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ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་གི་ཐུན་བཞི་པ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱུན་གྲོན་གི་རིས་འགྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་
ཕེབས་བཞིན་ཡྲོད། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བརྒྱུད་རིམ་དེའི་ནང་ལ་
དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་འཁྲུག་ཆ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་བརྒྱུད་རིམ་
དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་འབྲོད་བསྐུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་འབྲོད་བསྐུལ་མ་ཞུས་པའི་སྲོན་ལ་
གསལ་བཤད་བྱེད་དགྲོས་པ་ཞིག་ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་པའི་ཐྲོག་ནས་
ཕྲོགས་མཐའ་ཁག་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། སེམས་ཐག་ཉེ་པྲོ་ཁག་ཅིག་གིས་བཀའ་མྲོ ལ་གསུངས་
སྟངས་ལ་ཁྲོ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཞེ་དག་འདུག དེ་བདེ་བྲོ་རང་མི་འདུག་ཅེས་ལམ་སྟྲོན་སྲོབ་གསྲོ་ཕེབས་ཡྲོང་གིན་འདུག དེ་
ཡིན་དུས་ར་བའི་དེ་སྲོན་ས་གནས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་སུ་ལྲོ་བརྒྱད་དགུ་བྱས་པའི་སྐབས་ལ་ཞུ་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་བྱུང་། དེ་ཡིན་
དུས་དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་ལ་ཡར་ལངས་མཁན་འདིས་ལངས་ཕྲོགས་ག་འད་ཁེར་བ་ཡིན་ན་ཡང་། ནང་ལྲོག་
ལ་ཁྲོ་པའི་རྣམ་པ་དང་སུ་གཅིག་ལ་གནྲོད་སེམས་མེད་པ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཞུ་རྒྱུའི་
བརྒྱུད་རིམ། ར་བའི་ང་ཚོའི་ཤེས་ཡྲོན་གི་སྲོམ་གཞིའི་ནང་ལ་སྲོབ་གསྲོ་སྤྲད་སྟངས་གཉིས་འདུག མི་སྐྱ་ཕྲོ་མྲོ་ཚོས་སྲོབ་
སྲོང་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་སྲོབ་ཚན་འཁིད་དུས་ཁ་ཚུམས། ལྷྲོད་ལྷྲོད་བྱེད་ཨ་ཞེས་པའི་སྲོབ་གསྲོ་སྤྲྲོད་སྟངས་འདི་རེད། ང་ཚོ་
མཚར་ལྲོངས་འབྱུང་སའི་ནང་ལ་དགེ་རྒན་ཚོས་སྲོབ་སྲོང་གི་སྲོབ་གསྲོ་སྤྲད་པའི་སྐབས་སུ་ཆུ་ཚོད་གཅིག་མར་བཤད།
འདི་ལ་རྲོད་དགྲོས་རེད། ཧམ་པ་ཆེན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་རྲོད་ཤྲོག་ཅེས་ཆྲོས་རྭར་བཏང་གི་རེད། དེ་དུས་མི་སུམ་སྟྲོང་བཞི་སྟྲོང་
ཁྲོད་ལ་ལག་པ་བརྡབས་ནས་རྣ་བ་དེ་ཁ་ཟིང་ཟིང་སེབས་དགྲོས་ས་རེད། དེ་དུས་སྲོ་སྲོའ ་ི སྐད་ཆ་བཤད་པའི་སྐབས་སུའང་
འཁྲུག་ཆ་འད་ཞིག་སི་ཚོགས་ནང་ལ་མཐྲོང་མི་སིད་པ་མ་རེད། དེ་ལ་བརེན་ནས་རབ་བྱུང་སི་ལ་དེ་འདའི་སྐྱྲོན་འཛུགས་འགྲོ་
བསྡད་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། དེར་བརེན། གང་ཟག་སེར་གི་ངྲོས་ལ་སྐད་ཆའི་གྲོས་བྱེད་སྟངས་འདི་
ཐྲོག་མ་སྲོབ་སྲོང་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་སྲོབ་གསྲོ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་བསྡད་དགྲོས་འདུག རིམ་པ་རིམ་པས་བརྒྱ་
ཆ་གང་ཐུབ་གཅྲོག་ཐུབ་པའི་འབད་བརྲོན་གནང་གི་ཡིན།
འདི་གསལ་བཤད་ཞུས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་འབྲོད་བསྐུལ་གང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཟེར་ན། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྲུག་
ཆ་ཆེ་ཤྲོས། བྱང་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་མང་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་རྣམ་པ་མང་ཆེ་བས་ཆ་ཤས་བངས་ཟིན་སྲོང་། སི་འཐུས་རྒན་པ་རེད། ཉམས་མྲོང་ཅན་ཡང་མང་པྲོ་འདུག ན་གཞྲོན་
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བརི་བཀུར་གནང་སའང་མང་པྲོ་འདུག བྱང་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཁག་ཅིག་གིས་ཆྲོལ་ཁའི་གནད་
དྲོན་མ་རེད། ཆྲོས་ལུགས་འཁིད་མི་དགྲོས་རེད། ཆྲོལ་ཁའི་གནད་དྲོན་མ་རེད། བསམ་གི་འདུག ཁག་ཅིག་གིས་ཆྲོལ་ཁའི་
གནད་དྲོན་ཡིན་པ་འད་ཞིག་གསུང་གི་འདུག སི་འཐུས་གསར་པ་ཞིག་གི་ངྲོས་ལ་འདིར་རྣམ་པ་ཚོའི་གསུང་སྟངས་འགྲོས་
ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཨ་ཁ་བསམ་པ་འད་ཞིག་བྱུང་། ཐྲོག་མ་གསུང་རྒྱུ་དེ་གསུང་གི་འདུག་ཀང་མར་བསྡྲོམས་བརྒྱབ་པའི་
སྐབས་སུ་རང་ཉིད་ཐྲོག་མའི་འྲོས་ཡྲོང་ས་འདི་གང་དུ་ཡིན་ནའང་དེའི་ཁྲོངས་སུ་བསྡྲོམས་བརྒྱབ་ཀི་འདུག་བསམ་པའི་བྲོ་
ཕམ་སེབས་ཀི་འདུག ང་ཚོ་དེ་འད་གནང་བསྡད་པ་ཡིན་ན་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ཡིན་
ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་བསྐྲོས་པའི་མི་ཡིན་དུས་རང་སྲོ་སྲོས་བཀའ་
མྲོལ་གསུང་པ་དེ་ཐྲོག་མ་འྲོས་གཞིར་ལང་པའི་སྐབས་སུ་དམིགས་ཡུལ་དང་དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུ་གཉིས་ལ་ར་འཕྲོད་ཀི་
འདུག་གམ་མི་འདུག ར་བའི་ནང་བསམ་ཡྲོད་ཚོས་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་པའི་དུས་ལ་བབ་བསྡད་ཀི་འདུག ང་ཚོའི་
བཀའ་མྲོལ་གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ལྷིང་འཇགས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཞིག་དང་བསྡྲོམས་བརྒྱབ་ཡྲོང་དུས་ཆིག་སིལ་གི་
རྣམ་པ་ཞིག་ར་བ་ནས་མཐྲོང་གི་མི་འདུག དེར་བརེན། དེ་ལས་སེམས་འཚབ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག དཔེར་ན། ཨ་རིའི་
དྲོན་གཅྲོད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ནའང་། ཆྲོལ་ཁའི་གནད་དྲོན་མ་རེད། ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སྐུ་ངྲོ་སེན་པ་ཚེ་
རིང་ལགས་འཕུད་དགྲོས་པའི་གནད་དྲོན་འཁེར་ཤྲོག་ཅེས་གསུངས་ཀི་ཡྲོད་རེད། གསུང་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་རེད། གནད་དྲོན་དེ་
ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དེའི་གྲོང་དུ་དྲོན་གཅྲོད་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་རྡྲོ་ལགས་དུས་ཡུན་མ་ཚང་གྲོང་ནས་འཕྲོ་འགྱུར་ཕིན་པ་
རེད། ཁྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་ཕིན་པ་དེ་འགིགས་སྲོང་ཟེར་བ་བཞིན་ཁྲོའ ་ི ཚབ་དེར་གནམ་ཐང་ལའང་ཕེབས་བསུ་བྱས་ནས་འགྲོ་
བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རེད། བསྡྲོམས་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ་ཁ་ཤས་ཆྲོལ་ཁ་མིན་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད་དེ་ཡིན་ནའང་རྣམ་པ་གང་འད་
ཞིག་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་དམ་བསམ་པའི་དྲོགས་གཞི་གཅིག་རེད།
དགྲོས་གཞི་གཉིས་པ་དེར། དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་མིན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེར་ངྲོ་རྒྲོལ་མིན། བཀའ་ཤག་
ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་མིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་དང་དབུ་དཀར་སྐལ་རྡྲོ་གཉིས་ལ་ཡིན་ཞེས་པའི་གསུང་སྟངས་དེ་ལ་བལྟས་པ་
ཡིན་ན་ང་ཚོ་གང་འད་ཞིག་ལ་སེབས་ཀི་འདུག ང་ཚོའི་ནང་ཤ་ལ་གི་བཙུག་ན། རུས་པར་གཟེར་བརྒྱབ་དགྲོས་པ་འདི་
གནས་སྟངས་དེ་ཚོར་ཐུག་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་འདིར་བཞུགས་མཁན་དེ་ཚོའང་ཁ་ནས་བཤད་རྒྱུ་དེ་བསྡྲོམས་བརྒྱབ་
དུས་ཐྲོག་མ་སྲོ་སྲོའ ་ི ཡྲོང་སའི་ཆྲོལ་ཁ་དེའི་ཁྲོངས་ལ་བཤད། ཕར་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་ཆྲོལ་ཁ་མ་རེད། གཅིག་གཅིག་
རེད་ཟེར་བསྡད་ན། ངས་དེ་འཚམས་པྲོ་དེ་ཙམ་མཐྲོང་གི་མི་འདུག ང་ཚོས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་ཚབ་མཚོན་ཐུབ་བམ། དེ་
རིང་ཞྲོགས་པ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འཆད་མཁན་རྣམ་པ་ཚོའི་ཁ་ཕྲོགས་གཉིས་འདུག ༢༠༡༦ ལྲོའ ་ི སིད་སྐྱྲོང་འྲོས་གཞི་དང་
འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གཅིག་ཀ་པ། གཅིག་ཁ་པར་བསྡད་ནས་འཆད་མཁན་རྐྱང་པ་ཞིག་ངས་ཚོར་གི་འདུག ཡིན་ནའང་
ཚོར་ཆྲོག་གི་རེད། ངས་འདི་གང་འད་བྱས་ནས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་དམ་བསམ་པ་ཞིག་དན་གི་ཡྲོད་རེད། ར་བ་འདི་ང་ཚོས་ཡིད་
ཆེས་བྱེད་སའི་ར་བ་གཅིག་རེད། ཡིན་ནའང་། འདིའི་ནང་གསུང་མཁན་གི་ཉམས་མྲོང་ཅན་ཤེས་ཡྲོན་ཅན་རྣམ་པ་ཚོས་ཐྲོག་
མ་དང་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བཀའ། བར་དེར་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་མངྲོན་འདྲོད། མཐའ་མ་དེར་རང་ཉིད་གང་
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ཁུངས་སུ་གཏྲོགས་སའི་ཆྲོལ་ཁ་དེའི་འྲོས་ཀི་ཁ་ཕྲོགས་སུ་འགྲོ་བཞིན་པ་འད་ཞིག་ཚོར་གི་འདུག དེར་བརེན། བྲོ་ཕམ་ནས་
བསྡད་རྒྱུ་རང་རེད། དེ་རིང་ཞྲོགས་པ་ནས་གཅིག་ཞུ་དགྲོས་དན་བྱུང་། ཡིན་ནའང་ཕྲོགས་གཅིག་གི་ཆ་ནས་བཤད་སྟངས་
མི་ཤེས། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་ངར་ཤུགས་འདི་ཡྲོད་སྟབས། འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་མཁན་དེ་ཕུ་དཀྲུག་བཟྲོ་མཁན་ཆགས་མི་ཡྲོང་
ངམ་བསམ་ནས་སྲོམ་བཞིན་ཡྲོད། ང་ཚོའི་གནས་ཚུལ་འདི་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ནས་བཀའ་ཕེབས་ཟིན་
པརེད། བྲོད་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་འདི་སྐྱིད་ན་སྐྱིད་མཉམ། སྡུག་ན་སྡུག་མཉམ་རེད་ཟེར་བའི་གནས་སྟངས་གཅིག་དེ་རེད། དེ་
སྲོན་ལ་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེས་གསུང་དྲོན་ལྟར། ༢༠༡༦ ལྲོའ ་ི འྲོས་གཞི་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོ་
ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་དང་ས་གཞི་ རྡུལ་དག་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཟིན་པ་རེད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བཀའ་ལ་ལྲོས་བརི།
གཅིག་བྱས་ན་ཕི་ལ་མཐྲོང་སིད་པ་རེད། ངས་ཀང་མ་ཞུས་ཀ་མེད་རེད། སི་ཚོགས་མདའ་དཀྲུག་ཕུ་དཀྲུག་བྱེད་མཁན་དེ་
༢༠༡༦ ལྲོར་སིད་སྐྱྲོང་གི་འྲོས་གཞི་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སྐུ་ངྲོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོད་
ཟེར་མཁན་གངས་ཅན་གིང་དེ་རེད། དེ་དེང་སང་ར་དྲོན་གིང་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་སྟངས་ལ་ང་ཧང་
གང་ཡང་སངས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། ཐྲོག་མ་ཉིད་ནས་སིད་སྐྱྲོང་གི་འཁིས་ལ་མ་སེབས་གྲོང་ནས་རྒྱ་མི་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ།
དྲོལ་རྒྱལ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ། དེ་འད་འཆད་བསྡད་མཁན་གི་ཚོགས་པ་གཅིག་རེད། དེ་རིང་བཞུགས་སར་དྷ་རམ་ས་
ལར་སེ་འཁིད་ནས་ཡྲོང་མཁན། དེང་སང་སྐད་གགས་ཡྲོད་མཁན་གི་མི་དེ་ཚོ་རེད་འདུག ཐྲོག་མ་ཉིད་ནས་སངས་རྒྱས་
ཁས་མི་ལེན་མཁན་ཞིག་ལ་ནང་པའི་སྐྲོར་སྐད་ཆ་བཤད་ས་མེད་རེད། ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་འདི་གང་ཞིག་ཆགས་བསྡད་
འདུག ངས་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་དྲོན་ལ་གྲོས་ཚོགས་སུ་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་ཡྲོ ད་རེད། ཆྲོལ་ཁ་རེ་རེ་བཅུ་བཅུ་སུམ་བཅུ་ཡྲོད་རེད།
ཆྲོས་བརྒྱུད་ཀི་བཅུ། བྱང་ཨ་རིའི་གཉིས། ཡྲོ་རྲོབ་ཀི་གཉིས། ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡའི་གཅིག་ཡྲོད་རེད། ཁ་སང་ངས་འབེལ་ཡྲོད་
ཁག་ཅིག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོ་བཅྲོ་ལྔ་འདི་ཆྲོལ་ཁ་གང་གི་ཁྲོངས་སུའང་སེབས་པ་མ་རེད། གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཆྲོལ་ཁ་
ནས་ཡིན་ཞེས་བཅུ་ཅུ་སེབ་མཁན་དེ་ཚོས་ཕྲོགས་ལྷུང་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་བཅྲོ་ལྔ་འདི་རྡྲོག་སིལ་ས་འད་ཡྲོད་མ་རེད་
དམ། ཞེས་ཁག་ཅིག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་གཟྲོད་རྡྲོག་སིལ་ཐུབ་ས་རེད་དམ། གཞན་ཕལ་ཆེ་བ་ར་བཟི་ཚར་འདུག བཀའ་མྲོལ་
གསུང་དུས་སྙིང་རེ་མྲོ་འདུག ཁ་ཡང་གད་མྲོ་འཚེར་འཚེར་རེད་འདུག ངས་དེ་འད་བཤད་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། གང་ལྟར་
ངས་མཐའ་མ་དེར་གང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཟེར་ན། སྲོ་སྲོར་འགན་ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས་འདི་ལ་གཅིག་ཞུ་དགྲོས་པ་འདི། ང་ཚོའི་བྲོད་ལ་
ཁ་དཔེ་གཅིག་ཡྲོད་རེད། རྐུན་མའི་རྐུབ་ལ་དབྱུག་པ་གཞུས་དུས། ཐམས་ཅད་རྐུ་མ་རེད། ཅེས་ཟེར་གི་འདུག དེ་བཞིན་གི་
ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སྐུ་ངྲོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཨ་རིར་ཁྲོང་ལ་གཟེངས་རགས་ཟེར་རུང་། མཇལ་འཕད་བྱེད་པའི་
སྐབས་སུ་བཀའ་མྲོལ་ཚབ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གསུངས་པ་རེད། བྲོད་ཕི་ནང་གཉིས་ལ་བཞུགས་མཁན་གི་རི་བྲོ་དགེ་ལྡན་པའི་
གདན་ས་གསུམ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་མཁན་ཚོ་ལ། དྲོགས་པ་རྣམ་རྲོག་མི་དགྲོས་ཞེས་ངས་ཚིག་ཐག་ཆྲོད་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཞུ་
ཐུབ་ཀི་ཡྲོད། སྐབས་དེར་ཁྲོས་བཀའ་མྲོལ་གང་གསུངས་པ་རེད། དམིགས་བསལ་གདན་སའི་དགེ་བཤེས་རྣམ་པ་ཚོས་
ཞིབ་འཇུག་གནང་རྲོགས་ཞེས་འབྲོད་བསྐུལ་བྱེད་ཀི་འདུག གནས་སྟངས་འདི་གང་དུ་ཐུག་སྲོང་། གདན་སའི་དགེ་བཤེས་
རྣམ་པ་ཚོས་བཙན་བྱྲོལ་ལ་སེབས་ནས་ལྲོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་ལ་བསེགས་བཅད་བརྡར་གསུམ་གི་སྲོ་ནས་དཔྱད་པ་བྱས། རང་
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གི་བ་མར་མི་གནྲོད་པ། རང་གི་སིག་འཛུགས་འདིར་མི་གནྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འགྲོ་ཡྲོད་རེད་ལ་ཕིས་སུའང་འགྲོ་
ཡི་རེད། བྲོད་ལ་རྒན་རབས་ཚོའི་ཁ་དཔེ་དེ་དངྲོས་གནས་རེད་དན་གི་འདུག རྐུན་མའི་རྐུབ་ལ་དབྱུག་པ་གཞུས་དུས།
ཐམས་ཅད་རྐུན་མ་རེད་ལབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། གདན་སའི་དགེ་བཤེས་རྣམ་པ་ཚོ་དང་པྲོ་མི་འདུག ཞིབ་འཇུག་གནང་རྲོགས་
གིས་ཟེར་དུས་གང་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། ཁྲོང་གི་རྒྱབ་ལྲོངས་ཡིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚོས་གཟིགས་དགྲོས་ཀི་རེད། གསན་དགྲོས་
ཀི་རེད། གང་ཟག་བྱེ་བག་པ་ལ་དེ་མེད་ནའང་རི་བྲོ་དགེ་ལྡན་པའི་གདན་ས་ཁག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་བཀའ་མྲོལ་དེ་
ཚོའི་གས་འདི་དང་པྲོ་མ་རེད། ཅེས་སི་ཚོགས་ནང་བཏྲོན་ནས་བཤད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། འདི་ངས་ཁྲོང་ལ་ཟུར་ཟ་མིན་ལ་
ད་ལྟ་བར་དུ་ད་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཚིག་གཅིག་ཀང་ཞུ་མ་མྲོང་ཟེར་ནའང་ཕལ་ཆེར་དཔང་དུ་བཙུག་ཆྲོག་པ་ཡྲོད།
གནད་དྲོན་གཉིས་པ་དེ་ལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་ལ་མི་ལྲོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཞབས་ཕི་ཞུས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་དིན་
རེས་དན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རེད། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་ལ་མི་ལྲོ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཞབས་ཕི་
ཞུས་ཤིང་དྲུང་ཆེ་ཐྲོན་ནས་ད་ལྟ་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་བྱས་ཏེ་རབ་བྱུང་གི་རྣམ་པར་གཟིགས་མཁན་ཞིག་ལ་རབ་བྱུང་རེད་
མི་འདུག ཅེས་པའི་བཀའ་མྲོལ་དེ་སེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། འདི་སུས་རྒྱབ་བཅྲོལ་བ་རེད་དམ། ཆྲོས་འདུལ་བ་ལྟ་མྲོང་གསུངས་
སྲོང་། ཡིན་གི་རེད། མི་ལྲོ་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་རིང་ནང་པའི་གཞུང་ལ་སྲོབ་གཉེར་བྱས་ནས་ད་ལྲོ་གཞི་ནས་གྲོན་པ་སེར་པྲོ་དེ་
གྲོན་ནས་སེབས་པ་ཡིན། ཆྲོས་འདུལ་བའི་ནང་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག ཆྲོས་འདུལ་བ་
དང་འགལ་བའི་ཐྲོག་ནས་རབ་བྱུང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་གང་འད་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། རང་གིས་བརི་བཀུར་བྱ་ས་དེ་ལ་གུས་
ཞབས་བྱེད་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཧ་ཅང་གི་རབ་བྱུང་ངྲོ་མ་འཛིན་མཁན་གི་ཚེ་འདི་གང་པྲོར་བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་
གི་ཆེད་དུ་དངྲོས་གནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་ལ་རབ་བྱུང་རེད་མི་འདུག་ཟེར་ན་གང་ལ་ཐུག་སྲོང་། རང་གིས་ཕར་
བཤད་པ་དེ་ཚོར་གི་མི་འདུག ཚུར་བཤད་པ་དེ་ཚོར་གི་འདུག སིར་བཏང་ང་རང་ཡང་འདི་ཡིན་གི་རེད། ང་ཚོའི་གནས་
སྟངས་འདི་གང་དུ་སེབས་སྲོང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཡིན་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། ངས་མར་རྡྲོག་རྡྲོག་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ང་ཚོའི་
སི་ཚོགས་ལ་སྲོབ་གསྲོ་གང་འད་བྱས་ནས་བརྒྱབ་ཀི་ཡིན་ནམ། འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ལ་ཡིན་ནའང་། ཨ་སྲོར་ས་
ཡ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀ་དེ་ངའི་དཔེ་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ཁག་ཅིག་གིས་གསུང་གི་འདུག ཆབ་སིད་པ་དེ་ཚོས་བཤད་ཐུབ་
ཀི་མ་རེད་ལབ་ཀི་འདུག ད་གཟྲོད་ངས་ཆབ་སིད་པ་ཡིན་པ་ཚོར་གི་ཡྲོད་རེད། འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཐྲོག་མ་ཨ་སྲོར་
ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀའི་སྐྲོར་ལ་ Corruption ལྲོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྱེད་ཀི་འདུག ཟེར་ནས་སྐད་བརྒྱབས་པ་རེད།
དེར་ངས་ཟེར་རྒྱུའི་འགན་འཕད་ཀི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་བྲོད་མི་མང་སི་མཐུས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འགན་ཞིག་སེབས་ཀི་
རེད། དེ་རེས་ལ་དཔེ་ཞིག་བཞག་པ་ཡིན་ན། གང་ཟག་ཅིག་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་ཐྲོག་མ་ཁྲོད་ཀིས་གྲོས་གྲོན་རྒྱུ་མི་འདུག
གྲོས་ལྲོག་གྲོན་ཡྲོད་ཟེར་དུས་སྟྲོད་ཐུང་མི་འདུག སྟྲོད་ཐུང་གྲོན་ཡྲོད་ཟེར་དུས་གྲོས་ཐུང་། གྲོས་ཐུང་གྲོན་ཡྲོད་ཟེར་དུས་
རྐང་ཤུབས་གྲོན་མི་འདུག རྐང་ཤུབས་གྲོན་ཡྲོད་ཟེར་དུས་ལྷམ་གྲོན་རྒྱུ་མི་འདུག ད་ལན་གྲོས་ཚོགས་རྣམ་པ་ཚོས་ཆ་ཤས་
ལེན་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དེ་འད་ཞིག་འགྲོ་བཞིན་འདུག བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཡྲོད་པ། ལྲོག་ཟ་རུལ་སུངས་མ་ཡིན་པ།
བཀུར་འྲོས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སེན་པ་ཚེ་རིང་ཁྲོ་རང་གིས་ཀང་གསུངས་པ་རེད། སེར་གི་དངུལ་ཁུག་ལ་འཇུག་རྒྱུ་མ་
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རེད། སི་པ་རང་གི་ཐྲོག་ལ་ཕིན་ཡྲོད་རེད། མི་སྨན་མི་ལ་ཕན་པ་དེ་ཕིན་ཡྲོད་རེད། ཅེས་གསུངས་ཟིན་པ་རེད། ཁ་སང་
འདིའི་ཐྲོག་ལ་འཛིན་སྐྱྲོང་གིས་འགན་འཁེར་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བཅས་པ་བསྟན་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་འཁྲོལ་
ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་གང་བྱས་ཡིན། གནས་ལུགས་གང་ཞུས་ཡིན། ང་ཚོར་འདི་གང་འད་བྱས་ནས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད།
དེར་བརེན། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མར་ངས་ལག་གཉིས་ཐལ་མྲོ་སར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཐྲོག་མ་རང་ཉིད་གང་གི་ཁུངས་སུ་ཡྲོང་སའི་
ཆྲོལ་ཁ་དེ་ལ་ཤ་ཞེན་སངས་བའི་ཐྲོག་ནས་དུས་ཚོད་ཉག་ཕ་བའི་སྐབས་སུ་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་
ཐུགས་ཕམ་མི་འགྲོ་བ་ཞིག ར་བའི་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་འདི་རིམ་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་སི་འཐུས་མ་ཡིན་པ་དན་གི་ཡྲོད་
རེད། ཨ་ཁ། སི་འཐུས་ཆགས་ཟིན་རེས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གྲོས་ཆྲོད་འད་གཅིག་བཞག དགྲོངས་སེལ་འད་ཞིག་ཞུས། ཐྲོག་
མ་ཉིད་ནས་དེ་འད་མ་བྱས་ན་འགིག་གི་རེད་བ་བསམ་པ་དན་བསྡད་ཀི་ཡྲོད། དེ་རིང་ཡང་དེ་དེ་བཞིན་ཡིན། ང་ཚོ་ཆ་ཚང་
གིས་རང་གི་ཆྲོལ་ཁ་དེ་སངས་བའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་རྡྲོག་གང་འད་བྱས་ནས་སིལ་དགྲོས་འདུག རྡྲོག་མཉམ་པྲོར་སིལ་
བའི་ཐྲོག་ནས་ཕི་དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་མཉམ་པྲོར་ལན་འདེབས་བྱེད་རྲོགས་གནང་། མཉམ་པྲོར་བརྒྱབ་ཀི་མི་འདུག ཁ་སང་
བཀའ་ཤག་གིས་ཨ་སྲོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀའི་སྐྲོར་ལ་གསལ་བཤད་བྱས་པ་དེ་ལ་ཡང་བསྐྱར་ད་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ལ་ལྟ་མཁན་ཚོར་དྲོགས་པ་སྤྲད་སྲོང་། དྲོགས་གཞི་དེ་འད་དེ་འད་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་བྱས་ན་ཟེར་ནས་ཁ་མཁས་པྲོ་
བཤད་སྲོང་སྟེ་གང་ལྟར་སང་ཉིན་ནས་འཐྲོན་ཡྲོང་གི་རེད། མར་སྲོབ་གསྲོ་རྒྱག་དགྲོས་འདུག དེ་ཚོ་མ་ཡིན་པའི་ཐྲོག་ནས་
ཚང་མས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་ དགུང་གངས་དང་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་ང་ཚོར་རེ་བ་ཇི་ཙམ་ཞིག་བཅངས་ཀི་
ཡྲོད་མེད། ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀི་ངང་ནས་ཡིད་ལ་བཅངས་པའི་ཐྲོག་ནས་རྡྲོག་ལ་སིལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ལམ་འགྲོ་ཡྲོང་བའི་
ཕྲོགས་མཉམ་པྲོར་བྱེད་རྲོགས་གནང་རེ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་གྲོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ་དབ་ཙ་བསྲོད་ནམས་ནྲོར་བུ་ལགས།

སི་འཐུས་དབ་ཙ་བསྲོད་ནམས་ནྲོར་བུ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གྲོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། དེ་རིང་འདིར་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རིས་
སྲོན་དང་འབེལ་ནས་དམིགས་བསལ་གལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད།
བཀའ་ཤག་གི་ལས་དྲོན་གནང་ཕྲོགས་སྐྲོར་ལ་ཕག་རྲོགས་སི་འཐུས་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་གསུངས་བསྡད་འདུག
ངས་ཚིག་གཅིག་གཉིས་མི་ཞུ་རང་ཞུ་ཐུག་སྲོང་། དེ་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུའི་དྲོན་དག་གཙོ་བྲོ་དེ། ད་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་ནང་ལ་
ཡྲོད་མཁན་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། ཡིན་ནའང་། གཞིས་ལུས་མི་མང་དེ་ཚོ་དམིགས་བསལ་ང་རང་སེར་གི་ཐྲོག་
ནས་འབེལ་བ་བྱུང་བའི་མི་དེ་ཚོ། དངྲོས་གནས་སེམས་འཚབ་དང་བྲོ་ཕམ་འདུག ཁྲོང་ཚོའི་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དེ། ད་དེ་
ཡག་པྲོ་བྱུང་མ་སྲོང་ཞེས་ལབ་ཀི་འདུག སྐད་ཆ་རྡྲོག་རྡྲོག་དེ། ད་དེ་འད་ཞིག་ཞེ་དགས་ཚོར་སྲོང་། ཨཱ་ཙི་ལྟ་འདི་ཡག་པྲོ་
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བྱུང་མི་འདུག་བ། ད་སྒྲུང་དེ་གང་འད་འད་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ན། ཡག་པྲོ་ཞིག་བྱུང་མི་འདུག དེ་འད་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་བྲོད་ནང་
ལ་ང་རང་ཚོ་འདིར་བཙན་བྱྲོལ་སིག་འཛུགས་ལ་བརི་བཀུར་དང་རིན་ཐང་ཡྲོད་པ་དེ་མར་མར་ཆག་འགྲོ་དུས། མི་དགའ་
མཁན་འགའ་ཞིག་གིས་ཆྲོབ་བསངས་ས་འད་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག གད་མྲོ་འད་པྲོ་འཆྲོར་མཁན་དེ་འད་ཡང་འདུག དེ་
ཚོ་ཚང་མ་ང་རང་ཚོས་འགན་ཁུར་ནས། དེ་ཚོ་ཚང་མ་འགན་མ་བཞེས ་ན་གནད་དྲོན་ཆུང་ཆུང་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་ནས་
བསྡད་པ་ཡིན་ན། འདིར་མ་ར་ཆེན་པྲོ་ཤྲོར་ན། དེ་ནས་འདིར་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད། དེ་འད་པྲོ་ཞིག་
ཡིན།
དྲོན་ཚན་གཉིས་པ་དེ་ལ། དེང་སང་ཉེ་ཆར་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གིས་བཀའ་སྲོབ་ཕེབས་ཚར་རེད། ང་ནི་དམིགས་
བསལ་གི་དྲོ་སང་ཞེ་དགས་བྱས་ནས་བལྟ་ཐབས་དང་ཉན་ཐབས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། དེའི་ནང་ལ་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གིས་ག་རེ་
གསུངས་སྲོང་ལབ་པ་ཡིན་ན། སང་དབུ་འཁིད་ནས་བྱས་ནས་ཚང་མ་བཟང་སྲོད་དང་བྱམས་སྙིང་རེ་དེ་འདའི་སྐྲོར་ལ་
གསུང་དུས། དེ་ཚོས་མ་འདང་བའི་རྐྱེན་རེད་བསམ་གི་འདུག འྲོ་དེ་འད་ཞིག་གིས་མ་གཞི། སིག་གཞི་དང་ང་རང་ཚོའི་
ཁིམས་ཐྲོག་ནས། གཅིག་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་ཁྲོ་དྲོན་གཅྲོད་ནས་གནས་དབྱུང་གཏང་དགྲོས་ཐུག་མ་ཐུག་དེ། གནད་དྲོན་
ཁ་ཁ་ཞིག་རེད་ཅེས་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོའི་ལས་སྟངས་དང་བྱེད་སྟངས་དེ། རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཡྲོད་པའི་མང་གཙོའི་འགྲོ་
སྟངས་དེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་འགྲོ་ན། ང་ཚོ་ལ་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡྲོད་དང་མེད་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། ང་ཚོ་
འདིར་བཞུགས་སར་དྷ་རམ་ས་ལར་བཞུགས་བསྡད་ནས་ཁ་ཆེམ་ཆེམ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། འདི་ནས་མར་ཕེབས་དང་། དེ་
ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི གནས་སྟངས་གང་འད་ཡྲོད། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཚང་མས་ཧ་གྲོ་དགྲོས་རེད། དེ་འད་བྱས་ནས་དེའི་
ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ནས་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཆགས་དགྲོས་རྒྱུ་
དེ། ཆགས་དགྲོས་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་དེ། བཀག་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་དང་མེད། དེ་གནས་དབྱུང་གཏང་མི་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་
ཐབས་ལམ་གཞན་པ་ཡྲོད་དང་མེད། དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་ཡྲོད་དམ་ཞེས་བཀའ་ཤག་གིས་དགྲོངས་པ་
བཞེས་ཡྲོད་ན། དེ་འད་བྱེད་ཐབས་ཡྲོད་ན་སི་ཚོགས་བརྡབ་གསིག་མ་ཡྲོང་བྱས་ཏེ། བཀའ་ཤག་གིས་དངྲོས་གནས་དཀའ་
ངལ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ན་དེ་ཁྲོ་རང་གིས་སེལ་ཐབས། དེ་འདའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་དགྲོངས་པ་བཞེས་ཡྲོད་ན་ཞེས་ངའི་དི་བ་ཞིག་
ཡིན།
དེ་ནས་ད་ལྟ་མེ་འབར་མི་དགྲོས་ས་ལ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ལ་མེ་འབར། འགའ་ཞིག་གིས་མེ་ཆེན་པྲོ་འབར་རེད་ལབ་ཀི་
འདུག འགའ་ཞིག་གིས་ཆུང་ཆུང་འབར་འདུག་ལབ་ཀི་འདུག འགའ་ཞིག་གིས་ཆྲོལ་ཁ་འཐེན་འཁེར་རེད་ཅེས་འད་མི་འད་
མང་པྲོ་བཤད་ཀི་འདུག ང་ནི་དེ་འད་ཁྲོན་ནས་མགྲོ་ཚོས་ཀི་མི་འདུག མེ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་ནའང་འད། ཆུང་ཆུང་ཡིན་ནའང་འད།
གང་ལྟར་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ལ་མེ་ཡིན་ནའང་འད། མེ་གསྲོད་མཁན་ཡིན་ན། རི་སང་ལ་བསྡད་ནས་གསྲོད་དགྲོས་རེད། བཀའ་
ཤག་གིས་རི་སང་ལ་བསྡད་ནས་རྒྱ་མཚོའི་མེ་གསྲོད་དགྲོས་རེད། ནུས་པ་ཡང་ཡྲོད་པ་རེད། མེ་འབར་ས་གཙོ་བྲོ་ག་རེ་
བྱུང་ཟེར་ན། ཤུགས་ཆེན་པྲོ་འབར་ས། རྒྱ་མཚོའི་ནང་ལ་མེ་འབར་བ་ཡིན་ན། དྲོན་ཚན་བཅུ་དེ་མར་གསལ་བསགས་བྱས་
སྲོང་བ། དེ་དྲོན་ཚན་བཅུའི་རེས་ལ་ཧང་སང་ཡ་མེ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་འབར་སྲོང་བསམ་གི་འདུག
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མི་ཚང་མ་ཧང་སང་ནས་སྒུག་བསྡད་འདུག ད་ག་རེ་རྫབ་ཆེན་པྲོ་གང་བྱས་ཡིན་ན་བསམས་ནས་བསྡད་དུས། ད་
དྲོན་ཚན་བཅུ་དེ་མར་སེལ་སྲོང་། དྲོན་ཚན་གཅིག་གི་དེའི་ནང་ལ་དངྲོས་གནས་དང་གནས་ད་བཤད་དགྲོས་བསམ་ན་ཡང་
སྟབས་བདེ་བྲོ་མེད་པ་འད་པྲོ། བུ་མྲོ་གཅིག་དང་བུ་གཉིས་ནང་འཁྲུགས་ཤྲོར་བ་ནང་བཞིན་གཅིག་གིས་གསང་བ་སྙིང་
གཏམ་གཅིག་ལ་བཤད། དེ་འད་པྲོ་མར་གསལ་བསགས་བྱས། དེ་འད་པྲོ་ང་ཚོས་གསལ་བསགས་བྱས་བསྡད་པ་ཡིན་ན།
ཁད་མཚར་འདུག དངྲོས་གནས་དང་གནས་སྲོ་སྲོའ ་ི གུས་བརི་བྱེད་ས་དང་།
ད་དེ་གང་འད་ཡིན་ན་བསམས་ནས་དྲོགས་པ་སྐྱེས་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་ལྟར་ཡིན་ན་མ་འྲོངས་པ་སུའི་སྙིང་གཏམ་སུ་
ལ་བཤད་ཀི་ཡྲོད་ན། དེ་ཚོ་མ་བཤད་རྲོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་ཚོགས་ཞེ་དགས་འཁྲུགས་ཀི་འདུག དམིགས་བསལ་ཞུ་
ཡི་ཡིན། དེའི་རེས་ལ་ངའི་འབྲོད་སྐུལ་ཞིག་ཡྲོད། འབྲོད་སྐུལ་གཅིག་དེ། དེ་དང་པྲོ་སུ་ཡིན་བདེན་པ་སུ་ཡིན། དེ་སྲོག་འདྲོད་
ཁྲོན་ནས་མེད། གཙོ་བྲོ་དེ་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་དེ་ལྷིང་འཇགས་དགྲོས་ཀི་འདུག དེའི་ཐབས་ཤེས་དེ་ང་རང་ཚང་མ་ལ་
ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག ཐབས་ཤེས་བཏང་ན་ནུས་པ་ཡང་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་བྱེད་ཀི་
ཡྲོད་ན་རེད། གང་ལྟར་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་བཙུགས་ཀི་ཡྲོད་ན་རེད། གང་ལྟར་ལྷིང་འཇགས་བཟྲོ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ང་རང་ཚོ་
ཚང་མ་ལ་འགན་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་གི་ འདུག དབུ་འཁིད་པའི་བཀའ་ཤག་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་རེ ད། ཏན་ཏན་ལྷིང་
འཇགས་བཟྲོས་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་འདུག དེ་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ལྷིང་འཇགས་བཟྲོས་དགྲོས་འདུག མ་འྲོངས་པ་ལ་
ཡང་། ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྲོན་བརྡ་འད་པྲོ་བྱུང་ནས། ད་དྲོན་གཅྲོད་ཁག་དེ་ཚོ་གང་འད་བྱེད་ཀི་འདུག་ཅེས་ལབ་
ནས། དེ་དུས་སྐབས་སུ་ང་རང་གི་གང་འད་འད་པྲོ་ལབ་ཀི་ཡྲོད་ན་བསམས་བྱུང་། ད་ལྟ་བལྟས་དུས། དེ་ཚོ་ཁག་གཅིག་དེ་
འགིགས་ཚར་སྲོང་། ད་དུང་དྲོན་གཅྲོད་གཅིག་འདུག་བསམ་བསམ་འད་པྲོ་འདུག མ་འྲོངས་པ་དེ་ཡང་གཅིག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ན།
དེ་ཚོ་ལ་ད་ལྟ་ནས་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགྲོས་འདུག་མ་གཏྲོགས། དེ་འད་རྲོག་ག་བསང་བསྡད་པ་ཡིན་ན་དངྲོས་གནས་དང་
གནས་ཆྲོ་མི་འདུག དེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་འགན་བཞེས་དགྲོས་འདུག སིར་བཏང་ཁག་ཡྲོད་མ་རེད་དེ། སྲོ་སྲོ་འགན་འཛིན་
གཅིག་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བསྡད་དུས་འགན་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འད་དཀའ་ངལ་འཕད་ས་ཡིན་ན། ད་
དངྲོས་གནས་ག་རེ་བྱས་ནས་བྱས་ཡྲོད་རེད། ང་རང་ཚོ་གཞུང་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། སིག་འཛུགས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡིན་
ལབ་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་ནང་པའི་ཆྲོས་ཁས་ལེན་མཁན། ལས་རྒྱུ་འབས་བརི་མཁན། བཟང་སྲོད་མང་ཞེ་དགས་
བཤད་ཚར་དུས། དེ་འད་འད་པྲོ་བྱས་པ་ཡིན་ན་འཚམ་པྲོ་མི་འདུག དེ་འད་བྱས་ནས་ངས་ཚང་མ་ལ་རྲོག་ག་དེ་འཇམ་ཐབས་
བྱ་རྒྱུ་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཐབས་ཤེས་བྱེད་རྲོགས་བྱྲོས། དེ་ངའི་འབྲོད་སྐུལ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་ཡི་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག
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དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་རིང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་སྲོན་རིས་ལས་འཕྲོས་ནས། བཀའ་ཤག་གི་ཕག་ལས་
གནང་ཕྲོགས་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་འཆར་མང་པྲོ་ཞིག་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ཡང་མར་བབས་ན། ཉེ་ཆར་བྱང་ཨ་རི འི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་
གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་དང་འབེལ་བའི་གནད་དྲོན་དེའི་སྐྲོར་ལ་མང་པྲོ་ཞིག་ཕེབས་པ་རེད། གནད་དྲོན་དེའི་ཐྲོག་ལ་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ནས། “དེའི་རིས་གཞི་དེ་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་གནང་ས་ཡག་ཤྲོས་དེ་གྲོས་ཚོགས་འདི་རང་ཡིན།
དེའི་ཐྲོག་ལ་ག་རེ་བཀའ་འདི་གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་གནང་རྲོགས་གནང་། གསལ་བཤད་ག་ཚོད་ཞུ་ཐུབ་པ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན”ཟེར་
ནས་ཐུགས་ཁྲོག་ཡངས་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་བཀའ་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། གཞི་རའི་བཀའ་ཤག་གི་ཆ་ནས་དེའི་ཐྲོག་ལ་གསལ་བཤད་
ལན་འདེབས་གནང་རྒྱུ་དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ནས་མཇུག་བསྡྲོམས་དེ་ལ་ཕེབས་ཀི་རེད། ཡིན་ནའང་། རྣམ་པ་
ཚོས་དགྲོངས་པར་མངའ་གསལ་རེད། ད་ལྟ་ངའི་མགྲོ་རང་ལ་བབས་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་བྱུང་པ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ངས་ཁ་ཤས་
ཤིག་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་འགིག་གི་མི་འདུག་བསམས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དང་པྲོ་དེ། ཐྲོག་མར་བཅུ་གཅིག་པའི་བདུན་གི་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅྲོད་གསལ་
བསགས་དེ་བཏང་པའི་གཞུག་ལ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐྲོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་འདྲོད་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། མེད་ཐག་
ཆྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་དེའི་གཞུག་གི་ཉི་མ་གཅིག་གཉིས་ཀི་རེས་ལ་དྲོ་བདག་ཨ་རི འི་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་སེན་པ་
ཚེ་རིང་མཆྲོག་ནས། ཁྲོ་རང་འཕྲོ་འགྱུར་བཏང་པའི་སྐྲོར་ལ་རླུང་འཕིན་ཞིག་གི་ནང་དུ་བཀའ་འདི་ཞུས་ཏེ་བཀའ་ལན་འཇམ་
པྲོ་ཞིག་ནས་ག་རེ་གསུངས་ཡྲོད་རེད་ཅེ་ན། “ང་ལ་དེ་འད་ཞིག་འབྱྲོར་སྲོང་། དེའི་ནང་དུ་ཉེན་བརྡ་མཐའ་མ་ཡིན་ཞེས་
གསུངས་འདུག ང་ལ་ནི་ཉེན་བརྡ་གཅིག་མ་གཏྲོགས་འབྱྲོར་མ་བྱུང་།” དེ་གཅིག་ལབ་པ་རེད། དེ་ནས་དེ་དང་མཉམ་དུ།
“ཉེས་པ་གང་བསགས་ཡྲོད་མིན་ད་ལྟ་གང་ཡང་ཤེས་མ་སྲོང་། བཀའ་ཤག་གིས་ཉིན་ཤས་ནང་དུ་གསལ་པྲོ་བཟྲོ་མདྲོག་ཁ་
པྲོ་རེད།” ཅེས་དང་། དེའི་གཞུག་ལ། “གལ་སིད་ང་ནག་པྲོ་བཟྲོས་པ་ཡིན་ན་ར་བ་ཉིད་ནས་འགིག་གི་མ་རེད་་་་་་” ཅེས་པ་
དེ་ཚོ་ཚང་མས་དགྲོངས་པར་མངའ་གསལ་རེད། མདྲོར་ན་དེ་ཚོའི་གནད་དྲོན་ཁ་ཤས་ཤི ག་ལ་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་མི་
བྱེད་ཀ་མེད་ཐུག་ནས། ངག་ཐྲོག་གི་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་བཀའ་བསྡུར་རིམ་པར་གནང་རེས་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་
ཞིག་རེད། དེ་དུས་སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ངག་ཐྲོག་གསལ་བཤད་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་དེའི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐྱྲོང་མཆྲོག་དེའི་སྲོན་ནས་ཕྲོགས་བསྐྱྲོད་ཀི་དུས་ཚོད་བསིགས་བཞག་པ་ཡིན་ཙང་། ཐུགས་གཏན་གང་འཁེལ་པ་དེ་སིད་
ཚབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་མར་གསལ་བཤད་ཞུས་པའི་ཁུལ་རེད། གསལ་བཤད་དེ་ཡང་ངག་ཐྲོག་ངག་ཐྲོག་ཅེས་གསུང་གི་ཡྲོད་
རེད་དེ། དེ་དུས་དངྲོས་གནས་བྱས་ན་ཡིག་ཐྲོག་རང་དུ་བྱས་ཏེ་དེ་ག་རང་ལ་འགྱུར་བ་ཅི་ཡང་མ་བཏང་པར་འདིར་ཡྲོད་རེད།
ཡིན་ནའང་དེ་དུས་ཐྲོག་མ་ཡིན་ན། མཇལ་འཕད་ཞུ་ས་དེའི་ཐྲོག་ཏུ་བསྡད་དེ་ངས་མར་ཡིག་ཐྲོག་ནས་ཞུ་དགྲོས་བསམས་
སྲོང་སྟེ། ཧྲོབ་ཏུ་སང་ལ་མི་མང་པྲོ་ཞིག་སྡེབ་འཛུལ་བཏང་ནས། མདྲོར་ན་ལས་བྱེད་ཡན་ཆད་སུ་གང་གིས་ཀེར་ཀེར་ཅི་
ཡང་མེད་པ་བྱས་ནས། རུབ་ཡྲོང་ནས། ང་རང་རང་གི་ (desk) དེའི་སང་བྱས་ནས། དེ་རང་ལ་བཞུགས་རྲོགས་གིས་
ཟེར་ནས་ལབ་སྟེ་བྱས་པ་རེད། དེ་བྱེད་དུས་ངས་ཡི་གེར་ལྟ་མི་དགྲོས་པར་རྐམ་པུ་ཊར་ནང་དུ་ཡྲོད་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས། དེ་
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ཀྲོག་གིན་ཀྲོག་གིན་མར་ཞུས་པ་ཡིན་མ་གཏྲོགས། ངག་ཐྲོག་ནས་བསམ་མནྲོ་གཏྲོང་གིན་གཏྲོང་གིན་ལབ་བཞག་པ་གཅིག་
ཀང་མེད། དེའི་ནང་དུ་ག་རེ་ཡྲོད་པ་དེ་བཀའ་ཤག་དང་གྲོ་བསྡུར་ལྷུག་ལྷུག་བྱས་ཏེ་གཏན་འཁེལ་བ་དེ་དག་མཐའ་མཇུག་ཏུ་
དྲོན་ཚན་དྲུག་ཅིག་ཞུས་པ་རེད། དྲུག་པ་དེ་དྲོན་གཅྲོད་གསར་པའི་སྐྲོར་ཡིན་སྟབས། དམིགས་བསལ་འབེལ་བ་མེད་པ་
དང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་དྲོན་ཚན་ལྔ་ཞིག་ཞུས་པ་རེད། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ད་གིན་འདིའི་ནང་དུ་ཚིག་གཅིག་དགྲོངས་འཆར་ཁ་ཤས་ཕེབས་སྲོང་། དེ་བཞིན་སི་ཚོགས་དྲྭ་བའི་ནང་དུ་བགྲོ་
གེང་མང་པྲོ་གནང་ཡྲོད་ས་རེད། སར་མེད་པའི་ཐ་སྙད་བང་དྲོར་བརྡ་སྟྲོན་ཟེར་བ་ཞིག་བིས་བཞག་ཟེར་ནས་དེ་འད་མང་པྲོ་
ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་ས་རེད། བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མེད། ཐ་སྙད་འདི་བེད་སྲོད་གཏྲོང་དགྲོས་པའི ་རྒྱུ་མཚན་ནི་དེའི་སྲོན་ནས་
ཨིན་བྲོད་གཉིས་ཀའི་ཐྲོག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀི་ག་སིག་བྱེད་པའི་སྐབས་དེ་ལ། རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གསལ་རེད།
དེ་འདའི་བརྡ་ལན་གཏྲོང་དུས་སྲོ་སྲོའ ་ི གནས་བབ་ལ་དཔག་པ། ཨིན་ཡིག་འད་ཡིན་ན་ཐ་སྙད་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་
དམའ་རིམ་ཡིན་ན་ལམ་སང་བཀྲོད་ཁབ་གཏང་རྒྱུ་དང་། དེ་མ་ཡིན་པའི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པར་ཡྲོད་པ་དེ་ཚོར་མར་གསུང་
སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་དུས། དེ་སྐད་ཡིག་མཆྲོག་དམན་གི་ཁད་པར་རེད་ར་བ་ཉིད་ནས་བསམ་གི་མི་འདུག དཔེར་ན་
ཨིན་ཇིའི་ཐ་སྙད་གཅིག་ལ། བྲོད་པའི་ཚིག་ཏུ་ལབ་དགྲོས་ན་གཉིས་ཙམ་མཉམ་དུ་སར་དགྲོས་པ། བྲོད་པའི་ཐ་སྙད་ཡིན་
བསྡད་པ་གཅིག ཨིན་ཇིའི་ཐ་སྙད་གཉིས་ཙམ་གིས་རུབ་དགྲོས་པ་དེ་འད་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་གསལ་བཤད་དེའི་
ནང་དུ་བང་དྲོར་བརྡ་སྟྲོན་ཐེངས་གསུམ་འབུལ་དགྲོས་བྱུང་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་གསུམ་པ་དེ་ཉེན་བརྡ་རང་གི་ངྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་
ནས་བཏང་པ་རེད། བང་དྲོར་བརྡ་དྲོན་ཞེས་པའི་བརྡ་དྲོན་ནི་བརྡ་སྟྲོན་རྒྱུའི་དྲོན་དང། བང་དྲོར་ཞེས་པ་ནི། འདི་གནང་ན་
འགིག་གི་མི་འདུག མ་གནང་རྲོགས་ཟེར་པའི་ནང་དྲོན་དེ་འད་ཡྲོད་བསྡད་པ་གཅིག་རེད། དང་པྲོ་དེ་ཞིབ་འཇུག་མང་པྲོ་
གནང་མཁན་ཡིན་ན་མཁེན་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད། དང་པྲོ་དེ་ས་པྲོ་ཞེ་དགས་གཅིག་ལ་བྱུང་པ་རེད། དྲོན་གཅྲོད་བསྐྲོ་བཞག་གནང་
གྲུབ་པའི་ཟླ་བ་དྲུག་བདུན་མ་སྲོང་གྲོང་དུ་ཕག་བིས་དང་པྲོ་དེ་གནང་དགྲོས་བྱུང་པ་རེད། དེའི་ནང་དུ་བྱ་སྤུ་གནྲོན་ཟེར་བའི་
གནས་ཚུལ་དེའི་ཐྲོག་ནས་ཕིན་ཡྲོད་རེད། ད་གིན་རྒན་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་བྱ་སྤུ་གནྲོན་ཟེར་གསུངས་སྲོང་སྟེ། དེ་དག་དང་
འབེལ་བ་ཏན་ཏན་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད་དེ། འགྲོ་བཙུགས་ས་དེ་དེ་མ་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་ས་དེའི་སྐབས་དེར་ག་རེ་
བྱུང་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། དེ་སྲོན་མ་ནས་ཐག་གཅྲོད་གསལ་པྲོ་བྱས་ཚར་པའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་ལ། དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ལས་བྱེད་
ཅིག་ནེའུ་ཡྲོག་རང་ལ་གཏན་འཇགས་བསྡད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་མང་ཚོགས་སར་གཏན་འཁེལ་པའི་བཟྲོ་ལྟ་ཞིག་གསལ་བསགས་
གནངས། མི་མང་ལ་གསལ་བསགས་ཀི་བཟྲོ་ལྟ་དང་འཆར་གཞི་ཆ་ཚང་མར་གསུངས། དེའི་གཞུག་ལ་ཕི་དིལ་དྲུང་ཆེའི་
མཚན་ཐྲོག་ལ་ནམ་རྒྱུན་གི་བརྒྱུད་རིམ་གི་འགྲོ་སྟངས་དེ་འབྱྲོར་པའི་སྐབས་སུ་ཕི་དིལ་དྲུང་ཆེའི་མཚན་ཐྲོག་ལ་ཕུལ་བ་དེ་
ལུགས་སྲོལ་རེད། བརྒྱུད་ས་དེ་རེད། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་འགྲོ་དེ་ལ་བཀའ་བྲོན་ཞིག་ཡྲོད་པ་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡྲོད་
རེད། བྱས་ཙང་དེ་ཕུལ་བའི་མཐའ་བསྡྲོམས་དེར་ག་རེ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། དེ་འད་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ལ་མྲོས་མཐུན་བྱེད་
རྲོགས་གིས་ལབ་པ་མ་གཏྲོགས། བཀའ་འཁྲོལ་ཅིག་ཅིག་ཟེར་ཟེར་བའི་གཞན་གི་རྣམ་པ་འད་པྲོ་ཐྲོན་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་
དུས། རང་བཞིན་གིས་སྲོ་སྲོ་སྲོ་སྲོའ ་ི གྲོང་རིམ་ལ་བྱེད་སྟངས་ཀི་བྱ་སྤུ་གནྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་མ་འགིགས་པ་འགྲོ་དེ་ནས་
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ཚུགས་པ་རེད། དེ་དུས་བཀའ་ཡིག་དང་པྲོ་དེ་གནང་པ་རེད། དེ་འད་བྱས་ནས་ཕིན་ཡྲོད་དུས་མདྲོར་ན་དེ་རེད། གཉིས་ནས།
རིག་གནས་ཀི་བཟྲོ་ལྟ་འད་པྲོ་བྱས་ཏེ། ད་གིན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་བཀའ་ཡང་གནང་སྲོང་། ང་མཚན་ཉིད་ཀི་
ཐྲོག་ནས་ལབ་རྒྱུར་དགའ་པྲོ་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་འད་ཞིག དེ་འད་ཞིག་གལ་མིན་ཏེ། དཔེར་ན་དེ། ང་ཚོ་ཉེན་བརྡ་ཟེར་བ་དེ་བྲོད་
པའི་ནང་དུ་ཚིག་དེ་གྲོ་ཡྲོང་དུས་ཁད་མཚར་ཞིག་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་། ཨིན་ཇིའི་སྐད་དྲོད་དེ་ང་ཚོས་གྲོ་དགྲོས་པ་ནི་
(warning) ཟེར་རྒྱུ་དེར་ཐུག་ཡྲོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག warning ཟེར་བའི་དྲོན་དག་ནང་དུ་གཟིགས་

པ་ཡིན་ན་རིམ་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་གྲོ་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོའི་བྲོད་པའི་ཚིག་ནང་བཞིན། ཉེན་བརྡ་ཟེར་དུས་ཉེན་ཁ་ཚ་པྲོ་
འད་པྲོར་གྲོ་དགྲོས་པ་ཡྲོད་མ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས། དེ་ཡིས་གཅིག་བྱས་འདུག གང་ལྟར་ཉེན་བརྡ་ཡིན་ནའང་
འད། warning ཡིན་ནའང་འད། དེ་གཏང་དུས་མཐའ་མ་ཡིན་ཟེར་བ་སིར་བཏང་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེའི་སྲོན་དུ་ཁ་ཤས་བྱུང་
ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་ལྟ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་གྲོ་དགྲོས་པ་རེད་དེ། དང་པྲོ་དང་མཐའ་མ་གཅིག་པ་བྱས་པ་དེ་འད་ཡྲོད་རེད། འཛིན་
སྐྱྲོང་རིག་པའི་འགྲོ་སྟངས་ནང་དུ། མཚམས་མཚམས་ཛ་དག་པྲོ་དང་འཚབ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་དུས། དང་པྲོ་དང་མཐའ་མ་གཉིས་
ཀ་བྱས་པ་དེ་འད་ཡྲོད་རེད་ལབ་དུས། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ། འཛིན་སྐྱྲོང་རིག་པ་དང་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་ཕར་བརེན་ཚུར་བརེན་
བྱས་ནས་ཕྲོགས་གཉིས་ཀ་ནས་གསུང་བསྡད་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་རྒྱབ་ཏུ་ཀུན་སྲོང་དང་དགྲོངས་པ་དེ་ཡྲོད་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བང་དྲོར་བརྡ་དྲོན་དེ་འདུག་སེ་བྱས།
དེ་ནས་གལ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་ཁིམས་སིག་ག་རེ་དང་འགལ་ཡྲོད་མིན། ཁིམས་སིག་ག་རེའི་འྲོག་ནས་འཕྲོ་འགྱུར་བྱས་
ཡྲོད་མེད་ཟེར་བ་དེར་མ་ལབ་ཐབས་མེད་ཀི་གནས་སྟངས་ཡྲོད་དུས། ཡར་གསར་པ་བསྐྲོ་ལུགས་བསྐྲོ་སྟངས་དང་། དེ་ནས་
གཅིག་བཅའ་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་ནང་དུ་གསལ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དེའི་ལག་བསྟར་བརྒྱུད་རིམ་སྲོན་མ་ནས་འཇགས་
བསྡད་པ་ཞིག་ཡྲོད་རེད་པཱ། དེ་དག་དེ་སྲོན་མ་ནས་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཅིག་ཡར་བསྐྲོ་སྟངས་དང་མར་འཕྲོ་སྟངས་ཀི་བཅའ་
སིག་གི་ནང་དུ་གསལ་བ་མ་ཟད་ལག་བསྟར་བརྒུད་རིམ་ག་རེ་ཡྲོད་པ་དེ་དག་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་བྱས་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས་
དེ་གཅིག་ཞུས་ཡྲོད་རེད། དེ་ནས་ད་གིན། དེ་ཚོ་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཨེ་ཡྲོད་ན། གྲོ་བུར་གྲོ་བུར་དུ་གཅིག་
བྱས་བཞག་པ་མིན་འགྲོ་ཟེར་བ་དེ་ཚོར་གྲོང་དུ་རྲོབ་ཙམ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། དེ་ཚོ་ཚང་མ་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་
ཞིབ་བསྡུར་བྱུང་ནས་བྱས་བཞག་པ་རྐྱང་རྐྱང་ཡིན། སི་མྲོས་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངའི་དེ་དག་གི་ཡིག་ཐྲོག་ཕ་གིར་ངག་
ཐྲོག་འད་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད་དེ། ངས་ཞུ་དགྲོས་པའི་དྲོན་ཚན་དེ་ཚོ་ཚར་པའི་གཞུག་ལ་དི་བ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་བངས་པ་
རེད། གཅིག་གི་ནང་དུ། འྲོ་དེ་འད་བྱས་འདུག་བ། ལས་བྱེད་བང་དྲོར་སིག་གཞིའི་འྲོག་ནས་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེའི་དྲོ་བདག་
ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་དང་། དེ་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་དེ་འད་བྱེད་དགྲོས་ཡག་དེ་འད་
ཡྲོད་མ་རེད་པས། ཟེར་ནས་དི་བ་ཞིག་བྱུང་པ་རེད། དེ་ལ་ངས་དེ་དུས་ལན་ག་རེ་བཏབ་པ་ཡིན་ཟེར་ན། བང་དྲོར་སིག་
གཞིའི་ནང་དུ་ཡྲོད་པ་དེ། ལས་བྱེད་པ་ཚོའི་ཆེད་དུ་རེད། དེ་ལ་ཕི་ལྲོགས་མང་ཚོགས་ཀི་ཁྲོད་ནས། ཕི་ལྲོགས་དང་མང་
ཚོགས་ཀི་འཁྲོད་དང་། དེ་འད་ནས་ལས་བྱེད་བྱེ་བག་པ་གཅིག་ལ། འགན་འཛིན་ཡིན་ནའང་འད། ས་གནས་ཀི་ལས་བྱེད་
ཡིན་ནའང་འད། དབུས་ཀི་ལས་བྱེད་ཡིན་ནའང་འད། ཕི་ལྲོགས་ཀི་མང་པྲོ་ཞིག་ནས་སྐྱྲོན་བརྲོད་དེ་འད་བྱས་ཡྲོང་བའི་

14

སྐབས་ལ་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་སྲོལ་ཡྲོད་རེད། དེ་སྲོན་མ་ཡང་བྱུང་ཡྲོད་རེད། ད་
ལྟའི་འདི་ལས་བྱེད་དང་གཅིག་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཁག་པྲོ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་སྐུ་ཚབ་དྲོན་
གཅྲོད་ཅིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། གཉིས་ནས་མང་ཚོགས་ནས་ཡར་སྐྱྲོན་བརྲོད་མང་པྲོ་བྱས་ཏེ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
འཛུགས་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར། འཛིན་སྐྱྲོང་རང་གི་ངྲོས་ནས་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་འགྲོ་ལུགས་དང་མཐུན་པ། དབང་ཚད་དང་ལྡན་པ།
འགྲོ་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ཐྲོག་ནས་ཐག་གཅྲོད་བྱས་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། དེ་གཉིས་འད་ཡི་ཨེ་ཡྲོད་ན། དེ་གཉིས་
འད་མདྲོག་ཁ་པྲོ་མ་རེད་ཟེར་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།
ད་གིན་ནག་པྲོ་ནག་རྐྱང་བཟྲོས་སྲོང་། གྲྭ་ཆས་གྲོན་སྡྲོད་མཁན་ཞིག་གིས་དེ་འདའི་རྫུན་ཆེན་པྲོ་དང་། ཧམ་པ་ཆེན་
པྲོ་རེད་གསུངས་པ་དེ་ཚོ་ངས་ཐྲོས་སྲོང་། དེ་ལ་ཡང་དེ་བྱུང་བ་རེད་དེ། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་
ང་ལ་ཡང་འཁྲོན་འཛིན་གང་ཡང་མེད། དངྲོས་གནས་དང་གནས་གྲྭ་ཆས་གྲོན་མཁན་གཅིག་གིས་དེ་འད་ཤེས་བཞིན་དུ་ཀུན་
སྲོང་བཅྲོས་ནས་ཧམ་པ་དང་རྫུན་ཆེན་པྲོ་ཞིག་བཤད་ཀི་ཡྲོད་ན། སྡྲོམ་པ་ཤྲོར་གི་ཡྲོད་མེད་མི་ཤེས་ཏེ། དངྲོས་གནས་དང་
གནས་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀང་མ་འྲོས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ངས་ཀང་ངྲོས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་
བཞིན་པ་འདི་ལ་དེ་འདའི་ཀུན་སྲོང་བཅྲོས་ནས་རྫུན་དང་། ཧམ་པ་བཤད་བཞག་པ་ཞིག་གང་ཡང་མེད། དེ་གཅིག་ཞུ་ཆྲོག་
པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་ཉིན་ཤས་ཀི་རེས་སུ། ཕལ་ཆེར་ངས་གསར་འགྲོད་པ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་ལ་འཁྱུག་ཙམ་ཞིག་ལ། བྲོད་ཀི་
ཐེབས་ར་ཁང་གི་གསལ་བསགས་དེ་འཐྲོན་པའི་གཞུག་ལ། གཅིག་ལ་མ་ལབ་ན་ཁྲོན་ནས་མི་འགིག་པའི་གནས་སྟངས་དེ་
ཐྲོན་དུས། ཡང་འཁྱུག་ཙམ་ཞིག་ལབ་པ་རེད། དེ་དུས་ངས་དབྱེ་བ་ཞིག་ཕེ་པ་རེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་གིས་
མཚན་ཉིད་རིག་པ་བཏང་བཞག་པ་ཞིག་མ་གཏྲོགས་དྲོན་དམ་དེ་ལ་གནད་དྲོན་གང་ཡང་མེད་པ་འད་པྲོ་ཞིག་བཀའ་གནང་
སྲོང་། ཕལ་ཆེར་དེ་འད་རང་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། དེ་ལ་ངས་ལན་བརྒྱབ་པའི་བཟྲོ་ལྟ་དང་། མ་གུས་པའི་བཟྲོ་ལྟ་བྱས་པ་གང་
ཡང་མིན། དེ་དུས་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡྲོད་རེད་ཅེ་ན། དང་པྲོ་ནས་ང་ཚོའི་དངུལ་དེའི་སྐད་ཆ་ཡྲོད་དུས། བུ་ལྲོན་སྐད་ཆ་ར་
བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་མ་རེད། གང་ལྟར་གནང་རྒྱུ་གནང་པ་རེད། བངས་པ་རེད། ཁང་པ་ཉྲོས་པ་རེད། རིས་ནང་དུ་ཁེར་བ་རེད།
གང་མཚམས་ཤིག་ནས་སུ་ཡིན་ན་རིས་ཀི་འཁེར་སྟངས་འད་པྲོ་བྱེད་དགྲོས་དུས། ང་ཚོ་ལ་གནང་མཁན་དེ་ཨ་རིའི་ཁིམས་
འྲོག་ལ་སྡྲོད་མཁན། དེབ་སྐྱེལ་ཅན་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་ཁྲོ་རང་ཚོའི་འགྲོ་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ཐྲོག་ནས་གནང་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས། དེ་བུ་ལྲོན་གི་རྣམ་པའི་ཐྲོག་ནས་བྱེད་དགྲོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག ནང་དྲོན་དུ་དེ་གནང་སིན་རང་
ཡིན་ཞེས་བརྲོད་ཡྲོད། ནང་དྲོན་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་ཡིན་པ་ལ་ང་ཚོས་ཁས་ལེན་ཙམ་གིས་འགིག་གི་མ་རེད་པཱ། ཡར་བསྟན་
རྒྱུ་ཞིག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས་བུ་ལྲོན་གི་རྣམ་པ་བྱེད་རྒྱུའི་ཆྲོད་གན་གིས་འཇྲོག་རྒྱུ་འདི་ལྟར་བྱུང་པ་རེད། དྲོན་ལ་དཔེར་ན།
ས་སང་སང་ནས་བུ་ལྲོན་ཡིན་པ་དང་དེ་འད་བྱུང་ཡྲོད་ན། ང་ཚོ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གིས་དེབ་སྐྱེལ་ཚོགས་པའི་དངུལ་དེ་ལེན་
དུས་ཕར་བྱུང་འཛིན་གི་ནང་དུ་བུ་ལྲོན་ཞེས་ལེན་དགྲོས་པ་རེད་པཱ། བུ་ལྲོན་བྱུང་ཞེས་ཡྲོད་མ་རེད། དངུལ་བྱུང་ཞེས་འཁྲོད་
ཡྲོད་རེད། གལ་སིད་བྱུང་འཛིན་དེ་ཡིན་ན། ཐེབས་རའི་ངྲོས་ནས་བུ་ལྲོན་གསལ་མི་འདུག་ཟེར་ནས་བྱུང་འཛིན་ཕིར་སྲོག་
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བྱེད་དགྲོས་རེད་པཱ། འྲོན་ཀང་དེ་ཕིར་སྲོག་བྱས་མེད། མདྲོར་ན། ངས་ཚུར་ཕྲོགས་དེར་གནང་སིན་རང་ཡིན་ཟེར་རྒྱུ་དེ།
ཕར་ཕྲོགས་དེ་བུ་ལྲོན་གི་ངྲོ་བྲོར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཨ་རིའི་ཁིམས་ཀི་འྲོག་ནས་བརྒྱུད་སྟངས་ཀི་ཕྲོགས་ནས་ཨ་རིའི་ཁིམས་ཐྲོག་
ནས་བུ་ལྲོན་རེད་ཟེར་བ་དེ་ངས་ངྲོས་ལེན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཚུར་ཕྲོགས་ནས་ང་རང་ཚོའི་དེར་བྲོད་ཀི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་སྡེ་ཚན་ཞིག་
གི་རིས་ཀི་ནང་དུ་འཁེར་གི་ཡྲོད་དུས་ཨ་རིའི་ཁིམས་ཀིས་མ་ཁབ་པ་ཡྲོད་རྒྱུ་མ་རེད་དེ། ང་རང་ཚོའི་འདིར་སྲོན་རིས་
འབུལ་སྟངས། བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་སྟངས། རིས་ཞིབ་ཀི་བྱེད་སྟངས་དང་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་ང་རང་ཚོའི་
འཁྲོར་རྒྱ་དེ་ལྲོགས་སུ་བྱས་ཏེ་དེ་ཡིན་དུས། ང་རང་ཚོ་འདི་ལ་གནང་སིན་ཡིན། གནང་སིན་ངྲོ་བྲོར་ཁེར་ཡྲོད། གང་ལྟར་དེ་
འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད། དེ་ལས་གསལ་ཙམ་གནང་དགྲོས་པ་ཡྲོད་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ནས་བཀའ་གནང་གི་
རེད།
མཐའ་མ་དེར་གལ་ཆེ་བ་མི་འདུག་སྟེ། དང་པྲོ་དེར་ངའི་ཐྲོག་ལ་སྐྱྲོན་བརྲོད་གནང་མཁན་ཡྲོད་མེད་ངས་ཤེས་ཀི་
མེད། གལ་ཏེ་དེ་འད་ཐྲོན་ཡྲོད་ན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དེའི་ཐྲོག་ལ་རྲོད་པ་མ་སྐྱྲོན་རྲོགས་གིས། དེ་ཞུ་འདྲོད་
བྱུང་། དེ་ང་གཅིག་རེད་ལབ་ནས་ཆགས་འགྲོ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། བསྟྲོད་ན་ཞེ་པྲོ་ཞིག་ཆགས་འགྲོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། དེའི་
ཐྲོག་ལ་ཐུགས་རྲོད་འད་པྲོ་མ་གནང་རྲོགས་གིས། ར་བའི་ཆ་ནས་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་དེ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནམ་
རྒྱུན་གི་ཐུགས་བྱང་སྟངས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས་གསུངས་པ་རེད་མ་གཏྲོགས་ང་ལ་དེ་འད་ག་ནས་ཡྲོད། ང་དེའི་ལྡྲོག་ཕྲོགས་
གསུམ་དེ་ཡིན་རྒྱུ་རེད། མཁས་ཀི་ཚབ་ཏུ་བླུན། བཙུན་གི་ཚབ་ཏུ་དེགས་པ། བཟང་པྲོའ ་ི ཚབ་ཏུ་ངན་པ། བླུན་དེགས་ངན་
གསུམ་ཡིན་རྒྱུ་རེད། དེ་ཡིན་པའི་ངྲོས་ལེན་བྱ་རྒྱུར་གང་ཡང་མེད། བྱས་ཙང་། ང་ལ་ག་རེ་ལབ་ཡྲོད་ན་གང་ཡང་མི་འདུག
བཟྲོད་བསན་མ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་རྲོད་མ་གནང་རྲོགས་གནང་།
དེ་དང་འབེལ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་སྲོན་མའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཤིག་བགངས་སྲོང་སྟེ། ངས་དེ་ལ་ལན་
འདེབས་འདྲོད་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་དེ། ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་འཁྲོད་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་དུས། ངས་ལན་ཐུང་ཐུང་
ཞིག་མི་ཞུ་ཀ་མེད་ཆགས་སྲོང་། ལྲོ་མང་པྲོའ ་ི སྲོན་ནས་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཡང་ཁྲོ་རང་ཁྲོ་རང་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡྲོད་
རེད། དེ་དུས་མང་པྲོ་ཞིག་བྱས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག མིང་འབྲོད་ཆྲོག་པ་ཞུ། བྲོད་ཀི་དུས་བབ་ཡིན་ས་
ཡྲོད། ངས་བཅར་འདི་ཞིག་སྤྲད་པ་རེད། དེའི་ནང་དུ་དངྲོས་སུ་ལབ་པ་དང་རྒྱབ་ལྲོངས་ཀི་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་
བསེས་ནས་ང་དཀའ་ངལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཚུད་པ་ཞིག་བཏྲོན་བཞག་པ་རེད། བཏྲོན་བཞག་དུས་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་
གིས་ང་བཀའ་འགུགས་གནང་ནས་བཀའ་རད་གནང་ནས་ཉེས་པ་ག་རེ་བཏང་ན་འགིག་གི་རེད་པཱ། འྲོན་ཀང་། དེ་འད་རད་
ནས་མ་གནང་བར། གསར་ཤྲོག་དེའི་ཐྲོག་ལ་ལན་མང་པྲོ་ཞེ་པྲོ་ཞིག་གནང་བཞག་ཡྲོད་རེད། དེ་ནས་ངས་ཀང་གསར་ཤྲོག་
རང་གི་ནང་དུ་ལན་མ་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག་ཅེས། གང་ལྟར་ནང་དྲོན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པའི་ཐྲོག་
ནས། དེའི་ལན་ཡིག་ཅིག་བིས་པ་རེད། དེའི་ནང་དུ་ཐུག་ས་གཅིག་དེ། དེར་ཐུག་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ང་ཡང་ད་གིན་བཀུར་
འྲོས་སི་འཐུས་ནང་བཞིན། སྲོན་མ་ཕི་ལྲོགས་ནས་བཀའ་ཤག་དང་སིག་འཛུགས་ཀི་རྣམ་པ་དེ་ཡག་ཏུ་དང་བཟང་དུ་གཏྲོང་
ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་མང་པྲོ་བཤད་སྡྲོད་མཁན་ཞིག་རེད་ལ་བཤད་ཀི་ཡྲོད། དེའི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་
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འགིགས་མི་འདུག་ཟེར་མཁན་སྦྲང་སྐད་ཙམ་ཡང་མེད་པ་གཅིག་ལ། ཕལ་ཆེར་ང་དེ་དུས་ཉི་ཧྲོང་དྲོན་གཅྲོད་ནས་ཆྲོས་རིག་
ལ་སེབས་ཚར་བ་རེད། ཆྲོས་རིག་དྲུང་ཆེས་གཅིག་གཅི ག་ལབ་ནས་ཚགས་པར་ནང་དུ་བཀའ་བཀྲོན་ཞེ་པྲོ་ཞིག་བཏང་
ཡྲོད་རེད། དངྲོས་གནས་བྱས་ན་ང་ལ་བཀའ་ཆད་ཡི་གེ་གནང་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་རེད་པཱ། དེ་བཏང་བཞག་དུས་ངས་ཁུངས་
མ་བསྐྱལ་ཀ་མེད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། དེའི་སྲོན་གི་བཀའ་ཤག་རིམ་པར་མང་པྲོ་
མཚན་མང་པྲོ་གསྲོལ་གི་འདུག བཀའ་ཤག་དེ་འད་དེ་འད་གཅིག་ལ་དེ་འད་ཞུ་ཡི་འདུག ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་དེ་ལ། ད་གིན་
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཟེར་གི་འདུག་ད། ཐུགས་གཟབ་གནང་དགྲོས་འདུག་མ་གཏྲོགས་པ་ངས་ཕར་
མཚན་དེ་གསྲོལ་མེད། གསྲོལ་ཡྲོད་མ་རེད། ད་ལྟ་གཟིགས་ན་འགིག་གི་རེད། ཚགས་པར་དེ་ཚོར་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད། ཡིན་
ནའང་ངས་དེ་ཚོ་བངས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ལ་འབུལ་ཐུབ་ས་མ་རེད། སྲོ་སྲོས་ཐུགས་བཞེས་གནང་ན་རག་གི་རེད།
མདྲོར་ན། རྲོག་ག་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ག་རེས་བཟྲོས་པ་རེད་ཅེ་ན། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་དེ་ག་རང་གི་ཚིག་སྲོར་ཞིག་བངས་
ནས་འགྲོ་བརྲོད་དེ་ཁྲོ་རང་ཚོས་བརྒྱབས་པ་རེད། ངས་བརྒྱབས་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་བརྒྱབས་དུས། ལམ་སེང་འདི་འད་བྱས་
འདུག དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་འདི་འད་ཡིན་ཟེར་ནས་དགྲོངས་གསྲོལ་གི་ཡིག་ཆུང་དེའི་ཉིན་མྲོ་དེ་རང་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་
ཕུལ་ནས་བྱུང་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འདས་དག་པ་ཡིན་གི་རེད་པཱ། བཀའ་ཆད་གང་ཡང་གནང་མ་བྱུང་། དེ་ཡིན་དུས་ཞིབ་
ཚགས་པྲོ་ཞིག་གསུང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། སྲོན་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཏྲོག་ཙམ་བྱས་ཏེ་གསུང་པ་ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད་མ་
གཏྲོགས། གྲོ་ཚོད་རྐྱང་རྐྱང་ལབ་ཕིན་ཏེ་མི་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ཕྲོག་ཐུག་བཟྲོ་ཡི་ཡྲོད་ན་སུ་ལའང་ཡག་པྲོ་གང་ཡང་མ་རེད།
ཡག་པྲོ་གང་ཡང་བསམ་གི་མ་རེད། ཚང་མས་ང་ལ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་མཁན་རྐྱང་རྐྱང་ཕལ་ཆེར་ཡྲོང་མདྲོག་ཁག་པྲོ་མ་རེད།
བྱས་ཙང་འདིར་གསལ་བཤད་མ་ཞུས་ཀ་མེད་ཐུག་སྲོང་། དཔལ་ལྡན་གཙོ་མཆྲོག འདི་འད་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག མཚམས་འདིར་བཞག་ཆྲོག་པ་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཞིབ་ཕ། ཐྲོག་མའི་འཆར་གཞི་ལ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་སྐབས་ལ་ཞུས་ན་བསམས་
པ་རེད། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་རེས་ལ་དི་བ་མང་པྲོ་ཡྲོང་མདྲོག་ཁ་པྲོ་རེད། དེ་དུས་སྐབས་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་
ཆྲོག་པ་ཞེས་ཁ་སང་དེ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཡང་འདུག དེ་དུས་སྐབས་ལ་གྲོ་སྐབས་ཡྲོང་གི་
རེད། དེ་དུས་སྐབས་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་ཆྲོག་པ་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡིན་ན་ཡང་། གྲོ་བུར་ཟེར་ན་མ་འགིགས་པ་མ་
རེད། བཀའ་དྲུག་ཡིག་ཚང་གི་རིས་འགྲོ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས། དེ་ཡང་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་གེང་སྲོང་བྱུང་
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པ་རེད། ཞིབ་ཕའི་ལན་དེ་དག་ཆ་ཚང་རེས་སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་། གནད་དྲོན་གསུམ་གི་སང་ལ་ཞུས་ན་འགིག་ས་
རེད་བསམས་སྲོང་། གཅིག་དེ་ཨ་རིའི་ཐེབས་ར་ཚོགས་པའི་རྲོགས་དངུལ་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་ལྔའི་སྐྲོར་ཁ་སང་ཞིབ་
ཅིང་ཕ་བ་ཞུས་ཡིན་ཏེ། ཡིན་ན་ཡང་། དེ་རིང་རང་བཞིན་གིས་ལྲོག་ཟ་རུལ་སུངས་རད་ནས་མ་རེད་བཞག དངུལ་བེད་
སྲོད་ལྲོག་པ་རད་ནས་བཏང་མི་འདུག་སྟེ་ཞེས་སྟེ་སར་ནས་དི་བ་རང་བཞིན་གིས་བསངས་ཡྲོང་དུས། དེ་ལ་འགེལ་བཤད་
མ་བརྒྱབས་ཀ་མེད་ཀི་བཟྲོ་འད་པྲོ་ཞིག ཐྲོག་མར་ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡིན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་ད་ལྟ་འདི་ལ། ཕར་
ནས་ལན་འབྱྲོར་སྲོང་། ལན་འབྱྲོར་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མ་མགྲོ་འཁྲོར་མེད། ཅེས་ཟེར་གི་འདུག་ཅེས་གསལ་བཤད་གནང་སྲོང་།
མགྲོ་འཁྲོར་མེད། མགྲོ་མ་འཁྲོར་བའི་ཐྲོག་ནས་བཤད་ཀི ་ཡྲོད་གསུངས་སྲོང་། ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་རྒྱུ་
མཚན་ག་རེ་གསུངས་སྲོང་ལབ་ན། dollar ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་ལྔའི་རྐྱེན་གིས་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཟང་ཟིང་ཞེ་དགས་
ཐེབས་སྲོང་། དེ་རེད། (མཚམས་འདིར་ས་ཐུང་ངུ་ཞིག་ཆད་འདུག) ཁིམས་འགལ་མིན་བྱས་ནས་ཁིམས་དང་མ་མཐུན་པ་ཏྲོག་
ཙམ་དེ ་འད་བཀའ་འཁྲོལ ་གནང་མཁན་ཡྲོད་རེད། རིས ་ཞིབ ་ནས་གུ་ཡངས་གནང་གི ་ཡྲོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ནས་
མཚམས་མཚམས་བཀའ་འཁྲོལ་དེ་འད་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ལྲོག་ཟ་རུལ་སུངས་མིན་ན། དངུལ་དེ་བེད་སྲོད་
ལྲོག་པར་འགྲོ་ཡི་མེད་ན། བསི་ཚགས་བྱས་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་ན། མཚམས་མཚམས་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེའི་རྐྱེན་གིས་
སི་ཚོགས་ནང་ལ་རྲོག་ག་ཆགས་ཀིའང་མ་རེད། ཆགས་སིད་ཀིའང་མ་རེད། རྐྱེན་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ལྲོག་ཟ་རུལ་སུངས་
བྱས་པ་རེད། fraud བྱས་པ་རེད་ཅེས་ཡྲོང་གགས་སུ་བཤད་པ་ཡིན་ཙང་། སྐབས་རེ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་
གསུངས་ཀང་གསུངས་སྲོང་། དེའི་སྐྲོར་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཡིན་ནའང་། ཕི་བསགས་བྱེད་མཁན་ཁྲོ་རང་
མིན། ཕི་བསགས་བྱེད་མཁན་བཀའ་ཤག་རེད་གསུངས་པ་རེད། དེ་མ་རེད། ཕི་བསགས་སུས་བྱས་པ་རེད་དམ། བཀའ་
ཤག་གིས་ཁྲོ་རང་ལ་ལས་མཚམས་བཞག་ཅེས་ཡི་གེ་བཏང་ཚར་བའི་རེས་སུ། འདིར་དྷ་རམ་ལར་ཡྲོད་པའི་ཨིན་ཇི འི་
ཚགས་པར་ནང་ལ་ས་ཡ་ ༡ དང་འབུམ་ ༥ སྐྲོར་ལ་རེད། 1.5 milliongate ཟེར་དུ་ scandal རྲོག་ག་ཟེར་གི་ཡྲོད་
པ་རེད། ལྲོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་རྲོམ་བིས་ཚར་བ་རེད། སིད་སྐྱྲོང་ Toronto ལ་མི་མང་མ་ཐུག་
སྲོན་ལ། ཕི་ལྲོགས་སུ་བང་བསིགས་ནས་ས་ཡ་ ༡ དང་འབུམ་ ༥ ག་བ་ཡྲོད་རེད་དམ། འཕེད་དར་བསྟན་ཚར་བ་རེད། མི་
མང་གིས། སི་ཚོགས་ད་རྒྱའི་ནང་ལ་ཐྲོན་ཚར་བ་རེད། དེ་སྲོང་ཙང་། ས་ཡ་ ༡ དང་འབུམ་ ༥ རྲོག་ག་བཟྲོ་མཁན་སུ་རེད།
འདི་རེད། ད་ལྟ་བྱས་ན་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་བའི་སྐབས་ལ། ཕི་གསལ་ནང་གསལ་བྱས་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། ཕི་གསལ་ནང་
གསལ་བྱས་པ་ཡིན་ན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྒན་པ་རང་གིས་གསུངས་སྲོང་། དེ་བྱས་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་ཆུང་དུ་འགྲོ་
ཡི་མ་རེད། དེ་གང་ཡང་མི་འདུག་གཱ་གསུངས་སྲོང་། དེ་ཞེ་དགས་གང་ཡང་མ་རེད། དངྲོས་གནས་མ་རེད། དེ་ང་ཚོ་བཀའ་
ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་བུ་ལྲོན་མེད་ཟེར་དགྲོས་དྲོན། རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྲོ་དེ་འདི་རེད། དྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད།
ཕར་ཚུར་ཡིག་འབེལ་གི་ཐྲོག་ནས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གིས་དང་པྲོ་ Tibet fund ལ་བཅར་བའི་སྐབས་
ལ་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་ལྔ་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་དེ། གང་འད་བྱས་ནས་ལབ་པ་རེད་ཟེར་ན། དེ་ས་ད་ལྟ་ Tibet
fund ལ་ཡྲོ ད ་བཞག་པའི་ཁང་པ་དེ། དེའི་ནང་ལ་དྲོ ན ་གཅྲོ ད ་ཁང་ཡྲོ ད ་པ་རེད། ད་ལན་དྲོ ན ་གཅྲོ ད ་ཁང་དེ་
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Washington DC ལ་སྲོ་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཐྲོག་མར་ཁང་པ་དེ་ཉྲོས་པའི་སྐབས་ལ་ལྲོ་རྒྱུས་མང་པྲོ་ཡྲོད་

རེད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ཡྲོད་པ་རེད། མི་མང་པྲོ་ཞེ་དགས་ཡྲོད་པ་རེད། ཉྲོས་པའི་སྐབས་ལ་ཁང་པ་དེ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཆེད་དུ་
ཉྲོས་འདུག དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཆེད་དུ་ཉྲོས་འདུག དེའི་སྐལ་ལ་སྤྲད་རྲོགས་གིས། དེའི་སྐལ་ལ་རག་སྲོང་ན། ང་ཚོས་དངུལ་དེ་
ཁེར་ནས་ Wasington DC ལ་ང་ཚོས་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་པ་གསར་པ་ཉྲོ་གི་ ཡིན། དེ་རེད་གདའ། Tibet fund གི་
འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་མྲོལ་གནང་ནས་ཕིས་སུ་འགེལ་བཤད་ག་རེ་བསྐྱྲོན་གི་ཡྲོད་རེད་ལབ་ན། ཏན་ཏན་རང་
རེད་བཞག ཁང་པ་དེ་ལ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ moral ownership འདུག ཁང་པ་དེ་ལ་བཟང་སྲོད་ཀི་བདག་དབང་འདུག
སྲོང་ཙང་། Tibet fund དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་སྐལ་ལ་དེ་སྤྲད་དགྲོས་ཀི་འདུག འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཐག་བཅད་
ནས་སྐལ་ལ་དེ་སྤྲད་ཀི་ཡིན། དེ་རེད་དཱ། new york ལ་ཡྲོད་པའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཁང་པའི་སྐལ་ལ་སྤྲད་ཀི་ཡིན་ཟེར་གི་
ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འད་སྲོང་ཙང་། བཀའ་ཤག་གིས་དུས་ནམ་ཡང་ཡིག་ཐྲོག་དང་ངག་ཐྲོག་ནས་ Tibet fund བུ་ལྲོན་
གཡར་རྲོགས་གནང་། སྤྲད་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཡི་གེ་ཚིག་གཅིག་ཡྲོད་མ་རེད། ག་རེ་བཤད་བསྡད་ཡྲོད་རེད་ལབ་པ་ཡིན་
ན། ང་ཚོ་ཁང་པ་དེའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་སྐལ་ལ་སྤྲད་རྲོགས་གནང་། ཕ་གི་ནས་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་སྐལ་ལ་སྤྲད་ཀི་ཡིན། ཐག་ཆྲོད་
སྲོང་། ས་ཡ་ ༡ དང་འབུམ་ ༥ ཐག་ཆྲོད་སྲོང་། དེ་དུས་ང་ཚོས་ས་ཡ་ ༢ ཞུས་པ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་དབ་ཙ་བསྲོད་ནམས་ནྲོར་བུ་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་དབ་ཙ་བསྲོད་ནམས་ནྲོར་བུ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཅྲོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ས་ཡ་ ༡ དང་འབུམ་ ༥ གསུང་
གི་འདུག དེ་འབུམ་ ༥༠ ཡིན་འགྲོ་བསམས་སྲོང་། ཡང་དེ་གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་ཀི་ཡྲོད་ན་བསམས་སྲོང་། དེར་གཅིག་དགྲོངས་
པ་བཞེས་རྲོགས་གིས།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ལགས་བྲོ། དེ་གསུངས་རྲོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ས་ཡ་ ༡ དང་འབུམ་ལྔ་རང་རེད། འབུམ་ ༥༠ ཡིན་ན། ས་ཡ་ ༥ ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བྱས་ནས། ས་ཡ་ ༡ དང་འབུམ་ ༥ དེ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་པའི་སྐལ་ལ་དེ་ཞུས་པ་རེད། གནང་སྟངས་དེ་བུ་ལྲོན་
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གི་རྣམ་པའི་ཐྲོག་ནས་མ་གཏྲོགས་སྤྲད་ས་མི་འདུག་ཅེས་གསུངས་དུས། ད་ལེན་ཤྲོག བུ་ལྲོན་ནི་སྤྲད་ཀི་ཡིན་ཟེར་གི་ཡྲོད།
བུ་ལྲོན་ནི་མ་རེད། ང་ཚོའི་སྐལ་ལ་དེ་སྤྲད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ཕར་སྲོང་རྒྱུ་དང་ལེན་རྒྱུ་བསམ་བྲོའ ་ི ནང་ལ་མེད། ཡིག་ཆའི་
ནང་ལའང་འདུག་གཱ། ཐྲོག་མ་རང་ནས་ཚུར་ལེན་རྒྱུའི་བསམ་བྲོ་མེད། བུ་ལྲོན་ཡིན་ན་ཕར་སྲོག་དགྲོས་རེད། ལེན་རྒྱུའི་
བསམ་བྲོ་མེད། དེ་སྤྲྲོད་བསྡད་ནང་ཚུད་དགྲོས་རེད། སྤྲྲོད་བསྡད་ནང་ཚུད་ན་ཕར་སྤྲྲོད་དགྲོས་པ་རེད། སྤྲྲོད་ས་ཡྲོད་མ་རེད།
ཕ་གི་ལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་སྲོང་ཙང་། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་བཀའ་མྲོལ་ཡིན་ཙང་། དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཁང་པའི་སྐལ་ལ་
དེ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཡིག་ཐྲོག་ནས་ཞུས་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ས་ཡ་ ༡ དང་འབུམ་ ༥ ཞུས་པ་རེད། ད་ཡང་
ཁིམས་དང་རྦད་དེ་འགལ་བཞག་གསུང་གི་འདུག དེ་འད་རང་དང་མ་རེད། TCDF འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཚོགས་
འདུའི་ནང་ལ་ཨ་རིའི་ཁིམས་དང་མཐུན་ནས་བྱས་འདུག དེ་ནས་ང་ཚོས་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀ་དེ་འད་གནང་སྲོང་། དེ་
ལ་སྐྱེད་ཀ་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་གཅིག་རེད། དེ་ཡང་ TCDF ཁང་པ་ནང་ལ་ Tibet fund ལས་ཁུངས་ཟེར་ན་རེད། སྐྱེད་ཀའི་
ཚབ་བརྒྱ་ཆ་ཞིག་བཞག་གི་རེད། ཁང་ག་བྱས་ནས་བཞག་གི་རེད། TCDF འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གྲོས་ཆྲོད་ནང་
ལ་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད་གདའ་ཡང་། ང་ཚོའི་སྲོན་རིས་ལ་མ་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ། དང་པྲོ་ནས་བུ་ལྲོན་སྲོང་ཡྲོད་མ་རེད།
བུ་ལྲོན་སྤྲད་ཡྲོད་མ་རེད། ཕར་དངུལ་སྲོག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ནས་ Tibet fund འགན་འཛིན་གི་ ༢༠༡༤ ཕི་ཟླ་
༩ པའི་ནང་ལ་ཕག་བིས་ཤིག་གནང་ཡྲོད་པ་རེད། ཕག་བིས་ནང་ལ་ག་རེ་བིས་ཡྲོད་པ་རེད་ལབ་ན། we are glad to
have contributed 1.5million towards purchased the building ང་ཚོས་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་ལྔ་

དྲོན་གཅྲོད་ཁང་ཉྲོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འབུལ་རྒྱུ་རག་པ་ལ་དགའ་པྲོ་བྱུང་སྲོང་ལབ་ཡྲོད་པ་རེད་གཏྲོགས། ཡི་གེ་དེའི་ནང་ལ་བུ་
ལྲོན་ཡིན་ཞེས་ལབ་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའི་ཡིག་འབེལ་ནང་ལ་རེད་དཱ། contributed དེ་བཞིན་ Tibet fund ལྲོ་
སུམ་ཅུ་འཁྲོར་བའི་དུས་དེབ་ཅིག་ཐྲོན་ཡྲོད་རེད། དུས་དེབ་དེའི་ནང་ལ་ Tibet fund འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སམ་
ཚོགས་གཙོ་ཟེར་ནའང་འགིག་དགྲོས་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོའི་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ། ཁྲོ་རང་གིས་ག་རེ་བིས་ཡྲོད་རེད་ལབ་ན། we
are happy to have contribute happy to have funded ང་ཚོ ས ་དགའ་ཚོ ར ་ཆེ ན ་པྲོ འ ་ི ངང་ནས་དྲོ ན ་

གཅྲོད་ཁང་ཉྲོ་རྒྱུ་ལ་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་ལྔ་འབུལ་རྒྱུ་བྱུང་སྲོང་ཞེས་བིས་ཡྲོད་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། བུ་ལྲོན་བིས་ཡྲོད་
མ་རེད། དེ་སྲོང་ཙང་། ང་ཚོའི་སེམས་ནང་ལ་ (མཚམས་འདི་ནས་ས་དུམ་བུ་ཞིག་ཆད་འདུག) ང་ཚོས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་བའི་
སྐབས་ལ་བུ་ལྲོན་མེད་ཤག་ཤག་བྱས་ནས་ཞུས་པ་རེད། དེ་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་བ་རེད། མ་གཏྲོགས། དེ་དུས་སྐབས་
ལ་ང་རང་ཚོས་བུ་ལྲོན་ཞུས་ཡྲོད་ན། བུ་ལྲོན་གནང་ཡྲོད་ན། ཏན་ཏན་བུ་ལྲོན་འབི ་ཡི་རེད། བུ་ལྲོན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན།
Tibet fund ལ་སྲོང་དུ་འགྲོ་ཡི་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག གནས་ཚུལ་གཞན་དག་ཅིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ད་ལྟ་ཞུ་མི་དགྲོས་པ་

བྱས། དེ་དུས་སྐབས་སུ་ Tibet fund ལ་སྲོར་མྲོ་ཧིང་གཅིག་ཀང་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཁང་པ་
ཉྲོ་རྒྱུ་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚོས་ག་རེ་བསམས་ཡྲོད་རེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ཁང་པའི་སྐལ་ལ་དེ་ལེན་
ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་རེད་བསམས་ནས་སྐལ་ལ་དེ་བངས་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་རེད་མ་གཏྲོགས། གཞན་རིས་ནང་ལ་འཁྲོད་
དང་མ་འཁྲོད་གནས་སྟངས་གཅིག་རྐྱང་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ལ་ཐུག་བཞག་ལབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་ཐུག་དགྲོས་རྒྱུ་
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ཅི་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། ཕི་ཟླ་ ༩ པའི་ Brasil དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ལ་དྲོན་གཅྲོད་སེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་དྲོན་གཅྲོད་
ཚང་མ་ཡྲོད་ས་ལ་ Tibet fund གི་ loan རེད་དང་མ་རེད་ཅེས་ང་ལ་སྐད་ཆ་དིས་སྲོང་། loan གི་རྣམ་པ་རེད། ནང་
དྲོན་ལ་མ་རེད་གདའ། ཁྲོ་རང་ཚོས་ལེན་རིས་ཡྲོད་མ་རེད། ང་ཚོས་ཀང་སྤྲྲོད་རིས་ཡྲོད་མ་རེད་དཱ། དེ་ཁེད་རང་གིས་ཤེས་
པ་གིས་ཞེས་ངས་ཁྲོ་རང་གི་མདུན་ལ་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན། ཟུར་ལ་ཁིད་ནས་ཀང་ཞུས་པ་ཡིན།
བྱ་སྤུ་གནྲོན། སི་འཐུས་བཀུར་འྲོས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ཀང་གསུངས་སྲོང་། མཐའ་མ་ཐུག་ས་དེ་ཡིད་ཆེས་རང་ལ་
ཐུག་ཡྲོད་རེད། དེ་ཟེར་ཚར་བའི་རེས་སུ་འགྲོ་སྟངས་འགྲོ་ལུགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཁྲོ་རང་གིས་སིད་སྐྱྲོང་གིས་དེ་འད་ཟེར་སྲོང་།
ང་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཡིག་ཐྲོག་ཏུ་གནང་རྲོགས་གནང་། ཡང་ན་སིད་སྐྱྲོང་རང་ནས་ཡིག་ཐྲོག་ཏུ་གནང་རྲོགས་གནང་།
ཡང་མིན་ན་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཡིག་ཐྲོག་ཏུ་གནང་རྲོགས་གནང་། ཡིག་ཐྲོག་ཏུ་གནང་གི་རེད། ཁྲོ་རང་གིས་ཅི་ཡང་
ཞུས་ཡྲོད་མ་རེད། སྲོན་རིས་ལ་བླུག་ལ་འགྲོ་བ་རེད། དེ་ལ་དྲོགས་པ་བཟའ་ནས་ཡིད་ཆེས་བརླག་རྒྱུའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བྲོ་དེ་
རེད། སིད་སྐྱྲོང་རང་གིས་སྲོ་སྲོའ ་ི ལས་བྱེད་ལ་བུ་ལྲོན་མ་རེད་གདའ། ནང་དྲོན་འགིགས་ཡྲོད་གདའ། ཟེར་གིན་ཟེར་གིན་
རིས་ཞིབ་ལ་མི་འདུག་བ། ཁྲོ་རང་བཀའ་ཤག་གི་ལས་བྱེད་ཅིག་རེད་པཱ། ང་ཕི་དིལ་བཀའ་བྲོན་རེད། བཀའ་བྲོན་ཞིག་ཀང་
ལས་བྱེད་རེད་པཱ། དེ་གནས་ཚུལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་རྒྱུ་དེ། དེ་འད་བྱས་ནས་ཆགས་པ་རེད། ནང་འགིགས་ནས་བཀའ་མྲོལ་
གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་ན། སིད་སྐྱྲོང་ཁེད་རང་ཟེར་སྲོང་། ཕི་དིལ་བཀའ་བྲོན་གིས་ཟེར་སྲོང་། ང་ལ་ཡིག་ཐྲོག་ནས་གནང་རྲོགས་
གནང་། མ་འྲོངས་པར་གནས་ཚུལ་ཆགས་ན་ང་དྲོན་གཅྲོད་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་གནས་ཚུལ་ཆགས་ན་འགིག་གི་མ་རེད་ཟེར་
ན། ཡིག་ཐྲོག་ལ་གནང་གི་རེད་པཱ། ཆེན་པྲོ་དེ་འད་བྱས་ནས་ཆགས་པ་རེད། ཕི་ལ་འབྲོད་ས་བྱེད་མཁན་དང་པྲོ་བཀའ་ཤག་
མ་རེད། དེའི་མིང་དེ་འབྲོད་ན་འགིག་གི་འདུག Tibet sun ཚགས་པར་ནང་ལ་ 1.5 million gate ལབ་ནས་བཏྲོན་
ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་གནས་ཚུལ་གང་འད་བྱས་ནས་སེབས་པ་རེད་དམ། སུས་སྤྲད་པ་རེད། དེ་ནས་འཕེད་དར་འཁེར་མཁན་མི་
དེ་དག་ཚང་མ་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སེན་པ་ཚེ་རིང་གི་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡིན་ཟེར་དགྲོས་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོས་ས་ཡ་གཅིག་དང་
འབུམ་ལྔའི་འཕེད་དར་ག་རེ་བྱས་ནས་ཁེར་བསྡད་པ་རེད་དམ། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་ནང་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་འགའ་
ཞིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། སྐད་འབྲོད་རྒྱག་མཁན་དེ་ཚོར་བྱམས་སྙིང་རེ་བྱས་ནས་ཐུག་ན་འགིག་གི་འདུག་གཱ། བཀུར་
འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་སྲོང་། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་མར་བབས་ནས་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། བཀའ་
ཤག་ཆུང་དུ་འགྲོ་ཡི་མ་རེད་གསུངས་སྲོང་། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་དངྲོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་ཁ་པར་འབྱྲོར་སྲོང་། སང་
ཉིན་དེ་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་མཁན་ཟེར་ནའང་རེད། རྣམ་འགྱུར་སྟྲོན་མཁན་ཟེར་ནའང་རེད། bus གཅིག་གཉིས་ཡྲོང་གི་ཡིན་
ཟེར་གི་འདུག བྲོད་པ་ནང་ཚགས་རེད། ང་ཡང་བྱང་ཨ་རི འི་དྲོན་གཅྲོད་སྐུ་ཚབ་བྱེད་དགྲོས་རེད། ཁྲོང་ཚོ་ཐུག་བཞག་ན་
བསམ་གི་འདུག གང་འད་འདུག་ཅེས་སྐད་ཆ་དིས་སྲོང་། ངས་ལབ་པ་ཡིན། གཟབ་གཟབ་བྱས་ན་མ་གཏྲོགས། ངྲོ་རྒྲོལ་
བྱེད་དུ་ཡྲོང་དུས་མིའི་ནང་ལ་ཚོར་བ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་རེད་གདའ། ཚོར་བ་དེ་ཚོ་བསྟན་སིད་ཀི་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ངས་ཡིན་
གཅིག་མིན་གཅིག་ཐུག་ན་བསམ་གི་འདུག བཀའ་མྲོལ་གནང་གི་ཡིན། ཁྲོང་ཚོ་ལ་གསལ་བཤད་བྱས། ཁྲོ་རང་ཚོས་ག་རེ་
བཤད་རྒྱུ་དེར་ངས་ཉན་གི་ཡིན་ཟེར། དེ་འད་ཡིན་ན་འགིག་གི་རེད་ཟེར། མགྲོ་འཁིད་གཉིས་གསུམ་ཤྲོག་ཅེས། ཁྲོ་རང་ཚོ་
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དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མྲོལ་གནང་ཞེས་ཞུས་པ་རེད། དེ་དུས་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་གི་ལས་ཐྲོག་རང་རེད། ཤེས་རིག་བཀའ་
བྲོན་རང་རེད། བཀའ་མྲོལ་གནང་དུས་སྐབས་སུ་ག་རེ་བྱུང་སྲོང་། གཟིགས་སྲོང་ངཱ་། གང་འད་བྱས་སྲོང་། བཀའ་བྲོན་ཞིག་
ལ་གང་འད་གནང་སྲོང་། བཀའ་མྲོལ། ད་ལྟ་ལས་ས་མདྲོག་ཁ་པྲོ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག་གཱ། སྐད་འབྲོད་རྒྱག་མཁན་ཐུག་ལ་
འགྲོ་ན་འགིག་གི་རེད་པཱ། ཐུག་པ་རེད། དྲོན་གཅྲོད་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཐུག་པ་རེད། ཐུག་དུས་སྐབས་ལ་བཀའ་བྲོན་ལ་
བརིས་སྲོང་ངམ། དྲོན་གཅྲོད་ལས་ཁུངས་བརིས་སྲོང་ངམ། ཚིག་གང་འད་བེད་སྲོད་བཏང་སྲོང་། བཀའ་མྲོལ་གནང་དགྲོས་
རེད་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། གང་འད་བྱས་ནས་གནང་དགྲོས་རེད། དེ་མཐྲོང་ཡྲོང་དུས། སུ་གང་བཀའ་མྲོལ་གནང་མཁན་མི་
འདུག གནང་ལ་འགྲོ་མཁན་ཡང་མི་འདུག དངྲོས་གནས་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་རྒྱུ་རང་རེད། གཞན་མ་གཏྲོགས་ང་ཚོས་བཀའ་མྲོལ་
གནང་འདྲོད་མེད་པ་དང་། ཐུག་ལ་ཡྲོང་གི་ཡིན་ལབ་ན། ཐུག་འདྲོད་མེད་པ་གཅིག་ཀང་ཡྲོད་མ་རེད། ང་ཚོས་རྒྱ་མིའི་
མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡིན། དབུ་མའི་ལམ་ནས་འགྲོ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། བྲོད་པ་ནང་ཁུལ་བཀའ་མྲོལ ་གནང་མ་
ཐུབ་པ་ག་རེ་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་སྲོད་པ་དེ་འད་ཞིག་ལས་མེད་པ་ཡིན་ན། བཀའ་མྲོལ་དེ་འད་ཞིག་ལས་གནང་ཐུབ་ཀི་
མེད་ན། གནང་གི་མེད་ན། མཐའ་མ་དེ་ལ་གཟིགས་སྲོང་ངཱ་། ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་ལས་ཐྲོག བཀའ་མྲོལ་གནང་ན་ཆྲོ་ཅི་
ཡང་མི་འདུག ཁེད་ཚོས་ཉན་གི་མི་འདུག་ཅེས་འུ་ཐུག་ནས་ཡར་བཞེངས་ནས་ཕེབས་པ་རེད། ཕེབས་པའི་སྐབས་ལ་
འབྲོད་ས་གང་འད་བསགས་སྲོང་། ཚང་མས་གཟིགས་ཡྲོད་རེད་པཱ། ཡ་རབས་བཟང་སྲོད་ཅིག་འདུག་གམ། མ་གཏྲོགས་པ་
ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཆུང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་བསམ་བསམ་དེ་འད་ཅི་ཡང་མེད། Paris, Prasil, Switzerland འགྲོ་བའི་
སྐབས་ལ། གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་སྲུང་བརི་ལ་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན། ང་ལ་སྐྱྲོན་བརྲོད་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་ཡང་ཐུགས་རེ་ཆེ་
གནང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་གདའ། དེ་རིང་ཕི་ལ་སྐད་འབྲོད་བྱེད་མཁན་འདུག་སྟེ། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་འགའ་ཞིག་ཕ་གིའི་ཚོགས་
འདུ་ལ་ཡྲོད་རེད། ཕི་ལ་འདུག ཁྲོ་རང་ཚོས་སྐད་འབྲོད་རྒྱག་གི་ཡྲོད་རེད། ང་ཕིན་ཚར་བའི་རེས་ལ་འཁྲོན་འཛིན་མ་གནང་
རྲོགས། གྲོང་ས་མཆྲོག་ནས་མང་གཙོ་གསྲོལ་རས་གནང་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད། གཏམ་བརྲོད་རང་དབང་ཡྲོད་པ་རེད།
གཏམ་བརྲོད་རང་དབང་ཡྲོད་དུས། སྐད་འབྲོད་བརྒྱབ་ཆྲོག་གི་རེད་མ་གཏྲོགས། བརྒྱབ་ཆྲོག་གི་མ་རེད་ཟེར་ཆྲོག་གི་མ་
རེད། ང་ལ་སྐྱྲོན་བརྲོད་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ་སྐད་འབྲོད་བརྒྱབ་ཆྲོག་གི་མ་རེད་ཟེར་ན་འགིག་གི་མ་རེད། ང་འདི་ལ་སེབས་
བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོས་སྐད་འབྲོད་རྒྱག་གི་ཡྲོད་པ་རེད། གཏམ་བརྲོད་རང་དབང་རེད། བྱེད་དུ་འཇུག་དགྲོས་རེད།
འཁྲོན་འཛིན་མ་གནང་། ངས་སྐྱྲོན་བརྲོད་བྱེད་མཁན་ཚོ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་འད་རང་བྱས་ནས་འགྲོ་
བཞག་པ་ཡིན་མ་གཏྲོགས། འྲོ་ད་ཡིན་ན་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་ཚིག་གཅིག་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ད་ལན་དེ་ལ་གསར་
འགྲོད་གསལ་བསགས་བྱས། སྐད་འབྲོད་རྒྱག་མཁན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་ཏན་ཏན་རེད། མང་གཙོ་རེད། གཏམ་བརྲོད་རང་
དབང་ཡྲོད་རེད། སྐད་འབྲོད་བརྒྱབ་ཆྲོག་གི་རེད། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ཡིན་ན་ཡང་། ཡིན་དང་ཡིན། རི་འད་པྲོ་ཙོག་ཙོག་བྱས་
ནས་བསྡད་ཡྲོད། སྐད་འབྲོད་རྒྱག་མཁན་ཚོས་སྐད་འབྲོད་རྒྱག་རྒྱུར་ང་ཚོའི་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ཐྲོག་ནས་ས་གནས་བདེ་
འཇགས་དང་བདེ་སྲུང་བཀའ་བསྡུར་གནང་བའི་ཐྲོག་ནས་ས་ཆ་བཟྲོས་བཞག་ཡྲོད་རེད། ས་ཆར་ཕེབས། བཞུགས། རྣམ་
འགྱུར་སྟྲོན་ཆྲོག་གི་རེད། ང་ཚོ་ལ་ཁྲོ་རང་ཚོས་ཐྲོབ་ཐང་ལེན་གི་འདུག་བསམ་བསམ་མ་གཏྲོགས་གནས་ཚུལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་
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དགས་བཟྲོ་ཡི་འདུག གནས་ཚུལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་སྲོང་བསམ་གི་མི་འདུག དངྲོས་གནས་བསམ་གི་མི་འདུག་གཱ། དེ་ཆབ་
སིད་ལ་ཏྲོག་ཙམ་འགྱུར་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། སྐད་འབྲོད་རྒྱག་མཁན་དང་། དེ་དག་གི་ཞལ་གདྲོང་ལ་གཟིགས་དང་།
༢༠༡༤ ༢༠༡༥ ༢༠༡༦ ༢༠༡༧ ༢༠༡༨ ལྲོ་ལ་སིད་སྐྱྲོང་གི་འྲོས་བསྡུའི་སྐབས་ལ་སིད་སྐྱྲོང་ལ་སྐྱྲོན་བརྲོད་བྱེད་མཁན་གི་
མི་དེ་ག་རང་ཆགས་ཡྲོད་རེད། མི་དེ་དག་རང་རེད། སིད་སྐྱྲོང་འྲོས་བསྡུ་ཚར་བའི་རེས་སུ། བཀའ་ཤག་བདམས་ཚར་བའི་
རེས་ལ། དམ་བཅའ་ཕུལ་ཚར་བའི་རེས་ལ། དེ་དུས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་དྲོན་གཅྲོད་ལ་བསྐྲོས་ཚར་བའི་རེས་ལ། དངྲོས་
གནས་བྱས་ན་འགིགས་ཚར་ནས་འཇམ་ཐིང་ངེར་བསྡད་དགྲོས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ཇག་ཚང་རེད། སིད་སྐྱྲོང་ཇག་པ་རེད།
ཟེར་མཁན་རང་རེད། ང་ཚོས་དེ་འད་བལྟས་དུས། ༢༠༡༤ ༢༠༡༥ ༢༠༡༦ ༢༠༡༧ ༢༠༡༨ ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་མཁན་
རེད། མདུན་ལ་འཐྲོན་མཁན། རྲོག་ག་སྲོང་མཁན་ཟེར་ནའང་རེད། སྐྱྲོན་བརྲོད་བྱེད་མཁན་ཟེར་ནའང་རེད། གཅིག་པ་གཅིག་
ཀང་རེད་བཞག ཁྲོ་རང་ཚོས་འྲོས་འཕངས་ཚར་བ་རེད། འཐྲོབ་མཁན་ལ་ཐྲོབ་ཚར་བ་རེད། འཆྲོར་མཁན་ཤྲོར་ཚར་བ་རེད།
ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་ད་དུང་ཁས་མ་བངས་པ་བྱས་ནས། ད་དུང་སྐྱྲོན་བརྲོད་བྱེད་བསྡད་ཀི་འདུག དེ་ཡང་མང་གཙོའི་ལམ་
ལུགས་རེད། གཞུང་འཛིན་མཁན་གཞུང་འཛིན་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡྲོང་གི་རེད། ཕྲོགས་འགལ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡྲོང་གི་རེད།
ཁྲོང་ཚོ་ཕྲོགས་འགལ་ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་པ་རེད། དེ་བྱེད་ཆྲོག་གི་རེད་པཱ། དེ་མང་གཙོའི་འགྲོ་སྟངས་རེད། ཡིན་ན་
ཡང་། ད་ལྟ་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ག་རེ་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། ད་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་བཏང་བ་དེ། རྒྱུ་མཚན་
འདང་མ་སྲོང་། དབལ་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་ཚང་མ་དབལ་ན་མ་གཏྲོགས་རྒྱུ་མཚན་འདང་མ་སྲོང་གསུང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། བཀུར་འྲོས་
སི་འཐུས་ཀིས་སྲོན་མ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཡྲོད་པ་རེད། དྲོན་གཅྲོད་མང་པྲོ་འཕྲོ་གྱུར་བཏང་ཡྲོད་པ་རེད།
ལས་མཚམས་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ཀང་གསུངས་ཡྲོད་མ་རེད། གསུང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། ང་འཛིན་
སྐྱྲོང་གི་སྐུ་དབང་རེད། བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་དབང་དྲོན་གཅྲོད་བསྐྲོ་རྒྱུ་རེད། ཡིད་ཆེས་བརླགས་སྲོང་ན་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་
གཏང་རྒྱུ་རེད། དེ་ས་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་བྱེད། དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་གཏྲོང་བའི་སྐབས་ལ་ལས་མཚམས་བཞག་པའི་
སྐབས་ལ་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་གསུངས་ཡྲོད་པ་རེད་དམ། རྒྱུ་མཚན་དགྲོས་ཡྲོད་ཅེས་གསུང་མཁན་བྱུང་ཡྲོད་རེད། རྒྱུ་མཚན་
གསུངས་ཡྲོད་མ་རེད། གསུང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། མང་གཙོ འི་ལམ་ལུགས་ཐྲོག་ནས་སིད་སྐྱྲོང་
བདམས་ཡྲོད་རེད། སིད་སྐྱྲོང་གིས་བཀའ་ཤག་བསྐྲོས་ཡྲོད་རེད། བཀའ་ཤག་གིས་འཛིན་སྐྱྲོང་འགན་ཁེར་བའི་ཐྲོག་ནས་
དྲོན་གཅྲོད་བསྐྲོས་ཀི་རེད། དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་གཏྲོང་གི་རེད། དེ་ལ་སུ་གང་གིས་ཐེ་བྱུས་བྱས་ཡྲོད་མ་རེད། འགའ་ཞིག་
གིས་གསུང་གི་འདུག བང་དྲོར་སིག་གཞི་འྲོག་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཡང་ཚོགས་ཆུང་བསྐྲོ་དགྲོས་རེད། དེ་འད་གསུང་གི་
འདུག དེ་མ་རེད།
དྲོན་གཅྲོད་བསྐྲོ་རྒྱུ་དེ། འགྲོ་སྟངས་འགྲོ་ལུགས་དེ། བཅའ་ཁིམས་ཀི་དྲོན་ཚན་དང་པྲོའ ་ི གནང་གསེས་གསུམ་དང་
འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་རེད། བསྐྲོ་བཞག་འདུག་སེ་བསྐྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་རེད། བསྐྲོས་ཚར་བའི་རེས་ལ། ཁྲོ་རང་
ལས་བྱེད་ཆགས་ཙང་། ཁྲོ་རང་གིས་བང་དྲོར་སིག་གཞི་འཁེར་དགྲོས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཁྲོ་རང་བང་དྲོར་སིག་གཞིའི་
ཁབ་ཁྲོངས་མ་རེད། མེད་ཙང་། ཁྲོ་རང་འཕྲོ་འགྱུར་གཏྲོང་བའི་སྐབས་སུ། ལས་མཚམས་འཇྲོ ག་པའི་སྐབས་ལ། དེ་ས་
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བཀའ་ཤག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་དངས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། ང་ཚོ་
ཚང་མས་གཟིགས་སྲོང་ངཱ་། ཉི་མ་གཉིས་ཀི་སྲོན་ལ་སིད་འཛིན་ Donald Trump ཁྲོ་རང་གིས་ཕི་སིད་བཀའ་བྲོན་འཕྲོ་
འགྱུར་གང་འད་བྱས་ནས་བཏང་སྲོང་། tweet བཏང་བྱས། ཁ་པར་བཏང་ཡྲོད་མ་རེད་དཱ། ཡི་གེ་བཏང་ཡྲོད་མ་རེད་གདའ།
གསལ་བཤད་བྱས་ཡྲོད་མ་རེད་དཱ། tweet ནང་ལ། ཁྲོ་རང་འཕྲོ་འགྱུར་བཏང་བ་ཡིན། གསར་བ་དེ་བསྐྲོས་ཡིན། དེ་སིད་
འཛིན་གི་འགྲོ་སྟངས་རེད། གཞུང་གི་འགྲོ་སྟངས་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཡིན་ན་ཡང་། གཞུང་ཚབ་མང་པྲོ་བརེ་བྲོ་རྒྱག་གི་
ཡྲོད་པ་རེད། འགེལ་བཤད་ཅི་ཡང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། ད་འགེལ་བཤད་འདང་མ་སྲོང་། ད་འགེལ་བཤད་འདང་པ་སུས་
བྱེད་རེད། འགེལ་བཤད་འདང་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། ཉུང་ཤས་ཤིག་ལ་འགེལ་བཤད་ནམ་ཡང་འདང་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་སའི་
བཀའ་ཤག་གིས་འགེལ་བཤད་གསུངས་ནས་འགེལ་བཤད་མ་འདང་ནས། འགྱུར་བ་གཏང་དགྲོས་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་
ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ལམ་ལུགས་དེར་འགྲོ་དགྲོས་རེད། མེད་པ། དི་བ་གཅིག་ཡྲོད་པ་རེད། ཁིམས་དང་
མཐུན་པའི་ཐྲོག་ནས་འཕྲོ་འགྱུར་བཏང་འདུག་དང་མི་འདུག ལས་མཚམས་བཞག་འདུག་དང་མི་འདུག དི་བ་དེ་རེད། དེ་མ་
གཏྲོགས་ལྷག་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ཁིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅྲོད་རྒྱུ་རེད་མ་གཏྲོགས། སུ་གང་གིས་ཐག་གཅྲོད་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད།
ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ནས་སྙན་ཐྲོ་ཞིག་འཐྲོ ན་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་གིས་འདྲོད་པ་ཁེངས་ཀི་མི་འདུག་ཟེར་ན།
ཚོགས་ཆུང་ལ་གང་ཡང་གནང་རྒྱུ་མེད་པཱ། ཡང་མིན་ན་ཕར་ཕྲོགས་ཀི་འདྲོད་པ་ཁེངས་དགྲོས་རེ ད། ཡང་མིན་ན་བཀའ་
ཤག་འདྲོད་པ་ཁེངས་དགྲོས་ཟེར་ན། ཡང་ག་རེ་གནང་གཱ། ད་བཀའ་ཤག་གིས་ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་ཐྲོག་ནས་ལས་
མཚམས་ཞྲོག་ཟེར་འདུག་དང་མི་འདུག འཕྲོ་འགྱུར་གཏང་དགྲོས་འདུག་མི་འདུག དེ་རེད། དེ་ཁིམས་ཁང་གིས་ཐག་གཅྲོད་
རྒྱུ་རེད། ཁིམས་བཟྲོ་ལྷན་ཚོགས་ཁིམས་བཟྲོ་ མཁན་རེད། ཁིམས་བཟྲོས་ཚར་བའི་རེས་ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་བཀའ་
ཤག་རེད། ཁིམས་དེའི་ནང་ལ་ག་རེ་བསྐྲོས་ཡྲོད་རེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། དྲོན་གཅྲོད་བསྐྲོ་རྒྱུ་དང་འཕྲོ་འགྱུར་གཏང་རྒྱུའི་དབང་
ཆ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྲོད་ཅེས་རྣམ་པ་ཚོས་གནང་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད། ལག་བསྟར་བྱས་པ་དེ་འགིགས་འདུག་དང་མི་འདུག་མ་
ཟེར་ནས། ཁིམས་ཁང་ལ་ཕིན་ནས་ཁིམས་གཏུག་བྱེད་དགྲོས་རེད་མ་གཏྲོགས། ཁིམས་བཟྲོ་ལྷན་ཁང་གིས་དེ་ལ། ཡང་
མིན་ན་བཅའ་ཁིམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏང་དགྲོས་རེད། དེ་མ་གཏྲོགས་ལྷག་ཡྲོད་མ་རེད། དྲོན་དག་རྡྲོག་རྡྲོག་དེ། རྒྱུ་མཚན་
འདང་མ་སྲོང་། དབལ་དགྲོས་འདུག་ཟེར། དབལ་རྒྱུ་དེ་ག་རང་རེད། ཚིག་གཅིག་རང་རེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་
གིས་མང་པྲོ་གསུངས་ཚར་སྲོང་། ཡིད་ཆེས་བརླགས་སྲོང་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད། ཡིད་ཆེས་བརླག་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྲོད་པའི་
བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་ཚང་འཛོམས་ཐྲོག་ནས་དྲོན་གཅྲོད་དེའི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཐྲོག་ནས་ཡིད་ཆེས་བརླགས་སྲོང་དང་
མ་སྲོང་། ཞེས་བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅྲོད་རྒྱུ་རེད། བཀའ་ཤག་གིས་ཡིད་ཆེས་བརླགས་སྲོང་ལབ་ནས་ཐག་བཅད་ཚར་
བ་རེད། མང་གཙོའི་ཐྲོག་ནས་སིད་སྐྱྲོང་བདམས་ཡྲོད་རེད། སིད་སྐྱྲོང་གིས་བཀའ་ཤག་བསྐྲོས་ཡྲོད་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་
གྲོས་ཚོགས་ཀིས་སྐུ་དབང་གནང་ཡྲོད་པ་རེད། དྲོན་གཅྲོད་བསྐྲོ་རྒྱུ་དང་། ལས་མཚམས་འཇྲོག་རྒྱུ། ཡིད་ཆེས་བརླགས་
ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་མ་རེད་མ་རེད་ཁྲོ་རང་མི་དཔེ་ཡག་པྲོ་ཡྲོད། ཡིད་ཆེས་བརླགས་པ་དེ་གང་འད་བྱས་སྲོང་ཞེས་ལབ་པ་
ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚོའི་ཡིད་ཆེས་བརླགས་སྲོང་། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཐག་གཅྲོད་མཁན་བཀའ་ཤག་རེད། བཀའ་ཤག་གི་ཡིད་ཆེས་
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བརླགས་ཚར་སྲོང་ཞེས་ཟེར་ཚར་བ་རེད། དེ་སྲོང་ཙང་། ཚང་མས་དེ་དགྲོངས་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་བཞག་རྲོགས་གནང་།
དེ་དང་འབེལ་བའི་དྲོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཤིག ཞིབ་ཕ་རེས་ལ་ཞུ་ཆྲོག་པ་བྱས་ཞེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་
ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གྲོན་
རིས་འགྲོ་ཨང་ ༡༧ ཟུར་འཛར་ ༡ པྲོ་དང་འབེལ་གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་འདི་གནང་བ་རེད། དེ་ལ་
སར་ཡང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཟུར་འཛར་དང་པྲོའ ་ི ནང་གསེས་ ༥ པ། རྒྱ་གར་ནང་ཕག་ལས་གནང་ཆྲོག་པའི་
མཐྲོང་མཆན་དྲོད་གསུངས་པ་འདི། སྲོར་མྲོ་ ༧༠,༠༠༠ འདི་སྲོམ་དངུལ་རེད། སྲོམ་དངུལ་དེ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅྲོ་ལྔས་
འགན་ཁེར་ཟིན་པའི་རེས་སུ་དངུལ་ཞུ་མཁན་དེ་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ལ་ཆེ་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་པ་གཅིག་བྱུང་འདུག ༢༠༡༧་་་༡༨
ལ་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཅིག་བྱུང་འདུག དེ་བཞིན་ད་ལྟའི་འདི་མི་སུ་ཡྲོང་དང་མ་ཡྲོང་དེ་ད་ལྟ་སྲོམ་དངུལ་རེད། སང་ཉིན་རེས་
ལ་ཡང་བསྐྱར་ཡྲོང་རྒྱུ་རེད། གང་ལྟར་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ༢༠༡༧་་་༡༨ སྐབས་བཅྲོ་ལྔའི་རིང་ལ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཞིག་མ་གཏྲོགས།
གཞན་གང་ཡང་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དེ་ཡན་ཆད་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་བསྡྲོམས། ས་ཡ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་དྲུག་འབུམ་གཅིག་ཁི་
བཞི་སྟྲོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་གསུམ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་བྱེད་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་
་་་་་་ དགག་བྱ་རེད་དམ། ལགས། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས།

སི་འཐུ་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གྲོང་དུ་ངའི་དི་བ་གཉིས་པ་དེ་བཀའ་ཤག་སྲོན་མའི་ལྲོ་རྒྱུས་འབི་རྲོམ་ཚན་པའི་སྐྲོར་ལ་དི་
བ་གཅིག་ཕུལ་བ་ཡིན། དེའི་བཀའ་ལན་འབྱྲོར་མ་སྲོང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ལན་ཞིབ་ཕ་རེས་ལ་ཞུ་ཡི་ཡིན་གསུངས་སྲོང་། རེད་དམ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ར་བའི་དགྲོངས་སེལ་དང་སྦྲགས། འདིའི་ཐྲོག་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་
བཀའ་འདི་གནང་སྲོང་། སིར་བཏང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ཁབ་ཁྲོངས་སུ་བར་བརྒལ་ལས་བཀྲོད་ཚན་པ་དང་། ལྲོ་རྒྱུས་
འབི་རྲོམ་ཚན་པ། ཚན་པ་གཉིས་ཡྲོད་རེད། ལྲོ་རྒྱུས་འབི་རྲོམ་འདི་བར་བརྒལ་ལས་བཀྲོད་དང་འབེལ་བ་ར་བ་ཉིད་ནས་
ཡྲོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྲོ་རྒྱུས་འབི་རྲོམ་གི་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་ཀི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས། དེ་ས་བཀའ་ཤག་
གིས་གཏན་འབེབས་གང་གནང་བ་དེ་བཞིན་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་འགྱུར་བཅྲོས་ར་བ་ནས་ཕིན་ཡྲོད་མ་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་
ལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིག་ཆ་བསྡུ་རྒྱུ་ཁྲོ་རང་། ཡིག་ཆ་ཕྲོན་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ནས་དེའི་ཡིག་ཆ་ཚུར་བསྡུས་ནས་དཀར་ཆག་
བཟྲོས་ནས་ཆ་ཚང་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་དྲུང་འཕར་ཞིག་ཉེ་ཆར་དགྲོངས་པ་
རྫྲོགས་ནས་ལས་འགན་ལ་དྲོ་ཕྲོག་ཕན་བུ་ཆགས་པ་རེད་ཀང་། དེ་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན། དེའི་དཀར་ཆག་ཚང་མ་
ཚར་བའི་རེས་ལ་སྙན་ཐྲོ་ཟླ་དྲུག་ཟླ་དྲུག་གི་སྙན་ཐྲོ་བཀའ་ཤག་ལ་འབྱྲོར་གི་འདུག ང་ཚོར་སྙན་ཐྲོ་འབྱྲོར་སྲོང་། སྙན་ཐྲོ་བལྟ་
རྒྱུ་བྱུང་། འདིའི་ཐྲོག་ནས་མ་འྲོངས་པ་སྲོན་མའི་དགྲོངས་པ་གང་ཡྲོད་པ་ནང་བཞིན་འགྲོ་ཡི་རེད། ལྲོ་རྒྱུས་འབི་རྲོམ་དངྲོས་
སུ་འགྲོ་འཛུགས་རེད་ཟེར་ན་དེ་འགྲོ་འཛུགས་རྒྱུ་རེད། དཀར་ཆག་རིང་མིན་ཚང་མ་ཕིན་ནས་ལས་གཞི་འདི་སྲོན་མའི་
དགྲོངས་པ་གང་ཡྲོད་པ་དེ་རང་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
བར་བརྒལ་ལས་བཀྲོད་ཚན་པ་དེ་བར་བརྒལ་ལས་བཀྲོད་ཚན་པ་རང་རེད། བར་བརྒལ་ལས་བཀྲོད་ཚན་པའི་
ནང་ལ་སྐབས་སྐབས་ལ་གནས་སྲོས་སེབས་ཛ་དག་ཆགས་སིད་པ་རེད། བྱས་ཙང་ལྲོ་རྒྱུས་འབི་རྲོམ་དང་འབེལ་བའི་དེ་
སྲོན་དགྲོངས་པ་གང་ཡྲོད་པ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་ར་བ་ནས་ཡྲོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱུན་གྲོན་བསྡྲོམས། ས་ཡ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གསུམ་དྲུག་འབུམ་གཅིག་ཁི་བཞི་སྟྲོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་
ང་གསུམ་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་ཡིན། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་བསྡྲོམས་དེ་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 བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གི་བསྡྲོམས་དེ་ལ། ས་
ཡ་གསུམ་དང་བརྒྱད་འབུམ་ལྔ་ཁི་དགུ་སྟྲོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་རེད་འདུག དེ་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་
ནས་སར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དམིགས་བསལ་གི་ བཀའ་འཁྲོལ་བསྡྲོམས་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏེན་འབེབས་བྱེད་པར་
དགག་བྱ། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཞུ་རྒྱུ་མང་པྲོ་མེད། གྲོང་དུ་ལག་པ་གཅིག་བརྐྱངས་ཡིན་ཏེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་
ནས་ཐག་གཅྲོད་གནང་ཟིན་ཙང་། གཞི་རའི་ཚང་མས་དགྲོངས་ཚུལ་གསུངས་སྲོང་། དེར་བརེན། འདིའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་
བསལ་གི་ཞུ་ཤེས་པ་འད་སེབས་མ་སྲོང་། དེ་འད་སྲོང་ཙང་། ཧ་ཅང་མང་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ་དྲོ་བདག་རང་ཉིད་དང་འབེལ་བའི་
ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་གཅིག་བྱུང་བ་ཡིན་ཙང་མ་ལངས་ཀ་མེད་འད་ཞིག་བྱུང་། ཡར་ལངས་ཟིན་པའི་ཞྲོར་ལ་སིར་བཏང་གི་ང་
ཚོ་རིས་འགྲོ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ་ཡིན་ནའང་། ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མས་
འདིའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་ཞིག་བྱང་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་གི་ཐྲོག ་ལ་གནང་བ་རེད། དེར་བརེན། ངའི་ཞུ་
དྲོན་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་རིན་པྲོ་ཆེའི་
དྲོན་ཚན་དང་པྲོ། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡྲོད་པའི་སྐུ་དབང་གི་ནང་གསས་ ༣ པ། བཀའ་ཤག་གིས་བསྐྲོ ་
འཛུགས་བྱས་པའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་དང་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་
སྐུ་ཚབ་ཀི་མཚན་གནས་བསྩལ་རྒྱུ། ཞེས་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྲོངས་དྲོན་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེར་བརེན་ང་རའི་ངྲོས་
འཛིན་བྱེད་སྟངས་དེ་ལ་བཅའ་ཁིམས་དགྲོངས་དྲོན་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་བྲོ་གཏད་བྱེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅའ་བཞག་པ་
ནང་བཞིན། འདིའི་དགྲོངས་དྲོན་ལྟར་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་མ་འགིགས་པ་གང་ཡང་མཐྲོང་མ་སྲོང་། དེ་དེ་བཞིན་གནད་དྲོན་
འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ནའང་། ལས་དྲོན་མཚམས་འཇྲོག་མཁན་གིས་བཞག གསར་པ་ཕེབས་མཁན་ཕེབས་ནས་ལས་དྲོན་
འགྲོ་བཙུག་ནས་དེའི་ཐྲོག་ལ་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཡིན་ནའང་བཀའ་སྲོབ་ལམ་སྟྲོན་གནང་སྟེ་ཆ་ཚང་གཅིག་ཕིན་ཟིན་
དུས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་སར་ཡང་མང་པྲོ་ཞིག་ང་ཚོས་སྲོང་དགྲོས་པ་ཞིག་དང་སྲོང་སའི་ལམ་ལྟ་བུ་གང་ཡང་ཡྲོད་པ་མཐྲོང་གི་མི་
འདུག དེར་བརེན། དང་པྲོ་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་བཞིན་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྲོངས་དྲོན་འདི་ལ་ལྷག་དྲོན་དུ་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་
རང་ཆས་སུ་ཡྲོད་པའི་སྐུ་དབང་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཡིག་ཆ་རང་གི་ཐྲོག་ནས་འཇྲོག་རྒྱུ་རང་རེད། དེར་བརེན། དེ་རིང་འདིའི་ནང་
ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མང་པྲོས་སྲོ་སྲོའ ་ི གནད་དྲོན་དེ་དང་འབེལ་ནས་ཡང་ན་ད་ལྟའི་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཐྲོག་ལ་
སྲོ་སྲོའ ་ི མཐྲོང་ཚུལ་ཞིག་གསུང་བསྡད་སྲོང་། ངའི་ངྲོས་ནས་མཐྲོང་ཚུལ་བསྡུས་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་ང་ཚོ་གྲོས་
ཚོགས་ཀི་ར་བ་འདིའི་ནང་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་མཁན་ཆ་ཚང་གིས་བཀའ་མྲོལ་གནང་བ་རེད། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་དེ་འད་
གནང་ཡྲོད་སྐབས་ང་ཚོ་ཚང་མས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ངས་གཞན་ཞིག་ལ་བསམ་བྲོ་
གཏྲོང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་འདིར་གནང་སྟངས་དང་རྣམ་པ་འདི་འད་ཞིག་སྟྲོན་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་གང་དུ་བསམ་བྲོ་
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གཏྲོང་དགྲོས་འདུག་ཟེར་ན། བྲོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས། གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་རྣམ་པའི་བྲོས་
བཏང་། འབྲོད་ས། ང་རང་ཚོར་བཅྲོལ་བའི་རེ་བ། དེ་དག་ཡྲོངས་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཡིད་ལ་སྲོམ་དགྲོས་འདུག དེ་བཞིན་ང་
རང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་འདིའི་ཆེད་དུ་ཧ་ལས་པའི་སྐུ་ལས་བསྐྱྲོན་པ། ད་ལྟའི་ཆར་དགུང་ལྲོ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གསུམ་ལ་ཕེབས་
བཞིན་པའི་ཚེ་འདི་ཕི་གཉིས་ཀི་བ་མ། ང་རང་ཚོར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ལམ་སྟྲོན་གནང་བཞིན་པའི་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་
ཆེའི་ཞལ་རས་འདི་དན་དགྲོས་འདུག ཁྲོང་གི་ཞས་རས་དན་པའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོར་ཁྲོང་གིས་ལམ་སྟྲོན་གང་
གནང་ཡྲོད་རེད། ཁྲོང་གིས་ང་ཚོར་རེ་བ་གང་ཡྲོད་རེད། དེ་ང་ཚོས་ཅི་འད་བྱས་ཏེ་སྒྲུབ་དགྲོས་རེད། འདིའི་ཐད་ལ་དགྲོངས་
པ་ངེས་པར་དུ་བཞེས་དགྲོས་པ་ནི་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག་མ་གཏྲོགས། སེམས་ཀི་ཚོར་བའི་དབང་གིས་བཀའ་མྲོལ་
ཤུགས་ཆེན་པྲོ་དང་ལྷག་པར་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། སྲོ་སྲོའ ་ི ཞབས་སྟེགས་འདི་དང་
འབེལ་བ་བཏགས་ནས་བཀའ་མྲོལ་གསུངས་བསྡད་པ་ཡིན་ན། ར་བ་ཉིད་ནས་ལབ་བདག་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། ཁིམས་དང་སིག་
གཞིར་བརིས། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་ཞལ་རས་དེ་ཡིད་ལ་དན་ཞིང་ཁྲོང་གི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྲོའ ་ི ངང་
རིང་ནས་སྙིང་དུ་བརྣགས་པའི་འདྲོད་པའི་དྲོན་ཞེས་ལུང་འདེན་གནང་བ་འདི་ནྲོར་མེད་པ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་བྱས་ཏེ་ཚང་
མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་དང་སྲོ་སྲོའ ་ི ནུས་པ་གང་ཡྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་མཉམ་པྲོར་འདུམ་སིག་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་
པ་བཞེས་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས། ནུས་ཤུགས་ཡྲོད་དགུ་བཏྲོན་ནས་ཕན་ཚུན་འཐེན་རེས་བྱས་པ་ཡིན་ན་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡག་པྲོ་
ཡྲོང་གི་མི་འདུག འདིའི་ཐྲོག་ཚང་མས་དགྲོངས་པ་གཟབ་བཞེས་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་ལག་གཉིས་མཐའ་མྲོ་སར་ནས་
འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་བཀུར་འྲོས་སི ་འཐུས་གཅིག་གིས་མཚམས་རེར་རེད་མྲོ་ཡིན་པའི་ཁུལ་དང་མཚམས་རེར་
དངྲོས་གནས་ཡིན་པའི་ཁུལ་བྱས་ནས་གསུང་གི་རེད། གང་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་ཀི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་མཁིས་ནད་ཅན་གི་
མིག་གི་ནང་དུ་གང་ཡིན་རུང་སེར་པྲོ་ཡིན་ནའང་སྲོན་པྲོ་ཡིན་རུང་གཅིག་མ་གཏྲོགས་མཐྲོང་གི་མ་རེད་ལབ་སྲོང་། ངས་དེ་
འད་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མེད།
དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་གི་འདུག་ཟེར་སྲོང་། ཁྲོས་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབས་མེད་ཟེར་བའི་བཀའ་མྲོལ་གཅིག་གནང་སྲོང་།
ངས་ཁྲོང་ལ་ཁེད་ཀིས་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་གི་འདུག་ཅེས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མེད། ངས་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་གི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་
ཁྲོང་ལ་ཞུ་བསམ་པའི་ཀུན་སྲོང་ཡང་རད་ནས་མེད། ཡིན་ནའང་འདི་ཁྲོང་ལ་ཕྲོག་དྲོན་གང་འད་ཡིན་ན་བསམ་དུས་ངས་ཁྲོང་
ལ་གསུངས་མེད་ཀང་ཁྲོང་གིས་བཞེས་ཀི་ཡྲོད་ན་བསམ་ཕེབས་རྲོགས་གིས་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས་གང་ཡང་མེད།
མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ལྡན་པའི་དབུ་འཁིད་ཅིག་གི་སྐྲོར་ནས་གསུངས་རེད། ཁྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་ངས་ལག་
གཉིས་མཐལ་མྲོ་སར་ཞིང་དེ་ལ་རྲོད་པ་མ་གནང་རྲོགས་གསུངས་དུས། དེ་རང་གི་ཐྲོག་ལ་བཞག་རྒྱུ་དང་ཁྲོང་གིས་ད་ལྟ་ང་
ཚོ་ཡྲོ་རྲོབ་ཕྲོགས་སུ་བསྐྱྲོད་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་མྲོལ་གནང་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་ཡྲོ་རྲོབ་ཕྲོགས་ལ་ལས་དྲོན་ཧ་ཅང་གི་
ལེགས་པྲོ་བྱུང་། ཕག་སྦྲེལ་རྣམ་པ་ཚོ་དང་འཆམ་པྲོ་ཕིན་པ་ཡིན། ལས་དྲོན་ཡང་ཡག་པྲོ་བྱུང་སྲོང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་དགའ་
དགའ་སྤྲྲོ་སྤྲྲོའ ་ི ངང་ཚུར་ཡྲོང་བ་ཡིན། ཁྲོང་གིས་ཀང་ངས་གཅིག་ལབ་སྲོང་ཟེར་བ་ངས་དན་གི་མི་འདུག ལས་དྲོན་གང་
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བྱས་པ་དེ་ཡག་པྲོ་བྱུང་བ་ཚང་མས་ངྲོས་ལེན་བྱས་ནས་ཡྲོང་ཡྲོད་དུས་དེ་ཡག་པྲོ་མ་གཏྲོགས། ཁྲོག་ལ་ཉར་བའི་གཤིས་ཀ་
མེད། ཡིན་ནའང་། རྲོགས་པ་ཚོར་འདི་ཡྲོང་སྐབས་ཕལ་ཆེར་སུད་སི་ཁུལ་ལ་སིར་བཏང་གི་མང་ཚོགས་ཁྲོད་ནས་དི་བ་
གཅིག་ཡྲོང་བའི་སྐབས་དེར་རང་བཙན་གི་ལྟ་བ་ཡྲོད་མཁན་དེ་དག་སི་འཐུས་ཀི་ནང་ལ་འགྲོ་ན་འགིག་མིན། སུད་སི་ནས་
རང་བཙན་གི་ལྟ་བ་ཡྲོད་མཁན་རང་བཙན་ཚོགས་ཆེན་གི་སང་ལ་ས་གནས་འཐུས་མི་གཉིས་ཕིན་སྲོང་། དེ་འགིག་གི་རེད་
དམ་མ་རེད་ཟེར་བའི་བཀའ་མྲོལ་གཅིག་ནས་འཕྲོས་ཏེ་ངས་སིར་བཏང་མང་གཙོའི་གཞུང་གི་ཐྲོག་ལ་མང་ཚོགས་ཀིས་
འདེམས་པའི་འཐུས་མི་དེ་རང་ཉིད་ཀི་འཐུས་མི་རང་གིས་འདེམས་ཀི་ཡྲོད་ཙང་། འདེམས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ཁྲོང་སེབས་ན་
འགིག་གི་རེད། བསམ་ཚུལ་གཅིག་ཞུས་སྐབས་ཁྲོང་གིས་འདི་ཁྲོ་རང་གི་དགྲོངས་ཚུལ་རེད་ཟེར་བར་ངས་འདི་ཡིན་
བསམས་སྲོང་སྟེ། ཁྲོང་གིས་ཧ་རིན་སི་ནས་རེད། ཅེས་གསུང་གི་འདུག དེར་བརེན། ངས་ཧ་རིན་སི་ནས་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་
བསམ་པའི་ཀུན་སྲོང་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་སྐད་ཆ་ཚིག་གཅིག་ཀང་བཤད་མེད། གལ་སིད་དཀྲུག་ཤིང་དེ་འད་བརྒྱབས་སྲོང་།
ཞེས་གསུང་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་གསུང་རྲོགས་གནང་དང་། ད་བར་རྒྱག་མ་མྲོང་ལ་རྒྱག་བསམ་པའི་ཀུན་སྲོང་ཡང་མེད། དཀྲུག་ཤིང་
འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཚ་བྲོ་དེ་འད་ཡྲོད་ན། ངས་ཀང་དེ་ཕིར་འཐེན་བྱེད་དགྲོས་ན་འད། ངས་དེ་བྱེད་ཀི་རེད། དེ་འད་སྲོང་ཙང་
དཀྲུག་ཤིང་འགྲོ་བའི་གཞི་གང་རེད་འདུག་ཟེར་ན། དེང་སང་ད་རྒྱའི་ཐྲོག་ལ་ས་སམ་མང་པྲོ་འགྲོ་བཞིན་འདུག ས་སམ་དེ་
དག་ཡིན་མིན་མི་ཤེས་ཏེ་བཀུར་འྲོས་དེ་ཚོའི་མཚན་དེ་དག་བིས་ནས་ས་སམ་ནང་ཆྲོལ་ཁ་རེད། ཆྲོས་ལུགས་ཚང་མའི་
འཐེན་འཁེར་མང་པྲོ་འགྲོ་བཞིན་འདུག འདི་ཞུས་ན་མ་གཏྲོགས། བ་རྒན་དེ་ཡིས་འཇྲོན་ཐང་གང་ཡང་མེད་པའི་སང་ལ་
དཀྲུག་ཤིང་རྐྱང་རྐྱང་བརྒྱབ་བསྡད་འདུག་བསམ་ན་ལབ་བདག་གི་མ་རེད། སྲོ་སྲོའ ་ི བསམ་པ་ཡིན་ནའང་འདིར་བསྡད་ནས་
སི་བའི་སིག་འཛུགས་ཚོ་རུག་རུག་བྱས། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་དགྲོངས་དྲོན་ལྟར་ཡྲོང་རྲོགས་བྱས་ན་བསམ་པ་མ་
གཏྲོགས། དེ་ལས་སྤྲྲོས་ནས་གང་ཡང་མེད། དེ་འདའི་གནད་དྲོན་གཅིག་ཡྲོང་གི་མེད་པའི་ཉིན་མྲོ་དེ་ནས་རྐུབ་སྟེགས་འདིའི་
སྟེང་ང་ར་བ་ཉིད་ནས་བསྡད་ཀི་མ་རེད། ངའི་མིང་ཡང་ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་རྐུབ་སྟེགས་འདིའི་སྟེང་འཛེག་གི་མ་རེད། བྱས་
ཙང་རེ་བ་དེ་འད་གཅིག་བརྒྱབས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡྲོད། ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ད་ལྟ་འདིར་མཚན་ཐྲོ་བཤུས་བཞག་པ་སི་འཐུས་ལྔའི་ནང་ནས་བཞི་ལྷག་བསྡད་ཡྲོད། དེའི་རེས་ལ་གྲོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་
མིན། སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྲོལ་དཀར་ལགས།

སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་སྲོན་རིས་རང་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ་
ཞིག་ཡིན། ཨང་ཀི་ ༣ པའི་སྐྲོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕེབས་འཁྲོར་གསར་ཉྲོ་ཞེས་འཁྲོད་འདུག བཀའ་འཁྲོལ་གནང་ཟིན་པའི་
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ཆེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་བཀའ་འཁྲོལ་ནང་དུ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་ཨང་ཀི་ ༣ པ་རེད་འདུག
འདི་ལ་རླངས་འཁྲོར་གསར་ཉྲོ་ཞེས་བིས་འདུག འདིར་ཕེབས་འཁྲོར་གསར་ཉྲོ་ཞེས་བིས་འདུག དྲོན་གཅིག་རེད་བསམ་གི་
འདུག དེ་བཞིན་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ གི་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡྲོད་དུས་ངས་བརེད་མེད་པ་ཡིན་ན། ངས་གྲོ་ཐྲོས་
ལ་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤྲོངས་ལ་ཡྲོད་པའི་རླངས་འཁྲོར་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་འད། ཕེབས་འཁྲོར་ཡིན་ནའང་། ཚང་མ་གཅིག་
ཉྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་གྲོ་ཐྲོས་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཉྲོ་ས་དེ་ Agency གཅིག་རང་ས་ནས་གྲོང་ཚད་དེ་
ལེན་གི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་གྲོ་བྱུང་། ཡིན་ནའང་། ཆེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཡིན་པ་དེ་འབུམ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ལྷག་ཙམ་
རེད་འདུག བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ལ་ཞུས་པ་དེ་སུམ་ཅུ་སྲོ་གཅིག་ཞུས་འདུག དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་དེ་གཅིག་
བཀའ་འདི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དེ་ལ་ཟུར་འཛར་འདུག་གམ། འདིའི་ནང་ལ་ཟུར་འཛར་མི་འདུག དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕེབས་འཁྲོར། སྣུམ་འཁྲོར་གཉིས་དྲོན་དག་གཅིག་པ་ཡིན། སྲོན་རིས་ཡྲོང་རྒྱུ་དེ་དཔལ་
འབྱྲོར་ལས་ཁུངས་ལ་ལྷན་ཁང་སྲོ་སྲོ་དང་རང་དབང་ཅན་སྲོ་སྲོ་ ནས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་། ར་བའི་གྲོ་རྒྱུ་དེ་ཕེབས་
འཁྲོར་གྲོ་ན་འགིག་གི་འདུག སྣུམ་འཁྲོར་གྲོ་ནའང་ཁད་པར་གང་མི་འདུག འདིའི་ནང་དུ་འཁྲོད་པ་དེ་ཕེབས་འཁྲོར་ཐེབས་པ་
ཙམ་རེད་མ་གཏྲོགས་ར་བའི་དྲོན་དག་གཅིག་པ་ཡིན། མདྲོར་དྲོན་ཡང་སྙིང་། ཆེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འབུམ་ཉི་ཤུ་
ལྷག་ཙམ་དང་། འདི་ལ་འབུམ་སུམ་ཅུ་སྲོ་གཅིག་ཡྲོད་གསུངས་པ་དེ། ར་བའི་ Toyota གཅིག་པ་རེད། འདི་ལ་གཟིགས་
རྒྱུ་དེ་སྣུམ་འཁྲོར་དག་ག་ཞིག་གཟིགས་རྒྱུ་དགྲོངས་པ་བཞེས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། འདི་ད་ལྟ་སྐུ་ངྲོ་སིད་སྐྱྲོང་ཕེབས་སའི་
ཕེབས་འཁྲོར་དེ་བར་སྐབས་ཤིག་ནས། ལྲོ་གཉིས་ཙམ་སྲོན་ནས་བརྡབ་སྐྱྲོན་བྱུང་ནས་དེའི་ནང་ལྲོག་ལ་སྐྱྲོན་ཆ་ཞིག་
ཆགས་བསྡད་པ་རེད། དེ་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་འདའི་སྐྱྲོན་བྱས་ནས། ཕེབས་འཁྲོར་དེ་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཕེབས་ཐུབ་ཀི་
མེད་དུས། བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་བསྡུར་རིམ་པ་བྱུང་ནས། མཐའ་མ་དེར་ཕེབས་འཁྲོར་མ་འད་བ་ཞིག་དམིགས་བསལ་གིས་
གཟིགས་པ་རེད། ཕན་བུ་གྲོང་ཆེ་བ་ཆགས་པ་དེ་རེད། ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཡྲོད་བཞིན་པའི་ཕེབས་འཁྲོར་འདི་ང་ཚོས་ཕིར་
ཚོང་བྱ་རྒྱུ་མིན། དཔལ་འབྱྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕེབས་འཁྲོར་ཚང་མ་བདག་དབང་འྲོག་ཏུ་ཉར་པའི་སྐབས་སུ་བཀའ་དྲུང་
ཡིག་ཚང་གི་ཕེབས་འཁྲོར་དེ་ལྲོགས་སུ་ཡྲོད་རེད། ཆེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཕེབས་འཁྲོར་ལྲོགས་སུ་ཡྲོད་རེད།
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕེབས་འཁྲོར་ལྲོགས་སུ་ཡྲོད་རེད། དེ་མིན་ལས་ཁུངས་ཚང་མའི་ཕེབས་འཁྲོར་དེ་དཔལ་འབྱྲོར་
ལས་ཁུངས་ཀི་བདག་དབང་འྲོག་ཏུ་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ཕེབས་འཁྲོར་དེ་དགྲོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་བརེན་

30

ནས་ཆེད་མངགས་གཟིགས་རྒྱུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སྟེ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་དུ་
རིས་ཁུར་ཏེ། དེ་འད་བྱས་ནས་སེབས་པ་རེད། ར་བའི་ཉྲོ་ས་དང་བཟྲོ་ལྟ་གཅིག་པ་རེད། རྡྲོག་རྡྲོག་ཞུས་པ་ཡིན་ན་འདི་
Toyota Fortuner ཟེར་བ་དེ་ལས་ཞེ་པྲོ་ཞིག་གང་མ་རེད། གཞན་ཚང་མ་ Innova རང་གཟིགས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རེད།
Innova གཟིགས་དུས་རིམ་པ་ཁ་ཤས་ཡྲོད་རེད། རེ་ཕུད། འབིང་། ཐ་མ། ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་དག་པ་དང་། ལྷན་ཁང་གི་ཁབ་

ཁྲོངས་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་ནས་བཟྲོ་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་བྱས་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན། འདི་
གལ་ཆེན་དང་དེ་གལ་ཆུང་རེད་ཟེར་བ་མ་རེད། སྐབས་སྐབས་སུ། སྐུ་མགྲོན་གལ་ཆེན་པྲོ་ཕེབས་བསྡད་དུས་དཀའ་ངལ་
འཕད་པའི་རྐྱེན་གིས་ཕེབས་འཁྲོར་རིམ་པ་བཟྲོས་པ་རེད། ར་བའི་ཕེབས་འཁྲོར་གཅིག་གྱུར་རེད། ཕེབས་འཁྲོར་གི་འགྲོ་
སྟངས་དེ་ག་རང་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དི་བ་ཞིག་དང་དྲོགས་པ་ཞིག་ཡྲོད། དེ་གཅིག་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་འད་
པྲོ་ཞིག་འདུག ད་ང་ཚོས་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་ཞིག་གནང་ནས་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་རེད།
དེའི་ནང་དུ་བྱ་སྤུ་གནྲོན་གི་སིག་འཛུགས་ཟེར་ནས་མང་པྲོ་ཞིག་ཐྲོན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ས་རེད། ལས་བྱེད་གསར་པ་མང་པྲོ་ཞིག་
གིས། བྱ་སྤུ་མནྲོན་ཟེར་ན་བྱེ འུ་རེད་དམ་ཟེར་ནས་ཆྲོབ་ཀང་ཡྲོད་བསྡད་པ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་བརྒྱུད་
རིམ་འདིའི་ཐྲོག་ནས་བྱ་སྤུ་གནྲོན་ལབ་དུས། ད་ལྟའི་བྱུང་རིམ་འདི་སིད་ཞུ་ལས་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་
ནས་བྱུང་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། བྱ་སྤུ་གནྲོན་ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ག་བར་ཡྲོ ད་རེད། གང་གི་ནང་དུ་
གསལ་གི་ཡྲོད་རེད། ངའི་དི་བ་དང་པྲོ་གཅིག་དེ་ཡིན། གཉིས་པ་དེ་ལ། བྱ་སྤུ་གནྲོན་གི་སིག་འཛུགས་ཟེར་ནས་གསུང་ཡྲོང་
དུས། མང་པྲོ་ཞིག་གིས་བཀའ་གནང་སྲོང་། སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་དང་ལས་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པ་ཚོ་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་
དེ། སིད་ཞུ་ལས་བྱེད་པ་ཚོ་ལ་བྱ་སྤུ་གནྲོ ན་གི་སིག་འཛུགས་ཟེར་དུས། གནས་རིམ་གི་ཁད་པར་གི་ཐྲོག་ནས་གསུང་གི་
ཡྲོད་རེད་དམ། ཡང་ན་གནས་རིམ་གི་ཁད་པར་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་གྲོང་རིམ་གིས་མ་འགིགས་པ། མ་ཐྲོས་པ། བཤད་ས་
མེད་པ་རེད་དམ། འདི་གངས་སྐྱིད་ནང་དུ་དྲོགས་པ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་བསྡད་ཀི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། ལས་དྲོན་གཅིག གྲོང་
རིམ་གཅིག་གིས་མ་འགིགས་པའམ། གནད་དྲོན་མ་མཁེན་པ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། བྱ་སྤུ་གནྲོན་གི་སིག་འཛུགས་ཀི་རྣམ་པའི་
ཐྲོག་ནས། གཤམ་འྲོག་གི་ལས་བྱེད་པས་ཡར་ཞུས་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་རེད་བས། དེ་ཚོ་ལ་ཉེས་ཆད་འཕྲོག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་
དམ་མེད། གང་ཡིན་ཞུས་ན། སྲོ་སྲོ་འད་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ན། སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གིས། ཐུགས་
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ཀི་བརེ་བ་ཆེན་པྲོས། བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་གི་འཐབ་རྲོད་ལ་རྒྱུན་འཁྲོངས་ཡྲོང་བའི་ཆེད་དུ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་གིས་མང་གཙོ་
གསྲོལ་རས་གནང་ཡྲོད་རེད། མང་གཙོའི་ནང་དུ་སྟྲོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གིས། བསེག་བཅད་བརྡར་པའི་གསེར་བཞིན་
དུ། །གསུངས་པ་བཞིན། ང་རང་ཚོས་དཔྱད་བསྡུར་བྱེད་དགྲོས་པའི་རྣམ་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། མཚམས་
མཚམས་ལ། ང་ཚོས་མ་མཁེན་པའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། སང་ཆུང་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། ག་རེ་ཡིན་ནའང་
ཡྲོང་སིད་པ་དེ་འད་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་གནད་དྲོན་བྱུང་པ་ཡིན་ན། སང་བཤད་བྱེད་རྒྱུའི་རྣམ་པ་དེ་འད་ཡྲོད་དམ་མེད། འདི་
དེ་རིང་རང་ལན་དགྲོས་པ་མི་འདུག བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཅིག་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་དུས་དེའི་ནང་དུ་ཕེབས་པ་ཡིན་ན་
འགིག་གི་འདུག ད་ལྟ་རང་ང་ལ་འཚབ་བེ་འཚུབ་བེ་དགྲོས་ཟེར་ནས་ཞུ་ཡི་མེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་གི་སེམས་ནང་དུ་བྱ་སྤུ་
གནྲོན་གི་སིག་འཛུགས་ཟེར་དུས་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ་བསམ་པ་ནང་བཞིན་གཞན་གི་སེམས་ནང་དེ་དེ་བཞིན་ཡྲོད་དུས།
དྲོགས་སྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། གྲོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་
གིས་ང་ཚོ་འདི་འདའི་ཐྲོག་ལ་ཕན་ཚུན་ཁྲོང་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་
གསལ་བཤད་གནང་བ་རེད། སི་འཐུས་ནང་ཁུལ་འདིའི་ཐད་ལ་བཀའ་མྲོལ་མ་གནང་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་སྲོང་ཙང་། དེ་
རང་གི་ཐྲོག་ལ་གུས་བརི་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་ངའི་ཕག་སྦྲེལ་གིས་ཁྲོ་རང་དྲོགས་པ་བྱུང་འདུག ཁྲོ་རང་ལ་ལབ་མེད།
དེ་འད་གཏན་ནས་མེད། ཅེས་བཀའ་གནང་བ་རེད། འདི་ཡང་གནས་ཚུལ་གསལ་པྲོ་རེད་བསམ་པ་དན་གི་འདུག ངས་འདི་
གེང་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན་མཁན་བཙུན་བཟང་གསུམ་ཟེར་བའི་བཀའ་མྲོལ་དེ་དང་སར་ཏེ་ཕིན་པ་རེད།
བྱས་ཙང་ང་རང་ཉིད་ལ་ཡིན་གི་རེད་བསམས་ནས་ངས་དེ་དུས་ཞུས་པ་རེད།
ཁྲོང་བ་རྒན་གཅིག་ཡིན་པ་དང་དེ་འད་གཏན་ནས་གནང་གི་མ་རེད་གསུངས་པ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ངས་དེ་འད་གནང་
གི་མེད་དང་གནང་གི་མ་རེད་གསུངས་པའི་ཐྲོག་ལ་ངས་གུས་བརི་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་རང་ཡིན་པར་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡིན། ང་
མི་རྒན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཐྲོག་ནས་ངས་དེ་རང་མ་གཏྲོགས། སི་ཚོགས་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབ་རྒྱུའི་ལས་ཀ་སེ་གཅིག་བྱས་མེད་
ལ་ད་དུང་ཡིན་ནའང་ངས་བྱེད་ཀི་མ་རེད། ད་ལྟའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་རྲོག་གེང་ཡྲོང་རྒྱུ་འདི་ཁ་ནས་ཚང་མས་༸རྒྱལ་བ་རིན་
པྲོ་ཆེའི་བཀའ་དིན་དང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ར་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ་དང་། ཁྲོང་གི་ཞལ་རས་ལ་ལྟ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་གསུང་གི་ཡྲོད་
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རེད་ཏེ། དེ་ཡྲོད་རེད་དཱ། དབྱེད་རྒྱུ་དེ་གང་ཞིག་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། ཡྲོང་ས་འདི་ནས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་དག་
གསལ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་། ངར་གནྲོང་དང་དྲོགས་པ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་གྲོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ་སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སིར་བཏང་གྲོ་སྐབས་ལེན་པ་ལ་རྲོ ལ་འདྲོན་དང་འབད་བརྲོན་གང་ཡང་བྱེད་ཀི་མེད། དེ་
གང་ཡིན་ཞེ་ན། གྲོ་སྐབས་འད་ལན་ནས་མང་པྲོ་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཕྲོགས་གཉིས་སུ་འགྲོ་བ་དང་བསམ་ཕྲོགས་ཚང་མ་
ལྲོགས་སུ་ཆགས་སྟབས། ཐུགས་ཕན་སྲོས་པ་གང་ཡང་འབྱུང་གི་མི་འདུག བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རིས་འགྲོ་འདིའི་ཐྲོག་
ནས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ཁ་སང་ནས་གེང་སྲོང་མང་པྲོ་བྱས་ནས་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ས་ཡ་གཅིག་དང་
ཕེད་ཀ་དང་དེ་ཚོའི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་བྱུང་བ་རེད། ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀ་དེ་བུ་ལྲོན་ཆགས་ཀི་རེད་གསུངས་པ་རེད།
གསལ་བཤད་དངྲོས་གནས་དེ་ཕེབས་ཡྲོང་བའི་སྐབས་དེར་བུ་ལྲོན་མིན་གསུངས་པ་རེད། ཧ་ཅང་གི་དགའ་པྲོ་བྱུང་། སྲོ་སྲོ་
འད་ཡིན་ན་གྲོང་གསེབ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ནས་འཚར་ལྲོང་བྱུང་བའི་མི་གཅིག་ཡིན་ཙང་། ཆུང་དུས་རྒན་རབས་ཚོས་བུ་ལྲོན་
མེད་ན་ཕྱུག་པྲོ་རེད། གྲོད་ཁ་མཆུ་མེད་ན་སྐྱིད་པྲོ་རེད ། ཟེར་ནས་དཔེ་དེ་འད་གྲོ་མྲོང་། བུ་ལྲོན་མ་ཡི ན་ན་དངྲོས་གནས་
བཀའ་དིན་ཆེན་པྲོ་བྱུང་འདུག དེ་བུ་ལྲོན་ཡིན་ན་དངུལ་འབྲོར་ཡང་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག དེ་ཡག་པྲོ་མིན་པའི་ཚོར་སང་བྱུང་
སྲོང་། དེར་བརེན། བུ་ལྲོན་མིན་པའི་གསལ་བཤད་གང་ཞིག་བྱས་རུང་། ད་དུང་ཡང་བསྐྱར་བསྐྲོར་ར་བརྒྱབས་ནས་ཁིམས་
དང་སིག་གཞི་མང་པྲོ་ཞིག་བཤད་དེ་བུ་ལྲོན་ཡིན་པ་སྒྲུབ་གི་འདུག ང་ཡིན་ན་བུ་ལྲོན་ཡིན་པ་དང་མིན་པའི་འཐབ་རྲོད་ཀི་
ཐྲོག་ལ་ཡིན་ན་ཁད་པར་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་འདི་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་བ་ཡིན་ན། བུ་ལྲོན་གི་ངྲོ་
བྲོ་དང་བུ་ལྲོན་གི་མིང་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་བ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚོར་ད་ལྟ་བར་དུ་གཞི་མེད་ཀི་སྐྱྲོན་འཛུགས་བྱས། བསྐུལ་འདེད་
བྱེད་མཁན་དེ་དག་བྲོ་རྒྱ་དམར་རེད། ང་ཚོའི་གནས་ཚུལ་འདི་རིམ་པ་རིམ་པས་བྲོད་ནང་ལ་འགྲོ་བ་ཡིན་ན། ཡང་བསྐྱར་
ཚུར་བེད་སྲོད་བཏང་ནས། ཡུལ་གར་སིད་གཞུང་འདི་ཁྲོ་རང་ཚོས་ཁ་གསྲོ་མ་ཐུབ་ནས་བུ་ལྲོན་ནང་དུ་ལུས་ཡྲོད་རེད།
ཁྲོད་རང་ཚོས་ག་རེ་བྱས་ནས་རེ་བ་བྱེད་ཀི་ཡིན་ནམ་ཞེས་དེ་འདའི་བརྡ་ལན་ཞིག་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ལ་གྲོ་བ་
ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་མི་ཡྲོང་བའི་ཚོར་སང་བྱུང་སྲོང་། གཅིག་བྱས་ན་སེམས་པ་ཆུང་དག་ཡིན་སིད་པ་རེད། རེད་དེ། ཡིན་ནའང་
ང་ཚོའི་ཁིམས་སིག་གཞི་དེ་ཚོ་མང་པྲོ་ཞིག་ལུང་བགངས། བཅའ་ཁིམས་དང་འགལ་བའི་ལུང་བགངས་སྲོང་། ང་ཚོའི་
ཁིམས་སིག་གཞི་དེ་ཚོ་སྐབས་རེར་ཁད་མཚར་དེ་འད་ཡྲོད་རེད། གང་ཟག་གཅིག་ལ་ཁབ་པ་དང་གང་ཟག་གཅིག་ལ་མ་
ཁབ་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཡྲོད་རེད། དེར་བརེན། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་ནང་སིད་བརྒྱུད་ནས་བསྐྲོ་
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གཞག་བྱས་པའི་ལས་བྱེད། ད་ལྟ་ར་བ་འདིའི་ནང་ཡྲོང་ནས་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་གདྲོང་ཐུག་
བརྒྱབ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོ་བསྐྲོ་གཞག་བྱས་པ་རྣམས་ལས་བྱེད་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། ལས་བྱེད་ཆགས་ན་བང་
དྲོར་གི་སིག་གཞི་དེ་འཁུར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། ང་ཚོ་ད་ལྟ་འདིར་ཚིག་གཅིག་ཡྲོད་པ་རེད། བྱ་སྤུ་གནྲོན། འདི་བྱ་སྤུ་
གནྲོན་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། དེ་འད་ཞིག་ཆྲོག་གམ། འདི་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་མ་གཏྲོགས། སྐབས་རེར་བྱ་སྤུ་
གནྲོན་ཟེར་དུས་རིམ་པ་བཞིན་ཡྲོང་དགྲོས་པ་ལྟ་བུ། སྐབས་རེར་ངྲོ་རྒྲོལ་གི་རྣམ་པ་འད་ཞིག་ཆགས་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་གང་
འད་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དེ་ཡན་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དམིགས་བསལ་གི་བསྡྲོམས་ས་ཡ་གསུམ་བརྒྱད་འབུམ་ལྔ་ཁི་དགུ་སྟྲོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་
བཅུ་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་
འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་འདི་གནང་སྲོང་། དེ་ལ་ལན་མ་གནང་པ་ཡིན་
ན་གཏན་འབེབས་གང་འད་བྱས་ནས་བྱེད་དགྲོས་ཀི་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ལན་རེས་ལ་གསུང་གི་ཡིན་གསུངས་བ་རེད། གྲོ་སྐབས་ཡྲོད་རེད། ལས་ཁུངས་དེ་ཚོ་རིམ་པས་སེབས་ཡྲོང་གི་རེད། དེ་
དང་འབེལ་ཐྲོག་ནས་བསྐྱར་དུ་གེང་སྲོང་བྱས་ནའང་འགིག་གི་རེད། ད་ལྟ་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་བའི་བཀའ་བྲོན་གིས་ལན་
གསུང་ནའང་འགིག་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་། རེས་ལ་གསུང་གི་ཡིན་ལབ་དུས་གྲོ་སྐབས་དེ་ཕུལ་བ་རེད། འདི་ད་ལྟ་རིས་རང་
དང་འབེལ་བ་མེད་དུས་སྲོན་རིས་ཀི་བསྡྲོམས་འདི་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དམིགས་བསལ་གི་
བསྡྲོམས་ས་ཡ་གསུམ་བརྒྱད་འབུམ་ལྔ་ཁི་དགུ་སྟྲོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབ ས་བྱེད་པ་ལ་
དགག་བྱ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་
མཚན་ལགས། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་གི་སྲོན་རིས་བསྡྲོམས་འདི་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་། ཤྲོག་
གངས་ ༥༨
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སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་གི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གི་བསྡྲོམས་འདི་ལ་ས་
ཡ་བདུན་ཅུ་དྲོན་བདུན་རེད་འདུག འདི་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སར་གཅྲོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་གི་བསྡྲོམས་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་
སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཟུར་བཀྲོལ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཡང་ཁ་གསལ་པྲོ། ད་གིན་ཞུས་པའི་ནང་དུ། དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་དྲོན་ཚན་གསུམ་གི་ཐྲོག་ནས་མར་གསལ་བཤད་གནང་བ་དེའི་ཐྲོག་ནས། ང་ཚོའི་དི་བ་དེ་ཚོར་
བཀའ་ལན་རག་མ་སྲོང་། རེས་མ་བཀའ་ལན་རག་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀིན་ཡྲོད། ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དྲོན་ཚན་གསུམ་མར་གསལ་
བཤད་གནང་པ་དེའི་ཐྲོག་ལ། ཨ་སྲོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀ་དེ་བུ་ལྲོན་ཆགས་སྲོང་ན་བསམས་ནས། བཙན་བྱྲོལ་སིག་
འཛུགས་ཀིས་བུ་ལྲོན་དེ་ཕར་འཇལ་དགྲོས་ན་བསམ་མཁན། ཐང་གི་གྲོག་མ་ཙམ་གིས་ཀང་ཀུན་སྲོང་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་
ནས་ངས་གསལ་པྲོ་བྱས་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁ་སང་དང་དེ་རིང་གཉིས་ཀི་བར་ལ་བཀའ་མྲོལ་གསུང་སྟངས་ཁད་པར་འདུག དེ་
རིང་ཏྲོག་ཙམ་ངྲོས་ལེན་བྱེད་ཀིན་ཡྲོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་འདུག བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དུས་རྲོགས་དངུལ་རང་བྱས་ཏེ་
ཞུས་འདུག གནང་སིན་བྱས་ནས་ཞུས་མི་འདུག བྱས་ཙང་དེ་རང་ང་ཚོས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས་གཞན་པ་གང་ཡང་
ཞུ་ཡི་ཡྲོད་མ་རེད། དེའི་རྒྱབ་ལྲོགས་ན་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། དེའི་གསལ་བཤད་ཡར་ཁིད་ནའང་འད། མར་ཁིད་ནའང་
འད། ག་རེ་བྱས་ན་མ་བྱས་ན་ཏན་ཏན་རྡྲོག་རྡྲོག་དེ་རང་རེད། ད་དུང་ལན་དངྲོས་གནས་དེ་ཐེབས་ཡྲོད་མ་རེད། དྲོན་ཚན་
གཅིག་དེ་རང་ཡིན།
དྲོན་ཚན་གཉིས་པ་དེ། ད་ལྟ་ཕག་སིལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་བཅའ་ཁིམས་ལུང་འདེན་བྱས་ཏེ་གསུངས་སྲོང་། སྐུ་
དབང་སྲོགས་བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་དང་པྲོ། འདི་འདའི་ཐྲོག་ནས་འཕྲོ་འགྱུར་བཏང་བ་ཡིན་པ། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི་ཐྲོག་ནས་ཁིམས་མཐུན་ཆགས་ཡྲོད་མིན་སྐྲོར་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་སྲོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་
བཀའ་ཤག་གིས་དྲོན་ཚན་བཅུ་མར་བཏྲོན་བཞག་པ་དེ། བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་དང་པྲོའ ་ི ནང་གསེས་གསུམ་པ་གཞིར་
བཟུང་། སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་བརེ་པྲོ་བརྒྱབས་དུས། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་ལ་དུས་ཐྲོག་ཏུ་སྙན་གསང་
ཞུས་ཡྲོད་རེད་དམ། ཡྲོད་མ་རེད་ཅེས་ད་གིན་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཡང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སིད་དྲོན་ཚན་བཅུ་དེ་
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༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་ལ་སྙན་གསང་ཞུས་ཡྲོད་པ་ཡི ན་ན། དེ་ཏག་ཏག་བསྡད་མ་སྲོང་། གྲོང་ནས་
གསུངས་པ་བཞིན། རིང་ནས་སྙིང་དུ་བརྣགས་པའི་འདྲོད་པའི་དྲོ ན།། ཞེས་པ་འདི་ལ་དགྲོ ངས་པ་བཞེས ་དགྲོས་རེད་
གསུངས་སྲོང་། དེ་ག་རང་རེད། ང་ཚོས་ཀང་དེ་ལ་བསམ་མནྲོ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད། དངྲོས་གནང་དང་གནས་ཀི་བསམ་མནྲོ་
གཏྲོང་མཁན་གི་གས་ཤིག་ཡིན་ལབ་ན་མ་འགིག ས་པ་གང་ཡང་མེད། དེའི་ཆ་ནས། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི
ཐྲོག་ནས།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ཤག་ནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་མཚན། འབྲོད་མི་དགྲོས་པའི་རྲོད་ལེན་
བྱེད་བསྡད་པའི་གནད་དྲོན་དེའི་ཐྲོག་ལ། དྲོན་ཚན་དང་པྲོའ ་ི ནང་གསེས་གསུམ་པའི་ཐྲོག་ནས་བགྲོ་གེང་བསང་ན་འགིག་གི་
ཨེ་ཡྲོད་ན། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་ཐད་ཀའི་སྐུ་དབང་དང་གནད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ལགས་འྲོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ར་བའི་འདིར། ཚང་མས་དགྲོངས་དཔྱད་གནང་དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་། གནད་དྲོན་དང་
འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་མཚམས་རེར་གེང་སྲོང་ཡྲོང་གི་འདུག་སྟེ། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཡིན་ནའང་འད། འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་
ཤག་ཡིན་ནའང་འད། དེར་དགྲོངས་དཔྱད་གནང་ནས་གསུང་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་
མཆྲོག མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་དང་པྲོའ ་ི ནང་གསེས་གསུམ་པ་དེ་ཐྲོག་མ་བགྲོ་གེང་གི་ནང་དུ་གེང་
སྲོང་མཁན་སྐུ་ངྲོ་སིད་སྐྱྲོང་གིས་གསུངས་ཚར་སྲོང་། ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་རང་གསུངས་ཚར་མ་
ཐག་རེད། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ད་ལྟ་གཞི་ནས་སེབས་པ་རེད། གང་ལྟར་ཁད་པར་མི་འདུག (ཚོགས་གཙོ ་མཆྲོག་ནས།
ལགས་འྲོ། གནད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་མར་ཕེབས་རྲོགས་གནང་།) བྱས་ཙང་ངའི་དི་བ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ཚོས་ Donald
trump ནང་བཞིན་བྱས་ནས། Donald trump ནང་བཞིན་བྱེད་ཀི་ཡིན་ན། མི་མང་མང་གཙོའི་་་་་་་་
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག ཏྲོག་ཙམ་སྐུ་བཞུགས་གནང་རྲོགས་གནང་། སི་འཐུས་དཀྲོན་མཆྲོག་ཡང་འཕེལ་ལགས།
ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་དཀྲོན་མཆྲོག་ཡང་འཕེལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་ལས་ཁུངས་གྲོ་རིམ་བཞིན་མུ་མཐུད་སྲོན་རིས་ཐྲོག་བགྲོ་
གེང་དང་གཏན་འབེབས། དེའི་ཐྲོག་ཁྲོན་ནས་འགྲོ་ཡི་མི་འདུག འཆད་མཁན་ཚོའི་ཁ་ན་གི་མེད་ན་ཡང་ཐེངས་མ་གསུམ་
གསུམ། བཞི་བཞི་དེ་འད་བཤད་སྲོང་། ང་ཚོ་ཉན་མཁན་ཨམ་ཅྲོག་ཚ་ཡི་འདུག བཀུར་འྲོས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་
ནས་ལས་རིམ་གི་ཐྲོག་ལ་ཕེབས་རྲོགས་གིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ཚོགས་གཙོས་ལས་རིམ་ཐྲོག་ཕེབས་བཞིན་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་རིམ་འདི་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་
བ་ཆགས་ཡྲོད་རེད། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་བརྒྱུད་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཕྲོགས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དྲོགས་འདི་དང་
གེང་སྲོང་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ནམ་རྒྱུན་ལུགས་སྲོལ་ཞིག་ཀང་ཡྲོད་རེད། དེར་ཕེབས་བཞིན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་བཀུར་
འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག ཡང་བསྐྱར་ཡང་བསྐྱར་ལྡབ་སྐྱྲོར་མ་གནང་བ་བྱེད་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག
བཀའ་ཤག་གིས་ད་ལྟ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཞུས་པ་རེད། ཞིབ་ཕ་དེ་རེས་ལ་ཞུས་ཡི་ཡིན་
གསུངས་པ་རེད། དེའི་རེས་ལ་ག་རེ་ཕེབས་སྲོང་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གེང་སྲོང་གང་གནང་དགྲོས་འདུག་པ་དེར་
དགྲོངས་པ་བཞེས་ན་ཡག་པྲོ་མེད་དམ་བསམ་གི་ཡྲོད་རེད། དེར་བརེན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས་མུ་མཐུད་
དེ་གསུང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག Donald Trump གིས་གང་འད་གནང་གི་ཡྲོད་མེད་དེ་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་
ལུང་འདེན་བྱེད་མཁན་སྐུ་ངྲོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་རེད། དེའི་ཆ་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སྐུ་དབང་གང་ཞིག་ཡྲོད་མེད་དེ་
ར་མ་འཕྲོད་མཁན་གཅིག་མིན། སྐུ་དབང་ཕག་བསྟར་གནང་ཕྲོགས་དེ་དང་པྲོ་འབྱུང་དང་མི་འབྱུང་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོའི་མི་མང་
ཚོར་དི་བ་གཏྲོང་བའི་ཐྲོབ་ཐང་ཡྲོད་རེད། འདི་གསལ་པྲོ་བྱས་ཏེ་བཤད་འདྲོད་བྱུང་། མུ་མཐུད་ནས་ Donald Trump
ནང་བཞིན་གནང་གི་ཡིན་ནའང་། གནང་རྲོགས་གནང་། འདི་རང་ལ་མཚམས་འཇྲོགས་བྱེད་ཀི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྡྲོམས་དེ་སྙན་
སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་དེ་ལ་རྒྱུན་གྲོན་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལ་བཀའ་འཁྲོལ་
རྒྱབ་གཉེར་གི་བསྡྲོམས་དེ་ལ། ས་ཡ་བཅུ་བདུན་དང་བཞི་འབུམ་སུམ་ཁི་གཅིག་སྟྲོང་གཅིག་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བརྒྱད། རེད་
འདུག དེ་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སར་གཅྲོག་གང་ཡང་བྱས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་གི་བསྡྲོམས་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པར་དགག་བྱ། ལགས་སྲོ། སི་
འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།

སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་རེའུ་མིག་འདིའི་ནང་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་འདི་འདུག
ཡིན་ནའང་གཏན་འབེབས་གནང་ས་དེ་མི་འདུག ཟུར་བརྲོད་ཆགས་འདུག དེ་གང་འད་ཆགས་ཡྲོད་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐད་ཀར་རིས་འགྲོ་ལ་དམིགས་བསལ་གལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ལས་
བསྡྲོམས་དང་འབེལ་བའི་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། སིར་བཏང་ཁ་སང་ཉེ་ཆར་ང་ཚོ་སི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ནང་གང་ལ་གང་འཚམ་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་མི་མང་ལ་དཀའ་ངལ་
ཆེ་ཤྲོས་དེ་སྐྱབས་བཅྲོལ་ལག་དེབ་ RC དེ་ཕར་ཚུར་གནས་སྲོ་བྱ་རྒྱུ་དེའི་ཐྲོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དག་ཆགས་བསྡད་
ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་སྐྲོར་ང་ཚོས་ནང་དྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་འབེལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་བྲོན་དང་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་ཚོ་ཕར་
ཚུལ་མཇལ་འཕད་བྱས་ནས་གནད་འགག་གང་འད་ཆགས་ཡྲོད་མེད་དེ་ཧ་གྲོ ་སྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་། སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་
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སང་དེ་རིང་སང་ཉིན་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་བསྡད་པ་དེའི་སྐྲོར། སྡིངས་ཆ་འདི་བེད་
སྲོད་བཏང་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་མར་ཡང་བསྐྱར་གསུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། མི་མང་གི་ཉི་མ་རེ་རེའི་དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུའི་ཕན་ཐྲོགས་ཞེ་ དག་ཡྲོད་ས་རེད་ཅེས། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཀའ་ངལ་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་ལབ་པ་
ཡིན་ན། ང་ཚོས་ RC ཕར་ཚུར་གནས་སྲོ་གཏང་རྒྱུ་དེ། མི་མང་ནང་ལ་འདྲོགས་འད་པྲོ་ཞེ་དག་ལངས་ནས། ཐུགས་ཁག་མི་
འདུག དེ་ཁ་སང་སྲོན་མ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ནས་གསུམ་པའི་སུམ་ཅུ་སྲོ་གཅིག་ནང་ལ་དེ་འདའི་གནས་སྲོས་
གནང་ཐུབ་དགྲོས་རེད། རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་ཕེབས་ཡྲོད་པ་རེད། ཅེས་གསལ་བསགས་གནང་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་
གནང་བའི་རེས་ནས་མི་མང་ཕལ་ཆེ་ལ་གནས་ཚུལ་ཇི་མ་ཇི་མ་བཞིན་ཧ་མ་གྲོ་ནས་ཟེར་ནའང་འད། གང་ལྟར་ས་ཇི་བཞིན་
པ་རང་ལ་ངྲོས་འཛིན་གནང་ནས་ས་གནས་མང་པྲོ་ཞིག་ནས་ཕར་ཚུར་བརེ་བྲོ་བརྒྱབ་དགྲོས་རྒྱུ་གཅིག ལྷྲོ་ལ་ཡྲོད་མཁན་
བྱང་ལ་ཕེབས་དགྲོས་རྒྱུ་དང་ཤར་ལྷྲོ་རྦད་དེ་བརེ་བྲོ་བརྒྱབས་ནས་དཀའ་ལས་དང་འགྲོ་སྲོང་འགྲོ་བ་གཞིར་བཞག་ནས། ད་
དུང་དེའི་སང་ལ་ས་གནས་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་རྒྱ་གར་ལ་ལྲོག་རྔན་མང་པྲོ་ཞིག་ཤྲོར་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་པ། སྟྲོང་ཕག་དྲུག་
བདུན། ཉུང་མཐའ་ལ་སྟྲོང་ཕག་གཉིས་གསུམ་ནས་ཡར་འགྲོ་འཙུག་ནས་ལྲོག་དངུལ་མ་སྤྲད་པ་ཡིན་ན། ར་བ་ཉིད་ནས་
གནས་སྲོས་བཏང་ཐུབ་ཀི་མེད་པ། རྒྱ་གར་ཤར་ལྷྲོ་ནུབ་བྱང་གཅིག་མཚུངས་རེད་འདུག་མ་གཏྲོགས། དེ་ས་གནས་གཅིག་
གི་དཀའ་ངལ་ར་བ་ཉིད་ནས་རེད་མི་འདུག དེ་རིང་ཁ་སང་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་རྦད་དེ་ང་རང་ཚོའི་མི་མང་དེ་ཚོ་ལ་ཧ་ཅང་གྲོང་
གུན་ཆེན་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་ཡྲོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལམ་སང་དེ་
འདའི་དངངས་སྐྲག་མ་བྱས་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་པ། གང་འད་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མེད་ལ་མ་ལྟྲོས་པར། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་
མཆྲོག་ནས་ད་ལྟ་བརྒྱུད་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་ན། ང་ཚོའི་མི་མང་ལ་ཁ་ཡྲོད་ལག་ཡྲོད་ཀི་ཕན་ཐྲོགས་
ཡྲོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་རྡྲོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས།

སི་འཐུས་རྡྲོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།
ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཆ་ཤས་བངས་པའི་ཐྲོག་ནས་གནད་དྲོན། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་གནས་གལ་
ཆེ་ཤྲོས་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་ང་རང་ཚོའི་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་དེ་བདེ་འཇགས་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཆེད ་དུ་ཕག་
ལ་གནང་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་མང་པྲོ་ཞིག་གསང་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་དང་མ་གནང་། ཐུབ་དང་
མ་ཐུབ་ཐྲོག་ནས་ཡྲོང་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་རིང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ། སི་ཚོགས་ཀི་བདེ་འཇགས་དང་ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའི་
མང་གཙོའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་མ་འྲོངས་པ་དཀའ་ངལ་གཅིག་འཕད་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོང་བསྡད་ཀི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་
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བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཡིན་ནའང་རེད། ང་ཚོའི་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ཡྲོད་རེད་དེ། མ་འྲོངས་ང་ཚོས་དྲོ་སང་བྱས་ནས་ད་ལན་
གི་རིས་འགྲོའ ་ི ནང་ལ་ལས་འཆར་དེ་འད་ཕལ་ཆེར་ཡྲོད་ཀི་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། མ་འྲོངས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དག་ཆགས་
བསྡད་ཀི་འདུག ད་ལྟའི་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཉེ་ལམ་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གི་ཐྲོག་ནས་གེང་སྲོང་མང་པྲོ་
ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ད་གིན་གྲོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཁྲོ་མང་གཙོའི་
ལམ་ལུགས་ཀི་ནང་ལ་གནད་དྲོན་གཅིག་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི དང་བདེན་བྱུང་མི་འདུག་བསམས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གནད་དྲོན་ཞིག་
ལ་མྲོས་མཐུན་མེད་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་དང་། སྲོ་སྲོའ ་ི བསམ་ཚུལ་བཤད་རྒྱུ་དེ། མང་གཙོའི་ཁད་ཆྲོས་
ཡྲོད་ན་མེད་ན་རེད། ང་ཚོས་སྲུང་སྐྱྲོབ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། དེ་བཞིན་སྲོ་སྲོ་མར་ཐྲོན་ནས་མངྲོན་གསལ་དྲོད་པྲོའ ་ི སྐད་
ཆ་བཤད་པའི་སྐབས་ལ། སུས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་མེད་དང་། གང་འད་བཤད་ཀི་ཡྲོད་མེད། མི་དེ་ཐུག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། མི་དེ་
ཐུག་ས་ཡྲོད་པ། དེ་འད་ཞིག་ཡྲོང་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལྟ་ཙམ་མ་རེད། ཉེ་ལམ་ང་ཚོའི་འྲོས་བསྡུའི་
སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་མང་གཙོ་ཙམ་མ་རེད། འཛམ་བུ་གིང་ནང་ལ་ཉེ་ཆར་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་
གི་ཐྲོག་ནས། སི་ཚོགས་ཀི་ད་རྒྱར་གྱུར་བ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་སེབས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཕྲོགས་གཅིག་ནས་སི་ཚོགས་ད་རྒྱ་དེ་
སྟྲོབས་ཤུགས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་འཐབ་རྲོད་བྱེད་མཁན་གི་མི་མང་ཆེད་དུ། དེ་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི བསམ་
བྲོར་བཞག་རྒྱུ་དང་། སྲོ་སྲོ་མི་གཅིག་གི་བསམ་བྲོ་དེ་མི་སྟྲོ ང་ཕག་མང་པྲོ་ལ་སྤྲད་རྒྱུ་དེ། དེ་འདའི་སྟྲོབས་ཤུགས་ཤིག་
ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ལ་ཞེད་སང་སྐྱེས་ནས་དེ་ལྟ་བུ་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་དེ་ འགྲོག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད།
ཕྲོགས་གཉིས་ནས་བསམ་བྲོ་བཏང་པ་ཡིན་ན། དེ་བེད་སྲོད་ལྲོག་པར་བཏང་བ་ཡིན་ན། ཡང་གནས་ཚུལ་བདེན་པ་མ་ཡིན་
པ་མང་པྲོ་ཞིག་འཁྲུགས་ཆ་ཡྲོང་པའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ཉེ་ལམ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་མང་
གཙོའི་འྲོས་བསྡུའི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་འད་མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་ནས། ཨ་རི་ལྟ་བུར་ཆགས་བཞག་ན། དཔལ་འབྱྲོར་ཡྲོད་
མཁན། སྲོ་སྲོའ ་ི རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་སྐྱྲོབ་བྱེད་ཐུབ་མཁན། དེ་འད་ཡང་། ཁ་གཏད་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་སི་ཚོགས་ད་ལམ་ནང་ལ་
གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་བཀྲམ་པའི་ཐྲོག་ནས། ད་ལྟའི་ཨ་རི་གཞུང་གི་འྲོས་བསྡུའི་ནང་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱུང་སྲོང་ལབ་ནས།
གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་སྙན་ཐྲོ་དེ་འད་ཐྲོན་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་བཞིན། ང་ཚོའི་བསམ་བྲོ་ལ་མང་གཙོ་ཟེར་དུས། སིར་བཏང་
ང་རང་ཚོས་སྲོ་སྲོའ ་ི འཐབ་རྲོད་རྲོད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་ཆེད་དུ་བྲོད་ནང་ལ། དེ་བཞིན་མང་གཙོའི་འཐབ་རྲོད་རྲོད་པའི་
སྐབས་སུ་མང་གཙོ་ཟེར་དུས། ཡག་པྲོ་ཞེ་དག་ཅིག་དང་། ལས་ས་པྲོ་ཡྲོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། དྲོན་དམ་
པ་ལ་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ཀི་ནང་ལ་བསམ་བྲོ་མ་མཐུན་པ་མང་པྲོ་ཡྲོ ད་པ་ཡིན་ན། ཚང་མ་མཉམ་དུ་འགིག་ཐབས་ཀི་
ཐྲོག་ནས་ཡར་གཞུང་འཛིན་བཟྲོ་རྒྱུ་ལས་ས་པྲོ་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ལ་འགན་ཡྲོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་།
ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཡྲོད་བཞིན་པ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དམག་དཔུང་གིས་དག་གནྲོན་བྱེད་པ་ནང་བཞིན་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱལ་པྲོའ ་ི རིང་
ལུགས་རེད། དེ་བཞིན་དམར་ཤྲོག་རིང་ལུགས་རེད། དེ་འད་མང་པྲོ་ཞིག་བལྟས་ཡྲོང་དུས། མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་དེ།
དེའི་ནང་ནས་ཡག་ཤྲོས་ཤིག་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརྲོན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་འྲོག་ལ། དེ་འདའི་
དཀའ་ངལ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་ལྷག་པར་དུ། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་དགྲོས་གཅིག་དེ། ང་ཚོ་ལྷྲོ་ཨི་ཤེ་ཡ་འད་པྲོར་ཆ་བཞག་པ་
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ཡིན་ན། རྒྱ་གར་ནང་ལ་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དེ་འགྲོ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་རེད་དེ། དེ་བཞིན་པ་གེ་སི་ཐན་དང་། བྷང་ལ་བདེ་ཤི།
Maldives ལུང་པ་མང་པྲོའ ་ི ནང་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡྲོད་རེད། བལ་ཡུལ་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་འད་འཕད་ཀི་འདུག དེ་

འདའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་ལམ་ལུགས་དེ་སྲུང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ། འགན་དབང་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་
གཙོ་བྲོ་དེ། དེ་འདའི་སི་ཚོགས་ད་རྒྱའི་ནང་ལ་མིང་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས་གནས་ཚུལ་རྫུན་མ་སེལ་རྒྱུ་དང་། གནས་ཚུལ་རྦད་
དེ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པ་ཁུངས་ལུང་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་སེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་སི་ཚོགས་ནང་ལ་
འཁྲུགས་ཆ་མང་པྲོ་ཞིག་སྤྲྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། སི་ཚོགས་ད་རྒྱའི་ཐྲོག་ནས་བེད་སྲོད་བྱེད་པའི་ཐྲོག་ནས་སྐབས་རེ་ཞིབ་འཇུག་
བྱེད་མི་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི སང་བ་གང་དན་ཧྲོབ་ཏེ་གནས་ཚུལ་གྲོ་བ་དང་ཚོར་བའི་རང་བཞིན་གིས་བཤད་ཡྲོང་
དུས། མི་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་དེ་ལ་རག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ཤག་ཤག་ཐྲོག་ནས། ཡང་གྲོ་ནྲོར་མང་པྲོ་ཞིག་
ཐེབས་སིད་པ་རེད། དེ་ངས་གནད་དྲོན་ཞེ་དགས་ཡིན་པའི་ཐྲོག་ནས། སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོ ར་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་
ཕད་ཡྲོད་རེད། ཕྲོགས་ཚང་མ་ལ་དཀའ་ངལ་ཕད་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་མ་འྲོངས་པར་ཡར་ཐྲོན་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོ་ལ་
དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡྲོད་པ་ནང་བཞིན། ང་ཚོའི་མང་གཙོ་ལ་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོའི་སི་
ཚོགས་བདེ་འཇགས་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། ཐབས་ལམ་གང་འད་བྱེད་ཐུབ་ཀི་འདུག གནས་ཚུལ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པ། ཉམས་
ཞིབ་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས་དེས་སི་ཚོགས་ལ་འཕྲོ་འགྱུར་གང་འད་བཏང་གི་འདུག སི་ཚོགས་ཀིས་དེའི་ཐྲོག་ལ་འགན་གང་
འད་འཁེར་དགྲོས་འདུག དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་ཏན་ཏན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་བཞིན་ལྷན་ཁང་ཁག་གིས་
མང་གཙོ་སྲུང་སྐྱྲོབ་ཆེད་དུ། ད་གིན་གྲོང་དུ་ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་དཔལ་འབྱྲོར་གི་དེའི་ནང་ལ་མང་གཙོ་དར་སེལ་བྱ་རྒྱུའི་
ཆེད་དུ། སྲོར་ ༥༠༠༠ ལས་མཐྲོང་མ་སྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དྲོ་སང་བྱས་ནས། ད་ལྟ་ནས་ང་ཚོས་ག་སིག་
བྱེད་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། མ་འྲོངས་འྲོས་བསྡུ་མང་པྲོ་ཞིག་སེབས་ཀི་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་དམིགས་བསལ་
དམ་བསགས་བྱེད་དགྲོས་རྒྱུ་དང་། དྲོ་སང་བྱེད་དགྲོས་རྒྱུ་དང་། གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་འདའི་གལ་ཆེན་པྲོ་མཐྲོང་
གི་འདུག མཐའ་མ་དེ་ལ་ངས་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས། ཉེ་ཆར་གྲོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་
སྲོང་། ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་སྐབས་རེ་ང་རང་ཚོ འི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཆུང་འཕད་པའི་སྐབས་ལ། བེད་སྲོད་ལྲོག་
པ་བཏང་ནས། དཔེར་ན་དྲོལ་རྒྱལ་རེ་འབང་པ་ཡིན་ནའང་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་འད་བཀྲམ་གི་འདུག་གསུངས་སྲོང་། ང་དེ་
འད་ཉེ་ཆར་ཉམས་མྲོང་ཞིག་བྱུང་སྲོང་། དེ་ག་རང་སྐར་མ་གཅིག་ནང་མཇུག་སིལ་བའི་ཐྲོག་ནས། ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཉེ་
ཆར་ཟླ་ཤས་གྲོང་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་འབྱྲོར་སྲོང་། ང་ཚོས་ཨིན་སྐད་ཐྲོག་ལ་ post card ལབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ལ་སི་
འཐུས་རེད། དེ་བཞིན་གནད་ཡྲོད་མི་ས་རྣམ་པའི་པར་སར་ནས། དེའི་ནང་ལ་ག་རེ་བིས་འདུག་ལབ་ན། ༸སྐྱབས་མགྲོན་
རིན་པྲོ་ཆེའི་བཀའ་ལ་མི་བརི་མཁན་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་དེ་འད་ཞིག་ལ་ཕིན་པ་རེད། དེ་དཔེ་མི་སིད་པའི་ཡག་པྲོ་
མ་རེད། རེད་བ། དབུ་མའི་སིད་བྱུས་ལམ་དེ་དཔེ་ཡག་པྲོ་རེད། དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་ཡི་གེ་ཞིག་སྤུང་སྲོང་། དང་པྲོ་མཐྲོང་བའི་
སྐབས་ལ་ཨ་ཁ་གང་འད་ཡིན་ན་བསམས་སྲོང་། ཡི་གེ་དེ་ལ་ཁ་བྱང་མི་འདུག གཏྲོང་མཁན་མི་འདུག ཡི་གེ་དེའི་རྒྱབ་ལ་ག་
ནས་སེབས་འདུག་བལྟས་དུས། ཡི་གེ་དེ་སིང་ག་པྲོ་ནས་སེབས་སྲོང་། བསམ་བྲོ་ཡང་བསྐྱར་ཞིག་བཏང་བའི་སྐབས་སུ།
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དུས་རྒྱུན་དུ་སིང་ག་པྲོ་ནས་ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང་། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་མཚན་སྨད་ཀི་ཐྲོག་ནས། དྲོལ་རྒྱལ་གི་
ཐྲོག་ནས་ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང་གཏྲོང་བསྡད་ཀི་རེད། postcard དེ་འད་མང་པྲོ་གཏྲོང་བསྡད་ཀི་རེད། ལས་ཁུངས་ཁག་
མང་པྲོ་ཞིག་ལ་བཏང་ཡྲོད་ཀི་རེད། དེར་བསམ་བྲོ་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་དེ་འད་བྱུང་བའི་སྐབས་ལ། ལམ་སང་
དེ་བེད་སྲོད་བཏང་ནས་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀྲུག་རྒྱུ་དང་། ཡང་མིང་དངས་ནས་དེ་འདའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་མཁན་མང་པྲོ་ཞེ་
དགས་ཤིག་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ། པར་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་ཡྲོད། རེས་སུ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབུལ་ཆྲོག ངས་
དེ་རིང་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ། ཏན་ཏན་སི་ཚོགས་ནང་གཟིགས་མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོས་དེ་ཚོ་ལ་དྲོགས་ཟྲོན་བྱེད་
དགྲོས་རེད། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་འགིག ས་དང་མ་འགིག་ཡྲོང་བའི་སྐབས་ལ། སྐབས་རེ་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་
སུས་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་མེད། ཚོད་དཔག་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ཁག་པྲོ་རེད། རྒྱ་ནག་དག་པྲོའ ་ི སིད་གཞུང་གི་ཐྲོག་ནས་དཔལ་འབྱྲོར་མང་
པྲོ་བཏང་ནས་འགྲོ་གྲོན་བཏང་ནས་སྲོ་བ་བཏང་ནས་ལས་ཀ་ག་ཚོད་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་གཟབ་
གཟབ་དེ་བས་ཀང་བྱེད་དགྲོས་རེད། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་དེ་ཤེས་ཐུབ་པའི་ཐྲོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་
རེད། ད་འདི་ད་ལན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། གཞུང་གི་ལྷན་ཁང་ཐྲོག་ནས་མ་འྲོངས་པར་དེ་ཚོའི་
ཐྲོག་ལ་ཐུགས་འཚབ་དང་གཟབ་གཟབ་དང་ཉམས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་དཔེ་མི་སིད་པའི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བཞག་བསམ་གི་འདུག
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གྲོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ལགས་སྲོ། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་དེ་སྲོ་ཕེ་ནས་བཞག་ཡྲོད།
དེ་རིང་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ་ལས་རིམ་ཁ་ཤྲོག་དེར་གཟིགས་རྲོགས་གནང་། ལས་རིམ་ཁ་ཤྲོག་གི་ཨང་གངས་ ༤
པར་སང་ཕི་དྲོ་བིས་ཡྲོད་རེད། དེར་སང་ས་དྲོ་འབི་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་དེ་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་
གྲོ་སིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་ ༣ ཚེས་ ༡༧ མཛད་སྲོ་དེ་གནད་དྲོན་གལ་ཆེན་འགའ་ཞིག་གི་རྐྱེན་པས་སང་ཉིན་དུས་
དན་མཛད་སྲོ་གནང་རྒྱུ་དེ་རེ་ཞིག་ཕར་འགངས་ཞུས་པ་ཡིན་གསུངས་འདུག དེར་བརེན། སང་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠
བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡིན།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པྲོ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དེ་རིང་ཕི་ལྲོ་ ༢༡༠༨།༣།༡༧ སྐབས་བཅུ་དྲུག་གི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའི་ལས་ཉིན་བཞི་པ་
ཆགས་ཡྲོད།
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དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དང་པྲོ་དི་བ་དིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་མེད། དེ་ཡིན་དུས་ལས་རིམ་དང་པྲོ་ལས་ཁུངས་གྲོ་རིམ་
བཞིན་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་ཐྲོག་བགྲོ་གེང་དང་གཏན་འབེབས་ཐྲོག་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་འདིར་
ཁ་སང་སྲོ་ཕེ་ནས་བཞག་པ་དེ། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་འབེལ་ཡྲོད་བཀའ་བྲོན་གཞུང་འབེལ་གལ་ཆེ་
ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཕེབས་དགྲོས་པ་ཡིན་དུས་འདི་སྲོ་ཕེ་ནས་འཇྲོགས་རྲོགས་གསུང་གི་འདུག
དེ་ཡིན་དུས་འདིའི་གཤམ་གི་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཐྲོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན། ཕི་དིལ་བཀའ་བྲོན་ཡང་ཁྱུག་ཙམ་རིང་
གཞུང་འབེལ་གིས་ཡར་མར་ཞིག་ལ་ཕེབས་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ལས་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་བྱུང་ནས་མཚན་ཐྲོ་སྐྱེལ་
རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྲོན་རིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་གིས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་གི་རེད་
བསམ་གི་འདུག ཤྲོག་གངས་ ༦༢ ལ་གཟིགས་རྲོགས་གནང་། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་
རྒྱུན་གྲོན་གི་བསྡྲོམས་དེ་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་། མི་འདུག་གཱ།
སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་གི་བསྡྲོམས་དེ་སྙན་སྲོན་གནང་
རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྡྲོམ་དེ་ས་ཡ་ ༣༡,༥༤༦,༦༣༥། ཡིན། རིས་འགྲོ་
བརན་དེབ་དང་། གསར་ཤྲོག་གི་ནང་ལྲོགས་ལ་གཅྲོག་ཆའི་གྲོས་འཆར་ཞིག་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཀི་འྲོག་རེད་འདུག དེ་ལ་གཅྲོག་ཆ་མེད་པ་འད། ང་ཚོ་ཁ་སང་གི་འགྲོ་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བལྟས་པ་
ཡིན་ན། ལས་ཁུངས་ཀི་སི་ཡྲོངས་ཀི་ལས་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བགྲོ་གེང་དང་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་
དགྲོས་པ་དེ་ཚོ་རྒྱུན་གྲོན་གི་རིས་ཤྲོག་རང་ལ་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་འྲོག་ཏུ་དམིགས་བསལ་དང་ཟུར་
བཀྲོལ་དེ་དག་རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དྲོགས་གཅྲོད་གནང་དགྲོས་པ་དང་། བསྡྲོམས་དང་དེ་དག་གི་ཐྲོག་ནས་ཕེབས་
རྒྱུ་དང་། ལས་ཁུངས་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་གནང་རྒྱུ་དང་དི་བ་འདི་དགྲོས་པ་ཆགས་པ་ཡིན་ན་རྒྱུན་གྲོན་རང་གི་
ཐྲོག་ལ་གསུངས་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལས་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན། རིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཕི་དིལ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱེད་གཅིག་བསྐྲོ་བཞག་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། ར་བའི་ང་ཚོའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་ནང་ལྲོགས་ལ་མང་
གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ། རང་དབང་ཅན་གི་སྡེ་ཚན་ཞེས་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གིས་མྲོས་མཐུན་བྱེད་དགྲོས་
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ཀི་འདུག་ཅེས་པའི་ཚབས་ཆེ་ཆུང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་ངས་ཞུས་བསྡད་པ་འདི་དེ་ལས་ཚབས་ཆེ་བ་མེད་དམ་བསམ་
པ་དན་གི་ཡྲོད། མྲོས་མཐུན་བྱས་ཡྲོད་དང་མེད་གསུངས་དུས་ཐུགས་འཚབ་ཞེ་དགས་བྱུང་བ་ནང་བཞིན་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་
འགྱུར་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་ཞིག་གནང་པ་རེད། ད་ལྟ་དེའི་ནང་ལ་མི་གསུམ་ལབ་པའི་ནང་ནས་མི་གཅིག་གི་ཐྲོག་
ནས་རང་དབང་ཅན་གི་སྡེ་ཚན་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེའི་མིང་ཁེར་ནས་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་ལ་གསལ་བསགས་ཤིག་
སེལ་ཡྲོད་རེད།
དེའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ཐུགས་འཚབ་ག་ཚོད་གནང་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་བྱ་སྤུ་གནྲོན་ཡྲོད་རེད་ཡྲོད་མ་རེད།
གང་ཡིན་ཟེར་ན་རང་དབང་ཅན་གི་སྡེ་ཚན་ནང་ལྲོགས་ལ་ལག་པའི་ཆངས་དུས་བཅའ་ཁིམས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིག་
འཛུགས་ཤིག་ལ་འཛིན་སྐྱྲོང་རེད། ཁིམས་བཟྲོ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གནྲོན་ཤུགས་མེད་པའི་
ཐྲོག་ནས་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་དེའི་ནང་ལ་གནད་འགག་ཅིག་སྐྲུན་ཡྲོད་པ་སྲོ་སྲོས་དེ་འད་ཞིག་གྲོ་གི་ཡྲོད། དེ་འད་ཡིན་དུས་མྲོས་
མཐུན་ཡྲོད་མེད་ཀི་གནས་ཚུལ་གི་ཐྲོག་ནས་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་བཏང་ནས་ཡིད་ཆེས་མེད་པ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ན་བཅའ་
ཁིམས་དང་འགལ་བའི་གནས་བབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་དེ་ལ་གཟིགས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་གཟིགས་ཡྲོད་
རེད། དེའི་ཉེས་འཛོལ་ལ་དཔག་པའི་དེ་ལ་ཉེན་བརྡ་གྲོས་བརྡ་ག་རེ་བཏང་ཡྲོད་རེད། དེ་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་
ཡྲོད།
དེ་ཧ་གྲོ་རྒྱུ་སྲོན་མ་ནས་གྲོ་སྲོང་། ཡིན་ནའང་ལབ་མི་དགྲོས་པ་གཙོ་བྲོར་བྱས་ནས་བཞག་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་
གནས་ཚུལ་གཅིག་ཡྲོང་དུས་གནས་ཚུལ་གཅིག་ལ་རང་བཞིན་གིས་དི་བ་ཞིག་སེབས་ཡྲོང་གི་འདུག ད་ལྟའི་གསལ་
བསགས་གཏྲོང་མཁན་གི་གང་ཟག་དེ་སིད་ཞུའི་ལས་བྱེད་མ་རེད། དམིགས་བསལ་གི་བསྐྲོ་བཞག་ཐྲོག་ནས་རེད། དེ་འད་
ཡིན་དུས་གཅིག་ལ་སན་དང་གཅིག་ལ་མིག་གཟིགས་སྟངས་ཀི་གནས་བབ་ཅིག་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སིད་དེ་ལ་
ཉེན་བརྡ་བཏང་མེད་པ་ཡིན་ན་གནས་བབས་གང་འད་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་སིད་སྐྱྲོང་གི་སན་ལ་
དྲོ་པྲོ་ཡྲོད་ཙང་དེ་བཞག་པ་རེད་དམ། གཞན་དག་དེ་སིད་སྐྱྲོང་གི་དྲོགས་གཞི་ཡྲོད་ཙང་དེ་ལ་གནང་སྟངས་དེ་གནང་པ་རེད་
དམ། དི་བ་མང་པྲོ་སེབ་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་ཙང་དེའི་ཐྲོག་ནས་ངེས་པར་དུ་བཀའ་ལན་ཞིག་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་གདྲོང་འདུས་སྐྱིད་འཛོམས་ལགས།

སི་འཐུས་གདྲོང་འདུས་སྐྱིད་འཛོམས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་བགྲོ་གེང་ཐྲོག་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་འདྲོད་བྱུང་། ཐྲོག་མར་རྒྱལ་
སིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནྲོན་ཤུགས་གང་འད་ཞིག་སེབས་ཀི་ཡྲོད་མེད། ང་རང་སྡྲོད་ས་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡ་ཡིན་དུས། དེ་
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ཡི་ཉམས་མྲོང་བརྒྱུད་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཉེ་པའི་ཆར་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་
ཡ་ནས་དེབ་འདི་འད་ཞིག་བཏྲོན་ཡྲོད། དེབ་འདིའི་མིང་དེར་"Silent Invasion" བྲོད་སྐད་ཐྲོག་ཞུས་ན་''ཁུ་སིམ་སིམ་
གི་བཙན་འཛུལ་བྱེད་ཀི་འདུག''ཅེས་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡའི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གནྲོན་ཤུགས། ཁུ་སིམ་སིམ་གི་བཙན་འཛུལ་
བྱེད་ཀི་འདུག་ཅེས་འདི་འདའི་དེབ་ཅིག་བཏྲོན་ཡྲོད་རེད། ན་ནིང་ལྲོར་འདྲོན་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་གིས་ཐད་
ཀར་གནྲོན་ཤུགས་སྤྲད་ནས་འདྲོན་མ་ཐུབ་པ་རེད། ཉེ་ཆར་བདུན་ཕག་གཅིག་གཉིས་ཀི་སྲོན་ལ་པར་བསྐྲུན་བྱེད་ཐུབ་ཡྲོད་
རེད། ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡ་ལ་དཔེ་བཞག་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནྲོ ན་ཤུགས་དེ་སི་ཚོགས་ཀི་གནད་ཆེ་སའི་ལྟེ་གནས་ཁག་
ཚང་མ་ལ་སེབས་ཐུབ་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡང་ཆབ་སིད་ཀི་ཚོགས་པ། འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡྲོད་
མཁན་གི་ཚོང་པ་ཆེན་པྲོ་དེ་དག་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་ཚོགས་ཁག་ལ་ཞལ་འདེབས་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། དེ་ནང་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་
ཀི་འཐུས་མི་ལ་ཞལ་འདེབས་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལྟ་བ་དང་ཁེ་ཕན་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་ཐབས་སུ་དངུལ་གི་
ལས་འགུལ་མང་པྲོ་ཞིག་སེལ་བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་སྲོབ་གྲྭ་ཆེན་མྲོའ ་ི ནང་། ང་རང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་
འདིའི་ནང་བཞུགས་མཁན་ཚོས་མཁེན་མདྲོག་ཁ་པྲོ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འཛམ་གིང་གི་སྲོབ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་ཧ་ལམ་ ༥༠༠
ལྷག་ཅིག་གི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་རང་གི་ལྟེ་གནས་དེ་འད་ཁབ་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན་སྲོབ་གྲྭ་ཆེན་མྲོའ ་ི ནང་རྒྱ་ནག་
སྐམ་ས་ཆེན་མྲོ་ནས་སྲོབ་ཕྲུག་སྟྲོང་ཕག་མང་པྲོ་སྲོབ་གཉེར་ཆེད་དུ་བཏང་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་སྲོབ་སྲོང་བྱེད་པར་སེབས་
ཡྲོད་ཀང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྲོག་གི་ལྟ་བ་སེལ་ཕིར་ལས་འགུལ་མང་པྲོ་ཞིག་སེལ་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་འཛམ་གིང་གི་ཚོང་འབེལ་གི་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་གི་གསར་འགྱུར་མང་པྲོ་ཞིག་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་
ཁབ་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་འདུག
ལྷག་པར་ཁྲོར་ཡུག་དེ་ང་ཚོས་ཧ་གྲོ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཕི་དིལ་གི་ལས་དྲོན་སྐྲོར་ལ་བགྲོ་
གེང་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་དུས། དེ་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡ་ཡི་དཔེར་མཚོན་རེད། ཡིན་ནའང་ཨ་སྲོ་ཊྲོ་ལི་ཡའི་ནང་ཁབ་ཆེན་པྲོ་བྱེད་དགྲོས་
དྲོན་ནི། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཁྲོང་ཚོའི་ལྟ་བ་དེ་རྒྱལ་སིའི་ནང་ཁབ་ཆེ་རུ་དང་དིལ་བསག་གཏྲོང་ཆེད་དུ་རེད། དེ་འདའི་འཆར་
གཞི་ཆེད་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་དེ་མངྲོན་གསལ་དྲོད་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་རེད། ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་དེར་ལྟ་ཚོད་འད་པྲོ་
བལྟས་ནས། གལ་སིད་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ནང་ལམ་ལྷྲོང་བྱུང་ན། རྒྱལ་ཁབ་མང་པྲོར་ཁབ་ཆེ་རུ་གཏྲོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཆེན་པྲོ་
ཞིག་ཡྲོད་པ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་དགྲོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕི་འབེལ་དང་འབེལ་པ་ཡྲོད་པའི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་
ཚོས་དེ་ཧ་གྲོ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་སྙམ་གི་འདུག ཁྲོར་ཡུག་དེ་འད་ཞིག་གི་ནང་ཡྲོད་དུས། ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཀང་འཆར་
གཞི་དང་དམིགས་ཡུལ་ཆེན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཁྲོང་ཚོའི་འཆར་གཞི་དེར་གདུང་ལེན་གང་འད་ཞིག་བྱེད་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་
འད་བྱེད་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་སྙམ་གི་འདུག གྲོང་དུ་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡ་དཔེར་མཚོན་དུ་ཞུས་པ་རེད། ཨ་རིའི་ནང་ལ་
རེད། ཚོང་ལས་ཆེ་ཁག་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནྲོན་ཤུགས་འྲོག་ནས། རྒྱ་ནག་དང་། ཧྲོང་ཀྲོང་། ཐའེ་
ཝན། མ་ལེ་ཤེ་ཡ་ལ་སྲོགས་པའི་ནང་གནྲོན་ཤུགས་སྤྲད་དེ་ཉེ་བའི་ཆར་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་རེད། ཚོང་
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ལས་ཁང་ Apple དང་། ཌའི་ཊར་ཨ་ལན་ཙེ། ཟ་ཁང་ཆེན་པྲོ་མའི་རལ་ཁྲོ་ཀྲལ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱ་
ནག་གི་དིལ་བསགས་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།
དེ་ཡིན་དུས་ཁ་སང་ང་ཚོའི་བགྲོ་གེང་བྱས་དུས། ང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་ནང་སེབས་ནས་ལྲོ་ངྲོ་དྲུག་ཅུ་ཕིན་འདུག དེའི་
རིང་ལས་འགུལ་སེལ་པ་དེ་ལ་ནུས་པ་ཐྲོན་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་དམ་ཟེར། ངའི་བསམ་པར་དངྲོས་གནས་ལམ་ལྷྲོང་བྱུང་གི་འདུག
ལས་འགུལ་དེ་དགྲོས་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་སེལ་དགྲོས་རེད་ཅེས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་ལྟ་དུས་རྒྱལ་སིའི་ནང་
བྲོད་དྲོན་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཆུང་ཆུང་རེད། འཛམ་བུ་གིང་གི་ནང་གནད་དྲོན་རྲོག་ག་མང་པྲོ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་། གཙོ་བྲོ ་
༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེས་བྲོད་དྲོན་ཐྲོག་ལྲོ་མང་པྲོའ ་ི རིང་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ཕག་ལས་གནང་བའི་བཀའ་དིན་ལ་བརེན་ནས།
བྲོད་པའི་གནད་དྲོན་དེ་གསྲོན་པྲོར་གནས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། བཙན་བྱྲོལ་སིག་འཛུགས་རེད་གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ཚོགས་
པ་ཁག་རེད། འཛམ་གིང་ཡུལ་གྲུ་གང་དུ་ཡིན་ཡང་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཚོགས་པ་ཡྲོད་རེད། ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བྱས་པར་
བརེན་ནས། བྲོད་དྲོན་འདི་གནས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། འདྲོད་པ་ཁེངས་པ་ཞིག་ང་རང་གི་ཉམས་མྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་ཡྲོང་གི་མི་
འདུག ང་ཚོ་ཚང་མས་བསམ་བྲོ་ཞིག་གཏྲོང་དགྲོས་པ་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་
ཕེབས་དུས་ལམ་ལྷྲོང་ཡག་པྲོ་འབྱུང་གི་འདུག་དན་གི་འདུག རྒྱལ་ཁབ་གང་མང་ནང་ཕེབས་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་
དན་གི་འདུག གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཡིན་ནའང་རེད། གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་དང་གཞུང་གི་མི་ས་ཆེ་ཁག་ག་
ཚོད་དང་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱུ་སྲོགས་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་དན་གི་ཡྲོད།
དཔེར་ན་དེབ་འདིའི་ནང་། ཤྲོག་ངྲོས་ ༤༡ ནང་དུ་འདི་འད་ཞིག་འཁྲོད་འདུག When the President of
the Tibetan government in exile visited Canberra in August 2017, many of the seats at
his aimed Australian National University event were booked out by the Chinese
students, who then failed to turn up, leaving the roll half empty. རྒྱ་ནག་གཞུང་གི ས ་དེ ་ འད་

གནང་གི་ཡྲོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ཉེ་ཆར་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡའི་ནང་ཕེབས་དུས།
སྲོབ་གྲྭ་ཆེན་མྲོ་ Australia national university ཞེས་པ་སྲོབ་གྲྭ་ཆེན་མྲོ་གལ་ཆེ་ཤྲོས་ཤིག་ཆགས་ཡྲོད་རེད། དེའི་
ནང་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཡྲོད་ཡྲོད་རེད། དེ་དིལ་བསགས་གནང་བའི་སྐབས་སུ། ཚོགས་ཁང་དེའི་ནང་
གི་ཀྲི་ཀ་ཀྲི་འཛིན་ཤྲོག་རྐུབ་སྟེགས་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་ནག་གི་སྲོབ་ཕྲུག་ཚོས་ཉྲོས་ཚར་བ་རེད། དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་
གིས་དངུལ་སྤྲད་ནས་གང་མང་མང་ཉྲོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཏིང་། མཐའ་མ་དེར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ཕེབས་དུས་
རྐུབ་སྟེགས་མང་པྲོ་ཞིག་སྟྲོང་པ་ཆགས་པའི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡྲོད་རེད། ཁྲོང་ཚོས་བྲོད་ནང་བྲོད་མི་ཚོའི་ཁ་འགྲོག་རྒྱུ་
དང་། ཕི་ལྲོགས་ཀི་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེས་དབུས། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་དང་། གང་ལྟར་བྲོད་མི་ལས་འགུལ་སེལ་
མཁན་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ལས་འགུལ་ལ་དྲོ་ཕྲོག་ཡྲོང་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་སེ ལ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མས་གྲོ་སྐབས་
ག་རེའི་ཐྲོག་ནས་རག་པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་དགྲོས་པ་དང་། དིལ་བསགས་བྱེད་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་
ཞིག་མཐྲོང་གི་འདུག དེ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ་ད་ལྟའི་ཆར་དིལ་བསགས་བཀའ་བྲོན་ཡྲོད་མ་རེད། ལྲོ་ལྔའི་ནང་ནས་ལྲོ་
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གཉིས་ལྷག་ཅིག་ཕིན་ཚར་འདུག དེ་ངས་འཐུས་ཤྲོར་ཞིག་རེད་དན་གི་འདུག ལས་ཁུངས་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་རེད། དེ་ལ་
འགྲོ་འཁིད་སེ་འཁིད་མཁན་བཀའ་བྲོན་ཞིག་མེད་དུས་རང་བཞིན་གིས་ཞབས་སྟེགས་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གི་སང་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་མེད་དུས་རང་བཞིན་གིས་འཐུས་ཤྲོར་ཞིག་རེད་དན་གི་འདུག
དིལ་བསགས་ཀི་སང་ལ་དི་བ་གཅིག་འདི་ཡིན། ཉེ་ཆར་ལྲོ་སར་ཚེས་ ༢ ཉིན་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མེ་ཤྲོར་
དུས་ལྷ་ཁང་དང་མཆྲོད་ཁང་ལ་གནྲོད་སྐྱྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་པ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་པར་དང་བརན་མང་
པྲོ་ཁབ་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀི་ད་རྒྱའི་ནང་གནྲོད་སྐྱྲོད་ཞེ་དག་བྱུང་ཡྲོད་མ་རེད་
ཅེས། བྲོ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནས་ཚུལ་ག་རེ་སེལ་པ་དེ་བཙན་བྱྲོལ་གཞུང་གི་ད་རྒྱའི་ཐྲོག་ནས་ཀང་དེ་
དང་གཅིག་མཚུངས་ཆགས་འདུག དེའི་བྱུང་རྐྱེན་དེ་གང་འད་ཡིན་ནམ་ཞེས་དེ་དི་བ་གཅིག་ཡིན། ང་ཚོ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་
འདིར་ཆེ་མཐྲོང་དང་ཡིད་ཆེས་ཡྲོང་ཆེད་ཡྲོང་རྒྱུར་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་པ་དེ། འཚབ་བེ་འཚུབ་བེ་མ་གནང་བར་ཞིབ་
འཇུག་གནང་ནས་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡྲོད་པ། ང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་སིག་འཛུགས་ཤིག་རེད། ལྷ་ས་ལ་ཏན་ཏན་འབེལ་བ་ཡྲོད་
སིད་ཀི་རེད། འབེལ་བ་ཡྲོད་དགྲོས་ཀི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཞིབ་ཚགས་པྲོ་ཞིག་གནང་ནས་གནས་ཚུལ་བདེན་པ་གང་ཡིན་པ་
དེ་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་མར་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་སྙམ་གི་འདུག ང་རང་ངྲོ་ཚ་བྲོ་བྱུང་སྲོང་། ང་ཚོའི་འདི་ནས་
གནྲོད་སྐྱྲོན་ཞེ་དགས་བྱུང་ཡྲོད་མ་རེད་གསུང་ཡྲོད་རེད་དེ། ཕ་གི་ནས་ང་ཚོ་བྲོད་ཀི་དཔའ་མྲོ་རྲོམ་པ་པྲོ་འྲོད་ཟེར་ལགས་
ཀིས་བཙན་བྱྲོལ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མི་ཚོས་བྲོད་ནང་དུ་ཡྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་མགྲོ་ཚོས་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་མྲོ་རང་གིས་བྲོ་ཕམ་
ངང་སི་ཚོགས་ད་རྒྱའི་ནང་གསུངས་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེའི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དེར་དི་བ་
ཞིག་འབུལ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།
འདས་པའི་ཉི་མ་གསུམ་གི་ནང་ལ་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་གཏྲོང་རྒྱུ་དེའི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་མང་པྲོ་བྱུང་
སྲོང་། དང་པྲོ་བཤད་འདྲོད་མེད་དེ། ཉིན་འགའི་རིང་ལ་མང་པྲོ་བཤད་པ་ཉན་དུས་མ་བཤད་ཐབས་མེད་བྱུང་སྲོང་། སིར་
བཏང་ལས་བྱེད་ཅིག་འཕྲོ་འགྱུར་གཏྲོང་རྒྱུ་དེ་གནས་ཚུལ་ཆེན་པྲོ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མ་རེད། སིད་སྐྱྲོང་གིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་དབང་རེད། དེ་ལ་ཧང་སང་དགྲོས་དྲོན་མི་འདུག ཡིན་ནའང་། སི་ཚོགས་
ནང་འདི་འདའི་བརྡབ་གསིག་བྱུང་ཡྲོད་དུས། ང་ཚོ་ཚང་མར་བྲོ་འཚབ་ཡྲོང་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་འདུག
གང་ལྟར་གཅིག་འགིག་པ་དང་གཅིག་ནྲོར་བ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་དན་གི་མི་འདུག འགན་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་
ཞིག་མཐྲོང་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཡིད་ཆེས་ཀི་གནད་དྲོན་རེད་ཅེས་པ་ལྟར་
ཏན་ཏན་རེད། ཡིད་ཆེས་མེད་ན་ལས་ཀ་ར་བ་ཉིད་ནས་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། འབེལ་བ་གང་འད་ཞིག་དང་ལས་ཀ་གང་འད་
ཞིག་ཡིན་ནའང་དང་པྲོ་ཡིད་ཆེས་དེ་རྨང་གཞི་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ཡིད་ཆེས་མེད་ན་ལས་ཀ་རད་ནས་འགྲུབ་ཡག་
ཡྲོད་མ་རེད། ཡིད་ཆེས་དེ་ཕྲོགས་གཉིས་ཀས་སྤྲྲོད་དགྲོས་རེད་མ་གཏྲོགས། ཕྲོགས་གཅིག་གིས་ཡིད་ཆེས་སྤྲྲོད་ཐུབ་ས་
མ་རེད་ཅེས་པས་འགིག་གི་འདུག་སྙམ། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ལ་ཕྲོགས་གཉིས་ཀ་ནས་ཡིད་ཆེས་གནང་མི་འདུག་ཅེས་དེ་
རིང་ངས་གསལ་པྲོ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། ཕྲོགས་གཉིས་ཀ་ནས་དང་པྲོ་འགྲོ་ བཙུགས་དུས་ནས་ཕར་ཚུར་ཡིད་ཆེས་གནང་

47

ཐུབ་མི་འདུག དེ་ནས་ཉྲོག་ག་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་དུས་ཕྲོགས་གཉིས་ཀ་ནས་གདུང་ལེན་གནང་དགྲོས་པ་སི་ཚོགས་ཀི་
ནང་ཟང་ཟིང་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་དུས། སྐྲོར་ཕྲོགས་གཉིས་ཀ་ནས་འགིགས་མ་སྲོང་ཞེས་དེ་རིང་ངས་གསལ་པྲོ་ཞིག་
ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།
དེ་བཞིན་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཟ་ངེ་ཟིང་ངེ་མང་པྲོ་བྱུང་བ་རེད། སི་ཚོགས་ནང་གི་རྣམ་འགྱུར་དེ་ཉིན་གསུམ་རིང་
གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ནས་ངར་ཚོར་བ་ཆེན་པྲོ་བྱུང་སྲོང་། དང་པྲོ་ཞུས་ན་དངྲོས་གནས་ང་ཚོ་ཐབས་སྐྱྲོ་པྲོ་རེད་དན་
གི་འདུག ང་ཚོའི་འདིའི་ནང་དུ་ཆིག་སིལ་དགྲོས་ཀི་མ་རེད་ཟེར་མཁན་མང་པྲོ་ ཞེ་དག་འདུག དངྲོས་གནས་ཡག་པྲོ་ཞེ་
དགས་རེད། ཆིག་སིལ་ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་ཨིག་ཇིའི་ནང་ political correct ཆིག་སིག་དགྲོས་རེད་ཟེར་ཚར་རེས་དེ་
ལ་མྲོས་མཐུན་བྱེད་གྲོས་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏྲོགས། ཚིག་འདི་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་དུས། འདིའི་ནང་དུ་ཆིག་སིལ། ཆིག་
སིལ་ཞེས་ཧ་ཅང་གི་མང་པྲོ་གསུང་གི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ཉིན་གསུམ་རིང་སྐད་ཆ་ཡག་པྲོ་ཞིག་ཉན་ནས་བསྡད་དུས་ཚང་
མས་ཞུས་ན་འགིག་གི་མི་འདུག གང་ལྟར་མང་བ་ཞིག་གིས་དང་ཐྲོག་ཆིག་སིལ་དགྲོས་རེད། གཅིག་དགྲོས་རེད། གཉིས་
དགྲོས་རེད་གསུང་གི་ཡྲོད་ཀང་། ཡག་པྲོ་ཞིག་ཉན་སྐབས་ཆྲོལ་ཁའི་ཞེན་ཁྲོག་དེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་ངས་མངྲོན་གསལ་
དྲོད་པྲོ་མཐྲོང་སྲོང་། ངས་དེ་ཞུས་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མ་དེ་འད་རེད་ཅེས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་མེད། ཁ་ཤས་ཀིས་ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག་གི་ཐྲོག་ནས་ཀུན་སྲོང་བཟང་པྲོའ ་ི ངང་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་ཞི་འཇགས་ཡྲོང་ཆེད་དུ་ཐབས་ཤེས་གནང་གི་འདུག
དེར་ངས་བསགས་བརྲོད་ཞུ་གི་ཡྲོད། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ཆྲོལ་ཁའི་ཞེན་ཁྲོག་མེད་གསུངས་ནའང་མངྲོན་
གསལ་དྲོད་པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་གི་འདུག དེས་ང་རང་ཚོ་སྐྱྲོ་པྲོ་འད་ཞིག་མཐྲོང་སྲོང་དེ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་
ནང་ལ་ཆིག་སིལ་དགྲོས་ཟེར་བ་དེ་ཚང་མར་འདྲོད་པ་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་ཆིག་སིལ་ཡྲོང་གི་མི་འདུག་གཱ། དེ་དངྲོས་ཡྲོད་
གནས་ཚུལ་ཆགས་བསྡད་འདུག ཆིག་སིལ་མ་ཡྲོང་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ། ང་རང་གིས་བསམ་བྲོ་ཞིག་གཏྲོང་སྐབས། ཆིག་
སིལ་དགྲོས་པ་ཚང་མའི་སེམས་ལ་འདྲོད་པ་ཡྲོད་པ་རེད། དགྲོས་རྒྱུ་ཡང་རེད་འདྲོད་པ་དངྲོས་གནས་འདུག ཡིན་ན་ཡང་
ཡྲོང་གི་མི་འདུག མི་ཡྲོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཐྲོག་བསམ་བྲོ་མང་པྲོ་གཏྲོང་དུས། རྒྱུ་མཚན་མང་པྲོ་ཡྲོད་སིད་ཀི་རེད་ཀང་།
གཅིག་ནི་ང་ཚོའི་དག་བྲོ་དེ་ངྲོ་ཤེས་ཀི་མི་འདུག་སྙམ། ཕིའི་དག་དེ་ངྲོ་མ་ཤེས་དུས། ནང་ལྲོག་ལ་དག་འཚོལ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་
ཅིག་ཆགས་འདུག གལ་སིད་ང་ཚོ་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་གི་དག་དེ་རྒྱ་ནག་དམར་པྲོའ ་ི གཞུང་ཡིན་པ་ངྲོས་ཟིན་ནས། དེ་དན་པ་མ་
བརེད་པ་བྱས་ནས། ཉིན་རག་ཏུ་དེ་རང་གི་ཐྲོག་གདྲོང་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་ཆྲོད་སེམས་བརན་པྲོ་ཞིག་དང་དེ་རང་ལ་དམིགས་སུ་
བཀར་ན་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་གི་ཡྲོད་པ། དེ་བཞིན་ལས་ཀ་བྱས་དགྲོས་པ། བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་ཚོའི་དཀའ་ངལ་སེལ་
ཐུབ་པ། བྲོད་ནང་ལ་རང་དབང་རག་ཐུབ་པ། བྲོད་པའི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་འད་རང་ལ་དམི གས་ཡུལ་བཟུང་
ནས་ཕག་ལས་གནང་ན། ང་ཚོ་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་མདྲོ་སྟྲོད་དང་། མདྲོ་སྨད། དབུས་གཙང་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་
མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ priority ང་ཚོའི་དམིགས་ས་འཛིན་ས་ཞིག་ཡྲོད་རེད་པ།
གནད་དྲོན་གལ་ཆེ་ཆུང་ཞིག་ཡྲོད་པ་དེ་དག་ཏྲོག་ཙམ་འཁྲུག་བསྡད་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གདུང་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་ང་
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རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་དུ་འཁྲུགས་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ངས་ཚང་མར་རེ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚོའི་དག་དེ་ངྲོ་ཤེས་པ་གནང་རྲོགས་
གནང་། རང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་དེ་འད་མ་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།
དེ་བཞིན་སི་ཚོགས་སུ་དབུ་མ་དང་རང་བཙན་ཟེར་ནས། ཕན་ཚུན་བར་གཅིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་དེ། གཙོ་བྲོ་ང་ཚོའི་
དག་དེ་ངྲོ་མ་ཤེས་པའམ་དན་པ་བརེད་ནས། ང་རང་སེར་གི་ངྲོས་ནས་རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་བར་ལ་འགལ་ཟླ་ཡྲོད་པ་
ཞིག་མཐྲོང་གི་མི་འདུག དེ་གཉིས་ཀི་རང་དབང་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཚད་མཐྲོན་པྲོ་རེད། དབུ་མའི་ལམ་གི་དགྲོས་འདྲོད་དེའང་
མིང་དྲོན་མཚུངས་པའི་རང་སིད་རང་སྐྱྲོང་ཚད་མཐྲོན་པྲོ་རེད། གལ་སིད་དེ་ཐྲོབ་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་གི་རང་དབང་ཚད་མཐྲོན་
པྲོ་རེད་དན་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ཕར་ཚུར་ལབ་རེས་བསྡུར་རྒྱུ་བྱ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ང་ཁྲོན་ནས་མཐྲོང་གི་མི་འདུག དབུ་
མའི་ལམ་དང་རང་བཙན་གཉིས་ཀི་བར་འགལ་ཟླ་མེད་པའི་དཔེ་མཚོན་ཞིག་བཞག་ན། ལྡི་ལི་ནས་དྷ་རམ་སར་ཡྲོང་མཁན་
ཞིག་ཡིན་ན། སི་སྲོད་རླངས་འཁྲོར་ནང་ཡྲོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚེ། རང་བཙན་དགྲོས་མཁན་དེ་ཡིས་དྷ་རམ་ས་རང་ལ་འགྲོ་
དགྲོས་ཟེར། དབུ་མ་ལ་འགྲོ་མཁན་ཚོས་ང་ཚོ་ཀཱ་ཅཱ་རེ་ལ་སེབས་ན་འགིགས་ས་རེད་ཅེས་པ་འད་པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་གི་འདུག
དཔེར་མཚོན་གྲོ་བདེ་པྲོ་བྱས་ན་དེ་འད་ཞིག་མཐྲོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ལྡི་ལི་ནས་ཀཱ་ཅཱ་རི་བར་དུ་མཉམ་དུ་ཡྲོང་དགྲོས་
རེད། མཉམ་དུ་ཡྲོང་ནས་མཉམ་དུ་སེབས་ཀི་རེད་མ་གཏྲོགས། དང་པྲོ་རང་ནས་ལྲོགས་བཀར་ཕིན་ན་ང་ཚོ་གཉིས་ཀའི་
དམིགས་ཡུལ་དུ་སེབས་ཀི་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དཔེ་མཚོན་བཞིན་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལྡི་ལི་ལ་ལྷག་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་ཐག་ཉེ་པྲོར་
སེབས་ན་དེ་ནས་བགྲོ་གེང་བྱས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ནས། ང་ཡར་འགྲོ་གི་ཡིན་ཟེར་མཁན་ཚོ་ཡར་ཕིན། མ་གིའི་ཀཱ་ཅཱ་རིར་
སྡྲོད་ཀི་ཡིན་ཟེར་མཁན་ཚོར་དེ་བཞུགས། དེ་འད་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་མང་པྲོ་བྱེད་དགྲོས་པ་ཆགས་མི་
འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོ་གཞི་ནས་མ་གིར་ལྷག་ནས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། བྲོད་ནང་ལ་རང་དབང་ཁྲོན་ནས་ཡྲོད་མ་རེད། མིང་དྲོན་
མཚུངས་པའི་རང་སིད་རང་སྐྱྲོང་དེ་ཡང་ཧ་ཅང་རང་དབང་ཆེན་པྲོ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚོའི་གདུང་ལེན་བྱ་ས་
དེ་ངྲོ་ཤེས་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོའི་ནང་ཁུལ་ལ་དེ་འད་མ་གནང་རྲོགས་གནང་། ཕར་ཚུར་གུས་བརི་བྱས་ནས། ཚང་མས་དབུ་
མའི་ལམ་ལ་གུས་བརི་བྱས་ནས། རང་བཙན་རྲོད་མཁན་ཚོ་ལ་ཡང་གུས་བརི་བྱེད་དགྲོས་རེད་དན་གི་འདུག དབུ་མའི་
ལམ་ཡྲོག་པྲོ་ཡྲོད་པའི་ཡྲོད་རབས་ཚང་མ་བཤད་དགྲོས་ཀི་རེད། ཡིན་ན་ཡང་རང་བཙན་སྡུག་ཆགས་རེད་ཅེས་བཤད་
དགྲོས་པ་དན་གི་མི་འདུག སྲོ་སྲོ་སྲོ་སྲོའ ་ི ལང་ཕྲོགས་དེ་ཡག་པྲོ་ཡིན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ཐུབ་ན་དེ་ཡག་པྲོ་རེད་དན་གི་འདུག
དེ་འདའི་རེ་བསྐུལ་ཞིག་ངས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།
དེ་ནས་རེ་སྐུལ་གསུམ་པ་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁ་སང་ཉིན་དང་པྲོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོའི་གསུང་བཤད་ནང་དུ་
གསུངས་སྲོང་། བཀའ་མྲོལ་ག་རེ་གནང་ནའང་ཁུངས་བསྐྱལ་སའི་བཀའ་མྲོལ་བདེན་པ་ཡིན་པ་དགྲོས་རེད་ཅེས་གསུངས་
སྲོང་། ང་ཚོས་མང་པྲོ་ཞུས་ན་མི་འགིག འགའ་ཤས་ཀིས་བཀའ་མྲོལ་གནང་སྐབས་ཕི་ལྲོགས་ནས་གཅིག་ཟེར་གི་འདུག་
ཅེས་ཁུངས་བསྐྱལ་ས་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས། གཅིག་གིས་དེ་འད་གསུང་གི་འདུག གཅིག་གིས་གནས་ཚུལ་དེ་འད་འགེམས་
ཀི་འདུག་ཅེས་དེ་འད་བྱས་ན་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་བགྲོ་གེང་ཀི་ stand གནས་ཚད་དེ་ཡག་པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་གི་མི་འདུག
དངྲོས་གནས་ཁུངས་སྐྱེལ་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་དེབ་འདིའི་ནང་ལ་འདི་འདུག གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་འདིའི་ནང་ལ་འདི་འད་ཞིག་འདུག
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བཅའ་ཁིམས་ནང་ལ་འདི་འད་ཞིག་འདུག གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་འདི་འད་ཞིག་ཏུ་འདི་དང་འདི་འདུག་ཅེས། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག stand གནས་ཚད་དེ་ངས་ཡག་པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་གི་མི་འདུག དངྲོས་གནས་ཁུངས་སྐྱེལ་གི་ཡྲོད་
ན། དེབ་འདིའི་ནང་ལ་འདི་འད་ཞིག་འདུག གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་འདིའི་ནང་ལ་འདི་འད་ཞིག་འདུག བཅའ་ཁིམས་ཀི་ནང་དུ་
འདི་འད་ཞིག་འདུག ཡང་ན་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་འདི་འད་ཞིག་གི་ནང་དེ་དང་འདི་འདུག་ཅེས་ཁུངས་སྐྱེལ་སའི་གནད་
དྲོན་དེའི་ཐྲོག་ལ་གཞི་བཞག་ནས་བགྲོ་གེང་བྱེད་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག་མ་གཏྲོགས། ཕི་ལྲོགས་སུ་འདི་འད་
ཞིག་ལབ་ཀི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་འདིའི་ནང་དུ་བགྲོ་གེང་བྱེད་དགྲོས་མིན་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགྲོ་འཁིད་མཁན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།
བཀའ་མྲོལ་གནང་དུས་འགན་འཁུར་དགྲོས་པ། ཁུངས་སྐེལ་ས་ཡྲོད་པ་ཞིག་གི་བཀའ་མྲོལ་གནང་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་
ཞིག་ཏུ་མཐྲོང་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གྲོན་རིས་འགྲོ་དང་འབེལ་ནས་སི་ཡྲོངས་ཀི་
ཕི་དིལ་གི་ཕག་ལས་གནང་ཕྲོགས་དང་འབེལ་ནས་བསམ་འཆར་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། དང་པྲོ་ཏྲོག་ཙམ་གནས་
ཚུལ་ཆུང་ཙག་ཟེར་ན་མི་འདུག་ཙ་གེ་ཙིག་གེ་དེ་འད་ང་རང་ནམ་རྒྱུན་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤྲོངས་སུ་བལྟས་ནས་བསྡད་ཀི་
ཡྲོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཙག་གེ་ཙིག་གེ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། ཙ་གེ་ཙིག་གེ་འད་པྲོ་རེད། དང་པྲོ་སྲོན་ལ་དེ་ཞུས་ནས་
རེས་ལ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐད་ཀའི་སྟངས་འཛིན་འྲོག་ལ་ཡྲོད་མཁན་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་དང་འབེལ་ནས་
བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཙམ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། དང་པྲོ་དེ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕག་ལས་དེ་དཔེ་རྒྱ་ཆེ་པྲོ་རེད། ང་ཚོ་ནང་ཚང་
གཅིག་འད་ཡིན་ན་ཕི་ལྲོགས་གཏྲོང་རྒྱུ་དེ་རྣམ་འགྱུར་འད་པྲོ་དེ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་
དུས་དཔེ་མི་སིད་པའི་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། འཛམ་བུ་གིང་གིས་ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་ སིག་འཛུགས་
མཐྲོང་བསྡད་པ་དེ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕག་ལས་གནང་ཕྲོགས་དང་འབེལ་ནས་གསར་འགྱུར་བཤད་མཁན་ཡིན་ནའང་
རེད། གསར་འགྱུར་འབི་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། མཐྲོང་བསྡད་པ་དེ་ལས་ཁུངས་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་ག་དུས་ཡིན་
ནའང་ངས་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དག་བརི་གི་ཡྲོད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་གྲོས་ཚོགས་ས་རེས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཧ་ལམ་
ངས་ཆ་ཤས་ལེན་མང་ཤྲོས་དེ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཆགས་ཡྲོད་བསམ་བསམ་རེད། དེ་ཡང་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ལ་གནག་
གནག་བྱས་པ་དེ་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། ང་ཚོ་ནང་པའི་གཞུང་གི་ནང་ལ་ཡྲོད་རེད། གདམས་ངག་གི་མཆྲོག་མཚང་
ཐྲོག་ཏུ་རྒྲོལ་བ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། མི་དེས་ག་རེ་འགིག་གི་མེད་པ་ཡིན་ན་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་དེའི་སང་ལ་བཤད་པ་
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ཡིན་ན་གདམས་ངག་ཡག་ཤྲོས་དེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། མ་ཡིན་ན་ཡིན་མདྲོག མ་འགིགས་ནའང་ཡག་པྲོ་བྱུང་འདུག་ཅེས་
རྐྱང་རྐྱང་ལབ་བསྡད་པ་ཡིན་ན་མི་དེས་མཐའ་མའི་གྲུག་འབས་ཡག་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་
ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ལ་མང་པྲོ་ཞེ་དག་ཞུ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད། གཅིག་བྱས་ན་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་ལས་བྱེད་དེ་
ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ལ་ཀག་ཀག་ཞེ་དག་བྱེད་ཀི་འདུག་དགྲོངས་ཀི་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ན་རྣམ་པ་ཚོས་ར་
བ་ཉིད་ནས་དེ་འད་དགྲོངས་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདིར་ང་ཚོ་ཚང་མའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་དུས་འདི་ལ་ཤ་ཞེན་
དང་གུས་བརི་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་གི་ཡྲོད་རེད། འགན་ཞིག་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་གི་ཡྲོད། དེ་དགྲོངས་པ་ལ་བཅངས་
ནས་ཁ་སང་མང་པྲོ་ཞིག་གསུངས་སྲོང་བ། ཁྲོག་ལ་མདའ་ཤྲོང་མདུང་ཤྲོང་དགྲོས་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག་གཱ། དེ་འད་སྲོང་
ཙང་མདའ་དང་མདུང་ཤྲོང་གི་མེད ་པ་ཡིན་ན་ཡང་སྲོ་སྲོའ ་ི ལས་ཁུངས་ལ་བསམ་འཆར་གང་ཡྲོད་པ་དེ་གང་ཟག་ལ་མ་
བལྟས་པར་དེས་བཤད་པ་དེ་རེད་འདུག་དང་མི་འདུག་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དག་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དང་པྲོ་དེ་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཙག་ཟེར་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་གསར་ཤྲོག་བྲོད་
མིའི་རང་དབང་། དེ་གཞུང་འབེལ་གི་ཐྲོག་ནས་གསར་ཤྲོག་ཅིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེའི་སང་ལ་གསར་འགྱུར་འགྲོད་
སྟངས་དེ་ལ་ང་རང་ལ་སྲོན་མ་ནས་དྲོགས་པ་ཞིག་ཡྲོད། གཅིག་བྱས་ན་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་འགྲོ། ཕག་སྦྲེལ་སི་
འཐུས་རྣམ་པ་སུ་གཅིག་གི ས་གསུང་གི་མེ ད་པ་ཡི ན་ན་ང་རང་སེ མས་པ་ཆུང་ནས་ཞུས་པ་དེ ་འད་ཆགས་ཀི་ ཡྲོད་ན་
དགྲོངས་དག་ཞུ་གི་ཡྲོད། གསར་འགྱུར་འགྲོད་སྟངས་དེ་ལ་དཔེ་ཁད་མཚར་ཡྲོད་རེད། ཐེངས་མ་གཅིག་མ་རེད། གཉིས་མ་
རེད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡིན་ན། དཔེར་ན་ཁྲོང་རྣམ་པའི་གཞུང་འབེལ་གི་བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་ཡིན་
ནའང་རེད། སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ག་བར་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་རེད་ཕག་ལས་ག་རེ་གང་གནང་བ་ཡིན་ནའང་
རེད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་བཀྲོད་འགྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། འདི་གཞུང་འབེལ་གི་ཚགས་པར་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། སྐད་
ཆ་ཁ་ཐུག་བཤད་པ་ཡིན་ན་སི་འཐུས་རིགས་ཤིག་ག་དུས་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོ་སྐད་ཆ་ཡྲོད་རེད། སི་འཐུས་དེའི་ཕྲོགས་སྐྱྲོད་
ལ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ག་དུས་ཡིན་ན་འཁྲོད་ཀི་རེད་ཟེར་བ་ཞིག སི་འཐུས་དེའི་གས་དེ་སྲོང་བ་ཡིན་ན་ཞེ་དག་འཁྲོད་ཀི་མ་རེད་
ཟེར་ནས་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ད་ལྟ་གསུངས་ཟིན་པའི་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པའི་སན་དང་མིག་གི་གཟིགས་
ཚུལ་དེ་འད་གནང་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། སི་འཐུས་རིགས་ཤིག་དེ ་ལ་གྲོང་རག་འགྲོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་
གཞུང་གི་སིག་འཛུགས་ཤིག་གི་གསར་འགྱུར་དང་ཚགས་པར་འགྲོད་ཀི་ཡྲོད་དུས་ཆུ་འགྲོ་ནའང་ཟམ་པ་གནས་དགྲོས་ཀི་
ཡྲོད་དུས་ང་ཚོ་མ་འྲོངས་པར་ཡག་པྲོ་ཆགས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཞུ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་དུས་ངེས་པར་དུ་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་ཚགས་པར་
འགྲོད་མཁན་དེ་དག་གི ས་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་། ལྟ་སྟངས་གཅིག་མཚུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་འགྲོད་དགྲོས་ཀི་འདུག་མ་
གཏྲོགས། དཔེ་མཚོན་ཞུས་ན་ངས་ཚགས་པར་ད་དུང་ཉར་བསྡད་ཡྲོད། ཞུ་རྒྱུ་མང་པྲོ་ཡྲོད། དུས་ཚོད་དེ་ལ་ལས་ཀ་དེ་
གཞུང་འབེལ་ཕེབས་སྟངས་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་། སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་ཡིན་ན་ཡང་རིགས་ཤིག་ག་
རྒྱས་པྲོ་ཞེ་དག་འཁྲོད་བསྡད་པ་ཞིག རིགས་ཤིག་ར་བ་ཉིད་ནས་མཇལ་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། གཅིག་བྱས་ན་གནས་ཚུལ་ཆུང་
ཆུང་ཡིན་འགྲོ། དེ་འད་མང་པྲོ་ཡྲོང་གི་འདུག་ཞུ་གི་ཡྲོད། ཐེངས་མ་གཅིག་མ་རེད། དེ་གཅིག་རེད།
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དེ་ག་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་ཉིས་སྟྲོང་བརྒྱད་ནས་བཟུང་སྟེ་བྲོད་ནང་ལ་ཛ་དག་པྲོ་ཞེ་དག་ཆགས་ནས་རང་ལུས་མེ་
བསེགས་བཏང་ནས་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་བྱེད་ཐུབ་པ་གང་ཡྲོད་པ་དེ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའི་རིག་གཞུང་དང་འབེལ་བ་
ཡྲོད་པ་མི་གྲོངས་ཡྲོང་དུས་མཆྲོད་འབུལ་སྨྲོན་ལམ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ལས་ལྷག་ཙམ་མེད་བསྡད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེའི་
ངྲོས་ནས་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བྲོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བར་མཆྲོད་འབུལ་སྨྲོན་ལམ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད།
གཞུང་འབེལ་གིས་མཆྲོད་འབུལ་སྨྲོན་ལམ་སྲུང་བརི་བྱས་ནས་སྲོ་སྲོ་རང་ཉིད་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་དྷ་རམ་ས་ལར་མེད་
ན་མེད་རེད་མ་གཏྲོགས། ཡྲོད་ན་དེར་བཅར་སྡྲོད་མཁན་གི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོའི་ཕི་དིལ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཚགས་པར་ནང་ལ་གཅིག་གཟིགས་དང་། ག་དུས་ཡིན་ནའང་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་པར་མ་
གཏྲོགས་ཡྲོད་མ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་གཟིགས་དང་འགིག་གི་རེད། སི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྲོན་དང་རྒྱུན་ལས་རྣམ་
པ་ཧ་ལམ་མ་བཅར་བ་ཡྲོད་མ་རེད། གཅིག་བྱས་ན་དེ་ཆུང་ཆུང་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་འགྲོ། ཡིན་ནའང་དེང་སང་གསར་འགྱུར་
བརྒྱུད་ལམ་ཟེར་བ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ཚགས་པར་ཟེར་བ་དེ་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱུ་ཆ་ཆགས་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རེད། ག་རེ་བྱས་ནས་
མ་བཀྲོད་པ་རེད་དམ། སིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཚུད་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད་དམ། སི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་རྣམ་པ་དེ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་མཆྲོད་འབུལ་ནང་ལ་བཀྲོ ད་མི་འྲོས་པ་ཆགས་པ་རེད་དམ། དེ་ཚོར་ཞིབ་
འཇུག་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་འདུག རག་པར་བཅར་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་གང་འད་གནང་གི་ཡྲོད་ན། ཕག་ལས་
གནང་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ངས་བསམ་ཚུལ་དེ་ཞུས་པ་ཡིན།
དེ་ནས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཆ་ཚང་འགིག་གི་མི་འདུག་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་མེད། ཚགས་པར་འགྲོད་མཁན་དང་
པར་རྒྱག་མཁན་དེ་དག་གི་གས་ལ་ངས་ཞུ་གི་ཡྲོད། དེ་ནས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ནང་ལྲོགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན།
དཔེར་ན། ས་བརན་ཚན་པ་ཟེར་བ་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་གི་ལས་བྱེད་དེ་ཚོས་དངྲོས་གནས་དང་གནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་གི་
འདུག ང་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤྲོངས་ལ་སྡྲོད་མཁན་རེད། དང་པྲོ་བཤད་པ་ཡིན་ན་ལས་ཁུངས་ཁ་ཤས་ཀི་ལས་བྱེད་དེ་ཚོ་
ཉིན་མ་མ་ཁྲོལ་བར་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ངས་ཧ་གྲོ་གི་ཡྲོད། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ས་བརན་སྡེ་ཚན་དེ་ལ་ཧ་ལས་པའི་དཀའ་
ལས་ཆེན་པྲོ་འདུག མང་ཆེ་བ་དགྲོང་དག་ཕི་པྲོ་བར་དུ་བསྡད་དགྲོས་པ། ལས་ཁུངས་ཚང་མ་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པ་ནས་གྲོལ་འགྲོ་
གི་ཡྲོད་རེད། ཁྲོང་ཚོ་དེ་འད་རེད་མི་འདུག དེ་ག་ནང་བཞིན་གསར་འགྱུར་བཟྲོ་རྒྱུ་རེད། སིད་སྐྱྲོང་ཕར་ཚུར་ཕེབས་རྒྱུ་རེད།
གནས་ཚུལ་ག་རེ ་ བྱུང་ནའང་སྐད་ཡིག ་མང་པྲོ འ ་ི ཐྲོ ག ་ལ་སྒྱུར་རྒྱུ། དེ་ དུས་ཚོ ད་དུས་ཚོ ད་སང་ལ་གཏྲོ ང་དགྲོ ས ་རྒྱུ།
དམིགས་བསལ་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་གསུང་ཆྲོས་དང་བརན་བཞུགས་དེ་དག་ཐད་གཏྲོང ་བྱེད་དགྲོས་རྒྱུ། ནམ་
རྒྱུན་ལས་ལྷག་ཙམ་ཁྲོང་ཚོར་ཕག་ལས་མང་པྲོ་ཞེ་དག་འདུག དེ་དག་ཚང་མར་དངྲོས་གནས་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ཚོས་ཧ་ལས་པའི་དཀའ་ལས་རྒྱག་གི་འདུག དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་སྲོང།
དེ་ནས་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་སྐྲོར་དེ་ལ་མི་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་བཤད་པ་རེད། གཅིག་འགིག་པ་རེད། གཅིག་མ་
འགིག་པ་རེད་ཟེར་ནས་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གང་ཡིན་རུང་མིན་རུང་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་
ན་ཡང་དེ་རིང་ང་ཚོའི་འདིའི་ནང་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་ཡྲོང་དུས་ཆིག་སིལ་གསུང་གི་འདུག ཆིག་སིལ་མི་འདུག ད་ང་ཚོ་ཞེ་
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དག་ཆགས་འདུག ད་ཧ་ལམ་ཁ་འཐྲོར་འགྲོ་གི་འདུག་ཟེར་ནས་ཐུགས་འཁལ་ཞེ་དག་གནང་མཁན་འདུག དེ་ཚོ་དངྲོས་
གནས་ཡག་པྲོ་ཡིན་གི་རེད། ངས་ཁ་སང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། འདི་ཧ་ལས་དགྲོས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མཐྲོང་གི་མི་འདུག
འདིས་ང་ཚོ་བྲོད་པའི་ཆིག་སིལ་མེད་པ་ཆགས་ཀི་མི་འདུག ཆིག་སིལ་མི་འདུག ཞེ་དག་ཆེ་པྲོ་རེད་འདུག་གསུང་མཁན་དེ་
དག་གིས་བཟྲོ་གི་འདུག ང་ཚོ་ལ་ཆིག་སིལ་ཟེར་བ་དེ་གང་འད་ཞིག་དགྲོས་ཀི་རེད། བྲོད་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་འདི་ཉལ་ས་གཅིག་
ནང་འཛུལ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་འད་ཡྲོད་རེད་དམ། ཡྲོད་མ་རེད། ཆིག་སིལ་ཟེར་བ་དེ་ཕྲོགས་མང་པྲོ་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་
ཡྲོད་རེད། འདས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་ཐྲོག་ལ་བསམ་བྲོ་ཐྲོངས་དང་། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་བསམ་བྲོ་ཐྲོངས་དང་། ང་
ཚོ་ལ་ཆིག་སིལ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག གནད་འགག་ཅིག་ལ་ཐུག་ཡྲོང་དུས་ང་ཚོ་རྡྲོག་ར་གཅིག་ལ་བསིལ་ནས་འགྲོ་གི་
འདུག་བསམ་པ་ཞིག་མ་གཏྲོགས་ང་ཚོར་ཆིག་སིལ་མེད་ནས་གཏྲོར་བཞག་བསམ་པའི་བསམ་བྲོ་དེ་ང་ལ་ཡྲོང་གི་མི་འདུག
ཆྲོས་ཀི་ངྲོས་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཟེར་ཡྲོད་རེད། དཔའ་ཟེར་བ་དེ་རྡྲོག་རྡྲོག་བཤད་པ་ཡིན་ན་བྲོ་ཁྲོག་ཆེན་པྲོ་ཟེར་
བ་དེ་རེད། སེམས་ཏྲོག་ཙམ་གུ་ཡངས་པྲོ་དང་ཆེན་པྲོ་དགྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་ཡྲོད། གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཆེན་པྲོ་
བཟྲོས་ནས་ཆིག་སིལ་མི་འདུག ཆིག་སིལ་ལབ་མཁན་དེ་ཚོས་ཆིག་སིལ་བཟྲོ་གི་མི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཚོར་ཏྲོག་ཙམ་
དགྲོངས་པ་རྒྱ་ཆེ་ཙམ་བཞེས་ན་བཞེས་རྒྱུ་ཡྲོད་ས་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག འདིའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོའི་ཆིག་སིལ་ལ་གཏྲོར་
བཤིག་སྲོང་བ་ཞིག་མཐྲོང་གི་མི་འདུག དེས་གཏྲོར་བཤིག་གཏྲོང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ང་ཚོ་བྲོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་ནང་ནས་མང་
ཆེ་བ་དེ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་རེད། ཁྲོང་རྣམ་པའི་ལྷག་བསམ་དང་སྙིང་སྟྲོབས་དེར་བསམ་བྲོ་ཞིག་བཏང་ཡྲོང་བ་
ཡིན་ན་གཏྲོར་ཐུབ་ས་རེད་དམ། བྲོད་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་དྲོན་དུ་སྲོ་སྲོའ ་ི སྲོག་ཚུན་ཆད་བྲོས་གཏྲོང་ཐུབ་མཁན་དེ་འདའི་
དཔའ་བྲོ་སྙིང་སྟྲོབས་ཅན་ང་ཚོ་ལ་ཡྲོད་རེད། མི་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་ཕར་བཤད་ཚུར་བཤད་ནས་དཀྲུགས་ནས་ཆིག་སིལ་
གཏྲོར་ཐུབ་ས་རེད་དམ། དེ་གཏྲོར་ཐུབ་མཁན་མི་དེ་ཚོ་ཡིན་ན། ཁེར་རང་ཚོ་བྱབ་ཆུང་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མི་ཁ་ཤས་ཤིག་
གིས་ཡར་བཤད་མར་བཤད་ནས་ཆིག་སིལ་མི་འདུག ད་གཅིག་བྱེད་ཀི་འདུག གཉིས་བྱེད་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས་དེའི་རེས་
སུ་འུར་བརྒྱབས་ནས་རྒྱུག་འགྲོ་མཁན་ཁེད་རང་ཚོ་བྱབ་ཆུང་ཆགས་ཡྲོད་པའི་རགས་རེད། ང་ཚོ་ར་བའི་དམིགས་ཡུལ་གི་
ཐྲོག་ནས་ར་དྲོན་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ཏུ་བྲོད་མི་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་པྲོ་འདི་རྡྲོག་ར་གཅིག་སིལ་བྱས་ནས་འགྲོ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རེད། འྲོ་
དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།

སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་དེའི་སྐྲོར་
ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། མང་པྲོ་དེ་འད་བཤད་རྒྱུ་མེད། གཙོ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་ང་རང་ཚོའི་གནས་བབ་ཀི་ཐྲོག་
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ནས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེའི་ལས་དྲོན་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་གལ་
ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ཙང་། ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་ཚོའང་དཀའ་ལས་དང་གདྲོང་ལེན་བྱེད་དགྲོས་པ་ཧ་ཅང་མང་པྲོ་ཡྲོད་
རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་འགྲོ་ལས་ཡྲོངས་རྫྲོགས་ཀིས་དཀའ་ལས་མང་པྲོ་བརྒྱབས་པ་དེར་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་
བཞིན་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་བྲོན་ཡིན་ནའང་འད། དྲུང་ཆེ་ཡིན་ནའང་འད་སུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ཕག་ལས་མང་པྲོ་
ཞིག་གི་ཐྲོག་ཏུ་ཕི་ལྲོགས་ལ་ཕེབས་དགྲོས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་གི་རེད། དེ་ཚོའི་རིགས་ལ་ག་ཚོད་ཕེབས་ཐུབ་ཐུབ་ཕེབས་
རྲོགས་གནང་། ཁ་ཤས་ཀིས་གནམ་ཐྲོག་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་སྡུག་པྲོ་ཡིན་པ་རེ་རེ་ནས་ཐྲོ་གཞུང་དེ་ཚོའི་རིས་ཁུར་
ཤྲོག་ཟེར་མཁན་བྱུང་སྲོང་། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་བལྟས་ན་དེ་འད་ཡིན་སིད་པ་རེད། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་བསི་ཚགས་ལབ་
དུས་བསམས་ན། དུས་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་དེང་སང་དུས་ཚོད་ཟེར་བ་དེ་དངུལ་རེད། དེ་ཚང་མས་མཁེན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་
བསྡད་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས་གནད་འགག་མང་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་ན། དུས་རབས་ཉེར་
གཅིག་པའི་ནང་དུ་རིམ་བཞིན་དུས་ཚོད་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ། སྲོན་མ་མེ་འཁྲོར་
མགྲོགས་ཤྲོས་ཡིན་པའི་སྐད་ཆ་རེད། དེ་ནས་རིམ་པས་གཅིག་གཅིག་ཟེར་ནས་ཡྲོང་བ་རེད། དེ་ནས་འདི་ལ་མར་ར་ཞྲོན་
ནས་འགྲོ་དགྲོས་རེད་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་དེ་འད་སྐབས་སྐབས་ལ་ཡྲོང་ས་མ་རེད་དམ་བསམ་པའི་ཚོར་སང་དེ་འད་ཡྲོང་གི་
ཡྲོད། བྱས་ཙང་མདྲོར་བསྡུས་ཏེ་རྡྲོག་རྡྲོག་བྱས་ནས་ཞུས་ན། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་ཕེབས་དགྲོས་རེད། བྲོད་དྲོན་དིལ་
བསགས་བྱ་རྒྱུའི་གནད་འགག་དེའང་ཕི་ལྲོགས་ལ་ཕེབས་དགྲོས་རེད། ང་ཚོར་དུས་ཚོད་ཀང་མང་པྲོ་ཞེ་དགས་ཡྲོད་མ་
རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་བསི་ཚགས་ཟེར་བ་གཅིག་པྲོའ ་ི ཚིག་དེའི་རྒྱབ་ལྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དགྲོས་རྒྱུ་མང་
པྲོ་ཞེ་དགས་ཡྲོད་རེད། དེ་བས་དིལ་བསགས་བཀའ་བྲོན་ཡིན་ན་འད། དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ལས་བྱེད་རྣམ་པ་
ཡིན་ནའང་རེད། ཚང་མ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀི་ཕག་ལས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གང་མང་མང་ཞིག་ཕེབས་རྲོགས་གནང་། ཕེབས་ལུགས་
ཕེབས་སྟངས་འགིག་དང་མི་འགིག་གི་རིས་ཞིབ་བྱེད་མཁན་གི་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཟུར་དུ་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ཁྲོ་རང་
ཚོའི་སྐུ་དབང་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོ་ཁ་ཁ་ཞིག་རེད། དེ་ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཅིག་ལྟ་དགྲོས་ནའང་། དེ་ཁྲོ་རང་ཚོས་ལྟ་འགྲོ་ཡི་རེད།
བྱས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་གས་ཚང་མ་ང་ཚོས་རང་དབང་ཅན་གི་སྡེ་ཚན་མང་པྲོ་ཞིག་གསུང་དུས། དེ་ཚོའི་གས་
ཡྲོངས་སུ་རྫྲོགས་པ་ལྟ་མཁན་ཡྲོད་རེད། ཟུར་དུ་གང་འད་ཞིག་རེད་འདུག་སྟྲོན་དགྲོས་ས་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་སྟྲོན་དགྲོས་ས་
དེ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་གནད་འགག་དེ་ཚོར་གཟིགས་
ནས་གསུང་མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོང་གི་རེད། དེ་རང་དབང་རེད། ཡིན་ནའང་ཕག་ལས་རང་གི་ཐྲོག་ནས་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཅིག་
ཐྲོན་ཐུབ་ས་རེད།
དེ་ནས་འྲོག་ལ་བཞུགས་པའི་དིལ་བསགས་ཀི་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་འད་ཚང་མའི་ཐྲོག་ནས་ཕག་ལས་
ཧུར་ཐག་གནང་གི་འདུག གནང་རྒྱུ་དེའང་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་གས་དེ་ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་བཞེས་
གནང་རྲོགས་གནང་། སི་ཡྲོངས་ཀི་སིག་གཞིའི་ཐྲོག་ནས་གནམ་ཐྲོག་ནས་ཕེབས་དང་མ་ཕེབས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་
མང་པྲོ་ཞེ་དགས་ཡྲོད་རེད། སིག་གཞི་ལའང་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་དགྲོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡང་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་བསམ་དན་
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གི་འདུག དཔེར་ན། སི་འཐུས་ཤིག་ཕེབས་ཕྲོགས་ཤིག་ཡྲོད་རེད། བྷེང་ལྲོར་ལ་འདི་ནས་ཕར་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན་གནམ་
ཐང་ནས་འགྲོ་དགྲོས་རྒྱུའི་ཆྲོག་མཆན་དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་རེད། ཡིན་ནའང་དྲོན་དངྲོས་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་མེ་འཁྲོར་ནང་ནས་
སྲོང་བ་དང་གནམ་ཐྲོག་ནས་སྲོང་བ་གཉིས་ལྡབ་གཅིག་གི་གནམ་གྲུ་གྲོང་ཁེ་བ་ཡྲོད་པའི་དུས་ཚོད་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། ཡིན་
ནའང་མི་ཚང་མ་འད་ཡི་མ་རེད། ཁ་ཤས་ཏྲོག་ཙམ་དུས་ཚོད་འབེལ་འབེལ་ལྷུག་ལྷུག་གཏྲོང་ཐུབ་མཁན་གི་རིགས་ཤིག་
ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ལྷྲོད་ལྷྲོད་བྱས་ནས་ཕིན་ན་འགིག་གི་རེད། གཏྲོང་མི་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ཁྲོ་རང་
གིས་དགྲོངས་པ་བཞེས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། བསམ་བྲོ་བཏང་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། དེ་བས། དཔེར་བཞག་ན། གཞུང་འབེལ་གི་
ཕྲོགས་སྐྱྲོད་ལ་སེར་གིས་གནམ་གྲུར་འགྲོ་སྲོང་བཏང་ནས་འགྲོ་མྲོང་། མི་འགྲོ་ཀ་མེད་རེད། དུས་ཚོད་དང་དེ་གཉིས་རིས་
རྒྱག་དུས་དེ་གཉིས་རིན་ཐང་རྦད་དེ་ལྡབ་ཀིས་ཧེ་བག་ཤྲོར་གི་འདུག བྱས་ཙང་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ཡིན། དེ་
གནད་འགག་ཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཐད་ཀར་འབབ་ས་དེ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་རེད་དེ། དེ་མ་ཡིན་པ་ལྷན་ཁང་ཁག་ཚང་མས་
དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་པ་གནད་འགག་ཅིག་རེད་འདུག དེ་རིང་ཁ་སང་དུས་ཚོད་དེ་འད་ཞིག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་
བསྡད་ཡྲོད་རེད་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་སྲོང་།
དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ་གྲོང་དུ་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ཚོ་གསུང་མ་ཐག་པ་དང་དེའི་སྲོན་མ་ཚོས་གསུངས་པ་དེ་
ཚོ་ཚང་མར་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོད། དངྲོས་གནས་དེ་ད་ཚོར་སང་བྱུང་། དེ་ལ་རྒྱས་བཤད་དགྲོས་རྒྱུ་མི་འདུག དེ་བཞིན་ལས་དྲོན་
གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཁ་ཤས་ཀིས་གསར་འགྱུར་ནང་འགྲོད་ཀི་མི་འདུག་གསུངས་སྲོང་། ང་འད་ཡིན་པ་ཡིན་ན་འགྲོད་ཀི་མི་
འདུག་ཟེར་ནས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དེ་དང་མྲོར་བཤད་ན་དྲོ་སང་མ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གིས་རེད། ཡིན་ནའང་འགྲོད་དུས་
བཅད་གཏུབ་མ་གནང་རྲོགས་གིས། དེ་ཡང་དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་འད་ཞིག་འདུག་སྟེ་ཡིན་ནའང་ངས་ཞིབ་ཕ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་འདྲོད་
པ་མེད། དེ་ནས་སྐད་ཆ་གཅིག་བཤད་ཚར་བའི་རེས་ལ་དེའི་དཀིལ་ནས་གནད་འགག་དེ་ཚོ་གཏུབ་ནས་གཏྲོང་ཡྲོང་བའི་
སྐབས་སུ་ཏྲོག་ཙམ་ཞིག་དཀའ་ངལ་འདུག དེ་ཡང་སྟབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་དང་། ལས་དྲོན་གི་སྐབས་ལ་འགལ་རྐྱེན་ཞིག་
ཡིན་པར་ངྲོས་འཛིན་བྱས་ན་འགིག་གི་འདུག་སྟེ། སྐབས་སྐབས་ལ་ཁད་མཚར་ཁད་མཚར་དེ་འད་འགྲོ་མཇུག་བར་གསུམ་
གི་སྐད་ཆ་ཡྲོངས་རྫྲོགས་གཙོ་ཚིག་ཅིག་མེད་པ་བཟྲོའ ་ི སྐབས་སུ་སྐད་ཆ་ཡྲོངས་རྫྲོགས་ལ་གྲོ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པ་བཟྲོས་
བཞག་པ་དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡྲོད་རེ ད། ཡིན་ནའང་ཞིབ་ཕ་བྱས་ནས་བཤད་རྒྱུ་ལ་འདྲོད་པ་མེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་
དྲོན་དག་རྡྲོག་རྡྲོག་དེ། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་སྐབས་སྐབས་ལ་གནད་འགག་གཟིགས་དགྲོས་འདུག ག་རེ་བྱས་ནས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་
མེད་དེ་ངར་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མེད་ལ་བཤད་རྒྱུའི་འདྲོད་པའང་མེད། གང་ལྟར་གྲོ་མཁན་ཞིག་གིས་གྲོ་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་
ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་སྐབས་སྐབས་སུ་ཏྲོག་ཙམ་ཏྲོག་ཙམ་གཟིགས་དགྲོས་པ་ཡྲོང་གི་འདུག་མ་གཏྲོགས་པ། གྲོ་མ་
སྲོང་། གྲོ་བ་བྱྲོས་ཞེས་པ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་ཐད་གཏྲོང་གི་
གནས་ཚུལ་དེ་ཚོར། བཅད་བཏུབ་ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་བཤད་ན་ཏྲོག་ཙམ་འགིག་གི་ཡྲོད་ས་མ་རེད། ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་ཆད་
སྲོང་བ་རེད་ལབ་ན་འགིག་གི་མེད་དམ། ཆད་སྲོང་བ་དེ་འད་ཡྲོད་ན་དེ་རིགས་དེ་ཚོ་གཏྲོང་དུས་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགྲོས་ཀི་
འདུག་མ་གཏྲོགས། དེ་ལ་གནད་འགག་ཡྲོད། ར་སྤྲྲོད་ཡྲོད། དཔང་རགས་ཡྲོད། བྱས་ཙང་སྐད་ཆ་དེ་གནད་འགག་ཅིག་གི་
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ཐྲོག་ནས་བཤད་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་དེ་འད་བྱས་ནས་གཏུབ་བསྡད་དུས་ཁད་མཚར་ཞིག་གི་ཚོར་བ་བྱུང་། འྲོན་ཀང་ངས་མང་
པྲོ་བཤད་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་མེད། དྲོན་དག་ཅིག་དེའི་ཐྲོག་ནས་མ་འྲོངས་པར་གྲོས་ཚོགས་ནང་གི་སྐད་ཆ་དེ་ཚོ། བཤད་མཁན་
གང་ཟག་དེས་འགན་འཁུར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ངས་ཁིམས་ཐྲོག་ལ་གཏུག་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་གང་བྱུང་མང་བྱུང་
བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། ཁིམས་ཐྲོག་ནས་ཁུངས་སྐྱེལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན་ཁུངས་སྐྱེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་བཤད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
རེད། ང་ཡིན་ན་སྐབས་དེ་དུས་སྐད་ཆ་དེ་ཁིམས་ཐྲོག་ནས་ཁུངས་སྐྱེལ་ན་བསྐྱེ་རྒྱུ་ཡྲོད། བྱས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་
ཐྲོག་ནས་སྐབས་སྐབས་ལ་དེ་འད་བྱུང་ཡྲོང་དུས་ཏྲོག་ཙམ་ཁད་མཚར་འདུག བྱས་ཙང་དེ་འད་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གསལ་པྲོ་
བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་འདྲོད་པ་མེད། དྲོན་དག་ཅིག་དེ་ཡིན།
དེ་ནས་དྲོན་དག་གཞན་ཞིག་ལ་སི་ཡྲོངས་ཀི་ལས་དྲོན་ཡྲོངས་སུ་རྫྲོགས་པ་དེ་ང་རང་ཚོས་བྱེད་བསྡད་པའི་
སྐབས་སུ་མང་པྲོ་ཞེ་དགས་བྱ་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། མ་བྱས་ནས་ལྷྲོད་ལྷྲོད་བཞག་བཞག་ན་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ལས་ཀ་དེ་སྐབས་རེ་
འགིག་བསྡད་པའི་བཟྲོ་འད་ཡྲོད་རེད། བྱས་བསྡད་ན་ཧ་ཅང་བྱེད་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། ད་ལྟ་ཡིན་ན་
གནང་གི་མི་འདུག་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ནའང་གནད་འགག་གཅིག་གི་སང་ལ་ཁ་སང་གཅིག་བཤད་པ་ཡིན། ཡིན་
ནའང་ཕྲོ་ངན་ཚིག་གི་ཡང་འབྲོད་ཟེར་བ་དེ་མིན་ཏེ། གལ་པྲོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་ཚུལ་དུ། ད་ང་རང་ཚོ་བྲོད་གཞུང་གིས་གཏན་ལ་
ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་དབུ་མའི་ལམ་ཟབ་སྲོང་སྤྲད་སའི་སྐྲོར་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དགྲོངས་པ་ཡག་པྲོ་བཞེས། ངེས་
པར་དུ་གཏིང་ཚུགས་པ་ཞིག་ལ་ད་ལྲོ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སེ་འཁིད་པ་དེ་དག་ལ་ཡག་པྲོ་ཞིག་ངྲོ་འཕྲོད་པ་གནང་རྲོགས་བྱྲོས།
ཡིན་ནའང་དབུ་མའི་ལམ་གི་ང་ཚོ་གུ་ཡངས་བྱེད་ས་ཞིག་དང་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་ས་དང་། བསམ་བྲོ་གཏྲོང་སའི་གཞི་རའི་
ཐྲོག་ནས་ག་ཚོད་ཅིག་གྲོ་རྲོགས་ཡྲོད་ན་བསམས་པ། ངས་ང་ལ་གྲོ་རྲོགས་ཡྲོད་ཟེར་གི་མེད། གལ་ཏེ་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་
ནས་ར་བ་འདིའི་ནང་ནས་ཡིག་ཚད་འད་གཏྲོང་དགྲོས་ན་དེ་ལ་གདེང་སྲོབས་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་ང་ལ་བསམ་བྲོའ ་ི ཆ་ནས་དེའི་
བྲོ་ཁྲོག་དང་སྲོབས་པ་མེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཡྲོད་མཁན་དེ་ཚོར་ང་རང་ཚོར་རྒྱ་ནག་དམར་པྲོའ ་ི གཞུང་དེ་ང་རང་ཚོའི་དག་
རེད། དེ་ལ་ང་ཚོས་གུ་ཡངས་དང་བསྟུན་གཤིབ་སྲོགས་ཆ་ཚང་གནང་ཐུབ་མཁན་དེ་ཚོ་ང་རང་ཚོའི་ནང་དུ་དེ་ཚོ་ལས་གུ་
དྲོག་པ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག དེ་ལས་ཀང་དབུ་མའི་ལམ་གི་ནང་ལྲོགས། ད་ལྟ་ཡིན་ན་སི་ཚོགས་ནང་དུ་དབུ་མའི་
ལམ་དང་རང་བཙན་གི་རྲོག་ག་གཅིག་གཅིག་གཉིས་གཉིས་མང་པྲོ་ལབ་ཀི་འདུག་སྟེ་ངས་དེའི་སྐྲོར་མང་པྲོ་ཞེ་དགས་གྲོ་མ་
སྲོང་། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ཀི་རྲོད་རྲོག་ཚང་མ་ལྲོ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ནང་དུ་རྲོད་རྲོག་ཚང་མའི་སེ་མྲོར ་ཧུར་ཐག་འབད་
ཐག་ཚང་མ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྐྲོར་དུས་རྒྱུན་གསུང་མཁན་གི་སེ་འཁིད་པ་དེ་ཚོ་རེད་འདུག དེ་ངས་སུ་གཅིག་གི་མ་འགིག་
པ་རེད་ཟེར་གི་མེད་དེ། སིད་བྱུས་དེའི་སེ་འཁིད་པ་དང་མདུན་སྐྱྲོད་པ་གདྲོང་ལེན་པ་ཡིན་ཟེར་མཁན་དེ་ཚོའི་བསམ་བྲོའ ་ི གྲོ་
རྲོགས་ཟེར་དགྲོས་ནའང་རེད། དེ་དག་ང་རང་གིས་ལྟ་ཚུལ་བྱས་ན། བསམ་བྲོའ ་ི རྨྲོངས་འཆར་གི་ནང་དུ་ཚད་གཞི་འད་དེ་
ལྲོན་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རེད་བསམ་པ་འད་ཞིག་ང་རང་གི་སེམས་ལ་ཚོར་གི་འདུག
ད་དུང་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དེ་ཚོའི་གས་ཀང་ང་ཚོའི་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཡྲོད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་འད་བྱུང་མྲོང་ཡྲོད་རེད། ཁ་
ཤས་ཀིས་གཏྲོང་དགྲོས་རེད། བསད་བཞག་དགྲོས་རེད་ཟེར་བའི་བཟྲོ་འད་མང་པྲོ་ཡྲོང་གི་འདུག བྱུང་བ་རེད་སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་
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ཇི་མ་ཇི་བཞིན་རེད། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འད་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་ཚོར་བ་ག་རེ་འབྱུང་གི་འདུག་ལབ་
དུས། ང་ཚོས་འཚེ་མེད་ཞི་བ་ཟེར་བ་དེ་ངས་ར་བ་ཉིད་ནས་གགས་མི་ཁེལ་ས་ཞིག་ལ་ལབ་ཡ་ཞིག་རེད་ཡྲོད་མ་རེ ད། ངས་
ཁྲོན་ནས་གགས་མི་ཁེལ་ས་དེར་འཚེ་མེད་ཞི་བ་ཞིག་བྱེད་ཀི་ཡིན་ད་ལབ་ན། འཚེ་མེད་ཞི་བ་དེ་ལ་རིན་ཐང་ཞེ་དག་ཡྲོད་མ་
རེད། སྐད་ཆ་དེ་གཅིག་པྲོ་མ་རེད། ང་རང་གིས་གགས་ཁེལ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བ་ཞིག་བྱེད་ཀི་ཡིན། ང་རང་གིས་ཐད་
ཀར་འཚེ་མེད་ཞི་བ་བྱེད་ཀི་ཡིན། གགས་མི་ཁེལ་ས་དེར་དེ་བཞིན་བསམ་བྲོ་དེ་འད་འགྲོ་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། འཚེ་
མེད་ཞི་བ་དངྲོས་གནས་ཞིག་རེད་མ་གཏྲོགས། ཐུབ་ས་དང་ནང་ལྲོགས་ལ་ཞེད་སང་ཞེ་དགས་མི་དགྲོས་ས་དེ་ལ་ག་རེ་ཡིན་
ན་ཡང་བྱས། གགས་མི་ཁེལ་ས་གཅིག་པུ་དེར། འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་དེ་འད་རྐྱང་རྐྱང་ལབ་བསྡད་ན། སྐབས་དེར་ང་རང་ཚོ་
ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཡྲོད་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་ཚོའི་བསམ་བྲོའ ་ི གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ། ང་
རང་ལས་ཀང་གནས་ཚད་སྐྱྲོ་བ་ཞིག་ཡྲོད་མ་རེད་ཀང་། གང་ལྟར་ངས་དབུ་མའི་ལམ་ཧ་གྲོའ ་ི ཡྲོད་རེད་དེ། དེའི་གདེང་ཚོད་
དང་སྲོབས་པ་བྲོ་ཁྲོག་དེ་ཡྲོད་མ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས་ཨ་འྲོ་དེ་ཚོ་ལ་ཡང་གང་ཚོད་ཅིག་ཡྲོད་ན་བསམ་བསམ་
གི་ཚོར་བ་ཞིག་སེབ་ཀི་འདུག དེ་ངས་གཅིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་།
དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་ཁ་སང་ཁ་ཤས་ཀིས་གཅིག་གཅིག་གི་ལངས་ཕྲོགས་གཅིག་རེད་འདུག་
པས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མཛད་སྲོ་དང་ལས་འགུལ་ལ་ཕིན་མེད། དེ་འད་གསུངས་མཁན་བྱུང་སྲོང་། དེའང་ཕལ་ཆེར་
གཅིག་ཡིན་རྒྱུ་རེད། ཡིན་ནའང་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་ནང་དུ་ཁྲོ་རང་ཁ་གསལ་པྲོ་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་
ད་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ལ་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་དཔེར་ན། ང་བྲོད་རང་བཙན་སར་གསྲོ་ཡྲོང་མིན་གི་གནས་སྟངས་ཐྲོག་
ལ་ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ནུས་པ་ག་ཚོད་རྒྱག་ཐུབ་མིན་དང་། ནུས་པ་དེ་བཤད་ཤེས་ཀི་མ་རེད། གང་ལྟར་བསམ་བྲོའ ་ི
དགའ་ཕྲོགས་དེ་ང་འཁུར་མཁན་ཞིག་ཡིན་ད། ད་ང་རང་ཚོས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཆྲོས་དང་ཟང་ཟིང་གི་འབེལ་བ་འབྱེད་དགྲོས་ཀི་
ཡྲོད་ན། ང་ཚོས་མུ་མཐུད་དེ་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་ཁིམས་ལུགས་ཀི་གསལ་ཁ་མ་ཐྲོན་བར་དུ་བསྡད་རྒྱུ་རེད། དེ་འད་
ཡིན་དུས་དེའི་མཉམ་དུ་བསྡད་ཐུབ་མི་ཐུབ་ཀི་གནས་སྟངས་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་པ་དེ་འད་ཡྲོང་སིད་
པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གསལ་ཁ་ཞིག་ཐྲོན་ན་ནི་ཁིམས་དང་སིག་གཞིར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་
བཅའ་ཁིམས་ཀི་འགན་རེད། དམ་བཅའ་ཕུལ་བའི་འབྲུ་དྲོན་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་ཚོ་ཚང་མར་གསུངས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་
པ། ཚང་མས་འགན་ཞིག་ཁུར་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་ས་རེད་མ་གཏྲོགས། གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཁ་སང་
མཉམ་དུ་འགྲོ་མི་ཐུབ་པ་དེ་ཚོ་ང་དང་ང་ལྟ་བུ་ཡྲོད་རེད་དཱ་ཟེར་ནས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས།
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སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ད་ལྟའི་འདི་ལ་གནས་ཚུལ་གཉིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། སིར་བཏང་དྲྭ་རྒྱའི་
ཐྲོག་གནས་ཚུལ་འགྲོད་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་མི་མང་གི་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཡྲོད་བསྡད་པ་རེད་ལ་སྲོ་སྲོ་ཡིན་ན་མཐྲོང་ཕྲོགས་
དེ་ག་རང་ཡྲོད། ཉེ་བའི་ལྲོ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་གི་ནང་ལྲོགས་ལ་དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀི་པར་ཆས་དང་བརན་ཆས་ཀི་
ཁ་གཏད་སའི་གང་ཟག་གཙོ་བྲོ་དེ། དཔེར་ཆ་བཞག་ན་གཞུང་འབེ ལ་མཛད་སྲོ་ཞིག་གི་སྐབས་ལ་གང་ཟག་གཙོ་བྲོ་དེ་སུ་
ཆགས་ཡྲོད་མེད། དེ་ནང་བཞིན་ངྲོ་དེབ་དང་བརྒྱུད་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་གང་འད་འགྲོ་གི་ཡྲོད་མེད་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་ཞིབ་
ཚགས་པྲོ་བལྟས་ཡྲོང་བ་ཡིན་ན་འད་པྲོ་འད་པྲོ། ཕར་ཕྲོགས་ཤིག་ལ་འད་པྲོ་ཡིན་ས་དེ་འདར་ཤུགས་འད་པྲོ་མང་པྲོ་ཡྲོད་
རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ད་ལྟ་གྲོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་
གཙོ་རྣམ་པ་སུ་ཡིན་ན་ཡང་། གཞུང་གི་དྲོན་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་ཚོའི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་འགྲོད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
པ། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་སྲོ་སྲོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་བསྐྱར་ཟླྲོས་བྱ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་
སྲོང་། དྲོན་ཚན་གཅིག་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲྲོད་དང་བཅས་པ་གསུང་དགྲོས་
ཀི་ཟེར་བ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡྲོད། སྲོ་སྲོ་འད་པྲོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་དེབ་དེ་
འད་མང་པྲོ་ཁེར་ནས་ཀྲོག་ཁུལ་བྱས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་དེ་འད་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོས་དིལ་
བསགས་ལས་ཁུངས་ཀི་ད་ལྟ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག Tibetan.net ཟེར་བ་དེའི་སང་ལ་ལས་བྱེད་དང་། ཆྲོད་
འགན་ལས་བྱེད་དང་། རང་ཁུངས་དེ་འད་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་གང་ཟག་གསུམ་པ་བ་དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་ནང་ལ་གསར་
འགྱུར་སེལ་གི་ཡྲོད་པ་དེ་གསལ་པྲོ་གསལ་རྐྱང་རེད་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་དྲོན་གཅྲོད་ཡིན་
པའི་སྐུ་ངྲོ་དངྲོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་གི་བུ་མྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཁྲོ་རང་གི་པ་ལགས་ཀི་སྐྲོར་གི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་མྲོ་རང་གིས་ཐད་ཀར་
བཀྲོད་ཆྲོག་པ་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ སི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༣ ལ་བཀྲོད་བཞག་པའི་གནས་ཚུལ་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲྲོད་དང་བཅས་
པ་ཡྲོད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་ག་རེ་ཡིན་ནམ། ག་རེ་བྱས་ནས་ནང་ལྲོགས་ལ་བཀྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། ཡང་
ན་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དང་། བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་སྲོ་སྲོའ ་ི ཕྲུ་གུ་དང་སྲོ་སྲོར་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ། རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོད་པ་དེ་འད་ཞིག་
གསར་འགྲོད་སྲོ་སྲོར་འགྲོད་མཁན་གསང་བའི་དྲུང་ཡིག་དང་མངྲོན་གསལ་དྲོད་པྲོའ ་ི དྲུང་ཡིག་དང་དེ་འད་ཡྲོད་རེད་ཡྲོད་
དམ་མ་རེད། གང་བྱས་ནས་འགྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། དེ་དི་བ་གཅིག་ཡིན།
དེ་ནས་ད་ལྟ་དམིགས་བསལ་ཁ་སང་ང་ཚོའི་ལས་རིམ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐྲོག་ནས་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་
མཚན་མཉམ་དྲུང་ཆེ་དང་འབེལ་ཡྲོད་འགན་འཛིན་དེ་དག་གདན་འདེན་ཞུས་དུས་ཡིན་ན་ཡང་སྲོ་སྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་དི་བ་བཏང་
པ་ཡིན། རིས་འགྲོ་བཅུ་གསུམ་པ་དེར་སྲོར་མྲོ་འབུམ་གཉིས་རེད། སིར་བཏང་ལས་འཆར་གི་ཐྲོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན།
རིས་འགྲོའ ་ི མིང་ལ། བྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་མི་ས་དང་འབེལ་བའི་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་རེད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཁ་སང་།
(ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། དེ་རིས་ཤྲོག་ག་རེ་རེད་འདུག) དམིགས་བསལ། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། དམིགས་བསལ་
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རེས་ནས་སེབས་ཀི་རེད། ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་དང་འབེལ་བའི་དྲོགས་འདི ་ཡྲོད་ན་འདིའི་ཐྲོག་ལ་གསུང་རྲོགས་གནང་།
རིས་འགྲོ་སྲོ་སྲོ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག་ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་རིས་འགྲོ་ག་རེ་སེབས་པ་ཡིན་ནའང་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཁ་ཐུག་ལ་
གསུང་པ་ཡིན་ན། འབེལ་ཡྲོད་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ནའང་འད། དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་འད་ལན་རྒྱག་
རྒྱུ་སྟབས་བདེ་བ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་ཡྲོད།) ལགས་སྲོ། དེ་ག་རང་མཚམས་འཇྲོག་གི་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟམ་མདྲོ་བྱམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་ཟམ་མདྲོ་བྱམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བསམ་འཆར་བཀའ་འདི་
ཞུ་དགྲོས་པའི་གནད་དྲོན་གཅིག་ཡྲོད། དེའི་ཐྲོག་ནས་དུས་ཚོད་ཞུས་པ་ཡིན། དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་གི་
ཡྲོད། ད་ལྟ་དྲོན་ཚན་དང་པྲོ་དེ་ད་ལྟ་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལ་ང་འདིར་ཚུར་ཡྲོང་བསྡད་པ་དེ་གུང་སེང ་ཉི་མ་བཅུ་
ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་བཅར་བ་རེད། ངའི་གུང་སེང་གི་ཐྲོབ་ཆ་ཉི་མ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཡྲོད་པ་དེ་ད་ལྟ་འདིར་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་
ཀི་ལས་བྱེད་དང་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡྲོད་པའི་གཞུང་ཞབས་པ་དང་། དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་འཕྲོས་པའི་ཕྲོགས་མཐའ་ཁག་ལ་ཡྲོད་
པའི་གཞུང་ཞབས་པ་རྣམ་པའི་གུང་སེང་ལ་རིགས་བསེས་བཏང་ནས་ཉམས་ཞིབ་བྱས་ཡྲོང་དུས། ལས་བྱེད་རྣམ་པའི་གུང་
སེང་གི་འགྲོ་སྟངས་དང་ང་ཕི་རྒྱལ་ནས་ཚུར་ཡྲོང་པའི་སྐབས་ལ་ངའི་ཐྲོབ་ཆའི་འགྲོ་སྟངས་དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་
ཀི་མི་འདུག དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བལྟས་པའི་སྐབས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་ཞིག་དང་། དེར་བསྐྱར་བཅྲོས་གནང་
དགྲོས་པའི་དགེ་མཚན་ཞིག་མཐྲོང་སྲོང་། དཔེར་ན་ང་ཕར་ཕྲོགས་ནས་ཚུར་ཡྲོང་བའི་སྐབས་ལ་ཉི་མ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་
གུང་སེང་ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས་ཉི་མ་བཅུ་གུང་སེང་ཞུས་ནས་ཡྲོང་པའི་སྐབས་ལ་ཉིན་མ་བཅུ་དེའི་ནང་ལ་ས་གནས་ཕར་ཕྲོགས་
ཀི་གཞུང་འབེལ་གི་གུང་སེང་ཞིག་ཁེལ་བསྡད་ཡྲོད་ན། དེ་ངའི་གུང་སེང་གི་ཐྲོབ་ཆ་ནས་གཅྲོག་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་མ་རེད། ས་
གནས་ཕར་ཕྲོགས་ལ་བཞུགས་མཁན་ཆ་ཚང་ཕར་ཕྲོགས་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལ་གུང་སེང་བཏང་ནས་ཕག་ལས་
གནང་གི་ཡྲོད་མ་རེད། ང་འདི་ནས་ཚུལ་སེབས་པའི་སྐབས་ལ་ངའི་གུང་སེང་ནས་གཅྲོག་ཆྲོག་གི་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་
ང་ཚོའི་གཞུང་ཞབས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན་པ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དཔེར་ན་ང་ཚོས་ལྲོ་གསར་
བ་ཟེར་ནས་རེན་འབེལ་དང་སྦྲགས་ནས་ཞེ་དག་གལ་ཆེན་པྲོ་བརི་ཡི་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་རྒྱ་གར་ལྷྲོ་
ཕྲོགས་ལ་སྐྱེས་པ་རེད། དེ་རིང་ང་དྷ་རམ་ས་ལར་གཞུང་ཞབས་པ་བྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་བསྡད་པའི་དབང་དུ་བཏང་པ་
ཡིན་ན་ལྲོ་གསར་གཏྲོང་དུ་རྒྱ་གར་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ལ་ཕར་འགྲོ་གི་རེད་བ། དེ་འད་སྲོང་ཙང་ཚེས་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་ལ་གུང་སེང་
ཞུས་ནས་གནམ་གང་གི་ཉིན་མྲོར་ནང་ལ་འབྱྲོར་རྒྱུའི་རིས་བརྒྱབ་ནས་ཚེས་པ་གཅིག་གི་ཉིན་མྲོ་ངེས་པར་དུ་ཕ་མ་དང་སྤུན་
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ཆེད་མཉམ་དུ་དུས་ཆེན་གཏྲོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བསིགས་ནས་འགྲོ་གི་རེད་བ། གུང་སེང་སི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉི་ཤི་
ར་བདུན་ལ་ཞུས་ནས་ཕིན་པའི་སྐབས་ལ་ལྲོ་གསར་ཚེས་པ་གཅིག་གཉིས་གསུམ་གཟའ་ཟླ་བ་མིག་དམར་ལྷག་པ་ལ་ཁེལ་
བསྡད་པའི་སྐབས་ལ་གཞུང་ཞབས་པའི་གུང་སེང་ནས་དེ་མར་བཅག་གནང་བ་ཞིག་གྲོ་ཐྲོས་བྱུང་། དེའདའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་ཆགས་བསྡད་འདུག སྲོང་ཙང་ཕྲོ ག ས་མཐའ་ཁག་ལ་མར་ཕེབས་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད་མར་ཕྲོགས་ནས་ཡར་
བཞུགས་སར་ལ་བཅར་དགྲོས ་མཁན་ཡིན་ནའང་རེ ད། ཁྲོང་ཚོ་ ལ་གུང་སེང་དེ་ གྲོང་རག་གི ་འདུག བྱས་ཙང་འདིར ་
བཞུགས་མཁན་ཡིན་ན་གུང་གསེང་ཡིན་ཤག་ཤག་དང་། ཕེབས་མཁན་ཚོར་གྲོང་གུན་ཞིག་རག་བསྡད་ཀི་འདུག དེ་འད་
ཡིན་ཙང་ང་རང་གི་ལྟ་ཕྲོགས་ཀི་ ཐྲོག་ནས་གཞུང་ཞབས་པ་རྣམ་པ་དེ་དག་བྲོད་མིའི་བདེན་དྲོན་འཐབ་རྲོད་ཀི་ཉིན་རེ་ནས་
ཉིན་རེ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བྱེད་པ་ཞིག་ལ་བརིས་ནས་གུས་བཀུར་དང་ཆེ་མཐྲོང་དང་རེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་གི་
ཡྲོད། སྲོང་ཙང་དེ་འད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གུང་སེང་གི་གནས་སྟངས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱེད་དང་།
ལས་བྱེད་སི་ཡྲོངས་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་ལྟ་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་འྲོས་ཤིང་འཚམ་པ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་མཐྲོང་སྲོང་། བྱས་ཙང་
དེ་འད་ཡིན་དུས་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་བྲོན་རྣམ་པའི་ངྲོས་ནས་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་དང་བཀའ་མྲོལ་གནང་
ནས་ངེས་པར་དུ་འདི་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་བསྐྱར་བཅྲོས་ཤིག་གནང་ཐུབ་པ་གནང་རྲོག ས་གནང་ཞེས་གུས་པ་ང་རང་གི་ལྟ་
སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་དེ་འད་ཞིག་མཐྲོང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ངས་ད་ལྟ་ཞུས་པ་དེ་དག་སི་སྨན་རང་གི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་གི་ཡྲོད། དྲོ་
བདག་གི་སང་ལ་དགྲོངས་པ་མ་བཞེས་རྲོགས་གནང་ཞེས་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་དྲོན་ཚན་དང་པྲོ་དེ་ཡིན།
དེ་ནས་ཁ་སང་དྲོན་ཚན་གཉིས་པ་དེ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའི་གནད་དྲོན་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་རེད། དེ་ཡང་
བུད་མེད་ཅིག་གི་གནས་ཚུལ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་འཕྲོས་པ་རེད། བུད་མེད་ཀི་ཐྲོག་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་
ཡྲོང་དུས་ང་རང་གི་ཨ་མ་ལགས་དེ་བུད་མེད་ཡིན་དུས་ཨ་མ་ལགས་དེ་དན་གབས་བྱེད་ཅེས་དེ་ནས་བྲོད་ཀི་ཨ་མ་ལགས་
ཚོ་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་པའི་སྐབས་ལ་ཨ་མ་རེ་བཙུན་པདྨ་དེ་དེ་འདའི་བཀའ་དིན་ཆེ་བ་ལ་ཨང་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་
སེབས་ཡྲོང་གི་འདུག རྡྲོག་རྡྲོག་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བུད་མེད་ཀི་ཐྲོག་ལ་རེད། དེ་ཡང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཚིག་གཅིག་
སྡིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་སི་ཚོགས་ནང་ཕིན་ཚར་བ་ཡིན་དུས་དེ་ལ་ལྟ་སྟངས་མི་འད་བ་གཉིས་ང་རང་གི་མཐྲོང་ཚུལ་གི་
ཐྲོག་ནས་འགེལ་བཤད་ཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན་བསམ་པ་དང་། ཞུ་དགྲོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་མཐྲོང་སྲོང་། དཔེར་ན་ཚིག་ཁ་
སང་བེད་སྲོད་བྱས་པ་དེ་ཡ་མ་གནེའི་ཟེར་ནས་ཚིག་དེ་གསུངས་པ་རེད། དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་བྱེ་བག་པ་གཅིག་
གིས་ར་བ་ཉིད་ནས་སེར་ལ་དེ་མ་བཞེས་རྲོགས་གནང་། ཚིག་དེ་རང་བེད་སྲོད་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་ང་རང་གི་ལྟ་སང་
མཐྲོང་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་སི་སྨན་གི་ཚུལ་དུ་དགྲོངས་འཆར་ཞིག་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བསམ་བྲོ་དེ་མ་བཏྲོན་པ་ཡིན་ན། སི་
ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་སྟངས་མི་འད་མི་འད་བ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་བསམ་ཚུལ་དེ་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་རེད་བས མ་
པའི་ཚོར་སང་ཞིག་བྱུང་། དཔེར་ན་གནས་སྟངས་འདི་འད་པྲོར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཆྲོས་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བལྟས་པ་
ཡིན་ན་མི་དགེ་བཅུ་སྲོང་གི་ཚུལ་ཁིམས། ངག་གིས་མི་དགེ་བའི་རྣམ་པ་བཞི་བཤད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཕ་མ་ཟེར་བ་དེ་ཆགས་
ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་གནས་ཚུལ་རེད། དེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་གང་ཡང་མ་རེད། དེར་ངས་ཕྲོགས་གཅིག་ནས་བརྒྱ་
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ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཁས་ལེན་གི་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོ་འཇིག་རེན་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཆབ་སིད་པའི་འགྲོ་སྟངས་ཀི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་
སྟངས་ཤིག་གི་ཆ་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་འདས་པའི་ལྲོ་ངྲོ་བཅུ་གངས་མདུན་རྒྱབ་ནང་ལྲོག་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ང་རང་ཚོའི་
ངག་རྒྱུན་ནང་ལ་ཡྲོང་བསྡད་པ་ཞིག་ལ། ཕྲུ་གུ་གསུམ་གི་ཨ་མ། །ཞང་ཞང་ལྷ་མྲོས་བླུས་སྲོང་། །ཟེར་ནས་གནས་ཚུལ་ཞིག་
བྱུང་ཚར་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་གནས་ཚུལ་དེ་ཐྲོན་པ་དེ་ལ་ངས་འདས་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་། འཛམ་
གིང་འདིའི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་མ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡྲོད་པའི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་དུས་ཧང་སང་བ་དང་ཧ་
ལས་པ། ཧྲོན་འཐྲོར་བ་དང་ཐྲོག་བརྡིབས་བརྒྱབ་པའི་གནས་ཚུལ་ང་ལ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སྲོང་། དེ་ནང་བཞིན་དུ་གནས་ཚུལ་
དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོའི་བསྟན་བཅྲོས་ཀི་ནང་ལ། ག་པར་ཕེབས་སམ་ཞུས་པས།། དེ་ལ་
བཞུགས་ཡྲོད་གསུངས་བྱུང་། །ཟེར་ནས་བུས་བུ་མྲོ་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། བུ་མྲོས་བུ་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་རེད།
འཇིག་རེན་མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟངས་ཀི་ནང་ལྲོགས་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ཡིན་དུས་ཆྲོས་ཕྲོགས་
ཀི་ཆ་ནས་ངས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་མི་དགེ་བཅུ་སྲོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་དང་འགལ་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོ་འཇིག་རེན་གི་མི་ཚེ་
འགྲོ་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་གི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་བརེ་བ་དང་། ཆབ་སིད་
ཀི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་ (Pyaar དང་ siyasath mei sab kuch Jayiz
hai) བརེ་བ་ལ་ཆྲོལ་གསུམ་གི་དབྱེ་བ་འབྱེད་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། ཆྲོལ་ཁའི་དབྱེ་བ་འབྱེད་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། ཆྲོས་ལུགས་ཀི་

དབྱེ་བ་འབྱེད་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། སེམས་ནང་ལ་ཚོར་བ་སེབས་པ་དེ་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་ནས་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རེད་ཟེར། དེ་དང་
ཆབ་གཅིག་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། ཆབ་སིད་ཀི་དགྲོས་མཁྲོ་ལ་བསྟུན་དེ་ཕིན་ནས་གནས་
ཚུལ་དེ་ཚོ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ངས་ཆྲོས་ཕྲོགས་ཀི་ལྟ་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བལྟས་པ་
གཅིག་དང་འཇིག་རེན་པ་དང་ཆབ་སིད་པའི་ལྟ་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བལྟས་པའི། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་མཆྲོག ག་རེ་གསུང་གི་ཡྲོད་དམ། ཞེ་དག་ཧ་གྲོ་གི་མི་འདུག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་
ནས་གེང་མྲོལ་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཟག་སེར་གི་ཐྲོག་ལ་ཞེ་དག་མ་གསུང་ན་ཡག་གི་རེད་སྙམ་གི་འདུག
ཁ་སང་ཡང་རིགས་ཤིག་དེ་འད་བྱུང་སྲོང་། སི་པའི་ལས་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་བསམ་འཆར་སྤུང་དགྲོས་པ་དང་བགྲོ་གེང་
གནང་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གཙོ་དྲོན་གནང་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག) ལགས་སྲོ།། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཁ་
སང་ཚད་མཉམ་དྲུང་ཆེའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་དེ་འཕྲོས་པ་སྲོང་ཙང་སི་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་དེ་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་
ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་ཞིག་མཐྲོང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་ངས་འདིར་བུད་མེད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་སྐུ་ངྲོ་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ཙང་དེ་ག་རང་མཚམས་འཇྲོག་གི་ཡིན། དེའི་ཐྲོག་ལ་འབེལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་གི་
མིན། སི་བཏང་འགེལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཡང་འདིར་རྣམ་པ་མི་འད་བ་ཞིག་ཐྲོན་པའི་ཉེན་ཁ་འདུག བྱས་ཙང་དེ་ག་རང་
ཡིན།
དེ་ནས་ད་ལྟ་དྲོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ལྔ་
དང་ལྔ་བཅུའི་ཆབ་སིད་ཀི་ལངས་ཕྲོགས་དང་ཆབ་སིད་ཀི་ལྟ་བ་གཏན་འབེབས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་
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དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་རང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་བྲོ་ལ་བབ་པའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་དགྲོས་པ་ཞིག་ལ། ད་ལྟ་རྒྱ་བྲོད་གྲོས་མྲོལ་དབུ་མའི་
ལམ་འདི་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་གིས་གསུངས་པ་དེ་ག་སིག་ཨང་གསར་ཡྲོད་ཅེས་གསུང་གི་ཡྲོད་
རེད། དེ་གང་འད་ཡྲོད་རེད། གང་འད་རེད་ཅེས་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་པའི་སྐབས་སུ་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་ཕྲོགས་གཅིག་ལ་
འདས་པའི་དུས་ཚོད་དམིགས་བསལ་གི་སྐུ་ཚབ་དང་། དེ་མ་ཡིན་པའི་མི་ས་ཁག་ཅིག་ག་སིག་ཡྲོད་པ་དེ་གསལ་པྲོ་ཞེ་དག་
རེད་འདུག ཡིན་ནའང་ཕྲོགས་གཞན་དག་ཅིག་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཆབ་སིད་ཀི་ལྟ་གྲུབ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་པའི་
སྐབས་ལ་གཞྲོན་སྐྱེས། མ་འྲོངས་པའི་སྲོན་ར་དེ་དག་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་ཁྲོང་ཚོ་ལྔ་
དང་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལྲོགས་ལ་ཁིད་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་དབུ་མའི་ལམ་འདི་ག་སིག་ཨང་གསར་ཡྲོད་གསུང་གི་ཡྲོད་དུས་འདིའི་
ནང་ལ་མི་རབས་རྒན་པ་ཡྲོད་རེད་དེ། གཞྲོན་སྐྱེས་དེ་དག་མཉམ་ཁིད་བྱེད་དགྲོས་རྒྱུ་ཞེ་དག་གལ་ཆེན་པྲོར་མཐྲོང་གི་འདུག
དེ་འད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་འཐྲོན་མཁན་གི་སྲོབ་ཕྲུག་གང་མང་མང་ཞིག་ལ་དམིགས་འཛུགས་རང་བྱས་ནས་
དབུ་མའི་ལམ་གི་ནང་དྲོན་ལ་ཡྲོད་པའི་གནད་དྲོན་ཁག་ལ་སྲོབ་སྲོང་ངེས་པར་དུ་སྤྲྲོད་ཐབས་ཤིག་གནང་ཐུབ་དགྲོས་པའི་
དགེ་མཚན་ཞིག་མཐྲོང་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་གཞིའི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་པ་དེ་
འད་བྱུང་ཡྲོད་དམ། གལ་སིད་བྱུང་མེད་ན་དེའདའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག སྲོང་ཙང་དེའི་ཐྲོག་ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་
པ་བཞེས་རྲོགས་གནང་ཞེས་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན།
དྲོན་ཚན་གཉིས་པ་དེ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དང་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་བཀའ་འདི་ཞུ་དགྲོས་པ་
དང་བསམ་འཆར་ཞིག་ལ་ Tibet support group དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དགྲོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ད་ལྟ་
བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྐྱྲོར་གནང་མཁན་གི་ཚོགས་པ་དེ་དག་ཞེ་དག་གལ་ཆེ་པྲོ་རེད་གསུངས་ནས་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་
ནས་ཨ་རི་དང་ཡྲོ་རྲོབ་ནང་ལ་དམིགས་ཡུལ་གཏད་པ་གཞིར་བཟུང་གང་ལ་གང་འཚམ་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཡག་པྲོ་ཞིག་ང་
ཚོས་ཞུ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སྡྲོད་ས་དེ་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་ནང་ཡྲོད་པ་དང་
ལྷག་པར་དུ་ཨེ་ཤ་ཡའི་གིང་ཕན་ནང་ལ་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས། མ་འྲོངས་སྲོན་ར་མང་པྲོ་ཞིག་རྒྱ་གར་གི་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭར་
འགྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་དེ་ནས་ཐྲོན་ནས་རྒྱ་གར་གི་ནང་ལ་འཚར་ལྲོངས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཚོགས་པ་
ག་ཚོད་མང་མང་ཞིག་རྒྱ་གར་ནས་རག་ཐུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གཞྲོན་སྐྱེས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཐྲོན་པའི་སྲོབ་གྲྭ་བ་དེ་དག་ལ་
college ནང་མ་འཛུལ་སྲོན་དུ་སྲོབ་གསྲོ་ཞིག་སྐྱྲོན་པའི་ཐྲོག་ནས། ག་སིག་ཨང་གསར་ཞིག་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་ནང་ལ་

གྲོགས་སིག་བྱེད་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་དྲོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་རག་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་དེ་འདའི་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ལམ་
སྟྲོན་ཞིག་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་ཞེ་དག་འདུག འདི་འབེལ་ཡྲོད་ཚན་པ་ག་བར་ལ་ཐུག་གི་ཡྲོད་
ནའང་ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྲོག ས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། ཞྲོར་འཕྲོས་སུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ང་ཚོ་འདིར་
རེན་གཞི་བྱེད་ས་དེ་ཨི་ཤི་ཡའི་གིང་ཕན་ནང་ཚུད་ཀི་ཡྲོད་དུས་ཨེ་ཤ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ནང་ལྲོགས་ལ། དཔེར་ན་ཐའེ་
ཝན་རེད། ཉི་ཧྲོང་དེ་དག་ལ་དྲོན་གཅྲོད་ཡྲོད་པ་གཞི་བཟུང་གི་ལུང་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ནང་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་མི་དང་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པའི་ five m ནང་ལྲོགས་ནས་འཛིན་སྐྱྲོང་གནང་མཁན་དང་གྲོས་ཚོགས་
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ཚོགས་མི་ཟེར་ནས་གཉིས་དེ་ལ་གྲོ་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས་ཁྲོ་ཚོ་ལ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་འྲོག་ནས་ག་ཚད་ཙམ་ཁབ་ཀི་ཡྲོད་ན།
ཁྲོང་ཚོ་ལ་ལས་འགན་ག་ཚོད་ཙམ་བསྐུལ་གི་ཡྲོད་ན། དེའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་ཡྲོ ད་ན་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དང་འབེལ་
བའི་ཐྲོག་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཞིག་ཡིན། དེ་ནས་དྲོན་ཚན་གཅིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཞེ་དག་ཞུ་གི་མིན། སི་ཚོགས་ནང་གི་
བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་ང་རང་གི་ལྟ་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གུ་ཡངས་པྲོ་ཞེ་དག་ལྟ་
ཡི་ཡྲོད། དཔེར་ན་ང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གྲུབ་མཐའ་མི་འད་བ་བཞི་ཟེར་ང་ཚོའི་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་
སྟངས་དེ་མི་འད་བ་བཞིའི་ནང་ལ་གར་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་ཐེག་པ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་ཟེར་ནས་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པྲོའ ་ི ནང་
ལྲོགས་ལ་མ་འད་བ་མ་འད་བ་མང་པྲོ་ཐྲོན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་བསམ་བྲོ་མ་འད་བ་འད་མིན་ས་ཚོགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་
པ་དེ་ཤེས་པའི་ཐྲོག་ནས། བསམ་བྲོ་གུ་ཡངས་པྲོ་བཏང་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་ར་དྲོན་ལ་འཐབ་རྲོད་བྱེད་དགྲོས་པ་དེ་ཞེ་
དག་གི་གལ་ཆེ་པྲོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་སང་ནས་བཀའ་གནང་དུས་ང་འཁྲུག་གབས་
བྱེད་ཀི་འདུག་པས་གང་བསྡུས་བསྡུས་ཞུ་ཆྲོག་པ་གནང་ཞུ་གི་ཡིན། དེ་ནས་དྲོན་ཚན་ལྔ་པ། ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་སྒྲུབ་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན་དྲོ་བདག་རང་ཉིད་ཀི་བསམ་ཚུལ་ལ་གནམ་གྲུ་གནམ་ལ་འཕུར་འགྲོ་གི་རེད། གྲུ་གཟིངས་ཆུའི་ནང་ལ་འགྲོ་
གི་རེད། ངའི་ལུས་ལ་གྲོན་པའི་གྲོས་འདི་རེད། མྲོག་མྲོག་དང་ཤ་བག་ལེབ་ཚ་བྲོ་ཞིམ་པྲོ་ཟ་རྒྱུ་དེ་དག་ཆ་ཚང་རང་བཞིན་
གིས་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངྲོ་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་ unnatural
ཟེར་གསུངས་ཀི་འདུག་བ། དེ་ཡིན་དུས་ལས་དྲོན་ག་རེ་སྒྲུབ་དགྲོས་པ་ཡྲོད་ཡིན་ནའང་དེ་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ནས་
ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་སི་སྨན་གི་དགྲོངས་འཆར་གི་ཚུལ་དུ་ང་ཚོ་གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཡྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
ན་རང་བཞིན་གི་སང་ལ་མ་བཞག་པར། རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཞིག་བཤད་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོ་མཉམ་རུབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་
བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ཡྲོང་བ་ལ་ཁྲོག་པ་ཆེན་པྲོ་བྱེད་པའི་ཐྲོག་ནས་ངེས་པར་དུ་ཤར་སྐྱྲོད་བྱེད་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་དེ་
རིང་སྡིངས་ཆ་འདིའི་ཐྲོག་ནས་འབད་བརྲོན་ཞིག་བྱས་ན་བསམས་སྲོང་། དེ་ནས་མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་
ཚང་མ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གནས་ཚུལ་གཅིག་ཞུ་དགྲོས་པ་ཞིག འདས་པའི་དུས་ཚོད་ནང་ང་ལ་ནད་འབུ་རེད་ཟེར་
ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་ Email.ཐེངས་མ་བཞི་འབྱྲོར་སྲོང་། གཅིག་ཉེ་ཆར་རང་
རེད། དེའི་རྒྱབ་ལྲོག་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་སྲོག་ཡྲོང་དུས་ Email.དེ་ཧྲོང་ཀྲོང་ནས་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས་དེ་འད་
བཀའ་མྲོལ་བྱུང་བ་རེད། དཔེར་ན་ཉེ་ཆར་སུད་སི་ནང་ལྲོག་ལ་རྒྱ་མིའི་གནྲོན་ཤུགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་དུས་དྲྭ་
རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ཁེད་ཚོ་ལ་གནྲོན་ཤུགས་ག་རེ་ཡྲོང་གི་འདུག་ཅེས་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་འཕྲོས་པ་རེད། ངས་དེ་དུས་བཀའ་འདི་
གནང་མཁན་ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་གསལ་པྲོ་ཞེ་དག་ཞུས་པ་ཡིན། ང་ལ་ཡང་དེ་འད་བྱུང་སྲོང་། ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཆ་ཚང་ལ་དེ་
འད་ཡྲོང་གི་འདུག བྱས་ཙང་དེ་རིང་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ནང་ལྲོགས་ལ་ང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
ཀམ་པུ་ཊར་གི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས། ང་ཚོ་ལ་བཀའ་ངལ་དེ་འཕད་ཀི་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས།
དེའི་ཐྲོག་ལ་མ་འྲོངས་པར་ཀམ་པུ་ཊ་སྲོབ་སྲོང་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་
ནས་རམ་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་ག་རེ་ཡྲོད་ན་། དེའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ག་འད་ཞིག་ཐྲོན་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ན་ཞེས་བཀའ་འདི་ཞུ་འདྲོད་
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བྱུང་། ངས་མཐའ་མ་དེར་ཞེ་དག་མང་པྲོ་མ་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་ཞུས་པ་ཆ་ཚང་སི་སྨན་རང་གི་ཐྲོག་ནས་
ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་གི་ཐྲོག་ནས་ལྲོང་བ་ལ་ཤེལ་སྲོ་སྤྲད་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར། འྲོན་པ་ལ་གླུ་གཞས་
བཏང་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར། སྐྲ་མེད་ལ་སྐྲ་ཤད་ཚོང་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་འགྱུར་བའི་རེ་བ་ཆེན་པྲོའ ་ི
ཐྲོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ཙམ་མཚམས་འཇྲོག་ཆྲོག་པ་ཞུ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་རིང་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གཅིག་ཞུས་
པ་ཡིན་ན། ར་བས་ལྷན་ཁང་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྲོ་དེ་འད་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། སི་བཏང་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྲོ་
ཞིག་གིས་ཕི་ཕྲོགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོར་འབེལ་འདིས་བྱེད་རྒྱུར་ཆེད་དམིགས་ཀི་ལྷན་ཁང་ཞིག་ཚང་མར་ཡྲོད་བསྡད་པ་
ཞིག་རེད། ད་ང་རང་ཚོ་དེ་དང་མ་འད་བ་ཞིག་ལ་མིང་འདྲོགས་སྟངས་བྲོད་སྐད་རང་གི་སྲོ་ནས་བྱས་ན་ཕི་དིལ་བྱས་ནས་
བཏགས་ཡྲོད་པ་རེད། ཕི་འབེལ་བྱས་ནས་བཏགས་ཡྲོད་མ་རེད། ཕི་དིལ་ཟེར་བ་དེ་ཕི་ཕྲོགས་ལ་འབེལ་བ་འཛིན་མཁན་གི་
ལྷན་ཁང་དེ་དང་། དེ་ནས་ཕི་ནང་གཉིས་ལ་དིལ་བསགས་བྱེད་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གནད་དྲོན་གཙོ་བྲོ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་གཞིགས་
ནས། ཕི་དིལ་ཟེར་ནས་ལྷན་ཁང་གཉིས་ཀི་མིང་ཞིག་བཏགས་བཞག་ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན་གལ་ཆེ་ཆུང་སང་ནས་བཤད་ན།
རྒྱ་ནག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྲོག་བརན་ལྷིང་དང་སྲུང་སྐྱྲོབ་ཡྲོང་རྒྱུ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ལྷན་ཁང་གཙོ་
གས་གཅིག་དེ། འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་ཟེར་བ་དེ་ཡིན་ས་རེད། ཁ་སང་དེ་རིང་བལྟས་ཡྲོང་བ་ཡིན་ན་ལྷན་ཁང་དེའི་ཐྲོག་
ལ་ཁྲོ་རང་ཚོས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྲོ་བྱེད་ཀི་འདུག ང་རང་ཚོའི་ད་ལྟའི་ཆབ་སིད་ཀི་བདེན་མཐའ་འདི་གསལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
ན། ང་ཚོའི་ལྷན་ཁང་རེ་རེར་འགན་ལྷག་མ་ཡྲོད་རེད་དེ། དེའི་ནང་ནས་དམིགས་བསལ་ལམ་ཐད་དཀར་བྱེ་བག་གི་འགན་དེ་
ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྲོད་བསྡད་པ་ཞིག་རེད། ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཕིའི་མི་རིགས་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་སའང་འདི་ཆགས་ཀི་
ཡྲོད་རེད་ལ། དེ་ནས་ང་རང་ཚོའི་ཕི་ནང་གི་གནས་སྟངས་བཟང་ངན་སྐྱིད་སྡུག་ག་རེ་ཡིན་ནའང་དིལ་བསགས་བྱེད ་སའང་
འདི་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་རང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་དེ་དིལ་བསགས་དང་འབེལ་བའི་སང་ནས་ཤུགས་ཆེན་
པྲོ་ཞིག་འགྲོ་དགྲོས་པ་དེ་ར་བའི་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡིན་བསྡད་པ་དེ་འད་ཞིག་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ལྷན་ཁང་འདི་ཧ་
ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་བཞིན་སྲོན་མ་ཡིན་ན་འདི་འདའི་སྐབས་སུ་ཆ་ཤས་བངས་ནས་
བསམ་ཚུལ་བཤད་ཀི་ཡྲོད། བྲོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དང་ཕི་ལྲོགས་ཀི་གནས་སྟངས། བྲོད་ཕི་ནང་གཉིས་བར་གི་མཛའ་
འབེལ་དང་། མཚམས་སྲོར་རང་བཞིན་མང་པྲོ་ཞིག་གི་སང་ནས་ཕི་འབེལ་དང་དིལ་བསགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ནུས་པ་ཐྲོན་
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དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་། བྲོད་ནང་གི་གནའ་བྲོའ ་ི ལྲོ་རྒྱུས་དང་ཉེ་རབས་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤྲོག་གིས་
བྲོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་། དུས་དེ་རིང་བར་དུ་བྲོད་ནང་དུ་བྲོད་ཀི་མི་རིགས་དང་ར་དྲོན། ཆྲོས་དང་རིག་
གཞུང་ལ་སྲོགས་པའི་ཆེད་དུ་ལུས་སྲོག་ལྲོངས་སྲོད་དང་བཅས་པ་འགྲོ་སྲོང་བཏང་བཞག་པའི་རིན་ཐང་དེ་བཙལ་དགྲོས་པ་
དང་། དེ་བཞིན་བྲོད་མི་རིགས་ཀི་སྙིང་སྟྲོབས་ཇི་ལྟར་དར་སེལ་གཏྲོང་དགྲོས་པ་སྲོགས་མང་པྲོ་ཞིག་ཕི་དིལ་ལ་འབེལ་བ་
ཆགས་བསྡད་ཡྲོ ད་པ་དང་། དེ འི་ནང་ནས་ལྷག་པར་དུ་འཛམ་གིང་མི ་རི གས་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་བརྒྱུད་སྤྲྲོད་དང་། དིལ ་
བསགས་བྱེད་རྒྱུར་འགེམས་སྟྲོན་ལ་སྲོགས་པའི་ཐྲོག་ནས་བརྒྱུད་བསགས་བྱ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པའི་བསམ་ཚུལ་གང་ཐུབ་
ཅི་ཐུབ་ཞུ་ཁུལ་བྱས་ཡྲོད། དེ་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པའི་སང་ཚུལ་ཡང་མཐྲོང་སྲོང་། ཡིན་ཡང་
ད་དུང་ཆད་ལྷག་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པའང་མཐྲོང་བསྡད་ཀི་འདུག མདྲོ་དྲོན་སྙིང་པྲོ་ངས་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ན། དཔེར་
བཞག་ན་ཁ་སང་དེ་རིང་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཉི་མ་རེ་རེར་ཕག་ལས་མང་པྲོ་ཞིག་བྱེད་ཀིན་ཡྲོད་པ་ངྲོས་ལེན་བྱེད་ཀི་
ཡྲོད་ལ་ལས་བྱེད་དེ་ཚོར་ཡང་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མེད། ཁྲོ་ཚོས་གྲོང་རིམ་ནས་གྲོ་སིག་གང་གནང་རྣམས་ཏག་ཏག་ལག་
ལེན་བསྟར་གི་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ཉེ་བའི་ཆ་ལ་བྲོད་ནང་དུ་གནད་དྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡྲོད་པ་
རེད། སྐད་ཡིག་གི་ཐྲོག་ལ་གནད་དྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་འབྱུང་གི་ཡྲོད་རེད། སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱྲོབ་ཟེར་ན་རེད། སྐད་ཡིག་དར་
སེལ་ཟེར་ན་རེད། རྒྱ་ནག་གི་གང་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་སིད་ཇུས་ལན་ལེན་བསྟར་སྟངས་ཀི་སང་ནས་རེད། ས་ཆ་རེ་
རེ་འད་ཡི་མི་འདུག ས་ཆ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་རྦད་དེ་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ངང་ང་རང་ཚོའི་མངྲོན་འདྲོད་དང་འཚམ་པའམ་དེ་དང་
ཆ་འད་བ་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་མཁན་ས་ཁུལ་རེ་ཟུང་འདུག ས་ཆ་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་དེ་ལས་རྦད་དེ་ལྡྲོག་ནས། ཕར་ལྟ་ཡྲོང་
དུས། ལྟ་མི་བཟྲོད་པ་དང་བསམ་མི་ཐུབ་པ་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཀི་སང་ནས། བྲོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་སང་ལ་ཉམས་ཆག་
དང་། ཚད་བཀག སྟངས་འཛིན། གཉའ་གནྲོན་དེ་འད་ཧང་སང་ཡ་བྱས་བཞག་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག དེ་ཚོ་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་
དང་མི་རིགས་ཚོས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་མཐྲོང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ན། གྲོ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ན་བསམ་བསམ་ཞིག་འདུག དེ་བཞིན་ཁྲོར་
ཡུག་གི་ཐྲོག་ལ་རེད། སིར་ཁྲོར་ཡུག་དང་རིག་གཞུང་ཟེར་བ་དེ་འཛམ་གིང་གི་མི་ཚང་མའི་སི་ནྲོར་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད།
ང་ཚོ་བྲོད་པ་གཅིག་པུའི་མ་རེད། མདྲོར་བསྡུས་པ་ཡིན་ན་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་ཟེར་བ་འདི་འཛམ་གིང་མི་མང་སིའི་
སི་ནྲོར་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་རིག་གཞུང་འདིས་ཀང་འཛམ་གིང་གི་མི་རིགས་ལ་སི་ཞུ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་
པའི་གདེང་ཚོད་དང་སྲོབས་པ་ཡྲོད་པ་རེད། འཛམ་གིང་མི་མང་སི་ཡྲོངས་ཀི་སི་ནྲོར་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བྲོད་
ཀི་ཁྲོར་ཡུག་ཀང་འཛམ་གིང་མི་མང་གི་སི་ནྲོར་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། གནད་དྲོན་འདི་དག་གི་ཐྲོག་ནས་འཛམ་གིང་མི་
མང་ལ་ཁབ་བསགས་ཟེར་ན་རེད། དིལ་བསགས་ཟེར་ན་རེད། འབེལ་བ་བཙུགས་ནས་གནས་སྟངས་དེ་དག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་
ཕར་བརྒྱུད་སྤྲྲོད་བྱེད་དགྲོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད།
རྒྱ་གཞུང་གིས་བྲོད་ཀི་ཁྲོར་ཡུག་གཏྲོར་སྐྱྲོན་མང་པྲོ་བཏང་སྲོང་། ལྲོ་རེ་ནས་ལྲོ་རེར་ཛ་དག་རེད་འདུག སྐབས་
སྐབས་སུ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དུས་རྒྱ་གཞུང་འདིས་བྲོད་འདི་ཉིད་ཤ་འད་བྲོ་ཞིག་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཤ་བཟས་པའི་མི་
ཚད་རུས་ཀང་བཅག་ནས་ནང་ལྲོག་གི་རྐང་ནར་ཚང་མ་བྲུས་ཚར་བར་བྱས་ཏེ། ཉིན་གཅིག་རུས་པ་དཀར་པྲོ་ཞིག་རིས་
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སྤྲད་ཡ་མིན་འགྲོ་བསམ་བསམ་དེ་འད་དན་བཅུག་གི་འདུག ཕང་སེམས་གང་ཡང་མེད་པར་སྲོག་འདྲོན་བྱས་ཡྲོང་དུས། དེ་
ནི་ཧ་ལས་དགྲོས་པའི་ཇུས་ངན་ཞིག་རེད་འདུག གཏེར་སྲོག་བྱ་སའི་ས་ཆར་གངས་ཀ་ཡྲོད་མ་རེད། གཏེར་ཁ་སྲོག་འདྲོན་
བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ་ནི་སེར་གི་མིང་ཐྲོག་ནས་ར་འཛུགས་བྱས་ཡྲོད་པ་དང་། གཞུང་གི་མིང་ཐྲོག་ནས་ར་འཛུགས་བྱས་ཡྲོད་པ་
ས་ཚོགས་ཤིག་ཡྲོང་བསྡད་ཀི་འདུག དེ་ང་ཚོས་རྦད་དེ་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཕིའི་མི་རིགས་ཁག་ལ་ཕར་ངྲོ་སྤྲྲོད་བྱེད་རྒྱུ་དང་།
དིལ་བསགས་བྱེད་རྒྱུ། ཞུག་གཏུག་བྱེད་རྒྱུ་སྲོགས་ཉི་མ་རེ་རེར་གནད་དྲོན་མི་འད་བ་མི་འད་བ་མཐུད་བརྒྱབས་ཏེ་ཡྲོང་གི་
འདུག་པས། དུས་ཐྲོག་ཆད་ལྷག་མེད་པར་མཇུག་གནྲོན་བྱ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་དྲོན་དག་ཁ་ཤས་
ཤིག་གི་ཟུར་ཙམ་དང་། སེ་ཙམ། དིལ་བསགས་འད་བྱས། ཁབ་བསགས་འད་བྱས་ནས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་བཏང་བ་ཙམ་
གིས་དེ་ཙམ་ཕན་གི་མི་འདུག རྒྱལ་སིའི་བརྒྱུད་ལམ་གལ་ཆེན་པྲོ་དེ་འདའི་ནང་མི་མཐུད་ནས་རིམ་བསྟུད་དུ་ཐྲོན་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན་ནུས་པ་ཅུང་ཙམ་ཐྲོན་ངེས་རེད། འདིའི་ཕྲོགས་ལ་ངེས་པར་དུ་ཤུགས་བརྒྱབས་ནས་ནུས་པ་ཞིག་འཐྲོན་དགྲོས་ཀི་
འདུག དེ་དེ་བཞིན་ཆྲོས་ལུགས་རེད། དགྲོན་སྡེ་མང་པྲོ་གཏྲོར་སྐྱྲོན་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་བ་རུང་སར་དང་ཡ་ཆེན་སར་
གི་བར་ནས་སྐྲོར་ར་བརྒྱབས་ནས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ལས་གཞན་པ་མང་པྲོ་མང་པྲོ་འདུག་དེ་དག་ཚང་མ་ཞིབ་ཚགས་
ཤེས་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་རེད། མཚམས་མཚམས་ལ་མང་པྲོ་གཅིག་གི་ནང་ནས་བྱེ་བག་གཅིག་བཀར་ནས་ཕི་ལ་བཏྲོན་པ་
ཡིན་ན་ངྲོ་སྤྲྲོད་དང་དིལ་བསགས་བྱེད་རྒྱུར་སྟབས་བདེ་དང་ཕན་ཐྲོགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་ཤས་ཆེ། དེའང་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་དེ།
སྐབས་སྐབས་སི་ཡྲོངས་ལ་སི་བསྡྲོམས་བཀྲོད་ཐུབ་པ་དགྲོས་རྒྱུ་དེའང་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་
ཡིན་དུས་མང་པྲོ་ཞུ་མི་དགྲོས་པ་བྱས། ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་གནས་སྟངས་ཕྲོགས་ནས་མང་པྲོ་ཞིག་འདུག དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་
ན་དུས་ཚོད་ཀིས་ཀང་ཡྲོང་གི་མ་རེད་ལ་སིད་པའི་གཏམ་ལ་སྐད་ཆ་མང་ན་འཕྱུག་འགྲོ། སྐུད་པ་རིང་ན་ཆད་འགྲོ་ཟེར་བ་ནང་
བཞིན། ད་ཡིན་ན་མང་པྲོ་བཤད་ཀི་མིན། མདྲོར་བསྡུས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྲོ་
རེད། ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་བདེན་པའི་འཐབ་རྲོད་ཀི་གནད་དྲོན་ཐྲོག་ལ་ལས་ཁུངས་འདིའི་ཕག་ལས་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཛ་དག་དང་། ཧ་
ཅང་གི་གནད་འགག་ཅན་ཞིག་དང་། རྦད་དེ་བེལ་བ་ཚ་བྲོ་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་བདེན་དྲོན་འཐབ་རྲོད་
ཐྲོག་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ལྷན་ཁང་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་བས་དེ་ལ་དཔག་པའི་ཕག་ལས་ཤིག་གནང་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་
གལ་ཆེན་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུག དེ་དང་འབེལ་ནས་དྲོན་དག་གཅིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། འཐུས་ཤྲོར་སྲོང་བའི་དཔེར་
མཚོན་གཅིག་དེ། ད་ལྲོ་ཇྲོ་བྲོ་རིན་པྲོ་ཆེའི་ལྷ་ཁང་ལ་མེ་སྐྱྲོ ན་ཤྲོར་བ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཇྲོ་བྲོ་རིན་པྲོ་ཆེའི་བྲོད་མི་
རིགས་ཀི་ཆྲོས་ལུགས་དང་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས། རྦད་དེ་མི་ཚེའི་རིན་ཐང་ལྟ་ཚུལ་འཛིན་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་
གི་ཐྲོག་ནས་བཤད་ན། ཧ་ཅང་ཚད་འཇལ་ཐུབ་མེད་པ་དེ་འད་རེད། གང་ལྟར་ཇྲོ་བྲོ་རིན་པྲོ་ཆེ་གལ་ཆེ་ཆུང་ག་འད་ཡིན་མིན་
ལྟ་དགྲོས་ན། ཤིན་ཏུ་ནས་དཔེ་མཚོན་དང་འགན་ཟླ་མེད་པ་དེ་འད་རེད། དེ་ལ་དེ་འདའི་ཉམས་ཆག་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་དུས་
མི་མང་པྲོའ ་ི སེམས་པ་རྦད་དེ་ཧང་སང་སང་དུ་གྱུར་པའམ། ཧྲོན་འཐྲོར་འཐྲོར་དུ་གྱུར་ནས་དངྲོས་གནས་དང་གནས་གཉིད་
མི་ཁུག་པ་འད་བྲོ་དང་། སེམས་མ་སྐྱིད་པའི་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་སང་ནས་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དགྲོས་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་
ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། བྲོད་མི་རིགས་ཀི་ལས་དབང་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དེ་བཞིན་གཞུང་གི་སིག་
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འཛུགས་ལ་དྲོ་སང་ག་ཚོད་ཅིག་བྱས་ཡྲོད་པ་རེད། ཉམས་ཆག་ག་རེ་ཕིན་ཡྲོད་རེད། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་
འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག དེའི་ཐྲོག་ལ་ཁ་སང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཐྲོག་ལ་ཁྲོང་རང་ཉིད་ཀིས་གང་འཚམ་བགྲོ་གེང་ཞུས་
སྲོང་བསམ་གི་འདུག) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་ག་རང་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་ཁུངས་འདི་དང་འབེལ་བའི་རིས་མགྲོ་
ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ད་རྒྱའི་སང་ལ་གནད་དྲོན་བཏྲོན་བཞག་པ་དེ་དང་།
བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་གཞུང་འབེལ་བརྒྱུད་ལམ་སྟེང་བཀྲོད་ཡྲོད་པ། དེ་ནས་མི་ནང་ཁུལ་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཁག་གི་
ནང་ནས་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་གི་སང་ནས་ཡྲོང་བསྡད་པ་བཅས་ཀི་བར་ལ་འགལ་ཟླ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་
འདའི་གནས་སྟངས་མ་འྲོངས་པར་མ་ཡྲོང་ན་ཡག་གི་རེད། ང་རང་ཚོར་དམའ་འབེབ་དང་མཐྲོང་ཆུང་བྱེད་མཁན་དག་གི་
ཕྲོགས་ནས་ལྟ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་དགའ་ཡི་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོར་ཆེ་མཐྲོང་དང་། གུས་བརི། རེ་བ་རྒྱག་
མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་གནས་སྟངས་འདི་དང་འདི་འད་བ་བསམ་བྲོའ ་ི ནང་གི་ཕམ་ཁ་ཞིག་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འབྱུང་འགྱུར་ལས་
དྲོན་འདི་ཚོར་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགྲོས་པ་ཞིག་དང་། མ་འྲོངས་པའི་ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་ཀི་སང་ལ་འཐུས་ཤྲོར་མི་འགྲོའ ་ི
ཆེད་དུ་སྐད་ཆ་འདི་འད་ཞིག་བཤད་ནའང་ཕན་མི་འགྲོ་ནའང་གནྲོད་ཀི་མེད་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་བཤད་ཀི་
ཡྲོད།
དེ་ནས་ཕི་དིལ་དང་འབེལ་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ད་ཕི་དིལ་ཟེར་དུས་འབེལ་བ་དང་དིལ་བསགས་ཀི་གནས ་
སྟངས་ཀི་ཐྲོག་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས། དབུ་མའི་ལམ་གི་དིལ་བསགས་ཟེར་བ་དེ། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་
ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་རང་བཙན་དང་དབུ་མ་གཉིས་བར་འཐབ་རྲོད་ཀི་སྐད་ཆ་འཆད་མཁན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཞིག་
ཡྲོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་བཤད་སྟངས་ཤིག་རེད། དེ་དམིགས་ཡུལ་དང་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞིག་འདེན་མཁན་ཞིག་གི་
ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན་རྒྱུ་རེད་མ་གཏྲོགས། དེ་འད་ཞིག་ཡྲོད་པ་མ་རེད། རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་བར་ལ་འཐབ་རྲོད་དང་
འགལ་ཟླ་ཟེར་བ་དེ་འད་མི་འདུག ཡིན་ནའང་དབུ་མའི་ལམ་མི་མང་ལ་གྲོ་རྲོགས་སེལ་དགྲོས་རེད། དིལ་བསགས་བྱེད་
དགྲོས་རེད་ཟེར་ནས་ཅི ག་འགྲོ་ཡི་འདུག དབུ་མའི་ལམ་དེ་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་གཞུང་འབེལ་གི་ར་བའི་སིད་བྱུས་དང་
ལངས་ཕྲོགས་ཤིག་རེད། སིག་འཛུགས་ངྲོས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་བ་དེ་དིལ་བསགས་བྱེད་དགྲོས་པ་ཞིག་དང་། གྲོ་
རྲོགས་སེལ་དགྲོས་པ་ཞིག་ལ་ངས་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་པ་ཞིག ཡང་ལས་ཀ་དེ་ཏག་ཏག་ལས་ཀི་མེད་པ་ཞིག དེ་འད་
ཡིན་དུས་མི་སེར་དང་ཚོགས་པ་སེར་གིས་དབུ་མའི་ལམ་དིལ་བསགས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཟེར། སྲོ་སྲོར་ཆ་བཞག་ན་མི་
སེར་དང་ཚོགས་སེར་དེ་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་དིལ་བསགས་དང་ཟབ་སྲོང་། ག་རེ་སེལ་གི་ཡྲོད་ན་དེའི་སང་ནས་སྐྱྲོན་ས་
ཚོགས་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་ཚོད་འདུག དམིགས་བསལ་སེར་པྲོ་མཐྲོང་མཁན་གི་མིག་དེ་འད་ཡྲོད་པ་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་
ལ་ཡང་ཁག་ཡྲོད་པ་མ་རེད། མ་ཟད་དབུ་མའི་ལམ་དིལ་བསགས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། བྲོད་མི་སི་
བྲོ་གནམ་བསྟན་ཆ་ཚང་ཟེར་ན་འགིག་གི་རེད། ལྷག་པར་དུ་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་བྲོད་པ་ཚོས་ལྟ་སྟངས་གཅིག་གི་
ཐྲོག་ནས། སྐྱྲོན་དྲོགས་ཀི་བྲོ་སྐྱེ་མི་དགྲོས་པའི་དིལ་བསགས་ཤིག་སེལ་ཐུབ་ན། དེ་ནི་ནུས་པ་ཆེན་པྲོ་རེད།
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དེ་ན་མ་འྲོངས་པར་སིག་འཛུགས་རང་གི་ཐྲོག་ནས་ཆེད་དུ་ལས་ཁུངས་བཙུག་ནས། ཆེད་དུ་མི་ས་གྲོ་སིག་བྱེས་
ནས། ཆེད་དུ་ཟབ་སྲོང་སྤྲད་ནས། ངྲོ་སྤྲྲོད་བྱས་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་སེར་དང་སེར་གི་ཚོགས་
པ་དེ་ཚོས་ལས་ཀ་བྱེད་མི་དགྲོས་པ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཡག་པྲོ་འདུག་བ། ང་རང་གི་ལྟ་ཚུལ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་
བར་དུ་སེར་གཅིག་དང་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་དི་བསགས་བྱེད་བསྡད་པ་འདི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་མེད་
པས། ཨུ་ཐུག་ནས་དིལ་བསགས་བྱེད་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག གཞུང་གི་སིག་འཛུགས་རང་གི་ངྲོས་ནས་གྲོ་
ཆྲོད་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་དབུ་མའི་ལམ་དིལ་བསགས་དང་། དབུ་མའི་ལྟ་གྲུབ་འདི་སྲོག་སེལ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་ན་སེར་དང་སེར་
གི་ཚོགས་པ་འདི་ཚོ་ཡྲོད་དགྲོས་དྲོན་ཡྲོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་མ་འྲོངས་པར་སྐྱྲོན་རྲོགས་ཀི་བྲོ་འདི་སྐྱེ་མི་
དགྲོས་པའི་ཐྲོག་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རང་གི་ངྲོས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་སིད་བྱུས་འདི་དིལ་བསགས་ཚད་དང་
ལྡན་པ་ཞིག་བྱེད་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། དེ་ནས་དེའི་བར་ལ་རང་བཙན་དང་དབུ་མ་གཉིས་ཀི་རྲོད་རྲོག་ཡྲོད་
པ་མ་རེད་ཟེར་བ་ཡིན། ང་རང་གིས་བསམས་ན་དེ་འད་ཡྲོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་རང་བཙན་རྲོད་མཁན་དེ་ཚོ་བརྒྱུད་ལམ་
ཞིག་གི་ངྲོས་ནས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དཔེར་ན། རང་བཙན་དགྲོས། རང་བཙན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད། སྐད་ཆ་དེ་བཤད་པ་ལས་
རང་བཙན་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་དང་གཞན་བརྒྱུད་ནས་རང་བཙན་རེད་ཟེར་བ་དེ་དེའི་སང་དུ་འགྲོ་ཐུབ་ན། རང་བཙན་
གི་ལྟ་གྲུབ་འཛིན་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག བྲོད་ཀི་རྒྱལ་རབས་ལྲོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལྲོངས་ག་བ་
ཞིག་ཏུ་འདེད་དགྲོས་ནའང་། ཁ་སང་དེ་རིང་ཁ་ཤས་ཤིག་བག་འཁུམས་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི མགྲོ་བསྐྲོར་ནས་རང་བཙན་ཟེར་བ་
ཆུང་ཆུང་ཞིག བྲོད་ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་གི་ཆ་ཤས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་མ་གཏྲོག ས་དེའི་སང་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་རིས་
བརྒྱབས་པ་དེ་ནྲོར་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་སང་ནས་ཡིན། ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་སང་ནས་རེད་ཟེར་བའི་རང་བཙན་གི་ཕྲོགས་
ལ་གདེང་ཚོད་དང་། སྲོབས་པ། སྙིང་སྟྲོབས་ཡྲོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། དང་པྲོ་བཙལ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་སང་ནས་རང་
བཙན་ཡིན་པ་ར་འཕྲོད་པ་དང་། ཕར་ཕྲོགས་ནས་ཀང་རེད་ཟེར་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་ཀང་ཡིན་ཟེར་ནས་
ཐག་གཅྲོད་ཐུབ་མཁན་ཞིག་དང་། ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱབ་ལྲོངས་ཁུངས་བཙན་ཞིག་འཚོལ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་དགྲོས་རེད། དང་པྲོ་གྲོམ་
པ་སྲོ་ས་དེ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་ནང་ཁུལ་ཆུང་དུ་ཆུང་དུ་བཏང་ནས་ཆུང་ངུ་ཞིག་ལ་འཇུས་བཞག་ན་དེ་
རག་མདྲོག་ཁ་བྲོར་བསམ་མཁན་ནི་ནྲོར་འཁྲུལ་རང་རེད། དེ་མ་འྲོངས་པ་ང་ཚོའི་གྲོང་བུ་གཅིག་གྱུར་ལ་གཏྲོར་བཤིག་མ་
གཏྲོགས་གང་ཡང་ཕན་གི་མ་རེད། དེ་ནི་ཞྲོར་འཕྲོས་ཙམ་ཡིན། མཐའ་མ་དེ་ག་རེ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཟེར་ན། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་
དང་འབེལ་ནས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་འདི་རྒྱ་བྲོད་འབྲུག་གསུམ་ཟེར་ན་རེད། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཕལ་མྲོ་ཆེར་ཡྲོད་བསྡད་
པའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་ཚང་མའང་འདི་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ད་ནི་དེའི་ཐྲོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དེ་
མཐའ་མ་ཡིན། གང་ལྟར་ཀང་ཁ་སང་ཉི་མ་གཉིས་གསུམ་གི་རིང་ལ་ཉི་མ་རེ་རེའི་ནང་དུ་མི་མང་པྲོས་ཆ་ཤས་མང་པྲོ་བངས་
ནས་གསུང་བཤད་ས་ཚོགས་སྲོག་སྲོང་གནང་སྲོང་། དེ་ཚང་མ་སི་བསྡྲོམས་འད་བརྒྱབ་ནས་གཅིག་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ར་
བའི་ཆ་ནས་མི་གཉིས་ཟེར་ན་རེད། ཁ་ཤས་ཀིས་གསུམ་ལབ་ཀི་འདུག གསུམ་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཀང་གང་ཟག་
སེར་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་བསམ་སྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་གནད་དྲོན་འདི་འད་ཞིག་ཆགས་ནས། མཐའ་མ་ཆྲོལ་ཁའི་འཐེན་འཁེར་གི་
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ཐྲོག་ནས་ལབ་གེང་ས་ཚོགས་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་ངྲོས་ལེན་བྱེད་དགྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ཆྲོལ་ཁའི་འཐེན་འཁེར་ནང་
ནས་ཀང་ཆྲོལ་ཁ་གཏུམ་པྲོ་གཉིས་དེ། བྲོད་ཀི་བཙན་པྲོའ ་ི རྒྱལ་རབས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ས་མཚམས་ནས་དམག་བརྒྱབས་
ཏེ་སྡྲོད་མཁན་གི་གཏུམ་དག་ཚ་ཤྲོས་ཅན་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ག་རེ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་མེད་ཧ་གྲོ་དགྲོས་ཡྲོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ད་དུང་
མཚམས་བཞག་ཐུབ་མི་འདུག རང་མགྲོ་རང་གིས་གཡྲོག་ན་ནག་འཐྲོམ་འཐྲོམ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། གནད་དྲོན་ཆུང་ཆུང་
རེད་བཞག་བྱས་ན་འགིག་གི་རེད། གནད་འགག་མི་འདུག་ལབ་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་མཐའ་བསྡྲོམས་ཀི་
སྐད་ཆ་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁ་སང་གི་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཀི་འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ན་
ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡྲོང་དུས། སྲོ་སྲོས་ཀང་ཡག་ས་རེད་ཟེར་ནས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱས་ཡིན། ཐག་གཅྲོད་མཁན་ཞིག་གིས་
ཐག་བཅད་པ་ཡིན་ན་མཐའ་མ་ལི་ཡང་མེད་པའི་ཐག་གཅྲོད་ཅིག་ཆགས་ཀི་རེད། བྱེ་བག་འདིའི་སང་ལ་རྒྱལ་ཕམ་ཟེར་བ་
ཞིག་ཨེ་ཡྲོད་མི་ཡྲོད། གང་ལྟར་ཀང་མི་མང་ལ་བཏང་སྙྲོམས་ཀི་སང་ནས་ཞི་འཇམ་ཡྲོང་བ་ཞིག་བྱུང་སྲོང་ན་ཡག་ས་རེད་
ཟེར་ནས་རེ་བ་ཞིག་བརྒྱབས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་དེ་ཡྲོང་ས་མ་རེད། མཐའ་མ་དེ་འཛིན་སྐྱྲོང་དང་། ལྷག་པར་དུ་སིད་སྐྱྲོང་
གི་དགྲོངས་གཞི་དེ་ཁིམས་ཁང་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་འད་ཞིག་ཡྲོད་ས་རེད། དེ་ཡང་ཡག་པྲོ་འདུག་བསམས་སྲོང་། དེ་ན་དེ་འདའི་
ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ན་དེ་ཕྲོགས་གཅིག་གིས་ཁས་ལེན་ཕྲོགས་གཅིག་གིས་ཁས་མི་ལེན། མཐའ་མ་དེ་
དང་པྲོ་བྱས་སྲོང་མ་སྲོང་གི་སྐད་ཆ་ཡྲོང་གི་རེད་ཟེར་ནས་དེ་འད་ཞིག་བཤད་ཀི་འདུག ད་གང་ལྟར་ཐག་བཅད་ནས་ལས་ཀ་
ཞིག་གི་སང་ལ་འགྲོ་དགྲོས་རེད། འདི་གང་ཟག་སེར་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་དྲོན་དག་ལ་བཞག་ཤྲོག་ཟེར་ན་རེད། ཡིན་ནའང་སེར་
ཁ་ཤས་ཤིག་གི་དྲོན་དག་འདིས་སི་ཡྲོངས་ལ་གནྲོད་པ་བྱེད་ཀི་འདུག མཐའ་མ་དེ་སེར་སྲོ་སྲོའ ་ི ལྲོ་རྒྱུས་ཀང་ནག་པྲོ་
ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་བསམ་བྲོ་ཞིག་བཏང་ནས་གཅིག་བརྒྱུད་ནས་གཅིག་ཕམ་དགྲོས་ཟེར་བའི་གནས་སྟངས་
ཐྲོག་ལ་མི་འགྲོ་བ་བྱས་ནས་ཞི་འཇམ་གི་ངང་ནས་ཐག་གཅིག་གཅྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག་མ་གཏྲོགས། ཡྲོད་མ་
རེད་ར་བ་ཉིད་ནས་བསམ་གི་མི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་འདི་གལ་ཡྲོད་མ་རེད། ཁ་སང་དེ་རིང་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་སང་
ནས་འདི་ཆྲོལ་ཁའི་སང་ལ་བསྒྱུར་ཏེ། མི་མང་གི་རྒྱབ་སྐྱྲོར་དང་མི་འབྲོར་མང་ཉུང་སྲོགས་མང་པྲོ་ཞིག་བལྟས་ནས་ཕྲོགས་
གཅིག་ལ་རྒྱལ་ཁ་རག་གི་རེད་ཟེར། ཕྲོགས་གཅིག་གངས་འབྲོར་དང་ཕྲོགས་གང་ཐད་ནས་ལྟ་ཡྲོང་དུས་ནུས་པ་ཡྲོད་མ་
རེད། གཡུག་ཤྲོག གལ་ཡྲོད་མ་རེད། ཡ་བྱེད་དགྲོས་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ཏུ་ཕིན་ན་ར་བ་ཉིད་ནས་
ཡག་པྲོ་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འདའི་བསམ་ཚུལ་དང་ཀུན་སྲོང་འཁུར་མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། དེ་ང་ཚོས་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་བཤད་
ནས་མར་ཁ་བཀག་བསྡད་པ་དེ་འད་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་འདི་ཆྲོལ་ཁའི་འཐེན་ཁེར་ནང་ནས་ཚུར་ལེན་ཐུབ་དགྲོས་པ་
ཞིག་དང་། གང་ཟག་དང་སེར་གི་འཐེན་འཁེར་ནང་ནས་ཞི་འཇམ་ཡྲོང་དགྲོས་པ་ཞིག་བཞག་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་
ཆེན་པྲོ་རེད། ངས་ཁ་སང་ཡང་ཞུས་ཡིན། འདི་དྲོན་དག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རེད་ཟེར་ནས་གཡུག་བཞག་ན། ད་ལྟ་རྨ་འད་ཞིག་
ཡིན་ནའང་ཆུང་ཆུང་རེད་མྲོད། རིམ་པས་ནང་དུ་ཁག་དང་རྣག་བསགས་ནས་ཉི་མ་ཞིག་ལ་རུལ་སྲོང་ན་ག་རེ་བྱེད་དམ།
བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་བཙོག་པ་བཟྲོ་ངེས་རེད། སྐད་ཆ་དེ་བཤད་མ་ཐུབ་ན་ང་རང་གི་འགན་ཁུར་རེད། དེ་བཤད་དགྲོས་ཀི་
འདུག རེས་མ་ཞིག་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི སེམས་ནང་དུ་སྡིངས་ཆ་དེ་འད་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་སྐད་ཆ་དེ་བཤད་ཐུབ་མ་སྲོང་བསམ་པའི་
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གནྲོང་འགྲོད་མི་ཡྲོང་བའི་ཕིར་དེ་རིང་སྐད་ཆ་འདི་ཡང་བསྐྱར་སྐྱར་ཟླྲོས་བྱས་ནས་གཅིག་བཤད་ཀི་ཡྲོད། དཔལ་ལྡན་
ཙོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་ག་རང་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ད་ལྟ་འདིར་ཚོགས་གཙོས་མཚན་ཐྲོ་ཞུས་ཟིན་པ་སི་འཐུས་ ༡༥ དང་། གྲོ་སྐབས་གཉིས་པ་ལེན་མཁན་སི་འཐུས་གཅིག་
བཅས་སི་འཐུས་ ༡༦ ཡྲོད། དེའི་རེས་སུ་གྲོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐྲོག་མའི་འཆར་གཞི་ལྟར་ན་ལག་པ་བརྐྱང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་མེད་དེ། དེ་ནས་ཕི་དིལ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་། དེའི་ནང་ནས་ཕི་དིལ་བཀའ་བྲོན་སྐུ་ངྲོ་སིད་སྐྱྲོང་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་། སྐུ་ངྲོ་སིད་སྐྱྲོང་འདིར་
ཕེབས་འདུག དེ་དང་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་ལས་བྱེད་ཚོ་ཕེབས་འདུག ངས་སྐབས་དང་དུས་ལ་བངས་བཞག་ན་བསམས་སྲོང་།
ཕི་དིལ་དྲུང་ཆེ་དང་ཚད་མཉམ་པའི་ཐྲོག་ནས། གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གིས་ལས་བྱེད་གདམ་རྒྱུའི་གསལ་
བསགས་ཤིག་བཏང་པ་དེའི་སང་ལ། གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གི་མཚན་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོས་གསལ་བསགས་
བཟྲོས་ནས་བཀྲམ་པ་རེད། དེའི་ཐད་ལ་གཞུང་ཞབས་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གི་ངྲོས་ནས་དགྲོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡྲོད་དམ། དེ་
དི་བ་གཅིག་ཡིན། དི་བ་གཉིས་པ། དེ་འདའི་རང་དབང་ཅན་གི་སྡེ་ཚན་ཞི ག་གི་སྐུ་དབང་ལ་དྲོ་ཕྲོག་བཏང་པ་དེ་ལ་འཛིན་
སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་གིས་ག་རེ་དགྲོངས་ཀི་ཡྲོད་དམ། ག་རེ་གནང་ཡྲོད་དམ།
གནད་དྲོན་གཉིས་པ་དེ། ཁ་སང་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་ནང་ནས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་པ་ཡྲོད་པའི་མི་
གསུམ་གི་ཐྲོག་ལ་ཞུས་པ་རེད། ཕི་དིལ་དྲུང་ཆེ་དང་ཚད་མཉམ་པ། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁྲོངས་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་
ཀི་དྲོན་གཅྲོད། དེ་ག་ནང་བཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་དང་འབེལ་པའི་ཐྲོག་ལ་གནད་འགག་བྱུང་ལུགས་བྱུང་སྟངས་སྐྲོར་ལ་
ཏྲོག་ཙམ་ཞུས་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་དེ་རིང་གནད་དྲོན་ག་རེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་ཟེར་ན། ད་ལྟའི་སི་ཚོགས་ནང་ལྷིང་
འཇགས་མེད་པ་ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་རེད། ལྷིང་འཇགས་དེ་ཆེན་པྲོ་རེད་དང་ཆུང་ཆུང་རེད། ཁ་གསལ་པྲོར་དེ་འད་ཞུ་དགྲོས་དྲོན་
མི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་ནས་འགེལ་བརྲོད་ས་ཚོགས་ཤིག་ཡྲོང་གི་འདུག འགེལ་བརྲོད་དེ་དག་འགིག་
དང་མ་འགིགས་པ་ངས་བཤད་ཚོད་མི་ཐིག ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་བཤད་རྒྱུའི་རང་དབང་ཡྲོད་ཙང་། དེ་བཤད་སའི་སྡིངས་
ཆ་ཞིག་གི་སང་ལ་བཤད་དགྲོས་རེད་དན་གི་འདུག ལྷིང་འཇགས་དེ་ཆེན་པྲོ་དང་ཆུང་གང་ཡིན་གི་སྐད་ཆ་མ་ཡིན་པའི་ཐྲོག་
ནས། ལྷིང་འཇགས་ཏྲོག་ཙམ་མེད་པ་ཞིག་ལ་དགྲོངས་ཚུལ་དེ་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་ཙང་། དཔལ་ལྡན་ཕི་འབེལ་བཀའ་བྲོན་
ཟེར་ནའང་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ལ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་དི་བ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། དི་བ་མ་
ཞུས་སྲོན་ལ་སྲོན་མ་འྲོས་བསྡུའི་སྐབས་ལ་དབུས་གཙང་སི་འཐུས་འྲོས་མི་ཞིག་གིས་མ་འྲོངས་ལུང་བསྟན་འད་པྲོ་ཞིག་
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གནང་མེད་དམ་དན་སྲོང་། དེ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་མི་ཤེས། དེས་ག་རེ་གསུངས་འདུག་ཟེ ར་ན། "ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ལྷིང་
འཇགས་མེད་དུས། 'གང་ཡིན་པ་དེ་ངས་ཞུ་གི་ཡྲོད།' མགྲོ་ཁིད་དེ་ས་ཐག་ཐག་མེད་པ་དང་། འགྲོ་ཁིད་ས་ཐག་ཐག་ཡྲོད་ན།
འབངས་མི་སེར་ནང་ལ་ལྷིང་འཇགས་མི་ཡྲོང་པ་དང་། ཁྲོ་རང་མགྲོ་ཁིད་ནན་པྲོ་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་སྟྲོན་གི་ཡྲོད་རེད།'' དེ་འད་
གསུངས་འདུག གཉིས་པ་''ང་ཆུང་དུས་ནས་ང་ཚོར་ག་རེ་བསབས་ཡྲོད་ཟེར་ན། ཨ་མའི་བུ་ལ་ཡྲོན་ཏན་ཡྲོད་ན།། དགའ་
ལྡན་ཁི་ལ་བདག་པྲོ་མེད།། ཟེར་བ་དང་། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གིས་སྲོ་སྲོའ ་ི གྲོགས་པྲོ་གྲོགས་མྲོ་སྤུན་ཉེ་ལ་སྲོགས་པར་རྐུབ་
སྟེགས་གནང་གི་ཡྲོད་པས། ཤེས་ཡྲོན་དང་འཇྲོན་ཐང་ཅན་རྣམས་ལ་གྲོ་སྐབས་གནང་གི་མི་འདུག དེ་བྲོ་འཚབ་ཀི་རང་
བཞིན་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ཞལ་བཞུགས་དུས་དེ་ཙམ་གི་བྲོ་འཚབ་མི་འདུག'' ཅེས་གསུངས་འདུག
འདི་ད་ལྟའི་དིལ་བསགས་ཀི་དྲུང་ཆེ་ཚད་མཉམ་པ་རེད། དེ་གསུངས་པའི་རྐྱེན་གིས་དིལ་བསགས་དྲུང་ཆེ་དང་ཚད་མཉམ་
པ་བཀའ་བྲོན་འྲོས་མི་ལ་བཏང་བ་ཡིན་ནམ། གང་རེད་དམ། དི་བ་གཅིག་དེ་ཡིན། ལྷིང་འཇགས་མེད་པ་དེ་ངྲོས་ལེན་གནང་
གི་ཡྲོད་དམ་མེད། དེ་དུས་གསུངས་པ་དེར་དགྲོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡྲོད་དམ། དི་བ་གཉིས་པ་དེ་ཡིན།
ད་ལྟའི་ལྷིང་འཇགས་འདི་དང་འབེལ་པའི་ཐྲོག་ལ་མི་མང་ནང་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡྲོང་རྒྱུའི་གཞི་ར་གཅིག་ག་རེ་
རེད་བསམ་པ་དན་གི་འདུག་ན། ཁ་སང་མ་ཞུས་པ་དེ། གཅིག་ཏེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་མཁེན་གི་ཡྲོད་རེད།
ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་བ་དྲོན་གཅྲོད་མ་བསྐྲོས་སྲོན་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་དང་ལྷན་དུ་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་སྐྱབས་མགྲོན་
ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་མི་ས་གལ་ཆེ་རྣམ་ལ་ངྲོ་སྤྲྲོད་གནང་བ་རེད། དེ་དུས་ག་རེ་གནང་སྲོང་ཟེར་ན་
སེན་པ་ཚེ་རིང་གང་དུ་འདུག་ཅེས་སིད་སྐྱྲོང་ཡྲོད་སར་བཀའ་གནང་སྲོང་། དེའི་རེས་ལ་སེན་པ་ཚེ་རིང་ལ་མཛུབ་མྲོ་
བཙུགས་ནས། He is former speaker of Tibetan Parliament རེད་གསུངས་སྲོང་བ་ཨིན་ཇིའི་སྐད་ནང་།
and he is quiet Knowledgeable Now he is going to be my representative at Washington
D.C ཞེས་བཀའ་གནས་སྲོང་། དེ་དུས་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གིས་དེ་འདའི་མི་དེ་ལ་ཆེ་མཐྲོང་

དང་རེ་བ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་གནང་གི་ཡྲོད་པ་མི་མང་གིས་མཐྲོང་ཡྲོད་རེད་ལ་ང་ཚོས་ཀང་ཐྲོ ས་པ་རེད། དེ་འདའི་མི་
ཞིག་ལྲོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་གཅིག་རེས་ལ་འཕྲོ་འགྱུར་བཏང་དུས་རང་བཞིན་གིས་རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཡིས་བཀའ་ཤག་ལ་
གྲོས་འགྲོ་བཏྲོན་པའི་དྲོན་གཅྲོད་དེ་ལྲོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་གཅིག་ནང་ལས་གནས་ནས་མེད་པ་ཆགས་པ་གཅིག་དང་། སྲོ་སྲོའ་ི
གྲོགས་པྲོ་ཟེར་ནས་ཚིག་དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི་རེད། ངའི་གྲོགས་པྲོ་ལྲོ་གཉིས་དང་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ཕ་གིའི་
དྲོན་གཅྲོད་བྱས་པ་དེ་ཚུར་སྐད་གཏྲོང་དགྲོས་ན་ང་བདེ་པྲོ་མེད་པ་དང་། དེ་ལབ་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་ཡྲོད་པ། དེ་འད་
ཞིག་ཀང་གསུངས་པ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་ཏྲོག་ཙམ་བཞུགས་རྲོགས་གནང་། ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསྲོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།
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ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས ༡༧ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་ཡ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་གི་སྲོན་རིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་སི་
ཡྲོངས་ཀི་བགྲོ་གེང་ཕེབས་བསྡད་ཡྲོད། སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་འཕྲོ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག མང་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་འཕྲོ་དེ་ཞུ་ཆྲོག་པ་ཞུ། ད་འཕྲོས་དེ་ཏྲོག་ཙམ་གསྲོལ་ཇའི་བར་གསེང་ལ་
བརེད་པ་འད་པྲོ་བྱས་སྲོང་། གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་ཞུ་ཡི་ཡིན། དེ་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་འཕྲོ་དེ། གང་ལྟར་ལྷིང་
འཇགས་ཤིག་མེད་པ་དང་། ལྷིང་འཇགས་གལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཞུས་པ་རེད། གང་ལྟར་ལྷིང་འཇགས་དེ་ཡྲོང་
རྒྱུའི་གཞི་ར་དེ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། སྲོན་མ་འྲོས་བསྡུའི་རེས་ལ་སིད་སྐྱྲོང་དང་དེ་དུས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ལ། གྷ་གྷལ་
གནམ་ཐང་ནས་མར་ཕེབས་ཚར་བའི་རེས་ལ་རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེས་ཕག་ནས་ཟིམ་སྟེ་''ཁེད་གཉིས་ boxing གང་འད་བྱུང་
སྲོང་།'' ཞེས་བཀའ་གནང་གི་འདུག ཅེས་གསུངས་སྲོང་བ། དེ་གསུང་དུས་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ལྷིང་འཇགས་དེ། རྣམ་པ་
གཉིས་ཀི་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་དེ་ཡག་པྲོ་བྱུང་པ་ཡིན་ན། ལྷིང་འཇགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ། དེ་ནས་གྲུབ་པ་རེད། དེ་
གྲོས་ཚོགས་ཀི་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་ཡྲོད་རེད། དེའི་སྐབས་ཀི་ཚོགས་གཙོས་ངྲོས་ལེན་གནང་པ་རེད། བྱས་ཙང་། ལྷིང་
འཇགས་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ཐུག་ས་ལ་ག་པར་ཐུག་གི་ཡྲོད་མེད་དེའི་ཐྲོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་བཞེས་ཤིག་ཡྲོད་དགྲོས་རེད་
བསམ་པ་ཞིག་དང་། གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་ཁ་སང་ཁ་ཉིན་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་ཞྲོར་ལ་ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས། ང་ལ་དེ་ཏག་
ཏག་བསྡད་མི་འདུག་དགྲོངས་པའི་དགྲོངས་ཚུལ་ཞིག་གསུངས་པ་རེད། ངས་དགྲོངས་ཚུལ་དེའི་ཐྲོག་ལ། ཁྲོང་གི་དགྲོངས་
ཚུལ་རེད། གུས་བཀུར་ཆེན་པྲོ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཡིན་ན་ཡང་། ངས་ཞུ་དུས། གང་ཟག་གི་མིང་བཏྲོན་ནས་ཞུས་པ་རེད། མ་
གཏྲོགས་བུད་མེད་ཚང་མ་ལ་ཁབ་དགྲོས་རྒྱུ་དང་། བུད་མེད་ཚང་མ་ལ་སང་ཆུང་འགྲོ་དགྲོས་རྒྱུའི་གནས་བབ་གཅིག་ཀང་
ཡྲོད་མ་རེད། ལར་ནས་གངས་ཅན་བྲོད་ཀི་ཨ་མ་བཀའ་ཟུར་ལྷ་བུ་རེ་བཙུན་པདྨ་མཆྲོག་ལ་མཐྲོང་ཆུང་ག་པར་ཞུ་ནུས་ཀི་
རེད་དམ། བྲོད་པ་ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད་དེ། གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ང་ལ་བཀའ་དིན་ཆེ་བ་བྱུང་བ་ནང་བཞིན་གཞན་
ལ་བྱུང་ཡྲོད་ཀི་མ་རེད། ང་བྲོད་ཕྲུག་ཁིམ་སྡེའི་དྭ་ཕྲུག་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཡ་གི་ནས་དེ་འད་གནང་བ་རེད། དེ་ལ་མཚན་
སྨད་ཞུ་རྒྱུ། ཉལ་བའི་རྨི་ལམ་ནང་ལ་ཡྲོད་མ་རེད། བྱས་ཙང་། བཀའ་མྲོལ་དེ་རིགས་དེ། དེ་བཞིན། ང་ཚོའི་ཨ་མ། ཁྲོང་གི་
ཨ་མ། ངའི་ཨ་མ། དེ་བཞིན་འདིར་ཡྲོད་པའི་བུད་མེད་ཚང་མ་ལ་དམའ་འབེབས་ག་པར་ཞུས་ཡྲོད་རེད། ཞུས་ན་འགིག་གི་
མ་རེད། ངས་མིང་བཏྲོན ་ནས་ཞུས་པ་རེད། དེ་ནས་ཚང་མ་ལ་ཞུས་པ་རེད་ཟེར་ན། དེ་མིན་པ་ངས་གསལ་བཤད་བྱེད་
དགྲོས་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞུ་ན། དེ་གསུང་ན་དཀྲྲོགས་གཏམ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་། བཀུར་འྲོས་སི་
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འཐུས་ལ་ཐུགས་ཕན་སྲོས་པའི་ཆེད་དུ། དཀྲྲོགས་གཏམ་ལ་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་ངས་དེ་འད་བྱས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་
པ་རེད། ལར་ནས་ངས་གྲོང་དུ་གང་ཞུས་པ་དེ། ཐེག་པ་ཆེན་པྲོའ ་ི ཆྲོས་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད། གང་ཞུས་པ་དེ་དག་
ཆྲོས་ལ་མ་བརེན་པའི་བཟང་སྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་རྒྱུ་མཚན་ར་འཕྲོད་ཀི ་ཐྲོག་ནས་དེ་འད་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་འད་ཞིག་གི་ཐྲོག་
ནས་མཚམས་འཇྲོག་གི་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་གིན་འགྲོ་བཙུགས་མ་ཐག་ཏུ་ལག་པ་རྐྱྲོང་མཁན་ཡྲོད་མ་རེད་བསམས་ནས་བརྐྱངས་ཏེ།
གནད་དྲོན་གཅིག་མ་གཏྲོགས་གཞན་དག་ཁ་ཤས་ཤིག་ལྷག་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས། གནད་དྲོན་གཞན་དེ་དག་ཞུ་ཆྲོག་
པར་ཞུ། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་སྲོན་རིས་ཀི་གསུང་བཤད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་
སྲོབ་ཅིག་གི་ནང་དུ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་དེ་དེབ་སྐྱེལ་ཟིན་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སྲོང་། དེབ་སྐྱེལ་དེ་གང་གི་མཚན་ཐྲོག་ཏུ་
ཞུས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་། དེབ་སྐྱེལ་ཚན་པ་དེའི་ནང་དུ་དངུལ་འབྲོར་ཆེན་ཞིག་བླུགས་པར་བརེན།
ཁལ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གི་རྲོག་ག་ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་གྲོ་རྒྱུ་འདུག དེ་དངྲོས་འབེལ་རེད་དང་མ་རེད། དངུལ་འབྲོར་
ཆེན་དེའི་ཡྲོང་ཁུངས་དེ་ཞུ་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་ན། དེའི་ཡྲོང་ཁུངས་ལ་བརེན་ནས་ཁལ་བསྡུ་ལྷན་ཁང་གི་རྲོག་ག་བྱུང་པ་རེད་དམ།
ཡང་ན་དེའི་རྲོག་ག་དེ་ད་ལྟའི་ཆར་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་རེད། དི་བ་འདི་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁག་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ནས། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ནང་དུ་མ་གཏྲོགས་པ་གཅིག་
ཀང་ཡྲོད་མ་རེད། རྨང་ནས། དབུ་ནས། བར་ནས་བཅས་པ་ཚང་མ་ཚུད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ད་
རྒྱའི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་འགྲོད་སྟངས་རེད། པར་ལེན་སྟངས་རེད། པར་འཇྲོག་སྟངས་དེ་ཚོ་ལ་ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང་བསམ་
ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་མཁན་ཞིག་ཡིན། རང་ཉིད་པར་དུ་མ་ཚུད་ཅིང་ཁབ་བསགས་མ་ཐུབ་པའི་སྡུག་བསལ་གང་ཡང་
མིན། བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་སེབ་དགྲོས་དྲོན་དེ་ག་རེ་ཡིན་ཞེ་ན། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བཙན་བྱྲོལ་ནང་གི་གནས་
བབ་འདི་པར་ལེན་གི་ཐྲོག་ནས་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་དེབ་ཐེར་དུ་གཞག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། ལྷན་ཁང་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་
ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ས་བརན་ཚན་པ་དང་གསར་འགྱུར་འགྲོག་མཁན་དེ་དག གྲོང་དུ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་བཀའ་
གནང་པ་ནང་བཞིན། ཕི་དིལ་བརན་པར་ཚན་པའི་ཐྲོག་ནས་གྲོང་གི་བཀྲོད་མངགས་ཡྲོད་དམ་ག་རེ་ཡིན་མིན་མི་ཤེས།
གནའ་ས་མྲོའ ་ི པར་ལེན་དེ་ཚོར་གཟིགས་དང་། འགྲོ་ནས་གཡས། གཡྲོན། མི་མང་། གང་འད་ཞིག་ཡྲོད་པ་ཚང་མ་དེའི་ནང་
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དུ་ཚུད་དེ་མ་འྲོངས་པར་སྙིང་བསྡུས་བྱས་ནས་ལྲོ་རྒྱུས་གཅིག་ཕྲོགས་བསིགས་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན་དཀའ་ངལ་ར་བ་
ནས་ཡྲོད་མ་རེད།
སི་འཐུས་མང་ཆེ་བ་པར་རིས་ནང་དུ་ཚུད་ཀི་མ་རེད། ང་ཚོ་མ་ཚུད་པར་བསམ་ཚུལ་ཡྲོང་གི་རེད་དེ། ཚུད་མི་
འདུག་བསམ་པའི་སྡུག་བསལ་མེད། ཡིན་ནའང་། གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་དེ། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས། དེ་ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་ཡྲོད། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ད་རྒྱའི་ནང་
དུ་སྐུ་པར་གང་འད་ཞིག་བཞག་དང་མི་ འཇྲོག་ཇི་ལྟར་རུང་། ལས་ཁུངས་ནང་དུ་བསྡད་ནས། སྙན་ཐྲོ་ བསྐྱྲོན་ནས། ད་རྒྱའི་
ནང་དུ་འཇུག་མཁན་ཚོས་ལྟ་དུས། སུ་སུ་སེབས་འདུག སུ་སུ་སེབས་མི་འདུག ཁྲོང་ཚོས་ལྟ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་བཟྲོ་དགྲོས་པ་དེ་
གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཞུ་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ཞེ་ན། སྙིང་རེ། ཁྲོང་ཚོ་པར་བརྒྱབ་ས་ལ་མེད་དུས།
མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཡྲོད་རེད་བསམས་ནས། དེའི་ནང་དུ་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཡྲོད་
རེད་ཟེར་ནས་བསྐྱྲོན་ཡྲོད་རེད། ཉེར་ཆར་གི་བརན་བཞུགས་ཤིག་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ་ཞིག་རེད།
རྒྱ་གར་གི་ཚགས་པར་ཞིག་ཏུ། དེའི་ ནང་དུ་སུ་སུ་ཡྲོད་མེད་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་བསྐྱྲོན་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོའི་སིག ་
འཛུགས་ཀི་ངྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས། སུ་སུ་ཕེབས་ཡྲོད་མེད་དངྲོས་འབེལ་སྐྱྲོན་མི་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ང་ཚོའི་ཞན་ཆ་རེད་དམ་མ་
རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁུངས་འཛིན་ས་དེ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ད་རྒྱ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་། དེའི་ཐྲོག་
ཏུ་ངེས་པར་དུ་གྲོང་རིམ་གིས་མཁེན་པའི་ཐྲོག་ནས། བཀའ་བྲོན་དབུ་བཞུགས་ཀི་ཐྲོག་ནས། དྲུང་ཆེའི་ཐྲོག་ནས། ཐུགས་
སང་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས། ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་དེབ་ཐེར་དུ་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕ་ཡྲོད་པ་བཟྲོ་དགྲོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་རེད། དེ་
མིན་པ་ཡིན་ན། མི་རྐང་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡར་ཐྲོན་ནས། མི་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་འཁྲོར་པའི་བརན་པར་བཟྲོ་ཡི་ཡིན། མི་ལྲོ་དྲུག་ཅུ་འཁྲོར་
པའི་བརན་པར་བཟྲོ་ཡི་ཡིན་ལབ་ནས་ཁབ་བསགས་ཀི་ངྲོ་བྲོའ ་ི རྣམ་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་མ་
རེད། སུས་གསུང་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་། དེའི་རྒྱབ་ལྲོངས་བྱས་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོའི་གནས་བབ་གང་ཡིན་པ་དེ ། ལྲོ་
རྒྱུས་ཀི་ཐྲོག་ནས། འཐྲོན་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་ཡྲོད། དེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་བྱུང་ཚར་པ་དེ་ཚར་བ་རེད།
དཔེར་ན། དཔལ་འབྱྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་གངས་ལྲོངས། དཔལ་འབྱྲོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་ཁབ་བསགས་དེར་ཆ་བཞག་ན།
རྒྱབ་དེར་ལས་བྱེད་གསུམ་བཞི་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་དཔལ་འབྱྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱེད་རེད་ཟེར་ནས་བསྐྱྲོན་ཡྲོད་རེད།
དཔལ་འབྱྲོར་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བྱེད་དེ་མ་གཏྲོགས་ཡྲོད་མ་རེད་པས། དི་བ་ཞིག་རེད་བ། དེ་ཚོ་ཆུང་ཙག་ཆུང་ཙག་རེད་
དེ། ཞིབ་གནད་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་ཚགས་པྲོ་གནང་དགྲོས་པ་ཞིག་དང་། ད་གིན་གྲོང་དུ་བཀའ་གནང་པ་བཞིན། གནས་ཚུལ་
གདྲོན་རྒྱུར་དངངས་སྐྲག་དང་བེལ་བ་རད་ནས་མ་གནང་རྲོགས། ཞིབ་ཚགས་པྲོ་ཞིབ་འཇུག་གནང་སྟེ་ངེས་པ་རེད་པའི་ཐྲོག་
ནས་ངེས་པར་དུ་འདྲོན་རྲོགས་གནང་། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ད་རྒྱ་འདི། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་
མྲོལ་གང་གནང་མིན་དང་གསལ་བཤད་བྱེད་སའི་སྡིངས་ཆ་མིན་པ་ཞིག་བྱུང་སྲོང་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ག་
བ་ཡིན་ན་བཀའ་མྲོལ་དེ་འད་ཞིག་གནང་པ་རེད། དེ་གསར་འགྱུར་འགྲོད་མཁན་གིས་འགྲོད་སྟངས་ནྲོར་བ་རེད་ཟེར་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་མྲོལ་གནང་བ་དེ། བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་ཐྲོག་ནས་མ་གཏྲོགས། བྲོད་མིའི་སིག་
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འཛུགས་ཀི་ད་རྒྱའི་ཐྲོག་ནས་གནང་སྟངས་དེ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ན་བསམ་གི་འདུག གཅིག་བྱས་ན་མ་ཤེས་པ་ཡིན་འགྲོ།
འགིག་གི་ཡྲོད་ན་འགིག་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཅིག་གསུང་རྲོགས་གནང་། དེ་ཡིན་དུས། ངེས་པར་དུ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་
གཟབ་གཟབ་བྱས་ཏེ་བཞེས་ནས། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རྣམ་པ་མཚོན་པ་ཞིག ་བྱེད་ཐུབ་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་
རེད།
དེ་ནས་ཉེ་ཆར་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ད་རྒྱའི་ནང་དུ། དྷ་རམ་ས་ལར་ཡྲོད་པའི་གསར་འགྲོད་པ་ཚོ་ལ་སེ་ལེན་
ཞུས་པ་རེད་ཟེར་ནས་སྐུ་པར་ཞིག་འདུག ངས་དེ་མཐྲོང་ཡྲོང་དུས་ཡ་མཚན་སྐྱེ ས་སྲོང་། སིར་བཏང་སེ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་ཟེར་བ་
དེ་བཟང་པྲོའ ་ི ཡྲོན་ཏན་ཞིག་དང་། བཟང་པྲོའ ་ི བྱ་གཞག་ཅིག་རེད། དེ་ལ་ཡ་མཚན་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད་དེ། དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་
འགྱུར་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག རྒྱུན་དུ་མང་གཙོའི་ཀ་བ་བཞི་པ་ཟེར་ཏེ་གཙིགས་ཆེན་
འཛིན་ཅིང་ཞལ་ལ་ཡྲོད་པ་དེ་དག ཕྲོ་རྲོག་ནང་བཞིན ་གསར་འགྱུར་ཁབ་བསགས་སྒུག་བསྡད་པའི་ཚེ་ན། བཀའ་ཤག་ཚོ་
རད་ནས་མ་ཐྲོན་པ་དང་། འདྲོན་པའི་སྐབས་ལའང་གྲོལ་མ་ཐག་པའི་འཛུམ་མེར་མེར། བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་
ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཕེབས་པའི་སྐབས་དེར་ Voice of America ལ་དངྲོས་གནས་བྲོ་ཕམ་བྱུང་། སྐབས་དེར་བཀའ་
མྲོལ་གསུང་མ་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་ཅི ག་ཡྲོད་ན། དྷ་རམ་ས་ནས་ཐག་རིང་ནས་རིང་དུ་ཕེབས་དུས། སྐད་ཆ་དེ་རིང་ནས་
རིང་དུ་ཕིན་སྲོང་བ། གལ་སིད་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅྲོད་ཡིན་པ་ཡིན་ན། སྐབས་དེ་རང་ལ་གནས་ཏེ། བཀའ་མྲོལ་དེ་གང་
ཉུང་ཉུང་ཞིག་གནང་དགྲོས་པ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ར་བའི་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གིས། གསར་
འགྲོད་པ་ཟེར་བ་དེས། སི་ཚོགས་ནང་གི་བདེན་པ་དེ་འདྲོན་དགྲོས་རེད་དྲོ། ས་རིང་ཙམ་བྱེད་དགྲོས་རེད་དཱ་ཟེར་ནས་བཀའ་
གནང་གི་འདུག བདེན་པ་དེ་འདྲོན་པ་ལ། བཀའ་ལན་གནང་མཁན་ཚོས་ཡ་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན་བདེན་པ་འདྲོན་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྲོད་
མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། གནས་བབ་དེ་འད་ཞིག་གི་འྲོག་ནས་གནས་སྟངས་གཅིག ་དེ་རེད། གནས་སྟངས་གཅིག་༸སྐྱབས་
མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་མཇལ་ཁ་ཞུས། དེའི་སང་ལ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཁེད་ཚོ་ཤྲོག་ཟེར་ནས་བཀའ་བཏང་པ་རེད་
ཅེས་གྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། དེ་དུས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཚོ་ཕེབས་ཡྲོད་མ་རེད་གསུང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། སྲོ་སྲོ་
ལ་དགྲོས་དུས་སྐད་བཏང་། སྲོ་སྲོ་ལ་མི་དགྲོས་པའི་མཚམས་དེར་སྐད་ཆ་ཡན་ཆད་ཚིག་གཅིག་མ་བཤད་པ་བྱས་ནས།
དྲུང་འཕར་ལ་གཡུགས། དྲུང་ཆེ་ལ་གཡུགས་བྱས་པ་ཡིན་ན། མང་གཙོ་ཀ་བ་བཞི་པ་ལ་ཇི་ཙམ་གི་འགན་འཁུར་ཆགས་ཀི་
ཡྲོད་དམ་བསམ་པའི་ངའི་སེམས་ནང་དུ་རང་བཞིན་གིས་ཡ་མཚན་འད་པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་སྲོང་། འདིར་དེ་རིང་གསྲོལ་ཚིགས་
གནང་འདུག་ག་བསམས་བྱུང་། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལུང་པའི་ནང་ལ་བསྡད་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་གར་ལུང་པའི་ནང་ལ་ RTI
བྱས་ནས་གནས་ཚུལ་མཁྲོ་སྒྲུབ་ཀི་རང་དབང་ཡྲོད་རེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ལ་ཡྲོད་དང་ཡྲོད། མི་མང་ལའང་
གནས་ཚུལ་མཁྲོ་སྒྲུབ་ཀི་རང་དབང་ཡྲོད་བསྡད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ཡུལ་ཁིམས་ལ་
བརི་སྲུང་། ཆེ་མཐྲོང་ལྡན་པ་གསུང་གི་ཡྲོད་དུས། མང་གཙོའི་ཀ་བ་བཞི་པ་དེ་དག་ལའང་ཆེ་མཐྲོང་ལྡན་པའི་ཐྲོག་ནས། བརི་
བཀུར་གི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་དགྲོས་པ་དེ་ཚོ་ངེས་པར་དུ་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག ཁྲོ་ཚོ་ལ་ཞུ་སའི་ལམ་འགག་
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ཡྲོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ལ་ཞུས་ཟེར་ནས་ལབ་ཀི་མི་འདུག་ད། ཡང་རྔན་པ་དེ་འད་གང་ཡང་རག་མ་བྱུང་། ང་རང་གིས་
དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་མཐྲོང་གི་ཡྲོད། གནས་ཚུལ་གཅིག་དེ་ཡིན།
གཅིག་བྱས་ན་ངའི་དེ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་རྒྱུ་རེད། དགྲོངས་དག ང་མི་ཆུང་ཆུང་སྐད་ཆ་ཆུང་ཆུང་མ་གཏྲོགས་ཆེན་པྲོ་
བཤད་ཤེས་མཁན་ཞིག་མ་རེད་དེ། ང་རང་གིས་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་བརི་ཡི་ཡྲོད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་
བཀའ་སྲོབ་ཨིན་ཇིའི་ནང་དུ་གནང་པའི་སྐབས་དེ་ལ། དངྲོས་གནས་བྱས་ན་ཤ་ཚ་མཁན་གི་བཀའ་བྲོན་ཚོ་རེད། ཕི་དིལ་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་འབུར་བཏྲོན་བྱས་ནས། དེ་དེ་འདའི་རེད་པས་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་དགྲོས་པ་ཞིག་རེད་དེ། ད་ལྟ་
བར་དུ་གནང་ཡྲོད་ས་མ་རེད། ངས་མང་པྲོ་ལ་དེ་དེ་འད་རེད་པས་ཟེར་ནས་སྐད་ཆ་མང་པྲོ་དིས་པ་ཡིན། ༸སྐྱབས་མགྲོན་
རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་ཚེའི་ཐུགས་སྐྱེད་དམ་བཅའི་ནང་ལྲོགས་ནས། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ཨིན་ཇིའི་ནང་དུ་ A B C
plan A B C E ནང་དུ་ནང་ཆྲོས་ཁབ་སེལ་བྱ་རྒྱུ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་ཞིག་གནང་གི་འདུག དེར་ངས་ཡང་ཡང་ཉན་པ་

ཡིན། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེས་ནང་ཆྲོས་ཁབ་སེལ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་ཞིག་ངས་ཤེས་ཀི་མེད། རྒྱ་གར་གི་གནའ་བྲོའ ་ི
རིག་གཞུང་དང་ wisdom གསུང་གི་འདུག་མཁས་པ་ཚོས་བསྒྱུར་རྲོགས། འདི་སར་གསྲོ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུང་གི་
ཡྲོད་དུས། ངེས་པར་དུ་དངྲོས་ཡྲོད་གང་ཡིན་པ་དེ་གསུང་ཐུབ་པ་མ་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ཡང་བསྐྱར་གྲུ་ལྲོག་ཤིག་ཐེབས་
ནས་ག་རེ་ཞུ་གབས་ཡྲོད་དམ་བསམ་པའི་སེམས་འཚབ་ཅིག་ས་མྲོ་ནས་བྱུང་སྟེ། མེ་ལྲོང་འདི་ཐུགས་ཉེ་བ་ཚོས་བསྟན་ཡྲོད་
ས་མ་རེད། བྱས་ཙང་ངས་དེ་རིང་འདིར་མ་ཞུ་རང་ཞུ་འད་པྲོ་བྱས་སྲོང་།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ཁ་སང་བྲོད་ཀི་ཐེབས་ར་དང་འབེལ་བའི་ཕག་དངུལ་གི་ཡི་གེ་འདི་འད་འདི་འད་
ཡྲོད་ཅེས་བཀའ་གནང་སྲོང་། དེ་ཕི་དིལ་གི་སྲོན་རིས་རིས་འགྲོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་དེར་སི་འཐུས་ཚང་མ་ལ་དགྲོས་ཀི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡི་གེ་དེ་མེད་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཐྲོག་ལ་གང་འད་ཡིན་མིན་གི་བཀའ་མྲོལ་ཞུ་ཐུབ་པ་མི་འདུག སྐུ་དངྲོས་
ཚོགས་དྲུང་གི་གསྲོལ་ཅྲོག་སྟེང་ལ་ཡྲོད་ནའང་རེད། སྐུ་དངྲོས་ཚོགས་གཙོའི་གསྲོལ་ཅྲོག་སྟེང་ལ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་རེད།
དེ་ངེས་པར་དུ་སི་འཐུས་མི་རེ་ངྲོ་རེ་ལ་ངྲོ་བཤུས་བརྒྱབས་ཏེ། ཕི་དིལ་དེ་མ་ཚར་གྲོ ང་ལ་སྲོ་ཕེ་ནས་བཞག་རྲོགས་ཟེར་
ནས་ངས་ཚོགས་གཙོ་ལ་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།
དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས། ངའི་རི་བྲོང་གནམ་རྡིབ་ཀི་སེམས་ཁལ་ཞིག་ལ་དེ་དེ་འད་མ་རེད་ཟེར་
ནས་སེར་གི་དགྲོངས་ཚུལ་ཞིག་གསུངས་པ་རེད། སྲོ་སྲོ་སྲོ་སྲོའ ་ི བསམ་ཚུལ་རེད། ང་འད་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ན། རྣམ་སས་ཀི་
བང་མཛོད་ལ་ཡི་དྭགས་ཀིས་སྲུང་ཕྱཱ་བྱེད་པའི་སྐད་ཆ་རེད། སྲོན་རིས་འཆར་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐྲོག་ནས་
ལྷན་ཁང་ཁག་གཅིག་ལ། དངུལ་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་འདུག་ད་ཟེར་དུས་ཏྲོག་ཙམ་སེམས་འཚབ་བྱུང་པའི་སྐད་ཆ་རེད།
སེམས་འཚབ་བྱུང་དུས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་ཐྲོབ་ཐང་དང་སིག་གཞི་ལ་ལྟ་ཙམ་ལྟ་ཙམ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད།
སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོ་གནམ་གྲུར་འགྲོ་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་ངས་ཤེས་ཀི་ཡྲོད། རིས་ཞིབ་དེ་རང་དབང་ཅན་གི་སྡེ་ཚན་ཡིན་པའང་
ངས་ཤེས་ཀི་ཡྲོད། ད་ཕལ་ཆེར་སི་འཐུས་བྱས་ནས་ལྲོ་རྒན་པའི་གས། རྒས་འཁྲོགས་མར་འབུད་པའི་དུས་ཚོད་ལ་སེབས་
བསྡད་ཡྲོད་དུས། དེ་ངས་ཤེས་ཀི་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་། དེའི་ནང་དུ་ག་རེ་ཡྲོད་རེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
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མཆྲོག སིག་གཞི་འདི་མར་ཀྲོག་ཆྲོག་པར་ཞུ། གཞུང་གྲོན་ཕྲོགས་སྐྱྲོད་ཀི་ལམ་གྲོན་དང་ཟུར་ཕྲོག་ཟེར་བ་འདིའི་ནང་དུ། ༡
སིད་སྐྱྲོང་དང༌། བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་ལ་གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མ་ (Economy) དང༌། མེ་འཁྲོར་ཨང་དང་པྲོ། གང་གྲོག་ཨང་
གཉིས་པར་བསྐྱྲོད་རྒྱུའི་ཐྲོབ་ཐང་ཡྲོད། འྲོན་ཀང་གང་གྲོག་ཨང་གཉིས་པར་གཟིམ་ཁི་མ་ཐྲོབ་ཚེ་གང་གྲོག་ཨང་དང་པྲོར་
བསྐྱྲོད་ཆྲོག ང་རང་བྲོད་ཡིག་མཁས་པ་གང་ཡང་མ་རེད། ང་རང་གི་གནས་བབ་ཀི་ཐྲོག་ནས། གནམ་གྲུ་དང་གང་གྲོག་ཨང་
༡ ཨང་ ༢ ནང་ནས་རིམ་པ་དམའ་ཤྲོས་དེ་གང་གྲོག་ཨང་ ༢ དེ་རེད་འདུག བྱས་ཙང་དང་པྲོ། ཁ་སང་ངས་ཛ་དག་མེད་པ་
ཡིན་ན་ཞུས་པ་ཡིན། མེ་འཁྲོར་ནང་དུ་དགྲོང་དག་གཟིམས་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། ཞྲོགས་པ་ལྡི་ལིར་འབྱྲོར་གི་ཡྲོད་རེད་
ཟེར་ནས་ཡིན་རྒྱུ་ངས་དེ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རེད། རིན་པྲོ་ཆེ་དེ་འད་མཇལ་མྲོང་ཟེར་ནས། དེ་ཡིན་དུས། གང་གྲོག་ཨང་ ༢ ལ་སྲོན་
དུ་ TC རག་གི་འདུག་མིན་མ་གཟིགས་པར། ལམ་སང་གནམ་གྲུ་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་གང་འད་ཡིན་ན་བསམ་གི་ཡྲོད། དེའི་
ཐྲོག་ནས་ངས་ཞུས་པ་རེད། ཁིམས་དང་སིག་གཞིར་འགྱུར་བ་བཏང་ནས། Business class ལ་ཕེབས་ཆྲོག་གི་རེད་
གསུང་པ་ཡིན་ནའང་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཁིམས་སིག་གི་དབང་བསྒྱུར་རེད། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་བང་མཛོད་ནང་དུ་
དེ་འདའི་གནས་བབ་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡྲོད་ན་ལེགས་གསྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡིན། དེའི་བར་དུ། ཆ་རྐྱེན་དེ་འད་བྱས་ནས་
བསྐྲུན་ཡྲོང་དུས་དང་པྲོ་གང་གྲོག་གཉིས་པར་གཟིགས་དགྲོས་ཀི་མ་རེད་བས། འདི་ངས་གྲོ་བ་ལེན་སྟངས་རེད། ནྲོར་ཡྲོད་
རྒྱུ་རེད། དེ་ ཡི ན་དུས། དེ་ ལ་རིས ་ཞིབ ་ཀི་ འགན་དབང་ལ་ལག་པ་བརྐྱངས་པ་ང་རང་གིས ་བལྟས་ན་མཐྲོ ང་གི ་མེད།
གཟིགས་མཁན་ཚོས་གཟིགས་ཆྲོག་གི་མ་རེད་ཅེས་ངས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་ཐུབ་པ་ཡྲོད་མ་རེད་བ།
དེ་ནས་གནད་དྲོན་གཅིག་ལ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་ཞེ་པྲོ་ཞིག་གནང་པ་རེད། ང་ཚོ་སི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚོ་ཡིན་ནའང་བསྲོད་བདེ་ཆེན་པྲོ་རེད། དེའི་དབུ་འབྱེད་ཀི་མཛད་སྲོ་ལ་ང་ཚོ་འགྲོ་རྒྱུ་རག་པ་རེད། དེ་ཡིན་
དུས། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་རྒྱས་འཛོམས་ཀི་ཚོགས་འདུ་དེ་ཚུགས་ནས། འྲོ་མ་ཡིན་ན་དཀྲུགས་ཏེ་དེའི་སྙིང་ཁུ་དེ་ག་རེ་ཐྲོན་
ཡྲོད་རེད་བས། སྙིང་ཁུ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུང་ན་འགིག་གི་ཡྲོ ད་དམ་མེད། དེ་འད་ཞིག་གསུང་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་ང་
ཚོར་ཉན་འདྲོད་ཡྲོད། ང་འད་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ན་ཉན་འདྲོད་ཡྲོད། འདིའི་ནང་གི་ཁག་ཅིག་གིས་མཁེན་གི་ཡྲོད་ས་རེད། ལྔ་དང་
ལྔ་བཅུའི་བསམ་ཚུལ་གཏན་འབེབས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་ཟེར་ནས་གསུངས་དུས། ཁག་གཅིག་གིས་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་
ས་རེད། ངས་ཤེས་ཀི་མེད། དེ་ཡིན་དུས། དེ་འདའི་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་ཀི་འགྲོ་སྲོང་ཕྲོན་ཆེན་པྲོ་བཏང་། ལག་
ཐྲོགས་ཁ་པར་ཡན་ཆད་བཀག་ནས་གསང་རྒྱ་ཆེན་པྲོས་ཚོགས་འདུ་ཞིག་འཚོགས་པ་ཡིན་དུས། དེའི་འྲོ་མ་དཀྲུགས་པའི་
མར་དེ། དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསུང་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་གསུངས་རྲོགས་གནང་། གསུང་རྒྱུ་མེད་པ་ཡིན་ན་མེད་པ་
རང་ལ་བརི་རྒྱུ་རེད། ཐུགས་རེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས།
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སི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་བསམ་ཚུལ་དང་བྱང་ཨ་མི་རི་ཀའི་མི་མང་གི་
རེ་བསྐུལ་གཅིག་གཉིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ད་རྒྱ་དེ་ངེས་པར་དུ་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་གནང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གི་གལ་
ཆེན་པྲོ་ཆགས་འདུག ལྷན་ཁང་ཚོའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཁ་ཤས་རིང་པ་རེད་འདུག
མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་ཨ་མི་རི་ཀར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་
བའི་སྐབས་སུ་ཕེབས་བསུར་བཅར་སྐབས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ལམ་སྟྲོན་གནང་དགྲོས་འདུག གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཉེ་ཆར་སིད་སྐྱྲོང་
དང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་རེད། གཉིས་ཀར་ཆ་སྙྲོམ་ཡྲོང་གི་མི་འདུག སིག་འཛུགས་ནས་ངེས་
པར་དུ་བྲོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མར་ཕེབས་བསུ་གཅིག་གྱུར་ཡྲོང་བའི་ལམ་སྟྲོན་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་
འདུག དེ་ལའང་ངེས་པར་དུ་ལམ་སྟྲོན་གཅིག་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་འབྲོད་བསྐུལ་འདི་གཅིག
ངས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་འདི་གལ་ཆེན་པྲོ་དང་ང་ཚོའི་དིལ་བསགས་ཀི་གལ་
ཆེན་པྲོ་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་ངས་ད་རྒྱའི་ནང་མཇལ་བའི་སྐབས་འདི་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་དང་ཡར་
རྒྱས་གཏྲོང་གནང་རྒྱུའི་ས་ཆ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་འདུག་བསམ་གི་འདུག ང་རང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་འདི་ང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་ནང་ལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཡྲོད་མ་རེད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཡྲོད་པ་ནང་བཞིན་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་དབྱིན་
ཇིའི་ཚིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། Standard དེ་ཏྲོག་ཙམ་ཡར་སར་གནང་དགྲོས་འདུག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། གང་ལ་ཞེ་ན། ཉེ་ཆར་
ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་ད་རྒྱའི་ལམ་དུ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་དིལ་བསགས་གནང་བ་རེད།
གྲོ་བུར་དུ་ཡིན་རུང་། ཐུགས་སེམས་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་མ་གཟིགས་པའི་རྣམ་པ་གསལ་པྲོ་ཞིག་བྱུང་སྲོང་། གང་ལ་ཞེ་ན། ད་
རྒྱ་འདི་བཙན་བྱྲོལ་ལས་བྱེད་པ་འདེམས་བསྐྲོ་བྱེད་རྒྱུ་དང་འཕྲོ་འགྱུར་གནང་རྒྱུ་དེ་འཛམ་གིང་རྒྱལ་སིའི་དིལ་བསགས་དེ་
ཡྲོངས་གགས་གནང་རྒྱུ་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག འདི་ནང་ཁུལ་གི་གནས་ཚུལ་གཅིག་ཆགས་ནས་ནང་ཁུལ་གི་ཐྲོག་ནས་
ཕན་ཚུན་འཕྲོ་འགྱུར་གནང་རྒྱུ་དེ་ནང་ཁུལ་གི་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་རྒྱལ་སིའི་སྡིངས་ཆའི་ཐྲོག་ནས་གནང་བའི་རྐྱེན་
གིས་རྒྱལ་སིའི་སྡིངས་ཆའི་ནང་ལ་དིལ་བསགས་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་དང་། ཞབས་འདེན་ཏྲོག་ཙམ་བྱུང་སྲོང་བསམ་གི་འདུག
སིར་བཏང་ལས་བྱེད་པ་འཕྲོ་འགྱུར་ཟེར་བ་དེ་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་རེད། བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་དབང་གི་ཐྲོག་ནས་གནང་
བ་དེར་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མེད། གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་འདི་ཡྲོངས་གགས་གནང་བའི་རྐྱེན་གིས་བརྡབ་
གསིག་བྱུང་བ་རེད། མི་མང་གིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེས་དམངས་གཙོ་གསྲོལ་རས་གནང་བ་འདི་ཆ་ཤས་བངས་ཏེ་བྱང་ཨ་
མི་རི་ཀའི་མི་མང་འགའ་ཤས་ཀི ས་སྐད་འབྲོད་གནང་བ་དང་། ང་ཚོའི་ལས་འགུལ་ཐྲོག་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་གནང་བ། སེར་སྲོད་མ་
དངུལ་ཐྲོག་ལའང་བསམ་ཚུལ་དང་མང་དག་ཅིག་དེ་འདའི་རྐྱེན་པས་མགྲོགས་དགས་ནས་གྲོང་དུ་སི་འཐུས་འགའ་ཞིག་
གིས་བཀའ་གནང་སྲོང་། ང་རང་ཚོའི་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དིལ་བསགས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཚ་གེ་ཚིག་གིའི་ངང་ཧ་ཅང་གི་
མགྲོགས་པྲོ་གནང་གི་འདུག དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་དེ་བྱུང་བ་རེད། དམངས་གཙོའི་ཆ་ཤས་བངས་ཏེ་བྲོད་པ་བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་
ཞིག་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་མདུན་ཕེབས་ཏེ་ངྲོ་རྒྲོལ་གནང་བ་རེད། འདི་མི་སེར་གི་དམངས་གཙོའི་ཐྲོབ་ཐང་དང་ཆ་
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ཤས་བངས་བ་རེད། འགིག་གི་ཡྲོད་རེད། འྲོན་ཀང་སྐབས་དེར་ད་རྒྱའི་ནང་མཇལ་བའི་དུས་དེར་ཚོར་བ་ཆེན་པྲོ་བྱུང་། དྲོན་
གཅྲོད་རྣམ་པ་གཉིས་མར་ཡུན་ཙམ་ཞིག་ལ་མི་མང་དེ་དག་མཇལ་ཙམ་གནང་རྒྱུ་དང་གཞི་འཇམ་ཡྲོང་བའི་ཆེད་དུ་སྐར་མ་
འགའ་ཞིག་ཀང་དུས་ཚོད་བཏང་མ་སྲོང་། དེར་སེམས་འཚབ་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེའི་ནང་ནས་འཐུས་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་
གསུངས་གནང་བ་རེད། སྨྲ་བརྲོད་རང་དབང་དང་དམངས་གཙོའི་ཆ་ཤས་དེ་བངས་ནས་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བངས་ཤིང་
འགའ་ཞིག་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་དམའ་འབེབས་ཧ་ཅང་གནང་བ་རེད། དེ་ལ་ཡང་སེམས་འཚབ་ཡྲོད། འདི་མང་གཙོའི་གྲོ་
རྲོགས་དེ་ཙམ་མེད་པས་ཡིན་ནའང་རེད། མང་གཙོའི་འགན་དང་སིག་ལམ་དེ་དེ་ཙམ་མ་ཤེས་པའི་པ་ཡིན་ནམ་མ་ཁེར་བ་
ཡིན་ནམ། གང་འད་ཡིན་རུང་དེ་འད་ཞིག་བྱུང་པ་རེད། སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་མཚན་དྲོན་དང་འབེལ་བ་
ཞིག་དང་། འདི་འདའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཅིག་གི་ནང་ལ་དེ་འད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་དངྲོས་གནས་བྲོ་ཕམ་ཆེན་པྲོ ་བྱུང་།
སྐབས་དེར་དྲོན་གཅྲོད་གཅིག་གིས་སན་གཟིགས་ནས་བཞུགས་པ་ལས་འགན་ཁུར་མ་སྲོང་། དེ་ལའང་བྲོ་ཕམ་ཡྲོད་ཅེས་
ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། དེའི་རྐྱེན་པས་རིམ་བཞིན་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་བྱུང་བ་རེད། དེའི་ཐད་ཁ་སང་ནས་མང་པྲོ་གསུངས་གནང་བ་
རེད། དེར་ལྡབ་སྐྱྲོར་མེད་པ་དང་།
བཀའ་ཤག་གི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཐྲོག ་ལ་ཕི་རྒྱལ་གི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་འབེལ་བ་གནང་རྒྱུ་དེ་དག་ཧ་ཅང་གི་
ཡག་པྲོ་གནང་གི་འདུག དེ་གནང་ཡང་དགྲོས་ཀི་རེད། ང་ཚོར་ཕི་རྒྱལ་གི་རྒྱབ་སྐྱྲོར་རྲོད་གནང་རྒྱུ་དང་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་
ཡག་པྲོ་གནང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ནང་གི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཐྲོག་ལ། གཅིག་སིལ་བྱེད་དགྲོས་འདུག་ཐུགས་སང་ཐེབས་ཀི་
མི་འདུག ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་གཅིག་སིལ་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཟིང་ཆ་ཡྲོད་པ་ནི་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གི་
ཡྲོད་རེད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་འགན་བཞེས་དགྲོས་ཀི་འདུག གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེ་ལའང་དྲོ་བདག་གཉིས་
ཀར་འགན་ཕུལ་གི་ཡྲོད། གཅིག་གིས་ལག་པ་བརྡབས་པ་ཡིན་ནའང་། ལག་པ་གཉིས་ཀས་རྡེབ་དགྲོས་རེད་མ་གཏྲོགས།
གནས་ཚུལ་འདི་བྱུང་སྐབས་དྲོ་བདག་ཀ་ལ་ངས་འགན་ཕུལ་གི་ཡྲོད། དེར་བརེན། ད་ལྟ་སྐད་འབྲོད་རྒྱག་མཁན་སེབས་ཡྲོད་
རེད། གང་ལྟར་བརྡབ་གསིག་ཕིན་པ་འདི་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཧ་གྲོ་དྲོན་གསལ་རེད། དེ་ལ་ཐུགས་སང་གནང་དགྲོས་འདུག
དབུ་མའི་ལམ་གི་ཟབ་སྲོང་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ་དང་གྲོང་དུ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་སྲོང་། དབུ་མའི་ལམ་གི་
ཐྲོག་ལ་གྲོ་རྲོགས་དེ་གང་འད་ཡྲོད་ན། འདི་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ངྲོས་ནས་ཟབ་སྲོང་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་
འདུག ང་ཚོ་དམངས་གཙོ་ཟེར་བ་དེ་སིག་གཞི་དང་སིག་ལམ་གི་ཐྲོ ག་ལའང་མི་མང་ལ་གྲོ་རྲོགས་སེལ་གནང་རྒྱུ་སི་འཐུས་
ཚོ་ལའང་འགན་ཡྲོད་རེད། ང་རང་ཡིན་ནའང་འགན་ལེན་གི་ཡྲོད། སྐད་འབྲོད་རྒྱག་མཁན་ཚོ་ལའང་བྱང་ཨ་མི་རི་ཀའི་བྲོད་
མི་མང་པྲོས་ཁ་པར་བཏང་བའི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡིན་བཤད་པར་ཉན་གི་ཡྲོད། སྨྲ་བརྲོད་རང་དབང་གི་གྲོ་སྐབས་ཞེས་མང་
དག་གི་འདུག དྲོན་དག་སྙིང་པྲོ་དེ་གང་དུ་གནས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོའི་ར་དྲོན་ལ་གནས་ཀི་འདུག་གམ། དེར་ཐུགས་བསམ་
བཞེས་དགྲོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། སྨྲ་བརྲོད་རང་དབང་གནང་ཆྲོག་གི་རེད། མང་པྲོ་ཞིག་སེམས་ཕམ་བསྡད་འདུག དེ་
སྲོང་ཙང་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་ཕུལ་གི་ཡྲོད། གང་ལ་ཞེ་ན། སིད་སྐྱྲོང་ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་འཁིད་རེ ད། ང་ཚོའི་དབུ་
འཁིད་མཁན་སྲོང་ཙང་། དེ་དག་ཡྲོངས་སུ་རྫྲོགས་པ་ཞི་འཇམ་ཡྲོང་བ་དང་རུག་རུག་ཡྲོང་བ་བྱེད་དགྲོས་པའི་འགན་བཞེས་
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རྲོགས་གནང་། ངས་ཁ་སང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ༸རྒྱལ་དབང་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་དབང་གསྲོལ་རས་བསྩལ་བ་རེད། མི་མང་གིས་
འགན་ལེན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དམིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་ང་ཚོའི་དབུ་འཁིད་མཁན་རེད། ༸རྒྱལ་དབང་རིན་པྲོ་ཆེར་
རྡྲོག་ཁེས་དེ་མ་འབུལ་རྲོགས་གནང་ཞེས་ངས་བསྐྱར་དུ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྲོན་ལགས།

སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་འཆར་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། ཐྲོག་མར་དེ་ལ་ཕི་
དིལ་ལས་ཁུངས་ལྲོ་རེ་ལ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བའི་རྣམ་པ་དེ་གསལ་པྲོ་རེད་བཞག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་ཕི་དིལ་ལས་
ཁུངས་སེ་འཁིད་མཁན་དང་དེ་བཞིན་གཤམ་འྲོག་ལས་བྱེད་ཚང་མ་ལ་རེ ས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ད་གིན་སྲོན་ལ་
ཕག་རྲོགས་སི་འཐུས་གཉིས། ནམ་རྒྱུན་ཡིན་ན་སྐད་ཆ་དེ་འད་བཤད་ཀི་མེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ཚང་མ་
མཁེན་པའི་བདག་པྲོ་རྐྱང་རྐྱང་དང་། ཤེས་སྲོད་གཉིས་ཀ་ལྡན་པའི་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་འདི་ལ་མི་མང་གིས་བདམས་
ནས་ཕེབས་ཡྲོད་རེད་བ། དེ་ཡིན་དུས། སྲོ་སྲོས་དྲོ་སང་བྱས་པ་བཞིན། སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་དྲོ་སང་གནང་ས་གཅིག་
པ་རེད་བསམ་གི་ཡྲོད། དངྲོས་གནས་ང་རང་ཚོ་གལ་གནད་ཆེ་བ་ག་རེ་བརི་ཡི་ཡྲོད་མེད། གཅིག་མཚུངས་རེད་བསམ་གི་
ཡྲོད། སྲོ་སྲོ་མཁས་པ་གང་ཡང་བསམ་གི་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་སྲོན་ལ་ཕག་རྲོགས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཁ་སྲོན་ཞིག་བརྒྱབས་ན་བསམ་སྲོང་། ང་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་ཚང་མས་དྲོ་སང་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། སི་
འཐུས་ཡིན་དུས། གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་བ། རྒྱལ་སིའི་གནས་སྟངས། རྒྱ་ནག་དམར་ཤྲོག་གིས་ད་ལྟ་ཤུགས་སྲོན་ག་
ཚོད་གནང་གི་འདུག གཙོ་བྲོ་དཔལ་འབྱྲོར་དང་ཚོང་འབེལ་གཅིག་པྲོ་མིན་པའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དང་གཞུང་གི་ཐྲོག་ནས་
རེད། དེ་བཞིན་སྲོ་སྲོའ ་ི འྲོག་ལ་མི་མང་གཅིག་པྲོ་མིན་པ། རྒྱལ་སིའི་ནང་གི་མི་མང་གི་ལྟ་བ་དང་ལངས་ཕྲོགས་འགྱུར་བ་
གཏྲོང་ཐུབ་རྒྱུ། དེའི་ཐྲོག་ནས་ confusion institute མང་པྲོ་ཞིག་བཙུགས་གནང་ཡྲོད་རེད་བ། དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་
མཁེན་གི་ཡྲོད་རེད། ཉེ་བའི་ཆ་ལ་རྒྱལ་སིའི་ནང་གི་མི་མང་གིས་སི་ཚོགས་ད་རྒྱའི་ནང་ལ་བེད་སྲོད་གཏྲོང་སྟངས་ཐྲོག་ལ་
ཁྲོ་རང་ཚོས་དམ་དག་བྱེད་རྒྱུ་དང་། དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་སྐད་ཆ་མང་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་དུས། དེ་ལ་ང་ཚོས་གང་འད་བྱས་
ནས་ལས་ཀའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་རྒྱུ་འདུག འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ཐྲོག་ནས། ལས་འགན་དེ་སྒྲུབ་མཁན་གཙོ་བྲོ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་
ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད་བ། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཐྲོག་ནས་ང་རང་ཚོས་དེའི་སང་ལ་གང་འད་བྱས་ནས་གནང་རྒྱུ་འདུག ད་
ལྟའི་ཆ་ལ་དངྲོས་གནས། ད་རྒྱལ་སི་གཅིག་པྲོའ ་ི སང་ལ་ཞུས་ན། ང་རྒྱ་གར་ལ་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་དུས། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གི་དེ་ལ་གཟིགས་དང་། ང་ཚོས་ཡར་མར་ལག་པ་ཕིས་ནས་ཞེས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ང་རང་ཚོའི་འཐུས་ཤྲོར་རེད་བཞག དེ་
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འཐུས་ཤྲོར་རེད་བཞག་ལབ་ནས། རྒྱ་མིའི་ཤུགས་རྐྱེན་གི་ཐྲོག་ནས་ང་རང་ཚོའི་ལས་འགུལ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་གནང་མ་ཐུབ་
རྒྱུ་དང་ཕར་འགང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་དེ་འད་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་བ། དེ་ཆགས་རྒྱུ་དེ་ཡང་གཙོ་བྲོ་རྒྱ་མིའི་ཤུགས་རྐྱེན་རེད་བ།
ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡྲོད་རེད་བ། དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་འད་པྲོར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ལྲོ་མང་པྲོ་ཞིག་ནས་ཁྲོ་རང་
ཚོའི་ཚགས་པར་ནང་ལ་རྒྱ་མིས་ཚགས་པར་ཉྲོས་ནས། ཚགས་པར་གི་ས་ཆ་ཉྲོས་ནས་འགེམ་སེལ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཉེ་
ཆར་རྒྱ་གར་གི་ཚགས་པར་ནང་ལ་སེབས་འདུག་བ། རྣམ་པ་ཚོས་དྲོ་སང་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་འགྲོ། ང་རང་གི་མཐྲོང་བ་ལ་ནི།
paonia ནང་ལ་རག་པར་ཤྲོག་བུ་གཉིས་ཉྲོས་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་གཙོ་བྲོ་བྲོད་པའི་ནང་ལ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་འདྲོན་གི་འདུག

བྲོད་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་དེ་ཚོ་མེད་པ་བཟྲོ་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་གདའ། བྲོད་ནང་ལ་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་ཐྲོག་
ལ་ཁྲོ་རང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་མེད་གསལ་པྲོ་ཞིག་འགེམས་ཀི་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མར་ང་ཚོས་གལ་ཆེན་དྲོན་ཆེན་དུ་
བརིས་ནས་ང་ཚོས་དེ་ལ་དྲོ་སང་གནང་དགྲོས་རེད། མ་གཞི་དུས་ཚོད་མང་པྲོ་ཞིག་ངས་བལྟས་ཡྲོང་དུས། ད་ཉི་མ་བཞི་
ཙམ་ཕིན་སྲོང་། བཞིའི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ཆུ་ཚོད་ཉེར་བཞི་ལྷག་ཙམ་ང་ཚོས་སི་ཚོགས་གཅིག་གི་རྲོད་ལེན་ནང་ལ་ཁག་
དཀྲི་མང་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་བསྡད་སྲོང་། དེ་དུས་ཀི་བསི་ཚགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ན་མེད་ན། ང་རང་ཚོས་མི་མང་ནང་ལ་བཀའ་མྲོལ་
ག་རེ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་མེད་མ་བལྟས་པའི་ཐྲོག་ནས་སེ་འཁིད་མཁན་འདི་ལ་ཨ་ཡྲོད་ནང་གི་ད་ཡྲོད། སྲོ་ངའི་ནང་གི་སེར་རིལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། ཁ་སང་སྲོན་མ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་ཆྲོབ་དང་སྦྲགས་ནས་གསུངས་ཚར་བ་རེད། དེ་དངྲོས་གནས་
བསམ་གི་འདུག གཟབ་གཟབ་སིག་སིག་ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་རྒྱུ་དེ། སི་ཚོགས་ནང་ལ་ལྷིང་འཇགས་ཡྲོང་རྒྱུ་དང་།
སྐད་ཆ་ལིད་ཁྲོག་ཚ་བྲོ་དང་། དེ་བཞིན་སྐད་ཆ་སི་ཚོག ས་ནང་ལ་ཕན་ཐྲོགས་རྒྱུའི་བཀའ་མྲོལ་གནང་མ་ཐུབ་ན། ལྷིང་
འཇགས་ཡྲོང་རྒྱུ་དང་ཟ་ངེ་ཟིང་ངེ་མི ་ཡྲོང་བའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་འགན་ཁུར་བཞེས་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་དཔེ་
འགན་ཆེན་པྲོ་རེད་བཞག དེ་འད་ཞིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།
དེ་བཞིན་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཐྲོག་ནས་དེའི་ནང་ལ་མཇལ་རྒྱུ་ལ་ལས་གཞི་མང་པྲོ་ཞིག་གསར་པ་འདུག ལས་
གཞི་གང་ཡིན་ནའང་། རྣམ་གངས་མང་པྲོ་དང་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་གནང་དགྲོས་འདུག་ཞུ་ཡི་ཡིན། ད་ལྟའི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ལས་
གཞི་གསར་པ་མང་པྲོ་ཕེབས་རྒྱུ་རེད་བཞག དེ་བཞིན་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བའི་ལས་གཞི་དེ་ཚོ་ཕེབས་པ་རེད་བཞག དེ་མིན་པ་
དེ་འད་གནང་རྒྱུ་གནད་འགག་རེད་བཞག གནང་དུས་ཕག་རྲོགས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུང་གི་འདུག་བ། འཆར་གཞི་
ལྡན་པའི་ཐྲོག་ནས། འཚབ་འཚབ་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས་དངྲོས་གནས་ག་རེ་གནང་གི་ཡྲོད་ན། ཡག་པྲོ་བྱས་ནས་གནང་དགྲོས་
རྒྱུ་དེ། དངྲོས་གནས་ང་རང་ཚོའི་གནད་འགག་རེད། གསུངས་པའི་དེ་རྣམ་པ་ཚོ་ང་ཚོའི་གནད་འགག་རེད། ཕག་ལས་
གནང་དུས་ཕག་ལས་ཡག་པྲོ་གནང་གི་ཡྲོད་མེད་བལྟ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག གལ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་གྲུབ་
འབས་འཐྲོན་རྒྱུ་དང་ལས་ཁུར་དེ་རེད་བ། དེ་མིན་རྲོད་ནད་མང་པྲོ་ཞིག་ང་རང་ཚོའི་སེ་འཁིད་མཁན་མི་སས་བསམས་
ཕེབས་ན། དེ་ནས་ང་ཚོ་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ། ༢༥ དེའི་སང་ལ་བཏང་ན། དུས་ཚོད་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེ ད་བ། དེ་ནས་ཉིན་གསུམ་
བཞི་ནས་ང་ཚོ་དུས་ཚོད་མེད་པ་དང་། འདི་ནས་ཕར་འགྲོ་བཞག་དུས། ལས་འགན་ཞེ་དགས་མ་བསྒྲུབས་པ་འད་པྲོ་ཆགས་
ཀི་འདུག སྲོ་སྲོ་འད་པྲོ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་རྐུབ་སྟེགས་དང་། ཕྲོགས་རིས། སྲོ་སྲོའ ་ི སེར་དྲོན་ཐྲོག་ལ་གཅིག་ཀང་ལངས་
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མ་མྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་། བཀའ་མྲོལ་དེ་འད་གནང་བསྡད་དུས། དངྲོས་གནས་ཕངས་པ་རེད་འདུག་བ། ཕག་ལས་གནང་
མཁན་ལ་ཡང་ཕངས་པ་རེད་བཞག སྲོ་སྲོ་འད་པྲོ་ཡིན་ན་ཡང་། དངྲོས་གནས་འདིར་ཕག་ལས་བྱེད་དུས། དགྲོངས་པ་ཞུ་
དགྲོས་ལབ་ནའང་། ང་ཚོ་དགྲོངས་པ་ཞུ་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱེད་སྡྲོད་མཁན་
ལ་དགྲོངས་པ་ཞུ་དགྲོས་མི་འདུག ད་དངྲོས་གནས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་མེད་བསམ་མཁན་ཡྲོད་ན། དགྲོངས་པ་ཞུ་
རྲོགས་གནང་། དགྲོངས་པ་ཞུ་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག སྲོ་སྲོ་ཡིན་ནའང་ཉི་མ་གཅིག་ནང་ལ་ད་དངྲོ ས་གནས་དེ་རིང་
ངས་ལས་ཀ་སྡུག་ཅག་བྱས་སྲོང་བསམས་ན། དེ་ནས་དགྲོངས་པ་ཞུ་ཡ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚོ་རྐུབ་སྟེགས་
ཀི་དྲོན་དག་ལ་འདི་ལ་བཞུགས་མཁན་དེ། དཔེ་ཐབས་སྡུག་གི་ལས་ཀ་རེད་བསམ་གི་འདུག་རེད་པཱ།
མཐའ་མ་དེ་ལ་ངས་འདི་གཅིག་ཞུས་ན་བསམས་སྲོང་། ད་ལྟ་མང་གཙོའི་ཀ་བ་བཞི་པ་ཞིག་བཀའ་མྲོལ་གནང་གི་
འདུག་བ། མང་གཙོའི་ཀ་བ་བཞི་པ་དེ་དངྲོས་གནས་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག གལ་གནད་ཆེན་པྲོ་ཞིག་རེད་བཞག
ད་འཛིན་སྐྱྲོང་ཐྲོག་ནས་གསལ་བསགས་ཤིག་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། མང་གཙོའི་ཀ་བ་བཞི་པའི་ཐྲོག་ནས་དེང་སང་མང་གཙོ་
ཀ་བ་བཞི་པ་ལབ་ནས། མི་སེར་སྲོ་སྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་བསྒྲུབས་བཞག་པ་རེད་བ། དིལ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་
ན་ཡང་རེད། ག་རེ་ཡིན་ན་རེད། དེའི་ནང་ལ་དངྲོས་གནས་ཕྲོགས་རིས་མེད་པ་དང་། དང་པྲོ་དང་ཤག་གནང་དགྲོས་རེད་
དམ། དེ་ངའི་དི་བ་ཞིག་ཡིན། ཚང་མས་དང་པྲོ་དང་ཤག་གནང་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་
འདུག
དེ་ནས་མཐའ་མ་དེ་ལ་སྐད་ཆ་གལ་ཆེན་པྲོ་མེད་བསམས་ནའང་། ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ་འད་པྲོ་ཆགས་སྲོང་། ང་ཚོས་
སྐབས་རེ་ལ་ཆྲོབ་དང་སྦྲགས་ནས་རེད། བུད་མེད་ལ་དམའ་འབེབས་དང་། ཁད་གསྲོད་འད་པྲོ་ཞིག་ཕིན་ན། འདི་ཡང་སྲོ་སྲོ་
བུད་མེད་སི་འཐུས་ཤིག་ཡིན་དུས། ཏག་ཏག་གཅིག་བསྡད་ཀི་མི་འདུག་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟ་བུད་མེད་སི་འཐུས་ལ་ཁད་
གསྲོད་གནང་མེད་གསུངས་སྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་། ཁ་སང་དཔལ་འབྱྲོར་ལ་ཁུངས་ཀི་རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བུད་
མེད་ཀི་ནུས་སྟྲོབས་སང་ལ་གསུངས་སྲོང་། བུད་མེད་ནུས་སྟྲོབས་སེལ་དགྲོས་མི་འདུག དེ་འད་དཔེ་དངས་ནས་གསུང་
དུས། བུད་མེད་ནུས་སྟྲོབས་སང་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད་པཱ། དེ་ཡིན་དུས། དེ་འད་སང་ལ་བྲོ་ཕམ་ཡྲོད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁ་སང་སྲོན་རིས་
ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོའ ་ི ནང་ལ་ཡྲོད་རེད། སར་ཐང་དཔར་ཁང་འདི་ད་ལྟ་སྲོན་རིས་ནང་གཟིགས་པ་ཡིན་ན།
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༢༠༡༦་་་༡༧ ལྲོའ ་ི ངྲོ་སྲོང་འདི་འབུམ་བཅུ་དྲུག་དང་ཁི་མེད་བརྒྱད་སྟྲོང་བདུན་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་བདུན་རེད་འདུག བཀའ་
འཁྲོལ་འདི་འབུམ་བཅུ་དྲུག་ཞུས་འདུག ད་ལྲོ་སར་ཡང་གཅིག་སྟྲོང་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཞུས་འདུག ངའི་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡིན་ཟེར་ན།
དེ་ས་ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་སྲོན་མའི་དུས་དེར་ད་ལྟ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་འྲོག་ལ་སེབས་ཀི་མེད་པ་འད། ཤེས་རིག་འྲོག་
ལ་སེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་འད། ང་ཚོ་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་གཅིག་ལྡི་ལིར་ཡྲོད་བཞིན་པ་དེ་ཉམས་རྒུད་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པའི་
བཀའ་མྲོལ་གཅིག་སེབས་པ་རེད། འདི་ཡང་དེང་དུས་དང་མི་མཐུན་པ། དེར་བརེན། ད་ལྟ་བཙུག་བཞག་པ་དེ་གནས་སྟངས་
མང་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུར་འགྲོག་རྐྱེན་འཕད་ཀི་ཡྲོད་ཅེས་གསུངས་གནང་སྲོང་། དེ་འད་ཡིན་ན་མ་གིར་ཡྲོད་
པའི་དཔར་ཁང་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་ཐུབ་བམ། གང་ལགས་ཤེ་ན། འཕྲུལ་ཆས་འདི་དང་མང་པྲོ་ཞིག་གཟིགས་གྲུབ་པ་རེད།
དེ་ལ་གནས་སྟངས་དེ་འདའི་ ཁྲོར་ཡུག་དང་དེ་འདའི་ཆ་ནས་ཕག་ལས་གནང་ཐུབ་ཀི་མེད་ན། མ་གི་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་
དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག མ་གིའི་ས་གནས་དེ་རྒྱལ་ས་དང་ཚང་མ་ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། ང་ཚོས་དེ་ས་
གཟིགས་ཡྲོད་རེད། དེབ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་དེང་དུས་ཀི་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་ཆ་རྐྱེན་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས་སྤུས་ཚད་ཏག་
ཏག་མེད་པ་ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ལྷན་ཁང་ཕན་ཚུན་རེད་མ་གཏྲོགས། གང་
ལྟར་ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཡིན་སྟབས། དེ་འདའི་དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་དམ། གང་ལགས་ཤེ་ན། བེད་
མེད་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཞག་པ་ལས་བེད་སྲོད་ཡྲོད་སར་ཡར་རྒྱས་གཏྲོ ང་རྒྱུ་དང་སི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐྲོགས་བྱུང་ན། འདི་ང་
ཚོས་མཐྲོང་བཞིན་ཡྲོད་རེད་དེ་རྣམ་པ་ཚོ་དངྲོས་སུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་
ནས་དེ་འདའི་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡྲོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སིར་བཏང་ནས་སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་གཞི་དེ་ཚོ་མ་བསིགས་སྲོན་ནས་སྲོན་
འགྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཡག་པྲོ་གནང་གི་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐྲོང་སྲོང་། སྐབས་བཅུ་བཞིའི་སྲོན་ལ་རེད། ས་
གནས་ཀི་མིང་འབྲོད་བྱེད་ཀི་མེད། ས་གནས་ཁག་ལ་འཕྲུལ་ཆས་དེ་འད་བཙུག་སྟེ་འཕྲུལ་ཆས་དེའང་རྒྱང་རིང་ནས་རིན་
སྲོང་ཧ་ཅང་ཆེན་པྲོ་སྤྲད་དེ་ཉྲོས་ཤིང་མཐར་ས་ཁུལ་དེར་སེབས་རེས་བེད་སྲོད་བཏང་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་གང་འད་རེད་དམ་
ཞེས་འཚམས་གཟིགས་སྐབས་སུ་བཅར་དུས་གྲོག་ཤུགས་ཀིས་མ་འདང་བའི་རྐྱེན་གིས་རེད། སྐབས་དེར་གྲོས་ཚོགས་ལ་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་འདའི་འཆར་གཞི་ཡྲོད་ན། སྲོན་འགྲོའ ་ི ཚུལ་དུ་འཆར་གཞི་ལེགས་པྲོ་བསིགས། ད་གཟྲོད་ལས་འགུལ་དེ་
དག་སེལ་དགྲོས་འདུག་མ་གཏྲོགས། འགྲོ་གྲོན་འབུམ་མང་པྲོ་བཏང་སྟེ་མཐར་གང་ཡང་མེད་པར་ལུས་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་
མ་རེད། འཆར་གཞི་དང་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་བེད་མེད་དུ་འགྲོ་ཡི་འདུག དེར་བརེན། མ་འྲོངས་པ་འཆར་གཞི་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད།
སྲོན་འགྲོའ ་ི ཚུལ་དུ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་མ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་དང་དེ་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགྲོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། སྲོན་རིས་དང་ཟུར་བཀྲོལ་དང་དེ་ཚོ་ཟུར་ལ་སེབས་དུས་རེས་སུ་ཞུ་ཆྲོག་པ་གིས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།
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སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ཕི་དིལ་གི་རྒྱུན་གྲོན་ཐྲོག་ལ་རིས་འགྲོ་དང་འབེལ་བའི་ ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་གང་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ན་ཡང་། ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ང་ཚོ་ཕི་དིལ་
གིས་གཙོ་བྲོ་དེ་རྒྱལ་སིའི་རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་རྫི་གསང་པྲོ་བྱས་ནས་གཟིགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་
ཡིན་དུས། སྲོ་སྲོ་ཆབ་སིད་དང་དེ་འདའི་གྲོ་རྲོགས་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་མ་རེད་དེ། ཤུགས་ཆེན་པྲོ་མ་རེད་ར་བ་ཉིད་ནས་
ཡྲོད་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། མཐྲོང་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། གཞི་ར་ད་ལྟ་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གནས་བབ་དེ།
ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྱྲོར་གི་གནས་བབ་དེ། ཤུགས་ཆེན་པྲོ་རེད། དེའི་ནང་ནས་ཀང་ད་ལྟ་ ༢༠༡༥ རེས་ལ་རྒྱ་
ནག་གི་དཔལ་འབྱྲོར་དེ། རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ལ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་།
སྲོ་སྲོ་རང་ཉིད་ཡུ་རྲོབ་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་གཉིས་ནང་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ཡུ་རྲོབ་ཀིས་
མཚོན་པའི་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ལ་དཔལ་འབྱྲོར་གི་དམག་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ ཞིག་རྒྱག་གི་འདུག་བསམ་བསམ་གི་ཚོར་བ་དང་།
དེ་བཞིན་གནས་སྟངས་དེའི་འྲོག་ནས་རྒྱལ་སིའི་ཆབ་སིད་མི་ས་མང་པྲོ་ཞིག་དཔལ་འབྱྲོར་དེའི་དམག་གི་འྲོག་ནས་གནྲོད་
སྐྱྲོན་ཕྲོག་རྒྱུ་དང་མདའ་དང་མདེའུ་ཕྲོག་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་མཇལ་བྱུང་། དེ་འདའི་སྐབས་ལ། རིགས་འགའ་
དངངས་སྐྲག་ཟེར་ན་རེད། སེམས་འཚབ་འད་པྲོ་ཞིག རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྱྲོར་གི་དམག་ཤུགས་དེ་འདའི་ཆེན་པྲོ་ཡིན་ན།
ང་ཚོ་ལ་རེ་བ་གང་འད་འད་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་དམ་བསམ་པའི་སེ མས་འཚབ་འད་པྲོ་ཏྲོག་ཙམ་སེབས་པ་ཞིག་མཇལ་བྱུང་། དེ་
འད་ཡིན་དུས། སྐབས་དེ་དུས་ངའི་མཐྲོང་སང་དེ་ག་རེ་ཞུས་ཡིན་ལབ་ན། རྒྱ་ནག་གིས་ཡུ་རྲོབ་ཀིས་མཚོན་པའི་འཛམ་གིང་
སང་ལ་ལག་པ་རྐྱྲོང་བའི་ཉིན་མྲོ་དེ་ལ། རྒྱ་ནག་ལ་ཤི་ལྟས་ཚང་བ་རེད་ཅེས་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་ཡང་ཉེ་ཆར་རྒྱ་
ནག་གི་སིག་གཞི་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པྲོ་འགྲོ་བ་དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་རང་གི་ལྟ་ཚུལ་ཡང་དེ་ག་རང་ཡིན། གཤིན་རེའི་ཞགས་པ་སྐེ་
ལ་ཐེབས་པ་རེད་བསམ་བསམ་གི་ཚོར་བ་དེ་ཡྲོད། དེ་བཞིན་ད་ལྟའི་སྐུ་ཞབས་ ཌྲོ་ནལ་ཊམ་ལྲོ་ལྔའི་རིང་བསམ་བྲོ་གཞན་
ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་བཏང་ན། འཛམ་གིང་གི་ཐྲོག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གདྲོང་རིས་འད་པྲོ་དེ་འཛམ་གིང་ཐྲོག་ལ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་
མངྲོན་ཐུབ་ས་རེད་བསམ་བསམ། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གདྲོང་པ་ངྲོ་མ་དེ་མཐྲོང་མཁན་བྲོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཡང་རྒྱ་
ནག་གི་དཔལ་འབྱྲོར་གི་དམག་དེ་གང་འད་རྒྱག་གི་ཡྲོད་མེད་གནས་བབ་དེ་བྲོད་མི་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་དུས། དེ་ཉམས་
མྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་། ད་ལྟའི་གནས་བབ་དེའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབྱྲོར་དམག་དེ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་
འགྲོ་རྒྱུ་དེ་ལ། ང་ཚོས་གྲོ་སྐབས་བཟུང་བྱས་ནས། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་ལ་དམག་དེ་ཐེབས་པའི་ཉམས་མྲོང་དེ་རྒྱལ་སིའི་སང་
ལ་བསག་དགྲོས་རྒྱུ་དེ། གནས་འགག་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ད་དེ་མ་གཏྲོགས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་དང་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། གསར་འགྲོད་བཀྲོད་དེ་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་པ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་
སར་ཐེབས་ཀི་འདུག་དང་མི་འདུག་ཅེས་བཀའ་མྲོལ་དེའི་ཐྲོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ན་ཡང་། ལྷ་སའི་ཇྲོ་ཁང་། ཇྲོ་བྲོ་
རིན་པྲོ་ཆེའི་ལྷ་ཁང་མེར་ཚིག་པའི་གནས་སྟངས་དེའི་ཐྲོག་ལ། ང་ཚོའི་གཞུང་འབེལ་གི་གསར་འགྱུར་གི་ཐྲོག་ལ། ལྷ་སའི་
ཇྲོ་ཁང་ར་བ་ཉིད་ནས་མེར་ཚིག་ཡྲོད་མ་རེད། ཅེས་གནས་ཚུལ་ཞིག་བཀྲོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་འད་བཀྲོད་པ་ཡིན་ན།
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ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། མ་འྲོངས་པ་ང་ཚོའི་གནས་ཚུལ་ལ་ཡིད་ཆེས་གང་འད་བྱས་ནས་འཕེལ་ཐུབ་ཀི་
རེད། ག་དུས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ལྷག་པར་དུ་བྲོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ལ་སྲོན་མ་ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ང་
རང་ཚོ་ཆབ་སིད་ཀི་ར་དྲོན་འཐབ་རྲོད་པ་ཞིག གསར་འགྲོད་པ། མང་གཙོའི་ཀ་བ་བཞི་ཟེར་དགྲོས་རེད་བ། དེ་འད་ཞིག་གི་
ངྲོས་ནས་གསར་འགྲོད་མགྲོགས་པྲོ་བཀྲོད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་མ་རེད། གསར་འགྲོད་ཚད་ལྡན་འགྲོད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་
རེད། དེ་ངས་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞུ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་། ཧ་རི་ཧུ་རི་དེ་འད་མ་འྲོངས་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་གནང་རྒྱུ་མི་
འདུག་མ་གཏྲོགས། ཡག་པྲོ་མི་འདུག དེ་ལས་འཕྲོས་ནས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་བཞི་པར་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་བསྡད་པའི་གཞུང་
དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་གསར་འགྲོད་གནང་མཁན་གི་བརྒྱུད་ལམ་ཡིན་ནའང་། བཀྲོད་སྟངས་དེ་གང་འད་ཡིན་མིན་
མི་ཤེས་རེད་བ། སི་ཚོགས་སང་ལ་ག་མ་འགིགས་སྡྲོད་པ། ལྷུ་མ་འགིགས་པ་ཡྲོད་པའི་སྐབས་དེ་ལ། དེའི་བར་ལ་འཛུལ་
ནས་མེ་འབར་བའི་སང་ལ། ཤིང་འད་པྲོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་རག་ཐབས་བྱས་ནས་དེའི་སང་ལ་གཅིག་འགྲོད་རྒྱུ། དེ་ངས་མང་གཙོའི་
ཀ་བ་བཞི་པའི་འགན་ཡིན་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཡང་ཕྲོགས་ཕྲོགས་ལ་ལངས་ནས།
གཅིག་གི་རྒྱབ་འད་པྲོ་བྱས་ན། གསར་འགྲོད་དེ་ལ་ངས་སྲོན་མ་ནས་ཞུ་མྲོང་། སྐབས་དེ་དུས་གསར་འགྲོད་ག་དུས་བཤད་
པ་ཡིན་ན། མི་མང་ཡིད་ཆེས་བརླགས་ཚར་ན་ཉན་མཁན་རག་གི་མ་རེད། ཉན་མཁན་མ་རག་ན་ག་ཚོད་བཤད་ན་རེད།
བིས་ན་རེད་དཀའ་ལས་ཁག་རྲོགས་འད་པྲོ་ཆགས་ཀི་རེད། ཅེས་ཞུ་མྲོང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལྟ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་མི་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་མང་གཙོ འི་ཀ་བ་བཞི་པ་ལ་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་པ་བཞིན། ཀ་བ་བཞི་པའི་འགན་དེ་འཁེར་རྒྱུ་དེ་
དཔེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། དེ་ཡང་ལྷག་པར་དུ་རང་བཙན་ཡྲོད་བསྡད་པ། རང་དབང་ཡྲོད་པའི་མང་གཙོ འི་ཀ་བ་ནང་བཞིན་
དང་། དེ་འདའི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེ ན་པྲོ་མ་ཡིན་པ། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ར་དྲོན་འཐབ་རྲོད་པ་གཅིག་མང་གཙོ འི་ཀ་བ་བཞི་པའི་
འགན་ཁེར་དགྲོས་རྒྱུ་དེ། དན་པ་བརེད་རྒྱུ་མི་འདུག དེ་གཅིག་མཉམ་དུ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།
དེ་དང་མཉམ་དུ་ཕི་དིལ་གི་སྐྲོར་ལ། ཁ་སང་ང་ཇྲོར་མ་ཎི་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ན་ཡང་ཕི་དིལ་གི་ལས་བྱེད།
ང་ཚོ་ཁྲོར་ཡུག་གི་གནས་བབ་ཀི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་མཁན་ཕེབས་བཞག མིང་དེ་ཚོ་གསལ་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ན་
ཡང་། ས་གནས་ས་ཐྲོག་མང་ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཁྲོ་རང་གཉིས་ཀི ས་མཚོན་པའི་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་སིག་འཛུགས་སི་
ཞུ་ལས་བྱེད་དེ་ཚོ་ལ་མཐྲོང་སང་གི་བག་ཆགས་ཤིག་ཡྲོད་རེད་བ། ཡག་པྲོ་ཞེ་དགས་ཤིག་བཞག་འདུག ང་ཚོ་སི་ཞུ་ཚོ་
འདིར་སེབ་ཡྲོང་དུས། ཁྲོ་རང་ཚོའི་སང་བ་ལ་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཕེབས་ཡྲོང་དུས། ང་རྒྱལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་ཤིག་ཡྲོད་
རེད་དན་པ་གཅིག་ཚོར་ཡྲོད་ཀི་རེད་བ། དེ་འད་ཡིན་དུས། དེ་འད་མ་ཡིན་པ། མང་ཚོགས་མཉམ་དུ་བཀའ་མྲོལ་གནང་དུས།
དངྲོས་གནས་དང་གནས་ང་ཚོ་བྲོད་ཀི་ཁྲོར་ཡུག་དེ་ཚོ་འཛམ་གིང་ལ་གལ་ཆེ་སྟངས་ཤིག་གསུང་ཡྲོང་དུས། ཞིབ་འཇུག་པ་
ཚོས་ཚད་ལྡན་ཞེ་དགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་ཡྲོང་གི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། ཡར་མར་ཕེབས་དུས། བསྡད་ས་ཡན་
ཆད་ནས་བསི་ཚགས་བྱས་ནས་ནང་མི་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་བཞུགས་ནས་ཆེ་ཆེ་རྫིག་ཆེ་དེ་འད་ཁྲོན་ནས་མི་འདུག་ཟེར་ནས་
བག་ཆགས་དེ་འད་ཡག་པྲོ་བཞག་འདུག དེ་ཡིན་དུས། དེ་དང་དེ་མཚོན་པའི་བཙན་བྱྲོལ་གི ་སི་ཞུ་ལས་བྱེད་དེ་ཚོ་ས་ག་
བར་འགྲོ་ནའང། ཏན་ཏན་དེ་འད་འད་པྲོ་ཞིག་མང་ཚོགས་ཀིས་བྱེད་ཀི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས། ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་དེ་
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གང་འད་ལབ་ན་མ་ལབ་ན། གལ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་སི་ཞུ་ལས་བྱེད་སང་ལ་འགན་ཡྲོད་དུས། དེས་མཚོན་ནས་སི་ཞུ་ལས་བྱེད་རྣམ་
པ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་འདྲོད་ཅིག་བྱུང་། དེ་ནས་དེ་དང་འབེལ་ནས་ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་
བཀའ་མྲོལ་ཞིག་བྱུང་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་གི་འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར། འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་གི་གནས་བབ་དེ་
དང་། འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་གི་ལས་ཀ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ། ད་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཚོད་དཔག་
ཐུབ་ཀི་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་། ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་བྲོད་ལ་ཕིན་ནས་འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་དང་
མཉམ་དུ་ཁ་ལག་བཟས་ཡྲོད་པའི་སྐད་ཆ་དང་བཅས་པ་དཔང་རགས་ཡྲོད་བྱས་ནས་གསལ་པྲོ་གསུངས་པ་རེད། དེ་གསུང་
དུས། རེས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི ་འཐུས་གཞན་དག་དེས་ལན་གང་འད་རྒྱག་གི་ཡྲོད་ན་བསམས་སྲོང་། སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་
ཚབས་ཆེན་པྲོ་འད་པྲོ་མཐྲོང་སྲོང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་མ་མཁེན་པ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག དེ་སྲོན་གི་གྲོས་
ཚོགས་ནང་གི་ཁྲོ་རང་གི་རགས་མཚན་གསལ་ཤྲོས་ཤིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ལབ་ནས་ཚིག་དེ། ད་གིན་བརན་པར་ནང་ལ་བཏུབ་
འདུག་དང་མི་འདུག ཆད་པ་རེད་དང་མ་རེད། བཀའ་མྲོལ་དེ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་ཐྲོག་ནས་དེ་
འད་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཁེད་རང་བཟང་སྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་ཞུ་དགྲོས་རེད། ཅེས་ངས་ཞུ་སྙིང་འདྲོད་སྲོང་། རེད་བ།
ཁྲོང་གིས་དེ་འད་གསུང་གི་འདུག་བ། ཚང་མ་ལ་གསུང་གི་འདུག་བ་བཟང་སྲོད་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་ཞུ་དགྲོས་རེད། བྱས་
ཙང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་དག་གིས་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲྲོད་ཆ་ཚང་ཡྲོད་གསུངས་ཙང་། དེ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཁེད་རང་
བཟང་སྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་ཞུ་དགྲོས་རེད་གདའ། ཞེས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། དེ་དང་མཐའ་མ་དེ་ལ་ད་ལྟ་སིར་བཏང་ཁ་
སང་དེའི་ཐྲོག་ལ་རེད། ད་ལྟ་གནད་དྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་སྲོང་། ཕི་དིལ་གི་ཚད་མཉམ་དྲུང་ཆེའི་ཐྲོག་
ལ། སྐད་ཆ་མང་པྲོ་ཞིག་ཆགས་སྲོང་། དེ་འད་ཡིན་ཙང་། ཁྲོ་རང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཆྲོལ་ཁ་ཆེན་པྲོ་ཞིག མི་འབྲོར་
མང་པྲོ་ཞིག་གིས་འྲོས་རེ་བཏྲོག་ཐྲོབ་པའི་ཤེས་འཇྲོན་གཉིས་ལྡན་གི་ན་གཞྲོན་འཐབ་རྲོད་པ་ཞིག་ལ་ང་རང་ངྲོས་ནས་ངྲོས་
འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། བཀའ་མྲོལ་གནང་མཁན་དེ་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ཤེས་འཇྲོན་གཉིས་ལྡན་གི་ན་གཞྲོན་
ཤེས་ཡྲོན་ཅན་དེ་ཚོ་འབུར་བཅྲོམ་བྱེད་པའི་ཀུན་སྲོང་ཡྲོད་རེད་ར་བ་ཉིད་ནས་ཟེར་གི་མེད་དེ། བཀའ་མྲོལ་གནང་ཕྲོགས་ཀི་
ཐྲོག་ནས་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་ས་རེད། བསམ་བསམ་འད་པྲོ་ཞིག་རེད་བ། ང་ཚོ་ད་ལྟ་ཤེས་ཡྲོན་ཅན་དང་འཇྲོན་ཐང་ཅན་ར་
དྲོན་འཐབ་རྲོད་ནང་ལ་མང་ཙམ་འཐྲོན་དགྲོས་ཀི་ལབ་དུས། འཐྲོན་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་མང་པྲོ་གསུངས་བསྡད་པ་ཡིན་ན། ང་
རང་ཚོའི་འཇྲོན་ཐང་དང་ཤེས་ཡྲོན་ཅན་དེ་ཚོ ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་མར་འདྲོན་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་མི་སིད་པ་མི་འདུག
ངས་གཙོ་བྲོ་དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་ངས་དི་བ་ག་རེ་ཞུ་ཡི་ཡིན་ལབ་ཡིན་ན། ཁ་སང་གཙོ་བྲོ་དེ། སྐད་དེ་
རེ ད། ད་ནངས་བཀུར་འྲོས ་སི ་ འཐུས་ཤི ག ་གི ས་གསུངས་པ་ནང་བཞི ན་རེ ད། ཚི ག ་ངས་ཡག་པྲོ ་ འགྲོ ་ ཡི ་ མི ་ འདུག་
yamaha ཞིག་ལབ་སྲོང་། གང་ལྟར་དཀྲུགས་ཤིང་རྒྱག་མཁན་ཞིག་རེད། ཅེས་ཚིག་འད་པྲོ་ཞིག་བེད་སྲོད་བཏང་སྲོང་།

དེ་འད་ཡིན་ཙང་། ད་ལྟ་དཀྲུགས་ཤིང་དངྲོས་གནས་བརྒྱབས་ཡྲོད་ན། ཡག་པྲོ་མ་རེད། ཤེས་ཡྲོན་ཅན་འཇྲོན་ཐང་སྲོབ་སྲོང་
ག་རེ་ཡིན་ན་ཡང་། ར་བ་ཉིད་ནས་ཡག་པྲོ་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང། སྐབས་དེ་དུས་བཀའ་མྲོལ་གནང་ས་ལ་མི་མང་པྲོ་ཡྲོད་
པའི་སྐད་ཆ་དེ་འད་གྲོ་སྲོང་། མ་གཏྲོགས་མི་གཉིས་མཉམ་དུ་བྱས་ནས་ཆུ་ཚོད་བཞི་སྐད་ཆ་བཤད་བསྡད་པའི་སང་བ་འད་
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པྲོ་ཞིག ཕལ་ཆེར་ངས་གྲོ་སྟངས་བྱས་ན་མི་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། གང་ལྟར་ཡིན་ན་རེད་མིན་ན་རེད། དྲོན་དག་རྡྲོག་རྡྲོག་བཀུར་
འྲོས་སི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆྲོག་དང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གི་
བར་ལ་མི་དེས་དཀྲུགས་ཤིང་བརྒྱབ་ཡྲོང་རེད་ལབ་དུས། སྐད་ཆ་དེ་ཏྲོག་ཙམ་རྫབ་ཆེན་པྲོ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་། ངས་
དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་དི་བ་ག་རེ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ལབ་ན། མི་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སྐུ་ངྲོ་སེན་
པ་ཚེ་རིང་གིས་བཀའ་མྲོལ་གནང་རྒྱུ་དེ། མི་དེས་ཁེད་ལ་ཞུས་རེད་དམ། ཡང་ན་ཁེད་རང་གིས་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་དག་
ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་གྲོ་རེད་དམ། དེ་གསལ་པྲོ་ཞིག་གསུང་དགྲོས་ཀི་འདུག ཅེས་ནས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུངྱུུ ་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས།

སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཆ་ཤས་ཤིག་བངས་ན་བསམས་པ་རེད། འདི་
མ་གཏྲོགས། མང་པྲོ་ཞིག་གི་བསམ་པར་ཟུར་ཉན་ནང་ལ་བསྡད་པའི་རྣམ་པ་འད་ཞིག་གསུང་མཁན་འདུག་ལ་དགྲོངས་
མཁན་ཡང་མང་པྲོ་འདུག དེར་བརེན། སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་། སྲོ་སྲོ་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་སྡྲོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་དུས་
ཕི་དིལ་དང་དམིགས་བསལ་གི་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག མང་པྲོ་ཞིག་གིས་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་གསུངས་ཟིན་པ་རེད། ང་
རང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་འདི་དངྲོས་གནས་སུའི་མཉམ་པྲོར་འཐབ་རྲོད་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཅེ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་འཐབ་
རྲོད་ང་རང་ཚོས་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ང་རང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་འདི་ནང་ཁུལ་གི་འཐབ་རྲོད་གཏན་ནས་མ་རེད་འདུག རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་འཐབ་རྲོད་འདི་ལས་ས་མྲོ་ཞིག་མ་རེད། མི་ལྲོ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། ད་དུང་གྲུབ་འབས་གཏན་
ནས་ཐྲོན་གི་ཡྲོད་མ་རེད། གྲུབ་འབས་འཐྲོན་རྒྱུ་ཕར་བཞག་སྟེ་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་ཀི་གནས་སྟངས་འདི་ཤུགས་ཆུང་ནས་ཆུང་
དུ་སྲོང་བ། རྒྱ་མིའི་གནྲོན་ཤུགས་འདི་ཕིའི་རྒྱལ་སིའི་ནང་ལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕིན་ཏེ་དཔལ་འབྱྲོར་དང་གྲོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་
འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་སྲོང་། ལྷག་དྲོན་དུ་ཁྲོང་ཚོའི་དམར་ཤྲོག་གི་ལྟ་བ་འདི་ཁབ་སེལ་བྱེད་པ་དང་དཔལ་འབྱྲོར་གི་
ནུས་ཤུགས་དེ་ངྲོམ་སྟེ་ཕི་རྒྱལ་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྲོ་ཞིག་འདྲོད་པ་མེད་བཞིན་དུ་བྱེད་དགྲོས་པ། འདྲོད་པ་ཡྲོད་པའི་ལས་
འགུལ་མང་པྲོ་ཞིག་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། འདི་དངྲོས་ཡྲོད་རེད། དེར་བརེན། ལྷག་
པར་དུ་བྲོད་སྐད་ཐྲོག་ནས་གསུང་པའི་སྐབས་སུ་ཀུང་ཙེ་ལྟ་གྲུབ་གསུང་གི་འདུག འདི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག གྲོང་དུ་ཕག་
སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། འདི་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཧ་ལས་པའི་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག འདི་
ཤུགས་ཆེན་པྲོ་དེ་ཙམ་མ་རེད། དཔལ་འབྱྲོར་གི་འགྲོ་གྲོན་བཏང་གི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ཏུ་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭའི་གཞྲོན་སྐྱེས་ཚོ་
ལ་དམིགས་ཏེ་ཁྲོང་ཚོའི་ཁབ་བསགས། དམར་ཤྲོག་གི་དིལ་བསགས་བྱེད་པ་དེ་དེ་བཞིན་འགྲོ་གྲོན་གཏྲོང་བ། ཀད་པ་བརེ་

87

ལེན་བྱས་ཏེ་ཁྲོང་ཚོས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཕི་རྒྱལ་ནང་མང་པྲོ་ཞིག་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་མཛད་འཕིན་དང་གསུང་ཐྲོས་ཡྲོང་
དུས་བྲོད་ལ་གདུག་རྩུབ་དང་བྲོད་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་མེད་བ། དང་བདེན་མེད་པའི་བཀའ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། འདི་ལ་
ཁ་གཏད་གཅྲོག་ཅིང་ཁྲོང་ཚོས་འདིའི་ལན་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་རྫུན་མ་ཡིན་པ་དང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་གཏམ་བཤད་
ཡྲོངས་རྫྲོགས་མགྲོ་སྐྲོར་དང་གཡྲོ་སྒྱུ་དེ་འད་ཡིན་པ། ཕར་བཤད་དགྲོས་པ་དེ་ཚུར་ལབ་སྟེ་ཕི་རྒྱལ་མང་པྲོ་ཞིག་དངྲོས་
གནས་བདེན་པ་མིན་ནམ་བསམ་མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོང་གི་འདུག དེར་བརེན། འདི་ལ་ང་ཚོའི་དིལ་བསགས། ཕི་དིལ་ལས་
ཁུངས་ཀིས་ད་བར་ཕག་ལས་རབ་དང་རིམ་པ་ཆེ་ཆུང་འད་མིན་ས་ཚོགས་གནང་ཡྲོད་རེད། གནང་མཁན་ཚང་མར་སྲོ་སྲོའ ་ི
ངྲོས་ནས་རེས་སུ་ཡིད་རངས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། དེར་བརེན། གྲོང་
དུ་མང་པྲོ་ཞིག་གསུངས་སྲོང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཡར་རྒྱས་མུ་མཐུད་དེ་གནང་རྲོགས་གནང་།
སྲོན་རིས་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་འགྲོ་སྲོང་སར་དགྲོས་པ་ཡྲོད་ན་སར་དགྲོས་རེད། འདི་ལ་མྲོས་མཐུན་ཞུ་ཡི་ཡིན།
དཔལ་འབྱྲོར་གི་འགྲོ་གྲོན་ཇི་ཙམ་སར་རུང་། ལས་ཀ་བྱེད་པ་ལ་འགྲོ་གྲོན་གཏྲོང་རྒྱུ་མེད་ན། ལས་ཀ་བྱེད་གྲོས་བསམ་རུང་
སེབས་སར་མ་སེབས་ཤིང་། རེས་ལུས་ཐེབས། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་ང་རང་ཚོས་འགྲོ་སྲོང་ཆེན་པྲོ་བཏང་བ་ཡི ན་ན་དཔལ་
འབྱྲོར་གི་ཐྲོག་ནས་དང་སྲོན་རིས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀི་མི་འདུག་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་བསི་ཚགས་
ཟེར་བ་དེ་དབྱིན་སྐད་ཐྲོག་ནས་ Time is money དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག མཚམས་རེར་བསི་ཚགས་འད་བྱས་
ཏེ་དུས་ཚོད་ལ་ལྟྲོས་ནས་འགྲོ་དུས། ཕྲོགས་གཞན་གི་དུས་ཚོད་དེ་ཕི་ རྒྱལ་འད་ཡིན་ན། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐྱྲོང་དང་བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་རེད། སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཕྲོགས་བསྐྱྲོད་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་
སུ་ང་ཚོས་བསམ་བྲོ་གཅིག་བཏང་བ་ཡིན་ན། ཧ་ཅང་གི་དགེ་མཚན་འདུག དགེ་མཚན་ཆེན་པྲོ་འདུག ཕར་ཕྲོགས་ལ་བྲོད་
པའི་གནས་སྟངས་འདི་གསུང་ཐུབ་པ། མ་ཤེས་པ་དེ་ཚོར་གསར་དུ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཐུབ་པ། ཤེས་མཁན་ཚོ་ཡིན་
ནའང་ཁྲོང་ཚོ་སེམས་ཤུགས་དེ་བས་ཀང་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཐུབ་པའི་གནད་འགག་ཏན་ཏན་ཆེན་པྲོ་ཞིག་འདུག་བསམ་གི་འདུག
ང་ཚོ་འགྲོ་གྲོན་ལ་བསམ་པ་ཡིན་ན་བསྙབས་ཀི་མི་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགྲོ་གྲོན་བཏང་དུས་ཤྲོག་བུ་རྐྱང་པ་ཉྲོས་ནས་
དིལ་བསགས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་དེ་འད་ཞིག་མ་བྱུང་ནའང་ང་རང་ཚོ་དངྲོས་སུ་ཕྲོགས་དེར་ཕེབས་ན་དགེ་མཚན་ཧ་
ཅང་ཆེན་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུག མ་འྲོངས་པ་ཡིན་ནའང་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོའི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ཡང་ནས་
ཡང་དུ་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཤིང་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་དེ་གསུང་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐྲོགས་ཆེན་པྲོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཕི་དིལ་གི་ལས་ཁུངས་ཡིན་སྟབས་གཙོ་བྲོ་འབེལ་བ་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། བྲོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་
ཕི་རྒྱལ་ཙམ་མིན་པར་ང་རང་ཚོ་ནང་ལྲོག་ལ་ཡྲོད་པ། རྒྱ་གར་ནང་བཞུགས་མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང་ཕི་རྒྱལ་དང་འབེལ་བ་
བྱས་ཏེ་གནས་ཚུལ་གསལ་པྲོ་ཞིག་གསུང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་བྲོད་རང་གི་གནས་ཚུལ་གྲོ་རྲོགས་
མེད་པ་ཞིག་ཕི་རྒྱལ་གིས་ཚུར་གསུང་དགྲོས་པ་ཆགས་ན་ངྲོ་ཚ་བྲོ་འད་ཆགས་ཀི་འདུག དེར་བརེན། ང་ཚོས་གྲོ་རྲོགས་
སེལ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག འཛིན་སྐྱྲོང་དང་གྲོས་ཚོགས་མུ་མཐུད་དེ་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་
རེད། སྐབས་དེར་གྲོས་མྲོལ་ཏན་ཏན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ང་རང་ཚོ་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས། ཁིམས་དང་སིག་
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གཞིའི་ཐྲོག་ནས་གནང་བ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་ཡྲོད། དེར་བརེན། ཕི་དིལ་གི་ཐྲོག་ནས་ད་
ལྟ་བར་དུ་ཡག་པྲོ་གནང་བ་རེད། ད་དུང་ཡིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་
ཡིན་ནའང་འཛིན་སྐྱྲོང་གཅིག་པུས་གནང་རྒྱུ་ཞིག་མ་རེད། གྲོས་ཚོགས་ལའང་འགན་གཅིག་ཡྲོད་ཙང་། བཀའ་སི་གཉིས་
ཀི་ཐྲོག་ནས་ཐུན་མྲོང་ཐྲོག་ང་རང་ཚོ་བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་འདི་བདེན་མཐའ་གསལ་བའི་ཆེད་དུ་སྲོན་མ་ལས་འགུལ་ཐེངས་
འགའ་ཞིག་བརམས་གནང་བ་རེད། མ་འྲོངས་པ་ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ལ་སི་འཐུས་ཀིས་ཕག་རྲོགས་གནང་། སི་འཐུས་
ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ལམ་སྟྲོན་ཡིན་ནའང་འད། དེ་འད་གནང་སྟེ་མཉམ་རུབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་ར་དྲོན་ལ་ཕན་པའི་ཕག་ལས་གནང་
བ་ཡིན་ན་ནུས་པ་ཧ་ཅང་གི་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་འཐྲོན་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་མ་གཏྲོགས། གྲོས་ཚོགས་བཀའ་ཤག་ལ་
བཀར་མཁན་དང་བཙིར་མཁན། མ་འགིག་པ་ཤ་སྟག་བཤད་མཁན་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་དེ་མི་མང་ལ་སེབ་གི་འདུག ཁ་སང་
ཚུར་མ་ཡྲོང་གྲོང་ནས་ཕི་རྒྱལ་ལ་མི་འད་མིན་ཐུག་གི་ཡྲོད་རེད། སྐུ་ཞབས་ཕེབས་ཀི་རེད། གྲོས་ཚོགས་ལ་རྲོག་ག་ཡྲོད་
རེད་ཅེས་གྲོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་གྲོང་ནས་མི་མང་གིས་བཤད་ཀི་འདུག བཤད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཡག་པྲོ་མ་རེ ད། ངས་འཛུམ་
མུལ་ཙམ་བྱས་ཏེ་ལགས་རེད་ལགས་རེད་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། སེམས་གཏིང་ནས་ཚོར་བ་གང་ཡང་སེབ་གི་མི་འདུག ང་
ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་འདི་རྲོག་ག་སྲོང་རྒྱུ་གཅིག་པུ་མ་རེད། འཐབ་རྲོད་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་ཞུས་ནས་འགིག་པ་གང་འདུག མ་
འགིགས་པ་གང་འདུག བརྡར་ཤ་བཅད་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་གནང་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བྲོ་འདི་
རེད་བསམ་གི་འདུག འདིའི་ཐྲོག་ངས་མང་པྲོ་ཞུ་མ་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་མང་པྲོ་ཞིག དེ་རིང་ཉིན་བཞི་པ་རེད།
ཉིན་གསུམ་རིང་ངས་ཁ་གགས་ཡྲོད་མ་རེད། ཉིན་བཞི་པ་དེར་གཅིག་བཤད་ཡྲོང་དུས་ངས་ལྡབ་སྐྱྲོར་ཞུ་ཡི་མེད། ང་རང་ཚོ་
ཕྲོགས་གཅིག་ནས་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དུས་འདི་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་མ་རེད་གསུང་གི་འདུག གནས་ཚུལ་ཆེན་པྲོ་མ་རེད་
གསུང་གི་འདུག ཕྲོགས་གཅིག་ནས་འདི་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་རེད། གནས་ཚུལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ཆུང་ཆུང་རེད་ཅེས་གསུང་
མཁན་མང་པྲོ་འདུག ཆེན་པྲོ་ཡིན་རུང་ཆུང་ཆུང་ཡིན་རུང་གང་ལྟར་ད་ལྟ་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཀི་ལབ་གེང་། རྲོག་ག། ལྷིང་
འཇགས་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་རེད། འདི་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་དུས་ཙ་ནས་ལྷིང་འཇགས་མི་འདུག་ཅེས་ཕར་
བཤད་ཚུར་བཤད་བསྡད་པས་ཕན་ཐྲོགས་ཨེ་ཡྲོད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོ་རྒྱ་མིའི་མཉམ་པྲོར་ཞི་མྲོལ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་
མི་མཉམ་པྲོར་ཞི་མྲོལ་བྱེད་པའི་ག་སིག་ཡྲོད་ན། ང་རང་ཚོ་ནང་གི་ལྟ་བ་མཐུན་དང་མ་མཐུན། འདྲོད་པ་འགྲོ་མི་འགྲོ་ཡི་ཐྲོག་
ནས་ཏན་ཏན་ནང་ལ་ཞི་འཇམ་གི་ཐྲོག་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཏེ་ཞི་འཇམ་ཆགས་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག སྲོ་སྲོ་ཡིན་
ནའང་ཡིད་ཆེས་ཡྲོད། འདིའི་ནང་རྒྱ་གགས་བྲོད་གགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཕན་ཚུན་བཤད་རེས་བྱས་པ་ཡིན་ན་འདི་གང་དུ་ཕན་
གི་ཡྲོད་ན་བསམ་གི་འདུག ཕན་པའི་ཚབ་ཏུ་ཉན་མཁན་ཧ་ཅང་གི་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། དྲོ་སང་གནང་མཁན་ཧ་ཅང་གི་མང་པྲོ་
ཡྲོད་སྟབས། ཁྲོང་ཚོས་ཕེད་ཀ་གྲོ་ཞིང་ཕེད་ཀ་མ་གྲོ་བ་དང་མཚམས་རེར་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་བ་ཡིན་ན། ད་དུང་དྲོགས་པ་ཆེ་
རུ་འགྲོ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་མེད་ན་སེམས་ཀི་འདུག གང་ལྟར་བཀའ་སི་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གང་བྱེད་དགྲོས་
འདུག སུ་སུ་ལ་ནྲོར་འཁྲུལ་ཡྲོད་རུང་ནྲོར་འཁྲུལ་མེད་པའི་མི་ཞིག་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ནྲོར་འཁྲུལ་ཡྲོང་སིད་ཀི་རེད། ནྲོར་
འཁྲུལ་བྱེད་བཞིན་དུ་ཡག་པྲོ་གནང་བ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་ནྲོར་འཁྲུལ་མེད་བ་ཆགས་ནས་ Okay མང་པྲོ་ཞུ་མ་དགྲོས་པར་ང་
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འཕྲོས་བཤད་མང་པྲོ་བཤད་རྒྱུར་དགའ་པྲོ་མེད་ལ་བཤད་ཤེས་མཁན་ཡང་མིན། གལ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་ང་རང་ཚོ་གང་འད་འདུག
གྲོས་ཚོགས་གང་མགྲོགས་མགྲོགས་ཀི་ངང་རེས་ལ་མ་བསྒུགས་པའི་ཐྲོག་ཉི་མ་གཅིག་གཉིས་ཀི་ནང་ཚུད་དུ་ལྷིང་འཇགས་
འབྱུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཕི་རྒྱལ་ཡྲོད་མཁན་བྲོད་པ་མང་པྲོ་ཞིག་དངྲོས་གནས་བྲོ་འཚབ་འདུག སེམས་ཁལ་གནང་གི་འདུག
ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཡིན་ནའང་ཡྲོ་རྲོབ་སི་འཐུས་གཉིས་ལ་ཡི་གེ་མང་པྲོ་འབྱྲོར་སྲོང་། དཔེར་ན། སུད་སི་རང་ནས་ཡིན་ནའང་བྲོད་
པ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ་དགུ་བཅུས་ས་རགས་བརྒྱབས་ཏེ་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་སེབས་སྲོང་། Belgium ལ་སྡྲོད་མཁན་གི་
བྲོད་མི་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ཀིས་ས་རགས་བརྒྱབས་ཏེ་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཞུ་རྲོགས་ཞེས་སེབས་སྲོང་། དེར་བརེན།
ཁྲོང་ཚོ་བྲོ་འཚབ་ཡྲོད་རེད། འདིར་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་གནས་སྟངས་ཚང་མ་ཞུས་ཟིན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ས་གནས་ས་ཐྲོག་
གིས་ཞུ་རྲོགས་གིས་ཟེར་བ་ཞིག་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཕར་ཕྲོགས་ནས་ཉན་བསྡད་ཡྲོད་ཙང་། སེམས་འཚབ་གནང་གི་འདུག
གནང་དགྲོས་པའང་རེད། མཐུན་སིལ་དང་གཅིག་སིལ་ཟེར་བ་ཚང་མ་ང་ཚོས་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། གཅིག་སིལ་ཏན་ཏན་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། གཅིག་སིལ་མེད་ན་ནུས་པ་འཐྲོན་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད།
གཞན་ནས་ཆྲོལ་ཁ་ཆྲོས་ལུགས་དང་གང་ཡིན་རུང་། ཕྲོགས་ཞེན་བྱེད་ཀི་མེ ད་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། འདུག་
གསུང་མཁན་ཡང་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། ཕི་ནས་ཉན་མཁན་དེ་ཚོས་ཀང་འདི་འད་ཞིག་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེར་བརེན། ང་རང་
ཚོ་སི་བའི་མི་ཡིན་དུས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་བཀའ་མྲོལ་གནང་དུས་སི་བ་རང་གི་མི་ཡིན་པའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་
མྲོལ་གནང་དགྲོས་པ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་དེ་བཞིན་གི་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་། སི་བའི་མི་གཅིག་གིས་
བསམ་ཚུལ་དེ་འད་ཞིག་བཏྲོན་སྲོང་ཞེས་འདི་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་པའི་ཐྲོག་ཐབས་ལམ་གང་ཡྲོད་དེ་གང་ཐུབ་ཐུབ་གནང་
དགྲོས་པ་ནི་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་འདུག ལས་འགུལ་དེའང་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་གཅིག་པུས་གནང་
དགྲོས་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡིན་ནའང་བྲོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་གནང་
གི་ཡྲོད་རེད། རྒྱལ་སིའི་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཚོགས་པས་ཀང་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་མི་སེར་པ་ཁག་ཅིག་སུད་
སི་འད་ཡིན་ན་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མདུན་དུ་ནང་མི་གསུམ། ནང་མི་ལྔས་རྒྱུན་དུ་ནས་ལས་འགུལ་མང་པྲོ་ཞིག་
སེལ་གི་འདུག དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་བསགས་བརྲོད་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ལས་འགུལ་ཚང་མ་འཛིན་སྐྱྲོང་གིས་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
རེད། གཞུང་གི་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཨེ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་མི་རེ་ངྲོ་རེ་ལ་ལས་འགན་གཅིག་ཡྲོད་རེད། བྲོད་པ་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དེ་འད་གནང་མཁན་མང་པྲོ་འདུག གཞྲོན་ནུ་ཡིན་ནའང་འད། བྲོད་རང་བཙན་སྲོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་ཡིན་
ནའང་འད། ཁྲོང་ཚོའང་རྣམ་པ་མི་འད་བའི་ཐྲོག་ནས་ལས་འགུལ་མང་དག་ཅིག་རྲོམ་གི་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མར་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཞུ་
ཡི་ཡྲོད། ང་ཚོ་སི་བའི་མི་ཡིན་སྟབས། སུས་ཀང་འདི་གནང་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་། སི་བའི་མི་གཅིག་གི་ངྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་
མཐུན་འགྱུར་གང་ཞིག་ཞུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ལ་སྲོ་སྲོ་འགྲོ་དགྲོས་པ་ཡྲོད་ན་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད།
མཚམས་རེར་འགིག་མིན་ཡྲོང་སིད་ཀི་རེད། ངས་ཆ་ཤས་མང་པྲོ་མ་བངས་རུང་དུས་ཚོད་ཏྲོག་ཙམ་འགངས་རུང་ཨྲོ་ཙམ་
མེད་ན། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། སྐར་མ་ལྔ་འདུག སྐར་མ་ལྔ་ཡྲོངས་རྫྲོགས་ཕུལ་གི་ཡིན།) ལགས་སྲོ། སྐར་མ་ལྔའི་
ནང་ཚུད་ལ་བསྡྲོམས་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ན། སིར་བཏང་ང་རང་ཚོས་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། ང་རང་ཚོའི་མི་མང་གིས་ཡིད་ཆེས་
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བྱས་པའི་ཐྲོག་བསྐྲོས་པ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་བཤད་ནས་བསྡད་པས་འདི་བ་དག་གི་མ་རེད། མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་
གང་ཡྲོད་པ་དེ་དང་མི་མང་གི་མངྲོན་འདྲོད་གང་ཡྲོད་པ་དེ། ང་ཚོས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཕར་བཤད་ཚུར་བཤད་
བྱེད་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་འདུག བྱུང་བ་ཡིན་ན་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་དེ་ཙམ་བཤད་མི་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་
ཚོགས་འདུ་དམིགས་བསལ་འཚོགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་འད། ནང་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་སེལ་ཐུབ་ཀི་རེད་
བསམ་གི་འདུག བཞུགས་མྲོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཏེ་འདིའི་ནང་ཐག་མ་ཆྲོད་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་ན་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་
དངྲོས་སུ་བརན་ཐུང་ནང་ཕར་གཏྲོང་ནས་མི་མང་ཡྲོངས་ཀིས་ཤེས་རྒྱུ་ནི་བཟྲོ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། དེ་མ་གཏྲོགས། འགིག་
དང་མ་འགིག་མང་པྲོ་བཤད་བསྡད་ན་དགྲོས་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འཛུམ་མུལ་མུལ་གི་ངང་ནས་ལྟ་བསྡད་མེད་ན། ཁྲོང་ཚོས་
ཁྲོད་ཚོའི་སི་འཐུས་དང་ཁྲོད་ཚོའི་བཀའ་ཤག་དང་། སིད་སྐྱྲོང་ཧ་ལས་པ་རེད་ཟེར་གི་འདུག ད་ལྟ་གང་འདུག་གམ། ཁྲོང་ཚོ་
ནང་ཁུལ་ལ་ལྟ་བ་མཐུན་གི་འདུག་གམ། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སྐྱྲོན་བརྲོད་བྱེད་ཀི་མི་འདུག་གམ། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་། རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་བྲོད་རིགས་མང་པྲོ་ཞིག་ཕ་གིར་ཡྲོད་རེད། ཁྲོ་ཚོའང་དགའ་ཞིང་། དངྲོས་གནས་དག་
དགའ་གཉེན་སྡུག་གི་ལས་ཀ་གཅིག་མཚམས་རེར་བྱེད་འཆྲོར་ཤྲོར་གི་མེད་དམ་བསམ་གི་འདུག དེར་བརེན། ང་རང་ཚོ་
བཀའ་མྲོལ་དགྲོས་སར་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། གནང་དགྲོས་དང་མི་དགྲོས་ང་ཚོས་མཁེན་གི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་
མ་འྲོངས་པར་གཟབ་གཟབ་གནང་རྲོགས་གནང་། ང་ཚོས་མང་པྲོ་ཤེས་ཀི་མ་རེད་དེ་མང་ཆེ་བ་ལྲོ་མང་རིང་སི་འཐུས་གནང་
ཞིང་བཅའ་ཁིམས་ཀང་བྲོར་ཡྲོད་པ་མང་དག་ཅིག་ཡྲོད་རེད། དེར་བརེན། ཆྲོག་དང་མི་ཆྲོག་མང་པྲོ་ཡྲོད་སྟབས། དེ་ཚོ་ཚང་
མ་གང་འད་འདུག གཟབ་གཟབ་གནང་སྟེ་གང་ལྟར་ང་སྐར་མ་ལྔའི་རིང་བཤད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོ ད་པས་བཤད་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀི་
ཡིན།
གཙོ་བྲོ་དེ་རྒྱལ་སིའི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་འདི་བྲོད་པས་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། བྲོད་པས་གནང་བ་
ནང་བཞིན་བྲོད་པ་གཅིག་པུས་གྲུབ་འབས་ཐྲོན་ནམ་ཟེར་ན། དངྲོས་གནས་ཁག་པྲོ་རེད་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོ་ངྲོམ་ཆྲོག་པ་དེ་
༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་མཚན་སྙན་གགས་དང་ཁྲོང་གི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་ལ་བརེན་ནས་འཛམ་བུ་
གིང་གང་སར་ཕིན་རུང་། ཁེད་རང་ཚོ་བྲོད་པ་རེད་དམ། Tibetan རེད་དམ་ཞེས། ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱྲོར་གནང་བ་དེ་གཞན་
དག་སུ་གཅིག་གི་མ་རེད། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་མཛད་འཕིན་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱབ་སྐྱྲོར།
རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། གྲོས་ཚོགས་ཐྲོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། མི་སེར་གི་ཐྲོག་ནས་
དང་རྲོགས་ཚོགས་མང་དག་ཅིག རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཚོགས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་དགྲོས་པ་འདི་ང་ཚོ་མཚམས་རེར་ང་རང་ཚོའི་
འཇྲོན་པ་མིན་ནམ་བསམ་པ་དེ། དེ་འད་གཏན་ནས་རེད་མི་འདུག ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་ཐུགས་མ་ཕམ་
པ་དང་མཛད་པ་འཕིན་ལས་རྒྱས་པ་ལ་བར་ཆད་དེ་འད་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་བྱིའུ་ཕྲུག་ཐང་ལ་ལུས་པ་ལྟར། གསུང་རྒྱུ་
ཞིག་འདུག དེ་འད་གྲོ་མྲོང་། གང་ལྟར་ང་ཚོ་གང་ཡང་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་འདུག གང་ལྟར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་
བཀའ་དགྲོངས་གཞིར་བཟུང་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ལས་འགུལ་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟྲོས་པ་གནང་
དགྲོས་པ་ནི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག འདི་ཁྲོང་ཚོའི་ལས་འགན་རེད། ང་ཚོས་ལྲོགས་ཀི་མེད་མདྲོག་མདྲོག ང་ཚོར་འགན་
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འཁིས་ཀི་མེད་མདྲོག་མདྲོག་བྱས་པ་ཡིན་ན། འཐུས་ཤྲོར་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་གི་འདུག དེར་བརེན། ཚང་
མས་བྲོད་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་འདི་བྲོད་མི་རང་གིས་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་འཐབ་རྲོད་དེ་
གྲུབ་འབས་ཡག་པྲོ་འབྱུང་བ་ལ་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཆབ་སིད་མི་ས་ཡིན་ནའང་འད། སིད་དྲོན་པ་ཡིན་ནའང་འད། སེར་
པ་ཡིན་ནའང་འད། དེ་ཚོའི་མཐུན་འགྱུར་རྲོགས་རམ་གི་འྲོག་ནས་ང་ཚོས་བདེན་མཐའ་གསལ་དགྲོས་པ་ཞིག་རེད་འདུག
ང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་བྱ་ས་གཙོ་བྲོ་དང་། ཐུག་དགྲོས་ས་གཙོ་བྲོ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ངན་པ་འདི་ང་རང་
ཚོས་ཤེས་པའི་ཐྲོག་ནས་འདི་ལ་ཁ་གཏད་གང་གཅྲོག་དགྲོས་འདུག གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཉེ་ཆར་སི་པན་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་
ཐྲོབ་ཐང་ཐྲོག་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པྲོ་གཅིག རྒྱལ་སིའི་ནང་ལ་སྙན་གགས་ཅན་གི་ཁིམས་དཔྲོན་གཅིག་དང་ང་རང་བཅས། ང་
ཚོ་བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་ཐྲོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་སྡིངས་ཆ་ཞིག་ཐྲོབ་ཅིང་དེར་བཤད་པ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གི་སྲོབ་ཕྲུག་མང་དག་
ཅིག་སེབས་འདུག བཤད་པའི་སྐབས་སུ་ངའི་བསམ་པར་རྒྱ་ནག་པ་དེ་དག་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སེབས་པ་རེད་བསམ་
པའི་ཚོར་བ་འདི་བྱུང་། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་བཤད་ཟིན་པའི་རེས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་ཡར་ཡྲོང་ནས་ shay shay ཞེས་
དགའ་སང་གི་ཐྲོག་ང་ལ་རྲོག་ག་བཤད་ཀི་རེད་བསམས་སྲོང་སྟེ། རྲོག་ག་མ་བཤད་པར་དགའ་པྲོ་བྱས་ཏེ་འད་པར་བརྒྱབ་
དགྲོས་ཡྲོད་ཟེར་བྱུང་ལ་རྒྱ་སྐད་ཀི་ཐྲོག་ནས་མང་པྲོ་བཤད་བཞིན་འདུག སི་པན་གི་སྐད་ཡག་པྲོ་ཤེས་ཀི་མི་འདུག ང་ཚོ་
རྒྱ་སྐད་མི་ཤེས། ཁྲོ་ཚོས་བྲོད་སྐད་དང་སི་པན་གི་སྐད་མ་ཤེས་པས་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡྲོང་གི་འདུག ཡིན་
ནའང་ཁྲོང་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་དགའ་པྲོ་བྱུང་སྟེ་ང་ཚོ་འདིར་ཡྲོང་བ་འདི་ཁེད་རང་ཚོས་བྲོད་པའི་སྐྲོར་ལ་བཤད་ཀི་འདུག་པས། ང་
ཚོའང་འདིའི་སྐྲོར་ལ་ཉན་དུ་ཡྲོང་བ་ཡིན། ཁེད་ཚོས་བཤད་པ་ཚང་མ་ང་ཚོའི་བསམ་བྲོར་ཡྲོད་པ་བཞིན། ང་ཚོ་ཁེད་རང་
ཚོར་ཁ་གཏད་མིན། ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁ་གཏད་གཅྲོག་ཏུ་ཡྲོང་བ་ཡིན། ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་
མ་གཏྲོགས། ང་ཚོ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་མེད། ང་ཚོ་གཅིག་མཚུངས་རེད་ཅེས་རྒྱ་ནག་གི་གཞྲོན་སྐྱེས་སྲོབ་ཕྲུག་དེ་ཚོ་མང་པྲོ་སེབས་
སྲོང་། འདི་ང་རང་གི་ཉམས་མྲོང་ཐྲོག་ནས་བཤད་ཀི་ཡྲོད། འདིའི་རེས་ལ་ཁྲོ་རང་ཚོ་དངྲོས་སུ་ངའི་བྲོད་ཁང་དུ་ང་ལ་ཐུག་
འཕད་ཆེད་སེབས་སྲོང་། ང་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད། རྒྱ་ཡིག་ནང་ཡྲོད་བཞིན་པའི་བྲོ ད་ཀི་ར་དྲོན་སྐྲོར་གི་དེབ་དེ་འད་མང་པྲོ་
ཡྲོད། ང་ལ་འབྱྲོར་གི་འདུག ཀྲོག་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད་དེ་ངས་ཉར་བསྡད་ཡྲོད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཁྲོང་ཚོར་སྤྲད་པ་ཡིན། ཁྲོད་
ཚོས་ཀྲོག་རྲོགས་གནང། ངས་ལས་བསྡྲོམས་ཞུ་ཡི་འདུག་བསམ་གི་ཡྲོད་པ་འད། འདི་ལས་བསྡྲོམས་མིན། གྲོ་སྐབས་
གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསྲོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན།
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ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་
ཕེབས་བསྡད་ཡྲོད།

སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རྡྲོ་རེ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་དི་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་པའི་ཐྲོག་ལ། ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་སྐྲོར་ལ་
དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ནའང་རིགས་ཁ་ཤས་ཤིག་དགྲོངས་པའི་དཔྱད་གཞིར་ཞུས་ན་ཐུགས་ཕན་གསྲོ་
ཐུབ་སྙམ་པའི་རེ་བ་དང་བཅས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དྲོན་ཚན་ཐུང་ཐུང་གསུམ་ཞུས་ན་བསམས་སྲོང་། དང་པྲོ་དིལ་བསགས་ཀི་
སྐྲོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམ་སྲོང་། ང་ཚོའི་དི ལ་བསགས་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། གལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ་མ་
ཟད་ང་ང་ཚོའི་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆྲོས་དེ་དང་བདེན་འཚེ་བ་མེད་པ་གཙོ་བྲོ་
ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་བྲོད་དང་འབེལ་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་མང་
གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་ཁྲོན་ཡྲོངས་ཀི་གནས་སྟངས་རེད། དེ་དག་སྐབས་དང་དུས་སྲོ་སྲོ་ལ་ཁབ་སེལ་གཏྲོང་རྒྱུ་དེ་ཚོ་འགྲོ་
བསྡད་ཡྲོད་རེད། གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་མང་གཙོའི་ཀ་བ་བཞི་པ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་སྐྲོར་ལ་
བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་གནང་སྲོང་། ཏན་ཏན་རེད་དེ་ཚོ་ཞེ་དགས་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། མང་གཙོའི་ནང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ཧ་ལས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དིལ་བསགས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དེ་ལྟ་སྟངས་ཏྲོག་
ཙམ་མ་འད་བ་ཞིག་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན་གཟུགས་མཐྲོང་བརན་འཕིན་གི་བརྡ་ཐག་ ༤༠༠
ནས་ ༥༠༠ བར་ཡྲོད་སྐད་འདུག ཁྲོང་ཚོའི་བར་ལ་ནང་ཁུལ་དུ་ཁབ་སེལ་གི་འགན་བསྡུར་དེ་ཚོང་ལས་གན་བསྡུར་དང་
གཅིག་མཚུངས་ཡྲོད་རེད།
གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ལ་དངུལ་སྤྲད་ནས་ཉྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་དེ་འད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ཕྱུག་བདག་དེ་ཚོས་
བདག་པྲོ་བརྒྱབས་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་མི་ས་སུ་འད་ཞིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་དགྲོས་མིན་དེ་འད་རྐྱང་རྐྱང་འཚོལ་བཞིན་ཡྲོད་
རེད། ང་ཚོའི་འདི་རྦད་དེ་ཐ་སྙད་ཁ་ཁ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོའི་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལང་ཕྲོགས་
འཚེ་བ་མེད་པ་དེ་འཛམ་བུ་གིང་ནས་གང་འད་ཁབ་སེལ་བྱེད་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་ཡང་རྒྱ་མིས་བཤད་བསྡད་པའི་འཁྲོག་
བཤད་དེ་ལ་མ་ལྟྲོས་པར། ང་ཚོའི་ག་རེ་ཡིན་པ་དེ་དང་བདེན་གི་ངྲོ་བྲོའ ་ི སང་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པའི་
ཁད་ཆྲོས་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངས་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། གྲོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་བཀའ་གནང་སྲོང་།
ང་ཚོས་སེར་པའི་གནས་ཚུལ་མཁྲོ་འདྲོན་བྱ་རྒྱུའི་འགན་བསྡུར་གནང་དགྲོས་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ག་རེ་ཐྲོན་པ་དེ་ཆ་
འཇྲོག་བྱེད་ས་དང་གདེང་འཇྲོག་བྱེད་སའི་གནས་ཚུལ་ཟུར་འདྲོན་བྱས་ནས་བཤད་ན་སྲོབས་པ་ཆེན་པྲོའ ་ི ངང་ནས་བཤད་
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ཐུབ་པ། དེ་འདའི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དངྲོས་དང་གནས་ཕན་ཐྲོགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་དེ་འད་གནང་གི་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། རྡ་རམ་ས་ལའི་ཁུལ་དུ་བཞུགས་པའི་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་རྒྱུས་མངའི་
བབས་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་གསུང་ཡྲོང་དུས། དེ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་པ་རེད་བསམ་བསམ་དན་གི་ཡྲོད། དེ་འད་
ཡིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་དེ་མ་འགིགས་པ་རེད། ཕི་ལ་ཁབ་སེལ་གཏྲོང་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་ནའང་འད། ནང་དྲོན་ང་ཚོ་
བྲོད་རིགས་ཚོའི་མཁེན་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་ན་འད་འདུག གནས་ཚུལ་ཚང་མ་བརིད་ཉམས་དྲོད་པྲོ་དང་། དབྱེ་འབྱེད་
མིན་པ། དང་བདེན་གི་ཐྲོག་ནས་བྱེད་དགྲོས་པ་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བྲོར་འཛིན་དགྲོས་རེད་དེ། འཛིན་གི་མི་འདུག་ཟེར་གི་
མེད། བཟུང་བ་ནང་བཞིན་དངྲོས་སུ་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་དུས་དམ་བཅའ་དེ་དང་མ་འགལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གནང་དགྲོས་པ་དེ་
གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་ཅེས་དེ་འད་ཞིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། དེ་མིན་པ་བྱས་ན། གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་གསལ་པྲོ་མ་རྲོགས་པའི་དབང་
གིས་མཁྲོག་བཤད་ཀི་ངྲོ་བྲོ་ལ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། དེ་ང་ཚོའི་གཞུང་གི་གནང་སྟངས་མ་རེད། དེ་གནང་དགྲོས་དྲོན་མེད། དེ་
རེས་ལུས་རེད་ལབ་ན་ཧ་ལས་རྒྱུ་མེད། ཆབ་སིད་དང་འབེལ་པའི་ཐྲོག་གཙོ་བྲོ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་རེད། གཞི་རའི་བཀའ་
ཤག་དང་ལྷན་ཁང་ཚང་མ་བྲོད་མིའི་འཐབ་རྲོད་ཐྲོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྐྱང་རྐྱང་རེད་མ་གཏྲོགས། འདི་བྲོད་མིའི་
འཐབ་རྲོད་དང་འབེལ་པ་ཡྲོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བཤད་ས་མེད། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཟེར་དུས་ཕི་ལ་འབེལ་ལམ་འཛུགས་རྒྱུ་
དང་ཕི་ལ་དིལ་བསགས་བྱེད་རྒྱུ་བཅས་འགན་གཉིས་ཡྲོད་རེད། གནང་དགྲོས་ཡ་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད་དེ། གསུང་ཁ་རྒྱས་པྲོ་
ཡྲོད་དུས་ཧ་ལས་པའི་མང་པྲོ་གསུང་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་ཨམ་ཕག་ནང་ག་རེ་ཡྲོད་མེད་དེ་རྫྲོག་མགྲོས་རྒྱུས་ཡྲོད་འད་
པྲོ་བྱས་ནས། སྐབས་རེ་ང་ཚོར་འགྲོ་སྲོང་གཏྲོང་རྒྱུ་ཡྲོད་མདྲོག་མདྲོག་བྱས་ནས་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད་ཀང་། ཡང་ང་ཚོ་རྒྱུས་
ཡྲོད་རེད། དེ་མཁེན་པའི་ཐྲོག་ནས་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་ལ་ཏྲོག་ཙམ་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་རེད་དམ། ལྷན་ཁང་
འདི་གཅིག་པྲོ་མ་རེད་ཚང་མ་རེད། དེ་འདའི་རྒྱུས་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་གང་ཚད་གནང་ཐུབ་ཀི་འདུག་གམ། དེ་དག་གནང་
ཐུབ་པ་ཞིག་གནང་གི་མེད་ན། དེ་ནས་ང་ཚོས་ཏྲོག་ཙམ་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་ཞུ་དགྲོས་ཀི་རེད་སྙམ། དེ་འདའི་མི་ཆ་དང་དགྲོས་
དངུལ་གཉི་ཀའི་ཐྲོག་ནས་འབ་སུ་མ་འདུ་བ་ཞིག་བྱེད་པར་རྒྱུགས་ལབ་ན། དེ་གནང་ཡག་ཡྲོད་མ་རེད་དེ་ང་ཚོས་ཤེས་
དགྲོས་པ་ཞིག་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུང་དུས་དེ་ཚོ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་གསུང་པ་ཡིན་ན་དྲོན་ལ་ཕན་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་
ཆགས་ཀི་རེད་ཅེས་དེ་འད་དན་གི་འདུག
རྒྱལ་སིའི་ནང་གི་གནས་ཚུལ་སྲོགས་བཤད་ན་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་བྲོད་པ་ལ་ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པའི་
འཐབ་རྲོད་བྱེད་སྟངས་རྣམ་གངས་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད་དེ། ང་ཚོའི་ཁ་གཏད་དེ་རྒྱ་ནག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་ནག་
གི་གནས་བབས་དེ་འཛམ་གིང་གི་སྟྲོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཨང་དང་པྲོ་དང་གཉིས་པའི་ནང་འགྲོ་རྒྱུའི་སྟྲོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་
ཅིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོའི་གནས་བབས་དེ་རང་ངྲོས་ནས་ཕན་བུ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། མང་ཆེ་བ་ཞིག་འདི་འད་
བྱས་ནས་བསྡད་རྒྱུ་ཞིག ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཏན་ཏན་འཕད་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོར་ཡྲོད་བསྡད་པ་
ཞིག་ག་རེ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། འཇམ་པྲོའ ་ི ནུས་པ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག འཛམ་པའི་གིང་ཆབ་སིད་ཀི་
འགྲོ་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ས་མྲོར་དག་པྲོའ ་ི ནུས་པ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དེ། ད་དེ་རིང་ཁ་སང་འཇམ་པྲོའ ་ི
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ནུས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་པ་དེ་གསལ་པྲོ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོར་ཁད་ཆྲོས་ཞེ་དགས་ཤིག་འཛོམས་བསྡད་
ཡྲོད་པ་དེ་ངས་མཐྲོང་གི་འདུག དངྲོས་གནས་དང་གནས་ད་ལྟ་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་སྐུ་བཞུགས་
བསྡད་ཡྲོད་རེད། འཛམ་གིང་འདིའི་ནང་དུ་ས་ཕི འི་བཀའ་ཤག་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གསུངས་ཡྲོད་
རེད། འཛམ་པུའི་གིང་འདིའི་ནང་གི་གཅེས་ནྲོར་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་
ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ ་ནི་གྲོ་མཚོན་ཁུར་ནས་ཕེབས་པ་མ་རེད་བ། དངྲོས་གནས་བྱས་ན་
༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ནི་འདི་ལྟར་རེད། མདའ་མཚོན་གྲོ་ཆ་མ་བཟུང་བར། །རང་ཉིད་གཅིག་པུས་བྱེ་བའི་བདུད།། མ་
ལུས་ཕམ་མཛད་གཡུལ་གི་ལས།། ཁྲོད་ལས་གཞན་པ་སུ་ཡིས་ཤེས།། དེ་འད་ཞིག་གི་ཡྲོན་ཏན་ལྡན་ཡྲོད་པ་ཞིག་ཆགས་
བསྡད་ཡྲོད་རེད། ཤུགས་རྐྱེན་དེ་ལ་བརེན་ནས་ང་རང་ཚོ་བྲོད་ཀི་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་གྲོམས་གཤིས་བཟང་པྲོ་དེ་ཚོ ་
དང་། དེ་ནས་འཕྲོས་ནས་ཡྲོང་བསྡད་པ་ཞིག དེ་རིང་ཁ་སང་འཛམ་བུ་གིང་གི་ཡིད་འཕྲོག་དགྲོས་པ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་
ཡྲོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཚན་རིག་པར་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་སྐབས་པ། དེ་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་ངས་ཞིབ་ཕ་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཡང་
འདི་ལ་མཁས་པ་མང་པྲོ་ཡྲོད་ཙང་ཏྲོག་ཙམ་གད་མྲོ་ཤྲོར་མདྲོག་ཁ་པྲོ་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ངས་ཆྲོས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཞེ་
དགས་འགྲོའ ་ི མིན།
ཡིན་ནའང་ནང་པའི་ཆྲོས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་དེ་ཚོ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་སྲོབས་པ་ཆེན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་
གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་གསུངས་པར་བརེན། དེ་བཞིན་ནང་ཆྲོས་ཀི་ཐུན་མྲོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆྲོས་གཞན་ལ་བརེན་
ནས་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། བྲོད་ཀི་ནང་ཆྲོས་དེ་ཤུགས་ཆེ་ཤྲོས་དར་བའི་སྐབས་ཤིག་བསེབས་བསྡད་ཡྲོད་
རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁག་ཡིན་ནའང་འད་འདུག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་ག་དུས་ཡིན་པ་ཡིན་
ནའང་ཁ་དམག་གི་ངྲོ་བྲོ་ལ་གལ་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་མི་འདུག་བསམ་ཀི་འདུག ང་ཚོས་ཤུགས་ཆེ་ཤྲོས་དེ། དགྲོངས་འགལ་མེད་
པ་ཞུ་སྐབས་སྐབས་ངས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཨིན་ཇིའི་ནང་དུ་ཤྲོར་བ་ཡིན་ན། དང་པྲོ་ནས་དགྲོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཆྲོས་ཕྲོགས་
ཀི་ཐྲོག་ནས་ Diplomacy ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན Culture diplomacy. Diplomacy ཕར་མཐུན་སིག་བྱེད་རྒྱུ་
དེ་ང་ཚོར་ནུས་པ་ཆེ་ཤྲོས་གས་ཤིག་རེད་འདུག ང་ཚོར་དབུ་ཁིད་འདི་ཞིག་མི་ཚང་མས། གལ་སིད་ང་ཚོས་དེ་འདའི་ཐྲོག་
ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། བཤད་པར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཐུབ་པའི་དབུ་ཁིད་ཅིག་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་དབུ་ཁིད་ཅིག་གི་འྲོག་ཏུ་
ཡྲོད་པའི་མི་ཞིག་གིས་བཤད་ཡྲོང་དུས་དེར་ཡིད་ཆེས་འཕེལ་བ་ཞིག་འདུག་བ་བསམ་པའི་ཚོར་བ་དེ་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་
རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་བར་སྐབས་ཤིག་བཀའ་ཤག་གིས་དགྲོངས་བཞེས་གནང་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོ་རླབས་
ཆེན་རེད། དེ་དག་དངྲོས་སུ་ལག་ལེན་ལ་ཁེལ་བ་ཞིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་
ན། ཆྲོས་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ན་ཕར་ལ་དགེ་བཤེས་མཁས་པ། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ཡིན་མཁན་དེ་འད་ཁུངས་
སྲོ་སྲོར་གཏྲོང་ཐུབ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུའང་རིགས་གཅིག་ལ་བསམ་འཆར་གི་ཚོ ད་དུ་ཞུས་ཡིན་ཏེ། ངས་རག་ཏུ་ཞུས་པ་
ནང་བཞིན་ལག་ལེན་འཁེལ་བ་ཞིག་བྱུང་མ་སྲོང་།
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རིགས་གཅིག་ལ་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་དེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་ནས་འགྲོ་དགྲོས་པ་མི་འདུག དཔེར་
མཚོན་འད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ལྷག་པའི་བཟྲོ་འད་བྱས་ནས་སྲོན་མ་བསམ་འཆར་ཞིག་ཞུས་ཡྲོད། ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ནས་རྦད་
དེ་གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་དུས། ཁུ་སིམ་སིམ་གི་ཐྲོག་འབེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་མངྲོན་གསལ་དྲོད་པྲོ་བྱས་
ནས་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡྲོད་མ་རེད། དཔེར་ན། South Africa གཞུང་ཡིན་ན་ནང་དྲོན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེས་བསྟན་གནང་
བའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དེ་ཁ་ཡྲོད་ལག་ཡྲོད་ཅིག་རེད་འདུག ང་ཚོའི་ངྲོས་དེར་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོད་ཅེས་ཁྲོ་རང་ཚོའི་
ཆེས་མཐྲོའ ་ི མི་ས་ཚོས་ང་རང་ཚོར་ཞལ་གསལ་གསུངས་པའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་ཕི་རག་ཏུ་ད་རེས་ཉེ་
ཆར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་སྲོང་བ། དེ་ཚོ་ཁྲོ་རང་ཚོས་ཕི་ རག་ཏུ་
འབེལ་བ་གནང་ལུགས་ཤིག་རེད། ནང་དྲོན་ལའང་དེ་འད་ཞིག་འདུག ཡིན་ནའང་ལུང་པ་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གཅིག་
གནང་པ་ཡིན་ན། ཆྲོས་ཕྲོགས་ཀི་བརྒྱུད་བྱས་ནས་མི་མང་པྲོའ ་ི བསམ་བྲོ་ཚུར་བཀུག་རྒྱུ། ནུས་པ་དེ་ཏན་ཏན་འདུག ནུས་
པ་དེ་ཡྲོད་དུས་ང་ཚོས་ཆེད་མངག་ཆྲོས་དགེ་ཞིག་བཏང་པ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་གཏྲོང་སྟངས་གཏྲོང་ལུགས་ཐྲོ ག་ལ་དཀའ་ངལ་
ཞིག་འཕད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ཆྲོས་ཕྲོགས་ཀི་སྐྲོར་ལ་འགེལ་བཤད་ཡག་པྲོ་ཞིག་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་ཞིག་
བཟྲོ་འད་ཞིག ངས་དེ་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཡིན། དེ་འད་ཞིག་གནང་ཐུབ་པ་དང་དེ་འད་ལ་སྲོགས་པ་ཞིག ང་ཚོའི་འཇམ་པྲོའ ་ི
ནུས་པ་དེ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏྲོང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་ཤུགས་ཤིག་སྐྱྲོན་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།
མཐའ་མ་དེར་ང་རང་ཚོའི་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མི འི་སིག་འཛུགས་ཀིས་བྲོད་ཀི་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ལ་ཐབས་ཤེས་
གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་དེ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སི ད་བྱུས་བྱས་ནས་ཡྲོངས་བསགས་ཆག ས་བསྡད་ཡྲོད་
རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ད་ལྟ་འགྲོ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་སྡེ་ཚན་གི་ཐྲོག་ལ་སྲོན་མ་ཡིན་ན་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་འདུག ད་ལྟ་བསྡད་ཡྲོད་དང་མེད་གསལ་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཀི་ཐྲོག་ལ་དཔེར་མཚོན་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་མིའི་མི་ཚེའི་ནང་དུ་དཔེར་བཞག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་
ན། མང་ཚོགས་ནང་དུ་དེ་ལྟར་རིག་པ་བཀྲ་པྲོ་མེད་མཁན་དེ་ཚོར་སྲོ་སྲོའ ་ི མི་ཚེའི་ལྲོ་རྒྱུས་ལ་དཔེ་སར་ནས་བཤད་ན་ཡྲོང་
གི་འདུག མང་པྲོ་བཤད་བསྡད་ན་དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་རང་རེད་མ་གཏྲོགས། འགྲོ་ས་ཡྲོད་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོར་སྲོན་མ་ངས་
ལས་ཀ་ལས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཤིག་འདུག་བསམ་པ། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་གང་བསྡུས་
བསྡུས་གསུང་རྲོགས་གནང་།) ལགས་སྲོ། ཡིད་འཕྲོག་པ་ཞིག་མ་བྱུང་སྟེ། འཕྲོག་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་འཇུག་གི་མེད་
དེ། ཞེ་དགས་ཡག་པྲོ་འདུག་ཅེས་ངས་དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དབུ་མའི་ལམ་གི་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཕག་ལས་སུས་
གནང་གི་ཡྲོད་ནའང་། དེ་ཡག་པྲོའ ་ི རང་བཞིན་འད་ཞིག་རེད་མ་གཏྲོགས། ངའི་ངྲོས་ནས་དེ་ལ་དམིགས་བསལ་གལ་ཞུ་རྒྱུ་
མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དངྲོས་གནས་དང་གནས་བྱས་ན་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས་དེ་ཡྲོངས་ཁབ་
དང་ས་བརན། སྤུས་དག་སྲོགས་ཚང་མས་ཤེས་རྒྱུའི་དྲོན་དག་ལ་ཚང་མས་ཧུར་བརྲོན་བྱེད་དགྲོས་རེད་བསམ་བསམ་འད་
བསམ་བྲོ་འཁྲོར་བསྡད་པ་ཞིག་དེ་འད་ཞིག་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེ་འད་ཞིག་གནང་རྒྱུར་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་འད་ཡིན་པ་
ཡིན་ན་ཆ་རྐྱེན་ཡག་པྲོ་ཞེ་ དགས་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག ཆ་རྐྱེན་ཡྲོད་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཟེར་ན། དཔར་
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བསྐྲུན་ལ་སྲོགས་པ་དེ་གཅིག་ཡྲོད་རེད། གཉིས་ནས་མི་ཆའི་ཐྲོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཕི་དིལ་བཀའ་
བྲོན་དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས ་དབུ་ཁིད་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་ འྲོག་ལ་ལས་བྱེད་པ་རྒན་པ་ Theory དང་
practice གཉིས་ཀ་ཡྲོད་པ་དེ་འད་ཡྲོད་རེད། ཡང་སྲོན་མ་ལས་བྱེད་སྐབས་སུ་ཞུས་མྲོང་། དེ་ཚོའི་གས་དེ་རིག་པའི་

གཞུང་ལུགས་དང་དངྲོས་སུ་ལག་ལེན་གཉིས་ཀའི་ཐྲོག་ལ་ཉམས་མྲོང་དེ་འད་ཡྲོད་རེད། ཁྲོད་རང་ཚོས་དེ་ནས་ལེགས་ཆ་
ལེན་རྒྱུ་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས་ཞུས་མྲོང་ལ། དེ་དྲོན་དང་མཚུངས་པ་འད་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་
ཐྲོག་ལ་གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། གང་མང་མང་ལྷག་པར་དུ་ལྲོ་ཆུང་བའི་ནང་དུ་སྲོབ་སྲོང་
སྤྲད་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་འབད་བརྲོན་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏྲོང་གནང་དགྲོས་འདུག་ཟེར། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དེ་ལ་གལ་
ཆེ་ཤྲོས་དེ་ཆབ་སིད་ཀི་ཆྲོད་སེམས་དེ་ཡྲོད་དགྲོས་རེད། འཛིན་སྐྱྲོང་གི་རིག་པ་དགྲོས་རེད། དེ་བཞིན་གུ་ཡངས་ཀི་བསམ་
བྲོ་དང་བཟྲོད་སྲོམ་དེ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ནས་མི་ཚུར་རུག་རུག་བྱ་རྒྱུའི་ཆ་ཤས་ཡག་
ཤྲོས་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡང་ངས་དེ་བཤད་དུས་རང་བཙན་གི་ལྟ་གྲུབ་འཁུར་མཁན་དེ་ཚོ་དེ་མ་
རེད་ཟེར་ནས་ངས་བཤད་ཀི་མེད། ལྟ་གྲུབ་སུ་ཡིན་ནའང་ཡྲོང་ཆྲོག་གི་རེད་ལ། དེ་ལྟར་གྲུབ་དགྲོས་པ་དེ་སྲོ་སྲོའ ་ི རེད། ཡིན་
ནའང་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཡིན་ནའང་ཐད་ཀར་ institution གཅིག་གི་ནང་དུ་འཛུལ་སྡྲོད་མཁན་དེ་ཚོར་
ཏྲོག་ཙམ་ཞིག རྣམ་འགྱུར་མ་ཐྲོན་པ་ཡིན་ནའང་ཕི་ལྲོགས་ཀི་མི་ཚོས་མཐྲོང་དུས་གནམ་འགྱུར་དེ་ཡག་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་ས་མ་
རེད་བསམ་བསམ་མ་གཏྲོགས་པ། གཞན་ག་དུས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་གུས་གུས་ཞུམ་ཞུམ་བྱས་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོར་ཞན་ཆ་
ཞིག་གང་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་ཏྲོག་ཙམ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དེ་ཚོས་རང་བཙན་ཕག་ལས་གནང་
གི་འདུག་ཟེར་ན་ལམ་སང་རྣམ་འགྱུར་སྡུག་ཅག་སྟྲོན་རྒྱུ། རང་བཙན་གི་ཐྲོག་ལ་ལྟ་གྲུབ་ཁུར་ནས་ལམ་སང་དབུ་མའི་ལམ་
གཅིག་རེད་ཟེར་དུས་ཡག་པྲོ་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ངན་པ་སྟྲོན་རྒྱུ་དེ་འདའི་གྲོམས་གཤིས་ངན་པ་ཞིག་འདུག དེ་ཡིན་དུས་
དེ་གཉིས་ཚོར་བ་དང་ཀད་པའི་ལས་ཀའི་ཁད་པར་རེད་བསམ་གི་འདུག དེར་འགེལ་བཤད་ཞུ་ཡི་མིན། དེ་འད་ཡིན་དུས་
ཚོར་བ་དང་ཀད་པ་གཉིས་གང་ཡག་མིན་གདམ་ག་བཏང་ནས་ང་རང་ཚོ་ཤར་སྐྱྲོད་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཡག་
པྲོ་མི་ཡྲོང་བ་ institution བསམ་བསམ་དེ་འད་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་གྲོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་གཉིས་པ་དང་མཐའ་མ་སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་གིན་དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཙོ་གཉེར་གནང་གི་ཡྲོད་པའི་ང་ཚོ་གཞུང་
འབེལ་གི་ད་རྒྱའི་ཐྲོག་ལ་རྲོམ་སིག་པའི་མིང་གི་ཐྲོག་ལ་སྲོ་སྲོ་ཡིས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ནྲོར་འཁྲུལ་ཞིག་བྱུང་འདུག དེ་ལ་དགྲོངས་
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སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གནས་ཚུལ་དེ་ལ་ཧྲོབ་རྒྱུག་བྱས་ནས་ཞུས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མིན། ད་གིན་ཞུས་པ་དེ་ག་རང་རེད། སྲོ་
སྲོས་བརད་གཅྲོད་བྱེད་དུས་གང་ཟག་གཉིས་གསུམ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་སྲོ་སྲོས་དེ་
ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཅྲོག་ཙེའི་སང་ལ་མར་ཞུས་ཚར་བ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་ལ་དགྲོངས་
འགལ་མེད་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གྲོས་ཚོགས་ཀི་དེབ་ཐེར་གི་ནང་ལྲོགས་ནས་འཐེན་རྲོགས་གིས་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྲོན་ཚན་གཉིས་པ་དེ་ལ་ད་ལྟ་དབུ་མའི་ལམ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས། རྣམ་པ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་
བསབ་བྱའི་རང་བཞིན་གི་བཀའ་མྲོལ་གསུང་གི་འདུག སིར་བཏང་དབུ་མའི་ལམ་དང་རང་བཙན་གི་དབར་ལ་འགལ་བ་
ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་ཐུབ་པ་དེ། མི་གཅིག་ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་བྱེད་དགྲོས་ཀི་རེད་དཱ། མི་ཡག་པྲོ་བྱེད་དགྲོས་རེད་དཱ། ཁ་ལ་ཉན་
དགྲོས་རེད་དཱ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ལས་ས་པྲོ་ཡྲོད་རེད། གང་འད་བྱས་ནས་ཉན་དགྲོས་རེད། རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་ལམ་གི་དབར་
དུ་འགལ་བ་ག་རེ་ཡྲོད་རེད། ག་རེ་ཡྲོད་མ་རེད། གཅིག་དང་གཉིས་བྱས་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་མར་ཤྲོད་དང་ལབ་ན་ཧ་ཅང་གི་
དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ད་གིན་གི་བཀའ་མྲོལ་གནང་བ་ཚང་མ་ང་རང་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་
བསབ་བྱའི་ངྲོ་བྲོ་ཞིག་ལ་འཇྲོག་གི་ཡྲོད་མ་གཏྲོགས། དེའི་ནང་ལྲོགས་སུ་རག་རྒྱུ་འད་པྲོ་ཞིག་སྲོ་སྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་གང་ཡང་
མཐྲོང་མ་སྲོང་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དེ་སིར་བཏང་དེ་གཉིས་ཀི་དབར་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ལ་འབད་བརྲོན་བྱེད་མཁན་
ཞིག་མིན་ལ། ད་ལྟ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་གང་ཡང་ཞུ་གི་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ང་འད་པྲོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་སྡིངས་ཆ་འདི་ར་
ཆེན་པྲོ་ཞེ་དག་ཅིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས་ར་དྲོན་རང་དང་སི་འཐུས་ཀི་འྲོས་འགན་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་གེང་
གྲོང་བྱེད་སའི་སྡིངས་ཆ་ཞིག་ལ་ངྲོ་འཛིན་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས་གང་ཟག་སེར་གི་དབར་དུ་ཆབ་སིད་རྲོད་པའི་ཐབས་ལམ་གི་
ཐྲོག་ནས་བཤད་བསྡད་པ་དེ་དག་དེ་ཙམ་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་ཨེ་ཡིན་ན་བསམ་གི། ཆབ་སིད་ཀི་ལས་དྲོན་ནང་ལ་འགྲོ་བ་ཡིན་
ན་དེ་འད་ཡྲོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དང་། གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དང་། འདས་པའི་ང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་གི་ལྲོ་ལྔ་
བཅུའི་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་དང་། ག་བར་བལྟས་པ་ཡིན་ན་དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་དེ་སྲོ་སྲོ་ཡིན་ན་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཤེས་ཀི་ཡྲོད་ལ་ཧང་ཡང་སང་གི་མེད། ཡིན་ཡང་ད་ལྟ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམ་པ། ལྷག་པར་དུ་བརྒྱུད་ལམ་འདི་གསན་
མཁན་གི་དྲོ་སང་ཅན་གི་མི ་མང་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས། ལྷག་པར་དུ་དེ་རིང་འད་པྲོ་ཞིག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་
གྲོས་ཚོགས་ནང་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་སི་པའི་སྡིངས་ཆ་འདི་བེད་སྲོད་བཏང་ནས། ཁྲོད་རང་གི་སེར་གི་ཐྲོག་ལ་སིད་སྐྱྲོང་
བྲོ་བཟང་སེང་གེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་མཁན་དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་གཅིག་བཤད་ཀི་འདུག ཁ་སང་སྐུ་ངྲོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་ལ་འབེལ་
བ་ཡྲོད་པའི་དི་བ་དིས་ལན་གི་སྐབས་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ས་ཚོད་ནས་དི་བ་དིས་ལན་ལ་ག་སིག་འདུག་ཟེར། ད་ལྟ་
ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་དེ་འདའི་ཐབས་ཤེས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཁྲོད་ལ་གཅིག་བཤད་ཀི་མེད་འགྲོ། ཡང་ཁྲོད་ཀིས་ལན་རྒྱག་དགྲོས་
པ་དེ་འད་བྱེད་ཨ་ཡྲོད་ན་ཞེས་པའི་བསམ་ཚུལ་གསུང་མཁན་སྡིངས་ཆ་འདི་ལ་དྲོ་སང་བྱེད་སྡྲོད་མཁན་དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་དེ་
འད་གསུངས་སྲོང་། དེ་འད་གསུངས་སྲོང་སྟེ་ང་རང་གི་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི ཀུན་སྲོང་། གྲོས་ཚོགས་ཀི་སྡིངས་ཆ་འདི་ང་ཚོའི་
ར་དྲོན་གི་མཉམ་དུ་གང་ཟག་སེར་གི་ཐྲོག་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་རྲོད་པ་རྲོད་རྒྱུ་དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་སྡིངས་ཆ་འདི་ལྷིང་འཇགས་པྲོ་
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མེད་པ་དང་། དུས་རྒྱུན་དུ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་སྐད་ཆ་བཟྲོ་རྒྱུ་དེ་འད་ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་མ་རེད་བསམ་པ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་
ང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁ་བཙུམས་ནས་བསྡད་པ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་དེ་རིང་འདི་ལ་སིར་བཏང་སྐད་ཆ་
འདི་ཁ་སང་ཚོགས་དུས་བཞི་པ་ཡི་ཐྲོག་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས་དྲོ་བདག་ད་ལྟ་ཡར་ལངས་སྡྲོད་མཁན་
འདི། བྲོད་ནང་དུ་གཉེན་འཕད་དུ་ཕིན་པ་རེད། འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་ཁ་ལག་བཟས་པ་རེད། རྒྱ་མིའི་དར་ཆ་
བསེངས་པ་རེད། མ་འྲོངས་པར་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡར་འགྲོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡྲོད་རེད་ཟེར། ཕར་ཕིན་པ་ཡིན་ན་དེ་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་ཕིན་ནས་དབུ་མའི་ལམ་དང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཁ་ལ་ཁེར་ནས་ཕར་འགྲོ་གི་རེད་དཱ་ཟེར། དེ་འད་ཞིག་
གསུངས་པ་རེད། དེ་དུས་ཚིག་གང་ཡང་ཞུས་མེད། ད་གིན་གྲོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། དེ་དུས་བརན་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་
དཀའ་ངལ་ཞིག་ཕད་པ་ཡིན་ས་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཁྲོ་རང་གི་ཐྲོག་ནས་གནྲོད་ཤུགས་ཞེ་དག་སྤྲད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འད་ལབ་
ཀི་ཡྲོད་ས་རེད། དེ་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག ཁ་སང་གཅིག་གསུངས་པ་རེད། དེར་ཡིན་ན་ཡང་ངས་ལན་བརྒྱབས་
མེད། ང་ལ་གང་ཟག་ཁྲོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ལན་རྒྱག་མི་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཞི་ཡྲོད། ངས་དང་པྲོ་དེ་ཞུ་གི་ཡིན། དེའི་རེས་ལ་
ངས་དེ་རིང་འདི་ལ་ཞུ་དགྲོས་པ་དེ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ཙང་ངས་དེ་ལ་ལན་ཐུང་
ཐུང་ཞིག་ཞུ་གི་ཡིན། ངས་ག་རེ་བྱས་ནས་ཁ་སང་གི་གང་ཟག་དེ་ལ་ལན་རྒྱག་གི་མེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། དང་པྲོ་དེ་པཎ་རི་པྲོ་
ཆེའི་ཡིག་འབྲུ་ཁི་བདུན་གི་སྙན་ཞུའི་ནང་ལ་ཧུར་བརྲོན་ཅན་ཟེར་བ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། ཧུར་བརྲོན་ཅན་ཟེར་བ་དེ་སྲོན་མ་རིག་
གནས་གསར་བརེའི་སྐབས་ལ་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གི་ལས་ཀ་བྱས་ནས་ག་རེ་ག་རེ་བྱས་ཡྲོད་མེད་ཧུར་བརྲོན་ཅན་ལ་
མཆན་འབེལ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། ངས་དེ་ཀྲོག་གི་ཡིན། ''ཧུར་བརྲོན་ཅན་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་ལ་ནི། རང་གི་ལྲོ་རྒྱུས་གཙང་མ་མེད་
པས་དེ་དག་སྦས་སྐུང་བྱེད་ཆེད་མི་གཞན་ལ་ཉེས་འཛུགས་བྱེད་མཁན་ཡིན་པ་དང་། ལ་ལ་ནི་ལས་བྱེད་པར་སྤྲེལ་ལད་བྱས་
ནས་གཞི་རིམ་ལས་བྱེད་ནང་འཛུལ་ཐབས་བྱེད་མཁན་ཡིན་པ། འགའ་ཞིག་ནི་མི་གཞན་གི་རྒྱུ་དངྲོས་ཧམ་ཟ་བྱ་རྒྱུར་
བརྔམས་ནས་གསར་བརེའི་གྲོ་རྲོགས་མཐྲོ་བྲོ་ཡྲོད་མདྲོག་གི་རྣམ་པ་བསྟན་ཏེ་ལས་འགུལ་དེའི་ནང་ཞུགས་པ་དེ་འད་རེད།
མི་དེ་ཚོས་དམངས་གཙོའི་བཅྲོས་སྒྱུར་སྐབས་ཟིང་འཁྲུག་ནང་ཞུགས་མཁན་ཐེར་འདྲོན་དང་། གལ་རིམ་དབྱེ་ཞིབ། དེ་
བཞིན་ས་ཞིང་བཅྲོས་སྒྱུར་གི་ལས་འགུལ་བཅས་ཚང་མའི་ནང་རྫུན་གཏམ་ཤྲོད་པ་དང་། མི་ལ་འཇིགས་བསྐུལ་བྱེད་པ།
ཉེས་རྡུང་གཏྲོང་བ་སྲོགས་ཀི་བྱ་ཐབས་བརྒྱུད་ནས་སི་ཚོགས་ཡྲོངས་ལ་རྡབ་བསིགས་ཆེན་པྲོ་བཟྲོས་ཡྲོད།'' ཅེས་དྲོན་
དག་འདི་ག་རེ་བྱས་ནས་ལུང་དངས་པ་ཡིན་ལབ་ན། ང་ལ་དེ་འད་འཆད་མཁན་གི་གང་ཟག་དེ་ཕ་ཚ་བུ་རྒྱུད་ལ་དེ་འདའི་
ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་གི་མི་ཚང་ཞིག་དང་། དེ་འདའི་བརྒྱུད་འཛིན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཁྲོ་
རང་གི་ཕ་ཡུལ་གཅིག་དང་གྲོང་པ་གཅིག་པ། ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་མགྲོ་ལྲོག་འཇིགས་མེད་ཀིས་གསལ་པྲོ་བྱས་ནས་
བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གསུངས་འདུག གནས་ཚུལ་གཅིག་དེ་ག་རང་ཡིན། དྲོན་དག་གཉིས་པ་དེ་གང་ཟག་དེ་བྲོད་ནང་ཡྲོད་
དུས་ར་སེང་དགྲོན་པ་བསྐྱར་བཞེངས་བྱ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོས་བཀའ་ཡིག་ཅིག་གནང་ཡྲོད་ས་
རེད། བཀའ་ཡིག་དེ་ཞུ་མཁན་སུ་ཡིན་མིན། ད་ལྟ་བཀའ་ཡིག་དེ་ལ་བདེན་དཔང་བྱེད་ཐུབ་མཁན་གི་མི་འབས་སྤུངས་སྲོ་
མང་ན་མི་གཉིས་འདུག ཡིད་དམ་དང་ལྷ་བུ་གཉིས་འདུག བཀའ་ཡིག་དེ་ཞུ་མཁན་བམ་སྤྲུལ་སྐུ་ཟེར་བ་དེ་ག་རང་རེད་འདུག
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ད་དུང་མགྲོ་ལྲོག་འཇིགས་མེད་ཁྲོ་རང་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་བཀའ་ཡིག་ཞུས་ནས་དགྲོན་པ་དེ་བསྐྱར་བཞེངས་བྱས། དགྲོང་
པ་དེའི་མིང་ལ་གསེར་ར་ར་སེང་དགྲོན་པ་ཞུ་གི་ཡྲོད་རེད། དགྲོན་པ་དེ་བསྐྱར་བཞེངས་བྱ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་ནང་ཁུལ་ནས་རྲོག་
ག་བྱུང་བའི་སྐབས་ལ་ད་ལྟའི་གང་ཟག་དེ་དང་། ཁ་ཤས་ཤིག་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི བཀའ་ཡིག་དེ་ས་ལ་རྒྱག་
མཁན་ཞིག་རེད་ཟེར། དེ་ཡང་ཁྲོ་རང་གིས་གསལ་པྲོ་གསུངས་འདུག ངས་ཁྲོ་ལ་ལན་རྒྱག་མི་དགྲོས་པའི་གནད་དྲོན་
གཉིས་པ་དེ་ཡིན། གནད་དྲོན་གསུམ་པ་དེ། ཁྲོ་རང་རྐུབ་བཀག་འདིའི་སང་ལ་ཡྲོད་པ་ཙམ་གིས་ང་ཚོ་ཆིག་སིལ་ཟེར་བ་དེ།
ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་གི་ཆིག་སིལ་ཟེར་བ་དེ་ལ་ཁ་གཅིག་མ་གགས་ན་ཡང་འགལ་རྐྱེན་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཆ་
ནས་དྲོན་ཚན་བཞི་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སིའཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་འྲོད་ཟེར་གི་ཐྲོག་ནས་ཁྲོ་རང་
དྲོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པ་དང་དངུལ་དངྲོས་ཀི་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ། དངྲོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ་དེ་ཁུངས་
སྐྱེལ་ར་སྤྲྲོད་བྱས་ནས་ཐེངས་མང་པྲོ་གསུངས་ཚར་འདུག དེ་འདའི་རྒྱུ་མཚན་བཞི་ཡི་ཐྲོག་ནས་ངས་གང་ཟག་དེའི་སྐད་ཆ་
ལ་ནམ་ཡང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དང་། ངྲོས་ལེན་བྱ་འྲོས་ཞིག་དང་། ཡ་ལན་བྱ་འྲོས་པ་ཞིག་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་མེད། ལྷག་
པར་དུ་དེའི་སྐད་ཆ་ལ་སྐད་ཆ་ཡིས་ལན་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ན། ང་ལ་འགྲོས་ནད་འད་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ན་ཕྲོག་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་
ངས་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། དེ་འད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངས་མཐའ་བསྡྲོམས་དེ་ལ་༸གྲོང་ས་ལྔ་པ་ཆེ་པྲོས། ''སྨྲོན་ལམ་ལྲོག་
པས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ།། འཁུ་བའི་ནག་ཕྲོགས་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་སྡེ།།'' ཞེས་གསུངས་པ་ཞིག་ཡྲོད་རེད།
དེའི་ནང་ནས་གཟུགས་ཅན་གི་སྡེའི་གས་ཤིག་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ང་རང་གི་ཐྲོག་ནས་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། དེ་འདའི་ཆ་
ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལན་ཞུས་མེད། ངས་ལན་ཞུ་མི་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱུ་མཚན་བཞི་དེ་ཡིན།
དེ་རིང་ང་རང་གི་བཀུར་འྲོས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས། བྲོད་ནང་ལ་གཉེན་འཕད་དུ་ཕེབས་མྲོང་མཁན་དགེ་བཤེས་ལྷ་
རམས་པ་ཁྲོང་གིས་ཀང་ཉམས་མྲོང་ཡྲོད་རེད། ཁྲོང་གིས་དེ་ལ་བསྐྱར་སྲོན་བྱས་ནས་ང་ལ་དེ་གསུངས་སྲོང་། ང་བྲོད་ནང་
ལ་གཉེན་འཕད་ལ་འགྲོ་དུས་སྲོ་སྲོ་སི་འཐུས་དང་ལས་བྱེད་གང་ཡང་མ་རེད། ང་ཕ་མ་སྤྱུན་མཆེད་ཐུག་རྒྱུ་དང་། དགའ་
དགའ་སྤྲྲོ་སྤྲྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཕིན་མེད། སྲོ་སྲོ་ནང་གི་བུ་རྒན་ཤྲོས་དེ་ཡིན། ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་གཡུགས་ནས། བྱུང་ན་མ་བྱུང་ན་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལབ་ནས་བཙན་བྱྲོལ་ལ་ཡྲོང་མཁན་གི་མི་ཞིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཨ་མ་སྐྲན་ནད་ཀིས་བཟུང་ནས་ཤི་
གསྲོན་གི་མཚམས་ལ་ཐེངས་གཅིག་ཐུག་དགྲོས་བསམ་ནས་ཕིན་པ་ཡིན། ཁ་ཤས་ཐུག་ཡྲོད་མ་རེད། ཁ་ཤས་ཐུག་རྒྱུའི་
གདམ་ཀ་ཡི་ལམ་ཁ་དེའི་སང་ལ་སྲོ་གི་ཡྲོད་རེད། ང་དེའི་སང་ལ་སྲོ་མཁན་གི་མི་དེ་རེད། ལམ་ཁ་དེའི་སང་ལ་སྲོ་སྟངས་དེ་
ཡང་ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་ཐྲོག་ནས་སྲོང་ཡྲོད་ཅེས། ཁིམས་དང་མཐུན་པ་ལབ་དུས་དེའི་ནང་ལྲོགས་ལ་བརྒྱུད་རིམ་ཚང་
མ་བརྒྱུད། བཀའ་སྲོབ་ལམ་སྟྲོན་ཞུ་དགྲོས་ས་ཚང་མ། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ཚུན་ཆད་ནས་བཀའ་སྲོབ་
ལམ་སྟྲོན་ཞུས་ནས་ཕིན་པ་ཡིན། སིར་བཏང་ལན་དེ་ངས་རྒྱག་གི་མིན། ལན་དེ་རྒྱག་མཁན་འདི་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་
ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་གལ་སིད་བྲོད་ནང་ལ་ཕེབས་མཁན་དཀིལ་འཁྲོར་འདིའི་ནང་ལ་ཡྲོད་པའི་གཉེན་
འཕད་ལ་སྲོང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་པེ་ཅིང་ལ་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། གཉེན་འཕད་ལ་མ་རེད་ཚོགས་འདུ་ལ་རེད།
དེ་ནང་བཞིན་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་འད་ཡྲོང་དགྲོས་པ་དེ་འད་ཡིན་ན། བསྐྱར་ཞིབ་ཟླ་བ་གཉིས་གསུམ་
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ག་ཚོད་ཀི་ནང་ལ་གནང་གི་ཡྲོད་ན། དེའི་ནང་ལྲོགས་ལ་ཚང་མ་ལ་ཡིན་ཁབ་མཉམ་གི་ཐྲོག་ནས་གནང་དང་། ང་འད་པྲོ་ཞིག་
ཡིན་ན་དེའི་དུས་ཡུན་རིང་ལ་སི་འཐུས་ཀི་ལས་ཁུར་བཤྲོལ་ནས་སྡྲོད་རྒྱུ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་གསལ་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དེ་ནས་ད་ལྟ་འདི་ལ་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་དེ་མཚམས་འདི་ནས་འཇྲོག་གི་ཡིན། བྱས་ཙང་དེའི་ཐྲོག་ལ་
ཐུགས་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
གནས་ཚུལ་གཞན་པ་ཞིག་ལ། མི་ཞུ་རང་ཞུ་ཆགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆྲོག ངས་དར་དམར་ཕར་རེད། དར་དམར་ཕར་རེད་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། ངས་དེའི་མིང་ལ་དར་དམར་ཟེར་ནས་ཞུ་གི་མེད།
རྒྱལ་དར་ཟེར་གི་ཡྲོད། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༤༩།༡༠།༡༠ ལ་ཀྲུང་ཧ་མི་དམངས་སི་འཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརེས་ཚར་བའི་རེས་ལ་
རྒྱལ་དར་གི་ངྲོ་བྲོ་ཆགས་ཚར་བ་རེད། ང་རང་གི་ཐྲོག་ནས་དངྲོས་ཐྲོག་བདེན་འཚོལ་དང་། མི་མང་འད་མཉམ་ཟེར་བའི་
ལས་འགུལ་ཞིག་སེལ་བ་རེད། དེ་དུས་བྲོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པྲོའ ་ི རྒྱལ་དར་དང་ཀྲུང་ཧ་མི་དམངས་སི་འཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
རྒྱལ་དར་མཉམ་ཁེར་བྱས་ཡྲོད་མ་གཏྲོགས། རྒྱ་ནག་གི་དར་དམར་ཕར་མེད་དཱ། དེ་གཉིས་མཉམ་དུ་ཕར་བའི་ཐྲོག་ནས་
གཅིག་གཅིག་གི་བདག་དབང་གི་ཐྲོག་ལ་སྐད་ཆ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། ཆབ་སིད་ཀི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ཐྲོག་
ནས་ང་ལ་ལན་འདེབས་གནང་རྲོགས་གིས། བྲོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་དར་དེ་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་དར་དང་མཉམ་དུ་ཕར་བ་
ཡིན་ན་འད་མཉམ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་དང་མཉམ་དུ་ཕར་བ་ཡིན་ན་འད་མཉམ་མིན་པའི་གནས་
སྟངས་ཤིག་སུས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ། ཆབ་སིད་ཀི་སིད་དྲོན་ཚན་རིག་གི་ཁབ་ཁྲོངས་ནས་སུས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ།
དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་གི་ཐྲོག་ནས་སུས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ། ངས་དེའི་སྐབས་ལ་ལས་འགུལ་དེ་འད་སེལ་དགྲོས་པ་དེ།
ང་དེ་དུས་མི་མང་དཀྱུས་མ་ཞིག་རེད། ངས་རྒྱུ་མཚན་བཅུ་གཉིས་དངས་ཡྲོད། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༣།༢།༡༩ ལ་དངས་ཡྲོད། འདི་
ལ་ལན་འདེབས་ཤིག་གནང་སྲོང་བ་ཡིན་ན་ངས་ལས་འགུལ་འདི་མཚམས་འཇྲོག་གི་ཡིན་ཞུས་ཡྲོད། དེའི་ཆ་ནས་ངས་དྲོན་
ཚན་བཅུ་གཉིས་འདི་མར་ཀྲོག་གི་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ན་དུས་ཚོད་མང་པྲོ་ཞིག་
འཕྲོ་བརླག་འགྲོ་གི་འདུག ''ངས་རྒྱ་བྲོད་རྒྱལ་དར་མཉམ་ཁེ ར་བྱེད་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པྲོ་བཅུ་གཉིས་གཤམ་དུ་
བཀྲོད་ཡྲོད་ལ། ཁེད་རྣམས་ཤེས་རབ་མེད་པ་དང་དབང་རྟུལ་ཚོར་བའི་རེས་འབང་ཚོའི་ཡིད་ལ་ཤྲོང་མི་ཤྲོང་བ་རེ་ཡྲོང་ན།
བཟྲོད་གསྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་ལས་བྱ་ཐབས་བལ་ཞིང་། གལ་སིད་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པྲོ་བཅུ་གཉིས་ལ་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞིག་གིས་ལན་
འདེབས་བྱེད་ཐུབ་མཁན་ཡྲོད་ན། ཉིན་མྲོ་དེ་ནས་ངས་རྒྱ་བྲོད་རྒྱལ་དར་མཉམ་ཁེར་བྱེད་པ་འདི་མཚམས་འཇྲོག་བྱ་རྒྱུར་ཐེ་
ཚོམ་ནེམ་ནུར་གང་ཡང་མེད། དྲོན་ཚན་དང་པྲོ་གཉིས་སྨན་ནི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྙིང་དྲོན་ཡིན། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་
ཀི་སྙིང་དྲོན་ལ། རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁིམས་འྲོག་བྲོད་ལ་རང་སྐྱྲོང་ཐྲོབ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པས། རྒྱ་བྲོད་རྒྱལ་དར་མཉམ་ཁེར་བྱས་པ་ཡིན་
ན་གཉིས་སྨན་དང་རང་སྐྱྲོང་ཐྲོབ་རྒྱུ་གཉིས་ཀར་འགལ་བ་གང་ཡང་མེད།་་་་་་་་་་་་་་་་་''

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་གནང་།
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སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདེ་ ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལས་རིམ་རྣམ་གཞག དེ་རིང་ར་བའི་ཆ་ནས་ཕི་དིལ་གི་རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་
འགྲོའ ་ི ཡྲོད་རེད། ད་གང་ཟག་བྱེ་བག་པ་རེ་རེའི་འདས་ཟིན་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་གི་རྒྱབ་ལྲོངས་བརྲོད་བསྡད་པ་ཡིན་ན། དུས་
ཚོད་དེ་གང་འད་ཞིག་ལ་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་དམ། དེ་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་སྟངས་འཛིན་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ད་ཚོགས་གཙོས་གང་ཟག་རེ་རེར་སྟངས་འཛིན་གནང་བསྡད་དགྲོས་པ་ཡིན་ན་ཁག་པྲོ་ཞེ་དགས་འདུག དེ་ཡིན་དུས་སི་
ཡྲོངས་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ནས་སྐད་ཆ་ཕར་ལ་གཅིག་བཤད་ཡྲོད་
རེད། ད་ཚུར་ལ་གཅིག་ཉན་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཤག་ཤག་འད་ཞིག་བསམ་བྲོ་བཏང་ན། དེ་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པར་ཞིབ་
འཇུག་བྱེད་དགྲོས་རྒྱུ། ལན་སེབ་རྒྱུ་ལའང་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགྲོས་པའི ་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མར་
དགྲོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན་ཡག་ག་མེད་དམ་བསམ་གི་ཡྲོད་རེད། དེའི་འཕྲོས་གསུང་མི་དགྲོས་པ་བྱས་ནས། བཀུར་འྲོས་
སི་འཐུས་མཆྲོག་མུ་འཐུད་ནས་གསུངས་རྲོགས་གནྲོངས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ''དྲོན་ཚན་གཉིས་པ་དེ་བྲོད་མིའི་འཐབ་རྲོད་ནི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་མང་གི་ཁ་གཏད་
མིན་པ་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ལན་མང་གསུངས་པར་ལྟར། སིད་བྱུས་བསྒྱུར་བཅྲོས་འཐབ་རྲོད་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ཆེ་མཐྲོང་མི་བརླག་པ་དང་། དམངས་སེམས་ལ་ཞེ་འཁྲོན་མི་ སྐྲུན་པའི་ཐབས་ཚུལ་ཡང་དག་པ་ཞིག་རྒྱ་བྲོད་རྒྱལ་
དར་མཉམ་དུ་ཁེར་ནས་དགྲོས་འདུན་འདྲོན་པ་འདི་རེད། གསུམ་པ། འབུ་ཆེས་ཆུང་བཟས་མིན་པར་དང་བདེན་དང་ཡ་
རབས། ཞི་བདེ། མཐུན་སིལ་བཅས་མིའི་རིན་ཐང་གྲོང་མཐྲོར་སེལ་གཞིའི་དཀིལ་སྙིང་དུ་འགྱུར་ཆེད་གཉིས་སྨན་གྲོས་མྲོལ་
དང་གུ་ཡངས། ཞི་བའི་སྲོད་པ་རྒྱུན་འཁྲོངས་བྱ་དགྲོས་སྟབས། རྒྱ་བྲོད་རྒྱལ་དར་མཉམ་ཕར་བྱས་ཏེ་ཞི་བའི་སྲོད་པ་དམ་
པ་རྒྱུན་འཁྲོངས་བྱས་པས། བྲོད་མི་ཚོར་འཚེ་མེད་ཞི་བ་ཉག་གཅིག་གི་ལམ་ནས་ར་དྲོན་བྲོད་དཀའ་ངལ་སེལ་འདྲོད་ཡྲོད་
པ་གསལ་འདྲོན་བྱ་ཐུབ། དྲོན་ཚན་བཞི་པ། བྲོད་རིགས་ཡྲོངས་རྫྲོགས་འཛིན་སྐྱྲོང་གཅིག་ཏུ་སི ལ་ཆེད། རྒྱ་ནག་གི་ར་
ཁིམས་ལ་བརི་བཀུར་བྱས་ཏེ། བསམ་འཆར། གྲོས་གཞིར་སྤྲད་ཟིན་སྟབས། བསམ་འཆར་མངྲོན་འགྱུར་ཡྲོང་བར་འཐབ་
རྲོད་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ་གི་རྣམ་གངས་ནང་ནས་རྒྱ་བྲོད་རྒྱལ་དར་མཉམ་འཁེར་བྱས་ཏེ་ནག་འདེད་བྱེད་པ་འདི་ཚུད་ཡྲོད།
ལྔ་པ། བྲོད་ལ་མ་འྲོངས་པར་གནས་སྟངས་གང་འད་འབྱུང་མིན་ལ་མ་བལྟྲོས་པར། རྒྱ་ནག་དབང་འཛིན་པ་ཚོའི་མཉམ་དུ་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞི་བ་དང་། ཤེས་ཡྲོན་ལྡན་པ། ཆེ་མཐྲོང་ཡྲོད་པ་བཅས་ཀི་འཐབ་རྲོད་རིམ་པར་བྱ་དགྲོས་སྟབས། རྒྱ་བྲོད་
རྒྱལ་དར་མཉམ་འཁེར་བྱས་ཏེ་འཐབ་རྲོད་བྱས་པ་དེ་དེ་རིང་གི་གནས་བབ་དང་མཐུན་ལ། ཆེ་མཐྲོང་ཡྲོད་པ། ཤེས་ཡྲོན་
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ཅན་གི་ལས་འགུལ་སེལ་སྟངས་ཤིག་རེད། དྲུག་པ། རྒྱལ་སིས་རྒྱ་ནག་གི་ནང་སིད་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱེད་བཞིན་པ་ཟེར་པའི་རྒྱ་
གཞུང་གི་བཤད་སྟངས་འགྲོག་ཆེད། ངས་རྒྱ་བྲོད་རྒྱལ་དར་མཉམ་འཁེར་བྱས་ཏེ། ར་ཁིམས་དང་བཅའ་ཁིམས་ཀི་འབྲུ་དྲོན་
ཐད་རྲོད་ལེན་དང་། བསྐྱར་བཅྲོས་ཀི་རེ་འདུན་བཏྲོན་སྟེ་འཐབ་རྲོད་བྱེད ་པ་དེས་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་མེད་པ་
དང་། ཁིམས་ལུགས་ལ་སྲུང་གརི་མེད་པའི་རུལ་སུངས་ཀི་གནས་སྟངས་རྣམས་རྒྱལ་སིར་གསལ་སྟྲོན་བྱ་ཐུབ། ངས་རྒྱ་
བྲོད་རྒྱལ་དར་མཉམ་འཁེར་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་བྲོད་ཐྲོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་པ་དེར། རྒྱ་ནག་མི་མང་གིས་
རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་ཐུབ་མ་ཟད། མཐྲོང་པ་ཙམ་གིས་མིག་ལ་འགྲོ་བ། དེ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་མི་མང་རང་ལ་ཡང་རང་དབང་
ཚད་ལྡན་ཞིག་དགྲོས་རྒྱུར་ཞི་བའི་འཐབ་རྲོད་བྱེད་དགྲོས་པའི་དན་སྐུལ་བྱེད་ཐུབ་པས། རྒྱ་ནག་ཁྲོན་ཡྲོངས་ལ་གཡྲོ་འགུལ་
ཐེབས་བཞིར་འགྱུར་སིད་པའི་རགས་མཚན་ཏུ་མང་བ། བརྒྱད་པ། མི་གསྲོད་ཁག་སྲོར་གིས་ཐབས་ལམ་དང་། ཡང་ན་བྲོད་
ཀི་རིག་གནས་དང་གྲོམས་གཤིས་ཉམས་ཆག་ཟིན་མཚམས་བྲོད་ལ་རང་བཙན་གཙང་མ་སྟྲོབས་འབྱྲོར་རྒྱ་གང་ཆེ་ བྱུང་
ཡང་ དེ་ལ་ངས་དྲོན་སྙིང་གང་ཡང་མེད ་པ། ཕིའི་དངྲོས་པྲོ་ཡར་རྒྱས་ཀི་རེ་མྲོར་སྲོན་པའི་སི་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་དག་
གིས་ང་ཚོར་མིག་དཔེ་སྟྲོན་བྱེད་བཞིན་པས། ངས་རྒྱ་བྲོད་རྒྱལ་དར་མཉམ་འཁེར་བྱས་ཏེ་འཐབ་རྲོད་བྱེད་པ་དེས་དེ་རིང་གི་
གནས་བབ་འདི་འདའི་འྲོག་ཏུའང་མི་གསྲོད་ཁག་སྲོར་འགྲོག་པ་དང་། བྲོད་ཀི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་སྲུང་སྐྱྲོབ་ཐུབ་པར་
ནུས་པ་ཐྲོན་ངེས། དགུ་པ། རང་སྐྱྲོང་ཐྲོབ་མཚམས་མ་གཏྲོགས་དར་དམར་མི་འཕར་ཞེས་པ་དང་། དར་དམར་འཕར་ཏེ་
རང་སྐྱྲོང་ཐྲོབ་རྒྱུར་འཐབ་རྲོད་བྱེད་པ་དེ་གཉིས་རྦད་དེ་ཁ་ཁ་ཡིན། ས་མ་ནི་ཐག་གཅྲོད་ཟིན་རེས་ཀི ་ཁིམས་ཐྲོག་དང་ལྲོ་
རྒྱུས་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་དང་། ཕི་མ་ནི་འཐབ་རྲོད་ཀི་གནས་སྐབས་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་ལ་བསྡུར་ཐབས་བལ། བཅུ་པ་
རྒྱལ་བ་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པྲོ་དང་དབུ་མའི་ལམ་གི་རེས་འཇུག་པ་ཚོས་བྲོད་རིགས་ཡྲོངས་རྫྲོགས་རང་སྐྱྲོང་འཛིན་སྐྱྲོང་
གཅིག་ཏུ་སིལ་རྒྱུ་ར་དྲོན་དུ་བརི་ བ་ལྟར། རང་བཙན་འཐབ་རྲོད་པའི་ཕྲོགས་ན་རང་བཙན་གི ་སྲོམ་གཞིས་མཚོན་སྲོར་
དངྲོས་རེས་གསུམ་གང་འད་ཞིག་ཐྲོབ་རྒྱུར་ཁ་གསལ་མེད་སྟབས། དར་དམར་འཕར་ཏེ་རང་སྐྱྲོང་འཐབ་རྲོད་བྱས་པ་འདིས་
རང་བཙན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བྱུང་ནའང་འགིག་པའི་འདྲོད་ཚུལ་རྣམས་གཏན་འགྲོག་བྱ་ཐུབ། བཅུ་གཅིག་པ། རྒྱ་ནག་གིས་
དབུ་མའི་ལམ་གི་གྲོས་མྲོལ་ལ་དམིགས་ཡུལ་གཞན་ཞིག་ཡྲོད་པར་ཁ་གཡར་བ་དེ་ཡང་། དར་དམར་འཕར་ཏེ་མི་མང་
སྡེབས་ལངས་ཀིས་རང་སྐྱྲོང་དགྲོས་པའི ་མངྲོན་འདྲོད་གསལ་སྟྲོན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རྒྱག་ནག་གིས་ངེས་པར་དུ་བཤད་
སྟངས་གཞན་ཞིག་ལ་སྒྱུར་དགྲོས་སྟབས། རང་སྐྱྲོང་སྤྲྲོད་འདྲོད་ཡྲོད་མེད་ཀི་གནས་བབ་དུས་ཐུང་ནང་ཐག་ཆྲོད་ཐུབ་ངེས།
བཅུ་གཉིས། བཙན་བྱྲོལ་མི་མང་གིས་རྒྱ་བྲོད་ཀི་རྒྱལ་དར་མཉམ་འཕར་བྱས་ཏེ་རང་སྐྱྲོང་འཐབ་རྲོད་གནང་པ་ཡིན་ན། ༸ཏཱ་
ལའི་རུ་ཚོགས་ཀིས་ཁ་ཕལ་བརྲོད་ཀི་འདུག་ཅེས་པའི་འཁྲོག་བཤད་དེ་གཞི་ར་ཁྲོན་ནས་མེད་པ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་
ཆགས་པ་མ་ཟད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་རླབས་ཆེན་མཛད་འཕིན་དངྲོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བར་ཆད་རྲོམ་པའི་རྒྱ་
གཞུང་གི་གཡྲོ་ཇུས་རྣམས་མཇུག་སིལ་ངེས་སྲོ།།
བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་མང་གཙོའི་ལམ་ནས་རིམ་པ་དུ་མར་བྲོད་མི་མང་གི་རང་དབང་ངང་འྲོས་ཤྲོག་འཕངས་
ཏེ་མ་འྲོངས་བྲོད་ཀི་མདུན་ལམ་དབུ་མའི་ལམ་ནས་བྲོད་རིགས་ཡྲོངས་རྫྲོགས་རང་སྐྱྲོང་གཅིག་ཏུ་འགིལ་རྒྱུར་སི་མྲོས་རྒྱབ་
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སྐྱྲོར་ཐྲོབ་པ་བཞིན། དམངས་གཙོའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྲོ་གཏད་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་ནི་མི་མང་གི་མངྲོན་འདྲོད་
སྒྲུབ་ཐབས་སུ་རང་ནུས་ཡྲོད་ཚད་འདྲོན་དགྲོས་པར་སྲོང་། ངས་རྒྱ་བྲོད་རྒྱལ་དར་མཉམ་འཁེར་བྱས་ཏེ་ཡང་དག་པའི་
མངྲོན་འདྲོད་དེ་འཐབ་རྲོད་བྱེད་པ་ལ་བྲོད་ཀི་བདག་པྲོ་བྲོད་མི་མང་གིས་བཀའ་ཡིག ་གནང་པ་ཆ་ཚང་ཡྲོད་པ་མ་ཟད། སི་
མྲོས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཀང་ཡྲོད་ཡྲོད་པ་རེད།'' དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་དེ་འད་ཞིག་གི་སང་ནས། སྲོ་སྲོ་ཕ་ལ་ཕན་བུའི་
འགན་ཞིག་ཡྲོད་པ་དང་། མིང་ཞིག་བཏགས་ཡྲོད་མེད་ལ་མ་ལྟྲོས་བར། གནས་སྐབས་གང་དུ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ཕ་ལ་
ཕན་བུའི་ཁུངས་ཡྲོད་པ། ལུང་ཡྲོད་པ། དེ་ཚོ་ཡང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི ལམ་སྟྲོན་ལ་
བསྟུན་གང་ཐུབ་བྱས་ནས་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ། དེ་འད་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་མ་གཏྲོགས། གང་དན་དན་གི་འཕྲོངས་རྒྱུག་འད་པྲོ་
དང་། ཧུད་རྒྱུག་བྱས་པ་ཞིག་དང་། སེར་ལ་ཁེ་ཕན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་ན། དཀིལ་འཁྲོར་འདིའི་ནང་དུ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་
ནས་སྡྲོད་དགྲོས་པ་ཞིག་དམིག་ས་བསམ་གི་ང་འད་པྲོ་ཡིན་ན་མཐྲོང་གི་མེད། ཁ་སང་འདིའི་བར་གཏམ་དཔེ་ཡིག་ལུང་
འདེན་བྱས་སྲོང་། ''ཝ་མི་རྒྱུག་ཀ་མེད། འདེ་ཡིས་འགམ་ལག''ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་འྲོག་ནས་ཞུ་
དགྲོས་པ་ཞིག་ལ་ཐུག་སྲོང་མ་གཏྲོགས། ངས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་སྡིངས་ཆ་འདི་སི་དྲོན་དང་ར་དྲོན་གེང་སྲོང་བྱས་ནས་ཁིམས་
དང་སིག་གཞི། རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གེང་སྲོང་བྱས་ནས། དེའི་ལན་མ་རེད་པའི་མཚམས་སུ་ག་ཟང་སེར་གི་
ཐྲོག་ལ་འཁྲོན་འཛིན་དུ་ཁེར་ནས། སེར་གི་ཐྲོག་ལ་ཆབ་སིད་བཙོག་པ་ཞིག་ཁེར་ནས་བཟྲོ་རྒྱུ་དེ་ངས་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྲོན་ཆེན་པྲོས་གསྲོལ་རས་གནང་པའི་མང་གཙོ་ཡང་དག་པའི་ཟེར་པའི་ཚིག་ཅིག་སར་ཡྲོད་པ་དེ་ལ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་
བསམ་བྲོ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་དུས། ག་དུས་ཡིན་ན་དེ་ལ་ནག་པྲོ་བཟྲོ་རྒྱུར་སྲོར་བ་རྲོམ་གི་མེད། མ་འྲོངས་པར་ཡང་གྲོང་དུ་
ཞུས་པ་བཞིན་དེ་དང་དེ་འད་པའི་གང་ཟག་ལ་ལན་འདེབས་ཞུ་གི་མིན། ཡིན་ནའང་། འདིར་བཀུར་འྲོས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་
དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་དེས་ཀང་གསུངས་པ་ཡིན་སྟབས། གསལ་བཤད་ཕན་བུ་ཞིག་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་བྱུང་སྲོང་།
བཀུར་འྲོས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པར་དགྲོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་མི་མང་ལའང་དགྲོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ར་བའི་དེའི་ཐྲོག་ལ་དངྲོས་གནས་བྱས་ན་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའི་བསམ་བྲོ་གང་ཡང་མེད་དེ།
ལས་རིམ་གཞུང་དངུལ་སྲོན་རིས་སྟངས་འཛིན་གི་ལས་དྲོན་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་བསྡད་དུས། ཕི་དིལ་གི་སྲོན་རིས་དང་
ལས་དྲོན་སྐྲོར་ལ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ལས་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་སྐྲོར་ལ་ར་བའི་དཔལ་ལྡན་སི ད་སྐྱྲོང་
མཆྲོག་གིས་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་གསལ་པྲོ་བཟྲོས་ཚར་བ་རེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་གནས་ཚུལ་གྲོ་
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རྲོགས་སད་ཡྲོད་གི་རེད་བསམས་པའི་ཚོར་བ་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་རེ་ཟུང་གིས་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཀང་མ་ཤེས་མདྲོག་མདྲོག་
གནང་བ་ཡིན་ནམ་གང་ལྟར་བཀའ་མྲོལ་འདི་མུ་མཐུད་ནས་ཡུན་རིང་པྲོ་ཞིག་ལ་གནང་སྲོང་། བཀའ་མྲོལ་ཡྲོང་རྒྱུའི་གནད་
འགག་དེ་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་དང་འབེལ་པའི་གནས་ཚུལ་རེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་དང་ཕི་ལྲོགས་
ནས་མིས་སྐད་འབྲོད་ཟེར་ནའང་འད། ངྲོ་རྒྲོལ་ཟེར་ནའང་འད་དེ་ཚོའི་རྣམ་འགྱུར་སྟྲོན་སྟངས་ལ་གཟིགས་ན་སིད་སྐྱྲོང་གང་
ཟག་གཅིག་ལ་ཐུག་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་འད་མ་གཏྲོགས། བཀའ་བྲོན་ཚོས་དེའི་ཐྲོག་འགན་དང་། མཉམ་རུབ་གང་ཡང་མེད་པའི་
རྣམ་པ་ཞིག་མི་སྟྲོན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ངས་གང་ལ་གང་འཚམ་གི་གསལ་པྲོར་བཟྲོ་ཐུབ་ན་སྙམ་པའི་བསམ་བྲོ་ཞིག་འཁྲོར་སྲོང་།
ད་ལྟར་བར་དུ་ར་བའི་ལྲོ་ ༡ ལྷག་ཙམ་རིང་བཀའ་ཤག་ནས་ལས་དྲོན་ཆེ་མ་ཆུང་གསུམ་གང་འད་ཞིག་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ན་
སི་མྲོས་ཡང་ན་མང་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཐག་གཅྲོད་རྒྱུ་གཅིག་མ་གཏྲོགས་ཡྲོད་མ་རེད་མ་གཏྲོགས། རེ་གཉིས་ཀི་དགྲོངས་
ཚུལ་གི་ཐྲོག་ནས་ཐག་གཅྲོད་བྱེད་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་དེ་མེད་པ་གསལ་པྲོ་རེད་ཅེས་དེ་གསལ་པྲོ་ཞིག་བཟྲོ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་
སྲོང་།
དེ་ནས་དེར་བཀའ་ཤག་ནས་དེ་ས་ས་རེས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོར་གསལ་བཤད་གནང་
ཡྲོད་རེད། གསལ་བཤད་རབ་དང་རིམ་པ་གནང་ཡྲོད་རེད། གསལ་བཤད་གང་གནང་པ་དེ་ལ་སི་ཚོགས་ནང་འདྲོད་བྲོ་མ་
ཁེངས་པའི་རྐྱེན་པས་སི་ཚོགས་ནང་མི་རེ་ཟུང་གིས་ད་རྒྱ་རེད། སྐད་འཕིན་རེད། ངྲོ་དེབ་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་རིང་ཐུང་མང་
པྲོ་བཏང་པའི་གནས་བབས་འདི འི་ཐྲོག་ནས། སི་ཚོགས་ནང་དུ་འཁྲུག་རྐྱེན་ཡྲོང་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དང་པྲོ་གཅིག་དེ་རེད།
ངས་དེ་འད་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་བཀའ་གནང་
སྲོང་། བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་བྲོན་རྣམ་པས་བཀའ་མྲོལ་ག་རེ་གནང་ནའང་ཆིག་སིལ་གི་རྣམ་པ་རང་བཞིན་གིས་ཐྲོན་
དགྲོས་འདུག་ཟེར། མི་རེ་ནས་འདྲོད་ཕྲོགས་དང་བསམ་ཚུལ་མ་འད་བ་རེ་གསུངས་བ་དེ་སི་ཚོགས་ནང་གྲོ་བརྡ་མ་ཕྲོད་པ་
ཡྲོང་གི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཏན་ཏན་རེད། བར་ལམ་གི་གནས་ཚུལ་དང་ད་ལྟའི་རྣམ་པའི་ཐྲོག་ནས་ཕི་ལྲོགས་སུ་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་
མཁན་གི་འགྲོ་ཁིད་གཙོ་བྲོ། ཁྲོ་རང་གིས་ཉེ་ཆར་ Toronto གསར་འགྲོད་གསལ་བསགས་ཀི་ རྣམ་པའི་ཐྲོག ་ནས།
གཏམ་བཤད་ཅིག་སེལ་ཡྲོད་རེད། གསར་འགྲོད་པ་ག་ཚོད་ཡྲོད་མེད་དང་། མི་མང་ག་ཚོད་ཡྲོད་མེད་མཐྲོང་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་
འདུག ག་རེ་ཡིན་ནམ་རྒྱབ་ལྲོངས་གསལ་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། Video clip བརན་དེ་འད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་བཏང་
ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་གཏམ་བཤད་ག་རེ་སེལ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ Toronto ལ་ཕེབས་
པའི་སྐབས་སུ་ས་ཡ་ ༡ དང་འབེལ་པའི་གནད་དྲོན་ཐྲོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་སྐབས་དེ་དུས་ང་ཕ་གི ར་གུང་གསེང་ལ་
སེབས་ཡྲོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ཕ་གི་ལ་ལས་དྲོན་གི་ཆ་ནས་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། ང་
ཚོ་ལྷན་རྒྱས་ཕ་གིར་ཡྲོད། དེ་ལུང་འདེན་བྱས་ནས། ག་རེ་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཅེ་ན། ད་རེས་ཀི་གནས་ཚུལ་བཀའ་ཤག་
གིས་སིད་སྐྱྲོ ང་གི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་འདི ་སི་ མྲོས་ཀི ་ཐག་གཅྲོད་ཡིན་དཱ། སི་མྲོས་ཀི་ཐག་གཅྲོད་ཡིན་དཱ་ཞེས་མང་པྲོ ་
གསུངས་སྟངས་ལ་འདི་ལ་ལྟ་སྐབས་སི་མྲོས་ཀི་ཐག་ཆྲོད་ཨ་ཡི ན་ནམ་བསམ་བསམ་ཞིག་གི་བསམ་བྲོའ ་ི ནང་དུ་དྲོགས་པ་
ཞིག་སེབས་ཀི་འདུག་ཟེར། ལྷག་པར་དུ་ད་རེས་ཉེ་ཆར་སིད་སྐྱྲོང་གིས་ Toronto ལ་ས་ཡ་ ༡ དང་ཕེད་ཀའི་སྐྲོར་མི་མང་

105

ཚོགས་ཆེན་ཐྲོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གི་རྣམ་འགྱུར་ལ་བལྟས་དུས་བཀའ་ཤག་
གིས་ཐག་གཅྲོད་དེ་ངྲོས་ལེན་ར་བ་རང་ནས་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་དེ་ཧ་ཅང་གི་གསལ་པྲོར་ཐྲོན་འདུག་ཅེས་དེ་འད་བཤད་པ་
རེད། དེ་འད་བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། དེ་ འཆད་མཁན་གི་གང་ཟག་དེས་སྲོ་སྲོའ ་ི བཀའ་དིན་ཅན་གི་ཕ་མ་གཉིས་ལ་ལྟ་སྐྱྲོང་
བྱེད་མི་ཐུབ་པ་ཕ་མའི་སྡུག་བསལ་དེ་གང་འད་ཞིག་ཡྲོད་རེད་དེ་ཚོར་མི་ཐུབ་མཁན་གི་མི་ཞིག ་གིས། ང་བསྲོད་ནམས་
སྟྲོབས་རྒྱལ་གི་བསམ་བྲོའ ་ི ནང་ལ་ག་རེ་འཁྲོར་ཡྲོད་པ་ལ་ཁྲོས་སྲོན་དཔག་བྱེད་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ར་བ་རང་ནས་སྡྲོད་
ཀི་མ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་བཟྲོ་ལྟ་བཟྲོས་ནས་སི་ཚོགས་ནང་ཕུ་དཀྲུག་མདའ་དཀྲུག་བཟྲོ་རྒྱུ་དེ་མི་དེ་ཚོའི་
གས་ཀིས་བཟྲོ་གི་འདུག་ཅེས་དེ་རིང་འདིར་གསལ་པྲོ་ངྲོ་སྤྲྲོད་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་ཞིག་བྱུང་།
དཔེར་ན། ཁ་སང་གཏམ་བཤད་གནང་ཡྲོད་རེད། གསར་འགྲོད་གསལ་བསགས་ཚོགས་ཡྲོད་རེད། དེ་རིང་བཀུར་
འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་གཟིགས་ཡྲོད་ཀི་རེད། སིལ་སྲོལ་རེད་ཐང་སང་འཕེད་དར་དང་དེ་དག་སྦྲགས་ནས་གང་ལྟར་ངྲོ་
རྒྲོལ་གི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། འཕེད་དར་ཐྲོག་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་མིན། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་བརི་
བཀུར་ཡྲོད། ངྲོ་རྒྲོལ་དེ་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་ལ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཡྲོད་རེད། འཕེད་དར་སང་ལ། བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མི་དཀྱུས་མ་
ཞིག་ཡིན་ན། ལས་འགན་མེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ཁད་པར་ཡྲོད་པ་མ་རེད། བྲོ་བཟང་སེང ་གེ་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀིས་
འྲོས་འདེམས་བྱས་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི འགྲོ་ཁིད་ལ་བསེབས་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་པར་ང་ཚོས་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད།
མང་ཚོགས་ཀི་འྲོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགྲོ་འཁིད་ཅིག་ལ་སར་ང་ཚོའི་རྒྱལ་རབས་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་ལ་བྱུང་མ་མྲོང་བའི། རྒྱལ་
དབང་ལྔ་པས་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་དབུ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞིའི་སྐབས་ཀི་རིང་ལ་བྱུང་མ་མྲོང་བའི་ལྲོ་
རྒྱུས་ནང་ལ་འཛིན་སྐྱྲོང་དང་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་དབང་ཡྲོངས་སུ་རྫྲོགས་པ་གནང་བཞག་པའི་དམིགས་བསལ་གི་གང་ཟག་
ཁད་པར་ཅན་ཆགས་བསྡད་པ་ཞིག་ལ་ང་རང་གིས་ངྲོས་འཛིན་དེ་འད་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། དེ་འད་ཞིག་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་ཡིན་ཟེར་ན་ངྲོ་
རྒྲོལ་བྱེད་ས་ངྲོ་མ་དེ་སུ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་རིགས་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཏན་ཏན་མཁེན་པའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་མ་
གནང་སྲོན་ལ་དགྲོངས་པ་ཐེངས་ཁ་ཤས་ལ་བཞེས་ནས། དེ་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་ན་སི་ཚོགས་ཐྲོག་འཁྲུག་ཆ་མི་ཡྲོང་
རྒྱུར་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག
ར་བའི་ང་ཚོའི་གནད་འགག་ག་རེའི་ཐྲོག་ལ་གཟིགས་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེ་ན། ཐུག་སའི་ར་དྲོན་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀི་
འདུག ང་རང་ཚོས་ད་ལྟ་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་བཀའ་མྲོལ་གནང་ནས་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་
གིས་རེ་བ་བཅྲོལ་ས་བཙན་བྱྲོལ་སིག་འཛུགས་འདི་རེད། དེ་ཚོ འི་ཐྲོག་ནས་ཉི་མ་ཞིག་གཏམ་བཟང་ཞིག་བྲོད་ནང་ལ་ག་
དུས་གྲོ་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཨེ་ཡྲོང་། དེ་ཚོས་ག་རེ་ལས་ཀི་ཨེ་ཡྲོད་བསམས་ཏེ་དུས་རྒྱུན་དུ་འགན་འཁུར་ནས་ལུས་སྲོག་
ལྲོངས་སྲོད་བྲོས་བཏང་ནས་གང་ལྟར་བཞུགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་འདིར་ལྲོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་ཉིན་བཅུ་ཙམ་བཅུ་ཙམ་
བྱས་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་རེ་འཚོགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེའི་རིང་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་མྲོལ་ག་རེ་གནང་བ་ཡིན་ན་བྲོད་
ནང་གི་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་དང་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཞལ་ལ་གཟིགས་ནས་དེའི་དགྲོངས་པར་ག་རེ་འཁྲོར་ཡྲོང་བསམ་
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པ་དེར་དགྲོངས་པ་བཞེས་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེའི་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཆེན་པྲོ་
བྱུང་།
ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ནང་གཞྲོན་སྐྱེས་ཚོ་ ལ་བཟང་སྲོད་དང་མགྲོ་ཁིད་སྐྲོར་གི་སྲོབ་སྲོང་སྤྲྲོད་དགྲོས་ཀི་འདུག་
ཟེར་ནས་མང་པྲོ་ཞིག་བཤད་སྲོང་། དེ་རིང་ང་ཚོ་འདིར་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། སི་འཐུས་རྣམ་པ་མི་རེ་
རེའི་ངག་གི་སྨྲ་བརྲོད་ག་རེ་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། ལུས་ཀི་བྱེད་བཟྲོ་གང་འད་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་གང་འད་
ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ཆ་ཚང་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་ཕི་ལྲོགས་ནས་མི་རེ་རེས་བཀའ་མྲོལ་གནང་ཡྲོང་དུས་རིན་ཐང་དེ་ བརྒྱབ་
ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་ཞིག་ལ་ངས་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། དྲོན་དག་ག་རེ་བྱས་ནས་ཞུ་གི་ཡྲོད་ཅེ་ན། གྲོས་ཚོགས་ཀི་སྤུས་ཚད་
དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་གིས་ཚད་མཐྲོན་པྲོའ ་ིཤུགས་ཐེབ་དགྲོས་པའི་གནད་འགན་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དེར་བཞུགས་རྒྱུར་
རྫིག་པྲོ་བྱས་ནས་ཕི་ལྲོགས་ལ་འབག་འད་པྲོ་གྲོན། གསེར་དངུལ། གཡུ་ཕྱུར་མགྲོ་ལ་བཏགས་ནས་ཆགས་རྒྱུའི་གནས་
སྟངས་ཞིག་མ་རེད། བཟང་སྲོད་དང་ལྡན་པའི་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་གནང་ན། ངག་གི་སྨྲ་བརྲོད་དང་ལུས་ཀི་ཁེར་བཟྲོ། ཡིད་ཀི་
རྣམ་འགྱུར་ཐྲོག་ནས་བཟང་སྲོད་དང་ལྡན་པའི་ཐྲོག་བཀའ་མྲོལ་གནང་ན་ང་ཚོས་འགྲོ་ཁིད་སྐྱེད་སིང་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་མྲོལ་
མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། སྐྱེད་སིང་བྱེད་སའི་གཞྲོན་སྐྱེས་དེ་དག་གི་དཔེ་ལྟ་ས་དེ་གྲོས་ཚོགས་དང་མང་གཙོའི་ཀ་བ་
གསུམ་རེད། དེ་དག་གིས་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དེ་ལ་རག་ལུས་ཡྲོད་རེད་དན་གི་འདུག དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་
གནང་སྟངས་དང་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་ཐ་ཤལ་ཞེ་པྲོ་གནང་ཡྲོང་ན། ང་ཚོས་ཁ་མར་སྲོགས་ནས་གཞྲོན་སྐྱེས་ཚོ་ལ་ཡག་པྲོ་
བྱེད་དགྲོས་ལུགས་སྐྲོར་ལ་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཅིག་ལ་སེབས་ཐུབ་གི་ཡྲོད་མེད་དེ ར་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་པའི་གནས་
སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་མེད་དམ། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་། སི་པ་རང་གི་ར་དྲོན་
ལ་དམིགས་ནས་བསམ་བྲོ་བཏང་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་མཁན་དེ་མང་བ་རེད་འདུག དེ་ཚོ་ལ་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རེ་ཟུང་གིས་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མ་ཤེས་པར་འདིར་ཕེབས། ཕེབས་དུས་ཆ་ཤས་མ་བངས་ན་མ་འགིགས་པ། ཆ་ཤས་
བངས་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་ཡྲོང་སྐབས་གནད་དྲོན་གང་ཡིན་དང་ལས་རིམ་གི་རྣམ་གཞག་དེ་གང་ཡིན་པ་དེ་གང་ཡང་
མགྲོ་མ་ཚོས་པར་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡྲོང་གི་འདུག རིགས་གཅིག་གིས་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་པྲོ་
ཤེས་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་གྲོས་ཚོགས་ནང་དང་བདེན་གི་ལམ་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དེ་ཡང་མ་གནང་པར་ཏྲོག་ཙམ་
སྐྱྲོག་སྐྱྲོག་པྲོ་བྱས་ནས་གནང་ཡྲོང་དུས། དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་དེ་རིང་འདིར་བཀའ་མྲོལ་གནང་དུས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀིས་
ལས་རིམ་འདི་གལ་ཆེན་པྲོར་བརིས་ནས་གཟིགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་སི་ཚོགས་ནང་འཁྲུག་རྐྱེན་འད་པྲོ་ཐེབ་
རྒྱུའི་གཞི་ར་གཙོ་བྲོ་འད་པྲོ་དེ་ང་རང་ཚོའི་གཏམ་བཤད་གནང་སྟངས་ལ་རག་ལུས་འདུག་བསམ་པ་དན་གི་འདུག
དེ་ཡིན་དུས་གནད་དྲོན་གཙོ་བྲོ་ ཆེ་ཤྲོས་དེ་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་གི་གནས་སྟངས་དེ་རེད།
དེ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ས་ཕི་བར་གསུམ་ལ་ཐག་གཅྲོད་བྱེད་སྟངས་ཐྲོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ལངས་ཕྲོགས་གཅིག་མ་གཏྲོགས།
དེའི་ནང་བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་ཚོ་འདྲོད་པ་མེད་པ་དང་རེ་ཟུང་གིས་ཐག་གཅྲོད་མེད་པར་རེ་གཉིས་ཀིས་ཐག་གཅྲོད་བྱས་
བཞག་པ་དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།
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དེ་ནས་འཕྲོ་ལེན་གནང་སྟངས་ཐྲོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགྲོས་རེད་ཟེར་བའི་བཟྲོ་འད་པྲོ། འཛུགས་དགྲོས་མ་
རེད་ཟེར་བའི་བཟྲོ་འད་པྲོ། དགྲོངས་ཚུལ་གསུང་ཆྲོག་གི་རེད་དེ། འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ལས་དྲོན་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་འཛིན་སྐྱྲོང་རིམ་
པའི་ཐྲོག་ལས་བྱེད་དགྲོས་པ་དེ་བསྐྲོ་གཞག་བྱེད་ཀི་རེད། མི་དགྲོས་པའི་མཚམས་ལ་མར་འདྲོན་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་རང་བཞིན་
གིས་རང་ཆས་སུ་ཡྲོད་པའི་སྐུ་དབང་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དཔེར་ན་རྒྱ་གར་གི་སིད་བྲོན་བསྐྲོས་ནས་ལྲོ་གཉིས་
གསུམ་ལྷག་ཅིག་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རེད། དེའི་རིང་ལ་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ལས་བྱེད་ ༤༠༠ ལྷག་ཅིག་གནས་སྲོ་བཏང་གནང་འདུག
གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ནས་དེའི་ནང་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས། བྱེད་དགྲོས་པ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ཁྲོ་
རང་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ལས་ཀའི་བརྒྱུད་རིམ་གི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རེད། དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་ང་རང་ཚོའི་འཛིན་སྐྱྲོང་དང་གྲོས་
ཚོགས། ཀ་བ་གསུམ་གི་ལས་འགན་ཆ་བགྲོས་དེ་ཏན་ཏན་ཁ་ཁ་ཡྲོད་རེད། གྲོས་ཚོགས་ཁིམས་བཟྲོ་མཁན་དེ་རེད། ཁིམས་
གང་བཟྲོས་པ་དེ་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་མཁན་དེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་རེད། དེ་ནས་དེ་འཛིན་སྐྱྲོང་བྱེད་མཁན་དེ་བཀའ་ཤག་
ཆགས་ཡྲོད་རེད། དཔེ་ཞིག་ཞུས་ན་དབང་པྲོ་ལྔ་དེ་ལུས་ཀི་གྲུབ་ཆ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ཁ། ས། མིག ལེ་སྲོགས་
ལུས་ཀི་ཐྲོག་ཏུ་ཡྲོད་རེད། ལུས་ཀི་གྲུབ་ཆའི་སྟེང་ལ་དབང་པྲོ་ལྔ་ཡྲོད་རེད་ཀང་། ལས་ཀ་མི་འད་བ་རེད། ཁ་ནང་ལ་སི་པན་
འགྲོ་གི་འདུག་དན་ནས་མིག་ནང་བཏབ་ན་མིག་ཚ་གི་རེད་མ་གཏྲོགས། ཁ་ཡི་བྲོ་བ་དེ་མིག་ལ་ཡྲོང་མི་ཐུབ། ས་ཡི་ཚོར་བ་
ཁ་ཡིས་ལེན་མི་ཐུབ། དཔེ་དེ་ནང་བཞིན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་ཀ་དེ་སྟབས་བདེ་དང་ཚགས་ཚུད་ཡྲོང་ཆེད་སྡེ་ཚན་ལྲོགས་
སུ་དབྱེ་བ་རེད། དཔེར་ན་ཀ་བ་གསུམ་ཟེར་བ་དེ། ཁིམས་བཟྲོ་ལྷན་ཁང་དེ་ཁིམས་བཟྲོ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ཏག་ཏག་ཡྲོད་མེད་
ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་དེ་ཁིམས་བཟྲོ་ལྷན་ཁང་རེད། གང་གཏན་འབེབས་བཟྲོས་པ་ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་དེ་འཛིན་སྐྱྲོང་
རེད། ལས་བྱེད་འཕྲོ་འགྱུར་ཐྲོག་ད་ལྟ་བར་དུ་ལྲོ་ངྲོ་ ༦༠ ལྷག་གི་རིང་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་ཕིན་ཡྲོད་པ་དང་། གནས་ཚུལ་
ལྷག་པ་བྱུང་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ཡང་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པའི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཆགས་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་སྡེ་
ཚན་སྲོ་སྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་ཕྲོགས་མ་འདེས་པར་སྡེ་ཚན་སྲོ་སྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་འགན་དབང་ཆ་ཚང་གནང་ཐུབ་རྒྱུའི་
ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་ཞེས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད་སྙམ་པ་ཞིག་ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་ མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་རིང་ཆུ་ཚོད་དགུ་དང་ཕེད་ཀ་ལ་བཅར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དེ། གཟིམས་ཆུང་མཇལ་
ཁར་ཏྲོག་ཙམ་ཞིག་འགྲོ ར་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས་ཕི་པྲོ་ཆགས་སྲོང་བས་དགྲོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་ང་མེད་པའི་
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སྐབས་སུ་བཀའ་འདི་གནང་མཁན་ཁ་ཤས་ཤིག་བྱུང་ཡྲོད་པ་འད། དེ་དག་གིས་བཀའ་འདི་གང་གནང་ཡྲོད་མེད་དེ་ཐྲོས་རྒྱུ་
བྱུང་མ་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་ཕི་དིལ་བཀའ་བྲོན་གི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཞུ་བའི་སྐབས་ལ། ཡང་ལན་ཆ་ཚང་མ་ཐེབས་པ་
འད་ཡིན་ན་དེ་དང་པྲོ་རང་ནས་དགྲོངས་སེལ་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་སྲོང་། ལགས་རེད་ངས་དགྲོངས་སེལ་གཉིས་ཞུ་
ཆྲོག་པ་གིས། གནས་སྟངས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁག་འགའ་ཤས་ནས། ང་འདིར་ཡྲོད་པའི་སྐབས་སུ་གཞི་རའི་བྲོད་མིའི་
རང་དབང་ནང་དུ། དེ་བཞིན་ www.tibetan.net ནང་དུ་འཆད་མཁན་བྱུང་སྲོང་། དེར་གསར་འགྱུར་བཀྲོད་པའི་སྐབས་
སུ་སྐུ་པར་ཡན་ཆད་འགེམས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་མི་ས་མ་གཏྲོགས། གྲོས་ཚོགས་ཀི་མི་ས་མེད་པ་དེ་
འད་ཡྲོང་གི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སྲོང་། ཏན་ཏན་རང་དེ་དག་གི་ཐྲོག་ལ་གཞི་ར་ད་རྒྱ་དེ་ཡག་ཏུ་ཕིན་པ་ཡིན་ཙང་། གནས་
ཚུལ་ག་རེ་ཐྲོན་པ་ཡིན་ནའང་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་དངྲོས་གནས་རང་གྲོས་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མའི་སྐུ་པར་འདུག་དང་མི་འདུག་ཏན་ཏན་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས། ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་ཡྲོད་མ་
རེད། དེ་དག་རིམ་བཞིན་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས་གང་དང་དང་དང་ཚང་མ་ཡྲོང་ཐུབ་པར་འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞི་ར་ད་
ལྟ་སི་ཚོགས་ཀི་ངྲོ་དེབ་ཅིག་ཡྲོད་རེད་བ། དེའི་ནང་དུ་གཟིགས་ན་དེའི་ནང་དུ་པར་མང་བ་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ནང་དུ་གྲོས་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་དང་ཚོགས་གཙོ་ཕེབས་པ་དེ་དག་གཅིག་མང་བ་ཐེབས་པའི་བཟྲོ་འད་ཞིག་ངས་མཇལ་བ་དན་གི་འདུག
ཡང་སི་ཚོགས་ད་རྒྱ་དང་། www.tibetan.net བྲོད་མིའི་རང་དབང་གི་ནང་དུ་ངས་ཀང་འཚམ་འཚམ་ལ་ཚོད་ལྟ་བྱེད་
ཀི་ཡྲོད། སིད་སྐྱྲོང་ང་རང་ང་རང་གི་པར་མང་དགས་པའི་བཟྲོ་འད་དང་། ང་རང་ང་རང་ཐང་ཆད་ཀི་འདུག མི་མང་ལ་ཏྲོག་
ཙམ་ཡྲོད་པ་བྱྲོས་ཟེར་གི་ཡྲོད། དེ་ཡིན་དུས་ཡིན་ནའང་། བྲོད་མིའི་རང་དབང་ཡིན་ནའང་རེད། www.tibetan.net
ཡིན་ནའང་རེ ད། གསར་འགྲོ ད་པ་གསར་པ་མང་པྲོ ་བསེབས་ཀི ་ཡྲོ ད་རེད། པར་པ་གསར་པ་མང་པྲོ་ སེབ་ཀི་ ཡྲོད་
རེད། ལས་བྱེད་འཕྲོ་འགྱུར་མང་པྲོ་ཞེ་བྲོ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡྲོད་རེད། དེས་ན་ཁྲོ་རང་ཚོ་ཕེབས་པའི་
སྐབས་སུ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་རང་གནང་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས། ཀུན་སྲོང་གཞན་ཡིན་པའི་
ཐྲོག་ནས་དེ་འད་གནང་བཞག་པ་གཅིག་མ་རེད་ཅེས་ངས་ཐག་ཆྲོད་པྲོའ ་ི ངང་ནས་ཞུ་འདྲོད་ཡྲོད། ལས་བྱེད་གསར་པ་ཡིན་
དུས་ཁྲོ་རང་ཚོས་གསར་འགྱུར་ཡར་མར་བླུག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། པར་རྒྱག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ན་པར་སྟྲོན་བྱེད་
ཐུབ་མ་ཐུབ་དེ་འད་ཡྲོང་བའི་ཆ་ནས་དེ་འད་ཡིན་རྒྱུ་རེད་མ་གཏྲོགས། ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། དུས་རག་ཏུ་ང་ད་རྒྱ་དང་
བརན་འཕིན་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མ་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག ད་མ་གཞི་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་བསགས་
བརྲོད་ཀང་གནང་སྲོང་། དངྲོས་གནས་རང་གཟའ་ལྷག་པ་དང་། ཕུར་བུ། པ་སངས་ལ་གཟིགས་གར་ཕེབས་དང་། ཕལ་ཆེར་
དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་དགྲོང་མྲོ་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ་བཅུ་པ་བར་དུ། འཚམ་འཚམ་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་
གྲོག་སར་ནས་བཞུགས་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་འདའི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ལས་བྱེད་གསར་
པ་མང་པྲོ་ཞིག་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་དུས་ཁྲོ་རང་ཚོར་བསགས་བརྲོད་མང་པྲོ་ཞིག ་གནང་སྲོང་། བསགས་བརྲོད་གནང་འྲོས་པ་
ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ལ་འགན་ཞིག་ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་གནང་གི་འདུག དེ་ངས་ངྲོས་
བཟུང་པའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་ཆྲོག་པ་གིས།
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དེ་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་ཟབ་སྲོང་སྤྲད་རྒྱུ་དེ་དག་མང་རུ་གཏྲོང་དགྲོས་འདུག སྤུས་དག་ཏུ་གཏྲོང་
དགྲོས་འདུག ཡག་ཏུ་གཏྲོང་དགྲོས་འདུག སྡེ་མཚན་ད་ལྟ་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་འགའ་ཤས་ཀིས་
དབུ་མའི་གྲོ་རྲོགས་སེལ་རྒྱུ་མང་དགས་ཀི་འདུག བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་དངུལ་གཏྲོང་དགྲོས་འདུག་ཟེར་
མཁན་བྱུང་གི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་འདི་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕྲོགས་ཡིན་ཙང་དེར་གྲོ་རྲོགས་སེལ་དགྲོས་རྒྱུ་
དེ་ང་ཚོའི་འགན་རེད། དེས་མ་ཟད་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་རེད། གཞིས་ཆགས་ཁག་དེ་དག་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་གྲོ་རྲོགས་སེལ་ནས་འགྲོ་
བ་མ་ཟད། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་སུད་སི་དང་ཇྲོར་མ་ནི་ལྟ་བུ་སྲོགས་ལ་ས་གནས་ཁག་མང་པྲོ་ཞིག་གི་གཞྲོན་སྐྱེས་
ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་ གྲོ་རྲོགས་སེལ་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན། དེ་ང་ཚོས་གལ་ཆེ་ཤྲོས་ཤིག་ལ་རི་ཡི་
ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དེའི་བདག་དབང་དེ་སུ་ལ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན་བཀའ་ཤག་ལ་
ཡྲོད་རེད། འགན་དེ་སུ་ལ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྲོད་རེད། དབུ་མའི་ལམ་གི་བདག་དབང་དེ་ཚོགས་པ་སུ་གང་ལ་
ཡྲོད་མ་རེད། ཚོགས་པ་སུ་ཞིག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཚབ་བྱས་ནས་གསུང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། སེར་སུ་གཅིག་གིས་
དབུ་མའི་ལམ་གི་ཚབ་བྱས་ནས་གསུང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། དབུ་མའི་ལམ་གི་བདག་དབང་དང་འགན་དེ་བྲོད་མི་སིག་
འཛུགས་ལ་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་བ་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན་བྲོད་མི་སིག་འཛུགས་ཀིས་
བཤད་བཞག་པ་དེ་དབུ་མའི་ལམ་རེད། དེ་ངས་གསལ་པྲོ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས་གལ་ཆེན་པྲོར་བརིས་པའི་ཐྲོག་
ནས་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ངས་བང་རིམ་བྱས་ནས་འགྲོའ ་ི མེད། གལ་ཆེ་མིན་གི་ཐྲོག་ནས་འགྲོའ ་ི ཡྲོད། དེ་འད་སྲོང་ཙང་བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་ཤིག་གིས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱེད་ལ་གུང་གསེང་རི་སྟངས་ཏྲོག་ཙམ་ཞིག་སུད་སི་དང་ནྲོར་འདུག་ཅེས་
གསུངས་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས་ཕྲོགས་གཅིག་ནས་སུད་སི་ལ་ཕེབས་དུས་ཏན་ཏན་རང་གུང་གསེང་ཉི་མ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་རག་
གི་ཡྲོད་ན། ལས་བྱེད་ཚོས་རི་སྟངས་དེ་སུད་སི་ཉི་མ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཡྲོད་ན་དེའི་བར་ལ་གཞུང་འབེལ་གི་གུང་གསེང་ཁེལ་
བ་ཡིན་ན་རི་ཡི་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། ངས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ལས་བྱེད་ཚོར་ཉི་མ་སུམ་ཅུ་ལ་གུང་
གསེང་ཡྲོད་རེད། ཉི་མ་སུམ་ཅུ་གུང་གསེང་བཀའ་ཤག་གིས་ངྲོས་འཛིན་གི་ཡྲོད་རེད། ཐག་རིང་བར་སྡྲོད་མཁན་དང་ཐག་ཉེ་
བར་སྡྲོད་མཁན། ཉི་མ་སུམ་ཅུ་བརིས་པ་ཡིན་ན་ཐག་རིང་བར་སྡྲོད་མཁན་ལ་གྲོང་ཡྲོད་རེད། ཐག་ཉེ་བར་སྡྲོད་མཁན་ལ་ཁེ་
བཟང་ཡྲོད་རེད། ཉི་མ་སུམ་ཅུ་བརིས་ཡྲོང་དུས་ཐག་རིང་བ་ཕལ་མྲོ་ཆེ་ལྡི་ལི་ཕུད་ནས་མར་ཕེབས་མཁན་ཚོར། མྲོན་གྷྲོ་ལ་
སྲོགས་པ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕེབས་པ་ཡིན་ན། ཉི་མ་སུམ་ཅུ་སྡེབ་གཅིག་ལ་ཞུས་ནས་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ལྲོ་
གསར་ཁེལ་བ་ཡིན་ནའང་དེ་དག་ཚང་མ་སྡེབ་གཅིག་རི་བཞག་གི་ཡྲོད་རེད། ལྲོ་གཅིག་ལ་ཉི་མ་སུམ་ཅུ་ལྷག་རག་གི་ཡྲོད་
མ་རེད། ད་ཐག་ཉེ་བ་ཚོར་དཔེར་ན་རྡ་རམ་ས་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཉི་མ་ལྔ་གུང་གསེང་དེ་ལེན་སྐབས་གཟའ་སེན་པ་དང་ཉི་
མ་གཉིས་བསྡྲོམས་པ་ཡིན་ན་ཉི་མ་དགུ་ཆགས་སྲོང་བ། ཉི་མ་དགུར་རྡྲོ་རེ་གདན་ལ་ཕེབས་ནས་གནས་མཇལ་ཚུར་ཕེབས་
ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡང་མཇུག་མ་གུང་གསེང་ཞིག་བངས་ན་གཟའ་སེན་པ་དང་གཟའ་ཉི་མ་བསྡྲོམས་དགུ་དགུ་བྱས་པའི་
དགུ་དྲུག ག་ཚོད་བྱུང་སྲོང་ལགས། ལྔ་བཅུ་ང་བཞི་རེད་བ་ལགས། ཉི་མ་སུམ་ཅུ་དེ་ལྔ་བཅུ་ང་བཞི་བཟྲོ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་
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རེད། ཐག་རིང་ཚོར་ཉི་མ་སུམ་ཅུ་རག་རེད། ཉི་མ་སུམ་ཅུ་ལྲོ་གསར་ཁེལ་ནའང་རེད་ཚང་མ་དེའི་ནང་ཚུད་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་
རེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོས་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་ལ་ལས་བྱེད་འདིའི་ཐྲོག་ལ་གུང་གསེང་ཏྲོག་ཙམ་གྲོང་འདུག དེ་ན་ཐག་རིང་
བ་ཚོར་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་ཤག་གི་འཆར་འགྲོད་ཅིག་ཕུལ་བ་ཡིན། ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་ད་དེ་
ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་བཞེས་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རེད། མེད་ཙང་འདི་འད་བྱས་ནས་ལྷག་བསྡད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སི་
ཡྲོངས་དེ་ང་ཚོས་སུད་སི་བརིས་ནའང་རེད། ཨ་རི་བརིས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ཉི་ཧྲོང་བརིས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། གུང་
གསེང་སི་ཡྲོངས་བརིས་པ་ཡིན་ནའང་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གུང་གསེང་དང་། ཉི་ཧྲོང་དེ་ཚོ་བརིས་པ་ཡིན་ནའང་བྲོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གུང་གསེང་རྦད་དེ་མང་ཤྲོས་གས་རེད། དེའང་ང་ཚོས་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ཉི་ཧྲོང་ལ་རྒྱ་ག་བ་ཞིག་ཡྲོད་རེད་ལྲོ་གསུམ་ལ་ཐུག་པ་རེད་དེ། ལྲོ་གསུམ་ནང་རྒྱ་གར་ལ་ཁྲོན་ནས་ཡྲོང་ཐུབ་ཀི་
མི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཉི་ཧྲོང་ནས་ཉི་མ་ལྔ་དགྲོངས་པ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁྲོད་རང་གི་ཚབ་སུས་བྱེད་ཀི་རེད་དམ་ཞེས།
ཟླ་བ་གཅིག་གུང་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར། བདུན་ཕག་གཉིས་གུང་གསེང་ཞུས་ན་ལས་བྱེད་ལས་རྲོག ས་ཚོས་ཁ་
མཆུ་རྒྱག་གི་རེད་ཟེར། ང་ཚོའི་འདི་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་ཉི་མ་སུམ་ཅུ་ཚང་མ་གུང་གསེང་ཞུས་ནས་འགྲོ་ཡག་ཡྲོད་རེད། ཁྲོ་རང་
གི་ཚབ་སུས་བྱེད་མིན་ལ་མ་ལྟྲོས་པ་གུང་གསེང་ཞུས་ནས་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་ཙང་ཕྲོགས་གཅིག་ནས་བྲོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་དེ་སི་ཡྲོངས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་གུང་གསེང་མང་བའི་གས་ཤིག་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་ལག་
བསྟར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ལས་བྱེད་འགའ་ཤས་ལ་ཁེ་བཟང་ཟེར་ན་མི་འདུག གུང་གསེང་མང་བ་རག་གི་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་འད་
དང་། ཉུང་བ་རག་གི་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་འད་ཆགས་བསྡད་ཤག དེ་ང་ཚོའི་བགྲོ་གེང་གི་རྲོད་གཞི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་བཞིན་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུའི་ནང་དུ་ཏན་ཏན་གཞྲོན་སྐྱེས་གདན་འདེན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རེད། དེ་དང་འགེལ་
བའི་ཐྲོག་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་གྲོ་རྲོགས་སེལ་དགྲོས་འདུག་གསུང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོར་རི་ཡི་ཡྲོད། དེ་ན་ M ལྔའི་ནང་
ནས་དེ་དྲོན་གཅྲོད་ཚང་མར་རེད། དྲོན་གཅྲོད་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་ལས་འགན་ག་རེ་ཡིན་ནམ་ཟེར་ནས་བཀའ་འདི་གནང་
གི་ཡྲོད་རེད། སྲོན་མ་ཞུས་ཡྲོད་བསམ་གི་འདུག དྲོན་གཅྲོད་ཚང་མར་ ༢༠༡༡ དང་ ༡༠༡༢ དེ་བར་ལམ་སྟྲོན་ལ་ག་རེ་བྱེད་
དགྲོས་རེད་ཟེར་ཡྲོང་དུས་ M ལྔ་ཡྲོད་ཟེར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་དགྲོངས་སེལ་དང་སྦྲགས་དབྱིན་ཇིའི་ཐྲོག་
ནས་ཚུར་ལ་ག་དུས་ཡིན་ན་བཤད་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས་སྐྱྲོན་བརྲོད་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྐྱྲོན་བརྲོད་བྱས་པ་དེར་མྲོས་མཐུན་
བྱེད་ཀི་ཡྲོད། ང་རང་ཚོ འི་བསམ་བྲོ་དང་པྲོ་དེ་ཨིན་ཇི་ཆགས་བསྡད་ཀི་འདུག་ M ལྔའི་དང་པྲོ་ དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན་
Minister མཇལ་འཕད་བྱེད་དགྲོས་རེད། གཞུང་གི་གནད་ཡྲོད་མི་ས་མཇལ་འཕད་བྱེད་དགྲོས་རེད། དེ་ནས་ང་ཚོའི་དབུ་

མའི་ལམ་གིས་གཙོས་པའི་བྲོད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་འཚོལ་རྒྱུ་དེ་རེད། M གཉིས་པ་དེ་སུ་རེད་ཟེར་ན། member
of parliament གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མཇལ་འཕད་བྱས་ནས་བྲོད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་གྲོ་རྲོགས་སེལ་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་སྐྱྲོར་

འཚོལ་རྒྱུ་དུས་རག་ཏུ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མཇལ་འཕད་གནང་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཚོགས་པ་འཚོལ་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་
ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདི་གནང་རྒྱུ་དེ་དེ་རེད། M གསུམ་པ་དེ་ mobilize དེའི་ནང་ལ་སུ་ཡྲོད་རེད་ཅེ་
ན། བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཚོགས་པ། ཞིབ་འཇུག་བསྟི་གནས་ཁང་། དེ་བཞིན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་། ཁྲོར་ཡུག་ཚོགས་པ། མི་
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མང་དང་བྲོད་པའི་སི་དྲོན་ཚོགས་པ་ག་རེ་ཡིན་ན་ mobilize བྱས་ནས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་འཚོལ་རྒྱུ་དེ་ M གསུམ་པ་རེད། བཞི་
པ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན་ media གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་དུས་རག་ཏུ་འབེལ་བ་བྱས་ནས་བྲོད་དྲོན་གི་སྐྲོར་ནས་གྲོ་
རྲོགས་རིམ་བཞིན་ཁབ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། M ལྔ་པ་དེ་ money རེད། དྲོན་གཅྲོད་ཚོར་
དངུལ་ཐབས་ཤེས་བྱེད་རྒྱུ་ལ་འགན་ཡྲོད་རེད་དམ་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ། དེ་ཡིན་དུས་དྲོན་གཅྲོད་ཚང་མས་རྲོགས་དངུལ་
ཐབས་ཤེ ས ་བྱེ ད ་དགྲོ ས ་རེ ད ་དཱ། དེ ་ དི ལ ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀི ་ བཀྲོ ད ་ཁབ་ནང་དུ་ M ལྔ་པྲོ ་ དེ ་ ༢༠༡༡ དང་
༢༠༡༢ ནས་ཕལ་ཆེར་བཀྲོད་ཡྲོད་ས་ཡྲོད། དེ་ནས་བཟུང་དྲོན་གཅྲོད་ཚང་མའི་འགན་དེ་ M ལྔ་དེ་རེད་དཱ་བྱས་ནས། རྒྱབ་
སྐྱྲོར་ཡྲོད་པ། ཁབ་བསགས་ཡྲོད་པ། རྲོགས་དངུལ་ཡྲོད་པ། m ལྔ་ཚང་དེའི་ནང་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་གིས་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཚོགས་པ་དེས་ག་རེ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་དུས་དེ་ M གསུམ་
པའི་ནང་དུ་ཚུད་བསྡད་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།
དེ་ནས་ཏན་ཏན་རང་རེད་དྲཱ་རྒྱ་ computer དེ་ཚོའི་ནང་དུ་ virus འཛུལ་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡྲོང་གི་འདུག
དེ་དག་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགྲོས་རེད་ཟེར་བ་ལས་དིལ་བསགས་ཁབ་ཁུངས་ལ་

TCRC

ཞེས་ཀམ་པུ་ཊར་སྡེ་ཚན་ཞིག་

ཡྲོད་རེད། དེ་ ༢༠༡༡ ལྲོའ ་ི ཀམ་པུ་ཊར་ གནས་བབ་དང་གནས་ཚད་སྲུང་སྐྱྲོབ་ད་ལྟ་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན། ཞེ་དགས་ཡག་
པྲོ་ཆགས་ཡྲོད་རེད། སྲོན་མ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ཀམ་པུ་ཊར་གཅིག་ལ་ནད་འགྲོས་ཡྲོད་ན། ལས་ཁུངས་དེའི་ཀམ་པུ་ཊར་ཚང་
མ་བསད་ནས་དེ་ནས་གཞི་ནས་འཚོལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེང་སང་ང་ཚོ་འཕྲུལ་ཆ་དང་མཉན་དུ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས་
ཀམ་པུ་ཊར་གཅིག་ལ་ན་ཚ་འགྲོས་ཡྲོད་ན། ཀམ་པུ་ཊར་དེ་ག་རང་བསད་ནས། ལས་ཁུངས་གཞན་ཚང་མ་བསད་ཀི་ཡྲོད་
མ་རེད། དེ་ནས་ན་ཚ་འགྲོས་རྒྱུ་དེ་ཉུང་དུ་ཕིན་ཡྲོད་རེད། ཀམ་པུ་ཊར་འཕྲོ་བརླག་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་ཉུང་དུ་ཕིན་ཡྲོད་རེད། དེ་ང་
ཚོའི་འཕྲུལ་ཆའི་ཐྲོག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡར་རྒྱས་བཏང་དང་གཏྲོང་བཞིན་པ་རེད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ད་དུང་དེའི་
ཐྲོག་ལ་མུ་མཐུད་དེ་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་བྱེད་དགྲོས་འདུག
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་བྲོད་ཀི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱྲོབ་ཀི་ཆེད་དུ་བྲོད་ནང་དུ་བགྲོ་གེང་ཞེ་དགས་འགྲོ་བཞིན་
འདུག དེ་ང་ཚོས་ཁབ་བསགས་བྱེད་རྒྱུའི་ནང་དུ་ཞེ་དགས་འཐྲོན་གི་མི་འདུག་ཟེར་བ་དེ། ཏན་ཏན་རང་ངྲོས་ལེན་བྱེད་ཀི་
ཡིན། དེ་གཅིག་པྲོ་མིན། བྲོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་གང་མང་མང་འཁྲོད་ཐུབ་དགྲོས་འདུག་ཟེར་བ་ངས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རེད། དེ་
ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་གི་སྡེ་ཚན་ལ། བདུན་ཕག་རེ་རེར་བྲོད་ནང་
གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་གི་གནས་བབ་ཐྲོག་ནས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་ཁེད་རང་ཚོས་གནས་ཚུལ་ཞིག་བཀྲོད་ཐུབ་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་མངགས་ཡྲོད་རེད། དེ་སྲོན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་གིས་གསུངས་དུས་ཏན་ཏན་རང་སིད་
བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་མཁན་ཁྲོར་ཡུག་གཙོས་དེ་འདའི་གནད་དྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་
ཉམས་ཞིབ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རྲོམ་གཞི་གཏིང་ཟབ་པྲོ་མེད་ནའང་། བྲོད་ནང་
གི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་འཐྲོན་གི་ཡྲོད་ན་བགྲོ་གེང ་གིས་མཚོན་པའི་བྲོད་ཀི་སྐད་ཡིག་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པ་འཐྲོན་གི་ཡྲོད་
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ན། གནས་ཚུལ་རིམ་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོར་གནང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་ད་རྒྱ་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ནས་འདྲོན་རྒྱུ་དེ་འདར་
འབད་བརྲོན་བྱེད་ཀི་ཡིན།
དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཐུགས་སང་གནང་དུས་དེ་ འདའི་གནས་ཚུལ་
ཐྲོན་པ་ཡིན་ན་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་འབུལ་རྲོགས་གནང། དེ་ཕུལ་བ་ཡིན་ན་འཕལ་དུ་བཀྲོད་རྒྱུ་མ་བྱུང་ནའང་། གནས་
ཚུལ་ཁ་ཤས་ཕྲོགས་སིག་བྱས་ནས་རིམ་པས་འདྲོན་རྒྱུ་དེ་འད་ཡྲོང་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།
དེ་ནས་ཏན་ཏན་རང་རེད། ཁྲོར་ཡུག་གཏྲོར་སྐྱྲོན་དང་། གཏེར་ཁ་སྲོག་འདྲོན། དེ་དག་དེ་སྲོན་བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་ནས་གསུངས་སྲོ ང་དངྲོ ས ་གནས་རེ ད ། པགས་པ་དང་རུས་པ་རྐང་ཚང་མ་ཁུར་ནས་རུས་ཁྲོ ག ་རྐམ་པྲོ ་ དེ ་
བཞིན། བྲོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལུང་པ་གཡུག་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་བྱེད་ཀི་འདུག ཁྲོར་ཡུག་གཏྲོར་བཤིག་དང་དེའི་ནང་ནས་
གཏེར་མང་པྲོ་ཞིག་བསྲོགས་ནས་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་གང་མང་མང་བཀྲོད་དགྲོས་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཏན་ཏན་རང་
རེད། ང་ཚོ་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཁྲོར་ཡུག་གི་སྡེ་ཚན་ཡྲོད་རེད། ཁྲོར་ཡུག་གི་སྡེ་ཚན་ནས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་
གསུངས་སྲོང་། ཁྲོ་རང་ཡྲོ་རྲོབ་དང་ག་བར་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་དངྲོས་གནས་གཏིང་ཟབ་པྲོ་ཤེས་ཀི་འདུག་ཟེར་བ་ནང་
བཞིན། ང་ཚོས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་མང་ཙམ་བྱ་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། དེ་བཞིན་བ་རུང་སར་ལ་གཅིག་པྲོ་མ་
རེད། དགྲོན་སྡེ་ཁག་ཁ་ཤས་ལ་ཉེན་ཚབས་བྱས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡྲོང་གི་འདུག དམ་དགས་ཆེ་རུ་འགྲོའ ་ི འདུག་
གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་གི་གནས་ཚུལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་གྲོའ ་ི འདུག ཡིན་ནའང་མཆམས་མཚམས་ལ་བཀུར་འྲོས་སི ་
འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། དཔེར་ན་བ་རུང་སར་དང་། ཡ་ཆེན་སར་གཅིག་དངས་ནས་ཁབ་བསགས་ཆེན་པྲོ་
བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་དེ། མཚམས་མཚམས་གནས་ཚུལ་གཞན་ཁག་ཕྲོགས་བསིགས་བྱས་ནས་བྲོད་མི་སི་ཡྲོངས་ལ་
གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས། དགྲོན་པ་ཆུང་ཁག་ལ་དམ་དགས་ཡྲོད་ན་ཆེ ་ཁག་ལ་ཡྲོད་པ་ནང་བཞིན་
ཕྲོགས་བསིགས་བྱས་ནས་ཁབ་བསགས་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་ཟེར་བ་དེ་དངྲོས་གནས་རང་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་
ལ། དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་གང་འད་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོར་གསུངས་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ད་ཡིན་ནའང་ཇྲོ་ཁང་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་འགལ་ཟླ་འགྲོའ ་ི བཟྲོ་འད་གཉིས་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་གང་འད་
བྱུང་བ་རེད་ཟེར་བ་དེར། ཏན་ཏན་རེད། དང་པྲོའ ་ི གནས་ཚུལ་ཧྲོབ་ཏེ་ཐྲོན་ཡྲོང་དུས་ཇྲོ་ཁང་ལ་མེ་ཤྲོར་འདུག་ཅེས་ཟེར་ནས་
གནས་ཚུལ་ཐྲོན་པ་རེད། དེ་ནས་དེ་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་ཞིག་ག་རེ་ཐྲོན་པ་རེད་ཟེར་ན་ཇྲོ་ཁང་རེད་མི་འདུག མདུན་ལ་ཡྲོད་
པའི་ལྷ་ཁང་རེད་འདུག་ཟེར་ནས་གནས་ཚུལ་ཐྲོན་པ་རེད། དེ་འད་ཐྲོན་ཡྲོང་དུས་འདི་ནས་གནས་ཚུལ་འདྲོན་པའི་སྐབས་སུ་
གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་པ་རེད་ཟེར་ན་རེད། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ཞལ་པར་གི་ཁ་འགྲོག་རྲོགས་གནང་། ཞལ་པར་བསམས་
ཡྲོད་ན། བཀའ་མྲོལ་གསུང་མཁན་གི་གཡས་གཡྲོན་གི་ཞལ་པར་སྲོ་ཕེ་ཡྲོད་ན་དེས་བར་ཆད་ཤུགས་ཆེ་བ་བྱེད་ཀི་འདུག)
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་སྲོང་ཙང་། ང་ཚོའི་ད་རྒྱའི་ནང་དུ་འཁྲོད་པའི་ནང་དུ་ཇྲོ་ཁང་མ་རེད་ཟེར་ནས་གསལ་པྲོ་
ཡྲོད་རེད། ཇྲོ་ཁང་ཇྲོ་བྲོ་བཞག་སའི་ལྷ་ཁང་ཨ་མ་དེ་མ་རེད་ཤག མེ་ཤྲོར་ས་དེ་མ་ཎི་ལྷ་ཁང་རེད་འདུག དེ་རེད། ཡིན་ནའང་
བཀུར་འྲོ ས ་སི ་ འཐུས་ཤི ག ་གི ས ་གང་གསུངས་ཡྲོ ད་རེ ད་ཟེ ར ་ན། སི ད་སྐྱྲོ ང་གི ས ་བཤད་འདུག་ཟེ ར ་ནས་གསུངས་
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སྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་སིད་སྐྱྲོང་གིས་བཤད་ཡྲོད་མ་རེད། སིད་སྐྱྲོང་གིས་ག་རེ་བཤད་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཇྲོ་ཁང་
ཡིན་ན་ལྷ་ཁང་ཡིན་ན་དེར་མེ་ཤྲོར་བ་དེར་གནས་ཚུལ་ཐྲོན་པ་དེར་སེམས་འཚབ་ཡྲོད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དགྲོས་ཀི་
འདུག་ཟེར་ནས་སིད་སྐྱྲོང་གིས་བཤད་པ་དེ་མཆན་བརྒྱབས་བཀྲོད་བཞག་ཡྲོད་རེད། གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་འཐྲོན་རྒྱུ་
ལ། གང་ལྟར་འགེལ་བཤད་དེ་བརྒྱབས་པའི་སྐད་ཆ་རེད། ཇྲོ་ཁང་ཨ་མ་དེ་རེད་མི་འདུག ལྷ་ཁང་དེ་རེད་འདུག་ཟེར་ནས་
ཐྲོན་པ་རེད། དེ་ནས་རེས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཡྲོང་དུས་མ་ཎི་ལྷ་ཁང་གཅིག་པྲོས་ཚད་ཀི་མི་འདུག དེ་ནས་ངས་ཁ་སང་
གྲོང་ལ་མཆྲོད་འབུལ་སྨྲོན་ལམ་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། སྲོང་བཙན་ལྷ་ཁང་དང་ལྷ་ཁང་བཞི་ཀ་ལ་མེ་སྐྱྲོན་ཧ་ཅང་
ཆེན་པྲོ་བྱུང་འདུག ལྷ་ཁང་ནང་དུ་རིག་གནས་གསར་རེའི་སྐབས་སུ་མ་བརླགས་པའི་སྐུ་བཅུ་བཞི་ཡིན་པ་ཡིན་ས་ཡྲོད། དེ་
བཞིན་སྐུ་ཐང་དང་ཕག་དཔེ་ར་ཆེན་པྲོ་དེ་དག་རྦད་དེ་མེད་པ་ཆགས་འདུག་ཟེར་ནས་གནས་ཚུལ་ཐྲོན་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་
དུས་ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་བཀྲོད་རྒྱུ་དེ་དང་པྲོ་གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་པ་དེ་རེད། ཇྲོ་ཁང་དེའི་མདུན་ལ་ཡྲོད་པ་བྱས། ལྷ་ཁང་དེ་རྒྱབ་
ལ་ཡྲོད་པ་བྱས་དེ་རེད། ཡང་དེ་གྲོ་དུས་སྐབས་སུ་ཇྲོ་ཁང་ལ་མེ་འབར་མི་འདུག་ལབ་ཡྲོང་དུས་འགྲོ་བརྲོད་དེས་ཏྲོག་ཙམ་
གྲོ་ནྲོར་ཤྲོར་བ་མིན་འགྲོ་བསམ་བསམ་འད་རེད་མ་གཏྲོགས། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོས་ཕིས་སུ་ཞིབ་ཕའི་གནས་ཚུལ་བཀྲོད་
ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འབེལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགྲོས་འདུག་ཟེར་ནས་གསུང་འཕིན་
ནང་དུ་ཞུས་ཡྲོད་ལ། ཡིག་ཐྲོག་ནས་ཕུལ་ནས། ང་ཚོས་འབད་བརྲོན་བྱས་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་ལས་ས་པྲོ་མ་རེད་ཟེར་ནས་
ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། ཇྲོ་བྲོ་ཤཱཀ་མུ་ནེ་ག་རེ་ཆགས་ཡྲོད་རེད་ཟེར་བ་དེ་གསལ་པྲོ་རང་མི་
འདུག གང་ལྟར་གསལ་པྲོ་རང་མི་འདུག གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་དེ་གཅིག་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་སྲོང་། གནས་ཚུལ་
གཅིག་དེ་ཡིན།
དེ་ནས་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་མཚན་མཉམ་དྲུང་ཆེས་
གསལ་བསགས་དེ་འད་གནང་བཞག དེ་ནྲོར་བ་རེད་དམ་གང་འད་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདི་གནང་བ་རེད། དེ་ལ་
བཀའ་ཤག་ནས་བཀྲོད་ཁབ་སད་དེ་འད་མ་བྱེད་ཟེར་ནས་ཉེས་བརྡ་འད་བཏང་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེ ད་ཟེར་ན་བཏང་ཡྲོད་རེད།
ཡིན་ན་ཡང་དེ་བྱུང་སྟངས་བྱུང་ལུགས་གང་འད་རེད་ཟེར་ན་དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་སི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱ་དང་འབེལ་
བའི་ཐྲོག་ནས་ལས་བྱེད་གཅིག་དགྲོས་ཀི་འདུག འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་ནས་གསལ་བསགས་གནང་རྲོགས་གནང་ཟེར།
དུས་རྒྱུན་གི་འགྲོ་སྟངས་རང་རེད། ཡར་ཞུ་དགྲོས་ཀི ་ཡྲོད་རེད། འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གིས་གསལ་བསགས་གནང་བ་
རེད། འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གི་གསལ་བསགས་དེ་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཆ་རྐྱེན་གི་འགྲོ་སྟངས་རང་རེད། ཐུང་ཐུང་ཞིག་ཡྲོད་
རེད། ལས་བྱེད་འདི་འད་ཞིག་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས་ཁབ་བསགས་གནང་བ་རེད། དེ་འད་བཏང་ཡྲོད་དུས་དམངས་ནང་
ལ་གྲོ་རྲོགས་གསལ་པྲོ་ཡྲོང་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་ལས་ཞིབ་ཕ་ཙམ་བིས་ན་ཟེར་ནས་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གི་གསལ་
བསགས་ཡྲོད་བཞག་པ་དེའི་འྲོག་ལ་ཆ་རྐྱེན་ག་རེ་ག་རེ་དགྲོས་ཀི་རེད། དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀིས་རེ་བ་ག་རེ་ག་རེ་
བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་ཁ་སྲོན་བརྒྱབས། ཁ་སྲོན་བརྒྱབས་ནས་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་ལ་བཏྲོན་པ་རེད་མ་གཏྲོགས་འདེམས་བསྐྲོ་
ལྷན་ཁང་གི་གསལ་བསགས་རད་ནས་མེད་པ་ཞིག་དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀིས་གསལ་བསགས་བཏྲོན་པ་ཞིག་མ་རེད།
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འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གི་གསལ་བསགས་བཏྲོན་བཞག་པ་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཆ་རྐྱེན་དང་དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀི་རེ་བ་ག་
རེ་ཡྲོད་པ་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་བིས་པ་ཡིན་ན། སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་མང་བ་དང་ཡག་པ་ཡྲོང་གི་རེད་བསམ་པའི་ཐྲོག་ནས་
གནས་ཚུལ་ཁ་སྲོན་བརྒྱབས་ནས་ཁབ་བསགས་གནང་བ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གིས་ཕག་ཡིག་ཕུལ་ཡྲོད་ཟེར་ཏེ་
ཕག་ཡིག་གཉིས་ཀ་ལ་ཕུལ་ཡྲོད་རེད། དེ་དུས་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེས་ག་རེ་གནང་འདུག་ཟེར་ན། སི་ཚོགས་
དྲྭ་རྒྱ་དང་འབེལ་བའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཡྲོད་རེད། ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་བྱེད་ཡར་སྐད་བཏང་ནས་བཀའ་བཀྲོན་ཞེ་དག་
གནང་འདུག ཞེ་དག་ཟེར་ན་ཡང་ཐ་སྙད་དེ་ཡར་མར་འཐེན་གི་རེད། ཞེ་དག་མེད་ཟེར་ནས། བཀའ་བཀྲོན་གནང་འདུག
གནང་ཡྲོང་དུས་སྐབས་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་མར་ཕག་ཡིག་ག་རེ་ཕུལ་ཡྲོད་ཟེར་ན། དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་ཡིན་ན་
མ་འྲོངས་པར་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གི་ཁབ་བསགས་ག་རེ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་མ་འྲོངས་པར་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གིས་
མཁེན་པའི་ཐྲོག་ནས་ཚིག་གཅིག་ཁ་སྲོན་རྒྱག་གི་ཡྲོད་ན་མཁེན་པའི་ཐྲོག་ནས་བྱེད་དགྲོས་རེད་མ་གཏྲོགས། སད་ཕིན་དེ་
འད་མ་བྱེད་ལགས་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་གསལ་པྲོ་ཞུས་བཞག་ཡྲོད། དེ་ག་ནང་བཞིན་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གིས་ཡིན་ནའང་
ཐད་ཀར་དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱེད་སྐད་བཏང་ནས་བཀའ་བཀྲོན་གཏྲོང་རྒྱུ་དེ་འད་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་བཀའ་ཤག་
བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གིས་སད་ཕིན་དེ་འད་མ་གནང་རྲོགས་གནང་ཟེར་
ནས་གཉིས་ཀ་ལ་ཕག་ཡིག་ཕུལ་བཞག་ཡྲོད། དེ་ཡང་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་ནན་པྲོ་མ་གནང་པ་དེ་འད་རད་ནས་མ་
རེད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་གསལ་པྲོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།
དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་ཀིས་ཁ་སང་གསུངས་སྲོང་ལ་དེ་ཡང་བྱང་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་རེད།
ང་རང་གིས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་ཆེན་པྲོ་གང་ཡང་རེད་མི་འདུག སྐྱེས་པ་གཉིས་དང་བུད་མེད་གཅིག་གི་གནས་
ཚུལ་འད་པྲོ་ཞིག་འདུག དེ་དག་གི་བར་དུ་འགིག་དང་མ་འགིགས་པ་ཞེས་གསུངས་སྲོང་། དེ་ཏྲོག་ཙམ་འགིགས་མ་སྲོང་
བསམས་སྲོང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀིས་འདི་འད་གསུངས་སྲོང་། བུད་མེད་དེས་སྙིང་
གཏམ་བཤད། སྐྱེས་པ་གཅིག་གིས་སྙིང་གཏམ་བཤད་པ་དེ་སྐྱེས་པ་གཞན་དག་གཅིག་ལ་བཤད་ནས་གསུང་ཡྲོང་དུས་
སྐབས་ལ། རང་བཞིན་གིས་བུད་མེད་ལ་ཁད་གསྲོད་འགྲོ་ཡི་འདུག་བསམ་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་སྐྱེས་པ་གཅིག་གིས་
སྐྱེས་པ་གཅིག་ལ་ལན་བསྐྱལ་བ་ཡིན་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་རེད། བུད་མེད་གཅིག་གིས་ལན་བསྐྱལ་བ་ཡིན་ན་དེ་དཀྲུག་ཤིང་
འད་པྲོ། སྐྱེས་པ་གཅིག་གིས་བུད་མེད་གཅིག་ལ་བསབ་བྱ་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ག་རེ་གསུངས་པ་ཡིན་ནའང་དེ་
སྙིང་གཏམ་རེད་དཱ། དེ་གཞན་ལ་བཤད་ཆྲོག་གི་མ་རེད། དེའི་སང་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཡག་པྲོ་གནང་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་སི་ཚོགས་
ནང་ལ་རེད། ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ཚོ་རེད། ཕྲོག་ཐུག་འགྲོ་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག སུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་སྲོ་སྲོའ ་ི བུ་དང་བུ་མྲོ་
ར་ཆེན་པྲོར་བརི་གི་རེད་མ་གཏྲོགས་སྲོ་སྲོའ ་ི བུ་དང་བུ་མྲོ་དེ་འད་རང་མིན་བསམ་གི་རེད། ཏྲོག་ཙམ་གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་སྲོང་།
བུད་མེད་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཏན་ཏན་རང་། ནམ་རྒྱུན་ནས་ང་ཚོས་ཟེར་བསྡད་ཀི་ཡྲོད། བུད་མེད་ཀི་ནུས་སྟྲོབས་དང་
འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་ཐུགས་རེའི་བཀའ་དིན་ལ་བརེན་ནས་
བཅའ་ཁིམས་དང་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་ཐྲོག་ནས་དབྱེ་འབྱེད་ཡྲོད་མ་རེད། ཐྲོབ་ཐང་འད་མཉམ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་གྲོམས་
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གཤིས་དང་བསམ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་དབྱེ་འབྱེད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་སྲོང་ཙང་བུད་མེད་གཅིག་གིས་ལན་བརྒྱབས་ཡྲོང་
དུས་སྙིང་གཏམ་དེ་དཀྲུག་ཤིང་ལ་གྱུར་འདུག ཁྲོ་ག་གཅིག་གིས་ཁྲོ་ག་གཅིག་ལ་ལབ་པ་ཡིན་ན་དེ་དཀྲུག་ཤིང་ལབ་ཀི་རེད་
དམ། དེ་སྐྱེས་པ་གཉིས་དང་བུད་མེད་གཅིག་གི་སྒྲུང་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། དེ་གང་འད་བྱུང་བ་ངས་ཏྲོག་ཙམ་ཞུས་ན་
བསམས་བྱུང་། དེ་དང་པྲོ་རང་བྱུང་མ་སྲོང་།
ཕི་ཟླ་ ༧ པའི་ནང་ག་རེ་བྱུང་ཡྲོད་མེད་དེ་ངས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཤེས་ཀི་མེད། ཤེས་ཀི་ཁྲོ་རང་མེད། ཧ་ཡང་གྲོ་མ་
སྲོང་། ལྲོ་གཅིག་གི་རེས་ལ་ན་ནིང་ལྲོར་ཕི་ཟླ་ ༨ པ་ལ། གཞི་ནས་ངས་གནས་ཚུལ་དེ་འད་གྲོ་སྲོང་། གྲོ་དུས་སྐམས་ལ་
ལས་ཁུངས་གཅི ག་པ་ཡི ན་ཙང་དེ ་འད་དེ ་འད་གྲོ ་རྒྱུ་འདུག་རེད་དམ་ཞེ ས་སྐད་ཆ་དི ས་པ་ཡིན ། གཞི་ནས་རེད་ཅེས ་
གསུངས་སྲོང་། བྱས་ཙང་ཟླ་བ་བཅུ་གསུམ་གི་རེས་ལ་ངས་གཞན་ཞིག་ནས་གྲོ་ནས་ཁྲོ་རང་ལ་སྐད་ཆ་དིས་ནས་ཁྲོ་རང་
གིས་རེད་ཟེར་བ་རེད་མ་གཏྲོགས། ལས་ས་མདྲོག་ཁ་བྲོ་ཞིག་འདུག བུད་མེད་གཅིག་གིས་སྙིང་གཏམ་བཤད་པ་དེས་སྐྱེས་
པ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་དཀྲྲོག་གཏམ་ཆགས། དེ་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། དེ་ངས་གསལ་པྲོ་ཞུས་ན་བསམས་སྲོང་། དེ་དང་
ཞྲོར་ལ་རེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀིས་གསུངས་སྲོང་། བཀའ་ཤག་གི་དྲོན་ཚན་བཅུའི་ནང་ལ་དེ་མ་བཀྲོད་ན་
བསམས་སྲོང་གསུང་མཁན་དེ་འད་སི་ཚོགས་ནང་ལ་མང་པྲོ་ཡྲོད་ས་རེད། ཁ་སང་ང་ཚོས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དེའི་སྐབས་
སུ་བསམ་ཚུལ་མང་པྲོ་འདྲོན་གི་འདུག ཞེ་དག་མ་བཤད་ན་ཟེར་གི་འདུག ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ད་ལྟ་བཀུར་
འྲོས་སི་འཐུས་ནས་གསུངས་སྲོང་། ཕག་རྲོགས་བཀའ་བྲོན་རྣམ་པས་གསུངས་སྲོང་། མཐའ་མ་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་དང་གང་
ཟག་དེའི་བར་ལ་ཡིད་ཆེས་བརླགས་པ་རེད་ཟེར། ཡིད་ཆེས་དེ་ཆད་ཙང་ལས་མཚམས་བཞག་ཟིན་པ་རེད་ཟེར། ཡིད་ཆེས་
ཆད་སྟངས་གང་འད་རེད་ཟེར་ནས་གཅིག གཉིས། གསུམ། བཞི། ལྔ། དྲུག གཟིགས་དང་ཟེར། འགའ་ཤས་ཀིས་འདི་འད་
ཟེར་གི་འདུག ངས་ཁ་སང་ཞུས་ཡིན་ཡང་བསྐྱར་དུ་ཞུ་གི་མིན། དྲོན་ཚན་བཅུ་དེའི་ནང་ལ་ཞེ་དག་ཡྲོད་ཀི་རེད་བསམས་
སྲོང་། དངྲོས་གནས་མི་བསད་པ་རེད་བསམས་སྲོང་། ཇག་པ་བརྒྱབས་པ་རེད་བསམས་སྲོང་། དེ་འད་གང་ཡང་མི་འདུག་
བ་ཟེར་ནས་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། ག་བ་ག་བ། ལས་བྱེད་འཕྲོ་འགྱུར་གཏྲོང་དུས་དེ་འད་རད་ནས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། མི་
བསད་པ་ཡིན་ན་བཙོན་ཁང་ནང་འགྲོ་གི་རེད། འཕྲོ་འགྱུར་གཏྲོང་དགྲོས་མ་རེད། ལས་བྱེད་འཕྲོ་འགྱུར་ལ་བཀའ་ཤག་གི་
ལས་བྱེད་རེད་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིད་ཆེས་བྱེད་རྒྱུ་མཚམས་བཞག་པའི་ཉིན་མྲོར་ལས་མཚམས་འཇྲོག་དགྲོས་
ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིད་ཆེས་བརླག་དགྲོས་དྲོན་གཅིག་དེ་ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རེད། གང་ལ་ཞེ་ན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཚང་
མས་གསུང་གི་འདུག གསར་འགྲོད་གསལ་བསགས་ནང་ལ་གསར་འགྲོད་ལྷན་ཚོགས་སྐྲོང་པའི་སྐབས་ལ་ཕག་བཏང་ནས་
དེ་རིང་ནས་འཁྲོན་འཛིན་མེད་དཱ། ལས་ཀ་མཉམ་དུ་བྱེད་ཀི་ཡིན་དཱ་ཟེར་ནས་ལག་པ་བཏང་པ་རེད། ལག་པ་བཏང་བ་གཞི་
བཟུང་གིས་རེ་བ་བྱས་པ་རེད། སྲོན་ལ་ལས་ཀ་ཡག་པྲོ་བྱེད་ཀི་རེད། ཁྲོ་རང་སྦར་སིལ་དྲོན་གཅྲོད་བསྐྲོས་གཞག་ཟེར་བ་དེ་
རེད། རེ་བ་བྱས་པ་རེད། ངས་གསར་འགྲོད་ལྷན་ཚོགས་ལ་ག་རེ་བཤད་འདུག་བལྟས་པ་ཡིན། ནམ་རྒྱུན་ཁ་ནས་ཡིད་ཆེས་
ལབ་ཀི་ཡྲོད། དེ་ག་རང་རེ་བ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་ལབ་འདུག་མ་གཏྲོགས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་ལབ་མི་འདུག ཡིད་ཆེས་གསྲོག་
རྒྱུ་རེད་འདུག རེ་བ་བྱས་ནས་བཏང་བ་རེད། བཏང་ནས་མ་བྱུང་བ་རེད། ཡྲོངས་གགས་ཆགས་པ་རེད། རེས་ལ་དི་བ་
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གཏྲོང་མཁན་ཡྲོད་ན་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆྲོག་པ་བྱས། ཡིན་ནའང་དེའི་ནང་ག་རེ་བྱས་ནས་སེབས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཡིད་ཆེས་
བརླག་སྟངས་འདི་རེད། ལག་པ་བཏང་ནས་ལས་ཀ་མཉམ་དུ་བྱེད་ཡིན་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། སྲོ་སྲོས་ལས་ཀ་མཉམ་དུ་བྱེད་
ཀི་ཡིན་ཟེར་ནས་ཁས་བངས་ཚར་བ་རེད། མ་གིར་ཕིན་ནས་གཞན་དག་ཅིག་ལ་ལས་ཀ་མ་བྱེད་ཨ་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། མ་
གིར་ཕིན་ནས་མི་གཞན་དག་ལ་སྐྱྲོན་བརྲོད་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་བྱས་ན་ཡིད་ཆེས་བརླག་གི་རེད་པཱ། དེ་དང་མཉམ་དུ་
ཟེར་ཡྲོད་རེད་ washing ton D.C. གཙོས་པའི་བྱང་ཨ་རིའི་ཁུལ་ལ་འབེལ་ཡྲོད་ཁྲོ་རང་གིས་སིད་སྐྱྲོང་གཙོས་པའི་
བཀའ་ཤག་ལ་སྐྱྲོན་བརྲོད་དང་འབེལ་བའི་བཀའ་མྲོལ་གནང་གི་འདུག་ཟེར་ཞུས་པ་རེད། གསར་འགྲོད་ལྷན་ཚོགས་ལ། ང་
ཚོས་གང་ཟག་རྒྱུས་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་ལྲོ་ཁ་ཤས་མཉམ་དུ་ཕིན་བསྡད་པ་རེད། གང་ཟག་གང་འད་ཡྲོད་མེད་རྒྱུས་ཡྲོད་རེད།
དེ་ནས་དྲོན་ཚན་དེ་སེབ་ཡྲོང་དུས་གང་ཟག་གིས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ངྲོ་ཤེས་མཁན་ཨ་ཞང་ཨ་
ཁུ་ངྲོ་ཤེས་མཁན་ཡིན་ཙང་ངས་ནང་དྲོན་བཤད་བཞག་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ལག་པ་འཆིང་གི་མིན་ཟེར། འྲོག་དེ་ལ་ང་
washington D.C. གཙོས་པའི་བྱང་ཨ་རི་དང་སིད་སྐྱྲོང་གཙོས་པའི་བཀའ་ཤག་ལ་སྐྱྲོན་བརྲོད་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་

བཞག་དཔང་རགས་ཁེར་ཤྲོག་ལབ་ཡྲོད་རེད། གང་ཟག་དེ་འད་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དཔང་རགས་ཁེར་ཤྲོག་ཟེར་མཁན་ཞིག་
ཡྲོད་རེད། སང་དེ་ལ་དཔང་རགས་བསྟན་པ་དེ་ལ་ལག་པ་འཆིང་གི་ཡྲོད་མ་རེད། འྲོག་ལ་དཔང་རགས་ཁེར་ཤྲོག་ཟེར་གི་
ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཟེར་འདུག དཔང་རགས་གཅིག་འདི་ཡིན་ཞེས་སེབས་པ་རེད། ཡིད་ཆེས་བརླག་དགྲོས་དྲོན་དེ། ད་ལྟ་
གསུང་སྟངས་བྱས་པ་ཡིན་ན་སྙིང་གཏམ་ཟེར་བ་དེ་སྙིང་གཏམ་ཞིག་རེད་མི་འདུག དེ་ཞིབ་ཕ་ཞུ་འདྲོད་མེད། མི་གསུམ་གི་
མདུན་ལ་གསུངས་པ་རེད་འདུག ལས་བྱེད་གཞན་དག་ནང་ལྲོགས་ལ་འཛུལ། མར་དྲོན། ནང་ལྲོགས་ལ་འཛུལ། མར་དྲོན།
བྱས་ནས་མི་མང་པྲོས་གྲོ་བ་རེད་འདུག སྙིང་གཏམ་ཡིན་ན་ཟུར་ལ་ཁིད་ནས་ང་གཉིས་ངྲོ་ཤེས་པ་ཡིན་ཙང་གཅིག་གཅིག་
གཉིས་གཉིས་་་། དེ་འད་རེད་མི་འདུག ར་སྤྲགས་རང་བཏང་པ་རེད་འདུག དེའི་སྐྲོར་ལ་ཞུ་འདྲོད་མེད། ཡིན་ཡང་ཨྲོ་ང་དང་
མཉམ་དུ་ལག་པ་བཏང་སྲོང་། ལས་ཀ་མཉམ་དུ་བྱེད་ཀི་ཡིན་ཟེར་སྲོང་། འཁྲོན་འཛིན་མེད་ཟེར་སྲོང་། ཟླ་བ་གཅིག་གཉིས་
ལས་ཕིན་ཡྲོད་མ་རེད། ཨ་རིར་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། མི་གཞན་དག་ལ་དེ་འད་གསུངས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་དཔེ་མི་སིད་པ་རེད་
བསམས་ནས་སྲོ་སྲོ་ཡིན་ནའང་རེ་བ་ཡྲོད་པ་དེ་ཆད་ཀི་རེད་དམ་མ་རེད། ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་པ་དེ་བརླག་གི་རེད་དམ་མ་རེད།
དཔེ་དེ་དངས་ནས་འགིག་མི་འདུག་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། གང་ཟག་གིས་ཟེར་འདུག འྲོག་ལ་ང་མི་གཞན་དག་ལ་ཡང་འདི་འད་
བཤད་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་གི་འདུག དཔང་རགས་ཁེར་ཤྲོག མི་སྟྲོན་ཤྲོག་ཟེར་འདུག རེད་འདུག་རེད་མི་འདུག ཁྲོ་རང་གིས་
གསར་བཀྲོད་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཟེར་ཡྲོད་རེད། དཔང་རགས་བསྟན་པ་དེ་ལ་ལག་པ་འཆིང་གི་ཡྲོད་མ་རེད། ང་དེར་ཞེ་དག་
བཤད་འདྲོད་མི་འདུག དེ་འད་སྲོང་ཙང་སྙིང་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། སྐྱེས་པ་གཉིས་དང་བུད་མེད་གཅིག་གི་བར་དུ་སྙིང་
གཏམ་བཤད་ནས་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབས་པ་དེ་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། ཧ་གྲོ་བ་དེ་ལྲོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རེས་ལ་
ངས་གཞན་དག་བརྒྱུད་ནས་གྲོ་ཙང་ང་ཧང་སང་ནས་ཕག་ལས་མཉམ་དུ་གནང་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་ཙང་དེ་འད་རེད་དམ་ལབ་
དུས་རེད་ཟེར་གི་འདུག རེད་ཟེར་དུས་དེ་ལས་ལྷག་རེད་འདུག དེ་དག་ང་ཞུ་འདྲོད་མི་འདུག གཅིག་དེ་ཡིན། དེ་གསལ་པྲོ་
ཆགས་པའི་རེ་བ་ཡྲོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་སི་ཡྲོངས་ནས་གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་ན་ཡག་པྲོ་མི་འདུག
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དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ག་རེ་གསུངས་སྲོང་ཟེར་ན་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ནས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་
ཚོ་ལ་འདི་འདའི་ངྲོ་སྤྲྲོད་བྱས་སྲོང་། ལྲོ་གཅིག་གི་མཚམས་ལ་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་གསུངས་སྲོང་། དེ་ཕལ་ཆེར་བཀུར་འྲོས་
སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་ཐུགས་སང་གནང་ཡྲོད་རེད། གཟིགས་ཡྲོད་ཀི་རེད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་མཚན་དེ་གནས་ཚུལ་
དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཤད་མི་དགྲོས་པ་གཙོ་འདྲོན་བྱས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཤད་མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་༸གྲོང་ས་
མཆྲོག་སྲུང་སྐྱྲོབ་བྱ་རྒྱུའི་འགན་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྲོད་རེད། ངས་ཁ་སང་སྲོན་མ་ཞུས་པ་ཡིན། གནས་ཚུལ་གཞན་དང་
འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་སྲུང་སྐྱྲོབ་བྱེད་ཟེར་ནས་༸གྲོང་ས་
མཆྲོག་གི་ཞབས་ཕི་ཞུ་བའི་སྐབས་ལ་སྲོ་སྲོར་གྲོང་རག་ནའང་གྲོང་འཁུར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཁུར་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན།
དེ་འད་སྲོང་ཙང་གནས་ཚུལ་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་ཤག་ནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་མཚན་ར་བ་ཉིད་ནས་སྨྲོས་
མེད་ལ་སྨྲོས་འདྲོད་མེད།
གང་ཡིན་ཟེར་ན་བཀའ་ཤག་གི་འགན་རེད། ཁ་སང་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་མཚན་སྨྲོས་ཡྲོང་དུས་དངྲོས་གནས་
བྱས་ན་སིད་སྐྱྲོང་གི་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད་དེ་སིད་སྐྱྲོང་གིས་བཏྲོན་པ་ཡིན། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་
གི་མཚན་དེར་མ་སྨྲོས་རྲོགས་གིས། ད་ནང་ཞྲོགས་པ་རང་མཇལ་ཁ་རག་ཚར་ཙམ་ཡིན། དུས་རག་ཏུ་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་
གིས་བཀའ་སྲོབ་མང་པྲོ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་ག་བར་བཤད་བསྡད་དགྲོས་རེད། ངས་ཞུས་ཡིན་པ། ང་ཤི་ནའང་ཕུང་
པྲོ་སྦས་སའི་ནང་ལ་སྲོག་པ་ཡིན་ནའང་མི་སྲོག་པ་ཞིག་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ངའི་ར་ཆེ་བའི་འགན་རེད། དེ་འད་སྲོང་
ཙང་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་མཚན་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་མ་སྨྲོས་རྲོགས་གནང་། ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཡང་ཚེ་འདི་ཕི་
གཉིས་ཀི་སྐྱབས་གནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་རེད། ཞབས་ཕི་ཞུ་གི་ཡིན་བསམ་པའི་ཐྲོག་ནས་ཞབས་ཕི་ཞུ་གི་ཡྲོད། དེ་ནས་
སྨྲོས་པ་ཡིན་ན་བདེ་པྲོ་མི་འདུག ཁ་སང་སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཞིག་སེབས་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་
ནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་དང་ཁེད་རང་བར་ལ་ཁྲོ་རང་ལ་ལས་མཚམས་འཇྲོག་དང་གནས་དབྱུང་གཏྲོང་རྒྱུའི་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་
ཡྲོད་རེད་དམ་ཟེར། ལམ་སང་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་ནས་ཕར་ཡི་གེ་ཕུལ་བ་ཡིན། དེ་དྲོན་ཚན་དང་པྲོའ ་ི ནང་སེས་གསུམ་པ་
༸གྲོང་ས་མཆྲོག་དང་འབེལ་བ་རེད་འདུག དེ་ལ་ལན་བརྒྱབས་ན་འགིག་གི་རེད་དམ། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་ཕིར་
འཐེན་གནང་འདུག ལན་རྒྱག་རྒྱུ་མེད་པ་མ་རེད། ཡྲོད་དང་ཡྲོད། བཀའ་སྲོབ་མང་པྲོ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། སིད་སྐྱྲོང་ལས་
ལྷག་པ་སུས་ཤེས་ཀི་རེད། དུས་ནམ་ཡང་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་མཚན་གནས་ཚུལ་དེ་འད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་
བེད་སྲོད་གཏྲོང་གི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་བསངས་པ་དེ་ལ་བྲོ་ཕམ་ཡྲོད་ཅེས་ནན་ཏན་ཐྲོག་ནས་ཞུ་
འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་མ་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་གི་ཡྲོད།
དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་ནས་དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པ་རེད། དངུལ་འབྲོར་ཆེན་
པྲོ་ཞིག་རག་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ཆེན་པྲོ་འཕད་འདུག་གསུངས་སྲོང་། གསུངས་སྟངས་དེ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་བཀུར་འྲོས་
སི་འཐུས་ཀིས་ཧ་ལམ་ཆ་ཚང་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་པ་འད་པྲོ་འདུག དི་བ་ཀྲོག་ཡྲོང་དུས་དི་བ་དེའི་ལན་བརྒྱབས་ན། ཁ་གསལ་
དགས་ན་ལས་ཁུངས་དེ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དངུལ་དེ་ག་ནས་བྱུང་བ་རེད་དམ། བྱུང་བ་དེ་གསུང་བདེ་པྲོ་ཡྲོད་ན་
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གསུང་རྲོགས་གིས་གསུང་གི་འདུག དེ་ག་ནས་བྱུང་བ་དེ་གསུང་བདེ་པྲོ་མེད་པ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་ཕལ་ཆེར་ཤེས་
ཀི་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག ཉེ་ཆར་རང་ང་ཚོ་དཔལ་འབྱྲོར་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའི་གཞུང་གཅིག་གིས་དངུལ་གནང་
བ་དེ་ཟེར་ནས་གཞུང་གི་མིང་མ་བྲོས་ནས་འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་བཞིན་དུ་ཡང་དངུལ་འབུལ་མཁན་གི་གཞུང་དེ་
བདེ་པྲོ་ཡྲོད་ན་གསུང་རྲོགས་གནང་ཟེར་དུས་མ་བདེ་བ་ཞིག་འདུག དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ཡྲོད་རེད།
དེའི་ཐྲོག་ལ་ཏྲོག་ཙམ་ཞུས་ན་བསམས་སྲོང་། ང་འདིར་སེབས་པའི་སྐབས་ལ་ངས་ལྷན་ཁང་མང་པྲོ་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ཡྲོད་
རེད་པས། དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ག་རེ་བྱས་ནས་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་དུས། དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་
ཆབ་སིད་ཀི་ལས་ཁུངས་རེད། ཆབ་སིད་ཁབ་བསགས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེབ་སྐྱེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་མཁན་
མང་པྲོ་དེ་འད་འདུག བྱས་ཙང་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་དེབ་སྐྱེལ་མ་བྱས་ནས་ལྷག་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ཁ་སང་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་
པར་འགྲོ་དུས་ལས་ས་པྲོ་རེད་འདུག གཅིག་ལ་བདུན་ཕག་གཅིག་འགྲོར་སྲོང་། ལྡི་ལིའི་དེ་ཏྲོག་ཙམ་མང་བ་འགྲོར་སྲོང་།
རྒྱལ་ཡྲོངས་ཀི་དེ་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ལས་ས་པྲོའ ་ི ངང་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ཡྲོད། མ་ཚད་ཁལ་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་ཁལ་གི་ཆག་
ཡང་དེ་ཡང་ནམ་རྒྱུན་ཟླ་བ་མང་པྲོ་འགྲོར་གི་རེད་ཟེར། ཟླ་བ་གཉིས་ལ་རག་སྲོང་། ཁིམས་ལ་འདི་འད་དེ་འད་བྱ་རྒྱུ་མེད་
དམ། མ་གཞི་ང་ཚོས་ tax commissioner དེ་ཚོ་ངྲོ་ཡང་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་བརྒྱུད་ནས་རག་ཚར་བ་རེ ད།
དངུལ་འབྲོར ་དེ་ སེབ ས་པ་རེད། ཡག་པྲོ་ ཞེ་ དག་རེ ད། དིལ ་བསགས་ལས་ཁུངས་སྲོ ན་མ་ཡི ན ་ན་ཁྲོང་ཚོ ར ་ bank
account ཡྲོ ད ་མ་རེ ད ། ད་ལན་ Tibetan information society ཟེ ར ་ནས་དེ བ ་སྐྱེ ལ ་བྱས་བཞག་ཡྲོ ད ་རེ ད །

དངུལ་ཡྲོང་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་དུ་དངུལ་ག་ཚོད་རག་ནའང་ཁལ་གི་ཆག་ཡང་རག་གི་ཡྲོད་རེད། མིང་དེ་
Tibetan information ཟེར་ནས་བླུགས་ཡྲོད་རེད། དེ་ང་ཚོས་མིང་མང་པྲོ་བཙལ་བ་རེད། ག་རེ་བླུགས་ཆྲོག་གི་རེད་

དང་མ་རེད་ཟེར་ནས་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་ཆྲོག་དང་མི་ཆྲོག་པའི་ཁད་པར་ཞིག་འདུག བྱས་ཙང་དེ་བེད་སྲོད་བཏང་། དེའི་ནང་ལ་
ཚོགས་མི་སུ་ཡྲོད་རེད། ཚོགས་གཙོ་སུ་ཡྲོད་རེད་བཀའ་འདི་གནང་དུས་སྐབས་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་ཆ་ཚང་
ཤེས་ཀི་ཡྲོད་ས་རེད་བསམས་སྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་ངས་ཞུ་ཆྲོག་པ་བྱས། དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་དྲུང་ཆེ་གཉིས་
ཡྲོད་རེད། ་་་་

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་རེད་དམ། སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོག་གནང་།

སི་འཐུས་སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དི་བ་མ་དིས་པ་དེ་དག་དི་བ་དིས་བཞག་མ་གསུངས་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག
ངས་དེའི་ནང་ལ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཡིན་དེ་འདའི་དི་བ་དིས་མེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་གསན་ཕྲོགས་མ་ནྲོར་པ་གནང་
རྲོགས་གནང་།

119

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
གཙོ་བྲོ་གང་གསུངས་པ་དེ་ལ་ལན་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

སིད་སྐྱྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།
ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་འགའ་ཤས་ལ་དགྲོངས་ཚུལ་འདུག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི ས་གསུངས་པ་དེ་ཆད་ནས།
བཅད་པ་ཡིན་ས་མ་རེད་ཀང་ཆད་པ་ཡིན་ནམ་གང་ལྟར་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་ལ་བླུག་མི་འདུག་ཟེར་ནས་དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་
ཀིས་ཕག་ལས་ཡག་པྲོ་གནང་གི་ཡྲོད་དམ་མེད་གསུངས་སྲོང་། ཁ་སང་ཡང་དྲོགས་པ་ཟ་ནས་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་གིས་
གསུངས་པའི་སྐབས་ལ། སིད་སྐྱྲོང་གིས་བཤད་པའི་སྐབས་ལ་གྲོག་ཀང་ཡང་ཡང་གསྲོད་ཀི་འདུག དྲོགས་པ་འདུག་ཟེར་
ནས་ང་ tax འབྱྲོར་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་འད་རང་མ་གསུངས་མ་གཏྲོགས་ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་ལ་ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་ཆ་ཚང་ཡྲོད།
དེ་འད་གནང་གི་ཡྲོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། ལགས་རེད།
དེས་ནས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དེ་ངས་ཞུས་བཞག་པ་ཡིན་ན་འགིག་ས་རེད། དིལ་བསགས་
ལས་ཁུངས་ནང་ལ་དྲུང་ཆེ ་ཚད་མཉམ་དང་དྲུང་ཆེ་ ཡྲོ ད་རེ ད། གཅིག ་ལ་ཕི ་རྒྱལ་གི ་ལག་ཁེ ར ་ཡིན ་ཙང་རྒྱ་གར་གི ་
society ནང་ལ་ཚོགས་གཙོ་ཟེར་ནའང་རེད། དེ་དག་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཏྲོག་ཙམ་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། ར་

བ་ནས་ཡྲོང་གི་མ་རེད་ཟེར་གི་མེད། གནས་ཚུལ་ཡྲོང་ཙང་ཡང་རྒྱ་གར་ལ་དེབ་སྐྱེལ་ཡྲོད་མཁན་གཅིག་གི་མཚན་གི་ཐྲོག་
ནས་ Tibetan information society དེབ་སྐྱེལ་བཞག་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ལ་ཡང་གཞན་དག་ཡྲོད་རེད།
དེ་ནས་དཔལ་འབྱྲོར་གི་དངུལ་ཕྲོན་ཆེ་པྲོ་ཞིག་རག་ཡྲོད་རེད། ཡག་པྲོ་ཞེ་དག་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཁལ་གི་དཀའ་
ངལ་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་དངུལ་འཇུག་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་མ་འྲོངས་པར་ག་རེ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་མེད་དེ་གཞི་ནས་བལྟ་
རྒྱུ་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཁལ་གི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། ཁལ་གི་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་ན་ Notice དེ་འད་སེབས་ཀི་
རེད་བ། དེ་འད་ད་ལྟ་གང་ཡང་མེད། མེད་པས་མ་ཚད་ཁལ་ཆག་ཡང་རག་རྒྱུའི་ Exemption རག་ནས་འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད།
ད་ལན་རེ་བ་ལ་ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་རེས་ལ་དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་དེབ་སྐྱེལ་བྱས། དངུལ་ཕྲོན་ཆེན་པྲོ་རག་པ་དེ་ཡང་མ་
འགིགས་པའི་རྣམ་པ་དེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བའི་རེ་བ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ལས་བྱེད་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་སྐུ་ལས་བསྐྱྲོན་ནས་འགྲོ་
བཞག་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་འདི་གསུངས་སྲོང་བསམས་སྲོང་། སིད་སྐྱྲོང་གིས་ཚགས་པར་གཞན་
ཞིག་ལ་བཤད་བཞག་པ་དེའི་གསལ་བཤད་ཡང་ tibet.net དྲྭ་རྒྱའི་ནང་དུ་འདྲོན་གི་འདུག དེ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དམ་ཟེར་བ་
ལ་དེ་དགྲོས་ཀི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ནས་དིལ་བསགས་བཀའ་བྲོན་ཞིག་ཆགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། གསར་
འགྱུར་གི་ནང་ལ་སིད་སྐྱྲོང་གིས་མ་བཤད་པ་ཞིག་ཟེར་ནའང་རེད། འགེལ་བཤད་ལྲོག་པ་ཟེར་ནའང་རེད། གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་པ་
ཡིན་ནའང་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐྲོན་པ་ཡིན་ན། ཚགས་པར་དེ་ལ་གཏྲོང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། འདི་དང་འདི་རེད་ཅེས། ཡིན་
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ནའང་སི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ཡིན་ཙང་ཚགས་པར་ཀྲོག་མཁན་གི་ད་རྒྱ་གཅིག་པུ་མ་རེད། ཡྲོངས་ལ་ཁབ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་ཙང་།
གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་གཡུག་ཆྲོག་གི་རེད། གལ་ཆེན་པྲོ་དེ་འད་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དེ་འད་མ་རེད། སིད་སྐྱྲོང་གིས་དངྲོས་ཡྲོད་
གནས་སྟངས་དེ་འད་དེ་འད་བཤད་པ་རེད་ཅེས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དག་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔེར་ན་ཆ་
བཞག་པ་ཡིན་ང་ལ་སྐྱྲོན་བརྲོད་ཅིག་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་བྲོད་རྒྱལ་ཁབ་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར། Tibet never had country
ཨྲོ་སི་ཊི་ལི་ཡ་ཡིན་པ་ཡྲོད། TV ལ་བཤད་པ་དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་སིད་སྐྱྲོང་གིས་སྐད་ཆ་འདི་འད་བཤད་པ་རེད་ཅེས་ད་ལྟ་བར་
དུ་འགྲོ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དངྲོས་གནས་བྱས་པ་ཡིན་ན་དེ་ཕལ་ཆེར་ཕི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་ ༢༧།༢༨། ཅིག་ལ་བཤད་པ་
རེད། གནས་ཚུལ་དེ་ཕི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ ༡།༢། ལ་ཐྲོན་པ་རེད། ཐྲོན་ཚར་བ་དང་ཕི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བདུན་བརྒྱད་
ལ་ང་ཚོའི་ངྲོ་དེབ་དང་དྲྭ་རྒྱ་ནས་སིད་སྐྱྲོང་གིས་བཤད་སྟངས་དེ་ context ག་རེའི་སང་ལ་བཤད་པ་རེད། དེར་གྲོ་ནྲོར་མ་
ཐེབས་པ་བྱྲོས་མ་གཏྲོགས་བྲོད་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཡྲོད་མ་རེད་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འད་བསམ་བྲོ་ལ་ཡྲོད་མ་
རེད། དི་བ་ག་རེ་བསྐུལ་བ་རེད་ཟེར་ནས་ཁེད་རང་རྒྱལ་ཁབ་མེད་པའི་འགྲོ་ཁིད་བྱེད་དུས་ཁེད་རང་མྲོང་ཚོར་གང་འད་འདུག
ག་རེ་བསམ་གི་འདུག་ཅེས་ལབ་པ་རེད། དེ་ལབ་དུས་ངས་རྒྱལ་ཁབ་ཡྲོད་པའི་འགྲོ་ཁིད་བྱེད་མྲོང་མེད་ཙང་རྒྱལ་ཁབ་མེད་
པའི་འགྲོ་ཁིད་ཀི་མྲོང་ཚོར་ངས་བཤད་ཤེས་ཀི་མ་རེད། དེ་འད་སྲོང་ཙང་ང་རྒྱལ་ཁབ་ཡྲོད་པའི་འགྲོ་ཁིད་བྱེད་མྲོང་མེད་ཙང་
ལབ་དུས་སྐབས་སུ་ཚིག་མཐྲོ་དམན་ཤྲོར་བ་དེ་འད་ཆགས་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏྲོགས། དེར་གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་པ་དེ་ང་ཚོས་
གཞུང་འབེལ་ཐྲོག་ནས་མཚམས་མཚམས་གསལ་བཤད་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག ཏྲོག་ཙམ་བཞུག་རྲོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་དུ་གསྲོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གི་ཐུན་བཞི་པ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་སི་ཡྲོངས་ཀི་
ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་ལ་ལན་འདེ བས་གསལ་བཤད་ཕེབ ས་བཞིན་ཡྲོད། དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་བཀའ་བྲོན་མཆྲོ ག འཕྲོ་དེ ་
གསུངས་རྲོགས།

དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་བཀའ་བྲོན་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་གསར་འགྲོད་པ་ཚོ་ལ་དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཞལ་
ལག་བཏང་པ་དེ་མཇལ་སྲོང་ཟེར་ནས་གསུངས་སྲོང་། ཡང་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གནས་ཚུལ་གཞན་ཡང་གསུངས་
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སྲོང་སྟེ། དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཀིས་གསར་འགྲོད་པ་ཚོ་ལ་ཞལ་ལག་གནང་རྒྱུ་དེ། ལྲོ་ལྟར་རེ་བཞིན་འཆར་ཅན་གནང་
བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་གསར་པ་མ་རེད། ལྲོ་ལྟར་རེ་བཞིན་སྲོན་རིས་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རེད།
བཀའ་འཁྲོལ་ཐྲོབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་རྒྱུན་རིང་པྲོ་བཞུགས་ཡིན་གསུངས་དུས། ལྲོ་
ལྟར་རེ་བཞིན་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་། བཀའ་འཁྲོལ་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་གནང་ནས་ཞལ་ལག་བཏང་བཞག་པ་རེད་མ་
གཏྲོགས་ད་ལན་དམིགས་བསལ་ཞལ་ལག་བཏང་བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཚོའི་ས་གནས་ཀི་
གསར་འགྲོད་པ་དང་། བྲོད་པའི་གསར་འགྲོད་པ་ཡིན་ནའང། དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡྲོད་དུས།
མུ་མཐུད་འབེལ་བ་བཞག་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། མཚམས་མཚམས་ལྲོ་གཅིག་ལ་ཐེངས་གཅིག་ཚང་འཛོམས་
ཐྲོག་ནས། འབེལ་བ་བྱུང་པ་ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོང་གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་མ་གཏྲོགས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས། ཡང་
ཞལ་ལག་བཏང་ནས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སེན་པ་ཚེ་རིང་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོ ག་ནས་དི་བ་ བཏགས་ནས་སེབས་སྲོང་།
བཏགས་ནས་སེབས་འྲོང་དུས་ལན་མ་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ན་མ་འགིགས། བརྒྱབས་ན་མ་འགིགས་པའི་བཟྲོ་འད་ཞིག་འདུག
དེ་དུས་སྐབས་སུ། བཀའ་ཤག་རྣམ་པ་ཚང་མ་སྐས་འཛེག་ནས་བཞད་མྲོ་བཞད་ཀིན་བཞད་ཀིན་ཕེབས་སྲོང་། ལན་བསྐྱྲོན་
མ་སྲོང་ཟེར་ནས་བྲོ་ཞེ་པྲོ་ཕམ་སྲོང་ཞེས་གསུངས་སྲོང་། དེ་འདའི་བྲོ་ཕམ་མ་གནང་རྲོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་
ན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་འདིར་ཡུན་རིང་པྲོ་བཞུགས་པ་རེད། ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ས་བཀའ་ཤག་ནས་དྲོན་གཅྲོད་
འཕྲོ་འགྱུར་མང་པྲོ་བཏང་ཡྲོད་རེད། གསལ་བཤད་སྤུ་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བ་བྱུང་ཡྲོད་རེད། གསལ་བཤད་གནང་བའི་ལམ་
ལུགས་ཡྲོད་མ་རེད། བཀའ་ཤག་གིས་དེ་ས་ག་རེ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་དེ་ང་ཚོས་བྱས་ཏེ་ལས་མཚམས་བཞག་ཟེར་ནས་
བཀྲོད་ཁབ་བཏང་ཚར་པ་ཡིན།
ཡང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་འདི་གསུངས་སྲོང་། tibet.net ད་རྒྱ་ནས་མགྲོགས་པྲོ་བླུགས་ཡིན་
ཙང་གསུངས་སྲོང་། དེ་ཡང་མ་རེད། གསར་པ་སུ་བསྐྲོས་ཡྲོད་ན་དེ་བླུག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། བླུགས་པ་དེ་མགྲོགས་པྲོ་
གང་ཡང་མ་རེད། བདུན་ཕག་གཉིས་ཙམ་གི་སྲོན་ལ་ཕ་གིར་ཕེབས་རན་དུས་གསལ་བསགས་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད།
དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་འགྲོ་ཡྲོང་དུས་དེ་ས་ལམ་ལུགས་ཡྲོད་པ་གཞིར་བཟུང་ནས། ང་ཚོས་ tibet.net ནང་ནས་ཁབ་
བསགས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས་ལམ་ལུགས་མེད་པ་ཞིག་བྱས་ཡྲོད་མ་རེད། གསར་འགྲོད་པ་ཚོ་ལ་ཡིན་ནའང་། ང་
ཚོས་ཡ་ལན་མ་བྱས་པ་དེ་འད་མ་རེད། ཆེད་དུ་གསར་འགྲོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐྲོངས་ནས་གསལ་བསགས་བྱེད་དགྲོས་པ་དེ་
ཚོ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད་ལ། དུས་ཚོད་ཀང་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་། ཉིན་གུང་གི་ཞལ་ལག་སྐབས་སུ་མར་འགྲོ་
བའི་ཚེ་ན། ཁྲོ་རང་ཚོར་དི་བ་ཞིག་ཡྲོད་ལབ་ཀི་འདུག དེ་ལ་ངས། ལགས་སྲོ་ཟེར་ནས་ལན་ཕུལ་པ་ཡིན། དེ་ས་བཀའ་ཤག་
གི་ལམ་ལུགས་དེ་རང་ལ་ཕིན ་ཏེ། ལན་མ་གནང་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏྲོགས་ལན་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པ་མ་རེད། ཕིས་སུ་ལན་མང་
དགས་འདུག་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། ཡང་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་ནས་ལན་དེ་རིང་དུ་རིང་དུ། མང་དུ་མང་དུ་གསུང་གི་འདུག དེ་
ཕག་སྦྲེལ་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་ནས་གསུངས་པ་བཞིན། བཀའ་ཤག་ལ་ལན་རྒྱག་འདྲོད་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་མ་རེད།
གསལ་བསགས་བྱས་ཚར་བ་རེད། དེ་ག་རང་རེད། ཡིན་ནའང་། སི་ཚོགས་ད་རྒྱ་རེད། མི་མང་རེད། མཚན་རགས་སུམ་
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སྟྲོང་ཡྲོད་ཟེར་མཁན་ཕག་སྦྲེལ་དང་བརྒྱ་ཡྲོད་ཟེར་མཁན་ཚང་མས་གསལ་བཤད་དགྲོས་ཡྲོད། གསལ་བཤད་དགྲོས་ཡྲོད་
རེད། སྲོང་ཙང་། གསལ་བཤད་མ་བྱེད་ཀ་མེད་ཐུག་སྟེ། མང་པྲོ་ཞིག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བཞག་ན་ཟེར་ནས། གསལ་
བཤད་གནང་བཞག་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། བཀའ་ཤག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་འདྲོད་ཅི་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། ཕིས་སུ་སི་
ཚོགས་ནང་རྲོག་ག་མེད་སར་རྲོག་ག་བསངས་ནས། ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་ལྔ། ལྲོག་ཟ་རུལ་གསུངས་ཡྲོད་མ་རེད་ལབ་
ནས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་གསུངས་སྲོང་ལ། ངྲོས་ལེན་ཡང་གནང་གི་འདུག་སྟེ། རེད་དང་རེད་ཅེས་
བཤད་ཡྲོང་དུས། གནད་དྲོན་འགའ་ཤས་ལ་མ་བཤད་ཀ་མེད་བྱུང་ཙང་བཤད་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། ད་ལྟ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་
བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅྲོད་ཟིན་པ་རེད། བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྲོངས་དྲོན་ཟིན་པ་རང་བརིས་ཏེ། དེའི་ཐྲོག་ལ་བཤད་མི་དགྲོས་
པར་འབད་བརྲོན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་དེ། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། དི་བ་ག་རེ་ཡྲོད་ནའང་བསྐུལ་གནང་
རྲོགས་གནང་། གསལ་བཤད་བྱེད་ཀི་ཡིན་ཟེར་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་དེ། ཐུགས་ཕན་དགྲོས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་
འད་གང་ཡང་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག ་གི་མཛད་འཕིན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་སིད་སྐྱྲོང་གིས་
Plan A B C D E ཟེར་ནས་བཤད་ཀི་འདུག དེ་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་ཡྲོངས་གགས་ཀི་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་དང་

འགལ་ཟླ་འགྲོ་ཡི་འདུག འདི་ནཱ་ལེནྡྲའི་ tradition ཟེར་ན་རེད། ནཱ་ལེནྡྲའི་ལྟ་གྲུབ་གཞིར་བཟུང་གསུང་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རེད་
མ་གཏྲོགས། ནང་ཆྲོས་སེལ་སད་གསུང་གི་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་སྲོང་། དེ་ངས་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའ་འདིའི་
སྲོ་ནས་ཞུ་ཡི་མེད། ངས་ག་རེ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཟེར་ན། འདི་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་དབུ་བཞུགས་ཐྲོག་ལའང་ངས་ཞུས་མྲོང་ཡྲོད།
བྲོད་ནང་ལ་དགྲོན་སྡེ་ཁག་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གྲོ་བརྒྱད་བཏྲོར་བཤིག་བཏང་། ག་བཙུན་དགུ་བཅུ་གྲོ ་དགུ་ཚག་དགུ་ལྷག་
ཆྲོས་དད་བྱེད་མ་ཆྲོག་པའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་དར་པ་རེད། གནས་སྟངས་དེ་འདའི་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀི་འྲོག་ལ། ༸གྲོང་ས་
མཆྲོག་གི་བཀྲིན་ལ་བརེན་ནས་བཙན་བྱྲོལ་དུ་འབྱྲོར་དུས། བརྒྱ་ཆ་བགྲོས་པ་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གྲོ་བརྒྱད་བཏྲོར་
ཚར་པ་རེད། ང་ཚོ་ལ་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་ལས་རེ་བ་ཡྲོད་མ་རེད་དེ། སྦག་སར་ནས་ཕེབས་པའི་དགེ་འདུན་པས་གཙོས་སྐུ་ལས་
བསྐྱྲོན་ནས། བཙན་བྱྲོལ་ནང་ལ་དགྲོན་སྡེ་ཁག་བཞེངས་ཐུབ་རྒྱུ། བཙན་བྱྲོལ་ནང་ལ་ནང་ཆྲོས་དར་སེལ་ཆེན་པྲོ་འགྲོ་ཐུབ་
པ། ཧི་མ་ལ་ཡའི་བརྒྱུད་དང་། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ནང་ཆྲོས་དར་སེལ་བྱེད་རྒྱུ། ཕིས་སུ་བྲོད་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་ནང་ཆྲོས་དར་
སེལ་ཡྲོང་རྒྱུ། ས་ཡ་སུམ་བརྒྱ་བཞི་བརྒྱ་ནང་ཆྲོས་བྱེད་མཁན་ཡྲོད་པའི་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཤྲོས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡིན་པ་དེ་
ཚོ་ཚང་མ། ནམ་རྒྱུན་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་དགྲོངས་པ་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། འཆར་སང་ཟེར་གི་ཡྲོད་མ་རེད། འཆར་གཞི་ཡྲོད་
པ་ཡིན་ན། འཆར་གཞི་ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཟེར་ནས་བརིས་པ་ཡིན་ནའང་གཟིགས་དང་། བཙན་བྱྲོལ་ནང་ལ། ཧི་མ་ལའི་བརྒྱུད་
ལ། བྲོད་ནང་ལ། རྒྱ་ནག་ལ། འཛམ་གིང་ཡྲོངས་ལ་ནང་ཆྲོས་དར་སེལ་བྱུང་འདུག་གཱ། འདི་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གིས་སྐུ་ལས་
རང་བསྐྱྲོན་ཙང་། མཛད་འཕིན་ཆེན་པྲོ་འདི་འད་བྱུང་བ་རེད། བཏྲོར་བཤིག་བཏང་ཚར་པ་དེ་བསྐྱར་བཟྲོ་བྱེད་ཐུབ་ཡྲོད་རེད།
དེ་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་མཛད་འཕིན་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་སྲོང་ཙང་། plan A B C D E གསུང་གི་ཡྲོད་རེད་
མ་གཏྲོགས། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀི་དམ་བཅའ་གསུམ་ནང་ནས། ནཱ་ལེནྡྲའི་ tradition དར་སེལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་
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མ་རེད། འདི་རེད་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་མ་རེད། ང་ཚོས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་གཟིགས་རྒྱུ་དེ། གཞི་རའི་ནཱ་ལེནྡྲའི་ tradition ལྟ་
གྲུབ་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཧ་ལས་པའི་མཁས་པ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ང་ཚོའི་བ་ན་མེད་པའི་ཆྲོས་ཕྲོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་ཡིན་ཙང་། ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆྲོས་ཕྲོགས་ཀི་མཛད་པའི་ནང་དུ་དེ་འད་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡང་ང་རང་གི་ཐྲོག་
ནས་མ་འགིགས་པར་བརི་ཡི་མེད། ཕི་རྒྱལ་ཁག་དང་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་། དངྲོས་གནས་རང་རེད་འདུག
གངས་ཀ་ཡང་བརི་རྒྱུ་འདུག ཧ་ལས་པའི་མཛད་འཕིན་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག ངས་བསམ་མྲོང་ཡང་འདི་འདའི་རང་དང་བཤད་
ཐུབ་མ་སྲོང་། དེ་རིང་ཁེད་རང་གིས་བཤད་པ་དེ་བདེན་པ་རང་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས། དེ་ཞུས་བསྡད་
ཀི་ཡྲོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་ཨ་རིའི་རིག་གཞུང་ཡར་ཐྲོན་ཐེབས་ར་ཚོགས་པ་ TCDF སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར། ཐེབས་ར་
མང་དགས་ནས་འཁྲུག་འགྲོ་ཡི་འདུག དགྲོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། དེའི་ཡིག་ཆ་ཕུལ་པ་དེ་ཚོ། ཚང་མ་ལ་འགེམས་རྲོགས་
མ་གཏྲོགས། མེད་པ་ཡིན་ན་རྲོགས་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཟེར་བ་དེ། དངྲོས་གནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ལ་སྲོན་ཤེས་འད་ཡྲོད་
ས་རེ ད་བསམ་བསམ་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁ་སང་རང་། Photo copy ཟེར་དགྲོས་རེད། པར་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་
བརྒྱབས་ཏེ། ག་སིག་ཨང་གསར་བྱས་ཏེ། ཚོགས་གཙོ་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགྲོས་བསམ་བསྡད་དུས། བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་ཀིས་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་གསུངས་དུས། འགེམས་རྒྱུ་དེ་དཔེ་བདེ་པྲོ་ཆགས་སྲོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཟའ་ཟླ་བར་
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི་སམ་ཆུང་ཆུང་དེའི་ནང་ལ་ཡྲོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འདི་བླུག་ན་འགིག་གི་ཨེ་ཡྲོད་ན།
ངས་ཚོགས་གཙོ་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ན་མ་གཏྲོགས། འདི་ཚོགས་གཙོ་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅྲོད་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
(ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། འདི་ Table ཐྲོག་ལ་གནང་ཡྲོང་ན། དགྲོས་མཁན་ཡྲོད་ན་བཞེས་འགྲོ་ཡི་རེད།) ལགས་རེད།
ལགས་སྲོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཚོགས་གཙོས་བཀའ་གནང་པ་བཞིན། ད་ལྟ་རང་ Copy གཅིག་འབུལ་ཆྲོག་
པ་ཞུ། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ངྲོ་བཤུས་དགྲོས་མཁན་ཡྲོད་ན་འདི་ནས་བཞེས་གནང་རྲོགས་གནང་།) དེ་ནས་བཀུར་
འྲོས་སི་འཐུས་ཀི། གནམ་གྲུ་དང་མེ་འཁྲོར་གི་སྐྲོར་དེ་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་གིས་གསུང་གི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་ནས། གཞི་རའི་དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་དགྲོས་པ་མང་
པྲོ་འདུག ཕག་ལས་ཡག་པྲོ་གནང་གི་འདུག་གསུངས་སྲོང་། འདི་དགྲོངས་ཚུལ་རང་རེད་འདུག གསལ་བསགས་ཐྲོག་རྒྱག་
ལ་གནང་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཐྲོག་རྒྱག་ལ་གནང་བཞག་པ་ཞིག་མ་རེད། ངས་ཞུས་བཞག་པ་ཡིན། སིར་བཏང་། དྲོན་གཅྲོད་
འཕྲོ་འགྱུར་སུ་ཕིན་པ་ཡིན་ནའང་། གསར་པ་དེ་ང་ཚོས་ད་རྒྱའི་ནང་དུ་བླུག་གི་ཡྲོད་རེད་ཞུས་པ་དེ་རེད། བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་ཀིས། དྲོན་གཅྲོད་གསར་རིང་གཉིས་ཀིས་མི་མང་མཇལ་འཕད་མ་གནང་པ་དེ་བྲོ་ཕམ་བྱུང་སྲོང་ཟེར་ནས་གསུངས་
སྲོང་། དེ་ངས་ཁ་སང་ཞུས་ཚར་པ་ཡིན། ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་གིས་ཁྲོ་ཚོའི་སྐུ་ཚབ་མཇལ་འདྲོད་བྱས་ཏེ་མཇལ་པ་རེད།
ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། མཇལ་ཚར་པའི་གཞུག་ལ་ཉམས་མྲོང་ཡག་པྲོ་བྱུང་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ཚང་མས་གཟིགས་
ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོ་བྱུང་ཚར་བའི་གཞུག་ལ། སྐུ་སེར་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་། ངས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བྱས་ཏེ་ཐུག་ནས་
སྐད་ཆ་བཤད་དགྲོས་བསམས་སྲོང་སྟེ། དེ་འད་ཞིག་ལས་མེད་པ་ཡིན་ན། ཕིན་ཏེ་མི་མང་ཐུག་པ་ཡིན་ན། དེ་ལས་སྡུག་པ་
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ག་རེ་ཡིན་ནའང་ཡྲོང་སིད་པ་གཅིག་རེད། དེ་བྱས་ཏེ། མ་བྱས་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་ལས་ཐྲོག་གིས་
སྐུ་ཚབ་ཚོར་མཇལ་ཁ་གནང་སྲོང་ལ་མཇལ་ཡང་མཇལ་སྲོང་། མཇལ་ཚར་བའི་རེས་ལ་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡྲོད་པ་
ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡྲོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་གཙོ་མཆྲོག དི་ལན་གདབ་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ལྷག་གི་ཡྲོད་ས་རེད། ལྷག་
སྲོང་ན་རེས་ལ་གསུངས་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་ནས། མང་གཙོའི་ཀ་བ་བཞི་པ། གསར་འགྲོད་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་དང་པྲོ་གནང་རྲོགས་
གནང་གསུང་མཁན་འགའ་ཤས་ཤིག་བྱུང་སྲོང་། དེ་དངྲོས་གནས་རེད་འདུག ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་
གིས་གསུངས་སྲོང་། གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། མེ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་ན་ཆུང་དུ་བཟྲོ། ཆུང་བ་དེ་མེད་པ་བཟྲོ་དགྲོས་
རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་སྲོང་། ད་ལན་འདིར་ཙག་ས་སྦར་མཁན་གཅིག་གསར་འགྲོད་པ་ཚོ་ཆགས་སྲོང་ཞུས་ན་འགིག་ས་
རེད། གང་རེད་ཟེར་ན། གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་ནའང་། གསར་འགྱུར་དུ་བཀྲོད་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་རེད། བཀྲོད་དང་བཀྲོད། ཡག་
པ་སྡུག་པ་ཚང་མ་བཀྲོད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཕི་གསལ་ནང་གསལ་རེད། ཡིན་ནའང་། སི་ཚོགས་ད་རྒྱའི་ནང་དུ་ Boost
ཟེར་བ་ཞིག ་ཡྲོད་རེད། གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡྲོད་ན། སྲོ་ སྲོས་ད་རྒྱ་དེར་བླུགས་བཞག་ཡྲོད་ན། མི་ སྟྲོང་ལྔས་ནམ་རྒྱུན་
གཟིགས་ཀི་ཡྲོད་ན་སྟྲོང་ལྔས་གཟིགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། Boost ཟེར་བ་དེ། དངུལ་སྤྲད་ནས་སྟྲོང་ཕག་ལྔ་དེ་ཁི་ལྔ་ལ་དགམ་
རྒྱུ་ཡིན། འབུམ་ལྔ་ལ་དགམ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ནས་ཉྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། ཀ་བ་བཞི་པས་དེ་འད་ཉྲོ་ཡི་འདུག་ཟེར། དྷ་རམ་ས་ལར་ངྲོ་
རྒྲོལ་བྱེད་དུ་ཡྲོང་འདུག་ཟེར་ནས། དེ་སྲོ་སྲོའ ་ི ད་རྒྱའི་ནང་དུ་བླུགས། དངུལ་གིས་ཉྲོ་ནས་མང་པྲོས་ལྟ་རྲོགས་གིས་ཟེར་བ་
དེས། ཙག་ས་སྦར་རྲོགས་ཟེར་ནས་མེ་ཙག་རྒྱག་གི་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོས་ཡིག་ཐྲོག་ནས་དེ་འད་བྱེད་ཀི་འདུག་ཞུས་
པ་ཡིན། གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་ནའང་ཆེ་བ་དེ་ཆུང་བ་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། ཆུང་ནས་ཆུང་དུ་གཏང་རྒྱུ་ཚང་མར་འགན་
ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དེ་ཡིན།
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་འདི་ཕིར་འཐེན་བྱས་སྲོང་བསམས་སྲོང་། བྱང་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་དང་འབེལ་
ཡྲོད་ཨ་རིའི་མི་ས་ཞིག་ཡྲོད་རེད། འབྱྲོར་ལྡན་དང་གནད་ཡྲོད་མི་ས་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ། ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་བྲོད་དྲོན་དང་བྲོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སྐྲོར་ལ་གྲོ་རྲོགས་སེལ་ནས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་རེད། དེ་སྲོན་མ་ང་ San Francisco ལ་ཡྲོད་
པའི་སྐབས་ལ་ཚོགས་འདུ་དེ་འད་འཚོགས་པ་རེད། གྲོ་སིག་གནང་མཁན་ཨ་རིའི་མི་དང་བུ་མྲོ་དེ་ག་རང་རེད། ཧ་ལས་པའི་
སྐུ་ལས་བསྐྱྲོན་ཏེ་གནད་ཡྲོད་མི་ས་མང་པྲོ་སེབས་ཐུབ་འདུག དེ་འད་མཇལ་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་བཟྲོ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ན་ཡག་པྲོ་
རེད། བྱང་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་གནང་ཡྲོང་བའི་སྐབས་ལ། དྲོན་གཅྲོད་བརྒྱུད་ནས་ད་ལན་གནས་ཚུལ་འདི་འད་ཆགས་སྲོང་
ཟེར་ནས་ང་ཚོའི་ད་རྒྱ་ལ་བཀྲོད་བཞག་པ་དེ། སིར་བཏང་འགྲོ་སྟངས་རང་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་གནས་
ཚུལ་རང་བཀྲོད་བཞག་པ་རེད་མ་གཏྲོགས་ཕ་དང་བུ་མྲོའ ་ི འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་བཀྲོད་བཞག་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་
རེད། བུ་མྲོས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས། དེ་ཕ་ཡི་དྲོན་དག་མ་རེད། སིད་སྐྱྲོང་སྲོན་ལ་འགྲོ་དུས་སྐུ་ལས་བསྐྱྲོན་ཏེ་བྱུང་བཞག་
པ་གྲུབ་འབས་ཤིག་ལ་རི་ཡི་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ད་གིན་ཕིར་འཐེན་བྱས་ཡིན་ནམ་མིན་ནམ་བསམ་བསམ་འད་ཞིག་
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བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་ནས། ང་ཚོས་དག་བྲོ་ངྲོས་ཟིན་པའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་
དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་འདུག ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་གང་མང་མང་ཕེབས་དགྲོས་པ་དཔེ་གལ་ཆེན་པྲོ་འདུག ཅེས་
གསུངས་སྲོང་། དངྲོས་གནས་རང་རེད་འདུག ང་སིད་སྐྱྲོང་བྱས་ནས་ལྲོ་བདུན་ཙམ་ཕིན་ཡྲོད་དུས་ང་རང་གི་ཉམས་མྲོང་
ཐྲོག་ནས་ཞུས་ནའང་འགིག་ས་རེད། ཉེ་ཆར་ཡྲོ་རྲོབ་རྒྱལ་ཁབ་དང་སུད་ཀྲིན། ནྲོར་ཝེ་གང་ལྟར་ལུང་པ་ག་པར་ཡིན་ནའང་
རེད། ལུང་པ་དེ་རང་ལ་ལྲོ་གསུམ་བཞིའི་རེས་ལ་མ་གཏྲོགས་སེབས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། སེབས་པའི་སྐབས་ལ། ལྲོ་གསུམ་གི་
སྲོན་དུ་འབེལ་བ་གང་འཚམས་ཆགས་ཡྲོད་བསམ་གི་ཡྲོད་དེ། ལྲོ་གསུམ་གི་རེས་ལ་མར་ཉམས་ནས། ཡང་ཕ་གིར་ཕིན་ཏེ་
འབེལ་བ་གསར་པ་གཞི་ནས་བཟྲོས་ཏེ་ཁབ་བསགས་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེས་ན། བཀའ་ཤག་ནང་དུ་ཐུགས་ཐག་
བཅད་དེ་ཕི་ལྲོགས་ལ་གང་མང་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་འདུག སྲོང་ཙང་། བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་རེད། དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ལ་
ཡྲོད་པའི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གཙོས་ག་བར་ཡིན་ནའང་གང་མང་མང་འགྲོ་དགྲོས་འདུག སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་
གི་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་མཁན་ཡིན་ནའང་ཕི་ལྲོགས་ཁག་ལ་གང་མང་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས། གནམ་བསྐྱྲོད་བཀའ་
འཁྲོལ་ཡིན་ན་ཡང་ད་རེས་མང་བ་ཞུས་བཞག་ཡྲོད། གང་མང་ཕེབས་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་གདྲོང་ལེན་བྱེད་དགྲོས་
ཀི་ཡྲོད་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོས་དངུལ་ཁ་མེད་ས་མེད་བེད་སྲོད་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོས་བསི་ཚགས་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
རེད་དེ། འགྲོ་སྲོང་གཏང་དགྲོས་པ་དེ་ལ་མ་བཏང་པ་ཡིན་ན། སྙྲོབ་ས་དེར་མ་སྙྲོབ་པ་ཡིན་ན། བསི་ཚགས་བྱས་ནས་དངུལ་
འཕལ་ལ་ཕན་བུ་བསགས་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་རེད་དེ། ཕི་ནས་ཁ་དམག་ཟེར་ནའང་རེད། དང་བདེན་རྲོད་རྒྱུ་དེ། ཕི་ལ་ཕམ་བསྡད་
ཀི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་ཞེ་དགས་ཕན་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་བཞིན། བསི་
ཚགས་ཀི་འགེལ་བཤད་གཞན་དག་ཅིག་ཡྲོད་རེད། བསི་ཚགས་ཟེར་བ་དེ་གནམ་གྲུ་ལ་མ་འགྲོ། མེ་འཁྲོར་དུ་མ་འགྲོ།
second class འགྲོ་ཟེ ར་བའི་བསི་ཚགས་གཅིག ་ཡྲོད་རེད། བསི ་ཚགས་གཞན་དག་གཅིག་ག་རེ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན།

སྲོར་མྲོ་གཅིག་འགྲོ་སྲོང་བཏང་ནས་སྲོར་མྲོ་གཉིས་བཟྲོ་ཡི་ཡྲོད་ན་དེ་བསི་ཚགས་མ་རེད། སྲོར་མྲོ་གཅིག་འགྲོ་སྲོང་བཏང་
ནས་སྲོར་མྲོ་ཉི་ཤུ་བཟྲོ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ན་བསི་ཚགས་རེད། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་ནས་རྲོགས་དངུལ་གང་མང་ཐབས་
ཤེས་བྱས། མང་པྲོ་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འགྲོ་སྲོང་བཏང་། གང་མགྲོགས་མགྲོགས་མི་མང་ཙམ་སེབས་ཐུབ་པར་བྱས་ན། བྱུང་
སྲོང་གི་བརྒྱ་ཆ་བགྲོས་ན། ཕར་བཏང་པའི་བརྒྱ་ཆ་ཉུང་བ་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་དམ་ཟེར་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་དེ་ཡིན།
དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་ནས། ལྷྲོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ culture diplomacy གསུངས་སྲོང་། ཏན་ཏན་
རང་རེད། སྲོན་ཤེས་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན་འགིག་གི་ཨ་ཡྲོད་ན། ལྷྲོ་ཨ་ཕི་རི་ཀར་དགེ་བཤེས་ལགས་གཅིག་གཏྲོང་རྒྱུ་བྱས་ནས།
Visa ཞུས་ནས། ལས་བྱེད་ལ་བདམས་ཚར་བ་རེད། Visa རག་གབས་བྱེད་བསྡད་ཡྲོད། ང་ཉེ་ཆར་ཕ་གིར་འགྲོ་དུས།

ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་ཁག་པྲོ་འདུག་མྲོད་གནང་རྒྱུ་ཡང་འདུག ཆྲོས་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གནང་དགྲོས་
པ་མང་པྲོ་ཞེ་དགས་འདུག བྱས་ཙང་དེ་གཏྲོང་རྒྱུ་ང་ཚོས་འབད་བརྲོན་ཞུས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་ལ། གྲོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་
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འཁྲོལ་གནང་བཞག་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་དུས། དེ་ལ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྲོན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
གཙོ་བྲོ་དེ་ཡིན།
དཔལ་ལྡན་ཚོ ག ས་གཙོ ་མཆྲོག ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི ་འབེལ ་བའི་ ཐྲོག ་ནས་ག་རེ ་ག་རེ ་ བྱུང་ཡྲོ ད་རེད། དེ ་དག་
འགེམས་སེལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་གནང་རྲོགས་གནང་གསུངས་སྲོང་སྟེ། ད་ལྟའི་ཆར་འགེམས་སེལ་གནང་རྒྱུ་མི་འདུག ཡིན་
ནའང་། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ་དྲོན་ཚན་བཞིའི་ཐྲོག་ཏུ་བྱུང་ཡྲོད་པ། ག་རེ་ག་རེ་གནང་ཐུབ་ཡྲོད་མིན་མ་ལྟྲོས་པའི་
ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་འཆར་དགུ་བཅུ་གྲོ་གཅིག་ཅིག་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡྲོད། དེ་བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་བསྡུར་
གནང་པའི་ཐྲོག་ནས་རིམ་པས་ལག་བསྟར་གནང་ཐུབ་པ་དང་། མ་ཐུབ་པ། རིམ་པ་བྱས་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། ན་ནིང་ལྲོར།
བུད་མེད་ནུས་སྟྲོབས་ཀི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཚར་བའི་རེས་སུ་དྲོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་ཞིག་བྱུང་པ་རེད། དྲོན་ཚན་ལྔ་
བཅུ་ང་བདུན་དེ་དག་ཀང་། བཀའ་ཤག་ལྷན་འཛོམས་ཀི་ཐྲོག དྲོན་ཚན་རེ་རེ་བྱས་ནས་ལྷན་ཁང་གང་དུ་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ་ཆ་
ཚང་ལ་བཏང་ནས། དེ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་འབད་བརྲོད་བྱེད་དགྲོས་རེད་ཅེས་དྲོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་ཆ་ཚང་བགྲོ་
འགེམས་བྱས་ཚར་བ་ཡིན། མ་ཟད། བུད་མེད་ཉིན་མྲོ་སྲུང་བརི་བྱས་ཡྲོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདི་ཞུ་ཡི་འདུག བྱས་པ་
རེད། ད་ལན་ང་ཚོས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད་ཅེ་ན། བཞུགས་མྲོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་དགྲོས་ཀི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་
ཚོའི་འདིར་བུད་མེད་ནུས་སྟྲོབས་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། ན་ནིང་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པྲོ་འཚོགས་པ་རེད། འཚོགས་པ་གཞིར་
བཟུང་། དྲོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་རེད། ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་དེ་དབུས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ལྷན་ཁང་སྲོ་སྲོ་སྲོ་སྲོ་ལ་
གྲོ་འགེམས་བྱས་ཏེ། ལག་བསྟར་ཁེལ་བ། མ་ཁེལ་བ། ལྷག་པ། ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་པ་ག་རེ་ཡྲོད་མིན་དེའི་ཐྲོག་ཏུ་
བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་ནས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་རེད། བུད་མེད་ནུས་སྟྲོབས་སེལ་རྒྱུའི་ཆེ ད་དུ་ས་གནས་ཁག་ཚང་མ་ལ་
བཞུགས་མྲོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་རེད། དྲོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་གཙོས་པའི་གཞན་དགྲོངས་ཚུལ་གང་ཡྲོད་མིན་
རྲོགས་ཞིབ་བྱས་ཐྲོག ས་གནས་སྲོ་སྲོར་ཞིབ་འཇུག་གནང་ནས་སྙན་ཐྲོ་ཡར་ཁུར་ཤྲོག་ཅེས་ཁ་ཡྲོད་ལག་ཡྲོད་ཀི་ལག་
བསྟར་བྱས་བཞག་པ་དེ་རེད། དེ་བཞིན། ཁྲོམས་སྐྲོར། ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་སྲོགས་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད། བུད་
མེད་སེར་ལངས་ཉིན་མྲོ་སྲུང་བརི་བྱ་རྒྱུ་དེ་དཔེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ཡིན་ནའང་། ཁ་ཡྲོད་ལག་ཡྲོད་ཀི་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐུབ་
པ་ཡིན་ན། བུད་མེད་ཀི་ནུས་སྟྲོབས་ཏན་ཏན་འཕེལ་གི་རེད་བསམ་པའི་ཐྲོག་ནས་དྲོན་ཚན་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན་དེ་དག་ལག་
བསྟར་བྱས་ནས་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན། དེ་བཞིན། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའི་དྲོན་ཚན་དགུ་བཅུ་གྲོ་
གཅིག་བྱུང་བཞག་པ་དེ་བཀའ་ཤག་ནས་རིམ་པར་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟེ། ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་བྱ་རྒྱུའི་
དགྲོངས་པ་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་བཀའ་ཤག་གིས་ཆ་ཚང་ཞིག་རྲོག་ཞིབ་བྱས་ཚར་པའི་གཞུག་ལ། འབུལ་ཐུབ་པ་
དག་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་འབུལ་ཆྲོག་པར་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་གནང་། ས་ཡ་གཅིག་དང་
འབུམ་ལྔ་འབེལ་བ་ཡྲོད་པས་བྲོད་ཡིག་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་ཨིན་ཇི་དེ་དག་གྲོས་ཚོགས་ཀི་མདུན་ཅྲོག་ལ་ཕུལ་བཞག་ཡྲོད།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆྲོག དུས་ཚོད་གནང་པ་ལ་ཐུགས་ཆེ་གནང་།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སིར་བཏང་ང་ལ་དྲོན་ཚན་གསུམ་བཞི་ཙམ་ཡྲོད། སིར་བཏང་སྐུ་ངྲོ་སིད་སྐྱྲོང་གིས་གསལ་
བཤད་གནང་ཟིན་སྲོང་། ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གིས་དིལ་བསགས་ཀི་ཆེད་དུ་ལས་བྱེད་འདེམས་རྒྱུའི་གསལ་
བསགས་གཅིག་དང་འབེལ་བའི་གནད་དྲོན་འདི་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་འདིར་གསུངས་ཟིན་སྲོང་། འདི་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་
ནས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་ལ་དགྲོངས་སེལ་གི་སྙན་ཞུ་གཅིག་ཀང་ཕུལ་ཡྲོད་རེད་ཅེས་འདི་
གསལ་པྲོ་བཟྲོས་ན་བསམས་སྲོང་། བྱེད་སྟངས་བྱེད་ལུགས་ཕན་བུ་ནྲོར་འདུག་ཅེས་དགྲོངས་སེལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡྲོད་རེད།
འདིར་འཕར་མ་དང་གཞན་གང་ཡང་ཞུ་མི་དགྲོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཕི་དིལ་གི་དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གྲོན་རིས་འགྲོ་ཨང་ ༡༧ འདིའི་ཟུར་འཛར་ ༡ ནང་གསེས་གཉིས་པ། སར་ཐང་
དཔར་ཁང་ལུང་བགངས་ཏེ་དི་བ་གཅིག་ཕེབས་པ་རེད། ཁ་སང་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོའ ་ི ནང་དུའང་ཡྲོད་རེད།
དེ་རིང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་བཀའ་གནང་སྲོང་། འདིའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་རེད། ཁ་
སང་སྲོན་དུ་ངས་ཞུས་པ་དེ་ལའང་འགྱུར་བ་ར་བ་ནས་མེད། དེ་བཞིན་ད་ལྟ་སྲོན་རིས་འབུལ་བཞིན་པའི་རིས་ལྲོ་འདི་
༢༠༡༨་་་༡༩ དུས་ཡུན་འདིའི་ནང་ལ་ཡར་རྒྱས་མ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་བྱེད་སྟངས་བྱེད་ལུགས་གང་འད་བྱེད་དགྲོས་
འདུག གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་མཚན་སྨྲོས་པའི་དཔར་ཁང་དེ་དང་དེ་མིན་གི་དཔར་ཁང་ཁ་ཤས་བཀའ་ཤག་ནང་
བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སྲོང་། དེ་དག་ཡྲོངས་རྫྲོགས་གྲུབ་འབས་མ་སྲོན་པའི་ཉིན་མྲོ་དེར་བལྟ་རྒྱུ་རེད། དེ་རིང་ང་ཚོས་དགྲོངས་
པ་མ་བཞེས་པ་མ་རེད། དགྲོངས་པ་བཞེས་བཞིན་པ་རེད།
འདི་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་འདི་འད་བའི་འཕྲུལ་ཆས་ཆེན་པྲོ་དེ་ཉྲོས་པའི་སྐབས་སུ་སྲོན་འགྲོའ ་ི ཞིབ་འཇུག་
བྱས་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། གསུངས་པ་དེ་རེད། དྷ་རམ་ས་ལ་སིར་བཏང་གཞའ་ཚན་ཆེན་པྲོ་རེད། ཁ་ས་ཚོད་དཔག་
ཚོགས་ཆུང་གི་བཀའ་འདི་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཕི་དིལ་གི་འབེལ་ཡྲོད་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་ལན་གང་སྐྱྲོན་པ་འདི་ཞ་ཚན་
སྐྲོར་ལའང་ཞུས་ཡྲོད་རེད། འདི་རྐྱེན་གཅིག་རེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གིས་འདི་འད་བའི་འཕྲུལ་ཆས་གཟིགས་པའི་
སྐབས་སུ་འབེལ་ཡྲོད་ལ་བསྐྲོས་མངགས་བྱས། ཚང་མས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་འདུག ཞིབ་འཇུག་མ་བྱས་པར་ཉྲོས་མི་འདུག
ཡིན་ནའང་གཞའ་ཚན་གི་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པ་འད། འདི་ལས་ཀང་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་འདི་སག་ཚ་སྲོར་ཟླ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག
དེ་དག་ཚང་མ་ལ་ད་ལྟ་འཆར་འབུལ་བྱེད་རྒྱུའི་རིས་ལྲོ་འདིའི་ནང་ཡར་རྒྱས་མ་ཕིན་ན། ང་ཚོའི་གནང་སྟངས་གནང་ལུགས་
འདི་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་འབྱུང་གི་རེད་ཅེས་སྙིང་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཡིན།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལའང་
བཀའ་མྲོལ་བྱུང་བ་རེད། དེ་བཞིན་དཔལ་འབྱྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁྲོངས་སུ་ཡྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའི་
འགན་འཛིན་ཨ་རིར་ཕེབས་རྒྱུའི་སྐྲོར་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་། སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའི་འགན་འཛིན་ཨ་རིར་ལས་དྲོ ན་
འགའ་ཞིག་གི་རྐྱེན་པས་འགྲོ་ཐེངས་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་གྲོང་དུ་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀའི་ཆེད་དུ་
ཕེབས་པ་དེ་ཆེད་མངགས་འདི་ནས་ཕིན་པ་གང་ཡང་མ་རེད། བྲོད་ཀི་ཐེབས་རའི་ངྲོས་ནས་ཁ་སང་ཁེད་ཚོ་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་
བ་རེད། ད་ལན་ང་ཚོ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་ཀི་ཡྲོད། ཁེད་རང་ཕར་ཕྲོགས་ནས་ཡྲོང་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་ཅེས་
ཚུར་གྲོས་འགྲོ་བཏྲོན་པ་དེ་འད་སྲོང་ཙང་། དེ་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ནས་ཆེད་མངགས་ཕེབས་པ་རེད། འདི་
ཕེབས་པར་བརེན། གནད་དྲོན་བྱུང་བ་འདི་དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ཀི་གསྲོལ་ཅྲོག ་ལ་ཕུལ་བ་རེད། སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐེབས་ར་འདི་སི་ཡྲོངས་ཀི་ང་ཚོའི་རེ་བ་ལ་དངུལ་ཐབས་འཚོལ་ཇི་ཙམ་བྱེད་དགྲོས་པ་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་བསམ་
གི་ཡྲོད་རེད། ཐུབ་རུང་མ་ཐུབ་རུང་འབད་བརྲོན་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་མི་སི་ཡྲོངས་ཀི་དཔལ་འབྱྲོར་རྲོགས་དངུལ་
ཐབས་འཚོལ་བྱེད་རྒྱུའི་འགན་གཅིག་བབས་ཡྲོད་པར་སྲོང་ཙང་། འདི་བརྒྱུད་ནས་འགན་འཛིན་གཙོ་བྲོ་བཀའ་ཤག་གིས་
བཀྲོད་མངགས་དང་དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་ཡང་ཡང་ཕི་རྒྱལ་ལ་པེབས་རྒྱུ་དང་གནད་ཡྲོད་མི་ས་མཇལ་རྒྱུ་དེ་དག་གང་ལྟར་འདི་
འབེལ་བ་བྱེད་པ་ལ་བརེན་ནས་རེས་སུ་རེ་བ་བརླག་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ར་བ་ནས་ཡྲོད་མ་རེད། ལྷག་དྲོན་དུ་ཨ་རི་ནས་ཡྲོང་རྒྱུའི་
རྲོགས་དངུལ་ཆེན་པྲོ་གཉིས་རེད། ཨ་རིའི་གཞུང་གི་རྲོགས་དངུལ་ཁག་གཉིས་ཡྲོད ་རེད། USAID དང་ PRM གཉིས་
ཀ་དངུལ་འབྱྲོར་བའི་སྐབས་སུ་ད་ལྟའི་བརྒྱུད་ལམ་འདི་བྲོད་ཀི་ཐེབས་ར་བརྒྱུད་ནས་ཡྲོང་སྟེ། དེ་དག་ཡང་གྲོས་ཚོགས་ཀི་
འཆར་འབུལ་སྲོན་རིས་ཆ་ཚང་ཞུས་ཏེ་གང་ལྟར་མ་འྲོངས་པ་དེ་འདའི་དྲོགས་པ་རྣམ་རྲོག་བཞེས་དགྲོས་པ་གང་ཡང་མེད།
སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་འགན་འཁེར་མཁན་གཙོ་བྲོ་གཅིག་ང་ཆགས་ཡྲོད་
སྟབས། ད་ལྟ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཅིང་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད། དེ་བཞིན་ད་ལྟའི་གནད་དྲོན་འདི་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་དྲོ་བདག་རང་ཉིད་
ལ་ཆ་མཚོན་ན་དེ་འད་བའི་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་དེ་གྲོས་ཚོགས་རྭ་བ་འདིའི་ནང་ལ་སྐབས་ ༡༣་་་༡༤་་་༡༥ ཕག་ལས་མཉམ་
པྲོར་བྱས་མྲོང་། ངྲོ་ཤེས་ཀི་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་རྒྱུས་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་ལས་དྲོན་
བྱེད་ཕྲོགས་སྐྲོར་ལ་ང་ཚོ་རྒྱུས་མངའ་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟའི་གནད་དྲོན་བྱུང་བ་འདི། ཁྲོ་རང་ལ་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ལ་གང་འཚམས་
བྱུང་བ་རྣམས་འདིར་ཞིབ་ཕ་བཤད་ན་གང་ཡང་མི་འདུག བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་བྱུང་སྲོང་དེ་དག་གི་སྐྲོར་ལ་བྱུང་བ་རེད། བྱས་
ཙང་ངས་མདྲོར་བསྡུས་ནས་ཞུས་ན་ང་ཚོ་མི་གཅིག་གིས་བརྒྱ་ཁ་གཅིག་གཅྲོད་བྱེད་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། བཀའ་
ཤག་ནང་ལ་གྲོ་བསྡུར་ས་རེས་རིམ་པ་བྱུང་སྟེ་བཀའ་ཤག་གི་གྲོ་བསྡུར་བྱུང་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ཚིག་ཐྲོ་གཟིགས་
འདྲོད་ཡྲོད་ན་གཟིགས་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། དེ་ཐག་གཅྲོད་པའི་ལས་ཀ་རེད་མ་གཏྲོགས། མི་གཅིག་ལ་ཕར་གཡུག་པ་དང་གཉིས་
ལ་ཕར་གཡུག་པ། གསུམ་ལ་གཡུག་པ་དེ་འད་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། ཞུ་དྲོན་སྙིང་པྲོ་འདི་ཡིན། བཀའ་ཤག་ཚང་མ་གྲོ་
བསྡུར་ལྷུག་པྲོ་དང་གྲོ་བསྡུར་ས་རེས་བྱུང་ནས་ཐག་བཅད་པའི་ལས་དྲོན་གཅིག་ཡིན། འདི་འགན་ཡྲོད་ན། བཀའ་ཤག་སི་
ཡྲོངས་ལ་འགན་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས། མི་གཅིག་ལ་འགན་སྤུངས་པ་དང་མི་གཉིས་ལ་འགན་སྤུངས་པ། གསུམ་ལ་འགན་
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སྤུངས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། མཉམ་མཐུན་གི་འགན་ཡིན་པ་འདི་བཀའ་ཤག་གི་ལས་དྲོན་གང་ཞིག་བྱེད་རུང་གྲོས་
ཚོགས་དང་མང་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ། དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་མཉམ་མཐུན་གི་འགན་ཐྲོག་ནས་ཕག་ལས་
གནང་བ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་སྲོན་མ་གྲོས་ཚོགས་ལ་བསྡད་པའི་སྐབས་སུ་སྐབས་དེའི་བཀའ་བྲོན་ཁི་པས་འཛིན་སྐྱྲོང་དང་
ཁིམས་བཟྲོའ ་ི ས་མཚམས་སྐྲོར་ལ་མང་པྲོ་གསུང་གི་རེད། ངས་ས་མཚམས་འགལ་དང་མ་འགལ་སྐྲོར་སྐབས་སྐབས་ལ་ས་
མཚམས་འདི་ཡག་པྲོ་སྲུང་དགྲོས་པ་ནི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ང་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁེར་དགྲོས་རེད། གྲོས་ཚོགས་
ཀིས་འགན་འཁེར་བའི་ཐྲོག་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་དི་བ་ལན་འདེབས་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ངེས་པར་དུ་ཞུས་དགྲོས་རེད། འདི་ག་དུས་
ཡིན་ནའང་བཅའ་ཁིམས་ནས་བསྐུལ་བའི་ལས་འགན་སྒྲུབ་རྒྱུ་ནི་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་ཡྲོད་པ་དང་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཚོར་བཞིན་
ཡྲོད། ཡིན་ནའང་ལས་དྲོན་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ས་མཚམས། གྲོས་ཚོགས་ཀི་ས་མཚམས། ཁིམས་ལུགས་
དབང་འཛིན་གི་ས་མཚམས་རྣམས་མ་ནྲོར་བ་མ་བྱས་ན་ནམ་ཞིག་ང་ཚོ་ཚང་མ་འདིས་བ་ཡིན་ན་ག་བ་ཆགས་གབས་ཡྲོད་
འགྲོ་གྲོ་མ་ཚོད་པའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་སྟབས། འདིར་རྣམ་པ་ཚང་མས་དི་བ་གང་གནང་རུང་བཀའ་ལན་གནང་རྒྱུར་སྐུ་ངྲོ་སིད་
སྐྱྲོང་གིས་ག་སིག་ཡྲོད་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། འདི་ལ་ཐུགས་དྲོགས་གང་ཡང་མི་འདུག ལས་དྲོན་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་
འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ལས་དྲོན་ལའང་ཕན་ཚུན་ས་མཚམས་མ་འགལ་བ་བྱེད་དགྲོས་པ་ནི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེར་
བརེན། ད་ལྟའི་གནད་དྲོན་འདི་བཀའ་ཤག་གིས་མཉམ་མཐུན་གི་འགན་ཐྲོག་ནས་ཐག་གཅྲོད་བྱས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ངས་
གསལ་པྲོ་ཞུ་ཡི་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གྲོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
འདི་ཡན་བཅད་ཀིས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་དང་། ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་ཆ་ཚང་གྲུབ་
པ་ཡིན། འདིའི་ཐྲོག་ལ་སི་འཐུས་གཉིས་ཀིས་ཕག་བརྐྱངས་གནང་སྲོང་སྟེ་ད་ལྟ་གྲོ་སྐབས་འབུལ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་གི་བསྡྲོམས་དེ་ ༣༡,༥༤༦,༦༣༥ དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེ བས་
བྱེད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་གི་བསྡྲོམས་དེ་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་སྲོན་རིས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་
༣༡༢༥༤༨༠༤ རེད། ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ནས་དེ་ལ་སར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་གི་བསྡྲོམས་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ་ལ་དགག་བྱ། སི་
འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་གི་སྲོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་རིས་འགྲོའ ་ི ནང་ལ་དེ་
འད་ཞིག་འདུག
ཤྲོག་གངས་ ༦༤ ཨང་ ༡༠ བྲོད་ཀི་བརན་འཕིན་ཚན་པའི་ཆེད་དུ་ས་གནས་ནས་གནས་ཚུལ་མཁྲོ་གཏྲོང་བ་
གཅིག་ག་གཡར་དང་འབེལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཞེས་པ་ཞིག་དང་། ཨང་ ༡༢ དབུ་མའི་ལམ་གི་གྲོ་རྲོགས་ལས་འགུལ། འབུམ་ཉི་
ཤུ་ར་གངས་ཤིག་འདུག དེ་ནས་ཨང་ ༡༣ བྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་མི་ས་དང་འབེལ་བའི་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་རེད། ཨང་ ༡༤
རྒྱ་གར་ན་ཡྲོད་བྲོད་མིའི་གཞིས་སར་ཁག་ཏུ་བརན་འཕིན་རྒྱང་སིང་ཐུབ་རྒྱུར་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་རྒྱུ། དེ་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་བཀའ་
འདི་ཐུང་ཐུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དང་པྲོ་དེ། ང་ཚོ་བྲོད་ཀི་བརན་འཕིན་ཚན་པ་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དབུས་བྲོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་ཕག་ལས་ག་རེ་གནང་གི་ཡྲོད་མེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་དིལ་བསགས་བྱ་ས་ལམ་ཁ་
ཡྲོད་ན་མེད་ན་དེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་རྡ་རམ་ས་ལ་མ་གཏྲོགས་གཞན་པ་ལ་ཁབ་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་འད་པྲོ་ངས་
གྲོ་སྲོང་། དེ་དར་ཁབ་བྱས་ནས་ཕྲོགས་མང་པྲོ་ལ་གཟིགས་ཐུབ་པ་ཞིག་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ན། ཧ་ལས་པའི་
བསགས་བརྲོད་ཞུ་འྲོས་པ་འད་པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས། ས་གནས་ལ་གནས་ཚུལ་མཁྲོ་གཏྲོང་པ་གཅིག་ག་གཡར་
ལབ་རྒྱུ་ཞིག་འདུག དེ་གང་འད་བྱས་ནས་ག་གཡར་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། ལས་བྱེད་གཅིག་བསྐྲོ་ ཡི་ཡྲོད་རེད་དམ། ས་
གནས་མཁྲོ་གཏྲོང་བ་བྱེད་ས་དེ་ས་ཆ་ག་བར་རེད་དམ། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཞེ་
དགས་ཆགས་ཀི་འདུག ག་གཡར་ཟེར་དུས། གནས་སྐབས་གནས་སྐབས་མི་ཁ་ཤས་ག་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བཟྲོ་འད་པྲོ་ཞིག་
འདུག མཇལ་རྒྱུ་དེ། དེ་འད་ཞིག་མཇལ་ཡྲོང་གི་འདུག དངྲོས་གནས་བྱས་པ་ཡིན་ན། གཞུང་འབེལ་གི་གསར་འགྱུར་ཚན་
པ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་དུས། ཟུར་དུ་ལས་བྱེད་ཅིག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ལས་བྱེད་དེ་འད་ཞིག་ས་
གནས་ལ་བསྐྲོ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ན། དེ་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག སིར་བཏང་དེ་རིང་གྲོས་
ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་མང་གཙོའི་ཀ་བ་བཞི་པ་ཟེར་རྒྱུ་དེ། གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཞེ་དགས་ཤིག་ཡིན་པ་དེ་རིང་བཀའ་
མྲོལ་གི་འགྲོས་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་གསུངས་ཡྲོང་དུས། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་གཞུང་གི་གསར་
འགྲོད་པ་དང་གསར་འགྱུར་དེ་ཚོ་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད། ཚང་མས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཐུབ་ས། གཞི་འཛིན་ས་
འད་པྲོ་ཆགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་བསམས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། གཞན་མ་གཏྲོགས་ང་ཚོ་དེང་སང་གི་གསར་འགྱུར་འགྲོད་
མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། མང་གཙོའི་ཀ་བ་བཞི་པ་ཡིན་ཟེར་མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཨ་རིའི་རླུང་འཕིན་
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དང་ཨེ་ཤེ་ཡའི་རང་དབང་རླུང་འཕིན་ཁང་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་དང་པྲོ་བཤད་པ་ཡིན་ན། དེང་སང་མི་མང་གི་ཡིད་ཆེས་མང་པྲོ་
བརླགས་ཚར་བ་རེད། རྦད་དེ་ཕྲོགས་སུ་ལྷུང་དགས་ནས། དེ་འད་ཆགས་ཡྲོང་དུས། དང་པྲོ་བཤད་ན་དེང་སང་ལྟ་མཁན་ཞེ་
དགས་ཞེ་དགས་ཡྲོད་མ་རེད། གཞུང་གི་གསར་འགྱུར་ཚན་པ་དེ་ཚོ་ཚད་ལྡན་ཞིག་དང་ཕྲོགས་སུ་མ་ལྷུང་བ་ཞིག མི་རབས་
རེས་མ་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་གསར་འགྱུར་དེ་ཚོ ར་བལྟས་ཡྲོང་དུས་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་འཁྲོད་ཡྲོད་པ་
ཆགས་བསྡད་དུས། གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་ཤིག་ཆགས་ཡྲོད་དུས། དེའི་ཐྲོག་ལ་གནས་སྐབས་མི་ག་རྒྱུ་ཙམ་མིན་
པར། གཏན་འཇགས་བྱས་ནས་ལས་བྱེད་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་ག་ཕྲོགས་འདང་ངེས་སྤྲྲོད་ཐུབ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་དེ་ཚོ་ཡྲོད་རེད་
དང་མ་རེད། དེའི་ནང་ནས་དངུལ་འབྲོར་ཡང་ཉུང་ཉུང་མ་གཏྲོགས་མི་འདུག དེ་གང་འད་རེད་དམ། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་ཨང་ ༡༢ དབུ་མའི་ལམ་གི ་གྲོ་རྲོགས་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ལ་འབུམ་ཉི་ཤུ་ར་གངས་ཤིག་འདུག ལྲོ་མང་པྲོ་ཞིག་གི ་གྲོས་
ཚོགས་སྲོན་རིས་ནང་ལ་མཇལ་གི་ཡྲོད་པ་རེད། སིར་བཏང་དབུ་མའི་ལམ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད།
ཡིན་ན་ཡང་། དབུ་མའི་ལམ་གི་གྲོ་རྲོགས་ལས་འགུལ་ཟེར་ཡྲོང་དུས། སྐད་ཆ་དེ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོ ད་དམ་
བསམ་གི་འདུག ང་ཚོ་བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དབུ་མའི་ལམ་ལ་གྲོ་ རྲོགས་མེད་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་ཡ་མ་བྱས་པ་དེ་
འདའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་རེད་དང་མ་རེད། ཡང་ན་ཕར་ནས་ཚུར་སྐད་ཆ་སེབས་ནས་ཁེད་རང་ཚོ འི་ནང་ལ་དབུ་
མའི་ལམ་གི་གྲོ་རྲོགས་དམའ་དགས་འདུག ཁེད་ཚོའི་ནང་ལ་གྲོ་རྲོགས་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ན། ཡང་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་
ཀི་ཡིན་མདྲོག་མདྲོག་གི་ལན་སེབས་ཡྲོད་རེད་དང་མ་རེད། ངའི་བསམ་པ་བྱས་ན་དབུ་མའི་ལམ་གི་གྲོ་རྲོགས་དེ། སྤྲྲོད་
དགྲོས་ས་ངྲོ་མ་དེ་རྒྱ་ནག་དམར་པྲོ འ ་ི སིད་གཞུང་རེད་བསམ་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོས་གྲོ་རྲོགས་སེལ། ཟབ་སྲོང་སྤྲྲོད་
སའི་གྲོ་སྐབས་ཡྲོད་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་ཡ་ལན་མ་བྱས་ནས་ང་ཚོ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷག་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། ང་ཚོའི་མི་མང་
ནང་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་གྲོ་རྲོགས་མེད་ནས་གཅིག་འཐུས་ཤྲོར་ཕིན་བཞག་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མཐྲོང་གི་མི་འདུག དེ་ལས་
ལྷག་པ་གཅིག་དབུ་མའི་ལམ་གི་གྲོ་རྲོགས་དེ། མི་མང་ནང་ལ་འགྲོ་སྲོང་མང་པྲོ་ཞེ་དགས་བཏང་བ་ལས་ལྷག་རྒྱ་ནག་མཉམ་
དུ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་འགྲོ་སྲོང་གཏང་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་རེད་དང་མ་རེད། ང་ཚོའི་མི་མང་ནང་ལ་དབུ་མའི་ལམ་
དེ་བཤད་རྒྱུ་མང་དགས་མེད་དམ་ཉུང་དགས་མེད་པའི་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡྲོད་དུས། ང་ཚོའི་ཕྲོགས་ནས་
འཐུས་ཤྲོར་ཕིན་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མཐྲོང་གི་མི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་གཟིགས་ཚུལ་གང་འད་ཡྲོད། དེ་གཅིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་ཨང་ ༡༣ པ་དེ། བྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་མི་ས་དང་འབེལ་བའི་རེ ས་དན་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་པ་ཞིག་འདུག དེའི་ནང་ལ་
བྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་མི་ས་སུ་སུ་ཡྲོད་རེད་དམ། ཡང་དེའི་ནང་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་མི་ས་གལ་
ཆེན་པྲོ་དེ་འད་རེད་དམ། ཡང་ན་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ནས་མི་ས་གལ་ཆེན་པྲོ ་དེ་འད་ཡྲོད་རེད་དམ། ཡང་ལྲོ་རྒྱུས་ཟེར་ཡྲོང་
དུས་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། ལྲོ་རྒྱུས་ག་རེ་ག་རེའི་སྐབས་ལ། བྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་ལ་དུམ་མཚམས་བཤད་པ་ཡིན་ན་གང་
གི་སྐབས་སུ་རེད། མི་ས་དེ་ད་ལྟ་དམིགས་བསལ་རེས་དན་ཞུ་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། ལྷག་པར་དུ་མི་ས་གལ་
ཆེན་པྲོ་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུའི་ནང་ནས་མི་ས་སུ་སུ་ཡྲོད་པ་དེ། ངེས་པར་དུ་གསུང་རྲོགས་གིས། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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དེ་ནས་ཨང་ ༡༤ དེ་དེ་སྲོན་དང་གཅིག་པ་འད་པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག བྲོད་མིའི་གཞིས་སར་ཁག་ཏུ་བརན་འཕིན་
རྒྱང་སིང་ལབ་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཐད་སིང་གནང་རྒྱུ་དེ། གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་གཏང་ཐུབ་པའི་ཐབས་
ཤེས་གནང་མེད་དམ་བསམ་བསམ་དེ་འད་ཞིག་གསུང་གི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་དངུལ་འབྲོར་དེ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ཆགས་བསྡད་
འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་འབད་བརྲོན་གང་འད་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། གང་འད་ཆགས་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་གཅིག་གསུང་རྲོགས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
བཀའ་མྲོལ་གསུང་དུས་ཕག་ཡར་རྐྱྲོངས་རྲོགས་གནང་། འདི་འད་དེ་འད་བྱས་ན་ངས་ཤེས་ཀི་མི་འདུག སི་འཐུས་གསེར་
ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།

སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་ནས་སྐད་ཆ་ཚིག་འགའ་ཞུ་
འདྲོད་བྱུང་། གཙོ་བྲོ་དེ་གྲོང་དུ་གསུངས་མ་ཐག་པས་གསུངས་པ་ལྟར་རེད། ང་རང་ཚོའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་གྲོ་རྲོགས་ལས་
འགུལ་སྐྲོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡྲོད་པ་དེ་གྲོང་དུ་གསུངས་མ་ཐག་པ་དེས་གསུངས་པ་དེ་ལས་ལྷག་པའི་བསྐྱར་
ཟླྲོས་མང་པྲོ་བྱེད་དགྲོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག ཚོར་སང་ནི་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྲོན་དག་གཞན་ཞིག་ལ་དེ་རིང་གི་ས་དྲོའ ་ི ཚོགས་དུས་ཀི་ཐྲོག་ལ་སིག་གཞི་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཡར་
མར་བཀའ་མྲོལ་གཅིག་འཕྲོས་པ་རེད། དེ་ལ་ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་བྱེད་པ་དེ་འད་གང་ཡང་
མིན། ཡིན་ནའང་དེ་འད་བྱེད་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་སྐྱྲོང་དང་བཀའ་བྲོན་
རྣམ་པའི་ཕྲོགས་ཐྲོབ་དང་། ཟུར་ཕྲོགས། ཐྲོབ་ཐང་། གཞན་དག་བཅས་ཀི་སིག་གཞི། འདིའི་དྲོན་ཚན་ ༨ པ། གཞུང་དྲོན་
ཕྲོགས་བསྐྱྲོད་ཀི་ལམ་གྲོན་དང་ཟུར་ཕྲོགས་ཟེར་བ་འདིའི་ནང་ལ་རེད། སིད་སྐྱྲོང་དང་། བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་རྒྱ་གར་དང་།
བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གཞུང་དྲོན་ཕྲོགས་བསྐྱྲོད་སྐབས་ཀི་འགིམ་འགྲུལ་
འགྲོ་གྲོན་ཐྲོབ་ཐང་། ༡ སིད་སྐྱྲོང་དང་། བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་ལ་གནམ་གྲུ་དཀྱུས་མ་ (Economy) དང། མེ་འཁྲོར་ཨང་
དང་པྲོ། གང་གྲོག་ཨང་གཉིས་པར་བསྐྱྲོད་རྒྱུའི་ཐྲོབ་ཐང་ཡྲོད། དེའི་གཤམ་ལ་གང་གྲོག་ཨང་གཉིས་པར་གཟིམ་ཁི་མ་ཐྲོབ་
ཚེ་ཟེར་བ་འདི་མེ་འཁྲོར་གི་སྐད་ཆ་རེད། ཡིན་ནའང་ངས་ཟེར་རྒྱུ་འདི་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་ལབ་ཀི་ཡྲོད་ཅེ་ན། གནམ་
གྲུའི་ནང་ལ་ཕེབས་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་པ་ནི་སིག་གཞིའི་དགྲོངས་དྲོན་རེད། ཆྲོག་ཟེར་ཡྲོད་རེད། སིག་གཞི་འདིའི་ཁྲོ་རང་གི་མིང་
ལ་ཐྲོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་ཞེས་ལབ་ཡྲོད་རེད། སི་ཡྲོངས་ང་རང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་ལ་ཐྲོབ་ཐང་ཟེར་
ནས་བཤད་ན་གང་འད་ཞིག་ཡྲོད་མེད་མི་ཤེས་ཏེ་གང་ལྟར་ཡི་གེའི་ནང་འཁྲོད་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་འདི་རེད། དེར་
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བརེན། སིག་གཞིའི་ནང་ལ་ཆྲོག་ཟེར་ནས་བཤད་པ་དེ། ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས་གཅིག་ལ་རིས་ཁ་འཁེར་ཤྲོག་
ཟེར་བའི་གནས་སྟངས་ཀི་འགན་དབང་དེ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་མ་གཏྲོགས། གཞན་ཞིག་ལ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་མེད།
ཆྲོག་དང་མི་ཆྲོག་གི་ཁ་གསལ་མེད་པ་འད་ཞིག་ཡིན་ན། ཁྲོ་ཁྲོ་རང་ལ་ལམ་ཁ་གཅིག་ཡྲོད་སིད། ལྷག་པར་དུ་ཆྲོག་གི་མ་
རེད་ཟེར་བའི་གནས་སྟངས་གཅིག་ཡྲོད་ན། འདི་ལས་ཀང་ཁ་གསལ་བྱས་ནས་རེ་རེ་བཞིན་རད་གཅྲོད་བྱེད་པའི་འགན་དེ་
ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག
ཡིན་ནའང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སིག་གཞིའི་ནང་ལ་་་ (ཚོག ས་གཙོ་ མཆྲོ ག་ནས། འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་
ཚགས་པྲོ་མ་གསུང་རྲོགས་གནང་།) ལགས་སྲོ། འདི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་མ་
གཏྲོགས། ཚིག་ཐྲོག་ཚིག་བཞག་བྱས་ནས་ལན་ཞུ་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མིན། ཡིན་ནའང་གནད་འགག་དེ་ཡིན་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སི་ཡྲོངས་ཀི་ལས་དྲོན་གཞན་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་དི་བ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། མང་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཞུ་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡང་ཚོར་མ་བྱུང་། ཡིན་ནའང་གནད་འགག་གཅིག་དེ་སྐབས་སྲོན་མའི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དུས་ཀི་གནས་
སྟངས་གཅིག་དང་འབེལ་ནས་ཡྲོང་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་སྐད་ཆ་དེ་ཁ་གསལ་གི་ཐྲོག་ནས་ར་འཕྲོད་སྲོང་། གསལ་པྲོ་མ་
ཆགས་པ་གཅིག་རེད། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་སིར་བཏང་གི་ར་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་སྐྲོར་
ལ་ཞིབ་ཕའི་ངང་གེང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཆ་ཚང་ཡྲོད། དེར་བརེན། སྐབས་བབས་གང་ཡང་རེད་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ར་འཕྲོད་
ཡྲོད་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་གང་འད་བྱས་ནས་བྱུང་ཡྲོད་མེད་དང་ད་དུང་ཞིབ་ཕ་གེང་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མང་པྲོ་འདུག
ཡིན་ནའང་དེ་གེང་དགྲོས་པ་འདི་དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་གསུང་མཁན་གི་གནས་སྟངས་གཅིག་པུ་ར་བ་
ཉིད་ནས་མེད། དེ་འད་མང་པྲོ་འདུག དེར་བརེན། དེ་ཚོ་སྐབས་སུ་བབས་པ་མ་ཡིན་ཙང་། ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གནད་འགག་དེ་ཚོ་གསལ་པྲོ་ རེ་རེ་བྱས་ནས་གེང་དགྲོས་པ་འདི་གནད་འགག་ཅིག་འདུག སྲོན་མའི་
གནས་སྟངས་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཕད་ཟིན་པ་རེད། ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་
ཡྲོད་རེད། ཁ་གསལ་ཐིང་ཐིང་ངང་རེ་རེ་བཞིན་ཐྲོན་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ། ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡར་གཏྲོང་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་
དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དཀའ་ངལ་རབས་དང་རིམ་པ་མང་པྲོ་འདུག དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་སྐབས་སུ་བབས་པའི་ལས་དྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གསུང་མཁན་དེ་ལ་བསགས་བརྲོད་ཞུ་ཡི་ཡིན། གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལ་གང་ལྟར་
གནས་སྟངས་གཅིག་འདི་གསལ་པྲོའ ་ི ངང་ནས་གསུངས་སྲོང་། དེར་བརེན། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རང་རེ ད། དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་
གནད་འགག་གསལ་པྲོ་ཆགས་རྒྱུ་གཅིག་ཡྲོད། དེ་མ་གཏྲོགས་པའི་གཞན་གང་ཡང་མེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཚོ་རེད། ཨྲོ་སི་ཊྲོ་
ལི་ཡར་སྐྱབས་བཅྲོལ་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཐྲོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་གང་དང་གང་ཡྲོད་མེད་དེ་གཞན་དུ་ཞུ་ཡི་ཡིན།
གཞན་དག་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ལས་དྲོན་དང་འབེལ་བ་མེད་པ་ཁ་ཤས་གསུངས་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཚིག་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་
བཤད་ན། སི་ཡྲོངས་ཀི་གཞི་ར་དང་གནས་ལུགས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ར་བའི་ནང་ལ་གསུང་ཡྲོང་
བའི་སྐབས་སུ་ལན་འདེབས་བྱེད་པའི་གྲོ་སྐབས་ཡྲོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་། སྟབས་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་ང་རང་ཚོའི་བཙན་
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བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྲོད་བཞིན་པའི ་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་མིང་གསུངས་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་ར་སྤྲྲོད་བྱེད་པའི་
བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཡྲོད་རེད། གྲོས་ཚོགས་ཀི་སྡིངས་ཆ་གལ་ཆེན་པྲོ། སི་པའི་སྡིངས་ཆ་དེ་སེར་གི་གསལ་བཤད་བྱེད་པའི་
ལམ་ལ་འཁིད་འདྲོད་ར་བ་ནས་མེད། ལྷག་པར་གལ་སིད་དེ་འད་བྱས་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་ཀང་
སྟངས་འཛིན་གནང་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཏྲོག་ཙམ་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཞེ་ན། དེ་འདའི་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའི་དྲོན་
དག་ཅིག་ཡྲོད་ན་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་ཀི་སིག་
གཞིའི་ནང་། སི་འཐུས་སེར་གི་གསལ་བཤད་ཟེར་བ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ལའང་བགྲོ་གེང་བྱེད་ས་ཡྲོད་རེད། ཆ་ཚང་ཡྲོད་
རེད། དེ་ཚོའི་བརྒྱུད་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་གནང་བ་ཡིན་ན། དེ་ལས་ཀང་གསལ་བ་ཡྲོང་གི་རེད། དེ་ཚོའི་སང་ལ་ཞིབ་ཕ་བཤད་
རྒྱུ་མེད། གནད་འགག་སྐབས་སྲོན་མའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཐྲོག་ལ་མིང་མ་སྨྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་གཅིག་ལབ་པའི་
གནད་འགག་དེ་དེ་རིང་གི་ར་བ་འདིའི་ཐྲོག་ནས་གནད་འགག་གཅིག་ར་འཕྲོད་སྲོང་། རིམ་པས་ང་ཚོའི་བདེ་སྲུང་གི་སྲོན་
རིས་དང་དེ་ཚོའི་སྐྲོར་ནས་ད་ལྟ་འདི་ གསང་བ་དང་འབེལ་བ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། ལབ་མ་ཆྲོག་པའི་
གནད་འགག་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། འདི་གཅིག་པུའི་གནས་སྟངས་མེད། ད་དུང་དེ་མཚུངས་པའི་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་
ཞིག་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མ་རེས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དེ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དང་པྲོས་ཕི་དིལ་གི་དམིགས་བསལ་རིས་འགྲོ་ཨང་ ༡༠ པ་དང་
འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་འདི་གནང་སྲོང་། རིས་འགྲོ་ཨང་ ༡༠ པ་འདི་བྲོད་ཀི་བརན་འཕིན་ཚན་པའི་ཆེད་དུ་གནས་ཚུལ་
མཁྲོ་གཏྲོང་བ་གཅིག་ག་རྒྱུ་བྱས་པ་རེད། ཐྲོག་མའི་ཕི་དིལ་གི་དགྲོངས་པ་ལ། མི་ས་དེ་འད་གཉིས་དགྲོངས་པ་བཞེས་འདུག
ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་ད་ལྟའི་དུས་ལ་ས་འཕྲོས་ལྲོ་གཅིག་རིང་། ལྷྲོ་ཕྲོགས་སུ་
གསར་འགྲོད་པ་གཅིག་བསྐྲོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་དང་འདི་ཡང་ལས་བྱེད་མ་ཡིན་པ། འདི་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་ ༤༥༠༠ ཁྲོ་རང་ལས་
ཀའི་དྲོད་དང་། འདིའི་རེས་ལ་གནས་ཚུལ་ག་ཚོད་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་། གནས་ཚུལ་རེ་རེ་ལ་སྲོར་མྲོ་ ༡༢༠༠ རེ་བརིས་
ནས་འདིའི་བསྡྲོམས་གཅིག་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཟེར་ན། སྐབས་སྐབས་ལ་ང་ཚོའི་གཞིས་ཆགས་དང་ས་ཁུལ་གི་
གནས་ཚུལ་དེ་དག་རྒྱང་སིང་ཡྲོང་གི་མེད་པ། དུས་ཐྲོག་ལ་སེབ་མི་ཐུབ་པ་རྒྱུ་མཚན་བྱས་ནས་ས་འཕྲོས་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ནས་
ཚོད་ལྟ་བྱས་ཏེ་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་ན་མ་འྲོངས་པར་ས་ཆ་གཞན་ཁག་ལ་བསྐྲོ་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་རེད། འདི་ལས་བྱེད་རང་བསྐྲོ་
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རྒྱུ་མ་རེད། གནས་ཚུལ་མཁྲོ་གཏྲོང་བ་རེད། གནས་ཚུལ་གཏྲོང་ཐེངས་རེ་རེ་ལ། འདི་ལ་ལས་ཁུངས་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༩ པ་
ནས་ ༥ བར་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་ལམ་འདི་ཡྲོད་མ་རེད། ཕྲོགས་དེར་བཞག་ནས་བྱེད་སྟངས་བྱེད་ལུགས་དེ་འད་
རེད། འདི་གནས་ཚུལ་མཁྲོ་གཏྲོང་བ་རེད་མ་གཏྲོགས། ལས་བྱེད་ངྲོ་མ་རང་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། འདི་ལ་གཞན་གི་ཐྲོབ་
ཐང་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། འདི་དང་ལྷན་དུ་ཁྲོ་རང་ལ་དགྲོས་པའི་དངྲོས་ཆས་གཟིགས་རྒྱུ་ཁག་ཅིག་ཡྲོད་རེད།
འདི་ནང་ཚུད་ཡྲོད་རེད། འདི་ལམ་ལྷྲོང་བྱུང་ན། ང་ཚོས་མཁྲོ་གཏྲོང་བ་གཞན་བསྐྲོ་གཞག་བྱེད་རྒྱུའི་ལམ་གཅིག་དགྲོངས་པ་
བཞེས་སིད་ཀི་རེད། འདི་མ་འྲོངས་པར་སེབས་ཀི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རིས་འགྲོ་ཨང་ ༡༢ འདི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྐྲོར་དེ་རེད། དབུ་མའི་ལམ་གི་སྐྲོར་ལ་སིར་བཏང་འདིའི་ནང་གང་
ཡྲོད་པ་འདི་རྣམ་པ་ཚོས་མ་མཁེན་པ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག དབུ་མའི་ལམ་གི་གྲོ་རྲོགས་འདི་སུ་ལ་སེལ་དགྲོས་རེད།
གང་འད་སེལ་དགྲོས་རེད་ཟེར་བ་འདི་དི་བ་གཅིག་རེད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཞིབ་ཕ་འགྲོ་འདྲོད་གང་ཡང་མེད། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་
བབས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ད་ལྟའི་ལས་གཞི་འདི་མང་ཚོགས་དང་ལྷག་པར་དུ་གཞྲོན་སྐྱེས་ཁྲོད་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་གྲོ་
རྲོགས་ཞན་པ་རྣམས་ལ་གྲོ་རྲོགས་སེལ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་ཕན་བུ་ཡྲོད་པ་རྣམས་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྐྲོར་ལ་གཏིང་ཟབ་
ཤེས་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ། དེ་ག་ནང་བཞིན་མཁས་པའི་གཏམ་བཤད། དེ་དང་ཕྲོགས་མཚུངས་རྒྱ་གར་གི་མཐྲོ་སྲོབ་
Chennai དང་ Mangalore ལ་སྲོགས་གཙོས་པའི་ཁག་ཅིག་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུའི་བང་བསིགས་ཡྲོད། འདིའི་

སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་གི་སྲོང་འདི་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད།
ནང་གསེས་བཅུ་ ༡༣ འདི། བྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་མི་ས་དང་འབེལ་བའི་རེས་དན་གསུང་རྒྱུ་དེ་རེད། འདི་སིར་བཏང་ད་
ལྲོའ ་ི ནང་ལ་མཚན་ཞབས་ངག་དབང་རྡྲོ་རེ་མཆྲོག ཁྲོ་རང་དགྲོངས་པ་རྫྲོགས་ནས་དགུང་ལྲོ་ ༨༠ འཁྲོར་བའི་རེས་དན་ཞུ་
རྒྱུ་དེ་རེད། ཡིན་ནའང་དུས་རག་ཏུ་འདི་རེད་དམ་ཞེ་ན། མ་རེད། མ་འྲོངས་པ་བྲོད་དང་ཕན་བུའི་ལྲོ་རྒྱུས་འབེལ་བ་ཡག་པྲོ་
ཡྲོད་པའི་གང་ཟག་གལ་ཆེན་པྲོ་དེ་འད། གནའ་ས་མྲོ་བྲོད་རང་བཙན་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་བྲོད་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་སྐབས་
ཀི་མི་ས་དེ་འད་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་འདའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཐྲོག་ནས་འདིའི་ལྲོ་རྒྱུས་སྲོགས་འགེམས་སྟྲོན་བྱས་ཏེ། དེའི་ཚེ་དེ་དུས་
བྲོད་ཀི་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་ཁབ་བསགས་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་རིམ་གཅིག་བང་བསིགས་པ་རེད། ད་ལྟའི་རིས་ལྲོ་འདིའི་ནང་
ལ་མཚན་ཞབས་ངག་དབང་རྡྲོ་རེ་ལགས་ཀི་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད།
རིས་འགྲོ་ཨང་ ༡༤ འདི་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མིའི་གཞིས་སར་ཁག་ཏུ་བརན་འཕིན་རྒྱང་སིང་མཐུན་
རྐྱེན་འདི་རེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་འདིའི་ནང་དངུལ་ཉུང་ཤས་ལས་མི་འདུག་གསུངས་པ་
འདི་འབུམ་གཉིས་མ་གཏྲོགས་བཞག་ཡྲོད་མ་རེད། འདི་སྲོམ་དངུལ་རེད། བཀའ་ཤག་དང་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དགྲོངས་
པ་ལ་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་འདི་བརྒྱུད་ལམ་གི་དུས་ཚོད། ལྷག་པར་དུ་བརྒྱུད་ལམ་འདི་ཡང་ཧ་ཅང་གི་མྱུར་པྲོ། ང་ཚོས་མ་སྙྲོབ་
པའི་དཀའ་ངལ། སྐར་ཆ་སྐར་ཆ་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པར་སྲོང་ཙང་། ང་ཚོའི་གཞུང་གི་ལངས་ཕྲོགས། གཞུང་གི་ལས་དྲོན་བྱེད་
ཕྲོགས། དེ་དག་ཡྲོངས་རྫྲོགས་ལྷ་རབ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དང་པྲོ། ཚོད་ལྟ་བྱས་ཏེ་གཞིས་ཆགས་གཅིག་ལ་དེ་རིང་ཁ་སང་གི་
བརན་འཕིན་གི་བརྒྱུད་ལམ་ནས། ང་རང་ཚོ་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་བྲོད་ཀི་བརན་འཕིན་གི་ལས་རིམ་ཆ་ཚང་ཐད་གཏྲོང་ཐུབ་
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པའི་འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་གཅིག་སིག་གི་ཡྲོད། འཆར་གཞི་འདི་ཏན་ཏན་བྱུང་བ་ཡིན་ན། སྲོམ་དངུལ་འདི་སྲོན་
རིའི་ཨ་མ་རང་ཆགས་ཏེ་རེས་སུ་རྒྱུན་ལས་ནས་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུའི་ལམ་གཅིག་ཆགས་ཡྲོད། ཕལ་ཆེར་
རིས་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་དི་བ་འདི་ལས་མི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ད་ལྟ་འདིར་ཚོགས་གཙོས་མཚན་ཐྲོ་བཞེས་ཟིན་པ་སི་འཐུས་བདུན་བྱུང་སྲོང་། དེ་ནས་ད་དུང་སི་འཐུས་ལྔ་ལྷག་ཡྲོད།
འདིའི་རེས་ལ་གྲོ་སྐབས་འབུལ་གི་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ཕི་དིལ་གི་དམིགས་བསལ་གི་རིས་འགྲོ་ཨང་ ༡༢ པ། དབུ་མའི་ལམ་གི་གྲོ་རྲོགས་
ལས་འགུལ་ཐྲོག་ལ་གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཉིས་ཀིས་དགྲོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དང་། ངའི་བསམ་ཚུལ་གཉིས་མི་
འད་བ་རེད། དབུ་མའི་ལམ་གི་གྲོ་རྲོགས་འདི་ད་ལྟ་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་གི་བཀའ་ལན་གི་ནང་ལ་གཞྲོན་སྐྱེས་ཚོ་
གསུངས་སྲོང་། རྒན་གཞྲོན་གཏན་ནས་མེད་པར་ཚང་མ་ལ་གྲོ་རྲོགས་འདི་ཡག་པྲོ་སེལ་དགྲོས་ས་རེད་བསམ་བསམ་ཞིག
གང་ལ་ཞེ་ན། ང་ཚོའི་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་སིད་བྱུས་འདིའི་རིན་ཐང་དེ་གྲོ་མཁན་ཁག་པྲོ་ཡྲོད་པ་འད་ཞིག་འདུག དེར་བརེན།
རྒན་གཞྲོན་དབྱེ་བ་མེད་པར་ང་ཚོའི་ནྲོར་བུ་ལྟ་བུ་དེ་ནྲོར་ཉམས་ཆྲོད་པ་དང་། ནྲོར་ངྲོ་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱེད་དགྲོས་པ་འདི་
གལ་ཆེན་པྲོ་རེད།
ནང་གསེས་བཅུ་བཞི་པ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཡྲོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་བརན་འཕིན་ཐད་གཏྲོང་ཟེར་བ་དེ་ཧ་
ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། འདིའི་ཐྲོག་ནས་གཞུང་མང་གཉིས་བར་གི་འབེལ་བ་དང་མང་ཚོགས་ཀིས་གཞུང་གི་གནས་
སྟངས་མཁེན་རྲོགས་ཡྲོད་བའི་ཐྲོག་ནས་ཡིད་ཆེས་དང་དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་ས་རེད། འདིའི་ཐད་ལ་
བཀའ་ལན་གནང་བ་ནང་བཞིན་ཤུགས་བསྐྱྲོན་རྲོགས་གིས་ཞེས་གཞེན་བསྐུལ་གི་ཚུལ་ཡིན།
གྲོང་དུ་སྐད་ཆ་ཞུས་པ་གཅིག་དང་འཕྲོས་ནས་སིར་བཏང་ངའི་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཁྲོང་གིས་གསུངས་པ་དེ་གཉིས་ལྡྲོག་
ཕྲོགས་ཆགས་སྲོང་། ང་ཚོའི་འབྲོག་པར་གཏམ་དཔེ་གཅིག་ཡྲོད་རེད། མགྲོན་པྲོས་ཁི་བཀག་ཟེར་དུས། བེའུ་ཡི་རྣ་བ་
འཇུས། ངའི་ཞུ་རྒྱུ་འདི་སིར་བཏང་གི་ཆ་ནས་ཁྲོང་གིས་བྲོད་ལ་འགྲོ་མྲོང་མཁན་གི་ཞེས་དེ་འད་ཞིག་གསུངས་སྲོང་། ཁྲོ་
རང་ཡར་ཕིན་ཡྲོད་རེད་ཟེར་བ་འད་པྲོ། རེད་དངྲོས་གནས་རེད། ང་ཡང་འགྲོ་མྲོང་། ང་ ༢༠༠༠ ལྲོར་ཕིན་པ་ཡིན། ང་འགྲོ་
བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་ལ་མགྲོ་བཏགས་ཞུས་ཤིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ནས་ཐེལ་ར་བཟེད་དེ་ཕིན་མེད། ང་གསང་བའི་
ཐྲོག་ནས་ཕིན་པ་ཡིན། ང་ལྷ་སར་སེབས་ནས་ཏྲོག་ཙམ་སྡྲོད་དགྲོས་བསམས་ཀང་དཀར་མཛེས་ནས་མི་གཅིག་སེབས་
ནས་༸ཏཱ་ལའི་ཁ་བལ་བ་གཅིག་གིས་མི་སུམ་ཅུ་སྲོ་གངས་ཤིག་ཁིད་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགྲོས་རེད་
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ཅེས་རྲོག་འཛིང་ཆེན་པྲོ་ཞིག་འཁུར་ཡྲོང་སྐབས། ཛ་དག་གི་ཐྲོག་ལ་ཚུར་བྲོས་ཡྲོང་མཁན་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན། དེར་
བརེན། དེ་གཉིས་ར་བ་ཉིད་ནས་འད་ཡི་མ་རེད། དེ་དེ་བཞིན་གི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་
ཡིག་ཆ་བངས་ནས་འགྲོ་མཁན་དེ་འདའང་ཡྲོད་རེད། ང་ཕིན་པའི་སྐབས་དེར་ ༢༠༠༠ ལྲོར་རེད། དེ་དུས་སིར་བཏང་གི་ཆ་
ནས་དམ་བསགས་དེ་ཙམ་ཡྲོད་མ་རེད། ད་ལྟ་ངའི་གྲོ་ཐྲོས་ལ་ཁྲོང་ཕིན་པའི་སྐབས་དེ་ ༢༠༡༤ རེད། ས་བྱི་ཞི་རྒྲོལ་ཆེན་
པྲོའ ་ི རེས་སུ་འབུ་གྲོག་མ་འགྲོ་རྒྱུའང་དཀའ་ལས་ཡྲོད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འདའི་སྐབས་སུ་རེད། དེའི་སྐབས་ཀི་འྲོས་ཀི་
ཁབ་བསགས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་གི་རེད། བྱས་ཙང་གནས་སྟངས་དེ་འད་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་གྲོ་བ་རེད། ཕལ་ཆེར་ཁྲོང་ཕེབས་པའི་
ཞལ་བཞེས་གནང་གི་འདུག ངས་ཕེབས་པ་ཙམ་གིས་ཟེར་གི་ཡྲོད་མ་རེད། ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་ཡིན་
ནའང་གནས་སྟངས་འདིའི་ཐྲོག་ནས་གཉེན་འཕད་ལ་འགྲོ་མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། རེད་དེ་ཡིན་ནའང་ངས་གང་ཞུས་རེད །
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་འགྱུར་དང་མཉམ་དུ་ཁ་ལག་བཟས་པ་རེད་ཟེར་བའི་བཀའ་མྲོལ་
ཞིག་ཡྲོད་རེད། ཁིམས་ཐྲོག་ནས་བདེན་དཔང་བྱེད་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ཟེར། གལ་སིད་འདི་དངྲོས་གནས་ཡིན་ན་བཟང་སྲོད་ཀི་
ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་ཞུ་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ངས་འདི་ཞུས་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ལ་ལན་གང་ཡང་གསུངས་མ་སྲོང་། གང་
ལྟར་ངས་ཞུ་སྟངས་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ན། ཁྲོང་གིས་གསན་སྟངས་ནྲོར་བ་ཡིན་ན་གང་ལྟར་ངའི་གནད་དྲོན་འདི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དྲོན་ཚན་ཁ་ཤས་ཀི་ཐྲོག་ལ་གྲོང་གི་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཚོས་གསུངས་ཟིན་སྲོང་། ད་ལྟ་
རིས་འགྲོ་ ༡༢ པ། དབུ་མའི་ལམ་གི་རིས་འགྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་ཡིན། འདི་ལ་ས་ཡ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་ཞིག་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་
འདུག དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པྲོ་བྱུང་འདུག བཀའ་ཤག་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་ལྷག་དྲོན་ལས་འགུལ་དེ་ཚོ་སེལ་
བའི་སྐབས་སུ་ཁ་སང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་སྐབས་སུ་བགྲོ་གེང་ཞུས་པ་ལྟར། ང་ཚོའི་ནང་ཛ་
དག་གི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་འདུག དེ་ཚོ་ལ་གྲོ་རྲོགས་ཤིག་སེལ་དགྲོས་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་
དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁ་སང་དབུ་མའི་ལམ་གི་བདག་དབང་དང་། སེར་བདག་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་ཞིག་
འཕྲོས་སྲོང་། འདི་དེ་རིང་ཐེངས་དང་པྲོ་མ་རེད། ཐེངས་མང་པྲོ་རེད། འདི་བཤད་མ་དགྲོས་པར་གཙོ་འདྲོན་རང་བྱས་པ་
ཡིན། ༢༠༡༤ ལྲོར་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་། རྒྱ་ནག་གིས་ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་བེད་སྲོད་
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ལྲོག་པར་བཏང་། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ཡང་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་སྐད་ཆ་བཤད་མི་དགྲོས་པའི་གཙོ་
དྲོན་རང་ཞུས་པ་ཡིན། ཕན་ཐྲོགས་མི་འདུག ཕན་ཐྲོགས་མི་འདུག འདི་རྲོག་ག་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་
དགྲོངས་པར་འགལ་བ་དང་གཞིས་ལུས་མི་མང་བྲོ་ཕམ་ཡྲོང་རྒྱུ་འད་ཆགས་ཀི་འདུག གཅིག་སིལ་ལའང་ཏན་ཏན་གནྲོད་
སྐྱེལ་གི་འདུག འདི་ཆྲོ་མི་འདུག་ཟེར་ནས་སྡུག་རུས་རང་བྱས་པ་ཡིན་མ་གཏྲོགས། བཤད་རྒྱུ་མེད་པ་དང་ལབ་མ་ཕྲོད་པ་
དང་། བཤད་མ་ཤེས་པ། ལབ་རྒྱུ་མེད་པ་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད། དེབ་སྟྲོན་རྒྱུ་དུག CD སྟྲོན་རྒྱུ་འདུག མིའི་འགམ་ནས་
ལྲོ་རྒྱུས་རིང་པ་དེབ་ File File ཐྲོག་ནས་དཔང་པྲོ་སྟྲོན་རྒྱུ་འདུག དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་བཤད་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་འད་མིན། ང་སྐྱྲོ་
ཤྲོས་ཡིན་ཙང་། ང་ལའང་བཤད་རྒྱུ་ཏྲོག་ཙམ་ཡྲོད། ལྷག་དྲོན་དུ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཀིས་གང་གསུངས་བྱུང་
ཟེར་ན། དབུ་མའི་ལམ་གི་འགན་འཁེར་མཁན་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟྲོས་པའི་རྲོག་གེང་ཏྲོག་ཙམ་འདུག
དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་གྲོ་རྲོགས་སེལ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་ལ་གནྲོད་སྐྱེལ་གི་མེད་དམ་མདྲོག་མདྲོག་གསུངས་
སྲོང་། ཕལ་ཆེར་འདིའི་ནང་ཕན་ཚུན་བལྟས་པ་ཡིན་ན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མཛུབ་མྲོ་ཀེར་ནས་བཤད་ཡྲོང་བའི་སྐབས་
སུ་སྐྱྲོན་མེད་མཁན་ཞིག་ཨེ་ཡྲོད་བསམ་པ་བཞིན་རད་གཅྲོད་ཡག་པྲོ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ཉག་ཉྲོག་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་འད། རད་
གཅྲོད་གཏྲོང་མི་གཏྲོང་དང་། བཤད་མ་བཤད་དང་། སྡུག་རུས་བརྒྱབས་ཤིང་བསྡད་དང་མ་བསྡད་རེད་མ་གཏྲོགས། གཅིག་
སིལ་དང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་དགྲོངས་པ་དང་འགལ་གི་རེད། གཞིས་ལུས་མི་མང་བྲོ་ཕམ་ཡྲོང་གི་རེད་བསམ་ཞིང་སྡུག་
རུས་བརྒྱབས་ནས་བསྡད་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། བཤད་རྒྱུ་མེད་པ་ཨེ་ཡིན་བསམ་པ་ཞིག་ང་གཅིག་པུ་མ་རེད་ཚང་མ་ལ་
ཕར་བཤད་ཚུར་བཤད། ཕ་བསད་བུ་ལའང་བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་སྟབས། ཏན་ཏན་ཡྲོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག བྱས་ཙང་འདི་
འདའི་ཐྲོག་ནས་ངས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ལ་ལན་མིན། དཀྲོན་མཆྲོག་མནའ་བསྐྱལ་ཡིན། འདི་མ་བཤད་ན་གང་འདུག་ཟེར་
ན། གཞིས་ལུས་མི་མང་ནང་ལ། ད་དུང་འདིའི་ནང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ་གཅིག་འདི་གསུངས་སྲོང་། ད་ལྟའི་སྐབས་འདིར་བྲོད་
གཞུང་གི་སིད་བྱུས་རེད། འདི་སི་འཐུས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་རེད། བྲོད་གཞུང་གིས་བདག་དབང་བྱས། སིད་
སྐྱྲོང་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་བདག་དབང་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྲོད་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། འདིའང་བདེན་པ་ཇི་ཙམ་ཡིན་
མིན་ངས་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག བདག་དབང་འདི་སུ་ལ་ཡྲོད་དང་མེད་ང་རང་ཚོ་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་ཐྲོག་
ནས་ཤེས་ཀི་རེད། གང་ལྟར་འདི་ཚོ་རྲོད་པ་ཞུ་ཡི་མིན། ཡིན་ནའང་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཀིས་གསུང་བཞིན་པའི་བྲོད་གཞུང་
གི་སིད་བྱུས་ཡིན་པ་གྲོས་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་འདི་བྲོད་གཞུང་གིས་བདག་དབང་ལེན་དགྲོས་རེད་ཟེར་ན། འདི་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་རེད། བདག་དབང་བྲོད་གཞུང་ལ་ཡྲོད་ཀི་རེད། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཡྲོད་ཀི་རེད། སུ་གང་ལ་
ཡྲོད་མ་རེད། བྲོད་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་སིད་བྱུས་བཅའ་ཁིམས་ནང་ཡྲོད་བཞིན་པ་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་བ་མ་
དགེ་བཤེས། དགྲོན་པ། གྲྭ་ཚང་། ཚོགས་པ། སྐྱིད་སྡུག མི་སེར་སྲོ་སྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ཚུད་ལ་འགན་ཁུར་ནས་
བྲོད་གཞུང་གིས་མ་བསྙབས་པ་དང་། མ་ཐུབ་པ་མང་པྲོ་ཞིག་འགན་བཞེས་ནས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། འདི་དེ་ཚོ་ལ་དངྲོས་
གནས་དྲོ་ཕྲོགས་འགྲོ་ཡི་རེད། དེ་ཚོའི་སེམས་ཤུགས་ཆགས་ཀི་རེད། དེ་ཚོ་ཡག་པྲོ་མ་རེད་བསམས་ནས་དེ་རིང་ངས་
གསལ་བཤད་རྒྱག་དགྲོས་པ་ཆགས་སྲོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་སྡུག་རུས་བརྒྱབས་ཡིན་ཏེ། དེ་རིང་མ་ལབ་ཀ་མེད་ཁེལ་བ་ནི་དེ་
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འད་བྱས་ནས་ལབ་པ་ཡིན། བྲོད་གཞུང་གི་བདག་དབང་ཡྲོད་པ་དང་། སིད་བྱུས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ཚོ་ བཅའ་ཁིམས་ནང་
ལ་ཡྲོད་བཞིན་པ། ཤེས་རིག་དང་། འཕྲོད་བསྟེན་རིག་གཞུང་། བྲོད་དྲོན་གསལ་བསགས་ཟེར་བ། བྲོད་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་
གནད་དྲོན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བྲོད་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ཡྲོད་བཞིན་པ་དང་། སི་འཐུས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་ཤ་
སྟག་རེད། དེ་འད་ཡིན་ན། གྲོ་བ་ལྲོག་པར་འགྲོ་ཡི་མ་རེད་དམ། རིགས་འགེས་འགྲོ་ཡི་མ་རེད་དམ། དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་
ལ་མི་མང་ནས་ལས་འགུལ་འགན་འཁུར་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ་ཡར་བསྡུས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡང་ཡར་བསྡུས་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད་དམ། སྲོང་ཙང་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་ན། ང་ཚོས་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་པ་དང་། བཀའ་
མྲོལ་གནང་སྐབས་སྲོ་སྲོའ ་ི བྲོ་ལ་བབ་ཚོས་གང་གནང་བ་ཡིན་ནའང་། རྣ་བ་བཀག མིག་ཀང་བཀག གང་ལྟར་གྷན་དྷིའི་
སྤྲེའུ་གསུམ་ལྟར་བསྡད། སྲོ་སྲོའ ་ི བྲོ་ལ་མ་བབ་པ་འད་ཡྲོད་ན། ལྲོ་བཅུ་བཞི་བཅྲོ་ལྔ་བར་རིང་། དེ་ཚོ་གེང་ས་མེད་ན་མ་
གཏྲོགས་གེང་བ་དང་། དཔེར་ན་ང་འད་པྲོར་དངྲོས་གནས་ཐུག་སྲོང་། ང་ངྲོ་མི་ཤེས་མཁན་གིས་ང་ལ་འཁྲོས་སྡྲོད་མཁན་
དེ་འད་མང་པྲོ་ཐུག་བྱུང་། དེ་ཚོ་སུས་བཟྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་བཤད་སྡྲོད་མཁན་གི་མི་གཅིག་ལ་
ཡིད་ཆེས་བྱས་ནས་དེ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་ཕལ་ཆེར་ཕིན་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག གཞན་ང་ངྲོ་མི་ཤེས་མཁན་དེ་ཚོ་ང་ལ་རླུང་
ལང་བ་དེ་འད་མང་པྲོ་ཐུག་སྲོང་། མན་ཇ ་ཌི་ལར་ཐུག་སྲོང་། གཞིས་ཆགས་ལ་ཐུག་སྲོང་། ག་པར་ཕིན་ནའང་ཐུག་སྲོང་།
ྱུུ
ད་དུང་ཐུག་གི་འདུག མི་ངྲོ་ཤེས་ཀི་མི་འདུག སུ་རེད་དམ་ཟེར་དུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ཕ་ག་རེད། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ཕ་གའི་དེ་རེད་
ཟེར། རླུང་ལངས་བསྡད་འདུག ང་གང་བྱེད་དགྲོས་རེད། རླུང་ལངས་པ་བཟྲོ་མཁན་དེ་ཚོ་རྲོབ་ཙམ་རྲོ བ་ཙམ་ཚོད་དཔག་
བྱེད་ཐུབ་ཀི་འདུག དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་ངས་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་འདྲོད་ལ། ལྷག་དྲོན་དུ་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་གང་ཡང་ཤེས་
ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། འདིའི་ཁུལ་ལ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་སྐྱྲོ་ཤྲོས་རེད། དབུ་
མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་ལས་ཀ་བྱས་པ་ཙམ་ལས་གང་ཡང་ཤེ ས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། གང་ཡང་ཤེས་ཀི་མེད། སྲོན་མའི་གྲོས་
ཚོགས་སྐབས་ཐེངས་གཅིག་ཞུས་མྲོང་། འཛམ་བུ་གིང་ནང་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་འགྲོ་སྟངས་ཆ་ཚང་ལ་གཟིགས་དང་ག་པར་
ཡི ན ་ནའང་། BJP ལྟ་གྲུབ་ཡིན ་ནའང་འད། Congress ལྟ་གྲུབ་ཡིན ་ནའང་འད། འཛམ་བུ་གི ང་གི ་ Democratic
ཡིནའང་འད་འདུག Republic དེ་ཚོ་ཚང་མའི་ལྟ་གྲུབ། འདིའི་འྲོག་ལ་སྡྲོད་མཁན་ཚང་མ། མི་མང་འྲོས་ཤྲོག་འཕེན་
མཁན། འདི་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་མཁན་ཚང་མ། ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་ཤེས་མཁན་སུ་ཞིག་ཡྲོད་རེད་དམ། ཡིན་ནའང་
གང་ཟག་བྱེ་བག་པ་ལམ་སྟྲོན་བྱེད་མཁན། མགྲོ་སྟྲོན་མཁན། ལྟ་གྲུབ་ཡང་དག་པ་ཡྲོད་བཞིན་པ་དེའི་བ་མ་ཡིན་ནའང་འད།
དཔྲོན་པྲོ་ཡིན་ནའང་འད། དབུ་འཁིད་ཡིན་ན་དེ་ལ་གཞི་བཞག་ནས། ཡིད་ཆེས་བྱས་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི བྲོ་ཁེལ་སར་ཡིད་ཆེས་
བྱས་ཏེ་འགྲོ་བཞིན་པ་འཛམ་བུ་གིང་ལ་མང་དག་ཅིག་ཡྲོད་རེད། ང་དེ་འདའི་གས་ཡིན། མ་ཤེས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཡིད་ཆེས་
བྱེད་སར་ཡིད་ཆེས་བྱས། བྲོ་ཁེལ་སར་བྲོ་བསྐྱལ། འདི་ཡིས་ལམ་ལྲོག་པར་འཁིད་ཀི་མ་རེད། འདི་ཡིས་ང་ལམ་ཏག་ཏག་
ཅིག་ལ་འཁིད་ཀི་རེད་བསམས་ནས་འགྲོ་མཁན་གས་ཤིག་ཡིན། སྲོང་ཙང་རྣམ་པ་ཚོས་ང་ལ་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་དང་ང་ཚོ་
དབུ་མའི་ལམ་གི་འགན་འཁེར་མཁན་ལ་ཚོད་དཔག་བྱས་པ་དེ་ཚོ་ཏན་ཏན་བདེན་པ་རེད། གང་ཡང་མ་ཤེས་པར་གང་ཐུབ་
ཅི་ཐུབ། རྐང་འཁབ་ལག་འཁབ་བྱས་ནས་བྲོད་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་རེད། འདི་ལ་དབུ་འྲོག་དཔུང་འདེགས་ཞུ་དགྲོས་རེད་
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བསམས་ནས་གང་ལྟར་སྲོ་སྲོས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཞུ་མཁན་གཅིག་ཏན་ཏན་ཡིན་མ་གཏྲོགས། བཤད་ནས་རྦད་དེ་འཇྲོན་པྲོ་
བྱས་ནས་རྣམ་པ་ཚོ་ནང་བཞིན་མཁེན་པའི་བདག་པྲོ་དེ་འད་ར་བ་ནས་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་པ་ང་རླུང་ལངས་ཀི་མེ ད་དེ།
ཡིན་ནའང་དངྲོས་གནས་རེད། སྲོ་སྲོས་གང་ཤེས་པ་གང་འཇྲོན་པ་འདི་་་་་་་་་་ (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བསྐྱར་ལྡབ་མ་
གནང་རྲོགས་གནང་།) གང་བྱེད་དགྲོས་པ་འདི་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་བྱས་ནས་འགྲོ་མཁན་ཞིག་ཡིན། དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་
ཞབས་ཕི་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན། བྱས་ཙང་འདིར་རླུང་ལངས་པ་མེད་དེ། མ་བཤད་ན་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
བྲོད་གཞུང་བདག་ཉར་བྱེད་དགྲོས་རེད། བསྡུ་གསྲོག་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཕལ་ཆེར་སེར་བདག་འད་བྱེད་ཀི་འདུག་
ཅེས་དེ་འད་གསུངས་སྲོང་། གལ་སིད་དེ་འདའི་བཀའ་གནང་མཁན་འད་ཡྲོད་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་སྲོ་སྲོ་རང་ཉིད་ཀིས་སི་
ཚོགས་ཐྲོག་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་པ། ལས་འགུལ་སེལ་བཞིན་པ། ལས་འཆར་སེལ་བཞིན་པ་དེ་འདའི་གཅིག་གཉིས་ཤིག་
བསྡུ་གསྲོག་བརྒྱབས་སྲོང་། གཅིག་གཉིས་ཤིག་བསྡུ་གསྲོག་བརྒྱབ་ཏུ་ཡྲོང་གབས་བྱེད་ཀི་འདུག ཕལ་ཆེར་མ་འྲོངས་པ་ལ་
བསྡུ་གསྲོག་བརྒྱབ་ཏུ་ཡྲོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡྲོད་ཀི་རེད་བསམས་པ་དེ་འདའི་དྲོགས་པ་ཡྲོད། དེ་འདའི་ཐྲོག་འབེལ་ཡྲོད་
ནས་བཀའ་གང་གནང་བ་རྣམས་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ། ཁིམས་དང་སིག་གཞི། བཅའ་ཁིམས་གཞི་བཟུང་གཞི་ལ་བཞག་
ནས་དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་ཁུངས་གཏུགས་བྱས་ནས་གསུང་གི་ཡྲོད་ན། བཀའ་གསུང་ཅི་སྒྲུབ་རང་ཞུ་ཡི་ཡིན། བྲོད་གཞུང་ལ་
བཀའ་གསུང་ཅི་སྒྲུབ་རང་ཞུ་ཡི་ཡིན། དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པའི་ཐྲོག་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། བཀའ་གསུང་ཅི་སྒྲུབ་ཞུ་
ཡི་ཡིན། དེ་འགྲོག་རྐྱེན་བྱེད་པ་དང་། མཁེགས་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། སྲོན་མའང་ཞུས་མྲོང་། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་
ཞུ་ཡི་ཡིན།
མཐའ་མ་དེར་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འབྲོད་སྐུལ་འདི་དྲོན་ཚན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མེད་གང་ཤེས།
སིར་བཏང་ཁ་སང་ཁ་ཉིན་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གིས་འདི་གསུངས་སྲོང་། Donald Trump དཔེར་བཞག་ནས་
གསུངས་སྲོང་། བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་དབང་ཐྲོག་ལ་གསུངས་སྲོང་། གང་ལྟར་ངའི་འབྲོད་སྐུལ་འདི་སི་ཚོགས་ནང་ད་ལྟ་རྲོག་ག་
ཆེན་པྲོ་ཡིན་ནའང་རེད། ཆེན་པྲོ་མིན་ནའང་རེད། རྲོག་ག་གཅིག་ཡྲོད་རེད། རྲོག་ག་འདིའི་ཐྲོག་ལ་སུ་ཞིག་བདེན་པ་ཡིན་
མིན་དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་མེད། དེ་འད་ཐུག་ན་ཐུག་ས་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། གང་ལྟར་རྡྲོག་རྡྲོག་འདི་སི་ཚོགས་
ནང་ལ་རྲོག་ག་གཅིག་ཡྲོད་པ་དང་། སི་ཚོགས་ནང་ལ་གཅིག་སིལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་འདི་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ རེད།
༡༥ རེད། འདིའི་ལྟ་གྲུབ་ནང་ལ་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་ལྟ་གྲུབ་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་བཞིན་པའི་ལྟ་གྲུབ་འདིའི་
ཐྲོག་ལ་དྲོ་ཕྲོགས་འགྲོ་བཞིན་པ་དང། སི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་བཞིན་པ་དེ་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟྲོས་པའི་བཀའ་ཤག་
གིས་སེལ་ཐུབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང་། བཀའ་ཤག་གིས་དེ་ལ་གསལ་བཤད་བརྒྱབས་ནའང་འད། ཚོགས་ཆུང་བཙུག་ནས་ཡིན་
ནའང་འད། གང་ལྟར་ཐབས་ལམ་གང་ཡྲོད་རུང་འཕལ་དུ་བཀའ་ཤག་གིས་འགན་ཁེར་ནས་དེ་ལ་འབད་བརྲོན་གནང་དགྲོས་
འདུག་མ་གཏྲོགས། འདི་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་དབང་ཡིན་ཞེས་ཁ་སང་བཀའ་མྲོལ་གནང་བ་ནང་བཞིན། Donald Trump
ལ་དཔེ་བཞག་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་མ་གཏྲོགས། ཆུང་དུ་འགྲོ་ཡི་མ་རེད། དེ་འདའི་
ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་ངེས་པར་དུ་བཞེས་རྲོགས་གནང་ཞེས་འབྲོད་སྐུལ་འདི་ཞུ་ཡི་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་དམིགས་བསལ་གི་རིས་འགྲོ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དམིགས་བསལ་རིས་འགྲོ་
༡༤ པའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོའི་གཞིས་སར་ཁག་ལ་བརན་འཕིན་བསྟན་རྒྱུ་དེ་དཔེ་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པྲོ་འདུག ལས་བྱེད་རྣམ་པ་
དང་དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་བཀའ་བྲོན་ལ་བསགས་བརྲོད་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། དྷ་རམ་ས་ལ་གཅིག་པྲོ་ཞིག་ལ་བརན་འཕིན་དེ་བསྟན་
བསྡད་རྒྱུ་དེ། ཏག་ཏག་ཅིག་ཡྲོང་གི་མི་འདུག ད་ཡིན་ན་ཡང་། བརན་འཕིན་དེའི་ནང་ལས་རིམ་སིག་སྟངས་དེ་དཔེ་སྐྱྲོ་པྲོ་
འདུག ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་གསར་འགྱུར་དེ་ཚོ་བལྟ་ཡི་ཡྲོད། གཟའ་སེན་པ་ཉི་མ་མཚམས་རེ་ལ་རྦད་དེ་འགག་སྟེ་ནང་ནས་
ས་བསགས་ཤིང་བརན་དེ་མ་འགུལ་བ་བྱས་ནས་ཆུ་ཚོད་བཞི་ལྔ་བསྡད་པ་དེ་འད་དཔེ་མང་པྲོ་ཡྲོང་གི་འདུག ༸སྐྱབས་
མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་བཀའ་སྲོབ་ནང་ལ་འཆར་འགྲོད་བྱེད་སྟངས་དེ་ཏག་ཏག་བང་རིམ་མ་འགིག་པ་འད་པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་སྲོང་།
གཅིག་བྱས་ན་ང་རང་ནྲོར་བ་ཡིན་གི་རེད། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན། རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་བཀའ་སྲོབ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་།
བང་རིམ་འགིག་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་སྲོམ་གཞི་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་བསྟན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་གཞུང་གི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བྱུས་སྐྲོར་ལ་ཡིན་ནའང་འད། གཞུང་གི་འགྲོ་སྟངས་དང་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་སྐྲོར་ལ་ཡིན་ནའང་འད། དེ་བརྒྱུད་ནས་དེ་
རིང་ཞིག་བསྟན་སང་ཉིན་ཞིག་བསྟན་དུས། ཆ་ཚང་ཞིག་ཕར་ལ་གྲོ་བརྡ་ཞིག་སྤྲྲོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། དང་པྲོ་བསམ་བྲོའ ་ི
ནང་དེ་འད་ཞིག་བཞག་ནས་བརན་འཕིན་དེ་གང་འད་བྱས་ནས་བསྟན་དགྲོས་མིན་བལྟས་ན་མ་གཏྲོགས། ད་ལྟ་འདི་ནས་
མཐྲོང་ན་འདི་བཏང་ཤྲོག ཕར་ཕྲོགས་ནས་བརན་འཕིན་ཞིག་མཐྲོང་ན་འདི་ནང་ལ་བཏང་ཤྲོག་ལབ་ནས་རྦད་དེ་བསམ་བྲོའ ་ི
ནང་ལ་མི་མང་ལ་གྲོ་བརྡ་གང་འད་བྱས་ནས་སྤྲྲོ ད་དགྲོས་རེད་ཅེས་པ་དེ་དམིགས་ཡུལ་འད་པྲོ་དང་འཆར་གཞི་འད་པྲོ་ཧ་
ལམ་ཡྲོད་ས་མ་རེད་བསམ་བསམ་འད་པྲོ་ཞིག་དེ་འད་ཞིག་ད་ལྟ་བར་དུ་དན་གི་འདུག དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་དང་།
དེ་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་གྲོ་རྲོགས་ཀི་ལས་འགན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞིག་འཕྲོས་
སྲོང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཁ་ཤས་ཀིས་ཚིག་དེ་ལ་སེར་བདག་ཟེར་རྒྱུ་ཚིག་དེ་འད་བེད་སྲོད་བཏང་སྲོང་། དེ་ཚོ་སིར་བཏང་བསམ་
བྲོ་མནྲོ་མ་རྒྱས་པའི་ཐ་སྙད་རེད། ཚང་མས་བཤད་ནས་ཡྲོང་ཚད་ཀི་ཐ་སྙད་ཚང་མ་ཚད་ལྡན་ཡིན་དགྲོས་པའི་ངེས་པ་ཡྲོད་
པ་མ་རེད། ཁག་ཀང་ཡྲོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་ཆ་ནས་སིར་བཏང་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ཀི་ནང་ལ་མི་མང་གི་
ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི གཞུང་དང་སྲོ་སྲོ་གཞུང་གི་ལངས་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་དྲོ་སང་བྱ་རྒྱུ། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ལ་དྲོ་སང་བྱ་
རྒྱུ། སིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྐྱྲོན་བརྲོད་བྱ་རྒྱུ། དེ་ཚོ་མང་གཙོའི་གཞི་རིམ་གི་མི་མང་ལ་འཛོམས་དགྲོས་རྒྱུ་ཧ་
ལས་པའི་ཁད་ཆྲོས་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་རེད། དེ་འདའི་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་ཞིག་ལ་སིད་བྱུས་དེ་ལ་སེར་བདག་བྱེད་ཀི་
འདུག་ལབ་པ་ཡིན་ན། དེ་རྦད་དེ་ཁད་མཚར་ཞིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། མི་མང་གི་ནང་ལ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་
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གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། དབུ་མའི་ལམ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཐག་གཅྲོད་ཀི་རང་བཞིན་བཀའ་མྲོལ་གནང་རྒྱུའི་
ཐྲོབ་ཐང་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ་བདེན་པ་རེད། དེ་མ་གཏྲོགས་པའི་སྲོ་སྲོ་འྲོས་བསྡུ་སྐབས་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་མི་བྱེད་མཁན་མི་
ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། ཁྲོ་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་སིད་སྐྱྲོང་ཚར་བའི་རེས་ལ་
མི་དེ་ཁྲོད་ཀི་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བ་ཞིག་དང་། ཁྲོད་ལ་དངྲོས་གནས་དང་གནས་ཀི་རམ་འདེགས་ཐུབ་མཁན་གི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་
པར་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད།
འྲོས་བསྡུའི་སྐབས་ལ་ང་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱས་ཐུབ་མ་སྲོང་། ཁྲོང་གིས་ད་ལྟ་དབུ་མའི་ལམ་བཤད་ཀི་ཡྲོད་ནའང་།
ཏག་ཏག་འགིག་གི་མེད་མདྲོག་མདྲོག་བྱ་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཚད་ལྡན་གནས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འདའི་
ཐྲོག་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་འབེལ་བ་དེ་འདིར་མཚམས་བཞག་གི་ཡིན། མང་པྲོ་བཤད་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་མེད།
གཙོ་བྲོ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་ད་གིན་ཞུས་པ་བཞིན་རིས་འགྲོ་ ༡༣ པ་བྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་མི་ས་དང་འབེལ་བའི་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྲོད་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ལ། ན་ནིང་ཚོགས་དུས་གསུམ་པའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོ་མི་རྒན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྲོ་འགམ་ལ་ཡྲོད་པའི་
འགེམ་སྟྲོན་ཁང་ནང་ལ་མཚན་ཞབས་རྡྲོ་རེ་གཡིབ་ཀི་སྐྲོར་ལ་འགེམ་སྟྲོན་བྱས། ཚོགས་འདུ་ཚོགས། གཏམ་བཤད་གནང་།
དེ་འད་མང་པྲོ་ཞིག་གནང་སྲོང་། དེའི་སྐབས་སུ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཞུ་དགྲོས་བསམས་སྲོང་ཡང་། ད་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་
མཆྲོག་གི་ལས་དྲོན་ཐྲོག་ལ་མང་པྲོ་མ་བཤད་ན། ཁ་སང་རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེས་བསྟྲོད་བསགས་གནང་ཚར་ཙམ་རེད་
བསམས་ནས་སྲོ་སྲོས་ཁ་བཙུམས་ནས་བསྡད་བཞག་པ་ཡིན། ཡང་ད་ལྟ་རིས་འགྲོའ ་ི ནང་ལ་ཁ་སང་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཐྲོག་ནས་དི་བ་ཞུ་དུས། ལྲོ་རྒྱུས་མི་ས་དང་འབེལ་བའི་མི་ས་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པ་སུ་རེད་ལབ་དུས། ད་
ལྟའི་མཚན་ཞབས་རྡྲོ་རེ་གཡིབ་ཟེར་བ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཡྲོང་གི་འདུག མཚན་ཞབས་རྡྲོ་རེ་གཡིབ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རྒྱལ་
སིའི་སང་ལ་མཁས་པ་དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཕྲོགས་བསྡྲོམས་རྒྱག་མཁན། དཔེར་ན། ཆ་བཞག་ན།
ཁ་སང་པཎ་ཆེན་རིན་པྲོ་ཆེ་འཚོལ་བ་ཞེས་པ་དེའི་རྲོམ་པ་པྲོ་ཨིན་ཇིའི་བུ་མྲོ་ཞིག་རེད་འདུག ཁྲོ་རང་འད་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ན།
རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གིས་བྲོད་པའི་ཐྲོག་ལ་བཙན་འཛུལ་དེ་མགྲོགས་པྲོ་གཏང་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་དྲོགས་པ་གཅིག ཨུ་རུ་སུའི་
ལག་པ་དེ་བྲོད་ནང་ལ་རྐྱྲོང ་གི་ཡྲོད་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲྲོད་གཅིག་ལ་མཚན་ཞབས་རྡྲོ་རེ་གཡིབ་༸གྲོང་ས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་
གསུམ་པ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་གུང་ཁན་ཏང་གིས་གྲོམ་པ་དེ་མྱུར་དུ་བཏང་ནས་བྲོད་ནང་ལ་བཙན་འཛུལ་
གི་གྲོམ་པ་དེ་སྲོས་བཞག་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཕྲོགས་བསྡྲོམས་བརྒྱབས་འདུག་གདའ། ཡིན་ན་ཡང་། མི་ཞིག་གིས་བཤད་རྒྱུ་དེ་ཞེ་
དགས་ཆ་འཇྲོག་བྱ་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། ཁྲོ་རྒྱལ་སིའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་སང་ལ་ཡྲོད་རེད། རྒྱུ་མཚན་གཅིག་དེ་ག་རང་ཡིན། རྒྱུ་
མཚན་གཞན་པ་ཞིག་ནས་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་སྲོན་མ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་གནད་དྲོན་དེ་བྲོད་སྲོག་གཉིས་ཀི་བར་ལ་
ཆིངས་ཡིག་བཞག་པ་དེ། སྲོན་མ་ནས་ལག་སྲོན་བྱུང་འདུག ང་ཚོས་བཀའ་ཤག་སྲོན་མའི་འབི་རྲོམ་ཚན་པར་ཡིག་ཚག་ལ་
ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དུས། ཡིག་ཆ་དེ་ག་རང་ལག་པ་ལ་ཐྲོབ་སྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་། སྐབས་དེ་དུས་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་ར་
ཆེན་པྲོ་ཞིག་ལ་བརིས་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་དེ་ར་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་བྱས་འགེམ་སྟྲོན་བྱས། སང་
ཉིན་གནངས་ཉིན་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ན་ང་ཚོ་བྲོད་ཀི་སི་ཡྲོངས་ལྲོ་རྒྱུས་ཐྲོག་ལ་གང་འད་བྱས་ནས་རྒྱབ་ལྲོངས་ལ་བལྟ་
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ཡྲོང་ངམ་ཞེས་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་དང་འབེལ་ཡྲོད་འགན་འཛིན་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་དུས། འགེལ་བཤད་ཞེ་དགས་རྒྱག་རྒྱུ་མི་འདུག
དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་དགྲོངས་གཞི་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡྲོད་ཀི་རེད། གཅིག་བཤད་རྲོགས་གིས། གལ་སིད་ལན་འདེབས་
མེད་པ་ཡིན་ན། གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ནས་དི་བ་དེ་ཞུ་དགྲོས་ཀི་རེད་ཅེས་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། ལན་འདེབས་དེ་འད་གང་
ཡང་བྱུང་མ་སྲོང་། དེའི་ཆ་ནས་ངས་མང་པྲོ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་མིན།
འདི་ལ་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་ཆེས་ཕི་ལྲོ་ ༡༩༥༠ བར་དུ་བྲོད་ཀི་ཆབ་སིད་སིད་དྲོན་ལྲོ་རྒྱུས་གསུངས་
བཞག་པའི་ནང་ནས་ལུང་འདེན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། ཤྲོག་གངས་ ༨༣ ''ཉེ་སྲོན་སྲོག་པྲོའ ་ི གཞུང་གིས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༣ ལྲོར་
ཆིངས་ཡིག་དེ་ལྲོ་བརྒྱ་འཁྲོར་བའི་དུས་དན་རྒྱ་ཆེ་ཞིག་རྒྱལ་སིའི་ནང་བྱེད་དགྲོས་ཞེས་ང་འཛིན་སྐྱྲོང་ནང་ལ་ཡྲོད་སྐབས་
བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་བྱུང་སྲོང་། ང་ཚོས་དེ་ལ་མཐུན་འགྱུར་གང་ཡང་ཞུས་མེད། རེས་སུ་མཁས་པའི་བགྲོ་གེང་ཚོགས་འདུ་
ཁ་ཤས་ཚོགས་པ་མ་གཏྲོགས། མཛད་རིམ་རྒྱ་ཆེ་བ་གང་ཡང་བྱུང་ཡྲོད་ཚོད་མི་འདུག ཆིངས་ཡིག་དེ་ང་ཚོར་དགྲོས་མཁྲོ་
ཆེ་བ་གང་ཡང་མེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ཆིངས་ཡིག་དེའི་མགྲོ་བརྲོད་ནང་བྲོད་སྲོག་གཉིས་ཀ་ད་བར་མན་ཇུའི་བཙན་འྲོག་
ལ་ཡྲོད་པ་ནས་རང་བཙན་ཐྲོབ་པའི་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ནས་ང་ཚོ་རང་བཙན་ཐྲོབ་པའི་དགའ་སྟྲོན་གི་ཚུལ་དུ་མཛའ་
གྲོགས་ཀི་ཆིངས་ཡིག་འཇྲོག་གི་ཡྲོད་ཅེས་བིས་འདུག ཆིངས་ཡིག་དེས་བྲོད་དང་སྲོག་པྲོ་གཉིས་ཀ་མན་ཇུའི་གྲོང་མའི་
མངའ་འྲོག་ཏུ་ཡྲོད་པ་དང་། ཕི་ལྲོ། ༡༩༡༢།༡༩༡༣ གང་རུང་ལ་གཞི་ནས་རང་བཙན་ཐྲོབ་པ་རེད་ཅེས་ངྲོས་ལེན་བྱས་ཡྲོད་
པ་རེད། དེ་ངྲོས་ལེན་གནང་ན་ང་ཚོས་ ༡༩༥༡ བར་དུ་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་འདྲོད་ཕྲོགས་དེ་ར་མེད་དུ་འགྲོ་
བ་རེད།'' ཅེས་དེའི་ནང་ལ་གནད་འགག་དེ་ག་རང་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཆ་ནས། དེའི་ཐྲོག་ལ་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་
གི་རྒྱབ་ལྲོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཐྲོག་ལ་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཞིབ་གནང་དགྲོས་ཀང་དགྲོས་ཀི་རེད་ལ། དེ་སིར་བཏང་སིད་དྲོན་
གི་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་གནད་དྲོན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཆ་ནས། མཚན་ཞབས་རྡྲོ་རེ་གཡིབ་དང་། དེ་དང་
འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཆིངས་ཡིག་དང་ལ་སྲོགས་པ་དེ་བརྒྱ་བསགས་བྲོད་བསགས་བྱེད་མི་དགྲོས་རྒྱུ་འདི་ལ་གཟིགས་པ་
ཡིན་ན། གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཚགས་པྲོ་ཡྲོད་རེད། ད་རེས་འད་པྲོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ལས་གཞི་དེ་ང་འད་པྲོ་ཡིན་ན།
སིར་བཏང་དགྲོས་མཁྲོ་ཡང་མཐྲོང་གི་མེད། ལྷག་པར་དུ་བྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་མི་ས་དང་འབེལ་བའི་རེས་དན་ཞུ་ཡི་ཡིན་ལབ་
དུས། ཁ་བྱང་དེ་འདའི་ཡག་པྲོ་ཞིག་ཁེར་ཡྲོང་ནས་དང་པྲོ་དེ་མཚན་ཞབས་རྡྲོ་རེ་གཡིབ་བཞག་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ཏྲོག་ཙམ་ཞིག་
བྱབ་ཆུང་ཡིན་པའི་རགས་བསྟན་ཚར་བ་རེད། བྲོད་པ་རང་ལ་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་མི་ས་གགས་ཅན་དཔེ་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། གནམ་
གི་ཉི་མ་འད་བ། ཟླ་བ་འད་བ། མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། དང་པྲོ་དེ་ལས་གཞི་འགྲོ་འཛུགས་ཡྲོང་། ག་རེ་བྱས་ནས་མི་རིགས་གཞན་
པ་ཞིག་འདེམས་དགྲོས་རེད། དེའི་ནང་ལ་མི་དེ་འད་ཞིག་འཁིད་ཡྲོང་རྒྱུ་དེ། ཏག་ཏག་རང་ཚུགས་ཐུབ་ཀི་མེད་པའི་རགས་
རེད་དཱ། དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་གསལ་པྲོ་ཞུ་མི་དགྲོས་པ་དང་།
དེ་ནས་ད་ལྟ་དེ་ལ། སིར་བཏང་ངས་བཤད་དགྲོས་ཀི་མི་འདུག་སྟེ། ད་ལྟ་གཅིག་གསུངས་སྲོང་། དེའི་ཐྲོག་ནས་དེ་
འད་ཞིག་དགྲོས་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་རྒྱུ་འད་པྲོ། ད་ལྟ་སྲོ་སྲོ་ཕར་ཕིན་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་ཞལ་བཞེས་གནང་སྲོང་། གསང་བའི་
སང་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ཏྲོག་ཙམ་ཞེད་སང་ཚ་བྲོ་འདུག་གཱ། ང་ཚོ་ཁིམས་མཐུན་གི་སང་ནས་ཕིན་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་
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ཁད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག དེའི་ནང་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད་པཱ། གྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད་པཱ་ཞེས་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་སང་ལ་འཁེར་
ཡྲོང་བ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ Haward ནང་ལ་སྲོབ་གཉེར་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་དུས། སྲོབ་ཡྲོན་དེ་ taiwan
གི་རྒྱ་མྲོ་ཞིག་གིས་གནང་པ་རེད། དེ་གཅིག་ལ་འབེལ་བ་ཡྲོད་རེད། གཉིས་ལ་འབེལ་བ་ཡྲོད་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་
མཆྲོག་གི་གཟིམ་ཤག་ཉྲོ་རྒྱུའི་ dollar གཅིག་གཅིག་ཟེར་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད་དཱ། དེ་ཚང་མ་འདིར་འཁེར་ཡྲོང་ན་འགིག་གི་རེད་
པས། གྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད་ཅེས་དེ་འད་བྱས་བསྡད་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། ང་དེ་འད་གང་ཟག་
སེར་གི་སྐྲོར་ལ་དངྲོས་གནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་མེད། འདི་ནས་མཚམས་བཞག་གི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་དགྲོངས་དཔྱད་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་བྲོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་ངྲོ་ཚབ་མཚོན་
པའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་ཆགས་ཡྲོད་རེད། འདིའི་ནང་ལ་དམ་གཙང་དང་ཡིད་ཆེས་ཆ་འཇྲོགས་ཕེབས་ཐུབ་པའི་སྡིངས་ཆ་
དེ་བཟྲོ་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། གང་ཟག་གཅིག་གཉིས་ཀི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་སིག་འཛུགས་ལ་མཚན་ཤས་
སེབས་པ་ཡིན་ན། འགན་འཁུར་ཐུབ་ཀི་ཨེ་ཡྲོད། དེ་ཚོ་ཚང་མར་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་
གི་འདུག ཚོགས་གཙོས་བསམ་བྲོ་བཏང་བ་ཡིན་ན། འདིའི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་མི་ལྔ་བཅུ་ཡས་མས་ཡྲོད་རེད། ཚང་མ་
ཚད་དང་ལྡན་པ། གུས་བཀུར་ཞུ་འྲོས་པ། དེ་འད་བ་འད་པྲོ་ཡྲོང་རྲོགས་བྱས་ན་བསམ་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཞིག་ཡྲོང་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོས་སང་ལམ་བར་གི་སྐད་ཆ་དང་དགའ་མི་དགའི་སྐད་ཆ་བསྒྲུགས་ཏེ་འདིར་གཡུགས་པ་ཡིན་ན།
ཏག་ཏག་ཅིག་སྡྲོད་ཀི་རེད་དམ། འདིར་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག འཛིན་སྐྱྲོང་ཡིན་
ནའང་འད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་འད། འགྲོ་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོ་འདིའི་ནང་ལ་ཡྲོད་མཁན་གི་འཐུས་
མི་དེ་ཚོར་ཕྲོགས་བསྡྲོམས་བརྒྱབ་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ར་བ་ཉིད་ནས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། འགྲོ་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་
ནས་དང་། བཅའ་ཁིམས་ཀི་ཐྲོག་ནས། དེ་ཚོའི་རིགས་འདིར་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་
འདུག ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན། སྲོ་སྲོ་ལའང་རྣམ་དཔྱྲོད་ཅིག་ཡྲོད་རེད། ཚོར་བ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། རྣམ་དཔྱྲོད་དེ་རྣམ་དཔྱྲོད་
རང་གི་ཐྲོག་ལ་འདྲོན་ཐུབ་པ། ཚོར་བ་དང་རྣམ་དཔྱྲོད་གཉིས་དེ་ལྲོགས་སུ་ཕེ་ཐུབ་པ། ཚོར་བ་རང་གི་ཐྲོག་ལ་ཕེབས་པ་
ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་ར་བ་ཉིད་ནས་བསྡད་ཀི་མི་འདུག བསྐྲོར་བ་བརྒྱབས། བསྐྲོར་བ་བརྒྱབས་ནས་གྲུབ་འབས་ཐྲོན་རྒྱུ་སེ་
གཅིག་ཡྲོད་མ་རེད། དེར་བརེན། དེ་ཚོའི་གས་དེར་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་འདུག་ཅེས་བསྐྱར་དུ་འབྲོད་
སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡིན། སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྲོལ་དཀར་ལགས།

སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་
བཀའ་འདི་ཞུ་དགྲོས་པ་ཁག་ཅིག་འདུག སིར་བཏང་ནས་གྲོང་དུ་ཕལ་ཆེར་ཚང་མས་གསུངས་བཞག་སྲོང་། ཕི་དིལ་ལས་
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ཁུངས་འདི་ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལྷན་ཁང་མང་པྲོའ ་ི ནང་ནས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་འདི་དམིགས་བསལ་ག་རེ་
བྱས་ནས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ། ཁྲོ་རང་གི་ཁད་ཆྲོས་གང་ཡིན་པ། མང་པྲོས་འགེལ་བཤད་བསྐྱྲོན་སྲོང་། ང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་སི་
ཚོགས་ནང་ལ་ཆགས་ནས་བཅའ་ཁིམས་རིན་པྲོ་ཆེའི་ནང་དུ་གསལ་བ་བཞིན། ང་ཚོའི་ལས་འགན་གཙོ་བྲོ་འདི་བྲོད་ཀི་
བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་བྱ་རྒྱུ་རེད། འདི་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བཙན་བྱྲོལ་ནང་བཞུགས་མཁན་གི་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་
གཞུང་དབུས་པའི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་འད། བྲོད་མི་སེར་ཚང་མའི་ཐུགས་སང་གནང་ས་དེ་བྲོད་
ཀི་བདེན་མཐའ་གསལ་བའི་ཆེད་དུ་གང་ཞིག་བྱེད་དགྲོས་འདུག བྲོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་གཞི་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་
འདིའི་ཆེད་དུ་གང་བྱེད་དགྲོས་འདུག འདིར་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་
ལ་མཚོན་ན་ཕག་ལས་གཙོ་བྲོ་དེ་ང་ཚོའི་ར་དྲོན་སད་དུ། གཙོ་བྲོ་དེ་ར་དྲོན་གི་ཆེད་དུ་དང་། ཞྲོར་ལ་བཙན་བྱྲོལ་ནང་
བཞུགས་པའི་བྲོད་མི་ཚོའི་བདེ་དྲོན་ཆེད་དུ་གང་དུ་འབེལ་བ་བྱེད་དགྲོས་འདུག སུ་ལ་ཞུ་གཏུགས་བརྒྱབ་དགྲོས་འདུག དེ་
དེ་བཞིན་བྲོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་གང་འད་རེད་འདུག འདིའི་ཐྲོག་ལ་དིལ་བསགས་གང་བྱེད་དགྲོས་འདུག ཁབ་བསགས་
གང་བྱེད་དགྲོས་འདུག གང་ལྟར་འདི་དང་འདི་འད་བའི་ལས་འགན་གཙོ་བྲོ་ཡིན་པ་ངས་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། སྲོན་རིས་
ནང་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། གང་ཟག་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་གྲུབ་སྲོང་། ལས་གཞི་མང་དག་ཅིག་འདུག དཔེར་ན། ང་ཚོས་
ཨང་གངས་ ༡༤ དེ་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན། བརན་འཕིན་རྒྱང་སིང་ཆེད་དུ་མཐུན་རྐྱེན་སྐྲུན་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག འདིའི་ཐྲོག་ལ་
གསལ་བཤད་ཁ་གསལ་བྱུང་སྲོང་། སྲོམ་དངུལ་རང་རེད་གསུང་གི་འདུག སིར་བཏང་བྱས་ན་འབུམ་གཉིས་གང་ཡང་མ་
རེད། ས་གནས་གཅིག་གི་ནང་ཚོད་ལྟ་གནང་རྒྱུའི་ངྲོ་བྲོའ ་ི ཆེད་དུ་ཡིན་ནམ། ཏན་ཏན་རིམ་པ་བཞིན་ཕག་དངུལ་ཞུ་ཐུབ་
པའི་ཐྲོག་ནས་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་སྙྲོབ་ཐུབ་པ་གང་འད་བྱས་ནས་འབད་བརྲོན་བྱེད་
དགྲོས་འདུག འདི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག ང་ཚོའི་ཁ་གཏད་དག་བྲོ་དེ་གུང་ཁན་ཏང་ཆགས་ཡྲོད་རེད། ཡིན་
ནའང་། གུ་ཁན་ཏང་ནས་སང་དགྲོས་པ་གཅིག་ཡང་ན། ཁྲོང་ཚོའི་ནྲོར་འཁྲུལ་རྲོགས་དགྲོས་པ་གཅིག་གང་འདུག་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། ཁྲོང་ཚོས་འགྲོ་གྲོན་ཧ་ཅང་གི་ཕྲོན་ཆེན་བཏང་ནས་གུང་ཁན་ཏང་གི་སིད་བྱུས་ཡིན་ནའང་འད། གུང་ཁན་ཏང་གིས་
འཛིན་པའི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག Propaganda དེ་ཚོ་ས་གནས་ཁུག་ཁུག་ཡྲོངས་རྫྲོགས་ལ་སྙྲོབ་པའི་ཆེད་དུ་
མཐུན་རྐྱེན་གཟུགས་མཐྲོང་རླུང་འཕིན་ཡིན་ནའང་འད། གང་ལྟར་མཐུན་རྐྱེན་ཅི་ཞིག་སྐྲུན་དགྲོས་རུང་། རིན་མེད་ཀི་ཐྲོག་
ནས་ཁུག་ཁུག་གྲོང་གསེབ་ཚང་མར་རྒྱྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་དཔལ་འབྱྲོར་གི་གནས་ཚད་དེ་ཙམ་མཐྲོན་པྲོ་མེད་རུང་། འདི་
བརྒྱུད་ནས་ཉུང་མཐར་ཚང་མས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་སྐྲོར་ལ་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། འདི་ཡིན་ནའང་འད། གཙོ་བྲོ་
འདི་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་མཛད་རྣམ་ཡིན་རུང་། གང་ལྟར་གང་གི་ཐད་ལ་ཡིན་ནའང་། ལམ་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་
རེད། འདི་གུང་ཁན་ཏང་ནས་སང་བ་ཡིན་ནའང་མ་འགིགས་པ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། དག་བྲོའ ་ི ས་ནས་སང་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་
རེད། བྱས་ཙང་འདིའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་པ་ཆགས་ཀི་འདུག
ང་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་སྐྲོར་ལ་གྲོ་རྲོགས་སེལ་རྒྱུའི་ཐྲོག་བཀའ་མྲོལ་གནང་གི་འདུག འབུམ་ཉི་ཤུ་ར་
གཉིས་ལྷག་ཙམ་རེད། ཧ་ལས་པའི་ཕྲོན་ཆེན་པྲོ་རེད། ཉུང་དགས་པ་དང་མང་དགས་པ་རེད་ཅེས་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་མེད། སིད་
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བྱུས་འདི་སུ་ལ་གྲོ་རྲོགས་སེལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཁ་གསལ་ཆགས་སྲོང་། འགིག་གི་འདུག ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་འདི་གང་ཡིན་ཞེ་ན།
གྲོང་དུ་མང་པྲོས་བརྲོད་གཞི་བསངས་སྲོང་། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་
རེད། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་
ཙང་། འདིའི་ཐྲོག་ལ་གྲོ་རྲོགས་སེལ་བ། འདིའི་ཐྲོག་ལ་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་འདི་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འགན་
ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས། གང་ཟག་སེར་འད་མིན་གིས་འདིའི་སྐྲོར་ལ་གང་འཚམ་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་མདྲོག་མདྲོག་བྱས་
ཏེ་གསལ་བཤད་འད་མིན་ཐེབས་ཡྲོད་དུས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་གྲོ་རྲོགས་ནྲོར་བ་མང་པྲོ་ཞིག་འཕེལ་འགྲོ་ཡི་འདུག
འདིར་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆྲོག་པ་གིས།
གང་ཟག་འད་མིན་གིས་གྲོ་རྲོགས་སེལ་ཡྲོང་དུས་གནས་ཚུལ་གང་འཕད་ཀི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན་འགེལ་བཤད་
དེ་ལྲོག་པ་ཐེབས་ནས་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་དཔང་པྲོ་རེད། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ཞེས་ནས་རྒྱ་
དང་བྲོད་ཀི་རྒྱལ་དར་མཉམ་དུ་འཁེར་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་འགེལ་བཤད་བསྐྱྲོན་ཡྲོད་རེད། དབུ་མའི་
ལམ་གི་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་འགེལ་བཤད་བསྐྱྲོན་ཡྲོད་རེད། ཉི་མ་གཅིག་ཡྲོང་མི་སིད་པ་མ་རེད། བསམ་བྲོ་
འཁྲོར་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་རེད། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ལ་གཞི་བཞག་པ་ཡིན་ལབ་ནས་རྒྱའི་རྒྱལ་དར་གཅིག་པུ་འཁེར་
རྒྱུའི་ཉི་མ་གཅིག་ཤར་མི་སིད་པ་མ་རེད། འདི་འགིག་གི་རེད་དམ། དེར་བརེན། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ངྲོས་ནས་འགེལ་
བཤད་ཁ་གསལ་ཞིག་བསྐྱྲོན་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག གང་ཟག་འད་མིན་གིས་འགེལ་བཤད་འད་མིན་བརྒྱབས་
དུས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་གསལ་བཤད་བསྐྱྲོན་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག ད་ལྟ་གུང་ཁན་ཏང་གིས་ང་ཚོར་སྐད་ཆ་
བཤད་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། བྱས་ཙང་གུང་ཁན་ཏང་གི་འྲོག་ལ་ལུས་ཡྲོད་མ་རེད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་གང་འད་བསྐྱྲོན་འདུག་བྲོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ངྲོས་ནས་དངྲོས ་གནས་དགྲོངས་བཞེས་གནང་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་རེད། གུས་བརི་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། གྲོ་རྲོགས་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འགྲོ་སྲོང་ཅུང་ཙམ་གཏྲོང་
དགྲོས་འབྱུང་ནའང་ཉམས་ཞིབ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་སེལ་དགྲོས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་འདུག འདི་དན་གསྲོ་དང་
སྦྲགས་ཞུ་ཆྲོག་པ་གིས།
འདིའི་ནང་ལ་ཉམས་ཞིབ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་འདྲོད་པ་གཅིག་འདི་བྱུང་། འདི་ཕི་དིལ་དང་འབེལ་བ་
ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ན་གང་ཡིན་རུང་། སྲོན་མ་འད་ཆ་བཞག་ན་རྒྱ་ནག་ཉམས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གཅིག་ཡྲོད་རེད་ཅེས་གྲོ་ཐྲོས་བྱུང་
སྲོང་། དེང་སང་ཡྲོད་ན་མེད་ན། ངས་ཁ་གསལ་པྲོ་ཤེས་མ་སྲོང་། གལ་ཏེ་མེད་པ་ཡིན་ན། གསལ་བཤད་གནང་རྲོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སིར་བཏང་ཡིན་ན། སྲོ་སྲོའ ་ི དག་བྲོ་ངྲོ་ཤེས་རྒྱུ་འདི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ཁ་གཏད་གཅྲོག་ཡུལ་དེ་ངྲོ་ཤེས་
དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། དེར་བརེན། ངས་གང་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཟེར་ན། གུང་ཁན་ཏང་གི་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་སྟངས་
གང་རེད་འདུག གུང་ཁན་ཏང་གི་དཔྲོན་པྲོ་སུ་རེད་འདུག དཔྲོན་པྲོ་ཚོས་སྐད་ཆ་གང་ཞིག་བཤད་ཀི་འདུག ཁྲོ་རང་ཚོ་འགྲོ་
བཞིན་པ་གང་རེད་འདུག ཤེས་རྲོགས་བྱེད་དགྲོས་པ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས་རྒྱ་ཡིག་ཚད་
ལྡན་ཤེས་མཁན་དེ་ཚོ་ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་གསྲོ་སྐྱྲོ ང་བྱེད་དགྲོས་བྱུང་རུང་། གང་ལྟར་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་གལ་
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ཆེན་པྲོ་རེད། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་གཅིག་པུའི་ཆེད་དུ་མ་རེད། ག་རེ་ཡིན་ནའང་གུང་ཁན་ཏང་གི་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་
སྟངས་འདི་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་འདི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ང་ཚོར་ཆ་མཚོན་ན། འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཤེས་རྲོགས་བྱེད་པའི་
ཆེད་དུ་དབྱིན་ཇིའི་ད་རྒྱ་བསྲོགས་ན་མ་གཏྲོགས། ཐབས་ཤེས་ཡྲོད་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་དབྱིན་ཇི་དེ་རྒྱ་ཡིག་ནས་བསྒྱུར་
བ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ཙང་། ཁུངས་ལྡན་ཇི་ཙམ་ཡིན་ན། ཁ་གསལ་པྲོ་ཇི་ཙམ་བསྒྱུར་ཡྲོད་ན། འདི་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ངེས་
པར་དུ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་ལ་རྒྱ་ཡིག་ཚད་ལྡན་ཤེས་མཁན། ངའི་ཚད་ལྡན་གི་ཚིག་དེར་ཐུགས་སང་གནང་རྲོགས་
གནང་། གང་ལྟར་དེ་འད་གསྲོ་སྐྱྲོང་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་གལ་ཆེན་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུག བཙན་བྱྲོལ་ནང་། དམིགས་བསལ་
རྒྱ་གར་ནང་ལ་རྒྱ་སྐད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག Mandarin འདི་སྲོབ་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཡིན་ནའང་། འདི་ཇི་ཙམ་སྤུས་
དག་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནམ། ཐའེ་ཝན་ཕྲོགས་ལ་གཏྲོང་གནང་གི་ཡྲོད་པ་འད། ཁྲོང་ཚོ་ཚུར་ལྲོག་སེབས་ནས་ཞབས་ཕི་ཇི་
ཙམ་ཞུ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། བྱས་ཙང་འདིའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་བཞེས་གནང་བའི་ཐྲོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགྲོས་པ་
གལ་ཆེན་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུག
དེ་བཞིན་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་འདི་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་ཀི་འགེམས་སྟྲོན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་
ཡིན། བྲོད་ཀི་འགེམས་སྟྲོན་གི་ཕག་ལས་དེ་ལ་ངས་རྒྱུན་དུ་ནས་དྲོ་སང་ཧ་ཅང་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། ལས་བྱེད་ཚོས་ཕག་ལས་
ཡག་པྲོ་གནང་འདུག་བསམ་པའི་སྲོབས་པ་སྐྱེས་ཀི་འདུག མིག་དཔེ་ལྟ་ས་གཅིག་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། འདིའི་ནང་ལ་བྲོད་ཀི་
འགེམས་སྟྲོན་གི་ལས་གཞི་གསར་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་གཅིག སྐད་གགས་ཆེན་པྲོ་གཅིག ཁབ་བསགས་ཆེན་པྲོ་འགྲོ་རྒྱུ་གཅིག་
འདི། ང་ཚོའི་མདུན་དུ་མཐྲོང་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་དེ་རེད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་ངས་བསམ་ཚུལ་གཅིག་ཞུ་ཆྲོག་པ་གིས། ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་
ང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ལ་སྲོབས་པ་བྱེད་འྲོས་པ་ཞིག་གང་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོར་དང་བདེན་ཡྲོད་ཅེས་
པ་དེ་རེད། བྱས་ཙང་འཐབ་རྲོད་ཞུས་དུས་ང་ཚོ་སྲོབས་པ་ཆེན་པྲོའ ་ི ངང་ནས་མར་འདྲོན་སྐབས། དང་བདེན་དེ་ང་ཚོའི་རྒྱབ་
ལ་ཡྲོད། གསལ་བཤད་གང་དུ་བྱེད་རུང་བྱེད་རང་ཆྲོག་པ་ཡྲོད་ཅེས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དེར་བརེན། ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱབ་
ལྲོངས་ནང་ལ། ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་དེབ་རའི་ནང་འཇྲོག་སྐབས། ཁག་གཙང་མ་ཞིག གང་ཡིན་པ་དེ་ཡིན་པར་འཇྲོག་དགྲོས་པ་འདི་
གལ་ཆེན་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུག མ་ཟད་གུང་ཁན་ཏང་ལ་སྐྱྲོན་བརྲོད་བྱེད་རྒྱུ་གཅིག་གང་རེད་ཟེར་ན། ཁྲོང་ཚོའི་ལྲོ་རྒྱུས་ནག་
གསུབ་གཏྲོང་གི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་ལབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། ནག་གསུབ་གཏྲོང་བའི་ཆེད་དུ་དངུལ་ཕྲོན་ཆེན་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད།
ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་མཁན་ཡིན་ཟེར་མཁན་མང་པྲོས་ལྲོ་རྒྱུས་འད་མིན་བསེས་ལྷད་བྱས། གཏུབ། གསུབས་ནས་
ཁྲོང་ཚོར་ཁེ་ཕན་ཡྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་བཟྲོས་ནས་གུང་ཁན་ཏང་གིས་འགྲོ་སྲོང་ཧ་ཅང་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོའི་དག་བྲོའ ་ི
བྱེད་སྟངས་དེ་ལ་བདེན་པ་མི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག History འདི་ Manipulate བྱེད་ཀི་འདུག་ཅེས་
ང་ཚོས་སྐྱྲོན་བརྲོད་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོའི་བཙན་བྱྲོལ་ནང་ལ་ལྲོ་རྒྱུས་བཀྲོད་སྐབས་འདི་ཁ་གསལ་ཞིག་མ་བརྒྱབས་པ་
ཞིག་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་གང་འཕད་ཀི་འདུག་ཞུས་ན་བཙན་བྱྲོལ་ནང་ལ་ང་རང་ཚོ་བྲོད་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་ལུང་
བགང་བ་ལ་རྒྱའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཁབ་བསགས་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོས་ལུང་བགངས་ཏེ་གང་ལྟར་ང་ཚོ་བྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་མཁས་པ་དེ་
ཚོ་ཏག་ཏག་འགིག་གི་མ་རེད་ཟེར་བའི་དུས་ཚོད་གཅིག་ཤར་རེད་ལ་ད་དུང་མ་འྲོངས་པ་ལ་ཡྲོང་མི་སིད་པ་མ་རེད། དེར་
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བརེན། འདིའི་ཐད་ལ་ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་བྲོད་ཀི་འགེམས་སྟྲོན་ཐྲོག་ལ་གཙོ་
བྲོ་ཞུ་དགྲོས་དྲོན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྣམ་པ་ཚོ་འདི་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཟབ་སྲོང་མང་པྲོ་ཞིག་གནང་གི་འདུག ཚོགས་
འདུ་ཐེངས་འགའ་ཚོགས་པ་ངས་དྲོ་སང་བྱུང་། བྲོད་ཀི་བརན་འཕིན་ད་རྒྱའི་ནང་ནས་དྲོ་སང་བྱུང་། འདིའི་ཁྲོད་ནས་བསམ་
ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ཏན་ཏན་འདིའི་ནང་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་མཛད་རྣམ་སྐྲོར་འབི་ཡི་རེད། སར་ ༥༩ སྲོན་
ལ་བྲོད་ནང་ཆགས་དུས་གང་འད་ཡྲོད་པ། དེ་དེ་བཞིན་བཙན་བྱྲོལ་ནང་ཕེབས་སྐབས་བྱུང་སྟངས་གང་འད་བྱུང་མིན། དེ་དེ་
བཞིན་གནས་སྟངས་རབ་དང་རིམ་པ་གང་ཆགས་མིན་ཁ་གསལ་འབི་གནང་གི་རེད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་དུས་ཇི་མ་ཇི་
བཞིན། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་བྲོད་ནང་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡྲོད་མེད། བཙན་བྱྲོལ་ནང་གདན་འདེན་ཞུས་སྐབས་
གདན་འདེན་མཁན་སུ་དང་སུ་ཡིན་པ། སྐུ་པར་གཅིག་ཀང་མེད་རུང་དེ་གང་དང་གང་ཡིན་པ། སུས་སུ་གང་བྱེད་པ། མིང་སུ་
དང་སུ་ཡིན་པ་གང་ལྟར་ཁ་གསལ་པྲོ་ཞིག་འགྲོད་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུག འདི་ནང་བཞིན་བྲོད་ནང་ལ་ཞི་
རྒྲོལ་རབ་དང་རིམ་པ་བྱུང་ཡྲོད་རེད། ༥༩ ཞི་རྒྲོལ་བྱུང་ཡྲོད་རེད། ༡༠ པ་དང་ ༡༢ གང་ལྟར་འདིའི་ནང་ལ་སྐད་འབྲོད་
གནང་མཁན་སུ་རེད་འདུག བྲོས་གཏྲོང་གནང་མཁན་གི་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་སུ་རེད་འདུག ཁྲོང་ཚོས་གང་གི་སད་དུ་སྐུ་ལས་
བསྐྱྲོན་འདུག འབྲོད་ས་ག་རེ་ཡིན་པ། ཁ་གསལ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་གུང་ཁན་ཏང་གིས་བྱེད་པ་བཞིན་ང་ཚོས་བསྒྱུར་བཅྲོས་མི་
གཏྲོང་བ་གཅིག་དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་ཡི་ཡིན། དེ་དེ་བཞིན་བརྒྱད་ཅུ་རྒྱ་གངས་ལ་སྐད་འབྲོད་གནང་ཡྲོད་
རེད། རབ་དང་རིམ་པ་དགུ་བཅུ་གྲོ་གངས། དྲུག་ཅུ་རེ་གངས་ལ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་བྱུང་ཡྲོད་རེད། གང་ལྟར་༢༠༠༨ བྱས་ཏེ།
མཐའ་ན་སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་ནང་ལའང་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་འབྲོད་སའི་ནང་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་བྲོད་ལ་གདན་
འདེན་ཞུ་དགྲོས་ཡྲོད་གསུང་མཁན་བྱུང་ཡྲོད་རེད། བྲོད་རང་བཙན་དགྲོས་ཡྲོད་གསུང་མཁན་བྱུང་ཡྲོད་རེད། བྲོད་ལ་རང་
དབང་དགྲོས་ཡྲོད་ཅེས་གསུང་མཁན་བྱུང་ཡྲོད་རེད། མཐའ་ན་ཁ་ཤས་ཀིས་ཕག་གཉིས་མཐལ་མྲོ་སར་ཞིང་གང་ཡང་མ་
གསུངས་པ་དེ་འདའང་བྱུང་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡང་ལྲོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་ནང་ལྷག་དགྲོས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཁྲོ་རང་ལ་གནད་
འགག་ཅིག་ཡྲོད་རེད། གང་ལྟར་ངའི་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་དྲོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན། དཀྲུག་མ་ཐེབས་པ་ཞིག་ངའི་ངྲོས་
ནས་དེ་འད་གནང་གི་འདུག་ཞུ་ཡི་མེད་དེ་ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་དེ་མ་བྱུང་སྲོན་དུ་རགས་ཐེབས་པའི་འབད་བརྲོན་ཡིན། ངའི་ཞུ་
དྲོན་གཙོ་བྲོ་འདི་བྲོད་ཀི་འགེམས་སྟྲོན་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་འགྲོ་སྲོང་ཕྲོན་ཆེན་གཏྲོང་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། གཏྲོང་རིན་ཆྲོག་པ་
རེད་བསམ་གི་འདུག འདི་ལ་ང་ཚོས་ཐུགས་སང་གནང་རྲོགས། མི་མང་ལ་བཀྲམ་ཟིན་རེས་ང་ཚོ་གཞྲོན་སྐྱེས་ཐྲོན་ཟིན་
ནས་ང་ཚོས་གཅིག་འགིག་མི་འདུག གཉིས་འགིག་གི་མི་འདུག བཟྲོ་བཅྲོས་རྒྱག་རྲོགས་གིས་་་ (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས།
བསྐྱར་ལྡབ་མ་གནང་རྲོགས་གནང་།) ལགས་སྲོ། སར་བྱུང་མ་མྲོང་བ་མ་རེད། བྱུང་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་ནྲོར་འཁྲུལ་དེ་
ནས་མཁེན་ཏེ་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་རྡྲོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས། གྲོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ་དེ་ཡིན།
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སི་འཐུས་རྡྲོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་གི་བགྲོ་གེང་ཆ་ཤས་བངས་པའི་ཐྲོག་ནས། ཕི་
དིལ་ལས་ཁུངས་གལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ་ཚང་མས་གསུངས་སྲོང་། དེ་བཞིན་ལས་བྱེད་ཀིས་ཕག་ལས་ཧུར་བརྲོན་གནང་གི་
ཡྲོད་པ་འབེལ་ཡྲོད་བཀའ་བྲོན་གཙོས་པའི་སི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་སྲོང་། ང་རང་གི་ངྲོས་ནས་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རིས་འགྲོ་འདི་དང་མཉམ་དུ་ད་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཐྲོག་ནས་ཁབ་བསབས་བྱེད་ཕྲོགས་དང་གསར་འགྱུར་བཀྲོད་
ཕྲོགས་ཀི་གནད་དྲོན་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་སྐད་ཆ་བྱུང་པ་རེད། ཉེ་ལམ་ཇྲོ་ཁང་གི་གནས་ཚུལ་གི་ཐྲོག་ལ་སི་འཐུས་རྣམ་པས་
སེམས་འཚབ་དང་འབེལ་ནས་གསུངས་སྲོང་། དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་ལན་གི་ཐྲོག་ནས། ཨིན་ཇིའི་
ནང་དུ། statement ཤད་གུག་གི་ནང་ལ་དེ་མེད་དེ། གནས་ཚུལ་གི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ལུང་འདེན་གཞིར་བཟུང་ཐེབས་
ཡྲོད་རེད། ཤད་གུག་གི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་དེ་གསུངས་ཡྲོད་མ་རེད་དེ། དེ་ཐེབས་པ་ཙམ་གིས་རང་
བཞིན་གིས་བརྡ་ལན་ལན་ནྲོར་བ་ཞེ་པྲོ་ཞིག་ཕི ན་པ་རེད། དེ་ངྲོས་ལེན་ཞུ་དགྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་
ཆུང་ཆུང་མ་རེད། ནྲོར་འཁྲུལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད། མི་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་བྲོ་འཚབ་བྱུང་པ་རེད། དེ་ངྲོས་ལེན་ཞུས་པའི་ཐྲོག་
ནས། གནས་ཚུལ་འགྲོད་མཁན་དེ་འབེལ་ཡྲོད་ལས་བྱེད་ཅིག་ཡིན་རྒྱུ་རེད་དེ། གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཆེན་པྲོ་བྱུང་པའི་སྐབས་
སུ་ད་རྒྱའི་ནང་དུ་ཚིག་གཅིག་བཀྲོད་པ་ཙམ་གིས། དེ་བརྡ་ལན་གཅིག་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། ངས་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་
ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ད་རྒྱ་འདི་གསར་འགྱུར་སེལ་སའི་སྡིངས་ཆ་ཞིག་མ་རེད། སི་བཏང་གསར་འགྱུར་ཐྲོག་ནས་གསར་
འགྱུར་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རེད་དེ། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་དེ་ནྲོར་འཁྲུལ་བྱ་སའི་ས་ཆ་གཞི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་
འདའི་ནྲོར་འཁྲུལ་ཆེན་པྲོ་བྱས་པ་དེ་ལ་དགྲོངས་སེལ་ཞུ་དགྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ནྲོར་འཁྲུལ་ཡྲོང་སིད་
པ་རེད། འབེལ་ཡྲོད་ལས་བྱེད་ཅིག་གིས་ནྲོར་འཁྲུལ་ཤྲོར་སིད་པ་རེད་དེ། དེའི་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་ཙམ་མ་
ཡིན་པར་གནས་ཚུལ་ཆེན་པྲོ་དེ་འད་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མ་ལ་འགན་ཡྲོད་རེད། ཨྲོ་དེ་ལ་གཟབ་
གཟབ་བྱེད་དགྲོས་ཀི་འདུག ཉི་མ་གཅིག་ཡིན་ནའང་སྤྲད་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་མེད་པར་གནས་ཚུལ་ཆེན་པྲོ་དེ་འད་ཞིག་ཐྲོན་
པ་དེར་བྲོ་ཕམ་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཕག་སྦྲེལ་སི་ འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་བཀའ་མྲོལ་ཧང་སང་ཡག་གི་ཡག་པྲོ་གནང་སྲོང་།
ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ཐྲོག་ལ་གནྲོད་ཤུགས་ཇི་ལྟར་སེབས་ཀི་ཡྲོད་མིན། ཀུང་ཙེ་བསྟི་གནས་
Confucius institute ཐྲོག་ནས་ཉེན་ཁ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་དང་། ང་ཚོ་བྲོད་ཀི་གནད་དྲོན་འདི་བྲོད་ཙམ་མ་

ཡིན་པར་རྒྱ་ནག་གི་གནྲོན་ཤུགས་ཐྲོག་ནས་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་དུ་སྡྲོད་མཁན་ཡན་ཆད་ཀི་རང་དབང་བརླག་པའི་ཉེན་
ཁ་ཞིག་ཡྲོད་པ་བརྡ་ལན་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱུང་སྲོང་། གྲོས་ཚོགས་ཀི་སྡིངས་ཆ་འདི་ར་ཆེན་པྲོ་ཡིན་དུས། དེ་
འདའི་འཐབ་རྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་བགྲོ་གེང་མང་ཙམ་ཡྲོང་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད། དེ་ལ་ངས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཞུ་ཡི་
ཡྲོད། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་འདི་ལ་དམ་དག་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྲོན་མ་ JNU བཙུགས་པའི་ཐབས་ཤེས་ཞེ་དགས་བྱས་པ་
རེད་དེ་རྒྱ་གར་གིས་སྲོ་བརྒྱབ་པ་རེད་དེ། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བསྟི་གནས་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་
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ཕྲོགས་གཅིག་ནས་བལྟས་ན་ཞེད་སང་ཚ་པྲོ་ཡྲོད་པ་དང་། ཨ་སྲོར་ས་ཡ་མང་པྲོ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། ང་ཚོ་ལ་དང་བདེན་
ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་། འཛམ་བུ་གིང་གིས་དྲོ་སང་བྱེད་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཁྲོ་རང་ཚོ་དང་འབེལ་བ་གཅྲོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཉེ་
ཆར་ཕི་སིད་དང་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག FBI སྲོགས་ཀིས་འདི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་
རེད་འདུག་ཅེས་ཧང་སང་པ་དང་། དྲོ་སང་བྱེད་དགྲོས་ཀི་འདུག་ལབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། འདི་ཉིས་སྟྲོང་བཞིའི་ལྲོར་ལྷྲོ་ཀྲོ་རི་ཡ་
ནས་འགྲོ་བཙུགས་པ་ཞིག་རེད་འདུག ད་ལྟ་ལྟ་འྲོང་དུས། ཁྲོང་ཚོའི་དམིགས་ཚད་ནི་འཛམ་བུ་གིང་དང་ལྷག་པར་དུ་ནུབ་
ཕྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ། གྲོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་བཞིན། འཇམ་པྲོའ ་ི སྟྲོབས་ཤུགས་ཐྲོག་ནས་ soft
power གནས་སྟངས་ཀི ་ཐྲོག་ནས་འཛུལ་རྒྱུ་ཐབས་ཤེས་བྱེད་དུས། ད་ལྟའི་ཆར་མང་པྲོ་ཞིག ་གིས་བྲོ་འཚབ་བྱེད་ཀི ་

འདུག གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་གེང་སྲོང་བྱེད་ཀི་འདུག ཉེ་ཆར་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ཐྲོག་ལ་ཨ་རིའི་
དྲོན་གཅྲོད་དངྲོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་དམིགས་བསལ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་བྲོད་མི་ཚོས་དྲོ་སང་དང་གདྲོང་ལེན་བྱེད་དགྲོས་
རེད་ཅེས་གསུངས་སྲོང་། བྱས་ཙང་། དཔལ་འབྱྲོར་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་ག་རེ་ལས་ཀ་བྱེད་
དགྲོས་ཀི་འདུག ཕ་གི་ནས་དངུལ་ས་ཡ་མང་པྲོ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་ལ་དཔེ་ཤག་གམ་དངུལ་ཞེ་དགས་ཡྲོད་མ་རེད་
དེ། ང་ཚོ་ལ་དང་བདེན་ཡྲོད་ཙང་ཐུབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་འདུག འདི་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་རེད་འདུག
རིས་འགྲོ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་མང་པྲོ་ཞེ་དགས་བྱུང་སྲོང་། དབུ་མའི་ལམ་གི་གྲོ་རྲོགས་ལས་འགུལ་
གི་ཐྲོག་ལ། སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་ཀང་འདི་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞིག་གཞག་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། སིར་བཏང་ད་ལན་གི་གྲོས་ཚོགས་
ནང་དུ་དབུ་མའི་ལམ་དང་རང་བཙན་གི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་བྱུང་སྲོང་། འདི་ངས་ཡག་པྲོ་ཞེ་དགས་
རེད་བསམ་གི་འདུག ཏན་ཏན་བགྲོ་གེང་བྱེད་དགྲོས་ཀི་རེད། ཕར་ཚུར་ཁ་གཏད་གཅྲོག་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། ད་ལྟའི་
ཆར་ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཁག་པྲོ་ཆགས་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ང་ཚོར་ཡ་ལན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། གྲོས་མྲོལ་
སྲོ་བརྒྱབས་ནས་ལྲོ་བཅུ་ཙམ་འཁྲོར་འགྲོ་ཡི་རེད། ཐབས་ཤེས་ཏན་ཏན་གནང་གི་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད་དེ། ཡ་ལན་ར་བ་ཉིད་ནས་
གནང་གི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ལས་ལྡྲོག་སྟེ། ཚུར་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་གཙོས་པའི་སིག་འཛུགས་ལ་སྐྱྲོན་འཛུགས་
ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ཙང་། ང་ཚོས་དེ་ལ་ཡང་བསྐྱར་དྲོ་སང་བྱས་ནས། བགྲོ་གེང་བྱས་ནས། དབུ་མའི་ལམ་གི་
ཐབས་བྱུས་ཐྲོག་ནས་ག་རེ་བྱེད་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་ནང་བཞིན་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་ག་རེ་ཡྲོད་མིན་སྐྲོར་ལ་བགྲོ་གེང་བྱུང་
སྲོང་། ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀི་ཐྲོག་ནས། གལ་སིད་རང་བཙན་གི་འཐབ་རྲོད་ཡིན་ན། དེའི་ཐྲོག་ལ་འདི་འད་ཞིག་
བྱས་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པའི་བསམ་ཚུལ་བྱུང་སྲོང་། དེ་རིང་ང་ཚོ་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་ཐྲོག་ནས། ང་འདིར་ཡར་ལངས་ཏེ་སྐད་
ཆ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ། བརྡ་ལན་དང་པྲོ་དེ་རྒྱ་ནག་དག་པྲོའ ་ི སིད་གཞུང་དམར་ཤྲོག་ལ་གཏྲོང་གི་་ཡྲོད་བསམས་ནས་
ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། ཁྲོ་ཚོས་ཏན་
ཏན་དྲོ་སང་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་ན། བྲོད་པའི་འཐབ་རྲོད་ཀི་ཐྲོག་ལ། ལྲོ་བཅུ་ལྷག་གྲོས་མྲོལ་མ་བྱུང་པའི་ཐྲོག བྲོ་འཚབ་ཆེན་པྲོ་
ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པའི་བརྡ་ལན་དེ་མཁེན་དགྲོས་ཀི་རེད། ང་ཚོ་ལ་ལམ་གཅིག་མ་གཏྲོགས་མེད་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད།
༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེར་ཡིད་ཆེས་པའི་ཐྲོག་ནས། དད་པ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས། ཁྲོང་གི་ལམ་སྟྲོན་གི་འྲོག་ནས་ང་ཚོ་
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མང་ཆེ་ཤྲོས་ཀིས་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་། དེ་ལ་ཡ་ལན་མ་བྱས་ན། དེ་ལས་གཞན་པའི་ལམ་ཁ་མང་པྲོ་
ཞིག་ཡྲོད་པ་བགྲོ་གེང་འདིའི་ཐྲོག་ནས་ཡྲོང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། དབུ་མའི་ལམ་གི་ལས་འགུལ་
གྲོ་རྲོགས་ཐྲོག་ནས་གཞྲོན་སྐྱེས་ཁག་དང་མི་མང་ནང་དུ་གྲོ་རྲོགས་སེལ་དགྲོས་ཀི་འདུག་ལབ་སྲོང་། དུས་རྒྱུན་དུ་བསམ་
མནྲོ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསྡད་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་ནག་གིས་ང་ཚོ་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་འདྲོད་མེད་པ་དང་། ང་
ཚོའི་དངྲོས་གནས་ཀི་མངྲོན་འདྲོད་དེ། ང་ཚོ་བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་འདི་ལྲོ་ངྲོ་འདི་ཙམ་གི་རིང་ལ་གསལ་དགྲོས་ཀི་འདུག་ལབ་
ནས། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེས་ཐུགས་བཞེས་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས། དེ་ལ་རིས་མེད་བྱས་ཏེ། དེ་ཁ་གཡྲོལ་རྒྱུའི་ཐབས་
ཤེས་ཀི་ཐྲོག་ནས་མ་ཉེས་ཁ་གཡྲོག་བྱེད་བསྡད་མ་གཏྲོགས་མ་ཤེས་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག རྒྱ་ནག་གི་
དཔལ་འབྱྲོར་དེ་འད་གཏྲོང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་དུས། གསང་བ་ག་ཚོད་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་དགྲོངས་
གཞི་མ་ཤེས་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག བཀའ་མྲོལ་གནང་འདྲོད་མེད་རེད། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་རང་
དབང་གི་ཐྲོག་ནས། བྲོད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཛམ་བུ་གིང་གི་ནང་དུ། རྒྱ་ནག་ནང་དུ་མི་མང་པྲོ་དཀའ་ངལ་འཕད་སྡྲོད་མཁན།
ཁྲོ་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནའང་རེ་བ་ཞིག་གི་ངྲོས་འཛིན་གཅིག་ཐྲོབ་འྲོངས་དུས། ཁྲོང་ཚོའི་དབང་འཛིན་ཤྲོར་གི་རེད་བསམས་
ནས། ཞེད་སང་གི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་གི་ཡྲོད་མ་རེད་བ། དེ་ཡིན་དུས། ཟབ་སྲོང་དེ་ཏན་ཏན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ས་
རེད། དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ད་ལྟ་ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི། ལྷག་པར་དུ་རྒན་པ། ལྲོ་མང་པྲོ་བཞུགས་མཁན་
གཅིག་གིས་ངས་ཤེས་ཀི་མེད་གསུངས་སྲོང་བ། ང་ཚོ་འགྲོ་འཁིད་ཁག་གིས་ཤེས་ཀི་མེད་ན་མི་མང་ལ་ལམ་སྟྲོན་གང་འད་
བྱེད་དགྲོས་ཀི་རེད། རེད་དེ། སྲོ་སྲོས་ཁས་ལེན་བྱས་པ་དེ་ཡག་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཤེས་དགྲོས་ཀི་རེད་ངས་ཞུ་ཡི་
མེད། ད་ལྟ་ཁྲོང་གིས་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་ཐྲོག་ནས། BJP དང་ Congress མང་པྲོ་ཞེ་པྲོ་ཞིག་གསུངས་སྲོང་། བྲོད་
པའི་འཐབ་རྲོད་ཁྲོད་དུ་ BJP ཟེར་ན་རེད Congress ཟེར་ན་ང་རང་ཚོ་རེད། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེས་མང་གཙོའི་
སྐུ་དབང་དེ་མི་མང་ལ་བཞག་ནས། ང་ཚོས་འགན་ཁུར་དགྲོས་རེད་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་འགན་ཁུར་སྐབས་སུ། ངས་ཤེས་ཀི་
མེད་ལབ་པ་ཡིན་ན་འགན་མ་ཁུར་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཤེས་པའི་ཐྲོག་ནས། གལ་སིད་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་ཡིན་ན་
དགྲོངས་པ་ཞུ་དགྲོས་ཀི་རེད། འདིར་གཞྲོན་སྐྱེས་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། མི་རབས་གསར་པ་མང་པྲོ་སེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད་བསམ་
གི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ནས་ཏན་ཏན་ཟབ་སྲོང་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག འགྲོ་སི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ནས་བཙུགས་དགྲོས་འདུག་
བསམ་གི་འདུག དེ་ངས་ག་རེ་བྱས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཅེ་ན། ཁ་སང་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་བྲོ་འཚབ་སྐྱེ་དགྲོས་པའི་
བཀའ་མྲོལ་ཞིག་གནང་སྲོང་། སིར་བཏང་ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གཟིགས་མཁན་མང་པྲོ་ཞེ་དགས་ཡྲོད་རེད་དེ། གྲོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་རེ་རེས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ཡྲོངས་ཀི་འཐུས་ཚབ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། གྲོས་ཚོགས་ཡྲོངས་ཀི་
འཐུས་ཚབ་དེ། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་བཀའ་མྲོལ་གནང་པའི་སྐབས། དེ་ལ་ཆག་འཇྲོག་བྱེད་
དགྲོས་རེད། གྲོས་ཚོགས་མི་རེ་རེས་སྐབས་རེར་འགན་མ་ཁུར་པའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་གི་འདུག་བ། དེ་ཡང་གྲོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གཞུང་གཅིག་གི་སིད་བྱུས་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། སིད་བྱུས་ཟེར་ན་ང་ཚོས་རྦད་དེ་གཏན་འབེབས་
བྱས་བཞག་པ་ཞིག་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ངས་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཡིན་མིན་ཤེས་མ་སྲོང་སྟེ། ཁ་སང་ཕག་སྦྲེལ་
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སི་འཐུས་གཅིག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་ལག་ལེན་བསྟར་གི་
ཡྲོད་རེད། ཕ་གིར་སྲོབ་གྲྭར་མ་སྲོང་པ་ཡིན་ན་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་འཛུད་ཀི་ཡྲོད་རེད། གཅིག་གཅིག་བྱས་བཞག
གཉིས་གཉིས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད་ལབ་དུས། ང་ཚོ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་འདུག
རྒྱ་ནག་གིས་དམར་གསྲོད་གཏྲོང་གི་འདུག བྲོད་ནང་དུ་སྐད་ཡིག་རང་དབང་མི་འདུག་ལབ་ཀིན་ལབ་ཀིན་ལ། བཀའ་མྲོལ་
དེ་འད་གནང་བ་ཡིན་ན། ཐལ་ཆ་ཆེ་དགས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག སིར་བཏང་ཡིན་ན། ངས་བསམ་པ་ཡིན་ན་ཚོགས་
གཙོའི་ངྲོས་ནས་ཕིར་འཐེན་བྱེད་དགྲོས་པ་རེད་དེ། དྲོ་བདག་སྲོ་སྲོས་ཕིར་འཐེན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་མིན་ལ་མ་ལྟྲོས་པར། ངའི་
ངྲོས་ནས་དེབ་ཐེར་དུ་འཁྲོད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་མྲོས་མཐུན་མེད། བདེན་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བྲོད་ནང་དུ་བྲོད་མི་ཚོ་ད་ལྟ་ཡང་
དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡྲོད་རེད། གནས་སྟངས་གནས་སྟངས་འྲོག་ལ། འཕལ་ལ་ཕན་བུ་ཞིག་མ་འད་བ་ཡྲོད་པ་དེ་ཕག་སྦྲེལ་
སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། ངས་ཚོ་བྲོད་ཟེར་དུས་སི་ཡྲོངས་ནས་ལྟ་ཡི་ཡྲོད་དེ། ཕ་གིའི་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཕན་
བུ་མ་འད་བ་དེ། ཕ་གིའི་ནང་གི་བྲོད་མིའི་སྟྲོབས་ཤུགས། སྙིང་སྟྲོབས། དེ་བཞིན་གཞུང་གི་ལས་བྱེད། དེ་འདའི་མང་པྲོ་ཞིག་
གི་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཕན་བུ་ཞིག་མ་འད་བ་ཡྲོད་ས་རེད་དེ། སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཞེ་དགས་འཕད་
ཀི་ཡྲོད་ས་རེད། དེ་ཡིན་དུས། དེ་འདའི་བཀའ་མྲོལ་དེ་གཅིག་བྱས་ན་ཤེས་བཞིན་དུ་གསུང་གི་ཡྲོད་མིན་ངས་མགྲོ་འཚོས་
ཀི་མི་འདུག དཔེ་མི་སིད་ཡག་པྲོ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་མ་ཤེས་པར་གསུང་གི་ཡྲོད་ན། ཏན་ཏན་ཟབ་སྲོང་
གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་འདའི་བཀལ་མྲོལ་གནང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་འཁྲུག་གི་རེད། ད་གིན་
གྲོང་དུ་གསུངས་པ་བཞིན། མ་ཤེས་པའི་ཐྲོག་ནས་སྐད་ཆ་གང་བྱུང་མ་བྱུང་བཤད་ནས་མི་ མང་མགྲོ་འཐྲོམ་གི་འདུག
(ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ལགས་འྲོ། བསྐྱར་ལྡབ་མ་གནང་རྲོགས།) ལགས་འྲོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་ཞུ་
རྒྱུ་གཅིག་དེ། གཞྲོན་སྐྱེས་ཟེར་དུས་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་དུ་སྤྲད་ཀི་ཡྲོད་ན། དེ་སའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། སྲོབ་གྲྭའི་
ནང་དུ་ར་བ་ཉིད་ནས་སྤྲད་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་འདྲོད་དང་མ་འདྲོད་ཇི་ལྟར་རུང་། འདི་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ཆགས་
ཚར་དུས། མང་གཙོའི་འགྲོ་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་འགིག་གི་ཡྲོད་མ་རེད། ངས་སྲོན་མ་མ་སྤྲྲོད་རྲོགས་ཞུས་པ་ཡིན། འདིའི་ཐྲོག་
ལ་འབེལ་ཡྲོད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ནས་རེད་དང་མ་རེད་ཀི་སྐྲོར་ལ་གཅིག་གསུངས་དང་། གལ་སིད་འདི་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་དུ་
ཡིན་ན་ངས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད། སྲོབ་གྲྭ་ལས་གཞན་པའི་གཞྲོན་སྐྱེས་ནང་དུ་ཡིན་ན་ཡིན་དང་ཡིན། གཞུང་གི་
སིད་བྱུས་གཅིག་ཡིན་དུས་སྤྲད་དགྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟ་ཤེས་ཀི་མེད་གསུང་གི་འདུག དེ་ཡིན་ཙང་སི་ཡྲོངས་
ནས་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་རེད་འདུག་བསམ་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྐད་ཆ་གང་བྱུང་
བ་དེ་མི་མང་གིས་དྲོ་སང་སྤྲད་ཀི་འདུག གྲོ་རྲོགས་ཀི་ལས་རིམ་འདི་ནས་ཀང་འགྲོ་བཙུགས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་ཡྲོད།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེའི་ཐྲོག་ལ་ཚིག་གཅིག་ཞུ་ཆྲོག་པ་ཞུ། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཀའ་གྲོས་འགིག་དང་མ་འགིགས་ཅི་
འད་ཞིག་བྱུང་རུང་། མང་གཙོའི་སི་ཚོགས་ནི་ཁིམས་ཀི་དབང་བསྒྱུར་ཡིན་དུས། བཅའ་ཁིམས་རིན་པྲོ་ཆེ་འདི་གཙོ་བྲོ་
ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་ཙང་། བཅའ་ཁིམས་རིན་པྲོ་ཆེ་ལུང་འདེན་བྱེད་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། བཅའ་ཁིམས་རིན་
པྲོ་ཆེའི་ནང་གི ལེའུ་དང་པྲོའ ་ི དྲོན་ཚན་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་ལ། “ཆབ་སིད་ཀི་རང་བཞིན་དང་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
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ར་དྲོན”གི་ཐྲོག་ལ། བྲོད་མི་སེར། ཚོགས་པ་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་། སྲོ་སྲོའ ་ི ཆབ་སིད་ཀི་ལྟ་གྲུབ། ལངས་ཕྲོགས་གང་
འད་ཞིག་འཛིན་ན་འགིག་གི་རེད་ལ། དབང་ཚད་ཡྲོད་པ་མ་ཟད། བཤད་ཀང་ཆྲོག་གི་རེད། དེ་བཞིན་ངས་འདི་ཞུ་དགྲོས་
དྲོན་ནི། སྐབས་རེར་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ། ད་ལྟ་ཡྲོད་བཞིན་པའི་སིག་འཛུགས་འདི་མང་གཙོ་མ་རེད་ཅེས་སྐྱྲོན་
འཛུགས་བྱེད་མཁན་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ངས་བདེན་པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་འདི་མང་
གཙོའི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ། བཤད་ས་ཡྲོད་པ། ལྷག་པར་དུ་བཅའ་ཁིམས་རིན་པྲོ་ཆེར་བལྟས་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། སྐད་ཆ་
དེ་བཤད་ས་ཡྲོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག སྐབས་རེར་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ནས། ཆབ་སིད་པས་གནྲོན་ཤུགས་སྤྲད་དེ། འད་
མིན་ཡྲོང་སིད་པ་རེད་དེ། དྲོན་དམ་པར་ང་ཚོ་བཅའ་ཁིམས་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཐྲོག་ནས། མང་གཙོའི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་
དུས་ཚང་མ་ལ་འགན་ཡྲོད་པ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད།
དེ་བཞིན་སི་འཐུས་འྲོས་ཤྲོག་ཐྲོག་ལ། བཅའ་ཁིམས་རིན་པྲོ་ཆེའི་ལེའུ་ལྔ་པའི་དྲོན་ཚན་བཅྲོ་བརྒྱད་པ། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འདི་ངས་ཞུ་དགྲོས་དྲོན་རེས་ནས་ཡང་བསྐྱར་འགེལ་བརྲོད་བྱེད་ཆྲོག་པ་ཞུ། སི་འཐུས་ཀི་འྲོས་
ཤྲོག་ཐྲོག་ལ་དྲོན་ཚན་བརྒྱད་ཡྲོད་རེ ད། ད་ངས་ཀྲོག་མི་དགྲོས་པར་ཚང་མས་མཁེན་གི་རེད། མི་མང་ཚོས་དྲོ་སང་བྱེད་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། ཡིན་གཅིག་ཀྲོག་རྲོགས་གནང་། འདིའི་ནང་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་ལངས་ཕྲོགས་འདི་དང་འདི་རེད་ཟེར་ནས་ར་
བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་མ་རེད། གཞི་ར་སི་འཐུས་སུ་ལང་ཆྲོག་མིན་གི་ཐྲོག་ལ་ཡྲོད་རེད། རེད་དེ། འྲོས་བསྡུ་སྐབས་སུ་ཆབ་སིད་
ཚོགས་པ་མ་རེད་དེ། ཁ་ཤས་ཀིས་འདི་དང་དེ་བྱེད་དགྲོས་རེད་ལབ་མཁན་དེ་འད་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་
ནས་དེ་འད་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་གཅིག་བྱས།
སི་འཐུས་ཆགས་རེས། དམ་འབུལ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འདི་ཀྲོག་ཆྲོག་པར་ཞུ།
“བདག་གི་་་་་་ཞེས་བགིས་པ།” (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ཀྲོག་དགྲོས་པ་འདུག་པས།) ལགས་འྲོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག འདི་མི་མང་གིས་ཞེ་པྲོ་འཁྲུག་བསྡད་ཀི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དགྲོངས་འགལ་མེད་པར་ཞུ།
“སྐབས་་་་་་་་་་་་་་་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སི་འཐུས་འྲོས་འདེམས་བྱུང་བ་ལགས་ན། བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་
བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྲོ་གཏད་ཀི་ཐྲོག་ནས། སི་འཐུས་ཀི་ལས་འཁུར་ཞུ་སྲོ་མཐའ་དག བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྲོངས་
དྲོན་འགལ་མེད་ཐྲོག རང་དྲོན་ཕྲོགས་ལྷུང་དང༌། འཇིགས་ཞུམ་ཆགས་སྡང་མེད་པར། དང་བདེན་ལྷག་བསམ་ཟྲོལ་མེད་ཀི་
སྲོ་ནས་རང་ནུས་གང་ཐེག་ཞུ་རྒྱུའི།།” འདི་ཀྲོག་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ང་རང་གིས་ད་ལྟ་ཞུ་ཆྲོག་སྟེ། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆར་
གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་འྲོག་ནས། ཡང་བསྐྱར་ཡང་བསྐྱར་དན་གསྲོ་ཞུ་དགྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག འདི་ཀྲོག་
དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཁ་ཤས་ཀིས་བསམ་པར་སི་འཐུས་ཆགས་ཚར་མ་ཐག གཞུང་གི་སིད་བྱུས་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་
པ་སྲོང་ཙང་། ད་ཚང་མ་དབུ་མའི་ལམ་དུ་མ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་འགིག་གི་མ་རེད་བསམས་ནས་ཁ་སང་སི་འཐུས་རྒན་པ་ཁ་
ཤས་ཀིས་གསུངས་སྲོང་བ། དེ་བཅའ་ཁིམས་རིན་པྲོ་ཆེ་མ་བརིས་པའི་རགས་རེད་བསམ་གི་འདུག སི་འཐུས་ཀི་ནང་དུ་
བྲོད་ར་དྲོན་ཆེད་དུ་དམ་འབུལ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྲོ་སྲོ་ཡིན་ནའང་དེ་དམ་འབུལ་བྱས་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ངས་གྲོང་དུ་
ཞུས་པ་བཞིན། ང་ཚོ་མང་གཙོ་རེད། སྲོ་སྲོ་ཡིན་ན་ཡང་འྲོས་བསྡུའི་ནང་དུ་ཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ལ། ཁ་གསལ་པྲོའ ་ི ཐྲོག་
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ནས་ཞུས་པ་ཡིན། རྒྱབ་མདུན་གལ་བཤད་དགྲོས་མེད་ལ། ཁེ་ཕན་ཡང་ལྟ་དགྲོས་མེད། ག་རེ་བྱས་ནས་ཞེད་ཀི་ཡྲོད་ཅེ་ན།
ད་ལྟའི་འཐབ་རྲོད་ནང་དུ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་ཤིག་རེད་འདུག ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་བྱེད་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས། ང་ཚོས་
ང་རང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་འདི་ཚད་མཐྲོ་རུ་གཏྲོང་པའི་ཆེད་དུ། ད་ལྟ་ངས་བཤད་བསྡད་པ་འདི། ཁ་སང་གདུང་སེམས་མཉམ་
སྐྱེད་ཀི་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་བཞིན། ཁ་རྒྱ་ནག་ལ་གཏད་དེ། ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། དེའི་ཐྲོག་ནས་བྱས་
པ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས། དེ་ཡང་ཁ་ཤས་ཀིས་འགེལ་བརྲོད་ལྲོག་པ་ཟེར་ན་རེད། ཧ་མ་གྲོ་པའི་ཐྲོག་ནས། སི་འཐུས་ཆགས་
ཚར་པ་ཡིན་ན་དེ་འད་རེད་ཟེར་མཁན་བྱུང་ཡྲོད་ས་རེད། མི་མང་ནང་ནས་དེ་འདའི་དི་བ་གཏྲོང་གི་འདུག བྱས་ཙང་དེ་འད་
མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མང་གཙོའི་ཐྲོག་ནས། ང་ཚོའི་ཆབ་སིད། དཔལ་འབྱྲོར། ཤེས་ཡྲོན། སིད་བྱུས་གང་འད་ཞིག་འགྱུར་བ་
གཏང་དགྲོས་ན་འགྱུར་བ་གཏང་ས་དེ་འདི་ན་རེད། ཡིན་ནའང་། སིད་བྱུས་དེ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བ་ལ་མང་མྲོས་དང་སི་མྲོས་
དགྲོས་རེད་བ། མི་གཅིག་གིས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཙམ་གིས་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཡི་མ་རེད། དེ་མཁེན་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་
བསམ་གི་འདུག
ཁ་སང་འདིའི་ཐྲོག་ལ་གེང་སྲོང་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས། སིད་བྱུས་དེའི་
བདག་དབང་གཙོ་བྲོ་དེ། ཨིན་སྐད་ཐྲོག་ spoke person གཞུང་རེད་ཟེར་བ་དེ་དངྲོས་གནས་རེད། ཡིན་ནའང་། ང་ཚོ་
མང་གཙོའི་ཐྲོག་ནས་མི་སུ་གཅིག་གིས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཀི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་། དེ་འཚོགས་ཆྲོག་པ་རེད། ཆྲོག་གི་
རེད་བསམ་གི་འདུག ཧ་ལམ་ཆྲོག་གི་མ་རེད་མདྲོག་མདྲོག་གི་རྣམ་པ་ཞིག་བསྟན་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་མ་རེད། རེད་དེ། ད་ལྟ་
བྲོ་འཚབ་བྱེད་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། གྲོང་དུ་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་སྲོང་། ཤེས་ཀི་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས་མང་པྲོ་ཞིག་
བྱས། དེ་འགེལ་བརྲོད་ལྲོག་པ་ཆགས་ནས་བྲོ་འཚབ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་བ། དེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་དགྲོས་དྲོན་གཅིག་དེ།
ཉེ་ཆར་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཚོགས་འདུའི་ཐྲོག་ལ་ཁ་སང་གསུངས་སྲོང་། དེ་ཡང་ཧྲོབ་ཏུ་གང་ལ་ཚིག་དེ་འད་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་
བརྒྱབ་དུས་བརྡ་ལན་ལྲོག་པ་ཞིག་འགྲོ་ཡི་འདུག གང་ཡིན་ཞེ་ན། ང་ཡར་མར་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ། ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་ཕི་
རྒྱལ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་སེབ་ཀི་འདུག ཁྲོང་ཚོ་ཁ་ཤས་ཐུག་སྲོང་། ཁྲོང་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་
འདུག དངྲོས་གནས་ལྷག་བསམ་འདུག སེམས་ཤུགས་འདུག ཡྲོན་ཏན་འདུག ཉམས་མྲོང་འདུག དེ་ལམ་སང་འདི་དང་དེ་
རེད་འདུག་ལབ་ནས་ནག་པྲོ་བཟྲོས་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་མ་རེད། ཁྲོང་ཚོར་སྲོ་སྲོའ ་ི སྡིངས་ཆའི་ཐྲོག་ནས་སྐད་ཆ་
བཤད་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ཡྲོད་རེད། བཤད་དགྲོས་ཀི་རེད། བགྲོ་གེང་བྱེད་དགྲོས་ཀི་རེད། ཁྲོང་ཚོ་ལ་ངས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་རྒྱུ་
དེ། ཧྲོབ་ཏུ་རྡ་རམ་སའི་ཆབ་སིད་ཛོར་པྲོ་འདིའི་ནང་དུ་སེབས་ནས། ཛོར་པྲོ་ཟེར་ན་སྐབས་རེར་དེ་འད་ཡྲོད་རེད། ང་འདིར་
ཉམས་མྲོང་ཡྲོད་རེད་བ། ལས་ཀ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ཕར་འཐེན་པའམ། ཚུར་འཐེན་པ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད་དེ། སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་
ནས་ཐབས་ཤེས་བྱས་ནས། མུ་མཐུད་དེ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་ཆབ་སིད་ནང་དུ་མི་ཚུད་རྒྱུ་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་མིན་
ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཏེ་སྐད་ཆ་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་དི་བ་དེ་གསལ་པྲོ་ཆགས་སྲོང་། མཐའ་མ་
ཞུ་རྒྱུ་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་བཀའ་ནན་པྲོ་གནང་སྲོང་། གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདི་ར་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད།
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བཀའ་མྲོལ་ག་རེ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། ཁུངས་ལྡན་ར་སྤྲྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། སྐབས་རེར་
དེའི་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཙམ་གིས། སང་ལམ་ཐྲོག་གི་སྐད་ཆ་ཡིན་པ་འད་པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག ད་ལན་འདིའི་ནང་དུ་བཀའ་
མྲོལ་ཧ་ལས་པའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་བཤད་སྲོང་། དེ་ངེས་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་པ་ཞིག་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག
ད་ལྟ་བཀའ་མྲོལ་འཕྲོས་དེ་ ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་བྱུང་སྲོང་། བདེ་སྲུང་ཡྲོད་རེད། སྲོ་སྲོས་ཆ་ཤས་ལེན་གི་ཡིན། དེ་
བདེན་པ་མིན་པ་ཡིན་ན་བདེན་པ་མ་རེད་ཅེས་ལབ་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། གལ་སིད་དེ་འད་ཡིན་པ་ཡིན་ན། སྲོ་སྲོ་
ཡིན་ན་འདིའི་ནང་དུ་བསྡད་ཐུབ་པའི་གདེང་ཚོད་མེད། འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་འྲོག་ནས། མཉམ་དུ་ཁ་ལག་ཟ་ཡི་ཡྲོད་
པའི་བཀའ་མྲོལ་དེ་འད་གནང་སྲོང་བ། དེ་བདེན་པ་ཡིན་ན་ང་འདིའི་ནང་དུ་བསྡད་ཐུབ་པའི་གདེང་ཚོད་དང་སྲོབས་པ་མེད།
བཟང་སྲོད་ཀི་སྐད་ཆ་མ་རེད། ཕིར་འབུད་གཏྲོང་དགྲོས་རེད། རྒྱ་ནག་དག་པྲོའ ་ི སིད་གཞུང་གིས་བྲོད་ནང་དུ་ག་རེ་བྱེད་ཀི་
འདུག ཡིན་ནའང་བདེན་པ་རེད་ཟེར་གི་མེད། སྐད་ཆ་ཐྲོན་ཚར་དུས་དེ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགྲོས་ཀི་འདུག ཞིབ་འཇུག་
མཐིལ་ཕིན་པ་བྱས་ཏེ། སྐད་ཆ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ར་འཕྲོད་བྱུང་ན། ངས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ག་རེ་བྱེད་དགྲོས་ན་བྱེད་ཀི་
ཡིན། ང་ཚོ་ཡྲོད་ས་རྒྱ་གར་གཞུང་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་རིས་སྤྲད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན་ཆྲོག་གི་རེད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་།
བདེན་པ་མིན་ན་མ་ཉེས་ཁ་གཡྲོག་ཆགས་ཀི་རེད། དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡག་པྲོ་མ་རེད། བྱས་ཙང་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་པ་
གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལགས་སྲོ།། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ལགས། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག དགྲོངས་དག དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་ཕི་དིལ་བཀའ་བྲོན་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་དིལ་བཀའ་བྲོན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཕི་དིལ་གི་སི་ཡྲོངས་ནས་སྙན་གསན་ཚང་མ་ཞུས་
ཟིན་སྲོང་། གྲོང་དུ་མཚན་ཞབས་ངག་དབང་རྡྲོ་རེའི་ ཐྲོག་ནས་བཀའ་འདི་ གནང་སྲོང་། དེ་གང་འད་བྱས་པ་རེད་ཅེས ་
གསུངས་སྲོང་། འདི་གཟིགས་སྟངས་རང་རེད་བསམ་གི་འདུག ཆེན་པྲོ་བཟྲོ་ན་ཆེན་པྲོ་བཟྲོས་རྒྱུ་ཡྲོད་པ། འདི་གང་འད་
ཆགས་པ་རེད་ཟེར་ན། ན་ནིང་ལྲོར་མཚན་ཞབས་ངག་དབང་རྡྲོ་རེའི་ནང་མི་ཡིན་པ་གཅིག་ཕེབས་འདུག བྲོད་ཀི་འགེམས་
སྟྲོན་ཁང་གིས་སྐུ་པར་མང་པྲོ་ཞིག་གདན་འདེན་ཞུས། བྲོད་སྲོག སྲོག་པྲོ་དང་བྲོད་བར་གི་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པ་ཡིག་ཆ་
མང་པྲོ་འདུག དེའི་ནང་ཁ་གསལ་གང་འདུག་ཟེར་ན། མཚན་ཞབས་ངག་དབང་རྡྲོ་རེ་ལགས་༸སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐུ་
ཚབ་བྱས་ཏེ་ཟེར་ནའང་འད། བྲོད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ཏེ་སྲོག་པྲོ་དང་བྲོད་བར་ལ་ཆིངས་ཡིག་འཇྲོག་མཁན། མཚན་
རགས་སྐྱྲོན་མཁན་གཙོ་བྲོ་དེ་ཁྲོང་རེད། མ་རེད་འདི་བྲོད་གཞུང་གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཕེབས་འདུག ཁྲོ་རང་ཚོའི་ནང་མི་ཕེབས་
འདུག དེ་དེ་བཞིན་ Russia (Bureth) མངའ་སྡེ་ཟེར་ནའང་འད། (Bureth) རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་ནའང་འད། དེ་ནས་ཁྲོང་
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ཚོས་མཚན་ཞབས་ངག་དབང་རྡྲོ་རེ་བ་ཆེན་ཟེར་རུང་། དཔྲོན་པྲོ་གཙོ་བྲོར་རི་ཡི་འདུག དེ་དེ་བཞིན་ Russia ནང་ལ་
Saint petersburg ལ་བྲོད་པའི་དགྲོན་པ་ཡྲོད་རེད། ཟེར་བ་དེ་ཡྲོངས་གགས་རེད། Russia ཡྲོངས་ལ་དགྲོན་པ་དང་

ཤྲོས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ར་ཆེན་པྲོ་བརི་ཡི་ཡྲོད་རེད། དགྲོན་པ་དེ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་༸སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པས་
དངུལ་གནང་སྟེ་མཚན་ཞབས་ངག་དབང་རྡྲོ་རེས་བསྐྲུན་པ་རེད་ཅེས ་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག མ་གཞི་ནས་
མཚན་ཞབས་ཟེར་སྐབས་༸སྐུ་ཕེང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཕག་དཔེ་མཉམ་པྲོར་གཟིགས་མཁན་ཟེར་ནའང་འད། ཕག་དཔེའི་དགེ་
རྒན་ཟེར་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འད་ཞིག་ཡྲོད་བཞིན་པའི་མི་ས་གཅིག་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་ངས་གནས་ཚུལ་ཆེན་
པྲོ་ཆུང་ཆུང་བཟྲོ་ ཡི་མེད། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་སྟངས་གང་ཆགས་པ་རེད་ཟེར་ན། ནང་མི ་ཕ་གིར ་ཕེབས་བསྡད་འདུག
(Bureth) ནས་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་མང་པྲོ་ཕེབས་འདུག ཁྲོ་རང་ཚོ་མཇལ་བའི་སྐབས་སུ་ཁྲོང་ཚོ་གཟི མ་ཆུང་མཇལ་ཁར་

བཅར་སྲོང་། ཁྲོང་ཚོས་ཞུ་དྲོན་ལྟར། འདི་ལྲོ་མཚན་ཞབས་ངག་དབང་རྡྲོ་རེ་དགྲོངས་པ་རྫྲོགས་ནས་ལྲོ་བརྒྱད་ཅུ་འཁྲོར་བ་
རེད། ལྲོ་བརྒྱད་ཅུ་འཁྲོར་བ་རེད། ལྲོ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་ཙང་། ཁྲོ་རང་ཚོ་འདིར་ཕེབས་ཏེ་འགེམས་སྟྲོན་བྱས་ན་འགིག་གི་
རེད་དམ། ཞེས་བཀའ་འདི་གནང་གི་འདུག དེ་ནས་ཁྲོ་རང་ཚོས་ཕར་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་དང་འགེམས་སེལ་ག་རེ་བྱེད་རྒྱུ་ཡྲོད་
རུང་འགྲོ་གྲོན་ཡྲོངས་རྫྲོགས་ཁྲོ་རང་ཚོས་བཏང་ནས་ཕེབས་ཀི་ཡིན། འདིར་འགེམས་སྟྲོན་ཁང་དུ་ས་ཆ་གནང་རྒྱུ་དང་སེ་
ལེན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོས་བྱས་ན་ཞེས་དེ་འད་རང་རེད། དེ་མ་གཏྲོགས། ཡང་དེ་ས་བཀའ་ཤག་གི་ལང་ཕྲོགས་ཡིན་དང་མིན།
དེ་དག་ང་ཚོས་ཞིབ་ཕ་གང་ཡང་བྱུང་ཡྲོད་མ་རེད། ཁྲོང་ཚོའི་ནང་མི་འདིར་ཕེབས་ཡྲོད་དུས་ཁྲོ་རང་ཚོས་རེ་བ་དེ་འད་བཏྲོན་
ཡྲོང་སྟབས་འགིག་གི ་འདུག་ཞུས་པ་རེད། འགེམས་སྟྲོན་ཁང་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། ལྲོ་རྒྱུས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་
འགེམས་སྟྲོན་གནང་རྒྱུ་རེད། མཚམས་རེར་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་ལ་བྲོད་པའི་ཁ་ས་ Young Husband Expectation ཟེར་
བ་བཞིན། དབྱིན་ཇིས་བྲོད་ནང་དམག་བརྒྱབས་པ་དེའང་བསྟྲོན་པ་རེད། དེ་བསྟྲོན་ནས་བྲོད་པས་ལྟ་ཡྲོང་དུས་བྲོད་པ་ཚོ་མ་
བདེ་ཡྲོད་རེད། ལྲོ་རྒྱུས་ཐྲོག་ནས་བདེན་པའི་དཔག་རགས་ང་ཚོར་ཡྲོད་པ་ཞིག་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། འགེམས་སྟྲོན་ཡིན་
སྟབས་འགེམས་སྟྲོན་ཁང་ལ་ལྲོ་རྒྱུས་དང་འབེལ་བ། ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བ། མང་པྲོ་ཞིག་འགེམས་སྟྲོན་བྱེད་དགྲོས་པ་
སྲོང་ཙང་། སྐབས་རེར་སྲོ་སྲོའ ་ི སེར་ཐྲོག་ནས་ཐུགས་བྲོ་མི་ཁེངས་པ་ཟེར་རུང་། ལྟ་བ་མི་མཐུན་པ་དེ་འད་ཡྲོང་སིད་པ་ཞིག་
རེད། དེ་འད་སྲོང་ཙང་ཆགས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན་བསམས་སྲོང་།
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་ཁེར་བའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་ཚུལ་གང་ཡྲོད་དང་མེད་ཅེས་
བཀའ་འདི་གནང་ཡྲོང་སྐབས། འདི་ཕལ་ཆེར་བཀའ་ཤག་ལ་དི་བ་དེ་འད་ཞིག་སྲོན་མ་སེབས་པ་རེད། དེ་དུས་བཀའ་ཤག་གི་
ཚབ་བྱས་ནས་གང་ཞུས་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་འཁེར་མཁན་ཡྲོད་ནའང་འད། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་མེར ་
བསེགས་གཏྲོང་མཁན་ཡྲོད་ནའང་འད། དེ་གཉིས་ཀ་ལ་བཀའ་ཤག་ཐྲོག་ནས་མྲོས་མཐུན་མེད་ཅེས་སྲོན་མའི་གྲོས་ཚོགས་
ཀི་ར་བའི་ནང་ཞུས་ཡྲོད་བསམ་གི་འདུག
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་ནས་རྒྱ་སྐད་ཤེས་མཁན་ག་དགྲོས་ཀི་འདུག ལྲོ་རྒྱུས་ནང་ལྲོ་རྒྱུས་དང་བདེན་གང་
ཡིན་མིན་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་འགྲོད་དགྲོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་སྲོང་། དེ་དག་གཞི་རའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལ་གང་དང་དང་། བྲོད་རང་
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བཙན་ཡིན་པ་ནི་ཧ་ཅང་གི་ཁ་གསལ་པྲོ་རེད། ཡིན་པ། ༥༩ ལྲོར་སེར་ལངས་གང་དང་གང་བྱུང་བ་ཚང་མ་འགྲོད་རྒྱུ་རེད།
ཡིན་ནའང་འདི་ནས་དང་བངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། མཚམས་རེར་འགེམས་སེལ་བྱེད་པའི་
སྐབས་སུ་འགིག་མ་འགིགས་ཡྲོང་སིད་པ་ཞིག་རེད། འདི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། ཡར་རྒྱས་བཏང་སྟེ་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་
རེད་མ་གཏྲོགས། འདི་ལགས་སམ་ནང་བླུག་པ་བཞིན་བསིགས་ནས་དེ་རིང་སྲོ་ཕེ་རྒྱུ་མེད་པ་འད་མ་རེད། ད་ལྟ་དང་བངས་
དང་ཁེ་ལས་པ་ཁྲོ་རང་ཡྲོད་རེད། གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གནང་གི་ཡྲོད་སྟབས། ཁྲོ་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པྲོ་གནང་གི་
འདུག་ཞུ་ཡི་ཡིན།
དབུ་མའི་ལམ་འདི་སྲོབ་གྲྭའི་ཕྲུ་གུ་ལ་མ་སྲོབ་རྲོགས་གིས། གཞྲོན་སྐྱེས་ལ་བསབས་ན་འགིག་གི་འདུག་གསུངས་
སྲོང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོབ་དེབ་ཡྲོངས་རྫྲོགས་ནང་ལ་སྲོབ་གྲྭ་རང་ལ་བྲོད་རང་བཙན་ཡིན་པ་ང་ཚོའི་བྲོད་གཞུང་
ཁབ་ཁྲོངས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རང་གིས་རང་བཙན་ཡིན་པ་ཆ་ཚང་སྲོབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་སྲོབ་སྐབས་བྲོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས་གང་ཡི ན་པ་མཉམ་པྲོར་སྲོབ་པ་ཡིན་ན། ཕྲུ་གུ་ལ་བྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་ཐྲོག་ནས་རང་བཙན་རེད་འདུག
བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས་དབུ་མའི་ལམ་རེད་འདུག་ཟེར་ན། གཉིས་ཀ་སྲོབ་ཅིང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། མཚམས་
རེར་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་རང་བཙན་ཐྲོག་ནས་སྲོབ་མཁན་ཆེ་ཤྲོས། དགེ་རྒན་དང་ཤྲོས་དང་དགེ ་རྒན་ར་ཆེ་ཤྲོས་
དེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཡིན་བསམ་གི་ཡྲོད། དེར་བརེན། རང་བཙན་སྲོབ་ཀི་ཡྲོད་སྟབས། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དེ་
སྲོབ་པ་ཡིན་ན་འགལ་བ་དེ་ཙམ་ཨེ་ཡྲོད་ན། ཡང་དབུ་མའི་ལམ་མ་སྲོབ་ཟེར་ན། རང་བཙན་མ་སྲོབ་ཟེར་བ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་
རེད། སྲོང་ཙང་གཉིས་ཀ་སྲོབ་པ་འདི་ལྲོ་རྒྱུས་གང་ཡིན་པ་མཁེན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། སིད་བྱུས་གང་ཡིན་པ་མཁེན་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་སྟབས། སྲོབ་ཕྲུག གཞྲོན་སྐྱེས། མི་རྒན་པ། མི་གཞྲོན་པ་ཚང་མས་མཁེན་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་གི་བསྡྲོམས་དེ་ ༣༡,༢༥༥,༨༠༤ སི་མྲོས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་
པ་ལ་དགག་བྱ། ལགས། དགག་བྱ་རེད་དམ། ད་ལྟ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་གི་བསྡྲོམས་དེ་ལ་
དགག་བྱ་བྱུང་བ་ཡིན་ཙང་། དང་པྲོ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་གནང་མཁན་ཚོ་ཕག་རྐྱྲོངས་རྲོགས་གནང་། གཅིག གཉིས། གསུམ། ་་་་་
སུམ་ཅུ་ཡྲོད་པས། དེ་མང་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། སྐར་མ་བཅྲོ་ལྔ་ཕར་འགངས་བྱེད་ཆྲོག་པ་ཞུ།
གཅིག་བྱས་ན་དེ་རིང་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་འདི་ཚར་ཐུབ་ན་བསམ་བསྡད་ཡྲོད།
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་གི་བསྡྲོམས་དེ་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་
གནང་། ཤྲོག་གངས་ ༦༡ ལ་གཟིགས་རྲོགས་གནང་།
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སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ ༥༤,༣༠༢,༢༥༢ དེ་ལ་
ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སར་གཅྲོག་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་གི་བསྡྲོམས་དེ་ ༥༤,༣༠༢,༢༥༢ སི་མྲོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ།
ལགས། སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀྲོན་མཆྲོག་ལགས།

སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀྲོན་མཆྲོག་ཆྲོས་སྲོན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་རིས་འགྲོའ ་ི ཐྲོག་རང་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། རིས་འགྲོ་ཨང་ ༡་༣ ཉམས་གསྲོའ ་ི
ནང་ལ་ (ཀ་༡) ས་བརན་འཇུག་ཁང་ཉམས་གསྲོ ་ དང་རྒྱ་སྐྱེ ད་ཀི ་ ལས་འཆར། དེ ་ ལ་འབུམ་ ༣༥ ཞི ག ་ཞུས་བཞག
དམིགས་བསལ་ནང་ལ་འབུམ་ ༥༠ ལྷག་ཙམ་འདུག དེ་བསྡྲོམས་ན་འབུམ་ ༨༠ ལྷག་ཙམ་འདུག རྒྱ་སྐྱེད་དེ་གང་འད་གནང་
རྒྱུ་རེད། ས་ཆ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་རྒྱ་སྐྱེད་གནང་རྒྱུ་རེད་དམ། ད་ལྟ་ཡྲོད་བསྡད་པའི་སང་ལ། དངུལ་འབྲོར་དེ་འད་ཆེན་པྲོ་
ཞིག་རྒྱ་སྐྱེད་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་རེད། དེ་གཅིག་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་ (ཅ་པ་) དེ་ལ་ལས་བྱེད་ཟབ་སྲོང་དང་གྲོ་རྲོགས་ལས་གཞི། ལས་བྱེད་ཚོ་ལ་ཟབ་སྲོང་དང་གྲོ་རྲོགས་གང་
འད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། དེ་གཅིག་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ཆ་པ་དེ་ལ་ཡར་རྒྱས་དཔྱད་ཞིབ་ཀི་ལས་གཞི་གསུངས་
བཞག དེའི་ནང་ལ་འབུམ་ ༢༠ འདུག དེ་ཡར་རྒྱས་དཔྱད་ཞིབ་དེ་ག་རེ་ཡར་རྒྱས་གནང་རྒྱུ་རེད་དམ། ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་
ནས་ཡར་རྒྱས་གནང་རྒྱུ་རེད་དམ། དབུ་མའི་ལམ་གི་གྲོ་རྲོགས་སེལ་ནས་དཔྱད་ཞིབ་གནང་དགྲོས་ཡྲོད་མེད་གཟིགས་རྒྱུ་
རེད་དམ། འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མེད། ཡར་རྒྱས་དཔྱད་ཞིབ་ཀི་ལས་གཞི་ཡིན་ནམ། དེ་
མིན་ན། དེང་སང་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་མང་པྲོ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་དགྲོས་རྒྱུའི་དཔྱད་
ཞིབ་གནང་རྒྱུ་རེད་དམ། དེ་མ་ཡིན་པ་གཞན་པ་ཡྲོད་རེད་དམ། དེ་ཚོ་གསུམ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས།
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སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས།
སྲོན་རིས་རང་གི་ཐྲོག་ལ་ཡིན། ཟུར་བཀྲོལ་གི་ཇ་པའི་ནང་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་བྲོད་མིའི་ན་གཞྲོན་ལྷན་ཚོགས་དེ། དེ་སྲོན་
ང་ཚོས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་པ་རེད། ད་ལན་བྲོད་མིའི་ན་གཞྲོན་ལྷན་ཚོགས་ལབ་རྒྱུ་དེ་ལ་ས་ཡ་ ༨
འམ་འབུམ་ ༨༠ ཞིག་འདུག དེ་ག་རེ་ཡིན་ན་ཞེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྲོན་མ་དང་རིམ་པ་མ་འད་བ་གང་འད་ཡིན་ནམ་
ཞེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དང་པྲོས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན། ཕི་དིལ་གི་རིས་འགྲོ་ ༡་༣ གི་
ནང་གསེས་ ཀ་༡ ས་བརན་འཇུག་ཁང་ཉམས་གསྲོ་གསུང་རྒྱུ་དེ། ཟུར་བཀྲོལ་བརྒྱུད་ནས་རྲོགས་རམ་ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུ་
དང་ཡྲོང་བའི་རེ་བ་འགྲོ་སྲོང་གཏྲོང་དམིགས་ཆེད་དུ་འབུམ་ ༣༥ རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན། དམིགས་བསལ་
ནང་ལ་ཡང་ཕག་དངུལ་ཕུལ་ཡྲོད་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དམིགས་བསལ་ནང་ཡིན་ཡང་ཕུལ་ཡྲོད་རེད། ན་ནིང་ཕག་
ལས་གནང་མ་ཐུབ་ནས་ད་ལན་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྒྱུའི་འཕྲོས་ཡིན་པ་དེ་རེད། སིར་བཏང་དེ་གཉིས་གཅིག་པ་གཅིག་
རྐྱང་རེད། ང་ཚོ་ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ཟུར་བཀྲོལ་ཐབས་ཤེས་བྱས་ནས་རྲོགས་དངུལ་རག་ན་ཟུར་བཀྲོལ་ནས་ཆ་ཚང་གཏྲོང་རྒྱུ་
དང་མ་རག་ན་དེ་ནས་འབུལ་རྒྱུ་བྱས་རེད་མ་གཏྲོགས་ལས་གཞི་གཅིག་པ་གཅིག་ཀང་རེད། ཕ་གིར་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཐྲོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ས་བརན་ཚན་པ་དེ་ཏྲོག་ཙམ་མཐྲོ་རུ་བཏང་། དེང་དུས་དང་མཐུན་པ་བཟྲོས། དེའི་
ནང་ལ་མ་འྲོངས་པར་ལས་གཞི་སེལ་བའི་སྐབས་སུ། ལས་གཞི་ཚད་དང་ལྡན་པ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ། བགྲོ་གེང་ཡག་པྲོ་བྱེད་ཐུབ་
རྒྱུ། པར་ཆ་ཡིན་ན་ཡང་ཚད་ལྡན་བགར་རྒྱུ། དེ་འད་བགར་ནས་ཚད་ལྡན་ཡག་པྲོ་བཟྲོས་ཏེ། དེ་ལས་གཞི་ཚད་ལྡན་ཆགས་
ན་མ་འྲོངས་ས་ཆ་ག་བ་ག་ས་ལ་གཏྲོང་རྒྱུ། དེ་སྲོན་དང་འབེལ་ཡྲོད་སྲོང་ཙང་། ར་བའི་དམིགས་བསལ་འཁྲོད་རྒྱུ་དང་ཟུར་
བཀྲོལ་འཁྲོད་རྒྱུའི་ལས་གཞི་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་རེད། ཟུར་བཀྲོལ་ནས་མ་འདང་བ་དེ་དམིགས་བསལ་ནས་འབུལ་
དགྲོས་ཡྲོད་རེད། ལས་གཞི་ཁག་གཉིས་ཡྲོད་མ་རེད་དེ་ག་རང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་དེང་དུས་དང་མཐུན་པའི་ས་བརན་
འཇུག་ཁང་བཟྲོས་ནས་མ་འྲོངས་པར་བྲོད་ཀི་བརན་འཕིན་གི་ལས་རིམ་དེ། ཚགས་ཚུད་པྲོ་ཡག་པྲོ་བཟྲོ་པའི་དགྲོངས་
གཞིའི་ཐྲོག་ནས་དེ་ཕུལ་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན། ཅ་པ་དེ། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ལས་བྱེད་གཅིག་དེ་འདི་
ཡྲོད་རེད། ལྷག་པར་ས་བརན་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་སྙན་སྲོན་ཞུ་མཁན། གནས་ཚུལ་འབི་མཁན། དེ་
བཞིན་ས་བཅུག་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ། ས་ཡར་མར་བཟྲོ་རྒྱུ་དང་། ས་ཚིག་དྲོན་མཐུན་པ། ས་བཅད་བཏུབ་བྱེད་སྟངས། དེ་
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བཞིན་དེ་དང་འབེལ་བ། བརན་འཕིན་ནང་ལ་སྐབས་སྐབས་ལ་རི་མྲོའ ་ི ལམ་ནས་སྒྱུ་རལ་སང་དགྲོས་རྒྱུ། དེ་འདའི་ལས་
གཞི་མང་པྲོ་ཞིག དེ་ག་ནང་བཞིན་བརན་འཕིན་བཟྲོས་པའི་སྐབས་ལ། བརན་འཕིན་ཁྲོ་རང་ལ་དཔག་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་ཐྲོག་
ནས་དེ་འད་བཟྲོ་དགྲོས་རྒྱུ། དེ་འདའི་རིགས་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་གང་ལྟར་བརན་འཕིན་གི་ལས་རིམ་དང་འབེལ་བ། དེ་ནས་
བརན་འཕིན་དང་འབེལ་བའི་ལས་བྱེད་ལ་ཟབ་སྲོང་འབུལ་རྒྱུའི་དྲོན་དག་ལ་རེད། བརན་འཕིན་ཚན་པ་དེ་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏྲོང་རྒྱུ་
དང་། ཡག་ཏུ་གཏྲོང་རྒྱུ། དེ་དག་ལ་སྐབས་དུས་སྲོ་སྲོ་ལ་དུས་རབས་དང་མཐུན་པའི་ཟབ་སྲོང་ཕུལ་བའི་དྲོན་དག་ལ་ལས་
བྱེད་ཀི་གྲོ་རྲོགས་ལས་གཞི་ལབ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ནས་ཆ་པ་དེ། ཡར་རྒྱས་དཔྱད་ཞིབ་ལས་གཞི་གསུང་རྒྱུ་དེ། ཁ་སང་ངས་
སྲོན་རིས་གཏམ་བཤད་སྐབས་སུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། སི་ཡྲོངས་ཀི་བྲོད་མིའི་ སིག་འཛུགས་ཀི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་
གཞི་དགྲོངས་པ་གཞིར་བཟུང་གི་ང་ཚོས་སིག་འཛུགས་དཔྱད་པ་བྱ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཞིག་འགྲོ་འཛུགས་པ་རེད། ཁ་སང་ཞུས་
པ་ཡིན་པ། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཕག་བིས་འབྱྲོར་ཡྲོད་རེད། ཆེས་མཐྲོའ ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཡང་ཕུལ་ཡྲོད་པ་རེད།
དེ་བཞིན་ད་ལྲོ་དཔལ་འབྱྲོར་ལས་ཁུངས་ཟིན་པ་རེད། ད་ལྲོའ ་ི རིས་ལྲོའ ་ི ནང་ལ་ང་ཚོ་ཕི་ དིལ་གི་ཆེད་དུ་དཔྱད་པ་བྱ་རྒྱུ་
ལས་རིམ་ཞིག་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀིས་འདས་པའི་དུས་ལ་ལས་དྲོན་གང་འད་གནང་བཞག་པ་དེ་
དཔྱད་པ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་བང་སིག་བཞག དེའི་ཆེད་དུ་ཆེད་མངགས་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད། ད་ལྲོའ ་ི འདི་གཟིགས་པ་ཡིན་ན།
ལྷན་ཁང་ཚང་མ་ལ་ཡྲོད་པ་རེད། དཔལ་འབྱྲོར་ལས་ཁུངས་ཕུད་པའི་གཞན་པ་བྲོན་ཆེན་ལས་ཁུངས་བདུན་ཚང་མ་ལ་
དཔྱད་པ་བྱ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་དེ་སིག་འཛུགས་དཔྱད་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ་མ་འྲོངས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྲོ་སིག་འཛུགས་ཀི་སྐྲོར་རེད། དེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཉི ས་པ་དེས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་བྲོད་མིའི་ན་གཞྲོན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་
གསུང་རྒྱུ་དེ། ཁ་སང་ངས་ཡང་བསྐྱར་ལྷང་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན། ས་ཡ་ ༡༧ དང་ཚག་ལྷག་ཙམ་བཏང་དགྲོས་ཡྲོད་རེད། དེ་
ནས་ས་ཡ་ ༩ དང་འབུམ་ ༦ དེ་དཔལ་འབྱྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་སི་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་དེ་རེད། ས་ཡ་ ༨ དེ་ལྔ་དང་ལྔ་
བཅུའི་འབེལ་བའི་གཞྲོན་སྐྱེས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་ཆེད་དུ། གཞྲོན་སྐྱེས་ཟེར་དུས། ཁ་སང་ངས་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། བྲོད་པའི་
སི་ཚོགས་ནང་ལ་གཞྲོན་སྐྱེས། མ་འྲོངས་བྲོད་ཀི་སྲོན་ར་ཡིན་པ། ཆབ་སིད་གྲོ་རྲོགས་མཁེན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ། འགྲོ་
འཁིད་ཀི་ནུས་པ་ཚད་ལྡན་ཡྲོད་པ། དེང་རབས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཤེས་དགྲོས ་པ། གང་ལྟར་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་དཔྱད་པ་བྱས་
ནས། ས་ཕྲོགས་གང་ས་ནས་གཞྲོན་སྐྱེས་བསྡུས་ནས། དེ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུར་འབེལ་བའི་གཞྲོན་སྐྱེས་
ཚོགས་འདུ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་འདུ ། ཆབ་སིད་ཚོགས་འདུ་ན་ནིང་ཚོགས་ཚར་ཡིན་པ། དེ་འད་
སི་ཡྲོངས་ཀི་དཔྱད་པ་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་རིམ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཁ་སང་སྙན་གསན་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ཙམ་ཞུས་ན་འགིག་གི་
རེད་བསམ་གི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།

161

སི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའི་ལས་དྲོན་ནང་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་
ཐྲོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་དྲོན་གཅྲོད་ལས་འཆར། ལས་འཆར་དེ་ག་པར་སེལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། བྲོད་ནང་ལ་སེལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།
བསྡྲོམས་དེ་ཡང་མང་པྲོ་ཞེ་དགས་ཤིག་མི་འདུག དེ་ག་པར་སེལ་གི་ཡིན་ནམ། དེ་དི་བ་ཞིག་ཡིན། དེ་ནས་ཕི་དིལ་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལས་དྲོན་ཀི་ཐྲོག་ལ་་་་་་་་་་་ (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ལས་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་སྲོ་བརྒྱབས་ཚར་བ་རེད། དེ་རང་གི་
རིས་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་ན་གསུང་རྲོགས་གནང་།) ལགས་སྲོ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྲོལ་དཀར་ལགས།

སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།
ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་བྱུང་སྲོང་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན། ངས་བཀའ་འདི་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ། ད་
གིན་སྲོན་ལ་བཀའ་འདི་ཟིན་སྲོང་། རིས་འགྲོ་ ༡་༤ འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་རྒྱུའི་ལས་འཆར་སྐྲོར་ལ་ཡིན།
དེ་ངྲོ་བྲོ་གང་ཡིན་པ་དང་། སིར་བཏང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་བཏང་ལབ་དུས། དྲོན་དག་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་ཆགས་
ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ག་རེ་ཡིན་མིན་གསལ་བཤད་གནང་རྲོགས་གནང་། ཟུར་བརྲོད་མེད་ཙང་། གྲོ་ཚོད་མ་སྲོང་། དེ་བཞིན་ཆ་
པ་དེ། ཡར་རྒྱས་དཔྱད་ཞིབ་ཀི་ལས་གཞི་ཟེར་རྒྱུ་དེ། གལ་ཏེ་ངས་མ་ནྲོར་བ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག
monitor evaluation ལབ་རྒྱུ་དེ། དེའི་ངྲོ་བྲོ་འད་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ན། ཧང་སང་ཡག་ཐུགས་ཕན་སྲོས་པྲོ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་

རེད་བསམ་གི་འདུག ག་རེ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་རྒྱུན་ལྡན་གི་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཡིན་ན་ཡང་། ཚོགས་པ་
ག་རེ་ཡིན་ན་ཡང་། རྒྱུན་ལྡན་གི་ལས་ཀ་ལ་མགྲོ་འཁྲོར་བསྡད་དུས། སྐབས་རེ་ཏྲོག་ཙམ་མཚམས་བཞག་སྟེ། སྲོ་སྲོས་
ལས་ཀ་ག་རེ་བྱས་པར་དཔྱད་ཞིབ་བྱ་རྒྱུ། དེ་ལ་གཅིག་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྲོ འ ་ི བསམ་བྲོ་
གཏྲོང་དུས། ཐུགས་ཕན་སྲོས་པའི་ལས་གཞི་ཆགས་དུས། ལས་གཞི་དེ་ཡག་པྲོ་ཞེ་དགས་བྱུང་ཞེས་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ད་བར་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་དེ་སྲོ་བརྒྱབ་ཐུབ་མ་སྲོང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ས་འཇུག་གི་རྐྱེན་པས་ལྔ་དང་སྐར་
མ་བཅྲོ་ལྔ་བར་འགངས་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དེ་ནས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་དེ་ད་ལྟ་སྲོ་ཕེ་ནས་བཞག་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།
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དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ་ཚོགས་དྲུང་ནས་དགྲོངས་ཤྲོག་ཁག་དང་། བདུན་རེས་མའི་ལས་རིམ་སྙན་སྲོན་
གནང་རྲོགས་གནང་།

ཚོགས་དྲུང་ལྷ་ཁང་ཚེ་རིང་སྟྲོབས་རྒྱལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དགྲོངས་ཤྲོག་སྙན་སྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྲོལ་མ་ལགས། སེར་གི་ལས་དྲོན་གི་རྐྱེན་པས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་བ་ ༣ ཚེས་ ༡༤་་་༡༦་་་༡༧ ཉིན་
གསུམ་དགྲོངས་ཞུ།
སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྲོན་ལགས། གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའི་ཉིན་དང་པྲོ་དགྲོངས་ཞུ།
སི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྲོལ་དཀར་ལགས། སྐུ་གཟུགས་བདེ་མིན་རྐྱེན་གིས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གཅིག་
དགྲོངས་ཞུ།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དགྲོངས་ཞུ་སྙན་སྲོན་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
བདུན་རེས་མའི་ལས་རིམ་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས།

ཚོགས་དྲུང་ལྷ་ཁང་ཚེ་རིང་སྟྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བདུན་རེས་མའི་ལས་རིམ་སྙན་སྲོན་ཞུ་རྒྱུར།
༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ དི་བ་དིས་ལན། ཐུགས་སང་གཞེན་བསྐུལ་གི་གྲོས་འཆར་ཡྲོད་ན་དང་། ལས་ཁུངས་གྲོ་
རིམ་བཞིན་སྲོན་རིས་ཐྲོག་བགྲོ་གེང་ཞེས་རིམ་པ་བཞིན་མུ་མཐུད་བགྲོ་གེང་ཕེབས་རྒྱུ་རེད་འདུག
༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ དི་བ་དིས་ལན། ཐུགས་སང་གཞེན་བསྐུལ་གི་གྲོས་འཆར་ཡྲོད་ན་འབུལ་རྒྱུ། ལས་
ཁུངས་གྲོ་རིམ་བཞིན་སྲོན་རིས་ཐྲོག་བགྲོ་གེང་དང་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཕེབས་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག
༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཐུགས་སང་གཞེན་བསྐུལ་གི་གྲོས་འཆར་ཡྲོད་ན་འབུལ་རྒྱུ་དང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་
བཤད། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐྲོག་བགྲོ་གེང་དགྲོས་པའི་གྲོས་འཆར། དེ་ནས་ལས་ཁུངས་གྲོ་རིམ་བཞིན་སྲོན་རིས་
ཐྲོག་བགྲོ་གེང་དང་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་བཅས་རེད་འདུག
ཚེས་ ༢༢ དི་བ་དིས་ལན་ཐུགས་སང་གཞེན་བསྐུལ་གི་གྲོས་འཆར་ཡྲོད་ན་འབུལ་རྒྱུ། ཁིམས་བཟྲོའ ་ི ལས་དྲོན་གི་
བརྲོད་པ་དང་པྲོ། གཞུང་འབེལ་གི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར། གྲོང་བཞིན་གཞུང་འབེལ་གི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་གནང་རྒྱུ་
བཅས་རེད་འདུག
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ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ གཟའ་པ་སངས། དི་བ་དིས་ལན་ཡྲོད་ན་འབུལ་རྒྱུ་དང་། ཐུགས་སང་གཞེན་བསྐུལ་གི་གྲོས་
འཆར་ཡྲོད་ན་གནང་རྒྱུ། སི་འཐུས་སེར་གི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཡྲོད་ན་འབུལ་རྒྱུ། གཞུང་འབེལ་གི་གྲོས་འཆར་ཡྲོད་ན་
གནང་རྒྱུ། ཁིམས་བཟྲོའ ་ི ལས་དྲོན་གི་བརྲོད་པ་གཉིས་པ། གྲོང་བཞིན་ཁིམས་བཟྲོའ ་ི ལས་དྲོན་གི་བརྲོད་པ་གཉིས་པ་གནང་
རྒྱུ།
༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེ ས ་ ༢༤ རེ ས ་གཟའ་སེ ན ་པ། ཁི མ ས་བཟྲོ འ ་ི ལས་དྲོ ན ་གི་ བརྲོ ད་པ་གསུམ་པ་དང་གཏན་
འབེབས། མུ་མཐུད་ཁིམས་བཟྲོའ ་ི ལས་དྲོན་གི་བརྲོད་པ་གསུམ་པ་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་དང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་
བཤད་ཐྲོག་བགྲོ་གེང་ཟིན་པར་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། དཔལ་འབྱྲོར་གི་ལས་དྲོན་གཏྲོང་ལེན་ཁིམས་ཡིག ལས་དྲོན་
འཕྲོ་སྐྱྲོང་དགྲོས་རིགས། ཚོགས་དྲུང་ནས་དགྲོངས་ཤྲོག་ཁག་སྙན་སྲོན་ཞུ་རྒྱུ། ཚོགས་གཙོས་མཇུག་བསྡྲོམས་གསུང་
བཤད་གནང་རྒྱུ་བཅས་རེད་འདུག

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་བདུན་རེས་མའི་ལས་རིམ་ཁག་སྙན་སྲོན་ཞུས་ཟིན་

པ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
གནངས་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡིན།

164

