གསར་ཨང། ༤

འདྲོན་ཨང། ༢༨

དྷརྨ་ཤཱལཱ

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ།
ཚོགས་དུས་ལྔ་པ།

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

ཨང།

གནད་དྲོན།

ཤྲོག་གངས།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པོ།
༡

སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༣ པ་དང་། ལན། དེའྱི་ཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་ལན་འདེབས།

༥་་་༡༣

༢

བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད།

༡༣་་་༣༠

༣

བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གེང་དགོས་པའྱི་གོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ།

༣༠༌༌༌༣༠

༤

གོང་གསལ་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གེང་།

༣༠་་་༣༤

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གི་ཐུན་གཉྱིས་པ།
༥

མུ་མཐུད་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གེང་།

༣༥༌༌༌༥༨

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།
༦

མུ་མཐུད་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གེང་།

༥༨༌༌༌༨༦

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གི་ཐུན་བཞྱི་པ།
༧

མུ་མཐུད་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གེང་།

༨༧༌༌༌༡༡༧

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པོ།
༨

སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྱི་བ་ཨང་ ༡ པོ་དང་། ལན། དེའྱི་ཕོས་དོན་དྱི་བ་དང་ལན་འདེབས།

༡༡༧་་་༡༢༧

༩

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་གཏན་འབེབས།

༡༢༧་་་༡༤༩
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རྲོམ་སིག་ཚོགས་ཆུང།
རྲོམ་སིག་པ།
ཆྲོས་གགས།

གསར་འགྲོད་པ།

ཀམ་སྤུ་ཀྲར་འགྲོད་འཇུག་པ།

བྲོ་བཟང་བརྲོན་འགྲུས།

བྱམས་པ་དབྱངས་འཛོམས།

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

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

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

Web:
www.tibetanparliament.org
www.chithu.org
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ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པྲོ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
(9:31:15 སྲོན་ལ་ས་མེད།) སྐབས་ ༡༦ པའི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དུས་ལྔ་
པའི་ལས་ཉིན་ལྔ་པ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དང་པྲོ་དི་བ་དི་ལན་གི་དུས་ཚོད་ཡིན།

དི་བ་ཨང་ ༣ པ།

དི་བ་གནང་མཁན། སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྐབས་ ༡༦ པའི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དུས་ལྔ་
པའི་སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་གསུམ་པ་སྙན་སྲོན་ཞུ་ཆྲོག་པ་བྱྲོས། བྲོད་མི་མང་གི་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་ཀི་སིག་གཞིའི་ལེའུ་བདུན་པའི་དྲོན་ཚན་ ༢༢ ལྟར་བཀའ་དི་ཞུ་རྒྱུར།
ཤེས་ཡྲོན་ནི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་སྲོག་ར་ཡིན་པ་ལྟར་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་
ནས་སྐུ་ཚེ་གང་གི་རིང་ལ་བྲོད་རིགས་གཞྲོན་སྐྱེས་ཀི་ཤེས་ཡྲོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་ཐུགས་ཁུར་དང་། བཀའ་སྲོབ་ལམ་
སྟྲོན་ཕེབས་པ་བཞིན་བྲོད་གཞུང་གི་མཛད་གཙོ་ཡྲོངས་ནས་ད་ལྟ་བར་གང་དགའ་ཅི་ལེགས་གནང་ཡྲོད་པ། ལྷག་དྲོན་བྲོད་
པ་རང་ནས་འཛིན་སྐྱྲོང་ཐུབ་ན་ཤེས་ཡྲོན་གཙོས་གང་ཅིར་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོང་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་
གཏན་ཉིན་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་རིས་ལེན་རྒྱུར་མི་ལྲོ་ ༣༠ ཙམ་སྲོན་ནས་དགྲོངས་བཞེས་དང་འབད་བརྲོན་གནང་ཡྲོད་པ་བཞིན་
ས་ལྲོ་ནས་དམའ་རིམ་དང་གཞི་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་གང་ཙམ་རིས་བངས་ཡྲོད་ན།
༡༽

བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་འཛིན་སྐྱྲོང་སྐབས་དང་མི་འད་བའི་ཤེས་ཡྲོན་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་སར་ལྷག་མཐུན་རེན་
གསར་པ་གང་དང་གང་ཡྲོད་དམ།

༢༽

དམིགས་བསལ་གི་ཟས་བཅུད་ཐད་སར་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་ཐུབ་ཡྲོད་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དི་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྐབས་ ༡༦ པའི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དུས་ལྔ་
པའི་སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༣ པར་ལན་ཞུ་ཆྲོག་པ་བྱྲོས། དི་བ་ཨང་དང་པྲོའ ་ི ལན།
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༡༽ དབུས་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རིས་བངས་ཟིན་པའི་སྲོན་འགྲོ་ནས་གཞི་རིམ་བར་མ་བར་གི་སྲོབ་ཁག་ནང་།
དྲོན་དམ་ཤེས་ཡྲོན་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་སྲོབ་གྲྭ་དེ་དག་ནང་ཐྲོག་མར་དགེ་ལས་ས་སྟྲོང་ཇི་ཡྲོད་ལ་དགྲོས་ངེས་དགེ་
ལས་བསྐྲོ་གཞག་གིས་ཤེས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་དང་། སྲོན་དགེ་ཡྲོངས་ལ་ཟབ་སྲོང་དང་སྲོབ་གྲྭ་སྲོ་སྲོར་
ཁིད་ཆས་མཁྲོ་སྲོད། བྱིས་པའི་ཀྲོག་རལ་གྲོང་མཐྲོར་གཏྲོང་ཆེད་བྱིས་སྒྲུང་གསར་རྲོམ་དང་བྲོད་བསྒྱུར། སྲོན་དགེ་
དང་གཞི་འྲོག་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཟབ་སྲོང་གྲོ་ སིག འཛིན་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་གསར་འཛུགས། དགེ་རྒན་ཁྱད་ལས་
ཡར་རྒྱས་ལ་སྨན་པའི་དཔེ་དེབ་གསར་ཉྲོ་དང་། དཔེ་སྲོམ་གསར་འཛུགས། ས་གནས་དགེ་རྒན་ཕ་མའི་ཚོགས་
ཆུང་ས་བརྟན་དང་། ཕ་མ་རྣམས་ལ་ཕྲུ་གུའི་ཤེས་ཡྲོན་ཐད་འགན་ཁུར་བཞེས་སྟངས་སྐྲོར་ཟབ་སྲོང་། ༸གྲོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི བཀའ་སྲོབ་དགྲོས་དྲོན་བཟང་སྲོད་སྲོབ་སེལ་གི་སྲོབ་ཁིད་འགྲོ་འཛུགས། དེ་བཞིན་སྲོབ་
གྲྭ་དེ ་ དག་ལ་བྲོ ད་སྲོ བ ་འཛི ན ་ཚོ ག ས་ནས་ཐྲོ བ ་སྐལ་རྒྱུན་གྲོ ན ་ཇི ་ ཡྲོ ད་ཐྲོ ག ་སཾ ་ བྲོ ་ ཊ་ནས་ད་བར་ཧི ན ་སྲོ ར ་
༥,༦༧༤,༦༥༥།༠༠ (ས་ཡ་ལྔ་དང་དྲུག་འབུམ་བདུན་ཁི་བཞི་སྟྲོང་དྲུག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ།) རྲོགས་སྐྱྲོར་འཕར་མ་
དང་། ཕྲོགས་མཚུངས་འཛིན་ཁང་དང་། གསང་སྲོད། འཛིན་ཆས། ཀམ་པུ་ཊར། ཆུ་ཚགས་བཅས་ཕི་ནང་གི་
བཀྲོད་པ་ཉམས་གསྲོ་དང་མཐུན་རེན་གསར་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གནང་ཡྲོད་ཅིང་། མང་ཚོགས་ནས་ཀང་སྲོབ་གྲྭ་དེ་
དག་རིས་བངས་ཟིན་རེས་གང་ཅིར་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་པ་སི་འཐུས་འཚམས་གཟིགས་ཕེབས་སྐབས་དང་།
དེ་བཞིན་འདི་གའི་འགན་འཛིན་རིམ་པ་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཕྲོགས་ཕེབས་གནང་སྐབས་ཀང་གཅིག་མཚུངས་སྙན་
གསན་ཞུ་མཁན་བྱུང་ཡྲོད།
༢༽ སྲོབ་གྲྭ་དེ་དག་ནང་དམིགས་བསལ་ཟས་བཅུད་སར་ལྷག་ཡར་རྒྱས་ཆེད་དབུས་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ཉིན་
མྲོའ ་ི ཟས་དྲོད་ཐྲོབ་ཆ་ཕྲུ་གུ་རེར་སྲོར་ ༡ རེ་ཡྲོད་པ་སྲོབ་གྲྭ་དེ་དག་རིས་ལེན་གྲུབ་མ་ཐག་སཾ་བྲོ་ཊ་བྲོད་སྲོབ་ཚོགས་
པ་ནས་སྲོར་ ༥ ལ་སར་ཆ་གནང་ཡྲོད་པ་དང་། དེའི་ཐྲོག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཅུད་ཟས་ཤིང་ཏྲོག་དང་། འྲོ་
མ། གསྲོལ་དཀྲུམས་བཅས་ཀི་ཆེད་ད་བར་ཟས་དྲོད་སྲོར་ ༤,༠༦༤,༤༣༥ འཕར་མ་གནང་ཡྲོད་ལགས་པ་
བཅས།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས། འཕྲོས་དྲོན་དི་བ་དང་པྲོ་གནང་མཁན།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ནས་བཀའ་ལན་ཞིབ་ཕ་གནང་བཞག དེ་ལ་
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ཞྲོར་ལ་འཕྲོས་དྲོན་དི་བ་ཐུང་ཐུང་ཞིག་དི་རྒྱུ་ཡྲོད། CST ཁུངས་གཏྲོགས་ནས་དགེ་
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རྒན་དང་ལས་བྱེད་མུ་མཐུད་ནས་ད་ལྟ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོའི་གླ་བབ་དེ་སྲོན་མ་ CST ཡིན་པ་དེ་ཏག་ཏག་རང་ཅག་
བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད་དམ། ཡྲོད་མ་རེད་དེ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དི་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེའི་ལན་དེ་ཨང་ཀི་ལ་སྲོགས་པ་ཞིབ་ཕ་ཞུ་མི་དགྲོས་པར་གནད་དྲོན་རང་གི་ཐྲོག་ལ་ཞུས་
པ་ཡིན་ན། ཁྲོ་རང་ཚོའི་གླ་བབ་སྐྲོར་དེ་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་བསྡུར་རིམ་པ་བྱུང་། ཞུ་སྐུལ་རིམ་པ་བྱས། མཐའ་མ་དེ་ལ་གནད་
དྲོན་དེ་ཆགས་ཤག ད་ལྲོའ ་ི བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་རང་གི་སྲོན་རིས་དེ་ནས་ཡར་འཆར་གཞི་ཕུལ་བ་དང་། མར་དངྲོས་སུ་
བཀའ་འཁྲོལ་ཐྲོན་པ་གཉིས་ལ་བར་ཁྱད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཕིན་ཤག བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་
མར་ཆག དེ་ཆག་པ་ཡིན་དུས། དེ་ཆག་པ་ནང་བཞིན་དེའི་སྐལ་ལ་ང་ཚོ འི་སང་ལའང་ཆག་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཆག་
པའི་རེན་གིས་ཐྲོག་མའི་འཆར་གཞི་བཀྲོད་པ་ནང་བཞིན་ཏྲོག་ཙམ་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཕུལ་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ང་
ཚོས་འཆར་གཞི་ཕུལ་བ་དེ་གཏན་འཇགས་མ་ཡིན་པ། དཔེར་ན་མང་ཆེ་བ་དེ། ཆྲོད་གན་དགེ་ལས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད།
ཆྲོད་གན་དགེ་ལས་ཀི་ཚད་འཛིན་ས་དེ ། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱྲོང་བྱེད་པའི་ད་ལྟ་ kvs ཟེར་བའི་སྲོབ་གྲྭ་སྡེ་ཚན་དེའི་
ཆྲོད་གན་ལས་བྱེད་ས་གནས་དཀའ་ལས་ཁག་ཤྲོས་ལ་ཡྲོད་མཁན་དེ་ཚོ་གཞིར་བཞག་ནས་སད་ན་འགིག་གི་རེད་ཅེས་
ཁས་ལེན་གནང་པ་རེད། དེའི་སང་ལ་ད་ལྟ་མར་སྲོན་རིས་དེའི་ནང་ལ་ཏྲོག་ཙམ་གཅྲོག་ཆ་དང་མར་ཆག་ཡྲོད་ཙང་། དེ་
བཞིན་མར་སི་ཡྲོངས་ཆག་རྒྱུ་དེ་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ཆག་ཤག ད་ལྟ་ང་ཚོ་དེར་བལྟས་ནས་མར་ཆག་རྒྱུ་དེ། བརྒྱ་ཆ་
བཅུ་ལས་ཆག་མེད། དེ་འད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
འཕྲོས་དྲོན་དི་བ་གཉིས་པ་གནང་མཁན་སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ལས་འཕྲོས་པའི་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡང་། ད་ལན་
སྲོབ་གྲྭའི་རིས་ལེན་གི་སྐྲོར་ལ་ཡིན། ར་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཐེངས་བཞི་པའི་སྐབས་ལ་དེའི་སང་ལ་དི་བ་ཕེབས་
པ་རེད། དི་བ་ཕེབས་པ་ནང་བཞིན་སྐབས་དེ་དུས་ཀི་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ནས་དི་བའི་ལན་དེ་གསལ་པྲོ་ཞིབ་ཅིང་
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ཕ་བ་ཡག་པྲོ་ཞིག་གནང་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལན་གི་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་གི་རིས་ལེན་གི་རིམ་པ་ལ་དུས་ཚོད་ཅིག་གི་ཚད་
བཀག་བྱས་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཁ་སང་དེ་རིང་དུས་ཚོད་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པྲོ་ཞིག་ཕིན་ཚར་བ་རེད། དེའི་ལས་
རིམ་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན། གྲོ་རྒྱུ་ཚོར་རྒྱུ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་འདུག ད་ང་ཚོའི་གཞྲོན་སྐྱེས་མ་
འྲོངས་པའི་སྲོན་ར་ཟེར་དགྲོས་རེད། སྲོབ་སྲོང་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། དེ་ཚོ་ཉི་མ་
རེ་རེ་ཤེས་ཡྲོན་ལ་འཐུས་ཤྲོར་ཕིན་བ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོ་བྲོད་མི་རིགས་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་སང་ལ་དཔེ་གནད་འགག་
ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག ལྲོ་ནས་ལྲོ། ཟླ་བ་ནས་ཟླ། ཉི་མ་ནས་ཉི་མ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ད་གྲོང་དུ་ཞུས་པའི་
གནད་དྲོན་གཅིག་ཡིན་དུས། གཏན་འཇགས་ཀི་སྲོབ་གྲྭ་ཡིན་ནའང་འད། ཉིན་སྲོབ་ཡིན་ནའང་འད། དེ་ཚོ་རིས་ལེན་སང་ལ་
བལྟས་ན་གནད་འགག་གང་འད་ཞིག་ལ་ཐུག་ཡྲོད། སིར་བཏང་ངས་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་དེ་ཚོ་འཐུས་ཤྲོར་གཅིག་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་
ཡིན་ནའང་འད། དེ་བཞིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཡིན་ནའང་འད། དེ་ནས་ང་ཚོ་འཐུས་ཤྲོར་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་ངྲོས་འཛིན་
བྱེད་ཀི་མེད། ག་རེ་ཟེར་ན། ང་ཚོ་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་། དེ་གནས་
སྟངས་གསལ་པྲོ་གང་འད་ཆགས་ཡྲོད་རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དི་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདི་ཕེབས་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་སྲོན་མ་དུས་ཚོད་དེ་
ལ་ཚད་བཀག་དང་འཆར་འགྲོད་རབ་དང་རིམ་པ་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དག་མགྲོ་ནས་ཞུ་མ་དགྲོས་པ་བྱྲོས། ཉེ་ཆར་དང་
བར་ལམ་གིས་ལེན་པ་དེ་དག་གི་དུས་ཚོད་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་གཞི་རིམ་བར་མ་དེ་དག་སྲོན་མ་ནས་རི ས་ལེན་གྲུབ་པ་
ཡིན་ཙང་། ངས་ཡར་བལྟ་ལྲོག་བརྒྱབ་མི་དགྲོས་པ་བྱེད། རིས་ལེན་རྒྱུ་ལྷག་པའི་ནང་ནས་ད་ལྟ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་གི་
གཞི་རིམ་བར་མ་ཡན་ཆད་ཀི་སྲོབ་གྲྭ་བརྒྱད་དང་། དེ་བཞིན་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་མ་ཡིན་པ་སིར་བཏང་གཏན་འཇགས་
སྲོབ་གྲྭའི་ངྲོ་བྲོ་ལ་ཡྲོད་མཁན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་ཡྲོད ་མཁན་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་དྲུག་སྟེ། ཁྱྲོན་བསྡྲོམས་པའི་སྲོབ་གྲྭ་
༡༤ ལྷག་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་གཉིས་ནང་ལ་དབྱེ་བ་ཕེས་ནས་དུས་བཀག་གི་བཀའ་མྲོལ་དེ་འད་བྱུང་ཤག དེའི་ཐྲོག་ལ་ཉེ་ཆར་
བཀའ་མྲོལ་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པྲོ་དང་། འབད་བརྲོན་མང་པྲོ་གནང་ཤག ཉེ་ཆར་ངས་གཅིག་ལྲོགས་ཀི་འགན་དེ་ཞུས་
ནས་བཟུང་། དུས་ཚོད་རིང་པྲོ་མ་ཐྲོགས་པར། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་མར་ལྡི་ལི་ལ་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་ཕེབས། དེ་
ནས་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་ངྲོས་ནས་མཉམ་དུ་བཅར་ནས་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་དྲུང་ཆེ་ངྲོ་མར་ཐུག་ནས་དེ་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་གནད་
འགག་དེ་འད་འཕད་ཀི་འདུག དཀའ་ངལ་དེ་འད་འཕད་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་མྲོལ་ཞིབ་ལྷུག་ཞུས་པའི་འབས་བུ་གཅིག་

8

ལ་ད་ལྟ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ཡྲོད་མཁན་གི་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་བརྒྱད་ཉེ་ཆར་ཕི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་ ༡༥ ལ་རིས་སྲོད་
རྒྱུའི་བཀྲོད་ཁྱབ་བཀའ་ཡིག་དེ་མར་ཐྲོན་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་དངྲོས་སུ་རིས་ལེན་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་དབྱར་ཁའི་གུང་
སེང་དང་། དགུན་ཁའི་གུང་སེང་། དེའི་སྲོན་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི ཡིག་ཚད་ཐྲོན་རྒྱུགས་གཏང་རྒྱུ་དེ་འད་མང་པྲོ་བྱས། ཡང་དགེ་རྒན་
གསར་རིང་འཕྲོ་ལེན་མང་པྲོ་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འད་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་ནས་མར་བཀའ་བསྡུར་
རིམ་པ་བྱས་ནས་ད་ལྟ་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ཅིག་ཕི་ཟླ་གསུམ་པའི་ ༣༡ ལ་མཇུག་བསྡུས་ནས་བཞི་པའི་ཚེས་ ༡ ནས་འཕྲོ་ལེན་བྱ་
རྒྱུ་བྱས། དབྱར་ཁའི་གུང་སེང་ཡིན་མཁན་གི་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་དེ་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ལ་བརེ་བྲོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། ཕི་ཟླ་ ༥
ཚེས་ ༡ ནས་ང་ཚོས་ཚང་མ་ལེན་རྒྱུ། དེ་འད་ཆ་ཚང་བྱེད་སྡྲོད་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྲོབ་གྲྭ་བརྒྱད་དེ་དག་ཆ་ཚང་ད་ལྟ་རིས་
ལེན་གཏན་འཁེལ ་ཚང་མ་འགིགས་བསྡད་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྷག་མ་གཏན་འཇགས་སྲོབ་གྲྭའི་ངྲོ་བྲོར་ཡྲོད་མཁན་
འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཅན་གི་སྲོབ་གྲྭ་དྲུག་དེ་རིས་བཞེས་དེ་ག་རེ་བྱེད་ནའང་། ཕལ་ཆེར་ ༢༠༢༠ དང་ ༢༠༢༡ བར་རིས་
ལེན་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཨེ་ཡྲོད་ན་བསམ་བསམ་འདུག དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོ་ཡིན་ན་ཡང་དྲོན་དག་རེ་རེ་སྒྲུབ་ཐབས་
ལ་ཐབས་མཁས་པྲོ་ཞིག་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས། ཚ་འདེད་ཞེ་དགས་བྱས་པ་ཡིན་ན། དགྲོས་པ་མེད་མཁན་འད་པྲོ་ཞིག་
འདུག ར་བའི་ཆ་ནས་གང་ལྟར་རིས་སྲོད་རྒྱུའི་འཆར་གཞིའི་ནང་ལ་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དུས་ཚོད་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཧ་ལམ་དེ་
ག་ཙམ་འགང་སིད་ས་རེད། དེ་འད་བྱས་ནས་གསལ་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་མཚན་ཐྲོ་ཞུས་ཟིན་པ་སི་འཐུས་ལྔ་ཡྲོད། ལྔའི་ནང་ནས་ད་དུང་གསུམ་ལྷག་ཡྲོད། དེའི་རེས་ལ་འཕྲོས་
དྲོན་གྲོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འཕྲོས་དྲོན་དི་བ་གནང་མཁན། སི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས།

སི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འགེལ་བཤད་ཟབ་རྒྱས་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས་འཕྲོས་དྲོན་དི་བ་རང་ཡིན། བྲོད་སྲོབ་འཛིན་
ཚོགས་དེ་རིས་ལེན་ཟིན་རེས་དུས་ཡུན་ཁ་ཤས་ཤིག་འགྲོ་ཡི་འདུག ཁ་སང་ཕི་ཟླ་བཅུ་གཉིས་སམ་དང་པྲོའ ་ི ནང་ལ་དགེ་
རྒན་གསར་པ་དང་ལས་བྱེད་གསར་པའི་གསལ་བསགས་བཏྲོན་གནང་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་དགེ་རྒན་གསར་པ་
འདེམས་སྒྲུག་གནང་བའི་དུས་ཚོད་ཆགས་ཡྲོད་ས་རེད། དེ་དག་གི་གྲུབ་འབས་ག་དུས་འདྲོན་གི་རེད་དམ། དེའི་རེས་ལ་
སྲོབ་གྲྭ་དེ་དག་ག་དུས་འགྲོ་འཛུགས་ཀི་ཡྲོད་ན། ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་དེ། དེའི་ཐྲོག་ལ་གུས་པ་རང་ཉིད་འད་པྲོར་ཆ་
བཞག་པ་ཡིན་ན། སྲོན་མ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཡྲོད་བསྡད་པ་ཞིག་ཡིན། ད་ལྟ་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་ལ་སྲོབ་སི་འདེམས་སྒྲུག་གནང་
སྟངས་རེད། འགན་འཛིན་འདེམས་སྒྲུག་གནང་སྟངས་རེད། དེ་ས་ངས་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་ལ་ཞུ་ཡྲོང་དུས། དེ་ས་ཤེས་
རིག་བཀའ་བྲོན་གིས་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཁ་གསལ་པྲོ་བྱས་ནས་གསུངས་སྲོང་། ད་ང་ཚོས་གྲོམ་པ་གསར་པ་
ཞིག་སྲོ་རྒྱུ་ལ་བསམ་བྲོ་གཏང་དགྲོས་ཀི་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། (ཚོག ས་གཙོ་ མཆྲོག་ནས། དི་བ་
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འབུལ་རྲོགས་གནང་།) རྒྱ་གར་གཞུང་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་སྲོབ་སི་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་སྟངས་ལ་དེ་འདའི་ཆ་རེན་དང་ལག་
འཁྱེར་དེ་དག་བཟྲོས་ནས་ཡིག་ཚད་གཏང་རྒྱུ་དེ་འདའི་བརྒྱུད་ལམ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་དེ་འད་བྱེད་དགྲོས་འདུག་ཅེས་
གསུངས་སྲོང་སྟེ། དེའི་རེས་ལ་ཤེས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་བརྲོད་གཞིར་འཁྱེར་གི་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། ད་
ལྟའི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་དི་བ་དེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་དེ་བྲོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀིས་རིས་ལེན་གནང་ཡྲོད་དུས། ད་ལྟ་སྲོབ་གྲྭ་གསར་པ་རིས་ལེན་པ་དེ་དག་ནང་གི་སྲོབ་སི་གསར་པ་དེ་འདེམས་
སྒྲུག་གང་འད་བྱས་ནས་གནང་གི་རེད་དམ། དེ་ཐད་ཀར་བསྐྲོས་བཞག་རྒྱུ་རེད་དམ། ཡང་གང་འད་བྱས་ནས་གནང་གི་རེད།
ད་དུང་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ག་རེ་མཐྲོང་གི་ཞུས་ན། སྲོབ་གྲྭའི་ནང་གི་དགེ་སི་དེ་དག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག Head
Master ཞུ་ཡི་འདུག་བ། Head Master དེ འི ་འདེ མས་སྒྲུག་དེ ། ད་ལྟའི ་ཆར་ཐད་ཀར་མར་བསྐྲོ་བཞག་རྒྱུ་གཅི ག ་

ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ཚང་མ་ཐད་ཀར་མར་བསྐྲོས་བཞག་པ་ནང་བཞིན་ཆགས་ཀི་འདུག ང་ཚོས་གྲོམ་
པ་གསར་པ་སྲོ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བཞག དེ་ཡིན་དུས། དི་བ་ཐད་ཀར་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྲོབ་སི་དང་དགེ་ཆེ་
རྣམ་པ་ཚོའི་འདེམས་སྒྲུག་གནང་སྟངས་དེ་གང་འད་གནང་གི་རེད་དམ། ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དི་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྲོན་ལ་དི་བ་དེའི་ལན་མ་ཞུས་གྲོང་ལ། ད་གིན་ཉེ་ཆར་སྲོབ་གྲྭ་བརྒྱད་རིས་བངས་པ་དེ་
དག་གི་མིང་མར་ཞུ་ཆྲོག་པ་གིས། ། དང་པྲོ་དེ་ཌྲོ་ལན་ཇི་ Dolanji གཞི་རིམ་གྲོང་མའི་སྲོབ་གྲྭ། མྲོན་གྲོ་གཞི་རིམ་གྲོང་
མའི་སྲོབ་གྲྭ། སེལ་ཀྲོབ་དབུས་སྲོབ་གཞི་རིམ་གྲོང་མ། སེལ་ཀྲོབ་བདེ་སར་གཞི་རིམ་གྲོང་མ། CVP དེ་བཞིན་ཧྲོན་
སུར་གུ་རུ་པུ་ར་གཞི་རིམ་གྲོང་མ་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་བར་དུ་ཡྲོད། ཀྲོ་ལི་གལ་དྲོན་ལྡན་གླིང་གི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་བར་དུ་
ཡྲོད་པའི་གཞི་རིམ་གྲོང་མ། ཨྲོ་རི་ས་ Chandragiri འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་བར་དུ་ཡྲོད་པའི་གཞི་རིམ་གྲོང་མ། དེ་བཞིན་སྲོ་
ན་ཊ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་བར་དུ་ཡྲོད་པའི་གཞི་རིམ་གྲོང་མ། དེ་དག་བརྒྱད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་
ཀིས་ཕེབས་རྒྱུའི་ལན་ཁ་ཤས་དེ་ད་གིན་ཞུས་ཚར་སྲོང་། རིས་བངས་ཚར་བའི་སྲོབ་གྲྭ་དེ ་དག་ལ་དབྱར་ཁའི་གུང་སེང་
དང་། དགུན་ཁའི་གུང་སེང་གི་དབྱེ་བའི་ཐྲོག་ནས་དགུན་ཁའི་གུང་སེང་ཡིན་མཁན་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་གཉིས་དེ་ཕི་ཟླ་བཞི་པའི་
ཚེས་གཅིག་ནས་ང་ཚོ་རང་གིས་འཛིན་སྐྱྲོང་བྱ་རྒྱུ་འགྲོ་འཛུགས་རྒྱུ་དང་། དེ་འཕྲོས་དབྱར་ཁའི་གུང་སེང་ཡིན་པར་ཕི་ཟླ་ལྔ་
པའི་ཚེས་གཅིག་ནས་ང་ཚོས་འཛིན་སྐྱྲོང་འགྲོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ། དེ་འད་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་དགེ་ལས་གསར་པ་
བར་ལམ་གསལ་བསགས་བཏང་རེས་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་བཞག་པ་དེ་དག་གང་འད་བྱུང་ཡྲོད་རེད། གྲུབ་འབས་གང་འད་
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འཐྲོན་གི་རེད། ཕལ་ཆེར་དེ་འད་ཞིག་བཀའ་གནང་སྲོང་སྙམ། དེའི་ཚད་གཞི་དེ་དགེ་རྒན་མང་པྲོ་འདེམས་རྒྱུ་དང་། དེའི་ནང་
ནས་སྲོབ་ཚན་ལ་སྲོགས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཞིབ་ཕ་བྱས་ནས་བདམ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས། བྱང་ཕྲོགས་དང་ལྷྲོ་
ཕྲོགས་གཉིས་ས་ཁུལ་བགྲོས། འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ཁ་ཤས་ནང་ལ་མི་གཅིག་པ་དེ་འད་ཕེབས་དགྲོས་རྒྱུ་དང་དེ་འད་
ཡིན་དུས། ད་ལྟ་ས་ཁུལ་གཅིག་གི་དེ་དག་ཚར་པ་རེད། གང་ཡག་ཡག་འད་པྲོ་བྱུང་ཤག ཡིན་ན་ཡང་གྲུབ་འབས་མར་འདྲོན་
རྒྱུ་དེ་ཚང་མ་འདེམས་སྒྲུག་ཚར་བའི་རེས་ལ་འདྲོན་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར་གཞན་པ་དེ་གང་མགྲོགས་མགྲོགས་
འདྲོན་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་སྲོབ་སི་དང་། དགེ་ཆེ་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་སྟངས་སྐྲོར་གསུངས་སྲོང་། ང་ཚོས་བྲོད་
སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རིས་བངས་པའི་རེས་ལ་སཾ་བྲོ་ཊའི་སྲོབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱྲོང་ཚོགས་པའི་སྡེ་ཚན་འྲོག་ལ་སེབ་ཀི་ཡྲོད་
པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་སཾ་བྲོ་ཊའི་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཏེ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ལ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་བརྟེན་བསྡད་ཡྲོད་དུས། སི་ཞུ་དང་འབེལ་བ། འཛིན་སྐྱྲོང་དང་འབེལ་བ། གནད་
དྲོན་གལ་ཆེན་པྲོ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཤེས་རིག་གིས་མཉམ་རུབ་ཞུ་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ང་
ཚོས་ཕུགས་ཀི་སིད་བྱུས་བྱས་ན། གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་སཾ་བྲོ་ཊ་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་སྐྱྲོང་ཚོགས་པ་ཁྲོ་རང་རང་གིས་རང་སྐྱ་
འཕེར་བ་བྱ་རྒྱུ་ཐྲོག་མ་ནས་ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཕེབས་དང་ཕེབས་མུས་རེད། ད་ལྟ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་འགྲོ་ཐུབ་མེད་པ་
སྲོང་ཙང་། དཔེར་ན་དགེ་རྒན་དེ་ཚོ་སྲོབ་སི་ལ་སྲོགས་པ་དེ་དག་བྱེད་དུས། ཐྲོག་མར་སཾ་བྲོ་ཊ་རང་ནས་ཡར་འདེམས་སྒྲུག་
གི་འྲོས་གཞི་ཟེར་ན་མི་འདུག གཅིག་སིག་གཞིའི་ནང་ལ་ཡྲོད་པ་ནང་བཞིན་བྱས། རེས་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གང་
ལྟར་ཡང་བསྐྱར་གྲོ་བསྡུར་དང་བཀའ་འཁྲོལ་ཆྲོག་མཆན་འད་བྲོ་ཞུས། ད་ལྟ་དེ་འད་བྱས་ནས་འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད། ཕིས་
སུ་ཚང་མ་སྲོ་སྲོའ ་ི ལག་པར་སེབས་པའི་རེས་དེ་དག་ཡག་པྲོ་ཡྲོང་བ་དང་། སིག་གཞི་ལ་སྲོགས་པ་གང་ལ་གང་འཚམ་
ལེགས་བཅྲོས་དེ་འད་བྱུང་པ་ཡིན་ན། དེང་དུས་དང་། ཚན་རིག་གི་འགྲོ་སྟངས་དང་མཐུན་པའི་ཐྲོག་ནས་འདེམས་སྒྲུག་གི་
ལམ་ལུགས་གང་འད་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགྲོས་མེད། ང་ཚོས་དེ་གཏང་རྒྱུ་རང་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་འབད་བརྲོན་ཞུ་ཡི་ཡིན། དེ་
འད་ཞིག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
འཕྲོས་དྲོན་དི་བ་གནང་མཁན་སི་འཐུས་གཅིག་ཕིར་འཐེན་བྱས་སྲོང་། ད་ལྟ་འཕྲོས་དྲོན་བཞི་པ་དང་མཐའ་མ།
སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༣ པའི་བཀའ་ལན་ལས་འཕྲོས་པའི་དི་བ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་
ཡྲོད། ར་བའི་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་རེད། གཞི་རིམ་བར་
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མའི་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་བརྒྱད་དེ་རིས་བཞེས་ཐུབ་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པྲོ་བྱུང་བཞག གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེའི་བར་ལ་ལང་ངེ་ལིང་ངེ་
ངང་ནས་མང་པྲོ་ཞིག་འཐུས་ཤྲོར་ཕིན་བསྡད་པ་དེ། སྲོབ་གྲྭ་དེ་དག་གི་དགེ་རྒན་རེད། ཕ་མ་རེད། ང་ཚོ་སི་འཐུས་ཕྲོགས་
བསྐྱྲོད་འགྲོ་བའི་སྐབས་ཡིན་ནའང་རེད། གསལ་པྲོ་ཞེ་དགས་ཤིག་ཡིན་དུས། དེ་རིས་བཞེས་ཐུབ་པ་དེ་ཡག་པྲོ་ཞེ་དགས་
བྱུང་བཞག ཡིན་ན་ཡང་། ངས་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། སྲོབ་གྲྭ་ཁག་བརྒྱད་དེ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་བཞེས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡྲོད་པ་
དང་། གཏན་འཇགས་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་དྲུག་དེ་ཏྲོག་ཙམ་སྐུ་ངལ་ཡྲོད་པའི་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་བཀའ་ཕེབས་སྲོང་། སྲོབ་གྲྭ་བརྒྱད་
རིས་བཞེས་རྒྱུའི་ནང་ལ་ཐྲོག་མའི་འཆར་གཞི་ལ་མ་སུ་རིའི་སྲོབ་གྲྭ་དེ་དག་ཡྲོད་རེད་ཅེས་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་
བདེན་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ར་བའི་མ་སུ་རི་སྲོབ་གྲྭ་དེ། བཙན་བྱྲོལ་ལ་སེབས་ནས་ང་ཚོ་གཏན་འཇགས་ཀི ་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་
ནས་སྲོབ་གྲྭ་དང་པྲོ་དེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ཚོར་བའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། སེམས་ཐག་ཉེ་པའི་ཐྲོག་
ནས་སྲོབ་གྲྭ་ཚང་མ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་དེ། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་འཛིན་
གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཅན་གི་སྲོབ་གྲྭ་དེ་དག་རིས་བཞེ ས་མ་ཐུབ་པའི་གནད་འགག་དེ་ཡུལ་མིའི་ཕྲུག་གུ་མང་པྲོ་ཡྲོད་པའི་རེན་
གིས་རེད་དམ། དེ་མིན་ན་གནས་ཚུལ་གང་རེད་དམ། གང་ཡིན་ཟེར་ན། སྲོ་སྲོ་མ་སུ་རིར་ས་བགྲོས་སི་འཐུས་འགྲོ་བའི་
སྐབས་སུ། ང་རང་ཚོའི་སིག་གཞིའི་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཡུལ་མིའི་སྲོབ་ཕྲུག་བཞག་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་པ་རེད་དེ། མ་སུ་རི་ལ་
བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ལས་མང་བ་དེ་ས་གནས་ཀི་དཔྲོན་རིགས་ཀི་གནྲོད་ཤུགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉིས་དེ་
དག་ལ་ཧ་ལམ་རང་བཞིན་གིས་བྲོད་པ་དཀྲོན་པྲོ་ཞེ་དགས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་
རེད་དམ། དེ་ཡིན་དུས། ༢༠༢༡ ལ་རྣམ་པ་ཚོས་དམིགས་བསལ་གི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འཇགས་སྲོབ་གྲྭ་དྲུག་དེ་ཆ་ཚང་
བཞེས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེའི་ནང་ལ་དབྱེ་གསེས་ཡྲོད་རེད་དམ་ཡྲོད་མ་རེད། དི་བ་དེ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དིས་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་སྲོབ་གྲྭ་བརྒྱད་དེ་དག་དམིགས་བསལ་གི་འབད་བརྲོན་ཐྲོག་ནས་རིས་ལེན་ཐུབ་པ་དེ།
ཐུགས་དགའ་ཚོར་བྱུང་གསུངས་སྲོང་། དེ་ཡང་དགའ་པྲོ་བྱུང་། སྲོབ་གྲྭ་བརྒྱད་རིས་ལེན་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་དབྱར་ཁ་དང་དགུན་
ཁ་བྱས་ནས་རིས་ལེན་རྒྱུ་དེ་རེ་བ་མ་རེད། དེ་གཏན་འཁེལ་བ་རེད། ཚང་མ་གཏན་འཁེལ་ཚར་རེད། ཚེས་གངས་དེ་འད་བྱ་
རྒྱུ་དེ། ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཀང་དེ་འད་མ་བྱས་རང་བྱས་ཀི་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་དང་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་བརྡབ་གསིག་
མི་འགྲོ་བ། གུང་སེང་འཁེལ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དགེ་རྒན་མང་པྲོ་ཞེ་དགས་ཤིག་འཕྲོ་ལེན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། གལ་
སིད་དེའི་སྲོན་ནས་ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ རང་ནས་བཀའ་དེ་ཐྲོན་པ་ཡིན་ཙང་། གང་མགྲོགས་མགྲོགས་བངས་བཞག་པ་
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ཡིན་ན། དགེ་ལས་ ༡༥༨ ད་ལྟ་གསལ་བསགས་བཏང་བཞག་པ་དེ་དག་རིས་ལྲོ་མ་རྲོགས་པའི་གྲོང་ནས་བསྐྲོ་བཞག་བྱེད་
དགྲོས་རེད། རིས་ལྲོ་མ་རྲོགས་པའི་གྲོང་ལ་བསྐྲོ་བཞག་བྱེད་ཡྲོང་དུས། དེའི་གླ་ཕྲོགས་ཚང་མ་ར་འཛིན་ནང་བཞིན་འབུལ་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་། དེ་ཡིན་དུས། རིས་ལྲོ་བརྒལ་ནས་ད་གིན་ནང་བཞིན་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཁྱད་
པར་ཡྲོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ངས་ནྲོར་མེད་ན་འབུམ་ ༧༥ ཙམ་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་བལྟ་འད་པྲོ་བྱུང་ནས། ད་
གིན་ཞུས་པའི་ཚེས་ཆ་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ནས་རི ས་ལེན་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་ཡྲོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་རེ་བ་འད་པྲོ་གང་ཡང་མ་རེད།
སྲོབ་གྲྭ་དྲུག་གི་རིས་གཞི་དེ་ལ་དཀའ་ངལ་ཟེར་ན་མི་འདུག གང་ལྟར་མ་སུ་རི་གཙོ་བྲོར་གྱུར་པ་དེ་དག་ང་ཚོས་གཅིག་
མཚུངས་གནང་རྲོགས་ཞེས་ལབ་དུས། གང་ལྟར་ཐྲོན་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རེད། ཚང་མ་བཏྲོན་པའི་རེས་ལ། ཡང་ན་གཏན་འཇགས་
ཀི་སྲོབ་གྲྭའི་ཁྲོངས་ནས་མ་སུ་རི་དེ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། མ་སུ་རི་དེ་གཞན་པའི་མཉམ་དུ་
དགྲོས་ལབ་དུས། ད་ལྟ་ཐྲོན་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རེད། བྱས་ཙང་། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་དེ་འད་རེད། དེའི་རྒྱབ་ལ་རྒྱུ་རེན་ད་
གིན་བཀའ་གནང་པ་དེ་ཚོ་ཏན་ཏན་ཡིན་སིད་ཀི་རེད། ཕ་གིར་ཡུལ་མིའི་ཕྲུ་གུ་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་དང་། གཉིས་ནས་ས་ཁང་གི་
གནས་སྟངས་དང་། ས་བབ་གནས་སྟངས་དེ་འད་མང་པྲོ་ཞིག་ལ། གཞུང་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གིས་གཟིགས་ཕྲོགས་གནང་ཡྲོང་
དུས། དེ་འདའི་རྒྱུ་མཚན་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་དག་ང་ཚོས་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་ཞུས་བསྡད་པ་
ལས། དེ་དག་མ་ཞུས་ན་ཡག་པྲོར་མཐྲོང་གི་འདུག གཅིག་དེ་རེད། གང་ལྟར་ད་གིན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་ར་བའི་ཆ་ནས་
དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ཕིན་པ་མ་གཏྲོགས། རིས་མར་གནང་རྒྱུ་སིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞིའི་ཐྲོག་ལ་ཡྲོད་མུས་རང་རེད།
དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།་

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོ ག་ནས།
དེ་ཡན་ཆད་ཀི་དི་བ་དིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་རྲོགས་པ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་
གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཀི་དུས་ཚོད་གནང་པ་དེ་ལ་ཐུགས་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
གཞི་རའི་ཁ་སང་དི་བ་ཁག་འགའ་ཤས་ནང་དུ། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུར་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་འདི་གནང་སྲོང་། དེ་ནང་བཞིན་
སི་ཡྲོངས་ཀི་དིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་། འཛམ་གླིང་སི་ཡྲོངས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གནས་
སྟངས་རེད། བྲོད་ཀི་གནས་སྟངས་རེད། རྒྱ་སིའི་སི་ཡྲོངས་ཐྲོག་ནས་ཁ་ཕྲོགས་གང་འད་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་མེད། མ་འྲོངས་པའི་
བྲོད་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་ཀི་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདི་གནང་མཁན་དེ་འད་བྱུང་སྲོང་། ཐྲོག་མའི་འཆར་གཞི་
ལ། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་དུ། བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གནད་དྲོན ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་
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བསམས་སྲོང་སྟེ། དི་བ་མང་པྲོ་ཞིག་ཕེབས། ཕིས་སུ་སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བའང་ཡྲོད་དུས། དེ་རིང་འདིའི་སང་ལ་ཞུ་མི་
དགྲོས་པ་གཙོ་འདྲོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་འགའ་ཤས་ནས། རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་ག་རེ་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་
འད་ཞིག་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་བྱུང་ན་ཟེར་ནས་བཀའ་འདི་གནང་མཁན་དེ་འད་བྱུང་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས། དེ་ས་
བཀའ་བྲོན་ཁི་པ་ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཡིན་ན་ཡང་། སི་ཡྲོངས་ཀི་འཛམ་གླིང་གི་གནས་སྟངས། རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྟངས།
དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ཀི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀི་རེད་ཟེར་ནས། དེ་འད་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་
ནང་དུ་གསུངས་པ་བྱུང་འདུག དེ་ཡིན་དུས། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སྲོང་ལ། སིད་སྐྱྲོང་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་།
༢༠༠༤ ལྲོར། (བྲོད་ཉིས་སྟྲོང་ཉི་ཤུ) ཞེས་པའི་བཀའ་ཤག་ལ་ཕག་བིས་ཤིག་ཕུལ་པ་ཡིན། དེའི་ནང་དུ་སྙིང་དྲོན་ག་རེ་ཞུས་
པ་ཡིན་ཞེ་ན། ༢༠༢༠ ནང་ལ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡྲོད་པའི་སྐྱབས་བཅྲོལ་བྲོད་མི ་དང་། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡྲོད་པའི་
བྲོད་མིའི་གངས་ཀ་དང་གཅིག་པ་ཆགས་སིད་པ་ཞིག་རེད་འདུག ཟེར་ནས་ཚོད་དཔག་ཅིག་བྱས་པ་རེད། དེ་བཞིན། བྲོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དགྲོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དང་། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་འགྱུར་བ་གཏྲོང་དགྲོས་
པའམ། དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་འདུག ཟེར་ནས་དེ་དུས་སྐབས་སུ་གཅིག་ཞུས་མྲོང་། ཉིས་སྟྲོང་ཉི་ཤུ་ལ་རྒྱ་བྲོད་
འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་རིགས་དང་། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་རིགས་ཀི་གངས་ཀ་དེ་ཧ་ལམ་འད་པྲོ་ཆགས་
དུས། ང་རང་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་གདེང་ཚོད་དང་བྲོ་ཁྲོག་ཏྲོག་ཙམ་བྱས་ཏེ། རྒྱལ་སིའི་སི་ཡྲོངས་ནས་གང་འད་ཞིག་ཡྲོང་གི་
འདུག རྒྱལ་སིའི་མཁས་པ་ཚོས་ག་རེ་གསུང་གི་འདུག དེ་ལ་གཞི་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས། ཚོད་དཔག་ཟེར་ན་རེད། མཁས་
དབང་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཟེར་ན་རེད། མྲོས་མཐུན་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས་དེ་རིང་ངས་གནད་དྲོན་
འགའ་ཤས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཞུས་ན། རྒྱལ་སིའི་སི་ཡྲོངས་ནས་ག་རེ་ཡིན་པ། ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་ནས། རྒྱ་ནག་ནང་ནས། བྲོད་
ནང་ནས། བཙན་བྱྲོལ་ནང་ནས། དེ་འད་ཞིག་མར་བབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་འབབ་ས་ཞིག་ཡྲོང་སིད་
ཀི་རེད་བསམ་པའི་ཁར། དགྲོངས་པའི་དཔྱད་གཞི་རང་གི་ཐྲོག རྣམ་པ་ཚོ་ལ་སྙན་གསང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་མ་གཏྲོགས། ཡང་ངས་
ཞེ་པྲོ་ཞིག་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་མདྲོག་མདྲོག་གལ་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་རྒྱལ་སིའི་སི་ཡྲོངས་ཐྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་
འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་ག་འད་བྱས་ནས་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཡི་འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་འདི་གནང་མཁན་བྱུང་
སྲོང་། ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་འཁྲུག་ཆ་དྲོད་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད། བྲོད་པའི་གནས་སྟངས་གཞི་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་ཞུས་ན།
བྲོད་དྲོན་ལ་དྲོ་སྣང་ཆེ་ཤྲོས། རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཆེ་ཤྲོས་དེ་གཅིག་ནི་གཅིག་སྟྲོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་གངས་ནང་དུ་བྱུང་པ་རེད། དེ་
ནས་གཅིག་སྟྲོང་དགུ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དྲོན་གངས་ནང་དུ། གངས་མང་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་ནས། བྲོད་དྲོན་ལ་དྲོ་སྣང་ཟེར་
ན་རེད། རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཟེར་ན་རེད། རྒྱལ་སིའི་ནང་དུ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་འཁྲོད་རྒྱུ་ཉུང་པ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་
རེད། དེའི་སྲོན་ལ་ཨ་རིས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཨ་རིའི་རྒྱབ་སྐྱྲོར་དེ་གཅིག་སྟྲོང་དགུ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དྲོན་གངས་ནང་
དུ་ཆད་པ་རེད། ཆད་པའི་གཞུག་ལ་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གི་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོད་མ་རེད། གུང་ཁན་ཏང་གི་སིད་གཞུང་འཛིན་
མཁན་ཨུ་རུ་སུ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ཨུ་རུ་སུ་ལ་ལག་པ་གཏང་དགྲོས་རེད་ཟེར་ནས་སི་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་མྲོལ་
བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད། ཕིས་སུ་འབད་བརྲོན་ཡང་གནང་ཡྲོད་རེད། བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ནང་དུ་ཧ་ལམ་བྱུང་ཡྲོད་མ་རེད། ཡིན་

14

ནའང་། བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ཀི་མཇུག་གམ། དགུ་བཅུ་གྲོ་གངས་ཀི་མགྲོ་ནས། བྲོད་དྲོན་ཐྲོག དྲོ་སྣང་དང་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཤུགས་
ཆེ་ཤྲོས་དེ་རྒྱལ་སིའི་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ལྟ་གྲུབ་བམ་ Ideaology or Philosophy འགྱུར་བ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་
ཕིན་པ་རེད། གུ་ཡངས་ཅན་གི་ལྟ་གྲུབ་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨིན་སྐད་དུ་ཞུས་ན། Internationalism
དང་ liberalism དར་སེལ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞེ་པྲོ་ཞིག་བྱུང་། དེ་བཞིན་བྲོད་དྲོན་ཐྲོག་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོས་
འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་དང་། མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས། ཁྲོར་ཡུག་གི་ཐྲོག་ལ་རྲོད་ཀི་ཡྲོད་དུས། རྒྱལ་སིའི་ལྟ་གྲུབ་དར་སེལ་
ཆེན་པྲོ་འགྲོ་བ་དང་ང་ཚོའི་ལངས་ཕྲོགས་གཉིས་ཏག་ཏག་མཐུན་ཏེ། བྲོད་དྲོན་ཐྲོག་ལ་རྒྱལ་སིའི་སང་ནས་དྲོ་སྣང་དང་རྒྱབ་
སྐྱྲོར་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་སེབས་པ་རེད། རེད་དེ། ཉེ་བའི་ལྲོ་བཅུ་ཙམ་ནང་ལ། རྒྱལ་སིའི་སྲོན་མ་ལྟ་གྲུབ་ཡྲོད་བཞག་པའི་ཐྲོག་
ལ་འགྱུར་བ་ཞིག་འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ཕིས་སུ་རྒྱལ་ཞེན་ཅན་གི་ལྟ་གྲུབ་དང་། མཁེགས་འཛིན་གི་ལྟ་གྲུབ་གཉིས་དར་
སེལ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་སེབས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཨིན་སྐད་དུ་ཞུས་ན། Nationalism དང་ Extremism དར་སེལ་
ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་། རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག གུ་ཡངས་ཅན་གི་ལྟ་གྲུབ་དང་རྒྱལ་སིའི་ལམ་ལུགས། རྒྱལ་ཞེན་གི་ལྟ་
གྲུབ་དང་མཁེགས་འཛིན་གི་ལྟ་གྲུབ་བར་འགལ་ཟླ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། འགལ་ཟླ་ཆགས་བསྡད་པའི་སྐབས་ལ། ང་ཚོ་
བྲོད་པའི་ར་དྲོན་འདི་ག་རེའི་ཐྲོག་ཏུ་གཞི་བཞག་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡིན། ཡིན་རྒྱུ་ང་ཚོ་རྒྱལ་སིའི་ལམ་ལུགས་དང་གུ་ཡངས་ཅན་
གི་ལམ་ལུགས་རེད། དེ་ཏྲོག་ཙམ་ཉམས་རྒུད་ཐེབས་ནས། རྒྱལ་ཞེན་དང་མཁེགས་འཛིན་གི་ལྟ་གྲུབ་དེ་དར་སེལ་འགྲོ་དུས།
ང་ཚོས་མཁེགས་འཛིན་གི་ལྟ་གྲུབ་ལ་ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པ་དང་
དག་པྲོས་ལས་འགུལ་སེལ་ཡྲོང་དུས། ང་ཚོ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ལ་དམ་བཅའ་བརྟན་པྲོ་ཡྲོད་ཙང་འཆང་རྒྱུ་མེད་པ་རེད།
ཡིན་ནའང་། རྒྱལ་ཞེན་གི་ལྟ་གྲུབ་ལ་ལག་པ་འཆང་ངམ་མི་འཆང་ཟེར་ཡྲོང་དུས་རང་བཞིན་གིས་དི་བ་ཞིག་ཐྲོན་ཡྲོང་གི་
འདུག དཔེར་ན། ཉེ་ཆར་སུས་སི་ལ་འགྲོ་སྐབས། གསར་འགྱུར་ཁག་ལ། བརན་འཕིན་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་དང་འབེལ་བའི་བགྲོ་
གླེང་བྱེད་དུས། བྲོད་དྲོན་ཐྲོག རྒྱ་ནག་དང་མཁེགས་འཛིན་ལྟ་བ་ཁུར་ནས་སྐྱྲོན་བརྲོད་བྱེད་མཁན་དེ། སུས་སིའི་རྒྱལ་ཞེན་
ཅན་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་འདུག རྒྱ་ནག་ལ་ཡང་སྐྱྲོན་བརྲོད་དག་པྲོ་བྱེད་ཀི་འདུག བྲོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་ཀི་འདུག རྒྱལ་
ཞེན་ཅན་གི་ལྟ་བ་འཁུར་མཁན་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་དེ་ཚོ་རྒྱལ་སིའི་སི་ཡྲོངས་ནས་སུ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོ་མི་རིགས་
དཀར་པྲོ་ཡིན་ན་དཀར་པྲོ་ཡིན། སུས་སི་ཡིན་ན་སུས་སི་མི་རིགས་གཙང་མ་ཡིན། ཕིའི་སྐྱབས་བཅྲོལ་པ་དང་། ཕིའི་མི་
རིགས་མི་དགྲོས་ཟེར་མཁན་གངས་རེད། ཡིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་ལ་ལྟ་བ་མཁེགས་པྲོ་འཁུར་གི་ཡྲོད་རེད། བྲོད་དྲོན་ལ་རྒྱབ་
སྐྱྲོར་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་དང་ལྷན་དུ་ལག་པ་གཏྲོང་དུ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ག་རེ་ཆགས་ཀི་རེད། དེ་བཞིན། Denmark དང་
Norway ནང་དུ་རྒྱལ་ཞེན་ཅན་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཡྲོང་གི་འདུག་ལ། ཁྲོང་ཚོས་ང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཐུག་གི་ཡིན་ཟེར་

གི་འདུག ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོད་ཟེར་གི་འདུག ཁྲོ་རང་ཚོའི་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་
ལངས་ཕྲོགས་དེ། ཕིའི་མི་སྐྱབས་བཅྲོལ་དུ་སེབས་པ་ཡིན་ན་དེ་ཚོ་ཉུང་དུ་གཏང་དགྲོས་འདུག མེད་པ་བཟྲོ་དགྲོས་འདུག་
ཟེར་མཁན་གི་ལྟ་བ་དེ་རེད། ད་རྒྱལ་སིའི་ལྟ་གྲུབ་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཡྲོང་དུས། དེའི་བར་དུ་ང་ཚོ་ཚུད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཉི་མ་རེ་
རེར་གྲོམ་པ་སྲོ་པའི་སྐབས་སུ་དེ་ལ་ལག་པ་འཆང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད།
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དེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་སིའི་སྡིངས་ཆའི་ཐྲོག་ལ་ལངས་ཕྲོགས་ག་རེ་འཁུར་ཡྲོང་གི་འདུག་ཅེ་ན། སྲོན་
མ་ཏིང་ཞའྲོ་ཕེང་གིས་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ལ་རྒྱ་ནག་ནང་མང་གཙོ་ཡྲོང་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡྲོད་པ་རེད། སིད་བྲོན་ཝི་ཅའ་
སྦུག་གིས་ཀང་ས་ཕི་མ་གཏྲོགས་རྒྱ་ནག་ལ་མང་གཙོ་ཡྲོང་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡྲོད་རེད། འགྲོ་ཁིད་ཀིས་ལངས་ཕྲོགས་
དང་འབེལ་ནས་དེ་འད་ཞིག་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། ཉེ་ཆར་སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཚར་པའི་རེས་སུ། ཞེ་ཅིན་
ཕིང་གིས་ག་རེ་གསུངས་ཡྲོད་རེད་ཅེ་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག socialism Chinese characteristic
རྒྱ་ནག་ལ་གཞི་བཞག་པའི་ཐྲོག སི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་དེ་ཁུར་ཡྲོང་གི་ཡྲོད། ད་དེ་ཞེ་ཅིང་ཕེང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཡིན། ད་
དེ་ག་རེ་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། མང་གཙོ་མེད། གཏམ་བརྲོད་རང་དབང་མེད། འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ཡིན་ནའང་། མི་མང་
གི་འཚོ་བ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་ཟེར་ནས་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ལ་རི་ཡི་ཡྲོད་མ་གཏྲོགས། ཆབ་སིད་ཀི་ར་དྲོན་རྲོད་པ་དེ་
འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ལ་རི་ཡི་མེད། དེ་ཡིན་དུས། དམར་ཤྲོག་ཚོགས་པ་དང་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་གཅིག་གིས་སིད་གཞུང་
འཛིན་རྒྱུ་དེ་ socialism Chinese characteristic ད་དེ་ཡིན། དེ་འཛམ་གླིང་སྡིངས་ཆར་འཁུར་ཡྲོང་གི་ཡྲོད། ང་
ཚོའི་ལམ་ལུགས་དེ་འཁུར་ཡྲོང་གི་ཡྲོད། མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དེ་ཁས་ལེན་གི་མེད་ཟེར་ནས་གསལ་པྲོ་ཞེ་དགས་
གསུངས་ཚར་པ་རེད། ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་གཅིག་གི་རིང་ལུགས་ནས། ཉེ་ཆར་སིད་འཛིན་གི་ལས་ཡུན་དེ་ལས་ཡུན་
གཉིས་མཚམས་ནས་མེད་པར་བྱས། གསུམ་བཞི་ལྔ་ཆགས་ཡྲོང་དུས། ད་ལྟའི་ཆར་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་གཅིག་གི་ལམ་
ལུགས་ནས་མི་གཅིག་གི་དབང་བསྒྱུར་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ནས་འདི་ཡིན་ཟེར་ནས་
རྒྱལ་སི་ལ་འཁུར་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དཔལ་འབྱྲོར་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གིས་གསལ་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ག་རེ་ཟེར་གི་
ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། འཛམ་གླིང་ནང་ནས་དཔལ་འབྱྲོར་ཕྱུག་ཤྲོས། ཨང་དང་པྲོ་ང་ཚོ་བྱེད་ཀི་ཡིན། རྒྱ་གར་གི་སིད་བྲོན་
modi ནས་ make in India གསུངས་པ་བཞི ན། རྒྱ་ནག་གི ས ་ཉི ས ་སྟྲོ ང་ཉི ་ཤུ་ར་ལྔ་བར། འཛམ་གླི ང་གི ་ཅ་ལག་

ཡྲོངས་རྲོགས་ made in china བཟྲོ་ཡི་ཡིན། གང་ལྟར་ལྲོ་དྲུག་བདུན་གི་ནང་ལ་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་གང་འད་བྱས་
ནས་ཟེར་དུས། འཛམ་གླིང་ནང་ལ་ཅ་ལག་ཕྲོན་ཆེ་ཤྲོས། མང་ཤྲོས་རྒྱ་ནག་གིས་བཟྲོ་ཡི་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་གཞི་
བཞག་པའི་ཐྲོག ཚོང་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག one by one initiative མེ་
འཁྲོར་ལགས་ལམ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ལམ་གཅིག་རྒྱ་ནག་ནས་འཛམ་གླིང་ཡྲོངས་ལ་མཐུད་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་མིན་ན་
མཚོ་ནས་མཐུད་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། དམིགས་ཡུལ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། དེ་འཆར་གཞི་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་བཏྲོན་ནས།
འཛམ་གླིང་ནང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན། རེ་དགུ་བདུན་ཅུ་ཙམ་གིས་ངྲོས་ལེན་བྱས་པ་རེད་ཟེར་ནས་རེད། ཆ་ཤས་
ལེན་རྒྱུ་འགྲོ་བཙུགས་ཚར་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ག་རེ་རེད་འདུག་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་ནས་ལམ་བཟྲོས་ནས།
ཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་དབུས་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་ལ་ལམ་བཟྲོས། དེ་ནས་གཏེར་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བསྲོགས། དངྲོས་གནས་བྱས་ན་རྒྱ་
ནག་ལ་ཚུར་འྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ཚུར་ཁུར་ནས་ཅ་ལག་བཟྲོས། དེ་མིན་པ་ཡིན་ནའང་། དེའི་མཉམ་དུ་ཤར་དང་དབུས་ཨེ་ཤི་
ཡའི་ནང་དུ་བཟྲོ་གྲྭ་བཙུགས། གཏེར་དེ་ནས་རང་བསྲོགས། ཅ་ལག་དེ་ནས་རང་བཟྲོས། བཟྲོས་ནས་ཡུ་རྲོབ་ཀི་ཁྲོམ་ར་དེ་
འཛིན་གི་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡུ་རྲོབ་ཀི་ཁྲོམ་ར་དེ་བཟུང་པ་ཡིན་ན། འཛམ་གླིང་ནང་ལ་ཁྲོམ་ར་ཆེ་ཤྲོས་དེ་ཨ་རིའི་རེས་

16

ནས་ཡུ་རྲོབ་རེད། ཡུ་རྲོབ་ཀི་ཁྲོམ་ར་འཇུས་ཚར་པའི་གཞུག་ལ། རྒྱ་ནག་དཔལ་འབྱྲོར་ཤུགས་ཆེ་ཤྲོས་ཆགས་འྲོང་གི་རེད།
ཉིས་སྟྲོང་སུམ་ཅུ་ལྲོ་ལ་ཨ་རི་ལས་དཔལ་འབྱྲོར་ཕྱུག་པ་རྒྱ་ནག་ཆགས་ཀི་རེད། མི་རེ་རེ་དངུལ་འགྲོ་སྲོང་གཏང་རྒྱུ་དེ་མ་
རེད། རྒྱལ་ཁབ་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཡྲོང་འབབ་དེ་ཨ་རི་ལས་རྒྱ་ནག་ཆགས་ཀི་རེད་ཟེར་མཁན་ཡྲོད་པ་རེད། ཡྲོ་རུབ་ཀི་ཁྲོམ་ར་
དེ་འཇུ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་འཛམ་གླིང་ནང་ལ་ཕྱུག་ཤྲོས་ཡིན་པ་མ་ཟད། མི་མང་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཕྱུག་ཤྲོས་ཆགས་
སིད་ཀི་རེད། ད་དེ་གང་འད་བྱས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཟེར་གི་འདུག་ཅེ་ན། ཚང་མས་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་རེད། མཚོ་ཐྲོག་ནས་ཤིར་
ལངྒ་དང་། པཀིསིཐན། ཨ་ཧི་རི་ཀ་གཙོས་པ་ལ་གྲུ་གཟིངས་འབབ་ཚུགས་དེ་འད་བཟྲོ་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ཁ་ཆེའི་ལུང་པ་
ནས་རྡྲོ་སྣུམ་ཁུར་ཏེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་འྲོར་རྒྱུ། ཅ་ལག་ཚང་མ་གྲུ་གཟིངས་ནས་གཏང་རྒྱུ། འདི་ལམ་གཅིག་ཟེར་ནས་མཚོ་ལམ་དེ་
ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ད་བར་དུ་རྒྱ་ནག་ཟེར་དུས་རྒྱ་ནག་བཟྲོ་གྲྭ་ཆེན་པྲོ་རེད་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ལ་གྲོན་ཆས་
དང་། ལྷམ་དང་། ཅ་ལག་ཙག་ཙིག་བཟྲོས་ཏེ། གྲོང་ཁེ་པྲོར་བཙོང་ནས། ཨ་ན་ལྔ་དང་བཅུ་ཁེ་བཟང་རག་ནས། དེ་ཡིས་ཕྱུག་
པྲོ་ཆགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་ཁྲོ་ཚོས་འཕྲུལ་ཆའི་ཅ་ལག་རིགས་བཟྲོ་ཡི་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ལག་ཐྲོགས་ཁ་
པར་འབེལ་པྲོ་ཞེ་དགས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། འཕྲུལ་ཆ་དེ་ཚད་མཐྲོ་རུ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། བརན་འཕིན། དེ་ག་ནང་
བཞིན། Nuclear plant རྡུལ་ཕན་མཚོན་ཆའི་བཟྲོ་གྲྭ་ཟེར་ནས་རེད་གླྲོག་བཟྲོ་ཐུབ་པ། མེ་འཁྲོར་མགྲོགས་ཤྲོས་དེ་ཉི་
ཧྲོང་དང་ཧྥ་རན་སིས་བཟྲོས་པ་རེད་ཅེས་ཡྲོངས་གགས་རེད། དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་གིས་བཟྲོ་ཡི་ཡིན་ཟེར་གི་ཡྲོ ད་རེད། དེ་ནང་
བཞིན་ Artificial intelligent ཀམ་པུ་ཊར་དང་གླྲོག་གླད་ཀི་ཐྲོག་ནས་འཕྲུལ་ཆ་ཧ་ལས་པའི་ཚད་མཐྲོ་པྲོ་རེད། ད་ལྟའི་
ཆར་ཡྲོ་རྲོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བཟྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། Germany, Italy, France ཨ་རི་བཅས་པ་ཚང་མ་དེ་ནས་བཟྲོ་ཡི་ཡྲོད་
རེད། ཁེ་བཟང་ཆེན་པྲོ་ཞེ་པྲོ་ཡྲོད་རེད། སྲོར་མྲོ་ལྔ་བཅུ་ཕར་འགྲོ་སྲོང་བཏང་ན། ཚུར་ཁེ་བཟང་སྲོར་ལྔ་བཅུ་རག་གི་ཡྲོད་
རེད། རྒྱ་ནག་གི་ད་ལྟ་བར་དུ་ཚོང་བརྒྱབ་པའི་ནང་ལ། ཨ་ན་བརྒྱད་ཅུ་མ་ར་བཏང་ནས། ཨ་ན་ཉི་ཤུ་ཁེ་བཟང་ཟ་ཡི་ཡྲོད་
རེད། ད་འཕྲུལ་ཆ་དེ་ཚོ་བཟྲོ་རྒྱུ་འགྲོ་བཙུགས་ཡྲོད་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། ཡྲོ་རྲོབ་ཀི་ཁྲོམ་ར་འཇུས། དེ་ནས་ཨ་རིའི་ཁྲོམ་ར་
འཇུས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་དཔལ་འབྱྲོར་ཤུགས་ཆེ་ཤྲོས་ཆགས་ཀི་རེད་ཟེར་གི་འདུག རྒྱ་ནག་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་ལྟ་བ། སི་
ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་དེ་འཁུར་ཡྲོང་གི་ཡིན། དཔལ་འབྱྲོར་གི་ལྟ་བ་དེ་འཁུར་ཡྲོང་གི་ཡིན། དམག་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་
ནའང་། ཉེ་ཆར་གཟིགས་ཡྲོད་ཀི་རེད། འཛམ་གླིང་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརི ས་པ་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆ་མཐྲོ་ཤྲོས་དེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་
རེད། billion བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་གྲོ་གསུམ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡང་འཕར་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། འགྲོ་སྲོང་དེ་དངུལ་
དུ་གངས་ཀ་བརིས་ན་ཨ་རི་ནང་བཞིན་མ་རེད་དེ། ཨ་རིའི་ནང་དུ་ཅ་ལག་བཟྲོས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ཏུ་བཟྲོས་པའི་རིན་པ་
བརིས་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་ཏུ་གྲོང་ཁེ་པ་ཡིན་ཙང་། ཨ་རི་ལས་མང་པ་མེད་ན་ཡང་། ཨ་རི་ནང་བཞིན་དམག་གི་འཕྲུལ་ཆ་དང་
ལག་ཆ་བཟྲོ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། འཛམ་གླིང་ཐྲོག་དམག་གི་སང་ནས་ཟེར་ན་རེད། བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱྲོབ་ཐྲོག་
འགྲོ་སྲོང་གཏྲོང་མཁན་གཉིས་པ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་སྲོང་ཙང་། སིད། ཚོང་། དམག་གསུམ་གི་ཐྲོག་ལ་འཆར་
གཞི་འདི་བཏིང་ནས་ཡྲོང་གི་འདུག
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རྒྱ་ནག་དེ་འད་ཡྲོང་དུས། རྒྱལ་སིའི་ལྟ་སྟངས་དེ། ཉེ་བའི་ཆ་ནས་གཉིད་སད་འདུག་ལབ་ན་རེད། དྲོ་སྣང་གསར་
པ་སེབས་འདུག་ལབ་ན་རེད། དེ་འད་ཞིག་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་ལ་བྲོད་དྲོན་ཐྲོག་གང་འད་བྱས་ནས་གྲོ་སྐབས་འཇུ་རྒྱུ་
ཡིན། གྲོ་སྐབས་ལེན་གི་ཡིན་ནམ་མིན། སྲོན་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དགུ་བཅུ་གྲོ་གངས་ནང་ལ། མང་གཙོ་དགྲོས་རེད། འགྲོ་
བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་དགྲོས་རེད། ཁྲོར་ཡུག་ཐྲོབ་ཐང་དགྲོས་རེད། བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་དགྲོས་རེད། དར་སེལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་
དགས་ཕིན་པ་རེད། བྱུང་པ་རེད། ཉིས་སྟྲོང་ཙམ་ནས་ཁ་ཕྲོགས་དེ་འགྱུར་བ་ཕིན་ཏེ། རྒྱ་ནག་ལ་མཐུན་སིལ་བྱེད་དགྲོས་
རེད། རྒྱ་ནག་འཛམ་གླིང་གི་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་འྲོག་ལ་སེབས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་འཛམ་གླིང་གི་ཁྲོམ་རར་སེབས་པ་
ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་ནང་ལ་མི་མང་པྲོ་ཞིག་གི་དཔལ་འབྱྲོར་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་ཡིན་ན། དཔལ་འབྱྲོར་ཡར་རྒྱས་ཀི་འགྲོ་སྲོང་
གཏྲོང་རྒྱུ་ཡྲོད་ན། འགྲོ་སྲོང་གཏང་པ་ལ་གདམ་ག་དེ་དགྲོས་རེད། གདམ་ག་དེ་རང་བཞིན་གི་ཆབ་སིད་པ་དང་གདམ་ག་དེ་
སེབ་ཡྲོང་གི་རེད། གཏམ་བརྲོད་ཀི་རང་དབང་དེ་སེབ་ཡྲོང་གི་རེད། དེ་སེབས་པ་ཡིན་ན། མང་གཙོ་འཕེལ་གི་རེད་ཟེར་བ་
དེའི་ལྟ་གྲུབ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་ཡྲོད་རེད། མཁས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་དེ་བཤད་བསྡད་པ་རེད། ད་དེ་ལྲོ་བཅུའི་རེས།
ད་ལྟའི་གྲུབ་འབས་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གིས། ང་ཚོ་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ལ་འགྲོ་ཡི་མིན། འགྲོ་བ་མིའི་ཐང་ལ་འགྲོ་
ཡི་མིན། ཡིན་ནའང་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་གཅིག་དང་། མི་གཅིག་གི་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཀི་ཡིན་ཟེར་དུས། རང་བཞིན་གིས།
ད་རྒྱ་ནག་དེ་གང་འད་ཞིག་རེད། སྲོན་མ་ང་ཚོས་རེ་བ་བྱས་པ་ནང་བཞིན་ཡྲོང་གི་མི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཡྲོ་རྲོབ་རྒྱལ་ཁབ་གང་
དུ་ཕི ན ་པ་ཡི ན ་ནའང་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ ་ སྲོ ང ་ཙང་། རྒྱ་ནག་གི ས ་རྒྱལ་སི འ ི ་ ཁྲོ མ ་རའི ་ ཐྲོ ག ་ནས་ Market
economy status ཟེར་བ་ཞིག་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁྲོམ་ར་ཆེ་ཁག་ཚང་མ་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ཚོང་རྒྱག་

རྒྱུར་སྟབས་བདེ་པྲོ་ཞེ་པྲོ་ཆགས་པ་མ་ཟད། ཁེ་ཕན་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡུ་རྲོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་ན་གནང་གི་མིན་
ཟེར་གི་འདུག སྲོན་མ་ཡིན་ན། Most favorite nation ཨ་རི་གཙོས་པའི་ཡུ་རྲོབ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་གནང་
པ་རེད། གནང་ནས་ཚོང་བརྒྱབ་པ་རེད། ཐ་ན་རྒྱ་ནག་ཡག་པྲོ་ ཡྲོང་གི་རེ ད་བསམས་ནས་བྱས་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་
Market economy status དེ་སད་ཀི་མིན་ཞེས། ཡུ་རྲོབ་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། ཨ་རི་ནས་ཤུགས་ཆེན་
པྲོ་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ one belt, one road ནང་ལ་ཨ་རིས་ཆ་ཤས་ལེན་གི་མིན། རྒྱ་གར་གིས་ཆ་
ཤས་ལེན་གི་མིན་ཟེར་བ། ཡྲོ་རྲོབ་ནང་ལ་བགྲོ་གླེང་མང་པྲོ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ནི་རྒྱ་ནག་གི་ལྟ་བ་ཞེ་དགས་
གསལ་པྲོ་རེད་འདུག ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ནས། དཔལ་འབྱྲོར་གི་ཐྲོག་ནས། དམག་གི་ཐྲོག་ནས་གསལ་པྲོ་རེད་འདུག ང་ཚོ་
ཡུ་རྲོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་རྡྲོག་སིལ་དགྲོས་ཀི་འདུག ཨ་རི་ཡིན་ནའང་རྡྲོག་སིལ་དགྲོས་ཀི་འདུག ཨ་ཧི་རི་ཀ་ཡིན་པ་ཡིན་
ནའང་། ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་མ་ར་བླུགས་ཏེ་དཔལ་འབྱྲོར་ཡར་རྒྱས་ཀི་འདུག ཨ་ཧི་རི་ཀ་ལ་ཁེ་ཕན་འདུག རྒྱ་ནག་ལ་
ཁེ་ཕན་འདུག ཟེར་བ་དེ་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་ནས། ཉེ་ཆར་ཨ་ཧི་རི་ཀའི་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་རྒྱག་མཁན།
དཔེར་ན། ཆུ། གླྲོག hydro power བཟྲོ་མཁན་དེ་འད། དཔེར་ན། botswana ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ company མང་པྲོ་
ཞིག་ཕུད་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁྱེད་རང་ཚོའི་ཅ་ལག་སྤུས་ཚད་ཡག་པྲོ་མི་འདུག ཁྱེད་རང་ཚོའི་ཁེ་ཕན་རང་གི་ཆེད་
དུ་མ་གཏྲོགས། ང་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཡྲོང་གི་མི་འདུག་ཟེར་བ་དང་། དེའི་སང་ལ་དེབ་འབི་མཁན་བྱུང་འདུག ང་གསར་འགྲོད་པར་
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ཐུག་བྱུང་། དེབ་དེའི་ནང་དུ་ག་རེ་འཁྲོད་འདུག་ཟེར་ན། ཨ་ཧི་རི་ཀའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ཚོང་རྒྱག་ཏུ་ཡྲོང་མཁན། མ་ར་རྒྱག་
མཁན། ཆུ་གླྲོག་གཙོས་པའི་གཞན་དག་ག་རེ་རྒྱག་མཁན་ཡིན་ནའང་། ཁྲོ་རང་ཚོའི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ engineer ཟེར་
གི་རེད་བ། སྲོབ་གྲྭ་ཐྲོན་ཚར་ཙམ་དང་། གནས་ཚད་དམའ་ཤྲོས། སྐྱྲོ་ཤྲོས་དེ་ཚོ་གཏྲོང་ཡྲོང་གི་འདུག latin America
ལ་ཏྲོག་ཙམ་མཐྲོ་བ། ཉམས་མྲོང་ཏྲོག་ཙམ་ཡྲོད་པ་བཏང་ཡྲོང་གི་འདུག་ engineer ཁེ་ལས་པ་གནས་ཚད་མཐྲོ་ཤྲོས་དེ་
ཚོ་ཡུ་རྲོབ་ནང་དུ་གཏྲོང་གི་འདུག དེ་འད་སྲོང་ཙང་། ཨ་ཧི་རི་ཀ་ལ་མཐྲོང་ཆུང་བྱས་པ་རེད། ཨ་ཧི་རི་ཀ་ལ་ཅ་ལག་ག་རེ་
བཟྲོས་པ་ཡིན་ནའང་། སྤུས་ཚད་སྐྱྲོ་པྲོ་ཡྲོང་གི་འདུག བྱས་ཙང་། ང་ཚོས་ཚོང་རྒྱག་གི་མིན་ལབ་ནས་གཞུང་རང་གིས་རྒྱ་
ནག་གི་ཚོང་པ་མང་པྲོ་ཕུད་པ་ཡྲོང་བསྡད་དུས། ཨ་ཧི་རི་ཀའི་ནང་དུ་ཡིན་ནའང། ལམ་གཅིག་རང་རེད་འདུག་མ་གཏྲོགས་
གཉིས་སྨན་རེད་མི་འདུག་ཟེར་ནས་བགྲོ་གླེང་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་བསྡད་ཀི་འདུག དེ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་དུས། ང་ཚོ་བྲོད་པ་ལ་
གདམ་ག་ཞིག་ཡྲོད་རེད། ད་ག་རེ་གནང་གི་ཡིན་པ། Market economy status སད་ཀི་མིན་ལབ་ཀི་འདུག དེ་ལ་ང་
ཚོས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་ཀི་ཡིན་ནམ། ད་གིན་ཞུས་པ་བཞིན། རྒྱལ་ཞེན་ཅན་གི་ཚོགས་པ་ཁག་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ཡུ་རྲོབ་ནང་
ལ་རྒྱ་ནག་ལ་མཁེགས་པ་བྱེད་དགྲོས་འདུག་ལབ་མཁན་ཚོ་ལ་ལག་པ་གཏྲོང་གི་ཡིན་ནམ། དེ་ལ་ལག་པ་བཏང་པ་ཡིན་ན་
སྐྱབས་བཅྲོལ་པ་གཞན་དག་ཚང་མ་ཡྲོང་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་མ་རེད་ལབ་ཀི་ཡྲོད་རེད་བ། དེ་སྲོང་ཙང་། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སིའི་ལྟ་
གྲུབ་དང་། ཆབ་སིད་ཀི་བྱེད་ཕྲོགས། རྒྱ་ནག་གི་བསམ་བྲོ་གདྲོང་ཐུག་རྒྱག་ཡྲོང་དུས། ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ག་
རེ་བྱེད་དགྲོས་རེད། གཅིག་སྟྲོང་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གྲོ་གངས་ནང་བཞིན། ལྟ་གྲུབ་གཙང་མ། གསལ་པྲོ། ཆབ་སིད་ཀི་
ལངས་ཕྲོགས་གསལ་པྲོ། ཆབ་སིད་ཀི་ཚོགས་པ་གསལ་པྲོ་མི་འདུག ཏྲོག་ཙམ་ཐལ་མདྲོག་ནང་བཞིན་ཆགས་བསྡད་འདུག
ད་ག་རེ་བྱེད་དགྲོས་རེད། དི་བ་དེ་རེད་འདུག དེ་སྲོང་ཙང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་རེས་བགྲོ་གླེང་ཡྲོང་དགྲོས་དུས།
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ནས་དགྲོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་གསུང་པ་ཡིན་ན། འཛིན་སྐྱྲོང་ལ་ཡིན་ནའང་རེད།
ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྒྱུར་ཕན་ཐྲོགས་ཀི་རེད། སང་ཉིན་ནས་ང་ཚོ་ཐང་སྟེང་ལ་ཐྲོན་ཡྲོང་དུས། དེ་ཚོ་འད་མིན་
སྣ་ཚོགས་ཐུག་གི་རེད། ཐུག་པའི་སྐབས་ལ་ག་རེ་གསུང་གི་ཡིན། ག་རེ་གནང་གི་ཡིན་པ། དགྲོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དཔེ་གལ་
ཆེན་པྲོ་རེད།
དེ་ནས་ཁ་སང་ང་འཁྱུག་ཙམ་ཞིག་རེས་ལུས་ཐེབས་པ་རེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་ནས། ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡའི་
གནས་སྟངས་གསུངས་ཡྲོད་པ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་བགྲོ་གླེང་མང་པྲོ་འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད་རེད། གཞི་རའི་ཨྲོ་སུ་
ཊྲོ་ལི་ཡ་མི་རིགས་དཀར་པྲོའ ་ི རྒྱལ་ཁབ་རེད་དེ། ཨེ་ཤི་ཡའི་ཕྲོགས་ལ་གནས་དགྲོས་ཀི་རེད་དམ། ནུབ་ཕྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་
ཕྲོགས་ལ་གནས་དགྲོས་རེད་ཟེར་ནས་བགྲོ་གླེང་མང་པྲོ་ཞིག་ཕིན་ཚར་པའི་རེས་ལ། ཨྲོ་སུ་ཊྲོ་ལི་ཡའི་ནང་ནས། རྒྱ་ནག་
གཙོ་བྲོ་བྱས་པའི་ཨི་ཤི་ཡའི་ནང་ལ་གནས་ཟེར་ནས་འགྲོ་བསྡད་པ་རེད་དེ། ཉེ་ཆར་ཨྲོ་སུ་ཊྲོ་ལི་ཡའི་སི ད་གཞུང་འཛིན་
མཁན་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་རང་གིས་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་གྲོས་ཆྲོད་བཞག་སྟེ། ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཐེ་བྱུས་མང་དགས་ཀི་
འདུག དེ་ཉུང་དུ་གཏང་དགྲོས་འདུག མཚམས་འཇྲོག་བྱེད་དགྲོས་འདུག་ཟེར་ནས་གྲོས་ཆྲོད་གཞག་རྒྱུ་དམིགས་བསལ་སུ་
རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་འགིག་གི་མི་འདུག་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། ཨྲོ་སུ་ཊྲོ་ལི་
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ཡའི་ནང་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ། རྒྱ་ནག་གཙོ་བྲོ་བྱས་ཏེ་ཨི་ཤི་ཡ་ལ་བསྙེས་བསྡད་ཡྲོད་རེད་དེ། ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་རང་གིས་
གྲོས་ཆྲོད་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གིས་ཨྲོ་སུ་ཊྲོ་ལི་ཡའི་ནང་དུ་ཐེ་བྱུས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཚོང་གཅིག་པྲོ་
རེད་མི་འདུག ཆབ་སིད་གཅིག་པུ་རེད་མི་འདུག ཆབ་སིད་བ་ཚོར་དངུལ་སད་རྒྱུ་གཅིག་པུ་རེད་མི་འདུག སྲོབ་གྲྭའི་ནང་དུ་
གཏམ་བརྲོད་ཀི་རང་དབང་། ཤེས་ཡྲོན་གི་རང་དབང་ཡྲོད་བཞག་པ་དེ་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱས་ནས། བྲོད་དང། ཐེ་ཝན། ཤིན་ཅང་
ཟེར་ནས་དགེ་རྒན་གིས་མིང་འབྲོད་བྱས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་རིགས་སྲོབ་ཕྲུག་གིས་དགག་པ་བརྒྱབ་ཏེ། གདམ་ག་བྱེད་དུས།
སྲོབ་གྲྭས་རྒྱ་རིགས་སྲོབ་ཕྲུག་བདམས། དགེ་རྒན་འཕུད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཁྱེད་ཀིས་ཤིང་ཅང་བྲོས་ནས། ཁྱེད་ཀིས་ཐེ་ཝན་
བྲོས་ནས་ཟེར་ནས་འཕུད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ཏེ། ཨྲོ་སུ་ཊྲོ་ལི་ཡའི་ནང་དུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་།
འགྱུར་བ་ཆེན་པྲོ་ཕིན་ཏེ། སིད་གཞུང་གིས་ཀང་གྲོས་ཆྲོད་བཞག་པ་རེད། ཉེ་ཆར་ཨ་རིས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། སིད་འཛིན་
ཌྲོ་ནལ་ཊམ་གིས་ aluminium དང་ steel ལགས་རིགས་ཀིས་བཟྲོས་བཞག་པའི་ཅ་ལག་རྒྱ་ནག་ནས་ཕྲོན་ཆེན་པྲོ་
ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ཙང་། དེ་ལ་ཁལ་ཆེན་པྲོ་རྒྱག་གི་ཡིན། ཉི་མའི་འྲོད་ཀི་གླྲོག་ཟེར་དགྲོས་རེད་བ། solar panel རྒྱ་ནག་
ནས་ཕྲོན་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ཙང་། དེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་ཁལ་རྒྱག་གི་ཡིན་ཟེར་ནས་ཚོང་དམག་འད་པྲོ་ཞིག་ཡྲོ་རྲོབ་
དང་། ཨ་རི། རྒྱ་ནག་བར་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་འགྲོ་བཙུགས་ཚར་པ་འད་པྲོ་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་ཡིན་དུས། བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཕི་རྒྱལ་དུ་ཕེབས་མཁན་རང་རང་རེད། ཕི་རྒྱལ་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་དི་བ་བཀྲོད་ཡྲོང་དུས་
ལན་རྒྱག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ལངས་ཕྲོགས་འཛིན་དགྲོས་རེད། ད་ལན་ Trump གིས་བརྒྱ་ཆ་སུམ་ཅུ་འདི་
རྒྱ་ནག་ནས་ཅ་དངྲོས་དེ་དག་ལ་ཁལ་བརྒྱབ་འདུག དེ་འགིག་གི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ན་གང་ཟེར་གི་ཡིན་པ། Solar
Panel རྒྱ་ནང་ནས་འཁྱེར་བ་དེ་ལ་ཁལ་ཕྲོན་ཆེན་ཞིག་བརྒྱབ་ཀི་འདུག འདི་རྒྱལ་སིའི་ཁྲོམ་རའི་ལམ་ལུགས་ཐྲོག་ནས་

ཡིན་ན། ཁིམས་འགལ་རེད་ཟེར་ནའང་ཁ་མཆུ་བརྒྱབ་རྒྱུའི་གཞི་གཅིག་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་ལན་བརྒྱབ་དགྲོས་
རེད། ལངས་ཕྲོགས་གཅིག་ལེན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག དེ་ནས་མཁས་པ་ཚོས་ཚོད་
དཔག་གཉིས་པ་གང་བྱེད་དགྲོས་འདུག་ཟེར་ན། ཡྲོང་རྒྱུའི་ལྲོ་ལྔ་དང་བཅུའི་ནང་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་ལ་དམག་གཅིག་ཤྲོར་ས་
རེད། དམག་གཅིག་བརྒྱབ་ས་རེད། དམག་དེ་ཡང་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་བྲོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གཞན་དང་ལྷན་དུ་དམག་
བརྒྱབ་ས་རེད། འདི་ཚོད་དཔག་བྱེད་རྒྱུའི་གཞི་གང་དུ་འཇྲོག་གི་འདུག་ཟེར་ན། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་གླིང་ཆེན་གཅིག་རེའི་
ནང་གཟིགས་དགྲོས་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ལག་ཆ་མང་ཤྲོས་གང་ནས་ཉྲོ་ཡི་འདུག་ཟེར་དུས། Arab རྒྱལ་ཁབ། ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་
ཁབ་དང་ཨེ་ཤི་ཡ་ལ་རེད་འདུག ཉེ་ཆར་ Arab རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཨེ་ཤི་ཡ་ལ་མང་བ་རེད་འདུག ན་ནིང་ ༢༠༡༦་་༡༧ སྙན་
ཐྲོའ ་ི ནང་ལ་རེད། ཨེ་ཤི་ཡར་ན་ནིང་ཉྲོས་པའི་ལག་ཆ་ལས་ད་ལན་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་མང་བ་ཉྲོས་འདུག ངས་ཡྲོང་རྒྱུར་ལྲོ་ལྔ་དང་
བཅུའི་ནང་དམག་བརྒྱབ་ཀི་རེད་ཅེས་མཁས་པ་ཁག་གིས་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀི་འདུག འདི་ཡིན་ན་བསམ་པ་འད་ཞིག་ངས་
ཀང་བསམ་གི་ཡྲོད་རེད། གང་ལ་ཞེ་ན། ཉེ་ཆར་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གཟིགས་གནང་དང་། Syria ལ་དམག་ཡྲོད་པ་རེད།
Iraq ལའང་དམག་ཡྲོད་པ་རེད། Afghanistan ལའང་དམག་ཡྲོད་རེད། ཉེ་ཆར་ Turkey kurdistan ལ་དམག་

རྒྱག་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་དེ་བཞིན། Saudi Arabia གི་ Yemen ལ་དམག་རྒྱག་གི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བལྟས་
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ཡྲོང་དུས། ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་སྐབས་ཚང་མ་ཁ་ཆེ་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོ་དཀྲོན་མཆྲོག་ Allah བརི་མཁན་རེད། ནང་ཁུལ་
དམག་བརྒྱབ་དགྲོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག་བསམ་གི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་དམག་ཤྲོར་གི་ཡྲོད་རེད། དམག་གང་འད་ཡྲོང་
གི་འདུག་ཟེར་ན། དང་པྲོ་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཉེ་བའི་ལྲོ་སུམ་ཅུ། བཞི་བཅུའི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཕྱུག་པྲོ་ཆགས་པ་རེད།
སྣུམ་དང་དེ་འདའི་རེན་པས་ཧ་ཅང་གི་ཕྱུག་པྲོ་ཆགས་པ་རེད། དཔལ་འབྱྲོར་ཧ་ཅང་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་ཆགས། དཔལ་འབྱྲོར་
མང་པྲོ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱལ་རབས་ལྲོ་རྒྱུས་ཐྲོག་ལ་འདེད་ཡྲོང་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད་
དེ། རྒྱལ་རབས་ལྲོ་རྒྱུས་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་ནང་ལ་རྲོག་ག་ཧ་ཅང་མང་བ། shia དང་ Sunni བར་གི་རྲོག་ག། sunni
དང་གངས་ཉུང་མི་རིགས་བར་གི་རྲོག་ག། ལྲོ་རྒྱུས་ཐྲོག་ནས་ཕར་བསད་ཚུར་བསད་པའི་རྲོག་ག། རྲོག་ག་དེ་དག་དཔལ་
འབྱྲོར་ཕྱུག་པྲོ་ཆགས་ཡྲོང་སྐབས་རང་བཞིན་གིས་མཁེགས་འཛིན་དང་འགན་བསྡུར་དེ་སེབས། ལག་ཆ་མང་པྲོ་ཞིག་ཉྲོས་
ཡྲོད་ཙང། དམག་རྒྱག་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཨེ་ཤི་ཡ་ལ་ཡྲོང་གི་འདུག་ཟེར་ན། ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ཉེ་བའི་
ཆ་ནས་དཔལ་འབྱྲོར་ཡར་རྒྱས་ཆེ་ཤྲོས་གང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། ཨེ་ཤི་ཡར་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། ལུང་པ་མང་པྲོ་
ཕྱུག་པྲོ་ཆགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། གྲོ་ལག་ཆ་མང་པྲོ་ཨེ་ཤི་ཡས་ཉྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། དེ་དེ་བཞིན་རྒྱལ་རབས་ལྲོ་རྒྱུས་ལ་
གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཉི་ཧྲོང་དང་རྒྱ་ནག Veitnam དང་རྒྱ་ནག རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག དམག་མང་པྲོ་ཞིག་ཤྲོར་ཡྲོད་རེད།
བྱང་ཀྲོ་རི་ཡ་དང་ལྷྲོ་ཀྲོ་རི་ཡ་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། དྲོན་དག་སྙིང་པྲོ་འདི་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་དམག་རེད། ལྲོ་རྒྱུས་དེ་འད་
དེ་ཡྲོད་བཞིན་པའི་ས་ཆ་དེ་ལ་དཔལ་འབྱྲོར་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བ་དང་ལྷན་དུ་གྲོ ་ལག་ཆ་མང་དག་ཅིག་ཉྲོ་ཡི་ཡྲོད་ན། གྲོ་ལག་
ཆ་བེད་སྲོད་གཏྲོང་དགྲོས་རེད། བེད་སྲོད་གཏྲོང་བ་ཡིན་ན། དམག་ཤྲོར་བ་ཡིན་ན། ཕྲོགས་གཅིག་ལ་རྒྱ་ནག་དང་ཕྲོགས་
གཅིག་ལ་ལུང་པ་གཞན་ཡིན་ནའང་འད། ལུང་པ་གཅིག་དང་དམག་ཤྲོར་བ་ཡིན་ན། བྲོད་པས་གང་བྱེད་དགྲོས་རེད། གང་
ལ་ཟེར་ན། སྲོན་མ་རྒྱལ་རབས་ལྲོ་རྒྱུས་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཐག་རིང་པྲོར་ཕེབས་དགྲོས་མ་རེད། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་
པ། དུས་རབས་བཅུ་དགུ་དང་ཉི་ཤུའི་ནང་ལ་ Great games ཞེས་རེད་མྲོ་ཆེན་པྲོ་ཟེར་བ། འདིའི་ནང་ཨུ་རུ་སུ་དང་།
དབྱིན་ཇི་དང་། རྒྱ་ནག་བར་ལ་དབང་ཆའི་འཐབ་རྲོད་བྱས་ཏེ་ Afghanistan ཨུ་རུ་སུས་འཁྱེར་རྒྱུ་དང། དེ་དེ་བཞིན་ཕི་
སྲོག་དེ་ཨུ་རུ་སུས་འཁྱེར་རྒྱུ་དང་། ནང་སྲོག་དེ་རྒྱ་ནག་གིས་འཁྱེར་རྒྱུ། ཤིན་ཅང་དང་བྲོད་འདི་རྒྱ་ནག་འྲོག་ལ་ཚུད་པ།
བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་འདི་རྒྱ་གར་འྲོག་ལ་ཟེར་རུང་དབྱིན་ཇིའི་འྲོག་ལ་ཚུད་པ། དེ་འད་བྱས་ནས་སྲོན་མ་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་
ནས་སྟྲོབས་ཤུགས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་བར་ལ་དམག་དང་དབང་ཆའི་འཐབ་རྲོད་རྲོད་པའི་སྐབས་སུ་བྲོད་དེ་འྲོག་ལ་ཚུད་པ་
རེད། དེ་དེ་བཞིན་ཀྲོ་རི་ཡའི་དམག་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ལྲོར་ཀྲོ་རི་ཡའི་དམག་བརྒྱབ་པ་རེད། ཀི་རི་ཡའི་དམག་བརྒྱབ་ཡྲོང་
དུས་གཞི་རའི་ཀྲོ་རི་ཡའི་དམག་ཟེར་ཡྲོད་ཀང་འདི་ཕྲོགས་ནས་ཨ་རིའི་དམག་མི་དང་སང་ནས་རྒྱ་མིའི་དམག་མི་སེབས་ཏེ་
དམག་བརྒྱབ་པ་རེད། ཨ་རིའི་བསམ་པ་ལ་ང་ཚོར་རྒྱ་མིའི་དམག་མི་ཧ་ཅང་གི་མང་པྲོ་སེབ་གི་འདུག ཁྲོ་རང་ཚོར་དམག་
ལྟ་བུའི་སྲོ་གསར་པ་ཞིག་ཕེ་དགྲོས་འདུག སྲོ་གསར་པ་ཕེས། དེ་ལ་དམག་མི་མང་པྲོ་བཏང་པ་ཡིན་ན། གྲོ་འཐྲོམ་གི་རེད་
ཟེར་ནའང་འད། ཁྲོང་ཚོའི་ནུས་པ་འདི་ཕར་འགེམས་འགྲོ་ཡི་རེད། ཀྲོ་རི་ཡའི་དམག་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཐེ་ཇུས་འདི་ཉུང་བ་
ཡྲོང་གི་རེད་བསམ་པའི་ཐྲོག་ནས་འདི་ཡྲོངས་གགས་རེད། ཨ་རིའི་ CIA བྲོད་པའི་དམག་མིར་གྲོ་ལག་ཆ་སད་དེ་དམག་
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སྲོང་ཐུབ་པ་འདི་ཁ་གསལ་རེད། དེར་བརྟེན། ཀྲོ་རི་ཡའི་དམག་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ལ་སྲོན་མའང་ཐད་ཀར་འབེལ་
བ་བྱུང་ཡྲོད་རེད། མ་འྲོངས་པ་ལའང་བྲོད་དང་འབེལ་བ་ཡྲོང་སིད་ཀི་རེད། ད་ལྟ་བྱང་ཀྲོ་རི་ཡ་དང་ལྷྲོ་ཀྲོ་རི་ཡའི་བར་ལ་
དམག་བརྒྱབ་ཀི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་ Donald Trump དང་བྱང་ཀྲོ་རི་ཨའི་འགྲོ་འཁིད་ཕི་ཟླ་
༥ པར་མཇལ་འཕད་གནང་གི་རེད་ཟེར་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ཤེས་ཀི་མ་རེད། དམག་དེ་འད་ཤྲོར་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ལངས་
ཕྲོགས་གང་རེད། སྲོན་མ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་འདིར་ཚུད་ཡྲོད་པ་རེད། གདམ་ག་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ཕིས་སུ་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ང་
ཚོས་ཨ་རི་མཉམ་པྲོར་འབེལ་བ་ཆད་པ་དེ། ཨུ་རུ་སུའི་དམར་པྲོའ ་ི ལྟ་བ་དེ་ལ་དང་དམག་ཁག་ལ་ཨ་རིས་ཁ་གཏད་གཅྲོག་
དགྲོས་འདུག དམར་པྲོའ ་ི རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དེ་ལྟ་གྲུབ་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ན། དམར་པྲོའ ་ི རྒྱལ་ཁབ་ཟུར་ཅིག་ལ་བཞག མང་
གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུར་བཞག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དེ། ཨ་རིའི་ཆབ་སིད་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་དམར་པྲོ་རེད་དེ། ལག་པ་འཆང་
ནས་གྲོགས་པྲོ་སིག་དགྲོས་འདུག ཨུ་རུ་སུར་ཁ་གཏད་གཅྲོག་དགྲོས་འདུག འདི་བྱས་པས་རྒྱལ་སིའི་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཆབ་
སིད་འགྱུར་བ་ཕིན་ཏེ་བྲོད་ལ་རྲོག ས་དངུལ་གཅད་རྒྱུ་དང་། གླྲོ་སིག་འཛུགས་ཚང་མའི་རྲོགས་དངུལ་བཅད་དེ་ང་ཚོས་
མཚམས་འཇྲོགས་བྱེད་དགྲོས་པ་འདི་རྒྱལ་སིའི་ཆབ་སིད་འགྱུར་ལྡྲོག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན། འཛམ་
གླིང་གི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་ཡྲོང་གི་འདུག ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་ལའང་ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་དམག་ཆེན་པྲོ་གཅིག་བྱུང་བ་
ཡིན་ན། དམག་ཆེ་ཆུང་གང་འད་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོའི་ལངས་ཕྲོགས་གང་རེད། དེ་དུས་གང་འཛིན་གི་ཡིན་མིན་
ཟེར་བ་ཚང་མ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་ང་ཚོས་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་རེད། ད་ལྟ་ནས་བགྲོ་གླེང་གནང་དགྲོས་འདུག
ཟེར་བ་འདི་རེད།
ཡང་ཆབ་སིད་མཁས་པ་མང་པྲོས་གང་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་འདི་གནང་
མཁན་བྱུང་སྲོང། Xi Jinping ལས་ཡུན་འདི། སིད་འཛིན་ལས་ཡུན་གཉིས་པ། ནམ་རྒྱུན་ནས་མཚམས་འཇྲོགས་བྱེད་
དགྲོས་པ་རེད། ལས་ཡུན་ཇི་ཙམ་བྱེད་རུང་གནང་ཆྲོག་གི་རེད་ཅེས་ལས་ཡུན་གསུམ་པ། བཞི་པ། ལྔ་པ། ཆགས་ཡྲོད་རེད།
ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆ་ལ། ཉེ་ཆར་ Xi Jinping ཏང་སིད་དམག་གི་འགན་འཛིན་ལ་བསྐྲོས་པ་རེད། རྒྱལ་ཡྲོངས་མི་མང་
འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ནས་འྲོས་འཕེན་ཡྲོང་སྐབས། འྲོས་མི་སྟྲོང་ཕག་གསུམ་ཡས་མས་ཙམ་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་ལས་བརྒྱ་
ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡིས་ཁྲོ་རང་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱས་ཏེ་སིད་འཛིན་ལ་བསྐྲོས་པ་རེད། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཅིག་
གིས་འྲོས་བླུགས་འདུག་གམ་མི་འདུག་ཟེར་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས། ཉིས་སྟྲོང་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གིས་བླུགས་ཡྲོད ་པ་
རེད། ད་ལྟ་བལྟས་ཡྲོང་དུས་ Xi Jinping ལ་རྒྱ་ནག་ཡྲོངས་ནས་ཧ་ལས་པའི་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོད་པ་འད། རྒྱ་ནག་ལ་དགྲོས་
མཁྲོ་ཅན་གི་འགྲོ་འཁིད་ཐྲོབ་པ་འད་ཞེས་འགྲོ་བཞིན་འདུག་སྟེ་ཡིན་ནའང་ནང་ལྲོ གས་ནས་ཡྲོང་རྒྱུའི་ལྲོ་ལྔ། བཅུའི་ནང་ལ་
ཆབ་སིད་ཀི་འཐབ་རྲོད་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་རྒྱུའི་གཞི་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་པ་འད། གང་ལ་ཞེ་ན། རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་
སིད་ཀི་སྲོམ་གཞི་དེ་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པྲོ་འགྲོ་ཡི་འདུག སྲོམ་གཞི་དེ་ལ་འགྱུར་བ་གང་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟའི་
ཆ་ལ་ཆབ་སིད་ཚོགས་པས་འྲོས་འཕེན་གི་ཡྲོད་པ་རེད། གང་ལ་ཞེ་ན། ལྲོག་ཟ་རུལ་སུངས་གཙོས་ཁྲོང་ཚོར་འཛིན་བཟུང་
བྱེད་པ་དང་། སྐྱྲོན་བརྲོད་ཡྲོང་གི་རེད་བསམ་པའི་ཞེད་སྣང་དང་། འཇིགས་སྣང་གིས་འྲོས་འཕེན་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དྲོན་དམ་
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པའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་ནག་མི་མང་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། Mao Tsedong མི་གཅིག་གིས་དབང་བསྒྱུར་
བྱས་པའི་རེན་གིས་རྲོག་ག་ཧ་ཅང་མང་པྲོ་ཕིན་ཏེ་མི་ས་ཡ་མང་པྲོ་འདས་གྲོངས་ཕིན་ཙང་། རྲོག་ག་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པྲོ་
ཆགས་ཡྲོད་རེད། མི་གཅིག་རིང་ལུགས་ཟེར་ནའང་འད། མི་གཅིག་དབང་བསྒྱུར་དེ་ལ་རྒྱ་ནག་མི་མང་ནང་ལ་རྨང་གཞིའི་
ནང་སེམས་གཏིང་ནས་མྲོས་མཐུན་དེ་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེ་དེ་བཞིན་ཆབ་སིད་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། དེ་གང་འད་ཡིན་
ན། ད་ལྟའི་རྒྱལ་ཡྲོངས་མི་མང་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་སུ་གང་ཡང་ཟེར་གི་ཡྲོད་པ་མ་རེད་དེ། ལས་ཡུན་གསུམ་པ་
འགྲོ་འཛུགས་པའི་སྐབས་སུ་ནམ་རྒྱུན་སྲོན་མའི་ལམ་ལུགས་ལས་བརྒལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་ཙང་། ནང་ཁུལ་ལ་
འཁྲུགས་ཆ་གཅིག་ཡྲོང་གི་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ལྲོག་ཟ་རུལ་སུངས་གཞི་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་ Xi Jinping ལ་མི་དགའ་
མཁན་ཡིན་ནའང་འད། དམག་སི་མཐྲོན་པྲོ། འགྲོ་འཁིད་མཐྲོན་པྲོ། བྲོན་ཆེན་མང་པྲོ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་བཙོན་ཁང་
ལ་བཅུག་པ་དང་། ནང་མི་ཡྲོངས་འཕྲོ་བརླག་བཏང་བ་མང་པྲོ་བྱུང་ཡྲོད་སྟབས། དེ་དག་གིས་ཀང་ཁྲོ་རང་ཚོར་དཔག་པའི་
རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོད་མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང་། འདི་སྐབས་གསུམ་པ་འགྲོ་འཛུགས་ཀི་འདུག ག་རེ་ཡིན་ན་བསམ་པའི་ཐྲོག་ནས་
རང་བཞིན་གིས་དབང་ཆའི་འཐབ་རྲོད་དང་། གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་དང་ལུང་པ་གཞན་ཞིག་དམག་ཤྲོར་བ་ཡིན་ན། དམག་ཁེལ་བ་
ཡིན་ན་གཅིག་རེད། མ་ཁེལ་བ་ཡིན་ན། ཡང་རྒྱ་ནག་དམག་ཕམ་པ་ཡིན་ན་ཟེར་གི་ཡྲོད། ཡང་རྒྱང་རིང་པྲོ་ཕེབས་དགྲོས་
མ་རེད། དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ Italy mussolini ཟེར་མཁན་ཁྲོ་རང་འགྲོ་འཁིད་ལ་མི་མང་གིས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་
ཧ་ཅང་གནང་པ་རེད། དམག་ཕམ་པ་དང་སང་ཉིན་དེར་ཕུད་པ་རེད། Germany ལ་དང་པྲོ། Hitler ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཧ་ཅང་
བྱས་པ་རེད། ཕིས་སུ་དམག་ཕམ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཁྲོ་རང་ཉེ་འཁྲོར་ལ་ཡྲོད་པའི་འགྲོ་འཁིད་ཚོས་ཀང་ཁྲོ་རང་ལ་བྲོས་
བཏང་བྱས་ནས་ཕིན་པ་རེད། དམག་ཟེར་བ་དེ་བརྒྱབ་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ཁེ་དགྲོས་རེད་མ་གཏྲོགས། ཕམ་པའི་རེས་སུ་
འཛམ་གླིང་ནང་འགྲོ་འཁིད་མང་པྲོ་ཞིག་ཕུད་པ་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དམག་གི་རེན་གིས་ཡྲོང་སིད་པ་རེད། གཉིས་
ནས་རྒྱ་ནག་ལ་དཔལ་འབྱྲོར་ཉམས་རྒུད་ཕིན་པ་ཡིན་ན། དབང་ཆ་འགྱུར་བ་ཕིན་པའི་སྐབས། འཐབ་རྲོད་ཡྲོད་པའི་སྐབས་
ལ་འདིའི་རེན་པས་མི་མང་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་མཐའ་མ་དེ་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི གྲོད་ཁྲོག་དང་ཁེ་ཕན་གཞི་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་
འཁིད་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་དང་མི་བྱེད་ལ་རག་ལས་ཀི་རེད ། འདི་ལ་གནྲོད་སྐྱྲོན་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ག་རེ་བྱེད་ཀི་རེད། ལར་
ནས་ Xi Jinping ཁྲོ་རང་སིད་འཛིན་གཞྲོན་པ་ལྲོ་བཅུར་གནང་པ་རེད། འཛིན་འཛིན་ལྲོ་ལྔ་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་ལས་
ཡུན་ལྔ་པ་དེ་འགྲོ་འཛུགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ལྲོ་ཉི་ཤུའི་རིང་འགྲོ་འཁིད་དུ་བཞུག་པ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་གིས་ཡུན་རིང་པྲོ་
ཡིན་ཙང་། གང་འད་ཡིན་ནའང་། འཛམ་གླིང་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ལྲོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་བཞུགས་པ་ཡིན་ན། མི་མང་ཁྲོད་ལའང་
ཐང་ཆད་ཀི་རེད། སྐྱྲོན་མ་བྱས་རུང་སྐྱྲོན་མཐྲོང་བའི་ཁྲོར་ཡུག་རང་བཞིན་གིས་ཡྲོང་གི་འདུག འཛམ་གླིང་གི་འགྲོ་སྟངས་ལ།
དེ་འདའི་རེན་གིས་ནང་ཁུལ་གི་དབང་ཆ་འཐབ་རྲོད་དེ་འད་ཆགས་པ་ཡིན་ན་གང་འད་ཆགས་ཀི་རེད་དམ་ཟེར་བ་དེ་རེད།
དགྲོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་ཨེ་ཤི་ཡ་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ཆགས་ཀི་འདུག འདི་གཞི་བཞག་པའི་
ཐྲོག་ནས་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ལ་བྲོད་ཐྲོག་ནས་གཟིགས་ཚུལ་གང་འད་གཟིགས་ཀི་འདུག དམ་བསགས་གང་འད་གནང་གི་
འདུག ཕུགས་ཀི་འཆར་གཞི་གང་འདིང་གི་འདུག་གཟིགས་ཡྲོང་དུས་རྒྱ་ནག་གི་ Xi Jinping རང་གིས་སྲོན་མ་གསུངས་
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ཡྲོད་རེད། གསུང་འཕིན་ནང་བཀྲོད་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་ནག་གི་བདེ་འཇགས་དང་སྲུང་སྐྱྲོབ་འདི་བྲོད་ཀི་བདེ་འཇགས་དང་སྲུང་
སྐྱྲོབ་ལ་རག་ལུས་ཡྲོད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡྲོད་པ་རེད། དང་པྲོ་དེ་གསུང་ཡྲོང་སྐབས་སྲུང་སྐྱྲོབ་དེ་འདའི་ཆེ ད་དུ་གསུང་
གི་ཨེ་ཡྲོད་ན་བསམས་སྲོང་། ཕིས་སུ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྐབས་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདེ་
འཇགས་སྲུང་སྐྱྲོབ་ལ་ཨ་སྲོར་ Dollar Billion བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་གྲོ་དགུ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། འདིའི་ནང་ནས་ཕིའི་
སྲུང་སྐྱྲོབ་དང་ནང་གི་སྲུང་སྐྱྲོབ་བརིས་པ་ཡིན་ན། ནང་གི་སྲུང་སྐྱྲོབ་ལ་མང་བ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ནང་གི་སྲུང་སྐྱྲོབ་ནང་
ནས་མངའ་སྡེ་ཟེར་ནའང་འད། ས་ཆའི་ནང་ལ་མི་རེ་རེར་དངུལ་བགྲོས་པ་ཡིན་ན། མང་ཤྲོས་གང་དུ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད་
ཅེ་ན། ཤིན་ཅང་དང་། བྲོད་ཐྲོག་ལ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ནང་གི་སྲུང་སྐྱྲོབ་ནང་ནས་མི་རེའི་མགྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་ཤིན་ཅང་
དང་། བྲོད་ཀི་ཐྲོག་ལ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། བྲོད་དང་ཤིན་ཅང་གཉིས་བསྡུར་བ་ཡིན་ན། ཤིན་ཅང་གི་མི་རེར་རྒྱ་མིའི་སྲོར་
མྲོ་ཉིས་སྟྲོང་བཞི་བརྒྱ་བཅུ་བདུན་གཏྲོང་གི་འདུག བྲོད་མི་རེ་རེའི་མགྲོ་ཐྲོག་ཏུ་སུམ་སྟྲོང་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སྲོ་བདུན་གཏྲོང་
གི་འདུག ཤིན་ཅང་དང་བྲོད་པའི་མི་རིགས་མི་རེ་རེའི ་ཐྲོག་ལ་བརིས་པ་ཡིན་ན། བྲོད་པའི་ཐྲོག་ལ་མང་བ་གཏྲོང་གི་འདུག
མ་ཟད་ཤིན་ཅང་གི་གངས་ཀ་བརིས་པ་ཡིན་ནའང་འད། ཤིན་ཅང་བརིས་པ་ཡིན་ནའང་འད། ༢༠༠༧ ལྲོར་ཤིན་ཅང་ལ་རྒྱ་
མིའི་སྲོར་མྲོ་ Billion ཐེར་འབུམ་ལྔ་དང་ཚག་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་རེད་འདུག ད་ལྲོའ ་ི འགྲོ་གྲོན་གཏྲོང་རྒྱུ་འདི་ཐེར་འབུམ་ལྔ་
བཅུ་ང་བརྒྱད་རེད་འདུག དེར་བརྟེན། ལྲོ་བཅུ་གཅིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་གཅིག་སྟྲོང་གཅིག་བརྒྱ་འཕར་འདུག ལྡབ་ལྲོག་བཅུ་
གཅིག་འཕར་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརིས་བརྒྱབ་ཡྲོང་དུས་འདི་ཁུལ་ལ་དཔལ་འབྱྲོར་ཉམས་རྒུད་ཐེབས་པ་ཡིན་
ནའང་འད། ཆབ་སིད་ཀི་རྲོག་ག་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་འད། དམག་འད་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་ནང་ནས་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤྲོས་གང་
དུ་རེད་དམ་ཟེར་ན། ཤིན་ཅང་དང་བྲོད་གཉིས་རེད་འདུག བྲོད་དང་ཤིན་ཅང་གཉིས་ལས་བྲོད་དེ་རེད་འདུག དངུལ་གི་ཐྲོག་
ནས་འགྲོ་སྲོང་གཏྲོང་སྟངས་རང་ནས་ཁ་གཅིག་གགས་ཡྲོང་གི་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྲོད་ཐྲོག་འཆར་གཞི་གང་འདིང་
གི་འདུག་ཟེར་ན། ང་ཚོས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། ཉེ་ཆར་གྲོ་ཐྲོས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ ༢༠༥༠ ཞེས་ཁྲོ་
རང་ཚོས་ཀང་ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་འཆར་གཞི་བཏིང་ནས་འགྲོ་བཞིན་འདུག རྒྱ་ནག་སི་ཡྲོངས་ལྔ་བཅུ། བྲོད་ཀི་ཐྲོག་ལའང་ལྲོ་ལྔ་
བཅུའི་འཆར་གཞི། ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་འཆར་གཞིའི་ནང་གང་འདུག་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ཡྲོད་པའི་ལྷ་སའི་མི་འབྲོར་གངས་འད་མིན ་སྣ་
ཚོགས་རི་ཡི་ཡྲོད་པ་རེད། ལྷ་སའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དེ་རི་ཡི་ཡྲོད་རེད། སི་ཡྲོངས་རི་ཡི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟའི་
ལྷ་སའི་མི་འབྲོར་འབུམ་གཅིག་ཡིན་ན། འབུམ་འདི་ལྡབ་ལྲོག་ལྔ་སར་དགྲོས་འདུག ས་ཡ་ཕེད་ཀ་བཟྲོ་ཡི་ཡིན་ཟེར་གི་ཡྲོད་
རེད། ས་ཡ་ཕེད་ཀ་ནས་འབུམ་བཞི་འདི་གང་ནས་སེབ་ཀི་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་ནས་མི་འབྲོར་དབྲོར་འདེན་བྱས་ནས་སེབ་
ཀི་རེད། སྲོང་ཙང་བྲོད་རང་སྐྱྲོང་ལྲོངས་ནང་ཡྲོད་པའི་རྲོང་ཁག་དེ་དག་གྲོང་ཁྱེར་བཟྲོ་ཡྲོང་དུས་སྲོན་མ་འད་ཡིན་ན། གྲོང་
ཁྱེར་མེད་དེ་གྲོང་ཁྱེར་ཆུང་བ་དེ་ཡིན་ན། འདིའི་ནང་ལ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་སྲུང་སྐྱྲོབ་བྱེད་དགྲོས་རེད། ས་གནས་མི་ལ་
ཐྲོབ་ཐང་སད་དགྲོས་རེད། ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་ཐྲོག་ནས་དམ་བསགས་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། གྲོང་ཁྱེར་ཞེས་སྲོ་ཕེ་
བཞག་པ་རེད། དེའི་ནང་སུ་ཡིན་ནའང་ཡྲོང་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་རེད། སུ་ཡིན་ནའང་ལྲོག་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་པ་རེད། བྲོད་རང་སྐྱྲོང་
ལྲོངས་ཀི་རྲོང་བདུན་བརིས་པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་དྲུག་གྲོ ང་ཁྱེར་བཟྲོས་ཟིན་པ་རེད། སྲོ་ཕེ་ཟིན་པ་རེད། སྲོ་ཕེ་ཡྲོང་བའི་
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སྐབས་སུ་ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་རྒྱ་མིའི་མི་འབྲོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པྲོ་བྲོད་ནང་ལྡབ་ལྲོག་ལྔ་ཡིན་ན། གཞན་དག་ཚོ་ལའང་ལྡབ་
ལྲོག་གཉིས་གསུམ། ཁ་སང་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་གསུང་འཕིན་ནང་ཞུས་པ་ཡིན། བྲོད་ནས་ཡི་གེ་འབྱྲོར་སྲོང་། ཡི་གེ་
དེའི་ནང་འཁྲོད་པ་ལྟར་གྲོང་དཀར་གནམ་གྲུའི་ཐང་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་པ་རེད། ལྲོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་ལ་རེད། འདས་པའི་ལྲོ་ལྔའི་
ནང་ལ་གྲོང་དཀར་གི་གནམ་གྲུ་ཐང་གཡས་གཡྲོན་ལ་རྒྱ་མིའི་མི་རིགས་ཉིས་ཁི་བཞི་སྟྲོང་སེབས་སྲོང་། ཉིས་ཁི་བཞི་སྟྲོང་
སེབས་ནས་གྲོང་དཀར་གནམ་གྲུ་ཐང་གི་གཡས་གཡྲོན་གི་ཚོང་དང་མགྲོ ན་ཁང་། ཟ་ཁང་དེ་དག་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་མིས་འཇུས་
སྲོང་། བྲོད་རང་ནས་ང་ཚོར་ཡི་གེ་གཅིག་སེབས་ཡྲོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན། རྒྱལ་ས་ཆེ་ས་ལྷ་ས། གཞིས་ཀ་རེ་གཙོས་པའི་
རེད་ཐང་དེ་དག་ནང་གང་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་རྟག་ཏུ་ནང་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་ཅེས་བཤད་
ཀི་ཡྲོད་པ་རེད་མ་གཏྲོག ས། རྒྱ་མིའི་མི་འབྲོར་ཇི་ཙམ་སེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་བཤད་ཀི་མི་འདུག མི་འབྲོར་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་འཆར་གཞི་གཅིག་ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་དེ་འད་ཞིག་འདིང་བཞིན་འདུག རིག་གཞུང་གི་ཐྲོག་ནས་དེ་རང་རེད། རིག་
གཞུང་ར་མེད་གཏྲོང་རྒྱུ་རང་རེད། སྲོང་ཙང་བ་རུང་སར་གཏྲོར་བཤིག་བཏང་བ། ཡ་ཆེན་སར་གཏྲོར་བཤིག་བཏང་བ་ཁ་
སང་སྲོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། རིག་གནས་གསར་བརེ་བསྐྱར་བཟྲོ་བྱས་པའི་རྣམ་པ་འདུག གཞིས་རའི་བྲོད་ནང་གི་དགྲོན་
སྡེ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གྲོ་བརྒྱད་འདི་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཡིག་འབྲུ་ཁི་བདུན་ནང་ལ་འདི་ ༡༩༦༣ སྲོན་ལ་
༦༢ ནས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གྲོ་བརྒྱད་གཏྲོར་ཟིན་པ་རེད་ཅེས་གསལ་པྲོ་འཁྲོད་ཡྲོད་པ་རེད། ཡ་ཆེན་སར། བ་རུང་སར་དེ་
དག་ཁམས་དང་ཨ་མདྲོའ ་ི ཁུལ་ལ་དགྲོན་ཁག་ཧ་ཅང་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། གྲྭ་བཙུན་ཧ་ཅང་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དག་
རང་སྐྱྲོང་ལྲོངས་ནང་བཞིན་ལྷ་སའི་གཡས་གཡྲོན་དང་། གདན་ས་གསུམ་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ནའང་། གདན་ས་གསུམ་ལ་
སྲོན་མ་གྲྭ་བ་སྟྲོང་ཕག་གསུམ། སྟྲོང་ཕག་ལྔ་ཡྲོད་ཟེར་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ལྲོ་རྒྱུས་ནང་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དག་བརྒྱ། ཉིས་བརྒྱ།
སུམ་བརྒྱ། བཞི་བརྒྱ་བཟྲོས་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འད་བཟྲོ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བཏིང་ནས་བ་རུང་སར་ཡིན་ནའང་དུམ་བུ་གཉིས་ལ་
བཏང་། སྲོབ་གྲྭ་གཅིག་དང་དགྲོན་པ་གཅིག དེའི་ནང་ལ་ཏང་གི་མི་ཉིས་བརྒྱ་སེབས་ནས་སྟངས་འཛིན་བྱས་ཤིང་ཉུང་དུ་
བཏང་བ་དང་དེ་དག་འབད་བརྲོན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པ་འདི་ཡ་ཆེན་སར་ལའང་བྱེད་ཀི་རེད། ཁམས་དང་ཨ་མདྲོའ ་ི ཁུལ་ལ་ཡྲོད་
པའི་དགྲོན་པ་དེ་དག་ཚང་མ་ལ་གྲྭ་བཙུན་ཉུང་ནས་ཉུང་དུ་བཏང་ཞིང་། ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་གཏྲོར་བཤིག་ཁྲོ་ན་གཏྲོང་བའི་
འཆར་གཞི་འདིང་གི་འདུག རྒྱ་ནག་ནང་ནས་བྲོད་ཀི་ཐྲོག་ལ་སིད་བྱུས་འཛིན་སྟངས་འདི་ཆགས་ཀི་འདུག
བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། དབུ་མའི་ལམ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་རྒྱ་འབེལ་མྲོལ་
ཐྲོག་ལ་ཡང་། དེ་དག་ཡྲོངས་རྲོགས་གཞི་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་བསྡྲོམས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ཡྲོང་རྒྱུའི་ལྲོ་ལྔ་དང་། བཅུའི་
ནང་ལ་མཁས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་དམག་རྒྱག་གི་རེད། དེ་དེ་བཞིན་ལྔ་དང་བཅུའི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཆབ་
སིད་ཀི་དབང་ཆའི་འཐབ་རྲོད་བྱེད་དེ་འཁྲུགས་ཆ་དྲོད་པ་ཆགས་ཀི་རེད་ཟེར་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དབུ་མའི་ལམ་གཞི་བཞག་
པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོར་གཅིག་ཡྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། དུས་ཚོད་རེ་བ་ཡག་ཤྲོས། ཆེ་ཤྲོས་འདི་ཡྲོང་རྒྱུའི་ལྲོ་གསུམ་
དང་། བཞིའི་ནང་ཆགས་ཡྲོད་པ་རེད། གང་ལ་ཞེ་ན། ལྔ་ཟིན་པ་ཡིན་ན་དབང་ཆའི་འཐབ་རྲོད་དང་། དམག་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན།
རྲོག་འཛིང་ཧ་ཅང་ཆེན་པྲོ་རེད། རྒྱ་ནག་ཡིན་ནའང་བྲོད་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་གནད་དྲོན་དེ་འདར་ལག་པ་འཆང་རྒྱུའི་རེ་བ་

25

དེ་གང་ལས་ཀང་ཉུང་བ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཡྲོང་རྒྱུའི་ལྲོ་གསུམ་བཞི་འདི་རེད་འདུག འདི་ཟེར་དགྲོས་དྲོན་རྒྱུ་མཚན་
གཉིས་པ་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁ་སང་སྲོན་མ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་སྲོང་། Xi Jinping ལས་ཡུན་
གཉིས་པའི་ཐྲོག་ལ་རེ་བ་ཡྲོད་ཅེས་སྲོན་མ་བཀའ་ཤག་དང་སིད་སྐྱྲོང་གིས་དེ་འད་ཟེར་བཞིན་པ་རེད། ལས་ཡུན་གསུམ་པ།
བཞི་པ། ལྔ་པ། འགྲོ་རྒྱུ་རེད་འདུག ལས་ཡུན་གཉིས་པ་མ་རེད་འདུག་ཟེར་སྐབས་ལས་ཡུན་གཉིས་པ་འདི་རང་ལ་རེ་བ་ཟེར་
ནའང་འད། ང་ཚོའི་གྲོ་སྐབས་ཟེར་ནའང་འད། ཉེན་ཁ་ཟེར་རུང་ཆེ་ཤྲོས་དེ་རང་རེད་འདུག གང་ལ་ཞེ་ན། དབང་ཆ་འཐབ་
རྲོད་བྱས་པ་ཡིན་ན། བྲོད་དྲོན་ཐྲོག་དྲོ་སྣང་གནང་གི་མ་རེད། ད་ལྟ་ལས་ཡུན་གཉིས་པ་བྱས་པ་རེད་དེ། ཁ་སང་རང་རྒྱལ་
ཡྲོངས་མི་མང་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་ནས་བཅའ་ཁིམས་འགྱུར་བ་བཏང་ཡྲོད་པ་རེད་ལ། སིག་གཞི་མང་པྲོ་ཞིག་འགྱུར་བ་
བཏང་ཡྲོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཡང་མདྲོར་དྲོན་ Xi Jinping རང་དབང་ཆེ་ཤྲོས་བཟྲོས་འདུག སྲོན་མ་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་འགྲོ་སྟངས་འགྲོ་ལུགས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་འགྲོ་འཁིད་ཚོ་ཡྲོད་པ་རེད། འགྲོ་འཁིད་ཚོ་རང་གི་ཐག་གཅྲོད་དེ་བྲོན་ཆེན་
ལས་ཁུངས་ལ་དབང་ཆ་ཡྲོད་པ་རེད། ཐག་གཅྲོད་པའི་དབང་ཆ་ཡྲོད་པ་རེད། ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་ཡྲོད་པ་རེད།
ད་ལྟའི་ཆ་ལ་དཔལ་འབྱྲོར་ཐྲོག་ནས། བདེ་འཇགས་ཐྲོག་ནས། ཁྲོར་ཡུག་ཐྲོག་ནས་འདི་ཧ་ཅང་གསལ་པྲོ་རེད། དེ་དག་གི་
ཐྲོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་རེ་རེ་བསྐྲོས། ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ Xi Jinping བཟྲོས་ཡྲོད་པ་རེད། འདིས་ཐག་བཅད། བྲོན་
ཆེན་ཁག་ཚང་མ་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་མ་གཏྲོགས། ཐག་གཅྲོད་པའི་དབང་ཆ་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན། མི་གཅིག་ལ་
ཐུག་གི་འདུག ཡག་སྡུག་གཉིས་ཀ་རེད། སྲོན་མ་ཡིན་ན་ང་ཚོར་གྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་རེད། འགྲོ་འཁིད་འགའ་ཞིག་གིས་བྲོད་དྲོན་
ཐྲོག་ལག་པ་འཆང་དགྲོས་ཟེར་རུང་། གུ་ཡངས་ཅན་གི་འགྲོ་འཁིད་དེ་འད་ཡྲོད་པ་རེད་དེ། ཡང་ལྟ་བ་མཁེགས་པྲོས་དགག་
པ་བརྒྱབ་ཏེ་ཁྲོ་རང་ཚོའི་ནང་ཁུལ་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱས་ནས་ཐག་མ་ཆྲོད་པར་ལུས་ཀི་རེད་ཟེར་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ད་ཆ་དེ་ཡྲོད་
པ་མ་རེད། མི་གཅིག་རང་ལ་རག་ལུས་ཡྲོད་པ་རེད། ཐག་གཅྲོད་པའི་སྐབས་སུ་བཟང་ཕྲོགས། ངན་ཕྲོགས་གང་ཡིན་ནའང་
ཐག་གཅྲོད་ཡྲོང་གི་རེད། ཡྲོང་རྒྱུའི་ལྲོ་གསུམ། བཞི། ལྔ་འདི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་དགུང་ལྲོ་ ༨༣་
་༨༧་་༨༨ ཕེབས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་རེད། Xi Jinping གིས་ཐུགས་ཐག་གཅྲོད་ཀི་ཡིན་ནའང་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ནང་བཞིན་
དབུ་འཁིད་བཟང་བ། དགྲོངས་པ་གུ་ཡངས་བ་བཞེས་མཁན་འཛམ་གླིང་ནང་དཀྲོན་པྲོ་རེད། དེར་བརྟེན། ཡྲོང་རྒྱུའི་ལྲོ་
གསུམ། བཞི་ཧ་ཅང་གི་ར་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག ང་ཚོས་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་གང་གསུང་
གི་ཡིན། གང་གནང་གི་ཡིན་ནམ། ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་ནས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ངྲོས་ནས་གང་གནང་གི ་ཡིན་ནམ། རྒྱ་ནག་
དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གང་གནང་གི་ཡིན་ནམ། བྲོད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གང་གནང་གི་ཡིན་ནམ། རིག་པ་བསིམས་
ཏེ་ལྲོ་གསུམ། བཞི་འདི་ང་ཚོས་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་བརི་དགྲོས་འདུག གྲོ་སྐབས་དང་ཉེན་ཁ། བཟང་ཤྲོས་དང་ངན་ཤྲོས་
ཆགས་ཀི་འདུག དེ་མ་གཏྲོགས་ང་ཚོའི་བཀའ་ཤག་ངྲོས་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་གཙོ་བྲོ་འདི་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་དགྲོངས་
པ་གཞིར་བཟུང་རེད། རེ་བ་ཡག་ས་ནས་བྱེད། ག་སིག་སྡུག་ས་ནས་བྱེད་གསུངས་པ་ལྟར། གྲོ་སྐབས་བཟང་ཤྲོས་དེ་ལྲོ་
གསུམ་བཞི་རེད་འདུག རེ་བ་ཞིག་བྱས། མཉམ་པྲོར་ག་སིག་སྡུག་ས་ནས་བྱས་ཏེ་ལྔ་བཅུའི་འཆར་གཞི་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་
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འགྲོ་དགྲོས་ཀི་འདུག སྲོང་ཙང་ང་ཚོ་ཚང་མ་རྡྲོག་ཏུ་སིལ་དགྲོས་པ། རིག་པ་སིམ་དགྲོས་པ། ནང་ཁུལ་མཐུན་སིལ་དང་
གཅིག་སིལ་དགྲོས་པ་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག
གཞི་རའི་ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར་རེད། ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པྲོ་རེད། འཛམ་གླིང་ཡྲོངས་ནས་
སྐྱབས་བཅྲོལ་བ་ས་ཡ་དྲུག་ཅུ་ཡྲོད་པ་རེད། སྐྱབས་བཅྲོལ་བ་ས་ཡ་དྲུག་བཅུའི་ནང་ནས་གནས་སྟངས་གཟིགས་གནང་དང་།
བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཡྲོད་པ། ཀ་བ་གསུམ་ཡྲོད་པ། བགྲོ་གླེང་ལྷུག་པྲོ་གནང་གི་ཡྲོད་པ། ཕི་གསལ་ནང་གསལ་གནང་གི་
ཡྲོད་པ། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་བཞིན་ཡྲོད་པ་མ་རེད། འདི་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བཀའ་དིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད།
ངྲོམ་ཆྲོག་པ། སྐྱབས་བཅྲོལ་བ་ས་ཡ་དྲུག་ཅུའི་ནང་ལ་ཁྲོ་རང་ཚོ་ད་ལྟའང་གུར་ཕུབ་ནས་སྡྲོད་མཁན། ས་ཆ་ཡག་པྲོ་མེད་
མཁན། བསྡད་ས་ཡག་པྲོ་མེད་མཁན། ཟ་རྒྱུ་འབེལ་པྲོ་མེད་མཁན། མང་དག་ཅིག་ཡྲོད་པ་རེད། ཡག་ཤྲོས་ཆགས་བསྡད་
ཡྲོད་པ་རེད། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ལྟར། རྒྱ་གར་ནང་ན་རྒྱ་གར་གནད་ཡྲོད་མི་སྣས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་སྐྱབས་བཅྲོ ལ་བ་མང་
དག་ཅིག་ཡྲོད་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་གནས་སྟངས་ཡག་ཤྲོས་རེད་ཅེས་གསུང་བཞིན་པ་རེད། ང་རང་ཚོར་ཕི་ནས་ལྟ་བའི་
སྐབས་སུའང་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བཀའ་དིན་ལ་བརྟེན་ནས་མིང་དང་གཏམ་དེའང་ང་ཚོ་ཡག་ཤྲོས་རེད། བྲོད་པ་ཟེར་བ་དེ་
མི་རིགས་བཟང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། ཡ་རབས་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་ཁྲོམ་རའི་འགྲོ་སྟངས་བྱས་པ་ཡིན་ན། Branding ཟེར་གི་
རེད། Brand དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འདི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ཚོང་རྒྱག་མཁན་གིས་ཚོང་གཅིག་
མཚུངས་རྒྱག་གི་ཡྲོད་པ་རེད། གཅིག་མིང་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། གཅིག་གི་མིང་ཞན་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། ཅ་ལག་ཉྲོ་བར་འགྲོ་
དུས་མིང་ཡག་པྲོ་དེར་ལག་པ་འགྲོ་ཡི་རེད། ཅ་ལག་སྤུས་ཚད་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་རུང་། བྲོད་པའི་མིང་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཡག་
པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། བྲོད་པ་ཟེར་བ་དེ་ཡ་རབས་ཡྲོད་པ་རེད། བཟང་སྲོད་ཡྲོད་པ་རེད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་མི་མང་རེད། མིང་
ཡག་པྲོ་ དེ ་ང་ཚོ ས་སྲུང་སྐྱྲོ བ་བྱེ ད་དགྲོ ས་པ་ཧ་ཅང་གི ་གལ་ཆེ ན་པྲོ་ རེ ད། ཧ་ལས་པའི་ གལ་ཆེ ན་པྲོ ་རེ ད། དེ ་བཞི ན ་
Narrative ཟེར་གི་རེད། འགེལ་བཤད་དང་། ཁ་ཕྲོགས་འདི་བྲོད་པ་ཡིན་ཕིན་རེས་ལ་ཧམ་བཤད་བྱེད་ཀི་མ་རེད། བྲོད་

པ་ཡིན་ཕིན་རེས་ལ་དང་པྲོ་བཤད་ཀི་རེད། བྲོད་པ་ཡིན་ཕིན་དངྲོས་གནས་ཉམ་ཆུང་ཡྲོད་པ་རེད་ཟེར་བའི་བརི་སྲོལ་འདི་
འཛམ་བུ་གླིང་གིས་རི་ཡི་ཡྲོད་པ་རེད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་བྲོད་མི་རིགས་འདི་གཞན་དང་མི་འད་བ་ཡྲོད་པ་
རེད། བྱམས་སྙིང་རེ་ལག་བསྟར་བྱེད་མཁན་དེ་བྲོད་མི་རིགས་ཡིན། ཞེས་དུས་རྟག་ཏུ་གསུང་བ་བཞིན་བརི་མཁན་མང་པྲོ་
ཡྲོད་པ་རེད། འདི་ང་ཚོར་ལྟ་བཟྲོ་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱ་ནག་ནང་བརིས་པ་ཡིན་ན། ཤིན་ཅང་གི་
གནས་སྟངས་དང་བརིས་པ་ཡིན་ན། ཤིན་ཅང་གི་གནས་སྟངས་སྡུག་བ་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཕིའི་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ང་ཚོར་
མང་བ་ཡྲོད་པ་རེད། སྐྱབས་བཅྲོལ་བའི་ནང་ནས་དཔལ་འབྱྲོར་བརིས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ལས་སྡུག་པ་ཧ་ཅང་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་
རེད། ཡིན་ནའང་དཔལ་འབྱྲོར་རྲོགས་དངུལ་ང་ཚོ་ལ་ཕལ་ཆེར་མི་རེ་རེར་བརིས་པ་ཡིན་ན། མང་བ་ཐྲོབ་མཁན་གས་
ཆགས་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ཕིའི་ལྟ་སྟངས་དང་། Branding དང་ Narrative ཟེར་གི་རེད། ལྟ་ཕྲོགས་དང་།
མིང་། གཏམ་དེ་དག་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པ་དེ་དག་སྲུང་སྐྱྲོབ་བྱེད་དགྲོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཡིན། ཡིན་
ནའང་བྲོད་མི་ནང་ཁུལ་ལ་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། ཆབ་སིད་ལ་དྲོ་སྣང་བྱེད་མཁན་ཧ་ཅང་གི་མང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་རེད། ལྲོ་
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བཅུའི་ནང་བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་འཕར་རེད། མང་བ་འཕར་ཡྲོད་ཙང་། བརྒྱ་ཆ་བདུན་འཕར་ཡྲོད་ཙང་མི་ཁི་ཕག་ཁ་ཤས་གསར་
པ་སེབས་ཡྲོད་པ་རེད། གསར་པ་སེབས་ཚེ་འདིའི་ནང་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་མཁན་ཏྲོག་ཙམ་མི་འད་བ། དཀའ་མྲོལ་ཏྲོག་
ཙམ་རྩུབ་པྲོ་གནང་མཁན། ཡང་ཚོར་བ་ཆེ་བ་ཡྲོད་མཁན་ཡྲོང་གི་རེད། འདི་ཡྲོང་གི་འདུག་བསམ་པའི་ཐྲོག་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་
རེད་མ་གཏྲོགས། དེ་འད་ཞིག་ཡྲོང་འདུག་གང་བྱེད་དགྲོས་རེད་ཅེས་དངངས་འཚབ་སྐྱེས་དགྲོས་པ་དེ་ཙམ་མཐྲོང་གི་མི་
འདུག
གང་ལ་ཞེ་ན། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་གཟིགས་གནང་དང་། ཉེ་བའི་ལྲོ་དྲུག་ཅུའི་ནང་། ལྲོ་བཅུ་
བཅུའི་མཚམས་ལ་དྷ་རམ་ས་ལ་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤྲོངས་ལ་རྲོག་ག་ཆེ་བ་རིམ་པར་ཡྲོང་བཞིན་པ་རེད། རྲོག་ག་ཆེ་ཆུང་
བརིས་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟའི་རྲོག་ག་གང་ཡང་མ་རེད། སྲོན་མ་རྲོག་ག་ཆེན་པྲོ་དེ་འད་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་དག་ཡྲོངས་
རྲོགས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་རི་ནང་བཞིན་ཡྲོད་སྟབས། གཙོ་ཆེ་ཤྲོས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བཀའ་དིན་ལ་བརྟེན་ནས་
དེ་འད་ཞིག་ཕེབས་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། རྨང་གཞི་དེ་དཔེ་ཡག་པྲོ་འདུག འདི་ང་ཚོས་སྲུང་སྐྱྲོབ་བྱེད་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་
རེད། གང་ལ་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཡིན་ནའང་ཁྲོ་རང་ཚོས་ཀང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་གཞི་ཡྲོད་མེད་གང་ཤེས་ཏེ། ཏན་
ཏན་རང་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ནའང་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ལྟ་བུའི་འཆར་གཞི་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག ལྷ་རབ་
བྱུང་ན་ལྲོ་ལྔའི་ནང་ལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཏྲོར་རྒྱུ། ནང་འཁྲུགས་བརྒྱབ་ཏུ་བཅུག་པ། ཆྲོལ་ཁའི་འཐེན་འཁྱེར་ཐྲོག་
ནས། ཆྲོས་བརྒྱུད་ཀི་འཐེན་འཁྱེར་ཆ་ནས་གཏྲོར་རྒྱུ། དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་པ། ཡིན་དང་ཡིན། འཆར་གཞི་འདིང་གི་རེད།
འབད་བརྲོན་བྱེད་ཀི་རེད། ༢༠༠༨ ལྲོར་ང་ཚོ་བྲོད་ཡྲོངས་ནང་ལ་སེར་ལངས་ཆེན་མྲོ་ལང་ཡྲོང་སྐབས། ང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་ལ་
ཡྲོད་པའི་བྲོད་མི་དངུལ་སད་དེ་གསྲོ་བཞིན་པ་དེ་དག་བེད་སྲོད་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་སེབས་ཡྲོད་པ་རེད། རྒྱ་མིའི་དཔྲོན་
པྲོས་བཤད་ཡྲོད་པ་རེད། ༢༠༠༨ ལྲོར་བཤད་པ་རེ ད། བེད་སྲོད་གཏྲོང་གི་རེད། ཁ་སང་སྲོན་མ་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་པ་
ཡིན། དྷ་རམ་ས་ལར་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བྱུང་མ་ཐག་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ནང་ཚུད་ལ་སིར་ས་གགས་ཀི་འདུག ཡྲོ་རྲོབ་
ཕིན། ཨ་རིར་ཕིན་ཏེ་ཚུར་ལྲོག་ཡྲོང་དུས་སིར་ས་དེ་གང་འད་བརྒྱབ་རེད་དམ། སི་ཚོགས་ད་རྒྱའི་ནང་སིར་ས་རྒྱག་མཁན་
མང་དག་ཅིག་ཡྲོད་པ་རེད། རྒྱ་མིའི་ཕྲོག་ཟ་མཁན། དྲོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ། རྒྱ་མིར་ལག་པ་གཏྲོང་མཁན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པ་
རེད། ལྲོ་ལྔའི་ནང་གཏྲོར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཏན་ཏན་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག འབད་བརྲོན་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་རེད།
འདི་བཤད་ཆྲོག་གི་རེད། འབེལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་ལ་ང་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕིན་པའི་སྐབས་སུ་ཟེར་མྲོང་། རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཚབ་
ལ་འགྲོ་མཁན་མི་དེ་འད་མང་དུ་འགྲོ་ཡི་འདུག ན་ནིང་དེ་འད་ཕིན་སྲོང་། ད་ལྲོ་མང་དུ་འགྲོ་ཡི་འདུག རྒྱ་མིའི་གཞུང་གིས་དེ་
འད་བྱེད་ཀི་འདུག ཁྱེད་རང་ཚོའི་མི་མང་ལ་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་དགྲོས་འདུག་ཟེར་གི་འདུག འདི་གང་འད་འགྲོ་ཡི་འདུག་ཟེར་
ན་རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཚབ་ལ་རྒྱ་མིའི་ལྲོ་གསར་ལ་བྲོད་པ་ཇི་ཙམ་འགྲོ་ཡི་འདུག སུ་འགྲོ་ཡི་འདུག བྲོད་ནང་ལ་ Visa ཞུས་ཏེ་
སུ་འགྲོ་ཡི་འདུག སུ་ལ་སྲོད་ཀི་འདུག སུ་ལ་སྲོད་ཀི་མི་འདུག དེ་དག་ཡྲོངས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དམིགས་ཡུལ་ཡྲོད་པ་རེད་
མ་གཏྲོགས། དེ་ག་ཙམ་ལས་ས་མྲོ་སད་དང་མ་སད་བྱེ ད་ཀི་མ་རེད། འདི་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འབེལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་རང་
གིས་ཟེར་གི་འདུག མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་མ་རེད། གང་ལ་ཞེ་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྲོ་ལྔའི་ནང་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
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གཏྲོར་བཤིག་གཏྲོང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཁྲོ་རང་ཚོའི་དགྲོས་མཁྲོ་ཐྲོབ་པ་རེད། མ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་གཏྲོར་
བཤིག་གཏང་གི་ཡིན་བསམ་པའི་ཐྲོག་ནས་འཆར་གཞི་བཏིང་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོ་ཚང་མས་
གཟབ་གཟབ་སང་གྲུང་བྱེད་དགྲོས་པ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། འདི་ལ་གཞིགས་པའི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་གཞི་
དགྲོས་ཀི་འདུག ངའི་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་འདི་རང་ཡིན། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་ཟེར་དུས་ང་ཚོས་གང་བྱེད་ཀི་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདི་
གནང་མཁན་འདུག འདི་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་རིག་པ་སིམ་དགྲོས་ཀི་འདུག རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་། ལྟ་གྲུབ་ཐྲོག་
ནས་ཆབ་སིད་ཧ་ཅང་གི་འཁྲུགས་པྲོ་རེད་འདུག རྒྱ་ནག་ཡིན་ནའང་དངྲོས་སུ་ཐྲོན་ཏེ་འཛམ་གླིང་ཁྲོད་ཨང་དང་པྲོ་ང་ཚོ་བྱེད་
ཀི་ཡིན་ཞེས་གདྲོང་ཐུག་བརྒྱབ་ནས་ཡྲོང་གི་འདུག ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་ལའང་གྲོ་ལག་ཆ་ཉྲོ་སྟངས་དང་། ག་སིག་བྱེད་སྟངས་ལ་
བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཁ་ཆེའི་ལུང་པར་དམག་རྒྱག་སྟངས་ཀི་གནས་སྟངས་ནང་བཞིན་ཨེ་ཤི་ཡར་ཆགས་ཡྲོང་གི་འདུག རྒྱ་
ནག་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་ཆབ་སིད་འཁྲུག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་དག་གཞིར་བཟུང་ནས་བྲོད་
ནང་ལའང་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཀང་དམ་བསགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་བྲོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཡིན་ནའང་ཛ་དག་ཏུ་འགྲོ་ཡི་འདུག
བཙན་བྱྲོལ་གི་གནས་སྟངས་ཡིན་ནའང་དྲོགས་ཟྲོན་བྱས། སང་གྲུང་བྱས། ང་ཚོ་ཚང་མ་རྡྲོག་ར་གཅིག་སིལ་བྱེད་དགྲོས་པ་
ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག དེ་དག་གནང་སྟེ་ཡྲོང་རྒྱུའི ་ལྲོ་གསུམ་དང། བཞིའི་ནང་ལ་བཟང་ས་སྡུག་ས་གཅིག
ཐག་ཆྲོད་པའི་གནས་སྟངས་གཅིག་སེབས་མེད་ན་བསམ་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ངས་རེད་ཅེས་ར་བ་ཉིད་
ནས་ཞུ་ཡི་མེད། བྱེད་བ་ཡིན་ན། འདི་ལ་ང་ཚོས་ག་སིག་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག
བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་གཙོ་བྲོ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ག་རང་ཡིན།
འདི་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་འདི་གནང་ནས་འགྲོ་
བཞིན་ཡྲོད་པ་རེད། སི་ཡྲོངས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཕག་རྲོགས་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ནས་སྙན་ཐྲོ་དེ་དག་གྲོས་ཚོགས་ལ་
ཕུལ་ཟིན་པ་རེད། ལྲོ་བདུན་ནང་ལ་དཔལ་འབྱྲོར་གི་གནས་སྟངས་འདི ་གང་ཡག་ཡག་ཆགས་ཡྲོད། བསྡྲོམས་བརྒྱབ་པ་
ཡིན་ན། ༢༠༡༡ ལྲོར་ང་ཚོའི་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འགྲོ་སྲོང་འདི་ཚུར་ཡྲོང་བ་དང་། ཕར་འགྲོ་སྲོང་གཏྲོང་རྒྱུ་འདི་ས་
ཡ་གཅིག་སྟྲོང་གཅིག་བརྒྱ་རེད། ད་ལན་ལྲོར་ས་ཡ་ཉིས་སྟྲོང་དྲུག་བརྒྱ་ཆགས་ཡྲོད། དེར་བརྟེན། ལྲོ་བདུན་ནང་ལ་ས་ཡ་
གཅིག་སྟྲོང་ལྔ་བརྒྱའི་མང་དུ་སྲོང་ཡྲོད་པ་རེད། ལྲོ་བདུན་ནང་ལ་ང་ཚོའི་དཔལ་འབྱྲོར་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་འདི་བརྒྱ་
ཆ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཡག་ཏུ་ཕིན་ཡྲོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ཡར་རྒྱས་
གཏྲོང་དགྲོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ༢༠༡༡ ལྲོར་རིས་ཞིབ་ནས་སྙན་ཐྲོ་བྱུང་སྲོང་། འདི་གཞི་བཟུང་བྱས་པ་ཡིན་ན།
རེས་མའི་ལྲོ་རང་ལ་ལྷན་ཁང་ཁ་ཤས་སྲོ་བརྒྱབ་དགྲོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་རེད་ཅེས་པའི་སྙན་ཐྲོ་འབྱྲོར་སྲོང་།
འདི་ནང་ནད་ལྟ་བུ་ཕུལ་བ་རེད། གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤྲོངས་ལ་ཡྲོངས་གགས་ཆགས་ཡྲོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ལྲོ་བདུན་ནང་
ལ་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་དཔལ་འབྱྲོར་གནས་སྟངས་ཡིན་ནའང་ཡག་ནས་ཡག་ཏུ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད། བཀའ་ཤག་ནས་ཡག་ཏུ་གཏྲོང་
རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས། ཐབས་ཤེས་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་མུས་ཡིན། དཔལ་འབྱྲོར་གནས་སྟངས་ཡིན་
ནའང་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པྲོ་ཆགས་ཡྲོད་ཅེས་ངས་ཁ་སྣྲོན་ཞིག་བརྒྱབ་ན་བསམས་སྲོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག
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ཚོགས་གཙོ་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། འདི་ངས་ཞུ་དགྲོས་དྲོན་
གཙོ་བྲོ་དེ་དག་ཡྲོངས་རྲོགས་ང་རང་གིས་ཧ་ལས་པ་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་མདྲོག་ར་བ་ནས་མེད། རྒྱལ་སི་སི་ཡྲོངས་ནས་མཁས་
པ་མང་པྲོའ ་ི བགྲོ་གླེང་འགྲོ་བཞིན་འདུག འདི་ལ་ང་ཚོའི་ལངས་ཕྲོགས་འདི་འཛིན་དགྲོས་འདུག འགྲོ་ཡང་འཛུགས་དགྲོས་
འདུག་བསམ་པའི་དྲོ་སྣང་བྱས་ཏེ་མཁས་པ་མང་པྲོས་བགྲོ་གླེང་བྱས་པར། ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ལའང་ཁ་ཤས་ལ་རྒྱབ་
སྐྱྲོར་བྱས་ཏེ་དེ་འད་མེད་ན་ཞེས་ཚོད་དཔག་གཞི་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་
དངྲོས་ཡྲོད་འད་མཐྲོང་ཡྲོང་དུས་ཚང་མས་ཐུགས་ལ་ཉར་བའི་རེ་བ་ཡྲོད་ལ་ཐུགས་ཕན་མ་སྲོས་ཚེ། དགྲོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དེ་རིང་ལས་རིམ་ཨང་ ༣ བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐྲོག་བགྲོ་གླེང་དགྲོས་པའི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ གཟིགས་
རྲོགས་གནང་། གྲོས་འཆར་འདྲོན་མཁན་སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པ།
གཞུང་འབེལ་བགྲོ་གླེང་དགྲོས་པའི་གྲོས་འཆར།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་གནང་བའི་ཐྲོག་བགྲོ་གླེང་དགྲོས་པའི་གྲོས་འཆར་དུ། བྲོད་
མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཞུང་འབེལ་བགྲོ་གླེང་དགྲོས་པའི་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ ༡༦ པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
གྲོས་འཆར་དེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། གྲོས་འཆར་དེ་ཚུད་པ་ཡིན། གྲོས་འཆར་གི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གླེང་གྲོ་
སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རེ་ལ་གྲོ་སྐབས་སྐར་མ་བཅུ་རེ། དེའི་ནང་ལ་དགྲོངས་ཚུལ་བསྡུ་ཐུབ་པ་
གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།
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སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་སྲོན་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་ཅིག་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྲོད་གསུངས་པ་རེད། ངས་
གསལ་བཤད་དེར་རེ་བ་ག་རེ་བྱས་ཡྲོད་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་འགྲོ་བཞིན་པའི་དཀའ་རྲོག་
ཅིག་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གསལ་བཤད་ཡྲོང་གི་རེད་བསམས་ནས་ད་བར་དུ་གནས་ཚུལ་དེ་དང་
འབེལ་བའི་ཐྲོག་ཚིག་གཅིག་ཞུས་མེད། ཁྲོ་གསལ་བཤད་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། གསལ་བཤད་ཕེབས་པའི་རེས་ལ་དེ་ལ་
བགྲོ་གླེང་ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་སང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་དགྲོས་བསམས་ནས་སྒུག་བསྡད་པ་ཡིན། ད་དེ་རིང་གསལ་བཤད་དེའི་
ནང་ལ་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་གསུངས་མ་སྲོང་། ངས་དེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་མཐྲོང་གི་མི་འདུག
གང་ལྟར། ཁ་སང་འདིའི་སྲོན་ལ་དགྲོངས་འཆར་གནང་མཁན་དེ་དག་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ད་ཁིམས་སིག་གཞི་ལུང་དང་གི་
ཡིན་ནའང་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་མཚན་བེད་སྲོད་གཏྲོང་གི་ཡིན་ནའང་རེད། ག་རེ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ཚང་མ་འྲོ་
མས་བཀྲུས་བཞག་པ་ཡིན་ན། བཀྲུས་བཞག་པ་གཅིག་རང་དང་། དུག་ཆུས་བཀྲུས་པ་ཡིན་ན་ཚང་མ་གཅིག་པ་རེད་བཞག་
མ་གཏྲོགས། གཅིག་ཡག་གཱ་དང་གཅིག་སྡུག་གཱ། མཐའ་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་མཁན་གཅིག་
གང་ཡང་མཐྲོང་མ་སྲོང་། སྲོ་སྲོའ ་ི སྲོན་ནས་ལངས་ཕྲོགས་གང་ཡྲོད་པ་དེ་རང་གསུང་མཁན་མཐྲོང་སྲོང་། དེ་གཅིག་རེད།
དེ་ནས་ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་དེ་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་རྲོག་ཅིག་འཕད་བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་སྣང་ཆུང་ལ་
བཞག་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། ང་རང་ཚོ་བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་མི་གཅིག་ཡིན་ནའང་། ཚུར་འགུག་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་གནང་
དགྲོས་རེད་མ་གཏྲོགས། སྣང་མེད་བཞག་པ་ཡིན་ན། དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀི་རེད། ལྷག་པར་དུ་དེའི་འགན་དེ་བཀའ་ཤག་གིས་
བཞེས་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་ཙང་། གང་ལྟར་ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་དེའི་རེན་བྱས་ནས། ད་དེ་འད་བྱས་
ནས་ཉན་བསྡད་དུས། བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་གྲོགས་པྲོ་ནང་ཁུལ་མ་འཆམ་པ་མང་པྲོ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ། སྤུན་སྤུན་
མཆེད་མ་འཆམ་པ་མང་པྲོ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ། གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་ང་ཚོས་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས།
དཀའ་རྲོག་དེ་སེལ་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་མ་གནང་པ་ཡིན་ན། ནམ་ཞིག་ལ་རི་ལུགས་པ་ཐག་པས་མི་འདྲོམ་ཟེར་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་
འདུག དེ་འད་ཡིན་ཙང་། དཀའ་རྲོག་དེ་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤྲོས་དེ། རྲོག་ག་ཡྲོང་ས་གཞི་དེ་བཀའ་ཤག་ནས་བྱུང་
པ་རེད། དཀའ་རྲོག་དེ་སེལ་རྒྱུ་ཡང་བཀའ་ཤག་ནས་སེལ་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་ཡང་། ད་ལྟའི་གྲོས་ཚོགས་མཇུག་མ་སིལ་
སྲོན་ནས་དཀའ་རྲོག་དེ་སེལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཡག་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད་བཞག དེ་མིན་པ་ཡིན་ན། ད་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
འཛུགས་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ནས་གསལ་པྲོ་
འདྲོན་ཡྲོང་གི་རེད། ཡིན་པ་གང་རེད་དང་མིན་པ་གང་རེད། ད་ཁ་སང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ཕྲོགས་གཅིག་
ནས་ཁས་མ་བངས་ན་ག་རེ་ཞེས་གསུང་རྒྱུ་ཞིག་འདུག དེ་ག་རེ་གསུང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ངས་ཞེ་དགས་ཧ་གྲོ་ཡི་མི་འདུག
དང་པྲོ་རང་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་སྐྱྲོན་ག་རེ་ཡྲོད་པ་དེ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀི་མིན་གསུང་གི་
ཡྲོད་པ་རེད་དམ། སྐྱྲོན་དེ་སྲོན་ནས་ཁས་ལེན་གི་ཡྲོད་པ་རེད་དམ། དེ་འད་ཡིན་ཙང་། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དེ་ཡང་
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བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་བྲོན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཚོགས་ཆུང་དེའི་ནང་ལ་ཡྲོང་ན་ཏག་ཏག་སྡྲོད་ཀི་མ་རེད། ང་ཚོ་སི་འཐུས་
གང་ཡང་རུང་བ་ཚོགས་ཆུང་དེའི་ནང་ལ་བསྡད་ནའང་འགིག་གི་མི་འདུག ཚོགས་ཆུང་གཅིག་འཛུགས་དགྲོས་ཀི་འདུག
ཚོགས་ཆུང་དེའི་ནང་ལ་བཀའ་ཟུར། དྲུང་ཟུར། སི་ཟུར། སྲོགས་དེ་འད་ཡྲོད་པ་ཞི ག་གིས་བྲོ་གཟུ་བྲོར་གནས་
པའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་པ་གང་རེད་དང་མིན་པ་གང་རེད། དེ་འད་ཞིག་བསྟན་པའི་ཐྲོག་ནས། ད་ལྟའི་དཀའ་རྲོག་དེ་སྣང་ཆུང་བྱས་
ནས་བཞག་རྒྱུ་མ་རེད་བཞག་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་གནང་སྲོང་བ། ༢༠༠༨ ནས་
བཟུང་སྟེ། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་རྒྱ་མིས་དངུལ་བཏང་པ་དེ་དག་བེད་སྲོད་གཏང་རྒྱུའི་དུས་ལ་བབ་པ་རེད་ཅེས་གསུང་
གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་སུ་རེད། དེ་ཚོ་གསལ་པྲོ་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་འདུག སུ་དང་སུ་ཡིན་པ་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྲོད་བྱས་ནས་མི་
མང་གིས་ཤེས་པ་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་འདུག གཅིག་སྦུག་སྦུག་ཐྲོག་ནས་བཞག་རྒྱུ་མི་འདུག རྒྱ་མིས་དངུལ་སད་བཞག་པ་དེ།
སུ་དང་སུ་རེད། དེ་ཚོས་ལས་ཀ་གང་དང་གང་རྲོམ་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དག་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་འཕྲོད་དང་བཅས་པ་ང་ཚོའི་སི་
ཚོགས་ནང་ལ་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་འདུག གཞན་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་གནད་དྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་སྤུངས་འགྲོ་ཡི་འདུག དེ་འད་
ཡིན་ཙང་། བྱུང་སྲོང་ན། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་དེ་གང་ཡིན་ཟེར ་ན། ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཡག་སྡུག་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་མེད།
འགིག་འདུག་ཞུ་ཡི་མེད། འགིག་མི་འདུག་ཞུ་ཡི་མེད། དཀའ་ངལ་ཞིག་འདུག དཀའ་ངལ་དེ་མེད་པ་བཟྲོ་དགྲོས་འདུག བྱུང་
སྲོང་ན་ད་ལན་གྲོས་ཚོགས་མཇུག་མ་སིལ་སྲོན་ནས་དཀའ་ངལ་བསལ་ཐུབ་པ་གཅིག བཀའ་ཤག་རང་གིས་གནང་དགྲོས་
ཀི་འདུག་མ་གཏྲོགས། ང་ཚོ་སུ་གང་གིས་ཀང་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད་བཞག བཀའ་ཤག་རང་གིས་འགན་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་རེད་
བཞག དེ་མ་བྱུང་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་ལ་སྐྱྲོན་མེད་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གཅིག མཐའ་གཉིས་སུ་
མ་ལྷུང་ཞིང། བྲོ་གཟུ་བྲོར་གནས་སྡྲོད་མཁན་མི་མང་ཚང་མས་ཡིད་ཆེས་འཕེར་ས་ཡྲོད་བསྡད་པའི་ཚོགས་མི་ཡྲོད་པའི་
ཚོགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་དུས་ལ་བབ་བཞག་བསམ་པ་ཞིག་འདུག དེ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ད་ལྟ་འདིར་ཚོགས་གཙོས་མཚན་ཐྲོ་ཞུས་པ། མིག་གིས་མཐྲོང་པ། སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། སི་འཐུས་དྲོན་
གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། སི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། སི་འཐུས་རྡྲོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས། སི་འཐུས་བྲོ་
བཟང་གགས་པ་ལགས། སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨྲོན་ལམ་མཐར་
ཕིན་ལགས། སི་འཐུས་གདྲོང་འདུས་སྐྱིད་འཛོམས་ལགས། སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས། སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་
དཀྲོན་མཆྲོག་ཆྲོས་སྲོན་ལགས། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས། སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས། སི་འཐུས་
ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྲོལ་དཀར་ལགས། སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས། སི་འཐུས་ལྷ་རམས་པ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདེ་
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ལགས། སི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས། ད་ལྟ་གྲོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་སི་འཐུས་བཅུ་བདུན་བྱུང་སྲོང། སི་འཐུས་
བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་རིང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཕེབས་པའི་ཐྲོག་བགྲོ་གླེང་གི་ཐྲོག་ལ་ཆ་ཤས་ཏྲོག་
ཙམ་ཞུ་དགྲོས་པ་ཆགས་སྲོང་། སི་ཡྲོངས་ཀི་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ད་ལྟའི་སིད་བྱུས་ལ་དགྲོངས་
པ་བཞེས་སྟངས་རེད། དེ་བཞིན་སི་ཡྲོངས་ཀི་འཛམ་གླིང་གི་འགྱུར་འགྲོས་དང་དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གསུངས་
སྲོང་། ཡིན་ནའང་གལ་ཆེ་ཤྲོས་ནང་གི་གལ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་ང་རང་ཚོས་རྒྱ་ནག་མཉམ་པྲོར་སྐད་ཆ་བཤད་དེ་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་
སྡྲོད་རྒྱུའི་དགྲོངས་པ་རླབས་ཆེན་ཞིག་ཧ་ཅང་གི་གུ་ཡངས་ཤིག་བཞེས་ཀི་ཡྲོད་དུས། དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོའི་གྲོམ་པ་མདུན་
སྲོས་ད་ལྟ་བར་དུ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡྲོད་དམ་མེད་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དེ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞུས་ན། འདས་ཟིན་པའི་ལྲོ་ངྲོ་བཅུ་
ཕག་ཁ་ཤས་ནང་གི་བཀའ་ཤག་རིམ་པའི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཟེར་ནའང་འད། བཀའ་མྲོལ་གནང་ཕྲོགས། ལྷག་པར་དུ་
གྲོས་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ཕེབས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་དུས། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་
ནས་མཇལ་ཡྲོང་དུས་ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་འདིའི་གསལ་བཤད་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཕྲོགས་ལ་མཐྲོང་ཕྲོགས་ཟེར་རུང་
གཟིགས་ཕྲོགས་ལྟ་བུ་འདི་ང་རང་གིས་ལྟ་དུས་ཏྲོག ་ཙམ་འགྱུར་བ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཕིན་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་དེ་རིང་བཀའ་
ཤག་གི་གསལ་བཤད་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ལྟ་ཚུལ་དེ་འད་བྱུང་། གང་ཡིན་ཞེ་ན། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་མགྲོ་ནས་
མཇུག་བར་དུ་ཆ་ཚང་གསན་ཡྲོང་དུས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མ་འགིགས་པ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དྲོགས་པ་བྱེད་དགྲོས་པ་
དང་། དེ་འདའི་བཀའ་མྲོལ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གསུངས་སྲོང་། ང་རང་འད་བར་ཆ་བཞག་ན། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་གི་
ཐྲོག་ནས་དེ་ག་རང་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་མཁན་གི་གང་ཟག་གཅིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་
དང་མཉམ་པྲོར་སྡྲོད་ཀི་ཡིན། རྒྱ་ནག་དང་སྐད་ཆ་བཤད་དེ་ང་ཚོ་གུ་ཡངས་བྱས་ཏེ་དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་བ་དེའི་ཐྲོག་ལ་
ཕེབས་ཀི་ཡིན་གསུངས་ཏེ་དགྲོངས་པ་དེ་འད་ཆེན་པྲོ་བཞེས་ཀི་ཡྲོད་སྟབས། མཉམ་པྲོར་སྡྲོད་ཀི་ཡིན་ཟེར་གི་ཡྲོད་པ་རེད།
དཔེར་ན། མི་གཉིས་གྲོགས་པྲོ་ཆགས་དགྲོས་ཡྲོད་ན། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཡིད་ཆེས་སེབ་དགྲོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་
ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་འད་བསམ་གི་འདུག གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཡིད་ཆེས་དེ་མ་སེབས་པ་ཡིན་ན། མི་དེ་གཉིས་
གྲོགས་པྲོ་ཆགས་རྒྱུ་དང་། མི་དེ་གཉིས་ཀས་ལས་ཀ་གང་བྱེད་རུང་ཚགས་ཚུད་པྲོ་ཞིག་དང་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡྲོང་གི་མེད་པ་
དེ་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་
མཉམ་པྲོར་སྡྲོད་ཀི་ཡིན་ཟེར་བའི ་བཀའ་མྲོལ་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གནང་གི་ཡྲོད་དུས། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
དྲོགས་པ་བྱེད་དགྲོས་པ་དང་། རྣམ་རྟྲོག་བྱེད་དགྲོས་པ། དེ་བཞིན་ཁྲོ་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པ་དང་དེ་འདའི་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་
ཞིག་གསུང་གི་ཡྲོད་སྟབས། འདིའི་ཐྲོག་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ལ་བཀག་འགྲོག་ལྟ་བུ་དང་། འགལ་རེན་ལྟ་བུ་
ཡྲོང་གི་ཡྲོད་དམ་མེད། དེ་རང་ཉིད་ཀི་བསམ་ཚུལ་གཅིག་ཡིན། དམིགས་བསལ་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་གཞུང་འབེལ་གི་ཐྲོག་
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ནས་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡིན་ཟེར་གི་ཡྲོད་པ་རེད། བཀའ་སི་གཉིས་ཀའི་ཐྲོག་ནས་གསུང་འཕིན་ག་དུས་ཕེབས་པ་ཡིན་
ནའང་། གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ཡིན་ནའང་རེད། འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ཡི ན་ནའང་རེད། ཞི་བདེའི་གཟེངས་རྟགས་དུས་
ཆེན་ཡིན་ནའང་འད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གི་ཕྲོགས་ལ་ཁ་གཏྲོང་རྒྱུ་མ་ཐུབ་ན་མ་ཐུབ་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། ཐུབ་ཚད་
ཚང་མ་ང་ཚོས་འབི་ཡི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདའི་ཕྲོགས་ནས་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་པྲོར་སྡྲོད་པ་ལ་ཕར་ཕྲོགས་དེ་ཚོ་ཡིད་
ཆེས་སེབ་པའི་ཚབ་ཏུ་དྲོགས་པ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུར་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་མ་རེད་དམ། ཁ་ཡྲོད་ལག་ཡྲོད་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་
ཚུལ་ལ་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་མཉམ་པྲོར་སྡྲོད་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་ན། རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱྲོན་འཛུགས་བྱས་ན་འགིགས་རེད་
དམ་མ་རེད། དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་སེབ་པ་ང་ཚོས་བཟྲོ་དགྲོས་སམ་མི་དགྲོས་སམ། བསལ་ཚུལ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་བྱུང་། དེ་ལ་
ལན་གནང་རྲོགས་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དི་བ་གཞན་དེ། ཉེ་ཆར་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་བྲོན་ཁི་ཟུར་ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་ནས་
འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་གི་མི་སྣ་གལ་ཆེན་གཅིག་དང་མཇལ་འཕད་གནང་པ་རེད་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་གཅིག་སེབས་ཟིན་པ་
རེད། གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། སྐད་ཆ་འད་མིན་མང་པྲོ་གྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་རེད། སི་ཚོགས་ནང་གྲོ་རྒྱུ་
ཡྲོད་པའི་སྐད་ཆ་ཡྲོངས་རྲོགས་གྲོས་ཚོགས་ནང་འཁྱེར་ཡྲོང་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་དང་མེད་ཤེས་ཀི་མེད། གང་ལྟར་སྐད་ཆ་
མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཕེབས་པ་དེ་བཀའ་ཤག་གིས་མཁྱེན་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེ ད། དེང་སང་སྐད་
ཆ་མང་པྲོ་འཆད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་ཏེ་འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་ལས་བྱེད་དང་།
ཐུགས་འཕད་གནང་སྟེ་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་མཛད་འཕིན་མང་པྲོ་ཞིག་ཕིར་འཐེན་གནང་ཟིན་པ་རེད་ཟེར་བའི་སྐད་
ཆ་དེ་འད་ཞིག་འཆད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་བདེན་པ་རེད་ཅེས་ར་བ་ཉིད་ནས་འཆད་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། གང་ལྟར་སི་ཚོགས་
ནང་ལ་སྐད་ཆ་དེ་སེབས་ཟིན་པ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། བཀའ་ཤག་གིས་མ་
མཁྱེན་པའི་ཐྲོག་ནས་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། གལ་སིད་བཀའ་ཤག་གིས་མཁྱེན་གི་མེད་པ་
ཡིན་ན་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་ཡྲོད་པ་རེད།
གསུམ་པ་དེར་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཀི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་ཚུལ་གསུངས་ནས་་་་་་་་

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག ཏྲོག་ཙམ་བཞུགས་རྲོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་གསྲོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།
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ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ།
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ལ་བགྲོ་གླེང་མུ་མཐུད་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ཙང་། ད་ལྟ་བགྲོ་གླེང་
མུ་མཐུད་གནང་བཞིན་པ་སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་གིན་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐྲོག་ལ་དི་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་པའི་འཕྲོས་དེ་ཞུ་
ཆྲོག་པ་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་དྲོགས་འདི་གསུམ་པ་དེ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་
བཤད་ཀི་ནང་ལྲོག་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་དངུལ་འབྲོར་དེ་ས་གནས་ཁག་ལ་བགྲོ་འགེམས་གནང་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་
གནང་སྲོང་། དེ་སིྲ་བཏང་ང་རང་ལ་ཏྲོག་ཙམ་གྲོ་བརྡ་འཕྲོད་སྲོང་སྟེ་ཡིན་ན་ཡང་གྲོ་བ་ལྲོག་པ་ཞིག་འགྲོ་སིད་པ་འད་པྲོ་
ཞིག་ཆགས་སྲོང་། དེ་འད་སྲོང་ཙང་དེ་ལ་ཡང་བསྐྱར་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རྲོགས་བྱྲོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་
མི་རེ་རེའི་སང་ལ་དངུལ་བགྲོ་བཤའ་རྒྱག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་དུས་ཤིང་ཅང་དང་བྲོད་པ་གཉིས་དངུལ་མང་ཤྲོས་བྱས། དེའི་ནང་
ནས་ཤིན་ཅང་གི་མི་རེ་རེ་ལ་སྲོར་མྲོ་ཉིས་སྟྲོང་ལྷག་ཙམ་དང་བྲོད་པ་མི་རེ་ལ་བགྲོ་བཤའ་རྒྱག་ཡྲོང་ན་སུམ་སྟྲོང་ལྷག་ཙམ་
ཡྲོད་རེད་གསུངས་སྲོང་། དེ་གྲོ་བ་ལྲོག་པ་གང་འད་འགྲོ་ས་རེད་ཟེར་ན་རྒྱ་ནག་གིས་བྲོད་ཀི་མི་དེ་ཚོ་ལ་དཔལ་འབྱྲོར་གི་
མཐུན་རེན་ཡག་པྲོ་སྐྲུན་གི་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་འད་ཞིག་ལ་སྐད་ཆ་ལྲོག་པ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་འདུག བྱས་ཙང་དངུལ་དེ་ག་རེའི་
ཆེད་དུ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་ཡང་བསྐྱར་གསལ་བཤད་གནང་ན་ཡག་པྲོ་འདུག དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་གསུམ་པ་དེ་ད་
ལྟ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཀི་ཐྲོག་ལ་ང་རང་ཚོའི་གྲོ ས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྒན་པ་ཞིག་གིས་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་
གསུངས་པ་རེད། ཉེ་ལམ་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཟ་ངེ་ཟིང་ངེ་ཞེ་དགས་འདུག དེའི་སྐྲོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་འཛུགས་
དགྲོས་ཀི་རེད་ཟེར་ནས་དེ་འདའི་བཀའ་ཞིག་གནང་སྲོང་། དེ་ལ་ང་ཏྲོག་ཙམ་ཡ་མཚན་སྐྱེས་སྲོང་། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
གང་འད་བྱས་ནས་འཛུགས་རྒྱུ་རེད། ག་རེའི་ཆེད་དུ་འཛུགས་རྒྱུ་རེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་ནས་དེའི་སྲོན་ལ་
གསུངས་སྲོང་། རྒྱ་ནག་གིས་དངུལ་བཏང་པ་དེ་ཚོ་སུ་ཡིན་ན་མི་སུ་རེད་ཚང་མ་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་དགྲོས་རེད་གསུང་
གི་འདུག
དེ་ག་ནང་བཞིན་ང་ཚོའི་ཞིབ་འཇུག་ག་རེ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་རེད། དེ་གསལ་པྲོ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཀི་མི་
འདུག་བསམ་གི་འདུག ཁ་སང་དེ་རིང་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་མཁན་ཁ་ཤས་ཞིག་ཡྲོང་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་དང་ངེད་
གཉིས་ཀི་པར་དང་མིང་དེ་ཚོ་ཁྱེར་ནས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡར་མར་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོས་ཁ་སང་སྲོན་མ་ངེད་གཉིས་ཀ་
དགྲོངས་པ་ཞུ་དགྲོས་ཟེར་བ་དེ་རེད་འདུག ད་ནང་ཞྲོགས་པ་ཡི་གེ་ཞིག་སྲོད་ཀི་འདུག ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགྲོས་ཀི་
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ཡྲོད་གསུང་གི་འདུག་ད་ལྟ་འདི་ནས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་གསུང་གི་འདུག ཁྲོ་ཚོའི་དགྲོས་འདྲོད་ལ་ངེས་པ་
རེད་པ་དང་འདི་འད་ཡིན་ཟེར་བ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་ཏན་ཏན་ཞིག་མི་འདུག ཉིན་མ་རེ་རེ་བཞིན་འགྱུར་བསྡད་པ་ཞིག་
ཆགས་འདུག སིར་བཏང་མི་ཁས་ཤིག་གིས་སྐད་བརྒྱབ་པ་དེ་ལ་གལ་ཧང་སང་བ་དང་དེ་འདའི་ཛ་དག་པྲོའ ་ི ཚོགས་ཆུང་
འཛུགས་དགྲོས་པ་མཐྲོང་མཁན་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན། ལྷག་པར་དུ་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་མཁན་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་པར་དང་ཡི་
གེའི་ཐྲོག་ལ་ངའི་པར་དང་མིང་ཁྱེར་ཡྲོད་དུས། དེའི་ཐྲོག་ལ་ག་རེ་ཟེར་དགྲོས་རེད ཁྲོ་ཚོ་ལ་མཐྲོང་ཆུང་བྱས་པ་དེ་འདའི་རྣམ་
པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན། སིར་བཏང་ཁ་སང་གཅིག་གིས་གསུངས་སྲོང་དེ་ག་རང་རེད། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆྲོས་འཕེལ་
གིས་བསྡྲོམས་ཤིག་བརྒྱབ་ཡྲོད་རེད། མདྲོར་ན་ཕག་དྲོག་ཅན་གི་སྐྱེ་བྲོ་ལ།། དགའ་བའི་དངྲོས་པྲོ་གཞན་གི་རྒུད་པ་ཉིད།།
ཉིད་ཟེར་བའི་ཚིག་གཅིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་ནུས་པ་ཞེ་དགས་ཡྲོད་རེད་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། ཕག་དྲོག་ཅན་གི་སྐྱེ་བྲོ་ཟེར་བ་
དེ་ལ་ཕག་དྲོག་བྱ་སའི་ཡུལ་དེ་བཀྲ་མ་ཤིས་པ་དང་ཁ་མ་དྲོ་བ་ཆགས་པ་ཡིན་ན་གཞི་ནས་དགའ་ཡི་རེད་གསུངས་པ་རེད།
དེ་མ་བྱུང་བར་དུ་ཁྲོ་རང་ལ་གསལ་བཤད་ག་ཚོད་བྱས། བདེན་དཔང་ག་ཚོད་ར་སྲོད་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁྲོ་འདྲོད་པ་ཁེང་རྒྱུའྱི་
ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་མ་རེད། དགའ་བའི་དངྲོས་པྲོ་གཞན་གི་རྒུད་པ་ཉིད་ཟེར། དེ་འད་ཚིག་ཐག་བཅད་ནས་གསུངས་
ཡྲོད་དུས་དེའི་ཐྲོག་ལ་མི་མང་ཆེ་བ་གསལ་པྲོ་ཆགས་ཡྲོད་དུས་དེའི་སྐྲོར་ལ་འགེལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་མི་འདུག ཡིན་
ན་ཡང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་ཀི་རེད་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། ག་རེ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་རེད་དེ་ང་ཚོ་བགྲོ་གླེང་
བྱས་ན་མ་གཏྲོགས་ཡྲོང་རྒྱུ་ཞིག་རེད་མི་འདུག ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་བཏང་པ་དེ་འགིག་གི་མི་འདུག་གསུང་གི་
ཡྲོད་ན་དེ་ག་པ་ནས་འགིག་གི་མི་འདུག གང་འད་བྱས་ནས་ཕྲོགས་གཉིས་ཀི་སྐད་ཆ་ག་རེ་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡང་གསལ་པྲོ་
བཟྲོ་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག
ཡང་ན་ཁ་སང་གསུངས་བསྡད་པའི་ཆྲོས་རྒྱལ་ནྲོར་བཟང་གི་རྣམ་ཐར་ནང་ལ་ཡ་མ་སྐལ་ལྡན་ཟེར་བ་དེ་དིལ་
བསགས་དྲུང་ཆེ་ཚད་མཉམ་བསྐྲོས་པ་དང་ཞིབ་འཇུག་བཟྲོ་རྒྱུ་རེད་དམ། དེ་ཚད་མཉམ་འདུག་མི་འདུག་ལྟ་རྒྱུ་རེད་དམ་
དེས་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབ་འདུག་མི་འདུག་ལྟ་རྒྱུ་རེད་དམ་ག་རེ་ལ་ལྟ་རྒྱུ་རེད། འདིའི་གནས་ཚུལ་དེ་རྐང་བཙུགས་ནས་སྡིངས་
ཆ་འདི་བེད་སྲོད་བཏང་ནས་ཆེན་པྲོ་བཟྲོ་ཡི་འདུག གསལ་པྲོ་གསལ་རང་ཆགས་ཚར་རེད། གསལ་པྲོ་མ་ཆགས་ན་གྲོས་
ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པས་གསུང་དགྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག འདི་ནས་གསལ་པྲོ་ཆགས་མ་སྲོང་ཟེར་བ་ཞིག དེ་མ་
ཡིན་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགྲོས་ཀི་རེད། འདི་འདི་འད་འཇྲོག་རྒྱུ་མི་འདུག དེ་བཀའ་ཤག་མ་གཏྲོགས་སུ་
གཅིག་གིས་གནང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། གསུངས་པ་དེ་དང་པྲོ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ག་ནང་བཞིན་
མི་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཚུར་བྲོ་འགུག་ཐུབ་པ་དགྲོས་ཀི་རེད་ཟེར་བ་དེ་དཔེ་མི་སིད་པའི་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་རེད། ང་ཚོ་བཙན་
བྱྲོལ་ནང་ལ་ལག་པ་གང་ཡྲོད་པ་དེ་ཤར་ལྷྲོ་ནུབ་བྱང་ལ་གེས་ན། ་ང་རང་ཚོ་གཅིག་སྣང་བ་འད་པྲོ་དག་ནས་ལས་ཀ་མང་པྲོ་
བྱས་ནས་འདས་ཟིན་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་ནང་ལྲོགས་ལ་ཁ་འཐྲོར་དགུ་འཐྲོར་མང་པྲོ་ཕིན་བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ན་དེ་རིང་མི་
ཚུར་འགུག་དགྲོས་རེད་ཟེར་བ་དེ་མི་སུའི་བྲོ་མ་ཁུག་པ་རེད། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་སྐར་མ་
གཅིག་གི་ནང་ལ་བསྡྲོམ་རྒྱག་རྲོགས་གནང་།) བྲོ་ཚུར་བཀུག་མ་ཐུབ་མཁན་དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་བྲོ་ཚུར་བཀུག་མ་ཐུབ་པ་
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རེད། ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡིན་ན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་རེ་རེ་བྱས་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།

སི་འཐུས་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དང་འབེལ་པའི་ཐྲོག་ནས་མི་
ྐུུ ་དང་པྲོ་དེ་གསལ་བཤད་ནང་མ་འྲོངས་བྲོད་ཀི་
མང་ལ་འབྲོད་བསྐུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམས་སྲོང་། འབྲོད་བསྐུ ལ
ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་མཁས་དབང་བགྲོ་གླེང་རེད། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཚོ་རེད། བྲོད་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་རེད། དེ་བཞིན་བྲོད་དྲོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀི་དུས་ཚོད་དང་
དཔག་པའི་གྲོམ་པ་མདུན་དུ་གང་འད་ཞིག་རྒྱག་དགྲོས་ཀི ་འདུག བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཕག་ལས་གནང་
སྟངས་དང་འབེལ་ནས་ཞུས་སྲོང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་སུ་བབས་པའི་གྲོམ་པ་ག་ཚོད་བརྒྱབ་
ནའང་རེད། གྲོམ་པ་འབུམ་གཅིག་སྲོ་དགྲོས་ཚེ་དང་པྲོ་གྲོམ་པ་གཅིག་ནས་འགྲོ་འཛུགས་དགྲོས་རེད། ད་ཡང་རེན་དང་བར་
ཆད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་དུས། ད་ལྟའི་ཆར་བཞུགས་སར་དུ་བྲོད་མི་ཁག་ཅག་ཕེབས་ནས་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད་པ་རེད།
ག་རེ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟྲོས་པར་དེ་ཡང་བཀའ་སི་གཉིས་ཀའི་ངྲོས་ནས་འབད་བརྲོན་གནང་ནས། སི་མྲོས་ཀིས་ཐབས་ལམ་
ཞིག་བཙལ་ཏེ་བདག་པྲོ་རྒྱག་དགྲོས་ཀི་འདུག ད་ལྟ་གྲོ་བསྡུར་གནང་དང་གནང་བཞིན་རེད། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་
ནང་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་གནང་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གཉིས་
ལ་བཀའ་འདི་ཞུས་པ་དང་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། སི་འཐུས་ཀི་ངྲོས་ནས་ཀང་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་དང་མང་ཚོགས་ཚང་
མ་ཡིན་ནའང་རེད། ཆྲོལ་ཁ་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་མིང་ཐྲོག་ནས་སེབས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། སིར་བཏང་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་བརྒྱུད་
ནས་མཇལ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་མདུན་འདིར་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་མཇལ་ནས་མི་དང་མི་གདྲོང་ཐུག་ནས་ཞུས་ན།
གནས་ཚུལ་འདི་ལ་བདག་པྲོ་མ་བརྒྱབ་པ་དང་། མགྲོ་ཁིད་ཀི་མིང་ག་རེ་བཏག་མིན་ལ་ལྟྲོས་པར་མི་མང་གི་མགྲོ་ཁིད་ཡིན་
པའི་ཆ་ནས་ཐུག་སྲོང་བསམ་པ་ཞིག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ཞི་འཇམ་པ་ཆགས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡྲོང་གི་རེད་བསམ་པ་
ཞིག་དན་སྲོང་། དེ་འད་ཞིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡྲོག་པྲོ་འདུག འབྲོད་བསྐུལ་གསྲོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་དང་འབེལ་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་གནང་སྲོང་། དངྲོས་གནས་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་
བབས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་རྒྱ་ཞི་མྲོ ལ་གི་འབེལ་ལམ་ཐྲོག་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། དགྲོངས་པ་བཞེས་པ་ཧ་ལས་པའི་
ཡག་པྲོ་རེད། གནས་ཚུལ་ཚང་མ་སྤུངས་ནས་བྲོད་རྒྱ་ཞི་མྲོལ་རེད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་བྲོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་དགྲོས་སྐྲོར་
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རེད། ད་བར་འབད་བརྲོན་གནང་མུས་རེད། ད་དུང་ཡིན་ནའང་་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་གནང་པའི་ཐྲོག་ནས། རིག་པ་བསིམས་ནས་
གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་བསམས་སྲོང་། དྲོན་དག་གཉིས་པ་དེ། ཞུས་ན་མ་འགིགས་པ་མ་ཞུས་ན་མ་འགིགས་པ། གྲོས་
ཚོགས་ནང་མང་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་དུས། ཁག་ཅིག་ཞུས་ནས་འདིར་སི་འཐུས་རྣམ་པ་བཞུགས་ཡྲོད་པ་རེད། ཞུས་ནས་སི་
ཚོགས་ལ་ཕན་གི་ཡྲོད་ན་ཞུས་ན་འགིག་གི་རེད། སྲོ་སྲོའ ་ི ཚོར་བ་ཡིན་ནའང་འད། བསམ་ཚུལ་ཡིན་ནའང་འད་དེ་ཞུས་ནས་
སི་ཚོགས་ལ་གནྲོད་གི་ཡྲོད་ན་མ་ཞུས་ན་དགའ་ས་རེད་བསམས་སྲོང་། ཞུ་རྒྱུ་ཚང་མ་ལ་ཡྲོད་པ་རེད། ད་གིན་ངས་བང་
རིམ་འད་པྲོ་གསུམ་བཞི་ཞིག་བསིགས་ཡྲོད། དེ་ཞུས་ན་ཕན་ལས་གནྲོད་ཆེ་བ་བསམ་བསམ་ཞིག ཀུན་སྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་མ་
རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཚིག་དང་འགྲོ་སྟངས་ནས་ཀང་ཡར་གཏུབ་མར་གཏུབ་སྟེ་ཉྲོག་གླེང་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་འདུག དེ་འད་ཞིག་
ནས་འཚམ་འཇྲོག་གི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།

སི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་རིང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི་བཀའ་ཤག་གི་གསུང་བཤད་དང་འབེལ་ནས་བསམ་
ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། ར་བའི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི་གསལ་བཤད་དེ་སྲོ་སྲོ་འད་པྲོ་ཡིན་པ་ཡིན་
ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་པྲོ། ཚབས་ཆེན་པྲོ། ཚོར་བ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་བསྡད་
པ་དེའི་སང་ལ་ཡིན་རྒྱུ་རེད་བསམས་སྲོང་། ཡིན་ཤག་ཤག་བྱས་པ་ཡིན། དེའི་སང་ལ་གསུང་མ་སྲོང་། དེ་ལ་བྲོ་ཕམ་ཆེན་
པྲོ་ཡྲོད། ཁ་སང་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་བྲོད་རྒྱའི་གནད་དྲོན་དང་། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་སིད་བྱུས་དེ་ཚོའི་སང་
ལ་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད། སིད་བྱུས་ལམ་སྟྲོན་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཕེབས་དགྲོས་ཀི་རེད། དེ་ལ་རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡྲོད་
གསུངས་སྲོང་སྟེ། སིར་བཏང་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ཡིན་ནའང་སྲོ་སྲོའ ་ི བསམ་བྲོ་གཏྲོང་ཕྲོགས་དང་། ད་ལྟའི་དངྲོས་
ཡྲོད་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་སང་ནས། ཁ་ཡྲོད་ལག་ཡྲོད་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་ཤྲོས་དེའི་སང་
ལ་གསལ་བཤད་ཡང་དག་པ་ཞིག་དང་། སེམས་ནང་འབབ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་ཞིག གནས་ཚུལ་ཞི་འཇམ་ཡྲོང་བ་ལ་ཕན་ཐྲོགས་པ་
ཞིག་གསལ་བཤད་གནང་གི་རེད་བསམས་སྲོང་། ཡིན་ནའང་དེ་གནང་མ་སྲོང་། དེ་དང་འབེལ་ནས་ར་བའི་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སི་
ཚོགས་ནང་གི་གནས་ཚུལ་འདི། བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་དང་འབེལ་ཏེ་བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་འདི་
གནས་ཚུལ་དང་པྲོ་འགྲོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ་སྲོ་སྲོར་དེའི་ཐྲོག་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མེད། དེ་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་
གིས་གནང་གི་ཡྲོད་པ་དང་། འགན་དབང་ཡྲོད་པའི་གནད་དྲོན་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་དང་འབེལ་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་མར་
བྱུང་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་ཤག་གིས ་དེ་ལ་འགན་ཁུར་སྟངས་
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དང་། གསལ་བཤད་བྱེད་སྟངས། བཀལ་མྲོལ་གནང་སྟངས་དེ་ཚོ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་མ་སྲོང་བསམ་གི་
ཡྲོད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟ་ཡིན་ན་སྲོ་སྲོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་དེའི་སང་ལ་ཚོར་བ་ཡྲོད་པ་དང་། བསམ་ཚུལ་ཡྲོད་པ། མང་
ཚོགས་ནང་དུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་ཆེན་པྲོ་འདི་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་
བྱུང་བ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དཔེར་བཞག་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ག་དུས་ཡིན་ན་དེའི་སང་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་
ཡྲོ ང་བའི ་སྐབས་སུ་མི ་ ཉུང་ཤས་ཤིག ་གི་ བཟྲོ་ འད་དེ ་འད་གསུང་ཡྲོ ང་གི ་འདུག དེ ་ ཉུང་ཤས་ཤིག ་ར་བ་ཉི ད་ནས་མ་
རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ལ་ཕེབས་པ་རེད། དེའི་རེས་ལ་ཨ་རི་ལ་ཕེབས་པ་རེད། ཚོགས་ཁང་
ནང་ཁུལ་ལ་ཕེབས་མཁན་དང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ལ་ཕེབས་བསུ་ལ་ཕེབས་མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་མཐྲོང་བསྡད་པ་དེ་མང་པྲོ་རེད། ཡིན་ནའང་ཕི་ལྲོགས་ལ་སྐད་འབྲོད་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་། བཀའ་
ཤག་དང་འཛིན་སྐྱྲོང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ལ་ཐུགས་འཚབ་གནང་ནས་གལ་ཆེན་པྲོ་བྱེད་
ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་ཉུང་ཉུང་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔེར་ཆག་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཉེ་ཆར་མི་བདུན་སྟྲོང་ལྷག་ཅིག་
གིས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ནས་བཀའ་ཤག་ཡིག་ཆ་ཕུལ་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་བཙནབྱྲོལ་ནང་གི་མི་འབྲོར་ལ་དཔག་པའི་དེ་ཉུང་ཉུང་
ཞིག་རེད་དམ། དེ་བཞིན་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་སྐད་འཕིན་དང་ངྲོ་དེབ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གླེང་སྲོང་བྱེད་བསྡད་པའི་བརྲོད་
གཞི་འད་ཡིན་ན་རྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གྲོ་ལྔ་ལྷག་གནས་ཚུལ་འདི་རེད་བ། ཛ་དག་པྲོའ ་ི ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་གནས་
ཚུལ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་འགྲོ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་གནས་ཚུལ་ཚབ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་དང་མི་ཉུང་ཤྲོས་ཤིག་རེད་དམ། མི་ཉུང་
ཤྲོས་ཟེར་བ་འདི་སིར་བཏང་རྒྱ་ནག་གི་ཚིག་ཅིག་རེད། ཁ་བལ་བ་ཉུང་ཤྲོས་ཤིག་གིས་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ངས་ར་
བ་ཉིད་ནས་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་དང་མི་ཉུང་ཤྲོས་ཤིག་གི་གནས་སྟངས་མ་རེད་ཟེ ར་ནས་དེ་ཞུའི་ཡྲོད། དེ་གཅིག་ཞུ་
ཡི་ཡྲོད། གཉིས་པ་ད་ལྟ་ཁ་སང་ཁ་ཉིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ཨ་སྲོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕད་ཀའི་གནས་སྟངས་
དེ་ཁྱབ་བསགས་བྱེད་མཁན་ཐྲོག་དང་པྲོ་ང་མིན་གདའ་ཟེར་བ་དེ་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་
Harvard University གཙུག་ལག་སྲོབ་གྲྭ་ནས་ཐྲོན་ནས་ཡིན ་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། ཁིམས་ཐྲོག་ནས་བྱས་པ་ཡིན་ན་

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་རེད་དམ། སྐུ་ངྲོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་རེད་ཡིག་ཐྲོག་ནས་ཐྲོན་པ། དེ་གཅིག་ཞུས་ན་བསམས་སྲོང་།
དྲོན་ཚན་གསུམ་པ་ཁ་སང་ནས་མར་བཟུང་སྟེ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་དང་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། འད་ཆགས་པྲོ་
ཞུས་མ་ཞུས་ཡྲོད་མ་རེད། ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཕི་ལྲོགས་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་དང་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། ངས་བསམ་པ་ཡིན་ན།
ཁྲོ་རང་ཚོས་ངྲོས་རྒྲོལ་བྱེད་རྒྱུ་དེའང་གཙོ་བྲོ་དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག གཉིས་པ་ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བྱེ་
བག་པ་ཞིག་ལ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་བཀའ་སི་གཉིས་ཀ་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཁྲོ་རང་ཚོ་འདི་ལ་
ཕེབས་ཏེ་གདྲོང་དང་གདྲོང་བསྟན་ནས་སྐད་ཆ་བཤད། ཁྲོ་རང་ཚོར་བསམ་ཚུལ་གང་ཡྲོད་པ་དེར་ཉན། བཀའ་ཤག་དང་
སིད་སྐྱྲོང་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་ཡྲོད་པ་དེ་ཞུས། དེ་རེས་སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་དང་། ད་ལྟ་ང་ཚོར་གནས་ཚུལ་འདི་
བྱུང་བ་ཐུག་ས་བྱང་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་དང་འབེལ་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ཁྲོང་གཉིས་
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བར་ཐག་གཅྲོད་བྱེད་དགྲོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ལམ་འགག་ཡག་ཤྲོས་རེད། ལམ་འགག་ཉག་
གཅིག་དེ་དེ་རེད། གཞན་པ་སུ་གང་ཞིག་གིས་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། བཤད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། བྱེད་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་མ་
བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཁ་སང་ཁ་ཉིན་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་
འཛུགས་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་མ་གཏྲོགས་ལམ་འགག་ཡྲོད་མ་རེད། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་དེ་བཙུགས་པ་
ཡིན་ནའང་། བཀའ་བྲོན་ལས་ཐྲོག་དང་སི་འཐུས་ལས་ཐྲོག ད་ལྟ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ལབ་གླེང་ཡྲོད་པ་ལྟ་སྟངས་ཡྲོད་པ་མི་དེ་
འད་ཡྲོང་གི་མ་རེད། དངྲོས་གནས་དང་གནས་བྲོ་གཟུ་བྲོར་གནས་པ་སུ་ཡིན་ན་དང་ལེན་བྱེད་ཐུབ་མཁན་དེ་འད་ཏག་ཏག་
གི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཐུབ་ནས། ཞིབ་འཇུག་ག་རེའི་ཐྲོག་ལ་བྱེད་ཀི་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་གནས་ཚུལ་ཞིག བྱང་ཨ་རིའི་
དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་གཏྲོང་བ་དེ་དང་པྲོ་བྱུང་དང་མ་བྱུང་། དེའི་རེས་སུ་བཀའ་ཤག་གིས་དྲོན་ཚན་བཅུ་ཅན་ཞིག་གསལ་
བསགས་བྱས་པ་དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་ཡྲོད་མེད། དེ་ག་རང་རེད། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སའི་
གཞི། འྲོ་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་དེ་མ་གཏྲོགས་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད།
མཐའ་མ་དེ་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། དེ་ཡང་ང་ཚོ་བཀའ་སི་གཉིས་ཀ་འདིར་འཛོམས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། བཀའ་སི་
གཉིས་ཀ་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་ས་ལ་ཕེབས་ནས། ཁྲོང་ཚོར་གདྲོང་དང་གདྲོང་ཐུག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དགྲོས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་
ཡིན། འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ད་ལྟའི་དེ་བཀའ་ཤག་དང་སི་འཐུས་གཉིས་ཀར་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་ས་དེ་ཁྲོ་རང་ཚོའི་སི་འཐུས་བྱེ་
བག་པ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་གཅིག་ཡིན། དེ་དང་འབེལ་ནས་སིད་སྐྱྲོང་དང་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་
པ་ཁྲོ་གཉིས་བར་གི་དྲོན་དག་དེ་ཁྲོང་གཉིས་ཀིས་སེལ་དགྲོས་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་རང་གི་ཐྲོག་ནས་འགན་བཞེས་
ནས་མར་བབས་ནས་སེལ་དགྲོས་རེད། དེ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ངེས་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་དགྲོས་
རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་རྡྲོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སི་འཐུས་སི་འཐུས་རྡྲོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་གི་བགྲོ་གླེང་ཐྲོག་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་སྲོང་། ད་ལྟ་
དཔལ་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་བཀའ་མྲོལ་གསུངས་སྲོང། དེ་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་
མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་དེ། དེ་རིང་གི་བགྲོ་གླེང་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་རང་ཚོའི་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་
ནང་བཞིན་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ལངས་ཕྲོགས་གང་འད་འཛི ན་དགྲོས་ཀི་འདུག ཐབས་ཤེས་གང་འད་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་འདུག
དེའི་ཐྲོག་ཏན་ཏན་ཁྱད་པར་བཟྲོ་ཡི་རེད་གསུངས་སྲོང་། དེའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་གནད་དྲོན་གཅིག་དེ་ས་དང་མ་འད་བ། འདིའི་
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གྲོང་གི་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་ལ་ངས་ཐད་ཀར་དི་བ་འདི་རྒྱུ་བྱུང་སྲོང་། བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སྲོང་། ཞི་ཅིང་ཕེང་ཐྲོག་ལ་རྒྱ་
ནག་གི་སིད་དབང་སེར་གཅྲོད་པ་ཞི་ཅིང་ཕེང་གི་བྱེད་ཕྲོགས་ངན་པ་དེའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོར་ག་ཚོད་ཡིད་ཆེས་ཡྲོང་གི་རེད།
དི་བ་དིས་པ་འི་སྐབས་སུ་དེ་ས་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་གསུངས་སྲོང་སྟེ། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་འགྱུར་བའི་རྣམ་
པའི་ཐྲོག་ནས་ཡིད་ཆེས་དང་ཉེན་ཁ། དེ་ནང་བཞིན་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་འགྱུར་ལྡྲོག ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ནང་
ལྲོགས་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་འགྱུར་ལྡྲོག་ཁྲོད་ནས་གྲོ་སྐབས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་གནང་སྲོང་། ཏན་ཏན་བཀའ་མྲོལ་དེ་
ལ་ངས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཞུ་གི་ཡྲོད། ཉེན་ཁ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དག་རེད་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ནང་ལྲོགས་ལ་ཆབ་སིད་
ཀི་འཕྲོ་འགྱུར་ཆེན་པྲོ་འགྲོ་བ་དེ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཏན་ཏན་བདེན་པ་རེད། འགྱུར་བ་
ཆེན་པྲོ་ཞེ་དག་འགྲོ་གི་འདུག དེའི་ནང་ལྲོགས་ལ་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པྲོ་འཕད་པའི་ཉེན་ཁ་སེབ་ཀི་འདུག་སྟེ་གྲོ་སྐབས་
ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་དེ་ཡང་ཏན་ཏན་རེད་འདུག དེའི་འགྱུར་བ་དེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཉེ་ཆར་ར་ཁིམས་ནང་ལྲོགས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་
ཞི་ཅིང་ཕེང་རྦད་དེ་སིད་དབང་སེར་གཅྲོད་པ་མུ་མཐུད་ནས་ཁྲོ་རང་རང་གིས་དབང་ཆ་གཅིག་སྒྱུར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འདའི་དངྲོན་
གསལ་དྲོད་པྲོ་བྱས་པའི་རེན་གིས་འཛམ་བུ་གླིང་ཐྲོག་ལ་བརྡ་ལན་སྲོད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལྲོགས་ལ་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་དེ་ད་ལྟའི་ཆར་གུ་ཡངས་ཀི་སིད་བྱུས་ལ་ཡང་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་མཁན་དང་རྒྱལ་ཞེན། དེ་
ནང་བཞིན་མཁེགས་འཛིན་ལྟ་བ་འཁྱེར་མཁན་དེ་འདའི་ལྟ་གྲུབ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ནང་ལྲོགས་ནས་རྣམ་འགྱུར་མ་འད་བ་འཐྲོན་
གི་འདུག དེའི་ནང་ལྲོགས་ནས་ད་ལྟ་སུད་སི་ལ་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཞུས་པའི་ཐྲོ ག་ནས་རྒྱལ་ཞེན་གི་ཐྲོག་ནས་རྒྱལ་ཞེན་གི་
ལྟ་གྲུབ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་མཁན་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱྲོན་འཛུགས་བྱེད་ཀི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་བདེན་པ་རེད་དེ་ཡིན་
ན་ཡང་། དེ་ནང་བཞིན་གུ་ཡངས་ཀི་སིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་མཁན་མང་པྲོས་ཏན་ཏན་དེ་ལ་དྲོགས་ཟྲོན་བྱེད་རྒྱུ་དང་དེ་
ས་རྒྱ་ནག་ལ་ཚོང་འབེལ་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིད་ཆེས་བྱས་ནས་གལ་སིད་ཚོང་གི་འབེལ་བ་བཞག་ནས་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་སྲོ་
ཕེས་པ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་ལྲོགས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡྲོད་པའི་བསམ་བྲོ་དེའི་ཐྲོག་ལ་བྲོ་འཚབ་
སྐྱེས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཏན་ཏན་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད།
ད་ལྟ་གྲོང་དུ་ངས་ཁ་སང་གདུང་སེམས་སྐྱེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་སྐབས་སུ། ཉེ་ཆར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལྲོགས་ལ་
ད་ལྲོའ ་ི གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་སྐབས་སུ་བྲོད་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ཉིན་མྲོ་ཟེར་ནས་སྲུང་བརི་ཞུས་ནས་དེ་ནང་བཞིན་དེ་ས་ཨ་རའི་
གྲོས་ཚོགས་ནང་ལྲོགས་ལ་ཕི་ལྲོ་ ༡༩༩༡ ལ་བཞག་པའི་གྲོས་ཆྲོད་དེ་ལུང་འདེན་བྱས་ནས་བྲོད་མི་ལ་རང་ཐག་རང་གཅྲོད་
ཀི་ཐྲོབ་ཐང་ཡྲོད་པ། དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་གྲོས་ཆྲོད་འཇྲོག་མཁན་དེ་ད་ལྟ་ཨ་རིའི་ནང་ལ་ཡྲོད་པའི་སིད་དྲོན་ཚོགས་པ། ཕྲོགས་
གཉིས་ཀའི་ཐྲོག་ནས་ཚོགས་མི་ཡྲོང་བསྡད་པ་ཆགས་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་དངྲོས་གནས་གྲོ་སྐབས་ཤིག་
འཛིན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་མཁེགས་འཛིན་གི་བསམ་བྲོ་ལབ་ན་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་རྒྱལ་ཞེན་པ་གཅིག་པྲོ་ཞིག་རེད་
མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་གྲོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་ཁ་སང་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ confucius institute
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཁུང་ཙིའི་ལྟེ་གནས་ཐྲོག་ལ་ཏན་ཏན་རེད་འདུག ད་ལྟ་ཉམས་ཞིབ་མང་པྲོ་བྱེད་མཁན་ཞིག་
ཕྲོགས་གཅིག་ལ་ལྷུང་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ནམ་རྒྱུན་ནས་སྐྱྲོན་འཛུགས་མཁན་དེ་འད་ཡིན་པ་ནང་བཞིན། ཁྲོ་རང་ཚོའི་སིད་
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བྱུས་དེ་ནམ་རྒྱུན་ནས་མཁེགས་འཛིན་བྱས་ཏེ་ཡང་གུ་ཡངས་ཀི་མི་མང་ལ་དྲོ་ཕྲོག་མང་པྲོ་གཏྲོང་སྡྲོད་མཁན་དེ་འད་ཏན་
ཏན་ཡྲོད་རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་འབེལ་བ་ཞུ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དེ་རྒྱ་ནག་ལ་མ་དགའ་བ་དེ་མ་རེད། བྲོད་
ཀི་འཐབ་རྲོད་འདི་རྒྱ་ནག་ལ་ང་ཚོ་མ་དགའ་བ་དང་། རྒྱ་མི་རིགས་ལ་མ་དགའ་བ་དེ་འད་མ་རེད། བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་འདི་
དང་བདེན་དང་བདེན་པའི་འཐབ་རྲོད། ད་ལྟའི་ཆར་ཨ་རིའི་ནང་ལྲོགས་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་ནང་
ལྲོགས་ལ་ཁུང་ཙེའི་ལྟེ་གནས་གཙོས་པའི་རྒྱ་ནག་གིས་དཔལ་འབྱྲོར་མང་པྲོ་བཏང་པའི་ཐྲོག་ནས། དེའི་དཀའ་ངལ་བཟྲོས་
པ་དེ་ཁྲོ་རང་ཚོའི་ལུང་པའི་ཆབ་སིད་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་འཕད་ཀི་ཡྲོད། དེ་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་གནད་
དྲོན་ཞིག་བཟྲོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཚད་མཐྲོན་པྲོ་སེབ་པའི་རེ་བ་འདུག དེ་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ད་ལྟའི་ཆར་ཨིན་སྐད་ one road one bail initiative དེའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་
འབྱྲོར་གིས་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་གནྲོན་ཤུགས་སྲོད་རྒྱུ་ཏན་ཏན་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་དེ་བདེན་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་དེ་ལ་ད་ལྟའི་ཆ་
ནས་གདྲོང་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ EU ཐྲོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་ནང་བཞིན་ཉི་ཧྲོང་རེད། དེ་ནང་བཞིན་རྒྱ་
གར། ཨ་རི་ཚང་མའི་ཐྲོག་ལ་དྲོགས་ཟྲོན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད།
ཉེ་ཆར་ ༢༠༡༨ ཕི་ཟླ་ ༢ པའི་ནང་ལྲོགས་ལ་ Reuters གསར་ཁང་རེད། དེ་ནང་བཞིན་གསར་འགྱུར་མང་པྲོ་
ཐྲོན་སྲོང་། དེའི་ནང་ལྲོགས་ལ་ལྷག་པར་དུ་ཉི་ཧྲོང་གཙོས་ཁྲོང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་གི་དབང་སྒྱུར་ལ་གདྲོང་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་
ཆེད་དུ། ཁྲོ་རང་ཚོ་རང་བཞིན་གིས་ཉི་ཧྲོང་དང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཨ་རི། ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡ། རྒྱ་གར་ཁྲོང་རང་ཚོས་དམིགས་
བསལ་དེ་ནང་བཞིན་ bail road initiative ཨ་ཤི་ཡའི་ཁྲོངས་དང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་དེ་འད་བྱེད་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ག་
རེ་ཡྲོད་རེད་ལབ་ན་ཏན་ཏན་དེའི ་སང་ལ་གྲོ་བསྡུར་འགྲོ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ཏན་ཏན་དེའི་ཐྲོག་ལ་མང་པྲོ་ཞེ་དགས་
ཏན་ཏན་ཕར་གདྲོང་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡྲོང་བསྡད་དུས་ཏན་ཏན་ང་ཚོར་དེའི་ཐྲོག་ལ་གྲོ་སྐབས་ཤིག་ཆགས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་
འདུག དེ་ནང་བཞིན་ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོས་བསམ་ཚུལ་དེ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་ཙང་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་ལྲོགས་ལ་སྲོན་མ་ཡི་དུས་
ཚོད་ཕི་ལྲོ་ ༡༩༦༠ རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ ༡༩༧༠་༡༩༨༠ ནང་ལྲོགས་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་འགྱུར་ལྡྲོག་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་ང་ཚོས་
མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནང་ལྲོགས་ལ་རང་ཐག་རང་གཅྲོད་ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱས་པ་དེ་ཕི་ལྲོ་ ༡༩༦༡ ཆགས་བསྡད་
ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་ཡང་དེ་དུས་ཀི་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་མ་འད་བ་ཞེ་དགས་ཆགས་
སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ག་རེ་བྱས་ནས་ཟེར་ན་ལུང་པ་མང་པྲོ་ཞེ་དགས་དེ་དུས་སྐབས་སུ་གཞི་ནས་རང་བཙན་རག་གི་ཡྲོད་རེད་
དེ། ཡང་ལུང་པ་གཞན་པ་དབང་སྒྱུར་བྱེད་མཁན་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་དེའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཞུ་གི་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའི་
ཆར་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་ཁ་ཁ་ཆགས་བསྡད་འདུག རྒྱལ་སིའི་ནང་ལྲོགས་ནས་དེའི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གླེང་ཡྲོང་གི་འདུག
ཁ་སང་ཉེ་ཆར་ Scotland བྱུང་རེད། Catalonia གི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་བྱུང་རེད། དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་ཏན་ཏན་གྲོ་
སྐབས་དང་དྲོ་སྣང་བྱེད་དགྲོས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་འདུག ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་
ཐྲོག་ལ་ལུང་འདེན་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཚད་མཐྲོ་པྲོ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་དང་ཡག་པྲོ་བྱུང་བའི་ཐྲོག་ལ་ Obama གིས་ཉེ་ལམ་གསར་
འགྱུར་ནང་ལྲོགས་ལ་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པའི་ལུང་འདེན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ཡང་ནས་
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ཡང་དུ་བགང་གི་འདུག ངའི་བསམ་ཚུལ་ཐྲོག་ནས་ Obama གི་གཏམ་བཤད་དེས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ལ་གནྲོད་
སྲོང་བསམ་གི་འདུག ག་རེ་བྱས་ནས་ཞུ་གི་ཡྲོད་ཟེར་ན། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཁྲོ་རང་གིས་ག་རེ་གསུངས་པ་རེད་ཟེར་ན། རང་
བཙན་ཐབས་རྲོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་ཀི་མེད་གསུངས་པ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ནས་རང་བཙན་གི་བསམ་བྲོ་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ན་
དབུ་མའི་ལམ་ནམ་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། དབུ་མ་དེ་རང་བཙན་ལ་བསྟུན་ནས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ལུང་པའི་དཔྲོན་པྲོ་ཁྲོ་རང་
ཚོས་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་གུས་བརི་དང་དེའི་རྒྱབ་སྐྱྲོར་གི་གསལ་བསགས་བྱེད་རྒྱུ་དང་། དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་
སྐྱྲོར་བྱེད་རྒྱུའི་གསལ་བསགས་བྱེད་རྒྱུ་ལ་ང་ལ་བཤད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེན་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱས་
པ་དེ་ཡག་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་དེ་དང་མཉམ་དུ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་རང་བཙན་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་
བྱེད་ཀི་མིན་གསུང་དགྲོས་མ་རེད། དེ་གསུངས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་ཀི་ཚད་གཞི་དེ་དམའ་རུ་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་
ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོད་གསུང་ཐུབ་ཀི་མེད་ན་དེར་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་ཀི་མེད་གསུང་དགྲོས་པ་དེ་
འད་ངས་མཐྲོང་གི་མི་འདུག
དེ་ནང་བཞིན། ད་དུས་ཚོད་ཞེ་དགས་མེད་ཙང་། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་མཐའ་མ་དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ལྲོ་ཁ་
ཤས་ཞིག་གི་ནང་ལྲོགས་ལ་ཨི་ཤི་ཡའི་ནང་ལྲོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡྲོང་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའི་ཆབ་སིད་ཀི་འཕྲོ་འགྱུར་ཐྲོག་ལ་
དམག་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཏན་ཏན་རེད། ཉེན་ཁ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོའི་
ངྲོས་ནས་ལངས་ཕྲོགས་ཐྲོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་དི་བ་ཞིག་དིས་སྲོང་། དེའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ག་རེ་
བྱེད་ཀི་རེད། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་སང་ལ་ག་རེ་བྱེད་ཀི་རེད། ད་ལྟ་སྐད་ཆ་དེ་འད་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་
དགྲོས་ཀི་རེད་ལབ་ནས་དི་བ་ཞིག་དིས་སྲོང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་ལངས་ཕྲོགས་དེ་ལ་ང་ཚོས་ཐེ་ཚོམ་ར་བ་རང་ནས་གནང་རྒྱུ་
ཡྲོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོའི་ལངས་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཞི ་བའི་འཐབ་རྲོད་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་འཐབ་རྲོད་བྱེད་ཀི་
ཡིན། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཐྲོག་ནས་རང་སིད་རང་སྐྱྲོང་རྲོད་ཀི་ཡྲོད་ན་འད། དེ་ག་ནང་བཞིན་རང་བཙན་གི་འཐབ་
རྲོད་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་རང་བཙན་རྲོད་ཀི་ཡྲོད་ན་འད། སུས་རྲོད་ཀི་ཡྲོད་ན། རང་ཐག་རང་གཅྲོད་རྲོད་ཀི་ཡྲོད་ན་འད། ཞི་
བའི་འཐབ་རྲོད་འདི་ང་ཚོའི་མ་ར་ལབ་ན་འད་དེ་ང་ཚོའི་གཙོ་བྲོ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། བཅའ་ཁིམས་རིན་པྲོ་ཆེའི་ནང་
ལྲོགས་ལ་ད་ལྟ་དྲོན་ཚན་བཅུ་བདུན། དྲོན་ཚན་བདུན་པའི་ནང་ལྲོགས་ལ་དམག་འཐབ་སངས་པ་ལབ་ནས་ཁ་གསལ་པྲོ་
བཀྲོད་ཡྲོད་རེད། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེས་ད་ལྟ་བར་དུ་འཛབ་བུ་གླིང་གི་ནང་ལྲོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པའི་ལུང་པ་
རེད། རང་དབང་ཤྲོར་བའི་མི་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཞི་བའི་འཐབ་རྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་འཐབ་རྲོད་བྱེད་
ཀི་རེད། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་ཐྲོག་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་དགྲོས་ཀི་རེད། ང་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་ཀི་རེད། དེ་ནང་བཞིན་
ང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་དེ་ཡྲོང་གི་རེད། རང་དབང་ཡྲོང་གི་རེད། དེ་འདའི་འཛམ་བུ་གླིང་ནང་ལྲོགས་ལ་དངྲོས་གནས་མི་མང་པྲོ་
ཞེ་དགས་ལ་རེ་བ་སད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འད་སྲོང་ཙང་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དེ་འདའི་འྲོག་ལ་དེ་བས་ཀང་ང་ཚོས་ཤུགས་ཆེ་
བ་བྱེད་རྒྱུ། གལ་སིད་བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་ཐྲོག་ལ་ཁྲོ་ཚོས་ལངས་ཕྲོགས་བརྟན་པྲོ་མ་བཟུང་ན། རྒྱབ་སྐྱྲོར་མ་བྱས་ན། དམག་
འཐབ་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་རེད། ག་རེ་བྱས་ནས་ཟེར་བ་ཡིན་ན་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་དམག་འཐབ་ཀི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་མཁན་མང་
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པྲོ་ཞེ་དགས་འདུག ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ Syria ནང་ལྲོགས་ལ་དང་པྲོ་འགྲོ་
བཙུགས་དུས་ཞི་བའི་ཐྲོག་ལ་མང་པྲོ་བྱས་རེད་དེ་མཐའ་མ་དེ་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། གནས་སྟངས་མང་
པྲོ་ཞིག་གི་འྲོག་ལ་དམག་ཆགས་ནས་ལུང་པ་མང་པྲོ་ཞེ་དགས་འཛུལ། ཁྲོ་རང་ཚོའི་ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ལུང་
པ་དེ་རྦད་དེ་ལྟ་ས་མེད་པ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། མི་མང་པྲོ་ཞེ་དགས་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་འདའི་ཐྲོག་
ལ་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཁ་གསལ་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་རང་ཡིན་ནའང་བསམ་བྲོ་དེ་འད་གཏྲོང་གི་ཡྲོད། དེ་
ཡིན་དུས་ཞི་བའི་འཐབ་རྲོད་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་བྲོ་ཁྲོག་མེད་པ་དང་གདེང་ཚོད་མེད་པ་ར་བ་རང་ནས་མ་རེད། རྒྱལ་
སིའི་ཐྲོག་ཞི་བ་དང་མང་གཙོའི་འཐབ་རྲོད་པ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཞི་བའི་འཐབ་རྲོད་དེ་ལ་གྲུབ་
འབས་འཐྲོན་རྒྱུའི་རེ་བ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་ཟེར་ནས་ཁ་གསལ་པྲོ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་གསུངས་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ཐྲོག་
ལ་དངྲོས་གནས་ང་ཚོ་ཁ་གསལ་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད། དེ་འད་སྲོང་ཙང་གལ་སིད་བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་འདི་སེལ་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་
བར་དུ་ལྲོ་ངྲོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་རེད། སེལ་བ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་དེས་འཛམ་བུ་གླིང་གི་སི་ཚོགས་ལ་རེ་བ་
སྟྲོན་པ་ཞིག ཞི་བ་བྱས་པ་ཡིན་ན་རེ་བ་འགྲུབ་ཀི་འདུག་ལབ་ནས་ཏན་ཏན་དེ་ལས་ཤུགས་ཆེ་བ་ང་ཚོས་འབྲོད་ས་བྱེད་
དགྲོས་པ་འདུག
མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ད་ལྡ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གསུངས་སྲོང་། ད་ལྟ་ལྲོ་གསུམ་བཞི་འདི་ཆེས་ཛ་དག་
ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ཏན་ཏན་ཛ་དག་རེད་དེ་ཡིན་ན་ཡང་བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་འདི་ལྲོ་གསུམ་བཞིའི་ནང་ལྲོགས་ལ་ཕལ་
ཆེར་སེལ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ལྲོ་ངྲོ་དྲུག་ཅུའི་འཐབ་རྲོད་བྱས། མ་འྲོངས་པར་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་བརྒྱ་འཁྲོར་སིད་
པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་འདི་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་དང་འབད་བརྲོན་བྱེད་དགྲོས་པ།
བྲོད་ནང་ལྲོགས་ནས་གང་འད་འཐབ་རྲོད་བྱེད་ཀི་འདུག དེ་ང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་ཀི་མ་རར་འཛིན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་ག་
དུས་ཡིན་ནའང་རྒྱལ་ཁ་འཆྲོར་གི་མ་རེད། དེ་ཡིད་ཆེས་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོས་འཐབ་རྲོད་བྱེད་དགྲོས་
པ་དེ་གལ་ཆེ་པྲོ་རེད། ལྲོ་གསུམ་བཞིའི་ནང་ལྲོགས་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ཕེབས་འགྲོ་གི་རེད། སིད་སྐྱྲོང་གཞན་
པ་སེབ་ཀི་རེད། དེ་ནང་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་གཞན་པ་སེབ་ཀི་རེད། འཐབ་རྲོད་འདི་ང་ཚོའི་ཟམ་པ་ནང་བཞིན་གནས་དགྲོས་
རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཆུང་ཞིག་གསུངས་སྲོང་སྟེ། དེ་ལྲོ་གཅིག་གཉིས་ནང་ཕལ་ཆེར་སེལ་འགྲོ་མདྲོག་ཁ་
པྲོ་རེད་དེ། འཐབ་རྲོད་རྒྱུན་གནས་དགྲོས་ཀི་རེད། དེ་གནས་དགྲོས་པའི་ཆེད་དུ་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་འཐབ་རྲོད་དེ་ཚད་མཐྲོ་
རུ་གཏྲོང་དགྲོས་པ། རྒྱལ་སིའི་ནང་ལ་ཚད་མཐྲོ་རུ་གཏྲོང་དགྲོས་པ། དེའི་ཐྲོག་ལ་ད་ལན་ཐབས་བྱུས་དང་དེའི་ཐྲོག་ལ་སྲོ་
སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་བགྲོ་གླེང་མཉམ་ཞུ་བྱེད་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་རག་སྲོང་། དེ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མུ་
མཐུད་ནས་དེ་འདའི་བགྲོ་གླེང་གང་མང་མང་ཡྲོང་ན་ཏན་ཏན་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའི་འབད་
བརྲོན་ཞུ་གི་རེད། ངས་རེ་བ་ཡང་ཞུ་གི་ཡྲོད། དེའི་ཐྲོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་གྲོ་སྐབས་གནང་བར་སྙིང་
ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
མ་གཞི་ཁ་སང་ཚོགས་གཙོ་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་པ་ཡིན། ར་བའི་ཚོགས་གཙོའི་མར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསུངས་ཡྲོད་པ་
རེད། ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཀི་བཀའ་མྲོལ་གནང་པ་དེའི་སང་ལ་ཞུ་ཡི་མེད་གདའ། ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་རེད། སིར་
བཏང་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་དགྲོངས་དྲོན་གཞིར་བཟུང་རེད། ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་འདི་ལ་
ཕྲོགས་བཞི་འཚམ་བརྒྱད་ནས་གཟིགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། རང་དབང་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་གྲོས་ཚོགས་བསྐྱངས་པའི་
སྐབས་ལ། ཕྲོགས་བཞི་འཚམ་བརྒྱད་ནས་གཟིགས་མཁན་ཡྲོད་སིད་ཀི་རེད། མེད་པའང་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་
གྲོས་ཚོགས་ཀི་གཙུག་ལག་ར་བ་འདི་གཞན་དང་མ་འད་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་ག་རེ་གནང་པ་ཡིན་ནའང་། ང་རང་ཚོའི་
གནས་ཚང་གཙོས་གང་ལྟར་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོད་མེད་ལ་མ་ལྟྲོས་བར་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ལྟ་གྲུབ་ལངས་ཕྲོགས། ཕིའི་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་གནད་དྲོན་གཞི་ལ་བཞག་ནས་མང་པྲོ་བགྲོ་གླེང་བྱས་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོའི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་
དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་རེན་པས་དྲོ་ཕྲོག་འགྲོ་རྒྱུ་རང་བཞིན་གིས་ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་
འདིའི་ནང་ཏྲོག་ཙམ་མང་པྲོ་བྱུང་པའི་བཟྲོ་འད་པྲོ་བྲོ་འཚབ་འད་བྱུང་། དེ་ཡིན་ཙང་། དང་པྲོ་ནས། ད་དུང་ཉི་མ་ཁ་ཤས་ཤིག་
ཕེབས་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ཙང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་རེད། འཛིན་སྐྱྲོང་རེད། ཚང་མ་ལ་འདི་ནས་མར་འབྲོད་བསྐུལ་
ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ལམ་སྟྲོན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ད་དུང་རིམ་པས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡིན་ཙང་། སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་དཔལ་
བསྟན་འཛིན་ལགས། སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་སྐར་མ་གཅིག་བཞུགས་རྲོགས་
གནང་། སི་འཐུས་རྡྲོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་རྡྲོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པྲོའ ་ི ངང་ནས་ལམ་སྟྲོན་ཞིག་ཕེབས་སྲོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་གྲོས་ཆྲོད་
འདིའི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་པ་རེད་དེའི་ནང་ད་ལྟའི་རྒྱལ་སིའི་འཕྲོ་འགྱུར་རེད། དེ་འདའི་ཐྲོག་
ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུའི་སྲོ་ཕེ་བ་རེད། རྒྱབ་སྐྱྲོར་གནང་པ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ནས་ཁ་གསལ་པྲོ་ཡག་པྲོ་ཤིག་གྲོ་གི་མིན་འདུག
གང་གི་སང་ལ་བགྲོ་གླེང་མ་གནང་གསུང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། འདི་བགྲོ་གླེང་གནང་དགྲོས་པ་དེ་ང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་ཀི་གནད་
འགག་ཡྲོད་ན་མེད་ན་དེ་ཆགས་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། འདིར་བཀའ་མྲོལ་གནང་པ་རེད། འདི་བགྲོ་གླེང་གནང་གི་མེད་ན་སྲོ་
རྒྱག་གི་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་ཞིག་ཕེབས་དགྲོས་རེད། ང་ལ་དེ་གསལ་པྲོ་ཆགས་མ་སྲོང་། དེ་བཀའ་འདི་ཞུས་པ་ཡིན།
ཐུགས་རེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
ར་བའྱི་གཞན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་བྱུས་ལ་ཕྲོག་ཐུག་དང་། ང་རང་ཚོར་དྲོ་ཕྲོག་མི་འགྲོ་བའི་བཀའ་མྲོལ་གནང་དགྲོས་རེད་
ཅེས་ངས་དེ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། བཀའ་མྲོལ་གནང་ཆྲོག་གི་མེད་ཟེར་ནས་ངས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་མ་རེད། བཀའ་མྲོལ་རང་དེ་རིང་དཔལ་
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ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གིས་ར་བའྱི་གསལ་བཤད་རང་སི་ཡྲོངས་ཀི་གནས་བབ་གི་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ལ་གསུངས་པ་རེད་པཱ། བྱས་
ཙང་། ད་ལྟ་ལས་རིམ་རྣམ་བཞག་དང་བཀའ་འདི་ཞུས་གནང་སྲོང་། བྱས་ཙང་ལས་རིམ་རྣམ་བཞག་རང་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མ་
རེད།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་བཞག་

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དི་བ་ཡིན་ན་འད་དྲོན་དག་ལས་རིམ་རྣམ་བཞག་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་
ལམ་སྟྲོན་དེ་ཁ་གསལ་པྲོ་ཡྲོང་བའི་ཆེད་དུ་དི་བ་ཞིག་གི་བཟྲོ་འད་ཆགས་འགྲོ་ཡི་འདུག ཡིན་ནའང་དེ་ཡིན། རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་གི་སིད་བྱུས་ལ་དྲོ་ཕྲོག་མི་འགྲོ་བ་བྱེད་དགྲོས་རེད་གསུངས་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས་རྒྱ་མིའི་སིད་བྱུས་ལ་དྲོ་ཕྲོག་སྲོང་ན་
འགིག་རེད་དམ་མ་རེད་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
ང་རང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱྲོར་གནང་མཁན་དང་ང་རང་ཚོའི་གནས་ཚང་གཙོས་པ་དེར་ཞུས་པ་ཡིན། རྒྱལ་མི་སིད་བྱུས་ལ་དྲོ་ཕྲོག་
ཟེར་ན་ཡང་ར་བས་ང་ཚོའི་ཁ་གཏད་རང་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་དེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་དུས། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གསལ་བཤད་ཕེབས་པ་རེད་བ། བྱས་ཙང་དེའི་ཐྲོག་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་པ་དེ་དང་འཕྲོས་ནས་དེ་ལ་ཆ་ཤས་
ལེན་འདྲོད་བྱུང་། སིར་བཏང་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདི་ལྟྲོས་ས་ལྟྲོས་འཇྲོག་གི་སྲོ་ནས་བསམ་བྲོ་བཏང་པ་ཡིན་
ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གིས་གསུངས་པའི་རྒྱལ་སིའི་ཆབ་སིད་འཕྲོ་འགྱུར་རིམ་པ་དེ་ཚོ་གང་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་པ་ཡིན ་
ན། ཁྲོང་གི་བཀའ་སྲོབ་དེ་གཏིང་ཟབ་པྲོ་དང་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་དེ་འད་ཞིག་ཏུ་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་སིད་སྐྱྲོང་
མཆྲོག་གིས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སི་ཨ་རི་ཡིན་ན་འད། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཡིན་ནའང་འད། ཡྲོ་རྲོབ་ཡིན་ནའང་འད།
རྒྱ་ནག་ཡིན་ནའང་འད་མང་པྲོ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་སྲོ བ་གནང་པ་རེད། དེབཞིན་སྐྱབས་བཅྲོལ་གི་གནས་སྟངས་
སང་ནས་བཀའ་སྲོབ་གནང་པ་རེད། སྐྱབས་བཅྲོལ་གི་གནས་སྟངས་དེ། ང་ཚོའི་སྐྱབས་བཅྲོལ་དེ་འདའི་ནང་ནས་མི་འད་བ་
ཞིག་ཡིན་པའི་ཐྲོག་ལའང་བཀའ་སྲོབ་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པྲོ་ཞིག་གནང་པ་རེད། གང་ལྟར་ངས་དེ་རིང་བཤད་ཡ་དེ་དང་པྲོ་
ནས་བསྡྲོམས་ཞིག་བརྒྱབ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་བྲོད་ཀི་བདག་པྲོ་བྲོད་མི་ཡིན་ཟེར་བ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། བྲོད་དེ་བྲོད་པས་

46

སྐྱྲོབ་དགྲོས་ཟེར་བ་ཞིག་ཡྲོད་རེད་བ། དེའི་སང་ནས་ངས་བསམ་ཚུལ་དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། དེ་ཡིན་དུས་ཕྲོགས་གཅིག་ནས་ང་
ཚོ་བསམ་བྲོ་བཏང་པ་ཡིན་ན། ཁ་སང་དེ་རིང་གི་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་འདི། ང་རང་གིས་ཕྲོགས་གཅིག་ནས་བསམ་བྲོ་
བཏང་པ་ཡིན་ན། གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་གནང་གི་ཡྲོད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ཀང་ཞལ་
བཞུགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད། ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་ཁྲོང་གི་བྱིན་རླབས་ཀང་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་ཚ་སྲོབ་
སྲོབ་བཞུགས་བསྡད་ཡྲོད་པའི་སྐབས་ཤིག་རེད།
དེ་ནས་གཞན་ཞི ག་ལའང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་དབུས་པའི་འཛིན་སྐྱྲོང་ཡིན་ནའང་འད། ཁྲོང་རྣམ་པས་
ཕག་ལས་གནང་ཕྲོ གས་ཡིན་ནའང་འད། ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གི་ལྷག་བསམ་དང་། སྙིང་སྟྲོབས། ཤེས ་
ཡྲོན། ཁྱད་པར་དུ་ཕི་འབེལ་ལ་སྲོགས་པ་གང་གི་སང་ནས་བསམ་བྲོ་བཏང་པ་ཡིན་ན་ང་རང་སྲོབས་པ་སྐྱེ་ཡི་འདུག ང་ཚོའི་
འཛིན་སྐྱྲོང་ཡིན་ནའང་འད། གྲོས་ཚོགས་ཡིན་ནའང་འད། སྲོན་མ་གནས་ཚུལ་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པྲོ་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད། མ་
འྲོངས་པ་འབྱུང་གི་རེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་གིས་མ་འྲོངས་པ་ང་རང་ཚོའི་བཅའ་ཁིམས་འདི་བསྒྱུར་བཅྲོས་ཤིག་མ་བཏང་པ་
ཡིན་ན། མ་འྲོངས་པ་ང་ཚོའི་སིད་སྐྱྲོང་འདི་གང་འད་ཞིག་བྱུང་ན་བསམ་བསམ་འད་ཞིག དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་
ཀི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདི་གཟི་བརིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ང་རང་གིས་དན་གི་ཡྲོད། སིར་བཏང་ང་འད་ཡིན་ན་འདི་འད་ཞིག་
རྐུབ་སྟེགས་སང་ལ་ཡྲོང་འདྲོད་པའི་མི་ཞིག་མིན། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ནས་ཡར་བདམས་པ་ཡིན་དུས། ཡང་
བསེབས་པ་རེད། སེབས་པའི་སྐབས་སུ་ངས་དེ་རིང་ཁ་སང་ཕི་མིག་བལྟ་ཡྲོང་དུས། ང་སེབས་པའི་སྐབས་ཏག་ཏག་ཅིག་
ཆགས་འདུག་བ། རེད་མ་གཏྲོགས་མ་འྲོངས་པར་འདི་འད་ཞིག་ཡྲོང་ས་མ་རེད། སྲོན་མ་གཟི་བརིད་ལྡན་པ་དེ་འད་ཞིག་
རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདི། དཔེར་ན་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞྲོན་རྣམ་པར་ཡི ན་ནའང་ཁྲོང་
རྣམ་པའི་གཟི་བརིད་དང་ཆེ་མཐྲོང་རང་ཚུགས་གང་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་པ་ཡིན་ན་གཟི་བརིད་ལྡན་པ་འདུག དེ་བཞིན་བཙན་
བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ཀི་སང་དུ་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་པ་ཡིན་ནའང་། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གྲོ་
ལྔ་ཙམ་ཞིག་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་རེད། དེ་བཞིན་ང་རང་ཚོའི་བཙན་བྱྲོལ་སིག་འཛུགས་ཟེར་དགྲོས་
ནའང་འད། བྲོད་གཞུང་ལབ་དགྲོས་ནའང་འད། དེ་ལའང་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡིན་ནའང་
འད། དེ་ལ་དཔུང་རྲོགས་དང་རམ་འདེགས་གང་གི་ཐད་ནས་ཡིན་ནའང་། ཁ་སང་དེ་རིང་གི་སི་ཚོགས་འདི་གཟི་བརིད་ལྡན་
པ་ཞིག་རེད། དེ་འད་ཞིག་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་དེ་འདའི་གཟི་བརིད་ལྡན་པ་དེའི་འྲོག་ནས། ཁ་སང་དེ་རིང་ང་
རང་ཚོ་ཚང་མ་རྡྲོག་ར་གཅིག་སིལ་ཉམས་ལེན་གི་སང་ལ་གཅིག་བཤད་དགྲོས་ས་རེད་མ་གཏྲོགས། མ་བཤད་པ་ཡིན་ན་མ་
འྲོངས་པ་འདི་འད་ཞིག་འབྱུང་ས་མ་རེད་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་དེ་ཡྲོད། ང་ཚོར་བའི་རིང་ལུགས་པ་ཞི ག་རེད་བ། ཚོར་བ་
ཙམ་ཞིག་གི་རེས་སུ་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་མ་གཏྲོགས། ང་ཆབ་སིད་པ་མ་ཡིན་པས་ཆབ་སིད་པའི་སྐད་ཆ་པ་ཞིག་ངས་བཤད་ཐུབ་
ཀི་མ་རེད། ང་གཅིག་པྲོ་མ་རེད། ང་ཚོ་མང་ཤྲོས་དེ་ཚོར་སྣང་རིང་ལུགས་པ་རེད་འདུག་བ། ཡིན་ནའང་ད་གཅིག་བཤད་
དགྲོས་ས་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་སྐྱབས་བཅྲོལ་བ་ཡིན་ན་འད། གཅིག་འད་བའི་ནང་ནས་མི་འད་བ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་
ནས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རེད་ལ། དེ་འད་བའི་ནང་ནས་མ་འད་བ་ཞིག་ཏན་ཏན་རེད། ང་ཚོའི་སྐྱབས་བཅྲོལ་བ་དེ་ལྲོ་གཅིག་གི་
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སྐྱབས་བཅྲོལ་བ་ཆགས་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས། ང་ཚོ་གཞན་པའི་སྐྱབས་བཅྲོལ་བ་དང་འད་ཡི་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་
ཚོར་སྐྱབས་བཅྲོལ་ལག་ཁྱེར་ཞི ག་ཡྲོད་པ་རེད། སྐྱབས་བཅྲོལ་ལག་ཁྱེར་དེ་ལྲོ་རེ་ལྲོ་རེ་བཞིན་དུ་དེབ་སྐྱེལ་སྐྲོར་བཤད་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས། ལྲོ་གཅིག་མ་གཏྲོགས་བསྡད་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་པ་མ་རེད། སྐྱབས་བཅྲོལ་དེ་དེ་རེད། དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་ཕི་
སྐྱྲོད་ལག་ཁྱེར་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་པ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོར་ངྲོ་སྲོད་ལག་ཁྱེར་ཙམ་ཞིག་མ་གཏྲོགས་ཡྲོད་མ་ རེད། དེ་དང་དེ་
འདའི་གནས་བབ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་སང་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་ཡྲོང་དུས་ང་ཚོ་འད་བ་ནས་མི་འད་བ་ཞིག་མཐྲོང་གི་འདུག དེ་
བཞིན་མཚམས་མཚམས་ལ་ང་རང་ཚོའི་སྐྱབས་བཅྲོལ་ཚོགས་པ་དང་། སིག་འཛུགས་ཟེར་ན་འདི་ནང་བཞིན་ཞིག་ཡྲོད་
བསྡད་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་སྐྱབས་བཅྲོལ་གི་ལྟེ་གནས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད ་པ་རེད། ཡིན་ནའང་མཚམས་མཚམས་ལ་ཕི་
མི་ནང་འཛུལ་བྱས་ནས་ཧམ་སེམས་བྱེད་མཁན་དེ་འད་མཐྲོང་བའི་སྐབས་སུ། ང་ཚོའི་སྐྱབས་བཅྲོལ་དེ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་
ན་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་འབྱུང་གི་འདུག ཉེ་ཆར་ཡང་དགུ་བཅུ་གསུམ་ཚོགས་པས་ལས་འགུལ་ཞིག་སེལ་བ་རེད། དེའི་ནང་
དུ་ཕི་མི་ནང་འཛུལ་བྱས་པ་རེད། ཧམ་སེམས་བྱས་པ་རེད། དེའི་སྐབས་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁྲོ་ཚོའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་རྒྱབ་
ལྲོངས་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་པ་ཡིན་ན། འད་འདའི་ནང་ནས་མི་འད་བ་ཕག་རྲོགས་སི་འཐུས་ཤིག་ལ་འད་མི་འད་བྱས་པ་
རེད། དེ་ཚོར་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་ཡྲོང་དུས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ན་བསམ་བསམ་ཚོར་སྣང་ཞིག་ཡྲོང་གི་
འདུག དེ་གཅིག་ཡིན།
དེ་རིང་ཁ་སང་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་སང་ལ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཐུགས་རེ་ལེགས་གསྲོལ་
ཞུས་པ་དེ་ཚོ་ཡག་པྲོ་རེད། ཐུགས་རེ་ལེགས་གསྲོལ་ཞུ་དགྲོས་རེད། ང་ཚོ་མགྲོན་པྲོ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་མགྲོན་ཁང་ཞིག་གི་
ནང་དུ་བསྡད་ན་དེ་ལ་སྲོར་མྲོ་སད་དགྲོས་པ། ང་ཚོར་དཔེ་ཤག་སད་རྒྱུ་མེད་ནའང་དེ་ཚོར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཟེར་དགྲོས་པ་དེ་
གལ་ཆེན་པྲོ་དང་ཏན་ཏན་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་ཡྲོང་དུས་སེམས་
འཚབ་ཅིག་སྐྱེ་ཡི་འདུག དེ་བཞིན་ཨ་རི་ལ་སྲོགས་པའི་ནང་དུ་ལས་འགུལ་མང་པྲོ་སེལ་ཡྲོད་རེད། དེའང་གཟི་བརིད་དང་
ལྡན་པ་མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་སྲོང་ཟེར་སྲོང་། ངས་ཕར་ལ་གཅིག་བལྟས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་སྐབས་དེ་དུས་སྐུ་མགྲོན་ལ་སྲོགས་
པ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ཕར་ལྟ་ཡྲོང་དུས། ད་ང་ཚོའི་གནས་བབ་དེ་གང་འད་ཞིག་ལ་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་ན་བསམ་བསམ་གི་ཚོར་སྣང་
ཞིག་ཀང་བྱུང་སྲོང་།
དེ་ནས་ང་ཚོ་མང་པྲོ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ང་ཚོའི་བཙན་བྱྲོ ལ་སི་ཚོགས་དེ་གསྲོན་པྲོ་ཡིན་ཟེར་ནས་མང་པྲོ་ཞིག་
གསུང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། མང་པྲོ་ཞིག་གིས་དེ་ལྟར་རེ་བ་བརྒྱབ་བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་གསྲོན་པྲོ་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་
དེར་བསམ་བྲོ་བཏང་པ་ཡིན་ན། གསྲོན་པྲོ་ལ་གསྲོན་ཚུལ་རྣམ་པ་གཉིས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། གསྲོན་ཙུལ་དེ་སྟྲོབས་
ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་སྲོ་ནས་གསྲོན་ཡྲོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ནད་པ་ཉམས་ཐག་ཅིག་མ་ཤི་བའི་སྐབས་སུ་གསྲོན་པྲོ་ལབ་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་བ། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་སང་ནས་གསྲོན་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ང་ཚོས་དི་བ་གཏྲོང་ས་ཞིག་ཏན་
ཏན་ཆགས་བསྡད་འདུག འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་དེའི་སང་ལ་དེ་གསྲོན་ཚུལ་གང་འད་རེད། རེད་དེ་དེ་རིང་ཁ་སང་ཐུགས་རེ་
ལེགས་གསྲོལ་མང་པྲོ་མང་པྲོ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རེད་དེ། ངས་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་གང་ཞིག་བསམ་གི་འདུག་ཟེར་ན། ང་ཚོ་
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༢༠༠༨ ནས་ད་བར་མི་ལྲོ་བཅུའི་རིང་ལ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་དཀའ་སྡུག་མང་པྲོ་ཞིག་མངས་ཏེ། ཚེ་སྲོག་ལྲོངས་
སྲོད་དང་བཅས་པ་བྲོས་གཏྲོང་གནང་ནས་མི་ ༡༥༢ ཡི་ཚེ་སྲོག་དེ་མེད་པ་ཆགས་པ་རེད། དེ་དང་ང་ཚོ་ལྲོ་རབས་བཞི་བཅུ་
དང་ལྔ་བཅུ་མདྲོར་ན་མང་གཙོ་བཅྲོས་བསྒྱུར་གི་སྐབས་ཡིན་ན་འད། རིག་གནས་གསར་རེ་ལ་སྲོགས་པའི་སྐབས་སུ་མི་
འབུམ་གཅིག་གཉིས་ལ་སྲོགས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཚེ་སྲོག་དེ་འཕྲོག་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་དགྲོན་སྡེ་མང་པྲོ་གཏྲོར་རེད་
ཟེར་ནས་དུས་རྒྱུན་བཤད་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད་བ། དེ་ཚོ་ངས་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་ཡྲོང་དུས་འདྲོད་པ་མེད་བཞིན་དུ་ཁྲོང་རྣམ་
པས་བྱེད་དགྲོས་ཐུག་ཡྲོད་པ་རེད། གནས་སྟངས་ཤིག་བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁ་སང་དེ་རིང་བྲོད་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་
༡༥༢ ཡི་ཚེ་སྲོག་དེ་བསམ་བཞིན་དུ་སྲོ་སྲོར་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པ། ནང་མི་ལ་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པ། སྲོ་སྲོའ ་ི ཚེ་སྲོག་གལ་ཆེན་
པྲོ་ཡིན་པ་དེའང་མེ་མཆྲོད་ཕུལ་བ་རེད། ང་ཚོས་དེའི་སང་ལ་ཁྲོང་རྣམ་པའི་མངྲོན་འདྲོད་གང་རེད། ཁྲོང་རྣམ་པའི་རེ་བ་དང་
ཕུགས་བསམ་ག་རེ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ངེས་པར་དུ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་དགྲོས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་ཡྲོད། སིར་བཏང་ཁྲོང་རྣམ་
པར་རེ་བ་དང་མངྲོན་འདྲོད་ལ་སྲོགས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཀིས་རང་དབང་ལབ་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་
ཀིས་བྲོད་རང་བཙན་ལབ་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ལའང་མང་པྲོ་ཞིག་བཤད་སྲོང་། རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན་ཟེར་དགྲོས་རེད་
ཟེར་བ་དང་། གང་ལྟར་དེ་འད་བྱུང་ཡྲོད་རེད།
དེ་བཞིན༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ཕེབས་བསུ་ཞུ་དགྲོས་ཟེར་བ། དེ་བཞིན་གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཡྲོང་དགྲོས་རེད་
ཟེར་བ། དེ་བཞིན་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱྲོབ་བྱེད་དགྲོས་ཟེར་བ། སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱྲོབ་བྱེད་དགྲོས་ཟེར་བ་མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་བ་
རེད། ཡིན་ནའང་ཁ་སང་དེ་རིང་ཕི་མིག་ལྟ་ཡྲོང་དུས་ལྲོ་བཅུའི་རིང་ལ་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་པ་
རེད་དེ། དེ་གང་འད་གང་འད་བྱུང་རེད་ཟེར་ནས་ཁ་ཕིར་ལ་འཁྲོར་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་མཁན་ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད་དམ་མ་
རེད། བྱས་མེད་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་ཁྲོང་རྣམ་པའི་རེ་བ་དང་ཕུགས་བསམ་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཅིག་འགྲུབ་ཡྲོད་པ་རེད། ག་ཚོད་
ཅིག་འགྲུབ་ཡྲོད་པ་མ་རེད། འགྲུབ་མེད་ན་དེ་གང་འད་བྱས་ནས་བསྒྲུབ་དགྲོས་ཀི་རེད། དེའི་སང་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དགྲོས་
འདུག དེའི་སང་བསམ་གཞིག་གཏྲོང་དུས་ད་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ལྲོར་ཐུགས་རེ་ལེགས་གསྲོལ་ཀི་ལྲོ་ཡིན་ཟེར་བ། གང་ལྟར་ཡང་
ད་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ལྲོར་དམིགས་བསལ་གི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ནས་ལྲོ་བཅུའི་བརྒྱུད་རིམ་གི་ནང་དུ། ཁྱད་པར་དུ་བྲོད་ནང་གི་
རང་ལུས་མེར་བསེག་ ༡༥༢ ཡིན་ན་འད་འདུག བྲོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་ ༡༦༠ ཙམ་ཞིག ག་རེ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཁྲོང་ཚོའི་
མངྲོན་འདྲོད་དང་རེ་བ་དེར་ངེས་པར་དུ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་དགྲོས་འདུག དེའང་ང་ཚོ་བཀའ་སི་ལྷན་འཛོམས་ཀི་སྲོ་ནས་
དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་ཚོགས་ནས། མཐའ་མ་གྲོས་ཆྲོད་ཅིག་བཞག་དགྲོས་ཀང་གཅིག་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེ་
ནས་གཞི་ནས་བྲོད་ནང་གི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་རེ་བ་དེའང་ཏྲོག་ཙམ་འགྲུབ་ས་རེད། དེ་བཞིན་སྐུ་ལུས་མེ་མཆྲོད་
འབུལ་མཁན་མི་ ༡༥༢ ཡིན་ན་འད། མི་ ༡༦༠ ཡིན་ན་འད་དེ་དག་ཚང་མ་ཡི་རེ་བ་དང་ཕུགས་བསམ་ཟེར་དགྲོས་ན་
འད། ཁྲོང་རྣམ་པའི་ཞལ་ཆེམས་ལབ་དགྲོས་ན་འད། ཁྲོང་རྣམ་པས་ཕི་མི་ལ་ཁ་གཏད་བཅག་པའི་ཐུགས་ཀི་དགྲོངས་པ་དེ་
འགྲུབ་ས་རེད། རེད་མ་གཏྲོགས། སྣང་མེད་ཟེར་དགྲོས་ན་འད་འདི་ལྟར་བཞག་པ་ཡིན་ན། གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གི་རེ་
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བ་དེ་བརླག་འགྲོ་ས་རེད། ཡིད་ཆེས་དེ་ཆུང་དུ་འགྲོ་ས་རེད། དེའི་སང་ལ་ང་ཚོས་བསམ་གཞིག་ཏན་ཏན་གནང་རྲོགས་གིས།
དེ་འབྲོད་བསྐུལ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་ད་ལྟའི་རྒྱལ་སིའི་ཆབ་སིད་འཕྲོ་འགྱུར་དང་། དམིགས་
བསལ་རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྟངས། ང་རང་ཚོ་བྲོད་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་སྲོགས་པ་གསལ་བཤད་གནང་པར་
རེས་སུ་ཡི་རངས་དང་དགའ་བསུ་ཡྲོད། དགའ་པྲོ་བྱུང་བྲོ་ཕམ་མ་བྱུང་། དེ་འད་དགྲོས་རེད་དན་གི་འདུག དང་པྲོ་ཐ་སྙད་ཁ་
ཤས་ཀི་ཐྲོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་མང་པྲོ་གསུངས་སྲོང་། ཁ་ཤས་ཧ་གྲོ་ཡི་འདུག ཁ་ཤས་ཧ་གྲོ་ཡི་མི་
འདུག ཧ་གྲོ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཐ་སྙད་ཁ་ཤས་ཤིག་ཏག་ཏག་བསྡད་མ་སྲོང ་། དེ་ཚོ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། དང་པྲོ་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་
སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕེན་གིས་ལྲོ་བཅུའི་རིང་སིད་འཛིན་གཞྲོན་པ་གནང་པ་རེད་གསུངས་སྲོང་། ལྲོ་བཅུ་མ་རེད་ལྔ་རེད། ཕི་
ལྲོ་ ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༣ བར་དུ་སིད་འཛིན་གཞྲོན་པ་བྱས་པ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ཤིན་ཅང་དང་བྲོད་ནང་བཞིན་ཟེར་ནས་
མང་པྲོ་གསུངས་སྲོང་། སིར་བཏང་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའི་ཐ་སྙད་ནང་དུ་ཤར་ཏིར་ཀི་སི་ཐན་ཟེར་བ་དེ་ཁྲོ་རང་ཚོའི་སྣང་བར་
འགྲོ་བ་དང་རྒྱལ་སིའི་སང་ནས་གང་ཡིན་པ་དེ་ང་ཚོས་བེད་སྲོད་གཏྲོང་དགྲོས་རེད། དངུལ་གངས་ཀ་རྒྱག་ས་བྲོད་ཀི་སྐྲོར་
ཟེར་བ་དེ། ཕལ་ཆེར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་མཆྲོག་གི་དགྲོངས་གཞི་དེ་བྲོད་རང་སྐྱྲོང་ལྲོངས་ཟེར་བ་དེ་མིན་ནམ་དན་
སྲོང་། ཡིན་ནའང་བྲོད་ཀི་སྐྲོར་ཟེར་དུས་རྒྱ་ནག་གིས་བྲོད་ས་དུམ་བུར་བགྲོས་པའི་ལྲོངས་དང་ཞིང་ཆེན་ལྔ་ལ་གྲོ་བ་ཡིན་
ནམ། བྲོད་རང་སྐྱྲོང་ལྲོངས་ལ་གྲོ་བ་ཡིན། དེ་གསལ་པྲོར་བཟྲོས་ན་ཡག་གི་རེད་དན་གི་འདུག དེ་ནང་བཞིན་བྲོད་རང་སྐྱྲོང་
ལྲོངས་ཀི་ཁྲོངས་སུ་རྲོང་ཁག་དེ་ཚོ་གྲོང་ཁྱེར་ལ་བཟྲོས་པ་རེད་གསུངས་སྲོང་། དེ་ཨིན་ཇིའི་ཐྲོག་ནས་གྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་ལས་
བྲོད་སྐད་ཐྲོག་ནས་དེ་མ་རེད། བྲོད་རང་སྐྱྲོང་ལྲོངས་ཟེར་བ་དེ་བཙུགས་ནས་གྲོང་ཁྱེར་གཅིག་དང་གཞན་དེ་ཚོ་ཁུལ་རེད།
ཆབ་མདྲོ་ས་ཁུལ། ནག་ཆུ་ས་ཁུལ། མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ཟེར་བ། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཟེར་བ། བར་སྐབས་ནས་བཟུང་གཞིས་རེ་
གྲོང་ཁྱེར་དང་། ཉི་ཁི་གྲོང་ཁྱེར། ཆབ་མདྲོ་གྲོང་ཁྱེར། ལྷྲོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་སྲོགས་ཟེར་ནས་ཐ་སྙད་བཏགས་ཡྲོང་དུས་ཁུལ་དེ་ཚོ་
གྲོང་ཁྱེར་བཟྲོས་པ་རེད་མ་གཏྲོགས་རྲོང་གྲོང་ཁྱེར་བཟྲོས་པ་མ་རེད་གདའ། ཨིན་ཇིའི་སང་ནས་དེ་ལ་གྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་མ་
གཏྲོགས་བྲོད་སྐད་ཐྲོག་ནས་དེ་ལ་གྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།
ད་དྲོན་དག་ངྲོ་མ་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པྲོ་དེ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ང་ཚོ་ལ་ལྟ་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་གསུངས་
སྲོང་། ང་ཚོས་ཐད་ཀར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་བྱས་ནས་བྲོད་རིགས་ཡྲོངས་ལ་མིང་དྲོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱྲོང་ཡྲོང་
ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་དེ་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༠ པའི་མཇུག་གམ་ ༡༡ འགྲོ་ལ་ཕུལ་བ་རེད། དེ་ཕུལ་ཚར་ནས་རྒྱ་ནག་
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གཞུང་གི་རྒྱལ་སིད་སི་ཁྱབ་ཁང་གི་གསར་འགྱུར་གཞུང་དྲོན་ཐིང་ཟེར་བ་དེས་ལན་བརྒྱབ་ཡྲོད་རེད། དེའི་རེས་ལ་ང་ཚོས་
བསམ་འཆར་ཡིག་ཆའི་འགེལ་བརྲོད་ཡིག་ཆ་ཡང་སད་པ་རེད། དེ་ལ་ཡང་ལན་བརྒྱབ་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་ང་ཚོ་ལ་
ལན་ག་རེ་བརྒྱབ་པ་དེ་རེད། རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བྲོད་རིགས་ཡྲོངས་ལ་མིང་དྲོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱྲོང་ཡྲོང་
ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆར་རྒྱ་ནག་གིས་ངྲོས་ལེན་མ་བྱས་པ་དེ་གཞི་ར་ག་རེ་ལ་ཐུག་འདུག་ཅེས་འཆད་ཀི་འདུག དེ་
ཤེས་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་འཛམ་བུ་གླི ང་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྲོ་ལ་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ང་རང་
ཚོས་རྒྱ་ནག་གིས་ཁ་ཡ་བྱས་མ་སྲོང་ཞེས་ཟེར་ནས་བཤད་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་ཡང་བསྐྱར་དི་བ་འདི་འདྲོད་མེད། རྒྱལ་
སིའི་ཐྲོག་ནས་ཚུར་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་དེ་རིང་བར་དུ་བྲོད་རིགས་ཡྲོངས་ལ་མིང་དྲོན་མཚུངས་པའི་རང་སྐྱྲོང་ཡྲོང་ཐབས་ཀི་
བསམ་འཆར་ཡིག་ཆར་ལན་མ་བརྒྱབ་པ་དེ་ག་རེ་ལ་ཐུག་འདུག་ཟེར། དེ་དི་བ་ཡིན།
དེ་ནང་བཞིན་ལྲོ་རབས་ ༦༠ དང་ ༧༠ ནང་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོད་པ་དང་མེད་པ། དབྱེ་ཞིབ་མང་པྲོ་ཞིག་གནང་སྲོང་།
ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ཤིག་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རེ་ཟུང་ཞིག་གིས་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་འདི་ལ་གཞུང་འབེལ་གི་
ཐྲོག་ནས་ཁ་གགས་པ་མ་གཏྲོགས་ཡྲོད་མ་རེད། གཞན་པ་དེ་ཚོས་ཁ་མི་གགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་བསྡད་ཡྲོད་
རེད། དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། དེ་ནས་གནད་འགག་གཅིག་གྲོང་དུ་གསུངས་སྲོང་། གསལ་པྲོར་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་ཁིད་རེད། བྲོད་རྒྱ་འབེལ་མྲོལ་ཡིན་ནའང་འད་ཞི་མྲོལ་ཡིན་ན་འད། ༸གྲོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབུ་ཁིད་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་བྱེད་དགྲོས་རེད། བར་སྐབས་བཀའ་བྲོན་
ཁི་ཟུར་ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་བྲོད་ལ་ཡིན་ན་འད་རྒྱ་ནག་ལ་ཡིན་ནའང་འད། དྲོན་དག་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ས་ཁྲོངས་ལ་ཕེབས་པ་རེད་ཟེར་ནས་གནས་ཚུལ་ཞིག་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐྲོན་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་
མཆྲོག་དང་ཁི་ཟུར་རྣམ་གཉིས་ནས་ཟུར་ཙམ་གསུངས་ཡྲོད་རེད། ཁི་ཟུར་ཁྲོང་གིས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཐྲོན་པ་དེ་ཚོ་
བདེན་པ་མ་རེད་གསུངས་ཡྲོད་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ལན་དེ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཡིས་བསྐྱྲོན་གི་རེད་མདྲོག་
མདྲོག་གསུངས་སྲོང་། དེ་འད་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་རིང་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་ནི་བདེན་པ་དང་། འཚེ་བ་མེད་
པ། ཡང་དག་པ་གསུང་མཁན་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཡང་དག་པ་གསུང་མདྲོག་ཁ་པྲོ་རེད། ཕེབས་ཡྲོད་དང་མེད་ཆབ་སིད་ཀི་
དབུ་ཁིད་ནས་ཤེས་ཐག་ཆྲོད་ཤེས་ཀི་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་ཟླ་བ་མང་པྲོ་ཕིན་ཚར་བ་རེད། ཕེབས་ཡྲོད་དམ་མེད་དང་པྲོ་དེ་
གསལ་པྲོར་ཆགས་དགྲོས། ཕེབས་ཡྲོད་ན་རྒྱ་གར་ནས་ཕེབས་པ་རེད་དམ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་ནས་ཕེབས་པ་རེད།
ཕེབས་མེད་ན་ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ནས་ཚེས་ ༣༠ བར་དུ་ག་བ་ལ་བཞུགས་ཡྲོད་རེད། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧
ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ནས་ཚེས་ ༣༠ བར་དུ། དེ་ངས་ཞུ་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ངྲོ་དེབ་ནང་ professor
ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཟེར་པའི་ངྲོ་དེབ་ཅིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ནང་ལ་ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཡི་ཉི་མ་རེ་རེ་ལ་མཛད་པ་ག་རེ་
ཡྲོད་པར་ཐྲོན་གི་ཡྲོད་རེད། དེའི་བར་དུ་གང་ལ་ཕེབས་པ་ཡིན་ན་འཐྲོན་གི་ཡྲོད་མ་རེད། གལ་སིད་ཕེབས་ཡྲོད་པའི་དབང་
དུ་བཏང་ན་གྲོང་དུ་ཅིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཡང་བསྐྱར་ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་འབེལ་བ་འཛུགས་རྒྱུའི་ཁྲོར་ཡུག་
བསྐྲུན་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་དམ། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་འབྱུང་འགྱུར་ལྲོ་གསུམ་བཞིའི་ནང་རིག་པ་
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སིམ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡྲོད་རེད་གསུངས་སྲོང་། དེའི་སྲོན་གི་བཀའ་ཤག་གིས་རིག་པ་བསིམས་ཡྲོད་མ་རེད་དམ།
སིམ་ཡྲོད་དམ་མེད། སིམ་རྒྱུ་དེ་ལ་དྲོན་དག་ག་རེ་ཡྲོད་དམ། གལ་སིད་ཁི་ཟུར་རིན་པྲོ་ཆེ་ཕེབས་ནས་རིག་པ་སིམ་རྒྱུའི་
ལམ་ཁ་ཞིག་རག་ཡྲོད་རེད་དམ། ཡང་ན་གཞན་པ་ཞིག་ནས་ལམ་ཁ་ཞིག་རག་གི་ཡྲོད་རེད།
སྲོན་མ་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༣ སྐབས་སུ་གྲོས་གཞི་གཅིག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཅིག་ཟེར་བ་དེ་གསུངས་
ཚར་དུས་དེའི་བར་ལ་མི་གཞན་པ་སུ་གཅིག་ཀང་འགྲོ་ས་ཡྲོད་མ་རེད། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་སྐབས་སུ་ཡྲོད་ས་རེད་བསམ་
པ་ཞིག་དན་གི་་འདུག དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ཁ་སང་གསུངས་པ་རེད། ཁ་སང་ཅིག་བཏྲོན་པ་རེད། འབེལ་བ་
བྱེད་ས་ཅིག་བཏྲོན་པ་རེད། དེའི་གནས་སྟངས་དེ་ག་རེ་རེད། ང་ཚོས་ཡང་བསྐྱར་ཁྲོར་ཡུག་ཅིག་སྐྲུན་རྒྱུར་འཆར་གཞི་
འཐེན་གི་ཡྲོད་དམ། དེ་གསལ་པྲོ་བྱས་ནས་གསུངས་རྲོགས། དེ་ཚོ་ཁ་པར་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། ཚང་མས་མཁྱེན་
གི་ཡྲོད་རེད། གལ་སིད་དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དེ་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་ཁིད་ནས་མ་ཕེབས་སྲོན་ནས་མཁྱེན་
དགྲོས་རེད། གལ་སིད་ཕེབས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། དེ་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་ཁིད་ནས་བཏང་བ་རེད་དམ། སུ་ཞིག་གིས་བཏང་
བ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིན་ལ་དེ་འདའི་ཉེན་ཁ་ཚ་པྲོ་ཡྲོད་པ་དང་། མའྲོ་ཙེ་ཏུང་དང་དེ་ཚོ་ལ་སར་ནས་ཉེན་
ཁ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་རེད་གསུངས་པ་རེད། ངས་ལྟ་དུས་ཕི་ལྲོགས་ཀི་མཁས་པ་ཡིན་ཟེར་མཁན་དེ་ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་དེ་
བཤད་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ལྲོ་ ༡༠ ནས་ ༡༥ རིང་དེ་བཤད་བསྡད་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་ནག་གི་དཔྲོན་རིགས་ནང་འགལ་ཆེན་པྲོ་
ཡྲོད་རེད་སང་ཉིན་གནངས་ཉིན་འཐྲོར་ཡྲོང་ས་རེད་འད་པྲོ་བཤད་སྲོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་རེད།
མའྲོ་ཙེ་ཏུང་གི་དགྲོངས་པ་དང་ཏིང་ཞའྲོ་ཕིང་གི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཞི་ཅིང་ཕིན་གི་དེང་རབས་སི་ཚོགས་རིང་ལུགས་
ཟེར་ནས་རྒྱག་ནག་གི་ར་ཁིམས་དང་གུང་ཁན་ཏང་གི་སིག་གཞི་ཚང་མའི་ནང་བླུག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། མི་དེ་འད་ཞིག་ལ་
ལབ་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། གཅིག་གིས་འགིག་འདུག་དང་མི་འདུག་ཟེར་བ་མ་ཡིན་པར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་རང་གི་
བསྡྲོམས་རྒྱག་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་དམ། དེ་གསལ་པྲོ་བྱས་ནས་གསུང་རྲོགས་གནང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་གདྲོང་འདུས་སྐྱིད་འཛོམས་ལགས།

སི་འཐུས་གདྲོང་འདུས་སྐྱིད་འཛོམས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རྒྱལ་སིའི་ཆབ་སིད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཆབ་སིད་འགྱུར་ལྡྲོག་དེའི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གླེང་ལ་
མཉམ་ཞུགས་བྱེད་རྒྱུ་རག་པ་ཧ་ཅང་དགའ་པྲོ་བྱུང་། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ང་
ཚོའི་འཐབ་རྲོད་དེར་དངྲོས་གནས་གདམ་ཀ་ཁག་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་དེ་ང་ཚོས་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་
མཐྲོང་སྡྲོད་ཀི་འདུག གྲོང་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། རྒྱལ་སིའི་ནང་དུ་རྒྱལ་ཞེན་དང་མཁེགས་འཛིན་གི་སིད་བྱུས་
དེ་ལ་ལམ་འགྲོ་བྱུང་ཡྲོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གུ་ཡངས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་དེར་ཉེན་ཁ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་དེ་འདའི་ཁྲོར་ཡུག་
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ཅིག་གི་ནང་དུ་གནས་ཡྲོད་དུས། ང་རང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་དེ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་ངས་མཐྲོང་སྡྲོད་ཀི་འདུག དེ་བཞིན་
འགྱུར་ལྡྲོག་ཆེན་པྲོ་ཞིག་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་དུས། གནས་སྟངས་དེར་ཉེན་ཁ་ཆེན་པྲོ་གང་འད་ཡྲོད་མེད་ཟེར་བ་དེ་དང་མཉམ་དུ་གྲོ་
སྐབས་གསར་པ་དེ་འད་མང་པྲོ་ཞིག་ཐྲོན་བསྡད་པ་ཞིག་ང་ཚོས་མཐྲོང་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་སྡྲོད་ཀི་འདུག ད་
དཀའ་ངལ་གདམ་ཀ་ཁག་པྲོ་དེ་འད་ཞིག་ཡྲོད་པའི་སྐབས་སུ། ང་རང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་ཀི་ངྲོས་ནས་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དགྲོས་
རྒྱུ། སི་ཚོགས་ཤིག་གི་ངྲོས་ནས་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དགྲོས་རྒྱུ་དེ། ག་རེ་འད་ཞིག་དན་གི་འདུག་ལབ་ན་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ང་
ཚོར་གདམ་ཀ་ཁག་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་ན། སྲོ་སྲོའ ་ི ལྟ་གྲུབ་ཡིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་དེའི་རིན་ཐང་དང་། དམིགས་
བསལ་གི་ཁྱད་ཆྲོས་ག་རེ་རེད་ཞུས་པ་ལྟར། དབྱིན་ཇིའི་ནང་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ Values འདི་སྲོ་སྲོའ ་ི
དམ་བཅའ་བརྟན་པྲོའ ་ི སྲོ་ནས་ཉར་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོར་མཐྲོང་གི་འདུག ད་ང་རང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་ཀི་ལྟ་གྲུབ་ག་རེ་
རེད་དམ། ང་ཚོས་འཐབ་རྲོད་ཀི་སི་ཚོགས། བྲོད་མི་ རིགས། བྲོད་རྒྱལ་ཁབ། བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་ཀི་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་
Values ཞུ་ཡི་ཡྲོད་པ་རེད་བ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེའི་ཁྱད་ཆྲོས་དེ་གང་རེད་ཟེར་དུས། དེ་ང་རང་ཚོའི་འགྲོ་

ཁིད་༸སི་ནྲོར་གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གིས་རྟག་ཏུ་གསུང་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། བྱམས་སྙིང་རེ་ལྡན་པ། འད་
མཉམ། དང་བདེན། མང་གཙོ་དེ་འད་བྱས་ནས་རིན་ཐང་དེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཧ་གྲོ་ཐུབ་ན། ཡང་སྐབས་རེ་གདམ་ཀ་ཁག་
པྲོ་ཡྲོད་པའང་། རིན་ཐང་དེའི་ཐྲོག་ནས་ཐག་གཅྲོད་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ངས་ལམ་གསལ་པྲོ་ཞིག་རེད་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ་གི་
འདུག
མཚམས་རེ་དངྲོས་གནས་ང་ཚོ་ཁག་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། གཅིག་འཕལ་སེལ་གི་ཁེ་ཕན་ཞིག་མཐྲོང་གི་རེད་དེ། ཡང་
ཕུགས་ཐག་རིང་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ང་རང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་གི་འགྲོ་ཁིད་ཡིན་ནའང་
རེད། ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ཅིའི་ཐྲོག་ནས་སིག་འཛུགས་སུས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་དུས་དེ་ལ་ང་
ཚོས་བརྡ་ལན་འད་མ་སྲོང་ན་ག་རེ་སད་དགྲོས་རེད་ཟེར་ན། སྲོ་སྲོའ ་ི རིན་ཐང་དེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་དན་གསྲོ་བྱེད་རྒྱུ་
དང་། ཕར་ཕྲོགས་དེའི་ལྟ་གྲུབ་དེ་དང་། ང་ཚོའི་ལྟ་གྲུབ་གཉིས་ལ་འགལ་ཟླ་ཡྲོད་མེད་དེ་དན་གསྲོ་གཏྲོང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་
མཐྲོང་སྡྲོད་ཀི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་སིད་བྱུས་ཀི་ནང་ནས་རིན་ཐང་ཅན་གི་ང་ཚོའི་ལྟ་གྲུབ་དེའི་ཁྱད་ཆྲོས་ག་
རེ་རེད་ཟེར་ནས་རྨང་གཞི་དེའི་ཐྲོག་ནས་འཆར་གཞི་སིག་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚད་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡྲོང་གི་རེད་
བསམ་གི་འདུག དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་རེད། ང་ཚོར་འཛམ་བུའི་གླིང་ནང་དུ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཆེན་པྲོ་
ཞིག་ཐྲོབ་བསྡད་པ། ད་ལྟ་བར་དུ་ལྲོ་དྲུག་ཅུའི་ནང་དུ་དངྲོས་གནས་བྲོད་ཀི་གནད་དྲོན་དེ་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་
རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཡིན་ན་གསྲོན་པྲོ་གནས་བསྡད་རྒྱུ། རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་མི་རིགས་ལ་དངྲོས་གནས་གུས་
བརི་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ། དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ Brand རེད་བ། དེ་རང་གི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོ་ལམ་འགག་ཅིག་ལ་འགྲོ་ཐུབ་ན་
ངས་དངྲོས་གནས་ཐུགས་ཕན་སྲོས་ཀི་རེད་དན་སྡྲོད་ཀི་འདུག གྲོང་ནས་གྲོ་སྐབས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་གསུང་
སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། འདས་པའི་ལྲོ་ཤས་ཀི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། སྲོན་མ་ཡྲོད་རེད་དན་སྡྲོད་
ཀི་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རང་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྲོ་ཞི ག་གི་ནང་དུ་ཐེ་བྱུས་ཆེ ན་པྲོ་ཞིག་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་
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དུས། དངྲོས་གནས་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཡིན་ནའང། ཚོང་འབེལ་གི་ཐྲོག་ནས་འབེལ་བ་བྱེད་དགྲོས་ནའང་། དི་བ་གསར་པ་ཞིག་
བསེབ་དགྲོས་རྒྱུ། དངྲོས་གནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་འབེལ་བ་མང་པྲོ་བྱེད་དུས། ཁྲོ་རང་ཚོའི་ཐེ་བྱུས་བྱེད་སྟངས་
ལྟར་ན་དངྲོས་གནས་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་ཀི་མི་འདུག་བསམ་ནས། དེའང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་དེ་རིང་ཁ་སང་
བྱུང་བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད། ཨྲོ་སི་ཊྲོལི་ཡ་ལྟ་བུ། ད་ལྟ་གྲོང་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་
རེད། ཁིམས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐེ་བྱུས་དེ་ལ་གདྲོང་ལེན་གང་འད་བྱེད་དགྲོས་ཟེར་ནས། དེ་འད་བའི་
བགྲོ་གླེང་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ། ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་གྲུང་གྲུང་བྱས་ནས་དངྲོས་གནས་གྲོ་སྐབས་
གསར་པ་ཞིག་གང་འདུག་གམ། དཔེ་མཚོན་བཞག་པ་ཡིན་ན་དེ་རིང་ཁ་སང་ Confucius Institute ཁུང་ཙིའི་བསྟི་
གནས་ཞེས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ས་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྲོའ ་ི ནང་དྲོ་སྣང་ཧ་ལས་པ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་བསེབས་བསྡད་
འདུག དེ་བཞིན་བྲོད་པའི་ཚོགས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་དེར་གདྲོང་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་སེལ་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་
ངས་དངྲོས་གནས་ཡག་པྲོ་རེད་དན་སྡྲོད་ཀི་འདུག དེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི ས་གྲོང་ནས་གསུངས་པ་
རེད། ༢༠༢༠ ནང་དུ་ཕི་རྒྱལ་ལ་སྡྲོད་མཁན་དང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་གནས་པ་དེ་ཚོ་ཕེད་ཀ་ཕད་ཀ་ཆགས་མདྲོག་ཁ་
པྲོ་རེད་ཟེར་ནས་ཚོད་དཔག་བྱེད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བསེབས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ངས་དངྲོས་གནས་གྲོ་སྐབས་ཤིག་རེད་
བསམ་གི་འདུག ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འགྲོ་དུས་བྲོད་པའི་གཞྲོན་ནུ་འཚར་ལྲོངས་བྱེད་མཁན། ཤེས་ཡྲོན་གི་གྲོ་སྐབས་མང་པྲོ་
རག་སྡྲོད་མཁན་དངྲོས་གནས་མང་དུ་འགྲོ་བསྡད་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག ལྲོ་ལྟར་དེའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་རང་བཞིན་གིས་
ཡར་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པ། ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ནས་གྲོ་རྟྲོགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་དེ་འད་འགྱུར་བ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་པ་
རེད།
དཔེ་མཚོན་བཞག་པ་ཡིན་ན། ད་ལྲོ་ཡིན་ན་ཨ་རིའི་མི་སེར་ཡིན་པ་ཕ་མ་གཅིག་བྲོད་པ་ཡིན་པ། གང་ལྟར་ཕ་མ་
གཉིས་ཨ་རིའི་མི་སེར་ཡིན་པ་དེ་འད་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིར་ལང་རྒྱུ། དེ་བཞིན་ཁེ་ན་ཌའི་ནང་ནས་ཡིན་ནའང་
རེད། བྲོད་པ་ཚོའི་གཞྲོན་སྐྱེས་སྲོ་སྲོའ ་ི ས་གནས་ཀི་འཐུས་མིའི་ནང་དུ་འྲོས་མིར་ལང་རྒྱུ། དེ་ཚོ་ངས་དངྲོས་གནས་ཡག་པྲོ་
ཞེ་དགས་རེད་དན་གི་འདུག དེ་བཞིན་བྲོད་པ་གང་མང་མང་ཞིག་རྒྱལ་སིའི་ཆབ་སིད་ཀི་སྡིངས་ཆ་ཡིན་ནའང་རེད། སྲོ་
སྲོའ ་ི ཆབ་སིད་ནང་དུ་དངྲོས་གནས་མཉམ་ཞུགས་བགིས། མཉམ་ཞུགས་བྱས་པ་ནང་བཞིན་རྦད་དེ་འགྲོ་ཁིད་མཁན་གྲོས་
ཚོགས་འཐུས་མི་ཡིན་ནའང་རེད། དམིགས་ཡུལ་ཆེན་པྲོ་བཟུང་ནས་དེ་འདའི་གྲོ་སྐབས་འཛིན་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ངས་གལ་ཆེན་
པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་སྡྲོད་ཀི་འདུག ཆབ་སིད་གཅིག་པྲོ་མ་རེད། གསར་འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ཡིན་ནའང་རེད། ཁིམས་ཀི་ཐྲོག་
ནས་ཡིན་ནའང་རེད། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ཅིའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། ད་གང་ལྟར་སྡིངས་
ཆའི་རིགས་ཆེ་སའི་ནང་དུ་ང་རང་ཚོ་འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ལ་མཐྲོང་སྡྲོད་ཀི་འདུག གྲོང་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཁ་ཕྲོགས་འགྲོ་སྟངས་སྐྲོར་ནས་འགེལ་བཤད་གནང་པ་རེད། Naliti དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆྲོག དེ་འཛམ་གླིང་ནང་དུ་ལྲོ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྲོ་ཞིག་
གི་འགེལ་བཤད་ཀི་ཁ་ཕྲོགས་འགྲོ་སྟངས་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་དེ་ཧ་ལས་པའི་སྟྲོབས་ཤུགས་ཅན་ཞིག་རེད་ཟེར།
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ལྲོ་ཤས་ཀི་ནང་དུ་སྟྲོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་ཀི་རེད་ཟེར། ཨ་རི་ཕར་བཞག་ནས་རྒྱ་ནག་སྟྲོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་དང་པྲོ་
ཆགས་ཀི་རེད་ཟེར། སྐད་ཆ་དེ་འཛམ་བུའི་གླིང་ནང་དུ་འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ངས་མྲོས་མཐུན་ར་བ་ཉིད་ནས་བྱེད་
ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འགེལ་བརྲོད་དེར་བྲོད་པ་ཚོའི་ངྲོས་ནས་གདྲོང་ལེན་བྱེད་དགྲོས་རྒྱུ་ཆགས་སྡྲོད་ཀི་
འདུག རྒྱ་ནག་དེ་དཔལ་འབྱྲོར་གི་ཐྲོག་ནས་ཕྱུག་པྲོ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སྟྲོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་རེད་དམ་
ཟེར་དུས་དེ་མ་རེད། དེ་ག་དུས་ཡིན་ནང་རང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཡིན་ནའང་རེད། འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་
ནའང་རེད། ཆབ་སིད་ཀི་མི་སྣ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ཐུག་པའི་སྐབས་སུ་དེ་ལ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་གདྲོང་ལེན་བྱེད་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་
ངས་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག རྒྱ་ནག་དེ་དཔལ་འབྱྲོར་ཕྱུག་པྲོ་རེད་དེ། སྟྲོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ར་བ་ཉིད་ནས་
མ་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་དུ་རྲོག་ག་ག་ཚོད་ཡྲོད་པ་རེད། སྟྲོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་དུས་དངྲོས་ནས་བཟང་སྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་
Moral Leadership དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་མཆྲོག དེ་འདའི ་རྒྱལ་ཁབ་ཅི ག་ཡྲོད་ན་སྟྲོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་

རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་བཀའ་ངལ་ག་ཚོད་ཅིག་ཡྲོད་པ་རེད། ལྲོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཡིན་ནའང་རེད། འད་མཉམ་ཅན་
གི་སི་ཚོགས་ཤིག་མ་རེད། ཁྲོར་ཡུག་གི་ཐྲོག་གཏྲོར་བཤིག་གང་འད་བྱས་ནས་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྟྲོབས་ཆེན་
རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། བྲོད་ནང་དུ་ག་རེ་བྱས་ཡྲོད་པ་རེད ། རྒྱ་མི་རིགས་སྲོ་སྲོའ ་ི སི་ཚོགས་ནང་དུ་ག་རེ་
བྱས་ཡྲོད་པ་རེད། ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་དུ་ག་རེ་བྱས་ཡྲོད་པ་རེད། ཁྲོ་ཚོས་བྱེད་སྟངས་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ད་ལྟའི་
གནས་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་སྟྲོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད་ཟེར་ནས། དེ་ལ་ང་ཚོས་གདྲོང་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་གལ་
ཆེན་པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་སྡྲོད་ཀི་འདུག
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི་གསལ་བཤད་གཙོ་བྲོ་དེ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཐྲོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་གི་ཡྲོད་
དུས། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུ་དེའི་ནང་དུ་ཁྲོར་ཡུག་གི་ཐྲོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ལ་འཆར་གཞི་ག་རེ་ཡྲོད་དམ་ཟེར་ནས་
ངས་དི་བ་ཞིག་འབུལ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། བྲོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། ཆྲོས་དང་རིག་
གཞུང་། སྐད་ཡིག་མང་པྲོ་ཞིག་གཏྲོར་བཤིག་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་པས། དེ་ཚོའི་ཐད་ལ་ང་ཚོ་དངངས་སྐྲག་སྐྱེ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་
ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཏུ་མཐྲོང་གི་འདུག དེ་བཞིན་ངས་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ག་རེ་མཐྲོང་སྲོང་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བྲོད་ལ་
གཏྲོར་བཤིག་གཏྲོང་རྒྱུ་དེ་དངྲོས་གནས་ང་ཚོས་སེམས་འཚབ་བྱེད་དགྲོས་རྒྱུ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག ཁ་སང་ཁ་ཉིན་
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་གིས་ཁྲོར་ཡུག་གི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་ཞིག་གནང་སྲོང་། དེ་ངས་དངྲོས་གནས་མྲོས་
མཐུན་ཞུ་ཐུབ་ཀི་འདུག ཁྲོར་ཡུག་དེ་གཅིག་གཏྲོར་བཤིག་བཏང་པ་ཡིན་ན་བཟྲོ་བཅྲོས་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཧ་ལས་པའི་དཀའ་ལས་
ཁག་པྲོ་ཡྲོད་དུས། དེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་སེམས་འཚབ་བྱེད་དགྲོས་པ་ཞིག་དང་། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་གཞིའི་ནང་དུ་
བསེབ་ཐུབ་རྒྱུ། ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་བྲོད་ཀི་ཁྲོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱྲོབ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་དེར་འཆར་གཞི་གང་འད་བྱས་ནས་ཡྲོད་
དམ་ཟེར་ནས་དེ་དི་བ་ཞིག་འབུལ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག
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ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།

སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐྲོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། ར་བའི་དུས་
ཚོད་ཀི་རེན་པས་གང་ཐུབ་ཅིཐུབ་མདྲོར་བསྡུས་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་ཁ་སང་འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཆབ་སིད་དེ་ཧ་ཅང་
འཁྲུག་བསྡད་ཡྲོད་པའི་སྐབས་ལ་རྒྱལ་སིའི་སང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་ལྟ་གྲུབ་དང་ལམ་ལུགས་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་རང་བཞིན་གིས་
འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་པ། ཁྲོར་ཡུག་དེ་ནས་ང་རང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་དགྲོས་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་
རེད་བསམ་པ་དན་གི་འདུག གཙོ་བྲོ་གནད་འགག་གཅིག་དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན།
རྒྱལ་ཞེན་ནམ་མི་རིགས་རིང་ལུགས་ཀི་བསམ་བྲོ་དང་། རྒྱལ་གཅེས་ཀི་བསམ་བྲོ་དེ་དག་གལ་གནད་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ་
གསུངས་སྲོང་། ང་རང་གི་ལྟ་སྟངས་བྱས་ན་ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་དང་ཁྲོར་ཡུག་ཕྲོགས་གང་ཐད་ནས་བལྟས་ན། བྲོད་མི་
རིགས་ཀིས་འཐབ་རྲོད་གཅིག་མི་རིགས་རིང་ལུགས་ཀི་བསམ་བྲོ་གནད་འགག་ཆེ་ཞུ་གི་ཡྲོད་རེད། སི་ཡྲོངས་ཀི་དམར་
ཕྲོགས་ཀི་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་སྟངས་ཡིན་ན། མི་རིགས་ཆུང་བ་ཞིག་གིས་མི་རིགས་རིང་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་ཁུར་ན་དེ་ལ་གཉའ་
གནྲོན་དང་ཐུབ་ཚོད་ཡྲོད་རེད། མི་རིགས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གིས་བསམ་བྲོ་དེ་ཁྱེར་ཡྲོད་ན། དེའི་བསམ་བྲོའ ་ི རྒྱབ་ལྲོངས་སུ་
གཞན་ལ་བཙན་འཛུལ་དང་ཐུབ་ཚོད་གཏྲོང་རྒྱུའི་བསམ་བྲོ་མ་གཏྲོགས་ཡྲོད་མ་རེད། དེའི་རྒྱབ་ལ་འཐེན་འཁྱེར་གི་བསམ་
བྲོས་ཁེངས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོའི་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་རྒྱུར་གཞི་ར་དེ་འཇྲོག་དགྲོས་རེད་དན་ཡྲོ ད། སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་
སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་ལྟ་བུའི་འཛམ་གླིང་དུ་ཞི་བདེ་ཡི་སྣེ་ཁིེད་ཐུབ་མཁན་ཞིག་གི་དགྲོངས་པ་བཞེས་སྟངས་དེ་རྦད་
དེ་དམིགས་བསལ་རེད། འཛམ་གླིང་གི་ཞི་བདེའི་དེད་དཔྲོན་རེད། ང་ཚོ་བྲོད་པ་གཅིག་པྲོ་མ་རེད། བྲོད་པ་ཚང་མ་༸གྲོང་ས་
མཆྲོག་ལྟ་བུ་ཆགས་རྒྱུ་ཁག་པྲོ་ཡྲོད་རེད། ང་རང་ཚོའི་མི་རིགས་ཤིག་གནས་ཐུབ་པ་ལ་མི་རིགས་རིང་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་དང་
བསམ་བྲོ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། དེའི་དཔེ་མཚོན་ཆུང་ཆུང་གཅིག་ཞུས་ན། ང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་པ་མང་པྲོས་གསུང་གི་རེད། ང་
ཚོའི་དག་དེ་རྒྱ་མི་མ་རེད་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་རེད། སྐད་ཆ་དེ་ཕྲོགས་མང་པྲོ་ནས་གྲོ་བརྡ་སྲོད་ཀི་འདུག རྒྱ་མི་མང་ལ་
གྲོགས་པྲོ་བཟྲོ་དགྲོས་རེད་ཟེར་བའི་བསམ་བྲོ་དེ་ཕྲོགས་གཅིག་ནས་ང་ཚོས་སྙྲོབ་ཚོད་དེ་གང་འད་ཡིན་ནམ། ད་ལྟ་དང་མ་
འྲོངས་གཉིས་ལ་གང་འད་ཡིན་ནམ། སྐད་ཆ་དེས་བྲོད་ནང་ལ་གྲོ་བརྡ་གང་འད་ཞིག་སྲོད་ཀི་ཡྲོད་དམ། ད་ལྟའི་ཆར་བྲོད་ནང་
དེའི་སྐྲོར་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་མང་པྲོ་འདུག ང་ཚོས་གྲོགས་པྲོ་སིག་དགྲོས་རེད་ལབ་དུས་བྲོད་ནང་སིག་ཆྲོག་ཆྲོག་
ཡྲོད་རེད། ང་ཚོའི་བསམ་བྲོའ ་ིཤུགས་རེན་ཐེབས་ན་གང་འད་ཡྲོད་དམ། དཔེར་ན་གཉེན་སིག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་དང་དེ་འད་མང་པྲོ་
ཡྲོད་རེད། འཐབ་རྲོད་བྱེད་པའི་བསམ་བྲོ་དེ་འད་ཞིག་ལ་འཁྱེར་དགྲོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་འཛམ་
གླིང་གི་ཆབ་སིད་ཁྲོར་ཡུག་ལ་འགྱུར་ལྡྲོག་ཆེན་པྲོ་འགྲོ་བཞིན་པའི་དུས་ཚོད་ནང་དུ། ང་ཚོས་ག་རེ་བྱས་ནས་གྲོ་སྐབས་
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ལེན་དགྲོས་རེད་ཟེར་ན། ང་རང་གིས་ནམ་རྒྱུན་བསམ་བྲོ་བཏང་པའི་སྐབས་ལ་དེ་འདའི་ཁྲོར་ཡུག་ཡྲོད་མ་རེད་དེ། སྟྲོང་
བསམ་བཅང་པའི་སྐབས་ལ་གཙོ་ཆེ་ཤྲོས་ང་རང་ཚོའི་དགྲོས་མཁྲོ་ག་རེ་ཡིན་པ་དེ་གཞི་ར་ལ་བཞག་ནས་ང་ཚོར་དམིགས་
ཡུལ་ག་རེ་ཡྲོད་པ་དེ་གཞི་རར་འཛིན་དགྲོས་རེད། ཕར་ཕྲོགས་ཀི་བསམ་བྲོའ ་ི གནས་སྟངས་འཁྲོར་ཕྲོགས་གཅིག་པྲོ་ལ་
བསམ་བྲོ་བཏང་ན་ནམ་ཞིག་ང་རང་ཚོ་ཁ་ཕྲོགས་མེད་པ་ཆགས་སིད། ང་རང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཁྲོར་
ཡུག་དང་གྲོ་སྐབས་གནད་དུ་འཛིན་དགྲོས། གཞན་དག་ལ་བལྟས་ནས་གནས་སྐབས་ཀི་རྒྱལ་སིའི་སང་ནས་ཡིན་ན་རེད།
རྒྱབ་སྐྱྲོར་རག་པ། དཔེ་བཞག་ན་སྲོན་མ་ཨ་རིའི་རྲོགས་སྐྱྲོར་འྲོག་ནས་སྲོན་མ་གླྲོ་སིག་འཛུགས་ལ་སྲོགས་དེ་འད་བྱུང་བ་
རེད། ཁྲོ་ཚོར་བསྟུན་ནས་གྲོམ་པ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ཉི་མ་གཅིག་ལ་ང་ཚོའི་ལམ་ཁ་དེ་བརླག་རྒྱུའི་ཉེ་ཁ་ཡྲོད་རེད ། ང་རང་
ཚོར་དགྲོས་མཁྲོ་དང་ཁེ་ཕན་ཀི་མཐར་ཐུག་དེ་གང་འད་འདུག དེ་ཧ་གྲོ་ཡི་མེད་ན་གནས་སྐབས་ཀི་ཁེ་ཕན་འདྲོར་དགྲོས་ན་
སྐྱྲོན་མེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་ཐུགས་ཕན་གསྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད་དེ་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཡིན། ང་རང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་འདིའི་
སང་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཕྲོགས་ལ་བསམ་བྲོ་མང་པྲོ་གཏྲོང་དགྲོས།
མཐར་ཐུག་དེ་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་གྲོས་མྲོལ་བྱས་ནས་ཐག་གཅྲོད་འབྱུང་དགྲོས་པ་དེ་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱྲོང་ཀི་
བསམ་འཆར་དང་ལྷག་པར་དུ་དབུ་མའི་ལམ་གི་དགྲོངས་དྲོན་དེ་རེད། ད་དེ་ཡྲོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀང་རེད། སྲོན་མའི་བཀའ་
ཤག་དང་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གཉིས་ལ་དི་བ་བཏང་མྲོང་། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁིམས་ཀི་སྲོམ་གཞིའི་འྲོག་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད་
དེ། རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁིམས་དེ་ལ་འགྱུར་བ་ག་རེ་ཐེབས་ཀི་ཡྲོད་མེད། ད་ལྲོ་ང་ཚོར་ར་སྲོད་གཅིག་བྱུང་ཡྲོད་རེད། མ་འྲོངས་
པར་རྒྱ་ནག་གིས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ར་ཁིམས་དེ་དག་ཕིར་བསྡུ་བྱས་ན། ལས་ས་པྲོ་ཞིག་གི་ངང་
ནས་འགྲོ་སིད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཁུངས་གཏུག་ས་གང་ལ་ངྲོས་འཛིན་རྒྱུ་ཡིན། དེ་གང་ད་བྱས་ནས་
བཤད་པ་མིན། བྲོད་རྒྱ་འབེལ་མྲོལ་སྐབས་སུ་འབེལ་བ་བྱེད་ས་གཙོ་བྲོ་རྒྱ་ནག་འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་གི་མགྲོ་
འཛིན་གཞྲོན་པ་ཀྲུའུ་ཝན་ཆྲོན་ཟེར་བ་དེ་དེང་སྐབས་ཁྲོའ ་ི ལས་ཀ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་འགྲོ་ཁིད་རེད། ཁྲོ་
རང་གིས་རྲོམ་ཡིག་བིས་ནས་གངས་ཉུང་མི་རིགས་སྐྲོར་ཀི་ཐྲོབ་ཐང་གི་ཡིག་ཆ་དང་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཨ་མ་གང་ཡྲོད་པ་དེ་
དག་ཕིར་བསྡུ་བྱེད་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ལ་སེབས་འདུག་ཟེར་ནས། ལྲོ་ཁ་ཤས་སྲོན་ནས་བཤད་ཡྲོད་རེད། བྲོད་དང་འབེལ་པའི་
གནས་སྟངས་དེ་དག་ཁྲོ་ལ་ཤུགས་རེན་གང་འཚམ་འདུག དེ་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་ག་སིག་ག་རེ་ཡྲོད་དམ། ང་ཚོའི་ཕིར་མིག་ཅིག་
བལྟས་ཡྲོང་ན། བྲོད་རང་སྐྱྲོང་ལྲོངས་ཀི་དམར་ཕྲོགས་འགྲོ་ཁིད་བྱེད་མྲོང་མཁན་མང་པྲོ་ཞིག་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་དབུས་ཀི་
མཐྲོ་རིམ་ནང་བསེབས་ཡྲོད་རེད། དཔེར་ན་ཀྲང་ཆིན་ལེན་རྒྱ་ནག་གི་སིད་གྲོས་ཀི་མགྲོ་གཙོ་གཞྲོན་པ་ལ་བསེབས་བསྡད་
ཡྲོད་རེད། རྒྱལ་ཡྲོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཟེར་བའི་ཚོགས་གཞྲོན་ནང་ལའང་འདུག ང་ཚོ་བྲོད་པའི་ཐྲོག་ལ་
དམ་བྱེད་མཁན་དེ་དག་གི་གྲོ་ས་འཕར་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་ལ་ཁྲོར་ཡུག་དང་གྲོ་སྐབས་གང་འད་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་
རེད། དེ་ནས་ང་ཚོའི་ལྲོ་ལྔའི་འཆར་གཞིའི་ནང་དུ་ག་ཚོད་ཅིག་ཡྲོང་ཐུབ་ཀི་རེད། ལྔ་བཅུའིུ་བསམ་བྲོའ ་ི ནང་གཞིས་སར་
ཁག་དང་། དགྲོན་སྡེ་ཁག སྲོབ་གྲྭ་ཁག་རེད་དེ་ཚོའི་ནང་བལྟས་ཡྲོང་དུས། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་ང་ཚོས་བྱེད་དགྲོས་རེད།
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ཕྲོགས་གཅིག་ནས་དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་འད་རེད། མ་འྲོངས་པར་ལྔ་བཅུ་ཟེར་བ་དེ་འད་ཞིག་ལ་བསེབས་ན་ཐུག་ཕན་གསྲོ་
རྒྱུའི་ཆ་དང་མི་གསྲོ་བའི་ཆ་གང་འད་ཡྲོད་དམ། དེ་ཚོ་གནད་འགག་ཅིག་ལ་ཐུག་འདུག
དེ་རིང་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་འཕྲོ་འགྱུར་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་སྲོང་། དེའི་སང་ལ་ཚོར་ཤུགས་
ཆེན་པྲོས་བཤད་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་གང་ཡང་མེད། མཐར་ཐུག་གི་ཐག་གཅྲོད་བཀའ་ཤག་གི་སང་ལ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་མཁན་བྱུང་།
དེ་འད་ཡིན་ན་ལམ་ཁ་དེ་ནྲོར་འདུག་བསྐྱར་དུ་བསྐྲོ་ཡི་ཡིན་ཟེར་བའི་ཐག་གཅྲོད་རེད་དམ། ཡང་ན་ར་བའི་ནྲོར་འདུག་ཟེར་བ་
ཞིག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དམ། ང་རང་དྲོགས་པ་དེ་འད་ཡྲོང་གི་འདུག ང་ཚོ་ལ་བྱ་རྒྱུ་ཞིག་དགྲོས་རེད། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་
འཛུགས་དགྲོས་ཚེ་བྲོ་གཟུ་བྲོར་གནས་པ་ཞིག་གང་ལ་འཚོལ་དུ་འགྲོ་དགྲོས་རེད། ཐེ་ཚོམ་ཡིན། ང་རང་དང་པྲོ་ཡིན་ཟེར་
གི་མེད། སྲོན་མ་འྲོས་བསྡུའི་སྐབས་བཀའ་ཟུར་དང་ཚོགས་ཟུར་ཡིན་ཟེར་མཁན་དེ་འད་བྱུང་། ང་རང་གིས་དེ་འད་པྲོ་ཞིག་
མཐྲོང་མ་སྲོང་། བཙན་བྱྲོལ་གི་གནས་སྟངས་དང་ཁྲོར་ཡུག་ཅིག་གི་ནང་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་རེད། དེས་ཐག་གཅྲོད་ཐུབ་ཀི་
ཡྲོད་དམ། དེ་ནས་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ་ཛ་དག་ཡིན་ཚུལ་གསུངས་སྲོང་། ང་རང་གི་ངྲོས་ནས་ཛ་དག་ཡིན་པ་ཚོར་གི་
མེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མདུན་དུ་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡིན་ཙང་སེམས་
ཁལ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ཀི་རེད་དེ། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ཡིས་གནང་པའི་མང་གཙོ་ཟེར་བ་དེའི་ནང་
དངངས་སྐྲག་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས། ངྲོ་རྒྲོལ་སེལ་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་པ་དེས་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་སིག་འཛུགས་ཀི་རང་
དབང་དང་གནས་སྟངས་ཡང་མཚོན་གི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོས་ལྡྲོག་ཕྲོགས་རང་རང་ནས་བསམ་བྲོ་མ་་ (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་
ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཡྲོད་ན་རེས་ལ་གྲོ་སྐབས་ཕུལ་གི་ཡིན། དེ་མེད་ན་སྐར་མ་བཅུ་ཡྲོལ་འགྲོ་ཡི་འདུག
སྐར་མ་བཅུའི་གྲོ་སྐབས་མ་གཏྲོགས་ཡྲོད་མ་རེད།) ཚིག་གཅིག་གི་ནང་བསྡྲོམས་བརྒྱབ་ཆྲོག་པ་གིས། དེ་འད་ཡིན་དུས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་ཁྲོ་རང་ཚོའི་མི་མང་ནང་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་གྲོ་སྐབས་དང་། རང་དབང་ཡྲོད་མ་རེད། ད་ལྟ་
བྱེད་བཞིན་པ་འདི་ཕྲོགས་གཅིག་ནས་ང་རང་ཚོའི་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ཀི་མང་གཙོ་དང་རང་དབང་གི་གནས་སྟངས་
གཅིག་ཀང་མཚོན་གི་ཡྲོད་རེད། དེར་བརྟེན། གནས་སྟངས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ཕྲོགས་གང་ས་ནས་བསམ་བྲོ་བཏང་རུང་དེ་འདའི་
ཛ་དག་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་ཞིག་ངའི་ངྲོས་ནས་ཚོར་གི་མེད། འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་གསྲོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ལས་རིམ་མུ་མཐུད་ཀི་ཡྲོད་དུས། ད་སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀྲོན་མཆྲོག་ཆྲོས་སྲོན་ལགས།
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སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀྲོན་མཆྲོག་ཆྲོས་སྲོན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་རིང་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གནང་
སྲོང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་བསམ་ཚུལ་གཉིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། དང་པྲོ་དེ་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་མཆྲོག་གི་གསལ་བཤད་སྐབས་སུ་ལྔ་
དང་ལྔ་བཅུ་དང་འབེལ་པའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱལ་སི་དང་རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྟངས་ཐད་ནས་གསལ་བཤད་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་ཞིག་
གནང་སྲོང་། སྲོ་སྲོས་ཉན་ཡྲོང་དུས་ལྲོ་གསུམ་བཞི་ཞིག་གི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཞིག་གསུངས་སྲོང་། སྲོ་སྲོས་
དེ་ལྟ་བུ་གྲོ་སྲོང་། ང་རང་གི་ངྲོས་ནས་ལྲོ་གསུམ་བཞིའི་ནང་གི་འགྱུར་བ་དེ་བཟང་ཕྲོགས་ཀི་འགྱུར་བ་ཞིག་འགྲོ་རྒྱུའི་རེ་བ་
རྒྱག་གི་ཡྲོད། གནད་དྲོན་གཞན་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་གྲོས་ཚོགས་འགྲོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་དེ་རིང་ཉིན་ལྔ་པ་དེ་རེད། ཧ་
ལམ་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་གནད་དྲོན་དེ་རང་གླེང་བ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་སེན་པ་ཚེ་
རིང་ལགས་འཕྲོ་འགྱུར་ཡིན་ནའང་རེད། ལས་མཚམས་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་འད། ཁྲོ་རང་གིས་ལས་མཚམས་བཞག་པ་
ཡིན་གསུང་གི་ཡྲོད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་གནད་དྲོན་དེའི་ཐྲོག་ལ་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་པ་ནས་གྲོས་ཚོགས་འགྲོ་མ་
ཚུགས་བར་དང་། གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ནས་ད་བར་དུ་གང་བྱུང་བ་དེ་གཉིས་ཀ་བསམ་ཚུལ་སྤུངས་ཐུབ་ན་བསམ་ཀི་ཡྲོད།
སྲོ་སྲོ་རྐུབ་སྟེགས་འདིའི་ཐྲོག་བསྡད་ཡྲོ ད་དུས། བསམ་ཚུལ་མ་ཞུས་ན་མ་འགིགས་པ་མཐྲོང་གི་ཡྲོད། དེ་འད་སྲོང་ཙང་
དཔལ་ལྡན་སིད་ཚབ་མཆྲོག་ནས་དྲོན་ཚན་བཅུ་དང་འབེལ་པའི་ཐྲོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་པའི་ནང་དྲོན་དག་གཅིག་
བངས་ནས། སྲོ་སྲོས་དེའི་ཐྲོག་བསམ་བྲོ་བཏང་ནས་བསྡད་པ་ཡིན། དྲོན་དག་དེ་ནི་དཔལ་ལྡན་སིད་ཚབ་ནས་ཡར་ག་འད་
བྱས་ནས་བསྐྲོ་ཡིན་ན། མར་དེ་ག་རང་ཕིན་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ལ་ལབ་གླེང་དང་བགྲོ་གླེང་ར་བ་རང་ནས་མཐྲོང་མ་
སྲོང་། དེ་ག་རང་བཞག་ན་མ་འགིགས་པ་མཐྲོང་གི་མི་འདུག སི་ཚོགས་ནང་དགའ་མྲོས་མང་པྲོ་ཞིག་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རེད།
གང་ལྟར་དྲོན་དག་འདི་ལ་ཐུག་གི་འདུག སྲོ་སྲོས་དེའི་ཐྲོག་བསམ་བྲོ་བཏང་ནས་བསྡད་པ་ཡིན། ད་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་
ནས་ད་བར་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཅིག་གིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི་
གང་ཡང་གསུང་མ་སྲོང་ཟེར་སྲོང་། ངའི་བསམ་ན་མ་གསུང་པ་དེ་ཡག་པྲོ་བྱུང་སྲོང་བསམ་གི་ཡྲོད། འདི་ལ་ཅིག་གླེང་བ་
ཙམ་གིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གླེང་དགྲོས་དྲོན་ཡྲོད་པ་མ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། གྲོས་ཚོགས་
ནང་དི་བ་དིས་པ་དེར་ལན་བསྐྱྲོན་སྲོང་། ག་རེ་དིས་ན་ལན་རྒྱག་གི་ཡིན་གསུངས་སྲོང་། ང་ལ་དི་བ་གཅིག་ཀང་མེད། འདི་
དགྲོས་པ་ཡང་མཐྲོང་མ་སྲོང་། དེ་བཞིན་དེ་སྲོན་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་བ་བཞིན། ཕག་རྲོགས་སི་འཐུས་
གཞན་ཞིག་གིས་འདི་གསུངས་སྲོང་། སྐད་ཆ་འདི་ངས་ཚབས་ཆེན་པྲོ་འད་ཞིག་མཐྲོང་སྲོང་། ད་ལྟ་བཀའ་མྲོལ་གནང་དུས་
གནས་ཚུལ་ཆེན་པྲོ་དེ་ཆུང་ཆུང་། ཆུང་ཆུང་དེ་མེད་པ་བཟྲོས་དགྲོས་རེད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག ཆུང་ཆུང་འདི་མེད་པ་བཟྲོ་
རྒྱུའི་ཚབ་ལ་ཆེན་པྲོ་བཟྲོ་ཡི་འདུག་བསམས་སྲོང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེས་གསུང་རྒྱུ་ལ་
ཁྲོང་སྐུ་ཐང་ཆད་ཀི་འདུག་གསུང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། སྐུ་ཐང་ཆད་ཀི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ཁྲོང་གི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་གནས་བབ་
མ་རེད་ཅེས། དེ་ཁ་ཕྲོགས་གཞན་ཞིག་ལ་སྒྱུར་གི་འདུག དེ་ཚོད་དཔག་བྱས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེས་གསུངས་བཞག་
པ་དེར་འགེལ་བཤད་ལྲོག་པ་བརྒྱབ་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་རྲོག་ག་འདི་མེད་པ་བཟྲོ་དགྲོས་
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དུས། རྲོག་ག་དེ་ག་ཚོད་ཆུང་རྒྱུར་བཀའ་མྲོལ་ག་རེ་གསུང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་གསུང་དགྲོས་ཀི་རེད་མ་གཏྲོགས། དེ་ཆེན་པྲོ་
བཟྲོ་རྒྱུའི་གཞི་ར་ཞིག་བཟྲོས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ན་ར་བ་ནས་འགིག་གི་ཡྲོད་པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག
ལྷག་པར་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་གསུང་དེར་འགེལ་བཤད་ལྲོག་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེ། དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེས་ང་
ཏྲོག་ཙམ་སྐུ་ཐང་ཆད་ཀི་འདུག་གསུངས་པ་འདི་གནད་དྲོན་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་གང་འད་བྱས་ནས་ཁུངས་སྐྱེལ་གི་རེད།
དེར་ཁུངས་སྐྱེལ་ཤྲོག་དང་། དེ་ནས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་ག་རེ་ཡིན་ན་ཡང་བྱེད་ཆྲོག་གི་རེད། སྐད་ཆ་དེ་ཚབས་ཆེན་པྲོ་འད་
མཐྲོང་སྲོང་། ད་ལྟ་བཀའ་མྲོལ་གནང་པའི་སྐབས་སུ་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་གནང་དགྲོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་རེད་
སྙམ་གི་འདུག
དེ་ནས་ཁ་སང་དང་དེ་རང་ཡི་གེ་མང་པྲོ་ཞིག་སད་སྲོང་། ཡི་གེ་ཆ་ཚང་ལ་ཡག་པྲོ་ཞིག་བལྟས་པ་ཡིན། མཐྲོང་
ཆུང་མིན་མི་མང་གིས་བདེ་སྡུག་ཞུས་དུས་ལྟ་དགྲོས་རེད་བསམས་ནས། མགྲོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་བཀགས་པ་ཡིན། དེའི་
ནང་ལ་ལྟ་སྐབས་ཁུངས་ལུང་གང་ཡང་མི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ནས་བསྒྲུགས། ཕ་གི་ནས་བསྒྲུགས། གང་
ནས་ཡིན་ཡང་བསྒྲུགས་ནས་ག་པར་ནས་འཛིན་དགྲོས་རེད་དམ། དཔེར་ན། ཡུ་རྲོབ་མི་མང་ནས་བསམ་ཚུལ་ཡིན་ལབ་
ནས་མཚན་རྟགས་དང་བཅས་པ་ཡྲོད་ཅེས་ལབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡུ་རྲོབ་ནས་ཡྲོད་མ་རེད། དེའི་ནང་དང་པྲོ་བལ་ཡུལ་ཀ་ཏ་
མན་ཌུ་ནས་ཡིན་གསུངས་པ་རེད། དེ་ནས་མར་བལྟས་ན་མིང་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་མིང་མང་པྲོ་འདུག གཞི་གང་ལ་འཛིན་
དགྲོས་རེད་དམ། དེའི་ནང་ནས་གནད་དྲོན་གཅིག་བསྒྲུགས་དང་། ལྟ་ས་གང་ཡང་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དེ་གཅིག་རེད།
ཕག་རྲོགས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་༸རྒྱལ་བ་རི་ན་པྲོ་ཆེ་སྐུ་ཐང་ཆད་ཀི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཡི་གེ་ཞིག་གི་
ནང་དུ་དེ་བེད་སྲོད་བྱས་ནས་བིས་འདུག རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེས་དེ་འད་གསུངས་ཡྲོད་རེད་ཅེས། གནས་ཚུལ་དེ་ག་པར་འགྲོ་
གི་རེད་དམ། དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོ་སི་འཐུས་ཡིན་ཟེར་གི་ཡྲོད་པ་རེ ད། གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་དེ་མེད་པ་བཟྲོ་དགྲོས་
ཀི་ཡྲོད་ན། དགྲོངས་པ་བཞེས་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་གནད་དྲོན་དེ་དག་དགྲོངས་པ་
ཡག་པྲོ་བཞེས་ནས་བཀའ་མྲོལ་གསུངས་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག
ཕྲོགས་གཉིས་ནས། ད་ལྟ་མ་གིར་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་མཁན་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཡི་གེའི་ནང་བལྟས་དུས་དེ་རིང་ཚོགས་
ཆུང་འཛུགས་དགྲོས་ལབ་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ལབ་པའི་འྲོག་ཏུ་སྡིགས་ར་འད་པྲོ་ལབ་དགྲོས་སམ། ཡི་གེའི་ནང་དུ་སྙན་པྲོ་བིས་
འདུག འབྲོད་སྐུལ་ཡིན་ལབ་ནས་བིས་འདུག ཡིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱྲོར་མ་བྱས་ན། གྲོས་ཚོགས་
ནས་འཐྲོན་དགྲོས་པ་འད་པྲོ་ཞིག ད་དེ་བཀའ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་དམ། འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་གི་ཡྲོད་རེད་དམ། ང་ཚོར་ཐག་གཅྲོད་
བྱེད་པའི་རང་དབང་ཡྲོད་རེད་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུའི་སྐྲོར་ལ་བཤད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད།
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་ཡིན་ན། ངའི་བསམས་པར་དེ་ལ་གྲུབ་འབས་ཡྲོད་པ་གང་ཡང་མཐྲོང་གི་མི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་
ཡིན་ཞུས་ན། ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་པར་ཆ་བཞག ད་ལྟ་ཁྲོ་རང་ཚོས་མིང་སྨྲོས་མེད་ཀང་། ལས་གནས་ཀི་ཐྲོག་ནས་
སྨྲོས་ཡྲོད་རེད། བཀའ་ཟུར་དང་། ཁིམས་ཟུར། སི་ཟུར། ག་རེ་སྨྲོས་འདུག ཁྲོང་ཚོས་ག་རེ་ལ་དམིགས་ནས་སྨྲ་ཡི་ཡྲོད་
རེད་དམ། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་གང་ཡང་མཐྲོང་གི་མི་འདུག ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་པའི་དབང་དུ་
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བཏང་ན། དེས་ཐག་གཅྲོད་བྱས་པ་ཡིན་ན། འགིག་མི་འདུག་ན་ཁྲོང་ཚོ་འཇམ་ཐིང་ངེར་སྡྲོད་ཀི་རེད་དམ། ཁྲོ་རང་ཚོའི་འདྲོད་
པ་གཞིར་བཟུང་ཐག་གཅྲོད་མ་བྱུང་ཚེ། སྡྲོད་ཀི་མ་རེད་པཱ། ཡང་གཅིག་འགིགས་མི་འདུག གཉིས་འགིགས་མི་འདུག་ཟེར་
ནས་ལབ་ཀི་རེད་བ། དེ་འད་ཡིན་དུས། ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་
མེད་པར་བཟྲོ་དགྲོས་ཚེ་ཕྲོགས་ཚང་མར་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་རྣམ་པ་ཚོར་ཞུ་རྒྱུར། གནས་
ཚུལ་ཆུང་ཚགས་དེ་མེད་པ་བཟྲོ་རྒྱུར་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཡང་འགན་འདུག ངྲོ་རྒྲོལ་བྱས་དང་མ་བྱས་མི་འདུག གྲུབ་འབས་གང་
ཡང་ཐྲོན་ས་མ་རེད་བསམས་ནས་བཞག་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་བསམས་ཏེ་ངས་དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བྱས་ན་མ་གཏྲོགས་ང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་སི་འཐུས་ཞིག་གིས་
གསུངས་སྲོང་། ཡི་གེ་སྲོད་སྟངས་དེར་བལྟས་ན་སིད་སྐྱྲོང་ལ་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག འགན་དེ་ང་ཚོ་ལ་རེད་འདུག ཡི་གེ་
སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་བིས་འདུག ང་ཚོ་ལ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགྲོས་རེད་ཅེས་ལབ་ཡྲོད་རེད། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་
རྒྱུའི་གཞི་འཛིན་པར་ཕིན་ན། གཞི་འཛིན་ཡྲོད་མ་རེད། ག་རེ་འཛུགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། ད་ལྟ་འགན་དེ་ང་ཚོར་སད་
ཡྲོད་རེད་དཱ། སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ལ་འགན་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ངའི་བསམ་ཚུལ་དེ་དང་། ང་རང་གི་ཐག་
གཅྲོད་དེ་འདིའི་ནང་ལ་ཞུ་རྒྱུར་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་གྲུབ་འབས་གང་ཡང་འཐྲོན་གི་མེད་པ་ཞིག་གསལ་པྲོ་མཐྲོང་གི་
འདུག གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཐག་གཅྲོད་གང་བྱས་པ་དེ་ཁས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་མིན་པ་དེ་ངས་ད་རེས་རང་ཐག་གཅྲོད་ཐུབ་ཀི་འདུག དེ་
འད་ཡིན་དུས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ན་ངྲོས་ལེན་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐྲོག་ལ་ཆ་ཤས་བངས་པའི་ཐྲོག་ནས། བཀའ་འདི་ཁ་ཤས་
ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། གྲོང་དུ་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་ཐད་བཀའ་མྲོལ་གནང་དུས། ཨེ་ཤེ་ཡ་དེ་གལ་གནད་ཆེན་པྲོ་
ཆགས་ཡྲོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གསུངས་སྲོང་། ང་རང་གིས་དེ་རེད་བསམ་གི་འདུག ངའི་དི་བ་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་
ཚོས་ལས་འགུལ་དང་འབྲོད་སྐུལ་འབེལ་ལམ་གང་འད་ཞིག་བྱས་ན་ཡང་མང་ཆེ་བ་དེ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་རེད། དེ་ས་ཡང་
མང་པྲོ་ཞིག་ལ་མཐྲོང་ཚུལ་ཡྲོད་རེད། ཨེ་ཤེ་ཡའི་ནང་ལ་འབེལ་ལམ་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པ། གཞན་གིས་ཀང་དེ་ལྟར་ཟེར་གི་
འདུག་ལ་རང་གིས་ཀང་དེ་ལྟར་མཐྲོང་གི་ཡྲོད། མ་འྲོངས་པར་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ནང་དུ་འབེལ་ལམ་དང་རྒྱབ་སྐྱྲོར་རག་ཐབས་བྱེད་
འཆར་ཡྲོད་དམ་མེད་དེ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་རྒྱ་གར་གི་ཆབ་སིད་ལངས་ཕྲོགས་དེ་སྲོན་མ་སྲོན་མའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་
བཀའ་འཁྲོལ་དང་སགས་ Non་aline རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་འབེལ་ལམ་མི་འཛུགས་པར་དཀིལ་མར་སྡྲོད་ཀི་ཡིན་
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ཟེར་བ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ས་ཁྲོང་ཚོའི་ཆབ་སིད་མཁས་པ་དག་གིས་དེ་འགིག་གི་མི་འདུག་ཆབ་སིད་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་
བཞིན་ཡྲོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་བགྲོ་གླེང་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ལྟ་སྟངས་དེ་སྲོན་མའི་ཆབ་སིད་ཀི་
ལངས་ཕྲོགས་དེ་ཡིན་གི་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་སྲོན་མའི་ཆབ་སིད་ལངས་ཕྲོགས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཡྲོད་དུས། ང་ཚོའི་ཆབ་
སིད་ཀི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡྲོད་དམ་མེད།
དེ་ནས་གནད་འགག་འདི་རེད། སྲོན་མ་ནས་ང་ཚོ་ལ་རྒྱལ་སིའི་སང་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ག་ཚོད་ཡྲོད་མེད་དང་། རྒྱལ་སིའི་
ནང་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ག་ཚོད་ཅིག་ཡྲོད་ན་སྙམ་པའི་སེམས་འཚབ་ཅིག་འདུག དངུལ་གི་རྲོགས་རམ་གནང་
རྒྱུ་དང་བྲོད་པ་ཡ་རབས་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད་དེ། བྲོད་མིའི་གནས་སྟངས་མི་ ༡༥༠ ལྷག་ཅིག་གི་རང་ལུས་མེ་བསེགས་
གནང་པ་རེད། དེ་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཐྲོབ་སྲོང་བསམ་པ་ཞིག་དན་གི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱས་
དང་མ་བྱས་ཟེར་བ་དེ་ང་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག ངའི་སེམས་འཚབ་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོ་བྲོད་མི་རང་
གིས་སྲོ་སྲོའ ་ི གནད་དྲོན་ཐྲོག་ལ་ཚོར་བ་ག་ཚོད་ཅིག་ཡྲོད་རེད། གལ་ཆེ་ཤྲོས་དྲོ་བདག་རང་ཉིད་ལ་ཚོར་བ་དགྲོས་རེད།
དེར་འབད་བརྲོན་བྱེད་དགྲོས་རེད། འཛམ་གླིང་དུ་དཔེ་ལྟ་ས་ཡྲོད་རེད། རྒྱལ་ཁབ་མང་པྲོ་ཞིག་ཏུ་སྲོ་སྲོས་འཐབ་རྲོད་བྱས་
ནས་བདེན་མཐའ་གསལ་བ་ཡྲོད་རེད། ང་རང་ཚོའི་མི་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་ལྟ་བ་དང་དགྲོས་འཁྲོ་དེ་དག་ག་ཚོད་མཁྱེན་རྟྲོགས་
དང་ཚོར་བ་གནས་ཐུབ་ཡྲོད་དམ། ཕི་ལྲོགས་སུ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ག་ཚོད་ཅིག་རག་ཐུབ་རུང་མ་ཐུབ་རུང་། གང་ཟག་རང་ཉིད་
ཀིས་སྲོ་སྲོའ ་ི རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ལ་ཤ་ཞེན་དགྲོས་རེད། དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད།
བྲོད་ནང་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཏུ་དག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། འདས་པའི་ལྲོ་བཅུ་
གངས་ཤིག་གི་ནང་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཉམས་ཆགས་སུ་ཕིན་འདུག རང་ལུས་མེ་བསེགས་གནང་
དུས་མར་མེའི་ཁྲོམ་སྐྲོར་དང་མཆྲོད་འབུལ་སྨྲོན་ལམ་ཙམ་ཞིག་རེད་མ་གཏྲོགས། དངྲོས་གནས་ཆབ་སིད་ཀི་ཐད་ནས་དིལ་
བསགས་ག་ཚོད་ཅིག་བྱེད་ཐུབ་ཀི་འདུག བྱང་ཕྲོགས་སུ་གནང་ཡྲོད་ཀི་རེད་དེ། ལྷྲོ་ཕྲོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་དེ་མི་
འབྲོར་མང་བ་དང་ཆེ་བ་རེད་ཀང་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་ཆེན་པྲོ་དེ་འད་རེ་ཟུང་སེལ་ཡྲོད་ཀི་རེད་ལ། དངྲོས་གནས་བྲོད་
ནང་ཛ་དགས་ཆགས་དུས་ལས་འགུལ་ཡང་ཛ་དགས་སེལ་དགྲོས་རེད་ཀང་། མཐྲོང་མ་སྲོང་། ལས་འགུལ་དེ་མུ་མཐུད་
ནས་གནས་ཐུབ་ན་མི་མང་གི་བསམ་བྲོའ ་ི ནང་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་ཐབས་རྲོད་དེ་གནས་ཐུབ་ཀི་རེད། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཚོས་
ལབ་ཀི་འདུག་གང་ཡང་བྱེད་དགྲོས་མ་རེད། ང་ཚོ་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོས་གང་ཡང་བྱེད་དགྲོས་
མ་རེད་ཟེར། དབུས་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་དང་དགྲོས་འདུན་ག་རེ་
རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་གྲོ་རྟྲོགས་སེལ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་འདིར་ག་རེ་བྱས་ནས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཤེས་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། མི་མང་དཀྱུས་མའི་ནང་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་གྲོ་རྟྲོགས་མང་ཙམ་སེལ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད།
དེ་ནས་ངས་བཤད་སྟངས་ཡག་པྲོ་མ་ཤེས་པ་ཡྲོང་སིད། དུས་རྒྱུན་སྲོ་སྲོས་སྐད་ཆ་ཡག་པྲོ་བཤད་ཤེས་ཀི་མེད་
བསམས་ནས། སྐད་ཆ་ཉུང་ཉུང་དང་ཁུངས་ལུང་ཡྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་ལས་གནས་ཚུལ་གཞན་པ་དེ་དག་བཤད་ཀི་མེད།
སྲོ་སྲོར་འགན་ཞིག་ཡྲོད་དུས་སྐད་ཆ་ར་སྲོད་རྒྱུའི་མཚམས་ལ་སེབས་དུས་ར་མ་སད་པ་ཡིན་ན། བཤད་ནས་ཕན་རྒྱུ་ལས་
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གནྲོད་ཆེ་བསམས་ནས་བཤད་ཀི་མེད། གྲོས་ཚོགས་འདི་འགྲོ་ཚུགས་པ་ནས་ཉན་སྐབས་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་འདི་མི་རེ་
གཉིས་ཀིས་ཕར་ཚུར་བཀའ་མྲོལ་གནང་རྒྱུ་འད་པྲོ་ཞིག་རེད་འདུག ངས་སུ་གང་ལ་སྐྱྲོན་བརྲོད་བྱེད་ཀི་མེད། འདིར་
དགྲོངས་པ་བཞེས་རྲོགས་གནང་། ང་ཚོའི་འདི་བྲོད་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་སྡིངས་ཆ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡིན་དུས། བཀའ་མྲོལ་
གནང་སྐབས་གྲོ་བ་ལྲོག་པ་མི་འགྲོ་བའི་འགན་ཚང་མ་ལ་ཡྲོད་རེད། ངས་འདིའི་ནང་ལ་སུས་བཀའ་མྲོལ་གནང་ནའང་དེར་ད་
ལྟ་བར་དགག་པ་རྒྱག་མྲོང་མེད་ལ། འགེལ་བཤད་ཀང་རྒྱག་མྲོང་མེད། གུས་བརི་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། ཁ་སང་རེ་ཟུང་གིས་
གསུངས་སྲོང་། འདིའི་ནང་ཚང་མར་ཆྲོལ་ཁ་དང་ཆྲོ ས་ལུགས་ཀི་ཕྲོགས་ཞེན་མེད་མཁན་མི་འདུག་ཅེས་ཟེར། དེར་ངས་
ངྲོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ས་མ་རེད། ལྲོ་བཅུ་གཉིས་ལ་སི་འཐུས་བྱས་པ་ཡིན། ཉི་མ་གཅིག་ལ་ཆྲོལ་ཁ་དང་། ཆྲོས་ལུགས་ཀི་
ཕྲོགས་རེས་ཐྲོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་མྲོང་མེད། གཞིས་ཆགས་ཀི་གནད་དྲོན་རེད། སྲོ་སྲོས་ཧ་གྲོ་བ་མ་གཏྲོགས་ར་བ་ཉིད་
ནས་བཤད་མ་མྲོང་། ང་ཚོའི་བཙན་བྱྲོལ་ནང་ལ་ངས་ག་རེ་ཚིག་ཐག་ཆྲོད་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ལབ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ཟེར་ན། མི་མང་
ནང་ལ་ཆྲོལ་ཁ་དང་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་ཕྲོགས་རེས་ཀི་གནས་ཚུལ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་པ་མ་རེད། གཞུང་གིས་ག་རེ་གསུངས་
ནའང་དེར་ཏག་ཏག་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་ནའང་གྲོས་ཚོགས་འདི་ལབ་ནའང་མི་འདུག སང་ལ་
བཞུགས་མཁན་གི་མི་རེ་ཟུང་གི་བཀའ་མྲོལ་གནང་སྟངས་དང་། ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ཀིས་སི་ཚོགས་ནང་དུ་འཁྲུག་
ཐེབས་ཀི་འདུག དེར་ང་ཚོ་ཚང་མས་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ཁ་སང་རེ་ཟུང་གིས་གསུངས་
སྲོང་། འདིའི་ནང་ལ་འྲོས་ཀི་གངས་ཀ་མང་ཉུང་རེད་དམ་ཟེར། དེ་འདའི་བཀའ་མྲོལ་གནང་ན་བྲོ་ཕམ་རེད། ང་ཚོའི་སྲོམ་
གཞི་འདི་དང་པྲོ་སེབས་དུས་ཆྲོལ་ཁ་དང་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་གལ་གནད་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གི་
ཐྲོག་ནས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་སེབས་དུས་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། སུ་གང་གི་ཆགས་
ཀི་ཡྲོད་པ་མ་རེད། དགྲོངས་འགལ་མེད་པར་ཞུ། རེ་ཟུང་གིས་གསུང་གི་འདུག་བཀའ་མྲོལ་གནང་སྐབས་ཕྲོགས་རེས་བྱེད་
ཀི་འདུག་གསུངས་སྲོང་། གསུང་མཁན་དེས་རང་ཉིད་ཡག་པྲོ་དང་སྐྱྲོན་མེད་པར་ངྲོས་འཛིན་འད་པྲོ་བྱས། གཞན་དག་ཆ་
ཚང་མ་འགིགས་པ་རང་རང་འད་པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་གི་འདུག ངས་ད་ལྟའི་ཆར་ཡིད་ཆེས་དེ་ཚང་མའི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
ཅིག་དང་། ཆྲོལ་ཁ་དང་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་ཕྲོགས་རེས་གནང་གི་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་སྲོ་སྲོས་གང་
གསུང་གི་ཡྲོད་པ་དེ་གསུངས། གཞན་དག་གི་གནས་སྟངས་ག་རེ་རེད་འདུག་འགེལ་བཤད་མ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་
དེ་དག་ཡྲོང་གི་མ་རེད། དེའི་ཕྲོགས་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་འདུག
ད་ལྟའི་ཆར་ཁ་སང་ངས་གང་ཡང་བཤད་མེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གསལ་བཤད་ཀི་ལས་རིམ་
ཞིག་ཡྲོད་གསུང་དུས་གསལ་པྲོར་ཆགས་ཀི་རེད་བསམས་ནས་བསྡད་པ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་གནས་
ཚུལ་ཞིག་ལྷག་འདུག ངས་དེ་བདེན་རྫུན་གང་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་དེ་རེ་ཟུང་གིས་ཆེན་པྲོ་རེད་ཟེར། རེ་
ཟུང་གིས་ཆུང་ཆུང་རེད་ཟེར། ག་རེ་ཡིན་རུང་མིན་རུང་རྲོག་ག་ཞིག་འདུག རྲོག་ག་དེ་བཀའ་ཤག་གིས་སེལ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་
ནའང་རེད། སི་འཐུས་ཀིས་སེལ་ཀི་ཡྲོད་ནའང་འད། བཀའ་སི་གཉིས་ཀས་སེལ་དགྲོས་ཐུག་ན་གང་འདའི་ཐབས་ལམ་ཡྲོད་
ན། ཐབས་ལམ་ཞིག་བཙལ་ནས་གཙང་མ་ཞིག་བཟྲོ་ཐུབ་ན་ཡག་ཤྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག ག་རེ་ཡིན་ནའང་གསལ་
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བཤད་ཅིག་བྱས་ནས་འདྲོད་པ་མ་ཁེངས་ན་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྲོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་གྲོམ་པ་གཅིག་ཀང་མ་
སྲོས་པ་དང་། ཐབས་ཤེས་གང་ཡང་མ་གནང་བར་བཞག་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་སྡྲོད་ཀི་ཨེ་ཡྲོད་ན་བསམ། དེ་སྲོ་སྲོའ ་ི སེམས་
འཚབ་རེད། འབྲོད་སྐུལ་རེད། ངས་ཚོར་བ་ཆེན་པྲོའ ་ི ངང་ནས་བཤད་དགྲོས་བྱུང་སྲོང་། སེར་སུ་ཞིག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་མཆྲོག་གྲོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
ད་ལྟ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་བཅུ་དྲུག་ཐམ་པ་ཡྲོད། དེའི་རེས་ལ་མཚན་གཞུང་ཞུ་ཡི་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་བཅུ་དྲུག་པ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་
གནང་པའི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གླེང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། དེ་ལ་སྲོ་སྲོས་ཆ་ཤས་བངས་པའི་ཐྲོག་ནས། དང་པྲོ་དེ་ལ་དེ་སྲོན་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་པའི་སྐབས་སུ་སྲོ་སྲོར་ཚོར་བ་གང་བྱུང་སྲོང་ཟེར་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ལས་
རིམ་འདིར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཟེར་ནས་གསུངས་འདུག དེ་ཡིན་དུས་འབྱུང་
འགྱུར་ལས་རིམ་འདི་ཕན་བུའི་འགྱུར་བ་བཏང་པའི་ཐྲོག་ནས། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི ས་བཀའ་ཤག་གི་ཆབ་སིད་
ཀི་གསུང་བཤད་ཟེར་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་འདིར་གཙོ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་གི་ཆེད་དུ་བསེབས་བསྡད་ཡྲོད་རེད།
སྲོང་ཙང་ཧ་ལས་པའི་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་རེད། མིང་དེ་བཏགས་པའི་ཐྲོ་ནས་ང་རང་ཚོ་འདིར་ཡྲོད་པ་ཚང་མས་བརྲོད་
གཞི་དེའི་ཐྲོག་ལ། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི ས་རྨང་གཞི་བཏིང་པའི་སྲོ་ནས། སི་འཐུས་ཚོས་དེའི་ཐྲོག་ལ་དི་བ་དང་
བསམ་ཚུལ་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཐུགས་ཕན་སྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆར་དེ་རིང་གི་བགྲོ་གླེང་འདིའི་
སང་ལ་དུས་བཀག་ཡྲོད་པས། སྲོ་སྲོར་ཞུ་རྒྱུའི་གནད་དྲོན་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཡྲོད། དེ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་དུས་ཚོད་ནང་
ཚུད་ལ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སི་ཡྲོངས་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི་གསུང་བཤད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གྲོང་དུ་སི་འཐུས་ཁག་ཁ་
ཤས་ཤིག་གིས་རྒྱལ་སིའི་གནད་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་མང་པྲོ་ཞིག་གསུངས་ཟིན་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་
བསྐྱར་ལྡབ་ཞུ་ཡི་མིན། ཡིན་ནའང་གནས་ཚུལ་གཅིག་དེ་སྲོན་ཆྲོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་སྐབས་རེད། དེ་སྲོན་
གྲོང་དུ་ཡིན་ནའང་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག Confucius Institute རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་དེ་ལ་ལག་ཆ་ཞིག་ཏུ་ངྲོས་འཛིན་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཁྲོ་རང་ཚོས་ལྟ་གྲུབ་ཁྱབ་སེ ལ་
བྱས་ཡྲོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་ཚུལ་ལྲོག་པ་བེད་སྲོད་བྱ་རྒྱུའི་ལག་ཆ་ར་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་
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རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེར་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་པ་ངྲོ་འཕྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཚང་མར་འགན་ཆེན་
པྲོ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག སྲོང་ཙང་སྲོ་སྲོ་རང་ཉིད་ཀི་ངྲོས་ནས་ཕར་བྱང་ཨ་རིའི་ཁུལ་ལ་གྲོ་སྐབས་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་
དེའི་སང་ལ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བཤད། ལྷག་པར་དུ་བྲོད་པའི་སྲོབ་ཕྲུག་ཡྲོད་ས་དེ་ཚོར་སྲོ་སྲོའ ་ི
ངྲོས་ནས་ཐབས་ཤེས་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་རེད། བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་ཚོ་ཕྲོགས་སྐྱྲོད་ལ་
ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ། ས་གནས་ག་པར་ཡིན་ནའང་གནད་དྲོན་འདིའི་ཐྲོག་མང་ཚོགས་ལ་གྲོ་རྟྲོགས་དང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་
གདྲོང་ལེན་བྱེད་དགྲོས་པ་བསྐུལ་མ་གནང་རྲོགས་གནྲོངས་ཞེས་བཀའ་ཤག་ལ་གསྲོལ་འདེབས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།
དེ་བཞིན་བྲོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་ཞི་ཅིང་ཕིན་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་འཕྲོ་
འགྱུར་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ནང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ནས་ལྲོ་
གསུམ་བཞིའི་ནང་ལྲོགས་ལ་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། གཅིག་བྱས་ན་གཙང་མར་གསན་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་
དུས་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་དེ་སྲོན་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་དེར་ག་སིག་དགྲོས་པ་དེ་ཧ་ལས་པའི་
གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག ལྷག་པར་དུ ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་ཕ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། ༸རྒྱལ་བ་
རིན་པྲོ་ཆེ་བྲོད་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཕེབས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཁྲོར་
ཡུག་གང་གི་འྲོག་ནས་ཕེབས་ཀི་རེད། དེ་ང་ཚོས་དང་པྲོ་ནས་ག་སིག་བྱས་ན་མ་གཏྲོགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངྲོས་ནས་ང་
རང་ཚོའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་ནང་དུ་༸པཎ་ཆེན་རིན་པྲོ་ཆེའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་
ཆར་ཁྲོ་རང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བྲོ་གཅིག་དེ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་སྐུ་འཕེང་བཅྲོ་ལྔ་པ་ཁྲོ་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཁྲོ་རང་
ཚོའི་ལག་པའི་ནང་སེབ་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་དེའི་ཐྲོག་ལ་བྲོ་
འཚབ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད། དེས་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ཐུགས་འགན་ཡྲོད་རེད། དེར་ངས་ཞུ་དགྲོས་པ་ཡྲོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་དེའི་
ཐྲོག་ལ་ངེས་པར་དུ་བཀའ་ཤག་གིས་ཐུགས་ལ་བཞག་སྟེ། སྲོན་ནས་ག་སིག་ཡྲོད་པ་ཞིག་བྱྲོས་ཞེས་དེར་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་
འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་འད་ཡིན་དུས་སི་ཡྲོངས་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གནད་དྲོན་
གཅིག་འདི་ཆགས་ཡྲོད། ད་ལྟ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་ཆབ་སིད་ཀི་སྐྱབས་བཅྲོལ་བ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་
ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོའི་ཆབ་སིད་དེ་གལ་ཆེ་ཤྲོས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་བྲོད་ནང་གི་གནས་
སྟངས་བྲོད་ནང་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བྲོ་དང་དཔའ་མྲོ་ཚོའི་བྲོས་གཏྲོང་། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་གསུངས་མ་ཐག་པའི་སི་འཐུས་
ཀི་ངྲོས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ང་རང་ཚོའི་སྡིངས་ཆ་འདི་ང་རང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཡྲོད་པ་གཅིག་
པྲོར་བདག་གི་ཡྲོད་མ་རེད། འདི་བྲོད་མི་མང་གི་སྡིངས་ཆ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་འདིའི་ནང་
དུ་ནམ་རྒྱུན་དུ་ནས་བཀའ་མྲོལ་ག་རེ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། དེར་འགན་བཞེས་པའི་ཐྲོག་ནས་གནང་དགྲོས་པ་
དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། དེ་ཧ་ལས་པའི་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག བྲོད་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ཕིན་པའི་སྐབས་
སུ་ང་ཚོའི་ཨ་ཡྲོད་ནང་གི་ད་ཡྲོད། སྲོ་ངའི་ནང་གི་སེར་རིལ་རེད་ཡིན་ཟེར་ནས་ལབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ལྲོགས་ནས་
གཅིག་ཕར་བཤད། གཅིག་ཚུར་བཤད་བྱས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ར་བ་ཉིད་ནས་ཏག་ཏག་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་
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ལ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ཆགས་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེ ད། བྲོད་ནང་དུ་ཡྲོད་པའི་ང་རང་ཚོའི་ཤ་ཁག་གཅིག་པའི་བྲོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོ་ཧ་
ལས་པའི་སེམས་པ་སྐྱྲོ་བའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་རེད། སྲོང་ཙང་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དེ་རིང་འདིར་
དུས་དང་རྣམ་པར་ཀུན་དུ་བཀའ་མྲོལ་ག་རེ་གསུང་པ་ཡིན་ན་བྲོད་སི་པའི་ར་དྲོན་ལ་ཕན་རྒྱུའི་བཀའ་མྲོལ་གནང་རྒྱུ ་མ་
གཏྲོགས། དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་མ་གནང་པ་ཡིན་ན་སྡིངས་ཆ་ར་ཆེན་པྲོ་འདི་མིང་དྲོན་མཚུངས་པ་ཞིག་ཡྲོང་
ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ཞུས་པ་དང་ཉེ་ཆར་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་ཕིན་པའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་སྲོ་སྲོས་
བསམ་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཞུས་ན་བསམས་བསྡད་པ་རེད། དེ་ས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཉིན་དང་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་
མཆྲོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཕེབས་ཀི་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ། སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་སྐབས་དེ་
དུས་ཆ་ཤས་ལེན་དགྲོས་བསམ་པའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐད་ཆ་མ་བཤད་ནས་བསྡད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཉི་མ་ཁ་ཤས་
ཀི་ནང་དུ་ཧ་ལམ་ཉིན་རེ་བཞིན་གནད་དྲོན་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཆ་ཤས་བངས་ནས་གསུང་རྒྱུ་མེད་ན་མ་
གཏྲོགས། ཧ་ལམ་ཆ་ཚང་འད་ཞིག་གསུངས་ཟིན་པ་ཞིག་རེད། སྲོང་ཙང་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་ད་ལྟ་འདི་ནས་མར་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་
ཅིག་དེ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ། དེའི་གྲོང་ལ་ཕག་སེལ་གི་ངྲོས་ནས་མ་གསུངས་པ་ཞིག་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་
བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དང་པྲོ་དེ་རྨང་གཞི་ཞིག་གང་ལ་ཐུག་བསྡད་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་
ཐྲོག་མ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བསགས་དང་པྲོ་དེ་ཚང་མས་ཡྲོངས་གགས་ཀིས་གཟིགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། གསལ་བསགས་
དེའི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་བཅའ་ཁིམས་ལེའུ་དང་པྲོ་དྲོན་ཚན་དང་པྲོའ ་ི ནང་གསེས་གསུམ་པ་ལུང་འདེན་གནང་
ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་དེ་གཅིག་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཉི་མ་ཁ་ཤས་ཀི་རེས་སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་ཚབ་མཆྲོག་གི་ངྲོས་ནས་ངག་
ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ། དྲོན་གཅྲོད་བསྐྲོས་པ་དེ་ཐྲོག་མའི་བརྒྱུད་རིམ་གང་འད་བྱས་ནས་བསྐྲོས་པ་
ནང་བཞིན་བརྒྱུད་རིམ་དེའི་ སང་ནས་འཕྲོ་འགྱུར་བཏང་པ་རེད་ཟེར། སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་གཉིས་ཐྲོས་པའི་
སྐབས་སུ། བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་ཐག་གཅྲོད་དེ་འགིགས་མི་འདུག་ཟེར་ནས་ར་བ་ཉིད་ནས་ལབ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་རེད་
འདུག དེ་ཡིན་དུས་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་དང་པྲོ་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གནད་དྲོན་ངས་ད་ལྟ་ལུང་འདེན་བྱས་པ་དེ་གཉིས་ཀི ་རེན་
པས་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་ལྷག་མ་སྲོང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་སྐབས་དེ་དུས་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པའི་ངྲོས་ནས་ཀང་ཨ་རིའི་རླུང་
འཕིན་ཁང་དུ་བཅར་འདི་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་དབང་རེད། དང་ལེན་ཞུ་ཡི་ཡིན་གསུངས་པ་རེད། སྲོང་
ཙང་བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅྲོད་གནང་པ་རེད། དང་ལེན་གནང་མཁན་གིས་དང་ལེན་གནང་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྲོ་སྲོའ ་ི
ངྲོས་ནས་དེར་གནས་ཚུལ་ལྷག་དགྲོས་པ་ཞིག་དམིགས་བསལ་མཐྲོང་མ་སྲོང་། ཡིན་ནའང་སི་ཚོགས་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་
རིམ་པས་བྱུང་བསྡད་པ་ཞིག་ཚང་མ་ལ་ཡྲོངས་གགས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་། སྲོ་སྲོ་རང་ཉིད་ལྷྲོ་བྱང་ཨ་རིའི་
སི་འཐུས་ཤིག་གི་མིང་ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས་འབེལ་བ་བྱེད་མཁན་ཁ་ཤས་ཤིག་བྱུང་སྲོང་། ང་རང་ཚོ་ Mirnesota མི་ནེ་སྲོ་
ཊྲ་ནས་ཡིན་པ་ཁྲོ་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་གནད་དྲོན་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཡི་གེ་ཡྲོད་ཟེར་ནས་གནངས་སྲོང་། ཡི་གེ་
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གནང་པ་བཞིན་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་དེ་ཚོགས་དྲུང་མཆྲོག་ལ་ཕུལ་བཞག་ཡྲོད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ནེའུ་ཡྲོག་ནས་ཁ་པར་ཞིག་
གནས་དྲོན་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་འབྱྲོར་བྱུང་། དེ་རེད།
དེ་ཡིན་དུས་གནད་དྲོན་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོར་སི་ཡྲོངས་ནས་འབེལ་བ་བྱུང་བསྡད་པའི་གནས་
ཚུལ་དང་། བྱུང་བསྡད་པ་དེ་འད་ཞིག་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་གང་དན་པ་དེ་ཞུས་པ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟའི་ཆར་སི་ཚོགས་
ནང་དུ་གླེང་སྲོང་རེད། ངྲོ་རྒྲོལ་གི་ལས་འགུལ་ཞིག་འགྲོ་བསྡད་པ་ཞིག་ཚང་མས་གཟིགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། སི་ཡྲོངས་ནས་
མང་གཙོའི་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ངྲོ་རྒྲོལ་ཟེར་བ་དེ་སྨྲ་བརྲོད་རང་དབང་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད་ལ། སུས་
གནང་གི་ཡྲོད་ནའང་དེ་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་བྱེད་ཆྲོག་གི་མ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད། མི་སུ་
ཞིག་གི་རང་དབང་འཕྲོག་པའི་དབང་ཚད་དེ་ང་ཚོ་སུ་གང་ལ་ཡྲོད་མ་རེད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ལས་འགུལ་འདིའི་སྣེ་
ཁིད་མཁན་དྲོ་བདག་དེས་ཉི་མ་ཁ་ཤས་ཀི་སྲོན་དུ་འདིར་གསར་འགྲོད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་རྡ་སར་ཚོགས་པ་རེད། ད་ལྟ་འདིར་
ལས་འགུལ་སྣེ་ཁིད་ནས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་དེ་རིང་སྡིངས་ཆ་འདིའི་སང་དུ་ལས་འགུལ་སྣེ་
ཁིད་མཁན་གཙོ་བྲོ་གང་ཟག་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱབ་ལྲོངས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཐུགས་ཕན་སྲོས་ཀི་རེད་
བསམ་གི་འདུག དེ་སྲོན New York དང་ New Gersey ས་གནས་གཞྲོན་ནུའི་ནང་དུ་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་བྱས་ནས་
ཡྲོང་ནས། གཙོ་བྲོ་དེ་བྲོད་སི་པའི་ར་དྲོན་བསམས་ནས་དེའི་ནང་དུ་ཞབས་ཕི་ཞུ་བར་ཡྲོང་དགྲོས་བསམ་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་
མ་རེད། དེའི་ནང་དུ་འཚང་ཁ་རྒྱག་ཡ་དེ་བྲོད་ཀི་གཞྲོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སིག་འཛུགས་དེ་གཏྲོར་བཤིག་གཏྲོང་དགྲོས་
པའི་བསམ་བྲོ་ཁུར་བའི་ཐྲོག་ནས་བསེབས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཟླ་བ་གཅིག་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་ཁྲོ་རང་ཚོའི་རྒྱུན་ལས་ཚོའི་
ངྲོས་ནས་གང་ཟག་དེའི་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་ར་བ་ཉིད་ནས་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཟེར་ནས་ཁྲོ་རང་ཚོ་ཆ་ཚང་དགྲོངས་པ་ཞུས་
པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཁྲོ་རང་གཅིག་པྲོ་ལྷག་པ་སྲོང་ཙང་དགྲོངས་པ་མ་ཞུས་རང་ཞུས་ཆགས་ནས་མར་འཐྲོན་དགྲོས་ཁེལ་
བ་རེད། དེའི་རེས་ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡྲོག་ཏུ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་གནད་དྲོན་དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་བསྡད་ཡྲོད་རེད། རྲོག་ག་
ག་ཚོད་བྱུང་བ་དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་བསྡད་ཡྲོད་རེད། རྲོག་ག་བྱུང་བའི་དགུང་མྲོ་ཚོགས་ཁང་ནང་དུ་གང་ཟག་དེ་རང་གིས་
སྐད་ཆ་འཆལ་གཏམ་རྲོག་གཏམ་བཤད་ཡྲོད་རེད། སྐབས་དེའི་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཀི་བྱང་ཨ་རིའི་
སི་འཐུས་སྡིངས་ཆའི་སང་ལ་དངྲོས་སུ་བཞུགས་ཡྲོད་རེད། ཁྲོ་རང་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ངས་ཆ་ཚང་ཞུ་ཡི་མིན། (ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་སྐར་མ་གཅིག་མ་གཏྲོགས་མེད། སྐར་མ་གཅིག་ནང་སྡྲོམ་རྒྱག་རྲོགས་
གནྲོངས།) ངས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གང་མཐྲོང་སྲོང་ཟེར་ན། ཁྲོ་རང་གིས་བཤད་བསྡད་རྒྱུ་དེ་བྲོད་ནང་ལྲོགས་ནས་རྒྱ་
མིའི་རྒྱལ་དར་མར་ཕབས་ནས་བྲོད་ཀི་རྒྱལ་དར་ཡར་བསེངས་པ་དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་བས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་ངྲོས་ནས་བྲོད་ལ་དག་གནྲོན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་བ་དེ་བྲོ་ཕམ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད། དེ་ཡིན་དུས་གང་ཟག་དེ་འད་ཞིག་
གིས་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ད་ལྟ་བར་དུ་ག་པར་ཕིན་པ་ཡིན་ནའང་རྲོག་ག་མ་གཏྲོགས། སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕན་ཐྲོགས་པའི་སྐད་
ཆ་མེད་བསྡད་པ་ཞིག་ཚང་མས་གཟིགས་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་དེ་ངས་མཁྱེན་རྟྲོགས་ཀི་ཆེད་དུ་ཞུ་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད། དེ་
དང་མཉམ་དུ། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུའི་དགྲོངས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་བསེབས་ཡྲོད་རེད། དེའི་སང་ལ་སྲོ་སྲོས་ཐྲོག་མར་ད་
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ལྟའི་སྐད་ཆ་དེ་གྲོ་བའི་སྐབས་སུ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་གི་ཡིན། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་དེ་ང་ཚོ་ག་བར་ཐུག་གི་ཡྲོད་
རེད། དེར་ཚང་མས་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག
ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་ཀི་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་བཅའ་ཁིམས་ལེའུ་དང་པྲོའ ་ི དྲོན་ཚན་དང་པྲོའ ་ི ནང་
གསེས་གསུམ་པར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀི་ཡིན་ཟེར་ནས་ལབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྲོ་སྲོ་ཡིན་ན་དེར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུའི་སྲོབས་
པ་དང་གདེང་ཚོད་གང་ཡང་མེད། དེ་ཡིན་དུས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་ཀི་ཡིན་ལབ་པ་ཡིན་ན། གནད་དྲོན་དེ་ལ་ཐུག་བསྡད་
ཡྲོད་རེད། དེ་རང་ཆས་སུ་ཡྲོད་པའི་སྐུ་དབང་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་། སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་ཚོགས་ཆུང་ལ་
རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་དེ་རིང་གནད་དྲོན་དེ་བརྒྱུད་ནས་སྲོ་སྲོར་བྲོ་འཚབ་ཆེ་ཤྲོས་ཤིག་གང་ཡྲོད་
ཟེར་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་རེད། དེ་ངས་ག་རེ་བྱས་ནས་འབེལ་བ་ཞུ་
ཡྲོད་ཟེར་ན། ཉེ་ཆར་བྱང་ཨ་རིའི་ནང་དུ་ཚང་མས་གཟི གས་ཡྲོད་རེད། སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་ནང་དུ་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་པའི་
སྐབས་སུ་གང་ཟག་ཅིག་གིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཐག་གཅྲོད་ཡིན་ནའང་འད་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅྲོད་ཡིན་ནའང་རེད།
མང་གཙོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ཡྲོད་རེད། ཁིམས་དང་སིག་གཞིར་ར་བ་ཉིད་ནས་མཐུན་གི་མི་འདུག་
ཟེར་ནས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེར་མཚན་སྨད་དང་ཟུར་ཟ་བྱས། དེ་དང་མཉམ་དུ་ New york ལ་ཡྲོད་པའི་གང་ཟག་
གཅིག་གིས། ད་སྲོན་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་མིང་འདྲོན་གནང་པ་རེད། སྲོ་སྲོས་སྡིངས་ཆ་འདིའི་སང་ནས་མིང་
འབྲོད་བྱེད་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་མེད། ང་རང་ཚོ་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བ་ Richard gere དང་ Nancy pelosi ཁྲོ་རང་ཚོར་
སི་ཚོགས་ཀི་ད་རྒྱ་ཁག་ལ་ག་ཚོད་དམའ་འབེབ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ལྷག་པར་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་ཀི་བ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་
སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་ལ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་གཉིད་སད་ཤྲོག སེན་པ་ཚེ་རིང་ཚུར་རང་འཇགས་
ཁིད་ཤྲོག་ཟེར་ནས་དབྱིན་ཇིའི་ནང་དུ། Wake up the Dalai lama, Bring back P,T དེ་བཞིན་བྲོད་དེ་བྲོད་མི་ལ་
བདག་གི་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་སྐུ་རང་ལ་བདག་གི་མ་རེད། དེ་འདའི་ཚབ་ཆེའི་གནད་དྲོན་སི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ཁག་ཏུ་
འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེར་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡྲོད་རེད། སྲོ་སྲོར་བྲོ་འཚབ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད། དེ་
ཡིན་དུས་སྡིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་མི་དེ་ཚོའི་བྱ་སྲོད་ངན་པ་དེ་དག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མཚམས་བཞག་དགྲོས་རེད་མ་
གཏྲོགས། སི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབ་ནས། ལྷག་པར་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེར་མཚན་སྨད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ར་བ་ཉིད་
ནས་ཏག་ཏག་ཅིག་སྡྲོད་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་སྲོང་།
དེ་ཡིན་དུས་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། བཀའ་ཤག་གིས་གཅིག་གནང་
རྒྱུ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་སྲོ་སྲོས་བསམ་བྲོ་ག་ཚོད་ཅིག་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གིས་འདི་གནང་
དགྲོས་འདུག་ཟེར་ནས་སྲོ་སྲོར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་ཞིག་སྲོ ་སྲོར་ག་རེ་བསེབས་སྲོང་ཟེར་ན།
(ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས། ད་མཚམས་འཇྲོག་རྲོགས་གནྲོངས། སྐར་མ་གཅིག་ཕིན་ཚར་སྲོང་།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག གནས་ཚུལ་དེ་མཇུག་སིལ་རྒྱུ་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་བསམ་ཚུལ་གཅིག་གང་ཡྲོད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་གང་ཟག་དེ་
དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་སེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀིས་མཚན་ཁུར་བའི་ཐྲོག་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཆ་
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ཚང་བཟྲོ་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་སེན་པ་ཚེ་རིང་ཁྲོ་རང་རང་གིས་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་ཐྲོག་
ནས། ཁྱྲོད་རང་ཚོས་ངའི་མིང་བེད་སྲོད་བཏང་ནས་སི་ཚོགས་ནང་དུ་དེ་འདའི་རྲོག་ག་བཟྲོས་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་
ནས་གཅིག་གསུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ངའི་བསམ་པར་མཇུག་བསྡྲོམས་དང་འདུམ་འགིག་ཡྲོང་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་འདུག་
བསམས་སྲོང་། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་མི་འདུག་ཟེར་ནས་གསུངས་པ་རེད། འདི་ནས་ཞུ་རྒྱུ་འདི་དེ་འད་བྱེད་ནས་མཚམས་འཇྲོག་
གི་ཡིན། དཔལ་ལྡནཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
ཚང་མས་ངེས་པར་དུ་དུས་ཚོད་ལ་སྟངས་འཛིན་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་རིང་ང་རང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལ་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་གི་འབེལ་ཡྲོད། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་གཙོས་དེ་དག་ནང་བཞིན་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་སྐུ་མགྲོན་འདིར་ཕེབས་གནང་ཡྲོད། ཁྲོང་རྣམ་པ་ཚོ་ར་བའི་ལྲོ་
གཅིག་གཉིས་ཤིག་མ་ཡིན་པར་རྒྱུན་རིང་པྲོའ ་ི ངང་ནས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ། དེ་
ག་ནང་བཞིན་ཐད་ཀར་ནད་གཞིའི་ནང་ནས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་ནད་གཞིའི་ནང་ནས་ཨིན་སྐད་ཐྲོག་ལ་ཁྲོ་རང་ཚོའི་ཐ་
སྙད་བེད་སྲོད་བྱེད་སྲོལ་ལ་ Zero T.B in kids and Monasteries ཟེར་ནས་བྱིས་པ་དང་དགྲོང་སྡེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་
ནང་ལ་ T.B ར་འགྲོག་གི་ལས་གཞི་དེ་ཁྲོ་རང་ཚོས་ཕག་རྲོགས་རེད་མཐུན་སྲོར་རེད་ཞེ་དག་གྲུབ་འབས་སྨིན་པ་བྱུང་བ།
དེ་འདའི་སྐུ་མགྲོན་ཁག་ཅིག་དེ་རིང་འདིར་བཞུགས་སར་ལ་ཕེབས་བསྡད་པ་དང་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་ས་ནས་སི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ལ་སྙན་གསང་བྱུང་པ་རེད།
དེ་རིང་འདིར་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལ་ཕེབས་པའི་ནང་ནས་ཨ་རི་ཇྲོན་ཧྲོཔ་ཀིན་སེ་ (John Hopkins)
གཙུག་ལག་སྲོབ་གྲྭ་ཆེན་མྲོའ ་ི སྲོག་ཊར་རིཆཊ་ཆེའི་སྲོན་མཆྲོག (Dr. Richard Chaisson) ལགས་ཕེབས་ཡྲོད་རེད།
དེ་ག་ནང་བཞིན་ཨ་རི་ཝིན་དྲོན་སིན་ (Winconsin) གཙུག་ལག་སྲོབ་གྲྭ་ཆེ ན་མྲོའ ་ི སྲོབ་དཔྲོན་སྲོག་ཊར་ཛོར་བ་པས་
ཊར་མཆྲོག་ (Dr. Zorba Paster) ལགས་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཇྲོན་ཧྲོཔ་ཀིན་སེ་ (John Hopkins)
གཙུག་ལག་སྲོབ་ཆེན་གི་ལས་བྱེད་སྨན་པ་སྲོག་ཊར་དཀྲོན་མཆྲོག་རྡྲོ་རེ་ལགས་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། ཁྲོང་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་
རིགས་ཡིན་པ་རེད། དེ་ནས་ལས་བྱེད་ལམ་སྐུ་ལི་སི་ (Ms. lisa Folda) ཕེབས་གནང་འདུག དེ་ག་ནང་བཞིན་ལས་
བྱེད་ལམ་སྐུ་ཨི་ལི་ཛ་བེད་བྲོ་ནི་མྲོ་ (Ms. Elizabeth Bonomo) ཕེབས་གནང་འདུག དེ་བཞིན་མཉམ་དུ་ཕེབས་པའི་
སྲོབ་མ་ ཊི་ཝྲོར་ཝྲོརབ་ལིས་ཀི་ (Mr. Trevor Wrobleski) སྲོབ་མ་གྲོ་པི་ཀ་པན་ཆི་ (Ms. Gopika Punchhi)
དང་སྲོབ་མ་ཨ་ནི་ཤ་ནག་པལ་ (Ms. Anisha Nagpal) བཅས་ཁྲོང་རྣམ་པ་དེ་རིང་འདིར་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་སིར་
བཏང་ལས་དྲོན་གི་འཚམ་གཟིགས་དང་ལས་ཀའི་ངྲོ་བྲོའ ་ྲོ ཐྲོག་ནས་དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་སྐྱྲོང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་འཁེལ་
བ་ཡིན་ཙང་ང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་གི་ཐྲོག་ནས་འཚམ་འདི་ཞུ་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྲོལ་དཀར་ལགས།

69

སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་བཅུ་དྲུག་པ་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་ཀི་བགྲོ་གླེང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་
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སྲོང་། མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ང་རང་ཚོ་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ཛ་དག་ཆེ་ཤྲོས་ཀི་གནས་སྟངས་ཟེར་ནས་གསལ་བཤད་གནང་
མཁན་མང་པྲོ་བྱུང་སྲོང་། ངའི་ངྲོས་ནས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་བྲོད་མི་སི་བྲོ་གནམ་བསྟན་ཡྲོངས་ལ་ཛ་དག་ཆེ་
ཤྲོས་ཀི་གནས་སྟངས་ཡིན་ནའང་རེད། མ་འྲོངས་པར་ཛ་དག་ཆེ་ཤྲོས་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡི་ཡིན། དེ་
ང་རང་ཚོ་བྲོད་ཀི་ར་དྲོན། བདེན་མཐའ་གསལ་མ་ཐུབ་པ་དེ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་འདུག ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་
པྲོ་ཆེ་ད་དུང་ཡིན་ནའང་སྐྱབས་བཅྲོལ་ལ་བཞུགས་ནས་བྲོད་ལ་ལྲོག་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ། ཕྲོ་བང་པྲོ་ཏ་ལ་ལར་གདན་འདེན་
ཞུ་མ་ཐུབ་པ་དེ་ངས་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་མཐྲོང་གི་འདུག དེ་ནང་བཞིན་ང་རང་ཚོ་གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་
བྱུང་མ་ཐུབ་པ་འདི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་མཐྲོང་གི་འདུག བྲོད་ནང་ལྲོགས་ལ་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་
གིས་བྲོད་ནང་ལྲོགས་ལ་བཙན་གནྲོན་བྱས་བཞག་པ་དེ་ངས་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་མཐྲོང་གི་འདུག དེ་ང་རང་ཚོས་
བྲོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་གསུང་གི་ཡྲོད་དུས་ཛ་དག་ཟེར་བའི་ཚིག་འདིར་དགྲོངས་པ་ཆེ་རུ་བཞེས་པའི་ཐྲོག་ནས་
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སིང་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི་ངྲོས་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་གཏམ་བཟང་ཞུས་པ་ཡིན་ན་རེད། ཁྲོ་རང་གི་དགྲོངས་
འཆར་འབྱུང་འགྱུར་ལྲོ་གསུམ་བཞིའི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོ་བྲོད་རྒྱ་གྲོས་མྲོལ་ཐྲོག་ནས་རེ་བ་ཆེ་པྲོ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་
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ཚོད་ཅིག་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་ཕུགས་བསམ་ཞིག་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་མི་མང་ཡིན་ནའང་རེད། ཆྲོད་སེམས་དང་རེ་བ་འཁྱེར་རྒྱུ་ཡྲོད་
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དུས་དེ་དགྲོངས་གཞི་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་གལ་ཏེ་སང་ནས་འྲོག་བར་དུ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཁྲོ་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་འདྲོད་པ་མེད་པ་
ཡིན་ན་དེ་ལ་ཕལ་ཆེར་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ལ་སེབས་མིན་འགྲོ་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་གཅིག་དགྲོངས་བཞེས་
གནང་རྲོགས་གནང་། ཁྲོ་རང་ཚོས་ཤྲོག་ལབ་དུས་ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ག་སིག་ཨང་གསར་ཡིན་པའི་གནས་བབ་ཅིག་
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དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་པྲོར་མཐྲོང་གི་འདུག་མ་གཏྲོགས། ཡང་ང་རང་ཚོས་རེ་བ་སྟྲོང་པ་ཞིག་གནང་བཞག་པ་ཡིན་ན་དེ་ཡང་
ཏག་ཏག་ཅིག་སྡྲོད་ཀི་མ་རེད་ཅེས་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡྲོད།
དེ་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་སྐྲོར་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་རིང་ལ་ང་ཚོའི་ངྲོས་
ནས་བྱེད་དགྲོས་པ་ག་རེ་ཡྲོད་རེད། དམིགས་བསལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་གཞུང་གི་ངྲོས་
ནས། ག་རེ་གནང་དགྲོས་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གི་ངྲོས་ནས་དགྲོངས་འཆར་མང་པྲོ་ཞིག་གནང་པ་རེད།
ངའི་བསལ་བྲོ་ལ་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་ནང་ལ་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རེད། གུང་ཁན་ཏང་གིས་བྲོད་ནང་ལྲོགས་
ལ་དག་གནྲོན་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི ལས་འགན་དེ།
འགན་ཁུར་རྒྱུ་དེ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏྲོང་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དམིགས་བསལ་འཐབ་རྲོད་དང་
འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། བྱས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས་དེའི་ཆེད་དུ་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་ནང་བསྡད་ནས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ཀིས་དབུ་ཁིད་པའི་ཐྲོག་ནས་ག་རེ་གནང་དགྲོས་པ་འདུག རྒྱལ་སིའི་སྟེང་ལ་འབེལ་བ་ག་འད་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག
གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་འབེལ་བ་ག་རེ་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་གཞུང་ཁག་ལ་འབེལ་བ་གནང་
དུས་ཧ་ལམ་ཧ་ལམ་ནུབ་ཕྲོགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཁག་ཁྲོ་རང་ཚོའི་སྐྲོར་བཀའ་མྲོལ་གནང་ཡྲོང་གི་འདུག བྱས་ཙང་དེ་རིང་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི་ངྲོས་ནས་ཨེ་ཤི་ཡ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་དེ་ངས་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆེན་པྲོར་མཐྲོང་གི་
འདུག ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བཙལ་དུས་ཡིན་གཅིག་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་དཔལ་འབྱྲོར་གི་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་མཁན་གི་
རྒྱལ་ཁབ་ཅིག ཁྲོ་རང་ཚོ་དུས་རྟག་ཏུ་དེ་འད་གནས་ཀི་ཡྲོད་པས་ཁྱབ་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས་ལུང་པ་
གང་མང་མང་ལ་ང་ཚོ་བྲོད་དྲོན་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་ངྲོས་ནས་ཁ་སང་འདི་འད་ཞིག་གསུང་གི་
འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལུང་པ་གཅིག་ལ་ཕར་སྲོང་ནས་ཚུར་དངུལ་ལྡབ་ལྲོག་འབྱྲོར་བའི་བཀའ་མྲོལ ་ཞིག་ཡྲོད་རེད་གསུང་གི་
འདུག ཡིན་གཅིག་འཁྱེར་དགྲོས་པས་ཁྱབ་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། ཕར་སྲོང་ནས་གནད་དྲོན་དེ་ལས་ཆེ་ཞིག་བསྣམས་ཡྲོད་པ་
ཡིན་ན་དངུལ་ལས་ལྷག་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ངས་དགྲོངས་འཆར་འབུལ་ཆྲོག་པ་ཞུ།
དེ་ནང་བཞིན་ཕར་ཕེབས་དུས་སིར་བཏང་བྱས་པ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚོ་ཕར་ཕེབས་ནས་བྲོད་དྲོན་སྐྲོར་ལ་བཀའ་མྲོལ་
གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། འཁྲོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཟེར་བའི་བཀའ་མྲོལ་གནང་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། ཡིན་པ་
ཡིན་ནའང་དེའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ལྲོགས་ལ་ང་ཚོས་བྲོད་རྒྱ་གྲོས་མྲོལ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད་དེ་ཡིན་པ་ཡིན་
ནའང་བྲོད་ནང་ལྲོགས་ལ་གནས་སྟངས་ག་རེ་རེད་འདུག དེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་བཀའ་མྲོལ་གནང་དགྲོས་རྒྱུ་དཔེ་གལ་ཆེ་པྲོ་
རེད་འདུག གྲོང་ཁན་ཏང་གི་བྲོད་ནང་ལྲོགས་ལ་སིད་བྱུས་ག་རེ་རེད་འདུག དེའི་རེན་པས་བྲོད་ནང་ལྲོགས་ལ་ག་རེ་ག་རེ་
འབྱུང་བཞིན་པ་རེད་འདུག་དེའི་སྐྲོར་ལ་བཀའ་མྲོལ་གསལ་ཐག་ཆྲོད་ཅིག ང་རང་ཚོས་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྐྱྲོར་གནང་མཁན་ཁྲོ་
རང་ཚོ་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ངས་ཧང་སང་བའི་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག ག་རེ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་
ཡིན་ན་སྐབས་རེ་ང་ཚོ་གནས་ཚུལ་ག་རེ་སེབ་ཀི་འདུག་ཞུས་ན། ཧ་ལམ་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ནས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་སེབས་དུས་བྲོད་ནང་
ལྲོགས་སྐྲོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་བྲོད་ནང་ལྲོགས་ཀི་གནས་སྟངས། ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་གི་ཐྲོག་ལ་མ་གཏྲོགས་དེ་ལས་
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ལྷག་པ་ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོད་ལབ་མཁན་ཞེ་དག་མི་འདུག བྱས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་གཅིག་པྲོར་
ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད་དམ་ཡང་ན། ང་རང་ཚོ་བྲོད་མི་ཡིན་པའི་ངྲོ་བྲོ་གྲོམས་གཤིས། ང་ཚོའི་སྐད་
ཡིག གང་ལྟར་ག་རེ་ཡྲོད་པ་དེ་ར་མེད་བཟྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཞིག ་ལ་སེབས་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། བྱས་ཙང་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་བ་
ཞིག་ང་རང་ཚོར་རྒྱབ་སྐྱྲོར་གནང་གི་རེད་དགྲོངས་ས་ཡྲོད་སའི་ལུང་པ་དེ་ཚོ་ལ་བཀའ་མྲོལ་ཡིན་གཅིག་གནང་རྲོགས་
གནང་ཞེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་ནང་ལྲོགས་ལ་དགྲོངས་གཞི་གནང་དགྲོས་པ་གཅིག་གུང་ཁན་ཏང་
གིས་ང་རང་ཚོ་བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་འདི་ལ་དྲོ་སྣང་ཞེ་དག་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ཁྲོ་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་དེའི་ཐད་ལ་
བཅྲོས་སྒྱུར་བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འད་མི་འད་འཇུག་གནྲོན་བཏང་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ཐད་ཀར་མི་བཏང་ནས། ཁ་སང་ང་ཚོར་
སྐད་ཆ་དེ་འད་སེབས་ཡྲོད་རེད། འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་བརྒྱུད་ནས་མི་གཏྲོང་རྒྱུ། ཁ་ཐུག་ཞུས་ན་སྲོ་པ་དེ་འད་བཏང་
ནས་ལས་ཀ་འད་མི་འད་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས་བཤད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་ཡྲོངས་གགས་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་བྲོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ངྲོས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ Zero tolerance ཟེར་ནས་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེའི་
ཐད་ལ་ Zero tolerance ཡིན་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་མཉམ་དུ་བཀའ་མྲོལ་གནང་དགྲོས་བྱུང་ནའང་རེད། རྒྱ་གར་གསང་
པའི་ལས་ཁུངས་མཉམ་དུ་བཀའ་མྲོལ་གནང་དགྲོས་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་འད་བ་དེ་ཚོ་ང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་ལ་གནྲོད་
བྱེད་མཁན། ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་ར་དྲོན་ལ་གནྲོད་བྱེད་མཁན། ང་རང་ཚོའི་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ར་མེད་བཟྲོ་མཁན། སི་
ཚོགས་ར་མེད་བཟྲོ་མཁན་ཁྲོ་རང་ཚོར་བཟྲོད་སྲོམ་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་ཟེར་ནས་ག་རེ་གནང་དགྲོས་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་
གནང་རྒྱུ་དེ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་ནང་ལ་སེབས་དགྲོས་རྒྱུ་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆེ་པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག ཁྲོ་རང་ཚོས་
ཐད་ཀར་མི་གཏང་རྒྱུ་གཅིག་པྲོ་མ་རེད། ད་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་ང་རང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་བཟྲོ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དཔེ་ཆ་
བཞག་ན་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལྲོགས་ལ་བེད་སྲོད་ཧ་ལས་པའི་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་བཏང་བ་དེ་སྐད་འཕིན་ WeChat
བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གིས་བཟྲོས་པའི་སྡིངས་ཆ་དེ་བེད་སྲོད་བཏང་ནས་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ང་ཚོའི་སི་
ཚོགས་ནང་ལྲོགས་ལ་རྲོག་ག་ལང་ཡྲོ ང་གི་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་དེ་དག་ལ་དཔྱད་ཞིབ་གནང་དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་
འདུག ག་རེ་བྱས་ནས་ཞུས་ན། ད་ལྟའི་གནས་བབ་འདི་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་བཟྲོ་
མཁན་གཅིག་གུང་ཁན་ཏང་གིས་བཟྲོས་པའི་སྡིངས་ཆ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་

WeChat ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག

བྱས་ཙང་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་གཅིག་དགྲོངས་འཆར་
གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོའི་བདེ་འཇགས་གཅིག་པྲོ་མ་རེད། འཐབ་རྲོད་གཅིག་པྲོ་མ་རེད། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་
ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཐྲོག་ལ་གུང་ཁན་ཏང་དེའི་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་འད་མི་འད་ཡྲོང་མི་སིད་པ་མ་རེད། བྱས་ཙང་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་
གཅིག་རྒྱ་གར་གཞུང་མཉམ་དུ་བཀའ་མྲོལ་གནང་ནས་དེའི་ཐད་ལ་ག་རེ་ཞུ་དགྲོས་རེད། སྲུང་སྐྱྲོབ་ཆེ་རུ་གཏྲོང་དགྲོས་
ནའང་རེད་གང་ལྟར་དེ་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག ཡིན་གཅིག་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཆར་སྣང་ནང་ལ་དེ་སེབ་དགྲོས་པ་
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གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག དེ་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལྲོགས་ལ་གུ་ཡངས་ཀི་བསམ་བྲོ་སེལ་
རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ག་རེ་གནང་དགྲོས་འདུག ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆེ་པྲོ་རེད་འདུག མང་གཙོ་ཡིན་ཟེར་ནས་མང་གཙོ་ཁ་ལ་ཁྱེར་
ནས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་འབེལ་བཤད་ག་རེ་ཐེབས་ཀི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ངའི་བསམ་ཚུལ་དེ་ངྲོ ་ལེན་མེད་ན།
ཆིག་སིལ་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག དེ་ཆིག་སིལ་རེད་དམ། དེ་མང་གཙོ་རེད་དམ། བྱས་ཙང་དེའི་ཐྲོག་ལ་གུ་ཡངས་ཀི་བསམ་
བྲོ་སེབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ག་རེ་གནང་ཐུབ་ཀི་འདུག ང་ཚོའི་ནང་ལྲོགས་ལ་བདེ་འཇགས། ང་ཚོའི་ནང་ལྲོགས་
ལ་ལྷིང་འཇགས་ཡྲོང་བའི་ཆེད་དུ་ག་རེ་གནང་ཐུབ་ཀི་འདུག་དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་གནང་། དེ་མ་གཏྲོགས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ལྷིང་འཇགས་ཡྲོང་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལབ་ནས་བྲོད་ནང་ལྲོགས་ལ་ག་རེ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ལས་དྲོན་མང་པྲོ་
ཞིག་གི་ནང་ལྲོགས་ལ། དཔེ་ཆ་བཞག་ན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བྲོད་ནང་ལྲོགས་ལ་བྱུང་བཞག་པའི་དག་གནྲོན་
སྐྲོར་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། འདིའི་ཨང་གངས་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ཉིས་སྟྲོང་བཅུ་དྲུག་ནས་བཅུ་བདུན་
བར་དུ། ངས་ཤར་ turkistan.སྐྲོར་ལ་བཀའ་མྲོལ་ཞུ་གི་མིན།
རང་སྐྱྲོང་ལྲོངས་ནང་ལྲོགས་ལ་ཉིས་སྟྲོང་བཅུ་དྲུག་ནས་བཅུ་བདུན་བར་དུ་དག་གནྲོན་བཏང་བ་དེ་རྒྱ་ཆ་བཞི་བརྒྱ་
བཞི་མང་དུ་བཏང་ཡྲོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་མཚོ་སྲོན་ནང་ལྲོགས་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་དེའི་ནང་ལྲོགས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་
བྲོད་པའི་མི་རིགས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ལྲོགས་ནས་ཁྲོ་རང་ཚོའི་བརྒྱ་ཆ་ཉི་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སྲོ་བཞི་དམག་མི་
གཏྲོང་རྒྱུ་མང་དུ་བཏང་ཡྲོད་རེད། ཟི་ཁྲོན་ནང་ལྲོགས་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ནའང་དཀར་མཛེས་དང་ལྔ་པ་ཆགས་སྡྲོད་ཀི་
ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ལྲོགས་ལ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་དམག་མི་ཉེན་རྟྲོག་པ་བརྒྱ་ཆ་ཉིས་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་གྲོ་ལྔ་མང་དུ་
བཏང་ཡྲོད། ཁྲོ་རང་ཚོས་ཁ་ནས་ལྷིང་འཇགས་ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་ཁྱེར་ནས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ཚོ་རྒྱལ་སིའི་
སྟེང་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་དགྲོས་རྒྱུ། ང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ནས་ཧ་གྲོ་དགྲོས་རྒྱུ། གྲོ་རྟྲོགས་སེལ་རྒྱུ་ཧ་ལས་
པའི་གལ་ཆེན་པྲོར་མཐྲོང་གི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ཡིན་གཅིག་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་དགྲོངས་འཆར་ནང་ལ་བླུག་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།
དེ་ནང་བཞིན་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་གཡྲོལ་ཐབས་མེད་པའི་བཀའ་མྲོལ་གཅིག་ག་རེ་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྐབས་སུ་
བབ་པ་ང་ཚོས་ཤེས་དགྲོས་པ་ཞིག་ག་རེ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་དགུང་ལྲོ་ག་ཚོད་ཕེབས་བསྡད་ཡྲོད་
རེད། བཙན་བྱྲོལ་ནང་ལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་མཁན་མང་པྲོ་ཞིག་ཏན་ཏན་ས་ཕྲོགས་ཁག་ནས་ཕི་རྒྱལ་གི་གསར་འགྲོད་པ་
ཚོས་དེང་སང་དི་བ་ག་རེ་གཏྲོང་རྒྱུའི་འགྲོ་ཚུགས་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག how are you preparing
for the post-Dalai Lama.ཟེར་ནས་དི་བ་བཀྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དི་བ་དེ་འད་བཀྲོད་ཡྲོང་དུས་དངངས་སྐྲག་སྐྱེས་ཡྲོང་

གི་འདུག ཡིན་པ་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ནས་ང་ཚོ་ཐར་རྒྱུ་ཞིག་མ་རེད། ད་ལྟ་ནས་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལྲོགས་ལ་
གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་རེན་པས་ལྷིང་འཇགས་བཟྲོ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་དབུ་བཞུགས་ཐྲོག་
ལ་ང་ཚོས་ལྷིང་འཇགས་བཟྲོ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་ཆེ་བ་ག་འད་བཟྲོ་ཐུབ་ཀི་རེད། བྲོད་ནང་ལྲོགས་ནས་བྲོ་རེ་
གཏད་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ཆགས་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་བྲོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་དགྲོས་
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ཡྲོད་ཟེར་ནས་རེ་བ་ཆེན་པྲོ་ཞིག ང་རང་ཚོ་ཕར་སེབས་རྒྱུ་གཅིག་པྲོ་མ་རེད། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་བྲོད་ལ་གདན་
འདེན་ཞུ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ནས་རེ་བ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་བཅངས་ཏེ་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་དེའི་ཐྲོལ་ལ་ག་འད་གནང་གི་ཡིན། དེ་མ་
གཏྲོགས་སྐབས་རེ་ང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལྲོགས་ལ་མི་མང་གིས་འྲོས་འདེམས་བྱས་བཞག་དུས། བཀའ་མྲོལ་
རབ་ཆེན་པྲོ་གནང་རྒྱུ་ཞིག་ག་རེ་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྲོ་སྲོར་དད་པ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་མདྲོག་མདྲོག་བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། མང་
གཙོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལྲོགས་ལ་ང་ཚོས་ལམ་དབུ་མའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང། དེ་འདའི་བཀའ་མྲོལ་
གནང་མཁན་ཡྲོད་རེད། བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དགྲོས་ཡྲོད་མ་རེད། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེས་དགྲོངས་བཞེས་ཆེན་པྲོ་གནང་
པ་དེ་ལ། ག་རེ་གནང་པ་དེ་ལ་ཤར་སྐྱྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཟེར་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་མཁན་ཡྲོད་རེད། ཁྲོ་རང་དད་པ་ཡྲོད་མདྲོག་
མདྲོག་བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན་གི་རེད། ཡིན་པ་ཡིན་ན་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་དད་པ་གཙང་མ་དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་
པྲོ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་སིད་བྱུས་ཤིག་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡྲོང་དུས་སིད་བྱུས་དེ་གྲོ་བརྡ་གསལ་པྲོ་འཕྲོད་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ལམ་དབུ་མའི་སིད་བྱུས་ལབ་ན་ག་རེ་རེད་འདུག ང་ཚོའི་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཧ་གྲོ་ཡི་ཡྲོད། དེའི་ཐྲོག་
ལ་དགྲོངས་བཞེས་གནང་དང། དེ་མ་གཏྲོགས་རྦད་དེ་མི་མང་ནང་ལྲོགས་ལ་ཞེ་དག་བྱས་ཡྲོད་མདྲོག་མདྲོག་བྱས་ནས།
གང་ལྟར་དེ་དང་དེ་འད་བའི་ཐྲོག་ནས་མི་མང་ནང་ལ་གྲོ་རྟྲོགས་སེལ་རྲོགས་གནང་། དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་མང་གཙོ་ག་རེ་ཡིན་
མིན། དམིགས་བསལ་ལྷག་པར་དུ་གཞྲོན་སྐྱེས་ནང་ལྲོགས་ལ་དེའི་ཐྲོག་ལ་གྲོ་རྟྲོགས་སེལ་རྒྱུ་ཧང་སང་བའི་གལ་ཆེན་པྲོར་
མཐྲོང་གི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་གཅིག་དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་གནང་།
ང་ཚོ་མང་གཙོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལྲོགས་ལ་ད་གིན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཡིན། བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལྲོགས་
ལ། ང་རང་ཚོས་ཕར་ཚུར་བཟྲོད་སྲོམ་ག་འད་བྱེད་ཐུབ་ཀི་འདུག དག་བྲོ་ལ་བཟྲོད་སྲོམ་བྱས། ཅྲོག་ཙེ་གཅིག་གི་སང་ལ་
སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ང་རང་ཚོ་ཁྲོག་པ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟྲོན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད།
འགིག་གི་འདུག ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་དགྲོངས་བཞེས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་ནང་བཞིན་ང་
རང་ཚོ་སུ་གང་གཅིག་ལ་དེ་འདའི་ནུས་པ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག་སྟེ། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་
སྟྲོན་གི་ཡྲོད་རེད། འགིག་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚོས་ང་རང་ཚོར་ཏྲོག་ཙམ་གུ་ཡངས་ཤིག་གནང་རྲོགས་
གནང་ཞེས་ངའི་ངྲོས་ནས་འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ཐྲོག་ལ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་སིད་བྱུས་ནང་ལྲོགས་ལ་ཡིན་གཅིག་
དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་གནང་། མང་གཙོའི་གྲོ་རྟྲོགས། ང་རང་ཚོ་ཕར་ཚུར་བསམ་ཤེས། བཟྲོད་སྲོམ་ཐྲོག་ལ། དེ་ནང་
བཞིན་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ལྲོ་གསུམ་བཞིའི་ནང་ལྲོགས་ལ་བྲོད་རྒྱ་གྲོས་མྲོལ་ཐྲོག་ལ་
རེ་བ་ཡྲོད་རེད། ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་དེ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ལམ་གཞན་པ་ག་རེ་འདུག ལམ་གཞན་པ་ག་རེའི་
ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་དགྲོངས་བཞེས་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་གཅིག་དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་
ངས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གླེང་ཕེབས་
བཞིན་པ་དེའི་ཐྲོག་ལ་བསམ་ཚུལ་རེ་ཟུང་ཞིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ཐྲོག་མར་ཁ་སང་གྲོང་དུ་ཆ་ཤས་ཤིག་བངས་པའི་སྐབས་སུ་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཕེབས་པའི་སྐབས་དེར་ལྲོ་ལྔ་ལ་བྲོད་མིའི་བདེན་མཐའ་གསལ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན།
ལྔ་བཅུའི་བར་དུ་བཞུགས་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གནང་པ་རེད ། ང་རང་ཚོའི་བྲོད་དྲོན་བདེན་མཐའ་
གསལ་རྒྱུ་དེའི་ཐྲོག་ལ་ལམ་ཁ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད། དེ་འད་ཕེབས་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུས་པ་རེད། དེ་རིང་ངས་འདིར་ལྟ་མ་
ཤེས་པ་ཡིན་ནམ། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་གནང་པའི་ནང་དུ་ད་ལྟའི་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་ཁིད་བཀའ་ཤག་གི་
ངྲོས་ནས་མ་འྲོངས་པར་ལྲོ་འདི་ འད་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་གྲོམ་པ་འདི་འད་ཞིག་སྲོ་རྒྱུ་ཡིན་གདའ་ཞེས། དེ་གཞིར་
བཟུང་གི་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཚོས་ཀང་འགྲོ་ཁིད་ཐུབ་པ་
དགྲོས་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སྲོང་བསམས་སྲོང་། ང་རང་ནྲོར་ཡྲོད་ན་ཏན་ཏན་ལན་ཞིག་ཡྲོད་ཀི་རེད་བསམ་བྱུང་། དེ་ལ་
ལྡྲོག་སྟེ་རྒྱལ་སིའི་གནས་སྟངས་དང་གནས་བབས་དེ་འད་ཞིག་རེད་ཅེས་དི་བ་སེབས་ན་ང་ཚོའི་ལན་ག་འད་སྐྱྲོན་རྒྱུ་ཞེས་དི་
བ་དེ་ཕར་གཡུགས། དེ་ལ་ང་ཚོས་གདྲོང་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་ལམ་ཡིག་དེ་འད་ཞིག་ཡིན་གསུངས་པ་གྲོ་མ་སྲོང་། དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་གནང་པ་དེའི་ནང་སིར་བཏང་གི་རྒྱལ་སིའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་མ་གཏྲོགས། ང་རང་ཚོའི་གནས་
བབ་ཀི་ཐྲོག་དེ་ཆ་དེ་མིན་གི་བྱ་ལམ་བྱེད་བདེའི་ལམ་ཡིག་ཅིག་མ་མཐྲོང་པ་ཡིན་དུས་ང་ནི་མགྲོ་རྨྲོངས་སྲོང་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
མཐའ་མ་དེ་ལ་ག་རེ་བཀའ་གནང་སྲོང་ཞུས་ན་བྱུང་འགྱུར་གི་ལྲོ་གསུམ་བཞི་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེ ད། གྲོ་སྐབས་ཀི་
ཐྲོག་ནས་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་ལ་ཉེན་ཁའི་ཕྲོགས་ནས་ཀང་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་སྲོང་། ང་ཚོའི་གྲོ་སྐབས་ཀི་
ཐྲོག་ནས་ག་རེ་བྱེད་དགྲོས་རེད། ཉེན་ཁའི་ཕྲོགས་ནས་ག་རེ་བྱེད་དགྲོས་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ག་རེ་བྱེད་དགྲོས་དེ་གསལ་
ཁ་བྱུང་མ་སྲོང་། ང་རང་གིས་ག་རེ་བྱེད་དགྲོས་ན་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་ཙང་ང་རང་ཚོ་
རྡྲོག་ར་གཅིག་ཏུ་སིལ་དགྲོས་པ་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད།
གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མང་པྲོས་བཀའ་གནང་སྲོང་། བྲོད་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་ ༥༩ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཛ་
དག་ཆེ་རུ་མ་གཏྲོགས་ཆུང་དུ་འགྲོ་མི་འདུག བྲོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར། བྲོད་སྐད་ཡིག་དེའང་མེད་པར་བཏང་། བྲོད་ཀི་
སྣྲོད་བཅུད་ཀང་སྟྲོང་པར་གྱུར། ཁྲོ་རང་ཚོས་ཡར་རྒྱས་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་རེད་ཅེས་དེང་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་འབྲོད་ས་
གསར་པ་རེད། ཁ་སང་ང་ཚོ་ཡྲོ་རྲོབ་ལ་ཕིན་སྐབས་ཡར་རྒྱས་དེ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ཡིན་པ་དེ་ཡག་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད་
ཅེས་ལབ་ཡྲོད། ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བའི་སྲོན་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་དེ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་དེ་ང་ཚོས་ཞུས་ཡྲོད། ཁྲོ་
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ཚོས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་རེད་ཟེར་དུས། བྲོད་ཀི་སྣྲོད་བཅུད་ཡྲོངས་རྲོགས་དང་བྲོད་ཀི་ཁྲོར་ཡུག་དེ་སྲུང་སྐྱྲོབ་
ཀི་རྣམ་པའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་དེ་རྒྱལ་ཡྲོངས་ཀི་གླིང་ཁ་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིག་འཐྲོན་གི་ཡྲོད་རེད། བྲོད་ཀི་གཏེར་ཁ་
ཡྲོངས་རྲོགས་ཁྲོ་ཚོའི་མངའ་འྲོག་ལ་བསྡུས་ནས། ཕིའི་མི་ལ་བྲོད་ཀི་ཁྲོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱྲོབ་ཀི་རྣམ་པ། Mars Stimulus
གཟའ་སྐར་མིག་དམར་གཡྲོ་འགུལ་ཅན་གི་ལས་འགུལ་ཟེར་ནས་བརྟགས་དཔྱད་ཞེ་དགས་བྱས་ནས་ཁེ་ཕན་དེ་བྲོད་ནང་
བྲོད་པའི་མི་མང་ཚོར་རག་གི་ཡྲོད་པའི་རྣམ་པ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད་དེ། དྲོན་གི་བྲོད་དེ་སྟྲོང་པ་བཟྲོ་རྒྱུ་དེ་རེད། ཡར་རྒྱས་དེ་
བྲོད་ཀི་ཁྲོར་ཡུག་དང་བྲོད་མི་ཚོའི་ས་ཆ་ཆུང་དུ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་གནས་བབས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཛ་དག་
ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི ་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་རང་ཚོས་ག་རེ་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག ང་རང་ཚོའི་དི་བ་དེ་མར་གླྲོད་ནས་
བསྐྱུར་བཞག་ན་མ་འགིགས་པ་འད་པྲོ་མཐྲོང་སྲོང་། ལམ་ཁ་གཏན་ཁེལ་བ་མེད་ནའང་ལམ་སྟྲོན་ཙམ་ཞིག་དགྲོས་རེད་དན་
གི་འདུག དེ་འདའི་ཛ་དག་གི་རྣམ་པའི་ཐྲོག་ནས། ར་བའི་སི་ཚོགས་ནང་རིང་ཐུང་དེ་འད་ཡྲོང་ཆྲོག་གི་རེད། སྐུ་བསིགས་པ་
ལྟ་བུ་ཞིག་ཡྲོང་གི་མ་རེད་དེ། ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་ཁིད་གང་ལ་ཕེབས་ན་མི་མང་གིས་ངྲོ་རྒྲོལ་གི་རྣམ་པ་དེ་བདེ་པྲོ་ཞིག་
མཐྲོང་གི་མི་འདུག ཆེ་མཐྲོང་ལྡན་པ་ཞིག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡྲོང་བར་བྱེད་པ་ལ་ང་རང་ཚོའི་མི་མང་གི་མ་འདྲོད་པའི་
རྣམ་པ་དེ་ཞི་བར་བྱེད་དགྲོས་པ་དང་། དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་དགྲོས་རེད། ཏན་ཏན་ངས་གནད་དྲོན་དེ་ཆེན་པྲོ་དང་ཆུང་ཆུང་
གང་ཡིན་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གི་མེད། ཆེན་པྲོ་བཟྲོ་ཆྲོག་གི་རེད་ཆུང་ཆུང་བཟྲོ་ཆྲོག་གི་རེད། ཡིན་ནའང་མེད་པ་ཆགས་རྒྱུའི་
རྣམ་པ་ངས་མཐྲོང་གི་མི་འདུག ང་ད་རྒྱའི་ནང་ཧ་ཅང་འཛུལ་ཐུབ་མཁན་དེ་མིན། གནས་ཚུལ་ཅིག་གྲོ་བསྡད་དུས་མ་སྐྱིད་པ་
ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག ཨ་ཁ་ཁ་བསམ་པ་ཞིག དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གང་བ་ཕེབས་ན་བྲོད་མི་ཚང་མས་དགའ་སྲོའ ་ི
ངང་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ། ཁ་སང་དེ་རིང་ཚགས་པར་ནང་དུའང་ངྲོ་རྒྲོལ་གི་སྐྲོར་ཐྲོན་ཡྲོང་གི་འདུག་བ། མང་
གཙོའི་ནང་བསམ་ཚུལ་རིང་ཐུང་ཡྲོང་གི་རེད། དེ་དག་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་དེའང་མང་གཙོའི་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་ཁིད་ཚོས་
གནང་དགྲོས་པ་དེ་འགན་ཞིག་ཆགས་ཀི་མེད་དམ་སྙམ། ང་རང་གིས་དེ་འད་དན་གི་ཡྲོད་ང་ཆབ་སིད་མཁས་པ་དེ་འད་མ་
རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཐུགས་གུ་ཡངས་གནང་ནས་མར་ལ་གསན་བཞེས་ཤིག་གནང་། དེ་འད་ཞིག་གནང་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ལ་
ཐྲོབ་ཤྲོར་གི་རྣམ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། ཐྲོབ་ཤྲོར་གི་རྣམ་པ་ལ་གཟིགས་མཁན་ཚོས་ཏན་ཏན་གཟིགས་སིད། རང་གི་རེ་བ་
ལ་མ་འྲོངས་པར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གང་བ་ཕེབས་ན། ཆེ་མཐྲོང་ལྡན་པའི་ངང་ནས་བྲོད་མི་ཚང་མས་དགའ་བཞིན་
སྲོ་བཞིན་ཕེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ན། དེ་ངས་ཡག་པྲོ་རེད་བསམ་གི་ཡྲོད། དེ་འད་འབྱུང་དགྲོས་ན་ཐྲོབ་ཤྲོར་ཀི་བསམ་བྲོ་མ་
བཏང་བར་ཐུགས་གུ་ཡངས་པྲོའ ་ི ངང་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་རེད། དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།
དེ་ནས་མཚམས་མཚམས་ང་ཚོའི་གནད་དྲོན་ག་རེ་ཡིན་ནའང་དེ་ལ་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་
བཤད་སྲོལ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། མཚམས་མཚམས་གསང་བ་ཕིར་ཤྲོར་ནས་འགན་འཁུར་མཁན་ཚོས་མ་ཤེས་སྲོན་ལ། རྲོམ་པ་
པྲོ་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཟེར་མཁན་དེ་འདའི་འབི་རྲོམ་གི་རྣམ་པ་ཐྲོན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། གསང་བ་དེ་གང་ནས་ཤྲོར་གི་ཡྲོད་རེད། ངའི་
དི་བ་དེ་ཡིན། དུས་དང་རྣམ་པ་གང་འད་ཞིག་གི་ངང་ཡྲོང་བ་ཡིན་མིན་ང་ལ་དི་བ་མེད། གསང་བ་དེ་གང་ནས་ཤྲོར་བ་རེད་དི་
བ་དེ་ཡིན། བྲོད་ལ་སུ་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་ན་ག་འད་བྱས་ནས་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་ན། ལུགས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་ན།
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བདེ་སྲུང་གི་ཐྲོག་ནས་ཕེབས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། བདེ་སྲུང་གི་སྙན་སེང་དེ་གང་བ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཤྲོར་བ་ལ་བརྟེན་
ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་མི་གནང་ཐབས་མེད་བྱུང་བ་རེད། གསང་བ་དེ་སྲོ་སྲོའ ་ི བྲོས་ཐུབ་གྲོགས་པྲོ་
ཡིན་ནའང་གསུང་ཡྲོད་མ་རེད་དན་གི་ཡྲོད། བྲོད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་ཡྲོད་ན། དེ་མེད་པ་ཡིན་ན་ཤེས་
དགྲོས་པ་དེ་གྲོས་ཚོགས་དང་བཀའ་ཡི་བྲོན་པྲོ་ཚོ་ཡིན་གི་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཕི་མི་ཡི་ས་ནས་བཤད་ཡྲོང་དུས་ར་
བ་ཉིད་ནས་འགིགས་མ་སྲོང་བསམས་སྲོང་། ར་བའི་བདེ་སྲུང་སྐབས་ལ་དི་ བ་འབུལ་དགྲོས་བསམས་སྲོང་སྟེ། འདིར་
མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ལ་འབུལ་གི་ཡྲོད། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ལྷ་རམས་པ་དགེ་བཤེས་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས། མེད་ན། སི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས།

སི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ང་ཚོས་ཉི་མ་བཞི་ལྔའི་རིང་དུ་གྲོས་ཚོགས་འགྲོ་བཙུགས་ནས། གནད་དྲོན་གཅིག་གི་
ཐྲོག་ལ་དུས་ཚོད་མང་ཆེ་ཤྲོས་གཏྲོང་བསྡད་སྲོང་། ཡིན་ནའང་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་དེའི་སྐྲོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་འབད་བརྲོན་བྱས་མེད།
ད་དེ་རིང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དང་འབེལ་བའི་མཉམ་དུ་འདས་པའི་ཉིན་ཤ ས་ཀི་རིང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚོས་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་གླེང་མྲོལ་བྱེད་སྟངས་དང་འབེལ་བའི་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་སྲོང་། ད་ངའི་ངྲོས་
ནས་ད་ནང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དེའི་ནང་དུ་དངྲོས་གནས་དང་གནས་བཀའ་ཤག་
གི་གསལ་བཤད་དེ་འད་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་དགྲོས་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན། སིར་འཛམ་གླིང་སིའི་འགྱུར་
འགྲོས་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོའི་ཁ་གཏད་ཟེར་ན་འད། དག་བྲོ་རྒྱ་ནག་གི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་ག་རེ་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་མེད། དེའི་
རེན་གིས་ང་རང་ཚོ་བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་གྲོ་སྐབས་དང་གནད་དྲོན་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མེད་ལ་སྲོགས་པ་ཞིབ་ཞིང་
ཕ་བ་བཀའ་སྲོབ་གནང་སྲོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་ངའི་ངྲོས་ནས་གུས་བཀུར་ཆེན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་བྲོད་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་མི་འབྲོར་མང་པྲོ་ཞིག་སྲོ་བཤུག་བྱེད་འཆར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་སྲོགས་ཀི་གནས་
ཚུལ་དེ། ང་ཚོས་མ་འྲོངས་པ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤྲོ ས་ཤིག་དང་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤྲོས་ཤིག་རེད་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། དེ་འད་
ཡིན་དུས། དེ་ཚོ་ལ་སྐབས་དང་དུས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ང་རང་ཚོས་གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའི་ཞུ་ཐུབ་པ་ག་རེ་ཡྲོད་པ་དེ་ཞུ་
དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་མ་གཏྲོགས། ང་རང་ཚོ་བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་བྲོད་མི་ཁི་ཚོ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་སྲོག་བྲོས་
བཏང་ནས། དངྲོས་གནས་དང་གནས་དཀའ་ངལ་བརྒྱབ་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན་ད་
ལྟའི་ཆར་བསམ་བྲོ་བཏང་པ་ཡིན་ན། བྲོད་ནང་དུ་རང་དབང་མེད་ནས་གཉའ་གནྲོན་གདུག་རྩུབ་ཀི་འྲོག་ནས་དཀའ་ངལ་བྱུང་
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བའི་མི་ ༡༥༢ ཙམ་ཞིག་གིས་སྐུ་ལུས་མེ་མཆྲོད་གཏྲོང་དགྲོས་བྱུང་བའི་གནད་དྲོན་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་
ཡིན་དུས་དེ་ཚོ་ཐུགས་ནས་མ་བྲོར་པའི་ཐྲོག་ནས། ང་ཚོས་ར་དྲོན་རྲོད་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ག་དུས་ཡིན་ན་དགྲོངས་པ་
བཞེས་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་པྲོ་རེད་ཟེར་ནས་དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།
དེ་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཉི་མ་ཁ་ཤ་ཞིག་གི་ནང་དུ། ར་བས་ང་ཚོ་མང་གཙོ་རེད། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་
ཀིས་ག་རེ་གསུང་ན་གསུང་ཆྲོག་པའི་བཟྲོ་འད་ཞིག་ཡིན་ས་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁ་ཤས་ཀིས་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤྲོངས་
ལ་ཁང་པ་བརྒྱབ་དགས་ནས་འགིག་གི་མི་འདུག ཁང་པ་མང་པྲོ་ཞིག་བརྒྱབ་བཞག་འདུག དེ་འགིག་གི་མི་འདུག་ཟེར་ནས་
དགྲོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་སྲོང་། ཁ་ཤས་ཀིས་དངྲོས་གནས་དང་གནས་ལས་ཤག་དང་ཁང་པ་རྒྱག་
དགྲོས་ཀི་འདུག བརྒྱབ་པ་དེ་ཡག་པྲོ་ཞེ་དགས་བྱུང་འདུག་ཟེར་ནས་བསགས་བརྲོད་ཞུ་སྡྲོད་མཁན་དེ་འད་འདུག དེ་འད་
ཡིན་དུས་ང་ཚོ་མི་སྲོ་སྲོས་བསམ་ཚུལ་འད་པྲོ་བཤད་ནས་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དྲོན་དག་ངྲོ་མ་དེ་ང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་དགྲོས་
ཀི་ཡྲོད་རེད། ལྲོ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་འཆར་གཞིའི་ནང་དུ་མ་འྲོངས་པ་ང་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་སྡྲོད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། གཞི་ར་
བརྟན་པྲོ་ཞིག་དང་དཀའ་ངལ་མི་འབྱུང་བ་ཞིག་དགྲོས་པ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོའི་གས་དེ་ག་སིག་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་
ཡིན་དུས་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་ལ། ང་རང་གི་ངྲོས་ནས་ཡིན་ན་དངྲོས་གནས་དང་གནས་མིག་གིས་མཐྲོང ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ།
ལག་པས་འཛིན་རྒྱུ་ཡྲོད་པ། ཡར་རྒྱས་ལ་བསགས་བརྲོད་ཞུ་དགྲོས་རེད་མ་གཏྲོགས། དེ་འགིག་གི་མི་འདུག་ཟེར་ནས་
བཤད་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་གསལ་བྲོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་།
དེ་ནས་ང་ཚོའི་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པའི་སྐྲོར་དེ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་བཀའ་གནང་སྲོང་། ངས་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་
ནང་དུ་ཡྲོད་པའི་འཐུས་མི་རྒན་པ། དངྲོས་གནས་དང་གནས་ཤེས་ཡྲོན་གཉིས་ལྡན་ཡྲོད་པ་དེ་འད་ཁ་ཤས་ལ་དངྲོས་གནས་
སེམས་ནང་ནས་གུས་ཞབས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་ཁ་སང་དེ་རིང་བཀའ་མྲོལ་གནད་དྲོན་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཐུག་ཡྲོང་དུས།
ཨ་ཡྲོ་ངས་གུས་ཞབས་བྱེད་སྡྲོད་སའི་འཐུས་མི་རྣམ་པ་དེ་ཚོ་ག་འད་ཞིག་ཡིན་ན་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་དེ་འད་ཡྲོང་གི་འདུག
གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་རི་དགྲོས་ས་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་རེད། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་བཀའ་སྒྲུབ་
དགྲོས་ཀི་རེད་ཟེར་ནས་བྲོད་མི་ཚང་མས་ལེའི་རེ་ལ་ཁུར་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་
དུས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་བཀའ་ཚང་མས་སྒྲུབ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས། སྲོ་སྲོར་འདྲོད་པ་ཡྲོད་པ་ཞིག་བྱུང་ན་
བཀའ་སྒྲུབ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ། སྲོ་སྲོར་འདྲོད་པར་མ་བབ་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དེའི་སྐབས་སུ་བཀའ་ལ་རི་མི་དགྲོས་པའི་
བཟྲོ་འད་ཞིག་བཤད་བསྡད་པ་ཡིན་ན། དེ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་མི་འདུག་བསམ་གི་ཡྲོད། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་
སེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་ལས་མཚམས་འཇྲོག་རྒྱུ་དེའི་སྐྲོར་དེ། བཅའ་ཁིམས་ལེའུ་དང་པྲོའ ་ི དྲོན་ཚན་དང་པྲོའ ་ི ནང་ཚན་གསུམ་
པ་ལྟར། ཕར་བསྐྲོ་བཞག་བྱས་པ་བཞིན་བརྒྱུད་ལམ་དེ་ག་རང་གི་ཐྲོག་ནས་ལས་མཚམས་འཇྲོག་དགྲོས་པའི་བཀའ་བཏང་
པ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་འདུག་དན་སྲོང་། དེ་འད་ཞིག་ཡྲོད་དུས་དྲོན་ཚན་དང་པྲོའ ་ི ནང་ཚན་
གསུམ་པ་དེ། ༸རྒྱལ་བ་དྲོན་གི་བདག་པྲོའ ་ི རང་ཆས་སུ་ཡྲོད་པའི་སྐུ་དབང་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་
ཚོས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགྲོས་འདུག ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགྲོས་ཀི་འདུག གཅིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡྲོད་མདྲོག་མདྲོག་བཤད་ན།
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ང་ཚོས་ཞུ་ཕྲོད་ཀི་རེད་དམ། དེ་འད་ཞིག་སེམས་ནང་དུ་དན་ནའང་ཁ་ནང་ནས་ཐྲོན་པ་དེ། ཨ་ཡྲོ་དེ་ག་འད་ཞིག་ཡིན་ན།
དེས་ག་རེ་འད་ཞིག་གསུང་སྡྲོད་ཀི་འདུག་བསམ་ནས་རང་བཞིན་གིས་ཐེ་ཚོམ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུའི་གནད་དྲོན་ཞིག་
ཆགས་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞི་ར་རྲོག་ག་ཡྲོད་ན་འགིག་གི་ ཡྲོད་མ་རེད། རྲོག་ག་མེད་པ་ཡག་པྲོ་ཞིག་དགྲོས་
ཀི་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་རྲོག་ག་མེད་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཡག་ཤྲོས་རེད། ཡིན་ནའང་རྲོག་ག་
གང་ཡང་མེད་པའི་སི་ཚོགས་ཤིག་འཛམ་པའི་གླིང་འདིའི་ནང་དུ་ངས་ཡྲོད་རེད་དན་གི་མི་འདུག གལ་སིད་རྒྱ་ནག་འད་པྲོ་
ཞིག་ཡིན་ན་བཙན་དབང་གི་ཐྲོག་ནས་སུས་ཀང་ཁ་གག་མི་ཕྲོད་དུས་རྲོག་ག་གལ་ཡྲོད་མ་རེད་མ་གཏྲོགས། གཞན་ཏྲོག་
ཙམ་ཏྲོག་ཙམ་ཡྲོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ཕྲོགས་གཅིག་ནས་རྲོག་ག་ཟེར་བ་དེ་ཡག་པྲོ་མ་རེད་དེ། ཕྲོགས་
གཉིས་ནས་དེ་འདའི་སྐད་འབྲོད་རྒྱག་མཁན་དང་བསམ་ཚུལ་ཞུ་མཁན་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་མང་གཙོ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་
ལམ་ལུགས་དང་མི་འད་བ། ཁ་ཡྲོད་ལག་ཡྲོད་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེས་གསྲོལ་རས་གནང་པའི་མང་གཙོ་དེ་བེད་སྲོད་གཏྲོང་
རྒྱུ་ཡྲོད་པ། སྲོ་སྲོར་རྒྱུ་མཚན་ཡྲོད་མེད་མ་ལྟྲོས་པར་སྐད་རྒྱག་ས་ཡྲོད་པ་ཞིག་དེས་སྟྲོན་གི་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་
འད་ཡིན་དུས་དེ་མེད་ན་དེ་ཡག་ཤྲོས་རེད། རེད་དེ་ཡིན་ནའང་དེ་ཧ་ལས་ཧྲོན་འཐྲོར་དགྲོས་པ་དང་། ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དེ་
མ་བསལ་པ་ཡིན་ན་རྦད་དེ་ས་མི་ཆགས་པའི་གནས་ཚུལ་འད་པྲོ་ཞིག་ཨེ་ཡིན་ན་དན་གི་འདུག
དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་སུ་དང་སུ་ཡིན་ནའང་། སྲོ་སྲོར་འདྲོད་པ་ཁེངས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཁས་
མི་ལེན་ཟེར་བསྡད་རྒྱུ་དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་སྟྲོད་ཀི་མི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་འདྲོད་བྱུང་། དཔེར་ན་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགྲོས་
རེད་གསུངས་སྲོང་། ཚོགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། སུས་འཛུགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་ཚོགས་
ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ནས་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཐག་གཅྲོད་བྱས་པ་དེ་དང་པྲོ་དང་བདེན་པ་ཡིན་པ་དེ། རྒྱ་ཆ་བརྒྱ་སུས་ཡིད་ཆེས་
བྱེད་ཀི་རེད། ཡང་དེའི་ཐག་གཅྲོད་དེ་ངྲོས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཞིག་དང་། ངྲོས་ལེན་མི་བྱེད་མཁན་ཡྲོང་མི་སིད་པའི་གནད་
དྲོན་མ་རེད་བ། (ཚོ ག ས་གཙོ ་མཆྲོག ་ནས། བསྡྲོམས་བརྒྱབས་ནས་གསུངས་རྲོགས་གནང་།) ལགས་སྲོ། བསྡྲོམས་
བརྒྱབས་ནས་ཞུ་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཉིན་བཞི་ཙམ་ཞིག་གི་རིང་དུ་གང་ཡང་ཞུས་མེད། དེ་ཡིན་
ཙང་ཏྲོག་ཙམ་ཞིག་ཞུས་ན་མ་གཏྲོགས། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ད་དེ་གཅིག་པ་རང་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། བྱས་ཙང་སྐར་མ་
གཅིག་གི་ནང་དུ་བསྡྲོམས་རྒྱག་རྲོགས་གནྲོངས་ཟེར་ནས་ད་ལྟ་ཞུས་པ་ཡིན། དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་མེད་པ་བྱས་ནས།) ཁ་
ཤས་ཀིས་ས་ཡིག་བརྒྱ་ཕག་ཁ་ཤས་ཤིག་བརྒྱབ་ཡྲོད་རེད། དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་གསུངས་སྲོང་། ས་ཡིག་བརྒྱ་ཕག་ཁ་
ཤས་ཡྲོད་པ་དེ་འདའི་སྙན་ཞུ་བྲོད་མི་མང་གི་སི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་དང་རྒྱུན་ལས་ནང་འབྱྲོར་བསྡད་པ་རིམ་པ་མང་པྲོ་ཡྲོད་
རེད་དན་སྡྲོད་ཀི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ས་ཡིག་སུ་ཡིན་མིན་ཧ་གྲོ་ལ་མི་གྲོ་ལ་ཚང་མ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ལ་བརིས་
ནས། དེ་འད་བྱས་ནས་ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་བསྡད་པ་ཡིན་ན། ཚོགས་ཆུང་གིས་འདང་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ལགས་སྲོ། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀག་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐྲོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམས་སྲོང་།
དང་པྲོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ལ་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་མ་འྲོངས་པའི་འཆར་སྣང་ཐྲོག་ལ་སགས་བརྲོད་
ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་དང་འབེལ་ནས་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡ་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གནྲོན་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོང་གི་
ཡྲོད་རེད། ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡ་ལྟ་བུ་དང་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གི་ར་དྲོན་དང་རང་དབང་གཞི་རིམ་ལ་གནྲོད་ཀི་ཡྲོད་པའི་
རེན་གིས་དགག་པ་རྒྱག་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལའི་ནང་ལ་བྱུང་འདུག དེ་བཞིན་སེ་ཁ་ཎི་ཝིན་དང་། ཨ་ཧྥི་རི་ཁ་ལ་
སྲོགས་པ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྲོའ ་ི ནང་བྱུང་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་འབེལ་ཡྲོད་ལྷན་ཁང་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་འཛམ་
གླིང་ཡྲོངས་ལ་ངན་བྱུས་ཀི་ཤུགས་རེན་མང་པྲོ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཚོང་དང་། དཔལ་འབྱྲོར་སྲོགས་དེ་མིན་གི་
འབེལ་བ་རེད། དེ་དག་ལམ་ལྷྲོངས་སུ་འགྲོ་གི་མེད་པ། རྒྱལ་སི་ཡྲོངས་དང་། བར་མ་དང་ཤི་རི་ལང་ཀ་ཡན་བཅས་གང་ས་
གང་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཚོང་དང་དེ་ཚོའི ་ཐྲོག་ནས་དེ་ཙམ་འབེལ་བ་འཛུགས་ཐུབ་ས་མ་རེད་ཅེས་ནས། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཉམ་
ཞིབ་ཀིས་ཕྲོགས་བསྡྲོམས་བྱས་ནས། ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ངན་བྱུས་དེ་ལ་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་གདྲོང་ལེན་གང་འད་
བྱེད་རྒྱུ་འདུག དེ་ལ་ལྟ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམས་སྲོང་།
དེ་མིན་དམག་གི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་ཕེབས་སྲོང་། ཉེ་བའི་དུས་ཚོད་ནང་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་གནས་ཡུལ་
རྒྱལ་ཁབ་རེད། ཇར་ཕན་རེད། རྒྱ་ནག་གི་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ཀི་ཚོགས་ཁག་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྲོ་ཞིག་དང་དམག་འཁྲུག་ཡྲོང་སིད་ཀི་
རེད་ཟེར་ནས་ལབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། ང་རང་གིས་ནམ་རྒྱུན་བྲོ་འཚབ་བྱ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་གིས་དམག་བརྒྱབ་པ་
ཡིན་ན། དམག་ས་དེ་བྲོད་ཆགས་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད་ཅེས་བྲོ་འཚབ་བྱེད་སྡྲོད་མཁན་ཞིག་ཡིན། དམག་ལ་རྲོགས་པ་བྱེད་ཀི་
ཡྲོད་པའི་རྣམ་པའི་ཐྲོག་ནས། རྒྱལ་སིའི་དམག་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ལྟ་སྐབས་རྲོགས་པ་བྱ་སའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་མཐའ་མ་ཕུང་སྡྲོད་
ཀི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་བྲོད་ལ་ར་བ་ནས་དམག་ཤྲོར་ཐབས་མེད་པ། ང་ཚོས་དམག་ཐབས་སངས་པའི་སིད་བྱུས་འཛིན་
བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གིས་དམག་རྒྱག་གི་ཡྲོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་། བྲོད་དང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དུ་
དམག་ར་བ་ཉིད་ན་ཡྲོང་ཐབས་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས། ད་ལྟ་ནས་ང་ཚོས་མ་འྲོངས་པར་དམག་ཤྲོར་བ་ཡིན་ནའང་དེ་ཡྲོང་
ཐབས་ཡྲོད་མ་རེད་ཅེས་དེ་འདའི་གྲོ་རྟྲོགས་སེལ་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོའི་ལངས་ཕྲོགས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་
འབེལ་ཡྲོད་དེ་ཚོས་ཧ་གྲོ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག
ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཉེ་ཆར་གི་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་ལ་ང་རང་གིས་བསམ་ཚུལ་ཐུང་ངུ་ཞིག་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། བྲོད་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་ལངས་ཕྲོགས་ཀི་གནས་ཚད་མཐྲོ་རུ་གཏྲོང་རྒྱུ་ར་ཆེན་པྲོ་དེར་དེ་ས་འབད་བརྲོན་བྱས་
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འདུག ད་དུང་ཡིན་ནའང་འབད་བརྲོན་གནང་རྒྱུར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ནང་ཟུར་ཉན་གི་གནས་བབ་ཅིག་སྐྲུན་ཐུབ་
རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་དཔེ་མི་སིད་པའི་དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་རེད། ཉེ་བའི་ཆར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་
ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་སྙན་ཐྲོའ ་ི ནང་ལ་བཀྲོད་འདུག མ་འྲོངས་པར་ལྲོ་ ༢༠ ནས་ ༣༠ ནང་རྒྱ་ནག་གིས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ནང་ཐེ་བྱུས་དང་ལྲོག་བྱུས་ངན་བྱུས་བྱས་ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སྲོམ་གཞིའི་ནང་ལ་གནྲོད་སྐྱེལ་རྒྱུ་
དང་། དམིགས་བསལ་གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ཚོགས་མིར་འཛུལ་རྒྱུ་བཀག་ནས། སྙད་བཙུགས་ནས་ཆ་
རེན་དེ་འད་དང་སྲོན་འགྲོའ ་ི ཆ་རེན་དེ་འད་བཞག་ནས་དེ་ལྟར་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པ་གསལ་པྲོ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་
གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པའི་མིང་ཐྲོག་ནས་དེའི་ནང་འཛུལ་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག ད་ལྟ་མཉམ་
འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ནང་བགྲོ་གླེང་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་པ་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཚོགས་མི་ཡིན་པ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་རྐུབ་སྟེགས་ང་
ཚོར་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། ང་རང་ཚོ་རང་ཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་གི་རིག་གཞུང་དང་། སྐད་ཡིག འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་། བུད་
མེད་ཀི་ཐྲོབ་ཐང་། དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་དེའི་ནང་ལ་འཛུལ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག ང་རང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་རང་
ཡིན་ནའང་ཕ་གི་ནས་ཟུར་ཉན་གི་གནས་བབ་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་ཐྲོབ་རྒྱུར་ཤུགས་གང་འད་རྒྱག་དགྲོས་ཀང་། རྒྱ་ནག་གི་
བཀག་སྡྲོམ་གང་འད་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་། དེར་ཤུགས་རྒྱག་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་སྙམ་གི་འདུག དེ་ས་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།
ལྔ་བཅུའི་འཆར་སྣང་གི་ནང་དུ་བཙན་བྱྲོལ་སིག་འཛུགས་འདི་ས་བརྟན་ཡྲོང་རྒྱུར་དེའི་སྐབས་སུའང་བསམ་ཚུལ་
ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། རྒྱལ་ཁབ་ཚད་ལྡན་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཆ་རེན་གཙོ་བྲོ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཡུལ་མིར་རིན་མེད་ཀིས་སྲོབ་སྲོང་སྲོད་རྒྱུ་
དང་། རིན་མེད་ཀིས་འཕྲོད་བསྟེན་སྲུང་སྐྱྲོབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག དེར་བརྟེན་ང་རང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་ནང་གི་བྲོད་པ་ཡྲོད་དྲོ་ཅྲོག་ལ་གཞི་རིམ་ནས་མཐྲོ་སྲོབ་བར་དུ་རིན་མེད་དུ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག དེའི་
སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་འདི་དངྲོས་གནས་སྲོབས་པ་ཆེན་པྲོའ ་ི ངང་ནས་བཙན་བྱྲོལ་སིག་འཛུགས་ཀི་ནང་ནས་སིག་
འཛུགས་ཚགས་ཚུད་ཤྲོས་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ད་ཧ་ཅང་གི་མང་པྲོ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་
ལ་བྱེད་མི་མ་ཐུབ་པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག བཙན་བྱྲོལ་ནང་གི་སྲོབ་ཕྲུག་ཚང་མར་གཞི་རིམ་ནས་བྱས་ཏེ་མཐྲོ་སྲོབ་བར་
དུ་གནང་གི་ཡྲོད་དཱ་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་བྱས་རེས་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག
དེ་ག་ནང་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་ཐྲོག་ལའང་སུ་ན་ན་ཡང་སིག་འཛུགས་རང་གིས་འགན་ཁྱེར་ནས། ཆ་ཚང་ལ་ལྟ་
རྟྲོག་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ་འདའི་གནས་ཚད་ཅིག་ལ་སེབས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཁང་པ་རིག་པྲོ་དང་། མིག་ལ་ཁ་ཁ་ཟང་
ཟིང་དེ་འད་དགྲོས་ཀི་མི་འདུག དེའི་གཞི་ར་གཙོ་བྲོ་དེ་དེ་ཆགས་བསྡད་འདུག མི་གཅིག་གི་མི་ཚེའི་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་
ཤྲོས་སྲོབ་སྲོང་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེར་བརྟེན་དེ་གཉིས་ཆ་རེན་དུ་འཇྲོག་ཐུབ་ན་ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་
ལ་ང་རང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་དངྲོས་གནས། མང་ཚོགས་ཀི་ངྲོས་ནས་སིག་འཛུགས་ལ་བརེ་བ་དང་། གུས་བརི། རྒྱབ་སྐྱྲོར་
གི་ཚད་དེ་མཐྲོ་རུ་འགྲོ་ཡི་རེད་སྙམ་གི་འདུག
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དེ་བཞིན་གྲོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། དབུས་ལ་ཨའུ་ཙམ་རེད་དེ། གཞིས་ཆགས་ཁག་
ནང་གི་མང་ཚོགས་ཀིས་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུར་སྡིངས་ཆ་ཡང་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་རེད། དེ་བཞིན་
ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཡང་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་ཕིན་འདུག མར་མེ་ཁྲོམ་སྐྲོར་རེ་ཚོགས་ན་ངྲོ་ཚ་ཡ་རེད། དབུས་སུ་མར་མེའི་ཁྲོམ་
སྐྲོར་དང་མཆྲོད་འབུལ་སྨྲོན་ལམ་ཚོགས་པ་བཞིན་དུ། བཀྲོད་ཁྱབ་དེ་ས་གནས་ཚང་མར་གཏྲོང་ཐུབ་ན། སི་བཏང་ས་
གནས་ཁག་ལ་གཞྲོན་ནུ་དང་བུད་མེད་གཙོས་པའི་གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་གནང་གི་ཡྲོད་རེད་དེ།
གཞུང་རང་གི་ངྲོས་ནས་འགན་ཁུར་ནས་གནང་ཐུབ་ན་མང་ཚོགས་ཀི་ནང་ནས་མཉམ་རུབ་གནང་རྒྱུ་མང་ཙམ་ཡྲོང་གི་རེད་
སྙམ་གི་འདུག དེ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།
ང་རང་ཚོའི་གནད་དྲོན་གཙོ་བྲོ་གཅིག་ཁ་སང་ནས་གླེང་བསྡད་པ་དེ་རེད། ང་རང་གི་ངྲོས་ནས་ཞུ་ཁག་པྲོ་ཞེ་
དགས་འདུག མ་རེད་ལབ་ནའང་མ་འགིགས་པ། ཕག་སེལ་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་བཀའ་མྲོལ་གནང་སྐབས་དེ་བདེན་
པ་རེད། ཕ་གི་ཡང་བདེན་པ་རེད་ཅེས་ཚང་མས་རྡྲོག་ར་གཅིག་སིལ་དགྲོས་པའི་དགྲོས་རབས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཡིན་
པ། གཅིག་སིལ་གི་ཐྲོག་ལ་དཀའ་ལས་རྒྱག་དགྲོས་པ་གསུང་གི་འདུག ཧ་ཅང་དགའ་པྲོ་བྱུང་། ཡིན་ན་ཡང་། བྲོ་འཚབ་ཆེ་
ཤྲོས་ཤིག་ལ་སྲོ་སྲོ་ལྲོ་བདུན་ལྷག་རིང་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་བྱས། ལྲོ་ ༢༠ ལྷག་ཅིག་ལ་གྲོས་ཚོགས་ལ་དྲོ་སྣང་བྱས་
ནས་ལྟ་དུས་ད་རེེས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་བྲོ་འཚབ་ཆེ་ཤྲོས་སྐྱེས་སྲོང་བསམས་པ་ཞིག་བྱུང་། གནད་དྲོན་ཁ་ཤས་ཀི་ཐྲོག་
ནས་ཁུངས་ལྡན་ཡིན་མིན་གང་ལྟར་ཡང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ལ་སྐྱྲོན་བརྲོད་གནང་སྲོང་། དེ་བཞིན་ཕག་འབེལ་
བཀའ་བྲོན་རེད། དེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་རེད། ང་རང་ཚོའི་ནང་ཁུལ་ལ་ཡང་ཕར་ཚུར་སྐྱྲོན་བརྲོད་ཧ་ཅང་གི་ཚད་
མཐྲོན་པ་བརྲོད་དགྲོས་སམ་དམའ་པྲོ་བརྲོད་དགྲོས་སམ་ཞེད་སྣང་ཚ་པྲོ་དེ་འད་གནང་སྲོང་། དེ་བཞིན་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་
ནག་པྲོ་རེད། སུ་གང་ལ་ལྷག་བསམ་ཡྲོད་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་མྲོལ་ཡང་གནང་སྲོང ་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འདི་
རང་ལ་མཚམས་འཇྲོག་གི་ཡིན། ཏྲོག་ཙམ་བདེ་པྲོ་མི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་སྐྲོར་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི བསམ་ཚུལ་བཤད་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་ཟེར་ན་རེད་དེ་འད་ཞིག་
ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་དེ་འགག་སྲོང་། དེ་བཤད་རྒྱུ་མི་འདུག ཁ་སང་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་ཡིན། དྲོན་དག་ཅིག་གི་སང་ལ་ཁ་
སང་ཉིན་མཐའ་མ་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་རིང་ཡང་བསྐྱར་མ་ལང་རང་ལང་ཆགས་སྲོང་། དེ་གསལ་བཤད་ཅིག་ཡིན།
ཆུ་ཚོད་མང་པྲོ་མེད་དུས་དེའི་རེས་ལ་སྡྲོད་ཀི་ཡིན། སྲོ་སྲོའ ་ི ལང་ཕྲོགས་ཟེར་ན་རེད། བསམ་ཚུལ་ཟེར་ན་རེད། ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག་ཅིག་གི་སང་ནས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་འདི་ལྷིང་འཇགས་པྲོ་ཡྲོང་རྒྱུ་ཞིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་
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མཆྲོག་མ་འྲོངས་པའི་ལྲོ་གཉིས་གསུམ་གི་ནང་ལྲོགས་ལ། ས་ཆ་ག་བར་ཕེབས་ན་བྲོད་མི་ཡྲོད་དྲོ་ཅྲོག་གིས་དགའ་ལང་ཆ་
ལང་བྱས་ནས། ཁ་བཏགས་ཁྱེར་ནས་ཚང་མ་གད་མྲོ་དགྲོད་རྒྱུ་ཡྲོད་པ། ང་ཚོ་ཚང་མ་ཉམས་དགའ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་
གི་སང་ནས་བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་འདི་སྒྲུབ་ཐུབ་ན། བྲོད་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་ཁིད་རེད། དེ་ལ་འབད་བརྲོན་བྱེད་དགྲོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་ཟེར་ནས་བསམ་ཚུལ་དེ་ཁྱེར་ཡྲོད་རེད།
སི་ཚོགས་སང་གི་ཛ་རེ་ཛོ་རེ་དེ་མ་གླེང་ན། དེ་ག་རང་རྒྱ་མིའི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཡྲོད་རེད་མ་རེད་ཟེར་བའི་སང་
ལ་སྲོ་སྲོ་ཡིན་ནའང་དེ་ག་རང་དེའི་ལྟ་ཚུལ་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་འདི་ནས་འཕེད་དར་འཁྱེར་མཁན་དང་ཡི་གེ་'ཁྱེར་མཁན་
ཆ་ཚང་རྒྱ་མའི་སྲོ་བ་རེད་དམ། ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་དེ་ཚང་མ་ས་མཚམས་ཕེས། དབྱེ་བ་བཀར་ནས་
རྦད་དེ་ཁ་དང་ཁ་སྤུ་དབྱེ་པ་བཀར་དགྲོས་ས་ཆ་ཚང་བཀར་ནས། ང་རང་ཚོའི་མི་མང་ལ་ང་རང་ཚོས་བདག་པྲོ་རྒྱག་དགྲོས་
རེད་བ། ང་རང་ཚོའི་དབུ་ཁིད་ལ་ང་རང་ཚོས་གུས་བརི་བྱས་ནས་འགྲོ་སའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ལ་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་སྲོ་
སྲོས་སྐད་ཆ་དེ་བཤད་པ་ཡིན། དེ་དེ་བཞིན་ཕག་རྲོགས་ཁ་ཤས་ཀི་བསམ་ཚུལ་དང་སྲོ་སྲོའ ་ི བསམ་བྲོ་མི་འགིག་རྒྱུ་མི་
འདུག་བསམས་ནས་ཁ་སང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་པ་ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་ཟེར་ནས་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱས་
པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ཁིམས་ཁང་མ་གཏྲོགས་འགྲོ་ས་མེད་ཟེར་ནས་གསུངས་ཡྲོང་དུས་དེ་ག་རེད། ད་
ཁིམས་ཁང་མ་གཏྲོགས་འགྲོ་ས་མེད་པ་ཡིན་ན་འགྲོ་དགྲོས་རེད། གང་ལྟར་ཀང་གཙང་མ་བཟྲོས་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་
གཅིག་དཀར་པྲོ་རེད་གཅིག་ནག་པྲོ་རེད་ཅེས་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་མ་རེད། ང་ཚོར་འགྲོ་སྟངས་ཡྲོད་རེད། དཀར་ནག་གི་དབྱེ་བ་
བཀར་དགྲོས་མ་རེད། རྒྱལ་ཕམ་ཞིག་ཡྲོད་མ་རེད། ག་དུས་ཡིན་ན། དེ་འདའི་སང་ནས་ཐག་གཅྲོད་ཅིག་བྱས་པ་ཡིན་ན་མི་
མང་ལྷིང་འཇགས་ཀི་རེད་ཟེར་ནས་སྲོ་སྲོས་སྐད་ཆ་དེ་འད་བཤད་པ་ཡིན། དེ་རིང་ཡིན་ན་ཡང་ཁིམས་ཁང་ལ་འགྲོ་ན་རེད།
ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་ཀི་ཡིན་ཟེར་ན་རེད། སྲོ་སྲོས་དེ་གཉིས་གང་རུང་ཞིག་བྱུང་ན་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་དགྲོས་ཟེར་
བའི་བསམ་ཚུལ་དེ་ཡྲོད་རེད།
ད་ལྟ་ག་རེ་ཡྲོང་གི་འདུག་ཟེར་ན། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཟེར་བ་དེའི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡྲོང་ན་༸གྲོང་ས་
སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་སྐུ་དབང་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱས་པ་དང་དགག་པ་རྒྱབ་པ་དང་། སྐུ་མདུན་ལ་ཁ་ལན་ཚིག་རྩུབ་
སྨྲོས་པ་དེ་འད་མི་དཀར་པྲོ་ལ་ཞྭ་ནག་པྲོ་དེ་འད་གཡྲོགས་ཡྲོང་པ་ཡིན་ན། སྲོ་སྲོ་ཡང་ཁ་སང་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཟེར་
བ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོད་པའི་རྣམ་པ་སྟྲོན་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་སྐད་ཆ་དེ་གསལ་བཤད་བྱེད་དགྲོས་བྱུང། ༸གྲོང་ས་
སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་སྐུ་དབང་དང་ལྷག་པར་དུ་༸གྲོང་ས་སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་བཀའ་དིན་མ་ཚོར་
བའི་མི་ཞིག་ཡིན་ན། ས་འདིར་ཡྲོང་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྲོད ་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་༸གྲོང་ས་སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་
མཆྲོག་གི་སྐུ་དབང་ཡིན་མིན་གི་སང་ལ། སྐུ་དབང་ལ་འབེལ་བ་ཡྲོད་མེད་ཀི་སང་ལ་དྲོགས་པ་ཟ་ས་གཅིག་དེ་ཐུག་གི་ཡྲོད་
རེད། དང་པྲོ་སིད་ཚབ་ཀིས་གསར་འགྲོད་པ་ལ་ཁྱབ་བསགས་གནང་ཡྲོང་དུས་སྲོན་མ་ག་འད་བསྐྲོ་བཞག་བྱས་ན་རེས་མ་
བརྒྱུད་ལམ་དེའི་སང་ནས་མར་ཕབ་རེད་ཟེར་ནས། དྲོན་དག་དེ་ཡྲོང་དུས་༸གྲོང་ས་སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གིས་སྐུ་
ཚབ་བསྐྲོས་ནས་མཐའ་མ་སྐུ་མདུན་རང་གིས་བཀའ་གནང་ནས་མར་མཚམས་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་སྐད་
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ཆའི་འགྲོས་ནང་ལ་ཡྲོད་དུས་སྐབས་དེ་དུས་མི་མང་ཚང་མ་ལྷིང་འཇགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེའི་སང་ལ་ཡར་ལག་པ་བཀག་
སྟེ་བཤད་ཐུབ་མཁན་གཅིག་ཡྲོད་མ་རེད། ང་གང་ཟག་སྲོ་སྲོ་འད་པྲོ་ཡིན་ན་སྐད་ཆ་དེ་གཅིག་པྲོ་མ་གཏྲོགས་བཀའ་ཤག་ལ་
འགེལ་བཤད་མེད་པ་ཡིན་ན། དེའི་སང་ནས་ཚོགས་ཟུར་སེན་པ་ཚེ་རིང་གི་ཕྲོགས་ཟེར་ན་རེད། དྲོ་བདག་ཟེར་ན་རེད། དེའི་
ཕྲོགས་ནས་སྐད་ཆ་ཚིག་གཅིག་བཤད་རྒྱུའི་སྲོབས་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འདའི་ཕྲོགས་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་
འདྲོད་པ་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འད་ཞིག་ཡིན་ན། དེའི་རེས་སུ་བཀའ་ཤག་གི་དྲོན་ཚན་བཅུ་དེ་སིད་ཚབ་ཀི་གསུངས་པ་དང་
ཁྱད་པར་ཞེ་དགས་ཤྲོར་སྲོང་བ་རེད། གནམ་སའི་ཁྱད་པར་ཤྲོར་སྲོང་བ་རེད། དྲོན་ཚན་བཅུ་དེ་སེབས་ནས་སི་ཚོགས་སང་
ལ་ཟིང་ལངས་པ་རེད། དེའི་བར་དུ་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་འཕད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཞིབ་འཇུག་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་འདའི་ནང་ལ་
དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་འཕད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་ཁ་སང་དེ་རིང་འདི་ནས་གནད་དྲོན་གཅིག་མ་རེད་ཟེར་ན་གནད་དྲོན་
ཞིག་རེད། དཀའ་ངལ་ཞིག་མ་རེད་ཟེར་ན་དཀའ་ངལ་ཞིག་རེད། དཀའ་ངལ་མི་མཐྲོང་མཁན་ཡྲོད་ཀི་རེད། ཡིན་ནའང་སྲོ་
སྲོས་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་རྒྱུ་ལ་བསམ་ཚུལ་བཤད་ཡྲོང་དུས་བསམ་ཚུལ་
དེ་སྐྲོར་བ་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་སྐུ་མདུན་གི་སྐུ་དབང་འཕྲོག་པ་འད་པྲོ། ཡང་ན་བཀའ་མི་རི་མཁན་དེ་འདའི་ཉེས་པ་ཞིག་མང་པྲོ་
ཞིག་དང་ལྷན་དུ་སར་ནས་བཙུགས་ཡྲོང་ན་དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཁུར་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ངྲོས་ལེན་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད། དེ་མ་རེད།
ད་ལྟ་ངས་བཤད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། མང་པྲོ་བཤད་མི་དགྲོས་པ་གིས། དེ་ནས་མཚམས་འཇྲོག་གི་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།
ད་ནང་ཞྲོགས་པ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ལ་ཆ་ཤས་བངས་པའི་ཐྲོག་ནས། དེའི་སང་ལ་ཚིག་གཉིས་གསུམ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དང་པྲོ་དེར་ད་ནང་ཞྲོགས་པ་བཀའ་ཤག་གིས་འཛམ་པའི་གླིང་སིའི་ཆབ་སིད་དང་། དཔལ་འབྱྲོར་ཚོང་འབེལ་སྐྲོར་
རེད། དེ་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ལྲོ་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་སྐྲོར་གསུང་བཤད་གནང་སྲོང་། དེ་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
བསགས་བརྲོད་ཡྲོད། ད་ཡིན་ནའང་དེའི་ཐྲོག་ལ་སྲོ་སྲོས་ལམ་སྟྲོན་གནང་པའི་གནས་བབ་དེ་གསུངས་སྲོང་། ལྟ་གྲུབ་ཀི་
ཐྲོག་ལ་ཆག་བཞག་ན་མཁེགས་འཛིན་དང་། རྒྱལ་ཞེན་གི་ལྟ་གྲུབ་ཟེར་བ་དེ་འད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་མཚམས་
མཚམས་འབེལ་བ་བྱེད་སྟངས་དང་ང་ཚོས་གྲོ་སྐབས་གང་འད་བྱས་ནས་ལེན་དགྲོས་མིན་སྐྲོར་གསུངས་སྲོང་། ཁ་སང་
ཞུས་པ་བཞིན། ང་མཁས་པ་དང་ཉམས་མྲོང་དཔྱད་ཞིབ་ཅན་གང་ཡང་མིན། ད་ནང་ཞྲོགས་པ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གིས་
མར་བཀའ་གནང་པ་དེ་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་མཁས་པ་དང་དཔྱད་པ་བྱེད་མཁན། ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སིད་
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སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས་གསུངས་པ་ཞིག་ལ། ངས་དེའི་ཐྲོག་ལ་དངྲོས་གནས་དང་གནས་གང་ཡང་
བཤད་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ནའང་རྒྱུན་དུ་སྲོ་སྲོའ ་ི བསམ་བྲོ་གཏྲོང་སྟངས་ཐྲོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཕན་གི་
རེད་བསམས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཕན་ཐྲོགས་དང་མ་ཐྲོགས་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རེད། དེ་འདའི་ཆེད་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ང་རང་ཚོས་མ་འྲོངས་པའི་ལངས་ཕྲོགས་དང་སིད་བྱུས་མཁེགས་བཟུང་དང་རྒྱལ་ཞེན་གི་ལྟ་གྲུབ་གང་འད་ཞིག་
ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་། དེ་ཚོ་སུའི་ཐྲོག་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་ས་དེ་སུ་ལ་བྱེད་དགྲོས་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གཙོ་བྲོ་བྱས་ཏེ།
དེ་ནས་ South Asia ཡིན་རེད། དེ་འདའི་རྒྱལ་ཁབ་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དཀའ་ངལ་སད་བསྡད་ས། ལྷག་
ཏུ་ད་ནང་གསུངས་པ། south Aferica བཟྲོ་འདའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་ལ་རྒྱལ་ཞེན་གི་ལྟ་གྲུབ་ཡིན་ནའང་རེད།
མཁེགས་འཛིན་གི་ལྟ་གྲུབ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་འདར་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དགྲོས་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀི་
རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་ནང་ནས་ལྷག་དྲོན་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་དང་ལངས་ཕྲོགས་གང་རེད་འདུག དེ་ཚོ་
གཞིར་བཞག་ནས་གནང་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ལྲོ་དྲུག་
ཅུའི་རིང་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སྐུ་ཐག་གླྲོད་ཡྲོད་མ་རེད། ཧྲ་ཐག་ཐག་བྱས་ཡྲོད་རེད། མ་འྲོངས་པར་ང་རང་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་
ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་མ་གཏྲོགས་ངར་རེ་བ་ཡྲོད་པ་ཞེ་དག་མེད། རྒྱུ་མཚན་དེས་བསགས་བརྲོད་ཅིག་གནང་ན་ཡག་པྲོ་མེད་
དམ་བསམ་བསམ་དེའི་ཐྲོག་ལ་བསམ་ཚུལ་རང་ཡིན།
དི་བ་གཉིས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། དི་བ་དང་པྲོ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ནང་སིད་སྐྱྲོང་
མཆྲོག་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་ས་ཡ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ཞིག་སྐྱབས་བཅྲོལ་བ་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་ང་ཚོ་མ་འད་བ་ཞིག་རེད།
ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག ཡ་རབས་བཟང་སྲོད་མི་འད་ཡྲོད་པ་དེའི་རེན་གིས་རེད་གསུངས་སྲོང་། ཏན་ཏན་རེད།
དེ་ག་རང་རེད། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་གསུང་བསྡད་པ་དེ་ག་རང་རེད། ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ཕི་རྒྱལ་ག་བར་
ཕེབས་པ་ཡིན་ན། སྣེ་ལེན་ཞུ་མཁན་ཚོས་ཡིན་དང་ཡིན། སྲོ་སྲོའ ་ི མི་མང་གིས་འྲོས་འདེམས་བྱས་ནས་བརྒྱ་ཆ་མཐྲོན་པྲོས་
བདམས་བཞག་པ་དེར། མི་མང་གིས་ཆེད་བསྟྲོད་དང་སྣེ་ལེན། དགའ་བསུ་མ་ཞུས་ན་སུས་ཞུ་དགྲོས་རེད། ཡིན་དང་ཡིན།
ཞུ་མཁན་དེ་ཚོར་དགའ་བསུ་ཡྲོད་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཞུ་སྟངས་དེ་ཚོ་ག་རེ་འད་ཞིག་ཡིན་ན། ཁ་སང་ཉི་མ་
དང་པྲོ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། ཀི་ཤར་རྒྱག་པ་དང་དེའི་མཉམ་དུ་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་
བསྟྲོད་བསགས་ཕུལ་བསྡད་པའི་གླུ་གཞས་དང་ཆེ་བསྟྲོད་དེ་ཚོ་སིད་སྐྱྲོང་གི་མཚན་ལ་སར་ནས་གཏྲོང་བསྡད་རྒྱུ། དེ་དང་
མཉམ་དུ་སིད་སྐྱྲོང་གི་འད་པར་གཏྲོང་བསྡད་པའི་བཟྲོ་འད། དེ་ནས་པར་ཐྲོག་ལ་མཚན་རྟགས་འབི་ནས་གཏྲོང་བསྡད་པའི་
བཟྲོ་འད་དེ་ཚོ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ན་བསམ་ཚོར་བ་ཡྲོད། ང་འད་ཡིན་ན་ཚོར་བ་ཡྲོད། དེ་ཚོ་བཟང་སྲོད་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་
ཡིན་ན། བདེན་པ་ཡིན་ནམ། བྱེད་སྟངས་དེ་བཟང་སྲོད་ལ་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་རེད་དང་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་ལ་
རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོའི་གནང་སྟངས་དེ་བཟང་སྲོད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་རེད་དང་མ་རེད་དེར་དི་བ་ཞིག་ཡིན།
དེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་གནང་མཁན་ཞེ་དགས་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། དེར་རྲོག་གའི་རིགས་དྲུག་ཅུ་བདུན་
ཅུ་ནས་རྲོག་ག་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་རྲོག་ག་དེ་ཡྲོད་ཡྲོད་པ་རེད། གནས་ཚུལ་སམ་པྲོ་འད་བྱས་
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ནས་གཅིག་གནང་གི་ཡྲོད་མདྲོག་མདྲོག མིན་པ་དེ་ཚོ་ཐད་ཀར་གཙང་མ་བཟྲོ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་ཟེར་
ནས་གཅིག་དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་བཞག་རྒྱུ་མི་འདུག ག་རེ་གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་ནའང་སུས་འགིག་གི་མེད་ནའང་དེ་
གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་ཚོའི་གས་དེ་གྲོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་།
wechat ཐྲོག་ནས་གང་བྱུང་མང་བྱུང་བཤད་སྡྲོད་མཁན་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་ཏན་ཏན་བྲོད་གཞུང་གིས་དྲོ་སྣང་གནང་དགྲོས་

པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག་ཟེར་ནས་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་ད་ལྟ་རྲོག་ག་ཡྲོད་བསྡད་པ་ཁ་སང་ཁ་ཉིན་འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་ཡིན། དེ་རིང་ས་དྲོ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་
བཤད་ནང་དུ་གང་ཡང་འཁྲོད་མི་འདུག གྲོང་དུ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། ༸སྐུ་མདུན་གི་སྐུ་དབང་ཡར་སར་
ནས་མང་པྲོ་གསུངས་སྲོང་། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་སྐུ་དབང་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་དེ་ལ་ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་མིན།
ཡིན་ནའང་ང་ལ་དྲོགས་པ་སྐྱེ་བ་གང་འདུག་ཟེར་ན། བཀའ་ཤག་གིས་དེ་རིང་ཐག་གཅྲོད་འདྲོད་ཡྲོད་ན་ག་རེ་གསུང་དགྲོས་
འདུག་ཟེར་ན། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཡར་བསྐྲོས་པ་ནང་བཞིན་མར་ཕབ་པ་ཡིན་གསུངས་འདུག དེ་མར་ཕབ་པའི་སྐབས་སུ་
འཕྲོ་འགྱུར་གཏྲོང་གི་ཡིན་ཟེར་ནས་གསལ་བསགས་ནང་དུ་འཁྲོད་འདུག ཡིན་ནའང་དྲོན་ལ་གནས་དབྱུང་བཏང་བཞག་
ཡྲོད་རེད། མར་ཕུད་ཡྲོད་རེད། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཕུད་ཀི་ཡིན་ཟེར་ནས་ཡར་སྙན་སེང་ཞུས་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་
བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་དབང་གི་ཐྲོག་ནས་སྙན་སེང་དང་བདེན་ཞུས་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཚད་ལྡན་གསལ་པྲོ་ཞིག་
གནང་ན་གྲོས་ཚོགས་ནང་དང་ཕི་ལ་རྲོག་ག་ཐག་ཆྲོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་གནང་ཐུབ་ཀི་མེད་ན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་
ཆུང་ཞིག་འཛུགས་དགྲོས་འདུག འཛུགས་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། སིད་ཚབ་ཀིས་དེ་སྲོན་གསར་འགྲོད་པ་
ཚོར་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགྲོས་རེད་དང་མ་རེད་ཟེར་དུས། ད་ལྟ་འཛུགས་དགྲོས་མ་རེད་དེ་བཀའ་ཤག་གི་ཐག་
གཅྲོད་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡྲོད་རེད། དེ་དེ་བཞིན་རེད། ཡིན་ནའང་མི་མང་ཚོས་ཡར་ཞུ་གཏུག་བྱུང་ན། དེའི་སྐབས་ལ་
ཚོགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་དགྲོས་སིད་པ་རེད་ཟེར། དེ་འདའི་གནད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་ཏན་ཏན་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་
དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག དྲོན་དུ་དང་པྲོ་འཛུགས་དགྲོས་པ་དེ་དེ་རེད། སིད་ཚབ་ཀིས་བཀའ་གནང་པ་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་
རྲོག་ག་དེ་མི་མང་གིས་དང་བདེན་མ་བྱུང་བ་དང་། མི་མང་གིས་ཞུ་གཏུག་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་ཙང་གཅིག་དེ་རེད། རྒྱུ་མཚན་
གཉིས་པ་དེ་དང་དང་མ་དང་གི་བཀའ་ཤག་གིས་དང་པྲོ་བྱས་མ་སྲོང་། གཅིག་བྱས་མ་སྲོང་དང་དང་མ་དང་གནས་ཚུལ་ཡྲོང་
གི་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་དགྲོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག
དེ་ག་རང་ཡིན། ཐུགས་རེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
ཆུ་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་གསྲོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།
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ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གི་ཐུན་བཞི་པ།
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ང་ཚོའི་གཞུང་འབེལ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ལ་བགྲོ་གླེང་དགྲོས་པའི་གྲོས་
འཆར་གི་ཐྲོག་ལ་ཕན་བུའི་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་སྲོང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི་ཐྲོག་ནས་རྒྱལ་སི་དང་ཨི་
ཤེ་ཡ་ང་རང་ཚོ་རྒྱ་ནག་དང་ང་རང་ཚོའི་གནས་སྟངས་བྱས་ནས་བགྲོ་གླེང་གི་ནང་ལ་གསལ་བཤད་ཆ་ཤས་བངས་བཞག་
པ་དེ་ཚོ། ཐད་ཀར་བྲོད་པ་རང་གི་ཐྲོག་ནས་གདུལ་བྱ་འདུལ་བྱེད་ཀི་ཐད་ཀའི་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ་གཅིག་མཐྲོང་མ་སྲོང་སྟེ། སི་
ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གིས་སིད་སྐྱྲོང་གི་ལས་ཡུན་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་དེ་རིང་གི་
གསལ་བཤད་དེ་ང་འད་པྲོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། མ་འད་བ་ཞིག་དང་། དངྲོས་གནས་དང་གནས་ཡར་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པ་འད་པྲོ་
ཞིག་མཐྲོང་སྲོང་། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
མཐའ་བསྡྲོམས་དེ་ལ། ད་གིན་གསལ་བཤད་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་། མ་འྲོངས་པར་ང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་དགྲོས་པ་དང་
བྱེད་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་བསམ་ཚུལ་འདྲོན་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་སྲོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས། རྒྱལ་སིའི་ང་རང་
ཚོའི་མཐུན་ཕྲོགས་ཡིན་རུང་མིན་རུང་། རྒྱལ་ཁབ་གང་ཡང་རུང་བ་དེའི་ནང་གི་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ལ་སྲོགས་པའི་ལྟ་གྲུབ་
ག་རེ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་རང་ཚོ་རྒྱལ་སིའི་གཞུང་དང་། སེར་གི་སིག་འཛུགས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་
འབེལ་བ་གནང་ཕྲོགས་དེ། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་ནས་ལམ་སྟྲོན་གསལ་པྲོ་གནང་ཟིན་པ་རེད། རྒྱལ་
ཁབ་ག་རེ་ཡིན་ནའང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་ཚོགས་པ་དེ་འདའི་ལངས་ཕྲོགས་ག་རེ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟྲོས་
པའི་ཐྲོག་ནས། ང་ཚོའི་འྲོས་འགན་དེ་བྲོད་ནང་གི་ དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་བདེན་པ་བདེན་ཐུབ་ཀི་གནས་ཚད་དེ་ཡར་
བསྐྱལ་ཐུབ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་ད་ལྟ་བར་གི་ཕག་ལས་གནང་ཕྲོགས་ཤིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་
ཆེན་པྲོས་ས་མྲོ་བཙན་བྱྲོལ་དུ་འབྱྲོར་བ་ནས་བཟུང་། ཕྲོགས་མང་པྲོ་གཅིག་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་ལངས་ཕྲོགས་འཛིན་སྟངས་
ཐྲོག་ལ་བེད་སྲོད་མང་པྲོ་བཏང་ཡྲོད་རེད། དཔེར་ན། ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཐའེ་ཝན་ལ་སྲོགས་པ་ནས་ང་ཚོའི་མཉམ་དུ་གུང་
ཁན་ཏང་ལ་གུང་རྒྲོལ་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་བ་འད་པྲོ་དེ་འད་མང་པྲོ་ཞིག་བཤད་ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན་ནུབ་ཕྲོགས་ཀི་
ཐྲོག་ནས་ཡང་བསམ་བྲོ་གཞན་པ་གཏྲོང་མཁན་དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། བསམ་ཚུལ་དེ་འད་བཏྲོན་ཡྲོད་རེད་
དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་ལངས་ཕྲོགས་འཛིན་སྟངས་དང་རྒྱལ་སིའི་སང་ལ་བྲོད་དྲོན་དིལ་བསགས་བྱེད་སྟངས་ཀི་རྣམ་
པ་གཉིས་ཀའི་ཐྲོག་རང་གི་རང་ཚུགས་དེ་ཧ་ལས་པའི་བརྟན་པྲོ་ཞིག་འཛིན་གནང་ཐུབ་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་ག་རེ་

87

བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དང་མ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེའི་སང་ལ་དི་བ་དང་ལམ་སྟྲོན་གིས་མ་འདང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། སིར་
བཏང་མང་གཙོའི་ལུང་པའི་ནང་ལ་ལངས་ཕྲོགས་དང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ཞེན་དང་གུ་ཡངས་ཟེར་རྒྱུའི་རང་ལུགས་འད་མི་
འད་མང་པྲོ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ནའང་། བྲོད་པ་རང་གི་གནས་ཚུལ་དངྲོས་ཐྲོག་བདེན་འཚོལ་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་ཚད་དེ་ཚོ་ཕར་
བསྐྱལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མེད་ལམ་སྟྲོན་གསལ་པྲོ་གནང་ཟིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད།
དེ་འད་ཡིན་དུས། ད་བར་དུ། ལམ་སྟྲོན་གང་ཡྲོད་པ་ནང་བཞིན་དེ་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས་ང་རང་ཚོས་གནང་
དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུག དེ་བཞིན་ད་ང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་དགྲོས་རེད། ཅེས་ལབ་ཡྲོང་དུས། དྲོན་ཚན་དང་པྲོ་
དེ་ལ་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་ཐྲོག་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་དང་ལས་འགུལ་སེལ་
དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་འད་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུག ང་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་བཟུང་ནས་ ༡༩༧༤ ནས་
ནང་མྲོལ་གྲོས་བསྡུར་དང་ ༧༩ ནས་གཞུང་འབེལ་གི་ཐྲོག་ནས་ཡྲོངས་བསགས་ཀི་སིད་བྱུས་དེ་ང་ཚོས་དམ་འཛིན་གནང་
ཡྲོད་རེད། ༧༩ ནས་ད་བར་དུ་བརྒྱུད་རིམ་གི་ནང་ལ་ང་ཚོ་གཞུང་འབེལ་གི་ཐྲོག་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་ལས་
འགུལ་དངྲོས་གནས་དང་གནས་གཅིག་ག་རེ་སེལ་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ལབ་སྟེ་མཛུབ་མྲོ་བཙུགས་ནས་རེ་རེ་བྱས་ནས་དི་བ་
བཏང་པ་ཡིན་ན། ཡང་ང་ཚོས་ཉུང་དགས་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས་མང་དགས་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་ཡྲོད་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་
ཚོའི་ཁ་གཏད་དེ་ལ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་མགྲོ་དམངས་ཚང་མའི་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་ཕྲོགས་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་མཁན་གི་སྡེ་
ཚན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་དགྲོན་སྡེ་ཁག་དང་། སྲོབ་གྲྭ་ཁག་དང་། གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་། ཕི་
རྒྱལ་བྲོད་རིགས་ཚོགས་པ་ཁག་ཏུ་དེ་ཚོ། གང་ལྟར་ཕི་ལ་ཡྲོད་པའི་ང་ཚོ་བྲོད་མི་འབུམ་གཅིག་ལྷག་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་། ད་
ལྟའི་སིག་འཛུགས་ནང་ལ་དངྲོས་སུ་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་ཁི་ལྔ་ནས་དྲུག་མ་ཟིན་ཙམ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་དངྲོས་གནས་
དང་གནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་སེལ་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་རང་གིས་སྣེ་འཁིད་ནས་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་རྒྱུ་
དང་། མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་ལ་སྲོགས་པ་བསྡུ་རུབ་བྱས། གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ལ་སྲོགས་པ་དེ་འདའི་སྐབས་ལ་དབུ་
མའི་ལམ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་མི་མང་གི་མངྲོན་འདྲོད་དེ་རྒྱལ་སིའི་སང་ལ་བསགས་གཏམ་གི་ལམ་ནས་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་
ལ་སྲོགས་པ་དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་གྲོམ་ཁ་ཆེན་པྲོ་སྲོ་དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ། དཔེར་བརྲོད་གཅིག་བཞག་པ་
ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གི་རྲོམ་པ་པྲོ་ཝང་ལེ་གཞུང་ཐྲོག་ནས་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་དར་ཆ་དེ་རྒྱལ་སིའི་
མཁའ་དབྱིངས་ནང་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་སྐྱྲོད་ཀིན་ཡྲོད་རེད། ལྟ་གྲུབ་དེར་ཀུན་གིས་ཡིད་སྨྲོན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། བྲོད་
མི་མང་གི་ཐྲོག་ནས་དར་ཆ་དེ་མར་བཙུགས་ས་བརྟན་པྲོ་བཟྲོ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་ཆ་ནས་ང་
ཚོས་དེའི་སང་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་ཐྲོག་ནས་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་དེ་འད་སེལ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་དུས་ལ་བབ་
བཞག ཕི་དགས་བཞག དྲོན་ཚན་གཅིག་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་དང་མཉམ་དུ་ནུབ་ཕྲོགས་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ག་གེ་མྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཞེ་འཁྲོན་བཟུང་བའི་ཐྲོག་ནས་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ནའང་། གླེང་གཞི་སིག་མཁན་དང་། གླེང་གཞི་སིག་མཁན་ཕི་རྒྱལ་གི་མི་རིགས་ཡིན་ནའང་
འད་འདུག ང་ཚོ་བྲོད་པའི་ནང་ནས་མི་ཡིན་ནའང་འད་འདུག དེ་འད་བེད་སྲོད་བཏང་བའི་ཐྲོག་ནས་གཅིག་བྱས་ན་བར་ཆད་
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བཟྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་དང་། བཟྲོ་མི་སིད་པ་མ་རེད་བསམ་བསམ་འད་པྲོ་ཞིག་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ནའང་མཉམ་དུ་ཐུགས་ཞིབ་
གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག དྲོན་ཚན་གཅིག་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དྲོན་ཚན་གཞན་པ་འད་པྲོ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། དེ་རིང་སང་ཉིན་དུས་ཚོ ད་ལ་འཕྲོ་འགྱུར་ཞེ་དགས་འགྲོ་ཡི་
ཡྲོད་དུས། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི མ་འྲོངས་པའི་ཡང་སིད་སྐྲོར་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཡིག་ཕེབས་ཟིན་པ་
རེད། ལྷག་པར་དུ་སི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ལ་ཧ་ལས་པའི་དྲོ་སྣང་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་བྱེད་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་
འད་ཡིན་དུས། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི དགྲོངས་གཞི་སྲོབ་གཉེར་ཁང་ཡིན་ནའང་འད་འདུག དགྲོངས་གཞི་
ཞིབ་འཇུག་ཁང་ཡིན་ནའང་འད་འདུག དེ་འད་ང་ཚོའི་སྡེ་ཚན་ཆེན་པྲོའ ་ི ནང་ལ་སྲོབ་མ་བཞི་བརྒྱ་ནས་ལྔ་བརྒྱས་སྲོབ་སྲོང་
བྱེད་ཐུབ་ས་དེ་འདའི་སྡེ་ཚན་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་འཛུགས་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོ་རྒྱ་མིའི་སྐད་ཀི་ནང་ལ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཏཱ་ལའི་བ་མ་སི་ཤང་ཟེར་ནས་དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་མི་རིགས་གཞན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ Asia ཐྲོག་
ནས་ཧ་ལས་པ་དེ་འད་ཞིག་ཁ་ཚ་དགྲོས་གཏུགས་ཡིན་པ་དེ་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན་གཙུག་ལག་སྲོབ་
གཉེར་ཁང་མང་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་མཐུན་རེན་ཆེན་པྲོ་གསུམ་དང་། ཆྲོས་ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྲོད་ལ་སྲོགས་པ་དེ་
འདའི་ཐྲོག་ལ་སྲོབ་ཚན་ཟུར་དུ་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ལ་སྲོགས་པ་དེ་འད་འབྱུང་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། ང་ཚོ་རང་གི་ཐྲོག་ནས་སྡེ་
ཚན་ཚད་ལྲོངས་པ་ཞིག་བཙུགས་པའི་ཐྲོག་ནས། འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་བར་དུ་ཐྲོན་ཟིན་པ། འཛིན་གྲྭ་དགུ་པ་ནས་ཁུངས་མ་
འཁྱྲོལ་བའི་སྲོབ་མ་དེ་ཚོ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ། གང་ལ་གང་འཚམ་སྲོབ་སྲོང་བྱ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་ཞིག བཅུ་གཉིས་ནས་ཁུངས་མ་
འཁྱྲོལ་བ་དེ་ཚོ་ལ་གང་ལ་གང་ལ་འཚམ་སྲོབ་སྲོང་སང་ས་ཡྲོད་པ་ཞིག དེ་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་གི་གནས་རིམ་དངྲོས་གནས་
འདྲོན་མཁན་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ནའང་། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི དགྲོངས་གཞི་ལྟར་བྱེ་བག་པ་རེ་རེའི་ཐྲོག་ལ་
ཞིབ་འཇུག་བྱ་ས་ཡྲོད་པ་དེ་འདའི་སྲོབ་གཉེར་ཁང་གཅིག་དེའི་ནང་ལ་༸གྲོང་ས་༸སྐབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི གསུང་འབུམ་
འཛམ་གླིང་སྐད་ཡིག་གང་གི་ནང་ལ་ཡྲོད་བསྡད་པ་ཆ་ཚང་ཡྲོད་པ་ཞིག དེ་བཞིན་གང་ལྟར་དེའི་ནང་ལ་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི ཡིག་མཛོད་ཀང་ཡིན་པ།
དགྲོངས་གཞི་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ས་དང་སྲོབ་གཉེར་བྱེད་ས་ཡང་ཡིན་པ། དེ་འདའི་བསྟི་གནས་ཆེན་པྲོ་གཅིག་ང་
ཚོས་རང་ཚུགས་ཐུབ་པ་གཅིག་ངེས་པར་དུ་བརྒྱབ་དགྲོས་ཀི་འདུག ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་སིར་བཏང་ང་ཚོ་
བཙན་བྱྲོལ་ནང་ལ་ཡྲོད་པའི་སྲོབ་གྲྭ་གཞི་རིམ་འབིང་རིམ་མཐྲོ་རིམ་གི་སྲོབ་མ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ། གཞི་རིམ་ནས་བཟུང་སྟེ་
འབུམ་རམས་པ་བར་དུ་གནས་སྟངས་དེ་ང་ཚོས་རང་ར་ཐུབ་པའི་གྲོ་སིག་བྱེད་ཐུབ་པའི་བསྟི་གནས་ཁང་དང་། སྲོབ་གྲྭ་དེ་
འད་ད་ལྟ་ནས་བཟུང་སྟེ་དགྲོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་གི་འདུག དེ་མཉམ་དང་དུ་ད་ལྟ་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི དགྲོངས་གཞི་སྲོབ་གཉེར་བྱེད་སའི་བསྟི་གནས་ཁང་དེ། ངེས་པར་དུ་བཀའ་ཤག་གིས་དགྲོངས་པ་བཞེས་
ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་མེད་འགྲོ་བསམ་བསམ་དན་གི་འདུག
དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་སེར་ལངས་བཤད་ནས་ཡྲོང་བ་ཡིན་ན། སི་ཚོགས་ལ་འགྱུར་བ་མང་པྲོ་
ཞིག་ཐེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན་བྱས་ནས་ང་ཚོ་ཆྲོས་ཕྲོགས་ཀི་གང་ཟག་དང་ཆབ་སིད་ཀི་གང་ཟག་ལ་སྲོགས་པ་དེ་
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འདའི་བར་ལ་ཕ་ལ་ཕན་བུའི་ལྟ་ཚུལ་འད་པྲོ། སི་ཚོགས་ཀི་འགྱུར་བ་ལ་གཞིགས་ནས་རང་གཞན་མེད་པར་སྐད་ཆ་དེ་འད་
ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་དེ་གསལ་པྲོ་གསལ་རང་འད་པྲོ་ཞིག་རེད། དེ་འདའི་ཆ་ནས་ས་མྲོ་བཀའ་ཤག་གིས་འཆར་གཞི་བཏིང་ཟིན་
པའི་ཆྲོས་དྲོན་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་བའི་སང་ལ་བཀའ་ཤག་འདིས་དབུ་བཙུགས་ཐུབ་རྒྱུ། དངྲོས་སུ་དེའི་སང་ལ་སྐྱྲོད་ཐུབ་པའི་
ཐྲོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་པ་ཞིག་བཞེས་པ་ཡིན་ན། དེས་བྲོད་ཀི་ཕ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་ཕན་པ་ཡྲོད་པ་གཅིག་ཡིན་
པ་དེང་རང་གི་ཐྲོག་ནས་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དྲོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ལ་
གཞིའི་རའི་རང་དབང་ནང་ལ་ང་ཚོ་གཏམ་བརྲོད་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་ཀི་ལས་འགན་བྱེད་ཕྲོགས་
ཀི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ངེས་པར་དུ་གཏམ་བརྲོད་རང་དབང་གི་ས་མཚམས་དེ་རྒྱ་གར་ར་ཁིམས་འད་པྲོ་ཞིག་
ཡིན་པ་ཡིན་ན། དྲོན་ཚན་ ༥༨ གི་ཁྱབ་ཁྲོངས་སུ་ས་མཚམས་བཀར་བཞག་འདུག ད་ལྟའི་སི་ཚོགས་སུ་ང་ཚོའི་གནས་
སྟངས་དེ་ལ་དཔག་ནས་ང་ཚོའི་གཏམ་བརྲོད་དེ་ལ་ས་མཚམས་ཀི་སྲོལ་ཡིག་གཅིག་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་ཕུགས་རྒྱང་
རིང་པྲོ་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སི་ཚོགས་འདིར་དངྲོས་གནས་འགན་འཁྱེར་མཁན་
གཅིག་དང་བཟང་སྲོད་དང་ལྡན་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ལ་འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་གཅིག་བྱས་ན་དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་མཐུན་རེན་
སར་ཐུབ་ཀི་མེད་འགྲོ་བསམ་བསམ་ཞིག་དན་གི་འདུག དེ་བཞིན་མང་གཙོའི་ཐྲོག་ལ་ལས་འགན་འཁྱེར་ཕྲོགས། ཐྲོབ་ཐང་
ལེན་ཕྲོགས། གཉིས་ཀ་དངྲོས་གནས་དང་གནས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཟབ་སྲོང་ཡིན་ནའང་འད་འདུག གྲོ་རྟྲོགས་ཤིག་སེལ་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ། ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ལས་འགན་ཞིག་ལ་མཐྲོང་གི་ཡྲོད། དེ་དང་མཉམ་དུ། གཙོ་ཆེ་ཤྲོས་
ཤིག་ལ་ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཞེ་དགས་ཞེ་དགས་བྱས་ནས་འགྲོ་ས་དང་། རྒྱུག་ནས་འགྲོ་ས་ཞིག་ཞེ་དགས་མེད་པ་
དེ། རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་ནང་ནས་དམིགས་བསལ་རིག་གཞུང་དང་
སྐད་ཡིག་གི་སང་ལ་ཧ་ལས་པའི་ཤུགས་སྣྲོན་བརྒྱབ་དགྲོས་རྒྱུ། དེ་འད་ཞིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། ང་ཚོས་འགྲོ་སྲོང་
བཏང་པ་ཡིན་ནའང་། གང་ལ་གང་ལ་འཚམ་ཐབས་ཤེས་གནང་སྟངས་འད་པྲོ་ཞིག་མེད་འགྲོ་བསམ་བསམ་དེ་འད་ཞིག་དན་
གི་འདུག
དེ་དང་མཉམ་དུ་མཐའ་མ་དེ་དི་བ་ཞིག་ལ། ད་གིན་གྲོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་
སྲོང་། ང་ཚོའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁིམས་ཀི་སྲོམ་གཞིའི་འྲོག་ལ་ང་ཚོས་ཕར་སད་ཡྲོད་དུས། ད་
རེས་ཀི་རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁིམས་ཀི་འགྱུར་བའི་ནང་ལ་སིར་བཏང་གི་ཆ་ནས་དྲོན་ཚན་བཅུ་བདུན་འགྱུར་བ་ཕིན་ཡྲོད་རེད། ས་
བཅད་བདུན་པ་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་ཁ་ལ་བསྣན་ཡྲོད་རེད། དེའི་སང་ལ་སྲོན་གླེང་གི་ནང་ལ་ཕན་བ་འགྱུར་བ་གཏང་སའི་ས་ཚིགས་
འད་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མར་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས་ས་མྲོ་ང་ཚོས་སྲོམ་གཞི་ལ་ཁས་ལེན་བྱས་པའི་ཐྲོག་
ནས་རང་སྐྱྲོང་གི་བཅའ་ཁིམས་གྲོས་མཐུན་གི་འྲོག་ནས་བསམ་འཆར་དང་དེའི་འགེལ་བརྲོད་ཕར་སད་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་
ནག་གི་ར་ཁིམས་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་ཚར་དུས། དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཡང་ང་ཚོས་འགྱུར་བ་གཏྲོང་དགྲོས་རྒྱུ་འད་
པྲོ་དང་ལྷག་པར་དུ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ། མི་རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱྲོང་གི་སིད་བྱུས་ལ་སྲོགས་པ་དེ་
འདའི་ཁིམས་ཐྲོག་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཡྲོད་མེད་དེ་ལ། ཞིབ་འཇུག་གནང་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོ་རང་ཁྲོངས་མི་
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མང་ནང་ལ་གསལ་བཤད་ཡང་དག་ཅིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་ཀི་རེད་བསམ་བསམ་འད་པྲོ་ཞིག (ཚོ གས་གཅྲོ ་
མཆྲོག་ནས། བསྡྲོམས་རྒྱག་རྲོགས་གནང་།) དེ་ཙམ་ང་ཚོས་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་རེད་བཞག ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
མཐའ་མ་དེ་ལ་ང་ཚོས་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་སྐྲོར་དེ་ལ་ད་ལྟ་སང་ནས་དགྲོངས་ཚུལ་
མང་པྲོ་འད་པྲོ་ཞིག་གསུང་མཁན་བྱུང་སྲོང་། ད་མང་པྲོ་ཞིག་བསྐྱར་ཟླྲོས་བྱེད་ཀི་མེད། ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་ཕག་སེལ་ཁ་ཤས་
ཀིས་གསུངས་པ་བཞིན། གང་འད་བྱས་ནས་ཡར་བསྐྲོས་པ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་མར་འཕྲོ་འགྱུར་བཏང་ཡྲོད་རེད་ལབ་དུས། འཕྲོ་
འགྱུར་གཏྲོང་མཁན་གི་གྲོས་མགྲོ་འདྲོན་མཁན་ཡང་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མིན་ནམ་བསམ་རྒྱུ་འད་པྲོ། ལྷག་
པར་དུ་བཀའ་ཤག་གིས་འཕྲོ་འགྱུར་བཏང་བའི་ཡི་གེའི་ནང་ལ་བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་དང་པྲོ་ལུང་འདེན་བྱས་ཡྲོད་ཙང་།
དང་པྲོ་དེ་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི མཚན་དེ་བེད་སྲོད་བཏང་ཡྲོང་མཁན་བཀའ་ཤག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། དེའི་
རེས་ལ་སི་ཚོགས་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་རིང་ཙམ་ཐུང་ཙམ་མང་པྲོ་བཤད། ད་ལབ་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་མ་རེད་དཱ་ཟེར་རྒྱུ་འད་
པྲོ། དྲོན་ཚན་བཅུ་འགེམ་རྒྱུ་དེ་འདའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་སི་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྲུགས་བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་
ཞིག་རེད། ད་ཚང་མས་བཟང་ཕྲོགས་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་ཀི་མེད་ན། ང་ཚོ་འད་པྲོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། བྱ་རྒྱུ་གང་
ཡང་མི་འདུག སྲོ་སྲོ་ལ་འགན་ག་རེ་ཡྲོད་པ་དེ། སྲོ་སྲོའ ་ི ས་ནས་འཁྱེར་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས། ཞེ་དགས་ཞེ་དགས་ལྷག་བསམ་
རྣམ་དག་བྱས་ནས་བཤད་རྒྱུ་དང་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལ་སྲོགས་པ། དེ་འད་གང་ཡང་མེད། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ཆ་
ནས་སྲོ་སྲོ་ལ་འགན་ག་རེ་ཡྲོད་པ་དེ་བཀའ་ཤག་གིས་འཁྱེར་རྲོགས་གནང་། མ་འྲོངས་པ་ག་བར་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་།
བཀའ་ཤག་གིས་འགན་འཁྱེར་དགྲོས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐྲོག་ལ་རེད། མར་བཀའ་གནང་པའི་གཞུག་དེ་ལ་ཆ་
ཤས་ལེན་རྒྱུ་དང་། དི་བ་ཁག་ལ་བསམ་མནྲོ་གཏང་རྒྱུ། དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་ཆ་ཤས་ཤིག་ལེན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་དང་
འབེལ་བའི་གནད་དྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་སེབས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ཕག་སེལ་རྣམ་པས་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་ཞིག་གནང་པ་རེད།
མི་རེ་རེ་ཡར་བཞེངས་དུས་རྒྱབ་ལྲོངས་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་དེབ་དེ་ཚོ་མིག་ལ་མཐྲོང་པ་འད་པྲོ་བྱེད་ཀི་འདུག བྱས་ཙང་། དེ་
འདའི་གནས་ཚུལ་ཐྲོག་ནས་འདིའི་ནང་དུ་མང་པྲོ་ཞིག་ཞུས་དང་མ་ཞུས་ཨེ་ཡྲོད་བསམ་པ་གཅིག་དང་། ཞུ་རྒྱུ་ཡང་གང་ལ་
གང་འཚམས་ཤིག་ཞུས་ཚར་པ་ཡིན། ཕན་ཐྲོགས་ཀི་ཡྲོད་དང་མེད་ཀི་གནས་ཚུལ་གཅིག་རེད། དེ་ནས་འཁྲུག་ཆ་ཐེབས་པ་
ཡིན་ན་ཆྲོ་མི་འདུག་བསམ་པའི་གནས་སྟངས་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས། ད་ལྟ་ཡར་ལངས་ཚར་པ་རེད། དེ་ནས་མུ་མཐུད་ནས་
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སྐད་ཆ་བཤད་དང་མ་བཤད་དེ། དེ་རིང ་དགྲོང་དག་ཉལ་ནས་བསམ་མནྲོ་གཏང་གི་ཡིན། ད་ལྟ་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་
མཚམས་བཞག་ནས་ཕིར་འཐེན་བྱེད་ཀི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་བསམ་བསྟན་ཆྲོས་སྲོན་ལགས།

སི་འཐུས་བསམ་བསྟན་ཆྲོས་སྲོལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་རིང་ཉིན་ལྔ་པ་དེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཉིན་བཞིའི་རིང་ལ་ཆ་ཤས་གཅིག་ཀང་བངས་
མེད། སྐབས་དེར་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་སེན་པ་ཚེ་རིང་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་བྱུང་སྲོང་། ང་ཚོ་ཕག་རྲོགས་སི་འཐུས་
མང་པྲོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། མ་ཟད་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་དང་། བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་ཚོས་ལན་འདེབས་བརྒྱབ་
སྲོང། སྐབས་དེར་ངས་ཆ་ཤས་བངས་མེད། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་ཆ་ཤས་མི་ལེན་ཀ་མེད་ཆགས་སྲོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལ་ཞེ་
ན། ང་ཚོ་འདིར་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཁ་སང་གཟའ་སེན་པར་ཚོགས་འདུ་གྲོལ་བ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་བར་དུ་
ཡི་གེ་ཧ་ཅང་གི་མང་པྲོ་འབྱྲོར་གི་འདུག ཁ་སང་ཉིན་གང་པྲོར་ཁ་པར་འབྱྲོར་བྱུང་། དེར་བརྟེན། ང་ལ་ཚོར་བ་གང་སེབས་
སྲོང་ཟེར་ན། གནས་ཚུལ་དེ་མི་གཅིག་གི་གནས་ཚུལ་རེད་མི་འདུག མི་མང་མང་པྲོས་ང་ཚོར་ཁ་པར་བཏང། ཡི་གེ་བཏང་
ཡྲོད་སྟབས། འགན་འདི་ང་ཚོ་སི་འཐུས་རྣམ་པར་ཆགས་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་སེབས་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གནས་
ཚུལ་དེ་ཐྲོག་མ་ཉིད་ནས་ཆུང་ཆུང་རེད་འདུག ད་ལྟ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དུས་གནས་ཚུལ་དེ་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཡི་འདུག་ཞུ་ཡི་
ཡིན། ས་གནས་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་གར་ལྷྲོ་ཕྲོགས་དང་།

West Bengal ཕྲོགས་དང་།

དེ་ནས་སྡེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་ནས་རེད། ཁ་

པར་མང་པྲོ་འབྱྲོར་གི་འདུག མི་མང་གི་དགྲོས་དྲོན་ལ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགྲོས་ཡྲོད་དེ་འད་གསུང་གི་འདུག དེར་
བརྟེན། ང་ཚོ་འདིར་མི་མང་གི་འཐུས་མི་ཆགས་ཡྲོད་སྟབས། མི་མང་དེ་ཚོས་འདིར་ཞུ་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་ཐྲོབ་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད།
ཁྲོང་ཚོའི་སྐུ་ཚབ་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་འདིར་ཞུ་དགྲོས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། གནས་ཚུལ་གྲོ་ཐྲོས་བྱུང་བ་གཅིག་ལ་ད་ལྟ་སྐད་
འབྲོད་རྒྱག་མཁན་ཟེར་རུང་། ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་མཁན་འགའ་ཞིག་ཕ་གིར་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་འདིའི་རྒྱབ་ལ་མི་མང་པྲོ་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་ཟད་ངས་གྲོ་ཐྲོས་བྱས་ན། གྲྭ་བ་གཅིག་གིས་སྲོག་བྲོས་བཏང་བྱེད་ཀི་རེད་ཅེས་པ་ཞིག་གྲོ་སྲོང་། གང་
ལྟར་གནས་ཚུལ་དེ་སྡུག་ཆགས་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ཚང་མར་འགན་ཆེན་པྲོ་སེབས་པའི་ང་རང་ལ་ཚོར་བ་དེ་འད་བྱུང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་གཏྲོང་བའི་སྐུ་དབང་འདི་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྲོད་
ཅེས་གསུང་གི་འདུག བདེན་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་སྲོས་མང་པྲོ་བྱས་ཡྲོད་རེད། གནས་ཚུལ་སྡུག་ཆགས་གཅིག་ཀང་
བྱུང་ཡྲོད་མ་རེད། ད་ལན་གི་གནས་ཚུལ་འདི་ཏྲོག་ཙམ་རྲོག་ག་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགྲོ་ས་རེད་བསམ་པའི་ཚོར་བ་དེ་འད་ཞིག་
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བྱུང་། མ་ཟད་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་འཁུར་བ་གཙོ་བྲོ་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ང་རང་
འད་ཡིན་ན་དུས་རྟག་ཏུ་གུས་བརི་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་མིས་ངྲོ་བརྒྲོལ་བྱས་པ་མཐྲོང་དུས་
ཏྲོག་ཙམ་མི་བདེ་བ་འད་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་འད་ང་ཚོ་བྲོད་པ་ནང་ཁུལ་གི་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་འཁིད་མཁན་ལ་ངྲོ་བརྒྲོལ་བྱས་
པ་ཡིན་ན། བྲོ་ཕམ་ཡྲོང་གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཀའ་ངལ་འདི་སེལ་ཐབས་བྱེད་པ་ལ་ང་རང་ངྲོས་ནས་གང་དན་གི་འདུག་
ཟེར་ན། འདི་ལ་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་དང་། སི་འཐུས་ཚང་མ་འདིར་འཛོམས་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོས་བཞུགས་མྲོལ་གི་ཚོགས་
འདུ་ཚོགས་པ་ཡིན་ན། གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ན་བསམ་པ་ཞིག་དན་གི་འདུག ཡིན་ནའང་མི་མང་གི་དགྲོས་དྲོན་ལ་
ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགྲོས་ཡྲོད་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། དང་པྲོ་ཚོགས་ཆུང་མ་བཙུགས་པར་ང་ཚོས་བཞུགས་མྲོལ་ཚོགས་
འདུ་ཚོགས་ནས་ཐག་གཅྲོད་ཅིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཡག་པྲོ་ཡྲོང་ས་རེད་བསམ་པའི་ཚོར་བ་དེ་ འད་ཞིག་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
གང་ལགས་ཤེ་ན། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་འཆམ་པྲོ་མེད་པ་ཡིན་ན། སིར་བཏང་མི་མང་པྲོས་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། མང་གཙོ་རེད།
སྐད་འབྲོད་བརྒྱབ་པའི་རང་དབང་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་སྐྱབས་བཅྲོལ་གཅིག་ཆགས་
ཡྲོད་རེད། མ་ཟད། ང་ཚོ་སྐྱབས་བཅྲོལ་ནང་ནས་སྐྱབས་བཅྲོལ་ཡག་ཤྲོས་ཤིག་ཡིན་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་
གནས་སྟངས་འདི་ཡག་པྲོ་ཞིག་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་དག་རྒྱ་ནག་གིས་དངུལ་སད་པའི་མི་མང་དག་ཅིག་འདི་བར་
གླས་ནས་བཞག་ཡྲོད་རེད། ད་དུང་དྲོལ་རྒྱལ་དེ་ཚོས་དཀིལ་ལ་འཛུལ་ནས་གང་ལྟར་ཡི་གེ་གང་བྱུང་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ང་
རང་གི་ངྲོས་ནས་རེ་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡིན། བྱུང་ན་ནི་ད་ལྟ་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང། འདི་མིན་ང་ཚོ་
བཞུགས་མྲོལ་གི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས། འདི་མ་འབྱུང་བ་ཡིན་ན། ཚོགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུ་དང་། འདི་ཡང་མ་
འབྱུང་བ་ཡིན་ན། མཐའ་མ་ཁིམས་ཐྲོག་ལ་མི་འགྲོ་ཀ་མེད་རེད། ངས་དེ་འད་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ནངས་ཞྲོགས་པའི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུ་འདྲོད་
བྱུང་། མ་གཞི་ད་ནངས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་དུ། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་འཛམ་གླིང་སི་དང་ལྷག་
པར་དུ་རྒྱ་ནག་དམར་པྲོ་གཞུང་གི་འདས་མ་ད་ལྟ་གསུམ་གི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་དང་། ཆབ་སིད་ཀི་འཕྲོ་འགྱུར། མ་
འྲོངས་ཆབ་སིད་འགྲོ་ཕྲོགས་ཐད་ལ་ཁུངས་ལུང་ལྡན་པ། རྒྱུས་ཡྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་གསལ་བཤད་ཧ་ཅང་ཡག་པྲོ་གནངས་
སྲོང་། དེ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།
ངས་གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་མེད་ན། ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་ལ་ལན་དུ། བྲོད་
ནང་གི་རྲོང་ཁག་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འགྱུར་གི་ཡྲོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་གྲོ་བྱུང་། གལ་སིད་དེ་ཡིན་ན། གསལ་བཤད་དེ་བྱེད་
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པའི་འྲོས་བབ་ང་ལ་མེད་རུང་ཆ་རྒྱུས་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་གསལ་བཤད་ཐུང་ངུ་ཞིག་ཞུས་ན་བསམས་སྲོང་། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བྲོད་ནང་གི་རྲོང་ཁག་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྒྱུར་གི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡང་བྲོད་ནང་གི་རྲོང་ཁག་ཚང་མ་མ་
རེད། བྲོད་ནང་གི་ས་ཆ་སྐྱིད་ཤྲོས། ས་ཆ་ཡག་ཤྲོས། ས་ཆའི་མཐྲོ་ཚད་དམའ་ཤྲོས། གནམ་གཤིས་ཡག་པྲོ། རྒྱ་མི་བསྡད་
ཐུབ་པའི་ས་ཆ་དེ་ཚོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྒྱུར་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་བསྒྱུར་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་རྲོང་ཁག་གྲོང་ཁྱེར་དུ་
བསྒྱུར་པ་ཡིན་ན། ས་ཆ་དེར ་སྡྲོད་མཁན་གི་མི་འབྲོར་མང་པྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད། དེ་ འད་ཡིན་དུས། རྒྱ་མི་བྲོད་དུ་གནས་སྲོ་
བྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་སིག་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
བརྲོད་གཞི་གཅིག་དེ། ཁ་སང་དེ་རིང་སི་ཚོགས་ནང་གི་རྲོག་གླེང་དེའི་སྐྲོར་ལ་ཡིན། མ་གཞི་རྲོག་གླེང་དེའི་སྐྲོར་
ལ་ཞུ་འདྲོད་མེད་མྲོད། རྲོག་གླེང་དེ་སེབས་བསྡད་ཡྲོད་ཙང་མི་མང་གི་ངྲོ་རྒྲོལ་དེ་ཡང་སེབས་པ་རེད། ངྲོ་རྒྲོལ་དེ་སེབས་པ་
ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས། རྲོག་ག་དེ་ཆེ་ཆུང་ལ་མ་ལྟྲོས་པར། མི་མང་ཉུང་ལ་མ་ལྟྲོས་པར་ཐག་གཅྲོད་བྱེད་དགྲོས་
པ་དེ་འྲོས་འགན་རེད་བསམ་གི་འདུག མ་གཞི་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ། རྲོག་ག་ཆེན་པྲོ་མ་རེད་ཆུང་ཆུང་རེད། མི་མང་
པྲོ་མ་རེད་ཉུང་ཉུང་རེད་ཟེར་མཁན་མང་པྲོ་འདུག བདེན་པ་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོའི་སེམས་ནང་ལ། མི་མང་པྲོ་ཡིན་ན་རྲོག་ ག་
ཆེན་པྲོ་དང་། མི་ཉུང་ཉུང་ཡིན་ན་རྲོག་ག་ཆུང་ཆུང་རེད་བསམ་པའི་བསམ་ཚུལ་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད། རེད་དེ། ང་རང་གིས་བལྟས་
ན། མི་གཅིག་ཡིན་ནའང་རེད། མི་བཅུ་ཡིན་ནའང་རེད། མི་སྟྲོང་ཕག་ཡིན་ནའང་རེད། གཞུང་གཅིག་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་མཁན་
ཡིན་ཕིན་ཆད། གཞུང་གི་ངྲོས་ནས་དེ་ལ་དང་ལེན་དང་རྒྱུས་ལྲོན། ག་རེ་བྱས་ནས་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པ། ངྲོ་རྒྲོལ་བྱས་ཏེ་
ཁྲོ་རང་ཚོའི་མངྲོན་འདྲོད་དེ་ག་རེ་ཡིན་མིན་སྲོགས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་རད་གཅྲོད་ནན་པྲོ་བྱས་ཏེ། བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས།
ཐག་གཅྲོད་ཡང་དག་པ་ཞིག་གནང་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་བྱེད་དགྲོས་པ་དེ་དཔེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག
སི་བཏང་མང་གཙོའི་ལུང་པ་ཡིན་ཙང་། མང་གཙོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་ཆྲོག་པ་དེ་ཆྲོས་ཉིད་ཅིག་རེད།
མི་མང་གིས་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་པ་དེ ར་ང་ཚོ་ཞེད་སྣང་བྱེད་དགྲོས་མ་རེད་ལ། ང་ཚོས་ཀང་དེ་ལ་སྣང་མེད་བཏང་མ་བཞག་པར་
སྲོབས་པ་ཆེན་པྲོའ ་ི ངང་ནས་ངྲོས་ལེན་བྱས་ནས། དེ་ལ་ཤེས་རྟྲོག་བྱས། མཐའ་མཇུག་ཏུ་དེར་ཐག་གཅྲོད་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་
ལམ་གང་འད་ཞིག་འདུག དེ་བཙལ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས། གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་སྐབས་སུ་གསུང་བཤད་གནང་དུས། རྲོག་གཞི་དེའི་ཐྲོག་
ཁིམས་ལ་གཏུགས་ནས་ཁིམས་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས་ཡྲོད་པ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སྲོང་། སྐད་ཆ་དེ་གྲོ་དུས་དངྲོས་
གནས་དགའ་པྲོ་བྱུང་། སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་དེ་འད་ཞིག་གསུངས་དུས། དྲོན་དག་དེ་ཐག་གཅྲོད་བྱེད་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་
ཡྲོད་རྒྱུ་རེད་བསམས་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ལ་ཁིམས་ལ་གཏུག་རྒྱུའི་སྲོབས་པ་དང་གདེང་
ཚོད་ཡྲོད་ན། ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་གནད་དྲོན་དེ་གང་མགྲོགས་སེལ་ཕིར། བཀའ་ཤག་གིས་གཙོ་འདྲོན་བྱས་པའི་ཐྲོག ཞིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ནས་གནད་དྲོན་དེ་ སེལ་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་བཙལ་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོང་གི་རེད་བསམ་གི་
འདུག་ལ། ངའི་ངྲོས་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་འབྲོད་བསྐུལ་ཡང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གྲོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་གནང་པ་རེད། དེར་
ང་ཚོས་བགྲོ་གླེང་གི་ཆ་ཤས་བཞེས་པའི་སྐབས་དེ་རེད། ཐྲོག་མ་དེར་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་
མཆྲོག་གིས་གནང་པར་དམིགས་བསལ་གི་སེམས་ཁྲོངས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཞེ་ན། ང་ཚོའི་
གྲོས་ཚོགས་འདི་ཚོགས་ནས་དེ་རིང་བརིས་པ་ཡིན་ན་ཉི་མ་ལྔ་སྲོང་བ་རེད། ཉི་མ་ལྔའི་རིང་ལ་དེ་རིང་ཞྲོགས་པའི་བར་དུ།
ཉི་མ་བཞི་ཡན་ཆད་ལ་ཕལ་ཆེར་མི་སེར་པ་བྱེ་བག་པ་གཅིག་གི་གནད་དྲོན་རང་པ་གླེང་ནས་དུས་ཚོད་མང་བ་དེ་འདའི་ཐྲོག་
ལ་བཏང་བ་ཞིག་བྱུང་སྲོང་། དེར་བརྟེན། སྲོ་སྲོ་ཡིན་ནའང་བྲོ་འཚབ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད། སྡིངས་ཆ་འདི་དང་། དུས་ཚོད་དེ་ཧ་ཅང་
གི་ར་ཆེན་པྲོ་རེད། ཕིར་ལྲོག་གི་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། བྱས་ཙང་། འདིར་དེ་འད་ཞིག་བྲོས་བཏང་བྱས། ད་དུང་
བྲོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཡིན་ཟེར་བ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་དུས་སྐབས་དེ་ལ་མི་སེར་གཅིག་གཉིས་ཀི་གནད་
དྲོན་བཤད་ནས་བསྡད་པ་ཡིན་ན། ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོང་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན། གྲོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་
མཆྲོག་གིས་རྒྱལ་སིའི་འགྱུར་འགྲོས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་རང་ཚོ་བྲོད་ཀི་གནས་བབ། ཨེ་ཤི་ཡའི་ཁུལ་གི་གནས་ཚུལ་ལ་
སྲོགས་པའི་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་ཡྲོང་དུས་ངྲོ་མ་ང་ཚོ་མང་མྲོས་ཀིས་བསྐྲོས་པའི་དབུ་ཁིད་ཀིས་འགན་འཁུར་བྱེད་
སྟངས་དང་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་རེད་འདུག ང་ཚོས་འདེམས་སྟངས་ནྲོར་མི་འདུག་ཨ་བསམ་པའི་སེམས་
ཚོར་དེ་འད་བྱུང་སྲོང་། སྲོ་སྲོའ ་ི སེམས་ནང་ལ་ཚོར་སྣང་དང་། དགའ་སྣང་ཆེན་པྲོ་བྱུང་། བསྐྱར་དུ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་གཞུང་གི་ལངས་ཕྲོགས་དེ་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་ཤར་བསྐྱྲོད་བྱ་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ་
ཤར་བསྐྱྲོད་བྱེད་མུས་རེད། ང་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་དྲོགས་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ལ་
དྲོགས་པ་གཅིག་སེབ་བཞིན་པ་འདི་གང་ཡིན་ཞུས་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་འདི་དང་། གཞུང་འདིས་རྒྱ་རིགས་
འབེལ་འཐུད་པ་ཟེར་བའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་སྣང་ཆེ་བཞེས་དང་། འགན་འཁུར་ཆེན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཕག་ལས་མང་པྲོ་གནང་། དེ་
དེ་བཞིན་དྲོན་གཅྲོད་དེ་ཚོའི་ཁྱབ་ཁྲོངས་སུའང་འབེལ་འཐུད་པ་བསྐྲོ་འཛུགས་གནང་མུས་རེད། དེ་འད་གནང་སྟེ་འབེལ་
འཐུད་པ་དེ་ཚོས་ཀང་རྒྱ་ཡིག་མཁས་དབང་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སྲོགས་པ་མང་གཙོ་དྲོན་གཉེར་བ་རེད་ཟེར་བ་དང་། དེ་
འད་མང་དག་ཅིག་གདན་ཞུ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་རིགས་འབེལ་འཐུད་པ་དེ་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་གི་
དགྲོངས་པར་ཐུགས་ཕན་སྲོས་པ་དང་། དྲོན་དག་ག་ཚོད་ཙམ་བྱུང་ཡྲོད་རེད་དམ། དེ་འདི་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། ལྷག་པར་དུ་ང་
ཚོ་རྒྱ་ནག་མི་མང་གི་ར་ཁིམས་ཀི་སྲོམ་གཞིའི་ནང་བསྡད་རྒྱུ་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་། རྒྱ་རིགས་མཁས་དབང་དང་། རྲོམ་པ་པྲོ་
དེ་འད་ང་ཚོས་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྣེ་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ་ཁ་ཤས་རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁིམས་ལ་གཏན་ནས་མྲོས་མཐུན་མེད་
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པ་ལྟ་བུ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ད་ལྟའི་དཔྲོན་རྲོགས་དེ་ཚོར་མྲོས་མཐུན་མེད་པའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་པ་ཡིན་
ན། ང་ཚོས་དེ་ཚོར་འབེལ་བ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་དགྲོངས་དྲོན་ལ་ཞབས་འདེགས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་
གི་རེད་དམ། གང་འད་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་དམ། ལྟ་སྟངས་དང། ལས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཁག་ཁག་ཡྲོད་རེད་དམ། ངའི་མཐྲོང་
སྣང་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཙམ་མི་ཡྲོང་བསམ་པ་ཞིག་འདུག གང་ལ་ཞེ་ན། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁིམས་ཁས་ལེན་གི་ཡྲོད་
རེད། རྒྱའི་མཁས་དབང་ཚོས་ར་ཁིམས་ཁས་མ་ལེན་སྟབས། ཐུགས་ཕན་སྲོས་པྲོ་དང་། རྒྱ་ཆེན་པྲོ་ར་ནས་ཡྲོང་ས་མ་རེད་
བསམ་གི་འདུག ང་རང་རྒྱུན་ལྡན་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་སྟངས་དེ་སེམས་ཆུང་ཆུང་དེ་འད་ཡིན། དེར་བརྟེན། བསམ་བྲོ་ཇི་ཙམ་
བཏང་རུང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དེ་ཙམ་གི་ཐུགས་ཕན་གསྲོ་ས་རེད་བསམ་པ་ཞིག་ཚོར་གི་མེད། ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་རིགས་དེ་
དག་ལ་འབེལ་བ་བྱས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་རེ ད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཞབས་འདེགས་དང་། ཕན་ཐྲོགས་ཇི་ཙམ་བྱུང་
ཡྲོད་རེད་དམ།
ལྷག་དྲོན་དུ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱ་རིགས་དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་འབེལ་བ་བྱས་ནས་དེ་ཚོ་རྒྱ་ནག་ལ་ལྲོག་སྟེ། རྒྱ་ནག་གི་དཔྲོན་
རིགས་སར་ཕིན་ནས་ཕི་སྡྲོད་བྲོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་དེ་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་དེ་འད་ཞིག་རེད་འདུག དགྲོངས་ཚུལ་དེ་འད་ཞིག་
རེད་འདུག ཁྲོང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་འད་ཞིག་རེད་འདུག རེ་བ་འདི་རེད་འདུག འདིའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་བསམ་བྲོ་
དེ་འད་ཞིག་གཏྲོང་དགྲོས་འདུག ང་ཚོ་གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་འདུག་ཟེར་བའི་ཕན་ཚུན་རྒྱ་མིར་གསལ་བཤད་བྱེད་མཁན་དེ་འད་
བྱུང་ཡྲོད་རེད་དམ། འདི་གཅིག་འདི་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།
དེ་རིང་བར་དུ་ཉི་མ་ལྔའི་རིང་ལ་གླེང་པ་རེད། དེ་རིང་ནས་ཕལ་ཆེར་འདི་གླེང་གི་མ་རེད་བསམས་སྲོང་སྟེ། ཡང་
བསྐྱར་དུ་མགྲོ་ནས་མི་རེ་ངྲོ་རེ་ཡིས་འདི་ཕལ་ཆེར་ཁྱེར་སྲོང་། དེར་བརྟེན། ཡང་གཅིག་མི་བཤད་ཀ་མེད་ཆགས་སྲོང་།
སིར་བཏང་བཤད་འདྲོད་མེད་ཀང་ཕལ་ཆེར་བྱང་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་རེད། དྲོན་གཅྲོད་འདིའི་ཐྲོག་ལ་
འགན་དབང་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་འདུག བཀའ་ཤག་ནང་ནས་ལྷག་དྲོན་དུ་སིད་སྐྱྲོང་རེད། དེ་ཚོས་ཐག་
གཅྲོད་ཅིག་མ་བྱུང་ན་ཐབས་ལམ་མི་འདུག འདི་དངངས་སྐྲག་ཆེན་པྲོ་རེད། ཆུ་ལ་མེ་འབར་ནས་བཏུལ་བའི་ཐབས་ཤིག་ར་
བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག ཅེས་དེ་འད་གསུངས་སྲོང་། ངའི་བསམ་ཚུལ་ལྟར་ན། དེ་འད་ཞིག་ཡིན་ས་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ངྲོ་
རྒྲོལ་བྱེད་མཁན་ཡིན་ནའང་འད། མྲོས་མཐུན་མེད་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག མིང་སྨྲོས་ཆྲོག་པ་གིས། ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སེན་པ་ཚེ་རིང་ཁྲོ་རང་གི་མཚན་ཐྲོག་ནས་གནང་གི་ཡྲོད་རེད།
ཁྲོ་རང་ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་བཙན་བྱྲོལ་སིག་འཛུགས་དེ་ལ་བྲོ་དཀར་སེམས་དཀར་བྱས་ནས་ལྲོ་མང་རིང་ཞབས་ཕི་
ཞུས་མྲོང་མཁན་གི་མི་ཞིག་རེད། དེར་བརྟེན། གཞུང་འདི་ལ་དགའ་ཡི་ཡྲོད་པ་དང་། གཞུང་འདིར་སེམས་ཤུགས་ཀང་ཡྲོད་
པ་རེད། ང་ཚོས་འདིར་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་ལས་ལྡྲོག་སྟེ་དག་དགའ་གཉེན་སྡུག་གི་ལས་ཀ་
ཆགས་ས་རེད། ང་ཚོས་འདིར་མཚམས་འཇྲོགས་བྱས་ན་ཡག་པྲོ་འདུག དེ་རིང་དེ་འད་ཞིག་མ་གནང་ཞེས་ཁྲོང་གིས་ཀང་
ཞལ་གགས་པ་ཡིན་ན། དེའང་ཐབས་ལམ་གཅིག་རེད་བསམ་གི་འདུག ངེས་པར་དུ་ཕྲོགས་གཅིག་རང་ལ་བྱེད་དགྲོས་མ་
རེད་བསམ་གི་འདུག སིད་གཞུང་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་འད། དམར་ཤྲོག་ནང་ཡྲོད་མེད་མི་ཤེས་མ་གཏྲོགས། མང་གཙོའི་
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གཞུང་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་འད། ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་མཁན་ཡྲོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའི་བསྡད་ས་གནས་ཚང་ལུང་པ་རེད།
ལྡི་ལིར་ཕིན་པ་ཡིན་ན་རྟག་ཏུ་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་མཁན་ཡྲོད་རེད་ལ། ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་རྒྱུ་དེའང་ཞག་པྲོ་གཅིག་གཉིས་དེ་འད་མ་རེད།
ལྲོ་ནས་ལྲོ་གུར་ནང་བསྡད་ནས་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་མཁན་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་མཁན་ཚང་མར་ཡ་ལན་བྱེད་པ་དང་།
ཚོགས་ཆུང་གསར་འཛུགས་བྱས་པ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་ཡང་གཞི་འཛིན་ས་རག་གི་རེད་བསམ་པའི་རེ་བའང་མི་འདུག དེར་
བརྟེན། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ནའང་། ཕྲོགས་གཉིས་ཀའི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟ་
གཡས་གཡྲོན་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་བ་ཟེར་རུང་། ཞི་རྒྲོལ་བ་ཟེར་དགྲོས་རུང་། གང་ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་འྲོག་ལ་སྡྲོད་མཁན་གིས་ཡི་
གེ་ཞིག་གནང་ཡྲོང་གི་འདུག ཡི་གེ་དེའི་ནང་ལ་ཁྱྲོད་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསྡད། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་
ཤུགས་བརྒྱབ་རྲོགས་གིས། གལ་སིད་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་མེད་ན། ཁྱེད་ཚོ་མར་ཐྲོན་ཤྲོག་ཟེར་གི་འདུག འདི་ང་ལ་བྲོ་
ཕམ་ཧ་ཅང་བྱུང་། ཁྲོ་ཚོས་གསར་འགྲོད་གསལ་བསགས་ནང་གསུངས་ཡྲོད་རེད། བྲོད་མིའི་སིགས་འཛུགས་ལ་གུས་བརི་
ཡྲོད། དེ་འད་བཤད་ཀི་འདུག ང་ཚོ་འདི་ནས་མར་ཐྲོན་པ་ཡིན་ན། སུ་དགའ་ཡི་ཡྲོད་རེད་དམ། ང་ཚོས་འདིར་བྲོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་ལས་ཀ་ཆུང་ཚག་ཅིག་མཚམས་འཇྲོག་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེ་སུ་ལ་ཕན་གི་ཡྲོད་རེད། སུ་དགའ་ཡི་ཡྲོད་རེད།
འདི་སུའི་ལས་ཀ་རེད། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་གུས་བརི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། གནང་སྟངས་དེ་འད་མ་རེད། འདི་ནས་མར་
འདྲོན་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ཉེ་ཆར་ཕག་རྲོགས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་སྲོང་། ཡུལ་གར་སིད་གཞུང་ནང་ལ་དམར་འཛིང་
ཆེན་པྲོ་བྱེད་ཀི་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཚོའི་དགྲོངས་དྲོན་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ནམ། ང་ཚོ་འདི་ནས་མར་ཐྲོན་པ་ཡིན་ན། སུ་ལ་ཕན་གི་ཡྲོད་
རེད། གང་ཟག་སེར་ལ་ཕན་གི་ཡྲོད་རེད་དམ། ང་ཚོ་མི་མང་དམངས་ལ་ཕན་གི་ཡྲོད་རེད་དམ། འདི་སུ་ལ་དགྲོས་པ་རེད།
འདི་ནས་མར་ཐྲོན་ནས་ཟིང་སྲོང་བ་དེ་འད་བྱས་པ་ཡིན་ན། ལས་ཀ་དེ་ཚོ་ཁ་ཞེ་མི་མཐུན་པའི་ལས་ཀ་དང་། མགྲོ་མཇུག་
མེད་པའི་ལས་ཀ་རེད་འདུག ལྷག་པར་དུ་དེ་ཚོ་མཐྲོང་ཡྲོང་དུས་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་རྒྱུ་དང་། ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་ལམ་ལྡྲོག་སྟེ་
བྲོ་ཕམ་ཆེན་པྲོ་བྱུང་། ངས་བསྡྲོམས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ང་སིར་བཏང་ནས་རིག་པ་ཡྲོད་མཁན་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད།
དབང་པྲོ་རྟུལ་པྲོ ་དེ་འད་རེད། དེར་བརྟེན། དྲོན་གཅྲོད་ཀི་འཕྲོ་འགྱུར་ཐྲོག་ལ་ཁ་སང་གསལ་བཤད་གནང་ཟིན་པ་རེད།
བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྲོངས་དྲོན་བྱས་ཏེ་ཡར་གང་འད་བསྐྲོས་པ་བཞིན་མར་ཡང་འཕྲོ་འགྱུར་དེ་ག་རང་བཏང་ཟིན་པ་རེད་
གསུངས་སྲོང་། ང་དེ་ག་རང་གིས་བྲོ་ཚིམ་གི་འདུག་མ་གཏྲོགས། དེ་ལ་དྲོགས་པའང་སྐྱེ་ཡི་མི་འདུག ཐེ་ཚོམ་ཡང་འབྱུང་གི་
མི་འདུག གཅིག་བྱས་ན་བྲོ་དང་རིག་པ་མེད་ཙང་དཔྱད་པ་བྱེད་མ་ཤེས་པ་ཡིན་གི་རེད། འདིར་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་
བསྐྱར་དུ་ཞུ་དག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཞུ་ཐུབ་པ་མི་འདུག་ལ་མྲོས་མཐུན་ཡང་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད། བསྡྲོམས་
བརྒྱབ་ན་འདི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རྡྲོ་རེ་ལགས།
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སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རྡྲོ་རེ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀའ་ཤག་གམ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐྲོག་ལ་
བགྲོ་གླེང་ཕེབས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས། རྒྱལ་སིའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྟངས། རྒྱ་ནག་གི་གནས་
སྟངས་དེའི་འྲོག་བྲོད་པའི་གནས་བབ་གཙོ་བྲོ་བྱས་ཏེ་གསུང་གི་ཡྲོད་པ་འད། དེ་གང་འད་ཆགས་ཀི་རེད་ཟེར་ནས། དེའི་ཐྲོག་
གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་སྲོང་། དེ་ལ་དབྱེ་ཞིབ་དང་ཚོད་དཔག ཕྲོགས་བསྡྲོམས་དེ་ཚོ་ཡག་པྲོ་
ཞེ་དགས་མཐྲོང་སྲོང་ཟེར་ནས་ངས་དང་པྲོ་དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།
ད་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཁྱད་པར་མང་པྲོ་ཞིག་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་རིང་ཁ་སང་རྒྱལ་ཞེན་དང་མཁེགས་འཛིན་གི་ལྟ་གྲུབ་
ཟེར་བ་དང་། དེའི་རེན་བྱས་ཏེ། གུ་ཡངས་ཀི་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་མཁན་དེ་ལ་རང་བཞིན་གིས་དྲོ་ཕྲོག་དང་། དཀའ་ངལ་འཕད་
ཀི་ཡྲོད་པའི་རྣམ་པ་གཅིག་ཐྲོན་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་ཏན་ཏན་དེ་འད་རང་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ང་རང་ཚོ་བྲོད་
པའི་གནད་དྲོན་འདི་བདེན་པ་བདེན་ཐྲོག་ལ་བསྐྱལ་ཐུབ་པའི་འབད་བརྲོན་གཅིག་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས། ཆ་རེན་མ་
འཛོམས་པ་ཡིན་དུས་ངས་རྒྱུན་དུ་ལྟ་ཞིབ་དང་ཉམས་ཞིབ་ཞེ་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་གི་མི་འདུག་སྟེ། བདེན་པ་ལ་བདེན་རྒྱབ་གནང་
མཁན་ཞིག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། གཙོ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་བདེན་པ་བདེན་ཐྲོག་ལ་བསྐྱེལ་ཐུབ་པའི་འབད་བརྲོན་དེ་རང་དྲོན་རང་
གཅེས་བྱས་ནས་བྲོད་མི་རེ་ངྲོ་རེ་ལ་འགན་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཆེད་དུ་བསྐྲོ་བཞག་གམ། བཙུགས་བཞག་པའི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐྱྲོང་དབུས་པའི་བཀའ་ཤག་རེད། དེ་བཞིན་ང་རང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རེད། ང་ཚོ་ལ་ཏན་ཏན་འགན་ཆེན་པྲོ་ཞིག་
བབ་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་བདེན་པ་བདེན་ཐྲོག་ལ་སྐྱེལ་ཐབས་པའི་ཆེད་དུ། ར་བའི་དབྱེ་ཞིབ་དེ་རྒྱལ་ཞེན་
གི་རིང་ལུགས་འཛིན་མཁན་དང་། དེ་བཞིན་མཁེགས་འཛིན་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཐྲོག་ལ་འགྲོ་ སྡྲོད་མཁན་དེ་ཚོ། ང་རང་ཚོའི་
བསམ་མནྲོའ ་ི ནང་གི་དཔྱད་ཞིབ་ནང་དུ་འཇྲོག་དགྲོས་ཀི་རེད་དེ། ང་ཚོའི་འབེལ་ལམ་དེ་ཚང་མའི་མཉམ་དུ་མུ་མཐུད་ནས་
བཞག་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོས་ཆབ་སིད་ནང་དུ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་གསུང་བསྡད་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་
བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་འདི་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ། ཚོགས་མི་དེ་ཚོ་དུས་རྒྱུན་དུ་
མང་པྲོ་མཐུན་གི་ཡྲོད་མ་རེད་དེ། བྲོད་དྲོན་གི་གནས་ཚུལ་གི་ཐྲོག་ཏུ་སེབས་ཡྲོང་དུས། ཁྲོང་ཚོ་ཕྲོགས་གཅིག་ཏུ་སེབས་
ཐུབ་པ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ང་ཚོ་བདེན་པ་ཡྲོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་དུས། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་
གསུངས་པ་དེ་ཚོ་དཔྱད་ཞིབ་རང་གི་ངྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་གསུང་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་མིན་པར། དབྱེ་བ་ཞིག་ཕེ་
སྟེ། ལངས་ཕྲོགས་གང་འད་ཞིག་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་བགྲོ་གླེང་
དགྲོས་མ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ལག་པ་བཟེད་ནས་འགྲོ་མཁན་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་། ང་ཚོའི་ལྟ་གྲུབ་དང་འཚེ་མེད་ཀི་ལམ། བདེན་
པའི་ལམ། དེ་དང་མ་འགལ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་གང་ནས་ལེན་ཡང་དགག་བྱ་གང་ཡང་མི་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་མཐྲོང་གི་
འདུག
ང་རང་ཚོ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་བྲོད་པའི་ར་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ལ། ད་གིན་ར་བའི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་
མཆྲོག་གིས། བདེ་སྲུང་རེད། ཚོང་འབེལ་རེད། ཆབ་སིད་རེད། དེ་གསུམ་གི་ཐྲོག་ལ་དབྱེ་ཞིབ་གནང་པའི་བཀའ་ཞིག་
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གནངས་སྲོང་། ཡིན་ནའང་། དེ་རིང་སང་ཉིན་འཛམ་གླིང་ཐྲོག བཤད་སྲོལ་གཅིག་ལ། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་འདི། ཨེ་
ཤི་ཡའི་དུས་རབས་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་བ་དང་། དེའི་ནང་ནས་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག གཉིས་ཀ་སྟྲོབས་ཆེན་རྒྱལ་
ཁབ་ལ་འགན་བསྡུར་བྱེ ད ་སྡྲོ ད་མཁན་ཞི ག ་ཡི ན ་པའི ་ ཆ་ནས། རྒྱ་གར་དང་འབེ ལ ་བ་ཡྲོ ད ་བསྡད་པ། ཨི ན ་སྐད་དུ།
Context དེའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་གསུངས་གནང་མ་སྲོང་། གཅིག་བྱས་ན། དགྲོས་དབང་ལ་བལྟས་ནས་

མ་གསུངས་པ་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཅིག་རེད་དེ། དེ་མིན་པ་ཡིན་ན། བྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་འབེལ་བ་
ཆགས་ཡྲོད་པས། རྒྱ་གར་ནི་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་མངྲོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་དུས། དེ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ན་
བསམས་སྲོང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་དུས་ཚོད་རན་གི་ཡྲོད་ན། འགེལ་བཤད་སྐྱྲོན་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་དན་སྲོང་།
ང་རང་ཚོ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ལ། བྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་གནང་བསྡད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཤྲོས་དེ། ད་གིན་གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་
སི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། ཚིག་དེ་ཚོ་གྲོ་དུས་སྐྱིད་པྲོ་མི་འདུག Post Dalai lama ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་
རེས་ལ་བྲོད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཆགས་ཀི་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་དི་བ་ཆེན་པྲོ་རེད་ལ། ང་ཚོ་ཚང་མས་དགྲོངས་
པ་བཞེས་དགྲོས་པའི་དུས་ཚོད་གཅིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་རེས་ལ་བྲོད་པའི་
གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀི་རེད་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟའི་ལས་ཀི་སྣེ་མྲོར་གཏྲོགས་པ་ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་གནང་ཕྲོགས་
དང་གནང་ལམ། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་དེ་ལ་འབེལ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་
ནང་ལ་ཡྲོད་བསྡད་པའི་བྲོད་རིགས་ཆི ག་འབུམ་ལྔ་ཁི་ལྷག་ཙམ་གསུང་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་ལ་བྲོད་ནང་གི་མི་ཚོས་རེ་
བ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་རྒྱག་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེས་ཆབ་སིད་ཀི་ལམ་སྟྲོན་ས་རེས་མང་པྲོ་
གནང་ཡྲོད་རེད། པྲོད་དང་པྲོད་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན་ཆྲོག་པ་རེད། དེ་ཚོ་མ་རའམ་གཞི་ར་ལ་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས། གཅིག་གྱུར་
གི་ཐྲོག་ནས། ཚང་མ་རུབ་རུབ་བྱས་ཏེ་འགྲོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཡག་པྲོ་ཞེ་དགས་ཡྲོང་གི་རེད་བསམས་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་དེ་
འད་དན་གི་ཡྲོད་ལ། དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དུ་ཤྲོག་ཟེར་ནས་འགྲོ་དགྲོས་ཡྲོད་ན་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད། དེ་མིན་པའི་སྐད་ཆ་
བཤད་རྒྱུར་དགའ་པྲོ་གང་ཡང་མེད། མཉམ་རུབ་དང་མཉམ་མཐུན། ཨིན་སྐད་དུ་ inclusive ཟེར་བ་ཞིག་ཡྲོད་རེད་བ།
འྲོ་དེ་འད་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་སྲོང་། ང་ཚོ་ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་པའི་
གནས་ཚུལ་ཐྲོག་ཉི་མ་དང་པྲོ་གཉིས་པར་ཏྲོག་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན། ད་དེ་ཚོ་མི་དགྲོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་སྲོང་། ཡིན་
ནའང་། ཁ་ཤས་ཀིས་ཆེན་པྲོ་རེད་ཟེར་གི་འདུག ཁ་ཤས་ཀིས་ཆུང་ཆུང་རེད་ཟེར་གི་འདུག དྲོན་དག་ཡག་ཉེས། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཧིན་དྷིའི་སྐད་ཅིག་བེད་སྲོད་བྱེད་ཆྲོག་པ་ཡིན་ན། ད་ང་ཚོ་ tu tu mei mei ཟེར་བའི་དུས་ཚོད་
ཡྲོལ་འདུག ད་ང་ཚོས་ལྷུག་ཙམ་བྱེད་དགྲོས་འདུག གུ་ཡངས་བྱས་ཏེ། རིལ་རིལ་གཉིས་ཐུག་པ་ཡིན་ན་རིག་པ་ར་བ་ནས་
རྒྱག་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་། ཏྲོག་ཙམ་བཟྲོ་ལྟ་འད་བཟྲོས་པ་ཡིན་ན། རིག་པ་ཞིག་རྒྱག་ཐུབ་པ་ལ་རེ་བ་ཞིག་
ངས་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ངས་ག་རེ་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་བསྐྲོ་བཞག་དང་མར་ཕབ་པ་
བཀའ་ཤག་གིས་གནང་པ་དེ་ལ་ཉི་མ་དང་པྲོ་ནས་ངས་མྲོས་མཐུན་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ལ་དམིགས་བསལ་ལབ་རྒྱུ་གང་ཡང་
མེད། དེ་འགྲོ་སྟངས་གཅིག་ཡྲོད་རེད། རེད་དེ། དེའི་རེས་འབེལ་གི་གནས་ཚུལ་གི་རེན་གིས་འཁྲུག་ཆ་དྲོད་པྲོ་ཞིག་ཆགས་
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ཕིན་པ་ཡིན་ན། ངས་བསམ་པ་ལ། དེའི་ཡན་ལག་དེ་ནས་འཕྲོས་ནས་ཆགས་བསྡད་འདུག་བ། དེ་ཡིན་དུས། ང་ཚོའི་སི་
ཚོགས་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་རེད་ཟེར་ནས་བཞག་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡྲོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དངྲོས་གནས་དང་
གནས་ཡིན། ད་དེ་དགྲོངས་པ་ཡག་པྲོ་ཞིག་བཞེས་ན། ཁ་ཤས་ཀིས་དེ་ཆུང་མདྲོག་ཁ་པྲོ་བྱས་ཏེ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད།
བདག་པྲོ་རྒྱག་དགྲོས་ཀི་མ་རེད་མདྲོག་མདྲོག་གསུང་གི་འདུག ཁ་ཤས་ནས་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ལ་རི་ཡི་འདུག
གང་ལྟར་ང་ཚོས་བཏང་སྙྲོམས་དང་དབུ་མའི་ལམ་ཞིག་བཙལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་བཙལ་ནས། མི་མང་གཅིག་གི་སྡུག་
བསྡལ་ཡིན་ན་ཡང་བསལ་ཐུབ་པའི་འབད་བརྲོན་གཅིག་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག་མ་གཏྲོགས། སྣང་མེད་དུ་བཞག་པ་ཡིན་ན།
དེའི་མཇུག་འབས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡྲོད་རེད་བ། ཡག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞེ་པྲོ་ཞིག་མེད་བསྡད་པ་མཐྲོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་
དུས། ང་རང་གི་བསམ་འཆར་དེ་ག་རེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་ཟེར་ན། ར་བའི་གྲོང་དུ་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། དེ་
ཚོ་ཡིན་ན་ཡང་རིགས་ཁ་ཤས་ལ་མྲོས་མཐུན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།
སྐབས་འདི་ལ། ཉེ་ཆར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་དངུལ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་སྐྲོར་ལ་འགེལ་བཤད་
ཅིག་བསྐྱྲོན་གནང་པ་རེད། བར་སྐབས་ཞིག་ལ་འུར་ས་ཞེ་པྲོ་འགྲོ་བསྡད་པ་དེ་ཨ་སྲོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀའི་སྐྲོར་ནས་
བྱས་ཏེ་སིར་ས་དེ་མང་བ་གགས་སྲོང་། དེའི་གྲོང་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ཏྲོག་ཙམ་ཆུང་བ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ལ་ཉག་མཛོ་
གཟེངས་ཟངས་འད་ཞིག་གནང་ནས། ངས་བསམ་པ་བྱས་ན། བཀའ་ཤག་ནས། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ནས། དེ་ཚོ་ལ་
གྲོ་བསྐྲོན་སྲོབ་གསྲོ་ཞིག་གནང་དགྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག འགེལ་བཤད་ཅིག་སྐྱྲོན་གནང་། འགེལ་བཤད་སྐྱྲོན་རྒྱུ་དེ་
ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ཐྲོག་ལ་གསུང་རྒྱུ་དེ་ག་རང་རེད། དེའི་ནང་ནས་གནད་འགག་ཅིག་ག་རེ་མཐྲོང་གི་འདུག་ཟེར་ན། དེ་
ཉིན་བསྣམས་ཕེབས་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོ་ཕིས་སུ་བཟྲོས་བཞག་པ་ཞིག་རེད། དང་ཐྲོག་ང་ཚོ་བཀའ་འཁྲོལ་དེ་ཞུས་དུས།
ཡིག་ཆ་དེ་དག་ཡྲོད་མ་རེད། གཅིག་བྱས་ན། སྐབས་དེར་དེ་ཚོ་ཡིན་ཤག་བྱས་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་བཞག་པ་རེད་མ་
གཏྲོགས། འདི་འདའི་་་་ཚོགས་གཙོས།“ བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས། སྡྲོམ་སྐྱྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།” འདི་འད་ཡྲོང་གི་རེད་
བསམས་ནས་ཐུགས་ལ་དན་ཡྲོད་རྒྱུ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས། སྐབས་དེར་འདི་འད་ཡྲོང་གི་རེད་བསམ་
པའི་ང་ཚོ་ལ་སྣང་བ་གང་མེད། དེ་འད་མེད་པར་བརྟེན་ནས་དེ་འད་ཞུ་དགྲོས་གང་བྱུང་མ་སྲོང་འགྲོ་སྟངས་གཅིག་གི་ཐྲོག་
ནས་བཏང་བཞག་པ་རེད། ད་ཆ་གནས་ཚུལ་འདི་འད་ཆགས་ཡྲོང་དུས། སྐབས་དེར་བཀའ་ཤག་གིས་དགྲོངས་པར་མ་
འཁྲོར་པ་འད་པྲོ་ཆགས་བསྡད་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་མི་མང་དེ་ཚོ་ལ་ད་ཚོས་ངྲོས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་གསུང་
བཞག་པ་ཡིན་ན། ངས་བསམ་པ་བྱས་ན་འཇགས་འགྲོ་ཡི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་ཞེ་ས་མ་
ཞུས་པ་ཡིན་ན། སམ་ཤྲོར་འགྲོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག མི་མང་ལ་བདེ་བ་ཞིག་སད་རྒྱུའི་དྲོན་ལ་བཀའ་
ཤག་ནས་དེ་འད་ཞིག་གསུངས་པ་ལ། བཀའ་ཤག་གི་གཟི་བརིད་འཕར་གི་རེད་མ་གཏྲོགས། གཟི་བརིད་ར་བ་ཉིད་ནས་
ཆགས་ཀི་མ་རེད། ང་རང་ངྲོས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་དེ་འད་ཞིག་དན་གི་འདུག དེ་གནང་དང་མ་གནང་ཁ་ཁ་རེད་བ།
ད་ལྟའི་དཀའ་ངལ་འདི་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་གསལ་པྲོ་ཞིག་བཟྲོ་གནང་དགྲོས་འདུག་མ་
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གཏྲོགས། འདི་འད་བཞག་བཞག་པ་ཡིན་ན་ར་བ་ནས་ཡག་པྲོ་ཡྲོང་ས་མ་རེད། ཡག་པྲོ་མི་འདུག ཐུགས་རེ་གཟིགས། འདི་
གཅིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༦ པའི་ཐྲོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་ཡི་ཡིན། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་
ནང་ལ་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་ལ་གནས་བབ་མང་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་བཀའ་
ཕེབས་པ་འདི་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པྲོ་མཐྲོང་སྲོང་། དེར་བརྟེན། དེ་དང་འབེལ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཏྲོག་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་
ནག་གི་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ལ་འབེལ་བ་འཛུགས་སྟངས་འདི་གཙོ་བྲོ་དཔལ་འབྱྲོར་གི་དམག་ཟེར་ནའང་འད། དཔལ་འབྱྲོར་གི་
འབེལ་བ་འཛུགས་ཀི་ཡྲོད་དུས། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་། ཡྲོ་རྲོབ་ཀི་ཕྲོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་
འབྱྲོར་གི་འབེལ་བ་དེ་ལ་དྲོགས་པ་སྐྱེས་ཟེར་ནའང་འད། འབེལ་བ་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གི་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་འགྲོ་རྒྱུ་
དང་དེའི་ཐྲོག་ལ་དྲོ་སྣང་དང་། དབྱིངས་ལྟ་བུ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་སེབས་པའི་གནས་སྐབས་དེ་འད་རེད། སིར་བཏང་རྒྱ་ནག་གི་
ཕི་འབེལ་གི་ཐྲོག་ལ་ཉམས་ཞིབ་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་འབེལ་གི་ཐྲོག་ལ་ཉམས་ཞིབ་རིགས་མི་འད་བ་མང་པྲོ་ཡྲོད་དུས།
ངའི་མཐྲོང་སྣང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་འབེལ་གི་ཐྲོག་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་མཁན་དེ་གཞི་རའི་རྒྱལ་ཁབ་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་
འདིའི་ཚོང་འབེལ་གི་ཐྲོག་ལ་ཉམས་ཞིབ་བྱེད་མཁན་གི་ནང་ལ་དཔལ་འབྱྲོར་རིག་པའི་མཁས་དབང། དེ་འད་མང་པྲོ་
འཛོམས་ནས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོ་ཡིན་
ནའང་འད། སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཚོང་དྲོན་གི་འབེལ་བ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མཁན། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་མི་སྣའི་ཁྲོད་དུ་
ཡང་མཁས་པ་མང་པྲོའ ་ི གསུང་སྟངས་འདུག འདིའི་ཚོགས་ཆུང་གི་གྲུབ་ཆ་དེ་ལ། དྲོགས་པ་གཅིག་སྲོང་ཡྲོང་གི་འདུག འདི་
གང་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་དྲོན་རིག་པའི་ཚོང་དྲོན་གི་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་ཞིབ་འཇུག་ནང་ལ་དཔལ་འབྱྲོར་རིག་པའི་
མཁས་དབང་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། དེའི་ཐྲོག་ཏུ་ཆབ་སིད་རིག་པའི་མཁས་དབང་དང། ལྷག་པར་དུའང་དམག་དྲོན་རིག་
པའི་མཁས་དབང། དེ་འདའི་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་སིའི་ཚོང་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གི་མི་སྣའི་ནང་དེ་འད་སེབ་
ཀི་འདུག འདིའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་ལྟ་སྟངས་གཞན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་དང་། ཡྲོང་ཆྲོག་པ་འད་ཞིག འདིའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་
ནའང་རྒྱལ་སིའི་རྒྱ་ནག་གི་འབེལ་བ་ལ་ལྟ་སྟངས་དེ་ཡང་ཁ་གགས་ཡྲོང་གི་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་འདུག དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།
འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཏྲོག་ཙམ་དཔལ་འབྱྲོར་ཡིན་ནའང་འད། གང་སིའི་ཐྲོག་ནས་སྐྱྲོ་པྲོ་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཡྲོད་ས་དེ་འད་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ། ཁྲོང་རྣམ་པའི་དགྲོངས་ཚུལ་ལ་མཐའ་ན་ཡང་རྒྱ་ནག་གིས་ཤེས་ཡྲོན་གི་ཕྲོགས་ལ་
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རྲོགས་རམ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པྲོ་ལ་སིན་བདག་བྱས་ནས་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་སྲོབ་གྲྭ་དེའི་སིན་བདག་
བྱས། དཔལ་འབྱྲོར་གི་འགྲོ་སྲོང་བཏང་ཟིན་པའི་རེས་སུ་གྲོམ་པ་གཉིས་པ་དེ་གང་སྲོ་ཡི་འདུག་ཟེར་ན། སྲོབ་གྲྭ་དེའི་བདག་
དབང་ཟེར་ནའང་རེད། སྲོབ་གྲྭ་དེའི་དབང་ཚད་ཀི་ཐྲོག་ལ་གྲོམ་པ་སྲོས་ཡྲོང་གི་འདུག སྲོབ་གྲྭའི་དབང་ཚད་ཀི་ཐྲོག་ལ་གྲོམ་
པ་སྲོ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། སྲོབ་གྲྭ་འདིའི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་ཁྲོ་རང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་དིལ་བསགས་འགྲོ་
ཐུབ་པ། གང་ལྟར་འཛམ་བུ་གླིང་གི་མི་རབས་གཞྲོན་པའི་ཀད་པའི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སིད་བླུགས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། གཞན་
ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་དང་། མ་དགའ་ས། རྒྱ་ནག་གིས་དམ་བསགས་བྱེད་སའི་ཆབ་སིད་སེབས་མ་ཆྲོག་པ། ལྷག་པར་དུ་བྲོད་
དང་། ཐའེ་ཝན་དང་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་མཚན་དང་། དེ་ཚོའི་མཚོན་བྱེད་ཡིན་ནའང་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་སྲོབ་མི་ཆྲོག་པ། བྱས་
ཙང་དེ་འད་བྱེད་ཡྲོང་དུས་གཞི་རའི་ཤེས་ཡྲོན་གི་རྲོགས་རམ་གི་རྣམ་པའི་ཐྲོག་ནས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་དེ་འདིའི་གྲོམ་པ་
གཉིས་པ་དེ་ལ་སྲོབ་གྲྭ་དེ་བདག་ཉར་བྱེད་རྒྱུ་དང་། གྲོམ་པ་གསུམ་པ་དེའི་ནང་ལ་འཛམ་གླིང་གི་ན་གཞྲོན་གི་ཀད་པའི་ནང་
ལ་རྒྱ་ནག་གི་གཟུགས་བརན་མཛེས་པྲོ་སྐྲུན་ཐུབ་པའི་འབད་བརྲོན་བྱེད་ཀི་འདུག་ཅེས་བཀའ་མྲོལ་དེ་འད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་
དང་།
མདྲོར་བསྡུས་ན་བཤད་སྲོལ་གཅིག་ལ། རྒྱ་ནག་གི་ཁ་ལག་ནང་ལ་གཟུགས་པྲོར་གནྲོད་བྱེད་ཝི་ཇིང་ཟེར་བ་དེ་
མེད་མཁན་ཞིག་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་རས་ཀི་ནང་ལ་རྫུན་མ་མེད་མཁན་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་
ནག་གིས་ལས་དྲོན་གང་འད་ཞིག་བྱེད་རུང་། དེའི་ནང་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་གཡྲོ་སྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་མ་རེད།
ཅེས་བསྡྲོམས་དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་གསུང་གི་འདུག དེར་བརྟེན། གནས་བབ་དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ལྷག་པར་དུ་ཁ་
སང་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། རྒྱ་ནག་གི་གདྲོང་རིས་ངྲོ་མ་དེ་འཛམ་གླིང་གིས་མཐྲོང་བའི་གནས་བབ་ཆགས་ཡྲོང་དུས། ང་
རང་ཚོ་ལ་གྲོ་སྐབས་དང་ཉེན་ཁ་གཉིས་ཀ་སེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཟེར་བ་དེ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་
གིས་ལྲོ་གསུམ་དང་བཞིའི་ནང་ལ་ང་ཚོར་གྲོ་སྐབས་དང་། ཉེན་ཁ་གཉིས་ཀ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་དང། འདི་ཡྲོང་བའི་
སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཀང་གང་བྱེད་དགྲོས་རེད་ཟེར་བའི་དི་བ་རང་བཞིན་གིས་སེབ་ཀི་འདུག དེ་འད་གསུངས་པ་
རེད། སིར་བཏང་ར་དྲོན་འཐབ་རྲོད་པ་གཅིག་གི་ངྲོས་ནས་གྲོ་སྐབས་ཟེར་བ་དེ་ཉེན་ཁ་དང་། ཆབ་སིད་ཀི་འཕྲོ་འགྱུར་དང་།
དེ་འདའི་གྲོ་སྐབས་དེ་ང་ཚོས་འཇུ་ཐུབ་དགྲོས་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། དེ་འད་འཇུ་བའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་གང་
བྱེད་དགྲོས་རེད་ཟེར་དུས། དྲོན་ཚན་གསུམ། དང་པྲོ་དེར། བདེན་པ། གཉིས་པ་དེར། འཚེ་བ་མེད་པ། གསུམ་པ་དེར།
༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་དགྲོངས་དྲོན་ལྟར། འགྲོ་བ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག གང་ལ་ཞེ་ན། ༸གྲོང་ས་
མཆྲོག་གི་དགྲོངས་དྲོན་ནང་བཞིན་འགྲོ་དགྲོས་སྟབས། རང་བཞིན་གིས་འཚེ་བ་མེད་པའི་ཐྲོག་ལ་མི་འགྲོ་བའི་ཐབས་མེད་
པ་ཞིག་དང་། ང་ཚོ་འཚེ་བ་མེད་པའི་ཐྲོག་ལ་འགྲོ་དགྲོས་པ་དེ་ཡང་། ང་ཚོས་རྲོད་རྒྱུའི་འཐབ་རྲོད་དེ་བདེན་པ་ཡིན་ཙང་།
འཚེ་བའི་ལས་བརམས་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་མ་རེད། དེར་བརྟེན། འཚེ་བ་མེད་པ་འདིའི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་
དགྲོས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུའང་གནད་དྲོན་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ཐག་གཅྲོད་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་དམག་དང་། དག་
པྲོའ ་ི ཐག་གཅྲོད་བྱེད་པ་དེ། ར་བ་ཉིད་ནས་བརྟན་པྲོ་མ་རེད། རྨ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་མིག་གིས་མ་མཐྲོང་བ་ཙམ་བཟྲོས་པ་རེད་
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མ་གཏྲོགས། ཁྲོང་ནས་ཡྲོད་པ་རེད། འཚེ་བ་མེད་པ་དང་། གཉིས་སྨན་གི་ཐབས་ལམ་ལྟ་བུ། ཐག་ཆྲོད་བྱས་པའི་གནད་དྲོན་
དེ་བརྟན་པྲོ་དང་། གཙང་མ་ཆགས་ཟིན་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་
ན། འཚེ་བ་མེད་པ་ཟེར་བ་དེ། འཚེ་བ་མེད་པས་གླགས་མ་ཁེལ་བ་ཞིག་དང་། འཚེ་བ་མེད་པས་མ་ཐུབ་པའི་དག་བྲོ་གཅིག་
ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ཙང་། ད་ལྟའི་གྲོ་སྐབས་དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་བདེན་པ་དང་འཚེ་བ་མེད་
པ་དང་། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་དགྲོངས་དྲོན་ནང་བཞིན་འགྲོ་དགྲོས་པ་ཐབས་བྱུས་དེ་འད་འཛིན་དགྲོས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་
གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ཅེས་ཞུ་འདྲོད་གཅིག་འདི་བྱུང་།
དེ་ནས་རྒྱལ་སི་ལ་ལྲོ་གསུམ་དང་བཞིའི་ནང་ལ་ཉེན་ཁ་ལྟ་བུ་ཆེན་པྲོ་དང་། གྲོ་སྐབས་ལྟ་བུ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་རེད་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ང་རང་ཚོ་བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་འཐབ་རྲོད་བྱེད་མཁན་དང་། ང་ཚོ་བྲོད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ལ་ཟེར་ནའང་འད།
དེའི་ནང་ལའང་དེ་བཞིན་ལྲོ་གསུམ་དང་བཞིའི་ནང་ལ་ཉེན་ཁའང་ཆེན་པྲོ་དང་། གྲོ་སྐབས་ཀང་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་ཞིག་ལ་ངའི་
ངྲོས་ནས་ངྲོས་འཛིན་དེ་འད་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མང་པྲོ་མི་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་དུས་ཚོད་མེད་ཙང་།
དེ་ལས་གཞན་པའི་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག་སྟེ། ཡིན་ནའང་གཙོ་བྲོ་ཁ་སང་ནས་བཟུང་སྟེ་དེ་རིང་
གི་བར་དུ་སིར་བཏང་མ་ཕྲོགས་ན་ལས་འགུལ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་གནང་བཞིན་པ་ཡིན་ཙང་།
ང་ཚོ་གལ་ཆེ་ཤྲོས་གང་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་དུས་ངྲོ་རྒྲོ ལ་བྱེད་མཁན་ཡྲོད་པ་དེ་ང་ཚོས་མེད་པ་བཟྲོ་དགྲོས་རེད། ངྲོ་
རྒྲོལ་བྱེད་མཁན་གི་ངྲོས་ནས་ཀང་གནས་སྟངས་གང་འད་ཡིན་རུང་གསལ་པྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེར་བརྟེན། ཁ་སང་ཁ་
ཉིན་ཁ་པར་རྒྱག་མཁན་འདུག ཡི་གེ་འད་སྲོད་མཁན་འདུག དེ་འདའི་ཐྲོག་ལའང་གནས་ཚུལ་གསལ་པྲོ་འད་གཏན་ནས་མི་
འདུག ལྷག་པར་དུ་ཁ་ཤས་ཀིས་གང་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཟེར་དུས་ཤེས་ཀི་མེད་ཟེར་གི་འདུག སྙན་ཞུའི་ནང་གང་ཞིག་བིས་
ཡྲོད་མེད་ཤེས་ཀི་མེད་ཟེར་གི་འདུག ཁྱེད་རང་ཚོས་སྲོན་མ་སད་པའི་ཡིག་ཆ་དང་། ད་ལྟ་སད་པའི་ཡིག་ཆའི་བར་ལ་མི་
འད་བ་འདུག་ཟེར་དུས་ཁྱད་པར་གང་ཡྲོད་པ་ཤེས་ཀི་མེད་ཟེར་གི་འདུག ས་ཐག་རིང་པྲོ་ནས་ཕེབས་པ་ཡིན་གསུང་གི་
འདུག ས་ཐག་རིག་པྲོ་ནས་ཕེབས་ནས་འདི་ལ་གནད་དྲོན་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་ཁྱེད་རང་ཚོས་དང་པྲོ་དང་བདེན་པ་
བྱེད་དགྲོས་འདུག་ཟེར་གི་འདུག གང་འད་བྱེད་དགྲོས་སམ། གང་གི་སད་དུ་ཡིན་ནམ་ཟེར་ན། ཤེས་ཀི་མེད་ལབ་ཀི་འདུག
ཁ་པར་ནང་ལའང་དེ་འད་གསུང་གི་འདུག བདེན་པ་དང་དང་པྲོ་བྱེད་དགྲོས་འདུག ཁྱེད་རང་སུས་བདེན་པ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད།
སུས་དང་པྲོ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། ད་རྒྱའི་ནང་ལྟ་བཞིན་ཡྲོད། གྲོས་ཚོགས་ནང་ལྟ་བཞིན་ཡྲོད། ཤེས་ཀི་ཡྲོད་གསུང་གི་འདུག དེ་
འད་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཁྱེད་རང་གིས་ཆ་ཚང་གཟིགས་ཟིན་པ་ཡིན་ན། ངས་ཁ་སང་འཆར་གཞི་ཁ་ཤས་ལབ་ཡིན། དེའི་ནང་
ལ་དང་པྲོ་དང་བདེན་པ་མ་བྱུང་བསམ་པའི་ཚོར་བ་འད་བྱུང་ངམ། དེ་འད་ཡྲོད་ན་གསུངས་དང་ཟེར་སྐབས། ཁྱེད་ཀིས་
བཤད་པ་དེ་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་གི་འདུག དེ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཁྱེད་ཚོས་གསལ་པྲོ་ཟྲོ་དགྲོས་ཡྲོད་ཟེར་གི་འདུག གནད་དྲོན་
གང་ཞིག་གསལ་པྲོ་བཟྲོ་དགྲོས་རེད་ཟེར་དུས་འདི་རེས་ནས་འབེལ་བ་བྱེད་ཆྲོག་པ་གི ས་ཟེར་གི་འདུག ཁྱེད་རང་སུ་ཡིན་
ལབ་དུས་ང་ཤེས་དགྲོས་པ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་བསྡྲོམས་
བསྐྱྲོན་རྲོགས་གནང་།) ལགས་སྲོ། དེ་འད་ཡིན་སྟབས། ང་ཚོ་སིར་བཏང་གི་མི་སུ་ཡིན་ནའང་། ཚོར་བའི་དབང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་
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ཡྲོད་མ་རེད། གྲོང་དུ་ཚོར་བའི་དབང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་དུས། ང་ཚོར་བ་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་ཟེར་གི་འདུག བྱས་ཙང་དེ་
འད་བ་ཡྲོང་དུས་སྐབས་སུ་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཐྲོག་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མང་པྲོས་འདི་མེད་པ་བཟྲོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་
ཀི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་ཚུལ་མང་པྲོ་གསུངས་སྲོང་། དངྲོས་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མར་འགན་ཡྲོད་རེད། དེར་བརྟེན་འདི་གཙང་
མ་བཟྲོ་དགྲོས་རེད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་འཛུགས་ན་ཟེར་བའི་བཀའ་མྲོལ་གནང་སྲོང་སྟེ། ཡིན་ནའང་།
ཚོགས་ཆུང་དེ་བཙུགས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་ས་མཚམས་ལས་བརྒལ་འགྲོ་བ་དང་། དེའང་གསུང་
མཁན་རྣམ་པ་ཚོས་བདེན་པ། དང་བདེན་བྱུང་ཡྲོད་མེད་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགྲོས་རེད་ཟེར་ཡྲོང་དུས། ཁིམས་དང་
སིག་གཞི་དང་མཐུན་པ་ཡིན་པ་དེ་ཞལ་བཞེས་གནང་དུས། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་དང་མཐུན་ཟིན་དུས་དང་བདེན་ཆགས་
ཟིན་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། ཁིམས་དང་སིག་གཞིར་མཐུན། དང་བདེན་མ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་དེ་
དང་བདེན་མ་ཡིན་པ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་སྟབས། དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ་ལ་ལམ་དེ་མང་
གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་ས་མཚམས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ནའང་འད། ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་དགྲོངས་དྲོན་ལྟར་འགིག་ཟིན་པ་ངྲོ་
བཞེས་གནང་གི་ཡྲོད་རུང་་་་་ (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བསྡྲོམས་བསྐྱྲོན་རྲོགས་གནང། བསྡྲོམས་བསྐྱྲོན་རྲོགས་གནང་།)
ལགས་སྲོ། གང་ཅིའི་ཐྲོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་འྲོས་ཤིང་འཚམས་པ་ཞིག་མ་མཐྲོང་། དེར་བརྟེན། གནད་དྲོན་དེ་
ཐག་གཅྲོད་དགྲོས་སྟབས། འབེལ་ཡྲོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་དེ་འད་ཡིན་ནའང་མར་ཕེབས་ཏེ་ཁྲོ་
ཚོར་བཀའ་མྲོལ་གནང་སྟེ། ཁྲོ་རང་གིས་བཀའ་མྲོལ་དེ་གཅིག་བཤད་རྒྱུ་རག་ན། འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་ཡིན་
ནའང་ཁྲོ་རང་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་ཉན་ནས་དེ་འདའི་གྲོ་བསྐྲོན་སྲོབ་གསྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་བྱུང་ན་ཡག་པྲོ་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
དེ་རིང་གི་བགྲོ་གླེང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མཐའ་མ་སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐྲོག་མ་དེ་ལ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐྲོག་བགྲོ་གླེང་ཆ་ཤས་ཐྲོག་གྲོ་སྐབས་གནང་བ་
ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ། དེ་དང་འབེལ་ད་ཐེངས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ནས། ར་བའི་ང་རང་ཉིད་ནས་ང་ཚོའི་སྡིངས་ཆ་
འདི་འད་པྲོར་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དངྲོས་གནས་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའི་གསལ་བཤད། རྒྱ་ནག་གི་ཡིན་ནའང་དྲོ་
སྣང་སད་འྲོས་ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག རྒྱ་ནག་གི་སེམས་ཁྲོང་རུས་པའི་གཏིང་ལ་འཇིགས་སྣང་སེབ་རྒྱུ་འད་པྲོ། དེ་ལྟ་བུའི་
གསལ་བཤད་གནང་དགྲོས་རེད། དེ་དེ་བཞིན་བསམ་པ་ནང་བཞིན། སྡིངས་ཆར་ཧ་ཅང་རན་པའི་གསལ་གཤད། བྲོད་ཙམ་
མ་ཡིན་པ་རྒྱལ་སི་ཡྲོངས་རྲོགས་ཀི་ཆབ་སིད་ལ་ཞིབ་འཇུག་ལྡན་པའི་གསལ་བཤད་གནང་སྲོང་། དེ་བཞིན་བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མར་དཔྱད་ཞིབ་བྱེད་དགྲོས་པའི་དགྲོངས་ཚུལ་བཏྲོན་ནས། དེ་འདའི་གསལ་བཤད་འདྲོད་བྲོ་འཚིམ་པ་
ཞིག་གནང་ཡྲོང་དུས། དེ་ལ་སྙིང་ཁྲོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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དེ་ནས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ང་ཚོ་ར་བའི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གསུངས་སྲོང་། འཕྲོ་འགྱུར་རབ་དང་རིམ་པ་
མང་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཆབ་སིད་ཀི་དབང་གིས་གྲོ་གནས་འཕྲོ་འགྱུར། དཔལ་འབྱྲོར་རེད། དམག་དྲོན་རེད།
ཁྲོམ་ར་ལ་སྲོགས་པ། འཕྲོ་འགྱུར་ཞེ་དགས་ཤིག་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་ནག་ལ་ཡིན་ནའང་འཕྲོ་འགྱུར་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཐེབས་
བསྡད་དུས། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སིའི་ངྲོས་ནས་ཀང་རྒྱ་ནག་ལ་ལྟ་ཚུལ་གསར་པ་ཞིག་སེབས་པ་དང་། དེ་ནས་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་
ནས་ཀང་འཕྲོ་འགྱུར་གསར་པ་སེབས་ཡྲོང་དུས། རྒྱ་ནག་གི་ངྲོས་ནས་ཀང་བལྟ་ཚུལ་གསར་པ་སེབས་ཡྲོད་པ། དེ་འདའི་
གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་ནའང། འཛམ་གླིང་གི་མཁས་པ་ཚང་མས་གསུང་བཞག་པ་དེ་ཚོ་ཚང་
མ་ང་ཚོ་ལ་རན་དང་མ་རན་ཐད་ལ་ང་ཚོས་དཔྱད་པ་བྱ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག རྒྱ་ནག་གི་སྐྲོར་ལ་
དཔེ་མང་པྲོ་བིས་ཡྲོད་རེད། དཔེ་མང་པྲོ་གསུངས་ཡྲོད་རེད། ཏིང་ཞྲོ་ཕིང་ཤི་རེས་ཀི་རྒྱ་ནག་ཅེས། ཧ་ཅང་གི་སྐད་གགས་ཚ་
པྲོ་ཞིག་ཆགས་ནས་དེ་དཔེ་ཡག་པྲོ་བིས་བཞག དེ་དེ་བཞིན་དུ་ཡྲོང་གི་རེད་ཅེས་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡྲོད་
རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་དེབ་དེའི་ནང་ལ་གང་བིས་པ་ནང་བཞིན་བྱུང་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། ང་ཚོའི་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་ལྲོ་གསུམ་བཞིའི་ནང་ལ་ང་ཚོ་ལ་ཡང་མིན་ན་ཛ་དག་ཅིག ་དང་ཡང་མེད་ན་གྲོ་སྐབས་
ཤིག་ཕལ་ཆེར་སེབས་ཡྲོང་བའི་བཟྲོ་འད་པྲོ་ཞིག་རེད། ང་ཚོས་དམ་འཛིན་ཡག་པྲོ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ངས་ད་ལྟའི་ཐྲོག་ལ་
གཙོ་བྲོ་དེ་ག་རེ་ལབ་པ་ཡིན་ན་ཞེས་སྐབས་སུ་བབ་པའི་གནད་དྲོན་དེ་རྒྱ་ནག་གིས་བྲོད་ཐྲོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ལབ་རྒྱུ་
དེར། ཁ་སང་ནས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། རྒྱ་ནག་ནང་ལ་བྲོད་ཐྲོག་སིད་བྱུས་འཛིན་པའི་ལས་
ཁུངས་གཙོ་བྲོ་འད་པྲོ་དེ། འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་རེད། འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་གི་ལས་དྲོན་གཙོ་བྲོ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན།
ད་བར་ང་རང་གིས་རྒྱ་བྲོད་ཨིན་གསུམ་ལ་དཔྱད་པ་བྱེད་པའི་སྐད་ཆ་བཤད་བསྡད་ཡྲོད་མ་གཏྲོགས། དྲོན་མེད་བཤད་
བསྡད་མེ ད། འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་གི་ལས་དྲོན་གཙོ་བྲོ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་པའི་རིགས་
ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པ་དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་འད་མིན་བཏྲོན་ནས་ཡང་ན་འགུགས་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཡང་ན། གཏྲོར་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་
རེད། དེ་གཉིས་རེད། དེ་གཉིས་ཡིན་ཙང་། དམིགས་ས་ང་ཚོ་བྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁྲོང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ལག་
བསྟར་གཙོ་བྲོ་དེ་ག་རེ་བྱས་ཡྲོད་རེད་ལབ་ན། ང་ཚོའི་བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་གི་མཐྲོ་རིམ་མི་སྣ་ལ་སྲོགས་པ་བེད་སྲོད་
བཏང་ནས། ཡང་ན་ང་ཚོའི་མི་མང་བེད་སྲོད་བཏང་ནས་དཀྲུག་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་མངྲོན་ལྲོག་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་གང་འད་བྱས་
ནས་དཀྲུགས་ཡྲོད་རེད་ལབ་ན། གཙོ་བྲོ་མི་མང་དང་སིག་འཛུགས་བར་དཀྲུག་རྒྱུ་དེ་རེད། དེའི་རེས་ལ་སིག་འཛུགས་ཀི་
དབུ་འཁིད་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་དང་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བར་ལ་དཀྲུག་རྒྱུ་དེ་རེད། སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་དང་སྐྱབས་རེ་
ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་ཆེའི་བར་ལ་དཀྲུག་རྒྱུ་དེ་རེད། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་ཁུལ་གི་ཆྲོལ་ཁ་དང་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་འཐེན་
འཁྱེར་ཡྲོངས་སུ་བསྒྲུགས་ནས། དེའི་སང་ལ་དཀྲུག་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་རྒྱ་ནག་གི་འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་གི་ལས་དྲོན་ངྲོ་བྲོ་
གཙོ་བྲོ་དེ་བྲོད་དྲོན་ཐྲོག་སིད་བྱུས་འཁྲོད་པ་དེ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ད་ང་ཚོས་དཔྱད་པ་དེ་འད་བྱས་པ་ཡིན་ན། གང་འད་འད་
པྲོ་ཆགས་པར་བལྟ་སྐབས། མཚམས་མཚམས་སེམས་འཚབ་དེ་འད་སེབས་ཡྲོང་གི་འདུག ཁྲོང་ཚོས་ལས་དྲོན་གང་
བསྒྲུབ་དགྲོས་རྒྱུ་ཚང་མ་ང་ཚོའི་ནང་ལ་བྱུང་བསྡད་པ་འད་པྲོ་ཞིག ར་བའི་ང་ཚོས་བསྒྲུབ་ཀི་ཡྲོད་རེད་ལབ་ཀི་མེད་དཱ། ཡིན་
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ན་ཡང་། བྱུང་བསྡད་ཡྲོད་པ་འད་པྲོ་ཆགས་ཡྲོད་རེད། དེ་ཁྲོང་ཚོས་གྲུབ་འབས་ཤིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ནམ་
ཞག་རྒྱུན་དུ་སྲོན་མ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་འདུ་ལབ་ན་གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་བསྟན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ཏཱ་
ལའི་རུ་ཚོགས་ཀིས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་ཞེ་དགས་བྱས་འདུག ང་ཚོས་རྡུང་རྡེག་བྱེད་དགྲོས་རེད་ལབ་ནས་ད་རྒྱ་ཁག་
ལ་བསྟན་ཡྲོད་རེད། དེང་སང་ཡིན་ན་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཡྲོང་དུས་སྟྲོན་མཁན་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ལས་སྡུག་པ་གྲོས་ཚོགས་
ནང་ལ་ག་རེའི་རྲོག་ག་འདུག སེར་སེར་བར་ལ་ག་རེའི་རྲོག་ག་འདུག དེ་བསྒྲུགས་ནས་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ག་རེའི་དཀྲུག་
ཤིང་བརྒྱབ་རྒྱུ་འདུག་ཅེས་བལྟ་རྒྱུའི་དུས་དེ་ལ་བབས་ཚར་བ་རེད། དེ་འད་ཞིག་རེད།
ད་ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་སང་ལ་སེ མས་ཁུར་དང་། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་ཞེ་དགས་ཀི་དད་པ། བྲོད་ཆིག་སིལ་ཡྲོང་
དགྲོས་རེད་གསུང་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ཡང་གསུང་ཡྲོད་བཞིན་དུ། ང་ཚོའི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་ལ་བལྟས་དུས། ཁྱད་
མཚར་ཞེ་དགས་མཐྲོང་གི་འདུག ར་བའི་ཆ་ནས་ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་འདིར་བཞུགས་མཁན་བདག་གིས་ཧ་ལམ་བཅའ་ཁིམས་རིན་པྲོ་ཆེ་དེ་ཧ་ལས་པ་ཚང་མ་ཁྲོངས་སུ་ཆུད་
ཡྲོད་པ་དེ་འད་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོས་གནད་དྲོན་གཅིག་གི་སང་ལ་ཉི་མ་བཞི་གླེང་སྲོང་། སྲོན་མ་ཡིན་ན་བུད་མེད་ནུས་སྟྲོབས་
སང་ལ་ཉི་མ་ག་ཚོད་གླེང་སྲོང་། དེའི་སང་ལ་མི་གཅིག་གིས་རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་སྐྱྲོན་བརྲོད་བྱ་རྒྱུ་ལ་སྐྱྲོན་བརྲོད་ཉི་མ་ག་
ཚོད་གླེང་སྲོང་། ང་ཚོའི་དུས་ཚོད་ཚང་མ་དེ་འད་རང་རང་གླེང་ནས་རྲོགས་ཕིན། ད་ང་ཚོས་ལྟྲོས་དང་། ད་ལྟའི་གནད་དྲོན་
དེ་ལ་ལྟྲོས་དང་། དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་གི་གནད་དྲོན་དེ་ལ། ངས་རྡྲོག་རྡྲོག་ལས་ས་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད་བསམ་གི་འདུག རྡྲོག་
རྡྲོག་ག་རེ་རེད་ལབ་ན། ཁིམས་དང་སིག་གཞིར་བརྒལ་འདུག་གམ། ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་གྲོས་ཚོགས་འདི་ཁིམས་བཟྲོ་ལྷན་ཁང་
རེད། ཁིམས་བཟྲོ་མཁན་ང་ཚོ་རེད། དེའི་ནང་ལ་གང་བཟྲོས་ཡྲོད་པ་དེ། ང་ཚོས་བཟྲོས་པ་རེད། དེ་དབང་ཆ་སུ་ལ་སད་ཡྲོད་
རེད་ཅེས་ལབ་ན། འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་པར་སད་ཡྲོད་རེད། འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་གིས་ལག་བསྟར་
བྱས་པ་དེ་ལ་ནྲོར་འཁྲུལ་དང་ཁིམས་འགལ་དང་གྲོད་གཞི་བྱུང་ཡྲོད་ན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཐག་གཅྲོད་བྱེད་དགྲོས་རེད་
མ་གཏྲོགས། ང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་དགྲོས་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ད་ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་འད་པྲོ་ཞིག་འཛུགས་དགྲོས་ཞེས་བཤད་
བསྡད་ན། ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་བཅའ་ཁིམས་རིན་པྲོ་ཆེ ་ལ་ཁྱད་གསྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག བཅའ་ཁིམས་རིན་པྲོ་ཆེ་ཞེ་
དགས་ཡིན་ལབ་མཁན་གི་གང་ཟག་ང་རང་གཙོས་པ་ཚང་མས་བཅའ་ཁིམས་རིན་པྲོ་ཆེའི་གཟི་བརིད་དང་བརིད་ཉམས་
དངྲོས་གནས་མེད་པ་བཟྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། ང་ཚོ་ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་དགྲོས་ཟེར་ནས་
རྒྱ་ནག་ལ་ལབ་འདུག་གཱ། ཁྱེད་ཚོ་ལ་ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་མི་འདུག ང་ཚོའི་ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་དེ་དངྲོས་
གནས་གཟི་བརིད་ཆེན་པྲོའ ་ི སང་ནས་ལག་བསྟར་དང་བེད་སྲོད་བྱེད་ཆྲོག་དུས། དེ་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་མི་འདུག་གཱ། ང་ཚོས་
ག་རེ་བྱེད་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཁིམས་གཞིར་བཟུང་ནས་སྲོང་དང་། སུས་ནྲོར་ཡྲོད་པ་དང་སུས་འགིག་ཡྲོད་པ་དེ། ངས་ལབ་
ཐུབ་ཀི་མེད། ཡིན་ན་ཡང་། འགིག་ཡྲོད་མེད་དེ་ཁིམས་ཁང་ལ་ཐག་གཅྲོད་བྱེད་དུ་ཆུག་དང་། གལ་སིད་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
ན། དེ་ནས་གྲུབ་འབས་ཐྲོན་བཞག་པ་དེ་གཟི་བརིད་ཆགས་ཀི་རེད། ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་གི་དབང་དུ་གྱུར་བའི་ཡང་
དག་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་དན་ཡྲོད་རེད། མི་མང་ནང་ལ་རྡབ་གསིག་གལ་འགྲོ་ཡི་མ་རེད། མི་
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མང་ལ་རྡབ་གསིག་གང་འད་བྱས་ནས་འགྲོ་ཡི་རེད་དམ། ང་ཚོའི་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་ལ་བཤད་ན། ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་བཙུག་ན་
དངྲོས་གནས་དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག བཀའ་ཟུར་དང་བཀའ་བྲོན་ཁི་ཟུར་ཞེས་མང་པྲོ་དགྲོས་རེད་
གསུངས་སྲོང་། འདས་ཟིན་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ལ་འྲོས་བསྡུ་རིམ་པའི་ནང་ལ་ང་ཚོའི་བཀའ་ཟུར་དང་། སི་ཟུར་
དང་། ཚོགས་ཟུར་ལ་སྲོགས་པས་སྣེ་ཁིད་ནས་གང་ས་གང་ལ་ཕེབས་ནས་རྡབ་གསིག་ཡྲོང་ཡྲོད་པ་རེད། མི་དགྲོས་པའི་
ཕྲོགས་ཁག་ལ་སྲོགས་པའི་ལས་ཤྲོག་སང་ལ་མིང་སྟྲོན་འད་པྲོ་བྱས། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བསྡྲོམས་རྒྱག་རྲོགས་
གནང་།)
རང་བཞིན་གིས་བྲོད་པའི་ནང་ལ་ཆྲོལ་ཁའི་འཐེན་འཁྱེར། རླབས་ཆེ་བའི་མང་ཚོགས་ཚོ་སང་པྲོ་ཡིན་ཙང་། ཆྲོལ་
ཁའི་འཐེན་འཁྱེར་བྱུང་ཡྲོད་མ་རེད་དཱ། དེ་ཁ་ཕྲོགས་སུ་འཁིད་འགྲོ་ཡི་འདུག དེ་འདའི་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་དེ་ཚོ་དངྲོས་གནས་
དང་གནས་བྲོ་རིག་གྲུང་པྲོ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་དེ་ཚོས་དངྲོས་གནས་དང་གནས་གལ་ཆེན་པྲོ་དང་།
གང་འད་ཡིན་མིན་དེ་གཟི་བརིད་ལྡན་པའི་ཐག་གཅྲོད་བྱས།
ང་རང་ཚོའི་བཅའ་ཁིམས་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་གུས་བརི་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་བྱུང་ཡྲོད་རེད་བསམ་པ་ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་ཡིད་
ཆེས་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས། དུས་ཚོད་མང་པྲོ་དེ་འད་ཞི ག་བཀག་མ་དགྲོས་པར་རེས་སུ་གྲོ་སྐབས་
ལེན་ཆྲོག་པ་བྱྲོས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་འབྱྲོར་ཕུད་པའི་དེ་ཡན་ཆད་ཀི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་གྲུབ་པ་དང་། ར་བའི་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གི་བཀའ་ལན་དེ་ལས་རིམ་རེས་མའི་ནང་ལ་བསྣམ་ཡྲོང་རྒྱུ་རེད། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཞི་པ་ལས་ཁུངས་གྲོ་
རིམ་བཞིན་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་ལ་བགྲོ་གླེང་དང་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་ཕལ་ཆེར་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་
བཀྲོལ་དེ་སྲོ་ཕེས་ཡྲོད་རེད། ར་བའི་ད་ལྟ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གཅིག་མཚན་གཞུང་ཁ་སང་གི་འཕྲོའ ་ི
ནང་ལ་ལྷག་བཞག བྱས་ཙང་གྲོ་སྐབས་ཕུལ་བའི་རེས་ལ། སི་མྲོས་ཐྲོག་ལ་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་རེས་ལ་
དམིགས་བསལ་བགྲོ་གླེང་ཆ་ཤས་ཀི་གྲོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཤྲོག་གངས་ ༧༡ ལ་གཟིགས་རྲོགས་
གནང་། སི་འཐུས་རྡྲོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས།་་་་་་་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་བསྡྲོམས་ས་ཡ་ ༥༤ འབུམ་ ༣ གསལ་་
བཤད་བྱ་རྒྱུ་ལྷག་ཡྲོད་དམ། ལགས་སྲོ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་དིལ་གི་ཟུར་བཀྲོལ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་རིས་འགྲོ་ ༡་༤ ཆབ་སིད་དང་འབེལ་
བའི་ལས་གཞི་ནང་གསེས་ཀ་པ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཐྲོག་ལ་ཁ་སང་དི་བ་ཁག་གཉིས་
ཙམ་ཕེབས་སྲོང་། དེའི་སྐྲོར་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ལ། སིར་བཏང་ལས་གཞི་དེ། ང་ཚོ་བྲོད་ནང་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་གནས་
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སྟངས་ཞན་པྲོ་ཡྲོད་པ་དང་། དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པ། དེའི་ཐྲོག་རྒྱལ་སིའི་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཐྲོབ་ཐབས་དང་། མང་ཚོགས་ནང་ལས་
འགུལ་སེལ་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་ཡང་ལྲོ་འདིའི་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་ཆེན་པྲོ་ཞིག་
འཚོགས་རྒྱུ་དང་། དེ་ཡང་ལྲོ་བཞི་བཞི་ལས་གྲོ་སྐབས་རག་གི་མེད་ཙང་། དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་དེ་དང་འབེལ་བའི་སྲོན་འགྲོའ ་ི
ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ། ཕི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་ལ་འཚོགས་རྒྱུ་གཅིག ཁ་སང་ཟླ་བ་དེའི་གྲོང་ལ་གཅིག་ཕེབས་ཚར་བ། རིས་
ལྲོ་འདིའི་ནང་ལ་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ལ་ཚོགས་འདུ་གཅིག་དང་། ཕི་ཟླ་ ༩ ནང་གི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ཁག་
གཉིས་བང་བསིགས་པ་ དེའི་འགྲོ་གྲོན་དེ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་དེ་ག་རང་གི་ ༡་༤ ཆ་པ་དེ་ཡར་རྒྱས་དང་དཔྱད་ཞིབ་ལས་གཞི་གསུང་རྒྱུ་དེ། ཁ་སང་ངས་གྲོང་དུ་ཞུས་
ཚར་བ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་པ་ཞིག་གིས་ཏྲོག་ཙམ་གསན་ནྲོར་ཐེབས་སྲོང་། ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སིར་བཏང་ནས་ monitoring བཙུགས་རྒྱུ་དེ་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་རྟྲོགས་ཞིབ་དང་དཔྱད་ཞིབ་དེ་མ་ཡིན། དེ་
སིག་འཛུགས་རང་ཉིད་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་གཅིག་པྲོ་མ་རེད། དཔལ་འབྱྲོར་ཕུད་པའི་དབུས་ལྷན་ཁང་ཚང་མར་ཡྲོད་རེད།
ལྷན་ཁང་གཞན་པ་ཚང་མ་ལ་ས་ཡ་གཉིས་གཉིས་ཡྲོད་རེད། བདེ་སྲུང་ལ་འབུམ་ལྔ་མ་གཏྲོགས་ཡྲོད་མ་རེད། དཔྱད་པ་བྱ་
རྒྱུ་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁྲོངས་དང་བཅས་པ། འདས་པའི་ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་ག་རེ་
གནང་བཞག མ་འྲོངས་ག་བར་འགྲོ་ཡི་འདུག དེ་དང་འབེལ་བའི་སིག་འཛུགས་ལ་དཔྱད་པའི་ལས་གཞི་རེད། སིར་བཏང་
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དེ། ང་རང་ཚོ་དེབ་སྐྱེལ་ཡྲོད་པའི་ལས་ཁུངས་ཚང་མ་ལ་དེ་འད་
བའི་ལས་གཞི་ཡྲོད་ཡྲོད་པ་རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་གིས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་དང་སགས། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་
༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི བསྡྲོམས། ༥༤,༣༠༢,༡༥༢ སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སི་མྲོས་ཐྲོག་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡིན།
ཁ་སང་བདེ་སྲུང་ལུས་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་བདེ་སྲུང་གི་སྲོན་རིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཕེབས་ཆྲོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཤྲོག་
གངས་ ༥༩ ལ་གཟིགས་རྲོགས་གནང་། ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་གི་སྲོན་རིས་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཆ་
ཤས་ལེན་མཁན་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་མཚན་ཐྲོ་བཞེས་ཟིན་པ། ཕལ་ཆེར་བདུན་བྱུང་འདུག བཞི་པ་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན།
སི་འཐུས་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། དགྲོངས་དག བཀྲ་ཤིས་དྲོན་གྲུབ་ལགས།

སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དྲོན་གྲུབ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་སྐྲོར་ལ། དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་
མེད་དེ། ཡིན་ནའང་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་བྲོད་མིའི་སིགས་འཛུགས་ཀི་སིད་ཞུ་བ་ལས་བྱེད་མང་དག་ཅིག་ཡྲོད་རེད། ལྷག་དྲོན་
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དུ་ནང་སིད་རེད། དེ་བཞིན་ཤེས་རིག་རེད། རིས་ཞིབ་ནང་ལ་ཡྲོད་པའི་གནས་སྟངས་འད་རེད་འདུག ཁྲོང་རྣམ་པ་ཚོའི་
སྐྱབས་བཅྲོལ་ལག་དེབ་དུས་འགངས་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་ཞུས་ན་བསམས་སྲོང་། ཁྲོང་རྣམ་པ་ཚོ་སིར་
བཏང་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པྲོའ ་ི སྐབས་སུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ལྷང་ཙམ་ཞིག་གསུངས་ཡྲོད་རེད། ཡིན་
ནའང་ད་བར་ཚོགས་དུས་ལྔ་བ་བར་དམིགས་བསལ་འདིའི་ཐད་ལ་ཐག་གཅྲོད་པའི་གནད་དྲོན་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་
བྱུང་ཡྲོད་མ་རེད།
དེར་བརྟེན། སིར་བཏང་དེ་རིང་ཁྲོང་ཚོའི་གནས་སྟངས་སྐྲོར་ལ་ཞུས་ན་བསམས་སྲོང་། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ཀི་སིད་ཞུ་བ་ལས་བྱེད་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཕེབས་མཁན་དེ་ཁིམས་མཐུན་ཡིག་ཆའི་དཀའ་
ངལ་བྱས་ནས་ལས་བྱེད་ཚོ་ཕེབས་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་གཅིག་འཕད་བཞིན་པ་རེད། དེ་ང་ཚོས་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་རེད། ཕེབས་
ཟིན་པའི་ལས་བྱེད། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་བཀའ་གང་གནང་པ། ཁྱེད་རང་དེར་འགྲོ་དགྲོས་རེད་ཟེར་དུས་ཤར་
བསྐྱྲོད་གནང་མཁན་གི་ལས་བྱེད་རིགས་དེ། ཕ་གི་ས་གནས་ལ་སེབས་ཟིན་དུས་སྐྱབས་བཅྲོལ་ལག་དེབ་དུས་འགངས་ཞུ་
རྒྱུའི་རིགས་ལ་ས་མཚམས་སུ་ཡྲོང་དུས་དཀའ་ངལ། ས་མཚམས་ཀི་དཀའ་ངལ། འདིར་ཡྲོང་ནས་སིར་བཏང་སྲོ་སྲོའ ་ི ཐྲོབ་
གསེང་ནས་དགྲོངས་པ་ཞུས་ཏེ་ལམ་གྲོན་ཆ་ཚང་སྲོ་སྲོ་སེར་ནས་བཏང་སྟེ་སྐུ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་འཕད་བཞིན་འདུག གྲོ་ཐྲོས་
ལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་རྐང་འགན་བཞེས་ནས་དུས་ཚོད་བསྐྱར་
གསྲོའ ་ི ཆེད་ཕེབས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་བའི་ལམ་སྲོལ་གཅིག་ཡྲོད་བཞིན་པ་རེད་འདུག གལ་སིད་དེ་འད་ཡྲོད་པ་
ཡིན་ན། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་གང་དུ་འགྲོ་དགྲོས་བཀའ་གནང་པ་ལྟར་ཕེབས་མཁན་གི་ལས་བྱེད། ཁིམས་མཐུན་
ཡིག་ཆའི་རྲོག་ག་མ་གསུང་མཁན་དེ་ཚོ་ལ། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནས་ལམ་སྲོལ་དེའམ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ཕེབས་མཁན་
སི་ཞུའི་ལས་བྱེད་ཚོ་ལ་ཏྲོག་ཙམ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་རྐང་འགན་བཞེས་ཏེ་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐྲོགས་ཆེན་པྲོ་
ཞིག་ཡྲོང་ས་རེད།
སིར་བཏང་གྲོ་ཐྲོས་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འབུལ་གཅིག་ཞུས་ཡྲོད་རེད་ཅེས་
གྲོ་ཡི་འདུག འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡྲོད་མེད་ལ་མ་ལྟྲོས་པར་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ནན་ཏན་གི་ཕག་བསྟར་གནང་ཐུབ་པ་ལ་ངས ་
འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གྲོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།

སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུའི་ག་སིག་
ཡྲོད། སི་ཡྲོངས་ཀི་བདེ་སྲུང་གི་ལས་བསྡྲོམས་གཙོ་བྲོ་དེ་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་
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ཐུགས་འགན་དེ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་ཡག་ཤྲོས་ལ་གཙོ་བྲོ་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་
དེ་བཞིན་བདེ་སྲུང་གི་མགྲོ་ལས་ཡྲོངས་རྲོགས་དེ་དང་འབེལ་ཡྲོད་སི་ཡྲོངས་ཀི་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྐྱྲོང་ངྲོས་
ནས་འགན་འཁུར་བར་བརྟེན་ནས་ལམ་ལྷྲོང་ཡག་པྲོ་ཞེ་དགས་བྱུང་བསྡད་པ་དེ། ང་ཚོ་ཚང་མའི་བསྲོད་ནམས་རེད་ལ།
འབེལ་ཡྲོད་ལས་ཀི་སྣེ་མྲོ་བ་ཚང་མ་ལ་བཀའ་དིན་ཆེ་ཞུས་ནས་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་བཞིན་ལས་དྲོན་ཁ་ཤས་ཀི་ཐྲོག་ལ་གནད་འགག་ཆུང་བ་ཁ་ཤས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་། གནད་
འགག་གཅིག་དེ། ཁ་སང་སྲོན་མ་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལ་གཅིག་བཤད་ཡིན། སྐབས་དེ་དུས་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་
བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་བཀའ་ལན་གསལ་པྲོ་ཞིག་གནང་མ་སྲོང་། ད་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་རིང་བཀའ་ལན་གསལ་པྲོ་
གནང་ན་མ་གནང་ན་གནད་འགག་གཅིག་གི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ངེས་པར་དུ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག
དེའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྲོ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ལབ་ན། དེ་རིང་ཁ་སང་གི་དུས་ཚོད་ལ་བདེ་སྲུང་
ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་དང་འབེལ་ཡྲོད་མི་མང་པྲོ་ཞིག་ཕི་རྒྱལ་ནང་ནས་ལྷག་པར་དུ་ australia ལ་
གཏྲོང་བཞིན་པ་རེད། སྲོན་མ་མང་པྲོ་བཏང་ཡྲོད་རེད། མ་འྲོངས་པ་ལ་ཡང་མང་པྲོ་གཏང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡྲོད་པ་ནང་
བཞིན། ཉེ་ཆར་གསལ་བསགས་སེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཡང་གྲོ་སྲོང་། བྱས་ཙང་། དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་ཐུགས་འཚབ་གནང་
དགྲོས་པའི་གནད་འགག་མང་པྲོ་ཞིག་ཚོར་སྲོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྒྱུ་མཚན་དང་པྲོ་དེ་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཡིན་ནའང་འད། འབེལ་ཡྲོད་ཡིན་ནའང་འད། འབེལ་ཆགས་ཡིན་ནའང་
འད། གང་ལྟར། དེ་ཚོ་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོ་ལ་དམིགས་བསལ་གི་
གཟིགས་སྐྱྲོང་དང་དེ་འད་གནང་བསྡད་པ་དེ། བཀའ་དིན་བ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་ངྲོས་འཛིན་ངེས་པར་དུ་དགྲོས་པ་ཆགས་
བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། དེ་ཚོ་ཞེ་དགས་ཤིག་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་གཞུང་དང་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་བསྡད་པ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། དེ་ལ་ང་རང་ལ་ཚོར་སྣང་བྱུང་བའི་གནད་
འགག་ཆེ་ཤྲོས་གཅིག་དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཡིན་ལབ་ན། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ཕེབས་སྡྲོད་མཁན་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་དང་པྲོ་དེ་ལ་དྭང་
བངས་དཔྱ་ཁལ་གི་ལག་དེབ་དེ་ཚོ་ཡང་མཆྲོད་མེར་འབུལ་མཁན་ག་ཚོད་ཡྲོད་ན། གཞན་དག་སུ་ཞིག་གིས་ཕི་ལ་བཞུགས་
མཁན་ལ་འབུལ་གི་མི་འདུག་ན། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་དམིགས་བསལ་གཟིགས་སྐྱྲོང་གི་སང་ནས་ཕི་རྒྱལ་
ལ་བཏང་བཞག་པའི་ཨ་རི་ལ་དང་པྲོ་ ༡༠༠༠ དང་གཉིས་པ་ཨྲོ་སེ་ཀྲྲོ་ལི་ཡ་ ༥༠༠ བཏང་བ་དང་། ཁ་ན་ཊ་བཏང་བ་དེ་ཚོ་
དམིགས་བསལ་གི་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་འབུལ་དགྲོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་
སྐབས་སུ་བབ་པ་ཨྲོ་སེ་ཀྲྲོ་ལི་ཡར་ས་རེས་བཏང་བཞག་པ་དེ་ཚོའི་ངྲོས་ནས་བྲོད་མིའི ་སིག་འཛུགས་དང་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་
མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་གུས་བཀུར་ཐྲོག་ནས་གང་འད་འད་པྲོ་གནང་གི་ཡྲོད་ན། བསམ་བསམ་གི་དྲོགས་པ་སྲོན་མ་གྲོས་
ཚོགས་ལ་ལབ་མྲོང་། དེའི་ཐྲོག་ནས་འདྲོད་བྲོ་ཁེངས་པ་ཞིག་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་མེད། དེ་ཡིན་དུས། དེ་ཡང་གནད་འགག་
གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་བསམ་བྲོ་གཏང་དགྲོས་རྒྱུ་རེད་འདུག་བསམ་བསམ་ཞིག་ཡིན།

110

དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ། དེ་ལས་ཀང་ཐབས་སྐྱྲོ་བ་འད་པྲོ་ཞིག་ལ་ཕ་གིར་སེབས་ཚར་བའི་རེས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་
ཚབ་ལ་ས་རེས་སུ་འགྲོ་མཁན། དེ་ག་ནང་བཞིན་ལམ་སང་ཕར་སྲོང་བ་དང་བྲོད་ལ་འགྲོ་སྡྲོད་མཁན་གནས་སྟངས་དེ་འད་
ཡང་མང་པྲོ་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཧ་གྲོ་བ་བྱས་ན་ཡང་གསང་བའི་གནས་སྟངས་མ་རེད་འདུག་བ། ཚང་མ་དེ་འད་
བྱས་ནས་འགྲོ་བསྡད་འདུག དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་བྱུང་དུས། གང་འད་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ན་མེད་ན། དེ་ཕྲོགས་གཅིག་ནས་
འགྲོ་མཁན་མི་དེ་ཚོའི་ནྲོར་འཁྲུལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རེད། ཕྲོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ང་རང་ཚོ་འདི་ནས་ཀང་ཚད་ལྡན་གི་ཞིབ་
འཇུག་ཡག་པྲོ་ཆགས་མེད་པར་ངས་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། ཨང་དང་པྲོ་ཁྲོ་རང་གཞི་རའི་ཆ་ནས། ཁ་སང་ངས་དི་བ་དེ་
གླེང་དགྲོས་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་བྱས་ནས་སེབས་པ་རེད་ལབ་ན། ཨྲོ་སེ་ཀྲྲོ་ལི་ཡར་འགྲོ་མཁན་རིགས་དེ་ཚོ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ཚབ་ལ་འགྲོ་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་དིལ་བསགས་ཀི་ལག་ཆ་ཆགས་ན། དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡག་པྲོ་མི་འདུག་
ཟེར་ནས་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་སྲོབ་གནང་རྲོགས།
དེ་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་འདུག དངྲོས་གནས་བྱུང་སྲོང་། དཔེར་ན་དྷ་རམ་ས་ལ་ལ་བསྡད། བྲོད་ཀི་གཞྲོན་ནུ་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ངྲོས་ནས་ཁང་པ་དེ་ཚོ་རྒྱུན་རིང་པྲོར་ཉར། དེ་ལ་བྲོགས་མ་བངས་བཞག་པའི་དངུལ་ནས་རིན་འབབ་སྐར་གང་
མ་སད་པའི་ཐྲོག་ནས་སྲོང་། མཐའ་མ་དེ་ལ་ཕ་གི་ལ་ལས་ཀ་མང་པྲོ་བྱས་རེད། དེ་ཚོ་ཡྲོངས་གགས་རེད། མཐའ་ན་དྲོན་
གཅྲོད་ལ་ཁ་གཏད་གཅྲོག་སྟངས་ཀི་གནས་སྟངས་བཅས་པ་བྱུང་བ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། དེ་ཚོའི་ཞིབ་ཕའི་གནས་སྟངས་
དེ་གང་འད་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ན། དེ་ངས་དཔེ་མཚོན་ཐྲོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་དང་དེ་ལྟ་བུ་མང་པྲོ་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་ནས་
ཕར་མ་བཏང་བའི་སྲོན་ལ་ཨྲོ་སེ་ཀྲྲོ་ལི་ཡར་ཕར་བཏང་བའི་སྐབས་ལ་འགེངས་ཤྲོག་གཅིག་ཡྲོད་འདུག འགེངས་ཤྲོག་དེའི་
ནང་ལ་ང་བྲོད་ལ་ལྲོག་ས་མེད། ལྲོག་ཐུབ་ཀི་མེད། ལྲོག་ན་དེ་ལྟ་བུའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོད། དེ་མང་པྲོ་ཞིག་འགེངས་དགྲོས་ཀི་འདུག
དེ་ནས་དེའི་རིགས་ཀི་ཐྲོ་གཞུང་ནང་ལ་བརིས་བསྡད་པ་འགྲོ་བསྡད་པ་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་བྲོད་ལ་ཐེངས་མང་པྲོ་འགྲོ་མཁན་ཡྲོང་
གི་འདུག དེ་ཡྲོངས་གགས་རེད་འདུག དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་། དེ་འདའི་རིགས་དེ་
ཚོ་བཏང་བསྡད་པ་དེ་ཚོ་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ང་རང་ཚོ་སྲོན་མ་ཡིན་ན་བདེན་པ་དང་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་ཡང་དག་པ་
ཟེར་རྒྱུ། ཡང་དག་པའི་མང་གཙོའི་ཐྲོག་ནས་ར་དྲོན་གི་དང་པྲོ་བདེན་པ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་དང་མཐུན་གི་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། སི་
ཡྲོངས་ཀི་བྲོད་ནང་ལ་ཕེབས་ཆྲོག་མི་ཆྲོག་གནས་སྟངས་དེ་དམིགས་བསལ་ཁག་ཁག་རེད། དེ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཁག་རེད།
ལས་དྲོན་ག་རེ་བྱེད་དང་མི་བྱེད། གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཀང་ཐག་བཅད་ནས་དེ་འད་བྱེད་དགྲོས་རེད་བཤད་རྒྱུ་གལ་
ཡྲོད་མ་རེད། འགྲོ་མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། དེའི་རིགས་ཨྲོ་སེ་ཀྲྲོ་ལི་ཡར་འགྲོ་ཡི་ཡིན། ཐྲོ་གཞུང་ནང་ལ་ཡྲོད་
རེད། ཟེར་ནས་བཤད་པའི་སྐབས་ལ་དྲོགས་པ་ག་རེ་བྱས་ནས་ལངས་ཀི་ཡྲོད་རེད་ལབ་དུས། དེ་ཚོའི་གས་ང་ཚོས་ཁྱྲོན་
ནས་འགྲོ་ས་མེད། འགྲོ་ཆྲོག་གི་མེད་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ང་ལ་དེ་འད་ཉེན་ཁ་འཕད་ཀི་རེད། ངའི་ནང་མི་ལ་དེ་འད་ཉེན་ཁ་
འཕད་ཀི་རེད་ལབ་ནས་འགེངས་ཤྲོག་དེ་འགེངས་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་ཡང་ཐེངས་གཅིག་ཙམ་མིན་པར་གཉིས་གསུམ་བི་
དགྲོས་ཀི་འདུག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་དེའི་རྣམ་གཞག་དང་གནས་སྟངས་དེ་མཁྱེན་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་ཀང་ད་དུང་གཏང་
གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། དེའི་རིགས་དེ་མགྲོ་སྐྲོར་རྣམ་པ་འད་པྲོ་ཞིག་དང་། དེ་ཞེ་ས་མ་ཞུས་ན། སྐྱག་རྫུན་གི་རྣམ་པ་འད་པྲོ་ཡྲོང་
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གི་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་འདའི་དཔེ་མཚོན་མང་པྲོ་ཞེ་དགས་ཡྲོད་རེད། ཁ་ཤས་ཀི་ནང་མི་འགྲོ་མཁན་ཡྲོད་རེད། སྲོ་སྲོ་
འགྲོ་མཁན་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་། ངའི་སེམས་ཚོར་ཆེ་ཤྲོས་ཡྲོང་བསྡད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གནད་འགག་དེ། དེ་འདར་
ཡྲོང་ནས་གང་ལྟར་བྲོད་ལ་འགྲོ་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་དེའི་འགྲོ་སྟངས་འགྲོ་ལུགས་དེ་ང་ཚོས་ཤེས་ཡྲོད་རེད། དེ་
འདའི་ཐྲོག་ནས་སྲོང་། ཕར་འགྲོ་མེད་ལབ་དེའི་ཐྲོག་ནས་རྫུན་ཞིག་བཤད། དེ་བཞིན་གནད་འགག་མང་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་དངྲོས་
གནས་ཆབ་སིད་ཀི་སང་ལ་ཚོར་བ་ཡྲོད་པའི་ལས་འགུལ་སེལ་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པྲོར་རི་སྡྲོད་མཁན། ཁྲོ་ཕེབས་ཀི་
ཡྲོད་མ་རེད། ཕེབས་མཁན་ནང་ལ་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད་དེ། ཕེབས་པ་ཙམ་གིས་གལ་མ་
ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། དང་པྲོ་ཁྲོ་རང་གི་སྒྲུང་དེ་མ་འད་བ་ཞིག་བཟྲོས། དེ་བཟྲོས་ཚར་བའི་རེས་ལ་ཕ་གིར་སེབས་པ་དང་ལམ་
སང་འགྲོ་མཁན་གི་རིགས་ཧ་ཅང་མང་པྲོ་ཟེར་ན་ཕལ་ཆེར་འགིག་ས་རེད། ངས་ཧ་གྲོ་པ་མང་པྲོ་འགྲོ་ཡི་འདུག བྱས་ཙང་།
སིའི་མཚན་མཐྲོང་ལ་གནྲོད་ཀི་རེད་དམ། གནྲོད་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། འགེངས་ཤྲོག་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་གནང་གི་
ཡྲོད་རེད། ངས་དེའི་གས་དེ་གསང་བ་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག ང་རང་གི་ངྲོས་ནས་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོ། དེ་འད་ཡིན་དུས། དེའི་
རིགས་དེ་ལ་རྡྲོག་རྡྲོག་ཡག་པྲོ་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དང་པྲོ་ཁྲོ་རང་ནས་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་འགེངས་བཀང་པ་དེ་རྫུན་མ་
རེད། དེ་ལས་ཀང་རྒྱབ་ལྲོངས་དང་པྲོ་ཁྲོ་རང་གི་སྲོམ་གཞི་དེའི་ནང་ལ་ཚུད་ཡྲོང་རྒྱུ་དེ་ཐེ་ཚོམ་རེད། དྲོགས་པ་རེད། བྱས་
ཙང་། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་མང་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་འགྲོ་ཡྲོང་བའི་སྐབས་ལ་དེ་ནས་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་དང་བཙོན་ཟུར་གི་
མིང་ཁྱེར་ནས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ང་རང་ཚོའི་བྲོད་པའི་མཚན་མཐྲོང་ལ་རྒྱ་ལ་གནྲོད་རྒྱུའི་ལས་ཀ་དེ་
འད་མང་པྲོ་ཡྲོང་རྒྱུ་དེ། ཧང་སང་དགྲོས་པ་རེད་བསམ་བསམ་གི་དྲོགས་པ་ཡྲོད། བྱས་ཙང་། ལབ་དགྲོས་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་
དེ་ཡང་། ཁ་སང་སྲོན་མ་དེའི་ཐྲོག་ནས་ཆགས་པ་རེད། ད་དེའི་སང་ནས་མང་པྲོ་བཤད་ན་ཕན་ཐྲོགས་གང་ཡང་མི་འདུག ང་
ཚོའི་ར་བ་དང་ཁྲོར་ཡུག་གི་ཐྲོག་ནས་ཆྲོ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་། ངས་སྐབས་དེ་དུས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དེ་ར་
གསལ་པྲོ་ཞིག་འཕྲོད་སྲོང་།
དེ་འད་ཡིན་དུས། དེའི་ཐྲོག་ལ་བསྐྱར་ཟླྲོས་གང་ཡང་བྱ་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ན་ཡང་། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་
ནས་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུ་མང་པྲོ་བྱུང་འདུག་དཱ། རེ་རེ་བྱས་ནས་ང་ལ་ལན་བརྒྱབ་དགྲོས་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་དེ་ངས་ཧ་གྲོ་ཡི་
འདུག ངས་ཤེས་ཀི་འདུག ང་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་ལྲོ་ཧྲིལ་པྲོ་ཉི་ཤུ་བསྡད་ཚར་བ་ཡིན། བྱས་ཙང་། དེ་འདའི་སང་ལ་དྲོ་སྣང་
ཡྲོང་གི་ཡྲོད། དེ་འད་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ་གཞི་རའི་ཆ་ནས་འགེངས་ཤྲོག་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་གང་འད་འགེངས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
མེད་མཁྱེན་གིན་མཁྱེན་གིན་ལ་དེ་འད་གནང་པ་ཡིན་ན། ཡག་པྲོ་མི་འདུག་དཱ། དེ་རིང་ང་ལ་ལན་དགྲོས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གང་
ཡང་མིན་ཏེ། བདེན་པ་རེད་འདུག་མི་འདུག་དང་པྲོ་གཅིག་གཟིགས་དང་། འགེངས་ཤྲོག་དེ་འད་ཡྲོད་རེད་དང་མ་རེད། དེ་
ཚོའི་ནང་ལ་དེ་འད་བཀང་ནས་མཁྱེན་གིན་མཁྱེན་གིན་ལ་དེ་འད་གནང་བསྡད་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ང་རང་
ཚོའི་ར་དྲོན་གི་བདེན་པ་དང་། འཚེ་བ་མེད་པ། ཡང་དག་པའི་མང་གཙོ། དེ་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གཅིག་པྲོའ ་ི སྐད་ཆ་མ་རེད།
རྒྱུན་མཐུད་ནས་ཡྲོང་བསྡད་པ་རེད། གཞན་དག་གིས་གཟིགས་སྐྱྲོང་གང་འད་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། ཡིད་ཆེས་བྱེད་ས་
ལམ་ཁ་ཡྲོད་རེད་དེ། ང་རང་ཚོར་ཧ་ཅང་གི་མཛའ་མཐུན་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་གཟིགས་སྐྱྲོང་བ་ན་མེད་པ་གནང་བཞག་
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པ་དེ་ཚོ་ཡང་། ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་མ་འཁིད་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ན། དེ་ཧ་ཅང་གི་བྲོ་
ཕམ་གི་རང་བཞིན་རེད། དེ་དེ་རིང་བཀའ་ཤག་གཅིག་པྲོ་མ་རེད། དེའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་དན་བསྐུལ་
བྱེད་དགྲོས་རྒྱུའི་གནད་འགག་ཅིག་འདུག ཐེ་ཚོམ་ཟ་དགྲོས་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་མང་པྲོ ་འདུག དེ་རིང་ཁ་སང་ང་ཚོའི་སི་
ཚོགས་ནང་ལ་རྲོད་རྲོག་གི་སྣེ་མྲོ་མང་པྲོ་ཞིག་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུའི་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཚད་མཐྲོ་ཤྲོས་ཟིན་གི་འདུག སྡེ་ཚན་དེའི་ནང་
ལ། དེ་བཞིན་ཉེ་ཆར་གི་གནས་སྟངས་དེ་ལ་བལྟས་པ་དང་། མི་དེས་དེ་འད་བྱས་བཞག ད་ལྲོ་འགན་བབས་པའི་ནང་ལ་
བསྟན་རྒྱུ་ཡྲོད། ཡང་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལ་ལབ་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འད་མང་པྲོ་འདུག་དཱ། བྱས་
ཙང་། དེ་འད་ཡིན་དུས། ཞིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་དང་ནན་འདྲོང་ལབ་རྒྱུ་ཞིག་ནམ་རྒྱུན་བདེ་སྲུང་གི་སྙན་ཐྲོའ ་ི ནང་ལ་ཡྲོད་རེད།
དེ་འད་ཡིན་དུས། ནན་འདྲོང་ག་ཚོད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཐེ་ཚོམ་བཟའ་དགྲོས་རྒྱུའི་གནད་འགག་མང་པྲོ་འདུག
སིར་བཏང་སྐད་ཆ་དེ་འད་བཤད་པའི་སྐབས་ལ། དཔེ་མཚོན་དེ་མི་གཅིག་གི་སང་ནས་བཤད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། དེ་མི་
གཅིག་ལ་ར་བ་ཉིད་ནས་དམིགས་པ་མིན། དེ་འད་མང་པྲོ་འདུག གང་ལྟར་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་དེ། ངས་བལྟས་ན་
དེ་ཉེན་ཁ་གཅིག་ལ་ཚོར་གི་ཡྲོད་རེད། ཉེན་ཁ་ཡིན་མིན་མི་ཤེས། གཅིག་བྱས་ན་ང་རང་རི་བྲོང་གནམ་རྡིབ་ཀི་སེམས་ཁལ་
ཡིན་སིད་ཀི་རེད་ལ། རི་བྲོང་གནམ་རྡིབ་ཀི་སེམས་ཁལ་ཡིན་ན། ཡག་ཤྲོས་རེད་མ་གཏྲོགས། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཡྲོད་
པ་དེ། ཡག་པྲོ་མི་འདུག ཐད་ཀར་དེའི་འབེལ་ཡྲོད་ཁྲོ་རང་ཟེར་དགྲོས་ན།
དཔེར་ན་དེའི་ནང་འགྲོ་མཁན་མི་དེ་འགྲོ་བའམ་ཡང་ན་དེའི་ནང་མི་འགྲོ་བ་མང་པྲོ་འདུག་དཱ། བྱས་ཙང་། དེ་དང་
དེས་མཚོན་པའི་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཨྲོ་སི་ཀྲྲོ་ལི་ཡ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་སིའི་ཆབ་སིད་ཀི་སྐྱབས་བཅྲོལ་བྱེད་མཁན་གི་གནས་
སྟངས་ཤིག་ཡིན་ན། ཕ་གིར་ཕར་ཡྲོང་ས་ནས་རྟག་པར་འགྲོ་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་ན། རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་དེ་འདའི་གནས་བབ་ལ་
སྐྱབས་བཅྲོལ་ཟེར་རྒྱུ་ཁིམས་ཐྲོག་ནས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་
གནང་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་གནང་གི་ཡྲོད་ན། ལྷག་པར་དུ་གཞུང་འབེལ་གི་ཐྲོག་ནས་དེ་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ།
དེའི་སང་ལ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་འཚབ་གནང་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་འདུག་བསམ་ནས་དན་གི་འདུག དེའི་རྒྱུ་
མཚན་གི་ཆ་ནས་བསྐྱར་ཟླྲོས་འད་པྲོ་ཆགས་སྲོང་། དགྲོངས་འགལ་མེད་པ་གཅིག་ལ། གང་ཡིན་ལབ་ན། དེ་གང་ལྟར་གཞི་
ར་ཁྲོ་རང་ནས་ཡྲོངས་གགས་ཀི་མི་ཁག་གཅིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ཁྲོ་རང་ཁ་ཁ་རེད། དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་རེད། གཞན་
ཧ་གྲོ་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་ཚོ། མགྲོ་གང་ལས་བདེ་བ། རྫུན་མ་གང་ལས་ཚ་བ། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་
འགྲོ་བསྡད་པའི་སྐབས་ལ།
མཐའ་མ་དེ་ལ་ང་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་འཕད་པའི་གཞི་ར་ཆགས་པའི་ཉེན་ཁ་འདུག ང་རང་རི་བྲོང་གནམ་
རྡིབ་ཀི་སེམས་ཁལ་དེ་གནད་འགག་དེའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན། དེ་མ་ཡིན་པ་སྐབས་སུ་བབ་པ་དེར་བཤད་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཡྲོད་དེ།
བདེ་སྲུང་གི་ཐྲོག་ནས་བཤད་བསྡད་ན་ཆྲོ་མི་འདུག དེ་མ་འྲོངས་པའི་བསམ་བྲོ་གཏང་དགྲོས་རྒྱུའི་གཙོ་གནད་ཆེ་ཤྲོས་ཤིག་
ཏུ་ང་རང་གི་ངྲོས་ནས་དན་གི་ཡྲོད། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག བཀའ་ལན་གནང་རྲོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཟའ་སེན་པ་ལ་སི་འཐུས་གཉིས་ཀིས་དི་བ་བཏང་སྲོང་། དང་པྲོ་ཁྲོང་གཉིས་ལ་འགེལ་
བཤད་རྒྱག་ཆྲོག་པ་ཞུ། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས། ༢༠༡༨ ལྲོར་ RC སྐྲོར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པའི་སྐྲོར་ལ་
འགེལ་བཤད་རྒྱྲོབ་གསུངས་སྲོང་། མ་གཞི། དེའི་སྐྲོར་ལ་སྐུ་ངྲོ་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ཡིན་ནའང་རེད། བདེ་སྲུང་གི་འབེལ་ཡྲོད་
ལས་བྱེད་དང་། འབེལ་ཡྲོད་ཡན་ལག་གི་འགན་འཛིན་གཉིས་ཀིས་བྲོད་ཀི་བརན་འཕིན་དང་། གསར་ཤྲོག ནྲོར་ཝེ་རླུང་
འཕིན་ཁང་ནས་དེའི་སྐྲོར་ལ་གསལ་བཤད་མཐིལ་ཕིན་ཞིག་བྱས་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།
གཉིས་པ། RC གི་དཀའ་ངལ་འདི་ས་གནས་སུམ་ཅུ་ཞིག་ལ་འཕད་བསྡད་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཤར་ཕྲོགས་ཀི་
གཞིས་ཆགས་ཁ་ཤས་དང་། བྱང་ཕྲོགས་ཀི་ལ་དྭགས་བཅས་ས་གནས་སུམ་ཅུ་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསྡད་འདུག
དཀའ་ངལ་དེ་དག ས་གནས་ཀི་གནས་སྟངས་དང་བསྟུན། འབེལ་ཡྲོད་ལྡི་ལི་དྲོན་གཅྲོད་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྙན་
གསང་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་དཀའ་ངལ་འཕད་སྟངས་འཕད་ལུགས་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་
འདུག ཁ་ཤས་ད་རྒྱའི་འབེལ་ལམ་ཡག་པྲོ་མེད་པ། ཁ་ཤས་སྲོན་མ་རྲོང་གཅིག་ཡིན་པ་ལ་རེས་སུ་རྲོང་ཁ་ཁ་ཆགས་ནས་
ཡིག་ཆ་དེ་རྲོང་རིང་པ་དེར་ལྷག་ནས་རྲོང་གསར་པར་མ་སེབས་པའི་དཀའ་ངལ་ཡང་འདུག ཡང་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ལ་ཆ་མཚོན་
ན། འྲོས་བསྡུ་ཆེན་པྲོ་སེབས་ཡྲོད་དུས། དེའི་བར་ལ་ཉེན་རྟྲོག་པས་ལག་པ་འཆང་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་འདུག
དེའི་སྐྲོར་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་སྙན་གསེང་ཡར་ཞུས་ཏེ། བཀའ་ཤག་གིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་མར་བདེ་
སྲུང་ལ་བཀའ་གནང་སྟེ། བདེ་སྲུང་གིས་དཀའ་ངལ་གང་དང་གང་འཕད་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ། འབེལ་ཡྲོད་ལྡི་ལི་དྲོན་གཅྲོད་བརྒྱུད་
ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། གཙོ་བྲོ་དེ་སི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་སུམ་ཅུ་བར་ཕར་འགངས་བྱེད་ཐུབ་
པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། RC སྐྲོར་ལ་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རིས་འགྲོའ ་ི སྐྲོར་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ནས་འགེལ་
བཤད་ཞུ་ཆྲོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས། སི་ཚོགས་ད་རྒྱ་དང་ད་ལམ་ཁག་ལ་ད་འབུ་ཧ་ཅང་མང་པྲོ་དང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་
བེད་སྲོད་ལྲོག་པ་གཏྲོང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད་གསུངས་སྲོང་། དེ་བདེན་པ་བདེན་རང་རེད། ང་ཚོ་བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ཡིན་ནའང་རེད། འབེལ་ཡྲོད་ཡིན་ནའང་རེད། དེའི་ཐྲོག་ཏུ་དྲོ་སྣང་མང་པྲོ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། དཔེར་ན། ངྲོ་དེབ་ཀྲོག་རྒྱུ།
འཕིན་ཐུང་ཀྲོག་རྒྱུ། དེའི་ནང་ན་མིང་མེད་པ། མིང་ཡྲོད་རུང་རྗུན་མིང་རྲོ་ལངས་འད་པྲོ། གསར་བརེ་དེ་འད་མིང་འད་མིན་
བཏགས་ཏེ། རྐང་བཙུགས་ནས་བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་མཁན་མི་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུ་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་དྲོ་
སྣང་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་། མི་དེ་ཚོ་རྒྱ་ནག ཕི་རྒྱལ། རྒྱ་གར་གང་ནས་ཡྲོང་མིན་དང་གང་གི་ཡིན་
མིན་བརད་གཅྲོད་བྱེད་པར། འཕྲུལ་ཆས་དང་ལག་རལ་གི་རེན་པས་ཏྲོག་ཙམ་ཁག་པྲོ་འདུག རེད་དེ། ང་ཚོས་དྲོ་སྣང་བྱས་
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དང་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན། ཁ་ཤས་མིང་གཅིག་གི་ཐྲོག་ཏུ་མནན་ན་གཞན་པ་དེ་ཡང་ཐྲོན་རྒྱུ་འདུག གཅིག་བྱས་ན། མི་གཅིག་
གིས་ངྲོ་དེབ་ཨང་གངས་གསུམ་བཞི་ཉར་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ས་རེད། དེ་དཔེ་མཚོན་ཙམ་ཞིག་ཞུས་ན།
ཉིས་སྟྲོང་བཅུ་ལྲོར་ཀྲུང་གྲོ་བྲོད་རིག་པའི་བསྟི་གནས་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་གཅིག་གིས་རྲོམ་གཅིག་སེལ་ཡྲོད་རེད། རྲོམ་
འདིའི་ནང་དུ་ག་རེ་ལབ་ཡྲོད་རེད་ཞུས་ན། སི་ཚོགས་ཀི་ད་རྒྱ་དང་ད་ལམ། མི་སྣ་འད་མིན་བེད་སྲོད་བཏང་ནས་བྲོད་མིའི་
སི་ཚོགས་འདི་ཁ་བལ་དང་ཁ་འཐྲོར་གཏྲོང་དགྲོས་པ་རྲོམ་འདིའི་ནང་དུ་ཁ་གསལ་པྲོ་འཁྲོད་ཡྲོད་རེད། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༠ ལྲོར་
ང་བདེ་སྲུང་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཡྲོད་དུས་བསྒྱུར་ནས། བདེ་སྲུང་ལ་ཡུལ་ཡྲོད། དེའི་རེས་ནས་བཀའ་ཤག་དང་སི་འཐུས།
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཕུལ་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད། འདི་ལྟ་བུ་རབ་དང་རིམ་པ་བྱས་ཏེ། ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་འདུག
དེ་ལ་སེམས་ཁལ་ཆེན་པྲོ་འདུག དེའི་ནང་ནས་མང་པྲོ་ཞུས་ན་དུས་ཚོད་ཀིས་ཡྲོང་གི་མ་རེད་དེ། ཁྲོ་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་
འཐེན་གི་འདུག་ལབ་ན། གལ་སིད་ཁྲོང་ཚོའི་རྐུབ་ལ་རྒྱུག་ཐུབ་མཁན་ཡིན་ན་ཁྲོང་ཚོས་བསླུ་ཁིད་བྱས། དེ་མིན་ན་ཚ་གནྲོན་
དང་བརྡུང་བརྡེག་གཏང་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་འད་འཛིན་བསྡད་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་གཅིག་པྲོ་མ་རེད།
བྲོད་མི་ཚང་མ་ལ་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ལ། རྐང་བཙུགས་ནས་བྲོད་མིའི་སི་ཚོགས་སུ་དཀྲུག་ཤིང་དང་ཁ་བལ་གཏྲོང་
མཁན་དེ་ཚོ་ལ་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས། ང་རང་ཚོས་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོ་དེབ་ནང་དུ་ངྲོ་མ་ཤེས་ན་འཕུད་བཞག་ན་འགིག་གི་རེད་བ།
དེ་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་བཞིན་ད་གིན་སྐད་འཕིན་བེད་སྲོད་གཏྲོང་ཕྲོགས་སྐྲོར་ལ་སྐད་ཆ་བྱུང་སྲོང་། སྐད་འཕིན་གི་ཨ་མ་དེ་རྒྱ་ནག་ན་
ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ཇི་ཡྲོད་རྣམས་རྒྱ་ནག་གིས་ཤེས་ཤེས་པ་རེད། དེ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡའི་
གཞུང་གི་ལས་བྱེད་དེ་ཚོས་སྐད་འཕིན་བེད་སྲོད་མི་གཏང་རྒྱུར་ཐག་བཅད་འདུག སྲོན་མ་ཡིན་ན་བདེ་སྲུང་གི་ལས་བྱེད་
ཚོས་སྐད་འཕིན་བེད་སྲོད་གཏྲོང་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་མ་རེད། གནད་དྲོན་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་རེ་ཟུང་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད་མ་གཏྲོགས་གཏང་
ཆྲོག་གི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་ནའང་། རྒྱ་ཡིས་བེད་སྲོད་མི་གཏྲོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གང་ཐུབ་ཐུབ་
དེའི་ཐྲོག་ཏུ་གཟབ་གཟབ་བྱེད་རྲོགས་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སྲོན་མ་སི་ཚོགས་ཀི་ད་ལམ་ཁག་དང་འབེལ་ཡྲོད་ངྲོ་ཤེས་ཀིས ་ང་ལ་ཁ་པར་ཡྲོང་གི་འདུག འདི་གསལ་བཤད་
ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅྲོད་དེ་མང་མྲོས་ཀི་ཐག་གཅྲོད་རེད་དམ། བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅྲོད་དེ་མང་མྲོས་
ཀི་ཐག་གཅྲོད་མ་རེད། དེ་འད་ང་ལ་ལབ་ཡྲོང་གི་འདུག བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅྲོད་དེ་ང་རང་གི་ངྲོས་ནས་རབ་དང་རིམ་པ་
མཇལ་ཡྲོད། ང་རང་གིས་ཧ་གྲོ་ཡི་ཡྲོད། བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅྲོད་དེ་དེ་རིང་ཐག་བཅད་བཞག་ནས་ལམ་སང་ཕིར་བསྟན་
རྒྱུ་དེ་འད་མ་རེད། བཀའ་ཤག་གི་ཐག་གཅྲོད་དེ་དེ་རིང་བཏྲོན། རེས་མའི་ཚོགས་ཐེངས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས། གནད་འགག་
ཁ་ཤས་ཡྲོད་ན། ཡང་ནས་ཡང་དུ་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཏེ་ཐག་གཅྲོད་བྱེད་དགྲོས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་འདི་གསལ་བཤད་ཀི་ཚུལ་
དུ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།
དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས། བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་ལ་ཟུར་ནས་མིག་ལྟ་གིན་ལྟ་གིན་བདེ་སྲུང་
བཀའ་བྲོན་གིས་གསང་བ་ཞིག་ཕི་ལྲོགས་ལ་ཤྲོར་སྲོང་འད་པྲོ་གཅིག་ལབ་ཀི་འདུག གལ་སིད་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་གིས་
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གསང་བ་ཕི་ལ་ཤྲོར་སྲོང་ན། ང་རང་གི་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ངས་འགན་ཁུར་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག གལ་སིད་
ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་གཅིག་གིས་གསང་བ་དེ་ཤྲོར་སྲོང་ན། སིག་གཞི་དང་འགལ་བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེའི་འགན་ཁུར་ཐུབ་ཀི་མི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས། བལ་ཡུལ་གི་སི་ཞུ་བ་ཁ་ཤས་ཀི་ RC གི་གནད་དྲོན་སྐྲོར་བདེ་སྡུག་ཞུས་
སྲོང་། དེ་ང་ཚོས་སྲོན་མ་ནས་ཧ་གྲོ་ཡི་ཡྲོད། ན་ནིང་། གཞེས་ནིང་། སྲོན་མ་ནས་ཧ་གྲོ་གི་ཡྲོད། ད་ལྲོ་ཡིན་ན་རེད། བཀའ་
ཤག་གིས། གཅིག གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་གི་ཁིམས་དང་སིག་གཞིར་བསྟུན་དགྲོས་རེད། གཉིས་པ་དེར། བྲོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་དང་སིག་གཞིར་བསྟུན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས། ང་ཚོས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཐབས་ལམ་གང་འད་
ཞིག་བྱས་ཡྲོད་པ་དེ། དྲུང་ཆེ་དང་འབེལ་ཡྲོད་མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས་ཐག་གཅྲོད་བྱེད་པའི་རེ་བ་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་༸སྐུ་ཕྱྭའི་སྐྲོར་ལ་སྲུང་སྐྱྲོབ་ཡག་པྲོ་བྱེད་ཀི་འདུག་ཅེས་བསགས་བརྲོད་བྱས་
པ་ལ། ལས་བྱེད་ཚང་མའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་རེ ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ལྲོ་བཞི་བསྡད་པའི་རིང་ལ་
ཆབ་སིད་བཙོན་པ་དང་འབེལ་ཆགས་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་གནད་དྲོན་སྐྲོར། ད་ལྟ་བར་དུ་འདི་འགིགས་མ་སྲོང་དང་། དེ་འགིགས་
མ་སྲོང་ཟེར་ནས། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐྲོག་ནས་ཞུ་མཁན་བྱུང་མ་སྲོང་། གལ་སིད་བཀུར་འྲོས་
སི་འཐུས་ནས་ཁུངས་དང་ལུང་། བདེན་པ་ཡྲོད་ན་ང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ལ་ཤྲོག་དང་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
རྒྱ་ནག་གིས་བེད་སྲོད་གཏྲོང་པའི་མི་དེ་ཚོ་འགྲོག་ཐུབ་པའི་འབད་བརྲོན་བྱེད་ཀིན་ཡྲོད། ང་ཚོས་མི་དེ་ཚོ་ཡར་མར་འགྲོ་བ་
དང་། ག་རེ་ག་རེ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་མེད་ཐྲོག་ལ་དྲོ་སྣང་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། འབེལ་ཡྲོད་ངྲོ་ཤེས་དེ་འད་བརྒྱུད་དེ་ཕ་རྲོལ་ལ་འབྲོད་སྐུལ་
ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་། ས་ཆ་གཞན་པར་ཕིན་ཚེ་ལག་པས་སྙྲོབ་ཀི་མི་འདུག མ་སྲོང་པའི་སྲོན་ལ། ས་ཕྲོགས་ག་བར་
ཡིན་ན་རེད། དེ་མིན་གང་དུ་ཡིན་རུང་། ང་ཚོས་བསབ་བྱ་རྒྱག་གི་ཡྲོད། དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་འབུལ་དགྲོས་ཡྲོད་རེད་དཱ།
ཕར་ཕིན་ནས་རྒྱ་མའི་གཡྲོ་འྲོག་ལ་ཤྲོར་ཉན་གི་མ་རེད་དཱ། ལངས་ཕྲོགས་བརྟན་པྲོ་འཛིན་དགྲོས་རེད་དཱ་ཟེར་ནས། དྲུང་
འཕར་དང་དྲུང་ཆེ་བརྒྱུད་དེ་བསབ་བྱ་རབ་དང་རིམ་པ་བྱས་ནས་བསབ་བྱ་རྒྱག་གི་ཡྲོད། འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། རེ་ཟུང་
ཞིག་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཡྲོང་གི་འདུག ད་ག་རང་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་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 ར་བའི་ཁ་སང་གཟའ་སེན་པའི་ཉིན་མྲོ་དེར་བཀའ་འདི་གནང་པའི་སྐབས་སུ་ཤྲོག་གངས་
༥༩ བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་དང་འབེལ་སིར་བཏང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་བཀའ་འདི་གནང་མཁན་དེ་ཡི་ཐུགས་
ཡིད་དྭངས་ཟིན་སྲོང་། ཡིན་ནའང་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལ་དི་བ་འདི་ཕེབས་པ་སྲོང་ཙང་། གསལ་བཤད་མ་ཞུས་ཀ་མེད་
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ཆགས་སྲོང་། སྲོན་རིས་ཕག་དེབ་འདིར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། དེའི་ནང་རེའུ་མིག་བདུན་ཡྲོད་རེད ། དང་པྲོ་དེར་ཨང་།
གཉིས་པ་དེར་རིས་འགྲོ དེ་ནས་ ༢༠༡༦་་་༡༧ གི་ངྲོ་སྲོང། ༢༠༡༧་་་༡༨ ཀི་མཐའ་མའི་བཀའ་འཁྲོལ། ༢༠༡༨་་་༡༩ ནང་ལ་
ཚོད་དཔག་སྲོང་། བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་རྒྱབ་གཉེར། དེ་ནས་འདིའི་ནང་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་
པ་འདི་བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་འབེབས་མི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་དེ་ས་ནས་དེ་འད་མེད། དེབ་ཆ་ཚང་ལ་དེ་འད་
མེད། དེ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདིའི་ནང་རེའུ་མིག་མང་པྲོ་བཀྲོད་ན། ཨང་ཀི་དེ་ཆུང་ཆུང་ཆགས་པའི་རེན་
བྱས་ནས་དེ་ས་ནས་དེ་འད་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཕག་ལ་ཕུལ་བའི་རིས་འགྲོ་ཨ་མའི་
ནང་ལ་གྲོང་དུ་རེའུ་མིག་བདུན་གི་ཐྲོག་ལ་ཁ་སྣྲོན་གཅིག་དང་། གྲོས་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་འབེབས་འདི་ཡྲོད་རེད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེར་བརྟེན། འདིར་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་དང་སགས། ངའི་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་འདིར་མཚམས་འཇྲོག་བྱེད་
ཆྲོག་པ་གིས། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སང་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་གསེང་ཡིན།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པྲོ།
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༠ སྐབས་ ༡༦ པའི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་
ལྔ་པའི་ལས་ཉིན་དྲུག་པ། ས་དྲོའ ་ི ལས་རིམ་དང་པྲོ། དི་བ་དིས་ལན། དི་བ་གནང་མཁན་སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག
སྐབས་ ༡༦ པའི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། ***
དི་ཤྲོག

དི་བ་ཨང་་་་་ ༡

༄༅། །བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་ཀི་སིག་གཞི་ལེའུ་
བདུན་པའི་དྲོན་ཚན་ ༢༢ ལྟར་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུར།
༡།

བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ དང་ ༡༥ ལྟ་གྲུབ་གཙོ་བྲོ་གཅིག་ཆིག་སིལ་ཡིན་པ་དང་དུས་རྒྱུན་དུ་མང་ཚོགས་ལ་ཆིག་
སིལ་བྱ་དགྲོས་པའི་སྐྲོར་གསུང་གི་ཡྲོད། ༢༠༡༧།༡༡།ཚེས་ ༧ འཁྲོད་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བསགས་
གནང་པའི་རེས་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་འདས་པའི་མི་ལྲོ་ ༦༠ ཙམ་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་བྱུང་མ་མྲོང་བའི་འཐེན་
འཁྱེར་དང་ཆིག་སིལ་ཐྲོག་ལ་དྲོ་ཕྲོག་བྱུང་ཡྲོད་པ་དེའི་འགན་སུ་ལ་ཡྲོད་པར་ངྲོས་འཛིན་གནང་གི་ཡྲོད།
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༢།

ད་ལྟའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་འཐེན་འཁྱེར་དང་ཆིག་སིལ་ཐྲོར་བཤིགས་ཀི་དཀའ་ངལ་འདི་བཀའ་ཤག་གི་གྲོང་གི་
གསལ་བསགས་དེའི་རེན་གིས་ཡིན་པར་ངྲོས་འཛིན་གནང་གི་ཡྲོད་དང་མེད། ཡྲོད་ན་བཀའ་ཤག་ནས་ག་རེ་
གནང་རིས་ཡྲོད་དམ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
དི་བར་བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།
(ས་ཁྱྲོན་ནས་མེད།)

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
དི་བ་ཁ་སང་ནས་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀིས་ཆ་ཚང་གཟིགས་ཞིབ་བྱས་ནས་བཏང་ཚར་བ་ཞིག་རེད། བཏང་ཚར་བ་ཡིན་
ཙང་འབེལ་ཡྲོད་འཛིན་སྐྱྲོང་ནས་དི་བ་ཁག་ཅིག་ལ་ལན་སྐྱྲོན་ཐུབ་ས་མ་རེད་ཅེས་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། དེ་དུས་ནས་ཕེབས་
ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བཀའ་འདི་གནང་དགྲོས་པ་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་ཙང་དི་བ་མར་ཚང་མ་
སེབས་ཚར་བ་ཡིན་ཙང་དི་བའི་ལན་ཕག་ཡིག་ཐྲོག་ནས་ཕེབས་ཚར་བ་ཡིན་ཙང་དེ་མུ་མཐུད་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གྲོས་ཚོགས་ཀི་དེབ་ཐེར་ནང་འཁྲོད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ ༢༠༡༧།༡༡།༧ ལྲོ་འཁྲོད་པའི་གསལ་
བསགས་དང་ཡིག་ཆ་འདི་དྲོན་ཚན་དང་པྲོའ ་ི ནང་གསེས་གསུམ་པ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚོགས་གཙོ་ནས་
དེའི་སང་ལ་ལན་རྒྱག་དགྲོས་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡྲོང་དུས་བཀའ་ཤག་ནས་ལན་རྒྱག་གི་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
༄༅། །སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བྲོད་མིང་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ པའི་སྐར་རྟགས་ཅན་
གི་དི་བ་ཨང་ ༡ པྲོའ ་ི ལན།
༡ དང་ ༢ པའི་ལན།

བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༧ འཁྲོད་པའི་གསལ་བསགས་དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་དེ་ས་བྱུང་མ་མྲོང་བའི་འཐེན་འཁྱེར་དང་ཆིག་སིལ་ལ་དྲོ་ཕྲོག་བྱུང་བར་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་
མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།
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ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
འཕྲོས་དྲོན་དི་བ་སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།

སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དི་བའི་ནང་ལ་ག་རེ་གསུངས་འདུག་ལབ་དུས་ཆིག་སིལ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ། དེ་ག་ནང་
བཞིན་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐྲོར་ལ། དེའི་སྐྲོར་ལ་ས་རེས་སུ་བཀའ་སྲོབ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་དེ་ཚོ་ལུང་འདེན་གནང་
ནས་གསུངས་འདུག དེ་ར་བའི་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་དྲོགས་འདི་བྱ་རྒྱུ་གཅིག་ཡྲོད། དེ་བཀའ་ཤག་གི་
གཟིགས་ཚུལ་གི་ཐྲོག་ནས་ལན་འདེབས་ཤིག་ཡྲོང་དགྲོས་པ་གནད་འགག་ལ་རི་ཡི་ཡྲོད། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་
ལ་ཆིག་སིལ་མི་ཡྲོང་བའི་གཞི་ར་དེ་ངས་གསལ་པྲོ་བཤད་དགྲོས་པ་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་དི་བ་རེད། ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་
དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆྲོས་ཀི་ཆྲོལ་ཁའི་དབུས་རྒྱུན་ལས་དང་མདྲོ་ སྨད་ཆྲོལ་ཁའི་ངྲོས་ནས་ལྲོ་མང་པྲོའ ་ི སྲོན་ནས་མདྲོ་
ཁམས་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་གནང་གི་མིན་ལབ་ནས་གྲོས་ཆྲོད་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡྲོད་
བསྡད་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་སི་འཐུས་མང་པྲོས་ས་རེས་སུ་དེའི་ཚོགས་གཙོ་བྱས་ནས་
ཕེབས་ཡྲོང་བ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས་དེའི་གྲོས་ཆྲོད་དེ་ད་ལྟ་ཡྲོད་བཞིན་པ་རེད། དེ་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་སྲོང་
ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་དྲོགས་འདི་བྱ་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ལབ་ན། བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་དེའི་གནས་སྟངས་དེ་
ཚོ་ཆིག་སིལ་ཡྲོང་བའི་གཞི་ར་ཞིག་ལ་རི་ཡི་ཡྲོད་དམ་གང་འད་ཡིན་ནམ། དེ་ལ་ལན་ཞིག་སྐྱྲོན་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་སིལ་བའི་ཆིག་སིལ་དགྲོས་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། དེ་ག་
ནང་བཞིན་ཚོགས་པ་ཁག་རེད་མི་མང་སི་ཡྲོངས་ཀི་ནང་ལ་མཐུན་སིལ་དགྲོས་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
འཕྲོས་དྲོན་དི་བ་ལ་ཕག་རྲོང་མཁན་གཉིས་ཡྲོད། དེའི་རེས་ལ་གྲོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།
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སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་གྲོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཁ་སང་དི་བ་དེ་མ་ཡིན་པ་
ཞིག་སྐུ་དབང་གི་ཐྲོག་ནས་འབེལ་བ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས་མར་སྲོག་གནང་དུས། བཀའ་གསུང་ཅི་སྒྲུབ་དང་ཚོགས་གཙོ་
གཉིས་ཀི་ལམ་སྟྲོན་དང་བཀའ་གནང་པ་ནང་བཞིན་བཀའ་གསུང་ཅི་སྒྲུབ་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཉི་མ་བཞི་ལྔའི་རིང་ལ་
བགྲོ་གླེང་བྱུང་སྟངས་དང་། བཀའ་ལན་གནང་སྟངས་དང་། དེ་རིང་གི་བཀའ་ལན་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ནམ་རྒྱུན་གསུངས་བསྡད་
པ་དང་ལྟ་གྲུབ་བཟུང་བསྡད་པའི་ཐྲོག་ལ་རང་བཞིན་གིས་འགན་ཁུར་ཡྲོད་པའི་བཀའ་ལན་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་གནང་མི་
འདུག དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་དི་བ་འདི་རྒྱུ་ཙ་གེ་ཙིག་གེ་མང་པྲོ་འདུག་སྟེ་ཡིན་ནའང་ར་བ་ཉིད་ནས་དེའི་ཐྲོག་ལ་དིས་ན་ཕན་
ཐྲོགས་ཡྲོད་པ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་གྲོས་ཚོགས་ཀི་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་ལྷག་རྒྱུའི་དྲོན་དག་ལ་
དི་བ་གཉིས་ཞུ་ཡི་ཡིན། དང་པྲོ་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་བསྡད་པ་དེ་ཆིག་སིལ་ལ་དྲོ་ཕྲོག་འགྲོ་གི་
ཡྲོད་པ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་གནང་གི་ཡྲོད་དམ་མེད། གཅིག་དེ་ཡིན།
གཉིས་པ་དེ་གལ་སིད་དྲོ་ཕྲོག་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་གནང་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། དེ་སེལ་རྒྱུའི་འགན་
དེ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ལ་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ཁ་
སང་ངའི་དི་བ་ཕིར་འཐེན་བྱས་པ་དེའི་ཐྲོག་ནས་འབེལ་བ་ཆགས་པའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད། དེ་བཀའ་འདི་
ཞུས་པ་དེ་གལ་སིད་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་སྐུ་དབང་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ན་འཛིན་སྐྱྲོང་ནས་ར་བ་ཉིད་ནས་
ལན་དགྲོས་ཀི་མེད། ལན་ཞུ་འདྲོད་ཀང་མེད། ཚོགས་གཙོས་སྟངས་འཛིན་གནང་རྲོགས་གནང་། གལ་སིད་དེ་བཀའ་ཤག་
གི་འགན་དབང་གི་ཐྲོག་ནས་གྲོས་ཚོགས་ལ་ལན་རྒྱག་དགྲོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་
ནས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ལན་ཡྲོད་པ་ཞིག་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་དི་བ་དེ་གང་ཡིན་ཞུས་ན་(ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་འཕྲོས་དྲོན་དི་བ་རང་གཏྲོང་རྲོགས་གནང་། ད་ལྟ་དི་བ་གཞན་དག་དེ་གྲོང་དུ་ཞུས་
ཟིན་བཞིན་ཕིར་འཐེན་བྱས་ཚར་བ་རེད། དེའི་སང་ལ་དི་བ་མ་གཏྲོང་རྲོགས་གནང་།)
ལགས་སྲོ། དེ་འད་སྲོང་ཙང་ད་ལྟ་ངའི་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡར་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བསགས་ནང་དེ་འཕྲོ་འགྱུར་
ཞེས་ལབ་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་གཏྲོང་རྒྱུ་དེ་གནས་དབྱུང་བཏང་ཡྲོད་རེད། གནས་དབྱུང་གཏྲོང་མཁན་དེ་བཀའ་ཤག་གི་
འགན་དབང་ཐྲོག་ནས་ཚང་མའི་འགན་ཁུར་གི་ཐྲོག་ནས་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་མར་བཏང་བ་ཡིན་ཟེར་ནས་གསུང་གི་ཡྲོད་
རེད། དེ་བཏང་བ་ཡིན་ན་དེ་འད་གཏྲོང་གི་ཡིན་ཟེར་ནས་ཁ་སང་སིད་ཚབ་ཀིས་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་ལན་གནང་པ་ནང་
བཞིན་ཡར་བསྐྲོས་པ་ནང་བཞིན་མར་བཏང་པ་རེད་ཟེར་བ་བཞིན་དེ་གནས་དབྱུང་གཏྲོང་གི་ཡིན་ཟེར་ནས་༸གྲོང་ས་
མཆྲོག་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ནས་བཀའ་ལན་ག་རེ་བྱུང་ཡྲོད་མེད་དེ་ཚོར་ལན་ར་བ་
ཉིད་ནས་མི་དགྲོས། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གི་འགན་དབང་ཐྲོག་ནས་ཡར་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གནས་དབྱུང་གཏྲོང་ཡིན་
ཟེར་ནས་ཞུས་ཡྲོད་རེད་ཞུས་ཡྲོད་མ་རེད། དེར་བཀའ་ལན་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཚོགས་གཙོས་
སྟངས་འཛིན་གནང་རྲོགས་གནང་། ལན་རག་པའི་དྲོན་དུ།
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ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རྲོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དི་བ་གཉིས་ཀ་ལ་ལན་རྒྱག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དམ། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། གྲོང་དུ་
ཚོགས་གཙོས་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། དེ་ལ་དཔག་ནས་གཟིགས་རྒྱུ་རེད།)ཚོགས་གཙོས་གྲོང་ནས་ལམ་སྟྲོན་ག་རེ་གནང་ཡྲོད་
མེད་གསལ་པྲོ་བྱུང་མ་སྲོང། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། དི་བ་གཉིས་པ་དེ་ཕིར་འཐེན་བྱས་ཚར་བ་རེད་ཅེས་གསལ་པྲོ་
ཞུས་ཡྲོད། སིད་སྐྱྲོང་གིས་གཟིགས་རྒྱུ་རེད།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དེས་གཅིག་སིལ་ལ་དྲོ་
ཕྲོག་འགྲོ་ཡི་འདུག་དང་མི་འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་འདི་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཁ་སང་ང་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་གཞི་རའི་ཆིག་སིལ་
ལ་དྲོ་ཕྲོག་འགྲོ་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་འདུག་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཡིན་ན་ཡང་ཆིག་སིལ་ལ་དྲོ་ཕྲོག་གི་རྣམ་པ་དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་འདུག་
ཟེར་ན། གཞི་རའི་དེ་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡིན་ཙང་ཆབ་སིད་རང་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་མང་གཙོ་རེད། གཏམ་བརྲོད་
རང་དབང་རེད། ཕྲོགས་འགལ་ཚོགས་པ་ཡྲོང་གི་རེད། དེ་ཡང་ཆྲོལ་ཁ་ཡི་འཐེན་ཁྱེར་ལ་སྒྱུར་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་བྱེད་
མཁན་འདུག དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཆྲོལ་ཁ་ཡི་འཐེན་འཁྱེར་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་
ཀི་འདུག་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས། ཆྲོལ་ཁ་ཡི་འཐེན་འཁྱེར་ཆགས་འདུག་ཟེར་གི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འད་སྲོང་ཙང་ཉེན་
ཁ་དེ་ཕྲོགས་འགལ་ཚོགས་པས་སྐྱྲོན་བརྲོད་བྱ་རྒྱུ་དེ་འགིག་གི་ཡྲོད་རེད། གཏམ་བརྲོད་རང་དབང་རེད། བཀའ་ཤག་ནས་
གུས་ཞབས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་ཁྲོ་ཚོ་ལ་ས་ཆ་གྲོ་སིག་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ང་
ཚོའི་འགན་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ཆྲོལ་ཁ་ཡི་འཐེན་འཁྱེར་བཟྲོ་མཁན་འབད་བརྲོན་བྱེད་མཁན་དེ་འད་འདུག ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་
ནས། དེར་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་པར་ངྲོས་འཛིན་གི་ཡྲོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དི་བ་གཉིས་པ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་དཀའ་
ངལ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ལ་ཕིར་འཐེན་བྱྲོས་ཟེར་ནས་ཕིར་འཐེན་བྱས་ཚར་བ་རེད། ཚོགས་གཙོ་
གཉིས་ནས་ལམ་སྟྲོན་བྱས་ཚར་བ་རེད། ཁ་སང་ཡང་དི་བ་བསངས་སྲོང་། གྲོས་ཚོགས་ཀི་དེབ་ཐེར་ནང་འཁྲོད་ཚར་བ་རེད།
ཡང་དེ་རིང་སྲོང་ཡྲོང་གི་འདུག ཡང་གྲོས་ཚོགས་ཀི་དེབ་ཐེར་ནང་འཁྲོད་ཚར་བ་རེད། ལན་མ་བརྒྱབ་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་
དེབ་ཐེར་ནང་ཐེངས་གཉིས་འཁྲོད་ཚར་བ་རེད། བཀའ་ཤག་གིས་ལན་རྒྱག་གི་མི་འདུག་ཟེར་གི་འདུག ལན་བརྒྱབ་པ་ཡིན་
ན་ཡང་དྲོན་ཚན་དང་པྲོ་དང་ནང་གསེས་གསུམ་ཐད་ཀར་འབེལ་བསྡད་ཡྲོད་རེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རང་ནས་༸གྲོང་ས་
མཆྲོག་གི་མཚན་སྨྲོས་སྲོང་། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་དེ་ཞུས་ཡྲོད་རེད་དམ་ཟེར། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་རྦད་
དེ་མཚན་སྨད་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཞུ་མཁན་ཡིན་ནའང་གསར་བཀྲོད་གསལ་བསགས་བྱས་ནས་ཕེབས་མཁན་རེད་་་་་

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་བཞག་གསུང་རྲོགས་གནང་།
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སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་དང་པྲོ་དང་འབེལ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ནས་བགྲོ་གླེང་བྱེད་ཆྲོག་
དང་མི་ཆྲོག་གི་ལམ་སྟྲོན་རྒྱབ་ལྲོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་ངྲོ་མ་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གི་ཐྲོག་ནས་ལམ་སྟྲོན་ཞིག་
གནང་རྲོགས་བྱྲོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
ར་བའི་བཀའ་ལན་གནང་དགྲོས་དང་མི་ དགྲོས་དེ་གསལ་པྲོ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། བྱས་ཙང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་
གིས་གཟིགས་རྒྱུ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་མུ་མཐུད་ནས་གསུངས་རྲོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་མཚན་མ་སྨྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་ལན་འདེབས་བདེ་པྲོ་ཞིག་རྒྱག་ཆྲོག་པ་
གནང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་ག་རེ་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། བཀའ་ཤག་གིས་བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ལ་
ཕག་བིས་གནང་ནས་ལས་མཚམས་ཞྲོག་ཅེས་བཀྲོད་ཡྲོད་རེད། དེ་ག་རང་རེད་ལས་མཚམས་བཞག་པ་རེད། གནས་
དབྱུང་བཏང་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། དྲོན་དམ་པའི་ཐྲོག་ནས་གནས་དབྱུང་རེད་འདུག་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། གནས་དབྱུང་མ་
རེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་རེད། གནས་དབྱུང་ཟེར་བ་དེ་ སུ་ལ་ཁྱབ་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། བང་དྲོར་
སིག་གཞིའི་ཁྱབ་ཁྲོངས་ལ་ལས་བྱེད་ཡྲོད་པ་དེ་དག་ལ་གནས་དབྱུང་ཁྱབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། གནས་དབྱུང་བྱས་ཚར་བའི་རེས་
སུ་ལས་བྱེད་ལ་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། བགེས་ཕྲོགས། བགེས་ཤག གསྲོག་དངུལ། ཕྲོགས་དེ་དག་ཉུང་དུ་
བཏང་བ་དེ་དག་ཆགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ལས་ལྷག་གནས་དབྱུང་བཏང་པའི་ལས་བྱེད་ཅིག་ཡིན་ནའང་མ་འྲོངས་པར་
སི་ཞུ་ལས་བྱེད་ལ་ཡང་བསྐྱར་འཛུལ་དུ་སེབས་པ་ཡིན་ནའང་ཁྲོ་རང་ལ་དྲོ་ཕྲོག་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། གང་རེད་ཅེ་ན་སི་ཞུ་
ལས་བྱེད་དུ་འཛུལ་བ་ལ་ག་རེ་བཀྲོད་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན་དེ་ས་གནས་དབྱུང་བཏང་བ་མ་ཡིན་ཞེས་འཁྲོད་ཡྲོད་རེད། དེ་སྲོང་
ཙང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གང་ཟག་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་དམ་གནྲོད་སྐྱེལ་གི་ཡྲོད་ཧ་གྲོ་ཡི་མི་འདུག གནས་
དབྱུང་བཏང་བ་རེད་ཅེས་ལབ་ན་གང་ཟག བྱང་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱེད་གནང་རྒྱུའི་གྲོ་
སྐབས་མེད་པ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་བཞག་གསུང་རྲོགས་གནང་།

122

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལས་རིམ་རྣམ་བཞག་ཞུ་དགྲོས་པ་འདི་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གིས་ང་སེན་པ་ཚེ་རིང་
གི་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་མཁན་རེད་ཟེར་ནས་ཐག་བཅད་ནས་གསུངས་གནང་གི་འདུག དེ་ཁུངས་སྐྱེལ་རྒྱུ་མེད་པར་དེ་འད་ར་
སྲོད་བྱས་པ་ཡིན་ན། རྒྱལ་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཚད་བཙུགས་དགྲོས་ན་འཛུགས་ཐུབ། དེ་འདའི་རྒྱབ་སྐྱྲོར་གི་ཐྲོག་
ནས་དི་བ་བཏང་བ་དེ་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན། སི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་བསྡད་པ་དེ་ག་རང་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་
ནས་དི་བ་བཏང་བ་ཡིན་མ་གཏྲོགས་གཞན་པ་གལ་མིན། བཀའ་མྲོལ་གནང་སྟངས་དེ་འད་གནང་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོ་འཕྲོས་
དྲོན་དི་བ་ཡིན་ནའང་རེད་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པ་དེ་ཚོ་འདི་དགྲོས་བསམས་ཀང་འདི་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག བྱས་
ཙང་དེའི་ཐྲོག་ལ་སྟངས་འཛིན་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ད་གིན་གསུངས་པ་དེ་ཐག་ཆྲོད་པྲོས་གསུངས་གྲུབ་སྲོང་བསམས་སྲོང་། བྱས་ཙང་དེའི་
རིགས་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་
བཞག་གསུང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨྲོན་ལམ་མཐར་ཕིར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་ཀང་ཚིག་ཡག་པྲོ་གསན་མེད་པ་འད། དེ་འད་བྱས་པ་
ཡིན་ནའང་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་དམ། སྐྱྲོན་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་ཧ་གྲོ་ཡི་མི་འདུག་ཅེས་ངས་དེ་འད་ཞིག་གྲོ་སྲོང་། ཨ་
མཆྲོག་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་རེད། ཕར་ཕྲོགས་དེའི་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་མཁན་རེད། ཁྱེད་རང་གིས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་ཀི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་
འད་གྲོ་མ་སྲོང་ཞེས་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།
གཉིས་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ལྲོ་ཁ་ཤས་ཕིན་པའི་ཉམས་མྲོང་
ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས་སྲོ་སྲོ་རང་ཉིད་ཀིས་སྲོན་མ་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་སྐད་ཆ་དེ་འད་དིས་མྲོང། ཚིག་
དེ་ག་རང། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་རང་གསུང་རྲོགས་གིས།) དེ་དག་དེ་ལས་རིམ་རྣམ་བཞག་
ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཧང་ག་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཕིར་བསྡུ་བྱས་ནས་ལྷྲོ་ཨ་ཧྥི་རི་ཀ་ལ་བཏང་ནས་དཀའ་ངལ་ཆགས་པ་དེ་༸གྲོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་ལ་སྙང་གསན་ཞུ་མྲོང་ངམ་ཟེར་ནས་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་ཞུ་མྲོང་། སྐབས་དེ་དུས་
བཀའ་བྲོན་ཁི་པས་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་དང་བཀའ་ཤག་ཕན་ཚུན་བར་ལ་སྐད་ཆ་གང་བཤད་པ་དེ་
གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཞུ་དགྲོས་པ་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་གང་ལའང་གསལ་མི་འདུག་ཟེར་ནས་དེ་འད་ཞིག་
གསུངས་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚང་མས་ཤེས་དང་ཤེས་ཀི་རེད་བ་ཟེར་ནས་དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།
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ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ནས་བཀའ་ལན་ལས་རིམ་རྣམ་བཞག་མི་ཡྲོང་བའི་བཀའ་ལན་ངེས་པར་དུ་གནང་དགྲོས་ཀི་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལས་རིམ་རྣམ་བཞག་ངྲོས་ལེན་ཞུ་ཡི་མིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་བཀའ་ལན་གནང་རྲོགས་
གནང་།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་ལམ་སྟྲོན་དེ་ཡག་པྲོ་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ག་རེ་བྱས་ནས་ཟེར་ན་སིད་སྐྱྲོང་གིས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁྱེད་རང་བྱང་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་སེན་པ་ཚེ་རིང་ལ་
རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་མཁན་རེད་ཞུས་མེད། ངས་ག་རེ་ཞུས་ཡིན་ཟེར་ན་དི་བ་དེ་འད་འགྲོད་མཁན་ཚོས་བྱང་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་
ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཀི་ཡྲོད་དམ་གནྲོད་སྐྱེལ་གི་ཡྲོད། རྒྱབ་སྐྱྲོར་པ་བྱེད་མཁན་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཡག་པྲོ་གཟིགས་དགྲོས་
རེད། ག་རེ་བྱས་ནས་ཟེར་ན་གནས་དབྱུང་བཏང་ཚར་བའི་མི་ཞིག་གིས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ཆྲོག་གི་
ཡྲོད་མ་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་མཚམས་བཞག་ཡྲོད་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། ཁྲོ་རང་གནས་དབྱུང་བཏང་ཡྲོད་
མ་རེད་ཟེར་དུས་ད་བཀའ་ཤག་གིས་གནས་དབྱུང་བཏང་རེད་ཟེར་ནས་ལབ་པ་ཡིན་ནའང་གང་ཟག་ལ་གནྲོད་ཀི་མ་རེད་
དམ། དེ་འད་སྲོང་ཙང་གནས་དབྱུང་ཟེར་བ་དེ་བསྐྱར་དུ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་དུ་ཡྲོང་ཆྲོག་གི་མ་རེད། དྲོ་
ཕྲོག་འགྲོ་ཡི་རེད། དམིགས་བསལ་དེ་འད་ཡྲོང་ཆྲོག་གི་རེད་དེ་དྲོ་ཕྲོག་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་སྲོང་ཙང་གནས་དབྱུང་
བཏང་ཡྲོད་མ་རེད། ལས་མཚམས་བཞག་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
འཕྲོས་དྲོན་དི་བ་མཐའ་མ་གནང་མཁན་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་བྲོད་རིགས་ནང་ཁུལ་ལ་འཆམ་མཐུན་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས་དི་བ་ཞིག་ཕེབས་ཡྲོང་གི་
ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་འདིའི་ཐབས་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་བབ་ནས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས། དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་གནས་ཚུལ་
གང་ཡང་ཞུ་འདྲོད་མེད་ལ། ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་བལ་བ་འད་ཞིག་ཆགས་བསྡད་འདུག སྲོང་ཙང་ཁ་སང་ཉི་མ་བཞི་ལྔ་
ཞིག་གི་ནང་དུ་བཀའ་མྲོལ་རབ་དང་རིམ་པ་གནང་བའི་སྐབས་སུ། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། འཕྲོས་དྲོན་དི་བ་འདི་གནང་
རྲོགས། འབེལ་ཡྲོད་སི་མཐུས་ཀིས་དི་བ་གནང་བ་ངྲོ་གདྲོང་གཞི་བཟུང་དང་། དེ་ལ་དཔག་པའི་ དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་
མཆྲོག་གིས་བཀའ་ལན་གནང་པ། དེ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་གནང་རྲོགས་གནྲོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།) ད་ལྟ་གཅིག་སིལ་དང་མཐུན་
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སིལ་གི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་ལན་ཞིག་གནང་ཡྲོད་རེད། དེ་ད་ལྟ་དཀལ་ངལ་འཕད་བསྡད་པ་སྡུག་བསལ་བདེན་པ་ཡྲོད་བསྡད་པ་
དེའི་ཐབས་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་མར་འབབ་ཀི་ཡིན། གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ཉིན་ལྔ་ཙམ་རིང་བཀའ་མྲོལ་གནང་པ་རེད། བཀའ་
མྲོལ་གནང་པའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དེ། ད་ལྟའི་དཀའ་ངལ་དེ་ཞི་འཇམ་ཡྲོང་བའི་ཆེད་དུ་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་
འདིའི་ནང་ནས་འཕྲོས་པའི་བསམ་འཆར་ཞིག་ལ། བཀའ་བྲོན་ལྷན་རྒྱས་ནས་ངྲོ་རྒྲོལ་མཉམ་བཀའ་མྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་ག་སིག་
གནང་གི་ཡྲོད་དང་མེད། དེ་འད་ཞིག་གནང་འཆར་ཡྲོད་དང་མེད། གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་འཕྲོས་པའི་གནས་ཚུལ་
ཞིག་ཡིན།
དེ་ནས་བཀའ་ཤག་དང་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་མཉམ་ཕེབས་ཀི་ཐྲོག་ནས་སྡུག་བསལ་བདེན་པ་དེ་སེལ་བའི་ཐབས་
ལམ་ཞིག་མཐྲོང་གི་འདུག དེ་གནང་འཆར་ཡྲོད་དང་མེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་གནས་ཚུལ་ཞིག་
ལ་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་སྐུ་ངྲོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ངྲོ་རྒྲོལ་གནང་མཁན་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མྲོལ་གནང་པ་ཡིན་ནའང་ཞི་
འཇམ་ཡྲོང་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་འདུག་དེ་གནང་གི་ཡྲོད་དམ་མེད་ཟེར་ནས་དེ་གཅིག་ཡིན།
མཐའ་མའི་དྲོན་དེ་ལ་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ལ་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་སྡུག་
བསལ་བདེན་པ་དེ་སེལ་བ་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤེས་ལ། གནས་ཚུལ་འདི་སྐུ་ངྲོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་། མ་གིར་ངྲོ་རྒྲོལ་ག་
སིག་གནང་མཁན་གང་ཟག་ཆེ་གེ་མྲོ་དེ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་གཏུག་ནས་གནས་ཚུལ་འདི་བརྟག་དཔྱད་ཡང་དག་པ་ཞིག་བྱེད་
ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་དམ་མེད་ཟེར་ནས་དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག བཀའ་ལན་གནང་རྲོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་བྱས་ནས་མ་གིར་ངྲོ་རྒྲོལ་བ་ཚོ་ཟེར་ནའང་རེད། དགྲོངས་ཚུལ་མི་འད་
བ་ཡྲོད་མཁན་མཉམ་དུ་མཇལ་འཕད་གནང་གི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདི་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་སྲོན་ནས་གྲོས་
ཚོགས་ར་བ་འདི་ག་རང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕྲོགས་དབུ་མའི་ལམ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
སྐུ་ཚབ་མཉམ་དུ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་བཀའ་མྲོལ་གནང་གི་ཡིན་ཟེར་གི་ཡྲོད་པས། བྲོད་མི་ནང་ཁུལ་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་མི་
ཐུབ་པ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། འདས་པའི་ཉམས་མྲོང་ལ་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་ཨ་རིའི་དྲོན་
གཅྲོད་ལས་ཁུངས་སུ་མཇལ་བ་རེད། མཇལ་དུས་སྐབས་སུ་ག་རེ་བྱུང་སྲོང་། དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་རེད། མཇལ་
མཁན་མི་ལ་དེ་འད་གནང་པ་ཡིན་ནའང་སུ་ཐུག་གར་འགྲོ་དགྲོས་རེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཁ་སང་བཀའ་
ཤག་གིས་གྲོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་བའི་ཐྲོག་ནས་ང་གྲོས་ཚོགས་སུ་བཅར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཕ་གི་སྲོ་ནས་འཛུལ་
ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་མི་འགའ་ཤས་དེར་བསྡད་འདུག ཁྲོ་རང་ཚོས་ངའི་མྲོ་ཊ་བསེབས་ཡྲོང་དུས་ངའི་མྲོ་ཊའི་མདུན་ལ་
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བསེབས་སྲོང་། ལམ་ཁ་བཀག་སྲོང་། དེ་ནས་ངའི་སྐུ་སྲུང་གིས་ལམ་ཁ་གཙང་མ་བཟྲོས་ནས་ང་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་བསེབས་
པ་ཡིན། ཡང་དེའི་བརན་འཕིན་དེའང་ཕི་ལྲོགས་ལ་བཀྲམ་བསྡད་འདུག ད་དེ་ཕལ་ཆེར་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མང་ཆེ་བས་
མཇལ་ཡྲོད་ཀི་རེད། ནང་དུ་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་ལམ་ཁ་ནས་ཡི་གེ་གནང་མཁན་ཚོས་ཟུར་ནས་པར་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་
འདུག ད་སིད་སྐྱྲོང་ལ་པར་ག་རེ་བྱས་ནས་རྒྱག་གི་ཡྲོད་རེད་དམ། དེ་ནས་མཆན་ག་རེ་བརྒྱབ་འདུག་ལབ་ན་”དེ་རིང་ང་ཚོ་
ཕ་གིར་ཡི་གེ་སྐྱེལ་བར་ཕིན་པ་ཡིན། སིད་སྐྱྲོང་ང་ཚོ་ལ་ཐུག་ཁྲོ་རང་མ་སྲོང་།” ང་འདིར་གྲོས་ཚོགས་ལ་བཅར་རྒྱུའི་དྲོན་
དག་ལ་དུས་ཚོད་ཟིན་མ་ཟིན་བྱས་ནས་སེབ་དགྲོས་རེད་མ་གཏྲོགས། སིད་སྐྱྲོང་ལ་ཡིག་ཆ་དང་སྙན་ཞུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྲོད་ན།
བཀའ་དྲུང་ཡྲོད་རེད། སེ ར་དྲུང་ཡྲོ ད་རེད། ངའི ་སྐུ་སྲུང་ཡྲོད་རེ ད། དེ་ ནས་མྲོ ་ཊའི ་མདུན་ལ་བསེ བས་ནས་བཀག་པ་
རེད། དེའི་བརན་འཕིན་དེ་འགྲོ་བསྡད་འདུག འདིར་མི་ཕེབས་སྡྲོད་མཁན་ཚོས་གསུང་གི་འདུག བཀའ་མྲོལ་གནང་ན་ཞི་
འཇམ་ཡྲོང་གི་རེད་ལབ་ཀི་འདུག ད་པར་ཆས་ཁུར། གླྲོག་བརན་བརྒྱབ་ནས་ཕི་ལྲོགས་སུ་བཀྲམ་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་ན། གང་འད་
བྱས་ནས་ཐུག་དགྲོས་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོའི་ཀུན་སྲོང་གང་རེད། སིད་སྐྱྲོང་ལ་དངྲོས་ནས་ཐུག་གི་ཡིན་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད་
དམ། དངྲོས་གནས་ཐུག་གི་ཡིན་ན་ལམ་ལུགས་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུག་ན་གང་འད་བྱས་ནས་ཐུག་དགྲོས་རེད་
ཟེར་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད། གཞན་མ་གཏྲོགས་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་བཀའ་བྲོན་ཞིག་ཐུག་ཚར་བ་རེད། ཐུག་པའི་ཉམས་མྲོང་དེ་
ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དེ་ཡིན། བཀའ་སི་གཉིས་ཀའི་ཐྲོག་ནས་མཇལ་གི་རེད་དམ་མ་རེད་གསུང་བསྡད་པ་དེ་རིམ་
པས་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེ ད། དེ་ནས་ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་ཁྲོ་རང་ཚོ་དང་མཇལ་གི་རེད་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ།
ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སེན་པ་ཚེ་རིང་གི་ཐྲོག་ནས་ཐུགས་ཐག་གཅྲོད་རྒྱུ་རེད།
ཁིམས་ཁང་ནང་དུ་ཕེབས་ཀི་ཡིན་དང་མིན་ཟེར་བ་དེ་དེ་ག་རང་རེད། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། མང་གཙོའི་ཀ་བ་
གསུམ་ལ་དབང་ཆ་བགྲོས་བཞག་ཡྲོད་རེད། ཁིམས་བཟྲོ་ལྷན་ཁང་རེད། ཁིམས་བཟྲོ་རྒྱུ་རེད། ཁིམས་བཟྲོས་བཞག་པ་དེ་
བཀའ་ཤག་གིས་ལག་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་རེད། བཀའ་ཤག་གིས་ལག་ལྟར་བྱ་རྒྱུའི་ནང་དུ་བཅའ་ཁིམས་ནང་དུ་ག་རེ་འཁྲོད་ཡྲོད་རེད་
ཟེར་ན། དྲོན་གཅྲོད་བསྐྲོས་ཆྲོག་དང་། འཕྲོ་འགྱུར་གཏྲོང་རྒྱུའི་དབང་ཆ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་གནང་བཞག་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིས་
ཐུགས་བྲོ་ཁེངས་དང་མ་ཁེངས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དི་བ་གཅིག་ཡྲོད་རེད། བཀའ་ཤག་གིས་ཁིམས་དང་མཐུན་པ་ཐག་གཅྲོད་
བྱས་ཡྲོད་རེད་དང་མ་རེད། དེ་ཁིམས་ཁང་ནང་རང་ལ་སྐད་ཆ་འདི་རྒྱུ་རེད་མ་གཏྲོགས། གཞན་སུ་གང་ལ་འདི་ས་ཡྲོད་མ་
རེ ད ། བྱས་ཙང་མང་གཙོ འ ི ་ ཀ་བ་གསུམ་འད་མཉམ་བྱས་ནས་བཅའ་ཁི མ ས་ནང་དུ་དབང་ཆ ་བགྲོ ས ་བཞག་ཡྲོ ད ་
རེད། ཁིམས་བཟྲོ་ལྷན་ཁང་གིས་ཁིམས་བཟྲོས། བཀའ་ཤག་གིས་ལག་ལྟར་བྱས། དེའི་བར་ལ་རྲོད་རྲོག་ཡྲོད་ན་ཁིམས་ཁང་
ལ་བཀའ་འདི་གནང་རྒྱུ་རེད། ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་ཐག་གཅྲོད་བྱས་ཡྲོད་ན་དང་བདེན་རེད། ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་ཐག་
གཅྲོད་བྱས་མེད་ན་དང་བདེན་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་མང་གཙོའི་འགྲོ་ལུགས་ཀི་ཐྲོག་ནས། མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་འགྲོ་
ལུགས་འགྲོ་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས། ཆབ་སིད་ཀི་འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་ཐྲོག་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ལམ་ལུགས་དེ་ག་རང་
ཡྲོད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་བཀའ་འདི་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁིམས་མཐུན་གི་ཐྲོག་ནས་ཐག་བཅད་
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འདུག་དང་མི་འདུག་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་མར་ཐག་གཅྲོད་གནང་གི་རེད། དེ་ཁ་སང་སྲོན་མ་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་
ཞུས་བསྡད་པ་དེ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
དེ་ཡན་ཆྲོད་ནས་དི་བ་དིས་ལན་གི་ལས་རིམ་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡིན།
ལས་རིམ་གཉིས་པ། ལས་ཁུངས་ཀི་གྲོ་རིམ་བཞིན་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་ཀི་ཐྲོག་བགྲོ་གླེང་དང་གཏན་
འབེབས་ཕེབས་བཞིན་པ། ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། དེ་ནང་དུ་
ད་ལྟ་སི་འཐུས་ཕག་བརངས་ནས་མཚན་གཞུང་ཡྲོད་པ། ཁ་སང་ཕེབས་ཟིན་པ་དང་ད་ལྟ་ཕེབས་རྒྱུ་བཅས་བཅུ་དྲུག་
ཡྲོད། བྱས་ཙང་དེའི་རེས་ལ་མཚན་གཞུང་ཞུ་ཡི་མིན་ཞུ་རྒྱུ་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 བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་མདྲོར་བསྡུས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་
ཡིན། འདི་དམིགས་བསལ་རྒྱུན་གྲོན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་འགྲོའ ་ི འདུག ཨང་ ༣ པ་ (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། དགྲོངས་
དག་དུས་ཚོད་དེ་སྐར་མ་བཅུ་བཅུ་ཡིན། དེའི་རིང་ལ་ཚང་མས་དགྲོངས་པ་ཆེ་བ་ཞེས་ཀིས་དེ་ལ་དཔག་ནས་གསུང་རྲོགས་
གནྲོངས།) ལགས་སྲོ། ཟུར་འཛར་དང་པྲོའ ་ི ནང་གི་རིས་འགྲོ་ཨང་ ༣ ཕག་འཁྱེར་དང་གསྲོལ་སྲོན་དེའི་སྐྲོར་ལ་ཡིན། སི་
བཏང་ནས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། མི་མང་ནང་ལྲོགས་ནས། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དེ་
གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ངྲོ་འཛིན་ཞུ་དགྲོས་པ་དེ། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་
ཆགས་འགྲོའ ་ི འདུག ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་སྲུང་སྐྱྲོབ་བྱ་རྒྱུ་ད་ལྟའི་བར་དུ་བསགས་བརྲོད་དང་ལྡན་པ་ཕག་ལས་ཤིག་
གནང་བཞག་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་མཇུག་མ་གནས་ཚུལ་དེ་འད་འབྱུང་མི་སིད་པ་མ་རེད། བྱས་ཙང་དེའི་ཐྲོག་ང་ཚོའི་ངྲོས་
ནས་གཟབ་གཟབ་གནང་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཆག་བསྡད་འདུག ངས་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ ་
ན། ད་ལྟ་བར་དུ་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། ཉེ་
ཆར་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གིས་བཀའ་སྲོབ་གནང་པའི་ཐྲོག་ནས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ་རེད་ཅེས་
བཀའ་གསལ་པྲོ་ཞིག་ཕེབས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས་སྐུ་ཕྱྭ་ཡི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་ཞུ་དུས། གསུང་
ཆྲོས་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་རེད། ཡང་ན་དམིགས་བསལ་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་མཇལ་ཁ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གཉིས་ཀི་གནས་སྟངས་
ཆགས་སྡྲོད་ཀི་འདུག དེ་ངས་དྲོགས་འདིའི་རྣམ་པའི་ཐྲོག་ནས་རང་ཡིན།
ང་ཚོས་ཡིག་ཐྲོག་ལ་བཀྲོད་བཞག་པ་གཙོ་བྲོ་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭའི་
སྐྲོར་ནས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས་གསུང་ཆྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་དུས་བདེ་སྲུང་གི་
ངྲོས་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགྲོས་པ་དེ་ཆགས་འགྲོའ ་ི འདུག དེའི་ཐད་ལ་ཕག་ལས་ག་ཚོད་ཅིག་གནང་གི་ཡྲོད་མེད་ཁ་
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གསལ་པྲོ་ཆགས་པ་རེད། ཉེ་ཆར་འད་པྲོར་ཆག་བཞག་པ་ཡིན་ན། བཅུ་པའི་ཚེས་གཅིག་ ༨༧ ལ་ལྷ་སར་ཞི་རྒྲོལ་བྱུང་བའི་
བྲོད་དགུ་བཅུ་གསུམ་གི་ལས་འགུལ་ཚོགས་པའི་ངྲོས་ནས་པར་རིས་ཀི་འགེམ་སྟྲོན་ཞིག་གྲོ་སིག་ཞུས་པ་རེད། འགེམ་སྟྲོན་
ཐྲོག་གི་གནས་ཚུལ་ཧ་ལམ་མ་ཤེས་མཁན་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྲོད་རྒྱུ་མ་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ཧ་ཅང་འགྲོ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་
ནས་གྲོ་ རྒྱུ་བྱུང་། རྒྱ་ནག་གི་ སྡིངས་ཆ་སྐད་འཕིན ་བརྒྱུད་ནས། གང་ལྟར་དེ་ ཞུ་དགྲོ ས་པའི་ རྒྱུ་མཚན་གང་ཡི ན་ཟེར ་
ན། གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་ཚར་བའི་རེས་ལ། ང་ཚོས་གྲོ་ཐྲོས་བྱས་པ་ཡིན་ན། གང་ཟག་དེ་རྒྱ་མི་རིགས་ཡིན་པ། ཨ་རིའི་མི་
སེར་ཡིན་པ་དེ་གསུང་ཆྲོས་ཀི་ར་བའི་ནང་དུ་བསེབས་འདུག་ཟེར་ནས་སྐད་ཆ་གྲོ ་ཐྲོས་བྱུང་སྲོང་། དྲོགས་འདི་རང་ཡིན་པ་
རེད། ཡིན་ནའང་ངས་དེ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པྲོར་ག་རེ་བྱས་ནས་མཐྲོང་གི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཨ་རི་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་
གི་མི་སེར་ཞིག་ཆགས་པ་རེད་དེ། བསེབས་པ་དེ་གུང་ཁན་ཏང་གི་ཞེན་ཁྲོག་བྱེད་མཁན་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོས་
རྒྱ་ལ་འབེལ་བ་བྱེད་ཀིན་སྐད་ཆ་མང་པྲོ་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་གང་ཟག་དེ་འད་ཞིག་གིས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ལ་དྲོ་
ཕྲོག་གཏྲོང་རྒྱུ། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་། ཉེན་ཁ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། དེ་
དུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་བརན་ཐུང་མཐྲོང་ཡྲོད་རེད། མྲོ་རང་གིས་ག་རེ་ལབ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། པར་རིས་སར་རྒྱུ་དེ་ཚོ་རྫུན་
མ་རེད་ཟེར་ནས་བཤད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། གུང་ཁན་ཏང་གིས་མནར་ངཙོད་གཏྲོང་བ། བྲོད་ནང་ནས་ཞི་རྒྲོལ་བྱུང་བའི་པར་
རིས་དེ་དག་རྫུན་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཤད་ཡྲོང་མཁན་གང་ཟག་ཅིག་རེད། ཨ་རིའི་མི་སེར་དང་ཏང་གི་མི་རིགས། བྱས་ཙང་
དེ་ཚོའི་གས་དེ་ལས་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ཞིག ངས་གང་མཐྲོང་སྲོང་ཟེར་ན། གང་ཟག་དེ་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེར་མཇལ་ཁ་
ཞུས་ཚར་མཁན་གི་གང་ཟག་ཅིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་ཁྲོང་ཚོའི་གས་དེ་དེང་སང་ཆ་བཞག་ན། ༸སྐྱབས་
མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་ངྲོས་ནས་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཧ་ལམ་བཀའ་མྲོལ་གནང་གི་ཡྲོད་མ་རེད། ཡིན་
ནའང་སྐབས་རེར་བྲོད་ནང་གི་གནད་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་སྐྲོར་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་གནས་བབ་
སྐབས་སུ་རྒྱ་དེ་འད་ཞིག ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་འཁིས་ལ་ཡྲོང་བ་ཡིན་ནའང་ཁྲོ་ཚོས་བྱ་སྲོད་གང་འད་ཞིག་ཡྲོང་གི་
རེད། དེ་སུས་འགན་ཁུར་ཐུབ་ཀི་རེད་ཟེར་ནས་ངས་བཀའ་འདི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། དེའི་ཐད་ལ་ངས་དྲོགས་འདི་ཞིག་ག་རེ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་ཟེར་ན། ང་ཚོ་ལ་དེ་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའི་བདེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་གི་སྐུ་དབང་ཡྲོད་རེད་
གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། སྐུ་དབང་ག་ཚོད་ཅིག་ཡྲོད་ན། གནས་བབ་གསར་པ་དེ་ལ་ལྟ་དུས་ང་ལ་དྲོགས་འདི་ཞིག་ཡྲོད། ཡང་ན་
དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་ནང་ལྲོགས་ཀི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྲུང་ཆེ་ཁྲོ་རང་ཚོ་གཅིག་པྲོའ ་ི སྐུ་དབང་རེད་དམ། ཡང་ན་ང་ཚོ་
བདེ་སྲུང་ལ་སྐུ་དབང་ཡྲོད་རེད་དང་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་སྲོང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་གང་ཟག་དེའི་
རྒྱབ་ལྲོངས་པ་ལྟ་དུས་གཙང་མ་ཞིག་རེད་མི་འདུག དྲོགས་པ་བྱེད་ས་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཀི་འདུག བྱས་ཙང་དེ་འདའི་གང་
ཟག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་མ་གནང་སྲོན་ལ་ང་ཚོས་བདེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་ལ་བཀའ་འདི་གནང་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། རྒྱ་གར་
གསང་པའི་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འདི་གནང་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། དེ་ང་ཚོས་ཐེངས་
གཅིག་ཚང་མས་མཐྲོང་བའི་ཉམས་མྲོང་ཞིག་རེད། མཐྲོང་མྲོང་མེད་པ་དང་གྲོ་མྲོང་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ག་ཚོད་ཅིག་བྱུང་
ཡྲོད་རེད། ག་ཚོད་ཅིག་འབྱུང་མི་སིད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེའི་ཐྲོག་ལ་མི་མང་ནང་དྲོགས་འདི་གནང་མཁན་འདུག ང་རང་
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སེར་ངྲོས་ནས་སེམས་འཚབ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་བྱུང་སྲོང་། བྱས་ཙང་ངས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེར་
མཇལ་ཁ་གནང་རྒྱུ། དེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་གསུང་ཆྲོས་ཀི་སྐབས་སུ་བདེ་སྲུང་ལ་སྐུ་དབང་ག་ཚོད་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས་
དེའི་ཐད་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།
གཉིས་པ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་གི་ངྲོས་ནས་སྐད་འཕིན་བེད་སྲོད་གཏྲོང་རྒྱུའི་སྐྲོར་ལ་
ཁ་གསལ་པྲོ་ཞེ་པྲོ་གནང་སྲོང་། དགའ་ཚོར་ཆེན་པྲོ་བྱུང་། དེའི་སྲོན་ལ་ཤེས་རྟྲོག་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད། བདེ་སྲུང་ལ་ཕག་
ལས་གནང་མཁན་ཁྲོ་རང་ཚོས་སྐད་འཕིན་བེད་སྲོད་གནང་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་མ་རེད་གསུང་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་
བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཉེ་ཆར་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡའི་ནང་གི་བདེ་སྲུང་དང་འབེལ་བའི་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཁྲོ་རང་ཚོས་ལས་ཀ་དང་འབེལ་བའི་ལག་ཐྲོགས་ཁ་པར་ལ་སྐད་འཕིན། ཡང་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཟྲོས་
བཞག་པའི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག APP ག་རེ་ཡིན་ནའང་བེད་སྲོད་གཏྲོང་ཆྲོག་གི་མེད་པ་ཁྱབ་བསགས་བཏང་
ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བདེ་སྲུང་དང་འབེལ་ཡྲོད་ཁྲོ་རང་ཚོས་བེད་སྲོད་
གཏྲོང་ཆྲོག་གི་མེད་ཟེར་ནས་གསལ་བསགས་བཏང་གནང་ཡྲོད་རེད། ད་ངས་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་
ནས་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ངྲོས་འཛིན་ཁ་གསལ་པྲོ་ཞིག་རེད། སྐད་འཕིན་གི་སྡིངས་ཆ་འདི་བརྟན་པྲོ་མེད་པ། སི་ཚོགས་
ནང་དུ་དཀའ་རྲོག་བཟྲོའ ་ི ཡྲོད་པ། བྱས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས། ངའི་འབྲོད་སྐུལ་དེ་བདེ་སྲུང་གི་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད།
བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། སི་ཚོགས་ནང་དུ་དེ་ཉེན་ཁ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཡིན་མིན། དེའི་ཐྲོག་ལ་གྲོ་རྟྲོགས་
སེལ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག སིར་བཏང་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ། གཙོ་བྲོ་ད་རྒྱའི་ཐྲོག་
ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཁྲོ་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཁྱབ་བསགས་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་བཏང་ཡྲོད་རེད། སྐད་འཕིན་ཟེར་ན་
དེ་ཡག་པྲོ་མེད་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཟྲོས་བཞག་པའི་སྡིངས་ཆ་ཆགས་འགྲོའ ་ི འདུག དེས་ན་དེ་བེད་སྲོད་བཏང་པ་
ཡིན་ནའང་སྲོ་སྲོ་གཅིག་པྲོ་མ་ཡིན་པ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་གང་ཟག་གི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་ཕར་འགྲོ་བཞག་གི་
ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས། དེ་ཁྱབ་བསགས་མང་པྲོ་བཏང་ཡྲོད་རེད་དེ། སི་ཚོགས་ནང་དུ་སྒུལ་སྐྱྲོད་ག་ཚོད་འཐྲོན་གི་ཡྲོད་མེད་
ཚོད་དཔག་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་དེ་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་རེད། དགའ་ལྡན་
ཕྲོ་བང་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོའི་ཕག་ལས་གནང་སའི་ལག་ཐྲོག་ཁ་པར་གི་ནང་དུ་སྐད་འཕིན་མེད་པ་ཞིག དེའི་
ཐྲོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་རྒྱ་གཏྲོང་དགྲོས་བྱུང་ན་རེད། འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་དགྲོས་བྱུང་ན་རེད་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་
ཆགས་བསྡད་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་པའི་གནད་དྲོན་
ཆགས་འགྲོའ ་ི འདུག བྱས་ཙང་སྐད་འཕིན་གཅིག་པྲོ་མ་ཡིན་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཟྲོས་བཞག་པའི་ཁ་པར་ནང་དུ་ཕབ་
ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ apps དེ་འད་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད།བྱས་ཙང་དེའི་ཐྲོག་ལ་གྲོ་རྟྲོགས་གང་མང་སེལ་རྲོགས་གནྲོངས་ཞེས་
ནས་ངས་འབྲོད་སྐུལ་གི་རྣམ་པ་རང་ཞུས་པ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཙོགས་གཙོ་མཆྲོག བདེ་སྲུང་དང་འབེལ་ཏེ་ཁ་སང་ནས་ལག་པ་བཀགས་པ་ཡིན། གྲོང་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་
མཁན་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་དེའི་ཐྲོག་ལ་གསུངས་སྲོང་། ཡིན་ནའང་དེ་གལ་གནད་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡིན་དུས་གཅིག་ཞུ་
ཆྲོག་པ་གིས། ད་ལྟ་གསུང་མ་ཐག་པ་ནང་བཞིན་རེད། སྐད་འཕིན་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་འཁྲུག་རེན་ཡྲོང་སའི་
གཞི་ར་ཞིག་གམ་བརྒྱུད་ལམ་དེ་རེད་འདུག་བསམ་གི་འདུག དེའི་བརྒྱུད་ནས་འད་མི་འད་མང་པྲོ་ཞིག་བསེབས་བསྡད་རྒྱུ་
དང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་དེ་སྲོན་གཞྲོན་སྐྱེས་དེ་འདས་མི་འབྲོར་འཛོམས་ས་དེ་འདའི་གྲོ་རྟྲོགས་སེལ་སྲོང་། ཡིན་ནའང་དེ་ག་ཚོད་
ཙམ་ཞིག་གལ་ཆེན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ལེན་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མེད་ཧ་གྲོ་དགྲོས་འདུག དེ་ཡིན་དུས་གཞུང་འབེལ་རང་གི་ངྲོས་ནས་
དེ་དག་ཏག་ཏག་ཅིག་མེད་པ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་གནྲོན་སྐྱྲོན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་དེ་ཚོ ་ཡིན་གཅིག་
མིན་གཉིས་མི་མང་ལ་གྲོ་རྟྲོགས་སེལ་དགྲོས་འདུག་བསམ་གི་འདུག
ད་ལྟ་ཉེན་ཁ་ཆེ་བ་ཞིག་ག་རེ་མཐྲོང་གི་འདུག་ཟེར་ན། དེ་དང་ཚོགས་པ་ཡིས་ལན་སད་པ་ཡིན་ནའང་འད། གྲོང་
སྡེའི་ནང་བརྒྱ་དཔྲོན་ཞིག་གིས་ལན་སད་པ་ཡིན་ནའང་འད་ལས་ས་པྲོ་བྱས། འགྲོ་མི་དགྲོས་པ་བྱས་ནས་དེ་འདའི་བརྒྱུད་
ནས་སྲོད་ཀི་འདུག དེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་གཞུང་འབེལ་གི་ཐྲོག་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་གི་རེད། བྱས་ཙང་།
དེ་ངས་ཚབས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཏུ་མཐྲོང་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་མི་མང་ནང་དུ་གྲོ་
རྟྲོགས་སེལ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ལྷག་པར་དུ་གལ་ཆེནཔྲོ་རེད་འདུག་བསམ་གི་ཡྲོད། གཅིག་ག་རེ་ཆགས་ཀི་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་དེ་
འདའི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་འད་མི་འད་བྱུང་ནས་རྲོག་ག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་ཁིམས་ཐྲོག་ཏུ་གཏུག་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་ཞིག དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག Cyber Law དེ་འད་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཁིམས་འགལ་བྱས་ནས་གལ་སིད་བཏུག་པ་འད་ཞིག་ཡིན་
ན། དེ་འད་དཀའ་ངལ་འཕད་པའི་སྐབས་སུ་དེ་བཏང་ཡྲོད་ན་ཁུངས་སྐྱེལ་རྒྱུ་མེད་ན་དཀའ་ངལ་དེའི་ནང་ཚུད་ཀི་ཡྲོད་
རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་ང་ཚོས་སི་ཚོགས་ནང་དུ་གྲོ་བརྡ་འཕྲོད་དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་རེད་
འདུག་བསམ་གི་ཡྲོད། མི་ཁ་ཤས་ཀིས་འབྱྲོར་ཚད་ཚང་མ་ཞིབ་འཇུག་མ་བྱས་ནས་ཕར་ཚུར་བཀྲམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་
དུས། ངས་དེ་ཧ་ཅང་ཛ་དག་པྲོ་ཞིག་ཏུ་མཐྲོང་གི་འདུག ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་འད། སི་ཚོགས་ཀི་བདེ་འཇགས་
ཀི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་འད། གང་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ན། དེ་ངེས་པར་དུ་བདེ་སྲུང་རང་གི་ཐྲོག་ནས་དེ་སྲོན་བྱུང་བཞག་པ་
མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོ་གང་འད་གང་འད་གནང་གི་ཡྲོད་མེད་ཚང་མ་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་གཞུང་འབེལ་གི་ཐྲོག་
ནས་མར་བཀྲོད་ཁྱབ་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། ག་རེ་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། དེ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ངེས་པར་དུ་གྲོ་བརྡ་
སེལ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་གི་ལས་ཁུངས་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་ཀི་སང་ནས།
དེ་ཡང་རིས་འགྲོའ ་ི སང་ལ་ཐད་ཀར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་ཀི་སང་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་འདྲོད་
བྱུང་། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་འགན་གཙོ་བྲོ་གཅིག་དེ་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བདེ་འཇགས་སང་
ནས་རེད། དེའི་སང་ནས་ཡིན་ནའང་དེ་སྲོན་གང་ཡག་ཡག་བྱུང་སྲོང་། མ་འྲོངས་པར་དེ་ལས་ལྷག་ཅིག་གི་ཐྲོག་ལ་དེང་
རབས་ཀི་ཚན་རིག་བེད་སྲོད་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་འད། ང་ཚོའི་སྲོལ་རྒྱུན་གི་རིག་གནས་སང་གང་ལྟར་ཡང་བདེ་
འཇགས་དེའི་སང་ལ་སར་ལས་ལྷག་པའི་ཐབས་ལམ་གནང་རྲོགས་བྱྲོས་ཟེར་ནས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་ང་ཚོའི་སི ་ཚོགས་ཐྲོག་གི་མང་པྲོ་ཞིག་ད་བ་བརྒྱུད་ནས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་
རེད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོའི་ད་བར་ཚད་བཀག་དགྲོས་པ་དང་། ད་བ་ཚང་མ་མེད་པ་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། ང་ཚོར་
དེ་འདའི་ལག་རལ་དང་། གང་གི་ཐད་ནས་ཡིན་ནའང་ཡྲོང་གི་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང། ད་བའི་སང་ལ་གནད་
དྲོན་མང་པྲོ་སེལ་ཡྲོང་མཁན་གི་མི་ཚོ་རེས་འདེད་བྱས་ནས་གཅིག་གཅིག་གཉིས་གཉིས་རེས་འདེད་བྱས་ནས། དེ་ནས་མི་
དེ་ངྲོས་བཟུང་ནས་དེས་ག་རེ་བྱེད་ཀི་འདུག དེ་ང་ཚོའི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་རེད། ག་རེའི་སང་ནས་ཡིན་ནའང་དེ་འབྱུང་གི་
རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ལྟ་བུའི་སི་ཚོགས་ཀི་བདེ་འཇགས་མེད་པ་བཟྲོ་མཁན་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚོ་
འབེལ་ཡྲོད་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་གཏུག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་རེད། ག་བར་གཏུག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་དེ་ངེས་པར་དུ་
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་འགན་འཁུར་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག གཅིག་དེ་ཡིན།
དེ་ནས་སི་ཡྲོངས་ནས་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་ཡིན་ནའང་ཁྲོང་གི་ཕག་
ལས་གནང་སྟངས། གཅིག་གཅིག་གཉིས་གཉིས་བྱས་ནས་དཔེ་མི་སིད་པའི་ཡག་པྲོ་གནང་གི་འདུག སི་ཚོགས་ཡིན་ནའང་
ཧ་ལས་པའི་ཆེ་མཐྲོང་སྲོད་ཀི་འདུག ཁྲོ་ཡང་ང་རྒྱལ་མེད་པ། ཆེ་ཆེ་རིག་རིག་མེད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་
པ། སིར་བཏང་གི་མི་གཅིག་རྐུབ་བཀག་གི་གནད་བབ་དང་གྲོ་རིམ་ཏྲོག་ཙམ་འད་མི་ད་བྱུང་དུས། དེ་ག་རང་གིས་ང་རྒྱལ་
ཞིག་བསེབས་ཡྲོང་བ་དང་། དེ་འད་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། ཁྲོང་དེ་འད་མ་ཡིན་པའི་སང་ནས་དེ་འད་རེད། སི་ཚོགས་ཀི་
སང་ནས་བཤད་པ་དེ་ངས་འདིའི་སང་ནས་གླེང་སྲོང་བྱས་པ་ཙམ་ཡིན།
དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་བདེ་འཇགས་ཡིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གི་བདེ་འཇགས་དེའི་སང་ལ་ཡང་
སར་ལས་ལྷག་པ་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་འགན་ཞིག་འཁུར་དགྲོས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་ཡྲོད། གང་ཡིན་ཟེར་
ན། ང་ཚོ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་བ་ན་མེད་པ་གྲོང་ན་མེད་པ་ཚང་མས་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རེད། དེའི་གནས་བབ་
དེའང་ཡྲོད་པ་རེད། དུ་རབས་གསར་པའི་ནང་གི་སིད་སྐྱྲོ ང་དང་པྲོའང་ཆགས་ཡྲོད་རེད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གིས་རིང་ནས་
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སྙིང་དུ་བརྣགས་པའི་འདྲོད་པའི་དྲོན་འགྲུབ་ས་དེའང་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ཁྱད་པར་དུ་ང་ཚོས་བྲོད་ཀི་བདག་པྲོ་གཞིས་
ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ཡིན་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་མངྲོན་འདྲོད་དེའང་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་དང་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གཉིས་ཀི་སྐུའི་བདེ་འཇགས་ཀི་སྐྲོར་ལ་དམིགས་བསལ་གི་བསམ་ཚུལ་ཟེར་དགྲོས་ན་འད། ཁྲོང་རྣམ་
པས་རེ་བ་ཆེན་པྲོ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ཁྲོང་རྣམ་པའི་རེ་བ་དང་མངྲོན་འདྲོད་དེའི་སང་ལ་ང་ཚོས་བསམ་
གཞིགས་ཤིག་ཏན་ཏན་གནང་དགྲོས་རེད། དེ་ས་ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་སར་བྱུང་མ་མྲོང་བ་གཞིས་ལུས་
རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་ཧ་ཅང་རེ་བ་ཆེན་པྲོ་དང་། གུས་བཀུར་ཆེན་པྲོ་དེ་འད་བྱུང་ཡྲོད་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གི་རེད། སི་
བཏང་ངས་གཅིག་བཤད་གཉིས་གསུམ་བཤད་པ་དེ་དག་ཁུངས་མེད་པ་དེ་འད་མིན། དེ་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེའང་། ང་ལ་དཔང་
རྟགས་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཧ་ཅང་བཤད་རྒྱུ་ཡྲོ ད། དཔེར་ན་གླུ་ཚིག་གི་སང་ནས་གླུ་བངས། གཞས་བཏང་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐྱྲོང་མཆྲོག་ལ་བསྟྲོད་པ་བངས་ནས་དེ་འད་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། ངས་ཚིག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དན་གི་མི་འདུག་སྟེ། གང་ལྟར་
༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གསེར་གི་ཁི་ལ་བཞུགས་ནས་ཆྲོས་ཀི་འཁྲོར་ལྲོ་སྐྲོར་དགྲོས་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོ ག་
དངུལ་གི་ཁི་ལ་བཞུགས་ནས་བྲོད་མིའི་མངྲོན་འདྲོད་སྒྲུབ་དགྲོས་ཟེར་བའི་ཁ་གསལ་པྲོ་གླུ་ཚིག་མང་པྲོ་ཞིག ང་ཚོ་བྲོད་ཕི་
ནང་གཉིས་ཀི་སི་ཚོགས་མང་པྲོའ ་ི སང་ལ་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན་སྙན་ཚིག་ཡིན་ནའང་འད། གཞས་ག་རེ་ཡིན་ནའང་
འད། མཐའ་ན་བསྟྲོད་གཞས་ཀི་ཐྲོག་ནས་སིད་སྐྱྲོང་བྲོ་བཟང་སེ ང་གེའི་མིང་བཏྲོན་ནས་དཔེ་རེ་བ་ཆེན་པྲོ་བརྒྱབ་ནས་ཡྲོང་
གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཁ་སང་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གི་སྐུ་པར་གི་སང་ནས་མང་པྲོ་ཞིག་གསུངས་
སྲོང་། བྲོད་ནང་དུ་མཆྲོད་བཤམས་ཀི་སང་དུ་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་དང་མཁས་དབང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་གཉིས་ཀི་སྐུ་པར་མཉམ་
དུ་བྱས་ནས་བཞག་ཡྲོད་རེད།
དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་ག་རེ་ཞུའི་ཡྲོད་ཟེར་ན། དེ་ལྟ་བུ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་རེ་བ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་འདུག དེ་
ཡིན་དུས། མངྲོན་འདྲོད་དེ་སྒྲུབ་དགྲོས་ན་སྐུའི་བདེ་འཇགས་སྐྲོར་ལ་དམིགས་བསལ་གི་འགན་ཞིག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་
དགྲོས་འདུག ཡང་དེ་རིང་ངས་འདི་ནས་སྐུའི་བདེ་འཇགས་སྐྲོར་ལ་དམིགས་བསལ་གི་འགན་བཞེས་དགྲོས་ཟེར་དུས། ང་
ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ལྷིང་འཇགས་མེད་པ་དང་མང་པྲོ་ཞིག་ལབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། དག་དགའ་གཉེན་སྡུག་དང་གཅིག་སིལ་
མེད་པ་ལ་སྲོགས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། ངས་དེ་འདར་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་གི་ཨེ་ཡྲོད་ཟེར་ན། དེ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མེད། ང་ཚོས་ཁ་སང་དེ་རིང་གི་སི་ཚོགས་འདི་གཅིག་སིལ་ཡྲོད་རེད། ལྷིང་འཇགས་ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན་དག་དགའ་གཉེན་
སྡུག་གི་ལས་ཀ་གང་ཡང་བྱུང་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འད་འབྱུང་དགྲོས་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང། དེའི་རྒྱབ་ལྲོངས་མཐུག་པྲོ་ཞིག་མེད་
ན་དག་དགའ་གཉེན་སྡུག་ལ་སྲོགས་པ་དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་རེད།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག སྐར་མ་གཅིག་བཞུགས་རྲོགས་གནྲོངས། སི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།
ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་གནང་།
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སི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་བཤད་རྒྱུ་ལ། ངས་ཁ་སང་སྲོན་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཙན་
བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ཀི་རྲོག་གའི་གནས་ཚུལ་འདི་བྲོད་ནང་དུ་འགྲོའ ་ི འདུག་ལབ་ཡིན། ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ནས་དེ་བཞིན་
བྲོད་ནང་གི་གཞས་གཏྲོང་མཁན་དང་སྙན་ཚིག་འབི་མཁན་དེ་ཚོ་ངྲོས་འཛིན་གནང་སྲོང་། དེ་འད་སྲོང་ཙང་དེ་ཚོའི་བདེ་
འཇགས་དང་། མ་འྲོངས་པར་འདིས་ཤུགས་རེན་འགྲོ ་ཡི་ཡྲོད་ན་གྲོས་ཚོགས་ཀིས་འགན་འཁུར་དགྲོས་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་
ཡི་ཡྲོད།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
ར་བའི་བདེ་སྲུང་གི་ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་གཞི་ལ་བཞག་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུང་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། སི་
འཐུས་ཚང་མས་གསུང་བབ་དེ་མི་འད་བ་མི་འད་བ་ཞིག་གསུང་སྡྲོ ད་ཀི་འདུག གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་དེ་གཙོ་སྐྱྲོང་བྱེད་ཀི་
ཡྲོད་མ་རེད་དེ། གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ངའི་བཟྲོ་འད་ཡིན་ན། ཕལ་ཆེར་ཚང་མ་ཉན་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རེད། སུས་གང་
འད་བྱས་ནས་གསུང་གི་འདུག་ཚང་མ་ཉན་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད ། བྱས་ཙང་། ཚང་མས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་གཟབ་གནང་
དགྲོས་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་
རྲོགས་གནྲོངས། སྐར་མ་གསུམ་མ་གཏྲོགས་ལྷག་མེད།

སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།
གནད་དྲོན་ཆ་ཚང་ཤེས་ཀི་ཡྲོད། དད་པ་དང་དམ་ཚིག རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གི་སང་ནས་གཞས་བཏང་ནས་
དཀའ་སྡུག་མང་པྲོ་ཞིག་མངས་ཚར་བ་རེད། དེ་སི་ཚོགས་སང་དུ་ཁྱབ་ཚར་བ་རེད། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་གཉིས་
པ་ངས་ག་རེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་ཟེར་ན། ང་ཚོར་ལྷིང་འཇགས་ཡྲོད་རེད་ཟེར། ང་ཚོ་བྲོད་ཟེར་བ་དེ་ཆྲོས་ལྡན་གི་ཞིང་ཁམས་
ཤིག་རེད་ཟེར། ལྷ་བ་མའི་བཀའ་གསུང་ཚོ་ལ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའི་
བ་མ་ཟེར་བ་དེ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཀད་པ་ལང་ཁུ་རེད་ཟེར་བ་དང་། ཀད་པ་སྲོན་པྲོ་རེད་ཟེར་བ་མང་པྲོ་
ཞིག་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོ་ཀད་པ་ལང་ཁུ་ཡིན་ནའང་འད་ཀད་པ་སྲོན་པྲོ་ཡིན་ནའང་འད། བ་མ་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པྲོར་རི་ཡི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཁ་སང་དེ་རིང་བ་མ་རྣམས་ཀི ས་སི་ཚོགས་ལྷིང་འཇགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་
སྲོབ་གནང་ཡྲོད་རེད། བཀའ་སྲོབ་དེའང་དེ་བཞིན་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གི་འདུག ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གིས་གསུངས་
ཡྲོད་རེད་ཀརྨ་པས་གསུངས་ཡྲོད་རེད་ལ། ས་སྐྱ་གྲོང་མས་གསུངས་ཡྲོད་རེད། ཀིརྟི་རིན་པྲོ་ཆེས་གསུངས་ཡྲོད་རེད། ང་
འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་སྲོ་སྲོའ ་ི ར་བའི་བ་མའི་ཤུགས་རེན་ཟེར་ནའང་འད། སྐྱབས་རེ་ཀིརྟི་རིན་པྲོ་ཆེ་ཚོར་དམིགས་བསལ་གི་
དད་པ་དང་དག་སྣང་ཡྲོད་མཁན་ཞིག་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁྲོང་གི་སྐུ་འཕེང་གྲོང་འྲོག་མང་པྲོ་ཞིག་གུ་རུ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་
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ཐད་ཀའི་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ་དེ་འད་གསུངས་ཡྲོ ད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། སྐབས་སྐབས་ལ་ཁྲོང་གི་ཞལ་རས་ཡིད་ལ་དན་
ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ལྷིང་འཇགས་ཏན་ཏན་ཡྲོང་གི་རེད་བསམས་ནས་དེར་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། དེ་
ཡིན།
དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྲོན་ལ་སྲོགས་པ་ཡིན་ནའང། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་
ཏྲོག་ཙམ་ཞིག་དྲོ་སྣང་སྲོད་དགྲོས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་ཡྲོད། ཡར་ཕེབས་པའི་སྐབས་ལ་སྐུ་སྲུང་ཡིན་ནའང་འད། ག་རེ་ཡིན་
ནའང་གཅིག་དགྲོས་ཀི་འདུག རེད་མ་གཏྲོགས་ང་ཚོ་སྐྱབས་བཅྲོལ་བ་ཡིན། སྐྱབས་བཅྲོལ་བ་ཡིན་ནའང་། སྲོ་སྲོས་སྲོ་
སྲོའ ་ི མི་ལ་བདག་པྲོ་རྒྱག་དགྲོས་རེད། སྲོ་སྲོས་སྲོ་སྲོར་ཆེ་མཐྲོང་སྲོད་དགྲོས་རེད། དཔེ་ཞི ག་ཡྲོད་རེད་བ། མི་མིས་
བཀགས་ན་བྲོན་པྲོ་དང་རྒྱལ་པྲོ། ཤིང་ཤིང་གིས་བཀགས་ན་ཀ་བ་དང་གདུང་མ་ཟེར་བའི་དཔེ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། འྲོ་དེ་ཡིན།
དེ་ཚོའི་སང་ལ་ཏྲོག་ཙམ་ཞིག་བསམ་གཞིགས་བྱེད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གི་འདུག གང་ལྟར་ཚོགས་སྡེ་ཡིན་ནའང་འད། སིག་
འཛུགས་ཡིན་ནའང་འད། སེར་པ་ཡིན་ནའང་འད་མི ་སུ་ཡིན་ནའང་། དགྲོས་ས་ལ་ལྷག མི་དགྲོས་སར་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པའི་
གནས་ཚུལ་མཚམས་མཚམས་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་གང་ལྟར། ང་རང་གིས་སི་ཚོགས་སུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་རང་
ཚུགས་མ་ཤྲོར་བ་དང་། གཞན་སེམས་མ་དཀྲུག་པའི་སང་ནས་བསྡད་པ་ཡིན་ན། དེ་ཡག་རྒྱུ་རེད་བསམ་གི་འདུག

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་བཀའ་ལན་གནང་རྲོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭའི་སྐྲོར་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱེད་ཡྲོངས་ནས། སར་
ལས་ལྷག་པར་ད་ལྟ་བར་དུ་ར་བ་ཉིད་ནས་ལྷྲོད་གཡེང་བཏང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་རྒྱ་མི་བྱེ་བག་པ་ཞིག་གི་སང་ལ་
བབས་སྲོང་། དེ་ལ་ང་ཚོ་དང་འབེལ་ཡྲོད་ནས་ས་ས་ནས་དྲོ་སྣང་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཁྲོང་ཆྲོས་ཞུ་བ་ཞིག་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དེ་སྲོན་གསུང་ཆྲོས་ཞིག་ལ་ཕིན་ཡྲོད་པ་དེ་ཤེས་གསལ་རེད། ཡིན་ནའང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་
གསུངས་བ་བཞིན། དྲོན་དག་དེ་བྱུང་ཚར་ནས་ང་ཚོས་ཁྲོ་གསུང་ཆྲོས་ར་བའི་ནང་བཏང་མེད། ཕག་ཁྱེར་ཕུལ་མེད། གཉིས་
པ་དེ། འབེལ་ཡྲོད་ལ་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུས་ཏེ་ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱ་གར་དུ་ཡྲོང་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་འད་པྲོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
སྐད་འཕིན་སྐྲོར་ལ་འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་རེད། མང་གཙོའི་དུས་ཆེན་ཐྲོག སྐད་
འཕིན་འདི་བེད་སྲོད་མ་གཏང་ན་ཡག་པྲོ་འདུག དེ་ག་རང་འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་ཡྲོད། མ་འྲོངས་པར་སྐད་འཕིན་དང་དེ་ཚོའི་སྐྲོར་
ལ་སྐད་འཕིན་བེད་སྲོད་མ་བཏང་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་རེད་བདེ་སྲུང་ཡིན་ནའང་རེད། ག་འད་བཀའ་ཁྱབ་
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གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན་ང་ཚོས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ནས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་དགྲོས་རུང་ག་རེ་ཡིན་ནའང་བྱེད་ཆྲོག་གི་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ ་ྐུུ ཕྱྭའི་སྐྲོར་ང་ཚོ་བདེ་ལས་ཀི་འགན་ཡྲོད་དྲོ་ཅྲོག་རེད། གལ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་ཆགས་
བསྡད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག ང་ཚོ་བདེ་སྲུང་
ལས་ཀི་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་ལས་བྱེད་ཆ་ཚང་ལ་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་པའི་སྲོར་བརྡར་དང་དེ་ཚོ་ཕུལ་དང་འབུལ་བཞིན་ཡྲོད།
དེ་ནས་སྐུ་ངྲོ་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི་བདེ་འཇགས་དང་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོའི་དྲོ་སྣང་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཡིན། མ་གཞི་འབེལ་
ཡྲོད་གཞུང་གིས་ཆེད་དམིགས་བྱས་ནས་མི་སྣ་གྲོ་སིག་བྱས་ཡྲོད་རེད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་ཀང་མི་སྣ་ཆེད་
དུ་གྲོ་སིག་བྱས་ཡྲོད། གལ་སིེད་ཉེན་ཁ་དེ་འད་འཕད་ན་ང་ཚོས་ལས་བྱེད་སར་དགྲོས་ན་ག་རེ་བྱེད་དགྲོས་ན་གནས་བབས་
དང་བསྟུན་ནས་ང་ཚོའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཆྲོག གཞན་པ་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞྲོན་གི་སྐུ་ཕྱྭའི་སྐྲོར་ལ་གསུངས་སྲོང་།
གལ་སིད་ཉེན་ཁ་དེ་འད་འཕད་ཚེ་འབེལ་ཡྲོད་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་དགྲོས་ནའང་རེད། ང་ཚོ་བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ཡིན་ནའང་འད་འདུག་གནས་བབས་དང་བསྟུན་པའི་མི་སྣ་གྲོ་སིག་བྱེད་ཆྲོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་མང་པྲོ་ཞིག་
གིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགྲོས་རེད་གསུང་ཡྲོང་གི་འདུག ང་རང་ལ་མཚོན་ན་བཀའ་ཤག་གི་སང་ལ་
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ན་ར་བ་ནས་ཁས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ས་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་འགྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། འབྲོད་
སྐུལ་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། དང་པྲོ་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་བྲོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཁྲོང་བཞུགས་
ཙམ་གིས་འཛམ་བུ་གླིང་ལ་ཐུགས་ཀི་འྲོད་ཟེར་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས། དཔེ་མི་སིད་པའི་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ལ་
སྲོགས་པ་ལ་མཆྲོག་ཏུ་རྒྱུར་པའི་མེད་ཐབས་མེད་པའི་གཟི་བརིད་དང་བྱིན་རླབས་ལ་བརྟེན་ཡྲོད་དུས། ཁྲོང་གི་སྐད་ཆ་དེ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། གནས་སྡྲོད་རྒྱ་གར་ཡིན་ནའང་མི་སྣ་གྲོ་སིག་བྱས་ནས་གང་ཡྲོང་ཅི་ཡྲོང་གནང་གི་འདུག དེ་ལ་ང་
རང་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྡིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་འདྲོད་
བྱུང་། ང་རང་ཚོའི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དེ་འབེལ་ཡྲོད་གལ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བདེ་སྲུང་
བཀའ་བྲོན་དང་དྲུང་ཆེ་གཙོས་བདེ་སྲུང་གི་ཁྱབ་ཁྲོངས་ཡན་ལག་ལས་བྱེད་ཚང་མས་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་དཔེ་མི་སིད་
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པ་ཧུར་ཐག་གནང་ནས་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པྲོ་གནང་གི་འདུག་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་དེ་བཞིན་དུ་རྣམས་
ཚོས་ཐུགས་གཡེང་མ་ཤྲོར་བའི་ཐྲོག་ནས་མ་འྲོངས་པར་ཡང་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
གཉིས་པ་དེར། བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁྱབ་ཁུངས་འྲོག་ལ་བྲོད་པ་མང་པྲོ་ཞེ་དགས་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་
གར་གི་ཡུལ་ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་སྐྱབས་བཅྲོལ་ལག་དེབ་སང་ལ་འཕྲོ་འགྱུར་ཞེ་དགས་ཕིན་ནས་ད་ཐྲོག་ནས་དེབ་སྐྱེལ་
བྱེད་དགྲོས་པ་དང་། ས་གནས་སྲོ་སྲོར་གནས་སྲོ་གཏྲོང་དགྲོས་པ་དང་། དེ་འདའི་ལས་ཞིག་འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད་རེད། མ་
འྲོངས་པར་ཡྲོངས་སུ་གྲུབ་ཚར་དུས་སྟབས་བདེ་པྲོ་ཆགས་ས་རེད་བསམ་པ་དན་གི་འདུག ད་ལྟའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད ་དུ་
དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་འཕད་བསྡད་ཡྲོད་རེད། འབེལ་ཡྲོད་ལས་བྱེད་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཀང་གང་ཡྲོང་ཅི་ཡྲོང་གིས་འབད་
བརྲོན་བྱས་དང་བྱེད་མུས་རེད་འདུག དེ་ཚོའི་སང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་གང་དུ་ཞུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གང་
སྟབས་བདེ་པྲོ་གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་ནའང་གནང་རྒྱུར་འབེལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་གང་བ་ཞུ་དགྲོས་ན་ཞུ་རྲོགས་གནང་ཞེས་དེ་རེ་བ་
ཡིན། དེ་དང་འབེལ་ནས་ RC དང་འབེལ་བའི་བྲོད་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡྲོད་རེད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་
སུ་ཐྲོ་གཞུང་ཡྲོད་ཀི་རེད། དེ་ཚོའི་དཀའ་ངལ་དེ་ལྷྲོད་གཡེང་དུ་མ་བཏང་བར་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀིས་གང་ཡྲོང་ཅི་ཡྲོང་བྱེད་
ཀི་ཡྲོད་པར་ངས་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། མུ་མཐུད་ནས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཤུགས་སྣྲོན་གང་འད་རྒྱག་དགྲོས་མིན་ལ་གཟིགས་
ནས། དེ་ཡང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཡྲོངས་ནས་འགན་ཁུར་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་
སེལ་རྲོགས་གནང་། སེལ་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་། དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། དེ་ག་རང་ཡིན་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་ཐྲོག་ལ་རིས་འགྲོར་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་
ཡང་མེད། བདེ་སྲུང་གི་ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་ཐད་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། ར་བའི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་སྣེ་
འཁིད་ཟེར་ནའང་འད། གཙོ་བྲོ་དེ་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་འགན་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ང་རང་ཚོའི་བ་ན་མེད་
པའི་དབུ་ཁིད་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་སྐུའི་བདེ་འཇགས་སྐྲོར་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཧ་ཅང་གི་ཚགས་ཚུད་པྲོ་
ཡག་པྲོ་གནང་གི་འདུག དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་བདེ་སྲུང་གིས་འགན་འཁུར་ཆེན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་དང་། ལྷག་པར་དུ་བདེ་སྲུང་
བཀའ་བྲོན་འདིའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་དངྲོས་གནས་དང་གནས་ཁྲོང་གིས་འཇྲོན་ཚོད་དཔག་ཚོད། ཁ་ལ་དཔག་པའི་སྲོ་ལྟ་
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བུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་འབད་བརྲོན་དང་དཀའ་ལས་རྒྱག་གི་ཡྲོད་པ་སྲོ་སྲོས་མཐྲོང་ཐྲོས་མྲོང་གསུམ་ཆ་ཚང་བྱུང་
སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པྲོ་འདུག་དེར་བརྟེན་དེར་དམིགས་བསལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།
དེ་ནས་ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡྲོད་བསྡད་ཡྲོད་པ། སྐབས་རེ་སྐབས་རེ་གངས་སྐྱིད་དུ་
ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་ཐྲོག་ལ་འགིག་གི་ཡྲོད་མེད་ཀི་ཐྲོག་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་མཁན་དེ་འད་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་ཡྲོང་དུས་བདེ་
སྲུང་གི་ངྲོས་ནས་ཡྲོང་མཁན་གང་ཟག་དེ་དག་གི་ས་ནས་དེ་དག་གང་དང་གང་ནས་ཡྲོང་གི་འདུག ཁུངས་གང་ནས་ཡྲོང་གི་
ཡྲོད་མེད་ཀི་ངྲོ་སྲོད་ཀི་ལག་ཁྱེར་པར་བཤུས་ལ་སྲོགས་པ་དང་། དེ་དག་ཚང་མ་གང་དང་གང་ནས་ཡིན་པ་དེ་འད་རད་
གཅྲོད་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་དམ། དེ་དག་གི་མཚན་གཞུང་དེ་འད་ཡྲོད་དམ། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན་འདིར་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱས་ནས་
ཡྲོང་ན་ཁྲོང་ཚོའི་བདེ་འཇགས་ཀི་འགན་ཡང་ང་ཚོ་ལ་ཡྲོད་རེད། མ་འྲོངས་པར་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་ནའང་ཡྲོང་སིད་
དུས། སྐབས་རེ་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་མི་འདི་དང་དེ་རེད་ཟེར་ནས་ང་ཚོའི་བདེ་སྲུང་གི་ངྲོས་ནས། ཁ་གསལ་པྲོ་བྱས་ནས་
ཞིབ་ཚགས་པྲོས་འདི་དང་འདི་ཡིན་ཞེས་ལབ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་ཞིག་དགྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། དེ་འད་ཡྲོང་
དུས་དེ་དག་གི་མཚན་གཞུང་འད་པྲོ་ཡག་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད་དམ། དེ་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། དེ་འད་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་མཁན་
གི་ནང་ལ་བྲོད་པ་མ་ཡིན་མཁན་དེ་འད་ཡང་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ཚོད་འདུག ཡྲོད་རེད་ཅེས་དེ་འད་གྲོ་མྲོང་། དེ་འད་ཡིན་ན་སྲོ་སྲོ་
བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁྱབ་ཁྲོངས་འྲོག་མེད་མཁན་ཞིག་གིས་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་
དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་ལ་འདྲོད་པ་ཁེངས་མ་ཁེངས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་ནས་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱེད་རྒྱུའི་ཐྲོབ་ཐང་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད།
དེའི་བདག་དབང་ཡྲོད་དམ། གལ་ཏེ་སིག་འཛུགས་འདིའི་ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་འདྲོད་ཡྲོད་ན། མ་མཐར་
ཡང་སིག་འཛུགས་འདིར་དང་བང་དཔྱ་ཁལ་ལག་དེབ་ཀི་དངུལ་དེ་འབུལ་དགྲོས་རེད། དེ་ས་ཕན་བཅད་ལ་བདེ་སྲུང་གིས་
མི་དེ་དག་སུ་དང་སུ་ཡིན་པའི་ཁུངས་སྐྱེལ་ངྲོ་སྲོད་ལག་འཁྱེར་གི་ངྲོ་བཤུས་བངས་ཡྲོད་རེད་དམ། གལ་སིད་བངས་མེད་ན་
མ་འྲོངས་པར་ངེས་པར་དུ་དེའི་ཐྲོག་གཞུང་ཆ་ཚང་ལེན་དགྲོས་ཀི་འདུག མི་སུ་དང་སུ་ཡིན་པ་སྲོ་སྲོ་སྲོ་སྲོའ ་ི Address
card ཡིན་ནའང་རེད། ངྲོ་སྲོད་ལག་འཁྱེར་དེ་འདའི་ངྲོས་བཤུས་ངེས་པར་བངས་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས། མི་དེ་
དག་ཁུངས་སྐྱེལ་གསལ་པྲོ་སྟྲོན་རྒྱུའི་མཚན་གཞུང་དང་བཅས་པ་སྟྲོན་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་ཞིག་དགྲོས་ཀི་འདུག་དེ་འད་ཞིག་གནང་
རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།

སི་འཐུས་སི་འཐུས་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་ནས་ RC online གི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྲོད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཁ་སང་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་བཀའ་གནང་ཚར་སྲོང་། ཡིན་ཡང་ད་དུང་ཡང་དཀའ་ཁག་ཅན་
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གི་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ལ་སྐུ་ྐུུ ངྲོ་མཆྲོག་གིས་འབད་བརྲོན་གནང་ནས་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ བར་དུ་དུས་འཕར་འགངས་གནང་
པ་དེ་ཡག་པྲོ་བྱུང་འདུག་ཐུགས་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟའི་ཆར་ས་ཁུལ་དཀའ་ཚེག་ཆེ་བ་ལ་དྭགས་ལྟ་བུར་ལས་བྱེད་སི་ཞུ་བ་རེད། དགེ་རྒན་
རེད། དགྲོན་སྡེ་ཁག་དང་། སྲོབ་ཕྲུག་མཐྲོ་སྲོབ་ཁག་ལ་བཞུགས་མཁན་རེད། དེའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ཕི་ཟླ་ ༣
ཚེས་ ༣༠ ལ་སེབ་ཐུབ་ཀི་མེད་དུས་དགྲོངས་བཞེས་གནང་ནས། དེ་དག་ག་ཚོད་བར་དུ་ད་ཐྲོག་ཏུ་དེབ་སྐྱེལ་གནང་ན་
འགིག་གི་རེད་དམ། ད་ལྟའི་ཆར་ཟླ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་གི་ནང་དུ་དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད། ཕི་ཟླ་
༦།༧།༨ པ་བར་དུ་གནང་ཐུབ་ན་གུང་གསེང་དང་སྟབས་བསྟུན་རེད། ལས་བྱེད་པ་ཡིན་ནའང་ལས་ཀ་འཐུས་ཤྲོར་ལ་མི་
འགྲོ་བ། གནམ་གྲུའི་ནང་ཕིན་ནའང་འགྲོ་སྲོང་ཆེན་པྲོ་རེད། རྒྱ་གར་གི་ཕི་སིད་ལས་ཁང་ནས་དུས་ཚོད་ག་ཚོད་ཙམ་བར་དུ་
དགྲོངས་ཞེས་གནང་ཡྲོད་དམ། དེ་བརྒྱུད་ལམ་འདིའི་ཐྲོག་ནས་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། ཕ་གིར་གུང་གསེང་དང་བསྟུན་ནས་བང་
སིག་རྒྱུར་ཕན་ཐྲོགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་དིན་ཆེ།
དྲོན་དག་གཉིས་པ་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་སྐུ་ཕྱྭའི་སྐྲོར་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་སྐུ་ཕྱྭར་
རྒྱ་གར་གཞུང་གཙོས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཡག་ཐག་ཆྲོད་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། ཁྲོང་གི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་འཛམ་
གླིང་དུ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུ་དེ་སར་མྲོའ ་ི མི་ཁེབ་མེད་པ་བཞིན། མཛད་པ་འཕིན་ལས་གང་ཅིའི་ཐད་དང་དམིགས་བསལ་ཀི་སྐུ་
ཕྱྭ་ལ་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་གང་གིས་ཀང་གནྲོད་པ་བྱེད་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ་པ་མེད། ཡིན་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཁྲོང་
འཛམ་གླིང་གི་ས་ཆ་གང་སར་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། མཛད་རིམ་གཏན་འབེབས་ཀང་མང་དག་ཅིག་ཡྲོད་རེད། མང་དག་ཅིག་
གི་ནང་ནས་སྐབས་རེར་ས་ཁུལ་དཀའ་ཚེགས་ཅན་ལ་ཕེབས་དགྲོས་དུས། མཛད་རིམ་ཁག་མང་པྲོ་མང་པྲོར་ཆགས་པ་
ཡིན་ན། རང་བཞིན་གིས་སྐུ་ྐུུ ངལ་གསྲོ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་དེ་ཉུང་བ་ཡྲོད་དུས། སྐུ་ངལ་གསྲོ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་དེ་ག་ཚོད་མང་མང་
གཏྲོང་ཐུབ་པར་འབད་བརྲོན་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེ ད་སྙམ། དེ་ཡང་ཐད་ཀར་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བ་འདུག་བསམས་
སྲོང་། སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཡི་བྱིན་རླབས་ཞུ་འདྲོད་མེད་མཁན་ཞིག་ཡྲོད་མ་རེད། མཛད་རིམ་གྲོ་སིག་བྱེད་མཁན་ལས་
ཀི་སྣེ་མྲོ་བ་ཚང་མ་ལ་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། ཆེ་ཁག་ཡིན་དང་ཡིན། ཆུང་ཚག་རིགས་ལའང་བང་རིམ་སིག་དུས།
འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་དུས་ངྲོ་ཆྲོད་པ་དང་མ་ཆྲོད་པ་དེ་འད་ཡྲོང་སིད། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། ཕྲོགས་
གཅིག་ནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་སྐུ་ངལ་གསྲོ་རྒྱུའི་དགུང་ལྲོའ ་ི བབ་ལ་གཟིགས། ཕྲོགས་གཞན་ནས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་མཁན་དེའི་
ྐུུ ་ཞུས་ནས། དུས་
བང་ཞིག་བསིགས། དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་འབེལ་ཆགས་སུ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ན་ཡང་། ཚང་མར་འབྲོད་སྐུ ལ
ཚོད་གང་མང་མང་ཞིག་སྐུ་ངལ་གསྲོ་རྒྱུ་རང་ལ་འབད་བརྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་སྙིང་ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དཔེར་ན་ས་
གནས་ལ་དྭགས་འད་པྲོར་ཆ་བཞག་ན། ཉེ་ཆར་ནང་པའི་ཆྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དང་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོ་༸གྲོང་ས་
མཆྲོག་ལ་མཇལ་ནས་གསྲོལ་འདེབས་ཞུས་ཡྲོད་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་དབུས་པའི་མཛད་གཙོ་མང་པྲོ་ཞིག་དང་
མཛལ་ཡྲོད་རེད། དེ་ནས་ཕར་ཕེབས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་གསལ་བསགས་གང་གནང་ཡྲོད་རེད་ཅེ་ན། མང་ཚོགས་ལ་
གསལ་བསགས་དེ་རང་གནང་འདུག སྐུ་ངལ་གསྲོ་ཆེད་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཆུང་ཚག་ཚང་མར་གདན་འདེན་མ་ཞུ་རྲོགས་
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གནང་། གལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན། སྐུ་ངལ་གསྲོ་རྒྱུའི་ཆེད་རང་ལ་ཡིན། ན་ནིང་ཡང་ཕ་གིའི་གནམ་ཐང་ལ་ཕེབས་དུས་བཀའ་མྲོལ་
བྱུང་བ་རེད། ཆུང་ཚག་ཚང་མས་འབྲོད་སྐུལ་མ་ཞུ་རྲོགས་གནང་། ར་བའི་བ་མ་ལ་དད་དང་མྲོས་གུས་ཡྲོད་ན་དེ་ག་རང་
བྱྲོས། ཉིན་རེ་ཟུང་མང་ཚོགས་ལ་གསུང་ཆྲོས་ར་བའི་ནང་གསུང་ཆྲོས་དང་མཇལ་ཁ་ཡྲོད་ཡྲོད་རེད། དེར་དགྲོངས་པ་
བཞེས་རྲོགས་གནང་ཞེས། དེ་འདའི་གསལ་བསགས་གནང་གི་འདུག དེར་སྡིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་
གི་ཡིན། སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ཐད་ཀར་འགན་ཁུར་བ་རེད།
༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གང་དུ་ཕེབས་ཀང་མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་རེད། ཚང་མར་མཇལ་འདྲོད་ཡྲོད་
རེད། ཡིན་ནའང་སྐབས་རེ་རིགས་གཅིག་རྟགས་པར་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ཐེངས་གཅིག་ལ་མཇལ་ན་འགིག་གི་རེད། ལྲོ་ལྟར་
མཇལ་ཁ་ཞུས་ན་འྲོ་བརྒྱལ་རེད། ཆུ་ཚོད་མང་པྲོ་བཞེངས་ནས་མཇལ་ཁ་གནང་དགྲོས་ན་སྐུ་ལས་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་ཆ་
ནས་འབེལ་ཆགས་སུ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ན་ཡང་། མིང་གཞུང་ཞིག་ཉར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཡང་ཡང་མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་སུ་ཡིན་
ཐྲོ་ཞིག་ཡྲོད་ན་ཡག་པྲོ་འདུག ཡང་ཡང་མཇལ་བསྡད་ན་འྲོ་བརྒྱལ་ཆེན ་པྲོ་ཡྲོད་རེད། ང་རང་ལ་མཐྲོང་ཐྲོས་མྲོང་གསུམ་
ཡྲོད། དེ་ས་ཡིན་ནའང་འབྲོད་སྐུལ་རིམ་པ་བཞིན་ཞུ་མྲོང་། དེ་རིང་བསྐྱར་དུ་མང་ཚོགས་ལ་བྲོ་འཚབ་ཞེ་དགས་འདུག མྲོ་ཌ་
མང་པྲོ་མང་པྲོ་བང་བསིགས་ནས། མི་མང་པྲོ་ལ་དུས་ཚོད་མང་པྲོའ ་ི རིང་མཇལ་ཁ་གནང་ན་འྲོ་བརྒྱལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག
དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་ཡང་ཡང་མི་ཡྲོང་བའི་ཆེད་དུ་ཐྲོ་གཞུང་ཞིག་ཉར་ཐུབ་ན། དངྲོས་གནས་ཛ་དགས་ཆེན་པྲོ་རྒན་འཁྲོགས་
ནད་གཅྲོང་དེ་འད་ཡིན་ན། མ་ལུས་མ་ཆད་པའི་ཐྲོག་ནས་སྐུ་མདུན་གི་དགྲོངས་པ་བཞིན་འགན་བཞེས་མཁན་གིས་གནང་
མུས་རེད། དེ་འད་ཞུས་པ་ཡིན་ན་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་མིན་གི་ཡུལ་མི་དང་བྲོད་རིགས་སུ་ཡིན་ནའང་འབྲོད་
སྐུལ་གསྲོལ་འདེབས་རང་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་བཀའ་ལན་གནང་རྲོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྲོན་མ་ཞུས་པ་ལྟར་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཡི་སྐུ་ཕྱྭའི་སྐྲོར་ལ་ང་ཚོ་བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀི་འགྲོ་ལས་ཡྲོངས་ནས་ཧུར་བརྲོན་བྱེད་བཞིན་ཡྲོད་ལ། མ་འྲོངས་པར་ཡིན་ནའང་ལྷྲོད་གཡེང་ཁྱྲོན་ནས་གཏྲོང་གི་
མ་རེད། དེ་ཁས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད། RC སྐྱབས་བཅྲོལ་ལག་དེབ་སྐྲོར་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་
ནས་མི་ ༩༥༠ ཙམ་ཞིག་ཡིན། ཐྲོ་གཞུང་དེ་ལྡི་ལི་དྲོན་གཅྲོད་བརྒྱུད་ནས་འབེལ་ཡྲོད་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཕུལ་ཡྲོད། དེའི་
ཐྲོག་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ཡིན་ནའང་རེད། ལྡི་ལི་དྲོན་གཅྲོད་ཡིན་ནའང་རེད། འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད།
ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོ་ལ་འགིག་གི་མི་འདུག་ཟེར་ནས་ལན་སེབས་མ་སྲོང་། ཕལ་ཆེར་དུས་ཚོད་གང་འཚམ་འགྲོར་ནའང་འགིག་
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འགྲོ་ཡི་རེད་བསམ་གི་འདུག RC གནས་སྲོར་སང་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་དང་འཕད་བཞིན་པ་ཁ་སང་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། རྡ་
རམ་ས་ལར་དཔེ་བཞག་ན་ལས་བྱེད་ཚོས་ཐྲོ་འགྲོད་བྱེད་སྐབས་ཉིན་རེར་མི་ ༣༠ མ་གཏྲོགས་རག་གི་མི་འདུག ཐྲོ་འགྲོད་
དེ་ཡང་ས་གནས་ག་ས་གང་ནས་ཐྲོ་འགྲོད་བྱས་ཏེ་མཉམ་དུ་སེབས་དུས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱེད་ཀིས་ཚོུད་ ༡་་་༢
པ་བར་ལྷག་ནས་ལས་ཀ་བྱས་པ་དེ་འད་ཞིག་ཀང་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཉེན་རྟྲོག་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་
བྱས་ནས་བཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་འབད་བརྲོན་བྱེད་བཞིན་ཡྲོད། ༸སྐུ་ཕྱྭའི་སྐྲོར་ལ་སྲོན་མ་ནས་ཞུས་པ་བཞིན་ཡིན།
ས་རེས་སུ་གངས་སྐྱིད་དུ་ངྲོ་རྒྲོལ་ལབ་ནའང་རེད། ཞུ་འབྲོད་ལབ་ནའང་རེད། སྐད་འབྲོད་ལབ་ནའང་རེད། ད་
ཐེངས་དང་བརྒྱུད་ནས་རིམ་པ་གསུམ་ཆགས་ཡྲོད་རེད། དང་པྲོ་ཁྲོང་ཚོ་མ་སེབས་སྲོན་སུ་སུ་ཡིན་གང་ནས་ཡྲོང་བ་ཡིན་པ་
ཚང་མ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་དྲོ་སྣང་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡྲོད། དེའི་ཐད་ཐད་ཀར་བདེ་འཇགས་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་
དུས། བདེ་འཇགས་ལ་གནྲོད་ཀི་ཡྲོད་མེད་དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་འགན་འཁུར་གི་ཡྲོད་རེད། མི་སྣ་དེ་ཚོ་ངྲོས་ཟིན་པ་
བྱེད་ཀི་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
RC གནས་སྲོ་དང་དེབ་སྐྱེལ་གི་སྐྲོར་ལ་རེད། བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབེལ་བཞིན་དུས་ཚོད་འཕར་འགང་བྱ་རྒྱུ་དེ་

ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ བར་ལྡི་ལི་དྲོན་གཅྲོད་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་ད་དུང་ལན་སེབས་མ་སྲོང་། ཕལ་ཆེར་
འགིག་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭ་མཛད་རིམ་དེ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི ས་གསུངས་པ་དེ་
བདེན་པ་རེད། ང་ཚོར་འདིའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། འབེལ་ཡྲོད་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་ཡིག་ཚང་ལ་སི་འཐུས་ཀིས་འདི་འད་གསུངས་
སྲོང་ཟེར་ནས་ཞུ་ཆྲོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
ལག་ཐྲོགས་ཁ་པར་ཁྱེར་ཡྲོད་ན་ས་དེ་འགྲོག་རྲོགས་གནང་། སྐད་ཆ་ཚང་མ་བརན་ནང་འཛུལ་ནས་དགྲོང་མྲོ་རྣམ་པ་ཚོས་
གཟིགས་དུས་ལག་ཐྲོགས་ཁ་པར་གི་ས་དེས་བར་ཆད་ཞེ་དགས་གཏྲོང་གི་འདུག ཟུར་ཉན་གི་ནང་ལ་ལག་ཐྲོགས་ཁ་པར་
བསྣམས་ཕེབས་མཁན་གཅིག་ཀང་ཡྲོད་མ་རེད། ཕག་སེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོས་ཡིན་གཅིག་
མིན་གཅིག་ལག་ཐྲོགས་ཁ་པར་གི་ས་དེ་འགྲོག་རྲོགས་གནང་། སི་འཐུས་རྡྲོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སི་འཐུས་རྡྲོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བདེ་སྲུང་གི་སྲོན་རིས་ཐྲོག་ལ་ཆ་ཤས་བངས་པའི་ཐྲོག་ནས་གནད་དྲོན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་
རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་སྲོང་། ཐྲོག་མར་ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་གིས་ཁ་སང་སྲོ་སྲོའ ་ི བསམ་ཚུལ་ཕུལ་བ་གཞིར་བཟུང་། ད་
ལྟའི་ཆ་ལ་ད་རྒྱའི་ཐྲོག་ནས་སི་ཚོགས་ད་རྒྱ་བེད་སྲོད་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་བཟྲོ་མཁན་མིང་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས་
སི་ཚོགས་དཀྲུག་རྒྱུ་དང་། དེ་འད་དངྲོས་ཡྲོད་ཐྲོག་ནས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་དང་དེའི་ཐྲོག་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་

140

ཉམས་ཞིབ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པ། དེ་འདའི་མི་སུམ་ཅུ་ལྷག་ཙམ་བརད་ཆྲོད་ཡྲོད་པ། དེ་འདའི་ཕག་ལས་གནང་བ་དེ་ལ་ངས་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནང་བཞིན་བདེ་ སྲུང་བཀའ་བྲོན་གི་ངྲོས་ནས་བཀའ་ནན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་སི་ཚོགས་ནང་ལ་
གཟབ་གཟབ་བྱེད་དགྲོས་པ་ཕེབས་སྲོང་། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་གནང་ཐུབ་པ་དང་སྐབས་རེ་སྙྲོབ་དང་མ་སྙྲོབ་ཀི་
གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་འྲོག་ལ་ད་ལྟའི་མི་མང་ཡྲོངས་ལ། དགེ་བའི་ལས་སྣེ་བྱེད་མཁན་དང་ཚང་མས་འགན་འཁུར་
དགྲོས་པ་ཞིག་མཐྲོང་སྲོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་ད་ལྟ་གནས་དྲོན་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དེ་ཐད་ཀར་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ཐུག་བསྡད་
ཡྲོད། དེ་ནང་བཞིན་ང་རང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཆེ་མཐྲོང་ལབ་ན་རེད། གཞིས་བྱེས་བྲོད་མི་ཡྲོངས་ཀིས་རེ་བ་བྱེད་ས་ཚད་
མཐྲོ་ཤྲོས་བཀའ་སི་གཉིས་ཆགས་ཡྲོད་རེད། དེའི་རེ་བ་སྲུང་སྐྱྲོབ་བྱེད་དགྲོས་པ་དང་འཐབ་རྲོད་མུ་མཐུད་ནས་སྣེ་འཁིད་
དགྲོས་པ། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཐྲོག་ནས་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད། ཁ་སང་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་
གསུངས་སྲོང་། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་རྒྱ་ནག་དག་པྲོའ ་ི སིད་གཞུང་ངྲོས་ནས་དེ་ནང་བཞིན་འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་གིས་ལྲོ་མང་
རིང་ལ་འཆར་གཞི་ག་རེ་འགྲོད་ཀི་ཡྲོད་མེད། དངྲོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་འདི་གཏྲོར་རྒྱུ་དང་དེ་
ག་ནང་བཞིན་ང་ཚོའི་བཙན་བྱྲོལ་སིག་འཛུགས་འདི་གཏྲོར་རྒྱུ་དང་། དེ་འདའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད་གསུངས་སྲོང་།
དེ་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་སྟངས་ཆགས་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཚང་མས་ཏན་ཏན་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་འཚབ་གནང་གི་
ཡྲོད་རེད། ང་རང་ཚོ་འགན་ཆགས་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད།
གནད་དྲོན་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཁ་སང་ཉིན་མ་གཉིས་གསུམ་གྲོང་ལ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས། ད་
ལྟའི་ཆ་ལ་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལྲོགས་ལ་ཡང་མི་དེ་འད་འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་ནས་ཁ་
ལག་བཟས་པ་དེ་འདའི་དཔང་རྟགས་ར་སྲོད་ཡྲོད་གསུངས་སྲོང་། དེ་ནང་བཞིན་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གཞན་པ་ཞིག་གིས་དེ་
ལུང་དངས་པའི་ཐྲོག་ནས་གནས་ཚུས་དེ་ཛ་དག་ཡིན་པ་གསུངས་སྲོང་། སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཞིག་གྲོས་
ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་བཞག་ཚར་བ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གནས་ཚུལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡིན་པར་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། གང་
ལྟར་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལྲོགས་ལ་སྐབས་རེ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སྐྱྲོན་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་འདའི་ལུགས་
སྲོལ་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ལབ་ཙམ་གིས་བདེན་པ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་ང་ཡིན་ནའང་བྱེད་མཁན་དེ་འད་མིན། ཡིན་ན་
ཡང་སྐད་ཆ་དེ་བཤད་ཚར་ཡྲོད་ཙང་གང་ཟག་སི་འཐུས་སྲོ་སྲོས་གསལ་བཤད་བྱས་སྲོང་། གསལ་བཤད་མ་བྱས་ན་སྲོ་
སྲོར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ནའང་གསལ་བཤད་སྐར་མ་བཅྲོ་ལྔ་ཙམ་གི་རིང་ལ་བྱས་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག ་
གསུངས་ཡྲོད་རེད་ཚང་མས་མཁྱེན་གི་རེད། མཐའ་མ་དེ་གསལ་བཤད་དེའི་ནང་ལྲོགས་ལ་ང་འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་
དང་འབེལ་བ་མེད་གསུངས་མ་སྲོང་། དེ་མ་གསུངས་དུས་ང་ལ་དྲོགས་གཞི་ཞིག་སེབས་སྲོང་། ཏན་ཏན་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་
འདིའི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ཏན་ཏན་དྲོགས་གཞི་ཞིག་སེབས་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག སེབ་དགྲོས་ཀི་
རེད། གསལ་བཤད་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་བྱས་ཚར་བའི་རེས་ལ་དེའི་གནས་སྟངས་དེ་ཆུང་ཆུང་མ་རེད། གནས་ཚུལ་ཆེན་པྲོ་
ཞེ་དགས་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་ང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་ནང་ལྲོགས་ལ་དེ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད་བསམ་གི་འདུག གྲོང་

141

དུ་དེ་ས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལྲོགས་ལ་གསུངས་སྲོང་། ད་ལྟ་ཡང་གསུང་མཁན་འདུག ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡ་གཙོས་པའི་ཡྲོ་རྲོབ་
ཁག་ནང་ལྲོགས་ལ་འདི་འདའི་བྲོད་པ་དེ་འད་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བྱས། ཁ་ལག་བཟས་དེ་འད་ཡྲོང་གི་
འདུག་ལབ་ནས་དེ་ས་ང་ཚོས་སྐྱྲོན་འཛུགས་བྱས་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་སྐྱྲོན་འཛུགས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་ན། ད་ལྟའི་གནས་
སྟངས་འདི་འད་ཞིག་སེབས་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ཁ་བཙུམས་ནས་གང་འད་སྡྲོད་དགྲོས་རེད། གྲོས་ཚོགས་འདི་བྲོད་གཞིས་
བྱེས་གཉིས་ཀི་མཚོན་བྱེད་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད་དམ། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་འྲོག་ལ་དྲོགས་གཞི་དེ་སེབས་ཚར་
བའི་རེས་ལ་གྲོང་དུ་ཁ་སང་ངས་ཞུས་ཡིན། དེ་རིང་འདིར་བདེ་སྲུང་གི་ཆེད་མངགས་ཀི་ལས་རིམ་ཆགས་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་ཙང་
ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕིན་པ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་འདི་འད་འཇྲོག་རྒྱུ་མི་འདུག གལ་སིད་
གང་ཟག་གཅིག་ལ་མ་ཉེས་ཁ་ཡྲོག་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་ན། དེ་བདེན་པ་མ་རེད། གང་ཟག་དེས་གསལ་བཤད་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་
བདེ་སྲུང་གིས་མཁྱེན་གི་རེད། བདེ་སྲུང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་ཞུས་ནས་བྲོད་ནང་ལ་ཕིན་པ་ཡིན་
ཟེར་ནས་གསུངས་པ་རེད། ངས་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་བདེ་སྲུང་གི་ཐྲོག་ནས་གཞུང་འབེལ་གི་ཐྲོག་ནས་དམིགས་བསལ་
བཀའ་རྒྱ་བཏང་བཞག་པ་ཡྲོད་རེད་དམ་ཡྲོད་མ་རེད། སིར་བཏང་བྲོད་ནང་ལྲོགས་པ་དང་གཉེན་ཚན་ཐུག་ཏུ་ཕེབས་པ་ལ་ང་
ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། རྒྱ་ནག་གིས་བྲོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་ང་ཚོ་བྲོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་སུ་ཁ་གཏྲོར་བ་རེད།
ནང་མི་མང་པྲོ་ཁ་བལ་བྱུང་བ་རེད། དཀའ་ངལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད། དཀའ་ངལ་ཆེན་པྲོ་དེ་འདའི་འྲོག་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི ཕ་མར་
ཐུག་པ། ང་ཡིན་ནའང་ངའི་ངྲོ་ཤེས་པ་དེ་འད་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་སུ་སེབས་ནས་ལྲོ་བཅྲོ་ལྔ་ཉི་ཤུ་ཕ་མར་མ་ཐུག་པ་དེ་འད་
མང་པྲོ་མཐྲོང་མྲོང་། ང་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་འད་འཕད་མ་སྲོང་སྟེ་ཁྲོ་ཚོའི་དཀའ་ངལ་ངས་ཚོར་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད། ཡིན་ན་ཡང་དཀའ་
ངལ་ག་ཚོད་འཕད་ཀི་ཡྲོད་ན་ཡང་རྒྱ་ནག་དག་པྲོའ ་ི སིད་གཞུང་དང་། ལྷག་པར་དུ་འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་མཉམ་དུ་
བསྡད་པ་དེ་ང་ཚོས་མྲོས་མཐུན་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ར་བ་ཉིད་ནས་མྲོས་མཐུན་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། དེ་འད་སྲོང་ཙང་དེའི་
གནས་ཚུལ་དེ་གསལ་པྲོ་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་རེད། དེ་ནང་བཞིན་དེ་ས་ཡང་བྲོད་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ནང་ལྲོགས་ལ་བྲོད་ནས་
ཚུར་ཕེབས་མཁན་ཁྲོ་རང་ཚོ་ཤེས་ཡྲོན་སྲོབ་སྲོང་སངས་ཏེ་ཕར་ཕེབས་ནས། སི་ཚོགས་ནང་ཕན་ཐྲོགས་སྒྲུབ་མཁན་མང་
པྲོ་བྱུང་ཡྲོད་རེད། དགའ་བསུ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་ནང་བཞིན་བྲོད་ནང་ལྲོགས་ལ་བྲོད་མི་མང་པྲོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་དག་པྲོའ ་ི སིད་
གཞུང་གི་དཀའ་ངལ་འྲོག་ལ་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུའི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ན་ཡང་གང་ལྟར་
བྲོད་ནང་ལྲོགས་ལ་ད་ལྟའི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་འདིའི་འྲོག་ལ་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་ནང་ལྲོགས་ནས་བསྡད། ལྷག་པར་
དུ་སིག་འཛུགས་འདིའི་ནང་ལྲོགས་ལ་ང་རང་ཚོ་ཡར་སེབས་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀི་ཡིན་ཟེར་ནས་མིང་ཁྱེར་
ནས་དེ་འདའི་འྲོག་ལ་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་པ་ཡིན་ནའང་དེ་ཛ་དག་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད་བསམ་གི་འདུག
དེ་ནང་བཞིན་ངས་ཞུ་དགྲོས་པའི་གནད་དྲོན་གལ་ཆེན་པྲོ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདི་ཙམ་མ་ཡིན། ད་ལྟ་གྲོང་དུ་
ཞུས་པ་ནང་བཞིན ་བཙན་བྱྲོ ལ ་ནང་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི ་ ཡྲོད་རེ ད། ཉེ ་ ཆར་བཙན་བྱྲོ ལ ་ནང་ལྲོ ག ས་ལ་གཞྲོ ན ་སྐྱེ ས ་
Harvard ནས་འཐྲོན་མཁན་གཞྲོན་སྐྱེས་ཤེས་ཡྲོན་ཅན་མང་པྲོ་ཕིན་ནས་གཏམ་བཤད་གནང་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། བུ་མྲོ་མྲོ་

རང་ཡིན་ན་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་གི་མཛད་སྲོ་ཞིག་ལ་ཕིན། མཛད་སྲོར་ཕིན་པས་མ་ཚད་པར་བརྒྱབ། དེའི་ནང་ལ་
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ཕིན་པ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཀི་ དཔྲོན་རིགས་ལ་བསྟྲོད་བསགས་བཏང་སྲོང་བ། twitter.ནང་ལ་བྱས་སྲོང་བ།
ཕིས་སུ་མྲོ་རང་གིས་ཕིར་འཐེན་བྱས་སྲོང་། གཅིག་བྱས་ན་བསབ་བྱ་རྒྱག་མཁན་བྱུང་ཡྲོད་ཀི་རེད། དེ་ཚོ་ཆུང་ཆུང་མ་རེད།
དེ་འད་དེ་འད་བྱས་ནས་ང་ཚོའི་ར་དྲོན་བརླག་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་གནས་ཚུལ་
ཛ་དག་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད་འདུག ང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་སྲུང་སྐྱྲོབ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད་འདུག་་བསམ་གི་
ཡྲོད། དེ་ནང་བཞིན་ཁ་སང་འདིའི་གནད་དྲོན་ལངས་པའི་ཐྲོག་ནས་དྲོ་བདག་ཁྲོ་རང་གིས་འགེལ་བརྲོད་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་
རྒྱ་མིའི་རྒྱལ་དར་ཁྱེར་ཡྲོད་མེད་ཐྲོག་ལ་མང་པྲོ་ཞིག་གསུངས་སྲོང་། ང་ཡིན་ནའང་ཉན་འདྲོད་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད། དེ་ནྲོར་
ཚར་བ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་དུས་ཚོད་གནང་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་
སད་སྲོང་སྟེ། ཨ་རིའི་རྒྱལ་དར་དང་བྲོད་ཀི་རྒྱལ་དར་མཉམ་དུ་ཁྱེར་བ་དང་། རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་དར་དང་བྲོད་ཀི་རྒྱལ་དར་
མཉམ་དུ་ཁྱེར་བ་གཉིས་དང་འད་ཡི་མ་རེད། རྒྱ་མིའི་རྒྱལ་དར་དེ་ད་ལྟ་དམར་ཤྲོག་གི་རྒྱལ་དར་རེད། དམར་ཤྲོག་གི་རྒྱལ་
དར་དེའི་འྲོག་ལ་བྲོད་མི་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཚག་གཉིས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕིན་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་བྲོད་མི་འཆི་ཡི་ཡྲོད་རེད།
དེ་འདའི་འྲོག་ལ་ཧ་ལམ་རྒྱ་མིའི་རྒྱལ་དར་དེའི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་མདྲོག་མདྲོག ་གིས་འདིར་གསུངས་པ་དེ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
དགག་པ་ཡྲོད། ངྲོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་ཐབས་མི་འདུག ད་ལྟའི་ཆ་ལ་བྲོད་ནང་ལྲོགས་ལ་ག་ཚོད་འཕད་ཀི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེ་
ནྲོར་བ་རེད། ནྲོར་བ་དེ་ནྲོར་བ་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཁ་ཤས་ང་ལ་གསུང་མཁན་འདུག ང་ལ་ཤ་ཚ་བྱེད་མཁན་གིས་སྐབས་རེ་
ཚོར་བ་ཆེ་དགས་ཀི་འདུག ཁྱྲོད་ཆབ་སིད་པ་རེད་མི་འདུག ཆབ་སིད་པ་ཡིན་ན་ཚོར་བ་ཞེ་དགས་བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད་
ལབ་ཀི་འདུག ང་འཐབ་རྲོད་པ་ཡིན། ཚོར་བ་ཡྲོད། དཔའ་བྲོ་ཚེ་མགྲོན་ལགས་ཉེ་ཆར་འདས་གྲོངས་སུ་ཕིན་སྲོང་། ཨ་མ།
བུ་མྲོ། ཕྲུག་གུ་གཉིས། ང་ཚོ་འདིར་ནང་མི་ཡྲོད་མཁན་ཡྲོད་རེད་བ། རེ་བ་ག་རེ་བྱས་ནས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། བྲོས་བཏང་ག་
འད་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོས་གཅིག་བྱེད་ཀི་རེད་བསམས་ནས་རེ་བ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཛ་དགས་པྲོ་
གང་འད་ཆགས་འདུག ཚོར་བ་སྐྱེ་དགྲོས་ཀི་རེད། བྲོད་པ་ཡིན་ན། ཤ་ཚ་ཡྲོད་ན། ཞེ་དགས་བསམ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་
སྲོ་སྲོ་ཡིན་ནའང་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཞིག་གི་དཀའ་ངལ་འཕད་ན་གང་འད་ཡྲོང་ས་རེད། གང་ལྟར་ང་ཚོའི་
གྲོས་ཚོགས་འདི་བྲོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་མཚོན་པར་བྱེད་མཁན་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཚོར་བ་ཆེན་པྲོའ ་ི
ངྲོས་ནས་ཚོར་བ་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དི་བ་གཅིག་དང་འབྲོད་སྐུལ་གསུམ་ཡྲོད། བདེ་སྲུང་ལ་དི་
བ་ཞུ་རྒྱུ། ཞིབ་འཇུག་གནང་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་མ་རེད། ཞིབ་འཇུག་མ་གནང་བ་ཡིན་ནའང་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་
ཕྱྭ་ལ་འགན་ཁུར་གི་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞིབ་འཇུག་གནང་དགྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ཞིབ་འཇུག་གནང་ནས་གནད་
དྲོན་གསལ་པྲོ་ཡིན་ནའང་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། མ་ཉེས་ཁ་ཡྲོག་བྱེད་དགྲོས་པ་གང་ཡང་མེད། ར་བ་ཉིད་ནས་ནམ་
རྒྱུན་དེ་འད་ཞུ་ཡི་མེད། དེ་ནང་བཞིན་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། དྲོགས་པའི་གཞི་སེབས་ཚར་བ་རེད། དྲོགས་པ་བཟྲོས་
ཚར་བ་རེད། ང་ཚོས་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭའི་བདེ་འཇགས་བྱེད་དགྲོས་ཡྲོད། འགན་ཡིན་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད།
གྲོས་ཚོགས་ར་བ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ཕེབས་བསུ་ཞུ་རྒྱུའི་ཆེད་ཕྲོ་བང་ནང་དུ་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་

143

བ། ལུས་བཤེར་བྱེད་ཀི་མེད་བ། ལུས་བཤེར་བྱེད་དགྲོས་ཡྲོད། གནད་དྲོན་འདི་མ་གསལ་བར་དུ་ལུས་བཤེར་ཡིན་གཅིག་
མིན་གཅིག་བྱེད་དགྲོས་ཡྲོད། ཚང་མ་ལ་ལུས་བཤེར་བྱེད་དགྲོས་ཡྲོད། དེ་ནང་བཞིན་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཉིས་པ་དེ།
འབེལ་ཡྲོད་ལས་བྱེད། བདེ་སྲུང་གི་ལས་བྱེད་ཡིན་ནའང་འད། ཚང་མས་གནད་དྲོན་ལངས་ཚར་དུས་དྲོགས་གཞིའི་ཐྲོག་ལ་
བལྟ་རྲོགས་གནང་། མི་དེ་འད་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་ན་དྲོགས་གཞིའི་ཐྲོག་ནས་བལྟ་རྲོགས་གནང་། ལུས་བཤེར་གནང་རྲོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནང་བཞིན་ཁ་སང་ངས་རྒྱ་གར་གི་ ལུང་དངས་པ་ཡིན། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ལུང་དངས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད།
ང་ཚོ་གནད་དྲོན་འདི་ལངས་ནས་འཐབ་རྲོད་བྱེད་ས་རྒྱ་གར་ལ་རེད། ང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་བྱེད་མཁན་གི་གནས་ཡྲོད་མི་སྣའི་
དཀིལ་ལ་དེ་འདའི་དྲོགས་གཞིའི་གནས་སྟངས་ཤིག་བཟྲོས་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ང་ཚོ་ལ་གང་འད་ལྟ་ཡི་རེ ད།
དེ་འད་སྲོང་ཙང་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡང་འགན་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གནད་དྲོན་
འདི་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་གནད་དྲོན་འདི་སྲོ་སྲོ་ལ་བབ་པའི་སྐབས་སུ། ཡང་མི་གཞན་པ་ལ་སྐྱྲོན་བཙུགས་ནས་ཁ་སང་ཧུར་
བརྲོན་ཅན་ཟེར་ནས་ལུང་དངས་སྲོང་བ། ཧུར་བརྲོན་ཅན་སྲོ་སྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། སྡྲོམ་སྐྱྲོན་
རྲོགས་གནང་། སྐར་མ་བཅུ་ཟིན་སྲོང་།)ལགས་སྲོ།
ཧུར་བརྲོན་ཅན་སྲོ་སྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་འདུག སྲོ་སྲོ་ལ་ནག་ཉེས་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ་ནག་ཉེས་
མེད་ཟེར་སྲོབས་པའི་གདེང་ཚོད་དེ་དགྲོས་རེད། གལ་སིད་ཉག་ཉེས་མེད་ལབ་ནས་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ཞུས་པ་ཡིན་
ནའང་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། བདེ་སྲུང་གི་ལས་འགན་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཞིབ་འཇུག་གནང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག
དེ་འད་སྲོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ངས་ཞུ་དགྲོས་པ་དེ་ཚོར་བ་ཆེན་པྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་
རེད་འདུག གྲོས་ཚོགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། གྲོ་སྐབས་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་གདྲོང་འདུས་སྐྱིད་འཛོམས་ལགས།

སི་འཐུས་གདྲོང་འདུས་སྐྱིད་འཛོམས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་བགྲོ་གླེང་འདིའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་དི་བ་གཅིག་གཉིས་
ཤིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། དང་པྲོ་དེ་ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་
ལྲོགས་ལ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཅིག་ འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་འགྱུར་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས་དེ་འདའི་བཀའ་
མྲོལ་གནང་དུས། ད་ལྟ་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལྲོགས་ལ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཀིས་དི་བ་བཏང་པ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཞུ་རྒྱུ་
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དང་། བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕིན་པ་གནང་ནས་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ལན་གསལ་པྲོ་ཞིག་སྐྱྲོན་
རྲོགས་གནང་ཞེས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། ངས་གྲོ་བ་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཨྲོ་སི་ཊི་ཡའི་ནང་ལ་ཕེབས་མཁན་ཁ་ཤས་དེ་
འད་འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་མིང་ཐྲོ་བརྒྱབ་བཞག་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས་གྲོ་རྒྱུ་འདུག དེ་འདའི་ཐྲོག་
ལ་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕིན་པ་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ངས་ཞུ་དགྲོས་པའི་
རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡའི་ནང་ལ་ཁ་སང་ངས་ཉིན་མ་གཅིག་གཉིས་ཀི་གྲོང་ལ་ཞུས་པ་རེད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཐེ་བྱུས་ཧ་ལས་པའི་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་དང་། ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡའི་ནང་ལྲོགས་ལ་འཐབ་
ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་གི་ལས་འགུལ་དེ་ཧ་ལས་པའི་ཁྱབ་ཆེན་པྲོ། དེ་ཡང་ཁྲོ་ཚོའི་ལས་འགུལ་དེ་ནུས་པ་ལྡན་པ། བྲོད་
རིགས་ཁ་ཤས་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱ་རྒྱུ་དེ་འད་ང་ཚོས་ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདི་ནང་ལ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གཅིག་
གིས་གང་ཟག་གཅིག་གི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་གསུངས་སྲོང་། དེ་བདེན་པ་ཆགས་སྡྲོད་ཀི་འདུག ཕ་གིའི་ནང་ལྲོགས་
ལ་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་ཕ་གིའི་ནང་ཕེབས་སྡྲོད་མཁན་གཅིག་གིས། ཚོགས་པ་གསར་པ་ཞིག་བཙུགས་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ངན་པ་ལག་སེལ་བྱས་ནས་ཚོགས་པ་དེའི་མིང་ལ་བྲོད་རིགས་དང་རྒྱ་རིགས་ཀི་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པ་
ཟེར་ནས། ཚོགས་པ་ཞིག་བཙུགས་ཏེ་འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཚོང་པའི་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་
རེད། གང་ལྟར་རིགས་གཞུང་དང་འབེལ་བ་ཡིན་ནའང་རེད། ཁྲོང་ཚོ་ཚང་མ་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བྱས་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་དཔྲོན་པྲོ་ཕ་གིར་ཕེབས་དུས་སྣེ་ལེན་ཞུ་རྒྱུ། དེ་ནང་བཞིན་བཞེས་ལག་ལ་ཕེབས། དེ་ནང་བཞིན་གཞུང་ཚབ་ཁག་
གི་མཛད་སྲོ་དེ་འད་ལ་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡའི་མི་སྣ་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། ཁྲོ་ཚོ་མཉམ་དུ་ཕིན་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་སིད་བྱུས་བྲོད་ནང་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཞུས་པ་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་བྱས་དུས་ངས་ཧ་ལས་པའི་
ཐབས་སྐྱྲོ་པྲོ་རེད་དན་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ནས་མཐར་ཕིན་པ་ཞིག་ཞིབ་འཇུག་
གནང་ནས་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ལན་ཞིག་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། ད་ལྟ་ཕ་གིའི་ནང་
ཡྲོད་པའི་མི་སྣ་གང་ཟག་དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོའི་འཛིན་སྐྱྲོང་ནས་ཕག་ལས་ག་རེ་གནང་ཡྲོད་ན། ཕ་གིའི་གཞུང་གི་ལྟེ་བ་
བྱས་ང་ཚོས་ཕ་གིའི་ནང་ལ་ག་རེ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་མེད་ལུང་པ་དེའི་སྲུང་སྐྱྲོབ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ། ཕ་གིའི་སི་ཚོགས་གང་
འད་ཞིག་གི་ནང་ལྲོག་ལ་སྲུང་སྐྱྲོབ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་དམ། ཕ་གིའི་གཞུང་གི་ཚོགས་པའི་མིང་ལ་ཨི་ཛི་རལ་རེད། ཨྲོ་སི་ཊྲོ་
ལི་ཡའི་གཞུང་རང་གི་བདེ་སྲུང་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཁྲོ་ཚོ་ལ་ལན་ཕུལ་ཡྲོད་དམ་ཞེས་དི་བ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།
གཉིས་པ་དེ་ང་ཕ་གིའི་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡ་ལ་བྲོད་པའི་བུ་མྲོ་ལྲོ་གཞྲོན་གཞྲོན་ཞིག་ལ་ཐུག་སྲོང་། ཕ་གིར་ཡྲོང་སྟངས་
དེ་མྲོ་རང་ཆབ་སིད་བཙོན་པའི་འབེལ་ཡྲོད་ཐྲོག་ནས་སེབས་བསྡད་འདུག མྲོ་རང་གི་པ་ལགས་དེ་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་བཙོན་ཁང་
ནང་ལ་འདུག ཉིས་སྟྲོང་བརྒྱད་ཀི་ཞི་རྒྲོལ་ཆེན་པྲོའ ་ི ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ནས་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་བཙོན་ཁང་དུ་ལྷག་
བསྡད་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག ཡིན་ནའང་མྲོ་རང་དཔེ་བྲོ་ཕངས་བྱུང་ཟེར། ང་ཕ་གི་ལ་སེབས་སྲོང་ཟེར། ཡིན་ན་
ཡང་ངའི་སྤུན་མཆེད་ཆུང་བ་གཉིས་རྒྱ་གར་ལ་ད་དུང་ཡང་བསྡད་ཡྲོད་ཟེར། ངས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་བཙན་བྱྲོལ་
གཞུང་ལ་རེ་བ་བརྒྱབ་པ་ཡིན། ང་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡར་ཚུར་ཡྲོང་བའི་སྐབས་ལ་ངའི་སྤུན་མཆེད་གཉིས་ང་དང་མཉམ་དུ་ཡྲོང་

145

ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་ཞེས་ཞུས་དུས་དེ་འདའི་གྲོ་སྐབས་རག་མ་སྲོང་ཟེར། ཡིན་ནའང་ཕ་གི་ལ་སེབ་མཁན་མང་པྲོ་ཞིག་སྲོ་སྲོའ ་ི
པ་ལགས་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཡིན། སྲོ་སྲོའ ་ི བཟའ་ཟླ། སྲོ་སྲོའ ་ི ཕྲུ་གུ་ཡིན་དང་ཡིན། དེ་ནང་བཞིན་སྲོ་སྲོའ ་ི སྤུན་མཆེད་དེ་
འད་ཡིན་ནའང་རེད། ནང་མི་ཆེན་པྲོ་དེ་འད་ཕ་གིར་སེབས་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་འདུག ཡིན་ནའང་བུ་མྲོ་
དེའི་ནང་མི་ཕ་གིར་སེབས་ཐུབ་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ཐྲོག་ལ་སྐུ་མཁྱེན་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡྲོད་མེད་དེའི་
ཐྲོག་ལ་བརྡ་ལན་ཞིག་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིགས་འཛིན་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིགས་འཛིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོ་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་
རྒྱུ་མེད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བསམ་ཚུལ་དང་དི་བ་གཅིག་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་
སྲོང་། གྲོང་དུ་ཕག་སེལ་གཉིས་ཀིས་ཞུས་པའི་གནད་དྲོན་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཞུས་པ་དང་གནད་དྲོན་འདི་གྲོས་
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སི་ཚོགས་ད་རྒྱའི་སང་ལ་ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ཆིག་སིལ་མེད་པ་བཟྲོ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་
གིས་གསུངས་ཟིན་པ་རེད། སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་བསྐྱར་ལྡབ་ཞུ་སྙིང་འདྲོད་བྱུང་། དཔེ་མཚོན་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁག་
གཅིག་གིས་རང་བཙན་ལ་ཞེ་དགས་ཀི་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་མདྲོག་མདྲོག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ཕག་རྡུང་ཉྭ་རྡུང་བྱ་རྒྱུ།
ཁག་ཅིག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ཞེ་དགས་ཀི་དད་པ་ཡྲོད་མདྲོག་མདྲོག་གིས་རང་བཙན་ལ་ཕག་རྡུང་ཉྭ་རྡུང་བྱ་རྒྱུ། དེ་དག་
ལ་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་གི་ཐྲོག་ནས་རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ཞེན་ཁྲོག་ཡྲོད་པ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། དེ་
འད་ཡིན་དུས་གནས་ཚུལ་དེ་འད་སི་ཚོགས་ད་རྒྱའི་སང་ལ་ཐྲོན་དུས་མང་ཚོགས་ཀིས་འགན་ཁུར་བའི་ཐྲོག་ནས། དཔྱད་
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ཞིབ་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས་དེ་ཚོ་ལ་ལག་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་འཆང་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། སྲོ་སྲོའ ་ི ལྟ་གྲུབ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་
ཡག་པྲོ་ཞིག་བཤད་ཀི་ཡྲོད་ན་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱས་ནས་ཕིན། ཁུངས་དང་ལུང་གང་འད་ཡྲོད་མེད་ར་བ་ཉིད་ནས་རད་
གཅྲོད་མ་གནང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་སྲོ་སྲོའ ་ི ལྟ་བ་དང་མ་མཐུན་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་དམའ་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་རེད། སྡུག་རིགས་ངན་
ཚད་བཤད་བསྡད་པ་ཡིན་ན་སྲོ་སྲོ་རང་ཉིད་ལྐུགས་པ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་སི་ཚོགས་ད་
རྒྱའི་སང་ལ་རྣམ་པ་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ག་རེ་གནང་གི་ཡྲོད་ནའང་འགན་བཞེས་པའི་ཐྲོག་ནས་གནང་རྒྱུ། དཔྱད་ཞིབ་བྱས་པའི་
ཐྲོག་ནས་གནང་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་རིང་གྲོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་འབྲོད་
སྐུལ་ཞུ་བ་དང་།
མཐའ་དྲོན་དེ་ལ་གྲོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རེད། ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་གཞུང་རེད། ང་རང་
ཚོའི་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་གི་སྐུ་སྲུང་སྡེ་ཚན་རེད། ང་རང་ཚོའི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་དབུས་
པའི་ལསབྱེད་ཡྲོངས་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོའ ་ི སྐུ་ཕྱྭའི་ཐྲོག་ལ་སྐུ་ལས་སྐྱྲོན་དང་སྐྱྲོན་མུས་རེད། སྲོ་སྲོས་སྙིང་
ཁྲོངས་རུས་པའི་གཏིང་ནས་བཀའ་དིན་བ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་བཀའ་ལན་གནང་རྲོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་ནའང་འད། གསང་པའི་ལས་ཁུངས་ཡིན་
ནའང་འད། དམག་མིའི་ལས་ཁུངས་ཡིན་ནའང་རེད། ག་ས་གང་ནས་བྲོད་འདི་ར་གཏྲོར་ལ་གཏྲོང་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་འཐེན་
དང་འཐེན་བཞིན་པ་རེད། དེ་མ་ཟད་ང་ཚོའི་གནད་ཡྲོད་མི་སྣ་སླུ་བིད་བྱེད་རྒྱུ་དང་དེ་ཡང་ཐབས་ཤེས་འཐེན་དང་འཐེན་བཞིན་
པ་རེད། ཁ་ཤས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཤེས་པ་དེ་འད་བྱུང་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་གང་ཟག་སེར་གི་ཐད་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་སུ་མེད་དུས་བཤད་ཚོད་མི་ ཐིག ང་རང་གི་འབེལ་ཡྲོད་ལ་སྐད་ཆ་དིས་ནས་ཚོགས་ཐེངས་རེས་མ་ཞིག་ལ་བཤད་
ཆྲོག མ་གཞི་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འདི་ར་གཏྲོར་ལ་གཏྲོང་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་བྱེད་བཞིན་འདུག དཀྲུགས་ཤིང་རྒྱག་རྒྱུ་
དང་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མེད་པར་བཟྲོ་རྒྱུའི་ཆེད་ཁྲོ་ཚོས་མི་མང་པྲོ་ཞིག་གཏྲོང་རྒྱུའི ་བྱུས་ངན་འཐེན་བཞིན་པ་རེད།
དེའི་སང་ལ་ང་ཚོས་དྲོ་སྣང་བྱེད་བཞིན་ཡྲོད་པ་མ་ཟད་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མཉམ་འབེལ་བ་བྱས་ནས་དྲོ་སྣང་བྱས་དང་བྱེད་
མུས་ཡིན། ཕྲོ་བང་ནང་ཡར་མར་འགྲོ་དུས་མཛད་གཙོའི་མིང་ཞིག་ཁུར་ཡྲོད་དུས་ད་ལྟ་མཛད་གཙོ་རང་རེད། ཚང་མར་
ལུས་བཤེར་གཏྲོང་དགྲོས་ན་ཁག་པྲོ་རེད་དེ། ཕྲོགས་གང་ཐད་ནས་སྐུ་ཕྱྭའི་སྐྲོར་ལ་དྲོ་སྣང་བྱེད་བཞིན་ཡྲོད།
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ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡ་སྐྲོར་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་སྲོན་མ་གསུངས་སྲོང་ད་ལྟ་ཡང་གསུངས་སྲོང་། མི་དེ་འད་
ཞིག་གིས་ཚོགས་པ་དེ་འད་བཙུགས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ལག་འབེལ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པ་བདེ་སྲུང་ནས་ཧ་གྲོ་ཡྲོད། འབེལ་ཡྲོད་ངྲོ་
ཤེས་དང་དེ་འད་བརྒྱུད་ནས་ཁྲོ་རང་ལ་འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་ཡྲོད། ཁ་ཏ་བསབ་བྱ་བརྒྱབ་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡ་ལ་
གནས་སྲོ་བྱས་པའི་མི་ ༡༠༠༠ ལྷག་ཅིག་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་མི་རེ་ཟུང་ཞིག་ལས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གྲོ་དགུ་ཡག་པྲོ་
ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་ཡྲོད། ཡིན་ན་ཡང་མ་འྲོངས་པར་ང་ཚོས་དྲོ་སྣང་བྱེད་དགྲོས་པ་དང་། རྒྱ་མི་དང་ལག་འབེལ་བྱེད་ཀི་
ཡྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཁུངས་ལྡན་ཞིག་ཡྲོད་ན་ང་ཚོས་དང་པྲོ་ནས། ཕར་མ་སྲོང་སྲོན་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་དུས་ནས་ནན་
པྲོ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།
བུ་མྲོ་ལྲོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཕར་བསེབས་བསྡད་པ་མི་གཅིག་ལས་དེ་མིན་ང་ཚོའི་སིག་གཞིའི་ཆ་ནས་གཏྲོང་ཐུབ་ཀི་
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