གསར་ཨང། ༥

འདྲོན་ཨང། ༢༩

དྷརྨ་ཤཱལཱ

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པ།
ཚོགས་དུས་ལྔ་པ།

གྲོས་ཚོགས་ལས་རིམ་གསར་ཤྲོག
བྲོད་རྒྱལ་ལྲོ་ ༢༡༤༥ ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ནས་ ༢༤
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དཀར་ཆག
ཨང།
༡

གནད་དྲོན།
ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ།

མུ་མཐུད་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།

ཤྲོག་གངས།
༥་་་༢༧

༢

བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས།

༢༧་་་༣༧

༣

སྐུ་ཚབ་དྲོན་ཁང་ཁག་གི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས།

༣༧༌༌༌༥༥

༤

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གི་ཐུན་བཞི་པ།

མུ་མཐུད་སྐུ་ཚབ་དྲོན་ཁང་ཁག་གི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པྲོ།

༥༦་་་༩༣

༥

མུ་མཐུད་སྐུ་ཚབ་དྲོན་ཁང་ཁག་གི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས།

༩༣༌༌༌༡༡༠

༦

རང་ཚོགས་ཁག་གི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས།

༡༡༠༌༌༌༡༡༣

༧

ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས།

༡༡༣༌༌༌༡༡༣

༨

དབུས་འྲོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས།

༡༡༣་་་༡༡༦

༩

ལས་བེད་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས།

༡༡༦་་་༡༡༧

༡༠

རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་དང་། ཡན་ལག་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་ཁག་གི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས།

༡༡༧་་་༡༡༨

༡༡

དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས།

༡༡༩་་་༡༡༩

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ།
༡༢

བཀའ་བྲོན་གི་འྲོས་འདེབས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ།

༡༡༩་་་༡༢༢

༡༣

མུ་མཐུད་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས།

༡༢༢་་་༡༢༣

༡༤

ཆྲོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས།

༡༢༣་་་༡༢༤

༡༥

འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས།

༡༢༤་་་༡༣༩

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།
༡༦

མུ་མཐུད་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས།

༡༣༩་་་༡༥༣

༡༧

སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་གི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས།

༡༥༣་་་༡༥༣

༡༨

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས།

༡༥༣་་་༡༦༣
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རྲོམ་སིག་ཚོགས་ཆུང།
རྲོམ་སིག་པ།
ཆྲོས་གགས།

ཀམ་སྤུ་ཀྲར་འགྲོད་འཇུག་པ།

གསར་འགྲོད་པ།

བམས་པ་དབངས་འཛོམས།

བྲོ་བཟང་བརྲོན་འགྲུས།
བཀྲ་ཤིས་བསམ་གཏན།
བསན་འཛིན་ཆྲོས་གགས།
བསན་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།
བས

Web:
www.tibetanparliament.org
www.chithu.org

4

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ།
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།

བདེ་སྲུང་གི་རྒྱུན་གྲོན་ཐྲོག་ལ་སི་ཡྲོངས་ཀི་བགྲོ་གེང་ལ་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ད་ལྟ་གཉིས་ཡྲོད། དེ་
རིང་ཞྲོགས་པ་ཞུས་ཏེ་དེ་ནས་མཚན་གཞུང་ཞུ་ཡི་མིན་ཞེས་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། གཅིག་གིས་ཕིར་འཐེན་གནང་པ་རེད། ཕག་
རྲོང་མཁན་འདུག་ཀང་གྲོ་སྐབས་དེ་རིང་ཞྲོགས་པ་ནས་འབུལ་གི་མིན་ཞེས་ཞུས་ཟིན་དུས་བཟྲོད་གསྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་
འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།

སི་འཐུས་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཐྲོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ལྟ་སི་འཐུས་
རྣམ་པ་མང་པྲོས་གསུངས་ཟིན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དེ། གལ་པྲོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་ཟེར་བའི་དཔེ་ལྟར། ད་བར་དུ་བདེ་
སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭའི་བདེ་འཇགས་ཐྲོག་ལ་འགན་འཁུར་བ་ན་མེད་པ་གནང་

ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ལེགས་གསྲོལ་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་ནི་

ང་རང་ཚོ་བྲོད་མི་སི་བྲོ་གནམ་བསན་ཡྲོངས་ཀི་ལྟ་བའི་མིག་དང་། ཁྲོག་པའི་སིང་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡྲོད་རེད། འབྱུང་འགྱུར་ཡིན་
ནའང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དབུ་ལས་ཚང་མའི་ངྲོས་ནས་སར་ལྷག་ཚགས་ཚུད་དང་། འགན་འཁུར་གནང་རྲོགས་གནང་
ཞེས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ར་བའི་ཆ་ནས་ཕལ་ཆེར་ཉི་མ་ལྔའི་རིང་ལ་གྲོ་སྐབས་བང་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་དེ་འདྲ་ཆགས་ཡྲོད།

གཙོ་བྲོ་གྲོ་སྐབས་ལེན་མ་དགྲོས་པར་དམ་དྲོན་རང་བས་པ་ཡིན། གང་ལགས་ཤེ་ན། གཙོ་བྲོ་བྲོད་ནང་གི་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསྐྱེད་ཀི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་མང་ཙམ་བྱུང་ན་བསམ་པ་རེད་ལ་སྲོ་སྲོ་ཡིན་ནའང་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་
ཟིན་བིས་དགྲོས་མཁན་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་། སྲོ་སྲོའ ་ི བསམ་ཚུལ་ཚང་མ་འདིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་ལས་རིམ་གི་
ནང་ལ་ཕིན་ཟིན་པ་དེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད། འདིའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་མ་དགྲོས་པ་གཙོ་བྲོ་གཅིག་དེ་ཡིན།

ར་བའི་ཆ་ནས་ཉི་མ་ལྔའི་རིང་ལ་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་གི་སྐྲོར་ལ་རྲོ ག་གེང་མང་པྲོ་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པ་རེད།

རྲོག་གེང་འདི་མང་པྲོ་གེང་པ་ཡིན་ན། ཆུ་དཀྲྲོག་ནས་མར་འཐྲོན་རྒྱུ་མེད་པའི་གནས་སངས་གཅིག་ཟུར་བལྟས་ལེབ་ཅིག་
མཐྲོང་གི་འདུག དེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་། དམིགས་བསལ་གི་གྲོ་སྐབས་བངས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་པ་དེ་ལ། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་བྲོད་ནང་གི་ཆབ་སིད་བཙོན་པའི་གནས་སངས་སྐྲོར་ལ་ཞིབ་

འཇུག་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། ཞིབ་འཇུག་ཟེར་རུང་ཤེས་རྲོགས་བེད་པའི་ལམ་ཁ་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། གང་
ལགས་ཤེ་ན། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་བྲོད་ནང་ནས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་ ༡༥༢ བྱུང་ཡྲོད་རེད། དེའི་
ནང་ནས་ ༡༨ ཙམ་གི་གནས་སངས་དེ་ད་ལྟའང་ཤེས་རྲོགས་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། སྲོན་མ་ཡིན་ན་གནང་ལམ་དེ་འདྲ་ཞིག་
ཡྲོད་རེད་ཅེས་གསུང་བཞིན་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཡྲོད་རེད། དེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་། འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བེད་པའི་
ལམ་ཡྲོད་རེད་དམ་ཟེར་ནའང་རེད། ཐབས་ཤེས་གནང་གི་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།

སི་འཐུས་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མཐའ་མ་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས།
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སི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་ཁྲའི་ཐྲོག་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བང་ཨ་མི་
རི་ཀའི་མི་མང་དང་། ང་རང་ཐྲོག་ནས་བསམ་ཚུལ་འགའ་ཞིག་སན་གསན་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། དང་པྲོ་དེར། R.C དེ་རེད། ད་ལྟ་
འདིའི་ཐྲོག་ལ་མིང་མང་གིས་སེམས་འཚབ་ཧ་ཅང་གནང་གི་འདུག མ་གཞི་གྲོང་དུ་མང་དག་ཅིག་གིས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་

གནང་སྲོང་སེ། ཡིན་ནའང་སེམས་འཚབ་གང་འདུག་ཟེར་ན། R.C འདི་ཡིག་ཆ་རག་རྒྱུ་སབས་མི་བདེ་བ་དང་། དུས་ཚོད་
མང་པྲོ་འགྲོར་བའི་སྐབས་སུ་གཞྲོན་སྐྱེས་མང་པྲོ་ཞིག་རྒྱ་གར་གི་མི་ཁྲོངས་ Pass འདི་ཞུས་ནས་དེ་འདྲ་བེད་ཀི་འདུག
དེ་མ་གཏྲོགས་ང་རང་ཚོའི་མི་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་འཕད་པའི་སྐབས་སུ་གྲོང་དེ་ང་རང་ཚོ་བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་ལ་

གནྲོད་ཀི་འདུག སྲོང་ཙང་དེ་ལ་དགྲོངས་པ་ཆེན་པྲོ་བཞེ ས་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་གར་གི་མི་ཁྲོངས་

བས་པ་ཡིན་ན། རྒྱལ་གཅེས་མ་དངུལ་གི་ལག་དེབ་ཐྲོག་ལའང་ཏན་ཏན་གནྲོད་སྐྱྲོན་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་བ་འདུག བསམ་
ཚུལ་དེ་འདྲ་ཞིག་མི་མང་ནས་ཕེབས་ཀི་འདུག འདིའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ནས་དམིགས་བསལ་གི་གཞྲོན་སྐྱེས་

ཀི་ R.C དང་ཡིག་ཆའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་སང་གནང་དགྲོས་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། གཞྲོན་སྐྱེས་དེ་དག་དམིགས་བསལ་ང་
ཚོ་བྲོད་པའི་མི་ཁྲོངས་ནང་ལ་ཉར་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལྔ་དང་ལྔ་
བཅུའི་འཆར་གཞིའི་ནང་ལའང་གྲོས་བསྡུར་དེ་གནང་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། འདིར་དགྲོངས་འཆར་གནང་དགྲོས་འདུག

སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་གཏྲོང་གནང་མཁན་གི་གངས་འབྲོར་དེ་དྲ་རྒྱའི་ནང་གཟིགས་ཡྲོད་རེད། དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་

སྲོད་ཀི་མི་འདུག སི་ཡྲོངས་ཐྲོག་ལ་བྲོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ད་ལྟ་སིག་འཛུགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་

གངས་འབྲོར་དེ་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་འདུག སྲོན་མ་ཡིན་ན་ ༡༦༠ དང་ ༥༥ འདྲ་མིན་ཟེར་བ་དང་། ད་
ལྟ་གྲོ་བུར་དུ་ ༡༥༢ ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་གངས་འབྲོར་འདི་གཏན་འབེབས་ཤིག་གནང་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་དྲིལ་
བསགས་གནང་རྒྱུ་དང་འདིར་ངྲོས་ལེན་ཞུ་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་འདུག བསམ་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག

༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་ཟུར་ཟ་བེད་མཁན་གི་ཐྲོག་ལ་ཡིན། ཁ་སང་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཚོར་བ་ཆེན་

པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཨ་རིར་བྲོད་མི་གཅིག་གིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེར་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ཟུར་ཟ་བས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་།

ང་རང་ཚོའི་སི་འཐུས་ཀིས་བུད་མེད་འདིའི་ཐད་ལ་ཆ་ཤས་གཅིག་ཀང་ལེན་གནང་མ་སྲོང་ཞེས་ཚོར་བ་ཆེན་པྲོའ ་ི ཐྲོག ་ནས་
བཀའ་ཕེབས་སྲོང་། འདིར་ཞུས་པ་ཡིན་ན་བྲོད་མི་གཅིག་པུས་འགན་ལེན་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག ང་ཚོ་ཚང་མ་

བྲོད་པ་ཡིན་པས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་སང་ཡྲོད་རེད། འགན་བཞེས་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མར་ཡྲོད་རེད། འདི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ང་
རང་ཡིན་ནའང་རྒྱུན་དུ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་མཚན་ཤས་ཞུ་མཁན་དེ་འདྲ་ཡྲོད་ན་མདུན་ལ་གདྲོང་ལེན་བེད་མཁན་

དང་པྲོ་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད། འདི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། བང་ཨ་རི་ཡིའི་བུད་མེད་དེར་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། དེར་ཁྲོ་རང་གི་དྲ་
རྒྱའི་ཐྲོག་ལ་ངྲོ་དེབ་ནང་ལ་གང་བྱུང་མང་བྱུང་། མཚན་ཤས་བིས་པ་དེ་མང་གཙོའི་ཆ་ཤས་བངས་ཏེ་བིས་པ་རེད། དེ་ལ་
དངྲོས་གནས་མྲོས་མཐུན་མེད་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་མེད། བྲོ་འཚབ་ཆེན་པྲོ་བྱུང་། ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། དམིགས་བསལ་ང་རང་ཚོ་བྲོད་

དྲོན་རྒྱབ་སྐྱྲོར་གནང་མཁན་གྲོགས་པྲོ་རིང་པ་ལྕམ་ Nancy Pelosi Richard Gere ཁྲོང་ཚོ་ར་ཆེན་པྲོ། ང་ཚོར་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐྲོག་ནས་ལྲོ་མང་འདིའི་ནང་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་གནང་ནས་ང་ཚོར་དངྲོས་གནས་ཐུགས་ཕན་སྲོས ་ཡྲོད་རེད།
དེ་འདྲ་ལ་ཟུར་ཟ་གནང་། གང་ཟག་འདི་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེར་སེམས་ནང་ནས་གུས་བརི་ཞུ་
མཁན་དང་། བྲོད་དྲོན་ལ་ཤ་ཞེན་ཡྲོད་མཁན་གཉིས་ལ་དེ་འདྲ་གནང་བར་སེམས་འཚབ་ཡྲོད་ཅེས་དེ་རིང་འདིར་ཞུ་འདྲོད་
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བྱུང་། ང་ཚོ་ཚང་མས་བཀའ་མྲོལ་གང་གནང་རུང་། དྲ་རྒྱ་དང་ངྲོ་དེབ་ནང་ལ་ཡིན་རུང་། གཟབ་གཟབ་གནང་རྒྱུ་འདི་ཧ་ཅང་
གི་གལ་ཆེན་པྲོར་མཇལ་གི་འདུག

ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཐྲོག་ལ་ངས་ཁ་སང་མང་དག་ཅིག་ཞུས་པ་ཡིན། ངས་ཞུས་པ་འདིར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་

མེད། དེ་ག་རང་ཡིན་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་གིས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ འི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཐྲོག་དང་།
ང་རང་ཚོའི་བདེ་སྲུང་གི་ཐྲོག་ལ་སྐུ་ངལ་ཧ་ཅང་སྐྱྲོན་གི་འདུག སྲོ་སྲོ་སེར་གི་འཕྲོད་བསེན་ལ་འཐུས་ཤྲོར་བཏང་གནང་ནས་
གནང་གི་འདུག སྲོང་ཙང་ངས་དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་དང་བསགས་བརྲོད་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།

ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ཟ་རེ་ཟང་ངེར་འགྲོ་བཞིན ་ཡྲོད་རེད། དེ་ལའང་ཐུགས་སང་གཅིག་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག ངས་བསམ་གི་
འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། ཟ་ངེ་ཟིང་ངེ་དེ་འདྲའི་ནང་ལ་རྒྱ་མིའི་རྒྱུ་རེན་དང་ཤུགས་ལྡན་ཚོགས་པ་དེ་འདྲ་ཏན་ཏན་འཛུལ་

སིད་ཀི་རེད། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་མང་བ་དཀྲུག་པའི་ཆེད་དུ་ཁྲོང་ཚོས་གྲོ་སྐབས་མང་བ་བངས་ནས་དེ་བེད་ཀི་རེད་བསམ་

གི་འདུག དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭ་ལའང་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག འདིར་ཐུགས་སང་གནང་
རྲོགས་གནང་། ཞེས་ངས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡིན། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་བགྲོ་གེང་འདི་རྲོག་ག་འདི་རང་གི་ཐྲོག་ལ་ཉི་མ་ལྔ་ཙམ་ཞིག་

རྲོགས་རྒྱུ་མེད་པ་གནང་སྲོང་། ཐག་གཅྲོད་མེད་པའི་ རྣམ་པ་འདྲ་འདུག ཁ་སང་ Mcloed Ganj ནས་མར་ཡྲོང་བའི་
སྐབས་དེར་གྲྭ་པ་གཅིག་གིས་ངར་བཀའ་བཀྲོན་གནང་གི་འདུག གྲོས་ཚོགས་ཚང་མ་ལ་ཁྲོ་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཆེན་པྲོ་
ཡྲོད། ཁྱྲོད་ཚོས་ཡག་པྲོ་གཏན་ནས་བེད་ཀི་མི་འདུག ཉི་མ་ལྔའི་ནང་ལ་དྲོན་དག་ཐྲོག་ལ་མ་སེབས་པར་སྐྲོར་བ་རང་པ་

བརྒྱབ་ནས་བཤད་ཀི་འདུག འགན་ལེན་གི་མི་འདུག་ཅེས་བཀའ་བཀྲོན་ཕེབས་བྱུང་། མཐའ་མ་དེར་ཞུ་འདྲོད་གང་འདུག་
ཟེར་ན། ལག་པ་ཐལ་མྲོ་སྦྱར་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ལ་ས་ལ་མར་བབས་གནང་ནས་མི་མང་གཅིག་མཇལ་

གནང་བ་ལ་གནད་འགག་གང་ཡང་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག འདིའི་ཐྲོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་དགྲོས་ཀི་མ་རེད།

གསལ་བཤད་མང་དག་ཅིག་གནང་པ་དང་། འདི་སྲོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་རེད། དྲོན་གཅྲོད་ཀི་འཕྲོ་འགྱུར་དེ་ཐག་གཅྲོད་གནང་དགྲོས་
ཀི་འདུག ས་ལ་མར་བབས་ནས་འགན་ཞིག་བཞེས་རྲོགས་གནང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་འཁྲིད་རེད། ཁྱེད་
རང་གིས་མ་གནང་ན་སུས་གནང་གི་རེད་དམ། འདི་གནང་པ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚོའི་དབུ་འཁྲིད་ལའང་གཟི་བརིད་ཅིག་དང་།
འགན་ཞིག་བཞེས་པ་འདི་རེད། དེར་བརེན། ངས་འདིར་དེ་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། དེ་ཙམ་ཡིན་ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རྲོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་བྲོད་ནང་གི་སྐུ་ཕྱྭའི་སྐྲོར་དེ་སྲོན་མ་ཞུས་ཟིན་པ་ལྟར། ང་
རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་མགྲོ་ལས་ཡྲོངས་རྲོགས་ཀིས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བེད་ཀི་ཡྲོད་ལ། མ་འྲོངས་པ་ལའང་ཧུར་ཐག་འབད་
ཐག་བེད་ཀི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞན་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སངས་དང་། དཔལ་འབྲོར་གི་གནས་སངས། ཁྲོར་ཡུག་གི་

གནས་སངས་དེ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཟུར་དུ་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་
འཇུག་བས་ཡྲོད་རེད། ཞིབ་འཇུག་གི་སན་ཐྲོ་དང་། ཞིབ་འཇུག་གི་གྲུབ་འབས་དེ་འདྲ་འཐྲོན་གི་ཡྲོད་རེད། རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་
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ལ་དྲིལ་བསགས་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། བདེ་སྲུང་སེར་གི་ངྲོས་ནས་བཤད་ན། ང་ཚོས་དྲོ་སང་བེད་དགྲོས་པ་དང་།
ཤེས་དགྲོས་པ་དེ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ངང་ནས་ཐབས་ལམ་ས་མང་བས་ནས་འབད་བརྲོན་བས་དང་བེད་བཞིན་པ་ཡིན་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་དང་།

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ IC སྐྲོར་ལ་གཅིག་ཞུས་སྲོང་། དེའི་སྐྲོར་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ཡིན་

ནའང་འགིག་གི་རེད། བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་ཆྲོག བདེ་སྲུང་ཡིན་ནའང་འགིག་གི་རེད། དེ་ནས་ལྡི་ལིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཡིན་

ནའང་ཆྲོག དེ་སབས་བདེ་བཟྲོ་རྒྱུ་དང་། དེའི་མཐུན་རེན་དང་གང་གི་ཐད་ནས་ཡག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་
འབད་བརྲོན་བས་དང་བེད་བཞིན་པ་ཡིན། གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་དེ་འདྲ་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་

ཅེས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁས་ལེན་བེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་སེ། ཡིན་ནའང་མ་འྲོངས་པར་སབས་བདེ་རུ་འགྲོ་ཡི་རེད་ཅེ ས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

རང་ལུས་མེར་བསེགས་སྐྲོར་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་སི་གཉིས་ཀི་གངས་ཀ་དེ་ ༡༥༢ རེད། འདི་གཞུང་འབེལ་གི་

གཏན་འབེབས་འདྲ་པྲོ་ཆགས་ཡྲོད་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་བ་དེ་འདྲ་སྲོན་མའི་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་རེད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སྐུ་

ཕྱྭའི་སྐྲོར་ལ་འགན་ཡྲོད་པ་དེ་བཀའ་ཤག་གིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གསལ་བསགས་དང་། གསལ་བཤད་ཧ་ཅང་གི་ཤུགས་ཆེན་
པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ངྲོ་རྒྲོལ་བས་ཡྲོད་རེད། ང་རང་སེར་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་བ་དང་།

དམའ་འབེབས་ཞུ་བ་དེ་ཚོར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངྲོ་རྒྲོལ་ཡྲོད། དེ་འདྲ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞན་པ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན། ས་ཡ་བཅུ་བདུན་དང་། ད་ལྟ་ཤྲོག་གས་ ༥༩ ལ་ཡྲོད་རེད། ༡༧,༤༣༡,༡༨༡ སི་མྲོས་
ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི ་

དམིགས་བསལ་རིས་འགྲོ། ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི། སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སན་སྲོན་
གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གི་བསྲོམས་དེ་ལ།
༤,༤༡༤,༥༣༩ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་བས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་ ༤,༤༡༤,༥༣༩ སི་མྲོས་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། སི་
འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། སྐར་མ་བཅུ་རེ་ཡིན།
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སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གྲོང་དུ་ཆ་ཤས་ལེན་དགྲོས་བསམ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་མི་གངས་
ཚད་གནང་དུས་ཞུ་ཐུབ་མ་སྲོང་། རིས་འགྲོ་ཨང་ ༤ པ། གངས་སྐྱིད་འགྲོ་ལམ་སུམ་མདྲོ་ཁག་ལ་ཉེན་སྲུང་པར་ཆས་
(CCTV) གསར་འཛུགས་ཆེད། དེ་ལས་འཕྲོས་ནས་ཞུ་རྒྱུར་ང་རང་ཚོ་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤྲོངས་ཀི་གཡས་གཡྲོན་དེ་ཚོ་

ལ་སྲུང་སྐྱྲོབ་དང་དེ་འདྲ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། སིར་བཏང་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་
པྲོ་མཆྲོག་གི་སྐུ་ཕྱྭའི་སྐྲོར་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་འབེལ་ཡྲོད་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་རེད། ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་མ་འགིགས་པ་མ་

འཐུས་པ་གང་ཡང་མ་བྱུང་བ་དེ་ལ་ཚང་མས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཡྲོད་པ། དེ་ལ་བསགས་བརྲོད་དང་། དཔེར་ན། འདི་ཁུལ་
དུ་གསུང་ཆྲོས་དང་། མཛད་སྲོ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་སྐབས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་དེ་ཚོས་དཀའ་ལས་ཇི་ཙམ་སྐྱྲོན་གི་
ཡྲོད་པ་ནི་ང་ཚོའི་མིག་མདུན་ལ་ཐད་ཀར་མཐྲོང་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། ཚང་མས་དྲོ་སང་བེད་དགྲོས་པ་གཅིག་ལ་དམིགས་བསལ་

གནས་ཡུལ་གཞུང་ཡིན་ནའང་འདྲ། འཛམ་གིང་སྲོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ང་རང་ལ་ཡ་མཚན་སྐྱེས་པ་
གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ཉེ་ཆར་རྲོ་རེ་གདན་ལ་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་གསུང་ཆྲོས་གནང་ཡུལ་གི་ཉེ་

འགམ་ལ་འབར་རས་བཞག་འདུག་ཟེར་བ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡི་ཡྲོང་ཁུངས་དེའང་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་སེབས་འདུག་
ཟེར་བ་དེ་ཙམ་ཞིག་རེད། ངས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོའི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་སྲུང་སྐྱྲོབ་བེད་སངས་དང་། བདེ་སྲུང་གི་མི་ས་དེ་ཚོ་
བཀྲམ་སངས། དེ་དེ་བཞིན་མེ་འཁྲོར་འབབ་ཚུགས་དང་། གནམ་གྲུའི་འབབ་ཚུགས་དེ་ཚོ་ལ་དམ་བསགས་བེད་སངས་དེ་ཚོ་
ཡིན་དུས་འབར་རས་དེ་ཚོ་འཁུར་ཡྲོང་དུས་ཆུང་ཆུང་ལས་མེད་ནའང་། སྐད་འདྲ་སྲོག གང་དུ་ཡིན་ནའང་འཕྲུལ་ཆས་ནས་
མཐྲོང་གི་རེད་ཅེས་བསམ་བྲོ་དེ་འདྲ་འཁྲོར་གི་ཡྲོད་དེ་ས་འདི་བར་དུ་སེབས་ཡྲོད་རེད། ཉེ་འགམ་འདི་ཙམ་ལ་སེབས་ཡྲོད་
དུས་ཡ་མཚན་འདྲ་སྐྱེ་ཡི་འདུག དེར་བརེན། མ་འྲོངས་པ་ན་དེ་འདྲའི་རིགས་སུ་གྱུར་བ་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕད་

ཡྲོད་མ་རེད་དེ། དེ་ལ་སེབས་འདུག་ཟེར་བ་ཙམ་གིས་མི་མང་ལ་སེམས་འཚབ་ཇི་ཙམ་སྐྱེས་ཡྲོད་པ་དང་། ད་དུང་སེབས་པ་
དེའང་ཁུལ་དེར་ཚ་དམ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་གས་ནས་ད་གཟྲོད་མཐྲོང་ཡྲོང་བའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ང་ཚོས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལས་མ་ཤེས་

སབས། དེ་འདྲ་ཞིག་གྲོ་ཐྲོས་བྱུང་། སྲོང་ཙང་དེ་ཡ་མཚན་སྐྱེས་ཀི་འདུག སྲུང་སྐྱྲོབ་དེ་འདྲ་བས། ལྟ་རྲོག་དེ་འདྲ་བས་ཀང་

རྒྱལ་ཁབ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་བར་གང་འདྲ་བས་ནས་འཁྱེར་ཡྲོང་བ་ཡིན་ནམ་བསམ་པ་ཞིག་ཚོར་བྱུང། དེར་དྲོ་སང་ཡྲོང་བའི་
སད་དུ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།

གཉིས་པ་དེར་གནད་དྲོན་ཆེན་པྲོ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ཚང་མས་གཅིག་སིལ་དང་གནས་སངས་

མང་པྲོ་གསུང་གི་ཡྲོད་ཚེ། ཁ་སང་སྲོན་མ་ནས་བཤད་འདྲོད་མེད་དེ་ཡིན་ནའང། གཅིག་འཆད་བཞིན་ཡྲོད་སབས། བཤད་
འདྲོད་བྱུང་། གངས་སྐྱིད་ཀི་གཤམ་དེ་ལ་ཁ་སང་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་སྲོན་ལ་ཡིན་ནའང་འདྲ། དེ་འདྲའི་ནང་ལ་རླངས་རས་ཕུ་
རིལ་གསུམ་ཁང་པ་གཅིག་གི་འྲོག་ལ་བཞག་འདུག བཞག་པ་དེའི་གནས་སངས་ལ་ང་རང་ཚོ་དཀིལ་འཁྲོར་འདིའི་ནང་དུ་

ཡྲོད་པའི་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་སྲོ་སྲོའ ་ི སི་ཚོགས་འབེལ་མཐུད་ཀི་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་དེང ་སང་འཁྲུག་ཆ་དྲོད་པྲོ་འདིའི་

སྐབས་སུ་མི་དེ་ཚོས་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་དང་དེ་འདྲ་ལ་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་གནད་དྲོན་དེ་ང་
དང་ཞྲོགས་སུ་མི་གཅིག་གཉིས་ལས་མེད་དུས་དམིགས་ཡྲོད་པའི་རྣམ་པ་འདྲ་འདུག་ཟེར་བ་དང། དེ་དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ཉེན་
རྲོག་པ་དེ་ཚོས་ཀང་ཕལ་ཆེར་བྲོད་པས་བྲོ ད་པར་གནྲོད་བསྐྱེལ་བ་ལས་ཁྲོ་ཚོ་དང་འབེལ་བ་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་བཤད་

ཡྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐྲོན་འདུག དེར་བརེན། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་རྒྱུར། གནད་དྲོན་དེ་བྲོད་པས་བྲོད་པར་
གནྲོད་བསྐྱལ་བ་ཞིག་རེད་དམ། ཡང་ན་དེའི་ཡྲོང་ཁུངས་གང་འདྲ་ཞིག་རེད། གལ་སིད་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དེ་ལ་གནྲོད་
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སྐྱེལ་གི་ཡྲོད་ན། མ་འྲོངས་པ་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དེ་ལ་སྐྲོར་སྲུང་འཇྲོག་གི་རེད་དམ་གང་འདྲ་བེད་ཀི་རེད། དེ་ཞུ་
འདྲོད་བྱུང་།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་འགྲོ་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་འགའ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། དང་པྲོ་
དེར། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ཁ་ས་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་འདིའི་སྐྲོར་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་

ཞུས་པ་རེད་དེ་གནས་སངས་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་སེབས་ཐུབ་མེད་པ་འདྲ། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་
གི་དུས་འཁྲོར་དབང་ཆེན་ས་རེས་དང་། ད་ལྲོའ ་ི གསུང་ཆྲོས་བཀའ་དབང་དེ་འདྲའི་ཆེན་མྲོའ ་ི སྐབས་སུ་དམིགས་བསལ་
ཆྲོས་ཞུ་བ་བྲོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚང་མ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཧ་ཅང་ཆེན་པྲོ་གནང་མཁན་བྲོད་ཀི་གཞྲོན་ནུ་

ལྷན་ཚོགས་ཀི་དབུས་དང་། ས་གནས་ཀི་འགན་འཁུར་བ་ཚང་མས་ཧ་ལས་པ་བྲོད་གཞིས་བེས་གཉིས་ཀི་ཆྲོས་ཞུ་བ་

ཡྲོངས་ལ་སེམས་ཚོར་སེབ་དགྲོས་པའི་ཞབས་ཕི་ཧ་ཅང་གི་ལེགས་པྲོ་བསྒྲུབས་ཡྲོད་རེད། མེ་འཁྲོར་འབབ་ཚུགས་ལ་ཉིན་
མཚན་བསྟུད་མར་ས་རྒྱུས་ལམ་རྒྱུས་མེད་མཁན། ལྷག་པར་དུ་སྐད་མ་ཤེས་མཁན་གི་ཆྲོས་ཞུ་བ་མང་དག་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་

སབས། དེ་ཚོ་ལ་རྒྱུས་སྲོན་གནང་རྒྱུ་དང་། གང་ལྟར་གསུང་ཆྲོས་དང་། བཀའ་དབང་མ་གྲུབ་ཀི་བར་དུ་ཞབས་ཕི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་

ཧ་ལས་པའི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་བྱུང་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་ངས་གྲོ་སྐབས་འདི་བཟུང་ནས་བྲོད་ཀི་གཞྲོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་
དབུས་སི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་། རྒྱུན་དུ་ནས་བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་ཐྲོག་ལ་རླབས་ཆེན་གི་ཕག་ལས་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་གནང་མཁན་
གི་ཚོགས་པ་སིག་འཛུགས་ཤིག་ཆགས་ཡྲོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་གསུང་ཆྲོས་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་དེ་

ཚོའི་སྐབས་སུ་ཞབས་ཕི་ཧ་ལས་པ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་གནང་ཡྲོང་སྐབས། བརྒྱུད་ལམ་འདིའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ཀི་གཞྲོན་ནུ་ལྷན་

ཚོགས་དབུས་སི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་འགྲོ་ལས་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པ་ལ་ཐུགས་རེ་བཀའ་དྲིན་བ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་
དེ་ཡིན།

བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་འགྲོ་ ༤ པ། གངས་སྐྱིད་ཀི་ལམ་གི་སུམ་མདྲོ་ཁག་ལ་ཉེན་སྲུང་པར་ཆས་འཛུགས་

རྒྱུའི་སྐྲོར་ལ་རེད། དེ་གྲོས་ཚོགས་སྲོན་མའི་སྐབས་སུ་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། ད་དུང་ང་ཚོ་མང་གཙོའི་ཀ་བ་

གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་བཞུགས་ཤག གཞུང་ལམ་ཆེ་ཁག་ལ་ཁེལ་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཕྲོགས་སུ་ཉེན་སྲུང་པར་ཆས་ད་

དུང་ཡྲོད་མ་རེད། དེའི་ཕྲོགས་སུ་གཞུང་ལམ་ལམ་ཆེན་ཁེལ་ཡྲོད་སབས། ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀར་འགིམ་འགྲུལ་མང་བ། མ་
ཟད་ནམ་རྒྱུན་ར་བཟི་མཁན་དང་མི་འཁྱམ་དེ་འདྲ་ཡྲོང་བའི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ད་ལྟ་རིས་
འབྲོར་ནང་དུ་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་འདུག དེ་གང་དུ་འཛུགས་ཀི་ཡྲོད་རུང་། ཁུལ་དེར་ཉེན་སྲུང་པར་ཆས་འདྲ་
འཛུགས་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་ངེས་པར་དུ་དགྲོས་པའི་གནད་འགག་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་ས་ཕྲོགས་གང་དུ་འཛུགས་ཀི་ཡྲོད་མེད་
གསུང་ཐུབ་ན་ལེགས་པྲོ་འདུག ཁ་སང་སྲོན་མ་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ཏེ་ག་སིག་བེད་བཞིན་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་
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སྲོང་། ད་ཆ་ཟླ་བ་དྲུག་ཕིན་ཟིན་པ་རེད། དེའི་བར་ལ་ས་ཕྲོགས་གང་དུ་བཙུགས་ཡྲོད་ན། གཅིག་བས་ན་ང་ཚོས་མི་མཐྲོང་
ས་དེ་འདྲ་ལ་བཙུག་ཡྲོད་ན་ཤེས་ཀི་མ་རེད།

ཁ་སང་ངས་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་མྲོར་ཐུགས་སང་གཞེན་བསྐུལ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། གང་ལགས་ཤེ་ན། ད་ལྟ་ང་

ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ RC དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་ཡྲོད་རེད། RC གནས་སྤྲོས་གཏྲོང་རྒྱུ་དེ། དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་

རང་གི་ངྲོས་ནས་ད་ལྟའི་གནས་སངས་དེ་འདྲ་ཆགས་ཡྲོད། དེ་འདྲ་དེ་འདྲ་དགྲོས་རེད་ཅེས་གསུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དྲྭ་རྒྱར་

དྲོ་སང་གནང་མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་སབས། ང་ཚོའི་མི་མང་དེ་ཚོ་ལ་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་འཕད། རྒྱ་གར་
གི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ལ་ལྲོག་དངུལ་མང་པྲོ་ཞིག་འཚོར་གི་ཡྲོད་སབས། གྲོང་རྒུད་ཆེན་པྲོ་རག་གི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོའི་མི་

མང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་ཉི་མ་རེ་རེ་ས་བ་ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་ཅེས་ངས་གསལ་འདེབས་ཞུས་པ་ཡིན་ཏེ་འདི་
ལ་སུས་ཀང་ལན་གསུངས་མ་སྲོང་། དེར་བརེན། འདི་གཅིག་གསུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཁ་ཡྲོད་ལག་ཡྲོད་ཕན་ཐྲོགས་ས་རེད།
དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།

ད་ལྟ་འདིར་མཚན་གཞུང་ཞུས་པ་བརྒྱད་ཡྲོད། ར་བའི་སི་ཡྲོངས་ཀི་བགྲོ་གེང་ཐྲོག་ལ་མང་ཆེ་བས་ཆ་ཤས་བངས་ཟིན་པ་
རེད། ཞྲོགས་པ་སྲོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ཟེར་དུས་ཆ་ཤས་ལེན་མ་ཐུབ་མཁན་ལ་གྲོ་སྐབས་ཕུལ་བ་མ་གཏྲོགས། གྲོང་དུ་ཆ་ཤས་
བངས་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་གྲོ་སྐབས་འབུལ་གི་མིན། བརྒྱད་འདི་ལྷག་གི་མཚན་ཞུ་ཡི་མིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་བ་ར་
ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལགས།

སི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དམིགས་བསལ་གི་བཀའ་འཁྲྲོལ་
སྲོན་རིས་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་འགྲོ་མུས་ཡིན་སབས། སྲོན་རིས་དང་ཐད་ཀར་སྲོན་རིས་སྐྲོར་ལ་ཞུ་ཡི་མིན། ལས་དྲོན་བེད་
ཕྲོགས་སྐྲོར་ལ་བཀའ་འདྲི་ཁ་ཤས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། འདི་མ་ཞུས་གྲོང་དུ་གཙོ་བྲོ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་དེ་ཚེ་

འདི་ཕི་གཉིས་ཀི་སྐྱབས་གནས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་། ཐད་
ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེར་བརེན། ད་བར་ཕག་ལས་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ། ཧ་ལས་པའི་ཡག་པྲོ་གནང་སྲོང་། འདི་
ལ་བཀའ་བྲོན་གཙོས་པའི་ལས་བེད་ཚང་མ་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།

འདི་ཙམ་མིན་པར་ར་རམ་ས་ལ་ཆ་མཚོན་ན། དེང་སང་སྐྱབས་བཅྲོལ་ལག་དེབ་ཀི་དེབ་སྐྱེལ་བེད་པའི་དུས་ཚོད་

ཆགས་ཡྲོད་སབས། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་ཁ་ཤས་མཚན་མྲོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༡།༢ དེ་འདྲར་ཡང་བཞེངས་ནས་
ཕག་ལས་གནང་གི་འདུག དེ་ཡྲོངས་ལ་སིང་དབུས་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།

དཔལ་ལྡན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་ལན་འདེབས་ལས་འཕྲོས་ནས་དྲི་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ལ། ང་ཚོའི་ RC དེབ་སྐྱེལ་

སྐྲོར་ལ་དུ་ཚོད་ཀི་ཚད་བཀག་དེ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དེའི་ནང་ཚུད་ལ་དེབ་སྐྱེལ་གནང་དགྲོས་

རེད་ཅེས་བཀའ་རྒྱ་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་ལན་གནང་བ་ལྟར་ན། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༡ བར་དུ་ཕར་འགང་འགིག་འགྲོ་ཡི་རེད་

ཅེས་ལན་གནང་སྐབས། དངྲོས་ཡྲོད་ལ་འགིག་གི་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སིད་འགིག་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། མི་མང་ཚང་མ་
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ལྷྲོད་པྲོ་བས་ཏེ་སྲོད་རྒྱུའི་གནས་སངས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་སྲོན་ལ་ལན་འདེབས་གནང་པ་ལྟར་ན།
ད་ལྟ་ Nagpur གཡས་གཡྲོན་སྦན་ད་ར་གཞིས་ཆགས་ལ་མངའ་སེ་བརེས་ནས་གནས་སྤྲོ་བ་རྒྱུར་ཡང་དཀའ་ངལ་གི་
གནས་སངས་ཆགས་ཀི་འདུག འདི་གཙོས་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཆེ་ཁག་ལ་མང་པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག

ར་རམ་ས་ལར་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་དེབ་སྐྱེལ་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ཟླ་ ༥ པ་དང་། ཟླ་ ༦ པའི་སྐབས་སུ་དུས་ཚོད་

འཐྲོབ་རྒྱུ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་སབས། ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་ལ་བེད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཆགས་སབས། ཕར་འགང་བ་
རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་ཐྲོབ་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། འདིའི་ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་བྱུང་ན་རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྲོད་མི་མང་མང་པྲོ་
ཞིག་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པྲོ་ཡྲོང་ས་རེད་ཅེས་འབྲོད་སྐུལ་འདི་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།

གཉིས་པ་དེར། Exit permit དང་ Return Visa སྐྲོར་ལ་དྲོགས་འདྲི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། Return Visa ཆ་

མཚོན་ན་ལྲོ་གཅིག་ནང་ཚུད་ལ་ཚུར་ཕེབས་ཆྲོག་པ་དང་། འདི་དུས་ཚོད་མང་པྲོའ ་ི རིང་ལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་ཐྲོབ་རེད་ཅེས་གྲོ་

ཐྲོས་བྱུང་སྲོང་། འདི་ལ་སིད་སྐྱྲོང་གཙོས་པའི་བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་ཡྲོངས་ལ་སིང་དབུས་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པྲོ་བྱུང་། མི་
མང་ལ་ཕན་ཐྲོགས་པྲོ་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། Exit permit ཡང་འདི་ལྟ་བུའི་ལྲོ་གཅིག་གི་ནང་ཚུད་ལ་ག་
དུས་ཕེབས་རུང་ཕེབས་ཆྲོག་པའི་ཞལ་བཞེས་ཐྲོབ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། བྲོད་མི་ཡྲོངས་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོང་ས་རེད།

རིས་འགྲོ་ ༤ པ་དང་འབེལ་བའི་ (CCTV Camera) དེ་ཆགས་ཀི་འདུག ཉེན་སྲུང་པར་ཆས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆྲོག གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འགམ་དུ་ཉེན་སྲུང་པར་ཆས་དེ་མང་པྲོ་ཞིག་བཙུགས་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་ལ་བལྟས་སྐབས་ཁ་
ཤས་ཤིག་གིས་ལས་ཀ་བེད་ཀི་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐྲོང་བྱུང་། དེར་ཡང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་
བྱུང་ཡྲོད་རེད་དམ། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འཁྲོར་ལ་ཡྲོད་པའི་ (CCTV Camera) ཚང་མས་ལས་ཀ་བེད་ཀི་ཡྲོད་རེད་
དམ། གལ་སིད་དེ་དག་གིས་ལས་ཀ་བེད་ཀི་མེད་པ་ཡིན་ན། མྱུར་དུ་དེ་དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་ནས་འདི་ལག་བསར་

གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེ ན་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་མཐྲོང་གི་འདུག འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་འཚབ་གནང་རྲོགས་གིས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རྲོགས་གནང།

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འབེལ་ཡྲོད་རྲོ་རེ་གདན་གི་འབར་རས་སྐྲོར་ལ་སི་ཚོགས་ཀི་དྲ་རྒྱའི་ཐྲོག་ཏུ་མང་དག་ཅིག་
ཐྲོན་ཡྲོད་རེད། དེ་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཡིན་ནའང་། འབེལ་ཡྲོད་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གསང་བའི་སེ་ཚན་དང་ཉེན་

རྲོག་ལས་ཁུངས་ཚང་མས་འབར་རས་བཞག་པ་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭའི་སྐྲོར་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་འདྲ་པྲོར་
མཚོན་ན་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པྲོ་བྱུང་། ད་ལྟ་དེར་ཞིབ་འཇུག་བེད་དང་བེད་བཞིན་པ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དམིགས་
བསལ་ངར་འབེལ་བ་མེད་པའི་ཆ་ནས་དེ་ཙམ་ལས་ཞུ་རྒྱུ་མེད།

དཔེ་སྲོན་སྲོབ་གྲྭའི་གཤམ་དེར་ཁང་པ་གཅིག་གི་ནང་ལ་རླངས་རས་བཞག་པ་དེ་གྲོ་མ་ཐག་ང་ཚོའི་འབེལ་ཡྲོད་ལ་

འབེལ་བ་བས་ནས་དེར་ལྟ་རུ་ཕིན་པ་ཡིན། འབེལ་ཡྲོད་ཀི་ཉེན་རྲོག་ལས་ཁུངས་དང་། ས་གནས་སེ་ཚན་ཚང་མར་འབྲོད་
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སྐུལ་ཞུས་ཡིན། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཞིབ་འཇུག་བེད་དང་བེད་བཞིན་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དམིགས་བསལ་དེ་ལ་

དམིགས་ཡྲོད་པ་དང་། གཞན་ལ་དམིགས་ཡྲོད་པ་དེ་འདྲ་བཤད་ཚོ ད་ཐིག་གི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་། མ་འྲོངས་པར་དེའི་
གྲུབ་འབས་གང་ཐྲོན་པ་དེ་ལ་གཞིགས་ནས་ང་ཚོས་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་ཆྲོག་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ CCTV ཐྲོག་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་སྲོང་། ཟླ་དྲུག་ཙམ་ཞིག་འགྲོར་ཡྲོད་རེད། དེ་ན་

ནིང་གི་སྲོན་རིས་ནང་ལ་ཕུལ་བ་རེད། ཕུལ་བ་རེད་དེ་ཡིན་ནའང་། འཛུགས་སྐྲུན་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འགྲོར་
འགང་ཐེབས་ཡྲོད་རེད། འཛུགས་སྐྲུན་དེ་མཇུག་སིལ་ཟིན་རེས་ང་ཚོས་གང་མགྲོགས་འགྲོ་བཙུགས་ཏེ་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་པའི་

འབད་བརྲོན་བེད་དང་བེད་བཞིན་པ་ཡིན། ཆེད་ལས་པ་དང་ང་ཚོའི་འབེལ་ཡྲོད་བདེ་སྲུང་གི་ལས་བེད། དྲུང་ཆེ། དེ་ཚོ་ཚང་
མས་ཡར་མར་གནད་འགག་གང་དུ་ཐུག་མིན། ས་ཆ་གང་དང་གང་དུ་ཡིན་མིན་ས་ཁྲའི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་ཟིན་

པ་ཡིན། དམིགས་བསལ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་ལས་ཤག་གི་འཁྲིས་སུ་སྲོ་མིག་གཉིས་ཆགས་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་

ཚོས་འཛུགས་ཀི་ཡིན། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་མ་གཏྲོགས། མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་ལས་ཤག་དེ་ཞྲོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༩ པ་ནས་དགྲོང་
མྲོའ ་ི ཆུ་ཚོད་ ༥ པའི་བར་དུ་ཁང་སྲུང་གཅིག་བཞག་ཡྲོད་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

RC སྐྲོར་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཡིན་ནའང་རེད། འབད་

བརྲོན་བས་དང་བེད་བཞིན་པ་རེད། གལ་སིད་དགྲོས་མཁྲོ་བྱུང་ཚེ། ཡང་བསྐྱར་ང་ཚོའི་འབེལ་ཡྲོད་ཡན་ལག་འགན་འཛིན་

ཡིན་ནའང་འགིག་གི་རེད། འབེལ་ཡྲོད་ལས་བེད་ཡིན་ནའང་འགིག་གི་རེད། ཡང་བསྐྱར་དྲ་རྒྱའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་འགིག་
གི་རེད། བརན་འཕིན་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་འགིག་གི་རེད། གསལ་བཤད་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་འགིག་གི་རེད། དེའི་ཐྲོག་
ནས་མི་མང་གི་དྲོགས་པ་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་གསལ་བཤད་བེད་ཆྲོག་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

Exit permit དང་ Return Visa སྐྲོར་ལ་ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཞུས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་འབད་

བརྲོན་བེད་ཆྲོག འབད་བརྲོན་བེད་ཆྲོག་པ་ཙམ་མ་ཟད། ང་ཚོས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བས་ནས་དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་གྲུབ་འབས་
ཐྲོན་པར་འབད་བརྲོན་བེད་ཆྲོག དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འཁྲིས་ཀི་ CCTV དེ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁྲོངས་སུ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དགའ་ལྡན་

ཕྲོ་བང་དང་། ༸སྐུ་སེར་ཡིག་ཚང་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་ལྲོགས་དེར་སྐྱྲོན་ཤྲོར་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་འབེལ་ཡྲོད་ལ་

ཞུས་ཏེ་བེད་ཆྲོག་གི་རེད། གཞན་དག་གང་དང་གང་དུ་སྐྱྲོན་ཤྲོར་བ་ཡིན་ནའང་སྐུ་ངྲོ་མཆྲོག་གིས་གསུང་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་ང་ཚོས་
འབེལ་ཡྲོད་ལ་འབེལ་བ་བས་ནས་དེ་བཟྲོ་བཅྲོས་བརྒྱབ་ཆྲོག་པ་གིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ག་རང་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག RC དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་དེབ་སྐྱེལ་བ་རྒྱུ་འདིའི་སྐྲོར་ནས་སི་ཚོགས་ནང་ཏན་ཏན་སྐུ་ངལ་
འཕད་ཀི་ཡྲོད་པ་འདི་གསལ་པྲོ་རེད་འདུག གཞི་རའི་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀྲོད་ཁྱབ་རེད། ཐག་གཅྲོད་རེད། དེ་ས་ཡིན་པ་

ཡིན་ན། RC འདི་སྲོ་སྲོའ ་ི ས་གནས་ཀི་ལས་ཁུངས་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཕར་འགང་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ད་ཆ་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་
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ནས་གནང་དགྲོས་ཀི་རེད་ཅེས་བཀྲོད་ཁྱབ་ཕེབས་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་བཀྲོད་ཁྱབ་འདི་ནན་ཏན་མཁྱེན་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་

པྲོ་ཡིན་ཙང་། གཞི་རའི་ང་ཚོས་གསལ་བསགས་གནང་ཡྲོད་རེད་དེ། སིད་སྐྱྲོང་གིས་གསར་འགྲོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐྲོངས་བ་
དང་སགས། བསྐྱར་དུ་མི་མང་ཚོའི་མཁྱེན་རྲོགས་ཆེད་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། གང་ལགས་ཤེ་ན། དུས་བཀག་དེའི་ནང་ལ་མ་

གནང་ཚེ། དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཡིན་ན་རེས་སུ་དཀའ་ངལ་དེ་ལས་ཀང་ཆེ་བ་ཡྲོང་གི་རེད་བསམ་པའི་ཐྲོག་ནས་ ༣ པའི་
༣༡ དུས་བཀག་དེ་ཡྲོད་བཞིན་པ་རེད། དེ་ནས་ཞིབ་འཇུག་བེད་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་ཏན་ཏན་རང་། ཁ་སང་ཕག་རྲོགས་

བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་ག་སིག་མེད་པ། ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་
བཀྲོད་ཁྱབ་མ་འབྲོར་བ། མངའ་སེ་ Karnataka ལྟ་བུ་ཡིན་ན། འྲོས་བསྡུའི་རེན་པས་ས་གནས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་
མི་ཆ་མེད་པ། དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་རིམ་པ་འཕད་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་དེ་དག་ཡྲོངས་རྲོགས་ཕྲོགས་སིག་བས་ནས་དབུས་

གཞུང་ལ་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། ང་ཚོའི་རེ་བ་ལ་ཟླ་ ༩ པ་བར་དུ་ཕར་འགང་གནང་རྲོགས་གནང་། གང་ལགས་ཤེ་ན། འདིའི་རེས་
སུ་ཟླ་ ༣ པའི་ནང་སུད་ཚོང་བ་ཚུར་ལྲོག་ཟིན་པ་དང་། སྲོབ་གྲྭའི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཡིན་ནའང་དབར་ཁའི་གུང་གསེང་ནང་ལ་ལྲོག་

རྒྱུ་ཡྲོད་པ། དེ་དང་དེ་བཞིན་མི་མང་མང་དག་ཅིག་སྲོ་སྲོའ ་ི ས་གནས་ལ་འབྲོར་ཐུབ་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། ཟླ་ ༣ པ་དེ་
སབས་བདེ་གཏན་ནས་མི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་ཡྲོད། དེར་བརེན། ཏན་ཏན་རྒྱ་གར་གཞུང་ནང་ནས་ཁ་སང་
ཞུས་པ་བཞིན། ང་ཚོའི་ཕ་མ་ལྟར་རེད། ངུ་ས་ཡྲོད་རེད། ཞུ་གཏུགས་ཕུལ་ས་ཡྲོད་རེད། དེར་བརེན། དགྲོངས་པ་ཏན་ཏན་
བཞེས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་ནས་ཟླ་ ༩ བར་དུ་ཕར་འགང་ཡྲོད་ཤག་བརིས་ན་
འགིག་གི་རེད་དམ། ཞེས་ལྷྲོད་ཡེངས་དེ་མ་གནང་རྲོགས་གནང་། ཡིན་ཡང་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕེབས་ཏེ་དེབ་སྐྱེལ་གནང་

ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ན་གནང་རང་གནང་རྲོགས་གནང་། ཡང་སྐུ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡྲོད་ན། སྐུ་ངལ་དེ་འདྲ་བ་འཕད་ཀི་འདུག་ཅེས། ས་
གནས་འགྲོ་འཛིན་ལ་ཞུ་ཡི་ཡིན་ནའང་འདྲ། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་ཡི་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཡང་ན། དེ་དག་ཕྲོགས་སིག་

བས་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་ལྡི་ལི་དྲོན་གཅྲོད་བརྒྱུད་ནས་དབུས་གཞུང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ས་གནས་གཞུང་ལ་ཞུ་ཡི་རེད། དེར་
བརེན། མི་མང་ཚང་མ་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་དེབ་སྐྱེལ་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ན་གནང་རང་གནང་རྲོགས་

གནང་། དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། དཀའ་ངལ་འདི་འཕད་ཀི་འདུག་ཅེས། ཡིག་ཐྲོག་ནས་འབུལ་
རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། དཀའ་ངལ་དངྲོས་གནས་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཞལ་བཞེས་

གནང་གི་རེད་ལ། ང་ཚོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འབད་བརྲོན་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་དེབ་སྐྱེལ་བས་པ་
ཡིན་ན། ཕུགས་ལ་ཁེ་ཕན་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་རེད་ཅེས། ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་བར་དུ་ལྲོ་རེ་རེ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ལྲོ་ལྔ་རེའི་མཚམས་

ལ་དེབ་སྐྱེལ་བེད་དུ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་རང་བཞིན་གིས་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་ཡྲོད་བཞིན་པ་རེད། Exit permit ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན་ནའང་འདྲ། Return Visa ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཕར་འགང་བ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ས་གནས་གནས་སྤྲོ་བ་རྒྱུ་

ཡིན་ནའང་། མ་འྲོངས་པ་ང་ཚོའི་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་རེ་བ་གང་བེད་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཅེ་ན། ཚང་མས་དེབ་སྐྱེལ་བས་
ཟིན་སྲོང་། དེར་བརེན། ས་གནས་གཅིག་ནས་ས་གནས་གཞན་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ངེས་པར་དུ་ས་གནས་གཞན་དག་གི་

ཉེན་རྲོག་པའི་ལས་ཁུངས་ལ་ཕེབས་ཤིང་། དེབ་སྐྱེལ་མ་བས་ནའང་འགིག་གི་འདུག གང་ལགས་ཟེར་ན་དྲ་རྒྱའི་ནང་ཁ་

གསལ་ཡྲོད་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་ཐྲོ་དེ་ཆ་ཚང་ཡྲོད་རེད་ཅེས། ང་ཚོའི་ཞུ་རྒྱུ་འདི་རེད། དེ་དེ་བཞིན་ Exit permit རེད།
Re-entry permit ཞུ་བའི་སྐབས་སུའང་དྲ་རྒྱ་ནས་ཡྲོད་ཙང་། གནས་ཚུལ་ཚང་མ་ཡྲོད་སབས། སྲོན་མ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་

བཟྲོ་ཡི་འདུག དངུལ་ཤྲོར་བ་དེ་འདྲ་ཡྲོང་གི་འདུག དྲ་རྒྱ་རང་ནས་བེད་རྒྱུ་དེ་སེར་སི་ཚང་མ་ལ་སབས་བདེ་པྲོ་ཡྲོང་རྒྱུའི་
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ཆེད་དུ་དགྲོངས་པ་བཞེས་པའི་ཐྲོག་ནས་གནང་པ་ཞིག་རེད་ཅེས། ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཡིན། ཕུགས་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཆེ་བ་ཡྲོང་བའི་རེ་
བ་ཡྲོད།

Return Visa དེ་ལྲོ་གཅིག་ Multi Entry འཛུལ་ཆྲོག་པ་འདི་གསལ་པྲོ་ཆགས་ཡྲོད་རེད། Exit permit

ཡིན་ནའང་། ང་ཚོས་དེ་ནང་བཞིན་ལྲོ་གཅིག་ཡྲོད་པ་དེ་གནང་རྲོགས་གནང་། ལྲོ་གཅིག་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། ལྲོ་གཅིག་ནང་ཕི་
རྒྱལ་ཁག་ལ་ཐེངས་འགའ་ཞིག་ཕེབས་དགྲོས་པ་ཡྲོད་ན། ཡང་བསྐྱར་ Exit permit ཞུ་དགྲོས་པ་དེ་འདྲ་གནང་མི་དགྲོས་
པ་ཞིག་ང་ཚོས་ཞུ་གཏུགས་འབུལ་བཞིན་ཡྲོད་ཅེས། ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ཡང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་
དང་། བཞེས་བཞིན་པ་རེད། དེ་དེ་བཞིན་ IC ཡིན་ནའང་ Travel Document བཟྲོ་རྒྱུ་དེ་ལའང་ང་ཚོས་འབད་བརྲོན་

ཞུ་དང་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། ངས་ཁ་སང་སྲོན་མའང་ཞུས་ཡིན། རྒྱ་གར་གཞུང་ཧ་ལས་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པྲོ་རེད། དེ་འདྲ་ཞུ་
བའི་སྐབས་སུ་ལས་ཁུངས་ཁག་མང་པྲོ་ཞིག་བཀའ་བསྡུར་གནང་། ལྷན་ཁང་མང་པྲོ་ནས་སྲོན་མ་ཐག་བཅད་པ་དེ་དག་ཚང་
མ་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་སེ། ཐག་གཅྲོད་དེར་འགྱུར་བ་བཏང་ཞིང་། ཁ་ཤས་རྒྱ་གར་གི་གྲོས་ཚོགས་ལའང་ཕིན་ནས་གྲོས་

ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁྲྲོལ་གནང་དགྲོས་པ་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་འདུག ཆུང་ཚགས་རེད་དེ། སྲོན་མ་བྲོད་པ་དམིགས་
བསལ་ཟེར་རུང་གནང་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་། ལྷན་ཁང་མང་པྲོས་ཐག་གཅྲོད་དེ་དག་བསྐྱར་ཞིབ་བས་

ནས་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་སབས། དེར་དུས་ཚོད་འགྲོར་གི་འདུག་སེ། ཡིན་ནའང་། ལམ་ལ་འགྲོ་མུས་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། སྲོན་མ་ RC མེད་པའི་མི་ས་ ༩༥༥ ཡྲོད་པ་རེད། ནང་དྲོན་ཆ་ཚང་ཞུ་མ་དགྲོས་པར་དེ་དག་ཡིན་ནའང་། དངྲོས་ཡྲོད་
རང་ས་གནས་ས་ཐྲོག་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཧ་ལས་རྒྱུ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་འདིར་སེབས་ནས་ལྲོ་བཅུ། བཅྲོ་ལྔ་ཕིན་འདུག

RC མེད་པར་གང་འདྲ་ལུས་སྲོང་ཟེར་དུས། ང་ཨ་ཞང་ཐུག་ཏུ་ཐད་ཀར་ཕིན་པ་ཡིན། ཨ་ཞང་བག་ཕུག་ནང་འདུག བག་

ཕུག་ནང་བསད་པ་ཡིན་ཟེར་མཁན་དང་། མ་རེད་ཟེར་བ་ཅི་ཡང་མི་འདུག ཡིན་ནའང་སྲོ་སྲོ་ཡང་ཧང་སངས་ཡྲོང་གི་འདུག

དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་དཀའ་ལས་རེད། བལ་ཡུལ་རེད། འབྲུག་ནས་ཡིན་ནའང་། རྒྱ་གར་གི་སྲོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལའང་དཀའ་ངལ་དངྲོས་
ཡྲོད་རེད། དེ་དག་ཡྲོངས་དབེ་བ་ཕེ་ནས་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཡིན་ཞེས་ཡར་ཕུལ་ཡྲོད་རེད། དེར་བརེན། འདི་ལའང་དགྲོངས་
པ་བཞེས་ཀི་འདུག ཆ་ཚང་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་མེད་གང་ཤེས་ཏེ་དགྲོངས་པ་བཞེས་ཀི་འདུག ཡིན་ནའང་ཚང་མས་དགྲོངས་པ་

བཞེས་དགྲོས་པ་གཅིག་ལ་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ ༩༥༥ ཕུལ་ཡྲོད་རེད། དེ་ས་ཡིན་ནའང་ RC མེད་མཁན་ ༨༠༠ ཙམ་རེད། དེ་
འདྲ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དམིགས་བསལ་བྲོད་ནས་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོ་རེད། དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྲོ་འཕད་བཞིན་པ་རེད།

ཞལ་བཞེས་གནང་རྲོགས་གནང་ཟེར་དུས། མཐའ་མ་དེ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཞལ་བཞེས་གནང་གི་ཡིན། མི་དེ་དག་གང་

དུ་ཡྲོད་རེད། གངས་ཀ་བགངས་ནས་འཁྱེར་ཤྲོག་ཟེར་དུས་ང་ཚོར་མི་ ༤༠༠ ལས་ཐྲོབ་ཡྲོད་མ་རེད། གཞན་ལྷག་མ་ ༤༠༠
གང་དུ་སྲོང་བ་རེད་ཟེར་དུས། ཁག་ཅིག་བལ་ཡུལ་ལ་ཕིན་ཡྲོད་སིད། ཁ་ཤས་ཕི་རྒྱལ་ལའང་ཕིན་ཡྲོད་སིད། དེ་འདྲ་ཟེར་
དུས། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དེ་གང་འདྲ་རེད་དམ། ཁ་སང་ཐྲོའ ་ི ནང་ལ་མི་ ༨༠༠ ཡྲོད་ཅེས། མིང་དང་ཁ་བང་བཅས་པ་

གནང་སྲོང་། ད་ལྟ་མི་ ༤༠༠ ལས་སྲོན་རྒྱུ་མེད་ན་ཁྱེད་རང་ཚོའི་ཕག་ལས་གང་འདྲ་རེད་དམ་ཞེས་དྲི་བ་བཀྲོད་དུས་ཧ་ལས་
པའི་ངྲོ་ཚ་པྲོ་འདུག དེར་བརེན། མ་རེད་ཟེར་ས་མི་འདུག མཚམས་རེར་གནས་སངས་དེ་འདྲ་ཆགས་ཡྲོང་གི་འདུག རྒྱ་

གར་གཞུང་ནས་དགྲོངས་པ་ཧ་ལས་པའི་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་བཞེས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། ཁྱེད་རང་ཚོ་མི་ ༤༠༠ ལས་འཁྲིད་
རྒྱུ་མི་འདུག གཞན་ལྷག་མ་ ༤༠༠ མ་འཁྲིད་བར་དུ་ང་ཚོས་གནང་གི་མིན་ཞེས་ཟེར་ན། མ་གནང་པ་རང་རེད། དེར་བརེན།
ཚང་མས་ཐུགས་སང་གནང་དགྲོས་པ་ནི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག དེར་བརེན། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀྲོད་ཁྱབ་དེ་འདྲ་ཕེབས་

པའི་སྐབས་སུ་ཚང་མས་ཐུགས་སང་གནང་སེ་འགན་འཁུར་གནང་རྒྱུ་འདི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་དྲ་
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རྒྱ་བརྒྱུད་ནས་བ་རྒྱུ་དེ་ཕུགས་ལ་ཚང་མར་ཡག་པྲོ་ཞིག་ཕན་གི་རེད་བསམ་པའི་ཐྲོག་ནས་གནང་དང་གནང་མུས་རེད་

ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེར་བརེན། མི་མང་ལ་སྐུ་ངལ་འཕད་པ་དེ་ལ་དངྲོས་གནས་རང་ཐུགས་ཁག་ཡང་མི་འདུག ང་ཚོས་ཚང་
མ་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྐུ་ངལ་འཕད་པ་དེ་ཡང་ང་ཚོས་ལྷྲོད་ཡངས་ལ་བཞག་པ་ར་ནས་མིན། གང་དང་གང་འཕད་པ་ཡྲོངས་
རྲོགས་ཐྲོ་བཀྲོད་ནས་ཚང་མ་ཕྲོགས་སིག་བས། ཡ་གིར་ཞུ་གཏུགས་འབུལ་གི་ཡྲོད། སྲོང་ཙང་སིད་སྐྱྲོང་ཡིན་ནའང་དུས་

རག་ཏུ་ལྡི་ལིར་འགྲོ་ཡི་འདུག་ཟེར་བའི་སྐབས་སུ་མཚམས་རེ་གང་དུ་སྐྱྲོད་ཀི་འདུག་དགྲོངས་པ་ཡིན་ན། གནད་དྲོན་དེ་འདྲ་

བ་མང་པྲོ་ཞིག་ཞུས་ཏེ་ལྷན་ཁང་ཁག་ཚང་མར་སྐྲོར་ར་བསྐྱྲོར་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།

གྲོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གིས་བཀའ་ལན་གནང་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་རེད། དེ་དེ་བཞིན་སི་འཐུས་
ཕག་སེལ་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པའི་ལན་དེ་དག་རྒྱུན་ལས་ངྲོས་ནས་ཀང་ར་བ་ཉིད་ནས་ཐུགས་འཁུར་མ་བཞེས་པ་

མིན། རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ཞིང་། རྒྱུན་ལས་ཀིས་འབེལ་ཡྲོད་བཀའ་བྲོན་ཕེབས་རྲོགས་གནང་
ཞེས་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པྲོ་གཉིས་ཀིས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་དགྲོས་རེད་ཅེས། དེ་དག་ཡྲོངས་རྲོགས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཚིག་ཐྲོའ ་ི ནང་

ལའང་ཕལ་ཆེར་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མའི་ཕག་ལ་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་འདི་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ལ་རྒྱུན་ལས་
ཀིས་གང་བས་པ་དེ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་མ་རེད། རྒྱུན་ལས་སུ་ཐག་གཅྲོད་གང་བྱུང་བ་དེ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་རྒྱུས་
མངའ་རང་བཞིན་ཆགས་ཀིས་ཡྲོད་རེད་ཅེས། འདི་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་བསམས་སྲོང་། སི་འཐུས་རྒྱ་
རིགས་ཐར་ལགས།

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་གི་རིས་འགྲོ་འདི་དང་འབེལ་

བའི་ཐྲོག་ནས་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་བཤད་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། ར་བའི་གཅིག་དེ་རེད། RC ས་ཆ་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་བརེ་དགྲོས་
པ་དེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཐྲོག་ནས་མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་མང་པྲོ་དང་། རེ་བ་འདྲ་མང་པྲོ་ཡྲོང་གི་འདུག ཡི་གེ་མང་པྲོ་
གཏྲོང་ཡྲོང་གི་འདུག ཁ་པར་ཡང་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཐྲོག་ནས་འདི་བརྒྱུད་ལམ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་སྲོང་
ཙང་། འདི་ཐྲོག་བཤད་ན་བསམས་སྲོང་། ཕག་རྲོགས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་དཀའ་ངལ་གནས་སངས་ཆ་

ཚང་དྲི་བའི་ཐྲོག་ནས་རེད། བསམ་ཚུལ་གི་ཐྲོག་ནས་རེད། དེ་དེ་བཞིན་བཀའ་བྲོན་དང་། སིད་སྐྱྲོང་གཉིས་ཀས་བཀའ་ལན་

གནང་ཡྲོད་རེད། ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་ཀང་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གང་དང་། གང་གནང་ཡྲོད་མེད། གལ་ཆེན་པྲོ་གང་
གཟིགས་ཡྲོད་མེད་ཚང་མ་གསུངས་སྲོང་། ད་ལྟ་འདི་ཐྲོག་ཞུ་ཡི་མིན།

ཞུ་དགྲོས་པ་གཙོ་གཅིག་ནི་གཅིག་ནས་བདེ་སྲུང་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ་དང་། གཉིས་ནས་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་དང་

ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། སྲོ་སྲོའ ་ི འབྲོད་སྐུལ་ལྟ་བུ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་མཛད་རིམ་ཉུང་

འཕི་ཟེར་བ་དེ་ལྲོ་མང་སྲོན་ནས་ཞུས་ཡིན། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་དགུང་ལྲོའ ་ི གནས་བབ་དང་བསྟུན་

ནས། མཛད་རིམ་དེ་ལ་རིམ་པར་འགྱུར་བ་སབས་བདེ་རུ་བདེ་རུ་གཏྲོང་དགྲོས་པ་དང་། ཉུང་འཕི་ཟེར་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་
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ཡང་ཚང་མ་གལ་ཆེན་པྲོ་རང་པ་ཡིན་གི་རེད། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་ཐབས་ཤེས་རྣམ་མང་། སྲོན་དང་མི་འདྲ་བ་དགུང་ལྲོའ ་ི བབ་

དང་བསྟུན་ནས་འགྱུར་བ་གཏྲོང་དགྲོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུག ནམ་རྒྱུན་དུ་ ༸སྐུ་མདུན་གི་གསུང་
ཆྲོས་རེད། གཙོ་ཆེ་བ་དེ་གསུང་ཆྲོས་རེད། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི མིག་མཐྲོང་ལག་ཟིན་གི་གནས་སངས་ཐྲོག་ལྟ་ཡྲོང་
སྐབས་དཀའ་ངལ་ཞིག་འདུག བཞུགས་ཁྲི་མཐྲོ་པྲོ་དེའི་སྐྲོར་རེད། སྲོལ་རྒྱུན་གི་བཞུགས་ཁྲི་དེའི་སེང་དུ་༸སྐུ་མདུན་
བཞུགས་རྒྱུ་དེ་རྦད་དེ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་འདུག ཡང་མིན་ན་༸སྐུ་མདུན་ལ་དགྲོངས་སྐྲོར་ཞུས་ནས་སྲོལ་རྒྱུན་གི་

མཚོན་དྲོན་གྲུབ་ཆ་ཆ་ཚང་ཞིང་དེའི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་ཆད་ལྷག་མེད་པ་རྣམས་དང་བཟྲོ་དབིབས་ལ་ཅུང་འགྱུར་བ་བཏང་
ནས་སབས་ཇེ་བདེ་རུ་གཏྲོང་བའམ། ཡང་ན་བཞུགས་ཁྲིའི་སྐས་འཛེག་དེ་ཧ་ཅང་གི་གཟར་མྲོ་ཡྲོད་ཙང་ཕེབས་སབས་བདེ་

མིན་ལ་སྲོང་། རིང་པྲོ་དང་ལེབ་མྲོ་བས་ནས་ཕེབས་ཐུབ་པ་དེ་འདྲའི་འགྱུར་བ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་གཏྲོང་དགྲོས་ས་རེད། འདི་
གཅིག་བསམ་གི་འདུག ཧ་ཅང་མཛད་དཀའ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་འདུག ཉེན་ཁའང་འདུག་བསམ་གི་འདུག ༸སྐུ་མདུན་ས་ཆ་རྒྱ་
གར་ནང་ལ་རེད། དེ་བཞིན་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་རེད། དེ་འདྲའི་ཕེབས་ལམ་དང་དེ་ཚོའི་གནས་སངས་འདི་ནས་བཤད་

ཤེས་ཀི་མི་འདུག་སེ། ས་ཆ་ས་ཆའི་གནས་སངས་དང་དེ་འདྲའི་མཐུན་རེན་གི་གནས་བབ་ལ་གཞིགས་པའི་གནས་སངས་
ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ཀི་རེད། ཡིན་ནའང་། གཙུག་ལག་ཁང་དང་གཟིམ་ཤག་བར་ལ་དགུང་ལྲོའ ་ི བབ་དང་བསྟུན་ནས་སྐས་
འཛེག་རིང་པྲོ་དེའི་ཐྲོག་ཕེབས་མ་དགྲོས་པར་དེང་སང་མྲོ་ཊ་ཆུང་ཆུང་། བྲོད་སྐད་ནང་འཇེབས་འཁྲོར་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་

འདུག ས་གགས་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཆུང་ཆུང་། མི་གཉིས་གསུམ་བསད་ས་ཡྲོད་ཅིང་ཁ་ལྲོ་བའང་ཡྲོད་པ་དེ་འདྲའི་སབས་བདེ་
པྲོ་དང་། སིང་རེ་པྲོ། གཟར་མྲོ་དེའི་ཐྲོག་འགྲོ་དགྲོས་ན། ཤུགས་ཚད་དང་ནུས་པ་ཆ་ཚང་འདང་ངེས་པ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་པ་འདྲ།

དེ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡྲོད་ན་ཡག་པྲོ་མེད་དམ་བསམ་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་། རེ་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་འབྲོད་སྐུལ་གཅིག་
ཡིན།

བྲོད་ཕི་ནང་། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་མང་པྲོ་ཞིག་ནས་སྲོང་ཕག་ཁྲི་ཕག་མང་པྲོ་ཡྲོང་གི་

ཡྲོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བྲོད་ནང་ནས་མང་པྲོ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། རྐང་པ་བརྒྱབ་ནས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ཕག་འཚལ་ཞིང་

ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། མྲོ་ཊའི་ནང་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། གནམ་གྲུའི་ནང་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ས་ཚོགས་པ་ཞིག་རེད། དེ་དག་ཚང་
མའི་བརྒྱ་ཆའི་བདུན་ཅུ་དང་བརྒྱད་ཅུ་རྒན་རྒྲོན་རེད། དེ་དག་ལ་མཇལ་ཁ་ཐྲོབ་དགྲོས་པ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ཡིན་
ནའང་ཡང་ལྡབ་བསྐྱར་ལྡབ་མ་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་མཇལ་ཁ་སྲོད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་རེད། ཁ་ཤས་ཐེངས་བདུན་བརྒྱད་ལ་
མཇལ་བ་དེ་འདྲ་གྲོ་རྒྱུ་འདུག ཁ་ཤས་ཐེངས་གཅིག་དེ་ཡང་འཚང་ཁའི་ནང་ནས་མ་ཐྲོབ་པའི་གནས་སངས་དེ་འདྲ་ཡྲོང་གི་

འདུག དེ་ཚོའི་མཇལ་ཐྲོབ་ཀི་རིམ་པ་དེ་སྲོན་མའི་ཤྲོག་བུ་ཆུང་ཆུང་སབས་བདེ་དེ་འདྲ་མ་ཡིན་པར། དེང་རབས་དང་མཐུན་
པའི་སྲོ་ནས་དུས་རབས་ཀི་རེས་ཆྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས། ལས་གཞིའི་རེའུ་མིག (Data base) ལྟ་བུ་ཡིན་ན་རེད། གང་ལྟར་
ཡང་མི་རེ་རེ་ངྲོ་ཐག་ཆྲོད་པ། ཁྲོང་ཚོ་ལའང་ལག་འཁྱེར་ཚད་ལྡན་འཁྱེར་རྒྱུ་ཡྲོད་པ། དེ་འདྲ་ཞིག་གྲོག་ཀླད་ནང་བཅུག་ནས།
ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ། དེང་རབས་དང་མཐུན་པ། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ངྲོ་ཐག་ཆྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཐེངས་གཅིག་ལ་མཇལ་

ཁར་བཏང་ན་ཐེངས་གཉིས་གསུམ་གི་གྲོ་སྐབས་ཡྲོད་ན་དེ་ག་རང་གི་ཐྲོག་ལ་གསལ་བ། དེ་མེད་ན་ཐེངས་གཅིག་རེ་དེ་

གསལ་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ངྲོ་ཐག་ཆྲོད་པ་ལྟ་བུ། དེ་འདྲའི་མཇལ་ཐྲོ་འགྲོད་ཉར་བེད་ས་ཞིག་ཆེད་དམིགས་བསར་བཟྲོ་དགྲོས་རྒྱུ་གལ་
ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག

བདེ་སྲུང་གི་རིས་འགྲོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་སིག་འཛུགས་ཡར་རྒྱས་དཔྱད་ཞིབ་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་འདུག བདེ་སྲུང་དེ་

གཙོ་བྲོ་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་དམིགས་ནས་བཙུགས་པའི་ལས་ཁུངས་གཅིག་དང་། གཙོ་
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བྲོ་དེ་རེད། དེར་བརེན། དེ་ལ་བདེ་སྲུང་ཟེར་བའི་ལྷན་ཁང་བེ་བག་པ་དེ་ལ་གཞིགས་པའི་ལས་གཞི་ཆེད་ལས་པ་དེ་འདྲ་

དགྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ཆེད་ལས་ཀི་སིག་ཆས་དགྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེར་བརེན། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ག་འདྲ་
ཡིན་མིན་ངས་ཤེས་ཀི་མེད་དེ་ཡིན་ནའང་མ་འྲོངས་པ་ནས་དུས་རབས་ཀི་རེས་ཆྲོད་པའི་དེང་དུས་ཅན་གི་འཕྲུལ་རིགས་ཡྲོ་

ཆས་དེ་འདྲ་ངེས་པར་དུ་མཁྲོ་སྲོད་ཀིས་སིག་ཆས་གསར་པ་ངེས་པར་དགྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟ་ཕག་རྲོགས་
གཅིག་གིས་གསུང་གི་འདུག གལ་སིད་ས་ཆ་གང་རུང་ཞིག་ན་ཉེན་ཁ་ཅན་གི་ཅ་དངྲོས་ཤིག་ཡྲོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན།

ཅུང་ཐག་རིང་ས་ནས། བར་ཐག་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་མཚམས་ནས་གནས་སངས་ཧ་གྲོ་ཐུབ་པའི་ཡྲོ་ཆས་དེ་འདྲ་དགྲོས་གལ་
འདུག དྲོན་དག་གཞན་ཞིག་ནི་དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་སི་ཚོགས་དཀྲུག་དཀྲུག་བཏང་ས་ཚོགས་པ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་དེ་

ཚོ་ར་བའི་སིར་བཏང་གི་མིའི་ཤེས་ཡྲོན་དང་། དྲ་རྒྱའི་ཐྲོག་ལ་གྲོམས་འདྲིས་ཡྲོད་པའི་མི་ཡིན་ནའང་། མི་གཅིག་གིས་མིང་
ས་ཚོགས་ཁྱེར་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི དངྲོས་མིང་སྲོགས་གསང་བ་བས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་འདྲ་མིན་རེད། ས་གནས་འདྲ་མིན་དེ་འདྲའི་
ཐྲོག་ནས་མི་གཅིག་གིས་ཁ་ཤས་ཀི་ཚབ་བས་ནས་ཉྲོག་དྲ་ས་ཚོགས་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་ཚོ་གསར་པ་དེ་ཙམ་རེད་མི་འདུག

ས་གནས་གང་དུ་ཡྲོད་པ། མི་སུ་ཡིན་སྲོགས་དེ་ཙམ་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་མ་རེད་བསམ་གི དྲ་རྒྱའི་རྒྱུས་ཅུང་ཙམ་ཡྲོད་ན་
ཤེས་ཀི་འདུག ཁ་ཤས་ལ་མིའི་གདྲོང་མཐྲོང་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཡྲོད་རེད། དེང་སང་གི་ཡྲོ་ཆས་དེ་ལ་བལྟས་ན། འཕྲུལ་ཆས་

དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་དང་། གང་ཐུབ་ཐུབ་འཐུས་ཁ་ཚང་བ་ཞིག་དགྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག སྲོན་མའི་རིང་པ་བེད་སྲོད་
བཏང་ན་ཡར་རྒྱས་ཡྲོང་གི་མ་རེད། དེང་སང་གི་སི་ཚོགས་ཀིས་ང་ཚོ་ལ་ཚུར་སད་པའི་གནྲོན་ཤུགས་དང་། དཀའ་ངལ་
གང་ཡྲོད་པ་དེ་ལ་གཞིགས་པའི་གདྲོང་ལེན་བེད་རྒྱུའི་ཅ་ལག་དང་། མི་འབྲོར་ལ་སྲོགས་པ། དེ་ཚོ་ཚང་མ་གཏན་ཁེལ་ཐུབ་

པ་ཞིག་དགྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ར་བའི་ཆ་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་། དམིགས་བསལ་གི་ལས་ཁུངས་ཡིན་པ་
གང་ཞིག་ལ་དེ་དགྲོས་མཁྲོ་ཅན་གི་སེ་ཚན་གཅིག་རེད་བསམ་གི་འདུག འདི་དམིགས་བསལ་གི་སེ་ཚན་དེས་དམིགས་
བསལ་གི་བ་བ་མང་པྲོ་ཞིག་ཐག་གཅྲོད་ཐུབ་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག དེར་བརེན། ལྷག་དྲོན་དུ་ཁ་སང་དེ་རིང་གི་སི་

ཚོགས་ཀི་གནས་སངས་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། འདིའི་ནུས་པ་ཐྲོན་ས་འདི་བདེ་སྲུང་ལྷན་ཁང་དེའི་ནུས་པ་དེ་འབུར་དུ་འཐྲོན་དགྲོས་

པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་འདུག འདི་འབྲོད་སྐུལ་ཡིན། དེ་མ་གཏྲོགས་དྲི་བ་གཅིག་ཀང་མེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག་དེ་རང་ཡིན།

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

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་རིས་འགྲོ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དང་པྲོ་དེར་
ཞུ་རྒྱུ་ལ། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭས་མཚོན་པའི་ལྷག་པར་དུ་འདི་ལྲོ་རྲོ་རེ་

གདན་ལ། བྲོད་ནས་གསར་འབྲོར་བ་མང་པྲོ་ཞིག་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། ན་ནིང་དུས་འཁྲོར་དབང་ཆེན་གི་སྐབས་སུ་གསར་
འབྲོར་བ་ཕེབས་པ་ལས་ཀང་གངས་འབྲོར་ཧ་ལས་པ་མང་པྲོ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། ཁྲོང་རྣམ་པ་ལ་སེ་ལེན་གནང་

ཕྲོགས་དང་། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པྲོ་འདུག་ཅེས། ར་རམ་ས་ལར་སེབས་སྐབས་ང་ཚོ་བཀའ་མྲོལ་བྱུང། དེ་

འདྲའི་ཧ་ལས་པའི་བསྲོད་བསགས་གནང་གི་འདུག དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་དེ་ལ་རེས་སུ་ཡིད་རངས་ཞུ་ཡི་ཡིན། དེ་དེ་བཞིན་སི་
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ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཀི་ནང་ལ་བར་ལམ་གྲོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར། གཞྲོན་ནུའི་

ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་། དེ་ཚོའི་སྐབས་སུ་སི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་དྲོན་དེ་དག་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པྲོ་གནང་གི་འདུག དེ་
དེ་བཞིན་གང་ལྟར་མི་མང་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཕག་ལས་ཡག་པྲོ་གནང་ཡྲོད་སབས། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ད་ལྟ་གྲོ་སྐབས་འདི་བཟུང་
ནས་བསྲོད་བསགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཙོ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་བདེ་སྲུང་གི་ད་ལྟའི་འདི་ལ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་མང་པྲོ་ཞིག་དེ་རིང་སང་ཉིན་སིར་བཏང་གི་

བྲོད་པ་དེ་སི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་བེད་སྲོ་གཏྲོང་སངས་ཀི་ཐྲོག ་ལ་ང་ཚོ་རེས་ལུས་ཐེབས་ཡྲོད་རེད། ནུབ་ཕྲོགས་ལ་མཚོན་ནའང་
འདྲ། རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ནའང་འདྲ། སི་ཚོགས་དྲ་རྒྱ་ལ་ཆ་འཇྲོག་དེ་ཙམ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡྲོད་མ་རེད། སྲོ་སྲོའ ་ི གདྲོང་

བསན། སྲོ་སྲོའ ་ི མིང་བིས་མེད་པ་འདྲ་མིན་ས་ཚོགས་བིས་པ་དེ་ཚོའི་རེས་སུ་བརྒྱུགས་ནས་གཅིག་རེད་འདུག གཉིས་རེད་
འདུག་ཟེ ར་ནས་དེ་ཚོའི་རེས་སུ་བརྒྱུགས་ནས་འཁྲུགས་བསད་པ་འདྲ་པྲོ། དེ་འདྲ་མི་རིགས་གཞན་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་

གཞན་པ་སྲོན་ཐྲོན་ཅན་ཡིན་ན། དེ་ཚོ་གནས་རིམ་འདྲ་པྲོ་འཇྲོག་ས་གཅིག་ལ་བཞག་ཡྲོད་རེད། དེ་འདྲའི་ཆ་ནས་ཀང་དེ་འདྲ་
མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཧ་ལས་པའི་ཐུགས་འཚབ་གནང་ནས་ག་རེ་ཡིན་ནམ་བསམ་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་བེད་དགྲོས་པ་མ་

རེད་བསམ་གི་འདུག་སེ། ང་ཚོ་ད་ལྟ་རིམ་པ་བཞིན་ཡར་འགྲོ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། འདིའི་ཆ་ནས་དེ་འདྲ་བེད་མཁན་མེད་ན། ཡང་
གཅིག་བས་ན། ཐུགས་ཁྲལ་ཡྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་། གསལ་པྲོ་ཞིག་ལ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
ལ་སྲོན་མ་ནས་བཟུང་སེ། ད་ལྟ་འདིར་ཡར་ལང་བཞིན་པའི་གང་ཟག་དེ་སི་འཐུས་ལ་མ་འཁྲོད་པའི་སྲོན་ནས་བཟུང་སེ་ཨ་

མི་རི་ཀའི་ནང་སྲོད་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་གཅིག་གི་མིང་འདྲོན་གི་ཡིན། དཔེར་ན། ཉག་རྲོང་དྲོན་
གྲུབ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡྲོངས་གགས་ལྟ་བུ་རེད། བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེར་མཚན་ཤས་

བེད་མཁན་དེ་ཚོར་ང་ཚོས་རེས་འདེད་བེད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། དེ་དེ་བཞིན་གི་སྤུལ་སྐུ་དབང་ཆེན་ཟེར་བ་དང། དབང་ཆེན་ཉི་

མ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། ས་སྐྱ་༸གྲོང་མ་རིན་པྲོ་ཆེ། ༸རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པ་རིན་པྲོ་ཆེ། དེ་ཚོར་ཧ་ལས་
པའི་མཚན་ཤས་དེ་འདྲ་ཞུས་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཁ་ཤས་ཀིས་ཁྲོང་གསུམ་པྲོ་མི་གཅིག་རེད་ཟེར་གི་
ཡྲོད་རེད། ཁ་ཤས་ཀིས་ཁ་ཁ་རེད་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། ཉེ་བའི་ཆ་ལ་ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་ཟུར་གཅིག་ཕི་ལ་ཕིན་

པ། ཨ་མི་རི་ཀར་ཕིན་ཏེ་མི་དེ་ཚོའི་མཉམ་དུ་ཅྲོག་ཙེ་གཅིག་གི་སེང་དུ་ཁ་ལག་ཟ་ཞིང་། ཧ་ཧུ་བསད་པའི་བརན་དངྲོས་སུ་
མཐྲོང་རྒྱུ་འདུག དེ་འདྲའི་ཆ་ནས་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་སང་ཏན་ཏན་བྱུང་

ཡྲོད་པ་འདྲ་བསམ་གི་འདུག གང་ལྟར་དེ་འདྲའི་མི་རེ་གཉིས་ཤིག ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ཧ་ལས་པའི་དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་ཆབ་

སིད་དང་། དེ་འདྲའི་སྐད་ཆ་མ་ཡིན་པར་ལངས་ཕྲོགས་དང་། དེ་འདྲའི་སྐད་ཆ་མ་ཡིན་པར། ལུང་ཚན་གི་སྐད་ཆའང་མ་ཡིན་
པར། ཀུན་སྲོང་རྣམ་པར་དག་པའི་ཐྲོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚོའི་རིགས་འགའ་ཞིག་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་ཞེད་

སང་ཚ་པྲོ་འདུག་ཅེས་དེ་ངས་ད་ལྟ་འདིར་ཚིག་ཐག་ཆྲོད་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ལ། དེ་འདྲའི་རིགས་བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་། གསལ་བསགས་བས་ནས་མི་དེའི་ངྲོ་བྲོ་དང་ལས་ཀ་བེད་ཕྲོགས་ལྟ་བུ་གསལ་འདྲོན་བེད་

དགྲོས་པ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན། གསལ་འདྲོན་བས་ན་ཡག་པྲོ་མེད་དམ་བསམ་པ་དྲན་གི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། སིར་བཏང་
བདེ་སྲུང་དང་། གསང་བའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ནང་ལ། མི་དེ་ཚོ་ཚུར་འགུག་རྒྱུ་དེ་ཧ་ལས་པའི་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་རེད།

བརྒྱ་ཆའི་ཆ་ནས་ཡིན་ན། ནྲོར་འཁྲུལ་ཡྲོད་མཁན་གི་མི་ཡིན་ནའང་། མ་འྲོངས་པར་ནྲོར་འཁྲུལ་མ་བེད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཚུར་
འགུག་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་ཐབས་ཤེས་མང་པྲོ་ཞིག་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། རིག་པའི་གསང་བ་དང་། བདེ་སྲུང་གི་སིར་བཏང་བདེ་

19

འཇགས་ཀི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁྲོ་རང་གི་འགྲོ་སངས་གཅིག་ཡིན་དུས། དེ་ འདྲའི་ ཐབས་ཤེས་སྲོན ་གི་ཡྲོད་པ་འདྲ།
འྲོན་ཏེ་རེ་གཉིས་ཤིག་དངྲོས་གནས་སྐྱག་ལང་ལ་ཤྲོར་བའི་གནས་སངས་ཤིག་རེད་འདུག དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་དང་ལྷན་དུ་སྲོན་མ་སི་འཐུས་འྲོས་བསྡུའི་སྐབས་སུའང་གསུངས་ཡྲོད་རེད། ངས་ཁ་སྲོན་ཚོགས་དུས་གཅིག་

གི་སྐབས་སུའང་ ཞུ་མྲོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དབུས་གཞྲོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ། སྲོ་
དྲུག་སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཁྲོ་རང་སི་འཐུས་འྲོས་མིར་བཞེངས་པ་རེད། སི་འཐུས་འྲོས་མིར་བཞེངས་པའི་

སྐབས་ཐྲོག་དེར། བགྲོ་གེང་གི་ནང་ལ་མི་མང་ལ་ཡྲོ ངས་གགས་བས་པའི་ཐྲོག་ནས་གང་གསུང་གི་འདུག་ཟེར་ན། ལངས་
ཕྲོགས་ཁ་ལ་འཁྱེར་མཁན། ལྷག་པར་དུ་ངའི་ལངས་ཕྲོགས་དེ་ད་ལྟ་དགྲོས་པའི་དབང་གིས་མིང་དེ་འདྲོན་གི་མིན། དེ་འདྲའི་
ཐྲོག་ནས་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་མཚན་ཤས་ཞུས་པ་དེ་དེང་རབས་དང་། ལྡན་པ་ཞིག་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་ལྡན་

པའི་ཐྲོག་ནས་མཚན་ཤས་ཞུ་ཡི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སྲོང་། ཁྲོང་ལས་ས་མྲོ་ཞིག་མ་རེད། ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ཞིག་རེད།

མིའང་ཤེས་ཡྲོན་ཅན་ཞིག་རེད། དེ་ག་ཙམ་ཚོར་བའི་རེས་སུ་བརྒྱུགས་ནས་སྐད་རྒྱག་མཁན་དེ་འདྲ་མ་རེད། བྲོད་ནང་གི་

གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེ་དག་གི་པར་དེ་ཚོ་ཡར་མར་བསན་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཞིབ་ཚགས་འགེལ་བཤད་མི་ཤེས་མཁན་དེ་འདྲ་
གང་ཡང་མ་རེད། ཁྲོང་མི་ཚད་ལྡན་ཞིག་རེད། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་དངྲོས་སུ་སི་ཚོགས་ནང་ནས་གསུང་ཡྲོང་དུས། དེ་ཚོའི་
རྒྱབ་ལྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཞིབ་འཇུག་གནང་རྲོགས་གནང་། དེ་ཚོ་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་
གནང་གི་ཡྲོད་པ་འདྲ་བསམ་ནས་འབྲོད་བར་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་དང་ལྷན་དུ་ RC སྐྲོར་ལ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་ཞུས་སྲོང་། བྲོད་ནས་ཕེབས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་

བལ་ཡུལ་ནང་རྒྱུན་རིང་པྲོར་བསད་ནས་ཚུར་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཕེབས་པ་དེ་ཚོའི་རིགས་ལ་ RC མེད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པྲོ་
འདུག ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཐབས་ཤེས་གནང་སེ། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ལ་ཡར་ཕུལ་ཟིན་པ་རེད།
གངས་འབྲོར་ཡང་ཉུང་ཉུང་མ་རེད། དེ་ཚོའི་དཀའ་ངལ་དེ་གང་མགྲོགས་མགྲོགས་སེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་ཐབས་ཤེས་གནང་
རྲོགས་གནང་། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

མཐའ་མ་དེ་ལ་ངས་སིངས་ཆ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཞུ་འདྲོད་གང་བྱུང་ཟེར་ན་གྲོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀི་ཐྲོག་

ནས་བཀའ་མྲོལ་དེ་འདྲ་གནང་པ་རེད། བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་ལ་དྲི་བའང་ཞུས་པ་རེད། ང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན། སིངས་ཆ་འདིའི་
ཐྲོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་སྐབས་ཡིན་ནའང་འདྲ། སི་ཚོགས་ནང་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་ཡིན་ནའང་འདྲ། དང་པྲོ་དེ་ཀུན་
སྲོང་ལ་གང་ཡྲོད་ཟེར་ན། ང་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་ས་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། གཅིག་གང་རེད་ཟེར་ན། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་
པྲོ་ཆེའི་དགྲོངས་གཞི་དང་ཏག་ཏག་སྲོད་ཀི་ཡྲོད་ན་མེད་ན། ང་ཚོས་སི་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་བརབ་གསིག་ཐེབས་ཀི་ཡྲོད་

ན་མེད་ན། ཟེར་བ་དེ་དུས་རག་ཏུ་ང་ཚོའི་བསམ་བྲོའ ་ི ནང་ལ་བཞག་ནས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཡི་གེ་འབི་རྒྱུ་ཡིན་
ནའང་འདུག དེ་འདྲའི་ཀུན་སྲོང་གཅིག་འཁྱེར་གི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་རིགས་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་ར་

བ་ཉིད་ནས་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་ནང་ནས་བསམ་བྲོ་བཏང་ཡྲོད་མ་རེད་ལ། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་བསམ་བྲོ་མ་བཏང་བའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོ་
གྲོས་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆ་ཡིན་ནའང་འདྲ། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོ་བྲོད་ཀི་སྲོལ་རྒྱུན་གི་ཐྲོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་མི་
ལ་རིགས་མང་པྲོ་བགྲོས་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་རིགས་དམན་པའི་སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆའི་སེང་ལ་ཁྲ་

ཐིང་ཐིང་ཐྲོན་ཡྲོང་བ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གང་ཟག་གི་ཐྲོག་ལ་དེ་འདྲ་བེད་པ་དེ་འདྲ་ཡྲོང་གི་འདུག་སེ། ང་ལྟ་བུ་ལ་ཞུ་
རྒྱུ་གང་ཡྲོད་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་ཡིན་ནའང་འདྲ། བཀའ་ལན་གང་ལ་གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་རུང་། ཐད་ཀར་

གནང་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད། དུས་ཚོད་གཅིག་གི་བར་ལ་འཇྲོག་རྒྱུ་དེ་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་མ་རེད་ལ། སི་བཏང་གི་མི་དེ་ཚོའི ་
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རིགས་ཀིས་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་སི་དྲོན་སེམས་ལ་བཟུང་ནས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། སྐད་ཆ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ནང་

ནས་བཤད་ཆྲོག་གི་རེད། སི་ཚོགས་ནང་ལའང་བཤད་ཆྲོག་གི་རེད། གང་ཡིན་རུང་དེ་ལ་བ་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། ཆེ་མཐྲོའ ་ི ཁྲིམས་
ཞིབ་ཁང་ལའང་ཡྲོད་རེད། གང་ཡིན་རུང་ཡྲོད་རེད། འདི་ངས་གསལ་པྲོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཡར་ལང་མཁན་གི་གང་
ཟག་འདི་ལ་ད་ལྟའི་གཞྲོན་ནུའི་ཚོགས་ཟུར་ཡིན་པ། ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་སེབ་མཁན་གི་གང་ཟག་འདིའི་རིགས་
དེས་གཞྲོན་ནུའི་ནང་ལ་འགན་འཁུར་བའི་སྐབས་སུ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་བརབ་གསིག་ཇི་ཙམ་བཟྲོས་མིན་དེ་ཁྲོ་རང་ཚོ་ནང་
གི་རྒྱུན་ལས་གིས་བསྲོམས་བརྒྱབ་་་་(ཚོ གས་གཙོ ་མཆྲོ ག་ནས། སྐར་མ་བཅུ་ཟིན་གབས་འདུག་བསྲོམས་བསྐྱྲོན་

རྲོགས་གནང་།) ལས་བསྲོམས་ལ་ལྟ་མྲོང་། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ང་རང་གང་ཟག་ཡར་ལང་མཁན་འདིས་སྐབས་དེ་དུས་ནས་
བཟུང་སེ་དབུ་མའི་ལམ་གི་གང་ཟག་སེ་འཁྲིད་པའི་ནང་ནས་དམིགས་འཛུགས་བ་སའི་མི་གཅིག་ཡིན་པ། ཡི་གེ་དེ་རང་གི་
ནང་ལ་འཁྲོད་འདུག ཁྲོང་ཚོས་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ནང་ནས་སྲོད་མཁན་གི་མིས་སན་ཞུ་ཕུལ་བ་དེ་འདྲ་དངྲོས་སུ་མཐྲོང་

མྲོང། དེ་འདྲ་ཡིན་ནའང་། ང་ཤར་ཕྲོགས་ཁུག་ར་ལ་རྒྱལ་རབས་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་འདྲ། སྲོབ་སྦྱྲོང་གི་ཐྲོག་
ནས་ཁྲོ་རང་ཚོ་འདྲ་བྲོ་ཞིག་གིས་ དྲང་པྲོ་བཤད་པ་ཡིན་ན། ངས་སྦྲོར་ཤྲོབ་བཤད་པ་ཡིན་ན། ངའི་སྤུ་ཉག་མ་གཅིག་ཀང་

སྒུལ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། གཞན་ཡང་ན་ཚའི་དབང་གིས་གང་བས་པ་ཡིན་ན། ངས་དེར་ལན་གང་ཡང་བརྒྱབ་རྒྱུ་མེད། དེ་
གསལ་པྲོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།

སྐབས་རེ་ང་རང་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཚིག་ཐ་སད་བེད་སྲོད་བེད་ཕྲོགས་དེ་ཚོར་གཟབ་གཟབ་གནང་རྲོགས་གནང་
ཞེས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་ཐྲོག་ནས་ཕན་ཚུན་ལབ་གེང་མང་པྲོ་ཐུག་པ་དེ་ཚིག་གི་ཐ་སད་བེད་སྲོད་བེད་ཕྲོགས་ཀི་
ཐྲོག་ནས་རེད་མ་གཏྲོགས། ནང་དྲོན་གནང་སངས་ཡིན་ནའང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་གཟབ་གནང་རྲོགས་

གནང་ཞེས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་
ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བདེ་སྲུང་གི་དམིགས་བསལ་གི་རིས་འགྲོ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཐྲོག་མ་དེ་ལ། དཔལ་
ལྡན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་དབུས་པའི་མགྲོ་ལས་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཤེ་ན། བདེ་
སྲུང་ལས་ཁུངས་འདི་ང་རང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ཀི་ནང་ནས་ལས་དྲོན་གལ་ཆེ་ཤྲོས་ཤིག་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་རེད།

དཔེར་ན་༸སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཕག་ལས་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གནང་གི་ཡྲོད་
སབས། ལས་ཀ་ལ་མཚོན་ན་ཧ་ཅང་ལྕི་མྲོ་རེད། དུས་ཚོད་ཉིན་མཚན་མེད་པར་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཕག་ལས་གནང་གི་

ཡྲོད་པ་སྲོ་སྲོས་མཇལ་བ་ཡིན་ཙང་། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན། ད་ལྟ་བར་དུ་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པྲོ་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པ་
ཡིན་ཙང་། དེའི་ཐྲོག་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།

གཉིས་པ་དེ་ལ་དྲི་བ་གཏྲོང་རྒྱུ་ཡྲོད་ཀང་དེ་གསལ་པྲོ་ཆགས་སྲོང་། RC དེབ་སྐྱེལ་བ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་ RC

ཡྲོད་མེད་ཀི་དཀའ་ངལ་གི་གནས་སངས་དེ་གསལ་པྲོ་ཆགས་སྲོང་། དེབ་སྐྱེལ་བེད་པའི་གནས་སངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་
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ནའང་། ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀི་མི་ས་དེ་ཚོས་ཡིན་ནའང་། དུས་ཚོད་བཏང་སེ་ཕག་ལས་ཧ་ཅང་ཡག་པྲོ་གནང་གི་འདུག

བསགས་བརྲོད་ཡྲོད། དེའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་དྲི་བ་དགྲོས་པ་མི་འདུག གསལ་པྲོ་ཆགས་སྲོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།

དེ་སྲོན་གི་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་ངས་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན། དྲ་རྒྱ་བེད་སྲོད་གཏྲོང་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ། ང་རང་

ཚོའི་དྲ་རྒྱའི་ནང་ལ་རྒྱ་མིའི་ལག་པ་ཡྲོད་པ་དེ་གསལ་ཐིང་ཐིང་རེད། དྲ་རྒྱའི་ནང་ལ་དཀྲུག་ཤིང་ས་ཚོགས་རྒྱག་མཁན་གི་མི་
ས་མང་པྲོ་འདུག ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་མཚན་འབྲོད་མང་པྲོ་བས་སྲོང་། དེ་འདྲ་བ། དེ་གང་འདྲ་ཡིན་ན་བསམས་ནས་དྲོགས་པ་
སྐྱེ་དགྲོས་པའི་རིགས་མང་པྲོ་འདུག དེར་བརེན། ངས་སྲོན་མ་འབྲོད་སྐུལ་གང་ཞུས་ཡྲོད་ཟེར་ན། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་
ངྲོས་ནས་དེ་འདྲ་རེ་ཟུང་ཞིག་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདེད་བས་ནས་གདྲོང་རིས་གསལ་པྲོ་བསྲོན་ཏེ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁྱབ་བསགས་

ཤིག་བེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོར་བཤད་སྲོལ་གཅིག་ཡྲོད་རེད། རའི་སྐེ་བཅད་ན། ལུག་གི་སྐེ་འདར། ཟེར་བ་ནང་བཞིན་
རང་བཞིན་གིས་གནས་སངས་ཤིག་དང་། མང་ཚོགས་ངྲོས་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད་པ་འདྲ། ད་གཟྲོད་ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་

བེད་དགྲོས་ཀི་འདུག་བསམ་པའི་བསམ་བྲོ་འཁྲོར་བ་དང་། གང་སིའི་ཐད་ནས་ཕན་ཐྲོགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ཙང་། དེ་
འདྲའི་ཐྲོག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་གཟབ་ཅིག་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་འདྲའི་རིགས་མང་པྲོ་འདུག ངས་སྲོན་མ་ཞུས་ཡིན།
དུས་ཚོད་དང་གང་སིའི་ཐྲོག་ནས་མི་གཅིག་གིས་གཉིས་ཞིག་བེད་ཀི་མེད་ན་བསམ་པ་དེ་འདྲའི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་རིགས་
གཅིག་འདུག དེ་འདྲ་འཛིན་རྒྱུའི་བརྒྱུད་ལམ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་གི་འདུག ངས་འབེལ་ཡྲོད་དེ་འདྲ་ལ་རད་གཅྲོད་བེད་པའི་

སྐབས་སུ་དེ་འདྲའི་རིགས་དེ་དྲ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་ལས་ཀ་བེད་མཁན་དེ་ཚོ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ངྲོས་ནས་
ཡིན་ནའང་། སངས་འཛིན་བ་རྒྱུའི་དེང་རབས་དང་མཐུན་པའི་ཅ་ལག་ཡྲོད་རེད་ཟེར་གི་འདུག དེར་བརེན། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་

ནས་རིགས་གཅིག་གཉིས་ཤིག་འཛིན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ལ་བདེན་པ་གང་ཡིན་གསལ་པྲོ་ཆགས་ཀི་རེད་ཟེར་ན། ང་
ཚོའི་ངྲོས་ནས་དྲ་རྒྱའི་ཐྲོག་ལ་གཟབ་གཟབ་བེད་དགྲོས་པའི་གནས་སངས་དེ་གསལ་པྲོ་ཆགས་ཡྲོང་གི་རེད། དེ་ཡང་
Wechat ཟེར་བ་དེ་བདེན་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་བསྐྲུན་པའི་ཅ་ལག་ཅིག་རེད། ལྷག་པར་དུ་ Wechat ཐྲོག་ནས་གནད་

དྲོན་གཅིག་གི་རེན་པས་བྲོད་ནང་ལ་ཕ་མ་ཡྲོད་པ་དང་། བྲོད་ཕྲུག་ཡྲོད་པ་དང་། སྤུན་མཆེད་ཡྲོད་པ་དང་། གང་ཕིའི་གནས་
སངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་སེར་གི་འབེལ་བ་དེ་འདྲ་བས་པ་ཡིན་ན། མེ་བེད་ཀ་མེད་འདྲ་ཞིག་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་གཞུང་དེའི་

ལས་བསྲོམས་དང་། བཀའ་མྲོལ་དེ་ཚོ་ Wechat ནང་ལ་ར་བ་ཉིད་ནས་གཏྲོང་རྒྱུ་མེད་བ་དེ་གསལ་ཐིང་ཐིང་རེད། རྒྱ་
ནག་གིས་ང་ཚོས་ Wechat ནང་ལ་སྐད་ཆ་གང་བཤད་པ་དང་། ཡི་གེ་གང་བསྐུར་བ། རེ་རེ་བཞིན་འཛིན་གི་ཡྲོད་པ་ནི་

གསལ་པྲོ་རེད། དཔེར་ན། ཕ་ཡུལ་ཕྲོགས་ལ་གཉེན་འཕད་ལ་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོའི་ Wechat ནང་ལ་གནད་དྲོན་དེ་ཚོ་
སྲོན་མ་ནས་བྱུང་བ་དེའི་ནང་ལ་ཁྱྲོད་འདུག་ཟེར་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་པའི་གནས་སངས་མང་པྲོ་འདུག

དེ་བཞིན་ངྲོ་དེབ་ཀི་ནང་ལ་ངས་གྲོང་དུ་ཟེར་བ་ལྟར། རྒྱ་ནག་གིས་ངྲོ་དེབ་ཇི་ཙམ་སངས་འཛིན་བེད་ཐུབ་ཀི་

ཡྲོད་མེད་མི་ཤེས་ཏེ། ཡིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གིས་ངྲོ་དེབ་ནང་འཛུལ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་འཛུལ་ནས་གཅིག་བེད་ཀི་

ཡྲོད་པ་དེ་གསལ་པྲོ་རེད། ད་ལྟ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་འབྲོད་སྐུལ་དེ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ལ་ངས་

འབྲོད་སྐུལ་གང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཟེར་ན། བྲོད་པ་ལ་ཤ་ཚ་མཁན་ཡིན་ན། ང་ཚོ་བྲོད་པའི་གཅིག་སིལ་གཏྲོར་བཤིག་གཏྲོང་རྒྱུའི་ཅ་
ལག་དེ་ཚོ་ང་ཚོར་འགལ་རེན་དུ་མི་འགྲོ་བའི་བེད་སྲོད་གཏྲོང་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། འདི་བེད་སྲོད་ཡག་པྲོ་བཏང་
ན་གང་འདྲ་གཏྲོང་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། སྲོ་སྲོའ ་ི པར་དེ་བཞག སྲོ་སྲོའ ་ི མིང་དེ ་བིས། དེ་བྲོད་ཡིག་ནང་འབི་ནའང་འདྲ།
དབིན་ཇིའི་ཐྲོག་འབི་ནའང་འདྲ། རྒྱ་ཡིག་ཐྲོག་འབི་ནའང་འདྲ། སྲོ་སྲོའ ་ི པར་དེ་དང་མིང་དེ་བིས་ནས་བེད་སྲོད་གཏྲོང་དང་།
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གསལ་ཐིང་ཐིང་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བཞིན་པ་དེ་གང་རེད་ཟེར་ན། པར་ཡྲོད་མ་རེད། མིང་དེའང་རྫུན་མ་

ཞིག་རེད། མིང་ངྲོ་མ་དེ་བིས་ཡྲོད་མ་རེད། དྲོ་དག་རང་ཉིད་ཀི་ངྲོས་ནས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་། གཅིག་སིལ་ལ་ཤ་ཚ་
ཡྲོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ཀི་ངྲོས་ནས་པར་དང་མིང་དེ་གསལ་པྲོ་ཞིག་འཇྲོག་དགྲོས་འདུག རང་ཉིད་ཀི་གྲོགས་

པྲོའ ་ི ནང་ལ་ཡིན་ནའང། པར་དང་མིང་གསལ་པྲོ་མེད་ན། དེ་ཚོ་དཔྱད་པ་གཏྲོང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་གཅིག ་བདེ་སྲུང་གི་ངྲོས་
ནས་གྲོ་སིག་གཅིག་བས་ནས། ལས་འགུལ་དེ་འདྲ་ཞིག་སྤེལ་ཆྲོག་གི་རེད། ར་དྲོན་གི་སད་དུ་དེ་འདྲའི་ལས་འགུལ་གཅིག་
སེ་འཁྲིད་ནས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་དེའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་ཡིན་ན། ནུས་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་འཐྲོན་གི་རེད་བསམ་པ་
ཞིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།

དེ་ནས་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ང་རང་ཚོའི་གལ་ཆེ་ཤྲོས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་། སྐུའི་སྲུང་སྐྱྲོབ་དང་

འབེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའི་གཅིག་དེ་ད་ལྟ་བཀུར་

འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་དགུང་ལྲོ་དེ་ཙམ་ཕེབས་ཟིན་པ་རེད། དེར་བརེན། གསུང་ཆྲོས་
དང་དེ་འདྲར་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཁྲོང་ཕེབས་ཆེད་དུ་སབས་བདེ་བཟྲོ་རྒྱུ། དཔེར་ན། ཞུགས་ཁྲིའི་སེང་བཞུགས་པའི་

སྐབས་སུའང་དེང་སང་གི་འཕྲུལ་ཆས་རང་བཞིན་གིས་འགྲོ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་འདུག བཞུགས་ཁྲི་ཏྲོག་ཙམ་མཐྲོ་པྲོ་མེད་ན་མང་

ཚོགས་ཀིས་མཇལ་དགྲོས་སབས་འགིག་གི་མ་རེད། དེར་བརེན། བཞུགས་ཁྲིའི་ཐྲོག་བཞུགས་ཟིན་པ་དང་། བཞུགས་ཁྲི་དེ་
རང་བཞིན་གིས་ཡར་འཕུར་ཐུབ་པ་དེ་འདྲ་བཟྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་དེ་བཞིན་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་ཕེབས་པའི་

སྐབས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྐས་འཛེག་དེ་ང་ཚོ་ལྲོ་གཞྲོན་ཞིག ང་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་འདུག དེ་ཡང་དེང་རབས་
ཀི་གྲོག་སྐས་འདུག དེ་འདྲས་མཚོན་པའི་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད།

ལྷག་དྲོན་དུ་ཁྲོང་གི་སྐུ་ཕྱྭ་དེ། ང་ཚོ་ལ་ཧ་ལས་པའི་ར་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཡྲོད་རེད། ངས་ཁ་སང་རྣམ་པ་ཚོར་ཞུས་

པ་ཡིན། འབེལ་ཡྲོད་བཀའ་བྲོན་ལ་དེ་སྲོན་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ངས་འདི་ནས་ཞུ་དྲོན་ཅི་ཡིན་ཟེར་ན། ཁྲོང་གི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་
འབེལ་བའི་སྲུང་སྐྱྲོབ་དེ་འབེལ་ཡྲོད་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་ང་ཚོ་བྲོད་མི་སི་བྲོ་གནམ་བསན་ཡྲོངས་ལ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་
འདུག དེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་། རྣམ་པ་ཚོས་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་པ་གཅིག་གང་རེད་ཟེར་དུས་ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར།

༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གིས་ད་ལྟ་དགུང་ལྲོ་བརྒྱ་ལ་བཞུགས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྐུ་གཟུགས་ཀི་གནས་སངས་དེ་འདྲ་ལ་བརེན་

ནས། དགུང་ལྲོ་བཅུ་ལ་བཞུགས་པར་སང་དག་མེད་གསུངས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ཕར་ཕྲོགས་ནས་ལྲོ་བཅུར་བཞུགས་རྒྱུ་རེད་
འདུག གང་བེད་དགྲོས་སམ། ངའི་ཁ་ནས་ཚིག་དེ་འདྲོན་ཁག་པྲོ་འདུག་སེ། ད་གསྲོད་དགྲོས་རེད་ཟེར་བའི་བཀའ་མྲོལ་
གཅིག་བྱུང་ཡྲོད་རེད། དེར་བརེན། ང་ཚོ་རང་གཞན་རྲོགས་གསུམ། སི་སེར་ཡྲོངས་ཀིས་དེའི་ཐད་ལ་རི་གསང་ཆེན་པྲོ་
བེད་དགྲོས་རེད་མ་གཏྲོགས། ཉེན་ཁ་ཚ་པྲོ་རེད།

དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཁ་སང་རང་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་། གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་

གིས་གསུངས་སྲོང་། འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་དང་མཉམ་དུ་ཁ་ལག་ཟ་བའི་བཀའ་མྲོལ་གཅིག་བྱུང་ཟིན་རེས། ཁྲོ་རང་གི་
ངྲོས་ནས་དེ་གསལ་པྲོ་ཞིག་བཟྲོས་ན་བསམ་པའི་གྲོ་སྐབས་གཅིག་ཕུལ་བ་རེད། དེ་གསལ་པྲོ་མ་བཟྲོས་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད།

དེའི་སྐབས་སུ་རེད་མྲོའ ་ི སང་བ་ལྟ་བུ་དང། ཡར་བཤད་མར་བཤད་འདྲ་བས་སྲོང་། གཞན་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད། ཁྲོ་རང་
ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡར་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་རུང་འདིའི་སྐྲོར་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་
འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་གནད་དྲོན་ལ་དྲོགས་པ་གཅིག་རང་བཞིན་གིས་སེབ་ཀི་ཡྲོད་ཙང། གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་
གིས་གསུངས་པ་ལྟར། བདེ་སྲུང་གི་ངྲོས་ནས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ནན་པྲོ་ཞིག་བས་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་རང་བཞིན་
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གིས་དྲོགས་པ་སེབས་ཟིན་རེས་དྲོགས་པ་དེ་མེད་པ་བཟྲོ་ཐུབ་ན་ལྷ་རབ་རེད། གལ་སིད་དྲོགས་པ་དེའི་མཇུག་འབས་ངན་

པ་ཞིག་ཐྲོན་པ་ཡིན་ན། ངན་པ་ཚར་གཅྲོད་དགྲོས་རེད་མ་གཏྲོགས། ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོང་གི་མ་རེད། རེ་བ་དེ་ལ་དྲོགས་པ་དེ་
མེད་པ། ཡག་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་པ། དེ་ནས་ང་ཚོར་མཇུག་འབས་ངན་པ་ཞིག་བྱུང་ན་དེ་ལ་བརེན་པའི་ལག་བསར་བེད་

དགྲོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཚ་པྲོ་རེད་མ་གཏྲོགས། ང་ཚོ་འདིར་ལྷྲོད་ལྷྲོད་འདྲ་བསད་དགྲོས་ན། ང་ལ་གནད་དྲོན་གལ་ཆེ་
ཤྲོས་གཉིས་ཡྲོད། གཅིག་དེ་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་ཡིན། གཅིག་དེ་ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་། དེའི་གཅིག་
སིལ་དེ་ཡིན། འདི་གཉིས་ཀ་ལ་གནྲོད་བེད་མཁན་གི་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་གྲོང་དུ་

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་། འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་པའི་དྲོན་ཚན་གསུམ་དེ་ལ། དེའི་ནང་ནས་བདེ་སྲུང་
བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་མཛད་གཙོ་ཡྲོད་ཚད། གཅིག་འདྲ་གཅིག་མཚུངས་བས་ནས་གསུངས་སྲོང་། དེ་ལ་དེ་འདྲ་གསུང་
རྒྱུ་མི་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་གསལ་པྲོ་མ་ཆགས་ཀི་བར་དུ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་དང་། སྲོན་མ་དེ་འདྲའི་མཛད་གཙོ་

རྣམ་པ་ལ་སྐུ་ལུས་སྲོག་བཤེར་བེད་རྒྱུ་མེད་པའི་མཛད་རིམ་དང་། ཡིག་ཆ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་ན། དེ་ཚོའི་གས་གནས་སྐབས་རིང་

ཕིར་བསྡུ་བས་ནས་གནད་དྲོན་དེ་གསལ་པྲོ་མ་ཆགས་བར་དུ་འབྲོད་སྐུལ་རེད། དང་ལེན་བེད་དགྲོས་འདུག (ཚོགས་གཙོ་
མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་བསྲོམས་བསྐྱྲོན་རྲོགས་གནང་། སྐར་མ་བཅུ་ཟིན་འགྲོ་ཡི་འདུག) བས་ཙང་

གནད་དྲོན་འདིའི་ཐྲོག་ནས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཡིན་ནའང་། ལུས་ལ་སྲོག་བཤེར་བ་རྒྱུ་མེད་པའི་གཏན་འབེབས་འདྲ་
ཡྲོད་ན་དེ་ཕིར་བསྡུ་བེད་དགྲོས་འདུག འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།

ད་ལྟའི་བདེ་སྲུང་གི་ཐྲོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མཐའ་མ། སི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསྲོད་སྲོབས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསྲོད་སྲོབས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཆ་ཤས་དེ་ཙམ་ལེན་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཆ་ཤས་མང་པྲོ་བངས་པ་ཡིན་ན། ཤེས་ལ་མ་ཤེས་ཀི་ཐྲོ་
ནས་མ་བངས་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་དྲན་སྲོང་། མི་ཕུང་དགུ་ཕུང་ཁ་ཡིས་ཕུང། །ར་མ་རྒྱལ་པྲོ་ཚིལ་གིས་ཕུང། །ཞེས་པ་ཞིག་

ཡྲོད་རེད། དེ་འདྲ་ཆགས་ན་དྲན་ནས་བསད་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའི་ བདེ་སྲུང་
བཀའ་བྲོན་དབུས་པའི་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་རེད། དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་གི་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་ལ་དམིགས་བསལ་

འབྲོད་སྐུལ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། གང་བྱུང་ཟེར་ན། དུས་འཁྲོར་དབང་ཆེན་དང་འབེལ་བ་དེའི་ཐྲོག་ལ་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་

མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི གསུང་ཆྲོས་རེད། བཀའ་ཆྲོས་རེད། བཀའ་དབང་རེད། ར་ཆེན་པྲོ་དེ་འདྲ་ཞིག་གནང་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ།
ང་ཚོ་དེའང་གྲོ་སིག་བེད་མཁན་ལས་ཀི་སེ་མྲོ་བ་ཆ་ཚང་གིས་གྲོ་སྐབས་ཡག་པྲོ་ཞིག་བསྐྲུན་ཐུབ་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་གི་

ཐྲོག་ལ་སིག་དགྲོས་འདུག་མ་གཏྲོགས། དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྲོ་འཕད་ཀི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། དགུན་ཁ་རྲོ་རེ་གདན་
ལ་ཡིན་ནའང། ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་དུས་ཚོད་གཅིག་གི་ཐྲོག་ལ་མི་མང་པྲོ་འཛོམས་ཡྲོང་བའི་སྐབས་དེར་དངུལ་ཡྲོད་རུང་

ཁ་ལག་ཟ་ས་མ་ཐྲོབ་པ་དང་། དངུལ་ཡྲོད་རུང་མྲོ་ཊ་མ་རག་པ་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་འཕད་ཀི་འདུག དེ་འདྲའི་རྒྱུ་
མཚན་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་སྨྲོན་ལམ་དང་། གཞན་པ་དང་། དེ་ཚོ་ཡར་མར་ཆ་ཚང་ཞིག་དགྲོངས་པ་བཞེས་ནས། གསུང་
ཆྲོས་དང་དུས་འཁྲོར་དབང་ཆེན་གཏན་འབེབས་མ་བས་པ་ཡིན་ན་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་ཟང་ཟིང་ཆགས་
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པའི་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་དང། རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་ནང་ལ་བདེ་འཇགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡྲོང་བཞིན་པ་བརབ་གསིག་

འགྲོ་བཞིན་པ། དེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག དེར་བརེན། དེ་ངེས་པར་དུ་དུས་ཚོད་ཡག་པྲོ་ཞིག་བསིགས་ཏེ། ཚང་མ་ལ་གྲོ་
སྐབས་ཡག་པྲོ་ཐྲོབ་པ་ཞིག་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ང་རང་གི་ཉམས་མྲོང་ཐྲོག་ནས་ཞུས་པ། ད་ལྲོ་ཡིན་ནའང། སྨྲོན་ལམ་སྐབས་
དང་། གསུང་ཆྲོས་སྐབས་མཉམ་དུ་ཁེལ་ཡྲོང་དུས་ཁ་ཤས་སྨྲོན་ལམ་ར་ཆེན་པྲོ་ལྲོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུའི་རིང་འཚོགས་བཞིན་པ་

དེ་ལའང་མ་ལུས་པ་གཅིག་དང་། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་གསུང་ཆྲོས་དེ་འདྲའི་ར་ཆེན་པྲོ་དེ་ཤྲོར་གི་ཡྲོད་རུང་དེའང་

གྲོད་མ་ཐུབ་པ། གཉིས་ཀར་སྤྲུལ་པ་འདྲ་བཟྲོས་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་གཉིས་བཟྲོས་ནས་སྤྲུལ་ཆྲོག་གི་རེད། དེ་མེད་སབས་
དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པྲོ་འཕད་ཀི་འདུག ང་ཚོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་སྨྲོན་ལམ་མཚོན ་ནའང་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་

གསུང་ཆྲོས་དེ་ར་ཆེན་པྲོ། གལ་ཆེན་པྲོ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་གཟིགས་ཏེ་ལས་ཀི་སེ་མྲོ་བ་ཆ་ཚང་རེད། ལྷག་པར་དུ་༸རྒྱལ་དབང་
ཀརྨ་པས་ཐུགས་དགྲོངས་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་བཞེས་ནས་ལྲོ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་མཐུན་སིལ་གི་ཆེད་དུ་དེ་འདྲ་བས་པ་རེད་དེ། དེ་ལ་མི་
རྒྱུ་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་དཀའ་ངལ་དང་། ནང་ནས་ལབ་རྒྱུ་གེང་རྒྱུ་མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་པ་དང་དེ་འདྲའི་འགྱུར་བ་བཏང་།

གང་རེད་ཅེས་ལབ་རྒྱུ་གེང་རྒྱུ་མང་པྲོ་ཆགས་ཡྲོང་གི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ལྲོ་གསུམ་བཞི་བས་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་དེ་
འདྲ་བས་རེད། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་བཀའ་ཆྲོས་ཀི་དུས་འཁྲོར་དབང་ཆེན་ར་ཆེན་པྲོ་དེ ་ང་ཚོ་ཆ་ཚང་ལ་གྲོ་སྐབས་
ཡྲོད་པ་ཞིག དེའི་དུས་ཚོད་ཡག་པྲོ་ཞིག་ལ་སིག་དགྲོས་ཀི་འདུག་མ་གཏྲོགས། ང་ཚོར་ཧ་ཅང་གི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་

འདུག དཔེར་ན། བཀའ་བརྒྱུད་སྨྲོན་ལམ་འདྲ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་གཏན་མ་ཁེལ་བ་ཆགས་ཡྲོད་རེད། ད་ལྲོ་གཏན་ཁེལ་
བས་ནས་བྲོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༨ ནས་ཚེས་ ༡༥ བར་དུ་བཀའ་བརྒྱུད་སྨྲོན་ལམ་འཚོགས་རྒྱུ་གཏན་འབེབས་བས་པ་རེད།

སྲོན་མ་གསུང་ཆྲོས་དང་། ག་རེ་ཡིན་ནའང་ལྲོ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་བལྟས་ཡྲོང་དུས། དུས་ཚོད་དེ་ལ་ཕལ་ཆེར་ཁེལ་ས་མ་རེད།

དེ་འདྲ་བས་ནས་གཏན་འབེབས་བས་ཟིན་དུས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཚང་མས་ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་པ་གཅིག་བཞེས་རྲོགས་གནང་།
བཀའ་བརྒྱུད་པ་ཡྲོངས་ཀི་ཚབ་བས་ཤིང་། ལག་གཉིས་ཐལ་མྲོ་སྦྱར་ནས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་འབྲོད་སྐུལ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བཀའ་འདྲི་ཆུང་ཆུང་གཉིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། ང་ཚོ་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་དུས་འཁྲོར་དབང་ཆེན་ཡིན་ནའང་

འདྲ། གསུང་ཆྲོས་ཡིན་ནའང་འདྲ། དེ་དུས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ། ལས་ཀི་སེ་མྲོ་བ་སུ་ཡིན་རུང་། དེ་ཚོ་གཅིག་བཞུགས་སའི་
གནས་རིམ་འདྲ་ཡྲོད་དམ་མེད། དེ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཚམས་རེར་ཡྲོད་པའི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞིག མཚམས་རེར་མེད་

པའི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞིག་འདུག མཚམས་རེར་བཀའ་བྲོན་ལས་བཀའ་ཟུར་མཐྲོ་བ་སེབས་པ་དང་། མཚམས་རེར་སི་འཐུས་དེ་
ཚོ་ལས་ལས་བེད་ཁ་ཤས་ཡར་སང་ལ་སེབས་ཡྲོང་བ། མཚམས་རེར་ཡྲོད་པ་དང་། མཚམས་རེར་མེད་པའི་རྣམ་པ་འདྲ། ང་
རང་གི་ཉམས་མྲོང་ཐྲོག་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་ལ་གནས་རིམ་འདྲ་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད།

བཀའ་འདྲི་གཉིས་པ་དེ། ན་ནིང་ང་ཚོ་ཐྲོག་མ་འྲོས་འདེམས་ཀི་སྐབས་སུ་སི་འཐུས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་རེས་སུ་

ཟབ་སྦྱྲོང་སད་ཡྲོད་རེད། དེ་དུས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་གསུང་ཆྲོས་དང་། དེ་འདྲའི་སྐབས་སུ་ཁ་
པར་འཁྱེར་ཆྲོག་གི་རེད། ཡིན་ནའང་། སིག་རང་སྲུང་། སྲོམ་པ་རང་འཁུར་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། སྲོ་སྲོའ ་ི ཁ་པར་དེ་སྲོ་

བརྒྱབ་ནས་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་གསུང་ཆྲོས་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་ནས་དེ་འདྲ་གནང་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ང་
ཚོར་ཟབ་སྦྱྲོང་གནང་མཁན་གིས་དེ་འདྲ་གསུངས་སྲོང་། ཡིན་ནའང་། ན་ནིང་དུང་འཁྲོར་དབང་ཆེན་རེད། ད་ལྲོའ ་ི གསུང་

ཆྲོས་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཁ་ཤས་འཁྱེར་ཆྲོག་པ་དང་། ཁ་ཤས་འཁྱེར་མི་ཆྲོག་པའི་རྣམ་པ་འདྲ་པྲོ། བདེ་སྲུང་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཉེན་རྲོག་པ་ཟེར་རུང་ལས་བེད་དེ་ཚོས་དེ་འདྲ་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་གཏན་
འབེབས་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཞུ་ཡི་ཡིན།
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ཕག་རྲོགས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་མང་པྲོས་བཀའ་མྲོལ་གནང་པའི་སྐབས་སུ་ཁ་ཤས་ཤིག་མ་ཉེས་ཁ་ཡྲོག་དེ་འདྲ་

ཆགས་ཡྲོང་གི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ཡྲོད་པ་ཆ་ཚང་ལ་མཁྲིས་ནད་ཀི་ན་ཚ།

མཁྲིས་ནད་ཕྲོག་པ་འདྲ་བཤད་ཀི་འདུག དེ་ཏྲོག་ཙམ་མ་ཉེས་ཁ་ཡྲོག་འདྲ་རེད་དྲན་གི་འདུག གང་ལགས་ཤེ་ན། མཁྲིས་ནད་
ཕྲོག་པ་དེ་ཡག་པྲོ་མ་རེད། ནད་རིགས་བཞི་བརྒྱ་ར་བཞིའི་ནང་ནས་ང་ཚོའི་ནད་སྡུག་ཤྲོས་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་ཟེར་བ་

རེད། དེའི་ནང་ནས་མཁྲིས་ནད་ཅན་གི་ན་ཚ་དེ་ཧ་ཅང་གི་སྡུག་ཆགས་རེད། དྲོ་བདག་རང་ཉིད་ལ་མཁྲིས་ནད་ཀི་ན་ཚ་རད་
ནས་ཕྲོག་མེད། འགན་འཁུར་ཐུབ་པའི་ཐྲོག་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་ན་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ལ་བརག་དཔྱད་བས་ནའང་བེད་ཆྲོག་
ཆྲོག་ཡིན། དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག སྐར་མ་གཉིས་འདིའི་ནང་ལ་གནང་རྲོགས་གནང་། དུས་ཚོད་རེས་ལ་ཕུལ་ཆྲོག་པ་
གིས།

དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་མཛད་རིམ་དང་། བཞུགས་ཁྲི། ཕེབས་ལམ། བསྐྱར་ཞིབ་
དང་། འཕྲུལ་ཆས་གསར་ཉྲོའ ་ི སྐྲོར་ལ་གསུངས་སྲོང་། དེ་ཚོ་འབྲོད་སྐུལ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དེ་ལ་བེད་ཐུབ་དང་། མ་ཐུབ་པ་

གང་ཡྲོད་ནའང་། ཐུབ་རྒྱུར་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀི་འབད་བརྲོན་བེད་ཀི་ཡིན། སྲོན་མ་ནས་ཁ་སང་རེད། དེ་རིང་རེད། མང་པྲོ་

ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། སི་ཚོགས་ཀི་དྲ་རྒྱའི་སང་དང་། སི་ཚོགས་སང་མི་ཡྲོད་པ་ཚོར་ང་ཚོས་དྲོ་སང་བས་དང་བེད་མུས་ཡིན།
མ་འྲོངས་པར་མི་མང་གི་མདུན་ལ་གཡུག་དགྲོས་ལབ་པ་དང་། མི་མང་གི་སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་ཡང་སྐབས་དང་དུས་ལ་བསྟུན་ནས་
ལས་ཀ་བེད་ཆྲོག་པ་ཞིག དེ་ས་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ད་གིན་དྲི་བ་དེ། ཐེངས་འདིའི་ཚོགས་འདུའི་སང་ལ་སྐད་ཆ་དེ་སེབས་པ་

རེད། གལ་སིད་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགྲོས་ཚེ་ཚོགས་ཐེངས་རེས་མ་ཞིག་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡིན། ག་རེ་ཡིན་ཟེར་ན།
སྲོན་མའི་བཀའ་ཟུར་ཡིན་ནའང་འགིག་གི་རེད། འབེལ་ཡྲོད་དྲུང་ཆེ་དེ་རིང་ལས་ཀ་གལ་ཆེན་ཞིག་གི་རེན་པས་ཕི་ལྲོགས་

སུ་ཕེབས་པ་རེད། ང་རང་གི་ངྲོས་ནས་ཧ་གྲོ་ཡི་མེད། ཁྲོང་ཚོ་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་ན་མ་གཏྲོགས། ངས་བས་སྲོང་བས་མ་སྲོང་
ཟེར་ནས་གང་བྱུང་མ་བྱུང་བཤད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ RC དང་དྲ་རྒྱ་དྲ་འབུ་དེའི་སྐྲོར་ལ་མང་པྲོ་གསུངས་སྲོང་། སྲོན་མ་

ནས་ང་ཚོའི་ཚོགས་ར་འདིའི་ནང་མང་པྲོ་གེང་སྲོང་བྱུང་སྲོང་། ང་ཚོ་ཚང་མས་དྲོ་སང་བེད་དགྲོས་པ་དང་། ཚང་མས་གཟབ་
གཟབ་བེད་དགྲོས་པ། དེ་ངས་གལ་ཆེན་པྲོར་མཐྲོང་གི་འདུག རང་སྲོ་སྲོ་ལ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་ན་གྲོགས་པྲོའ ་ི ནང་དུ་མི་འཐེན་པ་

དང་། དེ་འདྲ་ཡྲོད་ཚེ་མར་འཕུད་རྒྱུ་དང་། དེ་བས་ན་ཡག་པྲོ་འདུག ང་རང་གིས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བདེ་སྲུང་ལ་སྐྱྲོན་ཡྲོད་མ་

རེད། གལ་ཏེ་གྲོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་བཏང་ནས་མཛད་གཙོ་ཚང་མ་ལ་ལུས་བཤེར་བེད་དགྲོས་གསུང་ན། བེད་ཆྲོག ཡིན་
ནའང་དེ་མཚན་མཐྲོང་དང་ཆེ་མཐྲོང་ཞིག་གི་ངང་ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་རེད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ངྲོས་ནས་བཀའ་བཞིན་

ལག་བསར་གཏྲོང་རྒྱུ་རང་རེད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་གསུང་ཆྲོས་ཀི་དུས་ཚོད་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ་དང་གསུང་ཆྲོས་
གྲོ་སིག་བ་རྒྱུ་སྲོགས་ད་ལྟ་བར་དབང་ཆ་མེད། གཙོ་བྲོ་རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཕི་ལྲོགས་སུ་དུས་འཁྲོར་དབང་ཆེན་དང་

གསུང་ཆྲོས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན། གཙོ་བྲོ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འབེལ་བ་བས་ནས། སྐུ ་ྐུུ ཕྱཱའི་སྲུང་སྐྱྲོབ་བ་རྒྱུའི་འགན་གཙོ་བྲོ་
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དེ་འཁུར་གི་ཡྲོད་རེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པའི་ནང་གསུང་ཆྲོས་གྲོ་སིག་ཚོགས་ཆུང་དང་འབེལ་བ་བས་
ནས་དཀའ་ངལ་་སེལ་ཐབས་ལམ་ག་རེ་ཡྲོད་མེད། དེ་ང་ཚོས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་ཆྲོག སིངས་ཆའི་སང་ལ་བཞུགས་ཁྲི་དང་

གནས་རིམ་སྐྲོར། དུས་འཁྲོར་དབང་ཆེན་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་དེ་འདྲ་གྲོ་སིག་བས་ཡྲོད་རེད། སིངས་ཆའི་སང་ལ་དྲུང་འཕར་

ཡན་ཆད་འགྲོ་ཆྲོག་པ། ང་ཚོས་གནས་རིམ་གྲོ་སིག་བས་རེད། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། སྐར་མ་གཅིག་ནང་བསྡུ་ཐུབ་ཀི་
ཡྲོད་དམ། སྐར་མ་གཅིག་འཕར་འགང་བེད་ཆྲོག་པ་གིས།) གང་མགྲོགས་བེད་ཆྲོག སྐུ་ངྲོ་ཡིས་མགྲོགས་པྲོ་གསུང་ཟེར་

གི་འདུག ཁ་པར་འཁྱེར་ཆྲོག་གི་མ་རེད། ཅེས་སྲོན་མ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀའ་ཡྲོད་རེད། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀིས་
དེ་འདྲ་ཞིག་བས་ནས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་། འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཁ་པར་དེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྲོ་འགམ་དུ་བཅྲོལ་
དགྲོས་པ་ང་ཚོས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་ཡྲོད། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།

འདི་གཏན་འབེབས་བེད་ཆྲོག་པ་གིས། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་སྲོན་རིས། ༤༤,༡༤༥,༥༣༩ སི་མྲོས་
ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། སི་མྲོས་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཕ་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསྲོལ་
ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་སྲོན་རིས་སི་ཡྲོངས་ཐྲོག་བགྲོ་གེང་གཏན་
འབེབས་ཕེབས་བཞིན་ཡྲོད། ད་ལྟའི་ལས་ཁུངས་འདི་བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་། ཤྲོག་གངས་ ༧༢ ལ་གཟིགས་
རྲོགས་གནང་། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ་སན་
སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྲོན་རིས་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ། ༥༠༩༠༨༠༤
ཚོད་དཔག་ཚོག་ས་ཆུང་ནས་དེ་ལ་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

སན་ཐྲོའ ་ི ནང་འདི་ལ་གཅྲོག་ཆ་ཞིག་ཡྲོད་རེད་བསམས་སྲོང་། ཁ་སང་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སན་ཐྲོའ ་ི ཟུར་
ལ་བཞག་ཡྲོད་རེད། གཅྲོད་ཆའི་གྲོས་འཆར་འདྲོན་མཁན་སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།
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སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

གཅྲོག་ཆའི་གྲོས་འཆར།

༄༅། །རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་གཅྲོག་ཆའི་གྲོས་འཆར།

ལས་ཁུངས།

སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་།

ཨང་ རིས་འགྲོ
༡༠

བཀའ་ཤག་གི་
རྒྱབ་གཉེར།

བརན་དེབ་

དང་གསར་

༥༤༥༠

གཅྲོག་ཆ་ བཀའ་འཁྲྲོལ་
ཧིན་སྲོར། ཞུ་འཆར།
༢༢༨

༥༢༢༢

ཤྲོག

ཟུར་བརྲོད།
The Times of India. ཟླ་རེའི་སྲོར་
༡༤ རེ་དང་ India Today བདུན་རེའི་

འབབ་ནས་སྲོར་ ༥ རེ་གཅྲོག་འཐེན་ཞུས།

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

གཅྲོག་ཆའི་གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཅྲོག་ཆའི་གྲོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཞུས་པ་ཡིན།

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

གཅྲོག་ཆའི་གྲོས་འཆར་འདི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་ཚུད་པ་ཡིན། ཧིན་སྲོར་ ༢༢༨ གཅྲོག་ཆ་ཞུས་པའི་
ཐྲོག་ནས་བསྲོམས་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་
གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས། བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསམ་བཀའ་འཁྲྲོལ་གི་བསྲོམས་

སམ་སྲོན་གནང་རྲོགས།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་ མཆྲོ ག བྲོ ད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ ་ཁང་གི ་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོ ལ་རྒྱབ་གཉེར ་དེ ་
༡༠,༦༧༠,༢༠༠ རེད་འདུག དེ་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་མེད།

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

བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་ཁྲྲོལ་བསྲོམས་དེ་སི་མྲོས་ཀིས་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་
པ་ལ་དགག་བ། དྲི་བ་རེད་དམ། སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྲོན་ལགས།
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སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་གི་ནང་ལ་འདི་གསལ་འདུག རིས་
འགྲོ་ཨང་ ༤ པར་རྒྱ་གར་ནང་ཡྲོད་པའི་འབུམ་རམས་པ་དང་ཉེ་བའི་འབུམ་རམས་པའི་ཚོགས་འདུ། བྲོད་ཀི་ན་གཞྲོན་

ཉམས་ཞིབ་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞེས་ཤད་གུག་གི་ནང་དེ་འདྲ་གསལ་འདུག དེ་བཞིན་རིས་འགྲོ་ཨང་ ༧ པའི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་ན་
གཞྲོན་བྲོད་དྲོན་ཉམས་ཞིབ་པའི་ཚོགས་འདུ། དེ་གཉིས་མི་འདྲ་གང་ཡིན་པ་དེ་གསལ་པྲོ་ཆགས་མ་སྲོང་། རྒྱ་གར་དང་བྲོད་

ལབ་དུས། རྒྱ་གར་ལབ་དུས་རྒྱ་གར་གི་མི་ས་རང་ལ་དགྲོས་རེད་དམ། དེར་གསལ་བཤད་གནང་རྲོགས་གནང་། ལྟེ་བ་
དངུལ་འབྲོར་ཐྲོག་ནས་མང་པྲོ་མ་རེད། དེའི་ཞྲོར་ལ་སྲོན་རིས་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚད་ལྡན་ཡྲོང་ཆེད་དུ་

སིངས་ཆ་མང་པྲོ་ཞིག་བསྐྲུན་འདུག དེ་བཞིན་བགྲོ་གེང་དེ་འདྲ་རིས་འགྲོའ ་ི ནང་ཕེབས་འདུག དེ་ཚོ་དངྲོས་གནས་གལ་ཆེན་
པྲོ་ཞེ་དྲགས་རེད་སམ་གི་འདུག ང་རང་ཚོས་རྒྱ་དམར་ལ་ཁ་གཏད་གཅྲོག་ཆེད་དུ་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྲོད་བས་ནས་ཚད་ལྡན་

ཉམས་ཞིབ་ཡྲོད་པའི ་ཐྲོག་ནས། ཁ་གཏད་གཅྲོག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས། ང་ཚོའི་ཉམས་ཞིབ་པ་དེ་ཚོའི་ནུས་པ་གྲོང་མཐྲོར་

གཏྲོང་ཆེད་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་རྒྱལ་སིའི་ནང་སིངས་ཆ་སྐྲུན་རྒྱུ་དང་། མཐྲོང་རྒྱ་ཐྲོས་རྒྱ་གང་ཅིའི་ཐྲོག་ནས་ཡྲོག་པྲོ་ཞིག་

གནང་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག ད་ལྟའི་འདིའི་གནང་ལ་མང་པྲོ་གནང་པ་དེ་
ཡང་ཡག་པྲོ་རེད་སམ་གི་འདུག མུ་མཐུད་ནས་འདི་ལས་ལྷག་པ་གང་གནང་ཐུབ་པ་དེ་གནང་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་གནང་
རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
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 བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་
ནས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ཨང་ ༡ ཟབ་སྦྱྲོང་དང་། ཨང་ ༣ ཨང་ ༥ ནང་གི་ལས་དྲོན་འདི་དག་གལ་ཆེན་པྲོ་བྲོས།

དགྲོས་པ་ཞིག་ཀང་རེད། བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་རྒྱུན་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ༥ པ་དེ་ཟུར་བསྐྲོལ་སྲོན་རིས་ནང་ཡྲོང་དགྲོས་
པ་ཞིག་རེད། ཕི་རྒྱལ་རྲོགས་ཚོགས་ནས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་གནང་བ་རྲོགས་ཚོགས་དེ་ཆད་པའི་རགས་འདྲ་ཞིག་ཆགས་འདུག དེ་
ཆད་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ནམ། ཁྲོ་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་མུ་མཐུད་དེ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་མ་གནང་པའི་དགྲོངས་འཆར་ག་
རེ་ཡིན་ནམ། སྐྱྲོན་བརྲོད་ག་རེ་གནང་ཡྲོད་དམ། འདི་གསལ་པྲོ་བས་ནས་ཤེས་འདྲོད་བྱུང་། ཡང་ན་ལས་གཞི་འབུལ་རྒྱུའི་
དུས་ཚོད་ཡར་མར་མ་འགིགས་པ་དེ་འདྲ་ཡྲོང་སིད་ཀི་རེད། གང་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ནམ། ཁྲོང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་

དགྲོངས་འཆར་གནང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ནས་ལས་གཞི་འདི་ད་ལྟ་དམིགས་བསལ་གི་ཐྲོག་ནས་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་ཙང་། དེ་ནས་སྦྱྲོང་
དགྲོས་པ་དེ་འདྲ། ང་རང་ཚོའི་མ་དངུལ་ནས་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་དུས་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ལག་བསར་བེད་དགྲོས་པ་གང་འདྲ་
འདུག་དེའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་དགྲོངས་པ་བཞེས་ཡྲོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།

དེས་ནས་ཡང་ལངས་པའི་ཞྲོར་ལ་ཡིན། བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་བེད་དང་ཉམས་ཞིབ་པ་ཁྲོང་

རྣམ་པ་ཚང་མའི་ཕག་ལས་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱལ་སིའི་སང་ལ་ཕེབས་དུས་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས། ཕི་རྒྱལ་
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ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕེབས་དུས་ཁྲོང་ཚོས་བྲོད་དྲོན་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་སངས་དང་འབེལ་བའི་སགས་བརྲོད་གནང་

མཁན་མང་པྲོ་བྱུང་སྲོང་། ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སགས་མུ་མཐུད་དེ་ཕག་ལས་འདི་ལྟར་གནང་རྲོགས་
ཞེས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་རིས་འགྲོ་ཨང་ ༤ ནང་ལ་རྒྱ་གར་
ནང་ཡྲོད་པའི་འབུམ་རམས་པ་དང་ཉེ་བའི་འབུམ་རམས་པའི་ཚོགས་འདུ། བྲོད་ཀི་ན་གཞྲོན་ཉམས་ཞིབ་པའི་ཚོགས་འདུ།

དངུལ་འབྲོར་དེ་སྲོན་མ་ལས་ལྡབ་མང་པ་འདུག བཀའ་འདྲ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། འབུམ་རམས་པ་མང་བ་ཆགས་ཡྲོད་རེད་དམ། དེ་ས་
འབུམ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་དེ། ད་ལྟ་འབུམ་དྲུག་དང་ལྷག་ཙམ་ཆགས་འདུག འབུམ་རམས་པ་མང་བ་ཆགས་ཡྲོད་རེད་དམ།

འབུམ་རམས་པ་དེ་དག་རྒྱ་གར་ནང་སྲོབ་གཉེར་བེད་བཞིན་པ་དེ་འདྲ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་དང་། དེ་
འདྲའི་སིག་ཞུགས་ནང་མེད་པའི་འབུམ་རམས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕི་རྒྱལ་དུ་ཡྲོད་དམ། དེ་ཞུས་པ་
ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་བཀའ་འདྲི་དང་འབེལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་
དང་པྲོས་དམིགས་བསལ་རིས་འགྲོ་ཨང་ ༤ ནང་རྒྱ་གར་ནང་ཉམས་ཞིབ་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ལྷན་དུ་འབེལ་ལམ་ཉམས་
གསྲོག་གསུངས་པ་དེ་དང་རིས་འགྲོ་ཨང་ ༨ པ་རྒྱ་གར་ན་གཞྲོན་བྲོད་དྲོན་ཉམས་ཞིབ་པའི་ཚོགས་འདུ་གསུངས་པ་དེ་

གཉིས་ཀི་བར་གི་ཁྱད་པར་དེར་བཀའ་འདྲི་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། རིས་འགྲོ་ཨང་ ༤ པར་མཚོན་ན། དེ་རེད་འདུག རྒྱ་གར་

ནང་ཉམས་ཞིབ་བསི་གནས་ཁང་གི་ལྷན་དུ་འབེལ་ལམ་དང་ཉམས་གསྲོག་སད། འདི་གའི་ཉམས་ཞིབ་པ་ལས་བེད་བཞི་ཆེད་

བཅར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་གལ་གནད་ཆེ་བའི་ལས་འགན་ཁྲོངས་བྲོད་དང་བྲོད་མིའི་བཀའ་
རྲོག་སེལ་ཐབས་ལ་དམིགས་ཏེ་འབྱུང་འགྱུར་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བྲོད་རིགས་བསམ་བྲོའ ་ི མཛོད་འཛིན་གསྲོ་སྐྱྲོང་
གིས་བྲོད་དང་བྲོད་མིར་འཕད་བཞིན་པའི་བཀའ་རྲོག་དག་སེལ་རྒྱུའི་དྲོན་དུ་དམིགས་བསལ་ཤེས་འཇྲོན་ལྡན་པའི་བྲོད་མི་
དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་གྲོ་བསྡུར་བ་རྒྱུ་རེད་འདུག

རིས་འགྲོ་ཨང་ ༨ འདི་རེད། རྒྱ་གར་ན་གཞྲོན་བྲོད་ཀི་ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་འདུ་དང་པྲོ་གྲོ་སིག་ཞུ་རྒྱུ། རྒྱ་གར་

ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་བྲོད་ཀི་གནད་དྲོན་ཐྲོག་ཉམས་ཞིབ་ཚད་ལྡན་ཡྲོང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་དུ་བྲོད་པའི་
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ཉམས་ཞིབ་ཡྲོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཚད་མཐྲོན་པྲོ་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཆེད་མངགས་གྲོ་སིག་བས་པ་
ཞིག་རེད་འདུག དང་པྲོ་དེ་ང་རང་ཚོའི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཕར་ཕེབས་རྒྱུ་དང་གཉིས་པ་དེ་རྒྱ་གར་བ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་བྲོད་

པའི་གནད་དྲོན་ཐྲོག་ལ་ཉམས་ཞིབ་བེད་མཁན་རྣམས་དམིགས་བསལ་གི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས། རིས་འགྲོ་ཨང་ ༡ ཟབ་སྦྱྲོང་དང་། སྦྱྲོང་བརར། བགྲོ་གེང་ཚོགས་འདུ་གསུངས་པ་དེ། བཀུར་འྲོས་སི་

འཐུས་ཀིས་གང་གསུངས་པ་དེ་བདེན་པ་རེད། དེ་ས་ཡིན་ན་གནད་དྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་ཟུར་བཀྲོལ་ནང་དུ་ཡྲོང་བསད་ཡྲོད་

རེད། ཟུར་བཀྲོལ་ནང་ཡྲོང་རྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་བརྲོན་བེད་བཞིན་ཡྲོད། མ་བྱུང་པ་ཡིན་ན་ལས་གཞི་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ་
སྲོང་ཙང་། དམིགས་བསལ་ནས་གཏྲོང་རྒྱུར་བང་བསིགས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དམིགས་བསལ་ནས་བཏང་དུས་རང་བཞིན་
གིས་བཀའ་འཁྲྲོལ་ཞུ་རྒྱུའི་བརྒྱུད་རིམ་དང་དེ་དག་ཚང་མ་ཏྲོག་ཙམ་དམ་པ་ཡྲོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ང་ཚོས་ཏན་
ཏན་དངུལ་གཏྲོང་སར་གཏྲོང་ཐུབ་པ་དང་། འགྲོ་སྲོང་སྨིན་སར་སྨིན་ཐུབ་པའི་དམ་དྲོན་ཞུ་ཆྲོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་རིས་འགྲོ་ཨང་ ༥ པ་དེ་རྒྱ་གར་ནང་ཡྲོད་པའི་འབུམ་རམས་པ་དང་། ཉེ་བའི་འབུམ་རམས་པའི་ཚོགས་

འདུ་གསུངས་པ་དེ་རེད། དེ་ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གསུམ་པས་གསུངས་པ་དེ་འདི་རེད་འདུག རྒྱ་གར་ནང་ལ་གཙུག་

ལག་མཐྲོ་སྲོབ་ཁང་གང་སར་སྲོབ་གཉེར་གནང་བཞིན་པ་དང་། བསབ་པ་མཐར་སྲོན་པའི་བྲོད་མི་འབུམ་རམས་པ། ཉེ་བའི་
འབུམ་རམས་པ་རྣམས་ཀི་བཞུགས་མྲོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ། འདིའི་ཚོགས་དགྲོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་འདི་སིད་

བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རང་རེའི་བྲོད་མི་ཁྱད་ལས་པ། གསྲོ་སྐྱྲོང་བ་རྒྱུ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཉམས་ཞིབ་ཐྲོག་ལ་ཁྱད་ལས་པ་
གསྲོ་སྐྱྲོང་བེད་པའི་ཐྲོག་ནས་འཛམ་གིང་སིངས་ཆར་བྲོད་པའི་གནད་དྲོན་སྐྱེལ་ཐུབ་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་མིའི་དྲིལ་
བསགས་དེ་ཚོ་ལ་ཚད་ལྡན་གི་ལན་བརྒྱབ་ཐུབ་པ། དེ་ཡང་སིག་འཛུགས་གཅིག་གི་ངྲོ་བྲོ་མ་ཡིན་པར་གང་ཟག་གི་ཐྲོག་

ནས་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་དེ་འདྲའི་བང་སིག་པ་དེ་འདྲ་རེད་འདུག འདིའི་ཐྲོག་ལ་མཁས་དབང་གདན་ཞུ་དང་། དྷ་ས་དང་། ལྡི་ལིར་
འགྲོ་སྲོང་གཏྲོང་རྒྱུ་དེ་འདྲའི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུའི་མཁས་པ་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ། དེ་དེ་བཞིན་འབུམ་རམས་པ་དང་། ཉེ་
བའི་འབུམ་རམས་པ་དང་བསབ་པ་མཐར་སྲོན་ཚང་མ་རུབ་རུབ་བས་ཏེ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུའི་བང་བསིགས་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གངས་འབྲོར་ཇི་ཙམ་ཡིན་མིན་འདིར་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག་སེ། ཚོགས་འདུའི་ནང་ལ་

ཕེབས་མཁན་གི་མི་གངས་བཅུ་ཙམ་གི་རིས་ཤིག་བརྒྱབ་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་རིས་འགྲོ་དང་འབེལ་ནས་དྲི་བ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡྲོད། དང་པྲོ་དེར། རིས་འགྲོ་ཨང་ ༢ པ་རྒྱལ་སིའི་བྲོད་ཀི་རྒྱལ་རབས་ལྲོ་རྒྱུས་ཚོགས་འདུ་ཟེར་བ་ཞིག་ལ་དངུལ་
འབྲོར་དེ་འབུམ་ཉི་ཤུ་ར་གངས་ཤིག་འདུག དེ་ས་ཆ་གང་དུ་ཚོགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། ཚོགས་འདུའི་གྲུབ་ཆའི་ནང་ལ་སུ་
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དང་སུ་ཡྲོད་རེད། རྒྱལ་སིའི་བྲོད་ཀི་རྒྱལ་རབས་ལྲོ་རྒྱུས་ཟེར་དུས་ཚོགས་བཅར་བ་དེ་ཚོ་འཛམ་གིང་གང་ས་ནས་ཡྲོང་གི་

ཡྲོད་པའི་སྐད་ཆ་རེད་དམ། ཡང་ན་ང་ཚོའི་བྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་དེ་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་ཇི་ཙམ་སེབས་ཡྲོད་མེད། དེ་འདྲའི་སྐྲོར་
ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་ཚོགས་འདུ་དེ་འདྲ་རེད་དམ། གང་འདྲ་ཡིན་ནམ་ཚོགས་འདུ་དེའི་གྲུབ་ཆ་དེ་གང་འདྲ་ཡིན་མིན། ས་ཆ་
གང་དུ་འཚོགས་ཀི་ཡྲོད་མེད། དེ་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་དྲི་བ་གཅིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་རིས་འགྲོ་ཨང་ ༡ ནང་གི་ཟུར་འཛར་གི་ནང་། རྒྱལ་སིའི་བགྲོ་གེང་ཚོགས་འདུར་ཚོགས་བཅར་ཟེར་བ་

ཤད་གུག་ནང་ལ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཁྲོར་ཡུག་ཚོགས་འདུ་ཆེན་མྲོ་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག དེའི་ནང་དེ་ས་བཅར་ཐུབ་
པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་འདྲ་བྱུང་ཡྲོད་ན། དེའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ཆ་ཤས་ཇི་ཙམ་ཞིག་ལེན་ཐུབ་ཡྲོད་རེད།
དེའི་ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་ཆ་ཤས་ཇི་ཙམ་
ལེན་ཐུབ་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད།

གཉིས་པ་དེ་སི་ཡྲོངས་ཀི་བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཕག་ལས་དེ་གལ་ཆེན་པྲོར་མཐྲོང་གི་ཡྲོད། ལྷག་

པར་དུ་སྐབས་དང་དུས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་འཁྱྲོག་བཤད་དང་དྲིལ་བསགས་ལྲོག་པ་དེ་ཚོ་ལ་ལན་འདེབས་དང་། གསལ་བཤད་
དེ་ཚོ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད་ལ། ཕག་དེབ་ཀང་གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པྲོ་ཞིག་འགེམས་སྤེལ་གནང་གི་

ཡྲོད་པ་ངས་ཤེས་ཀི་ཡྲོད། དེར་བརེན། དེ་ཚོ་ཐམས་ཅད་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག ལས་ཁུངས་ཁྲོ་རང་གི་མིང་ལ་བྲོད་
ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཟེར་དུས་ང་ཚོའི་སིད་བྱུས། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས། དབུ་མའི་ལམ་ཞེས་རྒྱ་མི་དང་
མཉམ་དུ་སྲོད་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་གི་ཡྲོད་སབས། དེའི་ཐྲོག་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཉམས་ཞིབ་འདྲ་གནང་ཡྲོད་རེད་

དམ་མ་རེད། སིད་བྱུས་ཟེར་བ་དུས་རག་ཏུ་གཅིག་རང་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་མ་རེད། ཐབས་ཤེས་དང་ཐབས་རལ། ཐབས་བྱུས་དང་།
སིད་བྱུས་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་ཚིག་གཅིག་མཚུངས་འདྲ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་སབས། སྐབས་དང་དུས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
པ་དང། འགྱུར་བ་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་འཛིན་བཞིན་པའི་སིད་བྱུས་དེ་འགྱུར་
བ་གཏྲོང་དགྲོས་པའི་ཉམས་ཞིབ་འདྲ་པྲོ་བེད་རྒྱུ་བྱུང་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་དྲི་བ་གཅིག་ཡིན།

དེ་ནས་ཉམས་ཞིབ་པ་གསྲོ་སྐྱྲོང་ཟེར་ནའང་འདྲ། ཉམས་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་

དུས། ད་ལྟ་བར་དུ་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ང་རང་ཚོའི་བཙན་བྲོལ་ནང་ལ་ཉམས་ཞིབ་པ་གསྲོ་སྐྱྲོང་གནང་ཐུབ་པའི་
དཔེ་མཚོན་དེ་འདྲ་འཇྲོག་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། མ་འྲོངས་པ་ལ་ང་ཚོའི་བཙན་བྲོལ་གི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དེ་འདྲའི་སིད་

བྱུས་ཉམས་ཞིབ་བེད་ཐུབ་པ་ལ་ཉམས་ཞིབ་པ་གསྲོ་སྐྱྲོང་བེད་པར་དམིགས་ཚད་ལྟ་བུ་ག་ཚོད་ཡྲོད་རེད་དྲི་བ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་རིས་འགྲོ་དང་འབེལ་ནས་དྲི་བ་གཉིས་ཡྲོད། དང་པྲོ། བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་

ཁང་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཀི་མཉམ་མྲོང་ཡྲོད་པ། ཉམས་ཞིབ་ཆེད་མཁས་མི་ས་ཡྲོད་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་དམ། དེ་དྲི་བ་
གཅིག་ཡིན། གལ་སིད་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་ན། ཉམས་ཞིབ་ཀི་ཆེད་མཁས་དང་ཉམས་ཞིབ་ཀི་མཉམ་མྲོང་ཡྲོད་མཁན་གི་
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ལས་བེད་པ་ཞིག་གནས་སྤྲོར་བཏང་འདུག གཏྲོང་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ནམ། དེ་དྲི་བ་གཉིས་པ་ཡིན། དེ་གཏྲོང་
དགྲོས་དྲོན་ག་རེ་ཡིན་ནམ།

དེ་དང་འབེལ་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་མཆྲོག་གིས་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ཆེད་ལས་མཁས་པ་

དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཉམས་ཞིབ་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཆེད་ལས་མཁས་པ་ར་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད།
དེ་ག་རང་རེད། ངས་ཞུ་རྒྱུའི་དྲོན་རྲོག་རྲོག་དེ་བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ནང་ལ་བྲོད་ཀི་ཤེས་ཡྲོན་སྲོབ་གསྲོའ ་ི
སང་ལ་ཉམས་ཞིབ་བེད་མཁན་གི་ལས་བེད་ཅིག་ཡྲོད་རེད། མྲོ་རང་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་བྲོད་ནང་གི་ཤེས་ཡྲོན་སྲོབ་

གསྲོའ ་ི ཐྲོག་གཏིང་ཟབ་པྲོ་དང་ཉམས་ཞིབ་སང་ལ་ཚད་མཐྲོན་པྲོར་བསེབས་ཡྲོད་རེད། ཧ་ལས་པའི་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད། ངས་
མྲོ་རང་གནས་སྤྲོ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གྲོ་དུས་བྲོ་ཕམ་པྲོ་བྱུང་། ལྲོ་མང་པྲོའ ་ི རིང་ཉམས་ཞིབ་བས་ཚར་རེད། དེའི་སང་
ལ་ཆེད་མཁས་པ་རེད་ཟེར་ན་མ་འགིགས་པ་ཡྲོད་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བྲོད་ནང་དུ་ཤེས་ཡྲོན་སྲོབ་གསྲོའ ་ི སང་ལ་ཆེད་

མཁས་པ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། གཅིག་བས་ན་དགྲོས་དབང་ཞིག་ཡྲོད་ཀི་རེད་དེ། ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་དེ་

འདྲའི་ཆེད་མཁས་པ་ཞིག་གསྲོ་སྐྱྲོང་བ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཁག་པྲོ་རེད་བསམ་གི་གདུག དེ་ལས་ཁུངས་རང་ལ་ཉར་དགྲོས་པ་
གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཆེད་མཁས་པ་ཡྲོད་བཞིན་དུ་ལས་ཁུངས་གཞན་པ་ལ་བཏང་། ཡང་འགྲོ་སྲོང་ཆེན་པྲོ་

བཏང་ནས་ཉམས་ཞིབ་པའམ་ཆེད་ལས་མཁས་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་གསྲོ་སྐྱྲོང་བ་རྒྱུར་དེའི་ཐྲོ ག་ལ་འགྲོ་སྲོང་བཏང་བསད་ན། དེ་
ཏྲོག་ཙམ་འགིག་གི་མི་འདུག་སམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ཉམས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ནང་གི་ལས་བེད་པ་ཚོས་བྲོད་ནང་གི་

ཆབ་སིད་དང་། ཁྲོར་ཡུག ཤེས་ཡྲོན་སྲོབ་གསྲོ་བཅས་ཚང་མའི་ཐད་ཉམས་ཞིབ་བེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་དངྲོས་གནས་དྲང་
གནས་ཉམས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ནང་གི་ལས་བེད་པ་དེ་ཚོ་དང་། སྲོན་མ་ནས་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འགྱུར་བ་མ་

བཏང་བའི་སྲོན་ལ་བྲོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དུ་ཡྲོད་དུས་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བེད་མྲོང་། ལས་བེད་དེ་ཚོ་བྲོད་ནང་གི་
ཉམས་ཞིབ་ཐད་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་མ་འྲོངས་པར་ཉམས་ཞིབ་ཆེད་ལས་མཁས་པ་དེ་ཚོ་ཡག་པྲོ་
ཉར་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་སམ།

དེ་མ་ཡིན་པར་བྲོད་ནང་ལ་རྒྱུས་ཡྲོད་མཁན་དེ་དག་གཞན་ལ་གནས་སྤྲོ་བཏང་ན་ང་རང་ཚོར་ནྲོར་འཁྲུལ་མང་པྲོ་

ཞིག་འབྱུང་གི་རེད། དེར་དཔེ་ཞིག་བཞག་ན། ཕག་རྲོགས་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། ཉེ་ཆར་ལྷ་ལྡན་
གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མེ་ཤྲོར་བའི་སྐྲོར་དེ་རེད། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མེ་ཤྲོར་བའི་གནས་སངས་དེའི་སྐྲོར་དེར་ང་རང་ཚོས་

ནྲོར་འཁྲུལ་མང་པྲོ་བྱུང་བ་མང་པྲོ་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། དྲ་རྒྱའི་ནང་གནས་ཚུལ་བཏྲོན་པ་ཚང་མ་ནྲོར་བ་དེ་འདྲ་བཀྲོད་ཡྲོད་
པ་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད་ཀང་། ནྲོར་འཁྲུལ་བྱུང་སའི་རྒྱུ་རེན་གཙོ་བྲོ་དེ་ གང་རེད་དམ། ང་ཚོ་ལ་གནས་ཚུལ་མཁྲོ་སྲོད་བེད་

མཁན་ཡག་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་དང་། དེ་གྲོང་དུ་གསུངས་པ་བཞིན་ནྲོར་བ་དྲ་རྒྱའི་ཐྲོག་ཏུ་བཀྲོད་པ་དེ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་
ཡིན་དུས་ལྷན་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་མེ་ལ་ཤྲོར་པ་ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༧ གི་དགྲོང་དྲྲོ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སི་བདེ་ལས་

ཁུངས་ཀིས་ཕི་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས ༡༨ ཉིན་གནས་ཚུལ་ཞིག་སྤེལ་ནས། དེར་ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལྷ་ཁང་ཨ་མ་གཙོ་བྲོ་
དེར་མེ་སྐྱྲོན་བྱུང་འདུག་ཅེས་སྤེལ་ཡྲོད་རེད། དེ་ཉི་མ་གཅིག་གི་རེས་ལ་རེད། དེ་དག་ང་ཚོས་ཤེས་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་མ་

ཤེས་པ་བས་ནས་ད་དུང་ང་ཚོའི་དྲ་རྒྱའི་སང་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མེ་ཤྲོར་མེད་ཚུལ་དང་གཙུག་ཁང་གི་རྒྱབ་ལྲོགས་ཀི་ར་
བ་ཞིག་གི་ནང་མེ་ཤྲོར་བ་རེད། མི་མང་གི་སེམས་ཁྲལ་བེད་དགྲོས་མ་རེད། དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བཏྲོན་བསད་ན།

བྲོད་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོས་མཐྲོང་བསད་པའང་རེད། ཚང་མས་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། མིག་མཐྲོང་ལག་ཟིན་
རེད། དེར་ད་དུང་མེ་ཤྲོར་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་ན་ང་རང་ཚོས་ཡིན་ནའང་ནྲོར་འཁྲུལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ་ཧ་གྲོ་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་
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པྲོ་རེད་སམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་མ་འྲོངས་པར་ནྲོར་འཁྲུལ་དེ་འདྲ་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་ལས་ཁུངས་གང་དང་གང་ཡིན་

ནའང་རེད། ནང་ན་ཉམས་མྲོང་ཡྲོད་མཁན་དང་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ལས་ཀ་ཡུན་རིང་པྲོ་བས་པ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་ན། དེ་ལས་
ཁུངས་དེར་རང་འཇགས་བཞག་ནས་མུ་མཐུད་དེ་ཉར་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་མེ་ཤྲོར་བ་དེ་

དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་རེད། ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ནྲོར་འཁྲུལ་ཆེན་པྲོ་རེད། མ་འྲོངས་པར་ནྲོར་འཕྲུལ་དེ་འདྲ་མི་འབྱུང་
ཆེད་ལས་ཁུངས་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་ཉམས་མྲོང་ཡྲོད་མཁན། ལས་ཀ་ཡུན་རིང་པྲོ་བེད་མྲོང་མཁན་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་རང་
འཇགས་བཞག་ནས། དེ་ཉར་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་རེད། གནས་སྤྲོར་གཏྲོང་དགྲོས་ན་འབེལ་ཡྲོད་དྲུང་ཆེ་དང་བཀའ་བྲོན་

ཚོས་དེའི་ཐྲོག་ལ་བསམ་བྲོ་ཞིབ་ཚགས་གཏྲོང་དགྲོས་པ་དེ་ཡང་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་སམ་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་དེ་ག་རང་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་འདི་ནས་རིས་དང་འབེལ་ནས་བཀའ་ལན་ཕུལ་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་
འྲོས་སི་འཐུས་དང་པྲོ་དེས། དམིགས་བསལ་རིས་འགྲོ་ཨང་ ༡ ཟབ་སྦྱྲོང་དང་། སྦྱྲོང་བརར་བགྲོ་གེང་ཚོགས་འདུ་སྲོགས་

གསུངས་པ་དེའི་ཟུར་འཛར་ ༢ པ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་གནང་པ་རེད། ཟུར་འཛར་ ༢ པའི་ནང་ལ་རྒྱལ་སིའི་བགྲོ་

གེང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་བཅར་ཞེས་ཤད་གུག་གི་ནང་དུ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཁྲོར་ཡུག་གསུང་རྒྱུ་དེ་རེད། འདི་དེ་
ས་ཌེལ་མག་གི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུའི་ནང་དུ་ཁྲོར་ཡུག་ཚན་པའི་ལས་བེད་ཙམ་མ་ཟད། དེའི་ཚེ་དེ་དུས་ཀི་
བཀའ་བྲོན་ཕེབས་ནས་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་སྤེལ་ཐུབ་པ་རེད། ད་ལྟ་སར་ཡང་རྒྱལ་སིའི་ཁྲོར་ཡུག་དང་གནམ་

གཤིས་འགྱུར་ལྡྲོག་གི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ལྲོ་འདིའི་ནང་པྲོ་ལན་ལ་འཚོགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ལ་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་མི་ས་
གཉིས་ཕེབས་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་འདུ་དེར་མཉམ་ཞུགས་བས་ནས་བྲོད་ནང་གི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡྲོག་དང་ཁྲོར་ཡུག་གི་

སྐྲོར་ལ་བཀའ་མྲོལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཆེད་མངགས་མི་གཉིས་ཀི་འགྲོ་གྲོན་ཚུད་ཡྲོད་རེད། ཚོགས་འདུ་དེ་ལྲོ་འདིའི་ནང་ལ་པྲོ་
ལེན་དུ་འཚོགས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དང་པྲོ་དེས་རིས་འགྲོ་ཨང་ ༢ པ། རྒྱལ་སིའི་བྲོད་ཀི་རྒྱལ་རབས་ལྲོ་རྒྱུས་ཚོགས་

འདུའི་སྐྲོར་གསུངས་པ་དེ་རེད། ཚོགས་འདུ་དེ་འཚོགས་ས་ནི་ཧི་མ་ཅལ་གི་རྒྱལ་ས་སིམ་ལའམ་ཡང་ན་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་

ས་ལྡི་ལི་དེ་གཉིས་གང་རུང་དུ་འཚོགས་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། དེ་བྲོད་ཀི་རྒྱལ་རབས་ལྲོ་རྒྱུས་དང་འབེལ་པའི་
ཐྲོག་ནས་རྒྱལ་སིའི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུ་རེད། འདི་ནང་དུ་བང་ཨ་རིའི་ཁུལ་ནས་མཁས་པ་ལྔ་ཙམ་དང་། ཡྲོ་རྲོབ་ནས་
ལྔ་ཙམ། ང་ཚོའི་བྲོད་རིགས་ལྔ་ཙམ། ཉི་ཧྲོང་དང་ཐེ་ཝན་ནས་མི་གཉིས་ཙམ། རུ་སྲོག་ནས་གཉིས་ཙམ། རྒྱ་གར་བ་བྲོད་
ཐྲོག་མཁས་པ་ལྔ་ཙམ་བཅས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་ཞུ་བཞིན་པ་འདི་རྒྱལ་སིའི་

གནས་བབས་དང་ལྡན་པའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་སང་ལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་རེད་
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ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རིས་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ་དེ་འདྲ་རེ ད། ལས་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་སྐྲོར་སྐུ་ངྲོ་ཕི་འབེལ་བཀའ་བྲོན་
མཆྲོག་ནས་བཀའ་གནང་གི་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཙང་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོམཆྲོག སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་རིས་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དྲི་བ་གསུམ་ཞིག་
ཞུས་ན་བསམས་སྲོང་། གཅིག་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་དབུ་
འཁྲིད་དང་། ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་ལམ་སྲོན་གནང་མཁན་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ང་ཚོར་ཡང་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད།

གལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་དེའི་ནང་གི་ལས་བེད་ཉམས་ཞིབ་པ་གནས་ཚད་ག་འདྲ་ལ་ལྟྲོས་ནས་བསྐྲོ་གཞག་བེད་ཀི་
ཡྲོད་དམ། ཁྲོ་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཀི་ཚད་གཞི་འདང་དགྲོས་རེད་དམ་ཡང་ན་ཆ་རེན་གཞན་པ་ཞིག་གི་སང་ནས་བསྐྲོ་ཡི་ཡྲོད་

རེད། དེ་མ་ཡིན་པ་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་བེད་མ་ཡིན་པར་སི་ཚོགས་ཐྲོག་ཉམས་ཞིབ་བས་ནས་སིད་བྱུས་

ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་འཆར་གི་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཡྲོད་དམ། བྲོད་ནང་གི་ས་གནས་མང་པྲོ་ཞིག་རྲོང་དང་། ཁུལ་
དེ་ཚོ་གྲོང་ཁྱེར་ལ་འགྱུར་གི་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་མིང་བཏགས་ཡྲོད་པའི་རང་སྐྱྲོང་ལྲོངས་དང་། རང་སྐྱྲོང་ཁུལ་དེ་དག་

གི་མིང་དང་གངས་ཐྲོ་ཡྲོད་དམ་མེད། ལྲོ་ཁ་ཤས་སྲོན་སྲོ་སྲོས་སིད་ཞུ་མཉམ་ཞིབ་ཁང་ལ་བཅར་ནས། སྐད་ཆ་དྲིས་པ་ཡིན།
ཁྲོ་ཚོ་ལ་དེ་འདྲའི་ཡིག་ཆ་ཞིབ་ཚགས་མི་འདུག ཁ་ཤས་འདུག་ ༢༠༠༧།༢༠༠༨ བར་གི་དེ་ལ་གཞི་བཞག་པ་དེ་འདྲ་རེད།

ད་ལྟ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་དམ་མེད། མེད་པ་ཡིན་ན་དེ་ཞེ་དྲགས་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། གྲོང་ཁྱེར་ཅན་དུ་སྒྱུར་གི་ཡྲོད་པ་དེ་དག་མི་

རིགས་ས་གནས་རང་སྐྱྲོང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་འྲོག་ལ་ཡྲོད་པའི་ཆ་རེན་དེའི་ངྲོ་བྲོ་དང་། ལས་ཀ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་འགྱུར་བ་
ཐེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་དམ་མེད།

བྲོད་ཀི་རང་སྐྱྲོང་ས་ཁུལ་རྒྱ་ནག་ཁྲོ་རང་ཚོས་གཞི་རར་བཞག་ཡྲོད་པ་དེ་ཡིན། ང་ཚོ་བྲོད་ཀི་ས་ཁྲ་དེ་བེད་སྲོད་

འདྲ་མིན་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་གཞུང་འབེལ་གི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ཀི་ས་ཁྲ་འདི་ཡིན་ཟེར་བ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་རྲོབ་ཙམ་
མ་གཏྲོགས་མི་འདུག བྲོད་ཡིག་གི་མིང་དང་བཅས་འཁྲོད་ཡྲོད་པ་དེ་འདྲ་མི་འདུག དེ་ལས་གཞི་ཆུང་ཆུང་མ་རེད་ཆེན་པྲོ་

རེད་བསམ་གི་འདུག དེར་ཆེད་ལས་མཁས་པ་དང་། བྲོད་ནང་གི་ས་མིང་ཆུ་མིང་དང་། ས་མཚམས་ཆུ་མཚམས་དེ་ཚོ་
གསལ་པྲོར་མཁྱེན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོ་ཞེ་དྲགས་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་ཡྲོད། སྲོ་སྲོའ ་ི ཉམས་མྲོང་གི་སང་

ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཡིན་ནའང་། འདྲ་མི་འདྲ་བེད་སྲོད་གཏྲོང་གི་འདུག དེ་ཚོའི་ནང་ནས་མིང་
ཡིན་ན་རྒྱ་མིའི་མིང་བེད་སྲོད་བཏང་བ། དེ་རྒྱ་ནག་རང་གིས་བཟྲོས་པའི་ས་ཁྲ་ཞིག་རེད། མང་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་དེར་ར་

འཛིན་ནམ་བེད་སྲོད་བས་ནས་འགྲོ་ཡི་འདུག རྒྱ་མིས་ས་མིང་དང་ཆུ་མིང་བེད་སྲོད་བཏང་ནས་དེ་རྒྱུན་འབམས་ཆགས་ཀི་
འདུག མིང་དེ་ཚོ་རྒྱ་མིས་བེད་སྲོད་བཏང་བ་འགའ་ཤས་ང་ཚོའི ་བྲོད་སྐད་ཀི་ས་དེ་མར་བསྒྱུར་བ་དེ་ཕིར་རྒྱ་སྐད་ནས་སར་
ཡང་བྲོད་དུ་བསྒྱུར་ནས་ས་མ་དག་པ་དང་། ཁ་ཤས་རྒྱ་མི་རང་གི་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་པ་ཡྲོད་པའི་མིང་བཏགས་པ་དེ་འདྲ་

ཡང་མང་པྲོ་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། ང་ཚོར་གཞུང་ཚོགས་སེར་གསུམ་སུ་ཡིན་རུང་ཚང་མས་ར་འཛིན་བེད་ཆྲོག་པའི་
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ས་ཁྲ་ཞིག་བྲོད་ཡིག་གི་མིང་དང་ཨི་ཇིའི་མིང་ཡྲོད་པ། གལ་སིད་ཨིན་ཡིག་མེད་ཀང་བྲོད་ཡིག་གི་མིང་ཚང་མ་ཡྲོད་པ་དེ་
འདྲ་ཡྲོད་དམ། རྦད་དེ་ཞིབ་ཚགས་དེ་འདྲ་མེད་ནའང་སི་ཡྲོངས་ཀིས་བེད་སྲོད་གཏྲོང་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟྲོ་དགྲོས་པ་དེ་གལ་
ཆེན་པྲོ་རེད་ཅེས་དེ་འབྲོད་སྐུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བྲོན་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་ནས་ཉམས་ཞིབ་

གནང་གི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཐྲོག་ཐད་ཀའི་
ཉམས་ཞིབ་པ་ཡྲོད་མ་རེད་ཀང་། རྒྱག་ནག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ཀི་ཐྲོག་ལ། ཁྲོར་ཡུག་དང་། འཛུགས་སྐྲུན། རིག་གཞུང་གི་
གནས་སངས་དེ་དག་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་ཁྲོ་རང་ཚོས་དཔྱད་རྲོམ་གནང་པ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་དམ་ཞེས་པར་ཏན་ཏན་ཡྲོད་རེད། འགའ་ཤས་ཨིན་ཇིའི་ནང་

ཡྲོད་རེད། འགའ་ཤས་ཞིག་བྲོད་ཡིག་ནང་ཡྲོད་རེད། ལར་ནས་ཁྲོང་ཚོས་ལྲོ་རེ་ལ་དུས་དེབ་ཨི་ཇི་དང་བྲོད་ཡིག་བས་པ་
འདྲོན་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་གི་ནང་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་གཟིགས་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཉམས་ཞིབ་པ་ཞིག་བྲོད་ཀི་ཤེས་ཡྲོན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་མཆྲོག་ཏུ་

གྱུར་བ་ཟེར་དགྲོས་མ་རེད་དམ། ཁྲོང་ཚད་མཐྲོན་པྲོ་ཡྲོད་པ་དེ་གནས་སྤྲོས་བཏང་པ་དེའི་དགྲོས་དྲོན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་

བཀའ་འདྲི་ཞིག་ཕེབས་པ་རེད། དེ་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ལས་བེད་གནས་རིམ་འཕར་ཡྲོང་དུས་གནས་སྤྲོར་འགྲོ་དགྲོས་པ་ཆགས་
ཀི་ཡྲོད་རེད། དམིགས་བསལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་བཀའ་འདྲི་གནང་རྒྱུའི་གང་ཟག་དེའི་གནས་རིམ་ཟུང་དྲུང་ལ་

འཕར་བ་རེད། ཟུང་དྲུང་ལ་འཕར་དུས། གང་ཟག་དེ་དང་པྲོ་ནས་ཉམས་ཞིབ་པ་ཁྱད་ལས་པའི་ཐྲོག་ནས་སིད་བྱུས་ཉམས་

ཞིབ་ཁང་ལ་ཕེབས་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད། ལས་བེད་རང་ཉམས་ཞིབ་པ་གནང་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་
བཞིན་གང་ཟག་རང་ཉིད་ཡིན་ནའང་ཧ་ལས་པའི་དྲོ་སང་ཆེན་པྲོ། བྲོད་ཀི་ཤེས་ཡྲོན་དང་སྐད་དང་ཡི་གེའི་སང་ནས་གནས་
ཚད་ལྡན་པའི་རྲོམ་བིས་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡྲོད་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་གང་ཟག་ང་ཚོའི་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཤེས་ཡྲོན་

སིད་བྱུས་ལ་ཡང་ཧ་ལས་པའི་དྲོ་སང་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་དང་། ཚོར་བ་ཆེན་པྲོ། ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་དེ་འདྲ་
ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་རེད། གང་ཟག་དེ་གནས་རིམ་འཕར་ཡྲོང་དུས་ཟུང་དྲུང་དང་དྲུང་འཕར་ཆགས་དུས་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ཕག་

ལས་གནང་དགྲོས་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སིད་བྱུས་མཉམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ས་མིག་ཉུང་ཉུང་ལས་མེད་པ་རེད། གང་ཟག་
རང་ལ་སྐབས་དེའི་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་དང་ལྷན་ཏུ་བཀའ་མྲོལ་གནང་ནས་ཁྱེད་རང་ཤེས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ཐྲོག་ལ་དྲོ་སང་ཧ་
ཅང་ཆེན་པྲོ་འདུག ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནང་ཤེས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་སང་འགན་འཁུར་མཁན་གི་ལས་བེད་བེད་དགྲོས་ཀི་

འདུག ཁྱེད་རང་འདིར་ཕེབས་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་ཅེས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས་གང་ཟག་གིས་དགག་བ་མེད་པའི་ཐྲོག་

ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་སྤྲོ་བཏང་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། ཧ་གྲོ་བཞིན་དུ་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ལྷན་ཁང་འབེལ་བ་
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ཅི་ཡང་མེད་པ། སེར་གི་ཉམས་ཞིབ་དང་འབེལ་པ་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་གནས་སྤྲོར་བཏང་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

དེ་ ནས་ཉམས་ཞིབ ་པ་ཚོའ ི་ གྲུབ་ཆ་གང་རེ ད་དམ། ཚད་འཇྲོག ་ས་གང་རེ ད་དམ་ཞེས ་གསུངས་པ་རེ ད། དེ ་

འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ཁྱད་ལས་ཡིན་ན། དེའི་ཆ་རེན་ཚང་དགྲོས་རེད། འབུམ་རམས་པའི་ལག་འཁྱེར་ཡིན་

ནའང་རེད། M.phil རེད། MA ཞིབ་འཇུག་གི་ལག་འཁྱེར་དགྲོས་རེད། ཁྱད་ལས་པ་ཡིན་ན། ཆ་རེན་ཕི་གསལ་ནང་

གསལ་བས་ནས་གསལ་བསགས་བཏང་ཡྲོད་པ་གཞིར་བཟུང་། སན་ཞུ་ཕུལ་དེ་ནས་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཁྱད་ལས་
དང་འབེལ་ནས་ཡིག་ཚད་གཏྲོང་མཁན་བཀྲོད་པ་གཞིར་བཟུང་བདམས་ནས་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། གཞི་འཛིན་རྒྱུར་རབ་དུ་
བྱུང་ན་འབུམ་རམས་པ་དང་། མེད་ན་ M.phil ད་ལྟ་མང་ཆེ་བ་ M.phil m རེད། M.A ཡིན་མཁན་གཅིག་གཉིས་ཤིག་
མ་གཏྲོགས་མེད་བསམས་སྲོང་། དེ་འདྲ་བས་ནས་དེ་འདྲའི་ལག་འཁྱེར་ཡྲོད་པ་ཉམས་ཞིབ་བེད་ཤེས་མཁན་དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་
ངྲོས་འཛིན་གི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་ཉམས་ཞིབ་པ་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་གསལ་བསགས་

གནང་སྐབས་གང་ཟག་ཅིག་ཉམས་ཞི བ་དང་མཆྲོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། ལག་འཁྱེར་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན། དམིགས་བཀར་
བརྒྱུད་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་རེད། སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་དགྲོས་མཁྲོ་དང་། གང་ཟག་གིས་ཉམས་ཞིབ་ག་རེ་

གནང་བ་གཉིས་མཐུན་པ་ཡིན་ན། གསལ་བསགས་བཏང་ནས་སན་ཞུ་ཕུལ་ནས་་ཡིག་རྒྱུགས་ཀི་ལམ་ནས་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་
རེད།

དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་རང་སྐྱྲོང་ལྲོངས་དང་། རང་སྐྱྲོང་ཁུལ། རང་སྐྱྲོང་ཆུས། ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གི་

གསལ་བཤད་ནང་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། ཏན་ཏན་རེད། བྲོད་རང་སྐྱྲོང་ལྲོངས་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། ཁུལ་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། ཆུས་
ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ཁུལ་དང་ཆུས་ཟེར་དུས། བཙན་བྲོན་ནང་བྲོད་སྐད་ཀི་འགྲོ་སངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་རྲོང་

ཟེར་ན་གྲོ་བདེ་བ་ཡྲོད་ཙང་འཚམས་འཚམས་རྲོང་ཡང་བེད་སྲོད་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་གངས་ཚད་ག་
ཚོད་ཡྲོད་དང་མེད་ཅེས་དེ་ས་ཕ་གིར་བཅར་བའི་སྐབས་སུ་མི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སྲོང་། ད་ལྟ་ཡྲོད་དང་མེད་རེས་སུ་
བརད་གཅྲོད་བས་ནས་ཞུ་ཆྲོག་པར་ཞུ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

བྲོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་གི་བསྲོམས་དེ་ ༡༠,༦༧༠,༢༠༠ དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་
ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། བྲོད་ཀི་
སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ལ་དམིགས་བསལ་འདི་ལྲོར་གང་ཡང་ཞུས་མི་འདུག

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས། ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་

གནང་རྲོགས་གནྲོངས།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་གཅྲོད་ཀི་རྒྱུ་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ ༡༡,༨༧༦,༩༢༩
ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ལས་ཁུངས་ཀི་སི་ཡྲོངས་ཀི་ལས་དྲོན་བེད་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་དང་། དྲོགས་
འདྲི་དགྲོས་པ་ཡྲོད་ན་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་རྒྱུ་གྲོན་གི་རིས་འགྲོ འ ་ི ཐྲོག་ལ་གསུང་གནང་རྲོགས་གནྲོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་
ནས་དམིགས་བསལ་དང་ཟུར་བཀྲོལ་དེ་ཚོ་རིས་འགྲོ་རང་གི་ཐྲོག་ནས་དྲོགས་པ་དང་འགེལ་བརྲོད་དགྲོས ་ཀི་ཡྲོད་ན་ཁ་

ཐུག་ཁ་ཐུག་མ་གཏྲོགས། ཚང་མ་ལ་བགྲོ་གེང་གནང་བསད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་དུས་ཚོད་ལ་ཏྲོག་ཙམ་ཚོད་འཛིན་མི་ཐུབ་
པ་དེ་འདྲ་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། དེར་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣས་པས་ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྲོགས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོ ན་རིས་བསྲོམས་ ༡༡,༨༧༦,༩༢༩ སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་

འབེབས་བེད་པས་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་
ལྷ་མྲོ་ལགས། ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་ཁང་གི་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆྲོ ག ་ལྡི ་ ལི ་ སྐུ་ཚབ་དྲོ ན ་གཅྲོ ད ་ཁང་གི ་ དམི ག ས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོ ལ ་རྒྱབ་གཉེ ར ་དེ ་
༡,༩༠༩,༡༠༢ རེད། དེ་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་གི ་བཀའ་འཁྲྲོལ་གི་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་
འབེབས་བེད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བསམ་
གཏན་ཆྲོས་སྲོན་ལགས།

སི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆྲོས་སྲོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་དམིགས་བསལ་གི་བཀའ་འཁྲྲོལ། རིས་འགྲོ་ཨང་ ༢ པའི་ནང་
ལ། ལས་ཤག་གཉིས་ཀི་ཆུ་གྲོག་བདག་གཅེས་ཞེས་སྲོར་འབུམ་དྲུག་ཙམ་ཞིག་འདུག ལས་ཤག་གཉིས་ཀི་རེད་འདུག དེ་
ཏྲོག་ཙམ་དངུལ་འབྲོར་ཆེན་པྲོ་འདྲ་ཞིག་འདུག དཔེར་ཆག་བཞག་ན་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་སྲོང་ཕག་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཞིག་འབབ་སྲོད་

ཀི་འདུག དེ་ལྲོ་གཅིག་གི་འགྲོ་སྲོང་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ ༢༠༡༦།༢༠༡༧ ལྲོར་འབུམ་དྲུག་ལྷག་ཅིག་

འགྲོ་སྲོང་འགྲོ་འདུག ༢༠༡༧།༡༠༡༨ འབུམ་དྲུག་ལྷག་ཅིག་འགྲོ་འདུག ཡང་ ༢༠༡༨།༢༠༡༩ ལྲོར་འབུམ་དྲུག་བཀའ་འཁྲྲོལ་
ཞུས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ལས་ཤག་གཉིས་ཀི་ཆུ་གྲོག་དང་བདག་གཅེས་ཡིན་ན་འགྲོ ་སྲོང་དེ་ཏྲོག་ཙམ་ཕྲོན་ཆེན་པྲོ་འདྲ་
ཞིག་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་དང་རིས་འགྲོ་ཨང་གསུམ་པ་དེར། ས་ཁང་ཁྲིམས་རྲོད་པ་ཞིག་གི་ག་ལ་སྲོང་ལྔ་བཅུ་ཞུས་འདུག དེ་སི་བཏང་

ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ལ་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཞིག་གི་སྲོན་ལ་རྒྱུན་གྲོན་ནང་དུ་ཁྲིམས་རྲོད་པ་ཞིག་གི་འགྲོ་སྲོང་འདུག འབུམ་
གསུམ་སྲོད་ཀི་འདུག ཁྲིམས་རྲོད་པ་ Jemmoke ཟེར་བ་ཞིག དེ་ལ་འབུམ་གསུམ་སྲོད་ཀི་འདུག་དེ་ཡྲོད་ཡྲོད་པ་རེད།
ཡང་བསྐྱར་ས་ཁང་གི་ཆེད་དུ་ཁྲིམས་རྲོད་པ་ཞིག་གི་ག་ཆ་ལྷག་མ་ཞིག་སད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལྡི་ལི་དྲོན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་རིས་འགྲོ་ཨང་གཉིས་པ་ལས་ཤག་གཉིས་ཀི་ཆུ་གྲོག་

ཆེད་གསུངས་པ་དེ། ང་ཚོ་མར་ལས་ཤག་ཁག་གཉིས་ཡྲོད་རེད། དེའི་སྐྲོར་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ལས་ཤག་གཉིས་ཀི་ཆུ་
གྲོན་འཕྲུལ་འཁྲོར་དྲུག་ཡྲོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིན་ལྟར་ཆུ་ཚོད་ ༢།༠༠ ནས་ ༦།༣༠ བར་ཆུ་དེ་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ།

དེ་བཞིན་གྲོག་རིན་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ། དེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་གང་ལྟར་ཚད་གཞི་བཀྲོལ་ནས་གྲོག་རིན་
སྲོར། ༤༦༥,༣༠༠ དེ་རྒྱལ་ས་ཡི་གྲོག་རིན་གནས་བབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་རེད། ལས་ཤག་བཟྲོ་བཅྲོས་ཆེད་ལ་སྲོར། ༨༠༠,༠༠
ལས་ཤག་གཉིས་དེ་ཁང་པ་རིང་པ་ཡིན་པ་དང་། ལས་ཤག་གཉིས་ཀི་གནས་སངས་ཧ་ཅང་ཞན་པྲོ་ཡིན་པ། ཞ་ཚན་སེབ་ཀི་
ཡྲོད་པ་དང་། སྲོ་དང་སེའུ་ཁུང་རིང་པ་ཞེ་དྲགས་ཆགས་ནས་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁང་པ་རིང་པ་ཞེ་པྲོ་ཆགས་ཡྲོད་

པ། ཁང་པ་རིང་པ་དེ་འདྲ་རེད། དེ་ཚོར་བཟྲོ་བཅྲོས་དང་སགས་ནས་དེའི་ཐྲོག་ལ་སྲོར། ༦༠༠,༠༠༠ དེ་ནས་ཁྲིམས་རྲོད་པ་དེ་
རེད། སིར་བཏང་ང་ཚོས་ཁྲིམས་རྲོད་ག་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ལྲོ་གཅིག་ནང་ཟླ་བ་ལ་ཚོད་དཔག་བས་ནས་ཁྲོ་རང་གིས་ང་ཚོ་གཞུང་
གི་ཁྲིམས་ག་རེ་ཡྲོད་ན། དེར་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་དགྲོས་རེད་ཟེར་ནས། ཁྲོང་ཉར་རྒྱུའི་ཚུལ་དུ་ཟླ་བའི་ག་ཆ་སད་ནས་ཕག་

དངུལ་ཞིག་ཕུལ་སྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་དྲོན་ཁང་གི་གནད་དྲོན་འདི་དྲོན་ཁང་གི་ས་ཁང་གི་ཁ་མཆུའི་སྐྲོར་དེ་རེད། ཁ་མཆུ་
དེ་ང་ཚོར་ཐྲོབ་པ་འདྲ་པྲོ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། གནས་སངས་ཕན་བུ་ཞིག་ལྷག་བསད་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས། རྒྱལ་ཁ་
ཐྲོབ་ཚར་བ་རེད། དེའི་ཆེད་དུ་སྤྲོམ་དངུལ་རེད། ཉེ་སྲོན་ལྡི་ལི་དྲོན་ཁང་གི་ས་ཁང་རྲོད་རྲོག་སྐྲོར་ཁྲིམས་ཐྲོག་ནས་ཁ་མཆུ་

རྲོད་སྐབས་རྒྱལ་ཁ་ང་ཚོར་ཐྲོབ་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་ས་ཁང་བདག་གཉེར་དང་ང་ཚོའི་དབར་ནང་ཁུལ་བཀའ་མྲོལ་བཤད་

རྒྱུའི་ཡིག་ཆ་བཟྲོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཆེད་མངགས་སྤྲོམ་དངུལ་ཆེན་པྲོ་བཞག་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོག ས་གཞན་གང་ཡང་མ་རེད།
གང་ལྟར་དེ་ཁྲིམས་རྲོད་པ་རང་གིས་ཟླ་བ་ལ་ཏག་ཏག་འབུལ་རྒྱུ་དང་། རིས་འགྲོ་དེ་དངྲོས་སུ་ལས་ཀ་བེད་པའི་སྐབས་སུ་

བཀའ་མྲོལ་ཞུ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཞུས་བཞག་པ་རེད། འྲོག་དེ་ལས་ཀ་རང་བྲོས། གྲོང་དེ་ཟླ་བའི་ཕྲོགས་དྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
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 ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་
ཡིན། སི་བཏང་བས་ན་ད་ལྲོ་བཀའ་འཁྲྲོལ་ཞུས་མི་འདུག ཡིན་ནའང། བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་བདུན་པ་སྐུ་ངྲོས་དྲོན་གཅྲོད་
ICC ཚོགས་མི་གསར་འཛུགས་ཞེས་ཟེར་ནས། སྲོན་མ་ལྲོ་དེའི་སྐྲོར་ལ་ཕག་དངུལ་བཞེས་དུས་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་པྲོ་ཞིག་

ཡིན་པའི་བཟྲོ་འདྲ་བས་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་སྲོང་། དེ་ན་སྐུ་མགྲོན་གལ་ཆེན་པྲོ་དེ་འདྲ་ཕེབས་དུས། སྐུ་ངྲོས་དྲོན་གཅྲོད་
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ཀི་ཁྲྲོད་རང་ IIC ཡི་ཚོགས་མི་བཞག་པ་ཡིན་ན། སྐུ་མགྲོན་གལ་ཆེ་བ་དེ་ཚོ་ཟ་ཁང་ཡག་པར་ཁྲིད་རྒྱུ་དེ་འདྲ་བས་པ་ཡིན་

ན། དགྲོངས་དག་དེའང་གནད་འགག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པའི་སྐད་ཆའི་བཟྲོ་འདྲ་གནང་སྲོང་། ཡང་ད་ལྟ་གནད་འགག་དེ་མེད་པ་
ཆགས་ཡྲོད་རེད་དམ་ཟ་ཁང་གསར་པ་འདྲ་ཞིག་རེད་ཀི་ཡྲོད་ན་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་རིས་སྐྲོར་ཨང་བདུན་པ་དེ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སིའི་ལྟེ་གནས་ཁང་འདྲ་པྲོ་ཞིག་རེད། དེ་
སིར་བཏང་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་སའི་མཐུན་འགྱུར་ཡྲོད་པ། བཞུགས་སའི་མཐུན་འགྱུར་ཡྲོད་པ། སྐབས་སྐབས་ང་ཚོར་

མཐུན་འགྱུར་མང་པྲོ་ཞིག་རག་སྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཚོགས་མི་ཆགས་རྒྱུ་ལ་ཁ་ཤས་ལྲོ་གཅིག་གི་ཚོགས་མི། ཁ་ཤས་ལྲོ་
གསུམ་གི་ཚོགས་མི། ཁ་ཤས་མི་ཚེའི་ཚོགས་མི་དེ་འདྲ་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་དེའི་ཚོགས་མི་ན་ནིང་ཚོགས་མི་བཟྲོས་ཚར་

དུས། ལྲོ་རག་པར་ཚོགས་མི་བཟྲོ་དགྲོས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། ཚོགས་མི་ཡིན་ཡིན་པ་རེད། ཚོགས་མི་ཆགས་
ཚར་བ་སྲོང་ཙང་། དེ་སྲོན་མཐུན་འགྱུར་གང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་པ་དེ། མ་འྲོངས་པར་ཡྲོད་པ་ཞིག་རེད། ད་ལྲོ་ཚོགས་མི་ཕུལ་མེད་
པ་སྲོང་ཙང་། རིས་ལ་ཞུས་མེད་པ་མ་གཏྲོགས། ར་བའི་མཐུན་འགྱུར་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་སྲོན་མ་གང་གནས་པ་དེ་ག་རང་སྲོར་
གནས་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

དེ་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཟུར་
བཀྲོལ་དེར་ད་ལྲོ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུས་མི་འདུག ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཁྱབ་ཁྲོངས་འཕགས་བྲོད་འབེལ་
མཐུད་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འཕགས་བྲོད་འབེལ་མཐུད་ཁང་གི་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ ༢,༧༩༨,༥༡༨ དེ་ལ་ཚོད་
དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཁྱབ་ཁྲོངས་འཕགས་བྲོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སི་

མྲོས་ཀི་ཐྲོག་གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས། ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཁྱབ་ཁྲོངས་འཕགས་བྲོད་རང་དབང་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་
ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་གི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནྲོངས།
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སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོམཆྲོག ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཁྱབ་ཁྲོངས་འཕགས་བྲོད་འབེལ་མཐུད་ཁང་གི་དམིགས་
བསལ་རྒྱུ་གྲོན་བཀའ་འཁྲྲོལ་གི་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ ༢,༥༩༢,༩༢༠ རེད་དེ་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་
གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཁྱབ་ཁྲོངས་འཕགས་བྲོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀི་ དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་
རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག ་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་སྲོང་ཙང་། སི་འཐུས་
བསམ་གཏན་ཆྲོས་སྲོན་ལགས།

སི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆྲོས་སྲོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡནཙོགས་གཙོ་མཆྲོག ལྡི་ལི་སྐུ་ཙབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གིས་རྒྱ་གར་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཚོགས་པའི་འགྲོ་སྲོང་གི་
སྲོན་རིས་བཀའ་འཁྲྲོལ་ཞིག་གནང་འདུག་བ། བཀའ་འཁྲྲོལ་དེའི་འགྲོ་སྲོང་ག་འདྲ་ཡིན་ནམ་ཟེར་ནས་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཚོ་ལྷྲོ་ཕྲོགས་བས་པ་ཡིན་ན། ཨིན་སྐད་ནང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན ་ན། Into Tibetan friendship
ཟེར་བའི་ང་ཚོར་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་དུས་རྒྱུན་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་འགྲོ་སྲོང་དེ་སྲོ་སྲོའ ་ི རྒྱབ་

སྐྱྲོར་ཚོགས་པས་སྲོ་སྲོ་སེར་གིས་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་རིམ་པ་བཞིན་སྐྲོར་ར་བརྒྱབ་ནས་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་རེད། སྲོ་སྲོ་
སེར་གིས་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད།

ཡང་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ས་གནས་ཁག་ལ་དངུལ་གཉེར་དང་རིས་པ་དེ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་བ་གཞྲོན་

ནུ་བུད་མེད་ཚོས་བེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ལྲོ་དྲུག་རིང་ང་ཚོས་ཕ་གིའི་ས་གནས་ལ་བུད་མེད་ཀི་ལས་ཀ་བེད་པའི་སྐབས་སུ་བྱུང་
དང་སྲོང་ཟེར་བ་གང་ཡང་མི་འདུག སིར་བཏང་ང་ཚོར་དངུལ་ཁང་གི་དེབ་དང་དེ་འདྲ་ཡྲོད་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་བྱུང་དང་
སྲོང་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་གཅིག་ཀང་ཡྲོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་འདིར་སྲོང་ཞིག་གཏྲོང་དུས་དེ་ག་རེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག ་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གནད་དྲོན་དེ་དག་ཚང་མ་གྲོས་ཚོགས་སུ་རྒྱུན་རིང་པྲོ་ཞིག་ནས་ཡྲོང་བསད་པ་ཞིག་རེད།
དེའི་ནང་དུ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཚོགས་པ་དང་། སེ་ཚན་ནང་ལ། དེའི་ཡན་ལག་དེ་འདྲ་མང་པྲོ་ཞིག་དང་དབུས་ལས་ཁུངས་
ཀི་འགྲོ་སྲོང་རེད་མ་གཏྲོགས། ས་གནས་མང་ཆེ་བ་སྲོ་སྲོས་གཏྲོང་སྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྐབས་སྐབས་ལྷྲོ་ཕྲོགས་དེ་བར་
མཉམ་འབེལ་གི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ། ཏན་ཏན་འཕགས་བྲོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀིས་མཐུན་རེན་
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སྦྱར་བ་མ་གཏྲོགས། རྒྱུན་དུ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཡྲོད་པའི་འགྲོ་སྲོང་དེ་མང་ཆེ་བ་རྒྱག་རང་ཁུར་བས་ནས་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་པ་
དེ་ངྲོས་ལེན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། འདིའི་ནང་དུ་ཞུས་པ་ཚང་མ་དབུས་ཀི་ལས་ཁུངས་དང་ས་གནས་སུ་འཚོགས་རྒྱུའི་ཚོགས་འདུ།

ལྲོ་འཁྲོར་ཚོགས་འདུ། བང་ཕྲོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ། ལྷྲོ་ཕྲོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ། དབུས་ཀི་ཚོགས་འདུ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་འགྲོ་
སྲོང་དེ་རེད། དེ་མ་གཏྲོགས་སི་ཡྲོངས་ཀི་གྲོང་ནས་བཀའ་གནང་པ་དེ་དེ་ག་རང་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཁྱབ་ཁྲོངས་འཕགས་བྲོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་
རིས་ ༢,༥༩༢,༩༢༠ དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། དགག་བ་མེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་
ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།
གནྲོངས།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས། ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་
དེ། (༢༥༡༣༩༥༣༢) རེད་འདུག དེ་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཙོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨ་རིའི་དྲོན་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་སན་
གསང་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཁ་སང་ང་ཚོས་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ལས་མཚམས་བཞག་པའི་སྐྲོར་ལ་བགྲོ་གེང་མང་པྲོ་ཞིག་གནང་ཡྲོད་

རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན་སྐར་རགས་ཅན་གི་དྲི་བ་དྲིས་
ལན་ཡྲོད་རེད། དྲི་བ་ག་རེ་ཡྲོད་ནའང་དྲི་རྲོགས་གནྲོངས་ཟེར་ནས་གསུངས་སྲོང་། དྲི་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་གནད་འགག་ཅན་
ཁག་ཅིག་ཕུལ་ཡྲོད་ཀང་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་ཚར་བའི་རེས་སུ། སྐར་རགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཡྲོད་རེད་

གསུངས་སྲོང་། སྐར་རགས་ཅན་གི་དྲི་བ་གཏྲོང་དུས་དེར་ཡང་བཀའ་ལན་ཡག་པྲོ་ཞིག་གནང་མ་སྲོང་། དེ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་
ཕྲོགས་ཡྲོངས་ནས་ཕྲོགས་བསྲོམས་རྒྱག་དུས་ང་ཚོས་དྲི་བ་བཏང་བཞག་པ་དེ་ཚོ། རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་རྲོ་གཡུག་པ་ནང་
བཞིན། ཚད་ལྡན་གི་ལན་འདེབས་གང་ཡང་གནང་མ་སྲོང་ཟེར་ནས་དང་པྲོ་དེ་གསལ་པྲོ་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།

གཉིས་པ་དེ། ད་ལྟ་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ལས་ཐྲོག་ཡིན་པའི་གང་ཟག་དེ་སི་ཚོགས་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་སྲོང་

ཡྲོད་རེད་ལ། ཚོགས་འདུ་དེ་འདྲའི་ནང་དུ་ཕིན་ཡྲོད་རེད། ཁྲོ་རང་ག་རེ་བས་ནས་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་ལ་ཡྲོང་དགྲོས་རྒྱུ་
དེ་ཚིག་གསལ་པྲོ་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི་ཞལ་རས་འཚེ་བ་མེད་པ། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་
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མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེས་ཐུགས་རེ་གནང་པ་ཡིན་ཙང་། ཁྲོ་རང་བཀའ་བྲོན་གི་ལས་ཁུར་མུ་མཐུད་ནས་བཞེས་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དེ་དེ་ག་རང་གསུངས་ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན་གསུངས་ཡྲོད་རེད་ཀང་། སྲོ་སྲོར་སབས་བདེ་ས་ཞིག་ལ་ཁེལ་ཡྲོང་དུས་
ས་མྲོའ ་ི སི་ཚོགས་ནང་དུ། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོའ ་ི མཚན་ནས་དྲངས་ནས་བཀའ་གནང་བཞག་པ་དེ་ཚོ་ཚང་

མར་གཞི་ར་གང་ཡང་མི་འདུག བས་ཙང་དེ་དང་དེ་འདྲའི་ལས་ཀ་བས་བསད་པ་ཡིན་ན། ག་བ་ག་སར་དྲོགས་པ་ཟ་དགྲོས་
ས་ཞིག་གི་གནས་སངས་ཤིག་རེད། གང་ཟག་དེས་གཅིག་བས་ན་ད་ལྟ་བརྒྱུད་ལམ་འདི་ལ་གཟིགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་
བས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།

དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཁ་སང་དྲི་བ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་གཉིས་ཞུས་ཡྲོད། གཅིག་དེ་ས་མྲོའ ་ི དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དབུ་དཀར་སྐལ་བཟང་རྲོ་རེ་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་རྣམ་པ་གཉིས་ཨ་རིའི་

གཞུང་འབེལ་གི་མི་ས་ལ་ཐུག་པར་འགྲོ་དུས་སྲོ་སྲོ་སྐུ་རང་ཕེབས་བཞག་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཡྲོང་གི་འདུག ལས་བེད་
མཉམ་ཁྲིད་མ་བས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བསེབས་འདུག དེའི་སྐབས་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་སྐྲོར་དང་། དཔལ་འབྲོར་གི་སྐྲོར་

རྲོགས་རམ་བས་བཞག་པ་དེ་འདྲ་ཐེངས་ག་ཚོད་ལ་ཞུས་ཡྲོད་རེད། དངུལ་གི་གངས་འབྲོར་ག་ཚོད་ཞུས་ཡྲོད་རེད། སུས་
བདེན་དཔང་ཐུབ་ཀི་རེད། ད་ལྟར་བར་དུ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ལ་དཔེ་མང་པྲོ་ཞིག་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། ཁ་སང་འདིའི་བར་ཕག་

སེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུང་གི་འདུག གནམ་གྲུའི་ག་ཆ་གཅིག་པུ་ཡིན་ནའང་། ཕྲོགས་བསྲོམས་བས་ནས་གསུངས་
རྲོགས་གནང་ཞེས་དྲི་བ་གཏྲོང་མཁན་དེ་འདྲ་འདུག ང་ལ་ཐྲོ་གཞུང་ག་རེ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ལབ་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་གསང་བའི་
རིགས་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་ལྲོགས་བཀར་རེད། དེ་མ་ཡིན་པ་དཔལ་འབྲོར་གི་སྐྲོར་དང་། དེ་ཚོའི་རིགས་ལ་སྲོ་སྲོ་སྐུ་རང་
ཕེབས་ནས་ག་ཚོད་ག་ཚོད་ཞུས་ཡྲོད་མེད་ཁ་གསལ་པྲོ་ཡི་ལན་ཞིག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད། དྲོན་ཚན་གཅིག་དེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། བསྐྱར་དུ་དྲི་བ་བཏང་བ་ཡིན།

དྲི་བ་གཉིས་པ་དེ་ལ་ཨ་རིའི་དྲོན་ཁང་གི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་ར་ཟེར་བ་དེ། མ་འྲོངས་པའི་ཆ་ལ་ཡང་འགན་

འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་བེ་བག་པའི་ལག་ལ་མི་ཤྲོར་བའི་ཐྲོག་ལ། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིག་ཐྲོག་ལ་ཁག་ཐེག་

འདྲ་པྲོ་དང་། མི་མང་བྲོ་བདེ་པྲོ་དགྲོས་རྒྱུའི་ག་སིག་དེ་འདྲ་ག་རེ་ཡྲོད་དམ་ཞེས་དེ་གཉིས་ངས་ཁ་སང་ནན་མྲོ་བས་ཏེ་ཞུས་
པ་ཡིན། ཞུས་པ་ཡིན་ཡང་ད་ལྟ་ར་བ་ཉིད་ནས་ལན་གནང་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་ཨ་རིའི་
དྲོན་ཁང་གི་ལས་མཚམས་བཞག་རྒྱུ་དེ་དང་རྲོག་ག་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་མི་མང་པྲོ་ཞིག་གི་བཀའ་མྲོལ་གནང་སངས་

ཀི་འགྲོས་ལ་ལྟ་ཡྲོང་དུས། དེ་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་རྒྱག་མཁན་དེ་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། མི་ཉུང་ཉུང་ཞིག་མ་གཏྲོགས་མེད་བསད་པ་
གསལ་པྲོ་གསལ་རང་རེད་ཟེར་ནས་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་གསུང་གི་འདུག་ཟེར། སི་ཚོགས་ནང་དུ་དེའི་ཐྲོག་ལ་འདྲོད་པ་མེད་

མཁན་དེ། ང་རང་གིས་ཤེས་ཚོད་བས་པ་ཡིན་ན། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ནང་དུ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ལ་སྲོགས་པ་

ཡྲོད་མཁན། ལྲོ་མང་པྲོའ ་ི རིང་ལ་མཁན་ཁུར་སྲོད་མཁན། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་བཀའ་དགྲོངས་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་དུ་

འགྲོ་མཁན། ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་གི་ནང་གི་མི་དེ་འདྲ་རང་རང་རེད་འདུག གཅིག་ནས་ཐུག་ཁུར་བཞེས་མཁན་དང་། ཐུགས་
ཁྲལ་གནང་མཁན། ད་ལྟ་འདི་ལ་རྲོག་ག་ཞིག་བསེབས་ཡྲོང་དུས། གྲོ་བུར་དུ་ས་འྲོག་ནས་འཇབ་ནས་ཡྲོང་བ་དེ་འདྲ་མ་ཡིན་

པ་བས་ནས། མི་ངྲོ་རགས་མི་ཆྲོད་པ། དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་ཡྲོད་མེད་ཧ་མི་གྲོ་བ་དེ་འདྲ་མ་ཡིན་པ་བས་ནས། ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་
རིང་ལ་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་ཀི་འགྲོ་སའི་ལམ་ཁ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ལ་ཕིན་ནས། ཡང་དག་པའི་འགན་འཁུར་མཁན་གི་མི་
མང་། དེ་འདྲ་ར་རང་རེད་ཅེས་དྲོན་དག་གཅིག་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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དྲོན་དག་གཉིས་པ་དེ་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་འཁྲིས་ལ་ཡྲོང་ནས། ལག་པར་སྦྱར་པང་འཕར་ནས་སྲོད་མཁན་འདི་དག་

གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པའི་ཐྲོག་ནས། རྒྱལ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གིས་མཚོན་པའི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་། བྲོད་ནང་གི་མི་མང་
པྲོ་ཞིག་ཀང་ཁྲོང་རྣམ་པའི་རྒྱབ་ལ་ཡྲོད་པ་དང་། ཁྲོང་རྣམ་པའི་ལས་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་ང་རང་འདྲ་

ཞིག་ཡིན་ན་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། མི་མང་པྲོ་ཞེ་པྲོ་འདུག་ཟེར་ནས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་དུང་གསལ་ཁ་བས་
ནས་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ནང་དུ་ཡུན་རིང་པྲོའ ་ི ལས་ཀ་ལས་མྲོང་མཁན། ལས་ཟུར་གི་རིགས་
མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ཀང་། ཁ་སང་ནེའུ་ཡྲོག་ལ་ཆེད་བསྲོད་གཟེངས་རགས་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང། ཧ་ཅང་གི་མང་པྲོ་ཕེབས་

བསད་ཡྲོད་པ་དེ་མིག་གིས་མཐྲོང་མཐྲོང་པ་འདྲ་པྲོ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ཤེས་ཡྲོན་ཅན་གི་དཔུང་ཁག་
ནས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གྲོ་ལྔས་མི་མང་གི་གནང་སངས་གནད་དྲོན་འདིའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་གནང་གི་འདུག རྲོམ་ཡིག་འབི་
ཡི་འདུག སྲོ་སྲོའ ་ི གདྲོང་པ་བསན་ནས་ཡིག་ཉྲོགས་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཐྲོག་ནས་སེམས་ཚོར་བརྲོད་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་འདི་ལ་སང་ཆུང་གཏྲོང་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན་པ། མི་གངས་ཉུང་ཉུང་ཞིག་

རེད་བསམས་ནས་ཟུར་དུ་འཇྲོག་རྒྱུ་མེད་པ། དེ་ཧ་ལམ་གསལ་པྲོ་གསལ་རང་འདྲ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། སྲོ་
སྲོའ ་ི མི་མང་གི་ངྲོས་ནས་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ཕག་ལས་གནང་སངས་ཞིག་གི་བརྒྱུད་རིམ་མ་འགིགས་པའི་ཐྲོག་ལ་བསམ་ཚུལ་

བཏྲོན་ཡྲོང་དུས། ཡིན་ལུགས་ཚུལ་མཐུན་གི་མང་གཙོའི་ལམ་གི་འྲོས་འགན་དེ་ཚོ་ཕག་ཏུ་བབ་ཡྲོང་དུས། ཁྱྲོན་ནས་ཡ་མ་
བས་པ་དང་བདག་པྲོ་མི་བེད་པ་དེ་འདྲ་བས་ནས་བསད་བསད་པ་ཡིན་ན། ང་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ན་མཁས་མཛངས་ལྡན་པའི་
དབུ་ཁྲིད་ཅིག་གི་གནང་སངས་ཡིན་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་མེད།

ལྷག་པར་དུ་མང་གཙོའི་དབུ་ཁྲིད་ཡང་དག་པ་ཞིག་གི་གནང་ཕྲོགས་ཤིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་མེད། དེ་གསལ་པྲོ་

བས་ནས་གཅིག་མ་ཞུས་ན་འགིག་གི་མི་འདུག སྲོན་མ་སྐྱབས་རེ་ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་བཀའ་གནང་མྲོང་ཡྲོད་

རེད། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་ཡང་དག་པའི་མང་གཙོའི་དབུ་ཁྲིད་ཅིག་ཡིན་པར་མཁྱེན་ཡྲོན་དང་། ཡྲོན་
ཏན་གཅིག་ག་རེ་བགངས་ཡྲོད་རེད་ཅེ་ན། སི་ཚོགས་ནང་ནས་ལྲོག་བཤད་རྒྱག་མཁན། གཞི་ར་མེད་མཁན་དེ་འདྲ་གང་

ཟག་ཐྲོན་པ་ཡིན་ནའང་། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོས་དེ་ཚོའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་པ། དེ་ཚོའི་གནས་སངས་ལ་
ཉམས་ཞིབ་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ། ག་དུས་ཡིན་ནའང་དེ་ཚོར་གསན་གི་ཡྲོད་པ་དེ་ཁྱད་ཆྲོས ་ཧ་ལས་པའི་ཡང་དག་པ་ཞིག་ལ་

བགངས་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་མི་གངས་མང་ཉུང་དང་། དེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་མཁྲེགས་འཛིན་ཧ་ཅང་བས་
ནས་བསད་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་སྲོད་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད་སམ་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། གྲོང་ནས་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་
ཤིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ས་ལ་གཅིག་བབས་ནས་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་ཁྲོ་རང་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང།

གཅིག་མཇལ་ནས། ག་རེ་གསུང་རྒྱུ་ཡྲོད་ནའང་གཅིག་གསུངས་ནས། དེ་འདྲའི་ཡིན་ལུགས་ཚུལ་མཐུན་ཞིག་གནང་པ་

ཡིན་ན། དེའི་ནང་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་མ་འྲོངས་པར་གྲུབ་འབས་ཡག་པྲོ་ཞིག་དང་། འཇུག་འབས་ཡག་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་གི་
རེ་བསམ་བསམ་དྲན་གི་འདུག ཁ་སང་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། སྐུ་ཞབས་ཤིག་གིས་གསལ་
པྲོ་གསལ་རང་བས་ནས་སིད་དབང་སེར་གཅྲོད་བེད་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་འདིར། རང་ལུས་མེ་སེག་ཚུན་
ཆད་ཉེན་བར་བཏང་ཟིན་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ཆུ་མ་ཡྲོང་གྲོང་ནས་རགས་ཟེར་བའི་གཏམ་དཔེ་ཞིག་ཡྲོད་པ་ནང་

བཞིན། འགན་ཡག་པྲོ་ཞིག་ཁུར་ན་ཡག་པྲོ་མེད་དམ་བསམ་བསམ་བྱུང་། དེ་ལས་གཞན་པ་ཞིག་གི་ལྟ་སངས་འདྲ་པྲོ་ཞིག་
གི་ཐྲོག་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན། དཔེར་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི་ཐྲོག་ནས་བརན་འཕིན་གི་ནང་དུ་ཁ་སང་ཡི་གེ་

འབུལ་མཁན་དེ་འདྲའི་ཡིག་གེ་བང་ཡྲོད་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི་ཐྲོག་ནས། ང་ཚོས་བརན་འཕིན་གི་ནང་
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ནས་མཐྲོང་རྒྱུ་འདུག མི་དེ་ཕར་ཕྲོགས་ནས་ལག་པ་གཉིས་ཀིས་ཡི་གེ་ཕུལ་བར་བསེབས་ཀང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་
མཆྲོག་གིས་བངས་མ་སྲོང་། དེའི་སང་ལ་སྐུ་སྲུང་བ་དེས་གཅིག་འཚང་སྲོང་བ། དངྲོས་གནས་བས་ན་ཡི་གེ་དེ་ཕག་གིས་

བཞེས་ནས་འགྲོ་བཞག་ན། རྦད་དེ་གྲོས་ཚོགས་སུ་རེས་ལུས་ལ་ལྷག་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་བེད་ཀི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་། རྣམ་
འགྱུར་དེ་བརན་ནང་ནས་མཐྲོང་རྒྱུ་ཡྲོད་པའི་གནས་སངས་དེ་འདྲ་ཞིག་འདུག དེ་འདྲ་ཞིག་གི་གནས་སངས་ལ་ད་དུང་འགེལ་

བཤད་དེ་འདྲ་བརྒྱབ་ཡྲོང་དུས། བརན་གི་ནང་ལ་དངྲོས་སུ་མཐྲོང་རྒྱུ་འདུག དེ་ཚོ་རྲོད་གཞི་རང་རང་རེད་འདུག རྲོད་རྲོག་

རང་རང་ཞིག་ཆགས་འགྲོ་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས། དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་ཡག་པྲོ་བེད་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཨེ་ཡྲོད་དམ་བསམ་བསམ་
དེ་འདྲ་ཞིག་དྲན་གི་འདུག དེ་ག་རང་གི་ཐྲོག་ནས་མཚམས་འཇྲོག་གི་ཡིན།

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

དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆྲོག ་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ང་ལ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་མང་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡྲོང་བའི་
སྐབས་ལ་ཚོར་བ་མེད་པ་དང་ཀླད་པ་དྲང་མྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་དེ་ཕན་ཚུན་བར་འཕྲོད་པ་བས་ཏེ།

དང་པྲོ་ཡང་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་དེ་རང་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཐག་གཅྲོད་དང་ལམ་
སྲོན་གང་འདྲ་གནང་པ་ཡིན་ཡང་ཁྱད་པར་ཆེན་པྲོ་ཡྲོང་གི་རེད། བས་ཙང་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམ་པ་དེ་

འདྲ་ཡྲོད། ར་བའི་ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་པའི་རེས་སུ་ཞུ་རིས་བས་ཀང་། ནམ་རྒྱུན་གི་འགྲོ་སངས་
ཆ་ནས་གསལ་བཤད་སེབ་གཅིག་ལ་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་པར་བརེན་མར་ཕིར་འཐེན་བས་པ་ཡིན། གཞན་དངྲོས་གནས་བས་ན་
བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་སྐབས་གནད་དྲོན་འདིའི་ཐྲོག་གསལ་བཤད་གནང་མེད་ཀང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་
དེའི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་གནང་པའི་སྐབས་མང་ཆེ་བས་ཉི་ཤུ་ར་ལྔའི་ནང་ནས་བཅྲོ་བརྒྱད་ཀིས་དེའི་ཐྲོག་ལ་གསུངས་ཡྲོང་བ་

ཡིན་དུས། བཀའ་བྲོན་ཞིག་གིས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ལབ་ན་མ་འགིགས་པ་ཡྲོད་མ་རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་ནམ་རྒྱུན་གི་འགྲོ་སངས་
ར་ཆེན་པྲོར་བརིས་པ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་མང་པྲོ་ཞེ་དྲགས་བྱུང་ཚར་བ་རེད། ད་དུང་ཡིན་ནའང་མང་པྲོ་ཡྲོད་མདྲོག་ཁ་
པྲོ་རེད། བས་ཙང་དེ་དག་ལ་ཕན་བུ་ཞིག་ཐུགས་ཕན་གསྲོ་བའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད།

དང་པྲོ་དེ་ད་ནང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་དེ་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པྲོ་བཟྲོས་སྲོང་། འཕྲོ་འགྱུར་

ཟེར་བ་དེ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བསགས་དང་པྲོ་ནས་ཡྲོང་བསད་པ་དེ། བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པྲོ་ཆེའི་འགྲོ་མཐའ་བར་གསུམ་
ལ་ཡྲོད་པའི་ཐ་སད་ཅིག་གཞི་བཞག་པ་རེད། དེའི་གྲོ་དྲོན་གཞན་དང་གཞན་ལ་སྒྱུར་རྒྱུ་དེ་ཏག་ཏག་སྲོད་ཀི་མེད་པ་གཅིག་

རེད། གཉིས་པ་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་གནང་མཁན་བྱུང་མ་སྲོང་སེ། ཁ་སང་སྲོན་མ་
གནས་ཚུལ་ལངས་བསད་པའི་སྐབས་ལ་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་གསར་པ་བསྐྲོ་རྒྱུ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ཆ་རེན་གསལ ་པྲོ་ཞེ་
དྲགས་འདུག འྲོན་ཀང་འཕྲོ་འགྱུར་གཏྲོང་རྒྱུ་ཟེར་བ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་གསལ་མི་འདུག་གསུངས་ནས་དེ་ལ་དབེ་བ་

ཕེས་ནས་གསུང་མཁན་ཡྲོད་པའི་ཚོར་སང་བྱུང་སྲོང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གི་གནང་ཕྲོགས་དང་ནམ་རྒྱུན་གི་
བེད་སངས་གང་འདྲ་རེད་ཟེར་བ་ཡིན་ན། འཕྲོ་འགྱུར་ཟེར་དུས་གསར་པ་དང་རིང་པ་བརེ་བྲོ་བརྒྱབ་པའི་སྐད་ཆ་ལ་གྲོ་
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དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། གསར་པ་ཞིག་བསྐྲོ་གཞག་གནང་རྒྱུའི་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བའི་སྐབས་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་

གསལ་པྲོ་ཡྲོད་ཡྲོད་པ་བས། དེའི་ལམ་སྲོལ་ཚང་མ་ཡྲོད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རིང་པ་དེའི་སང་ལ་བབས་ཀི་རེད་
བ། རིང་པ་དེ་ནམ་རྒྱུན་ཡིན་ན་ལས་དུས་སིར་བཏང་བ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད་དེ་མང་མཐའི་སྐད་ཆ་མ་གཏྲོགས་ཉུང་མཐའི་སྐད་

ཆ་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན་དུས་སྲོ་སྲོའ ་ི ལས་དུས་དེ་མ་ཚང་གྲོང་ལ་འཕྲོ་འགྱུར་གཏྲོང་དགྲོས་པ་བྱུང་སེ། གསར་བ་ཞིག་བསྐྲོ་
དགྲོས་པ་ཆགས་སྲོང་ན། རིང་པ་དེ་ལས་མཚམས་བཞག་པ་ཞེས་པ་དེ་རེད། བས་ཙང་ལས་མཚམས་ཟེར་བ་དེ་མར་ཡྲོང་
སངས་དེ་གཉིས་མཉམ་དུ་འབར་ནས་ཡྲོང་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་དུས་དེར་དགྲོངས་དཔྱད་ཅིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་རེད་

བསམ་གི་འདུག དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ་གནད་དྲོན་ཆུང་ཆུང་རེད། དཔེར་ན་ཁ་སང་སྲོན་མ། དང་པྲོ་སིད་ཚབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་དེ་
དུས་སིར་བཏང་བས་ན་ངག་ཐྲོག་རང་རེད། ཡིན་ནའང་ངས་ཡི་གེ་ཞིག་ལ་བལྟས་ནས་མར་ལབ་པ་རེད། དེའི་ནང་ལྲོགས་
ལ་གནས་ཚུལ་ཞིག་གལ་ཆེན་པྲོ་དང་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ། ཨ་རི་དེ་གལ་འགངས་ཆེན་པྲོ་ཡིན་སབས་དེ་འདྲའི་གནས་

སངས་དང་གནས་བབ་བྱུང་བ་ཡིན ་ན་མ་འྲོ ངས་པར་འཐུས་ཤྲོར་འགྲོ་གཞི ་འདུག ཉེན ་ཁ་འདུག་ཅེས་ལབ་པ་རེད་མ་

གཏྲོགས་འཐུས་ཤྲོར་ཕིན་འདུག འཐུས་ཤྲོར་བཏང་འདུག་ཟེར། ཡིན་ནའང་ལས་དྲོན་བེ་བག་པ་ཁ་ཤས་ཐད་ལ་འཐུས་ཤྲོར་
ཕིན་པ་དང་བཏང་ཡྲོད་ཀང་། དེ་དུས་མར་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟའི་གནས་བབ་དེ་མུ་མཐུད་པ་ཡིན་ན་རེས་མ་ས་ཆ་

གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ལ་འཐུས་ཤྲོར་འགྲོ་རྒྱུའི་གཞི་ར་འདུག་ཟེར་ནས་ལབ་དུས། འཐུས་ཤྲོར་འགྲོ་གཞི་འདུག་ལབ་པ་དེ་ ལ་
འཐུས་ཤྲོར་ཆེན་པྲོ་བཏང་འདུག་ཟེར་ནས་འུར་སྲོག་འདྲ་པྲོ་ཕིན་སྲོང་བསམ་སྲོང་། བས་ཙང་དེ་གསལ་བཤད་ཆུང་ཆུང་
ཞིག་ཞུས་ན་བསམས་སྲོང་།

མདྲོར་ན་ལས་འགན་དང་ལས་དྲོན་ཡྲོངས་རྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་འཐུས་ཤྲོར་ཆེན་པྲོ་བཏང་འདུག་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ར་བ་

ཉིད་ནས་གསུང་ཡྲོད་མ་རེད། ལས་དྲོན་བེ་བག་ཁ་ཤས་ཤིག་གི ་ཐྲོག་ལ་འཐུས་ཤྲོར་ཕིན་པ་ཡིན་ཙང་ལས་དྲོན་མ་འགྲུབ་

པའི་ངྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་གསུངས་རྒྱུ་དེ་ཟུར་དུ་ཆགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་གནད་དྲོན་གཅིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཕར་ལབ་
ཡྲོད་དུས་ཚང་མ་འགིགས་མ་སྲོང་ཟེར་བའི་གྲོ་བ་ལེན་གི་འདུག ང་ཚོ་ཚོར་བའི་དབང་དུ་མ་སྲོང་བར་དེའི་དབེ་བ་འབེད་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པྲོ་མིན་འགྲོ། དེ་གཅིག་ཡིན།

དེ་ནས་གཙོ་བྲོ་བཀའ་ཤག་གི་ཡིག་ཐྲོག་ནས་ཐྲོན་པའི་གསལ་བཤད་དྲོན་ཚན་བཅུ་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་ལ་བརེན་

ནས་ད་ལྟ་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་དྲོ་བདག་གིས་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ལས་འགན་མཚམས་བཞག་ཚར་བའི་རེས་ལ། དྷ་རམ་ས་ལར་
ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་ཕེབས་ཏེ་གསར་འགྲོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐྲོངས་ནས་རྒྱུན་རི ང་པྲོ་ཡིག་ཆ་མཐུག་པྲོ། དུས་ཚོད་རིང་པྲོའ ་ི
ཐྲོག་ལ་གནང་ཡྲོད་རེད། དེ་ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་སྲོང་། གྲོས་ཚོགས་གྲོང་དུ་དེའི་བཀའ་མྲོལ་ཞེ་

དྲགས་མང་པྲོ་འདུག དེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་བཀའ་ཤག་ལ་ཚིག་གཅིག་ཀང་ལབ་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར། ཁ་གགས་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད་
ཟེར། ལན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་དེ་འདྲ་གསུངས་སྲོང་། བས་ཙང་དེའི་ཐྲོག་ལ་རལ་དུ་བཏྲོན་ནས་ལན་འདེབས་

རྒྱག་འདྲོད་མེད་དེ། དེ་དུས་ནས་དྲོན་ཚན་བཅུ་དེ་ཐྲོན་ཚར་བའི་རེས་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ནང་ཁྲིམས་རང་བཅད་ནས་གྲོས་
ཚོགས་མ་སེབས་བར་དུ་རྒྱག་རྒྱུ་མེད་པ་བས་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་འདྲ་རེད་མ་གཏྲོགས་དེའི་ནང་ལྲོགས་ལ་དྲོན་ཚན་ག་
ཚོད་ཡྲོད་ནའང་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་མེད་པ་དེ་འདྲ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། དེ་རིང་ངས་འདི་བརྒྱུད་

ནས་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་བ་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་ཞུ་ཡི་མིན། ད་ལྟ་ཡར་བསངས་ནས་དགྲོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ཀང་
ཡྲོད་མ་རེད། བས་ཙང་དེ་གཅིག་ཡིན།
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དེ་ནས་དཀའ་རྲོག་སེལ་ཐབས་སང་ལ། དེ་དག་སྲོན་གི་བཤད་རབས་རེད། དཀའ་རྲོག་སེལ་ཐབས་སང་ལ་

གྲོགས་ཚོགས་ཀི་མགྲོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་ང་འདྲ་པྲོ་ཡིན་ན་གཟབ་གཟབ་བས་ནས་ཉན་བསད་པའི་སྐབས་ལ། སྐབས་ཤིག་
ལ་ཚང་མས་ཏྲོག་ཙམ་ཐུགས་ཀི་ཚོར་བའི་དབང་དུ་ཕིན་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་སིད་སྐྱྲོང་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་བཀའ་

ཤག་ཁྲོ་རང་འཕྲོ་འགྱུར་གཏྲོང་དགྲོས་རེད་ཟེར་བ་དང་། ད་ལྟ་ཁྲོ་རང་ཚོའི་སན་ཞུ་ཁ་ཤས་ནང་ལྲོགས་ལའང་དེ་དག་གསལ་
བསད་པ་དང་། དེ་འདྲ་ཡན་ཆད་བྱུང་བ་རེད། འདིར་བཀའ་མྲོལ་གནང་པའི་ཞྲོར་ལ་བཀའ་ཤག་དགྲོངས་པ་ཞུས། སི་འཐུས་
དགྲོངས་པ་ཞུས། ང་ཡང་དགྲོངས་པ་ཞུ། ཁྱྲོད་ཀང་དགྲོངས་པ་ཞུས་ཟེར་ནས་དེ་འདྲ་ཡན་ཆད་སང་ལ་ཕིན་པ་རེད།

དེ་ནས་གཅིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགྲོས་འདུག་ཟེར་བ་དེའི་སང་ལ་བབས་པ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་

བཀའ་ཤག་གི་ཕྲོགས་ནས་དེའི་སྲོན་ནས་གསལ་པྲོ་གང་ལ་གང་འཚམ་གསུངས་ཚར་བ་ཞིག་ལ་ག་ཚོད་གསལ་བཤད་

བས་ནའང་དག་རྒྱུ་མེད་པ་དང་འདྲོད་པ་ར་ནས་ཁེངས་རྒྱུ་མེད་པ་དེའི་འགྲོ་ས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་རེད། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་

ཁྲིམས་གཏུག་བ་རྒྱུ་དེའི་སང་ལ་མར་བབས་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་གསུངས་བསད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་དེའི་
དྲོན་གནད་བཞི་པྲོ་དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་རང་གི་རྨྲོངས་འཆར་འདྲ་པྲོ་བསམ་ཚུལ་ཕན་བུ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ཚང་མ་

དགྲོངས་པ་ཞུས་དགྲོངས་པ་བཏང་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་བས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་ཛ་དྲག་གི་གནས་སངས་འདི་འདྲ་ཞིག ལྲོ་
ཉུང་ཤས་ཤིག་གི་ནང་ལྲོགས་ལ་ཉེན་ཁ་དང་རང་དབང་གཉིས་ཀ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པའི་སྐབས་ཤིག ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་

ཆེའི་དགུང་ལྲོ་མཐྲོན་པྲོར་ཕེབས་བསད་པའི་སྐབས་ཤིག དགུང་རགས་ཀི་ས་བསུ་འགྲོ་ཚུགས་ཚར་བའི་སྐབས་ཤིག དེ་

འདྲའི་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་ཁུར་ཡྲོད་ན་མེད་ན་ཚང་མ་གནད་དྲོན་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས། ངས་ཆུང་
ཆུང་རེད་ཞུ་ཡི་མེད། གནད་དྲོན་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་མར་དགྲོངས་པ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་རེད་དམ་དེ་དྲི་

བའི་ཚུལ་དུ་འཇྲོག་རྒྱུ་ཡིན་མ་གཏྲོགས་ངས་འགིག་གི་རེད་འགིག་མ་རེད་ཅེས་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི ་འདུག དེ་གཅིག་
རེད།

དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ་དགྲོངས་པ་ཞུ་དགྲོས་རེད། འགན་འཁུར་དགྲོས་རེད་ཟེར་བ་དེ། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་བྲོ་ལ་མི་

འགྲོ་མཁན་ངྲོ་རྒྲོལ་གནང་སྲོད་མཁན། གཅིག་བས་ན་དངྲོས་སུ་མ་གསུངས་པ་ཡིན་ནའང་སེམས་ལ་མ་བབས་མཁན་ཏན་

ཏན་ཡྲོད་ཀི་རེད། མང་ཉུང་ལབ་ཚོད་ཐིག་གི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ག་ཚོད་མང་ན་ཡང་ཚུར་ཕྲོགས་དེ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བས་ནས་
ཁུ་སིམ་མེར་སྲོད་མཁན་མང་བ་ཡྲོད་རེད་དྲན་གི་འདུག བས་ཙང་མང་ཉུང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་དབང་ཤེད་

འདྲ་པྲོ་དང་། ཁ་ཤུགས་འདྲ་པྲོ་དེ་འདྲའི་ལས་འགུལ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཚུར་ཕྲོགས་མང་བ་དེར། དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་
མང་བ་དེ་ཚོ་མཉམ་དུ་གཞྲོགས་འདེགས་བེད་མཁན་དེ་དག་རིས་མེད་དུ་བཏང་ནས་མར་དགྲོངས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་སྲོགས་པ་དེ་

དག་གནང་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་མང་གཙོའི་འགྲོ་སངས་དང་འགན་ཁུར་སངས་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་དམ། དེ་དགྲོངས་
དཔྱད་ཀི་གཞི་རང་འཇྲོག་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས་ངས་འགིག་གི་རེད་འགིག་གི་མ་རེད་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག

དེ་ནས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུའི་སྐྲོར་དེ་རེད། ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་། སྲོན་མའི་ཕག་

སྲོལ་དེ་ཚོ་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་ཡིན། གཙོ་བྲོ་གྲོས་ཚོགས་ས་མ་ས་མའི་སྐབས་ནས་གནད་དྲོན་ཁ་ཤས་

ཐྲོག་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་བཀའ་སིའི་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་དེ་འདྲ་ཁ་ཤས་བྱུང་ཡྲོད་ས་
རེད། ཡིན་ནའང་ཆབ་སིད་ཀི་དབུ་ཁྲིད། བཀའ་ཤག་གི་འགྲོ་ཁྲིད་བཀའ་བྲོན་ཁྲི་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ་སིད་སྐྱྲོང་ཡིན་ནའང་འདྲ།
དེ་ག་རང་དང་བཀའ་ཤག་རང་གི་ཐྲོག་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གཙུགས་པ་ཞིག་ད་ལྟ་བར་དུ་ལྲོ་རྒྱུས་
ནང་བྱུང་བ་ཞིག་ངས་དྲན་གི་མི་འདུག་ལ། ཀ་བ་གསུམ་བརིད་ཉམས་ཀི་གནད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་དེ་ཡྲོང་ཤེས་སངས་ཡང་
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མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁྲིམས་དྲོན་རིག་པའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་རྒྱུས་ཡྲོད་མཁན་ཁག་གཅིག་གིས་
བཀའ་གནང་པ། དེ་དེ་བཞིན་རེད་བསམ་གི་འདུག

གཉིས་ནས་ད་ལྟ་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཁྲིམས་བཟྲོ་ལྷན་ཚོགས་གྲོ ས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་ལན་འདེབས་

བེད་སངས་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པྲོ་ཆེའི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་གསལ་པྲོ་འཁྲོད་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་གང་དང་གང་ཡིན་ནའང་གྲོས་
ཚོགས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ཡིན་ན་གྲོས་ཚོགས་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་འགན་ཁུར་ལན་འདེབས་བེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། གསལ་
བཤད་བེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། མཐའ་མ་དེར་གྲོས་ཚོགས་ཀིས་ལམ་སྲོན་ཞིག་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་ན་རེད། ཐག་གཅྲོད་ཅིག་
ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་འདྲ་དེ་རེད། གྲོས་ཚོགས་མ་ཚོགས་པའི་སྐབས་ཡིན་ན་གྲོས་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ལྟ་བུ་སི་འཐུས་རྒྱུན་

ལས་ཀི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་འགན་ཁུར་ལན་འདེབས་ཞུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཞུས་དང་ཞུ་མུས་རེད། དེ་ལས་ལྷག་
པའི་བཀའ་ཤག་གི་ལས་དྲོན་ཐྲོག་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་ཟེར་མཁན་དེ་དག་ཡྲོང་

ཐབས་མེད་པ་ཞིག་མཐྲོང་གི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་ངས་དགྲོངས་པའི་དཔྱད་གཞི་ལ་འཇྲོག་དགྲོས་རེད་ཟེར་གི་མིན། ང་རང་
གི་ངྲོས་ནས་ཡིན་ན་མྲོས་མཐུན་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཐབས་མེད། ཡང་དག་པ་ཞིག་ནམ་ཡང་རེད་དྲན་གི་མི་འདུག་ཟེར་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་ནས་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པྲོ་ཆེ་ཡི་ནང་ལ་དེ་འདྲ་བེད་རྒྱུའི་ཆ་རེན་ཡང་ཕལ་ཆེར་ཡྲོད་མ་རེད་བསམ་གི་

འདུག གང་ལ་ཞེ་ན། གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་བས་ནས་བཅའ་ཁྲིམས་ལེའུ་དང་པྲོའ ་ི དྲོན་ཚན་ལྔ་པ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀི་ཚད་
འཛིན་ཟེར་བ་དེ་རེད། ཚད་བཟུང་ས་དེ ་རེད། དེའི་དང་པྲོ་དེ་ལ། ཁྲིམས་ལུགས་དང་། ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་གི་བཀའ།

དཔེར་ན་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གིས་གང་བས་པ་དེ་ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་གི་བཀའ་ཡིན་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག སིག་གཞི་
བཅས་གང་ཡང་བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དྲོན་ཚན་གང་རུང་དང་འགལ་ཚེ་འགལ་བའི་ཆ་དེ་ར་འཛིན་མེད་པ་བ་རྒྱུ།

དེ་འགལ་གི་ཡྲོད་ན་འགལ་བའི་ཁུངས་བསྐྱེལ་ནས་འགལ་བའི་ཆ་དེ་ར་འཛིན་མེད་པ་བེད་དགྲོས་ཡྲོད་རེད།

གཉིས་པ། གྲོང་གསལ་རྣམས་ཀི་དྲོན་གནད་བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དྲོན་ཚན་ཁག་དང་འགལ་མིན་རྲོད་གེང་བྱུང་ཚེ་ཆེས་

མཐྲོའ ་ི ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐག་གཅྲོད་བ་རྒྱུ། གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་འཁྲོད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན། ཡང་ཆེས་མཐྲོའ ་ི
ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་གནང་སྲོ་ཁག་དང་མགྲོ་གཏུག་དགྲོས་རེད། དྲོན་ཚན་རེ་དྲུག་པ། ཆེས་མཐྲོའ ་ི ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
དབང་ཚད། དང་པྲོ་དེ་ཀླྲོག་མི་དགྲོས་པ་བྲོས། གཉིས་པ་དེ། བཙན་བྲོལ་དུ་གནས་རིང་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའ ་ི
ཁྲིམས་འྲོག་ཏུ་གནས་དགྲོས་སབས་ནག་ཉེས་དང་མཁར་དབང་རྲོད་རྲོག་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་བ་རྒྱུར་འབེལ་བ་མེད་ནའང་གཙོ་
ཆེར།
ཀ
ཁ

ག

བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀི་ཚིག་དྲོན་འགེལ་བརྲོད་བེད་ཕྲོགས་ལ་བརེན་པའི་རྲོད་གེང་དང་།

བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་ལས་ཁུངས་སམ། ལས་བེད་པའི་ལས་དྲོན་བེད་ཕྲོགས་དང་། དྲང་བདེན་
བྱུང་མིན་ལ་བརེན་པའི་རྲོད་གེང་།

བྲོད་མིའི་སིགས་འཛུགས་ཀི་ལས་བེད་ཁག་གི་ལས་དྲོན་དང་། ཁེ་ཕན་རེས་འབེལ་གི་རྲོད་གེང་། མདྲོར་ན་དེ་
དག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཆེས་མཐྲོའ ་ི ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དབང་ཚད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཐག་གཅྲོད་གནང་རྒྱུ་གསལ་གསལ་

ཐིང་ཐིང་འཁྲོད་ཡྲོད་དུས། བཀའ་ཤག་གི་བེད་ཕྲོགས་ལ་ཐུགས་བྲོ་ར་ནས་ཁེངས་ཐབས་མེད་པ་དང་། ར་འཕྲོད་
ཐབས་མེད་པ་ཡིན་ན་གནང་རྒྱུ་དེ་མ་གཏྲོགས་ཡྲོད་མ་རེད། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་བ་རྒྱུ་དེ་རེད་ཟེར་བ་དེ་
ང་ཚོས་ཁུངས་སྐྱེལ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད། གསལ་པྲོ་ཞེ་དྲགས་ཆགས་བསད་ཡྲོད་བསམ་པའི་གདེང་ཚོད་ཡྲོད།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་འདྲ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་དཔྱད་གནང་པ་དང་དགྲོངས་

བཞེས་གནང་པའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས། མར་མ་བབས་པ་དང་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་སང་མེད་བཏང་
བཞག་པ་དེ་འདྲ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། ཡིན་ནའང་གྲོས་ཚོགས་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་བབས་ལུགས་བབས་སངས་ཤིག་

དང་དུས་ཚོད་ཀི་རིམ་པ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཕེབས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་སབས། དཔེར་ན། དྲོན་ཚན་དེ་རང་གི་ཐྲོག་ལ་ཚོགས་
འདུ་ཚོགས་ནས་གསུངས། དེའི་རེས་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ག་རེ་ཡིན་པ་ཞེས་ལབ་ནས། དེ་འདྲ་བ་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟའི་ལས་རིམ་
ཞིག་མར་རིམ་པ་བཞིན་ཕི ན་ནས་འབེལ་བ་ཡྲོད་སའི་སྐབས་ལ་གྲོས་བསྡུར་བེད་དུས་ཁྲོ་རང་ཁྲོ་རང་གནས་སངས་ཤིག་
ཆགས་ཀི་འདུག དེར་བརེན་དེའི་ཐྲོག་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་རྲོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས།

སི་འཐུས་རྲོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་ཆ་ཤས་བངས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཕི་དྲིལ་
བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་དགྲོས་པ་ཞིག་འདུག སི་ཡྲོངས་ཀི་ཆ་ནས་དྲོན་གཅྲོད་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གི་དྲོན་

གཅྲོད་ཕར་བཞག་སེ་དེ་མིན་གི་དྲོན་གཅྲོད་མང་ཆེ་ལ་ཁྱབ་ཀི་ཡྲོད་ས་རེད། ཡིན་ནའང་ངས་དྲི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་སྲོན་རིས་ཀི་

ཨང་གངས་དང་པྲོ། ཕྲོགས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་གི་ཡུལ་ལུང་དངུལ་བབ་ཐྲོག་ལ་ཨང་གངས་དེ་བཀྲོད་འདུག དེ་ས་སྲོན་རིས་
ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སྲོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོ་དྲོན་གཅྲོད་ཁག་གཙོས་པའི་ལས་བེད་རྣམ་པའི་ཐྲོག་ལ་ཨ་སྲོར་དང་
ལུང་པ་གཞན་གི་དངུལ་ལ་བལྟས་ཡྲོང་དུས་ཏྲོག་ཙམ་ཆེན་པྲོ་མཐྲོང་གི་རེད་དེ། དྲོན་དམ་པ་ས་གནས་ཀི་གནས་བབ་ལ་

གཞི་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་དེ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དྲགས་མ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ད་ལྟའི་ཆར་ལུང་པ་ཁག་ལ་བྲོད་དྲོན་
དང་འབེལ་བའི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཨ་རིའི་བྲོད་ཀི་ཐེབས་ར་ཁང་གི་ཐྲོག་ལ་མང་པྲོ་གསུངས་སྲོང་།
དེའི་ནང་ལྲོག་ལ་ད་གིན་མང་པྲོ་གསུངས་སྲོང་། དེའི་ནང་ལྲོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལས་བེད་དང་འགན་འཛིན་
གཙོས་པའི་ཕྲོགས་དང་བསྡུར་ཡྲོང་ན། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་གཞུང་ཞབས་ཀི་ཕྲོགས་དེ་ཞེ་དྲགས་ཀི་ཉུང་ཉུང་རེད་ལབ་ན་མ་
འགིགས་པ་ཡྲོད་མ་རེད།

ཡིན་ནའང་ངའི་དྲི་བ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ལབ་ན། ལས་བེད་ཕར་ཕེབས་ཚར་བའི་སྐབས་སུ་ལ། འདིར་ཡིན་ན་ཚང་མ་ལ་

སྨན་བཅྲོས་ལྟ་སྐྱྲོང་གི་ལས་གཞིའི་ཐྲོག་ནས་གལ་སིད་ན་བ་ལ་སྲོགས་པ་བྱུང་ན་སྨན་ཁང་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་ལྟ་སྐྱྲོང་བ་རྒྱུར་

གཞུང་གིས་གཟིགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཕ་གིར་ལས་བེད་རྣམ་པ། དྲོན་གཅྲོད་མང་ཆེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་

སྨན་བཅྲོས་ཀི་ལྟ་སྐྱྲོང་ཞུ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། ད་ལྟ་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། ངས་གྲོ་ཐྲོས་བས་པ་ཡིན་ན། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨིང་སྐད་ཐྲོག་ལ་ Insurance ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་བ་ངས་གྲོ་སྲོང་། དེས་མ་ཚད་ངས་གྲོ་བ་ཞིག་
ལ་སྲོན་མ་ངའི་ངྲོ་ཤེས་པ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ལས་བེད་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ཁྱེད་རང་ཚོར་སྨན་བཅྲོས་དེ་ཡྲོད་རེད་དམ་ལབ་དུས་

ཡྲོད་མ་རེད། ང་ཚོའི་གཞུང་གིས་ག་བར་སྲོད་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ། ང་རང་ཚོའི་གཞུང་ལ་དངུལ་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་ལས་

བེད་ཁྲོ་རང་གིས་དེ་འདྲ་གསུངས་པ་བྱུང་འདུག དངྲོས་གནས་ལྷག་བསམ་རེད། དངྲོས་གནས་སྲོ་སྲོའ ་ི གཞུང་ལ་བརེ་
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སེམས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གསུང་གི་ཡྲོད་པར་ངྲོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྲོད། ཡིན་ན་ཡང་དེའི་གྲོ ང་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ལས་བེད་དེ་

འདྲ་ན་ནས་སྨན་ཁང་ལ་འགྲོ་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག སིར་བཏང་ལུང་པ་དེའི་ནང་ལ་བཅའ་
ཁྲིམས་ལེའུ་དང་པྲོའ ་ི དྲོན་ཚན་དྲུག་པ། ཡུལ་ཁྲིམས་ལ་བརི་སྲུང་། ཞེས་པ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། གལ་སིད་ལས་བེད་དེ་གཏན་
འཇགས་ལས་བེད་ཡིན་ནའང་དེ་འདྲའི་སྨན་བཅྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དང་མེད་ཟེར་ནས་འབུལ་རྒྱུ་དེ་ལུང་པ་དེའི་

ཁྲིམས་ཀི་ཐྲོག་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་ས་རེད། ཡིན་ནའང་ངས་ཞུ་དགྲོས་པ་དེ་ག་རེ་ཡིན་ལབ་ན། གལ་སིད་ཧྲོབ་ཏུ་

ཛ་དྲག་དེ་འདྲ་ན་སྲོང་ན་ཧ་ལམ་འགྲོ་ས་ཡྲོ ད་ས་མ་རེད། སྨན་ཁང་ལ་འགྲོ་ན་འགྲོ་སྲོང་གིས་གགས་ཁེལ་གི་མ་རེད། ང་
ཚོས་ཧ་གྲོ་ཡི་རེད་བ། དེ་འདྲའི་གནས་སངས་འྲོག་ལ་དེ་ས་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་བྱུང་འདུག དེ་ས་ངས་གྲོ་ཐྲོས་བས་པ་ཡིན་

ན་ལས་བེད་ན་ནས་རིན་མེད་ཀི་འགྲོ་ས་ཡྲོད་མེད་དང་གྲོང་ཆུང་ཆུང་འགྲོ་ས་ཡྲོད་མེད་གྲོགས་པྲོས་ཕར་ཚུར་ཁྲིད་པའི་སྐད་
ཆ་དེ་འདྲ་ངས་གྲོ་ཡི་འདུག དེ་དག་གཞི་རའི་ལས་བེད་ཀི་བསམ་བྲོའ ་ི ནང་ལྲོགས་ལ་ང་ན་སྲོང་ན་ག་རེ་བེད་དགྲོས་རེད་

བསམ་པའི་བྲོ་འཚབ་ཅིག་གི་ནང་ལྲོགས་ལ་ལས་དྲོན་སྒྲུབ་ཐུབ་པར་དཀའ་ལས་ཞེ་དྲགས་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འདྲ་

ཡིན་དུས་ཕྲོགས་གཅིག་ནས་བསམ་བྲོ་བཏང་བ་ཡིན་ན། སྨན་བཅྲོས་འབུལ་དགྲོས་ཀི་འདུག འགྲོ་སྲོང་ཏྲོག་ཙམ་ཡྲོད་རེད་
དེ་དྲོན་དམ་པའི་ཐྲོག་ནས་ཕུལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ལས་བེད་ཀི་ག་ལ་ལྟ་ནས་ཕེད་བཅག་ཞུ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཏན་ཏན་ཡྲོད་ས་རེད། དེ་
ཡིན་དུས་ངས་གཙོ་བྲོ་དྲི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་སྨན་བཅྲོས་ལྟ་སྐྱྲོང་ཡྲོད་རེད་དམ་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་མེད་པ་ཡིན་ན་དྲོན་གཅྲོད་སུ་འདྲ་

ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རྒྱལ་ཁྱབ་ཀི་གནས་སངས་འདྲ་ཡི་མ་རེད། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ངས་འབུལ་དགྲོས་རེད་བསམ་
གི་འདུག དེ་ནང་བཞིན་ཁྲིམས་ཀི་ཐྲོག་ནས་འབུལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ས་རེད། རྣམ་པྲོ་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་

ཉམས་ཞིབ་གནང་རྲོགས་གནང་། དེ་འདྲ་རེད་འདུག་དང་མི་འདུག མིན་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་དཔག་པའི ་གནང་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་
རེད།

དེ་ནང་བཞིན་ངའི་དྲི་བ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་རེད། དེ་ནང་བཞིན་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གཞན་པ་མང་

པྲོ་ཡྲོད་རེད། དྲོན་གཅྲོད་ཁང་ནང་ལྲོགས་ལ་དེབ་སྐྱེལ་བས་པའི་བྲོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་ར་ལབ་ནས་དེབ་སྐྱེལ་
བས་ཡྲོད་རེད། དེབ་སྐྱེལ་བས་ཚར་བའི་རེ ས་ནས་ལྲོ་འགྱུར་བའི་སྐབས་སུ་ཁྲོ་རང་ཚོར་རིས་ཀི་འགྲོ་སངས་ཤིག་ཡྲོད་
རེད། རིས་དེ་འགྲོ་བའི་ཐྲོག་ནས་གཞུང་རང་གིས་རིས་ལྲོར་བསྐྲོར་ནས་རིས་དེ་སིར་བཏང་བས་པ་ཡིན་ན་སྲོ་སྲོའ ་ི དེབ་

སྐྱེལ་བེད་ཕྲོགས་མིང་གི་ཐྲོག་ནས་དྲ་རྒྱའི་ནང་ལྲོགས་ལ་འཇྲོག་དགྲོས་པ་དེ་ཕ་གིའི་འགྲོ་སངས་ཤིག་རེད་འདུག དེ་ཡིན་
དུས་ངས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་དེབ་སྐྱེལ་བས་ནས་ལྲོ་མང་པྲོ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། ཡང་མིན་ན་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ལྲོ་མང་
པྲོ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་མང་པྲོ་ཞེ་དྲགས་ཡྲོད་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོས་གཙོ་བྲོ་དེ་ངས་འབེལ་ཡྲོད་ཕི་
དྲིལ་བཀའ་བྲོན་བརྒྱུད་ནས་ཕ་གིའི་ལས་བེ ད་རྣམ་པ་ལ་དེ་ཏག་ཏག་གནང་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། ངས་མཐྲོང་མ་སྲོང་།

ངས་མ་མཐྲོང་དུས་གཅིག་བས་ན་མ་ཤེས་པ་ཡིན་གི་རེད། ཡང་མ་འྲོངས་པར་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་

རེད། ག་རེ་བས་ནས་ཟེར་ན་དུས་ཚོད་དུས་ཚོད་འགྲོ་དགྲོས་རེད། དངུལ་མང་པྲོ་ཞེ་དྲགས་སེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་འདྲའི་
རིས་ཏག་ཏག་འགྲོ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ་ཡྲོད་མ་རེད་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ཐྲོག་ལ་ལན་འདེབས་བྱུང་བའི་ཐྲོག་ནས་

མ་འྲོངས་པར་དེའི་སྐྲོར་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་དྲོ་སང་བེད་ཆྲོག་གི་རེད། དྲི་བ་དེ་ག་རང་ཡིན། སྨན་བཅྲོས་དེ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་
ཆ་ཚང་ལ་ཆགས་སྲོད་ཀི་འདུག གྲོ་སྐབས་གནང་པ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་ཀཿབག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས།

སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་ཀཿབག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཆ་ཤས་བངས་ན་

བསམས་སྲོང་། ཉིས་སྲོང་བཅྲོ་བརྒྱད་བཅུ་དགུ་ཡིན་གི་རེད། འདིའི་ནང་བཅུ་བདུན་བཅྲོ་བརྒྱད་བིས་འདུག གཞི་རའི་ཆ་
ནས་རིས་འགྲོ་དང་འབེལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག་སེ་ལས་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་

ཤིག་ཞུས་ན་བསམས་སྲོང་། གཞི་རའི་ཆ་ནས་ཉིན་དང་པྲོ་ནས་གུས་པས་སྲོམ་ཚིག་ཅིག་སྲོན་ལ་ཕུལ་བཞག་ཡྲོད། དེ་དང་
འབེལ་བའི་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤིག་བཤད་འདྲོད་ཡྲོད་དེ། དགག་བ་དང་དགྲོས་པ་གང་གི་དབང་དུ་འགྲོ་ཡྲོང་ཤེས་ཀི་མི་འདུག

སྐབས་དེ་དུས་ཕིར་འཐེན་བེད་ཀི་ཡིན་ཞུས་ཡྲོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་ཉིན་མ་ལྔ་པའི་བར་དུ་དེའི་ཐད་ལ་ཆ་ཤས་བངས་
མེད། ཡིན་ནའང་ཁ་སང་ཉི་མ་གསུམ་བཞིའི་སྲོན་ལ་ལག་པ་བརངས་ནས་ཆ་ཤས་ཁ་ཤས་བངས་ཡིན་ཏེ། ཡིན་ནའང་ཆ་

ཤས་ལེན་མཁན་གངས་ཚད་ཀི་རེན་པས་གྲོ་སྐབས་རག་མ་སྲོང་། བས་ཙང་དེ་རིང་ས་ཙམ་ལག་པ་བཀག་པ་ཡིན། ཨ་རའི་
དྲོན་གཅྲོད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་འདྲོད་མེད་བཞིན་དུ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ལ་དེའི་ཐད་ལ་བསམ་ཚུལ་རེད། སེམས་ཚོར་དང་
འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ལྷག་པར་དུ་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡྲོད་བསད་པའི་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་

པས། ཚོར་བའི་རིང་ལུགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་འདུག་ཟེར་ནའང་འདྲ། རིག་པས་བརར་ཤ་བཅད་པའི་ཐྲོག་ནས་
ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཟེར་ནའང་འདྲ། ཆྲོལ་ཁ་དང་ཆྲོས་ལུགས་ཀི་སྲོ་ནས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་ཟེར་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་བཀའ་མྲོལ་གི་
བརྒྱུད་རིམ་མང་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་བསད་ཡྲོད་རེད། མང་ཆེ་བས་བརྒྱུད་རིམ་གི་ཁྱད་ཆྲོས་གསུམ་དེ་ག་ནས་འགྲོ་ཡི་འདུག

ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟེར་བ་འདྲ་པྲོ། དེ་ཡང་མི་མང་གི་མངྲོན་འདྲོད་རེད་ཟེར་བ་དང་ཛ་དྲག་གི་གནས་

ཚུལ་རེད་ཟེར་བ། ཁྲིམས་དང་སིག་གཞིར་བརི་དགྲོས་རེད་ཟེར་བ་སྲོགས་མང་པྲོ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག གསུང་མཁན་གི་
གང་ཟག་དེ་ཁ་སང་སྐར་རགས་ཅན་གི་དྲི་བ་འགྲོད་མཁན་དེས་ཡིན་ན་ཡང་། ཐྲོག་མར་རང་ཉིད་སི་ཚོགས་མདུན་དུ་གེང་
སྲོང་མེད་པ་ཞིག་དང་ཐྲོག་མར་རང་ཉིད་གཙང་མ་གཙང་རང་ཞིག་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་སྐར་རགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཡང་འདྲི་དགྲོས་

པ་ཞིག འདི་ཚོ་ཡང་ཚོགས་ཆུང་ལ་སྲོགས་པ་འཛུགས་དགྲོས་རེད་ཟེར་འྲོས་ཤིང་འཚམ་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་
ནའང་ད་དུང་སྐར་རགས་ཅན་གི་དྲི་བའི་ནང་ལྲོགས་ལ་དེ་ས་བྱུང་མ་མྲོང་བར་ལབ་བཞག་འདུག

དེ་ས་བྱུང་མ་མྲོང་བ་ག་རེ། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། ཆྲོལ་ཁ་གཉིས་ཀིས་ཆྲོལ་ཁ་གཅིག་

དང་མཐུན་ལམ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ལས་འགུལ་སྤེལ་གི་མིན་ཟེར་བ་དེ་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་བྱུང་མ་མྲོང་བ་རེད། ཆིག་སིལ་
ལ་གནྲོད་པ་རེད། དེ་ཧ་གྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀིས་ཧ་གྲོ་དགྲོས་ཡྲོད། ཆྲོལ་ཁ་གཉིས་ཀིས་ཆྲོལ་ཁ་
གཅིག་དང་གྲོས་ཆྲོད་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་བེད་ཀི་མིན་ཟེར་ན་མཐུན་འབེལ་ལ་གནྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ་ཕན་གི་ཡྲོད་རེད།

བཤད་ཕྲོད་པ་ཧ་ཅང་གི་གདྲོང་པ་དེ་གདྲོང་པགས་དགུ་བརེགས་འདྲ་པྲོ་ཆགས་ཡྲོད་རེད་དྲན་གི་འདུག ད་ལྟ་ཛ་དྲག་འདི་དེ་
ས་བྱུང་མ་མྲོང་བ་རེད་ཟེར་བ་དེ་གང་འདྲ་རེད། ཧམ་པ་ཆེ་དྲག་རེད་དྲན་གི་ཡྲོད། གཞི་རའི་ཆ་ནས་སི་འཐུས་གང་ཟག་དེ་

དང་ངེད་གཉིས་བར་ལ་དམིགས་བསལ་འབེལ་འདྲིས་ཡྲོད་བསད་པ་ཞིག་ཡིན། སྲོན་མ་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་

ཆེན་པྲོས་ཐད་ཀར་སི་འཐུས་ལ་བསྐྲོས་པའི་སྐབས་ནས་བཟུང་འབེལ་བ་ཡྲོད་བསད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་གདྲོང་ཐྲོག་རིན་
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པྲོ་ཆེ་བརྒྱུད་ནས། ང་གདྲོང་ཐྲོག་དགྲོན་པའི་གྲྭ་བ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། སྐབས་དེ་དུས་བཀུར་འྲོས་དེ་དང་ཧ་ཅང་འབེལ་བ་

ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་ངས་སེར་གི་ན་ཚ་མ་ཡིན་པར་སི་པའི་དྲོན་དུ་བཤད་ཀི་ཡྲོད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་འདྲ་བའི་ཆྲོལ་
ཁ་གཉིས་ཀིས་ཆྲོལ་ཁ་གཅིག་དང་ལས་འགུལ་སྤེལ་གི་མིན་ཟེར་དུས་དེ་ཛ་དྲག་རེད། ཆིག་སིལ་ལ་གནྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་
བྱུང་མ་མྲོང་བའི་ལྲོ་རྒྱུས་རེད། དེབ་ཐེར་ནང་དུ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འཁྲོད་པའི་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། གཅིག་དེ་ཡིན།

གཉིས་པའི་ཆ་ནས་ཞུ་འདྲོད་མེད་བཞིན་པ་དེ་རེད། སྲོལ་མ་ཆྲོས་འཛོམས་ཟེར་བ་དེས། ༸སྐྱབས་མགྲོན་དྲོན་གི་

བདག་པྲོ་ལ་བསྐུར་འདེབས་བས་བསད་པ་རེད། ཚིག་ཚང་མ་དྲངས་ཀི་མིན། དྲངས་ཟིན་པ་འདྲ་པྲོ་རེད། ༸སྐྱབས་མགྲོན་
དྲོན་གི་བདག་པྲོ་ལ་བསྐུར་འདེབས་བས་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ངྲོ་རྒྲོལ་བེད་མཁན་འདུག་གམ། དེ་ག་ནང་
བཞིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག ་ལ་བེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་དང་འབེལ་ཉེ་བའི་ཆར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ལ་གང་འདྲ་

བིས་འདུག ཁ་སང་ཉེ་ཆར་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གི་བས་ཉེས་ལ་ག་རེ་བིས་འདུག མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་དང་འགྲོ་

བཞིན་པ་རེད་འདུག དེ་ཚོ་གང་འདྲ་གནང་གི་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཚོར་ངེས་པར་དུ་ངྲོ་རྒྲོལ་གནང་ན་གནང་རྲོགས་གནང་།
དེ་ཚོ་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་དུ་བྱུང་མ་མྲོང་བའི་ངྲོ་རྒྲོལ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོ་ལ་ཕར་གང་རེ་གནང་གི་ཡྲོད་ནའང་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་

ཡི་ཡྲོད། ཁ་སང་ཉེ་བའི་ཆར་ང་ལ་ཁ་པར་སེབ་མཁན་འདུག འཕིན་ཐུང་ཉིས་བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་སེབས་སྲོང་། འཕིན་ཐུང་
ཉིས་བརྒྱའི་ནང་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཆ་ཚང་བ་ལྟ་ཐུབ་མ་སྲོང་། ཡིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་བལྟས་པ་ཡིན། ཡི་གེ་གཏྲོང་
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ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པ་ཞིག་ངྲོས་འཛིན་གནང་གི་ཡྲོད་པ་ཞིག་ང་རང་གིས་ཚོར་སྲོང་། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སི་ཚོགས་ནང་
ལ་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པ་དེ་སེལ་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཁ་ནང་གི་རྨ་ཁ་ནང་ལ་གསྲོ་ཟེར་བ་རེད། དེ་
འདྲ་ཡིན་དུས་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་སེལ་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག ར་བའི་ང་ཚོའི་མང་གཙོའི་སི་ཚོགས་ཤིག་གི་
ནང་ལ་ཡུལ་མི་གཅིག་གིས་གཞུང་ལ་སྐྱྲོན་བརྲོད་བེད་ཀི་ཡྲོད་ན། དེ་ལ་གཞུང་གི་ངྲོས་ནས་ལན་འདེབས་སྐྱྲོན་དགྲོས་ཀི་

རེད་བསམ་པ་རེད། ར་བའི་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ལས་མཚམས་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ། དཔལ་ལྡད་
སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ཨ་རི་ལ་ཕེབས་ཡྲོད་རེད་ཡྲོ་རྲོབ་ལ་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། དེ་དུས་སྐབས་སུ་མི་མང་གི་ཞི་བའི་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱུང་བ་

རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ལག་རེད་སྤྲོ་ལྲོའ ་ི རེ་ཐང་སང་ལ་མི་མང་བཞུགས་ཡྲོད་རེད། དེ་མི་མང་ཉུང་གི་སྐད་ཆ་རེད་བསམ་གི་
མི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་གནས་ཚུལ་ཡྲོད་པ་གསལ་པྲོ་རེད་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག
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where there is smoke, there is fire. ལབ་པ་རེད། Duwang ud raha hai toh kahi na kahi aag
toh lagi hogi

མདྲོར་ན་དུ་བ་ཡྲོད་དུས་མེ་ཡྲོད་པའི་ཁྱབ་པ་འདྲ་པྲོ་རེད། མེ་དེ་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་གསྲོད་དགྲོས་རེད་བསམ་

གི་འདུག ང་ལ་སེམས་འཚབ་ག་རེ་ཡྲོང་གི་འདུག་ལབ་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་མ་གིར་བཞུགས་སྲོད་མཁན་ཁྲོ་རང་ཚོས་མ་

འྲོངས་པར་ཁྲོ་རང་ཚོའི་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཆགས་ཀི་རེད། སང་ཉིན་ག་རེ་ཡྲོང་གི་རེད། གནངས་ཉིན་ག་རེ་ཡྲོང་གི་རེད། དེ་
སུ་གཅིག་གིས་ཚོད་དཔག་བེད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། གལ་སིད་གནད་དྲོན་འདི་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་མཆྲོག་

གིས་བཀའ་སྲོབ་ལམ་སྲོན་གནང་དགྲོས་པ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆེར་ཕྲོགས་གཉིས་ཀས་ལས་འགན་མ་འགྲུབ་པ་

རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁྲིམས་ལ་གཏུག་ཟེར་བ་དེ་ལས་ཀ་མཐའ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་
འཛིན་སྐྱྲོང་ཐྲོག་ནས་གནང་གི་ཡྲོད་ནའང་རེད། གང་ལྟར་སུའི་ཐྲོག་ནས་གང་ཡྲོད་ནའང་གནས་ཚུལ་འདི་སེལ་དགྲོས་པ་དེ་

གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་དེའི་ཐྲོག་ལ་མ་འྲོངས་པའི་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཆགས་དང་། ག་རེ་ཡྲོང་གི་
ཡྲོད་སུ་གཅིག་གིས་ཚོད་དཔག་བེད་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་ཡིན་དུས། དེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་སེལ་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་
འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ནས་ཊ་རྲོང་ཊྲོ་ལ་

མི་མང་ལ་བཀའ་སྲོབ་ག་རེ་ཕེབས་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། གནས་ཚུལ་དེ་ཆུང་ཆུང་མ་རེད་ཟེར། གནས་ཚུལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ལ་
ངྲོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྲོད་གསུངས་སྲོང་།

སྲོ་སྲོ་སེར་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཏན་ཏན་གནས་ཚུལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྲོད། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་

ཀི་དངུལ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ནས་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་དངུལ་མང་པྲོ་ཞེ་དྲགས་དྲོན་

གཅྲོད་ཁག་དྲུག་ལ་བགྲོ་འགེམ་བེད་དགྲོས་ཐུག་པ་རེད། བས་ཙང་དེའི་གནས་ཚུལ་དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་
གསུངས་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་འབེལ་ཡྲོད་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་ཁྲོ་རང་གིས་གནས་ཚུལ་འབེལ་བཤད་གསུངས་ཡྲོད་

རེད། དེ་ཕྲོགས་གཉིས་ཀ་ལ་སུས་བདེན་པ་གསུངས་འདུག སུས་བདེན་པ་གསུངས་མི་འདུག དེར་གཟིགས་རྒྱུ་རེད་
བསམ་གི་འདུག ངས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ལས་ཁུངས་ཀི་དངུལ་ནས་ཨ་སྲོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་

དྲུག་དེ་ དྲོ ན་གཅྲོད་དྲུག་ལ་བགྲོ་ འགེམ ་བས་པ་ཡི ན་གསུངས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སི ད་སྐྱྲོ ང་མཆྲོག ་གིས ་གལ་སི ད་
གསུངས་ཡྲོད་རེད། གལ་སིད་དེ་ལ་བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཁྲལ་ཕྲོག་པའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན། དེ་ལ་ཨ་སྲོར་འབུམ་གཅིག་དང་
ཁྲི་དྲུག་ཁྲལ་ཕྲོག་གི་འདུག་ཟེར་ནས་གསུངས་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་དེ་རྒྱ་གར་དཔེར་བཞག་ནས་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན་ཀ་རྲོར་

གཅིག་ཆགས་ཀི་རེད་ཟེར། དེ་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་ལས་བེད་བཅུ་ཡི་ཕྲོགས་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་གསུངས་པ་རེད། དེ་
དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་རེད། ངས་བཀའ་འདྲི་ག་རེ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ལབ་པ་ཡི ན་ན། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀིས་དངུལ་ཁང་ནས་
སྲོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་དྲུག་དྲོན་གཅྲོད་ལ་བགྲོ་འགེམ་ཞུས་པ་རེད། དེ་ལ་སྐྱེད་ཁ་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཕྲོག་ཡྲོད་རེད།

གལ་སིད་ཕྲོག་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་ག་ཚོད་ཕྲོག་ཡྲོད་རེད་ཞུ་ཡི་ཡིན། གལ་སིད་ཕྲོག་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་ཁྲལ་དེ་སུས་སྒྲུབ་དགྲོས་
རེད། བཀའ་ཤག་གིས་སྒྲུབ་ཀི་རེད་དམ་དྲོ་བདག་དྲོན་གཅྲོད་དེ་ག་རང་གིས་སྒྲུབ་དགྲོས་རེད། དེ་དྲི་བ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཁ་སང་དྲི་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཕུལ་བ་རེད། དྲི་བ་དེ་དག་ལ་ཁག་ཅིག་ལ་ལན་རག་མ་སྲོང་།
ཡིན་ནའང་དྲི་བ་དེ་དག་ལ་འབེལ་བ་གང་ཡང་མི་འདུག བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་སྐབས་ལ་གནང་ན་འགིག་གི་འདུག་

ཞུས་ཡིན་ཏེ། ཕལ་ཆེར་ཐུགས་ནས་བསེལ་བ་ཡིན་ནམ་མ་བསྐྱྲོན་པ་ནི་ཡིན་གི་མ་རེད། འགན་ཁུར་ལན་འདེབས་གནང་

མཁན་ཡིན་གསུང་གི་ཡྲོད་དུས་ཐུགས་བསེལ་བ་ཡི ན་ན་ཡང་ཞུ་ཆྲོག་པར་བྲོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པྲོ་དེ་ལ་བ་སྤུ་གནྲོན་གི་
གྲོ་རིམ་ལ་ལྟྲོས་མེད་ཟེར་བ་དེ། བ་སྤུ་གནྲོན་ཟེར་བ་དེ་ཁྲིམས་དང་སི་གཞི་ག་རེའི་ནང་ལ་ཡྲོད་རེད། བ་སྤུ་གནྲོན་ལ་ལྟྲོས་

མེད་ཟེར་བ་དེ་དཔེར་ན་བ་སྤུ་གནྲོན་གསུང་ཡྲོང་དུས་འྲོག་མས་འྲོག་མའི་གྲོང་མ་གྲོང་མ་ལ་གནས་ཚུལ་དང་འབེལ་བའི་དྲི་
བ་འདྲི་རྒྱུ། དྲོགས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ། དེ་འདྲ་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་རེད་དམ་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ཞུས་པ་ཡིན། བ་སྤུ་གནྲོན་ལ་ལྟྲོད་མེད་ཀི་

ཉེས་ཆད་དེ་འདྲ་ཕྲོག་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད་དམ་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ངས་ཞུ་དགྲོས་དྲོན་ག་རེ་རེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བང་ཨ་རིའི་
གནས་ཚུལ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བ་སྤུ་གནྲོན་དེ་ལ་དྲི་བ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་སེབས་བསད་པ་མཐྲོང་གི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ནས་
གསལ་པྲོ་བཟྲོ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་འདུག

གཉིས་པ་དེ། ཁ་སང་དྲི་བ་ཞིག་ཕུལ་བ་རེད། ལས་བེད་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གི་སྐུ་དབང་དང་འབེལ་བའི་འགན་

ཁུར་མཁན་ཞིག་གིས་མཚན་དེ་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེའི་མཚན་ཁྱེར་ནས་གནང་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་དཔལ་
ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་གནང་ཡྲོང་དུས་ཞེ་དྲགས་ཀི་གནད་འགག་མིན་པའི་བཟྲོ་འདྲ་པྲོ་ཞིག དེ་ང་ཚོས་གང་
ཡྲོད་པ་དེ་དེའི་སང་ལ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་བཏང་བཞག་པ་ཞིག་རེད། གཤམ་འྲོག་ལས་བེད་དེ་ལ་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་
ཁང་གིས་བཀག་འགུག་བས་པ་དེ་ཉེན་ཁ་ཆེ་མདྲོག་འདྲ་པྲོ་བས། ཁྲིམས་དང་སིག་གཞིའི་ཐྲོག་ནས་ས་མཚམས་བརྒལ་བ་
དེ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པའི་བཟྲོ་འདྲ་པྲོ་བས། དགྲོངས་སེལ་ཞུས་ཡྲོད་རེད་དཱ་ཟེར་དུས་དེ་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དྲགས་ཡིན་པ་

འདྲ་པྲོ་ངས་དེ་འདྲ་གྲོ་སྲོང་། དེ་ངས་གལ་ཆུང་ཆུང་རེད་ཞུ་ཡི་མེད། གལ་ཆེན་པྲོར་བརིས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་
བྲོན་མཆྲོག་ནས་བརིད་མཉམ་སངས་འཛིན་ཟེར་ནས་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་བརིད་མཉམ་དེ་གནས་ཐུབ་པ་ལ་
འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི འྲོག་མའི་འྲོག་མའི་ལས་བེད་ལ་གནས་སངས་ལ་གཞིགས་པའི་གནང་སྲོ་དེ་

དག་འཐུས་ཚང་གཅིག་པ་གནང་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་ཡྲོད། གཅིག་པ་གནང་དགྲོས་ཀི་རེད་ཟེར་དུས་
ཁག་ཅིག་ག་རེ་བས་པ་ཡིན་ནའང་ར་འདྲ་མ་སྲོང་ན་སབ་མེད་པར་བཏང་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་དྲོ་བདག་ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་གནྲོད་

ཀི་རེད་ལ་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་མིག་ལྟྲོས་ངན་པ་ཆགས་ཀི་འདུག་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ངས་དེ་ག་རང་ལ་མཚམས་
འཇྲོག་གི་ཡིན། དྲངས་ན་དྲངས་རྒྱུ་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། དེ་ག་རང་གིས་ཐུགས་མཁྱེན་པ་གནང་རྲོགས་གནང་། མང་པྲོ་དྲངས་
ནས་ཡག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་གནད་དྲོན་གཅིག་དེ་ཡིན། བས་ཙང་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོ་བྲོའ ་ི

ཐྲོག་ནས་གྲོས་བར་རེད་དམ་ཉེན་བར་རེད་སྲོན་དེར་དང་པྲོ་གཉིས་པ་གསུམ་པ་དེ་འདྲ་བཏང་ཡྲོད་རེད་ཡྲོད་མ་རེད། བཏང་
མེད་པ་ཡིན་ན་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་ནས་བཏང་རེད་དམ་མ་རེད། ཨ་རིའི་ཐེབས་ར་ནས་དངུལ་དང་འབེལ་བའི་ཡིག་
ཆ་དེ་རག་མ་སྲོང་། གནང་རྲོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིག་ཆ་དེར་བལྟས་པ་ཡིན།

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

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཏྲོག་ཙམ་བཞུགས་རྲོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་གསྲོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།
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ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༠ ཐུན་བཞི་པ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ལས་རིམ་མུ་མཐུད་ཀི་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་སྐུ་ཚབ་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་

གེང་དང་གཏན་འབེབས་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན། སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས། འཕྲོ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རྲོགས་
གནང་།
སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ལ་བང་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཁང་པ་སྤུས་གཟིགས་གནང་རྒྱུའི་
ཐྲོག་ལ་བྲོད་ཀི་ཐེབས་རས་དངུལ་གནང་རྒྱུ་དེའི་ཐྲོག་ལ་རེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གཏམ་བཟང་ཡྲོད།
ཨ་སྲོར་བདུན་འབུམ་ལྔ་ཁྲི་དེ་དག་གནང་སྦྱིན་ལ་བསྒྱུར་ཟིན་པ་ཡིན་གསུངས་སྲོང།

ངའི་དྲི་བ་དེ་ལ། ད་ལྟ་འདིར་ངྲོ་བཤུས་གནང་ནས་བྲོད་བསྒྱུར་གནང་པ་དང་ཨིན་བསྒྱུར་གནང་པ་དེར་གཟིགས་པ་

ཡིན་ན་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་མཆྲོག་ལ་བྲོད་ཀི་ཐེབས་རའི་ཚོགས་གཞྲོན་མཆྲོག་གིས་ཕག་བིས་གནང་པ་ཞིག་རེད་བཞག

དེའི་གན་རྒྱ་འདྲ་པྲོ་རེད་མི་འདུག དེ་གན་རྒྱར་འགྱུར་འགྲོ་བ་ལ་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀིས་དེ་ལ་མཚན་རགས་བསྐྱྲོན་

དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ས་རེད། དེར་མཚན་རགས་བསྐྱྲོན་ཡྲོད་རེད་དམ་ཡྲོད་མ་རེད། ད་ལྟ་སྲོན་མ་དེ་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། བྲོད་
པའི ་སི ་ཚོ གས་ཡར་རྒྱས་ཀི་ ཐེབ ས་ར་དེ ་སྲོ ན་མའི་ དྲོན ་གཅྲོད་དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་བཟང་གི་མཚན་ལ་ register
agent name འཁྲོད་ཡྲོད་པ་རེ ད། དེ་ ༢༠༡༤ ལྲོ་ལ་འཁྲོད་ཡྲོད་ན། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ད་ལྟའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཀི ་

མཚན་དེ་འཁྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད།

གཉིས་པ་དེ། གསུམ་པ་ནི། ད་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་མང་པྲོ་ཞིག་གྲོ་བར་མ་འཕྲོད་པ་ག་ནས་བྱུང་བ་རེད་ལབ་ན། དེ་

ཡྲོང་བསད་ནང་ལ་འཁྱེར་འདུག་དང་མི་འདུག གནང་སྦྱིན་དེ་མ་ཚར་བར་དུ། རིས་ཀི་འགྲོ་སངས་གཞི་བཟུང་འགྲོ་དགྲོས་
རེད་དམ་མ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཧ་གྲོ་བ་དང་མ་གྲོ་བ་བས་ནས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་དེ་སེར་བདག་ལ་འགྲོ་ཡི་མེད་འགྲོ་བསམ་

པའི་རི་བྲོང་གནམ་རིབ་ཀི་སེམས་སེམས་འཚབ་དེ་འདྲ་བྱུང་འདུག དེ་ཡིན་དུས། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས། རིས་ཀི་འགྲོ་སངས་
ཤེས་མཁན་ཚོ་ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་ཡྲོང་དུས། གནང་སྦྱིན་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། དེ་གནང་སྦྱིན་གི་ངྲོ་བྲོར་བསྒྱུར་ནས་བུ་ལྲོན་གི་

མཚམས་བར་མ་བསད་ཀི་བར་དུ། ཕ་ཕྲོགས་སྲོད་པ་པྲོ་ཡིན་ནའང་། དེའི་རིས་ནང་ལ་ཡང་གསལ་དགྲོས་པ་ཞིག་དང་། ང་
རང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོ་བྲོ་ནས་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁྲིམས་སྲུང་བརི་བེད་ཀི་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། རིས་ཀི་འགྲོ་

སངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་འཁྱེར་དགྲོས་རེད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། སྲོ་སྲོ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། སི་རྒྱུ་སེར་
བདག་ཆགས་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་གསལ་པྲོ་ཞེ་དྲགས་ཆགས་སྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་། དེ་རིས་ཀི་འགྲོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་ཡུལ་ཁྲིམས་
དང་མཐུན་པ་ང་རང་ཚོའི་རིས་ཀི་སྲོད་བསད་ནང་ལ་ངེས་པར་དུ་གསལ་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན།

དེ་ནས་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་དང་ལས་མཚམས་བཞག་པ་དང་དེའི་རེན་པས་ར་བའི་ཁ་སང་སྲོན་མ་

ཞུས་པ་ཡིན། བསྐྱར་ཟླྲོས་ཞུ་ཡི་མེད། ངས་དེའི་བྱུང་གཞི་གཙོ་བྲོ་དེ། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཕར་ཕེབས་པའི་སྐབས་དེ་ལ།

བྲོད་ཀི་ཐེབས་ར་དང་ང་རང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ཀི་བར་ལ་ནང་མྲོལ་ཡྲོད་པ་དེ། ཕར་འགྲོ་མཁན་གི་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་དེ་
ལ་ཡིད་ཆེས་གནང་ནས་ནང་ཚགས་ཀི་བཀའ་མྲོལ་མ་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས། བྱུང་པ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ངས་ཀང་དེ་འདྲ་ཞིག་
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མཐྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་ཚར་བ་རེད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་

ཐྲོག་ནས་དེ་ལ་ངེས་བར་དུ་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་གསྲོལ་འདེབས་ཞུས་སྲོང་། ཁ་ཅིག་
གིས་ཐལ་མྲོ་སྦྱར་ནས་ཚོར་ཤུགས་རྣྲོན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་དེའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་གསུང་པའི་

སྐབས་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་འགུལ་སྐྱྲོད་བཏང་ཚེ་བརན་པར་ནང་ལ་བརྒྱབ་ནས་སི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའི་ནང་
ལ་གཏྲོང་གི་འདུག དེ་ཚོའི་འགྲོ་སངས་གང་འདྲ་རེད་དམ། ཐུགས་ཁག་ར་བ་ནས་མི་འདུག དེ་དེ་བཞིན། ཨ་རིའི་དྲོན་

གཅྲོད་ལ་མི་མང་ཐུག་ཁར་ཕིན་པའི་སྐབས་ལ། བེད་སངས་གང་འདྲ་བས་འདུག་གམ། ང་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་འདྲ་ཞེ་
དྲགས་མཐྲོང་མཁན་ཞིག་མིན། ཏན་ཏན་ཞིག་ཡག་པྲོ་བྱུང་ཡྲོད་ས་མ་རེད། ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་མཐྲོང་མ་མྲོང་། རེས་ལུས་
རེད་རྦད་དེ་ཁྲོ་རང་། དུས་རབས་པ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་ལ་ཁྱྲོན་ནས་རྲོབ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། ཏན་ཏན་རང་དེ་ཡག་པྲོ་བྱུང་
ཡྲོད་ས་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཁ་སང་ཨ་རིའི་ new york ནས་སྐྱེ་དམན་ཞིག་གིས་ཁ་པར་སེབས་ནས་དེའི་སྐབས་དེ་

ལ་ཚོར་ཤུགས་རྣྲོན་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་སྐད་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། བུ་མྲོ་ན་ཆུང་ཞིག་གིས་བརྒྱབ་པ་རེད། མྲོ་རང་གི་ཚ་མྲོ་ཡིན། དེའི་
སྐབས་ལ་ཚོར་བའི་རེན་པས་མྲོ་རང་གི་པ་ལགས་དེ། heart attack ཀི་ཐྲོག་ནས་དེ་ལ་ཤི་གསྲོན་གི་རྣམ་པ་ལྷག་བསད་
དུས། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་མྲོས་བརྒྱབ་སྲོང་། དེ་ཕ་གིར་ཡྲོད་པ་ཚང་མའི་ཚོར་བ་དེ་མ་རེད། ང་ཚོས་སྐུ་ངྲོ་ལ་ཞུ་དྲོན་དེ་ཚོ་

སན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞེས་གསུང་གི་འདུག དེ་ཡིན་མིན་དེ། ང་ལ་དེ་གསུང་རྲོགས་བྲོས་གསུང་དུས། དེ་ལ་མ་ཞུ་རང་ཞུ་
རེད། དེ་ཡིན་དུས། མཚམས་མཚམས་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཚོར་བའི་ཐྲོག་ནས་བཤད་དང་མ་བཤད། མི་མང་གིས་ནྲོར་གི་

རེད། ནྲོར་དང་ནྲོར། ང་རང་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་ང་རང་ཚོས་ཧ་གྲོ་ཡི་རེད་བ། ནྲོར་གིན་ནྲོར་གིན་དགྲོངས་སེལ་ཞུ་གིན་ཞུ་གིན།
ང་ཚོ་འགྲོ་གིན་འགྲོ་གིན་བས་པ་དེ། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ཚང་མ་བརན་པར་ཐྲོག་དེ་བེད་དུས་ཟེར་དུས། ང་རང་གི་རེ་བའི་ཐྲོག་ལ་བརན་པར་དང་དྲ་ལམ་ཁག་ཁྱྲོན་

ནས་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས་གྲོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཉིས་ཀས་གུ་ཡངས་གནང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་འཆད་མཁན་མི་མང་ཚོ་
སྲོ་སྲོས་ག་རེ་ནྲོར་བ་དེར་ངྲོས་ལེན་གནང་། བཀའ་ཤག་གིས་ཐྲོག་ནས་དེ་ལ་ཡ་ལན་ཞིག་གནང་པ་ཡིན་ན། ངས་ཆིག་སིལ་
ཞེས་པ་དེ། ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་གི་ཆིལ་སིལ་ལ་ཟེར་གི་མེད། ང་རང་ཚོའི་སིངས་ཆལ་སང་ལ་ཆིག་སིལ་ལབ་ན། ཡིན་གཅིག་
མིན་གཅིག་དབུས་གཙང་དང་མདྲོ་སྲོད་སྨད་མ་གཞི། ཁྱྲོ་ག་དང་སྐྱེ་དམན་མ་འཆམ་པར་ཁ་བལ་བ། སྐད་ཆ་བཤད་རེ་མེད་

པ། ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་ཚོར་དེས་རེན་པས་གནས་སངས་ཡ་མཚན་ཆགས་པ། དེ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁྱེན་གི་རེད་བ། མང་ཆེ་བ་
འདིར་ཡྲོད་རེད་དེ། ཁ་པར་བཏང་ནས་དེ་འདྲའི་གནས་སངས་འདུག གང་ལྟར་གཅིག་གནང་ནས། ཆྲོལ་ཁ་གསུམ་ཡྲོད་མ་
རེད་ལབ་རྒྱུ་དེ། དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ལབ་ཀི་ཡྲོད། ཆིག་སིལ་ཞེས་པ་དེ། ཁྱིམ་ཚང་ནང་ཁུལ་ལ་དཀའ་རྲོག་གཅིག་

འཕད་པའི་གནས་སངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་དུས། ང་རང་ཚོའི་བ་ན་མེད་པའི་དབུས་འཁྲིད་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་
རིན་པྲོ་ཆེ་མཆྲོག་རེད། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་སྐར་མ་གཅིག་གི་ནང་ལ་མཇུག་བསྡུ་

རྲོགས་གནང་།) གནད་དྲོན་གང་དང་གང་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། གྲོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་གུ་ཡངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་
གནང་བའི་ཐྲོག་ནས་བསེལ་དགྲོས་ཡྲོད་ཅེས་བཀའ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། ང་རང་ཚོས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ལ་ངེས་པར་དུ་
དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་གནང་། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གྲོ་སྐབས་གཞུག་ལ་ཞུ་ཆྲོག་པ་བེད། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།
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སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་དང་འབེལ་བའི་སྐྲོར་ལ་ཁ་སང་ཐུང་ཐུང་ཞིག་
ཞུས་པ་ཡིན། དངྲོས་གནས་བས་ན་བཤད་མི་དགྲོས་པ་གཙོ་འདྲོན་བེད་ཀི་ཡྲོད་དེ། གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ། ཚོར་
བ་ཡྲོད་པ་དང་གནས་སངས་མང་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཉིན་དྲུག་རིང་ཚང་མས་དེ་རང་བཤད་བསད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཡར་མ་

བཞེངས་པ་མ་གཏྲོགས་རེ་རེ་བཤད་ནས་ཕེབས་བསད་མཁན་མང་པྲོ་བྱུང་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། སྐར་མ་བཅུ་ལ ་ག་ཚོད་
འདང་འདང་ཞིག་ངས་ཀང་བཤད་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། དང་པྲོ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་

བཀའ་བྲོན་མཆྲོག སིར་བཏང་ཁྲོང་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་རེད། ཕལ་ཆེར་ང་ཚོ་སྐྱེས་དུས་ནས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་
ཕག་ལས་གནང་བསད་མཁན་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་། ཐུགས་བསམ་ཡག་པྲོ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་རེད་དྲན་གི་འདུག བཙན་
བྲོལ་བྲོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དྲོན་ཚན་ལྔ་པ་ལ་འགེལ་བཤད་སྐྱྲོན་དུས། ཁྲོང་གིས“ཁྲིམས་ལུགས་དང་ཆབ་སིད་དབང་

འཛིན་གི་བཀའ། སིག་གཞི་བཅས་གང་ཡང་བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དྲོན་ཚན་གང་རུང་དང་འགལ་ཚེ། འགལ་བའི་ཆ་དེ་ར་

འཛིན་མེད་པ་བ་རྒྱུ།” འདི་དང་འགལ་གི་འདུག་ན་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འགྲོ་དགྲོས་རེད་ཟེར། དྲོན་དག་འདིའི་རྒྱབ་ལྲོངས་

དེ། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧། ཟླ་བ་ ༡༡། ཚེས་ ༧ ཉིན་མྲོར་བཏང་བའི་བཀའ་ཤག་གི་ར་འཛིན་བཀྲོད་ཁྱབ་དེ་ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་
གི་བཀའ་ཡིན་ཟེར་བ་ཞིག་ངས་གྲོ་བ་རེད། འདི་མ་གཏྲོགས་གཞན་འགྲོ་ས་མེད་པ་འདྲ་པྲོ་ཞིག སྲོན་མའི་བཅའ་ཁྲིམས་

བསྐྱར་བཅྲོས་ཐེངས་ཉེར་ལྔ་པ་འདིར་ཡྲོད་རེད། འདི་མ་བས་པའི་སྲོན་ལ་བཀའ་ར་ཁྱབ་བསགས་དེ་ཚོ་ཡྲོད་རེད། ཆབ་
སིད་དབང་འཛིན་གི་བཀའ་ཟེར་བ་འདི། ཆབ་སིད་ཀི་འགན་འཁུར་མཁན་དེའི་ཆབ་སིད་ཀི་གལ་གནད་སྐྲོར་ལ་ཡིན་ནའང་

འདྲ། བཅའ་ཁྲིམས་ཀི་གནད་དྲོན་སྐྲོར་ལ་ཡིན་ནའང་འདྲ། གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ལ་གནང་བཞག་པའི་བཀའ་ཞིག་ཡིན་
པ་མ་གཏྲོགས། བཀའ་ཤག་གིས་ར་འཛིན་བཀྲོད་ཁྱབ་བཏང་ཚད་ཚང་མ་ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་གི་བཀའ་ཡིན་པ་ཏག་ཏག་

ཅིག་བསད་ཀི་ཨ་ཡྲོད་ན་དྲན་གི་འདུག ཡིན་ནའང་། འདི་ལ་རྲོག་ག་བྱུང་ན་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འགྲོ་དགྲོས་རེད། ང་ནི་འགྲོ་
ཐུབ་ཀི་མེད། འགྲོ་འདྲོད་ཀང་མེད། བཀའ་ཤག་གིས་འདི་ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་གི་བཀའ་རེད། འདི་ལ་ཚོགས་ཆུང་
བཙུགས་ཆྲོག་གི་མ་རེད་གསུང་གི་ཡྲོད་ན། ཡང་བཙུགས་ཆྲོག་དང་མི་ཆྲོག་གི་ཐྲོག་ལ་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་སྲོང་རེས་གཞི་

ནས་ཡྲོང་རྒྱུ་ཞིག་རེད་འདུག་བ། དེ་འདྲ་ཞིག་གྲོ་བྱུང་། འགེལ་བཤད་མང་པྲོ་མ་བརྒྱབ་ཟེར་ནས་ཁ་སང་སྲོན་མ་ནས་ཞུས་
པ་རེད། ད་འགེལ་བཤད་རེ་རེ་རྒྱག་ཡྲོང་དུས་རེ་རེ་དྲོན་ཡྲོང་གི་འདུག

དེ་ནང་བཞིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་དང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་གཉིས་ཀིས་ཀང་རི་

སྲོམས་སངས་འཛིན་བེད་དུ་ལུང་འདྲེན་བས་ཏེ། གྲོས་ཚོགས་ཀིས་ཚོགས་ཆུང་ར་བ་ནས་བཙུགས་ཆྲོག་གི་མེད་པའི་བཟྲོ་

འདྲ་ཞིག་གསུང་གི་འདུག སིར་བཏང་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་མཁས་པ་རེད་ལ། སི་འཐུས་ནང་དུ་ཡང་ལྲོ་མང་པྲོ་
བཞུགས་པ་རེད། རེད་དེ། དེ་འདྲ་རང་ཨེ་ཡིན་ནམ་བསམ་པའི་ཚོར་སང་དེ་བྱུང་། ཡིན་ནའང་། ངས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཚོགས་
ཆུང་འཛུགས་དགྲོས་ཀི་རེད་ཟེར་གི་མེད། དེ་འདྲའི་གསུང་སངས་དེས། གཞན་པ་ལ་ཚོར་སང་ཞིག་སེབས་ཀི་འདུག་

བསམ་བསམ་དེ་ཡིན། དྲོན་དག་ངྲོ་མ་དེ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་ཅེ་ན། ཆེན་པྲོ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཆུང་ཆུང་ཡིན་ནའང་འདྲ། འདིས་
ནྲོར་རེད། དེ་ཡིས་ནྲོར་རེད་ཟེར་ནས་ང་ལ་བཤད་རྒྱུ་མེད་ཟེར་ཏེ། གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་བཤད་མཁན་ཚང་མས་
བཤད་རྒྱུ་དེ་རེད། ངྲོ་ལྲོག་རྒྱག་མཁན་དེ་ཚོས་བཀའ་ཤག་གིས་ནྲོར་སྲོང་ཟེར་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་དང་
སི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕེལ་གཉིས་ར་དགྲོངས་ཞུ་དགྲོས་ལབ་ཀི་ཡྲོད་པ་མ་ཟད། འཕེད་དར་ཞིག་དེ་རིང་ཡང་ཁྲོ་ཚོའི་

ལག་ཏུ་ཡྲོད་རེད། སན་ཞུ་ནི་གྲོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། གུང་སེང་ཉིན་མྲོར་སི་འཐུས་གཅིག་ལ་སན་ཞུ་དཔེ་མང་
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པྲོ་འབྲོར་འདུག་བ། ང་ཚོ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་མང་པྲོ་འབྲོར་བྱུང་། དེ་ཡང་གྲོག་འཕིན་གི་བརྒྱུད་ནས་འབྲོར་བྱུང་། ས་ཡིག་མི་
འདུག འདི་ཡིན་ཟེར་བ་གང་ཡང་མི་འདུག སན་ཞུ་དེའི་ནང་དུ་གསུང་སངས་དང་། བལ་ཡུལ་ནས་ཁ་པར་གཅིག་འབྲོར་གི་

འདུག ཁ་པར་ཨང་གངས་འདིར་ཡྲོད་དེ་ཞུ་དགྲོས་པ་ཡྲོད་མ་རེད། དེའི་ནང་དུ་ས་འཇུག་བས་བཞག་འདུག ཁ་པར་ཚུར་
བཏང་པ་དང་། ཕར་སྐད་ཆ་བཤད་ས་གང་ཡང་མི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སིད་སྐྱྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་དང་།

དབུ་དཀར་ཚང་སྐལ་རྲོར་དང་། དམ་ཉམས་བསན་པ་ཡར་འཕེལ་དང་། བྲོན་རྒན་དེ་དང་ཟེར་ཏེ། དེ་ནས་མར་འགྲོ་ཞིག་

བཙུགས་ཏེ། གཅིག་བཤད་བཞག་དུས་སྐར་མ་བདུན་ཙམ་ལ་ར་ནས་རྲོགས་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་བཤད། དེ་ནས་ཆད་འགྲོ་ཡི་
འདུག བ་རྒྱུ་གལ་མི་འདུག བཤད་ས་གང་ཡང་མི་འདུག འདི་འདྲ་བས་བསད་ན། ལབ་རྒྱུ་ལ་ཚང་མས་བཀའ་ཤག་གིས་

བཟྲོ་དགྲོས་རེད་རང་རང་ལབ་ཀི་འདུག་སེ། བཟྲོ་ས་དེ་གང་ཡང་མེད་པ་གསལ་པྲོ་གསལ་རང་རེད་འདུག གྲོས་ཚོགས་ར་
བའི་ནང་དུ། ཁ་སང་འགྲོ་བཙུགས་ནས་བཤད་མཁན་དང་དེ་རིང་མཇུག་བསྐྱལ་དུས་བཤད་རྒྱུ་དེ་རང་རེད་འདུག་ལ།

བཀའ་ཤག་གིས་དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཤྲོག་ཅེས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ནས་གསུངས་ཚར་བ་རེད། དེ་རིང་ཡང་དེ་
ག་རང་རེད་འདུག དེ་ཡིན་དུས། དེ་དེ་ག་རང་བསད་གཞག་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས་ངས་ནི་གང་ཡང་མཐྲོང་གི་མི་འདུག་ཞུ་འདྲོད་

བྱུང་། ད་ནངས་ཞྲོགས་པ་སན་ཞུ་དང་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ནས་གསུངས་པ་རེད། མར་འགྲོ་ནས་

བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་མེད་དང་། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ལ་མི་ཡྲོང་སངས། མ་ཟད། ད་ལྟ་འདི་ལ་དེ་དུས་མི་དེ་ག་རེ་རེ ད་བསད་ཡྲོད་
མིན་ཆ་ཚང་འགེལ་བཤད་བསྐྱྲོན་པ་རེད། རེས་ལུས་ཐེབས་བསད་པ་ཚང་མས་དྲོན་ལ་ཧ་གྲོ་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་འདྲ་རང་
རང་འགེལ་བཤད་བསྐྱྲོན་བསད་ན་ག་བར་ནས་འགིག་གི་རེད། ད་ནངས་ཞྲོགས་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། མདང་དགྲོང་དགྲོང་
དག་ཡིན་ནའང་འདྲ། སྐད་ཆ་ཞིག་གྲོ་བྱུང་། མ་གིར་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཞི་རྒྲོལ་བེད་མཁན་ཡིན་

ནའང་འདྲ། ངྲོ་ལྲོག་རྒྱག་མཁན་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཁྲོང་རྣམ་པས་སྐད་ཆ་བཤད་བཞག་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག བྲོ་བཟང་སེང་གེ་དང་བསན་པ་ཡར་འཕེལ་གཉིས་དགྲོངས་པ་ཞུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད། ཡང་མིན་ན། ཞིབ་འཇུག་
ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ཟེར་བ་དེ་རེད་མི་འདུག སིའཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ངས་ཁ་སང་ནས་དྲོགས་པ་ཟ་སྲོང་

བ། གསལ་དུ་གསལ་དུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག་ཟེར་བ་སྲོགས་ཁྲོ་ཚོའི་སྐད་ཆ་བཤད་སངས་དེ་ལ་ལྟྲོས་ཟེར་ནས། དེ་ལ་སེབས་
བསད་འདུག དེ་ཡིན་དུས། མིས་མི་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད་པས། མིག་ཆུ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་མདྲོག་མདྲོག་བེད་མཁན་

རེད་དམ། དང་པྲོ་སྲོང་ནས་བཤད་རྒྱུ་འདུག་མིན་གཅིག་ལྟྲོས་དང་། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། བེད་བསད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྲོད་ས་མ་
རེད། ཡིན་ནའང་། ཁ་སང་ནས་གེང་སྲོང་མ་བས་ན་བསམས་ནས་ཚིག་ཁྲོ་རང་བཞག་ཡྲོད། གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་བསྐྱར་
དུ་སྐྱྲོར་གི་མིན། རེད་དེ། བཤད་ཡྲོང་དུས་ཚང་མས་དེའི་ཐྲོག་ལ་རང་རང་བཤད་སྲོང ་། [དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་མཆྲོག་གིས་

ཀང་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགྲོས་རེད་དྲན་གི་འདུག དྲོན་ཟུར་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་རེད། དྲོན་གཅྲོད་གསར་རིང་
གཉིས་ལབ་དགྲོས་རེད་བ། སྐབས་དེ་དུས། ཁྲོང་གིས་གསུངས་མི་འདུག་ལབ་དུས། ང་ལ་ཟེར་གི་མི་འདུག་གསུངས་པ་

རེད།] ད་ལྟ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡིན་ཟེར་མཁན་དེ་ཚོས་ཁྲོང་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བེད་ཀི་ཡིན་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། སིར་བཏང་དྲང་བདེན་ལ་
རྒྱབ་སྐྱྲོར་བེད་ཀི་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། དྲང་བདེན་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བེད་ཀི་ཡྲོད་ན། གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཚོས། འདིས་
ནྲོར་སྲོང་། དེ་ཡིས་ནྲོར་སྲོང་ལབ་རྒྱུ་མེད་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། ད་དྲང་བདེན་སུ་ལ་ཡྲོད་རེད། སུ་ལ་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འདྲའི་
སྐྲོར་ལ་དགྲོངས་བཞེས་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ད་ཚོགས་ཆུང་སྐྲོར་ལ་ཡིན། མདང་དགྲོང་ཡི་གེ་དེའི་ནང་དུ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགྲོས་རེད་གསུངས་ཡྲོད་རེད།

ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་ནས་ཁ་པར་འབྲོར་པ་དེའི་ནང་དུ་ང་ཚོ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་མ་རེད། གྲོག་འཕིན་བརྒྱུད་ནས་ཡི་གེ་ཉིས་བརྒྱ་
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ཙམ་འབྲོར་བྱུང་། དེའི་ནང་ལ་ཤེས་འཇྲོན་གཉིས་ལྡན་གི་སི་འཐུས་མཆྲོག་ལབ་འདུག ང་ལ་ཤེས་ཡྲོན་ཡྲོད་ས་རེད།

འཇྲོན་ཐང་ཡྲོད་ས་རེད། དེ་འདྲ་བིས་འདུག ཁ་དང་ཁྲོག་མི་མཐུན་པ་རང་རང་རེད། མི་ངྲོ་མ་གཅིག་ཐུག་ན། ཕལ་ཆེར་ང་
ལ་ཤེས་འཇྲོན་གཉིས་ལྡན་ལབ་མདྲོག་ཁག་པྲོ་རེད་དྲན་གི་མི་འདུག དེ་འདྲ་བས་བསད་ན་ཡྲོང་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད་དམ། ངས་
བལྟས་ན་ཡྲོང་སའི་ལམ་ཁ་མི་འདུག བཀའ་ཤག་གི་དགྲོངས་གཞི་དེ་འདུག ཡིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་གི་བཀྲོད་ཁྱབ་དེ་ངས་
ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་བཀའ་ལ་ངྲོས་འཛིན་བེད་ཀི་མེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གི་བཀྲོད་ཁྱབ་དེ་ཏག་ཏག་བསད་མི་

འདུག་ཟེར་ནས་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འགྲོ་དགྲོས་རེད་གསུང་གི་ཡྲོད་ན། འགྲོ་ཆྲོག་གི་རེད། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་ཐ་
མ་རེད་གསུངས་པ་རེད། མང་གཙོའི་འགྲོ་སངས་ནང་དུ། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཐག་གཅྲོད་བ་རྒྱུ་དེ་གཟི་བརིད་རེད། ཐ་མ་

མ་རེད། ཡག་ཤྲོས་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། བརྒྱུད་རིམ་འདྲོད་དགྲོས་རེད། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་མ་འགྲོ་བའི་སྲོན་དུ་བ་རིམ་ཚང་
མ་དེད་དེ་འགྲོ་དགྲོས་རེད། དེ་མ་བས་ན་འགྲོ་ས་ཡྲོད་མ་རེད། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགྲོས་གསུངས་ཡྲོད་རེད། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ། བཀའ་བྲོན་ཁྲི་ཟུར་གཅིག་དགྲོས་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཟུར་པ་
ཞིག་དགྲོས་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། སན་ཞུ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ལ་འབྲོར་བ་རེད། དེ་བཙུགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། གྲོས་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་ཆུང་ཆགས་ཀི་རེད་དམ། གལ་སིད་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་ཆགས་ན། སང་ཉིན་ཚོགས་ཆུང་དེས་གྲོས་

ཚོགས་ནང་དུ་འགན་གང་འདྲ་བས་ཏེ་འཁུར་དགྲོས་རེད། སིད་སྐྱྲོང་གིས་འཁུར་ན་མི་ལྲོ། ཚོགས་གཙོས་འཁུར་ན་མི་འགིག
ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཡྲོད་པ་སུ་གང་ལའང་ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་མ་རེད། ཚོགས་ཆུང་དུ་བསད་མ་ཡྲོང་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། འདི་གྲོས་
ཚོགས་ནང་དུ་གང་འདྲ་བས་ཏེ་འཁུར་དགྲོས་རེད། ཁྲིམས་དང་སིག་གཞི་ག་རེའི་ཆ་རེན་འྲོག་ནས་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྲོང་
དགྲོས་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཁྲི་ཟུར་གསུམ་བཞི་ཞིག་ལྷག་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདྲོང་
རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་དམིགས་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད་མ་གཏྲོགས། ཁྲི་ཟུར་གཅིག་ནི་ཨ་མི་རི་ཀ་ལ་ཨ་རིའི་བྲོད་སྐད་རླུང་འཕིན་ཁང་གི་

འགན་འཛིན་བས་ཏེ་བཞུགས་ཡྲོད་རེད། ཕལ་ཆེར་དེ་ལ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་མདྲོག་ཁ་པྲོ་རེད་མི་འདུག གཞན་གཉིས་ཀི་སྐུ་
གཟུགས་ཀི་གནས་བབ་དང་གང་ལ་བལྟས་ན། ཕལ་ཆེར་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད་དྲན་གི་མི་འདུག ད་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་ཞུས་དང་།

བཞུགས་ཀི་རེད་དམ། མ་བཞུགས་ན་ཡང་བཞུགས་མ་སྲོང་ཟེར་གི་རེད་བ། ང་ཚོའི་དགྲོས་འདུན་དེ་བསྒྲུབས་མ་སྲོང་ཟེར་
གི་རེད་བ། དེ་ཡིན་དུས། དགྲོས་འདུན་དེ་ཚོ་ལ། ང་རང་གི་ངྲོས་ནས་བལྟས་བསད་ན་ཆ་བཞག་ས་ཞིག་མཐྲོང་མ་སྲོང་།

ཁྲོང་རྣམ་པ་མི་མང་ཡིན་ནའང་འདྲ། འདི་ལ་མགིན་ཚབ་པ་ཡྲོད་ན་འདྲ། སྐུ་ཚབ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ལྷག་བསམ་ཡྲོད་
མཁན་ཡིན་ནའང་འདྲ། ངས་ད་ལྟ་བཤད་པ་དེ་ཚོ། དྲང་པྲོ་རེད་འདུག་དང་མི་འདུག་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ནས་ལྟ་རྲོགས་གིས།

(ཚོགས་གཙོས་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག སྐར་མ་གཅིག་གི་ནང་ལ་མཇུག་བསྡུ་རྲོགས་གནང་།) དེ་
བཞིན། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་དེ། བཀའ་ཤག་གིས་དྲང་བདེན་བས་འདུག་དང་མི་འདུག་ལྟ་དགྲོས་

རེད་གསུངས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་སྐྱྲོན་འཛུགས་ལུང་པ་གང་། ཚད་ལས་འདས་པ་བས་སྲོང་བ། ཁ་སང་འདིར་འབེལ་

ཡྲོད་དྲུང་ཆེའི་ཚད་མཉམ་གཅིག་ལ་བཀའ་ཤག་དང་མཉམ་དུ་སྦྱར་ནས་ག་ཚད་བཤད་སྲོང་། དེ་འདྲ་ཞིག་བས་ན། ཆབ་
སིད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་རེད་དམ། ཆྲོས་ལུགས་ལ་མ་བརེན་པའི་བཟང་སྲོད་རེད་དམ། གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་

མི་རྒན་ཤྲོས་དེ་ཚོས་མཛའ་མྲོའ ་ི སིང་གཏམ་ཟེར་ནས་མིང་བཏགས་སྲོང་བ། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ན། དེ་དག་
ཡན་ཆད་ཞིབ་འཇུག་བེད་དགྲོས་རེད། དེ་ནས་རྲོགས་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རིས་འགྲོ་དེ་དང་འབེལ་བ་དམིགས་བསལ་གལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཕག་རྲོགས་མང་པྲོས་གསུང་

མང་པྲོ་བསྐྱྲོན་པ་རེད། ཚང་མ་ཉན་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་གཏམ་དཔེ་ཞིག་ལ། སྤར་ཁ་བརྒྱད་པྲོ་དེད་ན། གཏྲོར་
མ་དཀར་ཁུང་ནང་མ་གཏྲོགས་འཕེན་ས་མི་འདུག་ཅེས་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། དེ་ག་རང་ཡིན་ས་རེད།

བཀའ་ཤག་གི་མངྲོན་འདྲོད་སང་ནས་འགྲོ་བ་ཡིན་ནའང་ངས་མ་འགིག་པ་ཞིག་ལ་མཐྲོང་གི་མི་འདུག གང་ལྟར་ཐག་གཅྲོད་
ཅིག་བེད་དགྲོས་པ་རེད། མི་མང་ལ་སྲོན་རྒྱུ་ཞིག་དགྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ནས་ཡར་ལངས་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གཙོ་བྲོ་དེ་གང་ཆགས་སྲོང་ལབ་པ་ཡིན་ན། དེ་རིང་ཞྲོགས་པ་ཕག་རྲོགས་ཤིག་གི་གསུང་མྲོལ་དེས། ཁ་སང་དེ་རིང་
གི་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་དེ་ཟིང་ཟིང་ལང་ལྲོང་དུ་གྱུར་ནས། མི་རེ་རེའི་ངྲོས་ནས་དྲ་རྒྱ་བེད་སྲོད་བཏང་སེ་མཆན་ས་ཚོགས་
བརྒྱབ་ཅིང་དཀྲྲོགས་གཏམ་མང་པྲོ་མེ་ནང་བཞིན་འབར་དུ་འཇུག་བཞིན་པ་དེའི་སང་ལ་ཤིང་གཤགས་པ་བཞག་པ་འདྲ་པྲོ་

ཞིག་ཚོར་སྲོང་། སྐབས་དེ་དུས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་འདྲོ ན་དགྲོས་བསམ་སྲོང་སེ། ཚང་མ་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་རང་
རང་རེད། འདས་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའི་གནས་སངས་དང་མ་འྲོངས་པའི་གནས་སངས་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་བསམ་གཞིགས་

བེད་ཀི་ཡྲོད་ངེས་རེད། མཁྱེན་གི་རེད་བསམ་ནས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་བཏྲོན་མེད། ད་ལྟ་ཡང་བསྐྱར་ཕག་རྲོགས་སི་
འཐུས་ཤིག་གིས་ད་ནང་ཞྲོགས་པའི་སྐད་ཆ་དེ་ཚོར་བདག་པྲོ་འདྲ་བྲོ་བརྒྱབ་སྲོང་བའི་ཚོར་བ་ཞིག་སེབས་སྲོང་། དེ་བས།
དེང་གི་སི་འཐུས་གསར་པ་དེ་ཚོས་སྲོན་མའི་གནས་སངས་མ་མཁྱེན་པའམ་དྲོ་སང་དེ་ཙམ་མ་བས་པའི་དབང་གིས་བསམ་

བྲོ་གཏྲོང་སངས་གང་འདྲ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ན་བསམ་ནས། སྲོ་སྲོས་ཆ་ཤས་ཤིག་དེ་འདྲ་བས་ནས་ལེན་དགྲོས་བྱུང་སྲོང་། དེ་ག་
རེད་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་རྲོག་ག་ཟང་ངེ་ཟིང་ངེ་འདུག ཁ་སང་ནས་དེ་རིང་བར་དུ་

བཤད་བསད་པ་དེ་རེད། ཆྲོལ་ཁའི་འཐེན་འཁྱེར། ཆུང་ཆུང་ཆེན་པྲོ་བཟྲོས་ནས། སྐྲོར་བ་བརྒྱབ་ནས་སི་ཚོགས་དཀྲུག་རྒྱུའི་

ཉེན་ཁ་འདུག་ཅེས་ལབ་དགྲོས་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་དེ ་རེད། སྲོ་སྲོ་ཡིན་ནའང་དེ་གཙོ་འདྲོན་བས་ནས་བཤད་ཀི་ཡྲོད། དེ་རིང་

ཞྲོགས་པ་ཡང་བསྐྱར་ཕག་རྲོགས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ག་རེ་གསུངས་སྲོང་། དབུས་གཙང་ཆྲོལ་ཁ་དང་། མདྲོ་སྨད་ཆྲོལ་ཁ་
གཉིས་ཀས་མདྲོ་སྲོད་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བེད་ཀི་མིན་ཟེར་ནས་གྲོས་ཆྲོད་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད་གདའ།

ཞེས་བཤད་ཡྲོང་དུས། འཛམ་བུ་གིང་ཟེར་ན་མི་ཤེས་ཏེ། བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་པ་དེ་ཚོར་རྲོད་རྲོག་
དང་ཟང་ཟིང་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟའི་ཆ་ལ་སྐད་ཆ་དེ་འདྲས་རེན་བས་ནས། ན་ཆུང་ལྲོ་གཞྲོན།
ན་ཚོད་མ་སྨིན་པ། ཤེས་ཡྲོན་མ་སྨིན་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཚོས་སྲོན་གི་ལྲོ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལྲོངས་དང་གནས་སངས་
མང་པྲོ་ཞིག་མཁྱེན་གི་མ་རེད། ཁ་སང་དེ་རིང་གི་རྲོག་ག་འདིའི་ནང་དབུས་གཙང་མདྲོ་སྨད་གཉིས་ཀ་མཉམ་རུབ་བས་ནས་

གྲོས་ཆྲོད་ཅིག་བཞག་ཏེ་མདྲོ་སྲོད་ཆྲོལ་ཁ་དང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བེད་ཀི་མེད་ཟེར་བ་ཞིག་གྲོ་སྲོང་ན། དེ་ནས་གནས་སངས་
དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་རེད། རྦད་དེ་འགན་བཟྲོད་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་ཛ་དྲག་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འདྲ་
ཡིན་དུས། སྲོ་སྲོས་གསལ་བཤད་ཞེ་དྲགས་བེད་ཤེས་ཀི་མེད། གནས་སངས་རྒྱུད་རིམ་གསལ་པྲོ་ཞེ་དྲགས་ཤེས་ཀི་མ་

རེད། གྲོ་རིག་ཐྲོས་གསུམ་དེ་ཚོ་ཡྲོད་རེད། དྲོན་དག་དེ་ལྲོ་རབས་དགུ་བཅུའི་ནང་གི་གནས་སངས་ཤིག་རེ ད། མདྲོ་སྲོད་
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ཆྲོལ་ཁའི་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་གསར་པ་རིང་པ་ཟེར་ན་རེད། གང་ལྟར་ཆྲོལ་ཁ་དེ་རྲོག་གཅིག་ཏུ་སིལ་མ་ཐུབ་པར་ཕྲོགས་ཁག་

གཉིས་ཆགས་པའི་གནས་སངས་ཅིག་ཡྲོད་ས་རེད། དེའི་སྐབས་སུ། ཆྲོལ་ཁ་གཞན་གཉིས་ཀའི་ཕྲོགས་གཅིག་གི་མཉམ་དུ་
ལས་དྲོན་གང་ཞིག་བས་ནའང་འགིག་གི་མི་འདུག ཕྲོགས་གཞན་གཅིག་གི་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བས་ནའང་འགིག་གི་མི་འདུག

(ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་ད་བགྲོ་གེང་ངྲོ་བྲོ་གང་འདྲ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་མེད་ཧ་གྲོ་ཡི་མི་འདུག ད་
ལྟ་ང་ཚོ་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་གི་རིས་འགྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་གཏན་འབེབས་འགྲོ་བསད་ཡྲོད་པ་རེད ། དེ་ཚོ་
ཚིག་རེ་རེ་ལ་གཟིགས་དགྲོས་འདུག་དང་མི་འདུག་དགྲོངས་འཆར་གནང་ན་མ་གཏྲོགས།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག
དེ་ཡིན་དུས། གང་ལྟར་མདྲོ་སྲོད་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་ཕྲོགས་གཅིག་མ་ཆགས་པར་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བེད་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་དེས་
རེན་པས་གཅིག་མ་ཆགས་བར་དུ་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་མ་བས་ན་བཟང་གི་ (ཧྲ་གི་)སམ་པའི་གྲོས་ཆྲོད་ཅིག་བཞག་ཡྲོད་ས་
རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་སྲོ་སྲོས་བཤད་འདྲོད་པ་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁ་སང་དེ་རིང་གི་གནས་སངས་འདི་འདྲ་ཞིག་གི་སང་ལ་

ཆྲོལ་ཁ་བེ་བག་པ་གཉིས་མཉམ་དུ་རུབ་ནས་ཆྲོལ་ཁ་བེ་བག་པ་གཅིག་ལ་ལས་ཀ་སྡུག་ཅག་བེད་པ་དང་། གྲོས་ཆྲོས་སྡུག་
ཅག་བཞག་པ་དང་། དེ་འདྲ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་མཐྲོང་མྲོང་མེད། ལྲོ་རབས་དགུ་བཅུ་པའི་ནང་གི་གནས་སངས་ཤིག་ད་ལྟའི་

རྲོག་ཟིང་ནང་ལ་ཚུར་འཁྲིད་ཡྲོང་ནས་སྐད་ཆ་གསལ་པྲོ་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་ན། མང་ཚོགས་ཀི་གནས་སངས་
གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་རེད། དེའི་འགན་ཚང་མ་ལ་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཞིག་བསམ་ནས་འགེལ་བཤད་ཡག་པྲོ་
རྒྱག་ཐུབ་མིན་ལ་མ་ལྟྲོས་པའི་སྲོ་ནས་བསམ་ཚུལ་དེ་བཏྲོན་པ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

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

ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་འདྲོན་དགྲོས་ཐུག་མ་སྲོང་། སི་འཐུས་རྲོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་
གནང་།

སི་འཐུས་རྲོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་ནན་པྲོ་གནང་སྲོང་། ད་གི་གྲོང་དུ་སི་
འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། ལུང་དྲངས་སྲོང་། ད་ལྟའི་གནས་བབ་དེ་འདྲ་ལ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མི་འདུག སི་འཐུས་གང་ཟག་
སེར་གིས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དེ། སེར་ཆགས་དགྲོས་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ལས་རིམ་སང་ལ་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་བ།

ཉིན་མ་གསུམ་དང་ཕེད་ཀ་མ་གཏྲོགས་ལྷག་ཡྲོད་མ་རེད། སེ་ཚན་གཉིས་ཚར་ཡྲོད་མ་རེད། ད་དུང་སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་འགྲོ་

བསད་པ་ཡིན་ན། དཀའ་ངལ་འཕད་ས་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ལ་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སིད་མ་ཉན་པ་
ཡིན་ན། ཡང་བསྐྱར་ནན་པྲོ་གསུང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་གནང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

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

ཚོགས་གཙོས། ཉིན་དྲུག་གི་རིང་ལ་ལས་རིམ་འགྲོ་སངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ།

འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཉན་ཏེ་བསམ་མནྲོ་མང་པྲོ་བཏང་བ་
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ཡིན། ར་བའི་ཡར་ལངས་ནས་གཅིག་ཞུས་དགྲོས་བསམ་པའི་བསམ་བྲོ་ཡྲོད། བས་ཙང་། གྲོ་སྐབས་འདི་བཟུང་ནས་
བཤད་རྒྱུ་ཡིན།

ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དྲོན་བེད་ཕྲོགས་ཀི་སིག་གཞིའི་ཆ་རེན་དྲོན་

ཚན་ག་གསུམ་པ། "ཚོགས་གཙོའི་གསུང་བཤད། ཚོགས་འདུའི་ནང་གཙོ་སྐྱྲོང་གནང་བཞིན་པ་སུ་ཡིན་གིས་དགྲོས་གལ་

ནམ་བྱུང་མཚམས་རང་ངྲོས་ནས་སམ། སི་འཐུས་སུ་རུང་གི་རེ་བསྐུལ་བྱུང་ན་ཚོགས་འདུའི་གྲོས་བསྡུར་ལ་ཕན་ཆེད་བགྲོ་
གེང་གནང་བཞིན་པའི་གྲོ ས་གཞི་གང་གི་ཐྲོག་ཏུའང་འགེལ་བརྲོད་དང་གསལ་བཤད། དགྲོངས་ཚུལ་བཅས་ཀི་གསུང་

བཤད་གནང་རྒྱུ།" འདིའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པའི་ལས་རིམ་ནང་

དུ། ཚོགས་འདུ་ཉིན་དང་པྲོ་ནས་བཟུང་སེ། དེ་རིང་ལས་ཉིན་དྲུག་པ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། འདིའི་ནང་དུ་འབེལ ་བ་མ་
ཆགས་ན་མ་གཏྲོགས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གང་ཡང་རུང་བ་མ་བཞེངས་ན་མ་གཏྲོགས། མང་བ་ཞིག་བང་ཨ་རིའི་སྐུ་

ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ལམ་མཚམས་འཇྲོག་པའི་གནད་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་རེད། དེའི་རེས་འབེལ་གིས་སི་ཚོགས་ནང་
དུ་ཟང་ངེ་ཟིང་ངེ་བྱུང་བ་དང་། འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་གིས་ལན་འདེབས་བརྒྱུད་རིམ་པའི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གྲོང་ཕེབས་བསད་ཀི་
ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་ཚོགས་གཙོས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དེ། ཕྲོགས་གཉིས་སུ་མ་ལྷུང་པའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཁ་
རང་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་ཕེབས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐྲོག་ལ་སི་འཐུས་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ར་དྲུག་གིས་

ཆ་ཤས་བཞེས་ཡྲོད་རེད། བཞེས་པའི་སྐབས་སུ། སྲོ་སྲོས་གང་ཐུབ་ཉན་དུས། ད་ལྟའི་ཟང་ངེ་ཟིང་ངེའི་གནས་སངས་ཀི་ཐྲོག
འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ཐབས་ལམ་ག་རེ་འདུག གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཐབས་ལམ་ག་རེ་འདུག དེ་འཚོལ་མཁན་རིགས་གཅིག་འདུག

རིགས་གཅིག་གིས་བཀའ་མྲོལ་གསུང་སངས་དང་། འགེལ་བརྲོད་ཞུས་མི་ཤེས་པའི་གནས་སངས་ཀི་ཐྲོག་ནས། རེ་རེ་

གཉིས་རེའི་བསམ་འཆར་དེ་གཙོ་བྲོར་བཟུང་ནས་འགེལ་བཤད་གནང་མཁན་ཁག་ཅིག་འདུག རིགས་གཅིག་བཏང་སྲོམས་
སུ་གནས་བསད་ཀི་འདུག སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཆེ་བ་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཆུང་བ་ཡིན་ནའང་འདྲ། གནས་ཚུལ་གཅིག་ཡྲོད་པ་

གསལ་པྲོ་རེད། དཔེར་ན། ཉིས་སྲོང་བཅུ་བདུན། སི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་བདུན་ཉིན་བཀའ་ཤག་གིས་ལས་མཚམས་
འཇྲོག་དགྲོས་པའི་བཀྲོད་ཁྱབ་གནང་པ་རེད། ཉིས་སྲོང་བཅུ་བདུན་གི་སི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་ནས་ད་ལྟ་སི་ཟླ་གསུམ་པ། ཟླ་བ་

ལྔའི་རིང་ལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཟང་ངེ་ཟིང་ངེ་ཡྲོང་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན་སི་ཚོགས་དྲ་རྒྱའི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་མང་

པྲོ་ཡྲོང་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་བཞིན་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་
འཚོགས་དུས་ལྔ་པའི་ལས་ཉིན་དང་པྲོ་ནས་དེ་རིང་ལས་ཉིན་དྲུག་པ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། དེབ་མཐུག་པྲོ་འདི་འདྲའི་
སྲོན་རིས་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་འདི་ཙམ་མ་གཏྲོགས་ཚར་ཡྲོད་མ་རེད། མུ་མཐུད་དེ་ཕེབས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོ ད་རེད།
ད་ཉི་མ་བཞི་ལྔ་ཞིག་ལས་ལྷག་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས། ད་ལྟའི་ཚོགས་གཙོས་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། འཛིན་སྐྱྲོང་

བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས། གྲོས་ཚོགས་ཀི་བགྲོ་གེང་གནང་མཁན་འཐུས་མི་ཚང་མས་ཕྲོགས་བསྲོམས་བས་ནས། ད་ལྟའི་

གནས་སངས་འདི་ལ་བ་ལམ་བེད་བདེ་ག་རེ་འདུག དེར་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འཛིན་
སྐྱྲོང་གི་ལས་འགན་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ལས་འགན་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་མ་རེད།
དགྲོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་དེ་ཆགས་འདུག་བསམ་གི་འདུག

དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། ད་གིན་དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས། བཅའ་ཁྲིམས་ཀི་དྲོན་ཚན་

ལུང་འདྲེན་བྱུང་སྲོང་། དེ་ངས་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་མ་སྲོང་བསམས་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས། སྐབས་ཐྲོག་དེ་ལ་ཡར་ལངས་

ནས་ཞུ་བསད་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཀི་མི་འདུག དྲོན་ཚན་ལྔ་པ་དེ་རེད། བཅའ་ཁྲིམས་ཀི་ཚོད་འཛིན། དང་པྲོ་དེ་ལ་ནང་
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གསེས་གཉིས་ལས་དང་པྲོ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་གི་བཀའ། སིག་གཞི་བཅས་གང་ཡང་བཅའ་ཁྲིམས་

འདིའི་དྲོན་ཚན་གང་རུང་དང་འགལ་ཚེ། འགལ་བའི་ཆ་དེ་ར་འཛིན་མེད་པ་བ་རྒྱུ། ཞེས། བཀའ་ཤག་གིས་བང་ཨ་རིའི་དྲོན་
གཅྲོད་ལས་མཚམས་འཇྲོག་དགྲོས་པའི་གསལ་བསགས་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འགལ་འདུག་ཟེར་མཁན་སུ་གཅིག་བྱུང་

ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ལུང་འདྲེན་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག་བསམ་གི་འདུག འགལ་ཡྲོད་ན། འགལ་བའི་ཆ་དེ་ར་
འཛིན་མེད་པ་བ་རྒྱུ་ཟེར་དགྲོས་རེད་བ། དེ་བཞིན་འགལ་འདུག་དང་མི་འདུག་གི་རྲོད་གེང་བྱུང་པ་ཡིན་ན། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་
ལ་གཏུག་དགྲོས་རེད་ཟེར་བའི་ནང་དྲོན་དེ་རེད་མ་གཏྲོགས། དེ་ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་གི་བཀའ་ཡིན་པ་དང་། བཀའ་ཡིན་
པའི་ངྲོ་བྲོ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་བས་པ་ཡིན་ན། འགལ་འདུག་དང་མི་འདུག་གི་འགེལ་བརྲོད་དེ་ད་ལྟ་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་སུ་

གང་གིས་གསུང་མཁན་བྱུང་མ་སྲོང་། བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ལུང་འདྲེན་གནང་དགྲོས་མ་སྲོང་བསམ་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས།
འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་འདི་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡྲོ ད་ན་གསུང་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་ཡྲོང་ཆྲོག་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས།

གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཐབས་ལམ་ག་རེ་འདུག འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་ཐབས་ལམ་ག་རེ་འདུག དཔེར་ན། གྲོས་ཚོགས་
ནང་དུ་བལྟས་ན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས། ལས་ཉིན་དྲུག་བར་དུ་ཆ་ཤས་བཞེས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ད་དུང་
བཞེས་རྒྱུ་རེད་འདུག ད་ལྟ་སི་འཐུས་བརྒྱད་ཡྲོད། འདི་འདྲ་མུ་མཐུད་དེ་ཕེབས་ཀི་ཡིན་པས། ཕེབས་ན་དེ་ལ་དགེ་མཚན་

ག་ཚོད་འདུག དགྲོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀིས་ལས་
རིམ་འགྲོ་སངས་ཀི་ཐྲོག་ནས། དུས་ཚོད་ཀི་ཐྲོག་ལ་སེམས་ཁྲལ་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། དམིགས་བསལ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་

ལས་དྲོན་བེད་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས། བཞུགས་མྲོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་དགྲོས་པའི་གནད་དྲོན་རིགས་གཅིག་ཡྲོད། དེ་
དང་མཉམ་དུ། སང་ཉིན་བཞུགས་མྲོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་གཅིག་བཟྲོས་ཡྲོད། དེའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་
བསལ་གི་བ་ལམ་བེད་བདེ་ག་རེ་འདུག དགྲོངས་ཚུལ་གསལ་པྲོ་སྤུངས་པའི་ཐྲོག་ནས་མཇུག་སྐྱྲོང་ག་རེ་བེད་དགྲོས་ཀི་
འདུག དེར་ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྲོགས་གིས་ཟེར་ནས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།

དེ་བཞིན་གྲོང་དུ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡང་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡྲོད། གནད་དྲོན་གཅིག་ཡྲོད་པ་ནི་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་རེད།

མཁྱེན་བཞིན་དུ་མིག་བཙུམས་ཏེ་བསད་ན། ར་བ་ཉིད་ནས་བསད་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཆ་རེན་ཁ་ཤས་འདྲོན་གི་
འདུག དེའི་ཐྲོག་གནང་ཐུབ་ཀི་འདུག་དང་མི་འདུག་དགྲོངས་པ་ཞིབ་མྲོར་བཞེས་ཏེ། ར་བ་ཉིད་ནས་གནང་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་

མེད་པའི་ཐག་གཅྲོད་བྱུང་ན། དེ་ག་རང་འགྲོ་རྒྱུ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོ་ཕིར་ལྡྲོག་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་
ལྟའི་གནས་ཚུལ་འདིའི་ཐྲོག་ལ། དམིགས་བསལ་གི་གྲོ་བསྡུར་ནན་པྲོ་ཞིག་བས་ནས། གནང་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་
ཞིག་ཚོགས་གཙོས་མཐྲོང་གི་ཡྲོད། དེ་ཡིན་དུས། འདིའི་ཐྲོག ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཟླ་བ་ལྔའི་རིང་གནས་བསད་

ཡྲོད་རེད། མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཀི་ཡྲོད་མེད། ང་ཚོས་བཤད་ཚོད་ཐེག་གི་མི་འདུག་སེ། འདི་འདྲ་རག་པར་བྱུང་བསད་ན།

ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་འདིའི་གནས་སངས་དེ། ཆེད་མཐྲོང་རེད། གནས་སངས་རེད། ལྷག་པར་དུ་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་

མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་འདི་བམས་སིང་རེ་ལྡན་མཁན།
གཞན་ཕན་ཡྲོད་མཁན། ལྷག་བསམ་ཡྲོད་མཁན་ཞེ་པྲོ་ཞིག་ཡིན་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་། མཇུག་སྐྱྲོང་ཚད་ལྡན་

ཞིག་གནང་ཐུབ་དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་འདུག་ཟེར་ནས། ཚོགས་གཙོས་འདིའི་ཐྲོག་ནས་འབྲོད་བསྐུལ་དེ་ཡིན། ད་ལྟ་
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་བརྒྱད་ཡྲོད། དེའི་རེས་ལ་གསུང་དགྲོས་ཀི་འདུག་དང་མི་འདུག་གཟིགས་

རྲོགས་གནང་། གལ་ཏེ་གསུང་དགྲོས་ཀི་འདུག་ན། གྲོ་སྐབས་ཆ་ཚང་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་
འབྲོར་ལགས།
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སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་སྲོང་ལ་དེ་ལ་
ལན་ཡང་འབྲོར་སྲོང་། སྐབས་ ༡༥ མདྲོ་སྨད་ཚོགས་ཆེན་གི་ཐྲོག་ནས་ཕིར་འཐེན་བས་ཡིན་གསུངས་སྲོང། ད་ལྟ་གསུང་

མཁན་གིས་དེ་འདྲ་ཡྲོད་ས་རེད། དེ་ད་ག་རང་ཡིན། གཞན་དང་འབེལ་བ་དེ་ཚོ་ཚོགས་གཙོའི་ལམ་སྲོན་ཡང་དག་པ་ལ་
བརེན་ནས་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱུ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

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

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པའི་སྐྲོར་ལ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་དང་
འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་ཚང་མ་ཞུས་ཡིན། བཀའ་ཤག་གིས་དགྲོངས་བཞེས་གནང་དང་མ་གནང་དེ་ག་རང་ཡིན། དེ་ཡིན་
ནའང། ཁ་སང་དེ་རིང་། ཆིག་སིལ་ལ་གནྲོད་རྒྱུའི་དབུས་གཙང་ཆྲོལ་ཁས་གྲོས་ཆྲོས་དེ་འདྲ་བཞག་པ་རེད། དེ་ར་བ་ཉིད་
ནས་བདེན་པ་མ་རེད། དེ་ནས་འགེལ་བཤད་ལྲོག་པ་ཞེ་དྲགས་ཤིག་བསྐྱྲོ ན་གནང་སྲོང་། དེའི་སང་ལ་མདྲོ་སྲོད་ཆྲོལ་ཁ་

གཉིས་ཆགས་པའི་ཐྲོག་ནས་དེ་གཉིས་མཉམ་དུ་གཅིག་ཏུ་མ་སིལ་བར་ལ་གཉིས་ཀར་འབེལ་བ་བེད་ཀི་མིན། ཟེར་ནས་

བཞག་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། དེ་ཆིག་སིལ་ལ་ཕན་རྒྱུ་རེད་མ་གཏྲོགས་གནྲོད་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ར་བ་ཉིད་ནས་བཞག་མི་འདུག ལྷག་
པར་ང་དབུས་གཙང་ཚོགས་གཙོ་བེད་པའི་སྐབས་ལ། མདྲོ་སྲོད་སེ་ཚན་གཉིས་ཡྲོད་པའི་མཉམ་དུ་ཚོགས་པ་བཅུ་གཅིག་

གི་ཐྲོག་ནས་ལས་ཀ་མང་པྲོ་མཉམ་དུ་བས་པ་ཡིན། བས་ཙང་། དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་བདེན་མ་རེད་ཅེས་མང་ཚོགས་ལ་གྲོ་
རྲོགས་ལྲོག་པ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་དྲོན་དུ་འགེལ་བཤད་ལྲོག་པར་མི་འགྲོ་རྒྱུའི ་ཆེད་དུ་གསལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དེ་ག་རང་
ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་ཀ῝བག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས།

སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་ཀ῝བག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཁ་སང་སྲོན་མ་ཁ་ཤས་བཤད་དྲན་ཏྲོག་ཙམ་དྲན་པ་བརེད་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་ཁ་ཤས་ཞུ་ན་
བསམ་སྲོང་། ཐྲོག་མར་ད་ལྟ་གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་ཁག་གཉིས་ཀིས་གསུངས་སྲོང་།

ཆྲོལ་ཁ་གཉིས་ཀི་ཆྲོལ་ཁ་གཅིག་ལ་མཉམ་དུ་། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་དེའི་

སང་ལ་མ་གསུང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ཐྲོག་ལ་གྲོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་མིན། བང་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་རྒྱུན་འགྲོ་སྲོན་
རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གསུང་རྲོགས་གནང་།) ལགས་སྲོ། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་རྲོབ་ཙམ་

ཞུས་ཚར་ཡིན། ཡིན་ནའང་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཁ་ཤས་དེ་རིང་ཞྲོགས་པ་ཆད་བཞག ང་ལ་ཁ་པར་
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སེབས་མཁན་དང་ཡི་གེ་སེབས་མཁན་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཡི་གེ་གཅིག་ཨིན་སྐད་ཐྲོག་ནས་སེབས་སྲོང་། ཨིས་ཇིའི་མིང་དེ་
ten pas ten pal ཕལ་ཆེར་བསན་འཛིན་དཔལ་ལྡན་ཡིན་མིན་ནམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ། དེ་ཨིན་ཇིའི་ཐྲོག་ནས་

གཏྲོང་ས་ནྲོར་ནས་ང་ཡང་ཨིན་ཇིའི་ཚོགས་པ་རེད་བསམ་ནས་དྲན་གི་ཡྲོད་ས་རེད། གསང་བ་ཞིག ང་རང་གིས་ཨིན་ཇི་ཞེ་

དྲགས་ཤེས་ཀི་མེད་དེ། མར་རགས་ཙམ་ཀླྲོག་ཡྲོང་དུས། སང་ཉིན་གྲོ་སིག་བེད་སངས་དང་དེ་འདྲའི་བེད་སངས། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གི་ལས་ཁུངས་ལ་དེ་འདྲའི་བེད་སངས་ཀི་སྐྲོར་ཡི་གེ་ཞིག་སེབས་བཞག མ་
འྲོངས་པར་ཐུགས་འཚབ་གནང་བའི་ཐྲོག་ནས་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

གཉིས་པའི་ཆ་ནས། ཁ་སང་ assam ནི་ཡིན་ཟེར་མཁན་ཞིག གཟའ་སྤེན་པ་ཉིན་མྲོར་ཁ་པར་ཞིག་སེབས་ནས།

གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བེད་རྲོགས་གནང་། ངས་ལབ་ཡིན།
རྒྱབ་སྐྱྲོར་བེད་ཡྲོང་དགྲོས། རྒྱབ་སྐྱྲོར་བེད་སངས་གང་འདྲ་རེད་ལབ་དང་ལབ་དུས། གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མི་འདུག དྲང་པྲོ་
བས་མ་སྲོང་། དྲང་པྲོ་ག་རེ་བས་མི་འདུག ལྲོབ་དང་། དྲང་པྲོ་བས་མེད་ན་ངས་དཀྲོན་མཆྲོག་གསུམ་ལ་དཔང་བཙུགས་

དགྲོས། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བེད་ཀི་ཡིན། རྒྱུད་རིམ་ཚང་མ་དང་། ལབ་དུས། སི་ཚོགས་ལ་ཡྲོངས་གགས་རེད་
འདུག དེ་ལས་ལྷག་པ་རྐང་གཅིག་ཀང་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། ཕར་ག་ཚོད་བཤད་ནའང་ཉན་གི་འདུག ང་ཚོས་བཤད་རྒྱུ་

དེ་ཕལ་ཆེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག record བེད་པའི་དྲོགས་པ་ཡྲོད། གང་ལྟར་ཆུ་ཚོད་ཕེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་སྐད་ཆ་
བཤད་ཡིན། ཕར་བཤད་རྒྱུ་སྐར་མ་ཁ་ཤས་རེད། ཚུར་བཤད་རྒྱུ་ལུང་པ་གང་རེད། གང་ལྟར་ཁྲོང་ཚོ་ཡི་གེ་གཏྲོང་མཁན་

ཡིན་ནའང་རེད། ཁ་པར་དང་འགེལ་བ་བེད་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་མེད་ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆྲོད་པྲོའ ་ི ངང་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་པའི་ཆ་ནས། ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཞུས་སྲོང་བ། གནད་དྲོན་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་

ནས་ཉིན་གུང་ཞལ་ལག་སྐབས་ལ་ཨ་རི་ནས་ཡིན་པའི་བུད་མེད་གཅིག་ཁྱེད་ཚོ་སི་འཐུས་ཡིན་ནམ། ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚོ་
ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བེད་རྲོགས་གནང་། འགིག་གི་རེད་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བེད་དང་ལྲོབ་དང་། ལབ་དུས། ང་བྲོད་ཡིག་ཤེས་ཀི་མེད། ག་རེ་
བིས་པ་ཧ་གྲོ་ཡི་མེད། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་རེད་གདའ། སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཡྲོད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཟེར་

ནས་ཁྱེད་རང་ཚོར་བའི་ཐྲོག་ནས་མ་བཤད་སེམས་འཚབ་སང་ནས་མ་བཤད། ག་རེ་ཟེར་ན། འཚོ་བ་ཡག་ཐག་གཅྲོད་ཡྲོད།
རེད། འཚོ་བ་ཡག་ཐག་གཅྲོད་ཡྲོད་རེད། ཕར་འགྲོ་དུས་ལས་ཁུངས་རེ་རེ་ལ་པུས་རུས་མེད་ཚད་བཙུགས་ནས་གཅིག་རེ་

བ་བརྒྱབ་བརྒྱབ། ཨ་རིར་སེབས་ནས་འཚོ་བ་ཡག་པྲོ་ཆགས། རྐུབ་དེ་དབུས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་བསན་ནས་ཁྱེད་

རང་གི་འཚོ་བ་ཡག་དྲགས་ནས་རེད། དེ་རིང་སིངས་ཆའི་སང་ནས་གཟིགས་ཀི་ཡྲོད་ཀི་རེད། དེ་ཨ་ཅ་དེ་ལ་སར་ཡང་ཞུ་
འདྲོད་བྱུང་། ཁྲོ་རང་གི་བུ་མྲོ་གཉིས་ཀིས་ཨིན་སྐད་ནས་ཨ་མ་བཞག་བཞག་ལབ་སྲོང་སེ། ཡིན་ན་ཡང་། ཨ་མས་ཉན་གི་མི་
འདུག་བ། ཡིན་ན་ཡང་། ག་རེ་བེད་ཀི་འདུག ཡི་གེའི་ནང་ལ་གང་འདྲ་བིས་ཀི་འདུག ལས་འགུལ་སྤེལ་སངས་ག་རེ་རེད་

ཟེར་ནས་དྲི་བ་དྲིས་དུས། གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མི་འདུག ཁྱད་པར་དུ་ཁ་སང་གསར་འབྲོར་གཉིས་སེབས་བཞག མདྲོ་སྨད་
ནས་ཡིན་པ། སི་འཐུས་དེ་ཚོ་མར་བཅག་དགྲོས་རེད། བཀའ་སི་གཉིས་བཅག་དགྲོས་རེད། ངས་གསར་འབྲོར་མི་ཁ་ཤས་

ལ་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་ཡིན། ཁྱྲོད་ཚོ་ག་ནས་རེད་ཅེས་སྐད་ཆ་དྲིས་པ་ཡིན། ཕ་ཡུལ་གཅིག་པ་རེད། འགྲོ་ལབ་ཀི་འདུག སེབས་
པ་ཡིན་ཟེར། དེ་འདྲའི་རྒྱབ་རྲོར་གང་འདྲ་བེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། གནད་དྲོན་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཐུག་ཡྲོད་པ་རེད་དམ། རྒྱབ་
སྐྱྲོར་བས་ན་རྒྱབ་ལྲོངས་ཚང་མ་ཧ་གྲོ་ནས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བེད་དགྲོས་རེད། བས་ཙང་། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། དེ་
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ཚོ་ཚང་མའི་གནད་དྲོན་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་ཅེས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།

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

བང་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གནད་དྲོན་ཆུང་ཚགས་ཁ་ཤས་ཞུ་དགྲོས་དྲན་སྲོང་སེ། ཡིན་ན་ཡང་།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གི་ལམ་སྲོན་གནང་དུས། དེ་བཞིན་བཀའ་གསུང་ཅི་བསྒྲུབ་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་ར་བའི་དེའི་

སྐྲོར་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། དེ་གཟིགས་པ་པྲོ་ཆ་ཚང་ལ་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་
གི་ངྲོས་ལ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ལ་དྲོགས་པ་ཡྲོང་རྒྱུ་གཅིག མང་ཚོགས་ནང་ལ་ག་རེ་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། ཁྲོ་
ཚོ་ཆིག་སིལ་གི་ཐག་གཅྲོད་མ་རེད། མང་མྲོས་ཀི་ཐག་གཅྲོད་མ་རེད། སིད་སྐྱྲོང་གིས་དབང་ཡྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཤད་པ་

འདྲ་པྲོ་ཞིག་སི་ཚོགས་ཀི་དྲོན་དངྲོས་ཞུ་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་འདིའི་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་བཀའ་བྲོན་ཆ་ཚང་

གི་ཐྲོག་ནས་ཆིག་སིལ་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་དང་ཐག་གཅྲོད་པ་དེ་ཡང་། བྲོ་བུར་དུ་བཅད་པ་མ་ཡིན་པ། དྲོན་ཚན་རིམ་པ་བརྒྱུད་
པའི་ཐྲོག་ནས་གསུང་པ་དེ། ང་ཚོས་མི་ལ་གྲོ་བ། མཆིན་པ་ཚང་མ་བསན་ཚར་བ་རེད། ད་དུང་ཡིད་ཁ་མ་རངས་པ་བསད་པ་
ཡིན་ན། དག་ཁ་གཉེན་སྡུག་འགྲོ་རྒྱུ་ཞིག་མ་གཏྲོགས་མི་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་དྲན་གི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་དཔལ་ལྡན་

ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་ལམ་སྲོན་ཕེབ ས་པ་ནང་བཞིན་བཀའ་བཞིན་ཞུ་པའི་ཐྲོག་ནས་མཚམས་བཞག་གི་ཡིན། ཐུགས་
རེ་ཆེ་གནང་།

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

གྲོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ་སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས།

སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་བ་ཐྲོག་ནས་ཐད་ཀར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་ཡྲོད། གནད་འགག་གཅིག་གི་ཐྲོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆྲོག་

གིས་ལམ་སྲོན་ཕེབས་ཚར་ཡིན་དུས། བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། གང་བཤད་པ་དེ་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ་དེ་གསལ་
པྲོ་གསལ་རང་བས་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་ཟེར་ནས་དང་པྲོ་གཅིག་དེ་བཤད་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་གཉིས་པ་དེར་ང་ཚོའི་ཚོགས་འདུ་འགྲོ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་ཞིབ་

འཇུག་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགྲོས་ཀི་འདུག ང་ཚོ་གཅིག་བེད་དགྲོས་འདུག ཐག་གཅྲོད་གནང་དགྲོས་འདུག་ལབ་མཁན་

མང་པྲོ་བྱུང་སྲོང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གསར་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་དེའི་སང་ལ་ག་ཚོ་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་མེད་མི་ཤེས། སི་འཐུས་
རིང་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་པ་རེད། གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལ་གཅིག་བེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། ཐག་གཅྲོད་གཅིག་གི་

67

ལམ་ནས་བེད་དགྲོས་རེད་མ་གཏྲོགས། གཅིག་སྲོན་རིས་དང་ལས་བསྲོམས་དང་མདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀི་སྐྲོར་ལ་
གཅིག་བཤད་བསད་པས་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། གཅིག་གསུང་རྒྱུ་གཅིག་པུ་མ་གཏྲོགས་གནང་
དགྲོས་ཀི་མེད་ན་ནི། གསུང་བསད་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་མ་གཏྲོགས་དངྲོས་གནས་གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡིན་ན།

ཁྲིམས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བསྐུར་བའི་ལམ་ཁ་ག་རེ་ཡྲོད་རེད། གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་གྲོས་ཆྲོས་ཀི་ལམ་ནས་ཐག་གཅྲོད་བ་རྒྱུའི་
ལམ་ཁ་ནས་འགྲོ་དགྲོས་རེད་མ་གཏྲོགས། ང་ཚོས་ཉིན་མ་མང་པྲོ་ལ་བཤད་བསད་ནས་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོད་མ་རེད། དེར་
གསུང་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས་གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་མེད་ན། གསུང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏྲོགས། གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། ལམ་ཁ་དེ་
འདྲ་ཞིག་ལ་ཕེབས་དགྲོས་རེད་མ་གཏྲོགས། གཅིག་མང་པྲོ་གསུང་བསད་པ་ཙམ་གི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཐག་

གཅྲོད་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོང་སིད་ཀི་མ་རེད། ཡྲོང་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། འབྲོད་སྐུལ་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་དྲོན་དག་
གཞན་པ་ཞིག་ལ། བྱུང་རེན་ཞིག་གི་ནང་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། ཕར་ཚུར་ལན་འདེབས་འདྲ་
པྲོ་གནང་བ་ཡིན་ན། ཆྲོ་མི་འདུག་སེ། ང་རང་ཚོ་བྲོད་ཀི་ཐེབས་ར་དང་འབེལ་བའི་ཨ་སྲོར་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀའི་རིས་

དེ་དྲོན་གཅྲོད་སྐབས་དེ་དུས་ཕེབས་མཁན་གིས་ར་བ་ཉིད་ནས་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་ས་མ་རེད། དེའི་རེས་ནས་གསུངས་སྲོང།
དེ་འདྲ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། དངྲོས་གནས་ཐུགས་སང་མ་གནང་བ་རེད་མ་གཏྲོགས། འྲོས་བསྡུའི་བགྲོ་གེང་སྐབས་གསལ་
པྲོ་ཞེ་དྲགས་བས་ནས་གསུངས་སྲོང་། ག་རེ་གསུངས་བ་རེད་ལབ་ན། དེ་འདྲའི་མཛད་འཆར་ག་རེ་ཡྲོད་རེད་ཅེས་བཤད་

རུང་མ་བཤད་རུང་། ཨ་རིའི་ washington ལ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཁང་པ་ཉྲོས་པ་དེ་རེ ད། ཡིན་ན་ཡང་། དེའི་ཆ་ཤས་དེ་
འདྲའི་སྐུ་སེར་ཡིག་ཚང་གི་གནང་ལ་རེད། ཆ་ཤས་དེ་འདྲ་ཨ་རིའི་ཐེབས་ར་ནས་འཕྲོག་པའི་བཟྲོས་འདྲ་པྲོ་རེད་ཅེས་དེ་དུས།

ད་ལྟ་འབེལ་ཡྲོད་ང་རང་ཚོ་སིད་སྐྱྲོང་འྲོས་གཞི་དེས་གསལ་པྲོ་བས་ནས་གསུངས་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོ་
མཁྱེན་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། ང་ཡིན་ནའང་སྲོན་མ་ནས་ཚོར་བ་བྱུང་མྲོང་། དེའི་སྐྲོར་འྲོས་བསྡུའི་སྐབས་ལ་གསུང་བཤད་གཅིག་

གི་ནང་ལ་གསལ་པྲོ་བས་ནས་ཡྲོད་པ་རེད། བས་ཙང་། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དེ་འདྲ་གསུངས་སྲོང་། དེར་ངས་ལན་བརྒྱབ་
རྒྱུའི་འྲོས་བབ་གང་ཡང་མི་འདུག ང་རང་གིས་ཤེས་རྲོགས་བྱུང་བ་དང་། ཚོར་སང་བྱུང་བའི་གནས་སངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་

ཡིན། དེ་འདྲ་ཞིག་རེད། གཞན་དག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ང་ཚོས་དེའི་སྐྲོར་ལ་མང་པྲོ་ཞིག་བཤད་ནས་དུས་ཚོད་འགྲོ་རྒྱུ་མ་
གཏྲོགས་གཞན་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྐར་མ་གཅིག་མ་གཏྲོགས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་གིན་ངས་བཅའ་ཁྲིམས་རིན་པྲོ་ཆེའི་ལུང་གཅིག་
དྲངས་པ་དེ་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་དགྲོངས་ཚུལ་ཕེབས། དེའི་སང་ལ་ཚོགས་གཙོའི་ལམ་སྲོན་ཕེབས་པ་ལས།

ར་བའི་ངས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་དེའི་ཐྲོག་ལ། ལུང་དྲངས་པ་དེ་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ན་ཡང་ཡྲོང་མ་སིད་པ་ཡྲོང་
བ་ཞིག་ལ། ལུང་དེ་མར་ཀླྲོག་གིན་ཀླྲོག་གིན་ལ་ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་གི་བཀའ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ལ་སེམས་ཀིས་ཟུར་ནས་རྲོག་

དཔྱྲོད་ཀི་བཟྲོ་ལྟ་འདྲ་པྲོ་བས་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ར་འཛིན་དེ་མིན་ནམ་ཟེར་བ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཤྲོར་སྲོང་། དེའི་ཆ་དེ་ངས་
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བཟྲོད་སྲོལ་དང་སགས་ནས་ཕིར་འཐེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཚོགས་གཙོའི་ལམ་སྲོན་གནང་བའི་སྐབས་ལ་བཀའ་
ཤག་གིས་ཐག་གཅྲོད་དེ་དང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་གསལ་བསགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་གྲོས་

ཚོགས་འདིའི་ནང་ནས་ཁྲིམས་དང་སིག་གཞི་དང་། དེ་དག་བརྒལ་ཡྲོད་པར་ངྲོས་འཛིན་བེད་མཁན་ཡྲོད་མ་རེད། བས་ཡྲོད་
མ་རེད་གསུངས་སྲོང་། དེ་འདྲ་ཡིན་ནའང་དགའ་ཚོར་ཆེན་པྲོ་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

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

དེ་ཡན་བཅད་ཀིས་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་གི་སྲོན་རིས་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་དང་གསལ་བཤད་ཡྲོངས་སུ་
རྲོགས་པ་གྲུབ་པ་ཡིན།

བང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ་ ༢༥,༡༣༩,༥༣༢ དེ་སི་མྲོས་ཐྲོག་ནས་གཏན་

འབེབས་བེད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས། བང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་ཀི་དྲོན་གཅྲོད་ཁྲོངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་

རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་ཀི་དྲོན་གཅྲོད་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་གི་རྒྱབ་
གཉེར་དེ་ ༣,༧༢༠,༤༨༩ རེད། དེ་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

བང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་ཀི་དྲོན་གཅྲོད་ཁྲོངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་
གཏན་འབེབས་བེད་པ་ལ་དགག་བ། སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རིས་འགྲོ་དང་པྲོ་དེ་དང་འབེལ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད། རྒྱ་རིགས་ལས་དྲོན་འབེལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་
ཟེར་རྒྱུ་དེ། དེའི་ནང་ལ་རྒྱ་རིགས་ལས་དྲོན་ཐྲོག་ལ་གྲོང་དུ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་རྒྱ་རིགས་དང་འབེལ་བེད་དགྲོས་རྒྱུ་གནད་
དགག་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ་བཀའ་གནང་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་གནས་ཚུལ་དེའི་རྒྱུད་རིམ་ནས་བས་པ་ཡིན། རྒྱ་རིགས་དེ་མང་ཆེ་བ་
དེ་ new york ལ་སྲོད་ཀི་ཡྲོད་པ། དེའི་ཐྲོག་ནས་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ལས་བེད་གཅིག་གཟའ་སྐྲོར་གཅིག་གི་

ནང་ལ་ཉིན་མ་གཅིག་གཉིས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡྲོ ད་པ་རེད། དེ་དག་གི་ནང་ལ་ཚུད་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་
རེད། བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ནང་ནས་ལས་བེད་གཅིག་རྒྱ་རིགས་ཀི་ལས་དྲོན་དང་དེ་བཞིན་བང་ཨ་རི་ནང་ལ་
བྲོད་མི་མང་ཆེ་བ་ new york ལ་སྲོད་ཀི་ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས། ཁྲོང་ཚོའི་གནད་དྲོན་གསལ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་ལས་བེད་བཏང་
རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དེའི་ནང་ལ་འདུག དེ་དག་དེའི་ནང་ལ་ཚུད་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སིར་བཏང་དམིགས་བསལ་གི་རིས་འགྲོ་ཨང་དང་པྲོ་དེ་རྒྱ་རིགས་ལས་དྲོན་འབེལ་བའི་
འགྲོ་གྲོན་ཁྲོ་ན་རེད། རྒྱ་རིགས་དང་འབེལ་བ་བ་རྒྱུའི་འགྲོ་གྲོན་ཁྲོ་ན་རེད་མ་གཏྲོགས། དེ་དང་འབེལ་བའི་རྒྱ་རིགས་ལས་

དྲོན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ new york ལ་མི་བཏང་དང་མ་བཏང་ལ་འབེལ་བ་ཡྲོད་མ་རེད། སྐབས་དང་དུས་ལ་ new
york ལ་ཡང་རྒྱ་རིགས་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་ན། དེ་དང་འབེལ་བའི་ལས་བེད་ཡར་ཕེབས་རྒྱུ་དང་ཡར་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་འདྲ་

ཡྲོང་སིད་ཀི་རེད། དེ་ལས་སྲོད་པའི་དེ་ས་ new york གི་བྲོད་མི་ཚོ་ལ་ལྟ་རྲོག་བ་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་དེ་དེ་རིང་ལས་གཞི་དང་
འབེལ་བ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
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 བང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་ཀི་དྲོན་གཅྲོད་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་དང་འབེལ་
བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རིས་འགྲོ་དང་པྲོར་རྒྱ་རིགས་ལས་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་འགྲོ་གྲོན་ཟེར་ནས་བསྐྱྲོ ད་
གནང་བཞག ངས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་ནང་ལ་ཨ་སྲོར་སྲོང་ཕག་བཅྲོ་བརྒྱད་འཁྲོད་བཞག སིར་བཏང་བྲོད་རྒྱ་གྲོས་མྲོལ་

གཞིར་བཞག་ནས་རྒྱ་དང་འབེལ་བ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་མི་རིགས་ལ། ངས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་
ག་རེ་ཡིན་ཞུ་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་གི་ནང་ལ་ཨ་སྲོར་སྲོང་ཕག་བཅྲོ་བརྒྱད་ཐེབས་
བཞག དེ་བཞིན་ཡང་བསྐྱར་ཟུར་བཀྲོལ་གི་སྲོན་རིས་ནང་ལ་ད་ག་རང་ ༡་༤ ཆབ་སིད་དང་རྒྱ་རིགས་ལས་དྲོན་དང་

འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་གྲོན་ཨ་སྲོར་སྲོང་ཕག་ ༢༢ དང་དགུ་བརྒྱ་དྲོན་བཅུ་དྲོན་བཞི་བཏང་གནང་བཞག ལས་གཞི་གལ་
ཆེན་པྲོར་རིས་གནང་གི་ཡྲོད་པ་འདྲ། ངས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་གང་རེད་ཞུ་ན། ལྲོ་མང་རིང་ཨ་རི་ལ་ཆེད་མངགས་རྒྱ་
རིགས་འབེལ་མཐུས་པ་ལས་བེད་གཅིག་བསྐྲོས་བཞག་གནང་ཡྲོད་པ་རེད། ཁྲོ་རང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕར་ཕེབས་ནས་རྒྱ་མི་

རིགས་དང་འབེལ་བ་གནང་ནས། གྲུབ་འབས་ག་ཚོད་ཐྲོན་ཡྲོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། དེའི་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་
དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བྲོན་ལ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། སིར་བཏང་ནས་ངས་བཀའ་
འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ལ་རྒྱ་རིགས་ཚོ་ལ་འབེལ་བ་གནང་དུས། ཆ་རེན་ག་རེ་ལ་གཞིར་བཞག་ནས་ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་འབེལ་བ་གནང་གི་

ཡྲོད་ན། ཧ་ལམ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཕ་གི་སྲོབ་ཕྲུག་འདྲ་པྲོ། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ཨ་རི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཙང་། ཨ་རི་ལ་

སྲོབ་སྦྱྲོང་བེད་མཁན། ས་ཕི་མ་གཏྲོགས་རྒྱ་ལུང་པ་ལ་ལྲོག་འགྲོ་མཁན་ཁྲོ་རང་ཚོ་མ་གཏྲོགས། ཨ་རིར་སྲོད་མཁན་ཁྲོ་རང་
ཚོ་མང་གཙོ་དྲོན་གཉེར་བ་ཡིན་ཞེས་གསུང་གི་ ཡྲོད་པ་རེད། དེའི ་ནང་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཁྲོ་རང་ཚོ ་ལ་གཅིག ་

མཚུངས་ག་རེ་ཡྲོད་རེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་གུས་རི་གཅིག་པ་རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་། དེའི་ནང་
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ལ་ད་དུང་གུང་ཁྲན་ཏང་ལ་ཞེན་ཁྲོག་འཁྱེར་མཁན། དེ་བཞིན་མང་གཙོ་དགྲོས་རེད་ལབ་མཁན་ཡྲོད་རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་།
ཕྲོགས་གཅིག་ནས་བལྟས་ན་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོད་ལབ་མཁན་དེ་འདྲ་ཡྲོད་པ་རེད། ག་ཚོད་ཡྲོད་པ་ངས་ཚོད་
དཔག་ཐེག་གི་མི་འདུག དེ་གྲུབ་འབས་ལ་ངྲོས་འཛིན་གནང་གི་ཡྲོད་ན་མེད་ན།

དེ་བཞིན་རྒྱ་རིགས་ནང་ལ་ལམ་གཞན་པ་རང་བཙན་ཡིན་ནའང་རེད། རང་ཐག་རང་གཅྲོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་གནང་

མཁན་ཡྲོད་པ་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་ང་ཚོའི་རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུས་པའི་ངྲོས་ནས་འབེལ་བ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད་དང་མ་རེད།

ཡང་ན། ཁྲོ་རང་ཚོ་དང་དབེ་འབེད་ཀི་རྣམ་པ་ཡྲོད་རེད་དམ། དབུ་མའི་ལམ་གི་ལྟ་བ་འཁྱེར་མཁན་རྒྱ་རིགས་མ་གཏྲོགས་
གཞན་པ་ཕི་རྒྱལ་སུ་གང་གི་འབེལ་བ་གནང་གི་མེད་ཅེས། དབེ་འབེད་འདྲ་པྲོ་ཡྲོད་དམ་མེད། ངས་ཁ་གསལ་བས་ནས་

བཀའ་འདྲི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུས་པ་ཁྲོ་རང་གི་ངྲོས་ནས། ཁྲོ་རང་ཚོས་ང་ཚོ་མང་གཙོ་དྲོན་
གཉེར་བ་མིང་བཏགས་ནས། ང་ཚོས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་མ་ལེན་སྲོན་ལ་དགྲོངས་པ་ཡག་པྲོ་བཞེས་གནང་དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་

རེད་བཞག དཀྲྲོག་གཏམ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། སང་ལམ་གི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མེད་དེ། མང་པྲོ་ཞིག་གི་དྲོགས་པའི་ནང་ལ་ཉེ་
ཆར་རྒྱ་རིགས་གཅིག་གི་རྒྱ་མིའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་རྒྱུ་ནང་ལ་མྲོ་རང་ཚོགས་འདུའི་ཆེད་དུ་སེབས་པ་རེད་ཅེས་སྐད་ཆ་

གཅིག་གེང་མཁན་ཡང་འདུག རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུས་པས་འཁྲིད་ནས་སེབས་པ་རེད་ལབ་མཁན་ཡང་འདུག དཀྲྲོག་
གཏམ་ཡིན་པ་ཤྲོག་ངས་སྨྲོན་ལམ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་མ་གཏྲོགས་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་འབེལ་བ་བས་ནས་འགྲོ་སྲོང་མང་པྲོ་བཏང་།
གྲུབ་འབས་དེ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ན། བྲོ་ཕམ་བྱུང་སྲོང་ཞེས་ཞུ་ཆྲོག་པ་བེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བྲོན་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་སྲོན་ཁ་སང་ཁ་ཉིན་དྲི་བ་འགའ་ཞིག་གནང་སྲོང་དེ་དག་ཚང་མ་ལ་གསལ་བཤད་སེབས་
གཅིག་ལ་བས་བཞག་ན་དྲི་བ་དེ་ག་རང་ད་ལྟ་བས་ན། ལམ་སྲོན་ཞིག་གནང་རྲོགས་གནང་། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས།
ལགས་སྲོ། གསུང་རྲོགས།)

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འྲོག་ནས་ཡར་འགྲོ་ཆྲོག་པ་བྲོས། དང་པྲོ་དེར་རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་པ་གཞི་

རའི་གྲུབ་འབས་སྨིན་གི་ཡྲོད་པ་རེད། འབེལ་མཐུད་ས་ཆ་ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་རིགས་ཚང་མ་ལ་འབེལ་བ་
བེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་རིགས་གང་ཟག་གི་བལྟ་བ། གང་འདྲ་ཡིན་མིན་མ་ལྟྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་དྲོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་

བེད་མཁན་ཡིན་ན། བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བེད་མཁན་ཡིན་ན། གཙོ་ཆེ་ཤྲོས་འབེལ་བ་གནང་དགྲོས་རེད། དེ་ནས་
གཞི་ར་ཡིན་དང་ཡིན། དབུས་མའི་ལམ་ལ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་ངེས་པར་དུ་འབེལ་བ་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། མ་གཏྲོགས་
པའི་རྒྱ་རིགས་ཀི་ལྟ་བ་ག་རེ་ཟིན་འདུག་ཅེས་དབེ་བ་ཕེ་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་ལམ་སྲོན་ཡྲོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

དེ་ནས་ཉེ་ཆར་རྒྱ་མྲོ་དེའི་སྐྲོར་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་དེ་ས་ཡང་གསུངས་སྲོང་། དེ་རྒྱ་རིགས་འབེལ་

མཐུད་པས་ཨ་རི་ནས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བས་ནས་ཚུར་འཁྲིད་པ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ངས་ཤེས་ཀི་མེད། ཚོད་དཔག་བས་པ་ཡིན་ན་
ཏན་ཏན་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག སྲོང་ཙང་། ངས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་མེད་པ་ལ་ངྲོས་འཛིན་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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དེ་ནས་གྲུབ་འབས་ག་ཚོད་ཐྲོན་དགྲོས་ཡྲོད་རེད་ཟེར་དུས། བཀའ་མྲོལ་རང་གནང་ནས་འགྲོ་བསད་ཀི་ཡྲོད་དུས།

ཏན་ཏན་རང་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་དགྲོངས་པ། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕྲོགས། དེ་བཞིན་བྲོད་ནང་གི་གནས་
སངས། རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས། དེ་དག་ཆ་ཚང་སང་ལ་གྲོ་རྲོགས་སྤེལ་ནས་བཀའ་མྲོལ་རིམ་པའི་གནང་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་

རེད་ལ། ཚོགས་འདུ་ཡང་རིམ་པ་ཚོགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དག་འབེལ་བ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱ་རིགས་མང་པྲོ་
ཞིག་རྒྱ་སྐད་ནང་ལ་རྲོམ་བིས་ནས་འཛམ་གིང་སི་ཡྲོངས་ལ་ཟེར་ནའང་རེད། དམིགས་བསལ་བང་ཨ་རི་ཁྲོངས་ལ་རྲོམ་

བིས་ནས་རྒྱ་རིགས་མི་མང་སི་ཡྲོངས་ལ་གྲོ་རྲོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་ས་ཡང་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་གནང་དང་གནང་མུས་
རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་སྲོན་དྲི་བ་ཁ་ཤས་ཞུ་བཞག་གམ། ཡང་ན་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་
བཤད་སྐབས་སུ་ཞུ་ན་ཡག་པ་ཡྲོང་། ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྲོན་ག་རེ་གནང་ན་དེ་བཞིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་
ནས། ད་ལྟ་སྲོན་རིས་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་དྲི་བ་གང་སྐུལ་བ་དང་གསལ་བཤད་གང་དགྲོས་པ་དེ་གནང་རྲོགས་གནང་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།) ལགས་སྲོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་ནས་དེ་རིང་ས་མྲོ་རེད། ད་ལྟའི་བང་
ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་དེ་ས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བཀའ་དགྲོངས་གཞིར་བཟུང་ཕེབས་པ་དང་། ད་ལྟའི་གནང་སངས་སྐྲོར་ནས་
བཀའ་མྲོལ་གནང་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས། ངས་ཁ་སང་ཞུས་པའི་གནད་དྲོན་དང་དེ་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་

མཚན་ག་ཚོད་མ་སྲོས་ན་ཡག་གི་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། བཀའ་སྲོབ་རིམ་པ་གནང་ཡྲོད་རེད། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་བསྐྲོ་
པའི་སྐབས་ལ་བཀའ་སྲོབ་གནང་ཡྲོད་རེད། མཁྱེན་པའི་ཐྲོག་ནས་བསྐྲོ་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དག་གེང་
སྲོང་བསད་པ་ཡིན་ན། ཡང་གང་ཟག་ལ་རང་བཞིན་གིས་བྲོ་ཕམ་ཡྲོང་སིད་པའི་གནས་སངས་ཆགས་སིད་ཀི་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རང་ནས་སིད་སྐྱྲོང་ཨ་རི་རེད། དེ་ས་རྲོམ་ཞིག་ནང་ལ་བིས་ཡྲོད་པ་རེད། Canada

ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་ལ་ལས་བེད་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས་ག་ཚོད་འགྲོ་དགྲོས་ཡྲོད་རེད། སུ་ཐུག་ཡྲོད་པ་རེད། དངུལ་ག་ཚོད་ཞུ་
ཡྲོད་པ་རེད། ག་ཚོད་རག་ཡྲོད་པ་རེད། གསུངས་སྲོང་། ཐུགས་ཁྲལ་ར་ནས་གནང་དགྲོས་མ་རེད། གཞུང་དང་གཞུང་
འབེལ་བ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། དཔེར་ན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་རང་ནས་སིད་སྐྱྲོང་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཐུག་ལ་ཕིན་

བཞག ལས་བེད་ག་རེ་འཁྲིད་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་དགྲོས་ཡྲོད་རེད། སིད་སྐྱྲོང་གི་ལས་ཀ་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་སེ་ཡྲོད་རེད།

གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་རེད། ཕར་ཕྲོགས་ལ་བསྟུན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཕར་ཕྲོགས་ཀིས་མི་མང་པྲོ་འཁྲིད་མ་ཡྲོང་ཨཱ་
ཟེར་ན། འཁྲིད་ཡྲོང་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། ཕར་ཕྲོགས་དྲོན་གཅྲོད་གཅིག་པྲོ་འཁྲིད་ཤྲོག་ལབ་ན་དྲོན་གཅྲོད་གཅིག་པྲོ་འཁྲིད་རྒྱུ་

རེད། མཚམས་མཚམས་མི་གསུམ་བེད་པ་འཁྲིད་ཀི་ཡྲོད་རེད། མཚམས་རེ་མི་གཉིས་བེད་པ་འཁྲིད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད།
མཚམས་རེ་མི་གཅིག་ཀང་མེད་པ་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། གང་ཟག་ལས་བེད་དེ་ཡིན་ནའང་། གནད་
ཡྲོད་མི་ས་ཞེ་དྲགས་ཡིན་ཙང་། ཁྲོ་རང་སུ་ཡིན་མིན་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། ཡང་ཚོགས་པ་ཁག་མང་པྲོ་ཞིག་བྲོད་པ་གཙོ་པའི་

མང་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་པ་ཡིན་ན། མཚམས་མཚམས་ཡིན་ན་ལས་བེད་དེ་ཚོ་འཁྲུག་ཀི་འདུག བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་
བྲོད་པའི་ཚོགས་པ་དང་བྲོད་པས་ནྲོར་ནས། ཁ་སང་བྲོད་པ་ཞིག་སེབས་སྲོང་གཅིག་བས་ཡིན་གཉིས་བས་ཡིན། དེ་འདྲ་
ཟེར་མཁན་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་སྲོང་ཙང་། ཨ་རི་གཞུང་ནས་དངུལ་ག་ཚོད་གནང་པ་ཡིན་ནའང་། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གྲོང་

འྲོག་ནས་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས་བས་ཏེ། དེ་ལ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གིས་མཚན་རགས་བསྐྱྲོན་ཞིང་། དེ་དབུས་ US
AID བརྒྱུད་ནས་ལྡི་ལི་ AID ལ་འབྲོར་ནས། འདིར་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ལ་འབྲོར་ནས། འདིར་དཔལ་འབྲོར་ལས་

ཁུངས་ནས་ད་ལན་སྲོན་རིས་ནང་ལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་ཞུས་ནས། གྲོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁྲྲོལ་ཐྲོབ་ནས། འགྲོ་སྲོང་བཏང་བ་
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དེ་རིས་ཞིབ་བས་ནས་འགྲོ་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད ་མ་གཏྲོགས། གཞུང་དང་གཞུང་བར་ལ་ཕ་གི་ལས་ཁུངས་ལ་འཛུལ་ནས་

རྲོགས་དངུལ་དེ་གནང་ཆྲོག་ཆྲོག་དང་། སིད་སྐྱྲོང་གི་ bag ནང་ལ་སེབས་པའི་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་མ་རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དེ་བཞིན་ Canada གཞུང་ལ་ད་ག་རང་རེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་རྲོམ་ཞིག་བིས་བཞག ད་དེ་ངས་
གསལ་བཤད་མ་བེད་ཀ་མེད་ཆགས་འདུག དེའི་ནང་ལ་ག་རེ་བིས་འདུག་ལབ་ན། དེ་དུས་སྐབས་ཀི་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན།

སིད་སྐྱྲོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་འགན་འཛིན་གསུམ་ཕ་གི་འཐེན་བཞག དེ་དུས་སྐབས་ཀི་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ལ་མ་འཁྲིད་ཅེས་ཟེར་
ན་རེད། ཧ་མ་གྲོ་བ་ཐྲོག་ནས་འཐེན་བཞག དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། དེ་དུས་སྐབས་ཀི་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་སེར་གི་ཐྲོག་

ནས་ཨ་རི་ལ་ཕེབས་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། Canada རྒྱལ་ས་ toronto མ་ཕེབས་གྲོང་ལ། ཨ་རིའི་ལུགས་སྲོལ་

ལ་བྲོད་པ་ཡྲོངས་རྲོགས་ཨ་རིའི་ལུགས་སྲོལ་ག་རེ་ཡྲོད་རེད་ལབ་ན། ཁ་པར་གཏང་གི་རེད། message བཞག་གི་རེད།
ལན་དེ་བཞག་གི་རེད། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་ལུགས་སྲོལ་དེ་ཞེ་དྲགས་མི་འདུག་བ། ཨ་རི་སེབས་ནས་ཁ་པར་ཞིག་བཀག་ལན་
ཞི ག ་བཞག་གི ་ རེ ད ། ལན་བཞག་རྒྱུའི ་ message དེ ་ བསྲོ ག ་དགྲོ ས ་རེ ད ། དེ ་ དུས་ཤེ ས ་རི ག ་བཀའ་བྲོ ན ་ནས་

message ཐེ ངས་གཅི ག ་བཞག་ལན་མ་འབྲོར། ཡང་ཁ་པར་ཐྲོག་ནས་ཐེ ངས་གཉིས ་པ་ message བཞག་པ་རེ ད།

ཕིས་སུ་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀིས་ག་རེ་གསུངས་པ་རེད་ལབ་ན། ང་ message བསྲོག་མ་ཐུབ་ཟེར་ན་རེད། ཡང་བསྲོག་

མེད་ཟེར་ན་རེད། དེ་ཟེར་དགྲོས་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན། དེའི་ code གངས་ཀ་ཞིག་བླུགས་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ངས་
ཤེས་ཀི་མེད། དེ་ང་ལ་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པས་བཤད་མ་སྲོང་། དེ་འདྲ་གཅིག་ཟེར་དགྲོས་ཡྲོད་པ་རེད། ད་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་
སངས་དེ་ག་རེ་ཟེར་ན། དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་སྐལ་རྲོར་གི་སེར་དྲུང་ code ཤེས་མཁན་དེ་ཕ་གིར་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཨ་རིའི་དྲོན་

གཅྲོད་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཉམ་དུ་བཞུགས་ཡྲོད་པ་རེད། code དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན་ལེན་ཆྲོག་ཆྲོག་རེད། དེ་ནས་ཉེ་ཆར་ཨ་

རིའི་དྲོན་གཅྲོད་གསར་པ་དངྲོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཕ་གི་འགན་བཞེས་ཚར་བའི་གཞུག་ལ་ང་ཕ་གི་ལས་ཁུངས་ལ་སེབས་

སྲོང་། ལས་ཁུངས་ལ་སེབས་དུས་ད་ལྟ་ཡང་ཟླ་བ་བཅྲོ་ལྔ་རིང་ལ་ message སམ་དེ་བསྒྱུར་བ་བཏང་མི་འདུག ཁ་ཕེས་
མི་འདུག དེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་། ལན་མ་འཕྲོད་མ་རེད། དེ་ནས་ཕ་གིར་ཡ་ལན་བེད་ཀི་འདུག་བསམ་ནས་ otawa ཕིན་ནས།
ང་ཚོ་གཞུང་གི་གནད་ཡྲོད་མི་ས་ཆ་ཚང་བསྐྲོར་ནས། Canada ག་རེ་གནང་གི་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་བརྒྱུད་ལམ་གཅིག་པ་
གཅིག་རང་རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། Canada གཞུང་གི་ཚོགས་པའི་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོ་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་

རིས་ཞུས་ནས་འགྲོབསད་དགྲོས་རེད་མ་གཏྲོགས། གཞན་བརྒྱུད་ལམ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། མ་འྲོངས་པ་ཏྲོག་ཙམ་གཟབ་
གཟབ་གནང་རྲོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་གྲོས་ཚོགས་འདིར་ང་ཚོས་བྲོད་སྐད་རྒྱག་གི་ཡྲོད་ཙང་། རྲོམ་དེ་བྲོད་ཡིག་

བིས་ཀི་ཡྲོད་ཙང་། ཕ་གི་གནད་ཡྲོད་མི་ས་ཚོས་ཀླྲོག་གི་ཡྲོད་མ་རེད། གཞན་མ་གཏྲོགས་ང་ཐུག་པ་ཙམ་ལ་ང་ལྲོག་ཟ་རུལ་
སུངས་ཀི་དྲོགས་པ་ཡྲོད་གདའ། ཞེས་རྲོམ་བིས་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་བིས་པ་ཡིན་ན། ཁྱེད་རང་ཐུག་ལ་སེབས་པ་ལྲོག་ཟ་

རུལ་སུངས་དེ། ཕ་ཕྲོགས་ནས་ང་ལ་ཟེར་གི་རེད་དམ། དེ་འདྲའི་རྲོམ་དེ་བྲོད་ཡིག་རང་རེད་བ། ང་ཚོས་བྲོད་སྐད་ནང་

བཤད་ཀི་ཡྲོད་ཙང་། ང་ཡང་སེམས་ཁྲལ་ཏྲོག་ཙམ་ཡྲོད། ད་ཡང་བསྐྱར་ཐུག་ལ་འགྲོ་དུས། མི་དང་མིའི་འབེལ་བ་རེད། ཁྱེད་
རང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡྲོད་མཁན་མི་ཞིག་གིས་རྲོམ་དེ་འདྲ་ཞིག་བིས་བཞག ཁྱེད་རང་དང་ང་ཐུག་པ་དེ་ལྲོག་ཟ་རུལ་

སུངས་ཚིག་དེ་སྦྱར་འདུག་གདའ། བས་ན་དཔེ་གསག་གི་རེད་བ། དེ་ཡིན་དུས། གཞུང་དང་གཞུང་འབེལ་བ་ཡིན་དུས། དེ་
འདྲ་ཐུགས་ཁྲལ་གནང་དགྲོས་རྒྱུ་ར་ནས་ཡྲོད་མ་རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་ང་ཚོ་བྲོད་ཀི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཚོགས་པ་ཐེབས་ར་དེ། དེའི་ཚོགས་པའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་

ཡྲོད་ཡྲོད་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར། དྲོན་གཅྲོད་ཚོགས་གཙོ་རེད། དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་ཕིན་ཚར་བའི་རེས་ལ། དེ་ནས་དྲོན་
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གཅྲོད་གསར་པ་ཚོགས་གཙོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་སེར་ལ་དག་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། གང་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོས་ཡིན་ནའང་
གཟབ་གཟབ་བས་ནས་བྲོད་དྲོན་སང་ལ་ཤེས་མཁན། དེ་ས་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་གཉིས་བླུགས་ཡྲོད་པ་རེད། ཡང་རྒྱུ་མཚན་
ལ་བརེན་ནས་གཅིག་ཁྲིམས་དཔྲོན་ཆགས་ཡྲོད་པ་རེད། གཅིག་ Tibet fund ལས་བེད་ཡིན་ཙང་། ཕིར་འཐེན་ཆགས་

ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས། ང་ཚོ་བྲོད་པ་རང། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཤ་ཞེན་ཡྲོད་མཁན། དེ་འདྲ་རང་འགན་འཛིན་ཚོགས་
པ་བླུགས་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས། དེ་སེར་བདག་ཆགས་རྒྱུའི་གཞི་ཡྲོད་མ་རེད། ད་དུང་ང་ཚོ་ biolost ནང་གཏན་རུ་
བཏང་ནས། ཚོགས་པ་དེའི་སེར་དབང་དེ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་དྲོན་གཅྲོད་ལ་ཡྲོད་ཅེས་བཀྲོད་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད།

གཞི་ར་ང་ཚོ་ཨ་རིའི་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་ཐེབས་ར་ཞིག་དེབ་སྐྱེལ་བས་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད། སྲོན་མ་ང་ཚོ་ཉམས་མྲོང་
ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཨ་རིར་དེབ་སྐྱེལ་བས་བཞག་པའི་ཐེབས་ར་ཚོགས་པ་རེད། ཕིས་སུ་ག་ལེར་ཨ་རིའི་ཚོགས་པ་ཆགས།

ཁྲིམས་དང་མཐུན་པ་ཆགས། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཐེ་བྱུས་བེད་མ་ཆྲོག་པ་ཆགས་དགྲོས་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་སྲོང་
ཙང་། ང་ཚོས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ང་ཚོས་ཐེབས་ར་ཚོགས་པ་ཡྲོད་པ་མང་ཆེ་བ་ལ། དེའི་ནང་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་

བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བླུགས་དགྲོས་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཨ་རིའི་ཐེབས་ར་ཚོགས་པ་དེ་བརན་པྲོ་ཞེ་དྲགས་བས་ནས། དེའི་
བདག་དབང་ཟེར་དགྲོས་རེད། འགན་དང་དབང་ཆ་དེ། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་འཕྲོ་འགྱུར་གཏང་རྒྱུ་དེ་དག་ཚང་མ་བྲོད་

མིའི་སིག་འཛུགས་དང་དྲོན་གཅྲོད་ལ་ཡྲོད་ཅེས་ལབ་ནས། གསལ་པྲོ་བཀྲོད་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་རེས་མ་ཐུགས་སང་
ཡྲོད་མཁན་ཚོས་གཟིགས་ན་གཟིགས་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་བས་པ་ཡིན་ན། ཕུགས་ལ་འཕྲོ་འགྱུར་སུ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་།
བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་དྲོན་གཅྲོད་རང་གིས་སེར་དབང་འྲོག་ལ་ཐེབས་ར་ཚོགས་པ་དེ་མནན་ཐུབ་རྒྱུ་ཟེར་དགྲོས་རེད།

གནས་ཐུབ་རྒྱུ། ང་ཚོའི་ཡུལ་ཁྲིམས་རང་གི་ཐྲོག་ནས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྲོར་བསམ་བྲོ་ བཏང་ནས་བཟྲོས་བཞག་པ་ཡིན་
དུས། ཐེབས་ར་ཚོགས་པ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བ། སེར་ལ་འགྱུར་རྒྱུ་ཧ་ལས་པའི་ཉེན་ཁ་ཆུང་ཆུང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་སྲོང་། སྐད་འབྲོད་བརྒྱབ་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད་མ་གསུང་རྲོགས་

གནང་། དེ་མང་པྲོ་ཞེ་དྲགས་ཡྲོད་པ་རེད། ལས་བེད་ཟུར་པ་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། དེ་དངྲོས་གནས་རང་མ་རེད་ར་ནས་ཟེར་གི་
མེད། ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་དེ་འདྲ་གསུངས་སྲོང་། མིང་རགས་རྒྱག་མཁན་སྲོང་ཕག་བདུན་ཡྲོད་རེད་
གདའ་གསུངས་སྲོང་། ད་དེ་རེད། ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ཐྲོག་མར་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་

བསགས་གནང་ཡྲོང་དུས་ང་ཚོས་ཚིག་གཅིག་ཀང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། རེས་སུ་དྲོན་ཚན་བཅུ་ཐྲོན་པ་ཡིན་ཙང་། དེ་ནས་སི་
ཚོགས་ནང་ལ་བརབས་གསིག་ཞེ་དྲགས་ཤིག་ཐེབས་སྲོང་། དེ་ར་ནས་མ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ང་
ཚོས་དྲོན་གཅྲོད་གསར་པ་སུ་བཀྲོད་ཡིན་པ་དེ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དྲ་རྒྱའི་ནང་ལ་གསལ་བསགས་བེད་ཀི་ཡྲོད་
རེད། མ་གཏྲོགས་པའི་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་འཕྲོ་འགྱུར་བཏང་པ་བཞག་དེའི་སང་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཚིག་གཅིག་རང་གསར་

འགྱུར་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་བཤད་ཡྲོད་མ་རེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་བསན་ཡྲོད་མ་རེད། ཁྲོང་ལ་ཕག་འབི་
ཞིག་ཕུལ་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། གང་ཟག་དྲོན་གཅྲོད་ཀིས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ང་ལ་ཉེན་བར་གཅིག་
ལས་རག་མ་སྲོང་། ཉེན་བར་གཞན་དག་རག་མ་སྲོང་། དེ་ལ་ཉེན་བར་བཀྲོད་བཞག་བས་ནས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་

ཁག་ལ་དང་པྲོར་གསུང་མཁན་དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་ཁྲོང་རང་ཆགས་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
ལ་དྲོན་ནས་མར་དང་པྲོ་སུ་ཐྲོན་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་འདུག དེ་བཀའ་ཤག་ར་བ་ནས་མ་རེད་གདའ། ད་ང་ལ་ཉེན་བར་
གཅིག་ལས་རག་མ་སྲོང་ཟེར་ཡྲོང་དུས། སིད་ཚབ་ཀི་ཉེན་བར་གཅིག་མ་རེད་གཉིས་གསུམ་རེད་ཅེས་འགེལ་བཤད་བསྐྱྲོན་

དགྲོས་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་མི་མང་ནང་ནས་མི་སྲོང་ཕག་གསུམ་གི་ཡི་གེ་འབྲོར་ཡྲོད་པ་རེད། མཚན་རགས་ཡྲོད་ཅེས་ཡི་གེ་
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འབྲོར་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ག་དུས་རེད་ལབ་ན། ཕི་ཟླ་བཅུ་གཅིག་གི་ཚེས་ ༡༡།༡༣།༡༥ དེ་འདྲ་ཞིག་ལ་མཚན་

རགས་བསྐྱྲོན་པའི་ཡིག་ཆ་རེད། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལ་སྲོང་ཕག་གསུམ་གི་ཡི་གེ་འབྲོར་ཡྲོད་ན། གསལ་བཤད་དགྲོས་ཡྲོད་
ཟེར་ན། དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་ཁྲོ་རང་རང་གིས་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་མར་ཐྲོན་ཚར་ཡྲོད་ན། ང་ཚོས་གསལ་
བཤད་བས་ན་གང་འདྲ་ཟེར། ང་ཚོས ་མི་ ཉུང་ཉུང་རེ ད་ཟེ ར་གི ་མེད། དེ་ འདྲ་བས་ནས་གསལ་བཤད་བས་པ་རེ ད་མ་

གཏྲོགས། འགའ་ཞིག་གི་གསུང་སངས་བས་པ་ཡིན་ན། དྲོན་ཚན་བཅུ་ཐྲོན་ནས་སྦིར་ས་བསགས་སྲོང་། དེའི་སྲོན་ནས་
བསགས་ཚར་བ་རེད། སྦིར་ས་ཆེན་པྲོ་བསགས་ཚར་བ་རེད། མི་སྲོང་ཕག་གསུམ་གི་མཚན་རགས་ཡྲོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཡྲོད་

ལབ་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཉེ་ཆར་སྲོང་ཕག་བདུན་ཡྲོད་པའི་ཡིག་ཆ། ༦༣༧༠ དེ་འདྲ་སེབས་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་སེབས་
དུས། སྲོང་ཕག་བདུན་འདུག་ཟེར་གི་འདུག་ཞིབ་འཇུག་བས་ན་ཟེར་དུས། མཚན་རགས་བསྐྱྲོན་མཁན་ལ་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཡང་

འདུག རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་རེད་པ། དེའི་ནང་ལ་ཨིན་ཇི་ཚིག་སྡུག་ཅག་དེ་འདྲ་ཡང་འདུག དེ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་

གསུངས་སྲོང། སྲོང་ཕག་བདུན་གི་མཚན་རགས་བེད་པ་ཡྲོད་རེད། མཚན་རགས་གཅིག་རང་ཡྲོད་མ་རེད་གདའ། ལྕགས་
པར་བརྒྱབ་པའི་མིང་རང་རང་རེད། མཚན་རགས་བརྒྱབ་པ་ཡྲོད་ན་སྲོན་རྲོགས་གནང་། མཐའ་མ་དེ་ལ་མི་ཁ་ཤས་ཀི་

མཚན་རགས་ཡྲོད་པ་རེད། ཚང་མ་ལྕགས་པར་བརྒྱབ་པའི་མིང་རེད། མིང་དེའི་ནང་ལ་ཞི་ཅིན་ཕིང་འདུག རྒྱ་མི་དེ་འདྲ་
འདུག ཨིན་ཇི་ཚིག་སྡུག་ཅག་དེ་འདྲ་འདུག དེ་འདྲ་འདུག སྲོང་ཕག་གསུམ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་དྲོན་ཚན་
བཅུ་གསལ་བསགས་བས་པ་རེད། ལྕགས་པར་བརྒྱབ་པའི་མིང་རགས་སྲོང་ཕག་བདུན་ལ་གསལ་བཤད་མ་བས་ན་མ་

གཏྲོགས། ཞི་ཅིན་ཕིང་ལ་ག་བ་གསལ་བཤད་བེད་ལ་འགྲོ་དགྲོས་རེད། ཁྲོ་རང་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ལས་ཡུན་གསུམ་པ་
བཞི་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། དེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་ང་ཚོས་མ་བས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། གང་ཡིན་ཞེ་ན་གཞི་བཞག་ས་དགྲོས་

འདུག གྲོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཡྲོད་ཙང་། གྲོས་ཚོགས་ལ་དྲི་བ་ག་རེ་སེབས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཟེར་
བ་དེ་རེད།

དེ་ནས་བང་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་དྲོན་ཚན་གཅིག་གེང་སྲོང་།

དྲོན་ཚན་གཞན་དག་གེང་གི་མི་འདུག གེང་ན་དྲོན་ཚན་བཅུ་ཆ་ཚང་གེང་དགྲོས་རེད་བ། གེང་མ་སྲོང། དྲོན་ཚན་གཅིག་
དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཁྲལ་ག་ཚོད་སད་ཡྲོད་རེད། ཟེར་རྒྱུ་དེ་གེང་ཡྲོང་གི་འདུག ཡིག་ཆ་འདིར་གཟིགས་གནང་དང་།

གསར་འགྲོད་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ཆུ་ཚོད་གསུམ་བཞི་གསུངས་ཡྲོད་རེད། ཡིག་ཆ་ཤྲོག་གངས་ ༡༢༧ བས་པ་པར་བསྐྲུན་
དང་བཅས་པ་བཏང་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ལ་དངྲོས་གནས་དྲོན་ཚན་ཡྲོད་བཞག་པ་དེ། ཤྲོག་ལྷེ་ ༢༥ འདུག དེ་དང་འབེལ་
བའི་ཚང་མ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཡིག་ཆ་རེད། ནང་གནས་དེ་འདྲའང་ཡྲོད་པ་རེད། ལས་བེད་གཅིག་གི་ལས་ཁུངས་

ཀི་ཡིག་ཆ་བཀྲམ་པ་ཡིན་ན། ཁྲིམས་འགལ་རེད་དམ་བང་དྲོར་སིག་གཞིའི་ཐྲོག་ནས་ཉེས་པ་ཆེན་པྲོ་ཕྲོག་གི་རེད ། ཡིག་ཆ་
ཆ་ཚང་བཀྲམ་བཞག་ཡྲོད་རེད། བཀའ་ཤག་དང་དྲོན་གཅྲོད་བར་ལ། དྲོན་གཅྲོད་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་བར་ལ་ཡིག་ཆ་

ཚང་མ་བཀྲམ་བཞག ང་ཚོས་ཚིག་གཅིག་རང་མ་ཞུས། ད་འདི་ཞུ་ཡི་བསད་པ་ཡིན་ན། ཁྲོ་རང་བང་དྲོར་སིག་གཞི་བགལ་
བཞག་དེ་འདྲ་ཟེར་བསད་པ་ཡིན་ན། ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྒན་པ་ཞིག་གིས ་རལ་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་གསུངས་
ཀང་། མ་རལ་བར་བསད་ཡྲོད། འདི་ལས་བེད་རྒན་པ་སུས་གཟིགས་པ་རེད། ད་གིན་གསུངས་སྲོང་ཁྲོ་རང་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་

བེད་མཁན་གི་ལས་བེད་རྒན་པ། ལས་བེད་རྒན་པ་སུ་ལ་དྲིས་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ས་བྱུང་མྲོང་མེད་པ་གནང་ཡྲོད་རེད།

བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་བཀྲམ་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དག་རལ་གི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་གསར་འགྲོད་
ལྷན་ཚོགས་རེད། རེས་ལ་མི་མང་ཚོགས་འདུ་ལ་ཁྲོ་རང་གིས་ག་རེ་གསུང་འདུག་ལབ་ན། ངས་རིས་སད་པ་ཡིན། རིས་མ་
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སད་ན་བཀའ་ཤག་ལ་ག་རེ་བ་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད་ཅེས་དྲི་བ་བསྐུལ་ཡྲོད་པ་རེད། ད་འདི་གསུང་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། ང་ཚོས་བཤད་
འདྲོད་མེད། གང་ལགས་ཟེར་ན། བཀའ་ཤག་གི་ཁྲོང་ལ་དྲོན་གཅྲོད་བསྐྲོས་པའི་བཀྲོད་ཁྱབ་ལ་བརེན་ནས་ཨ་རི་གཞུང་གི་ཁྲོ་

རང་ལ་ཨ་རི་ལ་འགྲོ་ཆྲོག་རྒྱུ་དང་ཕེབས་ཆྲོག་རྒྱུ་དང། Visa གནང་ཡྲོད་རེད། ཁྲོ་རང་གི་བཟའ་ཟླ་ཕེབས་ཆྲོག་རྒྱུ་ visa
གནང་ཡྲོད་པ་རེད། ཁྲོ་རང་གི་ཕྲུག་གུ་ཕེབས་ཆྲོག་རྒྱུའི་ visa གནང་ཡྲོད། ཕ་གིར་ཕག་ལས་གནང་ཆྲོག་པའི་རྒྱབ་སྐྱྲོར་

གནང་ཡྲོད་པ་རེད། ལས་མཚམས་བཞག་པ་ནས་བཟུང། དྲང་པྲོ་ཞུ་པ་ཡིན་ན། ཁྲོ་རང་གི་ visa མཚམས་བཞག་ཚར་པ་

རེད། ཁྲིམས་འགལ་ཆགས་ཚར་བ་རེད། ཁྲོ་རང་གིས་རིས་སྲོད་ཀི་མིན་ཟེར་ས་ཡྲོད་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཚོས་ཨ་
རི་གཞུང་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་ནས། གང་ཟག་དེ་ལས་མཚམས་བཞག་ཚར་པ་རེད། དེ་རིང་ནས་དྲོན་གཅྲོད་མ་རེད་ལབ་པ་

ཡིན་ན། ཁྲོ་རང་གི་ visa དེའི་ཉིན་མྲོ་ནས་ཤི་ཚར་བ་རེད། ར་ནས་བས་མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁྲོ་རང་གི་བུ་མྲོ་སྲོབ་གྲྭར་
བཏང་ནས། སྲོབ་སྦྱྲོང་མཐར་ཕིན་པ་བསྐྱལ་གི་ཡིན་གསུང་གི་འདུག་ཅེས་ཟེར་ཡྲོང་དུས། གང་ཟག་དངྲོས་གནས་ཕག་
ལས་གནང་མྲོང་མཁན་ཞིག་རེད། ཁྲོ་རང་གིས་དེ་འདྲ་ཟེར་གི་འདུག་སེ། དེ་འདྲའི་ཀག་ཀག་བས་ན་ཆྲོ་ཡྲོད་མ་རེད། བཀའ་
ཤག་ནས་ཡི་གེ་མ་བཏང་། གང་ཡག་ཡག་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྲོག་ག་ཆེན་པྲོ་བཟྲོས་ན་ཆྲོ་མི་འདུག ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་

སེར་ལ་འཁྲོན་འཛིན་ཡྲོད་ན། བཀའ་ཤག་གིས་ཡི་གེ་བཏང་ཐུབ་ཀི་རེད་བ། ཨ་རི་གཞུང་ལ་བཏང་ཐེངས་གཅིག་རེད། གང་
ཟག་དེ་ང་ཚོ་ལས་བེད་མ་རེད་གདའ། ཟེར་རྒྱུ་རེད། ར་བ་ཉིད་ནས་བཏང་མེད། ད་ལྟ་ཡང་གཏང་གི་མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན།

ང་ཚོ་བྲོད་མི་གཅིག་པ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་གཅིག་པ་རེད། ཕར་ཚུར་ངྲོ་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོའི་
ཡིད་ཆེས་བརླགས་བཅུག་སྲོང་། ལས་ཀ་མཚམས་འཇྲོག་བེད་རྲོགས་གནང་། ཞེས་ཞུ་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ལས་སྲོས་
པའི་གསལ་བ་བཤད་ཞུ་འདྲོད་ཡྲོད་མ་རེད། ཡི་གེ་དེ་འདྲ་སེབས། མཚན་རགས་བསྐྱྲོན། སྲོང་ཕག་བདུན་བས་པ་སེབས།

ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་མཚན་རགས་བསྐྱྲོན་ཡྲོང་དུས། ང་ཚོས་ཀང་བཤད་མ་ཤེས་ཆགས་བསད་ནས། བས་བསད་ཡྲོད་རེད།

ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་ཡ་མ་བེད། སང་ཆུང་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་གདའ། དངྲོས་གནས་རང་། བྲོད་པ་གཅིག་རེད། ང་ཚོ་ཤ་ཁྲག་གཅིག་
པའི་བྲོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རག་པར་ཟེར་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་ལ་མཐུན་སིལ་དགྲོས་རེད། ཡྲོ་རྲོབ་ལ་ཡྲོང་མཁན་བཀུར་

འྲོས་སི་འཐུས་ཁྲོ་རང་ཚོས་གསན་ཡྲོད་པ་རེད། ཕི་ལ་སྐད་འབྲོད་རྒྱག་མཁན་ལ་འཁྲོན་འཛིན་མ་བེད་ཨཱ། ང་འགྲོ་མཁན་
རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་སྲོད་མཁན་རེད། ག་པར་ཡིན་ནའང་བསབ་བ་རྒྱག་ཡྲོད། དྲང་པྲོ་ཞུ་པ་ཡིན་ན། ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་སྲོང་

ཕག་གཅིག་ཡྲོད་པ་རེད། སྲོང་ཕག་གཅིག་ལྷག་ཡྲོད་པ་རེད། ཕི་ལ་མི་སུམ་བཅུ་བཞི་བཅུ་ཡྲོད་པ་རེད། ད་མང་ཚོགས་ཟེར་
ནས། མང་བ་རིས་ཀི་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གྲོ་གངས་དང་བརྒྱ་ཆ་ཁ་ཤས་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། བརྒྱ་ཆ་ཁ་ཤས་ཉུང་

ཤས་རེད་ལབ་ནས། མཐྲོང་ཆུང་ར་བ་ཉིད་ནས་བས་མེད། ག་པར་ཡིན་ནའང་གུས་ཞབས་ཡྲོད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ལ་ཐུགས་རེ་
གནང་ཞེས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ལ་ཞུས་ཡིན། ཕ་གི་ལ་ཡང་ཞུས་ཡིན། ད་ལྟ་ཡང་དེ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།

ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ད་ཁྲོ་རང་ཚོ་ཐུག་ན་ཡག་པྲོ་འདུག ཅེས་གསུང་གི་འདུག ཚོགས་གཙོ་ནས་

བཀའ་ཤག་ནས་བསམ་བྲོ་གཏང་དགྲོས་རེད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག ཡིན་དང་ཡིན། ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ཐུག་རྒྱུ་ལ་ག་རེ་

ཡྲོད་པ་རེད། སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ལ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། སེམས་ནང་ནས་ཉན་ཨེ་ཡྲོང་
བསམ་བསམ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་རེད། ད་གི་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ད་རིང་ཞྲོགས་ཀ་ངས་བརན་འཕིན་དེ་འདྲ་བསན་

བཞག་ལབ་དུས། སིད་སྐྱྲོང་གི་ལག་པས་འབུད་རྒྱག་བརྒྱབ་བཞག་ཅེས་དེ་རྲོད་གཞི་རང་རེད་བསམ་གི་འདུག་ video
ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ངས་ཕར་འབུད་རྒྱག་བརྒྱབ་དང་ཚུར་འབུད་རྒྱག་བརྒྱབ་སྐུ་སྲུང་གཉིས་ཀིས་ལམ་ཁ་གཙང་མ་

བཟྲོས། ང་ཐྲོན་པ་རེད། ངས་དྲི་བ་ག་རེ་གེང་གི་ཡྲོད་རེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། video ག་རེ་བས་ནས་རྒྱག་དགྲོས་ཡྲོད་རེད།
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དེ་རེད་གདའ། video ག་རེ་བས་ནས་བརྒྱབ་དགྲོས་ཡྲོད་རེད། video བརྒྱབ་པ་དེ་ཕི་ལ་ག་རེ་བས་ནས་འགེམས་ཀི་

ཡྲོད་རེད་དམ། དེ་རེད་བ། སྐད་ཆ་ཤྲོད་མཁན་ཡིན་ན། video བརྒྱབ་ཀི་མ་རེད་བ། ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀིས་སྐད་ཆ་བཤད་
ཀི་རེད་བ། video བརྒྱབ་ནས་མར་བཏྲོན་ནས་མཆན་ཁ་ཤས་ག་རེ་བརྒྱབ་ཡྲོད་རེད་ལབ་ན། སིད་སྐྱྲོང་གིས་ང་ཚོའི་ཡི་

གེ་ལེན་གི་མི་འདུག དེ་ནས་སྐུ་སྲུང་གཉིས་ཀིས་འབུད་རྒྱག་བཏང་སྲོང་། བཀའ་མྲོལ་གནང་གནང་ཞེས་གསུང་གི་ཡྲོད་
རེད། བཀའ་མྲོལ་མ་གནང་སྲོན་ལ་ video བཀྲམ་ཚར་བ་རེད། དེའི་འྲོག་ལ་མཆན་བརྒྱབ་ནས་སིད་སྐྱྲོང་སྡུག་ཅག་རེད་
ཟེར་གི་རེད་བ། གཞན་པ་ག་རེ་ཟེར་གི་རེད། སིད་སྐྱྲོང་ལ་ཉེན་ཁ་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་བེད་མཁན་ཡིན་ནའང་དངྲོས་གནས་བས་ན་

བསིལ་སྤྲོར་གི་ཐང་སེང་ལ་བསད་དགྲོས་རེད། གྲོས་ཚོགས་ར་བ་ཕི་ལ་སེབས་པ་ཙམ་གིས་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱྲོབ་ཐྲོག་

ནས་རིས་པ་ཡིན་ན། ཁྲིམས་དང་འགལ་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། གནས་སངས་དེ་དག་ཆ་ཚང་
རྲོད་གཞི་ར་ནས་བེད་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། ངས་དེ་རིང་ཞྲོགས་པ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། དེ་འདྲའི་གྲོག་བརན་བཟྲོས་ནས་བཀྲམ་བཞག་གི་

འདུག དེ་འདྲ་མཉམ་དུ་བཀའ་མྲོལ་གནང་པ་ཡིན་ན། ག་པར་སེབས་ཀི་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད། གཞན་མ་གཏྲོགས་ང་ཚོ་བྲོད་
པ་ནང་ཚགས་ཡིན་ཙང་། དེ་འདྲ་ར་ནས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས་ཕྲོགས་དང་ཁེ་ཕན་དེ་འདྲ་ཨ་རི་ dollar ཆེན་པྲོ་འདུག་སེ། ཕ་གི་

ལ་ insurance མེད་པ་དེ་འདྲ་འདུག་གསུང་གི་འདུག ཏན་ཏན་རེད། ང་ཚོས་རིས་བསྐྲོར་སངས་ཤིག་ཡྲོད་པ་རེད།

ཕྲོགས་ཀི་ནང་ལ་སེར་གི་འགྲོ་སྲོང་ insurance ག་རེ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་། དེའི་ནང་ནས་བཅད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད།

བས་ནས་འགྲོ་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚོས་དངུལ་གི་བསྲོམས་འབྲོར་འདིའི་ནང་ལ་དེ ་དང་དེ་ཡིན་ཞེས།
དེའི་ནང་ལ་གསལ་བཞག་རེད། ད་ཡིན་ན། དངུལ་ཕྲོགས་དེ་སི་ཡྲོངས་ནས་མང་བ་ཞིག་ར་ནས་མ་རེད། འདང་པ་ཞིག་
ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཏན་ཏན་ན་ཚ་ཆེན་པྲོ་བྱུང་བའི་སྐབས་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་འཕད་ཀི་ཡྲོད་རེད།

ཡིན་ན་ཡང་འཕྲོད་བསེན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཕྲོགས་ནས་འགྲོ་སྲོང་བཏང་ནས། ཡང་འགྲོ་སྲོང་ར་ནས་མ་བཏང་རེད་
བ་ལབ་ན་དེ་འདྲ་མ་རེད། དེ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ངས་ལན་དེ་བརྒྱབ་ཚར་བ་ཡིན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་ཨིན་ཇི་

ནས་གསུངས་སྲོང་། where there is smoke there is fire དུ་བ་ཡྲོད་ན་མེ་ཡྲོད་པས་ཁྱབ། ཟེར་དགྲོས་ཡྲོད་
རེད་བ། དེང་སང་དུ་བ་རྫུན་མ་ཡང་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། གཅིག་བས་ན་མེ་ཆུང་ཆུང་དུ་བ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོང་སིད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད།

དེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་། དཔེ་དེ་འདྲ་བཞག་ནས། དཔེ་དེ་གཞིར་བཞག་ནས་དཔེ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པ་ནང་བཞིན། དངྲོས་

ཡྲོད་ནང་བཞིན་གསུང་པ་ཡིན་ན། དཔེ་དཔེ་རང་རེད། མང་པྲོ་ཞེ་དྲགས་རྲོད་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ང་ཚོའི་ནང་དྲོན་
དེ། ད་ལྟ་དྲོན་ཚན་བདུན་པའི་ནང་ལ་ག་རེ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། དངུལ་འབྲོར་ས་ཡ་ ༡ དང་འབུམ་ ༦ དེ་འདྲ་ཕྲོན་ཆེན་པྲོ་

ཞིག་དངུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལ་གཏན་གཏན་ཏིག་ཏིག་གིས་བཀའ་མྲོལ་གནང་བའི་ཐྲོག་ནས། ང་ཚོ་ལ་ས་ཡ་ ༡ དང་
འབུམ་ ༦ དྲོན་གཅྲོད་ཁག་དྲུག་ལ་གཏྲོར་དགྲོས་འདུག གཏན་གཏན་ཏིག་ཏིག་བས་ཡྲོད་ན། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་དེ་འཕད་ཀི་

མ་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་ག་རེ་ཟེར་ན། མཐའ་མ་དེ་ལ་དངུལ་ཁང་དེ་སྲོ་བརྒྱབ་དགྲོས་བྱུང་ཡྲོད་མ་རེད། དངུལ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་མཐྲོ་ཤྲོས་ཐུག་ནས་སྲོ་བརྒྱབ་དགྲོས་བྱུང་ཡྲོད་མ་རེད། ད་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ས་ཡ་ ༡ དང་འབུམ་ ༦ དེ་གཏྲོར་ཚར་

བ་རེད། གཏྲོར་ཡྲོང་དུས། རྣམ་རྒྱུན་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ལ་དངུལ་བཞག་སངས་ལ་གནས་སངས་ཤིག་ཡྲོད་རེད། དེ་བརྒྱུད་
ནས་ང་ཚོས་འགྲོ་སྲོང་གཏང་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། དྲོན་གཅྲོད་གཞན་ལ་དངུལ་འབྲོར་ཆེན་པྲོ་སེབས་པ་ཡིན་ན། ད་ལན་
གྲོག་དངུལ་ག་ཚོད་ཤྲོར་སྲོང་། ཟེར་རྒྱུ་མ་རེད། ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྲོ་ནས་ང་ཚོ་དྲོན་གཅྲོད་རེ་གཉིས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་

ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཁྱེད་རང་ཚོ་ལྲོ་ལྟར་དེ་འདྲ་སེབས་ཡྲོང་གི་འདུག ག་ནས་སེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེང་
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སང་དཔལ་འབྲོར་ transaction རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས་ transaction ལ་དྲོགས་ཟྲོན་ཞེ་དྲགས་ཡྲོད་པ་རེད། དངུལ་
ཁང་ནས་དྲོགས་ཟྲོན་ཞེ་དྲགས་བཟའ་བསད་ཀི ་ཡྲོད་པ་རེད། དངུལ་འབྲོར་ཆེན་པྲོ་བསེབས་གཅིག་ལ་འགྲོ་ཡྲོང་དུས།

འབྲོར་ས་ཞིག་ལ་འབྲོར་ཡྲོང་དུས། རང་བཞིན་གིས་ད་ལྟ་མེད་ན་ཡང་། རིམ་པ་རིམ་པས་དྲི་བ་སེབས་པ་ཡིན་ན། དྲོན་
གཅྲོད་ཁག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡྲོང་སིད་ཀི་རེད། གཙོ་བྲོ་དེ་རེད། དེ་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེ་ས་ལ། བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ངས་
དཔེ་བཞག་གི་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས། ཡིག་ཐྲོག་ལ་བཀྲོད་པ་དེ། འགན་འཁྱེར་དང་མ་འཁྱེར་བའི་ཐྲོག་ནས་ཆ་བཞག་པ་རེད་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་ནས། བ་སྤུ་གནྲོན་ཁྲིམས་དང་སིག་གཞི་ག་

བ་བཀྲོད་ཡྲོད་རེད་གསུང་སྲོང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཉམས་མྲོང་ཅན་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་ལ་ཡུན་རིང་པྲོ་བཞུགས་པ་ཡིན་
ཙང་། ངས་ཞེ་དྲགས་ཤེས་ཀི་མེད་དེ། ག་དུས་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ག་རེ་ཟེར་གི་ཟེར་ན། ཁྲིམས་དང་ལུགས་ཟེར་གི་རེད།

ཁྲིམས་ལུགས་ཟེར་གི་རེད། དེ་ཚོ་ཡིན་དུས། ཁྲིམས་དེ་ཡིག་ཐྲོག་ནས་བཀྲོད་བཞག་པ་གཅིག་རེད། ལུགས་དེ་ ལམ་
ལུགས་དེ་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་སྲོང་ཙང་། ཚང་མ་ཁྲིམས་ལ་བཀྲོད་པ་ཁྱབ་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། ལམ་ལུགས་ཡྲོད་ན། ལམ་
ལུགས་ལ་བ་སྤུ་གནྲོན་ཟེར་མཁན་དེ་ཡྲོད་པ་རེད། རྒན་གཞྲོན་ཟེར་མཁན་དེ་ཡྲོད་པ་རེད། གྲོ་རིམ་ཟེར་མཁན་དེ་ཡྲོད་པ་
རེད། དེ་ཡིན་དུས། བ་སྤུ་གནྲོན་ཡྲོད་བཞག་པ་དེ། ངས་དྲན་གསྲོ་བས་པ་ཡི ན་ན། ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་རང་གིས་མི་མང་
ནང་ལ་དྲུང་སི་གནས་རིམ་བས་ནས་མར་གནས་རིམ་དམའ་ཤྲོས་བར་དུ་བ་སྤུ་གནྲོན་གི་ལམ་ལུགས་བཟྲོས་ཡྲོད་པ་རེད།

བ་སྤུ་གནྲོན་ལམ་ལུགས་དགྲོས་རེད། གསུངས་བཞག་པ་གཅིག་བརན་འཕིན་མཇལ་རྒྱུ་འདུག དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ནང་
ལ་ཡིན་ན་ཡང་ཕལ་ཆེར་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་བརན་འཕིན་རིང་པ་བསྲོགས་པ་ཡིན་ན། བ་སྤུ་གནྲོན་གལ་ཆེན་པྲོ་

རེད་གདའ། ཞེས་གསུང་ཡྲོད་སིད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་མེད་པ་ཡིན་ནའང་མེད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། མང་ཆེ་བ་

ཞིག་གིས་བ་སྤུ་གནྲོན་ཞེས་པ་དེ་གྲོམས་གཤིས་ཐྲོག་ནས་གསུང་བསད་པ་གཅིག་རེད་མ་གཏྲོགས། དེ་འདྲ་མ་རེད། ཡིན་
ན་ཡང་། བ་སྤུ་གནྲོན་ལ་བསྲོད་སྨད་བ་རྒྱུ་དང་། སྐྱྲོན་བརྲོད་བེད་ཆྲོག་རེད་དང་མ་རེད། ཏན་ཏན་ཆྲོག་དང་ཆྲོག ཡིན་དང་
ཡིན། ནང་ཁུལ་བགྲོ་གེང་དགྲོས་རེད། བ་སྤུ་ཞེས་པ་དེའི་སང་ནས་མར་གཅིག་འགྲོ་ཡི་རེད། འྲོག་ནས་ཡར་གཅིག་ཡྲོང་གི་

རེད། འྲོག་ནས་མཆན་བརྒྱབ་ནས་ལས་འཆར་དེ་འདྲ་ཞིག་འདུག དེ་ལ་དེ་ཆྲོག་པ་འདུག་དང་མི་འདུག་ཟེར་ན། ཡར་ཡར་
ཕིན་ནས། དྲུང་སི་ལ་སེབས། བཀའ་བྲོན་ལ་སེབས། དེ་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་སེབས། མཚན་རགས་བསྐྱྲོན་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་ཞིག་
ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ནང་ཁུལ་གི་དགྲོངས་ཚུལ་དེ་བསམ་ཚུལ་ལབ་མཁན་དེ་ཡྲོང་ཆྲོག་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་།

བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་ཆྲོད་པའི་མཇུག་ལ། ཕི་དྲིལ་ལྷན་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐག་གཅྲོད་ཚར་བའི་མཇུག་ལ། ཐག་གཅྲོད་
དེ། ལས་བེད་ལག་བསར་བེད་ཟེར་ན། བེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཟེར། ད་དེ་ཞུ་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ཡང་། ཁ་སང་ངས་གསལ་བཤད་ཞུས་ཚར་ཡིན་བསམ་སྲོང་སེ། འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་ནས་

ལས་བེད་གདམ་རྒྱུའི་གསལ་བསགས་ནང་ལ་དྲིལ་བསགས་ལས་ཁུངས་ནས་ (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། དེ་གསུངས་
ཚར་སྲོང་།) ལགས་སྲོ། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གསལ་པྲོ་བྱུང་བ་དེ་དེབ་སྐྱེལ་ལ་འཁྲོད་པ་ཞེ་
དྲགས་ཡག་པྲོ་འདུག དྲི་བ་དེ་བསྐྱར་དུ་བཏང་ཙང་། ངས་འདིར་བཀྲོད་ཀི་ཡྲོད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དེ་ག་རང་ནས་ tibet fund འབུམ་ ༧ དང་ཕེད་

ཀ་དེ་ ༢༠༠༡ གི་ཕི་ཟླ་ ༡ པྲོ་རིས་སྲུབས་གཏང་གི་ཡིན་ཅེས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཐག་བཅད་ཚར་བ་རེད། སྲོན་
མ་ང་ཚོར་ཡིག་ཆ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་ཙང་། དེ་ནས་གན་རྒྱ་གསར་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་བཞག་བས། སྲོན་མའི་ནང་ལ་གཞན་དག་ཀང་
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ཡྲོད་རེད་པ། ལྲོ་ ༢༠༤༣ ལ་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོ་རེད་པ། དེ་དག་ཚང་མར་འགྱུར་བ་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ཙང་། གན་རྒྱ་
འཇྲོག་དགྲོས་ཀི་རེད་ཅེས་གན་རྒྱ་འབྲོར་ནས། ཕར་ཚུར་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས། མཚན་རགས་རྒྱག་རྒྱུར་ཧ་ཅང་གི་ཐག་
ཉེ་པྲོར་སེབས་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་གན་རྒྱར་མཚན་རགས་རྒྱག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། གཉིས་ཀ་ནས་མཚན་
རགས་བསྐྱྲོན་དགྲོས་ཡྲོད་རེད། ཕལ་ཆེར་ཟླ་བ་གཅིག་ནང་ལ་ཐག་གཅྲོད་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་ལ་གདེང་
ཚོད་ཆེན་པྲོ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་ད་གི་ངས་ཞུས་ཚར་ཡིན་བསམ་སྲོང་། ཐེབས་རའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཡིན་མིན་མ་བལྟྲོས་པའི་

ཐྲོག་ནས་སྐལ་རྲོར་མིང་རེད་ཟེར་རྒྱུ་མིང་དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་མ་རེད། དྲོན་གཅྲོད་བརེ་པྲོ་བརྒྱབ་ཚར་བའི་རེས་ལ། དྲོན་
གཅྲོད་གང་ཟག་དེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཁང་པའི་ཉྲོས་པའི་སྐབས་ལ་ཚབ་བེད་མཁན་སུ་རེད་ལབ་ན།

མཚན་རགས་དེ་ལྷག་གི་རེད་བ། དེ་མ་གཏྲོགས་པའི་ཁང་པ་སུའི་དྲོན་དག་ལ་ཉྲོས་རེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། དེའི་སང་གི་སྦྱིན་

བདག་དེ། བདག་དབང་དེ། གསལ་པྲོ་ཞེ་དྲགས་བཀྲོད་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་གང་ཟག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། ཚོགས་
གཙོ་དེ་དྲོན་གཅྲོད་གསར་པ་བརེ་པྲོ་བརྒྱབ་ཀིན་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་ནས་སང་དེ་རྲོད་གཞི་རིང་

པ་རང་རེད། མཐའ་མ་དེ་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་ཐེངས་མ་ཁ་ཤས་བཀའ་འདྲི་གནང་སྲོང་། དེ་བུ་ལྲོན་རེད་ཤག་ང་ཚོ་
སྲོན་རིས་སྲོད་བསད་ནང་ལ་འཁྲོད་དང་མ་འཁྲོད་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་རེད་བ། ད་དེ་ལ་ཨིན་ཇི་ཐྲོག་ནས་བེད་སྲོད་བཏང་པ་

ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག we agree to disagree བས་ནས་བཞག་ན་ཡག་ཤྲོས་བཟྲོ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་

འདུག གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁ་སང་སྲོན་མ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ངས་ཞུ་འདྲོད་མེད་གདའ། ཕ་གི་ tibet fund ནས་ས་
ཡ་ ༡ དང་འབུམ་ ༥ ལེན་རྒྱུ་དེ། ལས་ས་པྲོ་རང་བྱུང་ཡྲོད་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ས་ང་ཚོས་ཁང་ག་སད་ནས་བསད་
ཀི་ཡྲོད་རེད། tibet fund རང་ལ་ཁང་ག་སད་ནས། དྲོན་གཅྲོད་རེད་གདའ། ཁང་ག་སད་ནས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ས་
བཀའ་ཤག་གིས་གནང་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་སྲོན་གི་བཀའ་ཤག་གིས་ཀང་ཁང་ག་སད་ནས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོས་འགན་

འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཐུག་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་ཡྲོད་རེད། ཁང་པ་དེའི་བདག་དབང་། དྲོན་གཅྲོད་ལ་ཡྲོད་རེད་གདའ། ཁང་པ་
དང་པྲོ་ཉྲོ་ཡྲོང་དུས། དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཆེད་དུ་ཉྲོ་པ་རེད་གདའ་ཟེར་ཡྲོང་དུས། དེ་ལ་ང་ཚོས་ཏྲོག་ཙམ་བགྲོ་གེང་བྱུང་པ་རེད།

བགྲོ་གེང་ཆགས་ཡྲོང་དུས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཁ་ཤས་ཀིས་ཤེས་ཀི་འདུག དངྲོས་གནས་རེད་ཟེར་གི་འདུག ཁ་
ཤས་ཀིས་ཤེས་ཀི་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚོས་ཞུ་དགྲོས་པ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡིན། དེ་ལ་སྲོན་མ་སྲོག་པྲོའ ་ི དགེ་བཤེས་

ཤིག་ཡྲོད་པ་རེད། ཁྲོ་རང་གིས་ག་རེ་ཕུལ་ཡིན་མིན། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གིས་ག་རེ་གནང་ཡྲོད་མེད། དེ་ནས་ new york

ལ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མི་ཚོས་ཀང་དྲོན་གཅྲོད་ཉྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་དུས། dollar བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་དེ་འདྲ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་ཡྲོད་པ་
རེད། དངུལ་ཕི་ནས་ཐབས་ཤེས་བེད་པའི་སྐབས་ལ་དྲོན་གཅྲོད་ཆེད་དུ་བསགས་པ་རེད་ཅེས་ང་ཚོར་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ཡྲོད་པ་

རེད། ཁྲིམས་ཐྲོག་ནས་ཁང་པ་དེ་ tibet fund མིང་ཐྲོག་ནས་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་སྲོང་ཙང་། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་

མཉམ་དུ་ཏྲོག་ཙམ་བཤད་རེ་ཐུག་པ་རེད། ང་ཚོས་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་སྐལ་ལ་དེ་དགྲོས་ཀི་འདུག ཁང་པའི་སྐལ་ལ་དེ་དགྲོས་ཀི་
འདུག ང་ཚོས་མར་སྤྲོས་ཀི་ཡིན། ཟེར་བའི་སྐབས་ལ་མཐའ་མ་དེ་ལ་གཞི་བཞག་དང་སབས་བདེ་བ་གཅིག་ལ་འགན་འཛིན་
ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བསྲོམས་ག་རེ་བརྒྱབ་རེ་ལབ་ན། ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཏན་ཏན་རང་དྲོན་གཅྲོད་ལ་ཡིན་

ནའང་། moral ownership འདུག བཟང་སྲོད་ཀི་བདག་དབང་འདུག དེ་སྲོང་ཙང་། སྐལ་ལ་སད་ཀི་ཡིན། སྐལ་ལ་དེ་

རག་ཡྲོང་དགྲོས་ཡྲོད་རེད། བུ་སྤུན་གཉིས་ཀི་བར་ལ་ཁང་པ་དགྲོས་པ་ཡིན་ན། ཁང་པའི་སྐལ་ལ་དེ་སད་པ་ཡིན་ན། བུ་སྤུན་
གཞན་དེ་སྲོག་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་མ་རེད་བ། སྐལ་ལ་རག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་བ། བཀའ་ཤག་ནས་བུན་ལྲོན་སད་རྲོགས་
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གནང་ཞེས་ཡིག་ཐྲོག་ཏུ་ར་ནས་ཡྲོད་མ་རེད། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། tibet fund དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་
གཉིས་ཀས་ཡིག་ཐྲོག་ཏུ་ར་ནས་བཀྲོད་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་སྲོང་ཙང། དེ་ང་ཚོས་བུན་ལྲོན་ར་ནས་ངྲོས་འཛིན་བེད་ཡྲོད་མ་

རེད། ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད། tibet fund ཁྲོ་རང་ཚོའི་དེབ་ནང་ལ་བུན་ལྲོན་བཀྲོད་བཞག དེ་མ་བཀྲོད་ཀ་མེད་ཁྲལ་ཐྲོག་ནས་

བཀྲོད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། བྲོ་བུར་དུ་ས་ཡ་ ༡ དང་འབུམ་ ༥ ཁྲོ་རང་ཚོའི་དངུལ་ཁང་ནས་མེད་པ་
ཆགས་རེད་བ། ཁྲལ་བརྒྱབ་པར་འགྲོ་དུས། ན་ནིང་ལྲོ་ས་ཡ་ ༡ དང་འབུམ་ ༥ ག་བ་འགྲོ་རེད་ཟེར་དུས། ཁྲོ་རང་གི་ཁྲིམས་

མཐུན་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་ང་ཚོ་བུན་ལྲོན་བཏང་བཞག་ཡྲོད། ཡིག་ཆ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚོས་ནམ་
ཡང་བུན་ལྲོན་དུ་ཁས་ལེན་ཡྲོད་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཚོའི་སྐལ་ལ་དེ་སད་ཀི་འདུག ཡིག་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ན་ཡང་།

དངུལ་གནང་བཞག་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས། བུན་ལྲོན་དེ་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་སྲོང་ཙང་། སྲོན་རིས་འགྲོ་སངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་
འགིག་དང་མ་འགིག་བཀའ་འདྲི་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དགྲོངས་སེལ་དང་སགས། ང་འདིར་
ལྲོ་བདུན་ལྷག་ཙམ་བསད་པའི་སྐབས་ལ། ཁང་པ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཁང་པ་གསར་པ་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་ལ། དེ་དུས་

སྐབས་ལ་ང་ལ་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་མྲོང་ཡྲོད། དེའི་སྲོན་རིས་ཀི་རིས་འགྲོ་དེ་ཏྲོག་ཙམ་དྲན་རྒྱུ་བཟྲོ་འདྲ་པྲོ་བེད་ཀི་འདུག རིས་
འགྲོ་དེ་ག་རེ་ཟེར་ན། ཉམས་གསྲོ་དང་གསར་རྒྱག་ལབ། དེ་ལ་འབུམ་ ༢༠༠ ལྷག་ཙམ་དངུལ་ཞུས་ནས། ཁང་པ་དེ་བརྒྱབ་

བཞག་པ་རེད། རིས་འགྲོར་བལྟ་ཡྲོང་དུས། ཉམས་གསྲོ་དང་གསར་རྒྱག་ཡིན་ལབ་དུས། ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཉམས་
གསྲོ་ཡིན་པ། བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་གསར་རྒྱག་ཡིན་པའི་བཟྲོ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། ཉམས་གསྲོ་སྲོན་ལ་ཡིན་ན་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་
ཅུ་བདུན་ཅུ་ཉམས་གསྲོ་ཡིན་པ། གསར་རྒྱག་བཟྲོ་འདྲ་པྲོ། ཡིན་ན་ཡང་། ཁང་པ་དེ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་གྲོ་ལྔ་གསར་པ་གསར་

རང་བརྒྱབ་པ་རེད། ང་ཚོས་ཚང་མས་བཀའ་འཁྲྲོལ་གནང་བ་རེད་བ། བཀའ་ཤག་གིས་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་རེད། རྒྱུན་ལས་ཀིས་
ཤེས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། སི་འཐུས་ཀིས་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། རིས་འགྲོ་དེ་འདྲ་ཞིག་བཏང་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཁྲིམས་འགལ་
རེད་ཟེར་ན། གང་ཤེས། ཁྲིམས་ཆ་ཚང་མཐུན་ཡྲོད་རེད་དམ། གང་ཤེས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཉམས་གསྲོ་དང་གསར་རྒྱག་
ལབ་ཡྲོད་དུས། ཉམས་གསྲོ་བརྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་དགྲོས་རེད་བ། ཡིན་ན་ཡང་། ཁང་པ་གསར་པ་བརྒྱབ་པ་རེད། (ཚོགས་གཙོ་

མཆྲོག་ནས། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག དེ་ཚོ་གེང་སྲོང་དགྲོས་ཀི་མི་འདུག) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་སྲོང་
ཙང་། མཚམས་མཚམས་ང་ཚོས་གུ་ཡངས་ཐྲོག་ནས་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། གནད་དྲོན་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་ཡང་གུ་དྲོག་

པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། འཇུས་ས་ཞིག་དང་རྲོད་གཞི་ཡྲོད་མ་རེད་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་ཡི་མེད། ཡིན་ན་ཡང་། དེ་
དུས་བཀའ་ཤག་གི་བསམ་བྲོ་དེ་རེད། ངས་དྲང་པྲོ་དྲང་རང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཁ་སང་ཡིག་ཆ་ཕུལ་བཞག་པ་གཅིག་འདུག ཁང་
པ་ Deed དང་དེ་དག་ཚང་མ་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་། དེ་དུས་སྐབས་ཀི་དྲོན་གཅྲོད་སྐལ་རྲོར་

ལགས་ཀིས་ཆ་ཚང་གནང་ཡྲོད་རེད་དཱ། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག ལས་བེད་ཀི་མིང་སྨྲོས་
པ་ཡིན་ནའང་བཀའ་འཁྲྲོལ་ཞུས་ནས་གསུང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད།)

ལགས་སྲོ། དྲོན་གཅྲོད་ཟུར་པ་དང་། དྲོན་གཅྲོད་ལས་ཡྲོད་རིས་སྲོད་རིས་ལེན་སྐབས་ལ་ད་ལྟ་ཕུལ་བཞག་པའི་

ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཡིག་ཆ་དེ་ཡྲོད་མ་རེད་མ་གཏྲོགས། གཞན་ཡིག་ཆ་དེ་དག་
ཡྲོད་རེད། ར་ནས་རིས་མ་སད་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད། དེ་ཡང་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།

དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་ད་ལྟ་ཕ་གིའི་དྲོན་གཅྲོད་ནང་ལ་སྐད་འབྲོད་བརྒྱབ་མཁན་ནང་ལ་ཨ་མ་ལགས་

གཅིག་གི་གསུང་སངས་བས་པ་ཡིན་ན། ཁྲོ་རང་གི་པ་ལགས་ཡིན་ནའང་རེད། སྤུན་ཟླ་གཅིག་སྙུང་ཙང་། ཚོར་བ་ཆེན་པྲོའ ་ི

ངང་ནས་གསུང་སྐད་བསྐྱྲོན་གནང་བ་རེད་གསུངས་སྲོང། ང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ལ་ཞེ་དྲགས་ཞུ་འདྲོད་མེད། བརན་དེབ་

80

དེ་ཡག་པྲོ་གཟིགས་རྲོགས་གནང་། བུད་མེད་ན་གཞྲོན་གཅིག་པྲོ་མ་རེད། མང་པྲོ་ཞིག་གིས་བཀའ་མྲོལ་རྩུབ་པྲོ་གནང་ཡྲོད་
རེད། མཐའ་མ་དེ་ལ་ད་ལྟའི་དྲོན་གཅྲོད་སྐས་འཛེགས་ནས་ཡར་ཕེབས་དུས། སྐྱེས་པ་ཞིག་གིས་ག་རེ་གསུང་ཡྲོད་རེད་ལབ་
ན། དེ་ས་ཨ་རི་མང་གཙོ་རག་རྒྱུ་ལ་སྲོག་བཏང་ཡྲོད་རེད་གདའ། ང་ཚོས་ཀང་སྲོག་གཏང་མ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད་
གདའ། སྐྱེས་པ་རང་གཅིག་གིས ་གསུངས་བཞག་པ། དེ་དག་ཆ་ཚང་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་ནང་ལ་གསུང་བསད་ན་ཡག་པྲོ་
ཡྲོད་མ་རེད། དེར་གཟིགས་གནང་དང། དེ་ཡག་པྲོ་བྱུང་བཞག་ཟེར་མཁན་ཕལ་ཆེར་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གྲོ་དགུས་ཡག་པྲོ་

བྱུང་འདུག་ཟེར་མཁན་ཡྲོད་མ་རེད། དྲང་པྲོ་ཞུ་པ་ཡིན། སུ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། འགེལ་བཤད་ག་རེ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ལ་
དག་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། དེ་དག་ཆ་ཚང་བྱུང་བསད་ཡྲོད་རེད། ད་གིན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ང་ཚོ་བྲོད་པ་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འགག་པ་གང་ཡང་མེད། ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི་དགྲོངས་འཆར་ལ་བརན་པར་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་

ལམ་ཁག་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས་མཇལ་འཕད་གནང་ན། དེ་འདྲ་གསུང་གི་འདུག དགྲོངས་འཆར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་

གནང་། བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་བསྡུར་རིམ་པ་མང་པྲོ་གནང་དགྲོས་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཕ་ཕྲོགས་ལ་ཆེས་མཐྲོང་ཡྲོད་
པ། བྲོད་མིའི་ཞིག་གི་ཞབས་འདྲེན་ཟེར་ནའང་འགིག་གི་མ་རེད་དེ། སྲོད་པ་རྩུབ་པ་དེ་མེད་པ་བེད། བཀའ་ཤག་དང་དེའི་
ལས་ཁུངས་ལ་ཚང་མས་ཆེས་མཐྲོང་བས་ན། ཡག་ཡག་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་རང་སེར་ཐྲོག་ནས་འགྲོད་པ་ཆེ་ཤྲོས་ལ་

ཕ་གིའི་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཁང་པ་ཉྲོ་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ལས་ཞེ་དྲགས་བརྒྱབ་པ་ཡིན། ཧ་ལས་པ་བརྒྱབ་པ་ཡིན། ས་ཡ་ ༡
དང་འབུམ་ ༥ རག་རྒྱུ་ལས་ས་པྲོ་བྱུང་མ་སྲོང་། དངུལ་ཐབས་ཤེས་བ་རྒྱུ་ལ་ལས་ས་པྲོ་བྱུང་མ་སྲོང། དེ་དུས་སྐབས་སུ་

དྲོན་གཅྲོད་ཀིས་དཀའ་ལས་ཞེ་དྲགས་བརྒྱབ་ནས་ཉྲོས་པ་རེད། ད་ལྟ་མིག་ལ་ཤར་རྒྱུ་དེ་ངྲོ་རྒྲོལ་བས་པ་ཤར་ཡྲོད་རེད། དེ་
སྲོང་ཙང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས་ལམ་སྲོན་
གནང་སྲོང་། ངས་ལྷག་བསད་པ་ཡྲོད་ན་རེས་སུ་ཞུ་ཆྲོག་པ་བྲོས། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།

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

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་ད་གིན་སི་བཏང་བས་ན། དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་ཐྲོག་ནས་
གསུང་སངས་དེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་ལམ་སྲོན་གནང་སངས་དང་། འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་གཉིས་ལ་ཕན་
བུ་ཞིག་མཐུན་མ་སྲོང་བསམ་བསམ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་དྲན་བྱུང་། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གི་ཐྲོག་ནས། མར་ལམ་

སྲོན་གནང་ཚར་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གི་ལམ་སྲོན་གཞིར་བཟུང་། བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་ག་རེ་གནང་
གི་ཡིན་མིན་ད་ལྟ་གསལ་ཁ་བྱུང་ཡྲོད་མ་རེད། དེའི་ཆ་ནས། དེ་བར་དུ་དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་ཐྲོག་

ནས་ཚོགས་གཙོའི་གསུང་དེ་མར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སངས་དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་མ་སྲོང་བསམ་བསམ་འདྲ་པྲོ་ཞིག དེ་

འདྲ་ཞིག་དྲན་གི་འདུག གང་ལྟར་ག་རེ་ཡིན་རུང་མིན་རུང་། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་དེའི་ནང་དུ་
དྲོགས་གཅྲོད་བེད་དགྲོས་པ་དཔེ་མང་པྲོ་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། སྲོ་སྲོར་གྲོ་སྐབས་ཡྲོད་དུས། མང་པྲོ་ཞིག་གསུངས་བཞག་
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དུས། ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཀི་མི་འདུག དེའི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་ཚོ གས་གཙོའི་ལམ་སྲོན་ཡྲོད་དུས། དེ་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ལན་
མ་འབྲོར་བར་དུ་དྲི་བ་དེ་ཚོ་གཏང་གི་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

ད་གིན་ཚོགས་གཙོས། ལམ་སྲོན་ཟེར་ནའང་རེད། ཡར་ལངས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་དེ། གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ། བཀའ་
ཤག་གིས་བཀྲོད་ཁྱབ་བཏང་པ་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འགལ་གི་འདུག་ཟེར་མཁན་སུ་གཅིག་བྱུང་མ་སྲོང་། དེ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་

དུས། དེ་ལུང་འདྲེན་བེད་དགྲོས་པ་དེ་གནད་འགག་མཐྲོང་མ་སྲོང་དེ་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། དེ་ལས་སྲོས་པའི་གང་ཡང་
ཡྲོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་མཚམས་རེར་བཀའ་སི་ལྷན་རྒྱས་འཚོགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། འཛིན་སྐྱྲོང་གིས་ཚིག་དེ་འདྲ་
འཛིན་རྒྱུར་ཏྲོག་ཙམ་ཟིན་གི་འདུག དེ་ཚོ་གས་དེ་ཟིན་དགྲོས་ཀི་འདུག་མ་གཏྲོགས་གཟིགས་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད་བསམ་

གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། དེ་ཡིས་ཕན་ཐྲོགས་ཀི་ ཡྲོད་དང་དྲོགས་པ་བཟྲོ་ཡི་ཡྲོད་མེད་ཚོད་ཐིག་གི་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས།
དེ་ཚོ་གས་ལ་དགྲོངས་དཔྱད་གནང་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀྲོན་མཆྲོག་ཆྲོས་སྲོན་
ལགས།
སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀྲོན་མཆྲོག་ཆྲོས་སྲོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྲོན་རིས་ཐྲོག་ལ་ཡིན། ད་ལྟ་དམིགས་བསལ་གི་དང་པྲོའ ་ི ཟུར་འཛར་ ༤ པ་དེ་ཡིན། རྒྱ་
རིགས་ཤེས་ཡྲོན་ཅན་དང་། གསར་འགྲོད་པ་འཚམས་གཟིགས། འཚམས་གཟིགས་འདི་གང་དང་གང་ན་འཁྲིད་ཀི་ཡྲོད་
དམ། འཁྲིད་སྲོལ་ཡྲོད་དམ། དེ་གཅིག་བཤད་དགྲོས་འདུག་བསམ་གི་འདུག་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དམིགས་བསལ་ཟུར་འཛར་གཉིས་པའི་ནང་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། རྒྱ་རིགས་སི་ཚོགས་ནང་བྲོད་

དྲོན་གྲོ་རྲོགས་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག བྲོད་དྲོན་ལ་དྲོ་སང་ཡྲོད་མཁན། གཞྲོན་སྐྱེས་གསར་འགྲོད་པ། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་
དགྲོངས་གཞི་དང་རང་ཕྲོགས་ཀི་མཛད་ཕྲོགས། ཐབས་ལམ་ས་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་བཞུགས་སར་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ།
བཞུགས་སར་ངྲོ་སྲོད་ཞུ་རྒྱུ་རེད། བཀའ་ཤག་མཇལ་འཕད་གནང་རྒྱུ་རེད། ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉིས་དབུས་པའི་སི་

འཐུས་མཇལ་རྒྱུ་རེད། དེ་ནང་བཞིན། དེ་དང་འབེལ་བའི་མང་པྲོ་ཞིག་ཚུར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ། ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་དྷ་རམ་ས་ལ་
དང་། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕྲོགས་ངྲོ་སྲོད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག བས་ཙང་། དེའི་ནང་དུ་གནས་སངས་དེ་འདྲ་
རེད་འདུག ཕི་ལྲོགས་ནས་ཚུར་དྷ་རམ་ས་ལར་འཁྲིད་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལགས་འྲོ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་རྲོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས།
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སི་འཐུས་རྲོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྲོན་རིས་དང་འབེལ་བ་རང་ཡིན། ད་གིན་གྲོང་དུ་དྲི་བ་གཅིག་དྲིས་པ་ཡིན། ཨ་རིའི་དྲོན་
གཅྲོད་དང་མུ་མཐུད་དེ་འགྲོ་དུས་དེ་རང་ལ་ཐུག་བསད་ཀི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོ་བྲོད་མི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་ར་དེབ་སྐྱེལ་
བས་ནས་ལྲོ་ཁ་ཤས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན། དེབ་སྐྱེལ་བས་པ་ཨ་རི་དང་འབེལ་བ་དྲོན་གཅྲོད་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་

བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད་བ། དེ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་ནང་བཞིན་དེབ་སྐྱེལ་བས་ཚར་པའི་རེས་ལ། ད་གིན་ཁང་པ་ཉྲོ་ཡི་ཡྲོད་ནའང་
འདྲ། ག་རེ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་ཨ་རིའི་གཞུང་གི་གཞིར་བཟུང་རིས་སྐྲོར་གི་ཡྲོད་རེད་བ། རིས་སྐྲོར་རེས་ལྲོ་
མཚམས་ལ་རིས་དེ་རིས་ཞིབ་བས་ཏེ། ལས་བསྲོམས་ཞིག་མར་དྲོན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་བ། དེ་ཁྲིམས་མཐུན་གཞིར་

བཟུང་། ད་ལྟ་ལྲོ་ག་ཚོད་འགྲོ་ཡྲོད་དམ་དེ་ཡྲོད་རེད་བས་ཞེས་དྲི་བ་འདྲི་རྒྱུ་ཡིན། ངས་དེ་ཐབས་ཤེས་བས་ཡིན་ཏེ་གལ་རག་
མ་སྲོང་། གལ་སིད་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་ གསྲོལ་ཅྲོག་ལ་ཡར་ཕུལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་དགེ་མཚན་
ཡྲོད་ས་རེད།

ད་གིན་གྲོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གསན་ཕྲོགས་ནྲོར་ཡྲོད་ནའང་འདྲ། ཡང་མིན་ན་ངས་བཤད་

སངས་ཏག་ཏག་མ་བསད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ངས་ཁ་གསལ་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་དྲོན་གཅྲོད་སི་ཡྲོངས་ཀི་
ལས་བེད་ཀི་གསྲོལ་ཕྲོགས་དེ་ཨ་སྲོར་དེ་ཧིན་སྲོར་དུ་བལྟ་ཡྲོང་དུས་ཆེན་པྲོ་མཐྲོང་གི་རེད་དེ། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་སངས་ས་

གནས་ཀི་བབས་ལ་ལྟ་ཡྲོང་དུས། གསྲོལ་ཕྲོགས་དེ་ཆུང་ཆུང་རེད་འདུག དེ་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག་ར་བ་ཉིད་
ནས་ཞུས་མེད། དེ་ཡིན་དུས། དེའི་སེང་ལ་འཕྲོད་བསེན་གི་ཆ་རེན་དེ་ཡྲོད་རེད་བས་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་དུས། དེ་

ཕྲོགས་ནང་དུ་ཚུད་ཀི་རེད་གསུངས་སྲོང་སེ། གསྲོལ་ཕྲོགས་ནང་དུ་ཚུད་ཀི་ཡྲོད་ན། གསྲོལ་ཕྲོགས་དེ་ཆུང་ཆུང་ཞེ་དྲགས་
རེད་འདུག་ལ་ཁྲལ་ཆེན་པྲོ་ཞེ་པྲོ་ཞིག་སད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ནས། ལས་བེད་ཀི་གནས་སངས་དེའི་ཐྲོག་ལ་བསམ་

ཤེ ས ་བེ ད་དགྲོ ས ་ཀི ་ འདུག ད་ལྟ་མེ ད་པ་ཡི ན ་ན་ཡང་མ་འྲོ ང ས་པར་འཕྲོ ད་བསེ ན ་གི ་ ཆ་རེ ན ་ medical health
insurance དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་བྱུང་པ་ཡིན་ན། ལས་བེད་ལ་ཐུགས་ཕན་སྲོས་

ས་རེད། ཕ་གིའི་ལས་བེད་ལ་དེ་མེད་དུས། དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཕྲོགས་གྲོ་ཡི་འདུག དེ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ཁ་གསལ་
ཙམ་ཞུས་པ་རང་ཡིན། ད་ལྟ་ཕལ་ཆེར་ཡྲོད་ས་མ་རེད། དེ་མེད་པ་ཡིན་ན། མ་འྲོངས་པར་དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

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

སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་སྲོན་རིས་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་དང་འབེལ་

བའི་ཐྲོག་ནས་ཨང་ཀི་ ༥ པ། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་ལས་འཆར་དེ་ལ་ཨ་སྲོར་སྲོང་ཕག་བཅྲོ་ལྔ་ཞུས་འདུག ད་ལྲོ་གསར་པ་
རེད། བཀའ་ཤག་གིས་ཉིས་སྲོང་བཅྲོ་བརྒྱད་ལྲོར་ཐུགས་ཆེ་ལྲོར་ཞེས་སྲུང་བརི་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རེད། འདིར་ལས་འཆར་ག་རེ་

ག་རེ་ཡྲོད་ན། བང་འགིག་པ་ཞིག་གསུང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་དེ་གཅིག་གསུངས་རྲོགས་གནང་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་
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ལངས་པའི་ཞྲོར་ལ་ད་གིན་གྲོང་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་

ནས་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་བྱུང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་དམིགས་བསལ་ཞུ་ཡི་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་
ཞིག་འདུག ལགས་སྲོ།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཅྲོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དང་པྲོ་དེས། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཕི་རྒྱལ་དྲོན་གཅྲོད་སྐུ་ཚབ་
བམ། ལས་བེད་ཚོའི་གནས་བབ་དེ་གསུངས་པ་རེད། གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་རྒྱུ་མཚན་མ་རེད་ཞུ་ཡི་མེད། དེ་ས་གྲོས་
ཚོགས་ནང་དུ། དེ་དང་འབེལ་བའི་ལས་སྲོ ས་པའི་སད་དགྲོས་པའི་ཁྲལ། དྲོ་བདག་གི ས་སད་དགྲོས་པའི་ཁྲལ་དེ་འདྲའི་

གནད་དྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་སེ། མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་མང་པྲོ འ ་ི སན་ཐྲོའ ་ི ནང་དྲོན་ནས་གཙང་མ་
ཆགས་པའི་གནད་དྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། སི ར་བཏང་། ལུང་པ་ཕ་གིའི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་
ཕྲོགས་དེ་ཞེ་པྲོ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་རྒྱུ་མ་རེད་དེ། ང་རང་ཚོའི་གནས་བབ་ལ་བལྟ་ཡྲོང་དུས། སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་དེ་

རྒྱུན་གྲོན་སི་ཡྲོངས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དཔེར་ཆ་བཞག་ན། དྲོན་གཅྲོད་རྣམ་པའི་ཚོགས་འདུའི་
ནང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཐེངས་དང་པྲོ་དེ། ས་ལྲོ་སི་ཟླ་བཅུ་པའི་ནང་དུ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་
རྣམ་པ་ཚོ། ང་ཚོས་རེ་བ་ཆེན་པྲོ་བརྒྱབ། ཡིད་ཆེས་ཆེན་པྲོ་བས། འགྲོ་སྲོང་ཆེན་པྲོ་བཏང་། ལས་ཁུངས་བཙུགས་བསད་
པའི་ལས་དྲོན་བེད་ཕྲོ གས་དེ་ལག་དེབ་ལང་ཁུ་གཙོ་བྲོ་མ་ཡིན་པར། རྲོགས་དངུལ་བཙལ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ཏུ་འབྲོད་བསྐུལ་

ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞུས་པ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། གནས་སངས་གཅིག་གི་དབང་གིས་ཚང་མས་ཨ་རིའི་མཚན་ཉིད་དང་ཚང་
བ་བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་རེད་ཟེར་ན་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་ར་ནས་ཡྲོད་མ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཡིག་ཆ་རིང་པར་གཟིགས་ན་
མཁྱེན་གི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་འདི་ལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་གང་གནང་ཐུབ་པ།

གནང་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་ཡང་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་མང་པྲོ་ཕིན་པ་རེད། ལྟྲོས་ས་ལྟྲོས་འཇྲོག་ལ་དཔག་པའི་
འགིག་ཐག་གཅྲོད་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་འདྲོད་པ་ཁེངས་པ་ཡྲོད་རེད་དམ་ཟེར་ན། མིའི་སལ་པ་ལེབ་ལེབ་

ཡིན་ཙང་། ཚོད་ཐིག་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ཁྲོ་རང་ཚོར་སྙུང་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཏན་ཏན་
དཀའ་ངལ་ཡྲོད་སིད་ཀི་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཐབས་ལམ་བཙལ་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། དཔེར་ན། དྲོན་གཅྲོད་གྲོང་མའི་གྲོང་མ་དེ་ལ།

ཁང་པ་འདྲ་པྲོ་ཆ་བཞག་ན་ཡང་། ཁང་དྲོད་དེ་ཉུང་ཉུང་ཡིན་ཙང་། ཁང་པ་ག་བར་བཙལ་དགྲོས་འདུག གང་ནས་ཁང་ག་ཁེ་
པྲོ་རག་གི་འདུག་གཟིགས་ནས་བས་པ་རེད། ད་ལྟ་ལས་བེད་བཞུགས་ས་ཕལ་ཆེ་བ་ཁང་ག་གཞན་དང་བསྡུར་ན་ཁེ་ཐག་

ཆྲོད་ཡྲོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡན་ཆད་ནས་ཐབས་ལམ་བཙལ་གི་ཡྲོད་རེད། ང་རང་ཚོའི་སྲོན་རིས་ལ་དཔག་ན་དེ་རེད་མ་
གཏྲོགས། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་འདི་ལ་གཞུང་གིས་གང་གནང་ཐུབ་པ་དེར་ཏག་ཏག་གནང་བསད་ཡྲོད་དུས། དེའི་ཐྲོག་ལ་
དམིགས་བསལ་གསལ་བཤད་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག འདི་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པ་
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བདུན་པའི་སན་ཐྲོར་གཟིགས་ན། ཡང་རིམ་པ་རིམ་པས་ཐྲོན་ཡྲོང་གི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་གང་ཐུབ་པ་དེ་ཞུས་བསད་ཡྲོད་
རེད།

དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཉིས་པ་དེས། དམིགས་བསལ་རིས་འགྲོ་ཨང་ ༥ པ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་

གསུངས་པ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ། ལས་འཆར་འདི་ཨ་སྲོར་སྲོང་ཕག་བཅྲོ་ལྔ་ཡྲོད་རེད། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཁྱབ་ཁྲོངས་
བང་ཨ་རི་ཟེར་དུས། ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཊ་རེད། སིར་བཏང་ང་ཚོས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་ལས་རིམ་ཞིག་སྤེལ་བསད་ཡྲོད་རེད།

དེའི་ནང་དུ་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཁྱབ་ཁྲོངས་ལ། ཨ་རིའི་སིད་གཞུང་དང་། ཨ་རིའི་མང་ཚོགས། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་ལ་ཐུགས་རེ་ཞུ་དགྲོས་པ། དེ་ནང་བཞིན་ཁེ་ན་ཊ་ལ་ཞུ་དགྲོས་པ། དེ་དང་ཕྲོགས་མཚུངས་པའི་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཚོགས་
པ། ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སི་ཡྲོངས་ཀི་དྲོན་གཅྲོད་ཚང་མ་ལ་འཆར་འབུལ་ཞུ་བཞག་ཡྲོད་རེད། ཞིབ་ཕའི་ལས་
འཆར་དེ་དྲོན་གཅྲོད་ཚང་མས་རེས་ལ་སྤེལ་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ། ཨ་རི་དང་ཁེ་ན་ཊ་གཉིས་ལ་ཌྲོ་ལྲོར་སྲོང་
ཕག་བཅྲོ་ལྔ་བཞག་རྒྱུ་དེ་གཞུང་གཉིས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་བསྲོམས། ༣,༧༢༠,༤༨༩ སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་

ནས་གཏན་འབེབས་ཞུ་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ཨ་རིའི་
དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་བྲོད་མི་ཡར་རྒྱས་དགེ་རའི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་། སི་
འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་བྲོད་མི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀི་དགེ་རའི་ཟུར་བཀྲོལ་བཀའ་

འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་འདི། ༧,༢༠༡,༠༦༢ རེད་འདུག དེ་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་
མེད།

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

ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་བྲོད་མི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དགེ་རའི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་
ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། སི་
འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།

སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དགག་བ་མེད། ཨ་རིའི་དྲོན་ཁང་དང་འབེལ་ནས་དྲོན་དག་གཅིག་གི་སང་ལ་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་གནང་སངས་ཤིག་ལ། ང་ལ་དྲོགས་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བྱུང་སྲོང་། དེ་ལ་དྲི་བ་གཅིག་འདྲི་ཆྲོག་
པར་ཞུ། དེ་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་ན། བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཁང་པ་འདི་ གསར་དུ་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ། ཉམས་
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གསྲོ་དང་གསར་རྒྱག་ལབ་ཡྲོད་ནའང་རེད། གསར་རྒྱག་དང་ཉམས་གསྲོ་ལབ་ཡྲོད་ནའང་རེད། དེ་ད་ལྟ་རྲོ་ཀ་མ་རུའི་སང་
དུ་བིས་བཞག་ཡྲོད་རེད། སྐབས་དེ་དུས་སྲོ་སྲོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་བྱུང་། ག་རེ་བས་ནས་འདི་ལ་ཉམས་གསྲོ་ཟེར་བ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་

དམ། གཏིང་ནས་བཟུང་སེ་གསར་པ་བརྒྱབ་སྲོང ་བ་ཟེར་ནས་སྐད་ཆ་ཞིག་དྲིས་དུས། གཅིག་བས་ན་ནྲོར་ཡྲོད་སིད།

སྐབས་དེ་དུས་བཀའ་ཤག་གིས་ཉམས་གསྲོ་ཟེར་པའི་ཚིག་འདི་མ་བརྒྱབ་ན། དངུལ་གི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཕད་པ་རེད། བས་
ཙང་། དེ་ལ་ཉམས་གསྲོ་ཟེར་བ་དེ་བརྒྱབ་དགྲོས་བྱུང་པ་རེད་ཅེས་ཟེར་བ་ཞིག་དྲན་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། དེ་རིང་སིད་

སྐྱྲོང་གིས་བཀའ་གནང་པ་དང་རྦད་དེ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་བེད་སྲོད་བཏང་ཡྲོང་དུས། ཁྱད་མཚར་དེ་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ་བསམ་
བྱུང་། དེར་གསལ་བཤད་གཅིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་ས་རེད་བསམས་སྲོང་།

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

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཞེ་དྲགས་ཞུ་མི་དགྲོས་པར། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྒན་པ་དངུལ་རིས་ཡག་

པྲོ་ཤེས་མཁན་གིས་ཡིག་ཆར་ཞིག་གཟིགས་ནས་གསུང་བཞག་ན་ཡག་པྲོ་མེད་འགྲོ། དེ་དུས་སྐབས་སུ་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་

ཞེ་དྲགས་ཡྲོད་རེད། ཁང་པ་གསར་རྒྱག་བ་རྒྱུ་ལ། དེ་སྲོན་གི་གྲོས་ཚོགས་ཀི ས་མྲོས་མཐུན་ཡྲོད་མ་རེད། བཀའ་ཤག་
ནས་ཀང་མྲོས་མཐུན་ཡྲོད་མ་རེད། ཕིས་སུ་དེ་དུས་སྐབས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་སིད་སྐྱྲོང་ཐེངས་འགའ་
ཤས་ཤིག་ཐུག་ནས། ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་ཁང་པ་དེ་རྒྱག་དགྲོས་འདུག་ཅེས་ཁྲོ་རང་རང་གིས་ང་ལ་ཐེངས་མང་པྲོ་

གསུངས་སྲོང། དེ་ནས་ང་བཀའ་ཤག་ལ་ཕིན་ཏེ་ཁྱེད་རང་ཚོ་ཚང་མས་མྲོས་མཐུན་ར་ནས་མི་འདུག་སེ། གྲོས་ཚོགས་ཀི་

ཚོགས་གཙོས་གསུང་གི་འདུག དེ་སད་བཞག་ན་ཟེར་ནས་བས་ཡྲོང་དུས། ང་ཚོའི་ལངས་ཕྲོགས་ག་རེ་བས་པ་རེད་ཟེར་ན།
ཉམས་གསྲོ་མ་གཏྲོགས་གསར་རྒྱག་མེད་ཟེར་ནས་སྲོན་མ་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ལངས་ཕྲོགས་ཤིག་ཡྲོད་རེད། གྲོས་ཚོགས་
ནང་དུ་ཡིན་ན་ཡང་ཉམས་གསྲོ་མ་གཏྲོགས་གསར་རྒྱག་མེད་ཟེར་ནས། ད་ལྟ་འདིར་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མང་པྲོ་བཞུགས་

ཡྲོད་རེད། དེ་དུས་ཀི་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་ཟེར་རུང་མྲོས་མཐུན་མེད་མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། གྲོས་
ཚོགས་རིང་པ་དེར་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ཆིབས་བསྒྱུར་མང་པྲོ་གནང་ཡྲོད་རེད། བིན་རླབས་དང་བཀྲིན་ཧ་ལས་པའི་ཆེན་པྲོ་

རེད། ཁང་པ་གསར་པ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་བིན་རླབས་དེ་བརླག་འགྲོ་ཡི་ཟེར་ནས། གྲོས་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་
གཉིས་ཀི་བར་ནས་མྲོས་མཐུན་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་དུས་ཚོགས་གཙོས་ཁང་པ་རྒྱག་འདྲོད་ཡྲོད་རེད། སིད་སྐྱྲོང་གིས་མཐའ་མ་
དེ་ལ་འགིག་གི་འདུག ཁྱེད་རང་དེ་འདྲ་རྒྱག་འདྲོད་ཡྲོད་ན། ལགས་སྲོ་ཟེར་ནས་འབུམ་ཉིས་བརྒྱ་སུམ་བརྒྱ་ཡིན་ན་ཡང་།
བཀའ་བྲོན་ཚོས་མྲོས་མཐུན་གནང་གི་མི་འདུག ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་སྲོན་མའི་ལངས་ཕྲོགས་དང་ཁྱེད་རང་ཚོས་བརྒལ་དུ་

འཇུག་གི་འདུག་ཟེར་ནས་ཁང་པ་དེའི་དངུལ་ཕུལ་བཞག་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། རིས་འགྲོ་དེར་གཟིགས་རྲོགས་གནང་
མ་གཏྲོགས། ཡང་བཀའ་ཤག་གིས་མ་བརྒྱབ་ན་འགིག་གི་མི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་མཐའ་ཅིག་ཏུ་གང་ཡང་མ་རེད། ཡིན་ན་
ཡང་། དེ་དུས་སྐབས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་དང་། དེ་སྲོན་གི་གྲོས་ཚོགས་དང་། དེ་སྲོན་གི་བཀའ་ཤག་ལ་ལངས་ཕྲོགས་ཤིག་

འདུག ཁང་པ་མི་བརྒྱབ་པ་དང་། དངུལ་མི་གནང་པའི་བཟྲོ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་དང་། ཉམས་གསྲོ་མ་གཏྲོགས་གསར་རྒྱག་མེད་པ་
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ཞིག ཡིན་ན་ཡང་དེའི་རེས་སུ། ཚོགས་གཙོ་གསར་པ་ཕེབས་པ་རེད། བཀའ་བྲོན་ཁྲི་པ་གསར་པ་ཕེབས་པ་རེད། ད་གཅིག་
བ་རྒྱུ་མི་འདུག་ཟེར་དུས། ངས་གཅིག་བེད་དགྲོས་ཟེར་ནས་དངུལ་དེ་འདྲ་བས་ནས་སེབས་དུས། རིས་འགྲོ་དེར་ཉམས་
གསྲོ་དང་གསར་རྒྱག་བས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ ་མཆྲོག དེ་ཡག་པ་མཁྱེན་མཁན་ཞིག་གིས་འགེལ་བཤད་
བརྒྱབ་བཞག་ན་ཡག་ཤྲོས་མིན་ནམ། ང་རང་གི་དྲན་ཚོད་དེ་ཞུས་བཞག་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

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

དེའི་ཐྲོག་ལ་གང་འདྲ་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་མེད་ཧ་གྲོ་ཡི་མི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཉམས་གསྲོ་དང་གསར་རྒྱག་གང་ལ་གང་

འཚམ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟ་ཟུར་ཉན་བསད་སའི་འྲོག་ཐྲོག་རིང་པ་རིང་རང་རེད། རྒྱུན་ལས་ཀི་
ཚོགས་ཆུང་འཚོགས་ས་རིང་པ་རང་རེད། དེ་རིང་པ་རང་ལ་ལྷག་བསད་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས་བཟྲོ་བཅྲོས་གང་ཡང་བརྒྱབ་

ཡྲོད་མ་རེད། དེའི་འཕྲོ་དེ་ཚོ་གསར་པ་བརྒྱབ་པ་རེད། ཉམས་གསྲོ་དང་གསར་རྒྱག་གི་ཚིག་གཉིས་ཀ་སེབས་དགྲོས་པའི་

བཟྲོ་འདྲ་པྲོ་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཏག་ཏག་བསད་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག སྐབས་དེ་དུས་ཉམས་གསྲོ་དང་གསར་རྒྱག་
གི་ཚོགས་ཆུང་ནང་གི་ཚོགས་མི་གཉིས་ཀ་ད་ལྟ་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་། འདིའི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་
གེང་དགྲོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག དེ་ག་ལ་རང་བཞག་ན་ཡག་པ་མེད་དམ་བསམ་གི་འདུག སི་འཐུས་རྲོ་རེ་ཚེ་བརན་
ལགས།

སི་འཐུས་རྲོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་གིན་གྲོང་དུ་དྲི་བ་ཞིག་དྲིས་ཡིན། ལན་བྱུང་མ་སྲོང་། ཡང་བསྐྱང་དྲིས་ཡིན་བྱུང་མ་སྲོང་།
ད་ཡང་བསྐྱར་གཅིག་དྲིས་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་དམ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བྲོན་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།

ལགས་རེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས། བྲོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་ཚོགས་པས་དངུལ་ལེན་བཞག་པ་དེ།

རིས་ཞིབ་ནང་དུ་བཀྲོད་དགྲོས་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད་བས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ངས་ཁ་གསལ་དུ་
བཏང་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་ཆར་ Tibet fund འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐག་གཅྲོད་གསར་པ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ནས་ང་
ཚོར་ཡིག་ཆ་དེ་རག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། འབུམ་བདུན་དང་ཕེད་ཀ་རིས་ཁྲར་གཏང་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། འབུམ་བདུན་དང་ཕེད་
ཀ་དེ་ག་རེ་བེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མིན་བཀའ་ཤག་ཏུ་བསྐྱར་དུ་བཀའ་བསྡུར་གནང་། ཕ་གིར་དྲོན་གཅྲོད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་

ལ་བསྐྱར་བསྡུར་གནང་སེ། དེ་གང་འདྲ་ཞིག་བེད་དགྲོས་མིན་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་ཞུས་ཀི་ཡིན། ད་དུང་ཁ་གསལ་ཙམ་ཞུས་ན།
དེ་སའི་བསམ་མནྲོ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ཁ་སང་ཞུས་པ་ཡིན། Tibet fund གི་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་ལྔ་དེ་བུ་ལྲོན་གི་
རྣམ་པ་མ་གཏྲོགས་མི་འདུག་ཟེར་དུས། དེ་ TCDF བྲོད་པའི་རིག་གཞུང་ཡར་ཐྲོན་ཐེབས་ར་ཚོགས་པས་ལེན་ཡྲོད་ཙང་།
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དེའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་ཀི་ནང་དུ། Tibet fund གི་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་ལྔ་གནང་ཡྲོད་རེད་ཟེར་
ནས། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་ནང་དུ་འཁྲོད་ཡྲོད། དེ་དུས་སྐབས་སུ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་སངས་ག་རེ་རེད་ཟེར་

ན། Tibet fund དང་ TCDF གཉིས་བར་གི་ཡིན་པ་བས། ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚོའི་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས། བྲོད་མིའི་

སིག་འཛུགས་ཀིས་ནམ་ཡང་བུ་ལྲོན་ཞུས་ཡྲོད་མ་རེད་ལ། གནང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། ཁྲིམས་ཀི་འགྲོ་སངས་ཐྲོག་ནས་དགྲོས་
ཀི་ཡྲོད་དུས། ཕ་གིར་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་ལ་གཞི་བཞག་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ལགས་འྲོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

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

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རྲོགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕ་གིར་དྲི་བ་འདྲི་མཁན་དེས། དྲི་བ་གཉིས་དྲིས་པ་རེད། གཅིག་ཕྲོགས་ཀི་ནང་ལ་ཁྲལ་
ཡྲོད་རེད་དང་མ་རེད། དེ་ལ་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་གིས་ལན་ཞིག་སྐྱྲོན་སྲོང་། དེས་ཐུགས་ཚིམས་ཡྲོད་མིན་མི་ཤེས།

གཞན་པ་དེ་རིས་ཞིབ་བས་ཡྲོད་པ་རེད་དང་མ་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་དྲིས་སྲོང་དྲན་གི་འདུག ཡང་ད་ལྟ་བུ་ལྲོན་ཡིན་མིན་དེ་འདྲ་

བཤད་ན། དྲོ་དགྲོང་ལྷག་ན། དྲོ་དགྲོང་མི་དེ་ཚོ་བསམ་མནྲོ་ཞིག་བཏང་། ཡང་སང་ཉིན་འདིའི་སང་དུ་མང་པྲོ་སེབས་ཡྲོང་གི་
རེད་བ། དེ་ཡིན་དུས། མཚམས་བཞག་ན་ཡག་པྲོ་མེད་འགྲོ་དྲན་གི་འདུག

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

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ཐྲོག་མ་ལག་པ་བརངས་པ་དེ་ཁང་པ་ཉམས་གསྲོ་དང་

གསར་རྒྱག་གི་སྐྲོར་ལ་སི་འཐུས་རྒན་པ་ཞིག་ཡིན་པས། འགེལ་བཤད་ཏྲོག་ཙམ་ཞུས་དགྲོས་བསམས་སྲོང་། དེའི་སྐབས་
ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ལྷང་ལྷང་དུ་ཤར་གི་འདུག་ཀང་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྲོན་ཕེབས་པ་སྲོང་ཙང་ཞུ་མ་དགྲོས་པར་བས།
ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གང་རེ་ཅེ་ན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་གནང་དུས། དེ་དུས་འཆམ་པྲོ་ཞེ་པྲོ་

བས། བཀའ་བྲོན་ཚོ་ལ་ཡང་བར་སྲོད་ཤྲོག་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན་ཟེར། ད་ལྟ་འཆམ་པྲོ་མེད་པ་དང་། མདྲོག་ཉེས་པྲོ་ཡྲོད་པའི་
གདངས་ཤིག་འགྲོ་ཡི་འདུག བས་ཙང་འདི་གྲོས་ཚོགས་རེད། གང་ཅིའི་ཐྲོག་ནས་ལྟ་སངས་དེ་ཚོར་མ་འདྲ་བ་ཞིག་འདུག
དེའི་ཚིག་དེ་དག་ཆ་ཚང་དེབ་ཐེར་ནས་མར་འཐེན་རྒྱུ་བྱུང་ན་གང་འདྲ་ཞིག་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

སྐར་མ་བཅྲོ་ལྔ་ཕར་འགངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རྲོགས་གནང་།
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སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཕར་ཆེར་དང་པྲོ་ཡིན་བསམས་སྲོང་། སི་བཏང་བཏྲོན་མྲོང་མེད།
འཕྲོས་དྲོན་དྲི་བ་གཅིག་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ ་མཆྲོག་གིས་ལམ་སྲོན་རེད། ཆེད་མཐྲོང་དང་། གུས་བརི་དང་། ཆ་
ཚང་བེད་དགྲོས་རེད་དེ། གྲོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ནང་ནས་ཕིར་འཐེན་དགྲོས་པ་ཞིག་སྲོ་སྲོས་ཚོར་གི་འདུག དེ་གང་

ཡིན་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་དྲི་བ་གཅིག་བཀའ་གནང་དུས། སྐབས་དེ་དུས། འཆམ་པྲོ་ཡྲོད་ཙང་ཟེར་བ་
དེ་ད་ལྟ་ཕག་རྲོགས་གཅིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། དེ་ལྷག་བཤད་རྒྱུ་མེད་དེ་དྲོན་དག་གཅིག་ཡིན། གཉིས་པ་དེ། གྲོས་
ཚོགས་ལ་ཡང་ཁང་པ་འདི་ཆ་ཚང་གསར་རྒྱག་བ་རྒྱུའི་མྲོས་མཐུན་ཡྲོད་མ་རེད། འཛིན་སྐྱྲོང་ནང་ལ་ཡྲོད་མ་རེད། ཡིན་ན་
ཡང་སྐབས་དེ་དུས་མི་སེར་གཉིས་པྲོ་འཆམ་པྲོ་ཡྲོད་ཙང་། སྐབས་དེ་དུས་སད་བཞག་པ་ཡིན་ཟེ ར་བ་ཞིག་ཆགས་སྲོང་ན།
ཁང་པ་འདི་ཡང་སེར་གི་ཁང་པ་འདྲ་པྲོ་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག ཕིར་འཐེན་བེད་དགྲོས་འདུག དེ་ག་རང་ཡིན།

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

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆྲོ ག ཨ་རི འ ི ་ དྲོ ན ་གཅྲོ ད་དང་འབེ ལ ་བའི ་ ཐྲོ ག ་ནས་དྲི ་ བ་ཞུ་རྒྱུ་གཅི ག ་ལ། ཉེ ་ བའི ་ ཆར།

California san Francisco སྐྲོར་ལ། དང་བངས་ཀི་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས། དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་གཏམ་

བཤད་སྤེལ་རྒྱུ་དང་ལས་གཞི་ཞིག་ཙམ་ཡྲོད་ས་རེད། དེ་འདྲ འི་ལས་གཞི་ཞིག་བརམས་ནས་བྲོད་རིགས་ཚོགས་པ་དང་
མཉམ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ། (ཚོགས་གཙོས། ད་ལྟ་འདིར་བྲོད་མི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་དགེ་རའི་ཟུར་བཀྲོལ་རང་གི་རིས་

ཤྲོག་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གསུངས་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འཕྲོས་རྒྱུ་མེད་པ་གྲོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྲོན་ཞུས་
ཡྲོད།) དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དྲོན་གཅྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་མ་གནང་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡྲོང་གི་

འདུག ད་སྲོ་སྲོའ ་ི སིད་བྱུས་ཀི་ཐྲོག་ལ་དྲོན་གཅྲོད་ཀིས་དབུ་ཁྲིད་དགྲོས་པ་ཡྲོད་རེད་དེ། དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་འདུག་
ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་། ད་གིན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གི་བཀའ་ལན་ནས་འཕྲོས་ཏེ། གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་ལ། བཀུར་འྲོས་
ཕག་འབེལ་སི་འཐུས་ཤིག་དང་། རྒྱ་མི་བུ་མྲོ་ཞིག་ལག་འཛིང་ཤྲོར་བའི་རྒྱ་མིའི་བུ་མྲོ་དེ། རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་པས་

ཚོགས་འདུ་ལ་ཁྲིད་ཡྲོང་མེད་པ་དེ། རྒྱ་རིགས་འབེལ་མཐུད་པ་དེ་རང་གིས་གསལ་བཤད་གནང་ཚར་འདུག དེ་གཅིག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།

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

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་ཏྲོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རྲོགས་གནང་། སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྲོལ་དཀར་ལགས།
ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རྲོགས་གནང་།
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སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱལ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཀི་ངྲོས་ནས། ཚིག་ལག་འཛིང་དེ་འདྲ་གསུང་གི་འདུག ཁུངས་བསྐྱལ་
མེད་པའི་ཚིག་འདྲ་མིན་བེད་སྲོད་མ་གཏང་ཞེས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་སངས་འཛིན་གནང་རྲོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ལ། ཁུངས་འཕེར་ར་སྲོད་གནང་དགྲོས་པའི་བཀའ་མྲོལ་གསུངས་དགྲོས་ཀི་རེད་ཅེས་ལམ་

སྲོན་མང་པྲོ་ཞུས་ཡྲོད། དེ་ཡིན་དུས། དགྲོངས་པའི་གཞི་ལ་བཞག་ནས་གསུངས་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་
བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་བརན་གི་ངྲོས ་ནས་དེ་ག་རང་མཐྲོང་སྲོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གནས་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ལ།
སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི་ཐྲོག་ནས་གསུང་གི་འདུག སྲོད་བསད་དང་སྲོད་ནང་ལ་འཇྲོག་དགྲོས་མིན་གྲོས་གཞི་གཞིར་བཟུར་གི་

རྲོད་གཞི་རིང་པ་ཟེར་ནས། ཚིག་དེ་འདྲ་ཞིག་གིས་ཕར་འགེབས་རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་གཏྲོང་གི་འདུག་བསམ་གི་འདུག དེ་འདྲ་

ར་བ་ཉིད་ནས་བ་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག མ་གཞི་ནས་དྲོན་གཅྲོད་ཉྲོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དཀའ་ལས་ཞེ་པྲོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན།
དྲོན་གཅྲོད་རིང་པས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པ་རེད་གསུང་གི་འདུག་གསུངས་སྲོང་བ། དྲོན་གཅྲོད་ཉྲོ་བེད་དེ་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་

གིས་གནང་ཡྲོད་རེད། ཕེད་ཀ་བྲོད་ཀི་ཐེབས་རས་གནང་ཡྲོད་རེད། དེ འི་ཆ་ནས་དཀའ་ལས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད།
མ་གཞི་ནས། སྲོ་སྲོའ ་ི འྲོས་བསྡུ་སྐབས་ལ། མི་མང་གི་ནང་ལ་གསལ་པྲོ་བས་ཏེ་གསུངས་ཟིན་པ་སྲོང་ཙང་། ད་ལྟ་མི་མང་

གི་གནས་སངས་དེ་ཡང་གསལ་པྲོ་བས་ནས་ཧ་གྲོ་བསད་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་ཏྲོག་ཙམ་ཞལ་བཞེས་གནང་ན་ཡག་
གི་རེད་བ། འྲོ་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ང་ཚོ་འཇམ་པའི་བཟྲོ་འདྲ་ཆགས་སྲོང་། རྣམ་པ་ཚང་མས་ཐུགས་བསམ་བཞེས་ཏེ།
ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྐད་ཆ། ཧམ་པ་ཟེར་ནའང་མི་འདུག ཡང་ན་སྐྱག་རྫུན་ཟེར་ནའང་མི་འདུག གང་ལྟར་ཀང་རྒྱ་ཆེ་བྲོད་

རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚང་མས་གསན་བསད་ཡྲོད་ཀི་རེད། གཟིགས་བསད་ཡྲོད་ཀི་རེད། དེ་འདྲ་པྲོ་བཤད་མ་སྲོད། འགེལ་བཤད་
རྒྱག་རྒྱུ་ཚང་མ་ལ་ཡྲོད་རེད། བཤད་རྒྱུ་ཚང་མ་ལ་ཡྲོད་རེད། ད་གིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས། བཀའ་སྲོབ་
ལམ་སྲོན་གནང་པ་ནང་བཞིན། རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མ་དེ་འདྲ་བས་ནས་འགྲོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། སར་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག་གིས་ལམ་སྲོན་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་གནང་རྲོགས་གནང་། སངས་འཛིན་ག་རེ་བ་རྒྱུ་ཡྲོད་ནའང་བེད་རྲོགས་
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གིས། ད་དུང་ང་ཚོ་ཉི་མ་བཞི་དང་ཕེད་ཀ་མ་གཏྲོགས་ལྷག་མ་མི་ འདུག འགྲོ་རྒྱུ་བསད་པ་དཔེ་མང་པྲོ་འདུག དེ་ཡིན་དུས་
ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་གཟབ་གཟབ་བེད་རྲོགས་གིས་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ཚོགས་གཙོས་སངས་འཛིན་ཞུས་ཀི་ཡྲོད་དེ། མ་གསན་ན་བ་རྒྱུ་མི་འདུག ཐག་རིང་པྲོ་ཡིན་དུས་ཁ་ནི་འགྲོག་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་
རེད། དེ་ཡིན་དུས། གྲོ་སྐབས་ནི་ཚང་མ་ལ་ཕུལ་དགྲོས་ཀི་རེད། ཡང་གྲོ་སྐབས་ཕུལ་མ་སྲོང་གསུང་གི་རེད། དེ་ཡིན་དུས།

ད་ལྟ་ལས་ཉིན་དྲུག་པ་རེད། མ་འྲོངས་པར་ལས་ཉིན་ཕི་པྲོ་བཞུགས་དགྲོས་པ་ཆགས་ཀི་རེད། དེ་ཡིན་དུས། བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་ཚང་མས་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག ད་གིན་གྲོང་
དུ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཚིག་ཕིར་འཐེན་གནང་དགྲོས་དང་མི་དགྲོས་བཀལ་མྲོལ་ཕེབས་སྲོང་།

དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་དགྲོངས་དཔྱད་གནང་ནས་གསུངས་རྲོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་
བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བྲོན་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་ལྲོ་རྒྱུས་རིང་པ་ཞུས་པ་དེ་ཆ་ཚང་ཕིར་འཐེན་བེད་ཆྲོག་པར་ཞུ། དེ་དུས་སྐབས་སུ་
ངས་དྲན་པ་དེ་ཞུས་བཞག་པ་རེད། བྲོད་ཀི་ཐེབས་ར་ཚོགས་པ་དེའི་དངུལ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་རིས་ཞིབ་བརྒྱུད་ཆ་ཚང་འགྲོ་ཡི་
ཡྲོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ས་ཡང་འགྲོ་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་ཡང་འགྲོ་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཞུ་འདྲོད་མེད། ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་

California དང་། དབུས་མའི་ལམ་གི་ལས་གཞི་ལ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བས་སྲོང་བས་མ་སྲོང་དེ་འདྲ་གསུངས་

སྲོང་། དེ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ནས་བ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དབུས་མའི་ལམ་གི་ལས་གཞི་དེ་སེར་གིས་སྤེལ་པ་ཡིན་ནའང་
སེར་གིས་འགན་ཁུར་དགྲོས་རེད། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་དྲོན་གཅྲོད་ཀིས་སྐྲོང་པའི ་ལས་གཞི་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན།

དྲོན་གཅྲོད་ཀིས་འགན་ཁུར་ན་འགྲོ་ཡི་རེད་མ་གཏྲོགས། སེར་གི་ཐྲོག་ནས། དབུས་མའི་ལམ་དང་འབེལ་བ་ཡིན་ནའང་རེད།

ལས་དྲོན་ག་རེའི་ཐྲོག་ལ་བེད་ཀི་ཡྲོད་ནའང་རེད། དྲོན་གཅྲོད་ཀིས། ཁྱེད་རང་སེར་གིས་གནང་གི་འདུག སེར་རང་གིས་
གནང་དགྲོས་རེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། དབུས་མའི་ལམ་གི་ལྟ་གྲུབ་དང་ལངས་ཕྲོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོད་མེད་ཟེར་གི་ཡྲོད་མ་

རེད། འགྲོ་སངས་འགྲོ་ལུགས་ཐྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རང་གིས་གྲོ་བུར་གྲོ་བུར་དུ། དེ་འདྲ་གསུང་ཡྲོང་དུས། ཞིབ་
འཇུག་ཡག་ཙམ་གནང་ནས་གསུང་ན་བསམ་གི་འདུག ཁ་རང་ད་ལྟའི་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། ལག་
ཐྲོགས་ཁ་པར་བཀགས་ཏེ། ག་རེ་གསུངས་སྲོང་ཟེར་ན། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་དྲ་རྒྱ། Tibet.net ནང་ལ་རྲོམ་འབི་

མཁན་གསུམ་པ་ཞིག་འདུག དཔང་རགས་ཡྲོད་དྲོ་ཟེར་ནས་ལག་ཐྲོགས་ཁ་པར་བཀགས་སྲོང་། རེས་ལ་ཕིར་འཐེན་གནང་
བ་རེད། རྲོམ་འབི་མཁན་དེའི་མིང་དེ། ད་ལྟའི་ཨ་རའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་བུ་མྲོ་རེ ད་ཟེར་ནས་སྐྱྲོན་བརྲོད་བེད་མཁན་དེ་སུ་རེད་

ཟེར་ན། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན། Nancy Pelosi ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན། Richard Gere ལ་
མཚན་མེད་ཞུ་མཁན། དེས་ཁྲོ་རང་གི་ངྲོ་དེབ་ལ། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་བུ་མྲོས་རྲོམ་འབིས་འདུག་མདྲོག་མདྲོག་བས་ཏེ།

བིས་པ་དེ་འདིར་དཔང་རགས་ཡྲོད་དྲོ་ཟེར་ནས། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་བུ་མྲོས་སྲོ་སྲོའ ་ི པ་པ་ལ་བསགས་བརྲོད་བས་པའི་
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བསྲོད་བསགས་འབི་ཡི་འདུག་བས་ཏེ་དཔང་རགས་ཡན་ཆད་ནས་གཟིགས་པ་རེད། གང་ཡང་མ་ལབ། གང་ཡིན་ཟེར་ན།

ཁྲོ་རང་གིས་ཕིར་འཐེན་གནང་སྲོང་། ད་དེ་འདྲ་རང་རང་གནང་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཕ་གིར། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་མཚན་སྨད་
ཞུ་མཁན། Nancy Pelosi ལ་མཚན་སྨད་ཞུ་མཁན། Richard Gere ལ་མཚན་མེད་ཞུ་མཁན་ལ་གང་ཡང་ཟེར་གི་

ཡྲོད་མ་རེད། མྲོ་རང་གིས་ངྲོ་དེབ་ལ་བིས་པ་དེ་གྲོས་ཚོགས་དུ་ཁུར་ཡྲོང་ནས། ད་འདི། སྲོ་སྲོའ ་ི བུ་མྲོ་ཡིས་སྲོ་སྲོའ ་ི པ་
ལགས་ལ་བསགས་བརྲོད་བེད་ཀི་འདུག ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། འདིར་ལས་བེད་གཅིག་གི་མིང་དང་། ཕ་གིའི་བུ་མྲོའ ་ི མིང་
གཉིས་ནྲོར་ནས། དེ་འདྲའི་བཀའ་མྲོལ་གནང་རྒྱུ་མི་འདུག ང་ཚོས་བཤད་མི་དགྲོས་པའི་གཙོ་འདྲོན་རང་བེད་ཀི་ཡྲོད་ད།

དེ་དུས་སྐབས་རང་ནས་ལམ་སང་ག་བར་འདུག་ཟེར་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། བཤད་མི་དགྲོས་པའི་གཙོ་འདྲོན་བེད་ཀི་
ཡྲོད། དེ་སྲོང་ཙང་། དགྲོངས་པ་བཞེས་རྲོགས་གནང་།

ཁ་རང་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་མཚན་ཞབས་ངག་དབང་རྲོ་རེ་ཐྲོག་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དང་པྲོ་བྲོད་

པའི་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་དུ། ད་ལེན་རིས་འགྲོ་དང་པྲོ་འཁྲོད་པ་དེ་རྣམ་རྲོག་རེད་ཅེས་གསུངས་སྲོང་། སྲོན་མ་བཀའ་བྲོན་ཁྲི་པ་ཟམ་

གདྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དེ་འདྲ་དེ་འདྲ་གསུངས་ཡྲོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སྲོང་། ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡྲོད། ༢༠༡༠
ལྲོར་བཀའ་ཤག་རང་གིས་འགྲོ་སྲོང་བཏང་ནས། སྲོག་པྲོར་བཏང་ནས། བྲོད་སྲོག་གཉིས་ཀི་ཆིངས་ཡིག་སང་ལ་ཚོགས་

འདུ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་བསྐྲོང་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་རང་གིས་འགྲོ་སྲོང་བཏང་ཡྲོད་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོ། ཚུར་དྷ་རམ་ས་ལ་ཕེབས་ནས།
གངས་སྐྱིད་ལ་མི་མང་གི་ལས་བེད་རང་ལ། ཟམ་གདྲོང་རིམ་པྲོ་ཆེ་རང་གིས་ཕ་གིར་གང་འདྲ་བྱུང་སྲོང་། དེ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་
ཆིངས་ཡིག་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་སྲོབ་ཡན་ཆད་གནང་བ་བྱུང་བ་ཡྲོད་རེད། དེ་སྲོང་ཙང་། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་

གིས་སྲོན་མ་གནང་བཞག་པའི་བཀའ་ཤག་གིས་གནང་བཞག་པ་དེ། བདེ་པྲོ་མེད་པའམ། འགལ་ཟླ་འགྲོ་བ་འདྲ་པྲོ་གསུང་ན་
འགིག་གི་མི་འདུག དེ་གསུངས་དུས། སྲོན་མའི་བཀའ་བྲོན་ཁྲི་པའི་མཚན་སྨྲོས་ནས། ཁྲོ་རང་གིས་དེ་འདྲ་གནང་ཡྲོད་རེད་

ཟེར་ན། དེའི་བར་དུ་སབས་མ་བདེ་པ་ཞེ་པྲོ་ཞིག་འདུག བཀའ་མྲོལ་གནང་སངས་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མར་དགྲོངས་པ་བཞེས་
རྲོགས་གནང་། ང་ཚོས་གནང་མི་དགྲོས་པར་གཙོ ་འདྲོན་བེད་ཀི་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས། ཞུ་རྒྱུ་མེད་པ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག ་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་འདིར་ཨ་རིའི་དྲོན་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་བྲོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀི་དགེ་ར་དང་
འབེལ་བའི་ཐྲོག སིར་བཏང་། སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀི་དགེ་ར་དེས། ཨ་རིའི་གཞུང་གི་ཁྲིམས་མཐུན་ངང་རིས་ཞིབ་བེད་ཀི་
ཡྲོད་པ། དེ་ནང་བཞིན། ང་རང་ཚོའི་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་རང་དབང་ཅན་གི་རིས ་ཞིབ་ལྷན་ཁང་གིས་རིས་ཞིབ་བེད་ཀི་

ཡྲོད་པ་དེ་གསལ་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ལ་གསྲོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་

གཅིག་ལ། འདིར་གཏན་འབེབས་གནང་ཚར་བའི་རེས་ལ། གྲོང་དུ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིས་སན་སྲོན་གནང་
རྒྱུ་དེ་རྒྱ་གར་གི་སྲོར་མྲོ། སུམ་ཁྲི་བརྒྱད་སྲོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་དེ་ལ་ཕན་པའི་ཨ་སྲོར་དྲུག་བརྒྱ་ཞིག་ཡྲོད་རེད།
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དེ་ཡང་ཟུར་བཀྲོལ་གཉིས་ཡྲོད་རེད། ཨ་རི་ལ་ཟུར་བཀྲོལ་ཆུང་བ་ཞིག་དང་། འདི་ཟུར་བཀྲོལ་སང་འདི་གཏན་འབེབས་

གནང་པ་གསྲོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཨ་མི་རི་ཀའི་ཌྲོ་ལྲོར་སྲོར་མྲོ་དྲུག་བརྒྱ་དེ་འགྲོ་གྲོན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། དེ་སྲོན་རིས་
དེབ་ཀི་ཤྲོག་གངས་ ༩༠ ཐམ་པར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ༩༠ ཐམ་པ་དེའི་ ༢་༠ ནང་གསེས། ༤ པ་འདིར། ལས་ཁུངས་ཀི་

ཁྲིམས་མཐུན་ལག་ཁྱེར་དྲོད། ཅེས་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྲིམས་མཐུན་ལག་ཁྱེར་དྲོད་ལ་ལྲོ་ཆར་ཅན་སྲོར་མྲོ་ ༦༠༠ ཞིག་ཕུལ་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེའི་འབབ་དེ་ད་གིན་ཚོད་དཔག་ཚོད་ཆུང་གིས་སན་སྲོན་གནང་སྲོང་། དེ་ཟུར་བཀྲོལ་སང་དུ་བེད།

ཟུར་བཀྲོལ་གཉིས་པ་དེ། བཀའ་བསྡུར་གནང་བཞིན་པ་དེ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལགས་སྲོ། ཐུགས་རེ་ཆེ། (ཚོགས་གཙོས ་
མཆྲོ ག ་ནས། སྲོ ར་མྲོ་ ༦༠༠ འདི ་ཡུལ་སྲོར་རེད་པས།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ༦༠༠ འདི་ ཡུལ་སྲོར་རེད།
(ཚོ ག ས་གཙོས ་མཆྲོ ག ་ནས། ཧིན་སྲོར་དུ་བསྒྱུར་ན་ག་ཚོད་ཆགས་ཀི་རེད ་པས།) ཧིན་སྲོར་འདིར་བིས་མི་འདུག

དགྲོངས་འགལ་མེད་པ་གིས། (ཚོགས་གཙོས་མཆྲོག་ནས། ལགས་སྲོ། འདིར་བིས་དགྲོས་ཀི་འདུག) ཧིན་སྲོར་ལ་བིས་
པ་དེ། ༣༨,༩༥༨ རེད་འདུག

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

འདིར་མེད་ན་ལྷག་བསད་ཀི་རེད། དགྲོངས་དག ཏྲོག་ཙམ་བཞུགས་ཨ། དེ་ཡན་ཆད་ཀི་ཨ་རིའི་དྲོན་ཁང་གི་བྲོད་མི་སི་

ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀི་དགེ་རའི་ཟུར་བཀྲོལ་རིས་ཤྲོག་བསྲོམས། ༧,༢༠༡,༠༦༢ འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་
བེད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།

ད་ལྟ་གྲོང་དུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ལས་རིམ་ཏྲོག་ཙམ་ལྟག་

ལྲོག་བརྒྱབ་ཆྲོག་པར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་ཡུལ་སྲོར་ ༦༠༠ དེ་ཧིན་
སྲོར་ལ་ཚུར་བསྒྱུར་ཡྲོང་དུས། ༣༨,༩༥༨ དེ་རིས་ཤྲོག་འྲོག་མ་དེ་ལ་འབི་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་
གཉེར་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག འདིའི་ནང་དུ་ ༣༨,༩༥༨ བསྲོམས་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པ་ལ་དགག་བ།
མེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན།
སང་ས་དྲྲོ། ཕག་ཚོད་ ༠༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡིན།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པྲོ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

དེ་རིང་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ པའི་ལས་ཉིན་ ༧ པ་ཆགས་
ཡྲོད། དེ་རིང་ས་དྲྲོར་དྲི་བ་དྲིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་མེད། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དང་པྲོ་དེ། ལས་ཁུངས་གྲོ་རིམ་བཞིན་རིས་ལྲོ་

༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ ་ི སྲོན་རིས་ཐྲོག་བགྲོ་གེང་དང་གཏན་འབེབས་ཕེབས་ཐྲོག་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན། ཤྲོག་གངས་ ༩༥ ལ་གཟིགས་
རྲོགས་གནང་། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས། སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་
སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།
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སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆྲོ ག སུད་སི ་སྐུ་ཚབ་དྲོ ན ་གཅྲོ ད་ལས་ཁུངས་ཀི ་ རྒྱུན་གྲོ ན ་བཀའ་འཁྲྲོལ ་རྒྱབ་གཉེ ར ་དེ །
༡༩,༥༡༥,༣༠༨ རེད། དེ་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་གི་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་
བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས། སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་
གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆྲོ ག སུད་སི ་ སྐུ་ཚབ་དྲོ ན ་གཅྲོ ད་ཁང་གི ་ དམི ག ས་བསལ་རྒྱབ་གཉེ ར ་བཀའ་འཁྲྲོ ལ ་དེ །
༡,༨༨༥,༨༧༠ དེ་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་བསྲོམས་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་

པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས། སུད་སི་
སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ།
༦,༦༩༤,༨༨༨ རེད་འདུག དེ་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་

དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས། ཨིན་ལན་སྐུ་
ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་
གཉེར་དེ། ༨,༥༤༣,༨༩༣ རེད་འདུག དེ་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ཨིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་
དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས། ཨིན་ལན་སྐུ་ཚབ་
དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་སྲོན་རིས་ཟུར་བཀྲོལ་གི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་སྲོན་རིས་ཟུར་བཀྲོལ་གི་རྒྱབ་གཉེར་དེ། ས་ཡ་བཞི་
དང་། (ས་མི་གསལ།)

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

ཨིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་སྲོན་རིས་ཟུར་བཀྲོལ་གི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་
དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས། ཨིན་ལན་དྲོན་ཁང་
གི་བྲོད་ཁང་ཐེབས་རའི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨིན་ལན་དྲོན་ཁང་གི་བྲོད་ཁང་ཐེབས་རའི་ཟུར་བཀྲོ ལ་རྒྱབ་གཉེར་བཀའ་འཁྲྲོལ་དེ།
༦,༩༢༨,༦༥༨ རེད་འདུག དེ་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

ཨིན་ལན་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་བྲོད་ཁང་ཐེབས་རའི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་
གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་
མྲོ་ལགས། ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ།
༡,༥༦༢,༣༣༣ རེད་འདུག དེ་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་
དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས། ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་
ཡའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།
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སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ།
༢,༡༢༨,༥༢༣ རེད་འདུག དེ་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་
གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་
མྲོ་ལགས། ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་
གནང་།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ།

༢,༥༧༡,༦༥༤ རེད་འདུག དེ་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད། (ཚོགས་གཙོ་
མཆྲོག་ནས། ས་ཡ་གཉིས་རེད་དམ།) ས་ཡ་གཉིས། ལགས་རེད།

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

ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་
བེད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས། ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡ་བྲོད་ཀི་རིག་གཞུང་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་

བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རིག་གཞུང་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་

བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ། ༡,༡༡༥,༢༩༦ རེད་འདུག དེ་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་
ཞུས་མེད།

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

ཨྲོ་སི་ཊྲོ་ལི་ཡ་བྲོད་ཀི་རིག་གཞུང་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་

འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཟུར་འཛར་དེ་ཚོ་ཡ་
སྲོག་རྲོགས་གནང་། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས། ཉི་འྲོང་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་
སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།
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སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཉི་འྲོང་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ།
༧,༡༣༩,༠༧༥ རེད་འདུག དེ་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

ཉི་འྲོང་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་

དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས། ཉི་འྲོང་སྐུ་ཚབ་
དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཉི་འྲོང་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ། ༥༣༠,༥༥༦
རེད་འདུག དེ་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

ཉི་འྲོང་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་

དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས། ཉི་འྲོང་སྐུ་ཚབ་
དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཐེབས་རའི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཉི་འྲོང་བྲོད་ཁང་ཐེབས་ར་འི་ཟུར་བཀྲོལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ། ༥༩,༨༧༧,༡༢༡
རེད་འདུག དེ་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

ཉི་འྲོང་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཐེབས་རའི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་
བེད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི ་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཟུར་འཛར་དེ་ཡར་སྲོག་
རྲོགས་གནང་། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མྲོ་ལགས། བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་

སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་། ལགས། བལ་ཡུལ་ཡིན་པ་འདྲ། དགྲོངས་དག སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས། བལ་
ཡུལ་གི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆྲོ ག བལ་ཡུལ་དྲོ ན ་གཅྲོ ད ་ཁང་གི ་ རྒྱུན་གྲོ ན ་སྲོ ན ་རི ས ་བཀའ་འཁྲྲོ ལ ་རྒྱབ་གཉེ ར ་དེ །
༥,༥༣༥,༩༣༩ རེད་འདུག དེ་ལ་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

བལ་ཡུལ་གི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་
དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས། བལ་
ཡུལ་གི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་གི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོ ག བལ་ཡུལ་དྲོ ན ་གཅྲོ ད ་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོ ལ ་རྒྱབ་གཉེར་དེ།
༣,༨༧༩,༡༦༦ རེད་འདུག དེ་ལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

བལ་ཡུལ་གི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་གི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་
འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་
པ་ལགས། བལ་ཡུལ་གི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆྲོ ག བལ་ཡུལ་གི ་ སྐུ་ཚབ་དྲོ ན ་གཅྲོ ད ་ཁང་གི ་ ཟུར་བཀྲོ ལ ་སྲོ ན ་རི ས ་ཀི ་ བསྲོ མ ས་དེ །
༤༢༡,༩༨༥ རེད་འདུག དེ་ལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

བལ་ཡུལ་གི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་
པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས། རུ་
སྲོག་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རུ་སྲོག་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཀི་
བསྲོམས་དེ། ༤,༢༨༠,༥༦༥ རེད་འདུག དེ་ལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

རུ་སྲོག་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་ བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་

དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས། རུ་སྲོག་
སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་གི་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།
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སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རུ་སྲོག་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གི་བསྲོམས་
དེ། ༢༩༩,༢༠༠ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

རུ་སྲོག་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་གི་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་
འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་
པ་ལགས། རུ་སྲོག་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རུ་སྲོག་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། ༩༩༩,༣༥༠
རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

རུ་སྲོག་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་

དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས། སྦར་
སིལ་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གི་
བསྲོམས་དེ། ༣༢,༣༩༧,༦༠༦ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་

དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས། སྦར་
སིལ་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་ས་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ མཆྲོ ག སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དྲོན ་གཅྲོད་ཁང་གི ་དམི གས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ ་རྒྱབ་གཉེར ་གི ་
བསྲོམས་དེ། ༢,༧༥༨,༦༩༧ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་
འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་
པ་ལགས། སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གི་
བསྲོམས་དེ། ༢༡༩,༢༤༠ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་
དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས། པེ་རི་སི་
བྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག པེ་རི་སི་བྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། ༨,༡༡༩,༤༨༠ རེད་འདུག དེ་
ལ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

པེ་རི་སི་བྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་དངུལ་འབྲོར་གི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་
དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཟུར་འཛར་དེ་ཚོ་ཡར་སྲོག་རྲོགས་གནང་། སི་
འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས། ལྷྲོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་
གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལྷྲོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་གི་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་གི་
བསྲོམས་དེ། ༢,༤༤༢,༢༤༥ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

ལྷྲོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་གི་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་
པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས། ལྷྲོ་
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ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་
གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལྷྲོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་གི་རྒྱབ་གཉེར་
བསྲོམས་དེ། ༢༣༩,༩༢༥ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

ལྷྲོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་
གཏན་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་
གགས་པ་ལགས། ལྷྲོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་
གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་ མཆྲོ ག ལྷྲོ ་ ཨ་ཕི་ རི་ ཀའི ་ སྐུ་ཚབ་དྲོན ་གཅྲོད་ཁང་གི ་ ཟུར་བཀྲོ ལ་སྲོན ་རི ས ་ཀི ་བསྲོམ ས་དེ །
༣༡༦,༦༡༤ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

ལྷྲོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་
བེད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས།
ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་གི་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་གི་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ། ༨,༦༨༠,༦༩༦
རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་གི་སྲོན་རིས་བསྲོ མས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་པར་

དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས། ཐའེ་ཝན་
སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང།
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སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོ ག ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དྲོ ན ་གཅྲོ ད ་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོ ལ ་སྲོ ན ་རིས་ཀི་བསྲོ མ ས་དེ།
༢༤,༦༠༧,༠༧༢ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི ་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་་་་་་་་་ སི་
འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐའེ་ཝན་གི་རིས་འགྲོ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་ལ་དྲི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ཉེ་
བའི་ལྲོ་གཅིག་ལྷག་སྲོན་ནས་བཟུང་སེ། འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་ཐའེ་ཝན་གི་ནང་ལ་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་
ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་ཧ་ལམ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པའི་བཀའ་མྲོལ་འདྲ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གནང་ཟིན་པ་
འདྲ་རེད། ད་ལྟ་དེའི་གནས་སངས་དེ་གང་འདྲ་ཆགས་ཡྲོད་རེད་དམ། ཞེས་དྲི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀྲོན་མཆྲོག་ཆྲོས་སྲོན་ལགས།

སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀྲོན་མཆྲོག་ཆྲོས་སྲོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཟུར་བཀྲོལ་གི་ ༡.༤ ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའི་ལས་དྲོན་གི་ ཅ་ པ་དེ་ཡིན། ཛ་དྲག་གི་
ཞལ་འདེབས་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག འདིའི་ནང་ལ་དངུལ་འབྲོར་དེ་ཆེན་པྲོ་འདུག་སེ་དེ་ས་ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལྲོའ ་ི དངུལ་འབྲོར་དེ་
ཆ་ཚང་གསུངས་འདུག ད་དུང་བཀའ་འཁྲྲོལ་ཞུས་འདུག ཛ་དྲག་གི་ཞལ་འདེབས་དེའི་གནང་ས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གནང་གི་
ཡྲོད་རེད་དམ། དེར་གསལ་བཤད་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཉིས་པས་ ༡.༤ ནང་གསེས་ཅ་པ་དེ། ཛ་དྲག་གི་ཞལ་འདེབས་
གསུངས་པ་དེ་སིར་བཏང་འབྱུང་བཞིའི་གནྲོད་འཚེ། འབྱུང་བའི་གནྲོད་འཚེ་དེ་འདྲ་འབྱུང་བའི་སྐབས་སུ་དེ་འདྲ་བརྒྱུད་ནས་

ཞལ་འདེབས་འབུལ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་འཛིན་འདུག འདི་སིར་བཏང་ད་ལྟ་སྤྲོམ་དངུལ་འདྲ་པྲོ་བརིས་འདུག འབྱུང་བཞིའི་
གནྲོད་འཚེས་རེན་པས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཛ་དྲག་གི་ཞལ་འདེབས། སྲོ་སྲོར་གཏྲོང་རྒྱུའི་ལས་གཞིའི་སྤྲོམ་དངུལ་རང་གི་ཆེད་
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དུ་ཆེད་མངགས་བཞག་པ་ཞིག་རེད་འདུག སྤྲོམ་དངུལ་རེད་འདུག མ་འྲོངས་པར་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་བྱུང་ན། ང་
ཚོས་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་དཀའ་ངལ་གང་འཕད་པ་དེ་དྲོན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ཞབས་བསྐུལ་ཞུས་ཏེ་བྱུང་རྒྱུའི་བྱུང་གི་ཚོད་དཔག

མ་འྲོངས་པར་གཏྲོང་དགྲོས་བྱུང་ན་གཏྲོང་རྒྱུའི་ཚོད་དཔག ད་ལྟའི་རིས་གཞི་འདི་སྤྲོམ་དངུལ་རང་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་
གཞི་འདི་ལ་གཏྲོང་རྒྱུར་ཁ་གསལ་མེད། འདི་སྤྲོམ་དངུལ་རང་རེད། བྱུང་དང་སྲོང་གཉིས་ཀ་སྤྲོམ་དངུལ་ཐྲོག་འཁྱེར་ཡྲོད་
རེད། ལགས་སྲོ།

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

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་མི་འབྲོར་ཞིབ་གཤེར་དེ་ལ། འབུམ་གཅིག་དང་། སྲོང་ཁྲ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཞིག་སད་འདུག

ཐའེ་ཝན་ལ་མི་འབྲོར་ཞིབ་གཤེར་གི་འགྲོ་སྲོང་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ། གང་ལགས་ཞེ་ན། ས་གནས་གཞན་ཁག་ལ། འགའ་ཞིག་ལ་
ལྔ་སྲོང་དང་། ལྔ་བརྒྱ་ལས་མི་འདུག ཐའེ་ཝན་ལ་དེ་འདྲའི་མང་པྲོ་བེད་དགྲོས་པའི་གནས་སངས་གང་ཡིན་ནམ། དངུལ་
རིས་ཕྲོན་ཆེ་བ་ཞིག་འདུག དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སིར་བཏང་ས་གནས་གཅིག་ལ་མི་འབྲོར་མང་ཉུང་དེ་ས་མིན་ས་ཚོགས་རེད། བང་ཨ་རི་

དང་། ཡྲོ་རྲོབ་ཁུལ་ལ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་མི་འབྲོར་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་རེད། ལྷྲོ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་འདྲ་པྲོ་ཡིན་ན། མི་འབྲོར་གང་ཡང་ཡྲོད་
མ་རེད། ང་ཚོས་ཡུལ་སྲོར་གཅིག་པུ་ཕུལ་ཡྲོད་རེད། ཡུལ་སྲོར་དེ་ཕུལ་སྐབས་མི་འབྲོར་དེ་འདྲ་རེད། ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་

ཐིག་གི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་རིས་ཀི་འགྲོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་འབུམ་གཅིག་དེ་བཞག་པ་རེད། སང་
ཉིན་དངྲོས་སུ་འགྲོ་སྲོང་མ་འགྲོ་ན་དེ་ལུས་ཀི་རེད། ད་ལྟ་ཚོད་དཔག་རང་གི་མ་འདང་ན། ཡང་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་།
འདི་སྲོན་ནས་ཚོད་དཔག་ཐྲོག་ནས་དེ་ཙམ་འགྲོ་ཡི་རེད། དེ་ཙམ་མ་འགྲོ་བ་ཡིན་ནའང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད།

གཞུང་གི་དངུལ་རང་འཇགས་ལྷག་གི་རེད། འདི་མི་འབྲོར་མང་ཉུང་ལ་བལྟྲོས་ནས་བཟྲོས་པ་འདྲ་པྲོ་གང་ཡང་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ལགས་སྲོ།

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

དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག གྲོང་དུ་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཕྲོགས་སྐྲོར་ལ་
དྲོགས་དྲི་གཅིག་ཕེབས་སྲོང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་ལན་གནང་བདེ་བ་ཡྲོད་ན་གནང་རྲོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བྲོན་
མཆྲོག
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དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བྲོན་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཞི་རའི་སྲོན་མ་དེ་འདྲའི་འཆར་གཞི་གཅིག་ཡྲོད་རེད། ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། འབད་བརྲོན་
གནང་གི་ཡྲོད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། གཞི་རའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་རེད། ཐའེ་ཝན་གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་
ནས་གསུངས་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། ད་ལྟའི་ནང་དྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་གང་འདྲ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་འདི་ཞུ་བདེ་པྲོ་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

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

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཚོད་དཔག་རེད་གསུངས་སྲོང་། ཚོད་དཔག་ཡིན་ནའང་། གཞན་ཁག་ལ་ཚོད་དཔག་དེ་འདྲ་
བ་གང་འདྲ་བྱུང་ཡྲོད་རེད་དམ། གང་ལགས་ཞེ་ན། ས་ཆ་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་ནའང་འདྲ། མི་འབྲོར་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་རུང་། ཐའེ་
ཝན་ལ་དེ་འདྲ་མང་པྲོ་བཞག་དགྲོས་པ་དང་། ས་ཆ་གཞན་ཁག་ལ་ལྔ་སྲོང་། དྲུག་སྲོང་། ལྔ་བརྒྱ། དེ་འདྲ་ཚོད་དཔག་མ་
གཏྲོགས་མེད་པའི་ཧེ་བག་ཆེན་པྲོ་ཞིག་འདུག དེར་བརེན། གནས་སངས་གང་འདྲ་བས་ནས་དེ་འདྲ་བཞག་དགྲོས་བྱུང་བ་
ཡིན་ནམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སར་ཡང་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར། ས་གནས་གཞན་ཁག་ལ་ལྔ་སྲོང་། ལྔ་བརྒྱ་བཞག་པ་དེ།
ལུང་པ་དེའི་ཡུལ་སྲོར་རང་བཞག་ཡྲོད་རེད། ཡུལ་སྲོར་ཚུར་བསྒྱུར་ན་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་རེད། ད་ལྟ་ཐའེ་ཝན་དེ་ཐའེ་ཝན་

སྲོར་མྲོ་རང་བཞག་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་། ཡིན་ནའང་། ང་ཚོའི་མི་འབྲོར་ཚད་འཇལ་བའི་སྐབས་སུ་མི་འབྲོར་ཇི་ཙམ་ཡྲོད་རེད་
ཟེར་བ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཁག་པྲོ་རེད། དཔེར་ན། དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ལག་དེབ་ནས་མི་ཇི་ཙམ་ལ་ཕུལ་གི་ཡྲོད་མེད་ཀི་ཐྲོ་

ཞིག་ང་ཚོ་ལ་ཡྲོད་རེད། དེ་ཐའེ་ཝན་ནང་བརྒྱ་ཟིན་མ་ཟིན་ཙམ་རེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། ཏན་ཏན་
བདེན་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་ད་ལྟའི་རིས་གཞི་ལ་དངུལ་མ་འདང་ན། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་ཞུ་མ་དགྲོས་པར་

དང་ཐྲོག་མ་ཉིད་ནས་འདི་སྤྲོམ་དངུལ་ལྟར་བུར་བཞག་པ་རེད། འདི་སང་ཉིན་མ་འགྲོ་བ་ཡིན་ན་ལྷག་བསད་ཀི་རེད། དེ་ལ་

ཐུགས་ཁྱད་གང་ཡང་མི་འདུག་བསམ་གི་འདུག ས་ཆ་ཆུང་བ་ལ་མི་འབྲོར་དངུལ་དེ་འདྲ་བཞག་འདུག་གསུངས་པ་དེ། སྲོར་
མྲོ་ལྔ་བརྒྱ་གསུངས་པ་དེ་ཡང་། ལུང་པ་དེའི་དངུལ་གི་འཛའ་ཐང་རང་བཞག་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས། ང་ཚོས་ཧིན་སྲོར་ལ་

བསྒྱུར་ཡྲོད་མ་རེད། དེར་བརེན། འདིའི་ཐྲོག་ནས་ངས་གང་ཡང་མཐྲོང་གི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་གཟིགས་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོས་མི་འབྲོར་ཞིབ་གཤེར་བ་རྒྱུ་དེ་ཡང་། དུས་ཚོད་ཉིན་བརྒྱ་དུས་གཅིག་
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མ་ཡིན་པར་དུས་ཡུན་ཟླ་གསུམ་བཞིར་ཁ་ཕེ་ནས་འཇྲོག་རྒྱུའི་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། རེ་བ་གང་རེད་ཟེར་ན་མི་ཚང་
མ་ཚུད་པའི་ཆེད་དུ་བཞག་གི་ཡྲོད་རེད། དངུལ་གི་བརི་གཞི་དེ་རིས་བསྐྲོར་ཏེ་མི་རེ་རེ་ལ་འགྲོ་སྲོང་དེ་ཙམ་འགྲོ་ཡི་འདུག་

ཅེས་པ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་བཟྲོ་ཡྲོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་འདིར་ངས་འཆར་གཞི་འཁྱེར་ནས་མི་བརྒྱ་ལ་དངུལ་དེ་ཙམ་

ཡིན། མི་སྲོང་ལ་དངུལ་དེ་ཙམ་ཡིན་ཞེས་པའི་འཆར་གཞི་གང་ཡང་གཏིང་ཡྲོད་མ་རེད། འདི་དངུལ་རང་འགྲོ་སྲོང་ལ་
བཞག་པ་རེད། སྤྲོམ་དངུལ་དེ་སྤྲོམ་དངུལ་རེད། སང་ཉིན་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ཕིན་པ་རེད། མ་ཕིན་ན་ལྷག་བསད་ཀི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ལགས་སྲོ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ངས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུའི་ནང་དྲོན་གི་གནང་ལུགས་གནང་སངས་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་
དེའི་ཐྲོག་ལ་ཞུ་ཡི་མིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི ལས་ཡུན་ལྲོ་གསུམ་ལྷག་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ལ་དབུ་

མའི་ལམ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་རེད། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ཐའེ་ཝན་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་རྒྱ་
རིགས་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ཆྲོས་ཀི་འཁྲོར་ལྲོ་བསྐྲོར་པ་བེད་དགྲོས་པ་དེ་ང་ཚོའི་ར་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་གལ་གནད་ཧ་ཅང་ཆེན་པྲོ་

ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེར་བརེན། དེ་འདྲའི་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུའི་གདེང་སྤྲོབས་ཡྲོད་དང་མེད། སིད་སྐྱྲོང་གི་ལས་ཡུན་ད་དུང་
ལྲོ་གསུམ་ལུས་ཡྲོད་པ་དེའི་ནང་ཚུད་ལ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག་གམ། ཐུབ་ཀི་མ་རེད་བསམ་གི་

འདུག དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ལ་ལྲོ་ཕལ་ཆེར་བཅུ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ལ་དམིགས་

བསལ་གི་སིད་སྐྱྲོང་དེ་ག་རང་གིས་ཐྲོག་ནས་ལས་གཞི་ལས་འགན་དེ་འདྲ་ཞིག་གནང་ཡྲོད་བསམ་པ་དེ་འདྲ་གསུང་རྒྱུ་ཡྲོད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བྲོན་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འདི་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྟ་བཞིན་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནྲོན་

ཤུགས་ཐའེ་ཝན་ཐྲོག་ལ་ཇི་ཙམ་ཡྲོད་པ་ནི་ཚང་མས་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་རེད། དེར་བརེན། ཐབས་ཤེས་དེ་འདྲ་བེད་དགྲོས་རེད།
མི་དེ་ཡིས་འབད་བརྲོན་དེ་འདྲ་པྲོ་བས་ནས་ཕིན་སྲོང་ཞེས་བཤད་དགྲོས་རེད་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད་དམ།

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

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག ཏྲོག་ཙམ་སྐུ་བཞུགས་གནང་རྲོགས་གནང་། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས། ལས་
རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་གནང་།
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སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་ནང་དྲོན་གི་གནང་ལུགས་གནང་སངས་ཀི་རིམ་པ་དེའི་བཀའ་ལན་གནང་དགྲོས་ཀི་
མེད་ཅེས་ཁ་གསལ་པྲོ་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན།

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

གྲོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་ཟུར་ཙམ་ཞིག་ཞུས་ཡྲོད་བསམ་སྲོང་། བཀའ་ཤག་གིས་གནང་བདེ་པྲོ་མེད་ན། གནང་བདེ་པྲོ་མེད་
པའི་ཐྲོག་ལ་བཞག་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག འདིའི་ཐྲོག་ནས་ཨུ་ཚུགས་བསྐྱྲོན་བཞུག་ན་ཕྲོགས་གཉིས་ཀར་

ཐྲོབ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། དེར་བརེན། འདི་ག་རང་ལ་འཇྲོགས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་མེད་དམ་བསམ་གི་ཡྲོད་རེད། འཛིན་

སྐྱྲོང་གིས་དགྲོངས་དཔྱད་གནང་ནས་བཀའ་ལན་གང་ཞུ་དགྲོས་འདུག་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་
བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བྲོན་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ང་ཚོས་རེ་བ་དུས་རག་ཏུ་བཟང་བའི་ཕྲོགས་ནས་བརྒྱབ་ཀི་ཡྲོད་རེད།

སྲོང་ཙང་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ཐའེ་ཝན་གཙོས་པའི་འཛམ་གིང་གང་སར་ཕེབས་ཐུབ་པ་ལ་ང་ཚོས་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། དེ་
རང་འབད་བརྲོན་བེད་བཞིན་ཡྲོད། ཅེས་དེ་ག་རང་ཞུས་ན་དྲག་པ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་དེ་ག་རང་
རེད། རེ་བ་དེ་ག་རང་བས་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། འབད་བརྲོན་དེ་ག་རང་བེད་ཀི་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ཐའེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ ༢༤,༦༠༧,༠༧༢ དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་

པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཟུར་འཛར་དེ་ཡར་སྲོག་གནང་དང། ཟུར་
འཛར་མང་པྲོ་འདུག སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས། ལྷྲོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་
ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆྲོ ག ལྷྲོ ་ ཨ་མི ་ རི ་ ཀའི ་ སྐུ་ཚབ་དྲོ ན ་གཅྲོ ད ་ཁང་གི ་ རྒྱུན་གྲོ ན ་སྲོ ན ་རི ས ་ཀི ་ བསྲོ མ ས་དེ །
༥,༧༦༠,༥༡༠ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

ལྷྲོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བེད་

པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས། ལྷྲོ་
ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་གི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།
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སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལྷྲོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་གི་བསྲོམས་དེ།
༡,༥༡༤,༢༥༧ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ལྷྲོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་་ སི་འཐུས་རྲོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས།

སི་འཐུས་རྲོ་རེ་ཚེ་བརན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལྷྲོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་དང་འབེལ་བའི་ཉེ་ལམ་ལྷྲོ་ཨ་མི་རི་ཀ་རེད། དེ་དེ་
བཞིན་ལྷྲོ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་རེད། དེ་ས་ང་ཚོས་མ་བསབས་སའི་ལུང་པ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ནང་། ཉེ་ཆར་བཀའ་ཤག་ཟེར་རུང་།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་གལ་ཆེ་དྲོན་ཆེན་དུ་བརིས་ཏེ་ཕེབས་ནས་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཚོག ས་ཆེན་ནང་བཅར་བ་
དང་། དེའི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གནྲོན་ཤུགས་ཐྲོག་ལ་ཆེ་མངགས་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཕ་གི་བཅར་ཞིང་། གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དང་། དེ་དེ་བཞིན་ཕ་གིའི་སྲོབ་ཕྲུག་དང་། གཞྲོན་ནུ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ། ཉེ་
ལམ་ས་གནས་དེ་འདྲ་བ་དཔེར་ན། ད་ལྟ་ལྷྲོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ནང་ལའང་དེར་ཕེབས་པར་བརེན། རྒྱ་ནག་གིས་གདྲོང་ལེན་ཆེན་

པྲོ་བེད་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བས་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་དེ་ནང་གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་། དེའི་ནང་གི་མིང་མང་ནས་རྒྱབ་
སྐྱྲོར་ཞུ་ཐུབ་པ་འདི་ཧ་ཅང་གི་ལས་དྲོན་ཡག་པྲོ་བསྒྲུབས་སྲོང་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་དུས་རྒྱུན་

བཀའ་མྲོལ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། ད་བར་དུ་ཤུགས་ཆེ་བ་དེ་ནུབ་ཕྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བསེན་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་། ད་ལྟའི་
ཆ་ལ་ནུབ་ཕྲོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དེ་ས་མ་བསབས་སའི་ལུང་པའི་ནང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་དང་དེ་འདྲའི་ལས་དྲོན་
ཚགས་ཚུད་པྲོ་བསྒྲུབས་པ་ལ་འཛིན་སྐྱྲོང་ཕི་དྲིལ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ད་ལྟའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་འབེལ་ཡྲོད་དྲོན་

གཅྲོད་དང་། དེ་དེ་བཞིན་ལས་བེད་ཁྲོ་རང་ཚོས་རྒྱབ་ནས་ཕག་ལས་མང་པྲོ་ཞིག་གནང་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་ལས་དྲོན་ལེགས་
གྲུབ་བྱུང་བར་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་ནང་བཞིན་ངས་དྲི་བ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ལ་ལྷྲོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་ལ་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྐྱྲོར་

མང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། དྲོ་སང་ཆེ་རུ་འགྲོ་བ་དང། དེ་ས་མ་འབྱུང་བ་དེ་འདྲ་གཞུང་ཚབ་ཀི་འཁྲིས་ལ་ལས་འགུལ་ཤུགས་ཆེ་བ་
སྤེལ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཐྲོན་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་འདྲ་སྲོང་ཙང་། དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུར། ཕ་གིའི་
ནང་ལ་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཚོགས་པ་དང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཡིན་ནའང་འདྲ། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་མ་
འྲོངས་པར་ད་དུང་མུ་མཐུད་དེ་ཡག་པྲོ་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ནས་ཆ་ཤས་ཡིན་རུང་དེ་དེ་བཞིན་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ལས་དྲོན་ཐྲོག་ནས་

གནས་སངས་གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ། སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ད་ལྟ་སྲོན་རིས་ནང་ལ་ཐེབས་འདུག་ དེ་
དང་གཅིག་མཚུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གང་མང་མང་གནང་སེ། དེའི་ཐྲོག་ལ་འགྲོ་གྲོན་ཡིན་ནའང་གང་མང་མང་གཏྲོང་བའི་དུས་

ཚོད་བབས་འདུག་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་དཀའ་ངལ་བེད་སངས་ལ་བལྟས་ནས་ལུང་པ་ཆུང་ཆུང་རེད་དེ། ཡིན་
ནའང། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་གཙོས་པའི་ནང་ལ་ལུང་པ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་རུང་ཁྲོ་རང་ཚོའི་གངས་ཀི་ཆ་ནས་ཐྲོབ་ཐང་

གཅིག་མཚུངས་ཡིན་སབས། ཁྲོང་ཚོའི་ཕ་གིའི་དཔལ་འབྲོར་དང་དེ་འདྲའི་གནྲོན་ཤུགས་འྲོག་ལ་ཏན་ཏན་གྲོ་སྐབས་ཆེན་པྲོ་
ཞིག་ཡྲོང་བཞིན་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་ཕི་དྲིལ་བཀའ་བྲོན་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨ་ཕི་རི་ཀ་རེད། དེ་དེ་བཞིན་ལྷྲོ་ཨ་མི་རི་ཀ་ནས་ལུང་པ་ཁ་ཤས་ནས་མགྲོན་ཤྲོག་དེ་འདྲ་

ཡྲོད། དེ་བཞིན་ཕི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་རེད། སིད་སྐྱྲོང་གཙོས་པའི་ཕ་གིར་བཅར་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་བས་དང་བེད་མུས་ཡིན།
དེ་ག་ནང་བཞིན་ཉེ་ཆར་གཟིགས་ཡྲོད་པ་འདྲ། ལྷྲོ་ཨ་ཕི་རི་ཀ་ལ་ཡིན་ནའང། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཉིན་མྲོར་རྒྱ་མིའི་

གཞུང་ཚབ་ཟེར་རུང་། ཡན་ལག་མདུན་དུ་ངྲོ་བརྒྲོལ་ཟེར་རུང་སྐད་འབྲོད་རྒྱག་མཁན་ཐེངས་དང་པྲོ་དེ་བྱུང་ཡྲོད་རེད། དེ་
བཞིན་ Mexico ལའང་དེ་ས་བྱུང་ཡྲོད་རེད། ད་ལན་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་བཏང་བའི་རྣམ་པ་འདུག བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཚོགས་
པས་གཙོས་པའི་ལུང་པ་ཁག་དེ་དག་ལ་བཅར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡྲོད། ལུང་པ་འདི་དང་འདི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་མ་དགྲོས་པ་བས་
ན། གང་ལགས་ཞེ་ན། ཁ་སང་ལྷྲོ་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ནང་འགྲོ་ཐུབ་པ་དེ་གསང་བ་ཧ་ཅང་བས་ནས་འགྲོ་ཐུབ་པ་རེད་མ་གཏྲོགས།

དེའི་སྲོན་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཚབ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནྲོན་ཤུགས་འྲོག་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་འཕད་ཀི་
འདུག ཡིན་ནའང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི་ངྲོས་ནས་ལན་གནང་བ་དང་། དེ་དེ་བཞིན་རེ་འདུན་གནང་བ་ལྟར། འཆར་གཞི་
བཞེས་ཏེ་འབད་བརྲོན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་ཡི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
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 ལྷྲོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་ཐྲོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ཨང་ཀི་ ༢ པ་དང་། ༥ པའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། བྲོད་ཀི་རི་མྲོའ ་ི སྒྱུ་རལ་འགེམས་སྲོན་དང་།

གཏམ་བཤད་ཀི་ལས་འཆར་གཅིག་འདུག དེ་དེ་བཞིན་ཆྲོས་ལ་མ་བརེན་པའི་བཟང་སྲོད་ཀི་ཤེས་ཡྲོན་ཐྲོག་ལ་གཅིག་རེད་

འདུག བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་དང་པྲོ་དེ། བྲོད་ཀི་རི་མྲོའ ་ི སྒྱུ་རས་འགན་བསྡུར་དེ་གསལ་འདུག འདི་གྲོ་སིག་གནང་མཁན་སུ་
ཡིན་ནམ་ཞེས། གྲོ་སིག་གནང་མཁན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རི་མྲོ་སྒྱུ་རལ་བ་མང་པྲོ་འདྲ་པྲོ་ཡྲོད་དམ། ཡང་ན། གང་ཟག་གཅིག་
ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། དེ་ནང་བཞིན་ཆྲོས་ལ་མ་བརེན་པའི་བཟང་སྲོད་ཀི་ཐྲོག་ལ་
གཏམ་བཤད་བ་རྒྱུ་གསུངས་འདུག དེ་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་སུ་ཡིན་ནམ། ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།

ངས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་བརྒྱུད་དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་བཀའ་འདྲི་ཞུ་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན།

བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཉེ་ཆར་ལྷྲོ་ཨ་མི་རི་ཀ་ལ། དགྲོངས་དག་འདི་མཚམས་འཇྲོགས་བེད་ཀི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཉིས་པའི་བཀའ་འདྲི་གནང་རྒྱུ་ལ། དམིགས་བསལ་གི་རིས་འགྲོ་
ཨང་ ༢ པ། བྲོད་ཀི་རི་མྲོ་སྒྱུ་རལ་འགེམས་སྲོན་དང་། གཏམ་བཤད་ལས་འཆར་གསུངས་པ་དེ་སྦར་སིལ་གི་ཡུལ་མིའི་ཁྲྲོད་
ནས་ཁག་ཅིག་གིས་བྲོད་ཀི་སྲོལ་རྒྱུན་རི་མྲོའ ་ི སྒྱུ་རལ་གི་ལྷ་བིས་དང་། མར་མཚོན་གི་མཆྲོད་པ། རྡུལ་ཚོན་གི་དཀིལ་

འཁྲོར། དེ་དང་ཕྲོགས་མཚུངས་པའི་རི་མྲོ། བྲོད་སྐྲོར་ལ་གྲོག་བརན། པར་རིས། དེ་འདྲ་བིས་འདུག ར་བའི་དེ་འདྲ་བརྒྱུད་
ནས་ཕ་གི་ལ་ཆབ་སིད་བེད་ས་མེ ད་པ་སྲོང་ཙང་། སྒྱུ་རལ་གི་བརྒྱུད་ནས་བྲོད་དྲོན་ངྲོ་སྲོད་བེད་རྒྱུ་དེ་ར་བའི་རི་མྲོའ ་ི སྒྱུ་
རལ་འཁྱེར་ཡྲོད་རེད། འཁྱེར་བ་དེའི་ནང་དྲོན་ཆ་ཚང་བྲོད་པའི་སྐྲོར་ལ་ངྲོ་སྲོད་སྤེལ་རྒྱུ་དང་སགས་ནས་ཕིར་རགས་ཏུ་རི་
མྲོའ ་ི སྒྱུ་རལ་འཁྱེར་བ་རེད་མ་གཏྲོགས། དྲོན་དངྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་འདི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་རིས་འགྲོ་ཨང་ ༤ པ་དེ་ཆྲོས་ལ་མ་བརེན་པའི་བཟང་སྲོད་གསུངས་པ་དེ་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་

དགྲོངས་པ་ལྟར་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་གི་སི་ཚོགས་འདི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་དྲོན་དུ་ཆྲོས་ལ་མ་བརེན་པའི་བཟང་

སྲོད་འདི་སྲོབ་གྲྭའི་སྲོབ་ཚན་ནང་ལ་འཇྲོག་རྒྱུའི་སྐྲོར་ལ་བཀའ་སྲོ བ་ཡང་ཡང་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཨ་རིར་ཡྲོད་

པའི་ཨི་མྲོ་རི་གཙུག་ལག་སྲོབ་གཉེར་ཁང་དང་མཉམ་འབེལ་ཐྲོག་ནས་དེ་འདྲའི་ལས་གཞི་སྤེལ་བཞིན་ཡྲོད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ལྷྲོ་
ཨ་མི་རི་ཀའི་ཁུལ་དུ་ཐབས་ལམ་དེ་འདྲ་བ་བརྒྱུད་ནས་བྲོད་དྲོན་དྲིལ་བསགས་བེད་རྒྱུའི་ལས་ཀ་གཙོ་བྲོ་འདི་རེད། ཆྲོས་ལ་
མ་བརེན་པའི་བཟང་སྲོད་ཐྲོག་ནས་ནང་ཆྲོས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་མ་གསུངས་ཤིང་། འདི་བརྒྱུད་ནས་བྲོད་ཀི་ར་དྲོན་དང་ཚང་
མར་ཐུགས་ཕན་གསྲོ་བའི་ལས་གཞི་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཕྲོ་དྲིལ་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག གང་ཡང་ལྷག་མ་སྲོང་ངམ། གསལ་པྲོ་བྱུང་སྲོང་ངམ། ལྷྲོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་
གཅྲོད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་སྲོན་རིས། ༡,༥༡༤,༢༥༧ དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་

འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་
ལགས། ལྷྲོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལྷྲོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་
གཉེར་གི་བསྲོམས་དེ། ༦༩༢,༩༡༤ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

ལྷྲོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་་་ སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།
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སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཟུར་བཀྲོལ་ནང་གསེས་གཉིས་པ། ལས་འཆར་མིན་པའི་འགྲོ་གྲོན། ཁ་པ། བབ་གྲོན་
གཞན། ཁ་པའི་ ༣ པ། ངེས་སྲོད་ག་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག དེ་གང་ཟེར་གི་ཡྲོད་ན། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལྷྲོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་ལ་ལྷྲོ་ཨ་མི་རི་ཀ་རང་གི་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་པའི་ཐྲོག་ནས་ན་
ནིང་། ཕ་གེ་ལ་ང་རང་ཚོའི་ལས་བེད་ཡིན ་ན། ང་ཚོའི་འགྲོ་སངས་ཐྲོག་ནས་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཞབས་ཕི་ཞུས་ན། ཟླ་བཅུ་

གསུམ་གི་ཕྲོགས་ཕུལ་རྒྱུ། ཕ་གི་ལ་སྲོ་སྲོའ ་ི ལྲོ་གཅིག་གི་ནང་། ཟླ་བ་གཅིག་གི་ཐྲོབ་ཐང་དེ་བངས་ཟིན་པ་ཡིན་ནའང་། ཟླ་
བ་བཅུ་བཞིའི་ཕྲོགས་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་འདྲའི་ལམ་ཞིག་འདུག འདི་ང་ཚོའི་ཁྲིམས་དང་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་

སྲོང་ཙང་དེ་ས་བཀའ་འཁྲྲོལ་ཞུས་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཐྲོག་ནས་མ་འྲོངས་པར་དཀའ་ངལ་དེ་རིགས་ར་བ་ནས་མེད། དེ་
སྲོན་ང་ཚོ་བྲོད་མི་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་མི་གཅིག་བསྐྲོས་གཞག་བས་ཡྲོད་རེད། ཡུལ་མི་དེ་ལ་ཁྲིམས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཕུལ་དགྲོས་
སབས། ང་ཚོའི་སྲོན་རིས་བཀའ་འཁྲྲོལ་མེད་པ་དང་། དེ་འདྲའི་རེན་བས་ནས་དེ་སྲོན་གི་བཀའ་འཁྲྲོལ་ཞུས་པ་མ་གཏྲོགས།

མ་འྲོངས་པར་ཡུལ་མི་བསྐྲོ་གཞག་ཚང་མ་ཆྲོད་གན་གི་ངྲོ་བྲོ་དང། ག་ཕྲོགས་ཙམ་རྲོག་རྲོག་བཟྲོས་དེའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དབིན་སྐད་ནང་ཞུས་ན། Package རང་ཕུལ་ཏེ་དེ་འདྲའི་ཟླ་བཅུ་གསུམ་བཅུ་བཞིའི་རིས་གང་ཡང་
མེད་པ། དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་དྲོན་དུ། དེ་སྲོན་གི་དཀའ་ངལ་གཅིག་དེ་རིང་འདིར་སྲོན་རིས་ཀི་བཀའ་འཁྲྲོལ་ཞུས་
ནས་འཁྱེར་ཡྲོང་བ་རེད། དེ་མ་གཏྲོགས། དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་ང་རང་ཚོ་བྲོད་མི་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཁྲིམས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བེད་

སངས་དང་། ཕ་གི་ལ་སྲོན་སངས་མི་འདྲ་བེད་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་བཙལ་ཡྲོད། དེར་བརེན། འདི་ལས་སྲོད་པའི་སད་
དགྲོས་པའི་ག་ཟེར་བ་འདི་ཕ་གིའི་ཡུལ་ཁྲིམས་དང་མཐུན་ནས་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་། ལྷག་པར་དུའང་། དེ་འདྲ་
བའི་ཐེབས་ར་འདི་ཕ་གིའི་དེབ་སྐྱེལ་བས་ཡྲོད་སབས། འདིའི་ཁྲིམས་ཐྲོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་དྲོན་དུ་ཐབས་ལམ་
བཙལ་དགྲོས་པ། མ་འྲོངས་པར་དེ་འདྲ་ཡྲོང་མཁན་སུ་ཆགས་པ་ཡིན་ནའང། སྲོད་སངས་སད་ལུགས་འདི་ཁ་གསལ་བཟྲོས་
ཏེ་དཀའ་ངལ་མེད། དེ་སྲོན་དཀའ་ངལ་གཅིག་སེལ་བའི་དྲོན་དུ་ཐབས་ལམ་འདི་འཁྱེར་ནས་སེབས་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ལགས་སྲོ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

ལྷྲོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། ༡༩༢,༩༡༤ སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་
ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ཡན་ཆད་ཀི་ཕི་དྲིལ་ལས་

ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁྲོངས་དང་བཅས་པའི་སྲོན་རིས་ཡྲོངས་རྲོགས་གཏན་འབེབས་ཟིན་པ་ཡིན་ཞུ་ཡི་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་
གགས་པ་ལགས། རང་ཚོགས་ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།
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སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རང་ཚོགས་ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། ༥,༩༢༩,༤༠༦ རེད་འདུག དེ་ལ་
ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རང་ཚོགས་དང་འབེལ་བའི་ལེགས་གསྲོལ་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་། དཔལ་

འབྲོར་ལས་ཁུངས་ལ་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡྲོད། ཐྲོག་མ་དེ་ལ་ས་བགྲོས་ཕྲོགས་བསྐྱྲོད་དུ་ཕིན་པའི་སྐབས་སུ། བང་
ཤར་ཁུལ་དེ་རེད། དེའི་ནང་ནས་

Dimapur

ས་ཁུལ་དེའི་ནང་ལ་ར་བའི་

Dimapur

ས་གནས་ཀི་གནས་སངས་འདི་

སིག་འཛུགས་གཉིས་ཀི་བར་ལ་བཙིར་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཡྲོད་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ཕ་གི་ལ་ཡྲོད་པའི་སུད་ཚོང་སེ་
ཚན་ཁག་གི་བསྟུན་མཁས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཚགས་ཚུད་པྲོ་ཡྲོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་པའི་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་

ཚོགས་ཆུང་ཁྲོ་རང་ཚོ་བབ་ཀི་བཙུག བཙུག་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ད་ལྟ་བར་དུ་མི་ལྲོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་གི་རིང་ལ་ས་གནས་ནས་རང་
དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཚོའི་ངྲོས་ནས་གཞུང་གྲོན་ར་བ་ནས་མ་ཞུས་པར་ཡིག་ཆ་
པར་སྐྲུན་ནས་མཚོན་པའི་ཚང་མ་ཁྲོ་རང་ཚོས་བཏང་གནང་བཞིན་པ། ཧ་ཅང་ཚགས་ཚུད་ཡྲོད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་
འདུག དེ་ལ་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པ་དེར་ཐྲོག་མར་ལེགས་གསྲོལ་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་པ་དེར། Dibrugarh གི་ས་ཁུལ་དེ་ལ་བྲོད་མི་བལ་ཡུལ་བྲོ་སིག་ནས་ཡིན་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་

ཙམ་འདུག དེའི་ནང་ལ་མི་གངས་བརིས་པ་ཡིན་ན། བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ཙམ་འདུག་སེ། དེའི་ཁྲོངས་ནས་བྲོད་པ་གཙང་མ་
ཡིན་པ་དང་། ཁྲོ་རང་ཚོས་ཡྲོད་གསུངས་པ་དེ་མི་གངས་བརྒྱ་དང་ལྔ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཁྲོ་རང་ཚོ་བལ་
ཡུལ་གི་མི་ཁྲོངས་ཀི་ཕག་འཁྱེར་ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རང་དབང་དཔྱ་ཁྲལ་དེབ་ཞུ་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་

དང་མེད་ཀི་དཀའ་ངལ་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གཏན་ནས་བཟྲོས་མྲོང་མི་འདུག གྲོ་མ་ཚོད་པ་བས་ནས་བཞུག་

འདུག དེར་བརེན། དེའི་ཐྲོག་ལ་ར་བའི་ས་གནས་ཀི་ལས་བསྲོམས་ནང་ལའང་འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་ཡྲོད། ཁ་སང་དཔལ་འབྲོར་
བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་མཐའ་འཁྲོབ་ལ་ཕེབས་འཆར་ཡྲོད་ཅེས་གསུངས་པའི་སྐབས་དེར། དེའི་ས་ཁྲོངས་དེ་མེའྲོ་ཆྲོས་

འཕེལ་གིང་ཆགས་ཀི་འདུག ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལའང་མངགས་ཡྲོད། རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་ཁུངས་ལའང་མངགས་
ཡྲོད། དེར་བརེན། མི་ཁྲོངས་དེ་དག་ལ་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་དེ་དག་ཞིབ་འཇུག་གང་གནང་དགྲོས་རུང་ནང་གནས་དེ་ཁྲོ་རང་

ཚོར་ཞུས་ཡྲོད། ཐྲོག་མར་ ༡༩༧༢ ལྲོར་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་འགྲོ་བཙུགས་པ་ནས་ཕུལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཧ་ཅང་གི་

དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡིན་ན། ཁྲིམས་སིག་གི་འྲོག་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡྲོད། དགྲོངས་
དཔྱད་གནང་སེ་ཁྲོང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་པའི་འབད་བརྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་བྲོད་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གི་སྲོན་
རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་

Dimapur

ས་གནས་ཀི་གནས་སངས་དེ་གསུངས་པ་རེད། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་རེད།

དེ་ས་སྲོ་སྲོ་སི་འཐུས་ཡིན་པའི་གནས་བབ་ནས་ཤེས་ཀི་ཡྲོད། ད་ལྟའང་སྲོན་རིས་ནང་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། མཇལ་རྒྱུ་ཡྲོད་
རེད། དེ་ལ་བསགས་བརྲོད་ཀི་རང་བཞིན་རེད། དེ་བཞིན་འགྲོ་སྲོང་མ་ཞུས་མཁན་ས་གནས་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཡྲོད་རེད།
དེ་ལའང་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་ཨ་སམ་གི་གྲོང་ཁྱེར་

Dibrugarh

ཁུལ་ལ་ཚོང་སྐྱྲོན་མཁན་མིང་ཐྲོ་གཅིག་

གིས་སན་ཞུ་འདི་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་གི་མཚན་ཐྲོག་སན་ཞུ་ཕུལ། ངྲོ་བཤུས་གཅིག་ང་ལ་འབྲོར་བྱུང་། ནང་སིད་
ལའང་ཕུལ་འདུག བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ལའང་ཕུལ་འདུག དེ་དག་བྲོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཟེར་བ་དེ་ད་ལྟ་ཞིབ་འཇུག་བེད་
དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འདྲའི་ཞིབ་འཇུག་མ་བེད་པ་ལ་དེ་ས་གྲོ་སིག་རེད་གསུངས་པ་ཙམ་གི་ལ་དག་རྒྱུ་མི་འདུག

འདི་དེ་རིང་ཁ་གསལ་ཐྲོག་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དེ་དེ་བཞིན། ཁྲོ་རང་ཚོའི་མཚན་གཞུང་ཀླྲོག་པ་ཡིན་ན། དེའི་ནང་ལ་འབེལ་
ཡྲོད་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་མི་ཡིན་པའི་མཚན་དེ་འདྲ་མཇལ་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། མིང་གང་ཡིན་རུང་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མི་འདུག
མདྲོར་དྲོན་ཡང་སིང་མི་དེ་དག་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ལ་བརྒྱ་དང་ལྔ་གསུང་པ་འདི་རྒྱུན་རིང་པྲོ་ནས་

Dibrugarh ལ་ཚོང་

སྐྱྲོན་གི་ཡྲོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཡང་ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་དེ་འདྲའི་དེབ་ལང་ཁུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། མེའྲོ་ཆྲོས་འཕེལ་གིང་

གི་ཁྱབ་ཁྲོངས་ཡིན་ན། མེའྲོ་ཆྲོས་འཕེལ་གིང་གི་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ཡྲོད་རེད། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཡྲོད་རེད། ཕ་ནས་
འགེངས་ཤྲོག་བཀང་ནས་འབྲོར་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཡང་འབྲོར་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་རིང་ཐེངས་དང་པྲོ་མི་

བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ། དེ་ནས་བརྒྱ་དང་ལྔའི་ཐྲོ་ཞིག་འབྲོར་བ་རེད། དེ་དག་ཡྲོངས་དེ་རིང་འདིར་ཡྲོང་གི་རེད། ཡྲོང་གི་མ་རེད།
ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། དེ་དག་བྲོད་མི་ཡིན་པའི་ཁུངས་བསྐྱེལ་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་རེད། བྲོད་མི་ཡིན་པའི་ཁུངས་

གང་འདྲ་བསྐྱེལ་དགྲོས་སམ་ཞེ་ན། ཁྲིམས་ཀི་ཆ་རེན་དེ་དག་ཡྲོད་རེད། དེར་བརེན། ༡༩༧༢ ལྲོ་ནས་ཕུལ། ཆག་ཡང་
གསུངས་པ་ཚང་མ། སྐབས་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས། དེ་དག་ལ་གྲོ་སྐབས་ཡྲོད་རེ ད། དེ་དེ་བཞིན་ ༢༠༠༤་་་༥ ལ་དེབ་ལང་ཁུ་
ཨང་ཀི་བདུན་ཅན་ཐྲོན་པའི་སྐབས་སུའང་གྲོ་སྐབས་གཅིག་མཚུངས་ཡྲོད་རེད། སྐབས་དེ་དུས་གྲོ་སྐབས་ལེན་མ་ཐུབ་པ་
འདི་རྒྱུ་མཚན་ས་ཚོགས་དཀའ་ངལ་འདིར་གསུངས་འདུག དེ་དག་ཡྲོངས་རྲོགས་གང་ཡིན་མིན་ལ་མ་བལྟྲོས་པའི་གནས་
སངས། གནས་ལུགས། ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ལ་མངགས་ཏེ་ཞིབ་འཇུག་ལན་འབྲོར་

ཞིང་། ཚུར་འབྲོར་བ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོས་གཟིགས་ཆྲོག་གི་རེད། ཡིན་ནའང་དེའི་ནང་ནས་བྲོད་མི་ཡིན་པའི་ཁུངས་
བསྐྱེལ་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེ་ཤྲོས་རེད། དེ་ཁུངས་བསྐྱེལ་བེད་དགྲོས་པ་འདི་ཁྲིམས་དང་། འགྲོ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་ཡྲོད་རེད།
ཁུངས་བསྐྱེལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ། བྲོད་མི་གཅིག་ལ་ཡིན་རུང་། དེབ་ལང་ཁུ་མ་ལུས་པར་ཕུལ་རྒྱུ་ནི་དཔལ་

འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་རེད། དེབ་ལང་ཁུ་ཐྲོབ་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ཕག་དངུལ་བསྡུ་རྒྱུ་དེ་འགན་རེད། ཆག་ཡང་དང་ཚང་
མ་སྐད་ཆ་གཉིས་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེར་བརེན། འདིའི་ཐྲོག་ལ་འདི་ནས་ཞབས་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར། དེ་རིང་ངས་ཁས་

ལེན་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མི་འདུག་སེ། ཏན་ཏན་ང་ཚོས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ནན་པྲོ་བས་ནས་བལྟ་རྒྱུ་ཆགས་ཡྲོད། ཞིབ་
འཇུག་མ་བེད་པར་དེ་དག་བྲོད་མི་རེད་ཟེར་ན། ང་ལ་ཞུ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མི་འདུག མ་རེད་ཟེར་བ་དེའང་ཞུ་རྒྱུ་ཁག་པྲོ་རེད་

112

འདུག དེར་བརེན། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་པ་མ་བེད་བར་དུ། ད་ལྟ་བར་དེ་དག་ལུས་པ་དེ་ཅིའི་ཕིར་ལུས་ཡྲོད་
ན། དེའང་ང་ལ་དྲོགས་པ་གཅིག་ལྷག་སྲོང་། ཁ་སང་ངས་ཞུས་པ་ལྟར་རེད། ཁ་སང་སྲོན་མ་དེབ་ལང་ཁུ་རིང་པ་ཡྲོད་ཟེར་

དུས་དེ་རིང་འདི་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་མ་རེད། རིང་པ་ཡྲོད་ན་གསར་པ་བཟྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཅིའི་ཕིར་འགེངས་ཤྲོག་བརྒྱང་
ཡྲོད་མ་རེད། དྲི་བ་དེ་ཕར་འདྲི་དགྲོས་པ་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་དུས་མ་བརྒྱང་། ད་ལྟ་ཡང་གནས་བབ་གཞན་ཞིག་ཡྲོད་ན་
དེའང་ཁྱད་མཚར་བྲོ་རེད། དེར་བརེན། ང་ཚོ་ཚང་མར་འགན་ཡྲོད་རེད། སྐབས་རེར་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་

ཤག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ར་འཛིན་ལག་དེབ་གཞིར་བཟུང་འགྲོ་དགྲོས་དུས། རེན་མང་དག་ཅིག་ཡྲོད་རེད། གང་
ལྟར་མདྲོར་དྲོན་ཞུ་རྒྱུར། ཞིབ་འཇུག་བས་ཏེ་གནས་སངས་གང་ཡིན་མིན། རེས་སུ་གསལ་པྲོ་ཆགས་ཀི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ལགས་སྲོ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཁག་གི་བསྲོམས་དེ། ༥,༩༢༦,༤༠༦ དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཟུར་འཛར་མང་པྲོ་ཞིག་

ཡྲོད་རེད། དེ་དག་ཡར་སྲོག་རྲོགས་གནང་། ཤྲོགས་གངས་ ༢༢༤ ལ་གཟིགས་རྲོགས་གནང་། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་
པ་ལགས། ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་
རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་དམིགས་བསལ་སྲོན་རིས་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་
གཉེར་གི་བསྲོམས་དེ། ༨༣༣,༥༩༥ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་གཏན་
ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་
ལགས། དབུས་འྲོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་ མཆྲོག དབུས་འྲོ ས ་བསྡུ་ལས་ཁང་གི ་རྒྱུན་གྲོ ན་སྲོ ན་རིས ་ཀི་ བཀའ་འཁྲྲོལ ་རྒྱབ་གཉེར ་གི ་
བསྲོམས་དེ། ༥༧༧,༢༣༨ རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

དབུས་འྲོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་
པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། འདི་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་
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ཤིག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་སྲོན་རིས་དང་། འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གེང་སྲོང་གཅིག་གནང་བ་རེད། དེར་བརེན། དེའི་རེས་སུ་
ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡི་ཡིན། ད་ལྟ་ཞུ་ན་ཡིག་ཆ་དང་ཏག་ཏག་བསད་དང་མ་བསད་ཡྲོང་ས་རེད་ཅེས་སན་
གསྲོལ་ཞུས་ཡྲོད། དེར་བརེན། ད་ལྟ་གྲོ་སྐབས་འདི་འཛིན་ན་ཡག་པ་མེད་དམ་བསམ་སྲོང།

འྲོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། དེར་བརེན། ད་ལྟ་འདི་འྲོས་བསྡུའི་སིག་གཞི། དྲོན་ཚན་ ༦༦

ནང་གསེས་ ༣ པའི་ཟུར་འཛར་ ཉ༽ པ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཡྲོད་རེད། ར་བའི་ང་ཚོ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་
ཚོགས་དུས་ ༤ པའི་སྐབས་སུ་བཞུག་མྲོལ་ཚོགས་འདུའི་ནང་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གེང་སྲོང་གནང་བ་རེད།

སྐབས་དེ་དུས་ཚོགས་གཙོའི་ངྲོས་ནས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་ཡིན། ཞིབ་འཇུག་ཞུས་པའི་མཇུག་
འབས་དེ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ པའི་བཞུག་མྲོལ་ཚོགས་འདུ་ལྟ་བུ་ལ་སན་གསྲོལ་ཞུ་ན་
བསམ་པའི་དེ་བསྒུག་བཞིན་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་གེང་སྲོང་བྱུང་བ་ཡིན་

ཙང་། གྲོས་ཚོགས་ཀི་དེབ་ཐེར་ནང་འཁྲོད་རྒྱུ་དང། ལྷག་པར་དུ་ནྲོར་བ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ནྲོར་བ་ཕིན་པ་དེ་ཏག་ཏག་བསད་
ཀི་མེད་དུས། དེའི་ཐྲོག་ནས་གསལ་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་ཐུབ་ན་བསམ་པའི་གྲོ་སྐབས་དེ་ལེན་གི་ཡྲོད།

དང་པྲོ། འྲོས་བསྡུ་སིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་ ཉ༽ པ་ལ་བསྐྱར་བཅྲོས་ཕེབས་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ། བཅའ་

ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅྲོས་ཐེངས་ཉེར་བརྒྱད་པར་ཕེབས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། སྐབས་དེ་དུས་དེ་སྲོན་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་

བཀའ་བྲོན་ཁྲི་པ་ཟེར་བ་དེ། སིད་སྐྱྲོང་ཟེར་བར་བསྒྱུར་བ་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ཡྲོང་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དེར་བརེན།
སྐབས་དེ་དུས་ཀི་ཟུར་འཛར་ ཉ༽ པའི་ནང་བྲོད་ཡིག་ནང་དུ་བཀའ་བྲོ ན་ཁྲི་པ་བཀྲོད་ཡྲོད་རེད། དབིན་ཇིའི་ནང་ལ་
Kalon Tripa ཞེ ས་བཀྲོད་འདུག འདི་ཐད་གར་འཁྱེར་ཡྲོང་དུས་བྲོད་ཡི ག ་ནང་ལ་བཀའ་བྲོན་ཁྲི ་པ་རང་འཇག་དང་།

དབིན་ཇིའི་ནང་ལ་སྐབས་དེ་དུས་བཀའ་ཤག་གིས་ Political Leader བཀྲོད་འདུག དེའི་རྒྱབ་ལྲོངས་ད་ལྟ་༸སྐྱབས་

མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཨི་ཊ་ལིར་བཀའ་སྲོ བ་གསུངས་པ་དེ་ཚོ་བསྒྲུགས་ནས་བསམས་ཕེབས་འདུག འདིའི་ཐྲོག་ནས་ངའི་
གསལ་བཤད་དེ་བརྲོད་པ་གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ཕལ་ཆེར་ཞུས་ན་གསལ་པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག་

བསམ་གི་འདུག དེར་བརེན། དེ་ནས་མར་ཕེབས་ཡྲོང་དུས་བརྲོད་པ་དང་པྲོ་ཟིན་པའི་རེས་སུ་བརྲོད་པ་གཉིས་པར་ཕེབས་
ཡྲོང་དུས། བརྲོད་པ་གཉིས་པ་དེ་ལ། གཏན་འབེབས་གཉིས་བྱུང་འདུག དེ་དུས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་ལས་རིམ་རྣམ་
གཞག་སྲོན་འདུག དེར་བརེན། དངྲོས་གནས་བས་ན་དྲན་གསྲོས་དགྲོས་པ་རེད་འདུག སྐབས་དེ་དུས་གཙོ་སྐྱྲོང་གནང་

མཁན་དེ་ད་ལྟའི་ཚོགས་གཙོ་འདི་རེད། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས། དང་པྲོ། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དེ་ཞུས་
ན་བསམ་སྲོང་། ད་ལྟ་ཟུར་འཛར་དེའི་ནང་ལ་གྲོང་དུ་དབིན་ཇིའི་ནང་ལ་ Kalon Tripa's Primary Election Form
ཞེས་འཁྲོད་ཡྲོད། འྲོག་དེ་ལ་ Political Leader Primary Election Form ཟེར་བ་དེ་འཁྲོད་འདུག དེ་ལ་བསྒྱུར་
འདུག གྲོང་དེ་ལ་བསྒྱུར་མི་འདུག བྲོད་ཡིག་ནང་ལ་བཀའ་བྲོན་ཁྲི་པ་འདུག དབིན་ཇིའི་ནང་ལའང་བཀའ་བྲོན་ཁྲི་པ་འདུག

འྲོག་དེ་ལ་སིད་སྐྱྲོང་ཟེར་བ་དེ་ཚུར་དབིན་ཇིའི་ནང་ལ་བསྒྱུར་ནས་ Sikyong Primary Election Form ཟེར་དགྲོས་
འདུག དེ་གསུངས་འདུག དེ་ཞུས་ཡྲོད་དུས། སྐབས་དེ་དུས་གཙོ་སྐྱྲོང་གནང་བའི་ཐྲོག་ནས། འདི་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་

Political Leader ཟེར་བ་དེ་བཀྲོད་ཡྲོད་ཅེས་གསུངས་སྲོང་། དེར་བརེན། འགེལ་བཤད་གང་ཡང་མི་འདུག དེ་འདྲའི་

ཐྲོག་ནས་ང་ཚོ་བརྲོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་གཏན་འབེབས་དེ་འདྲ་ཞིག་བས་འདུག གསྲོལ་ཇའི་བར་གསེང་གི་ཐྲོག་ལ།

དེ་ཐྲོག་ལ་བཀའ་ཤག་དང་མཉམ་དུ་གྲོ་བསྡུར་གནང་འདུག བཀའ་ཤག་མཉམ་དུ་གྲོ་བསྡུར་གནང་ཡྲོང་དུས། སྐབས་དེའི་
གཙོ་སྐྱྲོང་གནང་མཁན་གི་ཐྲོག་ནས་ལས་རིམ་དེ་ཁྱུག་ཙམ་ཞིག་ལྟག་སྲོག་རྒྱག་ཆྲོག་པ་གིས། འྲོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀི་
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ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧༡ ཟུར་འཛར་ ཉ༽ པ་དེའི་ནང་ལ་གཟིགས་རྲོགས་གནང་། དེ་ཡང་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་འྲོས་བསྡུ་སིག་

གཞི་དྲོན་ཚན་ ༦༦ ནང་གསེས་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ཟུར་འཛར་ཞེས་པའི་ནང་། སིད་སྐྱྲོང་གི་སྲོན་འགྲོའ ་ི འྲོས་བསྡུའི་
འགེངས་ཤྲོག་ཟེར་བ་དེའི་ནང་ལ་དབིན་ཇིའི་ནང་ལ་སིད་སྐྱྲོང་གི་ཚིག་དེ་བཅྲོས་དགྲོས་འདུག་ཅེས་གྲོང་དུ་གསུངས་བྱུང་།

བཀའ་ཤག་ལ་གྲོ་བསྡུར་བས་ཏེ་འགིག་གི་འདུག་གསུངས་སྲོང་། ཨིན་ཇིའི་ཚིག་ལ་སིད་སྐྱྲོང་དེ་བཅྲོས་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་
འདུག དེ་བཅྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག དེ་གནང་ཡྲོང་དུས་གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་དེ་

ཡིས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཅིག་གནང་འདུག གང་ལགས་ཞེ་ན། སྲོན་ལ་ཞུས་དུས་ཞལ་བཞེས་གནང་མ་སྲོང་། ད་ལྟ་ཞལ་
བཞེས་གནང་སྲོང་། ལས་རིམ་འགྲོ་སངས་དེ་གང་འདྲ་རེད་ཟེར་ནས་དེ་གསུངས་འདུག དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་བརྲོད་པ་
གཉིས་པའི་གཏན་འབེབས་ཀི་ཚིག་དེ་ལ། ད་ལྟ་ཟུར་འཛར་དེ་ Sikyong Primary Election Form ཚིག་དེ་རང་
འཇགས་བརྲོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་འཁུར་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དེ་བཞིན་གི་བརྲོད་པ་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་གཏན་

འབེབས་དེ་ག་རང་བས་འདུག བརྲོད་པ་གསུམ་པའི་ཡིག ་ཆ་མཐའ་མ་འདི་རེད། དེར་བརེན། འདིའི་ནང་ལ་ Sikyong
Primary Election Form ཞེས་དབིན་ཇིའི་ནང་ལའང་དེ་ག་རང་འཁྲོད་འདུག བྲོད་ཡིག་ནང་ལ་སིད་སྐྱྲོང་སྲོན་འགྲོའ ་ི

འྲོས་བསྡུ་འགེངས་ཤྲོག་ཅེས་དེ་ག་རང་ཆགས་འདུག དེ་ལ་ནྲོར་བ་གང་ཕིན་འདུག་ཞུས་ན། ང་ཚོས་ཡིག་ཐྲོག་ལ་ཕབ་ཡྲོང་

དུས་བརྲོད་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་གཏན་འབེབས་ས་རེ་གཉིས་བྱུང་འདུག ས་རེ་དང་པྲོ་དེར་ནྲོར་བ་དེ་བྱུང་འདུག ནྲོར་བ་
བྱུང་བའི་དེའི་ཐྲོག་ལ་དེབ་གསུམ་བཏྲོན་ཡྲོད་རེད། དེབ་དང་པྲོ་དེ། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༥ ལ་བཏྲོན་འདུག དེའི་ནང་
ནྲོར་བ་དེ་རང་འཇགས་ཕིན་འདུག Political Primary Election Form ཟེར་བ་དེ། དེབ་གཉིས་པའི་ནང་ལ་ནྲོར་

བཅྲོས་བས་འདུག Sikyong Primary Election Form དང་། མཐའ་མ་ང་ཚོ་འདི་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེབ་
གསུམ་པ། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ནང་པར་བ། འདིའི་ནང་ལ་ Sikyong Primary Election Form ཟེར་བ་དེ་འཁྲོད་ཡྲོད་
རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་ནང་ལ་ཡང་དྲོགས་པ་འདི་གཅིག་ཡྲོད་རེད། སྐབས་དེ་དུས་སིད་སྐྱྲོང་གིས་མཚན་རགས་བསྐྱྲོན་པ་

དང་། ཚོགས་གཙོས་མཚན་རགས་བསྐྱྲོན་པ་གཉིས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། སིད་སྐྱྲོང་གིས་མཚན་རགས་བསྐྱྲོན་པ་དེ་གྲོང་དུ་

སིག་གཞིར་གང་ཡྲོད་རུང་། སང་ལ་སིག་གཞི་གཅིག་མ་གཏྲོགས་བསྐྱྲོན་གི་ཡྲོད་མ་རེད། ཚོགས་གཙོས་ཤྲོག་གངས་རེ་རེ་
ལ་མཚན་བསྐྱྲོན་གི་ཡྲོད་རེད། དེར་བརེན། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ནྲོར་བ་ཕིན་པ་དེ་བརྲོད་པ་དང་གཉིས་བྱུང་བ་ལས་བརྲོད་པ་

གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་དང་པྲོ་གཏན་འབེབས་བས་པ་དེ་ལ་ནྲོར་བ་ཕི་འདུག དེར་ནྲོར་བཅྲོས་བས་ནས་དེབ་གཉིས་ཀི་ནང་
ནས་ནྲོར་བ་དེ་ནྲོར་བཅྲོས་བས་ཟིན་འདུག ད་ལྟའི་འདི་གྲོས་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པ་དེ་སིད་སྐྱྲོང་ Sikyong
Primary Election Form དེ་རང་འཇགས་ཆགས་ཀི་འདུག་ཅེས་འདི་གསལ་བཤད་ཞུས་ན་བསམ་སྲོང་། དེ་རེས་

འབེལ་གི་གདན་ཐྲོབ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ་རིགས་གཅིག་གེང་སྲོང་། དེ་ཚོ་བཞུགས་མྲོལ་ཚོགས་འདུའི་ནང་ལ་ཚོགས་
གཙོས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡར་ལང་བ་དང་། གྲོག་ཤི་སྲོང་། ཏྲོག་ཙམ་བདེ་བྲོ་འདྲ་པྲོ་མ་བྱུང་། འདིའི་ཐྲོག་ལ་མ་བཤད་
ཅེས་རང་བཞིན་གིས་བར་ཞིག་སེབས་ཀི་མེད་དམ་བསམ་པ་ཞིག་དྲན་གི་འདུག དེར་བརེན། མང་པྲོ་ཞུ་གི་མིན། བརྒྱུད་

རིམ་གི་ཐྲོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་གསལ་བཤད་ཞིབ་ཕ་གནང་སྲོང་། གང་ལྟར་གསལ་པྲོ་ཆགས་སྲོང་
བསམ་པ་དྲན་གི་འདུག ཁྲིམས་དང་སིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བས་པ་དེ་དག་ཡྲོངས་རྲོགས། མཐའ་མ་དེར་དྲོན་ཚན་རེ་
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རེའི་སང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་གི་མཚན་རགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། སིག་གཞི་འདིར་གྱུར་བ་ཕིན་པའི་རེས་སུ་དེའི་

གཤམ་ལ་མཚན་རགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་མིན་པའི་གཞན་དག་གཅིག་ཕིན་པའི་རེས་སུ་གནད་དྲོན་མི་འདྲ་བའི་ཐྲོག་
ལ། ཚོགས་གཙོའི་ཤྲོག་བུ་རེ་རེའི་ཐྲོག་ཡྲོད་རེད། སིད་སྐྱྲོང་གི་གནད་དྲོན་ཆ་ཚང་གིས་ཐྲོག་ལ་བསྐྱྲོན་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། བས་
ཙང་ད་ལྟ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་དེ་འདྲ་མཇལ་རྒྱུ་མེད་པའི་གནས་བབ་གཅིག་ཆགས་འདུག་ཞུ་གི་ཡིན། ཞིབ་ཕའི་ཐྲོག་ལ་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་གནང་སྲོང་། དེར་བརེན། གཞན་དག་ཙག་ཙིག་བརྒྱུད་རིམ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ང་ལ་ཡང་

གསལ་བཤད་བ་རྒྱུ་དང་། སྲོན་མ་བྱུང་བའི་ལམ་རིམ་དེ་དག་གི་བརྒྱུད་རི མ་ཆ་ཚང་འཁྱེར་ཡྲོད། ངས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་མང་
པྲོ་ཞུ་འདྲོད་པ་གང་ཡང་མེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་འདིར་བཞག་གི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

འདིའི་ཐྲོག་ལ་སིད་སྐྱྲོང་གིས་མཚན་རགས་བསྐྱྲོན་ཡྲོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞུང་འབེལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྲོས་ཀི་འྲོས་

བསྡུ་དེ་ལ་སིད་སྐྱྲོང་གིས་མཚན་རགས་འདི་བསྐྱྲོན་ཡྲོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེར་བརེན། སིད་སྐྱྲོང་གིས་ཤྲོག་གངས་རེ་རེ་ལ་
མཚན་རགས་བསྐྱྲོན་གི་ཡྲོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་ཐྲོག་ནས་ཟུར་འཛར་ ཉ༽ པ་དེ་ལ་ཚོགས་གཙོས་མཚན་རགས་
གཅིག་བརྒྱབ། ཐམ་ག་གཅིག་བརྒྱབ་ནས་དེ་ག་རང་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག
འདི་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་སྲོན་རིས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས། དབུས་འྲོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་

ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དབུས་འྲོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་གི་བསྲོམས་དེ། ༦༠༠,༠༠༠
རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མེད།

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

དབུས་འྲོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།

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

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས། ལས་བེད་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་
གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ ་ མཆྲོ ག ལས་བེ ད ་འདེམས་བསྐྲོ ་ ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོ ན ་བཀའ་འཁྲྲོ ལ ་རྒྱབ་གཉེ ར ་དེ།
༣,༧༡༥,༢༩༣ རེད་འདུག ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་མེད།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ལས་བེད་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ།
མེད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས། ལས་བེད་
འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོ གས་གཙོ ་མཆྲོག ལས་བེད་འདེ མས་བསྐྲོ ་ལྷན་ཁང་གི ་དམིག ས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོ ལ་རྒྱབ་གཉེ ར ་དེ །
༦,༧༧༧,༥༠༠ རེད་འདུག ང་ཚོས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་མེད།

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

ལས་བེད་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་
ལགས།

སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་གྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ། ༡༠༦,༥༧༡ རེད་འདུག ང་
ཚོས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་མེད།

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

སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་
པ་སྲོང་ཙང་། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས། ལྷྲོ་ཕྲོགས་རི་ཞིབ་
ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལྷྲོ་ཕྲོགས་རི་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་གི་བསྲོམས། ༣,༡༥༨,༡༡༥ རེད་
འདུག

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

ལགས་སྲོ། ལྷྲོ་ཕྲོགས་རི་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། ༣,༡༥༨,༡༡༥ སི་མྲོས་ཀི་
ཐྲོག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་
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བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས། བལ་ཡུལ་རིས་ཞིབ ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་
གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆྲོ ག བལ་ཡུལ་རིས ་ཞིབ ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀི་ རྒྱུན་གྲོ ན་སྲོན ་རིས ་ཀི ་ བསྲོ མ ས་དེ །
༢,༡༣༡,༧༢༤ ང་ཚོས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་མེད།

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

བལ་ཡུལ་རིས་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་

དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས། བདེ་
སྐྱིད་གིང་རི་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆྲོ ག བདེ ་ སྐྱི ད་གི ང་རི ་ ཞི བ ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀི ་ རྒྱུན་གྲོ ན ་སྲོ ན ་རི ས ་བསྲོ མ ས་དེ །
༤,༧༨༧,༣༣༤ ང་ཚོས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་མེད།

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

བདེ་སྐྱིད་གིང་རི་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་གཏན་ལ་འབེབས་

པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས།
བདེ་སྐྱིད་གིང་རི་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་
རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བདེ་སྐྱིད་གིང་རི་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་
བསྲོམས་དེ། ༩༥༢,༢༥༥ རེད་འདུག ང་ཚོས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་མེད།

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

བདེ་སྐྱིད་གིང་རི་ཞིབ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་
གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་
ཆྲོས་འབྲོར་ལགས། དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།
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སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ། ༤༠,༧༡༢,༣༠༠ རེད་
འདུག ང་ཚོས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་མེད།

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

དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་
སྲོང་ཙང་། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས། དཔལ་འབྲོར་ལས་
ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོག ས་གཙོ་ མཆྲོ ག དཔལ་འབྲོ ར་ལས་ཁུངས་ཀི ་དམི གས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོ ལ ་སྲོན ་རིས ་བསྲོ མས་དེ །
༡,༥༧༥,༠༠༠ རེད་འདུག ང་ཚོས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་མེད།

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

དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་སྲོ་ཕེ་ནས་བཞག་ཡྲོད།

ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསྲོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ལས་རིམ་འགྲོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་ལས་རིམ་གཉིས་པ། བཀའ་བྲོན་གི་འྲོས་འདེམས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ།
འགེམས་སྤེལ་གནང་རྲོགས་གནང་། དང་པྲོ་འདི་ཁྲྲོམས་དང། དང་ཐྲོག་ཡིག་ཆ་འདི་དག་ཁྲྲོམས་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་
སྐྱྲོང་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པ། ཀླྲོག་རྲོགས་གནང་།

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༩ པའི་དགྲོངས་དྲོན། བཅའ་ཁྲིམས་དྲོན་ཚན་ ༢༡ པའི་དགྲོངས་དྲོན།
སིད་སྐྱྲོང་གིས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་བྲོན་ཇི་དགྲོས་ཀི་འྲོས་མིའི་མི་འགྲོའ ་ི མཚན་དང་། ལྲོ་རྒྱུས། སི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགྲོས་པ་ལྟར། ཕན་གི་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་བྲོན་འྲོས་མིའི་མཚན་དང་། ལྲོ་རྒྱུས་འབུལ་རྒྱུ་
གཤམ་གསལ།

དང་པྲོ། མཚན།

འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབངས་ཅན།
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གཉིས་པ། འཁྲུངས་ལྲོ།

༡༩༦༩ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ དཔྱ་དེབ་ཨང་། IN3097561 ད་ལྟའི་བཞུག་ཡུལ། Victoria
Canada ད་ལྟའི་ཕག་ལས། རང་འཚོ།

ལྲོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས། ཕི་ལྲོ་ ༡༩༩༣ ལྲོར་ལྡི་ལི་མཐྲོ་སྲོབ་ནས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་། ཕི་ལྲོ་

༡༩༩༦ ལྲོར་མཱ་དྷ་ར་སིའི་གཙུག་ལག་སྲོབ་ཁང་ནས་དགེ་རྒན་འྲོས་སྦྱྲོང་ (B.Ed) ཐྲོན། དེ་རེས་དྷ་ས་བྲོད་ཁྱིམ་ཁྲོངས།

སུ་ཇ་བྲོད་ཁྱིམ་སྲོབ་གྲྭར་དགེ་རྒན་གནང་། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༠༣ ལྲོར་ཨ་རིའི་ (Iowa) མངའ་སེའི་གཙུག་ལག་སྲོབ་ཁང་དུ་
ཤེས་ཡྲོན་ཐྲོག་སྲོབ་གཉེར་གནང་སེ། གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ཐྲོན། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༠༩ ལྲོར་གྲོང་གསལ་སྲོབ་ཚན་ཐྲོག་
འབུམ་རམས་པའི་ལག་འཁྱེར་ཐྲོབ། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༡ ལྲོར་བཙན་བྲོལ་སྲོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་སྲོབ་གསྲོའ ་ི གྲོང་འཕེལ་ཐྲོག་

ཉམས་ཞིབ་གནང་བའི་དཔྱད་རྲོམ་ལ་ Outstanding Docktril Dissertation གི་གཟེངས་སུ་ཐྲོན་པའི་བ་དགའ་
ཐྲོབ་ཡྲོད། གྲོང་གསལ་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༠༣ ནས་ ༢༠༠༩ བར་ཨ་རིའི་འབུམ་རམས་པའི་སྲོབ་གཉེར་གནང་རིང་། མཐྲོ་སྲོབ་ནང་

ཤེས་ཡྲོན་སྲོབ་ཚན་དང་། འབེལ་བའི་ཉམས་ཞིབ་དང་། སྲོབ་འཁྲིད་ས་མང་གནང་། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༦ བར་བྲོད་

ཁྱིམ་ཁྱབ་ཁྲོངས་བེང་ལྲོར་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་མཐྲོ་སྲོབ་ཁང་དུ། སྲོབ་དགེ་དང་ཤེས་ཡྲོན་སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན། གཙོ་བྲོ་སྲོབ ་
སི་གཞྲོན་པ་བཅས་ཀི་ལས་འཁུར་ཞུས། བྲོད་ཁྱིམ་དང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུང་གཉིས་ཀི་འགྲོ་འཁྲིད་གནང་བའི་ཟབ་སྦྱྲོང་

ལས་རིམ་ཐྲོག་ལ་ཟབ་འཁྲིད་གནང་མྲོང་ཡྲོད། དེའི་རེས་ཟླ་བ་བརྒྱད་ཙམ་རིང་། མཐྲོ་སྲོབ་ཁང་གི་གྲོས་སྲོན་པའི་ལས་
འཁུར་ཞུས་པ་དང། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧ ལྲོའ ་ི ལྲོ་དཀིལ་ནས་ Canada བསྐྱྲོད་དེ། རང་གི་བཟའ་ཟླ་རེབ་ཀྲོང་སྐལ་བཟང་རྲོ་རེ་
ལགས་དང་ལྷན་དུ་གནས་མུས། མདྲོར་ན། ཕྲོ་ལྲོ་ ༡༩༩༣ ནས་ལྲོ་ཉི་ཤུ་ཙམ་གི་རིང་ཤེས་ཡྲོན་ཁྲོ་ནའི་ཐྲོག་ཐེག་པ་རིམ་
འཛེགས་ཀི་སྲོབ་གཉེར་དང་། ཉམས་ཞིབ་སྲོབ་འཁྲིད། འཛིན་སྐྱྲོང་བཅས་ཀི་ཞབས་འདེགས་ལེགས་སྨིན་ཞུས་ཡྲོད།

བཅའ་ཁྲིམས་དྲོན་ཚན་ ༢༡ པར་གསལ་བའི་བཀའ་བྲོན་གི་འྲོས་ཆྲོས་རྣམས་ཡྲོངས་རྲོགས་ཚང་ཡྲོད་པ་བཅས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

བཀའ་བྲོན་འྲོས་མི་དེར་དགག་བ་ཡྲོད་དང་མེད། དགག་བ་བྱུང་སྲོང་། སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལས་རིམ་ནང་ལ་དགག་བ་བེད་མཁན་ང་འཁྲོད་ཡྲོད་མ་རེད་དེ། ཡྲོངས་གགས་ཁ་སང་

ནས་བཀའ་བྲོན་འྲོས་མི་འདི་ངས་ཤེས་སྲོང་། དགག་བ་བེད་མཁན་ང་རེད་ཅེས་ཡྲོངས་གགས་བཤད་བཞིན་འདུག ངས་ད་
ལྟ་བར་དུ་འདིར་ཕེབས་པའི་བཀའ་བྲོན་དེ་དག་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ལ། འྲོས་འཕེན་རྒྱུའི་ཐྲོག་དགྲོས་པ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་དགག་
བ་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། འདིར་ཕེབས་བཞིན་པའི་བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་ཚོར་སྐྱྲོན་བརྲོད་དང་། མ་འགིག་པ་ངས་ཚིག་

གཅིག་ཀང་ཞུས་མེད། བཀའ་བྲོན་ཐྲོབ་མཁན་ཚོ་ལའང་ཞུས་མེད། མ་ཐྲོབ་པ་ཚོ་ལའང་ཞུས་མེད། དེ་རིང་ཡིན་ནའང་འདིར་
འྲོས་མི་ཕེབས་པ་དེའི་ཐྲོག་ལ་སྡུག་པའི་ཚིག་གཅིག་ཀང་ཞུ་ཡི་མིན། ངའི་ལྟ་གྲུབ་དང་། ལངས་ཕྲོགས་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་
འྲོས་འཕེན་རྒྱུ་དགྲོས་པ་སྲོང་ཙང་། དགག་བ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབས་ཅན་ལགས་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས་འདི་ཞུས་གྲུབ་པ་ཡིན། ད་
ལན་ཁྲོ་རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་ལ་ལྲོ་ ༢༠ ཙམ་རིང་ལ་ཤེས་ཡྲོན་ཁྲོ་ནའི་ཐྲོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དང་། ད་ལྟའི་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་བྲོན་ངེས་པར་དུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་རེད། བྲོད་སྲོབ་འཛིན་སྐྱྲོང་ཚོགས་
པའི་ཐྲོག་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡྲོད་པའི་སྲོབ་གྲྭ་ཚང་མ་ཚུར་ལེན་གི་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་ལའང་ང་ཚོས་གང་

ཞུས་ཡྲོད་ཟེར་ན། བྲོད་མིའི་ཐད་ཀར་འཛིན་སྐྱྲོང་དང་། སངས་འཛིན་འྲོག་ལ་ལག་བསར་བས་པ་ཡིན་ན། དེ་ས་ལས་ལྷག་

ཤེས་ཡྲོན་ཐྲོག་ནས་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་ཡི་རེད་ཅེས། ཞུས་པ་ལྟར། དེ་དེ་བཞིན་དགེ་རྒན་ཡིན་ནའང་། ༡༥༠ ཙམ་གསར་པ་
འདེམས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་བཀའ་བྲོན་ངེས་པར་དུ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་བྲོན་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ཤེས་
ཡྲོང་རང་གི་ཐྲོག་ལ་དེ་བཞིན་བཙན་བྲོལ་གི་ཤེས་ཡྲོན་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་དང་། གནས་སངས་ཐྲོག་ནས་འབུམ་རམས་པ་རང་གི་
ཐྲོག་ནས་རྲོམ་འབི་གནང་མཁན་དེ་འདྲ་ཐྲོབ་ཡྲོད་བའི་སྐབས་སུ་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པྲོ་ཐྲོབ་པ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྲོད།

ཁྲོ་རང་གི་རྲོམ་དེའི་ནང་ལའང་སྲོབ་གཞི་ར་འཛིན་དང་། སྲོབ་སྲོན་རང་གི་ཐྲོག་ནས་འབུམ་རམས་པ་གནང་། དེ་གནང་སེ་
རྲོམ་བིས་པ་ཡིན་ཙང་། ཧ་ལས་པའི་ཚད་མཐྲོ་བྲོ་ཞིག་ཐྲོབ་པའི་ངྲོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡྲོད། དེ་དེ་བཞིན་དེ་ས་ཞུས་པ་ལྟར།
བཀའ་བྲོན་འྲོས་མི་སུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བཀའ་དགྲོངས་གཞི་བཟུང་ཕེབས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་།

དབུས་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་། ཤེས་རིག་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡྲོད་སབས། ཤེས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་
ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་ལམ་སྲོན་ཞུས་པ་ལྟར། མྲོས་མཐུན་གནང་ཡྲོད། ཁྲོ་རང་གི་སྐུ་ཟླས་ཡིན་ནའང་འདིའི་
ཐྲོག་ལ་ཆ་ཚང་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོད་རེད། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཕག་ལས་གནང་དུ་ཕེབས་དགྲོས་རེད་ཅེས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་
གནང་བའི་ཐྲོག་ནས་གནས་སངས་བཟང་པྲོ་ཞིག་ལ་གནས་བསད་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

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

འདི་རེས་ལ་གྲོ་སྐབས་ཕུལ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ད་ལྟའི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་འགྲོ་ལུགས་ཀི་

ལས་དྲོན་བེད་ཕྲོགས་ཀི་སིག་གཞི། དྲོན་ཚན་ ༨༦ པའི་ནང་གསེས། ༣ པ། གལ་ཏེ་སི་འཐུས་སུ་རུང་གིས་བཀའ་བྲོན་

མི་འགྲོ་སུ་ཡང་རུང་བར་དགག་བ་བྱུང་ན། དགག་བ་གནང་མཁན་གིས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་དགྲོས་པ་དང་། སིད་སྐྱྲོང་
གིས་དེ་ལ་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གྲུབ་མཚམས། བགྲོ་གེང་མ་དགྲོས་པར་ངྲོ་ཡྲོད་སི་འཐུས་ཀིས་གསང་བའི་འྲོས་
ཤྲོག་འཕངས་ཏེ་འྲོས་འདེམས་བ་དགྲོས། དེ་རེད།

འྲོས་ཤྲོག་འགེམས་རྲོགས་གནང་། ད་ལྟ་ངྲོ་ཡྲོད་སི་འཐུས་ ༤༤ ཡྲོད། ༢༣ གི་འྲོས་ཐྲོབ་དགྲོས་ཀི་འདུག དེར་

བརེན། ཚང་མས་ Tick དེ་ཡག་པྲོ་བརྒྱབ་རྲོགས་གིས། མཚམས་མཚམས་ཁྲམ་བརྒྱབ་ཀི་འདུག ཁྲམ་མ་བརྒྱབ་རྲོགས་
གནང་། འྲོས་ན་འྲོས་པའི་ཐྲོག་ལ་ Tick བརྒྱབ། མི་འྲོས་ན། མི་འྲོས་པའི་ཐྲོག་ལ་ Tick རྒྱག་རྲོགས་གནང་།
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དེ་རིང་ང་ཚོ་བཀའ་བྲོན་གི་འྲོས་འདེམས། འྲོས་མི་འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབངས་ཅན་གི་ཐྲོག་ལ་གསང་བའི་འྲོས་ཤྲོག་

འཕངས་བའི་ཐྲོག་ནས། འྲོས་པར་འྲོས་གངས་ ༢༦ དང་། མི་འྲོས་པ་ ༡༥ དང་། གསུམ་དེ་བར་བཞུགས་བས་ནས་མང་
མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་བྲོན་ལ་འདེམས་ཐྲོན་བྱུང་སྲོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེར་བརེན། ཚང་མ་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།

དེ་རིང་གི་ལས་རིམ། ལས་ཁུངས་གྲོ་རིམ་བཞིན་སྲོན་རིས་ཐྲོག་བགྲོ་གེང་དང་གཏན་འབེབས་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན།

སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས། དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་བྲོད་མིའི་བདེ་དྲོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ཟུར་བཀྲོལ་

སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། ཟུར་བཀྲོལ་དེ་སན་སྲོན་ཞུས་ཟིན་པ་རེད་དམ། དམིགས་བསལ་དེ། དམིགས་བསལ་ཚར་སྲོང་
བ། དམིགས་བསལ་སྲོ་ཕེ་ནས་བཞག་ཡྲོད་རེད། ལགས་རེད། ད་ལྟ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་ཕག་བརང་བྱུང་
སྲོ ང ་དྲན་བྱུང་། མེ ད ་པས། ལགས་སྲོ ། དཔལ་འབྲོ ར ་ལས་ཁུངས་ཀི ་ དམི ག ས་བསལ་སྲོ ན ་རི ས ་ཀི ་ བསྲོ མ ས་དེ །

༡,༥༧༥,༠༠༠ དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་བེད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་

གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས། དཔལ་འབྲོར་བྲོད་མིའི་བདེ་དྲོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་
སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་འབྲོར་བྲོད་མིའི་བདེ་དྲོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ། ༩,༣༩༨,༢༢༨ རེད་འདུག
དེ་ལ་ང་ཚོས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་མེད།

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

དཔལ་འབྲོར་བྲོད་མིའི་བདེ་དྲོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོ ན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་

འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཡིད་ཆེས་དགེ་རའི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་
ལགས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིད་ཆེས་དགེ་རའི་ཟུར་བཀྲོལ་བསྲོམས་དེ། ༥,༦༤༨,༡༩༢
རེད་འདུག ང་ཚོས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ཡིད་ཆེས་དགེ་རའི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་
འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་

དཔལ་འབྲོར་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་། སི་
འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས།
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དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོ ག དཔལ་འབྲོ ར ་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའི་ཟུར་བཀྲོ ལ ་གི་བསྲོ མ ས་དེ།
༢༨༩,༢༥༠,༨༣༦ དེ་ལ་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་མེད།

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

དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་དཔལ་འབྲོར་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་
ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། དཔལ་

འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་གསྲོལ་ཚང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་། སི་
འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་གསྲོལ་ཚང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་
དེ། ༥,༥༨༥,༢༨༤ རེད། དེ་ལ་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་གསྲོལ་ཚང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་
ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས། ཆྲོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་

བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཆྲོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་བསྲོམས་དེ། ༢༡,༩༤༠,༠༠༠
རེད་འདུག་ང་ཚོས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

ཆྲོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས།
ཆྲོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཆྲོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། ས་ཡ་ ༤༦,༢༣༡,༣༢༥
རེད་འདུག ང་ཚོས་སྤར་གཅྲོག་མེད་ཞུས་མེད།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ཆྲོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ།
མེད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས། འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་

བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སན་གསྲོལ་ཞུ་རྒྱུར། ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ།

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

དགྲོངས་དག སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ་སན་
སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ། ༣༢,༧༣༤,༩༢༠ ང་
ཚོའི་ངྲོས་ནས་སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་མེད།

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

འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་
པར་དགག་བ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས།
འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འདི་ཕལ་ཆེར་ངའི་སར་མེད་པ་འདྲ། ཕ་གིར་ཡྲོད་པ་འདྲ། ངའི་འདིར་སེ་ལེན་ནས་རེད།

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

འདིར་ཐྲོ་གཞུང་ནང་ལ་སྐུ་ངྲོ་མཆྲོག་རེད་འདུག སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། རེད་འདུག འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྲོམས་དེ།

སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆྲོག འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་འདི། ༡༧༦,༢༨༧,༤༡༢ རེད་འདུག ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་
སྤར་གཅྲོག་གང་ཡང་མེད།
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འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་་་

སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་

ལགས།

སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གྲོང་དུ་ལག་པ་ཞིག་བརངས་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་གཟིགས་མེད་པ་
འདྲ། ད་ལྟ་ཟུར་བཀྲོལ་དང་འབེལ་བའི་ཊི་བིའི་ནད་གཞི་སྲོན་འགྲོག་དང་། འབེལ་བའི་དྲི་བ་གཅིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། ར་བའི་
ཊི་བི་ནད་གཞི་འདི་སི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་ལ་གཞིགས་པའི་གངས་ཀ་དེ་མང་པྲོ་ཡིན་པ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་

བྲོད་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་གངས་ཀ་ཇི་ཙམ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ཞུ་དགྲོས་པ་དེ་ཡང་། རྒྱལ་
སིའི་ནང་ལ་ ༢༠༣༠ བར་དུ་ཊི་བི་ར་མེད་གཏྲོང་རྒྱུའི་ལས་གཞི་གཅིག་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། རྒྱ་གར་གི་གནས་ཚང་རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་འདི་ ༢༠༢༥ བར་དུ་ར་མེད་གཏྲོང་རྒྱུའི་ལས་གཞི་གཅིག་ཕེབས་བཞུག་ཡྲོད་རེད། འདིའི་ནང་ལ་བྲོད་
མིའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ནད་གཞི་ཡྲོད་པ་དེ་དག་མེད་པ་བཟྲོ་རྒྱུའི་སད་དུ་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་འྲོག་གབས་
དང་། འཆར་གཞི་གང་དང་གང་ཡྲོད་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

རིས་འགྲོ་ ཏ༽ དེ་ཡིན། རྒྱང་བཅྲོས་ལས་གཞི་ཟེར་བ་དེ། རྒྱང་བཅྲོས་ལས་གཞི་དེ་ལ་ཁྲི་ལྔ་ཞིག་ཞུས་གནང་

འདུག རྒྱང་བཅྲོས་ལས་གཞི་འདི་ས་གནས་གང་དང་གང་དུ་ཕག་བསར་གནང་གི་ཡྲོད་རེད་དམ། ཞེས་དྲི་བ་གཅིག་ཕུལ་གི་
ཡིན།

སྨན་ཁང་ཉམས་གསྲོ་དང་གསར་རྒྱག་ཅེས། གྲོང་དུ་དམིགས་བསལ་ནང་ཕེབས་ཟིན་པ་ཡིན་དུས་ཙ་ནས། སྲོ་

སྲོའ ་ི ས་གནས་ཆ་བགྲོས་དེ་ཀྲུ་ཀྲིང་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། བང་ཤར་ཁུལ་མང་ཆེ་བ་ལ་སྨན་ཁང་ཡྲོད་བཞིན་པ་རེད། བང་
ཤར་གི་ས་གནས་ཀྲུ་ཀྲིང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། མཐའ་འཁྲོབ་ཀི་གནས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། འགྲུབ་བཞུད་བདེ་པྲོ་མེད་པ། ནད་
པ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ཆར་དུས་ཀི་སྐབས་སུ་སྨན་ཁང་དུ་ཕིན་པ་ཡིན་ནའང་། ལམ་བར་ལ་འཆི་བའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་བཞིན་པ།

ས་གནས་ལ་བསད་རུང་སྨན་བཅྲོས་ཀི་མཐུན་རེན་མེད་པའི་གནས་བབ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད་སབས། ང་ཚོའི་ས་གནས་མང་པྲོ་
ཞིག་ལ་རེད་ཐང་རེད། འཕྲོད་བསེན་གི་ལས་གཞི་སིའི་ཐྲོག་ལ་གནང་མུས་ཡིན་ཙང་། ར་བའི་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསེན་

བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ཀང་ཁུལ་དེར་ཕེབས་ནས་གནས་བབ་གཟིགས་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཏན་ཏན་ལས་འཆར་ཡྲོད་ཀི་
རེད། དེ་དག་ལ་དགྲོངས་པ་ཆེ་བཞེས་གནང་རྲོགས་གནང་། ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན།

དེ་ནས་ཆེན་པྲོ་མིན་པ་འདྲ། ༡༣ དེ་ལ་གད་སིགས་འྲོར་འདྲེན་སྣུམ་འཁྲོར་ཞེས། ཕལ་ཆེན་ན་དང་ཉ་དེ་ནྲོར་བ་

མིན་ནམ། ཆེ་བ་གསར་ཉྲོ་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག འདི་གཞུང་འབེལ་གི་ཡིག་ཆ་གཅིག་ཡིན་སབས། འདི་ནྲོར་ཡྲོད་ན། ཕལ་
ཆེར་ནྲོར་བཅྲོས་གཅིག་བེད་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག ལགས་སྲོ། དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྲོན་རིས་དང་འབེལ་བའི་སྐྲོར་ཡིན། མང་ཚོགས་ཀི་ཆེད་དུ་ལུས་རལ་ཡྲོ་བད། Open
Gym ཟེར་བ་དེ། དེ་ས་ཞུས་རེད། ས་གནས་གང་དང་གང་དུ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། དེ་སྲོན་བཙུག་ཟིན་པ་རྣམས་གང་དུ་

བཙུག་ཡྲོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེ་ལ་དངུལ་འབྲོར་ཧ་ཅང་ཆེན་པྲོ་འདུག འདི་ས་གནས་
གང་དུ་འཛུགས་འཆར་ཡྲོད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་ཀཿ བག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས།

སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་ཀཿ་བག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཆ་ཤས་ཤིག་
ལེན་ན་བསམ་སྲོང་། རིས་འགྲོ་ ༡.༤ སི་ཚོགས་འཕྲོད་བསེན་ལས་གཞི། ཟེར་བའི་གནང་གསེས་ ང༽ པ། ལས་བེད་དང་

ཉམ་ཐག་གི་སྨན་བཅྲོས་དང་འབེལ་བའི་མཐུན་རེན་ཞེས་པ་འདི་ཐད་ལ་བཤད་ན་བསམ་སྲོང་། ཉེ་བའི་ཆར་ང་དང་ཕག་
སེལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཕྲོགས་བསྐྱྲོད་ཀི་སྐབས་སུ་སང་ཏྲོག་གཞུང་ཞབས་ཀི་མཚམས་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་ལ། སང་ཏྲོག་

གཞུང་ཞབས་ཀི་ཁུལ་དུ་བཙན་བྲོལ་ལ་སེབས་ནས་བཟུང་སེ། སྨན་རིས་ཁང་གི་བསྐྲོར་བསྐྱྲོད་ཐེངས་གཅིག་ཀང་སེབས་མ་
མྲོང། འཕྲོད་བསེན་སྨན་ཁང་གི་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་སེབས་སྲོང་། ཞེས་སྐབས་དེ་དུས་ས་གནས་ཀི་འགྲོ་འཛིན་དང་། ལས་
བེད་ཕག་སེལ་སྐུ་ངྲོ་ཆ་ཚང་ཡྲོད་བཞིན་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་འདིའི་ནང་ལ་འཕྲོད་བསེན་སྨན་ཁང་གི་ངྲོས་ནས་ཟེར་

ནའང་འདྲ། བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་ལན་གང་ཞུས་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། འགྲོ་ཡི་ཡྲོད། ཡྲོད་པའི་ཟླ་དུས་ཚེ་གངས་ཚང་མ་བིས་
འདུག ཡིན་ནའང་དེ་ཚོ་ཁ་ཤས་ས་གནས་ཀི་འགྲོ་འཛིན་ལ་དྲིས་འདུག་གསུངས་ཀི་འདུག སྐབས་དེ་དུས་ས་གནས་འགྲོ་
འཛིན་ཡྲོད་རེད། དེ་ནས་བསྐྲོར་བསྐྱྲོད་བེད་ཀི་ཡྲོད་ན། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གིས་ཅིའི་ཕིར་ལན་བསྐྱྲོན་གི་ཡྲོད་མ་རེད་

དམ། ང་ཚོ་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་ཕར་འགྲོ་ནི་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། ཞིབ་འཇུག་བེད་ནི་བེད་ཀི་ཡྲོད་རེ ད། དེ་ལ་ཚད་འཛིན་མ་

གནང་ཞིང་། སྐབས་དེ་དུས་ང་ཚོ་ཚུར་སེབས་དུས་ལན་དེ་འདྲ་ཆགས་པ་འདྲ་ཞིག་འདུག སིར་བཏང་འདིའི་ཐད་ལ་མང་པྲོ་
བྱུང་འདུག ཤེ ས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཕག་བརང་རྒྱུའི་གྲོ་ སྐབས་ལེན་དགྲོས་བསམ་སྲོང་སེ །

ཚོགས་གཙོས་མར་ཁྱྲོན་ནས་གཟིགས་ཀི་མི་འདུག དེར་བརེན། གྲོ་སྐབས་ལེན་རྒྱུ་མ་བྱུང་། གང་ལྟར་དེ་རིང་འཕྲོད་བསེན་
འདིའི་ཐད་ལ་དཔང་པྲོ་ཟེར་ནའང་འདྲ། ཕར་གྲུ་འཁུར་གི་ཡྲོད། ས་གནས་ཀི་འགན་འཛིན་ཚང་མ་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས་བཙན་

བྲོལ་ལ་སེབས་པ་ནས་བཟུང་སེ། གཞུང་ཞབས་ཀི་ཁུལ་དེ་ཚོ་ལ་སྨན་རིས་ཁང་གི་བསྐྲོར་བསྐྱྲོད་ཐེངས་གཅིག་ཀང་སེབས་
མ་མྲོང་། བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་ངྲོས་ནས་ཐེངས་གཉིས་ཙམ་སེབས་ཡྲོད་པ་འདྲ། འདི་ངས་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་ཞུ་ཡི་
ཡྲོད།

དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་ཡྲོངས་གགས་ཀི་སྨན་ཞིག་ཐྲོན་ཡྲོད་པ་འདྲ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

Korea མགྲོ་སྨན་ཞིག ཧ་ཅང་གི་ཕན་པྲོ་འདུག་ཟེར་བའི་སྐབས་དེ་དུས་གཞུང་ཞབས་ཁུལ་མི་མང་གིས་གསུང་གི་འདུག

དེ་འདྲ་ཐྲོབ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་རག་གི་ཡྲོད་ན། གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་ཡི་འདུག ཡིན་ནའང་འདིའི་ནང་ལན་གང་བརྒྱབ་
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ཀི་འདུག ཉེ་བའི་ཆར་ཐྲོན་པའི་ Korea སྨན་དེ་ནུས་པ་གང་འདྲ་ཐྲོན་ཤེས་ཀི་མེད། ཞིབ་འཇུག་བེད་ཀི་ཡིན་གསུངས་

འདུག ཡིན་ནའང་། ཁ་ཡྲོད་ལག་ཡྲོད་ཀི་མི་མང་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཀི་ཡྲོད་པ། མྲོང་ཚོར་སེབས་ཟིན་པ། ཉམས་མྲོང་ཐྲོབ་ཟིན་
པ་དེ་ལ་ད་དུང་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་ཡང་ཟླ་བ་དྲུག་འགྲོར་གི་རེད་དམ།

དེ་ནས་སང་ཏྲོག་གི་ཕྲོགས་ལ་འཕྲོད་བསེན་གི་དཀའ་ངལ་དང་། སྨན་པ་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཡྲོང་གི་མེད་པ་འདྲ། སྨན་

པ་ཁག་ཅིག་སྲོ་སྲོ་གུང་གསེང་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཕི་ལ་ཕལ་ཆེར་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་འདྲ། ཡིན་ནའང་འདིའི་ནང་ཏག་

ཏག་སེབས་ཀི་མི་འདུག སྨན་པའི་མཐུན་རེན་དེ་ཚོ་ཐྲོབ་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་བཞག་གི་ཡྲོད། གང་ལགས་ཟེར་ན། ར་ཝང་ལ་
དང་། ས་རི་གྷར་གི་སྨན་དེ་ཚོ་བགྲོ་ཤ་བེད་ཀི་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་། ས་གནས་ས་ཐྲོག་གི་ཕར་བཅར་བའི་སྐབས་ལ་སེབས་ཀི་

མི་འདུག་ཅེས་ཟེར་གི་འདུག སྐབས་དེ་དུས་ས་གནང་འགན་འཛིན་ཚང་མ་ཡྲོད་བཞིན་པ་རེད། ང་གཅིག་པུ་མ་རེད། ཕག་
སེག་ང་གཉིས་གཅིག་པུ་མ་རེད། འབེལ་ཡྲོད་ཀི་གནད་ཡྲོད་ཚང་མ་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང། སྐབས་དེ་དུས་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་
ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་དེ་ཚོས་ལན་ར་ནས་བསྐྱྲོན་གི་མི་འདུག ང་ཚོ་ཚུར་སེབས་ཟིན་པ་རེད། ཡང་འབེལ་ཡྲོད་ལ་བཀའ་

འདྲི་ཞུས་ནས་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་བཀའ་འདྲི་དེ་ལ་ཉན་ནས་ལན་བསྐྱྲོན་གི་འདུག དེར་བརེན། ངས་ཐེངས་གཉིས་བསྐྲོར་བསྐྱྲོད་
ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ནས་ཉམས་མྲོང་བཤད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ས་གནས་ས་ཐྲོག་གི་དཀའ་ངལ་དེ་ཏག་ཏག་སེལ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་
དམ་མེད་བསམ་པའི་དྲོགས་པ་རྣམ་རྲོག་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡྲོད། ང་ཚོ་ས་གནས་ས་ཐྲོག་རང་གི་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་སེབས།

མི་མང་ནས་སྐད་ཆ་བསྡུ་རུབ་བས་ནས་སེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་འདིར་ཚུར་སེབས་ཚར་དུས། ཡང་ས་གནས་འགྲོ་
འཛིན་གིས་ལབ་ཀི་འདུག གཅིག་གིས་ལབ་ཀི་འདུག གཉིས་ཀིས་ལབ་ཀི་འདུག་ཅེས་དེ་འདྲ་ཞུས་ཀི་འདུག ད་དུང་ངས་
ཤེས་རིག་དེ་གྲོ་སྐབས་ཕལ་ཆེར་་་་་ (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ཤེས་རིག་རེས་ལ་ཡྲོང་རྒྱུ་རེད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

རེས་ལ་་་) མ་རེད། མ་རེད། ཆྲོས་རིག (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ལགས་རེད། ཆྲོས་རིག་སྲོ་རྒྱག་ཟིན་པ་རེད།) ལགས་
སྲོ། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་འགྲོ་དང་། འབེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་ ཐ༽ དེ། སྨན་བཅྲོས་ལྟ་
སྐྱྲོང་ལས་གཞིའི་ཐྲོག་ལ་གཅིག་ཞུས་ན་བསམ་སྲོང་། འདིའི་གྲོང་ལ་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་ལ་བུད་མེད་ཀི་བཀའ་བྲོན་

གཅིག་བདམས་ཐུབ་པ་དེ་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྨན་བཅྲོས་ལྟ་སྐྱྲོང་ལས་གཞི་འདིའི་ཐྲོག་ལ། སྲོན་མ་སྨན་བཅྲོས་ལྟ་
སྐྱྲོང་ལས་གཞི་འདི་སྨན་བཅྲོས་ལྟ་སྐྱྲོང་གི་ལས་གཞི་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་དངྲོས་སུ་ལས་རིམ་འགྲོ་ནས་ལྲོ་དྲུག་ཙམ་འགྲོ་

བཞིན་པ་རེད། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༡༢ བར་ལ་ལས་གཞི་འདིའི་ཐྲོག་ལ་མི་མང་མཉམ་ཞུགས་བས་པའི་དངུལ་བྱུང་བ་དང་།
དེ་བཞིན་མི་མང་ལ་ཕར་དངུལ་གནང་བ། འདི་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ལྟ་དུས། ཞིབ་བསྡུར་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ཕ་ཕུལ་བ་ལས་

ཚུ་ད་དུང་ཏྲོག་ཙམ་ ༢༠༡༢ ཟླ་མཇུག་བར་དུ་མང་བ་འདྲ་ལྷག་འདུག དེར་བརེན། མི་མང་གི་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་
ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པ་དང་། འདིའི་ཐྲོག་ནས་ལས་གཞི་འདི་རང་ཁ་རང་གསྲོ་གཅིག་ལ་འགྲོ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པའི་ཟླ་བ་གསུམ་གི་
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གནས་སངས་ཆགས་ཡྲོད་རེད། འདི་བར་ལ་རང་ཁ་རང་གསྲོ་འགྲོ་ཡྲོད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་འདུག ཡིན་ནའང་། ད་དུང་

ལས་གཞི་འདིའི་ཐྲོག་ལ་མི་མང་གི་གྲོ་རྲོགས་འདི་ད་དུང་ཡང་དམའ་བྲོ་འདྲ་རེད་འདུག ད་དུང་གྲོ་རྲོགས་དེ་ཡག་ཏུ་འགྲོ་ཐུབ་
པ་ཡིན་ན། ལས་གཞི་འདིའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་གང་ལྟར་སྨན་བཅྲོས་བེད་དགྲོས་པའི་ནད་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ཟེར་རུང་། སི་
ཚོགས་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་སེལ་ཐུབ་ས་རེད། བས་ཙང་། འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀིས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ག་ལེར་

བཟང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་འདུག དེ་ལ་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་དང། ད་དུང་འདི་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཙམ་
མིན་པར་ང་ཚོ་ཚང་མའི་ཐྲོག་ནས་མི་མང་ལ་ལས་གཞི་འདིའི་ཐྲོག་ལ་གྲོ་རྲོགས་སྤེལ་བ་ཡིན་ན། དགེ་མཚན་ཤུགས་ཆེན་
པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་ནི་མངྲོན་གསལ་དྲོད་པྲོ་རེད་འདུག་ཅེས་ངས་དེ་འདྲ་ཞིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རྲོ་རེ་ལགས།

སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རྲོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་གི་སྲོན་རི ས་དང་། འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། ད་ལྟ་
ནང་གསེས་ཁྱབ་ཁྲོངས་སྨན་ཁང་ཁག་ལ་ལས་གཞི་གསུངས་པ་ཞིག ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདི་མང་པྲོ་གང་ཡང་མེད། ཕག་སེལ་སི་
འཐུས་ངེད་གཉིས་འཚམས་གཟིགས་ལ་སི་འཐུས་ཀི་གཞུང་འབེལ་འཚམས་གཟིགས་ལ་མན་པར་རེད། སྦན་ད་ར་རེད།
གཞིས་ཆགས་འདི་གཉིས་ནང་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་བྱུང་། ངེད་གཉིས་ལ་ཚོར་བ་ཟེར་རུང་ང་རང་ལ་ཚོར་བ་གཅིག་གང་

བྱུང་ཟེར་ན། སྦན་དྷ་ར་ནྲོར་རྒྱས་གིང་གི་གཞིས་ཆགས་དང་། དེ་དེ་བཞིན་མན་སྤར་ཕན་བདེ་གིང་གཉིས་ཀ་ལ། ང་རང་ཚོ་
འཕྲོད་བསེན་གི་གཞུང་འབེལ་སྨན་ཁང་གཉིས་ཀ་ལ་འདུག ཡིན་ནའང་། དེའི་ནང་ལ་མཐུན་རེན་གི་ཁྱད་པར་དེ་ཧ་ཅང་གི ་
ཧེ་བག་འདུག དེ་གང་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་སངས་འཛིན་གནང་གི་ཡྲོད་དམ་བསམ་པ་ཞིག དངྲོས་ཡྲོད་བས་ན་གཞུང་གི་སྨན་
ཁང་གཅིག་ཡིན་ཙང་། ར་བའི་མི་འབྲོར་ལ་སྲོགས་པའི་གནས་སངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་སབས།

ཡྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་དེ་གཉིས་བར་ལ་ཁྱད་པར་དེ་འདྲའི་ཆེན་པྲོ་ཡྲོང་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ན་
བསམ་པ་ཞིག མ་གིའི་སྦན་དྷ་རར་ཡྲོད་པ་དེ་ཨེམ་ཆི་རྒྱུན་རིང་པྲོར་གནང་ནས་བཞུག་འདུག དེ་བཞིན་འཕྲོད་བསེན་གི་

སྨན་གཡྲོག་རེད། དེ་དང་དེ་མཚུངས་ཀི་ལས་བེད་དེ་ཚོ་ཕལ་ཆེ་ཆ་ཚང་བ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོད་པ་འདྲ། ཡིན་ནའང་མན་སྤར་ནང་

ལ་ང་ཚོ་བཅར་དུས་ཙ་ནས་ཨེམ་ཆི་དེ་སེབས་ཚར་ཙམ་རེད་འདུག དེ་མིན་ལས་བེད་གཉིས་ཙམ་ལས་མི་འདུག དེའི་ནང་
ལ་ལྟ་སྐྲོར་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ། གཞན་རྣམས་ཕར་བཞག ཁྲོང་ཚོའི་ Lab རེད་ཟེར་བ་སྲོན་སྲོང་སེ། ངས་སྐབས་དེའི་
གནས་སངས་མཐྲོང་བ་་དེ་ཧ་ལས་པའི་འགེལ་བཤད་ངན་པ་བརྒྱབ་ཀི་མིན། དེར་བརེན། འདི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་

ཐུབ་པའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོས་ངེས་ཅན་གི་ཆ་རེན་དེ་ཚོ་བསྐྲུན་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་འབད་བརྲོན་གནང་བ་ཡིན་ན། ཕ་གིར་ས་ཐག་
རྒྱང་བསྐྱྲོད་ཀི་མི་མང་སྲོད་གནས་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་གི་ཆེ་བའི་གས་ཤིག་རེད། དེའི་མཐུན་རེན་དེ་ཚོ་ཆ་མ་སྲོམས་

པྲོའ ་ི སང་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་། གཅིག་བས་ན་ཡང་འགེལ་བཤད་རིང་ཙམ་གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་སིད། ཡིན་ནའང་ས་གནས་ས་
ཐྲོག་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཁྱད་པར་དེ་ག་རང་རེད་འདུག སྲོང་ཙང་འདིའི་ཐད་ལ་ཐུགས་བཞེད་ཅིག་གནང་རྲོགས་གནང་
ཞེས་འབྲོད་སྐུལ་གི་ཚུལ་དུ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསེན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསེན་བཀའ་བྲོན་ཆྲོས་སྐྱྲོང་དབང་ཕྱུག་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཊི་བི་ནད་པའི་གངས་ཐྲོ་ག་ཚོད་ཕེབས་པའི་བསྲོམས་དེ་ཏག་ཏག་ཅིག་དྲན་གི་མི་འདུག

ངས་རེས་ལ་ཞུ་ཆྲོག་པ་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱང་བཅྲོས་ལས་གཞི་འདི་སྲོན་མའི་ལས་འཕྲོས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེའི་
བར་ལ་རྒྱང་བཅྲོས་ལས་གཞིར་ཕན་པའི་ཅ་དངྲོས་རིགས་ཉྲོ་རྒྱུ་དང་། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་འགྲོ་སྲོང་གཏྲོང་རྒྱུའི་བསམ་བྲོ་
གཏྲོང་བཞིན་པ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད།

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས་རྒྱལ་ཡྲོངས་རེད་འགན་གི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་བསྩལ་གནང་སྲོང་བསམ་བྱུང་།

རེད་མྲོ་དེ་སིལ་པྲོལ་གི་འགན་བསྡུར། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྲོངས་དང་། བལ་ཡུལ་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ས་ཁག་དྲུག་ཙམ་ནང་རེད་
འགན་པའི་ཕྲོགས་གཏྲོགས་ཟེར་རུང་ Team ཟེར་རུང་། དེ་འདྲ་བཅུ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་འགན་བསྡུར་བེད་པའི་ཐྲོག་ནས་

འཆར་གཞི་བསིགས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ན་ནིང་འདྲ་མཚོན་ན། ལྷྲོ་ཕྲོགས་དེ་བཞིན་དབུས་དང་བང་ཤར་ལ་ཁག་
གཉིས་དང་། དེ་ནས་བང་ཕྲོགས། དེ་དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་ཀ་ཐ་མན་གྲུ་དང་སྤྲོག་ར་བཅས། རེད་འགན་རེས་པ་རེད། འདིའི་
ནང་ལ་ན་ནིང་འདྲ་ཡིན་ན། Theme ཟེར་རུང་། རེད་མྲོ་རེད་བའི་དམིགས་པ་ཟེར་ནའང་འདྲ། འཛིན་པ་དེ་ཊི་བིའི་ནད་

གཞིའི་ཐྲོག་ལ་གྲོ་རྲོགས་སྤེལ་རྒྱུའི་ཐྲོག་དམིགས་པ་འཛིན་པའི་ཐྲོག་ནས་རེད་མྲོའ ་ི ལས་གཞི་དེ་བརམས་པ་རེད། སྐབས་
དེར་བང་ཕྲོགས་ལ་ནང་ཁུལ་གི་འགན་བསྡུར་ཚད་ལྡན་བྱུང་སྲོང་། ཡིན་ནའང་། ལྷྲོ་ཕྲོགས་དང་། དེ་བཞིན་དབུས་དང་།

དབུས་ནས་ཕལ་ཆེར་བཅར་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རེད། བལ་ཡུལ་འདྲ་མཚོན་ན། བལ་ཡུལ་ལ་ནང་ཁུལ་འགན་བསྡུར་བ་རྒྱུ་མ་བྱུང་
བ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་། འདིར་དང་པྲོ་ཕེབས་རྒྱུ་ཆ་ཚང་གཏན་ཁེལ་ཡྲོད་རེད་དེ། ཕེབས་ཐུབ་མ་སྲོང་། གང་ལྟར་ཡག་ཉན་
ན་ནིང་བང་ཕྲོགས་ལ། བང་ཕྲོགས་ཟེར་དུས་ལྟེ་གནས་དེ་དྷ་རམ་ས་ལ་བརིས་པའི་ཐྲོག་ནས་བསྡུར་བ་རེད། དེ་ཧ་ཅང་གི་
ཡག་པྲོ་བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་། ལྷྲོ་ཕྲོགས་སྦེལ་ཀྲོབ་ནས་ Team ཕེབས་པ་རེད། མྲོན་གྷྲོ་ནས་ཕེབས་ཐུབ་ཡྲོད་མ་

རེད། དེ་དེ་བཞིན་དབུས་ནས་ཕེབས་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རེད། ང་ཚོ་ལ་དགྲོས་པའི་ Team བཅུ་གཉིས་ཆ་ཚང་འདྲ་ཕེབས་ནས་

འདི་ལ་ཊི་བི་ནད་གཞིའི་སྲོན་འགྲོག་དང་། འདིའི་ཐྲོག་ལ་གྲོ་རྲོགས་སྤེལ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་བཟྲོས་ནས་རེད་རིགས་འགན་
བསྡུར་ཞུས་པ་རེད། ད་ལྲོ་འདྲ་ཡིན་ན་དེ་ལྟ་བུ་ས་ནས་ཁྱབ་བསགས་གཏྲོང་རྒྱུ་དང། ལྷག་དྲོན་དུ་ན་ནིང་། བུད་མེད་ཀི་ཐྲོག་
ནས་མ་བྱུང་ཞེས་དགྲོངས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཕེབས་ཀི་འདུག འདི་ལྲོ་བུད་མེད་ཀི་འགན་བསྡུར་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མེད་ང་ཚོས་འབད་
བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད་འདུག དེ་འདྲ་བས་ནས་ལས་འཆར་ནང་འཁྱེར་བཞིན་པ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས་བཙན་བྲོལ་ལ་སེབས་ནས་བཟུང་སེ། སང་ཏྲོག་ཁུལ་ལ་ཟེར་རུང་། ས་

ཁུལ་གང་དུ་གསུངས་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་ངས་ཤེས་མ་སྲོང་སེ། སང་ཏྲོག་ལ་ཆེན་ལ་ཆུང་ཁུལ་ལ་གསུང་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། ངས་
གྲོ་བ་ལེན་ཐུབ་ཀི་འདུག བས་ཙང་ཁུལ་དེ་ལ་འཕྲོད་བསེན་གི་ཐྲོག་ནས་སྐྲོར་བསྐྱྲོད་རེ་བཟུང་བྱུང་བ་མ་གཏྲོགས། སྨན་
རིས་ཁང་ནས་ད་བར་སྐྲོར་བསྐྱྲོད་མ་བྱུང་ཞེས། ཚིག་ཐག་ཆྲོད་པྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་གསུངས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། བཀུར་འྲོས་
སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཕྲོགས་བསྐྱྲོད་ལ་ཕེབས་ནས། ཕྲོགས་བསྐྱྲོད་ཀི་སན་ཐྲོ་དང་། དྲི་བ་ཁག་དེ་དག་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ང་
ཚོ་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་འབེལ་ལས་རྣམས་ལ་འབེལ་བ་བེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་དེ་བཞིན་འབེལ་ཡྲོད་སེ་ཚན་ཁག་ལ་
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འབེལ་བ་བེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། འདི་ནས་ཡར་ལན་སེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་རྣམ་པ་ཚོར་སན་གསྲོལ་ཞུ་བཞིན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་

ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་ད་དུང་འདྲོད་བྲོ་མ་འཚིམ་པ་དེ་འདྲ་རེད་མི་འདུག དཔང་རགས་དང་བཅས་པ་གསུང་རྒྱུ་ཡྲོད་ཅེས་
གསུང་བཞིན་པའི་གནས་སངས་ནང་ལ་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བེད་ཀི་ཡིན། ལྟ་ཡི་ཡིན། གནས་སངས་དེ་འདྲ་གང་འདྲ་བས་
ནས་ལྷག་ཡྲོད་པ། ཅིའི་ཕིར་ལུས་ཡྲོད་པ། འཚིམ་ལུགས་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས་བལྟ་ཆྲོག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ངས་ནྲོར་མེད་པ་ཡིན་ན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི་གསུང་རྒྱུར། Korea མགྲོ་སྨན་དེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་སྲོང་

བསམ་པ་དྲན་གི་འདུག ར་བའི་ངས་སྨན་གི་འགྲོ་སངས་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་དེ་ཙམ་ཤེས་ཀི་མེད། ཡིན་ནའང་། ཀྲོ་རི་ཡའི་སྨན་
རྒྱ་གར་ནང་ལ་ཇི་ཙམ་ཞིག་བེད་སྲོད་བེད་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་ན། གང་ལགས་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་གི་སྨན་དང་། ཟས་དང་། དེ་འདྲའི་
གཞུང་གི་ལྷན་ཚོགས་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཆྲོག་མཆན་གི་འྲོག་ནས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་དམ་མེད། བས་ཙང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཁྲིམས་ཀི་

གནད་འགག་གི་ཐྲོག་ནས་ཞུས་བཞིན་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་མ་ཡིན་པའི་མང་ཚོགས་ལ་འདི་ནས་གནང་གི་ཡྲོད་པ། ཆྲོག་མཆན་
ཐྲོབ་ཅིང་། ཆྲོག་མཆན་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་དེ་འདྲ་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་སི་ཡྲོངས་ཀི་བེད་སྲོད་གཏྲོང་

ཆྲོག་གི་ཡྲོད་པའི་གནས་བབ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན། དེ་འདྲའི་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་གི་འདུག་ཅེས་དགྲོངས་ཀི་ཡྲོད་ན། ང་ཚོས་དེའི་
ཐྲོག་ལ་འབད་བརྲོན་ཞུ་ཆྲོག་གི་རེད། ང་ཚོས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་མང་ཚོགས་ལ་དགྲོས་ངེས་ཅན་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། ང་
ཚོས་ཕུལ་ཆྲོག་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

སྨན་བཅྲོས་ལྷ་སྐྱྲོང་གི་ལས་གཞིའི་ཐྲོག་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་རེད།

བསགས་བརྲོད་དང་། དེ་དེ་བཞིན་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་དེ་བཞིན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར་རེད།
སྨན་བཅྲོས་ལྟ་སྐྱྲོང་གི་ལས་གཞི་འདི་ལྲོ་རེ་ནས་ལྲོ་རེ་བེད་བཟང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ད་
ལྟ་ཕར་ཕུལ་བ་དང། ཚུར་བྱུང་བ་གཉིས་ལ་བསྲོམས་པ་ཡིན་ན། ཚུར་བྱུང་བ་དེ་མང་བ་རེད་ཟེར་ན། དེ་འདྲ་རང་མ་རེད། ད་
ལྟ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཚུར་བྱུང་བ་འདི་ཉུང་བའི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་། བྱུང་སྲོང་གཉིས་པྲོ་དེ་ག་ལེར་ཐག་ཉེ་

པྲོ་ཞིག་ལ། དབིན་སྐད་ལྟར་ན། Break-even Point ལ་སེབས་པའི་འབད་བརྲོན་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། འདི་སན་གསྲོལ་
ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་དེར་སེབས་པ་ལ་ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་དྲང་པྲོ་གསུང་པ་ལྟར། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་
པ་རེད། དེ་དེ་བཞིན་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་རེད། ས་གནས་ས་ཐྲོག་ལ་ཕེབས་པ་དང་། ཕྲོགས་བསྐྱྲོད་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་
སྨན་བཅྲོས་ལྟ་སྐྱྲོང་གི་ལས་གཞི་དེ་དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་གནད་འགག་ཅིག་ཡིན་པ་དང་། ངས་ཞུ་མ་དགྲོས་པར་རྣམ་པ་ཚོས་

མཁྱེན་གསལ་རེད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་གལ་པྲོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་དང་། དམ་པའི་ཆྲོས་ལ་བརྒྱ་ཚར། ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར། གསུང་
རྲོགས་གནང་། ལམ་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

སྦན་ད་ར་དང་། མན་སྤར་གི་སྨན་ཁང་གི་ཐྲོག་ལ་གཅིག་གསུངས་གནང་སྲོང་། དགྲོངས་གསལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ།

ད་ལྟ་དབུས་ཀི་ཕྲོགས་ལ་སྐྲོར་བསྐྱྲོད་མ་བྱུང་མ་རེད། ད་ལྲོ་གྲོས་ཚོགས་བསྒྲུབས་པ་དང་། སྐྲོར་བསྐྱྲོད་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡིན། དེ་
ས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་དེ་འདྲའི་ལམ་སྲོན་ཕེབས་པ་རེད། ལམ་སྲོན་དེ་ར་ཆེན་པྲོར་བརིས་པའི་ཐྲོག་ནས་གང་ཐུབ་

ཐུབ་དང་། གང་སེབས་སེབས། གང་ལྕྲོགས་ཤིག་བར་དུ་སྐྲོར་བ་བརྒྱབ་ནས་འགྲོ་བ་ཡིན། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང། བྲོད་མིའི་སྲོད་
ཁག་དེ་དག་ལ་ད་དུང་ཡིན་ནའང་སྐྲོར་བསྐྱྲོད་བེད་དགྲོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་འདུག སྐྲོར་བ་བརྒྱབ་ཀི་ཡིན།

ཡིན་ནའང་། ང་ཚོའི་བསམ་བྲོའ ་ི ནང་ལ་མན་སྤར་དེ་ཏྲོག་ཙམ་མཐུན་རེན་བཟང་བ་ཡྲོད་བསམ་པ་ཞིག་ཚོར་གི་ཡྲོད། གང་
ལགས་ཟེར་ན་དེ་ལ་ཨེམ་ཆི་ཡུན་རིང་ཞིག་ནས་ཡྲོད་བཞིན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་དེ་དེ་བཞིན་ང་རང་ཚོའི་

འཕྲོད་བསེན་སྨན་ཁང་གི་ཉེ་འགམ་དུ་རྒྱ་གར་མངའ་སེ་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་ཡྲོད་བཞིན་པ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ནས་གང་
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ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀི་མཐུན་རེན་ལེན་རྒྱུ་དང་། ཁ་ས་ང་ཚོ་འདི་ནས་ཕར་མཁས་ལས་པ་ཞིབ་འཇུག་བེད་དུ་སྲོང་སྐབས། མན་
སྤར་གི་སྨན་ཁང་དེ་ལ་མཐུན་རེན་གང་ལ་གང་འཚམ་འགིག་ཐག་ཅྲོད་འདུག ཡག་ཐག་ཅྲོད་འདུག་ཅེས་པའི་དེ་འདྲ་ཞིག་
སན་ཐྲོའ ་ི ནང་གསུང་བཞིན་འདུག ཡིན་ནའང། ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་དྲོ་སང་

བེད་ཅིང་། སྐྲོར་བསྐྱྲོད་འགྲོ་རྒྱུ་དང་། དེ་འགྲོ་བའི་ཐྲོག་ནས་མ་ཆད་པ་མ་ལུས་པར་དྲོ ་སང་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་ཡི་ཡིན།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རྲོ་རེ་ལགས། སི་འཐུས་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།

སི་འཐུས་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སིར་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་ད་ལྟའི་སྐབས་བབ་ཀི་ས་བགྲོས་དེ་ཨྲོ་རི་
ས། ཝ་ར་ཎ་སི། རྲོ་རེ་གདན། ཚོང་རིགས་སེ་ཁག་ཅིག་ལ་ཁ་སང་བཅར་བ་རེད། བཅར་བའི་སྐབས་སུ་ཕ་གིའི་གནད་ཡྲོད་
མི་སས་རང་གཞུང་ལ་གཟིགས་ཚུལ་དང་། སེ་ལེན་ཞུ་སངས། འགན་འཁུར་སངས། མཉམ་རུབ་གནང་སངས་དེ་ཧ་ལས་
པའི་ཡག་པྲོ་འདུག དེ་ཚོར་བསགས་བརྲོད་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་དང་མཚུངས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་སུ་མང་

ཚོགས་བསྡུ་སྐྲོང་ཡིན་ནའང་། ཧ་ལས་པའི་ཆེན་པྲོ། འགན་འཁྱེར་བའི་ཐྲོག་ནས་མང་ཚོགས་ཚང་མ་འཛོམས་ནས་ཧ་ཅང་
གི་ཡག་པྲོ་བྱུང་སྲོང་། གནད་དྲོན་ཏྲོག་ཙམ་ཁག་པྲོ་བྱུང་། ཡྲོང་སིད་པ་འདྲ་ཞིག་རེད། དེ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཝ་ར་ཎ་སི་

ཆེས་མཐྲོའ ་ི གཙུག་ལག་སྲོབ་གྲྭ་རེད། དེ་དེ་བཞིན་གི་དཔལ་ལྡན་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་མགྲོན་ཁང་ཚང་མ་ཡིན་ནའང་། རིན་
མེད་ཀི་ཕ་གི་ལ་གཞུང་འབེལ་ཞིག་སེབས་ཀི་ཡྲོད་དུས། དེ་ཚང་མར་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་དང་། བསགས་
བརྲོད་ཞུ་གི་ཡྲོད།

འཕྲོད་བསེན་དང་འབེལ་བའི་སྐུ་ངྲོ་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག ཨྲོ་རི་ས་གཞིས་ཆགས་སྐྲོར་ལ་

ཡིན། འཕྲོད་བསེན་གི་གནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་སྐུ་ངྲོ་ཡིས་མཁྱེན་གསལ་རེད། དེ་ལ་སི་འཐུས་མང་དག་ཅིག་ཕེབས་

བཞིན་པ་རེད། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་འཕྲོད་བསེན་གི་དཀའ་ངལ། འཕྲོད་བསེན་གི་ཐྲོག་ནས་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ང་
གཉིས་འགྲོ་དུས་དྲོན་ཚན་གཅིག་གཉིས་ལ་དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་དཀའ་ངལ་མཐྲོང་སྲོང་། གཞིས་ཆགས་དེ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོན་པ་གང་

ཞིག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག Malaria དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡྲོངས་གགས་དེ་ས་ནས་ཡྲོང་བཞིན་པ་རེད། ད་ལྟའི་
ཆ་ལ་བཀའ་ཤག་རིན་བྲོན་རེད། མཛད་གཙོ་རིམ་བྲོན་གི་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ངྲོས་ནས་མཐུན་རེན་སྦྱར་བའི་ཐྲོག་ནས་
ཡར་རྒྱས་ཧ་ཅང་ཕི ན ་འདུག ཡི ན ་ནའང་། ད་ལྟའི ་ ཆར་ཁྲག་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུར་དཔལ་ལྡན་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆྲོ ག
Machine དེ་བེད་སྲོད་བེད་མཁན་ད་ལྟ་ཁྲག་བརག་དཔྱད་བེད་པ་པྲོ་ཁྲོང་གནས་སྤྲོས་ཕིན་པའི་ཐྲོག་ནས་ཛ་དྲག་གི་ས་

དམིགས་བཀང་མ་ཐུབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་པ་དེ་གཞིས་ཆགས་ཀི་གཞིས་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་དང་། ཏྲོག་ཙམ་ཁུག་ཁུག་རེད་འདུག དེ་ནས་སྨན་ཁང་རྒྱལ་ས་

དང་རྒྱང་ཐག་རིང་པྲོ་དང་། ཆུ་ཚོད་གསུམ་ཙམ་འགྲོ་དགྲོས་འདུག སིར་བཏང་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་འདུག དུས་ནས་དུས་སུ་

སྨན་ཕེབས་རྒྱུའི་གནས་སངས་འདུག ཡིན་ནའང་ཚང་མ་བསྲོམས་བརྒྱབ་པའི་ཐྲོག་ནས་སྐྲོར་བསྐྱྲོད་གྲུབ་པ་དང་། ཕག་
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སེལ་སི་འཐུས་ང་གཉིས་ལྷན་ཁང་རེ་རེ་བཞིན་བཅར་ཏེ། བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་བཞུག་མེད་སབས་དྲུང་ཆེར་ཞུས་པའི་ཐྲོག་

ནས་སན་གསྲོལ་ཆ་ཚང་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་དུས་ཞལ་བཞེས་བྱུང་། གང་མགྲོགས་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐབས་བེད་ཀི་ཡིན་
ཞེས་ཞལ་བཞེས་བྱུང་། བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུས་པ་ཡིན། ངས་ཀང་མང་ཚོགས་ལ་དེ་ག་རང་ཞུས་པ་ཡིན། སྲོང་ཙང་ས་གནས་
ཀི་འགན་ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཀི་འདུག ད་ལྟ་ཟླ་དྲུག་གི་ནང་ལ་ད་ལྟ་བྱུང་མ་སྲོང་ཞེས་སན་གསྲོལ་ཞུ་ཡི་ཡིན།

ཉེ་ཆར་བཅར་བ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ནས་ཞལ་བཞེས་བྱུང་སྲོང་། འདི་གང་མགྲོགས་གནང་རྲོགས་གནང་།
འདི་འཕྲོད་བསེན་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་དང་། དེ་ནས་ན་ཚ་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཡིན་ན། ག་དུས་ཡིན་ནའང་

ཡྲོང་སིད་པ་ཡིན་དུས་དེ་གང་མགྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས། འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཐུགས་རེ་ཆེ།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འཕྲོད་བསེན་གི་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཚིག་འགའ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། ར་བའི་
དེ་སྲོན་སྲོ་སྲོ་སི་འཐུས་སུ་བསྐྲོས་ཟིན་ནས་ས་གནས་ས་ཐྲོག་ལ་འཚམ་གཟིགས་ཟེར་རུང་དེ་འདྲར་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་

མྲོན་གྷྲོ་འདྲོད་གུ་གིང་ཁེལ་བ་རེད། མྲོན་གྷྲོ་འདྲོད་གུ་གིང་དུ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ངེད་གཉིས་ལ་བདེ་

སྡུག་ཞུ་རྒྱུ་འདི་མྲོན་གྷྲོའ ་ི སྨན་ཁང་དེ་རྒན་རབས་ཚོས་བརྒྱབ་ནས་ལྲོ་བཞི་བཅུ། ལྔ་བཅུ་འགྲོ་ཡི་འདུག དེ་ཡིན་ནའང་ད་
ལྟའི་ཆ་ལ་སྨན་ཁང་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་གཅིག་སེབས་ཀི་འདུག གལ་སིད་སྨན་ཁང་གི་ཐྲོག་ལ་འདི་འགྲོ་མ་

ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཁང་ཐྲོག་ལ་ལྕགས་ཤྲོག་ཅིག་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཁང་པ་སི་ཡྲོངས་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་དང་། ནང་
ལ་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་ཆ་ནས་ཧ་ལས་པའི་མཐུན་རེན་ཡག་པྲོ་ཆགས་འདུག དེར་བརེན། དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་གཅིག་
སེབས་ཀི་འདུག དེ་ལ་མཐུན་རེན་སྦྱྲོར་རྲོགས་གནང་། ཞེས་དེ་གཅིག་ཞུ་རྲོགས་བྲོས་ཞེས་སྐབས་དེ་དུས་དེ་གསུངས་ཀི་
འདུག

ཕིས་སུ་ཕྲོགས་བསྐྱྲོད་དུ་འགྲོ་མཁན་གི་སི་འཐུས་རྣམས་པ་ཚོས་ཀང་སན་ཞུ་ཕུལ་ཡྲོད་རེད་དྲན་གི་འདུག དེའི་

ཐྲོག་ལ་ཁྲོང་རྣམ་པ་ཚོའི་བདེ་སྡུག་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དེ་དེ་སྲོན་ལྲོ་བཞི་བཅུ། ལྔ་བཅུར་འགྲོ་རྒྱུའི་ལས་བེད་ཀི་ལས་ཤག་དེ་ཚོ་

མཐུན་རེན་སྐྱྲོ་བའི་སང་ལ་བརྒྱབ་པ་སྲོང་ཙང་། དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་གི་སེབས་བཞིན་འདུག དེ་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་དགྲོངས་པ་

བཞེས་རྲོགས་གིས་ཞེས་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཞུས་རྲོགས་གནང་ཞེས་གསུངས་ཀི་འདུག སྐབས་དེ་དུས་ཕུལ་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་
ད་ལྟ་བསམ་བྲོ་གཅིག་གཏྲོང་དུས། ལྲོ་གཉིས་ཙམ་ཕིན་ཟིན་པ་དང་། དེའི་རིང་ལ་མཇུག་འབས་གང་ཡང་མ་འགིག་པའི་

ཐྲོག་ལ། ར་བའི་ཁ་སང་རྣམ་པ་ཚོ་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ངྲོས་ནས་གསུང་བཞིན་པ་རེད། ལས་བེད་དེ་ཚོ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ།
གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤྲོང་ལ་ཁང་པ་སད་ཕྲོགས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་བརིས་དུས། སེམས་ལ་དགའ་

ཚོར་ཆེན་པྲོ་བྱུང་། ཡིན་ནའང་། གཅིག་དེ་ལྲོ་གཉིས་ཙམ་རིང་ལ་དེ་འདྲ་བཞག་ཡྲོང་དུས་དབུས་ས་གཉིས་ཀི་ལས་བེད་ལ་
ཁྱད་པར་འདྲ་ཞིག་འབེད་ཀི་མེད་ན་བསམ་པའི་ཚོར་སང་འདུག དེར་བརེན། སི་འཐུས་རིམ་བྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་གཏུགས་
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ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རེད། ས་གནས་ཀིས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རེད། ལྲོ་གཉིས་ཙམ་ཕིན་ནས་ས་གནས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ལྕགས་ཤྲོག་གཅིག་བརྒྱབ་
མ་ཐུབ་པ་དང་། ཁང་པ་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གང་ཡང་ཞི ག་འགྲོ་མ་ཐུབ་པ་འདི་གནས་སངས་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་གཟིགས་
བཞིན་པ་རེད་དམ།

ར་བའི་ང་ཚོ་བཙན་བྲོལ་སི་ཚོགས་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རེད། མྲོན་གྷྲོ་གཞིས་ཆགས་དེ་ཆེ་ཁག་ཅིག་ཡིན་པ་

དང་། དེའི་ཐྲོག་ཏུ་གདན་ས་གཉིས་གཙོས་པའི་རིས་མེད་དགྲོན་སེ་ཁག་མང་པྲོ་རེད། དེའི་ནང་ལ་སེར་གི་སྨན་ཁང་ཧ་ཅང་
མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་གཟེངས་སུ་ཐྲོན་པའི་སྨན་ཁང་གཅིག་དེ་དགའ་ལྡན་བང་རེ་གྲྭ་ཚང་གི་སྨན་ཁང་ཧ་ཅང་གི་

སྨན་པ་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པ། གྲྭ་ཚང་གི་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་། སྨན་པར་མཐུན་རེན་འདྲོད་པ་ལྟར་སྦྱར་ནས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་

གཟེངས་སུ་ཐྲོན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེར་བརེན། དགའ་ལྡན་བས་རེ་ གྲྭ་ཚང་གི་སྨན་ཁང་དེའི་ཐྲོག་ནས་མྲོན་གྷྲོ་
གཞིས་ཆགས་ཀི་སྐྱ་སེར་གཉིས་ལ་ཕན་ཐྲོགས་བསྐྲུན་གི་ཡྲོད་པའི་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀིས་མཁྱེན་ཡྲོད་རེད་དམ།

གལ་ཏེ་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་ན་དེ་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་མ་འྲོངས་སི་ཚོགས་ནང་ལ་གཟེངས་སུ་ཐྲོན་པའི་ལས་གཞི་བསྐྲུན་པ་དེ་ལ་ཆེས་
མཐྲོའ ་ི གཟེངས་རགས་ལ་སྲོགས་པ་དང་། དེ་འདྲ་སྲོད་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་འདྲ་ཡྲོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

མཐའ་མ་དེར་ར་བའི་མྲོན་གྷྲོ་ས་གནས་འཕྲོད་བསེན་ལྷན་ཁང་གི་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོས་ཀང་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་སར་

དང་མི་འདྲ་བའི་ས་མ་གང་ཡྲོད་རེད་ཅེ་ན། སྨན་བཅྲོས་ལྟ་སྐྱྲོང་ལས་གཞི་དེ་གཞིས་གྲོང་ཁག་སྐྲོར་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཞིག་མ་
གཏྲོགས། དགྲོན་སེ་ཁག་ལ་ཁྱབ་ཆུང་ཆུང་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་རིས་མེད་དགྲོན་སེ་ཁག་ལ་ཧ་ཅང་གི་བསྐུལ་མ་བེད་སངས་
དང་། ལས་འགུལ་སྤེལ་སངས་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པྲོ་འདུག ས་གནས་ས་ཐྲོག་གི་ལས་བེད་ཚོ་ལ་བསགས་བརྲོད་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།

དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དབུས་ལ་ལམ་སྲོན་མར་ཕེབས་དགྲོས་པ་ཟེར་ནའང་འདྲ། དྲི་བ་གང་རེད་ཟེར་ན།

མྲོན་གྷྲོ་ལ་སེར་གི་འཕྲོད་བསེན་སྨན་ཁང་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་གང་ཞིག་ལ་ཞྲོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༩ པ་ལ་མ་གཏྲོགས་སྲོ་ཕེད་ཀི་

ཡྲོད་མ་རེད། དེར་བརེན། དེའི་བར་ལ་ས་གནས་ཀི་འཕྲོད་བསེན་སྨན་ཁང་གི་ཐྲོག་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༩ པ་བར་དུ་ཁ་ལག་མ་ཟ་
མཁན་ཚོ་ལ་ཅི་ནིའི་བརག་དཔྱད་གནང་གི་འདུག སྐབས་དེ་དུས་སྲོར་མྲོ་ ༥༠ ཞིག་ལེན་གི་འདུག ང་ཁ་སང་མ་གི་ལ་འགྲོ་
བའི་སྐབས་སུ་ཁྲོང་ཚོར་ལབ་པ་ཡིན། དེ་ཚོ་ཚོང་གི་རྣམ་པ་འདྲ་ཞིག་རེད་འདུག དགྲོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་སྨན་ཁང་སྲོ་མ་

ཕེ་བའི་ས་རྲོལ་དུ་ཁྱྲོད་ཚོས་སྲོར་མྲོ་ལྔ་བཅུ་རེ་བས། དགྲོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གིས་སྲོ་བརྒྱབ་དུས་གྲྭ་བཙུན་ལ་རིན་མེད་དང་།

མི་སྐྱ་ཚོ་ལ་ཕེད་ཆ་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་ཁྱེད་རྣམ་ཚོས་འདིར་ཞྲོགས་པ་ས་མྲོ། དམིགས་བསལ་རྒན་གསྲོ་ཁང་དང་། མི་
རབས་རྒན་པ། དེ་འདྲའི་གདན་ས་ཁག་གི་རྒན་རབས་དེ་ཚོ་ལ་ཅི་ནི་ཡྲོད་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཞྲོགས་པ་ཞལ་ལག་མ་མཆྲོད་སྲོན་ལ་
རྲོག་པ་འཚང་ཁ་སེབས་ས་དེ་ལ་ཁྱྲོད་རང་ཚོའི་ཚོང་འདྲ་ཞིག་བེད་ཀི་འདུག དེ་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་བསྒྱུར་བཅྲོས་འདྲ་གཏྲོང་རྒྱུ་

ཡྲོད་མ་རེད་དམ། ཞེས་མ་གི་ལ་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན། འདི་འཕྲོད་བསེན་གི་ཆེ་མཐྲོང་ཡྲོད་ན། ཆེ་མཐྲོང་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། དེ་
ཚོ་ཚོང་གི་ངྲོ་བྲོར་མ་འགྱུར་བའི་ལམ་སྲོན་བཀའ་སྲོབ་ཕེབས་པའི་དུས་ལ་བབས་འདུག་བསམ་པ་དྲན་གི་འདུག ཐུགས་རེ་
ཆེ།

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

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་གངས་ཐྲོ་འདི་ད་ལྟ་གསུང་ཆྲོག་ཆྲོག་མི་འདུག་གསུངས་སྲོང་། དེར་བརེན། གྲོས་
ཚོགས་འདི་མ་རྲོགས་ས་རྲོལ་དུ་ཐྲོབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་སྐྲོར་བསྐྱྲོད་འཕྲོད་བསེན་གི་སྲོབ་གསྲོ་

འདི་འགྲོ་བཙུགས་པ་རེད། འདིའི་ནང་ལ། ས་ཡ་བདུན་དང་། འབུམ་གསུམ་གི་ཕག་དངུལ་ཞུས་གནང་འདུག སྐྲོར་བསྐྱྲོད་
ལས་གཞི་འདི་བྲོད་མིའི་སྲོད་སར་གང་དང་གང་དུ་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། དེ་དག་ཕེབས་ནས་ཕེབས་པའི་སྐབས་དེའི་
ཐུགས་སང་དང་། ཕན་ཐྲོགས་གང་འདྲ་ཞིག་གཟིགས་གནང་ཡྲོད་དམ། འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གཉིས་པ་དེར། ཟུར་འཛར་ ༩ པའི་ནང་ལ། བྲོད་མིའི་སྲོད་སར་ཁག་ནང་འཐུང་ཆུ་དང་། གསང་སྲོད་ཡིན་པ་འདྲ།

གསང་ཆྲོག་བིས་འདུག ཆུ་ཡུར་བཅས་ཀི་ལས་གཞི་ཞེས་པ་ཞིག་འདུག འདིའི་ནང་ལ་ཀྲུ་ཀྲིང་ཁུལ་དུ་འཐུང་ཆུ། གང་ལྟར་
སྨྱུག་མའི་ཡུར་བའི་ནང་ནས་འཐུང་བ་དང་། ས་རུད་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ་འཐུང་ཆུ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དང་། དེ་དེ་བཞིན་
གསང་སྲོད་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཞུས་བཞིན་པ་དེ་ལས་བསྲོམས་ནང་ལ་གསལ་ཡྲོད། ཁྲོང་ཚོའི་གནས་སངས་དེ་དག་ནང་

ཚུད་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ག་རང་གི་རིའུ་མིག་གསུམ་པའི་ནང་ལ། ཆུའི་ལས་བེད་དང་། གངས་སྐྱིད་

གཙང་བཟྲོའ ་ི ལས་ག་ཟེར་བ་དེ་གངས་སྐྱིད་གཙང་བཟྲོའ ་ི ལས་ག་ཟེར་བ་དེ་ར་བའི་ང་རང་ཚོའི་འཕྲོད་བསེན་ནང་ལ་ཡིན ་ལ།
དེ་བཞིན་ནང་སིད་ནང་ལའང་ཡིན། གང་ལྟར་བར་ལམ་ཞིག་ནས་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུའི་ནང་ལ་

གཙང་མ་བཟྲོ་རྒྱུའི་ཉིན་གཅིག་གི་ལས་རིམ་བསིགས་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་བཞུགས་སར་ལ་ལྲོ་གསར་ནས་གཙང་ས་དེ་
ཡག་པྲོ་མེད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་ཡྲོད་རེད། དེར་བརེན། དེ་ཚོ་དང་འབེལ་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་

རེད། ཡང་ན། ལས་ཤག་ནང་ཁུལ་ལ་གད་རྒྱག་མཁན་ལ་གྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་ཡི་ཡིན། ལགས་སྲོ། ཐུགས་
རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསེན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

འཕྲོད་བསེན་བཀའ་བྲོན་ཆྲོས་སྐྱྲོང་དབང་ཕྱུག་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་ནས་ཨྲོ་རི་ས་སྨན་ཁང་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཁྲག་བརག་
དཔྱད་བེད་མཁན་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་གསུངས་སྲོང་། དེ་ད་ལྟའི་ཆར་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་སངས་ཆགས་

ཡྲོད། གང་ལགས་ཞེ་ན། དང་པྲོ་དེར་ཨྲོ་རི་ས་ས་གནས་རང་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརྲོན་རབས་དང་རིམ་པ་བེད་བཞིན་པ་རེད།
སྨན་པ་ཞིག་ཐྲོབ་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་ཧ་ཅང་བེད་བཞིན་པ་ཡིན། སྨན་པ་ཡུན་རིང་ཞིག་ནས་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཁྲག་བརག་

དཔྱད་གནང་མཁན་ཞིག་སྲོན་ལ་ང་ཚོས་བསྐྲོས་གཞག་བས་པ་དེ་དེ་ཙམ་གི་ལས་ཀ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་གི་གནས་སངས་

ཆགས་འདུག དེ་དེ་བཞིན་ཨེམ་ཆི་ཡྲོད་པའི་སྐབས་སུ་ཨེ མ་ཆི་མཉམ་པྲོར་ཁྲག་བརག་དཔྱད་བེད་མཁན་ཡྲོད་སབས། དེ་
ལ་ཨེམ་ཆིས་ལས་ཀ་བསྐུལ་རྒྱུ་དང། བརག་དཔྱད་དེ་འདྲ་བ་བེད་དགྲོས་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡྲོང་དུས། ལས་ཀའི་འབྲོར་

ཡིན་ནའང་ཏྲོག་ཙམ་མང་བའི་གནས་སངས་དེ་འདྲ་ཡྲོང་བཞིན་འདུག དེར་བརེན། ཧྲོན་སུར་ས་གནས་ཀི་ཁྲག་བརག་དཔྱད་
བེད་མཁན་ཁྲོ་རང་ནང་གི་དཀའ་ངལ་འཕད་པའི་དབང་གི་ར་དགྲོངས་ཞུས་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཧྲོན་སུར་ལ་ཨེམ་ཆི་ཡྲོད་
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བཞིན་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། མ་གའི་ཁྲག་ལུས་བརག་དཔྱད་བེད་མཁན་དགྲོས་ངེས་ཅན་ཆགས། དེའི་

ཐྲོག་ཏུ་ཨྲོ་རི་སར་ཡྲོད་པའི་ཁྲག་ལུས་བརག་དཔྱད་བེད་མཁན་དེ་ཨེམ་ཆི་དང་མཉམ་སྦྱར་མེད་སབས། མྲོ་རང་ཡིན་ནའང་།
ཤེས་རྒྱུ་དང། སྦྱང་བ་དེ་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་ད་དུང་གྲོང་འཕེལ་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་། ཡག་ཏུ་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
པ། བཟང་དུ་གཏྲོང་གྲོས་ཀི་ཡྲོད་ཁར། ཨེམ་ཆི་གཅིག་དང་མཉམ་པྲོར་སྦྱྲོར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པའི་བསམ་བྲོ་དེ་འདྲ་ཞིག་

འཁྱེར་བ་རེད། དེ་འཁྱེར་བའི་དབང་གི་མྲོ་རང་ཧྲོན་སུར་ལ་གནས་སྤྲོས་བས་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཨྲོ་རི་ས་ལ་རིང་མིན་

ཨེམ་ཆི་གཅིག་ཞལ་བཞེས་ཐྲོབ་བཞིན་ཡྲོད། ཕེབས་རྒྱུའི་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་ཡྲོད་རེད། དེ་དེ་བཞིན་ཁྲག་ལུས་བརག་
དཔྱད་བེད་མཁན་དགྲོས་པའི་གསལ་བསགས་ཡིན་ནའང་། བཏང་ཟིན་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས་མྲོན་གྷྲོ་འདྲོད་གུ་གིང་ས་གནས་ཀི་སྨན་ཁང་དང་། དེ་དེ་བཞིན་ལས་ཤག་

གི་དཀའ་ངལ་ཐྲོག་ལ་བཀའ་གནང་བ་རེད། དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་གནས་སངས་རེད་འདུག རང་ཉིད་འདྲ་ཡིན་ན་ན་ནིང་ཟླ་ ༨ པའི་

ནང་སྐྲོར་བ་བརྒྱབ་ནས་ཕིན་པ་ཡིན། སྐྲོར་བ་བརྒྱབ་ནས་འགྲོ་སྐབས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་རྲོགས་རྒྱུ་བྱུང་། རྲོགས་པ་གཞིར་བཟུང་
གི་ད་ལྲོ་འདྲ་མཚོན་ན། འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་ལ་སན་གསྲོལ་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་བཞེས་བཟང་པྲོ་

ཐྲོབ་པའི་ཐྲོག་ནས་འདྲོད་གུ་གིང་སྨན་ཁང་གི་ཐྲོག་བརེ་རྒྱུར་དང་། ཉམས་གྲོས་བེད་རྒྱུ་རེད། འདྲོད་གུ་གིང་སྨན་ཁང་ནང་ལ་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་གི་སྨན་པ། ལས་བེད་རྣམ་པའི་ལས་ཤག་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས་བསལ་ནང་ལ་ད་

ལྲོ་བཀའ་འཁྲྲོལ་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་རང་རྣམ་པ་ཚོས་དམིགས་བསལ་གི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་ཟིན་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡྲོད་ཅེས་འདི་སན་གསྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་ཐད་ལ་ལྲོ་མང་རིང་ནས་གསུངས་ཡིན་ཞེས་པར་ཐུག་ཁག་མི་འདུག

མཚམས་རེར་ཡྲོང་གི་རེད། ལས་དྲོན་ཁག་རྣམས་ལམ་སང་ལམ་སང་། སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་གི་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་ནི་ཁག་པྲོ་

རེད་འདུག ག་ལེར་ག་ལེར་བེད་པའི་ཐྲོག་ནས། གང་ལྟར་གྲུབ་འབས་ཐྲོན་པ་ཞིག་ཆགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་དེ་
འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟའི་གནས་སངས་ཆག་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ད་ལྟ་འདི་དང་ལྷན་དུ་དགའ་བང་གི་སྨན་ཁང་ནས་འདྲོད་གུ་གིང་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་རླབས་ཀི་སྐྲོར་ལ་ཤེས་ཀི་

ཡྲོད་དང་མེད། སྐྲོར་ནས་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། དེ་གསལ་ཞིང་གསལ་བ། ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ། ཤེས་ཀི་ཡྲོད། རང་ཉིད་སྲོ་སྲོ་
དེར་བསྐྲོར་བ་བརྒྱབ་རྒྱུ་བྱུང་། བལྟས་པ་ཡིན། མཐྲོང་སྲོང་། མཇལ་སྲོང་། དེ་ཚོ་ལ་རེས་སུ་ཡིད་རངས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། སྐབས་
དེ་དུས་སྨན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཡིན་ནའང་འདྲ། ཨེམ་ཆི་ལགས་ཡིན་ནའང་འདྲ། འཕྲོད་ལས་པ་ཡིན་ནའང་འདྲ། སྲོ་གི་
ཐྲོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚང་མ་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པྲོ་རེད་འདུག ཡག་པྲོ་འདུག ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཀི་འཕྲོད་

བསེན་དེ་ཕྲོགས་བཞི། མཚམས་བརྒྱད་ཚང་མས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་བེད་པའི་ཐྲོག་ནས་དང་དུ་ལེན་དགྲོས་པ་དང་། དཀའ་
སེལ་དགྲོས་པ་དེ་འདྲའི་མཉམ་རུབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་འདུག འདིའི་ཐྲོག་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་ཕན་གསྲོས་པ་

གནང་གི་ཡྲོད་སབས། རེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་པ། སྲོས་སྲོ་དགའ་སྤྲོབས་དང་། སྲོ་པྲོའ ་ི ཚོར་བ་ཡྲོང་གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། ཡང་ངས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཟེར་ན་ཧམ་པ་ཆེ་དྲག་གི་འདུག་དྲན་གི་འདུག གང་ལགས་ཞེ་ན། བྲོད་མི་སི་ཡྲོངས་ཚང་མས་
གཅི ག་གི ས་གཅིག་གི ་འགན་ཆ་ཚང་ཡྲོད་བཞི ན་པ་རེད། བས་ཙང་དེ ་འདྲའི་ ཐྲོ ག་ནས་ངས་རེས ་སུ་ཡི ་རངས་དང་།

བསགས་བརྲོད་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དེ་བཞིན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དེ་ཉིད་རང་གིས་ས་གནས་ས་ཐྲོག་ལ་སྨན་
བཅྲོས་ལྟ་སྐྱྲོང་གི་ལས་གཞིའི་ཐྲོག་ལ་ལས་བེད་རྣམ་པར་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་བེད་ཀི་འདུག བསགས་བརྲོད་བེད་ཀི་ཡྲོད་
གསུངས་སྲོང་། བསགས་བརྲོད་གནང་བ་དེར་རང་ཉིད་ངྲོས་ནས་ཀང་བཀའ་དྲིན་ཆེ་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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དེ་དེ་བཞིན་ཅི་ནི་ནད་པ་ཞྲོགས་པ་སྨན་ཁང་རྣམས་སྲོ་མ་ཕེ་བའི་སྲོན་ལ་བརག་དཔྱད་བེད་པའི་ག་སྲོར་མྲོ་ལྔ་བཅུ་

ཞིག་ལེན་བཞིན་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་གསུངས་སྲོང་། སྲོང་ཙང་ཚོང་གི་ངྲོ་བྲོར་མི་འགྲོ་བ། བདེན་པ་རེད། ང་རང་ངྲོས་ནས་ཀང་
དེ་རང་བསམ་གི་ཡྲོད། འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་འདི་སི་ཚོགས་ཀི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། ང་ཚོའི་སྨན་ཁང་དེ་

སི་ཚོགས་ཀི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་རང་གི་ངྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་འགྲོ་དགྲོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེར་
བརེན་དེའི་ཐྲོག་ལ་འབད་བརྲོན་བེད་དགྲོས་ཀི་རེད། ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་དེ་ག་རང་གནས་དགྲོས་ཀི་རེད་ཅེས། ང་ཚོས་ཞུ་
བཞིན་ཡྲོད། ཞུས་པ་ལྟར་འདི་ཁུལ་དུ་བསྡུ་རུབ་བེད་པ་ལྟར། སྲོར་མྲོ་བཅུ་ལེན་པ་དང་། སྲོར་མྲོ་ལྔ་ལེན་པ་དེ་ཚོ་མི་དགྲོས་

པ་བེད་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག་ལ་ང་ཚོས་ཀང་ཞུས་ཀི་ཡྲོད། འདི་དང་ལྷན་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་སྲོར་
མྲོ་ལྔ་བཅུ་ཞིག་ལེན་གི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ངས་འབེལ་ཡྲོད་ཚན་པ་ལ་བསགས་ཏེ་ཞིབ་འཇུག་བེད་ཀི་ཡིན། ཅིའི་ཕིར་ལེན་

གི་ཡྲོད་པ་དང། གང་འདྲ་བས་ནས་ལེན་གི་ཡྲོད་མེད། ལེན་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་པ། ཚང་མ་ཞིབ་འཇུག་བེད་པའི་
ཐྲོག་ནས་ཚོང་གི་ངྲོ་བྲོ་དང་། ཁེ་བཟང་ལེན་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ར་བ་ཉིད་ནས་གནང་གི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ཡིད་ཆེས་ཡྲོད། དེ་འདྲའི་
ཐྲོག་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་ལམ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་འགྲོ་ཡི ་ཡྲོད་ན། གང་མགྲོགས་དེ་འགྲོག་རྒྱུ་དང་། དེ་མི་དགྲོས་པ་ཞིག་བརི་

བརྒྱབ་ཀི་ཡིན། གང་ལ་ཟེར་ན་དེ་ནས་དངུལ་བཟྲོས་ནས་འཚོ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་མི་འདུག དེ་འདྲའི་དངུལ་བཟྲོས་ཏེ་འཚོ་ཐུབ་

པ་མི་འདུག རྲོགས་ཚོགས་ནས་དངུལ་ཐྲོབ་པ་རེད། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནས་དངུལ་གསྲོལ་རས་གནང་བ་རེད། འདི་
གཏྲོང་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏྲོགས། དེ་བ་ཞིག་ནས་ཁྲག་བཙགས་ནས་སྲོར་ལྔ་བཅུ་འདྲ་ལེན། ཁྲག་གི་ཁྲག་ཤེད་ནས་གཅིག་ལེན།
དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་འཚོ་ཐུབ་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མི་འདུག འདི་ངར་ངེས་པ་རེད་སྲོང་། སྲོང་ཙང་འདི་ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་སི་

འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར་རེད། ཚོང་གི་ངྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་འཚོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པྲོ་རེད། ཡྲོང་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། འདིའི་ཐྲོག་
ལ་འབད་བརྲོན་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་བཞིན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས་རིས་འགྲོ་གང་གི་ཐྲོག་ནས་གསུང་གི་ཡྲོད་རུང་ཁྱད་པར་མི་

འདུག འཐུང་ཆུ་དང་འབེལ་བའི་གནད་དྲོན་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་པ་འདྲ། ཀྲུ་ཀྲིང་ས་གནས་ཀི་དེ་ཚོ་དེ་ནང་ལ་ཚུད་ཡྲོད་
རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་བསྩལ་ཕེབས་སྲོང་། ཆུ་དང་གཙང་བཟྲོའ ་ི ལས་གཞི་འདིའི་ཐྲོག་ལ་བར་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་
མཁྱེན་གསལ་རེད། མང་པྲོ་ཞིག་ཐྲོག་མའི་འཆར་འབུལ་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་། བར་ལ་འཛའ་ཐང་གི་དངུལ་ལྷག་བར་

བརྒལ་བཀའ་འཁྲྲོལ་རྒྱུད་འཐུང་ཆུའི་ལས་གཞི་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་ལས་བཞིན་པ་རེད། ཀྲུ་ཀྲིང་འདྲ་ཆ་མཚོན་ན།
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར། དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་གནས་སངས་རེད་འདུག དཀའ་ངལ་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་

ས་གནས་དེ་ལ་ལས་འཆར་སྤེལ་བའི་སྐབས་སུ་སྤེལ་སངས་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་སྤེལ་དགྲོས་ཀི་འདུག་མ་གཏྲོགས། ས་ཆ་
གཞན་ཁག་ལ་ལས་འཆར་སྤེལ་བ་ལྟར་གཅིག་མཚུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་སྤེལ་བ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་མི་བསད་པ་དེའང་

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་རེད། རང་ཉིད་ཙམ་མ་རེད། ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་དང་། དྲུང་ཆེ་ཁྲོང་རྣམ་པའང་
ཉིན་མང་པྲོ་དེར་སྐྲོར་བསྐྱྲོད་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། དེར་བརེན། འཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་དང་། དེ་དེ་བཞིན་གཙང་འཕྲོད་དང་

འབེལ་བའི་ལས་གཞི་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་བཞིན་ཡྲོད། གང་དང་གང་ནས་དངུལ་བཏྲོན་ཐུབ་པ་དང་། དེ་ལ་
གལ་ཆེན་པྲོ་བརིས་པའི་ཐྲོག་ནས་དབིན་སྐད་དུ། Priority བརིས་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོ་གྲོམ་པ་སྤྲོས་ནས་བེད་ཀི་ཡིན་
ཞེས་འདི་སན་གསྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

འདི་རིས་འགྲོ་གང་དུ་ཡིན་པ་མི་ཤེས། གངས་སྐྱིད་གཙང་བཟྲོའ ་ི ལས་གཞི་འདི་ཚུད་ཀི་ཡྲོད་རེད་དང་མ་རེད་

གསུངས་ཀི་འདུག གང་ལྟར་གངས་སྐྱིད་གཙང་བཟྲོའ ་ི ལས་གཞི་འདི་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་འགན་བབས་ཀི་

136

འདུག འདི་ཙམ་མ་ཟད། ཁ་སང་བར་ལ་ལས་བེད་དེ་ཚོ། ང་ཚོ་སྲོན་མ་སྲོབ་གྲྭར་ Talwar ཟེར་གི་རེད། ལྕགས་རིང་དེ་

འདྲ་དང་། ཟྲོ་ར་འཁྱེར་ནས་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་རང་ཕིན་ནས་རྩྭ་གཏུབས། འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཆུའི་ཐྲོག་ལ་འགན་འཁྱེར་མཁན་ལས་བེད་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོའི་གཏམ་དཔེ་ལྟར། ཉིན་གི་མི་དང་། མཚན་གི་ཁྱི། དེ་ལྟ་བུ་

རྒྱུགས་ཏེ་ལས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་གར་ཡྲོད་རེད། རྒྱ་གར་དེ་ཚོས་ཀང་ལས་ཀ་བེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེར་བརེན།
གཙང་འཕྲོད་ཀི་འགན་དེ་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཞེས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེར་བརེན། གྲོང་དུ་ནང་གི་ཁུལ་ལ་

གཙང་མ་བཟྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་འདྲ། མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་བཞུག་ས་ཁག་ལ་གད་ཕག་རྒྱུ་དང་། གཙང་མ་བཟྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་
འདྲ། དེ་དེ་བཞིན་རྩྭ་གཏུབ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀིས་འགན་བཞེས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཀི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་ཀཿ བག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས།

སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་ཀཿ བག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐེངས་གཉིས་པའི་གྲོ་སྐབས་གནང་བར་སྲོར་བཅུའ་མདའ་མ་སིང་གར་སྦྱར་ནས་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོའི་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསེན་བཀའ་བྲོན་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་

ལ། སང་ཏྲོག་གཞུང་ཞབས་ཞེས། འབྲོག་པའི་སེ། བྲོད་དང་། འབྲོག་པའི་ས་མཚམས་ཡས་མས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞི་རའི་
ཆ་ནས་ཕྲོགས་དེར་འགྲོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་ཁག་པྲོ་ཡྲོད་པ་འདྲ། སྐབས་དེར་ང་དང་། ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གཉིས་འགྲོ་བའི་སྐབས་

ལའང་མི་འབྲོར་ཞིབ་གཤེས་ཡིན་ན་གཅིག་སེབས་འདུག ཐེངས་གཉིས་ཕིན་འདུག་སེ། བཀག་ནས་འགྲོ་མ་ཐུབ་པར་ཡང་

བསྐྱར་སང་ཏྲོག་རྒྱལ་སར་བསད་འདུག ང་ཚོ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུའང་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པྲོ་འདུག ང་རང་འགྲོ་མ་ཐུབ་
པ་རེན་བས་ནས་རྲོགས་པ་ཕག་སེལ་སྐུ་ངྲོའ ་ི སྐྱ་ཆས་གྲོན་ནས་ཆེད་དུ་གཉེར་ཏེ་འགྲོ་བ་ཡིན། མི་མང་གི་འཐུས་མི་ཞིག་

ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དཀའ་ངལ་གང་ཡྲོད་རུང་གདྲོ ང་ལེན་བས་ནས་སྐྱ་ཆས་གྲོན་ནས་མི་ལྲོ་ ༢༥ རྒྱ་གར་སེབས་པ་ནས་
བཟུང་སེ། སྐྱ་ཆས་གྲོན་མ་མྲོང་། ཡིན་ནའང་། ཕག་སེལ་སྐུ་ངྲོའ ་ི གྲོན་ཆས་གྲོན་ཞིང་། ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་དཀའ་ངལ་གང་
འདྲའི་ཐྲོག་ཡིན་རུང་ཕིན་པ་ཡིན། དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་གདྲོང་ལེན་བས་ནས་འགྲོ་ནས། གྲུབ་འབས་ཐྲོན་ས་རེད་མ་

གཏྲོགས། ཏྲོག་ཙམ་བཀའ་གཏྲོང་གི་མི་འདུག་ཟེར་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ན་འགིག་ས་མ་རེད། དེར་བརེན། དེའི་ཐད་ལ་བཙན་
བྲོལ་ལ་སེབས་པ་ནས་བཟུང་སེ། སྨན་རིས་ཁང་ལ་སེབས་སྲོང་ཟེར་བ་དེ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་རེད་མི་འདུག ངས་སྐབས་དེ་

དུས་འབེལ་བ་བེད་སའི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག Watsapp ཁ་བང་ཆ་ཚང་བངས་ཤིང་འཁུར་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་
ཉེ་ཆར་ངའི་ཁ་པར་སྐྱྲོན་ཤྲོར་ནས་དེ་གཙང་མ་བཟྲོས་དུས་ནང་གི་འབེལ་བ་བ་སའི་ཁ་པར་ཨང་གངས་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པ་
མེད་པ་ཆགས་ཟིན་འདུག ད་དུང་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འབེལ་བ་བ་ས་དེ་ཚོ་ཡང་མེད་པ་ཆགས་ནས་འབེལ་བ་བེད་ཐུབ་

མ་སྲོང་། སྐབས་དེ་དུས་ཀི་ས་གནས་དེའི་ཁ་པར་ཨང་གངས་དང་ཆ་ཚང་འཁུར་ཡྲོད། དེར་བརེན། ན་ནིང་ང་གཅིག་པུ་ཡིན་

དུས་དཔང་རགས་དེ་ཙམ་སྲོན་རྒྱུ་མི་འདུག གྲོང་པར་ལྲོག་འགྲོ་ཡིན་ཏེ་གྲོང་བུ་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བེད་ས་རག་གི་མི་འདུག མ་
ཉེས་ཁ་ཡྲོག་རག་སྲོང་། ད་དུང་སྐབས་དེ་དུས་ང་ལ་དཔང་རགས་ཡྲོད་རེད། ཕག་སེལ་སྐུ་ངྲོ་ཡྲོད་རེད། ས་གནས་ཀི་འཐུས་
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མི་ཚང་མ་ཡྲོད། ན་ནིང་ང་ས་གནས་འཐུས་མི་ཡྲོད་ལབ་པ་ཡིན་ནའང་། ས་གནས་ཚང་མ་ཁ་གཅིག་ལྕྲོགས་བས། ང་ལ་མ་
ཉེས་ཁ་ཡྲོག་སེབས་སྲོང་། དེར་བརེན། ད་ལྲོ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་དང་འབེལ ་བའི་ ཐྲོག་ནས་གྲོས ་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཐེངས་ལྔ་པའི་ ཉིན་གཉིས་པའི་ས་དྲྲོ་ལ་ཀ་ལིང་པྲོང་

Kalingpong ནས་ང་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་སེབས་སྲོང་། ཀ་ལིང་པྲོང་གི་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀིས་གསན་རྲོགས་གནང་། ཁྱེད་

རྣམ་པས་ང་ལ་བཏང་བ་དེ་ངས་སིངས་ཆ་འདིའི་ཐྲོག་ལ། སི་མྲོས་ཀི་སིངས་ཆ་རེད། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བེད་སྲོད་གཏྲོང་

གི་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཙམ་མིན་པར་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་སེབས་ཡྲོད་ཀི་རེད་ལ། ངའི་ཕག་སེལ་ལའང་སེབས་འདུག འདིའི་
ནང་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་བཤད་འདུག ཡིན་ནའང་དེ་རིང་འཕྲོད་བསེན་དང་འབེལ་བ་ཡིན་དུས་ངས་འཕྲོད་བསེན་སྐྲོར་ཞུ་

ཡི་ཡྲོད། དེ་སྲོན་འཕྲོད་བསེན་སྨན་ཁང་ནས་སྨན་ཞབས་གཅིག་ཡྲོད་པ་ཡང་། དངྲོས་ཡྲོད་གང་ཡིན་པར་མ་ལྟྲོས་པར་ཕིར་
བསྡུ་གནང་ཞིང་། ལྲོ་ངྲོ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་སྲོང་ཕིན། དེ་ནས་སྨན་རིས་ཁང་དང་། བཀའ་བསྡུར་གི་འཕྲོད་བསེན་སྨན་ཁང་

ཞིག་གཞི་རྒྱ་མ་བྱུང་བ་སྐྱབས་འཇུག་ཡྲོང་བ་ཞུ། དེར་བརེན། ལྲོ་གསུམ་གི་རིང་ལ་དེ་ལ་སྨན་ཞབས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་

གཙོ་མཆྲོག Nurse མེད་ན། དེ་འདྲ་སེབས་ཀི་མི་འདུག དེ་འདྲའི་མཁྲོ་བསྒྲུག་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུས་འདུག དེ་དུས་
སིར་བཏང་འཕྲོད་བསེན་སྨན་ཁང་དང་འབེལ་བ་མེད་པ་མང་པྲོ་ཞིག་འདུག ཤྲོག་གངས་གསུམ་འདུག ཀ་ལིང་པྲོང་གི་རྒྱ་
ཆེའི་མང་ཚོགས་ཁྱེར་རྣམ་པས་ང་ལ་བཏང་བ་དེ་ང་དང་ཕག་སེལ་སྐུ་ངྲོ་གཉིས་ཀིས་ཚབ་བས་ནས་འདིར་ཞུ་གཏུགས་བེད་
ཀི་ཡྲོད། ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྲོར་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གང་མགྲོགས་སྐར་མ་གསུམ་གི་ནང་ཞུ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་བེད་ཀི་ཡིན། སྲོན་མའི་

ཚོགས་དུས་ཀི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང། འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་མཚམས་ལ་སེབས་དུས། དྷ་རམ་ས་ལའི་ཁྲོར་ཡུག་གི་
སྐྲོར་ལ་སྲོ་སྲོ་ཡིན་རུང་རེ་བ་ཁ་ཤས་བཏྲོན་ཡྲོད་ལ། དྲི་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་པ་འདྲ་གི་འདུག དེ་ལ་རྒྱུན་གྲོན་མེད་པ་སྲོང་

ཙང་། དམིགས་བསལ་གི་ཞུ་དགྲོས་པ་འདྲ་པྲོ་ཁེལ་སྲོང་། དེར་བརེན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་བརྒྱུད་ནས་འཕྲོ ད་བསེན་
བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་དྲི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོ་དྷ་རམ་ས་ལའི་ཁྲོར་ཡུག་དེ་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་བཞུགས་ས་ཡིན་པ།

ཁྲོར་ཡུག་གི་གནས་སངས་བཙོག་པ་ཡིན་པ་དེ་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་མཚོན་བེད་ལ་ཕི་རྒྱལ་གི་མི་ས་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་

སན་གསྲོལ་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་ལ་ཁྲོར་ཡུག་གཙང་
བཟྲོའ ་ི ལས་གཞི་དེ་ལ་ད་ལྟའི་ཁྲོར་ཡུག་གི་ལས་ཁུངས་དེ། ང་ཚོའི་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གི་འྲོག་ལ་ཡྲོད་པའི་ལས་ཁུངས་

དེ་ ༡༩༩༤ ནས་ ༢༠༠༠ བར་ལ་ཡིན་ན། སྲོ་སྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ལས་འཆར་འཆར་བགྲོས་བས་པའི་ཐྲོག་ནས་རྲོགས་ཚོགས་
ལ་ཐད་ཀའི་འབེལ་བ་བས་པའི་ཐྲོག་ནས་ལས་འབྲོར་གི་ལས་གཞི་ལེན་སངས་ཡིན་ནའང་འདྲ། རྲོགས་དངུལ་ལེན་སངས་
ཡིན་ནའང་འདྲ། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོས་གང་ལ་གང་འཚམ་གི་རང་ཐག་རང་གཅྲོད་ཐྲོག་ནས་བེད་དུས། ཁྲོར་ཡུག་གི་

གནས་སངས་ཡིན་ནའང་། ཡག་པྲོ་ཆགས་ཡྲོད་རེད་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་གྲོ་རྒྱུ་འདུག དེའི་རེས་ནས་བཟུང་སེ། ཐད་ཀར་ས་
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གནས་འགྲོ་འཛིན་དང་། དེ་ནས་འཕྲོད་བསེན་དང་། ནང་སིད་ལ་སྲོགས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་ཡྲོང་སྐབས། ཁྲོ་
རང་ཚོས་ཐད་ཀའི་ཐྲོག་ནས་རྲོགས་དངུལ་ལ་སྲོགས་པ་དེ་འདྲའང་ལེན་མ་ཐུབ་པ། འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་
༢༠༠༢ ནས་བཟུང་སེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ལྲོ་རེ་རེ་ལ་ཆིག་འབུམ་ཉིས་ཁྲི་མ་གཏྲོགས། ཁྲོ་རང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ལ་ཧ་ལམ་
གསྲོལ་རས་གནང་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་འདྲ། དེ་ལ་སྤར་ཆ་འདྲ་གང་ཡང་ཡྲོད་ས་མ་རེད། དེ་འདྲའི་ཆ་ནས་ལས་ཁུངས་དེ་ལ་ད་
ལྟ་ལས་མི་ག་ཚོད་ཙམ་ཡྲོད་པ་དང་། དེ་ལ་རྒྱ་གར་གྲོང་སེའི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ག་ཕྲོགས་གནང་གི་ཡྲོད་པའི་གངས་
ག་ཚོད་ཡྲོད་མེད། དེ་དེ་བཞིན་གི་ཁྲོ་རང་ཚོ ་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་གང་ཡྲོད་མེད་དེ་འཕྲོད་བསེན་བཀའ་བྲོན་གི་ཐྲོག་

ནས་གཟིགས་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡྲོད་ན་མེད་ན། ལྷག་པར་དུ་ ༢༠༠༢ ཀི་རེས་ནས་བཟུང་སེ། ད་ལྟ་བར་དུ་གཞུང་

གི་ཐད་ཀའི་སངས་འཛིན་འྲོག་ནས་ཕིན་པ་རེད་དེ། ཁྲོར་ཡུག་གི་གནས་སངས་མུ་མཐུད་དེ་གཙང་དུ་འགྲོ་བའི་གནས་
སངས་ཤིག་མེད་སབས། སྲོན་མ་ལྟར་ཁྲོ་ཡང་ཐད་སྐྱྲོང་སེ་ཚན་དེ་འདྲའི་ངྲོ་བྲོ་ལ་བསྒྱུར་ནས་ཕག་ལས་གནང་ན། གང་འདྲ་
ཡྲོད་ན་མེད་ན། དེ་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་དཔེར་ན། རིས་འགྲོ་ནང་ལ་ཡིན་
ནའང་། ཆེད་མངགས་ཀི་དྷ་རམ་ས་ལའི་ཁྲོར་ཡུག་གཙང་བཟྲོའ ་ི ཐྲོག་ལ་རིས་འགྲོ་དེ་འདྲ་སྲོན་ནས། དེའི་ཐྲོག་ལ་ལས་

འཆར་དང་། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་རྲོགས་དངུལ་ཟུར་དུ་ཐབས་ཤེས་གཏྲོང་རྒྱུ་ལ་སྲོགས་པ་དེ་འདྲ་བས་ན། ཡག་པྲོ་ཡྲོད་དང་

མེད། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་དྲི་བ་ཞུ་ཡི་ཡིན། དེར་བརེན། དེ་ཚོ་ལ་བཀའ་ལན་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ག་རང་
ལ་འཇྲོགས་ཀི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་གསྲོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན།

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ།
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

ལས་རིམ་འགྲོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་
ཀི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་དང་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཕེབས་བཞིན་ཡྲོད། སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་སྲོན་ངས་སྨན་བཅྲོས་ལྟ་སྐྱྲོང་གི་ལས་གཞི་དེ་ཡག་པྲོ་འགྲོ་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་། ད་ལྟ་
སི་ཟླ་ ༡༢།༣༡ བར་དངུལ་སྲོང་བ་ལས་བྱུང་བ་མང་བའི་གནས་སངས་ཤིག་དང་། དེ་ན་ཟླ་བ་གསུམ་གི་རིང་ལ། དེ་དག་
མང་བ་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་མེད་ཞུ་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་ཞུས་པ་རེད། དེ་སྐུ་ངྲོས་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ནས་བྱུང་དང་སྲོང་གཉིས་སྲོང་མང་
བ་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་པ་ཞིག་བཀའ་གནང་སྲོང་། ངས་ད་ལྟ་འདི་ལ་ཁུངས་སྐྱེལ་གི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཡིག་ཆ་གཞི་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་ནས་དེར་སྐུ་ངྲོས་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་ངས་ནྲོར་ཡྲོད་དང་མེད་དང་།

འཕྲོ ད ་བསེ ན ་གི ་ ཡི ག ་ཆ་ནྲོ ར ་ཡྲོ ད ་མེ ད ་ཐྲོ ག ་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རྲོ ག ས་གནྲོ ང ས་ཞུ་རྒྱུ་ཡི ན ། དེ ་ འདྲ་འདུག
༢༠༡༧།༤།༡ ནས་ ༡༢།༣༠ བར་གི་མི་གངས་ ༡༡༥༥ ལ་སྨན་བཅྲོས་ཁེ་ཕན་ཕུལ་ཡྲོད་ཟེར་བ་ཞིག མི་གངས་དེ་ཙམ་
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ཞིག་ལ་ཕུལ་ཡྲོད་རེད། དེ་གཅིག་བས། དེའི་འྲོག་ལ་སྨན་གྲོན་སྲོར་ ༣,༧༡༩,༠༤༩ སྲོང་རེད་འདུག སྲོང་དེ་ཚོ་འགྲོ་

གྲོན་བཏང་ཚར་ཡྲོད་ཟེར་ནས་བིས་འདུག དེའི་ནང་དུ་ག་རེ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྲོའ ་ི ནང་ཁྱིམ་ཚང་གངས་ ༥༢༦༤ ཡྲོད་
ཟེར་ནས་ལབ་འདུག དེའི་ནང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་གནང་མཁན། ༥༢༦༤ ཡི་སྨན་གི་དྲོད་ཡར་ཕུལ་བ་དེ། ༣༩༠༠ རེད། དེ་
བསྒྱུར་ནས་ག་ཚོད་ཆགས་ཀི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ༢༠,༥༢༩,༦༠༠ ཆགས་ཀི་འདུག དེ་ན་ཚོགས་མི་ཧྲང་ཧྲང་གི་

གངས་དེབ་འདི་གཞིར་བཞག་བས་པ་ཡིན་ན། ༦༤༥ འདི་ལ་འཚོ་དངུལ་དེ་ ༩༩༠ ཕར་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན་ ༦༣༦,༥༥༠
ཆགས་ཀི་འདུག ད་བར་བྱུང་བ་བསྲོམས་ན། ༢༡,༡༦༨,༡༥༠ ཆགས་ཀི་འདུག ག་ཚོད་ལྷག་གི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན།
༧,༧༤༩,༡༠༡ ཆགས་ཀི་འདུག དེ་སི་ཟླ་ ༡༢།༣༡ བར་གི་གནས་བབ་རེད། ངས་ཡིག་ཆ་དེ་དག་ལ་གཞིར་བཞག་པ་
ཡིན་ན། ངས་ནྲོར་ཡྲོད་དང་མེད། གང་འདྲ་ཡིན་མིན་གི་ཐྲོག་ལ་དེབ་ཐེར་ནང་དུ་ངས་གཙང་མ་ཞིག་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
ཙང་། ངས་དེ་འདྲ་དེ་འདྲ་ཞེས་ཡར་ལངས་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡ་འཕྲོད་བསེན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསེན་བཀའ་བྲོན་ཆྲོས་སྐྱྲོང་དབང་ཕྱུག་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྨན་བཅྲོས་ལྟ་སྐྱྲོང་གི་ལས་གཞིའི་ཐད་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་དེ་སི་ཟླ་
༡༢ བར་གི་གནས་བབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་གསུངས་བཞག་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་འདུག ད་ལྟ་ང་ལ་ཡྲོད་པ་དེ་ ༢༠༡༨།༣།༢༡
བར་གི་གནས་བབ་རེད། དེའི་ནང་དུ་མང་ཚོགས་ནས་ཡར་བསྡུ་རུབ་བས་པ་དེ་འབུམ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སྲོ་གསུམ་བཞི་ཁྲི་

དྲུག་སྲོང་བཞི་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་བས། ཕར་ལ་འགྲོ་སྲོང་བཏང་བཞག་པ་དེ་འབུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་བཅུ་རེ་བདུན་ཆིག་ཁྲི་བཞི་
སྲོང་བཞི་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་རེད། དེའི་སང་ལ་འཕར་མ་ USAID ཡི་ངྲོས་ནས་རྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུའི་ཆག་ཡང་ཞིག་གནང་བསད་
ཀི་ཡྲོད་རེད། དངྲོས་གནས་བས་ན་ཁ་ཐུག་གི་ཡྲོད་མ་རེད།

USAID

ཡིས་བརྒྱ་ཆ་བདུན་བཅུའི་ཆག་ཡང་གནང་བཞག་

པ་དེ་འབུམ་དྲུག་བཅུ་རེ་བདུན་དང་དགུ་ཁྲི་ཆིག་སྲོང་ཆིག་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་རེ་གཅིག་ཆགས་བསད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དེ་ན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་ནས་ད་ལྟ་ཕག་བིས་འབྲོར་ཡྲོད་པ། ཀ་སྦུག་ལ་སྨན་ཞབས་པ་མེད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་
གསུང་གནང་བ་རེད། དེ་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་བགེས་པ་རྣམ་པར་ཚོ་མང་ཆེ་བས་མཁྱེན་གི་རེད། སྲོན་མའི་གནས་

སངས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས། རྒྱུ་མཚན་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས། དགག་དགྲོས་རྒྱུ་མཚན་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་གཟིགས་པའི་ཐྲོག་ནས། དེ་
ནས། སྨན་ཞབས་པ་ཟེར་ནའང་རེད། དེ་འདྲ་ཁག་ཅིག་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུ་བསྡུ་བཏང་བ་རེད། འཛིན་སྐྱྲོང་
བཀའ་ཤག་གིས་ཐུགས་ཐག་བཅད་གནང་བའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་བསྡུ་ཁུ་བསྡུ་གནང་བ་དང་། གནང་ཡུལ་སྨན་ཞབས་པ་དེ་ཚོ་

ཡིན་པ་ཡིན་ན། གསེར་གི་ལག་པ་བཏང་ནས། Golden hand shake བཏང་བའི་ཐྲོག་ནས། མང་ཉུང་ལ་མ་བལྟྲོས་

པ་དངུལ་ཕུལ་བའི་ཐྲོག་ནས། དེ་འདྲ་བས་ནས་ལས་མཚམས་བཞག་པ་རེད། དེ་འདྲའི་སྨན་ཁང་ཟེར་ནའང་རེད། སྨན་ཁང་
ཆུང་ཚག་རིགས་ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག མཁྲོ་བསྡུ་བས་པ་རེད། དེ་མཁྲོ་བསྡུ་གཏྲོང་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ནང་ནས་གཅིག་ག་རེ་

ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། ས་གནས་དེ་ལ། དཔེར་ན་གྲོང་སེ་ཡིན་བསད་པ། གྲོང་ཁྱེར་ཡིན་བསད་པ། དེ་འདྲའི་ནང་དུ་ང་
རང་ཚོའི་ཁ་འཐྲོར་མི་མང་ཞུགས་བསད་པའི་གནས་སངས་ནང་དུ། མཁྲྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀིས་སྨན་ཞབས་མ་ཞིག་

140

བསྐྲོ་བཞག་བས་པའི་ཐྲོག་ནས། དེ་ལ་སྨན་ཁང་ཞིག་ག་སིག་བས། དེ་དག་གི་རྒྱུ་གྲོན་དང་དེ་ཚོའི་ཕྲོག་ཚང་མ་ག་སིག་བས་

པའི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་བསད་པའི་སྐབས་སུ། དངྲོས་སུ་མ་གི་ས་གནས་ས་ཐྲོག་ཀི་མི་མང་བསན་གཏུག་བེད་མཁན། དེ་ལ་ཆར་
རེན་བསྐྲུན་བཞག་པ་དེར་ཁེ་ཕན་ག་ཚོད་ཞེས་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་གཅིག་རིས་རྒྱག་ཡྲོང་དུས། དེ་ཙམ་ཞིག་མེད་པའི་གནས་
སངས་ཤིག་གཟིགས་པ་ཆགས་བསད་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དེ་འདྲའི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་སེའི་ནང་དུ་མང་ཆེ་བ་དེར་རྒྱ་

གར་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་རེད། དེ་བཞིན་སེར་གི་སྨན་ཁང་རེད། དེ་ཚོར་ཁྲོ་རང་ཚོས་བསན་གཏུག་གནང་བ་མ་གཏྲོགས། དེ་

ཚུར་ཕྲོགས་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁྲོངས་ལ་ཡྲོད་བསད་པའི་སྨན་ཁང་ཆུང་བ་ཁག་དེ་ཚོར་ཕལ་ཆེར་ཟླ་བར་མི ་
དྲུག་བདུན་བརྒྱད་བཅུ་ལྷག་ཅིག་མེད་བསད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲའི་གནས་སངས་བྱུང་བསད་འདུག དེ་དག་ལ་བརེན་
ནས་མཁྲོ་བསྡུ་བྱུང་བཞག་པ་གཅིག་རེད་འདུག བྱུང་རིམ་དེའི་ནང་དུ་ཀ་སྦུག་ས་གནས་དེར་མཁྲོ་བསྡུ་བས་བཞག་པའི་

ཁྲོངས་སུ་ཆགས་བསད་འདུག དེ་སན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་དགྲོས་ངེས་ཅན་གི་ཐྲོག་ནས། མེད་དུ་མི་རུང་བ་དེ་ག་རང་
ལ་མེད་ན། བེད་ཐབས་མེད་པ་དེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཡིན་ན་ང་ཚོས་འདི་ནས་ཞིབ་འཇུག་བས་པའི་ཐྲོག་ནས་སྐྲོར་ར་རྒྱག་
ནས་འགྲོ ་རྒྱུ་རེད། ལྟ་རྒྱུ་རེད། ག་ཚོད་དགྲོས་ངེས ་ཅན་ཆགས་ཀི་འདུག ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག ་གི ་ཐུགས་ཕན་སྲོས་ཀི ་

འདུག དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་ད་ལྟ་ང་ཚོས་གྲོང་དུ་ཀྲུ་ཀྲིང་དངྲོས་ནས་ང་ཚོ་ཐུགས་ཕན་སྲོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་

ཡྲོད་རེད། ཕར་ཕྲོགས་ལ་སྐྲོར་ར་བརྒྱབ་ནས་འགྲོ་དུས། དེ་འདྲ་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་ག་རེ་བེད་ས་རེད། དེ་འདྲའི་
བསམ་བྲོ་གཏྲོང་རྒྱུ་མང་པྲོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག བས་ཙང་། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་བཞག་པ་ཞི ག་
ཆགས་འདུག་ཟེར་ནས་དེ་སན་གསང་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།

དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས། ད་ལྟ་ར་ས་ཁྲོར་ཡུག་གི་གཙང་བཟྲོ་དང་དེའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་

མྲོལ་ཞིག་འཕྲོས་སྲོང་། ར་བའི་སྲོན་མ་ང་རང་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཤེས་ཀི་ཡྲོད། མཐྲོང་མྲོང་ཡྲོད། ར་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གི་

ཁྱབ་ཁྲོངས་འྲོག་ལ་ཁྲོར་ཡུག་གི་ཚན་པ་ཡྲོད་རེད། ཁྲོར་ཡུག་ཚན་པ་དེས་ཤྲོག་བུ་བཟྲོ་རྒྱུ་ལ་སྲོགས་པ། འགིག་དམ་ཡར་
བསྡུ་རུབ་བས་པའི་ཐྲོག་ནས། དེ་ཚོ་ Recycle ནང་དུ་སྐྲོར་ར་རྒྱག་ནས་མར་གཏྲོང་སར་གཏྲོང་རྒྱུ་དང་། དེ་འདྲའི་ལས་
འཆར་སྤེལ་བསད་ཡྲོད་པ་དེ་ངས་ཤེས་ཀི་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་ཉེ་བའི་ཆར་ལ་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་མཉམ་དུ་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་
བའི་སྐབས་སུ། དེ་སྲོན་གི་གནས་བབ་དང་ད་ལྟའི་གནས་བབ་གཉིས་ལ་ཕན་བུ་ཞིག་འགྱུར་བ་འགྲོ་བསད་ཡྲོད་པའི་གནས་
སངས་ཆགས་བསད་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་སྲོན་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གི་ཁྲོར་ཡུག་ཚན་པའི་ལས་

བེད་དེ་ཚོ། ལས་ཁུངས་ཁག་དང་། དེ་བཞིན་གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་སེ་ཁག་དང་། སེར་པ་ཁག་ལ་བཅར་ཡྲོང་དུས། ཤྲོག་
བུ་ལ་སྲོགས་པ་བསྐྱར་དུ་བཟྲོ་རྒྱུའི་ཡྲོ་ཆས་རིགས་མང་པྲོ་ཞིག་རག་བསད་ཀི་ཡྲོད་ཟེར། དེང་སང་སྲོ་སྲོ་སྲོ་སྲོས་བཙོང་

འགྲོ་གི་འདུག འདི་གར་ཉྲོ་མཁན་ཡང་འདུག དེ་ཚོར་བཙོང་གི་འདུག དེ་བས་ཁྲོ་ཚོ་གང་ཡང་རག་གི་མི་འདུག་ཟེར། བས་
ཙང་། ལས་གཞི་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཡག་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་ཐུག་ཀི་མི་འདུག་ཟེར། ཚུར་ཡྲོང་བ་དང་ཕར་འགྲོ་བ་གཉིས་ར་བ་ཉིད་ནས་

ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཟེར། བས་ཙམ་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག ས་
གནས་འགྲོ་འཛིན་གི་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་དེ་འདྲ་བས་ནས་ཞུ་གནང་གི་འདུག དེ་བཞིན་ར་ས་དེ་

༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་བཞུགས་སར་ཆགས་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཁྲོར་ཡུག་གཙང་མ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་
ནའང། ངས་དེ་ཁྱད་གསྲོད་བས་པའི་སྐད་ཆ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་མིན། རང་ཉིད་གང་འགྲོ་མ་ཤེས། ཤི་པྲོའ ་ི ཡར་འདྲེན་ཟེར་བ་
ཞིག་ཡྲོད་རེད་བ། དེ་ཡྲོང་རྒྱུ་དེ་ཏྲོག་ཙམ་དཀའ་བྲོ་ཆགས་བསད་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ས་གནས་འདིར་རྒྱ་གར་གི་
Smart City ནང་དུ་ཚུད་བསད་ཡྲོད་པ་གང་ཞིག དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་སྐྲོར་སྲོ་འཆམ་ཡྲོང་སའི་ལྟེ་གནས་ཤིག་
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ཆགས་ནས། འདི་ལ་ཡུལ་སྐྲོར་སྲོ་འཆམ་ཡྲོང་མཁན་མི་འབྲོར་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེ་འཕར་བསད་ཀི ་ཡྲོད་པའི་གནས་སངས།

དེ་བཞིན་ཕི་ལྲོག་ཕྲོགས་བཞི་དང་མཚམས་བརྒྱད་ག་བ་ག་སར་ཚོང་གི་སེ་ཚན་དང་། ཚོང་ཁང་། མགྲོན་ཁང་། དེ་འདྲ་མང་
པྲོ་རྒྱ་གར་ཚོས་བཙུགས་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ། དེ་ལ་ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས། དེ་སྲོན་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་

ནང་བཞིན་སེམས་ནང་ནས་དྲན་ཆྲོག་གི་རེད། འབད་བརྲོན་ཞུ་ཆྲོག་གི་རེད་དེ། དེའི་ཐྲོག་ལ་རྲོབ་ཐུབ་པ་དང་བེད་ཐུབ་པ་དེ་
དཔེ་མི་སིད་པ་ཁག་པྲོ་རེད་འདུག ར་ས་འདི་ Smart City ནང་དུ་སྒྱུར་གི་ཡིན་ཟེར། དེང་དུས་ཅན་གི་རྒྱལ་ས་བསྒྱུར་གི་
ཡིན་ཟེར་ནས་དེ་འདྲའི་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་འགྲོ་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་འབེལ་ཡྲོད་གཞུང་གིས་གསར་བསགས་
སྤེལ་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཕག་ལས་ཤིག་གནང་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། རྒྱུད་རིམ་དེའི་འྲོག་ནས་གད་སིགས་གཡུག་སའི་དེང་
དུས་ཀི་ས་འྲོག་སམ་དེ་འདྲ་བཟྲོས་པའི་སྐད་ཆ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་གཟིགས་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད། དེ་འདྲ་གཉིས་འདི་ལ་བཟྲོས་
བཞག་ཡྲོད་རེད། ར་བའི་ས་གནས་ཁག་སི་ཡྲོངས་ལ་མ་ཚར་བའི་སྲོན་ནས་ང་ཚོས་འདི་ལ་སྲོན་ནས་རྒྱག་རྲོགས་ཟེར་

ནས་ཞུ་གཏུག་བས་ནས་ར་རམ་སའི་གཡས་གཡྲོན་གི་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཚོའི་ནང་ནས་གངས་ཅན་སྐྱིད་གཤྲོངས་ལ་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་
དང་པྲོའ ་ི གས་རེད། དེ་གཅིག་རེད།

དེ་དང་མཉམ་དུ་གད་སིག་གཙང་བཟྲོའ ་ི ལས་ཀ་འདི་དེ་རིང་ཁ་སང་ཚོང་གི་ལས་ཀ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་

ཡྲོད་རེད། Nagar Palika གྲོང་སེ་ལས་ཁུངས་ཀི་གད་སིགས་ཀི་ལས་གཞི་གཙང་བཟྲོ་བ་རྒྱུ་དེ་མར་བྲོགས་མར་གཏྲོང་

གི་ཡྲོད་རེད། བྲོག་མ་གཏྲོང་རྒྱུ་དེའི་ནང་དུ་ Mumbai དེ་བར་ཞིག་གི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག དེ་ཡིས་བྲོགས་མ་

ལེན། དེས་བྲོགས་མ་ལེན་པའི་སྐབས་སུ་ཁྲོ་རང་གི་འྲོག་ལ་ད་དུང་ཡང་བྲོགས་མ་བཏང་ནས་དེ་འདྲ་བས་ནས་ལས་ཀ་འགྲོ་
ཡི་ཡྲོད་འདུག དེ་དང་མཉམ་དུ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་ཡིན་ན། དེ་གར་བྲོགས་ལེན་བེད་རྒྱུ་ལ་
སྲོགས་པ། དེ་བཞིན་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གི་དེ་ཙམ་ཞིག་ཐུགས་ཕན་སྲོས་པ་ཞིག་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ན་བསམ་གི་འདུག

དེ་འདྲའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཡྲོང་བསད་ཀི་འདུག ཡིན་ནའང་གངས་སྐྱིད་ཁུལ་ལ་དེ་སྲོན་གྲོང་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་
གིས་གསུང་པ་ནང་བཞིན་རེད། དཔེར་ན། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གི་ལས་ཁུང་ལ་སྲོར་མྲོ་འབུམ་དང་སྲོང་ཕག་འགའ་ནི་མྲོ་ཊ་

བཟྲོ་བཅྲོས་དང་སྣུམ་རིན་གི་ཆེད་དུ་བཞག་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ད་ལྲོ་ཡིན་ན་ཏྲོག་ཙམ་ཞིག་ཡར་སྤར་ཡྲོད་རེ ད། དེ་བཞིན་ད་
ལྲོ་སྣུམ་འཁྲོར་གསར་པ་ཞིག་དམིགས་བསལ་སྲོན་རིས་ཀི་ནང་དུ། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་ཆྲོག་མཆན་གནང་

གྲུབ་པ་རེད། གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཆྲོག་མཆན་གནང་གྲུབ་པ་རེད། དེའང་ཡྲོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་ག་ཚོད་རྲོབ་
ཐུབ་པ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་ན་མ་གཏྲོགས། ཞེ་བྲོ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ལ་འགྲོ་སར་ཕིན་པ་ཡིན་ན། དང་པྲོ་དེར་ང་ཚོས་ཞུ་ས་
དང་ཞུ་མཁན་གཉིས། ང་ཚོས་གཅིག་ལབ་པ་དང་ལབ་ས་གཉིས་རྦད་དེ་དབང་ཆེ་ཆུང་ཐུག་ཚར་བའི་གནས་སངས་ཆགས་
བསད་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་ར་བའི་དགྲོངས་འཆར་དང་བྲོ་རྒྱ་
ཆེན་པྲོའ ་ི བཀའ་མྲོལ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་། དེ་དངྲོས་སུ་ལག་ལྟར་བེད་རྒྱུ་ལ་ཁག་པྲོ་ཞིག་ཆགས་བསད་རེད་འདུག་ཟེར་
ནས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།

དེ་ནསབཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གི་ད་གིན་གྲོང་དུ་ཊི་སྦིའི་ནད་གཞིའི་ཐད་ལ་ད་ལྟ་གནས་སངས་གང་འདྲ་

ཡིན་མིན་གཅིག་བཀའ་ཕེབས་སྲོང་། ར་བའི་ངས་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀིས་ TB ཡི་གངས་ཐྲོ་བསྡུ་རུབ་བས་བཞག་
པ། སྨན་ཁང་ཁག་བདུན་གི་ནང་དུ་བསྡུ་རུབ་བས་བཞག་པའི་གངས་ཐྲོ་དེ་ངས་གྲོས་ཚོགས་སུ་ཕུལ་ཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་

མཐུས་མཆྲོག་གིས་ཐུགས་ལྷྲོད་པྲོར་གཟིགས་རྒྱུ་ཡྲོང་གི་རེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་འདྲི་ཞིག་ཕེབས་ཚར་དུས། སིང་བསྡུས་
ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ༢༠༡༢ ནས་ ༢༠༡༦ བར་དུ་ཡྲོད། ༢༠༡༢ ལ་བཞི་བརྒྱ་སྲོ་བཞི་རེད་འདུག ༢༠༡༣ ལ་སུམ་བརྒྱ་
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དགུ་བཅུ་གྲོ་ལྔ། ༢༠༡༤ ལ་སུམ་བརྒྱ་སུམ་བཅུ་སྲོ་བདུན། ༢༠༡༥ ལ་སུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་བདུན། ༢༠༡༦ སུམ་བརྒྱ་བཞི་
བཅུ་ཞེ་གསུམ་བས་ནས་གངས་ཐྲོ་ཆགས་བསད་ཡྲོད། འདི་གངས་ཐྲོ་ཡྲོང་ས་དེ་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་རེད། སྦེལ་ཀྲོབ་ཀི་

སྨན་ཁང་། བདེ་སྐྱིད་གིང་གི་སྨན་ཁང་། ཧྲོན་སུར་སྨན་ཁང་། ཀྲོ་ལི་གྷལ་གི་སྨན་ཁང་། མྲོན་གྷྲོའ ་ི སྨན་ཁང་། མན་སྤར་གི་
སྨན་ཁང་། དེ་འདྲ་བས་ནས་བསེབས་བསད་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོ ག ས་གཙོ ་ མཆྲོ ག འཕྲོ ད ་བསེ ན ་ལས་ཁུངས་ཀི ་ ཟུར་བཀྲོ ལ ་སྲོ ན ་རི ས ་ཀི ་ ཐྲོ ག ་ནས་ཆ་ཤས་ལེ ན ་རྒྱུ་
ཡིན། རིས་འགྲོ་ཨ་ཅ་པ་དང་། ཕ་དེ་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པྲོ་དེ་ལ་ངས་ཞུ་དགྲོས་དྲོན་ནི། སྲོན་མ་ཕའི་སང་
ལ་མངྲོན་དགའ་སྲོབ་གྲྭ། དམིགས་བསལ་དགྲོས་མཁྲོ་ཅན་གི་སྲོབ་གྲྭ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་ངྲོ་ཤེས་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་
གིས་གསུངས་སྲོང་། མངྲོན་དགའ་སྲོབ་ག། དགྲོས་མགྲོ་ཅན་གི་སྲོབ་གྲྭ་དེར་རེ་ཐང་དངྲོས་ནས་སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་
བཟྲོས་གནང་ཐུབ་འདུག དེ་དཔེ་ཡག་པྲོ་བྱུང་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་རེ་ཐང་དེ་ཡྲོད་པ་ཞིག་ལ་དེའི་འྲོག་ཏུ་བཏིང་རྒྱུ་
དེ་ཛ་རེ་ཛོ་རེ་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་དམིགས་བསལ་གི་དགྲོས་མཁྲོ་ཅན་གི། དབང་པྲོ་སྐྱྲོན་ཅན་གི་ཕྲུ་གུ་ཡིན་དུས་དེའི་དཀའ་ངལ་

ཞིག་འཕད་བསད་ཡྲོད་ས་རེད། དེ་འདྲ་མཐྲོང་མཁན་མང་པྲོ་ཞིག་འདུག སྲོ་སྲོར་ལབ་མཁན་མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་སྲོང་། དེ་

ཡིན་དུས་དེར་བཏིང་གནང་ནས། ད་ལྟའི་ཆར་ལ་གནས་སངས་ག་རེ་ཆགས་ཡྲོད་ན། བཏིང་གནང་ཡྲོད་ན་མེད་ན། དེ་བཏིང་
གནང་དུས་རྲོ་རང་མིན་པ་བས། འགྲོ་སྲོང་ཞེ་དྲགས་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས། འགིག་དང་ཕྲུ་གུ་དབང་པྲོ་སྐྱྲོན་ཅན་མི་འདེང་བ་དེ་
ཚོའི་ཐྲོག་ནས། གཅིག་གཟིགས་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆགས་ཀི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་བཞིན་ཅ་པ་ནང་དུ་དབང་པྲོ་སྐྱྲོན་ཅན་དང་། དམིགས་བསལ་དགྲོས་མགྲོ་ཅན་དང་། མཛེ་ནད་ལྟ་སྐྱྲོང་ཟེར་བ་

ཞིག་འདུག དེའི་ཟུར་འཛར་ཨང་ལྔ་པའི་ནང་དུ། བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་དེ་རིགས་ཚོ་མ་ཟིན་པའི་སྨན་གྲོན་མཐུན་རེན་ཟེར་བ་
ཞིག་ཡྲོད་རེད་བ། དེ་དང་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསེན་དང་འབེལ་བའི་ཟབ་སྦྱྲོང་དང་དཔྱད་ཞིབ་བེད་རྒྱུ་ཟེར་བ་ཞིག་

འདུག དེ་གཉིས་ཀར་དངྲོས་གནས་དེར་ཕེབས་བསད་དེ། སྲོན་མ་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་ཡིན་ན་མུ་མཐུད་ནས་ཕལ་ཆེར་

ཕེབས་བསད་པ་དེར། དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ཡ་ཡིན། སྲོ་སྲོ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ན། སྲོ་སྲོའ ་ི ས་གནས་ནང་དུ། ང་རང་ཚོ་
ར་རམ་ས་ཆྲོབ་དང་བསགས་ནས་རིག་ཚོགས་མ་ཟིན་ཆྲོབ་སྲོང་རྒྱུ་འདྲ་པྲོ་ཆགས་བསད་འདུག་བ། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོའི་
ས་གནས་ཀི་ནང་དུ་སྲོ་སྲོའ ་ི སྲོད་ས་འབས་ལྲོངས་ཁུལ་དུ་ཡིན་ན། སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོ་ཤེས་པ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཆགས་བསད་

འདུག སྲོབ་སྦྱྲོང་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་ནའང་། དེ་རིག་ཚོ་མ་ཟིན་པའི་དཀའ་ངལ། ༡ ༤༦་༣༠ དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ག་

ལེ་ག་ལེ་དཀའ་ངལ་ཞིག་བསེབས་ཀི་ཡྲོད་པ་སྲོ་སྲོར་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག བས་ཙང་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་ཟབ་སྦྱྲོང་
སྤེལ་བ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པ་དེ་ཚོར་སྨན་བཅྲོས་མཐུན་སྐྱེན་དེ་གང་འདྲ་བས་ནས་སྦྱར་རྒྱུ་རེད། དེ་
སྦྱར་སངས་དེ་ས་གནས་ཀི་འགྲོ་འཛིན་གི་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོགས་ནས་སྦྱར་གནང་གི་ཡྲོད་རེད་དམ། དེའི་འགྲོ་སངས་གང་
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འདྲ་ཡིན་མིན་དེ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་བ་ཡིན་ན། ཡང་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པ་དེ་འདྲ་ཞུ་སངས་ཞུ་ལུགས་དེ་ཧ་གྲོ་
པ་ཡིན་ན། ངས་ཡག་པྲོ་འདུག་བསམ་གི་ཡྲོད། དེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསྲོད་སྲོབས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསྲོད་སྲོབས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའི་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསེན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་
བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། སི་བཏང་དེ་སྲོན་གྲོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ནས་རག་ཙམ་ཞིག་ཞུས་ཚར་སྲོང་། དེར་ང་རང་

གིས་ཆ་ཤས་ཤིག་ལེན་འདྲོད་བྱུང་། དེ་ནས་ཁ་སང་ཡར་མར་འགྲོའ ་ི སྐབས་སུ། ས་གནས་གནས་མཆྲོག་རྲོ་རེ་གདན་ལ། ང་
རང་ཚོའི་སྨན་རིས་ཁང་གི་ཡན་ལག་གཏན་འཇག་སྨན་ཁང ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། སི་དང་སེར་ཚང་མར་ཐུགས་ཕན་
སྲོས་པ་ཞེ་དྲགས་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་ས་རེད་ཟེར་ནས། ཁྲོ་རང་ཚོ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་མ་བསྐུལ་དང་ལང་གི་ཐྲོག་ནས་གསུང་གི་

འདུག་ལ། སྲོ་སྲོས་དེའི་འགམ་དུ་རྒྱུན་རིང་པྲོ་བསད་པའི་སྐབས་སུ་ཁྲོར་ཡུག་རེད། མཐུན་རེན་རེད། གང་ནས་བལྟས་པ་
ཡིན་ནའང་། ཕན་ཐྲོག་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འདུག་བསམ་པ། རྣམ་པ་ཚོས་མང་ཆེ་བས་དེའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱུས་ཡྲོད་འདྲ་ཞིག་

ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། སི་བཏང་སྨན་རིས་ཁང་དགུན་ཁ་ལ་གཅིག་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དེ། དགུན་ཚོང་བེད་མཁན་ཚོ་
དང་མཉམ་དུ་མར་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་ན། གང་འདྲ་བེད་ཀི་ཡྲོད་ན། དུས་དུས་ལ་དགུན་ཚོང་བེད་མཁན་ཡར་འགྲོའ ་ི སྐབས་སུ་

སྲོ་རྒྱག་འགྲོའ ་ི འདུག ནམ་རྒྱུན་དབར་ཁའི་སྐབས་སུ་རྲོ་རེ་གདན་ལ་ཁྲོར་ཡུག་དང་ཆ་རེན། ལྷག་པར་དུ་བྲོད་སྨན་གི་ཐྲོག་
ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་མར་ལ་གཏན་འཇགས་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་

ན། དཔེ་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་ས་རེད། སྨན་དེ་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆེན་པྲོ། དེ་འདྲའི་བྲོད་སྨན་གི་ཐྲོག་ལ་གཅིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེང་
སང་རྒྱལ་སི་རེད་གང་ཅིའི་ཐད་ནས། བྲོད་སྨན་དེ་དྲོ་སང་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བསད་པ་ཞིག་དང་། ཡག་རུ་འདྲ་ཞིག་ཆགས་

བསད་པ། ཕན་ཐྲོག་ཀང་རྒྱལ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ། ང་རང་ཉེ་བའི་ཆར་ལ་དངྲོས་མཐྲོང་ལག་འཛིན་ཞིག་ལ། དཔེར་མཚོན་འདྲ་

ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བ་སྨན་ཡེ་ཤེས་དྲོན་ལྡན་ཁྲོང་ལྟ་བུ་ཡིས་བྲོད་སྨན་དང་། བྲོད་པའི་སྨན་པ་དེ་ཡིས། དངྲོས་གནས་ང་
རང་བྲོད་ཀི་ཤ་རུས་གཅིག་པའི་བྲོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཆ་ཚང་གི་དབང་ཐང་དགུང་ལ་བཏེགས་སྲོང་བསམ་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་

སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས་། དེ་བྲོད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཞིག་དང་འབེལ་བ་ཞིག མི་ས་ལ་རང་དབང་ཞིག་དང་།
དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་ཤར་ལྷྲོ་ནུབ་བང་། འཛམ་གིང་གི་མི་ས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་གནས་སྲོད་དང་འགྲོ་ས་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་

དུས། ང་ཚོས་དེ་ལ་སྨན་ཁང་ཞིག་ཡྲོད་ན། དེ་རྒྱུད་ནས་ང་ཚོའི་སི་བེ་བག་ལ་ཕན་ཐྲོག་པ་ཞིག་ཆག་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག

དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་སིངས་ཆ་འདིའི་རྒྱུད་ནས་དམིགས་བསལ་མི་ཚེ་གང་པྲོར་དཀལ་ལས་སྐྱྲོན་ནས། རྒྱལ་སས་བྱུང་
ཆུབ་སེམས་པའི་མཛད་རྣམ་ཆ་ཤས་ཤིག་གནང་མཁན། བ་སྨན་ཡེ་ཤེས་དྲོན་ལྡན་ཁྲོང་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་བཀྲིན་ཆེ་དང་

ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསེན་དཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ཡིན་ནའང་དེ་ས་དེ་འདྲའི་ལས་འཆར་ཞིག་ཡྲོད་དམ་མེད། ག་
སིད་མེད་ན་ངེས་པར་དུ་གནང་རྲོགས་གནྲོངས། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
གྲོ་སྐབས་གཉིས་པ་བཞེས་མཁན། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གྲོ་སྐབས་གལ་བཞེས་རྒྱུ་མེད། སྲོན་ལ་དྲི་བ་ཞིག་ཞུས་ཡིན་ཏེ་དེ་ལ་ལན་འདེབས་བྱུང་མ་
སྲོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས།

སི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་སི་བཏང་གི་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་གང་ཅི་
ཐྲོག་ནས་སྲོན་མ་དང་མི་འདྲ་བ། གང་ལ་གང་འཚམ་ས་གནས་ས་ཐྲོག་ནས་རེད། སྲོ་སྲོས་ཤེས་བསད་པའི་གནད་དྲོན་ཁ་

ཤས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཡར་རྒྱས་འགྲོའ ་ི འདུག དེ་ལ་འཕྲོད་བསེན་དཀའ་བྲོན་གིས་གཙོས་འཕྲོད་བསེན་གི་ལས་བེད་རྣམ་

པ་ཚོར་ཡག་པྲོ་གནང་འདུག་ཟེར་ནས། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་སྲོན་མའི་འཚོ་བེད་ཁང་གསར་གི་འགན་
འཛིན་ཟུར་པ་ཡིས། དེ་ནས་ཡར་ལ་ཕུལ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་དངུལ་འབྲོར་ཁག་ཅིག་ཡྲོད་རེད། དངུལ་འབྲོར་དེ་འཕྲོད་བསེན་

ལས་ཁུངས་ཀིས་ཡར་བཞེས་ཐུབ་ཡྲོད་རེད་དང་མ་རེད། གལ་སིད་དེ་བཞེས་ཐུབ་མེད་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་མ་འྲོངས་པར་གང་
འདྲ་ཞིག་གནང་འཆར་ཡྲོད་དམ། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། སི་ཚོགས་ནང་དུ་སྐད་ཆ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞེ་བྲོ་ཞིག་གེང་སྲོང་དང་

གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་བསད་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཕག་ལས་གནང་སངས་དེ་ཚོ། སྐབས་དེ་དུས་ཀིའགན་འཛིན་གི་གནང་སངས་
དེ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ཐབས་སྐྱྲོ་བྲོ་དེ་འདྲ་བས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དེར་ང་ཚོས་དེ་ག་ཙམ་བཞག་བཞག་

རྒྱུ་མིན་པ། སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་འཐེར་འདྲོན་དང་གསལ་བྲོ་བཟྲོ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག དེ་འདྲ་མ་བས་པ་
ཡིན་ན། མ་འྲོངས་པར་དེ་དང་དེ་འདྲ་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་རེད་ཟེར་ནས་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

གཉིས་པ་ཞིག་ལ། ས་གནས་ཁག་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་དུ་རིགས་ཚོད་མ་ཟིན་པ་ཟེར་ནའང་འདྲ། ཐ་མག་ལ་སྲོགས་

དུག་རས་དེ་འདྲ་བེད་སྲོད་གཏྲོང་མཁན་ཟེར་དགྲོས་ནའང་འདྲ། སྲོན་པའི་བཟྲོ་འདྲ་དེ་འདྲ་ཁ་ཤས་འདུག སྦེལ་ཀྲོབ་ལ་ཡིན་
ནའང་གསུམ་བཞི་ཞིག་བསད་འདུག དེ་གང་འདྲ་བས་བདག་པྲོ་འདྲ་ཞིག་མ་བརྒྱབ་ན། དེས་རེན་བས་ནས་སི་ཚོགས་ནང་
དུ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འཕད་ས་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱ་གར་ཡུལ་སྐྲོར་བ་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་མྲོ་ཊ་ལ་རྲོ་བརྒྱབ་ནས་དེ་

འདྲ་བེད་ཡྲོང་དུས། དེས་རྲོག་ག་ཆེན་པྲོ་ཆགས་གབ་བས་ནས། དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་
བྱུང་བསད་ཡྲོད་རེད། མ་འྲོངས་པར་གནས་ཚུལ་དེ་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡྲོང་བའི་ཉེན་ཁ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས། དེ་
འདྲ་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གི་བརྒྱུད་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་བཞིན་ས་གནས་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་བརྒྱུད་ནས་ཡིན་

ནའང་རེད། དེ་ཚོར་ག་རེ་འདྲ་ཞིག་བེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། གཅིག་མ་བས་པ་ཡིན་ན། དེས་རེན་བས་ནས། ས་གནས་དེའི་
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བདེ་འཇགས་དང་། གནས་སངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་དཀའ་ངལ་མི་འཕད་པ་ངེས་པ་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། དེ་གནད་
འགག་ཅིག་རེད་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

གསུམ་པ་དེར། ད་ལྟ་ང་ཚོ་དབུས་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཡར་རྒྱས་ཡག་པྲོ་འགྲོའ ་ི འདུག ཡག་པྲོ་རེད་འདུག་

སེ། ད་དུང་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཁྲག་དང་དེ་འདྲ་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུའི་འཕྲུལ་ཆས་དེ་ཚོ། དཔེར་ན། མ་གིར་སེར་གི་དེ་འདྲ་ཡྲོད་རེད།
དེ་བཞིན་སེ་ར་བེས་དང། དེ་འདྲར་བཟྲོས་འདུག དེ་ཚོའི་ནང་དུ་བརག་དཔྱད་བེད་རྒྱུ་ག་རེ་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པ་ཆ་ཚང་

ཞིག འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཡྲོད་པའི་ད་ལྟའི་ས་གནས་ཀི་འཕྲོད་བསེན་སྨན་ཁང་ནང་དུ་ཡྲོད་པ་དེ་ཚོས་འདང་གི་
ཡྲོད་ས་མ་རེད་དྲན་གི་འདུག ཁ་ཤས་ཀིས་ཟེར་ན་བརག་དཔྱད་བེད་ས་དེ་སེ་ར་བེས་ལ་འགྲོ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག དེ་མིན་ན་
སེར་གི་ཡྲོད་པ་དེ་ལ་འགྲོ་ན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བརག་དཔྱད་བེད་ཐུབ་ཀི་འདུག དེའི་ Report དེ་ཚོ་ཁུར་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་

ནའང་། Mansor དང་ཉེ་འགམ་གི་རྒྱལ་ས་ལ་ཡྲོད་པའི་སྨན་ཁང་ཆེ་ཁག་དེ་ཚོས་ Report དེ་ངྲོས་ལེན་བེད་བསད་ཀི་
རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། མང་ཆེ་ཤྲོས་ཀི་བརགས་དཔྱད་བ་རྒྱུ་དེ་འཕྲུལ་ཆས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བརག་དཔྱད་བེད་ཀི་ཡྲོད་རེད།

ཁྲག་དང་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་བརག་དཔྱད་བེད་དགྲོས་པ་ཡིན་དུས། འཕྲུལ་ཆ་དེ་ཡག་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ཏག་ཏག་
འདྲ་ཞིག་ཧ་གྲོ་ཐུབ་པ་དང་། གསལ་བྲོ་ཆག་རྒྱུ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་ས་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། མ་འྲོངས་པར་འཕྲོད་བསེན་ལས་
ཁུངས་ཀིས་འཕྲུ་ཆ་དེ་ཚོ། ད་ལྟ་གསར་པ་འདྲ་གང་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་མེད་དེ་ངས་ཉེ་ཆར་ཟླ་བ་གཅིག་གཉིས་ནང་དུ་ཧ་གྲོ་

མ་སྲོང་མ་གཏྲོགས། སི་ཡྲོངས་ཀི་ Machine དེ་ཚོ་སྲོན་མའི་རིང་པ་འདྲ་པྲོ་དེ་འདྲ། དེ་འདྲ་བས་ཡྲོང་དུས་དེའི་ནང་དུ་

ཕར་འགྲོ་སྲོང་གཏྲོང་རྒྱུ་དེ། ཡང་ཆེན་པྲོ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ། དེ་ནས་དེའི་ནང་དུ་ Report ཆ་ཚང་བ་ཞིག་འདྲོན་མི་ཐུབ་པའི་
བཟྲོ་འདྲ་པྲོ་དེ་འདྲ་བཤད་བསད་ཀི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་འཆར་ག་རེ་ཡྲོད་དམ་ཟེར་ནས་གཅིག་
ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་སྲོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
གྲོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་ཐྲོག་ཆ་ཤས་ལེན་པའི་ཐྲོག་ནས། ཟུར་འཛར་
དང་པྲོའ ་ི ཨང་ཀི་བདུན་པ་དེ་དང། ཟུར་འཛར་ལྔ་པའི་ཨང་ཀི་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་གཉིས་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་དགྲོས་བསམ་

སྲོང་། སྲོན་མ་སྐབས་བཅུ་གསུམ་དང་བཅུ་བཞིའི་སྐབས་སུ་གྲོས་ཆྲོད་ཅིག་ཡར་ཕུལ་རྒྱུ་བྱུང་། བྲོད་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་
ཆུའི་གནས་སངས་ཡིན་ནའང་རེད། དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་གནས་སངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་དཀལ་ངལ་འཕད་བསད་པ་

དང་། དེ་ན་སྲོན་གཞིས་ཆགས་སྐབས་ཀྲོ་ལི་གལ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་རེས་སུ་གཞིས་ཆགས་མང་ཆེ་བར་ཆུ་ཡི་

དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པ་དེ་ཚོར་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་ལས་བེད་ལ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་གཞི་བཟུང་། དེ་ལ་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་
ཞིག་ཁུར་ནས་བྲོད་མི་ཡྲོངས་ཀི་སི་ཡྲོངས་ཀི་འཕྲོད་བསེན་ཞིབ་བཤེར་ཞིག་བེད་ཐུབ་ན། གང་འདྲ་ཡྲོད་ཟེར་ནས་དེ་དུས་
གྲོས་ཆྲོད་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དུས་ཀི་གནས་སངས་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་མཆིན་

པའི་ན་ཚ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་འདས་གྲོང་ཕིན་མཁན་གང་ཙམ་ཞིག་ཡྲོང་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚབ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་བསད་
ཡྲོད་རེད། དེ་འདྲའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས། འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀིས་བྲོད་མི་ཡྲོངས་ཀི་མཆིན་པའི་ན་ཚ་ཡྲོད་པ་དེ་
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དག་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུའི་ལས་འགུལ་ཞིག་གཏན་འབེབས་བེད་ཐུབ་ན། དཔེ་ཡག་པྲོ་ཡྲོང་ས་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་
ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གྲོ་རྲོགས་སྤེལ་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོར་དེ་ལས་ལྷག་ཅིག་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། ཡིན་ན། ད་ལྟ་མཆིན་
པའི་ན་ཚར་བརག་དཔྱད་བེད་ཐུབ་མཁན་དང་འགྲོ་སྲོང་གཏྲོང་ཐུབ་མཁན་ཚོས་སད་ཐུབ་པ་དང་། སད་མི་ཐུབ་མཁན་ཚོ་

བྲོད་གཞུང་གིས་མཐུན་འགྱུར་རྲོགས་རམ་གནང་ཐུབ་ན་ཏན་ཏན་འཕྲོད་བསེན་གི་ཐྲོག་ལ་ཕན་ཐྲོག་ཡྲོང་ས་རེད། དེའི་ཐྲོག་
ལ་དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡྲོད་དང་མེད། ལས་གཞི་མེད་ན་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྲོགས་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
གཅིག་དེ་ཡིན།

གཉིས་པ། ན་ནིང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་སྐབས་སུ་ལྡེ་ར་སྡུན་ལ་འཚམས་གཟིགས་ལ་འགྲོ་སྐབས། དེའི་སན་ཐྲོའ ་ི ནང་

དུ་ཕུལ་ཡྲོད། ལྡེ་ར་སྡུན་གཡས་གཡྲོན་གི་བྲོད་པ་གཞྲོན་སྐྱེས་སེམས་ཁམས་བདེ་པྲོ་མེད་པ་ཕལ་ཆེར་དྲུག་བདུན་ཞིག་

འདུག ཕལ་ཆེར་དེ་དུས་སན་ཐྲོའ ་ི ནང་དུ་དེ་གསལ་ཡྲོད། དེས་ན་ར་རམ་ས་ལར་ཆག་བཞག་ན་ཉེ་ཆར་རང་བཞི་ལྔ་ཞིག་

ཡྲོད་བསད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ས་གནས་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་བྲོད་པའི་གཞྲོན་སྐྱེས། སྲོན་མ་ཡིན་ན་བྲོད་པ་མི་སྲོན་པ་མཐྲོང་རྒྱུ་

མང་པྲོ་ཡྲོད་མ་རེད། ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་དེའི་ཐྲོག་ནས་ཉུང་ཉུང་རེད་ཟེར་ནས་བཤད་སྲོལ་ཡྲོད་རེད། དེང་སང་ང་ཚོའི་ས་
ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་དེ་འདྲ་མང་དུ་མང་དུ་འགྲོའ ་ི ཡྲོད་པ་དེ་གནས་སངས་ག་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་ཚོའི་སྲོན་འགྲོག་གི་
ཐབས་ཤེས་གང་འདུག དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་བེད་དགྲོས་རེད་ཟེར་ནས་སྲོན་མ་ང་ཚོས་སན་ཐྲོའ ་ི ནང་དུ་བིས་

ཡྲོད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ག་རེ་གནང་རིས་ཡྲོད་ན། ད་ལྟ་མེག་ལྲོར་ལ་ཕེབས་ཁྲྲོམ་དཀིལ་ལ་སེམས་ཁམས་བདེ་བྲོ་མེད་པའི་

ཕྲོ་གསར་ཞིག་ཉལ་ནས་ཉིན་མཚན་དུས་དེ་ག་རང་ལ་བསད་བསད་འདུག དེ་ཚོའི་གས་དེ་སན་ཞུ་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་
བསད་ན། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་ནས། གང་ལྟར་སི་ཚོགས་ནང་དུ་སེམས་ཁམས་བདེ་བྲོ་མེད་པ། རིག་ཚོད་མ་
ཟིན་པ་དེ་འདྲ་མང་དུ་མང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་དེ་གསལ་པྲོ་གསལ་རང་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་
བས་ནས་དེ་འདྲ་ལ་སྲོན་འགྲོག་བེད་རྒྱུ་གང་འདུག དེ་ཚོར་བདག་པྲོ་རྒྱག་ས་ཞིག་ཏན་ཏན་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས་མང་
ཚོགས་ནང་ནས་ཞུ་མཁན་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཏན་ཏན་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག
འཆར་གཞི་དེ་འདྲ་ཡྲོད་ན་མེད་ན་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རྲོ་རེ་ལགས།

སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རྲོ་རེ་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རིང་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གཙོ་བྲོ་མན་སྦར་དང་སྦན་ཌ་ར་གཞིས་ཆགས་གཉིས་ཀི་སྐྲོར་ལ་དེ་ས་
མཚམས་གཟིགས་སྐབས་ཀི་མཐྲོང་ཐྲོས་ཅིག་ཞུས་པ་རེད། བསམ་བྲོའ ་ི ནང་ཡྲོད་པ་དང་ཁ་ནས་ཐྲོན་པ་གཉིས་ནྲོར་བ་རེད།

སི་འཐུས་བགེས་པ་ཚོས་མང་པྲོ་གསུང་ག་འདུག དེབ་ཐེར་ནང་ནྲོར་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་མེད་པ་འདྲ། ཡིན་
ནའང་བཤད་པས་སྐད་ཆ་དེ་དག་ལ་འགྱུར་་གཏན་ནས་མེད་ད། ས་ཆ་དེ་གཉིས་ནྲོར་འདུག མན་སྦར་དེ་ས་ཆ་ཡག་པྲོ་དེ་

རེད། འཁྲུག་ཡ་དེ་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསེན་བཀའ་བྲོན་ནས་གསུང་པ་དེ་ག་རང་རེད། དབུས་ཀི་ཤ་ཀ་ནང་ལ་ཕེབས་ཐུབ་མ་
སྲོང་ཀང་། དེ་ནང་བཞིན་བས་ནས་ང་ལས་རྒྱུན་རིང་པྲོ་ཁེལ་པ་རེད། གཞུང་ཞབས་བས་ནས་ལས་ཀའི་ངྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་
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ས་ཆ་དེ་ཚོ་མ་སེབས་པ་སྲོང་ཙང། དང་པྲོ་ཡིན་དུས་ཏྲོག་ཙམ་འཁྲུག་འདུག དེར་དགྲོངས་སེལ་ཞུས་པ་དང་སགས། མང་
པྲོ་ཞིག་གི་སྨན་བཅྲོས་ལྟ་སྐྱྲོང་སྐྲོར་ལ་གསུང་སྲོང་། སྨན་བཅྲོས་ལྟ་སྐྱྲོང་གི་ལས་གཞིའི་ཐྲོག་ལ་ད་ལྟ་ང་གཞིས་ཆགས་ལ་

བསད་ཡྲོད་རེད། གཞིས་ཆགས་མང་པྲོའ ་ི ནང་ལ་ཞུས་ན་འགིག་པ་འདྲ། སྨན་བཅྲོས་ལྟ་སྐྱྲོང་གི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་

ཚོས་ཧ་ཅང་ཡག་པྲོ་དང་ཧུར་བརྲོན་བེད་ཀི་འདུག དེ་འདྲའི་སང་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་། དྲོ་དག་རང་ཉིད་དེ་ས་སིད་ཞུ་ལས་བེད་
རེད། ད་ལྟ་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ཀི་ལས་ཐྲོག་ཅིག་ཡིན་དུས། ག་དུས་ཡིན་ནའང་གྲོ་སྐབས་བྱུང་ན་སྨན་བཅྲོས་ལྟ་སྐྱྲོང་

ལས་གཞི་དེ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ། འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས། མི་མང་པྲོ་ཞིག་
ལ་འཕྲོད་བསེན་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ། ག་དུས་ཡིན་ནའང་སྨན་བཅྲོས་ལྟ་སྐྱྲོང་གི་ལས་གཞིའི་ནང་འཛུལ་ཞུགས་བེད་

ཐུབ་ན། ཆྲོས་དང་འཇིག་རེན་གཉིས་ཀ་ལ་ཕན་གི་ཡྲོད་པ། དེ་ལྟར་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། དེར་ཤུགས་རྒྱག་དགྲོས་པ་ཧ་ལས་པའི་
གལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ། དེ་སྲོ་སྲོའ ་ི རྐང་པའི་ཐྲོག་སྲོ་སྲོ་ལང་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་ཡག་ཤྲོས་དེ་ ཆག་གི་འདུག དེ་ཞུ་འདྲོད་
བྱུང་སྲོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསེན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག

དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསེན་བཀའ་བྲོན་ཆྲོས་སྐྱྲོང་དབང་ཕྱུག་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཅྲོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཞིག་ནས་སེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་དུ་ཡྲོད་པའི་མངྲོན་དགའ་སྲོབ་གྲྭའི་རེད་

ཐང་ད་ལྟའི་ཆར་རྲོ་རུག་ཐྲོག་འགིགས་གདན་འདིང་དགྲོས་སྐྲོར་གསུང་སྲོང་། གྲོ་སྐབས་འདི་བཟུང་ནས་རྲོགས་ཚོགས་
རེད། ཝིམ་ལ་ (Vimla) རྲོགས་ཚོགས་ནང་འགན་བཞེས་མཁན་བུ་མྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། གཞིས་ཆགས་བུ་མྲོ་ཡིན་ཟེ ར་
ནས་ཕེབས་མཁན་བདེ་སྦི་ལགས་རེད། ཁྲོང་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་དང་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལགས་
ཟེར་ན་མངྲོན་དགའ་སྲོབ་གྲྭའི་འགྲོ་གྲོན་ཕལ་ཆེ་བ་ཁྲོང་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་རྲོགས་དངུལ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་ཀིས་གསུང་པ་ནང་བཞིན། ཁྲོ་རང་ཚོའི་རྲོགས་དངུལ་རེད། ཐང་ལ་རྲོ་གདིང་ཡག་རེད། ཕྲུ་གུ་རེད་མྲོ་རེ་སའི་ཆ་
རེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་རེད། ཚང་མ་རྲོགས་ཚོགས་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཐྲོབ་བསད་ཡྲོད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་བཀའ་་གནང་བ་

ལྟར། ཕྲུ་གུའི་རེད་མྲོ་རེ་ས་དེ་ལ་འགིག་གདན་གདིང་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོ་འབད་བརྲོན་ཞུ་གི་ཡིན། ག་
པར་གདིང་བདེ་བ། ག་པར་གདིང་ཡག་དེར་འབད་བརྲོན་ཞུ་ཆྲོག་གི་རེད།

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་རིག་ཚོད་མ་ཟིན་པ་ལ་སྨན་བཅྲོས་དང་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་

ནས་ཚོགས་འདུ་བསྐྲོང་འཚོགས་སྐྲོར་དེ་ཚོ་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པ་དང་། ལམ་སྲོན་གནང་པ་རེད། འཕྲོད་བརེན་ལས་ཁུངས་རེད།
བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་གཞྲོན་པ་སེམས་ཁམས་བདེ་མིན་གི་གནས་ཚུལ་ཏྲོག་ཙམ་བྱུང་བཞིན་

པའི་གནས་ཚུལ་ཇི་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པ་རྲོགས་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་བཞིན་ཡྲོད། དེའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་
བསམ་གི་ཁྱད་ལས་པ་དེ་འདྲ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ཁྱད་ལས་པས་ཞིབ་འཇུག་བས་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་ག་རེ་བས་ན་

ཡག་ས་རེད་ཅེས་དགྲོངས་པ་བཞེས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་མིན་ཕི་རྒྱལ་ནས་མཁས་དབང་དེ་འདྲ་ཕེབས་ན་ཁྲོང་རྣམ་པར་ཡང་

བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ལ། དེ་འདྲའི་ལྟ་རྲོག་བེད་ས། དེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོང་མི་ཡྲོང་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་
བསྡུར་ཞུ་བའི་གནས་སངས་ཆགས་ཡྲོད། ད་ལྟ་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པ་ཞུས་པ་དེ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་སྲོས་རས་ངན་གྲོམས་ལ་སད་
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པའི་ཐྲོག་ནས་རིག་འཚོ་མ་ཟིན་པ་ཆགས་པ་དེ་འདྲ་མ་རེད། དེ་སྲོ་སྲོ་སྲོའ ་ི ཚར་ལྲོངས་དང་སྲོ་སྲོའ ་ི མི་ཚེའི་ལས་དྲོན་གི་

བར་ལ་རེན་ཆགས་སྲོ། བར་ཆད། དེ་འདྲ་བྱུང་བའི་ཐྲོག་ནས་སེམས་མ་བདེ་བ་དང་། སེམས་ཁམས་མི་བདེ་བའི་གནས་
སངས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་རིགས་ཀི་གནས་སངས་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། བས་ཙང་དེ་འདྲའི་རིགས་ཨར་མ་བརེན་པ་དང་།

དཀའ་ངལ་ཆེན་པྲོ་ཕད་པའི་རིགས་དེ་ཚོར་ས་གནས་འཕྲོད་བསེན་སྨན་ཁང་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་འཕྲོད་བསེན་སྨན་ཁང་
གི་དེ་དག་ཚང་མར་བརབ་ཐུབ་ཐབས་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ས་གནས་ས་ཐྲོག་སུ་སི་མི་ཡྲོད་རེད། བརྒྱ་དཔྲོན་དང་
བཅུ་དཔྲོན་ཡྲོད་རེད། ཐ་སན་འདྲ་མིན་ཐྲོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས་ཡར་ས་གནས་འགྲོ་
འཛིན་ལ་ཞུ་གཏུག་བས། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གི་ཐྲོག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཡིག་ཆ་བསམས་ཕེབས་ཚེ་འཕྲོད་བསེན་ལས་

ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་སྨན་ཡྲོན་དང་ཚང་མར་གང་ཐུབ་སི་ཐུབ་རྒྱ་ཆ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཞིག་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་ཞེས་གནང་བས་མ་
ཚད། ཕུལ་ཡྲོད་པའི་གནས་སངས་ཀང་ཆགས་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོའི་སར་མི་ ༣༠༠ ལྷག་ཞིག་གི་ཐྲོ་གཞུང་ཡྲོད་

བསམ་སྲོང་། ཏག་ཏག་ཅིག་ཞུ་ཚོད་མེད། བར་ལམ་དེ་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་བེད་དགྲོས་ཅེས་བཀའ་བསྡུར་དེ་འདྲ་བྱུང་སྲོང་།
ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་དྲོ་སང་སད་བཞིན་ཡྲོད།

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས་རྲོ་རེ་གདན་དུ་གཏན་འཇགས་སྨན་རིས་ཁང་ཞིག་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་

བཀའ་གནང་བ་རེད། ར་བའི་སྨན་རིས་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱྲོང་སྤེལ་གསུམ་གི་ཐྲོག་སྨན་རིས་རང་གིས་གནང་གི་ཡྲོད་རེད།
སྨན་རིས་ཁང་རང་དབང་ཅན་གི་སེ་ཁག་ཞིག་གི་ངྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བཞིན་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་འགན་འཛིན་

དང་ལས་བེད་ཀི་བང་རིམ་ཆ་ཚང་ཡྲོད་རེད། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་སྨན་རིས་ཁང་གི་ལས་དྲོན་རྒྱ་གང་ཆེ་ཆེ་ཞིག་དང་། ཁྱབ་
གང་ཆེ་ཆེ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་སྤེལ་ཐུབ་པའི་ཐྲོག་ལ་འབད་བརྲོན་གནང་བཞིན་པའི་གནས་སངས་རེད།
ཡིན་ནའང་ཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་དགྲོངས་ཚུལ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཕེབས་དུས་སྐབས་སུ་དེ་རིང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་འདྲ་མིན་གི་

ཐྲོག་ནས་སྨན་རིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོས་གཟིགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེར་དྲོན་སིང་ག་ཚོད་ཅིག་ཡྲོད་
རེད། དེ་ལ་དྲོ་འབས་ག་ཚོད་ཅིག་སྲོན་གི་ཡྲོད་པ། དེའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་

རེད། ཀུར་འྲོས་སི་ཐུས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། རྲོ་རེ་གདན་ས་གནས་ས་ཐྲོག་གི་གདྲོད་མིའི ་རིགས་ཟེར་ནའང་མི་འདུག དེ་
ལ་བཞུགས་མཁན་ཡིན་དུས། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་བསད་ས་དང་། དེའི་ཁང་པ་དང་། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་ཆ་རེན་བསྐྲུན་རྒྱུ་དང་
མཐུན་འགྱུར་སྦྱྲོར་རྒྱུ་དང་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་མ་འྲོངས་པར་ང་ཚོ་བཀའ་མྲོལ་ཡྲོང་སིད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད་དྲན་གི་འདུག

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས་ད་གིན་བཀའ་དྲི་གནང་བ་ཞིག་ལ་ལན་བྱུང་མ་སྲོང་གསུངས་པ་རེད། ཕལ་

ཆེར་བཀའ་དྲི་གནང་བ་དེ་རེད་ཐང་གི་སྐྲོར། རེད་ཐང་གི་ནང་ལ་གཟུགས་པྲོའ ་ི ལུས་རལ་རེད་ཆས་ཀི་སྐྲོར་རེད། open
gym ཞུ་བ་དེ་ག་པར་ག་པར་བསྐྱྲོན་པ་རེད་དམ་ཞེས་དེ་གསུངས་གི་ཡྲོད་ས་རེད། ན་ནིང་ང་ཚོས་ཡར་མར་དཀྲུགས་ནས།

བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚང་ཞུ་མི་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས། ན་ནིང་མཐའ་མ་དེར་མྲོན་གྷྲོ་ལ་དེ་འདྲ་ཞིག་བཙུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྲོད། ད་
ཆ་མྲོན་གྷྲོར་ལ་ལུས་རལ་རེད་སའི་ཕི་ལྲོག་ལ་བཙུགས་ཡྲོད་པའི་ལུས་རད་རེད་སའི་ཡྲོ་ཆས་ཁག་བཙུགས་ཙར་སྲོང་།

དེས་མ་ཚད་ཁྲོང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ས་གནས་རང་ནས་དངུལ་བསྡུ་ཆ་བརྒྱབ་ནས་དེའི་སང་ལ་ལྕགས་ཤྲོག་འགེབས་རྒྱུ་དང་དེ་
འདྲའི་ཐྲོག་ལ་ཁྲོང་ཚོས་འབད་བརྲོན་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པའི་གནས་སངས་དང་། མང་ཚོགས་ཀིས་ཀང་དགའ་
མྲོས་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་བེད་པའི་གནས་སངས་ཆགས་འདུག ད་ལྲོ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་ལྷྲོ་ཕྲོགས་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་

ལ་འཛུགས་རྒྱུ་རིས་ཀི་རྒྱབ་ལྲོངས་སུ་བཀྲོད་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ངས་འདིར་ཞུ་མི་དགྲོས་དང་། སྐབས་འདིར་ཞུས་
ནས་མ་གིར་འགིག་མ་འགིག་བྱུང་ནས་ཏག་ཏག་བསད་མ་བསད་ཡྲོང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་འབད་བརྲོན་དེ་ལྷྲོ་ཕྲོགས་
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གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་གི་ནང་ལ། ད་ལྲོ་ཡིན་ན་ས་གནས་གསུམ་ཞིག་འཁྱེར་ཡྲོད། དེ་ནས་ག་ལེར་རིམ་བཞིན་གྲོམ་པ་ག་
ལེར་རྒྱག་རྒྱུའི་གནས་སངས་དེ་འདྲ་ཆགས་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས་ས་གནས་ཁག་དུ་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་ཚོའི་ལས་

ཀ་ཡག་པྲོ་བེད་ཀི་འདུག་གསུང་སྲོང་། བཟང་པྲོ་ལ་བཟང་ལན་སང་བ་དེ་ལ་དེ་རིང་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་འགྲོ་ལས་

ཚང་མའི་ཚབ་བས་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་གི་ཡིན། ད་དུང་ཡིན་ནའང་ཚགས་ཚུད་པྲོ་དང་ཧུར་བརྲོན་གནང་དགྲོས་སྐྲོར་ས་
གནས་ཁག་ལ་བཅར་སྐབས་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། འདིར་དབུས་ལ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་འཛོམས་པའི་སྐབས་སུ་ཧུར་ཐག་བེད་

དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་བཀའ་མྲོལ་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་བཞིན་དུ་ང་ཚོས་ཤུགས་རྒྱག་གི་ཡྲོད་ཅེས་དེ་རིང་གི་གྲོ་སྐབས་འདི་བཟུང་
ནས་སན་གསན་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད།

དེ་ནས་འཚོ་བེད་ཁང་གསར་རེད། འཇིག་རེན་གཏམ་དཔེར་ཡྲོད་རེད། མི་ཤིང་ན་ཡང་གཅིག་མ་བེད་ལབ་བཞིན་

དུ། དེ་ད་ལྟའི་བསད་ཡྲོད་པི་གནས་སངས་རེད་འདུག ད་ངས་འདི་ལས་བེད་ལ་གསལ་བསགས་ཀི་ཤྲོག་བུ་དེ་འདིར་ཁྱེར་

ཡྲོང་རྲོགས་ལབ་ནས། གྲོས་ཚོགས་ཀི་གསྲོལ་ཅྲོག་གི་ཐྲོག་ལ་ཕུན་ན་དྲན་སྲོང་། ངས་དེའི་ཚིག་ཇི་མ་བཞིན་དྲན་གི་མི་
འདུག དེ་དུས་དངུལ་བསྡུ་དགྲོས་རེད་ལབ་ནས་བཅད་ཁྲ་བཏང་འདུག ཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་བཞིན། ཡིན་
ནའང་ཁྲོ་རང་ལ་དུས་ཚོད་ཚད་བཀག་བས་འདུག ཡིན་ནའང་སད་མི་འདུག དེ་སད་དུས་དེ་ལ་བཅད་ཁྲ་ཞིག་ག་རེ་བཏང་

འདུག་ཅེ་ན། ད་ནས་བཟུང་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁེ་ཕན་ལེན་རྒྱུ་ཡྲོད་དྲོ་ཅྲོག་གང་ནས་ཀང་ལེན་ཆྲོག་གི་མ་རེད་ཅེས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་ཚིག་ཇི་བཞིན་དྲན་གི་མི་འདུག དེའི་བཅད་ཁྲ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་གསྲོལ་ཅྲོག་གི་ཐྲོག་
ཕུལ་ཆྲོག་པ་དང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་ནས་བཞེས་ནས་དེ་དག་ཐུགས་ཞིབ་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་བཞིན་དེ་དེ་རིང་ཙམ་མ་རེད། ད་སྲོན་ཡང་གསུངས་སྲོང་། ས་གནས་ཁག་དུ་ཉལ་ཐག་དང་སྲོ་རས་ངན་གྲོམས་

ལ་སད་ནས། དེས་རེན་པས་ས་གནས་རང་གི་ནང་ལ་ཕི་ནས་ཡྲོང་མཁན་གི་མི་རིགས་རེད་དེ་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཁྲུག་རྲོད་

ཀི་རེན་ར་ཆགས་གབས་དེ་འདྲའི་གནས་སངས་ཡྲོང་གི་འདུག་ཅེས་སྲོན་མ་ཡང་གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཡང་དེ་རང་ཕེབས་

སྲོང་དེར་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་ར་བའི་འདིའི་རིགས་ལ་གཅིག་ག་རེ་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེ་ན། ཨིན་སྐད་ནས་
ཞུས་ན་ coercive force མེད་དུས་ང་ཚོར་སྐུ་སྲུང་བ་བཏང་ནས་ཁྲིད་ཆྲོག་ཆྲོག་གི་དབང་ཚད་དེ་མེད་དུས། དེ་འདྲའི་
རིགས་ཁ་ཤས་ཤིག་ང་རང་སྐྲོར་བ་རྒྱག་པར་འགྲོ་དུས་མཐྲོང་བྱུང་། ད་གཅིག་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་

ར་སར་ཉན་ནས་སྲོད་ཀི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་གཅིག་རེད། དེ་བཞིན་ལྡི་ལིའི་ཁུལ་ལ་ཡང་དེ་འདྲ་ཞིག་མཐྲོང་སྲོང་། དགྲོས་
པ་དེ་ཚོ་ཡར་ཡིན་དང་མིན་ལབ་ས་མེད་པར་ཡར་ཁྲིད་ནས། བཅྲོས་ཁང་དེ་འདྲར་སྐྱེལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེར་སྐྱེལ་བ་

ལ་ང་ཚོར་འགྲོ་གྲོན་གཏྲོང་རྒྱུའི་དམིགས་སྲོ་ཡྲོད། དེ་གཏྲོང་བར་དེའི་ནང་ཚང་དང་གཉེན་ཚན། དེའི་ངྲོ་ཤེས་པ་དང། ཕ་ཚ་
བུ་རྒྱུད་དེ་ཚོས་དེ་བེད་རྲོགས་བེད་དང་། དེ་འདྲ་བས་ནས་བསམས་རྲོགས་གནང་གསུངས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་ང་ཚོས་

ལས་ཀ་བེད་བདེ་པྲོ་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་མ་བས་པ་བས། གྲོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན། ང་ཚོར་དེའི་དབང་ཚད་ནི་མེད། བཟུང་ནས་
འཁྲིད་རྒྱུའི་དང་། དེ་མི་དགྲོས་པའི་ཚུར་ད་དུང་ཉེས་རྡུང་བཏང་བ་དེ་འདྲ་བྱུང་ན་མང་ཚོགས་ཀི་སྐྱིད་ལ་ཆྲོབ་སྲོང་རྒྱུ་འདྲ་པྲོ་
ཆགས་མི་སིད་པ་མ་རེད་སམ། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ས་གནས་ས་ཐྲོག་ཏུ་མྲོས་རས་ངན་གྲོམས་ཀི་ཚན་པ་ཡྲོད་

རེད། ཚན་པ་དེས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ལས་ཀ་བེད་མཁན་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་བཅྲོས་ཐབས་ཁང་སེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་ལ་ཡྲོད་རེད།

ར་སའི་ཉེ་འཁྲོར་ལ་ཡང་སེབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ནང་ལ་བཞག་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོར་ང་ཚོས་འགྲོ་གྲོན་གཏྲོང་
དམིགས་ཡྲོད་རེད། དེ་གཏྲོང་བར་ས་གནས་ས་ཐྲོག་ཀི་མང་ཚོགས་རེད། དེའི་ནང་ཚང་རེད། དེའི་གཉེན་ཚན་རེད། ཁྲོང་
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ཚོས་གཏྲོང་གི་ཡིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་དང་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་བཅྲོས་ཐབས་ཁང་ལ་བཅྲོལ་ནས་དངྲོས་

གནས་ཕན་ཐྲོགས་བྱུང་ནས་དྲོན་ཡྲོང་མཁན་མང་པྲོ་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ནང་ལ་གཏྲོང་ཆྲོག་གི་རེད་ཅེས་དེ་གཅིག་སན་
གསན་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།

དེ་བཞིན་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་ནང་ལ་ཁྲག་ལུད་བརག་དཔྱད་ཚད་ལྡན་ཡྲོང་གི་མེད་པའམ། གཞན་སྨན་ཁང་དང་

སེར་ཁག་གི་དེ་ཏྲོག་ཙམ་ཚགས་ཚུད་པ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་གི་བཀའ་མྲོལ་ཡྲོང་གི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཞིག་ཕེབས་

སྲོང་། ང་ཚོས་དེའི་ཐྲོག་ལ་དྲོ་སང་བེད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་སྲོང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཕྲོགས་སྐྱྲོད་སྐབས་སུའང་བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་རྣམ་པས་རྲོག་ཞིབ་བྱུང་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་ཐད་གར་བཀའ་མྲོལ་མ་བྱུང་ཡང་ཤུགས་ནས་གྲོས་ཐྲོས་བྱུང་། ང་འདྲ་པྲོ་

ཡིན་ན། སྐྲོར་བ་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ་སྨན་ཁང་གི་ཁྲག་ལུད་རགས་དཔྱད་བེད་མཁན་གི་ལས་བེད་ཡར་སྐད་བཏང་། སྨན་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཡར་སྐད་བཏང་གང་འདྲ་བས་ནས་རེད། ཁྱེད་ཚོད་དེ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེར་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་

པ་ཞིག་ལ་ཁྱེད་ཚོས་མི་ཡྲོང་བ་དེ་འདྲ་གང་འདྲ་རེད་ཅེས། དེ་འདྲ་ང་ཚོས་ཕར་ཚུར་སྦྱང་བཤད་བས། གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྐད་
ཆ་དྲིས་ན་རྲོགས་ན་མ་གཏྲོགས། ཉན་ནས་ཡག་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་ཡག་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁྲོང་ཚོས་གསུངས་
པར། ཁང་སང་འདིར་གནས་དྲོན་གཅིག་གི་ཐྲོག་ལ། ཞིབ་འཇུག་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས། ལས་འཆར་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས།

ཕེབས་པ་རྣམས་ཀི་དེའི་ཉེ་འགམས་གི་སེར་པའི་ཁྲག་ལུད་རགས་དཔྱད་བེད་མཁན་དང་འབེལ་བ་བས་པ་ཡིན། འབེལ་བ་
བས་པ་དེ་ཁྲོང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་མང་དག་ཅིག་ལ་གཟིགས་པའི་ཐྲོགས་ནས་འབེལ་བ་བས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད། ང་རང་ཚོའི་

ས་གནས་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་གི་ནང་ལ་ཁྲག་ལུད་རགས་དཔྱད་བེད་པ་དེའི་རིགས་གཉིས་གསུམ་ལས་མེད་དུས། ཕ་
ཕྲོགས་དེར་ཆ་ཚང་ཡྲོད་དུས། དེའི་ཐྲོག་ནས་ཕ་གི་དེ་བེད་སྲོད་བཏང་བ་ཞིག་དང་། གང་ཟག་ཅིག་ས་ཕྲོགས་གཉིས་གསུམ་

ལ་ཁྲག་བཏྲོན་ནས་འགྲོ་མི་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བལྟས་ནས་བས་པ་ཡིན་ཞེས་དེ་འདྲའི་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་སྲོང་། ཡིན་ན་
ཡང་རང་ངྲོས་ནས་མར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གལ་སིད་སེར་ཁག་གི་ཕི་ལ་འབེལ་བ་བས་པའི་ཐྲོག་ནས་ out source བེད་ཐུབ་
ཀི་ཡྲོད་ན། འདི་ནས་མར་ཁྲག་ལུད་དེ་མ་ཁྱེར་ནས་མ་གིར་རགས་དཔྱད་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ན། ང་ཚོས་ཡིན་ནང་ཡང་བེད་
ཐུབ་ཀི་རེད་མ་རེད་པས་ཟེར་དུ་གནང་ཐུབ་ཀི་རེད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ས་གནས་ས་ཐྲོག་ནས་
འབད་བརྲོན་བེད་རྒྱུ་དང་། ས་གནས་ས་ཐྲོག་ནས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་འཁུར་ལེན་རྒྱུ་དེ་གནང་གི་ཡྲོད་པའི་གནས་སངས་

ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས་ངས་ངྲོས་འཛིན་ཞུས་ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། དེ་བཞིན་ཡྲོ་ཆས་ཀི་ཐྲོག་ལ་སྐད་ཆ་ཤྲོད་
དུས། ཉེ་བའི་ཆ་ལ་ང་ཚོ་ OSM-Optimum Service Module བས་ནས། དེའི་དཔལ་འབྲོར་ལ་ཏྲོག་ཙམ་ཞིག་
རང་ཁ་རང་གསྲོའ ་ི ངྲོ་བྲོའ ་ི ཐྲོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེའི་འྲོག་ནས་སྨན་ཁང་ཁག་ལ་ཡྲོ་ཆས་མང་པྲོ་ཞིག་ཆ་

རེན་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ཐུགས་ཐག་ཆྲོད་པ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན་ད་ལྟའི་ཕི་ཟླའི་ཟླ་བ་གཉིས་གསུམ་གི་ སྲོན་ལ་ཆ་མཚོན་ན།
ཕྲོགས་མཐའ་ཁག་གི་སྨན་ཁང་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ནང་ལ། སྨན་ཁང་གི་འཕྲུལ་ཆས་ཡྲོ་ཆས་ཁག་མང་པྲོ་ཞིག་འགྱུར་བ་གཏྲོང་

རྒྱུའི་ཐྲོག་ཕལ་ཆེར་དངུལ་འབྲོར་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱུང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད། དེ་ཕི་ཟླ་བཞི་པ་ནས་
ལག་བསར་བ་རྒྱུར་འགྲོ་འཛུགས་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།

དེ་བཞིན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་དེང་སང་ཆུ་ཡི་གནས་སངས་ཐྲོག་ལ་ལམ་སྲོན་གནང་ཡྲོད་པ་དང་། ང་

ཚོའི་སན་ཐྲོའ ་ི ནང་དུའང་བཀྲོད་ཡྲོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སྲོང་། དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་གནས་སངས་རེད། ད་ལྟའི་འཆར་མཚོན་ན།
འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་འཆར་གི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར། མ་འྲོངས་པར་བཀུར་འྲོས་རྣམ་པས་ཀང་གཟིགས་ཀི་རེད།

ཆུའི་ལས་གཞི་དེའི་ཐྲོག་ལ་མང་པྲོ་ཞིག་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཚུད་འགྲོ་བའི་གནས་སངས་ཆགས་བསད་འདུག གང་ཡིན་ཞེས་ན་དེ་
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འཕྲོད་བསེན་གི་གནས་བབ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཀང་རེད། དེ་བཞིན་ང་ཚོར་ USHA ཞུ་གི་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་ཡིན་ན་ PRM
ཞུ་དུས་ PRM དེ་ཆུ་དང་གཙང་དྲ་རང་གི་ཐྲོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་གི་ཡྲོད་པའི་ Priority དྲོ་སང་སྲོད་ས་དེ་ཡིན་པ་ཞིག་གི་
རྣམ་པ་གསལ་འདུག དེ་གསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་ Space-geo tech ད་ལྟའི་ཉེ་བའི་ཆ་ལ་ལྲོ་གསར་མ་ཟིན་ཙམ་ལ་

ལས་བེད་དང་མཉམ་དུ་ཕིན་ནས་མྲོན་གྷྲོ་ས་གནས་ལ་ཆ་མཚོན་ན། ས་ཁག་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་གི་ནང་ནས་ཆུའི་མ་དཔེ་ལེན་
ནས། མཐུང་ཆུ་གང་ནས་རག་གི་འདུག དེའི་ནང་ལ་གང་ཡྲོད་པ་དེ་དག་ཚང་མར་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་འགྲོ་བཞིན་པའི་
གནས་སགས་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་བ་དང་།

དེ་བཞིན་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀི་ལས་གཞིའི་ཐྲོག་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་ནས་དགྲོངས་ཚུལ་ཕེབས་

སྲོང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་ཤུགས་རྒྱག་ཡག་དང་། མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་དེའི་ཐྲོག་ལ། སིར་བཏང་གྲོ་རྲོགས་
སྤེལ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དེའི་ནང་ལ་ཡྲོད་ཡྲོད་པ་དང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་དེ་སའི་འཆར་ཅན་ལབ་ན་འགིག་གི་མི་འདུག་སེ། ཉིན་
ལྟར་སྲུང་བརི་བེད་དགྲོས་པའི་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀི་ཉིན་མྲོ་སྲུང་བརི་ཞུ་བའི་ལས་གཞི་དེ་དག་ཡྲོ ད་པ་དང་། དེ་དང་
མཉམ་དུ་ད་དུང་ལས་གཞི་དེའི་ནང་ལ་རག་སྐྱྲོར་གི་རྲོག་དངུལ་མང་ཙམ་ཚལ་ནས། གང་མང་ཞིབ་འཇུག་བེད་ཐུབ་པ་
དང་། གང་མང་དེའི་ནང་ལ་བཙད་གཅྲོད་ཐུབ་པ། དེའི་རེས་ལ་ང་ཚོས་རེ་བ་དང་ཤུགས་རྒྱག་ས་གཙོ་བྲོ་བེད་ས་དེ་སྨན་

བཅྲོས་ག་ཚོད་བེད་ཐུབ་པ་དང་། དེའི་འགྲོ་གྲོན་ག་ཚོད་སྲོད་ཐུབ་ས་རེད། དེ་ས་ངས་ཞུས་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་སྲོང་ཕག་
༣༠ ནས་ ༤༠ བར་ལྲོ་གཅིག་གི་སྨན་གི་འགྲོ་གྲོན་འགྲོ་གི་ཡྲོད་ཅེས་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
ཀི་ཐྲོག་ནས་ཀང་མཆིན་པའི་གཉན་ཚད་ཀི་ཐྲོག་ལ་དྲོ་སང་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། སེམས་འཚབ་ཡྲོད་པ། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཀི་འཕྲོད་བསེན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་སེམས་འཚབ་ཡྲོད་པ་ཞིག་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཐྲོག་ནས་

ཀང་དེའི་ཐྲོག་ལ་སེམས་འཚབ་དང་ཐུགས་ཞིབ་གནང་གནང་བཞིན་པའི་གནས་སངས་ཡིན་པ་དང་། ཉེ་བའི་ཆ་ལ་མཁས་

དབང་ཁག་གསུམ་ཞིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕེབས་ནས་དེའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་ཡྲོང་དུས་དེ་ས་ང་ཚོས་སྲོ ང་ཕག་ ༣༠
དང་ ༤༠ ཞུས་པ་ད་དུང་མར་ཆག་ཡང་བཏང་ནས། ཆག་ཡང་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་མར་གྲོང་གང་ཙམ་བཅགས་པའི་ཐྲོག་

ནས། མཐུན་འགྱུར་སིག་ཐུབ་ས་རེད་བསམས་པ་དེ་འདྲའི་སྐད་ཆ་ཡག་པྲོ་ཞིག་གྲོ་བ་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་འདྲ་ཞིག་ཐྲོབ་པ་
ཡིན་ན། གང་མང་ཞིག་ལ་མ་འྲོངས་པར་བརྒྱ་ཆའི་ཐྲོག་ནས་ཆག་ཡང་ག་ཚོད་སྲོད་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་། མཐུན་འགྱུར་
སྦྱྲོར་ཐུབ་ས་རེད། དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་གནང་རྒྱུའི་ཡུལ་ཞིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་བ་དང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་

ཀིས་ར་བའི་གནས་དྲོན་དེ་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ད་ཆ་ར་རམ་ས་ལར་མྲོས་རས་ངན་གྲོམས་ལྲོངས་སུ་སད་ནས། དེའི་
དབང་དུ་ཤྲོར་ནས་རང་འཚོ་མེད་པ། དེ་འདྲིའི་གནས་སངས་ལ་བརེན་གནས་ཡྲོད་པའི་བཀའ་ཕེབས་པ་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་
ཡིན་ནའང་འབེལ་ཡྲོད་ཚན་པ་ལ་མངགས་ཀི་ཡིན། དེ་འདྲ་ལྷག་པ་སྲོན་མ་ཡིན་ན། རང་ཉིད་དུས་ཚོད་ཏྲོག་ཙམ་ཡྲོད་དུས་
སྐྲོར་བ་བརྒྱབ་ནས་འབད་བརྲོན་བེད་ཀི་ཡྲོད ། ད་ལྲོ་དེ་འདྲ་བྱུང་མ་སྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་འབེལ་ཡྲོད་ཚན་པའི་ཐྲོག་ནས་
འགན་འཁྱེར་ནས་སྐྲོར་བ་རྒྱག་གི་འདུག སྐྲོར་བ་རྒྱག་པའི་སྐབས་སུ་དེས་མ་ཚད་གཅྲོད་ཐབས་ཁང་མང་པྲོ་ཞིག་གྲོང་དུ་

ཞུས་པ་བཞིན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ར་རམ་ས་ལར་ཀུན་ཕན་སྲོད་ཐབས་ཁང་དེ་འགྲོ་འཛུགས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཡྲོད་

རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་འདིའི་ཉེ་འཁྲོར་ལ། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ན་མཁན་དང་གང་ལྟར་ཡག་སྡུག་ཚང་མ་མང་
ཆེ་བ་དེ་འདིར་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་འདྲ་ཞིག་པྲོ་ཞིག་རེད་དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། འདིར་ཁྲོང་ཚོ་གཞི་ཆགས་ལ་ཡྲོད་དུས་དེར་

གཅྲོད་ཐབས་ཁང་ཐག་ཉེར་ཡྲོད་དུས་དེ་ག་རང་ལ་བསྐྱེལ་ནས། མ་འྲོངས་པར་དེ་ཚོའི་དཀའ་ངལ་དང་དེ་དག་ལ་གདྲོང་ལེན་
བེད་སའི་ལམ་ཁ་ཞིག་དྲོན་གི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གྲོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།

འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོད་སྲོན་རིས་ ༡༧༦,༢༨༧,༤༡༢ སི་མྲོས་ཀིས་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབ་ལ་དགག་བ།
མེད་པར་བརེན་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབ་ཞུས་པ་ཡིན། དེའི་ཟུར་འཛར་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད་དེ་དག་སྲོག་རྲོགས་
གནང་། ཤྲོག་གངས་ ༣༠༥ ལ་གཟིགས་རྲོགས་གནང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་

གནས་ལགས། སྦེལ་ཀྲོབ་འཚོ་བེད་སྨན་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོད་སྲོན་རིས་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་། རིས་
ཤྲོག་གང་བ་འདུག ཤྲོག་གངས་ག་བ་འདུག ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁྱབ་ཁྲོངས་སྨན་ཁང་བཞི་དང་
སྲོན་འགྲོ་སྲོབ་གྲྭ་བཅས་ཀི་ཟུར་བཀྲོད་སྲོན་རིས་དེ་རེད་བ། བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས།

སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ༧,༣༤༣,༩༢༤ རེད། ང་ཚོས་སྤར་གཅྲོག་བ་མེད།

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

འཕྲོད་བསེན་སྨན་ཁང་བཞི་དང་སྲོན་འགྲོ་སྲོབ་གྲྭ་བཅས་ཀི་བསྲོམས་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་
བ། མེད་པར་བརེན་འདི་སི་མྲོས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡིན། འདི་ཚང་མ་ཚར་བ་བས། འདི་ཡན་ཆད་ཀིས་འཕྲོད་
བསེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁྲོངས་དང་བཅས་པ་སྲོན་རིས་ཐྲོག་ལ་གཏན་འབེབས་ཟིན་པ་ཡིན།

ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། སེ་ལེན་སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་

གི་ཟུར་བཀྲོལ་སན་སྲོ་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུར་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ། ༢༡,༣༦༥,༢༢༢ རེད། སྤར་གཅྲོད་བ་གང་ཡང་
མེད།

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

སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོལ་བསྲོམས་དེ་སྲོ་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བ། མེད་པར་
སྲོང་ཙང་། འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བས་པ་ཡིན།

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

ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲྲོད་བསྲོམས་དེ་སན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།

སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུར་གནས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་དེ་ ༡༡,༢༥༥,༣༨༠ རེད། དེ་ལ་གཅྲོག་བ་མེད།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་དནས་བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད། ལྷྲོ་ཕྲོགས་ཁག་གི་
སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ཟླ་འདིའི་ཟླ་འཇུག་ལ་རིས་ལེན་གི་ཡྲོད་ས་རེད། སྲོ་སྲོའ ་ི ས་གནས་ལ་ཆ་མཚོན་ན་རྒྱ་གར་བ་དགེ་རྒན་ལྲོ་

མང་ཕག་ལས་གནང་མཁན་མང་པྲོ་ཞིག་དྲོན་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་འདྲ། འདེམས་ཁ་དེ་ཕེབས་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་བདམས་ཡྲོད་ས་རེད།

བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུར། དེ་ས་རིས་ལེན་གི་གནང་སངས་གང་འདྲ་ཡིན་མིན་མི་ཤེས། ཕེབས་འགྲོ་མཁན་དུ་ལྲོ་ ༢༠།༣༠ རིང་
ལ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚོ་ལ་ཕེབས་ཁར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཟེར་ནས་དེ་འདྲ་ཞིག་

གནང་འཆར་ཡྲོད་དམ། དེ་ས་ཕེབས་མཁན་ཚོར་དེ་འདྲ་བྱུང་ཡྲོད་དམ། མ་འྲོངས་པར་་གནང་འཆར་ཡྲོད་དམ། དེ་གལ་
ཆེན་པྲོ་རེད་སམ། རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་ཚོས་ལྲོ་ ༢༠ ནས་ ༣༠ རིང་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ནས། ཁྲོང་ཚོ་
ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་དུས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད།

ཤེས་རིག་གིས་དེ་རིས་ལེན་ནས་གནང་སངས་གང་འདྲ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་དམ། གང་ལགས་ཞེ་ན། ད་ལྲོ་

འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་དེ་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་འདུག སྲོན་མ་ང་ཚོའི་སྲོབ་གྲྭ་རང་ལ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ད་ལྲོ་
གཏྲོང་ཐུབ་མ་སྲོང་། ཕྲུ་གུའི་བརྒྱ་ཆ་ཉུང་རུ་འགྲོ་འདུག་ཟེར་ནས། ཉེ་འགམ་གི་རྒྱ་གར་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་ལ་ཕར་གཏྲོང་བར་

འཁྲིད་སྲོང་། ད་ལྟའི་འཆར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྲོངས་ཀི་ཡིག་རྒྱུགས་དང་མཉམ་དུ་སིག་ཡྲོད་རེད། མ་འྲོངས་པར་གནང་སངས་
གང་འདྲ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་དམ། ཕྲུ་གུའི་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ཡིན་ནམ་མི་ཤེས། ཡིག་རྒྱུགས་ས་གནས་རང་ལ་གཏྲོང་མི་ཆྲོག་པའི་

གནས་སངས་བྱུང་ཡྲོད། ད་ལྲོ་ཕྲུ་གུ་ ༡༡ མ་གཏྲོགས་མི་འདུག་ཅེས་ཕར་རྒྱ་གར་གི་སྲོབ་གྲྭ་ལ་གཏྲོང་ཁྲིད་སྲོང་། དེ་ཚོ་
མཁྱེན་གི་ཡྲོད་དམ། མ་འྲོངས་པར་གནས་སངས་དེ་འདྲ་ཆགས་ན་ག་རེ་བ་རྒྱུ་ཡྲོད་དམ།

ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་ལ་བཀའ་འདྲིའི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། འགིག་གི་ཡྲོད་དམ། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ཟུར་བཀྲོད་

སྲོན་རིས་རང་ལ་འབེལ་པ་ཡྲོད་དམ། ཡང་ན་ལས་དྲོན་དང་འབེལ་པ་ཡྲོད་དམ། སྲོན་རིས་དང་འབེལ་ཡྲོད་ན་རེས་ལ་ཞུ་
རྲོགས་གནང་།) སྲོན་རིས་དང་འབེལ་པ་ཡྲོད། ལགས་སྲོ་ཐུགས་རེ་ཆེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་ཀཿབག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀཿབག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟའི་དེ་སེ་ལེན་འབེལ་མཐུད་སྐབས་སུ་ལག་པ་བརངས་པ་ཡིན་ཏེ་ཚོགས་གཙོ་ལགས་

ཀིས་གཟིགས་མ་སྲོང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཞུ་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་ན། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། དེ་སྲོ་བརྒྱབ་ཚར་སྲོང་། ཞུ་རྒྱུའི་གྲོ་
སྐབས་ཡྲོད་མ་རེད།) འྲོ་ལགས་སྲོ།
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ད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་རིས་འགྲོ་དང་པྲོའ ་ི ནང་དུ་མཐྲོ་སྲོབ་ཀི་སྲོབ་ཡྲོན་ཟེར་བ་

ཞིག་འདུག མཐྲོ་སྲོབ་ཀི་སྲོབ་ཡྲོན་སྲོད་སངས་དེ་ངས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡག་པྲོ་ཞིག་ཧ་གྲོ་ཡི་མི་འདུག མཐྲོ་སྲོབ་ཀི་སྲོབ་མ་

མང་པྲོར་དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་པ་ཞིག་རེད། རྒྱ་གར་མཐྲོ་སྲོབ་ལ་ཕེབས་མཁན་བྲོད་པའི་སྲོམ་མ་དེ་ ཚོ་
ཐྲོག་མ་རྒྱ་ཆ་ཡག་པྲོ་རག་ཡྲོད་ནའང་། སྲོབ་ཡྲོན་དེ་སྲོན་དུ་སྲོད་དགྲོས་པའི་བཟྲོ་འདྲ་ཞིག ཁ་ཤས་ཡང་རེས་ནས་སད་

དགྲོས་པའི་བཟྲོ་འདྲ་ཞིག དེ་འདྲ་སྲོབ་ག་སྲོ་སྲོའ ་ི ཁྲིམས་དང་སིག་གཞི་མི་འདྲ་བ་མང་པྲོ་ཡྲོད་དུས། ཁ་ཤས་ས་འདྲོན་གིས་
སད་དགྲོས་པ་ཞིག ཡིན་ནའང་སྲོན་ནས་སད་དགྲོས་ཡྲོད་ན། འདི་ནས་ཡིག་ཆ་དེ་མཐྲོ་སྲོབ་ཀི་བརྒྱ་ཆ་དེ་མེད་ན་དེ་མི་སད་

པའི་དཀའ་ངལ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་ས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་མ་འྲོངས་པར་དེའི་ཐད་ལ་བསམ་གཞིགས་བས་པའི་ཐྲོག་ནས། ཕྲུ་གུ་
དེའི་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་གི་སྲོ་ནས་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་བསད་པ་ཡིན་ན། སྲོ་ཡྲོན་དེ་ཚོ་ཁ་ཚ་དགྲོས་གཏུགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་
གཟིགས་སྐྱྲོང་གནང་དགྲོས་རྒྱུ་ཞིག་རེད་འདུག་མ་གཏྲོགས། དེ་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་གི་ཐྲོག་ནས་མཐྲོ་སྲོབ་ཀི་སྲོབ་མ་
མང་པྲོ་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་ཀི་འདུག

དེ་དང་མཉམ་དུ་ག་རེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་ཟེར་ན། ཉེ་བའི་ཆར་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་དགེ་རྒན་གི་

ས་མིག་མང་པྲོ་ཞིག་དང་། དགེ་རྒན་དེ་ཚོ་ག་ཕྲོགས་ཀི་ཐད་ནས་གསལ་བསགས་ཤིག་སྤེལ་གནང་ཡྲོད་རེད། སི་བཏང་
གཞི་རའི་ཆ་ནས་ང་འདྲ་པྲོ་ཡིན་ན་དགེ་རྒན་དེ་ཚོར་ག་ཆ་སྤར་དགྲོས་ཟེར་མཁན་དེ་ཟབ་སྦྱྲོང་ཡིན་ནའང་རེད། ག་རེ་ཡིན་

ནའང་སྐད་རྒྱག་མཁན་གི་གས་ཤིག་ཡིན། དགེ་རྒན་དེ་ཚོ་མ་འྲོངས་པའི་སྲོན་ར་ཟེར་ནའང་འདྲ། མ་འྲོངས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
འཛུགས་སྐྲུན་བེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་འདྲ། ག་རེ་བེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་དགེ་རྒན་ལ་རག་ལས་བསད་ཡྲོད་རེད། སི་
ཚོགས་ཁ་སྒྱུར་དང་མ་སྒྱུར་དེ་སྲོབ་གའི་དགེ་རྒན་དེ་ཚོར་རག་ལས་བསད་ཡྲོད་དུས། ང་འདྲ་ཡིན་ན་དགེ་རྒན་དེ་ཚོའི་ག་

ཕྲོགས་སྤར་དགྲོས་ཟེར་ནས་སྐད་གསང་མཐྲོན་པྲོའ ་ི སྲོ་ནས་བཤད་བསད་མཁན་གི་གས་ཤིག་རེད། རེད་དེ་ཉེ་ཆར་དེ་

འདྲའི་ག་ཆ་མཐྲོན་པྲོ། དགེ་རྒན་ཁ་ཤས་ལ་སྲོང་ཕག་ ༣༧ ལྷག་ཙམ་གི་ག་ཆ་ཡྲོད་པ། ལུས་རལ་དགེ་རྒན་དང་རིག་ལམ་
དགེ་ལ་སྲོང་ཕག་ ༢༧ ལྷག་ཙམ་སྤར་ཡྲོང་དུས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་མེད་པའི་སྲོབ་གྲྭ་གཞན་པ་དེ་ཚོ་དང་

མཉམ་དུ་གྲོ་བསྡུར་བས་པའི་ཐྲོག་ནས། དེ་འདྲའི་གཏན་འབེབས་བས་བཞག་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སིད་ཡྲོད་པ་ཡིན་
ན། ད་ལྟའི་སྲོབ་ག་ཁག་ཅིག་ཏུ་ངའི་གྲོ་ཐྲོས་ལ་མར་ར་དགྲོངས་ཞུ་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁྲོངས་ལ་འཛུལ་

མཁན་མང་པྲོ ་ཞི ག་ཡྲོད་ས་རེད། དེ་ཡིན་དུས། དེ ་འདྲ་བས་ན་སྲོ བ་ག་གཞན་པར་བརབ་གསིག་མང་པྲོ ་ ཞི ག་བཏང་
བཞག སྲོབ་གྲྭ་ཁག་གཅིག་གིས་དགེ་རྒན་གི་སྲོབ་ཡྲོན་ག་ཕྲོགས་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་མ་སྤར་བ་དང་། ཤེས་རིག་ལས་

ཁུངས་ནས་ཧ་ཅང་ཚད་མཐྲོ་བྲོ་དང་། དགེ་རྒན་ཁ་ཤས་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་དུ་ལྲོ་ ༢༥ ཕིན་ཚར་མཁན་ཡིན་ནའང་ ༣༧ རག་
མེད་མཁན་དེ་ཧྲོབ་ཏེ་ ༢༧ རག་བསད་པ་དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། སྲོབ་ག་ཕན་ཚུན་བར་ལ་གྲོ་བསྡུར་བས་པའི་ཐྲོག་ནས། ད་ལྟ་
འདི་གཏན་འབེབས་བས་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་མ་གཏྲོགས་དགེ་རྒན་མང་པྲོར་བརབ་གསིག་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་བཏང་
འདུག་ཟེར་ནས་དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། རིས་འགྲོ་དེ་རེས་ནས་ཆ་ཤས་ལེན་ཆྲོག་པར་གིས། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག
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དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆྲོག་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་སྲོན་རིས་རང་གི་ཐྲོག་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཉིས་ཀིས་དེ་ལ། དང་པྲོ་དེ་སྲོབ་
གྲྭ་ཁག་ཅིག་རིས་ལེན་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་ནས་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ཀི་གནས་སངས་དེ། དེ་འདྲ་བས་ནས་སྲོན་མ་ནས་ང་ཚོས་རིས་
ལེན་གི་ཡྲོད་ཙང་། ལྲོ་མང་པྲོ་ང་ཚོར་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པྲོ་བས་ནས། ཕག་ལས་གནང་སྲོད་མཁན་རྒྱ་གར་གི་དགེ་རྒན་དེ་

ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་འཆར་གཞི ་འདྲ་པྲོ་ག་རེ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས་བཀའ་འདྲི་ཕེབས་སྲོང་། དེའི་
ཐྲོག་ལ་ངས་འཆར་གཞི་རང་བཀྲོད་ནས་གཏན་འཁེལ་བའི་གསལ་གསལ་ཐིང་ཐིང་དེ་འདྲ་ངས་ཤེགས་རྲོག་ཐུབ་པ་བྱུང་མ་

སྲོང་། ཡིན་ནའང་ཏན་ཏན་རང་དེའི་ཐྲོག་ལ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་འཐུས་ཤྲོར་མི་འགྲོ་བ་ཞིག ག་རེ་འདུག་མར་བསྐྱར་
ཞིབ་བས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡིན། ར་བའི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་རིས་ལེན་རྒྱུའི་སྲོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་དགེ་རྒན་སྲོ་སྲོ་ལ་ཞུས་དང་མ་ཞུས་

དེ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་ང་ལས་ཡག་པ་ཕལ་ཆེར་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་རེད། གདམ་ཀ་འདྲ་མང་པྲོ་བཏང་ནས། སྲོ་སྲོས་
ཕུགས་ཀི་དགྲོངས་པ་མང་པྲོ་བཞེས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱྲོང་བས་པའི་སྲོབ་ག་གཞན་དང་གཞན་ལ་ཕེབས་ནས་
འགྲོ་གི་ཡྲོད་རེད། གལ་སིད་དེ་འདྲ་ཕེབས་མཁན་ཡིན་ནའང་། ཁྲོས་ང་ཚོའི་སྲོབ་གའི་ནང་དུ་རྒྱུན་རིང་པྲོ་ཞིག་ཕག་ལས་

མང་པྲོ་གནང་ཡྲོད་ན། དེ་འདྲ་འགིག་པྲོ་དང་འཆམ་པྲོ་ཡག་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་བ་རྒྱུ་ག་རེ་འདུག དེ་ད་ལྟའི་འཆར་གཞི་
སིག་བཞག་པ་དང་། དེའི་ཐྲོག་ནས་ངས་གང་ཡང་ཤེས་རྲོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་མ་སྲོང་། དེ་ངས་ཏན་ཏན་བརད་གཅྲོད་བས་
ནས་དེར་འཐུས་ཤྲོར་མ་སྲོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་རྒྱུགས་སྲོད་གཏྲོང་རྒྱུའི་ཐད་ལ་སྲོན་མ་ཏྲོག་ཙམ་ཞིག་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་དེ། བར་ལམ་ཞིག་ཏན་ཏན་དེར་བརྒྱ་

ཆ་མང་ཉུང་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཕར་འགྲོ་དགྲོས་པ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སྲོབ་གྲྭའི་བརྒྱ་ཆ་དང་ཕྲུ་གུའི་གངས་འབྲོར་

ཐད་ནས་གང་ནས་ཡིན་ན། དཀའ་ངལ་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བསད་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ན་གཅིག་བས་ན།
ད་ལྟ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡྲོངས་ནང་དུ་དེ་དང་མཚུངས་པའི་འགྱུར་བ་དེ་འདྲ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་ན། ཏན་ཏན་རང་སིད་བྱུས་གསར་པ་

དང་སིག་གཞི་གསར་པ་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་ཞུ་གཏུགས་བ་ས་ཏན་ཏན་ཡྲོད་ཀི་རེད། མདྲོར་ན་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་སྲོབ་
གའི་ནང་དུ་སྲོབ་སྦྱྲོང་བས་ནས་རྒྱུགས་སྲོད་གཏྲོང་མཁན་དེ། ང་རང་ཚོའི་སྲོབ་གྲྭ་རང་གི་ནང་དུ་རྒྱུགས་སྲོད་བེད་ཐུབ་

རྒྱུར་འབད་བརྲོན་གང་ཞུ་དགྲོས་འདུག་མིན་དེ་ལྟ་རྒྱུ་ཡི ན། མ་འྲོངས་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡྲོང་གི་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་ཚོད་གསལ་
བྲོ་ཞིག་ཐིག་གི་མ་རེད།

བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཉིས་པའི་ཐྲོག་ནས་མཐྲོ་སྲོབ་སྲོབ་ཡྲོན་སྲོད་སངས་སྐྲོར་དེ་གསུངས་པ་རེད། དེ་ཏན་ཏན་

རང་རེད། དེ་མཐྲོ་སྲོབ་ཀི་སྲོབ་ཡྲོན་གཅིག་པྲོ་འདང་མ་འདང་དེ་ཡིས་ཡིན་པ་མ་རེད། ཕལ་ཆེར་ང་ཚོས་དུམ་བུ་དུམ་བུ་
བས་ནས་སྲོད་སངས་དེ། ཁ་ཤས་སྲོན་ལ་སད་དགྲོས་པ་དང་། ཁ་ཤས་མཇུག་ལ་སད་དགྲོས་པ་བས། དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་
མང་པྲོ་ཞིག་ཏན་ཏན་འཕད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས། སྲོན་མ་ནས་སྲོ་སྲོར་བརྒྱ་ཆ་
རག་སེ་སྲོབ་ཡྲོན་གི་ཆ་རེན་ཚང་མ་ཡར་ཚུད། ཚུད་ཚར་བའི་རེས་ལ་མཐྲོ་སྲོབ་དེ་ནས་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གར་ཚུད་པའི་ཡིག་
ཆ་ཁུར་ཡྲོང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་སྲོབ་ཡྲོན་སྲོད་ཐེངས་དང་པྲོ་འདྲ་ཞིག དེའི་མཇུག་ལ་ཟླ་བ་ཟླ་བ་སྲོ་སྲོའ ་ི གྲུབ་འབས་དང་

སྲོབ་གྲྭར་སྐྱྲོད་པའི་བརྒྱ་ཆ་དེ་འདྲར་བརེན་ནས། བང་སིག་ནས་སྲོད་རྒྱུའི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལུགས་སྲོལ་ཞིག ་
ཡྲོད་རེད། གཞི་རའི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་དེ་བཞིན་འགྲོ་བསད་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད་བསམགི་འདུག དེའི་རྒྱབ་ལྲོགས་ལ་ཏན་ཏན་ཚད་རིམ་
ཅིག་ཡྲོད་བསད་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་དངྲོས་གནས་དྲང་གནས་ཕྲུ་གུ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་དེ་འདྲའི་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་

ཀི་འདུག་ན། ང་ཚོས་དབེ་འབེད་བསལ་པྲོ་བས་ནས། ཚང་མར་རྒྱུག་པ་ལེབ་རྡུང་རང་བེད་མི་དགྲོས་པ། བེད་སངས་ག་རེ་
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འདྲ་ཞིག་བེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མེད་དེ་ཏན་ཏན་རང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་གྲོ་བསྡུར་བས་ནས་དཀའ་མངགས་ཞུ་ཆྲོག་
པར་གིས། ད་ལྟ་ངས་འདི་བེད་ཀི་ཡིན་ཟེར་ན་བདེ་པྲོ་རང་ཡྲོད་མ་རེད།

དེ་ནས་བར་ལམ་སྲོབ་གྲྭ་རིས་ལེན་རྒྱུ་དེ་ཚོའི་ཆེད་དུ་དགེ་ལས་ཀི་གསལ་བསགས་བས་པ་རེད། དེ་ངས་ནྲོར་

མེད་ན། ས་མིག་ ༡༥༨ ཡིན་ས་ཡྲོད། དེའི་གསལ་བསགས་ཤིག་བས། ངས་ཁ་སང་ལན་བརྒྱབ་དུས་དེའི་སྐྲོར་ནས་གསལ་
པྲོ་ཞུས་ཡིན་དྲན་སྲོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ག་རེ་ལབ་དགྲོས་རེད། ད་ལྟ་དགེ་རྒན་ཚན་པ་ལབ་དགྲོས་རེད་

དམ། དུམ་བུ། Category འདྲ་ཏྲོག་ཙམ་ལྲོགས་བཀར་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རིས་
ལེན་གི་ཡྲོད་དུས། སྲོན་རིས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ར་བའི་ཐྲོག་མ་འཆར་གཞི་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ནས་དངྲོས་སུ་བཀའ་
འཁྲྲོལ་ཐྲོན་པ་ག་ཚོད་ཡྲོད་མེད། བཀའ་འཁྲྲོལ་ཐྲོན་པ་དེ་སྲོབ་ག་སྲོ་སྲོར་བགྲོས་ཡྲོང་དུས། ང་ཚོར་ཐྲོབ་ཆ་ག་ཚོད་ཅིག་

རག་ཡྲོད་མེད། ཁ་སང་གསལ་བྲོ་སན་གསེང་ཞུས་ཡིན་བསམས། བས་ཙང་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་གཅིག་བས། གཉིས་ནས་
སྲོན་མ་ནས་སྲོབ་གྲྭའི་གནས་སངས་གཏན་མ་འཁེལ་བ་བསད་དུས་ཆྲོད་གན་བཞེས་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས་བསྐྲོས་གནང་གི་ཡྲོད་

མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་རིས་ཆ་ཚང་བངས་ནས། ཚང་མ་གཏན་འཇགས་ཤིག་ཆགས་ཚར་བའི་རེས་སུ། ང་ཚོས་
རིམ་པས་གཏན་འཇགས་བཟྲོ་རྒྱུར་ང་ཚོས་དགྲོངས་བཞེས་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཐྲོག་མ་དེ་ཕར་ནས་དངུལ་ཞུ་རྒྱུ་

ལ་སྲོགས་པ་དེ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས། ཚད་བཞག་ས་དེ་ཁ་སང་ཞུས་ཡིན་བསམས་སྲོང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་འྲོག་ལ་
འཛིན་སྐྱྲོང་བེད་སྲོད་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག KVS ཟེར་བ་དེའི་ས་ཆ་དཀའ་ལས་ཁག་ཤྲོས་ཀི་གས་

དེར། ཆྲོད་གན་གི་ལག་འཁྱེར་གཞི་བཞག་བས་ནས་ངེས་དགྲོས་པའི་བཀའ་འཁྲྲོལ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་དངྲོས་སུ་འཆར་
གཞི་ཡྲོད་པ་དང་དངྲོས་སུ་ཐྲོན་པ་དེ་ཏྲོག་ཙམ་ཞིག་ཉུང་དུ་འགྲོ་གི་འདུག དེ་འཆར་འགྲོད་བས་ནས་གསལ་བསགས་ནང་དུ་
གཅིག་ཐྲོན་ཡྲོད་རེད་དེ། དེའི་འྲོག་ཏུ་སྐར་རགས་བརྒྱབ་སེ་ཟུར་མཆན་ཞིག་བརྒྱབ་ཡྲོད་རེད། དེ་རྲོབ་འཆར་འདྲ་ཞིག་རེད་

མ་གཏྲོགས། དངྲོས་སུ་དེ་ཐྲོབ་པའི་ངེས་པ་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་ནས་སྲོན་མ་ནས་མཆན་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་བཞག་ཡྲོད་རེད། དེ་
དངྲོས་གནས་ད་ལྟ་མངྲོན་དུ་གྱུར་པ་རེད། ཡིན་ན་ད་ལྟ་སད་རྒྱུ་དེའང་། དེ་སྲོན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་གི་གསུངས་པ་
ནང་བཞིན་ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་གཏན་འཁེལ་བསད་པ། བྲོད་ཁྱིམ་གཉིས་དང་སཾ་བྲོ་ཊ་དེ་ཚོའི་སྲོབ་གྲྭའི་ཐྲོག་ནས་ག་ཆ་སད་

བསད་པ་དེ་ཚོ་ལས་མཐྲོ་བ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། བས་ཙང་དེ་ད་ལྟ་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས། དེ་
སི་སྲོམ་བེད་སངས་ཀི་ལམ་ཀ་ཞིག་བཙལ་དགྲོས ་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ནམ་རྒྱུན་དགེ་རྒན་ཚོའི་ག་ཆ་མཐྲོ་མིན་དང་ད་ལྟ་དེ་

གཉིས་ལ་བསྡུར་མ་གནང་རྲོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བསྡུར་བ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཀི་མ་རེད། ར་བའི་ད་ལྟ་སྲོབ་གྲྭ་སེ་

ཚན་ཁག་གསུམ་གི་སཾ་བྲོ་ཊ་དང་། སྲོན་མ་ང་ཚོས་ཤེས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་འགྲོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་བཀའ་བསྡུར་རི མ་པ་
བས་པ་རེད། ཚད་མཐྲོ་པྲོ འ ་ི ཚོ གས་ཆུང་དེ་ འདྲ་མཉམ་དུ་བཙུགས་པ་རེ ད། ང་ཚོས་སི་སྲོ མ་བཟྲོ ་དགྲོ ས་འདུག་ཟེར ་

ནས། དང་པྲོ་ཚང་མས་སི་སྲོམ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུས་པ་རེད། མཇུག་ལ་ལག་ལེན་བསར་བར་འགྲོ་དུས། ལག་ལེན་
བསར་མི་ཐུབ་མཁན་དེ་འདྲ་སེ་ཚན་སྲོ་སྲོ་ནས་བྱུང་བ་རེད་དེ། སེ་ཚན་ཁག་གཉིས་ཀི་ལག་ལེན་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་བསར་ཐུབ་

ཀི་མེད་དུས། སེ་ཚན་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་ལྟྲོས་མེད་རང་བས་ནས་ཡར་འཕར་རང་རང་བེད་རྒྱུ། དེ་འདྲ་རང་ཞུས་ཡྲོད་རྒྱུ་

མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ངས་འདིར་བར་ལམ་ཆ་རྒྱུས་མེད་པར་རྒྱུན་རིང་པྲོ་ཞིག་ཕིན་པ་རེད། དེ་ག་ཚོད་ཅིག་ཡིན་ན་ཕར་
གྲོ་བསྡུར་བེད་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་དེ་གནང་དང་གནང་མུས་རེད་ལ། ག་དུས་ཡིན་ནའང་གྲོ་བསྡུར་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་
ནའང་ད་ལྟ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་འདྲ་ཡྲོད་རེད་དམ་ཟེར་ན། དེ་ཡྲོད་མ་རེད། དེར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ག་ཕྲོགས་རང་

གི་ཐྲོག་ནས་ཁྱད་པར་དེ་འདྲ་ཡྲོད་ནའང་། ཁེ་ཕན་གཞན་དང་གཞན་གི་ཐྲོག་ནས་ཕར་སི་སྲོམ་བེད་དགྲོས་པའི་བཟྲོ་འདྲ་དེ་
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འདྲ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་དུས། མདྲོར་ན་ག་ཕྲོགས་དེ་དག་ཚང་མ། ཆ་སྲོམ་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་རྒྱུ་དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་
འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་དང་ཆབས་གཅིག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག མ་གཞི་ངས་རེས་ནས་ཞུ་ཆྲོག་པར་གིས། ངས་མུ་མཐུད་

ནས་ཞུ་ཡི་མིན། ཁ་སང་སྲོན་རིས་སི་ཡྲོངས་ཀི་བགྲོ་གེང་ཐྲོག་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕེབས་པའི་དྲི་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་

བྱུང་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ངས་ད་ལྟ་ཤེས་རིག་གི་མཐའ་མ་དེ་ནས་ཞུ་ཆྲོག་པར་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ།

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

སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་གཙོ་ཚོགས་མཆྲོག ཤེས་རིག་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་རེ་བ་དང་འབྲོད་སྐུལ་རེ་ཟུང་ཞིག་ཡྲོད། ཐྲོག་མར་ས་
བགྲོས་ཕྲོགས་བསྐྱྲོད་སྐབས་སུ་མེའྲོ་ཆྲོས་འཕེལ་གིང་དང་། ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གིང་དུ་གཞི་རིམ་བར་མའི་སྲོབ་གྲྭ་དེ་དག་ར་
བའི་མཐའ་འཁྲོབ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་རིས་ལེན་པ་ནས་ཡར་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པ་ཡྲོད་པ་ཞིག་
དང་། དེར་ཡྲོད་པའི་དགེ་རྒན་དང་ལས་བེད་ཚོས་ན་གཞྲོན་ཚོར་ཤེས་འཇྲོན་གཉིས་ལྡན་དང་བཟང་སྲོད་ལྡན་པ་བཟྲོ་རྒྱུའི་

ཐྲོག་ལ་ཆྲོད་སེམས་བརན་པྲོ་ཡྲོད་པ་མཐྲོང་སང་བྱུང་། ཕ་གིར་ཡྲོད་པའི་དགེ་ཆེ ས་གཙོས་པའི་ལས་བེད་ཡྲོངས་ལ་
བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་ཀྲུ་ཀྲིང་ས་གནས་སུ་ཕྲུ་གུ་ལྲོ་ ༦ སེབས་པ་ཚོ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རེད། སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་སྐྱབས་

མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་ཐུགས་རེ་ལས་ཞེ་དྲགས་ཕན་སྲོང་ཟེར་ནས་ཁ་གཅིག་གགས་རེད། ཕྲུ་གུ་ལྲོ་ ༣ ནས་ ༦ བར་ལ་
ལྲོ་རིམ་དང་པྲོ་གཉིས་པ་མེད་ན་ཡང་། མཚམས་སྦྱྲོར་སྲོན་འགྲོའ ་ི ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་འཛོམས་ས་ཅིག་ཡྲོད་པ་དང་། ཡ་གི་ལ་ལུང་
སྐད་དེ་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་དུས་དེའི་བར་དུ་བྲོད་སྐད་ཀི་ཚིག་དང་། དེ་དག་ཡྲོང་ཆེད་ནང་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་ནས་ས་ཆ་ཞིག་
གནང་འདུག དེའི་སང་ལ་ཚོགས་ཁང་ཞིག་རྒྱག་ཐུབ་ན་ཕྲུ་གུ་འཛོམས་ས་དང་མཚམས་སྦྱྲོར་བ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་འདུག
དེ་ཚོའི་སང་ལ་དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕྲོགས་བསྐྱྲོད་སྐབས་སུ་ཀྲུ་ཀྲིང་ས་གནས་སུ་ཕྲུ་གུ་ལྲོ་མང་

པྲོའ ་ི རིང་ཕ་མ་དང་མ་ཐུག་པར་ཕ་མ་ཚོ་གྲོང་གསེབ་ཡིན་དུས་ཕ་མ་ཚོའི་མིག་ཆུ་གཏྲོང་གི་འདུག ལྲོ་མང་པྲོའ ་ི རིང་ཁ་བལ་
ནས་འབེལ་མེད་དེ་འདྲ་ཆགས་ཡྲོད་པ་ཁ་ཤས་ལ་ཐུག་སྲོང་། སེམས་ཚོར་སྐྱེན་པྲོའ ་ི ངང་ནས་ངུས་སྲོང་། དཀའ་ངལ་དེ་

སེལ་ཆེད་དུ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལྲོ་གཉིས་རེའི་མཚམས་སུ་ཐུག་འཕད་ཆེད་དུ་གྲོ་སིག་གནང་འདུག དེའི་གངས་ཐྲོ་
དེ་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལ་གནང་འདུག དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཀྲུ་ཀྲིང་གི་ཕྲུ་གུ་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ལྔ་དྲུག་ཅིག་ལ་ཁྱབ་

འདུག དེ་དག་ལ་འབེལ་བ་གནང་ནས་བཀའ་ལན་གནང་གི་ཡིན་གསུང་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་འབེལ་བ་བས་ནས་བཀའ་ལན་
ཕེབས་པ་བྱུང་ཡྲོད་དམ། གལ་སིད་བྱུང་མེད་ན་སྲོབ་གྲྭ་དེ་དག་ནང་ཀྲུ་ཀྲིང་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་ཡྲོད། དེའི་ནང་ནས་ཕ་མ་

དང་ཐུགས་འཕད་ལ་ག་ཚོད་བཏང་ཡྲོད། དེའི་གངས་ཐྲོ་དེ་ངེས་བར་དུ་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལ་གནང་རྲོགས། ར་བའི་ཕྲུ་གུ་
ཚང་མ་སིག་འཛུགས་ཀི་བཞེས་ནས་ཕ་མ་ལ་ཐུག་འཕད་བེད་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་གནས་ཚུལ་ཁ་ཁ་རེད། ཡིན་ནའང་ས་
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གནས་འགྲོ་འཛིན་རང་གིས་དབེ་བ་བཀར་ནས་གནང་རྲོགས་ཞེས་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གིང་ལ་སྲོན་

འགྲོའ ་ི སྲོབ་གྲྭ་གཉིས་འདུག་གཉིས་ཀའི་ནང་ཕྲུ་གུ་མང་པྲོ་འདུག དེའི་ནང་ལྲོ་ཚད་ཀི་ཁྱད་པར་ཞེ་དྲགས་འདུག ཁྲོང་ཚོའི་རེ་
བ་ལ་སྲོན་འགྲོ་དང་པྲོ་གཉིས་པ་བས་ནས་རིམ་པ་འདྲ་པྲོ་ཞིག་བྱུང་ན། ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་ག་རེ་བསབས་ན་ཁྱད་པར་ཡྲོད་པ་ལྲོ་
བབས་ཀི་ཆ་ནས། དེ་ལྟར་ཞུ་བཞིན་འདུག དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་བཞེས་ཟབ་མྲོ་ཡྲོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡྲོད།

དྲི་བ་ལ་ཤེས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ལག་བསར་བས་ནས་ལྲོ་མང་པྲོ་ཕིན་པ་རེད། ཤེས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་དེ་ཆབ་སིད་མི་

སས་སངས་འཛིན་མེད་པར་རང་དབང་ཅན་གི་སེ་ཚན་ཞིག་ཡྲོད་དགྲོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་མཐྲོང་གི་ཡྲོད། གཅིག་
བས་ན་གནད་འགག་མེད་པ་ཡིན་གི་རེད། ཉེ་ཆར་གྲོས་ཚོགས་མ་འཚོགས་གྲོང་ལ་ཤེས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་ཅིག་ཚུགས་པ་
འདྲ་པྲོ་ཞིག་བས་སྲོང་། ཤེས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་དེ་རང་དབང་ཅན་གི་སེ་ཚན་ཞིག་བསྒྱུར་རྒྱུའི་དགྲོངས་བཞེས་གནང་གི་

ཡྲོད་དམ། དགེ་མཚན་གཟིགས་ཀི་ཡྲོད་དམ་མེད། དེ་དྲི་བ་གཅིག་ཡིན། དྲི་བ་གཉིས་པ་དེ་བར་ལམ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་
ལ་ཕག་བིས་ཤིག་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། ཀྲོ་ལི་གལ་གཞིས་ཆགས་ལ་ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཞིག་གི་ཀུན་སྲོད་ཚུལ་བཞིན་མིན་པའི་

གནས་ཚུལ་ཞིག་འབྲོར་ཡྲོད་རེད། དེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་སྲོན་ལ་འབྲོར་དགྲོས་པ་རེད། དེ་
བདེན་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གལ་སིད་དེ་བདེན་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་ག་རེ་བས་ཡྲོད་
དམ། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཐུགས་ཆེ་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐྲོག་མར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་ཤག་རེད། ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་འགྲོ་ལས། དེ་ག་ནང་བཞིན་དྲོ་བདག་འབུམ་རམ་པ་པདྨ་དབངས་ཅན་ལགས་ཤེས་རིག་གི་བཀའ་བྲོན་
འཁྲོད་པ་དེ་ལ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དེ་ནས་ཉེ་བའི་ཆ་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ལ་སུ་སུའི་ ངྲོས་ནས་ཞུ་བསད་ཀི་ཡྲོད།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་བྲོན་དབུས་པའི་དྲུང་ཆེ་ལས་བེད་ཚང་མས་ཕག་ལས་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པྲོ་གནང་གི་འདུག

ཉེ་བའི་ཆ་ཡིན་ནས་དེ་ག་རང་གནང་གི་འདུག སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་མཐུན་རེན་སྦྱྲོར་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞིན་ཟབ་སྦྱྲོང་
སྲོབ་གསྲོ་ལམ་སྲོན་སངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ་རེད། གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཡག་པྲོ་འགྲོ་གི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་འབེལ་ཡྲོད་ཚང་
མར་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཡི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནས་དེ་ས་དང་པྲོ་འགྲོ་བཙུགས་དུས་

བརིས་ལེན་ཐུབ་ཀི་ཨ་ཡྲོད་བསམ་པའི་དྲོགས་པ་ཡྲོད། ད་ལན་སྲོབ་གྲྭ་དྲུག་ཙམ་མ་གཏྲོགས་ཆ་ཚང་བརིས་ལེན་ཐུབ་ཀི ་
ཡྲོད་རེད། ཕི་ཟླ་བཞིའི་ནང་ལྲོགས་ལ་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ཁག་བརིས་ལེན་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་
སིད་སྐྱྲོང་དབུས་པའི་འབེལ་ཡྲོད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། སཾ་བྲོ་ཊ། དེ་ག་ནང་བཞིན་ལྡི་ལི་དྲོན་གཅྲོད་ཚང་མ་ལ་བསགས་
བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གྲོང་དུ་ཕག་སེལ་ཞིག་གིས་དམིགས་བསལ་ད་ལན་རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་མང་པྲོ་
ཞིག་ཕར་ཕེབས་འགྲོ་གི་ཡྲོད་དུས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཟེར་ནས་ཁྲོ་རང་ཚོ་ཕར་ཕེབས་
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པའི་སྐབས་ལ་ངྲོ་འཛིན་འདྲ་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད་གསུངས་གནང་སྲོང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་
སྐྱྲོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ས་བརིས་བངས་པའི་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ནང་ལྲོག་ལ་ས་གནས་ས་ཐྲོག་གི་ཕ་མའི་འཐུས་མི་

རེད། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་རེད་ཁྲོ་རང་ཚོས་ཞལ་ལག་དང་གསྲོལ་བསྲོན་དང་དེ་དག་བས་ནས་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་དེ་འདྲ་

བྱུང་འདུག ད་ལན་ཡིན་ན་ཡང་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ནང་དགེ་རྒན་ཕྲོན་ཆེ་པྲོ་ཞིག་སེབ་གཅིག་ལ་རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་
ཕར་ཕེབས་ཡྲོང་དུས་དེ་དང་དེ་བཞིན་གི་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་རེད། དེ་བཞིན་ཕ་མའི་འཐུས་མི་རེད། ཤེས་རིག་གི་སྐུ་ཚབ་

ཁག་ངྲོས་ནས་དམིགས་བསལ་ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་བསམ་གི་འདུག དྲོ་དག་སྲོ་སྲོ་འདྲ་པྲོ་
ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཕ་གིར་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ལ་བསད་ཡྲོད་དུས་རྒྱ་གར་རྒན་ལགས་གྲོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་བཅུ་གཅིག་ཡྲོད། ཁྲོ་རང་ཚོ་
ཕི་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་ལྲོག་ལ་ཕར་ཐྲོན་འགྲོ་གི་ཡྲོད་དུས་ད་ཐུག་གི་མ་རེད་ཟེར་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་ཚང་མ་ལ་མཇལ་དར་
ཕུལ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་། སྲོན་ཆད་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་པའི་སྲོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ནྲོར་འཁྲུལ་དེ་འདྲ་ཤྲོར་ཡྲོད་

པ་ཡིན་ན་དེ་ཚོ་ལ་བཟྲོད་གསྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོ་ཕེབས་ས་ལ་ང་རང་ཚོའི་རིག་གཞུང་། བྲོད་པའི་མི་རིགས། དེ་ཚོའི་
ཐྲོག་ལ་མགིན་ཚབ་པ་ཆགས་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རེད། ཡིད་ཆེས་ཡྲོད་པའི་མགིམ་ཚབ་པ་ཆགས་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་
དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་འགན་བཞེས་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྲོ་སྲོའ ་ི ངྲོས་ནས་མཇལ་དར་འབུལ་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་བྱུང་སྲོང་ལ།
སིག་འཛུགས་རང་གི་ངྲོས་ནས་བེད་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག

མཐའ་མ་དེ་ལ་ཤེས་རིག་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཉེ་བའི་ཆར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་དམིགས་བསལ་བུད་

མེད་དང་། བུ་ཕྲུག་ཚན་པ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཚད་མཐྲོ་ཤྲོས་ཀི་བ་དགའ་གསྲོལ་རས་ཤིག་ཤེས་ཡྲོན་གི་བས་རེས་
ཐྲོག་ལ་ང་རང་ཚོའི་བཀའ་ཟུར་ཨ་མ་རེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ nari shakti puruskar
ཟེར་ནས་བ་དགའ་གསྲོལ་རས་གནང་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ནའང་འཚམ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་ཟུ་ཨ་མ་རེ་བཙུན་

པདྨ་ལགས་ལ་འཚམ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ག་ནང་བཞིན་བྲོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སེ་ཡི་དགེ་ལས་ཡྲོངས་དང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཚང་མ་ལ་དེའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ངྲོས་ནང་ཡང་ང་ཚོའི་ཤེས་རིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཕག་ལས་ཡག་པྲོ་གནང་བ་དེ་ལ་ངྲོ་

ལེན་གནང་པ་ལ་ངའི་ངྲོས་ནས་འཚམ་འདྲི་ཞུ་གི་ཡིན། དམིགས་བསལ་བཀའ་ཟུར་ཨ་མ་རེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་ལ་འཚམ་
འདྲི་ཞུ་གི་ཡིན། དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ངྲོས་ནས་དགུ་བཅུ་གྲོ་ལྔའི་ལྲོ་ལ་བྲོད་ཀི་མ་ཞེས་ངྲོ་ལེན་གཟེངས་རགས་

ཤིག་ཕུལ་ཡྲོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ངྲོས་ནས་དགུ་བཅུ་གྲོ་དགུའྲོ་ལྲོ་ལ་ཡང་དེ་འདྲའི་བ་དགའ་
གསྲོལ་རས་གནང་ཡྲོད་རེད། དེ་རིང་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ངྲོས་ནས་ངྲོ་ལེན་བས་པ་དེ་ང་རང་ཚོ་བྲོད་མི་ཡྲོད་དྲོ་ཅྲོག་
གི་སྤྲོབས་པ་སྐྱེས་དགྲོས་པ་དེ་འདྲ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ག་རང་ལ་མཚམས་འཇྲོག་གི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨྲོན་ལམ་མཐར་ཕིནལགས།

སི་འཐུས་དགེ་ཤེས་སྨྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དྲོན་གནང་ཕྲོགས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་
ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་མཉམ་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གྲོ་སྐབས་ཤིག་བཟུང་ནས་ཞུས་ན་མ་གཏྲོགས་ཞུ་ས་
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མི་འདུག ད་ལྟ་གྲོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་རིང་ང་ཚོས་བཀའ་བྲོན་ཞིག་བདམས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་
ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་ལ་དམིགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དམ་བཅའ་ག་དུས་ཕུལ་ན་དེའི་ཉིན་མྲོ་བཀའ་བྲོན་ཆགས་པ་རེད། དེའི་
རེས་ལ་ཁྲིམས་དང་སིག་གཞིའི་དགྲོངས་དྲོན་གི་འྲོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་སུའི་བཀའ་བྲོན་ལ་བསྐྲོ་ཡི་

ཡྲོད་ན། དྲིལ་བསགས་བཀའ་བྲོན་ལ་བསྐྲོ་ཡི་ ཡྲོད་ན་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་ལ་བསྐྲོ་ཡི་ཡྲོད་ན་རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོ་
གཞུང་འབེལ་གི་གསར་འགྱུར་ནང་ལ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་ཞིག་བསྐྲོས་རེད་ཟེར་ནས་བཏང་
བཞག་འདུག དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཡྲོད་མ་རེད། གྲོ་སྐབས་འདི་བཟུང་ན་མ་གཏྲོགས་འཛིན་ས་རག་གི་མི་འདུག

དེ་ནས་དབུས་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སྲོབ་གྲྭ་རིས་ལེན་རིས་སྲོད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་ལས་ཡྲོངས་

རྲོགས་ཀིས་དཀའ་ལས་མང་པྲོ་ཞིག་བསྐྱྲོན་ཡྲོད་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་རང་ཚོ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བསད་ཡྲོད་དུས་
རིས་བངས་ཚར་བ་དེ་ཚོའི་ཕིའི་ཁྲོར་ཡུག་གི་གནས་སངས། ཤེས་ཡྲོན་ལ་མཐུན་རེན་སྦྱར་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དཔལ་འབྲོར་གི་

འགྲོ་གྲོན་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་སཾ་བྲོ་ཊ་བྲོད་ཁྱིམ་སི་ཁྱབ། དེ་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ཡྲོད་རྒུ་སྩལ་སྤྲུགས་
ཞེ་དྲགས་གནང་སྲོང་། དེ་ཚོ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་དང་བསགས་བརྲོད་ཞུ་གི་ཡྲོད། དེ་དང་བསྟུན་པའི་ཐྲོག་ནས་སྲོབ་སྦྱྲོང་
དེ་ཚོ་ཡར་རྒྱས་ག་ལེར་ག་ལེར་སེབས་ཡྲོང་གི་རེད་དྲན་གི་འདུག སྲོན་མ་ང་རང་ཚོ་ལྲོ་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་ལྲོག་ལ་སེམས་
འཚབ་རང་རང་བས་ཏེ་རག་པར་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་རིས་ལེན་རྒྱུའི་བར་ཐག་ལ་སྲོབ་གྲྭ་ཚང་མ་ཕལ་ཆེར་ག་རེ་ཡིན་

ནས་ཡྲོང་འགྲོ་ས་རེད་བསམ་པའི་སེམས་འཚབ་ལྟ་བུ་དེ་འདྲ་རང་བེད་མ་དགྲོས་པ་ཆགས་འདུག་བསམ་པ་བྱུང་སྲོང་། དེ་
དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོ་ལ་རྒྱུས་ཡྲོད་ས་ཟེར་ན་འདྲ་ ༢༠༡༦ ལྲོར་བསན་འཛིན་སང་ལ་ཕིན་པ་རེད། དེ་དུས་འཛིན་གྲྭའི་ཁྲོར་

ཡུག་གནས་སངས་ག་བར་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ཧ་ལས་པའི་སྐྱྲོ་བྲོ་བཟྲོས་བཞག་འདུག་ལབ་ན་འགིག་གི་མ་རེད་མ་གཏྲོགས་

དེ་འདྲ་ཆགས་བསད་འདུག དེ་དག་གི་ཐྲོག་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་མཐུན་རེན་མང་པྲོ་སྦྱར་སྲོང་། ཚང་མ་ཧ་གྲོ་གི་
ཡྲོད། དེ་ནང་བཞིན་ཕ་གིར་ཚོགས་ཁང་ཆེན་པྲོ་ཞིག་བརྒྱབ་བཞག་ཡྲོད་རེད། དེ་དུས་རིས་ལེན་རིས་སྲོད་བེད་མཁན་སུ་
གཅིག་མེད་པར་ཁང་པ་སྲོང་པ་ཞིག་ལྷག་བསད་འདུག ཚོགས་ཁང་ཆེན་པྲོ་དེ་ད་ལྟ་ཡང་ག་འདྲ་བས་བསད་ཡྲོད་ན་བསམ་
པ་བྱུང་སྲོང་། ད་ལྟ་རང་ལན་དགྲོས་ཞུ་གི་མེད། དྲོན་དག་ཁང་པ་བརྒྱབ་བཞག་པ་དེ་དྲོན་ལ་སྨིན་པ་ཞིག་དགྲོས་ཀི་འདུག

དེ་དང་མཉམ་དུ་སིར་བཏང་ཟུར་བཀྲོལ་ནང་ལ་འདུག་སེ་ལས་དྲོན་བེད་ཕྲོགས་དང་འབེལ་ནས་ཐེངས་གཅིག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་རེད།
བྷུན་ཊར་དགེ་འྲོས་མཐྲོ་སྲོབ་ཁང་གི་སྐྲོར་དེ་ཡིན། བྷུན་ཊར་དགེ་འྲོ ས་མཐྲོ་སྲོབ་ཁང་དེ་བཀའ་ཤག་དང་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་གཙོ་བྲོ་དམིགས་ཡུལ་དེ་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་རིས་ལེན་རྒྱུ་དང་དེ་བངས་དུས་དགེ་རྒན་མང་
པྲོ་ཞིག་གི་མཐུན་རེན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས་དེ་ཚོ་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཤེས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགྲོངས་དྲོན་དང་དེ་ཚོ་

གཞི་བཟུང་གི་ཐྲོག་ནས་བཙུགས་གནང་བ་རེད། བཙུགས་གནང་ནས་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་བྷུན་ཊར་ལ་
གནས་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རེད། ཝཱ་ར་ཎ་སི་ལ་ཕིན་པ་རེད། ང་ཚོ་སྲོན་མ་ཤེས་ཡྲོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་བསད་པའི་གནས་སྐབས་

སུ་ཝཱ་ར་ཎ་སི་ལ་དགེ་རྒན་རྣམ་པ། ང་རང་ཚོའི་དགེ་འྲོས་མཐྲོ་སྲོབ་ལ་སྲོབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་གི་དགེ་རྒན། ཡུལ་མིའི་དགེ་
རྒན་མང་པྲོ་ཞིག སྲོན་མ་ང་རང་ཚོའི་ཁྱབ་བསགས་དང་གསལ་བསགས་ནང་སངས་ཤིག་ལ་བརེན་ནས་ཡར་གི་བྷུན་ཊར་

གཡས་གཡྲོན་གི་མི་མང་པྲོ་ཞེ་དྲགས་དེའི་ནང་ལ་ཞུགས་གནང་། མཐའ་མ་དེར་ཝཱ་ར་ཎ་སིར་ཁྲིད་སྲོང་དུས་ཁྲོང་ཚོས་སྡུག་
སྐད་ཞེ་དྲགས་བརྒྱབ་ནས་སྲོ་སྲོའ ་ི གཟའ་ཟླ་ཐུག་གི་ མི་འདུག ཕ་མ་ཐུག་གི་མི་འདུག ཚ་བ་ཆེན་པྲོ་འདུག་ཟེར་བ་སྲོགས་
མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་གནས་སངས་ག་འདྲ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་ན་བསམ་པ་དང་།
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དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོ་བྲོད་ཡིག་གི་ཐྲོག་ལ་དགེ་རྒན། ཞུས་བཞག་ན་ཁྱད་པར་མི་འདུག དགེ་རྒན་ཡག་པྲོ་ཞིག་

ཡྲོད་རེད། ཉེ་ཆར་མཚམས་བཞག་འདུག གནས་སངས་གང་འདྲ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་བཞག་ཡྲོད་མེད་མི་ཤེས། དེ་དང་མཉམ་
དུ་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་རིས་ལེན་དང་འབེལ་བའི་ཉེ་ཆར་དགེ་ལས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་གསར་དུ་བསྡུ་རྒྱུའི་

གསལ་བསགས་གནང་ཡྲོད་རེད། ལས་རིམ་ཞིག་འགྲོ་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་བྷུན་ཏར་དགེ་འྲོས་
ནས་ཐྲོན་པའི་དགེ་རྒན་དེ་ཚོ་ལ་དམིགས་བསལ་གནང་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། སྲོན་མ་ང་རང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་བྷུན་
ཏར་ལ་དགེ་རྒན་འྲོས་སྦྱྲོང་དེ་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སྲོབ་གྲྭ་རིས་ལེན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་

དཀའ་ངལ་འཕད་ན་དེ་ཚོའི་དམིགས་སྲོ་བཟུང་གནང་ཡྲོད་རེད། སི་ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཕལ་ཆེར་ཁ་ཤས་གཞུང་ཞབས་ལ་

སེབས་ཚར་ཡྲོད་རེད་དྲན་གི་འདུག མ་གི་ནས་དགེ་འྲོས་སྲོབ་གྲྭ་ཐྲོན་ཚར། དགེ་རྒན་འྲོས་སྦྱྲོང་ཆ་ཚང་གྲུབ་ཚར་ནས་ལས་
ཀ་གཞན་པ་དང་ལས་རིགས་གཞན་པའི་ཐྲོག་ལ་གནས་བསད་པ་དེ་འདྲ་ཡྲོད་རེད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་མཁྱེན་གི་
ཡྲོད་རེད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་རིམ་པའི་ནང་ཐྲོ་བརྒྱབ་ནས་ཉལ་བསད་ཡྲོད་གསུངས་ཀི་ཡྲོད་

རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལན་དགེ་རྒན་ལས་བེད་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་འདེམ་བསྒྲུག་གནང་མི་གནས་སྐབས་སུ་བྷུན་ཏར་
ནས་ཐྲོན་པའི་དགེ་རྒན་དེ་ཚོ་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་བརྒྱ་ཆ་འདྲ་སད་ཡྲོད་རེད་དམ་སད་ཡྲོད་མ་རེད། དངྲོས་གནས་
བས་ན་སད་དགྲོས་པའི་གནས་སངས་འདྲ་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དྲན་གི་འདུག དེ་དང་མཉམ་དུ་དེའི་ཟུལ་བཀྲོད་ཀི་རིས་

འགྲོའ ་ི ནང་ལྲོག་ལ་ཡར་སྤྲོ་འགྲོ་གི་རེད་ཟེར་ནས་བིས་འདུག སྤྲོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དངུལ་བཞག་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ཡང་ཁ་ཤས་
ཀི་ས་ནས་གྲོ་ཚོད་བས་པ་ཡིན་ན་ད་སྲོ་བརྒྱག་འགྲོ་གི་རེད་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་གྲོ་རྒྱུ་འདུག སྲོན་རིས་ཆ་ཚང་ཞུས་བཞག་འདུག
ང་ཚོས་སྲོ་རྒྱག་གི་མེད་པ་དེ་ཡིད་ཆེས་བེད་དགྲོས་ཀི་རེད་དྲན་གི་འདུག སྲོན་རིས་ཞུས་བཞག་དུས། དེ་ཡིན་དུས་བྷུན་
ཏར་དགེ་འྲོས་ཀི་མཐྲོ་སྲོབ་ཁང་དེ་ཡར་སྤྲོ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་དམ་སྲོ་རྒྱག་རྒྱུ་རེད། ཡང་ན་མུ་མཐུད་ནས་ཝཱ་ར་ཎ་སི་ལ་བཞག་

འཇྲོག་རྒྱུ་རེད། དེའི་གནས་བབ་དེ་ག་འདྲ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། གལ་སིད་ཡར་སྤྲོ་ཐུབ་ཀི་མེད་ན་ད་དུང་ཡང་སྤྲོ་མི་ཐུབ་
པའི་གནས་སངས་ག་འདྲ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། སྲོན་མ་ཡིན་ན་ཟླ་བ་དྲུག་ནང་ཕལ་ཆེར་སྤྲོ་ཚར་འགྲོ་གི་རེད་མདྲོག་

མདྲོག་གསུངས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེའི་མཐྲོ་སྲོབ་དེའི་ད་ལྟ་བར་དུ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟིགས་བསད་དུས་མཐྲོ་སྲོབ་དེའི་
ནང་ནས་ཐྲོན་པའི་དགེ་རྒན་རེད། དེ་དག་གི་ཕག་ལས་གནང་སངས་རེད་དེ་ཚོའི་ཐད་ལ་གང་འདྲ་གཟིགས་ཀི་འདུག ཕག་
ལས་གནང་ནས་ད་ལྟ་ག་འདྲ་ཡྲོད་མི་ཤེས། ད་ལྟ་གྲོང་དུ་བསན་འཛིན་སང་གི་སྐྲོར་ཞུས་པ་རེད། སྲོན་མ་ང་ཚོ་བསན་འཛིན་

སང་ལ་འགྲོ་བའི་གནས་སྐབས་སུ་དགེ་རྒན་མང་པྲོ་ཞིག་བྷུན་ཏར་དགེ་འྲོས་མཐྲོ་སྲོབ་ནས་ཐྲོན་ཡྲོང་བ་རེད་འདུག གསར་
པ་དེ་ག་རང་བཞུག་འདུག བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་རིས་བངས་ཚར་དུས་རྒྱ་གར་དགེ་རྒན་དེ་ཚོ་ཕིན་ཚར་དུས་དེའི་སྲོན་

ནས་བྲོད་པའི་དགེ་རྒན་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་འྲོག་ལ་ཡྲོད་མཁན་དེ་ཚོ་ཡང་མཐྲོང་རྒྱུ་མི་འདུག ག་བར་ཕིན་ཡྲོད་མེད་

ངས་མི་ཤེས། ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་ཞུ་དགྲོས་ས་ཡིན་ནམ་མི་དགྲོས་ས་ཡིན་ངས་མི་ཤེས། ཡིན་ནའང་དེར་གསར་དུ་

ཞུགས་བསད་པའི་དགེ་རྒན་བྷུན་ཏར་ནས་ཐྲོན་པ་དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་སྐད་ཁ་ཤས་དྲིས་ཡྲོང་དུས། ཁྱེད་རང་ཚོ་འདིར་དགེ་རྒན་
བེད་ཀི་འདུག མ་འྲོངས་པར་བེད་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་ཟེར་དུས་ཡིན་དང་ཡིན། ང་ཚོ་ག་བར་དཀའ་ལས་ག་རེ་བྱུང་ན་ཚང་མ་

འགན་ཁུར་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ཟེར་ནས་དེ་འདྲའི་སྤྲོབས་པ་དང་འདེང་སྤྲོབས་ཡྲོད་མཁན་དེ་དུས་དེ་འདྲ་བཤད་ཀི་འདུག དེ་ཡིན་
དུས་དངྲོས་གནས་བས་པ་ཡིན་ན་དེ་དག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཐྲོག་ནས་བརྒྱ་ཆ་འདྲ་པྲོ་དེ་འདྲའི་ཐྲོག་ནས་ཐུགས་བསམ་
བཞེས་དགྲོས་པ་ཞིག སྲོ་སྲོ་རང་རང་གིས་གསྲོས་བཞག་པ་རེད སྲོ་སྲོ་རང་རང་གིས་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་ཟབ་སྦྱྲོང་སད་
བཞག་པ་ཡིན་དུས་དམིགས་བསལ་ཞིག་དགྲོས་པ་མཐྲོང་གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།
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་རྣམ་པ་གསུམ་གི་དྲི་བ་ལ་སིང་བསྡུས་ཞུ་ཆྲོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པྲོ་
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་འཚམ་གཟིགས་ཀི་ས་ཁུལ་ནང་བཞིན་མེའྲོ་ཆྲོས་འཕེལ་གིང་གི་ས་ཁུལ་ལ་ཕེབས་པའི་

སྐབས་ལ་དེའི་ཁུལ་གི་སྲོབ་གྲྭ་དེ་དག་སྲོན་མ་ནས་རིས་བངས་ཚར་བ་ཡིན་དུས། གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་ཡར་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པ་

འདུག་ཟེར། དེ་དངྲོས་སུ་གཟིགས་བྱུང་ཟེར། དེ་ལ་བསགས་བརྲོད་དང་ངྲོས་འཛིན་གནང་སྲོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་དགའ་བྲོ་བྱུང་
སྲོང་། ངས་ཤེས་རིག་གི་འགྲོ་ལས་ཚང་མའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཞུ་གི་ཡྲོད། དེའི་ཐྲོག་སི་ལ་ཁྱབ་པའི་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན།
སྲོན་མ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཐག་ཆྲོད་ཅིག་གི་འྲོག་ནས་བངས་ཏེ་དེ་རིས་མ་བངས་ན་ཐབས་མི་འདུག་ཟེར་ནས་ཐག་ཆྲོད་པྲོ་ཞིག་

བཅད་ནས་མཆྲོངས་པ་རེད། ལྲོ་མང་པྲོའ ་ི གྲོང་ནས། བས་ཙང་དེ་འདྲ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཤེས་ཡྲོན་དང་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་
ཕུགས་དེ་ཡག་པྲོ་ཡྲོང་གི་མེད་པ་དེ་མི ་དཀྱུས་མ་ཡན་ཆད་ཀིས་མཐྲོང་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་མང་པྲོ་ཞིག་ལྷག་ནས་ང་
ཚོས་དེ་བས་པ་རེད། ད་ལྟ་དངྲོས་སུ་རིས་བངས་ནས་ང་རང་ཚོས་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀི་འབད་བརྲོན་བས་པ་དེ་ལས་དྲག་

ཙམ་ཞིག་ཡྲོང་དགྲོས་པ་དེ་ཆྲོས་ཉིད་རེད་ལ་རེ་བ་ཡང་རེད། དེ་དངྲོས་སུ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་དགའ་བའི་རང་བཞིན་ཞིག་
རེད། ཚང་མས་གཟིགས་པར་དགའ་བྲོ་བྱུང་།

དེ་ནས་ཀྲུ་ཀྲིང་གི་སྐྲོར་བཀའ་གནང་བ་གཞི་བཞག་རེད། སྲོན་མ་ནས་ལྲོ་དྲུག་ཡན་ཆད་དེ་དག་ཚང་མ་རེད། སྲོན་

འགྲོ་དང་ལྲོ་གསུམ་ནས་ལྔའི་བར་དུ་མཚམས་སྦྱྲོར་དང་དེའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་བྲོད་པའི་སྐད་ཡིག་མ་འཇག་པའི་

དཀའ་ངལ་དང་དེ་འདྲ་མང་པྲོ་བཀའ་གནང་སྲོང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་མཁྱེན་གི་ཡྲོད་ཀི་
རེད། ང་སྲོན་མ་ཤེས་རིག་ལ་སེབས་ཚར་ཙམ་ཕ་གིར་འགྲོ་བའི་སྐབས་ཤིག་ལ། ཏྲོག་ཙམ་མི་མང་དཀྱུས་མ་གཉྲོམ་ཆུང་ཞེ་

དྲགས་རེད། དེ་འཚོ་བ་སྐྱེན་པྲོའ ་ི གནས་སངས་ཤིག་འདུག ང་རང་གིས་རེས་སུ་མ་གཏྲོགས་ཧ་གྲོ་མ་སྲོང་། པདྨ་བཀྲོད་
པའི་སྐད་དེ་ང་ཚོའི་བྲོད་པའི་སྐད་མ་ཡིན་པ་ནང་བཞིན་ལབ་ཡྲོང་དུས་ཁྲོང་ཚོ་ཞེ་དྲགས་བྲོ་ཕམ་འགྲོ་གི་འདུག བས་ཙང་དེ་

ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་རྒྱབ་དུས་བྲོད་དབུས་ཁུལ་ཟེར་དགྲོས་རེད་པས། ཁྲོ་རང་ཚོའི་སྐད་དེ་བྲོད་ཀི་སྐད་རང་རེད་། བྲོད་ཀི་
ས་ཆེན་པྲོ་ཡིན་ཙང་ག་པར་ཡིན་ནའང་ཡུལ་སྐད་འདྲ་པྲོ་ཏྲོག་ཙམ་མི་འདྲ་བ་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས་བྲོད་སྐད་རང་རེད། སྲོན་
མ་དེ་འདྲ་མ་ལབ་པར་ཁྱེད་རང་ཚོ་བྲོད་སྐད་སྦྱྲོང་དགྲོས་རེད་ཟེར་དུས་བྲོད་པ་མ་རེད་ཟེར་བར་གྲོ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ་འདྲ།

བས་ཙང་དེ་ཚོར་ཐུགས་སང་དང་ལྡན་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་སྲོབ་སྦྱྲོང་སྲོད་རྒྱུའི་སྐད་དང་ཡི་གེ་དེ་དག་ང་རང་ཚོས་མཁྱེན་
གསལ་རེད། ཡྲོངས་གགས་ཀི་བྲོད་པའི་སྐད་ཡིག་ཡིན་དུས་དེ་ཚོ་ས་ཙམ་ནས་འཇགས་རྒྱུའི་དྲོན་དུ་ད་ལྟ་ནང་ཤེས་འཕྲོད་

གསུམ་བཀའ་མྲོལ་གནང་ནས་ཕ་གིར་ཚོགས་ཁང་གི་རེན་གཞི་ད་ལྟ་ནས་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་ལྟ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན། དེར་ང་ཚོས་ཏན་
ཏན་རང་བཀའ་མྲོལ་ཞུས་ནས་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་འདུག་ཅེས་ལྟ་གི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

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

དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག ཏྲོག་ཙམ་སྐུ་བཞུགས་གནང་རྲོགས་གནང་། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ལྷག་འཕྲོ་དེ་ཚོ་
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སང་ས་དྲྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡིན།
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