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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 

 

 

  གསར་ཨང།  ༦   འདྲོན་ཨང། ༣༠   དྷརྨ་ཤཱལཱ 
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དཀར་ཆག 
 

ཨང། གནད་དྲོན། ཤྲོག་གངས། 
 
༡ 

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པྲོ། 
ཁིམས་བཟྲོའ་ིལས་དྲོན་བརྲོད་པ་དང་པྲོ་དང་། གཉིས་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ དང་ ༢༢ 

 
༥་་་༡༡ 

༢ མུ་མཐུད་ཤཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏན་འབསབས། ༡༡་་་༣༥ 
 
༣ 

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ། 
མུ་མཐུད་ཤཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏན་འབསབས། 

 
༣༥་་་༤༩ 

༤ སྲོང་པའི་དུས་ཚོད། ༤༩་་་༥༣ 
༥ མུ་མཐུད་ཤཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏན་འབསབས། ༥༣་་་༥༨ 
 
༦ 

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་ཤཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏན་འབསབས། 

 
༥༨་་་༨༣ 

 
༧ 

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གི་ཐུན་བཞི་པ། 
མུ་མཐུད་ཤཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏན་འབསབས། 

 
༨༣་་་༡༡༦ 

 
༨ 

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གི་ཐུན་ལྔ་པ། 
མུ་མཐུད་ཤཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏན་འབསབས། 

 
༡༡༦༌༌༌༡༤༢ 

༩ ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏན་འབསབས། ༡༤༢༌༌༌༡༤༩ 
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གསར་འགྲོད་པ། 
བྲོ་བཟང་བརྲོན་འགྲུས། 
བཀྲ་ཤིས་བསམ་གཏན། 
བསན་འཛིན་ཆྲོས་གགས། 
བསན་འཛིན་སྐལ་ལྡན། 
སྐལ་བཟང་ཐསག་མཆྲོག 
སྐལ་བཟང་དཔལ་ལྡན། 
བས 
 

ཀམ་སྤུ་ཀྲར་འགྲོད་འཇུག་པ། 
བྱམས་པ་དབྱངས་འཛོམས། 
 

Tibetan Parliament-in-Exile 

Central Tibetan Administration 

Gangchen Kyishong, Kangra 

Dharamsala-176215, H.P. INDIA 

Ph. :+91 1892 222481 

Fax : +91 1892 224593 

Web: 
www.tibetanparliament.org 

www.chithu.org 
 

རྲོམ་སིག་ཚོགས་ཆུང། 
 

རྲོམ་སིག་པ། 
ཆྲོས་གགས། 

 
 

http://www.tibetanparliament.org/
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ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པྲོ། 
 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
དས་རིང་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨།༣།༢༢། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའི་ལས་ཉིན་བརྒྱད་པ་ཆགས་བསྡད་
ཡྲོད། དས་རིང་ས་དྲོ་དི་བ་དིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་མསད།  
 དས་རིང་གི་ལས་རིམ་དང་པྲོ། ཁིམས་བཟྲོའ་ིལས་དྲོན། བརྲོད་པ་དང་པྲོ་དང་། གཉིས་པ། ཀ བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་
རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སིག་གཞི། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ པར་གཟིགས་རྲོགས་གནང་།  ཁིམས་འཆར་འདྲོད་མཁན་སི་འཐུས་
དགས་བཤསས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།   
 

སི་འཐུས་དགས་བཤསས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག   

༄༅། །གཞུང་འབསལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྲོས་ཀི་ཁིམས་འཆར། 
བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སིག་གཞི། 
དྲོན་ཚན། ཚིག་བརྲོད་རིང་པ། བསྐྱར་བཅྲོས་ཚིག་བརྲོད། ཟུར་བརྲོད། 
བཞི་པ། 
ནང་གསསས། 
༡ 
 

སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སིག་འཛུགས། 
ག ༢ དམའ་མཐར་རིས་ཀི་མཐྲོ་སྲོབ་ལག་

འཁྱསར་ (M.Com) ཐྲོན་པའམ། ཡང་
ན། རིས་པའི་ལས་འཁུར་ལྲོ་བརྒྱད་
ལས་མི་ཉུང་བ་ཞུས་པའི་རིས་ཀི་
ཉམས་མྲོང་ཡྲོད་པ། 

སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སིག་འཛུགས། 
ག ༢ ཆ སས ་ མ ཐ ྲོ འ ི་ ར ི ས ་ ཞ ི བ ་ པ འ ི ་ 

(Chartered Accountant 
/Certified Public Accountant) 
ལག་འཁྱསར་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་བྲོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་མ་ལག་གང་རུང་ནང་
ལྲོ་ ༣ ལས་མ་ཉུང་བའི་འཛིན་སྐྱྲོང་
ཞབས་ཞུའི ་ཉམས་མྲོང་ཡ ྲོད་པ།ཤ 
ཡང་ན།  དམའ་མཐར་རིས་ཀི་མཐྲོ་
སྲོབ་ལག་འཁྱསར་ (B.Com) ཐྲོན་
པའི་ཐྲོག བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
ལས་ཁུངས་མ་ལག་གང་རུང་ནང་
ཉུང་མཐར་ལྲོ་ ༨ རིང་ལས་འཁུར་
ཞུས་མྲོང་ཡྲོད་པ།  

 
 
 

ལྔ་པ། 
ནང་གསསས། 

༡ 

སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་འགན་དབང་། 
རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རི་ཁ་ཕུད། བྲོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ཀི ་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་

སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་འགན་དབང་། 
རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་རིས་ཁ་ཕུད། བྲོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་
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ནང་གསསས། 

༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསསས། 
༤ 
 

བཅས་པ་དང་། གཞུང་ནས་དགྲོས་དངུལ་ཆ་
ཚང་བསྩལ་ཡུལ་གི་རང་སྐྱྲོང་སིག་འཛུགས་
བཅས་ཀི་ལྲོ་རསའི་འབབ་གྲོན་རིས་ཞིབ་ངསས་
ཅན་གིས་མཇུག་བསྡྲོམས་ཁ་ཤྲོག་བཅས་
དངུལ་རིས་ལྲོ་མཇུག་བསྡྲོམས་ཟིན་པའི་དུས་
ཚེས་ནས་ཟླ་གངས་བདུན་ནང་གྲུབ་པར་བྱས་
ཏས། དག་མཆན་འཁྲོད་པའི་རིས་ཁ་དང་། རིས་
ཞིབ་སྙན་ཐྲོ་བཅས་འབསལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་སྲོ་
སྲོར་ཕིར་སྲོད་དགྲོས་རྒྱུ་དང་། ངསས་ཅན་རིས་
ཞིབ་བྱསད་དགྲོས་པའི ་ལས་ཁུངས་ཡྲོངས་
རྲོགས་ཀི་རིས་སྙན་དངུལ་རིས་ལྲོ་མཇུག་
བསྡྲོམས་པའི་དུས་ཚེས་ནས་ཟླ་གངས་དགུའི་
ནང་འབསལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོས་སི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་སུ་འཚེམས་ལུས་མསད་པར་ཕུལ་
ཟིན་པ་དགྲོས། 
 

 
གཞུང་ནས་དགྲོས་དངུལ་ཆ་ཤས་སམ། 
དམིགས་བསལ་ལས་དྲོན་ཆསད་བསྩལ་བའི་
རང་སྐྱྲོང་སིག་འཛུགས་ཁག་གི་ཟུར་བཀྲོལ་
རིས་ཁའི་རིས་ཞིབ་དངུལ་རིས་ལྲོ་མཇུག་
བསྡྲོམས་པའི་དུས་ཚེས་ནས། ལྲོ་གཅིག་ནང་
ཚུན་ནམ། དགྲོས་དངུལ་མུ་མཐུད་བསྩལ་
དགྲོས་རིགས་རིས་ལྲོ་རསས་མའི་གནང་ཐསངས་
མཐའ་མ་མ་བསྩལ་གྲོང་བསད་སྲོད་འགིགས་
མཆན་སྙན་ཤྲོག་འབསལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་སུ་
ཕུལ་ཟིན་པ་བྱསད་དགྲོས། 
 
 
གཞུང་ག ི ་ཁྱབ་ཁྲོངས་སུ་གཏྲོགས་ཀང་
དགྲོས་དངུལ་གཞུང་ནས་སྩལ་མ་དགྲོས་པའི་
རང་སྐྱྲོང་སིག་འཛུགས་ཁག་གི་ལྲོ་རསའི་འབབ་

དང་བཅས་པ་དང་། གཞུང་ནས་དགྲོས་དངུལ་
ཆ་ཚང་བསྩལ་ཡུལ་གི ་རང་སྐྱ ྲོང ་ས ིག ་
འཛུགས་བཅས་ཀི་ལྲོ་རསའི་འབབ་གྲོན་རིས་
ཞིབ་ངསས་ཅན་གིས་མཇུག་བསྡྲོམས་ཁ་ཤྲོག་
བཅས་དངུལ་རིས་ལྲོ་མཇུག་བསྡྲོམས་ཟིན་
པའི་དུས་ཚེས་ནས་ཟླ་གངས་བདུན་ནང་གྲུབ་
པར་བྱས་ཏས། དག་མཆན་འཁྲོད་པའི་རིས་ཁ་
དང་། རིས་ཞིབ་སྙན་ཐྲོ་བཅས་འབསལ་ཡྲོད་
ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོར་ཕིར་སྲོད་དགྲོས་རྒྱུ་དང་། 
དསའི་ངྲོ་བཤུས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་
བཀའ་ཤག་ཏུ་འབུལ་དགྲོས། ངསས་ཅན་རིས་
ཞིབ་བྱསད་དགྲོས་པའི་ལས་ཁུངས་ཡྲོངས་
རྲོགས་ཀི་རིས་སྙན་དངུལ་རིས་ལྲོ་མཇུག་
བསྡྲོམས་པའི་དུས་ཚེས་ནས་ཟླ་གངས་དགུའི་
ནང་འབསལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོས་གསལ་
བཤད་དང་བཅས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་
འཚེམས་ལུས་མསད་པར་ཕུལ་ཟིན་པ་དགྲོས།  
གཞུང་ནས་དགྲོས་དངུལ་ཆ་ཤས་སམ།ཤ
དམིགས་བསལ་ལས་དྲོན་ཆསད་བསྩལ་བའི་
རང་སྐྱྲོང་སིག་འཛུགས་ཁག་གི་ཟུར་བཀྲོལ་
རིས་ཁའི་རིས་ཞིབ་དངུལ་རིས་ལྲོ་མཇུག་
བསྡྲོམས་པའི་དུས་ཚེས་ནས།ཤལྲོ་གཅིག་ནང་
ཚུན་ནམ། དགྲོས་དངུལ་མུ་མཐུད་བསྩལ་
དགྲོས་རིགས་རིས་ལྲོ་རསས་མའི་གནང་ཐསངས་
མཐའ་མ་མ་བསྩལ་གྲོང་བསད་སྲོད་འགིགས་
མཆན་སྙན་ཤྲོག་འབསལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་སུ་
ཕུལ་ཟིན་པ་བྱསད་དགྲོས།ཤདསའི་ངྲོ་བཤུས་སི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་ཏུ་འབུལ་
དགྲོས།ཤ 
གཞུང་ག ི ་ཁྱབ་ཁྲོངས་སུ་གཏྲོགས་ཀང་
དགྲོས་དངུལ་གཞུང་ནས་སྩལ་མ་དགྲོས་པའི་
རང་སྐྱྲོང་སིག་འཛུགས་ཁག་གི་ལྲོ་རསའི་འབབ་
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གྲོན་དང་དཔལ་འབྱྲོར་གནས་སངས་བཅས་
པར་ཞིབ་འཇུག་སངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང་། དས་
ལྟའི་རིས་ཞིབ་སྙན་ཐྲོ་དང་རིས་འབས་རིས་
ཞིབ་ཟིན་པ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ཚུན་འབསལ་
ཡྲོད་སྡས་ཚན་ལ་འབུལ་དགྲོས་པ་དང་། སྡས་
ཚན་སྲོ་སྲོས་དབུས་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཟླ་བ་
ལྔ་ནང་ཚུན་གསལ་བཤད་དང་བཅས་སི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕུལ་ཟིན་པ་དགྲོས། 

གྲོན་དང་དཔལ་འབྱྲོར་གནས་སངས་བཅས་
པར་ཞིབ་འཇུག་སངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང་། དས་
ལྟའི་རིས་ཞིབ་སྙན་ཐྲོ་དང་རིས་འབས་རིས་
ཞིབ་ཟིན་པ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ཚུན་འབསལ་
ཡྲོད་སྡས་ཚན་ལ་འབུལ་དགྲོས་པ་དང་། དསའི་ངྲོ་
བཤུས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་
ཤག་ཏུ་འབུལ་དགྲོས། སྡས་ཚན་སྲོ་སྲོས་
དབུས་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ཟླ་བ་ལྔ་ནང་ཚུན་
གསལ་བཤད་དང་བཅས་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་སུ་ཕུལ་ཟིན་པ་དགྲོས། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
ཁིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་དགས་བཤསས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་དགས་བཤསས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཞུང་འབསལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྲོས་ཀི་ཁིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
ཁིམས་འཆར་འདི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མསད་པར་སྲོང་། ཚུད་པ་ཡིན། ཁིམས་འཆར་འདི་ཕསབས་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཚང་
མ་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་ཞུས་ན་བསམ་སྲོང་། དསའི་བགྲོ་གསང་འགྲོ་སངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཁྱད་པར་མསད་དམ་སྙམ། བཅའ་ཁིམས་
དགྲོངས་དྲོན་རིས་ཞིབ་སི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཕི་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་ཁྱུར་གི་ཡྲོད་རསད། དསའི་སྲོན་ལ་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྲོངས་
དྲོན་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ལྷན་ཚོགས་བྱས་ནས་འཆར་འབུལ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས། འཆར་འབུལ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ལམ་
སྲོན་ཆ་ཚང་གནང་ནས། ད་ལྟའི་རིས་ཞིབ་སི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་འྲོས་ཆྲོས། དསའི་ནང་ནས་མི་འགྲོ་མ་རག་པ་དས་འད་བྱུང་
ན། ཡིག་ཆུང་གནང་དགྲོས་པ་དང་། འཆར་འབུལ་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གྲོས་ཚོགས་འདིའི་སྒང་མི་འགྲོ་གཏན་འབསབས་བྱསད་
ཐུབ་རྒྱུའི་བསམ་བྲོ་དས་རསད། འཆར་འབུལ་ཚོགས་ཆུང་ལྷན་འཛོམས་གནང་། རསས་ལ་མི་འགྲོ་རག་གི་མི་འདུག་ཟསར་ནས་
ཡིག་ཆུང་ཕསབས་འདུག ཡིག་ཆུང་འདི་རསད།  
༄༅། །དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་ཆསན་པྲོའ་ིཞབས་དྲུང་དུ།  

 ཆསད་འབུལ། དས་ནས་ཕི་ཟླ་གཉིས་པའི་ནང་ཕག་བིས་ཕསབས་དགྲོངས་ལྟར། 
འདི་ཟླའི་ཚེས་ ༦ ནས་ ༡༢ བར་སིག་འཛུགས་ལས་གཞི་གནས་རིམ་ནང་དྲུང་གཞྲོན་ཡན་གི་གནས་རིམ་ལས་བྱསད་དང་། 
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འབསལ་ཡྲོད་ཁག་ཅིག་ལ་རིས་ཞིབ་སི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་གི་འྲོས་མི་ལྡན་མིན་ཞིབ་འཇུག་ནན་གཏན་ཞུས་ཏས་འྲོས་ཆྲོས་ལྡན་
པ་འགའ་ཞིག་ཐྲོན་པར་ངྲོ་སྲོད་དིས་བར་གཞིགས་པར་མི་གཅིག་ལས་དས་བྱིང་གིས་དགྲོངས་ཞུ་གནང་བ་ལས་ངྲོས་ཞསས་
གནང་མཁན་མ་བྱུང་ཞིང་། འབྲུ་དྲོན་འབུལ་རྒྱུ་ས་འགིག་མིན་ལ་ཕསབས་སར་དྲོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་ཅི་དངྲོས་ཡྲོད་ཆ་
རསན་ཐྲོག་སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ཀི་འགན་འཛིན་འཆར་འབུལ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཚེ་སྙན་གསསང་གནང་རྒྱུ་ཞསས་གསལ་བ་
བཞིན། ད་ལམ་འྲོས་མི་འབུལ་ཐུབ་པ་མ་བྱུང་ན། དས་རིས་དགྲོངས་བཞསས་གནང་སྐྱྲོང་ཐུགས་རས་ཆས་བ་སྣམ་མངའ་མཁྱསན། 
འདསམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཐུན་མྲོངས་ནས།  ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ བཟང་པྲོར་ཕུལ།།  

འདསམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་གཅིག་བཀའ་ཟུར་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་། འྲོས་བསྡུའི་འགན་
འཛིན་ཟུར་བ་རྣམ་རྒྱལ་རྲོ་རས་ལགས། འྲོས་བསྡུའི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་འཇམ་དཔལ་ཆྲོས་བཟང་ལགས། ཁྲོང་གསུམ་གི་
མཚན་ཐྲོག་ནས་ཕུལ་བ་འདི་རསད། ཁིམས་སིག་བསྐྱར་བཅྲོས་འདི་ཕསབས་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དས་ལ་ཐུགས་ཡྲོད་རསད་
ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 འདིའི་བརྲོད་པ་དང་པྲོ་དང་གཉིས་པ་གཉིས་མཉམ་དུ་ཡིན་དུས། དང་པྲོ་བརྲོད་པ་དང་པྲོ་འགྲོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན། 
བརྲོད་པ་དང་པྲོ་ལ་ཆ་ཤས་བཞསས་མཁན་ཡྲོད་ན་ཕག་རྲོང་རྲོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་བྲོ་བཟང་སསང་གས་མཆྲོག་ནས 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོགཤརིས་ཞིབ་དང་འབསལ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གསུང་པ་དསར་མྲོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་
སྐྱྲོར་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ཁིམས་འཆར་འདི་གལ་ཆསན་པྲོ་ཞས་དགས་རསད། དམིགས་བསལ་དྲོན་ཚན་བཞི་པའི་ནང་གསསས་རིས་
ཞིབ་འགན་འཛིན་བསྐྲོ་ཡག་དསའི་ཐྲོག་ལ་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད། བསྐྱར་བཅྲོས་དས་ངསས་པར་དུ་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་འདུག དས་ལ་རྒྱབ་
སྐྱྲོར་ཡྲོད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
བརྲོད་དང་པ་པྲོའ་ིཐྲོག་ལ་དགྲོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་མསད་ན། བརྲོད་པ་གཉིས་པའི་ཐྲོག་ལ་དྲོན་ཚན་རས་རས་བཞིན་གཏན་
འབསབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༡ དྲོན་ཚན་ ༤ པའི་ནང་གསསས་དང་པྲོ། སི་ཁྱབ་རིས་ཞིབ་ཁང་གི་སིག་འཛུགས། ང་
ཚོས་ཆ་རསན་གཉིས་བཏྲོན་ཡྲོད་རསད། ཀྲོག་མ་དགྲོས་པ་བྱས་ནས། བརྲོད་པ་གཉིས་པའི་ཐྲོག་གཏན་འབསབས་བྱསད་པ་ལ་
དགག་བྱ།ཤམསད་པར་བརྟསན་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབསབ་བྱས་པ་ཡིན། 
 འྲོག་གི་དྲོན་ཚན་དས་ཚོ་རིས་ཞིབ་སི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས་ནས། དས་ས་མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་
རིམ་པའི་ནང་ལ་དས་འད་བཀྲོད་ཡྲོང་གི་འདུག་ཟསར་ནས། དསས་རསན་བྱས་ནས་འདི་བཅུག་པ་ཡིན་གསུང་གི་འདུག དས་ཚོ་རིམ་
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པས་གཏན་འབསབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། དྲོན་ཚན་ལྔ་པའི་ནང་གསསས་དང་པྲོ་དས་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་གཏན་འབསབས་བྱ་རྒྱུ་ལ་དགག་བྱ། 
མསད་པར་བརྟསན་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབསབ་བྱས་ཡིན།  
 དྲོན་ཚན་ལྔ་པའི་ནང་གསསས་ ༣ འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོན་གཏན་འབསབས་བྱསད་པ་ལ་དགག་བྱ། མསད་པར་བརྟསན་འདི་
སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབསབས་བྱས་ཡིན།  
 དསའི་ནང་གསསས་ ༤ འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབསབས་བྱསད་པ་ལ་དགག་བྱ། མསད་པར་བརྟསན་འདི་སི་མྲོས་
ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབསབས་བྱས་པ་ཡིན།  
 དས་རིང་གི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ པ་གཟིགས་རྲོགས། ཁིམས་འཆར་འདྲོན་མཁན་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་
འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཞུང་འབསལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ ཞུས་ཆྲོག་པར་ཞུ།  
 

༄༅། །གཞུང་འབསལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྲོས་ཀི་ཁིམས་འཆར། 
ལས་བྱསད་འདསམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་གི་སིག་གཞི། 
དྲོན་ཚན། ཚིག་བརྲོད་རིང་པ། བསྐྱར་བཅྲོས་ཚིག་བརྲོད། ཟུར་བརྲོད། 

བཅུ་བདུན་པ། 
ནང་གསསས་ 

༣ 

ཞབས་གཡར་དང་ཆྲོད་དྲོན་བསྐྲོ་གཞག 
སིག་འཛུགས་གཞན་གི་གཏན་འཇགས་
ལས་བྱསད་མིན་ཡང་ལྲོ་དུས་རྒྱས་བཀག་
གཉིས་མྲོས་ཆྲོད་དྲོན་འྲོག་བསྐྲོ་གཞག་བྱ་
དགྲོས་རིགས་གཏན་འབསབས་ལྲོ་རྒྱུས་
འགསངས་ཤྲོག་ནང་ལྲོ་རྒྱུས་བསྐངས་ཏས་ས་
མིག་གང་གི་ཆསད་ཆྲོད་དྲོན་བསྐྲོ་གཞག་བྱ་
རྒྱུའམ། ཡང་ན་སྡས་ཚན་དང་ས་མིག་མསད་
པར་དམིགས་བསལ་ལས་གཞིའི་འྲོག་ལས་
གཞིའི་དགྲོས་དངུལ་ནས་ཕྲོགས་འབབ་
སད་དས་ཆྲོད་དྲོན་བསྐྲོ་གཞག་བྱ་དགྲོས་ཇི་
ལྟར་ཡང་འྲོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་ཐྲོག་འྲོས་ཚེ་

ཞབས་གཡར་དང་ཆྲོད་དྲོན་བསྐྲོ་གཞག 
སིག་འཛུགས་གཞན་གི་གཏན་འཇགས་
ལས་བྱསད་མིན་ཡང་ལྲོ་དུས་རྒྱས་བཀག་
གཉིས་མྲོས་ཆྲོད་དྲོན་འྲོག་བསྐྲོ་གཞག་
བྱ་དགྲོས་རིགས་གཏན་འབསབས་ལྲོ་
རྒྱུས་འག སངས ་ཤ ྲོག ་ནང ་ལ ྲོ ་རྒྱུས ་
བསྐངས་ཏས་ས་མིག་གང་གི་ཆསད་ཆྲོད་
དྲོན་བསྐྲོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའམ། ཡང་ན་སྡས་
ཚན་དང་ས་མིག་མསད་པར་དམིགས་
བསལ་ལས་གཞིའི་འྲོག་ལས་གཞིའི་
དགྲོས་དངུལ་ནས་ཕྲོགས་འབབ་སད་དས་
ཆྲོད་དྲོན་བསྐྲོ་གཞག་བྱ་དགྲོས་ཇི་ལྟར་
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མང་མཐའ་ལྲོ་བཞི་ལས་མ་བརྒལ་བའི་དུས་
ཡུན་བར་ལས་འགན་དང༌། ཕྲོགས་རིམ། ཁས་
ཕན་གཞན་བཅས་ཁ་གསལ་བཀྲོད་པའི་
གཉིས་མྲོས་ཆྲོད་དྲོན་ཐྲོག་མིང་རྟགས་
བཀྲོད་དས་ཆྲོད་གན་སིག་གཞི་ལྟར་བསྐྲོ་
གཞག་བྱ་འཐུས། 

ཡང་འྲོས་མིན་ཞིབ་འཇུག་ཐྲོག་འྲོས་ཚེ་
མང་མཐའ་ལྲོ་དྲུག་ལས་མ་བརྒལ་བའི་
དུས་ཡུན་བར་ལས་འགན་དང༌། ཕྲོགས་
རིམ། ཁས་ཕན་གཞན་བཅས་ཁ་གསལ་
བཀྲོད་པའི་གཉིས་མྲོས་ཆྲོད་དྲོན་ཐྲོག་
མིང་རྟགས་བཀྲོད་དས་ཆྲོད་གན་སིག་
གཞི་ལྟར་བསྐྲོ་གཞག་བྱ་འཐུས། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
ཁིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡས་ཤསས་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡས་ཤསས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཞུང་འབསལ་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྲོས་ཀི་ཁིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཞུ་
གི་ཡྲོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
ཁིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༢ འདི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་རསད་པས། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཁིམས་འཆར་འདི་སྲོན་མ་ཡང་བསསབས་ཚར་བ་རསད། དསའི་སྐབས་སུ་ཡང་ཞུ་རྒྱུན་བྱུང་། ང་
རང་ཚོའི་གཞུང་བསྐྲོས་ལས་བྱསད་ན་གཞྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་ཐསམ་སྐས་རིམ་འཛེགས་བྱ་ནས་ཡྲོང་དགྲོས་པའི་ས་ཆ་རསད། ས་ཆ་
དས་ཚོ་རང་འཇགས་འཇྲོག་དགྲོས་ཀི་འདུག ད་ལྟ་ཆྲོད་གན་འྲོས་པའི་དས་ཚོ་ཡྲོད་ན། སིག་འཛུགས་ནང་ཚུར་ཞུགས་ན་འགིག་
གི་རསད། དས་ཚོ་འྲོས་པ་ཡྲོད་ན་མུ་འཐུད་དུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས་ཡང་ཡང་བསྐྱར་བཅྲོས་དགྲོས་མ་རསད། སིར་བཏང་ཀི་སིག་
གཞིའི་ནང་ལ་ཚུར་ལས་བྱསད་ངྲོ་མའི་ནང་ལ་འཛུལ་བ་ཡིན་ན་ཕན་ཐྲོག་ཆས་བ་ཡྲོང་གི་རསད་བསམ།  དས་བྱས་ནས་དགག་བྱ་
བྱས་པ་རསད། ལས་བྱསད་སི་ཡྲོངས་ལ་ཐུགས་ཕམ་མ་འགྲོ་བ་དང་། སི་ཡྲོངས་ཀི་གནས་སངས་ལ་དྲོ་ཕྲོག་མ་ཡྲོང་བའི་ཆསད་
དུ་དསར་དགག་བྱ་ཞུས་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག  
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 

དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ར་བའི་སིག་གཞི་འདི་དས་རིང་གྲོས་ཚོགས་ཀི་གསྲོལ་ཅྲོག་སྒང་ལ་སསབས་པ་ཐསངས་གསུམ་
པ་དས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རསད། ང་ཚོས་འཛིན་སྐྱྲོང་ནང་ལ་བསྡད་ནས་ལས་ཀ་བྱསད་མཁན་གི་དཀའ་ངལ་དས་རབ་དང་རིམ་པར་
འཕྲད་ཡྲོད་རསད། དས་རིང་བསྐྱར་བཅྲོས་གཏྲོང་རྒྱུ་དས་ཆྲོད་གན་གསར་པ་ཡར་བསྐྲོ་ཆྲོག་པར་གིས་ཟསར་ནས་བསྐྱར་བཅྲོས་
འདི་ཕུལ་གི་ཡྲོད་མ་རསད། དས་ས་ཡྲོད་པའི་ཆྲོད་གན་སྒང་ལ་ས་གནས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ལས་དྲོན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཀི་གྲུབ་
འབལས་ཐྲོན་ནས། མི་མང་གིས་ཀང་ཧ་ཅང་གི་འདྲོད་མྲོས་བྱས་ནས་དས་ཚོ་རང་འཇགས་འཇྲོག་རྲོགས་གིས་ཟསར་བ་དསའི་
རིགས་དས། མང་མཐར་ཆྲོད་གན་བསྐྲོ་གཞག་པའི་རིགས་དས་དག་ལྲོ་ ༤ ནས་ལྲོ་ ༢ ཡང་བསྐྱར་འཕར་འགངས་བྱུང་པ་ཡིན་
ན། ཡང་ཡང་བརས་དགྲོས་པའི་གནས་སངས་མ་བྱུང་པ་ཡིན་ན། ས་གནས་ཀི་ལས་ཀ་མང་པྲོ་ཞིག་འཆར་གཞི་བང་སིག་ཡྲོད་
དུས། དས་ཚོ་ལ་རྒྱུས་ཡྲོད་ཀི་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ཞིག་བཞུགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འཆར་གཞི་གང་གི་ཐྲོག་ལའང་དྲོ་ཕྲོག་མི་
ཡྲོང་བ་དང། དས་འདའི་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་སསལ་གི་འདུག དས་འདའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བསས་ནས་ལྲོ་ ༤ བཀའ་ཁྲོལ་ཡྲོད་པ་
དསའི་སྒང་ལ་ལྲོ་ ༨ ཡྲོང་གི་མསད་ནའང་། ལྲོ་ ༢ ཞིག་དམིགས་བསམ་གིས་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་ཆས་
བཞསས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཡྲོད་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་དགྲོངས་བཞསས་གནང་རྲོགས་གིས་ཞསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
ཁིམས་འཆར་འདི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་བྱུང་བ་ཡིན་ཙང་། དང་པྲོ་དགག་བྱ་གནང་མཁན་གིས་ཕག་རྲོངས་རྲོགས་གནྲོངས། 
གཅིག གཉིས། གསུམ་་་་་ བཅུ་དགུ། དགག་བྱ་གནང་མཁན་བཅུ་དགུ་བྱུང་སྲོང་།  
 ཁིམས་འཆར་འདི་ཚུད་པར་རྒྱབ་སྐྱྲོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྲོངས་རྲོགས་གནྲོངས། གཅིག གཉིས། གསུམ་་་ 
བཅྲོ་ལྔ།ཤཁིམས་འཆར་འདི་ཚུད་མ་སྲོང་། ཟགས་སྲོང་ཞསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 རྒྱབ་ལྲོགས་དསར་གཞུང་འབསལ་གི་སིག་གཞི་བསྐྱར་བཅྲོས་དས་གསྲོལ་ཅྲོག་ཐྲོག་འབུལ་ཡག་གཅིག་པུ་རསད། དས་མ་
གཏྲོགས་དསའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་བགྲོ་གསང་གལ་ཡྲོད་མ་རསད། དས་རིང་གི་ཁིམས་བཟྲོའ་ིལས་དྲོན་གྲུབ་པ་ཡིན།  
 
 དས་རིང་གི་ལས་རིམ་ལས་ཁུངས་གྲོ་རིམ་བཞིན་ ༢༠༡༨་་་་༡༩ ཐྲོག་སྲོན་རིས་ཐྲོག་བགྲོ་གསང་དང་གཏན་འབསབས་
ཕསབས་རྒྱུ་ཡིན།  དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག ཁ་སང་གི་འཕྲྲོ་དས་གསུང་གནང་རྲོགས་གནྲོངས།  
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དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགས་ལསགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཁ་སང་གི་འཕྲྲོ་དས་ཞུ་ཆྲོག་པ་གིས། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ད་ལྟ་ཤསས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་གི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གསང་ཕསབས་བསྡད་ཡྲོད།) ལགས་སྲོ། ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་ནས། 
ཀྲུ་ཀྲིང་ནས་ཡྲོང་བའི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་བདག་སྐྱྲོང་གནང་ཕྲོགས་ཀི་སྐྲོར་ལ་ལྲོ་དྲུག་ཡན་ཆད་དས་ས་ལམ་བཞིན་དུ་གནང་དང་གནང་
མུས་དང་། ལྲོ་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་སྲོན་འགྲོའ་ིརིམ་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙམ་དས་མཚམས་སྲོར་གི་བཟྲོ་ལྟ་
ཞིག་དགྲོས་པ་དས་བྲོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་སྲོགས་དས་དག་བཞག་རྒྱུའི་ཆསད་དུ་ཕར་གི་ར་བས་ཁང་པ་ཞིག་བཟྲོས་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་
འད་བྱས། དས་ད་ལྟ་ནང་ཤསས་འཕྲྲོད་གསུམ་གིས་བཀའ་མྲོལ་གནང་བའི་ཐྲོག་ནས་དས་བྱུང་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་གསུང་རྒྱུ་དས་
རསད། དསའི་སྐྲོར་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་འདི་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ། ཁ་སང་སྲོན་མ་འཚམས་གཟིགས་རང་གི་ཐྲོག་ནས་ཤསས་རིག་
ལས་ཁུངས་ནས་ཕར་ལན་ཕུལ་བ་དས་ལ། གཞན་པ་ག་རས་ཡིན་ན་ང་ཚོས་ཞུ་ཆྲོག་གི་རསད་དས། ཕ་གིར་ཁང་པའི་རིས་གཞི་དས་
གསར་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དས་ཚོ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ནམ་རྒྱུན་དས་མིན་པ་ཡིན་ཙང་། ནང་སིད་ལ་ཕར་གཅིག་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཟསར་
བ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་བསྡད་འདུག བྱས་ཙང་ལན་དས་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་མུ་མཐུད་ནས་ལྟ་ཆྲོག་པར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་གཅིག་དས་ཀྲུ་ཀྲིང་ཁུལ་ནས་ཡྲོང་མཁན་དས་ཚོ་སྲོན་མ་གུང་གསསང་ལ་ཕསབས་ཐུབ་མ་ཐུབ་པ་དས་ལྲོ་མང་པྲོའ་ི
སྲོན་ནས་དཀའ་ངལ་གི་གནས་སངས་ཆགས་ནས་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྲོས་ནས། གུང་གསསང་ཕར་བཞསས་ཕྲོགས་དང་
དསའི་མཐུན་རསན་མཁྲོ་སྒྲུབ་བྱསད་རྒྱུ། སིན་བདག་བཙལ་རྒྱུ། མདྲོར་ན་གུང་གསསང་ལསན་མཁན་ཡན་ཆད་ཀི་ལམ་གྲོན་འབུལ་
རྒྱུ་ལ་སྲོགས་པའི་སིག་གཞི་དང་ལམ་ལུགས་གཏན་འབསབས་ཡྲོད་རསད། དས་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་ལག་ལསན་བསར་དང་བསར་
མུས་རསད། དས་ནས་བར་ལམ་ཞིག་ནས་བྲོད་ཁྱིམ་གི་ནང་དུ། གཅིག་བྱས་ན་བྲོད་ཁྱིམ་ཀྲུ་ཀྲིང་ཡིན་པ་དས་དག་ཡིན་ན། བྲོད་
ཁྱིམ་ནས་ཀང་དས་དང་དས་བཞིན་གནང་གི་ཡྲོད་པར་ཡིད་ཆསས་དང་ཚོད་དཔག་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་དས། གལ་སིད་དས་འད་མ་བྱུང་བ་
ཡིན་ན། བྲོད་ཁྱིམ་ལ་ཕར་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དས་འད་ཡིན། དས་ནས་ས་གནས་གང་དང་གང་དུ་གུང་གསསང་ཕསབས་ཐུབ་དང་མ་
ཐུབ་ཀི་གངས་ཐྲོ་དས་དག་ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་བཀའ་གནང་བ་ཇི་བཞིན། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་སྲོ་སྲོར་ཕུལ་
ཚར་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གིང་ལ་སྲོན་འགྲོའ་ིགཞི་རིམ་ལྲོ་རིམ་གཉིས་འད་བྱས་ནས། ལྲོ་བབ་གཅིག་བྱས་ཟསར་བ་དས། 
ད་ལྟ་དགྲོངས་བཞསས་གནང་གི་ཡིན་ཟསར་ནས་ཁ་སང་སྲོན་མ་ནས་ཞུས་ཚར་བ་རསད། གང་ལྟར་ཁ་སང་དགྲོངས་བཞསས་
གནང་གི་ཡིན་ཟསར་བ་དས། བསྡྲོམས་བརྒྱབ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ལག་ལསན་བསར་ཚར་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལག་ལསན་བསར་
ནས་སྲོན་འགྲོ་ལྲོ་རིམ་གཉིས་པ་ཡིན་མཁན་དས་ཚོ་སྲོབ་གྲྭར་ཡར་འཇུག་རྒྱུས་མཚོན།  གང་ལྟར་ཞུས་པ་བཞིན་ལག་ལསན་
གནང་ཚར་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དས་རང་གིས་ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་དས་ཐྲོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་ནང་བཞིན།  རང་
དབང་ལྡན་པ་ཞིག་བཟྲོ་དགྲོས་མིན་སྐྲོར་ལ་དགྲོངས་འཆར་གནང་སྲོང་། དས་དངྲོས་ཡྲོད་རང་རསད། དཔསར་ན་བར་ལམ་ང་
ཚོས་ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་ཚོགས་པ་རསད། དསའི་སྐབས་ལ་ད་ལྟ་ཡར་ལང་སྡྲོད་མཁན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མིང་ཡྲོད་པའི་
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ཐྲོག་ནས་དབུ་འབྱསད་ཀི་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བྲོ་བྱས་ནས་མར་གཏམ་བཤད་བྱསད་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་བྱུང་ཡྲོད།  སྐབས་དསར་གནད་
དྲོན་དསའི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་ཚགས་པྲོ་བྱས་ནས་ཕར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟ་ངས་ཕལ་ཆསར་དན་ཚོད་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་སིག་གཞི་ཨ་མའི་ནང་དུ་དས་ཚོ་མང་ཆས་བ་ཞིག་རང་དབང་ཆསན་པྲོ་ལྡན་པ་རསད་ཅསས་བཀྲོད་ཡྲོད། རསད་དས་འྲོག་ལ་
སྐབས་ཤིག་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་ཁུར་ནས་དས་འད་དས་འད་བྱས་ནས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙང་དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་
རསད། ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་རང་གི་དས་རིང་དསའི་ཐྲོག་ལ་འདི་འད་བྱསད་དགྲོས་རསད་ཟསར་ནས་གྲོས་ཆྲོད་འཁྲོད་མི་འདུག དས་
ནས་ར་བའི་ཐུག་ས་དས་སྲོན་མ་ཡྲོད་བསྡད་སའི་སིག་གཞི་དས་བསྐྱར་བཅྲོས་ཕིན་པའི་ཐྲོག་ནས་དས་ཡྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
རསད། སིག་གཞི་དས་ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་གཉིས་གྲོ་བསྡུར་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས་སིག་གཞི་བསྐྱར་
བཅྲོས་བྱས་ནས་ཡར་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་རྒྱུ་དས་འད་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། ངས་དན་ཚོད་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཤསས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དྲོན་ཚན་བྱས་བག་པ་ཞིག་ལ་བསྐྱར་བཅྲོས་གནང་རྲོགས་ཟསར་ནས་བཀའ་ཤག་
ལ་ཕུལ་དུས། བཀའ་ཤག་གིས་དས་མར་ཕིར་སྲོག་གནང་ནས། དས་སིག་གཞི་ཨ་མ་ཁྲོ་རང་གི་སྒང་ནས་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་ཏས་
ཡར་ཁུར་ཤྲོག་ཟསར་བ་ཞིག་གསུངས་ཡྲོད་རསད་དན་གི་འདུག བྱས་ཙང་དས་དག་ཚང་མའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་ཡྲོད་བསྡད་པ་
དང་། གྲོམ་པ་འད་ག་ཚོད་སྲོ་གང་ཐུབ་སྲོ་རིས་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དས་ནས་ཀྲོ་ལས་གྷལ་གི་ལྟ་གྲུབ་དགས་རྒན་གི་སྐྲོར་དས་རསད། དས་ཕ་མའི་ཚོགས་ཆུང་གི་
ངྲོས་ནས་སྐྱྲོན་འཛུགས་ཆསན་པྲོ་བྱུང་ནས་ངྲོ་བཤུས་དས་ཚོ་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་དང་འབསལ་ཡྲོད་ཚོར་ཕུལ་འདུག དསའི་ནང་
དུ་ཕ་མའི་ཚོགས་ཆུང་ནས་བཀྲོད་པའི་ཉསས་པ་དས་དག་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ར་འཕྲྲོད་ཀི་ཡྲོད་མསད། དས་ད་ལྟ་ཞུ་ཚོད་ཐིག་གི་མི་
འདུག དསས་ན་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་མ་གི་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱསད་རྒྱུ་བཀའ་
མངག་གནང་ཚར་འདུག བྱས་ཙང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་གྲུབ་དྲོན་དས་ཡར་བསསབས་ཡྲོང་དུས། ཕ་མའི་ཚོགས་ཆུང་ནས་
གསུངས་པའི་ཉསས་འཛུགས་དས་དག་ར་འཕྲྲོད་ཀི་ཡྲོད་མསད་བལྟ་རྒྱུ་དང་། དས་དང་འབསལ་བའི་སྙན་སསང་ཞིག་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་དས། 
ལྟ་གྲུབ་དགས་རྒན་ཁྲོ་རང་ཆྲོད་གན་ཐྲོག་ཡྲོད་ཙང་།  ད་ལྟ་ཆྲོད་གན་གི་ལས་དུས་དས་ཚང་སབས། བར་ལམ་ཞིག་ལྟ་གྲུབ་དགས་
རྒན་གསར་པ་བསྐྲོ་རྒྱུ་དས་ཚོའི་ནང་དུ་ཁྲོ་རང་གིས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་འདུག ཡིན་ནའང་ཁྲོ་རང་ལྟ་གྲུབ་དགས་རྒན་གསར་པའི་ནང་
དུ་ཚུད་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བྱས་ཙང་དས་ཡིན་དུས་ཁྲོ་རང་ཡང་བསྐྱར་ཕ་གིར་བསྡད་ནས། སྲོན་མའི་སྐྱྲོན་ཆ་དས་དག་རང་
བཞིན་གིས་བྱུང་ཡ་མསད་པ་ཆགས་འདུག ཡིན་ནའང་འདས་ཟིན་པའི་ཁྲོ་རང་གི་མ་འགིགས་ས་དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ། རསས་མ་
ཁུངས་སྐྱསལ་ར་འཕྲྲོད་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ག་རས་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག་གཟིགས་རྒྱུ་ཡིན་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག   
 དས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རསས་མ་དསས་སིར་བཏང་བསགས་བརྲོད་ཁག་གཅིག་གནང་སྲོང་བས་ཤསས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་མི་ཚང་མའི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རས་ཆས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ནས་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཐད་ལ་གཅིག་
བྱས་ན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསན་ནྲོར་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ། ཐུགས་ནྲོར་བ་ཡིན་ནམ། ད་ལྟ་རིས་ལསན་རྒྱུ་ལྔ་ལྷག་
བསྡད་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་འད་གསུངས་སྲོང་། དས་ཡིན་དུས་དས་དྲུག་རསད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ཐུགས་ཁག་ཡྲོད་མ་རསད། སྲོན་མ་ང་



14 

ཚོ་ལྷག་བསྡད་པ་བཅུ་བཞི་ཚང་མ་སྡསབ་གཅིག་ལ་ལསན་རྒྱུ་རིས་རྒྱབ་པ་རསད། དསའི་ནང་ནས་ཕར་ཡང་བསྐྱར་དབྱས་བ་གཉིས་
ཕས་ཡྲོང་དུས་མ་སུ་རི་ཚུར་དསའི་ནང་དུ་ཡྲོང་ཐུབ་རྒྱུ་དས་འད་མང་པྲོ་ཞིག་བྱས་ཡྲོད་རསད། དས་འད་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་དགུ་དང་ལྔ་
ཟསར་བའི་བཟྲོ་འད་བྱུང་ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙང་དས་འད་ཞིག་གིས་ཐུགས་ནྲོར་བ་མིན་འགྲོ། མདྲོར་ན། དྲུག་རིས་ལསན་རྒྱུ་ལྷག་
བསྡད་ཡྲོད་རསད། དས་རསས་མི་ལྲོ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ནང་དུ་གསལ་བྲོ་ཆགས་རྒྱུའི་གས་སུ།  གཏན་འཇགས་སྲོབ་གྲྭ་མཁྱསན་
གསལ་ལྟར།  མ་སུ་རི་དང་། སིམ་ལ། ཌལ་ཧྲོར། རྲོ་རས་གིང་། ཀ་སྦུག ཧ་པ་སྤུར་བཅས་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སིར་བཏང་བྲོད་
སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་རིས་ལསན་ཕྲོགས་ཀི་ད་ལྟ་བར་དུ་གྲུབ་འབས་དང་ལག་ལསན་ག་རས་བྱུང་ཡྲོད་པ་དས་དག་ཡག་པྲོ་བྱུང་འདུག་
ཟསར་ནས་བསགས་བརྲོད་གནང་སྲོང་ཐུགས་རས་ཆས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ས་མ་ཞིག་གིས་གསུངས་སྲོང་།  དསའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོ་རིས་ལསན་དུ་འགྲོ ་
དུས། རིས་ལསན་སའི་སྲོབ་ག་དས་ཚོ་ནས། ཡུལ་མི་དགས་རྒན་ལས་བྱསད་རྣམ་པ་མ་བཞུགས་ནས་ཕར་ཕསབས་འགྲོ་མཁན་དས་
ཚོར་ང་ཚོས་ཐུགས་རས་ལསགས་གསྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་དས་གང་འད་རསད། དས་དག་ངསས་པར་དུ་དགྲོས་རསད་ཟསར་ནས་གསུངས་པ་
རསད། དས་ངས་ཁ་སང་ལན་སིར་བཏང་འད་མ་གཏྲོགས་ཕུལ་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རསད། དས་ཡི་འཆར་གཞི་ཁྲོ་རང་མཐྲོང་མསད་པ་སྲོང་
ཙང་། དས་ངས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས། འཆར་གཞི་དང་ལྡན་པ་ཡྲོད་པའི་གས་ནས་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་
རསད་འདུག ཡིན་ནའང་གསལ་བཤད་དགྲོས་པ་འདུག་ན། ངསས་པར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་ལ། ཤསས་རིག་དང་། སཾབྲོ་
ཊ། ས་གནས་དས་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་ཁྲོ་རང་ཚོ་སྲོབ་ག་ཡིན་དུས་དགས་རྒན་ཁ་ཤས་ཁ་ཤས་ཡྲོད་རསད་པ། དས་དག་ཚང་མར་
གསྲོལ་སྲོན་ཕུལ། ཕག་རྟགས་ཕུལ། མཇལ་དར་ཕུལ། ཐུགས་རས་ཆས་ཟསར་བ་དས་དག་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་རསད་
འདུག དས་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས། དས་ངས་ཕལ་ཆསར་ཞུ་དགྲོས་མི་འདུག་བསམ་གི་ཡྲོད། བཀུར་
འྲོས་སི་འཐུས་རང་གི་གསུང་སྒྲུབ་སྲོང་། གསལ་བསགས་ནང་དུ་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་བསྐྲོས་པ་རསད་ཟསར་ནས་ཐྲོན་འདུག 
ག་འད་རསད་ཟསར་བ་དས། དས་གཅིག་བྱས། དས་ནས་རིས་ལསན་ཚར་བའི་མཇུག་ལ། སྲོན་མ་ང་ཚོའི་སསམས་ལ་ཡྲོད་པའི་ཡར་
རྒྱས་ཀི་རིམ་པ་དས་དག ད་ལྟ་གཏྲོང་དགྲོས་རསད་གསུངས་པ་དང་། སིར་བཏང་ནས་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་རསད་འདུག་
གསུངས་པ་དས་དག་དས་ག་རང་བྱས། དས་ནས་བསན་འཛིན་སྒང་ལ་ཚོགས་ཁང་ཆསན་པྲོ་ཞིག་བརྒྱབ་འདུག དས་རང་ད་གར་ལྷག་
འདུག་གསུང་རྒྱུ་དས་བརད་གཅྲོད་དུས་དས་དས་བཞིན་རསད་འདུག ཚོགས་ཁང་ཆསན་མྲོ་དས་སྲོན་མ་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་
འགྲོ་སངས་ནང་བཞིན་བྱས་ནས། ཨར་ལས་ཚོགས་པ་ཚོས་སད་རྒྱུ་དས་འད་ཡྲོད་རསད། དས་ཚོ་ཁྲོ་རང་ཚོས་བརྒྱབ ། དས་ཚོས་
རིས་ལསན། སྲོབ་གྲྭ་དས་ང་ཚོས་ཚུར་རིས་ལསན་དུས། ཚོགས་ཁང་དས་ང་ཚོས་རིས་ལསན་དགྲོས་རསད་གསུང་པའི་སྐབས་སུ། སཾ་
བྲོ་ཊའི་ངྲོས་ནས་རྟྲོག་ཞིབ་དང་ཞིབ་འཇུག་མང་པྲོ་ཞིག་བྱས་ཡྲོང་དུས། ཨར་ཀ་དས་སྤུས་ཀ་དང་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་ཚད་དང་
ལྡན་པ་ཡག་པྲོ་ཞིག་བྱུང་མསད་པ་ཤསས་རྟྲོགས་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས། དས་ང་ཚོས་རིས་ལསན་ཐུབ་ས་མ་རསད་ཟསར་ནས་རིས་བངས་
མི་འདུག གལ་སིད་རིས་བངས་པ་ཡིན་ན། སྲོན་མའི་ཨར་ཀ་དས་དག་ཚང་མ་ཕར་ལ་སྲོག་དགྲོས་རྒྱུས་མཚོན་པའི། ཆ་རསན་
ཞས་དགས་ཡྲོད་རསད་བ། མདྲོར་ན་དས་དག་ཞུ་མི་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས། རིས་ལསན་ཐུབ་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  



15 

 དས་ནས་བྷུན་ཏར་སྐྲོར་དས་རསད། ཟུར་བཀྲོལ་ནང་དུ་སར་ཡང་ཞུས་འདུག ཚུར་སྲོ་ཡི་ཡིན་གསུངས་འདུག གང་འད་
ཡིན་ན། ཐྲོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་དང་། ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས། ད་ལྟ་ཝཱ་ཎཱ་ལ་ཡྲོད་པ་དང་། དས་ནས་ལས་བྱསད་མང་པྲོ་ཞིག་
ཐུགས་ཁལ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་དང་། དས་བཞིན་ད་ལྟ་གསལ་བསགས་བྱས་བཞག་པ་དས་དག་ནང།  བྷུན་ཏར་ནས་ཐྲོན་པ་དས་
དག་ལ་དམིགས་བསལ་ཐྲོག་དགྲོངས་བཞསས་དགྲོས་པ་འད་ཞིག་ཡྲོད་རསད། དས་དག་གནང་འཆར་ཡྲོད་རསད་དང་མ་རསད་
གསུང་པ་དང་། དས་དག་བཀའ་གནང་སྲོང་། དསའི་ཐྲོག་ལ་ངས་སྙིང་བསྡུས་འད་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཐྲོག་མའི་ཆར་བྷུན་ཏར་དགས་
རྒན་འྲོས་སྲོང་དསའི་དམིགས་ཡུལ་གང་འད་ཞིག་བཟུང་ནས་བཙུགས་ཡྲོད་མསད་དས་གྲོས་ཚོགས་ཀིས་མཁྱསན་གསལ་ཡིན་
ཙང་། དས་ངས་བསྐྱར་དུ་ཞུ་མི་དགྲོས་པ་བྱས་ནས། བར་ལམ་དས་ཐྲོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་ཡྲོད་པ་གཞིར་བཟུང་། ལག་ལསན་
བསར་དུ་འགྲོ་དུས་མ་གི་ཝཱ་ཎཱ་ཆསས་མཐྲོའ་ིགཙུག་ལག་སྲོབ་ཁང་དས་རང་ལ། གནས་ཚུལ་ཞིག་དཀའ་ངལ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས། 
ཐྲོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་ནང་བཞིན་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། ཕི་ལྲོགས་ལ་ཡྲོད་མཁན་དས་ཡན་ལག་སྡས་ཚན་གི་ངྲོ་བྲོ་ལ་སྐྱྲོང་རྒྱུ་ཞིག་
ཡྲོད་རསད་བ། དས་སྐྱྲོང་རྒྱུའི་ཆ་རསན་མ་ཚང་ནས། ཚང་མ་ཕར་ཝཱར་ཎཱ་ལ་སྲོ་དགྲོས་པའི་བཟྲོ་ལྟ་དས་འད་ཆགས་ནས། ད་ལྟ་བར་
དུ་དས་བཞིན་གནས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། ཡིན་ནའང་དས་དུས། དཀའ་ངལ་དས་ལྲོ་རས་གཉིས་ནང་གང་མགྲོགས་སསལ་རྒྱུའི་རས་བ་དང་
ཡིད་ཆསས་བྱས་ནས་དས་འད་བྱས་ནས་ལྷག་བསྡད་པ་ཞིག་རསད། བར་ལམ་ཞིག་ལ་ཁྱྲོན་ནས་དས་སསལ་རྒྱུ་མསད་པར་བྱས་ནས། 
ལྲོ་མང་པྲོ་ཞིག་རསད་དས་འད་བྱས་ནས་ཡྲོང་བ་དང་། དྲོན་ཚན་གཉིས་པ་དས། དངྲོས་ནས་དགས་རྒན་མང་པྲོ་ཞིག་དངྲོས་སུ་སྲོང་
བརར་སད་ནས་ཐྲོན་ཡྲོང་དུས། རསས་མ་ང་ཚོས་དགྲོས་མཁྲོ་ལ་གཅིག་བལྟས་ཡྲོང་དུས། མ་གི་ནས་ཐྲོན་ཚད་ཚང་མ་ཏག་
ཏག་བྱས་ནས་བསྐྲོ་ཐུབ་པའི་ས་མིག་ལ་སྲོགས་པ་དང་། དགྲོས་མཁྲོ་དས་དག་ཏྲོག་ཙམ་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་ཀི་མསད་པའི་
གནས་ཚུལ་དང་གཉིས། དས་ནས་དུས་དུས་ལ་ང་རང་ཚོའི་འདྲོད་པ་ཡྲོད་པ་ནང་བཞིན། དགས་རྒན་འྲོས་སྲོང་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་
ཡྲོད་ན། ཝཱ་ཎ་ལ་སྲོགས་པ་སྲོན་མ་ནས་ང་ཚོས་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་ནས། གནང་སྲོལ་ཡྲོད་རསད། ལམ་ལ་དས་ཡྲོད་ཡྲོད་པ་
ཡིན་པ་དང་གསུམ། དས་འདའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐྲོག་ནས། ཕལ་ཆསར་ན་ནིང་ཡིན་ན། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྲོས་ནས་ད་ལྟ་མར་
ལ་འགྲོ་བཞིན་པའི་དགས་རྒན་འྲོས་སྲོང་གི་ལས་རིམ་དས་ཚར་བའི་རསས་སུ། དས་སྒྲོ་རྒྱག་གི་ཡིན་ཟསར་ནས་ཕག་བིས་ཕུལ་བ་
དང་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་དས་གཅིག་རསད། དས་རསས་ལ་བྷུན་ཏར་ལ་ཡྲོད་པའི་ས་ཁང་དས་དག་ག་རས་བྱསད་ཀི་རསད་ཟསར་ནས། དས་རང་
བཞིན་གིས་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལྷག་བསྡད་ཡྲོད། དས་ཚོའི་སྐྲོར་འཆར་གཞི་དས་བཀའ་འཁྲོལ་སྙན་གསསང་ཞུ་རྒྱུ་དས་དག་བྱུང་བ་
རསད། དས་འད་བྱསད་སྡྲོད་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ། ཁ་སང་ཉས་ཆར་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆས་དབུ་བཞུགས་ཀི་ཐྲོག་
ནས་ཚོགས་འདུ་ཆསན་པྲོ་ཞིག་ཚོགས་པ་རསད། ཆྲོས་ལུགས་འད་མིན་གི་ཐྲོག་ནས་དསར་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་པ་རསད། དས་
ལ་བཅར་བའི་སྐབས་ཞར་དང་ཞྲོར་དུ་དས་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དགས་རྒན་འྲོས་སྲོང་གི་དགས་རྒན་ཚང་མ་ལྷྲོད་
ལྷྲོད་བྱས་ནས་ཐུག་རྒྱུ་དང་། ཚུར་ཕྲོགས་དསར་ཉས་བའི་རིགས་བདག་མཇལ་རྒྱུ་དང་། དས་འདའི་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་བའི་སྐབས་
སུ་བསྐྱར་ཞིབ་ཅིག་བྱསད་ཡྲོང་དུས། སྲོན་མའི་དཀའ་ངལ་དས་ད་ལྟ་བར་དུ་སསལ་མ་ཐུབ་པ་རསད་མ་གཏྲོགས། ད་ལྟ་སསལ་རྒྱུ་ལ་
རས་བ་དང་ལམ་འགག་ཡྲོད་པ་དས་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དང་། རས་བ་དསའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཆསན་པྲོ་ཆགས་ཡྲོད་པའི་གནས་
སངས་ཤིག ཁྲོང་གིས་ནན་པྲོ་བྱས་ནས་འགསལ་བཤད་གནང་གི་འདུག ནན་པྲོ་བྱས་ནས་འགསལ་བཤད་གནངས། དས་ནས་
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ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཏྲོག་ཙམ་ཞིག་སྒུག་མ་ཐུབ་པའི་བཟྲོ་འད་ཞིག སྒུག་ཡུན་རིང་བའི་བཟྲོ་འད་ཞིག དས་འད་བྱུང་བ་མ་
གཏྲོགས། ད་ལྟ་རས་བ་དས་སྲོན་མ་ནང་བཞིན་ཡྲོད་པ་དང་། དས་ནས་གལ་སིད་དས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། བྷུན་ཏར་ལ་ཡྲོད་པའི་དགས་
རྒན་འྲོས་སྲོང་དས་སྲོན་མའི་གནས་སངས་ལས་ལྷག་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་ཕྲོགས་འད་ཞིག ག་རས་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། མ་
གིའི་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གཉསར་ཁང་རང་ནས་མཉམ་རུབ་ཤུགས་ཆསན་པྲོ་བྱསད་ཐུབ་ཡའི་གནས་སངས་དས་འད་འགསལ་བཤད་
གནང་གི་འདུག དས་ནས་མ་གི་རང་གི་གནསསངས་སྙན་གསང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁ་སང་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆས་དབུ་
བཞུགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་འཁྲོར་བའི་དུས་དན་དས་ཡིས་མ་གི་ཆསས་མཐྲོའ་ིསྲོབ་གཉསར་ཁང་གི་ལས་བསྡྲོམས་དས་མར་
སྙན་གསསང་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། ཕ་གི་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་ཁང་དསའི་སྡས་ཚན་གི་ངྲོ་བྲོར། ཤསས་ཡྲོན་གི་སྡས་ཚན་ཞིག་བཙུགས་
ནས་ལག་ལསན་ཡག་པྲོ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ། ཕན་ཐྲོགས་ཆསན་པྲོ་ཡྲོད་པ། དས་དག་སྙན་གསསང་བྱུང་སྲོང་། དསའི་མཇུག་ལ་གང་འད་
རསད་ཟསར་ཕར་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚོ་འགྲོ་བཞིན་པའི་དགས་རྒན་འྲོས་སྲོང་དས་ག་རང་རསད་འདུག ར་བའི་ཆ་ནས་མ་
གི་རང་ལ། ཁྲོ་རང་ཚོ་རང་གི་ཡན་ལག་བྱས་ནས་ཤསས་ཡྲོན་གི་སྡས་ཚན་དང་། དགས་རྒན་འྲོས་སྲོང་རྒྱག་རྒྱུའི་དགྲོངས་པ་
དང་རས་བ་དས་འད་འདུག་སས། ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱག་ས་ས་ཆ་ར་བ་ཉིད་ནས་མསད་པ་བྱས་ནས་བསྡད་བསྡད་འདུག དཔསར་ན་དསའི་
སྒྲུབ་བྱསད་འད་པྲོ་ཞིག་ལ་བར་ལམ་ནས་མ་གི་སན་རིས་ཁང་གི་ཡན་ལག་ཅིག་དས་གར་སྲོན་མ་ནས་ཡྲོད་རསད། ཆུང་ཆུང་བྱས་
ནས་བཙུགས་རསད། དཔས་མི་སིད་པའི་གྲུབ་འབས་ཆསན་པྲོ་དང་རྒྱ་ཆསན་པྲོ་ཆགས། མཐའ་མ་དས་སན་པ་ཟསར་བ་དས་ཐྲོན་རྒྱུ་
ལ། ལག་ལསན་དང་ཉམས་མྲོང་གསྲོག་ས་དས་སན་ཁང་རང་དངྲོས་སུ་མསད་ན། དས་ཡྲོང་གི་མསད་པའི་ཆ་ནས་དས་གར་སན་ཁང་
ཆསན་པྲོ་ཞིག་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། དསའང་ས་ཆ་ཆུང་དགས་ནས་ཁང་པ་གཅིག་གི་ཐྲོག་ལ་གཅིག་བརསགས་ནས་ད་ཕལ་ཆསར་ཁང་
བརསགས་བཅུ་གསུང་གི་འདུག་བསམ་སྲོང་། དས་འད་ཞིག་བརྒྱབ་ནས། དས་འད་བྱས་ཡྲོང་དུས་ཤསས་ཡྲོན་གི་དགས་རྒན་འྲོས་
སྲོང་རྒྱག་ས་མསད་པ་བྱས་ནས། དས་འད་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དགྲོངས་གཞི་ཡྲོད་པ་བྱས། ཕན་ཐྲོགས་ཤུགས་ཆསན་པྲོ་
ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་དང་། བར་ལམ་ཞིག་ནས་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསས་བཟང་སྲོད་དང་འབསལ་བའི་བཀའ་སྲོབ་
ཕསབས་པ་དས་དག ཤསས་ཡྲོན་རང་གི་ཐྲོག་ནས་བྱསད་དགྲོས་པ་ཡིན་དུས། ཤསས་ཡྲོན་སྲོད་མཁན་གི་དགས་རྒན་དས་ཚོའི་ནང་དུ་
གལ་ཆསན་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་དུས། དས་ཚོའི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་བསྡྲོམས་ནས། ཁྲོ་རང་ཚོས་རས་བ་བྱསད་རྒྱུ་ལ། སྲོན་མ་ཐྲོག་
མའི་གནས་ཚུལ་དས་སར་ཡང་བསྐྱར་སྲོག་རྒྱག་ཐུག་རྒྱུ་དས་འདའི་འགསལ་བཤད་མང་པྲོ་གནངས་སྲོང་། དས་འད་གསུངས་དུས་
ང་ཡར་བསསབས་རསས་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་རསད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་རསད། དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་སྙན་གསང་ཞུས་ནས། ད་
ལྟའི་ཆར་ཐག་གཅྲོད་རྒྱུ་དས་བཅད་ཟིན་པ་རསད། དས་ ༢༠༡༩ གྲོང་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རསད། དས་ཡིན་དུས་དས་
འད་བྱས་ནས་བསྡད་བསྡད་ཡྲོད་དུས། གལ་སིད་དས་དག་ཚང་མ་འགིག་པ་ཡིན་ན། དས་ནས་སྲོན་རིས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཕ་གིའི་
རིས་འགྲོ་འད་ཞིག་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རསད། གཉིས་ནས་གལ་སིད་དས་མ་བྱུང་བ་འད་ཡིན་ན། མ་གིའི་དཔས་མཛོད་ཀི་དསབ་ལ་
སྲོགས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡར་ལ་དབྲོར་འདསན་བྱསད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རསད་ད། ཚུར་ལ་ལྲོག་དགྲོས་པའི་འཆར་གཞི་ཡྲོད་རསད། 
དསའི་ཆསད་དུ་ཁ་སང་ཡར་ལ་སྲོ་རྒྱུའི་རིས་དས་འད་ཞུས་འདུག་ཟསར་ནས་དས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
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 དས་ནས་མ་གི་ནས་ཐྲོན་པའི་དགས་རྒན་དས་དག་དཔསར་ན་ཁ་སང་ངས་གྲུབ་འབས་ག་དུས་ཐྲོན་གི་རསད་ཟསར་ནས་
བཀའ་འདི་གནང་བའི་སྐབས་སུ། ལྷྲོ་བྱང་གཉིས་ཀ་ཚར་སྲོང་ན། གྲུབ་འབས་དས་སྡསབ་གཅིག་ལ་ཐྲོན་གི་རསད་ཟསར་ནས་ཞུས་
པ་རསད། དས་ཁ་སང་ཐྲོན་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག བྱས་ཙང་དས་ཚོའི་ནང་དུ་ལྟ་ཡྲོང་དུས་ས་མིག་མང་ཆས་བ་བསྐངས་ཐུབ་པ་བྱུང་
འདུག ཡིན་ནའང་བྷུན་ཏར་ནས་ཡྲོང་མཁན་མང་ཆས་བ་ཚུད་པའི་བཟྲོ་འད་འདུག ཡིན་ནའང། ཁ་ཤས་མ་ཚུད་པའི་གནས་
སངས་བྱུང་འདུག དས་ང་ཚོས་གྲོས་བསྡུར་བཀའ་འདི་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ། སྲོན་མ་ནས་དས་ཤསས་རིག་རང་གིས་ཉམས་མྲོང་འད་
མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་ནས། དགས་རྒན་ལ་སྲོགས་པ་འདསམས་སྒྲུག་བྱསད་ཡྲོང་དུས། མ་མཐའི་གནས་ཚད་ཅིག་དང་པྲོ་རང་ནས་
ཚང་དགྲོས་པ་ཡིན་དུས། ལག་ཁྱསར་ལ་སྲོགས་པ་དས་ཚོས་ཁ་གགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རསད། མཐའ་མ་དངྲོས་སུ་འདསམས་སྒྲུག་
བྱསད་ཡྲོང་དུས། སྤུས་ཀ་བཟང་ངན་དང་། དངྲོས་གནས་དང་གནས་གནས་ཚད་འདསམས་རྒྱུ་རང་གི་ཐྲོག་ནས་འདསམས་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས། དས་ཚོའི་ཕྲ་ལ་ཕྲན་བུ་དམིགས་བསལ་བྱསད་རྒྱུ་ལ་སྲོགས་པ་དས་དག་ཏན་ཏན་ཡྲོང་གི་རསད་དས། དས་དག་ཧ་
ཅང་གནས་ཚད་མ་ལྲོངས་པའི་བཟྲོ་འད་ཞིག་ཐྲོན་པ་དང་། བྱསད་ཐབས་མསད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་དས་འད་བྱས་ནས་ཆགས་
ཡྲོང་དུས། དས་སྲོན་ནས་བྱུང་འདུག ད་རསས་ཀང་བྱུང་འདུག ར་བའི་ཆ་ནས་དགས་རྒན་འྲོས་སྲོང་སད་ནས། གཅིག་པ་ཡིན་པ་
ཡིན་ན་ཚང་མ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་། སྤུས་ཚད་མཐྲོ་དམན་གཅིག་པ་གཅིག་རང་དས་འད་ཡྲོང་ཤསས་ཀི་མསད་པར་སྲོང་། ཕི་
ལྲོགས་ནས་འགན་བསྡུར་དས་འད་བསསབས་ཡྲོང་དུས་ཏྲོག་ཙམ་དས་འད་རསད་བ་ཟསར། ཡིན་ནའང་དས་དག་སྲོན་མ་འདསམས་སྒུག་
བྱསད་མ་ཐུབ་ནས་ལྷག་ཡྲོད་མཁན་དས་དག་སྲོན་མ་ཐྲོན་ཚར་བ་ཞུ་གི་ཡྲོད། དས་ཚོས་ད་ལྟ་ཁུངས་འད་མིན་ལ་ཕག་ལས་གནང་
ནས། གང་ལྟར་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕན་ཐྲོགས་བྱུང་འདུག ད་ལྟ་ཡིན་ན་དསའི་ནང་དུ་ཚུར་ཞུགས་ནས་མ་ཚུད་པ་དས་དག་ཡིན་
ན། ང་ཚོས་གཞན་དག་གི་ནང་དུ། གང་ལྟར་ཐྲོ་ནི་ཡྲོད་ཡྲོད་པ་རསད། གང་ལྟར་ཕན་ཐྲོགས་ས་ཞིག་ངསས་པར་དུ་བསསབས་
ཐུབ་རྒྱུ་དས་འད་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རས་ཆས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་གཡང་ཅན་སྲོལ་དཀར་ལགས།  
 
སི་འཐུས་གཡང་ཅན་སྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆྲོག རིས་འགྲོ་དང་འབསལ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མསད། གྲོ་སྐབས་འདི་བངས་ནས་ཤི་ལྲོང་མི་མང་གི་ཤི་ལྲོང་སམ་
བྲོ་ཊ་སྲོ་གྲྭ་དས་ན་ནིང་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་བ་རབ་དུ་ཉལ་ཁང་ཡྲོད་པའི་འཛིན་གྲྭ་ཞིག་རསད། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དགྲོས་པ་རྒྱུ་
མཚན་གཟིགས་ནས་ད་ལྲོ་ནས་འཛིན་གསུམ་པ་བར་མར་བཅག་སྲོང་། ན་ནིང་བར་དུ་ཕྲུ་གུ་ ༤༠ ལྷག་ཅིག་ཡྲོད་རསད། ད་
ལྲོ་ཕྲུ་གུ་ ༡༩ མ་གཏྲོགས་མི་འདུག ད་ལྲོ་ཤི་ལྲོང་རང་གི་ཕྲུ་གུ་འགའ་ཤས་འཇུག་འདྲོད་འདུག་ཀང་། ད་ཆ་སྲོབ་གྲྭ་སྒྲོ་རྒྱག་
རྒྱུའི་གནས་སངས་ཡྲོད་དུས། བཅུག་མ་སྲོང་། མི་མང་གི་རས་བ་ལ་སྲོབ་གྲྭ་དས་གལ་ཆསན་པྲོ་ཡིན། ཤི་ལྲོང་ས་གནས་དས་ཁ་
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འཐྲོར་ཡིན་དུས་ཕི་ཡི་རིག་གཞུང་གི་ཤུགས་རསན་མང་པྲོ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རསད། དས་འད་སྲོང་ཙང་སྲོབ་གྲྭ་དས་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆསན་
པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག་ཅསས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་ངསས་བར་དུ་རས་བསྐུལ་ཞུ་རྲོགས་གིས་ཞསས་
གསུང་གི་འདུག སྲོབ་གྲྭ་དས་སྲོན་ནང་བཞིན་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་ཉལ་ཁང་ཡྲོད་པ་དང་བཅས་བཟྲོ་རྲོགས་གནང་ཟསར། སི་བཏང་
ཁྲོང་ཚོས་ཡི་གས་མང་པྲོ་ཞིག་བཏང་འདུག་ཡིན་ནའང་ངག་ཐྲོག་ནས་ཀང་ཞུ་རྲོགས་གིས་ཞསས་གསུང་གི་འདུག  ཐུགས་རས་
ཆས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས།  
 
སི་འཐུས་པདྨ་ཕག་མཛོད་ཚང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་དི་བ་མསད། ཡིན་ནའང་བྱང་ཨ་རིའི་མི་མང་གི་
ཐད་ནས་སྙན་གསསང་དྲོན་ཚན་གཉིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། དང་པྲོ་དས་ཕྲུ་གུའི་འགུལ་རིས་གྲོག་བརན་གསུམ་ཞིག་ཡྲོད་པ་འད། དས་
མང་བ་ཞིག་བཟྲོ་རྲོགས་གནང་ཟསར། གཉིས་པ་དས་བྲོད་པའི་སྲོབ་ཐྲོག་ལ་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་ PDF file དས་འད་ཞིག་འབད་བརྲོན་
གནང་རྲོགས་ཞསས་སྙན་སསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྲོལ་དཀར་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།  
ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལ་དྲོན་དང་འབསལ་ནས་ཡིན། ང་རང་ཕྲོགས་བསྐྱྲོད་ས་ཁུལ་དས་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལི་ཡིན། ཕག་སསལ་སི་
འཐུས་ཅིག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་ས་གནས་དས་ཡི་སམ་བྲོ་ཊ་ཉིན་སྲོབ་འད་པྲོ་ཡིན་ན་གནས་བབས་དས་ག་རང་ཆགས་
འདུག ཕི་ཟླ་ ༥ ནས་ ༦ བར་ཕ་གི་ཕྲོགས་ནས་རྒྱ་ལམ་བཟྲོ་བཞིན་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བཀའ་ཕབས་ནས་ཕྲུ་གུའི་
ལག་རས་སྲོ་ལྲོའ་ིརསད་ཐང་དསའི་ཕསད་ཀ་གཞུང་ལམ་ལ་ཁསལ་འདུག ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་རིམ་བཞིན་སྲོབ་གྲྭ་ཉུང་ཉུང་གཏྲོང་རྒྱུ་
དང་། མཐར་ག་ལསར་སྲོབ་སྒྲོ་རྒྱག་རྒྱུའི་ཉསན་ཁ་འདུག དས་འད་ཆགས་ན་དཀའ་ངལ་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག 
དསའི་ཐད་ལ་དགྲོངས་བཞསས་གནང་དགྲོས་པ་ཞིག་རསད། དས་དང་མཉམ་དུ་ས་གནས་དསའི་ཕ་མ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་གསུངས་ཀི་
འདུག ཕྲུ་གུས་བྲོད་ཡིག་དང་བྲོད་སྐད་ཤསས་ན་བསམ་ནས་སྲོབ་གྲྭ་ལ་གཏྲོང་སྐབས་འགྲོ་སྲོང་ཆསན་པྲོ་འགྲོ་གི་འདུག  སྲོབ་
གྲྭར་ཕར་གཏྲོང་བའི་གང་འཁྲོར་གི་ག་སྲོགས་འགྲོ་གསྲོང་འབྲོར་ཆསན་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཀང་། ང་ཚོས་ཨུ་ཚུགས་བྱས་
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ནས་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་ཟསར་གི་འདུག ཁ་ཤས་ཀི་ཕྲུ་གུ་རྒྱ་གར་སྲོབ་གྲྭ་གཏྲོང་གི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟསར་ན་སྒྲོར་མྲོ་
གཅིག་ཀང་གཏྲོང་དགྲོས་མ་རསད་ཅསས་ཁྲོང་ཚོས་ལབ་ཀི་འདུག སིག་ཆས་ལ་སྲོགས་པ་ཚང་མ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སྲོད་ཀི་
འདུག སབས་བདས་བ་འདུག་ཟསར་མཁན་ཡང་འདུག ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་ཕ་མ་མང་པྲོས་སསམས་ཤུགས་བྱས་ཏས་ཕྲུ་གུ་བྲོད་
པའི་སྲོབ་གྲྭ་ལ་གཏྲོང་དུས། སྲོབ་གྲྭའི་གནས་སངས་དས་འད་ཆགས་ན་ཕ་མ་ཚོའི་སསམས་ཤུགས་ཆགས་འགྲོ་རྒྱུ་འདུག ང་
ཚོའི་ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ནང་དུག་གཟིགས་ན་ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་ཕ་མ་དང་མཉམ་དུ་འཚར་ལྲོངས་དགྲོས་ཞསས་འཁྲོད་ཡྲོད་
རསད། རབ་བྱུང་ན་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དས་ཚོ་ཕ་མ་དང་མཉམ་དུ་འཚར་ལྲོངས་ས་གནས་ཁག་གི་སྲོབ་གྲྭ་མུ་མཐུད་བྱུང་ན་ཡག་པྲོ་
འདུག ད་ལྟ་ཟླ་བ་དྲུག་རིང་འཕར་འགངས་གནང་འདུག་སས་མུ་འཐུད་དུ་གནས་ཐུབ་ན་ཕན་ཐྲོགས་ཆསན་པྲོ་ཡྲོད་ས་རསད་ཅསས་
འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་ཁ་སང་ཕག་སསལ་འགའ་ཤས་ནས་གསུངས་སྲོང་། ག་ཕྲོགས་ཤུགས་ཆསན་པྲོ་སར་བའི་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་
སྲོང་། ངས་བལྟས་ན་དས་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་སྲོང་། རྣམ་པ་ཚོའི་ངྲོས་ནས་གསལ་བསག་བཏང་ནས། དསས་བཙན་
བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་གི་སྲོབ་གྲྭ་གང་འད་ཞིག་ཡྲོད་ནའང་། དསར་མིག་དཔས་ལྟ་འྲོས་པ་ཞིག་གི་རྣམ་པ་མཐྲོང་སྲོང་། རྒྱུན་དུ་
ངས་དས་རང་ཞུ་གི་ཡྲོད་ང་རང་ཚོར་ཡྲོད་པའི་དགས་རྒན་ཚོར་ག་ཕྲོགས་ཞས་དགས་སར་མ་ཐུབ་ནའང་ཁྲོང་རྣམས་པར་གུས་
བརི་ལྡན་པའི་མི་ཚེ་ཞིག་ཡྲོང་དགྲོས་པར་མཐྲོང་སྲོང་། བྲོད་ཁྱིམ་སྲོབ་གྲྭ་གཅིག་པྲོ་མ་རསད། དསའི་ནང་ལ་ C.S.T སམ་བྲོ་
ཊའི་ནང་ལ་དགས་རྒན་འགའ་ཤས་ཧ་ཅང་གིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བྱས་ནས་འཛིན་གྲྭ། ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩་༠༠ ནས་ཕི་དྲོ་
ཕག་ཚོད་ ༥།༠༠ བར་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། དུས་རྒྱུན་དུ་སྲོབ་ཕྲུག་མཉམ་དུ་དུས་ཚོད་གཏྲོང་མཁན། ཕི་རྒྱལ་ལ་འགྲོ་
རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་རག་ན་ཡང་དས་བཞག་ནས་ལྲོ་མང་ཞབས་ཞུས་གནང་མཁན་ཁྲོང་ཚོ་ལ་མ་མཐར་དས་འདའི་དགྲོངས་པ་
བཞསས་དགྲོས་པ་ཞིག་རསད་འདུག ག་ཕྲོགས་སར་བའི་གནས་ཚུལ་དས་ངའི་བསམས་པར། སྲོབ་གྲྭ་གཞན་པས་གཟིགས་
དགྲོས་པ་ཞིག་མཐྲོང་སྲོང་། དསའི་ཆསད་དུ་ཐུགས་རས་ཆས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། དགས་རྒན་གསར་པ་འདསམས་སྐབས་སྤུས་
ཚད་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་ན། ཉམས་མྲོང་ཡྲོང་རྒྱུ་དས་གལ་ཆས་མཐྲོང་གི་འདུག དསར་དགྲོངས་པ་བཞསས་རྲོགས་གནང།  
 དས་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་ཤཤག་སྐབས་བཅྲོ་ལྔ་པའི་སྐབས་སུ་སར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ནས་ཞལ་བཞསས་
གནང་བ་ལྟར་བུད་མསད་བཀའ་བྲོན་ཅིག་འྲོས་མིའི་ནང་དུ་འཁིད་གནང་བ་རསད་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ངྲོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱྲོང་གནང་
སས་ཕསབས་པ་དས་ལ་མཚམས་འདི་ཡྲོད། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་ངྲོས་ནས་དསའི་སྐྲོར་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་དུས། འྲོས་
ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་གནང་སྲོང་། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ད་ལྟ་འདི་ཤསས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཕསབས་ཀི་ཡྲོད་རསད།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འབསལ་བ་ཡྲོད་བསྡད་ཡྲོད། གང་ཡིན་ཟསར་ན་
ཁིམས་ཡིག་ཐྲོག་ནས་འགིག་དང་མ་འགིག་གང་ལྟར་ཡང་། ཚོུད་ཁ་ཤས་རིང་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་བདམས་པ་པ་རསད་ཅསས་
བཀའ་མྲོལ་བྱུང་སྲོང་། དས་ཡིན་དུས། དས་དང་འབསལ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག་སྙམ། བྱས་ཙང་འབསལ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག གནས་
འགག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ཞུ་ཆྲོག་པ་ཞིག བཀའ་མྲོལ་དས་འད་གནང་ཡྲོད་རསད། དསའི་སྐབས་སུ་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཁིམས་དང་
ལུགས་གཉིས་ཀི་སྐྲོར་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་ཡྲོང་གི་འདུག བཅའ་ཁིམས་རིན་པྲོ་ཆས་ནང་ལ་ཆ་རསན་དས་འད་གསལ་ཡྲོད་མ་



20 

རསད་དས། ལུགས་ཀི་ནང་ལ་མ་འགྱུར་བ་ཤྲོག་ཅསས་བསམས་ནས་བཀའ་མྲོལ་ཞུ་གི་ཡྲོད། དསའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྲོད་ཅས་ན། 
ཁྲོང་ལ་ཆ་རསན་མང་པ་ཚང་ཡྲོད་པའི་ནང་ནས་ད་ལྟའི་བཟའ་ཟླའི་ངྲོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོད་གསུངས་བ་དས། བཀའ་མྲོལ་ཏྲོག་
ཙམ་ཞིག ནམ་རྒྱུན་ནས་ཕྲོ་མྲོ་འད་མཉམ་དང་བུད་མསད་ནུས་སྲོབས་སྐྲོར་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་མཁན་གི་སིད་སྐྱྲོང་ཞིག་
ཡིན་དུས། བཀའ་མལ་དས་ཏྲོག་ཙམ་ཐལ་ཆ་ཞིག་ཏུ་མཐྲོང་སྲོང་། དསར་བརྟསན་དསའི་ཐྲོག་ལ་མ་འྲོངས་པར་གཟབ་གཟབ་གནང་
རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལགས་ཞསས་ན། སར་མདུན་འདིར་མདུན་ལ་བཞུགས་མཁན་གི་བཀའ་བྲོན་ཚོས་ཡར་
བཞསང་དུས་ཁང་རྣམ་པའི་ཆ་རསན་དུ་བཟའ་ཟླའི་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོད་ཅསས་ཅི་ཡང་གསུངས་མ་སྲོང་།  བྱང་ཙང་དས་འད་གསུངས་
སྐབས་མ་འགིག་པའི་ཐྲོག་ནས། ལུགས་ཞིག་ལ་མ་འགྱུར་བ་ཤྲོག་ཅསས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོགཤ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགས་ལསགས་མཆྲོགན་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་ལྟར། ཤིས་ལྲོངས་མི་མང་དང་སྲོབ་གྲྭའི་སྐྲོར་དས་ཚོ་
རསད། དས་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་སྙན་ཞུ་རིམ་པ་འབྱྲོར་འདུག བཀའ་བསྡུར་ཡང་བྱུང་ཡྲོད་རསད། གཅིག་བྱས་ནས་བཀའ་ལན་ཕུལ་
ཚར་ཡྲོད་ཀི་རསད། དས་དང་མཉམ་དུ་འྲོག་གི་གནས་ཚུལ་གཅིག་སསམས་ནང་ལྷང་སས་དན་ནས་འདི་དང་ལྷན་དུ་ཞུས་ན་
བསམས་སྲོང་། དས་གནད་དགག་ཆགས་འདུག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་འཚམས་གཟིགས་ཕསབས་སྐབས་མི་མང་དང་
སྲོབ་ཕྲུག་གི་སྐྲོར་ཞུ་དུས་གངས་ཀ་དང་བཅས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་འདུག་སས། རསས་ལ་མར་ལག་བསར་བྱསད་རིས་བྱསད་སྐབས་དས་དག་
ཁྱྲོན་ནས་ཡྲོང་གི་མསད་པ། ང་ཚོའི་སྣ་ཁུག་མང་པྲོ་བརབ་མྲོང་ཡྲོད། སྡུག་ས་ནས་དས་འད་ཡྲོང་གི་རསད་ཟསར་གི་མསད། དཔསར་ན་
སྲོན་མ་ལྲོ་མང་པྲོའ་ིགྲོང་དུ་རསད། སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆསན་པྲོ་མཆྲོག་བྱང་ཕྲོགས་ནཱ་ནི་ཏལ་ཁུལ་དསར་ཆིབས་
སྒྱུར་ཞིག་གི་སྐབས་ལ་དསར་ཡྲོད་པའི་སྲོབ་གྲྭ་དསའི་གནས་སངས་ད་ལྟ་འདི་ནང་བཞིན་ཆགས་ཡྲོད།  སྲོབ་གྲྭ་དང་དགས་རྒན་
གཅིག་གཉིས་ཡྲོད་ཀང་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དགས་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་རསད། སྐབས་དསར་སྐུ་མདུན་ལ་སྙན་གསསང་ཞུས་ནས་སྲོབ་གྲྭ་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་། ཕྲུ་གུ་ག་ཚོད་ཡྲོད་ཅསས་དི་དུས་ཕྲུ་གུ་ ༢༡ ཡྲོད་ཅསས་ཞུས་པ་དང་། དས་འད་བྱས་ནས་རསས་སུ་ཤསས་
རིག་ལ་བཀའ་ཕསབས་ནས་ང་ཚོས་དས་ག་རང་ལག་བསར་བྱསད་རིས་ཀིས་ལག་ལསན་བསར་ནས་ཐྲོ་དས་དག་ལསན་པར་འགྲོ་
སྐབས་ཕྲུ་གུ་གསུམ་མ་གཏྲོགས་མསད་པར་ཆགས་པ་རསད། དསའི་ནང་ནས་ཕྲུ་གུ་གཉིས་དས་ཡར་ཞུ་མཁན་ཁྲོང་རང་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་
ཡིན་པའི་བཟྲོ་འད་པྲོ་དྲོན་པ་དང་། དས་འད་ཡར་བདས་སྡུག་ཞུས་པ་དང་དངྲོས་སུ་ལག་ལསན་བསར་དུས་དཀའ་ངལ་རབ་དང་
རིམ་པ་སྲོན་མ་འཕྲད་ཡྲོད་རསད། ད་ལྟ་སྲོབ་གྲྭའི་གནས་རིམ་བཅག་པ་དང་ཟླ་བསིལ་པ་སྲོགས་མི་མང་གིས་ཆས་ཆུང་མ་ལྟྲོས་
བར་སྲོབ་གྲྭ་དགྲོས་ཟསར་བ་དས་དག་ཏན་ཏན་ཤསས་ཀི་འདུག་སས། དས་འདའི་སྣ་ཁུག་མ་བརབ་པ་ཤྲོག་ཟསར་རྒྱུ་ཞིག་དང་། ཤསས་
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ལྲོངས་སྲོབ་གྲྭ་དས་ར་བའི་སྒྲོ་རྒྱག་རྒྱུའི་གསལ་བསགས་བཏང་ཟིན་པ་རསད། ད་དུང་དས་མིན་སྲོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡྲོད་རསད། 
དས་དག་ཀང་ཟླ་ཤས་རིང་འགངས་ནས། ཡང་བསྐྱར་རྟྲོག་ཞིབ་བྱས་ཏས་དས་འད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་མསད་སྐྲོར་ལ་གྲོ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། 
འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ངྲོས་ནས་ཐག་བཅད་ཟིན་དུས་དས་ལ་ཡང་ཡང་འགྱུར་བ་གཏྲོང་རྒྱུ་དས་ཕྲོགས་གཉིས་ཀ་ནས་ཁག་པྲོ་འད་འདུག 
དས་འད་ཞིག་མ་གཏྲོགས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག  
 དས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་དསས་བྱང་ཨ་རིའི་ཕྲོགས་ཀི་སྲོབ་དསབ་སྐྲོར་རསད། འགུལ་རིས་དས་མང་དུ་
གཏྲོང་དགྲོས་པའི་འབྲོད་བསྐུལ་གནང་སྲོང་། དས་དག་ལ་དྲོ་སྣང་བྱསད་རྒྱུ་ཡིན། དས་ག་ནང་བཞིན་སྲོབ་དསབ་ཀི་སྐྲོར་དས་སྲོབ་
དསབ་དས་མཁྱསན་གསལ་རསད། སྲོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་བར་དུ་དང་པྲོ་རྲོམ་སིག་བྱས་དས་ནས་ལྲོ་གཅིག་ལ་ཚོད་ལྟ་བྱས། 
དས་ནས་ལག་ལསན་སྒང་ལ་འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད་གསུང་གི་འདུག འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་དུ་རྲོམ་སིག་བྱས་དང་
བྱསད་མུས་རསད། ལྲོ་རསས་མ་ནས་ཚོད་ལྟ་བྱས། དསའི་ལྲོ་རསས་མ་ནས་དངྲོས་སུ་ལག་ལསན་རང་གི་སྒང་འགྲོ་ཡག་རསད། དསའི་
རྒྱབ་ལྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་དས་དག་ PDF སྒང་ལ་བཟྲོ་ཐུབ་ན་གསུངས་སྲོང་། དས་ལ་གྲོ་བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་གསུམ་པ་དསས་མ་ན་ལི་ཉིན་སྲོབ་ཀི་སྐྲོར་དས་གསུངས་སྲོང་། དས་ཡང་གྲོང་གི་དས་དང་འད་པྲོ་རསད། ཉལ་ཁང་ཡག་ཐག་
ཆྲོད་ཅིག་སྲོན་མ་ཡྲོད་རསད། ཐང་དང་། ལམ་ཁ། ཆུ་དསའི་ཉསན་ཁ་ཡྲོད་པ་བཅས། བར་ལམ་ནས་ཕྲུ་གུའི་གངས་ཀ་དས་ཆག་
ནས་རསད། དས་འད་བྱས་ནས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། སྲོབ་གྲྭའི་གནས་སངས་དང་རིམ་པ་དས་འད་བྱས། དྲོ་སྣང་ནས་བཀའ་མྲོན་
གནང་དགྲོས་གཅིག་ལ། ཕ་གིར་ཕྲུ་གུ་ཡྲོད་པའི་ཕ་མ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་སྲོ་སྲོའ་ིསྲོབ་གྲྭ་ལ་མ་བཏང་བར་ཡུལ་མིའི་སྲོབ་གྲྭ་ལ་རིན་
པ་ཁྱྲོན་ནས་མི་དགྲོས་པར་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་པ་དས་རསད། ང་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དུ་འགྲོ་རསན་གཅིག་དས་རསད། ཤུགས་བསན་འད་པྲོ་
གྲོ་ཡྲོང་གི་འདུག སམ་བྲོ་ཊའི་ངྲོས་ནས་སིག་གཞིའི་ཐྲོག་ནས་ཕ་མ་ཚོར་དྲོད་འད་པྲོ་ཏྲོག་ཙམ་བསྡུ་གི་ཡྲོད་པ་དསས་ཕྲུ་གུ་
གཏྲོང་མ་ཐུབ་པའི་རསན་དངྲོས་གནས་བྱས་འདུག་དང་མི་འདུག དས་ཚོར་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས། མདྲོར་ན་མཁིས་སུ་
སྲོ་སྲོའ་ིསྲོབ་གྲྭ་ཡྲོད་བཞིན་དུ་ཡུལ་མིའི་སྲོབ་གྲྭ་ལ་གཏྲོང་མ་དགྲོས་པའི་ཐབས་ཤསས་ག་རས་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་ཕར་འགངས་དས་མུ་མཐུད་དས་བྱུང་ནང་ཡག་པྲོ་འདུག་གསུང་པ་དསར་ཡང་བལྟ་རྒྱུ་ཡིན། ག་ཆ་
སར་བ་དསར་ཐུགས་རས་ཆས་དང་དས་འད་གསུངས་གནང་སྲོང་ཀང་། ཁྱབ་བསགས་བྱས་པ་དསའི་ག་ཆ་ཕར་བ་དས་ང་ཚོས་སར་བ་
གང་ཡང་མ་རསད། བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་དས་ཚོའི་ཆསད་དུ་སྐལ་བ་ཞིག་ཐྲོན་ཡྲོང་བ་དང་། ཚད་གཞི་འདི་འད་ཞིག་གི་སྒང་
ནས་སྲོད་དགྲོས་ཀི་རསད་ཅསས་ལབ་ཡྲོང་དུས། དས་འད་ཆགས་པ་རསད། ར་བའི་དགས་རྒན་གི་ག་ཆ་སར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པའི་
བར་ལན་དས་ཡྲོང་གི་འདུག དས་སསམས་ལ་འཇྲོག་གི་ཡིན། གཞན་དག་དས་ངས་འགསལ་བརྲོད་ཞུ་མི་དགྲོས་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ཐུགས་རས་ཆས།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་དབུས་དཀར་ཚང་གཡུ་སྲོན་ལགས།  
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སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག  ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སི་ཡྲོངས་ཀི་བགྲོ་གསང་ལ་ཆ་ཤས་ལསན་པའི་ཐྲོག་ནས་ཁ་སང་
གཏམ་བཟང་ཞིག་བྱུང་བ་རསད། ད་ལྟ་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་འྲོག་ལ་ཡྲོད་པའི་སྲོབ་གྲྭ་བཅུ་བཞིན་ནས་སྲོབ་གྲྭ་བརྒྱད་
ཚུར་རིས་ལསན་རྒྱུ་གཏན་འཁསལ་བ་དས་ལ་སྐུ་ལས་སྐྱྲོན་མཁན་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་ནས་བྱས་ཏས་འབསལ་ཡྲོད་ལྷན་ཁང་གི་
ལས་བྱསད་དང་དས་ག་ནང་བཞིན་འབསལ་ཡྲོད་སུ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་ཚང་མ་ལ་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཉས་ཆར་དས་ལ་
བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་སྲོང་། དགས་རྒན་དང་ལས་བྱསད་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་ཙམ་གི་ས་དམིགས་ཤིག་གསལ་
བསགས་གནང་ཡྲོད་རསད། དསའི་ནང་ནས་དམིགས་བསལ་ང་རང་མཇལ་རྒྱུ་དས་ཕི་ཟླ་དང་པྲོའ་ིནང་ལ་དགས་རྒན་དང་ལས་བྱསད་
བདུན་བཅུ་དྲོན་བརྒྱད་ཀི་གསལ་བསགས་ཤིག་མཇལ་སྲོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ས་དམིགས་དས་དག་མང་ཆས་བ་ཁསངས་ཚར་བའི་
བཀའ་མྲོལ་ཞིག་གནང་གི་འདུག དསའི་ནང་སྲོ་སྲོ་མཇལ་རྒྱུ་ལ་དགས་རྒན་གི་ལྲོའ་ིཚད་གཞི་ཞིག་ ༤༠ བཞག་འདུག ཕལ་
ཆསར་ལྟ་གྲུབ་རྒན་ལགས་ལྲོ་གཅིག་པྲོར་ལྲོ་ ༤༥ ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་དགྲོས་པ་མ་གཏྲོགས་གཞན་པ་ཚང་མ་ལྲོ་ ༤༠ 
ཡི་འྲོག་ལ་རསད་འདུག དས་ཡང་དགྲོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ཡྲོད་ཀི་རསད། དས་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
དས་དང་ཆབས་ཅིག གཙོ་བྲོ་འབུལ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཉིས་ཤིག་ཆགས་ཀི་འདུགཤ རིས་ལསན་རིས་སྲོད་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡག་པྲོ་
བྱས་ནས་མཇུག་སིལ་ཐུབ་ན། ང་ཚོས་གྲོམ་པ་སྲོ་ས་གཙོ་བྲོ་དས་ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ལག་བསར་གནང་རྒྱུ་དས་ཆགས་ཀི་
ཡྲོད་རསད། ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ལག་བསར་གནང་རྒྱུ་དསའི་ནང་དགས་རྒན་གི་ཕྲོགས་ཀི་སྐྲོར་གསུངས་ཀི་ཡྲོད་རསད།  ཤསས་
ཡྲོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགྲོངས་དྲོན་བྱས་ན་དགས་རྒན་གི་ཕྲོགས་དས་སི་ཚོགས་ནང་གི་ཕྲོགས་ཤུགས་ཆས་ཤྲོས་ཤིག་དས་དགས་རྒན་
གི་ཕྲོགས་དས་ཆགས་དགྲོས་ཡྲོད་པ་དས་དསའི་ནང་གསལ་བསྡད་ཡྲོད་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ཡིན་དུས་དགས་རྒན་གི་ཕྲོགས་དས་
བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ཆ་ཤས་ཤིག་གནང་ཡྲོད་རསད་གསུངས་ཀི་འདུག་སས་ང་རང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་དགས་རྒན་གི་
གསྲོལ་ཕྲོགས་དས་མཐྲོ་ཤྲོས་ཤིག་ང་ཚོའི་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལས་མཐྲོ་བ་གནང་དགྲོས་ཀི་རས་བསམ་གི་འདུག  
 དས་ག་ནང་བཞིནཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ནང་ལ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ཀི་གྲོ་རྟྲོགས་གསལ་པྲོ་མསད་
པའི་ཐྲོག་ནས་སྐད་ཡིག་གཅིག་པྲོར་ཞིག་གི་སྒང་ལ་བྲོད་པའི་སྐད་ཡིག་གཅིག་པྲོར་ཞིག་གི་སྒང་ལ་ཡིན་པ་འད་པྲོ་དས་འད་
དགྲོངས་མཁན་མང་པྲོ་འདུག དསའི་ནང་ངས་ཀྲོག་དུས་གཙོ་བྲོ་ག་རས་འཛིན་གི་ཡྲོད་ཟསར་ན་དསའི་ནང་ལ་ཨིང་ཆིའི་ནང་གཅིག་
གཅིག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག Child centric ལབ་ཀི་འདུག་བ། ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ནང་གསལ་བྲོ་འཁྲོད་
འདུག་བསམ་གི་འདུག ཕྲུ་གུ་དས་གཙོ་བྲོ་འཛིན་པའི་ཐྲོག་ནས་སྲོབ་ཁིད་གནང་རྒྱུ་དས་གནང་དགྲོས་རསད། དས་ད་ལྟ་དཔས་སྲོན་
སྲོབ་གྲྭས་གང་ལ་གང་འཚམ་གི་ཡག་པྲོ་ཕསབས་ཀི་ཡྲོད་ས་རསད་མ་གཏྲོགས། སྲོབ་གྭ་མང་ཆས་བས་དས་མཐྲོང་གི་མི་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་སྲོན་མ་ཡི་སྲོལ་རྒྱུན་ནང་བཞིན་རྒན་ལགས་ཁྲོ་རང་གི་སྲོབ་ཁིད་གནང་རྒྱུའི་ག་སིག་གནང་ནས་ཕྲུ་གུ་ལ་ག་
རས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མསད་ལ་དས་ཙམ་གི་ཐུགས་སསམས་གནང་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག  ད་ལྟ་དགས་རྒན་འྲོས་སྲོང་རསད་གང་ཐུབ་ཐུབ་
ཡག་པྲོ་གནང་རྲོགས་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒན་ལགས་ཀིས་སྐུ་ལས་མ་སྐྱྲོན་པ་རསད་ངས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་མསད། སྐུ་ལས་
སྐྱྲོན་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆར་སྲོབ་ཁིད་སྐབས་ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་རང་གི་ཐྲོག་ནས་ཕྲུ་གུ་དས་གཙོ་བྲོ་བཟུང་པའི་
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ཐྲོག་ནས་ཕྲུ་གུའི་དགྲོས་པ་ག་རས་ཡྲོད་རསད། གང་འད་སབ་ན་ཡག་ཙམ་གྲོ་འཚོས་ས་རསད། ལྟ་རྒྱ་ཐྲོས་རྒྱ་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་
གནང་དགྲོས་རྒྱུ་དས་གལ་ཆས་པྲོ་རསད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་དང་ཆབས་ཅིག་ང་ད་ལྟ་ཀ་ཏྲོག་སྒང་གསུམ་གི་ས་གནས་ལ་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རསད། ད་ལྟ་འདིར་ལ་མང་པྲོ་ཞིག་
གིས་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕྲུ་གུས་བྲོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་ཐྲོག་ལ་རསས་ལུས་ཐསབས་ཀི་ཡྲོད་པའི་སྐུ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་
གསུངས་ཀི་འདུག ཡ་གིར་ཡང་རསས་ལུས་ཐསབས་བསྡད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡ་གིར་རྒྱ་གར་ལ་སྡྲོད་མཁན་ཡང་། ཕི་རྒྱལ་
རང་ལ་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་རསད། དསར་ཡང་ཐུགས་འཁུར་ཆས་བཞསས་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་བཞསས་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ལ་
ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ག་རས་གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་ནའང་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱྲོབ་བྱ་རྒྱུ་
དང་དས་ག་ནང་བཞིན་ཕྲུ་གུ་དས་ཚོར་བྲོད་པའི་རིག་གཞུང་དང་གྲོམས་གཤིས་ཚང་མའི་ཐྲོག་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཆས་བཞསས་
གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་སི་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དྲོན་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོའ་ིདྲོགས་འདི་དང་དི་བ་
ཁག་ཅིག་ཡྲོད། དང་པྲོ་དས་མ་ཞུས་སྲོན་ལ་ད་ལྟའི་བཀའ་བྲོན་གསར་བ་བུད་མསད་ཅིག ཁྲོ་རང་ཡིན་ན་ཐྲོག་མར་དགས་རྒན་
ཕག་ལས་གནང་ནས་བརྒྱུད་ཡྲོང་བ་ཞིག་རསད་འདུག དསས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལྲོགས་ལ་བཟང་ཕྲོགས་ཀི་བར་ལན་ཡག་
པྲོ་ཞས་དགས་འགྲོ་སྲོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དགས་རྒན་བྱས་ནས་མཐའ་དས་ལ་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་ཆགས་པ་དས་སྙིང་རས་བྲོ་བྱུང་སྲོང་
ཐུགས་རས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 གཉིས་པ་དས་ཆྲོས་ལུགས་དང་མ་བརྟསན་པའི་བཟང་སྲོད་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ད་ལྟའི་སི་ཚོགས་ནང་ལྲོགས་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་ཕི་དངྲོས་པྲོ་ཡར་རྒྱས་ཤུགས་ཆས་པྲོ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རསད། དས་དང་
མཉམ་དུ་སསམས་ཀི་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་འཕྲད་ཡྲོང་དུས། གཙོ་ཆས་ཤྲོས་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསན་
མཆྲོག་གི་ཐུགས་རས་བཀའ་དིན་ལ་བརྟསན་ནས་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ལ་བརྟསན་ནས་དས་འདའི་ད་ལྟའི་དུས་ལ་རན་པ། ཆྲོས་
ལུགས་ལ་མ་བརྟསན་པའི་བཟང་སྲོད་ཀི་སྲོབ་གཞི་དས་འད་ཤསས་ཡྲོན་གི་སྲོམ་གཞིའི་ནང་ལྲོགས་ལ་ཡར་འཇུག་ཐུབ་པ་དས་
དངྲོས་གནས་བསྐལ་བ་བཟང་པྲོ་ཞིག་རསད་བསམ་གི་འདུག གནད་དྲོན་འདིའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱལ་སིའི་མི་མང་རསད། ལྷག་པར་དུ་
ཚན་རིག་པ་རསད། མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ཡིད་སྲོན་གནང་གི་ཡྲོད་རསད། ཧ་ལས་པའི་ཡག་པྲོ་བྱུང་འདུག་ཟསར་ནས། དས་ཡིན་དུས་
ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་སྐབས་རས་ཁ་ཤས་ཡྲོང་གི་འདུག 
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 ཁ་སང་ང་ས་གནས་ས་ཐྲོག་ལ་བསྐྲོར་ར་རྒྱག་ཏུ་འགྲོ་དུས། སྲོབ་གཞིའི་ར་འཛིན་དས་འད་ང་རང་ཚོའི་སྲོབ་གཞིའི་
ནང་ལ་དགྲོས་ཀི་མསད་པ་འད་པྲོ། དས་འདའི་དྲོགས་གཞི་ཞིག་སསབས་ཚར་ཡྲོད་དུས་གསལ་བཤས་བྱསད་དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆས་པྲོ་
འདུགཤང་རང་གི་ངྲོས་ནས་དས་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆས་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུགཤདཔས་མཚོན་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  ཉས་ཆར་རང་ང་ཆྲོས་
ལུགས་ལ་མ་བརྟསན་པའི་བཟང་སྲོད་ཀི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཞིག་གི་ཁྲོ་རང་གིས་ག་རས་གསུངས་སྲོང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། 
ང་ཚོའི་སྲོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་དས་འདའི་སྲོབ་སྲོང་སྲོད་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ག་རས་རསད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བྲོད་པའི་སྲོབ་ཕྲུག་
ལ། མ་འྲོངས་པ་ཁྲོ་རང་ཚོ་སྲོབ་གྲྭ་ཐྲོན་ཚར་བའི་རསས་ལ་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་དག་ཅིག་ལ་ཐྲོན་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རསད།  དས་ཐྲོན་
འགྲོ་ཡྲོང་དུས་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྲོ་ཞིག འཛམ་བུ་གིང་སི་ཡྲོངས་ནང་ལྲོགས་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཆྲོས་ཁས་མི་ལསན་
མཁན་ཐསར་འབུམ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཡྲོད་རསད་ཞུ་གི་ཡྲོད་རསད། དས་འད་ཡིན་དུས་ཆྲོས་ཁས་མི་ལསན་མཁན་ཐསར་འབུམ་གཅིག་
ལྷག་ཙམ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་བྲོད་པའི་ན་གཞྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གམ་བསྡད་ཡྲོད་དུས་ཁྲོ་རང་ཚོའི་
མཉམ་དུ་ང་ཚོས་འབསལ་མྲོལ་བྱསད་ཐབས་ཐྲོག་ལ་ད་ལྟའི་ཆྲོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟསན་པའི་བཟང་སྲོད་ཡྲོང་དགྲོས་རྒྱུ་དས་ཧ་ཅང་
གི་གལ་ཆས་པྲོ་རས་བསམ་གི་འདུག དས་ཡིན་དུས་དསའི་གནད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གི་ངྲོས་ནས་
དསའི་སྒང་ལ་རྒྱག་སྐྱྲོར་ཚུལ་དུ་སྣྲོན་པའི་གསུངས་རྲོགས་གནང་། དསའི་ཐྲོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཤསས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཡིན་ནས་རསད། སྲོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འགྲོ་ཁིད་རྣམ་པ་ཚོས་ཤུགས་རྒྱག་རྲོགས་གནང་། དས་ད་ལྟ་གསར་པ་འགྲོ་
བཙུགས་ཚར་ཙམ་རསད། ཡང་ང་ཚོ་ལྲོ་བཅུ་དང་ཉི་ཤུའི་རསས་ལ་མར་ཕིར་བལྟས་བྱས་དུས་དསར་འཐུས་ཤྲོར་འགྲོ་འདུག ང་
ཚོ་བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་བཟང་སྲོད་བསྡད་མི་འདུག་ལབ་རྒྱུ་དས་འད་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་སྐབས་དུས་རན་པ་འདི་
འད་ཞིག་ལ་ཆྲོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟསན་པའི་བཟང་སྲོ་འདི་ཤསས་ཡྲོན་གི་སྲོམ་གཞིའི་ནང་ལ་འཇུག་རྒྱུ་དསའི་ཐྲོག་ལ་ཤུགས་
གནྲོན་སྐྱྲོན་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་གཉིས་པ་དས། ད་ང་ཚོའི་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་ལྲོགས་ལ་སྲོབ་ཕྲུག་གི་གངས་ཚད་དས་ཉུང་དུ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རསད། དས་
དངྲོས་གནས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དས་ག་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་བྲོད་མི་མང་དག་ཅིག་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་སྐྱྲོད་འགྲོ་གི་
ཡྲོད་རསད། ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལྲོགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་ག་རས་འཕྲད་ཀི་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ན་ང་ཚོ་བྲོད་པའི་སྐད་ཡིག་དས། དསའི་
དཀའ་ངལ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། གཟའ་མཇུག་སྲོབ་གྲྭ་ཚོགས་གནང་གི་ཡྲོད་རསད། ཧ་ལས་པའི་ཡག་པྲོ་རསད། དསར་
མུ་མཐུད་ནས་ཤུགས་སྐྱྲོན་རྲོགས་གནང་། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་བསལ་བྲོ་གསར་པ་གང་འད་གཏྲོང་རྒྱུ་འདུག འདིར་ཚུར་
ཕྲོགས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་སྲོབ་ཕྲུག་གངས་ཚད་ཉུང་དུ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རསད། ཕར་ཕྲོགས་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སསབས་པའི་བྲོད་པའི་
གཞྲོན་སྐྱས་དས་ཚོས་བྲོད་པའི་སྐད་ཡིག་ག་ལསར་ག་ལསར་རླག་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པའི་གནད་དྲོན་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་དུས།  ང་
ཚོས་དསའི་སྒང་ལ་ཐབས་ལམ་ཞིག་འཚོལ་དགྲོས་ཀི་འདུག དས་ཡིན་དུས་ངས་ག་རས་མཐྲོང་གི་འདུག་ལབ་ན། ཕི་རྒྱལ་གི་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་ལྲོགས་ལ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མི་ཚོས་སྲོ་སྲོའ་ིཕྲུ་གུ་དས་དག་མ་འྲོངས་པ་ལབ་ནའང་རསད། ད་ལྟ་ནས་འགྲོ་
བཙུགས་ཏས་རསད། འཛིན་གྲྭ་དང་པྲོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་བར་དུ་ཚུར་རྒྱ་གར་ལ་བཏང་ན། ཚུར་རྒྱ་གར་ལ་བཏང་ནས་ང་ཚོ་
བྲོད་པའི་སྐད་ཡིག་དས་དག་ཆ་ཚང་ཞིག་ཧྲ་ཐག་ཐག་ཅིག་སྲོང་ཐུབ་རྒྱུ། ཨིན་ཆི་ལ་ཡང་སྲོང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་རསད། དསའི་དཔས་
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མཚོན་བཟང་པྲོ་ཞིག ང་རང་ཚོའི་འགྲོ་ཁིད། སིད་སྐྱྲོང་གིས་འགྲོ་ཁིད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཁྲོ་རང་གི་བུ་མྲོ་ཡན་ཆད་ཕི་རྒྱལ་ནས་
རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་ཡྲོང་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭ་ལ་སྲོབ་སྲོང་གནང་བཞིན་པ་རསད། དས་འདའི་བསམ་བྲོ་ཞིག་ཡིན་
གཅིག་མིན་གཅིག་དགྲོས་ཀི་འདུག ཕི་རྒྱལ་ལ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་པ་རྣམ་པ་ཚོས་སྲོ་སྲོ་རང་ཉིད་ཀི་ཕྲུ་གུ་དས་དག་བྲོད་པའི་སྐད་
ཆིག་མ་འདང་བའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རསད། དས་འད་ཡིན་དུས་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་གཏྲོང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ད་ལྟའི་
ཆར་ཁྱིམ་ཚང་དང་དས་འད་ལ་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆས་པྲོ་དས་འད་ཡྲོད་མ་རསད། ཁྱིམ་ཚང་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པྲོ་དས་འད་ཡྲོད་རསད། 
ཁྱིམ་ཚང་ནང་ལྲོགས་ལ་བཏང་བ་ཡིན་ད་དུང་ཕྲུ་གུ་དས་དག་ལ་རལ་དས་འད་མང་པྲོ་གསར་བ་དས་འད་སྲོབ་ཐུབ་སིད་པ་རསད།  
ལྷག་པར་དུ་གལ་ཆས་ཤྲོས་དས་ང་རང་ཚོ་བྲོད་པའི་སྐ་ཡིག་འདི་སྲུང་སྐྱྲོབ་དང་ཉར་ཚགས་བྱསད་རྒྱུ་དས་དུས་ལ་བབ་འདུག  དས་
ཡིན་དུས་ང་ཚོས་དས་ཤསས་ཡྲོན་གི་སིད་བྱུས་ནང་ལ་བླུག་པ་ཡིན་ན་ག་ལསར་ག་ལསར་གྲོམ་པ་སྲོ་ཐུབ་ཀི་རསད་བསམ་གི་འདུག 
དས་ནས་གསུམ་པ་དས་ད་ལྟ་ཨ་རི་བྲོད་མིའི་སྲོབ་ཡྲོན་ལས་གཞིའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན། དཔལ་ལྟན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག Tibetan 
scholarship program དས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཁ་སང་ཉས་ཆར་རང་གསལ་བསགས་ཤིག་བཏང་གནང་
འདུག དསའི་ནང་ལྲོག་ལ་མི་གངས་ ༨༠ ཙམ་ད་ལྲོ་མཉམ་བཞུག་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་ས་རསད། ཧ་ལས་པའི་ཡག་པྲོ་རསད། ད་ཡིན་
ནས་དསའི་སྲོན་འགྲོའ་ིཡིག་ཚད་གཏྲོང་རྒྱུ་དས་ཕལ་ཆསར་ལྡི་ལི་ལ་གཏྲོང་གི་འདུག ལྡི་ལི་ལ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་དུས་མཉམ་བཞུག་
བྱསད་མཁན་དས་རྒྱ་གར་ནང་ལྲོགས་ནས་ས་ཆ་ག་ནས་ག་ནས་ཕསབས་ཀི་ཡྲོད་ན། ཡིག་ཚད་དས་ལྡི་ལི་ལ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་དུས་
ལྷྲོ་ཕྲོགས་ཁག་ནས་ཡྲོང་མཁན་ཚོ་སྲོན་མ་ནས་ཟསར་གི་འདུག དཀའ་ངལ་ཡྲོད་རསད། རྒྱ་གར་བྱང་ཕྲོགས་ཁུལ་ལ་ཡིན་
སབས་བདས་པྲོ་ཡྲོད་རསད། སྲོ་སྲོར་དངུལ་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་ན་གནམ་གྲུའི་ནང་ལ་ཡྲོང་རྒྱུ་ཡྲོད་རསད་དས། དངུལ་མསད་པ་ཡིན་ན་རི་
ལུ་དས་འདའི་ནང་ལ་ཡར་ཡྲོང་དུས་ཉིན་མ་གཉིས་གསུམ་དས་འད་འགྲོར་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རསད། དས་ཡིན་དུས་དསའི་དུས་ཚོད་དས་ཧྲོབ་
ཏས་གསལ་བསགས་བཏང་ཡྲོང་དུས་ཡང་ཁྲོ་རང་ཚོ་སྲོབ་སྲོང་བྱསད་པའི་སྐབས་སུ་འཁསལ་བ་ཡིན་ན་སྲོབ་སྲོང་མཚམས་
འཇྲོག་བྱས་ནས་ཡར་སསབས་དགྲོས་རསད། དསའི་དཀའ་ངལ་སསལ་ཐབས་ཤིག ཡིག་ཚད་ཅིག་མ་གིར་ལྷྲོ་ཕྲོགས་རང་ལ་
གཏྲོང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དསའི་ཡིག་ཚད་རང་དི་ཚད་མ་རསད། ཡིག་ཚད་མ་གིར་གཅིག་བཏང་། བྱང་ཕྲོགས་ཁུལ་ལ་གཅིག་
བཏང་ནས་མཉམ་ཞུགས་གང་མང་མང་ཞིག་ཡྲོང་རྒྱུ།  དས་དང་འབསལ་བའི་དི་བ་དས་འདི་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་ས་ཆ་ག་བར་ག་
བར་ཕསབས་ཀི་ཡྲོད་ན།  
 དས་ནས་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གསུངས་སྲོང་། སྲོན་མ་ནས་ཞུས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རསད། 
དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཀི་ཡྲོད་རསད། ད་ལྟའི་ཆར་རིས་ལསན་ཐུབ་པ་དས་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པྲོ་བྱུང་སྲོང་། འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་
ཤག་རསད། ལྷན་ཁང་། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་དམིགས་བསལ་ཐུགས་རས་ཆས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་ལ་ཕག་སསལ་
སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། དགས་རྒན་གི་ག་ཕྲོགས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས། དས་གནད་འགག་ཆསན་པྲོ་ཞས་
དགས་རསད། བཅའ་ཁིམས་རིན་པྲོ་ཆསན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་དགྲོངས་འཁྲོལ་ཞུ་ཆྲོག་པ་གནང་། བཅའ་ཁིམས་
རིན་པྲོ་ཆསའི་དྲོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་གསསས་དགུ་པའི་ནང་གསལ་པྲོ་འཁྲོད་ཡྲོད་རསད། སྲོབ་རིམ་ཚང་མའི་སྲོབ་དགས་
རྣམས་སི་ཚོགས་ནང་མཐྲོང་ཆསར་བརིས་ཏས་ཤསས་ཡྲོན་བཟང་ཤྲོས་ཁག་སྲོབ་དགས་འཇུག་ཐབས། ཤསས་ཡྲོན་བཟང་ཁག་ལ་
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སྲོབ་དགས་འཇུག་ཐབས་དགྲོས་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་ག་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནས་རསད།  གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཆ་
རསན་བཟང་པྲོ་ཞིག་སྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་བཟང་ཤྲོས་དས་དག་སསབས་ཐུབ་ཀི་རསད་བ། གཞན་གང་འད་ཡྲོང་གི་རསད། དས་ཡིན་
དུས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཕྲོགས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སསབས་ཀི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་དསར་དམིགས་
བསལ་གི་ང་ཚོས་རྒྱལ་རབས་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་དསབ་ཐསར་ནང་ལ་འཁྲོད་ཐུབ་པ་ཞིག་རསད། དསས་བར་ལན་ཆས་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་གི་འདུག 
ད་ལྟ་རང་སྐྱྲོང་གི་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རསད། དས་དག་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་ཤུགས་ག་འད་རྒྱག་དགྲོས་རསད། ང་
ཚོ་དགས་རྒན་དས་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱསད་མཁན་རསད་ཅསས་ཞུ་གི་ཡྲོད་རསད། དས་ཁ་སྲོང་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཤུགས་རྒྱག་
དགྲོས་པ་དས་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆས་པྲོ་རསད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་དང་ཆབས་ཅིག་ཁ་སང་ཕག་སསལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། ཆ་སྙྲོམ་ཞིག་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་འདུག་
གསུངས་སྲོང་། ཆ་སྙྲོམ་བཟྲོ་རྒྱུ་གལ་ཆས་པྲོ་རསད་དས། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཆ་སྙྲོམ་དས་མར་མ་
ཆགས་པ་ཞིག་བཟྲོ་དགྲོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ག་རས་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ལབ་ན། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་
ནང་གི་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ཤས་ས་གནས་མསའྲོ་དས་བ་ཡྲོད་རསད། ཨྲོ་རི་ས་ལ་ཡྲོད་རསད། སྦན་ད་ར་དས་བར་ལ་ཡྲོད་རསད། ཁྲོང་རྣམ་པ་
ཚོ་ལ་བར་ལན་ཡག་པྲོ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རསད། ག་ཕྲོགས་དས་དག་ཡར་འཕར་བསྡད་དུས་དགས་རྒན་ཕ་གིར་འགྲོ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་རསད། 
ཡང་ཆ་སྙྲོམ་པྲོར་གཟིགས་ཀི་ཡྲོད་ཟསར་ནས་དས་དག་མར་ཆགས་པ་ཡིན་ན། དསའི་གནས་སངས་ཏག་ཏག་བསྡད་ས་མ་རསད་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་མཐའ་མ་དས་ལ་ཁ་སང་སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བའི་འཕྲྲོས་དྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་ངས་དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་
བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་ཞུས་པ་རསད། སྲོབ་གྲྭའི་ནང་ལྲོག་ལ་སྲོབ་སི་འདསམས་སྒྲུག་བྱསད་སངས་ཀི་སྐྲོར་ལ། དསའི་ཐྲོག་ལ་དཔལ་
ལྡན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་དངྲོས་གནས་བཟང་ཕྲོགས་ཀི་ལན་འདསབས་ཤིག་ཕསབས་སྲོང་བསམ་གི་འདུག དུས་དང་
མཐུན་པ་དང་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་ག་ལསར་ག་ལསར་གྲོམ་པ་རྒྱག་དགྲོས་འདུག་གསུངས་སྲོང་། དསར་ཐུགས་རས་ཆས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་དས་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་གཅིག་ག་རས་གསུངས་སྲོང་ཞུ་པ་ཡིན་ན།  ད་
ལྟའི་ཆར་ལ་སིད་བྱུས་དང་དས་འདའི་རསན་གིས་དུས་ཚོད་ཀི་ཁྱད་པར་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པའི་ཟྲོ་འད། དསར་ང་རང་གིས་བསམ་བྲོ་
གཏྲོང་དུས་དས་དུས་ཚོས་ཀི་ཁྱད་པར་འགྲོ་དགྲོས་པ་ཞིག་མི་འདུག་བསམ་གི་འདུག སྲོབ་སི་དང་དས་དག་དགས་རྒན་ནས་ཡར་
ཡྲོང་བསྡད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རསད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆར་གནས་སངས་གང་འད་རསད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྲོབ་སི་རྣམ་
པ་ཚོ་འདསམས་སངས་དས་དགས་རྒན་ནས་ཡར་སསབས་ཀི་ཡྲོད་དམ་གང་ནས་སསབས་ཀི་ཡྲོད་དམ།  ཁང་པའི་ནང་ལྲོགས་ལ་
འགན་འཛིན་དས་འད་ཁག་ཅིག་གིས་གྲོ་བསྡུར་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས་འདསམས་གནང་གི་ཡྲོད་རསད། གཉིས་པ་དས་སྲོབ་སི་ཚོ་ལ་
དམིགས་བསལ་གི་དུས་བཀག་དས་འད་ཡྲོད་མ་རསད། ཆགས་ཚར་བ་ཡིན་ལྲོ་ཉི་ཤུ་བྱསད་སིད་པ་རསད། སུམ་ཅུ་ཡང་བྱསད་སིད་
པ་རསད། གསུམ་པ་དས། ཆ་རསན་དང་ལག་འཁྱསར་དས་འད་དམིགས་བསལ་གི་གཏན་འབསབས་དས་འད་ཡྲོད་མ་རསད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ། 
དས་ང་ཚོས་དུས་དང་མཐུན་པ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་གང་འད་བྱསད་དགྲོས་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན།  དང་པྲོ་ཁ་ཕས་དགྲོས་
འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག open བྱསད་དགྲོས་འདུག གསར་འགྲོད་གསལ་བསགས་གཏྲོང་དགྲོས་འདུག ད་
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ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོགཤCTSE སྲོབ་གྲྭ་དས་དག་གི་ནང་ལྲོགས་ལ་སྲོབ་སི་གྲོ་རིམ་དང་པྲོ་གཉིས་པ་ཟསར་ནས་
གསལ་བསགས་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རསད། དསའི་ནང་ལྲོགས་ལ་ཆ་རསན་ཡྲོད་རསད། གཙུག་ལག་རམ་འབྱམས་པའི་ཕག་འཁྱསར་
དགྲོས་པ། དགས་རྒན་འྲོས་སྲོང་གི་ཆ་རསན་དགྲོས་པ། དས་ག་ནང་བཞིན་དགས་རྒན་ཉམས་མྲོང་ལྲོ་ཚད་འདི་ཙམ་གི་ཡན་ཆད་
སྲོབ་སིར་འཇྲོག་གི་ཡིན་ཟསར་ནས་ཆ་རསན་ཡྲོད་རསད། དས་བཟྲོ་དགྲོས་པ་དས་གནད་འགག་ཞས་དགས་རསད་འདུག དུས་བཀག་
ཡང་བཟྲོ་དགྲོས་འདུག དུས་བཀག་ལྲོ་ལྔ་ནས་བཅུ། དས་འད་བཟྲོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གལ་སིད་སྲོབ་སི་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་ན་ཡག་པྲོ་
རསད། སྲོབ་སི་གཅིག་གི་དུས་བཀག་ཚར་བ་ཡིན་ན་ཁྲོ་རླག་འགྲོ་བ་དས་འད་ཡྲོད་མ་རསད། ཁྲོ་རང་མར་དགས་རྒན་བྱསད་ཀི་རསད། 
ད་ལྟའི་ཆར་གནས་སངས་ག་རས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རསད་ལབ་ན། སྲོབ་སི་ཡག་པྲོ་མ་སསབས་པ་ཡིན་ན། དསས་ལྲོ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་
བསྡད་པ་ཡིན་ན་དཔས་བསག་གི་རསད་བ། ངས་ཁ་སང་སྲོན་མ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ཚར་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན། སྲོན་མ་དས་འད་
བྱུང་ཡྲོད་རསད། སྲོབ་གྲྭའི་ནང་ལྲོགས་ལ་སྲོབ་སི་དས་འད་སསབས་དུས་དགས་རྒན་བཅུ་གསུམ་བཅུ་བཞི་དས་འད་དགྲོངས་པ་ཞུ་
དགྲོས་པ་དས་འད། སུ་གང་ཞིག་གིས་དསའི་སྐྲོར་ལ་ལྟ་རྟྲོག་བྱསད་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རསད། དས་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ཆ་རསན། རྒྱལ་སིའི་
ནང་ལྲོགས་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་ཡིག་ཚད་དས་འད་འདུག སྲོབ་སིའི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག aptitude test ཁྲོ་
རང་སྲོབ་གྲྭའི་འགྲོ་ཁིད་ཐུབ་པའི་རིག་རལ་དས་འད་འདུག་མི་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལྲོགས་ལ་ཡིག་ཚད་དས་འད་
མ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་དི་རལ་གི་རྒྱུད་ལམ་ཐྲོག་ནས་དི་རད་བྱསད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དགས་རྒན་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ངས་བྱསད་ཐུབ་
ས་རསད་ང་ལ་འཆར་སྣང་འདི་འད་ཡྲོད་ལབ་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རསད་བ། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་མང་པྲོ་ཞིག་ང་ལ་གདམས་སྲོང་། 
བྱསད་མི་བྱསད་ཁྱད་པར་མསད། སི་བཏང་ད་ལྟའི་སྲོབ་སི་མང་པྲོ་ཞིག་ཧ་ལས་པའི་ཕག་ལས་ཡག་པྲོ་གནང་གི་ཡྲོད་རསད། ངས་
བསམ་ཚུལ་སྲོན་པ་དས་ཕག་ལས་ཡག་པྲོ་གནང་མཁན་དས་ཚོས་ཡག་པྲོ་འདུག་ཞུ་གི་འདུག སྲོབ་སི་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་སྐད་ཆ་
དིས་ནས་སསབས་པ་དང་། དས་འད་བཟྲོ་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་ཟསར་ནས་སྲོབ་སི་ཁྲོ་རང་ཚོས་གསུངས་ཀི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 མཐའ་དྲོན་དས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་འབུལ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ།  ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
སྡིངས་ཆའི་ནང་ལྲོགས་ལ་བརྲོད་གཞི་འདི་ཁྱསར་དགྲོས་འདུག ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དུས་ལ་བབ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་
ཚོ་ལྲོ་དྲུག་གི་ནང་ལྲོགས་ལ་ཤསས་ཡྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་མ་འདང་བའི་ཆ་དས་དག་ང་ཚོས་བགྲོ་གསང་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་རསད། ཟབ་སྲོང་
གནང་གི་ཡྲོད་རསད། སྲོབ་སྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་སསལ་གནང་གི་ཡྲོད་རསད། དས་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ངས་འཇུ་ས་དས་ར་བ་ལ་འཇུ་
གི་ཡྲོད་བསམ་གི་ཡྲོད་། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་མཚམས་འཇྲོགས་རྲོགས་གནང་།)ཤ
ལགས་སྲོ། སྐར་མ་གཅིགཤ(ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། སྐར་མ་གཅིག་རྲོགས་སྲོང་། མཇུག་བསྡུ་རྲོགས་གནང་།) ལགས་
སྲོ། སྐར་ཆ་ཁ་ཤས་ནང་མཇུག་བསྡུ་གི་ཡི། དས་འདའི་ལམ་ཞིག་སྲོན་རྒྱུའི་འབུལ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་འབུལ་བསྐུལ་ཞུ་
ས་གཅིག་དས་ང་ཚོའི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་བཞི་པ་དས་ལ་ཡིན། རྣམ་པ་ཚོས་ཤསས་ཡྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཐུགས་སྣང་
བྱསད་དགྲོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཤསས་ཡྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་གྲོམ་པ་གང་འད་སྲོ་གི་འདུག དས་སྲོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དམིགས་
བསལ་གི་ཐུགས་ཕན་གསྲོད་ས་རསད། དསའི་ཐྲོག་ལ་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་བརིས་བངས་ཚར་ཙམ་རསད། ལྲོ་གཉིས་གསུམ་
ང་ཚོ་བྲོད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་གལ་ཆས་པྲོ་རསད། ཤསས་ཡྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆས་པྲོ་རསད་བསམ་གི་འདུག དས་ཡིན་དུས་
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ཤསས་ཡྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་རྲོགས་གནང་། མུ་མཐུད་ང་ཚོས་ད་ལྟ་སྲོབ་གྲྭ་བརིས་བངས་དས་ཚོ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་
དངུལ་གི་བཀའ་འཁྲོལ་ཐུབ་ནས་མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་རྒྱལ་རབས་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་འཁྲོད་ཐུབ་ཀི་རསད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་གདྲོང་འདུས་སྐྱིད་འཛོམས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་གདྲོང་འདུས་སྐྱིད་འཛོམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཤསས་རིག་ལྷན་ཁང་གི་བགྲོ་གསང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱསད་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་རག་པ་ལ་དགའ་པྲོ་
བྱུང་། ཐྲོག་མར་ཁ་སང་ང་ཚོས་བཀའ་བྲོན་གསར་པ་ཞིག་བསྐྲོས་ཐུབ་པ་རསད། དས་ཤསས་རིག་ལྷན་ཁང་ལ་གལ་ཆས་པྲོ་དས་འད་
ཞིག་གི་འགྲོ་ཁིད་མཁན་བུད་མསད་གཅིག་ཕསབས་ཐུབ་པ་དས། འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་ལགས་ལ་ངས་འཚམས་
འདི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། གྲོང་དུ་ཕག་སསལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རསད། འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་
ཁྲོང་གི་ཤསས་ཚད་དང་དས་ཡག་པྲོ་ཞས་དགས་བྱུང་འདུགཤམི་ལྲོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ཤསས་ཡྲོན་རང་གིས་ཕག་ལས་དང་སྲོབ་སྲོང་
གནང་ཉམས་མྲོང་ཅན་ཞིག་རསད་འདུགཤདས་ཡིན་དུས་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ལམ་ལུགས་མསད་པའི་ཐྲོག་
ནས་འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་ལགས་ཀི་བཟའ་ཟླའི་མཚན་དང་། དས་ཡང་བཟའ་ཟླ་རསབ་སྒྲོང་ནས་ཡིན་པ་དང་
བཟའ་ཟླས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཡྲོད་པ། དས་མ་གསུངས་ནའང་འགིག་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་སསབས་སྲོང་། དས་ཡང་ཞུ་འདྲོད་
བྱུང་སྲོང་། གང་ཡིན་ཞས་ན། ཁྲོང་གི་ཤསས་ཚད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཁ་སང་འྲོས་ཐྲོབ་པའི་རསབ་དང་ (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། དསའི་
ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་མ་གསུངས་ན་ཡག་གི་རསད་བསམ་གི་འདུག  ཐད་ཀར་འབསལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མ་རསད། གྲོས་
ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་བྲོན་འདསམས་ཐྲོན་བྱུང་ཚར་བ་རསད། འདསམས་ཐྲོན་བྱུང་ཟིན་པའི་རསས་ལ་དམ་བཅའ་འབུལ་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རསད། དམ་བཅའ་ཕུལ་ཚར་བའི་རསས་ལ་སིད་སྐྱྲོང་གི་ཕྲོགས་ནས་ལྷན་ཁང་ཁག་གི་བཀའ་བྲོན་ག་པར་བསྐྲོ་
མིན་ངསས་པ་ཡྲོད་མ་རསད། དསར་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་འགྲོ་སངས་ཡྲོད་རསད། སིད་སྐྱྲོང་གིས་གསུངས་སྲོང་སས་དསའི་ཐྲོག་ལ་
གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་སིག་གཞི་ནང་ལྲོགས་ལ་འཁྲོད་པ་དས་དག་ལ་བརི་སྲུང་བྱསད་དགྲོས་པ་གལ་ཆས་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་
རསད། དསའི་ཐྲོག་ལ་གསུངས་དགྲོས་པ་གང་ཡང་མཐྲོང་གི་མི་འདུག ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསྡྲོམས་དང་འབསལ་བའི་
ཐྲོག་ལ་གསུངས་རྲོགས་གནང་།) ལགས་སྲོ།  
 དས་ནས་གཉིས་པ་དསར། སྡིངས་ཆ་འདིའི་གྲོ་སྐབས་བཟུང་ནས་ཉས་ཆར་གསུམ་པའི་བརྒྱད་རྒྱལ་སིའི་བུད་མསད་ཉིན་
མྲོ་ལ། ཨ་མ་རས་བཙུན་པདྨ་ལགས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བུད་མསད་དང་བྱིས་པའི་ལྷན་ཁང་གིས་  (nagri shastri 

puriskar) ནག་རི་ཤག་ཏིར་ཕུར་སི་ཀར་རག་པ་དས་ལ་ངས་འཚམས་འདི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།  
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 ཤསས་རིག་ལྷན་ཁང་གི་གནད་དྲོན་གསུམ་སྒང་ལ་ངས་བསམ་ཚུལ་དང་དི་བ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། དང་པྲོ་དས་ཁང་
སང་བདུན་ཕྲག་དསར་ར་རམ་ས་ལ་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོཆསན་དང་རྒྱལ་སིའི་ཚན་རིག་པ་ལྷ་འཛོམས་ཀི་ཐྲོག་ནས་སསམས་
དང་སྲོག་གི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་པ་རསད། དསའི་བརྲོད་གཞི་གཙོ་བྲོ་དས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨིན་ཇིའི་ནང་
ལ་ (early childhood) ཐྲོག་ལ་ལྲོ་ཆུང་བྱིས་པའི་གསྲོ་སྐྱྲོང་དང་སྲོབ་གསྲོ་ཞསས་བྲོད་སྐད་ནང་ལ་བཤད་ན་འགིག་གི་
ཡྲོད་ས་རསད། དྲོན་དག་རྲོག་རྲོག་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་གསྲོ་སྐྱྲོང་བྱསད་སངས། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་སྲོབ་སྲོང་བྱསད་སངས།  ཕྲུ་གུ་ཆུང་
ཆུང་ཟསར་དུས་འཛིན་གྲྭ་དང་པྲོ་གཉིས་པ་དས་འད་ཞུ་གི་མསད། ཕྲུ་གུ་སྐྱསས་པ་ནས་ལྲོ་ལྔའི་བར་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་སྲོབ་སྲོང་གང་
འད་སྲོད་དགྲོས་རསད། ཁྲོ་ཚོའི་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་སངས་གང་འད་རསད། ཁྲོ་ཚོའི་ཀད་པ་བསད་སྲོད་གཏྲོང་སངས་གང་འད་ཡིན་
མིན་དས་འདའི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གསང་གནང་བ་རསད། དས་ཡིན་དུས་ངས་ཤསས་རྟྲོགས་ཤིག་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་དང་དཔལ་
ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཉིས་ཀ་དསའི་ནང་ལ་ཕསབས་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་བྱུང་པ་ངས་ཧ་གྲོ་སྲོང་། དས་ངས་ཧ་ལས་པའི་གལ་
ཆས་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུག ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དས་རིང་ཁ་སང་ཤསས་ཡྲོན་སྒང་ལ་དྲོ་སྣང་སྲོད་དགྲོས་ཟསར་དུས་ག་དུས་ཡིན་
ནའང་འཛིན་གྲྭ་མཐྲོ་བྲོ་ཞིག ལྲོ་རྒན་པ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་དྲོ་སྣང་སྲོད་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས་འཐུས་ཤྲོར་འགྲོ་ས་དས་རྦད་དས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་
ཆུང་གི་ཤསས་ཡྲོན་སྒང་ལ་དྲོ་སྣང་སསབས་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་བསམ་གི་འདུག ཕྲུ་གུ་ཞིག་གི་སྲོབ་སྲོང་སྒང་ལ་འབད་བརྲོན་
བྱས་པ་ཡིན་ན། ཐྲོག་མ་རང་ནས། རྨང་གཞི་རང་ནས། ཕྲུ་གུ་སྐྱསས་པ་ནས་བཟུང་སྲོབ་གྲྭར་མ་འགྲོ་བར་དུ་དསའི་ཐྲོག་ལ་དྲོ་
སྣང་སྲོད་དགྲོས་པ་དས་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆས་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུག ཕྲུ་གུ་དསའི་ཤསས་ཡྲོན་གི་མ་ར་ཆས་ཤྲོས་འཛུགས་རྒྱུ་དས་སྐྱསས་པ་
ནས་ལྲོ་ལྔའི་བར་དུ། དས་གལ་ཆས་ཤྲོས་དས་རསད། དས་ང་ཚོས་བསལ་ཚུལ་བཤད་པ་དས་འད་མ་རསད། ཚན་རིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཁ་
སང་ཚོགས་འདུའི་ནང་ཡང་གསུངས་ཡྲོད་རསད། ཚན་རིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཕྲུ་གུ་གཅིག་གི་ཀད་པ་དས་དྲུང་ཤྲོར་དས་ག་དུས་རསད་
ཟསར་ན་ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས། སྐྱསས་པ་ནས་ལྲོ་གསུམ་ཡང་ན་སྐྱསས་པ་ནས་ལྲོ་ལྔ་དསའི་བར་དུ་ང་ཚོས་ག་རས་བྱསད་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་
པ་ནས། དས་དངྲོས་གནས་རྨང་གཞི་བརྟན་པྲོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་དས་ཚན་རིག་གིས་ཞིབ་
འཇུག་གི་ཐྲོག་ནས་དངྲོས་གསལ་དྲོད་པྲོ་ཧ་གྲོ་ཐུབ་ཀི་རསད། དས་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཤསས་རིག་ལྷན་ཁང་
གིས་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་རསད། ད་ལྟའི་གནས་སངས་གང་འད་ཆགས་འདུག་ཟསར་ན་བུ་གསྲོ་ཁང་དས་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆས་པྲོ་
རསད། བགྲོ་གསང་འདིའི་ནང་ལ་སྲོབ་གྲྭའི་སྐྲོར་དང་སྲོབ་ཡྲོན་སྐྲོར་སྲོགས་མང་པྲོ་སསབས་ཀི་འདུག ངས་དཔས་ཡག་པྲོ་རསད་དན་
གི་འདུག  
 དས་ནང་བཞིན་བུ་གསྲོ་ཁང་ལ་བགྲོ་གསང་ར་ནས་སསབས་ཀི་མི་འདུག བུ་གསྲོ་ཁང་ནང་ལ་མ་མ་ཚོས་ག་རས་གནང་གི་
ཡྲོད་རསད། ཕྲུ་གུ་སྐྱས་པ་ནས་ལྲོ་ལྔའི་བའི་བར་དུ་ཕྲུ་གུ་དས་ཚོ་ལ་ལྟ་སྐྱྲོང་གང་འད་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་རསད། སྲོབ་སྲོང་གང་འད་སྲོད་
ཀི་ཡྲོད་རསད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་བུ་གསྲོ་ཁང་དས་ངས་ཧ་གྲོ་བ་བྱས་ན་ནང་སིད་ལྷན་ཁང་འྲོག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་ས་རསད། དས་ནྲོར་
ཡྲོད་ན་ང་ལ་གསུངས་རྲོགས་གནང་། ནང་སིད་ལྷན་ཁང་ནང་ལ་བུ་གསྲོ་ཁང་བསྡད་པ་དས་ཏག་ཏག་ཅིག་མཐྲོང་གི་མི་འདུག 
དས་ཤསས་ཡྲོན་དང་འབསལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས་ཤསས་རིག་ལྷན་ཁང་འྲོག་ལ་སསབས་དགྲོས་པ་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆས་པྲོ་མཐྲོང་གི་
འདུག ཤསས་རིག་ལྷན་ཁང་ནང་ལ་སསབས་ཚར་བའི་རསས་ལ་རང་བཞིན་གིས་ཤསས་རིག་གི་སིད་བྱུས་དང་ཤསས་རིག་གི་སྲོམ་
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གཞིའི་དསའི་འྲོག་ནས་བུ་གསྲོ་ཁང་དས་འཛིན་སྐྱྲོང་བྱསད་སངས་རསད།  ཕྲུ་གུ་ཚོ་སྲོབ་སྲོང་སྲོད་རྒྱུ་དས་གལ་ཆས་པྲོ་རསད་བསམ་གི་
འདུག མ་མ་ཟསར་བ་དས་ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་སངས་གང་འད་རསད་ཟསར་ན། མ་མ་ཟསར་མཁན་དས་ཕྲུ་གུར་ཁ་ལག་
སསར་རྒྱུ་དང་། གཉིད་འགུག་རྒྱུ་ཞིག་མ་གཏྲོགས་ང་ཚོས་ལས་འགན་ཞིག་མཐྲོང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མ་རསད། མ་མ་ཟསར་མཁན་དས་
ཁ་ལག་སྲོད་རྒྱུ། ཕྲུ་གུ་ལ་བདས་ཀྲོག་འཇུག་རྒྱུ། ཕྲུ་གུ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ། ཕྲུ་གུ་མཉམ་དུ་རསད་མྲོ་བརསད་ནས་ཕྲུ་གུའི་ཀད་
པ་བསད་སྲོད་གཏྲོང་ཐུབ་རྒྱུ། དས་འདའི་ལས་འགན་གལ་ཆས་པྲོ་རསད་བམས་གི་འདུག ཚན་རིག་ཐྲོག་ནས་ཧ་གྲོ་གི་ཡྲོད་རསད། 
གལ་སིད་བུ་གསྲོ་ཁང་ནས་སྲོབ་སྲོང་ཡག་པྲོ་རག་ཡྲོད་ན་རང་བཞིན་གིས་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་སྲོབ་སྲོང་ཡག་པྲོ་བྱསད་ཐུབ་རྒྱུ། 
དསབ་ཀྲོག་ཐུབ་རྒྱུ། དས་འད་ཡིན་དུས་ངས་འབུལ་བསྐུལ་ཞུས་ནའང་རསད། ག་ལསར་ག་ལསར་བུ་གསྲོ་ཁང་དས་ཤསས་རིག་ལྷན་ཁང་
འྲོག་ལ་སསབས་ཐུབ་པའི་གྲོམ་པ་ཞིག་སྲོ་དགྲོས་འདུག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།  
 གནད་དྲོན་གཉིས་པ་དས། ཤསས་རིག་ལྷན་ཁང་དས་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆས་པྲོ་རསད། དསའི་ནང་ནས་སྡས་ཚན་གལ་ཆས་པྲོ་
ཞིག་ངས་ག་རས་མཐྲོང་གི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན། ཤསས་ཡྲོན་གི་སྡས་ཚན་དས་མཐྲོང་བསྡད་ཀི་འདུག ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཤསས་ཡྲོན་སྡས་
ཚན་ནང་ལྲོགས་ལ་ངས་ཧ་གྲོ་བ་བྱས་ན་ས་དམིགས། སིར་བཏང་ཡིན། ས་དམིགས་ལྔ་ཡྲོད་ས་རསད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ས་
དམིགས་གཉིས་མ་གཏྲོགས་ཁསངས་ཐུབ་ཡྲོད་ས་མ་རསད། དསའི་གནས་སངས་གང་འད་ཆགས་ཡྲོད་ན་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། 
ཤསས་རིག་འགན་འཛིན་གི་ཆ་རསན་དས་ངས་ཡག་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུག ལྲོ་ལྔའི་ཉམས་མྲོང་ཡྲོད་པ། སྲོབ་སྲོང་དས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག M.A དང་ B.ED ཐྲོན་མཁན་དས་འད་ཡིན་དུས་ཆ་རས་དས་ཡག་པྲོ་འདུག ཡིན་ནའང་ཤསས་ཡྲོན་འགན་
འཛིན་གི་གྲོ་གནས་དས་ཆ་རས་ལ་དཔག་པའི་ཏག་ཏག་ཅིག་མཐྲོང་གི་མི་འདུག ཤསས་ཡྲོན་འགན་འཛིན་དས་ཆསད་ལས་པ་ཞིག་
ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རསད། ཆསད་ལས་པ་ང་ཚོའི་འཛིན་སྐྱྲོང་ནང་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆས་པྲོ་ཐྲོང་གི་འདུག དས་ཡིན་དུས་ཁྲོང་ཚོ་
ང་ཚོས་བདག་པྲོ་རྒྱག་ཐུབ་པ། ཁྲོང་ཚོ་ལ་གྲོ་གནས་ཡག་པྲོ་ཞིག་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ངས་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆས་པྲོ་མཐྲོང་གི་
འདུག ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཤསས་ཡྲོན་འགན་འཛིན་གི་གྲོ་གནས་དས་དྲུང་ལས་ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་ས་རསད།  སྲོན་མ་དྲུང་གཞྲོན་
ནས་མར་གནས་རིམ་ཆགས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་ཀི་འདུག དས་ཡིན་དུས་ངའི་དི་བ་དས། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་
ཚོའི་འཛིན་སྐྱྲོང་ནང་ལྲོགས་ལ་བྱུང་ན་བཙན་བྱྲོལ་སིག་འཛུགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ཆ་ཚང་ཞིག་གསུངས་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག  
གལ་སིད་མ་བྱུང་ནས་ཤསས་རིག་ལྷན་ཁང་ནང་ལྲོགས་ལ་ཆསད་ལས་པ་ཤསས་ཡྲོན་འགན་འཛིན་ཡིན་ནའང་རསད། ཆསད་ལས་པ་
ད་ལྟ་བར་དུ་ལྲོ་གཅིག ལྲོ་གསུམ་ནང་ལྲོགས་ལ་དགྲོངས་པ་ཞུ་མཁན་གི་གངས་ཀ་མ་ཡིན་པར་བརྒྱ་ཆ་དས་ག་ཚོད་ཙམ་
ཡྲོད་ན། དས་དང་ལས་བྱསད་ཆསད་ལས་པ་མ་ཡིན་པའི་ལས་བྱསད་འཛིན་སྐྱྲོང་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་མཁན། དས་འདའི་དགྲོངས་
པ་ཞུ་རྒྱུའི་བརྒྱ་ཆ་དས་ག་ཚོད་ཡྲོད་ན། དས་གསུངས་ཐུབ་ན་ཐུགས་ཕན་གསྲོ་བ་བྱུང་ས་རསད་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།  
 གསུམ་པ། དས་རིང་ཁ་སང་སི་ཚོགས་ནང་དཀའ་ངལ་གཅིག་ག་རས་འཕྲད་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རསད་ལབ་ན། ང་ཚོ་ཚང་མ་
ལ་ལག་ཐྲོགས་ཁ་པར་ཡྲོད་པ་དང་དས་ནང་བཞིན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག iPad ཡྲོད་པ།ཤག་དུས་ཡིན་ནའང་དས་རང་
གི་སྒང་ལ་དབྱིངས་ཤྲོར་བསྡད་པའི་དཀའ་ངལ་ཧ་ལས་པའི་ཆས་པྲོ་ཡྲོད་རསད། མི་རྒན་པའི་ནང་ཡྲོད་རསད། ལྷག་པར་དུ་ཕྲུ་
གུའི་སྒང་ལ་དཀའ་ངལ་དས་ཧ་ལས་པའི་ཆས་པྲོ་རསད། ཕྲུ་གུས་ཕ་མ་ལ་རྲོག་ག་བཤད་ཀི་ཡྲོད་ན་ཕ་མ་ཚོས་ལམ་སང་ iPad 
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སད་བཞག་པ་ iPhone ལག་ཐྲོགས་ཁ་པར་ smart phone དས་འད་ལམ་སང་སད་བཞག་པ་དས་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཧ་
ལས་པའི་དཀའ་ངལ་ཆས་པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་བསྡད་ཀི་འདུག ད་མང་པྲོ་ཞུ་མི་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་ལག་ཐྲོགས་ཁ་པར་རསད། 
iPad སྲོགས་མང་པྲོ་ཞིག་སསར་བསྡད་ན་འཕྲྲོས་བསསན་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་རསད། དཔས་དཀའ་ངལ་ཆས་པྲོ་འཕྲད་བསྡད་ཡྲོད་
རསད། ཕྲུ་གུར་དུས་རྒྱུན་ཡིན་ན་ལྲོ་བཅུ་བཅྲོ་ལྔའི་གྲོང་ལ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་རས་མྲོ་རས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རསད། དས་རིང་ཁ་སང་དས་
ག་རང་སྒང་ལ་མགྲོ་འཁྲོར་ནས་ཕྲུ་གུའི་འཕྲྲོད་བསསན་ལ་ཡང་ཧ་ལས་པའི་སྐྱྲོན་ཆས་པྲོ་འཕྲད་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རསད།  དས་ནང་
བཞིན་ཕྲུ་གུས་དས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ social skill སི་ཚོགས་ནང་མི་ཕར་ཚུར་འབསལ་བ་བྱསད་སངས་དས་
འདའི་སྐྲོར་ལ་ཧ་ལས་པའི་དཀའ་ངལ་ཆས་པྲོ་ཞིག་རསད། དས་ཡིན་དུས་ཤསས་རིག་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་
ལ་དསའི་ཐྲོག་ལ་ཟབ་སྲོང་ཞིག་གནང་ཐུབ་ན་ཐུབས་ཕན་བསྲོས་པ་ཡྲོང་གི་རསད་བསམ་གི་འདུག  བྱས་ཙང་དསའི་ཐྲོག་ལ་
ཐུགས་སྣང་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རས་ཆས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགས་ལསགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་གསུམ་གི། ཁག་ཅིག་ལ་ལན་གང་ཤསས་ཤསས་དས་ཞུ་ཐུབ་ན་
ཡག་པྲོ་མསད་དམ་བསམ་པས་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་འད་འདུག ཡིན་ནའང་ཞུས་པ་ཡིན་ན་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་བཀག་པའི་བཟྲོ་འད་
བྱས་ཏས་མི་བདས་བ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག ལན་འད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྲོད་མདྲོག་ཡྲོད་མདྲོག་བྱས་ན་དུས་ཚོད་བཀག་ན་མ་འགིག་པའི་
བཟྲོ་འད་ཞིག ད་ངས་རན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པྲོ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དསས་སྲོབ་གྲྭ་བརྒྱད་རིས་བངས་པ་
དསར་བསགས་བརྲོད་གནང་སྲོང་། ཐུགས་རས་ཆས། དསའི་ཐྲོག་ལ་ཧ་ལས་པའི་སྐུ་ངྲོ་སིད་སྐྱྲོང་དབུས་པའི་འབསལ་ཡྲོད་ལས་བྱསད་
ཚོས་དཀའ་ལས་རབ་དང་རིམ་པ་གནང་འདུག ང་རང་ཡིན་ནའང་ཡིད་སྲོན་སྐྱས་རྒྱུ་འད་ཞིག་བྱུང་སྲོང་། ལྷག་པར་དུ་དས་དང་
འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས། ངས་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གི་ལས་འགན་འཕར་མ་བངས་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པྲོ་གང་ཡང་ཕིན་ཡྲོད་
མ་རསད། ལས་ཁུངས་རང་གི་ནང་དུ་ཞས་དགས་དུས་ཚོད་གཏྲོང་རྒྱུ་བྱུང་མ་སྲོང་། གང་བྱུང་བ་དསའི་ཐྲོག་ལ་ལྟ་ཡྲོང་དུས་གང་
ས་ཅི་ཐད་ནས་ཚ་ཚ་འུར་འུར། དངྲོས་གནས་དང་གནས་ཆསད་ལས་ཀི་ཉམས་འད་པྲོ་དས་ཧ་ཅང་ཡག་པྲོ་བསསབས་པ། དས་
འདའི་མཐྲོང་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་། བྱས་ཙང་ང་རང་སྲོན་མ་ལྲོ་ལྔ་དྲུག་ཅིག་གི་གྲོང་ལ་ཕར་འཕྲོས་པ་རསད། དས་དུས་དང་བསྡུར་བ་
ཡིན་ན། ཞས་དགས་མཐྲོང་ཚུལ་ཡག་པྲོ་བྱུང་། བྱས་ཙང་ད་རསས་ལས་དྲོན་དསའི་ཐྲོག་ནས་མཚོན་པའི་བསགས་བརྲོད་གནང་
བ་དས་དག་ཚང་མར། ཚང་མའི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རས་ཆས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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 དས་ནས་དགས་རྒན་ ༡༥༨ དས་གསལ་བསགས་བྱས་དུས་ལྲོ་ཚད་དས་བཞག་འདུག  དསའི་གནད་འགག་ག་རས་ཡིན་ནམ་
གསུངས་སྲོང་། ངས་འྲོག་ནས་ཡར་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དཔསར་ན། ལྟ་གྲུབ་དགས་རྒན་ཚོར་ལྲོ་ཏྲོག་ཙམ་མཐྲོ་བ་བཞག་
ནས། བཞི་བཅུ་ཞས་ལྔ་བཞག་དགྲོས་དྲོན་དས་སྲོན་མའི་ཉམས་མྲོང་དང་། གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་གནས་ཚུལ་རབ་དང་རིམ་པ་
བྱུང་བ་རསད། བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་གཅིག་པྲོ་མིན་པ། ཉམས་མྲོང་ཡྲོད་མཁན། ནུས་པ་དང་ཀུན་སྲོད་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་ཏྲོག་
ཙམ་མང་བ་བྱས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པས། དས་འད་བཞག་པ་རསད། མ་གཞི་དགས་རྒན་དས་རིམ་པ་མང་པྲོ་ཡྲོད་ཙང་སིར་བཏང་
བྱས་ན་ཞུ་ཁག་པྲོ་རསད། གལ་ཆས་ཤྲོས་དས་ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ནང་དུ། དགས་རྒན་གི་ཤསས་ཚད་དང་ཆ་རསན་དས་དག་གསལ་བྲོ་
གསལ་རང་འཁྲོད་བསྡད་ཡྲོད་རསད། གཞི་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ཐྲོན། དས་ནས་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ཐྲོན། དས་ནས་དགས་རྒན་འྲོས་སྲོང་ཐྲོན། 
དསའི་ནང་ནས་ད་ལྟ་འྲོས་སྲོང་དམིགས་བསལ་དང་དས་འད་མང་པྲོ་ཞིག་བྱས་ཡྲོང་དུས། ཕལ་ཆསར་ད་ལྲོ་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཞིག་ཡར་ཕསབས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རསད། ད་ཡིན་ན་བཞི་བཅུ་ཟསར་མཁན་དས་འད་བྱས་པ་ཡིན་ན་མཐྲོ་བྲོ་ཡིན་པའི་བཟྲོ་འད་ཞིག་
ཕལ་ཆསར་ཟསར་གི་ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙང་ད་བཞི་བཅུ་རང་བཞག་རྒྱུ་ལྟ་གྲུབ་འདི་རསད་ཟསར་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་
འདུག་སས། དས་ང་ཚོས་བསྐྱར་དུ་བསམ་གཞིགས་ཅིག་ཞུ་ཆྲོག་པ་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ཀི་ལག་ལསན་གང་ཐུབ་བསར་དགྲོས་རསད། བལྟས་པ་ཡིན་ན་དགས་རྒན་དས་གལ་ཆསན་པྲོ་
ཞས་དགས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དགས་རྒན་གི་མཐུན་རསན་དང་ཕྲོགས་གཙོ་བྲོར་གྱུར་པ་དས་དག ད་ལྟ་འདི་འད་བྱས་ནས་
བཞག་མ་བཞག་པར། སར་གང་ཐུབ་བྱསད་དགྲོས་རསད་ཅསས་གསུངས་པ་རསད། དགྲོངས་འཆར་དས་དས་བཞིན་རསད། སྲོན་མ་
ནས་འབད་བརྲོན་དང་བསམ་བྲོ་དས་ག་རང་རསད། དས་ནས་དངྲོས་སུ་ལག་ལསན་བསར་ནས་ཡར་ཆ་སྙྲོམས་བཟྲོ་རྒྱུ་དང་སར་རྒྱུ་
དས་འད་མང་པྲོ་ཞིག་བསསབས་དུས། འབསལ་ཡྲོད་མང་པྲོ་ཞིག་གང་ལ་གང་འཚམ་གཞི་རིམ་གི་ཐྲོག་ནས་སྙྲོམས་དགྲོས་དུས། 
དས་འདའི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་བྱས། ཡང་བར་སྐབས་ལ་ཏྲོག་ཙམ་གཟིགས་དགྲོས་པ་གཅིག་རསད། དས་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ག་
ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་གནང་གི་ཡྲོད་རསད། དགྲོངས་པ་ཡྲོད་ཡྲོད་པ་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་མཚམས་མཚམས་སྲོན་མ་ལས་བྱསད་
སྐབས་སུ་དས་འད་གསུང་མྲོངས་ཡྲོད་རསད། ད་ལྟ་དགས་རྒན་ལ་གཅིག་པ་ཡིན་རྒྱུ་རསད་བསམ་གི་འདུག ཡར་ཞུགས་མཁན་
ཚང་མས་ཕྲོགས་དང་ཁས་ཕན་གཅིག་རང་ལྟ་བསྡད་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་འད་བསསབས་ན། སི་ཡྲོངས་ནས་ཉམ་ང་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་
མསད་ན། དས་མི་ཡྲོང་བ་དས་ཕྲོགས་ལ་བརྟསན་ནས་མི་ཡྲོང་བ་རསད། ཐྲོབ་ཐང་ལ་བརྟསན་ནས་མི་ཡྲོང་བ་ཞིག་རསད། ཕྲོགས་དང་
ཐྲོབ་ཐང་དས་དག་ཡག་པྲོ་ཞིག་བཟྲོས་པ་ཡིན་ན། འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་ཡྲོང་གི་རསད་གསུང་རྒྱུའི་ཤུགས་བསན་མངྲོན་གསལ་
མ་དྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་གཅིག་ཡྲོང་གི་འདུགཤ སྲོ་སྲོ་སྲོན་མ་ལས་བྱསད་གསར་པ་འཛུལ་བའི་སྐབས་སུ། ལས་བྱསད་ཚོས་
གཅིག་ཡྲོང་གི་མི་འདུག གཉིས་ཡྲོང་གི་མི་འདུག གཅིག་ལབ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་ཙང་། ལས་བྱསད་ཀི་མཐུན་རསན་སྐྱྲོ་དག་འདུག 
ཕྲོགས་སྐྱྲོ་དག་རསད་ཟསར་ནས་དས་རང་རང་ལབ་བསྡད་དུས་ཁྱད་མཚར་དས་ག་རས་འད་ཞིག་ལབ་ཀི་ཡྲོད་ན་བསམ་བསམ་འད་
དན་བསྡད་མཁན་ཞིག་ཡིན། མཇུག་ལ་ལྲོ་མང་པྲོ་ཞིག་ཕིན་ཚར་བའི་རསས་ལ། ལྟ་གྲུབ་དས་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་མི་འདུག ག་
ཚོད་ག་ཚོད་སར་ན་ཐྲོན་འགྲོ་མཁན་དང་། དས་ནས་བསམ་པ་དང་སྲོད་པ་གཉིས་ཀའི་ཐྲོག་ནས་ཞན་དུ་འགྲོ་གི་མསད་ཀང་
བཟང་དུ་འགྲོ་གི་མསད་པ་དས་གཅིག་པ་རང་རསད་འདུག གལ་སིད་ཕྲོགས་དང་མཐུན་རསན་རྟསན་བསྡད་ཡྲོད་ན་བཟང་དུ་བཟང་དུ་
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འགྲོ་དགྲོས་རྒྱུ་ཞིག་དང་། མང་དུ་མང་དུ་མང་པྲོ་བྱས་ནས་སྡྲོད་དགྲོས་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙང་མཐའ་གཅིག་
ཏུ་དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཞས་དགས་བྱསད་བསྡད་པ་ཡིན་ན། ཤུགས་བསན་དས་ཏྲོག་ཙམ་ཞིག་མ་བདས་བ་ཞིག་ཡྲོང་གི་མསད་དམ་དས་
དགྲོངས་བཞསས་གནང་དགྲོས་རྒྱུ་གཅིག་འདུག ར་བའི་ཆ་ནས་དས་བཞིན་འབད་བརྲོན་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན། ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
དས་ནས་ད་ལྟ་འབསལ་ཡྲོད་སྲོབ་གྲྭའི་སྡས་ཚན་དས་ཚོར། དསའི་ལན་གཅིག་མ་ཡྲོང་བ་ག་ས་ག་ནས་དགྲོངས་འཆར་ཕསབས་ཡྲོང་གི་
འདུག ད་ང་རང་ཚོས་མཉམ་དུ་ངསས་པར་དུ་གཅིག་བྱསད་དགྲོས་རསད་ཟསར་ནས་དས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ནས་ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ཀི་
གྲོ་རྟྲོགས་དས་སྐད་ཡིག་ཁྲོ་ན་མ་ཡིན་པར། བཀའ་གནང་རྒྱུ་དས་ཚོ་གནང་སྲོང་། དས་དངྲོས་གནས་དང་གནས་རསད། དས་ད་ལྟ་དས་
ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཤསས་ཡྲོན་འགན་འཛིན་དང་། ཤསས་ཡྲོན་རྟྲོག་ཞིབ་པ་དས་ཚོ་གཅིག་པྲོ་མིན་པ། སྲོབ་གྲྭ་
སྡས་ཚན་སྲོ་སྲོའ་ིཤསས་ཡྲོན་གི་ལས་ཀི་སྣས་མྲོ་བ་ཚོས་དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ། རྟྲོག་ཞིབ་དང་དམ་འཛིན་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་པ་ཡིད་ཆསས་
བྱསད་ཀི་ཡྲོད། དས་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭ་གཅིག་པྲོ་མིན་པ་སྲོབ་གྲྭ་གཞན་དག་དས་ཚོའི་ནང་དུ། དཔསར་ན། སྲོབ་ཁིད་
བྱསད་སངས་ཡིན་ན། ཕྲུ་གུ་གཙོ་བྲོ་འཛིན་ནས་སྲོབ་ཁིད་བྱསད་སངས་དས། ད་ལྟ་གཟིགས་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་དས་དགཤ 
གལ་སིད་དས་དངྲོས་ནས་འད་ཞིག་ཡིན་ན། ཏྲོག་ཙམ་ང་ཚོ་གནས་སངས་ཞན་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙང་། ཕིའི་
སྡིངས་ཆ་དང་གྲོ་སྐབས་འདིའི་བརྒྱུད་ནས། སྲོབ་གའི་སྡས་ཚན་དང་ཚང་མར་གལ་སིད་གནས་སངས་དས་འད་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། 
ང་ཚོ་ཏན་ཏན་འགིག་གི་ཡྲོད་མ་རསད། ང་ཚོས་འབད་བརྲོན་འཕར་མ་དགྲོས་ཡྲོད་རསད་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན། དསའི་ཐྲོག་ལ་
གཞན་དག་ཞུ་མི་དགྲོས་པ་བྱས།  
 དས་ནས་ཀ་རྲོར་སྒང་གསུམ་མཚོན་པའི་ས་ཁུལ་དས་དག་ལ། བྲོད་ཀི་སྐད་ཡིག་བཀྲོལ་སྲོད་བྱསད་ས་དས་དག་ལ། བྲོད་
ཀི་སྐད་ཡིག་དས་གྲོ་རྟྲོགས་ཆས་རུ་དང་། གནས་ཚད་མཐྲོ་བྲོ་འད་ཞིག་བསསབས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དགས་མཚན་དས་དག་དས་ག་རང་
ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དངྲོས་གནས་བྱས་པ་ཡིན་ན་བྲོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་སྲོགས་པ་དས་དག་ལ་དྲོ་སྣང་འད་ཡག་
པྲོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། བྲོད་པའི་སྐད་ཡིག་ནང་དུ་ཞུགས་བསྡད་མཁན་གི། སུ་གང་ལ་ཡང་མསད་པའི་ར་ཆསན་གི་རིག་གཞུང་ཡྲོད་
རསད་ཟསར་མཁན་དས་བྲོ་བ་མྲོང་ཐུབ་ཀི་རསད། བྱས་ཙང་དས་བྲོད་པ་གཅིག་པྲོ་མིན་པར། བྲོད་པའི་སྐད་ཡིག་ལ་འབསལ་བ་ཆགས་
བསྡད་པའི་མཐའ་མཚམས་མི་རིགས་ཚང་མར་ང་རང་ཚོས་ཕར་ལ་ཞབས་ཏྲོག་དང་། མཉམ་འབསལ་འད་ཞིག་གནང་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན་ཞསས་པའི་སིད་བྱུས་དང་དགྲོངས་པ་སྲོན་མ་ནས་ཡྲོད་ཡྲོད་པ་ཞིག་རསད། དས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རསས་མ་དསས། ངས་ད་ལྟ་བཀའ་བྲོན་འདསམས་ཐྲོན་དང་འབསལ་དས་ཚོའི་སྐྲོར་ནས་གང་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མིན། དས་སྲོན་ཚོགས་གཙོས་ལམ་སྲོན་ཕསབས་ཚར་བ་ཡིན་ཙང་། དས་ནས་ཆྲོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟསན་པའི་བཟང་
སྲོད་ཀི་སྐྲོར་ལ། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རང་གིས་འགསལ་བཤད་གནང་ནས། ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གི་ངྲོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་
བཀའ་མྲོལ་ཞིག་གསུང་རྲོགས་གནྲོངས་ཟསར་བ་འད་ཞིག ངས་ནྲོར་མསད་ན་དས་ལྟར་གྲོ་སྲོང་། ཤུགས་གནྲོན་ཞིག་རྒྱག་
རྲོགས་ཟསར་དུས་དསའི་ཐྲོག་ལ་སྐར་མ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གྲོས་ཚོགས་སྲོན་མ་སྐབས་ཤིག་ལ་དས་དུས་སྲོ་
སྲོར་འགན་འཕར་མ་དས་ཡྲོད་མ་རསད། ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་དས་དུས་ཟུར་དུ་ཡྲོད་རསད། སྐབས་དསར་དས་དག་གྲོས་ཚོགས་ནང་
དུ་ཆྲོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟསན་པའི་བཟང་སྲོད་ཟསར་བའི་བར་དང་ཐ་སྙད་དས་དག་གསར་པ་གསར་རང་འད་ཞིག་ཆགས་ནས།  
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མར་ཐྲོན་པའི་སྐབས་སུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གང་མཚམས་ཤིག་ལ་ཐུགས་དྲོགས་འད་ཞིག་བྱུང་བ་རསད། ངས་དས་ཨིན་ཇི་
ཚིག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། བྲོད་པས་ཚུར་བསྒྱུར་བཞག་པའི་སྐད་དྲོད། ཆྲོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟསན་པའི་ཟསར་བའི་ཚིག་དས་ཐ་
སྙད་རང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། དས་ཏྲོག་ཙམ་ཞིག་གསན་མ་བདས་བ་ཞིག་དང་། ག་རས་ཡིན་ན་བསམ་བསམ་གི་ཐུགས་ཁག་
ཁྱྲོན་ནས་ཡྲོད་མ་རསད། ཚིག་དས་འད་ཞིག་ཡྲོད་བསྡད་ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙང་དས་དུས་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་དང་ཤསས་རིག་དས་
ཡིས་མ་འཐུས་པ་ཡིན་ན། དས་དུས་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་གི་ཐྲོག་ནས། དས་དུས་ཤསས་རིག་དང་ཆྲོས་རིག་གཉིས་ཀ་༸སྐྱབས་
མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆས་དབུ་བཞུགས་ཐྲོག་ཚོགས་འདུ་གལ་ཆསན་པྲོ་ཞིག་ལ་བཅར་ནས་ཞས་དགས་འགྲོ་གི་མསད་པའི་སྐབས་ཤིག་
རསད། དས་དུས་སྲོ་མ་སྲོ་མ་ལ་ཞུ་ཡ་ཡྲོད་པའི་སྐབས་ཤིག་རསད། རསད་དས། དས་དུས་མར་འགསལ་བཤད་གསལ་པྲོ་ཞིག་རྒྱག་
རྒྱུར་འབད་བརྲོན་བྱས་ཡིན་ཏས་གྲོ་སྐབས་བྱུང་མ་སྲོང་། དས་དུས་དུས་ཚོད་དང་དས་འདའི་ཐྲོག་ནས་གྲོ་སྐབས་མ་བྱུང་ནས་དས་
འད་ལྷག་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དསའི་རསས་སུ་ག་བ་ཡིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་བསགས་སྲོགས་ཆསན་པྲོ་བྱུང་བསྡད་
ཡྲོད་རསད། དས་རིང་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་ཞུས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ཐ་སྙད་དས་ཐ་སྙད་རང་བྱས་ནས། མཇུག་ལ་༸སྐྱབས་
མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསས་བཀའ་སྲོབ་ཕསབས་པ་དས་འད་བྱུང་འདུག མིང་དང་ཐ་སྙད་དས་དག་ཁྱད་མི་འདུག དྲོན་དག་དས་ལ་དྲོ་སྣང་
བྱས་ནས་སསལ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རསད། དྲོན་དུ་བཀའ་ག་རས་གནང་གི་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ན། དཔསར་ན་ནམ་རྒྱུན་ཆྲོས་ལུགས་ལ་མ་
བརྟསན་པ་ཞསས་པའི་དྲོན་དག་གྲོ་ཕྲོགས་གཙོ་བྲོ་དས། རྒྱ་གར་དང་ཨ་རི་བས་གཙོས་པའི་ནུབ་ཕྲོགས་དས་འད་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་
ནས་གྲོ་སངས་མི་འད་བ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རསད། དས་དག་འགསལ་བཤད་ཞུས་བསྡད་ན་ཞས་དགས་འགྲོར་གི་རསད། གང་ལྟར་གཙོ་བྲོ་
རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། རྒྱ་གར་གི་བཅའ་ཁིམས་ནང་དུ་འཁྲོད་བསྡད་པའི་གྲོ་སངས་དསའི་ཐྲོག་ནས་གྲོ་ནས། དས་གྲོ་ཡྲོང་དུས། 
ཚིག་དས་ཚིག་མཛོད་ནང་དུ་འགསལ་བརྲོད་ག་རས་བརྒྱབ་མིན་ལ་མ་ལྟྲོས་པར། དྲོན་དག་དས་ཆྲོས་ལུགས་ཡྲོད་མསད་ལ་མ་ལྟྲོས་
པར། མདྲོར་ན། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་། Seven billions གསུང་གནང་གི་འདུག་པ། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བྱས་ཙང་མིའི་རིགས་སུ་གཏྲོགས་པ་ཚང་མ་ཚུད་པའི་དས་དག་ལ་ཕན་པའི་བཟང་སྲོད་ཟསར་ན་མི་
འདུག མིའི་ཀུན་སྲོད་ཟསར་ན་མི་འདུག དྲོན་དག་གཙོ་བྲོ་དས་ཁྱབ་ཚད་དས་རསད། དས་ཡིན་དུས་ཆྲོས་ལུགས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས་
འགསལ་བཤད་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་འད་བྱས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ཁྱབ་ཚད་ཅུང་ཆུང་དགས་པ་ཞིག་ཆགས་འགྲོ་གི་ཡྲོད་དུས། དས་འད་
ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དཔསར་ན་ང་ཚོ་གྲོ་བ་བསར་སྐབས་དས་འད་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག གཙོ་བྲོ་བྱམས་པ་དང་། སྙིང་རས་ཟསར་
བ་དས་ཚོ་ལ་ཐུག་བསྡད་ཡྲོད་དུས། བྱམས་པ་དང་སྙིང་རས་དས་དག་ཆྲོསལུགས་ལ་མ་བརྟསན་པའི་ཐྲོག་ནས་མར་འགསལ་བཤད་
ཅིག་བརྒྱབ་ཡྲོང་དུས། གང་ལ་གང་འཚམ་གྲོ་རྟྲོགས་བྱུང་ནས། ཕན་ཐྲོགས་ག་རས་བྱུང་ན་གཅིག་ཡྲོང་གི་རསད། དས་གང་ཟག་
སྒསར་སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་ནས་དས་དངྲོས་གནས་དང་གནས་ཞས་བྲོ་ཞིག་རསད་འདུག འདི་གཏིང་ཟབ་པྲོའ་ིཐྲོག་ནས། ཚད་དང་མཐའ་
མསད་དུ་གང་འད་བྱས་ནས་བསསབས་ཀི་ཡྲོད་མསད། དས་འདའི་དྲོ་སྣང་ཆསན་པྲོ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དས་དག་ཟབ་པྲོ་ཡྲོད་པ་ཤསས་
མཁན་གི་ཆྲོས་ལུགས་ག་རསའི་ཐྲོག་ལ་བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་ན། ཕར་ལ་སྐས་འཛེག་ལྟར་དང་པྲོ་ནས་ཡར་འཛེག་ས་ཡྲོད་བསྡད་པ་
ཞིག དང་པྲོ་ནས་ཆྲོས་ལུགས་ཐྲོག་ནས་བཤད་བསྡད་དུས། མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་ཀི་མསད་པ། དས་འད་དས་ལ་ཐུག་བསྡད་
ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙང་། འདི་གལ་ཆསན་པྲོ་ཆགས་ནས་དསང་སང་ལས་འཆར་མང་པྲོ་ཞིག་ཐྲོན། དཔསར་ན།ཤ 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག ཏྲོག་ཙམ་སྐུ་བཞུགས་གནང་རྲོགས་གནང་།ཤཆུ་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསྲོལ་ཇའི་
བར་གསསང་ཡིན། 
 

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཐུན་གཉིས་པ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་སྲོན་རིས་ཐྲོག་
ལ་བགྲོ་གསང་དང་གསལ་བཤད་ལན་འདསབས་ཕསབས་བསྡད་ཡྲོད། དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་འཕྲྲོ་དས་གསུང་
རྲོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡནཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགས་ལསགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་གིན་འཕྲྲོ་དས་ནས་ཞུ་ཆྲོག་པ་གིས། དས་དང་ཆབས་ཅིག་ད་གིན་ཞུས་ཚར་བ་གཅིག་ལ་
གནས་ཚུལ་གསལ་པྲོ་ཞིག་རག་སྲོང་། དས་གཅིག་མར་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམས་སྲོང་། ད་ལྟ་དགས་རྒན་ལ་ལྲོ་ཚད་གཏན་འབསབས་
ཡྲོང་སངས་དས། ལྲོ་བཞི་བཅུ་ཟསར་རྒྱུ་དས། གཞི་རིམ་གྲོང་མའི་དགས་རྒན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ PGT ཟསར་རྒྱུ་དས་ལ་
ལྲོ་བཞི་བཅུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དས། རྒྱ་གར་གཞུང་ཟསར་ན་མི་འདུག བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་རང་གིས་གཏན་འབསབས་བྱས་
ནས་ཚད་མ་ཟིན་རང་ཟིན་རསད་ཤག ཡང་དས་མ་ཡིན་པའི་དསའི་འྲོག་མ་དགས་རྒན་དས་ཚོའི་ལྲོ་ཚད་མ་འད་མ་འད་ཡྲོད་པ་རསད་ལ། 
ཡང་ཉམས་མྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་ཕུལ་ཏུ་ཕིན་པ་དས་འད་ཡིན་ན།  ལྲོ་ཚད་དས་ལ་ཆག་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག 

Relaxation ཞསས་པ་དས། ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་དས་འད་རསད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 ད་གིན་ངས་ཆྲོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟསན་པའི་བཟང་སྲོད་སྐྲོར་ལ་སྙིང་བསྡུས་འགསལ་བཤད་ཞུ་བསྡད་ཡྲོད། ར་བའི་ད་
གིན་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་ཚང་མ་ཚུར་ཚུད་པ་དང་དགྲོངས་པ་གཅིག  དསང་སང་གཞུང་ཡིན་
ནའང་འད། རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་ནའང་འད། མདྲོར་ན་ལས་འཆར་གཅིག་ཡིན་ནའང་འད། དས་དག་གི་སིད་བྱུས་ཡིན་དུས། སི་
སྐད་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཚང་མ་ཚུད་བསྡད་པ། inclusive བསམ་བྲོ་དས་གལ་ཆསན་པྲོར་རིས་ཀི་ཡྲོད་པ་
བཞིན། དགྲོངས་པ་རྒྱ་ཆསན་པྲོ་དས། inclusive དགྲོངས་པ་ཡིན་པ་ལ། རྒྱ་ཆས་ཤྲོས་ནང་གི་ཆས་ཤྲོས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་
རསད། དས་མཁྱསན་མཁྱསན་པ་རསད། དས་དན་སྐུལ་ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆསན་པྲོ་མཆྲོག་གི་
ཐུགས་བསྐྱསད་དམ་བཅའ་འགྲོ་སྲོད་གསུམ་གསུངས། བར་ལམ་བཞི་གསུངས་པས། དསའི་ནང་ནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་རང་
ཉིད་མི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མིའི་བཟང་སྲོད་སསལ་རྒྱུ་ཟསར་བ་དསའི་འྲོག་ནས་འཐྲོན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རསད།  དས་འད་ཆགས་
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བསྡད་དུས་དས་ཞས་དགས་གལ་ཆསན་པྲོ་ཞིག་དང་། དས་ཡང་སསལ་ལུགས་སསལ་སངས་དས་གལ་ཆས་ཤྲོས་ཞིག་ལ། གཞི་རིམ་གི་
ཤསས་ཡྲོན་ནང་ནས་སསབས་ཡྲོང་བ་ཡིན་ན། རསས་མ་རྦད་དས་རང་བཞིན་གིས་ཤསས་ཡྲོན་ནང་ནས་གལ་ཆསན་པྲོ་བྱས་ནས་ཡྲོང་
ན། དསའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱལ་སིའི་ཚོགས་སྡས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཆསན་པྲོ་ཐྲོབ་ནས། དས་དང་འབསལ་ནས་བསབ་གཞི་ར་
འཛིན་དང་སྲོབ་དསབ་ཀི་ངྲོ་བྲོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཐྲོན་པ་དས་རྲོམ་སིག་ཡག་པྲོ་བྱས་ནས་འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད་པ་རསད། བྱང་ཨ་རི་
འབསལ་ཡྲོད་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་གཅིག་གི་འགན་ཆསན་པྲོ་བཞསས་ནས། དཔསར་ན། ཨ་རི་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། གཞི་རིམ་མ་
ཡིན་པའི་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག secular ethics མིང་ཁྲོ་རང་བསད་སྲོད་བཏང་
ནས། བསབ་གཞི་དང་སྲོབ་ཚན་འགྲོ་བཞིན་པར་དཔས་མི་སིད་པའི་གྲུབ་འབས་བཟང་པྲོ་ཐྲོན་བསྡད་ཤག  དས་ཡང་གཞི་རིམ་
སྲོབ་གྲྭའི་སྐབས་ལ་མིང་དས་ག་རང་བྱསད་ན་བདས་པྲོ་མསད་པ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་དུས། ཉས་ཆར་ཚོགས་ཚར་བའི་སསམས་དང་སྲོག་
གི་ཚོགས་འདུ་དསའི་སྐབས་ཀི་ད་ལྲོའ་ིགྲོས་གཞི་གཙོ་བྲོ་དས་ཆགས་ཡྲོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨིན་ཇི་རང་ནས་
ཞུ་ཆྲོག་པ་བྱསད། social emotional learning ཟསར། ཡིན་ན་ཡང་། དས་འད་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་གཞི་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ཐྲོག་
ལ་དས་འད་བྱསད། ཡར་མཐྲོ་རིམ་ལ་སསབས་དུས། ད་གིན་མིང་དས་ག་རང་བསད་སྲོད་བྱསད། མདྲོར་ན་དས་འད་བྱས་ཏས་སྲོབ་དསབ་དང་
བསབ་གཞི་བརས་བཞིན་པ་རསད། བྲོད་པའི་སྲོབ་གྲྭ་ལ་དས་ལས་འཚམ་པའི་ལག་ལསན་བསར་དགྲོས་རྒྱུ་དས་ང་ཚོ་རང་བཞིན་གི་
ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད། བྱས་ཙང་། དས་ཡིན་དུས། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་དསའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆསན་པྲོ་བྱས་ནས་
ཤུགས་རྒྱབ་སྡྲོད་ཡྲོད་རསད་ཅསས་དན་པ་དས་ག་རང་ཡིན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དས་ག་རང་ནས་དགྲོངས་འཆར་དང་འབྲོད་
སྐུལ་གི་ཚུལ་དུ། སྲོབ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་དང་། དསའི་རྒྱུ་རསན་གཙོ་བྲོ་ཕི་ལ་མང་པྲོ་ཕསབས་ཀི་ཡྲོད་པ་དང། ཕི་ལ་
གཟའ་མཇུག་སྲོབ་གྲྭ་ལ་སྲོགས་པ་དས་ཚོ་ནང་ལ་བྲོད་པའི་སྐད་ཡིག་སྲོབ་ཁིད་བྱ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་དས་ཚོ་ཡྲོད་རསད་དས། ད་དུང་
སྲོ་སྲོའ་ིསྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡྲོང་རྒྱུ་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས། ཕི་ལ་བཞུགས་མཁན་གི་ཕྲུ་གུ་དས་རྒྱ་
གར་ལ་ང་རང་ཚོའི་སྲོབ་གྲྭ་ནང་བཏང་ནས། དས་འད་གཏང་དགྲོས་རྒྱུའི་ལམ་སྲོན་ཟསར་ན་མི་འདུག ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་དང་
འབསལ་བ་སར་ནས་བྱས་ན་བསམ་པ་དས་ངས་ནྲོར་མསད་ན་དས་འད་ཞིག་གྲོ་སྲོང་། དགྲོངས་ཚུལ་ཞས་དགས་བཟང་པྲོ་རསད། 
དངྲོས་སུ་དས་འད་གནང་མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་རསད། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་མཛད་གཙོ་ལས་བྱསད་དབུས་པའི་དས་འད་གནང་མཁན། 
གང་ལ་གང་འཚམ་འདུག དས་གཅིག་རསད། ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ཁྲོ་རང་ནང་ལ་དས་འད་བི་རྒྱུ་གང་འད་བརམས་ཀི་ཡྲོད་མསད། 
ད་ལྟ་ཏྲོག་ཙམ་ཞུ་ཚོད་མ་ཐིག་པ་རསད། ར་་བའི་ཆ་ནས་གནས་ཚུལ་ག་རས་ཡིན་ནའང་ག་ལསར་ར་འཕྲྲོད་དས་བྲོ་བ་མྲོང་བ་ཡིན་
ན། སྲོ་སྲོ་རང་འགུལ་གི་ཐྲོག་ནས་ཡྲོང་གི་མསད། བྱས་ཙང་རང་འགུལ་ཐསབས་ཐསབས་བར་དུ། གྲོ་རྟྲོགས་དང་། ཕན་ཡྲོན། རྒྱུ་
མཚན་དས་དག་ག་བ་ནས་ཡིན་ནའང་མཐའ་མ་བརྒལ་བ་གསུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།  དས་དག་རིམ་པ་དས་རང་བཞིན་གི་ཡྲོང་ཐུབ་
ཀི་མསད་ན། དས་འད་ཞིག་ཡིན།  
 དས་ནས་ད་ལྟ་ཨ་རིའི་སྲོབ་ཡྲོན་ལས་གཞི་དས། བྲོད་པ་ཚོའི་ཆསད་དུ་ཨ་རིའི་སྲོབ་ཡྲོན་ལས་གཞི་དསའི་སྐྲོར་ལ་
གསུངས་སྲོང་། ད་ལྟ་མཉམ་ཞུགས་བྱསད་མཁན་གང་མང་མང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་། མཉམ་ཞུགས་བྱསད་མཁན་མང་པྲོ་
ཡྲོང་རྒྱུའི་ཆསད། སྲོན་འགྲོའ་ིརྒྱུགས་སྲོད་ལྡི་ལི་གཅིག་པྲོ་མ་ཡིན་པར་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ལའང་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཞསས་གསུངས་སྲོང་། 
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དས་དག་སྲོན་མ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཡྲོད་པ་བཞིན་འབད་བརྲོན་ཞུ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད། ན་ནིང་ཡིན་ན་ལྡི་ལིར་བྱས་པ་རསད། 
ད་ལྲོ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་བཀའ་གནང་ལྟར་བྱང་ཕྲོགས་ལ་ཡྲོད་མཁན་ལྡི་ལི་དང་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ལ་ཡྲོད་མཁན་  
bangalore བྱ་རྒྱུ་རསད་ཤག་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ནས་ས་ཆ་གང་དང་གང་ནས་ཡྲོང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་རསད་ཅསས་དི་བ་ཡིན་
གསུངས་སྲོང་། ཨ་རིའི་སྲོབ་ཡྲོན་ལས་གཞི་དས། ཐྲོགས་ས་གཅིག་ཡྲོད་རསད། ཐྲོགས་ས་གཙོ་བྲོ་དས་སྲོ་སྲོའ་ིཨིན་ཇི་རྒྱུགས་
སྲོད་ toefl ཟསར་མཁན་གི་བརྒྱ་ཆ་དས་དག་ལྲོན་པ་ཡིན་ན། ས་ཆ་མང་པྲོ་ནས་ཡྲོང་སྡྲོད་མཁན་ཡྲོད་པ་རསད། ཕལ་ཆསར་དས་
འད་ཡྲོང་རྒྱུ་ལ་ Rail རི་ལི་དང་ Motor མྲོ་ཊ་ཡི་ག་ཆ་ལ་ཕལ་ཆསར་འཛེམ་ཟྲོན་མ་གནང་བར། སྲོ་སྲོར་མསད་པ་ཡིན་ན། 
ཐབས་ཤསས་བྱས་ནས་དས་དག་ཕསབས་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་ཡྲོད། བྱས་ཙང་། ས་ཆ་གང་མང་མང་
ང་རང་ཚོས་དས་ཟསར་གི་ཡྲོད་རསད། སྲོན་མ་ཡིན་ན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་བྱས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རསད། ཕིས་སུ་བལ་ཡུལ་ཟུར་
དུ་ས་མིག་ཟུར་བཅད་བྱས་ནས་ལྲོགས་བཀར་ཡྲོད་སབས། རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་དང་འབྲུག་བཅས་ནས་ལྲོ་རྟག་པར་ཚང་མ་
ནས་མསད་ན་ཡང་། གང་ལྟར་ཁུངས་འད་མིན་ནས་ཕསབས་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད། ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ནས་བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་ 
༡༧ པའི་ནང་གསསས་ ༩ པའི་ལུང་དངས་གནང་ནས་ཤསས་ཡྲོན་གནས་ཚད་བཟང་ཤྲོས་དས་དག་དགས་རྒན་གི་ནང་དུ་བཅུག་
དགྲོས་རསད། གསུང་རྒྱུ་དས་རསད། དས་བསམ་བྲོ་ད་ག་རང་རསད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་དངྲོས་སུ་ལག་ལསན་བསར་དུས་མར་ཏྲོག་
ཙམ་བབ་་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རསད། རང་བཞིན་གིས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་མ་རསད་ལ། དས་དག་ཡྲོང་ཐབས་ལ་ག་ཆ་ཆ་སྙྲོམས་བཟྲོ་རྒྱུ་
དང་། མདྲོར་ན་ག་རས་ཡྲོད་པ་དས་ནས་མར་མ་གཅག་རྒྱུ་མསད་སྐྲོར་གསུངས་སྲོང་། དས་དག་བསམ་གཞིགས་དྲོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། 
རང་སྐྱྲོང་སྲོབ་གྲྭའི་སྡས་ཚན་ཁག་དས་ཚོ་ལ་གྲོ་བསྡུར་ལྷུག་པྲོ་གནང་ནས་ང་ཚོས་ད་གིན་ཞུ་ཚར་ཡིན་བསམས་སྲོང་། དས་དག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་ཁ་སང་སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བའི་སྐབས་སུ་ལྷང་ཙམ་གསུངས་ནས། སྲོབ་སི་འདསམས་སངས་སྐྲོར་ལ་
མང་པྲོ་ཞིག་གིས་བཀའ་གནང་སྲོང་། རྐང་གི་དས་འགིག་པ་བྱུང་སྲོང་སས། ད་དུང་ཡིན་ནའང་འགསལ་བཤད་གནང་པ་དས་དག་
བསྐྱར་ཟླྲོས་མི་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་མདྲོར་ན་འདི་རསད། ང་ཚོ་སྲོབ་གྲྭ་ཆས་ཆུང་ལ་མ་ལྟྲོས་པར་སྡས་ཚན་ཡྲོད་རསད། རྒྱ་གར་
ཡིན་ན་སྲོབ་གྲྭའི་སྡས་ཚན་ཧ་ལས་པ་ཆསན་པྲོ་རསད། ཁ་ཤས་ཆུང་ཆུང་ཞས་དགས་རསད། དས་ནས་རང་བཞིན་གིས་ང་ཚོ་ལས་བྱསད་
ནང་ལ་ཡིན་ནའང་། དས་དག་སྲོང་པ་ཞིག་ཐྲོན་སྲོང་ན། གནས་སར་གི་ལམ་ནས་ས་མིག་བསྐང་དགྲོས་རྒྱུ་དང་། གསར་
འདསམས་ཀི་ལམ་ནས་བསྐང་དགྲོས་རྒྱུ་དས་འདའི་སྐད་ཆ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རསད། སིག་གཞི་ནང་ལ་ཡྲོང་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་རསད་ལ། དས་
འད་བྱས་ནས་སྲོ་སྲོ་རང་གི་ནང་ནས་ཕི་ལྲོགས་ནས་བཙལ་མི་དགྲོས་པ་དས་ནས་ཡར་ཡྲོང་ཆྲོག་ཆྲོག་ཅིག་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། 
དས་ལས་ཏྲོག་ཙམ་དགྲོས་ཕན་འད་པྲོ་ཡྲོད་ཀི་རསད་དན་གི་འདུག སིར་བཏང་བྱས་པ་ཡིན་ན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན། དས་འད་དགྲོས་དུས་གསལ་བསགས་བཏང་། གསལ་བསགས་བཏང་བཞག་པ་དསའི་ནང་ལ་སྲོ་སྲོ་
རང་ཁུངས་ཀི་སྲོབ་གྲྭ་དས་ཚོའི་ནང་ནས་ཡར་ཞུགས་མཁན་ཡྲོད་ན་ཞུགས། དས་འད་བྱ་རྒྱུ་དས་རསད། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
ལས་བྱསད་འདསམས་སངས་ཐྲོག་ལ་དས་ཆ་ཚང་ལག་ལསན་བསར་གི་ཡྲོད་པ་རསད། ཟླ་བ་གསུམ་ཡན་ཆད་ལ་ལས་བྱསད་བསྐྲོ་རྒྱུ་
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ལ། ལམ་ཁ་ད་ག་རང་ལག་ལསན་བསར་གི་ཡྲོད་པ་རསད། བྱས་ཙང་། རིམ་པས་སྲོབ་སི་འདསམས་སངས་ཐྲོག་ལ་ག་ཚོད་ཡྲོང་
གི་ཡྲོད་མསད་བསམ་གཞིགས་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་འབྲོད་སྐུལ་དས་ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སིག་གཞི་དས་ངས་ནྲོར་མསད་ན་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་དགྲོས་ཀི་
ཡྲོད་པ་འཁྱསར་ཡྲོང་པ་རསད་བསམ་བསམ་གཅིག་བཀའ་གནང་སྲོང་། དགྲོངས་ཚུལ་རང་བྱས་ནས་རྲོབ་ཙམ་ཞུས་ཚར་བ་
ཡིན། ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སིག་གཞི་ཁྲོ་རང་ད་ལྟ་གནས་སངས་གང་འད་ཆགས་ཡྲོད་མསད།  དས་དག་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། 
དས་དག་ཚང་མ་ལ་བལྟས་ནས་བསམ་གཞིགས་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ནས་འབྲོད་སྐུལ་དས་དག་འབྲོད་བསྐུལ་རང་
བྱས། དས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་དུས། ང་ལ་གཞན་པ་ཁ་སང་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དས་ཚིམས་བསྡད་པ་དྲོ་སྣང་བྱུང་
སྲོང་། ལསགས་བརྲོད་བསགས་བརྲོད་གནང་བའི་ཞྲོར་ལ། དས་དང་དས་འད་བའི་འབསལ་བ་གཞན་ལ་ཡང་ལསགས་བརྲོད་
བསགས་བརྲོད་གནང་པ་ཡིན་ན་ཡིན་གཅིག་ད་ལྟ་ལན་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་མསད་ན། དས་འད་ཞིག་གི་སྒང་ནས་ལྷག་ཕིན་པ་རསད། 
དསའི་སྐྲོར་གང་ལྟར་ག་རས་ཟསར་ན། ཉས་ཆར་བཀའ་ཟུར་རས་བཙུན་པདྨ་མཆྲོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བུད་མསད་དང་བྱིས་པ་ཡར་
རྒྱས་ཀི་བྲོན་ཆསན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ Nari Shakti ཟསར་དུས། བུད་མསད་ནུས་སྲོབས་ཀི་གཟསངས་རྟགས་དས་ཕུལ། 
དས་འད་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རསད། བྱས་ཙང་། དསའི་ཐྲོག་ལ་དཔསར་ན་ཁ་སང་དུས་སྐབས་ཁྱད་མཚར་འཁསལ་འདུག དཔསར་ན་
དུས་སྐབས་དས་ལ་ང་རང་ཡིན་ན་ཚེས་པ་ ༧། ༨། ༩། རིང་ཕྲོགས་བསྐྱྲོད་སྐབས་སུ་ཡིན། ཚེས་པ་བཅུ་ལ་རསས་ཟིན་པ་
བཅར་དགྲོས་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་རསད་དས། ལག་ཐྲོགས་ཁ་པར་ནས་དས་འད་གཟསངས་རྟགས་གཅིག་གནང་བ་གཅིག་མཐྲོང་སྲོང་སས། 
བཀའ་ཟུར་རས་བཙུན་པདྨ་མཆྲོག་ལྲོ་ལྟར་ག་བར་ཕསབས་དུས། ག་བ་ཡིན་ས་ནས་ཕག་འཁྱསར་གཟསངས་རྟགས་མང་པྲོ་ཕུལ་
གི་ཡྲོད་སབས། དས་འད་ཞིག་གསར་པ་ཐྲོབ་གནང་བ་འད་བསམས་བྱུང་། ད་ལྟ་ཡག་པྲོ་བྱས་ནས་བལྟ་ཡྲོང་དུས། གཟསངས་
རྟགས་དས་རྒྱ་གར་གཞུང་འབསལ་རང་དང་།  དས་ཡང་རྒྱ་གར་སིད་འཛིན་རང་གི་ཕག་ནས་བཞསས་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། ཁྲོང་མར་
སྲོན་བར་མསད་པའི་རསན་གིས་སྐུ་ངྲོ་མར་བཅར་ཐུབ་ཡྲོད་ས་མ་རསད། རྒྱ་གར་མི་འབྲོར་ཆསན་པྲོ་ཞིག་གི་ནང་ནས་ར་བའི་སྐུའི་
གཅུང་མྲོ་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཁྱད་ཆྲོས་མང་པྲོ་ཡྲོད་རསད་དས། ང་རང་ཚོའི་གནས་སངས་གཞན་དག་གཅིག་གི་ཆ་ནས་
བྲོད་པ་སྐྱབས་བཅྲོལ་གཅིག་ངྲོས་འཛིན་གནང་ནས་དས་འདའི་གཟསངས་རྟགས་ཆསན་པྲོ་དངས་པ་དས་དག་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ང་
རང་ཧ་ལས་པའི་ཐུགས་རས་ཆས་ཟསར་རྒྱུ་དང་། བསགས་བརྲོད་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་རང་རསད། ངས་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་
ལ་ཐུགས་རས་བ་མསད་དུ་ཆས་ཞུ་རྒྱུ་དང་ཆབས་ཅིག་བཀའ་ཟུར་རས་བཙུན་པདྨ་མཆྲོག་ལ་དས་འདའི་གཟསངས་རྟགས་ཐྲོབ་གནང་
བ་དས་ལ་ད་རསསས་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་ཚང་མའི་ཚབ་ཞུས་ཏས། སྡིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་སྙིང་ཐག་པ་
ནས་འཚམས་འདིའི་བཀྲ་ཤིས་བདས་ལསགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་དུང་ཡིན་ན་ཡང་། སྐུ་ཚེ་ཡུན་དུ་བརྟན་ནས་མཛད་འཕྲིན་དས་དག་
གྲོང་འཕསལ་ཡྲོང་བའི་རས་བ་ཞུ་ཡི་ཡིན།  
 དས་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ནས་ཞལ་ཐྲོག་ནས་སསམས་དང་སྲོག་གི་ཚོགས་འདུ་སྐབས་ལ་ཡིན་ས་ཡྲོད། 
གནས་ཚུལ་དས་འད་ཐྲོན་ཤག གཞུང་འབསལ་ཡིག་ཐྲོག་ནས་འཚམས་འདི་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་སྲོང་སས། ད་གིན་ངས་ཞུས་པ་
ནང་བཞིན། དུས་ཚོད་ཟིང་ཚ་བྲོ་ཞས་དགས་ཤིག་ལ་འཁསལ་ནས་དས་འད་ལྷག་བསྡད་ཤག བསགས་བརྲོད་དང་འཚམས་འདི་དས་
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དག་མཇལ་འཕྲད་ཚང་མར་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ད་ལྟ་ཡིག་ཐྲོག་ལ་དས་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་འགྲོ་སངས་ནང་བཞིན་འབུལ་ཆྲོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
དས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་ནས་དྲོ་སྣང་ཆསན་པྲོ་སད་ནས་འགསལ་བཤད་མང་པྲོ་བསྐྱྲོན་ནས་ད་ལྟ་
བུ་གསྲོ་ཁང་གསུངས་སྲོང་། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བུ་བཅྲོལ་ཁང་ཞུ་གི་ཡྲོད། མ་མ་དང་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་བྲོད་མི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་
ཡྲོང་མཁན་གི་བུ་བཅྲོལ་ཁང་དས་དག་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་འྲོག་ལ་ཡྲོད་རསད། དས་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་འྲོག་
ལ་ཡྲོད་ན། དགྲོས་པ་དགས་མཚན་ཆསན་པྲོ་ཡྲོད་རསད་གསུང་རྒྱུ་དས་དག་ལ། ལྟ་གྲུབ་དང་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་གསུངས་པ་ད་ག་རང་ཏན་ཏན་ཡིན་གི་རསད། ཡིན་ན་ཡང་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་དས་དག་ལག་ལསན་བྱུང་སངས་དས། རྒྱབ་
ལྲོངས་མདྲོར་བསྡུས་གནད་དྲོན་སྙིང་པྲོ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དས་སྲོན་མ་ནས་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་བྱུང་མྲོང་བ་རསད། སྐབས་
གཅིག་ལ་སྲོ་སྲོ་ཤསས་རིག་དྲུང་ཆསའི་འགན་འཁྱསར་བའི་སྐབས་ལ་དས་དག་ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་དབྱས་བ་
མང་པྲོ་ཕསས་ཡྲོང་དུས། བུ་བཅྲོལ་ཁང་དས། ད་ལྟ་བར་དུ་གཞིས་ཆགས་ཁྲོངས་ལ་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད།  ཤསས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཁྲོངས་ལ་བཞག་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་རསད། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་རང་ནས་ཚུར་ཕག་བིས་དང་དགྲོངས་འཆར་དས་འད་
ཕསབས་མྲོང་ཡྲོད་པ་རསད། དས་དུས་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལངས་ཕྲོགས་འད་པྲོ་གཅིག་ག་རས་རསད་ཟསར་ན། ལྲོ་ཆུང་ཆུང་
སྐབས་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད་དས། ཡིན་ན་ཡང་། དངྲོས་སུ་ཤསས་ཡྲོན་བྱ་རྒྱུ་དས། ས་ཐག་ཆྲོད་པ་ཡིན་ཙང་། ཕ་གི་བྱུང་ན་ཕ་མ་རང་
གི་ཐྲོག་ནས་བསྐྱང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། ཕ་མས་མ་ཁྲོམ་པ་བྱས་ནས་བུ་བཅྲོལ་ཁང་ལ་བཞག་དགྲོས་པ་དས་ཚོ་ཡིན་ན། མ་
ཚབ་མ་མ་རང་དས་ལ་ཕ་ཚབ་ཡྲོད་མ་རསད། མ་མ་རང་གི་ངྲོས་ནས་ལྷ་རབ་བྱུང་ན་ཨ་མ་ནང་བཞིན་སྐྱྲོང་སངས་དས་དག་དང་
ཁྲོར་ཡུག་དས་དག་བདས་པྲོ་སྐྱིད་པྲོ་ཞིག་གིས་སྐྱྲོང་ཐུབ་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས་དས་དུས་བསབ་བྱ་དགྲོས་རྒྱུ་དང་ཤསས་ཡྲོན་གི་ངྲོ་བྲོ་
ཐྲོག་ནས་གང་ཡང་བྱ་རྒྱུ་མསད་པ་ཡིན་དུས། ད་དས་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་འྲོག་བྱསད་པ་ཡིན་ན། ལསན་པྲོ་འཚམ་པྲོ་གང་ཡང་
མི་འདུག སྲོན་མ་ད་ག་རང་བཞག་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་ཅསས་ཞུས་པ་བཞིན། ད་ལྟ་དས་འད་བྱས་ནས་འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད་པ་རསད། ད་
དསའི་ཚན་རིག་ལྟ་གྲུབ་གཉིས་པྲོ་དས་ག་རས་ཡྲོད་ན་ང་ཚོས་དུས་དང་མཐུན་པ་གཟིགས་ཆྲོག་གི་རསད།  
 ད་ལྟ་ང་རང་གིས་བསམ་པ་ནང་བཞིན་བྱསས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ད་ག་རང་གནས་པར་བྱས་ཏས་མ་མ་ལ་སྲོགས་པའི་ལྟ་
སྐྱྲོང་བྱསད་སངས་དས་ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བྱུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སུའི་འྲོག་ལ་ཡྲོད་ནའང་ཁྱད་པར་
ཨས་ཡྲོད་སྙམ་པ་མ་གཏྲོགས་གཞན་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དས་ནས་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཤསས་ཡྲོན་འགན་འཛིན་ཏན་
ཏན་ཡྲོད་པ་རསད། བར་ལམ་དསའི་ས་མིག་ལྔ་ཡྲོད་པའི་ནང་ནས་གཉིས་མ་གཏྲོགས་མི་འདུག དས་གལ་ཆསན་པྲོ་ཞས་དགས་རསད་
ཟསར། དས་བསྐང་ཐུབ་དགྲོས་རསད་གསུང་གི་འདུག དས་དག་དངྲོས་གནས་རང་རསད། ང་ཚོས་དས་བསྐང་ཐུབ་པ་ཞུ་གི་ཡྲོད་རསད། 
དས་ནས་ལས་བྱསད་ས་མིག་བསྐང་ཐབས་དས་ལ་ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང་དུས་ཚོད་ཐྲོག་ནས་ཏན་ཏན་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡྲོང་གི་
འདུག དས་ག་རས་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟྲོས་པར་ང་ཚོས་བསྐང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང་། བསྐང་པའི་གཞུག་ལ་ག་ཚོད་མང་པྲོ་བསྡད་
ཐབས་དང་བཞུགས་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དས་དག་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡི་ཡིན། དཔསར་ན། འདིར་དཔས་མཚོན་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྲོན་
མདུན་ལམ་སྲོབ་སྲོན་གི་ལས་གཞི་དས་རྒྱ་སྐྱསད་དང་གསར་གཏྲོད་བྱསད་ཡྲོང་བའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་དབུས་གཅིག་པྲོ་མ་ཡིན་
པར་ས་གནས་མདུན་ལམ་སྲོན་སྲོན་མཚོན་པ་དས་གལ་ཆསན་པྲོ་དགྲོས་ཀི་འདུག་ལབ་ནས།  སྐབས་དསའི་བཀའ་ཤག་ལ་ང་
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ཚོས་བཀའ་འཁྲོལ་སྙན་སསང་དང་པྲོ་དང་ནན་པྲོ་ཞུས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ནས་ང་ཚོས་བྱང་ཤར་ཁུལ་གི་རྲོ་རས་གིང་ལ་དསའི་
ཡན་ལག་གཅིག་བཙུགས་པ་རསད། བཙུགས་ནས་ལས་བྱསད་བཏང་པ་རསད་དས། གང་མཚམས་ཞིག་ནས་ལས་བྱསད་ཁྲོ་རང་
བསྡད་མ་ཐུབ་ནས་ཚབ་ཀང་འྲོས་ཤིང་འཚམ་པ་ཞིག་མ་ཐྲོབ་སབས། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་སྲོང་པ་ལུས་བསྡད་རྒྱུ་དས་འད་ཆགས་
ཡྲོང་དུས། དས་ཚོ་ཡང་འད་པྲོ་ཞིག་ཡིན་གི་རསད། མདྲོར་ན་ལྲོ་གཅིག་ནང་ལ་དགྲོངས་པ་ཞུ་འགྲོ་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་རསད་
དམ་གསུང་གི་འདུག 
 དས་ངས་ཞས་དགས་ཤིག་ཞུ་བསྡད་པ་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་བསྡད་ཀི་མ་རསད་དས། གང་ལྟར་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡྲོང་བསྡད་ཀི་
འདུག ད་ལྟ་ཕལ་ཆསར་ག་ཚོད་མང་ན་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ལས་བརྒལ་གི་ཨས་ཡྲོད་ན། བསམ་པ་དས་འད་ཞིག་རསད། ཚོད་
རིས་རང་ཡིན།  
 དས་ནས་དསང་སང་གི་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ཐྲོགས་ཁ་པར་དང་ ipad ལ་སྲོགས་པ་དས་ཚོ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཁ་ཁུ་སིམ་པྲོ་
བསྡད་རྒྱུའི་དྲོན་དག་ལ་བསད་སྲོད་བྱས། གང་འཚམས་ཞིག་ནས་སསམས་ཁམས་ལ་གནྲོད་སྐྱྲོན་འགྲོ་རྒྱུ་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་དང་། 
ལྷག་པར་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་གིན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རང་གིས་བསད་སྲོད་གནང་པ་ཨིན་ཇི་ social 

skill དས་ཚོ་འཇགས་རྒྱུ་དས་ཚོ་དཀའ་ངལ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་དང་། དས་དག་མང་པྲོ་ཞིག་གསུངས་སྲོང་། དས་དག་ང་ཚོས་ཕ་མ་
དང་དགས་རྒན་དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་སྲོབ་གྲྭའི་སྡས་ཚན་སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་ནས་དས་དག་ཚོར་ནས་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་ཡིན་པ་ང་
རང་གིས་ཡིད་ཆསས་གཙང་མ་ཡྲོད་དས། ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་གནད་འགག་ཆསན་པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་སྲོབ་སྲོན་
གནང་རྲོགས་གིས་ཞསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་གནང་།   
 
སི་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ནས་གསན་སངས་ཏྲོག་ཙམ་འཁྲུག་པ་ཡིན་ས་
རསད། ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སིག་གཞི་དས་འད་དགྲོས་ཞུས་མསད། ད་ལྟ་སྲོབ་སི་འདསམས་སྒྲུག་གི་གནད་དྲོན་དསའི་ཐྲོག་ལ་
ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་གྲོ་བསྡུར་བྱསད་དུས་བརྲོད་གཞི་དས་འཁྱསར་རྲོགས་གནང་ཞསས་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་ཡིན། 
ལགས་སྲོ། ཐུགས་རས་ཆས་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
དས་གསལ་པྲོ་བྱུང་སྲོང་བསམ་གི་འདུག སི་འཐུས་ལྷ་རམས་པ་དགས་བཤསས་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདས་ལགས། 
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སི་འཐུས་ལྷ་རམས་པ་དགས་བཤསས་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཤསས་རིག་གི་སྲོན་རིས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། དས་དང་
འབསལ་བའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཁ་སང་འགྲོ་བཞིན་པ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཆ་ཚང་གིས་སསམས་འཚབ་ཀི་ཐྲོག་
ནས་ང་ཚོ་ཆྲོལ་གསུམ་ཆིག་སིལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ། གནས་སངས་རྒྱུད་རིམ་གཞན་དག་གི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོ་ཆྲོལ་གསུམ་
དུམ་བུ་བཏུབ་རྒྱུ་དང་མ་འགིག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གི་དགྲོངས་པ་བཞསས་ཀི་འདུག དས་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་ཡིན་ནའང་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྲོད། ཐྲོག་མར་ཤསས་རིག་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ལ་ར་བའི་དས་རསད། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་སྲོབ་
གྲྭའི་དགས་རྒན་ཆ་ཚང་ལ་ག་ཕྲོགས་དས་ཚད་མཐྲོ་བྲོ་ཞིག་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ། དས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དས་རིང་དམིགས་
བསལ་གི་དགའ་འྲོས་པ་གཅིག་དབུས་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཁྱབ་ཁྲོངས་ལ་ཡྲོད་པའི་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་བརྒྱད་གཅིག་ཚུར་
ལསན་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པའི་དསའི་ནང་ལ་ཟླ་གངས་ཚེས་གངས་སྒྲོ་ནས་ཚིག་ཐག་ཆྲོད་པྲོ་གསུང་དུས། ཧ་ཅང་དགའ་བྲོ་ཞས་དགས་
བྱུང་། དསའི་སྐྲོར་སྲོ་སྲོ་ལ་བསམ་ཚུལ་སསབས་བསྡད་རྒྱུ་ཟསར་ན་མི་འདུག མང་ཚོགས་ནང་ལ་ཁག་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་
བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་ཡི་འདུག་ལ།  ཁག་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཆབ་
སིད་ཀི་ད་ལྟའི་གནས་སངས་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་སྲོབ་གྲྭ་འཐུས་ཤྲོར་གཏང་གི་འདུག བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་ཕག་
ལས་གནང་གི་མི་འདུག་ཟསར་རྒྱུ། ད་ལྟ་བར་དུ། དས་འདའི་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་གསུང་གནང་མཁན་མང་པྲོ་
ཞིག་འདུག དས་ཡིན་དུས། དུས་ཚོད་ཀི་གནས་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དས་རིང་ཆ་ཚང་ཚེས་གངས་ཟླ་ཚེས་དས་འད་ཞིག་
ལ་རིས་ལསན་ཐུབ་ཀི་འདུག་ཟསར་རྒྱུ་དས། གཏམ་བཟང་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ལ་དབུས་བྲོད་
སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དགས་རྒན་རྣམ་པ་ཚོའི་ག་ཆ་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་གི་ཚད་མཐྲོ་པྲོ་ཞིག་ལ་འགྲོ་ཡི་
འདུག མ་འྲོངས་པ་ལ་ཡིན་ནའང་། དསའི་ཐྲོག་ལ་ཤུགས་གཏང་རྲོགས་གནང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དས་ཞུ་རྒྱུ་དས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། 
༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆསན་པྲོ་མཆྲོག་གིས་ང་ཚོ་ར་དྲོན་གཅིག་དང་མི་རིགས་ཀི་འཐབ་རྲོད་དས།  ས་མ་ནང་བཞིན་མ་
རསད་གདའ། ཤསས་ཡྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་གྲོམ་པ་སྲོ་དགྲོས་རསད་གདའ་ཟསར་དུས། ཤསས་ཡྲོན་དསའི་སྲོམ་གཞི་དས་བུ་ཕྲུག་ཚོ་གསྲོ་
སྐྱྲོང་གནང་རྒྱུ་ནང་བཞིན་དས། ད་ལྟ་དགས་རྒན་རྣམ་པ་ཚོ་ཆགས་འགྲོ་ཡི་འདུག དས་ཡིན་དུས། མ་འྲོངས་པ་ལ་ཡིན་ནའང། 
འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་རསད། ཐད་ཀར་དས་དང་འབསལ་ཆགས་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཙོ་
པའི་ཤསས་རིག་དྲུང་སི་རསད། ཤསས་རིག་ཁྱབ་ཁྲོངས་ལས་བྱསད་རྣམ་པ་ཚོ་ཕི་ལ་མཁྲོ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ལས་ཡྲོད་རསད་དས། 
ཡིན་ན་ཡང་། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་དགྲོངས་གཞི་དང་མཐུན་པ་ཡིན་བསམ་པའི་ཐྲོག་ནས་དས་ལྷག་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་རྲོགས་
གནང་། ཟསར་ནས་དས་འབྲོད་བསྐུལ་རང་ཡིན། དས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ལ་ར་བའི་ང་འད་པྲོ་ཡིན་ན། དསའི་ཐྲོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དས། 
ཤསས་རིག་གི་སྲོན་རིས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་སྲོབ་གྲྭ་རིས་ལསན་རྒྱུ་དྲོན་ཚན་བཅུ་པ་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས། ང་ཚོ་རྒྱ་
གར་གཞུང་གི་མི་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་རིང་ལ་ད་གཟྲོད་ཁྲོ་རང་ཚོའི་ཁིམས་མཐུན་ཡྲོད་པ་དས།  ང་ཚོས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
རིས་ལསན་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད།  
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 ཡིན་ན་ཡང་། ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་སྐབས་རས་བྲོ་ཕམ་སྐྱས་དགྲོས་རྒྱུ་ཞིག ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྲོན་ཆསན་པྲོ་མཆྲོག་གི་ཡྲོངས་འཛིན་གི་མཚན་གནས་དང་མིང་གཞུང་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ར་ས་ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭ་
ཟསར་རྒྱུ་དས། ད་སི་ཚོགས་ནང་ལ་རིས་ལསན་མ་ཐུབ་པའི་གནད་དྲོན་དས་ལ་རྒྱུ་རསན་གང་འད་ཞིག་ལ་ཐུག་གི་ཡྲོད་མསད་ལ་མ་
ལྟྲོས་པར་ཆབ་སིད་པ་ཚོས་རིམ་པས་གྲོས་ཚོགས་ལ་རས་རས་བཤད་ཚར་དུས། དས་མར་འགསལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡྲོང་དུས། ཆྲོལ་
ཁ་གཅིག་གི་ན་ཚ་ཡིན་པ་འད་པྲོ་ཞིག་འགསལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷག་བསྡད་ཡྲོད་པ་རསད།  ཡིན་ན་ཡང་དསའི་
སྐྲོར་ལ་ང་འད་པྲོ་གཅིག་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དགའ་ཞིང་སྲོ་ཞིང་བཤད་འདྲོད་ར་བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། ཁ་སང་
སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཆ་ཤས་ལསན་དུས། ད་ལྟའི་གནད་དྲོན་གྲོ་བུར་བ་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་མི་མང་གི་སྙན་ཞུ་འབྱྲོར་
གི་ཡྲོད་པ་རསད། མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རསད་ཟསར་དུས། ངས་མང་ཚོགས་ནང་ལ་ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་དས། 
གཅིག་རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆསའི་དགྲོངས་གཞི་དང་མཐུན་པའི་ཐྲོག་ནས་དང་བདསན་དང་འཚེ་བ་མསད་པ་གང་འད་བྱས་ནས་བསྡད་
ཡྲོད་ན་བསམ་པའི་ཐྲོག་ནས་ཐས་ཚོམ་ཤྲོར་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་དས་རསད། ང་ཚོ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཡར་ཚོགས་ཚར་
ནས། ཚོགས་དུས་བཞི་བར་དུས། མི་གཉིས་སྲོང་གསུམ་སྲོང་གི་སྙན་ཞུ་འབྱྲོར་ནས་ར་ས་ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭའི་གནད་དྲོན་
དས། གཙང་མ་བཟྲོས་རྲོགས་གནང་། ཡང་ན། ཕར་དྲོ་བདག་ལ་ཕར་བདག་པ། ཡང་ན་གཞུང་གི་ཡིན་ན། གཞུང་གི་ཁ་
གསལ་པྲོ་བཟྲོ་རྲོགས་གནང་། ད་ལྟ་བར་དུ་སྙན་ཞུ་རབ་དང་རིམ་པ་ཡྲོང་དང་ཡྲོང་བཞིན་པ་རསད། བཀུར་འྲོས་གྲོས་ཚོགས་
ཀི་འཐུས་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་ཕི་ལ་སྲོད་ཀ་ཡྲོང་བའི་སྐབས་ལ། ཡི་གས་ར་བ་ཉིད་ནས་ལསན་གི་ཡྲོད་མ་རསད། མི་ལ་ཕར་ཁ་སྲོག་
དུས། མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་རསད་ཡི་གས་ལསན་གི་མི་འདུག་ཟསར་མཁན་གི་གནས་སངས་ཤྲོད་མཁན་དས་ཚོ།  ང་ཚོ་ཕ་ཡུལ་ལ་ཁ་
དཔས་ཞིག་ཡྲོད་པ་རསད། ཧམ་པ་རི་ཙམ་བཤད་ནས་བདསན་པ་གཡག་ཙམ་ཞིག་ཐུབ་ཀི་རསད་བསམ་པའི་རས་བ་དས་འད་ཞིག་
འཁྱསར་ནས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཤྲོད་མཁན་ཡྲོང་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་དམ་བསམ་པའི་དྲོགས་གཞི་རསད།  
 ཡིན་ན་ཡང་། ངའི་ངྲོས་ནས་ག་རས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ལབ་པ་ཡིན་ན། ད་རིང་འདིར་བཤད་དགྲོས་རྒྱུ་དས། གནད་དྲོན་ཞིག་
གིས་རསན་བྱས་ནས་བཤད་ཀི་ཡྲོད། རསན་ག་རས་རསད་ཟསར་ན། ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རང་གིས་དབུ་མའི་ལམ་དས་སྒསར་
བདག་འགྲོ་མ་འགྲོ་སྐྲོར་ལ་དས་ལ་ལན་གཅིག་ཟསར་ན་མི་འདུག་དསའི་ནང་ལ་བཀའ་མྲོལ་གཅིག་གསུང་དུས།  བཅའ་ཁིམས་
རིན་པྲོ་ཆས་ལ་འཁྲོད་པ་དས་ཚོ་སྒསར་བདག་རསད་ཅསས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ན། མི་ལྲོ་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་རིང་ལ་བ་མ་དགས་བཤསས་དས་འདས་
བྱསད་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད། དས་ཚོ་བྲོ་ཕམ་འགྲོ་ཡི་རསད་དྲོ་ཟསར་ནས་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་གི་འཕྲྲོས་ནས་དསའི་འྲོག་ལ་ཁིམས་དང་
མཐུན་པ་ཡིན་ན། གང་ལ་གཏུག་ནའང་གཏུག་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་ཟསར་ནས་སྲོབས་པ་བྱས་པ་གྲོ་སྲོང་། ད་ཡང་མང་ཚོགས་ནང་
ལ་བལྟས་དུས། ཡཱ། གང་ཟག་ཤྲོད་མཁན་དས་ད་ལྟ་སི་རྒྱུ་སྒསར་བདག་གི་རྲོག་གསང་ལ་ཡྲོད་དུས། དསའི་རསས་ལ་བ་མ་དགས་
བཤསས་དས་ཚོས་མི་ལྲོ་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་རིང་ལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་བཅའ་ཁིམས་ལ་བདག་དབང་ཡྲོད་པ་དས་ཚོ་ཁ་
ཤས་ཤིག་གིས་བདག་བཟུང་ཡྲོད་ས་རསད། ཁྲོ་ཁག་མི་འདུག་བསམ་པའི་ངས་དས་འདའི་ཆབ་སིད་ཀི་སྲོམ་གཞི་སྲོས་པ་མིན་
ནམ་བསམ་པ་ད་ལྟ་ཡར་ལངས་མཁན་དས་བ་མ་དགས་བཤསས་མིང་གནས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཚབ་མཚོན་པ་ཞིག་ལ།  
ངས་དས་རིང་འདིར་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་དས་གལ་གནད་གཅིག་མཐྲོང་སྲོང་། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། དས་ཚོ་ཆ་ཚང་ཕྲོགས་བསྡྲོམས་
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བརྒྱབ་དུས། ངས་ཞུ་འྲོས་པ་དས། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གྲོས་
ཚོགས་ནང་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐྲོག་ནས་ཤི་གསྲོན་རང་གི་ཐྲོག་ནས་དི་བ་བཏང་གི་ཡྲོད་རསད་དས། དས་མང་ཚོགས་ལ་
ཁྱབ་དུས། ཆྲོལ་ཁའི་གནད་དྲོན་ལ་འགྱུར་དུས། རང་བཞིན་གིས་རབ་སིག་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་རསད།  
 བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁྲོ་རང་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། དས་སྲོན་ངས་བརམ་འཕྲིན་ཞིག་ལ་མཐྲོང་མྲོང་ཡྲོད། ད་ལྟ་བར་
དུ་བརས་གནྲོན་བྱས་སྲོང་གདའ། ཟསར་རྒྱུ་གཅིག དས་བྱསད་དུས། ངས་ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭ་སྒང་ལ་བཤད་པ་དས། ཁག་གཅིག་
གིས་བརས་གནྲོན་བྱསད་ཀི་ཨས་ཡྲོད་ན་བསམ་པ་དས་རསད། ངས་མར་བསྡྲོམས་བརྒྱབ་ནས་ཞུ་དགྲོས་ཡྲོད་ན། ཆསས་མཐྲོའ ་ི
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཅའ་ཁིམས་ནང་ལ་ ༢༠༠༤ ཕི་ཟླ་ ༩ ཚེས་པ་ ༢༤ ནང་ལ་དས་སྒསར་བདག་ཆགས་ཐུབ་ཀི་མ་རསད་
གདའ། དྲོན་ཚན་དྲུག་གི་ནང་ནས་དྲོན་ཚན་གཉིས་ཞུ་ཡི་ཡིན། མི་མང་གི་མཆན་དགྲོས་ཀི་འདུག དྲོན་ཚན་དང་པྲོ། དྲོ་
བདག་ལ་བདག་དབང་མསད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དས་ག་རས་བཀྲོད་བཞག ཐྲོག་མར་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལ་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་
ཤསས་རིག་དྲུང་ཆས་དང་དྲུང་གཞྲོན། ར་སར་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན། ར་ས་རང་བཙན་ཚོགས་ཆུང་། ར་ས་ཕ་མའི་འཐུས་མི། ར་
ས་བརྒྱ་དཔྲོན། ར་ས་བུད་མསད་ཚོགས་པ། ར་ས་མཉམ་འབསལ་འགན་འཛིན་ཡྲོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དས་ལ་བརྟསན་ནས་སྒསར་བདག་
ཆགས་ཀི་མི་འདུག་ཟསར་ནས་ཁིམས་ཐག་གཅིག་དས་རསད་བཞག དས་དང་བདསན་ཡིན་མིན་དས། མི་མང་གིས་ཀང་བལྟ་དགྲོས་
རསད། ཕྲོགས་སུ་ལྷུང་བའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་སྐྱྲོན་བརྲོད་བྱས་ཡྲོད་མ་རསད།  
 གཉིས་པ་དས་ལ། ༡༩༨༥ ནས་ ༡༩༨༧ བར་ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭ་ཁང་ཐྲོག་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་ལ་དངུལ་དས་དང་
འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བུན་གཡར་ཞུ་མཁན་དས་ར་ས་ཕ་མའི་ཚོགས་ཆུང་རསད་བཞག དས་ཡིན་དུས། སྒསར་བདག་ཆགས་ཀི་མི་
འདུག མི་མང་གི་མཁྱསན་རྟྲོགས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཡིན། ༢༠༡༡ ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་པ་ ༦ ལ་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ས་གནས་
ཁིམས་དཔྲོན་གིས་དས་དས་བཞིན་ནྲོ་ཞསས་ཁིམས་ཐག་བཅད་བཞག ཁིམས་ཐག་དས་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ནས་སྒསར་བདག་མི་ཡིན་པ་
དས་ཁ་གསལ་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད། དས་བྱསད་དུས། ངའི་རས་སྒུག་འད་པྲོ་དས་རསད། ང་ཚོས་ཐག་གཙང་མ་ཞིག་གཅྲོད་དགྲོས་
ཀི་འདུག ཁ་སང་གནས་ཚུལ་དས་ཚོ། ང་ཚོ་ཆྲོལ་ཁའི་གནས་ཚུལ་ལ་འགྲོ་ཡི་མ་རསད། ཆབ་སིད་ཀི་གནས་ཚུལ་བྲོ་བུར་བ་
ཞིག་རསད། དས་ད་ལྟ་བར་དུ། སྐབས་རས་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡིན་ན་ཡང་། གནད་དྲོན་དས་ཚོ་བཤད་དུས། རྐུན་མའི་
རྒྱབ་ལ་ཇག་པ་ལྲོངས་ཞསས་ང་ཚོ་བྲོད་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རསད།  དས་འདའི་འདུག་བསྡད་པའི་རྣམ་པ་དས་མང་
ཚོགས་ནང་ལ་མཐྲོང་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད། དས་ཚོས་མི་མང་ལ་རབ་གསིག་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་རསད། ཆྲོལ་ཁའི་དྲོ་ཕྲོག་ལ་
ཤུགས་རསན་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རསད། དས་ཡིན་དུས། ངས་དན་གསྲོ་བ་ཞིག་ལ། དས་སྲོན་ང་ཚོའི་ཆསས་མཐྲོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞྲོན་པ་གཅིག་མྲོན་གྷྲོ་ལ་བཅར་བ་རསད། མི་མང་ལ་ཁིམས་ཀི་ཐྲོག་ནས་སྲོབ་གསྲོ་བརྒྱབ་པ་རསད། སྐབས་
དས་དུས་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་དས་ལ་མི་མང་ནང་ནས་དི་བ་ཞིག་སསབས་པ་རསད། དབུས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ས་གནས་ལ་
ཕསབས་དུས། ཁིམས་སིག་གཞི་རི་དགྲོས་རྒྱུ་དང་ཞས་དགས་གསུང་གི་འདུག བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་ལ་མང་གཙོའི་ཀ་བ་
གསུམ་གི་ནང་ལ་ཁིམས་མ་ཁུར་མཁན་དས་འད་ཡང་འདུག ཁྱསད་ཚོས་ང་ཚོ་ལ་སྲོབ་གསྲོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལ་ངྲོ་ཚ་ཡི་མི་འདུག་
གམ། ཟསར་ནས་དི་བ་ཞིག་བཏང་པ་རསད། དི་བ་བཏང་དུས། ཆསས་མཐྲོ་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་ཞིག་རསད། ཁྲོང་གིས་ག་རས་
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གསུངས་ཡྲོད་རསད་ལབ་ན། སིར་བཏང་མང་ཚོགས་ནང་ལ་ཁིམས་གལ་ཆསན་པྲོ་ཞས་དགས་རསད། ཡིན་ན་ཡང་། ཁིམས་ལ་
རྒྱབ་ར་བྱསད་མཁན་མི་མང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད། ང་ཚོས་ཆསས་མཐྲོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཐྲོག་ནས་ཁིམས་གལ་ཆསན་པྲོ་
ཡིན་པ་ཐག་གཅྲོད་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་ལམ་ཁ་དས་མར་བཏང་དུས། མི་མང་གི་ཁ་ཕྲོགས་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་ལྟག་སྒྲོ་ལ་
ཚུར་འཁིད་ནས་ང་ཚོ་མདུན་ལ་གཡུག་ཡྲོང་གི་འདུག དས་བྱསད་དུས། མང་ཚོགས་ནང་ལ་ཁིམས་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད་ཟསར་རྒྱུ་དས། 
མི་མང་གི་རྒྱབ་ཀི་ནུས་པ་མསད་ན། ཁིམས་དས་ལ་བྱ་རྒྱུ་མསད་པ་ཞིག་འདུག་དཱ་ཞསས། སྡུག་སྐད་ཤྲོར་ཡྲོད་པ་རསད། དས་བྱསད་
དུས། ང་ཚོས་དས་ཚོ་ལ་བསམ་ཤསས་གནང་ནས་མ་འྲོངས་པ་ལ་ང་ཚོའི་ཆྲོལ་ཁ་ལ་དྲོ་ཕྲོག་མ་འགྲོ་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་སི་འཐུས་
ར་བའི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་ལ་དཔས་དཀའ་ལས་འདུག དས་དང་དསའི་ན་ཚ་ཟསར་ནས། ཕར་ཡར་མར་བསསས་བཞག་དུས། ང་རང་ཚོ་
མ་འྲོངས་པ་བཀའ་མྲོལ་གསུང་དུས་ཡིན་ན་ཡང་། འཛེམ་བཟྲོད་མསད་པའི་ཐྲོག་ནས་བཤད་ཐུབ་རྒྱུའི་ཆསད་དུ། ཡྲོངས་གིང་
སྲོབ་གྲྭ་དས་ཆསས་མཐྲོ་ཁིསམ་ཞིབ་ཁང་གི་ཐྲོག་ནས་སྒསར་བདག་མ་ཡིན་པའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་ཚོས་ནས་གཟིགས་
ཡྲོད་པ་རསད། མི་མང་ཚོས་ཀང་གཟིགས་དགྲོས་རསད།  
 ལྷག་པར་དུ་འྲོས་བླུགས་སྡྲོད་མཁན་ཚོ་ཡིན་ན་ཡང་། ཕྲོགས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་ཐྲོག་ནས། མཁྱསན་དགྲོས་ཀི་འདུག 
དས་མཁྱསན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ཆིག་སིལ་གི་ནུས་པ་དང་། ལྷག་པར་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བཀའ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ལ་ཁས་ཕན་འདུག 
དས་བྱསད་དུས། ཁ་སང་དྲོ་བདག་ཁྲོ་རང་གི་ངས་བཟང་ཕྲོགས་ཀི་འགྱུར་བ་ཞིག་མཐྲོང་པ་རསད། སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཞིག་
འཁྱསར་ནས་སསབས་པ་རསད། ང་ཚོ་ཆིག་སིལ་དང་དས་ཡིན་དུས། དས་ཚོར་དྲོ་བདག་རང་གིས་ཡིན་ན་ཡང་དགྲོངས་པ་བཞསས་
དགྲོས་ཀི་འདུག ག་རས་ཟསར་ན། ང་ཚོ་མང་ཚོགས་ནང་གི་སྐད་ཆ་རསད། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་མ་འྲོངས་ལུང་བསན་འགྲོ་ན་མི་
ཤསས། རསད་མྲོ་དས་འད་རསད་ཀི་རསད། བཙན་བྱྲོལ་ནང་ལ་ཕངས་པྲོ་ཞས་དགས་རསད། ཡྲོངས་འཛིན་གིང་རིན་པྲོ་ཆསའི་མིང་ཐྲོག་
ལ་སྲོབ་གྲྭ་འད་པྲོ་ཞིག་སསབས་པ་རསད། མཚན་གནས་དང་། དས་སི་རྒྱུ་སྒསར་བདག་ཡིན་མིན་གི་ད་ལྟ་ཁྱསད་ཚོའི་རྲོད་གཞི་རསད་
བ། མ་འྲོངས་པ་བ་མའི་མིང་ཐྲོག་ལ་བཙུགས་པ་དས། ཡང་སྒསར་བདག་ཡིན་མིན་རྲོད་གཞི་ཆགས་ས་འད་པྲོ་ཡྲོང་ས་མ་རསད། 
བཙན་བྱྲོལ་ནང་ལ་བ་མ་དང་ཡྲོང་འཛིན་གི་མིང་ཐྲོག་མཚན་གནས་ཡྲོད་པའི་སྲོབ་གྲྭ་དས་ཚོ། མ་འྲོངས་པ་ལ་གྲོས་ཚོགས་ལ་
རྲོད་གཞི་ཆགས་ས་འད་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུག་གདའ། ཟསར་ནས་དས་འདའི་རསད་མྲོ་རསད་མཁན་ཡང་ཡྲོད་པ་རསད། (ཚོགས་གཙོ་
མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་སྐར་མ་གཅིག་ལྷག་བསྡད་ཡྲོད། མཇུག་བསྡུ་རྲོགས་གནང་།) ལགས་སྲོ་ངས་
བསྡྲོམས་བརྒྱབ་ས་དས་ག་རས་ཡིན་ལབ་ན། ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭ་དས་སྒསར་བདག་འགྱུར་མི་ཐུབ་རྒྱུ། ཐྲོག་མར་བཙུགས་པའི་
སྐབས་ལ་ཤསས་རིག་གི་དྲུང་ཆས་དང་དྲུང་གཞྲོན། ར་ས་སྡས་དྲོན། རང་སྡས་ཚོགས་ཆུང་། གཞུང་འབསལ་གི་ཚོགས་པ་ཆ་ཚང་
ཡྲོད་པ། གང་ལྟར་དསའི་ཐྲོག་ལ་བྲོད་ཁྱིམ་དབུ་འཛིན་འདུག དས་ཚོ་ཆ་ཚང་ཡྲོད་པའི་ཚོགས་པ་དས། སྒསར་བདག་གི་རསད་ཟསར་
ནས་དས་འད་བཞག་ནས་ཆསས་མཐྲོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཐག་ལ་ང་ཚོས་གང་ཡང་མ་བྱས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མི་མང་
སུམ་སྲོང་བཞི་སྲོང་གིས་སྙན་ཞུ་སསབས་པ་དས་ལ་བར་ལན་གང་ཡང་མ་བཏང་པ་ཡིན་ན།  བྲོད་ལ་ཁ་དཔས་ཞིག་ཡྲོད་པ་རསད། 
ང་ཚོ་མགྲོ་རུལ་ནའང་སྣ་ལ་དི་མ་མ་ཁ་ནས་བསྡད་ན་སསམས་པས་བཟྲོད་ཀི་འདུག་པས། དས་ཡིན་དུས། ༢༠༠༤ ནས་ད་ལྟ་
བར་དུ་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལ་མར་རས་རས་བགང་དུས། མི་ནག་པྲོ་བཟྲོས་ཀི་འདུག དས་ཚོ་ཆྲོལ་ཁག་དང་གནས་སངས་
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གཅིག་རསད་ཟསར་ནས་འགྲོ་བསྡད་རྒྱུ་དས། འཛིན་སྐྱྲོང་ཡིན་ནའང་རསད། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་རསད། འདིར་
བཞུགས་མཁན་རྣམ་པ་ཚོས་མ་འྲོངས་ང་ཚོ་གྲོང་འཕསལ་སར་ལྷག་འགྲོ་རྒྱུའི་ཆསད་དུ་དས་ཚོ་གཙང་མ་བཟྲོས་རྲོགས་གནང་།  
འབྲོད་བསྐུལ་དས་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་འགྲོ་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞིག་
ཞུ་རྒྱུ་ལ། སིར་བཏང་ད་ལྟ་གང་བཤད་རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ་དས་དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་གི་ལས་ཁུངས་དང་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན། 
ཡང་ན་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་ལ་དགྲོངས་པ་མ་ཁུར་བ་འད་པྲོ་བསམ་ནས་ཞས་དགས་ཞས་དགས་གསར་པ་ཡིན་བསམ་ནས་
ཞུ་ཡི་མསད། ལྷག་པར་དུ་ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་རསས་ལ་སིད་སྐྱྲོང་གི་གསལ་བཤད་ཀི་ནང་ལ་སི་འཐུས་རྣམ་
པའི་ལངས་ཕྲོགས་ཐྲོག་ལ་བསམ་ཚུལ་བཤད་ཡྲོང་གི་རསད་བསམ་དུས། གསལ་བཤད་དསར་བསྡྲོམས་གཅིག་བརྒྱབ་པའི་
རསས་ལ་ག་རས་བྱསད་དགྲོས་རསད། ག་རས་བྱསད་དགྲོས་རསད། བཀའ་ཤག་ལ་ག་རས་བྱསད་ཡྲོད་རསད་ཟསར་རྒྱུ་ཡྲོད་རསད། དྲོན་ཚན་བཞི་
ཕར་ཞུས་པ་རསད། དསའི་ནང་ནས་དྲོན་ཚན་གཅིག་ད་ལྟ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་འགྲོ་དང་སྐབས་འབསལ་བའི་སྐབས་དས་
ལ་བསྐྱར་ཟླྲོས་བྱ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་སྲོང་། དས་བསྐྱར་ཟླྲོས་བྱ་དགྲོས་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་གི་རྒྱབ་ལྲོངས་སྲོ་སྲོའ ་ིབསམ་བྲོ་
བཏང་སངས་འད་པྲོ་དང་ཡྲོང་སངས་འད་པྲོ་དས། གཅིག་འད་པྲོ་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། རྒྱུ་མཚན་གཅིག་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྲོན་ཆསན་པྲོའ་ིབཀའ་སྲོབ་གནང་བཞག་པ། ༦༦ ནས་བཟུང་སས་བཀའ་སྲོབ་གནང་བཞག་པ་དས་ཚོ་མར་མཇལ་ཡྲོང་དུས། 
༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆསན་པྲོས་ག་རས་གསུང་ཡྲོང་གི་འདུག་ཞུ་པ་ཡིན་ན། ཁྱསད་རང་ཚོ་དགའ་གུས་རང་ལུགས་པ་བྱསད་
ཀི་ཡྲོད་མ་རསད། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་བསམ་བྲོ་བཏང་དགྲོས་རསད། སྲོ་སྲོའ་ིཐྲོག་ནས་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་བསམ་བྲོ་གཏང་
རྒྱུའི་ནུས་པ་དགྲོས་རསད། ངས་གང་བཤད་བཞག་པ་དས། འགིག་ཤག་རསད་ཤག་ཟསར་ནས་འགྲོ་དགྲོས་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རསད། དསའི་
སྒང་ལ་དཔྱད་པ་བཏང་། དསའི་སྒང་ལ་བྲོ་ལ་ཉར་བ་བྱསད། སྲོབ་སྲོང་བྱསད། དས་ནས་སྲོ་སྲོའ་ིསསམས་རྒྱུད་ལ་ངསས་པ་ཐྲོབ་པ་
ཆགས་ནས་འགྲོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དས་ནས་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་བརྟན་པྲོ་ཡྲོང་གི་རསད་ཅསས་གསུངས་ཡྲོད་པ་རསད། དས་
ཚོ་བཟུང་ས་དས་ཚོ་ལ་བཀའ་སིས་མཚོན་པའི་ལས་ཀི་སྣས་མྲོ་བ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་དས་ཚོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད།  དསའི་དྲོན་
ཚན་བཅུག་ཡིན། ད་ལྟ་ངས་བསམ་ཚུལ་དས་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་རྒྱབ་ལྲོངས་དས་བཅུག་ཡིན།  
 དྲོན་ཚན་གཉིས་པ་དས། ང་རང་ཚོ་དུས་རབས་ཉསར་གཅིག་པ་དསའི་ནང་ལ་བྲོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་མཁས་པ་ཐམས་
ཅད་གཙུག་ཏུ་བཀུར། བཀུར་ས་ཡྲོད་ཚོད་མསད་ཚོད་ཡྲོངས་གགས་སྐྱབས་རས་མཁས་དབང་ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་ཆས་མཆྲོག་གི་
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ཐྲོག་ནས་བཀའ་སྲོབ་གནང་བཞག་དས་འདའི་ཐྲོག ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆསའི་དགྲོངས་གཞི་ཟབ་
ཅིང་རྒྱ་ཆས་བ་མཐའ་ཡས་པ་དས་ཚོ་ལ་དངྲོས་གནས་དང་གནས་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བའི་ཐྲོག་ནས་སྲོབ་གཉསར་གནང་མཁན་དང་། 
སྲོབ་སྲོང་བྱསད་མཁན། ན་གཞྲོན་ནང་ནས་ཡིན་ནའང་། ཞིབ་འཇུག་ལ་སྲོགས་པ་ཆསད་རྲོམ་དས་འད་བིས་ནས་རྒྱ་སིའི་བྲོད་
རིགས་པའི་ཚོགས་འདུ་ལ་སྲོགས་པ། ཡང་ན་ཕི་རྒྱལ་གི་གཙུག་ལག་སྲོབ་གཉསར་ཁང་ལ་སྲོགས་པ། ཡང་ན་ཕི་རྒྱལ་གི་
ཚོགས་འདུ་མི་མང་གི་མདུན་ལ་འགྲོ་ནས་དངྲོས་གནས་དང་གནས་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསའི་དགྲོངས་གཞི་དས་ཚོ་མར་
འགསལ་བཤད་བརྒྱབ་ཐུབ་མཁན། དས་འདའི་མི་སྣ་འད་པྲོ་ཞིག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། དས་རིང་སང་ཉིན་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཧ་
ཅང་གི་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡྲོད་པ་རསད། དས་འདའི་ཆ་ནས་ཕི་རྒྱལ་མི་རིགས་དས་ཚོས་རྒྱལ་བ་རིན་
པྲོ་ཆསའི་དགྲོངས་གཞི་སྒང་ལ་དྲོ་སྣང་བྱསད་པ་དང་། སྲོབ་སྲོང་བྱསད་པ་དས་འད་གཅིག་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་བྱསད་ཐུབ་ཀི་
མསད་པ། ལྷག་པར་དུ་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དས་འདའི་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་ཞིབ་འཇུག་པ་དང་།  སིག་འཛུགས། བསི་
གནས་དས་འད་མསད་པ་དས། གསལ་པྲོ་གསལ་རང་གསལ་རང་ཚོར་གི་འདུག དས་འདའི་ཐྲོག་ནས་གནད་དྲོན་དས། ཚིའི་ཐྲོག་
ནས་དངྲོས་གནས་དང་གནས་མ་འདང་བ་ཞིག་དང་། འཐུས་ཤྲོར་ཕིན་པ་ཞིག་ལ། ང་རང་གིས་ཐྲོག་ནས་ངྲོས་འཛིན་བྱསད་ཀི་
ཡྲོད། ད་ལྟ་བར་དུས་ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་ལ་དངྲོས་གནས་དང་གནས་ཀི་དས་འདའི་ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་དང་། དས་འདའི་ལས་
འཆར་དམིགས་བསལ་གི་བསན་མ་ཐུབ་རྒྱུ་དས། ང་འད་པྲོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། བྲོད་མི་རིགས་ཀི་འཕྲལ་ཕུགས་རྒྱང་
གསུམ་ག་པར་བསམ་བྲོ་བཏང་པ་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོས་འཐུས་ཤྲོར་ཞིག་དང་ང་ཚོར་གྲོང་གུན་ཆསན་པྲོ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ། ང་
རང་གིས་ཐྲོག་ནས་ངྲོས་འཛིན་བྱསད་ཀི་ཡྲོད། དས་འད་ཡིན་དུས། ཁ་སང་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་བྱས་ནས་ད་ལྟ་ཡར་ལངས་
མཁན་གང་ཟག་དས་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ཧི་མ་ལའི་རིགས་ཀི་ས་ཆ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ང་ཚོ་བྲོད་ཀི་སྲོལ་རྒྱུན་གི་ཐ་
སྙད་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྡས་བ་ལབ་ཀི་རསད། གྲོང་པ་དས་འད་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་གྲོ་སྐབས་བྱུང་སྲོང་། དས་འད་ལ་
ཕིན་དུས་ཡིན་ནའང་། ཁྲོ་རང་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་ལ་ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་རང་དབང་འདུག་སས། རང་དབང་འདུག་སས་
ཡུལ་སྲོལ། གྲོམས་གཤིས། ཆྲོས། རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག ཡ་རབས་བཟང་སྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་བསྡུར་བ་ཡིན་ན། ཧ་
ལས་པའི་སསམས་ལ་བྲོ་འཚབ་ཡྲོང་རྒྱུ། ཕ་མའི་སྲོལ་རྒྱུན་བཟང་པྲོའ་ིངྲོ་བྲོ་དས་རྦད་དས་ཉམས་ཆགས་ཞས་དགས་ཕིན་ཚར་བའི་
གནས་སངས་ཆགས་བསྡད་བཞག 
 ཁྲོ་རང་ཚོ་གྲོང་པ་ནང་གི་མི་རབས་རྒན་པ་དང་། བ་མ་དགས་བཤསས་དང་། སི་ཡྲོངས་ལ་དགྲོངས་པ་བཞསས་ཐུབ་
མཁན་དས་ཚོས་ཚུར་གསུང་ཡྲོང་གི་འདུག དས་འདའི་ཐྲོག་ནས་བསམ་བྲོ་བཏང་པ་ཡིན་ན། ཁྱསད་རང་ཚོ་ལ། དས་རིང་སང་ཉིན་
གི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ལ་བྲོད་པ་ཟསར་རྒྱུའི་ཐ་སྙད་དས་འད་བསད་སྲོད་གཏང་གི་ཡྲོད་པ་རསད། དས་ལ་སྐྱྲོན་ཞིག་མི་
འདུག 
 ཡིན་ན་ཡང་། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆསན་པྲོ་ལྟ་བུ་བྲོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ལ་དངྲོས་གནས་དང་གནས་ངྲོ་བྲོ་
མཚོན་པ་དང་། བ་སྲོག་མཚོན་པའི་དས་འདའི་རླབས་ཆསན་པྲོའ ་ིགང་ཟག་ཞིག  འགྲོ་བ་མི་རིགས་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་
པས༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆསན་པྲོ་ཟསར་བའི་མི་ཞིག་དུས་རབས་ཉསར་གཅིག་པའི་ནང་ལ་བྱུང་རསད་ལབ་དུས། མིའི་འགྲོ་
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བ་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པས་སྲོབས་པ་བྱསད་ཆྲོག་རྒྱུ་དས་འདའི་གང་ཟག་རླབས་ཆསན་པྲོ་གཅིག་ཁྱསད་རང་ཚོ་བྲོད་པ་དས་ཚོ་ལ་ཡྲོད་
རསད། ང་ཚོས་ཧི་མ་ལ་ཡ་རིགས་བརྒྱུད་དས་དག་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་ཡྲོང་ན། སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྲོན་ཆསན་པྲོ་སྐྱབས་བཅྲོལ་དུ་འབྱྲོར་བའི་རསས་ལ། སྲོ་སྲོའ་ིཕ་མསས་ཀི་སྲོལ་རྒྱུན་དང་། སྐད་ཡིག་དང་། ཡ་རབ་བཟང་
སྲོད། གཉསན་སིག་ལ་སྲོགས་པ་སྲོ་སྲོའ་ིནང་ཁུལ་ལ་ཧ་ལས་པའི་ཕན་ཐྲོགས་བྱུང་སྲོང་མ་གཏྲོགས། ད་ལྟ་༸གྲོང་ས་སྐྱབས་
མགྲོན་ཆསན་པྲོའ་ིལམ་སྲོན་དང་། ཐུགས་རས་དས་མསད་པ་ཡིན་ན། ད་ང་ཚོའི་རིགས་རྒྱུད་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་དམ་ཟསར་
ནས་ཁྲོ་རང་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་སསམས་ཚབས་དས་འད་གནང་གི་འདུག དས་འདའི་ཆ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། མི་ཚོས། ༸གྲོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆསན་པྲོའ་ིརླབས་ཆསན་གི་མཛད་འཕྲིན། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆསན་པྲོའ་ིམཁྱསན་ཡྲོན། ངྲོས་འཛིན་ལ་
སྲོགས་པ་དས་ཚོ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ངྲོས་ཟིན་པའི་ཐྲོག་ནས་ཡིད་སྲོན་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་པ་དས་འད་ཞིག་རསད་འདུག  དས་ནང་
བཞིན་བྱས་ནས་འཛམ་བུ་གིང་གི་མི་རིགས་གཞན་དང་གཞན་གི་ནང་ནས་རླབས་ཆསན་གི་མི་སྣ། དངྲོས་གནས་དང་གནས་
དུས་རབས་ནས་དུས་རབས་ལ་བརླག་མི་ཐུབ་པ། བརསད་མི་སིད་པ། དས་འདའི་རླབས་ཆསན་གི་མི་སྣ་དས་ཚོ་ལ། མི་རིགས་
གཅིག་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་དང་། འགྲོ་བ་མི་གཅིག་དང་། དས་ཚོ་ཡིས་རླབས་ཆསན་གི་ངྲོ་བྲོ་མཚོན་ཐུབ་པའི་སྲོབས་པ་ལ་
དངས་ནས། དས་ཚོའི་ལམ་སྲོན་དས་མི་ཚེའི་འདུན་ལམ་གི་གཞི་ཐིག་འད་པྲོ་གཅིག ཚངས་ཐིག་འད་པྲོ་གཅིག་ལ་དངས་ནས་
འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རསད་དས། ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་ནང་དུ་ཡྲོད་བསྡད་པའི་བྲོད་པ་དས་ཚོ་ལ་གྲོ་སྐབས་ཡག་ཤྲོས་ཤིག་ཡྲོད་རསད། 
༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསའི་དགྲོངས་གཞིའི་ཐྲོག་ལ་སྲོབ་གཉསར་བྱསད་ཐུབ་པ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆསའི་དགྲོངས་པ་བཞསས་
སངས་ག་རས་ག་རས་ཡྲོད་རསད། དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོར་གྲོ་སྐབས་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡྲོད་རསད་དས།  
 དས་རིང་སང་ཉིན། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། སྲོབ་དསབ་ཀི་ནང་དུ་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆསན་
པྲོའ་ིལམ་སྲོན་གཞིར་བཟུང་། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆསན་པྲོའ་ིདགྲོངས་གཞི་བྱས་བག་པའི་ཐྲོག་ལ། སྲོབ་དསབ་ཀི་ནང་ལ་
གཞི་རིམ་ནས་བྱསད་དས་བཟྲོས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀིས་ཤུགས་རྒྱག་གི་ཡྲོད་རསད། ད་ལྟ་བར་དུ་ཤུགས་རྒྱག་གི་ཡྲོད་
རསད་དས། ང་ཚོས་འདི་འད་བྱསད་དས་བསམ་མནྲོ་ཞིག་བཏང་པ་ཡིན་ན། ཁྱྲོན་ཡྲོངས་ནས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆསའི་དགྲོངས་
གཞིའི་ཐྲོག་ལ་སྲོབ་གཉསར་བྱསད་སའི་བསི་གནས་ཁང་ཆསན་པྲོ་ཞིག ད་ལྟ་ནས་བཟུང་སས། ག་སིག་བྱསད་དགྲོས་པའི་དུས་ཚོད་
ལ་སསབས་བསྡད་འདུག དུས་ཚོད་ཀི་འགྱུར་འགྲོས་ཀི་དབང་གིས། ནམ་ཞིག་ཡང་སིད་ཟསར་བའི་ལམ་ལུགས་དས་འགག་འགྲོ་
ཡི་ཡྲོད་པ་མཁྱསན་གསལ་རསད། དས་འདའི་མཚམས་ཤིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆསན་པྲོའ་ིདགྲོངས་
གཞི་དས་བྲོད་མི་རིགས་དང་ཁ་མ་འབལ་པའི་ཐྲོག་ནས། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆསན་པྲོའ་ིདགྲོངས་གཞི་ནང་བཞིན་འགྲོ་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན། བྲོད་མི་རིགས་འདི་ནམ་ཡང་ཤི་ས་ལ་འགྲོ་ཡི་མ་རསད། གསྲོན་ས་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་དས། མཁས་པའི་དབང་
པྲོ་གནམ་གིས་ས་བཀབ་མང་པྲོས་ཚིག་ཐག་ཆྲོད་པྲོའ་ིགནས་སངས་ཤིག་རསད། དས་འད་ཡིན་དུས། དས་འདའི་གནས་སངས་
ཀི་ཐྲོག་ལ། ང་རང་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་སྐས་རགས་བསྡམ་དགྲོས་པ་དང་། ག་སིག་བྱསད་དགྲོས་པའི་གནས་སངས་མང་པྲོ་ཞིག་
འདུག་སས། སར་སྲོལ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས། ལས་འཆར་གཅིག་སིག་སངས་ཡིན་ན་ཡང་འད། འགྲོ་ལུགས་འདུག་སངས་
ཡིན་ན་ཡང་འད། དས་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་ལྟ་ཡྲོང་དུས། ཞས་པྲོའ་ིརྒྱ་ཆསན་པྲོ་ཞིག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞསས་ནས། དངྲོས་གནས་དང་
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གནས་ཀི་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ཚིག་སསབས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རསད་དས། དསའི་ཐྲོག་ལ་འཆར་གཞི་ཞིག་ང་འད་པྲོས་ཡིན་ན། གང་ཡང་
མཐྲོང་མ་སྲོང་། 
 དས་འད་ཡིན་དུས། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་རང་གི་ཐྲོག་ནས་བསི་གནས་ཁང་ཆསན་པྲོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ལམ་སང་དགྲོངས་
པ་བཞསས་ཐུབ་ཀི་མསད་ནའང་། ང་རང་ཚོར་ད་ལྟ་ཡྲོད་བསྡད་པའི་མཐྲོ་སྲོབ་ཁག་གི་སྡས་ཚན། སྲོབ་གསྲོའ་ིརྣམ་པར་བཀའ་
མྲོལ་ཞུ་པའི་ཐྲོག་ནས། ཟུར་དུ་སྡས་ཚན་དས་འད་འཛུགས་ཐུབ་ཀི་རསད་དམ་མ་རསད། ཕི་རྒྱལ་གཙུག་ལག་སྲོབ་གཉསར་ཁང་དས་
འདའི་ནང་དུ། ཟུར་དུ་བྲོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ཚན་པ་དང་། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསའི་དགྲོངས་གཞིའི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་
འཇུག་ཚན་པ་བཙུགས་བཞག་པ་དས་འད་མང་པྲོ་ཡྲོད་རསད། དས་འདའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་ཀང་དསའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་ཞིག་
བཞསས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ། རྦད་དས་ཁ་ཚ་དགྲོས་གཏུགས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་འདུག་བསམ་བསམ་དས་གཅིག་དན་བྱུང་།  
 དས་ནང་བཞིན་བྱས་ནས། ཁ་རང་ངས་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་རསད། ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་ནང་ནས། གཞི་རིམ་ནས་
བཟུང་སས་འབུམ་རམས་པ་བར་གི་སྲོབ་གཉསར་གི་ཐྲོག་ལ་རིགས་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རསད། དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་འབུམ་
རམས་ཟསར་ནས། ང་ཚོ་ B.A  ཐྲོན་རསད། ང་ཚོ་ B.com ཐྲོན་རསད་ཟསར་ནས་མང་པྲོ ཞིག་བཤད་ཡྲོང་དུས། དས་ཚོ་ཚང་མ་
ནུབ་ཕྲོགས་པའི་སྲོབ་གྲྭ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་དང་། ང་ཚོ་མ་ཡིན་པའི་མི་རིགས་གཞན་གི་ཤསས་ཡྲོན་ལམ་སྲོལ་ནང་གི་
ལག་ཁྱསར་དས་རང་དང་། སྲོབ་ཚན་དས་རང་གི་ཐྲོག་ནས་སྲོབ་སྲོང་བྱསད་དགྲོས་པའི་ངསས་པ་ཨས་ཡྲོད་ན་མསད་ན། (ཚོགས་གཙོ་
མཆྲོག་ནས། བཀུར་སི་འཐུས་མཆྲོག སྐར་མ་གཅིག་ལྷག་བསྡད་ཡྲོད།) བྱས་ཙང་དས་འདའི་ཐྲོག་ནས་ཆསད་ལས་ཡིན་པ་དས་
ཆསད་ལས་གཅིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་བྱས། དས་འདའི་སྲོབ་སྲོང་གནང་བཞག་པ་དས། ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་དང་། ང་ཚོ་བྲོད་ཀི་སི་
ཚོགས་དང་། ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་བསམ་མནྲོ་གཏྲོང་ཕྲོགས་ཀི་ནང་དུ་ཡང་ཏག་ཏག་ཅིག་ལསན་པྲོ་ཡྲོད་པའི་ངྲོས་འཛིན་དས་ཞིབ་
འཇུག་གང་ཡང་མསད་པའི་ཐྲོག་ནས་བྱསད་རང་བྱས་པ་ཡིན་ན། ང་འད་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པའི་བཟྲོ་འད་ཞིག་
མཐྲོང་གི་འདུག དས་འད་ཡིན་དུས། ང་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་འབུམ་རམས་པ་ཡིན་ནའང་འད། ཞིབ་འཇུག་པ་ཡིན་ན་ཡང་འད། 
གཞུང་གིས་མཐྲོ་སྲོབ་ཁག་དང་མཉམ་སསལ་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས། བརྲོད་གཞི་སད་པའི་ཐྲོག་ནས། དས་འདའི་མི་ལ་མིང་
བཏགས་ཆྲོག་རྒྱུ་དང་། ལག་ཁྱསར་སད་ཆྲོག་པའི་དས་འདའི་གནས་སངས་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་བསམ་བསམ་འད་པྲོ་ཞིག་དན་གི་
འདུག དས་འད་ཡིན་དུས། ཁྱྲོན་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ནས། རབ་ཏུ་བྱུང་པ་ཡིན་ན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཀི་རསས་ལ་རྒྱ་གར་གི་སྲོབ་
གྲྭའི་ནང་དུ་མང་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་མ་དགྲོས་པར། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག དུས་ཚོད་རྲོགས་
ཚར་བ་ཡིན།) བཙན་བྱྲོལ་ནང་གི་གཞི་རིམ་ནས་ཞིབ་འཇུག་སྲོབ་མ་བར་དུ་སྲོ་སྲོས་བདག་པྲོ་ཞིག་བརྒྱབ་ཐུབ་ན། ཡག་
པྲོ་འདུག་ཅསས་མཚམས་འཇྲོག་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོགཤ 
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ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགས་ལསགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོགཤབཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཉིས་རང་ཡིན་པ་འད།ཤདགྲོངས་དགཤབཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དང་པྲོ་
དསས།ཤབྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་རིས་ལསན་སངས་སྐྲོར་དསར་བསགས་བརྲོད་གནང་སྲོང་།ཤདསའི་ཐྲོག་ལ་ངས་ཚོར་སྣང་དང་
བཅས་ཏས་འབྲོད་སྐུལ་ཞིག་ཞུ་ན་བསམ་པ་བྱུང་།ཤབཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་བགསས་པ་ཡིས་ནང་ཁུལ་བཀའ་སྲོབ་དས་འད་ཕསབས་
ཡྲོང་གི་འདུགཤབྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་སྐྲོར་དས་ང་རང་ཚོས་གསུངས་བསྡད་པ་དས་ཚོ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད་དས།ཤཚུར་
གཅིག་བྱུང་ཐུབ་པ་དང།ཤའཐབ་རྲོད་ཞས་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཐྲོབ་པའི་བཟྲོ་འད་དསའི་རྣམ་པ་དས་ཕི་ནང་
གསང་གསུམ་ནས་ག་ཚོད་མང་བ་ཐྲོན་པ་ཡིན་ན།ཤཕ་རྲོལ་ལ་ར་ནས་བདས་པྲོ་མསད་པ།ཤམདྲོར་ན་བཀའ་དིན་བསམ་ཤསས་མསད་
པ།ཤདས་ལས་ཞན་ཙམ་བསམ་མནྲོ་བཏང་པ་ཡིན་ན།ཤད་ལྟ་ཕ་རྲོལ་ནས་དགྲོངས་པ་འཚོམས་པ་དང་།ཤདས་ལ་དཔག་པའི་གནང་
ཕྲོགས་ཐྲོག་ལ་འགྱུར་བ་མིན་དུས།ཤདཔསར་ན།ཤད་ལྟ་ངས་བཤད་བསྡད་པ་འདི་ཡང་གསན་སྡྲོད་ཀི་རསད་དས།ཤདསའི་ཐྲོག་ལ་བྱུང་
བ་དས་བྱུང་བ་རང་རསད།ཤསམ་པྲོ་གཅིག་གི་སྒང་ལ་བཞག་བཞག་ན་ཡག་པྲོ་མསད་དམ་བསམ་གི།ཤདཔསར་ན།ཤཁ་སང་སྲོན་མ་ང་
ཚོས་གཞུང་དང་འབསལ་བ་ཆགས་པ་དས་ཚོའི་སྐབས་ལ་ཞས ་དགས་གསུང་རྒྱུ་མི་འདུག་ཟསར་བ་དས་དང་འབསལ་བ་གཅིག་པ་
ཆགས་ཡྲོང་མཁན་འད་པྲོ་ཞིག་འདུག་ཅསས་ཞུ་ཆྲོག་པ་ཞུ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོགཤཏྲོག་ཙམ་སྐུ་བཞུགས་གནང་རྲོགས་གནང་།ཤདས་རིང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་
གིས་སྲོང་པའི་དུས་ཚོད་བངས་སྲོང་།ཤཤསི་འཐུས་གསསར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས། 
ཤ 
སི་འཐུས་གསསར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོགཤསྲོང་པའི་དུས་ཚོད་ཀི་གྲོ་སྐབས་གནང་པ་ལ་བཀའ་དིན་ཆས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤསི་ཡྲོངས་ནས་
བརྲོད་གཞི་གཅིག་གི་ཐྲོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་བསམ་བྲོ་དས་འད་ཡྲོད་དས།ཤཡིན་ན་ཡང་།ཤསྲོན་རིས་ཀི་ལས་རིམ་འདི་མང་
པྲོ་ཞིག་འགྲོ་ཐུབ་མསད་དུས།ཤདུས་ཚོད་ཀི་ཐྲོག་ལ་སསམས་ཚབས་ཆསན་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས།ཤཁ་རང་ལ་མ་ཐུག་བར་དུ་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ལ་གྲོ་སྐབས་ཞུ་རྒྱུའི་བྲོ་ཁྲོག་བྱུང་མ་སྲོང་།ཤད་ནང་བཞིན།ཤསྲོན་རིས་ཀི་ལས་རིམ་བྱས་བག་
པ་གཅིག་གི་ཐྲོག་ལ་སི་པའི་སྡིངས་ཆ་གལ་ཆས་ཤྲོས་འདི་སྒསར་གི་གསལ་བཤད་བྱསད་པའི་སྡིངས་ཆ་ལ་བསྒྱུར་བཞག་ན།ཤདས་
ཡང་སིག་གཞིའི་འགྲོ་སངས་དང་བྱསད་སངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་འགིག་གི་མི་འདུགཤབྱས་ཙང་།ཤདས་འད་ཡིན་དུས།ཤདས་
རིང་སྲོང་པའི་གྲོ་སྐབས་འདི་ཞུས་པ་ཡིན་ཟསར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤ 
 དང་པྲོ་དས་ལ།ཤསྐབས་སྲོན་མའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་ང་རང་ཚོ་བདས་སྲུང་གི་ལས་དྲོན་དང་འབསལ་བ་ཡྲོད་པ་ཐྲོག་
ནས།ཤཆབ་སིད་བཙོན་པའི་མིང་ཁུར་ནས་ཨྲོ་སས་ཊྲོ་ལིས་ཡ་ལ་འགྲོ།ཤཨྲོ་སས་ཊྲོ་ལིས་ཡ་ནས་བྲོད་ལ་ཕིན་ཏས་འཐབ་ཕྲོགས་
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གཅིག་གྱུར་དང་འབསལ་བ་བྱསད་མཁན་དས་འདའི་རིགས་གཅིག་ཡྲོད་རསད་ཟསར་བ་བྱུང་པ་རསད།ཤདས་ནས་རིམ་པས་སྐད་ཆ་མང་
པྲོ་འཕྲྲོས་ནས་ཁ་རང་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་གང་བཤད་པའི་གནས་ཚུལ་དསའི་ཐྲོག་ནས་གསལ་པྲོ་ཆགས་སྲོང་བསམ་བསམ་
འད་ཞིག་ཡིན།ཤདས་ལས་སྲོས་པའི་དསའི་རྒྱབ་ལྲོངས་ནས་འབསལ་བ་བྱུང་སས།ཤའདི་འད་བྱསད་ཀི་རསད།ཤའདི་འདའི་དམིགས་ཡུལ་
ཡྲོད་རསད།ཤའདིར་ཉསན་ཁ་ཡྲོད་རསད་ཟསར་བ་དས་ངས་བཤད་ཀི་མིན།ཤགང་ལྟར།ཤགང་བྱུང་པ།ཤགང་བཤད་པ་དས་གསལ་པྲོ་
ཆགས་སྲོང་ཟསར་ནས་ཞུས་པ་འདི།ཤདང་པྲོ་བརྲོད་གཞི་རང་གི་དྲོན་ཚན་དསའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་།ཤ 
 དས་ནས་དྲོན་དག་གཉིས་པ་ཞིག་ལ།ཤསི་འཐུས་གཅིག་གིས་ད་ལྟ་ལང་བསྡད་པའི་སི་འཐུས་དས་ལ་ལན་རྒྱག་པའི་
རིན་ཐང་ཡྲོད་མ་རསད་གསུངས་སྲོང་།ཤར་བའི་དས་འད་ངྲོས་འཛིན་བྱས་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་རསད།ཤཡིན་ན་ཡང་།ཤབཀའ་མྲོལ་དས་
གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་གསུངས་ཚར་པའི་རསས་ལ།ཤཕི་ལྲོགས་ལ་ཐསངས་མ་གཉིས་ཐུགས་ཚོར་ཆསན་པྲོ་དང་།ཤདགྲོངས་
པ་ཧ་ཅང་འཚོམས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཚ་པྲོའ་ིཐྲོག་ནས་གསུངས་སྲོང་།ཤདས་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་མང་པྲོ་ཞུས་ན་ཕན་
ཐྲོགས་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རསད།ཤཞུ་དགྲོས་པ་ཡང་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མ་རསད།ཤ 
 དས་རིང་གི་དུས་ཚོད་འདི་དཀྲོན་པྲོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མདྲོར་བསྡུས་བྱས་ཏས།ཤཁ་ཤས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཞུས་ན།ཤ
དང་པྲོ་དས་ལ།ཤཧུར་བརྲོན་ཅན་གི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསུངས་སྲོང་།ཤར་བའི་དས་ཚོ་གས་དས་སྒསར་གི་གནད་
འགག་ཡིན་དུས་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསལ་བཤད་བྱསད་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཆགས་ཀི་མ་རསད།ཤཡིན་ན་ཡང་།ཤཁྲོང་གིས་
དས་གསུང་ཡྲོང་པའི་སྐབས་ལ།ཤང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕྲོགས་གཅིག་ནས་གུས་བཀུར་འྲོས་པའི་མི་སྣ་ཞིག་གི་མཚན་
གིས་གསུངས་ནས།ཤདསས་གཅིག་གཅིག་མང་པྲོ་གསུངས་པ་རསད་ཟསར་ནས།ཤད་གསལ་པྲོ་བྱས་ནས་བཤད་ན།ཤམགྲོ་ལྲོག་
འཇིགས་མསད་ཟསར་བ་ཞིག་གིས་དས་འད་འད་མིན་གསུངས་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ནས་གསུངས་སྲོང་།ཤགང་ཟག་རང་ངྲོས་ཆ་ནས་
བཤད་ན།ཤདས་འད་ཞིག་བཤད་ཡྲོད་པ་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་ངྲོས་འཛིན་བྱསད་ཀི་མསད།ཤརྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ལབ་ན།ཤཕྲོགས་གཅིག་
ནས།ཤགཞི་ར་དང་གནས་ལུགས་ར་བ་ཉིད་ནས་མསད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་དུས།ཤད་ལྟའི་ཆར་བྲོད་དྲོན་
སྡིངས་ཆའི་སྒང་ལ་བྲོད་དྲོན་ཁྱབ་བསགས་བྱསད་པའི་ལས་ཀ་བྱསད་མཁན་མི་ཞིག་གིས།ཤགཞི་ར་དས་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་མསད་
པའི་སྐྱག་རྫུན་དས་འད་གསུང་གི་མ་རསད་བསམ་སས།ཤང་རང་གི་ངྲོས་ནས་ཡིད་ཆསས་བྱསད་བསྡད་ཡྲོད།ཤགལ་སིད་གསུངས་ཡྲོད་
པ་ཡིན་ན།ཤརིམ་པའི་རིམ་པ་བྱསད་དས་གནས་ཚུལ་དས་ཚོ་གསལ་པྲོ་བཟྲོ་རྒྱུ་ལས་ས་པྲོ་ཞས་པྲོ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད།ཤབྱས་
ཙང་།ཤངས་དསའི་སྐྲོར་ལ་རྒྱུགས་སྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་མང་པྲོ་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་གལ་མསད།ཤསི་བཏང་གི་ར་རམ་ས་ལ་རསད།ཤདས་
བཞིན་ལྷྲོ་ཕྲོགས་རསད།ཤབ་ཡུལ་རསད།ཤད་དུང་གྲོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས།ཤགནས་ཚུལ་ཡྲོངས་རྲོགས་ཤསས་མཁན་གི་མི་སྣ་མང་པྲོ་
ཡྲོད་རསད།ཤདས་འད་ཡིན་དུས།ཤདས་ཚོའི་སྐྲོར་དས་རིག་པྲོ་ཞས་པྲོ་ཡིན་པ་དང་།ཤཡག་པྲོ་ཞས་པྲོ་ཞིག་ཡིན་པའི་གནས་སངས་དས་
བཤད་དགྲོས་མ་རསད།ཤད་ལྟ་གང་ཟག་དསས་གལ་སིད་དས་འད་ཞིག་གསུངས་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན།ཤབརྒྱུད་ལམ་གཞན་དང་གཞན་
ནས་ར་སྲོད་ཆ་ཚང་ཞིག་གནང་ཕིར།ཤགདྲོང་གཞི་ར་སྲོད་བྱསད་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་དས་ཡྲོད།ཤཡིན་ན་ཡང་།ཤངས་ད་ལྟའི་ཆར་དས་འད་
ཞིག་གསུངས་ཡྲོད་པ་ལ་ངྲོས་འཛིན་བྱསད་ཀི་མསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤདྲོན་དག་གཅིག་དས་ཡིན།ཤདྲོན་དག་གཉིས་པ་དས།ཤགཅིག་
གསུངས་སྲོང་སས།ཤངས་ཞས་དགས་མགྲོ་འཚོས་མ་སྲོང་།ཤསྐད་ཆ་དས་ད་ལྟ་མ་གཏྲོགས་དས་འད་གྲོ་ཐྲོས་མསད།ཤ༸སྐྱབས་མགྲོན་
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རིན་པྲོ་ཆསའི་བཀའ་ཡིག་ས་ལ་བརྒྱབ་རསད་ཟསར་བ་དས་འད་ཞིག་གསུངས་སྲོང།ཤདསའི་གནས་ཚུལ་དས་ང་འད་ཞིག་ཡིན་ན།ཤཁ་
རང་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་གསུང་མཁན་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་རསད་མ་གཏྲོགས་གྲོ་ཐྲོས་ར་བ་ཉིད་ནས་མསད།ཤཡིན་ན་
ཡང་།ཤསྐབས་དས་དུས།ཤམི་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་མིང་གསུངས་སྲོང་།ཤགཅིག་དས་འབས་སྤུངས་སྒྲོ་མང་གྲྭ་ཚང་ལ་བསྡད་མཁན་
གཉིས་གསུངས་སྲོང་།ཤགཅིག་དས་ང་རང་དང་ཧ་ཅང་གི་འབསལ་ཡྲོད་ཆསན་པྲོ་དང་།ཤགཅིག་དས་གཉསན་ཚན་ཆ་ནས་ཨ་ཁུ་འགྲོ ་
བསྡད་ས་ཞིག་སས་གཉིས་དས་དས་རསད།ཤད་ནང་བཞིན་ཞི་ཆསན་དབྲོན་སྤྲུལ་རིན་པྲོ་ཆས་སས།ཤབ་མ་སྐྱསས་བུ་ཆསན་པྲོ་ཞིག་གི་མཚན་
གསུངས་སྲོང་།ཤཁྲོང་གཤསགས་ནས་ལྲོ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཕིན་པ་རསད།ཤདསའི་ཡང་སིད་དས་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་
མགྲོན་ཆསན་པྲོ་མཆྲོག་གིས་ངྲོས་འཛིན་གནང་བཞག་པ་དས་ད་ལྟ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ངའི་ཚ་བྲོ་རསད།ཤབྱས་ཙང་།ཤདས་ཚོའི་
གས་དས་མང་པྲོ་ཞས་པྲོ་ཞིག་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་ཞུས་ནས་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོད་པ་གལ་ཆགས་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རསད་དས།ཤགཞི་ར་
དང་གནས་ལུགས་ར་བ་ཉིད་ནས་མསད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ནས་དསབ་ཐསར་གི་ངྲོས་སུ་འཁྲོད་
བསྡད་ཡྲོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས།ཤདས་མ་ཞུས་ཀ་མསད་ཀི་གནས་སངས་བྱུང་སྲོང་ཟསར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤ 
 དས་ནས་དྲོན་དག་གཞན་ཞིག་ལ་ག་རས་གསུངས་སྲོང་ལབ་དུས།ཤད་ལྟ་ལང་བསྡད་མཁན་གི་གང་ཟག་དས།ཤ“གྲོས་
ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་སསབས་པ་ཙམ་གིས།ཤདས་རང་བཞིན་གི་རྲོག་ད་ཆསན་པྲོ་ཞིག་རསད”ཤགསུངས་སྲོང་།ཤདས་ལ་ང་མཚར་
སྣང་ཏྲོག་ཙམ་སྐྱསས་སྲོང་།ཤརྒྱུ་མཚན་ག་རས་ཡིན་པ་ཁ་གསལ་པྲོའ་ིཐྲོག་ནས་ཞུས་ན།ཤད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་འདས་པའི་ལྲོ་བཅུ་
གངས་ཤཤིག་ལ། དཀར་མཛེས་རྲོང་ཁུངས་ནས་ཡིན་པའི་མི་དས་འདས་གསསར་རྟའི་མིང་ཁུར་ནས་མདྲོ་སད་ཀི་སི་འཐུས་ནང་
དུ་སསབས་བསྡད་པ་དས་འད་བྱུང་པ་རསད་ལ།ཤམངའ་རིས་ནས་ཡིན་པའི་མི་དས་འདས་གསསར་རྟའི་མིང་ཁུར་ནས་མདྲོ་སྲོད་ནང་དུ་
སསབས་བསྡད་པ་བྱུང་བསྡད་ཡྲོད་རསད།ཤདས་འད་ཡིན་དུས།ཤཁ་ཤས་ཀིས་སི་འཐུས་ལ་སསབས་རྒྱུའི་ཆསད་དུ་མདྲོ་སྲོད་རསད་ཟསར་
བ་དས་འད་བཤད་རསད་ཟསར་མཁན་ཡྲོད་རསད།ཤང་བཀྲུས་ན་མ་དག་པའི་གསསར་རྟ་རང་གི་ས་སྐྱསས་རྲོ་སྐྱསས་ཀི་མི་ཞིགཤཁྲོང་ཚོ་
སསབས་སྲོང་ན་ག་རས་བྱསད་ནས་སསབས་སིད་ཀི་མ་རསད།ཤདས་འད་ཡིན་དུས།ཤསྐད་ཆ་དས་ཚོ་གནས་ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན་ར་ནས་
མསད་པ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་ཙང་།ཤདས་ལ་ཞིབ་ཕྲ་བྱསད་ནས་བཤད་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གལ་མི་འདུག་སས།ཤཤགནས་
ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན།ཤརྒྱབ་ལྲོངས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད་མ་གཏྲོགས་པའི།ཤདས་འདའི ་སྐད་ཆ་ཆྲོ་མསད་
པའི་དཀྲུག་གཏམ་མང་པྲོ་བཤད་བསྡད་པ་ཡིན་ན།ཤསི་བཏང་དས་ཚོ་ལ་རིན་ཐང་སད་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གལ་མསད་ན་ཡང་།ཤ
གྲོས་ཚོགས་ཀི་སྡིངས་ཆ་འདི་སྒང་ལ་གསུང་ཡྲོང་པའི་སྐབས་ལ།ཤདས་ལ་ཡང་གཅིག་མ་བཤད་ན་མ་འགིག་པའི་གནས་
སངས་ཆགས་སྲོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤ 
 དས་ནས་དྲོན་དག་གཞན་ཞིག་ལ།ཤཁྲོང་གིས་སྙྲོན་འཛུགས་གཅིག་དས།ཤད་ལྟ་ལང་བསྡད་མཁན་གི་གང་ཟག་དས་དྲོལ་
རྒྱལ་བསསན་སྲོལ་བྱསད་མཁན་ཡིན་པ་དང་།ཤདས་དང་འབསལ་བ་ཡྲོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གནས་ལུགས་ཤིག་གསུངས་སྲོང་།ཤང་འད་
ཡིན་ན།ཤད་རིང་གི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་སྙྲོན་འཛུགས་ཚང་མ་བྱུང་ཡྲོང་པའི་སྐབས་ལ།ཤབཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་རསད།ཤབཀུར་
སི་འཐུས་རྣམ་པ་རསད།ཤའདི་ལ་གཟིགས་མཁན་རྣམ་པ་རསད།ཤམང་པྲོ་ཞིག་གིས་གཞན་དག་དས་ཚོ་ག་རས་ག་རས་ཡིན་ན་བསམ་
པའི་དྲོགས་པ་དང་ཐས་ཚོམ་དས་འད་སྐྱས་མི་སིད་པ་མ་རསད་དས།ཤགང་གིས་གསུངས་བཞག་པའི་དྲོན་ཚན་བཞི་པ་འདི་ལ་བལྟས་
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ཡྲོང་སྐབས།ཤགཞན་དག་ཚང་མ་ལ་གནས་ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན་མསད་པ་དས་དང་གསལ་པྲོ་ཞིག་མཁྱསན་གི་རསད་བསམ་པའི་
ང་རང་དགའ་སྣང་ཞིག་སྐྱས་སྲོང་།ཤདསའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རས་བྱས་ནས་ཡིན་ལབ་ན།ཤམང་པྲོ་བཤད་ན་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོད་མ་རསད།ཤ
སྐབ་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་་ཀི་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ང་ཚོ་ཚང་མ་སསབས་བསྡད་པ་ཞིག་རསད།ཤསྲོན་འགྲོ་སྐབས་ལ་གུས་པ་
རང་ཉིད་ལ་མཚོན་ན།ཤམདྲོ་སྲོད་ཆྲོལ་ཁ་དང།ཤགསང་ཆསན་ས་འགྱུར་རིང་མ་བར་དབུ་ཞུགས་གནང་སས་རས་བཏྲོགས་བྱས་
ནས་སསབས་བསྡད་མཁན་གི་གང་ཟག་ཅིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད།ཤསྲོ་སྲོའ ་ིསྲོན་མའི་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་གནས་སངས་ཐྲོག་ནས།ཤ
མདྲོ་སྲོད་ཆྲོལ་ཁའི་ཁུངས་སུ་ལང་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་རསད་མ་གཏྲོགས་པའི།ཤམུ་མཐུད་དས་ལང་པ་ཡིན་ན་ཐུབ་
མི་ཐུབ་ཀི་ཐས་ཚོམ་དང་དྲོགས་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མསད།ཤདངྲོས་ཡྲོད་གནས་སངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད།ཤབྱས་
ཙང་དས་འད་ཡིན་དུས།ཤསྐད་ཆ་དས་འད་འུར་བཤད་པ་ཡིན་ན།ཤགྲོང་གི་སྐད་ཆ་དས་ཚོ་ལ་གནས་ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན་མསད་པ་
མི་ཚང་མས་གསལ་པྲོ་མཁྱསན་ཐུབ་པ་ཞིག་རསད།ཤ 
 དྲོན་དག་གཞན་ཞིག་ལ།ཤགུས་པ་རང་ཉིད་ཀི་ངྲོས་ནས།ཤད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་གསང་ཆསན་ས་འགྱུར་རིང་པ་བར་དུ་
འབསལ་བ་ཡྲོད་པའི་ས་འགྱུར་རིག་འཛིན་དུས་དསབ་ཅིག་བསན་ནས།ཤད་ལྟའི་ཆར་སིའི་འདྲོན་ཐསངས་  ༣༦ པར་སསབས་
བསྡད་ཡྲོད་རསད།ཤདས་འད་བྱསད་དུས་ངའི་སསམས་ལ།ཤདྲོལ་རྒྱལ་བསསན་སྲོལ་བྱསད་མཁན་ཟསར་བ་དསའི་ལྡྲོག་ཕྲོགས་ནས་ང་ལ་
བལྟ་སངས་དས་འད་སསབས་མི་ཡྲོང་ན་བསམ་པའི་དྲོགས་པ་དས་ང་ལ་ཡྲོད་མྲོད།ཤསྐད་ཆ་དས་འད་བྱུང་པ་ལ།ཤཡིན་གཅིག་མིན་
གཉིས་གསལ་བཤད་བྱསད་དགྲོས་པ་དང་།ཤམ་བྱས་ན་མ་འགིག་པ་དས་འད་གང་ཡྲོད་མ་རསད་དས།ཤཡིན་ན་ཡང་།ཤད་ལྟའི་གནས་
སངས་འདི་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་དས་འད་གསུངས་ཡྲོང་པའི་སྐབས་ལ།ཤརང་བཞིན་གིས་གྲོང་གི་སྐད་ཆ་དས་ཚོ་ཡང་གནས་ལུགས་
དང་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཙམ་ཡྲོད་པ་གསལ་པྲོ་ཆགས་ཡྲོང་གི་རསད་བསམ་བསམ་གི་ཚོར་བ་དས་འད་བྱུང་།ཤམཐར་བསྡྲོམས་ཀི་
ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུར།ཤགྲོས་ཚོགས་སྐབས་གྲོང་མའི་ནང་དུ་བཤད་ཡྲོང་པའི་སྐབས་ལ་ད་ལྟ་སི་འཐུས་དསས།ཤཕི་ལྲོགས་ནས།ཤ
“ཁྱྲོད་ཀིས་སྒསར་ནད་སི་སྤུངས་བྱས་ནས་ཞས་པྲོ་རསད”ཤལབ་སྲོང་།ཤདས་དུས་ངས་ཞུས་ཡིན།ཤ“ང་གཉིས་ལ་སྒསར་གི་ན་ཚ་ག་རས་
ཡྲོད་རསད།ཤངས་གལ་དན་གི་མི་འདུགཤངས་དས་འད་ཡྲོད་པ་ཞིག་ལ་ར་བ་ཉིད་ནས་ངྲོས་འཛིན་བྱསད་ཀི་མསད”ཤཟསར་ནས་བཤད་
ཡིན།ཤནམ་རྒྱུན་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པར་རྲོད་རྒྱག་ས་ལ་རྒྱགཤཕན་ཚུན་བཤད་རསས་བྱསད་
ས་ལ་བྱསད།ཤཕི་ལྲོགས་ལ་འགྲོ་དུས་བགད་མྲོ་ཤྲོར་ནས་ཚང་མ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་ཙང་།ཤང་རང་གི་གྲོམས་གཤིས་ཀི་ཐྲོག་ནས་
བགད་མྲོ་ཤྲོར་ཡིན་ཏས།ཤདསའི་རསས་མ་ཞིག་ལ།ཤཡང་ད་རང་བྱས་ནས།ཤ“དས་དུས་ཁྱསད་བགད་མྲོ་ཤྲོར་སྲོང་དཔས་རསད”ཤཟསར་ནས་
འཛིང་རྒྱུའི་རིས་ཤིག་གང་ལ་གང་འཚམས་བརྒྱབ་སྲོང་།ཤང་ནི་དས་འདའི་སྐྲོར་ལ་བྲོ་ཁྲོག་ཡྲོད་མཁན་མིན།ཤསྡིངས་ཆ་ར་བ་
སྲོགས་ནས་བཤད་པ་ནང་བཞིན་གི་མཁས་པའི་དབང་པྲོ་དས་འད་ཕར་བཞགཤསི་ན་བ་སྤུ་རྐང་གཅིག་བསྒུལ་པའི་བསམ་བྲོ་
ཡང་བཏང་མསད།ཤང་ཚོ་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་སསབས་ཡྲོང་པའི་སྐབས་ལ།ཤདམ་བཅའ་ཕུལ་པའི་འབྲུ་དྲོན་ནང་བཞིན་བྱསད་ཐུབ་
ཀི་རསད་བསམ་པའི་གདསང་ཚོད་དང་།ཤསྲོབས་པ་དས་མི་ལྲོ་བཅུ་གསུམ་བཅུ་བཞི་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་སྡིངས་ཆ་འདི་ཐྲོག་ཏུ་
སསབས་ཡྲོང་པའི་སྐབས་རང་བྲོ་རང་ལ་ལྲོག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་ཡིན་དུས།ཤཁག་པྲོ་ཁག་པྲོ་ཆགས་ཡྲོང་གི་འདུགཤདངྲོས་ཡུལ་
གནས་ཚུལ་ལ་ཡང་དས་འད་རསད་དས།ཤབསམ་མནྲོ་དས།ཤད་ལྟའི་འདི་གསུང་མཁན་གི་སི་འཐུས་དསས་སྡིངས་ཆའི་སྒང་དུ་དམ་
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བཅའ་ཕུལ་པའི་རསས་ཀི་སང་ཉིན་དསར། ང་འདིར་སསབས་རྒྱུ་དས། ངས་ཁུངས་དས་ཚོའི་མིང་ལབ་ཀི་མིན། དསང་སང་ལབ་དུས་
ཁས་མཚར་ཆགས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་ས་རསད། དས་འད་བྱསད་དུས། ང་རང་ཚོའི་སི་འཐུས་ཀི་ཡྲོངས་ཁུངས་ཀི་གྲུབ་ཆ་སྡས་ཚན་གཉིས་
ཀི་མི་དས་ཚོ། ད་ལྟ་ཡན་ལ་རྦད་དུ་ཁ་གགས་མ་ཐུབ་པ་བྱསད་ཀི་འདུག དས་རིང་ངས་སྐད་གསང་མཐྲོ་པྲོས། ཤྲོ་ཁག་གཅིག་ལ་
ཁ་གཏད་གཅྲོག་རྒྱུའི་ཆསད་དུ་སསབས་ཡིན་ཟསར་ནས་གསུངས་རསད། ང་ཚོ་ལ་དས་འདའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ར་བ་ཉིད་ནས་མསད། 
བྱས་ཙང་དས་འད་ཡིན་དུས། སྒསར་གི་འཁྲོན་འཛིན་ཡྲོང་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། གནས་ལུགས་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རསད་
བསམ་པ་དས་ཡིན། གང་ལྟར་ངས་བཤད་པ་དས། ཁ་རང་ར་བ་འདི་ནང་དུ་བཤད་ཡིན་ལ། ཁ་རང་སྲོན་མ་དས་ལ་བཤད་ཡིན། 
བྲོད་ལ་ནི་ཕསབས་འདུག འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་ལ་ནི་འབསལ་བ་བྱུང་འདུག དསའི་ཕན་ཆད་ཀི་བརྒྱུད་འབས་ག་རས་ཡྲོད་
མིན་གི་ཐྲོག་ལ་ངས་གང་ཡང་ཤསས་ཀི་མསད་ལ། ངས་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་གསང་ཡང་མསད། དས་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་གསང་
དགྲོས་ས་ཞིག་ལ་གསང་པ་རསད། དས་ཡང་དས་གཅིག་པུ་ཆསད་དུ་གསང་མསད། ཁ་རང་ནས་སྲོན་རིས་གཞན་གི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་
ལབ་ཡྲོད་རསད། ད་དུང་དས་འད་མང་པྲོ་བཤད་རྒྱུ་འདུག ཡིན་ན་ཡང་གྲོས་ཚོགས་ཀི་དུས་ཚོད་གལ་ཆསན་པྲོ་འདི་ཆུད་ཟྲོས་སུ་
མི་འགྲོ་བའི་ཆསད་དུ། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་ཚིག་གང་ཉུང་ཉུང་གི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་བྱས་པ་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
དས་ཡན་ཆད་སྲོང་པའི་དུས་ཚོད་རྲོགས་པ་ཡིན།ཤདཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོགཤའཕྲྲོ་ཡི་བཀའ་ལན་གསལ་བཤད་
གསུང་གནང་རྲོགས་གནང་།ཤ 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགས་ལསགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོགཤསྙན་གསན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན།ཤབཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་བརྲོད་གཞི་གཉིས་པ་དས།ཤ
ཁ་མཆུ་ཨང་ ༨ པ་དང་འབསལ་བ་ཆགས་པའི་ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭའི་སྐྲོར་དས་རསད་འདུགཤདསའི་ཐྲོག་ལ་ཁ་རང་བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་གཞན་གཉིས་ཀིས་བཀའ་གནང་པ་ལྟར།ཤསྲོན་རིས་སི་ཡྲོངས་ཀི་བགྲོ་གསང་ཐྲོག་ལ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབསལ་
བའི་ལན་ཞུ་རྒྱུ་བསྡད་ཡྲོད་ཞུས་པ་དསའི་ཁྲོངས་ལ་ཡིན།ཤཡིན་ན་ཡང་།ཤདས་རིང་ཁ་ཐུག་ཡར་ལསན་ཆྲོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤདང་པྲོ་
དས།ཤཡར་ལསན་པའི་སྐབས་ལ།ཤལསན་སངས་དས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོགཤཁ་རང་འདི་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ལ།ཤའདིའི་
བཅད་ཁ་ཉམས་ལསན་བྱསད་ཕྲོགས་ཐྲོག་ལ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབསལ་བ།ཤཆསས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་འབསལ་བ་དས་
འདའི་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་ཡྲོད་རསད།ཤདས་དུས་ངས་ག་རས་ཞུས་པ་ཡིན་ཞས་ན།ཤར་བའི་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གྲོང་མའི་ཐྲོག་ནས།ཤ
འདི་ཐྲོག་ལ་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསལ་བཤད་གནང་ཚར་ཡྲོད་པ་དས།ཤདས་ག་རང་སྲོར་གནས་ཡྲོད་རསད།ཤད་ལྟ་གསར་པ་
ཕསབས་པ་དས་ཚོར།ཤཆསས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང་འབསལ་བ་ཡྲོད་པ་དས།ཤཆསས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཁང་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤ
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དས་བཞིན་ཤསས་རིག་དང་འབསལ་བ་དས་ཤསས་རིགཤདས་ནས་རིམ་པའི་བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་སྲོབ་དགྲོངས་སྐྲོར་ཞུས་ཏས།ཤརསས་མ་
ཞུས་ཆྲོག་པར་བྱས་ཟསར་ནས་ཞུས་པ་རསད།ཤབྱས་ཙང་།ཤད་ལྟ་བརྲོད་གཞི་དང་འབསལ་པའི་ཐྲོག་དང་།ཤགཞན་ཡང་ཆསས་མཐྲོའ་ི
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ལ།ཤཆསས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གསལ་བཤད་ལན་འདསབས་གང་ཡང་གནང་རྒྱུ་
མསད་ཟསར་ནས་ཕསབས་སྲོང་།ཤདས་གཅིག་སྙན་སསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤཁ་མཆུ་ཨང་ ༨ པ་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོགཤཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་
ལ་ཕསབས་པ་ཚོར་སྲོན་མ་ལས་གང་གསལ་གསལ་ཞིགཤགསལ་བཤད་བྱུང་ཡྲོད་རསད་དས།ཤརྟག་པར་འདིའི་ཐྲོག་ལ་གཅིག་
བསསབས་བསྡད་པ།ཤཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་མང་པྲོ་ཞིག་ཕསབས་བསྡད་པ།ཤལྷག་པར་དུ་ཁ་རང་གསུངས་པ་ཡིན་ན།ཤ
ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ད་ལྟ་བར་དུ་བལྟས་པ་ཡིན་ན།ཤསྲུང་སྐྱྲོབ་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་ལྟ་ཞིག་དང་།ཤཡང་མིན་ན་ཞསད་
སྣང་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་ལྟ།ཤབཟྲོ་ལྟ་ཟསར་བའི་ཚིག་ཟུར་ཐྲོན་སྲོང་བསམས་སྲོང་།ཤབྱས་ཙང་དས་ཡིན་དུས།ཤདས་རིང་ངས་
གང་གསལ་གསལ་ཞིག་དས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།ཤདས་ཚོ་ཚང་མ་ཞུས་ཚར་པའི་གཞུག་ལ་ཡིག་ཆ་ཁག་གཅིག་གྲོས་ཚོགས་ཀི་གསྲོལ་
ཅྲོག་ལ་འབུལ་ཆྲོག་པར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤ 
 དང་པྲོ་དས།ཤསྲོན་མ་བཀའ་བྲོན་གིས་གསལ་བཤད་གནང་ཚར་པའི་གཞུག་ལ།ཤགྲོས་ཚོགས་ཀི་འཚོགས་ཐསངས་
ནང་དུ་བཀའ་མྲོལ་དས་འད་བྱུང་ཡྲོད་རསད།ཤབྱུང་ཡྲོད་ཙང་།ཤཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་བརྒྱུད།ཤབཀའ་
ཤག་བརྒྱུད་ཆསས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཕག་བིས་ཤིག་ཕུལ་འདུགཤདས་ཡང་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉིན་ལ་
བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་བརྒྱུད་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་འདུགཤབར་ལམ་མི་མང་མང་པྲོས་ས་ཡིག་རྒྱག་བསྡད་པའི་སྐབས་དསར།ཤའྲོ་
ད་མི་མང་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་དང་རྲོད་རྲོག་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུགཤདས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ།ཤབཀའ་སྲོབ་ལམ་སྲོན་དང་གསལ་
བཤད་ཞུ་ཕྲོགས་གང་འད་དགའ་ཡི་ཡྲོད་ན་ཟསར་ནས་ཕག་བིས་ཤིག་ཕུལ་འདུགཤཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༩ ཚེས་ ༣ རང་ལ་
ཆསས་མཐྲོའ ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་ནས་མར་བཀའ་ལན་ཕསབས་འདུགཤབཀའ་ལན་དསའི་ནང་དྲོན་གཙོ་བྲོ་ག་རས་
འདུག་ཟསར་ན།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོགཤའདི་ཏྲོག་ཙམ་གཟབ་གཟབ་བྱསད་དགྲོས་པ་ཡིན་དུས།ཤངས་འཁྱར་རས་འཁྱྲོར་
རས་བྱས་ཚེ།ཤབཟྲོད་གསྲོལ་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤངས་ཡི་གས་ཀྲོག་མི་དགྲོས་པར།ཤདྲོན་ཚན་གསུམ་གཅིག་བཀའ་
ཕསབས་འདུག དསའི་སྐྲོར་ལ་གང་འད་བྱསད་དགྲོས་མིན་དས།ཤསྲོན་མ་སསབས་ས་གཅིག་ལ་སསབས་ཚར་པའི་གཞུག་ལ།ཤཡང་
བསྐྱར་གང་འད་བྱསད་དགྲོས་མིན་དས།ཤཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ལྷན་འཛོམས་སྐབས་ལ་བཀའ་མྲོལ་ཐསངས་གཉིས་
བྱུང་ཡྲོད་པ་འདི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་བགསས་གཞྲོན་གཉིས་ཀིས་དགྲོངས་པར་མངའ་གསལ་
རསད།ཤདས་གཅིག་བྱས།ཤགཉིས་པ་དས།ཤའདི་དང་འབསལ་བའི་སྐྲོར་སྲོན་མ་ཁྲོ་རང་།ཤབྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཟསར་ནའང་རསད།ཤ
དཀིལ་འཁྲོར་ནང་དུ་མ་བསྡད་པ་བྱས་ཏས།ཤཡུལ་ཁིམས་ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དས་བཀྲོད་འདུག ཡུལ་ཁིམས་
ལ་ཞུ་གཏུགས་བྱས་པའི་རསས་ཀི་ཐག་གཅྲོད་བྱས་པ་ཞིག་ཐྲོན་ཡྲོད་རསད་ཅསས་པ་འདི་དྲོན་ཚན་གཉིས་པ་རསད།ཤགསུམ་པ་དས།ཤ
བྱས་ཙང་དས་འདའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསྡད་དུས་དས་ཚོ་དང་འབསལ་བའི་སྐྲོར་ལ།ཤཁ་མཆུ་འབསལ་ཡྲོད་ཀི་ཞུ་སྲོར་བ་ལ།ཤཁྲོ་
རང་གི་གསལ་བཤད་དགྲོས་ཟསར་དུས།ཤགསལ་བཤད་ལམ་སྲོན་ཞིག་གནང་ཡྲོད།ཤདསའི་ངྲོ་བཤུས་འདི་ཡིན་ཟསར་བ་ཞིག་
མཉམ་དུ་སར་གནང་བཞགཤདས་རིང་གི་བཀའ་ཤག་གི་ཡིག་ལན་དསར།ཤདས་དག་ཡྲོད།ཤདས་མ་ཡིན་པའི་འཛིན་སྐྱྲོང་ནས་གནང་
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ཕྲོགས་གང་འད་དགྲོས་འདུགཤདས་ནས་རང་དཔྱད་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས་པའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས།ཤམི་མང་མང་པྲོས་
ལབ་ཀི་ཡྲོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བྱས་ཏས།ཤདས་དག་བདག་སྲོད་གནང་རྒྱུ་དང་།ཤདསའི་ཐྲོག་ལ་ལམ་སྲོན་ཞུ་མཁན་དས་འད་ཡྲོད་ན།ཤདས་
ཚོ་ལ་ལམ་སྲོན་གནང་རྒྱུའི་ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རསན་འདང་གི་མི་འདུགཤདྲོན་ཚན་དས་ཚོ་བཀའ་ཕསབས་འདུགཤ 
 དྲོན་ཚན་དས་ཚོ་བཀའ་ཕསབས་པའི་ནང་ནས།ཤལམ་སྲོན་གནང་ས་དས།ཤའཛིན་སྐྱྲོང་བརྒྱུད་ནས་ཐད་ཀར་ལམ་སྲོན་
ཕསབས་ཡྲོད་མ་རསད་དས།ཤའབསལ་ཡྲོད་ཀི་ཞུ་སྲོར་བ་ལ།ཤགསལ་བཤད་ཕསབས་བསྡད་པ་དགཤཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཡི ་གས་ཀྲོག་
བསྡད་པ་ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་མསད་ཙང་།ཤདསའི་ནང་གི་དྲོན་ཚན་དས་ཚོ་ཞུས་ནས།ཤཡིག་ཆ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་གསྲོལ་ཅྲོག་གི་སསང་དུ་
འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།ཤདསའི་ནང་དུ་ག་རས་གསུངས་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ན།ཤསིམ་ལའི་མཐྲོ་རིམ་ཁིམས་ཁང་ལ།ཤཁྱསད་རང་ཚོས་ཡར་ཞུ་
གཏུགས་བྱས་པ་ལྟར།ཤམཐྲོ་རིམ་ཁིམས་ཁང་དསའི་ཐྲོག་ནས།ཤཁ་མཆུ་དསའི་ཐྲོགཤཀང་ར་རྲོང་གི་ཁིམས་ཁང་དུ་སྲོ་བསྐྱལ་བྱས་
པ་དང་།ཤདསའི་གཞུག་ལ་ཐག་གཅྲོད་བཅད་ཁ་བཏང་ཡྲོད་རསད།ཤསྲོན་མ་ཆསས་མཐྲོའ ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཅད་ཁའི་ཐག་
གཅྲོད་དས་ལ་རྒྱ་གར་རྲོང་གི་ཁིམས་ཁང་གིས་ངྲོས་ལསན་གནང་ཡྲོད་རསད།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོགཤཨིན་ཇིའི་ཚིག་
ཞུས་ན་ཤUp held གནང་ཡྲོད་རསད། དསའི་ས་ཕིའི་བྱུང་རིམ་དས་ཚོ་བགངས་གནང་ནས། ལམ་སྲོན་ཞུ་རྒྱུའི་སྙིང་པྲོ་ལ། དས་
རིང་ཆསས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཐག་གཅྲོད་ཀི་བཅད་ཁ་བཏང་ཟིན་པ་དསས་རསས་སུ་འབསལ་བ་ཚང་མ་གྲུབ་རསད། གྲུབ་
པ་ཡིན་ཙང་ཆསས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གནང་སྒྲོ་གང་ཡང་མསད། དས་བཞིན་གནད་དྲོན་དས་ཡུལ་ཁིམས་ལ་ཞུ་གཏུགས་
བྱས་ཏས་བཅད་ཁ་བཏང་བཞག་པ་གཅིག་ལ། ཆསས་མཐྲོའ ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་མཇུག་སྣྲོན་བྱ་རྒྱུར། ཡུལ་ཁིམས་ལ་
གཏུགས་ཚར་ནས་བཅད་ཁ་བཏྲོན་པ་ཞིག་ལ། ཆསས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཡང་བསྐྱར་ཚུར་ཡྲོང་ནས་མཇུག་སྣྲོན་
གནང་རྒྱུ་དས། ཡུལ་ཁིམས་ཀི་གནས་བབ་ཆ་ནས་ཀང་འགིག་གི་མི་འདུག  
 འཛིན་སྐྱྲོང་དང་འབསལ་བའི་བཀའ་གཅིག་ག་རས་གནང་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ན། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་འདི། སྲོན་མ་ཁ་
མཆུ་ཨང་ ༨ པའི་ནང་དུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆསར་རྲོད་ལན་པའི་གལ་དུ་སསབས་ཀི་ཡྲོད་རསད་དས། རྲོད་ལན་པའི་བྱསད་པྲོ་ལ་
བསྐྲོས་ཡྲོད་རསད་དས། ཡུལ་ཁིམས་ཞུ་གཏུགས་བྱས་པའི་ཁ་མཆུ་དསའི་བྱ་རིམ་ནང་དུ་དསའི་གྲོད་ཡ་ཕྲོགས་གང་དུ་ཡང་ཡྲོད་མ་
རསད་བྱས་ཏས་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས། མཐའ་མ་དས་འད་ཡིན་ཙང་། ཁ་མཆུ་དསའི་འབསལ་ཆགས་ཁ་གཏད་གྲོད་ཡ་ཁྱྲོད་རང་
རང་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་ཙང་གྲོང་གསལ་ལམ་སྲོན་དས་དག་གནང་པ་ཡིན། འྲོ་དས་འདའི་དྲོན་ཚན་དས་ཚོ་བཀྲོད་གནང་ཡྲོད་རསད། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དསའི་བརྒྱུད་རིམ་གི་ཡིག་ཆ་གསུམ་ཡྲོད། འདི་ད་ལྟ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ནས་འདི་དང་འབསལ་
བ་གཅིག སྲོན་མ་བཀའ་བྲོན་གྲོང་མའི་སྐབས་སུ་གསལ་བཤད་གནང་སས། གང་ལྟར་དས་ཚོ་ཚང་མ་བཅད་ཁའི་གཞུག་ལ་
ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་མཇུག་སྣྲོན་ལག་ལསན་བསར་མ་སྲོང་ཟསར་བ། འགུལ་སྐྱྲོད་བརྒྱབ་མ་སྲོང་ཟསར་ནས་རྣམ་པ་ཐྲོན་ཏས་
བསྡད་ཡྲོད་རསད། ར་བའི་ཐུག་ས་དས་ག་བར་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ན། བརྒྱུད་རིམ་མང་པྲོ་ཞིག་དང་། བྱསད་ཐབས་མང་
པྲོ་ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་རསད། དས་ཚོ་ཞུས་བསྡད་ན་དགྲོས་པ་ཡྲོད་མ་རསད་ལ། ཕལ་ཆསར་ངས་ནྲོར་ཡང་ནྲོར་གི་རསད། བྱས་ཙང་ཞུ་
མི་དགྲོས་པ་དང་། མཐའ་མ་དས་གང་ལྟར་ལང་སྡྲོད་མཁན་འདི་ཤསས་རིག་དྲུང་ཆས་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ། མཇུག་སྣྲོན་མང་པྲོ་
བྱས་པའི་ནང་ནས། འདི་ཏྲོག་ཙམ་མཇུག་སྣྲོན་ཚ་ནན་ནམ། ནན་ཏན་བྱས་ཏས་ཞུས་པ་གཅིག་གིས། མཐའ་མ་དསར་ག་རས་བྱུང་
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ཡྲོད་རསད་ཟསར་ན། འབསལ་ཡྲོད་རྲོད་ལན་པ་ཡྲོངས་གིང་སྲོན་འགྲོའ ་ིསྲོབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་རང་གིས་ཡིག་ཐྲོག་ལ་ཤྲོག་
གངས་ ༡༠ ཅན་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་སསལ་ཡྲོད་རསད། དས་ཚོ་སྙན་སསང་ཞུས་མི་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས། མཐར་གནད་དྲོན་དས་
ཚོ་སྙན་སསང་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ལ། ད་ལྟའི་ཆར་གནང་རྒྱུ་ལྷག་མ་ཅི་ཡང་ལྡན་མ་སྲོང་། འབསལ་ཡྲོད་ཀི་དངྲོས་པྲོ་དས་ཚོར་ཆ་
བཞག་ན། ཁབ་སྐུད་པ་ཙམ་ཡང་རིས་སྲོད་ཞུ་རྒྱུ་མསད་ཟསར་བ་ཞིག་འཁྲོད་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དས་སྲོན་མ་ནས་རིས་སྲོད་ཀི་མིན་
ཟསར་བའི་ཚིག་ཐག་ཆྲོད་པྲོའ་ིངང་ནས་སྲོན་མ་གསུངས་སྲོང་ཟསར་ནས། དས་རང་རང་འགྲོ་བསྡད་པ་མ་གཏྲོགས། ཚིག་ཐག་
ཆྲོད་པྲོས་གསུངས་པའི་ཡིག་ཆ་ད་ལྟ་ཤྲོག་ངྲོས་ ༡༠ ཅན་གི་ནང་དུ་ཕལ་ཆསར་ཕུལ་ཐུབ་མསད་པའི་བཟྲོ་འད་འདུག དས་དག་དས་
རིང་འབུལ་ཆྲོག་པར་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 ཡིག་ཆ་གསུམ་པ་དས་དང་འབསལ་བ་ཆགས་པ་འདི། མཁྱསན་རྟྲོགས་བྱསད་དགྲོས་པ་གལ་ཆསན་པྲོ་འདུག གཅིག་བྱས་
ན། འབསལ་ཡྲོད་ཀི་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཐུགས་མ་བདས་བ་ཡྲོད་ན་བྱསད་ཐབས་མི་འདུག དགྲོངས་སསལ་ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡིན།  
རྲོང་གི་ཁིམས་ཁང་གི་བཅད་ཁའི་ནང་དྲོན་དས་ཚོ་ཀྲོག་མི་དགྲོས་པར་ནང་དྲོན་སྙིང་པྲོ་དས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཞིབ་འཇུག་གནང་
སས་མཐའ་མ་དས་ལ། རྲོང་གི་ཁིམས་ཁང་དས་ཞུ་ས་ལྲོགས་ཀ་རསད། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མཚན་ཤས་བཟྲོས་སྲོང་ཟསར་བའི་
ཁིམས་དས་གཏུགས་གནང་ཡྲོད་པ་རསད། མཚན་ཤས་བྱས་ཏས་ཁིམས་ཀིས་ཞིབ་བཤསར་བྱས་ཡྲོང་དུས། སྲོན་མ་དས་ཚོ་ཚང་མ་
འབསལ་བ་ཆགས་ཏས། ཡིག་ཆ་དས་ཚོ་ཁུར་ཤྲོག གསུངས་ཡྲོད་པ་གཅིག་ཡིན་ས་རསད། དས་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏས། 
མཐའ་མའི་བསྡྲོམས་དས་ག་རས་བསྐྱྲོན་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ན། རྲོང་གི་ཁིམས་ཁང་དསས། ཞུ་སྲོར་པ་དང་། རྲོད་ལན་པ་གཉིས་ཀས་
ཞུ་དྲོན་དས་ཚོ་ཚང་མ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨིན་སྐད་དུ་ Reject གནང་འདུག དགག་བྱ་བཀག་འགྲོག་
གནང་འདུག དས་ཚོ་ངྲོས་ལསན་གནང་མི་འདུག ངྲོས་ལསན་མ་གནང་པའི་ཐྲོག་ལ། ང་རང་ཚོས་ཐུགས་སྣང་དགྲོས་པ་གཅིག་
ལ། ཚིག་ག་རས་གསུངས་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ན། རྲོད་ལན་པ་དང་ཞུ་སྲོར་པ་གཉིས་ཀ་བྲོད་མི་སྐྱབས་བཅྲོལ་བ་རསད་འདུགཤ བྲོད་
མི་སྐྱབས་བཅྲོལ་བ་ཡིན་དུས། བྲོད་མི་སྐྱབས་བཅྲོལ་བའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྲོད་རསད། དས་ཡིན་དུས། བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་
ཆསས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དས་ལ་བརི་དགྲོས་རསད། བྱས་ཙང་། སྲོན་མའི་བཅད་ཁ་ད་རང་ཡིན། དས་ཡག་པྲོ་འདུག གལ་
སིད་བྲོད་མི་སྐྱབས་བཅྲོལ་བ་གཅིག་གིས། བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་ཆསས་མཐྲོའ ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་མ་བརིས་པ་ཡིན་ན། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བྲོད་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ anarchy ཡྲོང་གི་རསད་པ། anarchy ཟསར་ན་ཁིམས་ར་
ནས་མསད་པ་དས་འད་ཡྲོང་གི་རསད་ལབ་ནས། ཧ་ལམ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀིས་ང་རང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ལ་མཐྲོང་ཆསན་
གནང་པའི་བཟྲོ་ལྟ་བྱས་ནས། མཐའ་མ་དསར་ཐག་གཅྲོད་དུ་དས་འད་གསལ་པའི་ཐྲོག སསམས་དང་གཞན་ལ་དཀའ་ངལ་ཏྲོག་
ཙམ་བྱུང་བ་ལ་གུན་གསབ་ཟསར་བ་ཞིག་ནམ་རྒྱུན་སྲོད་ཟསར་བའི་ལུགས་སྲོལ་ཞིག་ཡྲོད་པ་དས་དག་ཅིག་མར་གནང་བ་མ་
གཏྲོགས། དྲོན་དག་སྒང་ལ་དས་འད་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཐག་གཅྲོད་བཅད་ཁ་གནང་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དས་ཡིན། བྱས་ཙང་
དས་ཚོ་ཚང་མ་བསྡྲོམས་གཅིག་བརྒྱབ་ཡྲོང་དུས། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས། བཅད་ཁ་
ལག་ལསན་གི་མཇུག་སྣྲོན་བྱསད་རྒྱུའི་ཐད་ལ་ཁིམས་ཐྲོག་ནས་གནས་སངས་དས་འད་ཞིག་ལྷག་བསྡད་འདུག  དས་མ་ཡིན་པའི་
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ཐབས་ཕྲོགས་གསར་པ་དས་འད་གང་ནས་ལམ་སྲོན་གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་ན། ང་ཚོ་ཉན་མཁན་དང་ཞུ་མཁན་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་
ཙང་། དས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན།  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་དསས། ད་ལྟ་བཀའ་གནང་པ་གཅིག ཁ་རང་སྲོན་མ་
ཞུ་རྒྱུ་ལྷག་བསྡད་པ་ད་ག་རང་གི་ནང་དུ་འདུག འདི་ཡར་ལསན་ཆྲོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་ལསན་གྲོང་ལ། སྲོན་དས་དག་ལ་ལན་
གཅིག་ཞུ་ཆྲོག་པར་གིས། དང་པྲོ་དས་ལ། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསའི། དྲུག་ཅུ་རས་གངས་ནས་བཀའ་སྲོབ་དགྲོངས་དྲོན་
དང་། བཀའ་བྲོན་ཁི་ཟུར་ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་ཆསའི་བཀའ་སྲོབ་དགྲོངས་དྲོན་འགསལ་བཤད་སྐྱྲོན་སངས། གང་ལྟར་མདྲོར་ན། 
དས་ཚོ་ཚང་མ་བྱས་ཡྲོང་དུས། ཉམས་ཞིབ་ཡིན་ན་ཚད་དང་ལྡན་པ། རང་ར་འཕསར་བ། ཤསས་ཡྲོན་གི་གྲུབ་འབས་ཀི་ཕྲོགས་
ནས་ཐྲོན་ཐུབ་ཀི་མསད་པའི་གནས་སངས་དས་ཆགས་པ་འདི། འཐུས་ཤྲོར་ཆསན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པའི་ངྲོས་འཛིན་
གནང་གི་ཡྲོད། དས་དང་འབསལ་ནས་ཚིག་དངྲོས་སུ་བསད་སྲོད་གནང་མསད་ན་ཡང་། གང་ལྟར་དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ང་རང་ཚོ་ལས་
ལྷག་པ། ཕིའི་མི་རིགས་དས་དག་སྲོན་ལ་ཤྲོར་འགྲོ་བའི་གནས་སངས་ཆགས་ཡྲོད་རསད་གསུངས་པ་དས་ཚོ།  དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ལང་སྡྲོད་མཁན་གི་བཀའ་བྲོན་མིང་འཁུར་མཁན་འདིས་ཀང་། སྲོན་མ་ནས་མཐྲོང་ཚུལ་དས་འད་
གཅིག་རང་བྱས་ཏས་སྐད་མང་པྲོ་བརྒྱབ་མྲོང་བ་ཞིག་རསད། བྱས་ཙང་། དས་དག་གི་ཐྲོག་ལ་ད་ག་རང་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དངྲོས་
སུ་འཐུས་ཤྲོར་གང་འད་ཕིན་ཡྲོད་རསད་ཅསས་ལབ་ཡྲོང་དུས། ང་རང་ཚོའི་ཤསས་ཡྲོན་གི་ལམ་སྲོལ་གཞན་དབང་སབས་བསྟུན་
ཟསར་བ་ཚང་མ། སྲོན་མ་ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་གཏན་འབསབས་བྱསད་དགྲོས་པའི་དགྲོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཚང་མ་ལ་འབསལ་བ་
ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རསད། གཉིས་ནས། སྲོབ་སྲོང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཐྲོན་ཚར་པའི་གཞུག་ལ། ང་རང་ཚོ་བྲོད་པ་ཚོ་དང་། 
སྲོབ་མ་ཐྲོན་བསྡད་མཁན་ཚོའི་ངྲོས་ནས། དས་འདའི་ཐྲོག་ལ་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དགྲོངས་དང་མི་རིགས་ཀི་ར་དྲོན་ཐྲོག་
ཤུགས་བརྒྱབ་ས་དས་ལ་གང་ཚོད་བརྒྱབ་ཡྲོད་རསད། རང་གི་འཚོ་བ་རང་གི་ཐྲོག་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཕིན་ཡྲོད་རསད། དས་ཚོ་ཡང་
མཁྱསན་དགྲོས་པ་ཞིག་རསད་མ་གཏྲོགས། ཚང་མ་སྐྱས་ནས་མ་ཤི་བར་དུ་གཞན་གཅིག་གིས་བྱསད་དགྲོས་རསད་རང་རང་ལབ་
བསྡད་པ་ཡིན་ན། དས་ཡྲོང་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་མ་རསད། བྱས་ཙང་། རྒྱུ་རསན་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་སངས་དས་
འད་ཏན་ཏན་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་གྲོམ་པ་སྲོས་པ་ཡིན་ན། རྒྱུན་བགྲོད་ཀི་ལམ་སྒྲོ་མང་པྲོ་
ཞིག་དྲོན་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དསའི་ནང་དུ་བཀའ་སྲོབ་མང་པྲོ་ཞིག་ཕསབས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དསའི་ཐྲོག་ལ་ང་རང་ཚོས་ཤུགས་
བརྒྱབ་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རྦད་དས་ཕིས་དགས་མསད་པ་དང་བྱསད་རྒྱུ་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ནས་ཞུ་ཆྲོག་གི་མསད་ན་
བསམ་པ་འད་ཞིག་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དས་དང་འབསལ་བ་དཔསར་ན། ད་ལྟ་ལང་སྡྲོད་མཁན་འདི་ཤསས་རིག་
དྲུང་ཆས་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ། ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ལ་ཟབ་སྲོང་རསད། སྐྲོར་སྐྱྲོད་དས་འད་བྱསད་ཡྲོང་བའི་
སྐབས་ལ། སྐད་ཆ་འཕྲྲོས་ནས། ངས་གཅིག་ཞུས་མྲོང་། དཔསར་ན། འདི་ལབ་ཀི་ཡྲོད། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསའི་
དགྲོངས་གཞི། དགྲོངས་པ་ཟསར་བ་དས་ཞས་པྲོ་གཅིག་གི་གནས་ཚད་མཐྲོ་པྲོ། རྒྱ་མིའི་ལབ་སངས་ནང་བཞིན་བྱས་ནས། འདྲོད་
ནའང་མ་འདྲོད་ནའང་ང་རང་ཚོ་ལ་ངྲོས་ལསན་བྱསད་དགྲོས་པ་གསུམ་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ནས་ངས་ལབ་ཀི་ཡྲོད།  ངྲོས་ལསན་བྱསད་
དགྲོས་པ་དང་པྲོ་དས། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསའི་དགྲོངས་གཞི། དགྲོངས་པ་དངྲོས་གནས་དང་གནས་ཀི་ཚད་མཐྲོ་པྲོ་ཞས་
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པྲོ་གཅིག་རསད་དས། ང་རང་ཚོ་དམའ་པྲོ་ཞས་པྲོ་གཅིག་ལ་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དས་འདྲོད་ནའང་མ་འདྲོད་ནའང་ངྲོས་ལསན་བྱསད་
དགྲོས་རསད། ངྲོས་ལསན་གཉིས་པ་དས་ག་རས་བྱསད་དགྲོས་ཟསར་ན། དས་འདའི་མཐྲོ་དམན་ཤྲོར་བསྡད་ཡྲོད་ན་ཡང་། ༸སྐྱབས་
མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསའི་རསས་སུ་འཇུག་གི་ཡིན་ཟསར་བའི་སསམས་ཀི་སྲོབས་པ་གཅིག་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་རསས་སུ་འཇུག་གི་རསད།  
རསས་སུ་འཇུག་པ་ལ་རསས་འཇུག་ཡིན་ལབ་པ་ཙམ་གིས་འགིག་གི་མ་རསད། ཁྲོང་གིས་བཀའ་སྲོབ་ག་རས་གནང་ཡྲོད་པ་དས་
དག་ལ་སྲོབ་གཉསར་དང་ཉམས་ལསན་བྱསད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས། དས་ངྲོས་ལསན་བྱསད་དགྲོས་རསད།  
 ལྷག་པར་དུ། ངྲོས་ལསན་བྱསད་དགྲོས་པ་གསུམ་པ་དས། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསའི་རསས་འཇུག་ཡིན་པ་མ་ཟད། 
བྲོད་པ་ཡིན་པ་ལ་སྲོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐྲོག་ནས། སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསའི་རསས་འཇུག་འཛམ་བུ་གིང་དུ་ཁསངས་
བསྡད་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ན་འགིག་གི་རསད། དས་འད་ཡིན་དུས། རསས་འཇུག་ཚོའི་སྲོན་དུ་ང་རང་ཚོ་འགྲོ་དགྲོས་ཡྲོད་ཟསར་ནས་
སསམས་ཤུགས་དང་སྲོབས་པ་གཅིག་དགྲོས་ཀི་རསད། འདི་གསུམ་ང་ཚོས་ངྲོས་ལསན་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས། གཞན་དག་ཙག་
ཙིག་མང་པྲོ་བཤད་བསྡད་པ་ཡིན་ན་དྲོན་དག་ཞས་དགས་ཡྲོད་མ་རསད། ངས་འདི་འདའི་བསྡྲོམས་བརྒྱབ་སས་བཤད་དུས། ཁ་
ཤས་ལ་ཚོར་སྣང་སསབས་པ་བཟྲོ་ལྟ་བྱས་ནས་རྣམ་པ་དས ་འད་ཡྲོང་གི་འདུག བྱས་ཙང་ཐུག་ས་དས་འད་ཞིག་ལ་ཐུག་བསྡད་
ཡྲོད་རསད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འདིར་འཇྲོག་གི་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
ཆུ་ཚོད་ཤ༠༡།༣༠ བར་དུ་གུང་ཚིགས་བར་གསསང་ཡིན། 
 

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་ཐྲོག་བགྲོ་གསང་དང་
ལན་འདསབས་གསལ་བཤད་ཕསབས་ཀི་ཡྲོད། ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་མཚན་ཐྲོག་ཞུས་ཟིན་པ་སི་འཐུས་ ༢༧ དང་གྲོ་སྐབས་
གཉིས་པ་བཞསས་མཁན་སི་འཐུས་ ༡ བྱས་སི་འཐུས་ ༢༨ ཡྲོད་པ་ནས། ད་དུང་སི་འཐུས་ ༡༥ ལྷག་ཡྲོད། དསའི་རསས་ལ་གྲོ་
སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་མིན། དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་འཕྲྲོ་གསུང་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་གསུངས་རྲོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགས་ལསགས་མཆྲོག་ནས།          
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་དས། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དུ་ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་དང་
རིག་གཞུང་། བཟང་སྲོད་སྐྲོར་རསད། དས་ཚོ་འབྲོད་བསྐུལ་རང་ཡིན་ཙང་མང་པྲོ་ཞུ་མ་དགྲོས་པར་སསམས་ལ་འཇྲོག་གི་ཡིན། 
ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོབ་དསབ་ཐད་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཤུགས་རྒྱག་གི་ཡྲོད་རསད། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆས་ཡིས་
བཀའ་སྲོབ་རིམ་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ཕསབས་པ་དས་དག་གི་ཆསད་དུ་དམིགས་ནས་བསི་གནས་ཁང་ཆསན་པྲོ་ཞིག་ཟུར་དུ་འཛུགས་
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ཐུབ་ཀི་རསད་པས་ཞསས་གསུངས་བ་དས། ད་དུང་གསལ་པྲོ་ཞིག་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དས་འད་ཉིས་དྲོད་མི་འགྲོ་བའི་དགྲོས་ངསས་
ཅན་གི་གནས་སངས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དགྲོས་ངསས་ཅན་བྱུང་ན་དཔལ་འབྱྲོར་ཐབས་ཤསས་ཞུས་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་ཐུབ་
དགྲོས་རསད་བསམ་པ་ཞིག་རསད། དས་ཞུ་དགྲོས་དྲོན་གང་ཡིན་ཟསར་ན། ད་ལྟ་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གཉསར་ཁང་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཡྲོད་རསད། དས་དག་གི་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་དས་དག་ཚད་དང་ལྡན་པ། འདང་ངསས་བཞིན་པ་ཞིག་ཡྲོང་ཐབས་ལ་གནང་རྒྱུ་
ཞིག་མསད་དམ་སྙམ། དཔས་ཞིག་ཞུས་ན། ཝར་ཎ་ཆསས་མཐྲོའ་ིགཙུག་ལག་སྲོབ་གཉསར་ཁང་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག 
M.Phil དང་འབུམ་རམས་པ་དང་། དས་བཞིན་དས་དག་ཡྲོད་བཞིན་པ་རསད། གཅིག་བྱས་ན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་
གསུངས་པ་དས། ཕི་ལྲོགས་ཀི་སྲོབ་གྲྭ་འད་པྲོ་མ་ཡིན་པ་ཟསར་གི་ཡྲོད་སིད། གང་ལྟར་དས་དག་ཡྲོད་བཞིན་པ་རསད། དསའི་ནང་
ནས་དཔས་བཟང་ཤྲོས་ཤིག་ནི་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་ཝ་རཱ་ནཱ་སིར་སན་དང་རིས་ཀི་ཐྲོག་ནས་དས་སྲོན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ནས་འགྲོ་
བཙུགས་པ་རསད། ན་ནིང་ M.D མཐྲོ་ཤྲོས་དས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་བྲོད་ཀི་སན་རིས་ནས་ཀང་ M.D དས་
ད་ལྟར་སན་རིས་ཁང་ནས་ཀང་ཐྲོན་ཐུབ་ཀི་མསད་པའི་བཟྲོ་འད་པྲོ་ཞིག་དང་། གཞན་དག་ནས་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རསད། ཁིམས་
ལུགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་རསད། ད་ལྟ་ཡྲོད་པ་དས་དག་གི་ཐྲོག་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀི་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས་ད་དུང་ཟུར་དུ་བསས་གནས་
ཁང་ཆསན་པྲོ་ཞིག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མསད་གཟིགས་དགྲོས་ཀི་མསད་དམ། གཟིགས་ཆྲོག་གི་མསད་དམ། དས་འད་ཞིག་མ་གཏྲོགས་
ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག  

དས་ནས་གཅིག་སྲོན་མ་གསུངས་པ་གཞི་བསྐྱར་ཟླྲོས་བྱུང་པ་འད་པྲོ་ཞིག་བྱུང་སྲོང་།  དས་ཡར་ལསན་པའི་ཐྲོག་ནས་
ཞུས་ན། ང་རང་ཚོའི་གཞི་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ཐྲོན་ནས་མང་ཆས་བ་རྒྱ་གར་ཀི་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭར་གཏྲོང་སངས་གཏྲོང་ལུགས་དང་
སྲོབ་གཉསར་གི་ཚད་དས་ཚོ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་མསད་དང་། དསའི་ལག་འཁྱསར་དས་ཚོ་ཡང་ཚད་ལྡན་པ་གང་འད་ཡིན་མིན་
དང་། སྡུག་ས་ནས་བཤད་ན་ལག་འཁྱསར་འགའ་ཤས་ལྲོག་རྔན་དང་དསའི་འདའི་ཐྲོག་ནས་ཁྱསར་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རསད་དམ་མ་རསད་
གསུངས་པ་དང་། དས་འད་ད་གིན་བྱུང་སྲོང་མདྲོར་ན། གང་ལྟར་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་སྲོབ་གྲྭའི་སྡས་ཙན་དས་དག་གིས་
བྲོད་པའི་གཞི་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་མཐྲོན་མཁན་དས་དག་རྒྱ་གར་གི་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭར་ཕལ་ཆསར་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་ཐ་སྙད་
བསད་སྲོད་གནང་སངས་བྱས་པ་ཡིན་ན། ར་ལུག་རི་ལ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན། དས་འད་བརྒྱབ་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་རསད་དམ་མ་
རསད་ཅསས་པ་དས་དག་དསར་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་རྒྱུའི་གཞི་ར་མང་པྲོ་ཞས་པྲོ་ཞིག་འདུག  དས་དག་ལ་ཏན་ཏན་རསད། རྒྱ་གར་གི་མཐྲོ་
རིམ་སྲོབ་གྲྭ་དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ལ་ང་རང་ཚོའི་དསང་རབས་དང་མཐུན་པའི་ཕག་འཁྱསར་དས་དག་བཞསས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས།  
སྤུས་ཚད་དང་གནས་ཚད་དས་གྲོང་མཐྲོར་གཏྲོང་རྒྱུ་དས་སྲོས་མི་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་མུ་མཐུད་ཞུ་དགྲོས་པ་ཞིག་དང་།  སྲོ་
སྲོའ་ིསྐད་དང་རིག་གཞུང་དས་དག་གི་ཐྲོག་ལ་ད་ལྟ་ཡྲོད་བསྡད་པ་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་དས་དག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་ནས་གནས་
ཚད་ནུས་ཚད་དས་དག་གྲོང་མཐྲོར་གཏྲོང་རྒྱུ། དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་དང་འབསལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་
དུས་ཆ་རསན་མང་པྲོ་དགྲོས་རསད། ཤསས་གསལ་ལྟར་ན་ད་ལྟ་འགའ་ཤས་ཀིས་དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་འབད་བརྲོན་གནང་བཞིན་པ་
རསད། རིམ་བཞིན་གཟིགས་དགྲོས་པ་ཆགས་ཀི་རསད། དས་མ་གཏྲོགས་ཞུ་ཚོད་ཐིག་གི་མི་འདུག  

དས་ནས་ཁ་སང་སྲོན་མ་ངས་ཐསན་པའི་ཁྲོངས་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་
རིས་དས་ནང་ནིང་དང་བྱས་ནས་ད་ལྲོའ ་ིསྲོན་རིས་ཀི་འགྲོ་གྲོན་དས་མར་མར་ཆག་འདུག  དས་ཡར་འཕར་དགྲོས་མསད་དམ་
གསུངས་སྲོང་། དས་ནི་དསའི་ནང་ལ་རྲོགས་ཚོགས་གཉིས་ཀི་དངུལ་ཡྲོང་རྒྱུ་དས་གཏན་ཁསལ་མསད་དུས། དསའི་ནང་ཁྱསར་མི་འདུག 
རྲོགས་ཚོགས་གཉིས་ཀི་དངུལ་དས་ཐྲོན་ན་ལྲོ་སྲོན་མ་ལས་མང་བ་འཕར་གི་ཡྲོད་རསད། རྒྱུ་མཚན་གཉིས་པ་དས་ན་ནིང་ལྲོའ་ི
ནང་མང་པྲོ་གསལ་བ་དས་ན་ནིང་གི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་དས་དག་ཆ་ཚང་དསའི་ནང་ལ་བསྡྲོམས་ཡྲོད་རསད། དས་བརྟསན་ད་
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ལྲོའ་ིབར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་དས་གཞི་ནས་ཞུ་དང་བསྡྲོམས་རྒྱུ་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དས་བྱས་ནས་ར་བའི་ཆ་ནས་འཕར་གི་ཡྲོད་
རསད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡྲོང་གཏན་མ་འཁསལ་བའི་རྲོགས་དངུལ་དས་དག་སྲོན་མ་ལྲོ་འགའ་ཤས་སྲོན་ནས་རྲོགས་དངུལ་ཡྲོང་
གཏན་མ་ཁསལ་བ་དས་དག་སྲོན་རིས་ནང་ལ་འཁྱསར་ཡང་མསད་པ་བྱས་ནས་འཁྱསར་གི་ཡྲོད་མ་རསད། སྲོན་མ་འཁྱསར་གི་ཡྲོད་རསད། 
དསས་འཁྱད་པར་ཕིན་པ་འད། དས་འད་ཞིག་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དས་རང་རསད་འདུག ཐུགས་རས་
ཆས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕསལ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕསལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་དང་འབསལ་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། ཤསས་
རིག་ལས་ཁུངས་དས་བཙན་བྱྲོལ་ནང་ཡྲོད་པའི་གཞི་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ནས་སྲོབ་ཕྲུག་ཚོ་སྐད་དང་ཡི་གས། རིག་གཞུང་
དས་དག་རྒྱུད་ལ་འཇགས་ཐབས་ཆསད་དུ་བཙུགས་པའི་ལས་ཁུངས་ཅིག་རསད། ད་ལྟའི་གནས་སངས་ལ་ལྟ་དུས་བཙན་བྱྲོལ་
ནང་གི་སྲོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཤསས་ཡྲོན་གི་གནས་ཚད་ལྷག་པར་དུ་བྲོད་ཀི་སྐད་དང་ཡི་གསའི་ཐྲོག་ལ་གནས་ཚད་ཆུ་ཚད་ག་ཚོད་
ཙམ་ཞིག་སསབས་ཡྲོད་མསད་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཕིར་མིག་ཤིག་བསས་ན། གྲོས་ཚོགས་རིམ་པ་མང་པྲོའ་ིནང་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། ང་
ཚོའི་ངྲོས་ནས་འཐུས་ཤྲོར་ཆསན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་པ་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་རསད། འད་ཆགས་པྲོ་བཤད་ནས་བསྡད་ན་
ལ་དག་རྒྱུ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཡྲོད་མ་རསད། ལྷག་པར་དུ་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ལ་༸སྐྱབས་མགྲོན་
རིན་པྲོ་ཆས་མཆྲོག་ནས་བྲོད་ཁྱིམ་དབུ་བརསས་པའི་མཛད་སྒྲོའ་ིཐྲོག་ཏུ་ཤསས་ཡྲོན་འཐུས་ཤྲོར་ཕིན་པའི་སྐྲོར་ལ་བཀའ་སྲོབ་
ནན་པྲོ་གནང་བ་དས་ཉད་དུས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་སྙིང་ལ་ཚ་གཟསར་རྒྱག་རྒྱུའི་བཀའ་ནན་པྲོ་ཞིག་ཕསབས་ཡྲོད་པ་དས་ད་དུང་ཡང་
དན་ཡྲོང་གི་འདུག དས་བྱསད་དུས་ང་ཚོས་ཤསས་ཡྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་བཙན་བྱྲོལ་ནང་འཐུས་ཤྲོར་མ་གཏྲོགས་ཚགས་ཚུད་པྲོ་
ཞིག་བྱུང་མསད་པ་དས་ཧ་ཅང་གི་གསལ་པྲོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད་ཅསས་དས་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།  
 དས་ནས་དི་བ་དང་པྲོ་དས་ལ། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སྲོབ་གྲྭ་མང་པྲོ་ཞིག་ཚུར་བངས་ནས་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆསན་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་
བསྡད་ཡྲོད་རསད། དསའི་ཐད་ང་རར་སྒསར་གི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུས་ན། བཙན་བྱྲོལ་ནང་ཡྲོད་པའི་བྲོད་པའི་སྲོབ་གྲྭ་དས་དག་གི་
ནང་ལ་བྲོད་པ་གཙང་མ་ཡིན་མཁན་ལྲོ་རས་རས་བཞིན་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག དས་ནང་བཞིན་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀི་ཕྲུ་གུ་
སྲོབ་གྲྭའི་ནང་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་པ་གསལ་པྲོ་རསད།  དསའི་ཐྲོག་ནས་ག་རསའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་འདུག་ཟསར་ན། སྲོབ་
གྲྭའི་ནང་ལ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་པའི་ཕྲུ་གུ་དས་ཚོའི་སྐད་དང་ཡི་གས། ལྷག་པར་དུ་སྐད་ཀི་ཐྲོག་ལ་འཐུས་ཤྲོར་ཆསན་པྲོ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉསན་
ཁ་ཆསན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། ད་ལྟ་འཐུས་ཤྲོར་ཕིན་ཡྲོད་ཞིག་ཀང་མིག་མཐྲོང་ལག་ཟིན་གི་གནས་སངས་ཞིག་
ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དཔསར་ན། སྲོབ་ཕྲུག་དས་དག་གི་སྐད་ནང་ལ་སྐད་ཡིག་གཞན་པ་དས་བསད་སྲོད་གཏྲོང་རྒྱུ་མང་དགས་
ནས། བསསས་སྐད། སགས་སྐད་ཟསར་གི་ཡྲོད་རསད་བ། དསའི་རིགས་དས་དག་མང་དགས་ནས་དསང་སྐབས་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་
ཕིན་པ་ཡིན་ན་ཉསན་ཁ་ཆསན་པྲོ་ཞིག་སསབས་ཡྲོད་པ་མཐྲོང་གི་ཡྲོད། དམིགས་བསལ་གི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དས་མང་པྲོ་ཞིག་
ཆགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་དུས། རྒྱ་གར་ནང་ཡྲོད་པའི་བྲོད་པའི་སྲོབ་གྲྭ་བྲོད་ཁྱིན་ཆསན་པྲོ་དས་ཚོའི་ནང་ལ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་པའི་ཕྲུ་གུ་
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དས་ཚོས་རང་སྐད་དས་ག་ཚོད་ཅིག་བསད་སྲོད་གཏྲོང་གི་འདུག དསའི་ནང་ནས་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་གཞན་གི་སྐད་བསད་སྲོད་
གཏྲོང་གི་འདུག ཞིབ་འཇུག་ཅིག་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཧ་ལས་པའི་ཉསན་ཁ་ཆསན་པྲོར་སསབས་འདུག དསའི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་
བཞསས་པ་ཡིན་ན། མ་འྲོངས་པར་ང་ཚོའི་སྲོབ་གྲྭ་མང་པྲོ་ཞིག་ད་ལྟ་ཚུར་རིས་ལསན་རྒྱུ་དང་། སྲོབ་གྲྭ་མང་པྲོ་ཞིག་སྒྲོ་རྒྱག་
དགྲོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཡྲོང་དུས། ང་ཚོ་བྲོད་པ་གཙང་མ་གཙང་རང་ཡིན་མཁན་དས་ཚོ་ཟུར་དུ་སྲོབ་གྲྭ་ཞིག་
འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཧི་མ་ལ་ཡི་རི་རྒྱུད་དས་དག་ལ་ཡང་ང་ཚོའི་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་གཅིག་པ་ཡིན་དུས།  འཛམ་བུ་
གིང་ཚང་མ་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་དས་ས་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་ནས་མང་པྲོ་གསུང་སྲོང་། དས་འདའི་དགྲོངས་པ་རྒྱ་ཆསན་པྲོ་བཞསས་ཀི་
ཡྲོད་ནའང་། དང་པྲོ་མཛམ་བུ་གིང་གི་མི་ཚང་མ་ལ་མ་བྱུང་ནའང་། ང་རང་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་དས་དག་ལ་ང་རང་ཚོའི་སྐད་དང་ཡི་གས་
ས་ཐག་ཐག་ཅིག་བཟྲོ་ཐུབ་དགྲོས་པ་དས་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་ཞིག་རསད་བསམ་གི་འདུག དས་ཡིན་དུས་ཤསས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས། མ་འྲོངས་པར་དས་འདའི་དགྲོས་པ་བཞསས་རྒྱུ་མསད་དམ། བྲོད་པ་གཙང་མ་ཡིན་མཁན་དས་དག་ཟུར་
དུ་བཟྲོ་ཐུབ་ན་སྐད་ཡིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་རསད། སྲོབ་གྲྭའི་ཟས་བཅུད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་རསད། གང་ཅིའི་ཐད་
ནས་མཐུན་རསན་སྲོར་རྒྱུ་ལ་ཡང་སབས་བདས་བ་ཆགས་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་དས་ཚོ་ལ་ཡང་། བྲོད་སྐད་རང་གི་ཐྲོག་ནས་
སྲོབ་གྲྭའི་རང་གི་ཐྲོག་ནས་འཛིན་གྲྭ་ནང་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕྲུ་གུ་སུ་ལ་ཐུག་ནའང་བྲོད་པ་རང་ཡིན་དུས། 
སྐད་ཆ་བཤད་པ་དས་ཡང་བྲོད་སྐད་རང་གི་ཐྲོག་ནས་བཤད་ཡྲོང་དུས་མ་འྲོངས་པར་ཕན་ཐྲོག་ཆསན་པྲོ་ཡྲོད་ས་རསད། འགྱུར་བ་
གཏྲོང་རྒྱུ་དསའི་ཞྲོར་ལ་ཤུགས་ཆས་ཙམ་གཏྲོང་ཐུབ་ན། དས་འདའི་དགྲོངས་པ་བཞསས་ཐུབ་ན་གང་འད་ཡྲོད་ན། ང་ཚོ་ལ་ས་ལམ་
ཟསར་བ་མང་པྲོ་གསུང་བཞིན་ཡྲོད་རསད། ས་ལམ་དས་མང་དགས་ན་ང་ཚོ་ཡར་རྒྱས་ཀི་བཀག་རྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་དས་དངྲོས་
ཡྲོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དས་བྱསད་དུས་སྲོབ་གྲྭ་མང་པྲོ་ཞིག་སྒྲོ་རྒྱག་དགྲོས་ལ་ཐུག་པའི་གནས་ཚུལ་
མང་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོང་དུས་སྐབས་དས་ལ་ང་ཚོ་བྲོད་པ་གཙང་མ་ཡིན་མཁན་དས་ཚོ་ཟུར་དུ་སྲོབ་གྲྭ་གཅི་གཉིས་ག་ཚོད་
བཟྲོས་དགྲོས་ཀང་བཟྲོས་ནས། དས་ནས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱུད་དས་དག་ཀང་ཚན་པ་གཅིག་བཟྲོས། དས་འད་བྱས་ནས་དས་ཚོ་
ལ་ཡང་བྲོད་ཀི་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་དས་དག་བསབ་རྒྱུའི་མཐུན་རསན་སྐྲུན་ཐུབ་ན་ཡག་ཤྲོས་རསད། གལ་སིད་མ་
བྱུང་ནའང་ང་རང་ཚོ་བྲོད་པ་གཙང་མ་གཙང་མ་ཡིན་མཁན་གི་ཕྲུ་གུ་དས་ཚོ་ལ་ང་ཚོའི་སྐད་དང་ཡི་གས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་
སྐྲུན་དགྲོས་པ་དས་ང་ཚོའི་འགན་རསད་ལ། དམིགས་བསལ་གི་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་འགན་ཆསན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རསད་སྙམ། 
དས་གཅིག་ཡིན་དས་ནས་དས་འདའི་དགྲོངས་པ་བཞསས་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་དམ་མསད་ཅསས་གསལ་འདསབས་དང་དི་བ་ཀ་ཆགས་སྲོང་།  
 དས་ནས་དསང་སང་སྲོབ་གྲྭ་རིས་ལསན་དུས་བྲོད་ཁྱིམ་ TCV སྲོབ་གྲྭའི་དགས་རྒན་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་དགྲོངས་པ་ཞུ་
བཞིན་འདུག་ཟསར་ནས་སི་ཚོགས་ནང་མང་པྲོ་ཁྱབ་བཞིན་འདུག ར་བའི་དས་རིང་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གི་བཀའ་ལན་དང་
འབསལ་ནས་དགས་རྒན་དས་ཚོའི་ག་ཆ་གཅིག་བུར་ལྟ་མཁན་ཡིན་གི་མ་རསད་ཅསས་དས་འད་ཞིག་གསུངས་སྲོང་སས། དས་དངྲོས་ཡྲོད་
གནས་ཚུལ་རསད་ཅསས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་མསད་ཀང་། གང་ལྟར་དགས་རྒན་དས་ཚོར་ག་ཕྲོགས་ཀིས་འདང་ངསས་ཤིག་པ་དགྲོས་
པ་དས། གནད་འགག་ཆསན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། གྲོས་ཚོགས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཤསས་རིགས་ལས་ཁུངས་རིས་
འགྲོ་དང་འབསལ་ནས་ཀང་རསད། ལས་བསྡྲོམས་འབསལ་ནའང་རསད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡིན། ཕན་ཐྲོགས་
ག་ཚོད་ཡྲོད་མསད་མི་ཤསས། དགས་རྒན་དས་ཚོ་ག་ཆ་གཅིག་པུར་ལྟ་མཁན་རསད་ཅསས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་མསད་ལ། དགས་རྒན་དས་
དག་ལ་ལྷག་བསམ་མི་འདུག་ཅསས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཀང་། དས་བས་ཀང་ཞུ་གི་མསད། ཡིན་ནའང་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་། མི་
དས་ལ་སསམས་ཤུགས་དང་ལྷག་བསམ་ག་ཚོད་ཅིག་ཡྲོད་ནའང་། མི་དས་ལ་མཐུན་རསན་འདང་ངསས་ཤིག་མསད་ན། དས་ཡུན་རིང་
པྲོ་གནས་ཐུབ་པ་ཞིག་གཏནས་ནས་ཡྲོད་མ་རསད། དགས་རྒན་ཚད་ལྡན་ཞིག་དགྲོས་ན་དསར་མཐུན་རསན་འདང་ངསས་ཤིག་ངསས་
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པར་དུ་སྤྲུན་དགྲོས་ཀི་འདུག དས་ཡར་ཁ་གཡར་མར་ཁ་གཡར་མང་པྲོ་ལ་ཁ་གཡར་ནས་ས་ལམ་རསད། ཁྲོ་ཚོ་ག་ཆ་གཅིག་པྲོ་
ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་མཁན་མ་རསད། དགས་རྒན་དས་ཚོར་སསམས་ཤུགས་ཡྲོད་རསད་ལྷག་བསམ་ཡྲོད་རསད། ག་ཚོད་ལབ་ནའང་
དགས་རྒན་ཟསར་ན་མི་རསད། མི་ཡིན་པའི་རསས་ལ་ཁྲོ་ལ་མཐུན་རསན་ཚད་ལྡན་ཞིག་མསད་ན་ར་བ་ཉིད་ནས་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་
ཆགས་ཡྲོད་མ་རསད། དསའི་ཐྲོག་ལ་ངསས་པར་དུ་དགྲོངས་པ་བཞསས་དགྲོས་ཀི་འདུག ད་ལྟ་བྲོད་ཁྱིམ་ TCV གི་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་
གི་དགས་རྒན་མང་པྲོས་དགྲོངས་པ་ཞུས་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་དས་དགས་རྒན་གི་ག་ཕྲོགས་དས་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྟསན་ནས་དགྲོངས་པ་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད་རསད། དས་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་རསད། དསའི་ཐྲོག་ལ་མཐུས་ཤྲོར་མ་འགྲོ་བའི་ཕྲོགས་
ལ་འབད་བརྲོན་ག་རས་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག དསར་དགྲོངས་པ་ཞསས་དགྲོས་པའི་དུས་ལ་བབས་འདུག དས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
དས་ནས་མ་སུ་རི་སྲོབ་ཕྲུག་དས་ཚོ་ལ་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཆསན་པྲོ་འཕྲད་ཀི་ཡྲོད་པ་དས་ལྲོ་མང་པྲོའ་ིསྲོན་ནས་དས་ཡྲོད་རསད། ང་རང་
གིས་མིག་གཉིས་ཀིས་མཐྲོང་བ་དས་འད་ཡིན། འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ངྲོས་ནས་དསའི་ཐད་ལ་ཆུའི་དཀའ་ངལ་མི་འཕྲད་རྒྱུར་ཕག་ལས་
གནང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་དང་མསད། དས་དི་བ་གཅིག་ཡིན། དཀའ་ངལ་འཕྲད་སངས་དས་ཏྲོག་ཙམ་ཛ་དགས་པྲོ་རསད། ལས་བྱསད་དས་ཚོ་
ལ་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་ས་མ་རསད། ལས་བྱསད་ཡག་པ་དས་ཚོས་སྲོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་ཆུ་ཏྲོག་ཙམ་སད་ཀི་ཡྲོད་པའི་སྐད་ཆ་གྲོ་རྒྱུ་
འདུག གུང་སསང་སྐབས་སུ་རྒན་ལགས་ཅིག་ཅིག་ཅིག་གིས་གཟུགས་པྲོ་བཀྲུས་རུ་བཅུག་པ་རསད་ཟསར་བ། དས་འདའི་སྐད་ཆ་
མང་པྲོ་གྲོ་རྒྱུ་འདུག སྲོབ་ཕྲུག་དམངས་དས་ལ་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཆསན་པྲོ་འཕྲད་འདུག དཔསར་ན་ས་དགྲོང་གི་དུས་ཚོད་དས་སྲོབ་
སྲོང་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཡག་ཤྲོས་དས་རསད། ཡིན་ནའང་དསའི་སྐབས་སུ་ཕྲུ་གུ་ཚོའི་ལག་ཏུ་ཆུ་ཟྲོམ་རས་བཟུང་ནས་བང་སིག་ནས་
ཆུ་ལསན་སར་འགྲོ་དགྲོས་གི་ཡྲོད་རསད། གྲོང་གསསབ་དས་ཚོར་ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོ་བྱས་ནས། གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་ཆསན་པྲོ་
འཕྲད་འདུག ཆུ་མསད་པའི་དཀའ་ངལ་གཅིག་བྱས། ཆུ་ལསན་དགྲོས་པའི་དཀའ་ངལ་གཅིག་བྱས།  ཆུ་ལསན་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་དས་
ཡང་ས་དགྲོང་གི་སྲོབ་སྲོང་གི་དུས་ཚོད་ཡག་ཤྲོས་དས་འཕྲྲོ་བརླག་ལ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ།  དས་ག་ནང་བཞིན་ཆུ་སྲོང་བར་འགྲོ་
སྐབས་རག་དང་མི་རག་ཐས་ཚོམ་ཡིན་ས་རསད། ལས་བྱསད་ཁ་ཤས་ཀི་ཡག་པྲོ་བྱས་ནས་སད། ཡུལ་མི་དས་འད་ནང་ནས་རག་
དང་མ་རག་བྱས། གལ་ཆས་ཤྲོས་དས་ཕྲུ་གུ་དས་ཚོའི་བདས་འཇགས་ལ་ཉས་ཁ་ཆསན་པྲོ་ཆགས་འདུག ས་དགྲོང་ཆུ་སྲོང་བར་འགྲོ་བ་
དགྲོས་རསད་པ། དས་བྱསད་དུས་ཕྲ་གུའི་འཕྲྲོད་བསསན་ཕྲོགས་ནས་འཐུས་ཤྲོར་བཤད་མ་དགྲོས་པ་རསད།  ཟླ་བ་གཅིག་ལ་
གཟུགས་པྲོ་བཀྲུ་རྒྱུ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་ནང་ཐསངས་གཅིག་རག་གི་ཡྲོད་མསད་དམ་མསད་ཐས་ཚོམ་རསད། གདྲོང་པ་བཀྲུ་རྒྱུར་ཡིག་རི་
རྒྱག་ཕྲོད་ཀི་ཡྲོད་མ་རསད་ཟསར་གི་འདུག དཀའ་ངལ་དས་ལྲོ་མང་པྲོའ་ིརིང་ལ་ཡྲོད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་འདུག དསའི་
ཐྲོག་ལ་ད་ལྟ་དགྲོངས་པ་བཞསས་རྒྱུ་འད་པྲོ་བྱུང་ཡྲོད་དང་མསད། ད་ལྟའི་གནས་སང་གང་འད་ཆགས་ཡྲོད་རསད་དམ་ཞསས་དས་དི་
བ་གསུམ་པ་དས་ཡིན།  
 དི་བ་བཞི་པ་དས། བྱིས་པའི་འགུལ་རིས་དས་རསད། དས་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆསན་པྲོ་ཆགས་ཡྲོད་པ་དས་སྲོན་གིས་གྲོས་
ཚོགས་ནང་ཕལ་ཆསར་བསགས་བརྲོད་ཞུས་ཚར་ཡྲོད་ས་ཡྲོད། ང་རང་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕིན་དུས་ཕྲུ་གུ་དས་ཚོས་བྲོད་སྐད་
ཡྲོད་པའི་འགུལ་རིས་ནང་གི་སྒྲུང་དས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཚོས་བྲོད་ཐྲོག་ཚུར་བཤད་ཡྲོང་དུས་སསམས་པ་སྐྱིད་པྲོ་འད་ཞིག་འདུག 
དས་གནད་འགག་ཆསན་པྲོ་ཞས་དག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ས་རསད། ཕྲུ་གུ་ཚོར་བརན་འཕྲིན་ནང་ག་རས་སྲོན་ནའང་མགྲོ་འཁྲོར་གི་མི་
འདུག དས་སྒྲོ་ཕས་དུས་འཇམ་ཐིང་ངསར་གད་མྲོ་ཤྲོར་ནས་སྡྲོད་ཀི་འདུག བྱས་ཙང་དས་གནང་འགག་ཧ་ཅང་གི་ཆསན་པྲོ་ཆགས་
འདུག དས་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པྲོ་འདུག ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་འདུག་ལ་འགྲོ་སྲོང་ཡང་ཆསན་པྲོ་རསད་ཟས་
གི་འདུག སྐབས་དས་དུས་ངས་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་རྲོགས་བྱས་ཞུས་ཡྲོ་ད།  (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་



63 

འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག སྐར་མ་གཅིག་མ་གཏྲོགས་མསད།) དས་ཡིན་དུས་ཡར་རྒྱས་ག་ཚོད་ཕིན་ཡྲོད་རསད་དམ། དས་ཞུ་རྒྱུ་
གཅིག་ཡིན། 
 དི་བ་ལྔ་བ་དས། སྐད་དང་ཡི་གས་ཟསར་བ་དས་གནད་འགག་ཞས་དག་ཡིན་དུས། རྒྱ་གར་ནང་བཙན་བྱྲོལ་བ་ཚོ་ཉུང་དུ་
ཕིན་ནས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་མང་དུ་ཕིན་ཡྲོད་དུས། ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་དས་ཚོའི་ནང་གི་བྲོད་པ་ཚོས་སྐད་དང་ཡི་གས ་ལ་
བདག་པྲོ་རྒྱག་དགྲོས་པ་དས་གནང་འགག་ཆསན་པྲོ་རསད། དཔས་མཚོན་གཅིག་ཞུས་ན། ལྲོ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ཨ་རིའི་ New 
York གྲོང་ཁྱསར་ནང་དུ་མི་མང་ལྷག་དཀར་ཟསར་བ་ཞིག་མ་སྐུལ་དང་བངས་ཀི་སྒྲོ་ནས་ལས་འགུལ་སསལ་ནས་ཡག་པྲོ་ཞིག་
འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་རསད། དས་འདའི་ཐྲོག་ལ་བྲོད་པའི་སྐད་དང་ཡི་གས་ཡུལ་སྲོལ་གྲོམས་གཤིས། ཚོགས་ 
 འདུ་ནང་བཞིན་སིག་ལམ་དམ་པྲོ་མསད་པར་གཞས་ཞབས་བྲོ་ག་རས་ཡིན་ནའང་རསད། བྲོད་སྐད་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། བྲོད་
ཟས་ཟ་རྒྱུ། བྲོད་ལྭ་གྲོན་རྒྱུ་སྲོགས་བྱས་ནས་ཨ་རིའི་དུས་ཚོད་ར་ཆསན་དས་བྲོས་གཏྲོང་བྱས་ནས་གཟའ་ལྷག་པ་ནམ་ཡིན་པ་
དས་འདའི་ལས་འགུལ་དས་སསལ་གི་ཡྲོད་དུས། གྲོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་དས་ཚོར་ཐུགས་རས་ཆས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཤསས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་ཀང་བསགས་བརྲོད་དང་དས་འདའི་ཕག་བིས་གནང་ཐུབ་ནས་ཡག་པྲོ་འདུག་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དས་ཡིན། 
(ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་མཆྲོག་དུས་ཚོད་རྲོགས་སྲོང་།) དཔལ་ལྡམ་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྐར་མ་
གཅིག་གནང་རྲོགས།  
 ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་སྐྲོར་ལ་གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་འདི་
གནང་སྲོང་། དས་གནད་འགག་ཆསན་པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག དསའི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དས་ཚོས་བྲོད་སྐད་དང་བྲོད་ཡིག་
གི་གནས་ཚད་ག་ཚོད་ཅིག་ཡྲོད་དམ། དས་ཧ་གྲོ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་ཆསན་པྲོ་ཡྲོད། དས་ངསས་པར་གསུང་རྲོགས་གནང་། གྲོ་ཐྲོས་ལྟར་
ན་ལས་བྱསད་དས་ཚོའི་ནང་ལ་བྲོད་ཀི་ཡི་གསར་རྒྱུས་མངའ་ཞས་དགས་མསད་མཁན་དས་འད་འདུག་ཟསར་བ་གྲོ་རྒྱུ་འདུག དས་ནས་དི་
བ་ཁག་གི་ལན་འདསབས་ཀི་གསུང་བབས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་ག་རས་གསུངས་སྲོང་ཟསར་ན། སི་
འཐུས་མཚམས་གཟིགས་ཀི་སྐབས་སུ་མི་མང་གིས་བདས་སྡུག་མང་པྲོ་ཞུས་པ་དས་དག་གིས་འཛིན་སྐྱྲོང་སྣ་བརབ་མང་པྲོ་བྱུང་
ཚར་བ་རསད་ཅསས་གསུངས་སྲོང་། དསའི་སྐད་ཆ་དས་ང་ལ་ཏྲོག་ཙམ་བདས་པྲོ་བྱུང་མ་སྲོང་། དས་གསལ་པྲོར་གསུངས་ན་མ་
གཏྲོགས། ང་ཚོ་མཚམས་གཟིགས་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་དང་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྲོགས་མི་སྣ་འགན་འཁྱསར་མཁན་དས་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ཕིན་ནས་སྐད་ཆ་ག་རས་ཡྲོད་པ་དས་དག་
གཞུང་ལ་སྙན་གསསང་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད་པ་མ་གཏྲོགས། ཚོད་དཔག་བྱས་ནས་བཤད་པ་ཡྲོད་ཚོད་མ་རསད་སྙམ་གི་འདུག སྐད་
ཆ་དས་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་ན་ཡག་པྲོ་འདུག ཐུགས་རས་ཆས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།  
 
སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོགཤ ཐྲོག་མར་སྲོན་ལ་དི་བ་ཕུལ་པ་དས་དག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིགས་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་
མང་པྲོ་ཞིག་དགྲོངས་བཞསས་གནང་གྲུབ་པ་དང་། མང་པྲོ་ཞིག་ཕག་བསར་ཟིན་པ་དས་དག་ལ་བཀའ་ལན་ཕསབས་སྲོང་། 
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ཐུགས་རས་ཆས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་དུང་དི་བ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཡྲོད། གཅིག་ལ་དས་མ་ཐག་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་བཀའ་
གནང་སྲོང་། ཧི་མ་ལ་ཡ་རི་རྒྱུད་ནས་ཕྲུ་གུ་མང་པྲོ་བྲོད་པའི་སྲོབ་གྲྭ་ནང་ཕསབས་ཡྲོང་དུས། ཡུལ་སྐད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བྲོད་
ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་བསསས་ལྷད་ཅིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རསད་ཅསས། འགན་ཡྲོད་མཁན་ཚོའི་སསམས་འཚབ་ཅིག་རསད། དས་སྲོབ་གྲྭ་
གཅིག་པྲོ་ནས་བྱ་ཐུབ་པ་ཞིག་རསད་མི་འདུག དཔས་མཚོན་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་དས། འདིར་ཞུས་དས་ཁྱབ་སསལ་བྱསད་མཁན་གི་
བཟྲོ་འད་པྲོ་ཞིག་ཆགས་སིད། བྲོད་པའི་ཚིག་དས་དག་གི་ཀྲོག་སངས་དང་བཤད་སངས་མ་འད་ཞིག་གི་སྒང་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོས་
ཡིན་དང་ཡིན། མ་མ་ཚོས་ཀང་སྣང་མསད་ངང་ནས་བསསས་ལྷད་ཀི་ཚིག་དས་རང་བསད་སྲོད་བཏང་ནས་བསསས་ལྷད་ཅིག་ཡྲོང་
གི་ཡྲོད་ས་རསད། དས་ཚོར་གཙོ་བྲོ་དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་བརྒྱུད་ནས། བརན་འཕྲིན་ལ་གཟིགས་ནས་སྲོབ་
གྲྭའི་དགས་ཆས་དང་སྲོབ་གྲྭའི་འགན་ཡྲོད་ཚོ་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག གང་ཡིན་ཟསར་ན། ང་ཚོའི་ཤསས་ཡྲོན་
སིད་བྱུས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ཡིག་གཙོ་བྲོར་བཟུང་བའི་སྲོབ་གཞི་ར་འཛིན་ཞིག་གནང་བཞིན་པ་འདིར།  དས་དག་གི་བསསས་
ལྷད་བྱུང་ན། ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་ངྲོ་མ་དས་བརླགས་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་རསད། དས་ལ་དགྲོངས་པ་ཆས་བཞསས་གནང་དགྲོས་ཀི་
འདུག དས་འབྲོད་སྐུལ་རང་ཡིན། དས་ཤསས་རིག་གཅིག་པུས་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་རསད་མི་འདུག 
 དས་ནས་སྲོབ་གྲྭ་མང་པྲོ་ཞིག་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་སྐྱྲོང་ཚོགས་ནས་རིས་ལསན་གི་ཡྲོད་རསད། རིས་བཞསས་གནང་མཁན་
དས་སམ་བྲོ་ཊ་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀིས་གནང་གི་ཡྲོད་རསད། དས་ཡིན་དུས་སམ་བྲོ་ཊ་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་དས་ད་ལྟའི་
ཆར་ཤསས་རིག་པར་ཁང་གི་ཁང་པ་ཞིག་ནང་ཡྲོད་པ་འད།  སྲོབ་གྲྭ་འདི་འདའི་མང་པྲོ་ཞིག་རིས་ལསན་བྱས་པ་གཞིར་བཟུང་། 
སམ་བྲོ་ཊ་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་གནས་བབས་དས་ཁང་པ་དང་། མི་ཆ་དས་བཞིན་གནས་སངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་
དས་དག་གྲོང་དུ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་གནང་སྲོང་། ཤསས་ཡྲོན་འགན་འཛིན་གི་ཐྲོག་ནས་རསད། དས་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་གནས་
སངས་ལ་གཞིགས་ནས་དས་དག་ཚགས་ཚུད་པྲོ་ཡྲོང་རྒྱུར་འྲོག་གགས་ག་རས་གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་རསད་དམ། དས་ངའི་དི་བ་ཞིག་ཡིན།  
དས་ནས་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་སངས་རསད། འགྱུར་འགྲོས་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་བརྟསན་ནས་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་གི་གནས་
སངས་དས་དག་གཤག་བཅྲོས་ཆ་ཙམ་ཞིག་གཏྲོང་དགྲོས་པའི་དུས་ལ་བབས་ཡྲོད་པ་དས་སྲོན་མ་ནས་དསའི་སྐབས་ཀི་དཔལ་
ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་གྲོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་གནང་ཡྲོད་རསད། གཤག་བཅྲོས་གནང་སྐབས་ཤསས་ཡྲོན་
སིད་བྱུས་ནང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་བྱིས་པའི་དུས་ནས་ཕ་མ་དང་མཉམ་དུ་སྡྲོད་དགྲོས་པ་དས་གལ་ཆསན་པྲོ་ཡིན་དུས། ལྲོ་དྲུག་བར་
དུ་སྲོ་སྲོ་སྡྲོད་སའི་ས་དས་ག་རང་ལ་སྲོན་འགྲོའ་ིསྲོབ་གྲྭ་དང་བུ་བཅྲོལ་ཁང་དས་དག་ཡྲོད་པ་དས་གནང་དགྲོས་པ་གལ་ཆསན་པྲོ་
རསད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ཞུ་དྲོན་ནི་སྲོན་མ་ས་ཊྲོན་དང་ཀུམ་རའྲོ་ས་གནས་དས་དག་ལ་བཅར་བའི ་སྐབས་སུ་ས་གནས་ལ་
ཡྲོད་པའི་སྲོབ་གྲྭ་སྒྲོ་དས་དག་སྒྲོ་བརྒྱབ་ཕ་མ་ཚོས་ཕྲུ་གུའི་ཤསས་ཡྲོན་གི་ཆསད་དུ་གནས་སྲོས་དགྲོས་ཐུག་ནས་ས་གནས་ལ་
ཆགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སངས་དས་འད་བྱུང་ཡྲོད་རསད། དས་ཡིན་དུས་ཏན་ཏན་དགྲོངས་པར་ཡྲོད་ཀི་རསད། ཡིན་ནའང་དས་
དག་ཕྲོགས་ཡྲོངས་གཞི་རིམ་བར་མ་དང་འྲོག་མ། དས་དག་ཀང་སྲོན་འགྲོ་དང་འབསལ་བ་དས་དག་བྲོད་མིའི་བསྡུ་སྡྲོད་གང་སར་
ཕ་མ་དང་མཉམ་དུ་ཕྲུ་གུ་ཚོ་འཚོ་བ་སྐྱསལ་ཡག་ཡྲོད་དགྲོས་པ་དས་གནད་འགག་ཆསན་པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་གི་འདུག དས་དགྲོངས་པའི་
དཔྱད་གཞིར་འཇྲོག་རྲོགས་གནང་ཞསས་དས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས། དས་རང་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་གས་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།  
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སི་འཐུས་གས་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དྲོན་དང་འབསལ་ནས་དི་བ་ཁ་ཤས་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་དས། མང་
པྲོ་ཞིག་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་པ་དང་། ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་ནས་གསལ་
པྲོ་ཆགས་སྲོང་། ཁ་སྲོན་ང་ཚོ་ཡྲོ་རྲོབ་ལ་ཕྲོགས་བསྐྱྲོད་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་གཟའ་འཇུག་གི་སྲོབ་གྲྭ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་
བཅར་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་རག་སྲོང་། འཚོར་སྣང་ག་རས་བྱུང་སྲོང་ཟསར་ན་སྲོབ་ཕྲུག་རྣམ་ལ་བྲོད་ཡིག་བྲོད་སྐད་བསབ་རྒྱུའི་ཐྲོག་
ལ་དྲོ་སྣང་ཆསན་པྲོ་གནང་གི་འདུག རྒྱལ་ཁག་ཚང་མའི་ནང་དུ་གཟའ་མཇུག་གི་སྲོབ་གྲྭ་བཙུགས་ནས་བྲོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་
སྲོལ་རྒྱུན་གི་གཞས་དང་ཞབས་བྲོ་སྲོབ་ཀི་ཡྲོད་པའི་གནས་སངས་ཆགས་འདུག དས་དག་ཆ་ཚང་ཧ་ལས་པའི་ཡར་རྒྱས་
དང་ཚགས་ཚུད་པྲོ་དས་འད་ཡང་འདུག དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་འགྲོ་ཁིད་མཁན་གི་ལས་ཀི་སྣས་མྲོ་བ་དང་ཕ་མ་དགས་རྒན་ཚོ་ལ་གྲོ་
སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ནང་དུ་བྲོད་པ་མང་རུ་འགྲོ་བཞིན་
པ་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་རསད། བྲོད་པ་གནས་སྡྲོད་བྱསད་ས་ཁག་ཏུ་སི་ཁང་མསད་པའི་གནས་སངས་དས་དཀའ་ངལ་ཆསན་པྲོ་
ཞིག་ཆགས་འདུག ང་ཚོའི་གཞུང་ནས་ཡིན་ནའང་འད་དམིགས་བརྟསན་འད་པྲོ་ཞིག་གནང་ནས་ས་ཆ་དས་དག་ཚང་མར་སི་
གསར་རྒྱག་བྱསད་རྒྱུའི་དགྲོངས་པ་བཞསས་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན།  དསའི་ཐྲོག་ལ་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་
ཤག་གི་ངྲོས་ནས་དགྲོངས་པ་བཞསས་དགྲོས་པ་དས་ཁ་ཚ་དགྲོས་གཏུགས་ཆགས་འདུག ང་ཚོས་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་བྲོད་
རིགས་མཉམ་སྡྲོད་ཀི་གཞིས་ཆགས་འཛུགས་དགྲོས་རསད་ཅསས་དས་འདའི་སསམས་ཚོར་ཆསན་པྲོ་ཡྲོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཡང་། 
ཕ་གི་གནས་སངས་ལ་བལྟ་དུས་དས་འད་གཞིས་ཆགས་འཛུགས་རྒྱུ་གནས་སངས་མསད་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག ཡིན་ནའང་
བྲོད་རིགས་མང་པྲོ་ཡྲོད་སའི་ས་ཆ་དས་ཚོར་སི་ཁང་འཛུགས་དགྲོས་པ་དས་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། སི་
ཁང་ཞིག་འཛུགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གཟའ་འཇུག་སྲོབ་གྲྭ་དང་། ཞབས་རིམ་འཚོགས་ས། ཆང་ས་རྒྱག་ས་ལ་སྲོགས་ཚོགས་
ཁང་ཞིག་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་ཚང་མ་དསར་བྱསད་ཆྲོག་པ། བརྒྱ་ཁ་གཅིག་ཆྲོད་བྱསད་ཆྲོག་པའི་གནས་སངས་དས་འད་ཞིག་ཡྲོང་གི་
འདུག དས་འད་སྲོང་ཙང་ནམ་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོས་ལབ་བཞིན་པའི་བྲོད་ཀི་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བྱསད་དགྲོས་
རསད་ཅསས་མང་པྲོ་ཞིག་བཤད་བསྡད་ཡྲོད་རསད། གལ་ཏས་སི་ཁང་དས་འད་ཞིག་ཡྲོད་ན་བྲོད་པའི་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་རྒྱུན་
འཛིན་དང་། མི་ཉམས་གྲོ་འཕསལ། ཉམས་པ་སྲོར་ཆུད་བྱ་རྒྱུར་ཕན་ཐྲོགས་ཆསན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་ས་རསད་བསྙམས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དས་
འད་ཞིག་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགས་ལསགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་གསུམ་གི་དི་བ་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་ལན་ཞུ་ཆྲོག་པ་ཞུ། 
ཤསས་ཡྲོན་གནས་ཚད་ཀི་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ལྲོ་མང་པྲོའ ་ིསྲོན་ནས་བཀའ་སྲོབ་ཕསབས་པ་ནང་བཞིན་ར་བའི་ཆ་ནས་
འཐུས་ཤྲོར་མང་པྲོ་ཞིག་ཤྲོར་ནས་ད་ལྟ་ཡང་རང་ཚུགས་འཚོ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡྲོང་གི་མསད་པའི་གནས་སངས་དས་ངྲོས་ལསན་ཞུས་
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པའི་ཐྲོག་ནས་དས་ག་རང་རསད་ཞུ་གི་ཡིན། ཡིན་ནའང་དས་ནས་བཟུང་ང་ཚོ་གང་ལ་གང་འཚམས་གཉིད་འད་པྲོ་སད་ནས་ག་
ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་དས་ལས་ཡར་གྲོལ་ཐབས་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་རསད།  
 དས་ནས་སྲོབ་གྲྭ་རིས་ལསན་དས་དང་འབསལ་ནས་ང་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ་དང་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་སྲོབ་ཕྲུ་མང་པྲོ་བཞསས་
དགྲོས་པའི་གནས་སངས་དས་འདའི་ཐྲོག་ནས་རང་བཞིན་གི་སྐད་ཡིག་སྲོབ་ཁིད་དང་བྲོད་པའི་སྐད་ཡིག་གཅིག་པྲོར་མ་ཡིན་
པར། དས་སང་བྲོད་སྐད་རང་གི་ཐྲོག་ནས་སྲོབ་ཚན་ཁིད་རྒྱུ་དང་དས་འད་ཡྲོད་རསད། དས་ཚོའི་གནས་ཚད་དང་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་དྲོ་
ཕྲོག་ཡྲོང་རྒྱུའི་དཀའ་ངལ་དངྲོས་གནས་ཞིག་རསད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ལྲོ་མང་པྲོའ་ིསྲོན་ནས་ཕལ་
ཆསར་སྲོ་སྲོ་ཕ་གིར་ཡྲོད་པའི་སྐབས་ནས་ཧི་མ་ལ་ཡིའི་ཕྲུ་གུ་མང་པྲོ་སྡསབ་གཅིག་ལ་ཁ་སྐྲོང་གི་ཚུལ་དུ་གཏན་འཇགས་སྲོབ་
གྲྭའི་ནང་ལ་ལསན་རྒྱུའི་འགྲོ་དས་དུས་བཙུགས་པ་རསད། དས་དུས་དུས་ཚོད་རིང་པྲོ་མ་ཕིན་པའི་སྲོན་ནས་ད་ལྟ་བཀའ་གནང་
བསྡད་པའི་དཀའ་ངལ་དས་དག་ཡྲོང་རྒྱུའི་གཞི་འདུག་ཟསར་ནས་ང་ཚོ་བཀའ་བསྡུར་རིམ་པ་བྱུང་བ་རསད། བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཧི་མ་
ལ་ཡིའི་རི་རྒྱུད་རང་གི་སྲོབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག ཁྲོ་རང་ཚོ་ཡང་ཁྲོ་རང་ཚོའི་གནས་ཚད་ལ་དཔག་པའི་
སྐད་ཡིག་ལ་སྲོགས་པ་དས་འད་བསབས། བྲོད་པ་ཚོ་ཡང་མཉམ་དུ་བསསས་ལྷད་དང་ཁྲོ་ཚོར་བསྟུན་དགྲོས་པའི་འཐུས་ཤྲོར་མ་
འགྲོ་བ་དས་འད་ཏན་ཏན་མཐྲོང་ཚུལ་དང་སྙན་ཐྲོ་དས་འད་བྱུང་ཡྲོད་རསད། བྱུང་ཡྲོད་རསད་དས་ད་ལྟ་སྲོབ་གྲྭ་ཟུར་དུ་རང་འཛུགས་ཀ་
འགྲོ་ཟསར་བ་དས་ལ་ཡང་དཀའ་གནད་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡྲོད་རསད། གང་ཡིན་ཟསར་ན་ར་བའི་ཆ་ནས་ཕ་གིར་སྲོབ་གྲྭ་
གཅིག་རང་གི་ནང་ལྲོགས་ལ་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་བཟྲོས་པ་ནང་བཞིན་ཁུངས་གཏྲོགས་སྲོབ་གྲྭ་གཅིག་གི ་གནས་ཚད་ལྲོངས་
པའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱུགས་སྲོད་བྱས་ནས་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རསད་བ། བྱས་ཙང་དས་ཡིན་དུས་དས་ཙམ་གི་ཁྱད་པར་བཟྲོ་གི་མསད་པ་
འད་བྲོ་ཞིག གང་ལྟར་གནས་སངས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡྲོད་རསད། ཡིན་ན་ཡང་ར་བའི་དཀའ་ངལ་གི་གནས་
སངས་ཤིག་ཡྲོད་པ་དང་དས་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲོགས་མ་བྱས་ན་གཅིག་ལ་གནྲོད་པ་དས་འད་མི་ཡྲོང་བའི་ངསས་པར་དུ་བྱ་
དགྲོས་པ་ངས་ངྲོས་ལསན་ཞུ་ཡི་ཡིན། ངྲོས་ལསན་ཞུས་ནས་ད་ལྟའི་གནས་སངས་ལ་དཔག་པའི་སྲོན་མ་ཡི་བསམ་བྲོ་དས་དག་
ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱསད་རྒྱུ་ག་རས་འདུག་ལྟ་ཆྲོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འབསལ་ཡྲོད་ཚོ་ལ་མར་མངགས་ཆྲོག་པ་བྱྲོས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ནས་
འགྱུར་བ་ཆསན་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་བ་དང་ཟླ་སིལ་མང་པྲོ་བཏང་བའི་ཞྲོར་ལ་གནང་སངས་དས་འད་ཞིག་གནང་ཐུབ་ན་གསུངས་པའི་
དགྲོངས་པ་དས་རསད། དསའི་ཐྲོག་ལ་ཏན་ཏན་ལྟ་ཆྲོག་པ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་ད་ལྟ་ག་ཕྲོགས་དང་མཐུན་རསན་དས་དག་ཁྱད་པར་ཆསན་པྲོ་ཡྲོད་པའི་དབང་གིས་ར་ས་བྲོད་ཁྱིམ་གི་ཁྲོངས་
གཏྲོགས་ཀི་དགས་རྒན་མང་པྲོ་ཞིག་ཤྲོར་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རསད་གསུངས་པ་དས་རསད། དསའི་ཐྲོག་ལ་ངས་བསྐྱར་དུ་འགསལ་བརྲོད་གང་
ཡང་བྱསད་མི་དགྲོས་པ་བྱས་ནས། དྷ་ས་བྲོད་ཁྱིམ་གི་འཛིན་སྐྱྲོང་རང་ལ་ཞུ་ཆྲོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་དང་མཉམ་དུ་ཚང་མ་ལ་
དཀའ་ངལ་མསད་པ་ཕན་རྒྱུ་དས་མཐུན་རསན་དང་ག་ཕྲོགས་གཅིག་མཉམ་གི་ཐྲོག་ནས་མཉམ་དུ་བཀའ་མྲོལ་ཞུ་གི་ཡིན།  
 དས་ནས་མ་སུ་རི་ལ་ཆུའི་དཀའ་ངལ་ཟསར་བ་དས་ད་ལྟའི་གནས་སངས་ཇི་བཞིན་རྒྱུས་ལྲོན་ཐུབ་མ་སྲོང་། ལྲོ་ཁ་ཤས་
སྲོན་ལ་ཡིན་ན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་བཀའ་གནང་ནས་ཧ་ལས་པའི་དཀའ་ངལ་ཆས་པྲོ་བྱུང་ཡྲོད་རསད། ཚར་གཅིག་སྲོ་
སྲོ་ཕ་གིར་ཡྲོད་པའི་སྐབས་ལ་དཀའ་ངལ་དས་ལ་འགསལ་བཤད་དང་གནས་ཚུལ་འབྱྲོར་བ་དསར་ཧ་ལས་ནས་མིང་སྲོས་མི་
དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་དབུས་ཀི་འཛིན་སྐྱྲོང་ཚོགས་པ་རང་ལ་གནས་སངས་དས་འད་རསད་འདུག དས་འད་ཡིན་ཙང་འཕྲྲོད་བསསན་
དང་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་ར་བ་ཉིད་ནས་འགན་བཟྲོད་ཐབས་མི་འདུག བྱས་ཙང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་རྲོབ་ཙམ་སསལ་ཚར་མ་ཚར་
བར་དུ་སྲོབ་གྲྭ་གཞན་པ་ཞིག་ལ་སྲོ་གི་ཡིན་ཟསར་གི་འདུག དས་འདའི་འགན་ར་བ་ནས་བཟྲོད་ཐུབ་ཐབས་མི་འདུག་ཟསར་མཁན་
ཡིག་ངག་གཉིས་ཐྲོག་ནས་ཞུ་དགྲོས་པ་བྱུང་ནས་གཞི་ནས་ཡར་རྟྲོགས་ཞིབ་པ་དས་འད་སསབས་ནས་དས་འད་ར་ནས་དགྲོས་
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ཡག་ཡྲོད་མ་རསད་ཟསར་བ་དང་། བཤད་པ་ནང་བཞིན་དཀའ་ངལ་མི་འདུག་ལབ་ནས་གང་ལྟར་སྲོབ་ཕྲུག་སྲོ་བཞུད་མི་དགྲོས་
པ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་སྐབས་དསར་ཆུའི་དཀའ་ངལ་སསལ་ཐབས་ཤིག་བྱུང་བ་རསད། ཡིན་ནའང་གཏན་འཇགས་ཀི་ཆུའི་དཀའ་
ངལ་སསལ་ཐབས་དས་ད་ལྟ་གང་འད་ཆགས་ཡྲོད་ན། ད་ལྟའི་གནས་སངས་ཏག་ཏག་ངས་ཞུ་རྒྱུ་མསད། རསས་མ་ཞུ་ཆྲོག་པ་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕ་ཕྲོགས་ནས་ཡར་གནས་ཚུལ་གསལ་བྲོ་འབྱྲོར་བ་དང་གཅིགཤ 
 དས་ནས་སྲོབ་ཕྲུག་ཆུང་བ་ཚོ་ལ་འགུལ་རིས་པར་བརན་དས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་དས་ད་གིན་བཀའ་མྲོལ་ཕསབས་པ་རསད། 
དསའི་ཕྲོགས་ལ་མང་དུ་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟསར་ནས་བཀའ་ཕསབས་པ་རསད། ད་ལྟ་དས་ཡར་རྒྱས་གྲོང་འཕསལ་གཏྲོང་དགྲོས་
འདུག་གསུངས་པ་རསད། དས་གཉིས་ཀ་ལ་ངྲོས་ལསན་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་ངས་གནས་ཚུལ་ཤསས་གསལ་བྱས་པ་ཡིན་ན་སྲོན་
དང་བསྡུར་ན་ད་ལྟ་ཞས་དགས་ཀི་མང་དུ་བཏང་བཞག་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ནས་གསུང་གི་འདུག དས་ཡིན་དུས་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་དང་
མང་དུ་གཏྲོང་དགྲོས་པ་དསའི་ཐྲོག་ལ་འབད་བརྲོན་བྱསད་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་ནསའུ་ཡྲོག་གི་དཔསར་ལསན་ནས་ལྷག་དཀར་གི་ཐྲོག་ལ་སྲོ་སྲོའ་ིདང་བངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ལས་རིམ་སསལ་རྒྱུ་
དང་སྐད་ཡིག་དང་དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་བསགས་བརྲོད་ཀི་ཡི་གས་དས་འད་གཏྲོང་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རསད་གསུངས་པ་དས་ནང་
བཞིན་ངསས་པར་དུ་ཞུ་ཆྲོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་བརྒྱུད་ལམ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ལྷག་དཀར་ཡིན་ནའང་རསད། གང་ས་ཅི་
ཐད་ནས་བྲོད་པའི་སྐད་ཡིག་དང་སྲོ་སྲོའ་ིསྲོལ་རྒྱུན་གི་རིག་གཞུང་དང་གཞས་ཞབས་བྲོ་གཙོས་མདྲོར་ན་བྲོད་པ་ཚོས་ག་
རས་བྱསད་དགྲོས་ཡྲོད་པ་དས་དག་ཚང་མ་མིག་དཔས་འྲོས་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གནང་བ་ནང་བཞིན་ས་གནས་གང་དུ་ཡིན་ནའང་
དས་འད་དང་དུ་བངས་ནས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་ཅསས་བརྒྱུད་ལམ་འདི་བརྒྱུད་ནས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཤསས་ཡྲོན་འགན་འཛིན་དས་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་ད་གིན་གསུངས་སྲོང་། ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་
ཚོགས་དང་ཤསས་ཡྲོན་འགན་འཛིན་དས་ཚོ་ཡང་ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ཀི་ནང་ལ་སྲོལ་རྒྱུན་དང་དསང་རབས་གཉིས་ཀ་གཤྲོག་
པ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཟུང་འབསལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས། དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་མི་རས་རསར་ཚང་མ་ཚད་མཐྲོ་བྲོ་སསབས་བསྡད་པ་མསད་
ན་ཡང་། རས་རས་ལ་ཚད་མཐྲོ་པྲོ་ལྲོན་པའི་སྐུ་ཚབ་དས་འད་ངསས་པར་དུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙང་ད་ལྟ་ཡྲོད་པ་དས་དག་
གཉིས་ཀའི་ཐྲོག་ལ་ཚད་ལྲོན་དས་འད་མིན་ན་ཡང་རིགས་གཅིག་གི་ཐྲོག་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཚད་ལྲོན་པ་དས་འད་ང་ཚོས་
ངྲོས་འཛིན་བྱསད་ཀི་ཡྲོད། ར་བའི་ཕུན་གསུམ་ཚོགས་པ་དང་ཚད་དང་ལྡན་པ་དས་དག་གང་དུའང་གཅིག་པ་རསད། ཐུབ་ཁག་
ཙམ་དང་ཞུ་ཁག་ཙམ་རསད་འདུག དས་ལབ་བསྡད་ན་འད་ཆགས་པྲོ་ཞིག་མི་འདུག ཡིན་ནའང་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་
ཙང་མི་ལབ་རང་ལབ་རསད། རསས་མ་གང་ཡྲོང་ཅི་ཡྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་དསའི་མི་སྣ་དས་དག་གནས་ཚད་ལྡན་པ་ཡྲོང་རྒྱུ་ང་ཚོས་
བསྐྱར་ཞིབ་ཞུ་གི་ཡིན།  
 དས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་འཚམ་གཟིགས་སྐབས་ལ་ངས་ད་གིན་འགསལ་བཤད་ཞུས་པ་དས་ཏྲོག་ཙམ་
ཐུགས་ཁག་མི་འདུག དས་གསན་ནྲོར་རང་རསད། ངས་ལབ་རྒྱུ་དས་ཕསབས་པའི་སྐབས་ལ་ཞུ་མཁན་དས་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཞས་དགས་
ཀི་ཞིབ་ཚགས་མདྲོག་ཞུས་ནས་མིག་སྲོན་རྒྱུས་མཚོན་པའི་དས་འད་བྱསད་ཀི་འདུག་སས་མར་ལག་ལསན་བསར་ནས་བཤད་དུ་
འགྲོ་དུས་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་དས་འད་ཡྲོང་གི་འདུག་ལབ་དུས། འཚམས་གཟིགས་ཕསབས་མཁན་ཚོས་གནས་ཚུལ་ལྲོག་པ་
ཞུས་པ་དས་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་གི་མསད། བྱས་ཙང་ད་གིན་ངས་དཔས་དང་བཅས་པ་ཞུས་པ་རསད། དས་ཡིན་དུས་དངྲོས་སུ་
ལག་ལསན་བསར་བར་འགྲོ་དུས་ཏག་ཏག་མསད་པ་དས་འད་ཡྲོང་གི་འདུག ཡང་དཔས་གཉིས་པ་ཞིག་ཞུས་ན་ཡག་པྲོ་གང་ཡང་མི་
འདུག་ཀང་། སྲོན་མ་སྲོ་སྲོས་རྟྲོག་ཞིབ་དས་འད་འགྲོ་བའི་སྐབས་ལ་ཕྲུ་གུ་མསད་ས་དས་འདའི་སྐབས་ལ་ཕྲུ་གུ་གཡར་ནས་
བསིགས་པ་དང་། གང་ཡིན་ཟསར་ན་དས་དུས་གངས་ཚད་ནན་པྲོ་བྱསད་པའི་སྐབས་ལ་ཕྲུ་གུ་ཁིད་ཡྲོང་ནས་གཡར་བ་དང་། 
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དགྲོན་པའི་ནམ་རྒྱུན་སྲོབ་གྲྭར་འགྲོ་མིན་ལ་མ་བལྟྲོས་པར་གཞྲོན་གཞྲོན་དས་འད་ལ་སྲོབ་གྲྭའི་སིག་ཆས་གཡྲོག་ནས་
བསིགས་པ་ལ་སྲོགས་པ། དས་ཚོའི་དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་འདས་པའི་སྐད་ཆ་རསད། ཡིན་ནའང་དསའི་གཞི་ར་ཡྲོད་པ་
བསན་རྒྱུའི་དྲོན་དུ་ཡིན། ད་ལྟ་དས་འད་ཡྲོད་རསད་ཅསས་ཞུ་གི་མསད། དས་འད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་དུས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རསས་མ་ལག་ལསན་
བསར་བར་འགྲོ་དུས་དས་ནང་བཞིན་ཡྲོད་པའི་ཁྱབ་པ་མི་འདུག་སས་འབད་བརྲོན་ཞུ་གི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  འཚམ་གཟིགས་
ཕསབས་མཁན་ཚོས་ཡག་པྲོ་བྱུང་མི་འདུག་ཟསར་བ་དས་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤདསའི་གསན་ཕྲོགས་མ་ནྲོར་བ་
གནང་རྲོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤ 
 དས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཉིས་པ་དསས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་སྐད་ཀི་སྐྲོར་དས་རསད། དས་ད་གིན་ངས་སིར་བཏང་ཞུས་པ་
དསས་དས་ག་རང་གིས་འཐུས་པ་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་སཾ་བྲོ་ཊ་སྲོབ་གྲྭའི་སྲོབ་གྲྭ་བརིས་ལསན་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ལ་སཾ་བྲོ་ཊའི་སི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་མཐུན་རསན་
ལ་སྲོགས་པ་དས་དག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རསད། ཡར་རྒྱས་གང་འད་ཕིན་ཡྲོད་རསད་གསུངས་
པའི་ཐད་ལ། སཾབྲོ་ཊའི་སི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་སྒྲོ་དས་ས་སྲོན་མ་ནས་བཀའ་མྲོལ་བྱས་ནས་ཤསས་རབ་
དགའ་ཚལ་སྲོབ་གིང་གི་ཁང་ཁྲོངས་ཞིག་ལ་དམིགས་བཀར་བྱས་ནས་ཡྲོད་རསད། དས་ག་ནང་བཞིན་ལས་བྱསད་པའི་ས་མིག་
དང་ཤསས་ཡྲོན་ལྟ་རྟྲོག་བྱསད་མཁན་གི་ལས་མི་དང་དས་དག་མང་པྲོ་ཞིག་ཆ་གཞི་བཀྲོད་ཡྲོད་རསད། རས་རསའི་ཐྲོག་ལ་མི་སསབས་
ནས་གཡྲོ་འགུལ་བྱསད་ཐུབ་མིན་ད་ལྟ་ཞིབ་ཕྲ་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ར་བའི་ཆ་ནས་དགྲོངས་བཞསས་ཡྲོད་དང་ཡྲོད་མུད་རསད།  
 དས་ནས་ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ལག་ལསན་ཤུགས་ཆས་ཙམ་བསར་པའི་སྐབས་ལ་བཀའ་བྲོན་གྲོང་མའི་སྐབས་ནས་
གཤག་བཅྲོས་འད་མ་སྲོང་བྱས་ནས་སྲོབ་གྲྭ་དས་དག་བྱསད་ཟསར་བ་ཕལ་ཆསར་དས་དག་ཡིན་གི་རསད། ཕྲུ་གུའི་གངས་ཀ་དང་དགས་
རྒན་གི་གནས་ཚད་ལ་སྲོགས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་བརྟསན་ནས་ཏྲོག་ཙམ་གནས་རིམ་ཡར་མར་སར་དགྲོས་པ་དང་ཟླ་སིལ་
གཏྲོང་དགྲོས་པ། དགས་རྒན་དས་དག་སྤུས་དག་ཏུ་གཏྲོང་དགྲོས་རྒྱུ་དང་དས་ཚོའི་བཀའ་མྲོལ་ཡིན་གི་རསད། དས་དག་གང་ལ་གང་
འཚམ་འགྲོ་བཞིན་པ་རསད། གཤག་བཅྲོས་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་དཔས་མང་པྲོ་ཕྲད་ཀི་འདུག དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཕྲད་དུས་
རྒྱང་ཆ་བྱས་རྒྱང་ཆ་བྱས་ནས་ད་ལྟ་བཞག་པ་ཁ་ཤས་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་ན་ཚ་ཞིག་གི་སསལ་ཐབས་གཤག་བཅྲོས་མ་
གཏྲོགས་མསད་པ་ཡིན་ན། མ་བྱས་རང་བྱས་རསད་རང་གི་སིད་བྱུས་སྒང་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་རསད། ཡིན་ནའང་དས་ལྟ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ནས་
ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགྲོངས་དྲོན་ཕ་མ་མཉམ་དུ་མང་ཙམ་གནས་ཐུབ་པ་དང་གཏྲོང་དགྲོས་ཟསར་བ་དས་གཞི་ར་རང་རསད། 
དས་ག་རང་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དས་ལ་དཔག་པའི་སྲོན་མ་ཤུགས་གནྲོན་བརྒྱབ་པའི་ཟྲོ་ལྟ་ཞིག་བྱས་ནས་བཀའ་ཤག་ས་མ་ས་
མའི་སྐབས་ལ་བཀའ་ཤག་རང་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་བར་གི་སྲོབ་ཕྲུག་ཡིན་པ་ཡིན་ན།  དབུལ་ཕྲོངས་
ཉམས་ཐག་དང་དྭ་ཕྲུག་དས་འད་མ་ཡིན་པ་དས་འད་ཡིན་ན་བྲོད་ཁྱིམ་ལ་བཞསས་རྒྱུ་མསད་པ། ས་གནས་རང་ལ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་
བར་དུ་དམའ་མཐར་བསྡད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པའི་ར་འཛིན་བཀྲོད་ཁྱབ་ཅིག་ཡྲོད་རསད། དས་ད་ལྟའང་ཤྲོག་བུའི་སྒང་ལ་བསྡད་
ཡྲོད་རསད་བསམ་གི་འདུག བར་ལམ་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དུ་མང་པྲོ་ཕིན། ཏྲོག་ཙམ་སྲོབ་གྲྭའི་མཐུན་རསན་འཛོམས་མ་འཛོམས་བྱས་
ནས་དསའི་ར་འཛིན་ཡིག་ཆ་དས་ཕྲོགས་གང་སར་ནས་ཏག་ཏག་ཅིག་ལག་ལསན་འཁསལ་མ་འཁསལ་དས་འད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ས་རསད།  
དས་དག་ལ་ང་ཚོས་ཁྲོངས་སྲོ་སྲོ་ལ་འབུལ་བསྐུར་ཞུ་དང་ཞུ་མུད་ཡིན། ཚོགས་འདུ་གལ་ཆས་བ་དས་འདའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་
ངསས་པར་དུ་ཞུས་ནས་དས་དག་ལག་ལསན་འཁསལ་བ་བྱསད་ཀི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུམ་པ་ཡི་ཐྲོག་ནས། ཡྲོ་རྲོབ་གཟའ་
མཇུག་སྲོབ་གྲྭའི་གཟིགས་ཚུལ་དས་དག་གསུངས་ནས་ཕ་གིར་འབསལ་ཡྲོད་ཚང་མ་ལ་ལསགས་གསྲོལ་བསགས་བརྲོད་གནང་
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སྲོང་། ཐུགས་རས་གནང་། འཛིན་སྐྱྲོང་དང་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་ཀང་ད་རིང་དས་དག་ལ་ལསགས་གསྲོལ་
བསགས་བརྲོད་ཞུ་གི་ཡྲོད། དས་ནས་ཕ་གིར་བྲོད་པ་མང་པྲོ་ཡྲོད་ས་ལ་སི་ཁང་གསར་པ་ཞིག་རྒྱག་དགྲོས་རྒྱུ་གལ་ཆས་པྲོ་
འདུག མང་པྲོ་ཞིག་ལ་སི་ཁང་མི་འདུག སི་ཁང་དས་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་བརྒྱ་གྲོ་གཅིག་ཆྲོད་བྱས་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཡྲོང་
ཐུབ་ས་རསད་ཟསར་བ་དས་རསད། དས་དངྲོས་གནས་རསད། ཡིན་ནའང་དས་དག་གི་ཐྲོག་ལ་གཙོ་བྲོ་རྐང་དས་ཁྱབ་ཁྲོངས་སྐུ་ཚབ་དྲོན་
གཅྲོད་ཀི་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་བཞསས་ནས་ཕི་དིར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལ་ཆར་གཞི་སྙང་གསང་དས་འད་
བྱུང་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་འབསལ་ཡྲོད་ཚང་མས་དགྲོངས་པ་བཞསས་རྒྱུ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡྲོད་རསད་བསམ་གི་འདུག དས་མ་གཏྲོགས་དས་
དག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་ཕན་ཐྲོག་ཡྲོད་པ་ངྲོ་ལས་རང་ཞུ་གི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡས་ཤསས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གི་བཀའ་འདི་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ར་བའི་དཔལ་ལྡན་
ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་ཆྲོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་སྲོང་སས། དས་རིང་འདིར་སཾ་བྲོ་ཊ་ཡིག་ཚང་ནས་དམིགས་བསལ་རིས་
འགྲོ་གཅིག་རང་ཡྲོད་རསད། འདིར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རང་ནས་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་གཉིས་
གཅིག་ཁི་དགུ་སྲོང་བཞི་བརྒྱ་ཞི་བཅུ་ཞས་གཉིས་ཀི་དངུལ་གནང་ནས་ལས་ཁུངས་དས་ད་ལྟ་ཆགས་བཞིན་པའི་ལས་ཁུངས་དས་
ནས་མར་སྲོ་རྒྱུ་ལ་སྲོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙང་དསར་དགྲོངས་པ་མ་བཞསས་པ་མ་རསད། སྲོན་རིས་བཀའ་
འཁྲོལ་དས་འཆར་འབུལ་ནང་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་ལས་ཁུངས་ཆགས་ས་དས་གཞན་ཞིག་གི་ལས་ཁུངས་གཡར་ནས་
བསྡད་ཡྲོད་པ་དང་མ་འྲོངས་པར་སྒྲོ་ཕས་དགྲོས་པ། ལས་གཞི་ཆས་རུ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པའི་རསན་བྱས་ནས་སྲོན་རིས་འཆར་འབུལ་
ཞུས་ཡྲོད། དས་ག་ནང་བཞིན་བྲོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པའི་སི་ཁང་སྐྲོར་དས་རསད། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་བང་མཛོད་
ཀི་འགན་དབང་དས་དཔལ་འབྱྲོར་ལས་ཁུངས་ལ་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་དསའི་སྐྲོར་ཕྲན་བུ་ཞིག་མ་ཞུས་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་མ་སྲོང་
བསམ་སྲོང་། སིར་བཏང་བྲོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་ལ་ཚོགས་ཁང་དགྲོས་པ། གཟའ་མཇུག་སྲོབ་གྲྭ་ཚགས་ཚུད་པྲོ་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ། དས་དག་ཚང་མ་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངྲོས་འཛིན་ཞུས་ནས་ཚང་མ་ལ་དགྲོས་ངསས་མཐུན་
འགྱུར་སར་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རསད། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་འདི་ལ་ང་རང་ཚོའི་རང་གི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་དས་ཡང་ལས་ཁུངས་ཁ་
ཤས་མ་གཏྲོགས་ཁང་གའི་སྒང་བསྡད་ཡྲོད་དུས་སི་ཁང་ཟསར་བ་དས་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གི་བསམ་བྲོ ་
བཏང་དུས་ཁག་པྲོ་རསད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དས་འད་བའི་ཀུན་སྲོང་རྒྱབ་ལྲོངས་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཞུ་
གི་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་ཡང་ང་ཚོས་དངུལ་ཚང་མ་དསབ་སྐྱསལ་ཡྲོད་པའི་ལས་ཁུངས་ཤིག་ནས་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་སྲོང་
ཙང་། འདི་ནས་ཕར་དངུལ་གཏྲོང་རྒྱུ་ལ་དས་འདའི་སྐུ་ངལ་ཡྲོད་རསད། ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དས་འདའི་ལས་གཞི་སསལ་མཁན་
ལ་ཀུན་སྲོང་ཐྲོག་ནས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཞུས་པ་དང་སགས་ནས་དངུལ་རང་མ་ཡིན་པའི་གཞན་པ་མཐུན་འགྱུར་ག་རས་ཞུ་དགྲོས་
འདུག དས་འདའི་ཐྲོག་ཏན་ཏན་ད་ལྟ་སྐུ་ངྲོ་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་
བསྡུར་བྱུང་ན་མ་གཏྲོགས་མཐུན་འགྱུར་སྲོར་ཕྲོགས་དང་མི་སྣ་ངྲོ་སྲོད་བྱསད་རྒྱུ་དས་འད་ཡྲོང་སིད་པ་རསད། དས་ལས་འཕྲྲོས་
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པའི་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་བང་མཛོད་ནས་དངུལ་བཏང་ནས་སི་ཁང་རྒྱག་རྒྱུ་དས་ར་བ་ཉིད་
ནས་ཡྲོང་རྒྱུ་མསད་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་ཙ་ནས་ཚང་དྲོན་འགྲུབ་བཀྲིས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཙ་ནས་ཚང་དྲོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག  ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་འགྲོ་དང་འབསལ་བའི་དི་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་དང་། བསམ་ཚུལ་
གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། དང་པྲོ་དི་བ་ཁ་ཤས་དས་ཡིན། ད་ལྟ་གངས་སྐྱིད་ཁུལ་དུ་དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭ། དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭ་དས་ཤསས་ཡྲོན་
སིད་བྱུས་ལག་བསར་བྱསད་སའི་དཔས་སྲོན་ས་གཙོ་བྲོར་གཅིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། ཉས་ཆར་ད་ལྟའི་སྲོབ་སྐབས་འདི་འགྲོ་
བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་སས་ཕྲུ་གུ་དས་ཚོ་སྲོབ་གྲྭའི་སིག་ཆས་གྲོན་རྒྱུ་དས་འགྲོ་བཙུགས་ཚར་འདུག སིར་བཏང་ཕ་མ་ཁ་ཤས་ཀི་
རས་བ་བརྒྱབ་པ་དང་ཕ་མའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ངྲོས་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ནས་བྱུང་བ་དས་འད་ཞིག་ཡིན་ས་རསད། སིར་བཏང་དས་
ང་སྒསར་གི་ངྲོས་ནས་འགིག་གི་ཡྲོད་མསད་ཀི་སྐད་ཆ་མསད་དས། སིག་ཆས་གྲོན་དགྲོས་ཀི་མསད་པ་དས་ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ཀི་
དགྲོངས་དྲོན་གཙོ་བྲོ་ཞིག་རསད། དས་ཡིན་དུས་ཕ་མི་ཚོགས་ཆུང་དང་ཕ་མ་རས་ཟུང་ལ་འདྲོད་པ་འདུག་བསམ་ནས་དས་ལག་
བསར་བྱས་བཞག་པ་ཡིན་ན། གང་འད་ཆགས་ཀི་རསད། ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགྲོངས་དྲོན་ལ་འགྱུར་བ་ཐསབས་ཀི་ཡྲོད་
རསད་དམ། དས་དི་བ་གཅིག་ཡིན།  
 དི་བ་གཉིས་པ་དས། སྲོན་མ་ནས་གྲོས་ཚོགས་ནང་གསང་གྲོང་བྱས་པ་དས་ག་རང་དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭའི་སྐྲོར་ཡིན། གྲོས་
ཚོགས་སྐབས་སྲོན་མའི་སྐབས་སུ་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་ལ་འདི་རྒྱུ་བྱུང་། དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭའི་ས་ཆ་བྱུང་བ་དང་དཀའ་ངལ་
གི་འྲོག་ནས་སྲོབ་གྲྭ་ཕར་སྲོ་རྒྱུ། སྲོན་མ་ཤསས་རབ་དགའ་ཚལ་སྲོབ་གིང་ལ་སྲོ་རྒྱུ། ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གི་ངྲོས་ནས་
ཐབས་ཤསས་བཏང་ནས་བྱུང་མ་སྲོང་གསུངས་ཡྲོད་རསད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཤསས་རབ་དགའ་ཚལ་སྲོབ་གིང་ལ་སྲོབ་མ་ཧ་ལམ་ལྔ་
བཅུ་དྲུག་བཅུ་ཞིག་མ་གཏྲོགས་ཡྲོད་མ་རསད། ཡང་བྲོད་ནས་ཡྲོང་བ་མ་ཡིན་པར། སྲོབ་གྲྭ་གཞན་པ་ནས་ཡྲོང་བ་དང་། ས་
གནས་ཁག་ནས་ཡྲོང་བ་དས་འད་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རསད། ཚང་མ་ཞུ་གི་མསད། བྲོད་ནས་ཡྲོང་བ་རས་ཟུང་ཡྲོད་རསད། ཕ་མ་མང་པྲོ་
ཞིག་གིས་ད་ལྟ་སིར་བཏང་བཙན་བྱྲོལ་ནང་གི་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་མང་ཆས་བ་ཞིག་ལ་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དགས་པའི་དཀའ་ངལ་དང་སྲོབ་གྲྭ་
སྒྲོ་རྒྱག་དགྲོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། གངས་སྐྱིསད་ཀི་དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭ་འདི། ལྲོ་རས་ནས་ལྲོ་རས་ཕྲུག་གུ་
མང་དགས་ནས་རྦད་དས་ནང་ལ་མི་ཤྲོང་པའི་དཀའ་ངལ་ཕྲད་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དས་འད་ཡིན་དུས་ཕ་མ་དས་ཚོས་དཔས་སྲོན་སྲོབ་
གྲྭ་ལ་རས་བ་རྒྱག་གི་ཡྲོད་པ་ནང་བཞིན་དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱྲོང་ཡིན་ནའང་རསད།  ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཡིན་ནའང་
རསད། ཕ་མ་དས་ཚོའི་རས་བ་དས་ལ་ཐབས་ཤསས་ལྟ་གི་ཡྲོད་རསད་དམ་མ་རསད། སྲོན་མ་ཐག་བཅྲོད་བྱས་པ་དས་ད་ལྟ་བསྐྱར་དུ་
དགྲོངས་པ་བཞསས་ཀི་ཡྲོད་རསད་ཡྲོད་མ་རསད། སྲོབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་ཆུང་བ། རྲོག་རྲོག་བཤས་ན་སྲོབ་གྲྭའི་ཁང་ཁྲོངས་གཅིག་
རསད། སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རསད། དསའི་ནང་ན་ཕྲུ་གུ་མང་པྲོ་འཚང་ག་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དཀའ་ངལ་ཆས་པྲོ་ཕྲད་
བསྡད་ཡྲོད་རསད། དས་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རསད་དམ། སྲོན་མ་ཐག་གཅྲོད་ཅིག་བྱས་ཡྲོད་རསད། ཕ་གིར་ཅྲོན་ཏ་རར་སྲོ་
རྒྱུ། དས་ལ་འགྱུར་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རསད་དམ་མ་རསད། ཡང་བསྐྱར་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རསད་དམ་མ་རསད། མསད་པ་ཡིན་ན་ཡང་
བསྐྱར་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་རྒྱུ་དང་ཐབས་ཤསས་གཏྲོང་རྒྱུ་ཞས་དགས་གལ་ཆས་པྲོ་རསད་འདུག དས་དི་བ་གཉིས་པ་དས་ཞུ་གི་ཡྲོད།  
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དི་བ་གསུམ་པ་དས། ད་ལྟ་ཆྲོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟསན་པའི་བཟང་སྲོད་ཟསར་བ་དས་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཁིད་སསལ་བྱ་རྒྱུའི་འགྲོ་བཙུགས་
ཡྲོད་རསད། དས་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་ལྲོག་ནས་གནས་རིམ་ཁྱད་པར་ཡྲོད་རསད་དམ། དཔས་བཞག་ན་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་དྲུག་པ་ལ་ཁིད་ཀི་
རསད་ཟསར་དང་ཡང་འཛིན་གྲྭ་མཐྲོ་བ་ལ་ཁིད་ཀི་རསད་ཟསར་བ་དས་འད་ཡྲོད་རསད་དམ་ཡྲོད་མ་རསད། ང་ལ་མཚོན་ན་ཤསས་ཀི་མསད།  
དས་གལ་ཆས་པྲོ་ཞས་དགས་རསད། སིར་བཏང་ང་ཚོས་སྲོབ་སྲོང་བྱསད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ། ཤསས་ཡྲོན་སྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ། བྲོད་
པ་ཡིན་ནའང་རསད། ནུབ་ཕྲོགས་པ་ཡིན་ནའང་རསད། མཐར་ཐུག་གི་མིག་ཡུལ་དས་ཀུན་སྲོད་རསད། ང་ཚོས་ག་རས་བྱས་ནས་
སྲོབ་སྲོང་བྱསད་དགྲོས་རསད། ང་ཚོས་ག་རས་བྱས་ནས་ཤསས་ཡྲོན་སྲོང་དགྲོས་ཀི་རསད། མཐར་ཐུག་གི་མིག་ཡུལ་ཀུན་སྲོད་
རསད།  
 ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་བྲོད་པའི་ཡ་རབས་བཟང་སྲོད། དསའི་ནང་ནས་ཆྲོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟསན་པའི་བཟང་སྲོད་ཟསར་བ་
འདི་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསའི་དགྲོངས་པ་ཡིན་དུས་དས་གལ་ཆས་པྲོ་ཞས་དགས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རསད།  དས་སྲོབ་གྲྭའི་འཛིན་
རིམ་ག་བར་ཞིག་ནས་ལག་བསར་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་རསད། དས་ལ་སིད་བྱུས་ཡྲོད་རསད་དམ། གལ་སིད་དས་འད་མསད་པ་ཡིན་ན་དམའ་
རིམ་ནས་ཁིད་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན། དས་ལ་སྲོབ་ཚན་རིམ་པ་མང་པྲོ་བཀར་ནས་ལས་ས་བྲོའ་ིསྒང་ནས་རྦད་དས་འཛིན་གྲྭ་དང་པྲོ་
གཉིས་ནས་ཡྲོང་གི་མསད་ནའང་། འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ་བཞི་པ་ནས་ལག་བསར་བྱ་རྒྱུའི་ག་སིག་དང་ཆར་གཞི་དས་འད་ཡྲོད་དམ་
མ་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་དི་བ་གསུམ་པ་དས་ཡིན།  
 དས་ནས་ཁ་སང་དས་ལ་གསང་ཙམ་བྱུང་སྲོང་། སིར་བཏང་ང་ཚོ་བྲོད་ནས་ཡྲོང་པའི་སྲོབ་ཕྲུག་དས་ཚོ་ཞས་དགས་ཀི་ཉུང་
དུ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རསད། བཙན་བྱྲོལ་ནང་ཡིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དུ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རསད། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས། 
འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་འགན་ཆས་ཙམ་བཞསས་ནས་ང་ཚོ་བྲོད་པའི་ཕྲུ་གུ་དས་ཚོ་ལ་སྲོབ་ཡྲོན་དམའ་རིམ་ནས་མཐྲོ་
རིམ་བར་དུ་སྲོབ་ཡྲོན་ར་བ་ནས་མ་དགྲོས་པ། དས་འདའི་ལམ་ཁ་ཞིག་བཟྲོ་ཐུབ་ཀི་རསད་དམ་ཐུབ་ཀི་མ་རསད། ངས་སྲོན་མ་
ནས་སྲོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཀི་འགན་ཁུར་མཁན་ལ་དས་འདར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟའི་འགྲོ་སངས་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་
དང་དས་འད་མང་པྲོ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རསད། དས་ཚོ་ལ་སྲོབ་ཡྲོན་སྲོད་དགྲོས་ཀི་མསད་པ་འད་བྲོ་དང་ང་ཚོ་བྲོད་པའི་ཕྲུ་གུ་ལ་སྲོབ་ཡྲོན་
སྲོད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་འད་པྲོའ་ིགནས་སངས་མ་འད་བ་མ་འད་བ་རསད། སྲོབ་གྲྭ་ཡིན་ན་སྲོབ་གྲྭའི་གནས་སངས་མ་འད་བ་མ་
འད་བ་རསད། ཁ་ཤས་ཀི་ལག་བསར་བྱསད་ཕྲོགས་མ་འད་བ་རསད་དས། ཡིན་ནའང་ཕྲོགས་ཡྲོངས་ནས་གནས་སངས་དས་འད་ཡྲོང་
གི་འདུག དས་འད་ཡིན་དུས་ངས་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་འགན་ཁུར་མཁན་དས་ཚོར་ཞུ་མྲོང་ཡྲོད་ལ་སྲོབ་གྲྭའི་འགན་ཁུར་མཁན་དས་
ཚོར་ཞུ་མྲོང་ཡྲོད། ཁ་ཤས་ཀི་འདི་འད་གསུངས་ཀི་འདུག དསར་དཔས་བཞག་ན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀི་མ་རསད། ང་ཚོས་དབྱས་
འབྱསད་མསད་པའི་སྒང་ནས་གཅིག་མཚུངས་ཀི་སིད་བྱུས་དས་བྱསད་དགྲོས་ཀི་རསད། དས་འད་ཡིན་དུས་ཧི་མ་ལ་ཡིའི་རི་རྒྱུད་ཡིན་
ན་སྲོབ་ཡྲོན་ལསན་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོ་བྲོད་པའི་ཕྲུ་གུ་ཡིན་ན་སྲོབ་ཡྲོན་ལསན་དགྲོས་མསད་པ་འད་པྲོ། ངས་བསམ་བྲོ་བཏང་ནས་དས་
མ་རསད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོའི་སྲོབ་གྲྭ་དས་དག་དང་པྲོ་བཙུགས་དུས་ནས་བཟུང་སས་བྲོད་པ་སྐྱབས་བཅྲོར་བ་ཟསར་བ་དསའི་
མིང་ཐྲོག་ནས་བཙུགས་ཡྲོད་རསད། ཧི་མ་ལ་ཡི་རི་རྒྱུད་ཡིན་ནའང་རསད། རྒྱ་གར་གི་ས་གནས་ཀི་ཕྲུ་གུ་དས་ཚོ་ཡིན་ནའང་
རསད། ཁྲོ་རང་ཚོ་སྐྱབས་བཅྲོར་བ་མ་རསད། ཐྲོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡྲོད་རསད། དས་འད་ཡིན་དུས་གཞན་པ་དས་ཚོ་སྲོབ་ཡྲོན་ལསན་པ་
ཡིན་ན་ང་ཚོ་བྲོད་པའི་ཕྲུ་གུ་དས་ཚོ་དམའ་རིམ་ནས་མཐྲོ་རིམ་བར་དུ་སྲོབ་ཡྲོད་གཅིག་མ་བངས་པར་དས་འད་ཞིག་གི་དགྲོངས་
པ་བཞསས་ནས་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་བསམ་བྲོ་རྒྱ་ཆས་པྲོ་བཏང་ནས། འདི་ཕྲོགས་མང་པྲོ་ཞིག་ནས་འབསལ་བ་འདུག་
བསམ་གི་འདུག སི་བཏང་གི་ཕྲུ་གུའི་སྲོབ་སྲོང་གཙོ་བྲོ་དས་ལ་འབསལ་བ་འདུག གཉིས་པ་ང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་སུ་ད་
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ལྟ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་མི་འབྲོར་འཕསལ་རྒྱས་དང་གཞིས་ཆགས་ས་བརྟན། དས་འདའི་ཕྲོགས་མང་པྲོ་ཞིག་ནས་
འབསལ་བ་འདུག་བསམ་གི་འདུག དས་འབུལ་བསྐུལ་ཟསར་ནའང་རསད། དས་གཅིག་ཞུ་གི་ཡྲོད།  
 དས་ནས་མཐའ་མ་དས་ལ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་མྲོལ་གནང་སངས་ཤིག་དང་འབསལ་ནས་
སྲོ་སྲོས་གཅིག་ཞུ་སྙིང་འདྲོད་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་ག་རས་གསུངས་སྲོང་ལབ་པ་ཡིན་ན། ཕག་སསལ་སི་
འཐུས་ཤིག་ལ་དི་བ་གནང་བའི་དིས་ལན་ཞིག་དང་འབསལ་ནས། ང་ཚོའི་བྱ་སྦུ་གནྲོན་གི་སིག་འཛུགས་ཟསར་བ་དས། ཁིམས་
ལུགས་ཟསར་དུས་ཁིམས་ལྲོགས་བཀར་ཞིག་རསད། ལུགས་ལྲོགས་བཀར་ཞིག་རསད། དས་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ནང་ལྲོགས་ནས་
ཁིམས་ཀི་ནང་ལ་ཡྲོད་མ་རསད། ལུགས་སྲོལ་གི་ནང་ལ་ཡྲོད་རསད་ཟསར་བ་འད་པྲོ། དས་འདའི་འགསལ་བཤད་ཅིག་སྐྱྲོན་སྲོང་། དས་
ཏག་ཏག་བསྡད་ཡྲོད་མ་རསད་བསམ་གི་འདུག དསར་བསམ་བྲོ་ཡག་པྲོ་བཏང་བ་ཡིན་ན་རྦད་དས་ཚབ་ཆས་པྲོའ་ིབཀའ་མྲོལ་ཞིག་
རསད་བསམ་གི་འདུག དཔལ་ལྡ་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ཡིན་ནའང་ཁིམས་ལུགས་སངས་ཡྲོང་པ་ཞིག་རསད།  ཁིམས་ལུགས་
སངས་ནས་ཡྲོང་བ་ཞིག་གིས་ང་ཚོ་བྲོད་པའི་ཁིམས་དས་ལ་འགསལ་བཤད་གསར་པ་ཞིག་སྐྱྲོན་ཆྲོག་པ་ཡིན་ན། མ་འྲོངས་པ་
ནས་ངས་དས་ཁིམས་དང་འགལ་ཡྲོད་ནའང་ལུགས་དང་འགལ་མསད་ཟསར་བ་དང་། བྲོད་ཀི་ཁིམས་ལུགས་ནང་ལ་འགསལ་བཤད་
གཉིས་དས་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉསན་ཁ་འདུག དཔས་བཞག་པ་ཡིན་ན། བྱ་སྤུ་གནྲོན་ཟསར་བ་དས་ང་ཚོའི་བཅའ་ཁིམས་དང་ཁིམས་དང་སིག་
གཞིའི་ནང་ལ་ཡྲོད་མ་རསད་ཀང་ལུགས་སྲོལ་ནང་ལ་དས་འད་ཞིག་འདུག་ཟསར།  དས་ཡིན་དུས་ཁིམས་ལུགས་ཟསར་བ་དས་ལ་
ལྲོགས་བཀར་འགསལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་རསད། དས་རྦད་དས་ཚབ་ཆས་པྲོ་ཞིག་རསད། ང་ཚོས་དཔས་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཆྲོས་ལུགས།  
སིར་བཏང་ཁིམས་ལུགས་ཟསར་བ་དས་ཁིམས་ཀི་ལམ་སྲོལ་གི་བསྡུས་མིང་རསད། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་མཆྲོག ད་ལྟ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཕསབས་ཀིན་ཡྲོད)ལགས་སྲོ། དས་དང་འབསལ་ནས་གཅིག་ཞུས་ན་
བསམ་སྲོང་། ངའི་བསམ་བྲོ་བཏང་བ་ཡིན་ན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི་ཚིག་དས་བྱུང་ན་གྲོ་ཚོགས་ལས་རིམ་ནང་ནས་
ཕིར་འཐསན་བྱསད་དགྲོས་པ་ཞིག་དང་། གལ་སིད་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་ང་རང་གི་སྐད་ཆ་འདི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ནང་
ལ་གནས་རྒྱུའི་ཆསད་དུ་དས་བཤད་ཀི་ཡྲོད། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ད་མཇུག་བསྡུ་རྲོགས་གནང་། སྐར་མ་གཅིག་ཡྲོད།) 
ཁིམས་ལུགས་ཟསར་བ་དང་དས་ག་ནང་བཞིན་གནས་ལུགས་ཟསར་བ་དང་། གནས་ལུགས་ཡིན་ན་ངྲོ་བྲོ་གཅིག་རསད། ཕར་
ཕྲོགས་ལ་གནས་པ་དས་དསའི་ལུགས་དས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རསད། ངྲོ་བྲོ་གཅིག་གི་སྒང་ནས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རསད། ཁིམས་དས་འདི་
འད་ཞིག་རསད། ལམ་སྲོལ་དས་འདི་འད་ཞིག་རསད་ཅསས་དས་གཉིས་ཀ་འགསལ་བཤད་རྒྱག་ཡྲོང་བར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་
མ་འྲོངས་པར་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་དས་དག་ལ། ཁིམས་འདི་ཡིན། དསའི་ནང་ན་ལུགས་ཤིག་ཡང་ཡྲོད། ལུགས་དས་འདི་ཡིན་
ཟསར་ནས་ཁིམས་དང་ལུགས་ལྲོགས་བཀར་ཆགས་འགྲོ་གི་རསད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་བྱུང་བ་ཡིན་ན་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ལས་
རིམ་ནང་ནས་ཕིར་འཐསན་བྱསད་དགྲོས། མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ང་རང་གི་སྐད་ཆ་འདི་གྲོས་ཚོགས་ནང་གནས་པའི་ཆསད་དུ་ཞུ་གི་
ཡྲོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
གྲོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་སྐྱྲོང་བའི་སྐབས་སུ་དས་དང་འབསལ་བ་ཡྲོད་པ་ལ་གྲོ་སྐབས་བཞསས་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་བསམ་
སྲོང་། ཚོགས་གཙོས་སངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་དགྲོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་རསད། དས་རིགས་ཏག་
ཏག་འགྲོ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་རསད་བསམ་གི་འདུག འབསལ་མསད་དྲོན་གཞན་དས་འད་ཁྱསར་ཡྲོང་ན་དས་ཏྲོག་ཙམ་ཁག་པྲོ་ཆགས་ཀི་
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འདུག ཡིན་ནའང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་ལ་གྲོ་སྐབས་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཡྲོད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་དབ་ཙ་བསྲོད་
ནམས་ནྲོར་བུ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དབ་ཙ་བསྲོད་ནམས་ནྲོར་བུ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆྲོག ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དྲོན་དང་འབསལ་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། དང་
ཐྲོག་ང་ཚོའི་སྲོབ་གྲྭ་མང་པྲོ་ཞིག་རིས་ལསན་གི་ཡྲོད་རསད། དས་བཞིན་ས་གནས་འགའ་ཤས་ལ་སྲོབ་གྲྭ་སྒྲོ་རྒྱག་དགྲོས་པ་དས་
འད་ཡྲོད་རསད། བྲོད་པའི་སྲོབ་ཕྲུག་མསད་པར་བརྟསན་ཧི་མ་ལ་ཡ་དང་ཡུལ་མིའི་ཕྲུ་གུ་མང་པྲོ་ཞིག་ཐད་གར་ཤསས་རིག་ལས་
ཁུང་ཀི་སངས་འཛིན་འྲོག་གནས་ཡྲོད་པའི་ཕྲུ་གུའི་གངས་ཀ་དས་ཉུང་ཉུང་མ་རསད། སྲོབ་ཕྲུག་དསའི་ཚོའི་གངས་ཀར་ཆ་མཚོན་
ན། སྲོབ་གྲྭ་ཕལ་ཆསར་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ཁྲོང་ཚོས་བསད་སྲོད་གཏྲོང་གི་འདུག ཕྲུ་གུའི་གངས་འབྲོར་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག RATIO འད་པྲོར་བརིས་བརྒྱབ་ན། དསའི་དངུལ་འབྲོར་དས་ཆསན་པྲོ་རསད་བསྙམས། ང་ཚོའི་རྲོགས་ཚོགས་
འགའ་ཞིག་ཆད་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རསད། དས་འདའི་གནས་སངས་ཡྲོད་རསད། དས་འདའི་དངུལ་བསི་ཚགས་བྱ་རྒྱུར་ང་ཚོས་དངུལ་
ཕྲོན་ཆསན་པྲོ་ཞིག་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དང་ཡུལ་མི་ཚོར་བཏང་བསྡད་པ་ཡིན་ན། བྲོད་པའི་སྲོབ་ཕྲུག་ཚོར་སྲོབ་གྲྭ་ཚད་ལྡན་
པ་ལབ་ན་ནི་འགིག་གི་ཡྲོད་ཀི་མ་རསད་ཀང་། ཕྲུ་གུ་ཉུང་ཉུང་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཀི་ཡྲོད་རསད། 
དསའི་གནད་དྲོན་གཅིག་ནི་ང་ཚོའི་བཙན་བྱྲོལ་ནང་ལ་ཡྲོད་པའི་ཕ་མ་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་སྲོབ་གྲྭའི་གནས་ཚུལ་དས་དས་ལ་
དཔག་པས་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅསས་སྒསར་གི་སྲོབ་གྲྭར་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་པའི་གནད་དྲོན་ཞིག་ཀང་འདུག གང་ལྟར་མདྲོ་དྲོན་ག་
རས་ཞུ་གི་ཡྲོད་ཅས་ན། བཙན་བྱྲོལ་ནང་སྲོབ་གྲྭ་མང་པྲོ་རསད། competition ཟསར་དགྲོས་རསད་པ། སྲོབ་གྲྭ་མང་པྲོ་ཡྲོད་
དུས། ང་རང་ཚོའི་སྲོབ་གྲྭ་དས་དག་སྤུས་དག་ཉུང་ཉུང་ཡྲོད་པ་བྱ་ཐུབ་ན། སྒསར་གི་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་འཇྲོག་མཁན་གི་ཕ་
མ་ཚོ་ཡིན་ནའང་། ཕྲ་གུའི་དྲོན་དུ་ཚུར་འཇྲོག་གི་རསད། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་རསད། ལ་རྒྱ་ཡྲོད་རསད་སི་པའི་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་
དགྲོས་ཞསས་དས་འདའི་བསམ་བྲོ་བཏང་ནས་ཕ་མས་ཕྲུ་གུ་ཚུར་འཇྲོག་མཁན་དས་ཉུང་ཤས་ཤིག་རསད་སྙམ། སྲོ་སྲོའྲོ་ངྲོས་ནས་
དང་ཐྲོག་ས་ཐག་ཐག་མི་ལ་རས་མི་དགྲོས་པ་ཕ་མ་ཚོས་ཚུར་རས་བ་ཞུ་མི་དགྲོས་པའི་སྲོབ་གྲྭ་དས་ཧྲ་ཏགཏག་ཅིག་བཟྲོ་ཐུབ་ན་
ཁྲོང་ཚོས་རང་བཞིན་གིས་ཚུར་འཁྲོར་རྒྱུའི་གནད་འགག་ཞིག་ཡྲོད་རསད་སྙམ། སྲོབ་གྲྭ་ཧྲ་ཏག་ཏག་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་ཅསས་པ་དས། 
ངས་ཁང་པ་རིག་པྲོ་དས་ཚོ། ང་ཚོ་འཚམས་གཟིགས་ལ་ཕསབས་ས་ཚང་མར་ཕསབས་སྐབས། དསའི་ནང་གི་འཛིན་སྐྱྲོང་འགན་
འཛིན་དས་ཚོས་སྲོབ་གྲྭའི་ཁང་པ་དང་དས་འད་རང་རང་སྲོན་འདུག ཧྲ་ཏག་ཏག་རསད་འདུག་ཧ་ཅང་གི་རིག་པྲོ་ཆསན་པྲོ་དས་འད་
འདུག་ཀང་། དས་དག་གི་ནང་ལ་སྲོབ་སྲོང་ག་རས་བྱསད་ཀི་འདུག འཛིན་གྲྭ་གང་འད་ཚོགས་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་། ཕྲུ་གུའི་གནས་
ཚད་གང་འད་འདུག དས་ཚོར་ལྟ་དུས་སྲོན་མ་ང་ཚོ་གཏན་འཇགས་སྲོབ་གྲྭར་འགྲོ་པའི་སྐབས་ཀི་གནས་སངས་དང་བསྡུར་ན་
གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་སྐྱསས་སྲོང་། གང་ལྟར་གལ་ཆས་ཤྲོས་དས་གང་རསད་ཅས་ན་སྲོབ་གྲྭ་ཧྲ་ཏག་ཏག་ཡྲོད་དུས་
དགས་རྒན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་དགྲོས་པ་དས་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད་འདུག དགས་རྒན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པ་དས་ཚོ་བདག་པྲོ་རྒྱག་ཐུབ་པ་
དང་། དས་ཤྲོར་མི་འགྲོ་བ་དང་། ང་ཚོས་ལབ་པ་ལྟར་ཁྲོང་ལ་སསམས་ཤུགས་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ནས་དགས་རྒན་བཞག་པ་ཡིན་ན། 
སྡྲོད་མཁན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡྲོད་ཀི་རསད་ཀང་། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་གི་ཐྲོག་ནས་དས་གག་ཕྲོགས་དས་ལ་ཡང་ཐད་གར་འབསལ་
བ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རསད། མཐུན་རསན་དས་ཚོ་དང་ཐད་གར་འབསལ་བ་ཆགས་ཡྲོད་རསད། དས་དག་ལ་མཐུན་རསན་གང་ཐུབ་སྐྲུན་
ཐུབ་ན། དསའི་ཐྲོག་ལ་སྲོབ་གསྲོ་དང་སསམས་ཤུགས་སྲོར་རྒྱུ་རསད། གང་ལྟར་སྲོབ་ག་ཡག་སྡུག་ཟསར་བ་དས་ཐད་གར་དགས་རྒན་
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ཡག་སྡུག་ལ་རག་ལས་ཀི་ཡྲོད་སབས། དས་དྲོན་དག་གལ་ཆསན་ཞིག་རསད་སྙམ། དས་བཞིན་སྲོབ་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཡང་སྲོབ་སྲོང་བྱ་
རྒྱུའི་དབྱིངས་ཤིག་ཡྲོད་རསད། དསང་སྐབས་ལག་ཐྲོགས་ཁ་པར་ལ་དབྱིངས་དས་འད་ཡྲོད་རསད།  
 དས་བཞིན་དུ་སྲོབ་སྲོང་བྱ་རྒྱུར་དབྱིངས་དང་དསབ་ཀྲོག་རྒྱུའི་དབྱིངས། དས་ཚོའི་ནང་ལ་ང་ཚོའི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་
དང་ཁྱད་ལས་པ་རྣམ་པ་ཚོས་ཡང་ཡང་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཕསབས་ནས་ཁྲོང་ཚོར་སྲོབ་སྲོན་གནང་ཐུབ་ན།  དསས་ཏན་ཏན་ཡར་
རྒྱར་འགྲོ་རྒྱུར་གྲོ་སྐབས་མང་པྲོ་ཡྲོད་རསད་སྙམ།  
 དས་བཞིན་དས་ང་རང་གི་ཉམས་མྲོང་རང་ཡིན། སྲོ་མ་ང་ཚོ་གཏན་འཇགས་སྲོབ་གྲྭར་མང་པྲོ་ཕིན་ནས་གཞིས་ཆགས་
ཁག་ལ་སསབས་པ་དས་འད་ཡིན་དུས། ང་ཚོའི་སྲོབ་གྲྭར་ཆ་མཚོན་ན། ཟས་བཅུད་ཀི་དཀའ་ངལ་དས་ཧ་ཅང་ཆསན་པྲོ་ཡྲོད་རསད། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨིན་སྐད་ནས་ཞུས་ན། malnutrition སྐབས་དས་དུས་ཀི་བསམས་བྲོ་བཏང་བ་ཡིན་ན། 
ཟས་བཅུད་མ་གདང་བའི་གནས་ཚུལ་དང་། ཁ་ལག་གིས་གྲོད་ཁྲོག་མ་བརྒྱག་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཡྲོད་རསད། དས་སང་
ཡིན་ན་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དངུལ་གནང་སངས་ལ་བསས་དུས་དངུལ་འབྲོར་དས་ལྡབ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་ཡར་འཕར་
འདུག ཡིན་ནའང་ཕ་གི་སྲོབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ནང་ལ་སྲོབ་སི་དང་འགན་ལསན་མཁན་སུ་ཡིན་ནའང་དས་ཚོས་ལས ་ཀ་དས་
ཚགས་ཚུད་པྲོ་བྱསད་མ་ཐུབ་པའི་རསན་གིས་ཁ་ལག་གི་གནས་ཚུལ་དསར་ཡག་རྒྱས་དས་ཙམ་ཕིན་ཡྲོད་དམ་སྙམ་པ་ཞིག་འདུག 
དསར་བརྟསན་དསའི་འགན་དས་ང་ཚོའི་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་གཅིག་པུའི་ཡིན་ས་མ་རསད། སྲོབ་གྲྭའི་སྲོབ་སི་དང་དས་བཞིན་འགན་
ལསན་གི་དགས་རྒན་རྣམ་པ་ཚོ་རསད། དསར་ཏྲོག་ཙམ་སསམས་ཤུགས་དང་ཚགས་ཚུད་པྲོ་བྱསད་ཐུབ་ན་དསས་ཁྱད་པར་ཆསན་པྲོ་འགྲོ་
གི་རསད་སྙམ། ཕྲུ་གུའི་ཟས་བཅུད་དས་ཕྲུ་གུ་དསས་སྲོབ་སྲོང་ག་ཚོད་བྱསད་དང་མ་བྱས་ཀི་ཁྱད་ཆྲོས་གཅིག་ཆགས་ཡྲོད་རསད། ཕྲུ་
གུ་ལ་ཁ་ལག་དང་འཕྲྲོད་བསསན་ཡག་པྲོ་མསད་ན་དསའི་མར་ར་མསད་པ་བཞིན་ཉམས་ཆགས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་རསད།  ཕྲ་གུའི་ཟས་
བཅུད་དས་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད་སྙམ།  
 དས་དང་འཕྲྲོས་ནས་ངའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ཏག་ཏག་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་མསད་གང་ཤསས། ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་
རྲོགས་ཚོགས་ཀི་སྐྲོར་དས་རསད། རྲོགས་ཚོགས་མང་པྲོ་ཞིག་ཆད་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རསད། ཡིན་ནའང་སྲོབ་ཡྲོན་དང་། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག scholarships དས་ཚོ་གང་མང་ཞིག་མང་དུ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། དསའི་ནང་ལ་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་བྱསད་ཀི་འདུག དས་དག་ལ་ཐུགས་རས་ཆས་ཞསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྲོགས་ཚོགས་དས་དག་
རསད། ང་ཚོའི་རྲོགས་ཚོགས་གང་འཚམ་ཞིག་ཆད་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་རསད། དས་ང་ཚོའི་མ་དངུལ་གི་ནང་ལ། ཁ་སང་དཔལ་
ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་གསུངས་སྲོང་། མ་དངུལ་དསའི་ནང་དུ་ MDR འཇྲོག་གི་ཡྲོད་མ་རསད་ཀང་། 
Bond དས་འད་ཞིག་གསུངས་སྲོང་། དས་མ་ཡིན་པ་ཡུལ་ཁིམས་དང་མཐུན་པ་ Investment གཞན་པ་དས་འད་བྱསད་ཐུབ་
རྒྱུ་དས་འདའི་ཐབས་ཤསས་དས་འད་ཡྲོད་དམ། Bond འད་པྲོ་དང་དས་ཚོ་དུས་ཚོད་དང་ཏྲོག་ཙམ་ག་རས་ཟསར་དགྲོས་རསད།  
Investment བྱསད་སངས་དང་ཏག་ཏག་ཅིག་སྡྲོད་ཀི་ཡྲོད་དམ། མ་འྲོངས་པར་ Investment ཐབས་ལམ་གཞན་དས་
འད། རྒྱ་མིས་གནྲོན་ཤུགས་སད་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆྲོག Market Manipulation Soft power རྒྱ་མིས་
གནྲོད་ཤུགས་སྲོགས་མང་པྲོ་ཞིག་སད་ཀི་ཡྲོད་རསད་ཀང་། དས་འད་མི་ཡྲོང་སའི་ས་ཆ་དས་འདར་ང་ཚོའི་ Investment 
བྱསད་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མསད། ང་ཚོས་རང་ཁ་རང་གསྲོ་ཟསར་ནའང་རསད། ངསས་པར་དུ་རྲོགས་རམ་ལ་བརྟསན་མི་དགྲོས་པའི་ཐབས་
ལམ་དས་འད་བྱསད་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་དམ་ཞསས་དས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་དགས་བཤསས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགས་བཤསས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་དང་འབསལ་བའི་སྐྲོར་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མསད། 
ལས་དྲོན་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ལ། དང་པྲོ། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་རིས་ལསན་བྱུང་བ་རསད། དས་དང་པྲོ་འཛུགས་
དུས་ང་ཚོའི་ཆསད་དུ་བཙུགས་པ་ཞིག་རསད། ད་ལྟ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚོའི་དགྲོས་མཁྲོ་ཞིག་གི་དབང་གིས་སྐྱབས་འཇུག་ཞུས་པ་
ནང་བཞིན་གནང་བ་ཡིན་ཙང་། འབསལ་ཡྲོད་ཀི་ལས་ཁུངས་དང་གཞུང་གཉིས་ཀ་ལ་བྲོད་མི་མང་གི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་
རས་ཆས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དས་བཞིན་ཚུར་ལསན་ཐུབ་པ་དས། ང་རང་ཚོའི་འབསལ་ཡྲོད་ལས་བྱསད་རྣམ་པར་ཚོ་ཡིན་ནའང་། གྲོང་ནས་
བཀུའ་འྲོས་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་བསགས་བརྲོད་གནང་བ་ནང་བཞིན་བསགས་བརྲོད་ཡྲོད། དས་བཞིན་འཛིན་ཚོགས་
ཀིས་བརིས་བངས་པའི་སྲོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ནང་དུ། སྲོ་སྲོས་རྒྱུས་ལྲོན་བྱསད་པའི་སྐབས་སུ། དསའི་ནང་དུ་ཕག་ལས་
གནང་བསྡད་པའི་དགས་ལས་མང་པྲོ་ཞིག་ལ། སསམས་ཤུགས་ཧ་ཅང་འདུག་བསམ་བསམ་ཞིག་ཚོར་སྲོང་། དས་འད་ཡིན་ཙང་། 
ས་གནས་ས་ཐྲོག་གི་རྒྱུན་ལས་ཚང་མ་ལ་སསམས་ཤུགས་དས་འད་ཞིག་ཉར་ཡྲོད་པ་དས་ཐུགས་རས་ཆུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དས་འད་ཞིག་
ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ལ། ཤསས་རིག་ཡིན་ནའང་ཐྲོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་ནང་བཞིན་དྲོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡྲོང་བའི་ཐྲོག་ལ་འབད་
བརྲོན་གནང་གི་རསད་ལ། གནང་དགྲོས་པ་དས་དཔས་མི་སིད་པ་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད་ཟསར་ནས། དང་པྲོ་དས་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་
ནས་གཉིས་པ་དསར། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཤསས་རིག་གི་ལས་དྲོན་འདིའི་ཐྲོག་ནས། ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་དས་ཧ་ཅང་གལ་ཆསན་པྲོ་ཞིག་
ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དསའི་ནང་ནས་མི་སྣ་དས་ཚོའང་གལ་ཆསན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མང་
པྲོ་ཞིག་གིས་གསུང་སྲོང་། དས་འད་ཡིན་དུས། སྐབས་འདིའི་བཀའ་ཤག་གི་སྐབས་སུ་ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་
འཕྲོ་འགྱུར་དས་འད་འགྲོ་ཡྲོད་དང་མསད། འགྲོ་ཡྲོད་ན་གང་འད་གང་འད་བྱས་ནས་འགྲོ་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ནས་དས་དི་བ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དས་ནས་ང་ཚོས་ཤསས་བྱ་ཡྲོན་ཏན་གི་སྐད་ཆ་བཤད་ཡྲོང་དུས། རས་བ་མས། ཡྲོན་ཏན་ཀུན་ཀི་གཞིར་གྱུར་དིན་ཅན་རས།། 
ཟསར་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ཤསས་བྱ་ཡྲོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་ཁུངས་སམ་ར་བ་དས་དགས་བའི་བཤསས་གཉསན་ཟསར་
ན་འད། དགས་རྒན་རྣམ་པ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དས་ཡིན་ཙང་། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཤསས་རིག་གི་ཐྲོག་ནས་ལས་བྱསད་མང་པྲོ་
ཞིག་འདསམས་གནང་བ་རསད། དསའི་ཐྲོག་ལ་ད་ལྟ་དགས་རྒན་འདསམས་སྒྲུག་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་ངག་རྒྱུགས་དང་ཡིག་རྒྱུགས་
མང་པྲོ་ཞིག་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། ང་ཚོས་ཕར་ཕྲོགས་ཀི་མི་ཞིག་བདམས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས། འདསམས་མཁན་དས་
ངག་རྒྱུགས་ཡིན་ནའང་འད། ཡིག་རྒྱུགས་ཡིན་ནའང་འད། འདསམས་པ་པྲོ་དསས་འདསམས་བྱ་དས་ལས་ཏྲོག་ཙམ་ཞིག་ཤསས་
ཚད་ཡིན་ནའང་འད། གང་ཅིའི་ཐད་ནས་མཐྲོ་བ་འད་ཞིག་ཡྲོད་དགྲོས་པ་དས་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད། ད་ལྟ་བར་ལ་དས་འད་བྱུང་ཡྲོད་
མ་རསད་ཟསར་ནས་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་མསད། ཡིན་ནའང་། དས་འད་འདསམས་པའི་སྐབས་སུ་འདསམས་པ་པྲོའ་ིངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་
རསད། གང་ཅིའི་ཐྲོག་ལ་དྲོ་བདག་ལ་བསམ་ཚུལ་མི་ཡྲོང་བ་གནང་དགྲོས་པ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད་ཟསར་ནས་དས་གཅིག་
ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་།  
 དས་དང་འབསལ་ནས་དགས་རྒན་གི་བ་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་མང་པྲོ་འདུག དས་ག་ཚོད་བྱུང་
བ་ཡིན་ན་རསས་སུ་ཡི་རང་དང་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས། དམིགས་བསལ་གི་བསམ་ཚུལ་གལ་མསད། དས་ནས་ད་ལྟ་
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དགས་རྒན་གི་ནང་ནས་ཆྲོས་དགས་ཟསར་ནའང་འད། ལྟ་གྲུབ་དགས་རྒན་དས་ཚོའི་གསྲོ་ཕྲོགས་དང་། དགས་རྒན་གཞན་པའི་གསྲོ་
ཕྲོགས་བར་ལ་ཏྲོག་ཙམ་ཁྱད་པར་གང་ས་གང་ལ་ཡྲོད་བསྡད་པ་ཞིག་མཐྲོང་རྒྱུ་དང་།  གནས་སངས་དསའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་པ་
ཡིན་ནའང། གནས་རིམ་དང་ཚང་མའི་ཐྲོག་ནས་གཅིག་མཚུངས་མིན་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡིན་དུས། དས་ནས་དངྲོས་སུ་
ལྟ་གྲུབ་དགས་ལགས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ལས་ཀ་བྱསད་སངས་དང་། དས་འདའི་ཐྲོག་ནས་མཇལ་ཡྲོང་དུས། ལས་ཤག་ཚུན་ཆད་ཏྲོག་
ཙམ་ཞིག་གང་འད་ཡྲོད་དམ། བསམ་བསམ་གི་ཚོར་བ་དས་འད་འདུག ཡིན་ནའང་ཕག་ལས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་དངྲོས་
ནས་ཞྲོགས་པ་ས་མྲོ་ལང་མཁན། དགུང་མྲོ་ཕི་བྲོ་ཉལ་མཁན། དས་དག་ཕག་ལས་ཤུགས་ཆས་ཤྲོས་གནང་བསྡད་མཁན་དང་། 
ཕྲུ་གུ་དས་ཚོས་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་ཞུ་ས་གཙོ་བྲོ་དས་ལྟ་གྲུབ་དགས་ལགས་རྣམ་པ་ཚོ་ཆགས་ཀི་འདུག་བསམ་བསམ། དས་ཆ་ཚང་
མ་རསད་དས། ཤུགས་ཆས་ཤྲོས་དས་འདའི་མཐྲོང་སྣང་ཞིག་ཡྲོད། དས་ཡིན་དུས་ལས་ཀ་དས་མང་བ་གནང་། གསྲོ་ཕྲོགས་མཚོན་པའི་
མཐུན་རསན་དས་ཏྲོག་ཙམ་ཉུང་བ་འདུག  དས་གནས་རིམ་དང་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་གསུང་སངས་ཤིག་ཡྲོད་རྒྱུ་རསད་
དས། ཡིན་ནའང་དསར་དགྲོངས་པ་བཞསས་དགྲོས་རྒྱུ་དས་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད་ཟསར་ནས་དས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྟ་གྲུབ་དགས་ལགས་རྣམ་པར་
ང་རང་གིས་མཐྲོང་བའི་བདས་སྡུག་གི་གནས་སངས་དས་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ལ། ཁྲོ་རང་ཚོ་ཡིན་ནའང་དམིགས་བསལ་གི་འགན་
ཆསན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་དསའང་དན་བསྐུལ་ཞིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། གཞི་ར་ང་ཚོ་བྲོད་ཆྲོས་ལྡན་གི་ཞིང་ཁམས་ཟསར་གི་ཡྲོད་རསད། 
དསའི་ནང་ནས་བྲོད་མི་སྐྱས་བྲོའ་ིགནམ་བསན་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པ་ལ་ཆྲོས་ཀི་བསམ་བྲོ་དས་རང་ཆས་སུ་ཡྲོད་བསྡད་པ་ཞིག་
དང་། དས་དག་ཡར་གསྲོས་བཏགས་ནས་ནུས་པ་ཤུགས་ཆསན་པྲོ་ཞིག་ཐྲོན་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ། ཁྲོང་རྣམ་པ་ཚོར་འགན་ཆསན་པྲོ་
ཞིག་ཡྲོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའི་ཆར་ལ་ཆྲོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟསན་པའི་བཟང་སྲོད། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསའི་
རླབས་ཆསན་གི་དགྲོངས་གཞི་ཞིག་རསད། བྱས་ཙང་དས་ལྟ་བུའིརླབས་ཆསན་གི་དགྲོངས་གཞི་ཇི་བཞིན་ལག་ལསན་གནང་རྒྱུའི་
ཐྲོག་ལ། ལྟ་གྲུབ་དགས་རྒན་དས་ཚོར་དམིགས་བསལ་གི་འགན་ཆསན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་དསའང་། ཐུགས་ལ་བཞག་དགྲོས་ཀི་འདུག 
དས་འདའི་ཆྲོས་ལུགས་དང་མ་འདས་པའི་བཟང་སྲོད་ཀི་སྐྲོར་ལ་གཞི་རའི་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་སྲོང་སས། ད་ལྟ་སྐབས་
སུ་བབས་པའི་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་ཧ་ལས་པ། དསའི་འགསལ་བཤད་ཟསར་ནའང་འད། དསའི་ཐྲོག་ལ་མདྲོར་བསྡུས་
ཤིག་གི་ནང་དུ་དགྲོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུ་དང་། དས་དང་འབསལ་ནས་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆསན་པྲོ་མཆྲོག་གི་དགྲོངས་པ་
བངས་པའི་ཐྲོག་ནས། དགྲོངས་པ་ཉམས་ལསན་བྱསད་སངས་དང་། དགྲོངས་པ་སྒྲུབ་སངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཧ་ལས་པ། ཚིག་ཉུང་ལ། 
དྲོན་ཟབ་པའི་བཀའ་སྲོབ་ཅིག་གནངས་སྲོང་། དས་ལ་ཡིན་ནའང་ཐུགས་རས་ཆས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དྲོ་བདག་རང་ཉིད་ཡིན་པ་ཡིན་
ནའང་། ཁ་སང་ཁྲོང་ལ་མཚན་གནས་ཕུལ་དས་ལ་སྲོབས་པ་ཞིག་སྐྱས་སྲོང་ཟསར་ནས་དས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དས་འདའི་ཆྲོས་ལུགས་ལ་མ་
བརྟསན་པའི་བཟང་སྲོད་དས། ཆྲོས་ཕྲོགས་ནས་བཤད་ན་དད་པ་དང་དམ་ཚིག་དས་ཚོ་ཆས་རུ་འགྲོ་རྒྱུ། དས་འདའི་ལྟ་གྲུབ་ཟསར་ནའང་
འད། དས་འད་ཡི་གནས་བབ་ཅིག་རསད་མ་གཏྲོགས། ཡང་རིག་གཅིག་གིས་དས་ལ་གྲོ་བ་ལྲོག་འབསལ་ཟསར་ནའང་འད། རྣམ་
རྟྲོགས་ལྲོགས་བཀར་ཞིག་ཁུར་ཟསར་ནའང་མི་འདུག ང་ཚོས་བྲོད་པའི་ཆྲོས་བྱསད་མཁན་ལ་དས་དགྲོས་ཀི་མ་རསད་ཟསར་བའི་དས་
འདའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་སྲོན་དུ་གསུངས་སྲོང་། དས་འད་པྲོ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ཆྲོས་
ལུགས་ལ་མ་བརྟསན་པའི་བཟང་སྲོད་ཟསར་བ་དསའི་གནས་སངས་ཁ་ཕྲོགས་ཙམ་ཡང་ཧ་མ་གྲོ་བའི་བསམ་ཕྲོགས་དས་འད་
ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རསད། ངས་ད་ལྟ་གྲོང་དུ་ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྒན་ལགས་རྣམ་པར་ཚོར་དམིགས་བསལ་གི་འགན་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ནས་
ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་དས། གཞི་ར་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསའི་བཀའ་དགྲོངས་དས་དག་རླབས་ཆསན་པྲོ་ཡིན་པ་དང་། དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་
ང་ཚོ་སྲོན་ལ་ཡར་ཐྲོན་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་སྒྲུབ་དགྲོས་རསད་ཟསར་ནས་དས་སྲོན་བཀའ་གནང་བ་རསད། དས་འད་ཡིན་
ཙང་། དཔསར་ན་ཁ་སང་ཉས་ཆར་སསམས་དང་སྲོག་གི་བགྲོ་གསང་གི་སྐབས་སུ། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་རྒྱུད་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་
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མཇལ་ཡྲོད་རསད་བ། དས་དུས་ནུབ་ཕྲོགས་མཚོན་པའི་ཕི་ཡི་མི་རིགས་དས་ཚོས། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསས་དགྲོངས་པ་
སྒྲུབ་སངས་དས་ཚོ་ལས་བསྡྲོམས་སིག་ནས་ཡར་ཕུལ་གི་འདུག དས་ཚོ་མཇལ་ཡྲོང་དུས་ང་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ངྲོ་གནྲོང་
དགྲོས་རྒྱུ་འད་ཞིག་རསད།  ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཤུགས་རྒྱག་དགྲོས་རསད་བསམ་བསམ་གི་ཚོར་བ་བསསབས་བསྡད་པ་དས་འད། 
(ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་སྐར་མ་གཅིག་ལྷག་བསྡད་ཡྲོད།) ལགས་སྲོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག བྱས་ཙང་དས་འད་ཡིན་དུས། ཤུགས་ཆསན་པྲོ་ཞིག་གནང་རྲོགས་གིས་ཟསར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
 ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་མང་པྲོ་ལྷག་བསྡད་འདུག ཡིན་ནའང་དས་ནང་ནས་མདྲོར་བསྡུས་འད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སི་བཏང་བཀུར་
འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། ད་ལྟ་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཤསས་ཡྲོན་གི་ཐྲོག་ལ། ལྷག་པར་དུ་གཟའ་མཇུག་སྲོབ་གྲྭའི་
ཐྲོག་ལ་ཤུགས་ཆསན་པྲོ་ཞས་དགས་སྐྱྲོན་བསྡད་ཀི་འདུག དཀའ་ལས་སྐྱྲོན་གིན་འདུག འབསལ་ཡྲོད་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་ན་
རསད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་ཁ་སང་འགྲོ་དུས། ང་རང་ཚོ་འདིའི་ནང་དུ་ཡྲོད་པའི་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དས་འད་ཡིན་ན་དསའི་ཐྲོག་
ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས། ང་ཚོ་ལ་ངྲོ་སྲོད་ལ་སྲོགས་པ་དས་འད་གནང་སྲོང་། ཞས་དགས་ཀི་ཡག་པྲོ་འདུག་བསམ་བསམ་ཞིག་
དང་། ནུབ་ཕྲོགས་ལ་ཡྲོད་མཁན་དང་། ཕི་ལྲོག་ལ་ཡྲོད་མཁན་དས་ཚོའི་གས་ཡིན་ན་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་སྒང་ལ་ཚུར་ཁ་
ཕྲོགས་རྒྱུའི་སྲོན་རྟགས་འད་ཞིག་མ་སྲོང་ན་ཆགས་འདུག་བསམ་བསམ་ཞིག བྱས་ཙང་དསའི་སྐབས་སུ་གཙོ་བྲོ་ཕ་གིའི་
སྲོབ་ཕྲུག་དས་ཚོ་རསད། སྲོབ་ཕྲུག་གི་ནང་མི་དང་ཕ་མ་དས་ཚོ་རསད། ཚང་མས་མཉམ་རུབ་བྱསད་དགྲོས་པ་དས་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆསན་
པྲོ་རསད་བསམ་བསམ་འད་ཞིག ང་རང་ཚོ་ཡིན་ནའང་། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་ཁྲོང་རྣམ་པར་ཚོར་མཉམ་རུབ་
ཀི་ཐྲོག་ནས་སྲོབ་དསབ་དང་སྲོབ་མཚན་དས་འད་ཚུན་ཆད་མཐུན་རསན་སྲོད་དགྲོས་པ་དས་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད་བསམ་བསམ་འད་
དན་སྲོང་། དས་ཡིན་ཙང་། དས་འདའི་མཉམ་རུབ་ཀི་ཕག་ལས་ག་རས་ག་རས་གནང་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ནས་དས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟ་དུས་
ཚོད་ཏྲོག་ཙམ་ཞིག་ཡྲོད་པས་ལགས། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། དུས་ཚོད་རྲོགས་སྲོང་།) ལགས་སྲོ། དས་ན་མཚམས་
བཞག་གི་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགས་ལསགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་ལན་ལ། དང་པྲོ། གངས་སྐྱིད་དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭ་
ལ་སིག་ཆས་གྲོན་རྒྱུ་འགྲོ་བཙུགས་འདུག་ཟསར། དས་ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགྲོངས་པ་དང་མཐུན་གི་ཡྲོད་མསད། འགིག་གི་
ཡྲོད་མསད། སིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་པ་རསད་དམ་གསུངས་སྲོང་། དསའི་ཐྲོག་ལ་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཐྲོག་མར་
ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་གཏན་འབསབས་གནང་སྐབས། སྲོབ་གྲྭའི་སིག་ཆས་དས་གཙོ་ཆསར་མ་བཟུང་བར། ཕྲུ་གུ་ཚོའི་གྲོན་རྒྱུ་དས་
རང་དབང་གི་རྣམ་པ། ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་ཐྲོག་ནས་རང་དབང་དས་བཞིན་དགྲོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་གཟིགས་ནས། དས་ནི་རྒྱ་གར་
གི་སྲོབ་གྲྭ་སྐད་གགས་ཆསན་པྲོ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ། སིག་ཆས་མ་གྲོན་པར་རང་དབང་དང་ལྡན་པ་དས་འད་ཡྲོད་དུས་དས་དག་མང་
པྲོ་ཞིག་གིས་སིག་ཆས་མི་དགྲོས་པ་བྱས་པ་རསད། ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ལམ་སྲོན་གི་སྐབས་སུའང་དས་རསད། དས་ཡང་ཕྲོགས་
ཤིག་ནས་སིག་ཆས་དགྲོས་པའང་ཤུགས་ཆསན་པྲོ་གསུང་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རསད། དཔསར་ན་ག་རས་གསུང་གི་ཡྲོད་རསད་ཟསར་
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ན། སྲོབ་གྲྭ་ཟསར་བ་དསར་སྲོབ་མ་ཡྲོང་དུས་སིག་ཆས་འད་གྲོན་པ་ཡིན་ན། དང་པྲོ་དས་ལ་དབྱས་བ་དང་མཐྲོ་དམན་ཁྱྲོན་ནས་མསད་
པའི་རྣམ་པ་དང་། སིག་ལམ་གི་རྣམ་པ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨིན་ཇིའི་སྐད་དུ་ Discipline ཟསར་བ་དས། གང་
ལྟར། སྲོབ་སྲོང་བྱསད་པའི་རིང་ལ་སིག་ལམ་དང་ལྡན་པའི་ཐྲོག་ནས་དབྱས་བ་ཁྱྲོན་ནས་མསད་པ།  མི་ཚང་མཐྲོ་པྲོ་ཡིན་ནའང་
འད། རྒྱལ་པྲོའ་ིཕྲུ་གུ་ཡིན་ནའང་འད། དས་འདའི་འགསལ་བཤད་མང་པྲོ་ཞིག་སྲོན་གནང་གི་ཡྲོད་རསད། དས་ཡིན་དུས་སྲོན་མ་ང་
ཚོ་གཏན་འཇགས་སྲོབ་གྲྭར་འགྲོ་བའི་སྐབས་དསར་མཐུན་རསན་ཞན་པྲོ་འད་ཞིག་རི་ཡི་ཡྲོད་རསད་དས། སིག་ཆས་དས་རྦད་དས་ཨུ་
ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་གཡྲོགས་ཡྲོད་རསད། དས་འད་ཡིན་དུས་དས་ལ་གཟིགས་ཕྲོགས་གཉིས་ཏན་ཏན་ཡྲོད་རསད། དས་གཅིག་བྱས་
ནས། ད་ལྟའི་ཆར་ལ་སིག་ཆས་མི་དགྲོས་པ་བྱས་ནས་བཞག་པའི་སྐབས་སུ། ཉམས་མྲོང་ག་རས་བྱུང་སྲོང་ཟསར་ན། རྒྱུན་དུ་
ཕྲུ་གུས་རང་དབང་ལྡན་པའི་ཐྲོག་ནས་གྲོན་ཡྲོང་བ་དས་འད་རང་རང་བྱས་བསྡད་པ་ཡིན་ན། དསར་འགྱུར་བ་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་
ཡྲོད་མ་རསད་དས། བར་ལམ་ཞིག་ནས་ཕྲུ་གུའི་གྲོན་ཆས་མང་པྲོ་ཐྲོན་གི་ཡྲོད་རསད། དས་འད་ཐྲོན་ཡྲོང་དུས་ཕྲུ་གུ་ཚོས་གྲོས་གང་
ཡག་དང་། གྲོང་གང་ཆས་དགྲོས་ལབ་རྒྱུ་དང་། ཕ་མ་ཚོས་ཀང་ཕྲུ་གུ་ཚོའི་འདྲོད་པ་སྐྲོང་གང་ཐུབ་བྱས། ཕྲུ་གུས་ཀང་གྲོང་
གང་ཆས་རང་རང་དགྲོས་ལབ་ཡྲོང་དུས། འཛིན་གྲྭ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤ་ཀི་ལྷམ་ཡག་པྲོ་ཞས་བྲོ་དས་འད་གྲོན་ནས། ཕྲུ་
གུ་དས་འདའི་གནས་སངས་མསད་མཁན་དས་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་སསམས་ལ་རང་བཞིན་གི་འགན་བསྡུར་གི་རྣམ་པ་ཆགས་རྒྱུ་དང་། ང་
ཚོས་འགན་བསྡུར་སངས་དགྲོས་པ་དས། ང་རྒྱལ་ཕྲག་དྲོག་གི་འགན་བསྡུར་དས་ལབ་ཀི་ཡྲོད། དས་སངས་དགྲོས་པ་དས་ཤསས་ཡྲོན་
སིད་བྱུས་ཀི་དགྲོངས་པ་རསད། འགན་བསྡུར་གི་བསམ་པ་ཡྲོང་བ་དང་། མང་པྲོ་ཞིག་མར་གཉའ་ཆགས་དགྲོས་རྒྱུ་
དང་། མང་པྲོ་ཞིག་ཁསངས་པ་དང་ང་རྒྱལ་བྱསད་དགྲོས་པ་དས་འད་ཡྲོང་དུས་བསམ་པ་དས་གཉིས་ཡང་ལི་བཀག་སྐབས།  སིག་
ཆས་ཡྲོད་ན་ཡག་ས་རསད་ཅསས་བསམ་འཆར་མང་པྲོ་ཞིག་བསསབས་ནས་ཕ་མའི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཐྲོག་ནས་དཔས་མི་སིད་
པའི་ཤུགས་ཆསན་པྲོ་བསྐྱྲོན་ཡྲོད་རསད། དས་འད་བྱས་ནས་བར་ལམ་ཞིག་ནས་སིག་ཆས་དས་དགག་བྱ་ལས་དང་དགྲོས་པ་ཆསན་
པྲོ་བལྟས་ནས། གཅིག་མཚུངས་ཀི་སིག་ཆས་ཡྲོད་པ་བྱས་ན་འགིག་རྒྱུའི་བཀའ་ས་མྲོ་ནས་འཁྲོལ་ཚར་འདུག བྱས་ཙང་དས་
ལག་ལསན་བསར་རྒྱུ་དས་ཉམས་མྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་དས་འད་བྱས་པ་རསད་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན། གཞན་དག་ང་ཚོའི་སིད་བྱུས་ཡིན་ན། 
དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟ་དགྲོས་རྒྱུ་དང་། ཏྲོག་ཙམ་འགུལ་སྐྱྲོད་རྒྱག་ས་ཞིག་དགྲོས་རསད་པ། དས་དག་ཉམས་མྲོང་
རང་རསད། 
 ཡང་མུ་མཐུད་ནས་སིག་ཆས་གྲོན་ན་སྐྱྲོན་གཞན་པ་ག་རས་ཡྲོང་གི་འདུག་ལྟར་བུ་ལས་གཞན་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མསད།  
དས་ནས་དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭའི་ས་ཆ་སྲོ་ཕྲོགས་སྐྲོར་དས་སྲོན་མ་ནས་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྲོ་རྒྱུ་བྱས་ཀང་། སྲོ་ཐུབ་ཀི་མསད་པའི་
སྙན་གསན་དས་འད་བྱུང་ཡྲོད་རསད། ད་ལྟ་དས་དམིགས་འཛུགས་བྱས་པ་དསར་སྲོ་ཐུབ་ཀི་མསད་པ་དས། ད་ལྟ་ཆསད་འཛིན་རང་རསད། 
དསའི་མཇུག་ལ་སྐད་ཆ་མང་པྲོབྱུང་བ་རསད། སྐད་ཆ་རིམ་པ་མང་པྲོ་བཤད་དུས་དངྲོས་སུ་ལག་ལསན་བསར་དུ་འགྲོ་དུས་སྲོ་ན་
ར་བ་ཉིད་ནས་འགིག་གི་མསད། གལ་སིད་སྲོས་པ་ཡིན་ན་ཕ་གི་ལ་ཡྲོད་མཁན་ཚོ་འགྲོ་ཡི་ཡིན་ཟསར། དས་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྟསན་ནས་དཀའ་ངལ་གཞན་དག་གི་ངྲོ་བྲོར་འགྲོ་གབས་བྱས་ནས། མ་གིར་སྲོ་རྒྱུ་རིས་གཞི་དས་ད་ལྟའི་ཆར་ལ་སྒྲོ་བརྒྱབ་
བཞག་ཡྲོད་རསད། ཡིན་ན་འདི་ལ་མི་ཚོགས་མང་དགས་ནས་གཞན་དག་ཅིག་ལ་སྲོ་དགྲོས་ཀི་འདུག་མི་འདུག  ག་རས་བྱསད་
དགྲོས་འདུག་བལྟ་རྒྱུ་དསར་དགྲོངས་པ་བཞསས་དང་བཞསས་མུས་ཡིན། དས་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་ཆྲོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟསན་པའི་བཟང་སྲོད་སྲོབ་ཐབས་ཀི་རིམ་པ་དས། ད་ལྟ་འཛིན་གྲྭའི་བཟྲོ་ལྟ་དང་། བང་
རིམ་བྱས་ནས་འཆར་གཞི་དང་། ག་སིག་འད་ག་རས་ཡྲོད་གསུངས་སྲོང་། དས་ད་ལྟ་སྲོབ་གཞི་ར་འཛིན་དང་། སྲོབ་དསབ་ཀི་རིམ་
པ་ཞིག་ཨ་རིར་ཡྲོད་པའི་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ཞིག་གིས་འཆར་གཞི་བང་སིག་ནས་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་རསད། ཡིན་ན་འཆར་གཞི་བང་
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སིག་ཟསར་དུས་ཕ་གི་རྦད་དས་དབུ་སསར་པྲོ་རང་རང་ཡིན་ན་བསམ་ན་དས་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རསད།  ང་ཚོ་འདི་ག་ནས་ནང་
དྲོན་རིགས་དང་སྐད་ཡིག་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་གནས་ཚད་མཐྲོ་བྲོ་ཐྲོན་ནས། བྲོད་རིགས་རང་གི་མཁས་པ་དས་འད་མང་པྲོ་
ཞིག་ཡྲོད་རསད། དས་ཚོ་དང་ད་ལྟ་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསས་བགྲོ་གསང་གནང་ས་ཚན་རིག་པ་མཁས་པ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་
བྱས་ནས། དས་དག་མང་པྲོ་ཞིག་གཞིར་བཞག་ནས་ད་ལྟ་གཅིག་ཡྲོད་རསད། དས་དག་ང་ཚོས་བྲོད་སྐད་ལ་ཕབ་སྒྱུར་བྱས་དང་
བྱསད་བཞིན་པ་རསད། དས་དང་འབསལ་བའི་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པར་སྙན་གསསང་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། སྲོན་མའང་གཅིག་ཞུས་
ཡིན་བསམས་སྲོང་། ཐྲོག་མ་ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ཐྲོན་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ན། བཟང་སྲོད་དང་ཀུན་སྲོད་ཟསར་བ་དས་ཟུར་
དུ་སྲོབ་ཚན་གི་ངྲོ་བྲོར་ཕལ་ཆསར་སྲོབ་དགྲོས་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རསད། དས་སྲོབ་ཚན་ནང་དུ་རང་བཞིན་གིས་འཐིམ་བསྡད་པའི་བཟྲོ་
ལྟ་ཞིག་དང་། དགས་རྒན་ཚོས་སྲོབ་ཁིད་གནང་ཡྲོང་དུས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སྒྲོ་ནས། སྒྲུང་འད་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་ན་
གསུང་སངས་དང་། སྒྲུང་དསའི་དྲོན་དག་མ་གཏྲོགས། ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་བཟང་སྲོད་བསྲོབ་རྒྱུ་ཟསར་ནས་སྲོབ་ཚན་དང་
སྲོབ་དསབ་ཟུར་དུ་དགྲོས་ཀི་མསད་པའི་བཟྲོ་ལྟ་ཞིག་ང་ཚོས་འགསལ་བཤད་ཕིན་ཡྲོད་རསད།  བྱས་ཙང་དས་རིམ་པ་གཅིག་རསད། 
ཡིན་ནའང་གལ་ཆསན་པྲོ་ཞས་བྲོ་ཆགས་ཡྲོང་དུས། སྲོན་མ་འགིག་བསྡད་ས་དས་དསང་སང་གནས་སངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་
ནས་འགིག་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་ཐྲོན་ཡྲོང་དུས། བསབ་གཞི་ར་འཛིན་དང་སྲོབ་དསབ་བཟྲོ་ལྟ་ཞིག་ཟུར་དུ་ལྟ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། 
དགས་མཚན་ཆསན་པྲོ་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས། དས་དག་དས་ཡྲོད་རསད། ད་ལྟ་ག་སིག་བྱས་དང་བྱསད་བཞིན་པ་རསད། གཞི་རིམ་གི་སྲོབ་
གྲྭའི་སྐབས་ལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭའི་སྐབས་ལ་བྱ་རྒྱུ། གཞི་རིམ་ཡིན་ན་གྲོང་ནས་གསུང་པ་ནང་བཞིན་ཐ་ན། གང་
ལྟར་བསམ་བྲོའ་ིགྲོ་རྟྲོགས་བསསབས་པའི་མཚམས་འཛིན་ག་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་ནས་ལྟ་ས་ཡྲོད་པ་དང་།  དསའི་བར་དུ་ལྟ་ས་
མསད་པའི་ཐྲོག་ནས་དས་སྲོན་གྲོང་ནས་ཞུས་པའི་སྲོབ་ཁིད་བྱསད་སངས་དང་། དས་འདའི་ཐྲོག་ནས་བང་དང་རིམ་པ་ཞིག་འཆར་
གཞི་བསིགས་དང་སིག་བཞིན་པ་རསད། དས་ཙམ་ཞིག་ཞུས་ན། དས་ནས་གཞི་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ཚོར་སྲོབ་ཡྲོན་དགྲོས་མི་དགྲོས་
དང་། ཧི་མ་ལ་ཡའི་སྲོབ་ཕྲུག་ལ་སྲོབ་ཡྲོན་ཁྱྲོན་ནས་མི་དགྲོས་པ། ང་རང་ཚོ་བྲོད་པའི་སྲོབ་ཕྲུག་ཚོས་སྲོབ་ཡྲོན་དགྲོས་པ་
འད་བྲོ་དང་། དས་འད་ཞིག་འབྲོད་སྐུལ་གནང་སྲོང་།  
 དས་གཅིག་བྱས་ན་ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག སྐབས་ས་མའི་སི་འཐུས་དས་འདའི་ནང་དུ་བཞུགས་མསད་པ་
ཡིན་ཙང་། དས་མཐྲོང་སྣང་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དས་མ་གཏྲོགས་དསར་སྲོན་མ་ང་ཚོས་ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ལག་ལསན་ལྟ་རྒྱུ་འགྲོ་
ཚུགས་མ་ཐག་ནས། བགྲོ་གསང་མང་པྲོ་བྱུང་། འབསལ་ཡྲོད་སྲོབ་གྲྭའི་སྡས་ཚན་མཉམ་དུ་ཡིག་འབསལ་དང་བཅས་པ་ཚད་མཐྲོ་
ཤྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཡིག་འབསལ་དང་བཅས་པ་བྱུང་བསྡད་ཡྲོད་རསད། ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ནང་དུ་སྲོན་འགྲོ་ནས་འཛིན་རིམ་
བཅུ་གཉིས་བར་དུ་སྲོབ་ཡྲོན་ར་བ་ཉིད་ནས་དགྲོས་ཀི་མསད་ཟསར་བ་ཞིག་གསལ་བསྡད་ཡྲོད་རསད། སྲོབ་ཡྲོན་ཟསར་བསྡད་པ་དས་
སྲོབ་སྲོན་ག་ཡྲོན་ཟསར་གི་ཡྲོད་རསད། དགས་རྒན་གིས་མར་སྲོབ་ཕྲུག་ལ་བསྲོབ་པ་དསའི་ཡྲོན་མསད། སྲོབ་སྲོན་ག་ཡྲོན་ཟསར་ནས་
ཚུར་བསྡུ་དས། དས་རྦད་དས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་ལ། སྲོབ་གྲྭ་གཞན་པ་ཡིན་ན་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་དུ། ང་ཚོས་དང་
པྲོ་ཤསས་ཡྲོན་སིད་བྱུས་ཟིན་བིས་བྱས་ཡྲོང་དུས་བརྒྱད་པ་དང་བཅུ་པ་བར་དུ་ཟསར་བ་རསད། དས་ནས་མཐའ་མ་གཏན་འབསབས་
བྱསད་ཁར་བྲོ་ཁྲོག་ཆསན་པྲོ་བྱས་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་དུ་བཟྲོས་ནས་ཐྲོན་པ་རསད། བྱས་ཙང་དས་རང་སྲོར་གནས་བསྡད་ཡྲོད་
རསད། གལ་སིད་སྲོབ་གྲྭ་སྡས་ཚན་ལ་སྲོགས་པས་དས་ཕག་ལས་གནང་གི་མསད་ན། དས་དབྱས་བ་ཕས་བའི་ཐྲོག་ནས་ཕག་ལས་ངསས་
པར་དུ་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རསད། དས་རིང་ངས་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དབྱས་བ་ཕས་ཟསར་ན་ག་རས་ལབ་ཀི་
ཡྲོད་རསད་ཟསར་ན། སྲོབ་སྲོན་གི་ག་ཡྲོན་མ་ཡིན་པའི་ཉལ་ཁང་ལ་སྡྲོད་མཁན་ཡིན་ན་ཁྲོ་རང་ཁྲོ་རང་ལ་མིང་ཡྲོད་རསད། གཅིག་
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གཅིག་གཉིས་གཉིས་ཀི་དྲོད་ཟསར་བ་འད་བྲོ། དས་དག་ཡིན་ན་སྒྲུབ་དགྲོས་ས་ལ་བསྒྲུབ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རསད། མི་དགྲོས་པ་
ཡིན་ན་མི་དགྲོས་པ་རང་རསད།  
 དཔསར་ན། ཉིན་སྲོབ་དས་དག་ལ་ང་རང་ཚོས་ཕལ་ཆསར་གནས་དྲོད་ཅིག་ལསན་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་ས་ཡྲོད། དས་ཁྲོ་རང་ཁྲོ་
རང་ལ་མིང་ཞིག་ཡྲོད་རསད། སྲོབ་སྲོན་ག་ཡྲོན་གི་གས་སུ་གཏྲོགས་ཀི་ཡྲོད་མ་རསད། དས་འད་ཞིག་བྱས་ནས་དསའི་ཐྲོག་ལ་སྲོན་
མ། ང་ཚོ་སྲོབ་གྲྭ་སྡས་ཚན་ཆས་ཤྲོས་བྲོད་ཁྱིམ་ལའང་། རིན་པྲོ་ཆས་བཀའ་བྲོན་ཁི་པ་དང་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཅིག་ལྲོགས་
སྐབས་སུ་བཀའ་ཞིག་བྱུང་བ་རསད། དསའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་དསའི་ཕག་བིས་ཕུལ་ནས། གང་ལྟར་དབྱས་བ་ཕས་ནས་ལག་ལསན་
ཁསལ་བ་ཞིག་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟསར་ནས་ཕར་གསྲོལ་འདསབས་ཞུས་ནས་དས་དག་བྱུང་བསྡད་ཡྲོད་རསད།  བྱས་ཙང་། དས་ད་ལྟ་
མར་ཏྲོག་ཙམ་ལུག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ན། དས་ང་ཚོས་སྲོན་མ་ནང་བཞིན་གི་བཟྲོ་ལྟར་བབ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རསད། དས་ང་ཚོའི་ངྲོས་
ནས་བཀྲོད་གང་ཐུབ་བཀྲོད་ཀི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྐང་དས་དག་གི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་འགིག་པ་ཡིན་ན། གཞན་པ་དས་དག་མི་
དགྲོས་པའི་ཐབས་ཤསས་བྱསད་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་ངསས་པར་དུ་བྱསད་འྲོས་པ་ཞིག་རསད། ཡིན་ནའང་དས་ཚུར་ཕྲོགས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཏྲོག་
ཙམ་ཞིག་ཡྲོད་རསད།  ཕ་མ་ཚོ་ཡིན་ནའང་སྲོ་སྲོའ་ིཕྲུ་གུ་དྲོན་དུ། ག་རས་ཡིན་ན་མཐུན་རསན་ཏྲོག་ཙམ་སར་རྒྱུ་དང་འགྲོ་སྲོང་
ཏྲོག་ཙམ་བཏང་བ་ཡིན་ན་རྒྱུ་མཚན་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་དས་གནད་དྲོན་ཡྲོད་བསྡད་ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙང་མི་རིགས་ཁ་
ཤས་ཤིག་གིས་ལྟ་སངས་བྱས་པ་ཡིན་ན། སྲོ་སྲོའ་ིཕྲུ་གུ་ཡི་ཆསད་དུ་གཞན་ལ་གཡར་ནས་བྱསད་དགྲོས་ན་ང་རང་གིས་བྱསད་
ཀི་ཡིན་མ་གཏྲོགས་ཁྱྲོད་ཀིས་སད་ན་མགིག་གི་མསད་ཟསར་བ་དས་འདའི་ལྟ་བ་འཛིན་མཁན་ཡྲོད་རསད། གང་ལྟར་དས་ལ་དགྲོས་
པ་རྒྱུ་མཚན་ཡྲོད་རསད། དབྱས་བ་ཕས་རྒྱུ་དས་འད་ཡྲོད་རསད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གི་གསུང་བབ་ཅིག་ལ་ཏྲོག་ཙམ་སྐད་ཆ་
ཁྱབ་ཆསན་པྲོ་ཡིན་པ་གསུངས་སྲོང་། དས་ང་ཚོས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ལ་ཡར་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རསད་ཀང་ངས་
རྒྱུས་མངའ་བབ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་གིས་མཚམས་མཚམས་བྲོད་པའི་ཐ་སྙད་དས་འད་བསད་
སྲོད་གཏྲོང་བའི་སྐབས་ལ། ཏྲོག་ཙམ་ཏྲོག་ཙམ་ཚིག་ནྲོར་འགྲོ་བ་དས་འད་མང་པྲོ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙང་བཀུར་འྲོས་
ཀིས་གསུངས་པ་དས་ཁིམས་ལུགས་དང་ལམ་ལུགས་ཟསར་བ་དས་གཉིས་ཀི་ལུགས་དས་རསད་མ་གཏྲོགས།  ཁིམས་དང་ལུགས་
ཟསར་བ་དས་ཁིམས་ལུགས་ནང་གི་ལུགས་དས་ཕལ་ཆསར་མ་རསད། ལུགས་དས་གཉིས་ཀ་ལ་ཡྲོད་པའི། ཁིམས་ལུགས་དང་ལམ་
ལུགས། ཁིམས་ལུགས་གསལ་བྲོ་མསད་པ་ལ་ལམ་ལུགས་ཨིན་ཇི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག convention 
གནང་ལམ་ཟསར་བ་ཡྲོད་རསད་པ། དས་ཡིན་དུས་ཁིམས་ལུགས་དང་ལམ་ལུགས་ཟསར་དུས། དས་ལམ་ལུགས་ཀི་གྲོ་དྲོན་རསད་མ་
གཏྲོགས་ཁིམས་ལུགས་ལ་དབྱས་བ་ཕས་ནས་ལུགས་དས་ཡིན་རྒྱུ་མ་རསད་བསམ་གི་འདུག ད་དུང་དས་གྲོ་ནྲོར་ཐསབས་གཞི་ར་ཆསན་
པྲོ་ཡྲོད་པ་བྱས་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་དསབ་ཐསར་ནང་ནས་ཕིར་འཐསན་བྱསད་དགྲོས་པའི་གནས་སངས་དས་འད་ཡྲོད་དང་མསད། དས་
སྙན་སསང་ཞུ་ཆྲོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཉིས་པ་དསས་སྲོབ་གྲྭ་རིས་ལསན་དང་འབསལ་བའི་
དགྲོངས་ཚུལ་ཡག་པྲོ་མང་པྲོ་གསུངས་སྲོང་། དས་དག་ཚང་མ་དས་ག་རང་རསད། ཡིན་ནའང་། དསའི་དྲོན་སྙིང་པྲོ་ཞིག་ལ་བྲོད་
རིགས་མ་ཡིན་པའི་སྲོབ་མའི་གངས་འབྲོར་དས་མང་པྲོ་ཆགས་ཡྲོང་དུས་འགྲོ་སྲོང་དས་འཕར་ནས། འགྲོ་སྲོང་དས་ཙམ་ཞིག་དས་
ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གཏྲོང་དགྲོས་པའི་བཟྲོ་ལྟ་གཅིག་བྱས། དས་ལ་ཚུར་ཕྲོགས་དས་ནས་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་ཕྲུག་གཙང་མ་དས་དག་སྲོབ་
སྲོང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡྲོང་གི་མསད་པའི་བཟྲོ་ལྟ་དང་། གྲོ་དྲོན་དས་དག་ལསན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས། དས་དག་ང་ཚོས་ལག་ལསན་
བསར་སངས་ཤིག་གི་ཆ་ནས་དས་འད་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རསད།  ཡང་དས་མངྲོན་གསལ་དྲོད་པྲོ་ཞས་དགས་མསད་མཁན་གི་ལྟ་གྲུབ་
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ཟསར་ནའང་མི་འདུག གནད་དྲོན་ཞིག་ཡྲོད་རསད་ཟསར་དུས་དས་རིང་གཅིག་མ་ཞུས་ཐབས་མསད་ཅིག་མངྲོན་སྲོང་། ཧི་མ་ལ་ཡའི་
རི་རྒྱུད་ཀི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་གཅིག་པྲོ་མིན་པར། ཧ་ཅང་གནད་འགག་ཆསན་པྲོ་ཡིན་པའི་སྐྲོར་ལ། སི་
ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆསན་པྲོ་མཆྲོག་གིས་བཀའ་སྲོབ་རབས་དང་རིམ་པ་ཕསབས་བསྡད་ཡྲོད་རསད།  ཐྲོག་མའི་ཆ་
ནས་བྱས་པ་ཡིན་ན། བྲོད་ཀི་ས་མཚམས་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པ་ཧི་མ་ལ་ཡ་དས་དག་ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་གང་གི་ཁུངས་སུ་ཡྲོད་
མསད་ལ་མ་ལྟྲོས་པ། བྲོད་ཀི་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་སྲོན་མ་ནས་ཁྱབ་ཡྲོད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་དང་། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་
ལ་བྲོད་པར་ཐབས་སྐྱྲོ་པྲོའ་ིགནས་ཚུལ་འདི་བྱུང་། ཁྲོ་རང་ཚོ་ས་མཚམས་ལ་ཡྲོད་པའི་དབང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་
ཞིག་གི་ཆ་ཤས་སུ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་ནའང། སྲོ་སྲོའ་ིསྲོན་གི་སྐད་དང་ཡི་གས་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་དས་དག ང་ཚོ་སྐྱབས་
བཅྲོལ་བའི་གནས་སངས་ལས་ཀང་ཞན་པའི་བཟྲོ་འད་ཞིག་ཡྲོད་དུས། ས་ཁུལ་དས་དག་ལ་བྲོད་ཀི་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་
ཡིག་ས་བརྟན་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོའི་གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ལའང་ས་བརྟན་དང་། དས་བཞིན་བྲོད་ཀི་ཆྲོས་དང་རིག་
གཞུང་། བྲོད་པ་རང་ནས་ཞས་བྲོ་ཞིག་མི་ཉམས་རྒྱུད་འཛིན་བྱསད་མ་ཐུབ་ནའང་། ཁྲོ་ཚོས་རང་དབང་དང་ལྡན་པའི་ཐྲོག་ནས་
མི་ཉམས་རྒྱུད་འཛིན་བྱསད་མཁན་སྐསད་རགས་འད་མ་སྲོང་ན་ཡྲོད་བསྡད་མཁན་དས་འདར་དགྲོངས་གཞི་དགྲོས་པ་བཀའ་སྲོབ་
ཟབ་པྲོ་དས་འད་ཕསབས་མྲོང་ཡྲོད་རསད། དས་དག་ང་ཚོས་སསམས་པའི་དཀིལ་ལ་བཞག་དགྲོས་པ་གཅིག་དང་།  
 དསས་ནས་ད་ལྟ་ཧྲོབ་ཏས་ཁར་འགྱུར་བ་ཆསན་པྲོ་ཞིག་ཕིན་ན་འགིག་གི་ཨས་ཡྲོད་ན་ཟསར་ནས་དགྲོངས་པ་ཤར་རྒྱུ་དས།  
སྲོན་མ་བར་ལམ་ཞིག་བྲོད་པའི་སྲོབ་མ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ནས་སྲོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་སྒྲོ་རྒྱག་དགྲོས་རྒྱུ་དང་།  དས་བཞིན་སྲོབ་གྲྭ་
རིས་ལསན་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་ཞིག་དང་། འཆར་གཞི་སིག་གིན་སིག་གིན་བྱས་པ་རསད་མ་གཏྲོགས། སྐད་ཆ་ཁྱྲོན་ནས་མ་འགིག་
པའི་སྐབས་ཤིག དས་འད་ཆགས་ཡྲོང་དུས། སྲོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་སྒྲོ་རྒྱག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པའི་གནས་སངས་དས་དག་ཡར་སྐུ་མདུན་
ལ་སྙན་སསང་ཞུས་དུས། མར་ལ་བཀའ་བར་ཕསབས་ནས། དས་དག་དས་ཐབས་སྐྱྲོ་པྲོ་ཡིན་པ། ང་རང་ཚོས་དཀའ་ལས་ཞས་དགས་
བརྒྱབ་ནས་བཙུགས་པ་དས་ལས་ས་པྲོའ་ིངང་སྒྲོ་བརྒྱབ་པ་མ་ཡིན་པ། དསའི་ཚབ་ལ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་གཅིག་
པ་ཡིན་མཁན་དས་དག་གནས་སངས་ཞན་ཐག་ཆྲོད་ཡྲོད་རསད། དས་དག་ང་རང་ཚོའི་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་དུ་ཚུར་བཅུག་པ་ཡིན་ན། 
ཕན་ཚུན་གཉིས་ཕན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ། དས་འདའི་བཀའ་སྲོབ་མང་པྲོ་ཞིག་ཕསབས་ནས། དསའི་རསས་སུ་ཕར་རྒྱ་གར་གི་འབསལ་
ཡྲོད་ལས་ཁུངས་རང་ལ་ཨུ་ཚུགས་འད་མ་སྲོང་ན། འགསལ་བཤད་ཤུགས་ཆསན་པྲོ་བརྒྱབ་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཡྲོད་པ་ཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་ཚུར་ཕྲོགས་ལ་སྲོབ་སྲོང་བྱསད་དུས་དཀའ་ངལ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་དས་ངས་ངྲོས་ལསན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དས་
དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་གནས་ཚུལ་རསད། དས་གཉིས་ཀའི་ཐྲོག་ལ་ཕྲོག་ཐུག་ཆསན་པྲོ་མི་འགྲོ་བའི་གནང་ཐབས་ཤིག་ག་རས་གནང་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མསད་དས་ངས་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་ནས་བསམ་གཞིགས་བྱསད་ཆྲོག་པ་ཞིག་ཞསས་ཞུ་
རྒྱུ་གཅིག་དས་ཡིན།  
 དས་ནས། དགས་རྒན་གི་ག་ཕྲོགས་དང་ཕྲུ་གུ་ལ་སྲོབ་སྲོང་གི་དྲོ་དབྱིངས་སསབས་ཐབས་དས་དག་ལ།  ཚང་མས་མིག་
དཔས་སྲོན་དགྲོས་རསད་གསུང་པ་ནང་བཞིན་རསད། དསར་ངྲོས་ལསན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ནས་ཟས་བཅུད་ཀི་དཀའ་ངལ་དས་ར་བའི་ཆ་
ནས་ཡག་པྲོ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་བསམ་གི་ཡྲོད་དས། གལ་སིད་སྲོབ་གྲྭ་སྲོ་སྲོའ ་ིའཛིན་སྐྱྲོང་གི་དབང་གིས་འཁྱྲོལ་ལ་མ་
འཁྱྲོལ་དས་འད་བྱས་ནས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་ན། དས་ངས་བརྒྱུད་ལམ་དས་ག་རང་གི་བརྒྱུད་ནས་རསད། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་
ནས་བྱས་ན། དས་འཛིན་སྐྱྲོང་སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་ནས་དྲོ་ནན་པྲོ་གནང་རྲོགས་གནངས། གང་ཡིན་ཟསར་ན། ཕྲུ་གུའི་འཕྲྲོད་བསསན་
དང་ཟས་བཅུད་གལ་ཆསན་པྲོར་བརིས་ནས། ང་ཚོས་མཐུན་རསན་དས་དག་བསྐྲུན་གི་ཡྲོད་རསད། དས་དག་ཕ་གིར་མིག་སན་མིག་
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ཐྲོག་ལ་བསསབས་ཀི་མསད་ན་ར་བ་ཉིད་ནས་འགིག་གི་ཡྲོད་མ་རསད། དངུལ་གི་གངས་འབྲོར་གི་སྐད་ཆ་མ་རསད། དས་ཚབས་
ཆསན་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙང་དས་དག་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་རིག་པ་སིམ་རྲོགས་གནྲོངས་ཟསར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
དས་ནས་གནད་དྲོན་གཅིག་གི་ཐྲོག་ལ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་ན་ཡག་པྲོ་མསད་
དམ། ད་ལྟ་རྲོགས་ཚོགས་མང་པྲོ་ཞིག་ཉུང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་དང་། རྲོགས་ཚོགས་ཀི་དངུལ་གཅིག་པྲོར་བརྟསན་མི་དགྲོས་
པའི་ཐྲོག་ནས། མཚམས་མཚམས་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག Investment དང་དས་འདའི་ལམ་
སྲོལ་ཐྲོག་ནས་བྱསད་རྒྱུ་ཞིག་བཀའ་གནང་སྲོང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་གལ་སིད་གསལ་བཤད་
གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་གནང་རྲོགས་གནྲོངས་ཟསར་ནས་མཚམས་འདི་ལ་བཞག་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གསུམ་པ་དསས་
ཐུགས་རས་ཆས་དང་བསགས་བརྲོད་གནང་བར་ཚང་མའི་ཚབ་ཞུས་ནས་ཐུགས་རས་ཆས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་རིས་སྲོད་ཟིན་པའི་ས་གནས་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ཅིག་གི་ནང་དུ་ཁྲོ་རང་ཚོའི་སསམས་ཤུགས་སྐྱསད་ནས།  ཚ་ཚ་
འུར་འུར་བྱས་ནས་འབད་བརྲོན་གནང་གི་ཡྲོད་པར་གཟིགས་ཚུལ་བྱུང་བས་དགའ་པྲོ་བྱུང་། ང་ཚོས་དས་འད་ཡྲོང་དགྲོས་ཀི་
རསད་བསམས་ནས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད།  
 དས་ནས་ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐྲོར་དས་ལ་བཀའ་འདི་གནང་སྲོང་། ད་ལྟ་སྐབས་འདིའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་སུ་
ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་དས་ཚོགས་མི་ཐྲོག་ལ་འཕྲོ་འགྱུར་ཕིན་ཡྲོད་དམ་ཟསར་ནས་གསུངས་སྲོང་། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་རང་གི་
ཐྲོག་ལ་ཡིན་མིན་མི་ཤསས་ཏས། འཕྲོ་འགྱུར་བྱུང་ཡྲོད་རསད། གང་ཡིན་ཟསར་ན། སིག་གཞི་ཁྲོ་རང་ནང་དུ་ལྲོ་གསུམ་གསུམ་ནས་
འཕྲོ་འགྱུར་ཡྲོང་དགྲོས་རྒྱུ་ཞིག་གསལ་བསྡད་ཡྲོད་རསད། ཚང་མ་མ་རྲོགས་བར་དུ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་ན། ཚང་མ་ལ་སྡསབ་
གཅིག་ཏུ་བྱསད་ཀི་རསད། དས་མིན་པ་དྲོ་བདག་སྲོ་སྲོ་ཡིན་ནའང། སྲོ་སྲོས་མི་འད་བ་ཆགས་ཀི་རསད་བ། གང་ལྟར་ལྲོ་གསུམ་རས་
ནས་འཕྲོ་དགྲོས་པ་དས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། ད་ལྟའི་ཆར་ལ། ང་ཚོས་འདི་ལ་ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཤསས་ཡྲོན་སྲོབ་
སྲོན་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་ལྲོགས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རསད། དསའི་ཚོགས་གཙོ་དང་པྲོ་དས་དངྲོས་གནས་བྱས་ན་སིག་གཞིའི་ནང་དུ་
གསལ་བསྡད་ཡྲོད། ཚོགས་གཙོ་དས་ཏྲོག་ཙམ་མཁས་པའི་དབང་པྲོ་བགསས་པ་དས་འད་ཞིག་ཕསབས་རྒྱུའི་ཆ་རསན་ཞིག་བསྐྲུན་
ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙང་། སྐབས་དས་དུས། བཀའ་བྲོན་ཁི་ཟུར་༸སྐྱབས་རས་ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་ཆས་བཀའ་ཁི་འཕྲོས་པའི་ཁ་ཐུག་
ཁསལ་ཡྲོད་ཙང་། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྲོས་ནས། ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་བཞུགས་རྲོགས་ཟསར་ནས་
གསྲོལ་འདསབས་རིམ་པ་ཞུས་ནས། ཞལ་བཞསས་ཐྲོབ་ནས་ལྲོ་ཁ་ཤས་བཞུགས་གནང་བ་རསད། དསའི་རསས་ལ་ད་ལྟའི་ཤསས་ཡྲོན་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་འགྱུར་བ་ཕིན་ནས། དསང་སང་དཔས་མཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དགས་བཤསས་ལྷག་རྲོར་ལགས་
ཀིས་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོའི་འགན་བཞསས་ཀི་ཡྲོད་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚོགས་མི་གཞན་དག་གི་ནང་ལྲོགས་ནས་ཡྲོང་ཁུངས་འདི་
འད་ཞིག་ཡྲོད་རསད་ཅསས་ངས་ལབ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ད་ལྟ་ཤསས་ཡྲོན་རང་གི་ཐྲོག་ནས་མཁས་པའི་འགན་བཞསས་མཁན་དསའི་
ཐྲོག་ནས་ཡིན་ན། དཔསར་ན། ས་རཱ་མཐྲོ་སྲོབ་ཀི་སྲོབ་དཔྲོན་དགས་རྒན་ཞིག་ཡྲོད་རསད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དས་
དག་ཚང་མ་བཀའ་འཁྲོལ་སྡསབ་གཅིག་ཏུ་ཞུས་ནས། མཚན་དས་དག་ཞུ་ཆྲོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་སྲོན་དང་པྲོ་དས་ཞུ་ཚར་བ་ཡིན་
ཙང་། ས་རཱ་མཐྲོ་སྲོབ་ཀི་སྲོབ་དཔྲོན་བསྲོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། དས་བཞིན་ཝ་ནར་མཐྲོ་སྲོབ་ཁང་གི་སྲོབ་དཔྲོན་
གཡག་པ་ཚེ་རིང་ལགས། དས་ནས་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་རྒྱུན་རིང་པྲོ་སྲོབ་སི་གནང་མཁན། ལྷྲོ་ཕྲོགས་ལ་བཞུགས་མཁན་སྲོ་སི་
ཟུར་པ་ཐར་ལམ་སྲོལ་མ་ལགས། དས་དག་མཁས་པའི་ས་མིག་བཟྲོ་ལྟ་བྱས། དས་འྲོག་ལ་སྲོབ་གྲྭའི་སྡས་ཚན་ཆས་ཁག་གསུམ་
ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དས་ནི་སཾ་བྲོ་ཊ། ར་ས་བྲོད་ཁྱིམ། མ་སུ་རི་བྲོད་ཁྱིམ། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདས་ར་ནང་གི་ཤསས་
ཡྲོན་སྡས་ཚན་བཅས་བཞི་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དས་སྲོབ་ཁག་བཞི་དསའི་སྲོ་སྲོའ་ིཤསས་ཡྲོན་འགན་འཛིན། དས་དག་ནི་མཚན་
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གནས་རསས་འབསལ་གི་བཟྲོ་ལྟ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དསའི་ཐྲོག་ལ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དསང་རབས་དང་སྲོལ་
རྒྱུན་གཉིས་ཀའི་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་བསན་འཛིན་རྲོ་རས་ལགས་དང་། དས་བཞིན་ཤསས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་རང་གི་འཛིན་སྐྱྲོང་
སི་ཁྱབ་དྲུང་ཆས་བཟྲོ་ལྟ་ཞིག་ཡྲོད་རསད། ཁྲོ་རང་ད་ལྟ་དྲུང་འཕར་གི་གནས་རིམ་བྱས་ནས་ཡྲོད་པ་རྒན་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་
ལགས་བཅས་ཁྲོ་རང་ཚོ་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོགཤཏྲོག་ཙམ་སྐུ་བཞུགས་གནང་རྲོགས་གནྲོངས།ཤཕ་ཚོད་  ༣།༡༥ བར་དུ་གསྲོལ་
ཇའི་བར་གསསང་ཡིན། 
 

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གི་ཐུན་བཞི་པ། 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན།ཤད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་རིས་ཤྲོག་གི་
ཐྲོག་ལ་སི་ཡྲོངས་ཀི་བགྲོ་གསང་དང་། ལན་འདསབས་གསལ་བཤད་ཕསབས་བསྡད་ཡྲོད། དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་
མཆྲོག་འཕྲྲོ་དས་གསུངས་གནང་རྲོགས་གནང་།  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགས་ལསགས་མཆྲོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོགཤཤའཕྲྲོ་དས་མ་ཞུས་སྲོན་དུ།ཤད་གིན་གནས་ཚུལ་འབྱྲོར་བ་ཁག་གཅིག་ལ་ནྲོར་བཅྲོས་ཞུ་ཆྲོག་
པར་ཞུ།ཤཤསས་ཡྲོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་མཚན་གཅིག་ལ།ཤའཁྱུག་ཡིག་འདི་ཀྲོག་སངས་ནྲོར་ནས་གཡག་པ་རྲོ་རས་
ཡིན་ནམ་ཞིག་ཞུས་སྲོང་།ཤཝར་ཎ་མཐྲོ་སྲོབ་ཀི་དས་ལྷག་པ་ཚེ་རིང་རསད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན།ཤ 
 དས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་བཀའ་འདི་གནང་པའི་མ་སུ་རིའི་གཏན་སྲོབ་ཀི་འཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་
ད་ལྟའི་ཆར།ཤཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པ་སསལ་ཚར་འདུགཤགསལ་ལུགས་སསལ་སངས་དས།ཤཆུ་དྲོམ་ཁིད་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོགཤpipe ཁིད་དས་སསལ་འདུག སྒྲོར་མྲོ་འབུམ་བདུན་ཅུ་དྲོན་བརྒྱད་བཏང་ནས་སསལ་འདུག འགྲོ་སྲོང་དས། འབསལ་
ཡྲོད་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀིས་ཕསད་ཀ་ཕསད་ཀ་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་དས་སསལ་ཚར་
འདུག་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕསལ་ལགས།ཤལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུངས་རྲོགས་གནང་།  
 
སི་འཐུས་བསན་པ་ཡར་འཕསལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་དི་བ་འབུལ་བའི་སྐབས་སུ།ཤསྐབས་ཐྲོག་སྐབས་ཐྲོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་ན་
ཡག་པྲོ་འདུགཤངས་མ་སུ་རིའི་གཏན་སྲོབ་ལ་ཆུའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་འདུག་ཅསས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མསད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤ 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
མ་སུ་རིའི་བྲོད་ཁྱིམ་རསད་པས།ཤལགས་སྲོ། དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་འཕྲྲོ་དས་གསུངས་གནང་རྲོགས་གནང་།  
 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགས་ལསགས་མཆྲོག་ནས།ཤ 
དགྲོངས་གསསལ་དང་སགས་ནས།ཤམ་སུ་རིའི་བྲོད་ཁྱིམ་ཡིན་ན།ཤད་ལྟ་གནས་སངས་དས་སྲོན་མ་ནས།ཤདཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོགཤསྣུམ་འཁྲོར་ Truck དས་འདའི་ནང་དུ་དབྲོར་ནས་དཀའ་ངལ་སསལ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་པ་ཤསས་ཚོར་ཡྲོང་གི་ཡྲོད། ད་
ལྟའང་དསའི་མུར་གནས་ཡྲོད་མསད་དང་། དཀའ་ངལ་ག་རས་ཡྲོད་པ་བརད་གཅྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས། ད་གིན་དགས་རྒན་གི་ག་ཕྲོགས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས། དྷ་ས་བྲོད་ཁྱིམ་གི་དགས་རྒན་མང་པྲོ་ཞིག་ཤྲོར་
འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་གསུངས་སྲོང་། དས་བྲོད་ཁྱིམ་རང་ནས་བཀའ་ལན་འབྱྲོར་བ་ལྟར་ན། དས་འདའི་དཀའ་ངལ་
ཆས་བ་གང་ཡང་བྱུང་མསད། ཕར་འགྲོ་མཁན་ཞས་དགས་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པ་དང་། ཕར་ཕིན་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཚུར་ཡྲོང་བསྡད་
མཁན་དང་། ར་བའི་ཕ་གིར་གི་སྲོབ་ཕྲུག་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་དང་། མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་དགས་རྒན་གི་དགྲོས་མཁྲོའ་ིཐྲོག་ལ་
དྲོ་ཕྲོག་ཕིན་པའམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་པ་གང་ཡང་མསད་ཟསར་ནས་ལན་བརྒྱབ་རྲོགས་གསུང་གི་འདུག དས་གཅིག་ཞུས་
ཆྲོག་པར་གིས།  

གཉིས་པ་དས་ཡང་། ད་གིན་ངས་སྲོབ་ཡྲོན་སྐྲོར་དས་འགསལ་བཤད་ཞུས་པ་རསད། སྲོན་མ་ནས་ཡིག་འབསལ་འབྱུང་
ཁུངས་སྙན་གསང་ཞུས་པ་ཡིན་ཙང་། ད་ལྟ་ཡིན་ནས་དྷ་ས་བྲོད་ཁྱིམ་གི་ཐྲོག་ནས་སྲོབ་ཡྲོན་དས་ད་རང་ཆ་ཚང་ལག་ལསན་
འཁསལ་བསྡད་ཡྲོད། ད་ལྟ་ཕ་མ་ཚོ་ནས་ཕྲན་བུ་སྡུད་བསྡད་པ་དས། ཟས་གྲོས་གནས་མལ་གི་དྲོད་དུ་མ་གཏྲོགས་སྲོབ་སྲོན་ག་
ཡྲོན་རང་ར་བ་ཉིད་ནས་བཞསས་ཀི་མསད། དས་དག་ལན་གི་ཞྲོར་དུ་ཞུས་ཆྲོག་པར་གིས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  

ད་གིན་འཕྲྲོས་དས། དགས་རྒན་གལ་ཆསན་པྲོ་ཡིན་པ་ལ། དགས་རྒན་འདསམས་སྒྲུབ་བྱསད་པའི་སྐབས་སུ། དགས་རྒན་
འདསམས་མཁན་དས་ཚོ་གདམ་བྱ་ལས། གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་གནས་ཚད་མཐྲོ་བ་གཅིག་ཡྲོང་རྒྱུའི་འབྲོད་སྐུལ་དས་གནང་སྲོང་། 
དས་དག་རང་ཡིན་དགྲོས་པ་དང་། ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་དས་འད་ཆགས་བསྡད་པའི་ཡིད་ཆསས་དང་རས་བ་ཡྲོད། རསས་མ་
ནས། དསའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་དམ་དྲོན་ཞུ་ཆྲོག་པར་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 གཉིས་པ་དས། ལྟ་གྲུབ་དགས་རྒན་གི་ཕྲོགས་དས་གཞན་པ་ལས་ཆུང་བ་ཟསར་བ་དས་སྲོབ་གྲྭའི་དབྱས་བ་ཡི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་
དགྲོས་པ་རསད། ད་ལྟ་བྲོད་ཁྱིམ་དང་སཾབྲོ་ཊ་དས་དག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཕལ་ཆསར་དས་འད་རང་ཡིན་རྒྱུ་མ་རསད། སྲོ་སྲོའ་ིཚད་དས་
ག་རང་ལ་ཡྲོད་རྒྱུ་རསད། སྲོན་མ་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྲོད་མཁན་གི་ལྟ་གྲུབ་དགས་རྒན། སྲོན་མ་ཡིན་ན་ཆྲོས་དགས་
ཞུ་གི་ཡྲོད་རསད། དས་ཚོའི་ག་དས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག PRT དམའ་རིམ་དགས་རྒན་གི་གཏན་འབསབས་བྱས་ཏས། དས་
མ་གཏྲོགས་རག་གི་ཡྲོད་མ་རསད། དས་ཚོ་ཚང་མ། རསས་མ་སཾ་བྲོ་ཊའི་ཁྲོངས་སུ་བསིལ་ཚར་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་སཾ་བྲོ་ཊའི་ལྟ་
གྲུབ་དགས་རྒན་མང་ཆས་བར་འབིང་རིམ་དགས་རྒན་གི་ག་ཕྲོགས་རསད་འདུག དས་རང་བཞིན་གིས་བསྒྱུར་ཐབས་བྱསད་དགྲོས་པའི་
གནས་སངས་ཆགས་ཀི་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

ཆྲོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟསན་པའི་བཟང་སྲོད་ཀི་སྐྲོར་དགྲོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་དསར་ལྡབ་སྐྱྲོར་མ་དགྲོས་པར། གཟའ་
མཇུག་སྲོབ་གྲྭའི་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡྲོད་སྡྲོད་མཁན་དས་ཚོ་རིམ་པ་རིམ་པས་ཕ་མ་དང་། སི་ཚོགས་དས་དག་གི་ཅུང་ཟད་ཁ་ཚུར་
ཕྲོགས་ཡྲོང་བ། དས་འདའི་སྲོན་རྟགས་གཟིགས་ཀི་འདུག དས་འད་ཡིན་ཙང་། ཕ་མ་ཚོའི་ངྲོས་ནས་མུ་མཐུད་དས་མཉམ་རུབ་
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དགྲོས་རྒྱུ་འབྲོད་སྐུལ་དང་སགས་ནས། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྲོས་ནས་ཀང་མཐུན་སྲོར་མཉམ་རུབ་དགྲོས་ཀི་འདུག་
གསུངས་སྲོང་། དས་དག་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཞུ་ཆྲོག་པར་གིས། དས་ནས། ད་ལྟ་མཐུན་སྲོར་ག་རས་ག་རས་གནང་གི་ཡྲོད་རསད་ཟསར་
ནས་བཀའ་འདི་ཞིག་གནང་སྲོང་། ད་ལྟའི་ཆར་གཙོ་བྲོ། སྲོབ་གཞིའམ་ད་གིན་བཀའ་གནང་བསྡད་པའི་སྲོབ་ཆས་ཁིད་ཆས་
བཟྲོ་ལྟ་དང་། དས་འད་ཁ་ཤས་ཀི་ཐྲོག་ནས་མཐུན་སྲོར་ཞུ་རྒྱུ་དས་འད་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོགཤ 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡས་ཤསས་མཆྲོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཤསས་རིག་དང་འབསལ་བའི་འཕྲྲོས་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས། རྲོགས་ཚོགས་
ཀི་སྐྲོར་ལ་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་གནང་བ་རསད། སིར་བཏང་ཁ་སང་སྲོན་རིས་སི་ཡྲོངས་ཀི་བགྲོ་གསང་སྐབས་སུ། རིས་འགྲོ་
གསུམ་ཙམ་རལ་སྲོན་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས། སྲོན་རིས་ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ཀི་མཐའ་མའི་བཀའ་འཁྲོལ་
དང་། ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ འཆར་འབུལ་བར་ལ་ཉུང་བ་ཆགས་འདུག་ཟསར་བ་དས། བདསན་པ་རསད་ཟསར་ནས་དས་དུས་ངས་ཞུས་ཡིན། 
ག་རས་བྱས་ནས་ཉུང་བ་རསད་ཟསར་ན། སྲོན་མའམ། ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ཀི་འཆར་འབུལ་དང་ད་ལྟ། ༢༠༡༨་་༢༠༡༩ ཡི་འཆར་
འབུལ་བར་ལ་མང་དུ་ཕིན་ཡྲོད་རསད། ད་ལསན་ཉུང་བ་ཆགས་རྒྱུ་དས། ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ཀི་མཐའ་མའི་བཀའ་འཁྲོལ་ནང་ལ་ལྲོ་
གཅིག་གི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཚང་མ་ཚུད་ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙང་། བར་བཀའ་འཁྲོལ་སསབས་པ་ཡིན་ན། འཕར་འགྲོ་ཡི་
ཡྲོད་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ནང་བཞིན། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་རྲོགས་ཚོགས་བརླག་བཞག་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མསད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། གཅིག་ཙམ་ཡྲོད་རསད་དས། ང་ཚོ་ད་ལྟ་བགྲོ་གསང་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན། སིར་བཏང་ག་རས་བྱས་ནས་དས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རསད་
བས་ཟསར་ན། ང་ཚོའི་སྲོན་རིས་འགྲོ་སངས་འདི་སི་ཟླ་ ༤ པའི་ཚེས་ ༡ ནས་ལྲོ་རསས་མ་སི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣༡ བར་
དང་། རྲོགས་ཚོགས་འགྲོ་སངས་དས། འགའ་ཤས་སི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༡ ནས་ ༩ པའི་ ༣༠ འགའ་ཤས་ཟླ་བ་ ༡ པྲོའ་ི
ཚེས་ ༡ ནས་ཟླ་བ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༣༡ འདི་འད་རྲོགས་ཚོགས་དང་། ང་ཚོའི་རིས་འགྲོ་སངས་བར་ལ་བྱས་ནས། སྐབས་
སྐབས་ལ་སྲོན་རིས་སྐབས་སུ་མ་སསབས་དུས། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙང་། 
རྲོགས་ཚོགས་རིས་གཞི་ཁ་སང་གྲོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། གཙོ་ཆས་ཤྲོས་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆསན་པྲོ་
མཆྲོག ཡང་སྒྲོས་བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི། ང་ཚོའི་ལས་དྲོན་ཡག་པྲོ་ཡིན་པ། དས་ནང་བཞིན་རིས་དང་གནས་སངས་ཚང་མ་
ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟསན་ནས། འདས་པའི་དུས་ཡུན་ལྲོ་ངྲོ་མང་པྲོའ་ིརིང་ལ་རྲོགས་ཚོགས་ཀི་མུ་མཐུད་དས་
གནང་བཞག་པ་འདི་ད་དུང་ཡང་འགྲོ་བསྡད་ཀི་ཡྲོད། འདི་ཚང་མ་མི་ཐྲོག་རིམ་པས་བསྟུད་ནས་དཀའ་ལས་དུ་མ་བརྒྱབ་
པར་བརྟསན། གྲུབ་འབས་ཡག་པྲོ་སྲོན་ཙང་རྲོགས་སྐྱྲོར་ཐྲོབ་པར་བྱུང་ཡྲོད་རསད། དས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 བྱས་ཙང་། མ་འྲོངས་པར་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཞས་པྲོ་ཆག་གི་རསད་བསམ་གི་མི་འདུག རསད་དས། ད་ལྟའི་གནས་
སྐབས་འདི་རྲོགས་ཚོགས་འགའ་ཤས་ཀིས་དས་ས་གནང་རྒྱུ་ལས་ཕྲན་བུ་ཆག་བསྡད་ཡྲོད་རསད།  ཆག་པ་དས་ཡང་ལས་གཞི་
འགའ་ཤས་ལག་བསར་བྱསད་སའི་ཡུལ་དསའི་སྲོབ་ཕྲུག་གི་གངས་འབྲོར་ཆག་པ། བྲོད་ནས་ཕསབས་མཁན་ཉུང་དུ་ཕིན་པ། དས་
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འདའི་རསན་བྱས་ཏས་ཡྲོང་སིད་ཀི་རསད། ང་ཚོས་ཀང་ཕར་བདསན་པ་ཞུ་དགྲོས་ཡྲོད་དུས་དས་གཅིག་རསད། གཉིས་པའི་ཆ་ནས། 
ངས་ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང་བཤད་བསྡད་ཀི་ཡྲོད། མི་རྒྱུ་བཟའ་བར་ལགས་ཀི་འགམ་པ་དགྲོས། རྲོགས་ཚོགས་ཀི་དངུལ་དས་
ཡང་རྒྱལ་ཁབ་དསའི་མི་མང་གིས་རྣག་དང་ཁག དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའི་ཁལ་ཡར་ཕུལ་དས་བཟྲོ་དུས། ང་ཚོས་ལས་གཞི་ལག་
བསར་བྱསད་པའི་སྐབས་སུ། སྙན་ཐྲོ་དས་འད་ཕུལ་སངས་ཀི་རསན་གིས་ཡྲོང་སིད་ཀི་རསད། ད་ལྟ་བརྒྱུད་ལམ་འདི་བརྒྱུད་དས། 
ཚང་མས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ལག་བསར་བྱསད་དགྲོས་པ། ལག་བསར་ཡག་པྲོ་བྱུང་གི་ཡྲོད་རསད། སྐབས་སྐབས་སུ། སྲོན་མ་
བཀའ་འཁྲོལ་བྱུང་བ་ནང་བཞིན། ལས་གཞི་རྟྲོགས་ཞིབ། ལས་གཞི་དཔྱད་ཞིབ། དས་འདའི་སྐབས་སུ་སྙན་ཐྲོ་ཡག་པྲོ་
བཞསངས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་དས་འདའི་རསན་ཡྲོང་གི་འདུག ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་རྲོགས་ཚོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མསད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ད་དུང་ང་ཚོ་བགྲོ་གསང་བྱསད་ཀིན་བྱསད་ཀིན་འགྲོ་ཡི་རསད། དས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཁ་ཡྲོད་ལག་ཡྲོད་
ཀི་བཀའ་ལན་འབུལ་རྒྱུ་དས། ང་ཚོ་གཞུང་གི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་དས། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དབུས་
དངུལ་ཁང་ཆསན་མྲོ། དས་མིན་དངུལ་ཁང་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ། Bond ཚུལ་དུ་འཇྲོག་དགྲོས་རྒྱུ་དས་ཏན་ཏན་རསད། 
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དངུལ་ཁང་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་མྲོང་པ་སྲོང་ཙང་། དས་འདའི་རིག་པ་ང་ལས་ཡག་ག་ཤསས་ཀི་ཡྲོད་
རསད། འདི་ལམ་ལུགས་རིང་པ་ཞིག་རསད། ལམ་ལུགས་རིང་པ་འདི་ཡང་བརྟན་པྲོ། ཉསན་ཁ་མསད་པ་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དས་
རིང་ཁ་སང་གི་ལམ་ལུགས་གསར་པ་ནང་དུ་ཕིན་ཏས། མ་འཛུགས་བྱསད་པའི་ལམ་ཁ་མསད་པ་མ་རསད། དས་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དས་
ལ་ཁས་ཕན་ཡྲོད་སིད་ཀི་རསད། ཉསན་ཁ་ཡང་ཡྲོད་སིད་ཀི་རསད། ཁས་དང་གྲོང་གཉིས་ཀར་ལྟ་ནས་འགྲོ་རྒྱུ་རསད།  
 ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་འདི་ལ། ཁ་སང་སྲོན་རིས་སི་ཡྲོངས་ཀི་བགྲོ་གསང་སྐབས་སུ། དཔལ་འབྱྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་ཁུངས་སི་ཡྲོངས་དཔྱད་པ་བྱསད་རྒྱུ། གངས་ལྲོངས་དཔལ་འབྱྲོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་བཙུགས་ཚར་པའི་རསས་ལ་གནས་
སངས་ག་རས་ཆགས་ཀི་རསད། དས་འད་མང་པྲོ་བསམ་བྲོ་བཏང་ནས། གྲོས་བསྡུར་དང་བསམ་བསྡུར་བྱས་དང་བྱསད་བཞིན་པ་
ཡིན། མ་འྲོངས་པར་དས་འད་བའི། ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་པའི་ནང་། དས་རིང་ཁ་སང་། ལྲོ་ཁ་
ཤས་རསས་ལ། རྒྱ་གར་ནང་དུ་དངུལ་ཁང་གི་སྐྱསད་ཁ་ཉུང་དུ་འགྲོ་ཡི་རསད་ཟསར་ནས་ཚོད་དཔག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རསད། ཡྲོང་སིད་
ཀི་རསད། ཕིན་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་ག་རས་བྱསད་དགྲོས་རསད། དས་འདའི་བསམ་བྲོ་མང་པྲོ་བཏང་ནས། མཐའ་དྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཁས་ཕན་
ཆསན་པྲོ་མ་ཡྲོང་ཡང་། ཉསན་ཁ་མསད་དགྲོས་པ་དས་གལ་ཆས་ཤྲོས་བརིས་པའི་ཐྲོག་ནས། མ་ར་ག་བར་བཙུགས་དགྲོས་འདུག 
གང་འད་བྱསད་དགྲོས་འདུག དས་འདའི་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཏན་ཏན་ང་ཚོ་སྲོ་རྒྱུའི་བསམ་བྲོ་བང་རིམ་སིག་ཡྲོད། 
ལམ་སསང་ཡྲོང་གི་རསད་ཟསར་ན་ངས་ཞུ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མི་འདུག དགྲོངས་འཆར་གནང་བ་དས་དཔས་མི་སིད་ཡག་པྲོ་རསད། ད་
ལྟའི་གནས་སྐབས་འདི་ལ། ཉསན་ཁ་ཉུང་པ། ཁས་ཕན་ཆུང་བ་ལས་ཉསན་ཁ་ཉུང་བ་དས་ར་ཆས་བ་བརིས་ནས་བཞག་བཞག་པ་དས་
གཅིག་རསད། གཉིས་པ་ལ། དས་འད་བའི་དངུལ་བཞག་བཞག་པ་དས་ཡང་། ལྲོ་ལྔའམ་བཅུ་བཞག་དུས། དུས་ཚོད་མ་རྲོགས་
བར་དུ་ང་ཚོ་འཕར་ཤིག་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། གྲོང་རག་པ་དས་འད་འདུག དས་འད་མང་པྲོ་བལྟས་ནས། ག་བར་འགྲོ་དགྲོས་འདུག 
རསས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་བཞསས་ཆྲོག་གི་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རས་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་ཟམ་མདྲོ་བྱམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས།  
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སི་འཐུས་ཟམ་མདྲོ་བྱམས་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་བཀའ་འདི་ཐུང་ཐུང་གཉིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། དང་པྲོ་
དས་མི་རྟག་པ་གཞི་ལ་བཞག་ཐྲོག མ་འྲོངས་བྲོད་མིའི་ར་དྲོན་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ལ། འཛིན་
རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐྲོན་ཏས་མཐྲོ་སྲོབ་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བྱསད་མཁན་སྲོབ་གྲྭ་བ་ཚོར། བྲོད་པ་དང་རྒྱ་གར་བའི་སྲོབ་ཕྲུག་བར་
འགྲོག་འདིས་གང་འད་བྱསད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པའི་ལམ་སྲོན་གནང་སྲོལ་ཡྲོད་དམ་མསད། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཐྲོན་རསས། མཐྲོ་
རིམ་སྲོབ་གྲྭར་འཛུལ་མཁན་གི་སྲོབ་ཕྲུག ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ལྲོ་དང་པྲོ་འཛུལ་པའི་སྐབས་སུ། རྒྱ་གར་གི་
གྲོགས་པྲོ་གྲོགས་མྲོ་གང་འད་ཞིག་ཐུག་པ་ཡིན་ན། ཁྲོང་ཚོ་མཉམ་དུ་འགྲོག་འདིས་བྱསད་སངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ལམ་སྲོན་གནང་
སྲོལ་ཡྲོད་དང་མསད། འགྲོག་འདིས་ཟསར་པའི་རྒྱབ་ལྲོངས་ཀི་བསམ་མནྲོ་དས། འཛིན་རིམ་དང་པྲོ་འཛུལ་པའི་སྐབས་ལ། སྲོབ་
ཕྲུག་རས་ཕུད་ཅན་རྒྱ་གར་བ་དང་འབསལ་བ་བྱས་པ་ཡིན་ན། མ་འྲོངས་བྲོད་མིའི་བདས་ར་ལ་ཁས་ཕན་དས་འད་དས་འད་ཡྲོང་སིད་ཀི་
རསད་ད་གསུང་རྒྱུ་གཅིག་དང་། ཡང་གཅིག་མིན་ན། ཆབ་སིད་ཀི་གནས་ཡྲོད་མི་སྣའི་སྲོབ་ཕྲུག་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། ཁྲོང་ཚོ་
མཉམ་དུ་འབསལ་བ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ལ་ཁས་ཕན་དས་དང་དས་རག་སིད་ཀི་རསད་ད་གསུང་རྒྱུ་དས་འད། དས་བཞིན་འབྱྲོར་ལྡན་
གི་སྲོབ་ཕྲུག་དས་འད་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། ཁྲོང་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་འབསལ་བ་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོའི་སི་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་ཐུབ་
པའི་ཁས་ཕན་ཡྲོད་རསད། དས་འདའི་ལམ་སྲོན་གནང་སྲོལ་གཅིག་ཡྲོད་དམ་མསད། དས་བཀའ་འདི་ཞུ་འདྲོད་ཅིག་བྱུང་། གལ་སིད་
དས་མསད་པ་ཡིན་ན། དས་མ་འྲོངས་བྲོད་མི་ཆབ་སིད་དང་འབསལ་བའི་གནད་དྲོན་གལ་ཆསན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དསའི་ཐྲོག་
ལ་དགྲོངས་པ་ཞིག་བཞསས་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན། 
 དས་ནས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་དྲོན་ཚན་གཉིས་པ་དས། སི་ཚོགས་ཀི་བདས་ར་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཐྲོ་
སྲོབ་ཐྲོན་ནས་ན་གཞྲོན་ལས་མསད་ཡིན་པ་ཁ་གངས་ག་ཚོད་ཡྲོད་དམ། དསའི་གངས་ཐྲོ་ཡྲོད་དམ་མསད། ཐབས་ཤསས་འཆར་
སིག་ཡྲོད་དམ་མསད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་ལས་མསད་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། དསའི་ཐྲོག་ལ་འཆར་གཞི་གང་ཞིག་སིག་གི་ཡྲོད་
དམ་མསད་ཅསས་དས་གཅིག་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་ད་གིན་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སྲོབ་ཕྲུག་ཉུང་པའི་རསན་གིས། འགྱུར་བ་མང་པྲོ་ཞྲོག་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པའི་གནད་དྲོན་
མང་པྲོ་ཞིག་གྲོ་ཐྲོས་བྱུང་སྲོང་། དས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ལ། སྲོབ་དགས་ལས་མསད་དུ་གྱུར་པ་ག་
ཚོད་ཡྲོད་དམ་མསད། དས་བཀའ་འདི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ཐུགས་རས་ཆས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་པདྨ་བདས་ལསགས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་པདྨ་བདས་ལསགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབསལ་བའི་བསམ་འཆར་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་། 
སི་བཏང་དསའི་སྐྲོར་ལ་དགྲོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་མང་པྲོ་བྱུང་སྲོང་། སི་ཡྲོངས་ཀི་རྒྱ་ཆསན་པྲོ་དང་། གཏིང་ཟབ་པྲོ། ཚིག་
མཐྲོ་པྲོ་བསད་སྲོད་བཏང་སས་བཀའ་གནང་མཁན་མང་པྲོ་བྱུང་སྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚོས་རྒྱ་ཆས་ཆུང་གང་འད་བཤད་ཀི་ཡྲོད་
ན་མསད་ན། དྲོན་དག་གི་ཐྲོག་ལ་དངྲོས་སུ་ས་སསང་དུ་བབ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དངྲོས་སུ་བྱསད་བསྡད་པ་དས་ཚོའི་གས་ལ། དྲོ་སྣང་
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ཤུགས་ཆས་བ་གནང་དགྲོས་པ་དས་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད་འདུག་ཟསར་ནས། སསམས་པ་ལ་ཟིན་པའི་ཐྲོག་ནས་བསམ་འཆར་ཁ་ཤས་
ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད།  
 སི་བཏང་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ། ཤསས་ཡྲོན་དས་གལ་ཆསན་པྲོ་ཡིན་པ། ལྷག་པར་དུ་དགས་རྒན་ཟསར་མཁན་དས་གལ་
ཆསན་པྲོ་ཡིན་པའི་བཀའ་སྲོབ་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ཕསབས་བསྡད་སྲོང་། དས་དངྲོས་གནས་དང་གནས་གལ་ཆསན་པྲོ་
རསད། ཡིན་ན་ཡང་། དགས་རྒན་དས་ཚོ་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ཆསད་མཐྲོང་དང་། གུས་བཀུར་ཡྲོད་པ་ཞིག་ངསས་པར་དུ་དགྲོས་ཀི་
འདུག་དན་གི་འདུག ངས་འདི་འད་བྱས་ཏས་ལྟ་ཡྲོང་དུས། གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་མཛད་སྒྲོ་རིམ་པ་གཅིག་གི་ནང་དུ་སྲོབ་
གྲྭའི་དགས་རྒན་ནི་མི་མང་དཀྱུས་མ་འད་པྲོ་རསད་མ་གཏྲོགས། དམིགས་སུ་བཀར་ཏས། དས་འདའི་ཐྲོག་ལ་ཆསད་མཐྲོང་དང་ངྲོས་
འཛིན་དས་འད་མསད་བསྡད་པ་མཐྲོང་བྱུང་། དས་ངས་དངྲོས་སུ་མཐྲོང་བསྡད་པའི་གནད་དྲོན་ཞིག་ཡིན་དུས། དགས་རྒན་ལ་ཆསད་
མཐྲོང་དང་། སི་ཚོགས་ཀི་ངྲོས་འཛིན་གཅིག་དགྲོས་པ་དས་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད་འདུག ཟསར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དགས་རྒན་རྣམ་པ་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་། དགྲོངས་པ་བཞསས་སངས་ཀི་ཐྲོག་ལ། ས་དྲོ་སྲོབ་གྲྭ་འཚོགས་ནས་
དགྲོང་དག་ཚོུད་ ༤ པའམ་ ༥ པ་ག་དུས་གྲོལ་གི་ཡྲོད་ནའང་། དས་བར་གི་ལས་འགན་དས་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ང་ཚོ་བྲོད་པ་
གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། བྲོད་རིགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། སྲོ་སྲོའ ་ིསྲོབ་ཕྲུག་ལ་ཤསས་ཡྲོན་སྲོབ་སངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་
འགན་ཁུར་བྱསད་སངས་དང་། ཀུན་སྲོད་སྲོགས་གང་ཅིའི་ཐྲོག་ལ། དགས་རྒན་ཚོས་རྒྱ་གར་དང་གཞན་པ་དང་མ་འད་བར་
འགན་འཐྲོལ་པ་ཡྲོད་པ་དས་ཤསས་ཐུབ་དགྲོས་པ་དས་གལ་ཆསན་པྲོ་འདུག ག་རས་རསད་ཟསར་ན། སྐབས་རས་རསར་དས་འད་མང་པྲོ་
བཤད་ཡྲོང་དུས། འདས་པའི་གཞིས་ཆགས་དང་། སྐྱབས་བཅྲོལ་ལ་སསབས་ཏས། སྲོབ་གྲྭ་དས་ཚོ་འགྲོ་བཙུགས་ནས། དཀའ་
ངལ་ཆས་བའི་སྐབས་ལ། ང་ཚོའི་དགས་ལགས་དས་ཚོ་ད་ལྟ་བསྐྱར་དུ་དན་ཡྲོང་དུས། དངྲོས་གནས་དང་གནས་ཀི་བཀྲིན་ཆསན་པྲོ་
ཞས་པྲོ་རསད་འདུག དགས་རྒན་དས་ཚོས་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་དུ་ཡི་གས་སྲོབ་པ་མ་ཟད། གཟིམ་ཤག་ལ་ཚུར་སསབས་པ་ཡིན་ན་ཡང་། སྲོབ་
ཕྲུག་ཚོ་རང་སྲོང་བྱསད་དུ་ཤྲོག་ཟསར་བ་དང་། སྲོབ་ཕྲུག་ཚོ་རང་སྲོང་བྱསད་དུ་ཡྲོང་དུས། དས་སྐབས་ལ་དཔལ་འབྱྲོར་ཡྲོད་མ་
རསད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཨ་ན་བཞི་ཟསར་གི་རསད། པས་ཤ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ཙམ་དང་། སྒྲོར་མྲོ་གཅིག་ཙམ་དས་འད། སྲོ་སྲོའ་ིའབའ་ཁུག་ནང་
ནས་བཏྲོན་ཏས་རྔན་པ་སད་ནས་སྲོབ་སྲོང་སྲོབ་ཀི་ཡྲོད་རསད། དས་འད་ཡིན་དུས། དགས་རྒན་དས་ཚོའི་གནས་སངས་དས་ཚོ་ལ་
བལྟས་ན། ད་ལྟའི་གནས་སངས་དང་བསམ་མནྲོ་བཏང་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་དངྲོས་གནས་དང་གནས་ཀིས་ཁྲོང་རྣམ་པ་ལ་
རསས་དན་ཞུ་དགྲོས་པ་དང་། བསགས་བརྲོད་ཞུ་དགྲོས་པ་གལ་ཆསན་པྲོ་ཞིག་རསད་འདུག དས་འད་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་དུས་
རབས་ཀི་སྲོབ་གྲྭའི་དགས་རྒན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་ན་ཡང་། དགས་རྒན་གི་ལས་འགན་གི་ཐྲོག་ནས། དམིགས་བསལ་གི་ང་ཚོར་
འགན་ཞིག་ཡྲོད་པ་དས་ཡང་ཤསས་ཐུབ་པར་བྱསད་དགྲོས་པ་དས་གལ་ཆསན་པྲོ་འདུག་ཟསར་ནས་དས་ངས་གཅིག་ཞུས་བཞག་ན་དན་
སྲོང་།  
 བརྒྱུད་ལམ་འདི་ནས་བརྒྱུད་དས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་བལྟ་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དས་ལ་ང་རང་གི་ཚོར་སྣང་ཡྲོད། སི་བཏང་
ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕག་ལས་གནང་སངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་སྲོབ་ཡྲོན་དང་། དས་འདའི་ཐྲོག་དངྲོས་གནས་དང་གནས་གང་ལ་
གང་འཚམས་ཀི་ཡར་རྒྱས་ཆསན་པྲོ་ཕིན་བསྡད་ཡྲོད་རསད། སྲོབ་ཡྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ན་ཡང་རབ་དང་རིམ་པ། སྲོ་སྲོས་སྲོབ་
སྲོང་བྱསད་ཐུབ་ན། གྲོ་སྐབས་མང་པྲོ་ཞས་པྲོ་གཅིག་ཡྲོད་རསད། གཙོ་བྲོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆསའི་ཐུགས་རས་བཀྲིན་རསད། དས་བཞིན་
གི་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཆ་རསན་བསྐྲུན་ནས། གྲོ་སྐབས་མང་པྲོ་ཞས་པྲོ་གཅིག་ཡྲོད་རསད། གྲོ་སྐབས་
དས་ཚོ། བསད་སྲོད་ཡང་དག་པ་ཞིག་གཏྲོང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཡར་རྒྱས་ཞས་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རསད་དན་གི་འདུག ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་
མསད་ཙང། ད་དུང་ཡར་རྒྱས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རསད། ཆ་རསན་བཟང་དུ་འགྲོ་ཐུབ་པའི་འབད་བརྲོན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རསད་དས། ད་ལྟ་
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བར་དུ་གང་ཡྲོད་བསྡད་པ་དས། འདས་པའི་ལྲོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཀི་ནང་དུ་བལྟས་ན། དངྲོས་གནས་དང་གནས་ཀིས་
བསགས་བརྲོད་ཞུ་འྲོས་པའི་གནད་དྲོན་དང་འབསལ་བ ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་དུས། སི་བཏང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆསའི་
ཐུགས་རས་བཀྲིན་རསད། ད་ནང་བཞིན་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་བྲོན་གི་གཙོས་
པའི་ལས་བྱསད་ཚང་མ་ལ་བསགས་བརྲོད་ཞུ་ཡི་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས།  
 ཡིན་ན་ཡང་། སྲོབ་གྲྭའི་སྲོབ་ཕྲུག་ཡིག་རྒྱུགས་ལསན་རྒྱུ་དང་། དས་འདའི་སྲོབ་ཡྲོན་སད་རྒྱུ་དས་ཚོའི་གས་དས་སྲོན་མ་
ཐསངས་མང་པྲོ་ཞུས་མྲོང་། ཚོགས་ཆསན་དས་འདའི་ནང་དུ་ཡང་བསམ་འཆར་དས་འད་ཞུས་མྲོང་། ཏྲོག་ཙམ་ཏྲོག་ཙམ་འགྱུར་བ་
འགྲོ་བསྡད་པ་ཞིག་འདུག་སས། འདྲོད་པ་ཁསངས་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་དས་ངས་མཐྲོང་མ་སྲོང་། ག་རས་རསད་ཟསར་ན། 
གཞིས་ཆགས་ཆས་ཁག་གི་ནང་དུ། མི་འབྲོར་མང་པ་ཡྲོད་རསད། ཕྲུ་གུ་མང་པ་ཡྲོད་རསད། དསའི་ནང་དུ་ཡིག་ཚད་གཏྲོང་རྒྱུ་དང་། 
སྲོབ་འཇུག་བྱསད་རྒྱུ་དས་ཚོ་གས་དས། དསའི་ནང་དུ་བྱསད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སྲོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཀང། སྲོ་སྲོར་གཞུང་གི་གྲོ་
སྐབས་ཡྲོད་པ་དང་། དས་འདའི་གྲོ་སྐབས་གཅིག་མཐྲོང་ཐུབ་ཀི་འདུག ཕ་མ་ཚོས་ཡིན་ན་ཡང་། དངྲོས་གནས་དང་གནས་ཀི་
བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས། གྲོ་སྐབས་འདི་འད་འདི་འད་ཞིག་བསྐྲུན་འདུག་དན་ཞིང་ཤསས་རྟྲོགས་ཐུབ་པའི་གནད་
དྲོན་དས་འད་མང་པྲོ་ཡྲོད་རསད་མ་གཏྲོགས། ངས་ཤསས་བསྡད་པའི་སྲོབ་ཕྲུག འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་དང་། བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡིག་
རྒྱུགས་ཀི་ཨང་རིམ་མཐྲོ་པྲོ་ཡིན་བསྡད་པ་གང་ཞིག་ལ། གྲོ་སྐབས་ནང་དུ་མ་ཚུད་བསྡད་མཁན། དས་འདའི་ཡིག་ཚད་གཏྲོང་
པའི་དུས་ཚོད་དང་། དས་འདའི་གནད་དྲོན་དས་འད་ཧ་མ་གྲོ་བ་དང་། ཧ་གྲོ་དུས། ཉིན་མཐའ་མ་དས་ཡིན་བསྡད་པ། དས་ཡང་ཡིག་
ཆ་ཚང་མ་དྷ་རམ་ས་ལ་འབྱྲོར་དགྲོས་པ་སྲོགས་ཀི་གནད་དྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་དཀའ་ངལ་འདུག  ཤསས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཡིག་ཆ་དས་ཚོ། གཞིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་བཀྲམ་གི་ཡྲོད་རསད་གསུངས་ནས་བཀའ་གནང་གི་རསད། 
ཏན་ཏན་བཀྲམ་གི་ཡྲོད་རསད་དས། གཞིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ཀི་གཞིས་འགྲོ་དས་ཚོས། ག་རས་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ན། དས་
གཞིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ཀིས་ notice board ཐྲོག་ལ་སར། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དས་བཞིན་གྲོང་སྡས་ཁག་
གི་བརྒྱ་དཔྲོན་དས་ཚོ་ལ་བསྐུར་གི་ཡྲོད་རསད། སི་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་ཡི་གས་ཚང་མ་བསགས་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རསས་ལ་
ཚོགས་འདུ་གཅིག་འཚོགས་ཀི་རསད། དས་ཚོགས་འདུ་གསར་བསགས་བྱསད་འྲོང་དུས། ལས་ཀ་ཚང་མ་ཚར་བསྡད་ཡྲོད་རསད། 
དས་འདའི་གནས་སངས་ལ་བྱསད་འྲོང་དུས། དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་ཀི་འདུག་ཟསར་ནས། དས་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་གི་ཐྲོག་
ལ་ཉིན་རས་ཉིན་རསའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་གནད་དྲོན་གཅིག་བཤད་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་མ་གཏྲོགས།  ང་ཚོས་རིག་པྲོ་དས་འད་
བཤད་བསྡད་ན། རིག་པྲོ་བཤད་བསྡད་མཁན་མང་པྲོ་འདུག་བ།  
 སྲོབ་ཕྲུག་ཕྲུ་གུ་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་ཡྲོད་མཁན་དས་ཚོ་ལ། སྲོབ་ཡྲོན་གནང་བའི་གྲོ་སྐབས་ཡྲོད་ས་རསད། རསད་དས། 
དཔསར་ན། ཀྲོ་ལི་གལ་ཡིན་ན་རསད། སྦསལ་ཀྲོབ་ཡིན་ནའང་རསད། མྲོན་གྷྲོ་ཡིན་ནའང་རསད། དས་འདའི་བུ་ཕྲུག་བཞི་ལྔ་ཡྲོད་
མཁན་ལ་སྲོབ་ཡྲོན་དང་སྲོབ་འཇུག་ཡྲོད་དུས། ཕྲུ་གུ་དས་ཚོ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྲོགས་ལ་ཡར་འགྲོ་བསྡད་དགྲོས་པ་དས་འད་ཆགས་
ཀི་འདུག དས་འད་འགྲོ་བསྡད་པ་ཡིན་ན། གཞིས་ཆགས་ཀི་སྲོབ་གྲྭ་དས་འཐྲོས་ཤྲོར་འགྲོ་བཞག་གི་ཡྲོད་རསད། དས་འགྲོ་མ་དགྲོས་
པར་གཞིས་ཆགས་ཁྲོ་རང་གི་ནང་དུ་ཐྲོབ་ཐང་སྲོགས་ག་རས་གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་ནའང་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག 
ག་རས་རསད་ཟསར་ན། ཉས་ཆར་ཀྲོ་ལི་གལ་ནས་མི་གཅིག ཁྲོ་རང་གི་ཕྲུ་གུ་གསུམ་པའམ་བཞི་པ་གཅིག་འདི་ནས་ཡར་གཏྲོང་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རསད། མ་བཏང་ན་འགིག་ཡྲོད་མ་རསད། འདིར་ཡར་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཟསར་ནས་གཏྲོང་རྒྱུ་བྱསད་བསྡད་འདུག 
ཡིན་ན་ཡང་། ཕ་མ་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་གཏང་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་མི་འདུག ཕ་མའི་ར་ལ་སྲོབ་གྲྭ་རང་ལ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་
དགའ་བ་བྱསད་ཀི་འདུག་སས། འདིར་མ་བཏང་ན། འདིའི་ཆ་རསན་དས་མ་གིར་རག་གི་ཡྲོད་མ་རསད་ཟསར་བ་དས་འད་ལབ་བྱུང་། གལ་
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སིད་དས་འད་ཡིན་ན། དས་ཏག་ཏག་བསྡད་ཀི་མི་འདུག དགྲོངས་པ་ཞིག་བསྐྱར་དུ་བཞསས་ཐུབ་དགྲོས་འདུག་ཟསར་ནས་གཅིག་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག སྐར་མ་གཅིག་མ་གཏྲོགས་ལྷག་མི་འདུག) དས་
བཞིན། BJS དང་ JSS སྲོགས་ཚོགས་མི་གཅིག་དས་འད་ཡྲོད་རསད། དས་འད་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག ཕསབས་པའི་
སྐབས་སུ་བཀའ་གནང་ཡྲོད་རསད་ལ། ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་ས་ཕི་ཕསབས་དས་འད་བྱུང་ཡྲོད་རསད། དས་བཞིན། ལྷྲོ་ཕྲོགས་ཀི་ཧིན་
བྲོད་མཛའ་འབསལ་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་རྒྱ་གར་དང་བྲོད་པ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་བཅར་ནས་ Medical site དང་ 
enginery site དམིགས་བསལ་གི་སད་རྲོགས་གིས་ཟསར་དུས། ཁྲོ་ཚོས་རསས་ནས་ང་ཚོ་ལ་གྲོ་སྐབས་ཤིག་ཏན་ཏན་
ཞིག ང་ཚོས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆས་ལ་དད་འདུན་དང་། གུས་ཞབས་ཡིད་ཆསས་ཆསན་པྲོ་ཡྲོད་
མཁན། བྲོད་པ་ལ་དགའ་ཞསན་ཡྲོད་བསྡད་མཁན་ཡིན་པ་ཡིན་དུས། ད་ཚོས་ལས་ཀ་དས་མུ་མཐུད་དས་ཡག་པྲོ་བྱསད་ཐུབ་ན། 
ཏན་ཏན་གྲོ་སྐབས་རག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་འདུག་ཟསར་ནས་དས་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་མཉམ་དུ་ལ། ད་སྐར་མ་གཅིག་མ་
གཏྲོགས་མསད་པ་ཡིན་དུས། ངས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ལན་འདསབས་པའམ་འགསལ་བཤད་གལ་བརྒྱབ་རྒྱུ་མིན་མྲོད། ད་
གིན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས། ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་འགསལ་བཤད་ཅིག་སྐྱྲོན་སྲོང་། ང་རང་རང་གི་ཚོར་སྣང་
ཞིག་དང་འབསལ་ཏས་ཞུས་ན། ངས་བསམ་མནྲོ་ཞིག་བཏང་ནས་བསྡད་བསྡད་དུས། ང་ཚོའི་ཁིམས་དང་ལམ་ལུགས་གཉིས་དས་
བཙན་བྱྲོལ་ནང་དུ་ལག་བསར་བྱསད་བསྡད་ཀི་འདུག ཁིམས་ཀི་ཐྲོག་ལ་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ནང་ལ་ཡྲོད་པ་དས་
ལག་བསར་བྱསད་བསྡད་ཀི་འདུག ལམ་ལུགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དཔསར་ན་ང་རང་ཚོ་ཚོགས་ཁང་འདིའི་ནང་
དུ་སི་འཐུས་རྣམ་པས་དས་ལ་ངྲོས་ལསན་དང་བརི་བཀུར་ཞུས་ནས་ལམ་ལུགས་ཤིག་བརི་བསྡད་ཀི་འདུག དཔསར་ན། ང་རང་
ཚོའི་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་འྲོས་འདསམས་བྱསད་དགྲོས་ཀི་རསད་དས། དས་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞིག་འྲོས་ཤྲོག་གི་ཐྲོག་ནས་ཏག་ཏག་འགྲོ་མ་
ཐུབ་དུས། ལྲོ་གཉིས་དང་ཕསད་ཀ་ཕསད་ཀ་ལ་བགྲོས་ནས། འདི་འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དསའི་ལམ་ལུགས་དས་འདི་རསད་བ། དས་
འད་ཡིན་པ་ཡིན་དུས། ཁིམས་དང་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཀ་ཡྲོད་ས་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་དཀྲོན་མཆྲོག་ཡར་འཕསལ་ལགས། 
  
སི་འཐུས་དཀྲོན་མཆྲོག་ཡར་འཕསལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཁ་རང་གྲོས་ཚོགས་འགྲོ་ཚུགས་པ་ནས་སྐད་ཆ་མ་བཤད་པ་བསྡད་དུས་རྲོགས་པ་དས་ཚོས་
གཟུགས་པྲོ་བདས་པྲོ་འདུག་གམ་གསུང་གི་འདུག གཟུགས་པྲོ་དང་བདས་པྲོ་འདུག་སས། སསམས་པ་བདས་པྲོ་ཞས་དགས་མི་འདུག་
ཞུས་ཡིན། གྲོས་ཚོགས་འགྲོ་ཚུགས་པ་ནས་སསམས་པ་བདས་པྲོ་ཞས་དགས་བྱུང་མ་སྲོང་ཟསར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ནས་ད་གིན་
ང་ཚོ་ལས་རིམ་འགྲོ་བསྡད་དུས། སྲོན་རིས་ཀི་ཐྲོག མུ་མཐུད་དས་བགྲོ་གསང་དང་། གཏན་འབསབས་ལབ་པ་དས་རསད། ད་གིན་
གྲོང་དུ་ཕག་སསལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་ཤི་ལྲོང་སཾ་བྲོ་ཊའི་སྲོབ་གྲྭའི་སྐྲོར་ལ་གཅིག་གསུངས་སྲོང་།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག ངའི་ཕག་སསལ་སི་འཐུས་རྲོ་རས་ཚེ་བརྟན་ངསད་གཉིས་ས་བགྲོས་བཞིན། ཤི་ལྲོང་ལ་ཕིན་པ་ཡིན། ཤི་ལྲོང་གི་
སྲོབ་གྲྭ་དསའི་གནས་སངས་ཚང་མ་མགྲོ་འཚོས་ཀི་ཡྲོད། དངྲོས་གནས་སྲོབ་གྲྭ་དས་སྒྲོ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ས་ཁང་དས་ཡང་ཕར་
ཤྲོར་འགྲོ་བའི་གནས་སངས་ཆགས་བསྡད་འདུག ས་ཁང་དསར་ཆ་བཞག་ན། མི་བཟང་སསམས་བཟང་ཞིག་གིས་སྐྱབས་
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བཅྲོལ་བྲོད་མིའི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་ཤསས་ཡྲོན་སྲོབ་སྲོང་སད་རྒྱུའི་ཆསད་དུ་བཞག་པ་ཞིག་རསད། ཤསས་ཡྲོན་གི་ཚང་དས་ཞིག་སྲོང་ན། 
ཕར་འཁུར་འགྲོ་ཡི་ཡིན་ཟསར་བའི་གནས་སངས་ཆགས་བསྡད་འདུག སྲོ་གྲྭ་དས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆས་ཤྲོས་དས་ག་རས་རསད་འདུག་
ཟསར་ན། ཤི་ལྲོང་ལ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མི་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་དས་ཚོ་གཏྲོང་རྲོགས་བྱསད་ཀི་མི་འདུག ཚང་མ་ཨིན་ཇིའི་སྲོབ་གྲྭ་ལ་བཏང་
ནས། ཨིན་ཇི་སྲོབ་གྲྭ་གཅིག་ལས་གཅིག་མིང་ཆས་བ། གཅིག་ལས་གཅིག་གྲོང་ཆས་བ། ཁྲོ་རང་ཚོའི་ཡུལ་མིའི་ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་
གཏང་གི་མི་འདུག ད་ལྟ་ཡྲོད་བསྡད་པའི་སྐྱྲོ་པྲོ་ཡྲོད་ལབ་བསྡད་མཁན་དས་ཚོ་ཡང་ tuting དང་ཕི་ལྲོགས་ནས་སསབས་
ཡྲོང་པའི་ཕྲུ་གུ་ཆགས་བསྡད་འདུག རྣམ་པ་ཚོ། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ས་གནས་དསའི་སི་འཐུས་ཡིན་དུས། ཐུགས་ཞིབ་
གནང་སས་མི་མང་ལ་སྲོབ་གསྲོ་རྒྱག་དགྲོས་པ་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད། སྲོབ་གྲྭ་དས་གནས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། གཅིག་དས་རསད། 
གཉིས་པ་དསར། དསས་མ་ཚད་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གི་ཡིག་ཚང་རྒྱག་སའི་ས་ཆ་ཞིག་ཀང་འདུག  ས་ཆ་དསར་རྲོག་ག་ཞས་
དགས་འདུག འཚོང་མཁན་བྲོད་པ་རསད་འདུག ཉྲོ་མཁན་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་རསད།   དངུལ་ཡྲོད་རསད་དས། དསའི་ཐྲོག་ཁང་པ་
བརྒྱབ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མ་རསད། གནས་སངས་ཚང་མ་མགྲོ་འཚོས་ཀི་ཡྲོད་ཟསར་ནས་དས་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་ཐྲོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཤསས་ཡྲོན་ལབ་རྒྱུ་དས་མི་རིགས་གཅིག་གི་སྲོག་ར་
ལྟ་བུ་དས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། མི་རིགས་གཅིག་གི་ངྲོ་བྲོ་དང་མི་རིགས་དས་གནས་དང་མ་གནས་དས་སྲོ་སྲོའ་ིཤསས་ཡྲོན་
དང་། སྐད་ཡིག རིག་གཞུང་དས་ཆགས་བསྡད་དུས། ཧང་སང་ཡ་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད། ད་ཁ་རང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆྲོག་གིས། གྲོང་དུ་མི་འབྲོར་ཞིབ་གཤསར་སྐྲོར་ལ་བཀའ་སྲོབ་གཅིག་གནང་དུས། ད་ཕལ་ཆསར་མི་འབྲོར་ཞིབ་བཤསར་
གཅིག་བྱས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ལྔ་བཅུ་དང་། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ལྔ་བཅུ་ཆགས་པའི་ཉསན་ཁ་འདུག 
དས་འད་གསུང་འྲོང་དུས། དས་གཞིར་བཟུང་། དས་དང་དས་བཞིན་ག་སིག་གནང་ཡྲོད་རསད་བས། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡྲོད་པ། བྱང་ཨ་
རི་རསད། ཡུ་རྲོབ་རསད། བྲོད་མི་མང་པྲོ་ཡྲོད་ས་དས་དག་ལ་སྲོབ་གྲྭ་རྒྱག་རྒྱུ། ད་ལྟ་གཟའ་མཇུག་སྲོབ་གྲྭ་ཞིག་མ་གཏྲོགས་ཡྲོད་
མ་རསད། མ་འྲོངས་པར་སྲོབ་གྲྭ་བརྒྱག་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡྲོད་རསད་དམ་མ་རསད། ཨ་རིའི་ནང་དུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དཔསར་ན། 
རསའུ་ཤི་མི་རིགས་རསད། རསའུ་མི་རིགས་ཀི་སྲོབ་གྲྭ་ཡྲོད་རསད། ཞྲོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༠༠ ནས་སྲོབ་གྲྭ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་ན། ཆུ་
ཚོད་ ༠༢།༠༠ ཙམ་གི་བར་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རསད། སྲོབ་གྲྭ་གྲོལ་རསས་ཕྲུ་གུ་གཞན་པ་ཨིན་ཇི་ཕྲུ་གུ་དས་ཚོ་ཁ་ཁ་བྱསད་དས་ལྲོག་
འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རསད། རསའུ་ཤི་སྲོབ་ཕྲུག་ཚོ་བསྡད་ནས། ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་འགྲོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་འཁིད་རྒྱུ། ང་ཚོས་དས་འད་
བརྒྱབ་ཐུབ་ཀི་མསད་ན་ཡང་། རསའུ་ཤིས་བརྒྱབ་བཞག་དས་དང་མཉམ་སསལ་བྱས་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག 
partnership བྱས་ནས་འབད་བརྲོན་བྱསད་ཐུབ་པ་ཡྲོད་རསད་དམ་ཡྲོད་མ་རསད། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་བསམ་མནྲོ་
བཏང་ཡྲོད་རསད་དམ་གཏང་ཡྲོད་མ་རསད། ཐབས་ཤསས་གཞན་ཞིག གྲོང་དུ་ཕག་སསལ་ཤིག་གིས་ལབ་སྲོང་། ཕྲུ་གུ་ཚུར་གཏང་
ཡྲོང་ནས། ཕྲུ་གུ་ཚུར་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རསད། བྲོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡསའི་ནང་དུ་ལྲོ་རས་ལ་ཕྲུ་གུ་ཕལ་ཆསར་དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་ཞིག་ཡྲོང་གི་
ཡྲོད་རསད། དས་དང་འབསལ་ནས་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕྲུ་གུ་ཚུར་ལསན་ནས་ལམ་ཁ་ཡྲོད་དམ་ཡྲོད་མ་རསད། དས་ཚོའི་སྒང་
དུ་འཆར་གཞི་བཏིང་ཡྲོད་རསད་དམ་མ་རསད། གཞན་པ་གཟའ་མཇུག་སྲོབ་གྲྭ་དས་གཅིག་རསད། དས་གལ་ཆས་ཤྲོས་དས། ཤསས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་བུ་བཅྲོལ་ཁང་དས་རསད། ཡུ་རྲོབ་ས་གནས་གལ་ཆས་བ། མི་མང་བ་ Dore དང་ Paris ཨ་རིའི་ཡིན་ན། 
New York ས་གནས་ཆས་ཁག་དས་ཚོ་ལ་བུ་བཅྲོལ་ཁང་ཆསན་པྲོ་ཞིག་གཞུང་གིས་བརྒྱབ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ན། མི་འབྲོར་འཕསལ་
རྒྱས་འགྲོ་ས་རསད། ཕྲུ་གུ་ལ་ཤསས་ཡྲོན་དང་གྲོམས་གཤིས་སྲོབ་ཐུབ་ས་རསད། གང་ཡིན་ཟསར་ན། ཕྲོ་གསར་མྲོ་གསར་མཉམ་
དུ་ཆང་ས་བརྒྱབ་ནས་ཕྲུ་གུ་གསྲོ་མ་ཐུབ་ནས་བསྡད་འདུག ཕྲུ་གུ་བསྲོས་ན་ཨ་མ་ལ་ལས་ཀ་ཡྲོད་མ་རསད། ཨ་མ་ལས་ཀ་
བྱསད་དུ་འགྲོ་ནས། ཕྲུ་གུ་གཞན་ཞིག་ལ་བཅྲོལ་ན། ཨ་མས་ལས་ཀ་བྱས་དང་མ་བྱས་བསད་སྲོད་ཡྲོད་མ་རསད། ཕྲུ་གུ་ལྟ་མཁན་



92 

དས་ག་ཆ་ཆས་དགས་ནས་དས་འདའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བསྡད་ཡྲོད་རསད། གཞན་པ་མ་བྱུང་ན་ཡང་། བུ་བཅྲོལ་ཁང་ནས་འགྲོ་
འཛུགས་པའི་འཆར་གཞི་ཡྲོད་རསད་དམ་མ་རསད། དས་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད་འདུག་ཟསར་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་སྲོང་།  
 གཉིས་པ་དས། ཧི་མ་ལའི་བརྒྱུད་ཀི་ཕྲུ་གུ་དས་རསད། གྲོང་དུ་ཕག་སསལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། ནམ་རྒྱུན་
ངས་ཁྲོང་ལ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་སྲོན་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་དས། དས་རིང་ཁྲོ་རང་གིས་གསུངས་པ་དས་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱསད་ཀི་ཡྲོད། 
དངྲོས་གནས་རསད། ང་རང་ཚོ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ། མི་མང་ཚང་མས་ལབ་ཀི་འདུག ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་བཀྲིན་
ཆསན་པྲོ་ཡིན། གནང་སྲོང་བཀྲིན་ཆསན་པྲོ་ཐུགས་རས་ཆས། གཞུང་འབསལ་དང་གཞུང་འབསལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པའི་སྲོབ་གྲྭ་
ཡྲོད་རསད། དས་ཚོ་ལ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ལམ་སྲོན་བྱསད་ཐུབ་ཀི་འདུག་བས། བྲོད་པའི་ཕྲུ་གུ་ཡིན་ན་ཚང་མ་ལ་འཛིན་གྲྭ་
བཅུ་གཉིས་བར་དུ་སྲོབ་ཡྲོན། བཅུ་གཉིས་ནས་མཐྲོ་སྲོབ་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཚང་མར་རིན་མསད་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཟྲོ་ཐུབ་པ་ཞིག་
བསམ་མནྲོ་གཏང་དགྲོས་རསད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོར་སྲོབ་གྲྭ་མསད་པ་ཆགས་འགྲོ་ས་རསད་བསམ་ནས་ཕྲུ་གུའི་གངས་ཁ་
གང་ས་གང་ནས་བསྡུས་འྲོང་། དསའི་དུས་བླུགས། དས་ནས་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན། སས་མྲོའ་ིའགྲོ་སངས་མ་ཤསས། ང་རང་གི་
འགྲོ་སངས་བརླགས། དས་འད་ཆགས་པའི་ཉསན་ཁ་རསད་འདུག ཧི་མ་ལ་ཡར་༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསའི་དགྲོངས་གཞིར་
ཡྲོད་པ་ཧ་གྲོ་ཡི་ཡྲོད། ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་ཡང་གཅིག་པ་ཡིན་པ་ཧ་གྲོ་ཡི་ཡྲོད། དཔས་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད། དང་པྲོ་ལྷ་རང་
མགྲོ་ཐྲོན་པ་ཞིག་བྱས་ནས། གཞི་ནས་འདས་ཧྲ་ཏག་ཏག་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྲོད་རསད། ལྷ་རང་མགྲོ་མ་ཐྲོན་པར་འདས་ཧྲ་ཏག་ཏག་བརྒྱབ་
ནས། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག seven billon human beings གསུང་གི་
ཡྲོད་རསད། དབུས་བྲོད་མི་སིག་འཛུགས་ཀིས་ seven billon human beings ལ་བྱསད་ཐུབ་ཀི་རསད་དམ་མ་རསད། 
དསར་ང་ཚོས་བསམ་མནྲོ་གཏྲོང་དགྲོས་རསད། ཨམ་འབའ་ནང་དུ་ག་རས་ཡྲོད་པ་དས། སྲོ་སྲོའ་ིལག་པས་རྒྱུས་ཡྲོད་རསད་ཟསར་གི་
འདུག་བ། ང་རང་ཚོས་ཧ་གྲོ་ཡི་ཡྲོད་དུས་ཏྲོག་ཙམ་བསམ་མནྲོ་གཏང་ནས། དང་པྲོ་རང་ཧྲ་ཏག་ཏག་དང་། དས་ནས་ང་རང་
ཚོ་ལ་འཐྲོལ་པ་དང་། ཐུབ་པ། འཇྲོན་པ་ཡྲོད་ན་ཡིན་དང་ཡིན། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ལ་མ་བྱས་ན་སུ་ལ་བྱསད། ཤ་ཁག་
གཅིག་ནས་ཆད་ཡྲོང་པའི་མི་རྒྱུད་རང་རང་རསད། དངྲོས་གནས་དས་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད་འདུག  
 དས་ནས་མཐའ་མ་གསུམ་པ་དསར། ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭའི་སྐྲོར་ལ་རསད། ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭའི་གནད་དྲོན་སྐྲོར་དས་ད་
ལྟ་བར་དུ་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུ་མ་ནུས། ང་སྲོབ་གྲྭར་ཡྲོད་དུས་ནས་ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭའི་རྲོག་ག་དས་འདུག དས་ནས་མཐྲོ་
སྲོབ་ལ་ཕིན་ཡིན། ད་དུང་ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭའི་རྲོག་ག་དས་འདུག དས་ནས་གཞུང་འབསལ་མ་ཡིན་པའི་གཞྲོན་ནུའི་ནང་དུ་ལས་
ཀ་བྱས་པ་ཡིན། དས་དུས་ཀང་འདུག དས་རིང་ད་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་སསབས་དུས། ད་ལྟ་ཡང་དསའི་རྲོག་ག་དས་འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད་
རསད། ཁྱད་མཚར་ཞས་པྲོ་འདུག ཡིན་ན་ཡང་ཞུ་འདྲོད་གང་ཡང་མསད། སྲོན་མ་དསའི་བར་གང་ཡང་ཞུ་མ་ནུས། དས་རིང་གཅིག་
ཞུས་དགྲོས་བསམས་སྲོང་། གང་ཡིན་ལབ་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་དབུས་བྲོད་མི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལག་ལ་ཡྲོད་པའི་དཔས་སྲོན་སྲོབ་
གྲྭ་དས་དཔས་ཡག་པྲོ་འདུག ཕ་མ་དང་ཕྲུ་གུ་ཚང་མས་བསགས་བརྲོད་ཞུ་ཡི་འདུག ང་རྒྱལ་སྒྲོའ་ིཕི་ལྲོགས་ལ་ཕར་འགྲོ་དུས་ཕྲུ་
གུ་ཆུང་ཆུང་དས་ཚོར་ང་ཚོའི་སྲོན་རིས་བསན་དུས། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་དས་ཚོས། ཐ་ར་ར་ཀྲོག་གི་འདུག བྲོད་ཡིག་ང་ལས་ཡག་
པ་འད་པྲོ་འད་པྲོ་རསད་འདུག དངྲོས་གནས་སསམས་པ་དགའ་རྒྱུ་འད་ཞིག་འདུག དས་འད་ཡིན་དུས་དུས་ལ་བབ་འདུག་བསམ་
གི་འདུག དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭ་ཆུང་དགས། ཕྲུ་གུ་མང་དགས། ར་སསང་བྲོད་ཁྱིམ་གིས་དས་གནང་རྲོགས་གིས་ལབ་ནས། ར་སསང་
བྲོད་ཁྱིམ་ལ་གསྲོལ་འདསབས་ཞུས་རསད་ཟསར་གི་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་ཐུབ་ཡྲོད་ས་མ་རསད། ད་ང་ཚོས་ཡག་པྲོ་འདུག 
རིས་སད་ན་དུས་ཚོད་ལ་སསབས་འདུག ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་རིས་ལསན་ན་ཡང་དུས་ཚོད་ལ་སསབས་འདུག དས་ནི་ང་
ཚོས་ར་སསང་དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭ། ར་ཤྲོད་དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭ་ཟསར་ནས་ལབ་རྒྱུ་ཡྲོད་རསད་བ། ད་ཕྲུ་གུ་དས་ཚོར་སྣུམ་འཁྲོར་ནས་
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མར་ཡྲོང་ནས། མར་དྲོན་དུས་ཕྲུ་གུ་དས་ཚོ་གཉིད་ཁུག་ཚར་འདུག་བ། གཉིད་དཀྲྲོག་ནས་བསངས་ཏས་མར་བཏྲོན་བསྡད་
དགྲོས་འདུག་བ། དས་བྱསད་མི་དགྲོས་པར། ར་སསང་དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭར་བླུག་རྒྱུ་ཡྲོད་རསད་བ། ད་རིས་ལསན་རྒྱུ་དང་རིས་སད་
རྒྱུའི་དུས་ཚོད་རན་པྲོར་སསབས་འདུག ནམ་རྒྱུན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་རིམ་པས་ཁ་མཆུ་ཨང་བརྒྱད་པའི་ཐྲོག་ལ་འགསལ་
བཤད་འད་མིན་སྣ་ཚོགས་བརྒྱབ་ཀི་འདུག ང་རང་གིས་ཀང་ཡིད་གང་ཡང་ཆསས་ཀི་མི་འདུག དགའ་མཁན་གིས་འགསལ་
བཤད་ཅིག་རྒྱག་གི་འདུག མ་དགའ་མཁན་གིས་འགསལ་བཤད་ཅིག་རྒྱག་གི་འདུག དས་རིང་དངྲོས་གནས་དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་
རིག་བཀའ་བྲོན། དགས་སྲོང་ཡང་དག་པ་ཞིག་གིས་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་དས་ཚོ་མར་ལབ་ཡྲོང་དུས། ཨ་ཙི། ད་དངྲོས་གནས་
རསད་འདུག་བ། རིས་སད་ན་སད་ཆྲོག་པ་ཞིག་རསད་འདུག་བ་བསམ་ནས་ང་རང་ལ་ཡིད་ཆསས་རསད་བྱུང་། ངསས་པ་ཆསན་པྲོ་ཞིག་
རསད་སྲོང་། རིས་སད་ན་ཡག་པྲོ་རསད་མ་གཏྲོགས། རིས་མ་སད་ན། ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡྲོད་རསད། 
བཅའ་ཁིམས་རིན་པྲོ་ཆསའི་དྲོན་ཚན་སྲོ་དགུ་པ། སི་འཐུས་འྲོས་ཆྲོས་ལབ་རྒྱུ་དསའི་ནང་དུ་རིས་མ་སད་ན་དས་ག་རང་ཚར་ཚར་
འདུག་བ། འདིའི་ནང་དུ་ལྟྲོས་དང་། ཁིམས་ཁང་ནས་ནག་ཉསས་ཕྲོགས་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པ། གལ་སིད་ཁ་མཆུ་དས་འགྲོ་བཞིན་པ་
ཡིན་ན་གང་ཡང་ཡྲོད་ས་མ་རསད། འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན་ན་ཐྲོབ་སིད་ཀི་རསད་ལ། ཤྲོར་ཡང་སིད་ཀི་རསད། དས་ཐག་ཆྲོད་ཚར་བ་
རསད། ང་རང་ཚོའི་ཁིམས་ནང་ནས་ཐག་ཆྲོད་ཚར་འདུག རྒྱ་གར་ཁིམས་ནང་ནས་ཐག་ཆྲོད་ཚར་འདུག རིས་མ་སད་པ་ཡིན་
ན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དས་སི་འཐུས་བྱསད་པའི་གནས་བབ་ཀང་མསད་པ་ཆགས་ཚར་འདུག རིས་སད་པའི་དུས་ཚོད་ལ་
སསབས་འདུག སད་རྲོགས་གནང་། སི་འཐུས་ཁྲོ་རང་ལ་ཆ་མཚོན་ན། སྒསར་གི་འཁྲོན་འཛིན་གང་ཡང་མསད། འཆམ་པྲོ་ཡྲོད། 
ལས་ཀ་ཡང་མཉམ་དུ་མང་པྲོ་བྱས་མྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་སྒང་དུ་སསབས་འྲོང་དུས། དུས་ལ་བབ་འདུག 
དས་ནས་སྐར་མ་གཅིག་མ་གཏྲོགས་མསད་དུས། མཚམས་འཇྲོག་གི་ཡིན། དས་རང་ཡིན། སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རས་ཆས།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དྲོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ཤསས་རིག་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དྲོན་དང་འབསལ་བའི་བགྲོ་གསང་གི་ཆ་ཤས་ཞུས་ན་
བསམས་བསྡད་ཡྲོད། འདིར་དྲོན་ཚན་ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡྲོད། ཐྲོག་མར་ལསགས་པའི་ཆ་རསན་ཁག་ཅིག་དང་། དས་ནས་ཡར་
རྒྱས་གཏང་སའི་གཞི་ར་ ready of development དགྲོངས་དག་དསའི་ཐྲོག་ལ་ཁག་ཁ་ཤས་ཞུ་ན་བསམ་སྲོང་། ཐྲོག་
མར་ལསགས་པའི་ཆ་རསན་མ་ཞུ་གྲོང་ལ། ད་ལྟ་ང་ལངས་དགྲོས་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྲོ་དས། ས་གནས་ས་གནས་ལ་བགྲོ་
བཤའ་བརྒྱབ་ནས་དམིགས་བཙུགས་ཀི་ Orissa གཞིས་ཆགས་ཁག་གཅིག་ལ་ང་ཚོས་དས་འད་བཏང་བའི་ཐྲོག་ནས་ 
Orissa ས་ཡི་དྲོན་དས་ལ་མངགས་པའི་མངག་པ་ཞསས་ལབ་ཏས། ང་རང་བཏང་སའི་ས་ཆ་དསའི་གནས་བབ་ཁག་ཅིག་ལ་ཡིན་
གཅིག་མིན་གཉིས་ཞུ་དགྲོས་པའི་ལས་འགན་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་དུས། ལས་འགན་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དུ་ཞུ་ཡི་ཡིན། ལསགས་པའི་
ཆ་དང་། ཕག་སསལ་སི་འཐུས་ངསད་གཉིས་ཀིས་མཐྲོང་པའི་གནས་ཚུལ་ནང་དུ། བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སྲོབ་གྲྭའི་གནས་
སངས་ལ་ཆ་བཞག་ན། རིས་ལསན་གྲུབ་པའི་གནས་ཚུལ་དས་སི་ཡྲོངས་གཅིག་པ་རསད་འདུག ད་ལྟའི་ལས་དྲོན་ཚགས་ཚུད་
ཐག་ཆྲོད་འདུག དསའི་སྒང་ལ་དགས་རྒན་དས་ཚོ། ཤ་ཚ་པྲོའ་ིངང་ནས། འགན་འཁུར་པའི་ཐྲོག་ནས། བུ་ཕྲུག་ལ་ཕན་ཐྲོགས་པྲོ་
དང་། མཉམ་དུ་ལ། ཕ་མ་དང་མང་ཚོགས་ཚང་མས། དགའ་མྲོས་བྱསད་ཐུབ་པའི་བཟང་ཕྲོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་འདུག དས་དས་



94 

བཞིན་གི། ཤསས་རིག་ལྷན་ཁང་གི་ངྲོས་ནས་རསད། ལས་བྱསད་འབསལ་ཆགས་སུ་དང་སུ་ཆགས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཕ་གིར་ཟབ་
སྲོང་གནང་རྒྱུ་དས་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ལས་བྱསད་ལ་ཕན་ཐྲོགས་པྲོ། དས་ནས་མཐུན་རསན་སྲོར་གྲོས་སྐྲོར་ལ་ཡང་ཡག་ཐག་
ཆྲོད་ཅིག་དས་ས་གནང་འདུག དས་ཚང་མ་ལསགས་པའི་ཆ་རསན་རསད་འདུག 
 དས་ནས་ Area of development དགྲོངས་དག ཡར་རྒྱས་གཏང་དགྲོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་གཅིག སི་
མི་དང་འབསལ་ཆགས་ཚང་མས་ཡིག་ངག་གཉིས་ནས་གསུང་གི་འདུག གུས་བརི་ཆསན་པྲོའ་ིཐྲོག་ནས་ལྷན་ཁང་དུ་བཅར་ཏས། 
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་དང་། དྲུང་ཆས་མཆྲོག་མཇལ་པའི་ཐྲོག་ནས་ཡིག་ངག་གཉིས་ནས་ཕུལ་པ་ཡིན། ཕུལ་པའི་
གྲུབ་འབས་དས། ཟླ་བ་དྲུག་གི་ནང་དུ་ཁག་ཅིག་ད་ལྟ་ལས་གཞི་འགྲོ་མུས་རསད་འདུག དཔསར་ན། འཛིན་ཆས་ཡར་རྒྱས་རསད། 
འཛིན་ཁང་ཡར་རྒྱས་རསད། ར་བ་སྐྲོར་ཕྲོགས་རསད། དས་བཞིན། Banaras Hindu University དསའི་སྲོབ་གྲྭའི་སྲོབ་ཡྲོན་
སྐྲོར་ལ་དཀའ་ངལ་གི་གནས་སངས་ཤིག་ཡྲོད་རསད། དས་ནང་བཞིན། ཝར་ཎ་སི་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། སྦུན་ཏར་སྲོབ་གྲྭའི་
དགས་རྒན་འྲོས་སྲོང་བྱསད་པ་ལ་དགས་རྒན་གི་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་རསད། དས་འདའི་དཀའ་ངལ་གང་ཡྲོད་པ་དས། ཡིག་ངག་གཉིས་ཐྲོག་
ནས་སྙན་གསང་ཞུས་པ་ཡིན། ཉས་ཆར་གནས་བབ་ག་རས་ཆགས་འདུག་ཟསར་ནས་བཀའ་འདི་ཞུས་ལ་འགྲོ་དུས། མང་དག་
ཅིག་འགྲོ་དང་འགྲོ་མུས་རསད་འདུག ཁག་ཅིག་ལས་གཞི་གཞི་རྒྱ་ཆསན་པྲོ་ཡིན་ཙང་ཚང་མ་བསྒྲུབ་ཚར་རྒྱུ་གང་ཡང་མསད་
དུས། གང་ཡང་ཡྲོད་པ་སས། ཁ་རང་འབསལ་ཆགས་དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་དྲུང་ཆས་མཆྲོག་ནས་བཀའ་གནང་སྲོང་། དས་ལག་
ལསན་དུ་ཁསལ་རྒྱུ། ཡང་ན་ practically དགྲོངས་དག དས་གང་མགྲོགས་ཅི་མགྲོགས་གནང་རྲོགས་གནང་ཞསས་རས་རས་བྱས་
ནས་ཞུ་མི་དགྲོས་པར་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དྲོན་དག་གཅིག་དས་ཡིན།  
 དྲོན་དག་གཉིས་པ་དས། ཉས་ཆར་སྐྲོར་ར་ལ་འགྲོ་དུས། གཞིས་ཆགས་ཚང་མར་གཅིག་པ་ཡིན་རྒྱུ་རསད་བསམ་གི་
འདུག ཨུ་རི་ས་ལ་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚོའི་གཞིས་ཆགས་ཆས་བ་ཞིག་དང་། སྲོབ་གྲྭ་མང་གས་ཤིག་རསད། དས་ལ་སི་ཡྲོངས་ཀི་
དཀའ་ངན་གཅིག་པ་ནི། སྲོབ་ཕྲུག་ཉུང་པའི་དཀའ་ངལ་ཧ་ལས་པའི་ཆསན་པྲོ། སྲོབ་ཕྲུག་ཉུང་པའི་དཀའ་ངལ་དས་སསལ་ཐབས་
ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་འད་ཞིག་སས། ད་ལྟ་དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭར་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་ཡྲོད་པ་ནང་བཞིན་གི། གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡིན་
པ་ཡིན་ན་ཡང་། བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་བྲོད་པས་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས། དས་ས་ཡིན་ན། འཛིན་སྐྱྲོང་དང་སངས་འཛིན་གཞན་
དབང་སབས་བསྟུན་མང་དག་ཅིག་ཡྲོད་དུས། ད་ལྟ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་ལསན་ཡྲོད་དུས། དསར་ངས་རས་བའང་ཆསན་པྲོ་
མཐྲོང་གི་འདུག དས་ལྟ་བུའི་འཛིན་སྐྱྲོང་རསད། དགས་རྒན་རསད། ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བྲོད་དགས་ཆགས་དུས། དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭ་ལྟ་བུ་
ཆགས་པ་ལ་རས་བ་ཞས་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུག དས་ལ་མཐུན་སྲོར་གང་ཡྲོང་ཅི་ཡྲོང་སར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་བྱས་
ནས་ཕི་ལྲོགས་ཀི་སྲོབ་གྲྭར་གཏང་མི་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་གཙོ་དྲོན་ཡྲོང་ཐུབ་པའི་རས་བ་ཞིག་འདུག་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།  དས་དང་
འབསལ་བའི་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཤཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་འྲོག་ནས་དགས་རྒན་གསར་པ་མང་པྲོ་ཞིག་བགྲོ་བཤའ་
གནང་གི་ཡྲོད་རསད། དས་ཚོ་བགྲོས་པ་ཚང་མ་ལ་འཚམས་འདི་ཞུ་པ་དང་ཆབས་ཅིག ཐུགས་འགན་ཆས་བཞསས་ཤིག་གནང་
པའི་ཐྲོག་ནས། དགྲོངས་པ་ཆསར་བཞསས་དང་། མཐུན་རསན་ཡང་བཟང་ཤྲོས་ཤིག་སར་པའི་ཐྲོག་ནས་རས་བ་ཆསན་པྲོ་ཞིག་ཞུ་ཡི་
ཡྲོད་རསད། དས་ཚོ་ཡང་གནང་རྲོགས་གིས་ཟསར་ནས་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།  
 དས་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་འདི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། དགས་རྒན་མང་ཐག་ཅིག་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་བཀྲམ་གནང་གི་ཡྲོད་
རསད། ཕག་ལས་གནང་དུ་ཕསབས་ཀི་ཡྲོད་རསད། དས་ཚོ་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ངའི་རས་བ་ལ། ལས་ཤག་ནས་གཙོས་པའི་ག་སིག་ཆ་
ཚང་ཡྲོད་རྒྱུ་རསད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོ་ས་གནས་ལ་འགྲོ་དུས། སིད་ཞུ་པའི་ལས་བྱསད་ཞུ་དགྲོས་རསད་བ། ལས་བྱསད་དགས་
རྒན་དས་ཚོས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཞུ་ཕྲོད་ཀི་མི་འདུག མཚམས་མཚམས་གྲོང་ལ་བསྡད་མཁན་གིས་མི་མང་ཚོས་ཞུ་མ་ཕྲོད་
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པ་ཡིན་ན་ཡང་། མཐྲོང་སྲོང་ན། ཞུ་དགྲོས་པ་གལ་ཆསན་པྲོ་གཅིག་རསད། ལས་ཤག་ཁག་ཅིག་གི་གནས་སངས་ཡག་པྲོ་མཐྲོང་
མ་སྲོང་། ཡིན་པའི་ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལྟ་ནས་གཟབ་གཟབ་བྱསད་ཐུབ་ན། ཕར་སསབས་དུས། ཨ། བསྡད་ས་ཁྲོ་རང་མི་འདུག ང་
ལྲོག་འགྲོ་གི་ཡིན་ཟསར་བ་འད་པྲོ་གནས་སངས་འབྱུང་མི་སིད་པ་མ་རསད། མགྲོ་ཕབ་པར་སས་ཤིག་དགྲོས་ཟསར་བ་སས་མགྲོ་
ཡག་པྲོ་མསད་ན། མ་ཉལ་ནས་ལྲོག་འགྲོ་བའི་ཉསན་ཁ་འདུག་བསམ་པ་ཡྲོད། དས་འད་ཡིན་དུས། ལས་ཤག་དས་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་
ཡང་ཚགས་ཚུད་ཀི་ག་སིག་ཡྲོད་རྒྱུ་རསད་བསམ་པའི་རས་བ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ས་ས་ནས་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་རསད། འབསལ་ཆགས་
ག་པར་ཡིན་ན་ཡང་། བཀའ་གནང་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་བསམ་བསམ་ཞིག་ཀུན་སྲོང་གཙང་མའི་ངང་ནས་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡི་
ཡྲོད། དས་ནི་དྲོན་ཚན་གཅིག ས་གནས་དས་ལ་མ་འད་བའི་བཟང་ཕྲོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་གཅིག་འདུག དགྲོན་སྡས་ཁག་གིས་
སྲོབ་གྲྭ་རསད། གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་རྲོགས་པ་བྱསད་རྒྱུ་དང་། མཐུན་ལམ་དང་འབསལ་ལམ་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པྲོ་འདུག 
དགྲོན་པའི་བ་མ་ཁག་རསད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་དངྲོས་གནས་ཀིས་ལསགས་གསྲོལ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དས་དས་བཞིན་གི་
སྒསར་པའམ། ཕི་རྒྱལ་དུ་གནས་སྡྲོད་པ་ཁག་ཅིག་གིས་རྲོགས་པ་ཡག་པྲོ་ཞས་པྲོ་བྱསད་ཀི་འདུག ཤསས་ཡྲོན་དང་འབསལ་བའི། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག hostel སྐྱྲོན་རྒྱུ་དང་ཟས་བཅུད་ལ་རྲོགས་བྱསད་རྒྱུ་ལ་སྲོགས་པ་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པྲོ་
འདུག གྲོ་སྐབས་འདི་བཟུང་ནས། དས་ཚོ་ལ་བསགས་བརྲོད་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དས་དང་འབསལ་བའི་དགས་རྒན་ཕ་མའི་ཚོགས་ཆུང་། 
སྲོབ་སྲོང་ཟསར་བ་དས་ཤསས་རིག་ལྷན་ཁང་ཙམ་མ་ཡིན་པར། དགས་ལགས་དང་། སྲོབ་གྲྭ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། གསུམ་གི་དྲོན་དུ་
བྱིའུ་གསུམ། ལབ་པ་ནང་བཞིན་གི། སྲོབ་གྲྭ་དས་གཅིག་རསད། དགས་རྒན་དས་གཅིག་རསད། ཕ་མས་ཀང་མཉམ་རུབ་བྱས་ཏས་ཤ་
ཚ་པྲོའ་ིངང་ནས། འཁུར་ལསགས་པྲོ་བྱསད་པའི་དྲོ་སྣང་བྱུང་སྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་གཞིས་ཆགས་ཁག་གཅིག་ལ་དས་འད་ཡྲོང་གི་
མི་འདུག དས་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ཕ་མས་འགན་ཁུར་པའི་ཐྲོག་ནས་གནང་པ་ཡིན་ན། སྲོ་སྲོའ་ིབུ་ཕྲུག་ཡག་པྲོ་བཟྲོ་རྒྱུ་དས་
ལ། སྲོབ་གྲྭ་ལ་རིས་སད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར།  ར་རི་ལ་བརྒྱབ་ན་ཡང། །དྲོན་ལྷས་རར་ཚང་དགྲོས། །ལབ་པ་ནང་བཞིན་
གི། ཕྲུ་གུ་དཔས་མ་སིད་པའི་ཡག་པྲོ་ཆགས་ཏས་ཨ་ཕའི་གཅསས་ཕྲུག་ཡིན་ན་ནང་ལ་ལྲོག་ཡྲོང་གི་རསད།  འྲོ་ད། ཅི་ཡང་ལྟ་སྲོ་
མསད་པར་ཆསན་པྲོ་ཆགས་ཏས་ཅི་ཡང་མསད་རུང་ལྲོག་ས་ནི་མཐའ་མ་ནང་ལ་རསད། དས་འདའི་ཆ་ནས་ཕ་མས་འགན་མང་ཙམ་
བཞསས་དགྲོས་པ་ཁག་ཅིག་ཡྲོད་པ་དས་ཚོ། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་འགན་ཡྲོད་དུས། ཕ་མ་ལ་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། བཟའ་
སངས། སྡྲོད་སངས་འགྲོ་སངས་གསུམ།། དིན་ཆསན་ཕ་མའི་བསབ་བྱ་ཡིན།། སྲོབ་གྲྭ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཕ་མས་འགན་ཆསན་
པྲོ་བཞསས་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དྲོན་ཚན་གསུམ་དས། ཆྲོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟསན་པའི་བཟང་སྲོད་ཀི་སྐྲོར་ལ་ངས་མང་པྲོ་བཤད་ཀི་མིན། འདི་སྐྲོར་
ལ་ངས་ཡག་པྲོ་ཞས་དགས་ཤསས་ཀི་མསད། ཏྲོག་ཙམ་ཏྲོག་ཙམ་ཤསས་པའི་བཟྲོ་འད་ཞིག་འདུག ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བཀའ་གཙོ་
བྲོ་གྱུར་པ། ད་ལྟའི་བར། ཁྲོང་གི་དགྲོངས་པ་ཆསར་བཞསས་དས་འཛམ་གིང་གང་ས་གང་ལ་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་
པའི་ཐྲོག་ནས། དས་འདའི་མཛད་རིམ་མང་དག་ཅིག་གནང་ཡྲོད་རསད། དས་ཚོ་ཡག་པྲོ་ཉན་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་བྱུང་། སྲོ་སྲོས་ཡིན་
པ་ཡིན་ན་ཡང་། སྒྲོ་གསུམ་གི་སྲོད་པ། ལུས་ཉམས་ཐག ཡིད་ཉམས་ཐག ངག་ཉམས་ཐག ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ཐྲོག་
ནས་བཟང་སྲོད་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བ་ལ་ཕན་ཏན་ཏན་ཐྲོགས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་འདུག ད་ངས་གྲོ་བ་ལསན་ཚུལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། 
ཆྲོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟསན་པའི་བཟང་སྲོད་ཟསར་བ་དས། སྒྲོ་གསུམ་གི་སྲོད་པ་ཨིན་སྐད་ཐྲོག་ཏུ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། Moral 
education Moral value འདི་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའི་དས་འད་ཞིག་ཚོར་སྣང་ཞིག་སསབས་ཀི་འདུག དསའི་ཐྲོག་ལ་དགས་
རྒན་བཀའ་དིན་ཅན་རྣམ་པས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་མུས་རསད། དམིགས་བཀར་གི་ད་ལྟའི་ལས་རིམ་ནང་ཕསབས་ཀི་ཡྲོད་པ་
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གང་ཞིག་ལ། ད་ལྟ་གསལ་ཁ་བྱུང་དང་མ་བྱུང་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། དྲོན་ལ་ཁསལ་པའི་ཆསད་དུ་ཟབ་སྲོང་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། 
བཀྲིན་ཆསན་པྲོ་ཡྲོང་ས་རསད་ཟསར་ནས་དས་གཅིག་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།  
 མཐའ་མ་དསར། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁག་ཅིག་གིས་དགས་རྒན་གི་ག་ཕྲོགས་སྐྲོར་ལ་གསུངས་སྲོང་། དས་ལ་ང་རང་
གི་ངྲོས་ནས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དྲོན་དག་གཙོ་བྲོ་འད་པྲོ་དས། ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་རསད། ཡུལ་ཐང་གུན་གསབ་ཟསར་ན། 
གང་རས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ལྲོ་རས་བཞིན་རྟག་པར། དསབ་ཅིག་ཡིན་རུང་། སྙུ་གུ་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་
རིམ་པ་འཕར་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རསད། དས་འདའི་ཐྲོག་ནས་གནང་འདྲོད་ཡྲོད་པ་དང་། ད་ལྟ་ཐབས་ཤསས་མསད་རུང་འབད་བརྲོན་
གནང་པའི་ཐྲོག་ནས། དགས་རྒན་གི་ག་སར་རྒྱུ་དསར་འབད་བརྲོན་ཞུ་ཐུབ་ན་དཔས་ཡག་པྲོ་ཡྲོང་ས་རསད། དསའི་ཐྲོག་ནས་ངས་
རྒྱབ་སྐྱྲོར་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དས་དང་འབསལ་བའི་ག་ཡི་གནས་ཚུལ་ཙམ་མ་རསད། དགས་རྒན་དས་ཚོས་ཡིན་པའི་ཡིན་ན་ཡང་། ག་ཆས་
ཆུང་ལ་མ་བལྟྲོས་པའི་ཤསས་ཡྲོན་ཆསན་པྲོ། ཉམས་མྲོང་ཆསན་པྲོ་མང་ཐག་ཅིག་ཡྲོད་རསད། ལག་པ་ལ་ཤ་ཡྲོད་ན། ནམ་མཁའ་ལ་
གི་ཡྲོད། ལབ་པ་རསད། ནམ་མཁའ་ལ་གི་ཟསར། ནམ་མཁའ་ལ་བྱ་ཡྲོད། ལབ་པ་ནང་བཞིན་གི། དས་དང་འབསལ་བའི། ནྲོར་བ་
ནྲོར་བ་རྒྱལ་པྲོའ་ིབུ་ལ་ཡྲོད། འཛེར་པ་འཛེར་པ་བཙན་ལྡན་ཤིང་ལ་ཡྲོད། ཅསས་ངས་ཏྲོག་ཙམ་ནྲོར་སྲོང་དགྲོངས་སསལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག སྐར་མ་གཅིག་ལྷག་བསྡད་ཡྲོད།) སི་འཐུས་ཀིས། ནྲོར་
བ་དས་ལ་དགྲོངས་སསལ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ལྷག་བསམ་ཆསན་པྲོའ་ིཐྲོག་ནས། དངྲོས་གནས་རང་གི་སི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཞིང་
ག་ལ་མ་ལྟ་བ་དང། ཁག་ལྲོད་ལ་མི་ལྟ་བར། ཞྲོགས་པའི་ཉི་མ་ཤར་བ་དང་། དགྲོང་དག་ས་རུབ་ནས་མ་མཐྲོང་བའི་བར་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་རསད། ཤསས་ཀི་ཡྲོད། དས་ཚོ་ལ་གུས་བརི་ཡྲོད། དས་ས་ཡིན་པའི་ཡིན་ན་ཡང་། དགས་རྒན་
གི་བཀྲིན་གིས། དས་རིང་འདིར། ལྲོང་བ་ལ་མིག་རག་པ་དང། ལྐུག་པ་ལ་ལས་རག་པ་འདི། དགས་རྒན་བཀྲིན་ཅན་གི་བཀྲིན་ང་
ཚོ་ཚང་མ་རསད་བསམ་གི་འདུག  
 མཐར་དྲོན་འདས་པའི་དགས་རྒན་གནང་མྲོང་མཁན་རསད། ད་ལྟའི་དགས་རྒན་ཚང་མ་ལ་གུས་རིས་ཆསན་པྲོ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། 
མ་འྲོངས་པའི་དགས་རྒན་གནང་འཆར་དས་ཚོར་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། གནང་དུས་ནས་ཀུན་སྲོང་འདི་འད་ཞིག་ཁུར་བའི་ཐྲོག་
ནས། བ་མ་བཟང་པྲོའ་ིསྲོབ་མ་ཞིག་བྱསད་དགྲོས་ཨང་བསམ་བསམ་དང་། དགས་རྒན་བཟང་པྲོའ་ིདགས་ཕྲུག་ཅིག་བྱསད་དགྲོས་
ཨང་བསམ་བསམ་ཞིག ཕ་མ་བཟང་པྲོའ་ིབུ་ཕྲུག་ཅིག་བྱསད་དགྲོས་ཨང་བསམ་བསམ་ཞིག་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
དས་འད་ཞིག་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཕིས་སུ་མ་འྲོངས་བྲོད་ཀི་སྲོན་ར་དས་ཆསན་པྲོ་ཆགས་དུས། དངྲོས་གནས་སི་པར་ཕན་ཐྲོགས་
པའི་ཞབས་ཕི་ཞུ་ཐུབ་པའི་སྲོན་ལམ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ཐུགས་རས་ཆས།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སྐྱིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་མང་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མསད། གྲོང་དུ་ཕག་
སསལ་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་བཀའ་གནང་ཚར་བ་སྲོང་ཙང།  དས་དག་ལ་ལྡབ་སྐྱྲོར་མ་འགྲོ་བ་གཅིག་དང་། དས་བཞིན་
ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཕག་ལས་གནང་བའི་རྒྱུད་རིམ་དང་གྲུབ་འབས་ཐྲོག་ལ་བསགས་བརྲོད་གནང་མཁན་དས་ཚོ་ལ་དས་
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དས་བཞིན་བསགས་བརྲོད་ཡྲོད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ནས་ལྡབ་སྐྱྲོར་ཞུ་མི་དགྲོས་པ་བྱས། གཙོ་བྲོ་གང་ལྟར་ཚིག་གཅིག་གནད་
དྲོན་གཅིག་གི་ཐྲོག་ལ་མནན་བརྲོད་ཀི་ཚུལ་དུ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ངས་ལག་པ་རྲོང་རྒྱུའི་དགྲོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྲོ་དས།  ད་ལྟ་
ཡར་དི་བ་ཕུལ་རྒྱུ་དས་ཆསད་དུ་མིན། ལག་པ་རྲོང་རྒྱུ་དགྲོས་པ་གཙོ་བྲོ་དས། གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ང་རང་གིས་
གཙོས་པའི་ཕག་སསལ་སི་འཐུས་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་མགྲོ་ང་རང་གིས་འཛུགས་ཀི་ཡྲོད་གདའ། གཙོས་པའི་ཕག་སསལ་སི་འཐུས་
ཀི་ཐྲོག་ནས་ཚིག་གི་འབར་རས་ག་དུས་གཡུག་ཡྲོད་མསད་དས། ཧ་གྲོ་ཡི་མསད་ཙང་། དས་ལ་ག་སིག་བྱསད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ཙང་། 
དསབ་ཐསར་ནང་ལ་བཀྲོད་རྒྱུའི་ཆསད་དུ། ངས་བརྟསན་འབསལ་ཆསད་དུ་ལག་པ་རང་པའི་ཁུལ་འད་པྲོ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟསར་ན། ཚིག་
གི་འབར་རས་གཡུག་མཁན་ཡྲོད་རསད། ཟུར་ཟ་བྱསད་མཁན་ཡྲོད་རསད། དས་ཚོའི་ཐད་ལ་ག་དུས་གང་འད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་མསད། 
ཞུ་ཚོད་མ་འཐིག་པ་སྲོང་ཙང་། བརྟསན་འབསལ་གི་ཚུལ་དུ་ལག་པ་བརངས་པ་ཡིན། ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་།  
 ད་ལྟ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ཐད་ཀར་འབསལ་བ་ཞུ་རྒྱུ་དས། གང་ལྟར་ཤསས་ཡྲོན་གལ་ཆསན་པྲོ་ཡིན་པ་དང། ཤསས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ལ་ཆ་རསན་བསྐྲུན་དགྲོས་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ། ང་ཚོ་སྐྱབས་བཅྲོལ་བའི་གནས་བབ་ལ་
དཔག་པའི་གང་མན་ཚད་ཀི་ཡག་པྲོ་འདུག་བསམ་གི་འདུག ལར་ནས་དསང་སང་ཟབ་སྲོང་ཞས་དགས་ཤིག་ཆ་རསན་བསྐྲུན་
ཐུབ་ཀི་འདུག དས་བཞིན་གི་སྲོབ་དསབ་དང་ཡིག་ཆ། འཛིན་གྲྭའི་ནང་གི་འཛིན་ཆས་ལ་སྲོགས་པ་དས་འདའི་ཐྲོག་ལ་གང་ལ་
གང་འཚམ་སར་ལས་མང་བ་ཕིན་པ་དང་ཡག་པྲོ་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་དས་འད་དན་གི་འདུག  དས་བཞིན་སྲོབ་ཕྲུག་གི་ཤསས་
ཡྲོན་ཐྲོག་ནས་རསད། ཡིག་ཚད་ཀི་གྲུབ་འབས་ཀི་ཐྲོག་ནས་རསད། དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལྟ་ལྲོ་གཅིག་གཉིས་ལ་
ཆགས་པ་མ་རསད། ལྲོ་མང་པྲོ། ལྲོ་བཅུ་གཉིས་རིང་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའི་གྲུབ་འབས་ལ་བརྟསན་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་
ཀི་གྲུབ་འབས་དས་འད་ཡིན་ནའང་རསད། བཅུ་པ་དས་ཚོ་གས་ཡིན་ནའང་རསད། གང་ལྟར་། གདིང་གི་གནས་ཚད་ལ་མ་ལྟྲོས་པར། 
གྲུབ་འབས་ཀི་གནས་བབ་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་བསགས་བརྲོད་ཞུ་པའི་གནས་སངས་དས་འད་མང་པྲོ་ཞིག་མཇལ་རྒྱུ་ཡྲོད་རསད།  
 བྱས་ཙང་། དས་འད་ཡིན་ནའང། གཙོ་ཆས་ཤྲོས་སྲོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཤསས་ཡྲོན་ཐྲོག་ལ་རིག་པ་དང་ནུས་པ་དང་། དས་འད་
ག་ཚོད་ལྡན་པ་ཡིན་ནའང། མཐའ་མ་དས་ལ་ཁྲོང་ཚོའི་འཕྲྲོད་བསསན་དས་ཡག་པྲོ་མསད་པ་ཡིན་ན། སི་དང་སྒསར་གཉིས་ཀར་སྐུ་
ངལ་འཕྲད་རྒྱུའི་གནས་བབ་ཡིང་ཙང་། དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་རིང་གི་སྲོན་
རིས་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ཏས། བསྡྲོམས་བརྒྱབ་ཐུབ་མ་སྲོང་། སྲོན་རིས་དསའི་ནང་ལ་ཆུ་དང་གསང་སྲོད་ཟས་བཅུད་དས་
བཞིན་ནད་མནར་གི་སྐབས་ལ་ཕྲུག་གུ་དས་ཚོའི་འཕྲྲོད་བསསན་གི་ཆསད་དུ། དངུལ་འབྲོར་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚོད་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རསད། 
ཅསས་འདི་བ་གཅིག་ཡིན། ཁ་སང་སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བའི་ནང་ལ་ཡིན་པ་ཡྲོད། སྲོབ་གྲྭའི་བཟས་ལྟྲོ་ཐྲོབ་ཆསད་ཐྲོག་ལ་སྒྲོར་
མྲོ་གཅིག་ནས་སྒྲོར་མྲོ་ལྔ་ལ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སར་བའི་གནས་སངས་བྱུང་སྲོང་། དས་སར་བ་ཟསར་དུས། གཅིག་ནས་
ལྔ་ལ་ཕར་བ་ཟསར་དུས། ལྡབ་ལྔ་ཕར་དུས། གང་མིན་ཚད་ཆསན་པྲོ་ཞིག ལྟྲོས་ཆ་སྒྲོར་མྲོ་གཅིག་ལ་ལྟྲོས་པ་ཡིན་ན། སྒྲོར་མྲོ་
ལྔ་ཟསར་དུས། གང་མསད་ཚེ་ཆསན་པྲོ་གཅིག་ཡིན་པ་ཚོར་སྲོང་། དས་དུས་དམིགས་བསལ་གལ་བསམ་བྲོ་འཁྲོར་མ་སྲོང་། ད་ལྟ་
སར་བ་དསའི་ཐྲོག་ལ་དས་འདའི་དགྲོངས་བཞསས་གནང་བ་ལ་བསགས་བརྲོད་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ད་ཡིན་ན་ཡང་། སྒྲོར་མྲོ་ལྔ་ལ་ད་ལྟ་
བསམ་བྲོ་བཏང་དུས། སྒྲོར་མྲོ་ལྔ་ལ་ཟས་ཀི་དྲོད་སྒྲོར་ལྔ་དས་ཕྲུག་གུ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡྲོད་ན། སྒྲོར་མྲོ་ལྔ་བརྒྱ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་
རསད། སྒྲོར་མྲོ་ལྔ་བརྒྱས་ཕྲུག་གུ་བརྒྱའི་ཞལ་ལག་གང་འད་བྱས་ནས་བཏང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་དམ་བསམ་པའི་ཐས་ཚོམ་བཟའ་
དགྲོས་རསད། དས་འད་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་སྐྱསས་སྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་། སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགྲོ་དུས། ད་ལྟ་སྒྲོར་མྲོ་ལྔ་ལ་བསམ་
བྲོ་བཏང་ན། དས་དུས་སྒྲོར་མྲོ་ལྔ་མ་རསད། སྒྲོར་མྲོ་གཅིག་གི་སྐབས་སུ་རསད། སྒྲོར་མྲོ་གཅིག་ལ་ཞལ་ལག་དས་འད་གང་འད་
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བྱས་ནས་བཏང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ན་བསམས་སྲོང་། དསའི་གནས་སངས་ལ་བལྟས་དུས། གང་འད་ཐྲོབ་ཀི་ཡྲོད་ན་བསམ་པའི་
གནས་བབ་གཅིག་བྱུང་།  
 བྱས་ཙང་། དས་སྒྲོར་མྲོ་ལྔ་ཡིན་ནངའ་རསད། གཅིག་ཡིན་ནའང་རསད། དས་གཉིས་ཀར་ད་ལྟ་མར་ཕུལ་བསྡད་རྒྱུའི་
གནས་བབ་གང་འད་བྱས་ནས་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མསད་ཀི་ཐྲོག་ལ་གསལ་བཤད་གཅིག་གནང་རྲོགས་གིས། དསང་སང་སྒྲོར་
མྲོ་ལྔའི་གནས་བབ་གང་འད་ཡིན་མིན་ཚང་མས་མཁྱསན་མཁྱསན་པ་རསད། བྱས་ཙང་། དས་ལ་ང་ཡམ་འད་པྲོ་མཚན་གི་འདུག 
དངྲོས་སུ་མ་གིར་དས་གནས་འདུག དངྲོས་གནས་དས་རསད། དས་གང་འད་བྱས་ནས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མསད་ཐྲོག་ལ་གསལ་བཤད་
གནང་རྲོགས་གནང་། ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཐུགས་རས་ཆས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
 དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགས་ལསགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་གིན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དང་པྲོ་དསས་ད་ལྟ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཐྲོན་ནས་མཐྲོ་སྲོབ་མ་
འསིམ་གྲོང་ལ་ཡུལ་མི་རྒྱ་གར་གི་ཕྲུ་གུ་དག་གས་དས་ཚོ་མིག་དཔས་བཟྲོ་བལྟ་བྱས་ནས་ཁྲོང་ཚོ་ལ་འགྲོགས་འདིས་བྱསད་སངས་
ལམ་སྲོན་དས་འད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རསད་དང་མ་རསད། གང་འད་གནང་གི་ཡྲོད་རསད། ར་བའི་ང་ཚོས་མདུན་ལམ་སྲོབ་སྲོན་གི་སྡས་
ཚན་གཅིག་བཙུགས་བྱས་ནས་ཡུན་རིང་པྲོ་ཕིན་ཡྲོད་པ་རསད། དས་ཚོའི་མདུན་ལམ་སྲོན་གནང་ཕྲོགས་ནང་ལ་ཚང་མ་ཚུད་
བསྡད་མཁན་འད་པྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད། ཡིན་ན་ཡང་། བྱས་བག་ཕས་བྱ་ནས་ཕྱུག་པྲོ་ཕྲུ་གུ་མཉམ་དུ་འགྲོགས་འདིས་བྱསད་
སངས་དང་། སྡས་ཚན་རས་རས་བྱས་ནས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་མསད་མི་ཤསས་ཏས། ལམ་སྲོན་དས་དག་གང་མང་མང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རསད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་བསྡུས་བསྡུས་མ་བྱས་ན་དུས་ཚོད་ཞས་དགས་བཀག་བསྡད་དུས་མ་བདས་བ་འད་
པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག ལན་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་མ་འགིག་པ་འད་པྲོ་བྱས།  
 གཉིས་པ་དས་སི་ཚོགས་སྡས་ཚན་གི་ཐྲོག་ལ་མཐྲོ་སྲོབ་ཐྲོན་པ་ལས་ཀ་མསད་པའི་གངས་ཐྲོ་དས་འད་ངསས་ཅན་ཡྲོད་རསད་
དམ། གསུངས་སྲོང། ད་ལྟ་འབསལ་ཡྲོད་ཚོ་ག་སིག་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན་གི་རསད། དས་འབྱྲོར་བ་དང་ཞུ་ཆྲོག་པ་གིས། དས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ར་བའི་ཆ་ནས་སྲོན་མ་ནས་བཀའ་གནང་སྲོལ་ཞིག་ཡྲོད་རསད། ངས་ལམ་ལུགས་རྒྱུན་སྐྱྲོང་བྱས་པ་དས་འད་རང་
མིན་ཏས། དས་ཐུགས་ཀི་ཟུར་ལ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐྲོགས་ཤིག་མསད་དམ་བསམ། ང་ཚོ་ད་ལྟ་མཐྲོ་སྲོབ་ཐྲོན་པ་ལས་མསད་ཟསར་
བ་དས། ལས་ཀ་མང་པྲོ་ཡྲོད་ས་ལ་ཡྲོང་རྲོགས་མ་བྱསད། མང་པྲོ་ཞིག་གིས་གཅིག་གི་ཐྲོག་ལ་འཚང་ཀ་བརྒྱབ་དུས། ལས་མསད་
ཆགས་པའི་བཟྲོ་བལྟ་དས་འད་ཡིན་དུས། ལུང་པ་གཞན་དག་གིས་ལས་མསད་ཟསར་སངས་དང་། ང་ཚོ་མཐྲོ་སྲོབ་ཐྲོན་པའི་ལས་
མསད་ཟསར་སངས་དས། ཏྲོག་ཙམ་མ་འད་བ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པའི་འགསལ་བཤད་སྲོན་མ་མང་པྲོ་བསྐྱྲོན་མྲོང་པ་རསད། ད་ལྟའི་དས་ལ་
ག་ཚོད་འགྱུར་བ་ཕིན་ཡྲོད་ཞུ་ཚོད་ཐིག་གི་མི་འདུག དས་ཐུགས་ཀི་ཟུར་ལ་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་གངས་ཐྲོ་ག་རས་ཡྲོད་པ་
དས། ཕུལ་ཆྲོག་པ་གིས། 
 དས་ནས་ད་ལྟ་སྲོབ་གྲྭ་མང་པྲོ་ཞིག་རིས་ལསན་དགས་རྒན་གསར་པ་མང་པྲོ་འདསམས་ཀི་ཡྲོད་དུས།  དགས་རྒན་རིང་པ་
གསུང་གི་མསད་འགྲོ་དས་འད་ལས་ཀ་མསད་པ་ཆགས་པ། དས་འད་ག་ཚོད་ཡྲོད་རསད་གསུངས་སྲོང་། ད་ལྟ་རསས་ལ་ཞུ་ཆྲོག་པ་
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བྱསད། ངས་རྲོབ་ཙམ་བྱསད་པ་ཡིན་ན། ཧ་ལམ་མསད་པ་ནང་བཞིན་རསད། ཆསས་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ཉུང་རསད། གང་ཡིན་ཟསར་ན། འདུན་
པ་ཡྲོད་མསད་དས་སྲོན་མ་ནས་གསལ་པྲོ་ཞས་དགས་སྲོན་མ་ནས་འཆར་གཞི་བཀྲོད་དུས་ནས་བྲོད་པ་སྲོབ་གྲྭ་སུ་མཉམ་དུ་ཕིན་
པ་ཡིན་ན་རསད། སྲོ་སྲོ་དས་གར་རང་འཇགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྲོན་མའི་མཐུན་རསན་ག་རས་ཡྲོད་པ་དས་ལ་དྲོ་
ཕྲོག་མ་འགྲོ་བའི་འགན་ལསན་ཚང་མ་ང་ཚོས་ཞུ་ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙང་། དས་འདའི་ཆ་ནས་གནས་སངས་ཤིག་ཡྲོད་རསད། 
གཉིས་ནས་སྲོ་སྲོ་རང་གི་ཕུགས་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་དགྲོས་དུས། ད་ལྟ་གཞན་དག་ལ་འགྲོ་ས་ཡྲོད་མཁན་དས་དག་གཞན་
དག་ལ་ཕསབས་ཡྲོད་ཀི་རསད་བསམ་གི་འདུག དས་དག་ལས་མསད་ཆགས་ཡྲོད་རསད་ཁྱྲོན་ནས་དན་གི་མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། 
ང་ཚོ་རས་ཟུང་ཆགས་མཁན་ཡྲོད་དང་མསད། དས་གཞུག་ལ་ཞུ་ཆྲོག་པ་བྱསད། དས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རསས་མ་དས་མང་ཆས་བ་
དགྲོངས་འཆར་གི་བཟྲོ་འད་རསད་ཤག ལན་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཞུ་མི་དགྲོས་པ་བྱས། ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལྟ་དགས་རྒན་ཚོ་ལ་ཆས་
མཐྲོང་སད་རྒྱུའི་ཆསད་དུ་སྲོན་མ་བཀའ་མྲོལ་རབ་དང་རིམ་པ་བྱུང་ནས། མཐའ་མ་དྷ་རམ་ས་ལ་གཙོ་བྱས་པའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལ་གཞུང་འབསལ་གི་མཛད་སྒྲོ་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལ་དགས་རྒན་ཚོའི་བཞུགས་ས་ཟུར་དུ་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་
དས། སྲོན་མ་ནས་ལམ་སྲོན་བཀྲོད་ཁྱབ་དས་འད་བྱསད་མྲོང་བ་རསད། ཕལ་ཆསར་དས་འད་བྱསད་དགྲོས་པའི་བཀྲོད་ཁྱབ་དས་འད་ཡན་
ཆད་ཡྲོད་ས་ཡྲོད་རསད་བསམ་བསམ་དན་གི་འདུག བྱས་ཙང་དས་འད་ཡྲོད་ན། ས་གནས་ས་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོ་སྲོབ་གྲྭའི་སྡས་ཚན་
ཡིན་ནའང་འད། མཛད་སྒྲོ་གྲོ་སིག་བྱསད་མཁན་ཡིན་ནའང་འད། གང་ལྟར་དས་དག་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་དགས་རྒན་ལ་ཆས་མཐྲོང་
ཕུལ་ཏས་བཞུགས་ས་ངསས་པར་དུ་བཟྲོས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རསད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སིད་ཡི་གས་ནང་ལ་བཀྲོད་ཁྱབ་འབྱྲོར་
མསད་པ་དང། བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་རསད་ཟསར་མཁན་མསད་ན་ཡང་། སྲོ་སྲོ་ནས་བཟྲོ་འྲོས་པ་གཅིག་རསད། བཟྲོས་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་པ་
རསད། བསགས་བརྲོད་ཀི་ཡུལ་རསད། དས་རིང་དས་འད་ཞིག་ཞུ་ཆྲོག་པ་གིས། ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་བྲོད་རིགས་དགས་རྒན་ཚོ་ལ་དགྲོངས་འཆར་དས་དག་གཅིག་བྱསད། དས་ངས་ཟླྲོས་རྲོན་མི་དགྲོས་པ་བྱས། ས་
མྲོ་དགས་རྒན་ཚོའི་དགྲོངས་པ་བཞསས་སངས་ཟླྲོས་རྲོན་བརྲོད་མི་དགྲོས་པ་བྱས། དས་ནས་སྲོབ་ཡྲོན་གྲོ་སྐབས་དས་ཡར་རྒྱས་
ཕིན་ཡྲོད་པ་རསད། དས་ལ་བསགས་བརྲོད་བྱས་ནས། ཡིན་ན་ཡང་། ཡིག་རྒྱུགས་ལསན་སངས་དང་ཡིག་ཚད་གཏྲོང་སངས་དས་
ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ད་དུང་ཡིན་ནའང། དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུ་ག་རས་འདུག བསྐྱར་ཞིབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་ཆྲོག་པ་བྱསད། 
དས་ནས་ཤསས་རིག་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་གཅིག་གཞིས་ཆགས་སྲོ་སྲོ་ལ་འགསམས་སསལ་བྱསད་སངས་དས།  སྲོན་མ་ནས་བཀུར་འྲོས་
སི་འཐུས་ཀིས་བཀའ་གནང་བ་དས་དག་མངྲོན་སུམ་ཡིན་པའི་བཟྲོ་བལྟ། ཤསས་རིག་ལ་བར་ལན་ཡྲོད་པ་རསད། ཕ་གི་འགྲོ་བའི་
སྐབས་མཐྲོང་གི་འདུག བྱས་ཙང་མི་མང་གིས་དས་འད་ཐུག་ཡྲོང་དུས། གཅིག་གིས་ཤསས་མ་སྲོང་། གཉིས་ཀིས་ཤསས་མ་
སྲོང། གསལ་བསགས་ཧ་གྲོ་མ་སྲོང་། ཧ་གྲོ་དུས་ཚར་ཚར་བཞག དས་སྲོན་མ་ནས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད། ད་ལྟ་དས་འད་མི་
ཡྲོང་བ་ཞིག་ཏན་ཏན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད། དབུས་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབསལ་ཡྲོད་ས་གནས་དང་། ཚང་མའི་ཐྲོག་
ནས་དས་དག་མ་ཡྲོང་བ་གཅིག་དགྲོས་རྒྱུ་རསད། བཀྲོད་ཁྱབ་ག་རས་དགྲོས་ཀི་འདུག་ནའང་ཞུ་ཆྲོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ནས་ཕྲུ་གུ་
གསུམ་ལྷག་ཡྲོད་པའི་སྲོབ་ཡྲོན་དསའི་སྐྲོར་ལ། དཔས་གཅིག་གསུངས་སྲོང་། ང་འད་པྲོ་ཡིན་ན་ཏྲོག་ཙམ་དྲོགས་པ་ཡྲོད། 
དམིགས་བསལ་གནས་སངས་ཞས་དགས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས་དས་འདའི་དཔས་གཅིག་ཆགས་ཡྲོད་ན་མ་གཏྲོགས། ར་བའི་ཆ་ནས་
དས་ཡྲོང་ཤསས་སངས་ཡྲོད་མ་རསད། ཡང་མིན་ན། ཕྲུ་གུ་ལྲོ་རྒན་གཞྲོན་ཞས་དགས་ཤྲོར་བའི་ཐྲོག་ནས་ཐྲོབ་ཐང་ཤྲོར་བ་དས་འད་
ཡིན་ན། ཕ་གིར་ཁྲོ་རང་དང་འཚམ་པའི་སྲོབ་གྲྭ་མསད་པའི་ཐྲོག་ནས་གཞན་དག་ལ་འགྲོ་དགྲོས་རསད་ལབ་ན། ཡིན་གི་རསད་མ་
གཏྲོགས། གཞན་ས་གནས་དས་ག་རང་གི་ནང་ལ་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་ལ་བཅུག་མ་ཆྲོག་པའི་ཆ་རསན་དས་འད་དང་། ཕྲུ་གུ་གསུམ་ལ་
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སྲོབ་ཡྲོན་ལསན་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་གཞན་དག་ལ་གཏང་དགྲོས་རྒྱུ་ཆ་རསན་དས་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་
ཤསས་ཀི་མ་རསད། ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྲོ་རང་ད་ལྟ་བྱས་བག་པ་རསན་ག་རས་ཆགས་ཡྲོད་མསད་དས། བརད་གཅྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་དང་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་ལ་སྲོགས་པ་མར་ཕསབས་ནས་ད་ལྟ་སན་
པའི་ཞབས་བཀག་ལ་སྲོགས་པ་དས་དག་གི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོ་འབསལ་བ་གཅིག་བྱསད་ཀི་ཡིན་ན། གྲོ་སྐབས་ཡྲོད་ས་རསད་གསུང་རྒྱུ་
དས། ཏན་ཏན་རསད། དས་འད་བྱས་ནས་གྲོ་སྐབས་རག་བསྡད་པ་རསད། དས་འད་ཁ་ཤས་བྱུང་ཡྲོད་པ་རསད། བྱས་ཙང་། དས་ཡིན་
དུས། དབུས་དང་ས་གནས་གཉིས་ཀ་མཉམ་རུབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་དས་བྱ་རྒྱུ་རསད། ཡང་དས་འད་རིགས་གཅིག མཁྱསན་དང་མཁྱསན་
གི་རསད་པ། ཞབས་བཀག་གྲོ་སྐབས་རག་ན། ཞབས་བཀག་གི་ག་བབ་བཟྲོ་བལྟ་དས། མ་སད་ཀ་མསད་ཡྲོང་གི་འདུག གཞི་རིམ་
ཁྲོ་རང་ནས་དས་ཡིན་དུས། གཞུང་རང་གིས་གཏང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། དངུལ་འབྲོར་ཆསན་པྲོ་ཆགས་རྒྱུའི་གནས་སངས་དས་
འད་ཡྲོང་གི་འདུག དས་དག་རྒྱུ་མཚན་བྱས་ནས་ཐབས་ཤསས་མ་བྱསད་པ་དས་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རསད། ཡིན་ན་ཡང་། དས་དག་
ཚང་མ་ལ་ལྟྲོས་ནས་ཞུ་ཆྲོག་པར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁིམས་དང་ལམ་ལུགས་གསུང་རྒྱུ་དས། ངས་ཟླྲོས་རྲོན་ཞུ་མི་དགྲོས་པ་བྱས།  
དས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རསས་མ་དསས་ཤསས་ལྲོངས་ལ་འཚམས་གཟིགས་སྐབས་ཀི་གཟིགས་ཚུལ་དས་དག་ཐུགས་རས་ཆས། 
ཡིན་ན་ཡང་། སྲོབ་གྲྭ་དས་ལ་བརྟསན་ནས་ས་ཁང་དས་དག་ཤྲོར་རྒྱུ་ཉསན་ཁ་འདུག་གསུང་རྒྱུ་མཚོན་པ་དས་དག་གཅིག་ཡྲོད་པ་རསད། 
དས་དག་ཚང་མ་ལ་ང་ཚོ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཤསས་རྟྲོགས་ཡྲོད་ཤག་བརི་གི་ཡྲོད། ད་ལྟ་ག་རས་གནང་གི་ཡྲོད་ན། ད་ལྟ་
ཧི་མ་ལ་ཡའི་སྲོབ་ཕྲུག་སྐྲོར་དས། ཡང་བསྐྱར་བཀའ་གནང་སྲོང་། ད་ནང་ཞྲོགས་པ་ངས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་པའི་ནང་ལ་བྲོད་
སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཟསར་རྒྱུ་དསར་འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། ཡང་ད་ལྟ་ཧི་མ་ལ་ཡ་ཟསར་རྒྱུ་དས་ལ་གསན་མཁན་མང་པྲོ་
ཡྲོད་དུས། ཁྲོང་ཚོའི་ཐུགས་ལ་མ་ཕྲོག་པ་གཅིག་དགྲོས་གལ་ཆསན་པྲོ་མསད་དམ། ར་བའི་ཆ་ནས་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་
རསད་བསམ་བྲོ་རྒྱ་ཆས་ས་ནས་བཏང་། ལག་ལསན་བྱསད་དུས། བང་མ་འགིག་པའི་ཐྲོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག 
ཨིན་ཇི་ཐྲོག་ནས་ priority ཟསར་གི་ཡྲོད་པ་རསད། དས་འད་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་དགྲོས་རྒྱུ་དས་འད་ངྲོས་ལསན་ཞུ་རྒྱུ་མ་
གཏྲོགས་ཡྲོད་མ་རསད། ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚོས་དས་འད་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རསས་མ་འགསལ་བརྲོད་གནང་སངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་
དགྲོངས་འཆར་གནང་རྲོགས་གནང་།  
 དས་ནས་ཨ་རིར་ཇྲོའུ་ཚོའི་གང་འད་ཡྲོད་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས། ང་ཚོ་སྲོབ་གྲྭ་དང་རིམ་པས་རིམ་པས་བྲོད་མི་ལྔ་
བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ག་སིག་ག་རས་ཡྲོད་རསད། སྲོབ་གྲྭ་རྒྱག་རིས་ཡྲོད་རསད་དང་མ་རསད་གསུངས་སྲོང། ས་སང་
སང་ནས་ཨ་རི་ལ་སྲོབ་གྲྭ་རྒྱག་དགྲོས་འདུག་ཟསར་མཁན་དས་འདའི་འཆར་གཞི་ཤུགས་ཆསན་པྲོའ་ིདགྲོངས་འཆར་དས་འད་བྱུང་
བ་དང་། ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་ལ་སྙན་ཞུ་ཡན་ཆད་ཕག་ལ་ཕུལ་བ་དང་དས་འད་ཆ་ཚང་བྱུང་བསྡད་ཡྲོད་པ་རསད། ཡིན་ན་ཡང་། 
ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་ཕ་གི་ལ་ཉིན་སྲོབ་དང་གཟའ་མཇུག་སྲོབ་གྲྭའི་ངྲོ་བྲོ་དས་སྲོབ་ཁིད་བྱ་རྒྱུ་དས་དག་ལ་དམིགས་པ་མ་
གཏྲོགས། གཏན་འཇགས་སྲོབ་གྲྭ་དང་སྲོབ་གྲྭ་ཟུར་ལ་བརྒྱབ་ཐུབ་རྒྱུ་ད་ལྟ་ཁྱྲོན་ནས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྲོད་མ་རསད། ར་བའི་ཆ་
ནས་ཨ་རི་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། སྲོབ་གྲྭར་གྲོལ་བའི་མཚམས་ལ་ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པའི་མི་
རིགས་དས་ཚོ་ཁྲོ་རང་ཟུར་དུ་བྱས་ནས་དས་འད་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་ན། དས་མིག་དཔས་འད་པྲོ་ཞིག་རསད། དས་མ་གཏྲོགས་རྒྱ་གར་ནང་
བཞིན་བྱས་ནས་གཏན་འཇགས་སྲོབ་གྲྭའི་ལུགས་སྲོལ་ཧ་ཅང་ཉུང་ཉུང་དང་། དས་ལ་ལྟ་ཚུལ་ཡང་གང་འད་ཡྲོད་ན་བསམ་
བསམ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རསད། ལུང་པ་གཞན་དག་ནང་ལ། དས་འད་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་ལྷག་བསྡད་ཡྲོད་པ་རསད། གཞུག་ལ་ང་
རང་ཚོའི་གནས་སངས་ལ་དཔག་པའི་ག་རས་ཡིན་ནའང་དགྲོངས་པ་བཞསས་རྒྱུ་རསད། ད་ལྟའི་འཆར་གཞི་འདི་ཡྲོད་དང་མསད་
ཟསར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མསད་ལ། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཡྲོ་རྲོབ་དང་ཨ་རི་ལ་སྲོབ་གྲྭ་བརྒྱབ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་མསད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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 དས་ནས་ཕི་རྒྱལ་ནས་ང་རང་ཚོ་བྲོད་ཕྲུག་དས་ཚོ་ཚུར་ལསན་རྒྱུར་འཆར་གཞི་ཡྲོད་དང་མསད་གསུངས་སྲོང་།  དས་འད་
རང་བཞིན་གི་ཐྲོག་ནས་ཡྲོང་མཁན་དས་ཚོ་ལ་འདིར་སྲོབ་འཇུག་རསད། གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་མཐུན་རསན་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས་
ཆསད་དུ་གཉསར་ནས་ཕ་གི་ལ་ཡྲོད་པའི་སྲོབ་ཕྲུག་དས་ཚོ་ཚུར་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བྲོད་པའི་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་ལ་གཏང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་
དས་འད་གང་ཡང་མསད། ལས་འཆར་དས་འད་གང་ཡང་མསད།  
 དས་ནས་བུ་བཅྲོལ་ཁང་ངསས་པར་དུ་གཞན་དག་མསད་ན་ཡང་། སི་ཁང་མསད་ན་ཡང་། བུ་བཅྲོལ་ཁང་གཅིག་བརྒྱབ་
དགྲོས་པ་ངསས་ཅན་རསད། དས་ལ་འཆར་གཞི་ཡྲོད་དམ་ལབ་དུས། ད་ལྟ་དས་ཚོ་འཆར་གཞི་ཁྱྲོན་ནས་མསད། ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནམ་
རྒྱུན་ང་རང་ཚོའི་གཞིས་ཆགས་འད་པྲོ་འད་པྲོ་བྱས་ནས། ས་གནས་ཀི་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་འཆར་གཞི་འད་པྲོ་ཐྲོན་
གི་ཡྲོད་ན་དས་དུས་རསད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་གཅིག་པུས་དང་དུ་བངས་ནས་ཕ་གི་ལ་འཆར་གཞི་དས་འད་གང་
ཡང་མསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་སྐྲོར་ལ་གསུངས་བཞག ངས་ཟླྲོས་སྐྱྲོན་ཞུ་མི་དགྲོས་པ་བྱསད། དས་ནས་ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭའི་
སྐྲོར་དས། ད་ནང་ངས་གང་གསལ་གསལ་ཞུས་ཚར་པ་ཡིན། བསྐྱར་ཟླྲོས་མི་དགྲོས་པ་བྱསད། ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སིད་གང་ས་
ཅི་ཐད་ནས་རིས་སྲོད་གནང་རྒྱུ་གནས་སངས་དས་འད་ཐྲོན་པ་ཡིན་ན། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ངྲོས་ནས་ད་རིས་ལསན་ཐུབ་པ་
ངསས་པར་དུ་ཞུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རསད་ལ་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རསས་མ་དསས། ཨྲོ་རི་ས་ལ་གཟིགས་ཚུལ་དས་དག་ཡག་པྲོ་བྱུང་སྲོང་ཞསས་བཀའ་
གནང་བ་རསད། ཐུགས་རས་ཆས། དས་ནས་འབསལ་ཡྲོད་ཚང་མ་ལ་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་རསད། གཙོ་བྲོ་ས་གནས་ནས་སྐུ་ལས་
སྐྱྲོན་མཁན་དས་ཚོ་ལ། དས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་ area development ཁག་
གཅིག་ཡར་རྒྱས་གཏང་དགྲོས་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཁག་དས་དག་གསུངས་སྲོང་། དས་དག་ཡིག་ཐྲོག་ནས་ཤསས་རིག་ལས་
ཁུངས་ལ་ཕུལ་བ་དས་འད་ཡིན་པ་འད། དས་དག་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་དས་ཞུ་ཡི་ཡིན། ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁྲོ་རང་ཚོ་སསམས་ཤུགས་
ཆསན་པྲོ་ཡྲོད་དུས། དགས་རྒན་གསར་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ཕསབས་ཡྲོང་བའི་སྐབས་ལ། ལས་ཤག་ལ་སྲོགས་པའི་མཐུན་རསན་དས་
དག་གང་དག་དག་བཟྲོ་དགྲོས་རྒྱུ་དས་དག་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལ་ཏྲོག་ཙམ་དབུས་
ནས་མར་བཀའ་གནང་འྲོས་པ་རསད་གསུངས་སྲོང་། དས་ཚོ་ཏན་ཏན་རསད། མར་བཀའ་མངགས་ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡིན། ཞུས་དང་ཞུ་
མུས་རསད་ཞུ་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་པ་རསད། དས་ནས་ཕ་མ་ཚོའི་འགན་ཁུར་དང་དས་དག་ཆ་ཚང་ཞུ་མི་དགྲོས་པ་དང་།  
 ཆྲོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟསན་པའི་བཟང་སྲོད་དས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རང་གིས་མཁྱསན་རྟྲོགས་གཟིགས་ཚུལ་བཀའ་
གནང་སྲོང་། དས་དག་དས་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་ཟབ་སྲོང་མང་པྲོ་ཞིག་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རསད། ཟབ་སྲོང་
གི་འཆར་གཞི་ནང་ལ་དས་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་ཡྲོད་རསད། དསའི་ཐྲོག་ལ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ཟབ་
སྲོང་གི་ལས་རིམ་ལ་ཡྲོང་མཁན་ང་ཚོ་མཉམ་འབསལ་ཅན་གི་ཚོགས་པ་དས་འད་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡྲོད་པ་རསད།  དས་ཚོ་ཚང་
མའི་ཐྲོག་ནས་འབད་བརྲོན་བྱས་ནས་ཟབ་སྲོང་གང་མང་སྲོད་ཀི་རསད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དགས་རྒན་ག་ཕྲོགས་དས་སྲོན་མ་ཞུས་
ཚར་ཡིན་དས་མི་དགྲོས་པ་དང་།  
 དས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ད་ལྟ་མཐའ་མ་དསས། སིར་བཏང་ནན་བརྲོད་གནང་བ་དས་དག་ངས་ཟླྲོས་སྐྱྲོན་གང་
ཡང་ཞུ་མི་དགྲོས་དང་། ཐུགས་རས་ཆས་གནང་། སྲོབ་ཕྲུག་གི་འཕྲྲོད་བསསན་གི་སྐྲོར་ལ་ད་ལྟ་དངུལ་འབྲོར་གཅིག་བཀའ་གནང་
སྲོང་། དངུལ་འབྲོར་དས་དག་ལབ་ཡྲོང་དུས། ངས་ཧ་ལམ་ཞུ་བདས་ཁྱྲོན་ནས་ཡྲོད་མ་རསད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་
བྲོན་མཆྲོག་ནས་དསའི་ཐྲོག་གཟིགས་རྲོགས་གནང་། ར་བའི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་བརྒྱ་ཆ་ཞིག་གསུངས་སྲོང་། གཉིས་པ་དས་ཉིན་
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མྲོའ་ིལྟྲོ་དྲོད་དཔས་བཞག་ནས། གཅིག་ནས་ལྔ་ལ་བབ་པ་ཡིན་ན། དས་འད་ཞིག་མ་གཏྲོགས་བབ་ཀི་མི་འདུག་བ། དསའི་བཅུད་
ཟས་འད་པྲོ་དས། འཕྲྲོད་བསསན་འད་པྲོ་དས། ཡྲོང་རྒྱུ་ཁག་པྲོ་མ་རསད་བས། དས་གསུང་ཡྲོང་དུས། དས་ད་ག་རང་ཏན་ཏན་རསད། གཞི་
རིམ་གི་ནམ་རྒྱུན་ནས་མིང་བཏགས་ས་ཡྲོང་མཁན་དས་བྱས། དསའི་ཐྲོག་ལ་སྲོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ནང་ལ་ད་ལྟའི་ཟས་བཅུད་ཟསར་རྒྱུ་
ཤ་དང་སྒྲོ་ང་། ཤིང་ཏྲོག་སྲོགས་ཟས་བཅུད་ཟསར་རྒྱུ་དས་དག་དསའི་ནང་ལ་ལས་གཞི་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་རསད།  དས་དག་ཚང་མ་
རྲོགས་ཚོགས་ལ་བརྟསན་པ་རང་རང་རསད། དས་དག་ཚང་མ་ཕར་བཀབ་ཚུར་བཀབ་བྱས་ནས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ར་བའི་ཉིན་མ་
གཅིག་ནང་ལ་ལྟྲོ་དུས་གསུམ་དས་སྲོན་མའི་རིས་བྱས་ན། ད་ལྟ་བཅུད་ཀི་ཐྲོག་ནས་འདང་ངསས་ཤིག་ཡྲོད་པའི་རས་བ་ཡིན། 
ཡིན་ན་ཡང་། ད་དུང་དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་འཕྲྲོད་བསསན་ཚན་རིག་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་རསས་མ་ང་ཚོས་
ཡར་རྒྱས་དང་སྒྱུར་བཅྲོས་ག་རས་གཏང་དགྲོས་ན་ཡང་། ངསས་པར་དུ་གཏང་ཆྲོག་པ་ཞིག་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་དས་འད་ཞིག་ཡིན། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ། ཐུགས་རས་ཆས་གནང་། 
 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 

དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡས་ཤསས་མཆྲོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོགཤར་བའི་ངས་ད་ལྟ་རང་རིས་བསྲོགས་ནས་ཆུ་དང་གཙང་འཕྲྲོད་འདི་ཙམ་ཕིན་སྲོང་ཟསར་ནས་
ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པྲོ་རསད།ཤཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་།ཤཁ་སང་ང་ཚོ་དཔལ་འབྱྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཐསབས་ར་
ཕིན་ཚར་བ་རསད།ཤདསའི་ནང་དུ་མ་སུ་རི་བྲོད་ཁྱིམ་དང་།ཤདས་བཞིན།ཤར་རམ་ས་ལའི་ཁྱབ་ཁྲོངས་སྦིར་སུ་ཇ་གཉིས་ལ་དངུལ་
གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིགཤཨ་རིའི་རྲོགས་དངུལ་བརྒྱུད་ནས་འཛིན་སྐྱྲོང་སསལ་གསུམ་གི་ཐྲོག་ལ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་དུས།ཤདསའི་
ནང་དུ་ཚང་མ་ཚུད་བསྡད་ཡྲོད་རསད།ཤདསའི་ནང་ནས་ཆུ་དང་གཙང་འཕྲྲོད་ག་ཚོད་ཕིན་ཡྲོད་པ་བཏྲོན་རྒྱུ་ཁག་པྲོ་རསད་འདུགཤ
ར་བའི་འདིའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོས་དངུལ་ཞིག་འགྲོ་བསྡད་ཡྲོད་རསད།ཤདས་མ་ཡིན་པའི་དས་རིང་འདིར་ཐད་ཀར་ཤསས་རིག་ལས་
ཁུངས་དང་ཤསས་རིག་ཁྱབ་ཁྲོངས་སཾ་བྲོ་ཊ་སྲོབ་གྲྭར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན།ཤསྲོན་རིས་ནང་ནས་སྲོབ་གྲྭ་རིས་ལསན་རྒྱུ་དས་མང་པྲོ་
ཆགས་དུས།ཤསྲོབ་འབྲོར་ཆས་རུ་ཕིན་ཏས་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་འགྲོ་སྲོང་ནང་དུ།ཤའཛིན་སྐྱྲོང་ཟསར་དུས་སི་ཡྲོངས་ཚང་མ་ཚུད་བསྡད་
ཡྲོད་རསད།ཤདས་རིང་ལམ་སསང་ངས་འདིར།ཤཆུ་དང་གཙང་འཕྲྲོད།ཤའཕྲྲོད་བསསན།ཤརྲོག་རྲོག་སྲོན་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མསད།ཤབཀུར་
འྲོས་སི་འཐུས་ལ་དགྲོས་པ་ཡིན་ན།ཤརསས་ལ་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་སྒསར་ལ་ཕུལ་ཆྲོག་གི་རསད་དས།ཤད་ལྟ་དངྲོས་སུ་
བབ་པའི་ཐྲོག་ནས་དས་དག་ཚང་མ་གང་གསུངས་པ་དས།ཤགཞི་རིམ་སྲོབ་མའི་སྲོབ་སྲོང་བྱ་རྒྱུ་ལ་གཙོ་བྲོ་དས་འཕྲྲོད་བསསན་གལ་
ཆསན་པྲོ་ཡིན་པ་གཞི་གྲུབ་པ་རསད།ཤདས་ལ་ངྲོས་ལསན་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་མ་འྲོངས་པར་དས་འདའི་ཐྲོག་ལ་རྲོགས་ཚོགས་ལ་གང་
འད་བྱསད་དགྲོས་པ།ཤདསའི་ཐྲོག་ལ་རསས་ནས་ལྟ་ཆྲོག་གི་རསད།ཤདས་རིང་འདིར།ཤདཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་།ཤ
ལངས་ནས་དངུལ།ཤའཕྲྲོད་བསསན།ཤགཙང་ཁ་རྲོག་རྲོག་གང་ཞུ་རྒྱུ་མསད་མྲོད།ཤསི་ཡྲོངས་ཀི་ཚང་མ་འཁྲོར་དང་འཁྲོར་བཞིན་
པ་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤཐུགས་རས་ཆས།ཤ 
 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོགཤ 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས། 
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སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭའི་སྐྲོར་ལ་ད་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རསད། ལྷག་དྲོན་
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་རིས་སྲོད་རིས་ལསན་གི་བྱུང་རིམ་གི་ཐྲོག་ལ་གསལ་བཤད་བསྐྱྲོན་པའི་ཐྲོག་
ནས་གནས་སངས་དས་འདའི་ཐྲོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཞུ་དགྲོས་བསམ་བྱུང་། ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭ་དས་རིས་སད་དང་མ་
སད་དས། རིས་སྲོད་མཁན་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རས་ཡྲོད་པ་རསད་ཟསར་ན། དས་ནས་ཕག་སསལ་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ཁིམས་
དང་སིག་གཞི་དང་བཅའ་ཁིམས་དས་འད་མང་པྲོ་ཞིག་རྣམ་རྒྱུན་ནས་བསགས་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རསད།  རིས་སྲོད་མཁན་ལ་
དཀའ་ངལ་ག་རས་ཡྲོད་པ་རསད་ལབ་ན། ངས་སྲོན་མ་ཐསངས་གཅིག་ཞུས་མྲོང་། བཅའ་ཁིམས་སྲུང་སྐྱྲོབ་དས་མི་གཅིག་གཉིས་
དང་། མི་གཅིག་གཉིས་ཀིས་བདག་དབང་གང་ཡང་མ་རསད། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཡྲོད་པ་རསད། དས་མི་མང་དཀྱུས་མ་ལ་ཡང་ཐྲོབ་
ཐང་ཡྲོད་པ་རསད། བྱས་ཙང་། རིས་སྲོད་མཁན་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རས་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ན། བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་ ༦༦ ནང་
གསསས་གཉིས་པའི་ནང་ལ་མཁར་དབང་བྲོད་གཞུང་གི་ཁིམས་ཁྲོངས་ཁྱབ་ཚད་ལ་ལསན་ཆྲོག་གི་མསད་པ་དང་གཅིག  ལྷག་
དྲོན་ས་ཁང་དས་ཚོ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ benami ཁིམས་ཐྲོག་ལ་ཡྲོད་པ་དང་གཉིས། དསའི་མིང་དས་ཚོ་རྒྱ་གར་གི་མིང་ཐྲོག་ལ་
ཡྲོད་པ་གསུམ། ལ་སྲོགས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པྲོ་ཞིག་ཁིམས་ཁང་ལ་ཞུས་ཡྲོད་རསད་དས། དས་ཚོ་སྐྲོར་ལ་མང་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་མསད། 
བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་ ༦༦ ནང་གསསས་གཉིས་པ་ནང་ལ་གཅིག དས་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་
ལྔ་པ་ནང་གསསས་དང་པྲོ་ཁ་སང་འདིར་ལུང་དངས་པ་བཞིན། དས་དག་གཞི་བཞག་པའ་ཐྲོག་ནས་རིས་སད་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་
མཚན་དས་ཆགས་པ་རསད། མ་གཏྲོགས་པའི་ས་ཁང་ཕུད་པའི་རྒྱུ་དངྲོས་སྲོགས་བྱས་ནས་རྒྱུ་དངྲོས་སྲོགས་རིས་ལསན་ཀ་
ཕསབས་རྲོགས་བྱསད་ཅསས་ཐསངས་མ་གཉིས་གསུམ་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་། རིས་ལསན་མཁན་གི་ལསན་ཐུབ་པ་དས་སྲོན་མ་
ནས་རྒྱུ་མཚན་ཞུས་ཡྲོད་པ་རསད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གིས་གསུང་མདྲོག་ཁ་པྲོ་ཡྲོད་རསད་བསམ་གི་
འདུག དས་ཚོ་གསལ་པྲོ་གསུང་ན། ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རསད་བསམ་གི་འདུག གཅིག་རསད། དས་ནས་ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭའི་རིས་ཞིབ་
དས་ངས་ཁིམས་ཁང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། མི་མང་དཀིལ་ལ་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན། དས་རིང་ངས་འདིར་གསལ་པྲོ་བྱས་ནས་ཞུ་དགྲོས་
བསམ་སྲོང་། དང་པྲོ་བཙུགས་རྒྱུ་དས། སི་ཚོགས་ཀི་དྲོན་དག་ལ་བཙུགས་པ་རསད། ད་ལྟ་འདས་མ་འྲོངས་ཚང་མ་ལ་ཡིན་
ནའང་རསད། སི་ཚོགས་ཀི་དྲོན་དག་ལ་བསད་སྲོད་གཏང་གི་རསད་མ་གཏྲོགས། ནང་མི་སྒསར་པའི་དྲོན་དག་ལ་བསད་སྲོད་གཏང་
གི་མ་རསད། དས་ངས་ཡིག་ཐྲོག་ལ་བིས་དགྲོས་ཐུག་ན་བིས་ནས་སད་དགྲོས་ཟསར་ནས་སྲོན་མ་ཤསས་རིག་གིས་ལས་བྱསད་
གཉིས་ཕསབས་དུས། དས་ག་རང་ཞུས་པ་ཡིན། མི་མང་དཀིལ་ལ་ཡང་དས་ག་རང་ཞུས་པ་ཡིན། དས་ལ་ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་ཡྲོང་
གི་མ་རསད། དས་གསལ་པྲོ་བྱས་ནས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། 
 དས་ནས་ཁ་མཆུ་ཨང་བརྒྱད་པའི་ཐྲོག་ལ་བདསན་པ་དང་དང་བདསན་བྱུང་མ་བྱུང་། འདྲོད་པ་ཁསངས་དང་མ་ཁསངས་
གནས་ཚུལ་ག་རས་བྱུང་ཡྲོད་མསད་ལ་མ་བལྟྲོས་པ་ཡིན་ན་མ་གཏྲོགས། ཡིན་ན་མིན་ན། མདྲོར་བསྡུ་ན། བྲོད་གཞུང་གི་སིག་
འཛུགས་ལ་རིས་ནས་ས་ཁང་ཕུད་པའི་ཡྲོང་གིང་གི་རྒྱུ་དངྲོས་ལསན་ལ་ཕསབས་རྲོགས་བྱྲོས་ཞསས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཐྲོག་ནས་
ཞུས་པ་ཡིན། རིས་ལསན་མཁན་གི་རིས་ལསན་མ་ཐུབ་པ་རང་མ་གཏྲོགས། རིས་སྲོད་མཁན་གིས་སད་ཀི་མིན་ཞུས་པ་མ་
རསད། རིས་སྲོད་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དས་གྲོང་དུ་ཞུས་པའི་གནད་དྲོན་དས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རསད། དས་འདའི་ཐྲོག་ནས་དས་
གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 གཉིས་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཁ་མཆུ་ལ་བྲོད་གཞུང་སྐྱསལ་བ་རསད་ཅསས་པ་དས་ར་བ་ཉིད་ནས་བདསན་པ་མ་རསད།  ད་ལྟ་
ལབ་གསང་དས་ཚོ་དས་འད་བྱས་ནས་ཕསབས་པ་རསད། ང་ལ་མིང་ཤས་བཟྲོས་སྲོང་། མི་བྱས་བག་པ་དསས་ངས་མི་ཚེ་གང་དཀའ་ལས་
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བརྒྱབ་པ་དས་མིང་ཤས་བཟྲོས་སྲོང་ཟསར་ནས་ངས་རྒྱ་གར་གི་ཁིམས་ཁང་ལ་སྐྱསལ་བ་རསད། ཁིམས་ཁང་ལ་སྐྱསལ་བ་རསད་མ་
གཏྲོགས། བྲོད་གཞུང་སྐྱསལ་ཡྲོད་མ་རསད། བྱས་ཙང་། དས་གཅིག་བདསན་པ་མ་རསད་ཅསས། རྒྱུད་ལམ་འདིའི་ཐྲོག་ནས་ཚང་མ་ལ་
དས་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང།  
 དས་ནས་ད་གི་དཔལ་ལྡན་ཤསས་བཀའ་བྲོན་གི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཁག་གཅིག་ལ་དགྲོས་རྒྱུ་ཞིགས་གསུངས་
སྲོང་། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ལ་ཡང་དགྲོས་རྒྱུ་དས་ག་རང་ཆགས་བཞག ད་ལྟ་ཕག་སསལ་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་སྲོང་། ད་
རསས་རྦད་དས་གསལ་པྲོ་ཞས་དགས་ཆགས་སྲོང་གསུངས་སྲོང་། ང་ལ་གསལ་པྲོ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་མ་སྲོང་། ད་རསས་དས། 
གང་ཡིན་ཟསར་ན། ཕག་སསལ་སི་འཐུས་ལ་དགྲོས་པ་དས་བྱུང་པ་རསད། ང་ལ་དགྲོས་པ་དས་བྱུང་ཡྲོད་མ་རསད། ཤསས་རིག་བཀའ་
བྲོན་གིས་ད་གིན་མར་སྙན་སྲོན་ཞུ་རྒྱུའི་ནང་དུ། མཐའ་མར་ག་རས་གསུངས་སྲོང་ཟསར་ན། ངས་ཁབ་སྐུད་ཙམ་ཡང་རིས་སད་
ཐུབ་ཀི་མསད་ཟསར་བ་དས་གནས་བབ་གང་འད་ཞིག་ནས་མར་སསབས་པ་རསད། ཕི་ལྲོ་༢༠༠༤ ཟླ་བ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༢༤ ཉིན་
དསར་ཐག་བཅད་རསས། བརྒྱུད་རིམ་ཚང་མ་ཕིན་པའི་རསས་ལ། གཡས་ཁ་གཡྲོན་དཀྲི་བྱས་ནས་ཡར་བསྐྲོར་མར་བསྐྲོར་ས་
ཁང་སྲོགས་ཟསར་བའི་སྲོགས་སའི་ནང་དུ་ག་རས་ཚུད་ཡྲོད་རསད་དམ་ཟསར་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་བཀའ་ལན་གནང་བ་བྱུང་ཡྲོད་མ་
རསད། བསྐྱར་ཞིབ་བྱསད་རྲོགས་ཞུས་པར་བཀའ་བཞསས་བྱུང་ཡྲོད་མ་རསད། དསའི་འདའི་རསན་གིས། དས་དུས་ཤསས་རིག་དྲུང་ཆས། 
ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་རསད། དས་དུས་ཁིམས་ཁང་ལ་གནས་ཚུལ་ཡར་ག་རས་ཞུས་ཡིན་མིན། སྲོགས་ས་དསའི་
ནང་དུ་ག་རས་ཚུད་ཡྲོད་མིན། ས་ཁང་ཚུད་ཡྲོད་མིན་ཏན་ཏན་སྙན་གསང་ཞུས་ཡྲོད་རསད་བསམ་གི་འདུག དས་ཚོ་གཡས་ཁ་
གཡྲོན་དཀྲིའི་བཟྲོ་འད་ཞིག གཏམ་དཔསའི་ནང་དུ། ཁམ་བུ་ཟ་འདྲོད་མ་རསད། ཁམ་སྡྲོང་གཅྲོག་འདྲོད་རསད་འདུག ཅསས་པ་དས་
འདའི་བཟྲོ་འད་ཞིག་གནང་ཡྲོང་དུས། ངས་མཐའ་མ་དསར། དྲོན་ཚན་བཅུ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཀྲོད་ནས། ངས་ཁབ་སྐུད་ཙམ་ཡང་
རིས་སད་ཀི་མིན་ཟསར་ནས་ལབ་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དས་ལ་ཐུག་པ་རསད་མ་གཏྲོགས། དང་པྲོའ་ིབཅད་ཁ་བཏང་པ་དང་སད་
ཀི་མིན་ཟསར་བ་དས་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རསད་དས། སྲོན་མའི་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གིས་དས་ག་རང་གི་ཐྲོག་ནས་དྲོགས་པ་མང་
པྲོ་ཞིག་བཟྲོས་སྲོང་ལ། དས་རིང་ཡང་བཟྲོས་པའི་བཟྲོ་འད་ཆགས་སྲོང་། དངྲོས་གནས་བྱས་ན། བརྒྱུད་རིམ་དས་ཚོ་ཚང་མ་
གསལ་པྲོར་གསུང་ཐུབ་ན། ཏན་ཏན་དགས་མཚན་ཡྲོད་རསད་བསམ་གི་འདུག རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཁིམས་ཁང་གི་ཐག་གཅྲོད་དས་
གསུངས་སྲོང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཁིམས་ཁང་དསས། བྲོད་པའི་གཞུང་ལ་དམིགས་བསལ་བྱས་བཞག་པ་རསད་མི་འདུག 
Terminal བར་འདྲོམས་རྒྱག་མཁན་དང་། Panchayat ཀི་ཐག་གཅྲོད་དང་། དས་འདའི་ཚོགས་པ་སྡས་ཚན་གིས་ནང་
ཁུལ་དུ་ཐག་བཅད་པ་དས། གལ་སིད་ཁིམས་ཁང་ལ་ཁུར་ན། དས་ལ་ཆསད་མཐྲོང་འཇྲོག་རྒྱུར་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ལམ་ལུགས་
འདུག དས་འད་ཞིག་གནང་བཞག་པ་ཡིན་ས་རསད་བསམ་གི་འདུག དས་སྲོགས་ལ་ངས་རྒྱུ་མཚན་མང་པྲོ་ཞུ་ཡི་མིན། ཡིན་ན་
ཡང་། ང་ལ་བྲོ་ཕམ་ག་རས་བྱུང་ཟསར་ན། འདྲོད་པ་མ་ཁསངས་པ་ག་རས་བྱུང་ཟསར་ན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་ག་རས་
གསུངས་སྲོང་ཟསར་ན། མཐའ་མ་དས་ལ་ཉསས་པ་ཞིག་བཏང་ཡྲོད་རསད། གུན་གསབ་ཅིག་སད་རྒྱུ་ཡྲོད་རསད། དས་སསམས་
གསྲོའམ། སསམས་སྡུག་བྱུང་པ་ལ་གུན་གསབ་འད་པྲོ་རསད་ཅསས་གསུངས་སྲོང་། དས་བསྐྱར་དུ་ལགས་ཀྲོག་ཅིག་གནང་ན། 
ངའི་བསམས་པ་ལ། མིང་ཤས་བཟྲོས་པ་དས། ཁྲོ་ལ་མིང་ཆད་བཟྲོས་འདུག དསའི་གུན་གསབ་ལ་སྒྲོར་མ་དས་འད་ཞིག་སད་
དགྲོས་རསད་ཟསར་ནས་འཁྲོད་འདུག་བསམས་སྲོང་། དས་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་ཅིག་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་མ་རསད། མང་ཚོགས་ལ་བར་
ལན་ཏག་ཏག་ཅིག་འགྲོ་མ་སྲོང་། བྱས་ཙང་། དས་ཚོ་གསལ་པྲོ་གནང་རྲོགས་གནང་ཟསར་ནས། དས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།  
 དས་ནས་ཕག་སསལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་ག་རས་གསུངས་སྲོང་ཟསར་ན། ཤསས་རིག་རྦད་དས་སི་པའི་རང་རསད། ཤསས་
རིག་དྲུང་ཆས་ཡྲོད་རསད། མཉམ་འབསལ་ཡྲོད་རསད། བུད་མསད་ཚོགས་པ་རསད། བུའི་ཚོགས་པ་རསད། ཚོགས་པ་འད་པྲོ་མང་པྲོ་
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ཞིག་བགང་ནས། དས་ཚོ་ཚང་མ་ཚོགས་པ་རསད་དས། སྒསར་བདག་ཡིན་ཟསར་ནས་ག་རས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ནས་གསུངས་
སྲོང་། ཕག་སསལ་སི་འཐུས་ཀིས་མ་མཁྱསན་པ་དས་འད་ཡིན་རྒྱུ་མ་རསད་དས། དསའི་སྐབས་ང་ལ་ཚོགས་པ་དས་འད་ཡྲོད་པ་དན་གི་
མི་འདུག ཡིན་ན་ཡང་དབུ་འབྱསད་མཛད་སྒྲོ་ལ་ཕསབས་པ་རསད་ཟསར་ན། ཏན་ཏན་ཕསབས་ཡྲོད་རསད། དསའི་སྐབས་ལ། རྒྱ་གར་
ཤསས་རིག་བྲོན་ཆསན། ཧི་མ་ཅལ་གི་བྲོན་ཆསན་ཕསབས་ཡྲོད་རསད། ཁྲོ་ཡང་དསའི་བདག་པྲོའ་ིགས་སུ་ཚུད་མདྲོག་ཁག་པྲོ་རསད། 
ལྷག་དྲོན་དུ་དབུ་འབྱསད་བྱསད་མཁན་ས་ལ་ཕསབས་མཁན་ཚང་མ། ཚོགས་པ་དསའི་བདག་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ན། ང་ཚོའི་ནང་དུ་
དབུ་འབྱསད་བྱསད་མཁན་ག་ཚོད་ཡྲོད་ན། དས་ཚོ་ཚང་མ་རིགས་འགསས་བྱསད་དགྲོས་པར་དགྲོངས་པ་བཞསས་དགྲོས་རསད། དས་
ནས Video ནང་དུ་མཐྲོང་སྲོང་། གཅིག་གི་ནང་དུ་མཐྲོང་སྲོང་། གཉིས་ཀི་ནང་དུ་མཐྲོང་སྲོང་ཟསར་བསྡད་ན། ངས་ཀང་ 
Video ནང་དུ་མཐྲོང་པ་དང་། མིའི་ས་ནས་གྲོ་བ་དང་། བསམ་ཚུལ་དང་དྲོགས་པ་དང་། འཚོ་བ་སྐྱསས་པ་དས་འད། ད་ལྟའི་
ཕག་སསལ་སི་འཐུས་ལགས་ལའང་ཞུ་རྒྱུ་མསད་པ་གལ་མིན། ཡིན་ན་ཡང་། ར་བ་ཉིད་ནས་དྲོན་དག་མསད་པའི་སྐད་ཆ་དས་འད་
དང་། མི་ཁྲོང་ཁྲོ་སྲོང་བའི་སྐད་ཆ་དས་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་འདྲོད་མསད། ཞུ་རྒྱུ་མསད་པ་དས་འད་མིན།  
 དས་ནས་ཕག་སསལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས། རིས་སད་རན་འདུག རིས་སད་དགྲོས་རསད་ཟསར་གི་འདུག  ཡིན་དང་
ཡིན། རིས་སད་ཆྲོག ས་ཁང་ཕུད་པའི་སང་ཉིན་དང་དས་རིང་ག་དུས་ཕསབས་ཀི་ཡིན་ན་ཕསབས་རྲོགས་གནང་། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
ཐམ་པ་རིས་སད་ཀི་ཡིན། ཕསབས་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ང་ཚོས་ད་ལྟ་དགྲོངས་ཚུལ་ཞུ་པ་ནང་བཞིན། དཔས་སྲོན་སྲོབ་
གྲྭ་འདི་འདའི་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་དུས། ཡར་ལ་དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭ་བྱས་ན། སཾ་བྲོ་ཊའི་འགན་འཛིན་ཟུར་པ། ད་ལྟ་མ་སུ་རི་ལ་
ཡྲོད་བསྡད་པའི་དྲུང་ཆས་ལ། ལྲོ་གཅིག་གམ་གཉིས་ཙམ་གི་སྲོན་ལ་ཡ་གིར་ས་ཆ་སྲོང་པ་ཡྲོད་རསད་དཱ། ང་ཚོ་སི་པའི་ཐྲོག་ལ་
ལས་ཀ་བྱསད་སར། མ་གིར་གུ་དྲོག་བྱས་ནས་ག་རས་བྱསད་དགྲོས་རསད། ཡ་གིར་བསད་སྲོད་བཏང་ན་འགིག་གི་རསད་ཟསར་ནས་
ཞུས་མྲོང་། སི་པ་རང་ལ་བསམ་མནྲོ་བཏང་ནས་ཞུས་ཡིན་མ་གཏྲོགས། དས་ཆབ་སིད་འཁབ་པ་དང་། མགྲོ་བདས་པྲོ་བྱསད་རྒྱུ་
དས་འད་སྐད་ཆ་མིན། གྲོང་མར་བཀའ་འདི་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཟསར་ནས་ཚུར་ལན་གནང་མ་སྲོང་མ་གཏྲོགས། དས་ཚོ་བསམ་མནྲོ་མ་
བཏང་པ་གལ་ཡང་མིན། དས་འདའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐྲོག་ནས། གང་ལྟར་ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭ་རིས་སྲོད་བྱསད་མ་ཐུབ་པ་དས། རྣམ་
པ་ཚོ་དང་། རྒྱ་སིའི་མི་མང་གིས་ག་རས་མཁྱསན་དགྲོས་ཟསར་ན། ང་ཚོས་བཅའ་ཁིམས་ལ་བསྲུ་བརི་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ན། བཅའ་
ཁིམས་དྲོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རས་དྲུག་པའི་ནང་གསསས་གཉིས་པ། དས་གཞིར་བཞག་པའི་བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་ལྔ་པའི་ནང་
གསསས་དང་པྲོ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་རིས་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མ་རསད། དས་སྲུང་སྐྱྲོབས་བྱས་པ་དས། ཁྱསད་རང་ཐྲོབ་ཐང་ཡྲོད་
མ་རསད། འདི་དང་འགལ་པ་རསད་གསུངས་ན། དས་ལ་དཔག་པའི་བཀའ་གནང་ན། དས་གཞིར་བཟུང་གི་ངས། ཁ་ཉིན་ཞུས་པ་
ནང་བཞིན། བཅའ་ཁིམས་གཞི་ལ་བཞག་པའི་བཀའ་ཡིག་ག་རས་གནང་ནའང་དྭང་ལསན་ཞུ་ཡི་ཡིན།  དཔསར་མཚོན་ན། ང་ར་
རམ་ས་ལ་བདས་དྲོན་བྱསད་དུས་སྐབས་སུ། བྱམས་པ་གིང་རྒས་གསྲོ་ཁང་དུ་རྒས་གསྲོ་ཁང་བརྒྱབ་ཡིན། དྭང་ཞབས་ཀི་
དམག་མི་ཟུར་པ་ཚོ་ལ་བསྡད་སའི་དཀའ་ངལ་འདུག་ཟསར་ནས་རྒས་གསྲོ་ཁང་འགྲོ་བཙུགས་པ་ཡིན། དས་དུས་སྐབས་སུ། དས་
སྐབས་ཀི་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གིས། མ་འྲོངས་པར་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ལས་འཕྲད་ས་རསད། གཅིག་བྱསད་ས་རསད། གཉིས་
བྱསད་ས་རསད། དས་རིས་ཚུར་སད་རྲོགས་གིས་ཟསར་དུས། དགའ་བཞིན་སྲོ་བཞིན། རྒྱུ་མཚན་ཡྲོད་པའི་ཡིག་ཐྲོག་ལ་བཞག་
ནས་སད་པ་ཡིན། རྒས་གསྲོ་ཁང་འགྲོ་འཛུགས་མཁན་དང་། ལས་ཀ་བྱསད་མཁན་སྲོ་སྲོ་རང་གིས་བྱས་པ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་
ཡང་དག་པ་བྱས་ནས། སི་ཚོགས་ལ་ཕན་པའི་སྐད་ཆ་བཤད། དས་མིན་མི་གཅིག་ལ་ཞྭ་མྲོ་གཡྲོགས་ནས། འཕྲྲོག་བཅྲོམ་
བྱསད་པའི་བཟྲོ་འད་ཞིག་ཡྲོང་ན། དས་ཏག་ཏག་འད་པྲོ་ཞིག་ཏན་ཏན་བསྡད་ཀི་མ་རསད་བསམ་གི་འདུག དས་འད་སྲོང་ཙང་། རིས་
སྲོད་མ་ཐུབ་པ་རྲོག་རྲོག་དས་བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་དྲུག་ཅུ་རས་དྲུག་པའི་ནང་གསསས་གཉིས་པ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་
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སད་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མ་རསད། དས་མིན་ས་ཁང་ཕུད་པའི་ཐྲོག་ནས་རིས་བཞསས་ལ་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་རསད། ཤསས་རིག་ནང་
ནས་ག་དུས་ཕསབས་ཀི་ཡྲོད་ན། སིག་འཛུགས་ཀི་སུ་ཕསབས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་། དགའ་བཞིན་སྲོ་བཞིན་ངང་ནས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན། 
དས་རིང་འདི་ནས་འབུལ་མ་ཐུབ་པའི་སབས་བདས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། 
 
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལྷན་ཁང་འདིའི་རིས་འགྲོ་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ལ་དི་བ་དས་འད་གང་ཡང་མསད།  ར་བའི་ཤསས་
རིག་ལས་ཁུངས་དས་ལྷན་ཁང་ཆ་ཚང་ནང་ནས་གནད་འགག་ཆསན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རསད། དས་བས་སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་
ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་བཤད་སྙིང་བྲོ་སྲོང་། དས་ཡིན་དུས་དང་པྲོ་དས་ལ། ར་བའི་ལྲོ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་དས་དབྱར་དགུན་སྲོན་དཔྱིད་ཀི་དུས་ཚིགས་རས་རསར་བརས་པྲོ་བརྒྱབ་པའི་གནས་སངས་འད་བྲོ་
ཆགས་ཡྲོད་པ་རསད། དས་ལྟའི་དབང་གིས་ལས་དྲོན་ཐྲོག་འཐུས་ཤྲོར་སྲོང་ཡྲོད་ཤས་ཆས། ཡིན་ནའང་། རང་ཉིད་ནས་དསའི་ཐྲོག་
གཙོ་དྲོན་བྱས་ནས་དམིགས་བསལ་ཞུ་བསྡད་རྒྱུ་དས་འད་གང་ཡང་མསད། བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཁྱབ་ཁྲོངས་སུ་གནས་
པའི་བྲོད་པའི་སྲོབ་གྲྭ་དས་ཚོ་ཚུར་ལ་རིས་ལསན་བྱ་རྒྱུ་དས། ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཆསན་པྲོ་ཆགས་ཡྲོད། དསའི་སྒང་ལ་སྲོ་སྲོ་
ཡིན་ནའང་སྲོན་མ་ཐསངས་ཁ་ཤས་གྲོ་སྐབས་བངས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུས་ཡྲོད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཡིན་ནའང། ར་བའི་ཆ་ནས་
སྲོབ་གྲྭ་མང་པྲོ་ཞིག་ཚུར་རིས་སྲོད་རིས་ལསན་ཚར་ནས་ང་ཚོ་ལ་བདག་དབང་འད་བྲོ་རག་པའི་གནས་སངས་དས་དགའ་འྲོས་
པ་ཞིག་རསད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་ད་དུང་བཞི་ལྔ་ཞིག་ལྷག་འདུག་པ་དས་ཚོ་ར་བའི་གངས་ཀའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ཏྲོག་
ཙམ་ཉུང་ཉུང་འད་བྲོ་རསད་དས། སྲོབ་གྲྭ་དས་དག་རས་རསའི་ཁྱབ་ཁྲོངས་དང་ཆས་ཆུང་ཟསར་ནའང་རསད། གནས་སངས་ཐད་ལ་ཕར་
བལྟས་ཡྲོང་དུས། སྲོབ་གྲྭ་ཆསན་པྲོ་ཁ་ཤས་རསས་ལ་ལྷག་བསྡད་པའི་གནས་སངས་འདུག དས་འད་ཡིན་དུས། སྲོབ་གྲྭ་དས་དག་
རྒྱུན་རིང་པྲོ་ཞིག་ལ་རིས་ལསན་མ་ཐུབ་པར་དུས་ཚོད་འཕར་འགངས་རྒྱུན་འཇམས་ཆགས་རྒྱུའི་གནས་སངས་འད་བྲོ་མ་
ཡིན་པའི་སྒྲོ་ནས། གང་ཐུབ་ཐུབ་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྲོན་བྱས་ཏས་གང་མགྲོགས་མཇུག་བསྡུ་ཐུབ་ན། དས་ནས་ཡག་པྲོ་
རསད་ཅསས་སྲོ་སྲོའ་ིརས་བ་གཅིག་ཞུ་པ་ཡིན། 
 ར་བའི་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཕག་རྲོགས་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ནས་ཆ་ཤས་བངས་སྲོང་། གསུང་མང་པྲོ་
བསྐྱྲོན་སྲོང་། བསམ་ཚུལ་དང་དི་བ་སྣ་ཚོགས་མང་པྲོ་ཞིག་སསབས་སྲོང་། སྲོ་སྲོ་ཡིན་ནའང་སྲོན་མ་ནས་སསམས་ལ་འཁྲོར་
བསྡད་པའི་དྲོན་དག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡྲོད། དས་མ་གཏྲོགས་དས་ལས་འཕྲྲོས་པའི་གང་ཡང་མསད། དས་ཡིན་དུས། སིར་བཏང་གི་
ཤསས་རིག་ལྷན་ཁང་གི་ལས་ཀའི་ངྲོ་བྲོའ་ིསྒང་ནས་རསད། བྱསད་ནུས་ཀི་ཆ་ནས་རསད། མ་འྲོངས་པ་ཕུགས་འཕསར་གི་བསམ་
བྲོའ་ིགཞི་རྟསན་གཙོ་བྲོ་དས་བྲོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཟསར་ནའང་རསད། རིག་གཞུང་ཟསར་ནའང་རསད། དས་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཉམས་
པ་བསར་གསྲོ་བྱ་རྒྱུ་དས་རསད། དཔསར་ན། དས་འདའི་གནས་སངས་ཡིན་པ་གཅིག་དང།  ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་བྲོད་མི་རིགས་ཀི་
ལས་དབང་ཐག་གཅྲོད་རྒྱུའི་གནས་སངས་གཙོ་བྲོ་གཅིག་དས། མི་རིགས་འདིའི་སྐད་དང་ཡི་གས་གཙོ་བྲོར་འཛིན་དགྲོས་པ་
དང།  སྐད་དང་ཡི་གས་ཡུལ་སྲོལ་གྲོམས་གཤིས་དང་བཅས་པའི་རིག་གཞུང་དས་དག་ཐམས་ཅད་ང་ཚོ་ལ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། དས་
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ནས་མ་འྲོངས་པར་ང་རང་ཚོ་མི་རིགས་འདིའི་ཚེ་སྲོག་ཡུན་རིང་སིངས་ཐུབ་རྒྱུ་ནི་བཤད་མ་དགྲོས་པ་རསད།  དས་ཡིན་དུས། 
ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁ་ཕྲོགས་གཙོ་བྲོ་དས་སྲོབ་གྲྭ་སས་མ་འྲོངས་པའི་སྲོན་ར་ཟསར་ནའང་རསད། སྲོབ་ཕྲུག་ཚོ་རསད། དས་མི་
རིགས་གཅིག་གི་རིགས་བརྒྱུད་ཀི་རྒྱུན་འཛིན་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། རིག་གཞུང་གི་རྒྱུན་འཛིན་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་པ་
རསད། དས་འད་ཡིན་དུས། བརྟསན་ས་གཙོ་བྲོ་དས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད་བ།  ད་དས་ཡིན་དུས། ད་དས་རིང་ཕག་རྲོགས་སི་འཐུས་
མང་པྲོས་གསུང་འགྲོས་ལ་གཞིགས་ན། ད་ལྟའི་སྲོབ་གྲྭ་དག་གི་ནང་དུ་སྲོབ་ཕྲུག་མསད་པའི་དཀའ་ངལ་གི་གནས་སངས་ཤིག་
ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད།  དས་ནི་སྲོབ་ཕྲུག་གི་སྲོབ་སྲོང་ཁ་ཕྲོགས་སསང་ནས་བཤད་ཡྲོང་དགྲོས་པ་ཅིག་དང་།  དགས་རྒན་གི་ག་
ཆའི་སསང་ནས་བཤད་དགྲོས་པ་སྲོགས་མདྲོ་དྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ཐུག་བསྡད་ཡྲོད་པ་རསད།  
 གཙོ་ཆས་བྲོ་ག་རས་རསད་ཟསར་ན། སྲོབ་གྲྭ་ལ་སྲོབ་ཕྲུག་མསད་པའི་དཀའ་ངལ་དས་གཅིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རསད། དས་ཡིན་དུས། 
དསའི་ཕྲོག་གཅིག་ནས་བཙན་བྱྲོལ་ནང་ལ་བྲོད་པ་ཕལ་མྲོ་ཆས་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གནས་སྲོས་ནས་འགྲོ་ཚར་བའི་གནས་སངས་
ཤིག་གི་སྒང་ནས་སྲོན་དང་བསྡུར་ན་ཏྲོག་ཙམ་ཉུང་རུ་འགྲོ་བའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཡྲོད་པ་རསད། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་
ཕྲུག་གུ་སྐྱས་ཕསལ་གི་གནས་སངས་ཀི་སྒང་ནས་བྱུང་གི་ཡྲོད་ཀི ་རསད་བསམ་གི་འདུག ཕྲོགས་གཞན་ཞིག་ནི་རྒྱ་ནག་གིས་
བཀག་འདྲོམས་རང་བཞིན་གི་གནས་སངས་བྱས་པའི་ཉསར་ལསན་ཟསར་ནའང་རསད། བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མིའི་བསམ་བྲོའ ་ིཁ་
ཕྲོགས་འགྱུར་སངས་ཤིག་གི་སྒང་ནས་ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ལ་སྲོབ་ཕྲུག་ཉུང་རུ་འགྲོ་བའི་གནས་སངས་ཆགས་
ཡྲོད་རསད་བསམ་གི་འདུག དས་ཡིན་དུས། གང་ལྟར་ཀང་། མ་འྲོངས་པ་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་དགྲོས་རསད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟ་
སྲོབ་ཕྲུག་མང་པྲོ་མསད་པའི་གནས་སངས་ལ་བརྟསན་ནས་སྲོབ་གྲྭ་མང་པྲོ་སྒྲོ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་། སྲོབ་གྲྭའི་ས་ཁང་མང་པྲོར་འགྱུར་
བ་ཐསབས་པ་དས་འདའི་གནས་སངས་ཆགས་སྲོང་ན། ཡང་ཉིན་མ་གཅིག་ལ་སྲོབ་གྲྭ་མང་རུ་གཏང་དགྲོས་རྒྱུ་དང་། སྲོབ་གྲྭས་
མ་འདང་བའམ་སྲོབ་ཁང་གིས་མ་འདང་བ་དང་། དགས་རྒན་གིས་མ་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་དས་འད་ཡྲོང་སིད་པ་ཞིག་རསད། དསའི་
ཕྲོགས་ལ་དཔས་མཚོན་གཅིག་ཞུ་པ་ཡིན་ན། བར་ལམ་བྲོད་ནང་ནས་སྲོན་མ་འད་བྲོ་ཡིན་ན། བྲོད་ནང་གི་བྲོད་པ་ཕྲུག་གུ་ལ་
སྲོབ་གྲྭ་འགྲོ་ས་མསད་པའི་དཀའ་ངལ། གྲོང་ཁྱསར་དང་གྲོང་གསསབ་དངགྲོང་སྡས་ལ་ཐག་ཉས་མཁན་དས་ཚོ་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་། རྩྭ་ཐང་དང་འབྲོག་དགྲོན་ཁྲོ་ནར་ཡྲོད་པ་གྲོང་དང་གྲོང་ཁྱསར་ལ་ས་ཐག་རིང་སའི་ས་ཁུལ་དས་དག་ལ་སྲོབ་
གྲྭ་མསད་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་རསད། དས་ཚོའི་གས་མང་པྲོ་ཞིག་ཕྲུག་གུའི་མདུན་ལམ་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་ནས་རྒྱ་
གར་ལ་སྲོབ་སྲོང་བྱསད་དུ་ཡྲོང་མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་རསད། དསའི་རསས་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་ས་མཚམས་བཀའ་འདྲོམས་གནས་
སངས་ཤིག་གི་སྒང་ནས་སྲོབ་ཕྲུག་དས་ཚོ་ཡར་ཡྲོང་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཅིག་བརྒྱ་ཆའི་ལྔ་བཅུ་ཡིན་གི་རསད་བསམ་གི་
འདུག  
 གཙོ་ཆས་ཤྲོས་དས་རྒྱ་ནག་གི་ཐབས་ལམ་གཅིག་གི་སྒང་ནས་བྲོད་ཀི ་ས་ཆའི་སྲོབ་ཕྲུག་དས་ཚོ་མང་ཆས་བ་རྒྱ་ནག་ལ་
མར་དབྲོར་ནས་སྲོབ་འཇུག་བྱསད་ཀི་ཡྲོད། རྒྱ་ནག་གི་སྲོབ་གྲྭ་དས་དག་དུ་སྲོབ་ཡྲོན་དང་གནས་སངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་སྒང་
ནས་ཁྱིམ་ཚང་ལ་དཀའ་ངལ་སསལ་རྲོགས་བྱསད་པའི་བཟྲོ་བལྟ་འད་བྲོ་སྣ་ཚོགས་བསན་ནས་ཕྲུག་གུ་མང་པྲོ་རྒྱ་ནག་གི་ས་
ཁུལ་མང་པྲོ་ལ་མར་འཁིད་སྲོང་ནས་སྲོབ་སྲོང་སད་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད། སྐབས་དས་དུས་སྲོབ་ཕྲུག་གི་ཕ་མ་དས་ཚོ་ཡང་སྲོ་སྲོའ་ི
ཕྲུག་གུ་ལ་སྲོབ་སྲོང་ཞིག་རག་སྲོང་ན་ག་བ་ཡིན་ནའང་འགིག་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པའི་བསམ་བྲོ་འཁྱསར་མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་དུས། 
སྐབས་དས་དུས་ཕྲུག་གུ་སྲོང་ཕྲག་མང་པྲོ་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་རྒྱུའི་གནས་སངས་དས་འད་ཆགས་ཡྲོད་པ་ཞིག་རསད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་
རྒྱ་ནག་ལ་ཕིན་པའི་ཕྲུག་གུ་དས་ཚོ་བྲོད་ཀི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡར་ཡྲོང་དུས། ད་ཕྲུག་གུའི་མི་ཚེ་གཅིག་གི་མདུན་ལམ་གི་
གནས་སངས་སྒང་ལ་སྲོབ་སྲོང་གི་ཁ་ཕྲོགས་གང་འད་ཞིག་སད་འདུག ཁྲོ་རང་ཚོའི་མི་ཚེའི་འགྲོ་སངས་ལ་ཕན་གི་འདུག་
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གམ་མི་འདུག གནས་སངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་སྒང་ནས་ཕ་མ་དས་ཚོའི་བསམ་བྲོ་དས་ལ་འགྱུར་བ་ཐསབས་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད། མར་
རྒྱ་ནག་ལ་ཕིན་པ་དས་ཚོས་བྲོད་ཀི་སྐད་ཡིག་མི་ཤསས་པ་དང་། རིག་གཞུང་མི་ཤསས་པ་དང་ཡི་གས་མི་ཤསས་པ་དང་། ལྷག་པར་
དུ་བྲོད་མི་རིགས་ཀི་ཤ་ཁག་རུས་རྐང་ལ་འཐིམ་བསྡད་པའི་རིག་གཞུང་དས། མི་ཚང་མས་དགའ་མྲོས་དང་དད་མྲོས་བྱསད་ས་
དས་དང་ཁ་ཁ་ཆགས་ནས་བསམ་བྲོ་གསར་པ་ཟསར་ནའང་རསད། སྲོ་སྲོའ་ིཕྲུ་གུ་བྲོད་ཀི་རིག་གཞུང་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་མསད་པར་དསའི་
ཟླྲོག་ཕྲོགས་སམ་དས་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱ་མཁན་དས་འད་ཆགས་སྲོང་ན། དས་ཕ་མ་རྣམས་ཀིས་རིག་མི་འདྲོད་པ་དང་། སི་ཚོགས་
ཀིས་རིག་མི་འདྲོད་པ་ཞིག་རསད།  
 གནས་སངས་མང་པྲོའ་ིསྒང་ནས་མ་འྲོངས་པར་བྲོད་ནང་ནས་སྲོབ་གྲྭར་འགྲོ་རྒྱུའི་ཁ་ཕྲོགས་དས་བྲོད་ནང་ལ་སྐད་
དང་ཡི་གས་ཆ་ཚང་ཚད་ལྡན་ཞིག་སང་ཐུབ་པའི་གྲོ་སྐབས་ཤིག་མ་རག་ན། མུ་མཐུད་ནས་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་། 
བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་གཞུང་ཟསར་ནའང་རསད། དསའི་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སྲོབ་སྲོང་བྱ་རུ་ཡྲོང་རྒྱུ་ནི་གདམ་ཁ་མསད་པའི་ལམ་ཁ་གཅིག་
རང་རསད། དས་ལྟའི་གྲོམ་པ་ཞིག་སྲོས་ཀི་རསད་བསམ་གི་འདུག མིའི་བསམ་བྲོ་འགྲོག་མ་ཐུབ་ན་རྒྱ་ནག་གིས་ས་མཚམས་
གཅིག་པྲོའ་ིཐྲོག་ནས་བཀག་ཐུབ་ཀི་མ་རསད། གཙོ་བྲོ་དས་བྲོད་མི་རིགས་ཀི་བསམ་བྲོའ་ིའདུ་ཤསས་འཛིན་སངས་ཤིག་ལ་རག་
ལས་ཡྲོད་པ་རསད།  དས་ཡིན་དུས། སྲོབ་གྲྭ་ཁག་དས་ཚོར་མུ་མཐུད་ནས་བདག་གཉསར་གཙོ་བྲོ་བྱསད་དགྲོས་རྒྱུ་དས་གལ་ཆསན་པྲོ་
ཞིག་ལ་མཐྲོང་གི་འདུག དས་དས་བཞིན་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རིགས་བརྒྱུད། བྲོད་རིགས་ཟསར་བ་ཞིག་དང་བྲོད་པ་ཟསར་བ་ཞིག་གི་
གནས་སངས་ཤིག་གི་ཐྲོག་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རསད། གང་ལྟར་བྲོད་མི་རིགས་དས། སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་ཡུལ་སྲོལ་གྲོམས་
གཤིས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་གནས་ཀི་གནས་སངས་ལ་མ་ལྟྲོས་པར་སྐད་དང་ཡི་གས་བདག་དབང་སུ་
ལ་ཡྲོད་ན། དས་ཚང་མ་ལ་སྲོ་སྲོའ་ིསྐད་དང་ཡི་གས་སང་རྒྱུའི་བདག་དབང་དས་ཡྲོད་པ་དང་། དསར་འདྲོད་མྲོས་ཡྲོད་པའི་གནས་
སངས་ལ་བརྟསན་ནས་ང་རང་ཚོས་ཡིན་ནའང་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀི་མི་བརྒྱུད་དས་ཚོའི་རིག་གཞུང་དང་ང་ཚོའི་རིག་གཞུང་
ཚང་མ་གཅིག་པ་ཡིན་དུས། རིག་གཞུང་དས་སྲུང་སྐྱྲོབས་བྱསད་པའི་ཆསད་དུ་ཁྱད་པར་དང་དབྱས་བ་དས་འད་ཆསན་པྲོ་བགར་མ་
དགྲོས་པར། མུ་མཐུད་ནས་ད་ལྟ་གང་གནང་གི་ཡྲོད་པ་དས། མུ་མཐུད་ནས་འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུ་དས་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆསན་པྲོ་མཐྲོང་གི་
འདུག དས་དས་བཞིན་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ན་ཡྲོད་པའི་སྲོབ་ཕྲུག་དས་ཚོ་རསད། རབ་བྱུང་ན་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སྲོབ་གྲྭ་བཙུགས་དགྲོས་པ་
རསད། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སྲོབ་གྲྭ་བཙུགས་ན་གྲོང་ཁྱསར་ཆས་ཆུང་ལ་མ་ལྟྲོས་པར་བྲོད་མི་ཆ་ཚང་ས་ཆ་ག་བ་ག་སར་ཐྲོར་བསྡད་
ཡྲོད་པ་རསད། མི་ཚང་རས་རསས་སྲོབ་གྲྭ་བཙུགས་ཐུབ་ཀི་མ་རསད།  
 དས་འད་ཡིན་དུས། བྲོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་དས་ཚོས་ལས་ཀ་བྱས་ནས་མ་འྲོངས་པ་ན། ཕི་རྒྱལ་ཁག་གི་
བྲོད་པ་དས་ཚོ་རྲོག་གཅིག་ལ་སིལ་ནས་རིམ་པས་ས་གནས་གཅིག་ལ་སྡྲོད་རྒྱུ་བྱུང་ན། ས་ཆ་གང་ཞིག་ལ་བྲོད་རིགས་སྐྱིད་
སྡུག་མཉམ་དུ་ཡྲོད་ན་དས་ལ་སྲོབ་གྲྭ་བཙུགས་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆསན་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུག (ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་སྐར་མ་གཅིག་ལྷག་ཡྲོད།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དས་དས་བཞིན་
གི་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཡྲོད་མཁན་ཕ་མ་དས་ཚོ་སྲོབ་ཕྲུག་གི་དབྱར་ཁ་དགུན་ཁའི་གུང་གསསང་དང་སབས་བསྟུན་ནས་ཕྲུག་གུ་ཉི་
ཤུ་སུམ་ཅུ་བསྡསབས་གཅིག་ལ་འཁིད་ཡྲོང་སས། དྷ་རམ་ས་ལ་དང་དས་དག་གི་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་དང་ཉིན་མ་ཁ་ཤས་
བསྡད་རྒྱུའི་གནས་སངས་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག དས་ཚོ་ཚང་མ་ལམ་སྲོན་རང་བཞིན་གི་གནས་སངས་ཤིག་རསད་བསམ་
གི་འདུག དས་འད་ཡིན་དུས། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་ཕར་ཕྲོགས་ནས་ཡྲོང་འདྲོད་ཡྲོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། 
འཛིན་གྲྭ་དང་པྲོ་གཉིས་པ་ནས་ཡར་བཅུག་དགྲོས་ཡྲོད་ནའང་རསད། ལྔ་བ་དྲུག་པ་ནས་བཅུག་དགྲོས་ཡྲོད་ནའང་རསད ། 
བསྡསབས་གཅིག་ལ་ཚོགས་པ་གཅིག་གི་ངྲོ་བྲོའ་ིཐྲོག་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་རིང་སྲོབ་སྲོང་སད་དགྲོས་ནའང་རསད། ངསས་པར་དུ་ཁྲོང་
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ཚོ་ལ་མཐུན་རསན་སྲོད་དགྲོས་ཀི་འདུག ཕར་ཚུར་ལམ་གྲོན་ལ་སྲོགས་པའི་སྒང་ནས་མཐུན་རསན་སར་མ་ཐུབ་ནའང་། སྲོབ་
གྲྭའི་ནང་ལ་སསབས་ཚར་བའི་རསས་ལ་དས་ཚོར་ལྟ་རྟྲོགས་བྱ་རྒྱུ་དང་སྲོབ་འཁིད་བྱ་རྒྱུ། སྲོབ་ཕྲུག་དས་ཉིད་རྒྱལ་ཁབ་ག་བ་ནས་
ཡིན་ནའང། དསའི་སྐད་དང་ཡི་གས་དས་ཡང་འདི་ནས་སྐབས་དུས་ལ་བསྟུན་ནས་སྲོབ་འཁིད་བྱསད་ཐུབ་རྒྱུའི་ཆ་རསན་སྐྲུན་ཏས་
འཛིན་གྲྭ་བསྒྲུབ་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆསན་པྲོ་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ད་ག་རང་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས་གནང།   
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་འཇུ་ཆསན་དཀྲོན་མཆྲོག་ཆྲོས་སྲོན་ལགས། 
  
སི་འཐུས་འཇུ་ཆསན་དཀྲོན་མཆྲོག་ཆྲོས་སྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ཤསས་རིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་ང་རང་དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་
གསལ་བཤད་དང་འཕྲྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་གཅིག་ཞུ་ན་བསམ་སྲོང་། དས་གང་ཡང་ཡིན་ཞུ་པ་ཡིན་ན། གནད་དྲོན་གཅིག་རང་
ཡིན། མང་པྲོ་གང་ཡང་མསད། ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭ་ཐྲོག་ལ་ཡིན། དས་ཆ་ཤས་ལསན་དགྲོས་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་རིམ་པའི་ནང་ལ་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་བ་རསད། དས་བཞིན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་ངྲོས་
ནས་དས་ས་གསལ་བཤད་གནང་གྲུབ་པ་རསད། ཡིན་ན་ཡང་། དས་རིང་ལྷག་པར་དུ། ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་གསལ་
བཤད་དས་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་གནང་ནས། དང་པྲོ་ཆསས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་བཅད་ཁའི་གནང་དང་དས་ནས་དྲོ་བདག་
ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭ་ད་ལྟ་བར་དུ་ངྲོས་འཛིན་སི་རྒྱུ་སྒསར་བདག་བྱསད་མཁན་གང་ཟག་སི་འཐུས་དས་ལབ་སྡྲོད་མཁན་ཁྲོ་རང་
གིས་ཁིམས་ཁང་ལ་གཏུག་སངས་རིས་ཁ་རིས་ལསན་བྱསད་པའི་བྱསད་རིམ་ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་ཁིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅྲོད་གནང་
པ། ཞིབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཞིག་གནང་དུས། ང་རང་འད་པྲོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། དས་ས་བསམ་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞུས་མྲོང་། 
གསལ་པྲོ་ཆགས་སྲོང་། དསའི་ཐྲོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་ན་བསམ་སྲོང་། ད་ཡིན་ན་ཡང་། ད་ལྟ་བར་དུ་སི་རྒྱུ་སྒསར་
བདག་བྱསད་མཁན་སི་འཐུས་དས་ལབ་ནས་བསད་སྲོད་བྱསད་བསྡད་ཡྲོད་པ་རསད། ཡིན་ན་ཡང་། དས་རིང་ངས་དམིགས་བསལ་
བྱསད་ཀི་མསད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དྲོ་བདག་ཁྲོ་རང་ཡར་བཞསངས་ནས་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་གསུང་དུས། དས་
ངས་ཡག་པྲོ་རསད་བསམ་སྲོང་། དསའི་ཐྲོག་ནས་སི་རྒྱུ་སྒསར་བདག་ལབ་རྒྱུའི་ཚིག་དས་བསད་སྲོད་བྱསད་ཀི་མསད། ཡིན་ན་ཡང་། ཁྲོ་
རང་གིས་བཀའ་མྲོལ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་འགསལ་བཤད་མང་པྲོ་བསྐྱྲོན་སྲོང་། ས་ཁང་དང་འབསལ་བ་ཡྲོད་པ། ས་ཁང་དང་
བདག་དབང་དང་འབསལ་བ་ཡྲོད་པ། དས་ཚོ་ཚང་མ་འདི་ལ་བཤད་ནས་ལ་དག་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རསད། དང་པྲོ་བཙུགས་རྒྱུ་དས་སི་བའི་
ཐྲོག་ཡིན་པ། དས་ཚོ་ཚང་མ་ཁིམས་ཁང་ལ་བཤད་ཚར། ཆསས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཚང་མ་ཚར་བའི་བཅད་ཁ་བཏང་
བ་ཞིག་རསད།  བཅད་ཁའི་ནང་ལ་ག་རས་ཡྲོད་རསད། ཤསས་རིག་ལ་རིས་སད་དགྲོས་རསད་ཡྲོད་རསད། བཅད་ཁ་དསའི་ནང་རིས་
སད་དགྲོས་རསད་ལབ་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་རིས་སད་ཡྲོད་མ་རསད། ལསན་དུ་ཤྲོག་ལབ་ཡིན། ལསན་ཐུབ་མསད། ག་རས་གསུང་གི་ཡྲོད་
ནའང་། གང་ལྟར་བཅད་ཁ་ལག་ལསན་བསར་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མ་རསད། ལག་ལསན་བསར་མ་ཐུབ་དུས། ང་ཚོས་དྲོ་བདག་ཁྲོ་རང་
ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་སི་རྒྱུ་སྒསར་བདག་བྱསད་མཁན་གིས་ལབ་བསྡད་ཡྲོད་པ་རསད། ད་ལྟ་བར་དུ་བསད་སྲོད་བྱས་པ་རསད། ཡིན་ན་
ཡང་། ད་ལྟ་འགསལ་བཤད་མང་པྲོ་བསྐྱྲོན་གི་ཡྲོད་རསད་དས། ཡང་ཉན་མཁན་མི་མང་ཁ་ཤས་ཚོ་ཁྲོ་རང་གིས་གསུང་གི་འདུག 
དསར་རྒྱུ་མཚན་འདུག དས་མསད་འགྲོ། ད་ལྟ་བར་དུ་རིས་སད་མ་ཐུབ་རྒྱུ་དས་རྒྱུ་མཚན་དས་མསད་འགྲོ་བསམ་ཡྲོད་རསད། དས་ར་བ་
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ཉིད་ནས་མ་རསད་གདའ། ཆསས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཤསས་རིག་ལ་རིས་སྲོད་ལབ་ནས་བཅད་ཁ་བཏང་ཡྲོད་རསད་དས།  
དས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལག་ལསན་བསར་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རསད།  གང་ལྟར། འགསལ་བཤད་ག་རས་བརྒྱབ་རུང་མ་བརྒྱབ་རུང་རིས་སད་
མསད་པ་དས་གསལ་པྲོ་རསད། དས་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།  
 ད་ལྟ་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ནས་མར་གསལ་བཤད་གནང་དུས། རྒྱ་གར་ཁིམས་ཁང་ནས་ཁིམས་ཁང་ལ་
གཏུག་སངས་དས། ང་ཚོས་ཉན་པ་ཡིན་ན། མར་ཀྲོག་ཡྲོང་དུས། ཁྲོ་རང་ལ་མིང་བཅད་གཅིག་བཟྲོས་སྲོང་ལབ་ནས་ཁིམས་
ལ་གཏུག་པ་རསད། དས་གྲོ་སྲོང་མ་གཏྲོགས། དས་མ་ཡིན་པའི་ཚིག་གང་ཡང་གྲོ་མ་སྲོང་། དས་འད་ཡིན་དུས། རྒྱ་གར་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་གིས་ཁིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅྲོད་མནན་པྲོ་གནང་འདུག་བ། ཁྱསད་རང་ཚོའི་ཆསས་མཐྲོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཐག་
གཅྲོད་བྱས་པ་དས། ཁྱསད་རང་ཚོ་གཉིས་ཀ་སྐྱབས་བཅྲོལ་བ་རསད། དས་འད་ཡིན་དུས། ཁྱསད་རང་ཚོས་ཁིམས་ཁང་ནས་ཐག་
གཅྲོད་བྱས་པ་དས་ལག་བསར་བྱསད་དགྲོས་རསད། གསལ་པྲོ་མར་བཀའ་གནང་ཡྲོང་དུས། ད་ལྟ་བར་དུ་མ་སད་རྒྱུ་དས། དངྲོས་
གནས་བྱས་ན་ཡག་པྲོ་མ་རསད། དསའི་ཐྲོག་ལ་སྲོ་སྲོའ་ིདངྲོས་གནས་ཡར་ལངས་ནས་བསམ་ཚུལ་ཞུ་དགྲོས་བསམས་སྲོང་། 
ག་རས་ཞུ་དགྲོས་བསམ་སྲོང་ལབ་ན། དྲོ་བདག་སི་འཐུས་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང། རིས་སད་པ་ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རསད། གང་
ཡིན་ཟསར་ན། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་དས་ཁིམས་ལུགས་ཀི་དབང་བསྒྱུར་མ་གཏྲོགས་གང་ཟག་གི་དབང་བསྒྱུར་མསད་པ་
ཡིན་དུས། མ་འྲོངས་པ་དྲོ་བདག་སི་འཐུས་ཁྲོ་རང་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ཁྲོ་རང་གི་ནང་མི་ཡྲོད་པ་རསད། ཕྲུག་གུ་ཡྲོད་པ་རསད། 
དས་འད་ལ་མི་ཚེ་ནས་མི་ཚེ་མིང་ཆད་ལྷག་རྒྱུའི་ཉསན་ཁ་ཡྲོད་པ་རསད་དཱ། ངས་འདི་གྲོས་ཚོགས་འདི་བརྒྱུད་ནས་ལབ་དགྲོས་
བསམ་སྲོང་། ནང་མི་ཁྲོ་རང་ཚོས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དྲོ་བདག་ཁྲོ་རང་ལ་གསལ་བཤད་བྱསད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་རསད། 
ལམ་སྲོན་འད་པྲོ་ག་རས་བྱསད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་རསད། བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་གཅིག་སསབས་བཞག་བསམ་ནས་དསའི་ཐྲོག་ལ་
ཡར་ལངས་ནས་གང་ལྟར་བཟང་སྲོད་ཐྲོག་ནས་སད་དགྲོས་རསད་དཱ། ལབ་དགྲོས་བསམ་ནས་ཆ་ཤས་དས་ལསན་པ་ཡིན། ཡིན་
ན་ཡང་། དྲོ་བདག་ཁྲོ་རང་གིས་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་གསུང་དུས། དསའི་ཐྲོག་ལ་མར་ཡྲོང་རྒྱུ་ཡིན། དས་འད་ཡིན་དུས། གང་ཡིན་
ཟསར་ན། མ་འྲོངས་པར་རིས་མ་སད་པ་ཡིན་ན། སི་རྒྱུ་སྒསར་བདག་འད་པྲོ་བྱས་ནས། གང་ལྟར་མཁསགས་བཟུང་བྱས་ནས། 
རིས་མ་སད་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ན། མ་འྲོངས་པར་ལབ་ཀི་རསད་བ། སི་རྒྱུ་སྒསར་བདག་བྱསད་མཁན།  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་བཀའ་འཁྲོལ་ཐྲོག་ནས། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་སྐྱས་དམན་རསད་དཱ། ཕྲུ་གུ་རསད་དཱ་ལབ་
ནས་མི་ཚང་ཆ་ཚང་ལ་མིང་ཆད་དས་ལྷག་རྒྱུའི་ཉསན་ཁ་ཡྲོད་རསད་བསམས།  དས་འད་ཡྲོང་གི་རསད་དཱ། ངས་དས་ལབ་དགྲོས་
བསམ་སྲོང་། སྙན་གགས་དས་འད་ཆགས་རྒྱུའི་རྒྱུ་ཆ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོང་དུས།  དས་རིང་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་
གསལ་པྲོ་བཀའ་གནང་ཚར་དུས། དྲོ་བདག་གི་ངྲོས་ནས་དས་གལ་ཆས་ཤྲོས་གཅིག་ལ་ཁྲོ་རང་གིས་ས་ཁང་དང་འབསལ་བ་མསད་
པའི་ཐྲོག་ནས་རིས་ག་རས་སད་ཀི་ཡིན་ན། སད་ཀི་ལབ་ནས། འདིའི་ནང་གསལ་པྲོ་གསུངས་སྲོང་། དས་འད་ཡིན་དུས། དས་
ཡག་པྲོ་རསད། ཁྲོ་རང་གིས་ཁས་ལསན་པ་རསད། ཁས་ལསན་པ་ཡིན་དུས། གཙོ་བྲོ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་
ནས་ངསས་པར་དུ་ཆསས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་བཅད་ཁ་ག་རས་གནང་པ་ཡིན་ནའང། དས་གཞིར་བཟུང་ལག་ལསན་བསར་
ནས། རསས་མ་གྲོས་ཚོགས་ལ་ང་ཚོས་དས་འད་རིས་ལསན་པ་ཡིན་ལབ་ནས་ངསས་པར་བཤད་རྒྱུ་དགྲོས་ཀི་འདུག གལ་སིད་དས་
ལག་བསར་མ་སར་བ་ཡིན་ན། དྲོ་བདག་སི་འཐུས་ལ་འགན་ར་བ་ཉིད་ནས་མི་འདུག དས་ང་རང་གི་ངྲོས་ནས་གཙང་མ་
ཆགས་སྲོང་། གལ་སིད་དྲོ་བདག་གིས་ངྲོས་ནས་འཐསན་པ་འད་པྲོ་བྱས་པ་ཡིན་ན། དས་ལ་དཔག་པའི་སྲོ་སྲོས་ག་རས་ཡིན་
ནའང་གཅིག་བྱ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་རསད། དས་འད་ཡིན་དུས། དས་རིང་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རིས་ལསན་ཐུབ་སྲོང་དང་མ་སྲོང་། 
རྲོག་ག་གང་ཡང་མསད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཆསས་མཐྲོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་བཅད་ཁ་གང་གནང་པ་དས། ལག་ལསན་དུ་ངསས་པར་དུ་
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བསར་ནས། རསས་མའི་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་ལ་ང་ཚོ་ལ་གསལ་བཤད་ཡྲོད་པ་གཅིག་གནང་རྲོགས་གནང་། དས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་རས་ཆས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་དགས་བཤསས་ལྷ་རམས་པ་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགས་བཤསས་ལྷ་རམས་པ་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཤསས་རིག་གི་རིས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་་་་(གསུང་ས་ཆད།) དསའི་ཐྲོག་ལ་ཤྲོག་ཁག་དས་
ཡིན་པ་ཡིན་ནའང། སི་ཚོགས་ད་ལམ་རྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་སྐད་འཕྲིན་དས་ཚོ་བརྒྱུད་ལ་མ་ཡིན་པ། ཆསས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་
ཁང་གིས་ཁིམས་བཅད་པ་ནང་ལ་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་དངས་པ་རསད། དས་ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭ་སྒསར་བདག་བྱསད་མཁན་གི་ཧམ་
སསམས་བྱསད་མཁན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལ་དག་གི་མི་འདུག་གདའ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག མིང་འབྲོད་ཆྲོག་པ་དང་། མ་
དག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནང་ལ། 
 སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཁ་སང་ནས་ཚོར་སྣང་དས་འད་ཞིག་བྱུང་སྲོང་། ཁྱསད་ལ་སྐྱྲོན་དས་འདུག་ཟསར་དུས། ཡང་དས་ལ་སྐྱྲོན་
གཞན་དག་ཞིག་བཏགས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ཕ་གིའི་དས་མར་བཀབ་རྒྱུ་འད་པྲོ་བྱསད་ཀི་འདུག ང་འད་པྲོ་ཡིན་ན་སྲོབ་སྲོང་
དང་ཡྲོན་ཏན་དས་འདའི་དམིགས་ཚད་ཡྲོད་མཁན་མིན་ཏས། སྲོན་པ་བཅྲོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཁིམས་སུ་བཅས་པའི་བསབ་སྡྲོམ་
སུམ་ཅུ་སྲོ་དྲུག་དང་ཁིམས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་ར་བ་བཞི་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་ལུས་ལ་གྲོན་མཁན་ཞིག་
ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་། སི་ཚོགས་ནང་ལ་བཤད་ཆྲོག་གི་རསད། སིད་ཚོགས་ནང་ལ་བལྟ་བའི་མིག་དང་ཁྲོག་པའི་སྙིང་། ༸གྲོང་
ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆསན་པྲོ་མཆྲོག་ལ་ཡྲོད་པ། དས་དང་མར་འབསལ་ནས་ད་ལྟ་བར་མིང་དས་འད་བཏགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད། དས་
ཚོ་འདྲོགས་མཁན་ཚོས་ཁིམས་ལུགས་གཅིག་ལ་གཞི་བཅྲོལ་ནས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་མ་རསད། ངས་འདི་ལ་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་
དས། སྲོ་སྲོ་རབ་བྱུང་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་དད་འདུན་ཡྲོད་མཁན་གི་
ཆ་ནས། ཚོར་བ་མསད་པའི་ཐྲོག་ནས་བདསན་པའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་སི་རྒྱུ་སྒསར་དག་བྱས་བཞག་ཟསར་རྒྱུ་དས་བཤད་ཀི་ཡྲོད།  
དསར་ངས་ད་ནང་བཤད་པའི་སྐབས་ལ། ད་ལྟ་མང་ཚོགས་འགུལ་སྐྱྲོད་གང་འད་བཏང་ཡྲོད་པ་རསད། དས་དུས་རྒྱ་གར་གི་སྐུ་
མགྲོན་ཕསབས་ཡྲོད་པ་རསད། ཁྲོ་ཡང་བདག་གི་ཡྲོད་རསད་བ། ང་ནི་གད་མྲོ་ཤྲོར་གི་འདུག དས་འད་བྱས་ནས་ང་ཚོའི་བཙན་བྱྲོལ་
སི་ཚོགས་དས་སྐྱསལ་ཚར་བ་རསད། ད་ལྟ་ཡང་སྐྱསལ་རྒྱུ་རསད་བཞག ངས་ད་ནང་ཁུངས་ག་རས་དངས་ཡྲོད་རསད། ཆསས་མཐྲོའ ་ི
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་དས་སྒསར་བདག་མ་ཡིན་པ་སི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནང་ལ་སི་སྒྱུ་སྒསར་བདག་བྱསད་མཁན་གི་ཟླ་བ་ཚེ་
རིང་ལ་དག་གི་མི་འདུག་དཱ། མ་དག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དས། ཐྲོག་མར་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་བྲོད་གཞུང་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
དྲུང་ཆས་དང་དྲུང་གཞྲོན། དྷ་ས་བདས་དྲོན་དང་། རང་དབང་ཚོགས་ཆུང་། བུད་མསད་ཚོགས་པ་དང་བརྒྱ་དཔྲོན་དང་། བྲོད་ཁྱིམ་
དབང་འཛིན་དང་མཉམ་འབསལ་འགན་འཛིན། ཕ་མའི་མཐུན་ཚོགས་ཆ་ཚང་འདུག  ཁྱྲོད་རྒྱུ་ལ་དག་པ་ཡིན་ན། ཁྱྲོད་རང་
བཟའ་ཚང་གཉིས་ཡྲོད་སིད་པ་རསད། མ་གཏྲོགས་དས་ཚོ་དགྲོས་ཀི་མ་རསད་བ་ཟསར་རྒྱུ་དས་རསད། ག་པར་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་
ཡི་ཡྲོད། གྲོས་ཚོག་ར་བའི་ནང་ལ་ཁ་སང་ནས་བལྟས་དུས། གཅིག་གིས་ཉསས་ཆསན་བྱས་བཞག་ལབ་དུས། ཡང་སྐྱྲོན་ཞིག་
སྒྲུག་ནས་ག་བ་བཙུགས་རྒྱུ་འདུག་བལྟས་ནས། སྲོ་སྲོར་དག་ཐབས་བྱསད་ཀི་འདུག ཨ་ཁ་དན་གི་འདུག  
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 སི་ཚོགས་ནང་ལ་མིང་གཅིག་ཁུར་ནས་རྒྱུག་དུས། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ་རསད་མི་འདུག 
༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གིས་དངྲོས་གནས་དང་གནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པའི་དབུ་མའི་ལམ་དས། ཞས་དགས་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་བསམ་
ནས་འགན་ཁུར་ནས་འགྲོ་ཡི་འདུག་བ། མང་ཚོགས་ཀིས་གཟིགས་དགྲོས་ཀི་འདུག ད་རིང་ང་གཉིས་ཀི་བར་ལ་མང་
ཚོགས་ཀིས་བརྒྱ་ཆ་ཞིག་སད་དང།  ངས་ཕར་ཆསས་མཐྲོ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་སི་རྒྱུ་
སྒསར་བདག་བྱསད་མཁན་གི་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གི་ནང་མི་ལ་དག་གི་མི་འདུག ཐྲོག་མར་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དུས། མི་གངས་བཅུ་
གཅིག་འདུག་གདའ་ཟསར་དུས། ཕ་ལ་སསབས་དུས། སི་ཚོགས་ལ་སྐྱྲོན་འད་དང་མི་འད་བཤད་རྒྱུ་འདུག་དཱ་ཟསར་རྒྱུ་དས་རསད། 
དས་ཚོ་ལ་དག་གི་འདུག་བ། མང་ཚོགས་ཀིས་གཟིགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རསད། ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་དས་ད་ལྟ་བར་དུ་དས་འད་བྱས་
ནས་སྐྱསལ་སྲོང་བ། ངས་དས་ཚོར་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མསད། ཡིན་དང་ཡིན། དསང་སང་ད་རྒྱའི་རྒྱུད་ལམ་རསད། སྐད་འཕྲིན་གི་
རྒྱུད་ལམ་རསད། ཁྲོ་གྲྭ་པ་མ་རསད། ཁྲོ་ལ་ཕྲུག་གུ་ལྔ་འདུག སྐྱས་དམན་བཅུ་འདུག་ཟསར་ན། ང་རང་ང་རང་གིས་སྡྲོམ་པ་སྲུང་ནས་
ང་ང་རང་གད་མྲོ་ཤྲོར་ནས་འགྲོ་ཡི་རསད་མ་གཏྲོགས། སི་ཚོགས་ཐྲོག་ལ་ག་རས་བསན་ན་ཡང་། ངས་འཛེམ་བཟྲོད་བྱསད་ཀི་མ་
རསད། ང་ཚོའི་བྲོད་ལ་ཁ་དཔས་ཞིག་ཡྲོད་པ་རསད། རང་སསམས་ཁྲོག་པ་ལ་ནག་ནྲོག་མསད་ན། ཡིད་དམ་ལྷ་ལ་དད་སསམས་དགྲོས་
ཀི་རསད། མར་བསྡྲོམས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ཡང་བསྐྱར་དསའི་ནང་ལ་ག་རས་བཀྲོད་བཞག ༡༩༨༣ ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ གཅིག་
འདུག ༡༩༨༥ ཕི་ཟླ་་་་་་ 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཏྲོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རྲོགས་གནང་།ཤསི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།  ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་
གསུང་རྲོགས་གནང་། 
 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རས་གཟིགས་སངས་འཛིན་ཏྲོག་ཙམ་གནང་རྲོགས་གནང་། ད་ལྟ་འདིར་མིང་འབྲོད་
དང་འད་མི་བྱས་ནས་ནང་མི་དང་ཚང་མའི་མིང་འབྲོད་ནས་གཅིག་མང་པྲོ་བཤད་ཀི་འདུག  ད་རྒྱའི་སྐད་ཆ་མ་རསད། མིང་
རང་བཏྲོན་ནས་འབུམ་བརྒྱད་དགུ་བཟས་པ་དས་འད་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་མསད་པ་དས་འད་གང་ཡང་མསད། དཔང་རྟགས་རང་བསན་
རྒྱུ་ཡྲོད། ཡིན་ན་ཡང་ལབ་མསད། ད་ལྟ་ཁ་རྲོགས་བསྡད་པ་ཡིན། བྱས་ཙང་། ཞས་དགས་མ་གསུང་ན་ཡག་གི་རསད་བསམ་གི། 
སྐད་ཆ་རྲོག་ག་མང་རྲོགས་རསད་བསམ་གི་འདུག ག་རས་གསུང་རྒྱུ་ཡྲོད་ནའང་ཁིམས་དང་མཐུན་པ་ལུགས་སུ་མཐུན་པའི་
གཅིག་གསུང་ན་ཡག་གི་རསད་བསམ་གི་འདུག དསའི་ཐྲོག་ལ་སངས་འཛིན་གནང་རྲོགས་གནང་། ཐུགས་རས་ཆས་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཚང་མ་དས་འད་རསད་འདུག ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ནང་གི་མི་ལ་ཟུར་ས་བྱསད་ན་ཕ་རྲོལ་པྲོའ་ིསསམས་ནང་
ན་ཟུག་གཏང་གི་རསད་བ། དས་ཡིན་དུས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་རང་ངྲོ་བྲོར་བལྟས་ནས་ཚོགས་གཙོས་
སངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ལ་ལམ་ཁ་ཞིག་རསད་ཀི་རསད་བ། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་དགྲོངས་བཞསས་གནང་རྲོགས་བྱསད། ཁ་
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སང་ནས་མིང་འབྲོད་ཞུ་རྒྱུ་དས་འད་ཚོགས་གཙོ་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ཞུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད།  ར་བའི་ང་ཚོའི་
གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་ཀི་འགྲོ་ལུགས་ནང་ལ་སིག་གཞི་དས་ཚོ་ཏྲོག་ཙམ་ཚང་མས་གྲོ་བ་ལསན་དགྲོས་ཀི་འདུག  
 སི་འཐུས་དགས་བཤསས་ལྷ་རམས་པ་གྲོ་བྲོ་བ་བཟང་ཕན་བདས་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་གནང་།  
 
སི་འཐུས་དགས་བཤསས་ལྷ་རམས་པ་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐྲོག་མར་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དས་ལ་སྐད་འཕྲིན་ད་ལམ་རྒྱུད་ལ་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདསས་འབུམ་
བརྒྱད་བཟའ་རསད་ཟསར་བ་གཅིག་འགྲོ་ཡྲོད་པ་རསད། དབུས་མདྲོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་ལས་ཤྲོག་གི་ཐྲོག་ལ་བཟའ་ཡྲོད་མ་
རསད་ཟསར་རྒྱུ་དས་ཡྲོད་རསད། དས་ངས་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་སྐད་ཆ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དྲོ་བདག་གི་ནང་ལ་བཅར་ནས་བཀར་གི་
ཡིན། ཁུངས་སྐྱསལ་དགྲོས་ཡྲོད་ཟསར་རྒྱུ་དས་ངའི་སྐད་ཆ་དས་ཡིན། ཡིག་ཐྲོག་ལ་ཡྲོད་གསུང་གི་འདུག སྐབས་དས་དུས་ནང་ལ་
བཅར་བའི་སྐབས་ལ་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་སྐད་ཆ་རསད། བྱསད་ཆྲོག་གི་མ་རསད་ཟསར་ན། ར་བ་ཉིད་ནས་ཁུར་ཐུབ་ཀི་མསད་ཟསར་
རྒྱུ་དས་མཁྱསན་པ་གནང་ཤྲོག་ཟསར་རྒྱུ་དས་ཡིན། དས་རསད། ད་དས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ང་སྒསར་གི་ཐྲོག་ནས་གཞན་དག་གང་
ཡང་བཤད་ཀི་མསད། རྒྱ་ཆས་མང་ཚོགས་ཀི་མཐྲོང་ཡྲོད་རསད། ད་རྒྱའི་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གང་དས་བསམ་སྲོར་ངན་པའི་ཐྲོག་
ནས་མིང་བཅད་བཟྲོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤིག་སད་པ་རསད། ན་ནིང་འྲོས་གཞི་འྲོང་པའི་སྐབས་ལ། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། གནད་
དྲོན་རང་གི་ཐྲོག་ལ་ཞུ་རྲོགས་གནང་།)  སིར་ཞུ་བཞག་དགྲོས།  
 ར་དྲོན་གིང་གི་ནང་ལ་ཁྲོའ་ིསྐྲོར་ལ་བཤད་དགྲོས་རསད། ཁྲོ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་ལ་གཙོ་བྲོ་བྱསད་མཁན་
ཞིག་རསད་བཞག་ཅསས་ངའི་སྐྲོར་ལ་མང་པྲོ་བཤད་ཡྲོད་རསད། དས་ཚོ་གས་དས་ཡྲོད་རསད། ངས་བསྡྲོམས་ཚིག་དསའི་མགྲོ་ལ་བཞག 
ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། དས་རིང་ངས་ཤསས་པ་རང་གིས་བདས་འཇགས་བསད་སྲོད་སྲོགས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་སྐབས། ༡༩༨༥ ནས་ 
༡༩༨༧ བར་རསད། དསའི་སྐབས་ལ་ཁང་ཐྲོག་སང་བའི་སྐབས་ལ། བུན་གཡར་ཞུ་མཁན་དས་ཕ་མའི་མཐུན་ཚོགས་རསད་བཞག 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆྲོག སི་རྒྱུ་སྒསར་བདག་བྱསད་མཁན་གི་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་མིང་ཐྲོག་རསད་མི་འདུག་ཟསར་ནས་དས་འད་གསུངས་
བཞག ཁྱསད་སྒསར་གི་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ཕ་མའི་མཐུན་ཚོགས་ཀི་མིང་ཐྲོག་ལ་བྱསད་དགྲོས་རྒྱུ་མི་འདུག་བ། དསའི་ཆ་ནས་ཁྱསད་
སྒསར་གི་ཡིན་པར་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག སི་པ་རང་གི་རསད་བཞག ང་ཚོས་ཆསས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ 
༢༠༤༤ ལྲོ་བཅའ་ཁིམས་ནང་ལ་འཁྲོད་བསྡད་རྒྱུ་གཅིག་ཆགས་ཡྲོད་པ་རསད། དས་མང་ཚོགས་ཀིས་གཟིགས་དགྲོས་ཀི་
ཡྲོད་པ་རསད། ཁ་བདས་བདས་དང་མགྲོ་བདས་བདས་བྱས་ནས་ཞྭ་མྲོ་གཡྲོག་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཐསབས་ཚར་འདུག་བ། ང་སྒསར་ལ་ཁྱད་
པར་མི་འདུག གཞིས་ལུས་མི་མང་གིས་གཟིགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་དགུང་གངས་ག་ཚོད་ལ་ཕསབས་ཚར་
རསད། ང་ཚོ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཞྭ་མྲོ་གཡྲོགས་ནས་རང་ཉིད་ཀི་ཉསས་པ་དག་ཐབས་བསྡད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ག་བ་ལ་
སསབས་བཞགཤ དས་ཚོར་དགྲོངས་པ་བཞསས་དགྲོས་ཀི་འདུག ངས་སྐད་ཆ་གང་བཤད་པ་དས་གྲོས་ཚོགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དྲོ་
བདག་ཕི་ལ་ཐུག་པ་ཡིན་ན། ག་པར་ཞིག་ལ་ཐུག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། དགའ་ཞིང་སྲོ་ཞིང་གི་ཐྲོག་ནས་ངས་ཁུངས་ལུང་ཡིག་
ཆ་ཡྲོད་ན་བསན་གི་ཡིན། གང་ཟག་སྒསར་ལ་མགུལ་ལུང་གཅིག་ལ་དས་འདའི་ཡིག་ཐྲོག་ལ་ཡྲོད་ཟསར་ནས། མ་ཉསས་ཁ་ཡྲོག་གི་
ང་མར་མ་ལྲོག་སྲོན་ལ་དྲོ་བདག་གི་ནང་ལ་བཅར་གི་ཡིན། ཁ་གསལ་པྲོ་བྱས་ནས་བསན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད། མ་བསན་པ་ཡིན་
ན། རབ་བྱུང་གི་སྡྲོམ་པ་སྲུང་མཁན་ཞིག་ལ་མ་ཉསས་མ་ཁ་ཡྲོག་བྱས་སྲོང་ཟསར་ནས་དས ་དུས་ག་རས་བྱསད་སིད་མིན་ཧ་མི་གྲོ 
ཐུགས་རས་ཆས་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགས་ལསགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་ད་ནང་དསའི་སྐྲོར་སྙན་གསང་ཞུས་དུས། བྲོ་རྣལ་དུ་ཕབ་ནས་འབྲོད་བསྐུལ་དང་སགས་
བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། བྱས་ཙང་དས་ཡིན་དུས། དས་འདའི་གནས་ཚུལ་ཐྲོག་ལ་གསལ་པྲོ་ཡག་པྲོ་ཆགས་པ་ལ་ང་རང་ཚོ་
ཚོར་བའི་དབང་དུ་ཁྱྲོན་ནས་སུའི་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་བཏང་མ་གནང་ན་ཡག་པྲོ་རསད། ད་ལྟ་ཁ་ཐུག་དན་ཡྲོང་རྒྱུ་གཅིག་ལ། 
ནམ་རྒྱུན་གྲྭ་ཆས་གཅིག་གྲོན་ཡྲོད་རསད་དས། ངས་དཔས་ཆ་དང་གཞུང་ཆསན་པྲོའ་ིལུང་དས་འད་དངས་ཕྲོད་ཀི་མསད། ཡིན་ན་ཡང་། 
དས་རིང་དས། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་དས་འད་གཅིག་མར་དངྲོས་གནས་དང་གནས་འགསལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡྲོང་དུས། དསའི་ཐྲོག་
ལ་འཁྲུག་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རསད་ཟསར་མཁན། ངས་གཞན་གི་ལུང་ཞིག་དངས་པ་ཡིན་ན། དས་དང་དསའི་གཅིག་ཟསར་གི་རསད་ལ། ངས་
གཞན་དག་མི་དགྲོས་པ་དང་། རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་ཟླ་བ་གགས་པ་སྐད་གགས་ཅན་གི་གཞུང་དབུ་མ་འཇུག་པའི་ནང་ལ་ཡྲོད་
རསད། དས་གཅིག་ཞུ་ཆྲོག་པ་བྱསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དསའི་ནང་ལ་དསའི་སྐབས་ཀི་དྲོན་དག་རང་དས་གནས་ལུགས་མཐྲོ་ས་ལ་གྲོ་ཡི་
རསད། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་དས་ལ་དས་འད་ཞིག་ཡྲོད་རསད། གལ་ཏས་དས་ཉིད་རྣམ་པར་བཤད་པ་ན། གཞན་གཞུང་འཇིག་པར་
འགྱུར་ན་ཉསས་པ་མསད། གལ་ཏས་དས་ཁྲོ་ན་ཉིད་ཀི་གནས་ཚུལ་མར་ཡག་པྲོ་བྱས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཡག་པྲོ་ཤསས་ཡྲོང་
དུས། དས་ཁྲོ་ན་ཉིད་ཀི་གནས་ཚུལ་དས། དས་དང་མ་མཐུན་མཁན་གི་འཛིན་མཁན་གི་ཕྲོགས་དས་ལ། འཇིགས་པར་གྱུར་བ་ཟསར་
ན། གནྲོད་ཀི་ཡྲོད་ན། དས་ལ་ཉསས་པ་མསད་གསུངས་རསད། ད་འྲོ་ན་ག་རས་ལ་ཉསས་པ་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ན། དསའི་གཞུག་དས་ག་རང་ལ། 
རང་གི་ལྟ་ལ་ཆགས་པ་དང་དས་བཞིན་དུ། གཞན་གི་ལྟ་ལ་འཁྲུལ་གང་རྟྲོག་པ་ཉིད། སྲོ་སྲོའ ་ིལངས་ཕྲོགས་དས་ལ་རྦད་དས་
ཆགས་ཞསན་ཆསན་པྲོ་བྱས། གཞན་གི་ལྟ་བ་དས་ལ་སྡང་སསམས་ཆསན་པྲོ་བྱ་རྒྱུ་དས་རྟྲོག་པ་འབའ་ཞིག་རསད། རྣམ་པར་རྟྲོག་པ་
འབའ་ཞིག་རསད་ཟསར་དུས་སྐྱྲོན་རསད། དས་ཉསས་པ་རསད། སང་བྱ་རསད། དས་གང་འད་སས་དགྲོས་རསད་ཟསར་ན། དསའི་ཕིར་འདྲོད་
ཆགས་ཁྲོང་ཁྲོ་རྣམ་བསལ་ཏས། རྣམ་དཔྱྲོད་པ་ནི་མྱུར་དུ་གྲོལ་བར་འགྱུར།  
 དས་འད་ཡིན་ཙང་། དས་འད་གང་ལ་བྱསད་ཡྲོང་དུས། རང་ལུགས་ལ་ཆགས་པའི་ཆགས་པ་དང། གཞན་ལུགས་ལ་
སྡང་པའི་སྡང་སསམས་དས་དག་ཕར་བཞག་ནས། བྲོ་གྲོས་ཀི་རྣམ་དཔྱྲོད་དས་བྲོ་གཟུ་བྲོར་གནས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཕིན་པ་ཡིན་ན། 
རྣམ་པ་གྲོལ་བ་འགྱུར་གི་རསད། རྣམ་པ་གྲོལ་བ་དས། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱསན་པ་གཅིག་པྲོ་ལ་མ་གྲོ་བར། ང་རང་ཚོའི་
དཀའ་རྲོག་གི་གནས་སངས་གང་དང་གང་ལ་ཡིན་ནའང་། རྣམ་པར་གྲོལ་གི་རསད་ཟསར་རྒྱུ་གཅིག་ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙང་། ང་
ཚོས་དས་འད་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཏན་ཏན་དགྲོངས་བཞསས་གནང་དགྲོས་འདུག ད་ནང་ངས་ཞུ་དུས། དངྲོས་གནས་དང་
གནས་མར་ཐང་ལ་གསལ་པྲོ་བྱས་ནས་མ་བབ་རང་བབ་ལ་ཐུག་ནས་དསའི་ཐྲོག་ནས་ངས་གཅིག་བྱས་ན་འབསལ་ཡྲོད་བཀུར་
འྲོས་སི་འཐུས་ལ་དསའི་ཐྲོག་ནས་ཏྲོག་ཙམ་མ་བདས་བ་ཡྲོང་གི་རསད། ཐབས་ཤསས་མི་འདུག་དགྲོངས་སསལ་དང་སགས་ཞུས་པ་
ཡིན། དས་ད་ལྟ་ཡང་ད་ག་རང་ཡིན། བྱས་ཙང་། ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་བཀའ་གནང་ཡྲོང་བའི་སྐབས་ལ། ད་ལྟ་ཕར་
ནས་རིས་སྲོད་མ་ཐུབ་པ་འདི། བཅའ་ཁིམས་དང་དྲོན་ཚན་གསུམ་གསུངས་སྲོང་། དས་དག་ལ་ངས་དྲོགས་གཅྲོད་ཞུ་ཡི་མསད། 
ད་ག་རང་བཞག གཞན་དག་དས་དག་ལ་མ་ཡིན། ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་གཅིག་ག་རས་ཆགས་སྲོང་ལབ་ན། སྲོན་མ་རིས་སད་ཀི་ཡིན་
ལབ་དུས། རིས་ལསན་ཐུབ་མསད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་དས་འད་གསུངས་པ་རསད། དསའི་གཞུག་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རསས་
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མ་གཅིག་གིས་ཀང་། ད་ལྟ་ས་ཁང་ཕུད་པའི་གཞན་དག་དས་དག་ཁྲོ་རང་གིས་རིས་སད་ཀི་ཡིན་གསུངས་སྲོང་།  དས་གྲོས་
ཚོགས་རསས་མའི་སྐབས་ལ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་རྲོག་ག་མསད་པ་དས་དག་རིས་ལསན་པ་ཡིན་ཟསར་ནས་སྙན་གསང་ཞུ་
ཐུབ་དགྲོས་ཀི་རསད། ཅསས་ལམ་སྲོན་གནང་སྲོང་། དསའི་ཐྲོག་ལ་སྲོན་མ་འགག་ས་ཁྲོ་རང་དས་ལ་འགག་བསྡད་ཡྲོད་པ་རསད། ས་
ཁང་ཕུད་མ་ཕུད་ལ། ག་རས་ཟསར་ན། ང་རང་ཚོའི་བཅད་ཁ་ཨ་མའི་ནང་ལ་ད་གིན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞིན་གཅིག་ཡྲོད་རསད། སྲོགས་ས་ཡང་ཡྲོད་རསད། རྒྱུ་དངྲོས་ཆ་ཚང་ཟསར་མཁན་དས་ཡང་ཡྲོད་རསད། ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭའི་
རྒྱུ་དངྲོས་ཆ་ཚང་སྲོགས་ས་གཅིག་ཀང་ཡྲོད་རསད།  དས་དུས་ང་ཚོས་རིས་ལསན་རིས་བྱས་ནས་ཡར་ལ་འགྲོ་དུས། ས་ཁང་
ཕར་ཕུད་ཡིག་ཆ་ཁ་ཤས་ཤིག་དང་། སྲོན་རིས་ཀི་དས་འད་ཁ་ཤས་བྱས་ནས་རིས་གནང་རྒྱུ་བྱས་པ་དང་། དས་ཡང་ཡར་འགྲོ་
དུས། ལྷིང་འཇགས་པྲོ་མསད་པ་བྱས་ནས། མང་ཚོགས་མང་པྲོས་ངྲོ་རྒྲོལ་བྱས་ཡྲོང་རྒྱུ་དས་འད་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་རིས་ལསན་མ་
ཐུབ་ནས་མར་ཡྲོང་བ་རསད། མར་ཡྲོང་དུས་དས་འད་ཞིག་མ་གཏྲོགས་རིས་སད་ཀི་མི་འདུག དས་རིས་ལསན་ན་འགིག་གི་རསད་
པས་ཟསར་ནས་མ་ཡྲོང་རང་ཡྲོང་རསད་བ། མར་ཡྲོང་བ་རསད། ཡྲོང་དུས། སྲོགས་སའི་ནང་ལ་ག་རས་ཡྲོད་རསད། རྒྱུ་དངྲོས་ཟསར་
ན་ག་རས་དགྲོས་རསད། བརྒྱུད་རིམ་དས་རིང་པྲོ་ཞས་དགས་ཡྲོད་པ་རསད། དས་དག་ཞུས་པ་རསད། སྲོན་མའི་བརྒྱུད་རིམ་དས། དས་རིང་
ཞུ་མི་དགྲོས་པ་དང་། བཀའ་ཤག་ས་ཕི་གཉིས་ཀི་བར་ལ་ད་ལྟའི་བཅད་ཁ་ལག་ལསན་གང་འད་བསར་ཐབས་བྱས་ཡྲོད་མསད། 
དས་གཅིག་པྲོ་ཞུ་ཡི་ཡིན། ལབ་ནས་དྲོན་ཚན་གསུམ་གི་ཐྲོག་ལ་ཟླ་སིལ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།  
 བྱས་ཙང་། དས་ཡིན་དུས། ས་ཁང་ཕུད་པའི་ཟསར་མཁན་དས་ཚོ། རྲོག་ག་ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད། ཕར་ཕྲོགས་
ནས་ས་ཁང་ཕུད་དགྲོས་རྒྱུ་མཚན་དས། བཅའ་ཁིམས་ཀི་ལུང་དང་དས་དག་དངས་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རསད། ཚུར་ཕྲོགས་ལ་ས་
ཁང་ཡང་རིས་ལསན་དགྲོས་རསད་གསུང་རྒྱུའི་གནས་སངས་དས་ག་རས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རསད་ལབ་ན། ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭ་རྒྱུ་
དངྲོས་ཆ་ཚང་བཤད་ཀི་ཡྲོད་པ་རསད། རྒྱུ་དངྲོས་ནང་ལ་ས་ཁང་ཚུད་ཀི་ཡྲོད་པ་འད་པྲོ་གཅིག དས་ཡང་ཚིག་ཙམ་གི་ཚོད་
དཔག་ཙམ་མ་ཡིན་པར། རསས་མ་དསབ་སྐྱསལ་བྱསད་པའི་ཚོགས་པ་དསའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རྒྱུ་དངྲོས་ནང་
ལ་ ASSET  དང་ FIX ASSET ཟསར་མཁན་ཡྲོད་རསད་པ། དས་ཚོའི་ནང་ལ་ཁང་པ་དས་ཚུད་ཡྲོད་པ་རསད། བྱས་ཙང་དས་འདའི་
ཐྲོག་ནས། དས་འད་གཅིག་ཟསར་དུས། དསའི་གཞུག་ལ་འཛིན་ཆས་དང་ཡིག་ཆ་དང་། སྲོབ་ཕྲུག་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ན། དས་
དག་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་རིས་ལསན་ཟསར་རྒྱུ་འད་པྲོ། གསུང་རྒྱུ་དས་འད་བྱུང་བ་རསད། དས་ཡིན་དུས། གང་ལྟར། ཕྲུ་གུ་
གཉིས་ཙམ་དས་ཡང་ཆུང་ཆུང་། ནང་མང་ཆས་བ་ཡར་ཐྲོག་ལ་ཡྲོད་མཁན། ཁག་གཅིག་ལམ་སང་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་རིས་
ལསན་ཟསར་དུས། ད་ལྟ་ཡང་ས་ཁང་ཕུད་པའི་ཟསར་དུས། བབ་ས་དས་འད་པྲོ་ཞིག་བབ་ཀི་ཡྲོད་དུས།  དས་ལསན་ཐུབ་པའི་གནས་
སངས་རང་ཅག་རང་ལྷག་གི་མསད་འགྲོ མ་གཞི་གྲོང་རིམ་བཀའ་ཤག་དང་བྱསད་ཕྲོགས་སྙན་གསསང་ཞུ་ས་ཡྲོད་པ་རསད། ང་
གཅིག་པྲོ་སི་ཚོགས་སྒང་ལ་ཐྲོན་དགྲོས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རསད། གནས་སངས་དས་གཅིག་ཡིན།  
 དས་ནས་རྒྱ་གར་ཁིམས་ཁང་གི་ཐྲོག་ལ་འགསལ་བརྲོད་གཅིག་གནང་སྲོང་། དས་ཏྲོག་ཙམ་གྲོ་ནྲོར་བྱུང་ཤག ད་ནང་
ངས་རྒྱ་གར་ཁིམས་ཁང་ནང་གི་གནད་དྲོན་དས་དག་འགསལ་བཤད་བརྒྱབ་ཡྲོང་དུས།  ཁྲོ་རང་ཚོས་ག་རས་གསུངས་པ་དས་མ་
གཏྲོགས་རྒྱ་གར་ཁིམས་ཁང་གིས་གཏུག་ཏུ་བྲོད་གཞུང་ཁིམས་ལ་སྐྱསལ་བཞག་ཟསར་མཁན། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ང་
ཚོ་འཛིན་སྐྱྲོང་ནས་ལབ་པ་གཅིག་ཀང་མསད། རྒྱ་གར་ཁིམས་ཁང་གིས་འབསལ་ཡྲོད་གཉིས་མིང་ཆད་བཟྲོས་པའི་ཡར་ཁིམས་
ལ་སྐྱསལ་བྱས་ནས། དས་དས་འད་བྱས་ནས་མར་བབ་ཡྲོང་པ་གཅིག་རསད་མ་གཏྲོགས། བྲོད་གཞུང་ཁིམས་ལ་སྐྱསལ་བའི་བཟྲོ་བལྟ་
དས། འགསལ་བརྲོད་ང་ཚོའི་ཕྲོགས་ནས་ཞུས་མསད། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་གིས་བཅད་ཁ་དས་ལག་ལསན་བསར་མཁན་སུས་བྱསད་
ཀི་རསད་ཟསར་ནས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོགཤམཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚོགས་འདུ་ལ་སྲོགས་པ་དས་འདའི་སྐབས་ལ་



116 

འདུག་སས་བྱསད་ཡྲོང་དུས། ལག་ལསན་སུས་བསར་དགྲོས་འདུག་ཟསར་ཡྲོང་དུས། ང་རང་ཚོའི་བཅད་ཁའི་ནང་ལ་ཤསས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀིས་བསར་དགྲོས་རསད་ལབ་ཡྲོད་པ་རསད། རྒྱ་གར་གི་བཅད་ཁ་དསའི་ནང་ལ་སུས་ལག་ལསན་བསར་དགྲོས་རསད་
ལབ་ཡྲོང་དུས། རྒྱ་གར་གི་བཅད་ཁའི་ནང་ལ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་དསའི་སྡས་ཚན་ནང་ལ་ཚུད་ཀི་ཡྲོད་མ་རསད། ད་གིན་ངས་
ལུང་དངས་པ་ནང་བཞིན། འགསལ་བཤད་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། བྱས་ཙང་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་དས་རྒྱ་གར་གི་ཁ་མཆུ་ནང་ལ་
གང་ཡང་བྱསད་པ་པྲོ་ནང་ལ་སསབས་ཀི་ཡྲོད་མ་རསད། བྱས་ཙང་། དས་དག་ཡིན་དུས། དས་ཡང་ཁིམས་ཀི་གནད་དྲོན་ཡིན་དུས། 
ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་ཚོད་དཔག་བྱ་རྒྱུ་དང་ཀུན་སྲོང་ཚོད་དཔག་བྱ་རྒྱུ་འད་པྲོ། ཚིག་སྲོར་ཕར་འཐསན་ཚུན་
འཐསན་བྱ་རྒྱུ་གནང་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་རསད།  
 དས་གཅིག་གསུངས་སྲོང་། སྐྱྲོན་བརྲོད་བྱསད་མཁན་སི་འཐུས་ལ་གསལ་པྲོ་ཆགས་ན་ཡང་སྲོ་སྲོ་གསལ་པྲོ་ཆགས་
མ་སྲོང་། ཁྲོང་ཚོ་ལ་དགྲོས་རྒྱུ་དས་བྱུང་སྲོང་། བཀུར་འྲོས་རང་གི་གཟིགས་ཚུལ་དང་ཚོར་སྣང་ཡིན་གི་རསད་མ་གཏྲོགས། 
ངའི་ངྲོས་ནས་ཀུན་སྲོང་བསམ་པ་གང་ཡང་མསད། དས་དངྲོས་གནས་དང་གནས་མསད་མཁན་རང་ཡིན། དས་འད་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་
ན། ཉསས་པ་མསད་པ་ཡིན་ཙང་། ཞུ་སངས་འད་པྲོ་དས། ད་གིན་ངས་ལུང་དངས་མ་ཐག་པ་དས་གཞིར་བཟུང་ཉམས་ལསན་བྱསད་པའི་
བཟྲོ་བལྟ་འད་པྲོ་ཞིག་ཡིན། དས་ནས་གུན་གསབ་དསའི་ཐྲོག་ལ་བཤད་སངས་སྐྱྲོ་བྲོ་ཞིག་བཤད་པའི་བཟྲོ་བལྟ་འད་པྲོ་ཞིག་
གསུངས་སྲོང་། ད་གུན་གསབ་དསའི་ནང་ལ་གང་ལྟར་རྲོད་ལསན་པ་དང་ཞུ་སྲོར་བ་གཉིས་ཀའི་ཞུ་དྲོན་ཚང་མ་གང་ལྟར་ངྲོས་
ལསན་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་མ་རསད། reject reject ལབ་ཡྲོད་པ་རསད། ཡིན་ན་ཡང་། མཐའ་མ་དས་ལ་མིང་ཆད་བཟྲོས་སྲོང་། ཡར་
ཁིམས་ཁང་ལ་སྐྱསལ་བ་ཡིན་དུས། མིང་ཆད་བཟྲོས་མསད་ལ་མ་ལྟྲོས་པའི་ཕར་ཕྲོགས་ཀི་སསམས་དང་། ལུས་ལ་དཀའ་ངལ་
མང་པྲོ་ཞིག་སད་ཡྲོད་ཙང་། དསའི་མིང་ཆད་བཟྲོས་པའི་གུན་གསབ་རསད་ཟསར་གི་ཡིན་ན་འད་འདུག ད་གི་ངས་འགསལ་བཤད་
བརྒྱབ་པ་དས་གུན་གསབ་ཡིན་ན་འད་འདུག དས་འད་ཞིག་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི་ཁ་གཏད། དསའི་ཕར་སད་དགྲོས་རསད། དས་
འད་ཞིག་ཡྲོད་རསད། ཁིམས་ཐག་ཁྲོ་རང་གི་ནང་ལ་ད་གིན་བཤད་བཞག་པ་དས་ལ་ངས་འགསལ་བཤད་དས་ལ་ཐྲོལ་བ་གང་ཡང་
བརྒྱབ་དགྲོས་རྒྱུ་མསད། ད་ནང་གཟབ་གཟབ་ཀིས་དྲོན་བསིལ་ནས་ཞུས་པའི་ཁུལ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག ཏྲོག་ཙམ་སྐུ་བཞུགས་གནང་རྲོགས་གནང་། དས་རིང་ཕག་ཚོད་བདུན་པའི་བར་དུ་
འཕར་འགངས་ཞུ་ཡི་ཡིན།  
 ཕག་ཚོད་ ༥།༡༥ བར་དུ་གསྲོལ་ཇའི་བར་གསསང་ཡིན།  
 

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གི་ཐུན་ལྔ་པ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགྲོ་བཞིན་པ་འདི་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་སྲོན་རིས་ཀི་
ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གསང་དང་ལན་འདསབས་གལས་བཤད་ཕསབས་བསྡད་ཡྲོད། དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་འཕྲྲོ་དས་
གསུང་རྲོགས་གནང་།  
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དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགས་ལསགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭའི་སྐྲོར་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི་གསུངས་པ་དས་ངས་མཉམ་དུ་ཞུ་གི་
ཡིན། རས་རས་མི་དགྲོས་པ་བྱས་ནས། གུན་གསབ་ཀི་གནས་སངས་དས་བྱས། འདི་མཁྱསན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན་བསམ་སྲོང་། ཐྲོག་
མའི་ཆསས་མཐྲོའ ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཅད་ཁ་ཡིན་ནའང་རསད། རྒྱ་གར་རྲོང་གི་ཁིམས་ཁང་གི་ཐག་གཅྲོད་བཅད་ཁ་ཡིན་
ནའང་རསད། དས་གཉིས་ཀའི་ནང་ལྲོགས་ལ་ཡྲོངས་གིང་ས་ཁང་ཟསར་ནས་ཟུར་དུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡྲོངས་
གིང་སྲོབ་གྲྭ་དང་ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭའི་ས་ཁང་ཟསར་ལབ་དུས་དབྱས་བ་ཕས་རྒྱུ་ཡྲོད་རསད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་། ཡྲོངས་
གིང་སྲོབ་གྲྭ་འདི་དྷ་རམ་ས་ལའི་མི་མང་རྣམས་ལ་བདག་འདུག་ཟསར་ནས་བཅད་ཁ་དས་གཉིས་ཀའི་ནང་ལ་གསལ་པྲོར་ཡྲོད་
བསྡད་པ་ཞིག་རསད། བྱས་ཙང་ད་གིན་ངས་འདི་ཁ་ཐུག་ལ་བཞག་པ་རསད། ས་ཁང་ཕུད་པའི་སྲོབ་གྲྭ་རིས་ཕུལ་ཟསར་བ་དས་སྲོན་
མ་ནས་ཐྲོགས་བསྡད་ས་དས་ག་རང་རསད། ཡིན་ནའང་ངས་ཚིག་ཐག་མ་བཅད་པར་ས་ཁང་ཕུད་པའི་སྲོབ་གྲྭ་རིས་བངས་ན་
འགིག་གི་ཡྲོད་མསད་དས་གྲོང་རིམ་ལ་སྙན་གསང་ཞུ་གི་ཡིན།  
 དས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་དག་ཅིག་གིས། ད་ལྟ་ང་ཚོ་སི་བཏང་གི་སྲོབ་གྲྭ་རིས་ལསན་རྒྱུའི་ལས་རིམ་
དསའི་ནང་ལ་དུས་ཚོད་ཕར་ཕར་བརྒྱངས་ནས་རིས་ལསན་མི་ཐུབ་པའི་ཟྲོ་ལྟ་དས་འད་རྒྱུན་འཇགས་མ་འགྲོ་བའི་རས་བ་ཡྲོད་
གསུངས་སྲོང་། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་དས་ག་རང་རསད། ལྲོ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་གི་ནང་ལ་རིས་སྲོད་རྒྱུའི་ཕྲོགས་ཀི་ཐག་གཅྲོད་རག་ན་
མ་གཏྲོགས་མུ་མཐུད་གནས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དས་ང་ཚོས་མཇུག་སྐྱྲོང་ཞུ་གི་ཡིན། དས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གངས་ཀ་བྱས་ན་དྲུག་ཙམ་མ་གཏྲོགས་ཡྲོད་མ་རསད། སྲོབ་གྲྭ་དས་དག་གཏན་འཇགས་སྲོབ་གྲྭ་ཆས་ཁག་
དས་དག་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་ཆ་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དཔསར་ན་མ་སུ་རི་གཏན་འཇགས་སྲོབ་གྲྭ་ཡིན་ན་
བཙན་བྱྲོལ་ནང་ལ་སྲོབ་གྲྭ་དང་པྲོ་དས་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་དུས་སྲོན་མ་མ་སུ་རི་སྲོབ་གྲྭ་གཞིས་ཆགས་སྲོག་གྲྭ་གཞན་པ་དང་
མཉམ་དུ་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟསར་ནས་དམིགས་བསལ་བྱས་པ་རསད། དས་དུས་བྱུང་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རསད། ལྷག་བསྡད་ཡྲོད་རསད། དས་
རྒྱུན་འཇགས་མ་འགྲོ་བ་ཏན་ཏན་བྱསད་ཀི་ཡིན། དས་ནས་བྲོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་ཕུགས་བསམ་གཏད་ས་དས་དག་བཀུར་འྲོས་
སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་མང་ཚོགས་ཀིས་གསལ་བྲོ་གསན་བསྡད་ཡྲོད་རསད།  དས་དག་ཚང་མ་ཚིག་དྲོན་
གཉིས་པ་དཔས་ཡག་པྲོ་རང་རང་ཡིན་དུས་རྒྱབ་སྐྱྲོར་དང་ངྲོས་ལསན་ཞུ་གི་ཡྲོད།  
 དས་ནས་ཕྲུ་གུ་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཉུང་ཉུང་ཡིན་ན་ཡང་མ་འྲོངས་པར་གནས་སངས་ཤིག་གི་འྲོག་ནས་ཧྲོབ་ཏུ་མང་པྲོ་
ཆགས་སིད་པ་ཡིན་དུས་གྲོ་བུར་དུ་ཟླ་སིལ་བཏང་ནས་སྲོབ་གྲྭ་མང་པྲོ་ཞིག་མསད་པ་བཟྲོས་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་རསད་དམ།  དས་
ཏྲོག་ཙམ་མ་འྲོངས་པར་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་རསད་གསུངས་པ་དས་རང་ཡིན་པར་ངྲོས་འཛིན་བྱསད་ཀི་ཡྲོད། དཔསར་ན་དས་
དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ལ། གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་དགྲོན་པ་ཚོའི་ནང་ལ་གནས་སངས་གསལ་བྲོ ་རསད་འདུག གྲྭ་པ་ཉུང་དུ་
འགྲོ་བ་དས་དང་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སྲོབ་མ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ་དས་དག་ང་རང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་འགལ་རསན་འད་པྲོ་རསད།  ང་རང་ཚོའི་
ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་བཟང་པྲོ་དས་ཚོའི་འྲོག་ནས་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་སངས་ཤིག་གིས་རསན་ངན་དས་གྲོགས་སུ་ལསན་ཐུབ་པ་ཟསར་
བ་ཞིག་ཡྲོད་རསད་བ། དས་འདའི་བསམ་བྲོ་བཏང་ཡྲོང་དུས་ངས་ནམ་རྒྱུན་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་དས་འད་ཞིག་ཐྲོན་ཚར་བ་
རསད། དས་འད་ཡིན་དུས་སྲོན་མའི་ཁིམས་སིག་གཞི་དས་དག་ཏྲོག་ཙམ་གུ་ཡངས་སུ་བཏང་ནས་སྤུས་ཀའི་ཐྲོག་ལ་ཤུགས་
བརྒྱབ་ནས་སྤུས་དག་པྲོ་ཞིག  སྲོན་མ་དགས་རྒན་ཞིག་གིས་ཕྲུ་གུ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུ་སྡསབ་གཅིག་སྲོབ་དགྲོས་ན། ད་ལྟ་དགས་
རྒན་གཅིག་གིས་ཕྲུ་གུ་བཅྲོ་ལྔ་ཉི་ཤུ་ཞིག་སྲོབ་རྒྱུའི་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་ན་ཏྲོག་ཙམ་སྤུས་དག་པ་དང་ཕྲུ་གུ་རས་རསའི་ཐྲོག་ལ་
ཐུགས་སྣང་སྲོད་རྒྱུ་དང་དས་དག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་དུས་སྤུས་ཀ་དག་པྲོའ་ིསྒང་ལ་བྱསད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འགལ་རསན་གྲོགས་སུ་ལསན་
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ཐུབ་པ་དས་འད་ཆགས་ཀི་མསད་དམ། དགྲོན་པ་གྲྭ་ཚང་ཚོ་ཡང་དས་འད་རང་ཆགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གྲྭ་བཙུན་ཉུང་ཉུང་ལྟྲོས་ས་
ལྟྲོས་ཕྲོགས་ཀི་མར་གང་འཚམ་ཉུང་དུ་ཕིན་ཡྲོད་ནའང་ར་བའི་བསན་པ་འདི་འགྲོ་ནས་གཞུག་བར་དུ་སྐྱྲོན་མསད་པ་ཞིག  
བཤད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཟུང་བསྡད་ཡྲོད་ན། ང་རང་ཚོའི་མི་རབས་འདིས་ཟིན་ཐུབ་པ་རསད། བྱས་ཙང་རྲོག་རྲོག་དས་
འཐུས་ཤྲོར་ཕིན་ཡྲོད་མ་རསད། བྱས་ཙང་དས་ཡིན་དུས་སྤུས་ཀའི་ཐྲོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་དས་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད་བསམ་ནས་དས་
འད་བྱསད་ཀི་ཡྲོད། གལ་སིད་གངས་ཀ་དས་དག་ཡང་བསྐྱར་མང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་དས་འད་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་དས་འདར་བསམ་ནས་ སྲོབ་
གྲྭ་དས་དག་ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་བདག་གཉསར་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ནས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་སྐྲོར་གི་དགྲོངས་ཚུལ་དས་རསད། ཕི་
རྒྱལ་གི་སྲོབ་གྲྭ་འཛུགས་ཕྲོགས་ཐད་ལ་འབྱུང་འགྱུར། གལ་སིད་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་བྲོད་པ་ཁ་འཐྲོར་ནས་མ་ཡིན་པར་རྒྱ་གར་
ནང་གི་གཞིས་ཆགས་ནང་བཞིན་ཚང་མ་རུག་རུག་གི་ངྲོ་བྲོ་ལ་བསྡད་ཡྲོད་ན་སྲོབ་གྲྭ་འཛུགས་རྒྱུ་དང་སི་ཁང་འཛུགས་རྒྱུ་
ལ་སྲོགས་པ་དས་དག་གི་གནས་སངས་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀི་རསད། ད་ལྟའི་གནས་སངས་དསའི་ཐྲོག་ལ་ཁག་པྲོ་ཆགས་བསྡད་
ཡྲོད་པ་རསད།  དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་གི་ཞལ་གསལ་བྲོ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཡྲོང་རྒྱུ་ཁག་པྲོ་ཞས་དགས་
ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ནས་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཚུར་ཡྲོང་མཁན་ཚོ་ལ་འཆར་གཞིའམ་ལམ་སྲོན་དང་མཐུན་
རསན་སར་རྒྱུ་དས་འདའི་ཐྲོག་ནས་གཟིགས་རྒྱུ་ཡྲོད་ཀི་རསད་གསུངས་པ་དས་དས་ག་རང་རསད། དས་ཞུ་ཆྲོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རསས་མ་དསས་གཙོ་བྲོ་ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭའི་སྐྲོར་རང་བྱས་ནས། དས་རང་རསད། རསས་
མ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་རསས་མའི་སྐབས་ལ་རིས་ལསན་ཐུབ་མ་སྲོང་ཟསར་བ་ཞིག་མསད་པ་ཞིག་དགྲོས་ཀི་
ཡྲོད་གསུངས་པ་དས་ད་གིན་འགག་ས་དས་ག་རང་ལ་འགག་བསྡད་ཡྲོད་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གཞན་པ་རང་འཇགས་རསད་འདུག 
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རསས་མ་དས་ལ་ངས་བསྐྱར་བརྲོད་ཞུ་དགྲོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག 
ཐུགས་རས་ཆས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་འཕྲྲོད་བསསན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་འཕྲྲོད་བསསན་བཀའ་བྲོན་ཆྲོས་སྐྱྲོང་དབང་ཕྱུག་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བགྲོ་གསང་སྐབས་ལ་སན་རིས་ཁང་དང་འབསལ་བའི་གནས་ཚུལ་རྲོབ་ཙམ་ཡར་སྙན་གསང་
ཞུ་རྲོགས་ཞསས་ཡི་གས་འབྱྲོར་སྲོང་། དས་ MD དང་འབསལ་བ་ཆགས་འདུག MD ཞསས་པ་ནི་བྲོད་སྐད་དུ་སན་པ་རབ་འབྱམས་
པར་གྲོ་དགྲོས་པ་དང་། དས་ནི་བྲོད་ཀི་གསྲོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་གི་ནང་གསསས་གཅིག་ཐྲོན་པའི་གྲོང་མིང་ཡིན། དས་ལ་སན་པ་
རབ་འབྱམས་པ། རིས་པ་རབ་འབྱམས་པ། བསྡུས་ན་སན་རམས་པ་དང་རིས་རམས་པ་ཞས་འབྲོད་ཀི་ཡྲོད། གྲོ་མིང་དས་བྲོད་
ཀི་གསྲོ་བ་རིག་པའི་སན་པའི་གྲོ་གནས་མཐྲོ་ཤྲོས་དས་མ་རསད། སན་པའི་གྲོ་མིང་མཐྲོ་ཤྲོས་ནི་རིམ་བཞིན་བརྲོད་ན། འཚོ་
བྱསད་སྲོབ་དཔྲོན་དང་སན་པ་འབུམ་རམས་པ། སན་རམས་པ། སན་པ་བཀའ་བཅུ་པ། སན་པ་བསྡུས་ར་བ་བཅས་སྲོ། སན་
རིས་མཐྲོ་སྲོབ་ནས་ད་བར་སན་པ་དཔས་མཚོན་ན། སན་སྲོབ་སྐབས་བཅུ་བདུན་པར་སན་པ་བཀའ་བཅུ་པ་གངས་གསུམ་
བརྒྱ་བཅུ་གཅིག་ ༣༡༡ ཐྲོན་ཡྲོད་པ་དང་། སན་རིས་ཁང་ཕི་ལྲོ་ ༡༩༨༧ ལྲོ་ནས་བཟུང་སན་རམས་པའི་གཞུང་ཚད་སྲོབ་
གཉསར་གི་ཡིག་ཚད་བཏང་སས་ཕག་འཁྱསར་བསྩལ་འགྲོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་ད་བར་སྲོན་སྲོབ་སྐབས་དང་པྲོ་ནས་བཅུ་
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གཉིས་བར་སན་རམས་པ་གངས་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་སྲོབ་ཐྲོན་བྱུང་ཡྲོད་ཟསར་བ་དས་དསབ་ཐསར་ནང་འཁྲོད་རྒྱུའི་ཆསད་དུ་སྙན་
གསང་ཞུས་པ་ཡིན།  
 དས་ནས་དས་དང་སགས་ནས་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཆུ་དང་གཙང་སའི་ལས་གཞི། དས་ག་ནང་བཞིན་མ་སུ་རི་བྲོད་ཁྱིམ་གི་
འཐུང་ཆུ་དང་དསའི་ཐད་ལ་བཀའ་སྲོབ་ཕསབས་པ་རསད། ཁང་ཆུ་དང་གཙང་སའི་ལས་གཞིའི་སྐྲོར་ལ་དས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
བརྒྱུད་ནས་སྙན་གསང་ཞུས་རྒྱུ་དས་ PRM གི་ཆུ་དང་གཙང་སའི་ལས་གཞི་དས་གལ་གནད་ཆས་བ་ཞིག་རིས་པའི་ཐྲོག་ནས་
དསའི་སྒང་ལ་ཤུགས་ཆས་པྲོ་རྒྱག་རྒྱུའི་ཆར་གཞི་འགྲོ་བསྡད་འདུག བྱས་ཙང་དས་འད་ཡིན་དུས་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་གི་རིགས་གཅིག་
ཕལ་ཆསར་ཕལ་ཆསར་འབྱུང་འགྱུར་གི་དུས་ཚོད་ནང་ལ་ཆུ་དང་གཙང་སའི་ལས་གཞིའི་ནང་ལ་འཛུལ་ཡྲོང་བའི་གནས་སངས་
ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ས་རསད་ཅསས་དས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་བྲོད་ཁྱིམ་སྲོབ་གྲྭ། ན་ནིང་ང་ཚོ་འཐུང་ཆུ་ཤྲོང་ཚད་སྲོང་ཕྲག་གཅིག་ཅན་དང་དས་ཆིག་སྲོང་གསུམ་བརྒྱ་
བརྒྱད་བཅུ་ཅན། water treatment plant ཆུ་གཙང་བཟྲོ་བྱསད་རྒྱུའི་འཐུང་ཆུ། དས་འད་གཅིག་ལསགས་འགྲུབ་ཟིན་པ་
ཆགས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ད་དུང་མ་འདང་པ་དང་དས་འདའི་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་སིད་པ་རསད། གང་ཡིན་ཟསར་
ན་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རྒྱལ་ས་ཆས་རུ་ཆས་རུ་དང་མི་མང་དུ་མང་དུ་འགྲོ་ཡྲོང་དུས་རང་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ཅ་ལག་རང་བཞིན་
གིས་མར་ཉུང་དུ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སངས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རསད། དས་འདའི་དཀའ་ངལ་དས་ད་ལྟ་འགྲོ་བསྡད་པའི་
གནས་སངས་ཤིག་རསད།  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཟྲོད་གསྲོལ་དང་སགས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ཕྲོགས་ག་པར་ག་ས་ནས་ང་
རང་ཚོ་དས་རིང་གྲོས་ཚོགས་ཀི་དུས་ཡུན་འདིའི་ནང་ལ་གསང་སྲོང་གནས་དྲོན་གཅིག་གི་སྒང་ལ་འགྲོ་བསྡད་པ་རསད།  དསའི་
གནད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་འཕྲྲོད་བསསན་བཀའ་བྲོན་གིས་ག་རས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ནས་ཕལ་ཆསར་ལབ་ཡྲོད་ས་རསད། དས་འད་
ཡིན་དུས་ར་བའི་ཚང་མ་མཁྱསན་པའི་བདག་པྲོ་རསད། འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་ནས་ག་རས་མར་གསུངས་པ་དས་མཉམ་མཐུན་གི་
འགན་གི་ཐྲོག་ནས་ཕསབས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རསད། དས་ལ་མཉམ་མཐུན་གི་འགན་རང་བཞསས་པའི་ཐྲོག་ནས་མྲོས་པ་དང་། མཉམ་
མཐུན་སི་མྲོས་ཀི་ངྲོ་བྲོའ་ིཐྲོག་ནས་ཕསབས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྲོ་སྲོ་སྒསར་འད་པྲོར་ཆ་
བཞག་པ་ཡིན་ན། ཨ་རིའི་དྲོན་ཟུར་དང་འབསལ་བ་ཟསར་ན་རསད། ལས་ཀ་མཉམ་དུ་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཟསར་ནའང་རསད། 
ཕལ་ཆསར་ཕལ་ཆསར་ར་བ་འདིའི་ནང་ལྲོགས་ལ་མང་ཤྲོས་ཕིན་མཁན་དས་ང་ཡིན་གི་རསད་དན་གི་འདུག  ཕི་ལྲོ་ ༢༠༠༢ ནས་
བཟུང་ངསད་གཉིས་ལས་ཀ་མཉམ་དུ་བྱས་བསྡད་པ་རསད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཁ་སང་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། སིག་འཛུགས་
ཤིག་ཡྲོད་བསྡད་དུས་སིག་འཛུགས་ཀི་འགྲོ་སངས་ཤིག་དང་དས་ལ་བྱ་སྤུ་གནྲོན། ཁ་སང་གསུངས་བསྡད་པ་དས་རསད། བྱ་སྐད་
གགས་ཆས་པྲོ་དས། བྱས་ཙང་དས་ཡིན་དུས་དས་འདའི་གནས་བབས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས་སི་མྲོས་ཀིས་ཐག་ཅིག་བཅད་པའི་ཐྲོག་
ནས་གནས་སངས་དསའི་ཐྲོག་ལ་ཐག་གཅྲོད་གནང་བཞག་པ་ཞིག་རསད་མ་གཏྲོགས། དས་ལ་ད་ལྟ་འདིར་ལངས་བསྡད་མཁན་གི་
བསམ་ཚུལ་གཞན་པ་ཞིག་ཞུས་བསྡད་པ་ཞིག་དང་ཁ་མ་གགས་ན་མ་གགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རས་ཡིན་ན་བསམ་པ་དས་འད་
ཚོར་བསྡད་མཁན་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་ར་བ་ཉིད་ནས་དས་འད་དགྲོངས་པའི་དབྱིངས་སུ་མ་བཅངས་རྲོགས་གནང་ཞས་གསྲོལ་
འདསབས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ལར་ནས་ངས་ཞུ་དགྲོས་མ་རསད། གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་འདིར་མཁྱསན་པའི་བདག་པྲོ་མང་པྲོ་
བཞུག་ཡྲོད་རསད། ཉམས་མྲོང་ཅན་མང་ཐག་ཆྲོད་བཞུག་བསྡད་ཡྲོད་རསད། འདི་ཚང་མ་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ལས་དྲོན་ཞིག་རསད། 
འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ལས་དྲོན་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་བསྡད་དུས། ཁ་སང་བསམ་བྲོ་བཏང་དུས་མ་འྲོངས་པར། གང་
ཡིན་ཟསར་ན་རང་དང་རྲོགས་སུ་ཡིན་ནའང་། ངྲོ་ཤསས་མཁན་དང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མྲོས་པ་ཡྲོད་མཁན་དང་རས་མཐྲོང་
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བྱསད་མཁན་ཡྲོད་ཡྲོད་པ་རསད། དས་ཡྲོད་དུས་སྐབས་ལ་གནད་དྲོན་འགིག་མ་འགིག་བར་དུ་སྲོ་སྲོའ་ིངྲོ་ཤསས་མཁན་དང་མྲོས་
པ་ཏྲོག་ཙམ་ཡྲོད་བསྡད་མཁན་དས་ཚོ་རྒྱུག་ཡྲོང་ནས་དས་ལ་ལས་འགུལ་ཞིག་སསལ་བྱས། དས་ནས་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ཐག་བཅད་པ་
རསད། དས་འདའི་དབར་ནས་འགྱུར་བ་རས་བ་བཏང་ནས་འགྲོ་བསྡད་པ་ཡིན་ན། འཛིན་སྐྱྲོང་ལས་ཀ་བྱསད་མི་བདས་བ་དང་དཀའ་
ལས་ཁག་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙང་དས་གཅིག་རསད། དས་འད་ཡིན་དུས་དས་རིང་སི་མྲོས་ཀིས་གནད་དྲོན་གཅིག་གི་
ཐྲོག་ལ་ཐག་བཅད་པའི་གནད་དྲོན་དས་རསད། དསའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་མང་པྲོ་བྱུང་བ་རསད། ད་ག་ནང་བཞིན་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོས་དབུས་པའི་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པའི་དགྲོངས་ཚུལ་འད་མིན་ཕསབས་ཡྲོད་རསད།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག་གི་ཐྲོག་ནས་ལམ་སྲོན་གི་ཚུལ་དུ་བཀའ་སྲོབ་དས་འད་ཕསབས་ཡྲོད་རསད། དས་ཚོ་ཚང་མའི་ཐྲོག་ལ་འཛིན་སྐྱྲོང་
བཀའ་ཤག་གིས། ངས་དས་རིང་ཡར་ལངས་ནས་གནས་བབ་ག་རས་ཆགས་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ན། བསམ་བྲོ་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་པ་དང་
བསམ་ཤསས་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་པའི་སྐད་ཆ་མར་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཆགས་བསྡད་འདུག   
 དས་དང་མཉམ་དུ་གནད་དྲོན་དསའི་ཐྲོག་ལ་ངས་ད་གིན་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། དྲོ་བདག་ཁྲོ་རང་གི་ཐྲོག་ནས་
ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དས་ཚོའི་རིགས་དས་དགྲོས་ཡ་ཡྲོད་མ་རསད། ལས་འགུལ་དས་འད་བརམས་དགྲོས་ཡ་ཡྲོད་མ་རསད་ཟསར་ལབ་
ནས་ཁྲོ་རང་ལ་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་ཟསར་མཁན་དས་འད་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་དས་ཚོ་ལ་ཁ་བར་སྲོབ་གསྲོ་བྱས་པ་ཡིན་ན་འྲོས་ཤིང་
འཚམ་པ་ཞིག་ཡྲོད་རསད། སྙིང་རས་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རསད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་དས་འད་གྲོ་ཐྲོས་གང་ཡང་བྱུང་མ་སྲོང་། 
དས་འད་གནང་དགྲོས་ཀི་རསད་བསམ་གི་འདུག ཁྲོ་རང་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་བྱས་པའི་ཉམས་མྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་དས་འད་ཤསས་
མཁན་ཞིག་དང་ཤསས་པ་ཡྲོད་མཁན་ཞིག་རསད། བྱས་ཙང་དས་ག་རས་བྱས་ནས་ལྷག་བསྡད་ཡིན་ན་བསམ་ནས་ང་རང་ང་རང་གི་
སསམས་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་རསད། བྱས་ཙང་དས་འད་ཡིན་དུས་དས་རིང་འདིར་བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཁ་སང་མ་གིར་
མང་ཚོགས་ཕསབས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། བཞུག་བསྡད་ཡྲོད་རསད། ཏྲོག་ཙམ་མར་བབས་ནས་མ་གིར་ཐུག་ཙམ་གནང་ན། ཁྲོ་ཚོ་
ལ་ཉན་ཙམ་བྱས་དང་ཟསར་ནས་དས་འདའི་དགྲོངས་ཚུལ་གསུངས་མཁན་ཡྲོད་རསད། དསའི་ཐད་ལ་ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གིས་
ཁྲོ་རང་ཚོ་ཐུག་རྒྱུ་དང་ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ལ་འཛེམ་ཟྲོན་མསད་པར་ཐུག་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་པའི་གནས་སངས་ཡྲོད་
ཟསར་དས་རིང་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཞུ་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཆགས་འདུག ག་དུས་ཐུག་དགྲོས་ཡྲོད་མསད། གང་འདར་ཐུག་དགྲོས་ཡྲོད་
མསད་རིམ་གིས་དགྲོངས་པ་བཞསས་རྒྱུ་དང་ཐུག་སངས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་སངས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས་གནང་དགྲོས་པ་ཞིག་
ཆགས་ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙང་དས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་བར་འདིར་གཅིག་བྱས་ན་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཡྲོང་
གི་རསད་བསམ་སྲོང་སས་དས་རིང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཕསབས་མ་སྲོང་། ངས་བར་དསར་འབསལ་བ་མསད་གང་ཞིག་ལ་
འབསལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་སྐད་ཆ་ཞུ་པ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་གསན་བཞསས་གནང་བ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་
དུས་ཚོད་གནང་བ་ལ། བཀའ་དིན་བ་མསད་དུ་ཆས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས། 
 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
ཤསས་རི་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་གི་སྲོན་རིས་བསྡྲོམས།  ༡༡,༢༥༥,༣༨༠  ་་་་་  
སི་འཐུས་གསསར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་གནང་། 
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སི་འཐུས་གསསར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དྲོན་བྱསད་ཕྲོགས་
ཀི་སིག་གཞི། དྲོན་ཚན་དྲོན་གསུམ་པ། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་བསམ་འཆར། ༡ སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་
ལས་དྲོན་གྲོ་རིམ་དང་སངས་འཛིན་བྱསད་ཕྲོགས་བཅའ་ཁིམས་དང༌། སིག་གཞི་ཁག ཡང་ན་རྒྱུན་གྲོམས་སྲོལ་ལུགས་དང་
འགལ་བའམ། འགལ་བར་དྲོགས་པ་བྱུང་ཚེ་ཞསས་པ་དས་དང་འབསལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་འདི་མི་ཞུ་
ཀ་མསད་བྱུང་སྲོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པྲོ་དས་ལ། དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་རསད། དས་ག་ནང་བཞིན་ཚོགས་གཙོའི་ངྲོས་
ནས་འདི་གསལ་པྲོ་ཞིག་བཟྲོ་གི་རསད་བསམ་སྲོང་། ཡིན་ནའང་གནད་འགག་དས་ག་རས་ཡིན་ལབ་ན།  
བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས། དྲོན་ཚན་རས་དྲུག་པ། ཆསས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དབང་ཚད། 
༡ ཆསས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནི་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མི་སི་སྒསར་ཡྲོངས་ཀི་མཐར་ཐུག་གི་ཞུ་གཏུགས་བྱ་ཡུལ་ཁིམས་

ཞིབ་ཁང་དང༌། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་འཛིན་གྲོང་ན་མསད་པ་དས་ཡིན། 
༢ བཙན་བྱྲོལ་དུ་གནས་རིང་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་སྲོ་སྲོའ་ིཁིམས་འྲོག་ཏུ་གནས་དགྲོས་སབས་ནག་ཉསས་དང་མཁར་

དབང་རྲོད་རྲོག་གི་ཁིམས་ཞིབ་བྱ་རྒྱུར་འབསལ་བ་མསད་ནའང་གཙོ་ཆསར། 
ཀ བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་ཚིག་དྲོན་འགསལ་བརྲོད་བྱསད་ཕྲོགས་ལ་བརྟསན་པའི་རྲོད་གསང་དང༌། 
ཁ བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་ལས་ཁུངས་སམ། ལས་བྱསད་པའི་ལས་དྲོན་བྱསད་ཕྲོགས་དང༌། དང་

བདསན་བྱུང་མིན་ལ་བརྟསན་པའི་རྲོད་གསང༌། 
ག བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བྱསད་ཁག་གི་ལས་དྲོན་དང༌། ཁས་ཕན་རསས་འབསལ་གི་རྲོད་གསང༌། 
ང བྲོད་མིའི་སྡྲོད་སྒར་ཁག་གི་ས་ཁང་སྐྲོར་གི་རྲོད་གསང༌། 

ཟསར་བ་ཞིག་ཡྲོད་རསད། འདིའི་སྐྲོར་ལ་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་འགསལ་བཤད་ལྲོག་པ་ཞིག་བྱུང་པ་རསད།  དསའི་སྐྲོར་དས་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་དང་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཉིས་ནས་གསལ་པྲོར་བཟྲོ་གནང་གི་རསད་བསམ་སྲོང་། ཡིན་ན་
ཡང་གང་ཡང་བྱུང་མ་སྲོང་། དས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་འདྲོག་བྱུང་སྲོང་། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དས་ཡང་ཁ་
སང་དས་རིང་གི་ལྲོག་སྲོད་བྱས་དང་བྱསད་བཞིན་པ་འདི་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར། ཁིམས་སིག་གི་དགྲོངས་དྲོན་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཞུས་
པ་ཡིན་ཞསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་སྲོན་རིས་དང་འབསལ་ནས། སི་ཡྲོངས་ཀི་ཤསས་རིགས་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་དྲོན་བྱསད་ཕྲོགས་ཐད་ནས་བགྲོ་གསང་དང་། འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ངྲོས་ནས་གསལ་བཤད་ལབ་འདསབས་ཕསབས་ཀི་ཡྲོད་རསད། 
ཚོགས་གཙོས་ལས་རིམ་གཙོ་བྲོ་དསར་ངྲོས་འཛིན་བྱསད་ཀི་ཡྲོད། དས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཅའ་ཁིམས་ལུང་འདསན་གནང་
རྒྱུ་དང་། ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གི་ངྲོས་ནས་ལན་འདསབ་གསལ་བཤད་གནང་སྲོང་། དས་ཡིན་དུས་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་
ལའང་གྲོ་བསྡུར་གནང་གི་ཡིན་གསུང་སྲོང་། དས་ཡིན་དུས་དས་འཇུག་སྐྱྲོང་བྱ་དགྲོས་པ་དས་ཚོགས་གཙོའི་བསམ་བྲོའ་ིནང་དས་
ཡྲོད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་རིམ་འདི་མུ་མཐུད་དས་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།  
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 ཤསས་རི་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་སྲོན་རིས་བསྡྲོམས། ༡༡,༢༥༥,༣༨༠ དས་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་
ནས་གཏན་འབསབས་བྱསད་པ་ལ་དགག་བྱ། མསད་པ་སྲོང་ཙང་། འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབསབས་བྱས་པ་ཡིན། ཚོད་
དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་
སྲོན་རིས་བསྡྲོམས་དས་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་། 
 
སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་དས་ ༣༠༥,༧༣༣,༨༠༩ རསད། ང་ཚོའི་གཅྲོད་འཕྲི་
གང་ཡང་མསད།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་དགས་བཤསས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་དགས་བཤསས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རིས་འགྲོ་ ༡་༤ བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་ཤསས་ཡྲོན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི། ནང་གསསས་
༼ཀ༽མཐྲོ་རིམ་ཤསས་ཡྲོན་ལས་གཞི། ཟུར་འཛར་ ༡ མཐྲོ་སྲོབ་སྲོབ་ཡྲོན་གི་སྐྲོར་རསད། མ་ཞུས་ཐབས་མསད་བྱུང་སྲོང་། 
ཞུས་ན་ཡང་གང་དུ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་མསད་ཤསས་ཀི་མི་འདུག དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་གི་གནས་སངས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས། མཐྲོ་
སྲོབ་སྲོབ་ཡྲོན་དས་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཐད་ཀར་ཐུགས་འགན་བཞསས་གནང་བའི་གནས་སངས་དས་དག་ཡག་པྲོ་གནང་
ནས་ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་རསད། ངས་གཙོ་བྲོ་ཞུ་རྒྱུ་དས་སྦསང་ལྲོར་དུ་༸གྲོང་ས་སྐྱབས་མགྲོན་ཆསན་པྲོ་མཆྲོག་གི་མཚན་ཐྲོག་
ནས་བྲོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡསའི་ངྲོས་ནས་མཐྲོ་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་ཞིག་བཙུགས་ཡྲོད་རསད། དས་བཙུགས་ནས་བར་སྐབས་ང་ཚོའི་གྲོས་
ཚོགས་ར་བའི་ནང་། ད་ལྟའི་འགན་འཛིན་གནང་མཁན་དས་སི་འཐུས་ཡིན་པའི་གནས་སྐབས་སུ་སི་འཐུས་ཡིན་པའི་བཟྲོ་
འད་པྲོ། ལས་བྱསད་ཡིན་པའི་བཟྲོ་འད་པྲོ། གྲོ་སྐབས་ཆ་ཚང་དས་བཟུང་ནས་མ་གིར་ཚང་མ་འཇུག་རྲོགས་གིས་ཡྲོང་རྲོགས་
གིས་ཞསས་གསུངས་པ་རསད། དས་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་དས་ན་ནིང་ང་ཚོ་ Chennai དང་དས་ཚོར་ཕིན་པ་རསད། 
Madaras མཐྲོ་སྲོབ་དས་ཚོའི་ནང་སྲོབ་མའི་ད་ལྟའི་གནས་བབ་དང་། ད་ལྟའི་ཕྲུ་གུའི་གངས་ཚད་དས་ཚོར་ལྟ་དུས་ཧ་ལས་
པའི་མར་ཆག་ཡྲོད་རསད། སྲོན་མ་སྲོབ་སྲོང་བྱས་ཟིན་པ་དས་ཚོ་ཚང་མ་ཡག་པྲོ་བྱུང་སྲོང་ཞསས་ང་ཚོའི་བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྐྱྲོར་བ་
གགས་ཅན། ལམ་ཨ་ཤ་རས་ཌི་གཙོས་པའི་གནས་ཡྲོད་དས་ཚོས་ཀང་གསུང་གི་ཡྲོད་རསད། ཁ་སང་དས་རིང་རྦད་དས་ཉུང་དགས་
ནས་དཀའ་ལས་ཆསན་པྲོ་འདུག་གསུང་ཡྲོང་དུས། ད་ཆ་ཕར་ཉན་དུས་བྲོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡས་ནས་ཐྲོན་མཁན་དས་ཚོ་༸གྲོང་ས་
༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆསན་པྲོ་མཆྲོག་གི་མཚན་ཐྲོག་ལ་ཡྲོད་པའི་མཐྲོ་སྲོབ་དསར་མ་ཕིན་པ་ཡིན་ན།  མཐྲོ་སྲོབ་ཀི་སྲོབ་ཡྲོན་ལ་
སྲོགས་པ་དས་འདའི་ཐྲོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་རསད་ཟསར་བ་དང་། དས་དང་མཉན་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་ཞུས་
པ་མ་རསད། མི་གཞན་པས་བཤད་པ་རསད། ༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆསན་པྲོ་མཆྲོག་གི་མཚན་ཐྲོག་ལ་ཡྲོད་པའི་མཐྲོ་སྲོབ་
དསའི་ནང་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ནས་མིང་དས་འབྲོད་དུས། ཡ་མཚན་པྲོ་འད་ཞིག་དང་། ཨ་ལས་མཐྲོ་སྲོབ་དས་ག་རང་རསད་
དམ་ཟསར་བའི་བཟྲོ་འད་པྲོ་ཞིག་ཟསར་ནས་བཤད་ཀི་ཡྲོད་རསད་ཟསར་བ་དས་ཡྲོངས་གགས་རསད་འདུག  དས་ཡིན་དུས་ཕ་གི་དསར་
སྲོབ་སྲོང་དས་ཙམ་ཨས་ཡྲོད་དམ་སྙམ་པ་ཅིག་དང་། གཉིས་པ་དས་བར་སྐབས་མའས་སྲོར་གཙུག་ལག་སྲོབ་གཉསར་ཁང་བརྒྱུད་
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ནས་ལག་འཁྱསར་དས་ཚོ་ཆ་ཚང་རག་གི་ཡྲོད་ཟསར་བ་དསའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡྲོད་རསད། དས་དག་རང་འཇགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད་
དམ། གནང་སངས་དས་དག་དས་ཙམ་གིས་ཆྲོག་པ་དང་།  
 གཉིས་པ་དས། དས་ག་རང་གི་ཟུང་འཛར་གི་ ༣ པ། སན་པ་དང་ཁྱད་ལས་སྲོབ་སྲོང་ཆསད་དམིགས་བསལ་དུས་ཐུང་
ཟུར་སྲོང་། མདྲོར་ན་སན་པའི་ཆསད་དུ་སྲོབ་སྲོང་སད་ཡྲོད་རསད། བར་སྐབས་ལ་གན་རྒྱ་མང་པྲོ་བཞག་ཡྲོད་རསད། དས་ཡིན་
དུས་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་ཕ་གི་ལ་ས་མིག་བསྐངས་ཡྲོད་པ་དས་དག་ཐྲོན་གིན་ཐྲོན་གིན་ལ།  ཏག་ཏག་ལ་ང་རང་ཚོའི་
དམིགས་ཡུལ་གཞིར་བཟུང་གི་ཕག་ལས་དས་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རསད་དམ། མཐྲོ་སྲོབ་ལྲོ་རས་རས་བཞིན་དུ་ཐྲོན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རསད་པཱ།  
དས་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་རིས་ཤྲོག་ཨ་མའི་ནང་ལ། ༡ པྲོའ་ིནང་གསསས་ ༤ ཆ། དས་ཡིན། གདངས་གྲོང་བཀའ་འདི་ཞུས་པ་དསར་ད་
རང་ཞྲོགས་པ་ལན་བཏབ་པ་རསད། བྷུན་ཊར་དགས་འྲོས་མཐྲོ་སྲོབ་ཁང་སྐྲོར་དས། ད་ལྟ་བསམ་ཚུལ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྦུན་ཊར་
དགས་འྲོས་མཐྲོ་སྲོབ་ཁང་གི་ཆསད་དུ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དཀའ་ལས་མང་པྲོ་བརྒྱབ་ཡྲོད་རསད།  (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་
ནས། བསམ་ཚུལ་གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རྲོགས་གནང་།) སྐར་མ་བཅུ་ཡྲོད་རསད་པས། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། 
སྐར་མ་བཅུ་ཡྲོད་མ་རསད། དས་རིས་དང་འབསལ་བ་རང་གི་ཐྲོག་ལ་གསུང་རྒྱུར་གྲོ་སྐབས་ཕུལ་ཡྲོད།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆྲོག སྦུན་ཊར་དགས་འྲོས་མཐྲོ་སྲོབ་ཁང་གི་དྲོན་དུ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཝར་ཎ་ཆསས་མཐྲོའ་ིགཙུག་ལག་སྲོབ་གཉསར་
ཁང་གཉིས་ཀ་ཡིས་དཀའ་ལས་བཀྲོན་ཡྲོད་རསད། དས་རིང་དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་ཝ་ར་ཎ་སའི་ཉས་བའི་
རིགས་བདག་གིས་བཀའ་མྲོལ་གསུང་སངས་ལ་བལྟས་ཡྲོང་ན་རས་བ་ཆསན་པྲོ་ཡྲོད་པའི་རྣམ་པ་འད་ཞིག་མཐྲོང་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་
དུས། དྲོན་དག་སྲོ་སྲོའ་ིབསམ་ཚུལ་ལ་མཐྲོ་སྲོབ་ཁང་དས་སྒྲོ་མ་བརྒྱབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་ཅསས་དང་།  དས་དང་མཉམ་དུ་ཡིན་
གཅིག་མིན་གཅིག་ལྲོ་རས་རས་བཞིན་དུ་སྲོན་མའི་འཆར་གཞི་བཞིན་དུ་ད་ལྲོ་སྲོབ་ཕྲུག་ ༢༤ བསྡུས། སང་ལྲོ་ ༢༤ བསྡུས་དས་
འད་བྱས་མ་བསྡད་པ་བྱས། སྡས་ཚན་གཅིག་ཕིན་ཚར་དུས་སྡས་ཚན་གཅིག་དང་། དས་བཞིན་དགས་རྒན་གི་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་ཆས་
ཤྲོས་དས་ཚན་རིག་དང་ཨང་རིས་དང་། དས་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་རསད། དས་ག་རང་གི་ཐྲོག་ལ་འྲོས་སྲོང་སྲོད་དགྲོས་
པ་དས་ཧ་ཅང་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད། གལ་སིད་སྲོབ་གྲྭ་སྒྲོ་རྒྱག་གི་ཡྲོད་ན། སྦུན་ཏར་གི་ས་ཁང་དས་བཙོང་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་
བསྡད་ཀི་མི་འདུག སྒང་ཏྲོག་སྲོབ་གྲྭའི་ས་ཆ་དས་ད་དུང་ཡང་འགྲོ་བསྡད་ཀི་འདུག བཙོང་ས་དསར་ཡང་ལས་ས་པྲོ་ཡྲོད་ས་མ་
རསད། དས་ཡིན་དུས་དསར་དགྲོངས་བཞསས་གནང་དགྲོས་འདུག་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་མཚན་ཐྲོ་ཞུས་ཟིན་པ་སི་འཐུས་བདུན་ཡྲོད། དསའི་རསས་ལ་གྲོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུན་མིན། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་
གཡུ་སྲོམ་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རིས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་དི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཟུར་བཀྲོལ་གི་ཟུར་འཛར་ ༢ པའི་
ནང་གི་ཨང་གངས་ ༡༥ སྲོབ་གྲྭ་ཀམ་པུ་ཊར་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་སྲོབ་འཁིད་ལས་གཞི། དངུལ་འབྲོར་ས་ཡ་བཅུ་གསུམ་
དང་ལྷག་ཅིག་འདུག དངུལ་འབྲོར་ཆསན་པྲོ་ཞས་དགས་རསད། དསར་ས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆྲོག་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སགས། 
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smart class ཟསར་བ་ཞིག་འདུག་དས་ག་རང་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་གཞན་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། འདིའི་འདའི་དངུལ་འབྲོར་ཆསན་
པྲོ་ཞིག་དསའི་འཆར་གཞི་དས་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ། ཞསས་དས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ནས་མཐྲོ་སྲོབ་ལ་སྲོབ་ཡྲོན་མང་པྲོ་
ཞིག་འདུག ད་ལྟ་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ནང་དགས་རྒན་དས་བྱསད་དུས། དས་ས་ང་རང་ཚོའི་ས་གནས་ལ་ལུས་རལ་དགས་
རྒན་དས་འཕྲད་སསལ་གི་བསྐྲོས་འདུག མ་འྲོངས་པར་སྲོབ་གྲྭ་མང་པྲོ་རིས་ལསན་དུས། ལུས་རལ་དགས་རྒན་མང་པྲོ་ཞིག་གསར་
འདསམས་ཀི་རྒྱུགས་སྲོད་གནང་འདུག དསའི་ནང་དས་ངས་དས་མཇལ་སྲོང་། ལུས་རལ་དགས་རྒན་དས་དག་གང་འད་གནང་གི་ཡྲོད་
དམ། དས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་ཡྲོད་དམ་མསད། དས་ལ་དམིགས་བསལ་ག་རས་གནང་གི་ཡྲོད་དམ་ཞསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་འཇུ་ཆསན་དཀྲོན་མཆྲོག་ཆྲོས་སྲོན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་འཇུ་ཆསན་དཀྲོན་མཆྲོག་ཆྲོས་སྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཤསས་རིགས་ལས་ཁུངས་ཀི། ཟུར་བཀྲོལ་གི་ཟུར་འཛར་དང་པྲོའ་ིཨང་། ༨ པའི་མཐྲོ་སྲོབ་
སྲོབ་ཡྲོན་འཇུག་སྣྲོན་སྐྲོར་བསྐྱྲོད་ཅསས་བིས་འདུག ལས་གཞི་འདི་གསར་པ་འད་ཞིག་རསད་འདུག སྲོབ་ཡྲོན་སྐྲོར་བསྐྱྲོད་འདི་
གང་འད་ཞིག་གནང་ཡག་ཡིན་ནམ། མཐྲོ་སྲོབ་ཁག་ལ་ཕསབས་མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་རསད། ས་གནས་མང་པྲོ་ཡྲོད་རསད། དས་དག་
ཚང་མ་ལ་ཕསབས་ནས། གང་ལྟར་འཇུག་སྣྲོན་སྐྲོར་བསྐྱྲོད་གང་འད་ཞིག་གནང་ཡག་ཡིན་ནམ། དས་ལ་གསལ་བཤད་གསལ་
པྲོ་ཞིག་གནང་རྲོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་གཞི་དས་ཡང་གསར་པ་ཞིག་ཡིན་ས་རསད། དས་ས་ཅི་ཡང་མི་འདུག  
 དས་དང་ཟུར་འཛར་ ༢ པའི་ཨང་ ༢༡ སྲོབ་ཡྲོན་ཆསད་སྲོབ་ཕྲུག་འདསམས་སྒྲུག་འགྲོ་གྲོན། ༢༠༡༧ དང་ ༢༠༡༨ ནང་
དངུལ་འབྲོར་ཞིག་འདུག་ཀང་ཆ་ཚང་སྲོང་མི་འདུག ད་ལྲོ་གཅིག་ཀང་མི་འདུག དསའི་འདསམས་སྒྲུག་དས་མསད་པ་ཆགས་
དགྲོས་དྲོན་གང་ཡིན་ནམ། དས་ས་འདསམས་སྒུག་བྱས་ནས་སྲོབ་ཕྲུག་དས་ཚོ་མཐའ་མ་འཁྱྲོངས་པ་རསད་དམ། རསན་འད་པྲོ་གང་
ཆགས་པ་ཡིན་ནམ།  
 དས་དང་འབསལ་ནས་གྲོང་དུ་དམིགས་བསལ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དས་འད་ཞུས་མསད། དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་
བྲོན་མཆྲོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བའི་སྐབས་སུ། ངས་ག་རསད་ཞུས་ཡྲོད་ཅས་ན། གཙོ་བྲོ་ཆསས་ཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
ཐག་གཅྲོད་གང་གནང་བ་དས་ལག་བསར་གནང་དགྲོས་འདུག དས་ལ་དགྲོངས་པ་བཞསས་ནས། དས་ཐུགས་ལ་འཇགས་རྲོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས། 
 
 ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡས་ཤསས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆྲོག ངས་རིས་དང་འབསལ་བ་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བསམ་འཆར་དས་བསམ་འཆར་རང་གི་ངྲོ་བྲོའ་ིཐྲོག་ལ་
བཞག་ནས། སྐུ་ངྲོ་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གིས་གཙོས་པའི་བཀའ་བྲོན་ལྷན་རྒྱས་འདིར་བཞུགས་ཡྲོད་དུས། རསས་ལ་བཀའ་
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ཤག་ནང་དུའང་གྲོ་བསྡུར་ཡྲོང་གི་རསད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས། ཟུར་འཛར་ ༡ ཨང་། ༨ མཐྲོ་སྲོབ་སྲོབ་ཡྲོན་
མཇུག་སྣྲོན་སྐྲོར་བསྐྱྲོད། སྐྲོར་དས་གསུངས་སྲོང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྲོབ་ཡྲོན་
ཐྲོབ་བཞིན་པའི་སྲོབ་ཕྲུག་ཁག་གི་མཐྲོ་སྲོབ་ཆས་ཁག་ལ་སྐྲོར་བསྐྱྲོད་ཀིས་སྲོབ་ཕྲུག་སྲོ་སྲོའ་ིགནས་སངས་དང་།  མཐྲོ་སྲོབ་
འགན་འཛིན་ཁག་ལ་མཇལ་འཕྲད་དང་། དས་བཞིན་སྲོབ་ཕྲུག་ཁག་ལ་བཟང་སྲོད་སྐྲོར་ལམ་སྲོན་གནང་རྒྱུ། དས་ཚོ་རྲོགས་
ཚོགས་ཤིག་བརྒྱུད་ནས་རསད་འདུག  
 གཉིས་པ་དས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་ནས། རིས་འགྲོ་ཨང་། ༡་༤ ༼ཁ༽ ནང་གསསས་ ༡༥ སྲོབ་གྲྭའི་
ཀམ་པུ་ཊར་འཕྲུལ་ཆས་བརྒྱུད་སྲོབ་འཁིད་ལས་གཞི། སྐྲོར་གསུང་སྲོང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི་དགྲོངས་པར་གང་ཡྲོད་
པ་དས་ག་རང་རསད། དས་དས་ས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག smart  class ལས་གཞི་དས་རང་རསད་འདུག ད་རསས་མང་དུ་
འགྲོ་རྒྱུ་དས་བསམ་བྲོ་ཊ་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་སྲོབ་གྲྭ་གསར་པ་མང་པྲོ་ཕསབས་ཀི་ཡྲོད་ཙང་དས་འདའི་ཆསད་དུ་རསད་ཅསས་དས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཟུར་འཛར་ ༢ ཨང་ ༢༡ སྲོབ་ཡྲོན་ཆསད་སྲོབ་ཕྲུག་འདསམས་སྒྲུག་འགྲོ་གྲོན། ཞསས་པ་དས་ས་ལས་གཞི་དས་ཡྲོད་པ་བྱས། ད་ལྟ་
ལས་གཞི་དས་སསལ་མསད་དགྲོས་པ་སྲོང་ཙང་སྲོན་རིས་ཞུས་མི་འདུག དས་ལ་རྒྱབ་ལྲོངས་གང་ཡང་ལྟར་ཡག་མི་འདུག རསས་སུ་
ལན་ཕུལ་ཆྲོག་པ་ཞིག་དང་།  
 དས་དང་འབསལ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ད་གིན་གྲོང་དུ་སི་ཡྲོངས་ཀི་བགྲོ་གསང་འགྲོ་སྐབས།  བཀུར་
འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་འདི་གནང་བར། སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འཕྲྲོད་བསསན་དང་འབསལ་པའི་ལས་གཞི་ག་རས་ཡྲོད་རསད་
གསུངས་བ་དས། ད་ལྟ་རྣམ་པ་ཚོའི་ཕག་ལ་ཡྲོད་པའི་ཕག་དསབ་ཤྲོག་གངས་ ༣༣༠ དསར་གཟིགས་ནས། དས་ཟུར་འཛར་ཨང་། 
༢ རིས་འགྲོ་ཨང་ ༢ སྲོབ་གྲྭའི་འཕྲྲོད་བསསན་རྲོགས་སྐྱྲོར་ལས་གཞིའི་ཆསད་དུ་རྒྱ་གར་སྒྲོར་མྲོ་ས་ཡ་བཞི་དང་ལྔ་འབུམ་དྲུག་
ཁི་དྲུག་སྲོང་བཞི་བརྒྱ་རསད་འདུག དས་མཁྱསན་རྟྲོགས་རང་གི་ཆསད་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགས་ལསགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག  ལས་དྲོན་དང་འབསལ་བའི་གཅིག་གཉིས་ཤིག་བྱུང་སྲོང་བསམ་སྲོང་། དང་པྲོ་དས་བཀུར་
འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་ནས། བསང་ལྲོར་ Bangalore དུ་༸གྲོང་ས་༸སྐྱབས་མགྲོན་ཆསན་པྲོ་མཆྲོག་གི་མཚན་ཐྲོག་ཡྲོད་
པའི་མཐྲོ་སྲོབ་ཀི་གནས་སངས་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་འགསལ་བརྲོད་དང་སགས་བཀའ་འདི་ཕསབས་སྲོང་དས། འབསལ་ཡྲོད་ལ་བཀའ་
འདི་ཞུས་ནས་ལན་རསས་མ་ཞིག་ལ་ཕུལ་ཆྲོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྦུན་ཏར་དགས་འྲོས་མཐྲོ་སྲོབ་ཁང་གི་སྐྲོར་དས། གྲོང་དུ་དཔལ་
ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། སྲོན་མའི་གནས་སངས་ཞུས་ཟིན་པ་རསད། ད་ལྟ་ཤསས་
རིག་ལས་ཁུངས་དང་། དསའི་རསས་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་དགྲོངས་སྐྲོར་ཞུས་ནས་དསར་བསམ་ཞིབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་གིན་དི་བ་ཞིག་ལ་སྲོབ་གྲྭ་རིས་ལསན་སྐབས་སུ་དགས་རྒན་རིང་པ་ལས་མསད་
ཆགས་པ་དས་འད་ཡྲོད་དམ་གསུངས་བར། ད་གིན་ངས་ཡྲོད་མདྲོག་ཁ་པྲོ་མ་རསད། གལ་སིད་ཡྲོད་ནའང་གཅིག་གཉིས་ཤིག་
ཡྲོད་སིད་དས་འད་ཞུ་ཡྲོད་བསམས་སྲོང་། དས་འད་བྱསད་དུས་ད་ལྟ་དས་འད་གཅིག་ཀང་མསད་ཅསས་དང་། དས་ནས་མཐྲོ་སྲོབ་ནས་
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ཐྲོན་ཏས་ལས་མསད་ཀི་གངས་ཐྲོ་དས་འད་ཡྲོད་དམ་གསུངས་སྲོང་། ད་ལྟ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་གངས་ཐྲོ་སིག་ཆྲོག་ཆྲོག་དང་
བཏྲོན་ཆྲོག་ཆྲོག་མི་འདུག གཅིག་བྱས་ན་གཞྲོན་སྐྱསས་ལས་མསད་དང་འབསལ་ནས་ལས་གཞི་ཁག་ཏྲོག་ཙམ་ཡྲོད་རསད། 
འབསལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་དང་འབསལ་ནས་རསས་མ་ཕྲོགས་སྡྲོམ་བྱས་ནས་རསས་མ་ཕུལ་ཐུབ་པ་གནང་རྒྱུ། ད་ལྟ་ཕུལ་ཐུབ་ཀི་
མི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རས་ཆས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆྲོས་སྲོན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆྲོས་སྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྲོན་རིས་ཐྲོག་ནས་དི་བ་གཉིས་དང་སྲོབ་ཡྲོན་ཐྲོག་ནས་དི་བ་གཅིག་ཡྲོད། རིས་འགྲོ་དང་
འབསལ་ནས་སྲོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་དབུས་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་ཀི་རྒྱུ་གྲོན་དས་ལ་ཡིན།  ཟུར་འཛར་ ༧ ཤྲོག་གགས་ 
༣༣༥ ཡི་ནང་ལ་འདུག རིས་འགྲོ་ཨང་། ༨ ཆུ་གྲོག དསའི་འགྲོ་སྲོང་ལྲོ་རས་རས་ལ་ཁྱད་པར་ཆསན་པྲོ་ཤྲོར་འདུག ༢༠༡༦་་་༡༧ 
སྲོང་ལ་ལྔ་སྲོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རས་བརྒྱད་རསད་འདུག ༢༠༡༧་་༡༨ ལ་སྲོང་དས་སྲོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་སྲོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ར་
གཉིས་རསད་འདུག ད་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩  འབུམ་གསུམ་དང་ཁི་མས་དྲུག་སྲོང་ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་རསད་འདུག ལྲོ་གསུམ་
ནང་ལ་བལྟས་ན་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་གི་ཤུགས་ཆསན་པྲོ་ཤྲོར་འདུག  
 གཉིས་པ། དས་འབབ་གྲོན་གཞན་བྱུང་དས་ཡིན། ཟུར་འཛར་ ༩ ཤྲོགས་གངས་ ༣༣༧ རིས་འགྲོ་ཨང་ ༨ རག་རིག་
དང་སི་བཏང་ཡྲོང་འབབ། དས་ལ་ཡྲོང་འབབ་དས་སྲོ་མའི་ལྲོ་གཉིས་ཀི་གྲོང་དང་བརིས་ན་ད་ལྲོའ་ིལྲོ་འདི་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཉུང་ཉུང་
འད་པྲོ་ཆགས་འདུག  ༢༠༡༦་་་༡༧ ས་ཡ་བཅུ་དྲུག་དང་ལྔ་འབུམ་བཞི་ཁི་ཆིག་སྲོང་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཞས་གཉིས་རསད་
འདུག ༢༠༡༧་་་༡༨ ས་ཡ་བཅྲོ་ལྔ་དང་བཞི་འབུམ་ལྔ་ཁི་རསད་འདུག དས་ནས་ ༢༠༡༨་་་༡༩ བར་འབུམ་ལྔ་རསད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། དསའི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་གི་ཤུགས་ཆསན་པྲོ་འགྲོ་འདུག དས་གཅིག་དང་། དས་ནས་སྲོབ་ཡྲོན་ཐྲོག་ནས་ཅིག་ཞུ་རྒྱུར། 
སི་བཏང་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་སྲོབ་ཡྲོན་མང་པྲོ་གནང་གི་ཡྲོད་རསད། ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དིན་ཆསན་པྲོ་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ངས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་དས་ཡིན། སི་བཏང་སྲོབ་ཡྲོན་གནང་བ་དསས་ཕྲུ་གུ་ལ་འདསང་རྒྱུ་ཁག་པྲོ་ཆགས་ཡྲོད་རསད། དས་ཡིན་དུས་
ཉམ་ཐག་གི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་མཐྲོ་སྲོབ་ལ་འགྲོ་དགྲོས་ན་སྲོབ་དསས་མ་འདསང་པའི་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆསན་པྲོ་འཕྲད་ཀི་འདུག  དས་
ཡིན་དུས་དཔལ་འབྱྲོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཚོང་པ་དས་ཚོར་བུ་ལྲོན་གཡར་རྒྱུ་དང་། ནང་སིད་ཡིན་ན་ཞིང་པ་དང་གཞྲོན་སྐྱསས་
ལ་བུ་ལྲོན་གཡར་རྒྱུ་ཡྲོད་རསད། དས་བཞིན་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་ཕྲུ་གུའི་སྲོབ་སྲོང་གི་ཆསད་བུ་ལྲོན་
གཡར་རྒྱུ་བྱུང་ན་ཏྲོག་ཙམ་ཡག་པྲོ་མསད་དམ་སྙམ་པ་ཞིག་དན་གི་འདུག དསར་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་རྲོགས་གིས་ཞསས་རས་སྐུལ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། དས་འད་ཞིག་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་ཀཿབག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས།  
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སི་འཐུས་ཀཿབག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཤསས་རིག་གི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ནང་ཆ་ཤས་ལསན་གི་ཡྲོད། རིས་འགྲོ་མ་འགྲོ་བའི་སྲོན་
ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། ད་ལྟ་བཀའ་བྲོན་གཅིག་འདསམས་ཐྲོན་བྱུང་པ་དང་སི་ཚོགས་ནང་གཟསགས་རྟགས་རག་མཁན་
གཉིས་བྱུང་པ་རསད། ཚང་མ་ལ་འཚམས་འདི་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། ངྲོ་བརྒྱ་ལྟ་གཅིག་བཞིན་དུ་གཅིག་ལ་འཚམས་འདི་ཞུས་པ་
དང་གཅིག་ལ་གཅིག་ལ་འཚམས་འདི་མ་ཞུས་ན་ལསན་པྲོ་མི་འདུག་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པའི་ཆ་ནས། ཁ་སང་དགས་རྒན་
མང་པྲོ་ཞིག་གསར་ཞུགས་བྱས་པའི་ནང་ནས་རྒྱ་གར་དགས་རྒན་ཁ་ཤས་གཏན་འབསབས་བྱུང་ཡྲོད་ས་རསད། བྱུང་ཡྲོད་པ་མ་
ཟད། བཀའ་ཁྱབ་ཀང་ཕསབས་ཟིན་པ་རསད། འབསལ་ཡྲོད་ཁག་ཅིག་གིས་ཞལ་པར་བརྒྱབས་པའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་གར་དས་གཏན་
འབསབས་བྱས་པ་ཡིན་ན། བྲོད་སྐད་དང་བྲོད་ཡིག་ཁྱྲོན་ནས་མཁྱསན་གི་མ་རསད། སྲོབ་གྲྭ་དས་ལ་ཕན་ཐྲོག་གི་རསད་དམ་མ་རསད་
ཅསས་ཞུ་བཞིན་འདུག དས་འདའི་ཐྲོག་ལ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་བསམ་གཞིགས་ག་རས་གནང་གི་ཡྲོད་ཅསས་དས་
ཡིན།  
 ཉས་བའི་ཆར་ཡྲོངས་གིང་སྲོབ་གྲྭའི་ཐྲོག་ལ་ཏྲོག་ཙམ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་ཡང་། སྐབས་བབས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཕིར་འཐསན་
བྱསད་ཀི་ཡིན། ད་རིས་འགྲོ་རང་དང་འབསལ་པའི་ཐྲོག་ནས་རིས་འགྲོ་ ༡་༤ བཙན་བྱྲོན་བྲོད་མིའི་ཤསས་ཡྲོན་ཡར་རྒྱས་ལས་
གཞི་༼ང༽ཟབ་སྲོང་དང་འྲོས་སྲོང་ཁག་ ༼ཅ༽ དཔས་དསབ་པར་བསྐྲུན་དང་འགསམས་སསལ་ལས་གཞི་ཟསར་བ་དས་ཡིན། ཟུར་
འཛར་ ༤ པ་དང་། ༥ པ་ཡིན། ཟུར་འཛར་ ༤ དང་ ༥ པ་ཤྲོག་གངས་༣༣༣ ལ་འདུག དས་ཡིན་དུས་དང་པྲོ་རིགས་ལམ་
འདུ་འཛོམས་དང་སྲོང་བརར་ལས་གཞི་ཞསས་པ་འདི། ཆྲོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་རིག་ལམ་འདུ་འཛོམས་གྲོ་སིག་
གནང་གི་ཡྲོད་དམ་མསད། ང་ལ་ནི་དྲོགས་པ་ཆསན་པ་ཡྲོད། ད་ལྟ་བྲོད་ཁྱིམ་སྲོབ་གྲྭའི་ཁྱབ་ཁྲོངས་ནས་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་མང་པྲོས་
ལྲོ་ལྟར་འདུ་འཛོམས་འཆར་ཅན་གནང་གི་ཡྲོད་རསད། གལ་སིད་དས་ཡིན་ན་ང་ལ་བཤད་རྒྱུ་གང་ཡང་མསད། གལ་སིད་དས་མ་
ཡིན་ན་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ད་ལྟ་བར་དུ་རིག་ལམ་གི་འདུ་འཛོམས་གང་དང་གང་དུ་གནང་གི་ཡྲོད་རསད་དམ། སྲོང་
བརར་གང་དང་གང་དུ་བྱས་་ཡྲོད་རསད་པས། བྲོད་ཁྱིམ་སྲོབ་གྲྭའི་དས་ཡིན་ན་ངས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མསད། གལ་སིད་བྲོད་ཁྱིན་
སྲོབ་གྲྭའི་དས་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སྲོབ་གྲྭ་ཆས་ཆུང་གཉིས་ཡྲོད། དས་རས་རས་ལའང་རིགས་ལམ་དགས་རྒན་
རིགས་མི་འད་བ་གཉིས་རས་ཡྲོད་རསད། དས་ཚོ་ཚང་མས་རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་བྱསད་དགྲོས་པ་དས་ཧ་ཅང་གལ་ཆསན་པྲོ་རསད་
འདུག ལས་བྱསད་བགསས་ཡྲོལ་དུ་གྱུར་པའི་ཐྲོག་ནས། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། སམ་བྲོ་ཊ་རསད་དམ། སྲོབ་གྲྭ་གཉིས་
གསུངས་བ་ཡིན་པ་དས་བྲོད་གཞུང་སྲོབ་གྲྭ་ག་རས་གསུངས་བ་ཡིན་ནམ། སམ་བྲོ་ཊ་ལབ་པ་ཡིན་ནམ་ག་རསད་ལབ་པ་ཡིན།)  
མ་རསད་མ་རསད། ད་ལྟ་རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་དས་བྲོད་ཁྱིན་སྲོབ་གྲྭ་ཡིན་ན། T.C.V ཡིས་ལྲོ་འཆར་ཅན་འདུ་འཛོམས་
གནང་གི་ཡྲོད་རསད། གལ་སིད་དས་ཡིན་ན་ང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མསད། གལ་དས་མ་ཡིན་ན་ཆྲོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་
གང་དང་གང་དུ་འདུ་འཛོམས་གནང་ཡྲོད་རསད་དམ་ཞསས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། གལ་སིད་དས་བྲོད་ཁྱིམ་སྲོབ་གྲྭ་ཡིན་ན། བྲོད་ཁྱིམ་
སྲོབ་གྲྭར་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ཆས་ཆུང་གཉིས་ལ་རིགས་ལམ་ལྟ་གྲུབ་གི་སྲོབ་སྲོན་གཉིས་ཡྲོད་རསད། ལྟ་གྲུབ་སྲོབ་དཔྲོན་གཉིས་ཀིས་
རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་དགྲོས་ས་རསད་མ་གཏྲོགས། མཚམས་རས་གྲོང་མ་སྐད་བཏང་པའི་བཟྲོ་འད་པྲོ་དང་། མཚམས་རས་
འྲོག་མ་སྐད་བཏང་པའི་བཟྲོ་འད་པྲོ། ཁྱད་པར་དུ་རིག་ལམ་སྲོབ་དསབ་གཏན་འབསབས་བྱསད་པའི་སྐབས་སུ་རིགས་ལམ་དགས་
རྒན་ཁ་ཤས་སྐད་བཏང་ཁ་ཤས་སྐད་མ་བཏང་བ། དས་ཚོ་འདསམས་སྒྲུག་གང་ནས་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་རསད་དམ། རིགས་ལམ་སྲོབ་
དསབ་ལྲོ་འཆར་ཅན་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་སསབས་པ་ནས་བཟུང་སས་གསང་གི་ཡྲོད། རིགས་ལམ་གི་སྲོབ་དསབ་ཀི་ནང་ལ་ས་དགས་
བཀའ་རིང་གཡུང་དྲུང་བྲོན་དང་བཅས་པའི་བར་དང་ཐ་སྙད་འཇྲོགས་དགྲོས་ཀི་འདུག་མ་གཏྲོགས། ཆྲོས་བརྒྱུད་བྱས་བག་པ་
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ཞིག་གི་བྱས་བག་པ་ཞིག་གི་བར་དང་ཐ་སྙད་འགྲོ་གི་འདུག་ཟསར་ནས་དམིགས་བསལ་བསམ་འཆར་འདྲོན་མཁན་ཞིག་ཡིན།  
དས་ངས་ཆྲོས་བརྒྱུད་བྱས་བག་པ་ཞིག་ལ་མ་དགའ་བ་ར་བ་རང་ནས་མིན། སྲོན་མ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཏྲོན་པའི་དསབ་
སསར་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རསད། དསའི་ནང་འགལ་བ་རྟགས་སྲོད་ཀི་ཆ་མང་པྲོ་ཡྲོད་རསད། ནྲོར་འཁྲུལ་གི་ཆ་མང་པྲོ་ཡྲོད་རསད། བསམ་
འཆར་མང་པྲོ་བཏྲོན་མྲོང་ཡྲོད། རསས་སུ་གསར་པ་ཞིག་དཔར་ཡྲོད་རསད། དས་ཨའྲོ་ཙམ་བྱུང་ཡྲོད་རསད། དསའི་ནང་རྟག་གསལ་
བཏྲོང་སངས་དང་ལན་རྒྱག་སངས་ད་དུང་མ་འད་བ་ཏྲོག་ཙམ་ཡྲོད་རསད། དས་དག་ཚང་མ་མ་འྲོངས་པར་བྱུང་ན། ས་དགས་
བཀའ་རིང་གཡུང་དྲུང་བྲོན་དང་བཅས་པའི་རིགས་ལམ་གི་འགྲོ་སངས་ཡྲོད་པ་བརར་ཤ་མཉམ་དུ་སད་ཐུབ་ན།  དས་ནས་
དངྲོས་གནས་རིས་མསད་ཟསར་བ་དས། ཆྲོས་རིག་ལས་ཁུངས་འདི་ཆྲོས་བརྒྱུད་ཚང་མའི་ཆྲོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཤིག་རསད་མ་
གཏྲོགས་ཆྲོས་བརྒྱུད་བྱས་བག་པ་ཞིག་ལ་དུས་ནམ་ཡང་ངས་ངྲོས་འཛིན་བྱསད་མྲོང་མསད། དས་ཡིན་དུས་བར་དང་ཐ་སྙད་ཚང་མ་
འཇྲོག་རྲོགས་གནང་ཞསས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན།  
 ཟུར་འཛར། ༥ རིས་འགྲོ་ ༣ པ་དས། ཐ་སྙད་གསར་བཟྲོ་དང་། བར་ཆད་གཏན་འབསབས་ཞསས་པ་དས། ཐ་སྙད་གསར་
བཟྲོ་ཟསར་བ་དས། ཡིག་ཐྲོག་ཡིན་ནའང་རསད། ངག་ཐྲོག་ཡིན་ནའང་རསད། ཟབ་སྲོང་དུ་ཡིན་ནའང་རསད། གང་ས་གང་དུ་ང་ཉྲོག་
ག་ཚ་ཤྲོས་དས་རསད། བར་དང་ཐ་སྙད་དས་བྲོད་ནས་མཁས་དབང་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་བསྡུ་སིག་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་རསད།  དས་ཚོར་ང་
ཚོས་དཔས་བལྟས་ནས། དཔས་ལསན་ས་ག་རས་ཡིན་ནའང་། མཉམ་དུ་འགྲོ་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོང་ས་རསད་བསམས་ཀི་འདུག བྲོད་
ནས་བཏྲོན་པ་དསར་ང་ཚོས་ཁ་གཏད་བཟྲོས་པའི་བཟྲོ་འད་པྲོ་བྱས་ནས་བར་དང་ཐ་སྙད་མང་པྲོ་བཏན་འབསབས་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་
རསད། ཁྱད་པར་དུ་ངའི་བསམ་འཆར་ཆས་ཤྲོས་དས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ གྲོག་ཀད་ལ་ ཀམ་པུ་ཊར་ཟསར་ནས་
གཏན་འབསབས་བྱས་ཡྲོད་རསད། ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་ཀི་ཟླ་ཚེས་ལ་ཏ་རིས་ཞསས་བཞག་ཡྲོད་རསད། དས་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོའི་བྲོད་
སྐད་ལ་བར་དང་ཐ་སྙད་ཡྲོད་གིན་ཡྲོད་གིན་ལ། ཀམ་པུ་ཊར་ཞསས་གཏན་འབསབས་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་རསད་དམ། ཟླ་ཚེས་ཞསས་ཟླ་
དུས་ཚེས་གངས་ཡྲོད་གིན་ཡྲོད་གིན་ལ། ཏ་རིས་ཞསས་ག་རསད་བྱས་ནས་རང་འཇགས་འཇྲོག་གི་ཡྲོད་རསད་དམ། དས་དག་
གཅིག་གྱུར་ཡྲོང་དགྲོས་ཀི་འདུག གཏན་འབསབས་བྱསད་དགྲོས་ཀི་འདུག ད་དུང་དས་མ་ཡིན་པར་ང་ཚོའི་གཞུང་འབསལ་ཡིག་
ཆའི་ནང་ལ་བར་དང་ཐ་སྙད་མ་འད་བ་མང་པྲོ་ཡྲོད་རསད། ཕྲུ་གུ་ཅིག་གིས་ལབ་སྲོང་དངྲོས་ནས་བདསན་པ་རསད། དས་སང་སྲོབ་
གྲྭ་ཁགས་ལ་ལང་མ་སྲོམ་པྲོ་ཟསར་ཤསས་ཀི་མ་རསད། ལང་མ་བརྒྱག་པ་ཟསར། མི་སྐམ་པྲོ་ཟསར་ཤསས་ཀི་མ་རསད། མི་ཕྲ་པྲོ་ཟསར། 
ཁྱད་པར་དུ་བ་ཕྱུགས་ཀི་ལི་བ་དང་། དས་ཚོ་ལབ་ཤསས་ཀི་མ་རསད། ལབ་ན་བདས་བྲོ་མི་འདུག སསམས་ཅན་རས་རས་གི་དས་ལ་བར་
དང་ཐ་སྙད་མི་འད་བ་རས་རས་ཡྲོད་རསད། དས་ཚོ་ར་བ་ནས་ལབ་ཤསས་ཀི་ཡྲོད་མསད། ཁྱད་དུ་བྲོད་ཀི་ཐུན་མྲོངས་མ་ཡིན་པ་ཕ་ཡི་
སྤུན་མཆསད་དང་། ཨ་ཕ་དང་ཨ་མའི་ཕྲོགས་ཀི་སྤུན་མཆསད་ལ་ཨ་ཁུ་དང་ཨ་ནས་ཟསར་བ་དས་ཚོ་དས་སང་ཕྲུ་གུས་ར་བ་ནས་ལན་
ཤསས་ཀི་ཡྲོད་མ་རསད། ཨིན་ཇི་ནང་བཞིན་རསད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨ་ཞང་ཡིན་ནའང་ uncle དང་ཨ་ནས་ཡིན་
ནའང་ aunt རསད་མ་མ་གཏྲོགས། གཞན་གང་ཡང་ཟསར་ཤསས་ཀི་མི་འདུག ཨ་ཁུ། ཨ་ཞང་། ཨ་ནས། ཨ་སྲུ་རསད་ཅསས་བར་དང་
མཐའ་སྙད་ཟསར་ཤསས་ཀི་ཡྲོད་མ་རསད། དས་ཚོ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་འགན་འཁུར་བའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་རང་གི་ཐུན་མྲོངས་
མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆྲོས་ག་རས་ཡྲོད་རསད། བར་དང་ཐ་སྙད་དས་ཚོ་གཏན་འབསབས་བྱས། དས་ཁ་ཚ་དགྲོས་གཏུག་གི་ཕན་ས་རསད་
བསམ་གི་འདུག ང་ཡང་ཤསས་རིག་གི་ལྟས་གནས་ཤིག་ཏུ་བསྡད་མྲོང་བའི་ཆ་ནས། སྲོ་གྲྭའི་ཁྲོར་ཡུག་ནང་གི་ཉམས་མྲོང་ཡྲོད་
པའི་ཆ་ནས་ཞུ་གི་ཡྲོད། དས་མ་གཏྲོགས་གཞན་ར་བ་ནས་ཞུ་གི་མསད། དས་དང་མཉམ་དུ་དགས་རྒན་དས་ཚོ་ལ་ག་ཆ་ཡག་པྲོ་སར་
ཡྲོད་རསད། དསར་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སར་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟསར་མཁན་དས་ཡིན། ག་ཆ་སྲོར་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅསས་པ་དས་ག་
གཅིག་པུར་བསས་ནས་ར་བ་ནས་ཞུ་མྲོང་མསད། ང་རང་འད་པྲོ་ཡིན་ན་ག་ཆར་ར་བ་ནས་ལྟ་མྲོང་མསད། འབསལ་ཡྲོད་ལ་སྐད་
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ཆ་དིས་དང་། ང་ལ་ག་ཆ་ཏྲོག་ཙམ་ཡྲོད་རསད་དས། ཕྲུ་གུ་ཚོ་ལ་ལྷམ་འགྲོ་དང་། རསད་ཆས་ཉྲོ་རྒྱུར་གཏྲོང་གི་ཡྲོད། ར་བ་ནས་ག་
ཆ་ལ་ལྟ་མ་མྲོང་། དགས་རྒན་དས་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དིན་ཆསན་པྲོ་ཡིན་དུས་དས་བྱསད་ཀི་ཡྲོད། དས་རིང་ཞྲོགས་པ་ངས་ཉན་ཡ་ནྲོར་
མསད་ན། ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་ག་རས་གསུངས་སྲོང་ཟསར་ན། དསང་སང་ལྟ་གྲུབ་སྲོབ་དཔྲོན་དས་ཚོར་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་
དང་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཅིག་སད་ཀི་ཡྲོད་རསད། དས་ཚོ་གཅིག་གྱུར་རསད་ཅསས་གསུངས་སྲོང་། ད་ལྟ་གསར་དུ་གཏན་
འབསབས་བྱས་ཡྲོད་ན་ངས་མི་ཤསས་མ་གཏྲོགས། སྲོན་མ་ཡིན་ན་ར་ནས་གཅིག་པ་མ་རསད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཉིས་ཁི་
བདུན་སྲོང་ལྷག་ཙམ་ཞིག་པར་ཡྲོད་རསད། ༢༠༡༨ ལྲོར་སྲོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་གཅིག་འགྱུར་ཡིན་ན་ངར་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མསད། དས་མ་
གཏྲོགས་ ༢༠༡༨ སྲོན་ལ་གཅིག་པ་རསད་ཅསས་ཞུ་གི་ཡྲོད་ན། ར་བ་ནས་གཅིག་པ་མ་རསད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཧ་ཅང་གི་
ཚད་མཐྲོ་པྲོ་རསད། སི་བཏང་དགས་རྒན་དས་ཚོ་ལ་ག་ཆ་སར་དགྲོས་ཀི་འདུག ཡིན་ནའང་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་ཚང་མ་གྲོ་བསྡུར་བྱས་ན་
གཏན་འབསབས་བྱས་ཡྲོད་མསད་ཅསས་ད་རང་ངས་འདི་བ་བཏང་བ་རསད་ཀང་། མུན་ནག་ཏུ་མདའ་ཕངས་བཞིན་ལན་གང་ཡང་
རག་ཡྲོད་མ་རསད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རས་ཆས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་བསན་འཛིན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་བསན་འཛིན་ལགས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཞི་ར་ངས་རྒྱུན་གྲོན་གི་སྐབས་སུ་ལག་པ་བརངས་པ་ཡིན། སྐབས་དས་དུས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས་སན་གིས་གཟིགས་ནས་ཕག་འགུལ་སྲོང་བསམ་སྲོང་ཡང་། གང་ལྟར་མིང་དས་བསསབས་མི་འདུག 
ད་ལྟ་རིས་འགྲོ་རང་གི་སྒང་ལ་སསབས་དུས་ཕིར་འཐསན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
ཨ་ལས་འགྲོད་ནྲོར་ཤྲོར་བ་རསད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡས་ཤསས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཅིག་གིས། ཟུར་འཛར་ ༩ དང་འབསལ་ནས། ཙག་ཙིག་དང་སི་བཏང་
ཡྲོང་འབབ་སྐྲོར་གསུང་པ་རསད། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧་་༢༠༡༨ ཚོད་དཔག་དས་བཞི་འབུམ་ལྔ་ཁི་རསད། ༢༠༡༨་་༡༩ ལ་འབུམ་ལྔ་རསད། 
ཁི་ལྔ་མ་གཏྲོགས་ཁྱད་པར་ཡྲོད་མ་རསད། དས་ས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༦་་༢༠༡༧ ས་ཡ་བཅུ་དྲུག་ལྷག་ཅིག་བྱུང་བ་རསད། ཙག་ཙིག་
བྱུང་ཟསར་བ་དས་ལས་ཁུངས་ཀི་ཙག་ཙིག་བཙོངས་བའི་རིགས་གཅིག་ཡྲོད་རསད། དསའི་ཐྲོག་ནས་བྱུང་བ་རསད། སྐབས་རསར་
ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་གང་ཟག་བྱས་བག་པ་དས་འདའི་སྲོབ་ཡྲོན་དང་འབསལ་ནས་སིར་བཏང་གི་བྱུང་ནང་འཁྱསར་ནས་བྱུང་དས་
མང་བ་བྱང་བ་རསད་མ་གཏྲོགས། ཙག་ཙིག་བྱུང་གི་ཚོད་དཔག་དསར་དཀའ་ངལ་ཞས་པྲོ་དས་འད་གང་ཡང་མསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་གྲོག་རིན་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གསུངས་སྲོང་། ཟུར་འཛར་བདུན་པ་དས་འད་གསུངས་སྲོང་། དྲོ་དག་
ཡང་སྙིང་འདི་ཡིན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་ལ་ཐུགས་ཁག་ཡྲོད་མ་རསད། གཟིགས་པ་ཡིན་ན། དས་ས་ཆུ་གྲོག་ལ་ཉུང་
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ཉུང་ཡྲོད་རསད། ད་ལྲོ་ཕྲོན་ཆསན་པྲོ་ཡྲོད་རསད། ཁ་སང་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་ལ་གཟིགས་ན་ཧ་གྲོ་གི་རསད། ད་ལྲོ་
ང་ཚོའི་དསབ་སྐྱསལ་ཡྲོད་པའི་ལས་ཁུངས་ཚང་མའི་གྲོག་རིན་ཚང་མ་སྲོ་སྲོས་སད་རྒྱུར་རིས་གསར་བ་འཁྱསར་ཡྲོད་རསད། དས་
ས་ཡྲོད་མ་རསད། དསར་བརྟསན་ད་ལྲོ་ཆསན་པྲོ་འཕར་ཡག་དས་རསད། དསབ་སྐྱསལ་ཡྲོད་པའི་ལས་ཁུངས་ཚང་མའི་གྲོག་རིན་སྲོ་སྲོས་
ཕུལ་རྒྱུ་ཆགས་པ་སྲོང་ཙང་དས་བརྒྱུད་ནས་གྲོག་རིན་ཆསན་པྲོ་ཆགས་པ་རསད་མ་གཏྲོགས། ནང་ཁུལ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རསད། 
མ་འྲོངས་པར་ང་ཚོའི་གནས་བབས་ཤིག་གི་ཆ་ནས་དསབ་སྐྱསལ་ཡྲོད་པའི་ལས་ཁུངས་དས་དག་དསབ་སྐྱསལ་རང་བྱས་ནས་འཁྱསར། 
དས་མིན་པ་ཚང་མ་ས་ཁང་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་འབྱྲོར་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་བང་མཛོད་ནས་
གཏྲོང་ཡག་དས་ལམ་ཁ་གསར་པ་ཞིག་གཏྲོད་པ་རསད་ཅསས་དང་། དས་སི་ཡྲོངས་ནས་དཀའ་ངལ་ཆསན་པྲོ་མི་འཕྲད་པ་ཕུགས་
རྒྱང་རིང་པྲོའ་ིབསམ་བྲོ་བཏང་ནས་བྱས་པ་རསད། འཆར་འབུལ་བྱསད་དུས་འགྱུར་བ་ཆསན་པྲོ་ཆགས་པ་དས་རསད། དས་མིན་ཕལ་
ཆསར་རིས་དང་འབསལ་ནས་དི་བ་གང་ཡང་སསབས་མ་སྲོང་། ལས་དྲོན་དང་འབསལ་བ་ཡྲོད་པ་དས་འབསལ་ཡྲོད་ནས་བཀའ་གནང་
གི་རསད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག 
 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཤྲོག་གངས། ༣༣༠  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སི་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ཏྲོག་ཙམ་བཞུགས་རྲོགས་གནྲོངས། སི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆྲོས་སྲོན་
ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་གནྲོངས།  
 
སི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆྲོས་སྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་སི་བཏང་དས་ཤྲོག་གངས་ ༣༣༧ ནང་དུ་ཙག་ཙིག་དས་ ༢༠༡༧་་་༢༠༡༨ དས་ང་ཚོའི་དསབ་
ལ་ས་ཡ་བཅྲོ་ལྔ་འདུག་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
ལས་རིམ་དས་ག་རས་བྱས་སྲོང་། ལན་མ་ཡྲོང་བ་རསད་པས། དསར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་གཅིག་
གཟིགས་གནང་རྲོགས་གནྲོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས། གསུང་རྲོགས་གནྲོངས།  
 
སི་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ཤྲོག་གངས་ ༣༣༠ རིས་འགྲོ་ཨང་ ༡་༤ གཞི་རིམ་ཤསས་ཡྲོན་སྲོབ་བཞི་དསའི་ནང་གི་
ཁ་པ། ཟུར་འཛར་ཨང་ ༢ པའི་གསུམ་པ་སཾ་བྲོ་ཊའི་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དི་བ་ཞིག་ཡྲོད། ད་ལྟ་
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བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སྲོབ་གྲྭ་རིས་བངས་པའི་ནང་ལྲོག་ནས་སྲོབ་སི་དས་འདས་དགྲོངས་པ་ཞུས་ཡྲོད་རསད་དང་མ་རསད། 
གལ་སིད་ཞུས་ཡྲོད་པ་འད་ཡིན་ན། སྲོབ་གྲྭ་གང་དང་གང་གི་སྲོབ་སི་དགྲོངས་པ་ཞུས་ཡྲོད་རསད་དམ། དསའི་མིང་ཐྲོ་ཞིག་
གནང་རྲོགས་གནྲོངས།  
 དས་ནས། ཟུར་འཛར་ཨང་གཉིས་པ་དས་ག་རང་གི་འྲོག་ནས། ཨང་བཅུ་བཞི་པ་དས། བྲོད་མིའི་ཤསས་ཡྲོན་ཡར་རྒྱས་ཀི་
ལས་འཆར་དང་ཞིབ་འཇུག་དཔྱད་ཞིབ། དསར་ན་ནིང་ལྲོར་དངུལ་འབྲོར་ཕྲོན་ཆསན་པྲོ་ཞིག་གནང་ཡྲོད་རསད། ས་ཡ་གཅིག་
ལྷག་ཙམ་ཅིག དས་ཡི་བསྡྲོམས་འད་པྲོ་ཞིག ཡང་ན་དས་ཡི་ཞིབ་འཇུག་གནང་བ་དས་ཡིས་ལམ་སྲོན་འད་ག་རས་ཕསབས་ཡྲོད་རསད། 
དས་བཞིན་དས་ཡིས་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་སྙན་ཐྲོ་དས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་གསྲོལ་ལྲོག་སསང་ལ་བཞག་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་ཅསས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགས་ལསགས་མཆྲོགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་གིན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་མཐྲོ་སྲོབ་ཀི་ཉམ་ཐག་སྲོབ་ཡྲོན་སྐྲོར་དསར་དཀའ་
ངལ་ཞིག་འདུག་ཅསས། དས་ད་ལྟ་བུར་བུ་ལྲོན་ལས་གཞི་དས་འད་འགྲོ་བཙུགས་ནས་ལྷན་ཁང་གཞན་དང་འད་བ་དས་འད་གནང་
ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་ཅསས་གསུངས་སྲོང་། དསའི་ཐྲོག་ལ་སྲོན་མ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོབ་ཡྲོན་ཐྲོག་བུ་ལྲོན་བྱསད་རྒྱུ་
དསའི་སྐྲོར་ལ་ཚོད་ལྟ་དང་ཉམས་མྲོང་དས་འད་ཏྲོག་ཙམ་ཏྲོག་ཙམ་བྱུང་བ་རསད། ད་ལྟའི་འཆར་གཞི་དང་གནས་སངས་ཏག་ཏག་
ཡིན་མིན་དས་ངས་གསལ་པྲོ་ཞིག་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག བསམ་ཞིབ་ཞུ་གི་ཡིན་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་ནས་ད་ལྟ་དགས་རྒན་འདསམས་སྒྲུག་བྱས་པ་དས་ཚོའི་ནང་དུ་ཡུལ་མིའི་དགས་རྒན་
མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་ས་རསད་ཅསས་གསུངས་སྲོང་། དགས་རྒན་འདསམས་སྒྲུག་བྱས་པ་དས་ཚོའི་སྐྲོར་ཁ་སང་སྐད་ཆ་བྱུང་བའི་སྐབས་
སུ། ཡྲོང་ཤསས་སངས་མི་ཤསས་པ་གཅིག་ཡིན། དས་གསར་པ་བདམས་བཞག་པ་དས་དག་ལ་གསུང་གི་ཡྲོད་ན། ཡང་ན་གཞན་
དག་ལ་གསུང་གི་ཡྲོད་ན། དསར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཞུ་ཆྲོག་པ་གིས། ཏན་ཏན་རང་མི་འདུག  
 དས་ནས་ད་གིན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་དག་ཅིག་གིས་དགས་རྒན་གཞན་དག་བདམས་བཞག་པའི་ནང་དུ་ལུས་
རལ་དགས་རྒན་སྐྲོར་ལ་བཀའ་ཞིག་གནང་སྲོང་། ངས་ནྲོར་མསད་ན་ད་ལྟ་གསར་པ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་བདམས་པ་དསའི་
ནང་དུ་གསུང་གི་ཡྲོད་ན། ང་ཚོར་ལུས་རལ་དགས་རྒན་དགུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པའི་ནང་ནས་བརྒྱད་འདསམས་སྒྲུག་བྱུང་
འདུག གཅིག་སྒུག་ཐྲོའ་ིནང་དུ་འདུག་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་པ་དསས། རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་སྐྲོར་ལ་གཅིག་གསུངས་སྲོང་། དས་ར་ས་
བྲོད་ཁྱིམ་གི་རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་དས་གཅིག་པ་མ་རསད། ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་དུས་དུས་སུ་རིགས་ལམ་འདུས་
འཛོམ་བྱསད་དུས། སྐབས་དསར་སྲོབ་གྲྭའི་སྡས་ཁག་ཚང་མ་དས་ཡིན་དགྲོས་རསད། དས་ཞིབ་ཕྲ་ཞུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན་རསས་སུ་ཞུ་ཆྲོག་
པ་གིས། ཡང་གལ་སིད་དས་སཾ་བྲོ་ཊ་སྲོབ་གྲྭ་རང་གི་རིས་ཀང་དསའི་ནང་དུ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ཙང་། དས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་
ལྲོགས་བཀར་རསད། དས་འད་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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 དས་ནས་ལྟ་གྲུབ་དགས་རྒན། རིགས་ལམ་གི་བར་དང་ཐ་སྙད་དས་དག་ཆྲོས་རྒྱུད་གཡུང་དྲུང་བྲོན་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་
སི་ལ་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡྲོང་རྒྱུའི་དགྲོངས་འཆར་གནང་སྲོང་། དས་སསམས་འཇྲོག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་བར་དུ་རྐང་
འགྲོ་ཡག་དས་ཚོ་ཆྲོས་རྒྱུད་གཅིག་གཞི་བཞག་ཟསར་ན། རྒྱ་གར་གི་ཚད་མ་རིག་པ་ལ་བརྟསན་སྡྲོད་མཁན་ཞིག་རསད། དས་དག་ལྲོ་
ཙ་བ་ཚོས་ཐ་སྙད་ག་རས་བསྒྱུར་ཡྲོད་ནའང་དས་དག་གཙོ་བྲོ་གཞིར་བཟུང་གི་ཡྲོད་རསད་བསམ་གི་འདུག དས་གང་ལ་གང་འཚམ་
ས་དགས་བཀའ་རིང་བཞི་དས་ལ་སི་མཚུངས་ཀིས་ཁྱབ་དགྲོས་པ་འད་ཞིག་རསད་ཀང་། གཡུང་དྲུང་བྲོན་གི་གནས་སངས་དས་
ཏྲོག་ཙམ་ཞིག་མི་འད་བ་ཡྲོང་སིད་ཀི་རསད། ཡིན་ནའང་དསར་ཞིབ་འཇུག་བྱསད་ཀི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འབད་བརྲོན་བྱསད་ཀི་
ཡིན། ཐ་སྙད་གསར་བཟྲོ་དས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དས་གཅིག་བྱས་ན་དགྲོངས་པ་ནྲོར་ཡིན་སིད་ཀི་མ་རསད།  སིར་བཏང་ཐ་
སྙད་དས་གང་བྱུང་བྱུང་བསད་སྲོད་གཏྲོང་བསྡད་རྒྱུ་དང་། གཞུང་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་ཐྲོན་བསྡད་རྒྱུ་དས་དག་གསུངས་པ་ཡིན་ན་
གནས་ཚུལ་ལྲོགས་བཀར་ཞིག་རསད། ད་ལྟ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཐ་སྙད་གསར་བཟྲོའ་ིལས་གཞི་དས་རྦད་དས་ལྲོགས་
བཀར་རསད། ཁྲོ་ཁྲོ་རང་སིག་གཞི་ཟུར་དུ་ཡྲོད་པའི་ཐ་སྙད་གཏན་འབསབས་བྱསད་སངས་ཤིག་ཡྲོད་རསད། དསའི་ཐྲོག་ནས་ཐ་སྙད་
གཏན་འབསབས་བྱས་བཞག་པ་དས། ང་ཚོས་བཀྲོལ་སྲོད་བྱསད་ཐུབ་མ་ཐུབ་ཅིག་རསད་མ་གཏྲོགས། ཐ་སྙད་གཏན་འབསབས་བྱསད་
མཁན་དས་མཁས་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གི་མཐའ་མའི་ལྷན་ཚོགས་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབསབས་བྱས།  དས་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་
བསད་སྲོད་གཏྲོང་དགྲོས་རསད་ཟསར་ནས། ཁིམས་ཐྲོག་གི་བཟྲོ་ལྟ་འད་ཟསར་དགྲོས་རསད་དམ། ད་ང་རང་ཚོ་ཁིམས་དང་སིག་ལམ་
གི་ཐྲོག་ནས་བཀྲོད་ཁྱབ་གཏྲོང་རྒྱུ་ཞིག་མ་གཏྲོགས། གཏན་འབསབས་བྱསད་མཁན་དས་མཁས་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་དུ་ཡྲོད་
དུས། དསའི་ཐ་སྙད་དས་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་བརས་མྲོ་རྒྱག་ཆྲོག་ཅིག་ཡྲོད་མ་རསད། གལ་སིད་ཐ་སྙད་ཁ་ཤས་དངྲོས་གནས་
དང་གནས་རན་པྲོ་མསད་པའི་བཟྲོ་འད་འདུག་ན། ཕལ་ཆསར་ཁྱབ་བསགས་བྱས་པའི་སྒང་ལ་མཆན་གི་ནང་དུ་ཏན་ཏན་ཡྲོད་རྒྱུ་
རསད། གལ་སིད་ད་ལྟའི་དས་རན་པྲོ་མསད་པ་དས་འད་ཡྲོད་ན། བསམ་འཆར་བསྡུས་ནས་རསས་སུ་ཡང་བསྐྱར་བསྐྱར་ཞིབ་བྱསད་
པའི་སྐབས་སུ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱསད་རྒྱུ་ཡྲོད་རསད། དས་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔསར་ན། ཀམ་པུ་ཊར་ཟསར་བ་དས་ད་ལྟ་རང་འཇགས་
ཀམ་པུ་ཊར་བཞག་ཡྲོད་པ་དས། ད་ལྟའི་ཆར་ལ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་དས་ལམ་སང་བསྒྱུར་ཆྲོག་ཆྲོག་ཅིག་ཡྲོད་མ་རསད། 
ཟླ་ཚེས་ལ་ཏ་རིས་ཟསར་བ་དས་ཡྲོད་ཤསས་ཀི་མ་རསད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིག་ཆ་དས་འདའི་ནང་དུ་དས་འད་འབི་སྡྲོད་མཁན་ཡྲོད་ན་
མ་གཏྲོགས། ད་ལྟ་ཐ་སྙད་གསར་པ་གཏན་འབསབས་བྱས་བཞག་པའི་ནང་དུ་ཟླ་ཚེས་ལ་ཏ་རིས་ཞསས་པ་དས་འད་ཡྲོད་ཀི་མ་
རསད། བྱས་ཙང་དས་གཞན་དག་ཅིག་དང་ཐུགས་ནྲོར་ཕིན་མསད་དམ།  
 དསས་ན་ད་གིན་དགས་རྒན་གི་ཕྲོགས་གཅིག་མཚུངས་ཟསར་བ་དས་ལ། ད་གིན་གཅིག་བྱས་ན་གསན་ནྲོར་ཐསབས་མིན་
འགྲོ། ངས་ཀང་ཏྲོག་ཙམ་གསལ་བྲོ་མ་བྱུང་བ་མིན་འགྲོ། ད་གིན་ངས་ཞུ་བསྡད་པ་དས་དག ད་ལྟ་གཙོ་བྲོ་དས་སྲོབ་གྲྭ་རིས་ལསན་
སྡྲོད་མཁན་དང་། སཾ་བྲོ་ཊ་དང་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་བར་གི་ལྟ་གྲུབ་དགས་རྒན་དས་དག་གཞིར་བཞག་ནས་ཞུས་པ་རསད།  
སྲོན་མ་ནས་ཡྲོད་བསྡད་པ་དས་དག་ཟསར་དུས། དཔསར་ན། བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྲོད་མཁན་དས་དག་སྲོན་མ་
ནས། སིག་གཞིའི་ཆ་ནས་གཞི་རིམ་འྲོག་མ། PRT ཡི་ཕྲོགས་རིམ་མ་གཏྲོགས་གནང་གི་ཡྲོད་མ་རསད། བྱས་ཙང་དས་ཡིན་
དུས། ད་ལྟ་དས་ཚུར་སཾ་བྲོ་ཊ་ལ་རིས་བངས་པ་ཡིན་ཙང་། སཾ་བྲོ་ཊས་རིས་མ་བངས་གྲོང་གི་སཾ་བྲོ་ཊའི་ལྟ་གྲུབ་དགས་རྒན་གི་
ཕྲོགས་རིམ་ག་རས་ཡྲོད་པ་དས་གཅིག་པ་ཆགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རསད་བ་ཟསར། ཕྲོགས་རིམ་དས་ཟསར་གི་ཡྲོད། ད་ལྟ་ཆྲོད་གན་གི་
ངྲོ་བྲོའ ་ིཆ་ནས་འཕྲལ་སསལ་གི་ཕྲོགས་དས་ཡང་གནས་ཚུལ་ལྲོགས་བཀར་རསད་བ། གཅིག་དས་རསད། གཉིས་ནས་ད་གིན་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་སྲོབ་གྲྭ་སྡས་ཚན་ཚང་མར་དགས་རྒན་གི་ཕྲོགས་མཉམ་ཡྲོང་བ་དང་། ལྟ་གྲུབ་དགས་རྒན་ཡིན་ན་ཕྲོགས་
མཉམ་ཡྲོང་བ་དས་གཅིག་རསད། དསའི་ཕྲོགས་དས་གཞི་རིམ་སྲོབ་གྲྭ་རང་གི་ཚད་དས་ལྟ་གྲུབ་དགས་རྒན་དས་དག་དགས་རྒན་གཅིག་
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མཚུངས་དང་། ངྲོས་འཛིན་འད་མ་སྲོང་ན་ཐྲོབ། སྲོབ་གྲྭའི་གངས་ཚད་ཡིན་ནའང་གཅིག་མཚུངས་རང་དས་འད་ཡིན་པ་ཡིན་
ན། གཙོ་བྲོ་དས་ཕལ་ཆསར་ལག་འཁྱསར་གི་ངྲོས་འཛིན་དས་འད་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་གཞིར་བཞག་ནས།  རིམ་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡྲོད་
རསད་བ། དས་འདའི་ཐྲོག་ལ་འགྲོ་མདྲོག་ཁ་པྲོ་རསད། དས་འད་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དསས་ན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་དགས་རྒན་དང་སྲོབ་ཕྲུག་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་དགྲོངས་ཞུ་དང་གསྲོལ་
འདསབས་མང་པྲོ་བྱུང་བའི་ནང་ནས། དགྲོངས་པ་ཞུ་མཁན་ནང་ལྲོགས་ལ་སྲོབ་སི་བྱུང་ཡྲོད་རསད་དམ་ཟསར་དུས། སྲོབ་སི་ཏན་
ཏན་དགྲོངས་པ་ཞུས་ཟསར་ན་མི་འདུག གང་ལྟར་ཚུར་མ་ཡྲོང་མཁན་གི་སྲོབ་སི་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡྲོད་རསད། དསས་ན་ད་ལྟ་སྲོབ་
སི་གསར་པ་འདསམས་རྒྱུ་དས་དག སཾ་བྲོ་ཊའི་འཆར་གཞི་འཆར་འབུལ་དང་། ཤསས་རིག་དང་དས་དག་གི་ཐྲོག་ནས་བསྐྲོ་བཞག་
བྱསད་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རསད། ད་ལྟ་བསྐྲོ་བཞག་བྱསད་ལུགས་བྱསད་སངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ད་ནང་ཞྲོགས་པ་དགྲོངས་
འཆར་ཕསབས་པ་དས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་མ་འྲོངས་པར་སསམས་འཇྲོག་བྱསད་རྒྱུ་རསད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གལ་སིད་དས་འད་སྲོབ་སི་
གསར་པ་སུ་དང་སུ་འཕྲོས་ཡྲོད་མསད། དས་དག་གི་མཚན་དས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན་ག་སིག་བྱསད་རྲོགས་ལབ་ནས་ཕུལ་ཆྲོག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ཐུགས་རས་ཆས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡས་ཤསས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས།   
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ཏྲོག་ཙམ་བཞུགས་གནང་རྲོགས་གནྲོངས།ཤསི་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་
དབྱངས་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་གནྲོངས།  
 
སི་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སཾ་བྲོ་ཊའི་སྲོ་སི་དགྲོངས་པ་ཞུས་པ། སྲོབ་གྲྭ་དས་དག་གི་མཚན་དས་དགྲོས་འདུག་ཅསས་ཞུས་
པ་ཡིན། དས་བཞིན་རིས་འགྲོ་ཨང་བཅུ་བཞི་པ་ཟུར་འཛར་ཨ་གཉིས་པ། བྲོད་མི་ཤསས་ཡྲོན་ཡར་རྒྱས་ལས་འཆར་ཞིབ་
འཇུག་དང་དཔྱད་ཞིབ་ཟསར་ནས། དས་ན་ནིང་ལྲོར་གནང་ཡྲོད་རསད། དས་ཡི་ལས་བསྡྲོམས་ཟསར་ནའང་འད། ལམ་སྲོན་གང་ཕབ་
ཡྲོད་རསད། དསའི་སྙན་ཐྲོ་དས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་གསྲོལ་ལྲོག་སསང་ལ་བཞག་རྲོགས་ཟསར་ནས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
དསའི་བཀའ་ལན་མཉམ་དུ་གནང་རྲོགས་གནྲོངས། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
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དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡས་ཤསས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཙོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་གིན་གྲོང་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དང་འབསལ་བའི་
ཐྲོག་ནས། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གིས་སྲོན་རིས་གསུང་བཤད་ཤྲོག་གངས་ ༣༣༧ ཟུར་འཛར་དགུ་པ། རིས་འགྲོ་ཨང་བརྒྱད་
པ། ཙག་ཙིག་དང་སིར་བཏང་བྱུང། བཅུ་དྲུག་དང་བཅུ་བདུན་ལ་ས་ཡ་བཅུ་དྲུག་དང་ལྔ་འབུམ་བཞི་ཁི་གཅིག་སྲོང་ལྷག་ཅིག་
བྱུང་བ་དང་། བཅུ་བདུན་དང་བཅྲོ་བརྒྱད་ལ་ད་ལྟ་རིས་འགྲོ་སྒྲོ་རྒྱག་ཚར་ཡྲོད་མ་རསད་དས། ད་ལྟ་བར་ས་ཡ་བཅྲོ་ལྔ་བཞི་
འབུམ་ལྔ་ཁི་ལྷག་ཅིག་བྱུང་འདུག བཅྲོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དགུ་ལ་ཚོད་དཔག་དས་འབུམ་ལྔ་མ་གཏྲོགས་འཁྱསར་མི་འདུག དས་
སྲོམ་དངུལ་རང་ཚོད་དཔག་འཁྱསར་བ་རསད། མ་འྲོངས་པར་དས་ནང་བཞིན་བྱུང་ན་དས་སྲོམ་དངུལ་གི་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་གིན་ཞུ་
གིན་འཕར་འགྲོ་ཡི་རསད། དས་ལ་ཐུགས་ཁྱད་གང་ཡང་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ད་གིན་ངས་གྲོང་ནས་ཞུ་ནྲོར་ཤྲོར་བ་དསར་
དགྲོངས་སསལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་ནས་རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་གསུང་རྒྱུ་དས་རསད་འདུག དས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭ་ནང་ཁུལ་ཐག་ཉས་འབསལ་བཟུང་སྲོབ་གྲྭ་
གཉིས་ཀི་བར་དུ། འཛིན་ག་དྲུག་པ་ནས་དགུ་པ་བར་དུ་འདུ་འཛོམས་གནང་གི་འདུག ད་ལྲོ་དས་འད་རསད་མི་འདུག ༢༠༡༨་་
༡༩ ལ་གནང་རྒྱུ་དས་སྲོབ་གྲྭ་བསྡྲོམས་གངས་ ༡༩ དང་། དསའི་ནང་ནས་སྲོབ་ཕྲུག་ ༡༥༢ དགས་རྒན་ ༡༩ བསྡྲོམས་ནས་བདུན་
ཕྲག་ཅིག་གི་རིང་ལ་མ་སུ་རི་ར་ས་ཉསར་འཁྲོར་དང་། མ་སུ་རི་ཉས་འཁྲོར་ས་གནས་གཉིས་སུ། ཁག་གཉིས་གྲོ་སིག་བྱསད་རྒྱུའི་
རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་རྒྱ་ཆས་བ་ཞིག་གྲོ་སིག་བྱསད་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཕུལ་འདུག དས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་
ནས་ད་ལྟ་ཡང་བསྐྱར་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས། ན་ནིང་ཤསས་
ཡྲོན་རྟྲོགས་ཞིབ་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོའང་ཡྲོད་རསད། དས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་
མཆྲོག་གིས་གྲོས་ཚོགས་ནས་བཞསས་ན། དསར་གཟིགས་རྒྱུ་ཡྲོད་རསད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་བཞིན་འཛིན་སྐྱྲོང་གིས་ཤསས་ཡྲོན་
གི་ཐྲོག་ལ་རྟྲོགས་ཞིབ་བྱས་པའི་སྙན་ཐྲོའ་ིསྙན་ཞུ་དསའང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནས་ཤསས་རིག་ལྷན་ཁང་ལ་འབསལ་བ་གནང་
པ་ཡིན་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རག་གི་རསད། དས་ང་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་མཐའ་མ་མཐའ་མ་ཕུལ་རྒྱུ་རསད་མ་གཏྲོགས། དས་བཞག་བཞག་
རྒྱུ་གང་ཡང་མ་རསད། དས་འདར་གཟིགས་འདྲོད་ཡྲོད་ན་རག་གི་རསད། དས་རིང་དས་ལམ་སསང་ཤསས་རིག་གིས་ཕུལ་བྱས་དས་འད་
གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རསད། སང་ཉིན་གནངས་ཉིན་ང་ཚོས་ལས་ཁུངས་ནས་ཕུལ་ཆྲོག་གི་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལགས་སྲོ། ཐུགས་
རས་ཆས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྡྲོམས་ས་ཡ་སུམ་བརྒྱ་བཅུ་མསད་ལྔ།  
སི་འཐུས་དགས་བཤསས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་གནྲོངས།  
 
སི་འཐུས་དགས་བཤསས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ང་ལ་ལན་ཞིག་རག་མ་སྲོང་། ཆསད་དུ་མ་གནང་བ་ཡིན་ནམ་མི་ཤསས། མ་ཤསས་པ་ཡིན་ནམ་
མི་ཤསས། སན་པ་སྲོབ་སྲོང་བྱསད་མཁན་གི་ཐྲོག་ནས་ལྲོ་རས་བཞིན་ཐྲོན་ཡྲོང་དུས། ཚང་མས་གན་རྒྱ་བཞག་པ་ནང་བཞིན་
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ཕག་ལས་གནང་གི་ཡྲོད་རསད་དམ་ཞསས་དས་ཞུས་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་མ་མཁྱསན་པ་ཡིན་
ནའང་འད། ག་རས་ཡིན་ནའང་འད། ལན་རག་མ་སྲོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆྲོས་སྲོན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆྲོས་སྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་གིན་ངས་གཅིག་བཀའ་འདི་ཞུས་བཞག་ཡྲོད། སྲོབ་སྲོང་གི་ཆསད་དུ་བུ་ལྲོན་གཡར་གི་
ཡྲོད་མསད་དས་ཞུས་པ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
ཐྲོ་དས་ཡག་པྲོ་རྒྱག་རྲོགས་གནྲོངས། སི་འཐུས་འཇུ་ཆསན་དཀྲོན་མཆྲོག་ཆྲོས་སྲོན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་འཇུ་ཆསན་དཀྲོན་མཆྲོག་ཆྲོས་སྲོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སི་བཏང་འདི་རིས་འགྲོ་ཞུས་དས་འདིར་མི་འདུག ཡིན་ནའང། ངས་སྲོབ་ཡྲོན་འདསམས་སྒྲུག་
དས་རསས་ལ་གསལ་བཤད་གནང་གི་ཡིན་གསུང་སྲོང་། དས་ད་ལྟ་བྱུང་མ་སྲོང་། རིས་འགྲོ་དས་ད་ལྟ་བཀའ་འཁྲོལ་མི་འདུག 
༢༠༡༧་་་༡༨ ལ་འདུག ད་ལྟ་མི་འདུག་དསའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། དས་ལ་གསལ་བཤད་བྱུང་མ་སྲོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བསན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངའི་དི་བ། ད་ལྟ་སཾ་བྲོ་ཊ་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་རིས་བཞསས་པའི་ནང་ལྲོག་ནས། སྲོབ་སི་
དགྲོངས་པ་ཞུས་པ་སྲོབ་གྲྭ་གང་དང་གང་གི་རསད་དམ་ཞསས། དས་དག་གི་མིང་སྲོད་རྲོགས་གནང་ཞསས་ཞུ་པ་ཡིན། 
  
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡས་ཤསས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཁ་སང་དངུལ་རིས་སི་ཡྲོངས་ཀི་བགྲོ་གསང་གི་སྐབས་སུ་དཔལ་འབྱྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
དྲོན་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གང་ལྲོངས་དཔལ་འབྱྲོར་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་དགྲོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ཞིག་
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འདིསར་སྙན་སྲོན་ཞུས་པ་ཡིན། དསའི་སྐབས་སུ་མ་འྲོངས་པར་བུ་ལྲོན་བཏང་བ་ཡིན་ན། གཏྲོང་སངས་དང་གཏྲོང་ལུགས། བུ་
ལྲོན་ཚང་མ་ཁིམས་མཐུན་ངང་གཏྲོང་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ཞིག་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་ཆགས་རྒྱུ་རསད།  དས་བང་སིག་གི་ཡྲོད་
རསད། བྱས་ཙང་། ཤསས་ཡྲོན་གི་བུ་ལྲོན་ཡིན་ནའང་འད། སྲོ་ནམ་གི་བུ་ལྲོན་ཡིན་ནའང་འད། སི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་རྟསན་གི་བུ་
ལྲོན་ཡིན་ནའང་འད། དས་འདའི་འཆར་གཞི་ཞིག་བང་སིག་བསྡད་ཀི་ཡྲོད། ད་ལྟའི་འཆར་གངས་ལྲོངས་དཔལ་འབྱྲོར་ཞབས་
ཞུ་ཁང་དས་མིང་རག་ཚར་བ་རསད། ཡིན་ན་བུ་ལྲོན་གཏྲོང་བ་ལ་རྒྱ་གར་དངུལ་ཁང་ཆསན་མྲོ་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་ལས་གཞི་
བརྒྱ་ཆ་བཞི་བཅུ་ཚར་སྲོང་། དྲུག་བཅུ་ལྷག་བསྡད་ཡྲོད། དས་ཚར་བའི་མཚམས་ལ། མཐྲོ་རིམ་ཤསས་ཡྲོན་གི་བུ་ལྲོན་གང་འད་
གཏྲོང་དགྲོས་འདུག དས་འདའི་ལས་གཞི་མང་པྲོ་ཞིག་ང་ཚོས་ཆསད་མངགས་ལས་བྱསད་དམིགས་འཛུགས་བྱས་ནས་བཟྲོ་
བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རསད། དས་དྲོན་པའི་སྐབས་སུ་ཐྲོན་རྒྱུ་རསད། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཐསབས་ར་
ཡིན་ནའང་འད། ང་རང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ག་རས་ཡིན་ནའང་ཚང་མ་དསབ་སྐྱསལ་ཀི་ངྲོ་བྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས། ལས་ཀ་མང་པྲོ་
ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་རྒྱུ་རསན་ས་མཚམས་དས་འད་ཡྲོད་རསད། དསའི་ཐྲོག་ནས་མ་འྲོངས་པར་དསར་དགྲོངས་པ་བཞསས་ནས་ཐྲོན་པའི་
སྐབས་སུ། ཏན་ཏན་ག་རས་ཐྲོན་གི་འདུག་སྐབས་དས་དུས་གཟིགས་རྒྱུ་རསད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་བཞིན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་ད་གིན་གྲོང་དུ་སྲོབ་མ་ཞིབ་འཇུག་བྱསད་རྒྱུ་དང་འབསལ་བའི་
ལས་གཞིའི་རིས་འགྲོ་ཞིག དས་སྲོན་བཅུ་དྲུག་དང་བཅུ་བདུན་ལ་འདུག བཅྲོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དགུ་ལ་འཆར་གཞི་སྲོན་རིས་
བཀའ་འཁྲོལ་གང་ཡང་མི་འདུག་ཅསས་གསུངས་པ་རསད། དསའི་སྲོན་རིས་གང་ཡང་བཀའ་འཁྲོལ་མསད་པ་སྲོང་ཙང་། དསའི་ཐྲོག་
ལ་ད་ལྲོ་ང་ཚོས་ལས་ཀ་དས་མཇུག་སིལ་བར་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ལས་ཀ་དས་མཇུག་སིལ་མསད་ན། སྲོན་རིས་བཀའ་
འཁྲོལ་ཡྲོང་རྒྱུ་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དསའི་ཐྲོག་ལ་སྲོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་མསད་དུས་ངས་རྒྱབ་ལྲོངས་ལ་གང་ཡང་བལྟ་རྒྱུ་མི་
འདུག དས་ཡིན་དུས། མ་འྲོངས་པར་འབསལ་ཡྲོད་ནས་ཕར་ཞུ་ཆྲོག་པར་གིས།  
 དས་བཞིན་ང་ལ་འབསལ་ཡྲོད་ག་ཚོད་ཆག་གི་ཡྲོད་མསད་མི་ཤསས་ཏས། འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་སན་པའི་མཐྲོ་
སྲོབ་ཞབས་འདསགས་བྱསད་རྒྱུ་དས་གལ་ཆསན་པྲོ་ཞས་པྲོར་བརིས་ནས། གནས་ཚང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མངའ་སྡས་ཁག་ཅིག་གིས་མཐུན་
འགྱུར་གནང་ནས། དས་འདའི་ས་མིག་དས་གལ་ཆསན་པྲོ་ཡིན་པ། དས་གལ་ཆསན་པྲོ་ཡིན་པ་ནང་བཞིན་དསར་སྲོབ་སྲོང་གནང་ནས་
བསབ་པ་མཐར་སྲོན་བྱུང་མཁན་ཚོས་བསབ་པ་མཐར་སྲོན་གི་རསས་སུ་སིག་འཛུགས་ལ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ། 
དསའང་དས་སྲོན་གན་རྒྱ་ཡྲོད་པ། ད་སྲོན་གི་གན་རྒྱ་ལ་ཕྲན་བུ་བཀའ་ཤག་ནང་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ནས། གན་རྒྱ་ཏྲོག་ཙམ་
ཚགས་ཚུད་དུ་བཏང་བ། དས་བཞིན་མ་འྲོངས་པར་མ་བྱས་ན། ག་རས་བྱསད་ཀི་མསད་པ། དས་འདའི་ཐྲོག་ལ། དས་སྲོན་གི་གན་རྒྱའི་
ཐྲོག་ལ་ཕྲན་བུ་སྣྲོན་འཕྲི་སྲོར་འཇྲོག་བྱས་ནས། གན་རྒྱ་གསར་པ་བཞག་རྒྱུ་ལ་དས་སྲོན་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་
སྲོང་། དས་གང་བྱུང་བ་ནང་བཞིན་མ་འྲོངས་པར་ཏན་ཏན་ད་ལྟའི་བརྒྱུད་ལམ་འདི་བརྒྱུད་ནས། ད་ལྟ་སན་པའི་སྲོབ་སྲོང་
གནང་བཞིན་པ་སུ་ཡིན་ནའང་། དྲོ་བདག་དས་དག་གི་ཕ་མ་སྤུན་མཆསད་སུ་ཡིན་ནའང་། ཁག་ཐསག་སུ་ཡིན་ནའང། ཡིན་གཅིག་
མིན་གཉིས་གལ་ཆས་ཤྲོས་དས། གཞུང་གིས་གན་རྒྱ་བཞག་ཚར་བའི་རསས་ལ། ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ལ་དས་ཞས་པྲོ་ཞིག་ལག་
བསར་བྱས་ནས་ཨུ་ཚུགས་རྒྱག་ནས་བྱསད་རྒྱུ་གལ་ཡྲོད་མ་རསད། ཕར་ཕྲོགས་དསའི་བཟང་སྲོད་དང་ཀུན་སྲོང་ལ་རག་ལས་ཀི་
ཡྲོད་རསད། དས་ཡིན་ཙང་། སན་པའི་སྲོབ་སྲོང་བྱསད་བཞིན་པ་ཚང་མས་དགྲོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ཞིག་ལ་གཟིགས་ནས་
གན་རྒྱ་འབྲུ་དྲོན་ལྟར་བརི་སྲུང་བྱསད་རྒྱུ་གལ་ཆས་ཤྲོས་དས། དྲོ་བདག་རང་ཉིད་ལ་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་། དསར་སན་པའི་སྲོབ་སྲོང་
གནང་མཁན་ཚང་མས་དགྲོངས་པར་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས། དས་ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་གིས་བཀའ་འདི་གནང་པ་
ནང་བཞིན། མ་འྲོངས་པར་ང་ཚོས་རིས་གཞི་དས་ཏྲོག་ཙམ་ཏྲོག་ཙམ་འགྱུར་བ་ཕིན་ཡྲོད་རསད། དསའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་
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ངྲོས་ནས་དྲོ་ནན་མྲོ་བྱ་རྒྱུ་དང་། དས་ག་ནང་བཞིན་དས་འདའི་འབྲུ་དྲོན་བརི་སྲུང་མ་བྱས་ན། ང་ཚོས་བྱསད་ཐུབ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཁ་
ཤས་ཤིག་ཡྲོད་རསད། དས་བྱསད་རྒྱུ་ཡིན་ཟསར་ནས་བཀའ་ཤག་ནང་དུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་སྲོང་། དས་བྱསད་རྒྱུ་དང་། དས་ནས་གཞུང་
གི་མཐུན་འགྱུར་མ་བྱས་པ་དས་འདའི་ལས་གཞི་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡྲོད་རསད། ལས་གཞི་མཐུན་འགྱུར་མ་སར་བ་དས་ངས་དས་རིང་ཞུ་
དགྲོས་པ་ཡྲོད་མ་རསད། དས་དག་སྲོར་རྒྱུ་ལ་འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་རསད། དས་ལས་འཕྲྲོས་ནས་ང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མསད། ཐུགས་
རས་ཆས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགས་ལསགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ལ་ཏྲོག་ཙམ་ཏྲོག་ཙམ་ལ་འཚེམས་ལུས་འགྲོ་བ་དས་ལ་བཟྲོད་
གསྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་རང་ཡིན། ཆསད་དུ་མངགས་ནས་ལན་མ་ཞུས་པ་དང་བཞག་པ་དས་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན། དཔསར་ན། ད་གིན་
སན་པའི་སྲོབ་སྲོང་ཟསར་བ་དས་ངའི་ཐྲོའ ་ིནང་ལྲོགས་ལ་དགས་རྒན་འྲོས་སྲོང་དང་མཉམ་དུ་ཚུད་ནས་འགིག་རྟགས་བརྒྱབ་
བཞག་འདུག སན་པའི་སྲོབ་སྲོང་དས་ར་བའི་ཆ་ནས་སྲོན་མ་ནང་བཞིན་ལྲོ་ལྟར་ཆག་མསད།  འཆར་ཅན་འགྲོ་མུས་རསད། 
ཚགས་ཚུད་གནད་སིན་ཡྲོང་བ་ལ་ད་ལྟ་འགསལ་བཤད་གནང་བ་ནང་བཞིན་རསད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ད་གིན་རིགས་ལམ་འདུ་
འཛོམས་དསའི་སྐྲོར་ལ་ཕསབས་པ་ཡིན་དུས་དས་གསལ་པྲོ་ཞིག་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་རིགས་ལམ་
འདུ་འཛོམས་ཐསངས་ལྔ་གྲོ་སིག་ཞུས་འདུག བྱང་ཤར་ཁུལ་དུ་བསུ་ན་མདའ་ལ་གཅིག་ཞུས་འདུག 
 ལྷྲོ་ཁུལ་དུ་སྦསལ་ཀྲོབ་བྲོད་ཁྱིམ་ནང་དུ་གཅིག་ཞུས་འདུག མ་སུ་རི་མངའ་ཁུལ་གི་སས་ལ་ཀུའི་བྲོད་ཁྱིམ་སྲོབ་གྲྭའི་
ནང་གཅིག་ཞུས་འདུག དྷ་ས་མངའ་ཁུལ་ལ་དྷ་ས་བྲོད་ཁྱིམ་ནང་གཅིག་ཞུས་འདུག  དས་ནས་འདུ་འཛོམས་རྒྱས་པ་ཞིག་གྲོང་
གསལ་སྲོབ་ཁག་ལྔ་ཚང་མ་དྷ་ས་བྲོད་ཁྱིམ་དུ་གྲོ་སིག་ཞུས་འདུག དས་ནས་རིས་ལྲོ་གསར་པའི་ནང་ཡྲོད་པ་དས་ད་གིན་དཔལ་
ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་གིས་སྙན་གསང་ཞུས་པ་དས་རསད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 ད་གིན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་སྲོབ་གྲྭ་རིས་བངས་པའི་སྲོབ་སིའི་སྐྲོར་གསུངས་པ་དས་ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་
བཞིན་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་བྱསད་ཀི་ཡིན་ན། སྲོབ་སི་དས་དག་ཕག་ལས་ནས་བཞུགས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། བཞི་
པའི་ཚེས་གཅིག་ནས་འཕྲོ་འགྱུར་ཡྲོང་རྒྱུ་དང་། ལྔ་པའི་ཚེས་གཅིག་ནས་འཕྲོ་འགྱུར་ཡྲོང་རྒྱུ་དས་འད་ཆགས་བསྡད་ཡྲོད་
རསད། དས་འདའི་འཕྲོ་འགྱུར་བྱ་རྒྱུའི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གི་སྲོབ་སི་ཡིན་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆསར་ཕར་འཕྲོས་འགྲོ་གི་རསད།  དས་
ནས་མཚན་དང་བཅས་པ་ཞིབ་ཚགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན་གཤམ་ནས་ག་སིག་བྱས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་ལ་
འབུལ་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ཐུགས་རས་ཆས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོད་སྲོན་རིས་ཀི་དངུལ་འབྲོར་བསྡྲོམས་ ༣༠༥,༧༣༣,༨༠༩ དས་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་
གཏན་འབསབས་བྱསད་པར་དགག་བྱ། མསད་པ་སྲོང་ཙང་། འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབསབས་ཞུས་པ་ཡིན། 
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 ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། སཾ་བྲོ་ཊ་ཡི་དམིགས་
བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་སྲོན་རིས་བསྡྲོམས་དས་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།  
 
སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག  སཾ་བྲོ་ཊའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉསར་གནང་བཞག་པ་དས། 
༡,༢༡༩,༤༤༢ རསད་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅྲོག་གང་ཡང་མསད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
སཾ་བྲོ་ཊ་བྲོད་སྲོབ་ཚོགས་པའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁྲོལ་སྲོན་རིས་བསྡྲོམས་དས་སི་མྲོས་ཀིས་གཏན་འབསབས་བྱསད་པ་ལ་
དགག་བྱ། མསད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབསབས་བྱས་པ་ཡིན།  
 ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། སཾ་བྲོ་ཊ་བྲོད་སྲོབ་
ཚོགས་པའི་ཟུར་བཀྲོད་སྲོན་རིས་བསྡྲོམས་དས་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་། 
 
སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག  སཾ་བྲོ་ཊའི་ཟུར་བཀྲོལ་བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉསར་གནང་བཞག་པ། ༥༨༥,༦༣༥,༥༠༢ 
རསད་འདུག དས་ལ་ང་ཚོས་སར་གཅྲོག་གང་ཡང་ཞུས་མསད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
སཾ་བྲོ་ཊ་བྲོད་སྲོབ་ཚོགས་པའི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་བསྡྲོམས་དས་སི་མྲོས་ཀིས་གཏན་འབསབས་བྱསད་པར་དགག་བྱ། 
སི་འཐུས་དགས་བཤསས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས 
 
སི་འཐུས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག  སཾ་བྲོ་ཊ་བྲོད་སྲོབ་ཚོགས་པ་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་སིར་བཏང་ད་གིན་གྲོང་དུ་ཞུས་
སྲོང་། བཀའ་ལན་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་གནང་ཡྲོད་རསད། བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་རིས་ལསན་ནས་
འགན་ཁུར་མཁན་དས་སཾ་བྲོ་ཊ་བྲོད་སྲོབ་ཚོགས་པ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་དུས། ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོ་བྲོ་དང་
འགན་ཁུར་མཁན་ལས་བྱསད་ཀི་གངས་ཀ་དང་། དས་དག་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་མ་སུ་རི་བྲོད་ཁྱིམ་རསད། ར་རམ་ས་ལ་བྲོད་ཕྲུག་
ཁྱིམ་སྡས་རསད། དས་དག་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། སཾ་བྲོ་ཊ་བྲོད་ཁྱིམ་དས་ཉུང་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡྲོད་རསད། སྲོབ་གྲྭ་ཚང་མ་རིས་ལསན་
གི་ཡྲོད་དུས་སིག་འཛུགས་ཁྲོ་རང་ལ་ཏྲོག་ཙམ་རྒྱ་ཆས་རུ་གཏྲོང་དགྲོས་པ་དང་། འགན་ཁུར་དས་ཚོ་ཤུགས་ཆས་རུ་འགྲོ་དགྲོས་
པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་ཚོར་སྲོང་། དས་དང་མཉམ་དུ། གྲོང་དུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་
པའི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་བཞུགས་མཁན་གི་ཕྲུ་གུ་དས་འད།  ཚུར་རྒྱ་གར་ནང་ལ་སྲོབ་གྲྭར་གཏང་རྒྱུའི་སྐྲོར་ལ་གསུངས་
སྲོང་། བྲོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡས་དས་ཚོ་ཡིན་ན་ད་ལྟ་གང་ལ་གང་འཚམ་བཞསས་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རསད། དས་ཡིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་
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དས་བར་སྐབས་འབསལ་ཡྲོད་ཅིག་བརྒྱུད་ནས་དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭ་ལ་ཕྲུ་གུ་དས་ཚོ་གཏྲོང་གི་ཡིན་ཟསར་བའི་གནས་སངས་དས་འད་
ཆགས་སྲོང་། མཇུག་ལ་སཾ་བྲོ་ཊ་བྲོད་ཁྱིམ་སི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་བཀའ་འདི་ཞུས་པ་ཡིན། དྲོན་དག་གཙོ་བྲོ་སིག་གཞིའི་
ལམ་ནས་དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་ལ་སྲོབ་ཕྲུག་གཅིག་གསར་པ་བཅུག་པ་ཡིན་ན་སྲོན་འགྲོ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡར་
བཅུག་དགྲོས་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡྲོད་རསད་གསུངས་ཀི་འདུག དས་ནང་བཞིན་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་གི་ཆ་ནས། 
འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ་ལྔ་པ་ནས་ཧ་ལས་པའི་གངས་ཉུང་ཉུང་ཆགས་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ། སྲོན་འགྲོ་དང་འཛིན་གྲྭ་དང་པྲོ་གཉིས་པ་
གསུམ་དས་ཚོ་གྲོང་དུ་འདིར་གསུངས་བསྡད་པའིགངས་ཀ་མང་པྲོ་ཞས་དགས་ཡིན་པ། དསའི་བཞུག་ལ་ང་རང་ཚོ་མཛད་གཙོ་
རྣམ་པ་རསད། སི་ཞུའི་ལས་བྱསད་རྣམ་པ་རསད། དས་ཚོའི་གནས་བབ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ཁྱིམ་གཉིས་ལ་རྒྱན་བསྒྱུར་
ལ་སྲོགས་པའི་གནས་སངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཕྲུ་གུ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་གསུངས་
ཀི་འདུག དས་ཡིན་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་དས། ང་ཚོ་ལ་འབསལ་བ་བྱསད་མཁན་དསའི་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་སངས་དས། འཛིན་གྲྭ་དང་
པྲོ་ནས་བཅུ་པ་བར་དུ་དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་ལ་འཇྲོག་ཐུབ་རྒྱུའི་རས་བ། འཇྲོག་མཁན་འདུག ད་དུང་དས་འད་མང་པྲོ་ཡྲོད་ཀི་
རསད་དན་གི་འདུག ཡིན་ནའང་དས་སྲོན་འགྲོའ་ིསྲོབ་གྲྭ་ནས་འགྲོ་ས་མསད་དུས་ཆ་རསན་འདང་གི་མི་འདུག་གསུངས་པ་རསད། ད་
ལྟ་ཕལ་ཆསར་ཅྲོན་ཏ་ར་ལ་ཡྲོད་ས་ཡྲོད། དས་ཡིན་དུས་མ་འྲོངས་པར་དསའི་ཐྲོག་ལ་ངསས་པར་དུ་དགྲོངས་བཞསས་གནང་དགྲོས་
ཀི་འདུག་དན་གི་འདུག འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་ནས་ཡར་ཡྲོང་ན་ཉུང་ཉུང་ཆགས་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ་དས་སཾ་བྲོ་ཊ་བྲོད་ཁྱིམ་
སི་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་མཁྱསན་གི་ཡྲོད་རསད་ལ། དས་ལས་མཐྲོ་ཙམ་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཀང་མཁྱསན་དགྲོས་པ་གལ་
ཆསན་པྲོ་རསད་དན་གི་འདུག 
 རིས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སྐྱྲོང་མཆྲོག་རསད། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་རསད། རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་སྲོན་རིས་ཀི་གནས་སངས་ཐྲོག་ལ་གསུང་བཤད་
གནང་ཡྲོང་དུས། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༡ དང་ད་ལྟ་ཕི་ལྲོ་འདི་གཉིས་བསྡུར་ནས་བརྒྱ་ཆ་ག་ཚད་འཕར་ཡྲོད་མསད་དས་འདའི་ཐྲོག་ནས་
ཤུགས་ཆསན་པྲོ་གསུངས་ཀི་ཡྲོད་རསད། དསའི་ཐྲོག་ལ་ངའི་མཐྲོང་ཚུལ་ཞིག་ཡྲོད། དས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། མཐྲོང་ཚུལ་དས་སཾ་བྲོ་
ཊ་བྲོད་སྲོབ་ཚོགས་པས་ ༡་༤ བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་ཤསས་ཡྲོན་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞིའི་ནང་གསསས། ང་པ་དང་། ཅ་པ། 
གཏན་ཉིན་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཤསས་ཡྲོན་འགྲོ་གྲོན་དང་། གཏན་ཉིན་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་གི་རྒྱུན་གྲོན་ཡིག་ཚང་། CST ཟསར་བ་དས་རསད། 
དས་གཉིས་ཀི་ད་ལྟའི་སྲོན་རིས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ས་ཡ་ཉིས་སྲོང་དྲུག་བརྒྱ་ནས་རིས་ལྲོ་སྲོན་མ་ ༢༠༡༦་་་༢༠༡༧ ལ་
དངྲོས་སུ་འགྲོ་སྲོང་ག་ཚད་བཏང་ཡྲོད་མསད་གཉིས་ཀ་འདིར་བིས་འདུགཤ ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༦་་༡༧ ལ་དངྲོས་སུ་འགྲོ་སྲོང་གང་
བཏང་ཡྲོད་པ་དས་བིས་ནས་ཟུར་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་སངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ད་དུང་ཡང་དས་གཉིས་ཀ་བསྡྲོམས་ན་ས་
ཡ་བཞི་བརྒྱ་བཅུ་གསུམ་ཙམ་འགྲོ་སྲོང་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་བཏང་པ་ང་ཚོའི་ཨང་གངས་ནང་ལ་འཁྲོད་བསྡད་པ་ཆགས་ཀི་
འདུག དས་ཡིན་དུས་སྲོན་རིས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ལྷག་ཙམ་ཞིག་དསས་བཟའ་འགྲོ་གི་འདུག དས་གཙོ་བྲོ་ཞུ་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ག་རས་ཡིན་ཟསར་ན། སྲོན་མ་འདི་འཆར་འབུལ་དང་པྲོ་ཉིས་སྲོང་བཅྲོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ལ་བྱས་ཡྲོད་ནའང་འད། བཅུ་བཞི་བཅྲོ་ལྔ་
ལ་བྱས་ཡྲོད་ནའང་འད། སྐབས་དས་དུས་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀི་ལམ་སྲོན་ནང་ལ་ད་ལྲོའ་ིསྲོན་རིས་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཉི་ཤུ་ར་
གསུམ་འཕར་འདུག་ཟསར། དས་ནས་སྲོན་རིས་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཤྲོག་ཟསར་དུས། ང་ཚོས་གཅིག་
བལྟས་ཡྲོང་དུས་མང་ཆས་བ་དས་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་དངུལ་དང་པྲོ་དས་ལ། ས་ཡ་བཞི་བཅུ་ཞས་གསུམ། གཉིས་པ་དས་ལ། 
ས་ཡ་བཞི་བརྒྱ་བཅུ་མསད་བདུན། དས་གཉིས་བིས་ཡྲོད་རསད། དསའི་ཨང་གངས་དསས་བརྒྱ་ཆ་མང་པྲོ་ཞས་དགས་སྐང་བཞག་ཡྲོད་
རསད། དྲོན་ངྲོ་མ་འགྲོ་སྲོང་བཏང་ཕྲོགས་དས། གཅིག་ལ་ས་ཡ་སུམ་བཅུ་སྲོ་བདུན་དང་། གཅིག་ལ། འབུམ་བདུན་མ་གཏྲོགས་
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ཡྲོད་མ་རསད། དས་ཡིན་དུས་གཙོ་བྲོ་དས་འཁྲོད་བསྡད་པ་ཞིག་ངས་མཐྲོང་སྲོང་ཞསས་ཞུ་རྒྱུ་དས་ཡིན། མཐྲོན་པྲོ་ཞས་དགས་ཆགས་
རྒྱུའི་ནང་ལ་གཅིག་བྱས།  
 ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུའི་གནད་འགག་གཙོ་བྲོ་དས། སྐབས་དས་དུས་ནས་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་གངས་ཞིག་བཅད་ནས་
བརྒྱ་ཆ་འདི་འད་ཞིག་སྲོད་ཀི་ཡིན་ད། ཁྱྲོད་རང་ཚོ། མ་འྲོངས་པ་ལ་ག་ལསར་ག་ལསར་ཡར་འཕར་རྒྱུ་རསད་ཟསར་བ་ཞིག་ཡྲོད་
རསད། མདང་དགྲོང་དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་འགསལ་བཤད་བརྒྱབ་ནས་དགས་རྒན་དས་ཚོའི་ཕྲོགས་དས་
ཚོའི་སྐྲོར་ལ་གསུངས་དུས། སྲོན་མའི་བཀལ་མྲོལ་གནང་བ་དང་། ང་ཚོས་རས་བ་བརྒྱབ་པ། གནས་སངས་དས་ཚོ་ནས་ད་དུང་
ཡང་ཏྲོག་ཙམ་མར་ཟག་འགྲོ་གི་མསད་འགྲོ་བསམ་པ་ཞིག མི་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་དས་རིང་ཕྲོགས་ཆསན་པྲོ་འདུག་ཟསར་ནས་
གསུངས་པ་རསད་དས།  ཡིན་ནའང་བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ནང་ལ་ད་ལྟ་དགས་རྒན་ལས་བྱསད་ངྲོ་མ་བྱསད་བསྡད་མཁན་དས་ཚོ་
དང་། ཁ་སང་ང་ཚོ་དགས་རྒན་ལས་བྱསད་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་ང་བརྒྱད་སྒྲུག་གི་ཡིན་པའི་ཕྲོགས་དས་གཉིས་ཀི་བར་ད་དུང་རྦད་དས་
དམའ་ས་ལ་ཡྲོད་རསད། དས་ཡིན་དུས་སྲོན་མའི་ཆགས་གཞིའི་ནང་ལ་སྡས་ཚན་གཉིས་དས་ལ་ས་ཡ་བཞི་བཅུ་ཞས་གསུམ་དང་། ས་
ཡ་བཞི་བརྒྱ་བཅུ་མསད་བདུན་གི་གནས་སངས་དས། རས་བ་ངྲོ་མ་བརྒྱབ་པ་ནང་བཞིན་ཡྲོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྲོད་རསད་དམ། ཡང་ན་བརྒྱ་
ཆ་འཕར་གི་རསད་ཟསར་བ་དས་ག་དུས་འཕར་ཡྲོང་གི་རསད། ཚང་མ་རིས་བངས་ཚར་དུས་འཕར་ཡྲོང་གི་རསད་དམ་ག་འད་ཞིག་
ཡྲོང་གི་རསད་དམ། དསར་དྲོགས་པ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡས་ཤསས་མཆྲོག 
དཔལ་ལྡན་ཙོགས་གཙོ་མཆྲོགཤབཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་ང་ཚོའི་སྲོན་རིས་ཀི་འགྲོ་སངས་ཐྲོག་ནས་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་
གནང་བ་རསད། ཉི་སྲོང་༢༠༡༡ ་་་ ༡༢ ལ་ས་ཡ་ཆིག་སྲོང་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ། ད་ལྟ་ས་ཡ་ཉི་སྲོང་དྲུག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་གསུམ་དང་། 
འབུམ་དྲུག་ཙམ་ང་ཚོས་འཆར་འབུལ་བྱས་ཡྲོད་རསད། དསའི་ནང་ལྲོག་ནས་ས་ཡ་ད་ཀིན་གསུངས་པ་དས་ས་ཡ་བཞི་བརྒྱ་ལྔ་
བཅུ། ས་ཡ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་མར་འཐསན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ད་དུང་ས་ཡ་ཉི་སྲོང་ཉི་བརྒྱ་ཙམ་ལྷག་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རསད། དས་སི་ཡྲོངས་
ཀི་ཐྲོག་ནས་རསད། དསའི་ཐད་ལ་ངས་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མསད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་དས་ཡང་
དས་ས་འཆར་འབུལ་བྱས་ནས་མ་ཕིན་པ་ཏན་ཏན་རསད། དས་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་རསད། དས་ངྲོས་ལསན་ཞུ་གི་ཡིན། ད་ལྟ་
སྐབས་སུ་བབ་པའི་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ལ། བྲོད་སྲོབ་འཛིན་སྐྱྲོང་ཚོགས་པའི་ངྲོས་ནས་རྒྱ་གར་ནང་ལ། ང་སྲོན་མ་དགས་
རྒན་ཁྱུག་ཙམ་བྱས་པ་རསད། བྲོད་སྲོབ་འཛིན་སྐྱྲོང་ཚོགས་པའི་འགྲོ་སངས་འགྲོ་ལུགས་དས། དས་ས་སྲོབ་གྲྭ་རིས་ལསན་རྒྱུའི་
བཀའ་མྲོལ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་སྲོབ་གྲྭའི་གངས་འབྲོར། སྲོབ་གྲྭའི་གནས་བབས། ཕྲུ་གུའི་གངས་འབྲོར་སྐྲོར་གི་གནས་
སངས་ཤིག་ཡྲོད་རསད། རྒྱ་གར་གིས་འགྲོ་སྲོང་བཏང་པའི་སྐབས་སུ་གཙོ་བྲོ་དས་སླུབ་ཕྲུག་གི་གངས་འབྲོར་ལ་གཞི་བཞག་
ནས་དངུལ་འཆར་འགྲོད་འགྲོ་དུས་སྲོབ་ཕྲུག་གངས་འབྲོར་ཆགས་ན་དངུལ་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་གཞི་གྲུབ་ཚར་བ་རསད་ཅསས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་གཙོ་བྲོ་དས་སྲོབ་ཕྲུག་གི་གངས་འབྲོར་རང་ལ་རག་ལས་ཀི་ཡྲོད་རསད་ཅསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  མ་འྲོངས་པ་དས་
ཡང་དས་སའི་བཀལ་མྲོལ་བྱུང་བ་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རསད། ག་བར་འགྱུར་བ་འགྲོ་གི་རསད་ཟསར་ན། སྲོབ་ཕྲུག་གི་
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གངས་འབྲོར། སྲོན་མ་བཀའ་མྲོལ་གནང་བའི་སྐབས་ཀི་གངས་འབྲོར་དས་ཆགས་མསད་ན་དངུལ་འབྲོར་རང་འཇགས་བསྡད་
ཀི་རསད། ད་དུང་འཕར་སིད་ཀི་རསད། གལ་སིད་གངས་འབྲོར་ཆགས་ཡྲོད་ན་རང་བཞིན་གིས་ཕྲུ་གུའི་གངས་འབྲོར་ལ་དཔག་
པའི་ཆ་སྙྲོམ་བཟྲོ་རྒྱུ་དས་རསད། སིར་བཏང་རྒྱ་གར་གི་མངའ་སྡསའི་སི་ཚོགས་ཀི་ཡར་རྒྱས་དང་འབསལ་བའི་ལས་གཞི་ཞིག་
ཡྲོད་རསད། དས་འད་མང་ཆས་བ་ལ་ཉིན་གུང་གི་སྲོ་དྲོད་དང་ཟས་དྲོད་དས་འད་ཡྲོད་རསད།  དས་དག་ཕུལ་དུས་མང་ཆས་བ་ལ་གངས་
འབྲོར་དང་ཚད་གཞི་བཟྲོས་ནས་ལམ་ལུགས་དང་སྲོམ་གཞི་ཞིག་བཟྲོས་ནས་དསར་རིས་རྒྱབ་ནས་འགྲོ་དུས་མ་འྲོངས་པར་
ཕྲུ་གུའི་གངས་འབྲོར་ལ་རག་ལས་ཀི་རསད་ཅསས་མཐའ་དྲོན་ཞུ་རྒྱུ་དས་ཡིན། དས་ལས་གཞན་པ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མསད་བསམ་
སྲོང་། ཐུགས་རས་ཆས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤསས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགས་ལསགས་མཆྲོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རིས་དང་མ་འབསལ་བའི་སཾ་བྲོ་ཊའི་སྲོབ་གྲྭའི་སིག་འཛུགས་རྒྱ་སྐྱསད་བྱསད་སངས་སྐྲོར་དས་
བཀའ་གནང་སྲོང་། དས་ཞྲོགས་པ་ཡང་ཏྲོག་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན། སིག་འཛུགས་གང་ལ་གང་འཚམ་རྒྱ་སྐྱསད་བྱས་ནས་ད་ལྟ་རྒྱ་
སྐྱསད་བྱསད་རྒྱུའི་དགྲོངས་བཞསས་གནང་དང་གནང་མུས་རསད། དས་ནས་ད་ལྟ་བྱས་བག་པ་ཞིག་དཔསར་བཀྲོད་ནས་ཕི་ལྲོགས་ནས་
བྲོད་ཕྲུག་དས་འད་རྒྱ་གར་ལ་ཚུར་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཆསད་དུ་ཆ་རསན་སྐྲུན་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་དང་།  དས་ལ་སྲོན་མའི་
ཆ་རསན་ལག་བསར་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ཞིག་འད་བྲོ་ཞིག་གསུངས་སྲོང་། དས་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་གི་
རསད། སྲོན་མ་དང་པྲོ་དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭ་འགྲོ་བཙུགས་ཡྲོང་དུས། འཛིན་གྲྭ་དམའ་རིམ་ནས་བྱས། འཚང་ག་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་
ཡིན་དུས་ལྲོ་རྟག་པར་བསས་བསསས་བྱསད་བསྡད་པ་ཡིན་ན། རྒྱུན་གསར་པ་གསར་རང་ཞིག་ཡར་ཡྲོང་དུས་གང་འད་ཡྲོང་གི་
ཡྲོད་མསད་གསལ་བྲོ་ཤསས་ཀི་མ་རསད། དས་ཡིན་དུས་སྐབས་ཤིག་ལ་དཔས་སྲོན་སྲོབ་གྲྭ་འཛུལ་དུས་སྲོན་འགྲོ་ནས་ཡར་ཡྲོང་
དགྲོས་རསད་ཟསར་དུས་གང་འཚམ་ཞིག་ནས་ཁྱད་པར་ག་རས་འདུག འགྱུར་བ་ག་རས་འགྲོ་གི་འདུག་ལྟ་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་རསད། དསའི་
ཆསད་དུ་དས་འདའི་ཆ་རསན་ཞིག་ཡྲོད་པ་ཞིག་དན་གི་འདུག དས་རྦད་དས་ཁྲོ་རང་ཤར་རྒྱག་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ། དགུ་པ། བཅུ་པ་
བར་དུ་སྲོན་འགྲོ་ནས་མསད་ན་དཔས་སྲོན་གི་ལམ་དས་ལ་ཟསར་མི་འདུག སྲོབ་གྲྭ་ཟསར་ན་མི་འདུག་དས་འད་མསད་པ་དས་འད་ཨ་ཡིན་ན། 
དས་བརད་གཅྲོད་ཀི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་དས་འད་ཞིག་མ་གཏྲོགས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག 
 དས་ནས་ད་གིན་གཙོ་བྲོར་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་གསུངས་སྲོང་། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༥་༢༠༡༦ 
གསུངས་པ་ཡིན་ན་དསའི་ནང་ལྲོགས་ལ་དངུལ་འབྲོར་ཆསན་ཞིག་བསྐྲོར་དུས། དས་དུས་ང་ཚོ་སྲོབ་གྲྭ་མང་པྲོ་ཞིག་སྡསབ་ལ་རིས་
ལསན་ཐུབ་རྒྱུའི་རིས་སྐྲོར་ཡྲོད་པ་གཅིག་བྱས། ངྲོ་མ་ལག་ལསན་བསར་བྱས་ཡྲོང་དུས་དུམ་བུ་དུམ་བུར་བཏང་ནས་མ་
གཏྲོགས་རིས་ལསན་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མ་རསད། གཉིས་པ། དས་དུས་སྐད་ཆ་ད་ལྟ་བ་དས་བྱུྱུུང་དུས་ལྲོ་རས་ལྲོ་རས་ལ་རྒྱ་ཆ་ལྔ་ཙམ་ཡར་
འཕར་ཆ་ཟསར་བ་ཞིག་ཡྲོད་རསད། ད་ལྟ་རིས་སྐྲོར་བའི་ནང་ལ་དས་དག་བརིས་བསྡད་ཡྲོད་རསད། འཕར་ཆ་དས་དག་བརིས་བསྡད་
ཡྲོད་རསད། 
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 ད་ག་རས་ཡྲོད་རསད་ཟསར་ན། སྲོབ་གྲྭའི་གངས་ཀ་དང་ཕྲུ་གུའི་གངས་ཀ་དང་དས་འདའི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་བཤའ་བརྒྱབ་དུས་
དངྲོས་སུ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་དུས་དས་རིང་འདིའི་ནང་ཡྲོད་པ་དས་དག་རསད། སྲོན་མ་ལྲོ་དས་འད་ཞིག་ནང་ལ་སྲོབ་གྲྭ་དས་ཙམ་ཞིག་
ཆ་ཚང་རིས་སྲོད་རྒྱུ་ཡིན་ཟསར་དུས་དངུལ་འབྲོར་ཆསན་པྲོ་དས་གསལ་བ་རསད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བརྒྱ་ཆ་འཕར་སངས་དས་རསད།  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་གིན་ངས་ཞུ་རྒྱུ་བསྡད་པ་འདིར་ཤྲོག་འཛར་སསབས་ཚར་འདུག་སས་ངས་མཐྲོང་
ཐུབ་མི་འདུག སྲོབ་སི་དགྲོངས་པ་ཞུས་ཟསར་བའི་སྐྲོར་དས་ལ། སཾ་བྲོ་ཊ་སྲོབ་གྲྭའི་ནང་ནས་སྲོབ་སི་དགྲོངས་པ་ཞུས་པ་མསད། 
བྲོད་སྲོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་བརྒྱད་རིང་མིན་རིས་ལསན་རྒྱུ་དསའི་ནང་ནས་སྲོབ་གྲྭ་ཁག་གཉིས་ཀི་སྲོབ་སི་གཏན་
འཇགས་རསད། མྲོན་གྷྲོ་དང་། སྦསལ་ཀྲོབ་སི་ཝི་པི་གཉིས་དས་སྲོབ་སི་གཏན་འཇགས་རསད། དས་མ་ཡིན་པའི་སྲོབ་གྲྭ་དྲུག་དས་དག་
ཚང་མ་སྲོབ་སིའི་ལས་ཚབ་འད་བྲོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ Principal Incharge ཟསར་བ་དསའི་མིང་ཐྲོ་ཁུར་
ནས་བསྡད་ཡྲོད་པ་རསད། དསའི་ནང་ནས་ CST སྦསལ་ཀྲོབ་མ་གཏྲོགས་གཞན་དག་ཚང་མ་རྒྱ་གར་གི་སྲོབ་སི་རསད། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ཐུགས་རས་ཆས།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
སཾ་བྲོ་ཊ་བྲོད་སྲོབ་ཚོགས་པའི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་ཀི་དངུལ་འབྲོར་བསྡྲོམས།  ༥༨༥,༦༣༥,༥༠༢ དས་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་
ནས་གཏན་འབསབས་བྱསད་པ་དགག་བྱ། མསད་པ་སྲོང་ཙང་འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  
འདི་ཡན་བཅད་ཀིས་ཤསས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁྱབ་ཁྲོངས་དང་བཅས་པའི་སྲོན་རིས་གཏན་འབསབས་ཡྲོངས་རྲོགས་ཟིན་པ་
ཡིན་ཞསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་རིང་ཤྲོག་གངས་ ༣༥༧ ནང་གཟིགས་རྲོགས་གནང་། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ། 
སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་བསྡྲོམས་དས་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་
གནང་། 
 
སི་འཐུས་པདྨ་མ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ ་མཆྲོག  ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི ་རྒྱུན་གྲོན་བཀའ་ཤག་གི ་རྒྱབ་གཉསར་གནང་བ་ད ས ་ 
༤༠,༩༩༤,༩༤༩ རསད་འདུག ང་ཚོས་སར་གཅྲོག་གང་ཡང་མསད། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
   
སི་འཐུན་སྲོབ་དཔྲོན་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་སྲོན་རིས་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གལ་མསད། འདི་
ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དྲོགས་པ་རྣམ་རྟྲོག་ག་རས་ཡྲོད་པ་དས། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་མཐྲོ་དམའ་ཚང་མ་སྐད་བཏང་ནས་སྐབས་ཐྲོག་
ལ་སྐད་ཆ་འདི་རྒྱུ་བྱུང་སྲོང་། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་དྲོགས་པ་དམིགས་བསལ་གལ་མསད། ཡིན་ན་
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ཡང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དྲོན་བྱསད་ཕྲོགས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་བཏང་ནས་ཆྲོས་རས་ས་
པཎ་གི་གསུངས་ཤིག་ཡྲོད་རསད། བསན་ཆྲོས་ཆས་པྲོ་སྡྲོམ་གསུམ་རབ་དབྱས་དས་མ་རྲོམ་ན་ལྷ་དགའ་ཡི་མི ་འདུག་ཟསར། 
བརམས་པ་ཡིན་ན་མི་དགའ་ཡི་མི་འདུག་ཟསར་བའི་གསུངས་ཤིག་ཡྲོད་རསད། དས་ཟསར་བ་ནང་བཞིན།  སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་ན་
ཡང་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་འདིར། ར་བ་འདི་དང་ཁྲོར་ཡུག་འདིའི་ཐྲོག་ནས་ཡར་འཐསན་མར་འཐསན་མང་པྲོ་བྱསད་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་། 
མ་བཤད་ན་ཡང་མིག་མཐྲོང་ལག་ཟིན། དང་པྲོ་དང་བདསན་པ། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་གཙོ་བྲོ་དགྲོངས་དྲོན་ལ་ཡྲོད་དུས་
དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག བྱས་ཙང་བསམ་ཚུལ་དས་ཞུ་གི་ཡིན། ཁ་སང་བཀའ་ཤག་གི་སྲོན་རིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་
སི་ཡྲོངས་ནས་དི་བ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན་དས་ལན་སསབས་མ་སྲོང་། ངའི་དི་བ་དས་ག་རས་ཡིན་ཟསར་ན། བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་
རྒྱབ་གཉསར་གི་ཐྲོག་ནས་ནང་སིད་ཀི་དམིགས་བསལ་བསྐྲོ་བཞག་བྱས་པའི་བལ་ཡུལ་ཚེ་རིང་རྒན་གསྲོ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་ལས་བྱསད་དསས་ལས་བྱསད་བང་དྲོར་གི་སིག་གཞི་དས་ཁུར་དགྲོས་རསད་དམ་མ་རསད། དས་ངའི་དི་བ་ཡིན།  
 དས་ནང་བཞིན་གི་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ལས་དྲོན་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་འགིག་དང་མ་འགིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཐག་ཐས་བྱུས་བྱསད་ཡག་
དང་། ལྡྲོག་ཕྲོགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་བཤད་རྒྱུ་ལ་སྲོགས་པ་དས་འདའི་གནས་ཚུལ་དས་ཚོ་ཆྲོག་གི་རསད་དམ་མ་རསད། ལས་བྱསད་
ཅིག་བསྐྲོ་བཞག་བྱས་ཚར་བའི་རསས་ལ་དསས་ལས་བྱསད་ཀི་སིག་དང་ཁིམས་དས་འཁུར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རསད་དམ་མ་རསད་དི་བ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དསར་ལན་གང་ཡང་སསབས་མ་སྲོང་། དས་བྱས་དུས་ལན་ངསས་པར་དུ་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ནས་ཚེ་
རིང་རྒན་གསྲོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་གིས་ཁ་སང་མ་གིར་བལ་ཡུལ་ཆྲོས་འཇྲོར་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གྲོས་ཆྲོད་བཞག་པའི་གནས་སངས་ལ་སྲོགས་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡར་ཞུས་
ཡྲོད་རསད། དས་དང་འབསལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཆྲོས་འཇྲོར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀིས་ཡིག་ཐྲོག་ནས་ཀང་བསམ་ཚུལ་འདི་ཚོ་
ཡི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ན་ཡང་ཡིག་ཐྲོག་ནས་གནས་ཚུལ་སསབས་འདུག དས་ཚོ་ཡང་ནང་སིད་ཀིས་མཁྱསན་ཡྲོད་རསད་དམ། དས་དི་བ་
ཞིག་ཡིན། ང་ཚོས་འགན་འཛིན་བསྐྲོ་ཕྲོགས་ཐད་དང་པྲོ་དི་བ་ཞིག་དིས་ཡྲོང་དུས་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་
གིས་བཟང་སྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་ཞུ་དགྲོས་ཀི་རསད་ཟསར་ནས་དས་འད་གསུངས་པ་རསད།  ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོའི་བཙན་
བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ལྲོགས་ལ་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་དང་། སི་པའི་སིག་འཛུགས་འདི་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་ནས་བཤད་
བསྡད་དུས་དས་ལ་བཀག་བཀག་འད་བྲོ་བྱས་ནས། ཁིམས་འགལ་དས་འད་བྱསད་བསྡད་མཁན་གི་མི་དས་ཚོར། བསྐྱར་དུ་
དམིགས་བསལ་གནང་རྒྱུ་དང་། གྲོ་སྐབས་རག་བསྡད་པའི་གནས་སངས་ཤིག་ཡྲོད་རསད། དས་འད་སྲོང་ཙང་ང་ཚོ་སི་འཐུས་
ཁ་ཤས་ཀི་ཁ་འཇུ་མ་ཐུབ་པ་དས་དིས་པ་རསད། དིས་ཚར་དུས་ཁྱསད་ཚོ་ག་རས་བྱསད་རྒྱུ་ཡྲོད་ཟསར་བའི་བཟྲོ་འདྲོ་པྲོ་བྱས་ནས་ཡང་
བསྐྱར་བསྐྲོ་བཞག་བྱས་པ་རསད། བསྐྲོ་བཞག་བྱས་བཞག་པ་དས་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་དགྲོངས་དྲོན་ལ་ང་ཚོས་ག་རས་ཡིན་
ནའང་མིན་ནའང་དམིགས་བསལ་གི་བསམ་ཚུལ་གལ་བཤད་རྒྱུ་མསད། ཡིན་ན་ལས་བྱསད་ཀི་ཁིམས་སིག་གཞི་དས་འཁུར་
དགྲོས་རསད་དམ་མ་རསད། དས་གཙོ་བྲོའ་ིདྲོན་དག་ནང་གི་དྲོན་དག་དས་ཡིན། ཡིན་ན་དས་རིང་འདིར་ཡང་བསྐྱར་བསྐྱར་དུ་ཞུས་
ཡྲོང་དུས་ ༢༠༡༨་་༡༩ ལ་ཡང་བསྐྱར་བསྐྲོ་བཞག་བྱསད་ཀི་རསད་སྙམ་གི་འདུག ང་ཚོའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཡྲོད་རསད། ཡང་
བསྐྱར་དས་ག་རས་བྱས་ནས་བསྐྲོས་པ་རསད་ལབ་དུས་བལ་ཡུལ་ལ་མི་རག་མ་སྲོང་གསུངས་པ་རསད།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བྲོན་
མཆྲོག་གིས། བལ་ཡུལ་ལ་དྲོན་གཅྲོད་ནང་ཐུག་མཁན་མི་ཡང་འདུག ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་
གཞྲོན་གནང་ཐུབ་མཁན་མི་ཡང་འདུག བལ་ཡུལ་ལ་སྲོ་སྲོ་ས་གནས་ས་ཐྲོག་ལ་དངྲོས་སུ་བཅར་རྒྱུ་ཡང་བྱུང་། ཤསས་ཡྲོན་
གི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ན་རསད། གང་ཅིའི་ཆ་ནས་སྡས་ཚན་གཅིག་གི་འགན་འཛིན་གནང་མི་ཐུབ་མཁན་གི་མི་ཞིག་ཕལ་ཆསར་ཡྲོད་ས་
མ་རསད། གལ་སིད་མི་རག་གི་མི་འདུག་ན་ཁྱསད་ཚོའི་འདིར་ས་མིག་སྲོང་པ་ཞིག་ཡྲོད། དསར་ལ་མི་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟསར་ནས་
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གསལ་བསགས་བཏང་ནས་མི་མ་རག་པ་རསད་དམ། གསལ་བསགས་བཏང་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་དསའི་ངྲོ་བཤུས་ཤིག་ང་ཚོ་ལ་
གནང་རྲོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སིད་མསད་པ་ཡིན་ན་མི་འཚོལ་ཟསར་ནས་མངགས་ས་དས་སུ་ལ་མངགས་པ་རསད།  རང་
འཇགས་བསྐྲོ་བཞག་ན་མ་གཏྲོགས་མི་རག་ས་མ་རསད་ཟསར་ནས་ཡར་ལན་འབུལ་མཁན་དས་སུ་རསད།  འདི་ཁ་གསལ་པྲོ་
དགྲོས་ཀི་འདུག ང་ཚོས་མང་པྲོ་ཞས་དགས་བཤད་བསྡད་ཀི་ཡྲོད་རསད་དས། བཤད་ནའང་མ་བཤད་ནའང་ཁིམས་སིག་གཞི་དས་
དང་། དང་པྲོ་དང་བདསན་པ་ཟསར་བ་དས་ར་བ་འདི་ཡི་ནང་ནས་བརྟན་པྲོར་འཛིན་ནས་གྲོམ་པ་མར་སྲོ་དགྲོས་རསད་མ་གཏྲོགས་
མི་མང་དཀིལ་ནས་ཡར་གྲོམ་པ་སྲོ་ནས་ཡྲོང་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རསད། ང་ཚོས་ཕི་ལ་ཞབས་བྲོ་རྒྱག་དགྲོས་ན་ནང་ལ་རྲོག་ས་འགིག་
དགྲོས་ཟསར་བའི་དཔས་ཡྲོད་རསད། དས་ནང་བཞིན་ང་ཚོ་གང་ཟག་སྒསར་གི་གནས་ཚུལ་དས་ཚོར་མ་དགའ་བ་གང་ཡང་མསད། ཡིན་
ན་ཡང་ང་ཚོའི་སི་པ་རང་གི་ཐྲོག་ནས་བསམ་བྲོ་བཏང་ཡྲོང་དུས་མ་བཤད་ཀ་མསད་ཆགས་ཀི་འདུག གང་ཡིན་ཟསར་དུས་ང་
ཚོས་མིག་མཐྲོང་ལག་ཟིན་གི་མིག་མངར་མཐྲོང་སར་གནས་ཚུལ་འདི་འད་ཞིག་འགྲོ་བསྡད་པ་ཡིན་ན་དས་ཏག་ཏག་ཅིག་ར་
བ་ཉིད་ནས་བསྡད་ཀི་མི་འདུག དསའི་ཐྲོག་ལ་ཁ་གསལ་པྲོ་བྱས། དས་ཚོ་གནང་ལུགས་གནང་སངས་དང་བྱསད་ལུགས་བྱསད་
སངས་གང་འད་ཡིན་ནམ་ལན་ཞིག་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས།  
 
སི་འཐུན་བྲོ་བཟང་གགས་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ནང་སིད་ལས་ཁུངས་དང་འབསལ་བའི་རིས་འགྲོའ་ིཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་
མསད། གཙོ་བྲོ་ལས་དྲོན་བྱསད་ཕྲོགས་སྒང་ལ་སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་ནས་འབུལ་བསྐུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། ཐྲོག་མར་དས་ལ་ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་བྲོན་གཙོས་པའི་དྲུང་ཆས་རྣམ་པ་རསད། གཤམ་འྲོག་ལས་བྱསད་ཚང་མས་ད་བར་དུ་སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་
ནས་གང་ཡྲོང་ཅི་ཡྲོང་གིས་འབད་བརྲོན་བྱས་ནས་གྲུབ་འབས་ཀང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཐྲོན་སྲོང་བསམ་པ་དས་འདའི་ཚོར་བ་
བྱུང་། དས་ཡིན་དུས་དས་དས་བཞིན་གི་ད་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་འགྲོ་རྒྱུ་བསྡད་པ་མང་པྲོ་ཡྲོད་དུས་མུ་མཐུད་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་ཧུར་
ཐག་གནང་རྲོགས་གནང་ཞསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་ནས་སྐབས་སུ་བབ་པ་ང་རང་གི་འབུལ་བསྐུལ་གཙོ་བྲོ་གཉིས་ཡྲོད། ཐྲོག་མར་
དསར་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པྲོ་ནས་བྱས་ཏས་སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་ནས་ཞུས་བསྡད་པ་ཡིན་ལ། གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་མང་
པྲོ་ཞིག་གིས་ཀང་ཞུས་ཡྲོད་རསད། དས་ག་རས་རསད་ཟསར་ན། བྲོད་ནས་ཕསབས་མཁན་གི་བྲོད་པ། བྲོད་འབྱྲོར་བ་ཟསར་ནས་འབྲོད་
སྲོལ་འདུག་ལ་གསར་འབྱྲོར་བ་ཟསར་ནས་འབྲོད་སྲོལ་ཡང་ཡྲོད་རསད། གང་ལྟར་ཀང་ཁྲོང་རྣམ་པའི་ཆསད་དུ་སྙན་ཞུ་ཡིན་ནའང་
རསད། ཞུ་འབུལ་ཡིན་ནའང་རསད། རབ་དང་རིམ་པ་ཕསབས་ཡྲོད་རསད། ད་ལྟའི་བར་དུ་འཛིན་སྐྱྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་དསའི་
རིགས་ཀི་བྲོད་པ་ཚང་མ་ལ་ཐབས་ཤསས་ཡྲོད་ཚད་བཏང་ནས་གང་ལྟར་ཀང་འབད་བརྲོན་བྱས་ཡྲོད་པ་དས་ལ་ངྲོ་འཛིན་བྱསད་
ཀི་ཡིན། ངྲོ་འཛིན་བྱསད་དགྲོས་དྲོན་དས་ཡང་མིག་མཐྲོང་ལག་ཟིན་ཡིན་ཙང་། ལས་རྒྱུ་འབས་དང་འགྲོ་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་
བཤད་ན་དངྲོས་གནས་དང་གནས་དཔས་མི་སིད་པའི་ཡག་པྲོ་གནང་སྲོང་། སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་ནས་དས་ངྲོ་འཛིན་བྱས་ཡིན། དས་དང་
མཉམ་དུ་ངས་སྲོན་མ་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་སྐབས་སུ་ཞུས་ཡྲོད།  བྲོད་ནས་འབྱྲོར་བའི་བྲོད་པ་དས་ཚོ། ང་ཚོ་བྲོད་
གཞིས་བྱསས་གཉིས་ཀི་ཟམ་པ་ནང་བཞིན་རསད། དས་ང་ཚོའི་མིའི་ཀུན་སྲོད་དང་བཟང་སྲོད་ཀི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ཡང་ཁྲོང་རྣམ་
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པ་ཚོ་ལ་མཐུན་རསན་སྐྲུན་དགྲོས་པ་ཞིག་རསད་ལ། ཆབ་སིད་ཀི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ཡང་ཧ་ཅག་གི་གལ་ཆས་པ་རསད། དས་འད་ཡིན་
དུས་ཁྲོང་རྣམ་པ་ལི་ལི་གཞིས་ཆགས་གིས་གཙོས་པའི་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ལ་ཆར་གཞི་བཏིང་ཚར་བ་རསད། ཁ་ཤས་ཀི་ལས་འགུལ་
ཡིན་ན་ཡང་འགྲོ་བཙུགས་ཚར་བ་རསད། དས་བཞིན་གནང་ཡྲོད་པ་དས་ལ་རསས་སུ་ཡི་རངས་དང་ཐུགས་རས་ཆས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་
དུང་ཡང་མང་པྲོ་ཞིག་ལྷག་བསྡད་འདུག དས་ཡིན་དུས་དས་དག་ཁྲོང་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ང་རང་ཚོས་འཇྲོན་ཚོད་དཔག་ཚོད་ཀི་
ཐབས་ལམ་ཡྲོད་ཚད་ཀིས། གལ་སིད་ཐབས་ལམ་མསད་ན་གང་ཡང་བྱསད་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རསད། ཁྲོ་རང་ཚོས་ཀང་བསམ་ཤསས་
བྱསད་དགྲོས་རསད། ཐབས་ལམ་ཡྲོད་ཚད་ལ་རྣམ་པྲོ་ཚོས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་དསའི་སྒང་ལ་ཕག་ལས་དང་ཐུགས་ཁུར་
གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་དང་མཉམ་དུ་སྡིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ངས་ག་རས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་ཟསར་ན། ད་ལྟ་བྲོད་
ནས་འབྱྲོར་བའི་བྲོད་པ་དས་ཚོའི་ཆསད་དུ་སྡྲོད་གནས་ཀི་ཆསད་དུ་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་དཔས་མི་སིད་
པའི་སྐུ་ལས་སྐྱྲོན་ཡྲོད་རསད། དས་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་བཞུག་མཁན་གི་ཕག་སསལ་སི་འཐུས་
ཤིག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཁྲོང་གི་མཚན་འདྲོན་ཆྲོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དས་གལ་ཆས་པྲོ་རསད་འདུག ཕག་སསལ་སི་
འཐུས་རྒན་དབང་ཆསན་ལགས་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཐུགས་རས་ཆས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོ་བྲོད་པ་ཚང་མ་སིག་འཛུགས་གཅིག་
པྲོར་ལ་རྒྱབ་གཉསར་བྱས་ནས་མ་བསྡད་པར། 
 གང་ལྟར་ཀང་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཕར་བ་གྲུ་འདསགས། དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབས་བྱས་ནས་སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་ནས་
གལ་སིད་བྱསད་ཐུབ་པ་ཅིག་ཡྲོད་ན། སིག་འཛུགས་ལ་ཕར་བ་གྲུ་འདསགས་བྱསད་དགྲོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོང་དུས། ཁྲོང་གིས་
དངྲོས་གནས་དང་གནས་ད་བར་དུ་ང་ཚོ་བྲོད་ནས་འབྱྲོར་བའི་བྲོད་པ་དས་ཚོའི་བཞུགས་སྒར་ཟསར་ནའང་མི་འདུག ཁྲོང་རྣམ་
པའི་བཞུག་ས་ཟསར་ནའང་མི་འདུག དསའི་ལས་གཞིའི་སྒང་ལ་དཔས་མི་སིད་ཀི་བྱས་རསས་རླབས་ཆསན་བཞག་འདུག དས་ང་རང་
ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ནང་བསྡད་ཡྲོད་དུས་རིས་ཁ་ལ་སྲོགས་པ་ཚང་མ་མཐྲོང་སྲོང་། དས་འད་ཡིན་དུས་དངྲོས་གནས་དང་
གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། བྲོད་མི་མང་གིས་བསྐྲོས་བཞག་པའི་འཐུས་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་
ནས་ཁྲོང་ལ་སྙིང་ཁྲོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་ཐུགས་རས་ཆས་ཞསས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དས་དང་མཉམ་དུ་ངས་འབུལ་བསྐུལ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡྲོད། དས་ཡང་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་
ཞིག་རསད་འདུག སྲོ་སྲོའ་ིཉམས་མྲོང་གི་སྒང་ནས། དཀའ་ངལ་དས་ཚོའི་རིགས་དས་དྷ་རམ་ས་ལར་འཕྲད་པ་དས་འད་ཡིན་དུས། 
དང་པྲོ་དྷ་ས་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གིས་སྲོ་སྲོས་མིག་མཐྲོང་ལག་ཟིན་གི་གནད་དྲོན་མང་པྲོ་ཞིག དངྲོས་གནས་དང་གནས་
ཀི་གལ་སིད་དཀའ་ངལ་སསལ་ཐབས་ཤིག་ཡྲོད་ན། ཁྲོང་གིས་རྦད་དས་གང་ཡྲོང་ཅི་ཡྲོང་བྱས་ནས་མི་མང་གི་དཀའ་སསལ་
འདུག དས་ང་རང་གིས་མིག་མཐྲོང་ལག་ཟིན་གི་གནད་དྲོན་མང་པྲོ་བྱུང་སྲོང་། དས་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་གནད་དྲོན་གཅིག་
གི་སྒང་ལ། དཔས་ཆ་བཞག་ན་ང་ཚོ་བྲོད་པ་དས་ཚོས་དངུལ་ཁང་ནང་ལ་དངུལ་བཅྲོལ་དུས་སྲོ་སྲོ་སྲོན་མ་མཁྱསན་རྟྲོགས་མསད་
པ་ཡིན་ནའང་རསད། ཤསས་རྟྲོགས་མསད་པའི་ཆ་ནས་ཡིན་ན་རསད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨིན་ཇིའི་སྐད་ཅིག་ཞུ་ཆྲོག་
པ་བྱས། nominee list སྒང་ལ་མིང་མ་བིས་པ་བྱས། སྲོང་པ་བཞག་ཡྲོད་ཙང་། མཐའ་མ་དས་ལ་དངུལ་བཅྲོལ་མཁན་གི་
མི་དས་གྲོངས་འགྲོ་དུས་དསའི་དངུལ་དས་མར་མ་རག་པའི་དཀའ་ངལ་ཞས་དགས་ཕྲད་སྲོང་། དཔས་མཚོན་མང་པྲོ་བསན་རྒྱུ་ཡྲོད། 
འབུམ་ཉི་ཤུ། འབུམ་སུམ་ཅུ། འབུམ་བདུན་བརྒྱད། དས་འད་མར་མ་རག་པ་དང་། དས་འདའི་སྐབས་སུ་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན། 
ད་བར་དུ་གནད་དྲོན་ཁ་ཤས་བྱུང་བ་དས་ལ་དྷ་ས་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་མཆྲོག་གིས་གང་ཡྲོང་ཅི་ཡྲོང་གིས་དསའི་སྒང་ལ་ཕག་
རྲོགས་གང་ཐུབ་བྱས་སྲོང་ལ་གཞན་པ་དས་ཚོས་ཀང་ཕག་རྲོགས་བྱས་ནས་དཀའ་ངལ་དས་སསལ་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་སྲོང་། ཡིན་ན་
ཡང་དངུལ་ཁང་བདག་པྲོས་ག་རས་ཟསར་གི་འདུག་ལབ་ན། ཁྱསད་རང་ཚོའི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་ཁྱབ་ཅིག་
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བཏང་བཞག་པ་ཡིན་ན། དསའི་རིགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་རིགས་ཡིན་ན། རྒྱབ་གཉསར་ཞིག་བཀའ་ཁྱབ་སི་ཡྲོངས་ཀི་བཏང་
བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ངྲོ་འཛིན་བྱསད་རྒྱུ་ལ་དཔས་མི་སིད་ཀི་སབས་བདས་བྲོ་འདུག་ཅསས་ལབ་ཀི་འདུག དས་ཡིན་
དུས་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ངྲོས་ནས་ཡིན་ན་ཡང་དས་འདའི་བཀའ་ཁྱབ་དང་། བྱསད་སངས་དང་ལམ་ལུགས་མསད་པ་ཡིན་དུས། 
མཚམས་མཚམས་ག་རས་འབི་དགྲོས་མསད་ལ་སྲོགས་པའི་སྒང་ལ་དཀའ་ལས་ཞས་དགས་འཕྲད་འདུག དས་འད་ཡྲོང་མཁན་ལ་
ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་མངགས་ཤིག་གནང་རྲོག་གནང་ཞསས་དས་ངས་འབུལ་
བསྐུལ་ཡིན། དུས་ཚོད་མང་པྲོ་བཀག་མི་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་དས་ཙམ་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་གིས་བཀའ་འདི་གནང་རྒྱུ་དསའི་ནང་དུ། བལ་ཡུལ་
རྒས་གསྲོ་ཁང་གི་ཚེ་རིང་རྒན་གསྲོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གི་སྐྲོར་ལ་གྲོས་ཚོགས་ས་རསས་ཀི་ནང་དུ་བཀའ་མྲོལ་རིམ་པ་བྱུང་
ཡྲོད་རསད། བྱས་ཙང་དས་ཚོའི་རྒྱབ་ལྲོངས་གཅིག་དང་གཉིས་བྱས་ནས་ཞུ་མི་དགྲོས་པ། ཕལ་ཆསར་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་
རྣམ་པ་ཚང་མའི་དགྲོངས་མངའ་ལ་ཡྲོད་བསྡད་པ་ཞིག་རསད། ན་ནིང་དི་བ་ས་རསས་མང་པྲོ་ཞིག་ཕསབ་པ་རསད། སྐབས་དས་དུས་
གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་གསལ་བཤད་བྱསད་རྒྱུ། སྐབས་དས་དུས་ཀི་གནས་སངས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས་ལྲོ་གཅིག་ཕར་
བསྐྱར་བསྐྲོ་བྱསད་དགྲོས་པའི་གནས་སངས་ཆགས་སྲོང་། དས་ཆགས་རྒྱུ་དསའང་དུས་ཚོད་ཀང་ཐུང་ཐུང་བྱས། རྒྱ་གར་ནས་
ཕར་བ་ཡུལ་འགྲོ་རྒྱུའི་ལས་བྱསད་དསའི་ལག་ཁྱསར་སྲོགས་མང་པྲོ་ཞིག་ཆ་རསན་མ་ཚང་བའི་གནས་སངས་ཤིག་ཆགས་བསྡད་
ཡྲོད་རསད། ཕར་གི་བལ་ཡུལ་དྲོན་གཅྲོད་ལ་དས་འད་ཞིག་བཅུག་གི་ཡྲོད། ས་གནས་དསའི་ཐྲོག་ལ་སྒས་གསྲོ་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་གི་ཚབ་ཅིག་ས་གནས་ནས་ཡར་ཐབས་ཤསས་བྱྲོས་ཞསས་འདི་ནས་བཀའ་མངགས་ཞུས་ཡྲོད་རསད།  ཞུས་པ་གཞིར་
བཟུང་ཕར་གི་ནས་ཐབས་ཤསས་དང་གསལ་བསགས་ག་ཚོས་རྒྱ་ཆསན་པྲོ་གནང་ཡྲོད་མསད་དས། དས་གསལ་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་མསད་དས།  
གང་ལྟར་མཐའ་མ་བལ་ཡུལ་དྲོན་གཅྲོད་ཀིས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཚུར་ཡིག་གས་ཞིག་འབྱྲོར་བར་ཁྲོང་རང་གི་དགྲོངས་
པ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་འགན་འཛིན་འདི་འགན་གསྲོ་ཁང་གི་མི་མང་ཚོ་གི་འྲོས་པ་ཞས་དགས་བྱསད་ཀི་འདུག ལས་དྲོན་གི་
ཐྲོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་། མ་འགིག་པ་གང་ཡང་མི་འདུག དས་ཡིན་དུས་འགན་གསྲོ་ཁང་གི་འགསལ་ཡྲོལ་བ་ཚོའི་རས་
འདྲོད་བཞིན་ཁྲོང་རང་ཉིད་བསྐྲོ་བཞག་ན་ཞསས་ཕག་བིས་ཤིག་འབྱྲོར་བ་རསད། ད་བཞིན་རྒན་གསྲོ་ཁང་གི་ནང་ལ་ཡྲོད་བསྡད་
པའི་རྒན་འཁྲོགས་ཕལ་ཆསར་མི་ཉི་ཤུ་ར་གངས་ཞིག་གིས་ས་ཡིག་བརྒྱབ་པའི་ཡི་གས་ཞིག་ཀང་འབྱྲོར་བ་རསད།  སྐབས་དས་
དུས་ང་ཚོ་ནང་སིད་ཀི་ནང་དུ་གྲོ་བསྡུར་ས་རསས་བྱས་ནས། ད་མི་གཏྲོང་ཡག་ལམ་སསང་ག་མ་བསིགས་པ། དས་འད་གི་གནས་
སངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་དས་མསད་པ་ཡིན་དུས་ཁྲོང་ཚོའི་ས་གནས་ནས་ཡར་བདས་སྡུག་དང་མ་སྲོང་ན་ས་རསས་སུ་རྒན་
གསྲོ་ཁང་གི་རྒན་འཁྲོགས་ཁྲོང་རང་ཚོས་སྙན་སསང་བྱུང་བ་ཡིན་དུས་ཐསངས་གཅིག་དགྲོངས་བཞསས་གནང་བཞག་ན་ཞསས་ང་
ཚོས་བཀའ་བསྡུར་གནང་ནས། ལྲོ་གཅིག་བསྐྱར་བསྐྲོ་བྱས་པ་རསད། དས་ ༢༠༡༨ ཕལ་ཆསར་སི་ཟླ་ ༤ པ་ ༥ པ་དས་འད་ཞིག་
ལ་ལྲོ་གཅིག་དས་གཙང་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རསད། དས་གཙང་ཙར་བའི་རསས་སུ་དས་ས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ས་རསས་ཀི་ཁིམས་སིག་
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གཞི་འགལ་བའི་གནས་སངས་མང་པྲོ་ཞིག་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་དུས། སྲོན་ཚུན་རང་ནས་ང་ཚོས་བསྐར་བསྐྲོ་མི་དགྲོས་པ་
ཞིག་ཞསས། རྒྱ་གར་ནས་ཕར་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་འདུག་དང་། བལ་ཡུལ་རང་ནས་བསྐྲོ་གཞག་བྱསད་དགྲོས་ཀི་འདུག དས་སྲོན་
ཚུན་ནས་ང་ཚོས་གྲོ་སིག་བྱས་བཞག་པ་ཡིན་ཞསས་སྙན་སསང་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན། 
 དས་ནས་རྒན་གསྲོ་ཁང་འགན་འཛིན་དསས་ལས་བྱསད་ཀི་སིག་གལ་གི་ནང་ལ་ཡྲོད་དུས་ལས་བྱསད་ཀི་སིག་སྲུང་བྱསད་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རསད་པས་ཞསས་བཀའ་ཕསབས་སྲོང་། སིག་འཛུགས་འདི་གི་ཕྲོགས་བཟས་སིག་འཛུགས་འདི་གི་འགན་ཁྱསར་
ནས་བསྡད་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས་སིག་འཛུགས་འདི་གི་འགན་དས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་འཁྱསར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རསད། ད་བར་དུ་
ཁིམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ག་རས་འཕྲད་ཀི་ཡྲོད་རསད་ཅས་ན། གནས་ཚུལ་དས་འདས་འད་ལྷག་ཡྲོང་པའི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་དས་འཕྲད་
ཀི་ཡྲོད་རསད། འདིར་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གང་ཟག་ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་གཞུང་གི་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་སངས་འཛིན་ཞིག་གི་འྲོག་
ལ་བཞུག་ཚར་བའི་ནམ་བཞུག་ལ་བཞུག་སའི་གྲོ་རིམ་ནྲོར་བསྡད་པའི་གནས་སངས་ཀི་བཟྲོ་འད་པྲོ ་ཞིག་ཆགས་བསྡད་
ཡྲོད་རསད། ཁིམས་བཟྲོ་ལྷན་ཁང་གི་མི་ཞིག་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་ནང་ལ་བཞུག་པ་དས་འཛིན་སྐྱྲོང་གི་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཡྲོང་
བའི་སྐབས་སུ་དས་རང་བཞིན་གིས་ཁིམས་དང་མ་བཐུན་པའི་གནས་སངས་ཆགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རསད། དས་འདའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
དས་ས་བཀའ་གནང་མཁན་མ་པྲོ་བྱུང་བ་ཡིན་དུས། དགྲོངས་འཆར་གང་རས་གནང་བ་དས་ལ་ང་ཚོས་ངྲོས་ལསན་ཞུས་པའི་ཐྲོག་
ནས་བསྐྱར་བསྐྲོ་མི་དགྲོས་པ་གང་དག་བྱསད་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་ཞུ་གི་ཡིན་ཅསས་དས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 དས་ནས་དས་རིང་ཉས་འཆར་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དས་ཡི་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལ་བལ་ཡུལ་ཆྲོས་འབྱྲོར་མི་མང་མི་
ལྔ་སྲོང་ཙམ་ཞིག་གིས་མི་བསྐུར་གནང་ནས་བདས་སྡུག་སྙན་སསང་གང་ལ་གང་འཚམ་འདིར་ཞུས་ཡྲོད་རསད། དས་ཡྲོངས་གགས་
རསད། དསའི་སྒང་ལ་ད་རསས་ཉས་འཆར་ཁ་སང་དགུང་དག་རང་རསད། ཨ་རིང་དས་ཕ་ན་ཚུར་ཡི་གས་ཞིག་བཏང་ཡྲོང་གི་འདུག དསའི་
ནང་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞྲོན་གཉིས་ཀི་ལས་ཤྲོག་སྒང་ལ་མི་བརྒྱབ་པ་ཞིག་དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞྲོན་གཉིས་ཀི་མཚན་ཐྲོག་ལ་ཕག་བིས་འདི་འད་ཞིག་ཕུལ་འདུག སྲོང་ཙང་དསའྲོ་ངྲོ་བཤུས་
ཤིག་ང་ལ་ཡང་བཏང་འདུག་པས་དས་འདིར་ངས་ཀྲོག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་ཀྲོག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
དས་ལས་སྲོན་གནང་རྲོགས་གིས་ཞསས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན། 
 གནས་ཚུལ་དས་འད་ཞིག་ང་ལ་ཕི་ལྲོགས་ནས་ཚུར་བསསབས་པ་ཡིན་དུས། དས་ཚོ་རིགས་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ལས་
ཤྲོག་འད་དང་མི་འད་རྫུན་མ་བཟྲོ་གི་རསད། ས་ཡིག་འད་དང་མི་འད་རྒྱག་གི་རསད། ཐསལ་ཙེ་འད་མི་འད་བརྒྱབ་ནས་འགྲོའ ་ི
ཡྲོད་རསད། དས་ཡིན་དུས་དས་དངྲོས་ཡྲོད་ཡིན་དང་མིན། བལ་ཡུལ་ཆྲོས་འབྱྲོར་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་རང་ལ་ད་ནང་ས་དྲོ་ཆུ་
ཚོད་ ༨།༤༥ ཡི་ཐྲོག་ལ་འབསལ་བ་ཞུས་པ་ཡིན། དས་འབསལ་བ་ཞུས་པའི་ལན་འབྱྲོར་བ་དས་ངས་ལགས་ཀྲོག་ཞུ་གི་
ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་བསགས་ནས།  
 "དཔལ་ལྡན་དབུས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ་ངྲོས་དྲུང་ཆས་མཆྲོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ། ཞུ་གསྲོལ།  དས་སྲོན་ཆྲོས་
འབྱྲོར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་ཐྲོག་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་སྐུ་ཕྱཱ་མཛད་འཕྲིན་ཉུང་འཕྲི་དང་། སྐུ་
ངལ་གསྲོ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་མང་ཙམ་གཏྲོང་དགྲོས་པའི་ཐག་གཅྲོད་བྱུང་བ་དང་། བྲོད་མི་ནང་ཁུལ་ཆིག་སིལ་ཡྲོང་དགྲོས་པའི་
སྐྲོར་རྒྱུན་ལས་ནས་སི་མྲོས་ཐག་གཅྲོད་བྱུང་བ་ཞིག་གི་སྐྲོར། བྲོད་མི་མང་གི་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕག་བིས་གཏྲོང་
གཏན་ཁསལ་བ་ལས། གཞན་གནད་དྲོན་གང་ཡང་བྱུང་མསད།"  
 ག་རས་གསུང་གི་ཡྲོད་རསད་ཅས་ན། ཁ་སང་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་རྒྱུན་ལས་འཚོགས་པའི་སྐབས་སུ། 
༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོའ་ིཆསའི་མཛད་འཕྲིན་ཕར་ཚུར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་དས་གང་ཐུབ་ཉུང་འཕྲི་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་
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དང་། དས་གནང་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐྲོག་ནས། ༸སྐྱབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆསས་སྐུ་ངལ་གསྲོ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་དས་གང་མང་
མང་ཞིག་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ། དྲོན་ཚན་དང་པྲོ་དས་ཐག་གཅྲོད་དསའི་སྒང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ཟསར།  
 གཉིས་པ་དས། བྲོད་མི་ནང་ཁུལ་ལ་གཅིག་སིལ་ཡྲོང་དགྲོས་པའི་སྐྲོར་ལ་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐྲོག་ནས་སི་མྲོས་ཐག་
གཅྲོད་བྱས་བཞག་པའི་སྐྲོར་ཞིག  བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཕག་བིས་ཤིག་གཏྲོང་གཏན་ཁསལ་བ་ལས་གཞན་
པ་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མསད་ཟསར། "མ་ཟད་ ༢༠༡༨།༣།༡༦ ནས་བཟུང་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་བལ་ཡུལ་
མཆྲོད་འཇྲོར་དང་འབསལ་བའི་སྐྲོར་གསང་སྲོང་བྱུང་བའི་ཐད་འདི་གའི་ལས་ཁུངས་སུ་མི་མང་ནས་བདསན་པ་ཡིན་མིན་སྐྲོར་
བཅའ་འདི་ཡང་ཡང་ཞུ་ཡི་འདུག ཕྲན་ནས་གྲོང་གསལ་གནད་དྲོན་གཉིས་པྲོ་དས་མཆྲོད་འཇྲོར་ས་གནས་འཐུན་ཚོགས་
མཉམ་གྲོས་བསྡུར་བྱུང་བ་ལས། དས་ལས་ལྷག་པ་གང་ཡང་བྱུང་མསད་སྐྲོར་མི་མང་བཅར་མཁན་ཁག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་
བྱུང་། གྲོང་གསལ་གནད་དྲོན་གཉིས་ལས་ལྷག་པའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་བ་ཁག སི་འཐུས་སྒསར་གི་བསམ་
ཚུལ་ཡིན།" བྱས་ཙང་དས་ལས་ལྷག་པ་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཕར་གིར་བྱུང་མ་སྲོང་། དས་ཡིན་དུས། དས་ལས་རྒལ་བའི་གནས་
ཚུལ་བྱུང་བཞག་པ་དས་སི་འཐུས་སྒསར་གི་དགྲོངས་ཚུལ་རསད་མ་གཏྲོགས། ཕར་གིའི་ས་གནས་མི་མང་ཚོའི་བསམ་ཙུལ་གང་
ཡང་མིན་ཞསས་དང་། "དས་མིན་ ༢༠༡༨།༣།༡༩ ཉིན་ས་འཐུས་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་གྲོང་གསལ་གནད་དྲོན་དང་འབསལ་བའི་
སྐྲོར་ཕྲན་ནས་མི་མང་བཀང་ཚོགས་ཐྲོག གསལ་བཤད་དང་གསར་འགྲོད་གསལ་བསགས་བྱསད་འཐུས་ཆྲོག་པའི་བཀའ་
འཁྲོལ་ཞུས་པར། ས་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། དསའི་འགན་ཁྱསད་རང་ལ་ཡྲོད་མ་རསད། མི་མང་ལ་གསལ་བཤད་
དགྲོས་གལ་མ་མཆིས་སྲོ་ཞསས་ས་འཐུས་ཚང་འཛོམས་ཐྲོག་ལ་གསུང་སྲོང་"ཟསར། དས་གྲོས་ཚོགས་ལ་གསང་སྲོང་བྱུང་བའི་རྒྱུ་
མཚན་གི་ཐྲོག་ནས། ཕར་གིའི་མི་མང་གིས་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ས་ལ་ཡྲོང་ནས། དས་འདའི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་ལྷག་
གི་འདུག གང་འད་རསད་ཅསས་སྐད་ཆ་དིས་པའི་སྐབས་ལ། ཁྲོ་རང་གི་ངྲོས་ནས་མི་མང་ཚོ་ཚུར་ཚོགས་ནས་དངྲོས་ཡྲོད་གང་
བྱུང་བཞག་པ་དས་མི་མང་ལ་མར་གསལ་བཤད་དང་། ཡང་ན་གསར་འགྲོད་གསལ་བསགས་བཟྲོ་ལྟ་དས་འད་ཞིག་བྱས་ན་
ཅསས། ཕ་གིའི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ལ་དགྲོངས་སྐྲོར་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་དས་ཁྱྲོད་རང་ལ་འགན་གང་ཡང་
ཡྲོད་མ་རསད། བྱསད་དགྲོས་ཀི་མ་རསད་ཅསས་གང་ལྟར་དསར་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་རག་མ་སྲོང་ཞསས་ཞུ་དྲོན་དས་རསད་
འདུག  
 གཉིས་པ་དས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞྲོན་གཉིས་ལ་ཕུལ་བཞག་པ་དས། མར་ཀྲོག་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་
དམ། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ར་བའི་ང་ཚོ་གཞུང་འབསལ་གི་ཚོགས་ཆུང་འཆར་འབུལ་དས་འད་མ་གཏྲོགས། གྲོས་ཚོགས་
ནང་དུ་ཀྲོག་གི་མ་རསད། དསའི་ནང་དྲོན་སྙན་གསང་ཞུ་དགྲོས་ན་ཞུས་གནང་རྲོགས་གནྲོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།) ནང་དྲོན་དས་དས་རསད་
འདུག ཕག་བིས་དས་སི་ཟླ་ ༣།༢༡ ལ་བཏང་གནང་འདུག དསའི་ནང་དུ་ཁ་སྲོན་ཆྲོས་འབྱྲོར་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ། ཁ་ཉིན་ཆྲོས་
འབྱྲོར་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ནས། བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཙོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་བགསས་གཞྲོན་གཉིས་ལ་སྙན་ཞུ་
ཞིག་ཕུལ་བ་ཡིན་ཟསར།  ད་གིན་གྲོང་དུ་ཕུལ་བ་ཡིན་ཟསར་བ་དས་རསད་འདུག དསའི་རྲོག་གཞི་འབྱུང་ར་ཟསར་བ་ཞིག་ཤད་གུག་གི་
ནང་དུ་བརྒྱབ་བཞག་འདུག དས་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནས་ཚིག་དྲོན་རས་གཉིས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཕྲན་བུ་ནྲོར་འཕྲུལ་བྱུང་བ་
ཁག་ལ། བལ་ཡུལ་གནས་བཞུགས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་ནས་གསལ་བཤད་ལྲོག་འགསལ་བརྒྱབ་པའི་དབང་གིས་
མི་མང་ནང་དུ་བྲོ་འཚབ་ཞས་དགས་བྱུང་འདུག དས་ཡིན་དུས། དས་ཆྲོས་འབྱྲོར་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་
རྒྱུ་ལ། དསང་སང་མི་རས་ཟུང་ཞིག་གིས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་དང་། སི་ཚོགས་ནང་དུ་ངྲོ་རྒྲོལ་དང་གསང་སྲོང་བྱསད་མཁན་
དས་དག་གི་རྒྱབ་ལྲོངས་དང་། དས་ཚོ་དྲོ་གཟབ་དང་ཞིབ་འཇུག་རྒྱུན་སྐྱྲོང་གནང་དགྲོས་རྒྱུའི་གནས་སངས་ཆགས་འདུག་ཅསས་
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པ་དས་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞྲོན་གཉིས་ཀི་བཏང་བཞག་པའི་ཕག་བིས་དས་རསད་འདུག དས་
ཡིན་དུས། མི་འབྲོར་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡི་ན་ཁ་སང་གྲོང་དུ་བཀའ་གནང་བ་རསད། བལ་ཡུལ་མཆྲོད་འཇྲོར་ནང་དུ་ཁ་སང་མི་
མང་ཕལ་ཆསར་སྲོང་ཕྲག་ལྔ་ཙམ་ཞིག་བཀའ་མྲོལ་ཡྲོད་རསད་དས།  ཕར་གིར་ ༣༢༠༠ ལྷག་ཅིག་མ་གཏྲོགས་མསད་ཟསར་
ནས། གང་ལྟར་ད་ལྟའི་བལ་ཡུལ་གི་ཚེ་རིང་རྒས་གསྲོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གི་གནད་དྲོན་དང་འབསལ་བའི་གསལ་བཤད་ཞུ་
རྒྱུ་དས་འད་ཞིག་ཡིན། ཐུགས་རས་ཆས་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསན་འཕསལ་མཆྲོག་ནས།ཤ 
སང་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསསང་ཡིན། 


