དཀར་ལགས།།

སི་འཐུས་དབངས་ཅན་སྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག།གྲོ་སྐབས་གནང་པར་ཐུགས་ཆླེ་གནང་།།ངའི་གནད་དྲོན་དླེ་ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭ་རང་ཡིན།།
ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་པ་མིན།།ང་ཚོ་ལ་དྲོགས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་སླེབས་ཡྲོང་གི་འདུག།ལྲོ་ཤས་སྲོན་ལ་ཁིམས་དཔྲོན་ཟུར་པ་ཤི་

ལྲོང་ལ་སྐྲོར་སྲོད་ཕླེབས་ཡྲོང་དུས་མི་མང་ནས་དྲི་བ་སླེབས་ནས།།སི་རྒྱུ་སླེར་བདག་བླེད་མཁན་དླེ་ཕམ་པ་རླེད་དམ།།ཡང་

ན་ཁིམས་ལ་གཏུག་མཁན་ཡབ་ཆླེན་པ་སངས་ཕམ་པ་རླེད་དམ་ཅླེས་པ་དླེ་ལ།།སི་རྒྱུ་སླེར་བདག་བླེད་མཁན་ཁྲོང་ལ་ཐྲོབ་པ་
རླེད།།ཅླེས་གསུངས་སྲོང་།།དླེའི་རླེས་ནས་ཤི་ལྲོང་དུ་གནས་ཚུལ་དླེ་ལྷག་པ་རླེད།།ཡང་འདིར་ཚོགས་འདུ་རབ་དང་རིམ་པའི་
ནང་དུ་གནད་དྲོན་དླེ་ག་རང་ཐྲོན་ཡྲོང་དུས་སྐད་ཆ་དླེ་རླེད་མི་འདུག།ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་བཅད་ཁ་བཏང་ཚར་

པའི་རླེས་ལ་ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭ་དླེ་བཀའ་ཤག་གིས་བཞླེ ས་དགྲོས་ཀི་འདུག།ཡིན་ནའང་།།ད་ལྟའི་བར་དུ་བཞླེས་ཐུབ་མི་
འདུག།དླེ་ཡིན་དུས་དྲོགས་པ་ག་རླེ་སླེབས་ཡྲོང་གི་འདུག་ཅླེ་ན།།རྒྱ་གར་གི་ཁིམས་ཡིན་ན།།གལ་སིད་ཁིམས་ཁང་གི་ཐག་

ཆྲོད་པ་དླེ་ཉན་འཇྲོག་གམ་ཉླེས་པ་ངྲོས་ལླེན་མ་བས་ན།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག།Contempt of།court འདྲ་པྲོ་
ཅིག་ཆགས་ཡྲོང་གི་རླེད། ཉླེས་པ་རྙིང་པ་དླེ་མ་ཁུར་པ་ཡིན་ན་ཉླེས་པ་ཆླེ་བ་ཆགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་

ལ་དླེ་འདྲ་བའི་ལམ་ཁ་དླེ་འདྲ་ཡྲོད་མ་རླེད་དམ་ཞླེས་དྲོགས་པ་ཟ་ཡྲོང་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རླེ་
ཆླེ།

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

ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་གི་བསྡྲོམས། དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་ཤླེས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས་མཆྲོག་ནས།།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག།ད་ལྟ་འདི་ཤླེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་འབླེལ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་དུས།།ཁ་

མཆུ་ཨང་ ༨ པའི་སྐྲོར་དླེ་འཛིན་སྲོང་ནས་བཅད་ཁ་ཉམས་ལླེན་གནང་ཡྲོད་མླེད་དང་། གང་འདྲ་གནང་ཡྲོད་མླེད་ཀི་སྐྲོར་
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ཞིག་སྐབས་ས་མའི་གྲོས་ཚོགས་ཤིག་ཏུ་ཤླེས་རིག་བཀའ་བྲོན་ནས་སྐབས་དླེར་གང་གསལ་གསལ་གི་གསལ་བཤད་

གནང་གྲུབ་པ་རླེད།།དླེ་གནད་དྲོན་ཞིག་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཡང་བསར་བཀའ་མྲོལ་ཕླེབས་ཡ་
དླེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ།།སྲོན་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་དགྲོངས་སྐྲོར་ཞུས།།དླེ་བཞིན་དུ།།ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བཀའ་སྡུར་ཞུས།།
དླེ་ནས་གསལ་བཤད་ངླེས་པར་དུ་ཞུ་དགྲོས་པ་ཆགས་སྲོང་ན་རླེས་སུ་ཞུ་ཆྲོག་པ་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རླེ་གནང་།།

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

ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི ་རྒྱུན་གྲོན་བསྡྲོམས་དླེ་ས་ཡ་གསུམ་དང་གསུམ་འབུམ་བདུན་ཁི་གཅིག་སྟྲོང་བདུན་བརྒྱ་
དྲུག་ཅུ་རླེ་དྲུག་རླེད་འདུག འདི་ལ་དགག་བ་བྱུང་བ་ཡིན་ཙང་། འདི་གཏན་འབླེབས་བླེད་པ་ལ་དང་པྲོ་རྒྱབ་སྲོར་གནང་
མཁན་དླེ་ཚོས་ཕག་རྲོངས་རྲོགས་གནང་། ༡་༢་༣་་་་༢༦ འདི་མང་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡིན།

ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་གི་བསྡྲོམས་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་། སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་
བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་གི་བཀའ་འཁྲོལ་གི་རྒྱབ་གཉླེར་དླེ ་ལ་

༢,༦༡༧,༥༤༥ རླེད་འདུག དླེ་ལ་ང་ཚོ་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ངྲོས་ནས་སར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མླེད། ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།

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

ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་གི་བསྡྲོམས་དླེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་བླེད་པ་ལ་དགག་བ།
མླེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།

ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་གི་བསྡྲོམས་དླེ་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་། སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་

ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་གི་བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་འབླེབས་ཀི་བསྡྲོམས་
དླེ་ལ་ ༢,༣༡༨,༠༨༠ རླེད་འདུག དླེ་ལ་ང་ཚོས་སར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་བསྡྲོམས་དླེ་སི་མྲོས་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་བླེད་པ་ལ་དགག་བ་མླེད་པ་སྲོང་
ཙང་། སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྲོལ་དཀར་ལགས།
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སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སིར་བཏང་དླེ་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་དང་འབླེལ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག སར་གཅྲོག་ཐྲོག་ལ་
བསམ་ཚུལ་མླེད་དླེ། ཡིན་ན་ཡང་། ངས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དླེ། ༡.༤ ཁིམས་ཞིབ་དང་འབླེལ་བའི་ལས་དྲོན་དླེའི་ག་པ་དང་ང་
པ་ཐྲོག་ལ་ཡིན། ཡུལ་ཁིམས་ཐྲོག་ཟབ་སྦྱྲོང་དང་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་ཁིམས་དང་ལམ་ལུགས་ཀི་ཁིམས་རྲོད་པ་ཟབ་སྦྱྲོང་

ཞླེས་དླེ་འདྲ་ཞིག་བཀྲོད་གནང་བཞག ངས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དླེ། ཡུལ་ཁིམས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཟབ་སྦྱྲོང་གསུངས་དུས། དངུལ་
འབྲོར་ཁག་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་རླེད་མི་འདུག རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཡིན་པ་འདྲ། དླེའི་ནང་ནས་ག་བ་ལ་

ཁབ་ཀི་ཡྲོད་དམ་ཞླེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། རྒྱ་གར་རང་ནང་ལ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་ཁིམས་ཐྲོག་ལ་བཀའ་
མྲོལ་གནང་དུས། ཧ་ཅང་གི་གཏིང་ཟབ་པྲོ་ཞིག་རླེད། བས་ཙང་། བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ལ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དླེ་

གནང་སྟངས་གང་འདྲ་ཡིན་ན། དླེའི་ཐྲོག་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་ཡྲོད་ན། གནང་མཁན་སུ་ཡིན་ན། ག་བ་ག་བ་ཕླེབས་ཀི་ཡྲོད་
ན་ཞླེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། དླེ་བཞིན་ང་པ་དླེའི་ཐྲོག་ལ་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་ཁིམས་དང་ལམ་ལུགས་དང་

ཁིམས་རྲོད་པ་ལ་ཟབ་སྦྱྲོང་གནང་གི་ཡིན་གསུངས་བཞག ད་ངས་ནྲོར་མླེད་པ་ཡིན་ན། སྲོན་མ་གྲོ་ཐྲོས་ལ་ང་ཚོ ས་ཆླེས་
མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། གང་ལྟར། ཁིམས་རྲོད་པའི་ཆླེད་དུ་སྦྱྲོང་བརྡར་དང་། དླེ་འདྲའི་གནང་ནས་
བཙན་བྲོལ་ནང་གི་ཁིམས་རྲོད་པ་དླེ་འདྲ་བསྐྲོ་བཞག་གནང་ཡྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གྲོ་རྒྱུ་འདུག གང་ལྟར། ཟབ་སྦྱྲོང་

གནང་རྒྱུ་དླེ་ག་རླེ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ཁྲོ་རང་ཚོ་རང་ལ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ན། སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་ན་ཆླེས་
མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ངྲོས་ནས་ཁིམས་རྲོད་པ་གསར་པ་ཞིག་བསྐྲོས་བླེད། ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་ཟབ་སྦྱྲོང་གནང་རྒྱུའི་འཆར་
གཞི་ཡྲོད་ན། དླེ་ང་རང་མ་ཤླེས་པ་དང་རྨྲོངས་པའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ཡི་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས། །
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆྲོག་ནས། །
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་གི་ནང་ལ་གཉིས་ཡྲོད་པ་རླེད། དང་པྲོ་དླེ།
ཡུལ་ཁིམས་ཀི་ཟབ་སྦྱྲོང་འདི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་མ་ལག་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ། ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་སིག་བདག་ཉར་བླེད་
སྟངས། ཁིམས་སིག་གི་ལས་བླེད། དླེ་བཞིན་གི་དླེ་དག་ལ་ཁིམས་དྲུང་བཅས་པ་མི་གངས་བཅྲོ་ལྔ་ལ་

OP Jindal གཙུག་

ལག་སྲོབ་གཉླེར་ཁང་ལ་ཡུལ་ཁིམས་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཟབ་སྦྱྲོང་སད་པའི་ཐྲོག་ནས་མ་འྲོངས་པར་ང་ཚོའི་ལས་དྲོན་
ཚང་མ་ཡུལ་ཁིམས་དང་མཐུན་པར་བླེད་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་། དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ཁྲོང་ཚོས་གནང་རྒྱུ་རླེད་
འདུག ལས་གཞི་དླེ་གནང་ས་དླེ་

OP Jindal གཙུག་ལག་སྲོབ་གཉླེར་ཁང་ལྡི་ལི་ཉླེ་འཁིས་སུ་རླེད།

འདིའི་ནང་ལ་ཁིམས་

ཡིག།ཁིམས་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དང་སི་དམངས་གཏུགས་བཤླེར་དང་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག་དང་།འདུམ་སིག་བླེད་
སྟངས་དང་། དླེ་འདྲའི་སང་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཟབ་སྦྱྲོང་གཏིང་ཟབ་པྲོ་གནང་རྒྱུ་བས་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
མི་བཅྲོ་ལྔ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་དླེར། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་ཁིམས་རྲོད་པའི་སྦྱྲོང་བརྡར་གསུངས་པ་འདི་ཉླེ་བའི་
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ཁིམས་ལུགས་རབ་འབམས་པ་ཐྲོན་པ། དབིན་སྐད་ཐྲོག་ལ་ LLB གསུང་གི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་འདྲ་ཐྲོན་མཁན་དང་། དླེ་བཞིན་
དླེ་འདྲའི་སྲོབ་སྦྱྲོང་བླེད་བཞིན་པ་བསབ་པ་མཐར་སྲོན་མི་གངས་ཉི་ཤུ། དླེ་བཞིན་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་ཁིམས་རྲོད་པའི་
ལག་འཁླེར་སྲོན་པ་མི་ལྔ། སིད་ཞུ་ལས་བླེད་མི་ལྔ། བསྡྲོམས་པའི་མི་སུམ་ཅུ་ལ་ཉིན་གངས་བཅུའི་རིང་ལ་དབུས་སྣླེ་ལླེན་
ཁང་ལ་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཁྲོ་རང་ཚོའི་དཔང་རགས་ཁིམས་ཡིག ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན། དླེ་དག་
ཚང་མ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་ཁིམས་རྲོ ད་པའི་སྦྱྲོང་བརྡར་སད་རྒྱུ་རླེད་འདུག མི་སུམ་ཅུ། སིད་ཞུ་བ་ལྔ། དླེ་བཞིན་
གཞན་པ་ལག་འཁླེར་དླེ་ས་ཐྲོན་པ་ལྔ། དླེ་བཞིན་ཁིམས་རྲོད་པའི་སྲོབ་སྦྱྲོང་ཐྲོན་པ་མི་ཉི་ཤུ་བས་ནས་མི་སུམ་ཅུར་ཟབ་སྦྱྲོང་
སད་རྒྱུ་ཁག་གཉིས་དླེ་འདྲ་རླེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལགས་སྲོ། ཉིན་བཅུའི་རིང་ལ། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།

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

ཆླེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་གི་བསྡྲོམས་ས་ཡ་གཉིས་གསུམ་འབུམ་གཅིག་ཁི་ལྔ་སྟྲོང་བརྒྱ་མླེད་བཞི་བཅུ་

སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབབ་བླེད་པ་ལ་དགག་བ།།མླེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབབ་ཞུས་
པ་ཡིན།།བང་ཕྲོགས་བྲོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་གི་བསྡྲོམས་འདི་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།།སི་
འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག།བང་ཕྲོགས་བྲོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉླེར་གི་
བསྡྲོམས་འདི་ལ་ས་ཡ་གཅིག་དང་ལྔ་ཁི་བརྒྱད་སྟྲོང་ལྔ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་རླེད་འདུག།དླེ་ལ་ང་ཚོ་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་
ཚོགས་ཆུང་གིས་སྣྲོན་འཕི་གང་ཡང་བས་མླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།

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

བང་ཕྲོགས་བྲོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་གི་བསྡྲོམས་དླེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་བླེད་པ་
ལ་དགག་བ།།མླེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡིན།།བང་ཕྲོགས་བྲོད་མི་ས་གནས་

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་གི་བསྡྲོམས་དླེ།།དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་གི་བསྡྲོམས་དླེ་མླེད་པ་
དང་།།།

ལྷྲོ་ཕྲོགས་བྲོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་གི་བསྡྲོམས་དླེ་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།།སི་

འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག།ལྷྲོ་ཕྲོགས་བྲོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་གི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉླེར་
གི་བསྡྲོམས་འདི་ལ་དྲུག་འབུམ་ཁི་མླེད་ལྔ་སྟྲོང་བདུན་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རླེད་འདུག།འདི་ལ་ང་ཚོ་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་
ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྣྲོན་འཕི་གང་ཡང་བས་མླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས། །

ལྷྲོ་ཕྲོགས་བྲོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་གི་བསྡྲོམས་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་བླེད་པ་
ལ་དགག་བ།།མླེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡིན།།ལྷྲོ་ཕྲོགས་བྲོད་མིའི་ས་གནས་

ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་བསྡྲོམས་འདི་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།།སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་
བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལྷྲོ་ཕྲོགས་བྲོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་བསྡྲོམས་
འདི་ཆིག་ཁི་དགུ་སྟྲོང་དྲུག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རླེད་འདུག།འདི་ལ་ང་ཚོས་སྣྲོན་འཕི་གང་ཡང་བས་མླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།

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

ལྷྲོ་ཕྲོགས་བྲོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་གི་བསྡྲོམས་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་
གཏན་འབླེབས་བླེད་པ་ལ་དགག་བ།།མླེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡིན།།ལ་དྭགས་

བྲོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞི བ་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྡྲོམས་འདི་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།།སི་འཐུས་
སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག།ལ་དྭགས་བྲོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉླེར་གི་

བསྡྲོམས་འདི་ལ་དྲུག་འབུམ་བདུན་ཁི་དྲུག་སྟྲོང་ལྔ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་རླེད་འདུག།འདི་ལ་ཡང་སར་གཅྲོག་གང་ཡང་བས་མླེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།།

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

ལ་དྭགས་བྲོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྡྲོམས་འདི ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་

འབླེབས་བླེད་པ་ལ་དགག་བ།།མླེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡིན།།སི་འཐུས་སྲོབ་
དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།།ལ་དྭགས་བྲོད་མིའི་ས་གནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་

མླེད་པ་དང་། སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།།ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་རྒྱུན་གྲོན་གི་
བསྡྲོམས་དླེ་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་རྒྱུན་གྲོན་གི་བསྡྲོམས་འདི་ལ་ས་ཡ་གཅིག་དང་
གསུམ་འབུམ་ཁི་མླེད་བརྒྱད་སྟྲོང་ལྔ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་རླེད་འདུག།འདི་ལ་ང་ཚོས་སར་གཅྲོག་གང་ཡང་བས་མླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།

ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་རྒྱུན་གྲོན་གི་ བསྡྲོམས་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་བླེད་པ་ལ་དགག་བ།།
མླེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡིན།།འདི་ལ་ཟུར་འཛར་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རླེད།།ཚང་མ་
ཡར་བསྲོགས་གནང་རྲོགས་གནང་།།ཤྲོག་གངས་ལྔ་བཅུ་ང་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཕླེབས་གནང་རྲོགས་གནང་།།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།།ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་
སྲོན་རིས་ཀི་བསྡྲོམས་འདི་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས།།
།སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་འབླེབས་ཀི་

བསྡྲོམས་འདི་ལ་ལྔ་འབུམ་བདུན་ཁི་སུམ་སྟྲོང་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་བཞི་རླེད་འདུག།འདི་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་
ཆུང་གིས་སར་གཅྲོག་གང་ཡང་བས་མླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།

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

ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྡྲོམས་འདི་སི་མྲོས ་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་
འབླེབས་བླེད་པ་ལ་དགག་བ།།མླེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབླེབས་ཞུས་པ་ཡིན།།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།།བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྡྲོམས་དླེ་སྙན་
སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག།བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱུན་གྲོན་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉླེར་གི་བསྡྲོམས་
འདི་ལ་ས་ཡ་བཞི་བཅུ་ཞླེ་གསུམ་དང་དྲུག་འབུམ་གཅིག་ཁི་བཞི་སྟྲོང་དང་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་རླེད་འདུག།འདི་ལ་
ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་སར་གཅྲོག་གང་ཡང་བས་མླེད་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་དྲོགས་འདྲི་གཅིག་ཞུ་ཡི་ཡིན། བཀའ་ཤག་གི་ཟུར་འཛར་དང་པྲོའ ་ི ནང་ལ་ཨང་ ༥ པ་
དླེ་ལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཆྲོག་པའི་མཐྲོང་མཆན་དྲོད། དླེ་ག་རླེ་ཡིན་ནམ། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡླེ་ཤླེས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཟུར་འཛར་དང་པྲོའ ་ི ནང་གསླེས་ ༥ པ་དླེར་དངུལ་འབྲོར་ཁི་ ༧ ལས་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེའི་
རྒྱབ་ལྲོངས་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་ཆྲོག་པའི་མཐྲོང་མཆན་དྲོད་ཁི་བདུན། བྲོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཕི་རྒྱལ་མི་སླེར་
ཡིན་པ། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཏུ་ཕག་ལས་གནང་ཆྲོག་པ་མཐྲོང་མཆན་ visa ཞུ་རྒྱུའི་འགྲོ་གྲོན་
ཚོད་དཔག་རླེད། ལགས་སྲོ།

མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྲོན་རིས་དང་འབླེལ་བར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། བཀའ་ཤག་གི་ཁབ་ཁྲོངས་ལ་ལྲོ་རྒྱུས་འབི་
རྲོམ་ཚན་པ་ཞླེས་པ་ཞིག་ཡྲོད་བསྡད་པ་གཅིག་ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་པ་རླེད། དླེའི་ཐྲོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་བས་པ་ཡིན་ན།
ལས་བླེད་རྣམས་ལམ་སང་བསྐྲོ་སིག་གནང་མ་ཐུབ་ས་དླེ་དག་གསྲོག་འཇྲོག་བླེད་ས་ཞིག་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་གཅིག་གི་ཐྲོག་

ནས། དླེ་སྡླེ་ཚན་ཞིག་ཆགས་པ་རླེད་བསམ་གི་ཡྲོད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ལྲོ་རྒྱུས་འབི་རྲོམ་ཚན་པ་ཟླེར་དུས། དླེ་ལ་ལྲོ་རྒྱུས་ཤིག་

བི་ཡི་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་མི་འདུག ཡིག་ཆ་རྙིང་པ་དླེ་དག་གསྲོག་འཇྲོག་བས། དླེ་དག་ལ་དཀར་ཆག་འདྲ་པྲོ་ཞིག་

བས་ནས་བཞུགས་ཀི་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་འདྲ་པྲོ་ཞིག དླེ་ཡིན་དུས། དླེ་འདྲའི་ཕག་ལས་དླེ་དག་སི་ཞུ་བ་མ་ཡིན་པའི་འཕལ་སླེལ་
ལས་བླེད་ཐྲོག་ནས་གནང་ཐུབ་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡྲོད་དུས། ལྲོ་རྒྱུས་འབི་རྲོམ་ཚན་པའི་རྣམ་པ་དླེ་མུ་མཐུད་ནས་བཞག་རྒྱུ་

རླེད་དམ། དླེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའི་རླེ་བ་རླེད་དམ། གལ་སིད་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུ་མླེད་པ་ཡིན་ན། དླེ་མིང་དྲོན་མཚུངས་པ་
གཅིག་བཞག་དགྲོས་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་འདུག ལྲོ་རྒྱུས་ཚན་པ་ཟླེར་དུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་མ་གི་ལ་གཟིགས་པར་ཕླེབས་
ཀི་འདུག དླེ་ལ་ལྲོ་རྒྱུས་གང་ཡང་མི་འདུག་ཅླེས་ཡར་ལྲོག་ཕླེབས་དུས། ང་ཚོ་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་དུས། ལན་བརྒྱབ་རྒྱུ་མླེད་པ་

འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀི་འདུག དླེ་ཡིན་དུས། དླེའི་རྣམ་པ་དླེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རླེད་དམ། འདི་གནད་དྲོན་གཅིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་ཏྲོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རྲོགས་གནང།།ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསྲོལ་ཇའི་བར་གསླེང་
ཡིན།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་དླེ་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་ཁ་ཤྲོག་གི་
ཐྲོག་ལ་ཕླེབས་བསྡད་ཡྲོད། སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་མུ་མཐུད་དླེ་གསུང་རྲོགས་གནང་།
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སི་འཐུས་སྲོན་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གྲོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རླེ་ཆླེ། ད་གིན་གྲོང་དུ་ཞུས་མ་ཐག་པའི་ལས་བླེད་ལྲོ་རྒྱུས་
བསྐྲོ་སིག་ཚན་པའི་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཡིན་མིན་དང་། དླེ་ཤླེས་འདྲོད་ཡྲོད་པ་གཅིག་དང་། དླེ་ནས་ད་ལྲོའ ་ི གསུམ་བཅུའི་
དུས་དྲན་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་གསུང་བཤད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་ཕླེབས་པ་དང་། གསུང་བཤད་དླེ་
ཡིག་ཐྲོག་ལ་ཡྲོད་པ་མ་ཡིན་པར། ངག་ཐྲོག་ནས་བཀའ་གནང་བ་དླེ་དླེའི་སྐབས་སུ་སྲོ་སྲོ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ལ་མ་བདླེ་པ་ཞིག་
དང་། ཧ་ཅང་གི་བྲོ་ཕམ་བྱུང་ཞླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟླེར་ན། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་དླེ་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་མི་རིགས་ཀི་
འཐབ་རྲོད་ཀི་ཆླེད་དུ་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོའ ་ི ཉིན་མྲོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། བྲོས་བཏང་གི་ཉིན་མྲོ་ཞིག་ཀང་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་
རླེད། དླེ་ཡིན་དུས་དླེའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་གཅླེས་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོའ ་ི གནས་སྟངས་དླེ་འབུར་དུ་བཏྲོན་པ་མ་ཡིན་པར། སི་
ཚོགས་ཀི་ག་མ་སིག་གི་གནད་དྲོན་ཞིག་འབུར་དུ་བཏྲོན་ནས། ང་རང་གི་གྲོ་སྟངས་ནྲོར་བ་ཡིན་ན། གསུང་ཤུགས་ཧ་ཅང་
གི་ཆླེན་པྲོ་ཞླེ་དྲག་ཅིག རྒྱལ་དར་གཅིག་དང་། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གཅིག གཅིག་མང་པྲོ་ཞིག་བགངས་གནང་སྲོང་།
ངའི་བསམ་པར་བྲོད་མི་སི་བྲོ་གནམ་བསྟན་ཡྲོངས་རྲོགས་ཀི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གཅིག་དང་རྒྱལ་དར་གཅིག་ཡིན་པར་
སུ་གང་གཅིག་ལ་རྲོད་གཞི་ཡྲོད་པ་མ་རླེད་བསམ་གི་འདུག དླེ་ཡིན་དུས། འབྲོད་བསྐུལ་གསལ་འདླེབས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཡིན།
ཚར་པ་དླེ་དག་ཚར་པ་རང་རླེད། དླེར་རྒྱབ་བཤིག་བརྒྱབ་ནས་བསར་དུ་བཀའ་གནང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྲོད་པ་མ་རླེད། མ་
འྲོངས་པར་གནད་འགག་ཡྲོད་པའི་དུས་ཚིགས་དླེ་དག་དླེ་གང་གི་ངྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་རྒྱས་བཤད་གནང་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས། སི་
ཚོགས་ཀི་འགིགས་དང་མ་འགིགས་ཆུང་ཆུང་དླེ་དག་འབུར་དུ་བཏྲོན་ནས་ཚིག་ཐག་ཆྲོད་པྲོའ ་ི སྲོ་ནས་ཁིམས་གཏུགས་བླེད་
དགྲོས་རླེད་དྲོ། གསུང་རྒྱུ་དླེ་དག་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ་བསམ་གི་འདུག སྐབས་དླེར་སྲོ་སྲོ་ལ་མ་བདླེ་བའི་ཚོར་བ་ཞིག་
ཡྲོང་གི་འདུག གང་ཡིན་ན་ཟླེར་ན། ང་ཚོ་མང་གཙོ་རླེད། མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དླེ་ཡང་སིད་འཛིན་ལམ་ལུགས་དང་གྲོས་
ཚོགས་ལམ་ལུགས་གཉིས་ནས་གྲོས་ཚོགས་ལམ་ལུགས་དླེ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རླེད། སི་ཚོགས་ནང་ལ་ག་མ་འགིགས་
པ་ཡྲོང་ཆྲོག་གི་རླེད། ག་རླེ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་། གཙོ་བྲོ་ག་མ་འགིགས་པ་ཡྲོངས་ཁུངས་དླེ་ནས་ཐག་གཅྲོད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
རླེད་དླེ། དླེའི་བརྒྱུད་རིམ་དླེ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཐག་གཅྲོད་བ་རྒྱུའི་བརྒྱུད་ལམ་ཞིག་ཡྲོད་རླེད། དླེ་
དག་ཚང་མ་བརྒྱུད་མ་དགྲོས་པར་ཁིམས་གཏུགས་བླེད་དགྲོས་རླེད་གསུངས་པ་དླེ་དག་ཏྲོག་ཙམ་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་མ་
སྲོང་བསམས་སྲོང་། གཅིག་བས་ན་ང་རང་ནྲོར་ཡྲོད་ཀི་རླེད། ནྲོར་ཡྲོད་ན་ལམ་སྟྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་། དླེ་རིང་མ་འྲོངས་
པར་འབྲོད་བསྐུལ་གི་ཚུལ་དུ། རྒྱལ་གཅླེས་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོའ ་ི ཉིན་མྲོ་དང་མི་མང་སླེར་ལངས་ཀི་ཉིན་མྲོ་དླེ་དག་ལ། དུས་
ཚིགས་དླེ་དག་དྲན་གསྲོ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་གནད་དྲོན་དླེ་དག་འབུར་ལ་མ་བཏྲོན་པའི་ཐྲོག་ནས་
དུས་ཚིགས་དླེ་ག་རང་ལ་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་། དླེ་ཞུས་པ་ཡིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་ཞུ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།
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སི་འཐུས་དགླེ་བཤླེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་སྲོན་རིས་ཐྲོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། ལས་དྲོན་བླེད་ཕྲོགས་དང་
འབླེལ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག མི་འདྲོད་བཞིན་དུ་ཞུ་དགྲོས་བྱུང་སྲོང་། ཁ་སང་གདུང་སླེམས་མཉམ་སླེད་ཀི་སྐབས་སུ།
མཐའ་མ་དླེ་ལ་སྐད་ཤུགས་ཆླེན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཕ་རྲོལ་པྲོས་ང་ཚོར་བལྟས་བསྡད་དུས། ཡུལ་གར་སིད་གཞུང་གི་ནང་
འཁྲུག་དླེ་མླེད་པ་བླེད་དགྲོས་པའི་སྐྲོར་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། དླེའི་རླེས་ལ་གླེང་སྲོང་མཁན་ཚང་མས་དངྲོས་སུ་དང་ཟུར། གནས་
སྟངས་འདྲ་མིན་གི་ཐྲོག་ནས། བར་སྐབས་བྱུང་ཚར་པའི་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་ཡིན་ན་འདྲ། ལས་དྲོན་མཚམས་
འཇྲོག་ཡིན་ན་འདྲ། དླེའི་སྐྲོར་ལ་གསུངས་སྲོང་། དང་པྲོ ་སྙན་པྲོ་ཆིག་སིལ་དགྲོས་པ་རང་རང་གསུངས། རླེས་སུ་མ་
འགིགས་པ་རང་རང་གསུངས་ནས། དྲོན་དག་གསུང་བསྡད་ཀི་འདུག མིའི་ངྲོས་འཛིན་བླེད་སྟངས་དླེ་རླེད་འདུག དླེ་རིང་
འདིར་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་གནས་ཚུལ་དླེ་བྱུང་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྲོ་སྲོའ ་ི ལྟ་སྟངས་དང་། མ་འྲོངས་པར་ང་ཚོས་འགན་གང་འདྲ་འཁུར་
དགྲོས་པ་དླེའི་ཐྲོག་ལ། སྲོ་སྲོའ ་ི བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། ད་ལྟ་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་མིན། བཀའ་ཤག་
ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་མིན། སིད་སྲོང་ལ་ངྲོ་ལྲོག་ཡིན་ཟླེར་མཁན་དླེ་དག་གི ས་གསར་འགྲོད་གསལ་བསགས་འཚོགས་བཞིན་པ་ཡིན་
ས་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས་རྒྱ་མི་དམར་པྲོའ ་ི ཕྲོགས་ནས་ནང་འཁྲུག་ཟླེར་བ་དླེ་ལ་ངྲོས་འཛིན་བླེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས་
གནས་སྟངས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོང་དུས། སྲོ་སྲོའ ་ི བསམ་ཚུལ་དླེ་མ་བཤད་ན་འགིག་མི་འདུག་བསམ་ནས། བཀའ་དྲུང་
ཡིག་ཚང་རླེད། སྲོན་རིས་དང་འབླེལ་ནས་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་སྐྲོར་ལ། ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་
ཡི་ཡིན།
དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་ཟླེར་བ་དླེ་བཀའ་ཤག་གི་ཡིག་ཆ་མང་པྲོའ ་ི ནང་ལ་འདུག དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་ཁྲོང་གི་ལས་
དྲོན་མཚམས་འཇྲོག་ངྲོས་འཛིན་གནང་གི་ཡྲོད་གསུངས་འདུག ལས་དྲོན་མཚམས་འཇྲོག་ཡིན་ནའང་འདྲ། དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་
འགྱུར་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཚར་བ་རླེད། རིས་ལླེན་རིས་སྲོད་གཙང་མ་གནང་ཚར་སྲོང་། དྲོན་གཅྲོད་གསར་བ་དླེ་ལ་༸གྲོང་ས་
སབས་མགྲོན་ཆླེན་པྲོས་མཇལ་ཁ་ཡང་གནང་། ལམ་སྟྲོན་ཡང་གནང་ནས་ཕིན་པ་རླེད། ངྲོས་ལླེན་མླེད་ཟླེར་མཁན་མང་པྲོ་
ཡྲོད་རླེད། དླེ་ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡྲོད་ཀི་རླེད། ངས་ལྟ་དུས་དྲོན་དག་ངྲོ་མ་ག་རླེ་མཐྲོང་སྲོང་ཟླེར་ན། དྲོན་ཚན་བཅུ་དང་།
དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་གསུངས་པ་དླེ་དག་གང་ཡང་ཞུ་མ་དགྲོས་པར་བས་ནས། དྲོན་ཚན་བཅུ་འཁྲོད་
པའི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དླེའི་ནང་གསླེས་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་མུ་མཐུད་དླེ་ཡིད་ཆླེས་བྲོས་འགླེལ་མི་ཐུབ་པའི་
གནས་སྟངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡྲོད་ཟླེར། གཅིག་དླེ་རླེད། མཐའ་བསྡྲོམས་དླེ་ལ། བཀའ་ཤག་གི་གདླེང་སྲོབས་སམ་ཡིད་ཆླེས་
ཐྲོབ་པ་ཞིག་དགྲོས་དུས། དྲོན་གཅྲོད་ལ་འཕྲོ་འགྱུར་བཏང་བ་ཡིན་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་ཁྲོང་གིས་ཚོུད་ ༤ མ་
ཟིན་ཙམ་གི་རིང་གསར་འགྲོད་གསལ་བསགས་ཡིན་ན་འདྲ། གང་ཡིན་རུང་དླེའི་ནང་ལ་དང་པྲོ་ནས་ཡིད་ཆླེས་གནང་མ་
བྱུང་གསུངས་པ་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས་ཕར་ལ་ཡིད་ཆླེས་མླེད། ཚུར་ལའང་ཡིད་ཆླེས་མླེད། ཡིད་ཆླེས་མླེད་མཁན་ཞིག་གིས་
ཡིད་ཆླེས་མླེད་པ་ཞིག་བསྐྲོས་པ་དླེ་གསལ་པྲོ་གསལ་རང་ཡིན་པ་དླེ་ཁུངས་དླེས་བསླེལ་བ་རླེད། གཞན་པ་ཚིག་གང་ཡང་
ལབ་དགྲོས་ཀི་མི་འདུག ཡིད་ཆླེས་ཤིག་མླེད་ན། བྲོས་འགླེལ་ཐུབ་ཀི་མ་རླེད། ང་འཕིན་ལས་སྐལ་བཟང་ལ་ཡིད་ཆླེས་ཡྲོད་
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མ་རླེད། འཕིན་ལས་སྐལ་བཟང་གིས་ང་ལ་ཡིད་ཆླེས་ཡྲོད་མ་རླེད། ངས་ཁྲོ་ལ་ལས་ཀ་བཅྲོལ་གི་མ་རླེད། ཁྲོས་ང་ལ་ལས་
ཀ་བཅྲོལ་གི་མ་རླེད། དླེ་ནང་བཞིན་གཅིག་པ་གཅིག་རང་ཡིན་དུས། གཞན་པ་གང་ནས་འགིགས་མླེད་ན། བཀའ་ཤག་ལྷན་
རྒྱས་འཚོག ས་སྟངས་ཀི་སང་ནས་འགིགས་ཡྲོད་མ་རླེད་ཟླེ ར་བ་དང་། ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕླེད་ཀ་སྲོན་རིས ་ཞུ་སྟངས་
འགིགས་ཡྲོད་མ་རླེད་ཟླེར་བ་འདྲ་པྲོ། དྲོན་དག་རླེ་རླེ་བཞིན་དླེ་པ་ལ་སྤུ་བཏགས་འདྲ་མིན་འདྲ་བས་སྡྲོད་པ་ལས། དྲོན་དག་
བཀའ་ཤག་གིས་ཡིད་ཆླེས་མླེད་མཁན་གི་མི་ཞིག་དྲོན་གཅྲོད་ལ་བསྐྲོས་པ་དླེ་ནྲོར་འཁྲུལ་ཡིན་པ་དླེ་གསལ་པྲོ་གསལ་རང་
རླེད། བཀའ་ཤག་གིས་དགྲོངས་དག་ཞུ་དགྲོས་ན། མི་མང་ལ་དགྲོངས་དུག་ཞུ་དགྲོས་ན་ག་པར་ཞུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། ང་
ཚོས་ཡིད་ཆླེས་མླེད་པའི་མི་ཞིག ་ང་ཚོའི་ ལས་བླེད་ལ་བསྐྲོས་པ་དླེ་ནྲོར་བ་འདུག དླེ་དགྲོ ངས་དག་ཞུ་དགྲོས་འདུག་
བསམས་སྲོང་། ངའི་བསམ་སྟངས་དླེ་དླེ་ཡིན། དླེ་ཕར་བཏགས་ཚུར་བཏགས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། ཡིད་ཆླེས་མླེད་སྲོང་ན་
ཚར་རླེད།
དླེ་ནས་ང་ཚོའི་བཤད་ས་སྡིངས་ཆ་འདི་ཡིན་དུས། གནས་སྟངས་མང་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས། ངྲོ་ལྲོག་རྒྱག་མཁན་ཡང་
ཡྲོད་རླེད། རྒྱབ་སྲོར་བླེད་མཁན་ཡིན་ཟླེར་མཁན་ཡྲོད་རླེད། དླེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་དྲོན་དག་ཆ་ཚང་འགྲོ་འཚོས་ཀི་ཡྲོད་
རླེད་དམ། དཔླེ་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་སྡྲོད་མཁན་མི་དླེ་འདྲས་བརྙན་ལམ་བརྒྱུད་ནས་གསལ་
བསགས་བས་ཡྲོད་རླེད། བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅྲོད་བས་ནས་བཞག་བཞག་པ་ཡིན་ན། དླེ་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་རླེད་གང་ཡང་
ཡྲོད་པ་མ་རླེད། ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་ན་བཟའ་དམར་པྲོ་གྲོན་མཁན་ཞིག་སྡྲོད་མ་ཚུགས་པར་གསར་འགྲོད་གསལ་
བསགས་བས་པ་རླེད། གསལ་བཤད་བས་ནས་སྡྲོམ་པ་ཡང་སྟྲོང་ཚར་རླེད་ཟླེར་མཁན། ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་
ནང་ཡྲོད་རླེད། སིར་བཏང་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༢ དང་ ༡༣ སྐབས་སུ་དྲོན་གཅྲོད་མང་པྲོ་འཕྲོ་འགྱུར་བཏང་བ་ཧ་གྲོ་ཡི་
ཡྲོད། ལྡི་ལི་དྲོན་གཅྲོད་ཨ་རི་ལ་བཏང་། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་བྷ་སིལ་ལ་བཏང་། བྷ་སིལ་དྲོན་གཅྲོད་གསར་པ་ཞིག་བསྐྲོས།
ལས་འགན་གང་ཡང་མ་ཁུར་གྲོང་ནས། བཀྲོད་ཁབ་རིས་མླེད་བཏང་། འདྲ་མི་འདྲ་མང་པྲོ་ཤླེས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་
བཀའ་ཤག་གི་ཕག་ལས་གནང་བ་དླེ་ལ། ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཐླེ་བྱུས་གང་ཡང་བས་ཡྲོད་མ་རླེད། དང་པྲོ་གནད་དྲོན་དླེ་དླེ་
ནས་གཙང་མ་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་རླེད་དྲན་ནས། གནས་སྟངས་དླེ་ཚོ་ང་ཚོའི་གནད་ཡྲོད་མི་སྣ་དླེ་ཚོས་ཅི་བཤད། དླེ་བཤད་ཚར་
དུས་འགྲོ་རྒྱུ་འདུག་གཱ། མདང་དགྲོང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་གསུངས་སྲོང་། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ནང་ལ་མི་མང་
པྲོ་འཛུལ་སྲོང་བ། ང་ཚོས་མཐྲོང་སྲོང་བ། ལྲོག་ཟ་རུལ་སུངས་རླེད་ཟླེར་གི་འདུག། དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པས་ཀང་ལྲོག་ཟ་བས་
ཡྲོད་མ་རླེད་ཟླེར། ཁྲོ་ཚོས་ལྲོག་ཟ་རུལ་སུངས་རླེད་ལབ་པ་རླེད། ག་རླེ་ལྲོག་ཟ་བས་པ་རླེད། ང་ཚོའི་ཨ་སྲོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠
དླེ་ ༢༠༡༣་་༢༠༡༤ ལྲོར་བཀའ་ཁྲོལ་ཐྲོབ་ཡྲོད་རླེད། དང་པྲོ་བཀའ་ཁྲོལ་སད་ཡྲོད་མ་རླེད་ལབ་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག་ཨ་རི་ལ་ཕླེབས་དུས། ཨ་རིའི་ཀུན་གླེང་ནང་དུ་ཨ་རིའི་ New York ཡིན་པ་འདྲ་འཕིན་ལས་སྐལ་བཟང་ཟླེར་
མཁན་ཞིག་གིས་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་དང་མ་མཐུན་པ་རླེད་ལབ་ཡྲོད་རླེད། བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་ལྔ་དླེ་འདྲ་ཞིག་ལབ་
ཡྲོད་རླེད། དླེ་འདྲ་ཅི་ཡང་མ་རླེད། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགྲོད་དང་ལྲོ་འཁྲོར་སྲོན་རིས་དངུལ་རིས་
སྟངས་འཛིན་གི་སིག་གཞིའི་དྲོན་ཚན་བདུན་པའི་ནང་གསླེས་ལྔ་པའམ། བརྒྱད་པ་གང་རུང་གི་ཐྲོག་ནས་གཟིགསདགྲོས་
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ཀི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་མ་བས་བར་སི་ཚོགས་ཚང་མ་འཁྲུགས་སྲོང་བ། སྲོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་འདུག་ལབ་དུས་གྲོས་ཚོགས་ལ་
དབུ་སྐྲོར་བཏང་འདུག་ལབ་པ་རླེད། ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་ན། རྲོགས་དངུལ་རླེད་ཟླེར། དླེ་འདྲ་རང་རང་བས་བསྡད་ན་ཕ་རྲོ ལ་
པྲོས་བཏགས་བཞག་པའི་ནང་འཁྲུག་དླེ་མཚམས་ཆད་ཀི་རླེད་དམ། ཨ་སྲོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ དླེ་བུ་ལྲོན་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་
གཉིས་བཟྲོ་དགྲོས་རླེད་དམ། བཟྲོས་ན་བཟྲོ་མཁན་དླེས་བུ་ལྲོན་བསབ་ཀི་རླེད་དམ། སུས་བསབ་ཀི་རླེད་དམ། དླེ་འདྲ་ཡང་
ཚོར་གི་འདུག བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་སྲོར་བས་ནས་གང་ཡང་ལབ་ཀི་མླེད། ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབླེབས་བས་
ཡྲོད་རླེད། གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཡྲོད། སྐབས་དླེ་དུས་བཏྲོང་ལླེན་ཁིམས་ཡིག་གཏྲོང་མཁན་ཚང་མ་སི་
མྲོས་ལ་གཏྲོང་མཁན། མི་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ཡྲོད་རླེད། དླེའི་རྒྱབ་ལྲོངས་དང་རྒྱུ་མཚན་བིས་
ཡྲོད་རླེད། སྲོན་རིས་ཀི་སིག་གཞིའི་ནང་ལ་རྒྱུན་གྲོན་ལ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་མ་རླེད། དམིགས་བསལ་
དང་ཟུར་བཀྲོལ་གཉིས་ཀར་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཡྲོད་རླེད། ཟུར་བཀྲོལ་ལ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་
ཞུ་རྒྱུའི་རྒྱབ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་བིས་ཡྲོད་རླེད། རྒྱུ་མཚན་ཡྲོད་ཚད་ཚང་མ་བི ས་མི་འདུག་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། རྒྱུ་
མཚན་ཚང་མ་བིས་ཡྲོད་པ་གཅིག་ཀང་ཡྲོད་མ་རླེད། ང་ཚོ་ལ་རྲོགས་ཚོགས་ཤིག་ནས་དངུལ་རག་གི་འདུག་ཟླེར་བ་དླེ་
དང་། ང་ཚོ་ལ་ཁང་པ་ཉྲོ་འཇུག་རྲོགས་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། དླེ་ལ་བསར་ལྲོག་རང་རང་བརྒྱབས་ནས། དླེ་འདྲ་བཟྲོས་བསྡད་ན་
འགིག་གི་མི་འདུག དླེ་ཞུ་གི་ཡྲོད།
དླེ་ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་གིས་བཤད་མི་དགྲོས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་བཤད་བསྡད་པ་རླེད། གཅིག་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་འདྲ་
པྲོ། མླེད་པའི་བཟྲོ་འདྲ་པྲོ། མིས་ཚོུད་ ༣ དང་ ༤ ལ་བཤད་ཡྲོང་དུས་གང་ཡང་བཤད་ཡག་མི་འདུག བཤད་མ་ཕྲོད་པ་
ཡིན་ནམ། བཤད་རྒྱུ་མླེད་པ་ཡིན་ནམ་མི་ཤླེས། བཤད་ན་འགིགས་མི་འདུག་དགྲོངས་པ་ཡིན་ནམ་དྲོན་དག་གང་ཡང་
བཤད་ཡག་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་སྐབས་དླེ་དུས་བཤད་པ་དླེ་དག་བསྡྲོམས་རྒྱག་དགྲོས་རླེད་དྲན་གི་འདུག ཕ་རྲོལ་པྲོ་དྲོན་
གཅྲོད་ཟུར་པ་ནག་པྲོ་ནག་རང་བཟྲོས་སྲོང་ཟླེར་ནས་ཚིག་དླེ་བླེད་སྲོད་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རླེད། ནག་པྲོ་ནག་རང་བཟྲོས་སྲོང་ན།
སྲོན་མ་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པར་རྒྱབ་སྲོར་བླེད་མཁན། དླེ་རིང་བཀའ་ཤག་གི་དྲོན་ཚན་བཅུ་དླེ་བཤད་ཚར་དུས། ཁྲོ་ནག་པྲོ་
རླེད་འདུག་དཱ་ཟླེར་མཁན་གིས་ག་ཚད་ཁུངས་བསླེལ་གི་ཡྲོད་དམ། དང་པྲོ་དླེ་ལ་དགྲོས་རླེད། དླེ་ནས་ནག་པྲོ་ཡིན་མིན་ལ་
ལྟ་དགྲོས་རླེད། ང་རང་གི་ལྟ་སྟངས་དླེ་སིད་སྲོང་ཡིན་ནའང་འདྲ། དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། དྲོན་ཚན་དླེ་དག་
བཀྲོད་ན་རླེད་མ་བཀྲོད་ནའང་འདྲ། དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་བཏང་ནའང་འདྲ་མ་བཏང་ནའང་འདྲ། གང་ཡང་འགྱུར་བ་མླེད། དླེ་
ག་རང་ལ་བསྡད་སྲོང་། ནག་པྲོ་ནག་རང་བཟྲོས་བཞག་སའི་མི་དླེ་ཚོས་ཁུངས་བསླེལ་གི་ཡྲོད་ན་ནག་པྲོ་ནག་རང་ཟླེར། དླེ་
འདྲ་བས་ནས། ལམ་སང་དླེ་ཟླེར་གི་འདུག དཀྲུག་ཤིག་རྒྱག་མཁན་དླེ་དག་གིས། དླེ་གཅིག་རླེད། ད་དུང་ཡྲོད་རླེད། དུས་
དུས་སུ་ང་ཚོའི་ཚིག་ཟ་ཟུར་དང་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་ཟླེར་མཁན་དླེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་མཐྲོ་ཙམ་དམའ་ཙམ་བྱུང་ན། ༸གྲོང་ས་
མཆྲོག་ལ་མཚན་སད་ཞུ་ཡི་འདུག་ཟླེར་གི་ཡྲོད་རླེད། དུས་འཁྲོར་དབང་ཆླེན་སྐབས་སུ་སྒྲུབ་ཞག་ནང་འདུག་མཁན་ཐུབ་
བསྟན་ཐྲོགས་མླེད་ཟླེར་མཁན་ཟླེར་བ་དླེ་ཚོས། ༸གྲོང་ས་སབས་མགྲོན་ཆླེན་པྲོ་དབུ་སྐྲོར་བཏང་བ་རླེད་ཟླེར་བ་འདྲ་པྲོ་དང་།
དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་གིས་འགིགས་མི་འདུག་ཟླེར་བ་འདྲ་པྲོ་བཤད་ཡྲོད་རླེད། ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་ཆླེ་ལྷ་ནང་བཞིན་བརི་ཡི་
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ཡྲོད་ཟླེར་གི་ཡྲོད་རླེད། གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆླེན་པྲོ་མཆྲོག་ལ་དབུ་སྐྲོར་བཏང་ན་གཏྲོང་
ཐུབ་ཀི་རླེད་དམ། བཏང་པ་རླེད་ཟླེར་བ་འགིག་གི་རླེད་པས། དླེའི་ནང་གསུངས་ཡྲོད་པའི་བརྙན་དླེ་དླེང་སང་འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད་
རླེད། ངས་འགླེལ་བཤད་རྒྱག་དགྲོས་མ་རླེད། བརི་ཡི་ཡྲོད་ན་སྲོ་སྲོའ ་ི བ་མའི་བཀའ་ལ་བརི་དགྲོས་རླེད། འགྲོ་སྟངས་ཡྲོད་
རླེད།
དླེ་ནང་བཞིན་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་མཁན་དླེ་ཚོ། ངས་གྲོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། སྲོ་སྲོ་རང་རང་དང་འབླེལ་པ་ཡྲོད་
པའི་ཚིག་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༧ ཉིན་ནས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༥ དླེ་རིང་ ༡༦
ལ་ངས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རླེད་བ། དླེའི་སྐྲོར་ལ་གང་བཤད་མླེད་སི་ཚོགས་ཐྲོག་ལ། ཡིན་ནའང་འཕིན་ལས་སྐལ་བཟང་ཟླེར་བ་
དླེས་སི་ཚོགས་ཐྲོག་དཀྲུག་ཤིང་རླེ་རླེར་བརྒྱབས་ཡྲོང་དུས། སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་དང་། ད་དུང་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡྲོད། དླེ་
ཚོའི་མིང་ཡང་ཡང་བྲོས་ནས་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དཀྲུགས་ཤིང་རྒྱག་མཁན་དང་། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་
བསམ་པ་མ་དག་པ་དང་། རྒྱལ་པ་རིན་པྲོ་ཆླེ་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་བླེད་མཁན་ཡིན་པ། དླེ་འདྲ་རང་རང་བཤད་ཡྲོང་གི་འདུག་བ། དླེ་
ཚོ་སུ་ལ་ཕན་ཐྲོགས་རྒྱུའི་ཆླེད་དུ་བཤད་ཀི་ཡྲོད་དམ། དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པར་ཕན་ཐྲོགས་པའི་ཆླེད་དུ་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རླེད་
དམ། སུ་ལ་ཕན་ཐྲོགས་པའི་ཆླེད་དུ་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རླེད་དམ། དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་དང་ང་ཚོ་ལྲོ་བཅུར་ལས་ཀ་མཉམ་དུ་བས་
པ་རླེད། ཁྲོང་སར་སྲོང་ནས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་གང་འདྲ་ཡྲོད་རླེད་ཅླེས་དྲིས་ན། དླེར་ཁྲོང་གིས་ག་རླེ་གསུངས་པ་ཡིན་
ནའང་དླེ་སི་ཚོགས་ཐྲོག་བསགས་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རླེད། དླེ་མ་ཡིན་པར་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པར་རྒྱབ་སྲོར་བླེད་ཀི་ཡྲོད་དྲན་
ནས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ནག་པྲོ་བཟྲོས་ན་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ག་རླེ་ཡྲོད་དམ། ང་དག་འབུད་བླེད་ཀི་མླེད་དྲོ།
བཟྲོ་སྟངས་དླེ་དླེ་འདྲ་བས་ནས་བཟྲོ་གི་འདུག་གཱ། མི་རླེ་རླེ་ནག་པྲོ་བཟྲོས་ནས་འུར་རླེ་རླེ་ལངས་ན། ཟང་ཟིང་བཟྲོ་ཡི་འདུག་
གཱ།
དླེ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གིས་སྲོ་སྲོའ ་ི ཡིད་ཆླེས་མླེད་མཁན་ཞིག་སྲོ་སྲོས་དྲོན་གཅྲོད་ལ་ཡར་བསྐྲོས། དླེ་ནས་ག་
རླེ་བས་པ་ཡིན་ན། འཕྲོ་འགྱུར་བཏང་ཡིན་ན་འདྲ། ག་རླེ་ཡིན་ནམ་དླེ་བས། དླེ་བས་པ་དླེ་ནྲོར་བ་རླེད། དླེ་ཁླེད་རང་ཚོའི་ནྲོར་
བ་རླེད། ཡིད་ཆླེས་མླེད་པའི་མི་ཞིག་བསྐྲོས་ནས་ག་རླེ་བས་པ་ཡིན། དླེ་ཕར་བཤད་ཚུར་བཤད་བས་ནས་བསྡད་ན་རང་
གཞན་རྲོགས་དང་བཅས་པ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀི་མི་འདུག་ཅླེས་དླེ་བཤད་རྒྱུ་ཡིན།
དླེ་དང་མཉམ་དུ་མི་སྟྲོང་ཕག་མང་པྲོས་ས་ཡིག་བརྒྱབས་ཡྲོད་ཟླེར་གི་ཡྲོད་རླེད། ཡིག་ཆ་མང་པྲོ་འབྲོར་ཡྲོད་རླེད།
དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་རླེད། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཀྲོག་མི་ཐུབ་པའི་ཡི་གླེ་དླེ་འདྲ་འབྲོར་སྲོང། ངྲོ་བཤུས་རླེད་འདུག
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཀྲོག་གི་ཡྲོད། ས་རགས་ཞླེས་པར་"རགགས" ག་ལྷག་མ་ཡྲོད་པ་ཞིག་
ཡྲོད་རླེད། ཡི་གླེ་དླེ་འདྲ་གཅིག་པུ་བརྒྱ་ཕག་མང་པྲོ་ཡྲོད་རླེད། འགླེང་ཤྲོག་གི་བཟྲོ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་བཟྲོས། ཕར་བཏང་། ཚུར་
བཏང་། ཡར་བཏང་། མར་བཏང་། ཨ་རི་ནས་བཏང་། ཡུ་རྲོབ་ནས་བཏང་། ཨྲོ་སླེ་ཀྲྲོ་ལི་ཡ་ནས་བཏང་། མདྲོར་བསྡུས་ན་
འཛམ་གིང་གི་གིང་ཆླེན་ཚང་མ་ནས་བཏང་ཡྲོད་རླེད། རྒྱ་ནག་ནང་ནས་ཚུར་བཏང་ཡྲོད་མ་རླེད་མ་གཏྲོགས། གཞན་ཚང་མ་
ནས་བཏང་ཡྲོད་རླེད། གཏྲོང་མཁན་མི་རླེ་རླེ་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་ན། བཀའ་ཤག་གིས་ལྲོག་ཟ་རུལ་སུངས་གང་འདྲ་བས་པ་རླེད་
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དམ། དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་ནག་པྲོ་གང་འདྲ་བས་ནས་ཆགས་པ་རླེད་དམ། རླེ་རླེ་བཞིན་དུ་དྲིས་ན་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྲོད་མདྲོག་ཁ་
པྲོ་རླེད་དྲན་གི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ཟིང་རླེ་རླེ་བསངས་ཡྲོང་དུས། དླེ་རིང་སི་ཚོགས་སང་ལ་རླེ་རླེ་བཤད་དུས། ཟིང་
བསངས་ནས་ཡྲོང་གི་འདུག དླེ་ཡིན་དུས་ངྲོ་ལྲོག་རྒྱག་མཁན་ཡྲོད་ས་རླེད། རྒྱག་དགྲོས་རླེད། བརྒྱབས་ནས་བཀའ་ཤག་
གིས་གསལ་བཤད་བླེད་ཀི་ཡྲོད་སིད། ཁ་སང་འདིར་སྐད་ཆ་འཕྲོས་ནས་བཤད་ཡྲོང་དུས། ཚང་མའི་ཐུག་ས་དླེ་སིད་སྲོང་
ལ་ཐུག་འདུག་ཟླེར་གི་འདུག་མ་གཏྲོགས། གྲོས་ཚོགས་ལ་ཐུག་འདུག་ཟླེར་མཁན་མི་འདུག སྲོ་སྲོའ ་ི འགན་ཁུར་དགྲོས་པ་
དླེ་ངས་ཀང་ཤླེས་ཀི་ཡྲོད་ལ། ང་ཚོ་ཚང་མས་འགན་འཁུར་དགྲོས་ཀི་རླེད། ད་ང་ཚོས་དླེ་འདྲའི་བརྡབ་གསིག་རང་རང་
བཏང་བསྡད་ན། དུས་དུས་སུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆླེའི་ཐུགས་ཕམ་མ་སྲོང་བ་བླེད་དགྲོས་ཀི་རླེད་ལབ་ཀི་ཡྲོད་རླེད ། དྲོན་
དག་ངྲོ་མ་ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་ལ་ངྲོ་ལྲོག་བརྒྱབ་ནས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་བས་ན། རྒྱ་མི་ལ་དགྲོས་པ་དླེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རླེད།
རྒྱག་དགྲོས་མ་རླེད་ཟླེར་གི་མླེད། གང་འདྲ་བས་ནས་རྒྱག་ནའང་རྒྱག ཡིན་ནའང་རྒྱུ་མཚན་ཡྲོད་པའི་སྲོ་ནས་རྒྱག་དགྲོས་
རླེད། དང་པྲོ་སྲོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་མི་འདུག་ལབ་པ་རླེད། བཀའ་འཁྲོལ་ཡྲོད་དུས་ཡང་མགྲོ་སྐྲོར་བཏང་སྲོང་ལབ་པ་རླེད།
ད་མགྲོ་སྐྲོར་བཏང་མི་འདུག་ལབ་ན་ཡང་ག་རླེ་ལབ་རིས་ཡྲོད་དམ། དླེ་འདྲ་རང་རང་བས་ནས་ར་བ་དླེ་ཕར་བཞག ཡན་
ལག་རང་རང་ནས་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རླེད། ར་བ་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བྲོད་མི་མང་སི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་བ་སླེན་པ་ཚེ་རིང་ནས་བཀའ་བྲོན་ཟུར་པ་དངྲོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལ་རིས་སྲོད་རིས་ལླེན་བས་ནས། ལྷྲོ་
ཨ་མི་རི་ཁའི་དྲོན་གཅྲོད་ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས་ཀིས་རིས་སྲོད་རིས་ལླེན་གང་ལླེགས་བྱུང་སྲོང་ཟླེར་ནས། ཁྲོང་རྣམ་པ་
གསུམ་པར་ཁ་ལམ་མླེར་བརྒྱབས་ཡྲོད་རླེད། དྲོན་དག་ར་བ་དླེ་གཙང་མ་བཟྲོས་ཚར་བ་རླེད། ད་ཡན་ལག་ཁག་ལ་འགྲོ་གི་
ཡྲོད་རླེད། དྲོན་དག་ཡུལ་གར་སིད་གཞུང་ནང་འཁྲུག་རྒྱག་གི་ཡིན་མིན་དླེ་ཚང་མའི་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་རྒྱུའི་ཆླེད་དུ། སྲོ་སྲོའ ་ི
ལྟ་སྟངས་དླེ་འདྲ་ཡིན། དླེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།
ད་དུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། ཁ་ཤས་ཀིས་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་བླེད་ཀི་ཡྲོད་མདྲོག་མདྲོག་བས་ནས། དང་
བངས་དཔྱ་ཁལ་ལག་དླེབ་མླེར་བསླེགས་ཡྲོད་རླེད། དླེའི་སྲོན་ལ་དྲོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡ་ཟླེར་བ་ཞིག་
བཙུགས་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ལ་ཁ་གཏད་གཅྲོག་མཁན་དྲོན་དམ་པའི་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡ་ཟླེར་བ་ཞིག་བཙུགས་ཡྲོད་རླེད། བྲོད་
མིའི་བདླེན་དྲོན་དམངས་ཁྲོད་ཁ་བརྡ་དང་། ལ་སྲོགས་པའི་ཐ་སྙད་འདྲ་མིན་བཏགས་ནས་དླེའི་ནང་ལ་ལྷག་བསམ་དང་
སླེམས་ཤུགས་ཡྲོད་ཟླེར་མཁན་རང་རང་རླེད། མཐའ་མ་དླེ་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་མླེར་བསླེགས་ཡྲོད་རླེད་ལ།
ཡིག་ཆ་མང་པྲོ་བཏང་ཡྲོད་ཟླེར་བའི་ཡིག་ཆ་ཁ་ཤས་ནང་མི་སུམ་བརྒྱ་དང་བཞི་བརྒྱ་ནས་མཚན་རགས་ནས་དང་བངས་
དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་ཡར་རིས་སྲོད་ཀི་ཡིན། དཔྱ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུ་མིན་ཟླེར་མཁན་བྱུང་ཡྲོད་རླེད། དླེ་བཀའ་ཤག་ལ་སག་
སག་བས་པ་རླེད་དམ། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་རིས་མླེད་བཏང་བ་རླེད་དམ། བྲོད་ཀི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་མི་
སྒྲུབ་མཁན་བས་པ་རླེད་པཱ། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ནང་བྲོད་ཀི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རླེད།
བྲོད་ཀི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་བསྒྲུབས་ན་ཁིམས་དང་སིག་གཞིས་རྒྱས་བཅད་བས་པའི་སྲོ་སྲོས་ག་རླེ་འབུལ་དགྲོས་དླེ་
འབུལ་དགྲོས་རླེད། དླེ་མ་བསྒྲུབས་ན། དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་བ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད་ཟླེར་གི་ཡྲོད་རླེད། སང་ཉིན་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་བ་
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ཡང་བསར་སིད་སྲོང་ལ་ལང་གི་ཡིན་གསུངས་ན་ཁྲོ་ལ་འྲོས་བླུགས་བླེད་ཡྲོད་མ་རླེད། རྒྱབ་སྲོར་ག་རླེ་བླེད་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།
དངུལ་སྲོད་ཀི་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ག་རླེ་བ་ཡི་ཡིན་ནམ། རང་ཉིད་ཀིས་རང་ཉིད་མླེར་བསླེགས་པ་རླེད། བླེད་སྟངས་ལས་
སྟངས་མ་ཤླེས་པ་ཡིན་གི་རླེད། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་སྲོ་སྲོ་ལ་དླེ་སྲོན་ནས་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དླེབ་མླེད་ན། ལས་ས་
པྲོར་ཕར་འགྲོ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པ་མ་རླེད། ཨ་རི་ལ་ཡིག་ཆ་རག་ཐུབ་ཀི་མ་རླེད། དླེ་ཚང་མས་ཧ་གྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ། དླེ་ཚང་མ་རག་
ཚར་དུས་རིག་རིག་འདྲ་བས། དླེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕ་རྲོལ་པྲོ་ལ་དགྲོས་པ་དླེ་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས་སྲོ་སྲོའ ་ི མཐྲོང་ཚུལ་དང་གནས་
སྟངས་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། དླེ་བླེད་དགྲོས་རླེད། འདི་བླེད་དགྲོས་རླེད་ཟླེར་ནས་ཚང་མས་ལམ་སྟྲོན་རང་རང་གནང་གི་འདུག
ངས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། ནྲོར་ས་དླེ་ཡིད་ཆླེས་མླེད་པའི་མི་ཞིག་བསྐྲོས་པ་དླེ་ནྲོར་འདུག་ཟླེར་གི་ཡྲོད། ནྲོར་ས་དླེ་དླེ་རླེད་
འདུག་ཅླེས་དླེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀའ་ཤག་གི་རིས་འགྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་གང་ཡང་མླེད། བཀའ་ཤག་གི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་
སྐྲོར། ད་ལྟའི་སི་ཚོགས་འཁྲུག་ཆ་དྲོད་པྲོ་འདིའི་སང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་མི་འདུག ཡིན་ནའང་སྐད་ཆ་བཤད་
རྒྱུའི་བྲོ་སྲོབས་ཤིག་སླེས་སྲོང་། གང་ཡིན་ཟླེར་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་
གྲོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་ལན་འདླེབས་ཁུར་གི་ཡིན། གཙང་མ་བཟྲོ་རྒྱུ་ཡིན། དྲི་བ་ག་རླེ་ཡྲོད་ན་ཕུལ་དང་ལན་རྒྱག་གི་
ཡིན་གསུངས་པ་ལྟར། སྲོ་སྲོ་ལ་གནད་དྲོན་ཁག་ཅིག་ར་འཕྲོད་པ་འདུག དླེ་ཚོ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེའི་ནང་ནས་དྲོགས་གཞི་
ཡྲོང་རྒྱུ་དང་། རྙྲོག་གླེང་དླེ་ཆགས་རྒྱུའི་རླེན་ར་གང་ལ་ཐུགས་འདུག་ཟླེར་ན། ན་ཚ་ཕྲོག་ས་དླེ་བཤག་བཅྲོས་བཏང་པའི་
གནད་དྲོན་ཁག་ཅིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེའི་དགྲོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཞླེ་ན། དླེ་བཀའ་ཤག་གི་དླེ་དླེ་བཞིན། ད་
གིན་གྲོང་དུ་ཕག་སྦྲླེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། ངས་ཀང་དླེ་དླེ་བཞིན་དུ་བསམས་ནས་བསྡད་ཡྲོད། དླེ་ཚོའི་
ཐྲོག་ལ་ལན་འདླེབས་སྲོན་ཡག་དང་། སྡིངས་ཆ་འདིའི་སང་ནས་གཙང་མ་ཆགས་རྒྱུའི་རླེ་བ་དང་། གང་ལྟར་མི་མང་ནང་ལ་
ལྷིང་འཇགས་ཡྲོང་རྒྱུ་དང་། གནད་དྲོན་དླེ་ཐུག་ས་གང་ལ་ཐུག་འདུག་གམ། གང་འདྲ་བྱུང་འདུག དླེ་ཤླེས་ན་ཡལ་ག་དླེ་ཚོ་
གཅྲོད་བླེག་བས་ནས་བཟྲོ་ལྟ་ཏག་ཏག་ཅིག་བཟྲོ་ཐུབ་ཀི་རླེད། ཡལ་ག་དླེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ལན་སྲོན་ལུགས་སྲོན་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་
ལ་དགྲོངས་པ་བཞླེས་རྒྱུ་དང་གཙང་མ་ཆགས་རྒྱུ་དང་འབླེལ། བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཐྲོག་མ་དླེ་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་གནས་དབྱུང་གཏྲོང་རྒྱུ་དླེ་ནས་འཕྲོས་པ་བྲོད་ཀི་ཐླེབས་ར་འི་རྲོགས་དངུལ་དང་
འབླེལ། ས་ཡ་ ༡་༥༠ གནས་སྟངས་དླེ་ཚོ་ཐྲོན། འདི་ལ་དྲོགས་པ་རྣམ་རྲོག་མང་པྲོ་ཞིག་སླེབས་པ་རླེད། དླེ་དག་མ་ཞུས་གྲོང་
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ལ། ངས་ཞིབ་འཇུག་བས་པའི་ནང་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་རྲོགས་དངུལ་ལྲོག་ཟ་བས་པ་དང་། བཟས་པ་དླེ་འདྲ་ལ་ངྲོས་
འཛིན་གང་ཡང་ཞུ་གི་མླེད། གང་ཡིན་པ་དླེ་སི་པའི་སང་ལ་བསྡད་འདུག་ཅླེས་ངས་ཞིབ་འཇུག་བས་པ་དླེ་རླེད། དླེ་ལབ་ནས་
བླེད་སྟངས་བླེད་ལུགས་ལ་ནྲོར་མི་འདུག་གམ་ཟླེར་ན། ང་ལ་ཏྲོག་ཙམ་ནྲོར་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་བ་དླེ་ཡྲོད། དླེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དླེ་ལ་དཔག་པའི་ལན་ཞིག་གནང་དུས་ང་གཙང་མ་ཆགས་དང་མ་ཆགས་གལ་ཆླེན་པྲོ་གང་ཡང་མ་རླེད་ཀང་། དླེ་དླེ་
བཞིན་གི་བསམ་བྲོ་འཁྲོར་ཡྲོད་མཁན་ཚོ་གཙང་མ་ཆགས་རྒྱུའི་རླེ་བ་དང་རྙྲོག་གླེང་འདི་གཙང་མ་ཆགས་རྒྱུ་རླེ་བ་དང་ཡིད་
ཆླེས་དླེ་འདྲ་ཞིག་གི་སང་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་། བཀའ་ཤག་གི་ངག་ཐྲོག་ནས་ཐླེངས་མ་ཁ་ཤས་ལ་ལན་འདླེབས་སྲོན་
པ་རླེད། ཡིག་ཐྲོག་ནས་དྲོན་ཚན་བཅུ་བཏྲོན་པ་རླེད། དླེའི་ནང་དུ་ཡག་པྲོ་ཞིག་ལྟ་དུས། གཙོ་ཆླེ་ཤྲོས་དླེ་གྲོང་དུ་ཕག་སྦྲླེལ་
སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། དླེ་མ་རླེད་རད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག བཀའ་ཤག་གིས་དང་པྲོ་བསྐྲོ་དུས་སྲོ་སྲོའ ་ི ཡིད་
ཆླེས་མླེད་མཁན་གི་མི་ཞིག་བསྐྲོས་པ་རླེད། རྙྲོག་ག་དླེ་ནས་བྱུང་པ་རླེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་། དྲོན་ཚན་བཅུ་
བསིགས་ཡྲོད་པ་དླེའི་དྲོན་ཚན་དགུ་པ་དླེ། ཇི་མ་ཇི་བཞིན་མར་ཞུ་དགྲོས་འཁྲུག་ཆ་མི་ཡྲོང་ཆླེད། ངའི་ངག་ནས་མར་བཤད་
ནས་ཚིག་གིས་མ་འདླེང་པ་དླེ་འདྲའི་ཉླེན་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་། བཀའ་ཤག་གིས་གསུངས་པ་དླེ་དླེབ་ཐླེར་ནང་འཁྲོད་རྒྱུ་དང་
འཁྲུག་ཆ་མི་ཡྲོང་བའི་ཆླེད་དུ་མར་ལགས་ཀྲོག་ཞུས་ཆྲོག་པར་ཞུ། དྲོན་ཚན་དགུ་པ་དླེ་ཞུ་གི་ཡིན། "སར་ལྲོར་ ༢༠༡༧ ཟླ་
༧ ནང་བསྐྲོ་གཞག་ཟིན་པའི་དྲོན་གཅྲོད་སླེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་རྒྱལ་སིའི་འབླེལ་མཐུད་ཀི་གཞུང་འབླེལ་ཟབ་སྦྱྲོང་
སྐབས་བཀའ་བྲོན་འྲོས་མིའི་བུད་མླེད་གཅིག་ལ་ཁླེད་རང་སིད་སྲོང་བྲོ་བཟང་སླེང་གླེ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བས་ན། ཁླེད་
རང་གི་མདུན་ལམ་ལ་དྲོ་ཕྲོག་འགྲོ་ངླེས་ཡྲོད་པ་སྲོགས་ཚོུད་ ༤ ཙམ་རིང་སིད་སྲོང་ལ་དམའ་འབླེབས་སྣ་ཚོགས་བས་ཏླེ་
ཁྲོ་མྲོའ ་ི བྲོ་ཁ་བསྒྱུར་ཐབས་ངན་སྲོབ་སྣ་ཚོགས་བས་ཡྲོད་པ་མ་ཟད། DC ཁུལ་གིས་གཙོས་ས་ཁུལ་ག་པར་ཕླེབས་ཀང་
སིད་སྲོང་དང་། དླེའི་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབླེབས་ཀི་གཏམ་གླེང་བ་རྒྱུ་འཆར་ཅན་ལྟ་བུ་བླེད་བཞིན་པ་འདི་རིགས་སྐུ་ཚབ་
དྲོན་གཅྲོད་ཅིག་གི་ངྲོས་ནས་ཤིན་ཏུ་མ་འྲོས་པ་མ་ཚད་བཀའ་ཤག་གི་ལས་དྲོན་ཁག་ལ་རྒྱབ་སྲོར་དང་། ལག་བསྟར་གནང་
མཁན་ཀི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཅིག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་དགྲོངས་གཞི་བསྒྲུབས་མ་ཐུབ་པར་ངྲོས་འཛིན་བས།" ང་ལ་དྲོན་
གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་གི་གནད་དྲོན་ཡག་ཤྲོས་སམ་རླེད་བསམ་པ་འདི་རླེད། གཞན་དག་དླེ་ཚོ། ང་ཤླེས་ཚད་སྲོ་བྲོ་རླེད་བ།
ནྲོར་ཆྲོག་གི་རླེད། ནྲོར་སིད་ཀི་རླེད། གཞན་དག་དླེ་ཚོ་དླེ་ཙམ་འཁྲོད་བཞག་རླེད་མ་གཏྲོགས་གནད་འགག་ཆླེན་པྲོ་མཐྲོང་
གི་མི་འདུག འདི་གནད་འགག་ཆླེན་པྲོ་འདུག་བསམ་པ་དྲན་གི་འདུག སི་ཟླ་ ༧ ནང་ལ་བྱུང་པའི་གནས་ཚུལ་གི་རླེས་ལ་མུ་
མཐུད་དུ་དྲོན་གཅྲོད་ལ་བསྐྲོས་པ་རླེད། གནས་ཚུལ་དླེ་དུས་བྱུང་དུས་ཆུང་ཆུང་ཡིན་སྐབས་ནས་གཙང་མ་བཟྲོ་ཐུབ་ཡྲོད་ན།
ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལབ་གླེང་དླེ་ཡྲོང་དྲོན་མི་འདུག བཀའ་བྲོན་འྲོས་མི་བུད་མླེད་དླེ་ལ་ཚོུད་བཞི་རིང་ཉན་ཐུབ་པའི་ནུས་
པ་དམིགས་བསལ་ཞིག་འདུག་བསམ་གི་འདུག ཨ་པཱྲོ། ང་ཡིན་ན་དླེ་འདྲ་ཉན་ཐུབ་ས་མ་རླེད། གང་ཟག་ཅིག་གི ས་ཚོུད་
བཞིའི་རིང་བཤད་ན། དླེ་འདྲའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡྲོད་པ་དང་། དྲོན་གཅྲོད་དླེས་སྲོ་སྲོ་དྲོན་གཅྲོད་བླེད་རྒྱུ་ཁས་བངས། གང་ཟག་
གཞན་དག་དླེ་བཀའ་བྲོན་བླེད་རྒྱུར་ཁས་ལླེན་དགྲོས་མ་རླེད་ཅླེས་ལབ་ན། དླེ་ཡང་བཟང་སྲོད་གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་རླེད་དམ།
ང་ཚོས་ཚང་མ་དྲང་པྲོ་བཤད་དགྲོས་རླེད། གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་རླེད་དམ། དླེ་ནས་ནྲོར་འདུག་བསམ་གི་འདུག གང་ཟག་བུད་
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མླེད་དླེས་བཀའ་བྲོན་འྲོས་མི་དླེས་སྙིང་གཏམ་བཤད་པ་དླེ ། སྙིང་གཏམ་བཤད་སྟངས་དླེ་ཁ་ཕྲོགས་གང་འདྲ་ཐྲོག་ནས་
བཤད་ཡྲོད་མླེད་ངས་།ཤླེས་ཀི་མླེད། མཐྲོང་ཡྲོད་མ་རླེད་པཱ། སྙིང་གཏམ་བཤད་པ་དླེ། ནང་མྲོལ་བས་པ་དླེ། ཁྲོང་གཉིས་བར་
ལ་མ་བཞག་པར་སིད་སྲོང་དང་དླེའི་བར་ལ་འགལ་ཟླ་བཟྲོས་པ་རླེད། རྒྱལ་པྲོ་ནྲོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་ནང། ཡ་མ་གནླེ ་
འཁབ་པ་རླེད་པཱ། གནས་བབ་དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་དླེ་ནྲོར་འདུག་བསམ་པ་དྲན་གི་འདུག དླེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་
ནས་ཕར་དྲོན་གཅྲོད་ལ་བསྐྲོས་སྲོན་ནས་བཀའ་འགུག་གནང་ནས་ངླེད་གཉིས་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆླེ་ནས་ཤ་གཅུས་ཐླེངས་
གཅིག་བརྒྱབ་ཚར་བ་རླེད་དཱ། ཤ་གཅུས་བརྒྱབས་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཧ་གྲོ་གི་ཡྲོད་པཱ། ངླེད་གཉིས་རྒྱལ་ཆླེའི་མི་མང་གི་
མདུན་དུ་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་དང་། ས་གཞི་རྡུལ་དག་ཡིན་ཞླེས་གསར་འགྲོད་གསལ་བསགས་བས་བ་ཡིན་པ། ད་དུང་
འདི་ག་རླེ་རླེད་དམ། ཁླེད་རང་གིས་ང་ལ་འདི་བས་ནས། ངས་ཁྲོད་དྲོན་གཅྲོད་ལ་བསྐྲོས་མ་སྲོང་ངམ། འདི་འདྲ་བས་ནས་
མུ་མཐུད་དླེ་ལས་ཀ་གང་འདྲ་བླེད་ཀི་ཡིན་ནམ། བླེད་ཐུབ་ཐབས་མི་འདུག་གཱ་ཞླེས་དླེ་དུས་ནས་ཕིར་འཐླེན་བས་ཡྲོད་ན།
སི་ཟླ་ ༧ པ་ནས་ཕར་མ་ཕིན་སྲོན་ལ། ཕིར་འཐླེན་གནང་ནའང་རླེད། བསབ་བ་སྲོན་ནའང་རླེད། དླེ་མ་བསྲོན་པ་བས། དླེས་
ཞུས་པ་དླེ་ལ་བལྟས་ནས། མ་སྲོང་སྲོན་ནས་འདྲོན་རྒྱུའི་བང་ཞིག་བསིགས་ཚར་འདུག མདའ་།ཤྲོང་མདུང་ཤྲོང་ཟླེར་བ་དླེ་
བྱུང་འདུག་གཱ། གནས་ཚུལ་དླེ་ནས་བྱུང་བ་རླེད། དླེ་དག་ཚང་མ་དགྲོངས་པ་བཞླེས་ཕྲོགས་དང་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་སང་
ནས་བྱུང་འདུག དླེ་འདྲའི་རླེན་པས་གནས་ཚུལ་དླེ་དག་བྱུང་ནས། དླེ་ནས་བསགས་པ་རླེད། བས་ཙང་འདྲོན་རྒྱུའི་ཁུངས་
སླེལ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཡང་། ཁ་སྲོན་སི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་ལ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་འདྲོན་རྒྱུའི་བང་བསིགས་སྲོང་། རྣམ་པ་ཚོས་
མཁླེན་གི་ཡྲོད་པ། གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཞིག་གིས་དྲི་བ་བཀྲོད་པ་རླེད། བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་ལན་ལམ་སླེང་ག་
སིག་ཡྲོད་པ་རླེད། ཤྲོག་བུ་སྟྲོན་ཆྲོག་ཆྲོག དླེ་དུས་ནས་བཀའ་མྲོལ་ནང་མྲོས་བྱུང་ཚར་བ་རླེད། ཁུངས་བསལ་ཚར་བ་རླེད།
ཧ་གྲོ་ཚར་བ་རླེད། ངས་དླེ་འདྲ་ཞིག་མཐྲོང་སྲོང་། ངས་མཐྲོང་བ་ཐམས་ཅད་བདླེན་པ་ཡིན་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་
ཡྲོད་མ་རླེད། གནད་དྲོན་གསལ་བཤད་གནང་མཁན་དང་། ལན་སྲོན་མཁན་གཉིས་ཀ་ཡྲོད་ས་འདིར་ཞུས་པ་རླེད། ཁླེད་
རང་གི་བདླེན་པ་མ་རླེ ད་ཅླེས་གསུངས་ན་གསུང་སའི་སྡིངས་ཆ་ཞིག་ཡྲོད་རླེད། མང་གཙོ་རླེད། ཕར་བཤད་ཆྲོག་གི་རླེད།
ཚུར་བཤད་ཆྲོག་གི་རླེད། མཐའ་མའི་ཐག་གཅྲོད་དང་དཔྱད་ཞིབ་གནང་མཁན་ཞིག་གིས་གནང་གི་རླེད། རླེས་མ་དླེབ་ཐླེར་
ནང་བཀྲོད་རྒྱུའི་ཆླེད་དུ་ཞུ་གི་ཡྲོད། དླེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་གི་རླེན་པས་བྱུང་འདུག དླེ་ནས་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ལ་ངྲོ་ལྲོག་
རྒྱག་མཁན་དླེ་དག་ཚང་མ་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ད་ལྟ་ཕར་ཕླེབས་མཁན་དླེ། ༸རྒྱལ་པ་རིན་པྲོ་ཆླེ་ཡི་སྐུ་ྐུུ ཚབ་རླེད། མ་གཞི་ང་
རང་མི་དླེ་དག་ཚང་མ་དང་འདྲིས་པྲོ་ཡྲོད། ང་འདྲིས་པྲོ་ཡྲོད་པ་ཙམ་གིས་ཕན་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རླེད། དྲོན་དག་འདིའི་
སང་སླེབས་དུས་སི་པའི་མི་ཞིག་རླེད། བཤད་དགྲོས་རླེད། ཁྲོང་མི་འཇྲོན་པྲོ་དང་དླེའི་ཐྲོག་ལ་འྲོས་པ་རླེད། ཡིན་ནའང་དུས་
ཚོད་དླེ་ཏག་ཏག་ཅིག་ཁྲོན་ནས་བྱུང་མ་སྲོང་། ཕ་གི་དླེ་འབུད་མཁན་གི་ནང་ལ་སྲོ་སྲོ་ཡྲོད་པ་དང་། སྲོ་སྲོ་ཕར་འགྲོ་དུས་
ལན་པྲོ་དང་བདླེ་པྲོ་ཞིག་མི་འདུག བཀའ་ཤག་མཉམ་འདུས་ཀི་ཐྲོག་ནས་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཕུད་པ་རླེད་པཱ། དླེའི་ནང་ལ་
སྲོ་སྲོ་བསྐྲོ་རྒྱུའི་ཆླེད་དུ་མཉམ་མཐུན་བས་པ་འདྲ་པྲོ་མཐྲོང་སྣང་ལ་མཐྲོང་གབས་བླེད་ཀི་འདུག གཅིག་དླེ་རླེད།
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གཉིས་ནས་ཕ་གི་དླེ་དྲོན་གཅྲོད་རླེད། ཁྲོང་བཀའ་བྲོན་རླེད། རྒྱལ་པ་རིན་པྲོ་ཆླེ་ནས་བཀའ་བྲོན་ཕག་ལས་གནང་
རྒྱུར་ཐུགས་རླེ་གནང་བ་རླེད། བཀའ་བྲོན་མཐྲོ་གི་རླེད་དམ། དྲོན་གཙོད་མཐྲོ་གི་རླེད་དམ། ཐུགས་རླེ་སུས་གནང་འདུག་
ཟླེར་བ་དླེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་བསམ་ཚུལ་མླེད་གང་ཡང་མ་རླེད། ངས་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་ངས་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད་པས་ཕན་
གི་མ་རླེད། གནད་དྲོན་ཡྲོང་ས་དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རླེད། བས་ཙང་གནས་སྟངས་དླེ་ཚོའི་རིགས་དླེ། གང་ལྟར་
འབྱུང་ར་དླེ་འདྲ་ཞིག་ནས་བྱུང་སྟླེ་དླེ་ནས་ཡལ་ག་མང་པྲོ་ཞིག་ཏུ་གླེས་ནས། བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་འཕྲོས། རྣམ་རྲོགས་མང་པྲོ་
ཞིག་ལངས། ཨ་སྲོར་ས་ཡ་ ༡་༥༠ དླེ་ནས་ཐྲོན་པ་རླེད། དླེ་ནས་སླེས་པ་རླེད། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ནས་འདི་མི་མང་ནང་དུ་
སྲོག་མཁན་དང་པྲོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་ཡིན་གསུངས་པ་རླེད། ངས་བྷ་ཛལ་དྲོན་གཅྲོད་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ལ། ང་ལས་
བླེད་ཅིག་དང་སང་ལ་ཞུ་ས་དླེ་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་མ་གཏྲོགས། མི་མང་ལ་ལབ་མླེད་ཅླེས་གསུང་གི་ཡྲོད་རླེད། དླེའི་ནང་དུ་
གནང་སྟངས་ལུགས་མང་པྲོ་ཞིག་ནས་དྲོགས་པ་མང་པྲོ་ཟ་ཡ་ཞིག་ཆགས་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་གིས་འགླེལ་བཤད་
བསྲོན་པ་དང་། འབླེལ་ཡྲོད་ཁྲོང་གིས་འགླེལ་བཤད་གནང་བ་གཉིས་ཀའི་ནང་དངུལ་ལྲོག་ཟ་བས་པ་གང་ཡང་བས་ཡྲོད་མ་
རླེད། དངུལ་ལླེན་སྟངས་དང་གནང་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་རླེད། དླེ་ནས་བཀའ་མྲོལ་གཅིག་གང་ནས་ནྲོར་ཀི་ཡྲོད་རླེད་ཟླེར་ན།
སིད་ཚབ་ཀིས་དངུལ་དླེ་བུ་ལྲོན་མ་རླེད་གནང་སྦྱིན་རླེད་ཟླེར་གི་ཡྲོད་རླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་རླེད། དླེ་སུས་གསུངས་པ་རླེད་
དམ་ཟླེར་ན། མཚན་ཉིད་ལྟ་མཁན་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་རླེད། བུ་ལྲོན་མིན་པ་ག་དུས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རླེད་ཟླེར་ན། ཁིམས་
ཐྲོག་ནས་གཙང་མ་ཆགས་པའི་ཉིན་མྲོ་དླེ་ནས་བཟུང་དངུལ་དླེ་ཆ་ཚང་གཏྲོང་མི་དགྲོས་པའི་ཉིན་མྲོ་དླེ་ལ། དླེ་ནས་བུ་ལྲོན་
མིན་པ་ཆགས་པ་རླེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ནས་ཡིག་ཆ་མང་པྲོ་ཞིག་སན་འབུལ་ཞུས་སྲོང་
བ། ཆག་ཡང་ག་ཚོད་ཆགས་ཡྲོད་མླེད་དང་ཨ་རིའི་ཁིམས་ཐྲོག་ཡིག་ཆ་ག་རླེ་བཞག་ཡྲོད་མླེད་བསྟན་སྲོང་། ཁིམས་ཐྲོག་
ནས་བུ་ལྲོན་རླེད་འདུག ཁིམས་ཐྲོག་ནས་བུ་ལྲོན་ཡིན་ན། བུ་ལྲོན་རླེད། བུ་ལྲོན་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་ཧང་སང་རྒྱུ་གང་ཡང་
ཡྲོད་མ་རླེད། བུ་ལྲོན་ཡིན་པ་ལ་ག་རླེ་ཡྲོད་རླེད། སི་པའི་དྲོན་དུ་བུ་ལྲོན་བངས་པ་རླེ ད། མ་འྲོངས་པར་བུ་ལྲོན་བསྒྲུབ་ཐུབ་
པའི་གདླེང་ཚོད་དང་། སྲོབས་པ་དང་། ཐབས་ལམ་ཚང་མ་བཟྲོས་ཚར་བ་རླེད། ང་ཚོས་སླེམས་ཁལ་བླེད་དགྲོས་མི་འདུག
བུ་ལྲོན་ཡིན་ལབ་ན་ག་རླེའི་སྲོན་ཡྲོད་རླེད། ཁིམས་ཐྲོག་ནས་བུ་ལྲོན་རླེད་འདུག་བ། ཁིམས་ཐྲོག་ནས་བུ་བྲོན་མིན་ལབ་ན་
གསུང་གི་ཡྲོད་ན། གནས་ཚུལ་གཅིག་ཆགས་འགྲོ ་རྒྱུ་རླེད། བྲོད་ཀི་ཐླེབས་ར་ཁང་ནས་ཕི་ཟླ་ ༡༢ ནང་དུ། བུ་ལྲོན་ཡིན་
པའི་གསར་འགྲོད་གསལ་བསགས་བས་འདུག དབིན་ཇི་དང་བྲོད་ཡིག་གཉིས་ཀའི་ནང་། བུ་ལྲོན་ ༢༠༤༣ བར་དུ་ཡིན་པ་
དང་། དླེ་གཙང་མ་ཆགས་ལུགས་ཆགས་སྟངས་དླེ་ཡང་། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་བྲོད་ཀི་ཐླེབས་ཁང་
གཉིས་ཀི་འབླེལ་ལ་བལྟ་བཞིན་བལྟ་བཞིན་གཙང་མ་བཟྲོ་གིན་བཟྲོ་གིན་བླེད་ཀི་ཡིན་ཞླེས་འཁྲོད་འདུག ཁ་སང་ཕི་ ༡༢
ནང་འདི་ནས་ལས་བླེད་ཆླེད་མངགས་བཏང་ནས། སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རའི་འགན་འཛིན་བཏང་ནས་སིད་སྲོང་ཡང་
འདི་ནས་ཕར་ཕླེབས་པ་རླེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཕ་གི་ལ་འཛོམས། འབྲོད་བསྐུལ་ཞུས། དླེ་འདྲ་བ་དུས་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཆག་ཡང་རག་འདུག་གཱ། ༢༠༡༧ ཆག་ཡང་རག་པ་རླེད། ༢༠༡༣་་༢༠༡༤ ལ་དླེ་བཟྲོས་འདུག་བ། དླེ་དུས་ཆག་ཡང་
གནང་མ་དགྲོས་པ་ཞིག་དང་། ད་ལྟའི་གྲོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་པའི་སྲོན་ལ་སི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་ལ་མི་སྣ་ཆླེད་གཏྲོང་བས་
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ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཆག་ཡང་འྲོས་པ་ཞིག་བྲོད་ཀི་ཐླེབས་ར་ཁང་ནང་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ནམ། ང་རང་ཚོས་དླེ་
མགྲོགས་པྲོ་མགྲོགས་པྲོ་ཆགས་ཡང་དླེ་འདྲ་རག་རྒྱུར་དངངས་སྐྲག་དླེ་གང་ནས་སླེས་པ་ཡིན་ནམ། དླེ་འདྲའི་ཐྲོགས་ནས་
དྲོགས་པ་བཟྲོ་གི་ཡྲོད་རླེད། དྲོགས་པ་ལ་མཐའ་ཡྲོད་མ་རླེད། ཡིན་ནའང་འཛིན་སྲོང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོར་དླེ ་ཚོའི་
ཐྲོག་ལ་ཞླེད་དགྲོས་པ་ཁྲོན་ནས་ཡྲོད་མ་རླེད་བསམས་ཀི་འདུག སུས་དྲོགས་པ་ཟ་རུང་མི་ཟ་རུང་། དྲོན་དངྲོས་ཐྲོག་ལ་
གཙང་མ་ཡིན་ན་འགིགས་བསྡད་ཡྲོད་བསམ་པ་དྲན་གི་འདུག དྲོགས་པ་དང་རྣམ་རྲོག་ལངས་རྒྱུའི་ས་བྲོན་དླེ་ རང་བཞིན་
གིས་བཟྲོ་གི་འདུག བུ་ལྲོན་ཡིན་པ་དླེ་ཡིན་ཞླེས་མ་ལབ་པར་དླེ་གནང་སྦྱིན་ཡི ན་ལབ་དླེས་འགིག་གི་ཡྲོད་མ་རླེད། གནང་
སྦྱིན་མ་ཡིན་པ་དླེ་ག་དུས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རླེད་ཟླེར་ན། ཁིམས་ཐྲོག་ནས་བུ་ལྲོན་མླེད་པ་ཆགས་པའི་ཉིན་མྲོ་དླེ་ནས་རླེད།
Tibet Fund རིས་ཀི་ནང་ལ་ཡྲོངས་བསྡད་གསལ་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། ང་ཚོའི་དྲོན་གཅྲོད་ཟླེར་ནའང་རླེད། Tibetan
community development fund in ཡྲོ ང ས་བསྡད་གསལ་ཡྲོ ད ་མ་རླེ ད ། ལས་ཀ་བླེ ད ་སྟངས་དླེ ་ མ་རླེ ད ་པཱ།

ཁིམས་ཀི་འགྲོ་སྟངས་དླེ་མ་རླེད་པཱ། རིས་ཀི་འགྲོ་སྟངས་དླེ་མ་རླེད་པཱ། ལར་ནས། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ནས་ཁ་ན་ཌ་
ལ་དླེ་དག་ཆ་ཚང་ལ་འགླེལ་བཤད་གནང་ནས་འཕལ་ལ་ཁླེ་ཕན་ཡྲོད་པ། འགླེལ་བཤད་དླེ་དག་ཆ་ཚང་གསུང་དུས་ང་བྲོ་
འགུག་པྲོ་བྱུང་སྲོང་། དླེ་ནས་གཅིག་གང་ལགས་ཤླེས་ན་ཕ་གིའི་ཁང་གའི་འབབ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་དླེའི་ས་ཡ་ ༡་༥༠ སླེད་
ཁའི་བབས་ལ་སྲོད་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡྲོད་རླེད། དླེ་འདྲ་གསུངས་པ་རླེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་རིས་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་
དླེ་ཕར་སད་པ་ཐྲོན་ཡྲོད་མ་རླེད། ཕ་གི་ལ་བྱུང་བ་ཡང་ཐྲོན་གི་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེ་རིས་ཀི་ནང་ལ་འགྲོ་དགྲོས་རླེད་གདའ། འགྲོ་
སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས། དླེ་ནང་གི་རིས་མ་རླེད་པ། འདི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་དང་། གཞུང་ཞིག་དང་། སིག་འཛུགས་ཤིག་གི་རིས་
རླེད། དླེ་དག་འཐྲོན་དགྲོས་ཀི་རླེད། དངུལ་དངྲོས་སུ་སད་མླེད་ནའང་། journal entry pass གཏྲོང་དགྲོས་ན་ཡང་། དླེ་
ཕར་བཏང་ནས་གཅིག journal entry pass དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་དགྲོངས་འགལ་མླེད་པ་ཞུ། ཨིན་ཇིའི་
ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཤྲོར་སྲོང་། Transaction སྟྲོན་དགྲོས་ཀི་རླེད། དླེ་ཐྲོན་སྲོང་ན་མ་འྲོངས་པར་སུ་ཞིག་གིས་ཞིབ་
འཇུག་བས་ནའང་དླེ་འདྲ་ཞིག་འདུག སྲོད་བསྡད་ཅིག་འདུག སད་དླེ་ལ་སླེད་ཀ་དླེ་སད་འདུག་འགན་འཛིན་ལྟན་ཚོགས་ནས་
ཆག་ཡང་འདི་འདྲ་བཏང་འདུག་ཟླེར་ནས་ཚང་མ་གཙང་མ་ཆགས་ཀི་རླེད་པཱ། དླེ་ཆགས་མི་འདུག དླེ་འདྲའི་གནས་བབས་
ཀི་ཐྲོག་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་མི་འདུག་དྲན་སྲོང་།
དླེ་ནས་ངས་ཁ་སང་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་ནང་གང་གཟབ་གཟབ་ཀི་བཟྲོ་འདྲ་པྲོ་རླེད་དླེ། ཕག་སྦྲླེལ་སི་འཐུས་ཤིག་
གིས་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ལྡན་པའི་བཀའ་བྲོན་ཞིག་ལ། དླེ་འདྲ་བས་པ་དླེ། མཁིས་པའི་ནད་ཡྲོད་མཁན་ཤིག་ལ་ག་
དུས་ཡིན་ན་ཡང་སླེར་པྲོ་མ་གཏྲོགས་མཐྲོང་གི་མ་རླེད་ཅླེས་ཟླེར། སྲོན་བརྲོད་ཁྲོ་ན་མ་གཏྲོགས་ཡྲོད་མ་རླེད་ཅླེས་དླེ་འདྲ་
ཞིག་གསུངས་སྲོང་། འདིའི་ནང་ལ་ཡྲོད་པ་ཚང་མ་མཁིས་ནད་པ་རང་རླེད། མཁིས་པ་ནད་པ་རླེད། ག་རླེ་བས་ནས་རླེད་ཅླེ་
ན། སྲོ་སྲོའ ་ི སླེམས་ལ་མ་བབས་ན། མཁིས་པ་ནད་པ་མཐྲོང་གི་རླེད། ངའི་བསམ་བྲོ་ཁླེར་སྟངས་དླེ་རིང་འདིར་ཞུ་གི་ཡིན།
འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་ནག་པྲོ་མ་ཆགས་པའི་ཆླེད་དུ་ཕི་ལྲོགས་ལ་ཡིན་རུང་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡྲོད། དུས་རྒྱུན་དུ་བསམ་བྲོ་
གཏྲོང་གི་ཡྲོད། གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་ལ་དྲི ་བ་འགྲོད་རྒྱུ་དང་། སིད་སྲོང་ལ་ཡར་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་སྲོགས་ཚང་མ། མ་
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འྲོངས་པར་སིད་སྲོང་གི་ལྲོ་རྒྱུས་སུ་དུས་ཡུན་འདི་ཚར་སྲོང་ན། དླེ་ལ་མིང་ཆད་མི་ཡྲོང་བ་དང་། དླེ་མིང་ཆས་མ་བྱུང་ན།
སིག་འཛུགས་ལ་མིང་ཆས་མི་ཡྲོང་བ། constructive criticism ཡིན་པའི་ཁུལ་ཡིན། ཡིན་ནའང་མཁིས་པ་ནད་པ་
མཐྲོང་གི་ཡྲོད་རླེད། བ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག སིད་སྲོང་གིས་ཀང་གསུངས་སྲོང་། རྣམ་པ་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་
གསུངས་པ་དླེ་དག་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕན་གི་འདུག་ཟླེར། ངས་བདླེན་པ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་གི་ཡྲོད། དླེ་མིན་གསུང་གི་མ་
རླེད་པཱ། དླེ་བདླེན་པ་ཡིན་གི་རླེད་བསམས་ཡྲོད། དླེའི་ཐྲོག་ནས་སླེམས་ཤུགས་སླེས་ནས་ཞུ་རང་བླེད་ཀི་ཡྲོད། དླེ་ཙམ་མ་
ཟད། བཀའ་བྲོན་གཅིག་ལ་མ་གཏྲོགས་བཀའ་བྲོན་ཕག་སྦྲླེལ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ཞུས་མྲོང་ཡྲོད། སྲོན་ཡང་ཞུས་མྲོང་ཡྲོད། ད་
ལྟའི་འདི་ལ་ཡང་ཞུས་མྲོང་ཡྲོད། རྣམ་པ་ཚོ་སིད་སྲོང་བྲོ་བཟང་སླེང་གླེ་མཆྲོག་གིས་བདམས་པ་རླེད། བཀའ་བྲོན་རླེད།
ལགས་སྲོ།། ལགས་སྲོ།། མ་གསུངས། མི་འགིག་པ་དླེ་འདྲ་ཡྲོང་སིད་དུས་ཡར་ལ་ཞུས། དླེ་ཤ་ཚ་རླེད། ཁྲོང་གིས་ནྲོར་ན་
ཡང་། ཉི་མ་གཅིག་ཁ་སང་ངས་ནྲོར་སྲོང་། ཁྲོས་ཁས་ལླེན་བས་མ་སྲོང་ཡང་། ད་དླེ་བདླེན་པ་རླེད། ཡག་པྲོ་བྱུང་འདུག་ཅླེས་
ར་འཕྲོད་ཀི་རླེད། ཡིད་ཆླེས་དམ་ཟབ་ཡག་ཏུ་འགྲོ་གི་རླེད་ཅླེས་ངས་དླེ་འདྲ་ཞུས་མྲོང་། སི་པའི་སིག་འཛུགས་འདི་ལ་
བསམ་བྲོ་བཏང་ནས་བཤད་པ་ཡིན། བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་ཚོས་གསན་ཡྲོད་མླེད་ངས་ཤླེས་ཀི་མླེད། ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་ལ་
བསལ་བྲོ་བཏང་ནས་ལས་ཀ་བླེད་ཀི་ཡྲོད། མཁིས་པ་ནད་པ་མཐྲོང་ནས་ངྲོས་འཛིན་བས་པ་ལ་འགྲོད་པ་གཏན་ནས་མླེད།
དླེ་ནས་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་ཞིག་ཞུ་གི་ཡིན། ཁ་སང་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ལྡན་པའི་བཀའ་བྲོན་ཞིག་ལ་དླེ་
འདྲ་བཤད་གནང་སྲོང་ཟླེར་གི་འདུག ད་ངས་དཔླེ་ཞིག་ཞུ་དགྲོས། བཀའ་བྲོན་ཁི་པ་དམ་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག
སྐུ་ངྲོ་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་བཀའ་བྲོན་ཁི་པ་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ། ད་ལྟའི་སིད་ཚབ་ Japan ཉི་ཧྲོང་གི་དྲོན་གཅྲོད་
རླེད། Lalu Prasad གི་བཀའ་ཤག་ཅླེས་ལབ་པ་རླེད། འདིའི་ནང་ལ་མི་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ཧ་གྲོ་གི་ཡྲོད་རླེད། སྲོན་མའི་
མི་རྒན་པ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ཧ་གྲོ་གི་ཡྲོད་རླེད། སྲོ་སྲོའ ་ི བཀའ་བྲོན་ཁི་པ་ལ་ lalu prasad ལབ་ན་འགིག་གི་རླེད་པས།
སྲོ་སྲོའ ་ི བཀའ་བྲོན་ཁི་པ་བརྡབས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གི་དཔྲོན་རིགས་ལའང་དམན་འབླེབས་བས་པ་རླེད ། དགའ་ལྡན་ཕྲོ་
བང་གི་དྲུང་ཆླེ་ཞིག་ལའང་མང་པྲོ་ལབ་པ་རླེད། དླེ་ནས་གཞན་པ་ཞིག་ལ། བཀའ་བྲོན་ཁི་པ་ངྲོས་ལླེན་མླེད་ཅླེས་ཡི་གླེ་བཏང་
པའི་སྐད་ཆ་ཡྲོད་རླེད། ད་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གང་ལ་སླེབས་སྲོང་ངམ། ངས་མདུན་ལ་བཤད་ཀི་ཡྲོད་དྲོ། ལར་ནས།
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དླེས་ང་ལ་དླེ་འདྲ་གསུངས་པ་དླེ་ངས་ནད་མི་ཐླེག་པ་གང་ཡང་མི་འདུག་སྟླེ། མདུན་ལ་ཞུ་གི་ཡིན། ང་
དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་མཁན་རླེད་གསུང་གི་ཡྲོད་ན། ཁྲོང་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་མཁན་ཡིན་པ་ངས་གྲོང་དུ་ར་སྲོད་གཅིག་བས་ཚར་
ཡིན། ད་དུང་སི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་ང་ཚོ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་ལུང་བཞིའི་ནང་འགྲོ་དུས། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་དང་འབླེལ་ནས་མི་མང་
གིས་དྲི་བ་བཏང་སྲོང་། ཧྥ་རན་སི་ལ་རླེད། འགླེལ་བཤད་ཁད་མཚར་པྲོ་བསྲོན་སྲོང་། ངས་དླེ་དུས་མི་མང་ཚང་མའི་མདུན་
ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ཁྲོང་གིས་གསུངས་པ་དླེ་ང་ཚོ་སི་འཐུས་བཞིའི་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་མ་རླེད་གདའ། དླེ་ངའི་སྐུ་ཚབ་མ་རླེད།
ཁྲོང་སླེར་གི་དགྲོངས་ཚུལ་རླེད་ཅླེས་མི་མང་ཡྲོད་སར་ལབ་པ་ཡིན། ཁྲོང་འདིར་བཞུགས་འདུག མི་མང་ཡྲོད་སར་ལབ་པ་
ཡིན། མི་མང་གིས་ལག་པ་བརྡབས་སྲོང་། ངས་དླེ་ག་རང་ལ་གཙང་མ་བཟྲོས་པ་ཡིན། དཀྲུག་ཤིང་སུས་རྒྱག་གི་འདུག ག་
རླེ་བླེད་ཀི་འདུག དླེ་མིན་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་དླེ། དགླེ་བཤླེས་ལྷ་རམས་པ་བཏང་ནས་དཔླེ་ཆ་མང་པྲོ་བསྟས་
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ནས་དླེའི་བར་ལ་བརླེད་ཡྲོད་ཀི་རླེད། ངས་དྲན་གསྲོ་སྲོང་གི་མིན། གང་དྲན་པ་དླེ་དག་ད་ལྟ་འདིར་ཞུས་ཡྲོད། འྲོ་དླེ་གཅིག་
རླེད། ད་དུང་ང་ལ་མང་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་དླེ། ད་འདིར་འཇྲོག་གི་ཡིན། ང་དང་ཁྲོད་ཟླེར་རྒྱུ་ཆགས་འགྲོ་ས་རླེད། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་དགྲོངས་འགལ་མླེད་པར་ཞུ། འདི་དང་འབླེལ་ནས་ཞི་འཇམ་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཆླེད་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག ངས་ཨིན་ཇིའི་ཚིག་གཅིག་བླེད་སྲོད་བཏང་ཆྲོག་པ་ཞིག proposal གཉིས་ཡྲོད། རྙྲོག་ག་དླེ་ཞི་འཇམ་ཡྲོང་
རྒྱུའི་ཆླེད་དུ། གྲོས་མཐུན་ནམ། དགྲོས་འདུན། རླེ་བ་ཟླེར་རུང་གཉིས་ཡྲོད། དང་པྲོ། ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་དླེ་དང་འབླེལ་པའི་
ཐྲོག་ལ་རྒྱ་ཆླེ་ནས་སླེམས་ཁལ་གང་ཡང་དགྲོས་པ་མི་འདུག ཆྲོལ་ཁ་དང་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་རྙྲོག་ག་གང་ཡང་མ་རླེད། བླེད་
སྟངས་བླེད་ལུགས་མ་འགིགས་པའི་ཐྲོག་ནས་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྲོང་སིད་ཀི་རླེད། ཡིན་ནའང། མི་མང་བྲོ་བདླེ་བྲོ་ཡྲོང་ཆླེད་དུ།
ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ནས། སི་ཟུར། བཀའ་ཟུར། ཚོགས་ཟུར། ཁིམས་ཟུར། དླེ་འདྲ་ག་རླེ་བསྐྲོས་ཀི་ཡྲོད་
ནའང་དླེ་འདྲ་ཞིག་བསྐྲོས་ནས། དླེ་འདྲ་བས་ན། དླེ་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་རླེད་བསམ་པ་དྲན་གི་འདུག དླེ་འབྲོད་བསྐུལ་དང་པྲོ་
ཡིན།
འབྲོད་བསྐུལ་གཉིས་པ་དླེ། བཀའ་ཤག་གནས་དབྱུང་གཏྲོང་དགྲོས་ཟླེར་བ་དླེར་ང་ལ་མྲོས་མཐུན་མླེད། ནྲོར་
འཁྲུལ་བཀའ་ཤག་གིས་བཟྲོས་པའི་གནས་ཚུལ་རླེད་ཟླེར་ནས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རླེད། ཡྲོད་རླེད། དྲོན་ལ་ཡྲོད་རླེད། སི་འཐུས་
ཀིས་ནྲོར་བ་མང་པྲོ་བཤད་པ་རླེད། ཁ་སང་ཕག་སྦྲླེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་ཁུངས་བསླེལ་ར་སྲོད་བྱུང་སྲོང་། ང་ཚོའི་ནྲོར་
བ་དང་མ་འགིགས་པ་དླེ་འདྲ་ཕག་སྦྲླེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། ངས་ཀང་ངྲོས་འཛིན་བླེད་ཀི་ཡྲོད། སི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོས་ཀང་འགིགས་མ་སྲོང་ཅླེས་དླེ་འདྲ་གསུང་གི་འདུག བས་ཙང་། ནྲོར་འཁྲུལ་ཚང་མ་ལ་འདུག དཔལ་
ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་སྲོན་མ་གསུངས་སྲོང་། བཀའ་ཤག་གིས་ནྲོར་ཡྲོད་ན། སྟངས་འཛིན་གནང་མཁན་དླེ་གྲོས་
ཚོགས་རླེད་དྲོ་ཞླེས་གསུངས་ཡྲོད་རླེད། ངས་ཀང་དླེ་འདྲ་གསུངས་སྲོང་ཞླེས་ཐླེངས་མ་གཅིག་ལ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། དླེ་
བཀའ་ཤག་འགིག་པ་རླེད། བདླེན་པ་རླེད། བཀའ་ཤག་གིས་ནྲོར་ཡྲོད་ན་ང་ཚོ་ཡང་ནྲོར་གི་ཡྲོད་རླེད། དཔླེར་ན། ཕིའི་ཆར་
ཐག་ཆྲོད་ཀང་ནང་གི་ཐིགས་ཐག་མ་ཆྲོད་ཟླེར་བ་དླེ་རླེད། དླེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་གཏན་ནས་
མླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ངའི་དགྲོས་འདུན་ནམ་རླེ་བ་གང་ཡིན་ཞླེ་ན། གནས་སྟངས་དླེའི་རླེན་པས་ཡང་ན། ངས་གྲོང་དུ་
འབྲོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་དླེ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་རག་གི་མ་རླེད། ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང་ང་གཅིག་པུ་ལྷག་བསྡད་པ་འདྲ་པྲོ་བླེད་ཀི་འདུག
འབྲོད་བསྐུལ་གང་ཡིན་ཞུས་ན། བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་དང་སིད་སྲོང་དང་བཅས་ཚང་མ་བཟང་སྲོད་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་ཞུས།
སི་འཐུས་ཚང་མས་རྐུབ་སྟླེགས་ལ་འཐམ་ནས་མ་བསྡད་བཟང་སྲོད་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་ཞུས། མི་མང་གི་འདྲོད་པ་གཞི་
བཞག་ཐྲོག་ནས་ཡག་པ་སུ་ཡྲོད་ན་ཡང་གདམ་རྲོགས་གནང་། ཐུགས་རླེ་གཟིགས་རྲོགས་གནང་ཞླེས་ངས་དླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཉྲོག་གའི་དཀིལ་དུ་སྡྲོད་དགྲོས་པ་དང་། མ་འཇྲོན་ན་རྐུབ་སྟླེགས་ལ་འཐམ་ནས་སྡྲོད་དགྲོས་དྲོན་མི་
འདུག ང་ཚོ་ཚང་མིས་དགྲོངས་པ་ཞུས། སྲོན་མའང་དླེ་འདྲ་བྱུང་བ་རླེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆླེའི་སྐུ་དབང་ཡྲོད་དུས། སི་
འཐུས་སྐབས་བཅུ་པ་ཚང་མ་གསར་དུ་བདམས་པ་རླེད། བཀའ་བྲོན་ཡང་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་བདམས་ནས་བཀའ་བྲོན་
གསུམ་མ་གཏྲོགས་རག་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་བྱུང་རླེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སང་ལ་སྟངས་འཛིན་དང་ལབ་མཁན་སུ་གང་ཡང་མླེད་
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དུས། དླེ་འདྲ་ཡྲོང་གི་མ་རླེད་དླེ། ང་རང་ཚོས་བཟང་སྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་ཞུ་རྒྱུ་བྲོ་ཁྲོག་ཡྲོད་དམ་མླེད། ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་
ནམ། ཞུས་ནས་གསར་པ་བདམས་ན། རྙྲོག་ག་རྲོགས་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དགྲོངས་འགལ་ཁྲོན་ནས་
མླེད་པ་ཞུ། ཞུ་ལུགས་ཞུ་སྟངས་ཡག་པྲོ་ཤླེས་མ་སྲོང་། དླེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན། དླེ་འདྲ་ཞིག་ལ་མཚམས་བཞག་ནས་རླེས་སུ་
གནད་དྲོན་མི་འདྲ་བའི་ཐྲོག་ལ་དྲན་གིན་དྲན་གིན་ཞུ་གིན་ཞུ་གིན་ཞུ་ཆྲོག་པ་ཞུ། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག།བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་སྲོན་རིས་ཀི་སྐྲོར་མ་གཞི་ནས་དྲི་བ་བཏང་ཚར་སྲོང་།། དྲི་བ་
བཏང་ཚར་སྲོང་སྟླེ་སབས་གནས་ཀི་ཐྲོག་ནས་དྲི་བ་ཞིག་ཞུ་དགྲོས་ས་རླེད།།ཁ་སང་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ནང་ནས་དྲི་བ་
ཞིག་ཞུས་ཡིན།།རྒྱ་གར་ནང་ཕག་ལས་གནང་ཆྲོག་པའི་མཐྲོང་མཆན་གི་དྲོད་དླེར།།མི་གངས་ག་ཚོད་ཡྲོད་རླེད་ཟླེར་ནས་དྲི་
བ་ཞུས་དུས་གསལ་པྲོ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག་སྟླེ།།ཁྲོ་རང་ཚོའི་གསུང་སྟངས་བས་པ་ཡིན་ན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་
ཀང་དླེ་འདྲར་ཡྲོད་རླེད་ཟླེར་ནས་གསུངས་སྲོང་།།ང་ཚོའི་ཤླེས་ཚོད་བས་པ་ཡིན་ན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་ R,C
ཁུར་ནས།།ད་དུང་ང་ཚོས་ལབ་དླེབ་སླེར་པྲོ་ བསྣམས་ནས་བཞུགས་ཡྲོད་རླེད་ཟླེར་བ་ཞིག།འྲོས་བསྡུའི ་སྐབས་སུ་སྐུ་ངྲོས་
ཁྲོང་གིས་གསུངས་ཡྲོ ད་རླེད།།སྲོ་སྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་དླེ་ འདྲ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།།བས་ཙང་ཁ་སང་ང་
ཚོས་དྲི་བ་གཏྲོང་དུས་དླེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག།དླེ་ཚོ་བདླེན་པ་རླེད་དང་མ་རླེད།།གང་ལྟར་རྒྱ་གར་ནང་ཕག་ལས་གནང་
ཆྲོག་པའི་མཐྲོང་མཆན་གི་དྲོད་ཕུལ་དགྲོས་སའི་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ཡྲོད་རླེད་ཅླེས་དླེ་དྲི་བ་གཅིག་ཡིན།།དྲི་བ་གཉིས་པ་དླེ་ད་
གིན་ཕག་སྦྲླེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས་གསུངས་སྲོང་།།བཀའ་ཤག་ངླེས་མླེད་འབི་ རྲོམ་ཚན་པ་ཟླེར་བ་དླེ།།སྲོ་སྲོ་འདྲ་
ཡིན་པ་ཡིན་ན་སབས་རླེ་ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་ཆླེས་བཀའ་ཤག་གི་དབུ་ཁིད་གནང་དུས་དླེའི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བླེད་རྒྱུའི་ སྐལ་བ་
བཟང་པྲོ་བྱུང་།།དླེ་ལ་བརླེན་ནས་དླེ་རིང་སང་ཉིན་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དླེ་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་སབས་བཅྲོལ་ལ་བསྡད་
པའི་བརྒྱུད་རིམ་གི་ཐྲོག་ཕན་བུའི་ཁ་ཞིག་གདང་ཐུབ་པའི་སྲོབས་པ་ཞིག་བསླེབས་པ་དླེ་དླེའི་སྐབས་སུ་ཡིག་ཚགས་རྙིང་པ་
དླེ་ཚོ་ལ་བརླེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་སྲོ་སྲོས་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།།དླེ་ནང་བཞིན་ལྲོ་རྒྱུས་འབི་ རྲོམ་ཚན་པ་དླེ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆླེན་པྲོ་སྐབས་དླེར་བཙུགས་རྒྱུ་རི་ཡི་འདུག་ལ།།དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་སྐབས་དླེའི་འགན་འཛིན་ལ་སྲོགས་པ་དླེ་འདྲས་
ལས་དྲོན་བང་རིམ་སིག་སྟངས།།ཡིག་ཚགས་ཕར་ཟུར་དུ་ཉར་ཚགས་བླེད་སྟངས།།རྲོམ་སིག་པ་དླེ་ཚོ་གདན་འདྲླེན་ཞུ་
སྟངས།།།དླེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཧ་ལས་པའི་འཆར་གཞི་ཚགས་ཚུད་པྲོ་ཡྲོད་པ་སྲོ་སྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་མཐྲོང་གི་ཡྲོད།།དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས་
ད་ལྟ་དྲི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་བཙན་བྲོ ལ་སིག་འཛུགས་ལྲོ་རྒྱུས་བིས ་ནས་ཚད་འདྲ་པྲོ་དླེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་བསླེབས་ཡྲོད་རླེད།།དླེ་
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ནས་ལྲོ་ཚོད་འདྲ་བགྲོས་བ་ཡིན་ན་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ནས་བཟུང་སྟླེ་དྲུག་ཅུ། བདུན་ཅུ་ག་ཚོད་བར་དུ་ཚར་ཡྲོད་རླེད།།དླེ་ན་
ཡིག་ཆ་ཉར་སྟངས་དླེ་ཚོ་སྲོན་མ་ནང་བཞིན་བས་ནས།།དཔླེར་ན་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཡིག་ཆ་ཉར་སྟངས་ལྷག་པར་དུ་
རིན་པྲོ་ཆླེའི་བཀའ་ཤག་གི་སྐབས་སུ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན།།ཡིག་མཛོད་ཅིག་ཟུར་དུ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་ལྲོ་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ཤིག་
འགྲོ་བ་ཡིན་ན་ཡིག་ཆ་རུལ་མི་དགྲོས་པ་དང་གཞའ་ཚན་ལ་སྲོགས་པའི་གནྲོད་སྲོན་མི་ཐུབ་རྒྱུ་དླེ་འདྲའི་ཡིག་ཆ་ཉར་
ཚགས་བླེད་སྟངས་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་ཉར་ཚགས་བ་རྒྱུའི་ཡིག་མཛོད་ཅིག་རྒྱག་རྒྱུ་དླེ་འདྲའི་དགྲོངས་གཞི་ཡྲོད་
རླེད།།དླེ་ཚོ་མར་མཇུག་སྲོང་ཐུབ་ཡྲོད་རླེད་དམ་མ་རླེད།།དླེ་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་རིས་འགྲོ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དྲི་བ་ཞུ་
རྒྱུ་གཅིག་དང་།།
དླེ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཁ་སང་ནས་བཟུང་སྟླེ་དླེ་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་ཚིག་གཅིག་ཀང་ཞུས་མླེད་དླེ།།ད་དླེ་རིང་བཀའ་
དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རིས་འགྲོ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བགྲོ་གླེང་གི་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་བལྟས་ཡྲོང་དུས།།སྲོ་སྲོ་འདྲ་ཡིན་པ་
ཡིན་ན་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ།།སྲོ་སྲོ་ཡིན་ན་བསམ་ཚུལ་དླེ་བཤད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ལ་བསླེབས་བསྡད་པ་འདྲ་ཞིག་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་
མཐྲོང་སྲོང་།།དླེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ལས་རིམ་གི་བགྲོ་གླེང་འདི་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་།།ང་ཚོ་གང་ཟག་སླེར་དླེར་སྲོ་སྲོའ ་ི ཐྲོག་
ནས་ལྟ་སྟངས་གང་འདྲ་ཡྲོད་མླེད་དླེ་འདྲ་བཤད་རྒྱུའི་བགྲོ་གླེང་གི་འགྲོས་འདྲ་པྲོ་དླེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་སྲོང་།།དླེའི་ཆ་ནས་ང་རང་
གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ལ་རྒྱབ་སྲོར་
བླེད་མཁན་དླེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས།།ང་ཤར་ཕྲོགས་ཁུག་ར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ལ་འཁྲོན་འཛིན་ཡྲོད་རླེད་ཟླེར་ནས།།ངས་
ཡག་སྡུག་གང་བཤད་ཀང་མར་རིས་མླེད་གཏྲོང་རང་བླེད་ཀི་ཡྲོད་པ་དླེ་ངས་།ཤླེས་ཀི་ཡྲོད།།ཡིན་ནའང་ངས་ལྟ་བར་དུ་དླེ་ལ་
ལན་རྒྱག་མ་མྲོང་།།ངས་འཁྲོན་འཛིན་ཡྲོད་མླེད་ཀི་སྐད་ཆ་ཞིག་གསལ་བཤད་བླེད་དགྲོས་རྒྱུ་ཞིག་མཐྲོང་གི་མླེད།།ང་སི ར་
བཏང་ལས་ས་བྲོ་གསལ་བཤད་བླེད་མཁན་གི་མི་ཞིག་མིན།།གང་ཡིན་ཟླེར་ན་གནྲོང་འཁུར་དགྲོས་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་མ་རླེད།།
སྲོ་སྲོ་ལ་སྲོབས་པ་ཡྲོད།།དླེའི་ཐྲོག་ནས་ངས་ག་རླེ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཟླེར་ན།།ཚོགས་འདུ་དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ངར་དྲི་བ་བཏང་དུས་
ངས་ཞུ་མྲོང་། ངས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཐྲོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུས་བཞག་པ་དླེ་ཚོའི་ཐྲོག་
ལ་ངས་ནྲོར་བསྡད་པ་དང་མ་ཤླེས་པ་ཡྲོད་རླེད།།ང་ཉྲོ ན་མྲོངས་ཅན་གི་གང་ཟག་ཅིག་རླེད།།ཡིན་ནའང་ངས་གཞི་མླེ ད་སྲོན་
འཛུགས་བས་བཞག་པ།།དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་བཤད་ན་སན་གསུམ་འདུག་ཟླེར་བ་འདྲ་པྲོ།།སྣ་གཉིས་འདུག་
ཟླེར་བ་འདྲ་པྲོ་དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉིད་ནས་ངས་བཤད་ཀི་མ་རླེད།།དླེ་ང་མི་ཡག་དྲགས་ནས་མ་རླེ ད།།སྲོ་སྲོ་བསམས་ནས་སྲོ་སྲོ་
སྲོ་སྲོ་ཨ་མའི་བུ་ཞིག་རླེད་པཱ།།དླེ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི ཕ་རིང་བུ་རྒྱུད་ལ་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་བྲོད་མི་རིགས་དང་
རྒྱལ་ཁབ་ངྲོ་ཚ་དགྲོས་པ།།རིག་གནས་གསར་རླེ་ཆླེན་མྲོ་ལ་སྲོགས་པ་དླེའི་སྐབས་སུ་ཧུར་བརྲོན་ཅན་གི་དླེ་འདྲ་ལས་ཀ་
བླེད་མྲོང་བ་ང་ཚོའི་ཕ་རིང་བུ་རྒྱུད་དླེ་འདྲ་མ་རླེད།།སྲོ་སྲོ་ འདྲ་པྲོ་ཡིན་ན་ཡར་མར་འགྲོ་ས་དླེ་འདྲ་རག་གི་འདུག།སྲོ་སྲོ་སྲོ་
བའི་སྐབས་སུ་ཕི་རྒྱལ་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་རག་སྲོང་།།ཡིན་ནའང་འདི ར་རྡ་སར་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་སྡྲོད་མཁན་གི་མི་ཞིག་
ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་།།སྲོ་སྲོའ ་ི རང་དྲོན་དླེའི་ཐྲོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ལ་གཞི་མླེད་སྲོན་འཛུགས་བས་ནས།།གཞི་
མླེད་ཀི་རྲོམ་ཡིག་བིས་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི མཐྲོང་བརླག་གི་མ་རླེད།།ང་ཡག་དྲགས་ནས་མ་རླེད།།རང་དྲོན་ཆླེ་ནས་རླེད།།དླེ་ཡིན་
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པའི་ཆ་ནས་སིར་བཏང་གི་ཆ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན།།ངས་བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདླེབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ནང་ནས་ལས་ཀ་
བླེད་དུས་ཡིན་པ་ཡིན་ན།།དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་ཐག་གཅྲོད་དླེ་ངའི་སང་ལ་ང་ལས་བླེད་ཉམས་ཆུང་མི་དཀྱུས་
མའི་ནང་གི་དཀྱུས་མ་ཞིག་རླེད།།ཟླ་བ་རླེ་རླེའི་འཚོ་དྲོད་ཆྲོད་ཀི་ཡྲོད་ལ་མླེད་ལ་དླེ་འདྲ་ཞིག་གི་སྐབས་སུ་རླེད་དླེ། ལན་
འདླེབས་བླེད་ཁུལ་བས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཀྲུ་ཝ་ཅུན་ཁྲོ་རང་ཚོ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་ནས་བླེད་ཀི་ཡྲོད་རླེད།།དླེ་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཤླེས་ཀི་ཡྲོད་རླེད།།ཡིན་ནའང་དླེ་དུས་དྲང་པྲོ་གནང་མ་སྲོང་།།ཡིན་ནའང་དླེ་འགྲོད་པ་དང་དླེ་འདྲ་གང་ཡང་མླེད།།
སིར་བཏང་གི་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་གི་ཐྲོག་ནས་བཤད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན།།ད་ཡིན་ནའང་ངས་འཁྲོན་འཛིན་བླེད་ཀི་མླེད་
ཟླེར་བ་དླེ་ངས་ཆབ་སིད་པའི་ཚུལ་དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་བཤད་ཀི་མླེད་དྲོ།།དླེ་རིང་འདིར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆླེའི་སྐུ་པར་ཡྲོད་
རླེད།།ང་རང་གི་འཁིས་ལ་ང་རང་གི་ལུས་དང་གིབ་མ་བཞིན་དུ་གནས་པའི་གནས་ཆུང་ཆྲོས་རྒྱལ་ཆླེན་པྲོའ ་ི གཙུག་ལག་
ཁང་ཡྲོད་རླེད།།བ་མ་ཡླེ་ཤླེས་སན་ཅན་གི་དྲུང་དུ་སྲོང་པ་ཡིན་ན་སྲོ་སྲོར་བཤད་རྒྱུའི་སྲོབས་པ་ཡྲོད་ལ།།སྲོ་སྲོའ ་ི ཆྲོས་སྲོང་
སྲུང་མ་དམ་ཚིགས་ཉླེ་བར་གནས་པའི་མདུན་དུ་ཡིན་ནའང་དླེ་འདྲ་ཞུ་རྒྱུའི་སྲོབས་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡྲོད།།ཉུང་མཐའ་
ལ་སྐུ་ངྲོ་སིད་སྲོང་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཡིན་ཟླེར་ནས། སྐུ་ངྲོ་སིད་སྲོང་གི་མདུན་ལ་འདྲ་མི་འདྲ་དླེ་འདྲ་བཤད་མཁན་དླེ་ཚོའི་ཐྲོག་
ནས།།ཤར་ཕྲོགས་ཁུག་རས་བཤད་བཞག་པ་དླེ་ཚོ་སྐུ་ངྲོ་སིད་སྲོང་ལ་ད་ལྟའི་སིད་སྲོང་གི་ཕག་ལས་གནང་བའི་དུས་ཚོད་
ཡིན་ནའང་འདྲ་རླེད།།མ་འྲོངས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་རླེད། ཕན་རྒྱུ་ཞིག་མ་གཏྲོགས་དྲང་པྲོ་བཤད་ན་གནྲོད་སླེལ་
རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་མ་རླེད།།དླེ་ངླེས་པར་དུ་མཁླེན་དགྲོས་པ་ཞིག་རླེད་འདུག།དླེ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཀུན་སྲོང་འདྲ་
ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་།།ག་དུས་ཡིན་ན་གཡྲོ་བ་མླེད་པའི་ཐྲོག་ནས་བླེད་ཀི་ཡྲོད།།ཀུ་སྲོང་གཡྲོ་བ་མླེད་པ་དླེ་ཚེ་འདི་ཕི་ གཉིས་
ཀི་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དགྲོས་རྒྱུ་ར་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རླེད།།སྲོ་སྲོར་དླེ་ཚོ་འཆད་མཁན་ཚང་མར་ལན་རྒྱག་གི་མླེད།།རྒྱལ་
སས་ཆླེན་པྲོ་ཞི་བ་ལྷས།།བདག་ལ་དམིགས་ནས་གང་དག་གིས།།།ཁྲོ་འམ་དད་པའི་སླེམས་བྱུང་ན།།།དླེ་ཉིད་རག་ཏུ་དླེ་དག་
གི།།།དྲོན་ཀུན་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །ཅླེས་ཟླེར་བ་དླེའི་ཐྲོག་ལ་ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང་སྲོན་ལམ་རྒྱག་གི་ཡྲོད།།ཡང་
ཕྲོགས་གཞན་པ་ཞིག་ན།།རང་ཉིད་གཅླེས་པར་འཛིན་པའི་གཅྲོང་ནད་འདི།།།མི་འདྲོད་སྡུག་བསལ་སླེད་པའི་རྒྱུར་མཐྲོང་
ནས།།།ལླེ་ལན་བདས་ལའི་ཁྲོན་དུ་བཟུང་བས་ཏླེ། །བདག་འཛིན་གདྲོན་ཆླེན་འཇྲོམས་པར་བིན་གིས་རླྲོབས། །ཞླེས་པ་དླེ་
འདྲའི་དྲོན་དག་གྲོ་ཡི་མི་འདུག་ཏླེ།།ག་དུས་ཡིན་ན་གཅིག་སྲོར་ཁུལ་བླེད་ཀི་ཡྲོད།།དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་
མཆྲོག་ལ་སླེར་གི་ཐྲོག་ནས་འཁྲོན་འཛིན་གི་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རླེད་དང་མ་རླེད་ཟླེར་བ་དླེར།།ང་འདྲ་པྲོ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་
བར་དུ་གསལ་བཤད་བས་མླེད་ལ།།དླེ་ལ་གཞི་ར་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རླེད།།ཡིན་ན་ཡང་དླེ་རིང་གི་སྐད་ཆ་འདི་འགྲོ་མ་
བཙུགས་སྲོན་དུ་དླེར་གསལ་བཤད་ཅིག་མ་བས་ན་ཕན་བུ་མི་འགིགས་འདྲ་ཞིག་འདུག་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།
དླེ་ནས་ད་ལྟ་གཙོ་ཆླེ་ཤྲོས་ཤིག་ལ་འདི་ལ་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རིས་འགྲོ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཨ་རིའི་དྲོན་
གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་ང་རང་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་བགྲོ་གླེང་བླེད་ཀི་ཡྲོད་རླེད།།ད་ལྟ་ཕག་སྦྲླེལ་སི་འཐུས་ཀིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ངས་གང་བཤད་པ་དླེ་དླེ་བཞིན་གསུངས་སྲོང་།།ངས་དླེ་བཞིན་ལབ་པ་ཡིན།།གསལ་བཤད་བླེད་རྒྱུ་
ཡྲོད།།སང་ཉིན་གནངས་ཉིན་བཤད་ཀི་ཡིན། ལབ་ན་ཡག་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་མ་རླེད།།དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གི་ཐྲོག་ནས་
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གསུངས་པ་རླེད།།ཟླ་གངས་ཚེས་པ་ག་དུས་གསུངས་པ་དླེབ་འདིའི་ནང་དུ་གསལ་པྲོ་ཡྲོད་རླེད།།ངས་ཚིག་གཅིག་སྣྲོན་གི་
མླེད།།ཡག་པྲོ་བས་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གཟིགས་བརིད་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཀྲོད་ཁབ་བཏང་སྟླེ་འཕྲོ་འགྱུར་གཏྲོང་ན་བཏང་བཞག་
ཡྲོད་ཅླེས་ཟླེར་ནས་གསུངས་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཡག་ཐག་ཆྲོད་ཡྲོད་རླེད།།དང་པྲོ་དླེ་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་དུ་གསར་འགྲོད་པ་
ཚོ་བཅར་དུས་རླེས་ལ་ཞུ་དགྲོས་རླེས་ལ་ཞུ་དགྲོས་ལབ་སྲོང་།།དླེའི་སྐབས་སུ་གསར་འགྲོད་པ་དླེ་ VOA ཡི་བཟང་མྲོ་
ལགས་རླེད།།ང་ཚོས་བརྙན་གི་ནང་དུ་མཐྲོང་རྒྱུ་ཡྲོད་རླེད།།དླེའི་རླེས་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་ཚབ་མཆྲོག་ནས།།དཔལ་ལྡན་སིད་
ཚབ་མཆྲོག་གི་ཐྲོག་ནས་ངའི་རི་བཀུར་ཡྲོད།།ངས་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ནས་ཆླེས་བཀུར་བར་འྲོས་པའི་དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་
རིག་བཀའ་བྲོན་ཟླེར་ནས་ཁ་སང་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་དླེའི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ཡིན།།ཁ་སང་ངས་ག་རླེ་བས་
ནས་རྒྱུད་ཀི་སྡྲོམ་པ་སྟྲོང་གི་འདུག་ཅླེས་དླེ།།ང་ལ་གཞི་ར་མླེད་པར་ངས་ཞུ་ཡི་མླེད།།ངས་ནང་ཆྲོས་ཀི་སྐྲོར་ལ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་
གྲོ་མྲོང་ཡྲོད་རླེད་བ།།སྡྲོམ་པ་ཟླེར་བ་དླེ་གང་འདྲ་བས་ནས་སྟྲོང་གི་ཡྲོད་རླེད།།ག་རླེ་བས་ནས་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་
པ་དླེ་ངས་ཤླེས་ཀི་ཡྲོད་རླེད།།དླེའི་ཐྲོག་ངས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སིད་ཚབ་མཆྲོག་གི་ཐྲོག་ནས་ ༢༠༡༧།༡༡།༩།ས་དྲྲོ་ཆུ་ཚོད་།
༩:༣༠ ཐྲོག་ནས་གསར་འགྲོད་གསར་བསགས་ཀི་ནང་དུ་ག་རླེ་གསུངས་ཡྲོད་རླེད།།ངས་འདི་ལ་ལུང་འདྲླེན་ཐུང་ཐུང་ཞིག་
ཞུ་ཡི་ཡིན།།སྐུ་ཚབ་སླེན་པ་ཚེ་རིང་མཆྲོག་ནས་ད་ས་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐུགས་འགན་བཞླེས་ཕྲོགས་ལ་
ང་ཚོས་ངྲོས་འཛིན་བླེད་དང་བླེད་བཞིན་ཡྲོད་ཀང་།།སྟབས་མ་ལླེགས་པ་ཞིག་ལ་ཁྲོང་ནས་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཕག་ལས་
འགན་འཁུར་གནང་ཕྲོགས་དླེ་དང་མཚུངས་པ་ཞིག་དང་། ང་ཚོའི་འདྲོད་པ་ཁླེངས་པ་ཞིག་བྱུང་མ་སྲོང་།།དླེ་ག་རང་གི་ཐྲོག་
ནས་དླེའི་སྐབས་སུ་ལས་བླེད་བང་དྲོར་སིག་གཞི ར་འགལ་ཡྲོད་མླེད།།དླེ་སྲོན་རྦད་དླེ་ཕག་ལས་གནང་བཞག་པ་དླེ་ཚོ་རྐང་
རླེས་ལག་བསུབ་བླེད་ཀི་ཡྲོད་པའི་གནས་ཚུལ།།དཔལ་ལྡན་སིད་ཚབ་མཆྲོག་གིས་ད་དུང་ཚུར་ལུང་འདྲླེན་བས་པ་ཡིན་ན་
སླེམས་མ་སིད་པ་དླེ་འདྲ་གསུངས་ཡྲོད་རླེད།།དླེ་འདྲའི་ཆ་ནས་ལས་བླེད་དླེས་གང་སྒྲུབ་ཀི་མླེད་པ་དླེ་ལས་བླེད་ཀི་བང་དྲོ ར་
སིག་གཞིའི་དགྲོངས་དྲོན་འྲོག ཉླེན་བརྡ་ཟླེར་ནས་ལབ་ཡྲོད་རླེད་པཱ།།བང་དྲོར་བརྡ་སྟྲོན་ཟླེར་བ་དླེ་ ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་
གསར་རྲོམ་གི་ཚིག་ཅིག་རླེད་མ་གཏྲོགས།།དླེར་ཁས་ལླེན་བླེད་ཐུབ་ཐབས་ཡྲོད་མ་རླེད།།ཉླེན་བརྡ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་བང་དྲོར་
སིག་གཞིའི་དགྲོངས་དྲོན་གཞི་བཟུང་བས་ནས་ཉླེན་བརྡ་གཏྲོང་དགྲོས་འདུག་གཱ།།བང་དྲོར་སིག་གཞིའི་དགྲོངས་དྲོན་གཞི་
བཟུང་བས་ན།།ལས་བླེད་དླེར་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་ཤིག་ཀང་འདུག དླེ་ཚོ་ཚང་མ་ག་རླེ་བས་ནས་མ་གནང་པ་
རླེད་དམ།།ཡང་ན་བང་དྲོར་སིག་གཞིའི་འྲོག་ལ་ཁབ་ཀི་ཡྲོད་རླེད་དམ་མ་རླེད།།བང་དྲོར་སིག་གཞི་དང་འགལ་ཡྲོད་རླེད་ཟླེར་
ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་ཚབ་མཆྲོག་གིས་གསུངས་སྲོང་བ།།དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ངས་གང་ཟག་དླེ་ནག་པྲོ་བཟྲོ་རྒྱུ་ལ་ཐབས་ཤླེས་
གཏྲོང་གི་འདུག་ཟླེར་བ་དླེ་དྲོགས་པ་ཟ་ཡི་རླེད་པཱ།།རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པར་བརླེན་ནས་དྲོགས་པ་ཟ་དགྲོས་རླེད་མ་གཏྲོགས།།
རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སྣང་ལ་བརླེན་ནས་དྲོགས་པ་ཟ་དགྲོས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རླེད།།དླེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརླེན་ནས་ང་རང་
འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། རྒྱུན་རིང་པྲོ་ཞིག་གི་ཆ་ནས་ཡིད་ཆླེས་བ་ས་ཞིག་དང་།།ལྷག་པར་དུ་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་སི་
ཚོགས་འདིའི་དགླེ་སྲོང་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཏུ་ངྲོས་འཛིན་བ་སའི་གི་གང་ཟག་དླེས་དླེ་འདྲ་ཞིག་གསུང་ཡྲོང་དུས།།ཨ་ཁ་ག་རླེ་
ཡིན་ན་བསམ་པ་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་གྲོ་གནས་དང་ཆབ་སིད་དབང་ཆ་དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས།།དངྲོས་གནས་སྲོ་སྲོ་རྦད་
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དླེ་བྲོས་བཏང་གི་ཡྲོད་ན་བསམ་པའི་ངར་དླེ་འདྲ་ཚོར་བ་བྱུང་སྲོང་མ་གཏྲོགས།།གཞན་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མླེད་ཟླེར་ནས་
དླེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།དླེ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཐྲོག་མ་དླེར།།སིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གི་ཐྲོག་ལ་གནས་ཚུལ་
གང་ཞིག་བྱུང་པ་ཡིན་ནའང་།།ངས་དླེ་རིང་བརྒྱུད་ལམ་འདི་བརྒྱུད་ནས་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་གི་དྲུང་ཆླེ་རྣམ་པར་ཡིན་ན་འདྲ།
གསན་རྲོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།དང་པྲོ་གདན་ཐྲོབ་ཀི་སྐྲོར་ལ་བཀའ་མྲོལ་ཞུས་བསྡད་པ་རླེད།།དླེའི་སྐྲོར་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་
མཆྲོག་གིས་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་གི་ཐྲོག་ནས་གསུང་ཆྲོས་ཀི་སྐབས་སུ་འབྲོད་བརྡ་ཞིག་བརྒྱབས་པ་དླེ་བླེད་སྲོད་བཏང་ནས་
མཛད་གཙོ ་ རྣམ་པར་དླེ ་ གསུངས་ནས།།༸རྒྱལ་བ་རི ན ་པྲོ ་ ཆླེའི ་ གཟི ག ས་བརི ད ་དླེ ་ གསུངས་པ་རླེ ད།།དླེ འ ི ་ རླེ ས ་སུ་
President ཟླེར་བའི་ཚིག་དླེ་ཁུར་ཡྲོང་དུས།།ང་ཚོ་ལ་བཏང་བཞག་པའི་ཡི་གླེའི་ཐྲོག་ལ།།མ་གཞི་ཕིར་འཐླེན་བས་ཡྲོད་

རླེད།།ཡི་གླེའི་ཐྲོག་ལ་བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་དང་པྲོའ ་ི དགྲོངས་དྲོན་གཉིས་པའི་འྲོག་ཏུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆླེས་བཀའ་སྲོབ་
གནང་བ་རླེད་ཟླེར་ནས་ཁྲོ་ལ་གསུང་འྲོས་པ་རླེད་ཅླེས་ཡང་ལབ་ཡྲོད་རླེད། །President ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ ་ཆླེས་བཀའ་
སྲོབ་ཡྲོངས་གགས་བས་པ་དླེ་དླེ་ཡི་ གླེ་འདིའི་ནང་དུ་གསལ་པྲོ་གསལ་རང་བས་ནས་ཡྲོད་རླེད།།ཡིན་ནའང་དླེ་གསུང་
སྟངས་དླེ་ང་ཚོ་བྲོད་མི་མང་གི་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དྲོན་བླེད་ཕྲོགས་སིག་གཞིའི་ལླེའུ་དྲུག་པའི་ནང་དུ་དྲོན་ཚན་
བཅུ་བདུན་པ།།༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་མཆྲོག་གི་དགྲོངས་འཆར་ཟླེར་བ་དླེ་བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་དང་པྲོ་ནང་གསླེས་
གཉིས་པའི་ནང་གསལ་ལྟར།།༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆླེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་དགྲོངས་འཆར་ལ་གྲོས་བསྡུར་བས་ནས་
ཚོགས་གཙོས་སིད་སྲོང་དང་གྲོ་བསྡུར་གི་དུས་ཚོད་ཕི་བསགས་བ་རྒྱུ་ཟླེར་བ་ཡྲོད་རླེད།།དླེ་གནང་ལུགས་གནང་སྟངས་ག་
རླེ་ཡིན་མིན་གསལ་པྲོ་གསལ་རང་ཡྲོད་རླེད།།ཡིན་ནའང་ངས་གྲོང་དུ་ཕག་སྦྲླེལ་སི་འཐུས་ཀིས་ལུང་འདྲླེན་བས་པའི་།
President སྐྲོར་གི་ཚིག་དླེ་བཀའ་སྲོབ་གནང་བ་དླེ་བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་དང་པྲོའ ་ི དགྲོངས་དྲོན་འྲོག་ནས་གསུངས་པ་

ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་མླེད་དླེ།།ལམ་འགྲོ་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཆླེད་དུ་དླེ་བཞིན་རྦད་དླེ་ཧ་རི་ཧུ་རི་འགྲོ་རྒྱུའི་ཆླེད་དུ།།དཔལ་ལྡན་
སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་དླེ་དུས་ཡིན་ནའང་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གིས་མཚན་དླེ་བླེད་སྲོད་བཏང་སྲོང་།།དླེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་
ཚབ་མཆྲོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་བས་ནས་གང་གསུངས་ཡྲོད་རླེད་ཟླེར་ན།།ཡར་ལ་གང་བསྐྲོས་པ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་མར་
ལའང་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་བསྐྲོས་ཡྲོད་རླེད་ཅླེས་གསུངས་ཡྲོད་རླེད།།དླེ་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ན།།མར་ལ་འཕྲོ་ འགྱུར་གཏྲོང་དགྲོས་
རླེད་ཟླེར་མཁན་གི་གྲོས་འགྲོ་འདྲོན་མཁན་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་རླེད་ཅླེས་གསུང་གི་ཡྲོད་རླེད་པཱ།།གང་ཡིན་ཟླེར་ན་དང་པྲོ་དླེ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་སྦར་སིལ་དྲོན་གཅྲོད་བསྐྲོས་ཡྲོད་རླེད།།རླེས་ལ་འགྱུར་བ་ཐླེབས་སྲོང་ཟླེར་བ་དླེའང་དླེབ་
འདིའི་ནང་དུ་ཡྲོད་རླེད།།༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆླེས་གསུངས་སྲོང་ཟླེར་ནས་ད་གང་ལྟར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་རང་
གིས་གསུངས་ཡྲོད་རླེད།།དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆླེའི་མཚན་དླེ་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་དླེའི་ཐྲོག་ནས་
བླེད་སྲོད་བཏང་ཟླེར་བ་དླེ་ངས་དླེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ ཡྲོད་ལ།།དླེའི་ཆ་ནས་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་ཡིད་ཆླེས་
འདྲ་པྲོ་དླེ་གང་འདྲ་ཞིག་བླེད་ཀི་ཡྲོད་ན་མླེད་ན་བསམ་རྒྱུ་ཞིག།ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ འི་
སྐྲོར་ལ་དངྲོས་གནས་ཞུས་མླེད།།གང་ཡིན་ཟླེར་ན།།མི་མང་ཚོ འི་ཡིད་ཆླེས་ཤིག་ཡྲོང་བའི་ཆླེད་དུ་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་
ཆླེའི་བ་བང་ནས་བཟུང་སྟླེ་བསྟྲོད་བསགས་གནང་རླེད།།མི་མང་གིས་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་དང་སིད་སྲོང་ལ་ཡིད་ཆླེས་ག་ཚོད་
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ཅིག་ཡྲོད་མླེད་ཀི་གནས་སྟངས་དླེ་མཁླེན་པའི་ཐྲོག་ནས་བསྟྲོད་བསགས་གནང་བ་རླེད།།དླེའི་ཆ་ནས་ར་བ་ནས་ཞུས་མླེད།།
དླེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་ཁ་བརྒྱབས་ནས་བཞག་པ་ཡིན།།ཡིན་ནའང་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་ཐུགས་རླེ་གནང་བ་ནང་
བཞིན་ལས་ཀི་མི་འདུག།སྒྲུབ་ཀི་མི་འདུག།དླེའི་ཆ་ནས་ད་ལྟའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁ་སང་སྲོན་མ་ནས་བཟུང་སྟླེ་ད་རླེས་
གྲོས་ཚོགས་སང་དུ་ག་རླེ་ཡིན་པ་དླེ།།གང་མཐྲོང་བ་དླེ་ཆ་ཤས་ལླེན་དགྲོས་པ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུས་ནས་སྲོསྲོའ ་ི ཐྲོག་
ནས་ཆ་ཤས་ལླེན་གི་ཡྲོད།།དླེ་མཉམ་དུ་གཅིག་ཞུས་ན་བསམས་སྲོང་།།
དྲོན་གཅྲོད་ཀི་འདི་ལ་སིད་ཚབ་ཀི་གསལ་བཤད་རླེས་སུ་དྲོན་ཚན་བཅུ་བསླེབས་ཡྲོད་རླེད།།དྲོན་ཚན་བཅུ་
བསླེབས་པ་དླེ་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ག་རླེ་ཆགས་ཡྲོད་མླེད་དླེ་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་མཁླེན་མཁླེན་པ་འདྲ་པྲོ ་ཞིག་རླེད།།
འདིའི་ནང་དུ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་དང་མ་ཞུས་དླེ།།ང་ཚོས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་དང་མ་ཞུས་དླེ་ཟླེར་གི་
མླེད།།བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་གི་ ཞུ་ཤྲོག་དླེ་རང་རླེད།།དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གི ས་ཁ་སང་འགླེལ་བཤད་བརྒྱབ་
པའི་རྒྱབ་ལྲོངས་ཀི་འགླེལ་བཤད་དླེ་ཚོ་ཚང་མ་བར་བརྒལ་གི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དུས་གསུངས་ཡྲོད་རླེད་དམ་མ་རླེད།།འདིའི་
ནང་དུ་༸ཏཱ་ལའི་བ་མའི་དགླེ་ར་དང་། བྲོད་ཀི་ཐླེབས་ར། རྲོགས་ཚོགས་ཀི་མིང་ལབ་པ་མ་གཏྲོགས།།རྲོགས་དངུལ་ཡིན་
ཟླེར་ནས་གསུངས་མི་འདུག་ཅླེས་ཟླེར་དགྲོས་རླེད།།དླེ་སུ་གཅིག་གིས་ལྲོག་ཟ་རུལ་སུངས་བས་སྲོང་གསུངས་ཡྲོད་མ་རླེད།།
ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་བྲོད་མི ་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཆྲོག་མཆན་ཞུ་དུས་སིག་གཞིའི་དགྲོངས་དྲོན་གཞི ར་བཟུང་
གསང་བའི་དཔླེ་ཤག་ཡིན་ན། གསང་བའི་དཔླེ་ཤག།བུ་ལྲོན་ཡིན་ན་བུ་ལྲོན།།རྲོགས་དངུལ་ཡིན་ན་རྲོགས་དངུལ། དླེ་ལྟར་
ཞུས་མི་འདུག་ཅླེས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རླེད་མ་གཏྲོགས། གཞན་པ་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་མ་རླེད། ད་ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཕླེད་ཀ་ཞིག་
གཏམ་བཟང་ཡིན། རིས་བསུབ་ལ་བཏང་སྲོང་ཟླེར་གི་འདུག དླེ་ཚོའི་བརྒྱུད་རིམ་དླེ་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མླེད་དླེ་
དག་གསལ་པྲོ་གསལ་རང་ཤླེས་ཀི་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་ང་གང་ཟག་སྐད་ཆ་གསལ་པྲོ་བཤད་དགྲོས་མཁན་དླེ་རླེད། འདིའི་
བར་ལ་ཧང་སང་ནས་དྲོགས་པ་སླེབ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༦།༨།༢༡ ཉིན། གུས་པ་ལྡི་ལི་དྲོན་ཁང་དུ་སིད་སྲོང་ལ་བཅར་
ཏླེ་ལམ་སྟྲོན་ཞུས། སྐབས་དླེར་གུས་པས་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ལ་ཨ་རི་གཞུང་གི་རྲོགས་དངུལ་དང་འབླེལ་བའི་དྲོན་རླེན་སྐྲོར་
ལ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་ནས་མཇུག་སྲོང་བླེད་དགྲོས་པ་བཤད་ཡྲོད་ཅླེས་ཞུས་ཡྲོད་པར། གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རླེད་ཅླེས་གསུངས་
སྲོང་ཟླེར་གི་འདུག དླེའི་རླེས་ལ་སྐལ་རྡྲོ་འདིར་ཚུར་བརླེ་བྲོ་བརྒྱབས་བཞག་ཡྲོད་རླེད། བརླེ་བྲོ་བརྒྱབས་བཞག་ཡྲོད་རླེད་དླེ།
རྲོགས་དངུལ་གི་སྐྲོར་ལ་ཁྲོ་རང་གི་ཐད་ཀར་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འགྲོ། ཁྲོ་དྲོན་གཅྲོད་ཡིན་དུས་ཨ་རི་གཞུང་ལ་རྲོགས་དངུལ་ཞུ་
བར་འགྲོ་དུས། ཁྲོ་རང་གཅིག་པུར་ཕིན་ནས་ལས་བླེད་མཉམ་ཁིད་མ་བས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐྲོན་འདུག དླེ་བཞིན་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་ཨ་རི་གཞུང་གི་ཆླེས་མཐྲོའ ་ི མི་སྣ་ཐུག་ཕད་བླེད་སྐབས། ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ཕི་ལྲོགས་ལ་
བཞག་སྲོང་ཟླེར། ཁྲོང་གཅིག་པུར་ནང་དུ་འགྲོ་སྲོང་ཟླེར་བ་དླེ་འདིའི་ནང་དུ་ཐྲོན་འདུག་བ། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས། ལས་
བླེད་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི འི་མཚན་འབྲོད་ཞུ་དུས་ངླེས་པར་དུ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས་གསུངས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
རླེད། དླེ་ལ་ཚང་མས་ཐུགས་གཟབ་གནང་ན་མ་གཏྲོགས། ཡང་ཡང་ལབ་བསྡད་ན་བདླེ་པྲོ ་མི་འདུག) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག ལག་གཉིས་ཐལ་མྲོ་སྦྱར་ནས་དགྲོངས་དག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་དླེ་བཞིན་ཞུ་ཡི་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
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མཆྲོག གཞུང་གི་མི་གཅིག་གཞུང་དང་གཞུང་གི་བར་དུ་འབླེལ་བ་བླེད་དུ་འགྲོ་བ་དང་། ཆབ་སིད་ཀི་དྲོན་དུ་རྲོགས་དངུལ་
གི་ཆླེད་དུ་འགྲོ་དུས་མི་སྣ་རང་པ་འགྲོ་རྒྱུ་དླེ་ཧ་ཅང་གི་ཉླེན་ཁ་ཆླེན་པྲོ་རླེད། ཆབ་སིད་ཀི་སྐྲོར་ལ་བཀའ་མྲོལ་ག་རླེ་གནང་
ཡྲོད་རླེད། དཔླེ་ཤག་གི་སྐྲོར་ལ་འགྲོ་སྲོང་ག་རླེ་ཞུས་ཡྲོད་རླེད། བས་ཙང་དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ང་ལ་དྲོགས་པ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་
འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨ་རི་དྲོན་གཅྲོད་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་རྡྲོ་རླེ་དྲོན་གཅྲོད་ལས་ཐྲོག་ཡིན་དུས་
ཨ་རི་གཞུང་གི་ཆླེས་མཐྲོའ ་ི མི་སྣའི་ཚབ་ལ་ཁྲོ་རང་གཅིག་པུར་ཕིན་ནས། རྲོགས་དངུལ་གི་སྐྲོར་ལ་ཐླེངས་མ་ག་ཚོད་སྐད་
ཆ་བཤད་ཡྲོད་རླེད་དམ། གངས་འབྲོར་ག་ཚོད་ག་ཚོད་ཞུས་ཡྲོད་རླེད། དླེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་སྐུ་སླེར་
གཅིག་པུར་ག་ཚོད་ག་ཚོད་ཕིན་ཡྲོད་རླེད། རྲོགས་དངུལ་གི་གངས་ཀ་ག་ཚོད་ག་ཚོད་ཞུས་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ང་ལ་རྦད་དླེ་
དྲོགས་པ་ཆླེན་པྲོ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་འདུག ང་གཅིག་པུ་མ་རླེད་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དྲོགས་པ་ཡྲོད་རླེད། ལས་བླེད་མཉམ་ཁིད་
མ་བས་ན་སུས་སུར་ཡིད་ཆླེས་བླེད་དགྲོས་རླེད། དླེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་འདིའི་ནང་དུ་སླེབ་ཡྲོང་གི་འདུག དླེ་བཞིན་དླེར་གང་
ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་མང་པྲོ་འདུག་ཏླེ། ད་ལྟ་རིམ་བཞིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དླེ་ལ་སིར་བཏང་མང་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་འདུག གང་ལྟར་སྡྲོམ་བརྒྱབས་
ནས་ཞུས་ན། ང་རང་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་སི་ཚོགས་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བརྙན་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་དླེ་དངྲོས་
ཡྲོད་གནས་ཚུལ་དྲང་པྲོ་དྲང་བཞག་གཞིར་བཞག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་མ་གཏྲོགས། གཞན་པ་གང་ཡང་མླེད། མི་སླེར་ནག་པྲོ་
བཟྲོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤླེས་གཏྲོང་བའི་ཆ་ནས་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་རྲོགས་དངུལ་དང་འབླེལ་བ་ཡྲོད་པ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་དྲོགས་
པ་ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས་སྲོ་སྲོས་གསལ་པྲོ་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ལ། ད་ལྟ་འདི་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།
མཐའ་མ་དླེ་ལ་སྡྲོམ་བརྒྱབས་ནས་མར་ཡྲོང་དུས། དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་བཏང་བ་དླེ་བང་དྲོར་སིག་གཞི་དང་
འགལ་བསྡད་པ་ཞིག་རླེད་དམ། ཨ་སྲོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕླེད་ཀའི་གན་རྒྱའི་གསང་ཡིག་དླེ་ཕི་ལྲོགས་སུ་བཏྲོན་པ་ཙམ་
ཞིག ་གི ས་རླེད་པས་ཟླེར་ན་ངས་ངྲོས ་འཛིན ་ཞུ་ཡི ་མླེ ད། བང་དྲོར ་སིག་གཞི འི ་ཁབ་ཁྲོངས་ལ་ཚུད་ཡྲོ ད་རླེད་དང་མ་
རླེད། ཚུད་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་དླེ་གཞི་བཟུང་བས་ནས་ཉླེན་བརྡ་བཏང་། གསལ་བཤད་ཀི་གྲོ་རླེིམ་མ་བརྒྱུད་པ་དླེ་འཛིན་སྲོང་
བཀའ་ཤག་གི་དླེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། དླེ་དྲི་བ་གཅིག་ཡིན། དྲི་བ་གཞན་པ་དླེ་ཁྲོ་རང་གི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ཀི་ཐླེབས་ར་
དང་འབླེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ལས་དྲོན་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ། མ་གཞི་ནས་བྲོད་ཀི་ཐླེབས་རའི་ཐྲོག་ལ་གསར་འགྲོད་གསལ་བསགས་
གནང་ནས་ཡིག་ཐྲོག་ལ་ཧ་ལས་པ་གསལ་པྲོ་གསལ་རང་གནང་འདུག དླེ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངས་སྡིངས་ཆ་འདི་རྒྱུད་ནས་
ཡང་ན་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆླེ་རང་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ན་འདྲ། དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་ཡིག་ཚང་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་
འདྲ། བྲོད་ཀི་ཐླེབས་ར་དང་། ༸ཏཱ་ལ་བ་མའི་དགླེ་ར་ The Dalai Lama Trust བྲོད་ཀི་དྲོན་གཅྲོད་འདི་ཚོའི་གནས་
སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཞིབ་ཚགས་པྲོ་ཞིག་བླེད་དགྲོས་ཀི་འདུག དླེ་ལ་མང་པྲོ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག ནང་ཁུལ་གི་ཐྲོག་
ནས་ཡིག་ཆ་དང་ཡིག་ལམ་ནས་ཞུ་ཆྲོག་རྒྱུ་འདུག་ཏླེ། ད་སིར་བཏང་འདི་འདྲ་ཡྲོངས་གགས་བས་ནས་ཞུ་དགྲོས་པ་མཐྲོང་
གི་མི་འདུག ང་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ན་སྲོན་མ་གྲོས་ཚོགས་ནས་ཟུར་ཙམ་ཞིག་རིས་འགྲོ་དང་འབླེལ་བའི་སྐབས་ལ་དླེ་འདྲ་
ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། དླེ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གང་ཟག་ནག་པྲོ་བཟྲོ་བའི་ཐབས་ཤླེས་བཏང་བའི་གནས་སྟངས་དླེ་དང་། ཁིམས་དང་
སིག་གཞིའི་ཐྲོག་ནས་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་ལས་མཚམས་འཇྲོག་དགྲོས་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའི་སི་
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ཚོགས་ནང་དུ་ལབ་རྒྱུ་གླེང་རྒྱུ་འདི་འདྲའི་མང་པྲོ་ཞིག་བསྐྲུན་དགྲོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དླེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་བཀའ་
ཤག་གིས་གཅིག་གནང་བ་ཡིན་ན། ལྷག་པར་དུ་དླེ་རིང་དང་སང་ཉིན་བས་ནས་དུས་ཚོད་བསླེབས་བསྡད་འདུག་བསམ་
བསམ་ཞིག ང་འདྲ་པྲོ་ཡིན་ན་དྲན་གི་འདུག ཕྲོགས་གཅིག་རྦད་དླེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམས་པ་ནྲོར་བསྡད་ཡྲོད་པ་དང་། ཕྲོགས་
གཅིག་ལ་རྦད་དླེ་ནྲོར་འཁྲུལ་གང་ཡང་མླེད་པ་ཞིག་ངས་ར་བ་ཉིད་ནས་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་མླེད། ཡིན་ནའང་སྲོ་སྲོར་ནྲོར་
འཁྲུལ་ཡྲོད་པ་དླེ། མང་ཚོགས་ཀིས་འྲོས་འདླེམས་བས་པའི་དབུ་འཁིད་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མི་མང་ལ་དགྲོངས་སླེལ་
ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས། སི་ཚོགས་ལྷིང་འཇགས་པྲོ་བཟྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས། མི་མང་གིས་སྲོ་སྲོ་ལ་ཡིད་ཆླེས་རག་ཐུབ་པའི་ཐྲོག་
ནས། མར་ལ་མུ་འཐུད་དླེ་འགྲོ་ཐུབ་དགྲོས་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་ཞིག་ཚོར་གི་འདུག དླེ་མིན་པ་ཡིན་ན་དངྲོས་གནས་དྲང་
གནས་ད་ལྟ་གྲོང་དུ་ཕག་སྦྲླེལ་སི་འཐུས་།ཤིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལ་འཐུས་ཤྲོར་གང་ཡྲོད་ན་
གྲོས་ཚོགས་ཀི་འགན་རླེད་ཟླེར་བ་དླེ་མང་པྲོ་གསུངས་ཚར་བ་རླེད། དླེ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་རང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་
བཀའ་ཤག་གི་མཉམ་དུ་དགྲོངས་པ་ཞུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན་ཐླེ་ཚོམ་གནད་འགག་གང་ཡང་མླེད། ད་ལྟ་ནས་ཞུ་དགྲོས་པ་ཡིན་
ན་ལམ་སླེང་ཞུ་ཆྲོ ག ་ཆྲོ ག ་ཡི ན། དླེ་ ཡིན ་པའི ་ཆ་ནས་གནད་དྲོ ན་འདི ་ ཚོ འ ི་ ཐྲོག ་ལ་ཡག་པྲོ་ ཞིག ་ཐག་གཅྲོ ད་རྲོག ས་
བྲོས། གནད་དྲོན་འདི་ཁ་སྒྱུར་རྲོགས་གིས། ཁ་སང་ཕག་སྦྲླེལ་སི་འཐུས་དླེ་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ཆྲོལ་ཁ་དང་ཆྲོས་
ལུགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཁ་སྒྱུར་རྒྱུ། ལུང་ཚན་གི་ཐྲོག་ལ་ཁ་སྒྱུར་རྒྱུ། དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་གནང་རྲོགས་བྲོས། ད་ལྟ་དུས་
ཚོད་ལ་བསླེབས་བསྡད་འདུག རྣམ་འགྱུར་ཞིག་སྟྲོན་དགྲོས་རྒྱུ་ཞིག རྦད་དླེ་མཁླེགས་པྲོ་བས་ནས་ཨུ་ཚུགས་ཞླེ་དྲགས་
བརྒྱབ་བསྡད་པ་ཡིན་ན། དྲོན་དག་མཇུག་འབས་ཚང་མ་སྲོ་སྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་འགན་བཞླེས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དླེ་གསལ་པྲོ་
གསལ་རང་རླེད། ངས་ད་ལྟ་མང་པྲོ་ཞིག་ཞུ་ཡི་མླེད། གནད་དྲོན་གསུམ་ཞིག་ཞུས་ཡྲོད། གཞན་པ་དླེ་ཚོའི་གྲོ་སྐབས་རླེས་
སུ་ལླེན་གི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རྡྲོ་རླེ་ལགས།

སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རྡྲོ་རླེ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རིས་འགྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་འགྲོ་བསྡད་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་
ཙང་རིས་དང་འབླེལ་བའི་སྐྲོར་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། དང་པྲོར་བསམ་བྲོའ ་ི ནང་ལ་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་བང་
བསིགས་ཡྲོད་དླེ་གྲོང་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གསལ་པྲོ་དང་ནན་པྲོ་དྲོན་དང་ལྡན་པ། ཁ་གསལ་པྲོ་གྲོ་
བདླེ་བྲོ་གནང་ཞླེ་དྲག་བཀའ་གནང་ཚར་བ་ཡིན་དུས་དླེའི་ཐྲོག་དམིགས་བསལ་རྒྱས་པར་ཞུ་གི་མིན། ཡིན་ན་ཡང་དླེའི་ནང་
ལ་དྲི་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡྲོད། དླེའི་ནང་ནས་གཅིག་ཁ་སང་ཨ་སྲོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕླེད་ཀའི་སྐྲོར་ལ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཞིག་
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སླེབས་པ་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས་དླེ་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་ལན་ལས་འཕྲོས་ཏླེ་ཡང་བསར་ཏྲོག་ཙམ་
གསལ་པྲོ་བཟྲོ་དགྲོས་པ་བསྡད་འདུག་བསམ་པ་འཁྲོར་སྲོང་། ཁ་སང་བཀའ་ནན་པྲོ་གསུངས་སྲོང་། སི་འཐུས་ཚོས་མགྲོ་
འཚོས་ཀི་མླེད་ན་མི་མང་གིས་དླེ་བས་ཀང་གྲོ་བ་འཇགས་ཐུབ་ཀི་མ་རླེད། ང་ལ་ཡང་གྲོ་བ་ཞླེ་དྲག་རང་རག་ཐུབ་མ་སྲོང་།
དླེ་མ་རག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་རླེད་ཟླེར་ན། དང་པྲོ་སྲོན་གཞིའི་རིས་བས་པ་ན་ངས་དླེའི་སྐྲོར་ལ་ལབ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་ཚིག་
གཅིག་མླེད། གང་ཡིན་ཟླེར་ན། དང་ཐྲོག་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་འགླེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དླེ་དག་གི་ཐྲོག་ལ་ནང་
དྲོན་ངས་ཧ་གྲོ་གི་ཡྲོད། གང་ཡིན་ཟླེར་ན་ངས་འཛིན་སྲོང་གི་ལས་ཀ་རྒྱུན་རིང་པྲོ་བས་ཙང་ཏྲོག་ཙམ་ཡྲོད་རླེད། ཡིན་ནའང་
དླེ་ལ་མ་བཞག་པར་ཁ་སྣྲོན་མང་པྲོ་གསུངས་བསྡད་དུས་ཉན་སྡྲོད་མཁན་གི་མང་ཚོགས་འཁྲུག་འགྲོ་གི་འདུག ང་ཚོ་འཁྲུག་
རྒྱུའི་དཀའ་ངལ་ཆླེ་ཤྲོས་དླེ་རླེད་མ་གཏྲོགས་གཞན་དག་འཁྲུག་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག དླེའི་ནང་ནས་སྐད་ཆ་རྡྲོག་རྡྲོག་མར་
ཞུས་པ་ཡིན་ན་དངུལ་འབྲོར་དླེ་དག་དང་ཐྲོག་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པའི་སྐབས་དླེར་ང་དླེ་དུས་གང་ཡང་མ་རླེད་
གང་ཡང་ཤླེས་ཀི་མི་འདུག་སྟླེ་ད་ལྟའི་སི་འཐུས་བགླེས་པ་རྣམ་པ་ཚོའི་གསུངས་བབ་དླེ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དླེའི་སྐབས་དླེ་
ལ་བུ་ལྲོན་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་མ་བསྟན་པ་ཞིག་ངའི་བསམ་བྲོ་འཁྲོར་ཡྲོང་གི་འདུག དླེ་དུས་གནང་སྦྱིན་རང་ཡིན་པ་ཞིག་གི་
ཐྲོག་ནས། ད་ལྟ་ཧྲོབ་ཏླེ་བུ་ལྲོན་གི་རྣམ་པ་རླེད་གསུང་ཡྲོང་དུས་ཏག་ཏག་ཅིག་སྡྲོད་ཀི་མི་འདུག་བསམས་པ་རླེད། སྐབས་
དླེར་རྒྱུན་ལས་ནང་ལ་ཚང་མ་ལ་གསུང་བདླེ་པྲོ་ཞིག་མླེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་གཅིག་ཡྲོད་རླེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག་དང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་གཉིས་ལྷན་དུ་འཛོམས་ནས་གནས་ཚུལ་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་སང་ལ་འདི་འདྲ་ཞིག ་ཡིན་
ད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་མར་གཏྲོང་སྟངས་གཏྲོང་ལུགས་འདི་འདྲ་ཞིག་ཐྲོན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ཟླེར་ནས་དླེ་འདྲ་ཞིག་གི་བརྒྱུད་ལམ་
ཞིག་སྲོན་མ་རིན་པྲོ་ཆླེས་དླེ་འདྲ་གནང་བ་ཞིག་མཐྲོང་མྲོང་། དླེ་འདྲ་ཞིག་ག་རླེ་བས་ནས་གནང་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རླེད་ཅླེས་ངས་
དྲི་བའི་ཚུལ་དུ་ཡིན། གལ་སིད་དླེ་འདྲ་ཞིག་སྐབས་དླེར་གནང་ཡྲོད་ན་ད་ལྟ་སྐད་ཆ་འབའ་རླེ་འབྲོ་རི་ཟ་ངླེ་ཟིང་ངླེ་དགྲོས་ལ་
མི་དགྲོས་ལ་དླེ་དག་ཡྲོང་རྒྱུ་ར་བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག་བསམ་པ་དླེ་འདྲ་འཁྲོར་སྲོང་། བས་ཙང་དླེའི་ཐྲོག་ལ་ད་དུང་འགླེལ་
བཤད་སྲོན་ཐུབ་ན། ཉན་སྡྲོད་མཁན་མི་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་དྲོན་སྣང་བླེད་ཀི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁྲོང་ཚོར་གསལ་པྲོ་
ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོར་དགྲོས་ཡག་དླེ་རླེད་མ་གཏྲོགས་དླེ་ལས་འཕྲོས་པ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རླེད། སྐད་ཆ་དླེ་ག་ནས་
ཐྲོན་ཡྲོང་པ་རླེད་ཟླེར་ན་ཡང་ངས་ལབ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་མླེད་པའི་གནས་ཙུལ་ཞིག་གི་སང་ནས་ཐྲོན་པ་རླེད། ཨ་རིའི་དྲོན་
གཅྲོད་ཟུར་པ་འཕྲོ་འགྱུར་གི་སྐབས་ནས་སྐད་ཆ་དླེ་དག་ཐྲོན་ཡྲོང་བ་རླེད། དླེ་འཐྲོན་ཡྲོང་དུས་ང་འཚམ་གཟིགས་སྐབས།
གནས་ཚུལ་དླེ་གྲོ་བ་དང་གང་ས་གང་ནས་འབླེལ་བ་བས་ཡྲོང་གི་འདུག ལྷག་པར་དུ་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་མྲོལ་ཞུས་དུས་
མི་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་དྲི་བ་དླེ་ག་རང་གཏྲོང་གི་འདུག ག་རླེ་བླེད་དགྲོས་རླེད གཅིག་བླེད་དགྲོས་རླེད། གཉིས་བླེད་དགྲོས་
རླེད། ག་རླེ་བས་ནས་མར་བཏང་བ་རླེད་ཟླེར་ནས། དླེ་དུས་གསལ་པྲོ་ཞླེ་དྲག་ཞུས་ཡིན། ད་ལྟ་ཁླེད་རང་ཚོའི་སྐད་ཆ་འདྲ་མི་
འདྲ་དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉིད་ནས་བཤད་མ་ཡྲོང་མ་གཏྲོགས། ཡག་པྲོ་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེ་བཀའ་ཤག་གིས་འགྱུར་བ་བཏང་བའི་གནས་
ཚུལ་ད་ལྟ་གང་ཡང་གྲོ་གི་ཡྲོད་མ་རླེད། གལ་སིད་བཀའ་ཤག་གིས་འགྱུར་བ་བཏང་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་དླེ་ལ་ལས་བླེད་བླེ་བག་
པ་སུ་ཡིན་ན་ཡང་ང་འགྱུར་བ་བཏང་བྱུང་ཟླེར་ནས་བཤད་ས་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེ་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་རླེད། བཀའ་ཤག་གིས་ཡིད་
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ཆླེས་མི་འདུག་ཟླེར་ནས་གཏང་སིད་ཀི་རླེད། ལས་དྲོན་ཡག་པྲོ་བླེད་ཀི་མི་འདུག་ཟླེར་ནས་གཏྲོང་ཆྲོག་གི་རླེད། མང་པྲོ་ཡྲོད་
རླེད། ཁྲོ་ག་བར་སྲོ་བཏགས་བཏགས་རླེད། ཡིན་ན་ཡང་འགྲོ ་སྟངས་ཤིག་གི་ཆ་ནས་འདྲོད་ཀི་ཡྲོད་རུང་མླེད་རུང་སིག་
འཛུགས་དླེའི་འྲོག་ལ་སྡྲོད་ཀི་ཡིན། ལས་ཀ་མཉམ་དུ་བླེད་ཀི་ཡིན་ཟླེར་ཚར་བའི་རླེས་ལ་བརི་བཀུར་བླེད་དགྲོས་རླེད། དླེ་
བརི་བཀུར་གནང་མླེད་ན་མ་འགིགས་པ་རླེད་ཅླེས་ངས་ལབ་པ་ཡིན། དླེ་ག་རླེ་བས་ནས་ལབ་ཡིན་ཞླེ་ན། ང་རྒན་ཡྲོལ་རླེད།
ལས་བླེད་པ་བས་མྲོང་པ་ཞིག་རླེད། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནང་རྒྱུན་རིང་པྲོ་ཞིག་བཀའ་ཤག་རིམ་པ་མང་པྲོའ ་ི
ནང་ལས་ཀ་བླེད་མྲོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་དུས་ངས་གནས་ཚུལ་རྲོབ་ཙམ་ཤླེས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། ངས་དླེ་དུས་གསལ་པྲོ་ཞླེ་དྲག་
ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་རླེས་སུ་དླེ་དག་ཚང་མ་ཚར་རླེས་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ངྲོ་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ནུབ་ཕྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་བ་དླེ་དང་དླེ་ག་ནང་བཞིན་སིད་ཚབ་མཆྲོག་གིས་རྡ་རམ་ས་ལར་གསུངས་པ་དླེ་དག་ཏག་ཏག་
ཅིག་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་གང་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ནས་གནང་གི་ཡྲོད་དམ་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་སླེབས་བྱུང་། དླེ་
འདྲ་ཡིན་ཙང་ངས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཞུ་གི་ཡྲོད། སྐུ་ངྲོ་རྣམ་པ་ཚོ་བྲོད་སི་པའི་འགན་འཁུར་མཁན་ཞིག་རླེད། མི་ཚང་མས་
བལྟ་ས་དླེ་བྲོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་རླེད་དཱ། དླེའི་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་མར་འཐྲོན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ན། བཀའ་བྲོན་ཚང་མས་ཁ་གཅིག་
གགས། ཞལ་བདླེ་མིན་གི་ཁད་པར་ཏྲོག་ཙམ་ཡྲོད་ན་མ་གཏྲོགས་དྲོན་དག་གཅིག་རང་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རླེད།
མང་ཚོགས་ལ་ལན་དླེ་ཏག་ཏག་འགྲོ་གི་རླེད། དླེ་ཏག་ཏག་ཅིག་མི་འདུག ད་ཞླེ་དྲག་ཞླེ་དྲག་ག་རླེ་བླེད་རྒྱུ་ཡྲོད་རླེད་ཟླེར་བའི་
ཟྲོ་འདྲ་གསུངས་ཀིན་བཞུགས་སྲོང་བ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས། །
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་ཏྲོག་ཙམ་སྐུ་བཞུགས་གནང་རྲོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་གསྲོལ་ཚིགས་བར་
གསླེང་ཡིན།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཐུན་གསུམ་པ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།
དགྲོངས་དག་སྐར་མ་ཁ་ཤས་རླེས་ལུས་ཐླེབས་སྲོང་། ལས་རིམ་འགྲོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་
འདི། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གླེང་ཕླེབས་བསྡད་ཡྲོད། སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རྡྲོ་རླེ་ལགས་
འཕྲོས་དླེ་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རྡྲོ་རླེ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྲོན་མ་ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ངས་མཇལ་མྲོང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་
གསུང་བཞིན་པའི་སྐབས་ལ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཅིག་བཏྲོན། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དླེ་གྲུབ་པའི་རླེས་ལ་བསར་དུ་
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གསུངས་རྲོགས་ལབ་དུས། ད་ངས་ཚང་མ་བརླེད་ཚར་སྲོང་། ད་ང་མར་བསྡད་ཀི་ཡིན་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་པྲོ་ཆགས་གབས་
བས་སྲོང་། ང་ཉིན་གུང་གི་གསྲོལ་ཚིགས་གི་བར་གསླེང་ལ་འཁླེལ་ནས་ད་གིན་ག་བར་བཤད་ཡྲོད་པའི་བང་རིམ་དླེ་
བརླགས་འདུག བང་རིམ་འཁྲུག་ནས་བསར་ཟླྲོས་དླེ་འདྲ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྐབས་མཚམས་སུ་བཀའ་གནང་རྲོགས་གནང་།
ངྲོས་ལླེན་ཞུས་ནས་མར་བསྡད་ཀི་ཡིན། ད་གིན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ཐབས་སྲོ་བ་དླེ་ལ་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་དང་འབླེལ་
བའི་ཐྲོག་ནས་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་རླེད། དང་ཐྲོག་བས་པ་ཡིན་ན། ངས་གལ་ཆླེན་པྲོ་འདྲ་པྲོ་ར་བ་ཉིད་
ནས་བརི་ཐུབ་མ་སྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་། དླེའི་རླེས་འབླེལ་ལ་བརླེན་ནས་གནས་ཚུལ་དླེ་འདྲ་ཞིག་འདྲོན་ཡྲོང་དུས། དླེ་གང་འདྲ་
ཡིན་ནམ་ཟླེར་རྒྱུ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་དང་། དླེ་བཞིན་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གིས་ལན་གནང་བའི་འཕྲོས་དླེ་
བས་ནས་བསར་དུ་དྲོགས་འདྲི་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་དླེ། ད་གིན་ངས་ཞུས་ཡིན་བསམ་བསམ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དླེ་ནས་
ནམ་རྒྱུན་དུ་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་རག་པར་ལབ་དུས་ཡང་བསར་ཞུ་འདྲོད་མི་འདུག ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཡར་
ཞུས་པ་དླེ་དག་གིས་ཏྲོག་ཙམ་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོང་གི་རླེད་བསམས་ནས་རླེ་བ་དླེ་ག་རང་བས་ནས་ཡར་ཞུས་པ་ཡིན་ཏླེ། ཡིན་
ན་ཡང་། རླེ་བ་དླེ་ཕལ་ཆླེར་སྟྲོང་ཟད་ཕིན་སྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་། ད་དུང་ལྲོ་གཅིག་གཉིས་བཞུགས་དགྲོས་བླེད་ཀི་ཡྲོད་རླེད།
དླེའི་ནང་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། བཀའ་ཤག་གིས་གསུང་ཕྲོགས་དླེ་ད་གི ན་ཞྲོགས་པ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་
རླེད། དླེ་ཚོའི་གས་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་ན་ཡག་པྲོ་འདུག ང་ཚོའི་མིས་དླེ་འདྲ་ཞིག་ལབ་ན། ལིད་ཁྲོག་གང་ཡང་མི་འདུག་མ་
དགྲོངས་པ་བས། རྒྱུན་རིང་པྲོ་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་བསྡད་ནས་ལས་ཀ་བླེད་མཁན་གི་མི་ཞིག་རླེད།
དླེ་ཡིན་དུས། ཁྲོའ ་ི སྐད་ཆ་དླེ་ལ་གཅིག་བས་ན་བལྟ་རྒྱུ་ཡྲོད་རླེད། དླེ་འདྲ་དགྲོངས་པ་ཡིན་ན་ཐུགས་ཕན་སྲོས་
རླེད་བསམས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ནས་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པ་དླེ་དང་འབླེལ་བ་ཆགས་པ་དླེ་ལ། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་
མཆྲོག་གིས་ཁ་སང་སྲོན་མ་འགླེལ་བཤད་མང་པྲོ་བསྲོན་པ་དང་། སྐབས་དླེ་དུས། ཨ་ནས་ཡང་ནས་བས་ནས། སི་མྲོས་
ཡིན་གདའ། སི་མྲོས་ཡིན་གདའ། བཀའ་ཤག་གིས་སི་མྲོས་གསུང་རྒྱུའི་ཚིག་དླེ་བླེད་སྲོད་ཞླེ་དྲགས་གནང་གི་འདུག ཚིག་
དླེ་བཀའ་ཤག་ནས་མར་ཐྲོན་ཡྲོང་དུས་སི་མྲོས་ཡིན་མང་མྲོས་ཡིན་སྐད་ཆ་དྲི་ མཁན་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེ་བཀའ་ཤག་ནང་ཁུལ་
གྲོ་བསྡུར་གནང་བའི་སྐབས་ལ། ཡར་མཚམས་མཚམས་དགྲོངས་པ་མཐུན་དང་མ་མཐུན་དང་། དླེ་དུས་སི་མྲོས་དང་མང་
མྲོས་ཟླེར་དགྲོས་རྒྱུ་དླེ་ཆགས་ཀི་རླེད། དླེ་ད་ག་རང་རླེད། མར་ཐྲོན་དུས། བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅྲོད་རླེད། ཅླེས་མར་འཐྲོན་
དགྲོས་རླེད། སི་མྲོས་ཡིན། སི་མྲོས་ཡིན། ཡང་སླེ། ཡང་སླེ། གསུང་དུས། ཨ་ཧྲོ། དླེའི་རྒྱབ་ལྲོགས་སུ་གཅིག་འདུག་གཱ་
བསམས་ནས་དྲོན་དག་མླེད་ནས་དྲི་བ་ཞིག་བཟྲོ་བསྡད་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ཡྲོང་གི་འདུག དླེ་ཚོའི་རིགས་དླེ་ག་ཚོད་གཡུག་ཐུབ་ཐུབ་
གནང་བ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བར་འཛིན་སྲོང་ཚགས་ཚུད་སྐྲོར་ལ་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ང་ཚོ་ཚང་མར་འགན་ཡྲོད་རླེད། དཔལ་
ལྡན་སིད་སྲོང་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཡྲོད་རླེད་མ་གཏྲོགས། ང་རང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དླེ་ཡག་པྲོ་མ་
ཆགས་ན། མི་སླེར་སྲོ་སྲོ་བླེ་བག་པ་དླེ་རིང་ཁ་སང་གང་འདྲ་ཡིན་ན་མ་གཏྲོགས། ང་ཚོ་ཚང་མ་འདིར་གཏྲོགས་སྡྲོད་མཁན་
གི་བྲོད་རིགས་ཚང་མ་ལ། དྲོགས་པ་ཞིག་འཕད་ཀི་ཡྲོད་རླེད་པཱ། དླེ་ཡིན་དུས། དླེ་སྲུང་སྲོབ་བ་རྒྱུའི་འགན་གཙོ་བྲོ་དླེ་བཀའ་
ཤག་དང་དླེའི་འྲོག་ལ་ཕག་སྦྲླེལ་མཉམ་འབླེལ་བླེད་མཁན། དམའ་ས་ནས་བརྒྱ་དཔྲོན། བཅུ་དཔྲོན་ནས་གྲོང་པ་ཁིམ་མཚེས་
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འགྲོ་སྟངས་འགྲོ་ལུགས་དླེ་འདྲ་རླེད་མ་གཏྲོགས། སང་ལ་ཁ་ཤས་ཀིས་གཅིག་གནང་བཞག་པ་དླེས་རླེན་བས་ནས་ཆིག་
སིལ་གི་ནུས་པ་སླེལ་ཐུབ་ཀི་མ་རླེད། ཡང་དླེ་ལ་བརླེན་ནས་ཆིག་སིལ་མླེད་པའི་ནུས་པ་ཡང་བཟྲོ་ཐུབ་ཀི་མ་རླེད། ད་ལྟ་ང་
ཚོའི་བལྟ་སྟངས་ལ་གཞི་རིམ་གི་བྲོད་པའི་སང་ལ་ཆིག་སིལ་ཡྲོད་མ་རླེད་ལབ་ན་གང་འདྲ་ཡིན་ན། དླེ་འདྲ་རང་མ་རླེད། ཡིན་
ན་ཡང་། དླེ་ལ་དྲོ་ཕྲོག་འགྲོ་རྒྱུའི་ཁྲོར་ཡུག་གཅིག་ཡྲོང་གི་འདུག་དཱ། ཁྲོར་ཡུག་བསྐྲུན་དགྲོས་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་འདུག་ཟླེར་
དུས། ཕུགས་ཐག་རིང་པྲོ་ལ་ཉླེན་ཁ་གཅིག་མཐྲོང་གི་འདུག དླེ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རླེད་མ་གཏྲོགས། དླེ་ལས་རྒྱས་པ་ཞིག་ཞུ་དགྲོས་
མ་རླེད།
དླེ་ནས་དངུལ་བུ་ལྲོན་སྐྲོར་ལ་སྐབས་དླེ་ལ་འགླེལ་བཤད་བསྲོན་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆླེར་བཀའ་ལན་ནང་ལ་གསལ་
ཡྲོང་གི་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས། གལ་སིད་སྐབས་དླེ་འདྲ་ཞིག་ལ་འགླེལ་བཤད་བསྲོན་གནང་མླེད་ན། མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་
དང་། དླེའི་ནང་ནས་ལྷག་པར་དུ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་རྒྱུན་ལས། གྲོས་ཚོགས་ནི་ཨ་ཅང་ཅང་། དླེ་ཨིན་སྐད་
ཅིག་བླེད་སྲོད་བླེད་ཆྲོག་པ་ཞུ། དགྲོངས་འགལ་མླེད་པར་ཞུ།

Confident གང་སླེབས་རྒྱུ་དཔླེ་གལ་ཆླེན་པྲོ་རླེད།

དླེ་ཇི་

ཙམ་ confident ནང་ལ་བླེད་ཀི་ཡྲོད་མླེད་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ། མཚམས་མཚམས་ལ་དླེ་ཡྲོང་གི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོའི་བར་ལ་
གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཟླ་བ་དྲུག་རིང་བསྒུགས་བསྡད་པ་ཡིན་ཞླེས་གསུང་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་འདྲ་པྲོ། དླེ་ཚོ་གྲོ་ཡྲོང་དུས། དླེ་ཨ་འྲོ་
བསམ་བསམ་ཡྲོང་གི་འདུག ང་ཚོར་ཐྲོབ་ཤྲོར་འགྲོ་རྒྱུ་ཞླེ་དྲགས་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རླེད། གཅིག་ཡར་མཐྲོ་བ་དང་གཅིག་
མར་ལ་དམའ་བ་ལ་ལྷག་དླེ། དླེ་སྲོ་སྲོའ ་ི ego problem ནང་གི་ཁླེངས་དྲླེགས་ཀི་དཀའ་ངལ་རང་རླེད་མ་གཏྲོགས། ད་
ལྟ་ང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་གཞུང་གི་གནས་བབ་འདིའི་ཐྲོག་ནས་ཞླེ་དྲགས་ཐྲོབ་ཤྲོར་འགྲོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རླེད། ཡིན་ན་ཡང་
བལྟ་ཚུལ་དཔླེ་ངན་པ་ཞིག་མང་ཚོགས་ནང་ལ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། དླེ་ཡག་པྲོ་ཡྲོང་གི་མི་འདུག དླེ་ཚོ་སྐྲོར་ལ་དགྲོངས་པ་
བཞླེས་རྲོགས། ངས་དླེ་དག་སྲོན་བརྲོད་ཀི་ཚུལ་དུ་ཞུ་ཡི་མླེད། འབྲོད་སྐུལ་དང་ཡྲོ་བསིང་གི་ཆླེད་དུ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ངས་དླེ་
རག་པར་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།
དླེ་ནས་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་དྲི་བ་ཡང་བསར་གཞན་ཞིག་ཡྲོད། དྲི་བ་གཞན་དླེ་གང་རླེད་ཅླེ་ན། ད་ལྟ་ཨ་སྲོར་
ས་ཡ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གི ས་འབུམ་བདུན་གི་ཡིག་ཆ་དླེ་དག་ཉླེ་ཆར་བཟྲོས་བཞག དླེ་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་
ནང་ལ་མར་གསུངས་ནས། མང་ཚོགས་ལ་དླེ་གསལ་ཁ་མ་བསྟན་པ་ཡིན་ན། ཐབས་ཤླེས་གནང་པ་དླེ་དག་ཡིག་ཆ་ག་དུས་
བཟྲོས་པ་གསལ་ཁ་བསྟན་པ་ཡིན་ན། ཡང་བསར་དྲོགས་པ་རྣམ་རྲོག་གཅིག་བསྡད་ས་རླེད། དླེ་ག་རླེ་བས་ནས་ཟླེར་ན།
སྲོན་མ་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་ཐླེངས་མ་མང་པྲོ་གསུངས་སྲོང་། ང་ཚོ་ཚུལ་དང་ལྡན་པ་ཁིམས་དང་མཐུན་པ་གནང་ཡྲོད་
གསུངས་སྲོང་། དླེ་དུས་ཡིག་ཆ་དླེ་ཚོ་ག་རླེ་བས་ནས་བསྟན་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེར་དྲི་བ་དླེ་སླེབས་ཀི་རླེད་བསམ་གི་འདུག དླེ་
ཡིག་ཆ་དླེ་དག་གང་འདྲ་བས་ནས་བཟྲོས་གནང་བ་ཡིན་ནམ། སྲོན་མ་གང་འདྲ་བཟྲོས་གནང་པ་ཡིན་ནམ། དླེ་ཏྲོག་ཙམ་ཞིབ་
ཚགས་བས་ནས་གསུང་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ཚང་མའི་སླེམས་ཐག་ཉླེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཆགས་ཀི་རླེད་བསམ་གི་
འདུག ངས་དླེ་སླེམས་ཐག་ཉླེ་རུ་གཏང་རྒྱུའི་ཆླེད་དུ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ཡིན། དླེ་ནས་དྲི་བ་གཅིག་འབུལ་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟ་ང་
ཚོའི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་ར་ཞླེས་ནས། ཨ་རིའི་དྲོན་ཁང་གི་ཁང་པ་ཞིག་གཟིགས་གནང་ཡྲོད་རླེད། དྲོན་ཁང་དླེ་ལ་
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དངུལ་དླེ་འཕྲོས་ནས་སྐད་ཆ་རིང་ཐུང་དླེ་འདྲ་སླེབས་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། ད་ལྟ་ཕ་གིའི་ནང་ལ་ཨ་མི་རི་ཁའི་ཁིམས་ཀི་འྲོག་ལ་
དླེབ་སླེལ་ཞིག་ཏན་ཏན་གནང་དགྲོས་རླེད་བསམ་གི་འདུག སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་ར་དླེ། ཐླེབས་ར་ཡིན་དུས། དླེ་
ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། དླེའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་སུ་དང་སུ་ཡྲོད་རླེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་སུ་
དང་སུ་རླེ ད། དླེ ་ དག་བསྐྲོ ས ་སྟངས་བསྐྲོ ས ་ལུགས་དླེ ་ གང་འདྲ་གནང་གི ་ ཡྲོ ད ་རླེ ད། ད་ལྟ་ Tibet House Trust,
London ཡྲོད་པའི་དླེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ན། དླེའི་འགན་འཛིན་དླེ་གན་རྒྱའི་ནང་ལ་ཡྲོད་ཀི་རླེད། ད་ལྟ་ངས་ཉམས་མྲོང་ཐྲོག་ནས་

ཤླེས་པ་དླེ། Tibet House Trust དླེའི་འགན་འཛིན་དླེ་སུ་རླེད་ལབ་ན། སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་རིམ་བྲོན་ ex official
ཟླེར་གི་འདུག་བ། དླེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་དུས། ང་ཚོ་ཨ་རི་ད་ག་རང་རླེད་དམ་མ་རླེད། དླེ་མིན་པ་ཡིན་ན། མ་འྲོངས་པ་
འགྲོ་སྟངས་འགྲོ་ལུགས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་རླེད། ང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་སྟངས་འཛིན་གི་ནང་ལ་གང་
འདྲ་བས་ནས་བསྡད་ཐུབ་ཀི་རླེད་དམ། སྲོན་མ་ Tibet fund ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་རླེད། སྟངས་འཛིན་ཐྲོག་ལ།
སྟངས་འཛིན་དླེ་ཤྲོར་བ་ཡིན་ན། དླེ་ནས་ལྲོ་ཁ་ཤས་ཀི་རླེས་ལ་རྙྲོག་ག་འཐྲོལ་པ་ཞིག་སི་ཚོགས་ནང་ལ་སླེབ་རྒྱུ་ཞིག་ཏན་
ཏན་ཆགས་ཀི་རླེད་བསམ་གི་འདུག དླེར་བྱུང་ན། ཞིབ་ཚགས་ཙམ་བས་ནས་ད་རླེས་གྲོས་ཚོགས་ཐྲོག་ལ། བྱུང་པ་ཡིན་ན།
by law དླེ་ཚོར་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ཚོ་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་ཁྲོམ་དང་མ་ཁྲོམ་བླེད་ཀི་ཡྲོད་ན། གང་ལྟར། འགན་

འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དླེ་སུ་དང་སུ་ཡིན་པ་དང་། དླེ་གསལ་པྲོ་དང་ལྷག་པར་དུ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གཙོ་
འཛིན་དླེ་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆླེའི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་ཆགས་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་དམ། དླེ་ནས་ང་ཚོ་
མ་འྲོངས་པ་ཕན་ཐྲོགས་པྲོ་ཞླེ་དྲགས་ཡྲོང་གི་རླེད། བསམ་གི་འདུག རླེད་པཱ། དླེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ང་
ཚོ་ལྷུ་འགིག་པྲོ་དང་ཡག་པྲོ་ཞིག་ཞླེ་དྲགས་ཀི་དྲོ་ཕྲོག་ཕད་ཡྲོད་མ་རླེད། ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་བས་པ་ཡིན་ན། ཏྲོག་
ཙམ་ཡྲོད་བསྡད་པ་དླེ། དབུས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་ནས་ཚང་མས་ཤླེས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་ཚུར་རུབ་རུབ་
བཟྲོ ་རྒྱུ་ལ་ཚོག ས་ཆུང་འདྲ་པྲོ ་བཟྲོ ས ། རྲོ ག ་ཞི བ་བས། གསལ་པྲོ ། ད་ལྟ་ཕྲོ གས་གཉི ས་གསུང་རྒྱུའི ་གནས་ཚུལ་མ་
གཏྲོགས། དྲོན་དག་ངྲོ་མ་ག་བར་ཡྲོད་མླེད་ཏག་ཏག་རང་གནས་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས། དླེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ན་
ཡང་། ཕ་གིའི་བྲོ་གཟུ་བྲོ ར་གནས་མཁན་སྡླེ་ཚན་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཉམས་ཞིབ་འདྲ་པྲོ་བས། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་
ཁིམས་ཀི་ཉླེས་པ་གཏང་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་གལ་མ་རླེད། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་ག་རླེ་བྱུང་འདུག དླེའི་སྐབས་ལ་དླེ་འདྲ་ཆགས་
དགྲོས་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་གང་རླེད་འདུག དླེ་དག་ཤླེས་པ་ཡིན་ན། མ་འྲོངས་པར་ཡྲོང་མཁན་ལ་ཡིན་ནའང། བསམ་བྲོ་གཏང་
རྒྱུ་ལ་ཐུགས་ཕན་སྲོས་ཀི་རླེད། དླེ་འདྲ་ཞིག་ངས་དྲན་གི་འདུག ཕལ་ཆླེར་དླེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གནང་། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།
ད་ལྟ་འདི་ནས་ཚོགས་གཙོས་མཚན་ཐྲོ་ཞུས་ཟིན་པ་སི་འཐུས་ ༡༣ ཡྲོད། དླེའི་ནང་དུ་སི་འཐུས་ ༧ ལྷག་བསྡད་ཡྲོད། དླེའི་
རླེས་ལ་གྲོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་བཀྲིས་དྲོན་གྲུབ་ལགས།
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སི་འཐུས་བཀྲིས་དྲོན་གྲུབ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག།ད་ལྟའི་རིས་འགྲོ་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད།།བཀའ་ཤག་
གི་ལས་དྲོན་བླེད་ཕྲོགས་ཐྲོག་ལ་ཕག་སྦྲླེལ་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་གསལ་པྲོ་ཞླེ་པྲོ་གསུངས་ཚར་སྲོང་།།དླེ་ཚོ་ལ་རྒྱབ་
སྲོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས།།ལྡབ་སྲོར་ཞུ་དགྲོས་པའི་དམིགས་བསལ་དགྲོས་པ་གང་ཡང་མཐྲོང་མ་སྲོང་ལ། ཞུ་རྒྱུ་ཡང་མིན།།
ཡིན་ནའང་།།མདང་དགྲོང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་ལན་ཕླེབས་པ་གཅིག་ལ་གཞི་བཞག་སྟླེ།།ས་གནས་ནས་
འབླེལ་བ་ཞིག་ཀང་གནང་བསྡད་ཀི་འདུག།བས་ཙང་།།དླེ་ལ་ལན་ཞིག་འབུལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས་གཅིག་ཞུ་ཆྲོག་པར་ཞུ།།
ཕ་གིའི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོས་མདང་དགྲོང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་གིས་བཀའ་ལན་གནངས་པ་དླེ་
གསན་འདུག།གསན་ནས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཡིན་ནའང་མགྲོ་འཁྲོར་བསྡད་འདུག།གསུངས་པ་དླེ་གསན་འདུག།ཁྲོ་
རང་གིས་གསུང་གི་འདུག།མགྲོ་འཁྲོར་ནས་དླེ་འདྲ་གནང་བཞག་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན།།ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སི་མྲོས་
ཀི་ཐྲོག་ནས་ཕུལ་པ་ཡིན།།གནད་དྲོན་དླེ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་བརྡབ་གསིག་དང་།།ལྷག་པར་དུ་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ།།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག།ག་བར་ཕླེབས་པ་ཡིན་ནའང་།།ངྲོ་རྒྲོལ་བླེད་མཁན་གི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་།།དླེས་
བཙན་བྲོལ་སིག་འཛུགས་ཀི་ཆླེ་མཐྲོང་ལ་གནྲོད་ཀི་འདུག།བས་ཙང་གནས་ཚུལ་དླེ་ལ་བརླེན་ནས།།ཞིབ་འཇུག་ཅིག་བས་
ཏླེ།།གནས་ཚུལ་དླེ།།ཆླེན་པྲོ་ནས་ཆུང་ཆུང་།།ཆུང་ཆུང་ནས་མླེད་པ་ཞླེས་ངས་ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན།།དླེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཆླེད་
དུ།།ཁྲོ་རང་ཚོས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་དགྲོངས་འཆར་ཕུལ་པ་ཞིག་ཡིན།།དླེ་ཡིན་གཅིག་ཁླེད་རང་གིས་གྲོ་སྐབས་ཤིག་
རག་སྲོང་ན་ཞུ་དགྲོས་ཀི་འདུག།ང་ཚོ་མགྲོ་འཁྲོར་ནས་ལས་ཀ་བས་བཞག་པ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན་གསུང་གི་འདུག།དླེ་
བརྡ་ལན་འཕྲོད་པར་བ་རྒྱུ་དླེ་སྐབས་བབ་ངའི་ལས་འགན་ཆགས་བསྡད་འདུག།གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་སྐད་ཆ་འདི་
འཁུར་ཡྲོང་མཁན་ང་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་ངའི་འགན་ཆགས་འདུག།བས་ཙང་།།འདི་གསལ་པྲོ་གཅིག་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།།
གཉིས་པ་དླེར།།སི་འཐུས་ཡིན་ནའང་མགྲོ་འཁྲོར་བསྡད་འདུག།དླེ་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་དང་སི་འཐུས་
གཉིས་ཀ་ལྡབ་སྲོར་གནང་སྟླེ།།འགའ་ཤས་གསུངས་གནང་སྲོང་།།ང་རང་གིས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་བཅངས་པའི་ལྷག་
བསམ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན།།ངས་ག་རླེ་དྲན་གི་འདུག་ལབ་པ་ཡིན་ན། ང་མགྲོ་འཁྲོར་ཆྲོག་ག།མདང་དགྲོང་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྲོང་གིས་གསུངས་པ་དླེ་བདླེན་པ་ཆགས་ཏླེ།།ང་མགྲོ་འཁྲོར་བ་ཞིག་ཡིན་ཆྲོག་ག་བསམ་གི་ཡྲོད།།དླེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་པ་
ཡིན་ན་ཡག་ཤྲོས་རླེད།།སི་འཐུས་གང་ཟག་གཅིག་མགྲོ་འཁྲོར་ཏླེ།།དླེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན།།ཡག་པྲོ་ཞླེ་པྲོ་
ཞིག་རླེད་བསམས་ནས་ངས་དླེ་དྲན་གི་འདུག།དླེ་འདྲ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཡྲོད་མ་རླེད།།ང་ཡིན་ན་ཡང་དླེ་འདྲའི་མགྲོ་
འཁྲོར་བ་དང་། མགྲོ་མ་ཚོས་ནས་དླེ་འདྲ་ཞུས་བསྡད་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན།།ཕག་སྦྲླེལ་འགའ་ཤས་གཅིག་གིས་དླེའི་ཐྲོག་ཏུ་
གསུངས་སྲོང་།།ང་མགྲོ་འཁྲོར་བསྡད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་མི་འདུག།།ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་ངས་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ།།བྲོ་ཕམ་པ་
ཞིག་ལ།།སི་འཐུས་ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་གནང་ནས།།ཁླེད་རང་གིས་ཡིག་ཆ་གཟིགས་མི་འདུག་གཱ།།ཡིག་ཆ་ཆ་
ཚང་འདུག་གཱ་དླེ་འདྲ་གསུང་གི་འདུག།ངས་ཁ་སང་ཡང་རྲོབ་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན་ཏླེ།།དླེ་རིང་གསལ་པྲོ་བླེད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ།།
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་མི་འདུག།ཨ་སྲོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕླེད་ཀ་ལྲོག་ཟ་རུལ་སུངས།།ངས་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་ར་བ་
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ཉིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ལ།།སི ར་བཏང་ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་དབུ་འཁྲོར་ཐླེབས་ཡྲོད་ན།།གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་
ཡྲོད་པའི་སི་འཐུས་ཚང་མ་དབུ་འཁྲོར་ཐླེབས་འདུག།གང་ཡིན་ཟླེར་ན།།ཐྲོག་མ་བཀའ་གྲོས་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ།།ཁ་སང་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པའི་གནད་དྲོན་དླེ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་གསུངས་ཡྲོད་ན།།ད་ལྟའི་གནས་
ཚུལ་འདི་འབྱུང་རྒྱུ་མླེད་པའི་སྐྲོར་ལ་གྲོང་དུ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་གནང་སྲོང་བ།།དླེ ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཤིག་
ཆགས་འདུག།བས་ཙང་།།ངས་ཞུ་རྒྱུ་དླེ།།དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་སྟངས་འཛིན་གནང་དུས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་
ཡང་།།དབུ་འཁྲོར་གནང་པའི་བཀའ་ཤག་ལ་རྒྱབ་སྲོར་བས་ནས།།སི་འཐུས་དླེ ས་མགྲོ་ ཚོས་མི་འདུག་མདྲོག་མདྲོག་
གསུངས་པ་དླེ་ལ་བྲོ་ཕམ་ཡྲོད་ཞུ་པ་དང་སྦྲགས།།ངས་ད་ལྟ་བཤད་རྒྱུ་འདིར་མཚམས་འཇྲོག་རྒྱུ་ཡིན།།གྲོ་སྐབས་གནང་བ་
ལ་ཐུགས་ཆླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།
ཚོགས་གཙོས་སྐབས་དླེ་དུས་སྟངས་འཛིན་གནང་བ་དླེ།།བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི་བཀའ་མྲོལ་གསུང་སྟངས་ཀི་འགྲོས་ལ་
བལྟས་ནས་ཞུས་པ་རླེད་མ་གཏྲོགས།།དླེ་འདྲའི་ཕྲོགས་རིས་བས་ཏླེ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཞིག་མ་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།བཀུར་འྲོས་
སི་འཐུས་ཀིས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་ཡྲོད་མ་རླེད་ལབ་པ་རླེད།།བཀའ་འཁྲོལ་ཡིག་ཆ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྲོད་རླེད།།
གཟིགས་རྲོགས་གནང་ཟླེར་ནས་དླེ་རང་ཞུས་ཡྲོད།།དླེ་མ་གཏྲོགས་དླེ་ལས་འཕྲོས་པའི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།
འདི་ཡང་གསལ་པྲོ་བཟྲོས་ན་མ་གཏྲོགས།།སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།།

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག།བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རིས་འགྲོ་འདི་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས།།སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་མ་བཤད་
རང་བཤད་ཆགས་བསྡད་འདུག།ར་བའི་སྐད་ཆ་མང་པྲོ་ཞིག་བཤད་མ་དགྲོས་ན་བསམ་གི་འདུག།རྒྱུ་མཚན་ག་རླེ་རླེད་ཟླེར་
ན།།དཔླེར་བཞག་ན།།གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་གི་ཕག་རྲོགས་རྣམ་པ་ཚང་མ་བྲོད་མི་མང་སི་ཡྲོངས་ཀི་འཐུས་ཚབ་
ཅིག་གི་སང་ནས་ཡྲོང་ཡྲོད་པ་རླེད།།མ་ཟད་དམ་བཅའ་ཡང་བཞླེས་ཡྲོད་པ་རླེད།།ཡིན་ནའང་།།ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་
སྟངས།།མི་མང་གི་ངྲོས་འཛིན་བླེད་སྟངས།།དླེ་དླེ་བཞིན་དྲོ་བདག་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་ཀང་ཡྲོང་སའི་ཁུངས་དང་།།ཆྲོལ་ཁ་
གཅིག་གི་འཐུས་མི།།ཆྲོས་བརྒྱུད་གཅིག་གི་འཐུས་མི།།ཕག་ལས་གནང་དུས་ཀང་ཕྲོགས་ཞླེན་རང་བཞིན་གི་བསམ་ཚུལ་
ཁླེར་ནས་ཕག་ལས་གནང་གི་འདུག།དླེ་ཡང་ཆྲོས་བརྒྱུད་དང་ཆྲོལ་ཁའི་ཕྲོགས་ཞླེན་ཡིན་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡིན་པ་ཧ་གྲོ་ཡི་
མི་འདུག།སྲོ་སྲོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བསམ་མནྲོ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད།།ཕལ་ཆླེར་གང་ཟག་སླེར་གཅིག་གི་མཚན་སྙན་གགས་
དང་།།རྐུབ་བཀག་འདིའི་དྲོན་དུ་མིན་འགྲོ་བསམ་བསམ་ཞིག་འདུག།འདིའི་ནང་དུ་ཕར་ཕྲོགས་ཀི་མངྲོན་འདྲོད།།སྲོ་སྲོ་ཡྲོང་
སའི་ཁུངས་དླེར་བསྟུན་གང་ཐུབ་མ་བས་ན།།ཐླེངས་གཉིས་པ་གསུམ་པ་ལ་ས་ཆ་འདི་ནས་བསྡད་ཐུབ་ཀི་རླེད་དམ་མ་རླེད་
ཀི་བསམ་བྲོ་ཕལ་ཆླེ་བ་ལ་འཁྲོར་གི་མླེད་འགྲོ་བསམ་པའི་དྲོགས་པ་དླེ་སྲོ་སྲོ་ལ་ཡྲོད།།འྲོ་ན་ཁླེད་རང་ག ང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་
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ཞླེས་དྲི་བ་དླེ་ཡྲོང་མདྲོག་ཁ་པྲོ་རླེད།།མར་མླེ་ཀུན་ཏུ་གསལ་ཡང་རང་ས་མི་མཐྲོང་ཟླེར་བའི་བཤད་སྲོལ་ཞིག་ཡྲོད་རླེད།།རང་
གི་སྲོན་དང་ནྲོར་འཁྲུལ་སྲོ་སྲོས་ཧ་གྲོ་རྒྱུ་དླེ་ཧ་ཅང་ཁག་པྲོ་རླེད།།ཡིན་ནའང་།།ཁ་ཞླེ་གཉིས་མླེད་ཀི་ཐྲོག་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་
ཅིག་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད།།ཕག་རྲོགས་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུང་གི་འདུག།ཕར་ཡིན་ན་རླེད།།ཚུར་ཡིན་ན་རླེད།།ཕྲོགས་གང་དུ།།སུ་
ཡིས་བལྟས་ཀང་ཚང་མ་ཁ་མདྲོག་སླེར་པྲོ་རླེད་གསུང་གི་འདུག།ང་ལ་ཚུར་ལྟ་སྟངས་དླེ།།སླེར་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་ཁ་ཤས་ཀིས་
ལང་ཁུ་ཡང་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་ས་རླེད།།ཀད་པ་ལང་ཁུ་རླེད་ཟླེར་མཁན་འདུག།རླེས་ཆྲོད་ཀི་མི་འདུག་ཟླེར་གི་ཡྲོད་རླེད།།ཁག་
ཅིག་གིས་སྲོ་སྲོའ ་ི ལངས་ཕྲོགས་བརན་པྲོ་བཟུང་ནས་འགྲོ་ཡི་འདུག་མྲོད།།ཁླེད་རང་གི་ཀད་པ་ལང་ཁུ་ཆགས་བསྡད་འདུག་
ཟླེར་མཁན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རླེད་དླེ།།ག་རླེ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟྲོས་པར།།སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤིག་བཤད་སྙིང་བྲོད་བྱུང་།།ར་བའི་ང་
ཚོའི་སི་ནང་གི་གླེང་རྙྲོག་འདི་བྱུང་ལུགས།།བྱུང་སྟངས།།བྱུང་རིམ་མང་པྲོ་ཞིག་བཤད་དགྲོས་ཀི་མི་འདུག།བསར་ལྡབ་
ཆགས་འགྲོ་ཡི་འདུག།དླེ་ཡིན་དུས།།གཙོ་ཆླེ་བ་དླེ་གང་རླེད་ཟླེར་ན།།།ཁག་ཅིག་གིས་ཆྲོལ་ཁ་ཆྲོས་བརྒྱུད་ཀི་ཕྲོགས་ཞླེན་མ་
རླེད་ཟླེར།།གང་ཟག་སླེར་ཁ་ཤས་ཀི་གནད་དྲོན་རླེད་གསུང་གི་འདུག རླེད། ར་བའི་ཐུག་ས་དླེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ཐུག་ཡྲོད་རླེད།
ཡིན་ན་ཡང་། ཆྲོལ་ཁ་དང་ཆྲོས་བརྒྱུད་ཀི་ཕྲོགས་ཞླེན་བཟྲོ་འདྲོད་མཁན་ཞིག་མི་མངྲོན་སར་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རླེད། ང་ཚོ་
དླེའི་ཕྲོགས་སུ་འགྲོ་མཁན་ཅུང་ཚབས་ཆླེན་མིན་འགྲོ་བསམ་པའི་ཚོར་བ་དླེ་ཤུགས་ཆླེན་པྲོ་ཡྲོང་གི་འདུག དཔླེར་བཞག་ན།
བཙན་བྲོལ་གི་སི་ཚོགས་འདི་ཆ་ག་ཡ་སྡླེབ་བཟྲོ་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་བླེད་མཁན། ང་རང་ཚོའི་ལྡྲོག་ཕྲོགས་ཀི་དག་བྲོ་ཟླེར་
ནའང་རླེད། ཁ་གཏད་ཟླེར་ན་རླེད། དླེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད་བསྡད་པ་དླེ་བཤད་མ་དགྲོས་པ་རླེད། བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་འདིས་
ནུས་པ་ཆླེན་པྲོ་ཞིག་ཐྲོན་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པའང་བཤད་མ་དགྲོས ་པ་རླེད། ནུས་པ་དླེ་མླེད་པར་གཏྲོང་བའི་ཆླེད་དུ། ག་རླེ་བླེད་
དགྲོས་རླེད། ཆ་ག་ཡ་སྡླེབ་བཟྲོ་དགྲོས་རླེད། ཕུ་དཀྲུག་མདའ་དཀྲུག་གཏྲོང་འདྲོད་པ་དླེ་རླེད། དླེ་ལྟར་གཏྲོང་བ་ལ་སུ་ཞིག་གི་
ཐྲོག་ནས་གཏྲོང་དགྲོས་རླེད། དཔླེར་བཞག་ན། བ་མ་དང་བ་མའི་བར་ཕ་མ་བརྒྱབས་ཏླེ་བཏང་ན་གང་འདྲ་འདུག དཔྲོན་པྲོ་
དང་དཔྲོན་པྲོའམ། བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ཀི་གནད་ཡྲོད་ཀི་མི་སྣ་སུ་ཞིག་ཟིན་ཏླེ། གང་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་དུ་གྲོ་སྐབས་འགིག་
གི་ཡྲོད་རླེད། ངས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་གི་མི་མང་པྲོ་ཞིག་གི་རླེ་བ་དང་མངྲོན་འདྲོད་འཇྲོག་སའི་
གང་ཟག་བླེ་བག་པ་ཁ་ཤས་།ཤིག་གི་སང་ལ་ལག་བཞག་ནས། སི་ཚོགས་འདི་གཏིང་ནས་དཀྲུག་གི་ཡྲོད་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་
སླེབས་སྲོང་། དཔླེར་བཞག་ན། ད་ལྟའི་ཆར་གང་འདྲ་ཆགས་འདུག ང་རང་ཚོས་ངྲོས་ཟིན་གི་ཡྲོད་རླེད། སི་ཚོགས་འདི་
འཁྲུག་གི་འདུག་ཅླེས་མང་པྲོས་གསུང་གི་ཡྲོད་རླེད། ད་འདི་མཚམས་འཇྲོག་དགྲོས་ཀི་འདུག འདི་མླེ་ནང་བཞིན་ད་དུང་
འབར་གི་ཡྲོད་པ་མ་ཟད། ཞི་འཇམ་དུ་ཆགས་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ད་དུང་ཡང་ཤུགས་ཆླེན་པྲོ་འབར་པའི་ཉླེན་ཁ་འདུག མླེ་སྦར་
མཁན་ཞིག་ཡྲོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། སྦར་མཁན་དླེའི་གྲུབ་འབས་ཆ་ཚང་ད་དུང་ཐྲོན་ཡྲོད་མ་རླེད། ལས་ཀ་མུ་མཐུད་དླེ་
བླེད་ཀི་རླེད་བསམ་གི་འདུག དླེ་ཡིན་དུས། གང་གཟབ་གཟབ་དང་གང་མགྲོགས་མགྲོགས་བས་ནས་མླེད་པ་བཟྲོ་རྒྱུ་དླེ། ང་
རང་ཚོ་ཚང་མའི་འགན་རླེད། དླེ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།
ཁ་སང་ངས་སྐད་ཆ་གཅིག་གི་མཇུག་ཏུ། བཀའ་ཤག་ལ་འགན་ཆླེན་པྲོ་ཡྲོད་རླེད། ནྲོར་འཁྲུལ་ཡྲོད་རླེད། ངྲོས་
ལླེན་བླེད་དགྲོས་ཀི་རླེད། གཙང་མ་བཟྲོ་དགྲོས་རླེད་ཅླེས་བཤད་ཡིན། དླེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། བླེ་བག་ཏུ་བབ་ཡྲོང་ན། ཨ་
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རིའི་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ ་འགྱུར་ཟླེར་ན་རླེད། གནས་དབྱུང་ཟླེར་ན་རླེད། དླེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་ཐྲོག་ནས། དང་པྲོ་གསར་
འགྲོད་གསལ་བསགས་གཅིག་ཡྲོང་བ་རླེད། དླེ་ཡྲོང་དུས། ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ལམ། ང་རང་གི་ངྲོས་འཛིན་སྟངས་བས་
ན། སི་ཚོགས་ཁྲོན་ཡྲོངས་ནས། བཀའ་ཤག་ལ་འགིག ས་མ་སྲོང་ཟླེར་མཁན་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རླེད། སིད་ཚབ་ཀི་གསལ་
བསགས་དླེ་སླེལ་པའི་རླེས་ལ། མི་ཚང་མས་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པས་དླེ་རིང་ལས་ཀ་ག་རླེ་གཅིག་བས་ཡྲོད་ན། འགིགས་ཡྲོད་
ས་མ་རླེད་ཟླེར་གི་འདུག སིད་ཚབ་དང་བཀའ་ཤག འབླེལ་ཡྲོད་ལས་བླེད་གང་ལ་བལྟས་ན་ཧ་ཅང་གི་ནྲོར་འཁྲུལ་ཚབས་
ཆླེན་པྲོ་ཡིན་པ་ལ་ངྲོས་འཛིན་བླེད་ཀི་འདུག མི་མང་པྲོ་ཞིག་ཁ་གག་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག སྲོ་སྲོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ཚོགས་
ཟུར་ཟླེར་ནའང་རླེད། དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་ཟླེར་ནའང་རླེད། གང་ཟག་སླེར་ལ་སིར་བཏང་གི་འབླེལ་བ་ཡྲོད་རླེད། ངྲོ་མ་ཤླེས་པ་
དླེ་འདྲ་མ་རླེད། ཐད་ཀར་ག་རླེ་བས་སྲོང་ཟླེར་ནས་སྐད་ཆ་འདྲི་ཕྲོད་ཀི་མི་འདུག ཨྲོ། ཉླེན་ཁ་ཚ་པྲོ་ཞིག་བས་ཡྲོད་ས་རླེད་
བསམ་པའི་ཚོ ར་བ་སླེབས་སྲོང་། ཕིས་སུ་བཀའ་ཤག་གི ས་དྲོན་ཚན་བཅུ་ཅན་གི་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་བ་རླེད།
གསལ་བཤད་དླེ་གནང་བའི་རླེས་ལ། སི་ཚོགས་འདི་རང་བཞིན་གིས་འབར་ཡྲོང་གི་འདུག དྲོ་མཉམ་གི་མི་འདུག དྲོན་ཚན་
བཅུའི་ནང་གི་འབི་དྲོན་དླེ་ཚོས། སྲོན་མ་དངངས་སྐྲག་བསངས་བཞག་པ་དླེ་ལ་བདླེན་དཔང་། ར་སྲོད་ཅིག་བླེད་ཐུབ་ཡྲོད་མ་
རླེད། དླེའི་ཕིས་སུ། དྲོ་བདག་ཁྲོ་རང་གི་ངྲོས་ནས། གསལ་བཤད་ཀི་དླེབ་ཅིག་འདུག ང་ལ་མླེད། ནང་ལ་ག་རླེ་བིས་ཡྲོད་
མླེད་ཧ་གྲོ་མ་སྲོང་། ཡིན་ནའང་། གསལ་བསགས་སླེལ་བ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ན་འགྲོ་བསྡད་པ་ཆ་ཚང་གྲོ་སྲོང་། མཐྲོང་སྲོང་།
དླེ་ལ་བལྟས་ན། ད་དུང་ཡང་བདླེན་རྫུན་གཟུ་དཔང་ལ་ཤན་འབླེད་བླེད་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་བསྡད་ཡྲོད་པ་ཚོར་གི་འདུག སུ་
བདླེན། སུ་རྗུན་ད་དུང་ཡང་ཧ་གྲོ་ཡི་མི་འདུག དླེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་གཅིག་ཡིན་དུས། ད་ང་ཚོས་གཙང་མ་ཞིག་བཟྲོ་
དགྲོས་ས་རླེད། མ་བཟྲོས་ན། དླེ་བླེད་སྲོད་བཏང་ནས་བཙན་བྲོལ་བྲོད་གཞུང་ནག་པྲོ་བཟྲོ་རྒྱུ། དླེའི་ནང་གི་གནད་ཡྲོད་མི་སྣ་
ཁ་ཤས་ནག་པྲོ་བཟྲོ་རྒྱུ། མཐར་གཏུག་ན་སྐུ་མདུན་ལའང་མ་ཉླེས་ཁ་གཡྲོག་ཟླེར་ན་རླེད། ནག་པྲོ་བཟྲོ་ཟླེར་ནའང་རླེད།
མཚན་སད་ཟླེར་ནའང་རླེད། འདི་འདྲའི་ལམ་ཁ་རུ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་གསལ་པྲོ་རླེད། དཔླེར་མཚོན་གཅིག་ཞུས་ན། ཕྲོགས་
གཅིག་གིས་རྒྱབ་སྲོར་པ་ཡིན་ཟླེར་ནས། མི་དླེ་ཚོའི་ནང་ནས་སྐུ་མདུན་ལ་ཁ་གཏྲོང་གི་འདུག གསུང་གི་འདུག དླེ་རིང་ཡིན་
ནའང་ཕག་རྲོགས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུང་གི་འདུག བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་དླེ་འདྲ་ཡྲོད་རྒྱུ་རླེད། དླེ་དླེ་བཞིན་གི་ཕྲོགས་
གཅིག་གིས། དཔླེར་བཞག་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་གི་རྒྱབ་སྲོར་ཡིན་ཟླེར་མཁན། དླེ་འདྲའི་ནང་ནས་སྐུ་མདུན་ལ་ཐད་
ཀར་ཁ་གཏྲོང་མཁན་ཡང་བྱུང་ཡྲོད་རླེད། ང་རང་ཚོའི་ཕྲོ་ཁྲོ་ག་བྲོ་བཟང་སླེང་གླེ་ལ་བདག་པྲོ་རྒྱག་དགྲོས་རླེད་ད། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག མི་འདི་བདག་པྲོ་མ་བརྒྱབས་ན་ང་ཚོའི་ཡྲོད་ན་མླེད་ན་ཁྲོ་རླེད། ཚིག་ཆ་ཚང་བཤད་མི་དགྲོས་
པར། ཏཱ་ལའི་བ་མ་འགྲོ་གབས་འགྲོ་གབས་ཡྲོད་རླེད། ཆུ་ཚོད་རིང་པྲོ་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེའི་རླེས་ནས་ང་ཚོ་ལང་ཐུབ་ཀི་རླེད།
ཟླེར་ནས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ན་སྐད་ཆ་དླེ་འདྲ་འཆད་མཁན་འདུག ཡ་མཚན་སླེ་ཡི་འདུག དླེ་སུ་རླེད་ཟླེར་ནས་ཕར་བརད་
གཅྲོད་ཡྲོང་དུས། དྲོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་དླེ་འདྲ་རླེད་ཟླེར། ག་རླེ་བས་ནས་དླེ་འདྲ་བླེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རླེད་ཟླེར་ན། སིད་སྲོང་གི་
རྒྱབ་སྲོར་ཡིན་མདྲོག་བླེད་ཀིན ་བླེད་ཀིན། སྐྲོར་ར་གཅིག་བརྒྱབས་ན། མཐའ་མ་དླེ་ལ་སིད་སྲོང་ནག་པྲོ་བཟྲོ་རྒྱུའི་འཆར་
གཞི་དླེ་རླེད། དླེ་མ་གཏྲོགས། ཁ་ཞླེ་གཉིས་མླེད་ཀི་སྐད་ཆ་བཤད་ན། དངྲོས་གནས་ཀི་རྒྱབ་སྲོར་དླེ་རླེད་མི་འདུག དླེ་ག་ནང་
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བཞིན། ཚོགས་ཟུར་ལ་རྒྱབ་སྲོར་བླེད་མཁན་ཡིན་ཟླེར་བའི་མིང་ཁུར་ནས་སྐུ་མདུན་ལ་མཚན་སད་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་པ་དླེ་ཚོ་ཡང་
དླེ་བཞིན་སྐྲོར་བ་གཅིག་བརྒྱབས་ན། དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་ཁྲོ་རང་ནག་པྲོ་བཟྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་མ་གཏྲོགས། ཕན་པའི་ལས་ཀ་བླེད་
ཀི་མླེད་པ་དླེ་གསལ་པྲོ་རླེད།
མདྲོར་བསྡུས་ཡྲོང་ན། ང་ཚོའི་ནང་ཁུལ་གི་རྙྲོག་ག་གཅིག་སི་ཚོགས་ཀི་རྙྲོག་ག་ལ་བསྒྱུར། ཆྲོལ་ཁའི་ཕྲོགས་ཞླེན་
ལ་བསྒྱུར། དངྲོས་གནས་དྲང་གནས། གཅིག་གི་རྒྱབ་སྲོར་དང་ཅིག་ཤྲོས་ཀི་རྒྱབ་སྲོར། གཉིས་ཡྲོད་ནའང་རླེད། གསུམ་
ཡྲོད་ནའང་རླེད། གང་ལྟར་ཡང་བྲོད་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་གི་མི་ཡྲོད་རླེད། སིད་སྲོང་གི་རྒྱབ་སྲོར་ཡིན་ཟླེར་མཁན་ནང་དུ་ཆྲོལ་ཁ་
གསུམ་གི་མི་ཡྲོད་པ་ཧ་ཡི་ཡྲོད་ལ། ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པའི་རྒྱབ་སྲོར་ཡིན་ཟླེར་མཁན་ནང་དུ་ཡང་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་གི་མི་
ཡྲོད་པ་རླེད། ག་རླེ་བས་ནས་མི་སྣ་བླེ་བག་པ་གཉིས་ཀི་སང་དུ་ཆྲོལ་ཁའི་མིང་འདྲོན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། ཆླེད་དུ་འདྲོན་
མཁན་དླེ་འདྲ་འདུག ཆླེད་དུ་ཆྲོལ་ཁ་གཉིས་དླེ་དཀྲུག་དཀྲུག་བཏང་ནས་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་འདི་ཟང་ཟིང་བཟྲོ་རྒྱུའི་
ཐབས་ཤླེས་འཐླེན་གི་ཡྲོད་རླེད། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོས་བསམ་མནྲོ་ཞིག་ཐྲོངས་དང་། བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་ཀི་ནུས་པ་ཆླེ་ཤྲོས་དླེ་
ཆྲོལ་གསུམ་ཆིག་སིལ་གི་ནུས་པ་དླེའི་སང་ནས་ཐྲོན་གི་ཡྲོད་རླེད། ལྷག་པར་དུ་བྲོད་མི་མང་ལ་གཅིག་ལྟྲོས་དང་། ལྲོ་རྒྱུས་
ཀི་བྱུང་རིམ་གི་ནང་ནས་བྲོད་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་ཟླེར་བ་དླེ་གང་འདྲ་ཞིག་རླེད། བྲོད་མི་རིགས་ཟླེར་བ་དླེ་གང་འདྲ་ཞིག་རླེད།
བྲོད་བཙན་པྲོའ ་ི སྙིང་སྟྲོབས་སླེམས་ཁྲོང་དུ་བཅངས་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་དླེ་གང་འདྲ་ཞིག་རླེད། ལྲོ་རབས་ག་ཚོད་ཅིག་
གི་བར་དུ་བཅངས་འདུག དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཚེ་སྲོག་དང་ཟུངས་ཁག་གིས་འགྲོ་སྲོང་ག་ཚོད་ཅིག་བཏང་འདུག གང་ནས་
བཏང་འདུག ལྲོ་ག་ཚོད་ལ་བཏང་འདུག ལྲོ་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུའི ་གནས་སྟངས་ཙམ་རླེད་མི་འདུག དླེ་འདྲ་བས་ཏླེ་གནས་
བསྡད་པའི་མི་རིགས་དླེའི་རྡྲོག་ར་གཅིག་སིལ་གི་ནུས་པ་དླེ། གཏྲོར་བཤིག་བཏང་ན། སུ་ཞིག་ལ་ཕན་གི་ཡྲོད་པ་རླེད། དླེ་
ཚང་མས་མཁླེན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རླེད་ལ། མཁླེན་གི་ཡྲོད་རླེད་བསམ་གི་འདུག བྲོད་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་འདི་དུམ་བུ་གསུམ་དུ་
ཕླེ། གཅིག་མླེད་པར་བས་ཏླེ་གཉིས་ཀིས་རྒྱལ་ཁ་ལླེན་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རླེད་ལ། གཉིས་མླེད་པར་བས་ཏླེ་གཅིག་ལ་རྒྱལ་ཁ་
འཐྲོབ་རྒྱུ་དླེ་འདྲའང་ཡྲོད་མ་རླེད། རིམ་པ་རིམ་པ་བས་ཏླེ། མཐའ་མ་དླེར་ནག་བསུབ་གཏྲོང་པའི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡིན་རྒྱུ་
རླེད་བསམ་གི་འདུག དླེ་ཡིན་དུས། མང་པྲོ་བཤད་མ་དགྲོས་པར། གནད་དྲོན་འདི། ང་རང་ཚོས། རང་མགྲོ་རང་གིས་
གཡྲོགས་ན་དྲོབ་ཀིལ་ཀིལ། རང་སླེམས་རང་གིས་གསྲོས་ན་དགའ་ཀྲྲོག་ཀྲྲོག ཞླེས་པའི་གཏམ་དཔླེ་གཅིག་ཡྲོད་པ་རླེད།
དླེ་ནང་བཞིན། གཅིག་ཡྲོད་ནའང་མླེད་མདྲོག་མདྲོག ཆླེན་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་མདྲོག་མདྲོག་བས་ཏླེ་
བཞག་ས་གཅིག་རླེད་མི་འདུག འདི་གཙང་མ་བཟྲོ་དགྲོས་འདུག བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ལ་
འགན་ཡྲོད་ན། འགན་དླེ་འཁུར་དགྲོས་ཀི་འདུག མཐའ་གཅིག་ཏུ་བཀའ་ཤག་གི་ནྲོར་འཁྲུལ་རླེད། ཁླེད་རང་ཚོས་ག་རླེ་བླེད་
དགྲོས་ན་བྲོས་ཟླེར་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ཐབས་ཤླེས་ཡྲོད་དམ་མླེད། ཐབས་ཤླེས་ཡྲོད་ན་དླེའི་སང་ནས་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་འདུག
ཐབས་ཤླེས་མླེད་པ་ཡིན་ན། གྲོས་ཚོགས་ཀིས་རམ་འདླེགས་བས་ཏླེ། སི་ཚོགས་ལྷིང་འཇགས་བཟྲོ་པའི་ཐབས་ཤླེས་གང་
འདྲ་ཞིག་འདུག ཕག་རྲོགས་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུང་རྒྱུའི་ནང་ལ། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ན་ཟླེར། ཞིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ན། དླེའི་དམིགས་ཡུལ། དླེའི་རྒྱབ་ལྲོངས། དླེའི་མཐའ་དྲོན་གི་གྲུབ་འབས་སྲོགས་ཀི་ཐད་ང་རང་
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ཉིད་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་ན་བཤད་རྒྱུ་གཅིག་ཀང་མླེད། ཕྲོགས་ཞླེན་གི་སང་ནས་གཅིག་ཀང་མླེད། སུ་ཞིག་རྒྱལ་དང་
སུ་ཞིག་ཕམ་ཟླེར་བ་ཞིག་ཧ་ཅང་ཁག་པྲོ་རླེད། ཡིན་ན་ཡང་། མཐའ་མཇུག་དྲོན་དག་འབབ་ས་ཞིག་ལ་བབས་ནས། མང་
ཚོགས་ལ་གསལ་པྲོ་ཞིག་བཟྲོས་ཏླེ་དབླེ་བསླེས་བཏང་ནས། གནད་དྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་སི་ཚོགས་འདིའི་གསླེང་གང་ནས་
ཡྲོང་གི་འདུག དླེའི་ཐྲོག་ནས་དབླེ་བ་བཀར་བ་ཡིན་ན། དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་བཙན་བྲོལ་གི་སི་ཚོགས་འདི་རྡྲོག་གཅིག་
ཏུ་སིལ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་བླེད་དགྲོས་འདུག དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་བླེད་དགྲོས་པ་དླེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེན་པྲོ་
རླེད། དླེ་ཡིན་དུས། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ཡིན་ནའང་རླེད། གཅིག་བས་ན། དླེས་ཕན་གི་མླེད་དམ་བསམ་
པའི་བསམ་ཚུལ་དླེ་སླེ་ཡྲོང་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆྲོག མང་པྲོ་མ་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་མཚམས་འཇྲོག་གི་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས

སི་འཐུས་གསླེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དླེ་དང་འབླེལ་བའི་
ཐྲོག་ནས་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤིག་བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད། དང་པྲོ་དླེ་ལ་ང་ཚོ་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་རིས་འགྲོ་གཞན་ཞིག་ལ་བཤད་དུས།
གདན་ཐྲོབ་སྐྲོར་ལ་མང་པྲོ་གསུངས་སྲོང་། དླེ་རིང་འདིར་བཀའ་ཤག་གི་ལས་བསྡྲོམས་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དླེའི་སྐྲོར་
ལ་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་བཤད་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་ཡྲོད། དླེའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རླེ་བས་ནས་ཡིན་ལབ་ན། ད་ལྟའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་བགྲོ་
གླེང་ཆླེན་པྲོ་འགྲོ ་བསྡད་པའི་གནད་འགག་དླེ་ཡང་དླེ་འདྲ་ཞིག་ལ་འབླེལ་བ་ཡྲོད་པ་ང་རང་གིས་ངྲོས་འཛིན་བླེད་ཀི་ཡྲོད།
བས་ཙང་། དླེ་ཡིན།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ད་ངས་ག་རླེ་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་སྲོང་ལབ་ན། སི་ཡྲོངས་ཀི་
གདན་ཐྲོབ་ཟླེར་ནས། ཐུགས་འཚབ་ཆླེན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་གསུང་མཁན་མང་པྲོ་གྲོ་རྒྱུ་འདུག གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་
ལ་གསུང་མཁན་ཡྲོད་རླེད། སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་བྱུང་ཡྲོད་རླེད། ཡིན་ན་ཡང་། དྲོན་དམ་པར་ང་རང་ཚོས་བསམ་བྲོ་ཞིག་
བཏང་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་སྲོར་སྲོར་བས་ནས་འཛོམས་ཀི་ཡྲོད་རླེད་དླེ། དྲོན་དམ་པའི་ང་རང་ཚོ་ལ་གདན་
ཐྲོབ་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་གཅིག་ཡྲོད་པའི་གནས་བབ་ཅིག་ཡྲོད་རླེད་དམ། སིད་སྲོང་གི་མཚན་བཏགས་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་རླེད།
དླེ་བཞིན་གཤམ་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡིན་ནའང་རླེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིའི་མིང་ཙམ་བཏགས་
བཞག་པ་ཡིན་ནའང་རླེད། ང་ཚོས་ཡྲོང་གི་འདུག་ན། ང་ཚོ་འཐབ་རྲོད་བླེད་མཁན་ལས་འགུལ་བ་ཞིག་རླེད་མ་གཏྲོགས་པ་
གདན་ཐྲོབ་འཆད་མཁན་གནས་སྟངས་ཐྲོག་ལ་ཡྲོད་རླེད་ར་བ་ཉིད་ནས་དྲན་གི་མླེད། ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་དྲན་བཞག་པ་མླེ ད།
སྲོན་མ་ནས་དྲན་གི་ཡྲོད། ང་རང་དང་འབླེལ་བ་ཡྲོད་པ། སྒྲུང་ཐུང་ཐུང་ཞིག་བཤད་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་ཡྲོད། སྲོན་མ་ཞིག་ལ།
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ལས་དྲོན་གནད་འགག་ཆླེན་པྲོ་ཞིག་གི་ཆླེད་དུ། ཕག་སྦྲླེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་ང་ཚོ་ས་གནས་ཤིག་ལ་ཕིན་པ་རླེད།
སྐབས་དླེ་དུས་ཕལ་ཆླེར་ཞྲོགས་པ་ས་མྲོ་ཆུ་ཚོད་དགུ་པ་གཡས་གཡྲོན་ལ་རླེད། དླེ་དུས་ང་ཚོ་ས་གནས་དླེའི་མངའ་སྡླེའི་
བྲོན་ཆླེན་མངའ་སྡླེའི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་མང་པྲོ་ཞིག་ལ། ཁྲོང་རྣམ་པ་ཡར་མར་ཕླེབས་པའི་གྲོ་སྐབས་དང་བསྟུན་
ནས། མཇལ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤླེས་ཤིག་བས་པ་རླེད། སྐབས་དླེ་དུས་ང་ཚོའི་རླངས་འཁྲོར ་དླེ་ taxi རླེད། དླེ་འདྲ་བས་དུས།
ཁྲོང་རྣམ་པ་གཟིམ་ཤག་ནས་ལས་ཁུངས་ལ་ཕླེབས་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་རླེད་འདུག དླེ་འདྲ་བླེད་དུས། ང་ཚོའི་རླངས་འཁྲོར་གི་
ཁ་ལྲོ་བས་འགྲོ་ཕྲོད་ཀི་མི་འདུག གང་ཡིན་ཟླེར་ན། ཁྲོང་ཚོ་ཚང་མས་གྲོག་དམར་པྲོ་སྲོར་དུས་འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུ་མི་འདུག འགྲོ་
ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཡྲོད་མ་རླེད་བ། དླེ་འདྲ་བླེད་དུས། འགྲོ་ཕྲོད་ཀི་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚོའི་ཕག་སྦྲླེལ་སི་འཐུས་
རྒན་པ་ཤིག་གིས་ག་རླེ་གསུངས་སྲོང་ལབ་དུས། ཁྲོད་རང་རྒྱུགས་ག་རླེ་ཡྲོད་རླེད་དམ། ཁྲོང་ཚོ་ MLA རླེད། ས་གནས་
མངའ་སྡླེའི་རླེད། ང་ཚོ་ MP ཡིན་ཞླེས་གསུངས་སྲོང་། དླེ་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་ད་ལྟ་རང་མིག་གི ས་མཐྲོང་པ་ནང་
བཞིན་ཚོར་བ་དླེ་ར་བ་ཉིད་ནས་བརླེད་ཀི་མི་འདུག ང་ཚོ་དླེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཀི་བསམ་བྲོ་ཡྲོད་རླེད་པཱ། དླེ་ང་ཚོར་ད་
ལྟའི་ན་ཚ་ཚང་མའི་བྱུང་རླེན་འདྲ་པྲོ་དླེ། ང་ཚོར་དླེ་འདྲའི་བསམ་བྲོ་ཞིག་དངྲོས་གནས་ཡྲོད་ས་རླེད། བསམ་རྒྱུའི་ཚོར་བ་
འདྲ་པྲོ་ཞིག་དངྲོས་གནས་ང་རང་ལ་ཡྲོད། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དྲོན་དམ་པའི་ང་ཚོ་ MLA མ་རླེད་གང་ཡང་མ་རླེད། དླེ་ཚོ་
མིན་པ་དླེ་གསལ་པྲོ་ཞིག་ཧ་གྲོ་ཚར་བའི་རླེས་ལ། ང་ཚོ་དླེ་འདྲའི་བསམ་བྲོ་དང་། དཀར་པྲོ་དང་། ནག་པྲོ་བསམ་བྲོའ ་ི རྲོད་
པ་དླེ་ཡྲོང་དགྲོས་རྒྱུ་ཡྲོད་རླེད་བསམ་གི་མླེད། ང་རང་གི་བསམ་བྲོ་དླེ་འདྲ་ཞིག་དྲན་གི་ཡྲོད། དང་པྲོ་ཁྲོ་རང་ནས་གཅིག་
བཤད་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་། བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་། གདན་ཐྲོབ་དང་དླེ་འདྲའི་སྐྲོར་ལ་ག་རླེ་ཡིན་ནའང་ཡིན། དླེ་
གནད་འགག་གལ་རླེད་མི་འདུག་བ། ག་རླེ་ཆགས་ཡིན་ནམ། ང་རང་ལ་ཚོར་སྣང་དླེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད། རྒྱུ་མཚན་ད་ལྟ་ངས་
བཤད་པ་དླེ་རླེད། རྡྲོག་རྡྲོག་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་ང་རང་ཚོ་གཅིག་བལྟ་རུ་འགྲོ་དང་། ས་གནས་ཀི་གྲོང་སྡླེ་ལས་ཁུངས་
ཀི་ལས་བླེད་གཅིག་དང་ང་ཚོའི་གནས་བབ་འདྲ་པྲོ་ཡྲོད་རླེད། དྲང་པྲོ་བཤད་ན་དླེ་ཡང་ང་ཚོས་ཧ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རླེད་བ།
ངས་སྐད་ཆ་ག་རླེ་བཤད་བསྡད་པ་དླེ། ང་རང་ཚོ་ཨང་དང་པྲོ་ང་རང་ཚོས་ངྲོས་ཟིན་ཞིག་བླེད་དགྲོས་རྒྱུ་དླེ་གནད་འགག་ཆླེ་
ཤྲོས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རླེད ། ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་དླེའི་ འབྱུང་ས་གཚོ་བྲོ། ང་རང་ཚོ་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆླེའི་
ཐུགས་རླེ་བཀའ་དྲིན་ལ་བརླེན་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་ཐག་ཆྲོད་ཡྲོད་དུས། སྐབས་
མཚམས་ལ་ང་རང་ཚོ་ང་རང་ཚོས་ངྲོ་མི་ཤླེས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལ་སླེབས་ནས་ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་དླེ་འདྲ་ཡྲོང་གི་
ཡྲོད་རླེད། དང་པྲོ་དླེ་ལ་ངས་གནས་ཚུལ་དླེ་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་སྲོང་། དླེ་ནས་གནས་ཚུལ་དླེ་འདྲའི་སྐྲོར་ལ་གསུང་བའི་
སྐབས་ལ་མི་མང་གིས་གཅིག་བཤད་སྲོང་། མི་མང་ལ་ལན་བརྒྱབ་ཤླེས་ཀི་མི་འདུག དླེ་འདྲ་མང་པྲོ་གསུང་གི་འདུག གནད་
འགག་ཆླེན་པྲོ་ཞླེ་དྲགས་ཤིག་རླེད། སིར་བཏང་མི་མང་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ། ང་ཚོའི་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་གླེང་དགྲོས་རྒྱུའི་གནད་
འགག་ཆླེན་པྲོ་ཞླེ་དྲགས་ཤིག་རླེད། ཡིན་ན་ཡང་། མི་མང་ལབ་དུས། ག་ཚོད་ཅིག་ལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། ཡང་མི་མང་གི་
ཚད་གཞི་དླེ་གང་ལ་འཇྲོག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། ང་རང་ཚོའི་སྡླེ་ཚན་དླེའི་ནང་ལ་སླེབས་སྡྲོད་མཁན་ལ། མི་མང་ཟླེར་དགྲོས་
ན་མི་ཉུང་ཟླེར་དགྲོས་ན། གང་ལྟར་ག་ཚོད་གཅིག་གིས་རྒྱབ་སྲོར་བས་ནས་སླེབས་ཡྲོད་རླེད། ར་བ་དླེའི་ནང་ལ་སྡྲོད་མཁན་
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ཚང་མའི་ངྲོས་ནས་མི་མང་ལབ་རྒྱུའི་སྲོབས་པའི་གནས་སྟངས་དླེ་ག་ཚོད་གཅིག་གི་ཚད་ལ་ཡྲོད་ན། མང་པྲོ་བཤད་ཡྲོང་
དུས། དངྲོས་གནས་དུས་རྒྱུན་དུ་ལན་རྒྱག་སྟངས་དླེ་ཚོ་གནང་གི་ཡྲོད་ས་རླེད། ཡིན་ན་ཡང་། ང་རང་གི་ངྲོས་ནས་ད་དླེ་ཚོ་
གཅིག་གནད་འགག་ཆླེན་པྲོ་འདྲ་པྲོ་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་གསུང་གི་ཡྲོད་ཀི་རླེད་བསམ་བསམ་ཞིག་གི་ཚོར་བ་ཞིག་བྱུང་།
དླེ་བཞིན་ཁ་སང་གི ་འབླེལ ་བ་ཡྲོ ད་པ་དླེ། བང་ཨ་རིའ ི་སྐུ་ཚབ་དྲོན ་གཅྲོད་འཕྲོ་ འགྱུར་ཡྲོད་མླེ ད་ཀི་ སྐྲོར་ལ་
དམིགས་བསལ་བཤད་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་དངྲོས་གནས་མླེད། དླེའི་སྐྲོར་ལ་སི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཁག་ལ་འགྲོ་བསྡད་པའི་གནས་
ཚུལ་ཡིན་ན་ཡང་འདྲ། འབླེལ་ཡྲོད་དླེ་ཚོས་ས་རླེས་བཤད་བསྡད་པ་དླེ་ཚོ་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་ཉན་མླེད། དངྲོས་
གནས་ཉན་མླེད། རྫུན་ཁྲོན་ནས་མླེད། རྒྱུ་མཚན་ག་རླེ་བས་ནས་ལབ་ན། ང་ཚོ་དླེའི་བར་ལ་གནད་འགག་གཙང་མ་བཟྲོ་
རྒྱུའི་ནུས་པ་དླེ་ཡྲོད་མ་རླེད། ངས་བལྟས་ནས་ཡྲོད་རླེད་བསམ་གི་མི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། སྲོ་སྲོ་ཚོར་བ་དླེའི་ནང་ལ་
ཐིམས་ན་ཕན་ཐྲོགས་གང་ཡང་མི་འདུག་བསམ་བསམ་གི་ཚོར་བ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡྲོད། རྫུན་མ་ར་བ་ཉིད་ནས་མླེད། ད་ལྟ་
དཔླེ་བཞག་ན་མི་མང་པྲོ་ཡྲོད་རླེད། དླེ་འདྲའི་དྲོ་སྣང་བླེད་མཁན་དཔླེ་མང་པྲོ་འདུག མི་མང་པྲོའ ་ི ཚོར་བ་འཇམ་རྒྱུའི་ཐབས་
ཤླེས་བླེད་ཀི་ཡྲོད། ང་རང་ངྲོས་ནས་བསམ་གི་ཡྲོད། བས་ཙང་། དླེ་འདྲ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཚོར་བསྡད་ཡྲོད། དླེ་བཞིན་བཀའ་ཤག་
གིས་དང་པྲོ་གང་འདྲ་བས་ནས་བསྐྲོས་པ་ཡིན་ནའང་། འཕྲོ་འགྱུར་གཏང་རྒྱུ་དླེ་ཡང་རླེས་མ་དླེ ་ག་རང་བས་རླེད་གསུངས་
སྲོང་། དླེ་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། བཅའ་ཁིམས་ཀི་དྲོན་ཚན་ཞིག་ལུང་དྲངས་རྒྱུ་ཡྲོད་རླེད། དླེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཐྲོག་ལ་ཡིན་
ནའང་། ལབ་གླེང་བ་རྒྱུའི་སྲོབས་པ་དང་བྲོ་ཁྲོག་མི་འདུག བས་ཙང་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་། དྲོ་སྣང་གང་ཡང་
བ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དླེའི་གནས་བབ་སྲོ་སྲོར་ཡྲོད་རླེད་དྲན་གི་མི་འདུག དཔླེ་གཅིག་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ནས་རྒྱ་མཚོ་ཆླེན་པྲོ་ལ་མླེ ་
འབར་ན་དླེ་གསྲོད་ཐུབ་པའི་ཆུ་ཡྲོད་མ་རླེད། ད་ལྟའི་རྲོད་པ་དླེ་ཚོའི་བྱུང་ས་འདྲ་པྲོ་དླེ། མཐྲོ་ཤྲོས་ནས་བྱུང་པ་རླེད། ང་ཚོ་ལ་
བླེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྲོད་རླེད་དང་མ་རླེད། བས་ཙང་། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། རྒྱ་མཚོ་ཆླེན་པྲོ་ལ་མླེ་འབར་ན་དླེ་གསྲོད་རྒྱུའི་ཆུ་ག་བར་
འཚོལ་དུ་འགྲོ་དགྲོས་རླེད། ང་ཚོ་ལ་ནུས་པ་ཡྲོད་རླེ ད་དང་མ་རླེད། བས་ཙང་། མླེད་ཡྲོང་དུས། སྲོ་སྲོ་དླེའི་ནང་ལ་མ་ཚུད་
རྒྱུ་དླེ་ནད་འགག་ཆླེ་བ་རླེད་བསམ་བསམ་ཐྲོག་ནས་སིར་བཏང་བསམ་བྲོ་དླེ་འདྲ་གཏྲོང་མཁན་ཞིག་ཡིན། དླེ་བཞིན་དླེ་འདྲའི་
གནས་སྟངས་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་ལ་མང་པྲོ་བྱུང་སྲོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དླེའི་ནང་ནས་དཔླེ་མཚོན་
གཅིག་ཞུ་ཆྲོག་པ་བྲོས། སྲོན་མ་སྦར་སིལ་ད་ལྟ་དྲོན་གཅྲོད་ཡྲོད་པ་སྐབས་དླེ་དུས། ཕ་རན་སི་པླེ་རི་སི་ལ་ཡྲོད་པའི་སྐབས་
དླེ་ལ། ཕ་རན་སིར་གནས་བཞུགས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཟླེར་རྒྱུ་གཅིག བཀའ་ཤག་སྐབས་༡༣ པའི་ངྲོས་ནས་དྲོན་
གཅྲོད་ལ་བསྐྲོས་པ་རླེད། དྲོན་གཅྲོད་ལ་བསྐྲོས་ཚར་བའི ་རླེས་ནས་ཉིན་མ་ཁ་ཤས་ཀི་རླེས་ཡིན་ནམ་གང་ཤླེས། དླེའི་བར་
གཅིག་ནས་ཁ་སང་གི་ཡི་གླེ་དླེ་ཕིར་འཐླེན་ཡིན་ཞླེས་བཤད་སྲོང་། དླེ་འདྲ་བླེད་དུས། སྐབས་དླེའི་རླེས་ལ་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ལ་ཡི་གླེ་གཏྲོང་མཁན་ཁ་ཤས་བྱུང་བ་རླེད། བཀའ་ཤག་ལ་ཁ་ཤས་བྱུང་ཡྲོད་ཀི་རླེད། དླེ་ག་རླེ་ཡྲོད་མླེད་ཧ་གྲོ་མ་
སྲོང་། བས་ཙང་། དླེ་འདྲ་འདྲ་པྲོ་བྱུང་བ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྲོང་བསྡད་ཀི་འདུག དླེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་མཐྲོང་མྲོང་། དཔླེ་མཚོན་
དླེ་གཅིག་པྲོ་རླེད། དླེ་མ་ཡིན་པའི་དཔླེ་མང་པྲོ་རླེད་དླེ། ཡིན་ན་ཡང་། བསྐྲོ་གཞག་བས་སྲོན་མའི་ལས་གནས་གཞན་ལ་རིས་
སད། ཆ་ཚང་བས་སྲོང་། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དླེ་ཚོ་མི་ཚེའི་ནང་ལ་དཀར་པྲོ་བཟྲོས་པ་ཡིན་ནམ། ནག་པྲོ་བཟྲོས་ཡིན་ནམ་

105

ངས་མི་ཤླེས། གང་ལྟར་དླེ་འདྲ་ཡྲོང་གི་འདུག དླེ་ཚོ་ཚང་མ་སྲོན་མ་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་གང་ཡང་མི་ལབ་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་
ཚོ་བཅའ་ཁིམས་ནང་ལ་ཡྲོད་པའི་གནས་སྟངས་དླེ་འདྲ་ལ་བརླེན་ནས་ཡིན་གི་རླེད་བསམ་བསམ་མ་གཏྲོགས་པའི་དྲོ་སྣང་བ་
རྒྱུ་རག་མ་སྲོང་། དྲོན་དག་གཅིག་དླེ་ཡིན།
དླེ་ནས་གཞན་དག་གཅིག་ལ། དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་གི་འབླེལ་བ་དང་ཐྲོག་ནས་བཀའ་ཤག་ཚང་མ་དགྲོངས་པ་
ཞུ་དགྲོས་རླེད། དླེ་དང་མཉམ་དུ་སི་འཐུས་ཚང་མ་དགྲོངས་པ་ཞུས་བཞག་ན་འགིག་གི་འདུག་ཟླེར་ནས་དླེ་འདྲ་གསུང་
མཁན་བྱུང་སྲོང་། སི་འཐུས་ཀི་མིང་དང་དླེའི་ཐྲོག་ནས་བྲོས་གཏྲོང་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་མླེད། ཡིན་ན་ཡང་།
གནད་འགག་དླེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་དླེའི་རྒྱབ་ལྲོངས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ག་རླེ་ག་རླེ་ལ་ཐུག་གི་ཡྲོད་མླེད་ཧ་གྲོ་ཡི་མི་འདུག སིར་
བཏང་ག་སིག་མང་ཆླེ་བ་ཕལ་ཆླེར་མ་འྲོངས་པ་ཡིན་གི་རླེད། ལས་འགུལ་སླེལ་ནའང་འདྲ། གཏམ་བཤད་གནང་ནའང་འདྲ།
ངྲོ་རྒྲོལ་བས་ནའང་འདྲ། ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པ་མ་འྲོངས་པའི་ཆླེད་དུ་ཡིན་པ་རླེད། གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་ག་རླེ་འདྲ་པྲོ་གཅིག་
དང་སྦྲླེལ་ཡྲོད་དམ། འཆར་གཞི་གཅིག་དང་འབླེལ་བ་ཡྲོད་པ་དླེ། མ་འྲོངས་པའི་ཆླེད་དུ་རླེད། མ་འྲོངས་པའི་ཆླེད་དུ་ཡིན་ན།
དླེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་གདླེང་ཚོད་འདྲ་པྲོ་ཞིག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡྲོད་ཀི་རླེད། དླེ་བཞིན་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཁང་པ་ཉྲོ་རྒྱུའི་
རིས་དང་འབླེལ་བ་དླེ། ཨུ་ཚུགས་མཐའ་བསལ་བས་ནས་བུ་ལྲོན་རླེད་ལབ་མཁན་གི་གནས་སྟངས་ཀང་མང་པྲོ་འདུག གང་
ལྟར་ག་རླེ་བས་ནའང་། དླེ་གསུང་གི་འདུག ང་ནི་དླེ་ཡང་མ་རླེད་བསམ་པའི་གནས་ཚུལ་དླེ་འདྲ་ཡང་དྲན་གི་མི་འདུག གང་
ཡིན་ཟླེར་ན། གང་ལྟར་མ་འྲོངས་པའི་སིད་སྲོང་ next བ་རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་དླེ་དུས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་བུ་ལྲོན་དླེ་སད་
རྒྱུའི་གདླེང་ཚོད་དང་སྲོབས་པ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་གནང་གི་ཡྲོད་ས་རླེད་བསམ་བསམ་གི་ཚོར་བ་དླེ་འདྲ་སླེབས་ཀི་འདུག
བས་ཙང་། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ངྲོ་ཤ་དང་། མགུལ་ཤ་དང་། འགམ་ཤ་གང་ཡིན་ཡང་ངྲོ་ཤ་རླེད། ཟླེར་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་རླེད། དླེའི་
རྒྱུ་མཚན་གི་ཐྲོག་ནས་གང་ལྟར་བྲོད་ཀི་ཐླེབས་ར་ཡིན་ནའང་། བྲོད་པའི་སིག་འཛུགས་དང་འབླེལ་བ་ཡྲོད་པ་ཞིག་རླེད། དླེ་
གང་དུ་འགྲོ་ནའང་། གཅིག་པ་རླེད། གང་ལྟར་སད་རྒྱུའི་ག་སིག་ཆ་ཚང་རླེད་འདུག་བསམ་བསམ་ཞིག་ར་བ་འདིའི་ནང་ནས་
བསམ་ཚུལ་ཞིག་སླེབས་སྲོང་། གང་ལྟར་སད་དགྲོས་རུང་མ་དགྲོ ས་རུང་། སིར་བཏང་གསུང་སྟངས་ལ་དཔག་པའི་ཐྲོག་
ནས་དླེ་འདྲ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཚོར་སྲོང། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། གནས་སྟངས་ཤིག་དྲན་སྲོང་། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། གཙོ་ཆླེ་ཤྲོས་དླེ་
ལབ་གླེང་མི་མང་ཟླེར་ན། དང་པྲོ་གྲོང་དུ་འགྲོ་འཛུགས་པ་ནང་བཞིན། གང་ལྟར་མི་གཅིག་ལས་མང་བ་ལ་ང་ཚོས་བཤད་རྒྱུ་
ལ་དག་དང་རྣམས་ཡྲོད་རླེད་བ། བས་ཙང་དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ལབ་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་རླེད། ཡིན་ན་ཡང་། སིར་བཏང་གི་བྲོད་པ་
མང་པྲོ་ཞིག་ལྷྲོད་ལྷྲོད་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། ང་རང་གིས་དླེ་འདྲ་བསམ་གི་ཡྲོད། ངྲོ་དླེབ་དང་སི་ཚོགས་ཀི་དྲ་ལམ་ཁག་ལ་འཆད་
མཁན་མི་འབྲོར་དང་ཐང་ལ་འདྲོན་མཁན་གི་མི་འབྲོར་གི་གནས་བབ་དླེ་ཧ་ཅང་མང་ངམ། ཧ་ཅང་མང་པྲོ་ལ་ངྲོས་འཛིན་བས་
ནའང་ ༥༠༠ ཡྲོད་འགྲོ། དླེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཡྲོད་རླེད་བསམ་གི་མླེད། ང་རང་གི་ངྲོས་ནས་ངྲོས་འཛིན་བླེད་སྟངས། དླེ་
ཚོར་མི་མང་ཟླེར་དགྲོས་ན་མི་ཉུང་ཟླེར་དགྲོས་ན། མགྲོ་ཚོས་ཀི་མི་འདུག གང་ལྟར་གནད་འགག་དླེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་ང་ལ་
གནས་ཚུལ་ཞིག་དྲན་གསྲོ་བ་ལ། ༢༠༠༨ ལྲོ་ལ་བྲོད་ནང་ལ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་བྱུང་བའི་སྐབས་ལ་བདླེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ངྲོས་ནས་བྲོད་རང་སྲོང་ལྲོངས་ཀི་ལས་དྲོན་གལ་ཆླེན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ང་རང་ཚོའི་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་མི་
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༥༠༠ ཐམ་པ་གསྲོ་སྲོང་བས་ནས་བཏང་བཞག་ཡྲོད། ད་རླེས་བླེད་སྲོད་བཏང་དགྲོས་རླེད། ཟླེར་ནས་བཤད་ཡྲོད་རླེད། ཚང་
མ་གཟབ་གཟབ་བླེད་དགྲོས་ཟླེར་ནས་ས་གནས་ཁག་ལ་ཁླེད་ཚོ་འགྲོ་དུས་བཤད་དགྲོས་རླེད་ལབ་སྲོང་། དླེ་ང་ཚོས་གང་
ཐུབ་ཐུབ་བཤད་པ་རླེད། ཡིན་ན་ཡང་། སླེམས་གཏིང་ནས་དངྲོས་གནས་དླེ་འདྲའི་གསལ་པྲོ་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་བརྒྱ་ཨླེ་ཡྲོད་ན་
བསམས་སྲོང་། དྲང་པྲོ་བཤད་ན་ཐླེ་ཚོམ་འདྲ་པྲོ་ཡྲོད། ཡིན་ན་ཡང་། བཤད་ཀི་ཡྲོད། སྐབས་དླེ་དུས་ཛ་དྲག་གི་ས་གནས་
དླེར་ང་ལ་དྭགས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་བྱུང་སྲོང་། དླེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་བཤད་པ་ཡིན། དླེ་དུས་ངླེས་པ་རྙླེད་མ་སྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་ད་
ལྲོ་བལྟས་ཡྲོང་དུས། དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་ཏན་ཏན་ཡྲོད་ས་རླེད་བསམ་བསམ་བྱུང་སྲོང་། ༥༠༠ ཡྲོད་དམ་མི་ཤླེས་ཏླེ།
ཡྲོད་བསམ་པའི་ཚོར་བ་དླེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བྱུང་། དླེའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རླེ་ཡིན་ལབ་ན། ཆུ་ཚོད་བཞིའི་གསར་འགྲོད་གསལ་
བསགས་ཡིན་ནའང་འདྲ། དླེ་མིན་པའི་དྲོན་ཚན་བཅུའི་གསལ་བཤད་ཡིན་ནའང་འདྲ། གང་འདྲ་ཡིན་ནའང་། དླེ་ཚར་ལ་མ་
ཚར་ལ་དླེ་ལ། རྦད་དླེ་ཞྭ་མྲོ་འདྲ་མི་དང་པར་འདྲ་མི་བཟྲོས་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ལ་ཁྲོམ་མཁན་གི་མི་མང་པྲོ་ཞླེ་དྲགས་འདུག
ངས་བལྟས་ཡྲོང་དུས། དླེ་གཉིས་ཀ་ཁུངས་གཅིག་ནས་བཟྲོ་གི་ཡྲོད་ས་རླེད་བསམ་བསམ་གི་ཚོར་བ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བྱུང་
སྲོང་། དླེར་རྫུན་ཁྲོན་ནས་མླེད། གང་ལྟར་ཕར་ཡིན་ན་འདྲ། ཚུར་ཡིན་ན་འདྲ། འདྲ་མིན་བཟྲོ་མཁན་གི་ཁུངས་གཅིག་གི་རང་
ནས་བཟྲོ་ཡི་ཡྲོད་ས་རླེད། དཔླེ་མཚོན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བཞག་པ་ཡིན་ན། སྲོན་ཞྭ་འདྲ་མི་འདྲ་གཡྲོག་རྒྱུ་ཡྲོད་རླེད། དླེ་འདྲ་འདྲ་
མི་འདྲ་གཡྲོག་གི་འདུག་བ། ད་ལྟ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཁ་ཤས་ལ་ཞྭ་མྲོ་རང་འཇག་གཡྲོགས་བཞག གཡྲོག་རྒྱུ་
གཅིག་པ་གཅིག་རང་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས། དླེ་ཚོའི་གས་དླེ་སྡླེ་ཚན་གཅིག་པ་གཅིག་རང་གི་ཐྲོག་ནས་བཟྲོ་ ཡི་འདུག གང་
ལྟར་ཕར་ནང་ཡིན་མདྲོག ཚུར་ནང་ཡིན་མདྲོག བླེད་མཁན་དླེ་ཚོ་དངྲོས་གནས་ཀི་ལས་ཀ་ཡྲོད་མཁན་རླེད་འདུག་མ་
གཏྲོགས་དླེ་འདྲའི་དུས་ཚོད་མང་པྲོ་ཞིག་སྲོ་སྲོ་ལ་དཔླེ་བཞག་ན་ཡང་། སུ་གཅིག་གིས་གཏང་ཐུབ་ས་མ་རླེད། བསམ་
བསམ་གི་དླེ་འདྲ་ཡྲོང་གི་འདུག བས་ཙང་། མི་མང་པྲོ་ཞིག་ཐང་ལ་ཐྲོན་ཡྲོང་དུས། དླེ་ཚོ་དླེ་རླེད་བསམ་གི་མི་འདུག ཁ་
ཤས་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་ཚོར་བའི་སང་ལ་ཡྲོད། ཁ་ཤས་ཆླེད་དུ་བླེད་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། མགྲོ་མ་ཚོས་ནས་མ་ཡིན་པའི་
ཐྲོག་ནས་བླེད་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རླེད། ཡིན་ན་ཡང་། སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བལྟས་ན་ད་རླེས་ཀི་གནད་འགག་དླེ་ང་ལ་དླེ་འདྲ་
བླེད་དགྲོས་རླེད། ནམ་ཡང་ལབ་མ་མྲོང་། ཕྲོད་ཀི་ཡང་མླེད། དླེ་འདྲ་འཆད་ཐུབ་མཁན་དླེ་མིན་ཡང་། ང་རང་གི་བལྟ་སྟངས་
ཀི་ཐྲོག་ནས་བལྟས་ན། དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་དྲོན་དམ་པ་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དླེ་འདྲ་བླེད་མཁན་འདུག་
བསམ་པའི་བཅྲོས་མ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་སླེས་སྲོང་། ག་རླེ་བས་ནས་ལབ་དུས། གྲོང་དུ་བཤད་པ་དླེ་རླེད། བསར་ཟླྲོས་དགྲོས་
རྒྱུ་མི་འདུག་སྟླེ། གང་ལྟར་ཧུར་པྲོ་ཞླེ་དྲགས་ཤིག་འདུག ཕྲོགས་གང་ཐད་ནས། བས་ཙང་། དླེ་འདྲ་བླེད་དུས། མི་མང་དླེ་ལ་
འགྲོ་མཁན་རླེ་ཟུང་ཞིག་གིས་གང་ལྟར་ཚོས་ལ་མ་ཚོས་ལ་བས་ནས་ཡྲོང་གི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་དླེ་ཧ་ཅང་གི་མ་རླེད་གདའ།
གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་བཤད་རྒྱུ་དླེ། དཔླེར་ན། གཅིག་གི་སྐད་ཆ་གཅིག་གིས་བཤད་རླེད་ལབ་ཀི་འདུག དླེ་སྐད་
འཕིན་ཚོགས་པའི་ནང་ལ་བཤད་རླེད་ལབ་དུས། སང་ཉིན་ག་སར་རྦད་དླེ་བཏང་འགྲོ་ཡི་འདུག ཁབ་བསགས་བླེད་མཁན་
ཁྲོང་ཚོ་ལ་རམ་འདླེགས་བླེད་ཀི་འདུག ཁ་ཤས་ཀི་རྒྱབ་སྲོར་གི་རྣམ་པའི་ཐྲོག་ནས། དླེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་
གབས་ཡྲོད་རླེད་ལབ་དུས། འབླེལ་བ་བླེད་མཁན་ཧ་ཅང་གི་མང་པྲོ་རླེད་བཞག ད་འཁྲུགས་པྲོ་ཡྲོང་གི་རླེད་ལབ་ནས། དྲོན་
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དམ་པ་ཁྲོང་ཚོའི་ལྟད་མྲོའ ་ི ངྲོ་བྲོ་བླེད་མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་ས་རླེད། ངས་ལབ་རྒྱུ་བྱུང་སྲོང་། སིར་བཏང་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཁྲོར་
ཡུག་དང་རྣམ་པ་དང་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོར་སྣང་མླེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐྲོག་ལ་ཚོར་བ་
ཆླེན་པྲོ་སླེབ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤླེས་བ་རྒྱུ་དླེ། སིར་བཏང་ནམ་རྒྱུན་གི་གྲོས་ཚོགས་ཁྲོར་ཡུག་གི་འགྲོ་སྟངས་འདྲ་པྲོ་ཞིག་རླེད། ང་
རང་ངྲོས་ནས་དླེ་འདྲའི་ངྲོས་འཛིན་བླེད་ཀི་ཡྲོད། ཡིན་ན་ཡང་། གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་རྒྱ་གགས་བྲོད་གགས་ཆགས་ཚར་བའི་
རླེས་ལ་དླེ་ཞླེ་དྲགས་གླེང་གི་རླེད་བསམ་གི་མི་འདུག ང་རང་གིས་བལྟས་ན། རྒྱུ་མཚན་གང་རླེད་ལབ་ན། དཔླེ་བཞག་ན། ང་
འབྲོག་པ་ཞིག་རླེད། འབྲོག་པའི་དཔླེ་བཞག་ན། འབྲོག་པ་དླེ་ཚོས་ས་གནས་གཅིག་ནས་ས་གནས་ཞིག་ལ་རུ་སྲོ་འགྲོ་བའི་
སྐབས་ལ། མཚེར་ཤུལ་ལ་ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚོས་ཅ་ལག་སྒྲུག་རྒྱུ་ཡྲོད་མླེད་བལྟ་རུ་འགྲོ་མཁན་ཡྲོད་རླེད། སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
གྲོས་ཚོགས་ཀི་ར་བའི་ནང་ལའང་དླེ་འདྲ་བས་ནས་འགྲོ་མཁན་ཡྲོད་ཀི་མ་རླེད། ཡིན་ན་ཡང་། ང་རང་གིས་དངྲོས་དཔག་
བླེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དླེ་འདྲ་ཞིག་རླེད། དླེ་བཞིན་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགྲོས་རླེད་ལབ་
མཁན་དླེ་འདྲ་བྱུང་སྲོང་། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཟླེ ར་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་བཤད་ནས་བཙུགས་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མླེད་མི་ཤླེས། ཡིན་ན་
ཡང་ངས་གྲོང་དུ་བཤད་པ་ནང་བཞིན་རླེད། མཚོ་ཆླེན་པྲོ་ལ་མླེ་འབར་སྲོང་ན། དླེ་གསྲོད་བླེད་ཀི་ཆུ་ཡྲོད་རླེད་དམ། བས་
ཙང་། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། སུས་གསྲོད་ཀི་རླེད་དམ། ལམ་ཁ་གང་འདྲ་ནས་ཡྲོང་གི་རླེད་དམ། བས་ཙང་དླེ་འདྲའི་གས་དླེ།
རིམ་པ་རིམ་པས་མང་པྲོ་བླེད་ཡྲོང་དུས། དླེ་ཚོའི་དྲོན་དག་དླེ་ག་རླེ འི་ཆླེད་དུ་ཡིན་ནམ། དང་པྲོ་གསལ་བཤད་དགྲོས་ལབ་
སྲོང་། དླེ་ནས་གསལ་བཤད་བླེད་ཀི་མི་འདུག་ལབ་སྲོང་། ཡང་གསལ་བཤད་བས་ཚར་བའི་རླེས་ལ། གསལ་བཤད་བས་
པ་དླེ་འགིགས་མ་སྲོང་ལབ་སྲོང་། དླེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་འགྲོ་ཡི་འདུག་བ། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ག་རླེ་མི་དགྲོས་ག་རླེ་
བས་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའི་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ང་རང་གི་
བསམ་པ་དང། ང་རང་གི་འདྲོད་པ་དང་མཐུན་པའི་གནས་སྟངས་དླེ་མ་བྱུང་བར་དུ་སུ་ཞིག་ལ་ལ་དག་རྒྱུ་མླེད་བསྡད་ན། མི་
ལྲོ་བཅུ་གཉིས་བཅུ་གསུམ་གི་ཉམས་མྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་བལྟས་ན་དླེ་འདྲ་ཞིག་རླེད་འདུག གང་ལྟར་ཆིག་སིལ་དང་རིག་པྲོ་ག་
ཚོད་བཤད་ན་ཡང་། དྲོན་དམ་པ་མི་གཞན་དག་གིས་ཚུར་ཆིག་སིལ་བས་ན་དང་ལླེན་བླེད་མདྲོག་མ་གཏྲོགས་པ་ངའི་ངྲོས་
ནས་ཆིག་སིལ་བླེད་ཀི་ཡིན་ལབ་མཁན་ཕལ་ཆླེར་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ངས་ཆིག་སིལ་བླེད་དགྲོས་རླེད་ནམ་
ཡང་ལབ་ཕྲོད་ཀི་མླེད། བས་ཙང་རྒྱུ་མཚན་དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། གང་འདྲ་འདྲ་པྲོ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་མླེད་མགྲོ་འཚོས་ཀི་མི་འདུག
ཡིན་ན་ཡང་། ངས་བཤད་བསྡད་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་དླེ་ཚོ། ང་རང་རྒྱབ་སྲོར་བླེད་ས་གཅིག་དང་། དླེར་ཐྲོབ་དང་མ་ཐྲོབ་ཀི་གནས་
སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས། སླེམས་གཏིང་གི་ན་ཚ་ཡྲོད་བསྡད་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མླེད། ཡིན་ན་ཡང་། མླེད་ཟླེར་ན་ཡང་ཕན་ཐྲོགས་
ཀི་མ་རླེད་བ། ཡིན་ན་ཡང་། ང་རང་ཚོའི་གནས་ཚུལ་འབྱུང་རླེན་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་སྟངས་སྲོམ་གཞི། སྲོན་མ་བཀའ་བྲོན་ཁི་
པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་ཆླེས་ཐླེངས་མང་པྲོ་གསུངས་ཚར་བ་རླེད། ལུང་འདྲླེན་དླེ། མངྲོན་གྱུར་རགས་ཀིས་
བདླེན་པ་ར་འཕྲོད་ཀང་།། ངམ་ནག་བཞིན་གི་ཁྲོ་གཉླེར་མི་བསངས་པ།། མདྲོར་ན་ཕག་དྲོག་ཅན་གི་སླེ་བྲོ་དླེ།། དགའ་བའི་
དངྲོས་པྲོ་གཞན་གིས་བརྒུད་པ་ཉིད།། ཅླེས་སིར་བཏང་མཁས་དབང་དགླེ་འདུན་ཆྲོས་འཕླེལ་གི་གསུང་རླེད། སྲོན་མ་གྲོས་
ཚོགས་སྐབས་ ༡༤ དང་ ༡༥ པའི་ནང་ལ་དླེ་འདྲ་མང་པྲོ་གསུང་གི་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ང་རང་གི་ངྲོས་ནས་བལྟས་ན་
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ཡང་ཚོར་སྣང་དླེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ལག་བསྟར་ག་རླེ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མླེད། ངས་མི་ཤླེས། སུ་ནྲོར་
དང་སུ་འགིག་གི་སྐྲོར་ལ་ངས་བཤད་ཀི་མླེད། དླེ་བཤད་དགྲོས་རྒྱུ་མི་འདུག འཆད་མཁན་དླེ་ཡང་མ་རླེད། ངས་རྒྱུ་མཚན་
ད་གིན་གནད་འགག་དླེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་བལྟས་ཡྲོང་ནས། ཡིན་ན་ཡང་། ཁ་སང་གཅིག་བཤད་ཡིན། ད་ཡར་བཤད་མར་
བཤད་མཐའ་མ་དླེ་ལ། གལ་སི ད་བྲོད་མིའི ་སིག་འཛུགས་དླེ་༸སབས་མགྲོན་རི ན་པྲོ་ ཆླེས་སྐུ་ངལ་བརྒྱ་ཕག་མང་པྲོ ་
བརྒྱབས་དླེའི་ཐྲོག་ནས་ང་རང་ནམ་རྒྱུན་བཤད་བསྡད་པ་མི་རབས་རྒན་པ་ཡིན་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ། མི་ལྲོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་ལ་རིམ་
མཐུད་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པ་དླེ་ཡར་གསྲོ་རྒྱུ་དླེ་དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་ཞླེ་དྲགས་རླེད། མར་གཏྲོར་རྒྱུ་དླེ་ལས་ས་པྲོ་
རླེད། དླེ་འདྲ་བྱུང་སྲོང་ན། སྐབས་དླེ་དུས་ང་ཚོ་དྲུང་ཆླེ་ཡིན། ལས་བླེད་ཡིན། རྒན་པ་ཡིན། ཟླེར་ནས་རྒྱུན་རིང་པྲོ་ཞབས་ཕི་
ཞུ་སྡྲོད་མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་རླེད་དླེ། ཡིན་ན་ཡང་། མ་འྲོངས་པར་ང་ཚོ་དླེའི་སང་ཉིན་གནས་སྟངས་དླེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡྲོད་
རླེད། ཁྲོང་རྣམ་པ་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། བྲོས་གཏྲོང་མང་པྲོ་གནང་ཡྲོད་རླེད། མ་འྲོངས་པ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་རླེད། དླེའི་ཉིན་
མྲོ་དླེ་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་ཕག་བཟླེད་ནས་བསྡད་ས་ཡྲོང་གི་རླེད་མ་རླེད། ཁ་སང་སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ང་རང་ཚོའི་མ་དངུལ་གི་གནས་སྟངས་ག་བ་ཡྲོད་རླེད། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འདི་ཡྲོད་པར་
བརླེན་ནས་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་སི་ཚོགས་ནང་ནས་ཡིན་ན་ཡང་རླེ་བ་བརྒྱབ་ས་དང་། ཁ་རྡུང་གཏང་ས། ཡིད་ཆླེས་བླེད་ས་
ཞིག་ཡྲོད་རླེད། གལ་སིད་དླེ་མླེད་པ་ཆགས་པའི་ཉིན་མྲོ་ནས་ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་ག་བར་འགྲོ་ཡི་རླེད། དླེ་ངླེས་པར་དུ་
བསམ་བྲོ་གཏང་དགྲོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆླེན་པྲོ་རླེད། དླེ་ལ་དྲོ་ཕྲོག་འགྲོ་ན་ནི་བྲོད་མི་སི་བྲོ་གནམ་བསྟན་ཡྲོངས་རྲོགས་ཀི་
གྲོང་རླེད་བསམ་གི་འདུག དླེ་མ་ཡིན་པའི་གང་ཟག་གཅིག་དང་མི་རླེ་ཟུང་ཡིན་པ་ན་ནི། ང་ཚོ་ཆུ་ཕིན་པ་རླེད། ཟམ་པ་བསྡད་
ཀི་རླེད། ཟླེར་རྒྱུ་གཅིག་ཡྲོད་རླེད། དླེའི་གནས་སྟངས་དླེ་ཡྲོད་རླེད་དླེ། ཡིན་ན་ཡང་ཤུགས་དང་བརྒྱུད་ནས་གང་འདྲ་འདྲ་པྲོ་
ཆགས་ཀི་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་ཁྲོང་ཁྲོ་བཟའ་ས་དླེ་ར་ལ་བས། རྡྲོག་རྒྱག་གཞུ་ས་དླེ་ས་ལག་ཞུས། ཟླེར་བ་ནང་
བཞིན་གི། གནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་རླེད། བྲོད་པ་སི་ཡྲོངས་ལ་གྲོང་རག་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཆགས་རྒྱུའི་ཉླེན་ཁ་ཡྲོད་རླེད།
དླེ་ང་རང་གི་བཅྲོས་མིན་གི་ཚོར་སྣང་ཡིན། དླེ་འདྲ་མ་གཏྲོགས་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག ང་ལ་ཐབས་ལམ་
དླེ་འདྲ་དགྲོས་རླེད། ཟླེར་རྒྱུ་ནི་ངས་ཞུ་ཤླེས་ཀི་མླེད། ང་རང་གི་ཚོར་བ་གང་ཡྲོད་པ་དླེ་ཚོ་མར་མགྲོ་མཇུག་དང་གྲོ་རིམ་གང་
ཡང་མླེད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། གནས་སྟངས་དླེ་ཚོ་སྐབས་རླེ་སྐབས་རླེ་ང་ཚོས་ས་མཚམས་ཞླེས་
པའི་སྐྲོར་དླེ་དཔླེ་མང་པྲོ་གསུང་གི་རླེད། ས་མཚམས་ཞླེས་པ་དླེ་འབྲོག་པ་ལ་གཅིག་རྲོད་རྒྱུ་ཡྲོད་རླེད། དླེ་འདྲ་གཅིག་ཡིན་
དང་མིན། ཧ་མི་གྲོ། གང་ལྟར་གཅིག་ཡྲོད་རླེད། ལྷན་ཁང་ཁག་ཟླེར་རྒྱུ་མ་རླེད་གདའ། དཔླེ་བཞག་ན། མང་གཙོའི་ཀ་བ་
གསུམ་གི་བརིད་ཉམས་སྟངས་འཛིན་གི་གནས་སྟངས་དང་། དླེའི་སྐུ་དབང་དང་ས་མཚམས་དཔླེ་མང་པྲོ་ལབ། ད་ང་ཚོ་
འབྲོག་པ་ཡིན་དུས། ས་མཚམས་ཟླེར་དུས་ནམ་རྒྱུན་ལྕགས་ར་བསྐྲོར་རྒྱུ་དླེར་གྲོ་ཡི་ཡྲོད། མི་ཤླེས། ས་མཚམས་དླེ་ཚོ་ག་
བ་ཡྲོད་མླེད། ཧ་གྲོ་ཡི་མི་འདུག དླེང་སང་ཁང་པ་གསར་པ་མང་པྲོ་བརྒྱབས་དུས། གང་ལྟར་ས་མཚམས་ཆུ་མཚམས་ཤིག་
ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། ས་མཚམས་ཆུ་མཚམས་མང་པྲོ་ཞླེ་དྲགས་བརྒལ་ན། གང་འདྲ་འདྲ་ཡིན་ན་བསམ་བསམ་གི་ཚོར་བ་དླེ་འདྲ་
ཞིག་བྱུང་། ཐུགས་རླེ་ཆླེ་གནང་།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་དགླེ་ལླེགས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག།བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱུན་གྲོན་རིས་འགྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གླེང་རླེད།།ར་བའི་སྲོ་སྲོའ ་ི
བསམ་བྲོའ ་ི ནང་ལ་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་སྲོན་རིས་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་ཞུ་དགྲོས་བསམས་སྲོང་སྟླེ།།མང་
པྲོ་ཞིག་གསུང་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་དུས།།གྲོ་སྐབས་ཤིག་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་སྲོང་།།དླེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་གྲོ་སྐབས་ཞུས་པ་ཡིན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།།གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་དླེ་གཙོ་བྲོ་དླེ་ག་རང་རླེད།།བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་རླེད།།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་དང་།།དཔལ་ལྡན་བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ།།དླེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གི་གྲོགས་པྲོ་དང་
གྲོགས་མྲོ།།ཚང་མས་ཧ་རུབ་སྦ་རུབ་བས་ཏླེ།།རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མླེད་པའི་ཐྲོག་ནས་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་སླེན་
པ་ཚེ་རིང་།།གང་ལྟར་གནས་དབྱུང་བཏང་པ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།།བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་མའི་འཆར་གཞི་ལ་སླེན་པ་ཚེ་རིང་
སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ལ་བསྐྲོ་བཞག་གནང་རྒྱུའི་ཐག་གཅྲོད་ཅིག་བྱུང་ཡྲོད་རླེད། དླེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་རང་གིས་
གསུངས་ཡྲོད་རླེད། སླེན་པ་ཚེ་རིང་སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ལ་བསྐྲོ་རྒྱུ་དླེ་ང་རང་རང་གིས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན། བཀའ་
ཤག་ལ་དླེ་ངས་ཐག་བཅད་ཚར་བ་ཡིན་ད། ཁླེད་རང་ཚོས་དླེ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་བླེད་དགྲོས་ཟླེར་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་
མཆྲོག་གི་ཞལ་ནས་གསུངས་ཡྲོད་རླེད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་དགྲོངས་འཆར་གསུང་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་ཡྲོད་མ་
རླེད། དབང་ཆ་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། གནས་དབྱུང་གཏང་རྒྱུ་དླེ་ཡང་བཀའ་ཤག་གི་སི་མྲོས་ཐག་གཅྲོད་ཡིན་ཟླེར་
གི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ལ་དྲོགས་པ་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་དླེ་ངས་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། གནས་ཚུལ་འདི་དང་འབླེལ་བའི་
ཐྲོག་ལ་མི་མང་ནང་ནས། བཀའ་ཤག་ལ་ཡིག་ངག་གཉི ས་ཐྲོག་ནས་མང་པྲོ་ཞུས་ཡྲོད་གསུང་གི་འདུག དླེ་ཐམས་ཅད་ལ་
བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་བརྡ་ལན་གནང་ཡྲོད་རླེད་དམ་མ་རླེད། ང་རང་གིས་བསམ་པར་མི་མང་གིས་ཞི་བའི་ངྲོ་རྒྲོལ་ཨ་རི་
ལ་ཐྲོག་མ་བྱུང་པ་རླེད། དླེའི་སྐབས་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག མི་མང་གི་ཞི་བའི་ངྲོ་རྒྲོལ་བླེད་ས་ལ་ཕླེབས་ནས།
བཀའ་སྲོབ་ལམ་སྟྲོན་ཞིག་གནང་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆླེར་དླེ་རིང་གི་གནས་ཚུལ་འདི་ཆགས་ཀི་མ་རླེད་བསམ་གི་འདུག
ཕ་རྲོལ་དླེ་ཡང་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། གྲོ་ཤླེས་ཉན་ཤླེས་ཡྲོད་པ་ཡིན་ཙང་། ཞི་བའི་ངྲོ་རྒྲོལ་གནང་མཁན་དླེ་ཚོ་དྲོལ་
རྒྱལ་ཚོགས་པ་ནི་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། མ་གིར་ཕླེབས་བཞག་པ་ཡིན་ན། བཀའ་སྲོབ་ལམ་སྟྲོན་ཞིག་གནང་བཞག་པ་
ཡིན་ན། ཕལ་ཆླེར་སྐབས་དླེ་དུས་ནས་དཀའ་ངལ་སླེལ་འགྲོ་ཡི་རླེད་བསམ་གི་ཡྲོད་རླེད། དུས་རྒྱུན་དུ་བཀའ་ཤག་གིས་
ཆིག་སིལ་གསུང་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རླེད། བཀའ་ཤག་གི་ལྟ་གྲུབ་ནང་དུ་དང་པྲོ་དླེ་ཆིག་སིལ་གསུང་གི་ཡྲོད་རླེད། ཡིན་ན་ཡང་།
བར་སྐབས་།ཤིག་ནས་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་མདའ་དཀྲུག་ཕུ་དཀྲུག་ག་ཚོད་ཕིན་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ཐམས་ཅད་བཀའ་
ཤག་གི་ལས་དྲོན་བླེད་ཕྲོགས་མ་འགིགས་པ་ཞིག་ཐྲོག་ནས་ཡྲོང་པ་ཡིན་པ་དླེ་ཡྲོངས་གགས་རླེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་
སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས། ད་ལྲོའ ་ི གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གི་སྐབས་ལ་གསུངས་ཡྲོད་རླེད། བཀའ་།ཤག་གིས་ཐག་གཅྲོད་བས་
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པ་འདི་ཁིམས་དང་སིག་གཞི འི་ཐྲོག་ནས་འགིག་མིན། དྲང་བདླེན་བས་མིན། མི་མང་གི་ངྲོས་ནས་ཐག་གཅྲོད་བླེད་དགྲོས་
གསུང་གི་ཡྲོད་ན། ཁིམས་ལ་གཏུགས་གསུངས་པ་རླེད། ཁིམས་ལ་གཏུགས་ཞླེས་པ་དླེ་འདྲའི་གདླེང་སྲོབས་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན།
བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་པའི ་དགྲོངས་པ་ཡྲོད་དང་མླེད། གལ་སིད་དགྲོངས་པ་མླེད་པ་
ཡིན་ན། དླེ་འདྲ་ཞིག་འཛུགས་དགྲོས་འདུག་ཅླེས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།
དླེ་ནས་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕླེད་ཀ་དླེ་རླེད། གང་ལྟར་ཚང་མས་གསུངས་ཚར་སྲོང་། བྲོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཀི་དགླེ་རའི་རིས་འགྲོའ ་ི ནང་དུ་སྲོད་བསྡད་གསལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་གསལ་ཡྲོད་མ་རླེད། མ་གསལ་བ་དླེ་ཨ་རིའི་
ཁིམས་དང་མཐུན་གི་མླེད་པ་དླེ་གསལ་པྲོ་རླེད། བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡང་འགལ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རླེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་
མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་རླེད། འདི་ང་ཚོ་བྲོད་ཀི་ཐླེབས་ར་དང་ནང་མྲོལ་བས་པ་རླེད། འདི་མ་ཡིན་པའི་ནང་མྲོལ་གཞན་
དག་དླེ་འདྲ་བྱུང་ཡྲོད་སིད་ཀི་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། འདི་མ་ཡིན་པའི་ནང་མྲོལ་གཞན་དག་དླེ་འདྲ་ཡྲོད་རླེད་དམ་མ་
རླེད། འདི་སི་པའི་དྲོན་དག་གཅིག་དང་སིག་འཛུགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། དླེ་འདྲའི་ནང་མྲོལ་གནང་པ་ཡིན་ན། ཏག་
ཏག་ཅིག་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རླེད་དམ་མ་རླེད་དླེ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ང་ཚོ་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།
ཁིམས་དང་སིག་གཞི། ཁིམས་བཟྲོ་ལྷན་ཁང་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཁིམས་བཟྲོ་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་དླེ་ང་ཚོ་ལ་ཡྲོད་རླེད་ལ།
སྲུང་སྲོབ་བ་རྒྱུ་དླེ་ཡང་ང་ཚོའི་འགན་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི ་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་དང་པྲོ་དང་གཉིས་པའི་སྐབས་ནས། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་གྲོས་ཚོགས་དབུ་སྐྲོར་ཞུ་རྒྱུ་འགྲོ་
བཙུགས་ཚར་པ་རླེད། གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པྲོའམ་གཉིས་པ་ཞིག་ལ་བཀའ་བྲོན་འྲོས་མི་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས། རང་
ལྲོ་སུམ་ཅུ་སྲོ་ལྔ་ཧིལ་པྲོ་ལྲོན་དང་མ་ལྲོན་ཐྲོག་ནས། རང་ལྲོ་སུམ་ཅུ་སྲོ་ལྔ་ལྲོན་ཡྲོད་རླེད་དམ་ཟླེར་དུས་ལྲོན་ཡྲོད་གསུང་གི་
ཡྲོད་རླེད། མཐའ་མ་མ་ལྲོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརླེན་ནས་ཕིར་འཐླེན་བླེད་དགྲོས་ཐུག་པ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་དཀའ་ཤག་
གིས་གྲོས་ཚོགས་དབུ་སྐྲོར་ཞུས་པ་དླེ། རང་ལྲོ་སུམ་ཅུ་སྲོ་ལྔ་ལྲོན་གི་མླེད་པ་དླེ། སྒྲུབ་བླེད་དླེ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་
གིས་གསུངས་ཡྲོད་རླེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་གིས་གྲོས་ཚོགས་དབུ་སྐྲོར་མ་ཞུས་པའི་སྒྲུབ་བླེད་ད་ལྟ་བར་དུ་གསུང་
ཐུབ་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་། བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་ཉི་ཤུ་ར་དགུ་པའི་ནང་གསླེས་དང་པྲོ་དང་འགལ་གི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།
གཉིས་པ་དླེ་ལ་རྒྱུན་ལས་དབུ་སྐྲོར་ཞུས་ཡྲོད་རླེད། ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕླེད་ཀའི་ཐྲོག་ལ། གང་ཡང་གསུངས་ཡྲོད་
མ་རླེད། བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་བཞག་རླེད། ཕིས་སུ་གནས་ཚུལ་ཐྲོན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རླེད། དླེར་རྲོགས་དངུལ་མ་རླེད་བུན་དངུལ་
རླེད་ཟླེར་གི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་སྲོན་རིས་ཀི་སིག་གཞི་དང་འགལ་གི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་འགལ་བ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དླེ་
ནང་བཞིན་ཨ་རིའི་འབུམ་གཅིག་དང་ས་ཡ་ཕླེད་ཀ་དླེ། བྲོད་མི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐླེབས་རའི་དགླེ་རའི་རིས་ཁའི་ནང་དུ་
སྲོད་བསྡད་མ་གསལ་བ་དླེ་ཨ་རིའི་ཁིམས་དང་འགལ་གི་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་། ང་རང་ཚོའི་བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་དགུ་པའི་
ནང་ཡུལ་ཁིམས་ལ་སྲུང་བརི་བླེད་དགྲོས་ཡྲོད་ཅླེས་པ་དླེ་དང་འགལ་གི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་། ཁིམས་དང་སིག་
གཞི་སྲུང་སྲོབ་བླེད་རྒྱུ་དླེ་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་འགན་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་ཞུ་དགྲོས་པ་དླེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་
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རླེད། ག་རླེ་གནང་དང་མ་གནང་འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ལས་འགན་རླེད། གང་ལྟར་དླེ་རིང་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་
གཅྲོད་གནས་དབྱུང་འདི་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི བསམ་ཚུལ་གཅིག་ག་རླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་ལབ་ན། ཉིས་སྟྲོང་ཉི་ཤུ་ར་
གཅིག་ལ་སིད་སྲོང་འྲོས་བསྡུ་སླེབས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས། ད་ལྟ་ནས་སིད་སྲོང་གི་
འྲོས་བསྡུ་ལ་ཐླེ་བྱུས་བ་རྒྱུའི་འགྲོ་བཙུགས་སྲོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རླེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།།
སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས།

སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་སྲོན་རིས་དང་འབླེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ལས་དྲོན་ཐྲོག་ལ་སྲོན་དུ་
དགྲོངས་འཆར་མང་པྲོ་ཕླེབས་ཚར་སྲོང་། ད་ཞླེ་དྲགས་ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་མླེད་པ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་རླེད་བཞག ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་
འདྲ་པྲོ་ཞིག་རླེད། ཡིན་ན་ཡང་ལག་པ་བརངས་ཚར་བ་སྲོང་ཙང་། ས་བཅད་མ་སྟྲོང་ཙམ་དང་གལ་པྲོ་ཆླེའི་ཚུལ་དུ་ཞུས་ན་
བསམས་སྲོང་། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་དླེའི་ཐྲོག་ལ་འགིག་དང་མ་འགིག ས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། དླེ་བཀའ་ཤག་གི་
སྐུ་དབང་རླེད། བཏང་ཆྲོག་རྒྱུ་ཞིག་རླེད། བཅའ་ཁིམས་ལླེའུ་དང་པྲོ་དྲངས་དགྲོས་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རླེད། བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་དབང་
ཆ་ཚང་ཡྲོད་པ་ཞིག་རླེད། ད་ཞུ་རྒྱུ་དླེ། གང་ལྟར་སི་ཚོགས་ནང་ལ་རྙྲོག་གླེང་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་པ་རླེད། རྙྲོག་གླེང་ཆགས་
ནས་དུམ་བུ་གཉིས་ལྟ་བུར་འགྲོ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་པ་རླེད། དླེ་ཚང་མས་གཟིགས་ཡྲོད་པ་རླེད། ཆླེན་པྲོ་ཟླེར་ན་ཡང་དླེ ་ག་རང་
རླེད། ཆུང་ཆུང་ཟླེར་ན་ཡང་དླེ་ག་རང་རླེད། དླེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས་ཡག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་མླེད་པ་ཞིག་རླེད། ཆུང་ཆུང་ཡིན་
ན་ཡག་ཤྲོས་རླེད། དླེ་མླེད་པ་བཟྲོ་རྒྱུ་རླེད། ཆླེན་པྲོ་ཡིན་ན། ཆུང་དུ་གཏང་རྒྱུ་དང་། དླེ་མླེད་པ་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་
ཡིན་དུས། དླེ་གཙོ་བྲོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་། རྙྲོག་གླེང་དླེའི་ཡྲོང་གཞི་འདྲ་པྲོ་དླེ། བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅྲོད་དླེ་
དྲང་བདླེན་བྱུང་མི་འདུག་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་རླེད་བཞག དྲོན་དག་རྡྲོག་རྡྲོག་འདྲ་པྲོ་དླེ། འཕྲོ་འགྱུར་གཏང་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་ལ་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐྲོག་ནས་གསུངས་ཡྲོད་ཅླེས་ཕྲོགས་ཡྲོངས་ལ་གསུངས་ནས་
བཞུགས་ཡྲོད་པ་རླེད། དླེ་ག་རང་རླེད། ཡིག་ངག་གཉིས་ཐྲོག་ནས་རྒྱུ་མཚན་དྲངས་ཡྲོད་པ་རླེད། ཐྲོག་མར་དཔལ་ལྡན་སིད་
ཚབ་མཆྲོག་ནས་ངག་ཐྲོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དླེ་གསུངས་པ་རླེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ཕྲོགས་
བསྲོད་གནང་བའི་སྐབས་སུ། དྲི་བ་ཕླེབས་པ་དང་སྦྲགས་ནས་དླེ་འདྲ་གསུངས་པ་རླེད། དྲོན་དག་ལ་དླེ་དག་གིས་མི་མང་ལ་
རྒྱུ་མཚན་འདང་གི་མི་འདུག་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས། རྒྱུ་མཚན་འདང་པ་ཞིག་གང་འདྲ་བས་ནས་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་འདུག
དགྲོངས་པ་བཞླེས་དགྲོས་རླེད་བསམ་གི་འདུག ཕྲོགས་གཉིས་བས་ནས་སི་ཚོགས་ནང་ལ་རྙྲོག་གླེང་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་
རླེད། འདྲོད་ནའང་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རླེད། མ་འདྲོད་ནའང་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་གཟིགས་ཡྲོད་རླེད། རྙྲོག་གླེང་དླེ་
ཁ་སང་ཕག་སྦྲླེལ་སི་འཐུས་ནང་ནས་གསུང་མཁན་བྱུང་སྲོང་། དླེ་རིང་ཡང་གསུང་མཁན་བྱུང་སྲོང་། ཆྲོལ་ཁ་ཆྲོས་ལུགས་
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ཀི་རྙྲོག་གླེང་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་རླེད་མི་འདུག དངྲོས་གནས་འཐླེན་འཁླེར་དླེ་མ་རླེད། དཔླེར་ན། སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་
འགྱུར་བཏང་བ་དླེ་འགིགས་མི་འདུག་གསུང་མཁན་ནང་ལ་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་ཀའི་མི་སྣ་འདུག དླེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་
མཆྲོག་གི་ཕྲོགས་བཟུང་ནས་གསུང་མཁན་ནང་ལ་ཡང་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་ཀའི་མི་འདུག གྲོ་རྒྱུར་བས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་དྲོན་
གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་བཏང་བ་དླེ་འགིག ས་མ་སྲོང་གསུང་མཁན་དླེའི་ནང་ལ་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་ལ་དུས་རྒྱུན་རྒྱབ་སྲོར་མླེད་
མཁན་དླེ་འདྲ་ཡང་འདུག་ཅླེས་ཟླེར་མཁན་ཡང་འདུག མཐའ་གཅིག་ཏུ་གྲོ་བ་དླེ་རླེད་ཅླེས་ཞུ་ཡི་མླེད་དླེ། ཕྲོགས་གཉིས་ཀའི་
ནང་ལ་ཆྲོལ་ཁ་ཆ་ཚང་གི་མི་ཡྲོད་པ་དླེ་གསལ་པྲོ་གསལ་རང་རླེད་བཞག དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དླེ་གསུང་མཁན་བྱུང་སྲོང་ལ།
དླེ་འདྲ་ཡྲོང་རྒྱུ་ཡང་ཡྲོད ་ས་རླེད། ཆྲོལ་ཁ་ལ་ཕར་ཁ་སྒྱུར་རྒྱུའི་ཐབས་ཤླེས་བླེད་ཀི་འདུག་ཅླེས་གསུང་མཁན་ཡང་བྱུང་
སྲོང་། ཁ་སྒྱུར་རྒྱུའི་ཐབས་ཤླེས་བླེད་ཀི་ཡང་ཡྲོད་ས་རླེད། གང་ལྟར་རྙྲོག་ག་དླེ་མླེད་པ་མ་བཟྲོས་ན། དླེའི་ནང་ལ་དག་ཕྲོགས་
ནས་ལག་པ་བརང་ས་ཞིག་དང་། དྲོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་ལག་པ་བརང་ས་ཞིག་ཆགས་བསྡད་བཞག དླེ་བླེད་དུས། དག་
ཕྲོགས་ནས་ང་རང་ཚོ་ནང་མི་མཐུན་པ་བཟྲོ་རྒྱུ་དང་། མགྲོ་མང་མི་མཐུན་པ་བཟྲོ་རྒྱུ། མང་ཚོགས་ནང་ཁུལ་མ་འཆམ་པ་
བཟྲོ་རྒྱུ། དླེའི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་པ་ནང་བཞིན་ལས་ས་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་སིམ་འཛུལ་བས་ནས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་དླེ་བལྟ་
བཟྲོས་མླེད་པ་བཟྲོ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་ལས་ས་པྲོ་ཞླེ་དྲགས་ཆགས་བསྡད་བཞག དླེ་དྲན་གི་འདུག དླེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་། ད་ལྟའི་དྲོན་
རླེན་ཚང་མ་ཉན་བསྡད་དུས། ཇི་ཙམ་བདླེན་པ་ཡིན་མིན་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། ཉན་བསྡད་དུས་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕླེད་ཀ་ལ་ཐུག་
བཞག དཔླེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་རང་གི་ཚོད་དཔག་རླེད་གདའ། དཔལ་ལྡན་སིད་ཚབ་མཆྲོག་ནས་གསལ་བཤད་
གནང་བའི་སྐབས་ལ་བ་སྤུ་གནྲོན་མི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་དང་། གསལ་བཤད་དླེ་དཔལ་ལྡན་ཁི་ཚབ་མཆྲོག་གི་གསལ་བཤད་
རླེད་ཅླེས་ངས་ཞུ་ཡི་མླེད། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་རླེད། ལས་ཁུངས་ཀི་འགྲོ་སྟངས་རླེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་
མཆྲོག་མླེད་པ་ཡིན་ན། དླེའི་འྲོག་དླེ་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་གིས་གནང་དགྲོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། བཀའ་ཤག་གི་
གསལ་བཤད་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རླེད། བས་ཙང་། བ་སྤུ་གནྲོན་མི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་དླེ། གྲོ་ཡྲོང་དུས། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་
ཟུར་པ་དྲོན་གཅྲོད་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕླེད་ཀ་དླེ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་རིས་ཁའི་སྲོད་བསྡད་ནང་ལ་འཁྲོད་མི་
འདུག་ཟླེར་ནས་བཀའ་མྲོལ་དླེ་བྱུང་པ་རླེད། དླེ་འཁྲོད་མི་འདུག་ཅླེས་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་བའི་སྐབས། དླེ་སྲོད་བསྡད་ནང་ལ་
འཁྲོད་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རླེད། ཅླེས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ནས་དྲོ་ བདག་ལ་ལམ་སྟྲོན་དླེ་གནང་པ་རླེད། ཅླེས་གྲོ་སྲོང་། དླེ་
ཡིན་དང་མིན་མི་ཤླེས། དླེ་མིན་པ་ཡིན་ན། རླེས་ལ་དྲོན་ཡྲོང་གི་རླེད་བ། དླེ་ནས་ཡིག་ཆ་དླེ་བྲོད་ཀི་ཐླེབས་ར་དང་དྲོན་གཅྲོད་
བར་ལ་བུ་ལྲོན་གི་ཡིག་ཆ་བཞག་པ་དླེ། དྲོན་གཅྲོད་གསར་རྙིང་སྐབས་རིས་སྲོད་གནང་མི་འདུག དླེ་ཡིག་ཆ་ཕ་གིར་བཞག་
མི་འདུག་ཅླེས་གནས་ཚུལ་དླེ་གཅིག་གྲོ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་པ་རླེད། གལ་སིད་དླེ་ཡིག་ཆ་དླེ་ཕ་གིར་བཞག་ཡྲོད་ན། གླེང་གཞི་དླེ་
ཙམ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག་བསམ་གི་ཡྲོད་པ་རླེད། གཉིས་ནི། གླེང་གཞི་ཏྲོག་ཙམ་དླེ་འཛིན་སྲོང་རང་གི་ནང་ལ་ཤུགས་ཆླེ་རུ་
འགྲོ་དུས། གྲོང་དུ་ཕག་སྦྲླེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་ཚར་སྲོང་། དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ལ་གནས་ཚུལ་
དླེ་བསངས་པ་རླེད། དླེས་བ་སྤུ་གནྲོན་གི་གནས་སྟངས་དླེ་བསྡད་ཀི་མི་འདུག་ཟླེར་བཀའ་གནང་པ་དླེ ། གསན་གི་མི་འདུག་
གསུངས་པ་དླེའི་ཐྲོག་ནས་ཡྲོང་གི་འདུག གྲོ་སྟངས་ཤིག་དླེ་རླེད། དྲང་པྲོ་བྱུང་མི་འདུག་གསུངས་ཡྲོང་དུས། ངག་ཐྲོག་ནས་
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གསལ་བཤད་གནང་པ་དང་། དྲོན་ཚན་བཅུས་འདང་གི་མི་འདུག་ཅླེས་གསུང་གི་ཡྲོད་རླེད། དླེས་མ་འདང་བ་འདྲ་པྲོ་ཞིག
གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་སྲོང་། དཔླེར་ན། ང་རང་གིས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། བ་སྤུ་གནྲོན་གི་གནས་སྟངས་མླེད་པ་དང།
ཡིད་ཆླེས་འཕླེལ་མ་ཐུབ་པ་དང་། དླེ་དག་གི་གནས་ཚུལ་དླེ། དྲོན་ཚན་བཅུ་པྲོ་དླེ་དང་ངག་ཐྲོག་གསལ་བཤད་དླེའི་ནང་ནས་
འདང་གི་མི་འདུག་བསམ་གི་ཡྲོད་རླེད།
དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ཏན་ཏན་འཛིན་སྲོང་གི་ལས་དྲོན་ཐྲོག་ལ་བརང་བསྐུམ་བླེད་དགྲོས་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཡྲོད་རླེད། སྲོ་
སྲོ་འཛིན་སྲོང་གི་ནང་ལ་བསྡད་ཚར་བ་སྲོང་ཙང་། ཉམས་མྲོང་ཐྲོག་ནས་ང་རང་ཚོ་སི་འཐུས་གིས་དླེ་ཙམ་གི་བརང་བསྐུམ་
བླེད་དགྲོས་རྒྱུའི་འགན་དླེ་ཞླེ་དྲགས་འཁླེར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མ་རླེད། དླེའི་ནང་ལ་གསུངས་བཞག་པ་ཡིན་ན་སང་ཉིན་ག་རླེ་
བྱུང་པ་ཡིན་ནའང་ཞླེ་དྲགས་འགན་དླེ་ཡྲོ ད་མ་རླེད། འཛིན་སྲོང་ནང་ལ་འགན་དླེ་ཞླེ་དྲགས་ཡྲོད་རླེད། ཆ་ཚང་ཐླེར་ཐླེར་
བཟྲོས་པ་ཡིན་ན། རླེས་མ་འགན་དླེ་འཁྲོག་མ་ཐུབ་པའི་འགན་ཞིག་ཡྲོད་རླེད། ཡང་ཐླེར་ཐླེར་མ་བཟྲོས་ན་ཡང་མ་འགིག ས།
འཛིན་སྲོང་ལ་ལས་ཀ་དླེ་ཏན་ཏན་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་ཐླེར་ཐླེར་བཟྲོ་མ་ཐུབ་པའི་མཛད་དཀའ་གཅིག་མླེད་འགྲོ་
བསམ། གང་ཡིན་ཟླེར་ན། དཔླེར་ན། སིད་སྲོང་མཆྲོག་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཕྲོགས་སྲོད་དུ་ཕླེབས་པའི་སྐབས་ལ་མང་ཚོགས་ནས་དྲི་
བ་ཕླེབས་པའི་སྐབས་ལ། དླེ་མར་གསུང་དགྲོས་ཀི་རླེད་དམ། གསུང་ན་ཕན་གི་རླེད་དང་གནྲོད་ཀི་རླེད། ཞླེ་དྲགས་ཛ་དྲག་
པྲོ་བས་ནས་མར་གསུངས་པ་དླེ་འདྲ་བྱུང་བཞག དླེ་འདྲ་གསུང་ཡྲོང་དུས། ཕལ་ཆླེར་རྒྱབ་ལ་གནད་དྲོན་གཅིག་ཡྲོད་ཀི་
རླེད། གསུང་མ་ཕྲོད་པ་ཞིག དྲོན་ཚན་བཅུ་པྲོ་དང་ངག་ཐྲོག་དླེ་དག་མར་གསུངས་པ་ཙམ་མ་གཏྲོགས། རྒྱབ་ལྲོགས་ལ་ཏན་
ཏན་དླེ་ལས་ཛ་དྲག་པ་ཞིག་ཡྲོད་ས་རླེད་བསམ་བསམ་ཞིག་སྲོ་སྲོའ ་ི བསམ་བྲོའ ་ི ནང་འཁྲོར་སྲོང་། དླེ་འདྲ་ཡིན་པ་ཡིན་ན།
བརྒྱའི་དྲོན་དུ་གཅིག་བྲོས་གཏང་རྒྱུ་རླེད། བྲོས་གཏང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། སི་ཚོགས་ནང་ལ་དླེ་ཙམ་
ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རླེད། གྲོས་ཚོགས་ནང་ཁུལ་ལ་ཡང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གཟིགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རླེད། སུ་བདླེན་པ་ཡིན་པ་དང་
མིན་པ་དླེ། སུ་གཅིག་གིས་གསུང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མ་རླེད། ཚང་མ་སྲོ་སྲོས་གསུངས་པ་དླེ་ཡིན། ཞླེས་གསུང་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་
པ་རླེད། དླེ་འདྲའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལ་ཕླེབས་ཡྲོད་དུས། ཏན་ཏན་འཛིན་སྲོང་གིས་སིག་འཛུགས་དང་སི་ཚོགས་རང་ལ་
དགྲོངས་པ་བཞླེས་ནས་ད་ག་རླེ་ཡིན་རུང་ཐླེར་ཐླེར་བཟྲོ་དགྲོས་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ལ་སླེབས་བཞག་བསམ་གི་འདུག ཡྲོད་པ་
ཡིན་ན་སྦས་སྐུང་གནང་རྒྱུ་མི་འདུག དླེ་རིང་ཡ་གིར་གསར་འགྲོད་གསལ་བསགས་བླེད་ཀི་ཡྲོད་རླེད་ཟླེར་གི་འདུག སང་
ཉིན་འདི་བ་ལ་ཡྲོང་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་འདུག་བ། ཁྲོང་ཚོ་ལ་ཐུག་ན་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་དླེ་བཀའ་ཤག་གི་རྒྱན་མ་གཏྲོགས།
བཀའ་ཤག་ཐུགས་འཚབ་དགྲོས་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ཡྲོད་མ་རླེད་བསམ་གི་འདུག ཁྲོ་རང་ཚོར་ཐུག་གནང་། དངྲོས་གནས་དྲང་
གནས་ག་རླེ་ཡིན་པ་དླེ་གསུང་གནང་། ཐུགས་དྲོགས་གྲོལ་བ་ཞིག ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་གིས་མ་གསུངས་པ་དགླེ་སྲོན་
རྒྱུ་མཚན་དླེ་འདྲ་ཡིན། ད་ལྟ་དླེ་ག་ཙམ་བླེད་ཡྲོང་དུས། བཀའ་ཤག་གིས་ཐླེར་ཐླེར་མ་བཟྲོས་རང་བཟྲོས་ཆགས་སྲོང་། ཞླེས་
མར་ཕླེབས་ནས་གསུང་གནང་། གསུང་རྒྱུ་མླེད་པ་ཡིན་ན། ཁྲོང་ཚོར་རྒྱུ་མཚན་དྲུང་རྒྱུ་ལ་ག་རླེ་གནང་དགྲོས་འདུག བཀའ་
ཤག་མར་བབས་དགྲོས་ནའང་འབབ་རྒྱུ་རླེད། འབབ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། ༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆླེས་མི་མང་ཁྲོད་ལ་དླེ་
ག་ཙམ་མར་ཕླེབས་ནས་བྲོད་སི་པའི་དྲོན་དག་ལ་ར་དྲོན་གི་དྲོན་དག་ལ་རྒྱལ་སིའི་ནང་ལ་ཕག་ཐལ་མྲོ་སྦྱར་ནས་ཕླེབས་ས་
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ལ་ང་ཚོ་ཏྲོག་ཙམ་མར་འབབ་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རླེད་བསམ་གི་འདུག དླེ་མིན་ན་གསུང་དགྲོས་ཀི་འདུག ད་ཉར་
ནས་བཞུགས་རྒྱུ་མི་འདུག སི་ཚོགས་དླེ་དངྲོས་གནས་ཁད་མཚར་པྲོ་ཆགས་ཡྲོང་གི་འདུག ༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆླེས་
དགུང་ལྲོ་བཅུ་དྲུག་ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྲོད་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་དང་ཆྲོས་ལུགས་བཅས་པ་གཅིག་བཟྲོ་རྒྱུར་སྐུ་ལས་དླེ་ག་
ཙམ་བསྲོན་པ་རླེད། བྲོད་མ་ཤྲོར་གྲོང་ལ་ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད་རླེད་དམ། བྲོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆླེན་པྲོ་གསུང་
དང་གསུང་གི་ཡྲོད་རླེད་དླེ། རྒྱ་ནག་དང་པྲོ་བྲོད་ནང་ལ་བཙན་འཛུལ་བླེད་ཡྲོང་དུས། ལྟད་མྲོ་ལྟ་གིན་ལྟ་གིན་ཁྲོས་མར་ནས་
འཛུལ་གིན་བས་པ་རླེད་བ། རྒྱ་མིས་གཅིག་བླེད་ཡྲོང་དུས། ང་ཚོ་སང་ནས་ལྟད་མྲོ་བལྟས། དླེ་ནས་ཡར་འཛུལ་ཡྲོང་དུས།
ཡར་ནས་ལྟད་མྲོ་བལྟས། དླེ་འདྲ་བས་པ་རླེད། བྲོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་འྲོག་ལ་གསུང་རྒྱུ་ང་རང་ཚོས་གསུང་གི་ཡྲོད་
རླེད་དླེ། ཇི་ཙམ་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསིལ་ནས་གནས་ཐུབ་ཡྲོད་པ་རླེད། དླེ་དུས་ནས་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་སིལ་
རྒྱུའི་དགྲོངས་པ། དླེ་ནས་བཙན་བྲོལ་ནང་ལ་ཕླེབས་ནས་འཛིན་སྲོང་རླེད། སི་འཐུས་རླེད། ཡུལ་ཡིན་ན་ཡང་། ཆྲོལ་ཁ་
གསུམ་ཚང་རྒྱུ་ཞིག བྲོད་རྒྱ་འབླེལ་མྲོལ་གནང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་ཡང་། ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསིལ་ནས་ཕར་རྒྱ་མི་ལ་
གསུང་རྒྱུ་ཞིག ང་ཚོའི་བར་ད་ལྟ་མདུད་པ་མ་གྲོལ་བ་དླེ། ང་ཚོས་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་ཁ་བལ་ཐབས་མླེད། ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་
གཅིག་ཏུ་སིལ་བའི་རང་སིད་རང་སྲོང་ཞིག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ཅླེས་གསུངས་པ་དླེའི་ཐྲོག་ནས་མདུད་པ་མ་གྲོལ་བར་ལྷག་
བསྡད་རྒྱུ་དླེ་ཆགས་ཡྲོད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་སི་ཚོགས་ཁྲོ་རང་ལྷིང་འཇགས་མླེད་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་
ཡྲོད་དུས། དླེའི་ཐྲོག་ལ་ཏན་ཏན་དགྲོངས་པ་བཞླེས་དགྲོས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་འདུག དྲོན་ཚན་གཅིག་དླེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
གཉིས་པ་དླེ་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕླེད་ཀའི་བཀའ་འཁྲོལ་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་རླེད། བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་མི་འདུག་ར་བ་ཉིད་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་མླེད། བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་བཞག ལྲོག་བཟའ་རུལ་སུངས་དླེ་འདྲ་གནང་བཞག་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མླེད། དྲོན་དག་
གཅིག་གི་སང་ལ་ཞུས་པ་རླེད། དྲོན་དག་གཅིག་གི་སང་ལ་བཏང་པ་རླེད། རླེད་ཀང་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་སྟངས་ཐྲོག་ལ་འགིགས་
མི་འདུག་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་རླེད། དླེ་ང་ཚོ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་མཁན་གིས་ཞལ་བཞླེས་ཐུབ་པ་ཞིག་དགྲོས་རླེད་ལ། བཀའ་འཁྲོལ་
འབུལ་མཁན་གིས་ཀང་དླེ་ཁས་ལླེན་ཐུབ་པ་དགྲོས་ཀི་རླེད་བསམ་གི་འདུག སྲོན་རིས་སིག་གཞི་ལླེའུ་གསུམ་པའི་དྲོན་
ཚན་བདུན་པའི་ལྔ་པའི་ནང་ལ་"བཀའ་ཤག་དང་ལས་ཁུངས་སུ་ཐད་ནས་རྲོགས་དངུལ་དང་བུན་དངུལ་གསར་དུ་ལླེན་
དགྲོས་མཐའ་དག་ལླེན་འཐུས་དང་དླེ་འདྲའི་ཆྲོད་ཡིག་ཁག་གི་འཆར་ཟིན་རྣམས་དང་འགྲོ་གྲོན་གཏྲོང་ཕྲོགས་ཀི་འཆར་གཞི་
ཁ་གསལ་བཅས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སམ་དླེའི་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཆྲོག་མཆན་ཞུ་དགྲོས། ཆྲོག་མཆན་དླེའི་
རིགས་སྙན་ཞུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་འབྲོར་ཚེ། ཉིན་དླེ་འདྲ་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་གཏང་དགྲོས་ཡྲོད་"ཅླེས་ཡིག་ཆ་ཆ་
ཚང་འབུལ་དགྲོས་ཡྲོད། གཅིག་དླེ་རླེད། ད་ལྟ་ང་ཚོར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པའི་ཡིག་ཆ་བསྟན་པ་དླེ། བར་བརྒལ་བཀའ་
འཁྲོལ་ཞུ་སྐབས་རྲོགས་དངུལ་རགས་སྲོང་། ཞླེས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་བཞག་པ་གཅིག་དང་། རྲོགས་དངུལ་རག་པར་
བཀའ་འཁྲོལ་ཐྲོབ་བཞག་པ་ཞིག་གི་ཡིག་ཆ་རླེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་བསྟན་གི་ཡྲོད་ནའང་འདྲ། འཛིན་སྲོང་
ནས་བསྟན་གནང་གི་ཡྲོད་ནའང་འདྲ། དླེ་བསྟན་གནང་གི་ཡྲོད་རླེད། དྲོན་དག་ལྟླེ་བ་དླེ་རྲོགས་དངུལ་རླེད་མི་འདུག་དླེ་བུ་
ལྲོན་རླེད་བཞག་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་རླེད། དླེ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་བུ་ལྲོན་གི་རྣམ་པ་ཞླེས་གསུངས་ཀང་ཚར་
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སྲོང་། དླེ་བས་དུས། བུན་དངུལ་རང་རླེད་བཞག བུ་ལྲོན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག བུ་ལྲོན་ཡིན་ནའང་འདྲ་འདུག དླེ་
གཉིས་དྲོན་དག་གཅིག་རླེད། དླེ་དུས་ནས་གསལ་པྲོ་ཞུས་བཞག་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་དཀའ་ངལ་དླེ་ཁྲོན་ནས་མི་འདུག དླེ་
དུས་རྲོགས་དངུལ་ཡིན་ཞླེས། ཁུངས་དླེ་ནས་རྲོགས་དངུལ་དླེ་འདྲ་ཞིག་རག་གི་འདུག བཏང་ཆྲོག་པ་དང་། ལླེན་བླེད་ཆྲོག་
པ་ཞླེས་དླེ་ཞུས་ཡྲོད་དུས། དཀའ་ངལ་འཕད་ས་དླེར་འཕད་ཀི་འདུག། དླེའི་སང་ལ་གལ་སིད་དླེ་གསལ་པྲོ་བས་ནས་ཞུ་ཐུབ་
ཀི་མླེད་ན། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཁྲོ་ཁྲོ་རང་སིག་གཞིའི་ནང་ལམ་ཁ་ཞིག་གནང་བཞག་ཡྲོད་རླེད། སིག་གཞིའི་དྲོན་ཚན་
བདུན་པའི་བཞི་པ་དླེའི་ནང་ལ་ལྲོ་འཁྲོར་སྲོན་རིས་ནང་ལ་རིས་འགྲོ་གསལ་འགྲོད་བ་ཐབས་མ་བདླེ་བའི་གསང་བའི་འགྲོ་
གྲོན་ཁག་ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོའ ་ི གསང་བའི་སྲོན་རིས་ནང་སྡླེ་ཚན་དང་། འགྲོ་ཁུངས་ཞིབ་བཀྲོད་ཀིས་བཀའ་ཤག་གི་ཆྲོག་
མཆན་ཡིག་ཐྲོག་ཏུ་བཀྲོད་རླེས་སི་ཡྲོངས་སྲོན་རིས་ནང་སྡླེ་ཚན་དང་ཞླེས་སྲོགས་གསུངས་པའི་ནང་ཕར་འཁླེར་བཞག་ན་
མ་འགིག་པ་ཨ་ཡྲོད་བསམ། བས་ཙང་། ཕ་གིའི་ནང་ལ་གསལ་པྲོ་བས་ནས་བཀྲོད་མི་དགྲོས་པ་བས་ནས་གསུངས་བཞག་
པ་ཡིན་ན། དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མི་འདུག་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟའི་རྙྲོག་ག་ཁྲོན་ནས་ཆགས་རྒྱུ་མི་འདུག གྲོས་ཚོགས་དབུ་
སྐྲོར་བཏང་འདུག་དང་། བུ་ལྲོན་རླེད་དང་མ་རླེད། དླེ་འདྲའི་ཐལ་ཆ་ཆླེན་པྲོ་འགྲོ་དགྲོས་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག་བསམ་གི་
འདུག
བས་ཙང་། ཐྲོག་མར་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་གསལ་པྲོར་མ་གསུངས་པ་བས། བཀའ་འཁྲོལ་དླེ་ཞུས།
རླེས་ལ་གནས་ཚུལ་དླེ་འདྲ་ཆགས་ཡྲོང་དུས། དྲང་པྲོ་ཆགས་མི་འདུག ག་རླེ་ཡིན་ན་དླེའི་རྒྱབ་ཏུ་གཅིག་འདུག་ཟླེར་རྒྱུ་དླེ་
བྱུང་པ་རླེད། གྲོང་དུ་མི་ཟླེར་བ་དླེ་ཉྲོན་མྲོངས་དང་བཅས་མང་པྲོ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག ང་ལ་ནི་དླེ་འདྲ་ཞླེ་དྲགས་ཞུ་རྒྱུ་མླེད།
གང་ལྟར་སླེམས་པ་ཚོགས་མ་བསགས་པ་ལབ་ན་འགིག་གི་མླེད་འགྲོ། གང་ས་གང་ནས་དྲོགས་པ་ཟ་བ་ཞིག་དང་། དླེས་
གནས་ཚུལ་གཅིག་ཆགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ནས་ཆླེན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་འདྲ་ཡིན་དུས། བཀའ་ཤག་
གི་ངྲོས་ནས་དླེ་ངྲོས་ལླེན་བས་བཞག་པ་ཡིན་ན་གང་ཡང་མི་འདུག་བསམ་གི་ཡྲོད། ཡང་ང་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་མླེད་པ་ཡིན་
དུས། དླེ་ལྟར་ལབ་བདླེ་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ན་མ་གཏྲོགས། གཅིག་བས་ན་བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་ངལ་གཞན་པ་ཡྲོད་ཀི་རླེད་དླེ།
ཡིན་ན་ཡང་ཐྲོག་མར་ང་ཚོས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་སྟངས་དླེ་འགིག ས་མི་འདུག་ཅླེས་ར་བའི་ཡིན་རྒྱུ་དླེ་ག་རང་རླེད། དླེ་དུས་ང་
ཚོས་བསམ་བྲོ་འཁྲོར་མ་ཐུབ་པ་རླེད་ཟླེར་ནའང་རླེད། ང་ཚོས་ཞུ་སྟངས་དླེ་འདྲ་ཞུས་པ་ཡིན། དླེ་འགིགས་མི་འདུག་ནྲོར་
འདུག་གསུང་བཞག་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་ཆུང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ར་བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག་བསམ་གི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ལ་ཨུ་ཚུགས་
བས་ནས་འཐམ་བསྡད་དུས་དླེའི་དྲོན་དུ་ལས་དྲོན་གཞན་པ་ཞིག་བླེད་དགྲོས་རྒྱུ། ཡང་དླེ་བཀབ་རྒྱུའི་དྲོན་དུ་ལས་དྲོན་
གཞན་པ་ཞིག་བླེད་དགྲོས་རྒྱུ། ལས་ཀ་མཚམས་མ་ཆད་པར་བླེད་དགྲོས་པ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་ཀི་འདུག དཔླེར་
ན་བདླེན་རྫུན་ཇི་ཡིན་ཤླེས་ཀི་མླེད། གང་ལྟར་སི་ཚོགས་ནང་དུ། དླེའི་དྲོན་དུ་ཨ་རི་བྲོད་ཀི་ཐླེབས་ར་ལ་ཞལ་པར་གནང་པ་
རླེད། ཞལ་པར་གནང་ནས་དླེ་གཙང་མ་བཟྲོ་དགྲོས་ཡྲོད། དླེ་ལ་བཟྲོས་པ་ཡིན་ན། ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕླེད་ཀ་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་
བང་ནས་ཞུ་ཡི་ཡིན། དླེ་ཁླེད་རང་ཚོ་ལ་སད་ཀི་ཡིན་གསུངས་པ་རླེད་ཟླེར་པ་གྲོ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་མ་ཡིན་པ་གསུངས་
པ་རླེད་ཟླེར་ནས་གནས་ཚུལ་འདྲ་མིན་བཤད་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ཚང་མ་འདི་ལ་ཞུས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ཆྲོ་གང་ཡང་མི་
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འདུག དླེ་ནས་རླེས་ལ་ལས་བླེད་གཅིག་ཆླེད་མངགས་དླེའི་དྲོན་དུ་ཕླེབས་པ་རླེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་པའི་
བཀའ་འཁྲོལ་ཡྲོད་མ་རླེད། ཁ་ཤས་ཁླེ་ན་ཊ་ནས་ཚུར་ཕླེབས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། ཁ་ཤས་གཞན་ནས་ཕླེབས་དགྲོས་ཀི་
རླེད། དླེའི་ལམ་གྲོན་ལ་ཡང་རྙྲོག་ག་གཅིག་བཤད་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རླེད། མཐའ་མ་དླེ་ལ། ཕར་བཤད་ཚུར་བཤད་བས་ཏླེ། ཁ་
སང་འདིར་གཏམ་བཟང་ཡིན་ཞླེས་གསུངས་པ་དླེ་རླེད། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་དླེ་ཆག་ཡང་དང་། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་དླེ་རླེས་མ་
དུས་ཚོད་ངླེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཕིར་སྲོག་དགྲོས་རྒྱུ་ཟླེར་བ་དླེ་འདྲ་མང་པྲོ་ཞིག་གནང་དགྲོས་ཐུག་བསྡད་ཀི་འདུག་བ།
དང་པྲོ་ནས་གཙང་མ་བཟྲོས་བཞག་པ་ཡིན་ན། དངྲོས་གནས་བས་ན་དླེ་འདྲ་ཞིག་རླེད། ད་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་བཀའ་འཁྲོལ་
ཞུ་སྟངས་དླེ་འདྲ་བས་ཏླེ་ཞུས་འདུག དླེའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་ནྲོར་འདུག་གསུངས་བཞག་པ་ཡིན་ན། དླེ་ཚར་འགྲོ་ཡི་འདུག མི་
ཚོས་ཡིན་ན་ཡང་། བཀའ་ཤག་གིས་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པ་དང་། མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པར་ངྲོས་ལླེན་
གཙང་མ་གནང་གི་འདུག་ཟླེར་ནས་གནས་ཚུལ་ཆགས་རྒྱུ་དླེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོང་གི་རླེད་བསམ་པ་སྲོ་སྲོའ ་ི བསམ་བྲོའ ་ི ནང་དུ་
འཁྲོར་བསྡད་ཀི་ཡྲོད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕླེལ་མཆྲོག་ནས།།
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག ཏྲོག་ཙམ་གསུང་རྒྱུ་ཡྲོད་ཀི་རླེད། ཁྱུག་ཙམ་མར་བཞུགས་རྲོགས་གནང་། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་གྲོས་
ཚོགས་ཀི་ཟུར་ཉན་ར་བའི་ནང་དུ། བྲོད་དྲོན་ཐྲོག་དུས་རྒྱུན་དུ་སླེམས་ཁུར་གནང་མཁན་ Rebon Benerjee འདིར་
ཕླེབས་ཡྲོད། ཁྲོ་རང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། དླེ་སྲོན་ FNF ལྡི་ལིའི་འགན་འཛིན་ཡིན་དུས། བྲོད་ཀི་གྲོས་ཚོགས་དང་། སིད་ཞུ་
ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་འཆར་མང་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྲོར་གནང་ནས། དླེ་འདྲའི་སླེམས་པ་དཀར་པྲོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་
ཡྲོད་རླེད། ད་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་། ཁྲོ་རང་། foundation for non violence alternately དླེའི་ཐྲོག་ཏུ་ལས་ཀ་ལས་
ནས། བྲོད་དྲོན་ཐྲོག་རླེད། ལྷག་པར་དུ་བྲོད་ཀི་ཁྲོར་ཡུག་གི་ཐྲོག་ལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་དང་། དླེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ཕག་
ལས་མང་པྲོ་གནང་ཡྲོད་རླེད། དླེར་བརླེན་དླེ་རིང་ཁྲོ་རང་ཟུར་ཉན་ར་བའི་ནང་དུ་ཕླེབས་ཡྲོད་དུས། ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ངྲོས་
ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྲོགས་གནང་ཅླེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས། འཕྲོ་དླེ་མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་མདྲོར་བསྡུ་རྒྱུ་ཡིན། དྲོན་དག་ཡང་སྙིང་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་དྲང་བདླེ ན་བྱུང་མ་
བྱུང་གི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། དླེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་། གཙང་མ་བཟྲོ་རྒྱུ། སི་ཚོགས་ནང་གི་རྙྲོག་གླེང་དླེ་མླེད་
པ་བཟྲོ་རྒྱུའི་ཐུགས་འགན་ཆ་ཚང་ཞིག དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ལ་འདུག དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་གནང་
ཡང་ཐུབ་ཀི་འདུག གཞན་སུས་ཀང་གནང་ཐུབ་ས་མ་རླེད། གང་ཡིན་ཟླེར་ན། དྲོན་དག་འབླེལ་བ་དླེ་འདྲ་ཞིག་ལ་ཆགས་
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བསྡད་ཡྲོད་རླེད། དྲང་པྲོ་བས་སྲོང་མ་སྲོང་ཟླེར་བ་ཞིག་ལ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རླེད། དླེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་། འདི་གར་མི་འཛོམས་
བསྡད་ཡྲོད་ན། ཁྲོང་ཚོ་ལ་ཐད་ཀར་ཐུག་གནང་ནས་གསུང་དགྲོས་ཀི་འདུག་གམ། ཡང་ན་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསལ་
བཤད་ཕླེབས་རྒྱུ་ཡྲོད་གསུང་གི་ཡྲོད་རླེད། དླེའི་སྐབས་ལ་གསལ་པྲོ་བས་ནས་གསུང་དགྲོས་འདུག གང་ལྟར་དླེ་གཙང་མ་
ཞིག་བཟྲོ་དགྲོས་འདུག སྐུ་དངྲོས་ཀིས་ཆ་ཚང་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་རླེད་འདུག བས་ཙང་དླེ་གནང་རྲོགས་གིས་དླེ་གཅིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དླེ་ནས་མཐའ་མ་དླེར་གསལ་བཤད་དང་དླེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་བ་མ་བདག་པ་ཡིན་ན། འཁྲུན་ཐག་ཆྲོད་པའི་གསལ་
བཤད་ཅིག་གནང་རྒྱུ་མླེད་པ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་རྙྲོག་གླེང་དླེ་མླེད་པ་ཞིག་ཆགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་ཆགས་པའི་ལམ་
ཁ་ཞིག་བཙལ་དགྲོས་དུས། དླེ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་སྐུ་དབང་ཡྲོད་རླེད། འགན་ཡྲོད་རླེད། གང་ཡིན་ཟླེར་ན། གྲོགས་
ཚོགས་འདི་འཛིན་སྲོང་ལ་སྟངས་འཛིན་བླེད་མཁན་དླེ་ཡང་ཡིན་ཟླེར་ནས་གསུངས་པ་རླེད། ང་རང་ཚོ་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་སྡླེ་
ཚན་གསུམ་ལས་གཅིག་ལ་འཛིན་སྲོང་རྲོག་ཞིབ་སྡླེ་ཚན་ཟླེར་ནས་ཡྲོད་རླེད། འཛིན་སྲོང་རྲོག་ཞིབ་སྡླེ་ཚན་བཞག་དགྲོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་དླེ། གྲོས་ཚོགས་འདི་མླེད་པའི་སྐབས་ལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས། གྲོས་ཚོགས་འདིའི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་པ་རླེད།
བས་ཙང་། གྲོས་ཚོགས་འདི་ལ་འཛིན་སྲོང་སྟངས་འཛིན་གནང་རྒྱུའི་འགན་དླེ་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་། རྒྱུན་ལས་སྐུ་ཚབ་དླེའི་
ནང་དུ་འཛིན་སྲོང་རྲོག་ཞིབ་སྡླེ་ཚན་ཞླེས། སྡླེ་ཚན་གཅིག་བཞག་དགྲོས་པའི་གནད་འགག་དླེ་ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རླེད། དླེ་
འདྲ་ཡིན་དུས། གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ཐྲོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་འཛུགས་རྲོགས་གིས་གསུང་དགྲོས་ཀི་འདུག་གམ། ཡང་
ན་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་དམིགས་བསལ་དུས་ཚོད་ཅིག་བངས་ནས་བགྲོ་གླེང་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག ག་རླེ་གནང་
དགྲོས་ཀི་འདུག གཙང་མས་གཅིག་ངླེས་པར་དུ་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག མཚམས་རླེར་སྲོ་སྲོ ར་བསམ་མནྲོ་འཁྲོར་གི་
འདུག ད་ང་རང་ཚོ་འདི་ལ་སྐད་འདི་འདྲ་བརྒྱབས། ༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆླེ་ལ་སྐུ་ལས་ག་ཚོད་ཙམ་ཡྲོད་ན་བསམ་ཡྲོང་
གི་འདུག ཕར་གསུངས་ན་ཡང་མ་འགིག ས་ཚུར་གསུངས་ན་ཡང་མ་འགིག ས། བར་དླེར་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རླེ་ཞླེ་པྲོ་
ཞིག་གནང་དགྲོས་པ་ཞིག ཕི་ལྲོགས་ན་ཚང་མ་དང་མཉམ་དུ་ཞལ་གསང་པྲོ་གནང་སྟླེ་བཞུགས་པ་མ་གཏྲོགས། ཐུགས་
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གགས་པར་བསྡད་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་མླེད་དམ་བསམ་བསམ་ཞིག་དྲན་བསྡད་ཀི་འདུག སླེམས་ནང་དངངས་སྐྲག་
ཏན་ཏན་ཡྲོང་གི་འདུག སྲོ་སྲོས་སྲོ་སྲོ་དག་འབུད་བས་པ་མིན། དགྲོངས་པ་རྒྱ་ཆླེན་པྲོ་བཞླེས་ནས་ག་རླེ་བྲོས་བཏང་གནང་
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རླེད་ཅླེས་ཚིག་དླེ་བསྒྲུགས་ནས་སང་ལ་བཞག་སྟླེ་ངའི་སྐད་ཆ་མར་བིས་པ་དླེ། ཕལ་ཆླེར་རྣམ་པ་ཚོས་གཟིགས་ཡྲོད་ཀི་རླེད།
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