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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།  ༧   འདྲོན་ཨང། ༣༡   དྷརྨ་ཤཱལཱ 
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དཀར་ཆག 
 

ཨང། གནད་དྲོན། ཤྲོག་གངས། 
 
༡ 

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པྲོ། 
མུ་མཐུད་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས། 

 
༥་་་༢༨ 

 
༢ 

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ། 
མུ་མཐུད་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས། 

 
༢༨་་་༤༩ 

 
༣ 

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ། 
མུ་མཐུད་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས། 

 
༤༩་་་༧༤ 

 
༤ 

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གི་ཐུན་བཞི་པ། 
མུ་མཐུད་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས། 

 
༧༤༌༌༌༡༡༡ 

 
༥ 

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གི་ཐུན་ལྔ་པ། 
མུ་མཐུད་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་གཏན་འབེབས། 

 
༡༡༡༌༌༌༡༡༩ 

༦ ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པྲོ། (ལས་ཉིན་མཐའ་མ།) 
ཁིམས་བཟྲོའ་ིལས་དྲོན་ཁག་གི་བརྲོད་པ་གསུམ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༥ པ། 

 
༡༡༩༌༌༌༡༢༣ 

༧ མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༩ པ་ཆེད་འཛུགས་དགྲོས་པ་སྲོགས་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་
གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ། 

 
༡༢༣༌༌༌༡༢༤ 

༨ བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐྲོག་བགྲོ་གེང་ཟིན་པར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གི་ལན་
འདེབས་གསལ་བཤད། 

 
༡༢༤་་་༡༣༤ 

༩ བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བའི་དྲོན་གནད་རྣམས་བྲོ་ངེས་བྱུང་བའི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་
འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ། 

 
༡༣༤་་་༡༣༥ 

༡༠ རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལྲོའ་ིབསར་བཅྲོས་གཏྲོང་ལེན་ཁིམས་ཡིག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ། ༡༣༦་་་༡༤༥ 
༡༡ རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ་ིགཏྲོང་ལེན་ཁིམས་ཡིག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ། ༡༤༥་་་༡༥༤ 
༡༢ ལས་དྲོན་འཕྲོ་སྲོང་དགྲོས་རིགས། ༡༥༤་་་༡༥༥ 
༡༣ ཚོགས་དྲུང་ནས་དགྲོངས་ཤྲོག་ཁག་སྙན་སྲོན། ༡༥༥་་་༡༥༥ 
༡༤ ཚོགས་འདུ་མཇུག་བསྲོམས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་གཏམ་བཤད།  ༡༥༦་་་༡༦༠ 
༡༥ སི་སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ པ་གྲོལ་བའི་བསལ་བསགས། ༡༦༡་་་༡༦༡ 
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གསར་འགྲོད་པ། 
བྲོ་བཟང་བརྲོན་འགྲུས། 
བཀྲ་ཤིས་བསམ་གཏན། 
བསྟན་འཛིན་ཆྲོས་གགས། 
བསྟན་འཛིན་སྐལ་ལྡན། 
སྐལ་བཟང་ཐེག་མཆྲོག 
སྐལ་བཟང་དཔལ་ལྡན། 
བསྟ 
 

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་ ༢༣ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པྲོ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས། 
ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའི་ལས་ཉིན་དགུ་པ་ཆགས་ཡྲོད། དེ་རིང་ས་
དྲོ་དི་བ་དི་ལན་གི་དུས་ཚོད་མེད། དེ་རིང་ལས་རིམ་དང་པྲོ་ལས་ཁུངས་གྲོ་རིམ་བཞིན་སྲོན་རིས་ཐྲོག་སི་ཡྲོངས་བགྲོ་གེང་
དང་གཏན་འབེབས་ཕེབས་གནང་བསད་ཡྲོད། ཁ་སང་གི་འཕྲོ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་སི་ཡྲོངས་ཀི་
བགྲོ་གེང་དང་གསལ་བཤད་ལས་འདེབས་ཕེབས་བསད་ཡྲོད།  
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་འགྲོ་དང་ཐད་ཀར་ཐྲོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། 
སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་གནད་དྲོན་མང་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ནང་སིད་རེད། ཤེས་རིག་རེད། དཔལ་འབྱྲོར་རེད། གཙོཆེ་བ་ཤེས་
རིག་དང་ནང་སིད་རེད།  ལྷན་ཁང་ཁྲོ་རང་ལས་ཀའི་ངྲོ་བྲོ་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ་དང་། དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་དྲོགས་གཞི་གནང་
མཁན་མང་པྲོ་ཡྲོད་ཀི་རེད། ངས་ཙག་གི་ཙིག་གི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། གནད་དྲོན་གཅིག་གི་ཐྲོག་ལ་
གསལ་ཁའི་ཚུལ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་འདྲོད་པ་བྱུང་། སི་ཡྲོངས་ཀི་ལྷན་ཁང་ཚང་མའི་ཐྲོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་པ་དེ་དག་གང་ལ་གང་
འཚམ་བཟང་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ལ་ཚང་མར་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་འད་གཅིག་ཡིན།  
 དེ་ནས་ཁ་སང་བཀའ་མྲོལ་འཕྲོས་པའི་གནས་བབ་ཀི་ཐྲོག་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ལ།  བལ་ཡུལ་གི་ས་
གནས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཕག་འབི་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་འདིར་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་གནང་བ་དང་། དེ་བཞིན་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ངས་མར་ཞིབ་ཕ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གནས་
ཚུལ་འབྱྲོར་རྒྱུ་མང་པྲོ་ཞེ་དགས་ཤིག་འབྱྲོར་གི་འདུག གང་ལྟར་སྲོ་སྲོ་ས་གནས་དེ་ལ་འགྲོ་མྲོང་མེད་པ་དང་། མི་རེ་རེས་
གནས་ཚུལ་རེ་བཤད་དུས། བདེན་དང་མ་བདེན་གནས་ཚུལ་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ལར་ནས་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་
ནས་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལ་བཀའ་འདི་གནང་བ་དང་། ཕག་འབི་དེ་དག་གནང་བ་སྲོང་ཙང་། དེ་ཚོ་ཡང་ཞིབ་ཚགས་པྲོ་
གནང་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་འདུག་བསམ་པ་དན་གི་འདུག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གསུང་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཡིན་
ནའང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ས་གནས་ཁྲོ་རང་ནས་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་། དགྲོངས་མཁེན་ཡྲོད་ཀི་རེད་བསམ་པ་དན་གི་
འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་གྲོ་པའི་སྐད་ཆ་དེ་ཚོར་ངས་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་མ་བྱུང་། ཡིན་ན་ཡང་། མི་འབྲོར་གི་ཚོད་ཀི་ཐྲོག་
ལ་ཚིག་གཅིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང།  སིར་བཏང་ཡ་གི་བ་ཡུལ་གི་མཆྲོད་འཇྲོར་ས་གནས་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ། 
དེ་ཚོའི་ས་ཆ་དེ་དག་མི་འབྲོར་ཐྲོག་ལ་རྣམ་རྒྱུན་བཤད་སྲོལ་ལ་སུམ་སྟྲོང་ལྷག་ཙམ་ཞིག་བཀའ་མྲོལ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། 
ལྔ་སྟྲོང་ལྷག་ཙམ་གི་བཀའ་མྲོལ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། རྣམ་རྒྱུན་བཀའ་མྲོལ་གནང་སྟངས་དེ་མི་འབྲོར་ཚད་དེ་ཙམ་རེད་
ཅེས་གསུང་ཕྲོགས་གཉིས་ཡྲོད་རེད། ཅེས་གསུང་བསད་ཀི་འདུག གསུང་ཕྲོགས་གཉིས་ཀ་ཁ་སང་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་
ནང་ལ་ཕེབས་པ་རེད། ངས་གཞི་ག་པར་བཞག་གི་ཡྲོད་ལབ་པ་ཡིན་ན། བལ་ཡུལ་ལ་ས་ཡྲོམ་གི་གྲོད་ཆག་བྱུང་བའི་སྐབས་
ལ། མཆྲོད་འཇྲོར་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཀིས་གཞུང་ལ་ཡར་གུན་གསབ་གནང་བའི་སྐབས་ཀི་མི་འབྲོར་གི་ཐྲོ་ག་ཚོད་རེད་
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ཟེར་ན། ༤༧༦༤ རེད་འདུག ངས་ཚད་འཛིན་ཞུ་ས་དེ། དེའི་སྐབས་སུ་གྲོད་ཆག་བྱུང་བའི་སྐབས་ལ། ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ལ་ཕུལ་བའི་མཆྲོད་འཇྲོར་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསྲོམས་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གནས་སྟངས་དེ་འད་
ཞིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏྲོགས་དེ་ལས་སྲོས་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།  
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལས་དྲོན་དང་འབེལ་བ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། རིས་དང་འབེལ་བ་དེ་གཞུག་ལ་རིས་ཀི་སྐབས་
སུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་དྲོན་དང་འབེལ་བ་བཀའ་འདི་ཁག་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། དང་པྲོ་དེ། ༢༠༡༤ ཡི་སིད་བྱུས་དེ་གཏན་
འབེབས་བྱས་ནས། ད་ལྲོ་བར་ལྲོ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཕིན་པ་རེད། ངས་སྐུ་ངྲོ་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་
དེ། ད་བར་ས་གནས་ག་ཚོད་ལ་ལག་ལེན་ཁེལ་ཡྲོད་རེད་དམ། ས་གནས་ག་ཚོད་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རེད། 
ཐྲོག་མར་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  
 དེ་ནས་ས་གནས་ལག་ལེན་བསྟར་བཞག་པ་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ ༢༠༡༤ ཡི་སིད་བྱུས་དེའི་འྲོག་ནས་དེ་ས་
མེད་པའི་ཁེ་ཕན་ག་རེ་ག་རེ་བྱུང་ཡྲོད་རེད་དམ། ཕན་ཐྲོགས་ག་རེ་བྱུང་ཡྲོད་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་
དེ་ས་ ༢༠༡༤ སིད་བྱུས་མེད་པའི་སྐབས་ལ། དཔེར་ན་གཞིས་ཆགས་ལ་ཞིང་ཁ་ཨེ་ཀར་ acre ལྔ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མི་ཞིག་
ལ། ས་ཁལ་དེ་ལྲོ་གཅིག་ལ་སྲོར་མྲོ་ ༡༤༦ སྲོད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཁ་སང་ཉེ་ཆར་ཟླ་བ་དྲུག་ལ། ཁ་སང་ ༢༠༡༧ ཟླ་བ་དྲུག་
གི་རེད་ཅེས་ལབ་ནས་སྲོར་མྲོ་ ༨༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞིག་བསྡུས་སྲོང་། ཁ་སང་ཉིན་མ་གཉིས་གསུམ་གི་སྲོན་ལ་སྲོར་ ༡༦༦༠ 
བསྡུས་སྲོང་ཞེས་ལབ་ཀི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། སྲོན་མ་ཡིན་ན་ཞིང་ཁ་ཨེ་ཀར་ acre ལྔ་འདེབས་མཁན་ཞིག་ལ་ལྲོ་གཉིས་
ལ་སྲོར་མྲོ་ ༡༤༦ མ་གཏྲོགས་སྲོད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་སྲོར་མྲོ་ ༨༠༠ ལྷག་ཙམ་དང་།  ད་
ལྟ་ཡང་བསར་ ༢༠༡༨ ལྲོ་ལ་ཟེར་རུང་ཁ་སང་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་མ་གཏྲོགས་འགྲོ་ཡྲོད་མ་རེད། ད་དུང་ ༡༨༦༠ བསྡུས་གནང་
བཞག དེ་ཡིན་དུས། རྒྱ་གར་གིས་ laveno དེ་ཁེད་རང་ཚོས་ཐག་བཅད་པ་རེད། ང་རང་སིར་བཏང་གི་གནས་སྟངས་དེ་
ག་རང་རེད་དེ། ཁྲོད་རང་ཚོ་རང་གིས་ཐག་བཅད་པ་རེད་ཅེས་ལབ་ཀི་འདུག བྱས་ཙང་། དེ་ཡིན་དུས། དེ་ག་རེར་གཞིར་
བཞག་ནས་ཐག་བཅད་པ་ཡིན་ནམ། དང་པྲོ་ངས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་ནས་བཀའ་ལན་ཕེབས་ན། དེ་ནས་དྲོགས་
འདི་གཞན་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་གཞིས་ཆགས་ས་བརྟན་གི་ཐྲོག་ལ་ཕག་ལས་མང་པྲོ་གནང་ཡྲོད་ཀི་རེད།  ད་ལྟ་ཉེ་ཆར་ནང་སིད་རེད། 
སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ཡིན་ནམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག tibet fund ཡིན་ན། གང་ལྟར། འཆར་གཞི་མང་
པྲོའ་ིཐྲོག་ལ་ས་གནས་སུ་ཚོགས་འདུ་རིམ་པ་ཚོགས་སྲོང་། ཚོགས་འདུ་རེ་ཚོགས་དུས། གནས་ཚུལ་མ་འད་མ་འད་རེད་
བཞག དང་པྲོ་གྲོང་སེ་གྲོང་སེ་ནང་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་སྲོང་། དེ་དུས་ཁེད་རང་ཚོར་འཆར་གཞི་ག་རེ་ཡྲོད་ནའང་
འཁེར་ཤྲོག དངུལ་དེ་ནི་ཚང་མ་ grant རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་ནས། སེ་ཀ་དང་
གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། ཁེད་རང་ཚོ་མར་རྦད་དེ་ grant རེད་ལབ་དུས། མི་མང་ཚོས་ཟིང་ཞིག་བརྒྱབ་སྲོང་། དེ་འད་ཞིག་
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རག་རྒྱུ་རེད་བཞག་ལབ་ནས། དེ་ནས་བར་སྐབས་ཤིག་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་ནས། དེ་མི་གང་ཟག་རེ་རེ་ལ་རག་གི་
མ་རེད། ཁེད་རང་ཚོས་མཉམ་རུབ་ཀི་ཚོགས་པ་ཞིག་བཙུགས་ཐུབ་ན། དེ་ནས་རག་གི་རེད་ཅེས་ལབ་ནས། མི་གསུམ་
ཡིན་ནའང་འད། བཞི་དང་ལྔ་དེ་འདའི་ཚོགས་པ་བཙུགས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་རྲོགས་དངུལ་རག་གི་རེད། དེ་ཡང་མི་ལྔ་ཡིན་
ན། འབུམ་ལྔ་རག་བྱས་ནས་དེ་བྱེད་ཀི་རེད། ཁ་སང་གལ་སིད་ངས་ནྲོར་མེད་ན། ཡང་བསར་དེ་བྱེད་དུས། ཁེད་རང་ཚོས་
བ་ཕྱུགས་ཉར་མཁན་ཡྲོད་ན། མི་ལྔ་མཉམ་དུ་བྱས་ནས་བ་ཕྱུགས་ཉར་མཁན་ཡྲོད་ན། འབུམ་ལྔ་རག་གི་རེད་ལབ་ནས། དེ་
འད་གསུངས་བཞག ངའི་དྲོགས་འདི་ལ་བ་ཕྱུགས་ཉར་རྒྱུ་ལ་དེ་འད་མི་མང་པྲོ་མཉམ་པྲོ་བྱས་ནས་ང་རང་ཚོ་ད་ལྟའི་བར་དུ་
བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་མཉམ་རུབ་བྱས་ནས། ལས་ཀ་དྲོན་དག་བསྒྲུབས་བཞག་པ་ག་ཚོད་ཡྲོད་མེད་ང་ཚོས་མཁེན་
གསལ་རེད། དེ་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་མཉམ་རུབ་བྱས་ནས་འཆར་གཞི་བྱེད་ལབ་པ་ཡིན་ན། ཞིང་པ་ཁྲོ་རང་ལ་
དེ་ས་བེ་ལ་ཀྲོབ་པི་ལ་གཅིག་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད། པུ་རེང་ camp ལ་གཞྲོན་སེས་མང་པྲོ་བྱས་ནས། དེ་མིན་ང་རང་ཚོའི་
གཞིས་ཆགས་དེ་ཚོ་ལ་དེ་འདའི་མཉམ་རུབ་བྱས་ནས་འཆར་གཞི་གང་འད་གང་འད་སིག་རྒྱུ་ཡྲོད་ན། དེ་སི་ཡྲོངས་ཀི་
གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ནས་བསམ་པ་ཡིན་ན། ས་གནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་ནས་འཆར་གཞི་
ཡིན་ན། གང་འད་ཡིན་ན། ངའི་དྲོགས་འདི་རེད། དང་པྲོ་དྲོགས་འདི་དེ་ཚོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀའ་ལན་ཕེབས་སྲོང་ན། 
གཞན་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཡྲོད།  
 དེ་ནས་ཞིང་ཁ་འདེབས་ལས་ལ་དེ་ས་བུན་ལྲོན་གནང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་བུན་ལྲོན་དེར་ལྲོ་ཚད་ཡྲོད་པ་རེད། ལྲོ་
ཚད་མཐྲོ་ཤྲོས་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལ་ཞིང་ལས་འདེབས་ལས་བྱེད་མཁན་མང་ཆེ་བ་ཞིག་དམག་མི་དང་ཟུར་འད་པྲོ་དང་། ལྲོ་རྒན་པ་མ་གཏྲོགས་
ལྲོ་ཆུང་བ་ཞིང་ལས་བྱས་ནས་སྲོད་མཁན་ཞེ་དགས་ཁག་པྲོ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ཡིན་དུས། རེ་ཟུང་ཞིག་ཡྲོད་ཀི་རེད་མ་
གཏྲོགས་ཚོང་རྒྱག་ལ་ཕིན། དགུན་ཁ་ཚོང་རྒྱག་ལ་ཕིན། དབྱར་ཁ་ཞིང་ཁ་འདེབས་ལས་བྱེད་མཁན། བྱས་ཙང་། དེ་ཡིན་
དུས། དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་ནས་ཞིང་ཁ་འདེབས་འདྲོད་ཡྲོད་མཁན་འདེབས་མཁན་དེ་ཚོ་ལ།  མཐུན་རེན་དེ་
བསྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་འདུག རག་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་བསམ་བསམ་ཞིག་བྱུང་སྲོང་། དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཡྲོད་ན། 
དེར་གནད་འགག་གང་འད་གཟིགས་ཀི་ཡྲོད་དམ་མེད་ཅེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་དེ་
འད་རང་གཅིག་དི་བ་ཞིག་ཞུ་ཡི་ཡིན། བཀའ་ལན་ཕེབས་ནས་ཡང་བསར་གྲོ་སྐབས་ཞུ་ཆྲོག་པ་ཞིག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་གི་གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གི་དགྲོངས་འཆར་དེ་སི་ཡྲོངས་ནང་སིད་ཀི་
ལས་དྲོན་བྱེད་ཆྲོག་དེ་ཚོ་རིགས་དེ། དངྲོས་གནས་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཕྲོགས་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པའི་བསགས་བརྲོད་གནང་སྲོང་། 
ལས་བྱེད་ཚང་མའི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བཀའ་དིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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 དེ་ནས་ད་ལྟ་བལ་ཡུལ་གི་མཆྲོད་འཇྲོར་གི་མི་འབྲོར་གི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའི་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་བྱུང་སྲོང་། 
སུམ་སྟྲོང་དང་། ལྔ་སྟྲོང་དང་། དེ་འད་བཤད་སྲོལ་མ་འད་བ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་བསད་པ་གཅིག་ཡྲོད་པ་རེད། བར་ལམ་ས་
ཡྲོམ་གི་གྲོད་ཆག་དེའི་སང་ནས་བྲོད་མི་ཕལ་ཆེར་སྟྲོང་ཕག་བཞི་ཙམ་བྱུང་བཞག་པ་བཀའ་ཕེབས་སྲོང་། ར་བའི་ཡིན་སིད་
གི་རེད་དན་གི་འདུག ང་ཚོ་ད་ལྟའི་ལྲོ་འཁྲོར་ལྲོ་བསྲོམས་དང་ས་གནས་ཀི་ཡར་ཐྲོ་གཞུང་འབྱྲོར་བ་དེ་རང་ལ་གཞིར་བཞག་
པ་ཡིན་ན། སུམ་སྟྲོང་ལྔ་བརྒྱ་ཡན་མད་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འད་ཞིག་གི་སང་ལ་ར་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་པ་རེད་དེ། 
གུན་གསབ་ཀི་ཕ་གི་གནད་དྲོན་གི་སང་ལ་སྲོབ་གསྲོ་རག་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་ཡྲོང་དུས།  དེ་ཚོ་ནང་ལ་མི་འབྲོར་ག་ཚོད་ཐྲོ་
ཐེབས་ཡྲོད་ན། དེ་ཚོ་ནང་ལ་ཆ་ཚང་འཆར་ཅན་བྲོད་མིའི་ཁིམས་སིག་གཞི་ཆ་ཚང་བརི་བཀུར་ཞུས་ནས་སྲོད་མཁན། དེའི་
ནང་ལ་སུམ་སྟྲོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་རིས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དེ། དེ་མ་ཡིན་པའི་དེ་དང་འབེལ་བའི་འདེས་མ་དེ་འདའང་གང་ལ་གང་
འཚམ་གི་ཐྲོ་ཡྲོད་སིད་ཀི་རེད་དན་གི་འདུག  དེ་ཚོ་གཅིག་དང་གཉིས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཟུར་དུ་གནས་
སྟངས་གང་འད་ཆགས་འདུག  ཟུར་དུ་སྙན་གསང་ཞུ་ཆྲོག་པ་ཞིག་དང་།  
 དེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་ ༢༠༡༤ ཡི་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་བཀའ་འདི་ཞིག་གནང་
སྲོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ས་གནས་གང་དང་གང་ལ་ལག་ལེན་ཁེལ་གི་ཡྲོད་པ་རེད་དམ། དེས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཁེས་ཕན་ག་རེ་བྱུང་
ཡྲོད་པ་རེད་དམ། སིད་བྱུས་མེད་པའི་སྐབས་ལ། ཞིང་ཁའི་ས་རིན་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་ཆེན་པྲོ་ཕུལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། 
བར་ལམ་སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བཟྲོས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ས་རིན་སྲོར་མྲོ་ ༨༠༠ དང་ ༡༦༠༠ དང་གཅིག་མ་པྲོ་ཕུལ་
དགྲོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་མང་པྲོ་ཞིག་ཆགས་བཞག སྲོང་ཙང་། དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ག་རེ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་
འདི་གནང་སྲོང་། སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བྱ་དགྲོས་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ས་རེས་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་སྙན་གསང་ཞིབ་
ཕ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། སིད་བྱུས་དེ་གཏན་འབེབས་བཟྲོས་དགྲོས་རྒྱུ་དེ། སྐབས་ ༡༤ དང་ ༡༥ པའི་བཀའ་ཤག་གི་ལྔ་དང་
ལྔ་བཅུའི་སིད་བྱུས་ཀི་དགྲོངས་དྲོན་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ལས་གཞི་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད ་པ་རེད། ད་བཟང་ཕྲོགས་
ནས་ཡར་བཀའ་ཤག་གི་ལས་ཡུན་ལྔའི་རིང་ལ་བཟང་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ལ་གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཡྲོང་རྒྱུའི་གྲོ་
སྐབས་ཤིག་བྱུང་པ་ཡིན་ན། ད་ང་རང་ཚོ་ལ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་རེད་དེ། དེ་དག་མ་བྱུང་པ་བྱས་ནས་སྡུག་ས་ནས་བཤད་ན།  ལྲོ་
ལྔ་བཅུ་ཙམ་སླར་ཡང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་བསད་དགྲོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་ང་ཚོ་ཕུགས་ལ་གཞི་
ར་བརྟན་པྲོ་ཡྲོད་བསད་པའི་གང་ལྟར་དགྲོངས་པ་ཞིག་བཞེས་དགྲོས་ཀི་འདུག ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད། དེའི་ནང་ལ་གྲོས་ཚོགས་ལ་
ར་བའི་བཀའ་མྲོལ་ས་རེས་མང་པྲོ་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད། ད་ང་རང་ཚོ་མིའི་ལུང་པའི་ནང་ལ་བསད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། དེ་
ས་ལྲོ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ཕིན་པ་རེད།  སླར་ཡང་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་བསད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། བསད་སའི་ས་ཆ་དེ་ས་བརྟན་བཟྲོས་
དགྲོས་ཀི་འདུག ཟེར་རྒྱུའི་བཀའ་མྲོལ་གཙོ་བྲོ་དེ་རེད། ས་ས་བརྟན་མེད་པའི་སང་ལ་དངུལ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དེའི་ཐྲོག་
ལ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་ཡྲོང་པ་ཡིན་ན། ཁིམས་ཐྲོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་འཕད་ཡྲོང་རྒྱུའི་གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་ཡྲོང་
དུས། སྲོན་ལ་ས་དེ་ས་བརྟན་ཡག་པྲོ་ཞིག་དང་། ཁིམས་མཐུན་ཡག་པྲོ་ཞིག་བཟྲོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཐྲོག་ལ་མ་འྲོངས་ལྲོ་
ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུར་འཛུགས་སྐྲུན་གང་འད་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་། དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་
བཞེས་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། ས་ཆ་ར་བའི་ཚོགས་པའི་མིང་ཐྲོག་ནས་ཡར་ཐད་ཀར་ཉྲོས་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་ཡྲོད་པ་རེད། རིགས་གཅིག་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཐྲོག་ནས་མར་བྲོགས་མའི་ཐྲོག་ལ་སད་པའི་རིན་པ་མི་འད་བའི་གཉིས་
ཙམ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། སྲོང་ཙང་། ཚོགས་པའི་མིང་ཐྲོག་ནས་ཉྲོས་བཞག་པའི་ས་ཆ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ལྲོ་ལྟར་
འཆར་ཅན་གི་ཁིམས་མཐུན་གཞིར་བཟུང་གི་གཅིག་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་འགྱུར་བ་ག་རེ་ག་རེ་འགྲོ་ཡི་འདུག  དེ་ཆ་ཚང་སྐབས་
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དང་དུས་ཀི་འགྱུར་བཅྲོས་ལ་བསྟུན་ནས་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་ཉར་ཐུབ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན།  ཁིམས་མཐུན་ཐྲོག་ནས་དཀའ་
ངལ་དམིགས་བསལ་འཕད་རྒྱུའི་གཞི་ར་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་བྲོགས་མ་གནང་བཞག་པའི་ས་ཆ་དེ་
དག་གཞིས་ཆགས་རྒྱ་ཆེ་བ་དེ་བྲོགས་མའི་སང་ལ་རེད་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། འདས་པའི་གནས་སྟངས་ཐྲོག་ནས་ཞུ་པ་ཡིན་
ན། ས་ཆ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དེ་ས་ཁང་པ་ཆེད་དུ་ས་ཆ་དེ་ཙམ་ཡིན། འགྲོ་ལམ་གི་ཆེད་དུ་ས་ཆ་དེ་ཙམ་ཡིན། ས་ཞིང་འདེབས་
སྲོང་བྱ་རྒྱུ་ཆེད་དུ་ས་ཆ་དེ་ཙམ་ཡིན། སྲོ་སྲོ་སྲོ་སྲོར་གསལ་པྲོ་ཁ་བགྲོས་གནང་ཡྲོད་པ་རེད། ཤེས་ཡྲོན་དང་འཛུགས་སྐྲུན་
ཆེད་དུ་ས་ཆ་དེ་ཙམ་ཡིན་ཞེས་དང་། ཞིང་ཁ་འདེབས་སྲོང་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གནང་བཞག་པའི་ས་ཞིང་དེའི་ཐྲོག་ལ། ཞིང་
ལས་ཀི་ལས་ཀ་མ་གཏྲོགས། ཞིང་ལས་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཀ་དེ་ས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཆྲོག་གི་མེད་ཅེས་ས་ཞིང་བྲོགས་མའི་
ཡིག་ཆ་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་དེ་ཚོ་ཁ་གསལ་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐྲོག་ནས་
ས་ཞིང་འདེབས་སའི་ས་ཆའི་སང་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ལས་གཞི། ད་ལྟའི་རྒྱ་གར་གི་ཁིམས་ཐྲོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་
ནའང་། སྲོ་ནམ་པའི་ཆེད་དུ་དེབ་སེལ་བྱེད་བཞག་པའི་ས་ཞིང་གཅིག་གི་སང་ལ་ས་ཞིང་གི་ངྲོ་བྲོ་སྒྱུར་རྒྱུའི་བཀའ་འཁྲོལ་མ་
ཐྲོབ་ཀི་བར་དུ། དེའི་སང་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་གང་ཡང་བྱེད་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་གསལ་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད། ད་ང་ཚོའི་སི་
ཚོགས་ནང་ལ་གང་འད་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། ལྲོ་རྒན་པའི་རིགས་དེ་གང་ལ་གང་འཚམ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕིན་ཚར་བ་རེད། 
ཡྲོད་པ་ཆ་ཚང་དགུང་ལྲོ་བརྒྱད་ཅུ་དགུ་བཅུ་ནང་ལ་ཕེབས་པ། བྲོད་ནང་ནས་ཚུར་ཕེབས་པའི་མི་རབས་དང་པྲོ་དེ། གང་ལ་
གང་འཚམ་མཇུག་སིལ་གི་ཡྲོད་པ་རེད། མི་རབས་གཉིས་པ་ང་ཚོས་འགན་འཁེར་སད་མཁན་མི་རབས་འདི་མི་རབས་
གཉིས་པ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། མི་རབས་གསུམ་པ་དེ་ཡར་ཚར་ལྲོངས་ཡྲོང་སྲོད་མཁན་གི་མི་རབས་དེ་མི་རབས་
གསུམ་པ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་མི་རབས་ཀི་དུས་ཚོད་རིགས་གཅིག་གིས་གང་ལ་གང་འཚམ་༸སབས་མགྲོན་
རིན་པྲོ་ཆེས་ཐྲོག་མར་གཞིས་ཆགས་འཛུགས་དགྲོས་རྒྱུའི་དགྲོས་པ་དམིགས་ཡུལ་དེ་དགྲོངས་པ་བཞེས་པའི་ཐྲོག་ནས་
དངྲོས་གནས་དང་གནས་ཞིང་ཁ་དེ་ཚོ་འདེབས་ལས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཐྲོག་ལ་དཔེ་མེད་སིད་པའི་དྲོན་གཉེར་ཆེན་པྲོ་གནང་གི་
ཡྲོད་པ་རེད། རེད་དེ། དེ་འདའི་རྒྱུད་འཛར་ད་ལྟ་ཚར་ལྲོངས་བྱེད་བཞག་པའི་གཞྲོན་སེས་མང་པྲོ་ཞིག་དེང་དུས་ཀི་ཤེས་
ཡྲོན་གི་གྲོ་སྐབས་ཡག་པྲོ་ཞིག་ཐྲོབ་པའི་བཀའ་དིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཞིང་ཁའི་ལས་ཀར་དྲོ་སྣང་བྱེད་མཁན་རང་བཞིན་གིས་
གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་ཉུང་དུ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འད་ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐྲོག་ནས་ས་མང་པྲོ་གཅིག་ས་སྟྲོང་
ལྷག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། ས་སྟྲོང་ལྷག་བཞག་པ་ལ་དེ་དག་ལ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་གསལ་པྲོ་ཞེ་
དགས་བཀའ་གནང་སྲོང་། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་སབས་བཅྲོལ་བྲོད་མི་ཙམ་མིན་པའི་ས་ཡ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡྲོད་པ་རེད། 
དེ་འདའི་རྒྱལ་ཁབ་འད་མི་སྣ་ཚོགས་ཀི་སབས་བཅྲོལ་ཡྲོད་རེད་དེ། བྲོད་པ་སབས་བཅྲོལ་དེ་སབས་བཅྲོལ་ནང་ནས་སབས་
བཅྲོལ་མ་འད་བ་ཞིག་ཆགས་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གཙོ་བྲོ་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཐུགས་རེའི་བཀའ་དིན་ཉག་གཅིག་ལ་
བརྟེན་ནས་བྱུང་བཞག་པ་ཚང་མས་མཁེན་བཞིན་པ་ཞིག་རེད། དེ་འདའི་སབས་བཅྲོལ་དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་
ང་ཚོ་བྲོད་པའི་ཐྲོག་ལ་སབས་བཅྲོལ་ལ་གཟིགས་པ་གནང་པ་ནང་བཞིན་གི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་འབྱྲོར་བཞག་པའི་སབས་
བཅྲོལ་བ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གཟིགས་ཕྲོགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་ཞེ་ན། དེ་གསལ་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད། དེ་འདའི་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་
གི་ཐྲོག་ནས་ཁྲོང་ཚོས་ཞིང་ཁ་འདེབས་སྲོང་བྱ་རྒྱུའི་བསམ་བྲོ་ཡྲོད་ནའང་ས་ཆ་མེད་པ་ཡིན་དུས། དེ་ནས་བྲོད་པའི་གཞིས་
ཆགས་དང་དེ་ཚོའི་ཉེ་འཁིས་སུ་སྲོས་ནས། བྲོད་པའི་ས་ཆའི་སང་ལ་ས་སྟྲོང་པ་ལྷག་པ་བསད་ཀི་འདུག བར་ལམ་ས་ཆའི་
རྲོག་ག་མང་པྲོ་ཞིག་གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་ཡུལ་མི་དང་བྲོད་མི་བར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་རབ་དང་
རིམ་པ་མང་པྲོ་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད། དཔེར་ན་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ལྲོ་གཉིས་ཀི་གྲོང་ལ་ཆ་བཞག་པ་ན། ཨྲོ་རི་ས་ལ་དཀའ་ངལ་
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ཞིག་འཕད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་དྲོན་གང་ལ་གང་འཚམ་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་པའི་རིགས་གཅིག་
བྱུང་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ལམ་སྟྲོན་གཞིར་བཟུང་གི་ནང་སིད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཀང་དཀའ་ལས་རྒྱུན་མཐུས་
བརྒྱབ་ཐུབ་པའི་བཀའ་དིན་ལ་བརྟེན་ནས་ཨྲོ་རི་སའི་ས་ཆའི་གནས་བབ་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན།  ཁིམས་མཐུན་ཆ་ཚང་
ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དེ་རེད།  
 དེ་དང་དེ་འད་བའི་ལྷྲོ་ཕྲོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་དེ་དག་ཤུགས་ཆེ་ཤྲོས་རེད། ལྷྲོ་ཕྲོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་
ལྔའི་ནང་ལ་མངའ་སེ་གཞུང་གི་བཀའ་དིན་ལ་བརྟེན་ནས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༡༥༧༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞིག་བྲོད་མིའི་ཆེད་དུ་ཡྲོད་པ་
རེད། ན་ནིང་ངས་ལས་བསྲོམས་ཐྲོག་ལ་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དཔེར་ན་སྟྲོན་ཉེས་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་བ་རེད། སྟྲོན་
ཉེས་སྐབས་སུ་ཐྲོ་ལེན་ཡྲོང་བའི་སྐབས། དཔེར་ན་གཞིས་ཆགས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༡༦༠༠ ལྷག་ཙམ་ས་ཆ་འདེབས་སྲོང་བྱེད་
སའི་ནང་ལ། ས་ཆ་ཨེ་ཀར་གཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་མ་གཏྲོགས་འདེབས་མི་ཐུབ་མཁན། དེ་འད་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད། ས་ཆ་ཨེ་
ཀར་ ༡༨༠༠ དང་ ༡༩༠༠ ཡྲོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ནང་ནས་ཨེ་ཀར་ ༣༠༠ ཙམ་མ་གཏྲོགས་འདེབས་མ་ཐུབ་མཁན། 
༢༠༠ དང་ ༣༠༠ ཙམ་འདེབས་མཁན་གི་མི་དེ་ཡང་། དུད་ཚང་བཅུ་དང་བཅྲོ་ལྔ་ཞིག་གིས་བཏབ་བཞག་པ་མ་གཏྲོགས། 
གཞིས་མི་ཚང་མས་སྟྲོན་ཐྲོག་གི་འདེབས་སྲོང་བྱ་རྒྱུ་དེ། དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་འཕད་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འདའི་ས་
ཆ་མང་པྲོ་ཞིག་སྟྲོང་པར་ལྷག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ལྷག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐྲོག་ལ་ཡུལ་མིའི་ཐྲོག་ནས་ཧམ་རྲོད་བྱ་རྒྱུ་
དང་། དེ་འདའི་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་འཕད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་དུས།  ད་མ་འྲོངས་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་གནས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། ས་དེ་ས་
བརྟན་བཟྲོས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རེད། ས་གནས་གཞུང་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ས་རེས་ཞུ་གཏུག་བྱས་ནས་
དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའི་བཀའ་དིན་ལ་བརྟེན་ནས། ལྷྲོ་ཕྲོགས་ཀི་གཞིས་ཆགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ས་ཆ་དེ་ཤིང་ནགས་
ཀི་ས་ཆ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། ཤིང་ནགས་ཀི་ཁིམས་གཞི་གཏན་འབེབས་བཟྲོས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཤིང་ནགས་ཡྲོད་
མེད་ལ་མ་ལྟྲོས་པའི་ཤིང་ནགས་ཀི་ས་ཆ་ཡིན་ཚར་བའི་ནམ་ཞིག་ལ་དེའི་ཐྲོག་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་གང་ཡང་བྱེད་མ་ཆྲོག་པ། 
རྒྱ་གར་གི་ཁིམས་ནང་ལ་དེ་འད་གསལ་ཡྲོད་པ་རེད་ཀང་། གང་ལྟར་ས་བདག་པྲོ་བྲོད་པ་ཡྲོད་བསད་སའི་གཞི་ཆགས་སའི་
ས་ཆ། ཤིང་ནགས་ཀི་ས་དེ་ས་བདག་པྲོ་ཤིང་ནགས་ལས་ཁུངས་རེད། ཤིང་ནགས་ལས་ཁུངས་ཀི་ཇི་སིད་རྒྱ་གར་ནང་ལ་
དུས་ཡུན་ག་ཚོད་རིང་ལ་གནས་པའི་རིང་ལ་བྲོད་མིའི་ཚོའི་བེད་སྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཆེད་དུ།  ས་གནས་ཀི་ revenue གི་ཁལ་
བསྡུ་ལས་ཁུངས་དང་གཅིག དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཕར་རིས་སྲོད་བྱས། ཁལ་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་དབུས་བྲོད་མི་ངལ་
སེལ་ཚོགས་པའི་མིང་ཐྲོག་ལ་མར་བྲོགས་མར་དེ་གནང་། དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་གང་ལྟར་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་འགན་
ཁུར་ལན་འདེབས་གང་འད་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ནའང། དབུས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མ་གཏྲོགས་གང་ཟག་མི་རེ་རེའི་
ལན་འདེབས་བྱ་རྒྱུའི་གནས་བབ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འད་ཞིག་གི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་མྲོན་གྲོ་གཞིས་
ཆགས་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན།  ན་ནིང་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་དབུས་བཞུགས་ཐྲོག་ལ་གཞི་རའི་ས་ཆའི་ཁིམས་མཐུན་
ཡིག་ཆ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཕག་མཚན་གནང་བ་རེད། སྐབས་དེའི་སང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མྲོན་གྲོ་ལ་ཕེབས་ཡྲོད་པ་རེད། 
མ་གིའི་ས་གནས་ཀི་རྲོང་དཔྲོན་རེད། འབེལ་ཡྲོད། དེ་བཞིན་ཕ་གི་ས་གནས་ཀི་འགྲོ་འཛིན་གཙོ་པའི་མི ་མང་ཚང་མ་
ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས། དེ་ཚོའི་གནད་འགག་རིགས་དེ་ང་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་བབ་ཞིག་
བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད།  
 ད་ཧྲོན་སུར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན།  ༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༤ ནང་ལ་ང་རང་མར་དངྲོས་སུ་ཕིན་ནས་མ་གིའི་
ས་ཆའི་ཁིམས་མཐུན་གི་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་བར་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ཚར་བ་ཞིག་རེད། དེ་དང་དེ་འདའི་སེལ་ཀྲོབ་དང་། བདེ་སིད་
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སླར་གསྲོ། ཀྲོ་ལི་གལ། དེ་གསུམ་ལྷག་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་གསུམ་དེ་ད་རེས་ཕི་ཟླ་བཞི་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་ར་བཞི། ར་ལྔ་ལ་
མ་གིར་དུས་ཚོད་བཟྲོས་ཡྲོད། སྲོང་ཙང་། དེའི་སང་ལ་མ་གིར་བཅར་ནས། ཁིམས་མཐུན་གི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ལ་ས་
ཡིག་རྒྱག་ཡག་ཞིག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད།  
 དེ་ནས་མྲོན་གྲོ་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། སིད་བྱུས་དེ་གཏན་འབེབས་བཟྲོས་ཚར་བའི་རེས་ལ་མི་སྲོ་སྲོའ་ིམིང་ཐྲོག་
ལ་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོ་ད་ལྟའང་ RTC ཟེར་རྒྱུ་དེ། ཡིག་ཆ་དེ་ས་བེད་སྲོད་བྱེད་ཆྲོག་པའི་བདག་དབང་གི་ཡིག་ཆ་དེ། མི་སྲོ་སྲོའ་ི
མིང་ཐྲོ་ལ་གནང་རྒྱུ་དེ། ཁ་སང་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེས་སླར་ཡང་ཉེ་ཆར་མ་གི་ཝ་ར་ཎ་སི་དང་མྲོན་གྲོར་ཆིབས་
འགྱུར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་དབུ་འབྱེད་ཀི་ཚུལ་དུ་དུད་ཚང་ཉི་ཤུ་ར་གངས་ཤིག་གི་ RTC དེ་ཕུལ་ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་རེས་
མ་ཆ་ཚང་ཞུས་ནས་མ་གིའི་ས་གནས་ DC དང་དེ་དག་དབུས་བཞུགས་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་མ་གིར་མཛད་སྲོ་བྱ་རྒྱུ་བྱས་ནས་
བཞི་པའི་ཚེས་པ་ཉི་ཤུ་ར་གངས་ལ། ང་ཚོས་བང་སིག་བསད་ཡྲོད།  
 དེ་རག་ནས་ཁེ་བཟང་ག་རེ་ཡྲོད་རེད་ཅེས་བྱེད་ཡྲོང་པ་ཡིན་ན། ཁེ་བཟང་དཔེ་མང་པྲོ་ལེན་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ས་ 
RTC མེད་པའི་ས་ཐྲོག་ལག་འཛིན་མེད་པའི་སྐབས་ལ་དཔེར་ན་སྟྲོན་ཉེས་བྱུང་པ་ཡིན་ན། མངའ་སེ་གཞུང་གི་སྟྲོན་ཉེས་རྒྱ་
གར་ཡུལ་མི་དང་སི་མཚུངས་ཐྲོབ་ཐང་རག་རྒྱུ་དེ་ཡྲོད་མ་རེད། བྲོད་པའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་ལྷྲོ་ཕྲོགས་མཉམ་འབེལ་
ཚོགས་གཙོ་རེད། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་རེད། མཉམ་འབེལ་དྲུང་སི་རེད། དེ་ཚོས་དམིགས་བསལ་གི་སྡུག་ཁུར་བྱས་ནས་
རྒྱ་གར་མངའ་སེ་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུག་བྱས་ནས་དམིགས་བསལ་དགྲོངས་བཞེས་གནང་པ་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པྲོ་བྱུང་ཡྲོད་
རེད་མ་གཏྲོགས། ཁིམས་མཐུན་གཞིར་བཟུང་གི་གང་ལྟར་ཐྲོབ་ཐང་ཡྲོད་པ་གཅིག་སང་ལ་ཡིག་ཆ་གང་ཡང་གསལ་གི་
ཡྲོད་མ་རེད། སྲོང་ཙང་། ཡིག་ཆ་དེ་གནང་ཚར་བའི་རེས་ལ་དཔེར་ན་སྟྲོན་ཉེས་བྱུང་པ་ཡིན་ནའང། མངའ་སེ་གཞུང་གི་
ཐྲོག་ནས་ཡུལ་མི་སི་མཚུངས་ཀི་ཐྲོབ་ཐང་གང་ཡྲོད་པ་དེ། ས་ཐྲོག་ལག་འཛིན་གི་གཞིར་བཟུང་སད་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་
ཆགས་ཡྲོད་པ་རེད།  
 དེ་བཞིན་སྲོ་ནམ་པའི་ལས་ཀའི་ཐྲོག་ལ་དངུལ་ཁང་ནས་བུན་ལྲོན་ལེན་དགྲོས་ནའང་འད།  སྲོ་ནམ་ལས་གཞིའི་
ཆེད་དུ་ཅ་ལག དཔེར་ན། ཞིང་རྨྲོས་བྱ་རྒྱུའི་ tractor གི་མཚོན་པའི་དེ་དང་དེའི་སྲོན། ལུས། གང་འད་ཞིག་བྱེད་དགྲོས་
ཀི་ཡྲོད་ནའང། དེ་ཚོ་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དམིགས་བསལ་ཞིང་པའི་ཐྲོག་ལ་ཆག་ཡང་གནང་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་ག་རེ་
བྱུང་པ་ཡིན་ནའང། དེ་ཚོ་སི་འགེ་གཅིག་མཚུངས་འཐྲོབ་རྒྱུ་གནས་བབ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་རིགས་དེ། མ་
འྲོངས་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་གང་ལྟར་གནས་བབ་ཀི་ཐྲོག་ལ་གཟིགས་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་
ཡྲོད་པ་རེད། དེ་དང་དེ་འདའི་ས་ཆ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ས་ཆ་བདག་སྲོང་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐྲོག་ནས། ལྲོ་གཞྲོན་པ་
མང་ཆེ་བ་ནི་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། གཞིས་ཆགས་ནང་ཕྲུག་གུ་ཆུང་ཆུང་དང་། པྲོ་བྲོ་མྲོ་བྲོ་མ་གཏྲོགས་ཞེ་དགས་
ལྷག་གི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད།  དེ་ཡིན་དུས། 
ས་མང་པྲོ་ཞིག་བདག་མེད་དུ་ལྷག་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས། དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་དང་། ༢༠༡༤ ཡི་
སིད་བྱུས་ནང་ལ་ག་རེ་ཡྲོད་རེད་ལབ་ན། ས་ཆ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཞིང་ཁ་འདེབས་སྲོང་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་སི་
ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་ཡྲོང་དུས། དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་འདུག ས་ཆ་དེ་འཚོ་རྟེན་གི་ཆེད་དུ་བེད་སྲོད་གང་
འད་བྱེད་པ་ཡིན་ནའང། བྱེད་ཆྲོག་དགྲོས་རྒྱུའི་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་འདུག ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་གི་ཞིང་ཁ་
འདེབས་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ན་རབ་རེད་དེ། གལ་སིད་དེ་དག་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་ཡིན་ན། སྲོ་སྲོའ་ིའཚོ་རྟེན་དང་ང་རང་ཚོ་བྲོད་པའི་
རིག་གཞུང་། ཆྲོས་དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱ་སེད་གང་འད་གཏང་དགྲོས་ནའང་། གཏང་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཏན་ཏན་བསྟན་ཡྲོད་པ་རེད། 
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སྲོང་ཙང་། དེ་ཚོ་རིགས་དེ་དག་གང་ལྟར་མ་འྲོངས་ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་ནས་གནང་བཞག་པའི་ལས་དྲོན་
ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད།  
 དེ་དང་འབེལ་བའི་ཁེ་ཕན་ཧ་ལས་པ་ལེན་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་རེད། མདྲོར་བསྡུ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། སིད་བྱུས་དེ་གཏན་
འབེབས་བྱས་པ་ནས་བཟུང། ཡུལ་མིའི་ཞིང་པ་ཚོ་ལ་ཐྲོབ་ཐང་གང་རག་གི་ཡྲོད་པ་དེ། བྲོད་མི་ལ་གཅིག་མཚུངས་ཐྲོབ་
དགྲོས་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་དེ་གཏན་འབེབས་རེད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ས་ཐྲོག་ལ་ལྲོ་ལ་སྲོར་མྲོ་བརྒྱ་གཉིས་བརྒྱ་མ་གཏྲོགས་ས་ག་
ཕུལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད་དེ། དེང་སང་ཟླ་བ་གཉིས་གསུམ་ནང་ལ་སྲོར་མྲོ་ ༨༠༠ དང་ ༡༦༠༠ ཟེར་རྒྱུ་དེ་འད་ཞིག་གཏན་
འབེབས་བྱེད་བཞག་ཅེས་ངས་དེ་རིང་མ་གཏྲོགས་ཕལ་ཆེར་དེ་གྲོ་མ་སྲོང་། ང་ཚོའི་ས་ཆའི་གན་རྒྱའི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་
དང་ང་ཚོས་གཏན་འབེབས་བཟྲོས་བཞག་པའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་ག་རེ་ཡྲོད་རེད་ལབ་ན།  ལྲོ་རེར་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་གཅིག་ལ་
སྲོར་མྲོ་བརྒྱ་བརྒྱ་ས་གའི་བཟྲོ་བལྟ་ཞིག་ཕུལ་དགྲོས་རྒྱུའི་དེ་གཏན་འབེབས་བཟྲོས་ཡྲོད་པ་རེད།  ད་ལྟ་མང་པྲོ་ཞིག་ཕུལ་
བཞག་ཟེར་རྒྱུ་དེ། གནས་བབ་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སིད་བྱུས་དེ་གཏན་འབེབས་བཟྲོས་ནས་བཟུང། ད་ལྟ་
བར་དུ་ས་ག་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་མང་པྲོ་བྱུང་བཞག དེ་གཅིག་རེད། དེ་ཚོ་རིགས་དེ་ལྲོ་གསུམ་བཞི་ཚུར་བསྲོམས་ཡྲོང་དུས། 
དངུལ་འབྲོར་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ན་མ་གཏྲོགས། ས་ཨེ་ཀར་རེ་རེའི་སང་ལ་སྲོར་མྲོ་ ༨༠༠ དང་ ༡༦༠༠ ཕུལ་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་
ར་བ་ཉིད་ནས་བཟྲོས་ཡྲོད་མ་རེད། རིགས་གཅིག་ས་ཆ་དེ་ང་ཚོ་བྲོད་པའི་མིང་ཐྲོག་ལ་ཚུར་ཁིམས་ཐྲོག་ལ་བཟྲོས་པའི་སང་
ལ། མངའ་སེ་གཞུང་རང་གིས་ས་ཆ་ཆ་ཚང་ས་ཆའི་གནས་བབ་ག་རེ་ཆགས་འདུག ཚད་འཇལ་ཡྲོང་བའི་སྐབས་ལ། དེ་ས་
ཆུ་འགྲོ་དང་ཞིང་ཁ་འདེབས་སྲོང་བྱེད་སའི་ས་ཆ་ཞེ་དགས་ཕན་ཐྲོགས་མེད་པ། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཚུར་ཨེ་ཀར་གཉིས་བརྒྱ་
གསུམ་བརྒྱ་དེ་འད་འཐྲོལ་པ་ཐྲོན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། འཐྲོལ་པ་ཐྲོན་ཡྲོང་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་རིས་བཞེས་རྲོགས་ཟེར་
ན་ལས་སླ་ཤྲོས་རེད་དེ། ད་བྲོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཕི་ནས་མི་སླེབས་ཡྲོང་པ་ཡིན་ན། སིག་འཛུགས་ཁྲོ་རང་
གི་ཐྲོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཡྲོང་དུས། དེ་མ་ཡྲོང་བའི་དྲོན་དག་ལ། དེའི་ནང་ལ་ས་ཨེ་ཀར་ག་ཚོད་འདྲོན་གི་འདུག་རུང་
བྲོད་པ་རང་གིས་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་མིང་ཐྲོག་རང་ལ་གང་ལྟར་དེ་གནང་རྲོགས་བྱེད། ཡར་ཞུས་ནས་དེ་ག་རང་
རེད། དཔེར་ན་ཧྲོན་སུར་འད་པྲོར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ས་ཨེ་ཀར་གཉིས་བརྒྱ་ཡས་མས་ཙམ་ཞིག་འཐྲོལ་པ་ཐྲོན་ཡྲོད་པ་
རེད། དེ་བཞིན་ལུགས་བསམ་དེ་ཚོ་ནང་ལ་ས་ཨེ་ཀར་བརྒྱ་གཉིས་བརྒྱ་དེ་འད་འཐྲོལ་པ་ཐྲོན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་
རིགས་དེར་མི་མང་གིས་ས་ག་ཕུལ་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་ཡིན་དུས། ས་འདྲོན་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ནས་བཏང་། དེ་ཚོར་ས་ག་
གང་ཕུལ་བ་དེ། སི་ས་ཡིན་དུས། དེའི་ས་ག་དེ་ང་ཚོ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་གཏང་གི་ཡིན་ཟེར་ནས་དེ་འད་ཞིག་ང་ཚོས་
མར་བཀའ་མངགས་ཞུས་བཞག་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ལས་སྲོས་པའི་དངུལ་མང་པྲོ་བསྡུས་དགྲོས་རྒྱུ་གཅིག་ཕལ་ཆེར་ད་ལྟའི་
ངས་ཤེས་ཚོད་བྱས་པ་ཡིན་ན། གཏན་འབེབས་གང་ཡང་ཞུས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་གཞིས་ཆགས་ས་བརྟན་དང་འབེལ་བའི་བར་ལམ་གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་ཚོགས་འདུ་མང་པྲོ་ཚོགས་སྲོང་། 
དངུལ་སྲོད་རྒྱུ་ཡྲོད་ལབ་མཁན་མང་པྲོ་སླེབས་སྲོང་། མི་གཉིས་གསུམ་ཚོགས་པ་བཙུགས་བྱས་ནས་འཆར་གཞི་བཟྲོས་
དགྲོས་རེད་ཟེར་མཁན་དང་། མི་ལྔ་དྲུག་བཟྲོས་དགྲོས་རེད་ཟེར་མཁན་དང། བ་ཕྱུགས་ཕྱུགས་གསྲོ་ཁང་བཙུགས་དགྲོས་
ཀི་ཡྲོད་ན། ཡང་མི་གཉིས་གསུམ་གི་ཚོགས་པ་བཙུགས་བྱས་ནས་ལེན་དགྲོས་རེད་ཟེར་རྒྱུ་སྣ་ཚོགས་བཀའ་མྲོལ་དེ་འད་
ཕེབས་སྲོང་། སྲོང་ཙང་། དེ་ལས་གཞི་དེ། ཨ་རིའི་ USA AID ཡི་ལས་འཆར་རེད། དེ་ཚོའི་ནང་ལ་བར་ལམ་ནང་སིད་ཀི་
ཁབ་ཁྲོངས་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཆུང་བསྲོམས་པའི་བཞི་བཅུ་ཞེ་གངས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། ཚང་མ་ལ་ལྲོ་འདིའི་ནང་ལ་ 
USA AID ཡི་རྲོགས་དངུལ་འདང་ངེས་ཞིག་གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད་དམ་ཞེ་ན། དེ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་མེད་པ་ཡིན་
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དུས། ན་ནིང་ཕི་ཟླ་དགུ་པའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་སྙན་གསང་གསལ་པྲོ་ཞུས་པ་ཡིན། སྲོང་ཙང་། ས་ཁུལ་
དེ་ང་ཚོ་ཕྲོགས་གསུམ་ལ་བགྲོས་པ་རེད། ལྷྲོ་ཕྲོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་དེའི་སང་ལ་དབུས་ཀི་གཞིས་ཆགས་ཨྲོ་རི་ས་
དང་། མན་སར། སན་ད་ར་གསུམ་དེ་ལྷྲོ་ཕྲོགས་གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་འཁེར་ནས་དེ་སེ་ཚན་གཅིག་བཟྲོས་པ་རེད།  བྱང་
ཤར་ཁུལ་ལ་ཡྲོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གསུམ་གི་སང་ལ། སང་ཏྲོག་དང་། རྲོ་རེ་གིང་། ཀ་སྦུག་དེ་དག་ཚང་མ་རུག་རུག་
བྱས་ནས་ས་རུ་སར་ལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་པ་རེད། བྱང་ཕྲོགས་ཁུལ་ལ་ཡྲོད་པའི་ཧི་མ་ཅལ་དང་། ཨུ་ཌར་ཁང་། ལྡི་
ལི་དེ་ཚོ་ཁུལ་ལ་ཡྲོད་རྲོང་དེ་ཆ་ཚང་དྷ་རམ་ས་ལ་རང་ལ་བཟྲོས་བྱས་ནས། སེ་ཚན་ཁག་གསུམ་ལ་ཕེས་ནས་ USA AID 
ལས་འཆར་ག་རེ་རེད་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། རྲོགས་དངུལ་ག་ཚོད་རག་གི་ཡྲོད་པ་རེད། རག་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ས་གནས་ནས་ག་
རེ་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་རིགས་གང་ལྟར་ཟབ་སྲོང་མ་སྲོང་ན་རྦད་དེ་གྲོ་མ་སྲོང་ཐྲོས་མ་བྱུང་ཟེར་རྒྱུའི་ཟབ་
སྲོང་ཕུལ་བ་རེད། དེ་ཕུལ་ཚར་བའི་རེས་ལ་དེ་ནས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཡྲོད་པ་རེད། སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་
ཐེབས་རའི་འགམ་འཛིན་གཙོ་བྲོ་བྱས་པའི་ཆེད་ལས་པའི་མི་སྣ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་མར་ས་གནས་ལ་ཕེབས་ཡྲོད་པ་
རེད། ས་གནས་སྲོ་སྲོ་ནང་ལ་ཕེབས་ནས་དེ་ཚོ་ནང་ལ་ང་ཚོས་མར་བཀའ་གཏང་རྒྱུ་ལ་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་དེ་ཚོ་ནང་ལ་
མཉམ་བཞུགས་མ་གནང་། གཅིག་བྱས་ན་སྲོ་སྲོའ་ིདགྲོངས་ཚུལ་གང་ཡྲོད་པ་དེ། ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས། ཐག་གཅྲོད་རྒྱ་རྒྱུའི་
འགན་དེ་མི་མང་རང་གིས་སང་ལ་བཞག་ཤྲོག་ཅེས་གཞིས་ཆགས་སྲོ་སྲོ་ནང་ལ།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག 
stakeholder འགན་འཁེར་མཁན་གི་མི་སྣ། ད་ཡིན་ཟེར་མཁན་དེ་ཚོ་གས་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་རུག་རུག་བྱས་ནས། དེའི་ནང་
ལ་ stakeholder ཚང་མ་འཛོམས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་དུས་རྒྱུན་དུ་ས་གནས་རང་ལ་གནས་མཁན་ཡིན་པ་ཡིན་དུས། 
མ་འྲོངས་པར་ང་ཚོ་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་གནས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། གཞིས་ཆགས་དེའི་ནང་ལ་ང་ཚོས་མ་འྲོངས་འཚོ་རྟེན་གི་ཆེད་དུ་
ག་རེ་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཤེས་ཡྲོན་གི་ཆེད་དུ་ག་རེ་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་གི་ཆེད་དུ་ག་རེ་གནང་
གི་ཡྲོད་རེད། ཆྲོས་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ག་རེ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད་དམ། དེ་དགྲོན་སེ་གྲྭ་ཚང་། གཞྲོན་ནུ། བུད་མེད། སི་མི། 
བརྒྱ་དཔྲོན། དེ་བཞིན་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས། རང་བཙན་ཚོགས་ཆུང་། དེ་ཚོ་ནང་ལ་འགན་ཡྲོད་མཁན་ཚང་མ། ཚུར་རུག་
རུག་བྱས་ནས། དེ་ནས་ཀླད་པ་དཀྲུག་རྒྱུ་ཡྲོད་ན། ང་ཚོའི་ས་གནས་ནང་ལ་མ་འྲོངས་བསད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། ང་ཚོ་བསད་
ས་འཆར་གཞི་དེ་འད་ཞིག་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག འཆར་གཞི་སྤུ་ཚད་ལྡན་པ་ཞིག་བཟྲོས་ཐུབ་པ་བྱེད་དགྲོས་རེད་
ཅེས། དེ་ཚོར་ལམ་སྟྲོན་ཕུལ་ཡྲོད་པ་རེད། ཕུལ་ནས་ས་གནས་ནས་འཆར་གཞི་གང་བཟྲོས་པ་དེ། ཟླ་དུས་ཚེས་གངས་སད་
ནས་དུས་ཚོད་དེ་འད་གཅིག་གི་ནང་ལ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་སད་དགྲོས་རེད། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་འབྱྲོར་བཞག་
པའི་འཆར་གཞི་དེ་ཚོ་རིགས་དེ། ང་ཚོས་འྲོས་མ་འྲོས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད་དེ། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ཕྲོགས་བསྲོམས་འད་
བྲོ་ཞིག་བརྒྱབ་ནས། སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་ར་དང་ང་ཚོས་ནང་ཁུལ་བཀའ་བསྡུར་རིམ་པ་གནང་ནས། མཐའ་མ་དེའི་
ནང་ནས་དངྲོས་གནས་དང་གནས་ས་གནས་ཀི་གནས་བབ། མི་མང་གིས་ཡར་ཞུས་བཞག་པའི་འཆར་གཞི་དེ། ས་གནས་
ཀི་གནས་བབ་དང་མི་ཆ་དང་གང་ཅིའི་ཆ་ནས། ས་གནས་དེའི་སང་ལ་ལས་གཞི་དེ་འད་ཞིག་ལག་ལེན་བསྟར་པ་ཡིན་ན། 
ཏན་ཏན་དེས་ཕན་ས་རེད་བསམ་རྒྱུ་ཞིག ལག་ལེན་ཁེལ་ས་རེད་བསམ་རྒྱུ་ཞིག གཞིས་ཆགས་ཕལ་ཆེར་ལྔ་ཙམ་བདམས་
ཡྲོད་པ་རེད། བྱང་ཕྲོགས་རྒྱ་གར་ནང་ལ་གསུམ་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་གཉིས་ཙམ་བྱས་ནས། དེའི་རེས་ལ་བསར་དུས་
བཀའ་བསྡུར་གཅིག་བྱུང་ནས། USA AID རྲོགས་རམ་གི་དུས་ཡུན་དེ་ལྲོ་ལྔའི་རིང་ལ་རེད། ལྲོ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀ་
གཉིས་མེད་ཙམ་རྲོགས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད། ད་ལྟ་དངྲོས་སུ་ང་ཚོའི་ལས་གཞི་ཚང་མ་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུ་དང་དེ་འད་སང་ལ་མ་
གཏྲོགས། དངྲོས་སུ་ས་གནས་སང་ལ་བབ་ནས་ལས་ཀ་འགྲོ་འཛུགས་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རེད། སྲོང་ཙང་། བར་ལམ་ང་ཚོས་
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བཀའ་བསྡུར་ག་རེ་བྱུང་ཡྲོད་རེད་ལབ་པ་ན། དུས་ཚོད་གང་ལ་གང་འཚམ་རྲོགས་ཡྲོང་དུས། དངུལ་དེ་གཞིས་ཆགས་གང་
རྒྱ་ཆེ་ས་ལ་བཀྲམ་ཐུབ་ན། དེ་འད་ཞིང་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་པ་རེད། སྲོང་ཙང་། དེ་འདའི་ལས་གཞི་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཕིན་
ནས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། ས་གནས་སྲོ་སྲོའ ་ིནང་ལ་དཔེར་ན། ན་ནིང་ང་ཚོས་ཏི་ཛུ་དེ་གཞིས་ཆགས་གཅིག་གི་ནང་ལ་
བླུགས་པ་རེད། བླུགས་ནས་དེ་ལ་ཆེད་ལས་པ་མི་སྣ་ས་གནས་ལ་དངྲོས་སུ་ཕེབས་ཡྲོང་དུས། ཡ་གི་མི་མང་གིས་སི་པའི་
ཐྲོག་ལ་འཛུགས་བསྐྲུམ་དེ་དགྲོས་ཟེར་རྒྱུའི་ཚབ་ལ། ངའི་ཁིམ་ཚང་དེ་དགྲོས། ངའི་ཁིམ་ཚང་ལ་ཕ་གི་དགྲོས། ཟེར་ཡྲོང་
དུས། མི་རེ་རེ་སང་ལ་ང་ཚོས་རྲོགས་དངུལ་སད་རྒྱུ་ལ་དངུལ་གིས་འདང་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། ལས་གཞི་ག་ཚོད་ཚགས་ཚུད་
པྲོ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད་མ་རེད། གནས་སྟངས་དེ་དི་བ་གཏང་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་གཅིག་མཐུན་
གི་འཆར་གཞི་མེད་ཙང་། ཏི་ཛུ་དེའི་ནང་ལ་ད་ལྲོའ་ིརིང་ལ་ང་ཚོས་ལག་ལེན་ཁེལ་གི་མི་འདུག་ཟེར་ནས། ཕིར་བཤྲོལ་བྱེད་
དགྲོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་རེད།  
 དེ་ཡིན་དུས། མི་རེ་གཉིས་ཀི་སང་ལ་ཕར་ལས་ཀ་གང་ཡང་བྱེད་མི་དགྲོས་པར་སྲོབས་གསྲོ་འད་བྲོ་ཞིག་སད་རྒྱུ་
དེ་འདའི་ལས་འཆར་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། ལྷ་རབ་བྱུང་ན་གཞིས་ཆགས་ཁྲོ་རང་སི་ཡི་འཛུགས་བསྐྲུན་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་
ཡྲོད་པ་རེད། སི་ཐྲོག་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་ལམ་ལྷྲོང་ཡྲོང་ས་མ་རེད་བསམ་བསམ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཤྲོག་བརྒྱ་ཤྲོག་ནས་
ཡང་སྲོ་སྲོའ་ིཐྲོག་ནས་ལས་གཞི་ག་རེ་སིག་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་འད་གཅིག་གི་བརྒྱ་ཤྲོག་གི་ནུས་པ་བཏྲོན་ནས་སྤུ་དག་པྲོ་
བཟྲོས་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་རེས་མ་བརྒྱ་ཤྲོག་གཞན་པ་ལ་སེལ་ཁབ་བྱེད་བཞག་ན། ལས་གཞི་དེ་མུ་མཐུད་ནས་བརྒྱ་ཤྲོག་
ཚང་མའི་ནང་ལ་འགྲོ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད། མཐའ་མའི་དེ་ལྟར་མེད་པ་ཡིན་ནའང། ཡང་
དེང་སང་ལྲོ་གཞྲོན་པ་བཅུ་བཅྲོ་ལྔ་ཚུར་རུག་རུག་བཟྲོས་ནས་ད་ང་ཚོ་མི་བཅྲོ་ལྔ་ཡྲོད། དེ་འདའི་ཆེད་དུ་ང་ཚོའི་ལས་གཞི་
དེ་འད་ཡིན། དེ་འདའི་ཐད་ལ་དེ་འད་ཞིག་གནང་རྲོགས་གནང། ཟེར་བ་ཡིན་ན་ལམ་ཁ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། སྲོང་ཙང་། དེ་
འདའི་ད་ལྟ་འཆར་གཞི་ཚད་དང་ལྡན་པ་ས་གནས་ཁག་ནས་ཞེ་དགས་འབྱྲོར་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་མེད་པ་ཡིན་དུས་འཆར་གཞི་
མ་འབྱྲོར་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་དེ་ལ་གནང་རྒྱུའི་གནས་བབ་གཅིག་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་དེ་བཞིན་ན་ནིང་ཕལ་ཆེར་དགྲོངས་འཆར་དེ་ག་རང་གནང་སྲོང་། ཞིང་ཁ་འདེབས་ལས་བྱེད་མཁན་དེའི་
ནང་ལ་མང་བ་དང་དྲོ་སྣང་བྱེད་མཁན་མང་ཆེ་བ་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་སང་གི་མི་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག  ཞིང་ཁ་བུན་ལྲོན་གཏང་རྒྱུ་དེ་
ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཆ་བཞག་ན། ལྲོ་ལྔ་བཅུ་ཡྲོད་པའི་རིང་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་ཅེས་ན་ནིང་བཀའ་དེ་
ཕེབས་སྲོང་། ཕེབས་པ་གཞིར་བཟུང་གི་ང་ཚོས་མར་ས་གནས་ལ་བཀྲོལ་ཁབ་བྱས་ཡྲོད་དན་གི་འདུག ང་ཚོས་ནང་སིད་
དུ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་ནས་ལྲོ་ཚད་དེ་མི་དགྲོས་པ་བྱེད་ཤྲོག ལྲོ་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་སླེབས་མཁན་ཞིག་གཟུགས་པྲོ་ཐང་ཐང་དང་། 
ཞིང་ཁ་འདེབས་ལེན་བྱེད་མཁན་ཡྲོད་ན། ཁེད་རང་ལྲོ་ལྔ་བཅུ་ཚང་མི་འདུག་ཅེས། བུན་ལྲོན་མ་སད་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་གང་
ཡང་འདང་གི་མི་འདུག གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་དེ་འད་ཞིག་བཀའ་ཕེབས་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས། ལྲོ་ཚད་ཀི་གཏན་འབེབས་གང་
མི་དགྲོས་པ་བྱས་བཞག་ན། ཞིང་ཁ་དེ་སྲོ་ནམ་པའི་སང་ལ་དངྲོས་གནས་དྲོ་སྣང་དང་དབྱིངས་བྱས་ནས་བྱེད་མཁན་ཞིག་
ཡྲོད་ན། དེ་ལ་ལྲོའ་ིཁད་པར་བཟྲོས་དགྲོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག གཏང་རང་བྱེད་ཤྲོག དེར་བསྒྱུར་བ་ཐྲོངས་ཞེས་ང་ཚོས་
བཀའ་བསྡུར་ཐག་གཅྲོད་བྱས་ཟིམ་པ་ཡིན། སྲོང་ཙང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་མུ་མཐུད་ལག་ལེན་ཁེལ་ཀི་ཡྲོད་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་རེ་
བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།  
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སིར་བཏང་ལས་དྲོན་གནང་སྟངས་དང་རྒྱུན་དུ་འགན་ཁུར་གནང་
སྟངས། དམིགས་བསལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་བསྐྲོར་བསྲོད་མང་པྲོ་གནང་ནས་
ཕག་ལས་གནང་ཡྲོད་པ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས། ང་ཚོ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་དེ་ཚོ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕྲོགས་བསྲོད་ཕེབས་པ་དང་
བདེ་སྡུག་ཞུས་བཞག་པ་དེ་ཚོ་ལ་དགྲོངས་བཞེས་གང་ལ་གང་འཚམ་གནང་ཡྲོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། དེ་ནས་མང་
པྲོ་ཞིག་ཞུ་དགྲོས་ན་གཞུག་ལ་ཕི་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་ལ་ཞུ་ཡི་ཡིན། ད་ལྟ་ཞུ་ཡི་མིན།  
 དྲོན་དག་གཅིག་མ་ཞུ་རང་ཞུ་ཆགས་སྲོང་། བལ་ཡུལ་ཚེ་རིང་རྒས་གསྲོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་འབེལ་བའི་
སྐྲོར་ཡིན། དེང་སང་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དུས། དང་པྲོ་གང་ཟག་དེ་ལ་འབེལ་བ་ཡྲོད་མེད། 
ཇ་བཏུང་མྲོང་མ་མྲོང་། ཆུ་སད་མྲོང་མ་མྲོང། དེ་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་བཤད་དགྲོས་དུས། དེ་ཚོ་གང་ཡང་མེད། བཟང་ངན་ཡག་
སྡུག ཡིན་ན་ཡང་། གནད་དྲོན་དེའི་སྐྲོར་དེ་ ༢༠༡༦ ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ཐམ་པ་ཉིན་མྲོ། གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་
ཞུས་པ་ཡིན། ཞུ་དགྲོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དེ་ཡང་། སྐབས་དེ་དུས་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་བཀའ་
སླྲོབ་ནན་པྲོ་ཞིག་ཕེབས། དེ་ཕེབས་པ་བརྟེན་ནས་ཉམ་ཐག་དང་འཕྲོད་བསྟེན་གི་སྐྲོར་ལ་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ལ་
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དེས་ཚོར་བ་རྣྲོན་བྲོ་ཐྲོག་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་གདྲོང་ལེན་ཛ་དག་པྲོ་བྱ་ཡྲོང་དུས།  དེ་ནས་ལས་བྱེད་
གཅིག་གི་ངྲོས་ནས་དེ་འད་བྱས་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡྲོད་མེད་དེ། ཁིམས་དང་སིག་གཞིར་མཐུན་གི་ཡྲོད་མེད་ཀི་ཐྲོག་
ནས་གེང་སླྲོང་དེ་བྱས་ནས། ད་རེ་རེ་བཞིན་ལབ་དགྲོས་མ་རེད། བཅའ་ཁིམས་ཀང་ལུང་འདེན་བྱས་ཡིན། འྲོས་བསྡུའི་སིག་
གཞི་ཡང་ལུང་འདེན་བྱས་པ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ནས་ཡྲོང་སྟེ་ད་ལན་ཐུག་ཐུག་བར་དུ་མགྲོ་ལ་བཞུགས་མཁན་བཀའ་
བྲོན་རིམ་པ་གཉིས། བཀའ་ཤག་རིམ་པ་གཉིས། ངས་ཞུས་པ་ལ་ངྲོས་ལེན་གནང་མ་སྲོང་། བསྐྲོར་ར་གཡས་ནས་བརྒྱབ་
སྲོང་གཡྲོན་ནས་བརྒྱབ་སྲོང་། ནན་པྲོ་བྱས་ནས་ཞུས་དུས། ཁེད་རང་ཚོ་ལ་དགྲོས་ན་དེ་ཡིན་ཞེས་པའི་བཟྲོ་འད་བྱས་ནས་
ཡང་བསར་བསྐྲོས་སྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་། དེ་རིང་གཏམ་དཔེ་ཞིག་ཡྲོད་པ་རེད། ཤ་ཐྲོག་མེ་ཚག་དང་གྲོས་ཐྲོག་མེ་ཚག་
གཉིས། ཚ་ན་ཆེ་ཆུང་དེ་དུས་ཧ་གྲོ་ཟེར་བ་བཞིན་རེད། དེ་རིང་འབེལ་ཡྲོད་དེས་བཀའ་ཤག་ལ་གནད་དྲོན་ཁ་ཤས་གེང་ཡྲོང་
དུས། མདང་དགྲོང་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་ད་འགིག་གི་མེད་པ་དང། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་དང་མཐུན་གི་མེད་
པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡྲོད་པའི་གསལ་བཤད་གནང་སྲོང། ངས་འདི་ལ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་བིས་ཡྲོད། ད་ང་རང་ལ་ནུས་པ་
གང་ཡང་མི་འདུག་སྟེ། གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་སྐད་ཆ་མང་བ་ཤྲོད་མཁན་འད་བྲོ། དྲོ་སྣང་བྱས་ནས་བཤད་བསད་
པ་ལ་ནུས་པ་ཅི་ཡང་མི་འདུག་སྟེ། ཁྲོང་རྣམ་པ་གནད་འགག་གཅིག་ཐུག་དུས། རང་ངྲོ་ཞིག་འཕྲོད་རྒྱུ་འདུག་བསམ་བསམ་
གི་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱུང་སྲོང་། ད་ངྲོ་འཕྲོད་སྲོང་། ངྲོ་འཕྲོད་ཚར་བའི་གཞུག་ལ། བཀའ་ཤག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་འད། ནང་སིད་
ལས་ཁུངས་ཡིན་ནའང་འད། ཐུགས་སྣང་གནང་དགྲོས་རྒྱུ་དེ། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་མ་མཐུན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་
ཆགས་ཡྲོད་པ་དེ། ཤེས་པ་དེ་ལ། ཟླ་བ་དང་ལྲོ་ལ་བཞག་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད་དན་གི་མི་འདུག ཕི་ཟླ་ལྔ་པ་བར་བཞག དེ་ནས་
མཚམས་བཞག་གི་རེད་གསུངས་རེད། ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགྲོས་རེད། ཁ་སང་སྲོན་མ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཤུགས་
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ཆེན་པྲོ་ཞུས་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་སྣང་དགྲོས་འདུག་གསུངས་རེད། དེ་རིང་
གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་བཀའ་ཤག་གིས་ཐུགས་སྣང་གནང་ནས་ལན་ཞིག་སླེབས་ཀི་རེད་དན་ནས་རེ་བ་དང་པྲོ་དེ་
བརྒྱབ་པ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་། མདང་དགྲོང་ལན་བརྒྱབ་ཡྲོང་དུས། ཕལ་ཆེར་ལྷན་རྒྱས་ཚོས་དེའི་སྐྲོར་ལ་གྲོ་བསྡུར་གང་
ཡང་གནང་ཡྲོད་ས་མ་རེད།  མདང་དགྲོང་བལ་ཡུལ་ལ་མཆྲོད་འཇྲོར་གི་གནས་སྟངས་དེ་སླེབས་དུས། ཚོར་བ་ཆེན་པྲོ་
ཞིག་སླེབས་ཡྲོད་ས་རེད། དེ་ཡིན་དུས། དྲོན་དག་རྲོག་རྲོག་ཁིམས་དང་མ་མཐུན་པ་དེ། ད་དེ་ས་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ནའང་འད། 
ངྲོས་ལེན་མ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་འད། དགྲོས་པ་དབང་གིས་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་འད། དེ་རིང་ཁིམས་དང་མ་མཐུན་པ་ཤེས་
པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཁིམས་དང་མ་མཐུན་པའི་ལས་ཀ་དེ་མ་བྱེད་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད། ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གཙོ་བྲོར་བྱས་
པའི་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གི་ཚིག་རེད། ཁིམས་དང་མ་མཐུན་པ་ཆགས་འདུག་ལབ་
རྒྱུ་དེ། ངས་སྲོན་མ་ནས་ཆགས་འདུག་ལབ་པ་རེད། ངྲོས་ལེན་གནང་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་དྲོ་བདག་རང་ལ་འབེལ་བ་ཡྲོད་མ་
རེད། གནས་སྟངས་དེ་རིང་མཁེན་པ་རེད། ད་ལྲོའ་ིསྐད་གགས་ཅན་གི་ཐ་སྙད་བྱ་སྤུ་གནྲོན་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཡང་ད་གང་
འད་ཆགས་མ་ཆགས་དེ། དེ་རིང་གསལ་པྲོ་ཆགས་པ་རེད།  
 དེ་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གིས་མདང་དགྲོང་འཛིན་སྲོང་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ལས་ཀ་
བྱེད་མཁན་སི་འཐུས་ནང་ལ་སླེབས་པའི་གནས་སྟངས་དེ། ཏག་ཏག་མ་བསད་པ་ཆགས་ཀི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། ངས་
ཞུ་རྒྱུ་ད་ག་རང་རེད། དེ་ཡིན་དུས། བདེ་ལེགས་སན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་འདི་ན་ཡྲོད་རེད། སི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་གི་
ཆྲོགས་གཙོ་འདི་ན་ཡྲོད་རེད། དྷ་ས་བྲོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེའི་ཁབ་ཁྲོངས་ཀི་དགེ་རྒན་འདི་ན་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་ཐད་ཀར་འཛིན་
སྲོང་གི་སྟངས་འཛིན་འྲོག་ཏུ་ཡྲོད་མ་རེད་དེ། དེ་དག་གི་ལས་བསྲོམས་ཡྲོངས་རྲོགས་དེ། འཛིན་སྲོང་སུ་དང་སུ་ལ་འབེལ་བ་
ཆགས་ཡྲོད་པ། འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་། ནང་སིད་ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། འཛིན་སྲོང་སུ་ལ་འབེལ་བ་
ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ན་དེའི་བརྒྱུད་ནས་ལས་བསྲོམས་དེ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་འབུལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། འགན་འཁུར་
ལན་འདེབས་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་རིང་ད་ཁྲོང་རྣམ་པས་ང་ལ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་འདྲོན་མདྲོག་ཁ་པྲོ་མ་རེད། 
གལ་སིད་བཏྲོན་པ་ཡིན་ན། སིག་འཛུགས་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་འདྲོན་གི་ཡྲོད་ན། འབེལ་ཡྲོད་
བཀའ་བྲོན་སུ་ཡིན་ན་དེས་ལན་བརྒྱབ་དགྲོས་ཀི་རེད་མ་གཏྲོགས། སི་འཐུས་སྲོ་སྲོས་ལན་བརྒྱབ་བསད་པ་ཡིན་ན་ཏག་
ཏག་བསད་ཀི་མེད་པ་དེ། ཚང་མས་ས་རིས་ཐང་གསལ་བྱས་ཏེ་མཐྲོང་གི་རེད། དེ་ཡང་ང་རང་ཚོའི་བཅའ་ཁིམས་གཏན་
འབེབས་བྱས་ཏེ། ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་སྟངས་དེ་ཡྲོང་བསད་པ་ཡིན་དུས། ངས་མེད་པ་བྱེད་དགྲོས་རེད་ཟེར་གི་མེད་དེ། 
ཡིན་ན་ཡང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་ལ་ཚོར་སྣང་གཅིག་སླེབས་ཡྲོད་དུས། དེ་དག་གིས་གསུངས་བསད་པ་དེ། 
དཔེར་ཆ་བཞག་ན། གསལ་པྲོ་བྱས་ནས་བདེ་ལེགས་སན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གིས་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་གསུངས་ནས་འཕྲོད་
བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀིས་མ་འགིག་པ་ཞིག་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གསུང་གི་ཡྲོད་ན། གནས་སྟངས་དེ་ག་བར་ཆགས་ཀི་རེད། 
སང་ཉིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀི་འྲོག་ལ་བདེ་ལེགས་སན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཡྲོད་རེད་དམ། ཡང་ན་བདེ་ལེགས་སན་
ཁང་གི་འགན་འཛིན་སང་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བྲོན་ཡྲོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་མཉམ་འབེལ་གི་ཚོགས་གཙོ་ལ་སྲོགས་པ། 
ཁ་སང་སྲོན་མ་བྲོད་ཁིམ་གི་དགེ་རྒན་ཡྲོད་རེད། ལྟ་གྲུབ་དགེ་རྒན་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་གིས་ཤེས་རིག་ཐྲོག་ལ་ཚོར་བ་རྣྲོན་པྲོ་
ཞེ་པྲོ་ཐྲོག་ནས་བཤད་སྲོང་བ། དེ་དུས་དན་རྒྱུ་དན་སྲོང་། ཞུས་པ་ཡིན་ན་ནི། ཞལ་བཞེས་ནི་གནང་གི་མི་འདུག ཉིན་གཅིག་
ལ་གསལ་པྲོ་འད་ཆགས་ན་དེ་དུས་གྲོ་བར་སད་ན་གཅིག་འཕྲོད་རྒྱུ་རེད་དན་ནས། དེ་རིང་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀི་རང་ངྲོ་
འཕྲོད་ཡྲོད་དུས། དེ་ལ་གསལ་འདེབས་འད་པྲོ་ཞིག་བྱས་ན་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་དེ་སླེབས་སྲོང་།  



17 

 བྲོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེ་འད་པྲོ་ཆ་བཞག་ན། འགྲོ་སྟངས་ཤིག་བཟྲོས་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས་གྲོ་རྒྱུ་འདུག དགེ་རྒན་ཡིན་ན་
ཡང་འད། ལས་བྱེད་ཡིན་ན་འད། དེ་དག་མ་འྲོངས་པར་སི་འཐུས་ཀི་ནང་དུ་ཞུགས་མ་དགྲོས་པའི་གནས་སྟངས་གཅིག་
གནང་ཡྲོད་རེད་ཟེར་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ནས་གཙོས་པའི་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མ་དེ་
དག་གང་ཡང་རུང་བའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་དང་། དེ་ཚོའི་ནང་དུ་འགན་ཁུར་ནས་བཞུགས་ཡྲོད་རེད། དེ་ག་རེ་དགྲོས་
འདུག་དང་མི་འདུག འགྲོ་སྟངས་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་འདུག་མི་འདུག བྱ་སྤུ་གནྲོན་ཡྲོང་ས་རེད་དང་མ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་
ལ་དགྲོངས་བཞེས་གནང་དགྲོས་རེད། ང་ལ་དེ་རིང་ལན་འདེབས་དགྲོས་ཀི་མེད། འདི་ལ་ལན་འདེབས་ར་བ་ཉིད་ནས་
དགྲོས་ཀི་མེད། ཡང་ལན་འདེབས་བྱས་ན་མཐྲོ་ཙམ་དམའ་ཙམ་ཡྲོང་ནས། ཡང་ང་ཚོ་བཤད་རྒྱུ་མང་པྲོ་ཆགས་པ་ཧ་གྲོ་ཡི་
མ་རེད་ད། དེ་ཡིན་དུས། ལན་འདེབས་དགྲོས་ཀི་མེད། ཕག་ལེན་ག་རེ་བསྟར་དགྲོས་འདུག་དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་
གནང་ཟེར་ནས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་ད་གཅིག་རང་ཡིན། ད་ལྟ་འདི་ནས་འཕྲོས་སྲོང་བ་རེད། བར་ཡུལ་མཆྲོད་འཇྲོར་ས་གནས་ལ་མི་ག་ཚོད་
ཡྲོད་ཟེར་བ་དེ། དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་རེད། འབེལ་ཡྲོད་སི་འཐུས་རེད། དེ་ལས་གཞན་པའི་སི་འཐུས་རེད། 
གསུང་གི་ཡྲོད་དུས། གནད་འགག་ཟིན་ས་དེ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་མདང་དགྲོང་ངམ་ག་དུས་ཡིན་ན། ཉིན་མ་གཅིག་
གཉིས་ཀི་ནང་དུ་གངས་ཀ་ཞིག་འབྱྲོར་ཡྲོད་ས་རེད། འབེལ་ཡྲོད་སི་འཐུས་ཀིས་ས་ཡྲོམ་རྒྱུག་ཡྲོང་དུས། མིང་གཅིག་
བསྡུས་ཡྲོད་ས་རེད། དེ་ཡིན་དུས། དངྲོས་གནས་བྱས་ན། འབེལ་ཡྲོད་སི་འཐུས་ཀིས་ས་ཡྲོམ་རྒྱུག་ཡྲོང་དུས་འགན་འཁུར་
མཁན་གས་ལ་ཡྲོད་རེད། མི་ག་ཚོད་ལ་སད་ཡྲོད་མིན་དེ་གསལ་པྲོ་གསལ་རང་ཤེས་ཀི་རེད་དན་གི་འདུག ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཤེས་ཀི་རེད་དན་གི་འདུག ད་དེ་རིང་འདི་ལ་རིས་རྒྱག་བསད་ན་ཏག་ཏག་ཡྲོང་གི་མ་རེད།  མཇུག་ལ་ལས་
བསྲོམས་སྐབས་སུ་མི་ག་ཚོད་ལ་སད་འདུག དེ་ཚོར་སད་འྲོས་པའི་ཆ་རེན་ཚང་འདུག་མི་འདུག་གསལ་པྲོ་བཟྲོ་ན་ཡག་གི་
མེད་འགྲོ་མ་གཏྲོགས་འདིར་རྲོད་བརྒྱབ་བསད་ན་ཏག་ཏག་བསད་ས་མ་རེད་དན་གི་འདུག  
 མཐའ་མ་དེ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འབྲོད་བསྐུལ་ཟེར་ན་འད། དྲོན་དག་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་བཟྲོ་
འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དཔལ་ལྡན་བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ། དམིགས་བསལ་གི་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན། ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན། 
དེ་དག་མི་རྒན་པ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། ཚེས་གངས་ལ་ཏ་རིག་ཟེར་བ་དེ་མང་པྲོ་གསུང་གི་འདུག མདང་དགྲོང་གཅིག་གིས་ཐ་
སྙད་གཏན་འབེབས་ནང་ལ་ཡྲོད་རེད་ཟེར། དེ་ཡྲོད་མ་རེད་ངས་ཤེས་ཀི་ཡྲོད། ཡིན་ན་ཡང་ཁྲོང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་ཞལ་ནས་
ཏ་རིག་དཔེ་མང་པྲོ་གསུང་གི་འདུག དེ་ལ་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགྲོས་འདུག དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རྲོ་རེ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རྲོ་རེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་ཁའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གལ་མེད། དེ་འད་ཡིན་
དུས། དེ་རིང་ཡར་ལངས་ནས་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུ་ན་བསམས་སྲོང་། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་མཚོན་པ་
ཡིན་ན། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག གཞུང་ཞབས་ཐེག་པ་རིམ་འཛེག་བྱས་ཏེ་ད་ལྟ་བཀའ་བྲོན་
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ལ་ཕེབས་བསད་པ་ཞིག་རེད། གཞུང་ཞབས་ཀི་ལས་ཡུན་དེའི་ནང་དུ་ཡིན་ན་ཡང་། ཕག་ལས་མང་པ་ཞིག་ས་གནས་ཁག་
གི་འགྲོ་འཛིན་གནང་མྲོང་ཡྲོད་རེད། ད་ནང་བཞིན། དུས་ཡུན་རིང་པྲོ་གཅིག་ལ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནང་དུ་ཕག་ལས་
གནང་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དྲུང་ཆེ་བར་དུ་ཕེབས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོང་དུས། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའི་ལས་
ཁུངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་སྲོང་ཡུལ་དེ་ཚོ། ད་གིན་གྲོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རང་རེད། 
གཞིས་ཆགས་ཁག་བཞི་བཅུ་ཞེ་གངས་ཤིག གནད་དྲོན་དེ་དག་སར་མཐིལ་ནང་དུ་ལ་བལྟས་པའི་བཟྲོ་འད་ཞིག་ཡྲོད་རེད་
བསམ་ནས། ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་ད་རང་ཡིད་ཆེས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་ཡིན་དུས། ས་གནས་གང་འད་ཞིག་ལ། ཡར་རྒྱས་གང་འད་
ཞིག་གཏྲོང་དགྲོས་འདུག འཛུགས་སྐྲུན་གང་འད་ཞིག་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་དག་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་ཀི་ཞུས་
དགྲོས་པའི་གནད་དྲོན་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད་བསམ་ནས་ངས་དེ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།  
 དྲོན་དག་གཉིས་པ་དེ། ད་གིན་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་དང་། དེ་ཚོའི་དང་འབེལ་བའི ་ཐྲོག་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་
གཅིག་གིས་བཀའ་འདི་གནང་སྲོང་ལ། དེ་ལ་ལན་འདེབས་ཀང་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་གནང་སྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་། དངྲོས་སུ་ང་
རང་ཚོ་ས་གནས་རང་ལ། བར་སྐབས་ང་རང་གཞིས་ཆགས་ནང་དུ་བསད་པ་རེད། ད་ནང་བཞིན་ཕྲོགས་སྲོད་སྐབས་ཡིན་ན་
ཡང་། གཞིས་ཆགས་ཁག་གཉིས་ཙམ་གི་ནང་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་བྱུང་། དེ་ཡིན་དུས། ས་ཞིང་འདེབས་ལས་དེའི་ཐྲོག་
ལ། ང་རང་ཚོའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ། ང་ཚོས་བསམ་གི་ཡྲོད་པ་ནང་བཞིན་ཞིག་ལག་ལེན་ཁེལ་གི་མེད་པ་དེ་དངྲོས་ཡྲོད་
ཀི་གནས་ཚུལ་ཙམ་ཡིན་མ་ཟད།  དཔལ་ལྡན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ནས་ད་རང་དགྲོངས་བཞེས་གནང་སྲོང་། གཞིས་ཆགས་
དེ། དེ་རིང་ཁ་རང་ཕལ་ཆེར། རྒས་གསྲོ་ཁང་དང་། བྱིས་པ་གསྲོ་སའི་ལས་གཞི་འད་པྲོ་ཆགས་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་
དུས། ཐུན་མྲོང་ངམ་སི་དྲོན་གི་ལས་འཆར་འཛུགས་སྐྲུན་གང་འད་ཞིག་གནང་པ་ཡིན་ན་ཡང་།  ང་རང་གིས་མཐྲོང་ཚུལ་
བྱས་ན། ཏྲོག་ཙམ་ཁག་པྲོ་འདུག་བསམ་བསམ་ཞིག་ཏན་ཏན་འདུག ང་རང་ཚོ་བྲོད་པའི་ཕིས་སུའི་དཔལ་འབྱྲོར་དེ་དེ་སར་
བརིས་ན་ཞེ་དགས་ཡག་ཏུ་ཕིན་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས། སེར་པའི་ལས་དྲོན་བྱེད་རྒྱུར་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་བསད་པ་
ཞིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། སི་པའི་མཉམ་རུབ་ཀི་ལས་ཀ་ཟེར་འྲོང་དུས། ད་ངས་ཚང་མ་དང་ཞུ་ཡི་མེད་དེ། མཉམ་འབེལ་
ཁག་རེ་གཉིས་ཙམ་དེ་ཚོ་ལ་གཅིག་གཟིགས་དང་། སི་པའི་ལས་ཀ་རེད་ཟེར་ན། ག་དུས་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་ཚགས་ཚུད་
པྲོ་ཡྲོང་གི་མེད་པ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། ཞིང་ལས་དེ་འདེབས་མཁན་ཡྲོད་མ་རེད་ལབ་ན་ཏན་ཏན་ཡྲོད་རེད།  
ཡིན་ན་ཡང་། ཇི་མ་ཇི་བཞིན། ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡྲོད་རེད་དམ་ཟེར་ན། དེ་མེད་པ་དེ་དངྲོས་དངྲོས་གནས་ཚུལ་རང་ཆགས་
བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། དེ་རིང་ཁ་རང་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་བཟང་ཕྲོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་
གཅིག་ག་རེ་ཡྲོང་གི་འདུག་ཟེར་ན། ད་གིན་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་ལྲོ་ཚིགས་གཅིག་བཀའ་གནང་སྲོང་སྟེ། 
ཡིན་ན་ཡང་། སྲོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མའི་ནང་དུ་ཡིན་པ་འད། ལྲོ་ཆུང་བའི་ནང་ལ་དེ་རིང་ཁ་རང་དྲོ་དབྱིངས་
གསར་པ་ཏན་ཏན་སླེབས་འདུག་བསམ་གི་འདུག དྲོ་དབྱིངས་དེ་ང་ཚོས་བདག་པྲོ་དང་གཅེས་སྲོང་བྱེད་རྒྱུ། གལ་སིད་
གཞིས་ཆགས་ས་བརྟན་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཞིང་ཁ་དེ་ཚོ་ས་སྟྲོང་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཡུལ་མིའི་མིག་ལ་མཛེས་པྲོ་ཡྲོད་མ་རེད་
ལ། ང་རང་ཚོའི་གནས་བསད་མཁན་མི་དེ་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་བསམ་མནྲོའ་ིནང་ལ་བདེ་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་གི་མི་འདུག སྲོ་
ནམ་གཞིས་ཆགས་ཞིག་ཡིན་ཟེར་ནས། ཞིང་ཁ་དེ་ཚོ་སྟྲོང་པ་ལྷག་བསད་དུས་སིད་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་གི་མི་འདུག  
 གཞིས་ཆགས་ཁག་གཉིས་ཙམ་རེད། དེ་བཞིན་གི་ལྷྲོ་ཕྲོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ། དུས་རྒྱུན་ང་བསད་བསད་
དུས། ད་ལྟ་དགུང་ལྲོ་ཆུང་པའི་ནང་དུ་ཏན་ཏན། དེ་འདའི་དྲོ་དབྱིངས་ཤིག་སླེབས་པ་དེར་བདག་གཅེས་ཤིག་སྲོན་ནས། ལྷག་
པར་དུ་ཞིང་ཁ་དེ་ཚོར་ཡུལ་མིའི་མཉམ་དུ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་རྲོད་གཞི་ཡྲོང་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ང་རང་ཚོ་བྲོད་པའི་གཞྲོན་
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སེས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་གིས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་དཔེར་ན། མན་སར་ལ་སྲོགས་པ་ལ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་བརྒྱ་སྐྲོར་ཞིག་གི་
སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་འདུག དེ་མིན་པ་ཚོར་ཡང་། ཨེ་ཀར་སུམ་ཅུ། བཞི་བཅུ། ལྔ་བཅུ་དེ་འད་ང་རང་ཚོའི་ནང་ཁུལ་གིས་ཡར་
ལེན་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་བསད་མཁན་དེ་འད་གང་ལ་གང་འཚམས་ཡྲོང་བསད་ཀི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོ་ལ་དམིགས་
བསལ་གིས་གཞུང་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ན་ཡང་། ཁྲོང་ཚོ་ལ་བདག་གཅེས་དང་གཅེས་སྲོང་། ཕུལ་བྱུང་སྲོ་ནམ་པའི་ངྲོ་བྲོ་ཞིག་
གི་ཐྲོག་ནས། བྱ་དགའ་གནང་སྲོལ་ཡྲོད་དམ་མེད་མི་ཤེས། དེ་འད་བྱུང་པ་ཡིན་ན། ལྲོ་ཆུང་བ་དེ་ཚོར་སེམས་ཤུགས་སར་
བ་དང་། སི་ཚོགས་ནང་དུ་དཔེ་མཚོན་བཟང་པྲོ་གཞག་རྒྱུར་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོང་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཡྲོང་གི་འདུག  དེ་
ཡིན་དུས། དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ། དེ་ས་གནང་ལམ་བྱུང་ཡྲོད་མིན་གསལ་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། གལ་སིད་གནང་ལམ་བྱུང་ཡྲོད་པ་
ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད། གལ་སིད་གནང་ལམ་མེད་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ན་ཡང་དགྲོངས་པ་ཞིག་བཞེས་ཐུབ་
པ་ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོང་ས་རེད་ཅེས་དེ་བསམ་འཆར་གི་ཚུལ་དུ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། 
 དེ་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་སྐྲོར་བཀའ་མྲོལ་ཕེབས་སྲོང་། ཞེ་དགས་ཡག་པྲོ་རེད། འཛུགས་
སྐྲུན་དེ་ཚོ་དགྲོས་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། སེར་ཐྲོག་དང་མཉམ་རུབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། གལ་ཆེ་
ཤྲོས་དེ། མཐྲོང་སྣང་གཅིག་ག་རེ་ཡྲོང་གི་འདུག་ཟེར་ན། གཞིས་ཆགས་ཁག་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་སྲོགས། རིགས་
ཁ་ཤས་ཤིག་དེ་ས་ཡྲོད་བསད་པའི། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨིན་ཇིའི་ཚིག་གཅིག་བེད་སྲོད་བྱེད་ཆྲོག་པར་གིས། 
infrastructure ག་རེ་ཡྲོད་པ་དེ་དག བདག་གཅེས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཏྲོག་ཙམ་ཕུངས་བསད་པ་ཞིག བདག་གཅེས་མེད་པ་
བྱས་ཏེ་གཞིས་ཆགས་ཁག་དེ་ཚོའི་ནང་དུ། གཞན་དག་ཕར་ཞྲོག ལས་ཤག་རིང་པ་རེད། དེ་དང་དེས་མཚོན་པའི་མང་པྲོ་
ཞིག རིང་པ་ཞིག་ཡྲོད་པ་དེ་བདག་གཅེས་བྱ་རྒྱུ་རྦད་དེ་བརེད། ཡང་གསར་པ་ཞིག ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་སྲོ་སྲོ་ཁག་ནི་
ཁག་ཡྲོད་མ་རེད། རྣམ་པ་ཐྲོན་རྒྱུ་དེ། དེ་འདའི་མཐྲོང་དགྲོས་འདུག་བ། དེ་འད་ཞིག་ལ་ཤུགས་སྣྲོན་བརྒྱབ་ཏེ། ལས་ཤག་ལ་
མཚོན་པའི་རིགས་ཁ་ཤས་ཤིག ཨིན་སྐད་དུ། maintenance  ཞེ་པྲོ་ཞིག་སྲོ་པྲོ་འདུག དེ་ཚོའི་རིགས་ལ་ས་གནས་
འགྲོ་འཛིན་ཁག་སྲོ་སྲོ་ལ་ལམ་སྟྲོན་གནང་དགྲོས་པ་གཅིག་དང་། དབུས་རང་ནས། དེ་ཚོ་ཡག་པྲོ་དང་། སྤུས་དག་པྲོ་ཉར་
ཚགས་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་མཐུན་རེན་ཞིག་སར་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་བསམ་བསམ་ཞིག ང་ཚོ་འཚམས་འདིར་འགྲོ་དུས། 
དེ་འདའི་མཐྲོང་ཚུལ་གཅིག་བྱུང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་བཞེས་ཤིག་གནང་རྲོགས་གནང་ཟེ་ནས། དེ་རིང་སིངས་ཆ་འདིའི་
ཐྲོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་ལ་འབྲོད་བསྐུལ་གི་ཚུལ་དུ་རང་ཡིན།  
 དེ་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་དུ། ཁང་པ་གཞིས་མི་གནས་སྲོས་བྱས་ཟིན་པ། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་
སྲོགས་པའི་ཁང་པ་སྟྲོང་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། ཧྲོན་སུར་གཞིས་ཆགས་ལ་ཆ་མཚོན་ན། དེ་འད་ཞིག་ཡྲོད་བསད་པ་ཙམ་
མ་ཟད། ཁང་པ་དགྲོས་མཁན་ལ་གནང་པ་དེ་འད་བྱུང་སྲོང་། ཞེ་དགས་ཡག་པྲོ་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 གྲོས་ཚོགས་ས་མའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ན་ཡང་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཡང་། དེ་ཕག་ལེན་གི་ཐྲོག་ཏུ་ཁེལ་མི་འདུག ང་རང་
གིས་མཐྲོང་བསད་པ་ལ། རིགས་ཁ་ཤས་ཤིག ཁང་པ་དེ་ཚོ་ཞུ་མཁན་དཔེ་སྲོ་པྲོའམ་ཉམ་ཐག་དེ་འད་འདུག ཁང་པ་གཅིག་
དང་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ས་སྲོད་མཁན་དེ་ཚོས་ཁང་པ་བདག་པྲོ་ར་ནས་བརྒྱབ་ཡྲོད་མ་རེད། ཁང་པ་ལྲོ་བདུན། བརྒྱད། 
དགུ། བཅུ་དེ་འད་རྦད་དེ་ཉམས་ཆག་ཤྲོར་ཏེ། སྲོ་སེའུ་ཁུང་ཡན་ཆད་རུལ་བསད་པ་སྲོ་པྲོ་དེ་འད་ཡྲོད་རེད། གཅིག་དེ་ང་
ཚོའི་འཁིས་དེ་ག་རང་ལ་ཡྲོད། མ་གི་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གཙོས་པའི་ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་གིས་དེ་ཚོ་ཉམ་ཐག་ཡིན་
མིན་ལའང་ཏན་ཏན་གཅིག་གཟིགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། གལ་སིད་དངྲོས་གནས་དང་གནས་རང་ཁུང་ནས་ཐབས་ཤེས་
ཐུབ་རྒྱུ་མེད་ན་ཡང་། དང་པྲོ་ཁང་པའི་ནང་དུ་འཛུལ་ལྲོ་ཙམ་ཞིག་བཟྲོ་དགྲོས་པ་དེ་ཏན་ཏན་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་འདུག 
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དབུས་ནང་གསེས་ལས་ཁུངས་ཀིས་གཞི་རིམ་གི་སིད་བྱུས་འྲོག་ལ་ཁང་པ་དེ་གནང་ཡྲོད་དུས།  ཁྲོ་རང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་
གཞུང་གི་གནང་པ་རང་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། གཞུང་གིས་མར་གཅིག་གནང་དུས་འཛུལ་ས་ཡྲོད་ཙམ་ཞིག་མ་བཟྲོས་པ་
ཡིན་ན། ར་ནས་འགིག་གི་མི་འདུག ཁ་ཤས་ཤིག་དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་རེད་འདུག དེ་འདའི་མཐྲོང་སྣང་བྱུང་། དེ་ཡིན་དུས། 
དེ་ཚོའི་རིགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་སི་བཏང་གི་ཉམ་ཐག་དང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གཟིགས་
རྟྲོག་མང་པྲོ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་། ཕྲོགས་མཐའ་ནས་ཡྲོང་བསད་མཁན་ཁག་ཅིག ཁང་པའི་གནས་སྟངས་ཅི་
ཡང་མེད་པ་དང་། གཞིས་ཆགས་ནང་དུ་ཁང་པ་ཞིག་གནང་བསད་དུས། དང་པྲོ་འཛུལ་དུས་ནས་བུ་ལྲོན་གཡར་དུ་འགྲོ་ཡི་
འདུག ངས་དེ་རང་མཐྲོང་སྲོང་། སྲོར་མྲོ་སྟྲོང་ཕག ༧༠།༨༠ ཙམ་ཞིག་བུ་ལྲོན་གཡར་ནས་འཛུལ་ས་ཡྲོད་ཙམ་བཟྲོས་ཀི་
འདུག དེ་འད་ནང་བཞིན་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཆ་རེན་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀི་མེད་ན་ཡང་། དང་པྲོ་སྲོ་སེའུ་ཁུང་དང་། སྲོ་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡྲོད་
པ་ཙམ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགྲོས་པ་དེ་ང་རང་གིས་མིག་མཐྲོང་ལག་ཟིན་བྱུང་དུས་ང་ལ་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞེ་དགས་
བྱུང་། དེ་ཚོའི་གས་དེ་ས་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་དུས་མཐྲོང་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་དངྲོས་སུ་མཐྲོང་ཡྲོང་དུས། དངྲོས་མཐྲོང་ཐྲོག་
ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་བཞེས་ཤིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཡག་པྲོ་ཞེ་དགས་ཡྲོང་བ་ཟེར་ནས་འབྲོད་བསྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་ཆེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།  
སི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་ཁ་རང་ལག་པ་བརངས་པ་དེ་དྲོན་དག་གཅིག་གི་ཐྲོག་ཏུ་བརངས་ཡིན་ཏེ། དེའི་སྐྲོར་
དེ་མང་པྲོ་ཞིག་གསུང་མཁན་བྱུང་བསད་སྲོང་། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། ད་ལྟའི་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ཀིས་ས་གནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཏུ་བ་ཕྱུགས་གསྲོ་སྲོང་དང་འབེལ་བའི་དངུལ་བུན་གཏྲོང་རྒྱུ་དང་། དེ་འདའི་ལས་
གཞི་ཞིག་འགྲོ་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ང་གཞིས་ཆགས་ཀི་ནང་དུ་སྲོད་མཁན་གི་མི་ཞིག་ཡིན་དུས། དེ་ཡག་པྲོ་ཞེ་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་
བསད་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ལྲོ་གཞྲོན་གཞྲོན་ཁག་ཅིག་གིས། ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་དང་
ཁ་བལ་ནས་ཕི་རྒྱལ་དུ་འགྲོ་བསད་པ་ལས། dairy form འད་པྲོ་ཕྱུགས་གསྲོ་དེ་འད་བྱེད་པ་ཡིན་ན། ཡག་པ་འདུག་ཟེར་
ནས། ཁ་ཤས་ཀིས་བ་ཕྱུགས་བཅུའམ་བཅྲོ་ལྔ་དེ་འད་གསྲོ་སྲོང་བྱས། ཐེངས་མ་རེ་རེ་ལ་འྲོ་མ་ཡིན་ན་ཡང་ལི་ཊར་བརྒྱ་ཉིས་
བརྒྱ་དེ་འད་ཚོང་སྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་ཡྲོད་མཁན་དེ་འད་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་གཞྲོན་སེས་མང་པྲོ་ཞིག ཡང་དེའི་ཐྲོག་ལ་
དྲོ་དབྱིངས་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་འགྲོ་བསད་ཀི་འདུག དེ་འད་ཡིན་པ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོའི་གས་དེ་མུ་མཐུད་དེ་ད་དུང་ཡར་རྒྱས་
གཏྲོང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་ན་ཕན་ཐྲོགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༤ ཡི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེའི་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་གནད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ། ཐྲོག་
མར་འགྲོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ནས། སྲོ་སྲོ་འད་པྲོ་ཞིག་ཡིན་ན། ས་ཞིང་འདེབས་ལས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དང་། ཕན་ཐྲོགས་
ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་ཞིག་ང་རང་གིས་ངྲོས་འཛིན་བྱས་མེད། སྐབས་དེ་དུས། ཚོགས་དུས་དང་པྲོའ་ིསྐབས་ལ་ལྡི་ལི་དྲོན་གཅྲོད་
ཀི་ནང་དུ་འཚོགས་སྲོང་། དེའི་སྐབས་ལ་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་ཟུར་པ་རེད། ད་ལྟའི་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་སྐབས་དེ་དུས་ནང་
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སིད་ཀི་དྲུང་ཆེ་རེད། དེའི་སྐབས་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་། བསམ་འཆར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལྟའི་ཡིན་ན་ཡང་ད་རང་ཡིན། 
འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད། ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོའི་ List གཉིས་མྲོས་ཀི་གན་རྒྱ་དེ་ལྲོ་ཉི་ཤུ་རིང་ལ་བཞག་གི་ཡྲོད་རེད། 
དེའི་ནང་ནས་ནང་དྲོན་གི་དྲོན་ཚན་རེ་རེའི་ཐྲོག་ཞིབ་ཚགས་པྲོ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། མ་ཆྲོག་པ་བཅྲོ་བརྒྱད་ཐམ་པ་བིས་ཡྲོད་
རེད་མ་གཏྲོགས་པའི་ཆྲོག་པ་དེ་འད་ཡྲོད་མ་རེད། ང་ཚོས་སྲོན་ལ་ list དེ་ཚོ་ཡྲོད་དམ་མེད་དེ་འད་རེད་དེ། རྒྱ་གར་ཚང་
མས་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱེད་ཡིན་ནའང་རེད། ཡུལ་མི་ཡིན་ནའང་རེད། བྲོད་པ་ཚོ་ལ་ལྲོ་དགུ་བཅུ་གྲོ་དགུའི་ས་ཆ་འདི་
འད་སད་བསད་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས་དེ་རང་བཞིན་གི་གཅིག་འགྲོ་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ནས་ས་ཆ་དེའི་ཡིག་ཆ་ཡྲོད་
མེད་ལ་མ་ལྟྲོས་པར་དམིགས་བསལ་གི་དཀའ་ངལ་མ་འཕད་པ་གཅིག་དང་། ད་ལྟ་ས་ཆ་ RTC ནང་ལ་ཡིན་ན། ལུགས་
བསམ་བསམ་གྲུབ་གིང་ཆ་བཞག་ན། RTC སྲོན་མ་ནས་ཡྲོད་རེད། གཞན་པ་དེ་ཚོར་ཤིང་ནགས་ཀི་བདག་དབང་གི་ཐྲོག་
ནས་ RTC མེད་པ་ཡིན་ན་ས་ཆ་ལ་ཁལ་སད་དེ་བསད་ཡྲོད་རེད། སྲོན་མ་ནས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ལ་སྲོར་མྲོ་ ༤ དེ་ནས་ ༡༤ 
དེ་ནས་ ༢༠ ར་གངས། སྲོར་མྲོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་དམ། ལྔ་བཅུའི་ནང་དུ་ཁལ་སད་ནས་འགྲོ་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ལྲོ་ལྔ་
བཅུ་ང་གངས་གཅིག་གི་རིང་ལ། ས་ཆ་དེར་འདེབས་ལས་དང་འགན་དབང་དེ་སྲོ་སྲོས་སད་ནས་ཁལ་སད་བསད་པའི་ཡིག་
ཆ་དེ་ང་ཚོ་ཞིང་པ་ཚོའི་ལག་པའི་ནང་དུ་ཡྲོད། དེ་འད་ཡིན་པ་ཡིན་དུས། ང་ཚོའི་ས་ཆ་དེ། རྒྱ་གར་གཞན་པ་ཞིག་གིས་
འཕྲོག་མཁན་གཅིག་ཀང་ཡྲོད་མ་རེད། ས་མཚམས་ཀི་རྲོག་ཁ་དེ་འཛམ་བུ་ཚང་མའི་ནང་དུ་རྲོག་ཁ་ཡྲོད་རེད། ཞིང་ཁའི་མུ་
ལ་རྒྱ་གར་དང་བྲོད་པ། བྲོད་པ་བྲོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་རྲོག་ཁ་ཡྲོད་རེད། དེ་རང་བཞིན་གི་རྲོག་ཁ་ཞིག་འགྲོ་བསད་པའི་གནད་
དྲོན་ཞིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་དེ་སྐབས་དེ་དུས་ཞུས་ཡིན་ལ། ད་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་བསར་དུ་དེ་རང་
ཡིན་མ་གཏྲོགས། དེ་ལ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ཞེ་པྲོ་ཞིག་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེས་སེར་དང་སི་
ལ་གནད་དྲོན་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མིན་དེ། ང་རང་གི་ལྟ་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་གལ་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 དེ་ནས་ཞིང་ཁའི་ནང་དུ། སྐུ་ངྲོ་བཀའ་བྲོན་གིས་གསུངས་སྲོང་། ཡུལ་མི་སི་མཚུངས་ཀི་སྟྲོན་ཉེས་གུན་གསབ་
དང་། དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་རག་གི་རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་སྲོང་། དེ་འད་ཡིན་རྒྱུ་རེད་དེ། ད་ལྟ་བར་དུ་ངས་གཞན་པ་དེ་འད་ཧ་
གྲོ་ཡི་མེད། རྒྱ་གར་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༠༦ ལ་རག་བསད་ཡྲོད་རེད། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༢ ལ་རག་
བསད་ཡྲོད་རེད། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༦ གི་གནད་དྲོན་དེ་ད་ལྟ། ཁ་རང་ཉེ་ཆར་རང་རེད། མྲོན་གྲོའ་ིས་གནས་ལ་འབུམ་ ༢༠༠ དང་
ས་ཡ་ ༢༠ ལྷག་ཙམ་ཞིག་སྟྲོན་ཉེས་གུན་གསབ་ཏུ་རག་བསད་ཡྲོད་རེད། ཀྲོ་ལི་གལ་ལ་འབུམ་ ༡༠༠ དང་ ༣ ཙམ་རག་སྟེ། 
ཁ་རང་ཉེ་ཆར་རང་བགྲོ་བཤའ་བརྒྱབ་འདུག དེ་ག་ནང་བཞིན། ཧྲོན་སུར་དང་སེལ་ཀྲོབ་དེ་ཚོ་ལ་བུ་ལྲོན་མར་སད་དེ་ཡར་
བར་འདེད་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་ཀི། སི་ཟླ་གསུམ་པ་དང་། བཞི་པ་བུ་ལྲོན་ཡར་བསྒྲུབས་པའི་ཁད་པར་ཙམ་རེད་མ་གཏྲོགས་
མགྲོགས་པྲོ་རག་རྒྱུ་ཡིན་དུས། འབུམ་ ༤༥༠ ཙམ་ཞིག་ཏན་ཏན་གུན་གསབ་རག་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༠༦ ལ་
རག་པ་རེད། ༢༠༡༢ ལ་ར་ག་པ་རེད། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༦ གི་གནད་དྲོན་དེ། དེ་རིང་ཁ་རང་རག་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་
ཡང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཐབས་ཤེས་དང་། དཀའ་ལས་མང་པྲོ་བརྒྱབ་ཏེ་བྱུང་རེད་གསུངས་སྲོང་།   དེ་སྐུ་ངྲོ་ཡིས་གསུངས་པ་
ནང་བཞིན་རེད། སི་བཏང་འདི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མ་དངུལ་ནས་འགྲོ་སྲོང་གཏྲོང་བསད་དུས། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་སྲོ་སྲོའ་ིམ་དངུལ་
ནས་དངུལ་ཞིག་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་ན། རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཡུལ་མི་ལ་ཛ་དག་དང་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན་དུས། ང་ཚོ་
བྲོད་པ་རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་མིན་པ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོ་ལ་ཐྲོབ་ཐང་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་པའི་དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་རིམ་པ་ཞིག་བྱུང་
པ་རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་། མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོ་ལ་དེ་འད་བྱས་ཏེ་རག་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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 དེའི་ཞྲོར་དུ་དེབ་ཐེར་ནང་དུ་འཁྲོད་རྒྱུ་དང་། མི་མང་པྲོ་ཞིག་གི་བསམ་ཚུལ་སླེབས་བསད་ཀི་འདུག ཁ་རང་གྲོས་
ཚོགས་ནང་དུ་སྐད་ཆ་ཞིག་འགྲོ་ཚར་པ་རེད། དེའི་ནང་དུ་ཀི་ཤར་གི་ཀི་རྒྱག་པ་དེའི་སྐྲོར་ལ་གཅིག་གསུངས་སྲོང། ཀི་
རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ལུང་པ་སྲོ་སྲོའ་ིགྲོམས་ཤིས་དང་དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་ཀི་རྒྱག་པ་དེ་ངན་པ་རང་རང་ཞིག་ཡིན་ས་མ་རེད། དགའ་
བའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པའི་ཆེད་དུ་ཀི་རྒྱག་པ། ལྷ་གསྲོལ་པ་དང་བསང་གསྲོལ་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ་ཀི་རྒྱག་པ། ད་དུང་
དཔའ་བྲོའ་ིངར་ས་ཡིན་ས་རེད་མ་གཏྲོགས། ངན་པ་རང་རང་ཡིན་ས་མ་རེད། ཀི་ཟེར་བ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་
གསུངས་ནས། ཡང་སི་འཐུས་གཞན་པ་གཉིས་གསུམ་ཞིག་གིས་བསར་བཤད་འད་པྲོ་ཞིག་བྱས་དུས། དེ་ལ་ངས་འདི་ཞུ་
རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་། ཐུགས་རེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཁ་རང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཉིས་ཀི་དི་བ་དེ་ཞིབ་ཚགས་པྲོའ་ིའབྲོད་བསྐུལ་རེད་འདུག་
སྟེ། དེ་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ལན་འདེབས་རྒྱུ་འཚེམས་ལུས་ཤྲོར་འདུག དགྲོངས་གསལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས་ནས། ཁ་རང་
གསུང་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་དེ། བྲོད་ནས་ཚུར་འབྱྲོར་བསད་པའི་བྲོད་རིགས་མང་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་ས་སྲོད་ཡུལ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་མང་
པྲོ་ཞིག་འཕད་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དེ་ས་ཡིན་པ་ཡིན་ན། སྲོད་ཁང་གི་མཐུན་སྲོར་གང་ལ་གང་འཚམས་གནང་
ཡྲོད་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ཆ་བཞག་ན། ལྷྲོ་ཕྲོགས་ལ་ཁིམ་ཚང་ ༨༠ ཙམ་ཞིག ར་བའི་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་ཆ་རེན་
ཚང་པའི་དུད་ཚང་ ༨༠ ཙམ་ཞིག་ལ་སྲོད་ཁང་གསར་བསྐྲུན་བྱས་ཡྲོད་རེད། དེ་ཕལ་ཆེར་སི་ཟླ་ ༣ པའི་ཟླ་གཞུག་ལ་མ་
ཚར་པ་ཡིན་ན། སི་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་དུ་ཆ་ཚང་ཚར་བ་བྱས་ཏེ། མར་བགྲོ་འགེམ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ང་ཚོས་རེ་བ་གཅིག་ཞུ་བསད་
ཀི་ཡྲོད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ཏུ་མཐུན་རེན་སར་མཁན་གཙོ་བྲོ། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྲོད་བསད་པའི། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དབང་ཆེན་ལགས་ཀིས་གཙོས་པའི་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ཀི་སབས་རེ་བཟྲོད་པ་རིན་
པྲོ་ཆེ་རེད། དེ་བཞིན་གི་མྲོན་གྲོ་ལ་ས་སའི་བརེ་ཆེན་མདྲོ་སགས་ཆྲོས་གིང་། དེ་དང་དེ་འད་བའི་ང་རང་ཚོའི་གཏྲོང་ཕྲོད་ཅན་
གི་བ་མ་སྤྲུལ་སྐུ། དེ་བཞིན་བྲོད་རིགས་ནང་ཁུལ་ལ་རྲོགས་སྲོར་གནང་བསད་མཁན་ཚང་མ་ལ་དེ་རིང་གི་གྲོ་སྐབས་འདི་
བརྒྱུད་ནས། སླར་ཡང་བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 ད་མ་འྲོངས་པར་རབ་དང་རིམ་པ་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོའི་ཐྲོ་ཡར་འབྱྲོར་བསད་པ་དེའི་ནང་དུ། ཁིམ་ཚང་ན་ནིང་
གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྙན་གསང་ཞུས་ཚར་པ་ཡིན། ཐྲོ་གང་འབྱྲོར་བསད་པ་དེའི་ཐྲོག་ལ། ཉིས་ཟླྲོས་འད་ཕིན་འདུག་མི་འདུག 
ཕལ་ཆེར་རྐང་བཙུགས་ནས་ཁད་གསྲོད་བྱས་ཏེ་བཟྲོས་པ་ཡིན་རྒྱུ་མ་རེད་དེ། མི་གཅིག་གིས། ས་གནས་ཁག་གཉིས་
གསུམ་དེ་འད་ནས་གཞིས་ཆགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ཟེར་ནས་མཚན་ཐྲོ་ཕུལ་བཞག་པ་རེ་ཟུང་ཐྲོན་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་ཚོའི་ཐྲོག་
ལ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བསར་ཞིབ་ཅིག་ཞུ་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཞུས་པའི་རེས་དེར། ས་གནས་སྲོ་སྲོའ ་ིསང་དུ་དངྲོས་ཡྲོད་
འབུལ་དགྲོས་སའི་ཆ་རེན་ཞིག་ཀང་འདྲོན་དགྲོས་ཀི་རེད། ཆ་རེན་དེ་ཚང་པའི་དུད་ཚང་ག་ཚོད་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་ལ་
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བསྟས་ནས་རིམ་པས་བང་ཏན་ཏན་བསིག་ཆྲོག་པར་གིས། ང་ཚོས་འབད་བརྲོན་བྱ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏྲོགས་ཁས་ལེན་ད་ལྟ་
དམིགས་བསལ་ཞུ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མི་འདུག  
 དེ་ནས་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གིས་བར་ལམ་དངུལ་ཁང་ནང་དུ་དངུལ་འདྲོན་བཅུག་བྱེད་པའི་མཚོན་པའི། སེར་
པའི་མི་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་འདུག སྲོང་ཙང་། དེ་ཚོའི་རིགས་དེ། ར་བའི་ཆ་ནས་འགྲོ་འཛིན་རྣམ་པས་གང་
ཐུབ་ཅི་ཡྲོང་གནང་གི་འདུག་སྟེ། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དེབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་སི་ཡྲོངས་ལ་བཀྲོད་ཁབ་ཅིག་གནང་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན། དངུལ་ཁང་དང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུར་སྟབས་བདེ་པྲོ་ཡྲོང་གི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སྲོང་། ང་
རང་གིས་ཤེས་ཚོད་བྱས་ན། ད་ལྟའི་ཆར་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གིས་ནང་སིད་ལ་བཅར་ནས་དེ་འད་ཞིག་དགྲོས་ཀི་འདུག་
ཟེར་བ་དམིགས་བསལ་འབེལ་བ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སྲོང་།  གལ་སིད་དེ་འདས་ཐུགས་ཕན་སྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། ང་ཚོས་ཡིག་
ཆ་གནང་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕད་ཀི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་ད་ལྟའི་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་འཆར་གནང་རྒྱུ་དེའི་ནང་དུ། བ་ཡུལ་མཆྲོད་འཇྲོར་གི་
ཚེ་རིང་རྒས་གསྲོ་ཁང་གི་གནད་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་སྐྲོར་ལ་རེད་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁ་རང་གསལ་
བཤད་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། མ་གཞི་དཀའ་སྡུག་མང་པྲོ་བྱུང་པ་རེད། ཁ་རང་ངས་སིག་གཞི་དེ་གཞི་ནས་མགྲོ་འཚོས་ནས། དེའི་ཐྲོག་
བཀའ་ཤག་ལ་འབེལ་ཡྲོད་ལས་བྱེད་བྱེ་བག་པ་གཅིག་གིས་ཡར་བཀའ་གནང་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ངྲོས་ལེན་
བྱས་པའི་བཟྲོ་ལྟ་བྱས་ཏེ་ཕིར་འཐེན་བྱས་པ་དེ་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན་ཞེས་གསལ་པྲོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཁིམས་
དང་མཐུན་དང་མ་མཐུན་ཟེར་བ་དེ། ཏན་ཏན་རྲོད་གཞི་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོས་སྐབས་དེ་དུས། བསྐྲོས་
དགྲོས་པའི་གནད་འགག་དེ་ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་དང་། ཆྲོད་གན་མ་བསྐྲོ་གྲོང་དུ་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་དང་
ཕར་ཚུལ་འབེལ་བ་བྱེད་པའི་སང་ལ། དེ་ཆྲོད་གན་སང་ལ་ཡིན་པ་ཡིན་དུས། ལས་བྱེད་ངྲོ་མ་ཆགས་ཀི་མེད་དུས། འགིག་
གི་ཡྲོད་པའི་སྣང་བ་གཅིག་ཐྲོབ་པ་ཡིན་དུས། དེ་འད་ཞིག་བསྐྲོ་བཞག་གནང་པ་རེད། བར་ལམ་ཕར་བསྒྱངས་དགྲོས་པའི་
གནད་འགག་དེ་ནི། ང་ཚོས་ངྲོ་སྲུང་བྱས་ཏེ་ལྲོ་གཅིག་ཕར་བསྒྱངས་པའི་གནས་སྟངས་ཀང་ར་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཡྲོད་མ་
རེད། ཁ་རང་བཀའ་ཤག་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི་དགྲོངས་འཆར་བྱུང་པའི་གནས་བབ་ལ་བརྟེན་ནས། ང་ཚོས་བསམ་
བྲོ་གཉིས་པ་ཞིག་བཏང་ནས། ཡྲོང་གི་མ་རེད་ཅེས་ཞུས་བཞག་པ་དེ་ཡང་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། སྲོང་ཙང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་
ཏན་ཏན། བསར་ཞིབ་བྱས་ཡྲོང་དུས། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་དངྲོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་ཡྲོང་དུས། འཛིན་སྲོང་ཐྲོག་ལ་
མཐུན་དང་མ་མཐུན་གི་དཀའ་ངལ་ཏན་ཏན་འཕད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་། གང་ལྟར་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་སིག་གཞི་དང་མ་
མཐུན་པ་གཟིགས་ཚུལ་བྱུང་པ་ཡིན་ན་ཡང་འད། ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་ཐྲོག་གི་འགིག་མ་འགིག གང་ལྟར་གནས་སྟངས་ག་
རེ་བྱུང་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དེའི་སིག་པ་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པ་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གིས་ཁུར་ཆྲོག་པར་གིས། དེའི་ཐྲོག་ལ་
དགྲོངས་གསྲོལ་ཞུ་ནས་དག་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་ནི་དེ་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་ཉེས་ཆད་འད་ག་རེ་གཏང་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ཏན་
ཏན་བཀའ་གསུངས་ཅི་བསྒྲུབ་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གི་དགྲོངས་འཆར་དེ། ས་ཞིང་འདེབས་ལས་བྱེད་རྒྱུ་དང་འབེལ་བ། ད་གིན་
གྲོང་དུ་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་རེད། ང་རང་ཚོའི་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་བསམ་པ་ནང་བཞིན་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡྲོད་ཐུབ་ཀི་
ཡྲོད་མ་རེད། དེ་དངྲོས་ཡྲོད་རེད། ལས་འཆར་ཞིག་ས་གནས་ཁག་ཏུ་དིས་པ་ཡིན་ན་ཡང་། སི་པའི་ལས་དྲོན་གཞིར་བཞག་
པའི་ལས་འཆར་ཞིག སེར་གི་ལས་ཀ་བྱས་བཞག་པ་གཉིས། ལས་ཀའི་ངྲོ་བྲོ་དང་རྣམ་པ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་ཡིན་བསད་
པ་ཞིག་ལ། འཛིན་སྲོང་བྱེད་ཡྲོང་པའི་སྐབས་ལ་ཚགས་ཚུད་ལྲོས་དེ་ཏན་ཏན་ཁད་པར་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག  དེ་དང་
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འབེལ་པའི་སྲོ་ནམ་གི། གཞིས་ཆགས་ནང་དུ་གཞྲོན་སེས་མང་པྲོ་ཞིག སྲོ་ནམ་འདེབས་སྲོང་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཞིང་ལས་དེ་ཚོའི་
ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་དྲོ་ཁུར་རམ་སེམས་ཁུར་ཆེན་པྲོ་གནང་བསད་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ། བར་ལམ་གཞིས་ཆགས་ལ་སྐྲོར་སྲོད་
དུ་ཕིན་པའི་སྐབས་སུ་ཏན་ཏན་ར་སྲོད་གསལ་པྲོ་བྱུང་སྲོང་། དེ་བྱུང་པའི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ནས། ང་ཚོ་ཡར་ཡྲོང་ནང་
སིད་དང་བཀའ་ཤག་ལ་དགྲོངས་སྐྲོར་ཞུས། ནང་སིད་ཀི་འབེལ་ཡྲོད་དྲུང་ཆེས་གཙོས་པའི་ལས་བྱེད་ཚོ་བཀའ་བསྡུར་
གནང་ཐྲོག དེ་འབེལ་ལ་སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུར་དགྲོས་པ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས། དཔེར་ན། ད་ལྲོའ་ིསྲོན་
རིས་ནང་དུ་ཆ་བཞག་ན། སྲོ་ནམ་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚོར་བུ་ལྲོན་གཏྲོང་རྒྱུར་ལས་གཞི་དེའི་དངུལ་འབྲོར་དེ་ཕལ་ཆེར་
འབུམ་ ༡༨༥ ཙམ་ཞིག་སར་ཆ་ཞུས་ཡྲོད། ན་ནིང་ཡིན་ན་འབུམ་ ༡༥༠ བཏང་པ་རེད་དེ། ད་ལྲོ་ ༣༥ ཡར་སར་ཏེ། ༡༨༥ 
ཡྲོད། དེའི་ནང་དུ་ག་རེ་ཡྲོད་ཟེར་ན། ང་ཚོའི་ད་ལྟའི་བསམ་བྲོའ་ིནང་དུ། དེ་འདའི་དུད་ཚང་ལྔ། བཅུ། ད་གིན་གྲོང་ཞུས་པ་དེ་
རེད། ན་ནིང་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༡༦༠༠ འདེབས་སྲོང་བྱེད་སའི་ས་ཆ་ཡྲོད་བསད་པའི་ནང་ནས། དངྲོས་སུ་འདེབས་མཁན་དེ་
ཞིང་ཁ་ཨེ་ཀར་ ༢༤༠ ཞེ་གངས་མ་གཏྲོགས་འདེབས་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། ད་ ༢༤༥ དེ་སུས་བཏབ་འདུག་ལྟ་ཡྲོང་དུས། 
དུད་ཚང་ལྔ་དྲུག་ཅིག་གིས་བཏབ་པ་མ་གཏྲོགས། གཞིས་ཆགས་ཀི་གཞིས་མི་ཚང་མས་དེའི་ཐྲོག་ལ་དྲོ་ཁུར་གནང་མཁན་
ཞེ་དགས་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པ་ཡིན་དུས། ད་དེ་འདེབས་སྲོང་བྱེད་བསད་མཁན། དཀའ་ལས་རྒྱག་བསད་མཁན་དེ་ཚོའི་སེམས་
ཤུགས་འཕར་པའི་དྲོན་དུ། དེ་འདའི་ཞིང་པ་གཞྲོན་སེས་ཕྲོ་མྲོ་བཅུ་བཅྲོ་ལྔ་རུབ་རུབ་བཟྲོས་ཏེ། ཞིང་ཁ་ཨེ་ཁར་ ༢༠༠ 
འདེབས་ཀི་ཡིན། ༣༠༠ འདེབས་ཀི་ཡིན། དེ་འདའི་འདུན་པ་ཡྲོད་བསད་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚོའི་རིགས་ལ། ད་ལྲོ་ནས་བཟུང་། 
ཞིང་རྨྲོ་བྱེད་ཀི་ Tractor དང་མཐུན་རེན་གང་འད་ཞིག་དགྲོས་ཀི་འདུག་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ཚོར་བུ་ལྲོན་གཏང་རྒྱུ་ང་
ཚོའི་ལས་གཞི་ནང་དུ་ཡྲོད་བསད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་བྱེད་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་དགྲོངས་
འཆར་གནང་པ་གཞིར་བཟུང་གིས། ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཞིག དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་ཞིག་ལ་ཆ་རེན་ག་ཚོད་མ་འདང་པ་
དེ། ང་ཚོས་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སེམས་ཤུགས་དེ་ཁྲོ་ལ་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས། དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀའ་
ལས་རྒྱག་མཁན་རང་བཞིན་མང་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཐྲོག་ལ། ང་ཚོས་དགྲོངས་པ་དེ་བཞེས་ཏེ་བུ་ལྲོན་གཏང་རྒྱུ་དངུལ་འབྲོར་དེ་ཚོ་
སར་ཆ་བྱེད་དགྲོས་པའི་གནད་འགག་གཙོ་བྲོ་དེ་ཆགས་བསད་ཡྲོད། དེ་དང་འབེལ་བའི་དངྲོས་གནས་གཟེངས་སུ་ཐྲོན་པའི་
བྱས་རེས་དཀའ་ལས་རྒྱག་བསད་པའི་རིང་དུ་། དཀའ་ལས་རྒྱག་གི་ཡྲོད་པའི་རྣམ་པ་མཚོན་ཕིར། བྱ་དགའ་གནང་རྒྱུ་དེ་ཚོ་
ལས་གཞི་ད་རང་ནང་དུ་ན་ནིང་དགྲོངས་འཆར་བྱུང་བ་གཞིར་བཟུང་གིས། གལ་ཆེན་པྲོ་བརིས་ཏེ་སྲོན་རིས་ནང་དུ་ཁུར་
ཡྲོད་ཟེར་ནས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 གཞིས་ཆགས་ནང་དུ་ར་བའི་ཁང་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་བསད་པ་དེ་ལ། ཁང་པ་ཚུལ་མཐུན་བདག་གཅེས་བྱེད་མ་
ཐུབ་པ་དང་། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕིན་པ། ཡང་ན་གཞིས་ཆགས་ཕི་ལྲོགས་སུ་ཐྲོན་ནས་གཞིས་ཆགས་ནང་དུ་ར་བ་ཉིད་ནས་
སླེབས་མ་ཐུབ་པ་དེ། དཔེར་ན། ཧྲོན་སུར་ལྟ་བུ་ཆ་བཞག་ན། གང་ལ་གང་འཚམ་མང་པྲོ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་
ཐྲོག་ལ་བར་ལམ་ས་གནས་ལ་སྐྲོར་སྲོད་ལ་ཕིན་དུས། ཁང་པ་གཅིག་དང་གཉིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ཏེ། དེ་ཚོའི་གནས་བབ་
ཆ་ཚང་བཟྲོས་ནས། ད་ལྟའི་ཆར། དཔེར་ན། ཧྲོན་སུར་ལ་མར་བྲོད་པའི་སིག་འཛུགས་ནང་དུ་དེ་ས་གཞིས་ཆགས་ཀི་ཐྲོབ་
ཐང་མེད་པ། གཞིས་ཁང་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རག་མཁན་དེ་འད་དུད་ཚང་བདུན་བཅུ་བརྒྱད་བཅུ་ཞིག་ཧྲོན་སུར་ལ་འགྲོ་ཡི་
ཟེར་ནས་མཚན་ཐྲོའ་ིགནང་ཕུལ་མཁན་བྱུང་སྲོང་། སྲོང་ཙང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་སེབ་གཅིག་ང་ཚོས་གཏང་རྒྱུ་དེ་རང་བཞིན་
གིས་གནད་འགག་ཅིག་ཆགས་ཀི་འདུག རིམ་པས་ས་ཆ་དེ་ཚོ་རིགས་དེ་ལྲོ་འདིའི་ཟླ་བ་གསུམ་བཞིའི་ནང་དུ་ས་ཆ་དེ་ཚོ་
མཁྲོ་སྲོད་བྱེད་རྒྱུ་རེད། ཁང་པ་དེ་ཚོ་རིགས་དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་འགྲོ་སྲོང་གཏྲོང་མི་ཐུབ་པའི་ཉམ་ཐག་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཆ་
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བཞག་པ་ཡིན་ན། འདས་པའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཕག་དངུལ་ཕུལ་ཏེ་ཞིག་གསྲོ་བྱུང་པ་
མང་པྲོ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། མ་འྲོངས་པར་དེ་འད་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ང་ཚོས་མཐུན་སྲོར་ཞུ་ཆྲོག་པའི་གནས་བབ་
ཡྲོད། དེ་ཚོའི་རིགས་དང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་གཞིས་ཆགས་ནང་དུ་ས་ཁང་པའི་ས་ཁང་སྟྲོང་པ་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ། དཔེར་ན་
ཧྲོན་སུར་ནས་འགྲོ་བཙུགས་ཏེ། ང་ཚོས་རིམ་པས་ལས་གཞི་ཞིག་འགྲོ་བསད་ཀི་ཡྲོད་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན།  
 དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་གཞིས་ཆགས་ནང་དུ་ཕྱུགས་གསྲོ་ཁང་གི་ལས་གཞི་དང་།  དེ་ཚོ་
རིགས་དེ་ཧ་ལས་ཡག་པྲོ་ཡྲོང་གི་འདུག སྲོང་ཙང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་མུ་མཐུད་མཐུན་སྲོར་གནང་རྲོགས་གིས་གསུངས་པ་
གཞིར་བཟུང་གིས། ཏན་ཏན་ས་གནས་ནས་འཆར་གཞི་ཞིག་ལེན། འཆར་གཞི་གང་ལེན་པའི་ཐྲོག་མའི་དམིགས་ཡུལ་གཞི་
བཟུང་གིས་རྒྱུན་སྲོང་ཡག་པྲོ་གནང་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ན། དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་མཐུན་རེན་དང་། དེ་འདའི་
ཐྲོག་ལ་འདང་མ་འདང་གནས་ཚུལ་ག་དུས་བྱུང་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ཏན་ཏན་ང་ཚོས་མཐུན་སྲོར་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་
གཅིག ཕྱུགས་གསྲོ་ཁང་དང་། དེ་ཚོའི་གས་དེ། དེང་སང་མི་ཚོ་སི་བཏང་འཕྲོད་བསྟེན་ལ་ཞེ་པྲོ་དྲོ་སྣང་གནང་པའི་གནས་
བབ་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། ཕྱུགས་གསྲོ་ཁང་དེའི་རིགས་དེ་ས་གནས་ལ་བྱུང་པ་ཡིན་ན། དེ་ས་
ཡིན་པ་ཡིན་ན། ལྲོ་གཞྲོན་པ་ཚང་མ་ཕི་ལྲོགས་སུ་ཐྲོན། ནང་གི་ཕ་མར་གཞིས་ཆགས་ནང་དུ་བ་ཕྱུགས་ཡྲོད་བསད་པ་དེ་ཚོ་
ཕར་ཚོང་དུ་བཅུག ཕ་མ་གཉིས་ཁང་པའི་ནང་དུ་མཚན་སྲུང་བའི་བཟྲོ་འད་བྱས་ནས་བསད་དགྲོས་པའི་གནས་སྟངས་མང་
པྲོ་ཡྲོད་རེད། ཐ་ན་སྲོ་སྲོའ་ིནང་དུ་ཇ་ཞིག་བཟྲོ་དགྲོས་དན་ན་ཡང་། ཇ་དངྲོས་གནས་དང་གནས་བ་ཕྱུགས་ཀི་འྲོ་མ་བཞྲོ་རྒྱུ་
ཡྲོད་པ་དེ་ཕར་བཙོང་། ཕི་ལྲོགས་ནས་ཤྲོག་སམ་གི་ན་ཚ་འད་མིན་ཡྲོང་བའི་དེ་འདའི་འྲོ་མ་བེད་སྲོད་བྱེད་མི་དགྲོས་པའི་
ཐྲོག་ནས། ས་གནས་དེ་ཚོའི་དུ་ཕྱུགས་གསྲོ་དང་འབེལ་བའི་ལས་གཞི་ག་ཚོད་སེལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ལ་དཔག་པའི་
མཐུན་རེན་སར་རྒྱུར་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅི་ཡྲོང་ཞུ་ཆྲོག་པར་གིས་ཟེར་ནས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་ས་ཆའི་ List གཏང་ཕྲོགས། བྲོགས་མ་གཏང་ཕྲོགས། དེ་ཚོ་དང་འབེལ་བའི་གྲོང་དུ་བཀའ་གནང་སྲོང་། 
དེ་ཚོའི་ནང་དུ་ཆྲོག་དང་མ་ཆྲོག་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། མ་ཆྲོག་པའི་ནང་དུ་ཆ་བཞག་ན་དྲོན་ཚན་མང་པྲོ་ཡྲོད་
རེད། དེ་ཚོ་ནང་དུ། ས་ཞིང་གང་ལ་ཙན་དན་གི་ཤིང་དང་། དེ་དང་དེ་འད་བའི་གྲོང་ཆེན་གི་ཤིང་གནད་འགག་ཅན་དེ་ཚོའི་
རིགས་དེ་ས་ཞིང་ཁག་ལ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། དེ་གཅྲོད་བེག་བྱེད་རྒྱུའི་འགན་དབང་དེ་ང་ཚོ་ཞིང་པ་ལ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་མ་
རེད། དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཆྲོག་གི་མེད་ཟེར་བ་དེ་དང་དེ་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། ར་བའི་ད་ལྟའི་སྟྲོན་ཉེས་
གུན་གསབ་རག་པ་དེ་ཚོར་ཆ་བཞག་ན། ངས་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། གཙོ་ཆེ་ཤྲོས་སི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་སྲོ་སྲོའ་ིའགན་
འཛིན། མཉམ་འབེལ་གི་ཚོགས་གཙོ། ཚོགས་གཞྲོན། དྲུང་ཆེ་ཁྲོ་རང་ཚོ་ཚང་མས་སྐུ་ལས་སྲོན་པའི་བཀའ་དིན་ལ་བརྟེན་
ནས། དེ་ས་བྱུང་བཞག་པ་ཞིག་རེད་བསད་ཡྲོད་རེད། རག་གི་ཡྲོད་རེད། གང་རག་བསད་པ་དེ། ང་ཚོས་ཁིམས་མཐུན་གི་
ཡིག་ཆ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་མར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོའི་བྲོད་པའི་ཐྲོག་ལ་༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་ཐུགས་རེ་
བཀྲིན་རང་གི་བཀྲིན་ལ་བལྟས་ནས། ཡུལ་མི་ལ་མ་རག་པ་ཞིག་ང་ཚོར་རག་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ལྷྲོ་ཕྲོགས་གཞིས་ཆགས་
ལ་ཆ་བཞག་ན། དཔེ་མི་སིད་པའི་བཀྲིན་ཆེན་པྲོ་རེད། ༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་གཞིས་ཆགས་གང་འད་ཞིག་ལ་ཞབས་
སྲོར་འཁྲོད་ན་ཡང་། ཆིབས་བསྒྱུར་མ་གནང་གྲོང་ལ། ཕེབས་ལམ་རེད། གང་འད་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་བཟྲོ་རྲོགས་གིས་ཟེར་ན་
ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆེན་པྲོ་དང་། གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་བརིས་ཏེ། ལས་རང་མ་གཏྲོགས་དེ་དང་དེ་འབེལ་བའི་གཡས་གཡྲོན་
གི་གྲོང་གསབ་དེ་ཚོའི་ནང་ན་གཅིག་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ལྲོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་གྲོང་གི་ལམ་ཁ་གང་ཡྲོད་པ་དེ་འཕལ་ལ་ཕན་
བུ་ཞིག་ལྷན་པ་བརྒྱབ་ཀི་ཡྲོད་ན་མ་གཏྲོགས་གནས་སྟངས་ད་རང་རེད་བསད་ཡྲོད་རེད། འཁིས་སུ་ཡྲོད་པའི་ཡུལ་མིའི་
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གནས་སྟངས་དང་། ང་རང་ཚོའི་བྲོད་པའི་གནས་སྟངས་གཅིག་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། བྲོད་པའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཐྲོག་
ནས་དམིགས་བསལ་གི་གཟིགས་སྲོང་ག་ཚོད་གནང་གི་ཡྲོད་པ། བཀྲིན་ཆེན་པྲོ་ག་ཚོད་ཡིན་པ་དེ་རང་བཞིན་གིས་མཚོན་
ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ར་བའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་སིད་བྱུས་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་
དགྲོངས་པ་མཐུན་གི་ཡྲོད་མེད་ལ་མ་ལྟྲོས་པའི། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས། མ་འྲོངས་ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་
གནས་བབ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད། དེ་འད་ཞིག་གནས་དགྲོས་པ་ཆགས་སྲོང་ན། ད་ལྟ་ནས་སྤུས་དག་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་
རྒྱུར་དགྲོངས་པ་དེ་བཞེས་ནས་ལས་བཞག་པ་ཞིག་རེད་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དེ་རིང་དགྲོངས་པར་མ་བབ་པ་
ཡིན་ན་ཡང་། རེས་མ་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་མཁེན་པའི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་པ་གཅིག་མཐུན་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་ངས་
འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།  
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། 
  
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྲོ་སྲོའ་ིབཤད་དགྲོས་པ་དེ་ཕག་རྲོགས་ཁ་ཤས་ནས་གསུངས་གྲུབ་སྲོང་བས་ངས་ཕིར་
འཐེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།  
སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས།  
 
སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་འགྲོ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་གསུམ་
ཞིག་ཡྲོད། དང་པྲོ་དེར། ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་ཁ་རང་གསུངས་ཟིན་སྲོང་། ད་ལྟ་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གི་ཐྲོག་
ནས་ཀང་ལན་གནང་སྲོང་། གཙོ་ཆེ་ཤྲོས་དེ། ད་ལྲོའ་ིརིས་འགྲོའ་ིནང་དུ་བྲོད་ནས་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོར་སྲོད་ཁང་གསར་
རྒྱག་གི་སྐྲོར། སེལ་ཀྲོབ་ཏུ་ལས་གཞི་ཞིག་འགྲོ་བསད་པ་དེ་མཇུག་སྲོང་རྒྱུར་ད་དུང་མི་ཚང་ཉི་ཤུ་ཞིག་ལྷག་བསད་ཡྲོད་ས་
རེད། ད་ལྲོའ ་ིརིས་ལྲོའ ་ིནང་དུ་དེ་ཚོར་ཁང་པ་བརྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཚོ་འཁྲོད་བསད་འདུག ཁ་རང་སྲོན་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཡང་
གསལ་པྲོ་བྱས་ཏེ་གཅིག་ཞུས་ཡིན། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་འདི་ལ། བྲོད་ནས་ཡྲོང་མཁན་དེ་ཚོ། ང་ཚོ་ར་དྲོན་གི་འཕལ་ཕུགས་
རྒྱང་གསུམ་ལ་ཇི་ཙམ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཡིན་མིན་དང་དེ་ཚོ་ཞུ་དགྲོས་ཀི་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་
ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོའ ་ིནང་ལ་ཚོགས་ཆུང་གི་མཐྲོང་ཚུལ། གནད་དྲོན་ཅ་པའི་ནང་དུ་ཡིན་ན་ཡང་བཀྲོད་ཡྲོད་པ་ནང་
བཞིན་གི། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་ཕྲོགས་སྲོ་སྲོ་ནས་བདེ་སྡུག་སྙན་གསང་ཞུ་མཁན་གི་གསར་འབྱྲོར་ཚོ་ལ་སྲོད་
ཁང་ཆ་ཚང་ལ་བརྒྱབ་ཐུབ་མིན་མ་ལྟྲོས་པར་བཀའ་ཤག་འདིའི་ཐྲོག་ནས་ལས་དྲོན་གི་བང་རིམ་ཞིག་བསིགས་ནས། གལ་
སིད་ལས་ཡུན་འདིའི་རིང་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་ཡང་། བཀའ་ཤག་རེས་མ་ལ་འབྲོད་བསྐུལ་དང་། རིས་སད་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་ཞིག་
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གནང་ཐུབ་ན། ང་འད་པྲོ་ཡིན་ན་ཧ་ལས་པའི་རླབས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་གི་འདུག དེ་དང་མཉམ་དུ་གསར་འབྱྲོར་ཚོ་ལ་སྲོད་
ཁང་རྒྱག་མཁན་བྲོད་རིགས་ནང་ལ་རྲོགས་སྲོར་གནང་མཁན་མང་པྲོ་བྱུང་ཡྲོད་ས་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ཡང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཟེར་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འཛམ་བུ་གིང་གི་ས་ཕྲོགས་གང་སར་དངྲོས་གནས་དང་གནས་ཀི་བྲོད་རིགས་འབྱྲོར་ལྡན་མང་པྲོ་ཞིག་
ཡྲོད་རེད། ཁྲོང་རྣམ་པས་ཀང་ལས་གཞི་འདིའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྲོར་གནང་རྲོགས་གིས་ཟེར་ནས་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དྲོན་ཚན་གཉིས་པ་དེར། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༨ ཀི་ཉིན་མྲོར། བྲོད་ཀི་དུས་བབ་ཀི་ད་གནས་ཀི་ཐྲོག་
ལ་རྲོམ་ཡིག་ཅིག་བཀྲོད་འདུག དེའི་ཁ་བྱང་ལ”ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག དི་བ་གཅིག་ཡྲོད” ཟེར་བ་ཞིག་འདུག  གཅིག་
བྱས་ན། འབེལ་ཡྲོད་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་གཟིགས་ཚར་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད། དེའི་ནང་དྲོན་ཞིབ་ཚགས་པྲོ་ངས་འདིར་
ད་ལྟ་ཞུས་ན་ཡྲོང་གི་མ་རེད། གཙོ་ཆེ་ཤྲོས་གཅིག ལ་དྭགས་བསྲོད་ནམས་གིང་གཞིས་ཆགས་ཀི་ཞིང་ས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཞིག་
བཙོང་ཚར་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་དེའི་ནང་དུ་ཡྲོང་གི་འདུག སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་ནས་རྲོམ་པ་པྲོ་བརད་དཔྲོད་ཅིག་བཏང་པ་ཡིན། 
རྲོམ་པ་པྲོ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་བྱུང་མ་སྲོང་སྟེ། མི་གཞན་དང་འབེལ་བ་བྱས་ཡྲོང་དུས་གནས་ཚུལ་དེ་དངྲོས་གནས་ཡིན་
ས་རེད།  རྲོམ་དེའི་ནང་དུ་མ་འྲོངས་པའི་གཞིས་ཆགས་དེའི་ད་ལྟའི་མི་འབྲོར་དང་། མ་འྲོངས་པར་གཞིས་ཆགས་དེ་ལ་ཉེན་
ཁ་ཆེན་པྲོ་མང་པྲོ་ཞིག་འཕད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་མ་པྲོ་ཞིག་གསུངས་འདུག དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་
དང་། ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གི་ཐྲོག་ནས། མ་འྲོངས་པའི་རེན་ངན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བཟླྲོག་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། ག་སིག་དང་
དགྲོངས་གཞི་ག་རེ་ཡྲོད་ཟེར་ནས་དི་བ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་དང་མཉམ་དུ། སི་བཏང་ཞུ་འདྲོད་མེད་དེ། བ་ཡུལ་ཚེ་རིང་རྒས་གསྲོ་ཁང་གི་སྐྲོར་ལ་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་
གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་དི་བ་ཞུས་ཡྲོད་རེད་ལ། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ལུང་འདེན་གནང་ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན་ནང་སིད་བཀའ་
བྲོན་ཐྲོག་ནས་ཀང་དེ་ལ་བཀའ་ལན་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། སྲོ་སྲོར་ཆ་མཚོན་ན། ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་དེ་རང་
གི་ཐྲོག་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ད་ལྟ་རང་གཉིད་སད་པ་དང་། ར་འཕྲོད་པ་ནང་བཞིན་བྱས་ཏེ་མ་འྲོངས་པར་འབེལ་
ཡྲོད་སི་འཐུས་དེ་ལས་དྲོན་བསར་བསྐྲོ་གནང་མིན་གི་ཐྲོག་ལ་ད་ལྟ་ཚིག་ཐག་ཆྲོད་པྲོས་གསུང་པ་ཡིན་ན།  སི་ཚོགས་ཀི་
ནང་ལ་ངྲོས་འཛིན་གཞན་གཅིག་ག་རེ་འགྲོ་ཡི་རེད་ཟེར་ན། གསལ་པྲོ་བྱས་ཏེ་ཞུ་དགྲོས་པ་ཞིག་ནི། ད་ལྟ་བར་གི་གནས་
སྟངས་ཀི་འགྲོ་སྟངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཞུང་ཞབས་འདེམས་ལས་ལ་སྲོགས་པ་ག་རེ་གསུངས་ཡྲོད་མིན་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ད་
ལྟ་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་གསུངས་པ་རེད། རྲོད་རྲོག་འདུག་ཟེར་ནས། རྲོད་གཞི་འདུག་ཟེར་ནས་ཚིག་དེ་ཡང་
བེད་སྲོད་གནང་སྲོང་། དེ་གནས་སྟངས་གཅིག་རེད།  
 ད་ལྟ་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀུར་འྲོས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་དེ། བཀའ་མྲོལ་གནང་སྟངས་བྱེ་བག་པ་གཅིག་ལ་
བརྟེན་ནས། མ་འྲོངས་པར་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཟེར་དགྲོས་རེད། སི་བཏང་བཀུར་འྲོས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཁྲོ་རང་གི་གནས་
སྟངས་ལ་བལྟས་ན། བསར་བསྐྲོ་དགྲོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད་དེ། ད་ལྟ་འདི་ནས་ཚིག་ཐག་ཆྲོད་པྲོའ་ི
ཐྲོག་ནས་གསུང་པ་ཡིན་ན། སི་ཚོགས་ནང་ལ་བར་ལན་ཞིག་ཏན་ཏན་འགྲོ་ཡི་རེད་ཟེར་ནས་འདི་ད་ལྟ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་
སིངས་ཆའི་ཐྲོག་ནས་ཞུས་བཞག་པ་ཡིན་ན། སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་ནས་འགན་ཁུར་པའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། གྲོས་ཚོགས་ཀི་ནང་
ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་སྟངས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཐག་གཅྲོད་དེ་འད་བྱུང་པའི་ངྲོས་འཛིན་གཅིག་དང་། བར་ལན་
གཅིག་ཏན་ཏན་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་འགྲོ་ཡི་རེད་ཟེར་ནས་དེ་ཡང་མཉམ་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག  
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པྲོ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།  
ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསྲོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན། 
 

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་རིས་འགྲོའ་ིཐྲོག་སི་ཡྲོངས་ཀི་བགྲོ་གེང་ཡིན། ད་ལྟ་ཕེབས་བཞིན་པའི་སི་འཐུས་ཆ་ཤས་
ལེན་མཁན་ ༡༧ ཙམ་གིས་ཕག་བརངས་གནང་འདུག དེ་ནས་སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྲོན་ལགས།  
 

སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་འགྲོའ་ིཐྲོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཡྲོད། དམིགས་བསལ་བཀའ་
འཁྲོལ་གི་རིས་འགྲོ་ཨང་ ༡༠ དང་། ཨང་ ༡༧ གཉིས་ཀི་ཐྲོགས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་མ་ཞུས་གྲོང་ལ་གཙོ་བྲོ་༸སབས་མགྲོན་
རིན་པྲོ་ཆེ་ཡི་བཀའ་དིན་དང་དེ་བཞིན་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་དིན་ལ་བརྟེན་ནས།  ང་ཚོའི་གཞིས་ཁུལ་ལ་
བཞུགས་མཁན་མི་མང་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་གཟིག་རྟྲོགས་མང་པྲོ་ཞིག་གནང་བཞིན་ཡྲོད་རེད། 
དེ་ཚོ་ཆང་མ་བཀའ་དིན་ཆེན་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག སྲོ་སྲོ་འད་པྲོ་ཡིན་ན་གཞིས་ཆགས་ཀི་ཁྲོངས་སུ་མེད་དེ། གཞིས་
ཆགས་ཀི་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་བཀའ་དིན་ཆེན་པྲོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ག་ནང་བཞིན་འདིའི་ནང་ལ་ཉམས་གསྲོ་དང་བཟྲོ་བཅྲོས་སྲོགས་ལས་གཞི་མང་པྲོ་ཞིག་ཕེབས་འདུག འདི་ཡང་
ཧ་ལས་པ་ཡག་པྲོ་བྱུང་འདུག་བསམ་གི་འདུག དམིགས་བསལ་གི་ཨང་ ༡༠ པའི་ནང་ལ་སང་ཏྲོག་ལས་ཁུངས་དང་ལས་
ཤག་བཟྲོ་བཅྲོས། སྲོན་མ་ཞུས་མྲོང་ལས་ཤག་སྲོ་བྲོ་འདུག སང་ཏྲོག་ས་གནས་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་དུས། ལས་
ཁུངས་དེ་ང་རང་གི་མཐྲོང་མྲོང་ཡྲོད། ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་དེ་ཚོ་སྤུས་དག་བྱུང་འདུག དེ་ལཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
དེ་ག་ནང་བཞིན་ཨང་ ༡༧ ནང་ལྷ་རྒྱལ་རིའི་བགེས་ཤག་མཉམ་གསྲོ་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག  ཉམས་གསྲོ་འདིའི་གནང་བར་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་དགྲོས་རེད། ལྷ་རྒྱལ་རིའི་བགེས་ཤག་ནང་བཞུགས་མཁན་རྒན་ཡྲོལ་དུ་ཕེབས་པ་དེ་ཚོ་སྲོན་མ་སིག་
འཛུགས་ནང་ལྲོ་མང་པྲོ་སྐུ་ལས་བསྲོན་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་མི་དང་རྒན་ཡྲོལ་ལ་ཕེབས་མཁན་གི་ལས་བྱེད་དེ་ཚོར་
གཟིགས་རྟྲོགས་གནང་དགྲོས་པའང་གནད་འགག་རེད་འདུག སྲོ་སྲོས་གྲོ་ཐྲོས་ལྟར་ན་ཕ་གིར་ཆུའི་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་
ཕད་པའི་སྐྲོར་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཉམས་གསྲོ་དང་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་ཆུའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཡག་ཡྲོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཞིག་དང་། 
 དེ་བཞིན་ད་ལྟའི་ཟུར་བཀྲོལ་གི་སང་ལ་ཕེབས་ཡྲོད་མ་རེད་དེ་ཞུས་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་ན།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོམཆྲོག (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། གསུང་ན་འགིག་གི་འདུག་སྐར་མ་བཅུ་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་དེ་རང་ཡིན། དེ་དཔག་
པའི་གསུངས་རྲོགས་གནང་།) སྐར་མ་བཅུ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནམ་རྒྱུན་ནས་ཐུང་ཐུང་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན། 
གཞྲོན་སེས་རམ་འདེགས་ལས་གཞི། བེན་ལྲོར་དུ་ཡྲོད་པའི་ནི་ལ་མང་ག་ལ་གནས་སྟངས་དེ་སྲོན་མ་ནས་རབ་དང་རིམ་པ་
མང་པྲོ་ཞུས་མྲོང་། དེའི་སང་ལས་འཆར་འདི་ཡར་རྒྱས་གང་འད་ཞིག་གཏྲོང་རྒྱུ་ཡྲོད་དམ། སྲོ་སྲོས་ག་དུས་ཕ་གི་མཇལ་ན་
ཡང་། སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་དུ་མིའི་གཟིགས་ཚུལ་གི་ནང་དུ། ལས་གཞི་དང་དེ་འདའི་སྲོང་བསར་བྱེད་མཁན་ཚོ་སི་ཚོས་
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ཀི་ནང་ནས་མར་ཐབས་སྲོ་ཤྲོས་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་འད་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་གི་ཡྲོད་དུས། ཕ་གིར་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་
སླྲོབ་གྲྭ་ལ་ཕེབས་མ་ཐུབ་མཁན་དང་དེ་འད་རང་ཡིན་པ་འད་པྲོའ་ིརྣམ་པ་ཞིག་འགྲོ་གི་འདུག འདི་ཏག་ཏག་ཅི་ཡང་སྲོད་ཀི་
མི་འདུག་བསམས་ཀི་འདུག མི་ཚང་མ་ལ་ནུས་པ་མི་འད་བ་མི་འད་བ་ཡྲོད་དུས་། འགའ་ཤས་རྣམ་གྱུན་གི་འགྲོ་སྟངས་
བཞིན་སླྲོབ་གྲྭའི་སྲོམ་གཞིའི་འགྲོ་སྟངས་དེ་འགྲོ་འགའ་ཤས་ལག་ཤེས་དང་། དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་དུས་དེ་
དངྲོས་གནས་སྤུད་དག་པྲོ་བཟྲོས་ནས་ཕ་གིའི་ནང་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོ་ཡང་དེར་ཡྲོང་བ་དེ་སིག་འཛུགས་ཟེར་དགྲོས་རེད་
དམ་ཡག་པྲོ་ཞིག་གི་ནང་སླེབས་ཡྲོད་བསམས་པའི་ཚོར་བ་དེ་དགྲོས་པ་དེ་གནད་འགག་རེད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ཐྲོག་
ལ་ཤུགས་སྣྲོན་ཞིག་སྲོན་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་གཟིགས་རྟྲོག་གནང་གི་ཡྲོད་རེད་ལ། དེ་ལས་
ལྷག་པ་ཞིག་གནང་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་ག་རེ་ཡྲོད་དམ་ཞེས་དེ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
  
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དྲོན་གྲུབ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དྲོན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག  ངས་གནད་དྲོན་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཐད་དཀར་བཀའ་མྲོལ་ཞུའི་ཡིན། ད་ལྟ་རང་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་གནང་སྲོང་། གནས་ཚུལ་གཉིས་དེ་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་
མཆྲོག་གིས་བཀའ་ལན་ལས་འཕྲོས་པའི་མཆྲོད་འཇྲོར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཡི་གེ་ཞིག་དང་། དེ་བཞིན་ཚེ་རིང་རྒས་
གསྲོ་ཁང་དེ་གཉིས་ཀི་གནད་དྲོན་དེ་རེད། སི་བཏང་བ་ཡུལ་མཆྲོད་རྟེན་དང་། འཇྲོར་པ་ཊིའི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀིས་
ང་ལ་ཡིག་གེ་ཞིག་བསྐུར་ནས། དེ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྲོན་གཉིས་ཀི་མཚན་ཐྲོག་ལ་ང་ལ་ཚུར་ངྲོ་
བཤུས་ཤིག་སད་ནས། ངྲོ་བཤུས་སད་ཡྲོད་དེ་ཁྲོ་རང་ཚོའི་སི་མྲོས་ཡིན་ཞེས་ལབ་ནས། ང་ལ་དེ་འད་བྱས་ནས་སད་ཡྲོད་
རེད། ཡིན་ནའང་། ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་གསུང་རྒྱུ་ལ་དེར་འགེལ་བཤད་ལྲོག་པ་བྱུང་འདུག་ཅེས་
གཅིག་དེ་གསུང་ཡྲོད་རེད། གནད་དྲོན་གཉིས་པ་དེ་ལ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་དེ་ལ་འགེལ་བཤད་ཅིག་བརྒྱབ་
ནས། ཨ་རི་ནས། མཆྲོད་འཇྲོར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཡིག་གེ་ཞིག་ཨ་རི་བརྒྱུད་ནས་ཚུར་འབྱྲོར་བའི་བཀའ་མྲོལ་
ཞིག་གནང་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས། དེའི་གནས་སྟངས་དེ་ཁད་མཚར་པྲོ་འད་ཞིག་དང་། བལ་ཡུལ་མཆྲོད་འཇྲོར་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་དེ་བཙུགས་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་འགྲོའ་ིཡྲོད་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོས་སི་བཏང་འབེལ་བ་བྱེད་སྟངས་དེ་
གང་འད་བྱེད་ནས་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་ཏན་ཏན་ཁྲོ་རང་ཚོས་མཁེན་གི་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཨ་རི་བརྒྱུད་
ནས་ཚུར་ཡྲོང་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་འད་གང་འད་ཡིན་ནམ་བསམ་པ་ཞིག རང་བཞིན་གིས་བྲོ་དྲོགས་འད་ཞིག་ཡྲོང་བསད་ཀི་འདུག 
བྱས་ཙང་དེ་ཨ་རི་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་འབེལ་བ་གནང་མཁན་མི་དེ།  མཆྲོད་འཇྲོར་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་དང་། འབེལ་བ་གང་འད་བྱས་ནས་ཆགས་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་གསལ་པྲོ་ཞིག་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་དེ་
གཅིག་ཡིན།  
 གནད་དྲོན་གཉིས་པ་དེ་ལ། འགེལ་བཤད་ལྲོག་པ་བརྒྱབ་སྲོང་གསུངས་པ་སྲོང་ཙང་། དེའི་གནས་སྟངས་དེ་ངས་
རེས་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་ཀི་ཡིན། གཉིས་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་ཆྲོས་འཇྲོར་གི་མི་འབྲོར་
དང་འབེལ་བའི་བཀའ་ཞིག་གནང་ཡྲོད་རེད། གྲོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་ཞིག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་སྲོང་། མཆྲོད་འཇྲོར་ས་
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གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་མི་འབྲོར་དེ་ས་ཡྲོམ་གྲོད་ཆག་སྐབས། ༢༠༡༦་་༡༧ གི་ལས་བསྲོམས་ཀི་ནང་དུ་མཆྲོད་འཇྲོར་ས་
གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་མི་འབྲོར་དེ་ ༤༧༦༥ མི་མང་བྱས། ཉམས་ཐག ༡༡ ལས་བྱེད། ༩ ཁྲོན་བསྲོམས་མི་འབྲོར། 
༤༧༨༥ ཆགས་བསད་ཀི་འདུག གདང་དགྲོང་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གིས་གསུང་བ་གཞིར་བཟུང་བྱས་ན། 
གསུམས་སྟྲོང་ཉིས་བརྒྱ་གསུམ་བརྒྱ་ལས་མེད་པའི་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལ་འབེལ་བ་བྱས་ནས་དེ་འད་གསུངས་སྲོང་ཞེས་
གསུང་བ་སྲོང་ཙང་། མི་ཆིག་སྟྲོང་ལྔ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ཤིག་ཧེ་བར་ཤྲོར་བ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ས་ཡྲོམ་གྲོད་ཆག་དང་
འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས། བལ་ཡུལ་མཆྲོད་འཇྲོར་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ནས་འབུམ་བདུན་ཅུ་དྲོན་གཉིས་ཙམ་ཞིག་ང་
ཚོས་ཕར་ལ་བཀྲམ་གནང་བ་རེད། མི་ ༡༥༠༠ ལྷག་ཙམ་ཞིག་ཧེ་བག་ཤྲོར་བ་དེ་ལ། འབུམ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཙམ་ཞིག་དཔེ་
ཤག་དེ་ག་ནས་བྱུང་བ་རེད་དམ། གལ་སིད་ ༣༣༠༠ ལས་མེད་པ་ཡིན་ན། འབུམ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཙམ་ཞིག་ཧེ་བག་ཤྲོར་གི་
འདུག བྱས་ཙང་དེའང་གསལ་པྲོ་བཟྲོ་དགྲོས་རྒྱུ་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་གཅིག་ཡིན།  
 གཉིས་པ་དེ། འགེལ་བཤད་ལྲོག་པ་བརྒྱབ་སྲོང་ཞེས་གསུངས་བ་སྲོང་ཙང་། ངའི་ངྲོས་ནས་གསལ་པྲོ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་
ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས། མཆྲོད་འཇྲོར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནས་མར་གནང་
བཞག་པའི་བཀའ་ཡིག་དེ་མར་ཐེངས་གཅིག་སྲོགས་སང་ཞུ་ཆྲོག་པར་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། དེ་ན་མར་སྲོགས་སང་ཞུ་ཡི་
ཡིན། ''དཔལ་ལྡན་བཀུར་འྲོས་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི ་ཚོགས་གཙོ་བགེས་གཞྲོན་མཆྲོག་གི་ཞབས་པད་
མངྲོན་ཐྲོའ་ིདྲུང་དུ། བལ་ཡུལ་ས་གནས་མཆྲོད་འཇྲོར་གསར་བསྐྲུན་མཐུན་ཚོགས་ནས་ཞུ་གསྲོལ། དེང་སྐབས་བཙན་བྱྲོལ་
བྲོད་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་འཁྲུག་རེན་གིས་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་ཆིག་སིལ་ལ་གནྲོད་སྲོན་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་ལྟར།  
དེའི་ཐྲོག་རང་ཅག་གངས་ཅན་པ་ཡྲོངས་ཀི་ལྟ་བའི་མིག་དང་ཁྲོག་པའི་སྙིང་ལྟ་བུ་ནི། སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་
ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་ཡིན་པ་བརྟེན། ཁྲོང་གིས་ས་ཕི་བར་དུ་བྲོད་མི་ཆིག་སིལ་ཡྲོང་ཐབས་ལ་བཀའ་སླྲོན་རབ་དང་རིམ་པ་གནང་
མུས་དེ་དག ལག་ལེན་མེད་པ་སླར་ནང་ཁུལ་འཁྲུག་རེན་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ ་མགྲོན་པྲོ་མཆྲོག་ཐུགས་ཕམ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོང་རྒྱུ་
ངེས་པར་སྲོང་། སྲོན་མ་བཀའ་སླྲོབ་ཞིག་ལ། ཕི་ནས་སྐུ་ཕ་ལ་གནྲོད་སྲོན་དེ་ཙམ་ཡྲོང་གི་མ་རེད། གལ་ཆེ་བ་ནི་ཁྲོང་གི་
ལམ་སྟྲོན་བཀའ་སླྲོབ་གནང་བ་དེ་དག་མ་ཉན་ན་སྐུ་ཕ་ལ་གེགས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་བཀའ་ཕབ་ཡྲོད། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་
ནས། ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེ་ངྲོས་འཛིན་གནང་བའི་ཐྲོག སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཆྲོལ་གསུམ་བྲོད་རིག་ཅིག་སིལ་ཁ་འཐྲོར་
མི་འགྲོ་བ་དང་། ད་ལྟའི་རྲོགས་གཞི་འབྱུང་ར་དང་བདེན་གི་ཐྲོག་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་དགྲོས་པ་དང་། སླད་ཕིན་སྲོན་ཆ་
མི་ཡྲོང་བ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས། མཐའ་བསྲོམས་གནང་གལ་ཆེ་བ་དང་། མི་མང་ནང་བྲོ་འཚབ་ཆེ་ཆེ་འགྲོ་བཞིན་པ་
ལྟར། འདི་གར་གནས་ཚུལ་རེ་བསྐུལ་ཞུ་བཞིན་འདུག་ན། ༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭའི་ཆེད་མཛད་འཕིན་ཉུང་འཕིས་དང་། སྐུ་ངལ་
གསྲོ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་མང་ཙམ་གནང་དགྲོས་པ་སྲོགས་བྲོད་མི་རིགས་ཀི་ར་དྲོན་དང་། ཆྲོལ་གསུམ་ཆིག་སིལ་ལ་དྲོ་ཕྲོག་མི་
འགྲོ་བ་གལ་གནད་ཆེ་བས་ན། དེ་ལུགས་དགྲོངས་བཞེས་དང་བདེན་གི་ཐྲོག་ནས་དཔད་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
བལ་ཡུལ་མཆྲོད་འཇྲོར་ས་འཐུས་སྐབས་བརྒྱད་པས་སི་མྲོས་ནས། ༢༠༡༨།༣།༥ ལ།" ཞེས་གནད་དྲོན་དེ་རེད། བྱས་ཙང་
དེ་ལ་འགེལ་བཤད་ལྲོག་པ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་དང་། ད་དུང་དེའི་ནང་དུ་ཚིག་བཀྲོད་པ་འགའ་ཤས་ཤིག ཨ་ཡྲོ་ད་ལྟའི་
གནས་སྟངས་ལ་ངས་དེ་མ་ཞུས་ན་ཡག་པ་འདུག་བསམ་ནས་ངས་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་ཞིག་གནང་དགྲོས་འདུག་ཟེར་བ་
དེའི་སང་རང་ལ་བཞག་པ་ཡིན། ད་ལྟ་འདི་ལ་གསལ་བ་དེ་གལ་ཆེ་བ་དེ་དེབ་ཐེར་ནང་དུ་གསལ་དགྲོས་པ་སྲོང་ཙང་། མར་
ལ་སྲོགས་སང་བྱེད་དགྲོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད། དེ་གཅིག་ཡིན། གཉིས་པ་དེ་ལ། དེ་སི་མྲོས་ཡིན་དང་
མིན་གི་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་མཆྲོད་འཇྲོར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ ༩།༡༩ ལ་འཛོམས་ནས་ས་གནས་འཐུན་
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ཚོགས་ནས་སི་མྲོས་ཀིས་གྲོས་ཆྲོད་བཞག་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ལ་འགེལ་བཤད་ལྲོག་པ་གང་ཡང་མེད་ཅེས་དེ་གསལ་པྲོ་
གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གནད་དྲོན་གཉིས་པ་དེ། ཚེ་རིང་རྒས་གསྲོ་དང་འབེལ་བའི་གནད་དྲོན་དེ་རེད། དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་
སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་ནག་ཉེས་ཡྲོངས་རྲོགས་དེ་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གིས་བཞེས་ཀི་ཡིན་གསུངས་ཡྲོད་རེད།  
ཡིན་ནའང་དེ་ད་ལྟ་གསལ་པྲོ་ཞིག་མ་བཟྲོས་པ་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཀི་མི་འདུག བྱས་ཙང་། ངས་དེའི་བྱུང་རིམ་དེ་
མར་རགས་ཙམ་ཞིག་ཞུས་ན་བསམ་སྲོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་བཞུགས་རྲོགས་གནྲོངས། སི་འཐུས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སི་འཐུས་དེས་བལ་ཡུལ་ཚེ་རིང་རྒས་གསྲོ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་སྐྲོས་ལུགས་སྐྲོས་སྟངས་
དང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གི་ཡྲོད་ན། གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདི་བའི་ནང་ནས། ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གིས་
འགན་ཁུར་ནས་ཡྲོང་དགྲོས་རེད་མ་གཏྲོགས་པས། སི་འཐུས་བྱེ་བག་པ་ཞིག་གི་ལམ་འགག་ཅིག་ཡྲོད་མ་རེད་གདའ། ཁྲོང་
ཚེ་རིང་རྒས་གསྲོ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཀི་ངྲོ་བྲོ་ཐྲོག་ནས་གསུང་གི་ཡྲོད་ན། དེའི་ལམ་ཁ་དེ་ཡྲོད་མ་རེད། དེར་དགྲོངས་བཞེས་
གནང་རྲོགས་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་གལ་སིད་ཚེ་རིང་དྲོན་ལྡན་གི་གཞིས་ཆགས་ཀི་རྒས་གསྲོ་ཁང་གི་གནད་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་ཆ་ནས་གལ་
སིད་གསུང་རྒྱུ་ཡྲོད་ན། ལས་བྱེད་ཀི་ངྲོ་བྲོ་ཐྲོག་ནས་གསུང་མཁན་ཡྲོད་མ་རེད་ལ། གསུང་ས་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་བྱེད་
དུས། དེ་དང་འབེལ་བའི་བཀའ་མྲོལ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་པ་གཞིར་བཟུང་གི་དེ་ངྲོས་ལེན་
ཞུ་ཡི་ཡྲོད། བྱས་ཙང་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་རང་གིས་ཐད་ཀར་གསུང་རྲོགས་གནང། དེ་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ར་བའི་ང་
ཚོ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་གཅིག་སི་ཚོགས་སྲོ་སྲོའ་ིནང་ལ་ཚོགས་གཙོས་བཤད་པའི་སྐབས་ལ། ལས་དྲོན་བྱེད་
ཆྲོག་ནང་ལ། གསུང་བབ་ཡྲོད་མ་རེད། ང་ཚོའི་ཚོགས་འདུ་འདི་ཡག་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་པ་རེད་བསམ་གི་
འདུག བྱས་ཙང་། དེའི་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང། དེ་འད་ཡིན་དུས། ར་བའི་ད་ལྟ་འདས་པའི་གྲོས་
ཚོགས་གང་ཟག་དེ་སི་འཐུས་ལྲོ་བཅུ་གསུམ་བཅུ་བཞི་བྱེད་མཁན་ཞིག་རེད། དེའི་ནང་ལ་ང་ཚོ་སི་འཐུས་ཀྱུ་མ་བྱེད་པའི་
སྐབས་སུ། སི་པའི་དྲོན་དག་མ་ཡིན་པའི་སིག་འཛུགས་གཅིག་གི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་བཀའ་མྲོལ་གནང་ན་འགིག་གི་མ་རེད་
ཅེས་ངས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཞུ་སྲོད་མཁན་ཞིག་རེད། བར་ལམ་ཚོགས་གཙོ་བགེས་གཞྲོན་གིས་འགན་མཉམ་ཁུར་བྱས་
ནས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་གཙོ་སྲོང་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་མ་གཏྲོགས། གསུང་བྱྲོན་ཆྲོག་གི་མེད་ཙང་། དེང་སང་བར་ལམ་
ཞིག་ནས་སིག་འཛུགས་གང་རུང་གི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་གསུང་བྱྲོན་མཁན་དེ་མང་བ་འད་པྲོ་ཞིག དེ་ནས་སིག་འཛུགས་གང་
རུང་གི་སྐུ་ཚབ་བཞེས་མཁན་མེད་པ་ཡིན་ན། ཅྲོག་ཙེ་གཞན་པ་དེ་དག་ལྷག་བསད་ཀི་རེད་བ། ང་ཚོ་གང་རུང་གཅིག་སིག་
འཛུགས་གང་རུང་གཅིག་གི་ནང་ལ་མེད་པ་ཡིན་ན། སིག་འཛུགས་དེའི་དཀའ་ངལ་དེ། འདིའི་ནང་ལ་མ་སླེབས་པ། སིག་
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འཛུགས་དེའི་ཡག་པ་དེ་ཡང་འདིའི་ནང་ལ་སླེབས་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་ཀི་འདུག བྱས་ཙང་། བར་ལམ་
ཞིག་ལ་དེ་དག་མང་པྲོ་འད་པྲོ་ཞིག་འདྲོན་མཁན་གི་བཟྲོ་འད་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་བསད་ཀི་འདུག  བྱས་ཙང་། དེའི་རིགས་དེ་མ་
འྲོངས་པ་ལ་དེ་དག་དགྲོངས་པ་ཆེ་བཞེས་གནང་དགྲོས་ཀི་རེད་ཅེས། དེ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། བྱས་ཙང་། ད་ལྟ་ར་བའི་སི་འཐུས་ཆ་
ཤས་ལེན་མཁན་གི་སི་ཡྲོངས་ཀི་སི་འཐུས་རང་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གནད་དྲོན་གསུང་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས། གཞི་རའི་ལས་ཀའི་
ངྲོ་བྲོ་དང་ལས་བྱེད་ཀི་ངྲོ་བྲོའ་ིཐྲོག་ནས་གསུང་བབ་དེ་མེད་པ་གནང་རྲོགས་གནང་།  སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དྲོན་གྲུབ་ལགས་
མུ་མཐུད་དེ་གསུང་རྲོགས་གནང་། 
  
སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དྲོན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་གི་གྲོང་དུ་ངས་མཆྲོད་འཇྲོར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་མར་བཀླགས་པ་དེ། སྲོག་སང་
ཞུས་པ་དེ། གྲོས་ཚོགས་ཀི་གསྲོལ་ཅྲོག་སྟེང་ལ་ཕུལ་གི་ཡིན། བྱས་ཙང་། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་
གི་ཡྲོད་ན། དེར་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ཆེད་དུ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་གསྲོལ་ཅྲོག་སྟེང་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན། གནད་དྲོན་
གཞན་པ་དེ། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟ་ངས་རྒྱུད་རིམ་དེ་མར་ཞུས་བཞག་པ་ཡིན་
ན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་གསུང་ཚར་བ་རེད། ནག་ཉེས་ཡྲོངས་རྲོགས་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་
མཆྲོག་གིས་བཞེས་ཀི་ཡིན་གསུངས་ཡྲོད་རེད་དེ། དེ་བྱུང་རིམ་དེ་ཕར་ཞུས་བཞག་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་གསལ་པྲོ་ཆགས་ཀི་
འདུག ལས་བྱེད་ཀི་ངྲོ་བྲོའ ྲོ་ཐྲོག་ནས་ཞུ་ཡི་མེད། སིར་བཏང་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་མ་འྲོངས་པ་ཚེ་
རིང་རྒས་གསྲོ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་དེ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་གཏང་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་ཡྲོད་གསུངས་སྲོང་བ་དེ་ང་རང་སེར་
གི་ངྲོས་ནས་དངྲོས་གནས་ཞེ་དགས་དགའ་པྲོ་བྱུང་། དངྲོས་གནས་དབུས་ནས་མར་གཏང་གནང་གི་ཡྲོད་ན། ཏན་ཏན་རྒན་
འཁྲོགས་ཉམ་ཐག དངྲོས་གནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་ཉམ་ཐག་དཀའ་ངལ་ཅན་དེ་ཚོ་ལ་
བལྟ་སྲོང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད། དེ་གལ་ཆེན་པྲོར་རིས་ནས་དབུས་རང་ནས་བཀྲོད་སིག་བྱས་ནས་གཏང་
རྒྱུར་གཞལ་ཞེས་གནང་བ་རེད་བསམས་ནས་སེམས་པའི་ནང་ནས་དགའ་བྲོ་བྱུང་ལ། རིས་སད་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་དགའ་ཞིང་
སྲོ་ཞིང་རིས་སད་ཆྲོག་ཆྲོག་ཡིན། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། དེའི་རྒྱུད་རིམ་དེ་གཅིག་མ་ཞུ་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་སི་འཐུས་
བགེས་པ་ཚོས་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་འཁྲོད་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་གསུང་གི་འདུག  བྱས་ཙང་། དེའི་རྒྱུད་རིམ་དེ་དེབ་
ཐེར་ནང་ལ་མ་འཁྲོད་པ་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
ཏྲོག་ཙམ་བཞུགས་རྲོགས་གནང་། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག དགེ་བཤེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཚེ་རིང་རྒས་གསྲོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བསྐྲོས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ། ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་
གིས་འགན་ཁུར་དགྲོས་རེད་མ་གཏྲོགས། སི་འཐུས་བྱེ་བག་པ་དེས་འགན་ཁུར་ས་ཡྲོད་མ་རེད། ད་གིན་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་
ནང་བཞིན་ཐུགས་སྣང་ཡག་པྲོ་གནང་རྲོགས་གིས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
ར་བའི་ང་ཚོའི་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་དེ། འྲོག་ནས་ཚོགས་གཙོ་མང་པྲོ་ཐྲོན་ཡྲོང་བ་འད་པྲོ་ཆགས་གབ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། 
ཚོགས་གཙོས་མར་ལམ་སྟྲོན་ཞིག་ཞུས་ཚར་བ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་ཚོགས་གཙོ་གནང་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད། ཚོགས་
གཙོས་མར་ལམ་སྟྲོན་ཞུས་ཚར་པ་རེད། ལམ་སྟྲོན་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་། མར་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། བྱས་
ཙང་ད་ལྟ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ལ་སླར་ཡང་ཚོགས་གཙོས་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ཚོགས་འདུ་ཡག་པྲོ་ཡྲོང་པའི་ཆེད་དུ། 
བྱུང་རིམ་དང་ཡྲོངས་རྲོགས་འཛིན་སྲོང་ནས་དང་པྲོ་དང་བཞག་གི་ཐྲོག་ནས་གསུང་གནང་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད།  
གསལ་པྲོ་མ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། གྲོས་ཚོགས་རང་བཞིན་གིས་ཡག་པྲོ་མ་བྱུང་པ་ཡིན་ན། ལན་འདེབས་གནང་མཁན་དང་། 
འདི་རད་གནང་མཁན་གཉིས་ཀི་བར་དུ་གྲོས་ཚོགས་འདི་ཡག་པྲོ་མ་འགྲོ་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཆགས་འགྲོ ་ཡི་འདུག དེ་ཡིན་
དུས། སི་འཐུས་ལ་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། གང་ལྟར་བྱུང་རིམ་ཡིན་པའི་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་ཡྲོངས་རྲོགས་འཛིན་སྲོང་ལ་
འགན་ཡྲོད་པ་ཡིན་ཙང་། འཛིན་སྲོང་གིས་གསལ་པྲོ་གནང་རྲོགས་གནང་། འབེལ་ཡྲོད་སི་འཐུས་ལ་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། 
མུ་མཐུད་དེ་ཨུ་ཚུགས་མ་སྲོན་རྲོགས་གནང་ཞེས་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་བཀྲིས་དྲོན་གྲུབ་ལགས།  
 
སི་འཐུས་བཀྲིས་དྲོན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བྱུང་རིམ་དེ་ཞུ་དགྲོས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཆགས་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་། དེ་རིང་
གནད་དྲོན་དེ་གསལ་པྲོ་བཟྲོ་རྒྱུར་བྱུང་རིམ་དེ་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་གསལ་ཁ་བྱུང་གི་ཡྲོད་མ་རེད། བྱས་ཙང་བྱུང་རིམ་དེ་གང་
བསྡུས་བསྡུས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། སྐར་མ་གཅིག་མ་གཏྲོགས་འབུལ་
རྒྱུ་མེད། ཨུ་ཚུགས་སྲོན་གི་ཡྲོད་ཙང་། སྐར་མ་གཅིག་གི་ནང་དུ་སྲོན་རྲོགས་གནང་།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕི་
ལྲོ་ ༢༠༡༣ ནས་ང་ཚེ་རིང་རྒས་གསྲོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བྱས་པ་རེད། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༤ ཡི་དཀིལ་ལ་སི་འཐུས་འྲོས་
འདེམས་བྱུང་པ་རེད། ཕི་ལྲོ་  ༢༠༡༣ སི་ཟླ་ ༥ པ་ནས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༥ སི་ཟླ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༦ བར་དུ་ཆྲོད་གན་ལྲོ་གཉིས་
བསྐྲོས་གནང་པ་རེད། དེའི་རེས་ལ། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༥ ནས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧ བར་དུ་ཆྲོད་གན་བསར་བསྐྲོས་གནང་ཡྲོད་རེད། 
བསར་བསྐྲོས་དེ་ལ་ནང་སིད་དྲུང་ཆེ། ད་ལྟའི་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གིས་མཚན་རྟགས་སྲོན་ནས་བསྐྲོ་བཞག་གནང་ཡྲོད་
རེད། བྱས་ཙང་། འདི་བརྒྱུད་རིམ་གཅིག་རེད། དེ་ནས་ཕར་འགངས་ལྲོ་གཅིག་གནང་ཡྲོད་རེད། ཕར་འགངས་དེ་ཡང་། 
སྐབས་དེ་དུས། ངའི་སེམས་པའི་ནང་དུ་གནད་དྲོན་གསར་པ་ཞིག་བསྐྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་བྱུང་ཡྲོད་རེད། དེ་
ནས་ཡང་ཕར་འགངས་ཞུས་ཏེ། ང་ལ། ཁེད་རང་ལས་ཀ་ཡག་པྲོ་ཞེ་པྲོ་བྱེད་ཀི་འདུག མུ་མཐུད་ནས་ཁེད་རང་གིས་ལས་
འཁུར་དེ་བཞེས་རྲོགས་གནང་ཞེས་སྐབས་དེ་དུས་བཀའ་དེ་འད་ཞིག་གནང་ཡྲོད་རེད། ངའི་བསམ་པ་ལ། སྐབས་དེ་དུས། 
ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་དང་ང་འབེལ་བ་བྱུང་ལ། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ནས་འབེལ་བ་བྱུང་། དངྲོས་གནས་བྲོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ཀིས། རྒན་རྒྲོན་ཉམ་ཐག་ཚོ་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཉིན་གི་མི། མཚན་གི་ཁི་བྱས་ཏེ་ལས་ཀ་བྱས་པ་
དེ་ལ་དངྲོས་གནས་གཟིགས་པ་བྱས་ཏེ། སིག་དང་ཁིམས་ཀི་ཐྲོག་ནས་སྐབས་དེ་དུས་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡྲོད་རེད། འྲོས་བསྡུ་
ཡི་སིག་གཞི་བསར་བཅྲོས་མ་བྱུང་བར་དུ་ད་ལྟའི་ཆར་བསྐྲོ་བཞག་དེ་གནང་པ་ཡིན་ཟེར་ནས། ཁ་རང་སྲོན་ལ་གྲོས་ཚོགས་
ནང་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གིས་དེ་འད་ཞིག་བཀའ་གནང་ཡྲོད་རེད་ལ། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་དང་། ནང་
སིད་བཀའ་བྲོན་གཉིས་ནས། དེ་འད་བྱས་ནས་རྒན་རྒྲོན་ཉམ་ཐག་ཚོ་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཉིན་གི་མི་དང་། མཚན་
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གི་ཁི་བྱས་ཏེ་ལས་ཀ་བྱས་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་འད་ཞིག་གཟིགས་པ་གནང་སྲོང་བསམ་པ་ཞིག་དན་བསད་དུས། ད་ལྟའི་བཀའ་
ཤག་ལ་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་ཞུས་པའི་རེན་གིས། གནད་དྲོན་གཞན་པ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་གབ་
བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་། དེའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ། འྲོས་བསྡུ་ལས་ཁང་གི་བཀའ་ཡིག་གཞིར་བཟུང་ཐྲོག  ནང་སིད་བཀའ་
བྲོན་གིས་ད་བར། ང་ལ་བསར་བསྐྲོས་དང་ཡང་བསྐྲོས་གནང་པ་ཞིག་ངས་དེ་འད་ཞིག་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། ད་ལྟའི་
གནད་དྲོན་དེ་གསལ་པྲོ་ཆགས་སྲོང་བསམ་པ་གཅིག་དང་། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཚམས་
འཇྲོག་གནང་རྲོགས་གནང་།) ལགས་སྲོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་མཐར་དྲོན་དེ། དེ་ག་རང་ཡིན། གང་
ལྟར་བརྒྱུད་རིམ་འདི་གསལ་པྲོ་བྱུང་ཡྲོད་པའི་རེ་བ་ཡྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག  
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེ་ས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
ར་བའི་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་བརྒྱུད་རིམ་གསུངས་པ་དེ། གྲོང་གི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སླྲོང་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་ནས་གསལ་པྲོ་ཞེ་དགས་དེ་འད་ཞིག་གསུངས་སྲོང་བསམ་སྲོང་།  ད་ལྟ་འབེལ་ཡྲོད་སི་
འཐུས་ཀི་གསུངས་པ་ཇི་མ་ཇི་ཞིག  
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོགས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་གྲོང་དུ་སི་འཐུས་ཤིག་གི་དགྲོངས་འཆར་དེ། ལྷྲོ་ཕྲོགས་གཞིས་ཆགས་ཀི་ནང་ལ་
བྲོད་ནས་ཚུལ་ཕེབས་བསད་པའི་བྲོད་མི་གང་ལ་གང་འཚམ་ལ་བཞུགས་སའི་སྲོད་ཁང་གསར་བསྐྲུན་བྱས་ཡྲོད་རེད། དེའི་
ནང་ལ་མ་ཚུད་པའི་མི་གང་ལ་གང་འཚམ་ལྷག་བསད་ཡྲོད་པའི་བཀའ་ཞིག་གནང་སྲོང་། ད་ལྟའི་ལས་འཆར་འདིའི་ནང་ལྲོག་
ལ་ཐྲོག་མར་གསལ་བསགས་ས་ཕི་མང་པྲོ་བྱས་པ་རེད། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་བརྒྱུད་ནས་གསལ་བསགས་ས་རེས་བྱས་
ཡྲོད་རེད། ཚགས་ཤྲོག་ཁག་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཐད་ཀར་གསལ་བསགས་བྱས་པའི་རྒྱུས་ལྲོན་
ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ནང་ལ་དུས་ཚོད་ཚད་བཀག་བྱས་ཡྲོད་རེད། དུས་ཚོད་ཚད་བཀག་དེའི་ནང་ལ་སྙན་ཞུ་རྒྱག་མཁན་ཚོ་
ཆ་རེན་ག་རེ་ག་རེ་ཚང་དགྲོས་རེད། ཆ་རེན་ཞིག་ཀང་སྟྲོན་ཡྲོད་རེད། དུད་ཚང་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་གིས་མཚན་ཐྲོ་འབྱྲོར་
བའི་ནང་ནས་ཆ་རེན་ཚང་པའི་དུས་ཚང་བརྒྱད་བཅུ་ལྷག་ཙམ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ལ་གཏན་འབེབས་བཟྲོས་ནས་དུད་ཚང་
བརྒྱད་བཅུ་དེ་ལ་དཔག་པའི་དངུལ་བརིས་སྐྲོར་ནས་ལས་གཞི་ཞིག་འགྲོ་བཙུགས་ནས་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཕི་ཟླ་
བཞི་པའི་ནང་ཁུལ་ལ་ང་ཚོས་བགྲོ་འགེམ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཞིག་མཇུག་བསྡུས་ཚར་བ་རེད། དེ་རྟ་རྒྱུགས་དུས་ཚོད་ཡྲོལ་
ཚར་བའི་ལས་གཞི་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ལ་དེ་ས་ཐྲོབ་མེད་པའི་མི་ཞིག་ཚུད་རྒྱུའི་ཆ་རེན་ར་བ་རང་ནས་
ཡྲོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 གཉིས་པ་དེ་གྲོང་དུ་བཀའ་གནང་པ་གཞིར་བཟུང་གིས། དེ་རིང་གི་ལས་གཞི་འདིས་སི་ཚོགས་ལ་ཧ་ལས་པའི་
ཕན་ཐྲོགས་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག སྲོང་ཙང་དེ་རིང་བཀའ་ཤག་འདི་འཁྱུར་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་། མ་འྲོངས་བཀའ་ཤག་གསར་
པའི་སང་ལ་རིས་སྲོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཏན་ཏན་དགྲོངས་བཞེག་གནང་རྲོགས་བྱྲོས་གསུངས་པ་དེ་དངྲོས་ཡྲོད་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་
པ་རེད་དན་གི་འདུག ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཀ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་སྐབས་གྲོང་མའི་ལས་ཀ་
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ལས་བཞག་པ་ཞིག སི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐྲོག་ཡྲོད་བསད་པ་ཞིག་དང་རྒྱུ་མཚན་གནད་འགག་ཡྲོད་བསད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་
ང་ཚོས་མཇུག་སྲོང་བྱེད་དགྲོས་པ་དེ་འཛིན་སྲོང་གི་ཏན་ཏན་རང་བཞིན་གི་ལས་འགན་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད།  
འདས་པའི་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་རེད། ག་རེ་ཡིན་ནའང་ལས་འགུལ་བརམས་བཞག་པ་ཞིག་ལ་བཀའ་ཤག་གསར་པ་
སླེབས་ནས་དེ་ཁད་གསྲོད་བྱས་ནས་མཇུག་སྲོང་མ་གནང་པ་དེ་འད་ཕལ་ཆེར་ངས་ལྲོ་རྒྱུས་ནང་བྱུང་ཡྲོད ་མ་རེད་དན་གི་
འདུག དེ་སའི་འཆར་གཞི་གང་ཞིག་བརམས་བཞག་པ་དེ་ཚོའི་སང་ལ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞིག་ལུང་པའི་གནས་སྟངས་དང་འགྱུར་
བའི་དབང་གིས་ཕ་ལ་ཕན་བུ་སྒྱུར་བཅྲོས་གཏྲོང་དགྲོས་པ་འད་ཡྲོད་ན་རེད་མ་གཏྲོགས། དེ་རྒྱུན་སྲོང་རང་ང་ཚོས་ཞུ་རྒྱུར་
ང་ཚོས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འབད་བརྲོན་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་བྲོད་ནས་ཚུལ་འབྱྲོར་བསད་པའི་བྲོད་རིགས་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ང་རང་ཚོ་བྲོད་རིགས་ནང་ཁུལ་ནས་བ་མ་
སྤྲུལ་སྐུ། མི་འབྱྲོར་ལྡན། མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་མཐུན་འབྱྲོར་གནང་བཞག་པ་དེའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུས་གནང་སྲོང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཞུ་གི་ཡིན།  
 དེ་ནས་བར་ལམ་དུས་བབ་ཀི་རྲོམ་ཡིག་ཅིག་གི་ནང་ལ་ལ་དྭགས་བསྲོད་ནམས་གིང་གཞིས་ཆགས་ཀི་གནས་
སྟངས་དང་འབེལ་བའི་སྐྲོར་རྲོམ་ཞིག་སྲོན་གནང་ཡྲོད་རེད་གསུངས་ཀི། རྲོམ་ག་རེ་སྲོན་ཡྲོད་མེད་ངས་ར་བ་ཉིད་ནས་
མཐྲོང་མ་སྲོང་། དུས་རྒྱུན་ཙག་ཙིག་གི་ཡིག་ཆ་མང་པྲོའ་ིཐྲོག་ལ་ངས་དྲོ་སྣང་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མེད་དེ་དྲོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུའི་དུས་
ཚོད་ཡང་དམིགས་བསལ་ཡྲོང་གི་མི་འདུག སྲོང་ཙང་དངྲོས་གནས་དཔད་པའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོས་པ་བཞེས། སི་ཚོགས་ཐྲོག་
ལ་དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་ཚགས་པར་བརྒྱུད་རིམ་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ན་འད། དཔད་རྲོམ་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་འད། གྲོ་བར་འཕྲོད་
ངེས་ཀི་ལས་འཆར་ཞིག་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། རྲོམ་དེ་མ་སྲོན་གྲོང་ལ་འབེལ་ཡྲོད་འགན་འཛིན་སར་ཡར་ཕེབས་ནས་
དེའི་སྐྲོར་ལ་གནས་སྟངས་དེ་འད་འདུག་ཟེར་ནས་ཐྲོག་མཐའ་བར་གསུམ་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་རིམ་དེ་ཚོའི་རིགས་ཆ་ཚང་
མཁེན་པའི་ཐྲོག་ནས་རྲོམ་ཞིག་སྲོན་གནང་པ་ཡིན་ན། མི་མང་ཐྲོག་ནས་གྲོ་བརྲོ་གསལ་པྲོ་ཕྲོད་པ་དང་འཁྲུག་རེན་མེད་པའི་
གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོད་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དེ། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཕལ་ཆེར་
བྱུང་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་ལྟ་མི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་རྲོམ་ག་རེ་སྲོན་ཡྲོད་མེད་ལ་མ་བལྟྲོས་པར་ལ་དྭགས་ཀི་དུད་ཚང་ལྔ་བཅུ་
ང་གངས་ཤིག་གི། བརྒྱ་ཆ་བཞི་བཅུ་ཞེ་གངས་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཞིག་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གསྲོལ་རས་གནང་བཞག་
པའི་ས་ཆ་ཉྲོ་ཚོང་བྱ་རྒྱུའི་གནས་བབས་དངྲོས་ཡྲོད་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། ན་ནིང་སི་ཟླ་ ༩ པའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་
སྙན་གསང་གསལ་བྲོ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སི་ཟླ་ ༨ ནང་ང་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་ཡྲོད། ཡར་གིར་ཚོགས་འདུ་ས་རེས་ཚོགས་པ་ཡིན། 
བྱས་དུས་ཙམ་པ། སྐབས་དེར་ལ་དྭགས་ཀི་རིགས་རྒྱུད་ཀི་ཁྲོ་རང་ཚོ་འབེལ་ཡྲོད་ལས་བྱེད། ས་གནས་རྲོངས་དཔྲོན་
གཙོས་པའི་མི་སྣ་བཅུ་བདུན་བཅྲོ་བརྒྱད་ཅིག་འབེལ་ཡྲོད་ཤ་སྟགས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལ་བཀའ་མྲོལ་དེ་ག་རང་བྱུང་བ་
རེད། ལ་དྭགས་སྲོ་ནམ་གིང་ཁུལ་ལ་བྲོད་པས་ས་ཆ་བཙོངས་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་དེའི་ཐྲོག་ནས། ཡུལ་མི་དང་། བྲོད་
མི་གཉིས་ཀི་དབར་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་འཕད་ཀི་འདུག སྲོང་ཙང་ཡུལ་མིའི་ངྲོས་ནས་ཉྲོས་བཞག་པའི་རིགས་ལ། ང་
ཚོས་སབས་བཅྲོལ་པའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་ཁིམས་ཀི་སྙྲོབ་ཚད་དེ་མེད་པ་ཡིན་ཙང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ག་རེ་གནང་
དགྲོས་ཀི་འདུག ལ་དྭགས་ནང་བསྟན་རིགས་རྒྱུད་ཚོགས་པ་ཁྲོ་རང་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་འགན་ཁུར་བཞེས་ཀི་ཡིན་ཟེར། ཚོང་
མཁན་བྲོད་པའི་ཐྲོག་ལ་ག་རེ་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག་དེ་བྲོད་མི་སིག་འཛུགས་རང་གི་ངྲོས་ནས་འགན་བཞེས་ཐུབ་ན་ཡག་
པྲོ་འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་མྲོལ་དེ་བྱུང་བ་རེད། དེ་བྱུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ལ་ཇྷ་མུ་ཀ་ ཤི་མི་རིའི་མངའ་སེའི་ནང་དུ། དབྱིན་
ཇི་ནང་དུ་ཞུ་ཆྲོག་པར་གིས། སྐུ་ངྲོ་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག inforcement directory ཡིག་ཚང་ནས་དུད་ཚང་བཅུ་བཞི་
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ལ་ཉེ་བར་ཞིག་བཏང་ཡྲོད་རེད། མི་དེ་ག་བ་ག་བ་ལ་ཡྲོད་རེད། ས་ཁང་གང་འད་བྱས་ནས་ཉྲོ་ཚོང་བྱས་པ་རེད། དེ་ཚོའི་
གནས་བབ་ཆ་ཚང་། གང་ལྟར། མི་དེ་ས་གནས་གང་དུ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་རད་གཅྲོད་བྱེད་ནས། གང་ལྟར་ལྲོ་རྒྱུས་དེ་ E’d 
ཡི་ཡིག་ཚང་ལ་ཕུལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ཟེར་བ་ཞིག ན་ནིང་ངས་གསལ་བྲོ་སྙན་གསང་ཞུས་པ་ཡིན། སྲོང་ཙང་དེ་ཚོའི་རིགས་
དེ་ཁིམས་ཀི་གནད་དྲོན་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་དུས། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཞིབ་འཇུག་གནང་མཁན་གིས་འགན་
བཞེས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཐག་གཅྲོད་གང་གནང་བ་དེ་ལ། ང་ཚོས་བརི་སྲུང་ཞུ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏྲོགས། དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ང་
ཚོས་བྱེད་རྒྱུའི་རྒྱུད་རིམ་ཞིག་གང་ཡང་བསད་ཡྲོད་མ་རེད་དན་གི་འདུག གཞིས་ཆགས་ཀི་ས་ཆ་ག་པར་ཕིན་པ་ཡིན་
ནའང་། ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སབས་བཅྲོལ་གནས་པའི་རིང་ལ། འཚོ་རྟེན་གི་ཆེད་དུ་སད་བཞག་པའི་བྲོགས་མ་གནང་
བཞག་པའི་ས་ཆ་དེ་ཉྲོ་ཚོང་བྱེད་རྒྱུ་དེ། གང་ལྟར་སུ་གཅིག་ལ་འགན་དབང་ཡྲོད་མ་རེད། ཉྲོ་མཁན་གིས་ཉྲོ་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་མ་
རེད། བཙོང་མཁན་གིས་ཀང་ཚོང་རྒྱུའི་ཐྲོབ་ཐང་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡྲོད་མ་རེད། ས་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ས་ཆ་ཆགས་བསད་
ཡྲོད་རེད། ཉྲོ་མཁན་དང་ཚོང་མཁན་གཉིས་ཀ་ལ་ཁིམས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཉེས་པ་ཕྲོག་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་དུས། དེའི་ཞིབ་འཇུག་གི་
རྒྱུད་རིམ་གི་ལས་གཞི་དེ་འགྲོ་བསད་པ་ཞིག་རེད། སྲོང་ཙང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གནས་སྟངས་གང་དུ་བསླེབས་འདུག དེ་
ཚོའི་རིགས་དེ་རིམ་པས་ང་ཚོས་ཞིབ་རད་བྱས་ནས་སླར་ཡང་མཁེན་འདྲོད་ཡྲོད་ན། ང་ཚོས་རིམ་པས་ཕུལ་ཆྲོག་པར་
གིས། དེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན།  
 དེ་ནས་བལ་ཡུལ་རྒས་གསྲོ་ཁང་གི་གནས་སྟངས་དེའི་སྐྲོར་རེད་འདུག གཉིས་སད་པ་དང་། ར་འཕྲོད་པའི་གནས་
སྟངས་དངྲོས་ཡྲོད་འད་པྲོ་འད་པྲོ་རེད་ཟེར་ན། དེ་མ་རེད་ཟེར་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། དངྲོས་ཡྲོད་
རེད། གནས་ཚུལ་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་གསལ་པྲོ་བཟྲོ་ས་དེ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་དི་བ་ཕེབས་པ་ཡིན་དུས། དེ་ལ་
དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ལན་འདེབས་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་འཛིན་སྲོང་གི་
འགན་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགྲོངས་དྲོན་གི་དི་བ་ག་རེ་འད་ཞིག་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་། གསུང་མི་ཐུབ་
རྒྱུའི་གསང་བའི་གནས་བབ་ཡྲོད་ན་དེ་ཁ་ཁ་རེད་མ་གཏྲོགས། གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་འཛིན་སྲོང་གིས་འགན་ཁུར་
བའི་ཐྲོག་ནས་ལན་འདེབས་ཞུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ཚིག་ཐག་ཆྲོད་པྲོའ ་ིངང་ནས་དེ་སྲོན་ཆྲོད་གན་སྐྲོར་
བཞག་གནང་ཡྲོད་རེད། ཆྲོད་གན་ཕར་འགང་ཞིག་གནང་བ་རེད། དེ་ཚོའི་རྒྱུད་རིམ། ན་ནིང་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་གསལ་བྲོ་
ཞུས་པ་ཡིན། སླར་ཡང་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་མཁེན་འདྲོད་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། དེ་རིང་གྲོ་སྐབས་ཤིག་ཟུར་དུ་གནང་བའི་ཐྲོག་ནས། 
ཡིག་ཆ་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་གྲོ་སིག་བྱས་ནས་སྐུ་པར་དང་བཅས་པའི་ཆ་ཚང་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་སྙན་གསང་ཞུ་ཆྲོག་པར་
གིས། སི་ཚོགས་ནང་དུ་སྐུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་དི་བ་བསླེབས་པ་ཡིན་དུས། ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་དེ་ཚོའི་
རིགས་དེ་དངྲོས་ཡྲོད་རྒྱུ་མཚན་དང་མཐུན་པའི་ཐྲོག་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་འཛིན་སྲོང་གི་འགན་ཆགས་
བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་འགན་ཆགས་པར་གཞི་བཟུང་གི་གསལ་པྲོ་བཟྲོ་ཡྲོང་བའི་སང་ལ། ཡང་གསལ་པྲོ་བཟྲོས་པའི་རེན་
གིས་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ག་རེ་ཆག་གི་རེད་གསུང་རྒྱུ་དི་བ་འཕར་མ་ཞིག་བསླེབས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་འགན་དེ་དི་བ་
གཏྲོང་མཁན་རེད་ཚང་མའི་ངྲོས་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏྲོགས། གཞན་གནས་སྟངས་གང་ཡྲོད་མ་
རེད། གང་ལྟར། འདི་ན་ལངས་ནས་འགན་ཁུར་མཁན་དེས་ཚིག་ཐག་ཆྲོད་པྲོའ་ིཐྲོག་ལ་ག་རེ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། སི་ཟླ་ 
༤ དང་ ༥ ནང་དུ་མཐའ་མའི་ཆྲོད་གན་གི་དུས་ཡུན་དེ་ཚང་འགྲོའ་ིཡྲོད་རེད། དེ་ཚང་འགྲོའ་ིཡྲོད་པ་ཡིན་དུས། གྲོང་དུ་ན་
ནིང་ནས་བཟུང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་དེ་ཚོའི་ཁིམས་དང་སིག་གཞིར་འགལ་བའི་ཆ་མང་པྲོ་ཞིག ་
གསུངས་པ་རེད། དེ་རིང་དངྲོས་སུ་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་འཛིན་སྲོང་ནང་དུ་ལན་འདེབས་
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བྱེད་རྒྱུ་ཁྲོ་རང་རང་གི་ཐྲོག་ལ་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་འཕད་ཀི་ཡྲོད་མེད།  གཅིག་གཟིགས་དུས་སི་འཐུས་ཀི་སྐུ་
དབང་གི་རྣམ་པ་ཞིག་སྟྲོན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། རྣམ་པ་ཞིག་ལ་འཛིན་སྲོང་གི་ཕ་གི་འགན་འཛིན་ཞིག་གི་དབང་ཆ་ཞིག་གི་
ལས་དྲོན་ཐྲོག་ནས་འགེལ་བཤད་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། འཛིན་སྲོང་གི་ལས་དྲོན་འགེལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དེ། འཛིན་
སྲོང་གི་བཀའ་འཕྲོལ་མེད་པའི་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་གསུང་ས་མེད་པའི་གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྲོང་
ཙང་། དེ་འདའི་མི་གཅིག་གི་གཟུགས་པྲོ་གཅིག་ལ་མགྲོ་གཉིས་ཁུར་ནས་ལས་དྲོན་གནང་ཐུབ་ཀི་མེད་པའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་ཡིན་དུས། དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་ཆྲོད་གན་དེ་གཙང་བའི་མཚམས་སུ་ང་ཚོས་མཚམས་འཇྲོག་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡིན། 
ཚིག་ཐག་ཆེན་པྲོའ་ིཐྲོག་ནས་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད།  
 དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་ད་ལྟ་ར་བའི་ནང་སིད་ཀི་ལས་དྲོན་བྱེད་ཆྲོག་རེད་དེ་ཚོ་རིགས་དེ། གང་
ལ་གང་འཚམ་མང་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཆེན་པྲོ་བྱུང་བཞག་ཅེས་བསགས་བརྲོད་གནང་སྲོང་། དེ་ལ་ནང་སིད་ལས་བྱེད་
ཚང་མའི་ཚབ་བྱས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་འབེལ་བའི་སང་ཏྲོག་ཡ་གིར་བར་ལམ་ས་ཁང་གཅིག་ང་
རང་ཚོའི་སྲོན་མ་རང་ནས་རང་བདག་གཅིག་ཡྲོད་རེད་དེ། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་བཟྲོས་བཅྲོས་དང་ཉམས་གསྲོ་ཚུལ་མཐུན་བྱེད་
མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐྲོག་ནས་བར་ལམ་བཀའ་ཤག་ལ་གནད་དྲོན་ཆ་ཚང་སྙན་གསང་ཞུ་པའི་ཐྲོག་ནས་དམིགས་
བསལ་རིས་འགྲོའ་ིནང་ནས་ན་ནིང་བཟྲོས་བཅྲོས་གཏང་དགྲོས་རྒྱུ་ཆ་ཚང་བཏང་ཟིན་པ་རེད། ལྷ་རྒྱལ་རིའི་དེ་ར་རམ་སའི་
ལས་བྱེད་བགེས་པ་ཚོའི་བགེས་ཁང་གཅིག་ཡྲོད་པ་རེད། ན་ནིང་སྙན་གསང་ཞུ་པ་ཡིན། ཙག་ཙིག་གི་སང་ལ་སྐབས་རེ་དེ་
བར་དངུལ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ལྷག་པའི་སང་ལ་འདི་བར་ཙག་ཙིག་གི་འགྲོ་སྲོང་གཏང་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས།  ཁྲོ་རང་རང་གི་ཆེད་དུ་
ཟུར་དུ་རིས་འགྲོ་འགྲོ་སྲོང་གཏང་རྒྱུའི་འཆར་ཅན་གི་ཕ་གིར་ཉམས་གསྲོ་བྱ་རྒྱུ་རིས་འགྲོ་དེ་འད་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་
མི་འདུག དེ་འདའི་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་གནང་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཐྲོག་ནས་ཡ་གིའི་སྲོད་ཁང་གི་ཕི་ནང་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཚོན་
རིས་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་མེད་པ། ལྕགས་རི་ལུག་འགྲོ་རྒྱུ། ཆུ་ཡུར་དེ་ཚོ་ཏག་ཏག་མེད་པ། འཐུང་ཆུའི་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་
རྒྱུ། ད་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས། ན་ནིང་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཡང་སྙན་གསང་ཞུ་པ་ཡིན། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཡ་གིར་
ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་ཁང་བཟྲོས་མཁས་པ་དེ་ཚོ་འཁིད་ནས་བཟྲོས་བཅྲོས་དགྲོས་ངེས་ཅན་ག་རེ་རེད་འདུག ཆ་ཚང་ཞིབ་
འཇུག་བྱས་པའི་ཐྲོག་ལ་ངྲོ་སྲོ་ཐྲོན་པའི་བཟྲོས་བཅྲོས་གཅིག་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་ནས། བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསང་
ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་གི་ད་ལྲོ་ཕལ་ཆེར་འབུམ་ ༡༧ ཙམ་གི་བཀའ་འཁྲོལ་ད་ལྲོའ་ིསྲོན་རིས་ནང་ལ་འཁྲོད་བསད་ཡྲོད་པ་
རེད། དེ་ཐྲོན་པའི་མཚམས་ལ་ཡ་གིའི་སང་ལ་ཆར་ཆུ་མ་ཚོགས་རྒྱུའི་དཀལ་ངལ་ཡྲོད་དུས། ཆ་ཚང་ལྕགས་ཤྲོག་འགེབས་
རྒྱུ་དང་། ཆུ་ཚ་བྲོའ་ིཉི་འྲོད། གང་ལྟར་ཉི་འྲོད་ཀི་ཆུ་ཚ་བྲོ་འཁིད་རྒྱུ། ཁང་པ་ཕི་ནང་གི་ལྕགས་རི་བཟྲོས་བཅྲོད་གཏང་རྒྱུ། ཆུ་
ཡུར་བཟྲོས་རྒྱུ། ཁང་པའི་ཕི་ནང་གི་ཚོན་རིས་གཏང་རྒྱུས་མཚོན་པའི་བཟྲོས་བཅྲོས་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པ་དེའི་ནང་ལ་ཚུད་
བསད་ཡྲོད། དེ་འད་ཞིག་གནང་གྲུབ་པའི་རེས་ལ་མ་འྲོངས་ནང་སིད་ཀི་རིས་འགྲོ་རང་གི་ནང་ལ་དེ་འདའི་ལྲོ་རེ་ནང་ལ་ཙག་
ཙིག་གི་ཉམས་གསྲོ་དེ་འདར་དངུལ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ལྲོ་ལྟར་བཞག་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསང་ཞུས་ནས། དེ་
འད་ཞིག་རག་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཐབས་ཤེས་ཞུ་གི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 ན་གཞྲོན་རམ་འདེགས་ཀི་ད་ལྟའི་མ་གིའི་སེང་ལྲོར་གི་གནས་སྟངས་འད་པྲོར་ཆ་བཞག་པ་ན། ན་ནིང་ནས་དི་བ་
མང་པྲོ་ཕེབས་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་ད་ལྟའི་འདིའི་སྲོང་བརར་གི་གནས་བབ་དེ། དེང་དུས་ཅན་གི་གནས་བབ་ཀི་ཐྲོག་ལ་
འགྱུར་རྒྱུའི་ཧ་ལས་པའི་བསམ་བྲོ་མང་པྲོ་ཞིག་གཏང་བསད་ཀི་ཡྲོད། ད་ལྲོའ་ིསྲོན་རིས་ནང་ལ་ཆ་བཞག་ན།  མ་གིའི་ཕི་
ནང་གི་བཟྲོས་བཅྲོད་བྱ་རྒྱུ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་འབུམ་ ༨༠ ཙམ་ཞིག་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཡྲོད། སྲོང་ཙང་། དེ་ཚོ་ཐྲོན་པའི་
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མཚམས་ལ་དེ་ནས་ཕི་ནང་གི་ཕིའི་ཁང་པའི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ནང་སླྲོབ་ཕྲུག་སླྲོབ་སྲོང་བྱེད་མཁན་
ཚོའི་སླྲོབ་སྲོང་བྱེད་བཞག་པའི་གནས་ཚད་དེའི་ཐྲོག་ནས་མ་འྲོངས་པར་ཁྲོ་རང་ཚོས་འཚོ་བ་སེལ་རྒྱུ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་
དངྲོས་གནས་གཅིག་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོང་རྒྱུ་ཞིག་གི་ལས་གཞི་ཞིག་ད་ལྟ་ང་ཚོ་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་ཡིན་ཞེས་ནས་སྙན་གསང་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ལས་གཞི་གང་འད་བྱེད་དགྲོས་ཡྲོད་ནའང། མི་མང་གིས་ཆ་ཤས་ལེན་ནས་
སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་ནས་ལས་ཀ་དེའི་ཐྲོག་ལ་བསྡུ་ཆ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། དེ་འདའི་ལམ་ལུགས་གཅིག་ཁྲོན་ནས་མེད་པ་ཡིན་ན་འགིག་
གི་མི་འདུག སྲོང་ཙང་། ཆ་ཚང་རིན་པ་མེ་པ་སད་བཞག་རྒྱུ་དེ། མིའི་བསམ་བྲོ་ལ་སག་ལང་ལ་འགྲོ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་
ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་དུས། མ་འྲོངས་དེ་འད་མ་ཡྲོང་བའི་དྲོན་དག་ལ་དེ་ཚད་ལྡན་ཞིག་བཟྲོས་ཚར་བའི་རེས་ལ་མི་རེ་རེ་སང་ལ་
ཟླ་བ་རེ་རེ་ནས་སྲོར་མྲོ་སྟྲོང་ཕག་གཅིག་ལྔ་བརྒྱ་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་དེ་འད་ཞིག་གཞུང་སིག་འཛུགས་ལ་ཡྲོང་
རྒྱུར་ལམ་སྲོལ་ཞིག་བཟྲོས་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསང་ཞུ་བྱས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐྲོབ་པའི་གནས་
སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད།  
 དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་ད་ལྟ་མཆྲོད་འཇྲོར་གི་གནས་ཚུལ་དེ་རེད། ག་རེ་ཟེར། རྒས་གསྲོ་ཁང་
གི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའི་དེ་རེད། ཁ་སང་ངས་འདིར་ལྲོག་འགེལ་བྱེད་ཀི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ང་ལངས་མཁན་འདིས་
ངས་ལྲོག་འགེལ་བྱེད་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་གི་ཡྲོད་མ་རེད། ཕ་གིའི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀིས་བཏང་བཞག་པའི་ཡི་གེ་དེ། 
མར་ལྗགས་ཀླྲོག་ཞུ་པའི་ནང་ལ། ཡི་གེ་དེའི་ནང་ལ་ཕ་གིའི་མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་གྲོས་
ཚོགས་ནང་ལ་ལྲོག་འགེལ་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་མི་མང་པྲོ་ཞིག་ཕ་གིའི་ཡིག་ཚང་བཅར་ཡྲོང་ནས་རྲོག་ག་
ཟེར་དགྲོས་རེད་དམ། དེའི་གནས་སྟངས་ག་རེ་རེད་ཅེས། སྐད་ཆ་འདི་མཁན་མང་པྲོ་ཞིག་སླེབས་ཀི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་དེ། ཡི་
གེ་ནང་ལ་གང་འཁྲོད་བཞག་པ་དེ། ངས་ལྗགས་ཀླྲོག་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། འདིར་ལངས་མཁན་གང་ཟག་ཁྲོས་བཀུར་
འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་ལྲོག་འགེལ་གནང་སྲོང་ཟེར་རྒྱུའི་ཚིག་དྲོན་དེ་མ་རེད། གྲོང་དུ་ལྗགས་ཀླྲོག་གནང་བཞག་པའི་བཀུར་
འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གནང་བཞག་པའི་ཕག་འབི་དེ། ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་པ་ ༥ ལ་བཏང་ཡྲོད་པ་རེད། ང་ལ་འབྱྲོར་པའི་ཡི་གེ་
དེ། སི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༡ རེད་བསད་ཡྲོད་རེད། ཨ་རི་ནས་ང་འདིར་གང་འད་བྱས་ནས་ཐྲོབ་པ་རེད་ཟེར་ཡྲོང་དུས། ཨ་
རི་ནས་ངར་གང་འད་བྱས་ནས་ཐྲོབ་ཡྲོད་པ་དེའི་བརྒྱུད་རིམ་གཅིག་དང་གཉིས་བྱས་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་དགྲོས་པ་གང་
ཡང་མི་འདུག་དན་གི་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཞིག གང་ལྟར་བལ་ཡུལ་ནས་བཏང་པ་ཡིན་ན་ཡང་འད། ར་རམ་སར་
སླེབས་ནས་བཏང་པ་ཡིན་ན་ཡང་འད། གནས་ཚུལ་དེང་སང་ལས་སླྲོ་པྲོ་རེད་འདུག ད་ལྟ་འདིར་ལང་སྟེ་བཞུགས་ཡྲོད་རེད་
དེ། ཡིག་ཚང་མ་སླེབས་གྲོང་ལ་འཛམ་བུ་གིང་ནང་དུ་འགྱུར་བ་ག་རེ་འགྲོ་ཡི་འདུག གནས་ཚུལ་ག་རེ་གཏྲོང་གི་འདུག ལམ་
སང་གཟིགས་རྒྱུ་ཡྲོད་བསད་པ་ཞིག་ཆགས་ཚར་འདུག་ག སྲོང་ཙང་། སུས་བཏང་མིན་ལ་མ་ལྟྲོས་པར། གང་ལྟར་ང་ལ་ཡི་
གེ་དེའི་ངྲོ་བཤུས་པར་བརྒྱབ་པ་ཞིག་ད་རྒྱའི་ནང་དུ་བཏང་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་བཏང་ཡྲོང་དུས། དེ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ་དན་
ནས་ཁ་རང་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན། ལས་ཤྲོག་དང་ཐེལ་ཙེ། ས་ཡིག་དེ་ཚོ་འད་མིན་དེང་སང་། སྲོ་སྲོ་སྲོ་སྲོས་ས་ཡིག་
བརྒྱབ་བཞག་པའི་གནད་དྲོན་གཅིག ཁིམས་དང་དཀའ་ངལ་གཅིག་གི་གང་ལ་ཐུག་ཡྲོང་དུས། ངའི་ས་ཡིག་མིན་ཟེར་བའི་
གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་། དེ་ཡིད་མ་ཆེས་པ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ས་དེ་སུ་
རེད། ཆེད་དུ་མངགས་ནས་བཙུགས་བཞག་པའི་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་དེར་འགན་ཞིག་སད་བཞག་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་། 
གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཞིག་བཏང་འདུག་ད། ང་ལ་དེ་འད་ཞིག་འབྱྲོར་སྲོང་། དེ་བདེན་པ་རེད་དམ་གང་འད་རེད། ཟེར་དུས། དེ་
ད་རང་རེད། བདེན་པ་རང་རེད། ང་ལ་སི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་པ་ ༢༡ ལ་འབྱྲོར་པའི་ཡི་གེ་དེ་རེད། ཁྲོ་རང་ས་གནས་འཐུས་
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ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞྲོན་གཉིས་ཐུག་པ་ཡིན། ཡི་གེ་དེ་བཟྲོས་པའི་སྐབས་ལ་ཁྲོ་རང་གིས་མཐྲོང་བྱུང་། 
ཡི་གེ་དེ་འད་ཞིག་བཏང་སྲོང་ཟེར། ཡི་གེ་ནང་དུ་ག་རེ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། ར་བའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་རྲོག་གཞི། “ད་ལྟའི་རྲོག་
གཞི་འབྱུང་ར་ཞེས་པ་དེ། མཆྲོད་འཇྲོར་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ནས། ཚིག་དྲོན་རེ་གཉིས་ནྲོར་འཛོལ་ཤྲོར་ཁར། བ་ཡུལ་
གནས་བཞུགས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་ནས་གསལ་བཤད་ལྲོག་འགེལ་གནང་མཁན། མི་མང་རྣམས་བྲོ་ཚབས་ཆེན་
པྲོ་གནང་བཞིན་འདུག”ཅེས་ཡི་གེ་གང་བཏང་བཞག་པ་དེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཀླྲོག་གི་ཡྲོད་རེད། མཆྲོད་འཇྲོར་ས་གནས་གྲོས་
ཚོགས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་དྲོན་ལ། “དེང་སང་མི་རེ་ཟུང་གིས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་སི་ཚོགས་ལ་ངྲོ་རྒྲོལ་དང་
རྲོག་གེང་སླྲོང་མཁན། དེ་དག་གི་རྒྱབ་ལྗྲོངས་ལ་དྲོགས་ཟྲོན་དང་། ཞིབ་འཇུག་རྒྱུན་སྲོང་ཡྲོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས། བྲོད་མི་
མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བར་མཁེན།'' སི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་
ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གིས་བཏང་པའི་ཡི་གེ་འདི་རང་རེད། དེ་གང་ཡིན་བསད་པ་དེ་ངས་ལྗགས་ཀླྲོག་ཞུས་པ་རེད་མ་
གཏྲོགས། དེ་ལས་ལྷག་པའི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད།  
 མི་འབྲོར་གི་གནས་སྟངས་དེ་ད་མཐའ་མ་ག་རེ་ཆགས་ཀི་འདུག ཡང་ན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དང་། ང་ཚོ་ནང་
སིས་ལས་བྱེད་ཕིན་ནས། མཆྲོད་འཇྲོར་དུ་མི་ཚང་མ་བསྐྲོངས་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་མ་སིད་
པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ ༤༠༠༠ རེད། ༥༠༠༠ རེད། ༣༠༠༠ རེད། ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ། འཛིན་སྲོང་གྲོ་ཐྲོག་ནས་
གྲོས་ཚོགས་ལ་ལན་འདེབས་འགན་ཁུར་ཞུ་དགྲོས་པ་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་མི་ ༣༢༠༠ ཡན་མན་ཞིག་གསལ་བསད་ཀི་ཡྲོད་
རེད། སྲོང་ཙང་། དེ་ལས་ལྷག་པའི་མི་འབྲོར་མཐའ་མ་དེར་ག་ཚོད་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མེད་ཟེར་བ་དེ་ཚོ། ང་ཚོ་བ་ཡུལ་ནང་དུ་
ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གཅིག་དང་གཉིས་དམིགས་བསལ་ད་ལྟ་འདིར་ཚིག་ཐག་ཆྲོད་པྲོའ་ིཐྲོག་ནས་ཞུ་
ཐུབ་པ་གང་ཡང་མི་འདུག  
 དེ་ནས་དེ་སའི་ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་རེད། དེའི་རིགས་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་ཐྲོག་ནས་འགིག་མ་འགིག་གི་
གནས་ཚུལ་གང་ཆགས་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་། དེའི་སིགས་པ་དང་མ་སྲོང་ན་ཆ་ཚང་ད་ལྟ་ལངས་སྲོད་མཁན་གི་ནང་སིད་
བཀའ་བྲོན་གིས་ཁུར་ཆྲོག་པར་གིས་ཟེར་ནས། ད་གིན་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཉེས་པ་ཆད་པ་ག་རེ་གནང་གི་
ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། འགན་དེ་ངའི་ཐྲོག་ཏུ་ཡྲོད་དུས། ངའི་མ་འགིག་པ་གཅིག་ཆགས་བསད་པ་གཟིགས་ཀི་ཡྲོད་ན། ཏན་
ཏན་བཀའ་གསུང་ཅི་སྒྲུབ་རང་ཞུ་ཆྲོག་པར་གིས། ཞུ་རྒྱུ་ལས་ལྷག་པའི་སིག་པ་ཚང་མ་ངས་འཁུར་གི་ཡིན་ཞེས་ར་བ་ཉིད་
ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་མ་རེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་སྐར་མ་གཅིག་ལ་བཞུགས་རྲོགས་གནང་། དེ་རིང་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་
ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་ཀི་དགྲོངས་དྲོན་གཞིར་བཟུང་གི་སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་ལེན་མཁན་གཉིས་ཡྲོད། སྐར་བཅུ་ལས་མང་པ་
ཕུལ་གི་མིན། སྐར་མ་བཅུའི་ནང་ལ་སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་ཕུལ་བ་གཞིར་བཟུང་དམ་འཛིན་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་དང་པྲོ་ལེན་མཁན་དེ་སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས།  
 
 



40 

སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཆྲོས་འབྱྲོར་ལགས་ནས། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་གནང་པ་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་བཀའ་དིན་བ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སིར་
བྱས་ནས་སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་ལེན་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་མེད་དེ། ཁ་སང་པག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཀིས་སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་བངས་པ་
ཡིན་ཙང་། སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་ལེན་རྒྱུར་དན་པ་འད་པྲོ་གསྲོས་པ་རེད། དེ་བརྟེན་ནས་སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་ལེན་གི་ཡྲོད།  
 ཁ་སང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆ་འདི། ཁུངས་དང་ལུང་སི་པའི་སིག་འཛུགས་དང་༸སབས་་
མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ་ཡི་དགྲོངས་གཞི་ལ་སྲོགས་པ་བསམ་བྲོ་བཏང་ནས་བེད་སྲོད་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ། སྲོ་སྲོས་ཚིག་
སྙན་མྲོ་ཙམ་བཤད་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མིན། དེ་ཁ་སང་ཚོགས་མཆྲོག་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་རིང་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཁུངས་
ལ་བཅར་དུས་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་འགན་དམིགས་བསལ་ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས་སྐུ་ངལ་ཆེན་པྲོ་འཕད་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་
ཡང་སྲོ་སྲོས་ཤེས་ཀི་ཡྲོད། གཙོ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་ཕི་ལྲོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༣ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ བར་དུ་སྐབས་བཅུ་གཅིག་
པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལ། ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ཡབ་ཆེན་ཟེར་ན་འད། ང་ཚོ་ལ་ལམ་སྟྲོན་གནང་མཁན་
སབས་རེ་ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ་ནས། ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་འགན་གི་ཐྲོག་ལ་གང་འད་ཞིག་གསུང་ཡྲོད་རེད་ཅེ་ན། 
གྲོས་ཚོགས་ཀི་མཚན་མཐྲོང་གཟི་བརིད་དེ་ཡང་དག་པའི་ལམ་སྲོལ་བཅས་ཀི་ཆལ་ཆྲོལ་དུ་མི་འགྲོའ་ིསྲུང་སྲོབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་
ཚོགས་གཙོའི་ལས་འགན་ཡིན་སྟབས་འབེལ་མེད་ཀི་གཏམ་དང་། དགྲོས་མེད་ཀི་ཉྲོག་གེང་མི་ཡྲོང་བའི་སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་
གལ་ཆེན་པྲོར་བརི་གི་ཡྲོད། དི་བ་དང་གྲོས་འཆར་གང་ཡང་ངེས་བར་གྲོས་ཚོགས་སུ་གེང་སླྲོང་གནང་དགྲོས་མིན་དང་། 
གྲོས་ཆྲོད་བཞག་ན་དངྲོས་དྲོན་ལག་ལེན་ལ་ཁེལ་ཐུབ་ཞིག་ཡིན་མིན། མང་ཚོགས་ཀི་ཁེལ་ཕན་དང་འབེལ་ཡྲོད་པ་ཞིག་
ཡིན་མིན། ཚོགས་འདུའི་སིག་གཞི་དང་མཐུན་མིན་བཅས་པར་ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་བཞེས་གནང་ཐྲོག ལྷག་པར་དུ་༸གྲོང་
ས་ཆེན་པྲོའ་ིབཀའ་དགྲོངས་དང་ཕྲོགས་འགལ་འགྱུར་མེད་བཅས་སྲོན་ཚུན་ནས་དགྲོངས་བཞེས་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག་
ཅེས་པ་དེ། གནའ་ས་མྲོ་ནས་བཟུང་སྟེ་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་འདིར་ཚོགས་ཀི་ཡབ་ཆེན་གི་ཐྲོག་ནས་ལམ་སྟྲོན་གནང་བ་ཅིག་
རེད། དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོ་འད་པྲོ་ཡིན་ནའང་སླྲོབ་སྲོང་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གི་ཐྲོག་ནས་འདི་ནས་ཡར་ལང་། བརན་
འཕིན་ནང་ལ་འདིར་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་དུས། འདི་ཚོ་བསམ་བྲོའ་ིརྒྱབ་ལྗྲོངས་ལ་ཁེར་གི་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་གྲོས་
ཚོགས་འདིའི་སང་ནས་གང་ཟག་སེར་གི་བར་ཕར་ཚུར་ཕན་ལ་ཕན་བུ་རེ་མ་བཤད་རང་བཤད་ཆགས་པ་དེ་ཡང་སི་བཏང་། 
སེ་བུ་དམ་པ་དེ་ཚོའི་ལུགས་སྲོལ་ནང་དུ། ག་རེ་ཡྲོད་རེད་ཅེ་ན། གང་ཟག་གཞན་གི་སྲོན་བརྲོད་པ་དེ་སེས་བུ་ཐ་ཤད་དུ་བརི་
གི་ཡྲོད་རེད། སེ་བུ་ཐ་ཤལ་དུ་བརི་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་ཡང་སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་ནས་ཤེས་ཀི་ཡྲོད། དེ་ནང་བཞིན་སྲོ་སྲོ་ལ་གཞི་མེད་ཀི་
སྲོན་བརྲོད་བྱེད་མཁན་དེ་དག་ཕར་སྙིང་རེ་བསྲོམས་ནས་དིན་ཆེན་གི་ཕ་མ་ནང་བཞིན་ལྟ་དགྲོས་རེད་ཟེར་བ་དེ། རྒྱལ་སས་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ཚོའི་ཆྲོས་ཕྲོགས་ཀི་ནས་ལམ་སྟྲོན་གི་ནང་ལ་ཡྲོད་རེད། ཡྲོད་རེད་དེ། དེ་རིང་སང་ཉིན་གི་སི་
ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་དེ་འད་རང་བྱས་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན། མི་དེ་ལ་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་ཡྲོད་ས་མ་རེད་གདའ། དེའི་གང་ཡང་
འཇྲོན་ས་མ་རེད་གདའ། དེས་གང་ཡང་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་ས་མ་རེད་གདའ། དེ་འདའི་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་ལབ་གེང་མང་པྲོ་ཞིག་
ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་། ང་རང་འད་པྲོ་ཡིན་ན་ཁ་སང་སྐད་དེ་འད་མི་བཤད་རང་བཤད་ཆགས་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། 
གནག་སེམས་གནྲོད་སེམས། སེམས་པ་ནག་པྲོ་བྱས་ནས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་མེད། གནའ་སེལ་ཐ་ཚིག་ཚུན་ཆད་བྱེད་
ཐུབ་ཀི་ཡྲོད། ག་རེ་བྱས་ནས་ལབ་པ་ཡིན་ཟེར་ན། སྲོ་སྲོའ་ིཚེ་འདི་ལ་མི་ཞིག་ལ་སེས་པ་སྲོང་ཙང་། གང་ཟག་སུ་ལ་ཡང་
སེམས་པ་གནག་པྲོ་བྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་འདྲོད་གང་ཡང་མེད། དང་པྲོ་གསལ་བཤད་བྱེད་དགྲོས་པ་དེ་འད་ཞིག་ཡིན།  
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བཀུར་འྲོས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་དེས། ཁ་སང་དྲོན་ཚན་བཞི་བཤད་པ་དེའི་ནང་ནས་དྲོམ་ཚན་དང་པྲོ་དང་གཉིས་པ། དྲོན་
ཚན་བཞི་པ་དེ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡྲོང་གགས་ཆགས་ཟིན་པ། དགེ་སླྲོང་གི་རྟེན་ཅན་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ནས། གསལ་པྲོ་བཟྲོས་
ཟིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། དེ་ལ་ངས་སི་ནང་ལ་དེ་འད་ཞིག་ཐྲོན་འདུག་ཞུས་པ་མ་གཏྲོགས། ངས་དེ་འད་ཅིག་རེད་
ཅེས་ལབ་མེད། ཡིན་ནའང་བསྟྲོད་བསགས་ཞུ་དགྲོས་པ་ཞིག་ལ། བཀུས་འྲོས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་དེས་རྒྱུད་ལམ་གང་རུང་
ནས་གཙང་མ་བཟྲོ་གི་ཡིན། ལན་རྒྱག་གི་ཡིན་གསུངས་སྲོང་། དེ་དཔེ་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ལ་ངས་རེས་
སུ་ཡི་རངས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད།  
 དྲོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ་ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་ཡིན་ལ་ད་ལྟ་ཡང་དེ་ག་རང་ཡིན། དེ་གཅིག་ཞུ་དགྲོས་བསམས་
སྲོང་། ཡིན་ནའང་བཀུར་འྲོས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་དེས་སྲོ་སྲོ་ལ་གསལ་པྲོར་ཆགས་པ། གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཕི་ལྲོགས་ནས་
ཡིན་ནའང་གསལ་པྲོ་ཆགས་སྲོང་ཟེར་ནས་ང་ལ་དེ་འད་གསུངས་སྲོང་། དེ་འད་ཡིན་ནའང་བཀུར་འྲོས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་
དེའི་གསུང་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གསུམ་གི་ཐྲོག་ནས་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་
དི་བ་གཏྲོང་རྒྱུ་དེ་འད་བྱས་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་མང་གི་
ཐྲོག་ལ་བྲོ་ཕམ་གཉིས་ཡྲོང་གི་འདུག་བསམ་པ་དན་གི་འདུག བྲོ་ཕམ་གཅིག་དེ་གང་རེད་ཅེས་ན། བྲོད་ནང་ཕ་མ་སྤུན་
མཆེད་གཉེན་ཉེ་ཚང་མ་བྲོད་ན་ཡྲོད་མཁན། ད་ལྟ་བར་དུ་ ༡༩༧༩ ནས་ང་ཚོ་གཉེན་འཕད་ཀི་སྲོ་མྲོ་ཕེས་པ་ནས་བཟུང་། 
བཙན་བྱྲོལ་གི་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་དག་ཚ་ཚང་ལ་བསྟས་ཡྲོང་དུས། ཕྲོགས་གཅིག་ནས་ཐྲོག་ནས་ག་རེ་ཟེར་གི་ཡྲོད་
རེད་ཅེ་ན། ཁྲོང་རྣམ་པའི་དེ་འདའི་བཀའ་མྲོལ་གནང་དགྲོས་པ་དེ་འདའི་དི་བ་གཏྲོང་དགྲོས་པ་དེ། ཀག་ཀག་ཡིན་གི་མ་རེད། 
སེམས་གནག་པྲོའང་བྱས་ཡྲོད་ཀི་ཡྲོད་ཀི་མ་རེད། ཁྲོད་གང་ཟག་སེར་གི་ཐྲོག་ལ་ན་ཚ་ཡྲོད་ཀི་མ་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་གང་
ནས་འཕྲོས་ཡྲོང་བ་རེད་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་ཨིན་ཇིའི་ཐྲོག་ནས་ཞུས་ན་ཏྲོག་ཙམ་བདེ་བ་འདུག 
what is Tibet problem ? ཟེར་བ་དེ། བྲོད་ཀི་དཀའ་ངལ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་བ་དེ། ཕྲོགས་ཡྲོངས་ཀི་གནས་
ཚུལ་དེ་མ་ཤེས་པའི་ཐྲོག་ནས་དེ་འད་ཞུས་པ་ཡིན་གི་རེད་ཅེས། དེ་འདའི་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་མཁན་ཡང་འདུག དེ་འད་ཡིན་
པའི་ཆ་ནས་ང་འད་པྲོ་ཡིན་ན། ང་ལ་གནག་སེམས་དེ་འད་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་པར་ངེས་འཛིན་བྱེད་ཀི་མེད། བྲོད་ཀི་
གནས་ཚུལ་ཁྲོན་ཡྲོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་མགྲོ་འཚོས་པའི་ཐྲོག་ནས་དེ་ལྟར་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་ངས་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད།  
དེ་མ་གཏྲོགས་འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་བརྒྱུད་ནས་བྲོད་དུ་གཉེན་འཕད་ལ་བསྲོད་མཁན་བརྒྱ་ཕར་འགྲོ།  སྟྲོང་ཚུར་
འྲོངས། ད་ལྲོ་རྲོ་རེ་གདན་ལ་མང་པྲོ་འབྱྲོར་ཡྲོད་རེད། ལྲོ་རྟགས་པར་འབྱྲོར་གི་ཡྲོད་རེད། བདུན་ཕག་རེ་རེ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་
གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདུན་དུ། འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་དངརྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་ཡི་གེ་བངས་ནས་བྲོད་དུ་
གཉེན་འཕད་ལ་འགྲོ་མཁན་བང་སིག་ནས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེའི་གནས་ཚུལ་དེ་ངས་ཞུ་དགྲོས་པ་མི་འདུག དེའི་ཆ་ནས་
ཁྲོང་རྣམ་པའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ཀི་དཀའ་ངལ། བྲོད་ཀི་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་དེ་མ་ཤེས་པའི་དབང་གིས་དེ་ལྟ་ཞུས་པ་ཞིག་
ལ་ངས་ངྲོས་འཛིན་བྱེད་བཞིན་ཡྲོད། དྲོན་ཚན་གཅིག་དང་།  
 དྲོན་ཚན་གཉིས་པ་དེ། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དབུ་མ་དང་རང་བཙན་བར་གི་བསམ་ཚུལ་གི་དབང་གི་དེ་ལྟར་ཞུ་
པ་ཡིན་གི་རེད་ཟེར་ནས་དཔད་པ་གཏྲོང་མཁན་ཡང་འདུག དེ་ལ་དེ་འད་བ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད་ཟེར་ནས་སིངས་ཆ་
འདིའི་སང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་རེད་ཅེ་ན། ང་འད་བྲོ་ཞིག་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་འཐབ་རྲོད་པ་ཟེར་གི་མ་རེད་ལ། ཁྲོང་རྣམ་
པ་གསུམ་གི་གནས་སྟངས་ལ་རང་བཙན་བཐབ་རྲོད་པ་ར་བ་ནས་དེ་བས་ཀང་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།  སི་བཏང་རང་བཙན་
འཐད་རྲོད་པ་ཞིག་ཆགས་དགྲོས་ན། གཞི་རིམ་ལ་བྲོད་ཀི་བཙན་པྲོའ་ིརྒྱལ་རབས་གང་དར་མ་བར་གི་གནས་ཚུལ། བྲོད་
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སིལ་བུར་ཐྲོར་ནས་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་གི་ད་ལྟ་བར་གི་གནས་ཚུལ། ལག་མཐིལ་གི་རི་མྲོར་བསྟས་པ་ནང་བཞིན་མཁེན་
དགྲོས་རེད། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཞིག་ཁྲོང་རྣམ་པ་འཛོམས་མེད་དུས། རང་བཙན་འཐབ་རྲོད་པའི་གནས་ཚད་ལ་ར་ནས་
སླེབས་མེད་པ་དེ་གྲོས་ཚོགས་འདི་དང་སི་ཚོགས་གཉིས་ཀས་གསལ་པྲོ་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་དུས། ང་ཚོ་འད་བྲོ་གང་ཟག་འདི་ལྟ་
བུའི་དབར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སི་ཚོགས་ནང་དུ་དབུ་མ་དང་རང་བཙན་ཟེར་བ་དེ་འད་ཞུས་ན་ར་བ་ནས་
ཡག་པྲོ་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ངས་འགན་འཁུར་པའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་གི་ཡྲོད། དེ་གཅིག་ཞུ་དགྲོས་བསམས་བྱུང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་
མི་མང་གི་ཐྲོག་ནས་བཀུར་འྲོས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་གཞན་པ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ད་དུང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་དར་དང་མཉམ་དུ་བྲོད་
ཀི་རྒྱལ་དར་བཞག་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་པའི་བཟྲོ་འད་པྲོ་ཞིག་དང་། རྒྱལ་ནག་གི་རྒྱལ་དར་མཉམ་དུ་བྲོད་ཀི་རྒྱལ་དར་བཞག་
ན་འགིག་ཡྲོད་མ་རེད། ནྲོར་བ་རེད་ཅེས་ཞལ་རས་མཚུན་ཆད་ལ་དཀར་པྲོ་དམར་པྲོ་ཆགས་ནས་གསུང་གི་འདུག ཚོར་བ་
དང་ལྡན་པའི་ངང་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། ངས་རྒྱུན་མཚན་བཅུ་གཉིས་སི་ཚོགས་བཤད་ཡྲོད། ཡི་གེ་ནང་བིས་ཡྲོད། 
ཨ་མའི་བུ་ལ་རྣམ་དཔྲོད་ཡྲོད་ན། དྲོན་ཚན་བཅུ་གཉིས་ལ་ལན་འདེབས་བྱྲོས་ཟེར་ནས་ངས་དེ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་མ་གཏྲོགས་
ཚོར་བཤད་ཅྲོག་ཙེ་སང་ལ་འཛུབ་མྲོ་བརབ་ནས་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་རིང་སང་ཉིན་རིང་སང་ཉིན་གི་དུས་རབས་འདི་ལ་རྣམ་
སྲོད་དང་། རྒྱུ་མཚན་གིས་ལན་འདེབས་བྱ་རྒྱུ་དང་གུ་ཡང་པྲོའ་ིལམ་ནས་རྣམ་སྲོད་ཀི་འགན་བསྡུར་བྱ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་
ཡིན་པ་ཡིན་དུས།  ནྲོར་བ་རེད་ཟེར་བ་ཙམ་གིས་འགིག་གི་ཡྲོད་མ་རེད། ནྲོར་ན་ནྲོར་བའི་རྒྱུན་མཚན་བཤད་རྒྱུ་ཞིག་
དགྲོས་རེད། གྲོས་ཚོགས་ཀི་ནང་ལྲོགས་ནས་གསུང་པ་ཡིན་ནའང་ངས་དགའ་བསུ་ཞུ་གི་ཡིན། གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཕི་ལྲོགས་
ནས་གསུང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནང་ངས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཙམ་ཞིག་མ་ཞུས་ན་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་དབུ་དང་རང་
བཙན་ཟེར་ནས་ཕར་མར་ཞེ་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་ས་རེད་བསམ་པ་ཞིག་དན་གི་འདུག དེའི་ཆ་ནས་ངས་བསལ་བཤད་མ་ཞུ་རང་ཞུ་
འད་པྲོ་ཆགས་སྲོང་། ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ལ་ངས་ད་ལྟ་ཞུས་པའི་སྐད་ཆ་འདི་དགྲོས་འཁྲོ་ཅི་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད།  ང་
ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་གི་གཟུར་གནས་དང་། ཤེས་ཡྲོན་ཅན་དང་། གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་མཁེན་མཁན་ཞིག་ལ་དགྲོས་འཁྲོ་
ཡྲོད་མ་རེད་དེ། རྦད་དེ་མི་སྲོད་དུ་མ་བཅུགས་པར་མི་ཞུ་རང་ཞུ་འད་པྲོ་ཞིག་ཆགས་སྲོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེ་ས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་ལེན་མཁན་སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་གནང་པ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ། གནད་དྲོན་གཅིག་རང་གི་ཐྲོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཁ་སང་ཉིན་ཁ་ཤས་སྲོན་ལ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསུངས་ཚར་བ་རེད། སྐུའི་གཅུང་མྲོ་བཀའ་ཟུར་ཨ་མ་རེ་བཙུན་པདྨ་
མཆྲོག་ལ་བུད་མེད་ཀི་ཉིན་མྲོ་ལ་གཟེངས་རྟགས་རག་པ་ལ་ཚང་མས་དགའ་བསུ་རྒྱུ་དང་དེ་དག་ཚང་མ་གནང་སྲོང་། སྲོ་སྲོ་
རང་ཉིད་ནས་ཀང་དེ་ག་རང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཉེ་ཆར་ཕི་ཟླ་དང་པྲོའ་ིཚེས་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་ལ་སྐུའི་བ་སན་པ་
ཟུར་པ་ཨེམ་ཆི་ཡིད་ཤེས་དྲོན་ལྡན་ལགས་ལ་རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་གི་གཟེངས་རྟགས་ཐྲོབ་ཤྲོས་བཞི་པ་དེ། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག Padmashree གསལ་བསགས་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་ཉིན་གཅིག་གི་སྲོན་ལ་དངྲོས་སུ་འབུལ་
བཞེས་གནང་པ་བྱུང་འདུག དེ་བྲོད་མི་ཡྲོད་དྲོ་ཅྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་བྲོད་པའི་སན་དང་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་ཕན་
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བསྲོས་ཞེ་པྲོ་ཞིག་དང་། ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག ཨེམ་ཆི་ལགས་ཀི་ལྲོ་རྒྱུས་དེ་ཚོ་ངས་བཤད་མི་དགྲོས་པ་
ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་དམིགས་བསལ་གི་སན་རིས་ཁང་ལ་ཐྲོག་ལ་ག་ཚད་བཀའ་དིན་ཆེ་པྲོ་ཡིན་པ་
དང་། དེ་ནང་བཞིན་དེ་ས་སྲོ་སྲོ་ས་གནས་ཁག་ལ་འགྲོ་དུས་མཇལ་བྱུང་། ཨེམ་ཆི་ལགས་བརྒྱུད་ནས་མི་མང་གིས་དགའ་
མྲོས་བྱས་ནས་ང་རང་ཚོའི་སན་རིས་ཁང་ལ་མཐུན་འབྱྲོར་སར་བཞག་པ་དང་། དེ་ཚོར་སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་ནས་ཧ་ཅང་གི་དགའ་
སྲོབས་བྱ་འྲོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད་འདུག ད་ལྟའི་ཆ་ནས་གཟེངས་རྟགས་དེ་འབུལ་བཞེས་གནང་པའི་སྐབས་ལ་
སིད་བྲོན་དང་སིད་འཛིན་མཇལ་ཕད་གནང་བ་དང་། དེ་ནང་བཞིན་རྒྱ་གར་གི་འཕྲོད་བསྟེན་བྲོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ན་བཀྲ་
མཆྲོག་གི་མགྲོན་ཁང་ཨ་ཤྲོ་ཀ་ལ་ཕར་བཅར་ནས་མཇལ་ཕད་གནང་བ་དེ་འད་བྱུང་འདུག རྒྱ་གར་ནང་གི་མི་འབྲོར་དེ་འདའི་
ནང་ལ་ང་ཚོའི་སན་རིས་ཁང་གིས་ཐུགས་ཕན་བསྲོས་པ་དང་། ཡག་པྲོ་བྱུང་བ་དེ་ངྲོ་ཤེས་བྱུང་བ་དེར་ཧ་ཅང་གི་དགའ་བྲོ་
བྱུང་། རྒྱ་གར་གཞུང་མང་དང་། དམིགས་བསལ་གི་ཨེམ་ཆི་ཡིད་ཤེས་དྲོན་ལྡན་ལགས་ལ་དུས་ཚོད་འདི་བརྒྱུད་ནས་
འཚམ་འདི་དང་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དུས་ཚོད་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
ར་བའི་སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད། ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས་བྱུང་པ་རེད། བར་ལམ་གཅིག་ལ། བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་ཚོགས་གཙོ་གྲོང་མ་དེ་ཚོས་སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་ཀི་ནང་དྲོན་དེ། སེར་གི་རྲོད་གེང་བྱེད་སའི་གཞི་ལ་གྱུར་ནས་མེད་
པ་བཟྲོས་པ་དེ་འད་བྱུང་ཡྲོད་རེད། ཡང་འདས་པའི་གྲོས་ཚོགས་གྲོང་མ་དེ་བར་ནས། སླར་ཡང་སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་ཕུལ་
པའི་ལམ་ལུགས་ཀི་ཐྲོག་ནས། ད་ལྟ་གཙོ་སྲོང་བྱེད་མཁན་སྲོ་སྲོར་ཆ་བཞག་ན། སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་རབ་དང་རིམ་པ་ལེན་
མཁན་ཞིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་། སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་དེ། སེར་གི་གསལ་བཤད་བྱེད་སའི་རིམ་པ་ཞིག སིར་བཏང་རྒྱལ་སིའི་
སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་ཀི་ངྲོ་བྲོ་དེ་གཞིར་བཟུང་ནས་ལེན་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་གི་འདུག བཅའ་ཁིམས་གཏན་འབེབས་
གནང་མཁན་ཚོས། ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་གཏན་འབེབས་གནང་མཁན་ཚོས། ལས་རིམ་ནང་དུ་
མེད་པ། ལྷག་པར་དུ་དེ་མ་ཐག་གི་གནད་དྲོན་ཛ་དག གལ་ཆེ་དེ་འདའི་རིགས་གཅིག་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། གྲོས་ཚོགས་གཞན་
ནང་དུ་ཡྲོད་ན། ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མང་ཐག་ཆྲོད་དེ། སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་ཡན་ཆད་ནས་བརྒྱན་བརྒྱབ་ཏེ། དེ་རིང་ང་ལ་སྟྲོང་
པའི་དུས་ཚོད་དྲོན་འདུག ཅེས་དེ་འདའི་གནད་དྲོན་ཡྲོད་རེད། དཔེར་མཚོན་ཞིག་ཞུས་ན། ང་རང་ཚོ་བྲོད་པའི་ར་དྲོན་གི་
གནད་དྲོན། ང་རང་ཚོ་བྲོད་དྲོན་གྲོས་ཚོགས་རྒྱབ་སྲོར་ཚོགས་པའི་གཙོ་སྲོང་གིས། བྲོད་པའི་གནད་དྲོན་ཡན་ཆད་ནས་
སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད། ལས་རིམ་གཞན་དག་གི་ནང་དུ་ང་ལ་རག་གི་མི་འདུག བྱས་ཙང་སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་ལེན་ནས་
གསུངས་བཞག་པ་དེ་འད་བྱུང་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་ཀི་རྣམ་པ་དང་ངྲོ་བྲོ་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། 
སི་བཏང་མ་མཁེན་པ་མ་རེད། ཚང་མ་ཁིམས་ལུགས་མཁེན་པའི་བདག་པྲོ་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་། སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་
ཀི་ངྲོ་བྲོའ་ིརྣམ་པ་དེ་དེ་འད་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང། བར་ལམ་ནས་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་ཡྲོང་དུས། སྟྲོང་པའི་དུས་
ཚོད་རྣམ་པ་ཚོར་དེ་རིང་གཅིག་ཕུལ་པའི་བཟྲོ་འད། ང་ཚོས་འབུལ་རྒྱུ་དེ་ལམ་ལུགས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང། མ་
འྲོངས་པར་སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་བཞེས་ཕྲོགས་དེ། ལེན་ཕྲོགས་དེ་ཡང་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགྲོངས་པ་ཆེར་བཞེས་གནང་
དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་ཅེས། དེ་རྒྱུས་མངའ་ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས་གཙོ་སྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་ན་བསམས་སྲོང་། དཔལ་
ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རྲོགས་གནང་།  
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དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གྲོང་དུ་བལ་ཡུལ་ཚེ་རིང་རྒས་གསྲོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བསྐྲོ་བཞག་བྱེད་ཕྲོགས་ཀི་
བརྒྱུད་རིམ་དེ། དེ་རིང་འདིར་དམིགས་བསལ་ཞུ་དགྲོས་ཀི་ཨ་ཡྲོད་ན་དན་གི་འདུག གལ་སིད་ཡིན་གཅིག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
ན། དེ་ཡི་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཚུར་ཕྲོགས་བསིགས་བྱ་རྒྱུར་དུས་ཚོད་ཅིག་གནང་རྲོགས་གིས། ཐྲོག་མར་བསྐྲོ་ལུགས་བསྐྲོ་
སྟངས་ནས་འགྲོ་བཙུགས་ཏེ། དེ་རིང་བར་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་རིམ་ཆ་ཚང་གྲོས་ཚོགས་ཀི་གསྲོལ་ཅྲོག་སྟེང་ལ་འབུལ་ཆྲོག་
པ་གིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
ད་ལྟ་སི་འཐུས་ཕག་བརངས་ཟིན་པ་ ༢༤ ཡྲོད། ད་ལྟ་འདིའི་རེས་ལ་མཚན་གཞུང་ཞུ་ཡི་མེད། སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་
འཛིན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོའ་ིབསམ་ཚུལ་དང་དི་བ་
ཁག་གཅིག་ཞུ་ཆྲོག་པ་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་དང་པྲོ་དེ་ལ་ཕག་སྦྲེལ་གཅིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། དེ་ནས་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ཀི་འགན་བཞེས་པའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ནས་ཕེབས་པ་ཚོ་ལ་བཞུགས་ཁང་དེ་ས་སིར་ལ་བརྒྱབ་ཟིན་པ་རེད།  ད་ལྟའི་
ཆར་སེལ་ཀྲོབ་ལ་རྒྱག་བཞིན་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་ནས་དེ་རིང་གི་གྲོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་དཔལ་ལྡན་
ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་གསྲོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་དེ། བྲོད་ནས་ཕེབས་པ་ཚོ་ལ་དངྲོས་གནས་བཞུགས་ཁང་ག་ཚོད་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ནའང། ངེས་པར་དུ་གནང་གི་རེད་བསམ་པའི་སྲོ་སྲོ་ངྲོས་ནས་ཡིད་ཆེས་ཡྲོད། གནང་རྲོགས་གནས་ཞེས་
གསྲོལ་འདེབས་ཀང་ཞུ་ཡི་ཡིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལྟ་དེ་ས་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཞི་པའི་ཐྲོག་ལ་སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་ནས་
གནད་དྲོན་གཅིག་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུས་པ་ཡིན།  དེ་ས་སེལ་ཀྲོབ་
ལུགས་བསམ་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གི་ངྲོས་ནས་སེལ་ཀྲོབ་བྲོད་ཀི་གཞྲོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་རྒྱུའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ལ་
བཅར་བ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་རེད། སྐབས་དེ་དུས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་གཟིགས་ཞིབ་གནང་གི་ཡིན་
གསུངས་པ་རེད། གནད་དྲོན་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཡྲོད་རེད་ང་ལ་ལན་གཅིག་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད། ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་
ལ་ཉེ་ཆར་ད་ལྟ་སེལ་ཀྲོབ་ལ་ཚེས་པ་གཉིས་ལ་མི་མང་གི་ལྷ་བསྲོ་སྐབས་ལ་སེལ་ཀྲོབ་བྲོད་ཀི་གཞྲོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་
མཁན་གི་ཚོགས་གཙོ་དེ། གཞུང་འབེལ་གི་མཛད་སྲོའ་ིཐྲོག་ལ་སིངས་ཆའི་སང་ལ་སླེབས་བསད་འདུག དེ་སེལ་ཀྲོབ་བདེ་
སིད་སླར་གསྲོ་དང་ལུགས་བསམ་གི་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གཉིས་མཉམ་རུབ་ཐྲོག་ནས་ཆགས་ཡྲོད་པ་རེད། སྲོང་ཙང་། དེ་
གཞུང་འབེལ་གི་མགྲོན་ཤྲོག་ཕུལ་ཡྲོད་རེད་དམ་ཡྲོད་མ་རེད་ཅེས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་ལ་བཀའ་ལན་གཅིག་གནང་རྲོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
 བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་མཐའ་མ་དེ་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་རེད། གང་ལྟར་ནང་
སིད་ཀི་ཐྲོག་ནས་སེལ་ཀྲོབ་ལ་ད་ལྟ་ཡྲོད་བསད་པའི་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ཁག་དང་། དགྲོན་སེ་ཁག་ལ་སེལ་ཀྲོབ་བྲོད་ཀི་
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གཞྲོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཟེར་རྒྱུ་དེ། གཞུང་འབེལ་གི་ངྲོས་འཛིན་མེད་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཀའ་ཡིག་གཅིག་གཏང་
ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་མ་རེད། དེའི་ལན་ང་ལ་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  
 དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་རིང་སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་ནས་གྲོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་གསལ་བཤད་ཅིག་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་ཞིག་
བྱུང་། ཉིན་མ་གཅིག་གཉིས་ནང་ལ་དྲོན་གཅྲོད་འཕྲོ་འགྱུར་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་རེད། དེ་
དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་རྲོག་གེང་བཟྲོ་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག མིང་འདྲོན་ཞུ་
ཆྲོག་པ་ཞིག འཕིན་ལས་སྐལ་བཟང་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོས་གསལ་བཤད་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན།  ཉིན་མ་
གཉིས་ཀི་སྲོན་ལ་ཁྲོ་རང་གི་བརན་འཕིན་གི་རྒྱུད་ལམ་ལ། ང་བྲོད་ཀི་གཞྲོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་པའི་
སྐབས་ཀི་གནས་སྟངས་ཞིག་ཁྲོ་རང་གིས་འགེལ་བརྲོད་གནང་བཞག བསམ་བྲོ་གཅིག་བཏང་བའི་སྐབས་ལ་སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་
ནས་དེ་གནད་དྲོན་དེ་གཡུག་བཞག་ན་བསམ་བསད་པ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་། བསམ་བྲོ་གཞན་པ་བཏང་བའི་སྐབས་ལ། དེ་
རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་མཚན་སད་འགྲོ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་བཞག སྲོང་ཙང་། དེ་རིང་གྲོ་སྐབས་དེའི་
བརྒྱུད་ནས་སྲོ་སྲོ་ངྲོས་ནས་གསལ་བཤད་མ་ཞུ་རང་ཞུ་ཆགས་སྲོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གནད་དྲོན་གང་རེད་ཅེ་ན། ཁྲོ་རང་གི་
བརན་འཕིན་ནང་ལ་དེ་ས་བྲོད་ཀི་གཞྲོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་བྱེད་པའི་སྐབས་ལ། ཕ་གིར་མཇལ་ཁ་ལ་བཅར་བ་
རེད། བཅར་བའི་སྐབས་ལ་དེ་ནས་་་་ 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་བཞུགས་རྲོགས་གནང་། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག སི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ལས་རིམ་དེ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་དང་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་གནང་བསད་
ཀི་ཡྲོད་རེད། འགྲོ་འཛིན་འཕྲོ་འགྱུར་དང་གཞན་དག་ཅིག་གི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་བསད་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་ཨེ་ཡྲོད་
ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
ར་བའི་ནང་སིད་དང་ཐད་དཀར་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག་གིས་དངྲོས་གནས་བྱས་ན་
ནང་སིད་རང་དང་འབེལ་བ་མ་གཏྲོགས། བྱེ་བག་གནད་དྲོན་དེ་དག་གི་ཐྲོག་ལ་གེང་སླྲོང་ཕལ་ཆེར་ཁ་སང་ཉི་མ་སྟུན་མ་མང་
པྲོ་ཞིག་ཕིན་ཚར་བ་ཡིན་ཙང་། ཡང་ལས་རིམ་ཁ་ཤས་ད་གིན་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། སྟྲོང་པའི་དུས་ཚོད་ཡིན་
ནའང་གསལ་བཤད་བྱེད་སའི་བཟྲོ་འད་ཞིག དེ་བཞིན་ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་ཀི་སང་ལའང་། སི་འཐུས་སེར་གི་གསལ་
བཤད་བྱ་སའི་བཟྲོ་འད་ཞིག་གི་ངྲོ་བྲོར་འགྱུར་འགྲོའ་ིའདུག དེ་ཡིན་ཙང་། གང་ལྟར། ད་ལྟ་སི་འཐུས་གསུང་བཞིན་པའི་སི་
འཐུས་ཀི་ངྲོས་ནས་དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་གནྲོངས། གང་ལྟར། ནང་སིད་རང་དང་ཞེ་དགས་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་
མེད་ཙང་། གསལ་མི་དགྲོས་པ་དེ་གཙོ་འདྲོན་གནང་རྲོགས་ཞེས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས། 
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སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་ནང་སིད་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་ཅེས་གསལ་བྲོ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ང་རང་ཚོའི་ནང་གི་སིད་དང་
འབེལ་བ་ཡྲོད་རེད། ནང་གི་སིད་ད་ལྟའི་ཆར་ལ་ནང་ལ་བདེ་འཇགས་མེད་པ་བཟྲོ་བསད་མཁན་གི་གང་ཟག་དེ་དང་འབེལ་
བའི་ཐྲོག་ནས་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཆྲོག དེ་ནང་སིད་སིད་
ཟེར་དུས་ནང་སིད་ཀི་ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་དང་རིགས་མ་འགེ་ན་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་རེད། འགེལ་བཤད་དེ་འད་མང་པྲོ་ཞིག་སྲོན་
གིན་སྲོན་གིན་དྲོན་དག་མེད་པའི་འགེལ་བཤད་སང་ལ་འགེལ་བཤད་ཆགས་འགྲོའ ་ིའདུག  དེ་གསལ་པྲོ་བྱེད་རྲོགས་
བྱྲོས། གསུང་རྲོགས་གནང།) ངའི་འགེལ་བཤད་དེ་ང་རང་སེར་ལ་དཀར་པྲོ་ནག་པྲོ་བཟྲོ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མ་རེད། 
ང་རང་སེར་དཀར་པྲོ་དང་ནག་པྲོ་ག་རེ་ཡིན་པ་དེ་ངས་ངྲོ་ཤེས་ཀི་ཡྲོད། དེ་སུ་གང་གིས་བཟྲོ་ཐུབ་རྒྱུ་གནས་སྟངས་ཤིག་མ་
རེད། ཡིན་ནའང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་གནད་དྲོན་དེ་ཐུག་པའི་སྐབས་སུ། དེ་ངས་ངའི་ངྲོས་ནས་གསལ་བཤད་མ་
བྱས་རང་བྱས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད། དེར་ཚོགས་གཙོའི་ངྲོས་ནས་དགྲོངས་བཞེས་གནང་དགྲོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག 
༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་ལ་མཚན་སད་ག་འད་བྱེད་ནས་འགྲོའ་ིཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། ཁྲོ་རང་གིས་འགེལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དེ་སྐབས་
དེ་དུས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་ཡིས་བཀའ་འདི་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ། ངའི་ངྲོས་ནས་རྒྱལ་མི་ཕུད་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་ཅེས་ལབ་པ་
རེད་ཟེར། དེ་འད་ཡིན་དུས་རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེར་སྐུ་རླུངས་བཞེངས་པ་རེད་ཟེར་ནའང་རེད། ཐུགས་ཕམ་བྱུང་རེད་ཟེར་
ནའང་རེད། བཀའ་སླྲོབ་མཚམས་བཞག་ནས་ཕེབས་པ་རེད་ཅེས་ཁྲོ་རང་གིས་དེ་བཤད་པ་རེད། དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་བདེན་པ་
ཆག་གི་ཡྲོད་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག སྐབས་དེ་དུས་བྲོད་ཀི་གཞྲོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་བརྒྱ་ལྷག་
ཅིག་དེའི་ནང་དུ་ཡྲོད་རེད་ལ། དབུ་མའི་ལམ་གི་ཚོགས་མི་ཡང་སྐབས་དེ་དུས་ཡྲོད་བསད་པ་ཞིག་རེད། ད་ལྟའི་ང་རང་ཚོའི་
གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་སྐབས་དེ་དུས་དབུ་མའི་ལམ་གི་མཛད་གཙོ་ཡིན་པ།  ཁྲོ་རང་
འདི་ལ་བཞུགས་ཡྲོད་རེད། ཁྲོ་རང་གིས་ཀང་མཁེན་གི་ཡྲོད་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེས་སྐབས་དེ་དུས་གནད་དྲོན་དེ་
གསུངས་པའི་རེས་སུ་ད་དུང་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཡས་མས་ཤིག་བཀའ་སླྲོབ་གནང་ནས་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས།  
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེ་ས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་ཏྲོག་ཙམ་བཞུགས་རྲོགས་གནྲོངས། སི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དྲོན་འགྲུབ་
བཀྲ་ཤིས་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རྲོགས་གནང་། 
 
སི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དྲོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ནང་སིད་ཀི་ལས་རིམ་འགྲོ་བསད་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་གསུང་སྲོད་མཁན་སི་འཐུས་དེས་
གྲོས་ཚོགས་ནང་གི་ས་ཕི་རིམ་པ་ཆ་ཚང་གསུངས་པ་དེ་ལ། ད་ལྟ་ཕི་ལྲོགས་སུ་ཡྲོད་པའི་གང་ཟག་སེར་དེའི་སང་ལ་
གསུངས་སྲོང་། ཁྲོ་ཕི་ལྲོགས་སུ་བཞུགས་བསད་ཡྲོད་རེད། ཁྲོས་འདིའི་ནང་ནས་ལངས་ན་ཁྲོས་གསལ་བཤད་ག་བར་བྱེད་
དགྲོས་རེད་དམ། ད་ལྟ་འདིའི་སང་ལ་གསུངས་ན་ཏག་ཏག་སྲོད་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེ་ས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དེ་ག་རང་གི་སང་ལ་མུ་མཐུན་ནས་མ་གསུང་རྲོགས་གིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐར་མ་གཅིག་གི་ནང་ལ་
གང་གསུང་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་དེ་སྲོམ་རྒྱག་རྲོགས་གནང་།  
 
སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ངས་འགེལ་བཤད་དེ་ཞུས་པ་ཡིན། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་
ཆགས་ཡྲོད་མ་རེད། བདེན་པ་མ་རེད་ཅེས་དང་། དེ་ལ་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་སྐབས་དེ་དུས་ཡྲོད་
བསད་པ་ཞིག་རེད། སྲོང་ཙང་ངའི་ངྲོས་ནས་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་མ་ཡིན་པ་དེ་ངའི་ངྲོས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་གི་ཡྲོད་
ཅེས་ཞུ་དེ་ཞུས་པ་རེད། དེ་ཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ་དེ་ས་ངའི་ངྲོས་ནས་མི་ནི་སྲོ་ཊ་ནས་ཡིག་གི་ཞིག་འབྱྲོར་སྲོང་ཞུས་པ་རེད། 
མི་ནི་སྲོ་ཊ་ནས་འབྱྲོར་བའི་ཡི་གེ་དེ་ཁྲོ་རང་གི་མིང་ལ་དག་ལྷ་ཟེར། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ད་སྲོམ་སྲོན་རྲོགས་གནང་། 
སྲོམ་སྲོན་རྲོགས་གནང་།) ཁྲོ་རང་གིས་ར་དྲོན་གིང་གི་ཡི་གེ་ཡིན་ཟེར་ནས་སྐུར་ཡྲོད་རེད། ཡི་གེ་དེའི་ནང་ལྲོགས་སུ་ཤྲོག་
གངས་བཞི་མ་གཏྲོགས་ཡྲོད་མ་རེད། དེའི་ནང་ལྲོགས་ལ་མི་བདུན་སྟྲོང་གི་ས་ཡིག་བརྒྱབ་བཞག་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་ཡྲོད་མ་
རེད། དེ་ངས་ཚོགས་དྲུང་ལ་ཡར་ཕུལ་ཡྲོད། ཚོགས་དྲུང་གིས་མཁེན་གི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་དེ་
རིང་གྲོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུ་ནས་ང་རང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལྲོག་ལ་སི་འཐུས་ཁག་ཅིག་གིས་མི་མང་གི་བསམ་
ཚུལ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་གི་ཡྲོད་རེད། མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་གང་འད་བྱས་ནས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། ཁུངས་སེལ་
དགྲོས་ཀི་རེ་བསམ་གི་འདུག (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ད་སྲོམ་སྲོན་རྲོགས་གནང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཕར་ཚུར་
ལན་གསལ་བཤད་དེ་འད་དགྲོས་ཡ་གལ་ཡྲོད་མ་རེད། སྲོ་སྲོའ་ིབསམ་ཚུལ་དེ་གསུང་དགྲོས་རེད) བྱས་ཙང་དེར་ཡིན་
གཅིག་མིན་གཅིག་དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསྲོད་སྟྲོབས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ཀུན་དགའ་བསྲོད་སྟྲོབས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་འབྲོད་བསྐུལ་གི་ཚུལ་དུ་བཀའ་འདི་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྲོད། དེའི་གནད་དྲོན་དེ་གང་ཅེ་ན། ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ངེད་གཉིས་འཚམས་གཟིགས་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་ལ། ས་གནས་
ལ་ཁ་ཡྲོད་ལག་ཡྲོད་ཀི་མི་མང་། དེ་ཡང་ཆྲོལ་ཁ་ཆྲོས་ལུགས་དབྱེར་བ་མེད་པའི་ཐྲོག་ལ་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་བསད་པ་གནས་
ཚུལ་གཅིག་དེ་རིང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནང་སིད་དང་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་དེ་ཚོ་ཐུགས་ལ་ངེས་པར་བཞག་ནས། ལག་བསྟར་
བྱེད་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས་འབྲོད་བསྐུལ་གི་ཚུལ་དུ་ཞུ་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འད་ཞིག་ཡིན།  
 ས་གནས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་བཞག་པ་ག་རེ་རེད་འདུག་ཟེར་ན། ས་གནས་ལ་སྲོ་བཀྲ་བཙོང་ས་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་
རེད། སི་བཏང་ས་ཆ་རག་གི་འདུག དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་མ་རག་དུས། སྲོ་བཀྲ་འཚོང་རན་དུས་སྐབས་ལ་ཁྲོམ་ས་མ་
རག་པར་འདྲོན་མ་ཐུབ་པ་དང་། དེའི་དཀའ་རྲོག་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག དེར་སུ་ཡི་ལག་པས་བསྙབ་ཐུབ་ཀི་འདུག་ཟེར་
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ན། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་དང་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་དབུས་པའི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཕེབས་ཐུབ་ན། དེ་ཡིས་ཡར་མཐྲོ་རིམ་མི་
སྣར་འབེལ་བ་བྱེད་དེ། བཀའ་མྲོལ་ཞུས་ན་འགིག་ས་རེད། ཡྲོང་ས་རེད། དེ་མ་གཏྲོགས་ཁྲོང་ཚོས་བསྙབ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག 
དེའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྲོགས་གནང་། ཁ་རང་ང་ཚོའི་ལམ་བསྲོམས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཡང་ཕུལ་
ཡྲོད་ལ། དེའི་ཐྲོག་ལ་རྟྲོག་ཞིབ་འད་པྲོ་གང་འད་བྱུང་ཡྲོད་དམ་མེད། དེ་སི་བཏང་རྲོ་རེ་གདན་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕེབས་
དགྲོས་པ་དེ་འད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེའི་སྐབས་ལ་ཡིག་གཅིག་མིན་གཉིས་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་དེར་གཅིག་བྱས་པ་ཡིན་
ན། མི་མང་མང་པྲོའ ་ིབདེ་སྡུག་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཆེན་པྲོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁ་རང་ཉེ་ཆར། གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་
སྐབས་ ༥༩ སྐབས་ལ་མཛད་སྲོ་བྱས་པའི་རེས་ལ། ཁྲོམ་ས་བ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོའི་ཚོགས་གཙོ་དང་། 
འཐུས་མི་ཕེབས་ནས། ཁྲོང་ཚོ་ལ་དཔེ་དཀའ་ལས་ཆེན་པྲོ་འདུག ས་ཆ་ཞིག་རག་གི་འདུག་སྟེ། ས་ཆ་དེ་གཏན་ཁེལ་མི་
འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་ཀིས་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གིས་དབུས་པའི་འབེལ་ཡྲོད་ཚོར་སྙན་
གསང་ཞིག་ཞུས་བཞག་རྲོགས་ཞེས། དེ་འད་གསུངས་སྲོང་། དེ་ངེས་པར་དུ་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས། ནད་ཐྲོག་སན་རྩྭར་
འགྲོ་བའི་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྲོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེའི་རེས་ལ་ས་གནས་རྲོ་རེ་གདན་ས་གནས་ལ་ཡྲོད་པའི་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ངམ། དགའ་ལྡན་འཕེལ་རྒྱས་གིང་གི་
འགན་འཛིན་རྣམ་པ་རེད། ལས་ཀི་སྣེ་མྲོ་བ་ཡྲོངས་ཀིས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ས་གནས་དེར་གཞུང་གི་དམིགས་བསལ་
གི་ལས་ཁུངས་མེད་ན་ཡང་། ས་གནས་འཐུས་ཚབ་ཀི་མི་སྣ་ཡྲོད་པ་ལས་ལྷག་པ་བྱས་ཏེ། ཁྲོ་རང་ཚོས་འགན་ཁུར་ནས་
ཕག་ལས་གནང་བསད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདི་བརྒྱུད་དེ། ཁྲོང་རྣམ་པ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཟེར་
རྒྱུ་ཡིན། སི་བཏང་། བི་ཧར་མངའ་སེ་དེ། ང་རང་ཚོའི་ཆྲོས་དང་རིག་གཞུང་། གང་ནས་ཡིན་ན་ཡང་འབེལ་བ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་
དང་། སིར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་འདི་ང་ཚོའི་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་དམིགས་བསལ་དང་། ད་ལྟའི་
ཆར་བི་ཧར་མངའ་སེ་དེ་དཔེ་གནད་འགག་ཆེན་པྲོ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། ༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེ། ཡང་ནས་ཡང་དུ་
ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ། གསུང་ཆྲོས་གནང་རྒྱུ། དེ་ཡང་ལྲོ་རེར་རྒྱུན་རིང་ནས་རིང་དུ་བཞུགས་རྒྱུ་གནང་བསད་ཡྲོད་དུས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བི་ཧར་མངའ་སེ་བྲོན་ཆེན་ Nitish Kumar དབུས་པའི་གཞུང་གི་མཛད་གཙོ་མི་མང་
ཡྲོངས་ལ། དེ་རིང་གྲོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས། ཁྲོང་རྣམ་པ་ལ་བཀྲིན་ཆེ་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 ཤ་རུས་གཅིག་པའི་བྲོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་རྣམ་ལ་ང་རང་གིས་དེ་རིང་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་འདྲོད་
བྱུང་། ག་རེ་ཞུ་དགྲོས་ཟེར་ན། རྲོ་རེ་གདན་ལ་བྱ་རྒྱུ་མེད་ན་མ་གཏྲོགས་བྱེད། འཁབ་རྒྱུ་མེད་ན་མ་གཏྲོགས་འཁབས། 
འཁུར་རྒྱུ་མེད་ན་མ་གཏྲོགས་ཁུར། དེ་འདའི་འགྲོ་ཚར་པའི་རེས་ལ། ཁ་ཡིས་བཟས། སྣ་ཡིས་ཁིད་ལབ་རྒྱུ་གཅིག་ཡྲོད་རེད། 
དེ་འདའི་བཟྲོ་འད་པྲོ། རྲོ་རེ་གདན་ལ་སིད་པྲོ་མི་འདུག ཡག་པྲོ་མི་འདུག གཅིག་མི་འདུག གཉིས་མི་འདུག ལུང་པ་གང་
ལབ་བསད་རྒྱུ་ཞིག་འདུག དེ་དེ་འད་ལབ་ན་ཏྲོག་ཙམ་གཞུང་དང་མི་མང་ག་བར་ཡིན་ན་ཡང་། བརབ་གསིག་འགྲོ་ས་རེད་
དན་གི་འདུག ད་ལྟ་རྲོ་རེ་གདན་ལ་ཧ་ལས་པའི། དབུས་གཞུང་གི་སི་ཁབ་བྲོན་ཆེན་ཡིན་ནའང་རེད། མཛད་གཙོ་ཡིན་ནའང་
རེད། ཁ་རང་ཉེ་ཆར་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་དང་དེ་བཞིན་འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་ནང་དུ་རང་དབང་
ཅན། རང་བཙན་གཙང་མ་ཡྲོད་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་འདའི་དབུ་འཁིད་ཀང་མང་པྲོ་ཞིག་ཕེབས་བསད་པ།  དེ་ཚོས་གལ་
ཆེན་པྲོ། ཡག་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་མཐྲོང་ནས་འདི་བྱས་ཏེ་ཕེབས་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད་དན་གི་འདུག ང་ཚོས་དེ་འད་ལབ་པ་ཡིན་
ན། དཔེ་ཞིག་ཡྲོད། ག་རེ་ཡྲོད་རེད་ཞུས་ན། ས་དྲོ་སྟག་ཉལ་ས་ལ། ། ཕི་དྲོ་ཁི་རྒན་ཉལ་མ་ལྲོ།། ཟེར་བའི་བཟྲོ་འད་ཞིག་
ཆགས་ཀི་མེད་དམ་དན་གི་འདུག ག་རེ་ཟེར་ན། ལྲོ་ཉིས་སྟྲོང་ལྔ་བརྒྱ་གྲོང་དུ། སྟྲོན་པ་རྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅྲོམ་ལྡན་
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འདས་སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་གྲོང་འཕང་གཉེར་ནས་མཉམ་མེད་ཤཱཀ་སེངེ། དེ་ནས་མངྲོན་པར་རྲོགས་པ་སངས་རྒྱས་ལྲོ་པ་
ཞིག་དང་། བཞུགས་ལྲོ་པའི་ས་ཆ་དེ་འད་ཞིག་ལ། ང་དང་ང་ལྟ་བུ་བྱིས་པ་སྲོ་སྲོ་སེས་བྲོ་ཚོ་བསད་ལྲོ་ཡི་མི་འདུག ཡག་པྲོ་
མི་འདུག་ཟེར་ན། ད་ལྟའི་གཞུང་གི་འགན་ཁུར་དང་། འཛམ་གིང་སིའི་གནས་བབ་དང་དགྲོངས་ཚུལ། ཁྲོང་རྣམ་པའི་
དགྲོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། དེ་ཚོར་ཕལ་ཆེར་དྲོ་ཕྲོག་ཅིག་འགྲོ་ཡི་མེད་དམ་བསམ་པའི་ཐྲོག་ནས། ཚོར་བ་ཆེན་
པྲོ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་དེ་རིང་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། དེ་མ་གཏྲོགས་གཞན་དམིགས་བསལ་གལ་ཞུ་རྒྱུ་
མེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
ནང་སིད་ཀི་ལས་དྲོན་སང་ལ་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་ཙང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་གཙོ་འཛིན་རང་བྱས་ཏེ། ད་ལྟ་སི་འཐུས་ཡྲོད་པ་དེ་དག་ལ་
ད་ག་རང་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁ་རང་ཉིན་ཤས་གྲོང་དུ་བདར་ཤ་བཅད། བཞུགས་མྲོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས། ཚང་མ་
འཚོགས་ནས། ཡང་བསར། བསར་ལྡབ་ཡང་ལྡབ་དེ་མི་དགྲོས་པའི་གཙོ་དྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་། ནང་སིད་ཀི་ད་ལྟའི་ང་
ཚོ་རིས་འགྲོ་མང་ཆེ་བ་ལྷག་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་རིང་ཚར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་། སང་ཉིན་གཏྲོང་ལེན་ཁིམས་
ཡིག་ཆ་ཚང་གཏན་འབེབས་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་ཙང་། ཚོགས་འདུ་གྲོལ་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་འདི་ལ། ལས་
དྲོན་ཚགས་ཚུད་པྲོ། སྤུས་དག་པྲོའ་ིཐྲོག་ཏུ་འགྲོ་ཐུབ་པ་ཞིག གཙོ་སྲོང་ཞུ་མཁན་གི་ངྲོས་ནས་ཚང་མ་ལ་འབྲོད་བསྐུལ་ཞུ་
ཡི་ཡྲོད། འབྲོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་དེ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་གཅགས་རྲོགས་གནང་། དེ་གསྲོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
ཆུ་ཚོད་ ༠༡།༣༠ བར་དུ་གུང་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན། 
 

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག བཀའ་ལན་གནང་རྲོགས་གནང་། 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོན་ནམས་སྟྲོབ་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་གིན་གྲོང་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་བྲོད་ནས་ཚུར་འབྱྲོར་བའི་བྲོད་རིགས་
ཚོའི་ཐྲོག་ལ་སྲོད་ཁང་གི་མཐུན་འགྱུར་མུ་མཐུད་ནས་གནང་རྲོགས་གནྲོངས་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་སྲོང་། བཀའ་གནང་བ་
གཞིར་བཟུང་གིས་ང་ཚོས་མི་མཐུད་ནས་གང་ལྟར་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཞུ་ཆྲོག་པར་གིས་ཟེར་ནས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་
ནས་ལུག་བསམ་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གཞྲོན་ནུའི་ཚོགས་འདུའི་ནང་དུ་ཚོགས་བཅར་ཕིན་པ་དང་། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་
ཁག་དང་། དགྲོན་སེའི་ཁག་ལ་མ་འྲོངས་ས་གནས་གཞྲོན་ནུ་ངྲོས་འཛིན་གནང་ཕྲོགས་ཀི་ཐད་ལ། ནང་སིད་ཀིས་བཀྲོད་
ཁབ་གནང་ཐུབ་ཀི་རེད་བས་ཟེར་ནས་བཀའ་ཕེབས་སྲོང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་ད་ལྟ་ལམ་སང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག་སྟེ། 
བཀའ་ཤག་ལ་དེ་སྙན་གསང་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས། གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀི་འདུག ཁུངས་སྲོ་སྲོར་ཕར་འབེལ་བ་ཞུ་
ཆྲོག་པར་གིས། བཀའ་འཁྲོལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡྲོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་གཏྲོང་རྒྱུ་རེད། དེ་མིན་ན་གནས་སྟངས་དེ་འད་
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ཆག་སྲོང་ཟེར་བ་ཞིག་ཕར་ལན་ཕུལ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་ཞིག་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཟེར་ནས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས། ང་རང་ཚོ་བྲོད་མིའི་འཚོ་རྟེན་ཤུགས་ཆེ་བ་དེ་སུད་ཚོང་གནང་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་ཐྲོག་
ལ་ཁྲོམ་ས་ཡི་དཀའ་ངལ་ལྲོ་ལྟར་མུ་མཐུད་ནས་ཡྲོང་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་དེ་འདའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་དང་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ནས། གང་ལ་གང་འཚམ་འག་འད་མ་སྲོང་ན་བཞེས་ནས། 
དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་རེད་འདུག སྲོང་ཙང་། ར་བའི་ང་དཔལ་འབྱྲོར་དྲུང་
ཆེའི་ལས་ཀ་ལས་ནས། ཞབས་ཞུ་ཞུ་བཞིན་པའི་སང་དེར། ང་ཚོ་སུད་སྲོང་གི་སིད་སྡུག་ཅིག་བཙུགས་པ་རེད། དེ་འཛུགས་
རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་དང་དགྲོས་པ་གཙོ་བྲོ་དེ་སྐབས་དེ་དུས་དགྲོངས་ག་རེ་བཞེས་ནས་བཙུགས་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་པ་ཡིན་
ན། བྲོད་རིགས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ས་ཁུལ་ཁག་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ལམ་ཁའི་གཡས་གཡྲོན་ལ་ཁྲོམ་བསྟྲོན་ནས་སྲོད་མཁན་ཧ་
ཅང་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས། དེ་འདའི་ཁྲོམ་ས་རེད། སྐབས་རེ་འབྱུང་བའི་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དང་། དེ་འདའི་དཀའ་ངལ་
ག་རེ་འཕད་པ་ཡིན་ནའང། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ས་གནས་སྲོ་སྲོའ་ིམི་རེ་གཉིས་སེ་སྡུག་ཞུ་གར་ཕིན་པ་ཡིན་ན།  ནུས་པ་གང་
ཡང་ཐྲོན་གི་མེད་དུས། དེ་འད་སིད་སྡུག་ཟེར་ན་མི་འདུག ཚོགས་པ་ཞིག་བཙུགས། ཚོགས་པ་དེ་གཞུང་འབེལ་གིས་དེབ་
སེལ་བྱས། དེ་འད་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གཞུང་འབེལ་གིས་དེབ་སེལ་བྱས་བཞག་པའི་ངྲོ་བྲོའ་ིཐྲོག་ནས་ཡར་སུད་ཀྲ་ཚོང་
པའི་ཁྲོམ་ས་དང་འབེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ག་རེ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་། སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་དེ་མྱུར་བ་དང་ཡག་ག་ཡྲོད་པ་
ཞིག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་ནས། དེ་འད་ཞིག་ཕལ་ཆེར་ ༢༠༠༤།༢༠༠༥ ནང་དུ་བཙུགས་གནང་བ་རེད།  ཚོགས་པ་དེབ་
སེལ་བྱེད་རྒྱུས་མཚོན་པའི་སིག་གཞི་བཟྲོ་རྒྱུ་དེ་ཚོའི་མཐུན་འགྱུར་ཆ་ཚང་དཔལ་འབྲོར་ལས་ཁུངས་ནས་ཞུས་པ་རེད། དེ་
འད་ཞིག་བཙུགས་གནང་བ་རེད། དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་བར་ལམ་ཡིག་ཚང་སྲོ་སྲོའ་ིས་ཆ་རེད། དེ་ཚོ་རིགས་དེ་གཏན་འཁེལ་
མེད་པ་དང་། དེ་འད་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཁྲོང་ཚོས་རྒྱུན་ལས་འཛུགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས། རྒྱུན་ལས་ཀི་འགྲོ་སྲོང་གཏྲོང་རྒྱུ་
རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས་དཔལ་འབྱྲོར་ལའང་ཡར་སྙན་གསང་ཞུས་ཡྲོད་རེད། བཀའ་ཤག་
ལ་ཡང་ས་རེས་སུ་སྙན་གསང་ཞུས་པའི་གནས་སྟངས་ལ་དགྲོངས་བཞེས་གནང་ནས། བར་ལམ་སུད་ཀྲ་ཚོང་པའི་སིད་
སྡུག་གི་འཛིན་སྲོང་བྱེད་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་ཆག་བཞག་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་ནས་དགྲོས་དངུལ་ཏྲོག་ཙམ་ཞིག་གསྲོལ་རས་
གནང་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་དེ་འད་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་། ར་བའི་ངས་ཕར་འགན་དེ་ས་གནས་སུད་ཀྲ་ཚོང་
པའི་སིད་སྡུག་གི་ཁུར་དགྲོས་རེད་ཟེར་ནས་འགན་འཁི་གཡུག་པ་མ་རེད་ཀང་། དེ་འད་བཙུགས་དགྲོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་
གཙོ་བྲོ་དེ་ས་གནས་སྲོ་སྲོར་ཁྲོམ་ས་དང་འབེལ་བའི་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕད་པ་ཡིན་ནའང་།  སིད་སྡུག་དེས་ཚོགས་པའི་
དེབ་སེལ་ཡྲོད་པའི་མིང་ཐྲོའ ་ིཐྲོག་ནས་ཡར་ཞུ་གཏུག་བྱས་ཡྲོང་པ་ཡིན་ན། ནུས་པ་ཐྲོན་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཏན་ཏན་
ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་སྐབས་རེ་ནུས་པ་ཐྲོན་ཐུབ་མ་ཐུབ་ཀི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡྲོང་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ད་ལྟའི་ནང་སིད་
ལས་ཁུངས་ཀིས་སྲོ་ཀྲ་ཚོང་སའི་ས་ཁུལ་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ས་བགྲོས་བརྒྱབ་ཡྲོད་རེད། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་དེའི་ཁབ་ཁུངས་
ལ་ས་གནས་དེ་དང་དེ་བྱས་པ་དེར་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཡིན་ན། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་དེ་ཡིན་གདའ། ས་གནས་དེ་དང་དེ་
འདའི་ཐྲོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ཡིན་ན། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་དེ་འད་ཞིག་ལ་འབེལ་གཏུག་གིས་ཟེར་ནས་ས་གནས་འགྲོ་
འཛིན་ལ་བཀྲོད་མངགས་ཞུས་ཡྲོད་རེད་དེ། དེ་ཚོ་རིགས་ད་ལྟ་ཕན་ཆྲོད་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འད་ཞིག་འཕད་པ་ཡིན་ནའང། 
ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ནས་གཙོ་བྲོ་འགན་བཞེས་པའི་ཐྲོག་ནས། གནད་ཡྲོད་ས་གནས་ཀི་དཔྲོན་རིགས་ཁག་ལ་ཞུ་གཏུག་
བྱས་ནས། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་སྐབས་འཕལ་གི་
དཀའ་ངལ་ཞིག་མ་གཏྲོགས། ད་ལྲོའ་ིལྲོ་འདིའི་དཀའ་ངལ་དེ་བསངས་པ་ཡིན་ན། ཡང་རེས་མའི་ལྲོར་སུད་ཀྲ་སྲོང་དུས་
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སྐབས་ལ་ས་ཆ་དེ་ག་བར་སད་ཀི་རེད། དེ་གཏན་ཁེལ་བ་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཁ་སང་དེ་རིང་ཞུས་པ་
དེ་རེད། ང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་སིད་བྱུས་ ༢༠༡༤ ཟེར་བ་དེའི་ནང་དུ། དྲོན་ཚན་གཅིག་གི་ནང་དུ་བྲོད་པས་སུད་ཀྲ་
ཚོང་བརྒྱབ་ས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕད་པ་ཞིག ས་གནས་སྲོ་སྲོས་གང་ལ་གང་འཚམ་མཐུན་འགྱུར་གནང་
དགྲོས་ཀི་རེད་ཟེར་ནས་ཧ་ཅང་གི་གསལ་པྲོ་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་ཡིག་ཐྲོག་ལྷག་བསད་པ་མ་ཡིན་པ་བྱས་
ནས། ས་གནས་ཀི་འགན་ཁུར་མཁན་སུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། གནས་དྲོན་དེ་ཚོ་ཡར་ལ་ལུང་འདེན་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་
གཏུག་བྱས་པ་ཡིན་ན། དཀའ་ངལ་སང་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཏན་ཏན་ཡྲོད་རེད། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་རྲོ་རེ་གདན་རེད། དེ་ཚོ་དངྲོས་གནས་དང་གནས་གནས་ར་ཆེན་པྲོ་ལྷག་པར་དུ་མངའ་སེའི་སི་ཁབ་བྲོན་
ཆེན་གཙོས་པའི་དཔྲོན་རིག་ཁག་གིས། བྲོད་པ་ས་ཁུ་དེར་གནས་མཇལ་ལ་འགྲོ་མཁན་རེད། གཏན་འཇགས་བཞུག་མཁན་
རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དཔེ་མི་སིད་པའི་བཀའ་དིན་ཆེན་པྲོ་གནང་བཞག་པ་དེར། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་དེ་ལ། ང་ཚོའི་ངྲོས་
ནས་ཆག་བཞག་པ་ཡིན་ན་རྒྱབ་སྲོར་དེ་བཞིན་ཡྲོད། གཞུང་ལ་ར་བའི་སྐབས་རེ་སེར་པ་མི་ཚེར་སན་ཟས་ནས་སྲོད་མཁན་
གི་གང་ཟག་མཐའ་མ་ཤི་ཁ་ལྷ་མྲོ་དེར་གནད་དྲོན་ཆུང་ཚགས་དེ་འད་མ་འགིག་པ་དང་། འདྲོད་པ་མ་ཁེངས་པའི་དབང་གིས་
ཁ་གཏྲོང་མཁན་གང་ལ་གང་འཙམ་ཡྲོང་བསད་ཡྲོད་རེད། སྲོ་སྲོའ་ིརང་ཕྲོགས་དང་འདྲོད་པ་དེ་ཁེངས་ན་ལྷ་མ་ཡིན་པ་ལ་
ལྷར་བརི་རྒྱུ་དང་། སྲོ་སྲོ་འདྲོད་པ་མ་ཁེངས་པ་ཡིན་ན་ལྷ་ཡིན་པ་དེའང་ལྷར་མི་བརི་བ་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་སི་ཚོགས་
ནང་དུ་དེང་སང་རང་བཞིན་གིས་ཡྲོང་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་། གཞུང་གིས་རྒྱ་ཆེ་སའི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ལ་དེ་ཙམ་ཞིག མངའ་སེ་གཞུང་རེད། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་རེད། བཀྲིན་གནང་བཞག་པ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་སྐབས་
རེ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ལས་བྱེད་རེ་ཟུང་གིས་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ཀི་གནས་བབ་ལ་བརྟེན་ནས། འདྲོད་པ་མ་ཁེངས་པ་དེ་འད་ཏན་
ཏན་ཡྲོང་སིད་ཀི་རེད་དེ། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཏན་ཏན་དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་འདི་བརྒྱུད་ནས། ཕི་ལྲོགས་ལ་གསན་
མཁན་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་བསད་པ་ཡིན་དུས། ཆེ་སའི་བཀའ་དིན་དེ་ལ་བསམ་ཤེས་བྱས་ནས། ཆུང་ཚག་གི་རིག་དེ་དག་
ཁྱུར་མིད་གཏྲོང་ཐུབ་རྒྱུ་ངེས་པར་དུ་འབད་བརྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུའི་ཡྲོད།  ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་མཆྲོག 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོགས་ནས། 
སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བྲོད་མི་སིག་འཛུགས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་སྐྲོར་ནས། བསམ་
ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། དང་པྲོ་དེ། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སྐུ་ངྲོ་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་དང་། དྲུང་ཆེས་དབུས་པའི་
དབུས་དང་ས་གནས་ལས་བྱེད་ཡྲོངས་རྲོགས་ཀིས་ཕག་ལས་ཡག་པྲོ་གནང་ནས། ད་ལྟའི་ཆར་ལ་འབད་བརྲོན་གི་གྲུབ་
འབས་ཡག་པྲོ་བྱུང་བ་དེར་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་དང་པྲོ་དེ་ལ། ང་རང་ཚོ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་
ཡིན་ནའང་རེད། དཔལ་འབྱྲོར་ལས་ཁུངས་དང་ཚང་མའི་ངྲོས་ནས། ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་འཚོ་
རྟེན་གལ་ཆེ་ཤྲོས་དགྲོན་ཚོང་གི་སྐྲོར་ལ་མཐུན་རེན་རྲོགས་རམ་གང་ལ་གང་འཚམ་གནང་བསད་ཡྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཁ་
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ཤས་མཇལ་རྒྱུ་འདུག ཡིན་ནའང་ངས་དེའི་སྐྲོར་ལ་ཉམས་མྲོང་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད་དེ། ས་གནས་ཁག་ལ་མང་
པྲོ་ཞིག་ཕིན་པ་དང་། དེ་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་བའི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་པའི་ངྲོས་ནས། མ་
བསྐུལ་དང་ལེན་ཀི་སང་ནས་ཀི་འབད་བརྲོན་བྱས་ནས་སྲོ་སྲོའ་ིའཚོ་ཐབས་སང་ལ་དཀའ་ལས་རྒྱག་རྒྱུའི་ལས་ཀ་གལ་ཆེ་
ཤྲོས་དེ། ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ཀི་འདས་པའི་བྱུང་རབས་ནང་ལ་དེ་འད་ཆགས་འདུག་བསམས་པ། དེ་ངྲོས་འཛིན་འདའི་གསལ་པྲོ་
ཡྲོད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ། སི་ཡྲོངས་ཀི་རྒྱ་གར་ནང་གི་འགྱུར་ལྡྲོག་རེད། དེ་ཚོར་ལྟ་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ། རིང་
པྲོ་མི་ཐྲོབ་པ་ལ་ངས་ལྟས་ན་དེའི་འཚོ་ཐབས་དེ་ང་ཚོའི་ཕུགས་འཕེར་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་རིང་ཁ་སང་། ཅ་དངྲོས་གྲོང་ཁེ་པྲོ་དང་སྟབས་བདེ་པྲོ་དེ་ཚོ་ད་ཐྲོག་ནས་ཉྲོ་རྒྱུའི་ལས་སླ་བྲོ་ཞིག་
ཆགས་འགྲོའ་ིཡྲོད་རེད། གྲོང་ཁེ་བ་ཡྲོད་རེད། སྟབས་བདེ་པྲོ་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་རྒྱ་གར་གི་ནང་དུ་ཤེས་ཡྲོན་ཡྲོད་
མཁན་དེ་འད་བྱེད་ཐུབ་མཁན་གི་རིགས་དེ་མང་རུ་མང་རུ་འགྲོའ་ིཡྲོད་པའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས། ང་ཚོའི་འཚོ་ཐབས་
དེ་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྲོར་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོད་པ་ཞིག་ང་རང་གི་ངྲོས་ནས་དན་གི་མི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞིག་ལ། ས་ཆ་ཚང་
མར་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ནའང། འཛུགས་སྐྲུན་དང་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཁྲོམ་སའི་ཐྲོག་ནས། རིམ་
བཞིན་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་དུས། མི་མང་གི་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། སིག་འཛུགས་
ཀི་ངྲོས་ནས་ལམ་སྟྲོན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས། སྲོ་སྲོའ་ིས་གནས་རང་ལ་དེ་ལས་ཡག་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡྲོད་དམ་མེད་
བསམས། ང་ལ་དེ་ལས་ཡག་པ་ཞིག་ཡྲོད་རེད་ཅེས་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མེད་དེ། དེ་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའི་གནད་
འགག་རེད་འདུག ལྷག་པར་དུ་མི་མང་གི་ངྲོས་ནས། ད་ལྟའི་ཐབས་ལམ་དེར་ངས་བལྟས་ན་རིམ་པས་དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་
ཞིག་ཆགས་འགྲོ་ས་རེད་བསམ་ནས་ང་རང་ལ་དེ་འདའི་སེམས་འཁལ་ཞིག་ཡྲོད། དེ་འད་ཡིན་དུས། མཐུན་རེན་སྲོར་རྒྱུའི་
ཁ་ཕྲོགས་ཀང་བསམ་བྲོ་གཞན་པའི་ཐྲོག་ལ་གཏྲོང་རྒྱུ་དེ་འད་ཡྲོད་དམ་མེད་བསམས་ནས།  དེ་འདའི་སང་ལ་དགྲོངས་པ་
བཞེས་རྲོགས་ཞེས་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དྲོན་དག་གཉིས་པ་ཞིག་ལ། གྲོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་གསུངས་སྲོང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་
མཆྲོག་གིས་ལན་དེ་གསལ་པྲོ་གནང་སྲོང་། དེང་སང་བྲོད་ནས་གསར་དུ་འབྱྲོར་བའི་གསར་འབྱྲོར་རྣམས་ལ། བཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅུ་བཞི་པ་དང་། བཅྲོ་ལྔ་པ་གཉིས་ཀའི་ཐྲོག་ནས། གཞིས་ཆགས་གསར་བསྐྲུན་གནང་རྒྱུས་མཚོན་པའི་ད་ལྟའི་
མཐུན་འགྱུར་གི་རིམ་པ་མང་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། ང་རང་ཚོས་བསམས་པ་ནང་བཞིན་ཆ་
ཚང་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཞིག་གི་ནང་དུ་གནང་རྒྱུར་དཀའ་ལས་ཁག་པྲོ་ཡྲོད་རེད་དེ། དགྲོངས་བཞེས་དང་ད་ལྟའི་ཕག་ལས་
དང་དེ་ཚོ་ཚང་མར་བསགས་བརྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་བཞིན་གཞན་དག་ཅིག་ལ། སྲོ་ནམ་ཞིང་ལས་དང་འབེལ་བ་ཐྲོག་ནས། ས་བགྲོས་བྱེད་སའི་ས་ཆ་དེ་ཀྲོ་ལི་གལ་
དྲོན་ལྡན་གིང་རེད། དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། སྲོན་མ་གྲོ་བསད་པའི་གནས་སྟངས་ལས་དངྲོས་སུ་འགྲོ་ཡྲོང་བའི་
སྐབས་ལ་ཡག་པ་འད་ཞིག་ཚོར་སྲོང་། མི་མང་གི་ངྲོས་ནས་རེད། སི་བཏང་གནས་སྟངས་གང་གི་ངྲོས་ནས་བལྟས་ན་དེ་ཚོ་
གང་ལ་གང་འཚམ་གི་ཡག་པྲོ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གི་བཀའ་དིན་རེད། དེ་ཚོ་ལ་བརྟེན་ནས་བྲོད་པའི་ས་ཆ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་དུས། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཐབས་ལམ་འད་མིན་
གི་ཐྲོག་ནས། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ང་ཚོས་མ་མྲོས་ལྲོ་ཏྲོག་ཟེར་དགྲོས་ན་དེ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པའི་ཐྲོག་ནས། ས་གནས་
ཁག་ཚང་མ་ལ་ས་ཆ་བེད་སྲོད་བྱེད་ནས། སྲོ་སྲོའ་ིས་ཆ་དེ་ནས་མཐུན་རེན་ཞིག་ཐྲོན་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་ག་རེ་བྱ་རྒྱུ་ཡྲོད་དམ། 
ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་ཡང་ས་གནས་ཁ་ཤས་ལ་ན་གཞྲོན་འགས་རིགས་པ་གསར་པ་དེ་འད་བེད་སྲོད་བཏང་ནས། ད་ལྟ་དབྱིངས་
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དང་དྲོ་སྣང་གསར་པ་ཞིག་བསླེབ་ཡྲོང་བའི་གྲོ་སྐབས་དེ་ཚོ་བརྒྱུད་ནས། མ་འྲོངས་པར་གཞིས་ཆགས་ཁག་ས་བརྟན་བྱ་
རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དེ་འད་ཡྲོད་དམ་མེད་ཅེས། དེའི་སྐྲོར་གེང་ཙམ་བྱས་པ་ཡིན། དམིགས་བསལ་གི་དེའི་
སང་ལ་ཐུགས་ཕན་སྲོས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མེད།  
 དེ་ནས་དྲོན་དག་གཞན་པ་ཞིག་དམིགས་བསལ་གེང་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་མྲོལ་ཁ་
ཤས་འཕྲོས་ནས་ཉན་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱུང་བའི ་ཐྲོག་ནས། ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་དྲོགས་འདི་
ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་འདྲོད་པ་བྱུང་སྲོང་། དེ་ག་རེ་ཡིན་ལབ་ན། བལ་ཡུལ་གི་རྒས་གསྲོ་ཁང་དེ་དང་འབེལ་ནས། དེ་ད་ལྟ་སྐུར་འྲོས་
ཕག་སྦྲེལ་དེ་ལ་དམིགས་ནས་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་དང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ལ། སི་བཏང་
ང་ཚོས་ཆྲོད་གན་དང་ཞབས་གཡར་བསྐྲོ་རྒྱུའི་ཆྲོད་དྲོན་བསྐྲོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་དེའི་སིག་གཞིའི་ནང་དུ།    ‘’སིག་འཛུགས་
གཞན་གི་གཏན་འཇགས་ལས་བྱེད་ཡིན་ཡང་ལྲོ་དུས་རྒྱས་བཀག་གཉིས་མྲོས་ཆྲོད་དྲོན་འྲོག་བསྐྲོ་གཞག་བྱ་དགྲོས་རིགས་
གཏན་འབེབས་ལྲོ་རྒྱུས་འགེངས་ཤྲོག་ནང་ལྲོ་རྒྱུས་བསྐངས་ཏེ་ས་མིག་གང་གི་ཆེད་ཆྲོད་དྲོན་བསྐྲོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའམ། ཡང་
ན་སེ་ཚན་དང། ས་མིག་མེད་པ་དམིགས་བསལ་ལས་གཞིའི་འྲོག་ལས་གཞིའི་དགྲོས་དངུལ་ནས་ཕྲོགས་འབབ་སད་དེ་
ཆྲོད་དྲོན་བསྐྲོ་གཞག་བྱ་དགྲོས་ཇི་ལྟར་ཡང་། འྲོས་མིན་ཞིབ་ཇུག་ཐྲོག་འྲོས་ཚེ་མང་མཐའ་ལྲོ་བཞི་ལས་མ་བརྒལ་བའི་དུས་
ཡུན་བར་ལས་འགན་དང་།” ཞེས་དེ་འད་ཡྲོད་རེད། ད་ང་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་དུ་དེའི་དྲོན་ཚན་འད་
དེ། བསར་བཅྲོས་ཐེངས་མ་མང་པྲོ་ཞིགས་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། འགྲོ་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རེད། ཁ་སང་ཡང་བསར་གཅིག་བསླེབས་
ནས་མར་ཟག་པ་རེད། བྱས་ཙང་། ད་ལྟ་གསལ་བཤད་མང་པྲོ་གནང་ཡྲོང་དུས་ང་རང་གི་གྲོ་སྟངས་ནྲོར་མེད་ན། ལྲོ་གཉིས་
གཉིས་ཅན་གི་ཐེངས་མ་གཉིས་ལ་བསྐྲོས། དེ་ཚར་དུས་ད་དུང་ཡང་ལྲོ་གཅིག་ཕར་འགང་བྱས་པའི་སྐད་ཆ་དེ་འད་ཞིག་གྲོ་
སྲོང་། དེ་ང་རང་གི་གྲོ་སྟངས་ནྲོར་མེད་ན། གལ་སིད་ངས་གྲོ་རྒྱུ་དེ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དེ་སི་གཞི་གང་གི་འྲོག་
ནས་བསྐྲོས་ཡྲོད་རེད་དམ། ངས་ལྟས་ན་དེ་རྦད་སིག་གཞི་དང་་སིག་འགལ་རེད་བསད་འདུག དེ་ང་རང་གི་གྲོ་སྟངས་དེ་ཇི་
མ་ཇི་བཞིན་ཡིན་ན་དེ་ནྲོར་བསད་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་ཁ་སང་སིག་གཞི་དེའི་ནང་དུ་འགྲོ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་དེ་དེ་
ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། ཐེངས་གཉིས་བསྐྲོས་དུ་ལྲོ་བཞི་ཆགས་ཚར་འདུག དེའི་རེས་ནས་སིག་གཞིའི་དྲོན་ཚན་གི་ཐྲོག་
ནས་བསྐྲོ་ཆྲོག་གི་མི་འདུག བསར་དུ་ལྲོ་གཅིག་བསྐྲོས་རྒྱུ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ག་རེའི་ཐྲོག་ནས་བསྐྲོས་པ་ཡིན་ནམ་ཟེར་ནས། དེ་
གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་འདྲོད་པ་བྱུང་སྲོང་། 
 དེ་ནས་དྲོན་དག་གཞན་པ་ཞིག་ལ་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་ནང་སིད་སྐྲོར་ལ། ངས་གེང་སླྲོང་གཞན་དག་ཅིག་ཡྲོང་གི་
རེད་བསམ་སྲོང་སྟེ། གང་ཡང་བྱུང་མ་སྲོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་གཞན་པ་ཞིག་ལ། ཉེ་བའི་ལྲོ་ཤས་ཀི་ནང་དུ། རྒྱ་གར་
ནང་ལ་སྲོད་མཁན་བྲོད་པའི་ནང་ལྲོགས་ནས། རྒྱ་གར་ཡུལ་མིའི་ལག་ཁེར་ལེན་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ཐྲོག་ནས་སྐད་
ཆ་མང་པྲོ་ཞིག་འགྲོ་བསད་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་། དེ་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་ཐག་གཅྲོད་དང་འགྲོ་ཕྲོགས། ཁ་ཕྲོགས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས། 
གཅིག་ས་གནས་མང་པྲོར་གྲོ་བར་འཕྲོད་དང་མ་འཕྲོད་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས། ད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་
སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱ་གར་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་གསལ་བསགས་
ཤིག་གི་ནང་དུ། གལ་སིད་རྒྱ་གར་ཡུལ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་བངས་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་པའི་ཐྲོབ་ཐང་དང་། མཐུན་
རེན་རིགས་གང་ཡྲོད་པ་དེ་བྲོས་གཏྲོང་དགྲོས་རེད་ཟེར། དེ་བཞིན་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་གནས་སྲོད་ཆྲོག་པའི་ལག་ཁེར་
དང།  ཕི་སྲོད་ལག་ཁེར་དེབ་སེར་པྲོ་དེ་དག་རིས་སྲོད་དགྲོས་རེད་ཟེར་བ་ལ་སྲོགས་པ། དེ་འད་ཞིག་ཡྲོད་བསད་པ་རེད། 
ཡི་གེ་དེ་དང་པྲོ་ཁབ་བསགས་བྱས་པའི་སྐབས་ལ། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཐྲོབ་ཐང་གང་ཡང་
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མེད་པ་དེ་དྲོ་བདག་སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་ནས་ཤྲོག་བུ་དཀར་པྲོའ་ིསང་ལ་ས་ཡིག་བརྒྱབ་ནས་སད་བཞག་ན། འགིག་གི་རེད་ཟེར་བ་
དེ་འད་ཞིག་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང། དངྲོས་སུ་ས་གནས་ལ་དེ་འདའི་ལས་ཀ་བྱེད་པར་འགྲོ་མཁན་མི་མང་པྲོ་ལ་དེའི་ཐྲོག་
ནས་འགིག་གི་ཡྲོད་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། རང་བཞིན་གིས་ཁྲོ་རང་ལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཐྲོབ་ཐང་དང་། གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལ་དེ་འདའི་ཐྲོབ་ཐང་མེད་པ་དེ་ས་གནས་སྲོ་སྲོ་དང་། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་ཁྲོ་ལ་ཡྲོད་མ་རེད་
ཟེར་བའི་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ཡྲོད་དགྲོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་
གང་ལྟར་ད་ལྟའི་ཆར་ལ། དེའི་གནས་སྟངས་ཚང་མའི་ཐྲོག་ནས་བྱེད་མ་བདེ་བ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་བསད་འདུག 
དེའི་ཐྲོག་ལ་བསམ་ཚུལ་བཤད་རྒྱུ་དེ་གཙོ་བྲོ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། གལ་སིད་དེ་འད་བྱེད་རྒྱུའི་འདྲོད་མྲོས་ཡྲོད་མཁན། དེ་
བཞིན་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འྲོག་ནས་སད་བཞག་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཐྲོབ་ཐང་། དེ་མ་ཡིན་པའི་
བྲོད་མི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་རྲོགས་རམ་ཞུས་བསད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་སྲོ་སྲོས་བྲོས་གཏྲོང་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་ཡྲོད་
མཁན་གང་ཟག་དེ་འད་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་དེ་ཁྲོ་རང་ཚོའི་དགྲོས་མཁྲོ་ག་འད་ཞིག་ཡྲོད་མེད་ལ་མ་བལྟྲོས་པར། རྒྱབ་
གཉེར་མ་གནང་བ་དེར་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡྲོད་དམ་བསམ་ནས་དེར་དྲོགས་པ་ཞིག་བྱུང་སྲོང་། དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཁ་ཤས་ཤིག་
ཡྲོད། གཅིག་དེ་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཟེར་བ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ས་གནས་ཆེ་ཁག དཔེར་ན། ར་ས་དང་། ལྡི་ལིས་
གཙོས་པའི་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་ལ། གཞིས་ཆགས་ཀི་གནས་སྟངས་དང་དེ་འད་གལ་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འད་
ཡིན་དུས། ཁྲོ་རང་ཚོའི་བསམ་བྲོ་དང་རེ་བ་ཡིན་ནང་དུ། རྒྱ་གར་ཡུལ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ལེན་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་ཡྲོད་པ་དེ་འད་ཡྲོད་
སིད་པ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་མཐྲོང་ཐྲོས་ཀང་མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་། བྱས་ཙང་དེ་ཚོ་ལ་ཁྲོ་རང་ཚོ་
ལ་ཐྲོབ་ཐང་ཡྲོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཁྲོ་ཡྲོད་རེད་ཟེར་བ་དེ་རང་རེད། མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ཁྲོ་རང་ལ་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་བའི་
རྒྱབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འད་ཞིག་འཕད་ཀི་ཡྲོད་དམ་བསམ་ནས་དེ་གཅིག་ཡིན།  
 འདི་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་འགག་གི་ཐྲོག་ནས་ངས་དེ་གནས་འགག་ཅིག་རི་བསད་ཡྲོད། ཡིན་ན་གྲོ་བ་ལེན་སྟངས་
དང་ཚོར་བ་བསླེབས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་མ་འད་བ་ཡིན་སིད་པ་རེད། སི་བཏང་ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ར་བ་ནང་དུ་སྐད་ཆ་
མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། ང་རང་ཚོ་བྲོད་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་དང་། བཙན་བྱྲོལ་ནང་དུ་ཡྲོད་པའི་
མི་མང་གི་བར་ལ་འབེལ་བ་མང་པྲོ་ཡྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་། (ཚོགས་གཙོ་མཅྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་སྲོམ་
རྒྱག་རྲོགད་གནང་།) དེ་ན་རྒྱ་གར་ནང་དུ་གནས་སྲོད་བྱེད་མཁན་གི་མི་དེ་ཚོ་བྲོད་ལ་ཕར་ཚུར་ལ་འགྲོ་དགྲོས་པ་དེ་གནད་
འགག་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ་ཀི་ཐྲོག་ནས། ཐྲོབ་ཐང་ཡྲོད་
མཁན་གི་རིགས་ལ་དེ་འདའི་ལག་ཁེར་ཡྲོད་ནས་ཁྲོ་རང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་ཕིན་ནས། ཐྲོངས་མཆན་ཞུས་
ནས་འགྲོ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དེ་ག་ཚད་མང་བ་ཡྲོད་ན་དེ་ཚོད་ཀི་ཡག་པ་རེད་བསམ་ནས་ངས་དེར་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་བསད་ཀི་
ཡྲོད། ད་གནས་ཚུལ་གསར་པ་མང་པྲོ་ཞིག་གྲོ་ཡྲོང་བའི་སྐབས་ལ། དེའི་ཡིག་ཆ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་རྒྱུད་ནས་དེང་སང་
ལེན་སྲོད་རྒྱུ་དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ། ང་ཚོར་ཁིམས་མཐུན་ཡྲོད་མེད་ཀི་སྐད་ཆ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། ཁིམས་མཐུན་ཟེར་
བའི་གཞི་ར་དེ་ང་རང་ཚོ་གནས་སྲོད་བྱེད་ས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཁིམས་དང་ག་ཚོད་གཅིག་མཐུན་གི་ཡྲོད་རེད། ང་དེ་ལ་ཐེ་
ཚོམ་ཡྲོད། དྲོགས་པ་ཡྲོད། བྱས་ཙང་དེ་འད་ཡིན་དུས། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་མ་འྲོངས་པར་དེ་ཚོ་ཚང་མ་འཐབ་ཕྲོགས་གཅིག་
གྱུར་དང་འབེལ་བ་མི་བྱེད་ཐབས་མེད་ཅིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་ན། ཆབ་སིད་
ཀི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོར་མ་འྲོངས་པ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་འཕད་རྒྱུ་དེར་ང་ལ་དྲོགས་པ་བྱུང་སྲོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་ཁྲོ་རང་གིས་
ཡུལ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་ལེ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ། ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་མཐུན་གི་ཡྲོད་པ་དེ་ཚོར་གཞིས་ཆགས་ཁག་དང་། བྲོད་མི་
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སིག་འཛུགས་ཀི་མཐུན་རེན་ལེན་གི་མེད་པ། དེ་ཚོར་རྒྱབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་
དགྲོངས་བཞེས་ཞིག་གནང་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོགས་ནས།  
གྲོང་དུ་ད་སྲོན་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་ཚར་བ་ཡིན། སི་འཐུས་ད་ལྟ་གསུང་རྒྱུ་བསད་པ་ཚང་མར་ནང་སིད་རང་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ་
མ་གཏྲོགས། གཞན་དག་གེང་སླྲོང་བྱས་པ་ཡིན་ན། ལམ་སང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་པར་ཅས་ཡར་མར་སྐྲོར་ར་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཕར་ནས་
རྟགས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་ཚོགས་གཙོས་ལག་པ་མ་སྙྲོབ་ཀང་། གང་ལྟར་ས་འཛིན་དེ་ལམ་སང་འགྲོག་གི་
ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།  
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་རིང་ནང་སིད་ཀི་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གནད་དྲོན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡྲོད། གནད་དྲོན་དང་པྲོ་དེ། དེ་སྲོན་ཚོགས་འདུ་རབ་དང་རིམ་པར་འབྲོད་སྐུལ་ཟེར་ནའང་རེད། རེ་སྐུལ་ཟེར་ན་རེད་ཞུས་པ་
ཡིན། བྲོད་ནས་ཚུར་བསླེབས་མཁན་ཚོར་ལ། ནང་སིད་རེད། བཀའ་ཤག་གྲོང་མ་དང་། འདིའི་སྐབས་ཀི་ལས་ཡུན་ཆ་ཚང་
གི་རིང་ལ་བསམ་ཤེས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས། ཁྲོར་རྣམ་པར་ཚོ་བྲོད་ནས་ཚུར་ཡྲོང་མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང། བསད་ས་
དང་སྲོད་གནས་མེད་པར་ཐུགས་ཁུར་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེའི་སྐྲོར་ལ་སི་བཏང་རྒྱ་གར་ལྷྲོ་ཕྲོགས་བེ་ཀྲོབ་
ལ་འགྲོ་བཙུགས་ཟིན་པ་རེད། ཡིན་ནའང། མྲོན་གྲོ་ནང་དུ་ཡིན་ན་གསར་འབྱྲོར་བ་ཚོར་ལ་སྲོད་ཁང་རྒྱག་གི་ཡིན་ཟེར་ནས། 
ཕལ་ཆེར་ལྲོ་གསུམ་བཞི་འགྲོ་ཚར་བ་རེད། འབུམ་ཉི་ཤུ་སུམ་བཅུ་ལྕགས་རི་ལ་འགྲོ་སྲོང་བཏང་། ད་ལྟའི་ཆར་ལ་ར་བའི་
དཔལ་འབྱྲོར་མཁྲོ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུ་དེར་དཀའ་ལས་ཡྲོད་རེད། སྲོ་སྲོའ་ིམང་ཚོར་ཐྲོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཡིན་ནའང་རྣམ་པ་
ཚོས། དེ་ཚོ་མ་འྲོངས་པ་རེ་བ་རང་རང་མ་ཡིན་པ། ཁ་ཚ་དགྲོས་གཏུགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ད་ལྟ་ཤུགས་རྒྱག་རྲོགས་གནྲོངས་
ཟེར་ནས། དེ་རེ་སྐུལ་རང་མ་གཏྲོགས་གཞན་ལམ་ཁ་མི་འདུག དེར་ད་དུང་བསམ་ཤེས་གནང་རྲོགས་གནྲོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 གཉིས་པ་དེར་ཉམས་ཐག་ལྟ་སྲོང་གི་ལས་གཞིའི་སྐྲོར་དེ་སྲོན་མ་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན། ཁ་སང་སྲོན་ལ་གྲོས་ཚོགས་
འཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་ཉམས་ཐག་ལྟ་སྲོང་ལས་གཞི། ཆེས་མཐྲོའ་ིཉམས་ཐག་ལྟ་སྲོང་ཟེར་བ་དེར་ངས་མིང་དྲོན་མཚུངས་
པ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་རང་འཚར་ལྲོངས་བྱུང་ས་དང་། སླྲོབ་སྲོང་བྱེད་སའི་གཞིས་
ཆགས་དེ་ཆེ་ཁག་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུས་དུས། དེའི་ནང་དུ་ནང་སིད་ཀི་ཁབ་ཁྲོངས་ལ་ཉམས་ཐག་གི་ལྟ་སྲོང་དེ་ཏག་ཏག་
ཅིག་འགྲོ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་
ནང་དུ་ཉམས་ཐག་གང་འད་ཞིག་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་དེ་ཚོར་བདག་པྲོ་རྒྱག་དགྲོས་རྒྱུ།  དམིགས་སིན་གནད་ལ་སིན་པ་
དགྲོས་པ་ནང་བཞིན། དུས་ཐྲོག་ལ་བྱེད་དགྲོས་པ་བཀའ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། མ་གིའི་ས་གནས་ས་ཐྲོག་ལ་དེ་འད་ཞིག་
ཡྲོང་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཟེར་ནས། སྐབས་དེ་དུས་དི་བ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན། དི་བ་དེའི་བཀའ་ལན་ལ་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་
མཆྲོག་གིས་ལན་ག་རེ་གནང་པ་རེད་ཟེར་ན། ཉི་མ་བཅྲོ་ལྔ་ཉི་ཤུའི་རེས་ལ་ས་གནས་ས་ཐྲོག་ལ་གཏྲོང་གི་ཡིན། ཕག་སྦྲེལ་
སི་འཐུས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དེའི་མཉམ་དུ་ལེན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པྲོ་འདུག་ཟེར་ནས་བཀའ་ཞིག་ཕེབས་པ་རེད།  མར་
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འགྲོ་ཚར་བའི་རེས་ལ་ད་ལྟ་ཟླ་བ་དྲུག་འཁྲོར་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། ཉམས་ཐག་དེ་ཚོ་རང་འཇགས་ལྷག་བསད་འདུག ང་མར་
འགྲོ་ནས་ཉམས་ཐག་དེ་ཚོར་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་འགྲོ་དགྲོས་དན་སྲོང་། ཡིན་ནའང། ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་འཛིན་
སྲོང་དང་གྲོས་ཚོགས་གཉིས་ས་མཚམས་ཤིག་ཡྲོད་དུས། ལག་པ་འཆང་ནུས་མ་སྲོང་། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གིས་ག་རེ་
བྱེད་ཀི་འདུག་བལྟས་དུས། ཉམས་ཐག་དེ་ཚོ་སར་ལ་འགྲོ་ཙམ་འགྲོ་ཙམ་ཞིག་གནང་སྲོང་། ཁ་སང་ང་ཡར་མ་ཡྲོང་གི་སྲོན་
དུ་ཡང་བསར་ཉམས་ཐག་དེ་ཚོར་ཁེད་ཚོར་བདེ་སྡུག་གི་སྙན་ཞུ་ཞུ་མཁན་སླེབས་སྲོང་བས།  ཁེད་ཚོའི་ལག་པ་ལ་གལ་
ཡའི་འབྱྲོར་སྲོང་བས་ཟེར་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཆ་ཚང་ཞིག་གྲུབ་པ་ཡིན། ད་ལྟ་བར་དུ་གང་ཡང་གྲོ་རྒྱུ་མི་འདུག་གསུང་གི་
འདུག དེ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་ཉམས་ཐག་ལྟ་སྲོང་གི་ལས་གཞི་དེ་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ཕིའི་ངྲོ་གདྲོང་ཙམ་མ་ཡིན་པ། 
ཕིའི་མཛེས་བཟྲོ་ཙམ་མ་ཡིན་པ། སིའི་ཆ་ནས། ༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་བཀའ་དགྲོངས་དང་མཐུན་
པ། ལྷག་པར་ང་ཚོ་བྲོད་པའི་ཡ་རབས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། ཉམས་ཐག་དེ་ཚོ་ལ་ཁ་ཡྲོད་ལག་ཡྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ལྟ་
རྲོགས་གནང་ཟེར་ནས་དེ་རེ་སྐུལ་མ་གཏྲོགས། གཞན་བྱེད་ས་མེད་བསད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་འདུག དེ་
གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 དེ་ནས་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཁ་སང་འདིའི་ནང་དུ་གང་ཟག་སྲོ་སྲོའ ་ིངྲོས་ནས།  ཁིམས་ལུགས་གཞིར་
བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས། ཡྲོངས་གིང་སླྲོབ་ག་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཁ་ཤས་ཞུས་པ་རེད། ཡིན་ནའང།  ཕག་སྦྲེལ་སི་
འཐུས་མཆྲོག་གིས་ལས་རིམ་རྣམ་བཞག་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་འདི་ལ་དཔུང་རྟགས་ཡྲོད་ཟེར་བའི་དམའ་འབེབ་ཟུར་ཟ་
ཞིག་ཐྲོན་པ་རེད། ང་འད་བ་ཞིག་གིས་གང་ཡང་བརི་གི་མེད་དེ། ཡིན་ནའང་གྲོས་ཚོགས་ཀི་མི་སྣ་རྒན་པ་དང་། རྒྱབ་ལྗྲོངས་
མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་དེར་ཐེར་ལ་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེའི་སྐྲོར་ལ་གསལ་བཤད་ཅིག་ཞུ་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་
ཡྲོད་རེད་གསུང་གི་འདུག ང་ལ་གསལ་བཤད་གཞན་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། སྐབས་དེ་དུས་ད་རྒྱའི་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་
སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་སི་འཐུས་ཀི་འྲོས་གཞི་མ་སྲོང་བའི་སྲོན་དུ་ད་རྒྱའི་རྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ། ངའི་པར་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་ཡི་གེ་
ཞིག་བིས་པ་ཁ་སང་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་དེ་རེད། དེའི་སྐྲོར་ལ་ཚོགས་པ་ཁག་གཉིས་ཀི་གསལ་
བཤད་བྱས་ཡྲོད་རེད། ངས་ཡི་གེ་དེ་མར་གྲོག་རྒྱུ་ཡིན་མ་གཏྲོགས། དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མེད། (ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག་ནས། དངྲོས་གནས་བྱས་ན་ནང་སིད་རང་གི་སྐྲོར་ལ་ཞུས་ཡྲོད། བྱས་ཙང་དབུ་ཚུགས་རང་གིས་མཐའ་མ་སེལ་
རྲོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།) ལགས་སྲོ། འདི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་དེབ་ཐེར་ལ་ཡྲོད་ཙང་། གྲོ་སྐབས་གནང་རྲོགས་གནྲོངས་ཟེར་ནས་རེ་
སྐུལ་རང་ཡིན། དཔལ་ལྡན་མཁན་མང་བྲོ་གསལ་གིང་གྲོ་བྲོ་ཁང་ཚན་གི་ལས་ཤྲོག་གི་ཐྲོག་ལ། ཉེ་ཆར་སི་ཚོགས་འབེལ་
མཐུད་ད་བའི་ཐྲོག་ལ་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ཀིས་འབས་གྲོ་བྲོ་ཁང་ཚན་གི་སི་དངུལ་འབུམ་དགུ་ལྲོག་ཟ་བྱས་
ཡྲོད་ཚུལ་དྲོན་དངྲོས་མིན་པའི་ཡིག་འཁམས་ཤིག་ཁབ་བཞིན་འདུག་པས། འདི་ཁང་ཚན་གི་ངྲོས་ནས་ཡིག་འཁམས་དེར་
གཞི་ར་གཏན་ནས་མེད་པ་དཀྲྲོག་གཏམ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུའི་ཡྲོད། གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལ་མཚོན་ན་ཁང་ཚན་
འདིའི་ལས་དྲོན་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་ཐྲོག་རང་དྲོན་བྲོས་གཏྲོང་དང་། རྒྱག་རང་འཁུར་བྱས་ནས་ལས་དྲོན་བྱེད་མཁན་ཞིག་
ཡིན་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཁང་ཚན་གི་ཚོགས་ཁང་དང་། ག་ཤག་གསར་རྒྱག་སྐབས་འགན་འཁུར་གཙོ་བྲོ་གནང་ནས་ཁང་ཚན་
གི་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཅས་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བར་བརྟེན། ཁང་ཚན་གི་ཚོགས་འདུའི་ངྲོས་ནས་བྱུང་སྲོང་རིས་ཁ་དང་། ལས་
ཀའི་གྲུབ་འབས་བཅས་ལ་ལེགས་གསྲོལ་གི་བསགས་བརྲོད་དང་། བྱ་དགའ་གཟེངས་བསྟྲོད་གནང་ཡྲོད། དེ་རེས་ཁྲོང་གིས་
ཁང་ཚན་འདི་ལ་ས་ཕི་བར་གསུམ་དུ་ལས་དྲོན་མང་གནང་བའི་ཐྲོག་གཟེངས་སུ་ཐྲོན་པའི་བྱས་རེས་དང་། གྲུབ་འབས་ཐྲོན་
པ་མང་དག་ལས་དངུལ་དངྲོས་རིས་ཆད་སྲོང་བ་གནས་ཚུལ་གཏན་ནས་བྱུང་མྲོང་མེད་པ། འབས་གྲོ་བྲོ་ཁང་ཚན་གིས་
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སྲོར་འབུམ་དགུ་ལྲོག་ཟ་བྱས་པ་རེད་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་དེ་གཞི་ར་སྤུ་ཙམ་མེད་པའི་དཀྲྲོག་གཏམ་འབབ་ཞིག་དང་། གཟི་
གཏམ་ཁྲོ་ན་ཡིན་པས་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ནས་དཀྲྲོག་གཏམ་གི་ཡིག་འཁམས་དེ་ཆ་འཇྲོགས་གཏན་ནས་མ་གནང་རྲོགས་
ཞུ། དཔལ་ལྡན་མཁས་མང་བྲོ་གསལ་གིང་གི་གྲོ་བྲོ་ཁང་ཚན་འདུ་མང་སི་ནས། ཁང་ཙན་གི་ལས་ཤྲོག་དེ་རེད། ཁ་སང་གང་
ཟག་སེར་གི་དཔང་རྟགས་ཡྲོད་ཟེར་བ་གཅིག་དེ་ཡིན། ལྲོ་རྒྱུས་ལ་ཐེབས་རྒྱུ་རང་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་མ་གཏྲོགས། ངས་འདི་ལ་
སུ་ཞིག་ལ་ཁ་གཏད་བཅག་རྒྱུ་དང་། ང་དཀར་པྲོ་ཆགས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་མིན། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ར་བའི་ང་ཚོ་ཡིག་
ཆ་མང་པྲོ་ཞིག་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡིག་ཆ་མང་པྲོ་འཕར་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་མ་རེད། བར་ལམ་ཞིག་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཡིག་
ཆ་མ་ཡིན་པ་མང་པྲོ་ཞིག འཕར་རྒྱུའི་འགྲོ་བཙུགས་སྲོང་། བྱས་ཙང་། མ་འྲོངས་པ་དེ་དག་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚོས་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་གཟབ་གནང་རྲོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།) ལགས་སྲོ། འདི་དེབ་ཐེར་ནང་དུ་འཁྲོད་རྒྱུའི་ཆེད་སྲོགས་སང་
རང་ཞུ་ཆྲོག་པར་གནང་རྲོགས་གནྲོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 འདི་མདྲོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་གི་རེད། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཡྲོངས་ལ་ཞུ་གསྲོལ། ཉེ་ཆར་སི་ཚོགས་ད་རྒྱ་
ཁག་ཏུ་མདྲོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་གི་དབུས་སི་ཁབ་རྒྱུན་ལས་སྐབས་བཅུ་དགུ་པའི་རྒྱུན་ཟུར་དང་། སྐབས་ཉི་ཤུའི་རྒྱུན་
ལས་ལས་ཐྲོག་དངུལ་གཉེར་སྐུ་ཞབས་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ཀིས། ཆུ་སང་གི་སི་དངུལ་འབུམ་ལྔ་ལྲོག་ཟ་བྱས་
པའི་དཀྲྲོག་གཏམ་ཞིག་ཁབ་བཞིན་འདུག་པས། སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་གཞི་ར་གཏན་ནས་མེད་པ་བཅས་གསལ་
བཤད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁྲོང་ནི་ད་བར་བྲོད་སི་པའི་ར་དྲོན་དང་། ཡང་སྲོས་སིག་འཛུགས་འདི་ལ་ལྷག་བསམ་དང་བ་བཅས་པའི་
སི་ཞུ་སྒྲུབ་མཁན་གི་བཙན་བྱྲོལ་ནང་གི་གཞྲོན་སེས་རེ་བ་ཅན་ཞིག་ཡིན།  སི་ཚོགས་པ་འདིར་མཚོན་ན། གནད་ཡྲོད་
གཞུང་གི་ཁིམས་མཐུན་ཐག་གཅྲོད་ཟིན་པ་དང་། རྒྱུན་ཞུགས་རིས་པ་གཉིས་ཀི་སྲོན་རིས་ཞལ་བཞེས་དང་། བདུན་རེའི་
ནང་ལས་བསྲོམས་རིས་གཞི་རེ་རེ་དེ་བཞིན་ཟླ་མཇུག་དང་། བསྲོམས་རིས་རེ་རེ་རྒྱག་བཞིན་ཡྲོད་པས། ལྲོ་མཇུག་ཏུ་རང་
དབང་ཅན་གི་སེ་ཚན། ཆུ་སང་སི་ཁབ་རིས་གཞི་ཚོགས་ཆུང་ནས།  ལྲོ་འཁྲོར་རིས་གཞི་དང་འགན་འཛིན་ལྷན་
ཚོགས། ཚོགས་ཆུང་སྲོ་སྲོར་རིས་འབུལ་ཞུ་དགྲོས་པ་ལྟར། ད་བར་ཚད་ལྡན་ཚུལ་མཐུན་གི་ངང་གནས་ཡྲོད་པས་དེ་
ལུགས་དགྲོངས་འཇག་ཞུ། མདྲོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སང་དྲུག་དབུས་སི་ཁབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་ནས། དེ་དེབ་ཐེར་རང་གི་ཐྲོག་ལ་
མར་ཐེབས་རྒྱུ་ཆེད་དུ་ཡིན། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ད་འགེལ་བཤད་མེད་དང་། ནང་སིད་ཀི་སྐྲོར་ལ་གསུངས་རྲོགས། 
ནང་སིད་སྐྲོར་ལ་གསུང་རྒྱུ་མེད་ན། སྐར་མ་གཅིག་མ་གཏྲོགས་མེད།) ལགས་སྲོ། ངས་དེ་དེབ་ཐེར་ལ་མར་འཁྲོད་རྒྱུའི་
ཆེད་དུ་ཚོགས་པ་ཆེ་ཁག་གཉིས་ཀི་ལས་ཤྲོག་དེ། གསལ་བཤད་ཞུས་པའི་སྟེང་ལ། ངས་མཐའ་མ་དེ་ག་རེ་ཞུ་ཡྲོད་ཟེར་ན། 
རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་སྲོ་བདུན་ནང་དུ་གཅིག་ཡྲོད་རེད། གཉེན་གི་ཕྲོགས་ལ་འདྲོད་ཆགས་ཆུ་ལྟར་གཡྲོ།། དག་ཡི་ཕྲོགས་ལ་
ཞེ་སང་མེ་ལྟར་འབར།། བང་དྲོར་རྒྱས་པའི་གཏི་མུག་མུན་ནག་ཅན།། ཟེར་བ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་ལ་ངའི་ངྲོས་ནས་མ་
འྲོངས་པ་ལ་དེ་འདའི་གང་ཡང་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་མེད། སི་མཚན་རང་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་པ་དེ་མང་ཚོགས་ཀིས་གཟིགས་
རྲོགས་གནྲོངས། བདེན་དཔང་ཡིག་ཆ་གཉིས་ནི་བསྟན་ཚར་བ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས། 
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སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ད་གིན་སྲོན་ལ་དི་བ་ཁ་ཤས་ཅིག་ཕུལ་བ་རེད། དེ་གསལ་པྲོར་ཆགས་མ་སྲོང་། དང་པྲོ་ 
༢༠༡༤ ལྲོའ་ིསིད་བྱུས་དེ་ག་རེ་བྱས་ནས་བཟྲོས་པ་རེད་ཅེས་དི་བ་ཕུལ་བ་ཡིན། ༢༠༡༤ ལྲོར་བཟྲོས་ནས་ལྲོ་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞིག་ཕིན་པ་རེད། ཕག་ལེན་བསྟར་བ་དེ་ས་གནས་གང་དང་གང་ལ་བསྟར་ཡྲོད་རེད། དེ་བསྟར་བ་དེ་དག་ལ་ཕན་
ཐྲོགས་ག་རེ་ག་རེ་བྱུང་ཡྲོད་རེད། ངས་དེ་དིས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་སྐུ་ངྲོ་ནས་ལན་རྒྱ་ཞིང་རྒྱས་པ་གནང་སྲོང་། སྐུ་ངྲོ་ཡི་
ལན་འདེབས་གནང་ནས་ག་རེ་གསུངས་སྲོང་ཟེར་ན། RTC རག་གི་རེད་གསུངས་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ས་གནས་ལ་ 
RTC དེ་རག་མ་སྲོང་། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་དེ། སྐུ་ངྲོ་ཡིས་གསུངས་སྲོང་། སྲོར་ ༥༠༠ བསྡུ་རྒྱུ་དེ་འད་བྱུང་ཡྲོད་ཀི་མ་རེད་
ཅེས་གསུངས་སྲོང་། ཨེ་ཀར་ལྔ་ལ་སྲོར་ ༨༠༠ ལྷག་ཅིག་བསྡུས་སྲོང་། ༢༠༡༧ ལྲོར་རེད། ང་ཚོའི་དུས་ཚོད་དེ་བཞག་རྒྱུ་
དེ་ ༢༠༡༧ ལ་མ་གཏྲོགས་བཞག་ཐུབ་ཡྲོད་མ་རེད། ༢༠༡༧ ལ་ ༨ བརྒྱ་ལྷག་ཅིག་དང་། ད་དུང་དེ་ལ་ཉེས་ཆད་ཅིག་ཀང་
བསྡུས་འདུག ཁེད་ཚོས་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ལས་སད་མི་འདུག་ཟེར་ནས། ཉེ་ཆད་ཀང་བསྡུས་འདུག ཉེ་འཆར་ང་ཡར་
བསླེབས་པའི་རེས་སུ་ ༡༦༦༠ ཞིག་ཀང་བསྡུས་འདུག ངས་དྲོན་དག་གཙོ་བྲོ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་ཟེར་ན། ཁ་སང་རྒྱ་གར་དེ་
ཚོ་ལ་དིས་པ་ཡིན། དེ་ང་ཚོས་གཏན་འབེབས་བྱས་བ་གང་ཡང་མ་རེད། སི་ཡྲོངས་ནས་ ༢༠༡༤ ནང་གི་རྒྱན་དེའི་ནང་ལྟ་
དུས་ས་ཆའི་ཨེ་ཀར་ལ་དངུལ་ག་ཚོད་སད་དགྲོས་མིན་དེ་ཡང་སྟྲོང་པར་བཞག་ནས་གསལ་མི་འདུག དངུལ་གི་ཚད་གཞི་
དེ་བིས་མི་འདུག ས་གནས་སྲོ་སྲོའ་ིགནས་བབས་ལ་བསྟས་ཏེ་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགྲོས་ཡྲོད་རེད་ཅེས།  ཤད་གུག་གི་
ནང་དུ་བིས་འདུག ད་ལྟ་སྲོར་ ༡༠༠ གཏན་འབེབས་བྱས་འདུག་བ། དེ་གཞི་གང་ལ་བཞག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་
ཡིན་ནམ། སྐུ་ངྲོ་ལ་ཚོ་བཀའ་བསྡུར་རིམ་པ་བྱུང་ཡྲོད་ཀི་རེད། འདས་པའི་ང་ཚོའི་ཁལ་དེ་ལྲོ་གཉིས་ནང་ལ་ཨེ་ཀར་ ༥ སྲོར་ 
༡༤༦ མ་གཏྲོགས་སྲོད་མི་དགྲོས་དུས། ད་ལྟ་ཟླ་བ་དྲུག་ལ་སྲོར་ ༨༠༠ ལྷག་ཅིག ༢༠༡༨ ལྲོ་ལ་རེད་ཟེར། ཟླ་བ་ག་ཚོད་
ཡིན་མིན་མི་ཤེས། ༡༦༦༠ བསྡུས་འདུག ལྲོ་ལྟར་འདི་འད་སད་དགྲོས་ན་ཁག་པྲོ་རེད། སྲོན་མ་ཟླ་རེ་སྲོར་ ༡༠༠ ལབ་དུས་
ཉུང་ཉུང་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་ཀང་། སེབ་གཅིག་ལ་མང་པྲོ་བསྡུས་དུས་མང་པྲོ་ཞིག་སླེབས་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་
དུས་ད་ལྟའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ཞིང་ཁ་མང་ཆེ་བ་མ་བཏབ་པར་སྟྲོང་པར་ལྷག་ཡྲོད་དུས། དེ་འད་བསྡུ་དགྲོས་ན། གང་འད་
ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ན། ཁ་སང་ང་ཚོའི་གྲོང་སེ་དེ་པ་ནས་སྐད་མང་པྲོ་རྒྱག་གི་འདུག དེ་ལ་བྱུང་འཛིན་གང་ཡང་མི་འདུག་ཟེར་གི་
འདུག  
 དེ་ནས་གཞན་ཞིག་ལ་ཞིང་ཁའི་ལམ་ཁ་དང་ས་ཆ་སྟྲོང་པ་དེ་ཚོ་རེད། དེ་ཆ་ཚང་གཞིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ནས་
གནང་གི་ཡྲོད་རེད་གསུངས་སྲོང་། ཁ་སང་ང་ཚོ་ནས་དེ་འད་བསྡུ་བའི་སྐབས་སུ། ངས་གཞིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ལ་ཡར་
བཅར་ནས་བཀའ་འདི་ཞུས་པ་ཡིན་སྲོར་ ༨༠༠ དེ་འད་གང་འད་བྱས་ནས་སླེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། ཨེ་ཀར་ ༥ ལས་མེད་
ན། གལ་སིད་སྲོར་ ༡༠༠ དེ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན། ༥༠༠ མ་གཏྲོགས་སླེབས་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་ལབ་དུས། མ་རེད་དེ་
ས་ཆ་ལྷག་མ་དང་མེད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་སྲོད་མཁན་མི་མང་དེ་དག་ལ་བགྲོས་པ་རེད་ཅེས། ཆ་བགྲོས་བྱས་ནས་བསྡུས་པ་
རེད་གསུངས་ཀི་འདུག ངས་དེ་ནི་ཏག་ཏག་སྲོད་ཀི་ཨེ་ཡྲོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདི་ཞུས་པ་ཡིན། གང་ཧ་གྲོ་གི་མེད་དེ་འད་
བྱས་ནས་བསྡུད་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སྲོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་སྐུ་ངྲོ་ཡིས་ལན་འདེབས་གནང་བ་དང་དངྲོས་ཡྲོད་
གནས་སྟངས་གཉིས་ཏག་ཏག་མཐུན་མ་སྲོང་། ངས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།  
 དེ་ནས་ངའི་དྲོགས་པར་སྲོ་སྲོའ་ིགྲོང་སེ་རང་ནས་ཞིང་ཁ་དེ་ཡར་ཕུལ་བ་དེ་འད་བྱུང་ཡྲོད་རེད། འདེབས་ཐུབ་ན་
བཏབ། མ་ཐུབ་ན་ཡར་ཕུལ་ཤྲོག་ལབ་དུས། སྲོན་མ་ཕུལ་མཁན་བྱུང་ཡྲོད་རེད། དེ་ཕུལ་བ་དེ་ཚོ་མི་མང་ཚོར་བགྲོ་བཤའ་
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རྒྱག་གི་ཡྲོད་དམ། དེ་ཚོ་གང་འད་གནང་གི་ཡྲོད་དམ་སྙམ་པའི་དྲོགས་པ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་དངུལ་
དེ་ས་ཡིན་ན་ཞིང་ཁ་རེད། ལམ་ཁ་རེད། གཞིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་རེད། སི་པའི་ས་ཆ་དེ་ཚོ་ལ་དངུལ་བསྡུ་ཡི་ཡྲོད་མ་
རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་དེ་ཡང་སྲོད་དགྲོས་ན། དེ་ཡང་ད་དུང་གཞིས་ཆགས་ཁ་ཤས་ཤིག་ལྷག་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་བཀའ་མྲོལ་
གནང་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་དམ་བསམས་སྲོང་། དེ་དག་སི་ས་ཡིན་དུས་ལྲོ་ལྟར་གཞིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་དགྲོས་
ཆགས་ན་ཕྲོན་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ས་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་ནས་དེ་ལ་བསར་སླྲོག་ཅིག་གནང་རྒྱུ་ཨེ་ཡྲོད་
དམ་ཞེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་དང་།  
 དེ་ནས་ངས་ད་གིན་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་བརེད་འདུག ས་གནས་ཀི་བུད་མེད་ལས་བྱེད་ཚོ་ལ་ཕྲུ་གུ་བཙས་དུས་དེར་
ཐྲོབ་ཐང་ཏག་ཏག་ཅིག་མི་འདུག གཞུང་བསྐྲོས་ལས་བྱེད་ལ་ཟླ་གསུམ་ཡྲོད་པ་འད་པྲོ་ལ། ས་གནས་ལས་བྱེད་ལ་དེ་མི་
འདུག དེ་ང་ཚོའི་ས་གནས་སུ་ལས་བྱེད་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། དམིགས་བསལ་གི་མི་འབྲོར་འཕེལ་རྒྱས་ཐྲོག་ལ་གལ་ཆེན་པྲོ་
རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡྲོད་དུས། དེ་བུད་མེད་ཚོར་ཐྲོབ་ཐང་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག ཡིན་གཅིག་
མིན་གཅིག་དེ་ལ་ཡང་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྲོགས་གནང་། ས་གནས་ག་པར་ཡིན་ནའང་རེད། རང་ཁྲོངས་ལས་བྱེད་ཡིན་
ནའང་རེད། ཕྲོགས་དང་དེ་ཚོ་ལ་ཁད་པར་ཡྲོད་ན་མ་གཏྲོགས། དེར་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་བུད་མེད་ཀིས་
ལས་ཀ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་དམིགས་བསལ་གི་ཕྲུ་གུ་བཙས་པའི་སྐབས་སུ་དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་དཀའ་ངལ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་
འད་ཡིན་དུས་དེ་དག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་པ་ཞིག་ཞེས་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 དེ་ནས་བུ་ལྲོན་གི་དེ་ལ་ལྲོ་ཚད་མེད་པ་བཟྲོས་པ་ཡིན་གསུངས་སྲོང་། དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་
ཡང་ངས་དེ་དན་སྲོང་། འགའ་ཤས་ཀིས་རྒྱ་གར་ལག་དེབ་ལེན་གི་ཡིན་ཞེས་སབས་བཅྲོལ་ལག་དེབ་དེ་ཡར་རིས་འབུལ་
ཞུ་བར་འགྲོ་དུས། རྒྱ་གར་ RC ལས་ཁུངས་ནས་དེ་བཞེས་ཀི་མི་འདུག་ཟེར། གང་ཡིན་ཞེས་ན་ཁེད་ཚོའི་དྲོན་གཅྲོས་ལས་
ཁུངས་ནས་ཡི་གེ་ཞིག་ཁེར་ཤྲོག ངྲོས་འབྱྲོར་ཞིག་ཁེར་ཤྲོག་ཟེར། དེ་ནས་སྐུ་ངྲོ་ཡི་སར་འགྲོ་དུས་ང་ཚོས་དེ་སད་ཆྲོག་གི་
མ་རེད། ཡྲོང་གི་མ་རེད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག་ཟེར། རྒྱ་གར་དེས་ཁེད་ཚོས་དང་པྲོ་བཟྲོ་དུས་གཞིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་
ནས་ངྲོས་འབྱྲོར་ཁེར་ནས་བཟྲོས་པ་རེད། ཡར་སྲོད་དུས་ཀང་གཞིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ནས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཡི་
གེ་དགྲོས་རེད་ཅེས་གསུངས་གི་འདུག་ཟེར། གང་ལྟར་མི་དེ་བར་ལ་ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོ་བྱས་ནས་ལུས་ནས། ཁ་སང་ངའི་
སར་ཡྲོང་ནས་དེ་འད་ཞིག་ལབ་ཀི་འདུག ངས་ཀང་དེའི་ཐྲོག་ལ་མགྲོ་འཚོས་ཀི་མེད་ཅེས་དང་། ཡིག་ཆ་ག་རེད་དགྲོས་ཀང་
ཆ་ཚང་ཕུལ་གི་ཡིན། གལ་སིད་དེ་འད་བྱས་ནས་ཡར་མར་བཏང་ནས་བསད་སྲོང་ང་ལ་དཀའ་ངལ་འདུག་ཅེས་ཟེར་གི་
འདུག དེ་ཡང་གང་འད་བྱས་ནས་གནང་གི་ཡྲོད་དམ་ཞེས་ངས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེས་ཆེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་གིན་གྲོང་དུ་དགྲོངས་འཆར་གནང་བའི་ནང་ནས་གཅིག་ལྷག་འདུག ཟུར་དུ་རྟགས་
བརྒྱབ་ནས། ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུའི་བང་གི་ནང་བཞག་ཡྲོད། དེ་དག་ནི། བྲོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་སིད་བྱུས་དེ་བྲོད་མིའི་གཞིས་
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ཆགས་གང་དང་གང་ལ་ལག་ལེན་ཁེལ་བ་གང་ཡྲོད་རེད། མ་ཁེལ་བ་ག་ཚོད་ཡྲོད་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། སིད་བྱུས་གཞིར་
བཟུང་བྱས་ན་དངྲོས་སུ་ལན་ལེན་ཁེལ་ཡྲོད་པའི་ལྷྲོ་ཕྲོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་དེ་དང་། ཧེ་མ་ཅལ་དེ་ཡང་ཆགས་བསད་
ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་ཨུ་ཏར་ཁང་དེ་ར་བའི་གཞུང་འབེལ་གི་ཡིག་ཆ་ཚང་མ་གཏན་ཁེལ་ཚར་བ་ཞིག་ལ་རྲོང་ཁྲོངས་སྲོ་སྲོའ་ིནང་
གི་སི་ཁབ་དྲུང་ཆེའི་ཡིག་ཚང་ནས་མར་གསར་བསགས་ gazette notification གཏང་གནང་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་
གནང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་དེ་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད།  
 དེ་ནས་ད་ལྟ་ཨ་རུ་ན་ཅར་ནང་གི་དེ་ཕལ་ཆེར་འགིག་བསད་ཡྲོད། གཞུང་འབེལ་གི་གསལ་བསགས་གཏྲོང་རྒྱུ་
ཙམ་ཞིག་རེད། ལ་དྭགས་ཀི་དེ་ར་བའི་ཇྷ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སེའི་ནང་ཡིན་དུས། མངའ་སེའི་ནང་འགྲོ་དགྲོས་པའི་གནས་
བབ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད་ཀང་། བྲོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ས་ཚང་མ་ཡ་གིའི་ལ་དྭགས་རང་ལ་ཡིན་དུས། ཡ་གིའི་ས་
ཁང་དང་འབེལ་བའི་གནས་སྟངས་དེ་ཇྷ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སེའི་ཁིམས་འྲོག་ལ་འགྲོ་མ་དགྲོས་པ་བྱས་ནས་ཡ་གིའི་ལ་
དྭགས་རིགས་རྒྱུད་ཀི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ནས་ཐག་གཅྲོད་ཆ་ཚང་ཐུབ་པའི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡྲོད་པ་
ཞིག་ན་ནིང་ང་ཚོ་ཡ་གིར་བཅར་ནས་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་སྐབས་སུ་ཐག་ཆྲོད་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།  བྲོད་མི་ལ་ས་ཆ་གནང་
རྒྱུས་མཚོན་པའི་མཐུན་རེན་སྲོར་སྲོད་བྱེད་དགྲོས་པ་ཚང་མ་ད་དྭགས་  Hill Council རང་གིས་གནང་ཐུབ་ཡག་གི་
གནས་བབས་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་དུས་དེ་ཆ་ཚང་གནང་རྒྱུའི་ལས་རིམ་དེ་འགྲོ་བཞིན་པ་ཡིན། དེར་ན་ནིང་ག་རེ་ཡྲོད་རེད་
ཅེས་ན། ཡ་གིར་བཅར་བའི་སྐབས་སུ་ལྲོ་རང་བཀག་ལ་ཡ་གིའི་མཉམ་འབེལ་ལ་སྣུམ་མཛོད་ས་ཚིགས་ཤིག་བཟྲོ་རྒྱུའི་
འཆར་གཞི་ཞིག་ཁྲོང་ཚོར་སན་མ་ནས་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་སླར་ཡང་ང་ཚོས་བདེ་སྡུག་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། 
ར་བའི་སྣུམ་མཛོད་ས་ཚིགས་བཟྲོ་རྒྱུ་དེ་ཚོགས་པ་དང་སེར་ལ་རག་རྒྱུའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཁག་པྲོ་རེད་འདུག་ཀང་། 
གང་ལྟར་ལ་དྭགས་ Hill Council གི་འགྲོ་ཁིད་གཙོ་བྲོ་གྱུར་པའི་མི་མང་ཚང་མས་དགྲོངས་པ་ཆེ་བཞེས་གནང་པའི་
སྐབས་སུ་མཉམ་འབེལ་ལ་དེ་འད་ཞིག་གནང་རྒྱུའི་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་རེད་དེ། དེ་འཛུགས་སའི་ས་ཆ་དེ་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་
མི་ནང་ཁུལ་ནས་ཡུལ་མིར་ཕར་ས་ཆ་ཚོང་གི་ཡྲོད་རེད། མཉམ་འབེལ་ལ་བྲོད་མི་ནང་ཁུལ་ནས་ས་ཆ་དེ་འད་མཐུན་འགྱུར་
གནང་རྲོགས་ལབ་དུས་དགྲོངས་བཞེས་ར་བ་རང་ནས་གནང་མ་སྲོང་། དེ་བྱས་ནས་དུས་ཚོད་གང་མཚམས་འགག་པ་རེད། 
ཉེ་ཆར་རྲོང་དཔྲོན་གིས་ས་ཆ་ཞིག་གནང་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་ལ་ཡྲོད་གསུང་སྲོང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་རིམ་བཞིན་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་
རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་འགྲོ་གི་རེད།  
 དེ་ནས་འབས་ལྗྲོངས་ལ་བར་ལམ་ཡུན་རིང་པྲོར་ལྷག་པ་རེད། སི་ཁབ་བྲོན་ཆེན་ལ་ཐད་གར་མཇལ་འཕད་ཞུ་རྒྱུའི་
གྲོ་སྐབས་བྱུང་ཡྲོད་མ་རེད་ཀང་། འབེལ་ཡྲོད་ཚན་པའི་འགྲོ་འཁིད་མང་པྲོ་ཞིག་ཐེངས་གཉིས་གསུམ་མཇལ་ཡྲོད་རེད། ད་
རེ་ཉེ་ཆར་སི་ཟླ་དང་པྲོའ་ིཚེས་བཞི་ཉིན་སི་ཁབ་བྲོན་ཆེན་ཁྲོང་གི་གཟིམ་ཤག་གི་ནང་ལ་ང་ཚོས་མཇལ་ནས་གནས་དྲོན་དེ་
ཚོའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་ཆ་ཚང་ཞལ་བཞེས་ཐྲོབ་སྲོང་ཞེས་ད་ཐེངས་གྲོས་ཚོགས་སུ་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དེ་ཐྲོབ་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ཁྲོ་རྣམ་གིས་ཕ་གིའི་སབས་རེ་ཁྲོ་ཆེན་རིན་པྲོ་ཆེས་ཟངས་མདྲོག་དཔལ་རི་ཞིག་བཞེང་
ནས་དེའི་དབུ་འབྱེད་སྐབས་སུ་སི་ཁབ་བྲོན་ཆེན་ཕེབས་ནས། བྲོད་མི་ཚོར་སིད་བྱུས་གཞིར་བཟུང་གི་མཐྲོན་རེན་གནང་
རྒྱུའི་རིགས་དེ་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་ཡིན་ཞེས་མི་མང་ཚོར་གསར་བསགས་གནང་འདུག དེ་རྲོང་དཔྲོན་སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་ནས་
སིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་ཕྲོགས་དེ་ད་གིན་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ gazette Notification དེ་བཏང་ཚར་བའི་རེས་
སུ་རིམ་པས་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ཞིག་རེད། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ཚོར་མཚོན་ན་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་མཇུག་སྣྲོན་བྱེད་དགྲོས་པ་
ཆ་ཚང་ཞིབ་འཕ་མངགས་ཡྲོད་ཅེས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན།  
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 ཐྲོག་མར་སིད་བྱུས་དེ་གཏན་འབེབས་བཟྲོའ་ིསྐབས་སུ་ཁས་ལེན་བྱེད་མཁན་དེ་ West Bengal ཆགས་བསད་
ཡྲོད་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་སིད་བྱུས་དེ་འད་ཞིག་གཏན་འབེབས་བཟྲོས་འདུག West Bengal ལ་ཆ་མཚོན་ན་ང་
ཚོའི་བྲོད་མི་ཁི་གསུམ་ཙམ་ཡྲོད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཕྲུ་གུའི་ཤེས་ཡྲོན་དང་མི་མང་ལ་མཐུན་རེན་སྲོར་རྒྱུ། སི་ཁང་གསར་
སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གསར་ཤྲོག་གི་ནང་གནས་ཚུལ་བཀྲོད་ཡྲོད་རེད། ཧ་ཅང་གི་རྒྱས་པྲོ་མཐྲོན་ཡྲོད་རེད་ཀང་། ད་
ཕན་ལ་སི་ཁབ་བྲོན་ཆེན་ལ་མཇལ་འཕད་ཞུ་རྒྱུར་ས་རེས་འབད་བརྲོན་རིན་པ་བྱས་པ་ཡིན། ཡི་གེ་ས་རེས་རིམ་པར་མང་
པྲོ་ཕུལ་བ་ཡིན། ཉེ་ཆར་སི་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཟླ་མཇུག་ལ་རྲོ་རེ་གིང་ལ་ཡྲོད་པའི་སྐབས་སུ་མྲོ་རང་ཡ་གིར་ཕེབས་སྲོང་། ཕེབས་
སྐབས་མཇལ་འཕད་ཞུ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་མང་པྲོ་བྱས་པ་ཡིན་ཡང་། ས་གནས་ཀི་ཆབ་སིད་གནས་བབས་རྲོག་ག་ཆགས་
ནས་བསད་ཡྲོད་དུས། གང་ལྟར་གྲོ་སྐབས་ཁྲོན་ནས་ཐྲོབ་མ་སྲོང་། ཐྲོབ་མིན་ལ་མ་བལྟྲོས་པར་ང་ཚོའི་ནང་དྲོན་ཞུ་གཏུགས་
བྱེད་དགྲོས་པ་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཡིག་ཐྲོག་ནས་ཡར་སྙན་གསང་ཞུས་ནས་མུ་མཐུད་འབེལ་ཞུ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཞིག་ཆགས་
བསད་ཡྲོད་རེད།  
 མངའ་སེ་གཉིས་པ་བན་ཌ་ར་ཡི་གཞིས་ཆགས་དེ་སྲོན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་པུར་ནེར་གཞུང་འབེལ་མཛད་སྲོ་
ཞིག་པ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་བྲོན་ཆེན་མཇལ་འཕད་གནང་ནས་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་རེད། དེའི་མཇུག་སྣྲོན་བྱ་རྒྱུ་དེ་
ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལ་གནང་ཡྲོད་རེད་དེ། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལ་བར་ལམ་ཁྲོང་སེར་གི་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་
ནས་གནས་དྲོན་སྙན་གསེང་ཞུས་ནས། གནས་སྲོར་ཕིན་ཚར་ནས་ད་ལྟ་དེ་འད་ཞིག་ལ་ལྷག་བསད་ཡྲོད་རེད་ཀང་། ས་
གནས་ཀི་ཐྲོག་ནས་དེ་འདའི་མཇུག་སྲོང་དེ་འད་བྱས་ནས་ལྷག་ཡྲོད་རེད་དེ།  འཇུག་སྲོང་བྱེད་དགྲོས་པ་དེ་ང་ཚོས་དུས་
ནས་དུས་སུ་ལམ་སྟྲོན་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད།  
 དེ་ནས་ཆར་ཏི་སི་ཁང་གི་ནང་ལ་གཅིག་ཡྲོད་རེད། གཞུང་འབེལ་གིས་ཐྲོག་ནས་ངྲོས་ལེན་ཆ་ཚང་ཐྲོབ་བསད་
ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་བརྒྱུད་རིམ་གཅིག་གི་སང་ནས་གསལ་བསགས་གནང་མཐུབ་པར་ལྷག་ཡྲོད་རེད།  དེ་འད་ཅིག་མ་
གཏྲོགས་གཞིས་ཆགས་མང་ཆེ་བའི་ནང་གང་ལ་གང་མཚམ་ལག་ལེན་ཁེལ་ཡྲོད་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་
སི་འཐུས་ཅིག་གིས་ནང་སིད་ཀི་ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་ཐྲོག་ལ་བསགས་བརྲོད་གནང་བ་དེར་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་
བྱེད་ཚང་མའི་ཚབ་བྱས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་གི་ཡིན། དགུན་ཚོང་དེ་གཙོ་བྲོ་རང་ཁ་རང་གསྲོ་རེད་དེ། དེས་ཕུགས་
ལ་འཚོ་རྟེན་གི་གཞི་བརྟན་པྲོ་མེད་པའི་དགྲོངས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་སྲོང་། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ཤེས་ཡྲོན་ཡྲོད་མཁན་མང་པྲོ་
ཞིག་ཚོང་ལས་དེའི་ནང་ལ་མགྲོ་འཁྲོར་ནས་འཚོ་ཐབས་བྱེད་དགྲོས་པའི་གནས་བབ་བྱེད་གྲོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་
ཆགས་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོ་རང་བཞིན་གིས་དངངས་འཚབ་སེས་དགྲོས་པའི་གནས་བབས་ཞིག་རེད་འདུག དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་མ་
འྲོངས་པར་ཕུགས་འཕེར་གི་ལས་དྲོན་ག་རེ་གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་དམ་ཞེས་དགྲོངས་ཚུལ་གསུང་སྲོང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོའི་ནང་
སིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། ཁད་ལས་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་དང་འབེལ་བ་ཞུས་ནས། གཞིས་
ཆགས་ཁག་ནང་ལ་སྐྲོར་བསྲོད་ཆ་ཚང་བྱས་ནས། འདས་པའི་ལྲོ་དྲུག་ཅུའི་ནང་ལ་འཆར་གཞི་གང་དང་གང་བརམས་ཡྲོད་
རེད་དམ། ལམ་ལྲོང་བྱུང་པ་ག་རེ་ག་རེ་བྱུང་ཡྲོད་པ་རེད་དམ། མ་བྱུང་པ་ག་རེ་ཡྲོད་རེད། མ་བྱུང་པའི་རེན་ར་གང་ལ་ཐུག་
འདུག ད་ལྟའི་ས་ཆའི་གནས་བབས་གང་འད་ཡྲོད་རེད། ས་དང་ཆུ་སྲོགས་དེ་འདའི་གནས་བབས་གང་རེ་ཡིན་པ། དེ་ཚོ་ཆ་
ཚང་གི་ཐྲོག་ལ་མི་མང་གི་མངྲོན་འདྲོད་ངྲོ་མ་དེ་ག་རེད་ཡིན་པ། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་འཆར་གཞི་འད་པྲོ་བཟྲོས་པ་ཡིན་ནའང་མི་
མང་གི་དང་ལེན་བྱ་རྒྱུར་སེམས་འཁུར་ཆེ་ཆུང་གང་འད་འདུག དེ་དག་ཆ་ཚང་གི་ཐྲོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ལྟ་བུའི་ལས་རིམ་ཞིག་
འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད། གཞིས་ཆགས་ཁག་གང་ཙམ་གི་ནང་ནས་སྙན་ཞུ་འབྱྲོར་ཡྲོད་རེད། མ་འྲོངས་པར་གཞིས་ཆགས་ཀི་
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གནས་སྟངས་ལ་དཔག་པའི་གཞིས་ཆགས་དེའི་ནང་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་གསར་པ་ག་རེ་བྱེད་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་ཚོར་ལམ་
སྟྲོན་ཕེབས་ཡྲོང་གི་རེད། ཕེབས་པ་གཞིར་བཟུང་གིས་ང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་ས་གནས་སྲོ་སྲོར་སྐྲོར་བསྲོད་བྱ་
རྒྱུ་དང་འཆར་འགྲོད་བྱ་རྒྱུ། དེ་དང་དེ་འད་བའི་མ་འྲོངས་ལྔ་དང་ལྔ་བཅུའི་ལས་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་ཕུགས་བརྟན་
བཟྲོ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་བང་ཞིག་བསིགས་ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད། ལས་གཞི་དེ་རིགས་རྒྱ་ཆེན་པྲོ་དང་སྤུས་དག་པྲོ་ཕིན་པ་དེ་
ཚོའི་སུད་ཚོང་གི་དཀའ་ངལ་དང་། ཕྲོགས་མང་པྲོ་ཞིག་ནས་བསམ་བྲོ་བཏང་པ་ཡིན་ན། དཀའ་ངལ་ཉུང་རུ་འགྲོ་རྒྱུར་ང་
ཚོས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད།  
 དེ་ནས་བྲོད་ནས་ཕེབས་མཁན་ཚོར་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གནང་གི་
འདུག དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་གནང་བ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ངྲོས་ལེན་ཞུ་གི་ཡིན། གཞིས་ཆགས་ནང་ས་མང་པྲོ་ཞིག་སྟྲོང་པར་
ལྷག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གནང་འཆར་ག་རེ་ཡྲོད་ཟེར་བ་དེར། ད་གིན་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་དེའི་ས་ཆ་མང་པྲོ་
ལྷག་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་བེད་སྲོད་གང་འད་བྱས་ནས་གཏྲོང་གི་རེད་དམ། འཆར་གཞི་གང་འདའི་ཐྲོག་ལ་བེད་
སྲོད་གཏྲོང་གི་རེད་དམ། དེ་དག་ད་ལྟར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་ལས་འཆར་ནང་ཏན་ཏན་ཐྲོན་ཡྲོང་གི་རེད། དེ་ནས་དྲོགས་
འདི་དེའི་ནང་ལ་ཆྲོད་གན་ཞབས་གཡར་དང་། དེ་དག་གནང་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ། ཚད་གཞི་ལྲོ་བཞི་རེད། ཕར་འགངས་
དགྲོས་ཆགས་ན་ལྲོ་གཉིས། བྱས་ནས་ལྲོ་བཞིའི་དུས་བཀག་རེད། དེའི་རེས་ལ་བསྐྲོ་གཞག་བྱེད་དགྲོས་པར་ཁིམས་སིག་
དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་ལམ་ལུགས་ལས་ལུགས་གང་འད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་དམ་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་པ་ཡིན་
དུས། ད་ལྟའི་བལ་ཡུལ་ཚེ་རིང་རྒན་གསྲོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གི་ཞབས་ཡུན་དེ་ལྲོ་བཞི་པ་དགྲོངས་དག  ལྲོ་ལྔ་པ་ཕིན་
ནས་བསད་ཡྲོད་ན། ང་ཚོའི་ཏན་ཏན་ནྲོར་བ་རེད། གྲོང་དུ་ཞུས་ལྟར་རེད། ནྲོར་བ་ནྲོར་འཕྲུལ་དེ་ཁས་ལེན་པའི་ཐྲོག་ནས་
བཀའ་ཉེས་ག་རེད་ཕྲོག་གི་ཡྲོད་ནའང་དེ་དག་ཆ་ཚང་དང་ལེན་བྱེད་ཆྲོག་ཅེས་ཞུས་ཆྲོག  
 ཡུལ་མིའི་ལག་འཁེར་ལེན་ཕྲོགས་དང་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ན་ནིང་གང་ལ་གང་མཚམ་ཞིག་གསལ་པྲོ་ཞུས་ཡིན་
བསམས་སྲོང་། སི་ཚོགས་ནང་ལ་བྲོད་པའི་བྲོད་མི་རྣམས་ཡུལ་མིའི་ལག་འཁེར་བཟྲོ་རྒྱུའི་དྲོན་དུ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ཀི་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་ཏར་གཞུང་ལ་ཞུ་གཏུགས་ས་རེས་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། བར་ལ་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ཆ་
རེན་དྲོན་ཚན་བཞི་དེ་བཏྲོན་པ་རེད་ཅེས་སི་ཚོགས་ནང་སྐད་ཆ་རིང་ཙམ་ཐུང་ཙམ་མང་པྲོ་བཤད་ཀིན་འདུག་ལ། ང་རང་
སྐྲོར་བསྲོད་བྱེད་སའི་ས་ཁུལ་དུ་མི་མང་ཚོའི་དྲོགས་འདི་སླེབས་པའི་སྐབས་སུའང་གསལ་བཤད་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞུ་གི་ཡྲོད། 
དེའི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་བཟྲོ་དང་མི་བཟྲོ་དེ་དྲོ་བདག་རང་ཉིད་ཀིས་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏྲོགས། དེ་
བཟྲོས་ན་འགིག་གི་རེད་ཅེས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་བྲོ་ཁྲོག་སྲོར་རྒྱུ་དང་། བཟྲོས་ན་འགིག་གི་མ་རེད་ཅེས་
སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུ་དང་། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། འདས་པའི་གནས་སྟངས་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་དྲོ་
བདག་སྲོ་སྲོའ ་ིའཕད་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་ནས་ཐག་གཅྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། ཕྲོགས་གཉིས་ཀི་འཕད་
ཕུགས་དང་ཕྲོགས་གཉིས་ཀའི་ཐྲོག་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་ནས་བཟྲོ་དགྲོས་བསམ་པ་ཡྲོད་ན། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་བདེ་
སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་དགག་བྱ་མེད་ཟེར་པའི་ངྲོས་སྲོར་ཡི་གེ་ཞིག་ཞུ་དགྲོས་པའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་བཟྲོས་པ་རེད། རེད་དེ་
ཕིས་སུ་རྒྱ་གར་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ནས་ས་རེས་སུ་གསར་བསགས་གནང་ཡྲོད་རེད། བཀའ་ཤག་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་
ནས་དེའི་མི་སེར་བཟྲོ་ཀི་ཡྲོད་ན། དེར་རྒྱ་གར་ཕི་སིད་ལྷན་ཁང་ནས་ཆ་རེན་ཞིག་བཏྲོན་ཡྲོད་རེད། དེ་ལས་ལྷག་ཅིག་ང་
ཚོས་ངྲོས་སྲོར་སྲོད་རྒྱུ་དང་། དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོས་ནས་ངྲོས་
འབྱྲོར་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་ན། དེ་བཟྲོས་ཞེས་པའི་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བའི་རྣམ་པ་འད་པྲོ་ཞིག་དྲོན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་དུས་དེས་
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འགིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་བར་ལམ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་དགག་བྱ་མེད་ཅེས་པའི་ངྲོས་སྲོར་སྲོད་རྒྱུ་དེ་འཚམ་འཇྲོག་
བྱས་པ་ཞིག་རེད། དེའི་ནང་ལ་རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། བཟྲོ་ཆྲོག་གི་རེད། ༡༩༥༩ ནས་ ༡༩༨༨ བར་དུ་
རྒྱ་གར་ནང་སེས་པའི་བྲོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ལག་འཁེར་ཞུ་བར་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ན།  ལག་འཁེར་བཟྲོ་དགྲོས་རེད་ཅེས། དེ་
ཁིམས་ཁང་གི་བཀའ་རེད། དེ་འདའི་མི་ཞིག་ལག་འཁེར་མ་བཟྲོས་ན། ཁིམས་ཁང་ལ་ཁད་གསྲོད་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་འྲོག་
ནས་ཉེས་པ་ཕྲོག་གི་ཡྲོད་རེད་ཅེས། དེར་ཁིམས་ཁང་གི་བཀའ་གསལ་པྲོར་ཡྲོད་རེད། ལག་འཁེར་བཟྲོ་མཁན་ཡིག་ཚང་
ནས་ཁིམས་ཁང་གི་བཀའ་གཞིར་བཟུང་ལག་འཁེར་བཟྲོ་རྒྱུའི་གནས་བབ་ཅིག་རེད་མ་གཏྲོགས།  དེ་བཟྲོས་པ་ཡིན་ན་ཆ་
རེན་ག་རེ་ག་རེ་དགྲོས་རེད་ཟེར་བ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་མེད་དུས། བར་ལམ་རྒྱ་གར་གི་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་དང་། 
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་རེད་དབུས་རྒྱ་གར་གཞུ་གི་འབེལ་ཡྲོད་མི་སྣ་གསང་པའི་ལས་ཁུངས་སྲོགས་ཀིས་ས་རེས་ཚོགས་
འདུ་མང་པྲོ་འཚོགས་འདུག ཚོགས་པའི་མཐའ་མ་དེར་ཆ་རེན་དྲོན་ཚན་བཞི་བཏྲོན་ཡྲོད་རེད། ན་ནིང་གསལ་བཤད་ཞུས་
པ་ཡིན། དྲོན་ཚན་བཞི་དེའི་ནང་ལ། དང་པྲོ། རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་ལག་འཁེར་བཟྲོས་པ་ཡིན་ན་སབས་བཅྲོལ་གི་ལག་དེབ་
དང་། ཕི་སྲོད་ལག་འཁེར་སེར་པྲོ་དེ་གཉིས་རིས་འབུལ་ཞུ་དགྲོས་རེད་ཅེས་དང་། དྲོན་ཚན་གཉིས་པ་དེར། དེ་ཡར་ཕུལ་
བའི་གང་ཟག་དེས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་གནང་བའི་སབས་བཅྲོལ་གི་སིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ནང་ལ་ཁེ་ཕན་ལེན་ནས་བསད་
ཆྲོག་གི་མ་རེད་ཅེས། ག་རེད་གསུང་གི་ཡྲོད་རེད་ཅེ་ན། ཁྲོ་རྒྱ་གར་གི་མི་སེར་ཆགས་པའི་ཉིན་དེ་ནས་བཟུང་སབས་
བཅྲོལ་ཀི་ཐྲོབ་ཐང་དེ་རག་གི་མེད་པ་ཞིག་སྟྲོན་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཆྲོག་གི་མ་རེད་ཅེས་དང་། གསུམ་པ་དེར། དེ་ས་སབས་
བཅྲོལ་བ་ཡིན་པའི་གནས་བབ་ཀི་ཐྲོག་ལ་གཞུང་གི་ཁེ་ཕན་བཞིན་དེ་ཚོའི་རིགས་ཕིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། དྲོ་བདག་རང་ཉིད་
ཀིས་འགན་ལེན་གི་ཡིག་ཆ་སད་དགྲོས་རེད་ཅེས་པ་དང་། དྲོན་ཚན་བཞི་པ་དེར། མ་འྲོངས་པར་སབས་བཅྲོས་ཀི་གནས་
བབ་ཐྲོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཐྲོབ་ཐང་ག་རེ་སྲོད་ཀི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་ར་བ་རང་ནས་ཞུ་གི་མིན་ཅེས་དྲོ་དག་རང་ཉིད་
ནས་འགན་ལེན་གི་ཡིག་ཆ་གཉིས་དེ་ངེས་པར་དུ་ཡར་ལེན་དགྲོས་རེད་ཅེས། བཀའ་དེ་གནང་ཡྲོད་རེད། བཀའ་དེ་གནང་
བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་སིམ་ལ་སྲོ་ལེན་གི་ཁུལ་དེ་ཞིག་ལ་བཞུག་མཁན་ཕལ་ཆེར་བྲོ་བཟང་ཡིན་ནམ། བསྟན་པ་ཡིན་
ནམ། ཚེ་རིང་ཟེར་བ་གང་ཡིན་ནམ་གཅིག་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀའ་དེ་མ་གནང་སྲོན་གི་ལྲོ་གཅིག་གཉིས་ཀི་གྲོང་ནས་
རྒྱ་གར་མི་སེར་གི་ལག་ཁེར་བཟྲོས་ཚར་བ་ཞིག་རེད་འདུག ལྲོ་ལེན་ཁུལ་དུ་ SP ཡིག་ཚང་ནང་ལ་མི་དེ་འད་ཞིག་ཡྲོད། 
དེ་ཨུ་རི་ས་ནས་ལྲོ་དེ་འད་ཞིག་ལ་སླེབས་འདུག འདིར་སླེབས་ནས་ལྲོ་གསུམ་ཙམ་ཕིན་འདུག དེ་འད་ཞིག་གིས་རྒྱ་གར་
གི་མི་སེར་ལག་འཁེར་བཟྲོས་འདུག ཁྲོ་ལ་རྒྱ་གར་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་རེད། དེ་འདའི་གསལ་བསགས་དེ་ལག་ལེན་གང་
འད་བསྟར་དགྲོས་རེད་ཅེས་ཟེར་བའི་ཕག་བིས་ཞིག་སིམ་ལ་ DGB ལ་ཕུལ་ཡྲོད་རེད། དེར་ཡིན་ནའང་ཆ་ཚང་ལ་ཁབ་
དགྲོས་རེད་ཅེས་ SP ལ་མར་ལན་དེ་བཏང་གནང་ཡྲོད་རེད་ཀང་། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ལ་ག་རེད་ལེན་ཡྲོད་དང་མེད་ཅེས་
པའི་གནས་བབ་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག གང་ལྟར་བར་ང་ཚོའི་གཞུང་འབེལ་གི་བྱུང་རིམ་གནས་སྟངས་དེ་འད་རེད།  
 དེ་མ་ཡིན་པར་རེས་སུ་དྲོན་ཚན་བཞི་དེ་འགིག་དང་མ་འགིག་གི་ཐད་ནས་སེར་ངྲོས་ནས་ཁིམས་གཏུགས་བྱས་
ནས་ཁིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅྲོད་བྱས་པ་ཡྲོད་རྒྱུ་ཡྲོད་ས་རེད། ང་ཚོས་ཁྱུག་ཙམ་ཁྱུག་ཙམ་མཇལ་སྲོང་ཡང་དེར་གཞུང་
འབེལ་གི་ལག་ཏུ་འབྱྲོར་བའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་མ་ཡིན་པའི་ཐྲོག་ལ་འདིར་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུར་སྟབས་བདེ་པྲོ་མི་འདུག དེ་ཞུ་
མི་དགྲོས་པ་དང་། ར་བའི་གནས་སྟངས་དེ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་མིན་རིགས་གཅིག་ནི་ར་རམ་ས་ལ་ལྟ་བུ་དང་། 
གཞིག་ཆགས་ཀི་ཁྲོངས་སུ་མེད་མཁན་ཞིག་གིས་རྒྱ་གར་མི་སེར་ལག་འཁེར་ལེན་པ་ཡིན་ན། གཞིས་ཆགས་ཀི་ཐྲོབ་ཐང་
གང་ཡང་ཕུལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད་པ་ཟེར་རྒྱུ་འད་པྲོ། དེའི་སབས་བཅྲོལ་གི་གནས་བབ་དེ་དྲོར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་
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དང་། གཞིས་ཆགས་ཐྲོབ་མེད་མ་ལྟྲོས་པར་གཞུང་གི་སབས་བཅྲོལ་གི་གནས་བབ་ཅིག་གི་འྲོག་ལ་མེད་པ་དེ་ར་བ་རང་ནས་
སྲོད་ཀི་མེད་པ་ཞིག་གསལ་པྲོ་རེད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ཚོར་རྒྱ་གར་མི་སེར་གི་ལག་འཁེར་བཟྲོ་བར་
འགྲོ་མཁན་བྲོད་པ་དེ་འད་ཞིག་སླེབས་ཡྲོད་དུས། རྒྱ་གར་ལས་ཁུངས་ལ་ཁེད་རང་ཚོའི་ངྲོས་འབྱྲོར་དགྲོས་རེད་ཅེས་པའི་
གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན། ཁེད་ཚོས་ RC བཟྲོ་དུས་གཞིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱབ་
གཉེར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པར་འདི་འདར་རྒྱབ་གཉེར་སྲོད་མི་དགྲོས་པ་ག་རེ་རེད་ཅེས་དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་བྱུང་འདུག་
ཀང་། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་འགིག་གི་མ་རེད་ཅེས་བཀག་སྲོམ་བྱེད་
དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྲོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་ཟིན་པ་དེ་ལས་ལྷག་པ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག  
 དེ་འདའི་ཐྲོན་ནས། གལ་སིད་དེ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་བྲོད་ལ་གཉེན་འཕད་ལ་བསྲོད་རྒྱུ་རེད་གང་ལྟར་ཐྲོངས་མཆན་ཞུ་
རྒྱུའི་ཐྲོག་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་མེད་ཐྲོག་དགྲོངས་འཆར་གནང་སྲོང་ཀང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གཅིག་གཉིས་སིད་བྱུས་ཤིག་དང་
འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་གནས་སྟངས་ཡིན་དུས་ངས་གསལ་པྲོ་ཞུ་ཚོད་ཐིག་གི་མི་འདུག་ཀང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་
གསེང་དང་སྦྲགས་ནས་ལམ་སྟྲོན་ཞུས་ནས་རེས་མར་བསར་དུ་དི་བ་ཕེབས་ན་གསལ་བཤད་ཞུ་ཆྲོག་པ་ཞིག  
 དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་བྲོད་ནས་གསར་དུ་འབྱྲོར་བ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་སྲོད་ཁང་གསར་རྒྱག་
བྱ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་འད་པྲོ་ཡྲོད་རེད། དཔེར་ན་མྲོན་གྲོ་ལ་འབུམ་གང་ལ་གང་འཚམས་བཏང་ནས་ལྕགས་རི་སྐྲོར་རྒྱུའི་ལས་
འཆར་ཞིག་ཡྲོད་རེད། ལས་གཞི་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་རེ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དྲོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག ལན་ལེན་ལ་བསྟར་རྲོགས་
ཞེས་བཀའ་གནང་སྲོང་། གྲོང་དུ་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་བཀའ་ཤག་གི་ལས་ཀ་ལས་རྒྱུ་ད་དུང་ལྲོ་གསུམ་
ཙམ་ལྷག་བསད་ཡྲོད་རེད། དེའི་རིང་ལ་ཚད་དང་ལྡན་པའི་འཆར་གཞི་ཞིག་གི་སང་ནས། ལྲོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་སེབ་གཅིག་
ལ་ཚང་མ་མཐུན་རེན་སྲོར་སྲོད་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་བབ་ཅིག་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་། ལྲོ་གསུམ་གི་ནང་དུ་གང་ལ་གང་
འཚམ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་གཟིགས་སྲོང་གནང་སྲོང་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག ངྲོ་བཟྲོ་ཐྲོན་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡྲོང་
རྒྱུར་ང་ཚོས་འབད་བརྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་ཉམ་ཐག་ལྟ་སྲོང་གི་སྐྲོར་གི་ལས་གཞི་དེ་ཐྲོག་མའི་འཆར་གཞི་ལྟར་ཏག་ཏག་ཅིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་མེད་སྐྲོར་
ལ་ཐེ་ཚོམ་ཡྲོད་པ་དང་། ལས་གཞི་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་ཕིའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་འད་ཆགས་མདྲོག་ཁ་པྲོ་ཞིག་ལ་དྲོན་དངྲོས་ཡྲོད་ཐྲོག་
ལ་གང་ཡང་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཀི་གཟིགས་ཚུལ་ཡྲོད་པའི་བཀའ་གནང་སྲོང་། དེ་ཕལ་ཆེར་ཕ་གིར་ཨ་མ་གཅིག་དང་
བུ་མྲོ་གཅིག བུ་གཅིག་ཡྲོད་པའི་ཉམ་ཐག་ཀི་གནས་སྟངས་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ ༢༠༡༧ ཕི་ཟླ་ ༣ 
པའི་ཟླ་འཇུག་ལ་མྲོན་གྲོ་ལ་ཡྲོད་སྐབས་ད་ལྟ་དགྲོངས་འཆར་གནང་མཁན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དང་ང་ཚོ་ཆ་ཚང་སན་
ཁང་ནང་ལ་དུད་ཚང་དེ་ལ་ཐུག་པར་ཕི་པ་ཡིན། གནས་སྟངས་དེ་རིགས་ཆ་ཚང་ཞིབ་རད་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཕི་ཟླ་ ༤ 
པའི་ཚེས་ཤར་ལ་ང་དྷ་རམ་ས་ལར་འཁྲོར་བ་རེད། འཁྲོར་མ་ཐག་ཏུ་དེ་ཚོའི་སང་ལ་ག་རེ་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག ས་རེས་སུ་
བཀའ་བསྡུར་བྱས་ནས་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལ་བཀྲོད་ཁབ་དང་། མ་གིའི་ས་གནས་སུ་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན། ཡར་བསླེབས་
ནས་དན་བསྐུལ་གི་ཚུལ་དུ་བཀྲོད་ཁབ་ས་རེས་སུ་ཕུལ་བ་ཡིན། ཕུལ་བ་གཞིར་བཟུང་གིས་ས་གནས་ནས་ཛ་དགས་མ་
དངུལ་རང་གི་ཐྲོག་ནས་དུད་ཚང་ཨ་མ་མ་བུ་གསུམ་གི་ཐྲོག་ལ་ས་རེས་གསུམ་བསྲོམས་པའི་སྟྲོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔ་ཕུལ་
འདུག མྲོ་རང་ལ་ར་བའི་གཅིན་ནིའི་ནད་ཚ་དང་། ནད་མང་པྲོ་ཞིག་གི་རེན་པས་མིག་གི་མ་མཐྲོང་བ་དང་། བུ་མྲོ་རྒན་པ་དེ་
ཡང་དང་པྲོ་སེས་དུས་ནས་དབང་བྲོ་མ་ཚང་པ་དང་། ཟས་བཅུད་མ་འདེང་པ། དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་དཔེ་མི་སིད་པའི་དཀའ་
ངལ་རེད་འདུག ཕ་དེ་ནི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ་དང་འདས་གྲོང་སུ་གྱུར་འདུག བུ་མྲོ་རང་ཡང་སེ་བའི་སྐབས་སུ་སེ་སྟངས་མ་
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འགིག་པ་ཡིན་ནམ་བཟས་བཅུད་ཀིས་མ་འགིག་པ་ཡིན་ནམ། གང་ལྟར་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཐྲོན་རེས་འགྲོ་ས་མེད་པ་ཞིག་
རེད་འདུག ང་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཐུབ་ས་དེ་ལག་ཤེས་སྲོང་བརར་ཁག་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་འགྲོ་ན་སྲོ་སྲོའ་ིལྟྲོ་གྲོས་འཚོལ་ཐུབ་
ཅིག་ཤེས་ཀི་རེད། དེ་ལ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་ཟེར་དུས་དེ་ར་བ་རང་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་མ་སྲོང་། དེ་ནས་བུ་ཅིག་འདུག ཁྲོ་
རང་དམག་མི་ལ་འགྲོ་འདྲོད་བྱེད་ཀི་འདུག སྐབས་དེ་དུས་ལྷྲོ་སིའང་མཉམ་དུ་ཡྲོད། ལྷྲོ་སི་ལ་ཕལ་དུ་ཕྲུ་གུ་དེ་ལ་སབས་
བཅྲོལ་ལག་དེབ་བཟྲོ་ཐུབ་གནང་རྲོགས་ཅེས། དེ་བཟྲོ་ཚར་བའི་རེས་ཁྲོ་རང་གི་འདྲོད་པ་གཞིན་དང་སླྲོབ་ལ་གཏྲོང་རྒྱུ་
འབྲོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཁྲོ་རང་ལྲོ་ ༡༧ ཙམ་ལ་སླེབས་འདུག སབས་བཅྲོལ་ལག་དེབ་དེ་ཡང་ལྲོ་ཡི་ཚད་གཞིར་
སླེབས་ན་མ་གཏྲོགས་བཟྲོ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། ད་ལྟ་ལྲོ་ ༡༨ ལ་སླེབས་ཀི་ཡྲོད་དུས་ལག་འཁེར་ RC དེ་བཟྲོས་ཚར་བའི་
རེས་སུ་ཁྲོ་རང་གི་འདྲོད་པ་གཞིར་བཟུང་དམག་སར་ལ་གཏྲོང་རྒྱུའི་དེ་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། གང་ལྟར་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཀ་ཉམ་ཐག་
གི་ཨང་ཐྲོབ་ཀི་ནང་དུ་ཚུད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡང་འཕྲོད་བསྟེན་ནང་ལ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། འྲོ་དེར་ས་རེས་གསུམ་བསྲོམས་
ནས་ས་གནས་ཛ་དགས་ཀི་མ་དངུལ་ནས་སྟྲོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔ་ཕུལ་འདུག ཡར་བསླེབས་དུས་སན་བཅྲོས་བྱ་རྒྱུ་དང་
དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་རེད་འདུག རིས་ཁ་དང་དེ་ཚོ། ངས་མ་གིར་ཐུག་ཙམ་བྱས་ཙང་ཡར་སྙན་གསེང་ཞུས་སྲོང་། སྟྲོང་ཕག་ང་
བཅུ་ང་བརྒྱད་ཙམ་སན་ཡྲོན་ལ་གནང་རྲོགས་ཞེས་པའི་འགྲོ་སྲོང་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་རྒྱབ་གཉེར་དང་བཅས་ཕུལ་ནས།  
འཕྲོད་རྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཆ་ཚང་དགྲོངས་བཞེས་གནང་ནས་ཁྲོན་བསྲོམས་ཨ་མ་མ་བུ་གསུམ་ལ་སན་བཅྲོས་ཀི་མཐུན་
རེན་ཐྲོག་ལ་ཆིག་འབུམ་གསུམ་ཁི་གསུམ་སྟྲོང་ཙམ་ཞིག་གི་དངུལ་རང་ཕུལ་ཡྲོད་རེད། བུ་མྲོ་དང་བུ་གཉིས་ལ་འཚོ་སྣྲོན་
ཞིག་རག་གི་འདུག བུ་དེ་ལ་འཚོ་སྣྲོན་དེ་ས་ས་དགྲོན་པ་ནས་ཟླ་རེར་སྲོར་ ༡༠༠༠ ཞིག་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། ཨ་མ་དང་བུ་
མྲོ་གཉིས་ནས། བུ་མྲོ་དེ་ལ་དབང་བྲོ་སྲོན་ཅན་བྱས་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་ནས་ཅིག་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། ཨ་མ་དང་གཉིས་ཀར་
འཕྲོད་བསྟེན་གི་ཐྲོག་ནས་སན་བཅྲོས་ལྟ་སྲོང་གི་ལས་གཞིའི་གནང་ནས་རྲོགས་རམ་ཐྲོབ་བཞིན་པ་ཞིག་ཡིན།  
 དེ་འདས་རེན་པས་ནང་སིད་གི་སན་བཅྲོས་ལྟ་སྲོང་བྱས་བསད་པ་དེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་མེད་པ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་
མ་གནང་རྲོགས་གནང་། སྐབས་རེ་ས་གནས་གང་དུ་ཡིན་ནའང་ཉམ་ཐག་གི་གནས་ཚུལ་ལྷག་ཡྲོང་དུས། གེང་སླྲོང་བགང་
དང་མ་བགང་། དེ་འདའི་གེང་སླྲོང་ལྷག་ཡྲོང་དུས། ན་ནིང་ནས་བཟུང་ང་ཚོའི་ལས་བྱེད་གཉིས་ཆེད་དུ་མངགས་ནས་ཟུར་དུ་
བསྐྲོ་བཙུགས་བྱས་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་ཐྲོན་མ་ཐག་ཏུ་ང་ཚོས་ས་གནས་ལ་ཆེད་གཏྲོང་བྱས་ནས། ཞིབ་འཇུག་
བྱ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཞིག་འགྲོ་བསད་ཀི་ཡྲོད། གནས་ཚུལ་གཅིག་ཟླ་བ་དྲུག་འགངས་དགྲོས་པའི་གནད་འགག་གཙོ་བྲོ་དེ་
གང་ལ་ཐུག་ཡྲོད་རེད་ཅེ་ན། ས་གནས་སྲོ་སྲོར་ཉམ་ཐག་བསར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་རེ་ཡྲོད་རེད། དེས་ལྲོ་གཅིག་དང་གཉིས་
ཀི་མཚམས་སུ་བསར་ཞིབ་བྱས་པའི་སྙན་ཐྲོ་ཞིག་དབུས་ལ་འབྱྲོར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དབུས་འབྱྲོར་བའི་བསར་ཞིབ་ཀི་
སྙན་ཐྲོ་དེ་ཉེ་ཆར་མ་གཏྲོགས་མ་འབྱྲོར་བ་ཡིན་དུས་མ་བུ་དེ་གསུམ་གི་གནས་སྟངས་དེ་ང་ཚོས་གསལ་པྲོ་ཞིག་ ཤེས་མ་
ཐུབ་པ་རེད། དེ་ཤེས་མིན་ལ་མ་ལྟྲོས་པར་གྲོང་དུ་སྙན་སེང་ཞུས་པ་བཞིན། ང་ཚོས་མཐུན་རེན་འབྱྲོར་དགྲོས་པ་དེ་ཚོའི་
རིགས་དེ་དག་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་། ང་རང་ཚོའི་དཔལ་འབྱྲོར་གི་གནས་བབ་དཔག་པའི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞབས་
ཕི་ཞུས་ཡྲོད་སྙམ་པའི་འདེང་སྲོབས་ཡྲོད་པ་ཞིག་དེ་འད་ཡིན།  
 ད་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ས་ཆའི་ས་ག་དང་དེ་ཚོའི་སྐྲོར་ལ་རེད། ངས་ད་ལྟ་འདིར་གངས་ཀ་གཅིག་
དང་གཉིས་ཏག་ཏག་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཀང་། དེའི་ཐྲོ་ལ་གཞུང་དང་སྦྲགས་ནས་དེའི་གནད་འགག་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཟུར་དུ་སྙ་
གསེང་ཞུ་ཆྲོག ས་ལྷག་ཡྲོད་པའི་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་གི་ས་ག་དང་དེ་དག་གཞིས་མིའི་སང་ལ་ཁལ་བསྐུལ་ཡྲོང་གི་འདུག་ཟེར་བ་དེ། 
ཕལ་ཆེར་དེ་ནྲོར་བ་མིན་ནམ་སྙམ། ས་ལྷག་པ་དེ་དག་ང་ཚོས་ C.T.R.C རང་གིས་དབུས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་མི་
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ཐྲོག་རང་ལ་གནང་རྲོགས་ཞེས་ང་ཚོས་སྙན་གསེང་ཞུས་ནས། དེ་ C.T.R.C གི་མིང་ཐྲོག་ལ་བསྒྱུར་ནས་བཞག་ཡྲོད་རེད། 
གང་བསྒྱུར་བཞག་པའི་ས་དེའི་ས་ག་དེ་སུ་ཞིག་ལ་དག་གི་མེད་པར་གཞུང་གི་ས་ཡིན་པ་ཡིན་དུས།  ཁལ་དེ་ང་ཚོས་ཕུལ་
དགྲོས་རེད་ཅེས། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ནས་ས་འདྲོན་བཏང་ནས་དེ་ཚོའི་ས་ལྷག་གི་ཐྲོག་ལ་ཡྲོད་པའི་ས་ཁལ་དེ། སྲོན་ལ་
མ་གི་ནས་ས་འདྲོན་བཏང་། དེ་ནས་ང་ཚོས་མར་སླྲོག་གི་ཡིན་ཞེས་དེ་འད་བཀའ་མངགས་ཞུས་ཡྲོད། ས་ག་ཆུང་ཆུང་གི་
དྲོན་དུ་ས་དགྲོས་ཀི་མེད་ཅེས་ས་ཡར་ཕུལ་བ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ས་དེ་ཡར་བཞེས་ནས་གནང་ས་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད་
ཀང་། ང་ཚོའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ཁྲོར་ཡུག་གཅིག་གི་ནང་ལ་ཕི་ལྲོགས་ཡུལ་མིས་བདག་བཟུང་བྱས་ཏེ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་
རྒྱུའི་གནས་སྟངས་འད་པྲོ་ཆགས་ནས་ཏག་ཏག་སྲོད་ཀི་མ་རེད། དེ་འད་སྲོང་ཙང་ས་ཆ་ཚང་མ་ང་ཚོའི་མིང་ཐྲོག་དེ་འད་
བྱས་ནས་ཞུས་ཡྲོད། 
 དེ་ནས་ས་གནས་ཀི་བུད་མེད་ཚོར་ཕྲུག་གུ་བཙས་པའི་སྐབས་སུ་སི་མཚུངས་ཀི་ཟླ་བ་གསུམ་གི་དགྲོངས་པ་
དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་པ་དེ། གཅིག་དང་གཉིས་འགིག་གི་རེད་ཅེས་དེ་རིང་ཞུ་ཐུབ་པ་གང་ཡང་མི་འདུག་ཀང་དེ་ཁིམས་
སིག་གཞི་ཐྲོག་ནས་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་དུས། དེ་གནང་རྒྱུའི་སྲོན་ལ་ཁིམས་སིག་ལ་འགྱུར་བཅྲོས་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
རེད། དེ་ཚོ་བཀའ་ཤག་ལ་ཡར་སྙན་གསེང་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་འགིག་གི་འདུག་མི་འདུག་གཟིགས་ཆྲོག་གི་རེད་སྙམ་གི་
འདུག དེ་འད་ཞིག་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེ་ས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་རྲོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་རྲོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག  ནང་སིད་ཀི་རིས་འགྲོའ་ིཐྲོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའི་ཐྲོག་ནས་གནད་དྲོད་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་
ཐྲོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན། ངའི་བཤད་
རྒྱུ་འདི་རང་བཞིན་གི་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཀི་ཡྲོད། ཐྲོག་མར་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་དཔེ་གལ་ཆེ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། 
ང་ཚོའི་གཞིས་ཆགས་རེད། ད་ག་ནང་བཞིན་དྷ་མར་ས་ལ་གཙོས་པའི་ང་ཚོའི་གནས་ཡུལ་ཁག  བྲོད་མི་ཡྲོངས་ལྟ་རྟྲོག་
ཆེད་དུ་ནང་སིད་ཀིས་འགྲོ་ལས་ཡྲོངས་ཀིས་ཕག་ལས་ཧུར་ཐག་གནང་གི་ཡྲོད་པ་ཞིག་ངས་ངྲོ་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། སྙིང་
ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་ནང་སླེབས་ནས་ཧ་ལམ་ལྲོ་ངྲོ་དྲུག་ཅུ་ཟིན་གི་ཡྲོད་རེད། སི་ཡྲོངས་
ཀི་ཆ་ནས་ང་རང་ཚོའི་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་མི་མང་བཀའ་དིན་ཆེ་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད།  ཡིན་ན་ཡང་སྐབས་རེ་
གནས་ཚུལ་རེ་ཟུང་དེ་འད་ཡྲོང་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡུལ་མི་དང་མཉམ་དུ། གྲོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་
སྲོང་། གནས་ཚུལ་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་ལ་སི་ཚོགས་གཉིས་བར་གི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ལ་ངྲོ་འཛིན་མ་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས།  
གང་ཟག་བྲོད་མི་ཡིན་ནའང་འད། ཡུལ་མི་ཡིན་ན་འད། ཁྲོ་རང་ཚོའི་བྱ་སྲོད་ལ་བལྟས་ཏེ་ཁིམས་ཐྲོག་ནས་དཀའ་ངལ་དེ་
སེལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཉེ་ཆར་དཀའ་ངལ་ཆེ་པྲོ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྲོད་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་འད་བྱུང་བའི་
སྐབས་སུ་ལ་གཙོ་བྲོ་ནང་སིད་ཀི་ཐྲོག་ནས། དེ་ནང་བཞིན་བདེ་དྲོན་རེད། ཕག་ལས་ཧང་སང་བའི་ཡག་པྲོ་གནང་སྲོང་། མི་
མང་ཚོར་བ་ཆེ་པྲོ་ཡྲོད་པའི་སྐབས་སུ་ལྷིང་འཇགས་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་ཁིམས་ཐྲོག་ནས་སེལ་ནས་ཉེ་ཆར་ཐག་
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གཅྲོད་ཆེ་པྲོ་དེ་འད་བྱུང་ཡྲོད་རེད། དེ་ལུང་དངས་པའི་ཐྲོག་ནས་དེ་དང་མཉམ་དུ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དེ་སྐབས་རེ་ང་
རང་ཚོའི་ནང་ལྲོག་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་འད་ཕད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ནང་སིད་ཀི་ངྲོས་ནས་ལས་དྲོན་གཙོ་བྲོ་དེ་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་
གི་དུས་ཚོད་དེ་ཞེ་དགས་གལ་ཆེ་པྲོ་རེད། ནང་སིད་ཀི་ལས་དྲོན་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་ཡང་སྐབས་རེ་ང་རང་ཚོར་ནང་
ལྲོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཕད་དུས། ངའི་སེམས་ནང་སེམས་འཚབ་ཅིག་རང་བཞིན་གིས་དེའི་དཀའ་ངལ་དེ་ལ་གདྲོང་ལེན་བྱེད་
དགྲོས་འདུག བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་དུས་ཚོད་གང་འཚམ་དེའི་སང་ལ་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་ཏན་ཏན་འཁེལ་གི་ཡྲོད་
ས་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ལས་དྲོན་ལ་དུས་ཚོད་ཞེ་དགས་བཏང་མ་ཐུབ་པ། ནང་ལྲོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་སེལ་
རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དུས་ཚོད་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་དུས་ཏན་ཏན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་ངྲོས་ནས་ནང་སིད་ཀི་ལས་དྲོན་ལ་འཐུས་ཤྲོར་
གཏྲོང་གི་ཡྲོད་ཀི་མ་རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་དཀའ་ངལ་ཞིག་ག་ཚད་ཕད་ཀི་ཡྲོད་མེད་ཀི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞིག་ཞུ་དགྲོས་
བསམ་སྲོང་། གྲོང་དུ་ངས་ཞུ་དགྲོས་པ་དེ་ཉེ་ཆར་དྷ་རམ་ས་ལ་སྲོན་མ་དཀའ་ངལ་ཕད་པའི་སྐབས་སུ་ལ་རྲོམ་ཞིག་སེལ་
སྲོང་། སིར་བཏང་མིང་འབྲོད་བྱ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་པྲོ་མཐྲོང་གི་མི་འདུག ནམ་རྒྱུན་ཡིན་ན་སྲོ་སྲོས་བསམ་བྲོ་དེ་བཏང་གི་ཡྲོད། 
ཡིན་ནའང་འདིའི་ཐྲོག་ལ་མིང་ཆ་ཚང་མ་འབྲོད་པར་མིང་གཉིས་པ་དེ་འབྲོད་དགྲོས་བསམ་སྲོང་།  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཁྲོང་གི་གྲོང་མིང་དེ་མ་འབྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་མིང་གཉིས་པ་དེ་རང་བཙན་རེད་
འདུག ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༤ ཕི་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༢ ལ་ Tibetan telegraph དྲྭ་རྒྱའི་ནང་ལྲོགས་སུ་རྲོམ་ཞིག་སེལ་ནས། 
དྷ་རམ་སའི་ནང་ལྲོགས་ལ་བྲོད་པ་དེ་ཚོ་སྲུང་སྲོབ་ཡྲོད་ན་ལབ་ནས་དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་རྲོམ་ཞིག་སེལ་བ་རེད། རྲོམ་དེའི་
ནང་ལྲོགས་ལ་གནད་དྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་གེང་འདུག ཡིན་ནའང་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག་སྟེ། མཐའ་བསྲོམས་ཀི་
ཐྲོག་ནས་གང་ལྟར་ཡུལ་མིས་རྦད་དེ་དྷ་རམ་སའི་ནང་ཁུལ་དུ་དཀའ་ངལ་ཞེ་དགས་བཟྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ། དེ་འདའི་རྲོམ་ཞིག་སེལ་
འདུག ངས་སྲོན་མ་རྲོམ་དེ་མཐྲོང་བའི་སྐབས་སུ་བྲོ་འཚབ་ཞིག་སེས་སྲོང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་སྐབས་རེ་ཨིན་སྐད་ཀི་ཐྲོག་
ནས་དྲྭ་རྒྱ་ནང་ལྲོགས་ལ་བིས་པའི་སྐབས་སུ་ཡུལ་མི་དང་གནས་ཡྲོད་མི་སྣ་མང་པྲོས་ལམ་སང་ཧ་གྲོ་གི་འདུག དེ་འད་སྲོང་
ཙང་ལྲོ་ཤས་གྲོང་ལ་བྲོད་ཀི་རྲོད་རྲོག་འདུམ་སིག་ཁང་གིས་རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་དང་བྲོད་པའི་དབར་དུ་འཆམ་མཐུན་དང་འབེལ་
བའི་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའི་སྐབས་སུ། ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་དེའི་སྐབས་སུ་མཉམ་དུ་ཡྲོད། རྒྱ་གར་ཁྲོ་རང་ཚོས་བྲོ་
འཚབ་ཆེ་པྲོའ་ིཐྲོ་ནས་རྲོམ་དེའི་ཐྲོག་ལ་གསུངས་ཀི་འདུག རྒྱ་གར་ཡུལ་མི་མིང་འབྲོད་བྱེད་མི་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་རིའི་
སང་ལ་སྲོད་མཁན་ཁྲོ་རང་ཚོ་ཆ་ཚང་དཔེ་མི་སིད་སྲོད་པ་མ་རབས་དང་སྡུག་ཆགས་ཡྲོད་པ་དེ་འད་བིས་ཡྲོང་དུས།  རྒྱ་
གར་གི་ཏྲོག་ཙམ་བྲོ་འཚབ་བྱེད་ཀི་འདུག དེ་དུས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སྲོང་། མི་དེ་གང་དུ་ཡྲོད་མེད་ངས་ཧ་གྲོ་གི་མེད། ཡིན་ན་
ཡང་དེས་འགན་མ་ཁུར་བ་རེད། དེ་འདར་ཐུགས་འཚབ་གནང་དགྲོས་ཀི་མ་རེད། དེ་གང་ཟག་གཅིག་གིས་བིས་བཞག་པ་
རེད། ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་དཀའ་ངལ་ག་རེ་བྱུང་ནའང་ནང་ཁུལ་དུ་ཕར་ཚུར་འབེལ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་
པྲོ་རེད་ཅེས་ཞུས་རྒྱུ་བྱུང་སྲོང་། སྐབས་རེ་གནས་ཚུལ་དེ་འད་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་ཚོར་བའི་རང་ཤེས་ཡིན་ནའང་འད། གང་
ལྟར་དཀའ་ངལ་དེ་འད་མཚམས་མཚམས་འཕད་ཀི་འདུག དེ་ནང་བཞིན་ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཁ་སང་གྲོང་
དུ་བཀའ་མྲོལ་གནང་པའི་སྐབས་སུ། རྒྱ་ནག་གིས་བྲོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་རང་སྲོང་ལྗྲོངས་ཀི་ས་ཁ་དེའི་ནང་
ལྲོགས་ལ་བྲོད་ཀི་རྒྱལ་དར་བླུགས་ནས་བྲོད་ཟེར་ན་ཧ་ལམ་རྒྱ་ནག་གིས་བཤད་བསད་པའི་རང་སྲོང་ལྗྲོངས་དེ་ཡིན་པ་ནང་
བཞིན་མི་མང་པྲོ་ཞིག་གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་ནས་བེད་སྲོད་བྱེད་ཀི་འདུག་གསུངས་སྲོང་། གང་ནས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་མེད་ཧ་གྲོ་མ་སྲོང་
ལབ་ཀི་འདུག མི་དེ་ག་རང། མིང་གཉིས་པ་རང་བཙན་ཡིན་མཁན་གི་ཉེ་ཆར་རྲོམ་ཞིག་བིས་ནས། དྲྭ་རྒྱ་དེའི་མིང་འབྲོད་
ཀི་མིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁབ་བསགས་འགྲོ་གི་འདུག་བ། དེའི་ནང་ལྲོགས་ལ་ག་རེ་བིས་འདུག་ལབ་ན། ཁྲོ་རང་གི་དབུས་
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གཙང་རང་བཙན་ལབ་ནས་ཤུགས་ཆེ་པྲོ་བིས་འདུག དེར་འདིའི་ནང་ལྲོགས་ལ་ཡྲོད་མཁན་ཚང་མས་མྲོས་མཐུན་བྱེད་ཀི་
མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ག་རང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་བཀའ་གནང་ཡྲོད་ཙང་ངས་གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་འདྲོན་གི་
མིན། ཡི་གེ་ཆ་ཚང་ངས་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་ལ་འབུལ་ཆྲོག དེ་འདའི་རྲོམ་ཞིག་བིས་ནས་དེ་ཁབ་བསགས་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་
ཤེས་ཤུགས་ཆེ་པྲོ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་ས་རེད། ངའི་ངྲོ་ཤེས་པ་གསར་ཁང་འབེལ་ཡྲོད་ལ་ག་ཡྲོད་ཀི་གསལ་བསབས་བྱེད་དུ་
འཇུག་རྲོགས་ལབ་ནས་རེ་བ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་ས་རེད། དེར་གསར་ཁང་བརྒྱུད་ལམ་ངས་ཤེས་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་ཞལ་བཞེས་
གནང་མི་འདུག བལྟས་ཙམ་གི་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་འད་པྲོ་ཡྲོད་རེད་དེ། དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་རེ་རེ་སེལ་བའི་སྐབས་སུ་
དྲོགས་པ་ཧ་ཅང་གི་ཆེ་པྲོ་སླེབས་ཡྲོང་གི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ནས་གང་འད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་མེད། མི་དེ་ག་རང་རེད་འདུག མི་
གཅིག་གིས་བསམ་བྲོ་བཏང་ན། ཨྲོ་ཁྲོ་རང་བཙན་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་ཞིག་རེད་འདུག་ལབ་ཀི་འདུག མིང་གཉིས་པ་དེ་
རང་བཙན་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ག་རེ་བྱས་ནང་གནང་གི་ཡྲོད་མེད་ངས་འགེལ་བརྲོད་ཞུ་ཐུབ་ཀི་
མི་འདུག ངས་ཚུ་ཚོད་ཐེག་གི་མ་རེད། ཡིན་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་སྐྲོར་ལ་ངས་དྲོ་སྣང་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། མི་དེ་ག་རང་གིས། 
མིང་གཉིས་པ་རང་བཙན་ཁུར་མཁན་དེས་ཉེ་ཆར་གནས་ཚུལ་དང་དཀའ་ངལ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་མཆྲོག Tibetan sun ནང་ལྲོགས་ལ་རྲོམ་ཞིག་སེལ་སྲོང་། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༡ ལ་རྲོམ་ཞིག་
སེལ་ནས་ཉེ་ཆར་ང་ཚོས་དཀའ་མང་པྲོ་བཤད་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་དངྲོས་གནས་དང་པྲོ་བྱུང་མ་སྲོང་། སྐད་འབྲོད་རྒྱག་
དགྲོས་ཀི་འདུག ཤྲོག་ཁག་གི་ཚོགས་པ་གཉིས་མིང་འབྲོད་བྱས་ནས་དེའི་མི་དེ་ཚོ་མར་དྲོན་དགྲོས་འདུག་ལབ་ནས་ཡང་
རྲོམ་ཞིག་སེལ་འདུག དུས་ཚོད་དེ་ཡང་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༤ ཆུ་ཚོད་བཅུ་པ་ལ་ང་ཚོས་སྐད་འབྲོད་རྒྱག་དགྲོས་ལབ་ནས་
ཕལ་ཆེར་ཁྲོས་བདུན་ཕག་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་གྲོང་ལ་གསལ་བསགས་བྱས་སྲོང་། དེ་ངས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དགག་པ་ཡྲོད། དེ་
མི་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་འགན་མ་ཁུར་བའི་བཀའ་མྲོལ་རེད། འདིའི་ནང་ལྲོགས་ནས་ཀང་ཏན་ཏན་མྲོས་མཐུན་བྱེད་ཀི་མ་རེད་
བསམ་གི་འདུག དེ་འབི་མཁན་མི་དེ་རང་འཇགས་རེད་འདུག དེའི་ཐྲོག་ནས་ག་རེ་ཡྲོང་ཡྲོད་མེད་ང་ཚོས་ཧ་གྲོ་གི་ཡྲོད་རེད་
བ། གནས་ཚུལ་དེ་འད་བྱུང་བའི་སྐབས་ལ་སྐབས་རེ་དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་སེར་ཁ་ཤས་ཀི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དེའི་ཐྲོག་ལ་
ང་ཡིན་ནའང་སེམས་འཚབ་འདུག  
 ངས་དེ་ས་མ་ཞུས་པར་ནང་སིད་ལ་རྐང་བཙུགས་ནས་ཞུ་དྲོན་ག་རེ་ཡིན་ལབ་ན།  དེ་གཅིག་པྲོར་མ་རེད་ངས་དཔེ་
མཚོན་ཡིན། དེ་ནང་བཞིན་མི་མང་པྲོས་དེ་འདའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀི་འདུག ཕྲོགས་གཅིག་ཡིན་མདྲོག་མདྲོག ཡང་ཕྲོགས་
གཞན་པ་ཞིག་ཡིན་མདྲོག་མདྲོག དེ་དག་མང་པྲོ་ཞིག་ཕི་རྒྱལ་ལ་སྲོད་མཁན་ཆགས་བསད་འདུག ནང་སིད་རྒྱུད་ནས་གལ་
ཆེ་པྲོ་གཅིག་དེ་རྒྱ་གར་དུ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་བྲོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕི་རྒྱལ་མི་སེར་ཞིག་སླེབས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན་ pap 
ཟེར་བ་དེ་ཆྲོག་མཆན་ཞུ་དགྲོས་རེད། protect area permit དེ་གལ་ཆེ་པྲོ་རེད། རྐང་བཙུགས་ནས་བཟྲོ་དགྲོས་དྲོན་
དེ་ང་ཚོ་བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ལྲོགས་ལ་ཕི་ལྲོགས་ལ་གནྲོད་ཤུགས་ཞེ་དགས་མ་སླེབས་པའི་ཆེད་དུ།  དེ་རིང་ངས་
ལུང་ཁ་ཤས་དངས་པ་རེད། དེ་འདའི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་དྲོ་སྣང་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་
པྲོ་རེད། ཆུ་མ་ཡྲོང་གྲོང་ལ་རགས། དཀའ་ངལ་མ་འཕད་སྲོན་ནས་དྲོ་སྣང་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་བྱས་ནས། མི་དེ་འད་རིགས་ཡྲོང་
མི་ཆྲོག་ལབ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ཆྲོག་མཆན་དེ་འད་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་དྲོ་སྣང་དམིགས་
བསལ་གནང་ཐུབ་རྒྱུའི་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག རྐང་བཙུགས་ནས་ཞུ་དགྲོས་དྲོན་དེ་རང་ཡིན། དཔེ་
མཚོན་གཅིག་རང་ཡིན་དེ། ད་དུང་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད།  
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 དེ་ནས་ངས་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་དི་བ་འདི་རྒྱུ་ཞིག་དེ་ཉེ་ཆར་ང་ཚོ་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་བྱུང་རེད། སྲོ་སྲོ་
ཡིན་ན་དེའི་ཐྲོག་ལ་འཐབ་རྲོད་སི་ལ་བཟུང་པའི་ཐྲོག་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུར་འབད་བརྲོན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། ནང་སིད་བཀའ་
བྲོན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ། སི་བཏང་ནང་སིད་ཀི་ཕག་ལས་མང་པྲོ་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྐབས་རེ་དཀའ་ངལ་གི་ནང་ལྲོགས་
ལ་རང་བཞིན་གིས་བཀའ་ཤག་ཡིན་པས་དུས་ཚོད་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཉེ་ཆར་ང་རང་ཡིན་ན་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་
མཆྲོག་གི་བཀའ་མྲོལ་གནང་ཕྲོགས་ཐྲོག་ལ་སྐབས་རེ་སྐབས་རེ་བྲོ་འཚབ་ཡྲོང་གི་འདུག  ཚིག་གི་ཆ་ནས། གྲོང་དུ་ཁ་སང་
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་གིས་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལྲོགས་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་སིད་སྲོང་གིས་ཐྲོག་ནས་
སྐབས་རེ་སྐབས་རེ་ཡྲོང་གི་འདུག་གསུངས་སྲོང་། ཉེ་ཆར་ཁེ་ན་ཌར་ལ་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ཕི་ལྲོགས་ལ་ཕེབས་
པའི་སྐབས་སུ་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག ངས་དམིགས་བསལ་འབྲོད་མི་དགྲོས་དང་། ཚང་མས་ཧ་གྲོ་གི་ཡྲོད་རེད། ང་བྲོ་འཚབ་
ཡྲོང་གི་འདུག རྣམ་པ་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནང་ལྲོགས་ལ་བྲོ་འཚབ་ཡྲོང་གི་འདུག་གམ། སིར་བཏང་ཉེ་ཆར་གནས་ཚུལ་བྱུང་བའི་
ཐྲོག་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་སི་མྲོས་ཀིས་ཐག་གཅྲོད་ལ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཁིམས་ཐྲོག་ནས་ཐག་གཅྲོད་བྱེད་ཆྲོག་
པའི་དབང་ཚད་ཡྲོད་པ། ང་ཚོ་དེ་རིང་ཁ་གསལ་པྲོ་ཤེས་ཐུབ་པ་དེ་ག་རེ་རེད་ལབ་ན། ལྲོག་བཟའ་རུལ་སུངས་མེད་པ། དེ་
ཚང་མས་མྲོས་མཐུན་ཞུ་གི་འདུག དེ་བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡག་པྲོ་ཞིག་མཁེན་དགྲོས་འདུག་བསམ་གི། གང་ཡིན་
ཟེར་ན་དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་མ་མཁེན་པའི་ཐྲོག་ནས་གཞུང་དང་མི་མང་ཐག་རིང་དུ་ཆགས་རྒྱུ་དང་། མི་མང་གིས་གཞུང་ལ་
ཡིད་ཆེས་རླག་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཡྲོད་ས་རེད། དེ་འད་སྲོང་ཙང་ནང་སིད་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་ག་རེ་བྱུང་བ་དེ་ད་ལན་
གཞིས་ཆགས་བརྒྱུད་ནས་ཚང་མར་ཁ་གསལ་བྲོ་བཟྲོ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་པྲོ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ངས་ཞུས་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་
སྲོང་གིས་སྐབས་རེ་སྐབས་རེ་བཀའ་མྲོལ་ཆ་ཚང་སི་མྲོས་ཡིན་གི་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་སྐབས་སུ་རྣམ་པྲོ་ཚོའི་
ངྲོས་ནས། ངས་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ལ་བྲོ་འཚབ་ཡྲོང་གི་འདུག་གམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལན་རྒྱག་འདེབས་རྒྱུར་སྟབས་
བདེ་པྲོ་མེད་པ་ཡིན་ན། ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་རྒྱག་དགྲོས་ཀི་མི་འདུག་སྟེ། ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་དེ་བཤད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་
པྲོ་མཐྲོང་སྲོང་། རྣམ་པ་ཚོའི་ཕག་ལས་གནང་ཕྲོགས་ཀི་ཐད་ལ་རེས་མ་ཏན་ཏན་གྲོ་བསྡུར་ཡག་པྲོ་ཡྲོང་གི་རེད་བསམ་གི་
འདུག མ་འྲོངས་པར་དེ་འད་མི་ཡྲོང་བ་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱ་རྒྱུ་དེ་དཔེ་གལ་ཆེ་པྲོ་རེད་བསམ་གི་འདུག  
 མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་དེར། ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ནས་ཕལ་ཆེར་སང་ཉིན་མཇུག་སིལ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རེད།   རྒྱལ་
ཆེའི་མི་མང་གིས་གཟིགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ངས་ངྲོ་འཛིན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཚང་མའི་ངྲོས་ནས་མི་མང་ནང་ལྲོག་ལ་ཏནཏན་ཚོར་བ་
སྟབས་བདེ་དང་མི་བདེ་ཡྲོད་རེད། གྲོང་དུ་ངས་ལུང་དངས་པ་ནང་བཞིན། དེ་འདའི་ཕག་ལས་གནང་ནས་མི་མང་ནང་
ལྲོགས་སུ་འཁྲུག་ནས་མི་མང་ནང་ལྲོགས་ལ་ཚོར་བ་མ་བདེ་བ་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ས་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་དེ་འདའི་ཚོར་བ་
ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། ད་ལན་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལྲོགས་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས། ང་ཡིན་ན་གྲོས་ཚོགས་
འཐུས་མི་རེད། འདིར་བསད་ཡྲོད་ཙང་ང་ལ་འགན་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོའི་འཐབ་རྲོད་ཐྲོག་ལ་སེམས་འཚབ་དང་ཚོར་བ་ཡྲོད་
པར་དགྲོངས་གསེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ང་ཡི་འགན་རེད་བསམ་གི་འདུག 
ཡིན་ན་ཡང་ཡིད་ཆེས་མ་རླག་པའི་ཐྲོག་ནས་ཆྲོས་སེམས་བརྟན་པྲོའ ་ིཐྲོག་ནས་བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་ཀི་ཆེད་དུ་ཆྲོལ་ཁ་
གསུམ་གི་ཆིག་སིལ་འདི་ནམ་ཡང་གཏྲོར་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་ཅེས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༸སབས་མགྲོན་རིན་པྲོ་ཆེའི་དགྲོངས་གཞི་
རེད། བྲོད་ནང་ལྲོགས་ཀི་བྲོད་མི་ཚོ། དཔེ་བཞག་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག མཐའ་མ་ཡིན། དཔའ་བྲོ་ཞྲོགས་ལྗང་
ལྟ་བུ། དཔའ་བྲོ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལྟ་བུ། དེ་ནང་བཞིན་དཔའ་མྲོ་ཡེ་ཤེས་ཆྲོས་སྲོན་ལྟ་བུ། ད་ལྟ་ལྷ་ས་བཙོན་ཁང་ནང་ལ་
ཡྲོད་རེད་པ། དེ་འདའི་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་སྟྲོང་ཕག་མང་པྲོས་འཐབ་རྲོད་ནང་ལྲོགས་ལ་བྱེད་དུས་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་དེ་
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ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཡིན་དུས་ཕི་ནང་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་། བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་ཀི་ཆིག་སིལ་འདི་
དུས་ནམ་ཡང་གཏྲོར་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་ལ་འགན་ཡྲོད་རེད། མི་མང་ལ་འགན་ཡྲོད་རེད། དཔད་པ་ཡག་པྲོ་
གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་རིང་དུས་ཚོད་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེ་ས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་དྲོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་དྲོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ནང་སིད་དང་འབེལ་བའི་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་དེ་གཞིས་ཆགས་ཨུ་རི་ས་དང་ལ་དྭགས་སྐྲོར་ལ་
ཁྱུག་ཙམ་ཞུས་ན་བསམ་བསད་ཡྲོད། དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་དྲོགས་འདི་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གམ་ཡང་ན་
འབུལ་བསྐུལ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཨུ་རི་ས་གཞིས་ཆགས་ལ་དེ་ས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ངེད་གཉིས་བཅར་དུས། ཨྲོ་རི་
སའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་མཉམ་འབེལ་ཀི་ལས་ཁུངས་ཉམས་གསྲོ་བྱ་རྒྱུའི་སྐྲོར་ལ་ལས་གཞི་ཞིག ལས་གཞི་དེ་དེ་ས་ཡྲོད་
གང་ཞིག་ལ་ནང་སིད་ལ་རིམ་པས་འབུལ་བསྐུལ་ཞུས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཕེ་ཀ་ཞིག་གང་ལ་གང་འཚམ་ཁེད་ཚོས་ཐབས་ཤེས་
བཏང་། གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ནང་སིད་ཀི་རྲོགས་སྲོར་གནང་དགྲོས་ཟེར་ནས་ཞལ་བཞེས་བྱུང་སྲོང་ཟེར། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་
ཁྲོང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་བྱས་ཚར་བ་ཡིན། ནང་སིད་ལ་འབུལ་བསྐུལ་ཞུ་རྲོགས་གིས་ཟེར་ནས་བཀའ་གནང་གི་འདུག དེ་
དང་འབེལ་བའི་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ངེད་གཉིས་དྷ་རམ་སར་ཡར་ཡྲོང་ནས་ལྷན་ཁང་ལ་བཅར་བ་ཡིན། སྐབས་དེ་དུས་སྐུ་ངྲོ་
དྲུང་ཆེ་མཆྲོག་མཇལ་བྱུང་། སྐུ་ངྲོ་དྲུང་ཆེ་མཆྲོག་གིས་འབེལ་བཤད་གནང་སྟངས་དང་གཞིས་ཆགས་ཀི་མཉམ་འབེལ་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོས་འགེལ་བཤད་གནང་སྟངས་ཏྲོག་ཙམ་མ་མཐུན་པ་ཞིག་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་ངས་བཀའ་འདི་ཞུ་
རྒྱུ་དེ་ནང་སིད་ཀི་ངྲོས་ནས་མཉམ་འབེལ་གི་ལས་ཁུངས་བཟྲོ་བཅྲོས་གནང་རྒྱུ་དེ་ལ་རྲོགས་དངུལ་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་དམ་
མེད། དེར་འགེལ་བཤད་ཅིག་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བྱུང་གསུམ་བྱུང་པ་ཡིན་ན་དངུལ་ཕན་བུ་གནང་རྲོགས་
གནང་ཞེས་དེ་ཡང་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 དྲོན་ཚན་གཉིས་པ་དེ། དེ་ས་ལྲོ་ཁ་ཤས་ནས་འགྲོ་བསད་པ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་བཀའ་དིན་ཆེ་པྲོ་རེད། དམིགས་
བསལ་གི་གཞིས་ཆགས་ཀི་འཛིན་སྲོང་སྐྲོར་ནང་བཤད་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་ཚང་མའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་དིན་ཆེ་པྲོ་རེད།  ལྲོ་
བཞི་ཙམ་གི་སྲོན་ནས་དམིགས་བསལ་གི་བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་དེ། ས་མཚམས་ཀི་གནས་ཚུལ། ངས་རིང་པྲོ་མ་བཞུས་པའི་
ཐྲོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་དབུས་པའི་བཀའ་བྲོན་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་སི་འཐུས་མང་དག་ཅིག་ཕེབས་ནས་འགེལ་
བཤད་མང་པྲོ་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཆུ་དེའི་ཕར་ཕྲོགས་སླེབས་ན་བྲོད་རེད། ཆུ་དེའི་ཚུར་ཕྲོགས་སླེབས་ན་རྒྱ་གར་རེད། དེའི་
མཐའ་མཚམས་ལ་སྲོད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེ་པྲོར་བརིས་པའི་ཐྲོག་ནས། གཞིས་ཆགས་
ཚང་མ་གལ་ཆེ་པྲོར་བརིས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དམིགས་བསལ་གི་ས་མཚམས་ལ་ཡྲོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བྱང་ཐང་ Strengthening Project ཁབ་ཁྲོངས་དེ། ངས་མང་པྲོ་འགེལ་བཤད་ཞུ་གི་མིན། 
དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་དཀའ་ཚེགས་ཅན་གི་འབྲོག་པའི་ས་ཁུལ་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་བྱེ་བ་དྲུག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའི་
གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་དེ་སའི་བཀའ་ཤག་རེད། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་འབད་བརྲོན་ཆེ་པྲོ་གནང་
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གི་འདུག ཐུགས་སྣང་ཆེ་པྲོ་གནང་ནས་སྐུ་ལས་ཞེ་དགས་སྲོན་གནང་ཡྲོད་རེད། དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ཕ་གིར་བྱང་ཐང་
གི་འབེལ་མཐུན་ལས་ཁུངས་བཙུགས། དེ་ལ་ལས་བྱེད་བཞག ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་རྨང་གཞི་ཡག་པྲོ་བཏིང་
བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་གི་མཇུག་སྲོང་གི་ལས་གཞི་དངུལ་ལ་བརིས་པ་ཡིན་ན། ལྡི་ལི་ནང་སིད་ལྷན་ཁང་ལ་སྐུ་ངྲོ་
བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་དང་དྲུང་ཆེ་ལན་མང་ཕེབས། དེ་ག་ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འབེལ་གི་དྲོན་གཅྲོད་དང་སྐུ་ངྲོ་དྲུ་
ཆེ། ལྡི་ལི་དྲོན་གཅྲོད་དང་དྲུང་ཆེ་རེད། ཚོགས་འདུ་ལན་མང་ཞིག་གནང་བའི་ཐྲོག ལས་དྲོན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཧ་
ཅང་གི་ཡག་པྲོ་ཆགས་ཡྲོད་རེད། དེ་ནས་ཡང་བསར་མཇུག་སྲོང་གི་ལས་གཞིའི་ཆ་ནས་ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་བྲོན་
མཆྲོག་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ཕེབས་ཡྲོད་རེད། ས་གནས་ཀི་རྲོང་དཔྲོན་རེད། རི་ལྗྲོངས་ཡར་རྒྱས་
ཚོགས་པའི་སེ་དཔྲོན་རེད་ཚང་མ་ཕེབས་ནས་ལས་རིམ་བང་སིག་ནས་ཡུན་རིང་པྲོ་ཞེ་དགས་ཕིན་ཡྲོད་རེད།  ཕལ་ཆེར་
གང་ལ་གང་འཚམ་གི་མི་མང་གི་རེ་བ་ལ་མགྲོགས་པྲོ་ལས་ཀ་གྲུབ་པའི་རེ་བ་ཆེ་པྲོ་བྱེད་ཀི་འདུག ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དེ་
གང་ལ་སླེབས་ཡྲོད་རེད་དམ། མཇུག་སྲོང་གི་ལས་གཞི་དང་མགྲོགས་པྲོ་ཐྲོན་པའི་རེ་བ་ཡྲོད་རེད་དམ། ཡང་ན་རེ་བ་ཆུང་
དུ་ཕིན་ཡྲོད་རེད། གནས་བབས་དེ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་དམ། དེ་བཀའ་འདི་ཞུ་གི་ཡྲོད། གལ་སིད་རེ་བ་དེ་མུ་མཐུད་
བསད་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་ཤུགས་གནྲོད་ཆེ་ཙམ་སྲོན་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་མིན་ལྲོ་བཞི་དང་ལྔའི་དུས་ལ་དུས་ཡུན་ལ་
དུས་བཀའ་དེ་བཙང་གི་ཡྲོད་པ་ཞིག་དན་གི་འདུག བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཙམ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
མཆྲོག 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།  
སི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དྲོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དྲོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག  དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་ལ་དི་བ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་གྲོང་དུ་གསུངས་བསད་པ་གཞིས་
ཆགས་ཀི་སང་ས་ཆ་དང་མང་པྲོ་ཞིག་སྟྲོང་པ་ལྷག་པ། དེ་འདའི་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་གསུངས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་
ཡིན་དུས་ས་ཆ་དེ་ཚོ་ཚོང་པ་གང་ཟག་སེར་བ་ལ་གཏྲོང་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཡྲོད་རེད་དམ་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་དི་བ་ཞུ་གི་ཡྲོད། གང་
ཡིན་ཟེར་ན་ཕྲོགས་བསྲོད་འགྲོ་དུས་ང་རང་དང་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ངེད་གཉིས་འགྲོ་ས་དེ་བལ་ཡུལ་ས་གནས་རེད། བལ་
ཡུལ་གི་ཤར་ཁུམ་དེ་ཚོར་ས་ཆ་ཡག་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད། སྲོན་མ་ཡིན་ན་བཙན་བྱྲོལ་ནང་གི་གཞིས་ཆགས་སྐད་གགས་ཆེ་
པྲོ་ཞིག་རེད། མི་འབྲོར་མང་ཤྲོས། སྲོན་མ་ཡིན་ན་མི་འབྲོར་བདུན་སྟྲོང་བརྒྱད་སྟྲོང་ཡྲོད་ལབ་ཀི་འདུག བཟྲོ་གྲྭ་དང་སླྲོབ་གྲྭ 
གཞིས་དགྲོན་དང་ཚང་མ་ཧ་ལས་པ་རེད། ཡིན་ན་ད་ལྟ་མི་ཚང་བདུན་བརྒྱད་ཅིག་མ་གཏྲོགས་མི་འདུག བཟྲོ་གྲྭ་ལ་སྲོགས་
པ་ཚང་མ་ཉམས་ཆགས་ལ་འགྲོ་ཚར་འདུག ས་ཆ་དེ་ཚོ་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པྲོ་རེད། མཐུན་རེན་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པྲོ་རེད། 
དེ་འད་ཡིན་དུས་བལ་ཡུལ་གི་ཚོང་པ་ཚོགས་པ་དེ་འདས་ཡར་ཞུས་ནས་ས་ཆ་དེ་ཚོ་འབྲོག་མར་བངས་ནས་དེ་ཚོའི་སང་ལ་
ལས་གཞི་སེལ་གི་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡྲོད་ཀང་རག་མ་སྲོང་ཞེས་ཞུ་གི་འདུག དེ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱ་གར་ནང་ལྲོགས་སུ་རྒྱ་གར་ལྷྲོ་
ཕྲོགས་ཁུལ་ཡིན་ནའང་དེ་ག་རང་རེད། ལ་དྭགས་ཁུལ་ཡིན་ནའང་དེ་ག་རང་རེད། ན་ནིང་འཚམ་གཟིགས་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་
འགྲོ་དུ་སྐབས་སུ་ལ་དྭགས་ཀི་བྱང་ཐང་ཨག་གིང་དེ་ཚོ་ཡིན་ས་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཡག་པྲོ་འདུག ས་ཆ་དེའི་སང་ལ་ད་
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ལྟ་སྲོ་ནམ་འདེབས་ལས་མ་ཐུབ་པ་ཧ་ལམ་ཧ་ལམ་སྟྲོང་པར་རྩྭ་འད་པྲོ་ཞིག་བཏབ་ནས་བཞག་འདུག དེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་དེ་
འདར་གཏྲོང་རྒྱུའི་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་སང་ནས་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་སིད་དེ་འད་མེད་པ་ཡིན་ན། 
གཞུང་གི་ངྲོས་ནས་ངེས་པར་དུ་དེ་འད་ལ་ལས་གཞི་སེལ་དགྲོས་པ། འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སྲོ་ནས། དཔེ་བཞག་པ་ཡིན་ན་
ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་ཁུལ་དུ་གྲོག་གི་དཀའ་ངལ་ཞེ་དགས་འདུག གྲོག་གི་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་དུས་གྲོག solar དེ་འད་འཛུགས་
རྒྱུའི་ལམ་ཁ་དེ་འད་ཡྲོད་རེད་བསམ་གི་འདུག སིར་བཏང་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་དགྲོངས་པ་བཞེས་ཡྲོད་ཀི་རེད། 
འཆར་གཞི་མང་པྲོ་བཏིང་ཡྲོད་ཀི་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་དྲོད་ཁང་ཚལ་འདེབས་ས་དེ་འདར་མཚོན་ན། ལ་དྭགས་ཕྲོགས་
སྲོགས་ལ་གལ་ཆེ་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད་བསམ་གི་འདུག  
 མཐའ་མ་དེ་ལ། ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ལ་རེ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་གྲོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་
གིས་གསུངས་སྲོང་། བྲོད་ནས་འབྱྲོར་བའི་བ་དེ་ཚོ་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུའི་སྐྲོར། གྲོང་ནས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་མང་པྲོས་
གསུངས་སྲོང་། དེ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད། ནང་སིད་ཀི་ངྲོས་ནས་ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕག་ལས་གང་ལ་གང་འཚམ་གནང་
ཡྲོད་རེད། འགྲོ་སིར་རི་ནས་བཙུགས་ཏེ། ལྷྲོ་ཕྲོགས་སེ་ལ་ཀྲོབ་སེན་ནས་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། དེའི་སང་ལ་སྲོ་སྲོ་
ཡིན་ན་སྲོན་མ་ནས་ཞུས་བསད་ཡྲོད། གྲོས་ཚོགས་སྐབས་ཁ་ཤས་ལ་ཞུས་ཡིན། འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་
ལ་འགྲོ་སྟངས་ཀི་སང་ནས་འཆར་གཞི་ལྡན་པ་དང་སིད་བྱུས་ལྡན་པ། དེ་ག་ནང་བཞིན་འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་
ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས། སྲོན་མ་བཀའ་འདི་ཞིག་ཞུས་དུས་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གི་ངྲོས་ནས་སྙན་ཞུ་དང་པྲོ་འབྱྲོར་བ་དེ་གཞི་
བཙུགས་ནས་ཁང་པ་བརྒྱབ་ཡིན་ཟེར་ནས་གསུངས་ཀི་འདུག འདི་སིར་བཏང་ལས་གཞི་ཆེ་པྲོ་དང་གལ་ཆེ་པྲོ་ཞིག་རེད། 
དེ་འད་ཞིག་བརྟེན་ནསསྙན་ཞུ་འབྱྲོར་རིམ་ཙམ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་བརྒྱབ་པ་མ་ཡིན་པར། ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས། སིད་
བྱུས་བཏིངས་ནས། གལ་ཆེ་ཆུང་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱག་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་པྲོ་ཞེ་དགས་རེད་བསམ་གི་འདུག དཔེ་བཞག་པ་
ཡིན་ན། དངྲོས་གནས་དང་གནས་བྲོད་ནས་འབྱྲོར་བའི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤྲོས་རིམ་པ་དང་ཨང་རིམ་འད་བྲོ་བཀར་བ་ཡིན།  
སིར་དང་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། སེན་ཀྲོབ་ཨང་གཉིས་པ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། དངྲོས་གནས་དང་གནས་ང་ཚོ་
ཚང་མས་ཧ་གྲོ་གི་ཡྲོད་རེད། ཨང་དང་པྲོ་དྷ་རམ་ས་ལ། ཨང་གཉིས་པ་ཕལ་ཆེར་བལ་ཡུལ་ཡིན་གི་རེད། ཨང་གསུམ་པ་ལྡི་
ལི། གཞན་པ་ད་ལྟ་ཁང་པ་བརྒྱབ་ཚར་བ་དང་། གཞིས་ཆགས་བཏིང་ཚར་བ་དེ་ཚོ་ཨང་ལྔ་པ་དྲུག་པའི་ནང་མ་གཏྲོགས། 
གལ་ཆེ་ཆུང་དང་། མི་འབྲོར་དང་། བྲོད་ནས་འབྱྲོར་བ་མང་ཆེའི་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཨང་རིམ་བཀར་བ་
ཡིན་ན་འདི་འད་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་འགྲོ་ལུགས་འགྲོ་སྟངས་ལ་ཞིབ་འདུག་དང་སིད་བྱུས། འཆར་གཞི་བརྟན་པྲོ་
མེད་པའི་སང་ནས་བྱུང་བ་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟ་རང་ལ་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་ལྲོ་གསུམ་གི་ནང་ལྲོགས་ལ་
ང་ཚོས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་བྱེད་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་བྱེད་ཀི་ཡིན་གསུངས་སྲོང་། ད་ལྟའི་ཆར་ལ་ནང་སིད་ཀི་ངྲོས་ནས་
དེ་ལ་འཆར་གཞི་གང་འད་ཞིག་ཡྲོད། སིད་བྱུས་གཏྲོང་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཡྲོད་རེད་དམ། གསུངས་བདེ་པྲོ་ཡྲོད་ན་དེ་
གསུངས་རྲོགས་བྱས། ད་ལྟ་ནང་སིད་ལ་ཐྲོ་ཞིག་བསྡུས་སྲོང་། ཟླ་བ་ཁ་ཤས་སྲོན་ནས་བྲོད་ནས་འབྱྲོར་བ་དེ་ཚོའི་སྲོད་ཁང་
སྐྲོར་ལ་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོ་ཞིག་བསྡུས་སྲོང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ཐྲོ་ག་ཚད་འབྱྲོར་ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་ནང་སིད་ཀི་ངྲོས་ནས་
འཆར་གཞི་དང་ལས་རིམ་བང་ག་རེ་ག་རེ་སིག་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་གསུངས་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེ་ས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས།  
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སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག  སྐབས་སུ་བབ་པའི་ལས་དྲོན་སང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། དང་པྲོ་དེ་རྒས་
གསྲོ་ཁང་གི་སང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། སྲོ་སྲོ་ཡིན་ན་རྒས་གསྲོ་ཁང་དང་ཏྲོག་ཙམ་འབེལ་བ་ཡྲོད་ཚང་ཏྲོག་ཙམ་
རྒྱུས་མངའ་ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས་ཡིན། དཔེར་ན་སྲོ་སྲོ་ཡྲོད་སའི་ས་གནས་ཀི་རྒས་གསྲོ་ཁང་ཡིན་ན། དང་པྲོ་སྲོ་སྲོ་ཡྲོད་སའི་
དགྲོན་པ་དེའི་ཕི་ནང་བར་གསུམ་ཚང་མ་སྲོང་ནས་རེས་སུ་གཞུང་ལ་ཡར་བརིས་སྲོད་བྱེད་རྒྱུ་ཞིག་རེད། ཡིན་ན་ཡང་ཐད་
ཀར་འཛིན་སྲོང་ལ་འབེལ་བ་མེད་ན་ཡང་། གང་ལྟར་རེ་བ་ཞིག་ཡྲོད་དུས་མཚམས་མཚམས་དེའི་ནང་ལ་འགྲོ་ནས་ནང་ཆྲོས་
ངྲོ་སྲོད་ཀི་མཚོན་པའི་ཆ་རྒྱུས་ཆེ་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད། དེ་འད་ཡིན་དུས་རྒས་གསྲོ་ཁང་ནང་རྒས་འཁྲོགས་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། 
རྒས་འཁྲོགས་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་དེ་བཤད་མི་དགྲོས་པ་ཞིག་རེད།  དེ་ཡང་བཙན་བྱྲོལ་སི་
ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་དུས་རྒས་གསྲོ་ཁང་དཔེ་མང་པྲོ་ཞིག་འདུག དེ་ཡང་ལྲོ་རེ་བཞིན་རྒས་འཁྲོགས་ཀི་གངས་ཀ་
དེ་ཡར་འཕར་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་འདུག སྲོ་སྲོ་བྲོད་ནས་རེས་འབྱྲོར་ཡིན་ན་འད་གསར་འབྱྲོར་
ཡིན་འད། གང་ལྟར་གསར་འབྱྲོར་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བྲོད་ནང་ལ་ཡྲོད་པའི་སྐབས་ལ། བྲོད་ནང་ལ་ང་ཡྲོད་སའི་ཉེ་འཁྲོར་
མང་པྲོ་ཞིག་ལ་རྒས་གསྲོ་ཁང་ཡྲོད་མ་རེད། གཅིག་ཀང་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་མེད་དུས་བྲོད་ནང་ལ་རྒས་འཁྲོགས་ཡྲོད་རེད་དམ་
ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་དུས། རྒས་འཁྲོགས་གཅིག་པ་རེད། ཡྲོད་རེད། ཡིན་ན་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་རྒས་གསྲོ་ཁང་མང་
པྲོ་འཛུགས་དགྲོས་པ་དང་བྲོད་ནང་རྒས་གསྲོ་འཛུགས་མི་དགྲོས་པ་དེ་གཉིས་ལ་བསམ་བྲོ་ཞིག་བཏང་ཡྲོང་དུས།  རྒྱུ་
མཚན་གང་འད་ཞིག་རེད་དམ་ཞེས་བསམ་བྲོ་ཞིག་བཏང་ཡྲོང་དུས། ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་འདི། སི་ཚོགས་ཀི་
ཡ་རབས་སྲོད་བཟང་ཟེར་ནའང་འད་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཉམས་ཆགས་ཆེ་པྲོ་ཞིག་ཕིན་ནས་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་སང་ལ་ལྷག་
འདུག་བསམ་གི། སྲོ་སྲོ་རྒྱུས་ཡྲོད་ཀི་རྒས་གསྲོ་ཁང་ནང་ལ་འགྲོ་ནས་བལྟས་ཡྲོང་པའི་སྐབས་ལ་རྒས་གསྲོ་ཁང་ནང་
སླེབས་ཚར་བ་ནས་བཟུང་སྟེ་སེམས་ཤུགས་ཆགས་འདུག ག་རེ་རེད་ཟེར་དུས། རྒན་གསྲོ་ཁང་མང་པྲོ་ཞིག་གི་ནང་། 
གཅིག་གྲོངས། གཉིས་གྲོངས། གྲོངས་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རེད་བ། དེ་ཡིན་དུས་ཁྲོ་རང་ཚོ་ཡང་ཤི་སྒུག་ནང་བཞིན་བྱས་བསད་
ནས་སེམས་ཤུགས་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག  
 དེ་ཡིན་དུས་ཁྲོ་ཚོ་ལ་བུ་དང་བུ་མྲོ་གཉེན་འབེལ་དེ་འད་ཡྲོད་རེད་དམ་ཡྲོད་མ་རེད་ཅེས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་
བལྟས་ཡྲོང་པའི་གནས་སྐབས་ན་བུ་འདུག བུ་མྲོ་འདུག གཉེན་འབེལ་ཡང་འདུག ཡིན་ནའང་ག་རེ་རེད་ཟེར་དུས། མང་པྲོ་
ཞིག་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཕིན་པ་རེད་ཅེས་དང་། མང་པྲོ་ཞིག་ལས་ཀ་བྱེད་སར་ཕིན་པ་རེད་ཟེར། དེ་ནས་ཕ་མ་དེ་རྒས་གསྲོ་ཁང་གི་
ནང་བཅུག་བཞག་ཡྲོད་རེད་ཟེར། གནས་སྟངས་དེ་རེད། དེས་ན་ང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་དགྲོས་འདུག་བསམ་པ་ཡིན་ན། རྒས་
གསྲོ་ཁང་མང་པྲོ་བརྒྱབ་པ་དང་དེ་ལ་ལས་རིམ་སིག་པ་ལས། ཐྲོག་དང་པྲོ་ཡ་རབས་སྲོ་བཟང་གི་བསམ་བྲོའ་ིསླྲོབ་གསྲོ་ཞིག 
ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་སྲོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དགེ་ཕན་ཆེ་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་ས་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་རང་
ཡང་སྲོན་མ་འདི་འད་བསམས་མྲོང་། ང་ཚོའི་སླྲོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ལ་བསྡུས་གྲྭ་ཡང་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཁ་
སང་དེ་རིང་ནང་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྲོད་ཟེར་ཞིག་ཡང་སེལ་གི་ཡྲོད་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ག་རེ་བསམ་མྲོང་ཟེར་ན། 
ང་ཚོས་དེ་འད་མང་པྲོ་ཞིག་བཙུགས་ནས་ང་ཚོའི་སླྲོབ་ཕྲུག་ཚང་མ་དེང་རབས་ཤེས་ཡྲོན་གི་རེས་མི་ཆྲོད་པའི་བཀག་རྲོ་ཆེ་
པྲོ་ཞིག་རེད་བསམ་མྲོང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཁ་སང་དེ་རིང་ང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ནང་གི་སླྲོབ་ཕྲུག་ཚོར་བསམ་བྲོ་
བཏང་བ་ཡིན་ན། འཛམ་གིང་རྒྱལ་སིའི་སང་གི་ཤེས་ཡྲོན། རིག་གནས་ཀི་གལ་ལ་སླེབས་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་དམ་ཟེར་ན་ཡྲོད་མ་
རེད། མང་པྲོ་ཞིག་གི་རེས་ཆྲོད་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། མེད་པའི་དཔེ་མཚོན་བཞག་ན་ཡང་། ང་རང་ཚོ་བྲོད་ནང་ལ་མང་པྲོ་ཞིག་མི་



74 

རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ཡྲོད་རེད། མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ལམ་ཁ་ཡྲོད་མ་རེད་དེ། འཛམ་གིང་རྒྱལ་སིའི་རེ་ཆེན་ལ་སྲོགས་པའི་སང་
ལ་མཉམ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་ནས་དཔུང་པ་མཉམ་བསྡུར་བྱས་ནས་གསེར་དངུལ་གི་གཟེངས་རྟགས་མང་པྲོ་ལྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། 
ཡིན་ན་ཡང་ང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་གི་སླྲོབ་ཕྲུག་ཚོས་གཅིག་ཀང་ལྲོང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འདའི་གནས་
སྟངས་གང་འད་ཡིན་མིན་སྲོན་མ་ནས་བསམ་བྲོ་བཏང་མྲོང་། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ཁ་སང་དེ་རིང་བསམ་བྲོ་བཏང་ཡྲོང་དུས། 
༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གིས་ཀང་ནང་ཆྲོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྲོད་དེ་གསུངས་པ་རེད། སྲོན་མ་ངས་དེའི་སང་ལ་ག་རེ་
བསམ་མྲོང་ཟེར་ན། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་ཐུགས་ཀི་དགྲོངས་པ་དེ་ཟབ་མྲོ་ཞིག་རེད། ཧ་ལས་པ་ཞིག་རེད། ང་རང་ཚོ་འཛམ་
བུ་གིང་འདིའི་སང་ལ་མི་ཐེར་འབུམ་བདུན་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ལ་ནང་ཆྲོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་ཧ་ལས་པའི་
མང་པྲོ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་བསམ་བྲོ་བཏང་གནང་བ་ཡིན་གི་རེད་བསམ་མྲོང་། ཡིན་ན་ཡང་ཁ་སང་དེ་རིང་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་
ནང་ལ་ཡ་རབས་བཟང་སྲོད་དེ་རུལ་སུངས་ཟེར་ན་འགི་གི་ཡྲོད་མེད་མི་ཤེས། གང་ལྟར་ཀང་འདི་འདའི་གནས་སྐབས་ལ་
དངྲོས་གནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བཀའ་དགྲོངས་དེ་ཡང་དངྲོས་གནས་སྐབས་སུ་བབ་འདུག་བསམ་སྲོང་། ད་ཆ་གཅིག་
བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་བཤད་རན་འདུག་བསམས་སྲོང་། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་མཚམས་འཇྲོག་
རྲོགས་གིས།) ལགས་སྲོ། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེ་ས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
ཆུ་ཚོད་ ༣།༡༥ བར་གསྲོལ་ཇའི་བར་སེང་ཡིན། 
 

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གི་ཐུན་བཞི་པ། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ལུས་ཡྲོད། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རྲོགས་གནང་།  
 
སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཏག་ཏག་ཅིག་དན་གི་མི་འདུག གང་ལྟར་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་འདི་བཟང་སྲོད་ཉམས་འགྲོ་ཡི་
འདུག  དེ་ཡང་ང་རང་གི་སྲོན་གི་བསམ་ཚུལ་རེད། སྲོན་མ་ཡིན་ན། ནང་ཆྲོས་དང་མ་འབེལ་བའི་བཟང་སྲོད་དེ་འད་བཤད་
ཡྲོང་བའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་སང་ལ་བཀྲམ་དགྲོས་རེད་ཅེས་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་སྲོ་སྲོས་ག་རེ་བསམ་མྲོང་ལབ་
པ་ཡིན་ན། དཔེ་གཅིག་ལ། རྒྱལ་པྲོའ་ིཅི་གསུང་མ་གྲོའ་ིགྲོང་དུ། གཡྲོག་པྲོས་ལག་པ་བཀྲུས། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཤིག་
ཆགས་ཀི་མེད་དམ་བསམ་པའི་བསམ་བྲོ་ཞིག་བཏང་མྲོང་། ཡིན་ནའང་གཞི་ནས་བལྟ་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་ཁ་ས་དེ་རིང་ང་
ཚོའི་སི་ཚོགས་འདིར་ལྷ་ཆྲོས་དགེ་བ་བཅུས་ཀང་སྲོབ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་དང་། མི་ཆྲོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་
གིས་ཀང་སྲོབ་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་འད། དེ་འད་ཆགས་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ཆྲོས་
ལུགས་དང་མ་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་སང་ལ་སླྲོབ་གསྲོ་ཡག་པྲོ་ཐེབས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རིམ་པ་བཞིན་དུ་
ཕ་མ་དང་བུ་ཕྲུག་བར་གི་བརེ་བ། དེ་ག་ནང་བཞིན་སྤུན་ཟླ་དང་། སྤུན་ཟླའི་བར་གི་བརེ་བ། དེ་ལ་སྲོགས་པ་ཏྲོག་ཙམ་ཐག་ཉེ་
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བྲོ་ཆགས་ན་ང་ཚོའི་རྒན་གསྲོ་ཁང་གི་གངས་དེ་ཡང་ཏྲོག་ཙམ་ཉུང་ནས་ཉུང་དུ་འགྲོ་བའི་རེ་བ་ཞིག་ཨེ་ཡྲོད་བསམ་པའི་ཚོར་
སྣང་གཅིག་བྱུང་སྲོང་།  
 གཉིས་པ་ཞིག་ལ་བྲོད་ནས་རེས་འབྱྲོར་ཟེར་རུང་གསར་འབྱྲོར་ཟེར་ནའང་འད། ཁྲོང་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་
གི་ཐྲོག་ནས་མང་པྲོ་ཞིག་ཞུས་པ་རེད། དེ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཞུ་ཡི་ཡིན། འདིར་རྒྱབ་སྲོར་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་
ནང་བཤད་སྟངས་ཤིག་ཡྲོད་རེད། དཀའ་སྡུག་ཞུ་མཁན་དེ་སི་འཐུས་ནང་ལ་རང་ཁ་རང་གསྲོ་ཡྲོད་མཁན་གིས་དེའི་ཐྲོག་ལ་
ཞུ་ཡི་མ་རེད། རང་ཁ་རང་གསྲོ་མེད་མཁན་རིགས་ཀི་སི་འཐུས་རྣམ་པས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་པྲོའ་ིཐྲོག་ནས་
སྐད་འབྲོད་བརྒྱབ་ཀི་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཞིག་ཡྲོད་རེད། ང་འདིའི་ཐྲོག་ལ་མེད། སྲོ་སྲོ་ཡིན་ནའང་རང་ཁ་
རང་གསྲོ་ཐུབ་པའི་འཐུས་མི་གཅིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་། མང་ཚོགས་ཀི་ཚབ་བྱས་ནས་དེ་རིང་འདི་སང་རྒྱབ་སྲོར་ཞུ་འདྲོད་
བྱུང་།  
 གཞན་ཞིག་ལ་ད་ལྲོ་ང་ཚོ་ ༢༠༡༨ ལྲོའ་ིའདི་ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་གི་ལྲོ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་སླྲོབ་དེ་འད་ཞིག་
གནང་གི་ཡྲོད་རེད། གནང་བ་ནང་བཞིན་རིམ་པ་བཞིན་ལས་འགུལ་ཡང་སེལ་གི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་
ཐྲོག་ནས་དེ་རིང་འདི་ནས་མགྲོན་ཤྲོག་གཅིག་ཀང་འབྱྲོར་སྲོང་། འདིའི་སང་ལ་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་བའི་སྐབས་སུ་དེ་ངྲོས་ལེན་
བྱེད་ཐུབ་མ་སྲོང་། སྲོ་སྲོ་ཡིན་ན། གང་རེད་ཟེར་དུས་ང་ཚོ་བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་གཅིག་རེད། ད་ལྟའི་སྐབས་ལ། དེ་དེ་བཞིན་
བྲོད་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ར་བ་གཅིག་རེད། དེ་དེ་བཞིན་བྲོད་ཀི་སིད་སྲོང་གིས་ས་ཡིག་བཏབ་པའི་མགྲོན་ཤྲོག་གཅིག་
འབྱྲོར་སྲོང་། འདིའི་ཐྲོག་ལ་བྲོད་ཡིག་རྐང་གཅིག་ཀང་མེད་པའི་མགྲོན་ཤྲོག་གཅིག་རེད། འདི་ངས་ངྲོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ཀི་
མི་འདུག སི་བཏང་གི་ང་ཚོ་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་མ་ཏྲོག་ཕིན་ཡྲོད་མ་རེད། ང་ཚོས་འདི་ཐྲོག་ཏུ་གྲོས་ཆྲོད་གཅིག་བཞག་པ་རེད། 
སྐབས་དེ་དུས་ཀི་འབེལ་ཡྲོད་ཀི་ལན་འདེབས་པའི་གནས་སྐབས་ན། རྒྱུན་ལྡན་ལྟ་བུ་རེད། སིར་བཏང་ལྟ་བུ་རེད། དམིགས་
བསལ་གང་ཡང་མ་རེད་མདྲོག་མདྲོག་བཤད་སྲོང་། སྐབས་དེ་དུས་ཀི་སི་འཐུས་རྒན་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་འདི་རྒྱུན་ལྡན་ལྟ་བུ་
རེད། དེ་འདའི་སྣང་ཆུང་ཟེར་དགྲོས་རུང་དེ་འད་བཤད་མཁན་ཡང་བྱུང་སྲོང་། སྲོ་སྲོས་ཀང་ཡིན་སྣང་འད་པྲོ་ཤར་བ་ཡིན། 
ཡིན་ནའང་ཁ་སང་དེ་རིང་གི་བྲོད་ཀི་སི་ཚོགས་གཅིག བྲོད་ཀི་ཁྲོར་ཡུག་གཅིག བྲོད་ཀི་སིད་སྲོང་ཞིག་གིས་དེ་འདའི་ས་
རྟགས་ཡྲོད་ས་འདི་གང་འད་ཡིན་ནམ་བསམས་སྲོང་། སྲོ་སྲོར་འདིའི་ཐྲོག་ལ་དྲོགས་པ་དང་། སེམས་འཚབ་ཟེར་དགྲོས་
རུང་། བྲོ་ཕམ་ཟེར་དགྲོས་རུང་། དེ་འད་བྱུང་སྲོང་། དེར་བརྟེན། རྣམ་པ་ཚོས་ལན་རྒྱག་པའི་གནས་སྐབས་སུ་མཚམས་
རེར་ལན་ལས་སླ་མྲོ་འད་བརྒྱབ་ཆྲོག་གི་འདུག་སྟེ། ཡིན་ནའང་དཔེ་གཅིག་ནང་། མགྲོ་འབྲུག་ནང་བཞིན། རྔ་མ་དེ་སྦྲུལ་ནང་
བཞིན་ཆགས་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁའང་འདུག འདི་ཐྲོག་ལ་ངེས་པར་དུ་བསམ་གཞིགས་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག་མ་གཏྲོགས། དེ་
ལ་རེས་དེད་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡྲོང་གི་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 

ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག  
 

དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་ལན་འདི་གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤིག་བརྒྱབ་རྲོགས་གིས་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པ་ཡིན་
དུས། གང་བསྡུས་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་ཡི་ཡིན། འདི་འདའི་ནང་ཚུད་མ་ཚུད་འབྱུང་བས་ན་བསྡུས་པའི་ཁྲོངས་ལ་ཡྲོད་ཤག་ཤག་
གི་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྲོགས་གིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
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 གྲོང་དུ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་དྷ་ས་ནས་རྲོམ་དང་དེ་འད་མང་པྲོ་ཞིག་ཐྲོན་པ་དང་། དེས་རེན་པས་ཡུལ་མི་དང་། 
ང་རང་ཚོ་བྲོད་མིའི་བར་ལ་བསམ་ཚུལ་བཟྲོ་རྒྱུ་དང་། དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པྲོ་ཞིག་བརྒྱུད་བསགས་བྱས་པ་
དེ་འགིག་གི་མེད་པའི་དགྲོངས་ཚུལ་ཡྲོད་པ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཞུ་ཡི་ཡིན།  
 དེ་ནས་ནང་སིད་བརྒྱུད་ནས་མི་དེ་འདའི་རིགས་ལ་ཕི་རྒྱལ་དང་དེ་འད་ནས་ཚུ་ཕེབས་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་ཕ་གིའི་
ས་གནས་ལ་དམ་བསགས་ས་ཁུལ་ཟེར་བ་ཞིག་དང་། ཡང་ Restricted དགྲོངས་དག་ཚོགས་རིན་པྲོ་ཆེ། Restricted 
Area ཟེར་བ་ཞིག་དང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ས་ཁུལ་གཅིག་ལ་ Himalayan Permit ཞུ་དགྲོས་པའི་ས་ཁུལ་གཅིག་ཡྲོད་
རེད། བྱང་ཤར་ཁུལ་གི་ས་ཁུལ་གི་གནས་བབ་དེ་ཚོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ལ་དྭགས་གཙོ་བྲོར་གྱུར་བའི་བྲོད་མིའི་གཞིས་
ཆགས་ཁག་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་བཞུགས་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་དེ་འདའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཕག་ལས་
གནང་སྟངས་ཀི་གཟིགས་ཚུལ་མི་འད་བའི་མི་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་སླེབས་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་དེ་ཚོ་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་
ཕྲོགས་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རྲོགས་གིས་ཟེར་བ་དེ་ངེས་པར་དུ་ཞུ་ཆྲོག་པ་ཞིག་དང་།  
 བར་ལམ་གནས་ཚུལ་འབྱུང་རིམ་ཁག་མང་པྲོ་ཞིག་གསལ་བསགས་བྱས་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ནང་སིད་
བཀའ་བྲོན་གི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡྲོད་ཟེར་བ་འད་ཞིག་རེད་འདུག ཕལ་ཆེར་ནྲོར་མེད་པ་ཡིན་ན། སྲོང་ཙང་དེ་ཚོའི་འབྱུང་
རིམ་ཁག་ཅིག་ལ་བྲོ་ཕམ་བྱེད་པ་དང་། དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་ཆགས་ཡྲོད་མ་རེད། སི་ཚོགས་ནང་གེང་གཞི་
གཅིག་བྱུང་བ་རེད། གེང་གཞི་བྱུང་བ་དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་རང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ངྲོས་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་དགྲོས་པ་དེ་
འཐུས་ཁ་ཚང་བ་ཞིག་འབྱུང་ཡྲོད་དང་མེད་ཟེར་བ་དེ་སྲོ་སྲོའ་ིདགྲོངས་པ་བཞེས་སྟངས་ཤིག་རེད་མ་གཏྲོགས། ང་ཚོའི་སིག་
འཛུགས་ངྲོས་ནས་ལན་འདེབས་བྱ་རྒྱུ་རེད། དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་གང་ལ་གང་འཚམ་གང་གསལ་གསལ་ཞིག་མི་མང་ནང་ལ་
གང་ལྟར་འཁྲུགས་རེན་མི་ཡྲོང་བའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་ནས་གང་གསལ་གསལ་ཞིག་གནང་བའི་ཁུལ་རེད། རེད་དེ་
དེ་འདའི་བྲོ་ཁ་མང་ཁེངས་ཤིང་སི་ཚོགས་ནང་སླར་ཡང་དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་གཟའ་ཉི་མ་བཞི་ལྔ་ཞིག གནད་དྲོན་དེ་འདའི་
ཐྲོག་རང་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་རང་བཞན་ཚང་མ་ལ་བྲོ་ཕམ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རང་བཞིན་
གིས་ཆགས་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 ད་ལྟ་ཨུ་རི་སའི་ནང་ལ་མཉམ་འབེལ་གི་ལས་ཁུངས་བཟྲོ་བཅྲོས་བྱེད་ཀི་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་འགྲོ་སྲོང་ཕེད་ཀ་ནང་
སིད་ནས་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་འདུག འདི་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་མི་འདུག ཟེར་བའི་གནས་སྟངས་རེད་འདུག སི་
ཡྲོངས་ཀི་དགྲོངས་པ་བཞེས་པ་ཡིན་ན་མཉམ་འབེལ་དེ་སིར་བཏང་ཚོང་བགྲོས་ཀི་སེ་ཚན་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཚོང་
རྒྱག་མཁན་གི་སེ་ཚན་གཅིག་གིས་ལས་ཁུངས་བཟྲོ་བཅྲོས་བརྒྱབ་རྒྱུའི་དངུལ་ཞིག་སིག་འཛུགས་ལ་སླྲོང་དགྲོས་པའི་
གནས་སྟངས་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཨེ་ཡྲོད་ན་བསམ་པ་ཞིག་རེད། གལ་སིད་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཐྲོག་ནས་དེ་ས་གནང་རྒྱུའི་
ཞལ་བཞེས་གནང་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་ཕལ་ཆེར་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་རེད་དན་
གི་འདུག དེ་ང་ཚོས་བསར་དུ་བསམ་ཤེས་ཞུ་ཡི་ཡིན།  
 བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་དེ་ས་ཡྲོད་རེད། བྱེ་བ་དྲུག་དང་ཕེད་ཀའི་ལས་འཆར་ཞིག་དེ་ས་ནས་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་
ཐྲོག་ལ་འདི་ནས་མུ་མཐུད་དེ་ཞུ་བསྐུལ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། བར་ལམ་འདི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་དྲོན་འབས་གསྲོན་རྒྱུའི་
མཚམས་ལ་སླེབས་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་ལ་དྭགས་རང་ནས་ཉུ་མ་དང་ས་ཁུལ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་འཆར་གཞི་འདིའི་ནང་ཚུད་
མི་འདུག་ཅེས་ཡང་བསར་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་མ་སྙན་ཞུ་ཞིག་ཕིན་པ་རེད། འདི་ཕིན་པ་ཁྲོའ་ིཐྲོག་ནས་འདི་མ་ཚུད་པའི་རྒྱུ་
མཚན་གང་གིས་བྱས་པ་རེད། ཅི་ཕིར་བསམ་བྲོ་མ་བཏང་བ་རེད་ཅེས། དེ་འདའི་ཡར་མར་དི་བ་དིས་ལན་བྱེད་རྒྱུའི་བརྒྱུད་
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རིམ་ཧ་ཅང་གི་མང་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག ན་ནིང་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་ལ་ལ་དྭགས་ཀི་ MP དང་། ཁྲོ་ན་ཚོ་ཆ་ཚང་ཞིག་
མཇལ་འཕད་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་བྱེ་བ་དྲུག་དང་། ཕེད་ཀའི་དངུལ་བབ་འདི་ག་ཚོད་མྱུར་པྲོ་ཐྲོན་དང་། མ་ཐྲོན་གི་ཟེར་བ་དེ་
བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔའི་འགན་དབང་དེ་ཁེད་རང་ཚོའི་ཕག་ལ་ཡྲོད་རེད། ཁེད་ན་ཚོས་ཤུགས་རྒྱག་རྲོགས་གིས། མ་གའི་
དབུས་གཞུང་དང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཞུ་བསྐུལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས། སྐབས་དེ་དུས་ཚོགས་འདུའི་ཐྲོག་
ལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཡང་ཐྲོན་ཁ་ལ་མྲོ་ལ་ཁྲོ་ན་ཚོ་མཇལ་འཕད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་དེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  སྲོང་ཙང་དེ་དེ་ག་
རང་གི་ཐྲོག་ལ་ལྷག་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས། རེ་བ་ཆུང་དུ་ཕིན་དགྲོས་པ་དང་། སེམས་ཤུགས་ཆགས་དགྲོས་པའི་གནས་
སྟངས་དེ་འད་གང་ཡང་ཆགས་མེད།  
 ས་ཁང་མང་པྲོ་ཞིག་ཚོང་པ་ཚོར་སྲོད་འཆར་ཡྲོད་དང་མེད། ཤར་ཁུམ་བུ་འད་པྲོར་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ཁིམ་ཚང་
རྒྱ་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་ལ་ཁིམ་ཚང་བདུན་བརྒྱད་མ་གཏྲོགས་ལྷག་མེད་པ། བལ་ཡུལ་ཁུལ་ནས་ཚོང་པ་ཁག་གི་ས་ཆ་དེ་ཚོའི་
རིགས་འདི་ཚོང་གི་ལས་གཞིའི་ཐྲོག་ལ་གནང་རྲོགས་ཟེར་དུས་མ་གནང་བའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་འདུག  བཀའ་
གནང་སྲོང་། འདིའི་ཐྲོག་ལ་ད་ལྟ་ཐབས་ལམ་གང་ཡྲོད་དམ་ཟེར་བ་དེ། གྲོང་དུ་སི་ཡྲོངས་ཀི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་འདས་
པའི་ལྲོ་ ༦༠ གནས་སྟངས་ལ་བསར་ཞིབ་ཅིག་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་ཟེར་བ་དེའི་ནང་ལ་གཞིས་ཆགས་དེ་ཚོ་རང་བཞིན་གིས་ཚུད་
འགྲོ་ཡི་རེད། འདིའི་ལས་གཞི་ཐྲོན་པའི་མཚམས་ལ་ས་གནས་ཀི་གནས་བབ་ལ་གཞིགས་པའི་ལས་གཞི་གང་སེལ་དགྲོས་
ཀི་འདུག སྐབས་དེ་དུས་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་འགྲོ་ཡི་རེད།  
 དེ་ནས་ལ་དྭགས་བྱང་ཐང་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་ཉི་འྲོད་ཀི་གྲོག་དང་། དེ་འདའི་ Green House ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་
གནང་སྲོང་། དཔེར་ན། ཧ་སླེལ་ལྟ་བུར་ཆ་མཚོན་ན། ན་ནིང་ང་ཚོ་ཡ་གིར་སླེབས་པའི་སྐབས་སུ་གཞུང་འབེལ་རང་གི་གང་
ལྟར་དམིགས་བསལ་ཞིག་རེད་མི་འདུག་སྟེ། ཕ་གའི་གྲོག་བྲོགས་མར་ལེན་ཞིང་། ལས་ཀ་ལས་མཁན་འདི་ཐྲོག་ལ་ཁྲོ་རང་
གི་ལས་ཀ་གང་ལས་པའི་ལས་ཀའི་རྒྱུའི་འགྲོ་སྲོང་གང་ཕིན་པ་འདི་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཚུར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་བཞིན་པའི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཡྲོད་སྟབས། ཁྲོ་རང་དང་ང་ཚོ་ཐུག་འཕད་བྱས་ནས་བཀའ་མྲོལ་གང་ལ་གང་འཚམ་བྱུང་། ཧེ་སླེལ་ལྟ་བུར་ཆ་
མཚོན་པ་ཡིན་ན། འཆར་གཞི་ནང་ལ་ཡྲོད་མིན་ལ་མ་བལྟྲོས་པའི་ཁིམ་ཚང་ཚང་མའི་ནང་ལ་ Solar Light འཛུགས་
རྒྱུའི་སྐབས་དེ་དུས་ཅ་ལག་ཚང་མ་ཡར་འྲོར་འདེན་བྱས་ཟིན་པ་སྐབས་དེ་དུས་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་
ཡྲོད། དེ་དང་འབེལ་བའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གཞན་པ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཏན་ཏན་ཁེད་རང་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་མུ་མཐུད་དགྲོངས་
བཞེས་གནང་རྲོགས་གིས་ཞེས། རེ་བསྐུལ་ཆ་ཚང་ཞུས་ཡྲོད། སྐབས་དེ་དུས་ལ་སི་ལྷན་དུ་ཡྲོད་རེད། དེའི་སང་ལ་གང་
བཀའ་མངགས་ཞུས་པ་དང་། མཇལ་འཕད་གནང་བའི་མི་ཚོ་ལ་ཡིན་ནའང་། ལས་ཀ་མཇུག་སྲོང་བྱེད་དགྲོས་པ་འདི་ས་
གནས་རང་ནས་བྱེད་དགྲོས་པའི་གནས་སྟངས་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད།  
 སྲོད་ཁང་སྐྲོར་ལ་འཆར་གཞི་དང་། སིད་བྱུས་ལྡན་པ་ཞིག་ཧ་ལམ་མེད་བསད་པ། སིར་ཁུལ་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་
ན། ཁང་པ་ཨང་དང་གཉིས་དེ་ཚོ་གང་འད་བྱས་ནས་བརི་ཡི་ཡྲོད་རེད། གསུངས་པ་དེ་ཚོ་སྲོ་སྲོའ་ིའདྲོད་ཕྲོགས་ཀི་བཀའ་
མྲོལ་གང་གནང་རུང་འགིག་གི་རེད། ཀ་ལི་ཀ་ཏ་ Calcutta ཨང་དང་པྲོ་བརིས་ནའང་ཆྲོག མ་ཌ་རས་ཨང་གཉིས་པ་
བརིས་ནའང་འགིག་གི་རེད། རེད་དེ་ང་ཚོ་ཐྲོག་མ་ལས་གཞི་འདི་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་སྙན་གསེང་གསལ་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  
སིར་ཁུལ་ལ་ང་ཚོ་ཐྲོག་མའི་འཆར་གཞི་ལ་ཁང་པ་ཆེན་པྲོ་བརྒྱབ་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་
ཀི་མི་མང་ཚོ་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡང་སིད་བཅར་ནས་ཁྲོང་ཚོ་ལ་རྐུབ་བཙུག་སའི་ས་ཆ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞིག་གནང་རྲོགས་གིས། 
དེ་སྐབས་ལ་ལྕགས་ ཤྲོག་གཅིག་ལས་མེད་རུང་ང་ཚོས་གཡྲོག་ནས་བཟྲོས་ཀི་ཡིན་ཞེས་ཐྲོག་མའི་བཀའ་མྲོལ་དེ་རེད། དེ་
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འད་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་ས་ཆ་འད་ཞིག་གང་ལ་གང་འཚམ་འཐབ་རྲོད་བྱས་ཐུབ་པ་རེད།  འདིའི་ནང་ལ་ས་དང་། 
ཁང་པ་བརྒྱབ་སའི་ས་ཆ་དང་པྲོ་རང་ནས་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག འཆར་གཞི་ལྡན་པ་ཞིག་མ་ཟྲོ་བ་ཡིན་ན། འདི་ངའི་ས་ཡིན། 
ཁྲོའ་ིས་ཡིན་ཞེས་ཧམ་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཧམ་རྲོད་བྱས་ནས་དེ་འད་ཆགས་པ་ཡིན་ན། འགིག་གི་མ་རེད་དན་ནས་ལམ་ཁ་ཟྲོ་རྒྱུ་
དེ་ཨང་དང་པྲོར་ང་ཚོས་འགྲོ་འཛུགས་པ་རེད། འདི་བཟྲོས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་རེས་མ་ཆུ་འགྲོ་དང་། དེ་ཚོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
དུས་ཆུ་འགྲོའ་ིལམ་དེ་ཚོ་ཡང་རིམ་པའི་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བཏང་ནས་ཐྲོབ་པ་ཡིན་དུས་དེ་འད་བྱུང་ཡྲོང་བ་རེད། རིམ་པའི་
ཁྲོ་རང་ཚོ་ཕ་གིའི་ནང་བཞུག་མཁན་མི་མང་ཚོའི་ལས་བསྲོད་ཟེར་རུང་། དེ་འད་ཞིག་ཁང་པའི་འཆར་གཞི་ཕུལ་ཡྲོང་བའི་
སྐབས་ལ་ཧྲོ་ལེཌ་ Holland ནས་ཡིན་པ། ཁྲོ་རང་ཚོས་ཆ་ཚང་ཁས་ལེན་གི་ཡིན་ཞེས་ཨར་པྲོ་རྒྱག་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་
ཕིན་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། དངུལ་ང་ཚོ་ལ་ཡྲོད་བཞིན་པ་དང་། འཆར་གཞི་ཐྲོག་མ་ཉིད་ནས་ཚད་ལྡན་ཧ་ཅང་སྐྲོར་ནས་ལས་
གཞི་ལས་བཞག་པ་གང་ཡང་མ་རེད། སྲོང་ཙང་ཨང་དང་པྲོ་གང་ནས་བརི་དགྲོས་དང་མི་དགྲོས་ཟེར་བ་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་
ང་ཚོ་འཛིན་སྲོང་རང་གིས་དགྲོས་དབང་ག་པར་ཆགས་ཀི་འདུག གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀི་འདུག ས་ཁུག་ནང་ལ་རམ་
པ་མང་ཉུང་ག་ཚོད་འདུག ཁྲོ་ལ་བལྟས་ཏེ་གཏྲོར་བ་བཞེང་རྒྱུའི་གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་ཀི་རེད་དན་གི་འདུག  
 དེ་ནས་རྒན་གསྲོ་ཁང་དང་དེ་འབེལ་བའི་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་དགྲོངས་འཆར་གནང་བ་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་
ག་རང་རེད། དཔེར་ན། བྲོད་ནང་དང་། དེ་ཚོས་ཟེར་རྒྱུར་རྒན་འཁྲོགས་ཕ་མ་ཟེར་བ་དེ་བུ་ཕྲུག་གིས་གསྲོ་སྲོང་བྱ་རྒྱུའི་ལས་
འགན་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས། རྒན་འཁྲོགས་ཆགས་ཡྲོང་དུས་ཕྲུ་གུས་ཕ་མ་རྒྱང་ཕུད་བཏང་སྟེ། སི་ཚོགས་ནང་
གསྲོ་སྲོང་བྱེད་ཟེར་བའི་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་དངྲོས་ཡྲོད་ཡ་རབས་བཟང་སྲོད་ཟེར་རུང་ཁྲོ་དང་མ་མཐུན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་
ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཞིག་གཟིགས་ཐྲོག་མེད་མཁན་དེ་ཚོའི་རིགས་གཡུག་བཞག་པས་འགིག་གི་མེད་པ་ཡིན་དུས། ཐྲོག་མར་
སིག་འཛུགས་རང་གི་ཐྲོག་ནས་མི་མང་གིས་དེ་འད་ཞིག་དགྲོས་པའི་དགྲོས་འདུན་བཏྲོན་པ་གཞིར་བཟུང་གི་སིག་འཛུགས་
ཀི་ཐྲོག་ནས་བསམ་ཤེས་ལྟ་བུ་གནང་ནས་རིམ་པས་རྒན་གསྲོ་ཁང་བཙུག་པའི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་ཡྲོད་
རེད།  
 མགྲོན་ཤྲོག་འདི་འདིའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་མ་དགྲོས་པ་གིས། ཚོགས་གཙོ་རིན་པྲོ་ཆེ། 
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།  
སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་ཀཿ བག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་ཀཿ བག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཤད་འདྲོད་པ་ཁ་ཤས་བཀུར་འྲོས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་གྲོང་དུ་གསུངས་ཟིན་པ་འད་ཞིག་
རེད། དེ་ལ་བསར་ལྡབ་བྱེད་ཀི་མེད། ཡིན་ནའང་རིས་འགྲོ་དང་འབེལ་བའི་ཚིག་གཅིག་ཞུས་ན། ཡང་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་
གསུངས་པ་དེ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་གི་རྣམ་པ་འད་ཞིག་ཡིན། གསར་འབྱྲོར་རྣམས་ལ་མཐུན་རེན་སྲོར་བའི་སྐྲོར་ཡིན། གཞི་རའི་
ཆ་ནས་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ལ་གསར་འབྱྲོར་རྣམས་ལ་བཞུག་གནས་ཀི་ཁང་པའི་ཐད་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་འགྲོ་དང་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད་
ལ། དེ་ཚོ་ལ་བསགས་བརྲོད་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དྷ་རམ་སའི་ཉེ་འཁྲོར་ལའང་གཅིག་ཡྲོད་རེད་ལ། ལྡི་ལིའི་ཉེ་འཁྲོར་ལ་གཅིག་གི་
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སྙན་ཞུ་རབ་དང་རིམ་པར་འབྱྲོར་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་རྣམ་པ་ལ་སྲོན་མའི་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་སུའང་བཤད་མྲོང་ལ། ད་ལྟ་སླར་
ཡང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དེ་རྣམ་པ་ལ་གྲོ་སིག་གི་ཐད་ལ་བསམ་བྲོ་གང་འད་ཞིག་བཏང་ཡྲོད། མ་འྲོངས་པ་འབྱུང་འགྱུར་གི་ཐད་ལ་
གྲོ་སིག་གནང་ཕྲོགས་ཀི་ཐད་ལ། ག་སིག་གང་འད་ཡྲོད་དམ། ཞེས་འབྲོད་སྐུལ་དང་རེ་བ་བཅས་ཀི་ཐྲོག་ནས་འདི་ཞུ་ཡི་
ཡྲོད།  
 དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གཞི་རའི་ཆ་ནས་བལ་ཡུལ་རྒན་གསྲོ་ཁང་གི་གནད་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ང་
ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། རེད་དེ། ང་རང་བལ་ཡུལ་ལ་ལྲོ་མང་པྲོར་དགྲོན་པ་ཞིག་གི་ནང་ལ་དཔེ་འཁིད་བརྒྱབ་པའི་ཉམས་
མྲོང་དང་སྦྲགས། བལ་ཡུལ་ལ་མི་འབྲོར་ཇི་ཙམ་ཡྲོད་མིན་ངས་ཀང་རག་ཙམ་ཤེས་ཀི་ཡྲོད། ངས་ཞུ་པ་ཡིན་ན་དེ་རིང་
འདིར་རིས་འགྲོ་འདི་དང་། འབེལ་བའང་ཡྲོད་པ་ཞིག་རེད། གཞི་རའི་ཆ་ནས་ང་རྒྱ་གར་ལ་ཚུ་སླེབས་ནས་ལྲོ་ཁ་ཤས་ཕིན་
ཟིན་པ་རེད། ད་ལྟའི་གནས་བབ་ལ་མི་འབྲོར་ཇི་ཙམ་ཡྲོད་མེད་ཤེས་ཀི་མེད་དེ། སྐབས་དེ་དུས་བལ་ཡུལ་ལ་དཔེ་འཁིད་
བརྒྱབ་བསད་པའི་སྐབས་སུ་ཆྲོས་འབྱྲོར་གི་མི་སྣ་དེ་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐྲོ་གཞུང་ནང་ལ་གསུམ་སྟྲོང་ལྷག་ལས་མེད་
པ་རེད། དེ་ངས་ཚིག་ཐག་ཆྲོད་པྲོའ་ིཐྲོག་ནས་བཤད་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། ད་ལྟའི་གནས་བབ་ལ་ག་ཚོད་འགྲོ་ཡྲོད་ཟེར་བ་དེ་
དམིགས་བསལ་ཞུ་ཡི་མིན། ལྷག་པར་དུ་བལ་ཡུལ་ནང་ལ་ས་ཡྲོམ་གྲོད་ཆག་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་མིང་ཐྲོ་བསྡུ་རུབ་ཀི་
ནང་ལ་ཚང་མ་དེ་རིང་ཞུ་རྒྱུ། ལྔ་སྟྲོང་། བདུན་སྟྲོང་། གསུམ་སྟྲོང་། ཇི་ཙམ་ཡྲོད་མེད་ངས་ཤེས་ཀི་མེད་དེ། དེ་ལའང་རྲོག་ཁ་
རབ་དང་རིམ་པ་བྱུང་ཡྲོད་རེད་དྲོ་ཞེས། ངས་བསྲོམས་ཚིག་ཅིག་ཕུལ་གི་ཡྲོད། དེ་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་གཅིག་གཉིས་ཀི་མིང་ཐྲོ་
ཡྲོད་བཞིན་པ་དང་། ནང་མི་གཅིག་གི་བསྲོམས་ནས་མིང་ཐྲོ་འཁྲོད་བསད་པ་རབ་དང་རིམ་པ་ཡྲོད་རེད། དེ་ཕལ་ཆེར་ནང་
སིད་བཀའ་བྲོན་གིས་མ་མཁེན་པ་དེ་གང་འད་ཡིན་ན། ངས་སན་རས་གཟིགས་ལ་མ་ཎིའི་ལུང་བགང་དགྲོས་ཀི་མ་རེད། དེ་
བརྟེན། ངས་མཐའ་མའི་བསྲོམས་གང་བརྒྱབ་འདྲོད་བྱུང་ཟེར་ན། འདིའི་ནང་ཡྲོད་བཞིན་པའི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་དབུས་
པའི་ང་ཡ་སར་བའི་སི་འཐུས་ཚང་མ་ཡིན་ནའང་། བསྲོམས་གང་རྒྱག་འདྲོད་བྱུང་ཟེར་ན། ས་ཆེ་ན་གཙང་པྲོའ ་ིཆུ་ཁ་ན། 
བཤད་ཆེ་ན་ཕ་བསྟྲོད་བུ་ལ་ཆགས་ས་རེད་དྲོ་ཞེས་བསྲོམས་ཤིག་བརྒྱབ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
ཚོགས་གཙོ་དང་ཚང་མ་ལྲོགས་ལ་བཀའ་བཀྲོན་རག་སྲོང་། སྐུ་རེད་ཞུས་ཡིན། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་
ལགས།  
 
སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ས་ས་ནས་ལག་པ་བརངས་པ་ཡིན། མིང་དེ་ཕལ་ཆེར་འདི་ཁུལ་ལ་འཚེམས་ལུས་ཤྲོར་བ་
འད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་གྲོས་སྐབས་རག་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ནང་སིད་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་དང་འབེལ་བའི་
དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཕག་ལས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ད་ལྟ་སྲོ་སྲོའ་ིས་བགྲོས་འདི་བྱང་ཤར་ཁུལ་གི་
མེའྲོ། ཏི་ཛུ། ཀྲུ་ཀྲིང་དེ་དག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ས་གནས་ཀི་ཞུ་བསྐུལ་གང་ཞུས་པ་དང་། དེ་དག་ནང་
ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་ལ་ཕར་དེ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་མང་ཆེ་བས་བཀའ་བཞེས་བཟང་པྲོ་ཕེབས་ཤིང་ཡྲོད་བསད་པ་ཞིག་
དང་། ལྷག་པར་དུ་སྐབས་དེའི་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན། ད་ལྟའི་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན། དེ་ག་ནང་བཞིན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་
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བྲོན་མཆྲོག ས་གནས་ས་ཐྲོག་ལ་ཕེབས་ཡྲོད་སྟབས། ས་གནས་ཀི་གནས་བབ་མཐའ་འཁྲོབ། དེ་དེ་བཞིན་གནས་སྟངས་
དཀའ་ངལ་ཅན་ཇི་ཙམ་ཡྲོད་པ་དེ་དག་ཐུགས་ཞིབ་ཞིབ་ཚགས་བྱུང་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་བཞེས་དེ་དག་མ་བྱུང་བ་
ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་འདི་ཁ་ས་ནས་ལམ་ཙམ་ཞིག་བར་གཅིག་ཐྲོབ་སྲོང་། དེར་བརྟེན། ཡ་གི་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀི་ཚབ་
ཞུས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷག་པར་དུ་ས་གནས་ཀྲུ་ཀྲིང་གི་མི་མང་གི་ཐྲོག་ནས་ས་ཆ་ཐྲོབ་པ་དེའི་ཐྲོག་ལ་ཐྲོག་
རེག་གཉིས་གསུང་གི་འདུག་སྟེ། གསུམ་ཙམ་ཞིག་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ལས་ཤག་རེད། སན་ཁང་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན། 
མཚམས་སྲོར་གི་ཚོགས་ཁང་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་སླྲོབ་ཕྲུག་བུ་བཅྲོལ་ཁང་གསུང་གི་ཡྲོད་རུང་། སྲོན་འགྲོ་ཟེར་རུང་། དེ་
འདའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསྲོ་པྲོ་ཡྲོང་ས་རེད་ཅེས་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡི།  
 ཏི་ཛུ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གྲོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་བཀའ་ཞིག་ཕེབས་སྲོང་། ཏི་
ཛུ་འདི་དེང་རབས་ཅན་གི་གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་དམིགས་འཛུགས་ཀི་འདེམས་ཐྲོན་བྱུང་ཡྲོད་པ་དང། འདེམས་ཐྲོན་འདིའི་
སྐབས་དེར་ཕལ་ཆེར་གྲོ་བར་འད་མ་འཕྲོད་པ་འད། འདི་གང་འད་ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་ན། ཁྲོང་ཚོ་མི་མང་ནང་ལ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཧ་
ཅང་གི་དགྲོངས་ཚུལ་ཡྲོད་བཞིན་པ་ཆགས་བསད་འདུག གང་ལྟར་མི་མང་ལ་སླྲོབ་སྲོང་ཡྲོད་མ་རེད། སླྲོབ་སྲོང་མེད་དུས་
ཙ་ནས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའི་ལས་གཞི་འཆར་གཞི་བསིགས་ནས་ཡྲོང་དགྲོས་རེད་ཟེར་དུས། ང་ཚོས་གང་ཤེས་པ་འདི་ཐྲོ་
འགྲོད་བྱས་ནས་ཕུལ་བ་ཡིན། སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའི་ཐྲོག་ནས་འཆར་བགྲོས་འགན་འཛིན་ཕེབས་པའི་ཐྲོག་ལ་ང་
ཚོས་ལས་འཆར་རེ་རེ་ལ་མིང་རེ་རེ་བཏགས་ནས་ཡྲོང་གི་མ་རེད་ཅེས། བཀའ་གནང་སྲོང་། དེར་བརྟེན། མ་འྲོངས་པ་ལ་དེ་
འདའི་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པའི་ལས་འཆར་དེ་འད་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། མཁེན་ལྡན་མི་སྣ་ཕེབས་ཤིང་། མི་མང་ལ་
གྲོ་བསྐྲོན་སླྲོབ་གསྲོ་བརྒྱབ་ནས་ལས་སྟྲོན་གི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་དཔད་ཡྲོང་བ་གིས་ཞེས་ཞུ་ཡི་འདུག དེར་བརྟེན། གྲོང་དུ་
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གིང་ལ་དེང་རབས་ཅན་གི་ལས་གཞི་ཐྲོག་ནས་ཨ་རིའི་རྲོགས་
ཚོགས་ཀི་ལས་འཆར་དེ་དག་མ་ཕི་བཤྲོལ་བྱས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སྲོང་། མ་འྲོངས་པ་ལ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་གང་འད་གནང་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་མེད་འདི་ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྲོགས་གནང་ཞེས་འདིར་ལན་དགྲོས་པ་མེད། འབྲོད་སྐུལ་གི་ཚུལ་
དུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་གཅིག་དེ། ང་རང་ཚོས་རྒྱ་གར་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་པའི་དུས་ཚོད་དེ་ལ་ཉི་མ་གཅིག་ང་ཚོས་
རྒྱ་གར་གཙང་མ་བཟྲོ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་གཅིག་ཡྲོད་བཞིན་པ་དང། ས་ཁུལ་གང་སར་ཉི་མ་གཅིག་ང་ཚོས་རྒྱ་གར་གཙང་མ་
བཟྲོ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཞིག་ཡྲོད་པ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་། ཁ་སང་ཡང་ཞུས་པ་ཡིན། བཞུགས་སར་ཁུལ་ལ་
གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་རེད།  གད་སྙིགས་དབྱེ་
འབྱེད་བྱེད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོད་པ་དེ་དག་བཙོང་། མེད་པ་དེ་དག་གང་འདར་གཡུག་དགྲོས་སམ། ཟེར་བའི་དི་བ་
དེའི་སང་ལ་ང་རང་ཚོའི་གད་སྙིགས་ཀི་སྣུམ་འཁྲོར་དེ་དག་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གི་འྲོག་ལ་ཡྲོད་དུས་ནམ་རྒྱུན་ཡིན་ན་ང་
རང་ཚོའི་ཁིམ་ཚང་རེ་རེའི་ནང་ལ་གད་སྙིགས་སྐམ་པྲོ་དང་། རླྲོན་པ་ཞེས་དབྱེ་བ་ཕེས། འདི་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་སྐམ་པྲོ་དེ་
ལེན་མཁན་ཡྲོད་པ་དང་། རླྲོན་པ་དེ་གཡུག་ས་ཡྲོད་པའི་གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། མང་པྲོ་ཞིག་གིས་དཀའ་
ངལ་གང་གཟིགས་ཀི་འདུག་ཟེར་ན། ལྷན་ཁང་ཁག་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་སྐུ་མདུན་གི་སྐུ་པར་དང་འབེལ་བའི་༸སབས་མགྲོན་
རིན་པྲོ་ཆེའི་སྐུ་པར་ཡྲོད་པའི་པར་རིགས་རེད། ལྟེབས་ཤྲོག་རེད། དེ་འད་མང་པྲོ་ཞིག་གད་སྙིགས་ནང་ལ་གཡུག་ཡྲོང་དུས། 
དེ་གད་སྙིགས་བྱིངས་མཉམ་དུ་གཡུག་པ་ལ་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་འདུག མེར་བསེགས་བཏང་རུང་། མེར་བསེག་གཏྲོང་བའི་
ཁྲོར་ཡུག་ལ་གནྲོད་སྲོན་གཅིག་ཆགས་ཀི་འདུག འདིའི་ཐད་ལ་ཐབས་ལམ་གང་ཡྲོད་ན། ཞེས་འདི་གསུང་གི་འདུག ད་ལྟའི་
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ཆ་ལ་སྣུམ་འཁྲོར་དེ་ཚོ་ཡང་ནམ་རྒྱུན་ནང་བཞིན་སྐྲོར་ར་བརྒྱབ་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༨ པའི་ཐྲོག་ལ་སྐྲོར་ར་རྒྱག་གི་མི་འདུག ས་
གནས་འགྲོ་འཛིན་ལ་བཀའ་འདི་ཞུས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་བཀའ་
གནང་བ་ནང་བཞིན། སྲོན་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། གད་སྙིགས་དེ་ག་རང་གི་ཐྲོག་ནས་འདིའི་ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚོའི་འགྲོ་
སྲོང་དང་ག་ཕྲོགས་འདྲོན་གི་ཡྲོད་པ། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་དེས་གཏྲོང་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་ཡིན་ན། འདི་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པ་ལ་ང་རང་
ཚོའི་ཁིམ་ཚང་རེ་རེའི་ནང་ནས་རེད། མི་ཚང་རེ་རེའི་ནང་ནས་ཕག་དངུལ་འད་ཞིག ར་བའི་ང་ཚོས་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་
ནས་རྒྱབ་གཉེར་ག་དུས་ཞུ་བར་ཕིན་རུང་། ཁྲོར་ཡུག་སྲུང་སྲོབ་ཀི་བསྡུ་བྱ་དེ་བསྡུས་ཡྲོད་དང་མེད་ཅེས་གསུང་རྒྱུ་གཅིག་
ཡྲོད་རེད། དེ་ལ་ཕག་དངུལ་ཞིག་ཕུལ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དཔེར་ན། སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོ་བྲོ་ཡིན་ན། སིག་འཛུགས་ཀི་ངྲོ་
བྲོ་དེ་ལ་ལྲོ་ལ་སྲོར་མྲོ་གཅིག་སྟྲོང་བབ་འབུལ་རྒྱུ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་གི་མཚོན་པའི་བསྡུ་བྱ་དེ་ཕན་བུ་ཡ་སར་བའི་ཐྲོག་
ནས་གང་ལྟར་ང་རང་ཚོའི་བཞུགས་སར་འདིར་ཁྲོར་ཡུག་གཙང་མ་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་བཞེས་ཤིག་གནང་རྲོགས་
གནང་། གང་ལྟར་ཁག་ཅིག་རྦད་དེ་སྣུམ་འཁྲོར་ཡྲོད་ས་བར་དུ་བསལ་ཐུབ་ཀི་འདུག ཁག་ཅིག་སྟབས་བདེ་བྱུས་བྱས་ནས་
སྲོ་སྲོའ་ིསྲོ་འགམ་ནས་ཐྲོན་པ་དང་། འཁིད་དེ་ལ་བཞག་གི་འདུག དེའི་ནང་ལ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་
བསྲོན་དགྲོས་མ་རེད། ཚང་མས་ལམ་ལ་གཟིགས་བཞུགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་མི་ཡྲོང་བའི་ཆེད་དུ་སྲོ་ལ་ཡ་ཡྲོང་རྒྱུ་དེ་
སྐྲོར་ར་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་ཞིག་དང་། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་གསན་གཟིགས་གནང་མཁན་ཚང་མས་སྲོ་སྲོའ་ིགད་སྙིགས་འདི་
སྲོ་སྲོས་ངེས་པར་དུ་སྣུམ་འཁྲོར་དེ་དག་སླེབས་པའི་སྐབས་སུ་སྐད་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ་གཡུག་ཐུབ་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་འབད་
བརྲོན་གནང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་གྲོ་རྟྲོགས་སེལ་དགྲོས་པ་ནི་གལ་ཆེན་པྲོ་འདུག འདི་འབྲོད་སྐུལ་གཅིག་ཡིན།  
 དེ་ནས་ཁ་ས་ངས་བཀའ་ཤག་སི་ཡྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་རང་ཁུངས་ལས་བྱེད་སྐྲོར་ལ་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན། སྲོ་སྲོ་འད་
ཞིག་ཡིན་ན། གཞིས་ཆགས་ལ་ལྲོ་མང་པྲོ་མི་ཚེ་བསལ་ནས་སྲོད་མཁན་ཞིག་རེད། གཞིས་ཁག་ལ་ཡིན་ནའང་། རང་ཁུངས་
ནང་ཤེས་འཕྲོད་གསུམ་ནང་ལ་རང་ཁུངས་ལས་བྱེད་ཕྲོན་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་གི་ཕྲོགས་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། 
གཞུང་གིས་ཐད་ཀར་སིག་འཛུགས་འྲོག་ནས་སླེབས་པ་དང་ས་ནས་རང་ནས་ཡིན་པ་དེ་ལ་ལས་ཀའི་ངྲོ་བྲོ་གཅིག་ཡིན་པ་
ལ་ཕྲོགས་ཀི་ཁད་པར་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་བསར་ཞིབ་ཀི་ཐྲོག་ནས་ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་བཞེས་
གནང་རྲོགས་གནང་། གཅིག་པ་རང་ཡྲོང་གི་མེད་རུང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་གནད་དྲོན་གཅིག་འདི་ཕལ་ཆེར་ན་གཞྲོན་རམ་འདེགས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་མེད་ན། འདི་ངས་གང་དུ་ཞུ་
དགྲོས་ཡྲོད་པ་གྲོ་ཚོད་མ་སྲོང་། ཡིན་ནའང་། འདི་དང་འབེལ་བ་བཏགས་ནས་ནང་སིད་ལ་གཅིག་ཞུས། ནང་སིད་ཀི་ཐྲོག་
ནས་ནང་སིད་ལ་ཐུགས་འགན་དེ་བབ་ཀི་མེད་པ་ཡིན་ན། དགྲོངས་པའི་དཔད་གཞི་ལ་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་གི་ཡྲོད། ད་ལྟའི་
ངའི་བསམ་འཆར་འབུལ་རྒྱུ་འདི་གནད་ཡྲོད་མི་སྣ་གཅིག་གི་བཀའ་བྲོན་རེ་བཟུང་ལའང་ཞུས་པ་ཡིན།  གསུང་གི་འདུག 
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རེ་བཟུང་ལའང་དེ་འད་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་བར་དུ་བསམ་འཆར་འདི་སིངས་ཆའི་ཐྲོག་ལ་གཏན་
ནས་སླེབས་མ་སྲོང་། དེ་འད་ཞིག་ཞུ་རྲོགས་གིས་གསུངས་ཀི་འདུག ར་བའི་བསམ་འཆར་འདི་ངའི་ཐྲོག་ནས་ཡག་པྲོ་
མཐྲོང་སྲོང་། གང་ལགས་ཞེ་ན། ང་ཚོའི་ན་གཞྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་མཐྲོ་སླྲོབ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ལས་རིགས་སླྲོབ་
སྲོང་ལ་ཕེབས་ནས་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ལས་ཀ་མ་རག་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ། འགའ་ཤས་ཀིས་ཚོལ་མ་ཤེས་པ། 
དེ་འད་ཞིག་གི་ཐྲོག་ནས་ཚན་པ་གང་འད་ཞིག་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རུང་། ལས་ཀ་འཚོལ་རྒྱུའི་སེ་ཚན་ཞིག་བཟྲོས་ནས། 
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དེའི་ཐྲོག་ནས་སྲོ་སྲོའ་ིསླྲོབ་སྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་གང་དུ་ཡིན་རུང་ལས་ཀ་འཚོལ་རྒྱུའི་སེ་ཚན་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཕན་ཐྲོགས་
ཐྲོག་པྲོ་ཡྲོང་ས་རེད་ཅེས་དེ་འད་ཞིག་བཀའ་གནང་གི་འདུག དེ་འད་ཞིག་དགྲོངས་པའི་དཔད་གཞིར་འབུལ་གི་ཡྲོད།  
 དེ་ནས་མཐའ་མ་དེར། ད་གིན་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གིས་བཀའ་གནང་སྲོང་། ང་ཚོའི་ས་ཁང་གི་སིག་
གཞི་བཟྲོས་ཡྲོད་རེད། ས་ཁང་སིག་གཞིའི་ཐྲོག་ནས་ས་སེའི་གཞུང་ནས་ས་ཆ་རག་པ་དེ་དག་དབུས་ངལ་གསེལ་ཚོགས་
པའི་མཚན་ཐྲོག་ལ་བདག་དབང་དང་མ་སྲོང་ན་དབང་ལུང་བསྐུར་ནས་བཞག་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ནས་ངས་ས་ཁང་གི་སིག་
གཞི་མར་ལྟ་དུས་དེ་བཞིན་ས་ཐྲོ་ལག་འཛིན་གལ་སིད་གནང་ཡྲོད་ན། དེ་ལ་ས་ཡི་བདག་དབང་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཡིན་ནའང་
རེད། འབག་ལེན་པ་དེ་དབུས་ངལ་གསེལ་ཚོགས་པས་བྱས། ས་ཞིང་འདེབས་ལས་བྱེད་མཁན་དེ་མི་དེའི་མིང་ཡང་ས་
རྟགས་ཡྲོད་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོའི་བཀའ་མྲོལ་ཞིག་ལ་བྲོད་ནས་ཕིས་སུ་ཕེབས་པ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་སྲོད་ཁང་
གསར་རྒྱག་གི་ཐྲོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགྲོངས་བཞེས་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་བཀའ་མང་པྲོ་
གནང་ཡྲོད་རེད། རང་ཉིད་ནས་ཡིན་ནའང་སུས་གསུངས་པ་དེ་དག་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་སྲོར་ཡྲོད། ཡིན་ནའང་དེའི་སྐབས་སུ་
ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ཅེས་ན་ལྷྲོ་གཞིས་ཁག་གི་ནང་ལ་གནས་བབས་ཀི་དབང་གིས་ཕིར་བསྲོད་གནང་དེ་དག་གི་དེ་ཡར་ལེན་
ཐུབ་རྒྱུར་དགྲོངས་པ་ཞེས་པ་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུས་ཡྲོད། དེ་གང་ཚད་ཐུབ་ཡྲོད་རེད་དམ། ང་ཚོའི་བྲོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་ད་རྒྱའི་ནང་ལ་དུས་བཀག་ཅིག་གི་ནང་ཚུན་ལ་ས་ཆའི་བདག་དབང་དེ་ལེན་པར་མ་ཡྲོང་ན། དེ་ནས་གཞུང་
གིས་ཡར་བརིས་བཞེས་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་པ་ཡྲོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་དི་བ་གཅིག་ག་རེ་ཕེབས་ཀི་འདུག་ཅེ་ན། ད་ལྟ་ 
RTC ཟེར་བའི་ཁག་གཅིག་དྲོ་བདག་རང་གི་མིང་ཐྲོག་ལ་མར་གསྲོལ་རས་གནང་ནས་བཞག་པ་དེ་འད་ཡྲོད་རེད་དམ་ཡྲོད་
མ་རེད། གལ་སིད་དབུས་ངལ་གསེལ་ཚོགས་པའི་མཚན་ཐྲོག་ལ་མེད་པ་ཡིན་ན། དེ་དག་གི་ཐྲོག་ལ་བྲོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀིས་མི་མེད་པ་དེ་དག་གི་དེ་ཡར་བཞེས་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་རེད་ཡྲོད་མ་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་དག་གདྲོང་ལེན་བྱ་
རྒྱུར་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཐབས་ལམ་ག་རེ་ཚལ་གནང་ཡྲོད་རེད་དམ། གང་ལགས་ཤེས་ན་སིག་གཞི་ཟེར་བ་
དེ་བཟྲོས་པའི་སྐབས་སུ་དེ་ཚང་མར་ཁྲོད་སྙྲོམ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཀྲོ་ལི་ཀ་ལྟར་བུར་མཚོན་ན་གནའ་ས་མྲོ་ནས་ལག་
ལེན་དུ་བསྟར་གི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་ཁག་གཅིག་ལ་ཁྲོན་ན་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་ཀི་མེད་པའི་རྣམ་པ་འད་པྲོ་མི་ཚང་
མས་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་གཅིག་འགྱུར་གི་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུར་བཀའ་ག་རེ་གནང་ཡྲོད་
རེད་དམ།  
 གང་ལགས་ཞེ་ན་ཁིམས་སིག་དང་ལམ་ལུགས། ད་གིན་གྲོང་དུ་བཀའ་གནང་སྲོང་། བྱ་སྤུ་གནྲོན་གི་ལམ་ལུགས་
གསུང་གི་ཡྲོད་ནའང་འད། བཅའ་ཁིམས་དང་། སིག་གཞི་གཙོ་བྲོར་བཟུང་བའི་ལམ་ལུགས་ཟེར་གི་ཡྲོད་ནའང་རེད། དེ་
གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཁིམས་དང་། སིག་གཞི་གཞི་གཙོ་བྲོར་བཟུང་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཡིན་
པ། ལྷག་དྲོན་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་དེ་ལ་ང་ཚོས་སྙིང་རེ་གཏྲོང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཆགས་
ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། དཔེར་ན། དཔེ་མཚོན་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་
མཆྲོག་གིས་བྱང་ཨ་རིའི་དྲོན་ཟུར་དེ་མཐྲོང་ཆེན་དང་། འབེལ་བའི་ང་ཚོས་དགྲོངས་བཞེས་གནང་ཡྲོད། དེ་མེད་ན། འདི་
རེད་ཅེས་པའི་བཀའ་གནང་བ་དེར་གཏན་ནས་སྙིང་རེ་མ་གནང་རྲོགས་གནང་། ང་འད་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་རིང་རང་ང་ཚོས་ལས་
མཚམས་བཞག་ཟིན་པ་ཡིན། ཁེད་རང་ཚོའི་ལས་མཚམས་ལ་གཞིགས་པའི་གང་བྱེད་དགྲོས་རུང་། བྱེད་དགྲོས་འདུག་
ཅེས། ཡུལ་ཁིམས་དེ་སྲུང་བརི་བྱེད་དགྲོས་ཀི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། བསྲོམས་
བསྲོན་རྲོགས་གནང་། སྐར་མ་བཅུ་ཟིན་སྲོང་།) ལགས་སྲོ།  
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ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
གྲོ་སྐབས་གཉིས་པ་བཞེས་མཁན་སི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་པདྨ་བདེ་ལེགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་གྲོ་སྐབས་གཉིས་པ་ལེན་དགྲོས་པ་འདི་གནད་དྲོན་ཁག་ཅིག་ང་རང་གྲོས་ཚོགས་ཀི་
ནང་ལ་བཅར་ནས་དྲོན་ཚན་གང་འད་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་སྲོ་སྲོའ་ིཆ་ཤས་ལེན་པ་ཡིན་ནའང་འགིག་པ་དེ་འགིག་འདུག དེ་ལ་
བསྟྲོད་བསགས་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྲོ་སྲོའ་ིབསམ་ཚུལ་ལ་འགིག་གི་མེད་པ་དེ་འགིག་གི་མི་འདུག་ཟེར་ནས་
དེ་གཉིས་ཀ་མཉམ་དུ་ཞུ་མཁན་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན། དེ་ནང་ལ་ ༢༠༡༤ སིད་བྱུས་དང་། འབེལ་བའི་གནད་དྲོན་གཅིག་
གྲོང་དུ་ཞུས་ཡིན། ད་ལྟ་ངས་གང་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཟེར་ན། འདི་ནང་ལ་སིར་བཏང་གི་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ཡིན་ནའང་
འད། དེ་ག་ནང་བཞིན་པའི་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག རྒྱ་གར་གི་མངའ་སེ་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་གང་དུ་ཕེབས་རུང་། དངྲོས་
ཡྲོད་ཀི་ཕན་ཐྲོགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོང་བཞིན་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དཔེར་ན། ལྷྲོ་ཕྲོགས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། དེའི་ནང་ལ་སིད་
སྲོང་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་པའི་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་རེད། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཕེབས་ནས་མངའ་སེའི་བྲོན་ཆེན་དང་། འཐུས་
མི་རྣམ་པ་ལ་མཇལ་འཕད་བྱས་ནས་འདི་ཐྲོག་ལ་བྱེད་ཡྲོང་དུས་ས་ཁུལ་གི་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་བཞིན་པའི་གནད་དྲོན་མང་པྲོ་
ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་རྟག་ཏུ་འགན་འཁུར་ཏེ་བཅར་བ་ཙམ་མིན་པར་གཞུང་གི་བྲོན་ཆེན་བཅར་ནས་དེ་
འད་ཆགས་ཡྲོད་དུས་དེས་ཕན་ཐྲོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པྲོ་ཡྲོང་གི་འདུག དེར་བརྟེན། ངས་གང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་
སིད་སྲོང་མཆྲོག་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། ལྷྲོ་ཕྲོགས་ཀི་ཀར་ན་ཊ་ཀའི་མངའ་སེའི་བྲོན་ཆེན་དང་། འཐུས་མི་རྣམ་པར་མཇལ་འཕད་
ཕེབས་ཐུབ་ན། ཕན་ཐྲོགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོང་གི་འདུག གལ་སིད་དེ་འད་མེད་ན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག ཡང་ནས་ཡང་དུ་ལྷྲོ་
ཕྲོགས་གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་བྲོད་པའི་མི་འབྲོར་ཆེཤྲོས་དེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཀར་ན་ཊ་
ཀའི་མངའ་སེ་དེ་མངའ་སེ་གཞན་དང་། མི་འད་བའི་བཀའ་དིན་ཆེན་པྲོ་དང། ལྷག་པར་དུ་མངའ་སེའི་དཔྲོན་རིགས་ཁག་དེ་
ཚོ་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་ལ་དད་འདུན་དང་གུས་ཞབས་ཆེ་ཤྲོས་སྲོད་མཁན་གི་དེ་འད་ཡིན་པ་ཡིན་
དུས། ང་ཚོས་གྲོ་སྐབས་རིམ་པ་ཞིག་ལེན་རྒྱུའི་འདི་ཡྲོད་རེད། དེར་བརྟེན། ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཕེབས་ཐུབ་པ་དང་། དེ་འདའི་
ཐྲོག་ལ་འབྱུང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ས་གནས་ས་ཐྲོག་གི་དཀའ་ངལ་དང་། བདེ་སྡུག་མང་པྲོ་ཞིག་ཡར་འགྲོ་ཐུབ་པ་དང་། དེ་སེལ་
ཐུབ་པའི་ཕན་ཐྲོགས་ཡྲོང་གི་འདུག་ཅེས་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་བཞིན་གསར་འབྱྲོར་གི་སྲོད་ཁང་བརྒྱབ་རྒྱུའི་སྐྲོར་དེ་ཁ་སང་ཁག་ཁ་ཤས་གསུངས་སྲོང་།  ངས་ཐྲོ་གཅིག་
བརྒྱབ་ཡྲོད། ཁ་སང་ཞུ་རྒྱུ་ལུས་བསད་འདུག འདི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་འདུག བྲོད་ནས་གསར་འབྱྲོར་ཡྲོང་མཁན། ངའི་
ངྲོ་ཤེས་པ་དང་། ཐུག་བཞིན་པ་དེ་ཚོ་དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་དང་། བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་
བལྟས་ནས་ལ་དགུ་དང་། ཐུར་བཅུ། ཆུ་བཅུ་ཐམ་པ་བརྒལ་ནས་སྲོ་སྲོའ་ིསྲོག་ཚུན་ཆད་བྲོས་བཏང་ནས་འདིར་རེ་བ་བརྒྱབ་
ཅིང་ཕེབས་པ་ཞིག དེའང་བྲོད་སི་བའི་ར་དྲོན་དང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ་བྱེད་དགྲོས་དན་པའི་སེམས་
ཤུགས་དང་། ལྷག་བསམ་ཡྲོད་བཞིན་པ་དེ་འདའི་གནད་དྲོན་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཁྲོང་རྣམ་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་ང་
ཚོའི་གཞིས་ཆག་ནང་བསད་ཙང་། ང་ཚོས་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་མང་ཆེ་ཤྲོས་བསམ་བྲོ་གཏྲོང་བ་
ཡིན་ན། མང་ཆེ་བ་དེ་དྷ་རམ་ས་ལའི་ཁུལ་ལ་བཞུག་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་དེ་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་ཚོ་གང་སར་བཞུག་གི་ཡྲོད་
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རུང། གཞིས་ཆགས་མི་མང་གི་ནང་ལ་ཉིན་རེ་ཉིན་རེའི་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པའི་གནད་དྲོན་དང་།  དེ་འདའི་བདེ་སྡུག་བཤད་
མཁན་དེ་ཏྲོག་ཙམ་ཉུང་ཉུང་རེད་དན་གི་འདུག དེར་བརྟེན། ང་ཚོ་མི་མང་དཀྱུས་མ་རང་བྱས་ནས། མི་མང་དཀྱུས་མའི་ནང་
དུ་མི་ཚེ་བསལ་ནས་སྲོད་མཁན་ཡིན་སྟབས། ང་ཚོར་གྲོ་སྐབས་ཐྲོབ་དུས་ཞུ་ན་མ་གཏྲོགས། འགིག་གི་ཡྲོད་མ་རེད་དན་
ནས་དེ་འད་བྱེད་ཡྲོང་དུས། གསར་འབྱྲོར་དེ་ཚོ་དངྲོས་གནས་ཁང་པ་འད་གཡར་ནས་བསད་པ་ཡིན་ནའང་། ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག 
ལྲོ་གཅིག་ལ་ཁང་པ་གཅིག་གཡར། ཡང་ཁང་པ་གཞན་ཞིག་ལ་སྲོས། ཡང་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་ཁང་པ་གཅིག་སྲོས་ནས་འགྲོ་
དགྲོས་ན་དངྲོས་གནས་དང་གནས་ཀི་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་བྱས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ང་རེའི་མིག་གིས་མཐྲོང་པ་དེ་འད་དཀའ་ངལ་
ཆེན་པྲོ་འཕད་ཀི་འདུག སྲོད་ཁང་བརྒྱབ་རྒྱུའི་ད་ལྟ་སིར་ལི་ལི་གྲོང་སེ་བརྒྱབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོ་ལ་གང་མིན་ཚད་
ཀི་བཀའ་དིན་ཆེན་པྲོ་དང་། བརྒྱབ་དགྲོས་པ་དེ་འྲོས་ཤིང་འཚམས་པ་ཞིག་རེད་དན་པ། ད་ལྟ་སེལ་ཀྲོབ་ལ་རྒྱག་བཞིན་པ་
རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་མྲོན་གྲོ་ལ་མུ་མཐུད་དེ་བརྒྱབ་བཞིན་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ས་གནས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ས་ཆ་ཡྲོད་བཞིན་པ་
དང་། དེ་འདའི་གནད་དྲོན་གི་ཐྲོག་ལ་རང་བཞིན་གི་ལས་སླ་པྲོ་འད་ཞིག་ཆགས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོ་མུ་མཐུད་
ནས་གནང་རྲོགས་གིས། དེ་ག་ནང་བཞིན་པའི་ལྡི་ལི་རེད། ལྡི་ལིར་གསར་འབྱྲོར་མང་པྲོར་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་འཕད་ཀི་ཡྲོད་
རེད། མ་གིར་ཁང་ག་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཁྲོ་རང་ཚོ་ལྲོ་རྟག་པ་འདིར་སྙན་ཞུ་འད་ཞིག་ཕུལ་ཞིང་། བཅར་གི་ཡྲོད་
རེད། དེ་ནང་བཞིན་པ་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་བཞིན་པའི་གནད་དྲོན་ཆགས་ཡྲོང་དུས། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་ཆེ་
བཞེས་གང་ཞིག་གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་རུང་། གནང་རྲོགས་གིས། ཞེས་སྙིང་ཁྲོངས་རུས་པའི་གཏིང་ནས་དེ་རིང་འདིར་འབྲོད་
སྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡིན།  
 དེ་ནང་བཞིན་སིར་བཏང་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ཨ་མ་རེ་བཙུན་པདྨ་དང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་པའི་སྐུའི་བ་སན་དེ་འདའི་ཐྲོག་
ལ་རྒྱ་གར་གི་ནང་ནས་གཟེངས་རྟགས་ཐྲོབ་པ་དང་། དེ་ཚོ་ལ་ཁག་ཅིག་གིས་འཚམས་འདི་ཞུས་སྲོང་། འདི་དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་
གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ང་རང་ངྲོས་ནས་ཀང་འཚམས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་ལྟ་བུ་
ཡིན་ནའང་། འཛམ་གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྲོའ་ིནང་ལ་ཕེབས། བྲོད་དྲོན་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་དང་། བཀའ་སླྲོབ་གནངས་ནས་
ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ཆེ་བསྟྲོད་དང་། གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བཞིན་ཡྲོད་དུས། དེ་ཚོ་ལའང་ངའི་ངྲོས་ནས་གུས་
ཞབས་དང་། འཚམས་འདི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
གྲོང་དུ་མཚན་ཐྲོ་ཞུས་ཟིན་པར་མ་གཏྲོགས། གཞན་པས་ཕག་བརངས་བ་ཡིན་ན། གྲོ་སྐབས་འབུལ་གི་མིན་ཞེས་གྲོང་དུ་
ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། གྲོ་སྐབས་ལེན་མཁན་གཉིས་ཀིས་ཕག་བརངས་པའི་རེས་སུ་གསལ་བསགས་འདི་ཞུས་ཟིན་པ་རེད། གྲོ་
སྐབས་གཉིས་པ་ལེན་མཁན་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་ཐྲོག་སི་ཡྲོངས་ཀི་བགྲོ་གེང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མཐའ་མ། 
སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དྲོན་གྲུབ་ལགས།  
 
སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དྲོན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ང་ད་ལན་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་བཀའ་ལན་ཕེབས་ནས་། དེ་བས་ཀང་
མགྲོ་འཁྲོར་རུ་ཕིན་སྲོང་། འཁྲོར་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གི་ཚེ་རིང་རྒས་གསྲོ་
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ཁང་གི་ལས་མཚམས་དེ་འཇྲོགས་དགྲོས་པ་དང་། དེ་ལ་མི་གཏང་ཡྲོང་གི་ཡིན་གསུངས་པ་དེ་རེད། འདི་ངས་ཡིན་དང་ཡིན་
ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན། དགའ་ཞིང་སྲོ་ཞིང་། རིས་སད་ཆྲོག་ཆྲོག་བྱས་ནས་སྲོད་ཀི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་དེ་རེད། དེ་དང་ལྷན་དུ་
བཀའ་གནང་ག་རེ་གནང་སྲོང་ཟེར་ན། ཆྲོས་འབྱྲོར་ས་གནས་ཀི་མི་འབྲོར་དེ་ལ་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་དང་། སི་འཐུས་ཁེད་
རང་གཉིས་ས་གནས་ལ་བསད་ནས་ཞིབ་གཤེར་འད་དམིགས་བསལ་བྱེད་དགྲོས་ན་ཟེར་བ་དེ་འད་ཞིག་གསུངས་སྲོང་།  
ངས་འདི་དམིགས་བསལ་གྲོ་བ་ལེན་ཤེས་མ་སྲོང་། ཡང་མེད་ན། ཚེ་རིང་རྒས་གསྲོ་ཁང་གི་ལས་ཀ་བཞག་ནས་དེ་རེས་ལ་
མི་འབྲོར་ཞིབ་གཤེར་གི་ལས་ཀ་གཅིག་ངས་འགྲོ་འཛུགས་རྒྱུ་དེ་འད་གསུངས་ཀི་ཡྲོད་པ་དང་། དེ་ངས་གྲོ་ཚོད་ཀི་མི་འདུག 
བྱས་ཙང་ངས་དེ་འད་ཞུ་གི་ཡྲོད་མ་རེད། བསྲོམས་བསྒྱབ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ༢༠༡༦་་་༡༧ ཆྲོས་འབྱྲོར་ས་གནས་འགྲོ་
འཛིན་གིས་ཕུལ་བའི་ལས་བསྲོམས་ནང་ལ་གསལ་བའི་མི་བཞི་སྟྲོང་བདུན་བརྒྱ། བརྒྱད་ཅུ་ག་ལྔ་དེ། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་གསུམ་
སྟྲོང་གསུམ་བརྒྱད་ལས་མེད་པ་ཡིན་ན། གསུམ་སྟྲོང་། ཉིས་བརྒྱ་ལས་མེད་པ་ཡིན་ན། མི་གཅིག་སྟྲོང་ལྔ་བརྒྱ་དེ་ལྲོ་གཅིག་
གི་ནང་ལ་གནམ་ལ་འཕུར་བ་རེད་དམ། ས་ལ་འཛུལ་རེད་དམ། བཀའ་འདི་འདི་རེད། གཅིག མི་དེ་གང་དུ་ཕིན་པ་རེད་དམ། 
མི་འབྲོར་མི་གཅིག་སྟྲོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་དེ། གཉིས་པ་དེར་འདི་དང་ས་ཡྲོམ་གཉིས་ཀི་བར་ལ་འབེལ་བ་ཡྲོད་རེད། ས་
ཡྲོམ་གྲོད་ཆག་གི་ཚོགས་ཆུང་ནང་། ད་ལྟ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུང་བཞིན་པ་དེ་རེད། ང་ཡྲོད་རེད་གསུངས་པ་དེ་རེད། 
ཡིན་ནའང། དངུལ་འགེམས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་རང་གིས་རྐང་འགན་བཞེས་ནས་ང་ཚོའི་དཔ་དེབ་ལ། 
དེབ་ལྗང་ཁུ་ལ་གཞི་བཅྲོལ་ནས་དངུལ་དེ་ཕུལ་ཡྲོད་རེད། མི་འབྲོར་དེ་ལྲོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་དེ་འདའི་བར་ཁད་ཕིན་པ་དང་། 
དེ་ཡང་དངུལ་གི་ཐྲོག་ནས་མི་ཆིག་སྟྲོང་ལྔ་བརྒྱ་རེ་བྱས་ན་སྲོར་འབུམ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཙམ་གི་བར་ཁད་འགྲོ་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་
ངས་འདིར་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། མི་འབྲོར་དེའི་གནས་སྟངས་དེ་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གི་ལྷག་པར་དུ་ས་གནང་
གཞུང་གི་འགྲོ་འཛིན། དེ་བཞིན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཛིན་སྲོང་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། སི་འཐུས་ཞིག་གིས་དི་བ་ཕུལ་བ་དེར་
འགན་བཞེས་པའི་ཐྲོག་ནས་ལན་གསལ་པྲོ་ཞིག་གནང་དགྲོས་ཀི་རེད་མ་གཏྲོགས། ངས་ཆྲོས་འབྱྲོར་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་
དང་ངེད་གཉིས་བར་ལ་མི་འབྲོར་གི་དེ་ངས་གཙང་མ་བཟྲོ་དགྲོས་པ་ངས་གང་ཡང་མཐྲོང་མ་སྲོང་ཞེས་དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། 
 གཉིས་པ་དེར་ཚེ་རིང་རྒས་གསྲོ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཆྲོད་འགན་ལྲོ་གཉིས། གཉིས། བཞི། འདི་ཆྲོད་འགན་སིག་
གཞི་ལྟར་ལྲོ་བཞིའི་རེས་ལ་ལས་མཚམས་འཇྲོགས་དགྲོས་རེད་གསུངས་པ་དེ་རེད། ད་ལྟའི་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཀིས་དི་བ་
གནང་སྲོང་། དེ་ལ་སྐུ་ངྲོ་བཀའ་བྲོན་གིས་ལྲོ་ལྔ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་དེ་ཡང་ངས་ནྲོར་བ་རེད། ནག་ཉེས་དེ་ངས་འཁེར་རྒྱུ་རེད་
གསུངས་སྲོང་། དེའི་སྲོན་ལ་ཡང་དེ་ག་རང་ནག་ཉེས་ཆ་ཚང་དེ་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གིས་བཞེས་ཀི་ཡིན་གསུངས་པ་དེ་
རེད། འདི་ལ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ལ་ནང་སིད་ཁབ་ཁྲོངས་ཀི་རྒས་གསྲོ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་མང་པྲོ་ལྲོ་བཞི་ལས་བརྒལ་བ། མང་པྲོ་
ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ཏུ་ད་ལྟ་བཀའ་ལན་གནང་བ་དེ་ཚོ་ཙམ་མིན་པར་ཏན་ཏན་འདི་ནང་ལ་འབེལ་ཡྲོད་རྒས་གསྲོ་ཁང་གི་
འགན་ཡྲོད་པའི་ལས་བྱེད་དང་། བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་ཚོས་ཆ་ཚང་ལ་དེ་ག་རང་གནང་རྒྱུའི་དགྲོངས་པ་འད་བཞེས་ཡྲོད་ཀི་
རེད་བསམ་གི་འདུག བྱས་ཙང་འདི་འགེལ་བཤད་ཅིག་མ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། ཁ་ཤས་ལ་བང་དྲོར་སིག་གཞི། ཆྲོད་འགན་
སིག་གཞི་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ། ཁ་ཤས་ལ་འགྲོ་ཡི་མེད་པ་དེ་འད་བྱས་པ་ཡིན་ན། དེ་སྲོན་གི་གྲོས་ཚོགས་ལ་ངས་ཞུས་པ་ཡིན། 
ཡག་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། དང་པྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། ང་ཚོ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་། དེའི་
བང་དྲོར་སིག་གཞི་དེས་སི་ཡྲོངས་ཀི་གཅིག་མཚུངས་ལྟ་བུར་ཁབ་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་དེ་འད་ཞིག་རེད་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་ནས་བཀའ་ལན་གནང་རྲོགས་གནང་། དེའི་རེས་སུ་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་
བྲོན་མཆྲོག་ནས་གསུང་རྲོགས་གནང་།  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་བྲོད་ནས་གསར་དུ་འབྱྲོར་བའི་བྲོད་རིགས་ཚོའི་ཐྲོག་ལ། 
བྲོད་རིགས་མང་པྲོ་ཞིག དཔེར་ན། དྷ་ས། ལྡི་ལི་ས་ཁུལ་གི་དེ་དང་དེར་འབེལ་བའི་གང་ལྟར་ས་ཁུལ་ཁག་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་
ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་མ་འྲོངས་གནང་འཆར་གང་ཡྲོད་དམ། ཞེས་བཀའ་གནང་སྲོང་། དང་པྲོ་དེར་སིར་ལ་གྲོང་སེ་
གཅིག་གསར་དུ་བསྐྲུན་ནས་ཁང་པ་བགྲོས་སྲོད་ཟིན་པ་རེད། གཉིས་པ། ངས་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་རེད། ང་ཚོ་ལས་ཀ་ལས་
མཁན་ལ་ཆ་རེན་བཟང་ལྲོས་ཀི་གྲོ་སྐབས་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ལྟ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྐབས་རེར་དངུལ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་ས་
ཉྲོ་མ་ཐུབ། སྐབས་རེ་ས་ཡྲོད་རུང་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཁང་པ་རྒྱག་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་མེད་པ། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་འདའི་
གནས་སྟངས་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ལྟ་ཡྲོང་དུས་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ཀི་ནང་ལ་གཞིས་ཆགས་ཚང་མ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བྲོགས་མར་གནང་
བའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ནང་སིད་ཀི་ཞིང་འབྲོག་སེ་ཚན་ཟེར་བ་དེའི་ནང་ནས་ས་ཆ་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཞིག་ཕ་ཟུར་བཅད་བྱས་ནས། དེའི་ནང་ལ་ཁིམ་ཚང་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པའི་ཁང་པ་ཞིག་གསར་བསྐྲུན་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ག་
ནང་བཞིན་ལྡི་ལི་ནས་ཉེ་ཆར་ཁྲོ་ཚོ་འཐུས་མི་ལྔ་དྲུག་ཅིག་ཡ་འབྱྲོར་སྲོང་། གྲོས་ཚོགས་ཀི་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚོས་ཕལ་ཆེར་མཇལ་ཡྲོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཁྲོ་རང་ཚོའི་ཞུ་དྲོན་གཙོ་བྲོ་དེ་ག་རང་རེད། གཞིས་ཆགས་ཀི་ཐྲོབ་ཐང་ཞིག་
གནང་རྲོགས་གིས། ལྡི་ལིའི་ཁུལ་ལ་ཧ་ལས་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག གསུངས་པ་དེ་ཚོ་རེད་འདུག དེ་ཚོའི་ཐྲོག་
ལ་ང་ཚོ་སི་ཡྲོངས་ཀི་ན་ནིང་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་ལན་གཅིག་ཕུལ་བ་ཡིན། ས་གནས་སྲོ་སྲོའ་ིནང་ལ་དུད་ཚང་
བརྒྱ་ཡྲོད། ཉིས་བརྒྱ་ཡྲོད། བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ཡྲོད། ཅེས་ཐྲོག་མང་པྲོ་ཞིག་འབྱྲོར་ཡྲོད་རེད། འབྱྲོར་བ་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་
སྐབས་དེ་དུས་སྙན་གསྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོས་དེ་ཚོའི་རིགས་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག ཞིབ་འཇུག་ཡག་པྲོ་ཞིག་ཞུས་བསད་ཀི་
ཡྲོད། གང་ལགས་ཟེར་ན་མི་གཅིག་གིས་ས་གནས་གཅིག གཉིས། གསུམ་དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་མིང་འཁེར་ནས་ཐྲོ་བརྒྱབ་པ་དེ་
འད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས། དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་ད་ལྟ་བར་དུ་ཐྲོ་ག་ཚོད་འབྱྲོར་འདུག འབྱྲོར་བ་དེའི་ནང་ལ་ཆ་རེན་ཚང་བ་ག་
རེ་རེད་འདུག མ་ཚང་བ་གང་རེད་འདུག དེ་ཚོར་བལྟས་པའི་ཐྲོག་ནས་མཐའ་མའི་གཞུང་རང་གི་གཟིགས་སྲོང་གནང་
དགྲོས་པའི་མི་དེ་ག་ཚོད་ཆགས་ཀི་འདུག ཁྲོ་ལ་གཞིགས་པའི་ང་ཚོས་འཆར་རིས་སྐྲོར་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རང་
བཞིན་གིས་ཆགས་ཡྲོང་གི་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་རེད། ནང་སིད་རེད། འདི་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་
སི་ཡྲོངས་ཀི་གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་བཞིན་པ་ནི་ང་ཚོས་གསལ་པྲོ་ཤེས་ཀི་ཡྲོད། དེ་ཚོ་གང་ཐུབ་ཐུབ་སེལ་ཐུབ་པའི་
ཐྲོག་ལ་འབད་བརྲོན་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་སླར་ཡང་བསར་ལྡབ་བྱས་ནས་ཞུ་འདྲོད་
བྱུང་། 
 གཉིས་པ། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་བྱང་ཤར་ཁུལ་ནས་འཕྲོས་པའི་ཀྲུ་ཀྲིང་ཁུལ་དཀའ་ངལ་གང་ལ་གང་
འཚམ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། ཡ་གའི་ཁུལ་ལ་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གི་ཡིག་ཚང་གཅིག་ཡྲོད་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་ཁབ་ཁྲོངས་སན་
ཁང་གཅིག་ཡྲོད་རེད། སན་རིས་ཁང་གཅིག་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་ས་ཁུལ་མི་འད་བ་བྱས་ནས་རྒྱང་ཐག་གང་ལ་
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གང་འཚམ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཐྲོག་ནས་ནད་པ་ཚོ་འགྲོ་རྒྱུགས་མ་ཐུབ་པ་དང་། དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་དཀའ་ངལ་
གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་འཕད་བཞིན་འདུག གྲོང་དུ་སི་འཐུས་གྲོང་འཆར་གནང་མཁན་ཐྲོག་ནས་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ནའང་། 
ཡ་གའི་གཟིགས་སྐྲོར་ལ་ཕེབས་པའི་སང་ལ་ཐུགས་ཞིབ་གང་བྱུང་བ་འདི་ང་ཚོས་ཆ་ཚང་བྲོ་ངེས་ཡྲོད། ཡྲོད་པི་ཐྲོག་ནས་མ་
ཀྲུ་ཀྲིང་ས་ཁུལ་བལྟ་སྐྲོར་བྱས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་མ་སླེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཡ་གའི་མང་ཚོགས་ཐྲོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ས་གནས་
འགྲོ་འཛིན་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག སན་རིས་ཁང་དང་གཉིས། འཕྲོད་བསྟེན་གི་སན་ཁང་གསུམ་པྲོ་དེ་ཁང་པ་ཁྲོར་ཡུག་
གཅིག་གི་ནང་ལ་གང་ལྟར་འཛུགས་སྐྲུན་ཞིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ལས་དྲོན་གི་ཆེད་དུ་བྱས་པ་དང་། ཞྲོར་ལ་རྒྱ་བྲོད་
བྲོད་སན་གཉིས་ཀ་བསྟན་གཏུགས་བྱེད་པ་དང་། ནད་པ་ཚོ་ཡིག་ཚང་ལ་ཡྲོང་། ལ་གཅིག་བརྒྱབ། ཐུར་གཅིག་བབས་ནས་
སན་ཁང་ལ་འགྲོ་དགྲོས་པའི་བཟྲོ་འད་པྲོ་སྲོང་ཙང་། དེ་འད་མི་དགྲོས་པར་སྟབས་བདེ་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་འད་ཞིག་
ཡྲོང་བ་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྲོགས་བགིས་ཞེས། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གཙོས་པའི་དེ་འབེལ་ཆགས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་
བཀའ་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་། ང་ཚོས་དེ་དགྲོས་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་མཐྲོང་སྲོང་། མཐྲོང་བ་ལྟར་མར་ཡྲོང་ནས་ང་ཚོས་དེ་
ཚོའི་འཆར་གཞི་སྐྲོར་ནས་ཕལ་ཆེར་འབུམ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་གི་འགྲོ་སྲོང་འགྲོ་ཡི་འདུག དེ་ཚོའི་འཆར་གཞི་སྐྲོར་ནས་གང་ལ་
གང་འཚམ་དྲོན་འབས་གསྲོན་པའི་གནས་བབ་གཅིག་ཆགས་ཡྲོད་ཅེས་སྙན་གསྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་ཏི་ཛུ་ཡི་ར་བའི་དེང་དུས་ཀི་འཛུགས་སྐྲུན་གི་འཆར་གཞིའི་ནང་ལ་ཚུད་རྒྱུའི་ཐྲོག་མའི་འཆར་གཞི་དེ་རེད། 
ས་གནས་ནས་འཆར་གཞི་བཀྲོད་སྟངས་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་རང་འདྲོད་རང་གི་རྣམ་པ་མ་གཏྲོགས།  སི་པའི་ཐྲོག་ནས་སི་
པའི་འཛུགས་སྐྲུན་ཐྲོག་ལ་འདི་དགྲོས་ཀི་འདུག འདི་དགྲོས་ཀི་ཟེར་བ་ཞིག་ཧ་ལམ་གཏན་ནས་མེད་པ་ལྟ་བུ། ང་ཚོའི་དུད་
ཚང་ལ་འདི་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད། ཁྲོང་ཚོའི་དུད་ཚང་ལ་དེ་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་འདའི་རྲོད་གེང་མང་པྲོ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཐྲོག་
ནས་ཁུངས་གཏུགས་ཀི་འཆར་གཞི་ཚད་ལྡན་མེད་པར་ངྲོས་འཛིན་བྱས་ནས་མར་ཕིར་འཐེན་བྱས་དགྲོས་པའི་གནས་
སྟངས་དེ་འད་ཆགས་འདུག དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ཉེ་ཆར་ཀྲུ་ཀྲིང་སླེབས་པའི་སྐབས་སུ་མི་མང་ཚོགས་ཆེན་
ཐྲོག་ལ་དེ་ཚོ་ར་འཕྲོད་གསལ་པྲོ་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། མ་འྲོངས་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་མུ་མཐུད་དེ་ཡ་ཚུད་པ་ལ་ཏན་ཏན་ང་ཚོས་
བསམ་ཤེས་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 རྒྱ་གར་གཙང་བཟྲོའ་ིཉིན་མྲོ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་ཀི་འདི་སྲུང་བརི་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གད་སྙིགས་དང་། དེ་ཚོའི་རིགས་
འདི་གང་བྱུང་གཡུག་པ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཕལ་ཆེར་ནང་སིད་དང་ཐད་ཀར་ལས་ཀའི་ཐྲོག་ནས་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་
མི་འདུག དེར་འཕྲོད་བསྟེན་གི་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བྲོན་གིས་ཆ་ཚང་གསན་པ་ཡིན་དུས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཟུར་དུ་དི་བ་མི་
དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་རང་ཁྲོངས་ཀི་ཐྲོབ་ཐང་དང་། ཕྲོགས་ཀི་བར་ཁད་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་དེ་བཀའ་གནང་སྲོང་། ཏྲོག་ཙམ་ཐྲོག་མ་
རང་ནས་བར་ཁད་དེ་ཧ་ལས་པའི་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག ཆུང་ཆུང་རེད་མི་འདུག དཔེར་ན། འདི་འབེལ་བ་ཆེ་ཤྲོས་ནི་ནང་སིད་
དང་གཅིག ཤེས་རིག་དང་གཉིས། འཕྲོད་བསྟེན་གསུམ་འདིའི་ཁབ་ཁྲོངས་ཀི་རང་ཁྲོངས་ལ་ལས་བྱེད་མང་ཤྲོས་ཆགས་ཀི་
ཡྲོད་རེད། བདེ་སྲུང་ཁྲོངས་ལ་སྣེ་ལེན་ཙམ་ཞིག་རེད་མ་གཏྲོགས། དེ་ཙམ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་བར་ལམ་
བཀའ་ཤག་རང་གི་ཐྲོག་ནས་དམིགས་བསལ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གཅིག་སྙྲོམ་ཞིག་བྱུང་ན་མ་གཏྲོགས།  འགིག་གི་མི་འདུག་
ཟེར་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཟུར་དུ་བཙུགས་ནས། ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་བཀའ་ཤག་ལ་འབྱྲོར་བ་རེད། འབྱྲོར་བ་ཙམ་མིན་
པར་ཕྲོགས་ཀི་བར་ཁད་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་གང་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་ཕལ་ཆེར་ས་ཁུལ་སྲོ་སྲོའ་ིཐྲོག་ལ་ལམ་
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སྟྲོན་ཕིན་ཡྲོད་བསམ་པ་དན་གི་འདུག སྲོང་ཙང་། འདིའི་ཐྲོག་ལ་མ་འྲོངས་རང་ཁྲོངས་དང་། ལས་བྱེད་ཀི་ཕྲོགས་ཐྲོབ་ཀི་
ཁད་པར་ཐྲོག་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་དཀའ་ངལ་སེལ་གི་རེད་དན་གི་འདུག  
 དེ་ནས་ན་གཞྲོན་རམ་འདེགས་བཟྲོ་རྒྱུ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་སྲོང་བརར་མང་པྲོ་ཞིག་ ཕུལ་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། དེ་ཚོ་ཕུལ་
མཁན་ཚང་མའི་ཐྲོག་ལ་ལས་ཀའི་འཐབ་རྲོད་བྱེད་མ་ཐུབ་པ་དང། འཐབ་རྲོད་མ་ཐུབ་པ་དང་། བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་
དེ་འད་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས། དེ་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཐྲོག་ལ་ལས་རྲོལ་བྱེད་མཁན་གི་ལས་ཁུངས་ཟེར་རུང་། མི་
འགྲོ་ཟེར་རུང་། དེ་འད་ཞིག་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཕན་ཐྲོགས་འདུག ཅེས་བཀའ་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་གི་ང་ཚོས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་
ཏན་ཏན་བསམ་གཞིགས་ཞུ་ཡི་ཡིན།  
 ད་ལྟའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་མཐུན་རེན་སྲོར་སྲོད་ཀི་ནང་ལ་སྲོད་ཁང་། གསར་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་རེད། དེ་དེ་བཞིན་གི་ལྷྲོ་
ཕྲོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལྔ་གཙོས་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་མང་པྲོའ་ིནང་ལ། གཅིག་ཕིན་པ་དང་། དེ་ཚོའི་ས་ཞིང་ཕིར་
ལེན་བྱས་པ་གང་འཚམ་བྱུང་ཡྲོད་རེད། དྲོ་དག་གི་མིང་ཐྲོག་ལ་ RTC སད་པ་བྱུང་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད། ཡྲོད་ན། འདིའི་
ཐྲོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་རྲོགས་གིས་གསུངས་པ་གཅིག་ཕེབས་སྲོང་། ར་བའི་ང་ཚོ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ལས་
ཀ་འདི་ས་ཁང་གང་ཡྲོད་པ་དེ་ས་རེས་མང་པྲོ་གསལ་བསགས་ཕུལ་བ་ཡིན། ས་གནས་སྲོ་སྲོའ་ིནང་ལ་གཞིས་ཁང་ས་སྟྲོང་
ཡྲོད་པ་ག་ཚོད་ཡྲོད་པ་ཆ་ཚང་གངས་ཐྲོ་ཞིག་ཡ་བཏང་ཤྲོག་ཟེར་ནས་བཏང་ཡྲོད་རེད། ས་ཁུལ་མང་བའི་གངས་ཐྲོ་ཆ་ཚང་
འབྱྲོར་སྲོང་། ས་དེ་ཙམ་སྟྲོང་པ་ཡྲོད། ཁང་པ་སྟྲོང་པ་དེ་ཙམ་ཡྲོད། འདིའི་ནང་ནས་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ལྟ་བུ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། 
ཧྲོན་སུར་དེ་ས་ཞིང་དང་། ས་ཁང་མང་ཤྲོས་ཆགས་འདུག འདིའི་ཐྲོག་ལ་གང་ལྟར་ང་ཚོས་བར་ལམ་གསལ་བསགས་
གཅིག་ཀང་བཏང་ཡྲོད་རེད། གཞིས་ཆགས་མ་ཐྲོབ་པའི་མི་མང་། དཀའ་ངལ་ཡྲོད་ཟེར་མཁན་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་གཞིས་ཆགས་
ཀི་ཐྲོབ་ཐང་ང་ཚོས་དེ་འད་ཞིག་གི་སང་ལ་བསྐྲུན་གི་ཡིན། སྲོང་ཙང་དེར་ཕེབས་འདྲོད་ཡྲོད་ན། ཐྲོ་འཁེར་ཤྲོག་ཟེར་བའི་
སྐབས་སུ། མ་གིའི་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་རེད། མ་གིར་ཕེབས་ཀི་ཡིན་ཟེར་མཁན་ཕལ་ཆེར་ཁིམ་ཚང་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་གི་ཐྲོ་སླེབས་
སྲོང་། འདིའི་ཐྲོག་ལ་མ་གིར་ས་ཆ་དུད་ཚང་རེ་རེ་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་གནང་ཐུབ་ཀི་རེད། མི་འབྲོར་ལ་གཞིགས་པའི་ས་ཆའི་
རྒྱ་ཁྲོན་ག་ཚོད་འདུག ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ཚར་བའི་རེས་སུ་ལས་བྱེད་ཆེད་དུ་མངགས་ཏེ་ས་གནས་ལ་གཏང་ནས་ཞིབ་
འཇུགས་བྱས། དེ་ནས་མི་མང་མར་སྲོས་འདྲོད་ཡྲོད་པ་དེ་ཚོ་རིམ་པས་སྲོ་བཞུག་གི་ལས་འགྲོ་འཛུགས་རྒྱུའི་འབད་བརྲོན་
ཞུ་ཡི་ཡྲོད། འདིའི་ནང་ནས་རིགས་མང་པྲོ་ཡྲོང་སིད་ཀི་རེད། རིགས་གཅིག་ཁང་པ་རིང་པ་ཡྲོད་བཞིན་པ་བཟྲོ་བཅྲོས་
བརྒྱབ་ནས། བཞུག་ཐུབ་པའི་གནས་བབ་ཡྲོད་པ་གཅིག་ཡྲོད་རེད། རིགས་གཅིག་ཆ་ཚང་ཕ་བླུགས་ནས་བརྒྱབ་ན་མ་
གཏྲོགས། ད་ལྟ་བསད་རྒྱུའི་གནས་བབ་མེད་པའི་དེ་འད་རིགས་མང་པྲོ་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་མི་མང་གི་གནས་
སྟངས་རེད། མི་མང་དྲོ་བདག་སྲོ་སྲོའ་ིདཔལ་འབྱྲོར་གི་གནས་བབ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་ལྟ་བུ་བྱས་
ནས་དྲོ་བདག་སྲོ་སྲོའ་ིངྲོས་ནས་ག་ཚོད་ཕུལ་ཐུབ་ཀི་རེད། གཞུང་གི་ངྲོས་ནས་ག་ཚོད་རྲོགས་སྲོར་བྱེད་ཐུབ་ཀི་རེད། དེ་
བྱ་རྒྱུའི་ལས་འགན་གཅིག་ཕལ་ཆེར་ཕི་ཟླ་ ༤ འགྲོ་འཛུགས་བྱེད་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཡྲོད། མ་གིའི་ད་ལྟ་བར་དུའང་གཞིས་
ཆགས་སྲོ་སྲོའ་ིནང་ལ། ཨྲོ་རི་སའི་ནང་ལ་པ་ཊ་ཟེར་གི་འདུག RTC ཟེར་གི་མི་འདུག འདི་དྲོ་བདག་སྲོ་སྲོའ་ིམིང་ཐྲོག་ལ་
རག་པའི་གནས་བབ་གཅིག་ཆགས་ཡྲོད་རེད་དེ་ང་ཚོ་སི་ཡྲོངས་དབུས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་  CTRC རང་གི་སི་
ཡྲོངས་ཀི་ས་ཆ་དེ་འད་ཞིག་ཡྲོང་རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོས་འབད་བརྲོན་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད་མ་གཏྲོགས།  ལྷྲོ་ཕྲོགས་ཁག་ནང་ལ་
ལུགས་བསམ་དང་། བདེ་སིད་སླར་གསྲོའ་ིནང་ལ་སྲོན་མའི་ཡིག་ཆ་རིང་པ་གང་གནང་བ་མ་གཏྲོགས། འདི་ RTC རང་ལ་
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རེད་ཡྲོད་རེད་དམ་ཟེར་ན། ར་བ་ཉིད་ནས་རེད་ཡྲོད་མ་རེད། RTC གནང་རྒྱུ་དེ་ལས་གཞི་གསར་པའི་ནང་ལ་འགྲོ་བཞིན་
པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད།  
 དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་ ༢༠༡༤ སིད་བྱུས་དང་། འབེལ་བའི་ས་གནས་ཁག་ལ་ལས་དྲོན་བྱེད་
ཕྲོགས་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་རེད། བཀའ་བྲོན་རེད། འདི་དང་འདི་འད་བའི་བཀའ་བྲོན་ཕྲོགས་མཐའ་
ཁག་ལ་སུ་ཞིག་ཕེབས་གནང་རུང་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་ས་གནས་སྲོ་སྲོའ ་ིབྲོན་ཆེན། དེ་ག་ནང་བཞིན་གི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་
ཚོགས་མི། དེ་ཚོ་གང་མང་མང་མཇལ་འཕད་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ས་གནས་ཐྲོག་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཕན་ཐྲོགས་ཆེན་པྲོ་འདུག 
དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྲོགས་གིས་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞིར་བཟུང་གི་ཏན་ཏན་དམ་དྲོན་ཞུ་ཆྲོག་པ་གིས།  
ད་ལྟའི་བྲོད་ནས་ཚུ་ཕེབས་མཁན་ཚོ་ལ་སྲོད་ཁང་དགྲོས་པ་དང་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡྲོད་
རེད། སྲོང་ཙང་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོ་རིམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡྲོད་རེད་དེ། ཡང་རིམ་པའི་ང་ཚོས་བསིགས་པའི་ཐྲོག་ལ་རིམ་པ་
འྲོག་མ་ལ་ཡྲོད་བཞིན་པའི་ས་ཆ་གཅིག་ཐྲོག་ལ་ས་ཆའི་གནས་བབ་རེད། ཆ་རེན་འཛོམས་པ་ཡིན་ན། འདི་སྲོན་ལ་སླེབས་
མ་སིད་པ་གང་ཡང་མ་རེད། སྲོང་ཙང་ང་ཚོའི་རིམ་པ་དང་པྲོ་བསིགས་པ་དེ་དང་ཐྲོག་ཉིད་ནས་ཚར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ཅེས། ཧ་
ཅང་གི་དམ་འཛིན་བྱེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡྲོད་མ་རེད།  
 དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་གཅིག་གིས་མི་འབྲོར་ཞིབ་གཤེར་དང་། འབེལ་བའི་སྐྲོར་ལ་རེད། མི་འབྲོར་ཞིབ་གཤེར་སྐྲོར་
ལ་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ནི་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་རེད། ང་རང་ཚོའི་སྐུ་ཚབ་ས་གནས་ལ་ཕེབས་ཏེ་བསར་དུ་བསར་ཞིབ་འད་གནང་
དགྲོས་པ་འད་ཆགས་ན་མ་གཏྲོགས། ད་ལྟ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གསུམ་སྟྲོང་རེད། ལྔ་བརྒྱ་རེད། དྲུག་སྟྲོང་རེད། ཟེར་བའི་ཞུ་ཚོད་
དེ་ཐིག་གི་མི་འདུག་ཅེས། ངའི་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཡིན་པའི་ཁུལ་རེད་མ་གཏྲོགས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྒས་གྲོས་ཁང་གི་འགན་
འཛིན་ལས་མཚམས་འཇྲོགས་ཤིག མི་འབྲོར་གི་ཞིབ་གཤེར་གནང་རྲོགས་གིས་ཟེར་བ་དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། འདི་
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་ལ་ང་ཚོས་འཛིན་སྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་ལས་འགན་བསྐུར་རྒྱུའི་འྲོས་བབ་ཀང་ཆགས་ཀི་མ་རེད། 
འདི་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 ངས་དགྲོངས་གསྲོལ་མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་འདི་རེད་འདུག ཁ་སང་ངས་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་དེབ་ཐེར་ནང་ལ་གསལ་ཟིན་
པ་ཡིན་དུས། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟའི་ཚེ་རིང་རྒས་གསྲོ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དེ་ཐྲོག་མ་བསྐྲོས་པའི་སྐབས་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་
ས་དེ་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་ཞུས་འདུག་ཅེས་ད་གིན་ངས་ཞུས་འདུག དེ་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་རེད་མི་འདུག འདེམས་
བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། འྲོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག འྲོས་བསྡུ་ལས་
ཁུངས་ལ་འབེལ་བ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་ཁྲོ་རང་ཆྲོད་འགན་གི་ལས་བྱེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལས་བྱེད་ངྲོ་མ་རེད་མི་འདུག  
འདི་ལས་བྱེད་ངྲོ་མའི་སང་ལ་ལས་བྱེད་གཏན་འཇགས་ཀི་ཐྲོབ་ཐང་དང་འད་ཡི་མེད་པ་ཡིན་དུས་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་བྱས་
ན་འགིག་གི་འདུག་ཟེར་བ་འྲོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀི་བཀའ་དེ་རེད། ཁྲོ་ན་ལས་བྱེད་སུའི་ཁྲོངས་ལ་ཆགས་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། 
ཆྲོད་འགན་དེ་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་བརྒྱུད་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས་འགྲོ་དགྲོས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གཅིག་དང་། དབུས་
ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་ཁིམས་སིག་གི་འྲོག་ལ་ལས་བྱེད་བསྐྲོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའི་བརྒྱུད་རིམ་གཉིས་ཡྲོད་རེད།  ཚེ་རིང་རྒས་
གསྲོ་ཁང་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ནང་སིད་ཁབ་ཁྲོངས་ཀི་རྒས་གསྲོ་ཁང་ ༡༤ དེ་དག་ཆ་ཚང་གི་འགན་འཛིན་ཆ་ཚང་དབུས་
ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་སིག་གཞིའི་འྲོག་ནས་བསྐྲོ་གཞག་བྱས་པའི་ལས་བྱེད་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེར་བརྟེན། འདི་
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་བརྒྱུད་བྱས་པ་དེ་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་རེད་མི་འདུག འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་འདི་
འྲོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ནང་ལ་ཕེབས་ཡྲོང་མཁན་གཅིག་འཛིན་སྲོང་ནང་ལ་
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བཞུག་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་མེད། འདི་སྐྲོར་ལ་འྲོས་བསྡུ་ལྷན་ཁང་ལ་བཀའ་འདི་ཞུས་པའི་བཀའ་ལན་འདི་རེད་མ་གཏྲོགས། 
འདི་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་རེད་མི་འདུག་ཅེས་སྙན་གསྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ག་ནང་བཞིན་ནང་སིད་ཀི་ལས་བྱེད་ནང་ལ་དཔེར་ན། ཆྲོད་འགན་ལྲོ་བཞི་བརྒལ་བ་དང་། དེ་འད་མང་པྲོ་ཡྲོད་
རེད། འདི་དངྲོས་ཡྲོད་རེད། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ད་ལྟ་དབུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་ཁབ་ཁྲོངས་ལ་བསྐྲོ་གཞག་
བྱས་པའི་ཆྲོད་འགན་ལས་བྱེད་གཅིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། ལྲོ་བཞི་མ་ཟད། ལྲོ་བཅུའི་བར་དུ་ལས་ཀ་ལས་རུང་། ནང་སིད་ཀི་
འྲོས་བབ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ལས་ཀ་ལས་ཆྲོག་པའི་སིག་གཞི་གཅིག་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང། ཁ་ས་ང་
ཚོས་བསར་བཅྲོས་བྱས་ནས་ཟགས་འགྲོ་བའི་སིག་གཞི་འདི་འདེམས་བསྐྲོ་ལྷན་ཁང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་གི་ཐྲོག་ནས་ཆྲོད་
འགན་ལས་བྱེད་གཞུང་བསྐྲོས་ཀི་ས་དམིགས་ཐྲོག་ལ་ལས་བྱེད་བསྐྲོས་དགྲོས་པ། དེ་ལྲོ་གཉིས་ནས་བཞི་བར་དུ་བསྐྲོས་
ཆྲོག་གི་ཡྲོད་རེད། ལྲོ་བཞི་ནས་དྲུག་བར་དུ་བརྒྱང་རྲོགས་གིས་ཞེས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གྲོས་ཚོགས་ནང་
ལ་བསྣམས་ཕེབས་ན་ཧ་ལམ་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་ཡྲོད་མདྲོག་མདྲོག་གི་ཞལ་བཞེས་བཟང་པྲོ་ཐྲོབ་པ་རེད།  དེར་དེ་རིང་
གཅིག་ནང་གི་རེད་དན་ནས་ང་ཚོས་གང་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་འཁེར་ཡྲོང་བ་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཟགས་ཕིན་པ་རེད། བཀའ་
འཁྲོལ་མ་ཐྲོབ་པ་ཡིན་ན། ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་བྱ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། རེས་སུ་གང་བྱ་དགྲོས་ཀི་འདུག 
དེར་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 མཐའ་མའི་དེ་རིང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་མང་པྲོས་ནང་སིད་ཀི་རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དི་བ་
ཕེབས་མཁན་གཅིག་གཉིས་བྱུང་སྲོང་། འདི་མ་ཡིན་པའི་མང་བས་ལས་དྲོན་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཧ་ཅང་གི་
དགྲོངས་འཆར་ཡག་པྲོ་གནང་སྲོང་། ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའི་ལས་དྲོན་བྱེད་
ཕྲོགས་ཐྲོག་ལ་སྲོན་དང་། ནྲོར་འཁྲུལ། དགྲོངས་ཚུལ་གང་ཡྲོད་ཡྲོད་པ་དེ། ག་ཚོད་གསུང་ཐུབ་པ་དེ་ཙམ་གི་ནང་སིད་
བཀའ་བྲོན་གི་འགན་ངས་འཁེར་བའི་ཆ་ནས་ལས་བྱེད་མང་པྲོ་ཞིག་ཟུར་ཉན་ལ་ཕེབས་ནས།  བཞུག་ཡྲོད་རེད། འདིར་
ཕེབས་མིན་ལ་མ་བལྟྲོས་པའི་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཡྲོད་བཞིན་པའི་ལས་བྱེད་ཚང་མའི་ཐྲོག་ནས་ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་ཐྲོག་
ལ་ཧ་ལས་པའི་ཐུགས་ཕན་ཡག་པྲོ་གསྲོས་ཀི་འདུག སྲོང་ཙང་། མ་འྲོངས་པར་ཆ་མཚོན་ན་དགྲོངས་འཆར་ལྷུག་པྲོ་གནང་
རྒྱུའི་ང་ཚོས་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གནད་དྲོན་གཉིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པྲོ་འདི་སང་ཉིན་གནངས་ཉིན་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་མྲོ་
དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་དགྲོངས་ཚུལ་གསུངས་སྲོང་། དེ་ལ་བསགས་བརྲོད། གུས་བརི་རེས་
སུ་རི་རངས་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཏན་ཏན་རེད། དེ་རིང་གི་མགྲོན་ཤྲོག་འདི་ནང་ལ་བྲོད་ཡིག་ཡི་གེ་སྣ་གཅིག་ཡྲོད་
མ་རེད། བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་བྲོད་ཡིག་གཙོ་བྲོ་བརི་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ། གཞུང་འབེལ་ཡིག་
ཆ་ཚང་མ་བྲོད་ཡིག་ནང་གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་ས་རེས་རིམ་པར་བྱུང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཉེ་དུས་རང་ལ་དེ་རིང་ཁ་ས་
རྲོགས་ཚོགས་ལ་བརྟེན་པའི་ལས་གཞི་མང་པྲོ་ཞིག་ཚིག་གསར་ཟྲོ་སྐབས། ལྷན་ཁང་སྲོ་སྲོའ་ིཚིག་གཏན་འབེབས་མ་བྱས་
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པའི་གྲོང་དུ་བར་ཆད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁྲོངས་ཀི་ཐ་སྙད་སེ་ཚན་ལ་སྲོན་ནས་འདི་ནས་གཅིག་འགྱུར་དགྲོས་པ་དེ་
གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། དེ་འདའི་ཚུན་ཆད་ནས་བཀའ་བསྡུར་ཡྲོང་བཞིན་ཡྲོད། བྱས་ཙང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི་ཐུགས་ཀི་
དགྲོངས་པ་དེར་གུས་བརི་ཏན་ཏན་ཞུ་ཡི་ཡིན། དེ་རིང་གི་མགྲོན་ཤྲོག་འདིའི་དམིགས་ས་གཙོ་བྲོ་དེ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་ས་
དེ་རྒྱ་གར་མི་མང་དང་། རྒྱ་གར་གཞུང་ཡིན་སྟབས། རྒྱ་གར་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་མགྲོན་ཤྲོག་གཙོ་བྲོ་ཡིན་ཙང་། རྣམ་པ་ཚོར་
འབུལ་བའི་སྐབས་སུ་ཏན་ཏན་བྲོད་ཡིག་ལུས་བསད་འདུག དེར་དགྲོངས་གསྲོལ་ཞུ་ཡི་ཡིན། སི་ཡྲོངས་ཀི་དམིགས་ས་དེ་
རྒྱ་གར་གཞུང་དང་། མི་མང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་འྲོངས་པར་དེ་འདའི་དགྲོངས་འཆར་གང་གནང་བ་ལྟར། ཏན་ཏན་བྲོད་
ཡིག་གཙོ་བྲོར་འཛིན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ། ཡིག་འབེལ་བྲོད་ཡིག་ནང་ནས་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་ངས་གུས་བརི་དང་། 
ངྲོས་ལེན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། དཔལ་ལྡན་བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་ཚང་མ་གྲོང་དུ་འདིར་བཞུགས་ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་། ཏན་ཏན་འདིའི་ཐྲོག་
ལ་དགྲོངས་བཞེས་བཞེས་དང་བཞེས་མུས་རེད། བཀུར་སི་འཐུས་ནས་དགྲོངས་འཆར་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  
 ཁ་ས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས། ཤེས་རིག་གི་ལས་དྲོན་གཅིག ར་བའི་སྲོན་
རིས་གཏན་འབེབས་ཆགས་པ་རེད།  དི་བ་འདིར་ལུས་སྲོང་། སྐབས་དེ་དུས་ངས་འབེལ་ཡྲོད་ལ་བཀའ་འདི་ཞུས་ནས་ལན་
ཕུལ་གི་ཡིན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན།  ཤྲོག་གངས་ ༣༣༠ ཟུར་འཛར་ ༢ པ། དེའི་ཆ་ཤས་ཤྲོག་གངས་ ༣༣༡ རིས་འགྲོ་
ཨང་ ༢༡ སླྲོབ་ཡྲོན་ཆེད་སླྲོབ་ཕྲུག་འདེམས་སྒྲུག་གི་འགྲོ་གྲོན་གསུངས་པ་འདི་ ༢༠༡༦་་་༡༧ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལ་ཏན་ཏན་
འདུག འདི་ད་ལྟ་ཉི་ཧྲོང་ལ་ཡྲོད་པའི་ཕིར་པར་ཟུར་རིགས་གཙུག་ལག་སླྲོབ་གཉེར་ཁང་ལ་རྟག་པར་མི་འདུག སྐབས་རེར་
བྲོད་ཕྲུག་ལེན་རྒྱུ་དེ་འད་འདུག དེ་འདའི་ཆེད་དུ་ན་ནིང་གི་ལྲོ་ལ་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས་འདིའི་འགྲོ་སྲོང་ཚང་མ་
ཉི་ཧྲོང་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་ནས་འགན་འཁེར་བའི་ཐྲོག་ནས་བཏང་སྟེ། གང་ལྟར་ཕྲུ་གུ་འདེམས་སྒྲུག་བྱེད་པའི་འགྲོ་གྲོན་ཕན་
བུ་ཞིག་ན་ནིང་ཕིན་འདུག ད་ལྲོ་འདི་ཡང་ལས་འཆར་གང་ཡང་མེད་པ་སྲོང་ཙང་། འདི་ཡང་ཕ་གའི་བསླབ་པ་མཐར་གསྲོན་
འབྱུང་དང་མ་འབྱུང་ལ་རག་ལུས་ཀི་འདུག ལྲོ་ལྟར་ཡྲོང་རྒྱུ་དེ་འད་རེད་མི་འདུག མ་འྲོངས་པར་སླེབས་པ་ཡིན་ན། འདི་འད་
བའི་ལས་གཞི་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས་སླེབ་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ལ་ན་ནིང་ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལ་བཀའ་
འཁྲོལ་ཡྲོད་པ་དང་། ད་ལྲོར་བཀའ་འཁྲོལ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་གང་ལགས་ཞེ་ན། ད་ལྲོའ་ིལས་གཞི་འདི་ཡྲོད་དང་མེད་
འདི་ངེས་སྲོ་རེད་འདུག གལ་སིད་དེ་འད་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། ཡང་བསར་བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཏེ་སླེབ་རྒྱུ་རེད། དེར་
བརྟེན། འདི་ཁ་སང་སྲོན་ལ་ངས་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་འཚེམས་ལུས་གྱུར་བ་རེད། སྐབས་དེར་ཤེས་ཀི་མེད་ན་གསལ་
བཤད་ཞུས་ན་དགྲོས་པ་གང་ཡང་མེད་སྟབས། གྲོང་དུ་འབེལ་ཡྲོད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱེད་ལ་ཆེད་མངགས་ཀི་
ཡིག་ཆ་འདིར་ཡྲོད་པས་དེ་འད་ཆགས་ཀི་འདུག ད་ལྲོའ་ིསྲོན་རིས་འགྲོ་སྲོང་མེད་པ་འདི་རེད། གལ་སིད་དེ་འདའི་ལས་
གཞི་སླེབས་ཚེ། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གྲོ་སྐབས་གནང་
བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་སི་ཡྲོངས་ཐྲོག་ལ་བགྲོ་གེང་དང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་
ཟིན་པ་རེད། ཤྲོག་གངས་ ༣༥༧ ལ་རྒྱུན་གྲོན། ༤༠,༩༩༤,༩༤༩ སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། 
དགག་བྱ་རེད་དམ། དི བ་ཟིན་པ་རེད། དི་བ་གང་ཡང་མེད། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  
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 ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ངྲོ་སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས་ནང་སིད་ཀི་
དམིགས་བསལ་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།  
 
སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དེ་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད། བདུན་ཁི་གསུམ་
སྟྲོང་བརྒྱད་བརྒྱ་རེད་འདུག ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་གཅྲོག་ཆ་གང་ཡང་མེད།  
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་སྲོན་རིས་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད། འབུམ་མེད་བདུན་ཁི་གསུམ་སྟྲོང་
བརྒྱད་བརྒྱ། སི་མྲོས་ཐྲོག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སྲོན་རིས་རང་གི་ཐྲོག་ལ་མ་གཏྲོགས། སི་ཡྲོངས་ཀི་བགྲོ་
གེང་སང་ལ་གྲོ་སྐབས་ཕུལ་གི་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གྲོང་དུ་ཚང་མས་ཟིན་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་
ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོག་གཙོ་མཆྲོག སྲོན་རིས་རང་གི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནང་སིད་ཀི་དམིགས་བསལ་གི་དྲོན་ཚན་ 
༣ པ་དེ་ལ་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ རྒྱ་གར་གཞུང་མང་ཡྲོངས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེའི་ལས་འགུལ་ལས་འཆར་ཟེར་བ་འདི་ད་ལྟ་དབུས་ལ་
གཅིག་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། འདི་མ་འྲོངས་པར་གང་དུ་གནང་འཆར་ཡྲོད་ན། བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་། དྲོན་ཚན་ ༡༤ 
དེ་ལ་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་རང་ཁ་རང་གསྲོ་དང་འབེལ་བའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་ཟེར་འདུག  ས་ཡ་
གཅིག་དང་། དྲུག་འབུམ་བརྒྱད་ཁི་འདུག དེ་རང་ཁ་རང་གསྲོ་བཟྲོ་རྒྱུའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་ཟེར་བ་དེ་གང་འད་ཞིག་
ཡིན་ནམ། དེ་གང་དུ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་ཞེས། བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀྲོན་མཆྲོག་ཆྲོས་སྲོན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀྲོན་མཆྲོག་ཆྲོས་སྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དམིགས་བསལ་གི་རིས་འགྲོ་ཨང་ ༦ པ་དེ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་རྲོད་པའི་ག་
གྲོན་ཟེར་བ་ཤིག་འདུག དེ་སྲོན་ལ་སྲོན་རིས་ཕལ་ཆེར་དཔལ་འབྱྲོར་གི་དེ་ལ་ཡིན་ནམ། གང་ཡིན་ན། ཡང་ཁིམས་རྲོད་པའི་
འགྲོ་གྲོན་ཞིག་འདུག རྒྱུན་ཉར་ཞིག་འདུག ཡང་འདིར་གཅིག་འདུག འདི་མི་འད་བ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  
 རིས་འགྲོ་ཨང་ ༡༤ འདིའི་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་རང་ཁ་རང་གསྲོ་དང་། འབེལ་བའི་འཛུགས་
སྐྲུན་ལས་གཞི་ཟེར་བ་དེའི་རང་ཁ་རང་ཁ་རང་གསྲོ་དེ་གང་ཡིན་ནམ་ཞེས་འདི་གཅིག་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཨང་ ༡༦ 
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འདི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་ལས་ཤག་ཉམས་གསྲོ། མཛད་གཙོ་གང་གི་ལས་ཤག་ཉམས་གསྲོ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། སི་འཐུས་
རྣམ་པའི་བཞུགས་ས་ནི་གསར་རྒྱག་གྲུབ་ཙམ་རེད། བཀའ་བྲོན་རྣམ་པའི་བཞུགས་ས་ནི་དེ་ས་ནས་ཉམས་གསྲོ་རྒྱས་ཤིང་
རྒྱས་པ་ཞིག་གནང་སྲོང་དན་གི་འདུག འདིར་སུ་ཞིག་ལུས་ཡྲོད་དམ།  
 ཨང་ ༡༨ དེ་ཁང་ཁུངས་ཉམས་གསྲོ། ཁང་ཁུངས་ཉམས་གསྲོ་ཟེར་བ་དེ་ག་རེ་ལ་གྲོ་དགྲོས་སམ། ལས་ཁུངས་
ཁག་རེད། ལས་ཤག་དེ་ཚོ་གསར་རྒྱག་ཡིན་པ་དང། འཛིན་ཆས་ཉྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རབ་དང་རིམ་པ་འདུག དེ་འད་ཡིན་སྟབས། 
ཁང་ཁུངས་ཉམས་གསྲོ་ཟེར་བ་དེ་གང་ལ་གྲོ་དགྲོས་སམ། འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་དཀྲོན་མཆྲོག་ཡང་འཕེལ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དཀྲོན་མཆྲོག་ཡང་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དམིགས་བསལ་གི་རིས་འགྲོ་ཨང་ ༡ པྲོ་དེ་ཡིན། དེའི་ནང་ལ་ཚོད་དཔག་ནང་ལ་ས་ཡ་
བཅུ་ཙམ་ཞུས་འདུག ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་དེ་ས་ཡ་གཉིས་དང་། འབུམ་ལྔ་ལས་བྱུང་མི་འདུག འདི་ག་རེ་
བྱས་པ་རེད་དམ།  
 རིས་འགྲོ་དེ་རྒྱ་གར་ལྷྲོ་ཕྲོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་བྲོད་ནས་རེས་སུ་འབྱྲོར་བ་རྣམས་ལ་སྲོད་ཁང་གསར་
རྒྱག་ལས་གཞི་དེ་རེད་འདུག དེ་སི་འཐུས་རབས་དང་རིམ་པས་གསུངས་ཟིན་སྲོང་། བྲོད་ནས་ཕེབས་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཁང་པ། 
ཁང་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེའང་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། ངས་ཀང་གལ་ཆེན་པྲོར་མཐྲོང་གི་འདུག རིས་འགྲོ་འདི་འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་
གིས་མ་འྲོངས་པར་མུ་མཐུད་དེ་འཁེར་ཡྲོང་རྲོགས་གིས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ག་རང་ཡིན་ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆྲོས་སྲོན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆྲོས་སྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་དམིགས་བསལ་གི་བཀའ་འཁྲོལ་རིས་ཨང་ ༤ པའི་ནང་ཡིན། ཤྲོག་གངས་ ༣༥༩ 
ལ། གངས་སིད་ཁུལ་དུ་ལས་ཁུངས་དང་། ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ལས་གཞི་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག དེ་ཟུར་འཛར་ཨང་ ༢ པའི་
ནང་ལ། ཤྲོག་གངས་ ༣༦༡ ནང་ལ། འདི་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ཟེར་བ་ཞིག་སྟྲོན་ནས་གངས་སིད་ཁུལ་དུ་ལས་ཤག་
གསར་རྒྱག་ཟེར་ནས་གཉིས་སྟྲོན་འདུག དེར་བརྟེན། ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ལ་དངུལ་འབྲོར་ས་ཡ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ། གངས་སིད་
ཁུལ་དུ་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་དེ་ལ་ས་ཡ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་འདུག རིས་འགྲོ་སང་དེར་མིག་བལྟས་བ་ཡིན་ན། གཉིས་ཀ་རིས་
འགྲོ་གཅིག་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། མར་སླེབས་དུས་རིས་འགྲོ་གཉིས་བཏྲོན་འདུག ལས་ཤག་གཉིས་པྲོ་དེ་གཅིག་པ་
ཡིན་དང་མིན་གི་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
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ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རིས་འགྲོ་མང་བས་འཁྲུག་གི་འདུག སྲོང་ཙང་གང་དན་པ་དེ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བཀུར་འྲོས་
སི་འཐུས་ཀིས་བཀའ་འདི་གནང་བ་དེ་དམིགས་བསལ་གི་བཀའ་འཁྲོལ་ནང་ལ་རིས་འགྲོ་ ༤ པའི་ནང་ལ་གངས་སིད་ཁུལ་
ལས་ཁུངས་དང་། ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ཟེར་བ་དེའི་ནང་ལ་ཟུར་འཛར་དེའི་ནང་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཟུར་འཛར་ ༡་་་༢ 
གཉིས་དེ་རེད། འདི་གཉིས་ཀི་ནང་ལ་ལས་ཤག་གཅིག་འདི་སི་ཐབས་ཀི་སང་དེར་བསྲོན་བཞིན་པའི་ལས་ཤག་དེ་གཅིག ་
ཡིན་པ་རེད། གཉིས་པ་དེ་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་འྲོག་དེར་བསྲོན་བཞིན་པ་གཉིས་པྲོ་དེ་ཁག་ཁག་རེད།  དེ་གཉིས་འདིར་
གསལ་པྲོ་བཟྲོས་པའི་ཁུལ་རེད། ཟུར་འཛར་འདིའི་ནང་ཁག་ཁག་འཁེར་ཡྲོད་རེད། ཡ་གའི་རིས་འགྲོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་
འཁེར་ཡྲོད་རེད། ལས་གཞི་གཅིག་རང་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 རིས་འགྲོ་ཨང་ ༡༤ དེའི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་དེ་ག་རང་ཡིན་པ་འད། རིས་འགྲོ་ཨང་ ༡༤ ནང་ལ་ས་གནས་འགྲོ་
འཛིན་གི་ལས་ཁུངས་རང་ཁ་རང་གསྲོའ་ིའཛུགས་སྐྲུན་དེ་གང་རེད་ཟེར་བ་འདི་ར་བའི་གསལ་པྲོ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ས་གནས་
ཁག་གཉིས་ལ་ང་ཚོས་སྣུམ་འཁྲོར་གཅིག་ཉྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། མྲོ་ཊ། སྲོང་ཙང་དེ་ཉྲོ་རྒྱུའི་དངུལ་གཉིས་པྲོ་དེ་དབུས་
བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་སིད་ནས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པ་ཡིན་དུས། གང་ལགས་ཟེར་ན་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་
རའི་ནང་ལ་ཕག་དངུལ་ཡྲོད་བཞིན་པ་ཞིག་ལ་ཕེབས་འགྲོ་དང་དེ་ཚོ་ཉྲོ་བའི་ལས་གཞིའི་ཐྲོག་ལ་ཡྲོད་མ་རེད། ང་ཚོ་དབུས་
བྲོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཚོགས་པའི་ཐྲོག་ལ་ལས་གཞི་འབུམ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ཞིག ལས་གཞིའི་ངྲོ་བྲོའ་ིཐྲོག་ལ་འགྲོ་སྲོང་གཏྲོང་
རྒྱུ་དང་། དངུལ་བབ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ལ་དྭགས་ཀི་ལ་སིའི་མྲོ་ཊ་གཅིག་ཉྲོ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་དེ་གཅིག་ཆགས་ཡྲོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  
 རྒྱ་གར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་འདི་ནང་ལ་དབུས་ལ་གཅིག་ཡྲོད་རེད། འདི་ག་རེ་རེད་དམ་གསུངས་པ་འདི་དབུས་ཀི་
ལས་གཞི་འདི་ཁ་ཁག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའི་ལས་འགུལ་འདི་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མའི་ནང་ལ་བྲོད་
མི་སྡུག་སྲོད་ཚང་མའི་ནང་ལ་སེལ་དགྲོས་པ་ཡིན་དུས། ནང་སིད་ཀི་ཁབ་ཁྲོངས་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ཁག་སྲོ་སྲོའ་ིནང་ལ་
ལས་འཆར་སེལ་རྒྱུ་འདིའི་ཆེད་དུ་དངུལ་འབྲོར་དེ་བཞག་པ་རེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་ལས་ཤག་ཉམས་གསྲོ་གསུངས་པ་
འདི་རེད། དཔེར་ན། མ་གའི་བཀའ་བྲོན་རྣམ་པ་ཚོའི་ལས་ཤག་གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཤུགས་ཆེ་བ་དེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་
རེད། དེ་ཚོའི་ནང་ལ་དཔེར་ན། མ་གིར་གཟིགས་གནང་བ་ཡིན་ན། སྲོན་མའི་ཆུ་སྦུག་ Pipe དེ་ཚོ་གཏྲོང་སྟངས་དེ་ཚོ་རིག་
པའི་གསེང་ལ་གང་འད་བཏང་ཡྲོད་པ་དང་། ཁང་པའི་ནང་ལ་ཆུ་ཐིག་པ་གང་ནས་བརྒྱབ་ཀི་ཡྲོད་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་ཤེས་
ཤིང་། རིག་པའི་གསེང་ནས་ཆུ་ཟགས་ཡྲོང་བ། ཁང་པའི་སྲོམ་གཞི་ཐྲོག་ལ་སྲོན་ཆེན་པྲོ་ཆགས་རྒྱུའི་དཀའ་ངལ་དེ་འད་མང་
པྲོ་ཡྲོད་བཞིན་པ་ཡིན་དུས། འདི་དང་འབེལ་བའི་ལྲོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པའི་ལས་ཤག་ལ་བཟྲོ་བཅྲོས་གཏྲོང་
དགྲོས་པ། འཆར་གཞིའི་ནང་མེད་བཞིན་པ་ཡང་སིད་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་ཡིན་སྟབས། ང་ཚོས་སྲོམ་དངུལ་ཞིག་འདི་ནང་ལ་
བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་པ་རེད། ཁང་ཁྲོངས་ཉམས་གསྲོ་ཟེར་བ་དེ་དབུས་རང་གི་ལས་ཁག་གི་ས་ཁང་དང་།  འབེལ་བའི་ལས་
བྱེད་ཀི་ལས་ཤག་ལྲོ་གཅིག་ནང་ལ་དཀར་རི་གཏྲོང་དགྲོས་པ། ཉམས་གསྲོ་བྱེད་དགྲོས་པ། ཆུ་ཚོག་གི་མི་འདུག ཐིག་པ་
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བརྒྱབ་ཀི་འདུག་ཟེར་བ། སེའུ་ཁུང་ཆག་འདུག ཤེལ་སྲོ་བསར་དགྲོས་ཀི་ཟེར་བ་དང། དེ་འདའི་ལས་གཞི་ཐྲོག་ལ་རིས་
འགྲོ་གཅིག་བཏྲོན་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་རིས་འགྲོ་དང་འབེལ་བའི་དི་བ་ཕེབས་སྲོང་ངམ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་
བྲོན་མཆྲོག  
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་རིས་འགྲོ་ཨང་ ༦ པ། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་
ཁིམས་རྲོད་པའི་ག་གྲོན་གསུངས་པ་འདི་སིར་བཏང་དམིགས་བསལ་ནང་ཡྲོད་རེད། ལས་ཁུངས་ཚང་མ་སྲོ་སྲོའ་ིདེབ་སེལ་
ཡྲོད་མཁན་ལ་ཁིམས་ཀི་སླྲོབ་སྟྲོན་པ། ཆེས་མཐྲོའ་ིརིས་ཞིབ་ཀི་སླྲོབ་སྟྲོན་པ་དེ་འད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ཙང་འདིར་ནང་སིད་ཀི་
ཁིམས་ཀི་སླྲོབ་སྟྲོན་པའི་ཆེད་དུ་སྲོར་མྲོ་ཁི་དྲུག་དང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་སླྲོབ་སྟྲོན་པའི་ག་ཡྲོན་ཆེད་དུ་སྲོར་མྲོ་སྟྲོང་ཁ་ཙམ་
ཞིག དེ་བཞིན་ཁིམས་རྲོད་པ་སྲོན་མ་ང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་ལ་ཁིམས་རྲོད་པ་བྲོད་མི་གཅིག་ཡྲོད་རེད།  འདི་སྐབས་དུས་སྲོ་
སྲོ་དང་། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཁྲོང་དགྲོངས་པ་ཞུས་ནས་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འད་གཡར་དགྲོས་འབྱུང་ན། ཁིམས་རྲོད་པ་གཅིག་གི་ཁྲོ་
རང་ཕར་ཚུར་ཕེབས་དགྲོས་འབྱུང་ན། ལམ་གྲོན་དང་ཕྲོགས་བསྲོད་དྲོན་དུ་བསྲོམས་ནས་དངུལ་འདི་རེད།  བྱས་ཙང་
ཁིམས་རྲོད་པའི་ག་ཡྲོན་དེ་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་ཁིམས་རྲོད་པའི་ལམ་སྟྲོན་ཕེབས་མཁན་གི་ག་གྲོན་དེ་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
གཏན་འབེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་ཡྲོངས་ཀི་བགྲོ་གེང་ཟིན་པ་རེད། དེ་བྱས་ནས་དེ་རིང་གི་ཆུ་ཚོད་ ༥ པ་བར་ལ་ཚར་ས་མ་
རེད། བགྲོ་གེང་ཐྲོག་ལ་གྲོ་སྐབས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཕུལ་གི་མིན། རིས་འགྲོའ་ིཐྲོག་ལ་སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀྲོན་མཆྲོག་ཆྲོས་
སྲོན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀྲོན་མཆྲོག་ཆྲོས་སྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་ལྟ་རིས་འགྲོ་རང་གི་ཐྲོག་ལ་ཡིན། གསལ་བཤད་ཅིག་གནང་སྲོང་། རིས་འགྲོ་ཨང་ ༡༤ 
དེ་ལ་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་རང་ཁ་རང་གསྲོ་དང་འབེལ་བའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་ཞེས་བིས་འདུག་སྟེ། 
རིས་འགྲོའ་ིམིང་དེ། གསལ་བཤད་གནང་སྐབས་ལ་དྭགས་ས་གནས་ལ་མྲོ་ཊ་གཅིག་ཉྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཞིག་གསུངས་སྲོང་། 
འགེལ་བཤད་མང་པྲོ་བསྲོན་སྲོང་སྟེ། བསྲོམས་འདི། དེ་འད་ཡིན་ན་རིས་འགྲོ་འདི་དེ་ག་རང་གི་མིང་དེ་བསྲོན་པ་ཡིན་ན་
གནད་འགག་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྐྲོར་ར་འད་པྲོ་མང་པྲོ་བརྒྱབ་པ་ལས་གྲོ་བདེ་བ་ཞིག་བཟྲོས་པ་ཡིན་ན་དི་བ་དེ་ཙམ་
སླེབས་ཀི་མ་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
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 ཁང་ཁུངས་ཉམས་གསྲོ་ཟེར་བ་དེ་ལ་ཁ་གསལ་པྲོ་འད་བཟྲོ་པ་ཡིན་ན། འདིའི་འྲོག་དེར་ལས་ཁུངས་དང་ལས་ཤག་
ཁག་ལ་ཚོན་རི་གཏྲོང་རྒྱུ་དང་། ལྕགས་ཀི་སེའུ་ཁག་གསར་བརེ་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་བིས་འདུག ད་ལྟ་བཀའ་བྲོན་གིས་གསལ་
བཤད་གནང་སྐབས་ཁང་པ་རི་གཏྲོང་རྒྱུ་དང་། དེ་འད་མང་པྲོ་གསུངས་སྲོང་། དེ་འད་ཡིན་སྟབས། ཁང་ཁུངས་ཟེར་བ་དེ་
མིན་པར་ལས་ཁུངས་ཁག་ཡིན་རུང་། ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་ཉམས་གསྲོའ་ིཆེད་དུ་ལྟ་བུ། རིས་འགྲོ་དེ་དག་ཁ་གསལ་ཙམ་
ཞིག་བིས་བ་ཡིན་ན། དི་བ་དེ་མ་སླེབས་པའི་མ་འྲོངས་པར་ཕན་ས་རེད། རིས་འགྲོ་དེ་དག་ཁ་གསལ་པྲོ་འད་པྲོ་བཟྲོ་བ་ཡིན་
ན་ཡག་པྲོ་འདུག  
 ད་ལྟའི་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གི་དེ་དག་རིས་འགྲོའ་ིམིང་དེ་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག  དེ་ཚོ་ཡང་དགྲོངས་པ་
བཞེས་དགྲོས་ཀི་འདུག འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རིས་འགྲོའ་ིམིང་གཞན་ཡིན་པ་དང་། འགེལ་བཤད་བསྲོན་སྐབས། གཅིག་
སྟེ་མྲོ་ཊ་ཉྲོ་རྒྱུ་རང་རེད་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
རིས་འགྲོའ་ིཐྲོག་ལ་ཡིན་པས། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།  
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གྲོ་བྲོ་བྲོ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རིས་འགྲོ་རྒྱ་གར་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ཁག་ནས་བྲོད་ནས་ཕེབས་པ་རེས་འབྱྲོར་བ་རྣམས་ལ་སྲོད་
ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་ཟེར་བ་རིས་ནང་ལ་འབུམ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ཙམ་རེད་འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་ད་ལྟ་ཡིན་རུང་ལྲོ་འདི་ལ་
འཆར་གཞི་བཀྲོད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་མཐྲོང་དུས། དེ་དང་འབེལ་ནས་འབྲོད་སྐུལ་གཅིག་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། རིས་འགྲོ་
དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། འབྲོད་སྐུལ་གང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཅེ་ན། འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་སྣེ་འཁིད་པའི་གསར་
འབྱྲོར་བའི་སྲོད་གནས་སྐྲོར་ལ་ཕིའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ད་ལྟ་འབྲོད་སྐུལ་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ང་རང་ས་གནས་ས་
ཐྲོག་ལ་སེར་གི་རྒྱུས་མངའི་ཐྲོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ལ་བྲོད་ནས་འབྱྲོར་མཁན་གི་གསར་འབྱྲོར་བ་
རྣམས་ཀི་སྲོད་ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ཆེད་དུ་ས་གནས་ས་ཐྲོག་ལ་དགྲོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་ནང་ལ་བ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་། དགེ་
བཤེས་རྣམ་པ་ཆྲོས་ཚོགས་ཡྲོད་མཁན་ཚོར་འབྲོད་སྐུལ་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གཅིག་བྱས་ན་ངས་རེ་བ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་
འདུག་བསམས་པ་དན་གི་འདུག གང་ལགས་ཞེ་ན། དཔེར་ན་སེལ་ཀྲོབ་ཕྲོགས་ལ་་་་་་་ (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། འདི་
གྲོང་དུ་གསུངས་ཟིན་པ་རེད། སླར་ཡང་བསར་ལྡབ་མི་དགྲོས་པ་དང་། སྲོན་རིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་དི་བ་ཡྲོད་ན། དི་བ་གཏྲོང་
རྲོགས་གནང་། འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གྲོང་དུ་གྲོ་སྐབས་བཞེས་ཟིན་པ་རེད། བྲོད་ནས་གསར་དུ་འབྱྲོར་བའི་གཟིམ་ཤག་བསྲོན་
རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་བསྡུར་མང་པྲོ་བྱུང་ཟིན་པ་རེད། སྲོང་ཙང་ང་ཚོའི་དུས་མང་པྲོ་འགྲོ་ཡི་རེད།)  ས་གནས་ས་ཐྲོག་གི་
རྒྱུས་མངའ་ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས་ལས་གཞི་འདི་ལྲོ་མང་པྲོ་ལྷག་མི་དགྲོས་པའི་ཐབས་ལམ་འདུག ཐབས་ལམ་དེ་ཞུ་བཅུག་ན་ནི་
ཕན་ཐྲོགས་ཀི་རེད། འདིར་ཚོགས་གཙོས་དགྲོངས་པ་བཞེས། ཐབས་ལམ་ཡྲོད་པ་དེ་བཀག་ན་གསར་འབྱྲོར་བ་ཚོར་གྲོང་
རག་གི་རེད། འདི་ཚོགས་གཙོས་འགན་བཞེས་རྲོགས་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
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ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
ཐབས་ལམ་དེ་དག་གྲོང་དུ་གྲོ་སྐབས་ཕུལ་བ་རེད། གྲོ་སྐབས་བཞེས་པ་རེད། འདི་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། (སི་འཐུས་ནས། སྲོན་ལ་
ཕིན་པའི་སྐབས་སུ་ཐབས་ལམ་དེ་ཚོར་འབྲོད་སྐུལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། གསར་འབྱྲོར་བའི་སྲོད་ཤག་དེ་ལྲོ་ཁ་ཤས་ལྷག་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ན། ཐབས་ལམ་དེ་བཀའ་རྲོགས་གིས། ཚོགས་གཙོའི་འགན་དབང་རེད།) ཚོགས་གཙོས་མཚན་འབྲོད་མ་
བྱས་པར་བཞེང་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། ཐབས་ལམ་དེ་གྲོང་དུ་ནས་གསུང་རྒྱུའི་གྲོ་སྐབས་ཡྲོད་པ་རེད། དང་པྲོ་ནས་ཞུས་པ་རེད། 
སྲོན་རིས་ཐྲོག་ལ་རེ་རེ་བཞིན་འགྲོ་ཡི་ཡིན། ཚོགས་གཙོས་བཀག་བ་རེད་ཟེར་ན་སྲོན་རིས་བཀག་གི་ཡྲོད་མ་རེད། ཐབས་
ལམ་ཡྲོད་པ་དེ་གྲོང་དུ་གྲོ་སྐབས་ཞུས་པ་རེད། གྲོང་དུ་མཚན་འདུག རིས་འགྲོ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་རིས་འགྲོ་སི་ཡྲོངས་ལ་
གཅིག་པུ་གྲོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་རེད། འདི་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྲོགས་གནང་། ཐབས་ལམ་དེ་རེས་སུ་རྣམ་པ་ཚོ་དངྲོས་སུ་
མཇལ་བའི་སྐབས་སུའང་གསུང་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། ཡིག་ཐྲོ་ལའང་འབུལ་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། རིས་འགྲོ་ཁྲོ་རང་གི་ཐྲོག་ལ་དྲོགས་དིའི་
ཐྲོག་ལ་དྲོགས་མ་ཆྲོད་པ་ཡིན་ན་ཐབས་ལམ་ཚང་མར་གསུང་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རིས་འགྲོ་ཨང་ ༡༤ ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་རང་ཁ་རང་གསྲོ་དང་འབེལ་
བའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་གསུངས་པ་འདི་ཏན་ཏན་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་འགེལ་བཤད་གནང་པ་
དེ་ལ་མ་འགིག་པ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སྲོང་། ཡིན་ནའང་སླར་ཡང་། དི་བ་ཕེབས་པ་སྲོང་ཙང་། འདི་གང་རེད་ཟེར་ན། འདི་
གཏྲོང་རྒྱུ་དེ་སྲོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། དངུལ་དེ་དམིགས་བསལ་ནས། སྲོན་རིས་མ་དངུལ་ཟེར་དུས་ང་
ཚོ་དངུལ་འདི་ཡིད་ཆེས་དགེ་ར་ནས་ཡྲོང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིད་ཆེད་དགེ་ར་ཁྲོ་རང་ལ་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། 
ཡིད་ཆེས་དགེ་རའི་དམིགས་ཡུལ་ནང་བཞིན་གི་ལས་ཀ་བྱེད་དགྲོས་སྟབས། ཁ་ཡྲོད་ལག་ཡྲོད་འདི་ནང་སིད་ལ་མཐུན་
འགྱུར་སར་བ་དང་། ཡིན་ནའང་། འགྲོ་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་ང་ཚོའི་རིས་འགྲོ་འདི་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་རང་ཁ་རང་གསྲོ་བིས་
ན། ང་ཚོ་དམིགས་བསལ་གི་ནང་ལ་ཡིད་ཆེས་དགེ་ར་ནས་རིས་འཁེར་ཐུབ་པ། རྒྱ་གར་གི་ཁིམས་དང་མཐུན་པ་ཡྲོང་བ། 
ང་རང་ཚོའི་ལས་དྲོན་གྲུབ་རྒྱུའི་དགྲོངས་པ་བཞེས་ནས་བྱས་པ་རེད་མ་གཏྲོགས།  དྲོན་དག་ཡག་སྙིང་རྒྱབ་ལྗྲོངས་ལ་
གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་གྲོང་དུ་སྐུ་ངྲོ་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ལ་
རྒྱབ་ལྗྲོངས་དེ་དག་ཕུལ་ཡྲོད་རེད། དྲོན་དག་ཡག་སྙིང་མྲོ་ཊ་ཉྲོ་རྒྱུ་རང་རེད། མྲོ་ཊ་ཉྲོ་ཡི་ཡིན་ལབ་དུ་འགྲོ་ན། ད་ལྲོ་ང་ཚོས་
མྲོ་ཊ་ཇི་ཙམ་ཉྲོ་ཡི་འདུག ལྲོ་གཅིག་གི་ནང་ལ་མྲོ་ཊ་ག་ཚོད་ཙམ་ཉྲོ་ཆྲོག་གི་རེད། དེ་འདའི་ཚད་གཞི་མང་པྲོ་དཀའ་ངལ་
ཡྲོད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་འདས་རེན་བྱས་ནས་ང་ཚོས་རིས་འགྲོ་འཁེར་སྟངས་དེ་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་རང་ཁ་རང་གསྲོ་ལ་
ཐུགས་ཕན་གསྲོ་བའི་ཆེད་དུ་བཞག་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། དྲོན་ལ་མྲོ་ཊའི་དེ་རེད། མྲོ་ཊ་དེ་ཡང་རང་ཁ་རང་གསྲོ་དང་འབེལ་
བ་ཡྲོད་མ་རེད་དམ་ཟེར་ན། འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མང་པྲོ་བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ཕ་ཚུར་ཕེབས་
པ་ལ་མྲོ་ཊ་འདི་རིང་སྲོང་ཡིན་པ་དང་། དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་རང་ཁ་རང་གསྲོ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་
འདའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོའི་སྲོན་རིས་ཀི་རིས་འཁེར་སྟངས་ལ་ཐུགས་ཕན་གསྲོ་པའི་དྲོན་དུ་འདི་བྱས་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 རིས་འགྲོ་ཨང་གཞན་པ་དེ་ཁང་ཁུངས་ཉམས་གསྲོ་གསུངས་པ་འདི་ང་ཚོས་ཁང་ཁུངས་གསུངས་པ་དེ་གང་རེད་
ཟེར་ན། འདིའི་ནང་ལ་ལས་ཁུངས་ཀང་ཚུད་འདུག ཚོགས་ཁང་ཡང་ཚུད་འདུག སྲོད་ཁང་ཡང་ཚུད་འདུག ལས་ཁུངས་ཟེར་
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ན་ལས་ཁུངས་གཅིག་པུ་མ་གཏྲོགས་ཁབ་ཀི་མ་རེད། རིས་འགྲོ་དེ་ཁང་ཁུངས་བིས་ཡྲོད་རེད། འདིའི་རྒྱབ་ལྗྲོངས་ལ་
གཟིགས་པ་ཡིན་ན། རྒྱབ་ལྗྲོངས་ནང་ལ་ལས་ཁུངས་བིས་ན་ལས་ཁུངས་མ་གཏྲོགས་འགྲོ་ཡི་མ་རེད། ཚོགས་ཁང་བིས་ན་
ཚོགས་ཁང་མ་གཏྲོགས་འགྲོ་ཡི་མ་རེད། ལས་ཤག་བིས་ན་ལས་ཤག་ལ་མ་གཏྲོགས་འགྲོ་ཡི་མ་རེད། དེར་བརྟེན། སི་
ཡྲོངས་ལ་ཁབ་པའི་ཆེད་དུ་རིས་འགྲོ་ཨ་མའི་ནང་དུ་ཁངས་ཁུངས་ཞེས་འཁེར། རྒྱབ་ལྗྲོངས་ནང་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ལས་
ཁུངས་ཀང་ཉམས་གསྲོ་བྱ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ། ཚོགས་ཁང་ཡང་ཉམས་གསྲོ་བྱ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ། ལས་ཤག་ཀང་ཉམས་གསྲོ་བྱ་རྒྱུ་ཡྲོད་
པ། དེར་བརྟེན། དེ་འདའི་ཁབ་ཆེན་པྲོ་བཟྲོས་པ་རེད། ཡང་ཡ་གིའི་སང་གི་རིས་འགྲོ་ཨ་མའི་ནང་ལ་ཁངས་མ་བིས་ཤིང་། 
ལས་ཁུངས། ཚོགས་ཁང་། ཁང་པ། ཚང་མ་བིས་ན་རིང་པྲོ་ཆགས་ཙང་། རེའུ་མིག་ཆེན་པྲོ་ཆགས་སྟབས། རེའུ་མིག་དེ་
ཆེན་པྲོ་མ་ཆགས་པའི་དྲོན་དུ་དངུལ་གསལ་པྲོ་ཡྲོང་རྒྱུའི་སླད་དུ་དེ་འད་བྱས་པ་རེད།  སི་ཡྲོངས་ཀི་ཁང་ཁུངས་འདི་གྲོས་
ཚོགས་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་རྒྱབ་ལྗྲོངས་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་ཚོགས་ཁང་། ལས་ཁུངས། ལས་ཤག་ཉམས་གསྲོ་ཚུད་བསད་ཡྲོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རྒྱ་གར་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ཀི་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་ལ་བྲོད་ནས་རེས་འབྱྲོར་བ་རྣམས་ལ་སྲོད་
ཁང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་ཟེར་བ་དེ། ང་ཚོར་ཡར་ཡྲོང་རྒྱུར་ཚོད་དཔག་དེ་འབུམ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཞུས་པ་རེད། རེད་དེ་
འགྲོ་རྒྱུ་དེ་ག་ཚོད་ཡྲོད། གསལ་པྲོ་མེད་པ་ཡིན་དུས་སྐབས་སུ་འདི་སྲོམ་དངུལ་རང་གི་ཐྲོག་ལ་ཞུས་པ་རེད། སྲོང་ཙང་། 
འདི་རྲོགས་དངུལ་ཡིན་དུས་སྐབས་སུ་མཐའ་མའི་དེ་རིང་དངུལ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ལྲོ་འདིའི་ནང་ལ་ང་ཚོའི་དམིགས་ཚད་ལས་
བརྒལ་བའི་དངུལ་ཞིག་འབྱྲོར་བ་ཡིན་ན། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཐྲོག་ནས་ཞུས་ཏེ་ཞུ་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ཡྲོད་
རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
དྲོགས་འདི་དང་ཚང་མ་ལྲོ་ཟིན་པར་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། ནང་སིད་ཀི་དམིགས་བསལ་སྲོན་རིས། ས་ཡ་བརྒྱ་དང་། ཉི་ཤུ་
ར་བརྒྱད། འབུམ་མེད་བདུན་ཁི་གསུམ་སྟྲོང་བརྒྱད་བརྒྱ། སི་མྲོས་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སི་མྲོས་
ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་ཞུས་པ་ཡིན། ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ངྲོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། ནང་སིད་
ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་།  
 
སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ནང་སིད་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་ས་ཡ་གསུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སྲོ་དགུ། ཉིས་འབུམ་ལྔ་ཁི་བདུན་སྟྲོང་། 
ལྔ་བརྒྱ་གསུམ་ཅུ་སྲོ་དྲུག་རེད་འདུག ང་ཚོས་གཅྲོག་འཁི་གང་ཡང་མེད།  
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ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ལུགས་བསམ་ས་འགྲོ་ལས་ཁང་གི་ར་སྐྲོར་ལས་གཞི་ཞེས་ལབ་འདུག འབུམ་བརྒྱད་དང་། 
ལྔ་ཁི་སུམ་སྟྲོན་ཉིས་བརྒྱ་ཞིག་འདུག ང་མ་གིའི་ལྷྲོ་ཕྲོགས་ལ་བསད་ཀི་ཡྲོད་སྟབས། མ་གའི་ར་སྐྲོར་ནི་ཡག་ཐག་ཆྲོད་ཅིག་
ཡྲོད་རེད། འདིར་གནད་འགག་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཡྲོད་ན་ཞེས། བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཟུར་བཀྲོལ་དང་འབེལ་བ་རང་ཡིན། འདིར་གསུང་རྒྱུ་ལ་ས་ཡ་
གསུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སྲོ་དགུ་གསུངས་གནང་སྲོང་། བྱས་ཙང་ཡ་གིར་སྲོན་རིས་ཀི་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་གི་གསུང་
བཤད་ནང་ལ་ཕྲོགས་བསྲོམས་མ་དངུལ་ནང་དུ་གསུངས་པ་དེ་ལ། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བཀར་ལ་ས་ཡ་ཉིས་
བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་རེད་འདུག སིར་བཏང་ངས་འདིར་བལྟས་པ་ཡིན། བལྟས་སྐབས་བསྲོམས་འབྲོར་ལ་ས་ཡ་ལྔ་བརྒྱ་
བཅུ་མེད་བརྒྱད་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་། བསྲོམས་འབྲོར་དེ་ཏག་ཏག་སླེབས་ཀི་འདུག་སྟེ། ཡིན་ནའང་ནང་སིད་ལས་
ཁུངས་ཀི་ཕྲོགས་བསྲོམས་མ་དངུལ་ནང་ལ་རྒྱུན་གྲོན་དེ་ལ་ས་ཡ་ར་བའི་ད་ལྟ་རིས་འགྲོ་རེ་རེའི་ཐྲོག་ནས་ཕེབས་ཟིན་པ་
རེད། ཡིན་ནའང་འདི་ཕྲོགས་བསྲོམས་མ་དངུལ་ནང་ལ་རྒྱུན་གྲོན་ནང་དུ་གསུང་རྒྱུར་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་། སུམ་ཅུ་སྲོ་གཅིག་
ལྷག་གསུངས་འདུག ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་རིས་འགྲོ་རེ་རེ་བཞིན་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ར་བའི་ནང་སིད་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་ཐྲོག་ལ་ས་
ཡ་བཞི་བཅུ་ཞེས་གསུང་གི་འདུག འདིའི་བར་ལ་གང་འད་ཡིན་ན། རྒྱུན་གྲོན་དང་ཟུར་བཀྲོལ་གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཞིག་འགྲོ་
བསད་འདུག་པས་འདི་གང་འད་ཡིན་ནམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆྲོས་སྲོན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་བསམ་གཏན་ཆྲོས་སྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ངས་ད་ལྟ་ལས་འཆར་དམིགས་བསལ་གི་འགྲོ་གྲོན། ཕྲོགས་མཐའ་ཁག་ལ་རྒྱུན་གྲོན་གི་
འགྲོ་སྲོང་ཞིག་འདུག འདི་ ཀ༽ པ། ༢ པའི་ནང་ལ་སིར་བཏང་ས་གནས་ཁག་ ༣༡ ལྟ་བུའི་ཐྲོག་ཅིག་བཀྲོད་འདུག ཟུར་
འཛར་ ༡༣ ལ་རེད་འདུག ཤྲོག་གངས་ ༣༧༩ ནང་ལ། ས་གནས་ཁང་ ༣༡ སྟྲོན་འདུག སྲོན་མའི་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་
ས་གནས་ཁག་ནས་རང་ཁུངས་ལས་བྱེད་ཕྲོགས་བསྲོད་ལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཟུར་ཕྲོགས་ཞིག་ཡྲོད་རེད་པཱ།  འདི་སྲོན་
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མའི་གྲོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་བཀའ་འདི་ཞུས་པའི་སྐབས་དེར་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གིས་གང་གསུངས་སྲོང་ཟེར་ན།  བང་
མཛོད་ལ་གང་འད་ཡྲོད་མེད་གཟིགས་ནས་ལན་ཞིག་སད་ཀི་ཡིན་གསུངས་སྲོང་། དེར་བརྟེན། ད་ལན་ངས་རིས་ཁ་འདིར་
མིག་ལྟ་བའི་སྐབས་སུ་ས་གནས་ཁ་ཤས་ཀིས་འཕར་མ་ཞུས་འདུག ཁ་ཤས་ཀིས་ཞུས་མི་འདུག ད་ལྟ་ཕྲོགས་བསྲོད་ལ་
འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཟུར་ཕྲོགས་དེ་སར་ཡྲོད་དང་མེད་ཅེས་བཀའ་འདི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཟུར་བཀྲོལ་དང་འབེལ་བའི་སྐྲོར་ལ་དི་བ་གཅིག་ཕེབས་སྲོང་། དེ་ནང་ལ་ཟུར་བཀྲོལ་དང་
རྒྱུན་གྲོན་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་བར་ཁད་ཕིན་འདུག འདི་ཟུར་བཀྲོལ་དང་རྒྱུན་གྲོན་གཉིས་བར་ཁད་འགྲོ་ཡི་རེད། རིས་འགྲོ་ཁྲོ་
རང་རྦད་དེ་ཁག་ཁག་ཆགས་ཡྲོད་རེད། ཟུར་བཀྲོལ་ཟུར་བཀྲོལ་ཆགས་ཡྲོད་རེད། རྒྱུན་གྲོན་རྒྱུན་གྲོན་རེད། རྒྱུན་གྲོན་གི་
བསྲོམས་དངུལ་འབྲོར་ཁག་ཁག་སླེབས་ཀི་རེད། ཟུར་བཀྲོལ་གི་དངུལ་འབྲོར་ཁག་ཁག་ཆགས་ཡྲོང་གི་རེད།  
 བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་ཕྲོགས་བསྲོད་ཀི་ཟུར་ཕྲོགས་དེ་སར་ཡྲོད་དམ་མེད།  རང་ཁྲོངས་ལས་བྱེད་
གསུང་གི་ཡྲོད་པ་དང་། སིར་བཏང་དབུས་རང་གི་སྲོང་ཙང་། འདི་ཟུར་ཕྲོགས་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་བར་ལམ་ཆ་ཚང་སར་ཆ་
ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་གནང་ཡྲོད་རེད། བཀའ་ཤག་རང་གི་ཐྲོག་ནས་ག་ཕྲོགས་སར་བ་ཙམ་མིན་པར་ཟུར་ཕྲོགས་རེད། 
མཐའ་མཚམས་གུན་གསབ་རེད། དེ་དེ་བཞིན་གི་དགུན་ཁའི་སྐབས་ལ་མེ་ཤིང་གི་དྲོད་དང་། གྲོང་ཁེར་གི་ཡུལ་ཐང་གུན་
གསབ་དང་། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་སར་ཆ་ཧ་ལས་པའི་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་གནང་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།  
 
སི་འཐུས་སྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཟུར་བཀྲོལ་གི་སི་ཚོགས་བདེ་དྲོན་ལས་གཞི་ ༡.༤ ཆ༽ པ་དེ་ཡིན། ཁྲོར་ཡུག་སྲུང་སྲོབ་
དང་། གྲོ་རྟྲོགས་ལས་གཞི་ཟེར་བ་དེ་སྲོར་མྲོ་འབུམ་གཅིག་འདུག དེར་བརྟེན། ཁྲོར་ཡུག་སྲུང་སྲོབ་དེ་གང་དུ་བྱ་རྒྱུ་རེད། གྲོ་
རྟྲོགས་ལས་གཞི་དེ་གང་དུ་སེལ་རྒྱུ་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེ་ས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱལ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྲོལ་དཀར་ལགས  
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སི་འཐུས་ལྟ་རྒྱལ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྲོལ་དཀར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ནང་སིད་ལྷན་ཁང་གི་ཟུར་བཀྲོད་གཅིག་ཚགས་བཞི། སི་ཚོགས་བདེ་དྲོན་ལས་གཞིའི་ཀ་
པ་དང་ཅ་པའི་སྐྲོར་ལ་ཡིན། ཀ་པ་དེ་ཉམ་ཐག་ལྟ་སྲོང་ལས་གཞིའི་སྐྲོར་ལ་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག སི་བཏང་བྱས་ནས་ཉམ་
ཐག་ལྟ་སྲོང་ལས་གཞི་དེ་ལ་ཟུར་བཀྲོད་ནང་ལྲོགས་ནས་དངུལ་འབྲོར་ཕྲོན་ཆེ་ཤྲོས་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག ས་ཡ་དྲུག་བཅུ་
རེ་དྲུག ཉི་འབུམ་ཉི་ཁི། དེ་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆེ་པྲོ་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དེའི་ནང་ལྲོགས་ལ་ང་ཚོས་
ཤེས་དགྲོས་པ་གཅིག་དེ་རྣམ་པ་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཉམ་ཐག་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཉམས་ཞིབ་གནང་རྒྱུའི་སྐྲོར་ལ་བཀའ་
མྲོལ་བྱུང་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཕེབས་དུས་ལས་བསྲོམས་ག་རེ་འད་
ཞིག་བྱུང་ཡྲོད་དམ། ང་ཚོར་ས་གནས་ནས་ཁྲོང་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་སླེབས་དུས་མི་མང་ནང་ལྲོགས་ལ་སླེབས་ཡྲོད་དམ་མེད་
ཅེས་བསམ་ཚུལ་སླེབས་མཁན་འདུག བྱས་ཙང་དེར་ཏག་ཏག་ཅིག་མ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་དངུལ་ཕྲོན་ཆེན་པྲོ་འདི་འགྲོ་ས་
ལ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་ན། འདིའི་ནང་ལྲོགས་ལ་ང་ཚོའི་ངྲོས་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགྲོས་པ་དེ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་མ་ཡིན་
པའི་ཉམ་ཐག་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་ཁྲོང་རང་ཚོ་འདིའི་ནང་ལ་ཁབ་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་དམ། ཁབ་ཐུབ་ཀི་མེད་ཅེས་
བཀའ་འདི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། འདིའི་ནང་ལྲོགས་ལ་གནད་འགག་ཅིག ས་ཡ་དྲུག་བཅུ་རེ་དྲུག་དེའི་ནང་ལྲོགས་ལ་གསར་
འབྱྲོར་མང་པྲོ་ཞིག་སླེབས་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་འགྲོ་གི་འདུག ཁྲོ་རང་ཚོར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཁང་པ་དེ་མ་བྱུང་
པ་ཡིན་ནའང་། དེའི་ནང་ནས་ཉམ་ཐག་ནང་ལྲོགས་ལ་སླེབས་དགྲོས་པ་དང་། སླེབས་འྲོས་པ་ཞིག་རེད་བསམ་པའི་བསམ་
འཆར་ཞིག་དང་།  
 དེ་ནང་བཞིན་བསྲོད་ནམས་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞི་ཟུར་འཛར་བརྒྱད་པའི་ནང་ལ་ཆགས་འགྲོ་གི ་འདུག དཔལ་
ལྡན་བཀའ་བྲོན་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་འདིའི་ནང་ལྲོགས་ལ་སྲོ་ནམས་པའི་ལས་གཞིའི་ནང་ལྲོགས་ལ་བུ་ལྲོན་གཡར་
རྒྱུའི་ཐྲོག་ལ་དངུལ་འབྲོར་ཆེ་ཤྲོས་ཤིག་བཏང་གནང་འདུག དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནང་བཞིན་བུ་ལྲོན་དེ་རྒྱུན་
གཏན་གཅིག་པྲོར་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་འབས་ཐྲོན་ཡྲོང་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ processing. ཡི་ཆེད་དུ་
གཏྲོང་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་དམ་མེད། ཡང་ན་བུ་ལྲོན་གཡར་རྒྱུའི་འགྲོ་སྟངས་འགྲོ་ལུགས་གང་འད་ཡིན་ནམ། དེར་བཀའ་
འདི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེ་ས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཟུར་བཀྲོད་ཀི་རིས་འགྲོ་ཆ་པའི་ནང་ལ་ཁྲོར་ཡུག་སྲུང་སྲོབ་ལྟ་རྟྲོག་ཆེད་དུ་འབུམ་གཅིག་
བཞག་ཡྲོད་རེད། དེ་བར་ལམ་ལྡི་ལི་ཁུལ་ལ་སྐབས་རེ་དཀའ་ངལ་མང་པྲོ་ཞིག་ཕད་ཡྲོང་གི་དུས་དེ་ཚོའི་ཁྲོར་ཐུག་སྲུང་སྲོང་
དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་བཞག་པ་ཞིག་རེད་དེ། དེ་ས་ཕན་གི་ལྲོ་གཅིག་གཉིས་ནང་ལ་གཏྲོང་དགྲོས་པ་བྱུང་ཡྲོད་མ་རེད་
ཀང་། རེས་མ་དགྲོས་མཁྲོ་འད་ཆགས་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཐྲོག་འབུལ་རྒྱུའི་དམིགས་འབེན་གཙོ་བྲོ་དེ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཟུར་བཀྲོད་ཀི་རིས་འགྲོ་ཀ་པའི་ ༡་༡ ནང་ལ་ཉམ་ཐག་ལྟ་སྲོང་ལས་གཞི་ལ་ས་ཡ་
དྲུག་བཅུ་རེ་དྲུག་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ལ་བྲོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པའི་མི་འབྲོར་མ་ཚུད་པ་དེ་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། 
ར་བའི་ས་གནས་སྲོ་སྲོའ་ིསང་ལ་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཇུག་གི་ཚོགས་ཆུང་རེ་རེ་ཡྲོད་བསད་པ་ཞིག་རེད། ཚོགས་ཆུང་དེའི་ནང་
ལ་སྒྲུབ་བྱེད་མི་འགྲོ་པ་དེ་ཚོ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་འགན་ཁུལ་སྲོད་མཁན་གི་གང་ལྟར་སིག་འཛུགས་སང་ལ་འགན་བཞེས་
མཁན་ཤ་སྟག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོར་ས་གནས་ནང་ལ་ཁྲོ་རང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་གནང་པའི་ཐྲོག་ནས་གང་ངྲོས ་
བཞེས་གནང་བཞག་པའི་ཐྲོག་ལ་ཐྲོ་གཞུང་ལྲོ་རྒྱུས་དེ་དབུས་ཡར་འབྱྲོར་གི་ཡྲོད་རེད། དབུས་ནས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་བསར་
ཞིབ་གནང་ནས་ཆ་རེན་དེ་གཞི་བཟུང་ཆ་ཚང་ལྡན་པ་ཞིག་དང་། འཇུག་འྲོས་པ་ཞིག་ཡྲོད་ན་དེ་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཕུལ་ནས་
བཀའ་ཤག་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་ནས་ཉམ་ཐག་ངྲོ་བཞེས་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ནང་ལ་བྲོད་ནས་ཚུལ་ཕེབས་
བསད་པའི་ཉམ་ཐག་མང་པྲོ་ཡྲོད་ན་རང་བཞིན་གིས་ཚུད་དགྲོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་རེད།  
 དེ་ནས་ལས་འཆར་ཅ་པའི་ནང་ལ་སྲོ་ནམ་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཆེད་དུ་འབུམ་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཅིག་ཙམ་ཞིག་གི་
སྲོན་རིས་བཞག་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ལ་གཞིས་ཆགས་ནང་ལ་སྲོ་ནམ་དང་འབེལ་བའི་ལས་གཞི་ཡར་རྒྱས་གཏྲོང་རྒྱུའི་
ལས་གཞི་མང་པྲོ་ཞེ་དགས་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་ཟུར་འཛར་དང་རྒྱབ་ལྗྲོངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་གཟིགས་གནང་པ་ཡིན་ན་
ཞིབ་ཕ་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་གསལ་པྲོ་འཁྲོད་ཡྲོད་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའི་བསྲོད་ནམས་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞིའི་ཐྲོག་ལ་ས་ཡ་
དྲུག་བཅུ་རེ་གསུམ་ཙམ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། དེའི་མང་བ་དེ་གྲོང་དུ་སྙན་གསང་ཞུས་པ་གཞིར་བཟུང་སྲོ་ནམ་ཐྲོག་ལ་དྲོ་སྣང་དང་
དབྱིངས་བྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོའི་རིགས་ལ་གང་ལྟར་བུ་ལྲོན་གཏྲོང་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ཞིག་ཡྲོད་རེད།  བུ་ལྲོན་
གཏྲོང་རྒྱུའི་ལས་གཞིའི་ནང་ལ་བུ་གཏྲོང་གི་སིག་གཞི་ཞིག་ཡྲོད་རེད། སིག་གཞི་དེ་དག་ས་གནས་ཁག་ཚང་མའི་ནང་ལ་
བཀྲམས་ཡྲོད་རེད། སྲོང་ཙང་བུ་ལྲོན་ལེན་དགྲོས་མཁན་གི་རིགས་དེ་དག་ས་གནས་ཀི་འགྲོ་འཛིན་འགམ་ནས་སིག་གཞི་
དེ་དག་ལེན་པ་ཡིན་ན་ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་རེད། དེའི་ནང་ལ་ཆ་རེ་ག་རེ་ཚང་དགྲོས་ཡྲོད་མེད་དེ་དག་ཚང་མ་གསལ་བྲོ་
འཁྲོད་ཡྲོད་རེད་ཅེས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡ་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེ་ས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
རིས་འགྲོ་རང་གི་སང་ལ་ལམ་སྟྲོན་དང་འབུལ་བསྐུལ་དེ་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མེད།  དེའི་ལས་རིམ་ཆ་ཚང་ད་ནང་
ཞྲོགས་པ་ནས་ད་བར་དུ་སང་པ་རེད། རིས་འགྲོ་རང་གི་སང་ལ་དྲོགས་འདི་དང་དི་བ་འདི་རྒྱུ་ཡྲོད་ན་དི་བ་གནང་ཆྲོག་གི་
རེད།  སི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག  རིས་འགྲོ་རང་གི་ཐྲོག་ལ་ཞུ་གི་ཡྲོད། ངའི་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་
ཕྲོགས་བསྲོམས་ལ་ངས་ཞུ་གི་ཡྲོད། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོད་དེའི་ནང་ལ་ད་ལྟ་གསུངས་པ་དེ། ས་ཡ་གསུམ་
བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སྲོ་དགུ་ལྷག་གསུངས་བསད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནས་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་སྲོན་
རིས་གསུངས་བཤད་ཀི་ནང་ལྲོག་ལ། ཕྲོགས་བསྲོསམ་མང་དངུལ་དེའི་ནང་ལ། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བཀར་
ས་ཡ་གཉིས་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་རེད་འདུག ར་བའི་བསྲོམས་འབྲོར་ཏག་ཏག་རེད་འདུག ཡིན་ནས་དམིགས་བཀར་དེ་
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དང་རྒྱུན་གྲོན་ནང་ལྲོག་ལ་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་གིས་རྒྱུན་གྲོན་གསུངས་པ་དེའི་ནང་ལ། ཕྲོགས་བསྲོསམ་མང་དངུལ་
ནང་གསུངས་པ་དེ་ས་ཡ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སྲོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་རེད་འདུག  རིས་འགྲོ་རེ་རེ་བྱས་ནས་མར་ཕེབས་པའི་
སྐབས་ལ་ས་ཡ་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་རྒྱུན་གྲོན་ནང་གསུངས་པ་རེད། རིས་འགྲོ་རྒྱུན་གྲོན་དང་དམིགས་བསལ་གཉིས་
ལ་ཁད་པར་འགྲོ་གི་འདུག ར་བའི་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ཙང་ག་འད་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ར་བའི་བསྲོམས་དེ་ཏག་ཏག་བསད་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 

དཔལ་ལྡན་དཔའ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་བཀའ་འདི་གནང་བ་ལ་ཐུགས་ཁག་ཡྲོད་མ་རེད། སིར་བཏང་ང་ཚོའི་
གསུང་བཤད་དེ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། དེའི་ནང་ལ་ནང་ཁུལ་དབྱེ་བ་མང་པྲོ་ཞེ་དགས་ཡྲོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་དེ་ནས་
བཀའ་འདི་གནང་བ་བཞིན། བཀའ་ཤག་གི་སྲོན་རིས་གསུང་བཤད་ཀི་ཆ་ཤས་ཡིག་ཆ་ཅ་པ་དེར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཅ་པ་
དེའི་ནང་ལ་ང་ཚོའི་དམིགས་བསལ་དང་དམིགས་བཀར་རྒྱུན་གྲོན་དབྱེ་ཡྲོད་པ་རེད། ༢༠༡༨ ་་་ ༡༩ ཡི་དབྱེ་བ་དེ་ ༢༠༡༨ ་
་་ ༡༩ ཡི་རྒྱུན་གྲོན་བསྲོམས་ནས་དབྱེ་བ་ཕེས་ཡྲོད་པ་རེད། ལས་ཁུངས་གྲོ་རིམ་བཞིན་དུ་རེད། དེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་
ག་རེ་རེད། དམིགས་བཀར་ག་རེ་རེད། དབྱེ་བ་ཕེས་ཡྲོད་རེད། བསྲོམས་དེ་དེ་ག་རང་རེད། ཡིག་ཆ་ཉ་པ་དེར་གཟིགས་པ་
ཡིན་ན། ཉ་པ་དེའི་ནང་ལ་ཟུར་བཀྲོལ་དང་། སྲོན་རིས་མ་དངུལ་དབྱེ་བ་ཕེས་ཡྲོད་པ་རེད། ཟུར་བཀྲོལ་དེ་ལས་ཁུངས་སྲོ་
སྲོའ་ིཟུར་བཀྲོལ་ནས་གཏང་རྒྱུ་དང་། སྲོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་གཏང་རྒྱུའི་རྒྱུན་གྲོན་དམིགས་བསལ་བསྲོམས་ནས་དབྱེ་
ཕེས་ཏེ། གང་ལྟར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། བསྲོམས་དེ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་རེད། རིས་འཁྲོད་སྟངས་གཅིག་གི་
རེན་བྱས་ནས། རྒྱུན་གྲོན་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ། ཟུར་བཀྲོལ་ནས་གཏང་དགྲོས་རྒྱུ། རྒྱུན་གྲོན་ཡིན་པ་གང་ཡིན་ལ། 
དམིགས་བསལ་ནས་ཕུལ་དགྲོས་རྒྱུ།  རྒྱུན་གྲོན་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ། ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོ་ནས་གཏང་དགྲོས་རྒྱུ། དེའི་དབྱེ་
བ་ཕེས་ནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ཅ་པ་དང་ཉ་པ་གཉིས་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། མཐའ་མའི་བསྲོམས་དེ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་
ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིག་ཆར་འཁྲོད་སྟངས་ཤིག་གི་རེན་བྱས་ནས་ང་ཚོའི་ཕྲོགས་ལ་ག་ཚོད་འགྲོ་ཡི ་འདུག རྒྱུན་
གྲོན་ལ་ག་ཚོད་འགྲོ་ཡི་འདུག དེ་དབྱེ་བ་ཕེས་ནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ཉ་པའི་ནང་ལ་དམིགས་བསལ་གི་རྒྱུན་གྲོན་དང་། 
དམིགས་བསལ་དབྱེ་བ་ཕེས་ཡྲོད་པ་རེད། ཡིག་ཆ་ཨང་ཅ་པའི་ནང་ལ་ཟུར་བཀྲོལ། རྒྱུན་གྲོན། དམིགས་བསལ་གསུམ་
དབྱེ་བ་ཕེས་ཡྲོད་པ་རེད། བསྲོམས་དེ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་རེད། ད་གིན་གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་པ་
ནང་བཞིན་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཅ་པ་དང་ཉ་པ་བསྡུར་
གནང་དང་། དེ་ནས་རྒྱབ་ལྗྲོངས་ཚང་མར་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ངའི་སྲོན་རིས་གསུང་བཤད་ནང་
ལ། སང་གི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་གསུངས་པ་དེ། དེ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་རང་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོས་འགུལ་སྲོད་
གཏང་རྒྱུ་མེད་པ། ཟུར་བཀྲོལ་གི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ། ཟུར་བཀྲོལ་ལས་འཆར་མ་དངུལ། དབྱེ་བ་མང་པྲོ་ཕེས་ཡྲོད་
ཙང་། དེའི་ཐྲོག་ནས་རིས་འཁེར་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཡར་མར་ཡྲོང་བ་རེད་མ་གཏྲོགས། མདྲོ་དྲོན་ཡག་སྙིང་གཅིག་པ་
གཅིག་རང་རེད། ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།  
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ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུད་མཁན་པྲོ་ཀ༔བག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་ཀ༔བག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ནང་སིད་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གཅིག་ཞུ་ན་བསམས་སྲོང་། 
རིས་འགྲོ་ ༡་༤ སི་ཚོགས་བདེ་དྲོན་ལས་གཞི་ནང་ནས་ཀ་པ་དང་ཁ་པ་གཉིས་ཡིན། ཀ་པ་ཉམ་ཐག་བལྟ་སྲོང་ལས་གཞིའི་
ཟུར་འཛར་བཞི་པའི་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། སེ་ཚན་ལྔ་ཙམ་འདུག དེའི་ནང་ནས་དང་པྲོ་དེ་ལ་ཉམ་ཐག་རྒས་གཅྲོང་འཚོ་
སྣྲོན་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་འདུག རྒས་འཁྲོགས་དེ་ཚོ་ག་བ་ག་བ་ཡྲོད་ན། ས་གནས་ག་བ་ག་བ་ཡིན་པ། མཁེན་རྟྲོགས་ཧ་ཅང་ཆེན་
པྲོ་འདུག དེ་བཞིན་གི་གསུམ་༸དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་ལ་ངལ་སེལ་དེའི་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་ཡྲོད་རེད་པས།  ངའི་
དྲོགས་པ་ནང་ལ་དེ་སླེབས་སྲོང་། གཞི་རའི་ཆ་ནས་ངལ་སེལ་འད་མི་འད་ལ་གྲོ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་སིད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་། 
རིས་འགྲོ་བཞག་སྟངས་དེ། ཉམ་ཐག་གི་བལྟ་སྲོང་ལ་བཞག་པ་ཡིན་དུས། ད་དུང་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་ཅིག་
ཡྲོད་ས་རེད་བསམ་པའི་ང་དྲོགས་པའི་གནས་སུ་ཚུད་སྲོང་། དེ་ལ་གསལ་བཤད་གཅིག་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
གཅིག་ཡིན།  
 དེ་ནས་ལྔ་པ་དེར། རྒས་གསྲོའ་ིལག་དངུལ་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་འདུག ཡིན་ན་ཡང་། རིས་འགྲོ་ཁ་པ་དེའི་ནང་ལ་ཡང་
གཅིག་འདུག དེ་གཉིས་གང་འད་བྱས་ནས་སླེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། རིས་འགྲོ་ཁྲོ་རང་གི་ ༡་༤ ནང་ལ་ཀ་ཁ་ནང་ལ་ཁ་དེ་རྒས་
འཁྲོགས་བལྟ་སྲོང་ལས་གཞི་ཟེར་རྒྱུ་གཅིག་འདུག་བ། ཡིན་ན་ཡང་རིས་འགྲོ་ཀ་བ་དེ་ག་རང་ལ་ཉམ་ཐག་བལྟ་སྲོང་ལས་
གཞི་ནང་ལ་རྒས་འཁྲོགས་ལ་བལྟ་སྲོང་བྱ་རྒྱུ་གཅིག་འདུག རིས་འགྲོ་གཉིས་ཀི་ནང་ལ་རྒས་འཁྲོགས་བལྟ་སྲོང་བྱ་རྒྱུ་
གཉིས་གང་འད་བྱས་ནས་སླེབས་པ་རེད་དམ། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེ་ས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རི་འཛིན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ཚེ་དབང་རི་འཛིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ ༡་༤ ཐ་པ་དེ་ལ། 
སྤུན་སིང་གཞིས་ཆགས་ལས་གཞིའི་ནང་ལ་འབུམ་གཅིག་འཁྲོད་འདུག དེ་ལ་འགེལ་བཤད་ཅིག་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
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དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཁྲོ་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་པ་ཡྲོད་དུས། དུས་རྒྱུན་དགྲོངས་འཆར་གནང་བ་དང་འད་གི་མི་
འདུག ཕ་གི་ལ་སི་འཐུས་བཞི་བཅུ་ཞེ་གངས་ལ་སན་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ཡྲོད་རེད། འདིར་ངས་ཤྲོག་ལྷེ་གཅིག་གི་ནང་ལ་
མིག་གཉིས་ཀིས་རེས་ཟིན་གི་འདུག སྲོང་ཙང་དི་བ་རེ་རེ་ལ་ཁ་ཐུག་ལན་ཕུལ་ཆྲོག་པར་དགྲོངས་བཞེས་གནང་རྲོགས་ཞུ། 
ད་གིན་གྲོང་དུ་དགྲོངས་འཆར་གནང་རྒྱུར་ལུགས་བསམ་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གི་ལྩགས་རི་སྐྲོར་རྒྱུའི་སྐྲོར་རེད། འབུམ་
བརྒྱད་ཀི་སྐྲོར་ལ་དྲོགས་འདི་གནང་སྲོང་། ཐྲོག་མའི་འཆར་གཞི་བྱས་ན་གཞིས་ཆགས་ཀི་ལས་ཤག་གསར་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་
མ་གཏྲོགས། དེའི་ནང་དུ་ལྕགས་རི་སྐྲོར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། འཆར་གཞི་མེད་པ་དེ། ཕ་གིའི་ལས་ཤག་
མ་སྐྲུན་སྲོན་ལ་ལྕགས་རི་ལ་འབུམ་བརྒྱད་ཙམ་ཞིག་ཐྲོལ་པ་གང་ཚར་འདུག དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གི་བཀའ་
ཁྲོལ་མེད་པར་ཁེད་རང་ཚོས་ལས་ཀ་བྱས་འདུག དེ་ཚོ་ར་བ་རང་ན་འགིག་གི་མ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ཡིག་ཐྲོག་ནས་ཉེན་བར་
བཏང་དགྲོས་པ་དེ་ཚོ་སིག་དྲོན་གཞིར་བཟུང་ཏག་ཏག་ཞུས་པ་ཡིན། ལྕགས་རི་སྐྲོར་ཚར་བ་རེད། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གི་
དངུལ་ཁུག་ནས་གཏྲོང་ཐུབ་ཐབས་མེད་པ་ཡིན་དུས། ལྲོ་ངྲོ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་འགྲོར་ཡྲོད་རེད་དེ། ད་ལྲོ་ང་ཚོས་དངུལ་
རིས་འདིའི་ནང་འཁྲོད་ནས་ཕར་གཏྲོང་རྒྱུའི་དགྲོངས་པ་བཞེས་པ་ཡིན། འདིར་དངུལ་རིས་ཀི་ནང་ལ་དྲོན་ཚན་ ༡་༤ ཡི་
ནང་ལ་ཀ་པ་དང་། ཁ་པ་གཉིས་ཡྲོད་རེད། ཀ་པའི་ནང་ཉམ་ཐག་ལྟ་སྲོང་ལས་གཞི་ཟེར་བ་དེ་རེད། ཉམ་ཐག་ལྟ་སྲོང་ལས་
གཞི་འདིའི་ནང་ལ་སེ་ཚན་ལྔ་ཙམ་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་ནས་སི་ཚོག་ས་ནང་རྒས་ཅྲོང་དེ་ཚོར་འཚོ་སྣྲོན་ཕུལ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་
ཞིག་ཡྲོད་རེད། རྒས་ཅྲོང་ ༢༢༤༦ ཙམ་ཡྲོད་རེད། གཉིས་པ་དེར་ཕྲུ་གུ་ཉམ་ཐག་ལ་སླྲོབ་ཡྲོན་ཕུལ་རྒྱུར་ཕྲུ་གུ་ ༩༩༦ 
ཙམ་ལ་རྲོགས་ཚོགས་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་སླྲོབ་ཡྲོན་ཕུལ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་ཞིག་ཡྲོད་རེད། གསུམ་པ་དེ་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་ཉམ་
ཐག་མ་རེད། འགྲོད་ནྲོར་ཐེབས་ཡྲོད་ན་དགྲོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་ནས་ཉམ་ཐག་གི་ལས་གཞི་དེའི་ཆེད་
དུ་ལྲོ་རེ་ལ་ཕག་དངུལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། བཞི་པ་དེའི་ནང་ལ་དང་ཟུར་ཀི་ཉམ་ཐག་ ༡༠༠ ལྷག་
ཅིག་ཡྲོད་རེད། རྒན་གསྲོ་ཁང་ལ་ཡྲོན་མཁན་མི་ ༦༠༠ ཙམ་ཞིག་ལ་ལག་དངུལ་ཟླ་རེ་ལ་སྲོར་ ༢༠༠ ཕུལ་རྒྱུ་རེད། ལས་
གཞི་ལྔ་པྲོ་དེ་གྲོང་གི་ཀ་པའི་ནང་ལ་ཉམ་ཐག་ལས་ལྟ་སྲོང་ལས་གཞི་ཟེར་བ་དེའི་ནང་ལ་ཡྲོད་རེད་ཅེས་སྙན་སན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
དེའི་འྲོག་དེར་རྒན་ཁྲོག་ལྟ་སྲོང་ལས་གཞི་ཟེར་བ་དེ། ནང་སིད་ཁབ་ཁྲོངས་ལ་རྒན་གསྲོ་ཁང་ ༡༤ ཡྲོད་རེད། དེའི་ས་
གནས་མང་ཆེ་བའི་ནང་གི་འགྲོ་སྲོང་དེ་ས་གནས་རང་ཁྲོངས་ཀི་རྲོགས་ཚོགས་ནས་ཐབས་ཤེས་བྱས་ནས་གཏྲོང་བཞིན་པ་
ཞིག་ཡྲོད་རེད་ཀང་། ནང་སིད་རང་ནས་ཐང་གར་འགྲོ་སྲོང་གཏྲོང་དགྲོས་པ་རྒན་གསྲོ་ཁང་ལྔ་ཙམ་བཅས། སེ་ཚན་གཉིས་
དེའི་དབྱེ་བ་དེ་ལྟར་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 དེ་ནས་སྤུན་སིང་གཞིས་ཆགས་དང་འབེལ་པའི་སྐྲོར་དེ་ལ་ད་ལྲོ་འབུམ་གཅིག་ཙམ་བཀའ་ཁྲོལ་ཞུས་ཡྲོད་རེད། ད་
ལྟའི་ཆར་གཞིས་ཆགས་ཁག་དགུའི་ནང་ལ་བྲོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པས་རྲོགས་སྲོར་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་བར་
དུ་སུད་སི་བརིས་པའི་ས་ཁུལ་ཁག་བརྒྱད་ཙམ་གི་ནང་ལ་བྲོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཡྲོད་ས་ཡྲོད་རེད། བྲོད་རིགས་
མཐུན་ཚོགས་ཡྲོད་ས་ཡྲོད་རེད། བྲོད་ཀི་གྲོགས་པྲོ་དང་གང་རེད་ཡིན་རུང་ཚོགས་ཁག་བརྒྱད་ཐྲོག་ནས་ད་ཕན་ས་གནས་
ཁག་སྲོ་སྲོ་ལ་འབུམ་ཉི་ཤུ་ར་གཞི་དང་བརྒྱད་སྟྲོང་སུམ་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བདུན་འབྱྲོར་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོས་ཕར་ཚུར་ངྲོ་སྲོད་
བྱས་ནས། ས་གནས་འདི་དང་དེའི་བར་ལ་ངྲོ་སྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཙམ་རེད། ས་གནས་སྲོ་སྲོའ་ིནང་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ལས་གཞི་
རེད། ཕྲུ་གུའི་ཤེས་ཡྲོན་རེད། འཕྲོད་བསྟེན་རེད། ག་རེ་ཐྲོག་ལ་ཁྲོང་ཚོས་ལས་འཆར་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་། དེ་ས་
གནས་དང་བྲོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པའི་བར་ལ་ཐད་གར་འབེལ་གནང་ནས་གནང་རྒྱུ་ཞིག་མ་གཏྲོག་དེའི་ཐྲོག་ལ་ནང་
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སིད་ཀིས་ཐད་གར་ཐེ་བྱུས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ཁག་ལ་དངུལ་དེ་འབྱྲོར་ཡྲོང་དུས་ཕི་དངུལ་ལེན་
རྒྱུའི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་དེ་ཚོར་དཀའ་ངལ་མི་འཕད་ཆེད་དུ། གཞིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མ་དངུས་ངལ་སེལ་ཚོགས་པའི་ཁབ་
ཁྲོངས་སུ་ཡྲོད་དུས། དངུལ་དེ་ཐད་གར་དབུས་ནང་སིད་ལ་འབྱྲོར་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ནས་ས་གནས་སྲོ་སྲོ་ཐྲོག་ལ་འཆར་
གཞི་ག་རེ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་དེའི་སང་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་དེ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་ ༡་༤ ད། ཤྲོག་གངས་ ༣༦༣ མཉམ་འབེལ་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི་དེ་
ཡིན། དེར་དྲོགས་འདི་ཡིན། མཉམ་འབེལ་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་གཞི་དེ་གང་འད་ཞིག་རེད། སྲོན་མ་ཞིག་ལ་ཚོ་ས་གནས་ས་
ཐྲོག་ལ་སྐྲོར་བསྲོད་ལ་ཕིན་སྐབས། ས་གནས་དེའི་ལྗྲོངས་རྒྱུར་ལྟ་སྐྲོར་བ་ཡྲོང་སའི་ལས་གཞི་ཞིག་སེལ་གི་ཡིན། ཞེས་དེ་
འད་ཞིག་ཕེབས་པ་རེད། སྐབས་དེར་ས་གནས་མང་པྲོ་ཞིག་ནས་ལས་འཆར་ཡང་ཕུལ་བ་རེད། ཕུལ་བ་བཞིན་དུ་ལས་
འཆར་མང་པྲོ་ཞིག་ཚུད་པ་རེད། དེ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཡིན་ན་ད་ལྲོ་ནས་ལས་གཞི་དེ་འགྲོ་འཛུགས་ཐུབ་ཀི་ཡྲོད་དམ་
མེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
དེ་རིང་དུས་ཚོད་ཏྲོག་ཙམ་འཕར་འགངས་བྱ་དགྲོས་ས་རེད། དེ་རིང་ནང་སིད་ཚར་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། སང་ཉིན་གི་ལས་རིམ་
ནང་བང་རིམ་སིག་མི་དགྲོས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་མུ་མཐུད་བྱས་ཚོུད་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཚར་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་བར་དུ་བར་
གསེང་ཕུལ་གི་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ནང་སིད་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་གི་རིས་འགྲོ་ ༡་༤ ཏ་པའི་ནང་ལ་མཉམ་འབེལ་ཡར་རྒྱས་ལས་
གཞི་ཟེར་བ་དེར། ད་ལྲོ་འབུམ་བཅུ་གཅིག་ཙམ་ཞིག་རིས་འཁུར་ཞུས་ཡྲོད་རེད། ལས་གཞི་དེ་ད་ལྟའི་ལས་གཞི་འཛུགས་
སྐྲུན་དང་འབེལ་བའི་ལས་འཆར་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། མཉམ་འབེལ་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཕྲོ་ལེན་ཕིན་པ་དང་། དེ་
འདའི་ལས་བྱེད་ཕྲོ་ལེན་ཕིན་པའི་སྐབས་སུ་མཉམ་འབེལ་གི་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་ཐྲོག་ལ་ཟབ་སྲོང་ཕུལ་རྒྱུ་རེད། དེ་དང་
དེ་འབེལ་བའི་ནང་གི་རིས་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐད་ལ་རིས་ཀི་སྲོང་བསར་ཕུལ་རྒྱུ། སྐབས་རེ་འཕྲུལ་རྨྲོ་སེ་ཚན་གི་དཔེར་ན། 
སྲོན་དང་ཞན་ཆ་གང་དང་གང་ལ་ཡྲོང་གི་འདུག དེའི་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གཟིགས་བརྟྲོག་གནང་ནས་སྐབས་མཐུནག་གི་སྲོང་
བསར་ཕུལ་རྒྱུ་དང་། དེ་འདའི་ལས་གཞི་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རིས་འགྲོ་རང་གི་སང་ལ་དི་བ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད། ཉམ་ཐག་ལྟ་སྲོང་ལས་གཞིའི་ཐྲོག་ནས་རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་གི་ཉམ་ཐག་ཅིག་ས་གནས་གཅིག་ནས་ས་གནས་གཞན་ལ་སྲོ་བའི་ཚེ།  ས་གནས་གཞན་དེ་ནས་
བསར་དུ་ཉམ་ཐག་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་མི་དགྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཉམ་ཐག་ཀི་ཁྲོངས་སུ་ཚུད་ཀི་ཡྲོད་རེད་དམ། ཡང་ན་བསར་དུ་
ཉམ་ཐག་ཀི་ནང་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགྲོས་རེད་དམ་ཞེས་དེ་གཅིག་ཡིན། གཉིས་པ་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་གི་
ངལ་སེལ་ཟེར་བ་དེ། དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་འདི་འབི་སྟངས་ནྲོར་བ་ཡིན་ནམ་འད་པྲོ་ཞིག་གསུངས་
སྲོང། དེ་འབི་སྟངས་ནྲོར་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ག་རང་རེད། དཔེར་ན་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་གི་སླྲོབ་ཡྲོན་ཟེར་དུས་སྐབས་སུ་དགའ་
ལྡན་ཕྲོ་བང་ནས་མར་གནང་གི་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས། དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་ལ་ཡར་སླྲོབ་ཡྲོན་ཕུལ་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་མ་རེད། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གསན་གསྲོལ་གནང་བ་དེ་ལ་བཀྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ན་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ལ་ཡྲོད་
བསད་པའི། རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་གཉིས་ལ་ཡྲོད་བསད་པའི་ཉམས་ཐག་ཚོ་ལ་དམིགས་བསལ་ས་གནས་སྲོ་སྲོའ་ིཐྲོག་ལ། 
ཉམས་ཐག་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཡྲོད་བསད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ནང་ལ་འདེབས་
འྲོས་དང་མི་འྲོས། ཆ་རེན་ཚང་དང་མ་ཚང་ཟེར་བ་དེ་ས་གནས་སྲོ་སྲོའ ་ིས་གནས་ཉམས་ཐག་ཚོགས་ཆུང་ནས།  ཞིབ་
འཇུག་གནང་ནས་ལྲོ་རྒྱུས་དེ་ཡར་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་། ང་ཚོས་གཞིར་བཞག་གི་ཡྲོད་རེད། འབྲུག་ནང་དུ་ཆ་བཞག་པ་
ཡིན་ན། ཡ་གིར་ར་བའི་ཞེ་བྲོ་ལས་འགུལ་རྒྱ་གར་ནང་ལ་ལས་པ་ནང་བཞིན་ཞིག ཡར་གི་ལས་རྒྱུའི་གནས་བབ་ཕལ་ཆེར་
ཆག་གི་མི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཆབ་སིད་དང་འཛུགས་བསྐྲུན་གི་ལས་གཞི་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། ཡར་གིར་ཧ་ཅང་གུ་
ཡངས་པྲོ་དང་བྱེད་སའི་གནས་བབ་ཅིག་མེད་བསད་པ་ཡིན་དུས། དེའི་ཐྲོག་ལ་གཅིག་དང་གཉིས་བྱས་ནས་སྙན་གསང་ཞུ་
མི་དགྲོས་པར་གིས། འདི་ལ་ཉམས་ཐག་གི་ཁྲོངས་ངྲོས་ཞེས་གནང་ནས་ཐྲོ་འབྱྲོར་བའི་རིགས་དེ་ལ། འབྲུག་ཁུལ་ལ་ཆག་
བཞག་པ་ཡིན་ན་ཆ་ཚང་ཁབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་ཀཿབག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས། 
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སི་འཐུས་མཁན་པྲོ་ཀཿབག་དངྲོས་གྲུབ་བསྲོད་ནམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ༡་༤ སི་ཚོགས་བདེ་དྲོན་ལས་བྱེད་དང་འབེལ་བའི་རིས་འགྲོ་ཀ་པ་དེ། ཉམ་ཐག་བརྟག་
དཔད་ལས་གཞི་ཟེར་བ་དེ་ཉམ་ཐག་བྱ་ས་དེ་ཡུལ་ལ་གྲོ་དགྲོས་ཀི་རེད་མ་གཏྲོགས། ཕར་ཚུར་གཉིས་ཀར་ར་བ་ཉིད་ནས་
གྲོ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག བྱས་ཙང་། འདིའི་ནང་ཚན་དེ། ཉམ་ཐག་བརྟག་དཔད་ཀི་ལས་གཞིའི་ནང་གསེས་སེ་ཚན་ལྔ་ཡྲོད་པའི་
ནང་ནས། གསུམ་པ་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་གི་ངལ་སེལ་ཟེར་བ་དེ་གྲོང་ནས་ངས་ནྲོར་མེད་ན། དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་
གིས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་ནས་མར་རྲོགས་དངུལ་གནང་ཡྲོད་རེད་ཅེས་པ་གྲོ་སྲོང་།  གལ་སིད་དེ་འད་ཡིན་པ་ཡིན་
ན། རིས་འགྲོ་འདིའི་ནང་དུ་འཁྲོད་རྒྱུ་མི་འདུག་མ་གཏྲོགས། རིས་འགྲོ་ནང་གི་ཚིག་དེ་ཉམ་ཐག་བརྟག་དཔད་ལས་གཞི་
གསུང་འདུག་མ་གཏྲོགས། ཚུར་ཡྲོང་རྒྱུ་དང་ཕར་འགྲོ་རྒྱུ་ཟེར་ནས་བིས་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས། རིས་འགྲོའ་ིནང་དུ་ག་རེ་
འབི་དགྲོས་ས་རེད་ཟེར་ན། དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་གི་ངལ་སེལ་རྲོགས་དངུལ་ཟེར་ནས། ཟུར་དུ་རིས་འགྲོ་ཞིག་བཏྲོན་དགྲོས་
འདུག་མ་གཏྲོགས། འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་ན་དྲོགས་གཞི་ཆེན་པྲོ་སླེབས་ཀི་འདུག དེ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཟུར་བཀྲོད་དེའི་ནང་དུ་ཟུར་འཛར་བཞི་པའི་ནང་དུ་གཟིགས་གནང་བ་ཡིན་ན། དེའི་ནང་དུ་
ནང་གསེས་ཀི་དབྱེ་བ་དེ་གསལ་བྲོ་ཞེ་པྲོ་ཞིག་མཇལ་རྒྱུ་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་ངལ་སེལ་
ཟེར་ནས། དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་གི་ངེལ་པ་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ང་ཚོ་སིག་འཛུགས་ཀིས་ཡར་ཕུལ་གི་ཡྲོད་མ་རེད། ང་རང་ཚོའི་
སིག་འཛུགས་ནང་དུ་ཡྲོད་བསད་པའི་མི་མང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུའི་དྲོན་དུ་དགའ་ལྡན་ཕྲོ་བང་ནས་མར་གསྲོལ་རས་
གནང་གི་ཡྲོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
རིས་ཀི་སང་ལ་ཆ་ཤས་མཐའ་མ་ལེན་མཁན། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོག་གཙོ་མཆྲོག ཆུ་ཚོད་ཏྲོག་ཙམ་ཞིག་འགང་གི་ཡྲོད་དུས་ཆ་ཤས་ཤིག་བངས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ལུགས་བསམ་
ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་ཤག་གསར་རྒྱག་ལ་ལྕགས་རི་སྐྲོར་རྒྱུའི་སྐྲོར་དེར་འགེལ་བཤད་ཅིག་བསྲོན་
སྲོང་། ལྕགས་རི་དེ་སྲོན་མ་ནས་བརྒྱབ་ཚར་བ་རེད་གསུངས་དུས། འགྲོ་སྲོང་སྲོན་བཏང་བཀའ་འཁྲོལ་རེས་ཞུ་ཆགས་ཀི་
མ་རེད་པས། ཡང་ན་རྒྱུ་མཚན་གཞན་པ་ག་རེ་བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་དམ། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས། 
དེ་གྲོང་དུ་སྙན་གསང་ཞུ་ཚར་བ་ཡིན། སྲོང་ཙང་དེ་འདའི་རིགས་ཏན་ཏན་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཡྲོང་བསད་ཀི་
འདུག ས་གནས་ལ་སྲོན་བརྲོད་བྱས་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་མ་རེད། འགན་དེ་ཆ་ཚང་ངས་ཁུར་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པའི་ཆ་ནས་མ་
གཏྲོགས། དེ་འདའི་གྲོ་དྲོན་ག་ཚོད་གསལ་བཤད་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་། དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་ཁིམས་དང་སིག་གཞིའི་ཐྲོག་ལ་
དམིགས་བསལ་གི་དྲོ་སྣང་ཞེ་དགས་གནང་མི་ཐུབ་མཁན། དེ་འད་རིགས་ལས་བྱེད་ཀི་ངྲོས་ནས་ཡྲོང་གི་འདུག་སྟེ། ས་
གནས་འགྲོ་འཛིན་གི་ཐྲོག་ནས་ཏན་ཏན་ཡྲོང་གི་འདུག སྲོང་ཙང་། འགྲོ་སྲོང་ཞིག་ཆ་ཚང་བཏང་ཚར་བ་ཡིན་དུས་སིག་
གཞིའི་ཐྲོག་ནས་བྱེད་ས་གང་ཡང་བསད་ཀི་མི་འདུག ཡང་ན་སྲོར་མྲོ་དེ་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ཁེད་ཀི་དངུལ་ཁུག་ནང་ནས་
སྲོད་ཟེར་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་བབ་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ལས་ཤག་
རང་གི་ཆེད་དུ་འགྲོ་སྲོང་བཏང་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ནས་བསད་ཡྲོད་པ་ཡིན་དུས། གང་ལྟར། ཁྲོ་རང་ལ་
སིག་གཞིའི་འགྲོ་ལུགས་གཞིར་བཟུང་གི་ཉེས་བར་གཏྲོང་རྒྱུ་ཞིག་མ་གཏྲོགས། བཙོན་ཁང་ནང་དུ་བླུག་རྒྱུའི་གནས་བབ་ནི་
བསད་ཀི་མི་འདུག ཉེས་རྡུང་ནི་དེ་བས་ཀང་གཏྲོང་ས་མེད། དེ་མེད་པ་ཡིན་དུས། ཉེས་བར་ཞིག་བཏང་ནས། མ་འྲོངས་པར་
དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་ར་བ་རང་ནས། ཁིམས་དང་སིག་གཞི་དང་ཁྲོད་རང་འགལ་འདུག དེ་འགལ་བའི་ཆ་དེ་ལ་བྲོད་གཞུང་གི་
དངུལ་རིས་རྟགས་འཛིན་དང་། དངུལ་རིས་འགྲོ་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་ཚོས་འགལ་འདུག་དེ་འགལ་པའི་ཆ་དེར་གཞུང་གི་སྲོན་
རིས་བསྟངས་འཛིན་དང་སྲོན་རིས་ཀི་འགྲོ་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་འགལ་ཆ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་རི་ཡི་ཡྲོད་རེད།  དེ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་མ་
འྲོངས་པར། དེ་བསར་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཁིམས་དྲོན་གཞིར་བཟུང་ལག་ལེན་ལྟ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་འདའི་ཉེས་བར་ཕུལ་
ཡྲོད་རེད། དེ་ལས་ལྷག་པ་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན་དུས། ཐབས་ལམ་གང་ཡང་མི་འདུག་ཅེས་སྙན་གསང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་བ་ར་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དགྲོངས་གསེལ་དང་སྦྲགས། དེའི་སྲོན་གི་ལན་འདེབས་དང་ཚང་མ་བྱུང་ཚར་དུས། ད་ལྟ་
ལན་འདེབས་ལ་དཔག་པའི་དི་བ་ཞིག་མ་གཏྲོང་རང་གཏྲོང་ཆགས་སྲོང་། རང་དབང་ལའི་ས་གནས་སུ་ཡང་གནས་སྟངས་
དེ་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་འདུག ཚོགས་ཁང་གི་གནས་སྟངས་མ་འྲོངས་པ། དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་
དེ་འདའི་ལས་འཆར་སེལ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡྲོད་དམ་ཞེས་དེར་དྲོགས་འདི་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་སྲོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག བཀའ་ལན་གནང་རྲོགས་གནང་།  
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དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ད་གིན་བཀའ་མྲོལ་འཕྲོས་ཏེ། དེ་གཅིག་ཞུ་དགྲོས་དན་སྲོང་སྟེ། རིང་པྲོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་
རེད་བསམ་ནས་དབུགས་བསྲོམས་ཏེ་བསད་པ་ཡིན། ད་ལྟའི་དེའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་ཕེབས་པ་ཡིན་དུས། རང་ཝང་ལའི་གནས་
སྟངས་དེའི་ཐྲོག་ལ། གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་འདུག འགྲོ་སྲོང་གཏྲོང་མཁན་དེ་ས་
གནས་ཀི་འཐུས་ཚོགས་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀི་གཞིས་ཆགས་ཀི་མ་དངུལ་ཕན་ལ་ཕན་བུ་ལྷག་
བསད་པ་དེའི་ནང་ལ། བཀའ་འཁྲོལ་དང་། དབང་གང་ཡྲོད་པ་བཏང་སྟེ། འགྲོ་སྲོང་བཏང་ནས། སི་ཁང་དེ་བརྒྱབ་ན་མ་
གཏྲོགས་འགིག་གི་མ་རེད་ཟེར་ནས། དེ་འདའི་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་གི་སྐབས་དེ་དུས་སང་ཟུག་དང་། ཁྲོ་རང་ལ་སྙིང་ནད་
ཡྲོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ས་རེད། དེས་རེན་པས། མཐའ་མ་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་གི་རིང་ལ་ཀལ་ཀ་ཏའི་ ICU ཀི་སན་ཁང་ནང་
དུ་ཉལ་དགྲོས་པའི་རེན་དེ་ལ་ཐུག་བསད་ཡྲོད་རེད་དན་གི་འདུག ང་ཡ་གིར་སླེབས་དུས། ས་གནས་ཀི་མཐུན་ཚོགས་ཚང་
མ་བསྐྲོངས་པ་ཡིན། ཁེད་རང་ཚོ་འདིར་ཁིམས་བཟྲོ་ལྷན་ཁང་གི་ཁིམས་བཟྲོ་མཁན་གཅིག་གིས། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལ་
དངུལ་ཕན་བུ་འདུག་བསམས་ནས། དེར་དབང་ཡྲོད་བཤད་ནས། ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལ་འགྲོ་སྲོང་བཏང་དུ་བཅུག་པ་དེ་
ཁིམས་སིག་གཞི་ག་རེའི་ཐྲོག་ནས་གསལ་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཁེད་རང་ཚོས་འགིག་ཡྲོད་རེད་དམ། བཏང་ས་དེ་སི་པའི་ར་
དྲོན་ཞིག་གམ། དྲོན་དག་གཅིག་ལ་བཏང་ཡྲོད་ན་ཡང་། བཏང་སྟངས་དེ་ཁིམས་སིག་གཞིར་བརི་སྲུང་བྱེད་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
མ་རེད་པས། དེ་འད་ཞུས་དུས། དེ་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལ་ཁག་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད། ང་ཚོ་མི་འདི་ཚོས་མི་མང་གི་མངྲོན་
འདྲོད་ག་རེ་ཡྲོད། དེའི་དྲོན་དུ་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལ་དངུལ་ནི་འདུག འགྲོ་སྲོང་བཏང་ན་མ་གཏྲོགས་འགིག་གི་མ་རེད་
ཅེས་ཟེར་ནས་དབང་ཡྲོད་རང་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་ལན་དེ་རེད། ད་གིན་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་རང་རེད། Police ལ་རིས་རྒྱག་ས་
ནི་མི་འདུག ཉེས་རྡུང་གཏང་ས་ནི་མི་འདུག བཙོང་ལ་ནི་ཨ་ཅང་ཅང་། སྐབས་དེ་དུས། བྱེད་ས་གང་ཡང་མེད་ཙང་། གནས་
སྟངས་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཤག་ལ་སྙན་གསང་ཞུས་པ་ཡིན།  
 དེ་འདའི་ཆུ་ངན་ལམ་ཤྲོར་ཕིན་པ་ཡིན་ན། མ་འྲོངས་པར་འཛིན་སྲོང་གིས་བྱེད་རྒྱུ་འདིའི་ཐྲོག་ལ་དཔེ་མི་སིད་པའི་
དཀའ་ལས་ཆེན་པྲོ་ཞིག་འཕད་ས་རེད། དེ་ཚོ་ལ་ཡན་པྲོར་མ་སྲོང་བར་ཉེས་ཆད་ཅིག་གཏང་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཡིག་
ཐྲོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཕུལ་པ་ཡིན། གྲོས་ཚོགས་ལ་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞྲོན་གཉིས་ཀར་ལ་མཇལ་བ་ཡིན། ཚོགས་
གཙོ་ཟུར་པའི་སྐབས་ལ་ཡང་མཇལ་བ་ཡིན། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་འདུག ས་གནས་མཐུན་ཚོགས་
ལ་ང་ཚོ་འཛིན་སྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་ཉེས་གཏང་རྒྱུའི་འྲོས་བབ་ཅིག་ཆགས་ཀི་མི་འདུག  དེ་གྲོས་ཚོགས་རང་གི་ཐྲོག་
ནས་འགན་ཞིག་བཞེས་ནས། ཉེན་བར་ཞིག་གནང་ན་མ་གཏྲོགས་འགིག་གི་མི་འདུག ང་ཚོའི་རེ་བ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། 
ཡང་ན་ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་དངུལ་དེ་ཆ་ཚང་བསྒྲུག་དགྲོས་ཀི་རེད།  གལ་སིད་དེ་དག་
བསྒྲུག་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོའི་སིག་གཞིའི་ནང་དུ། ངྲོ་སྲོར་སད་རྒྱུ་ལ་སྲོགས་པའི་མཐུན་སྲོར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་
རིགས་དེ་མཚམས་འཇྲོག་གིས་གསུང་དགྲོས་ཡྲོད་ན་འད། དེ་འདའི་ཁིམས་སིག་གཞི་ལ་བསྟུན་མེད་བྱེད་མཁན་དེ་དུས་
ཚོད་གལ་ཆེ་ཞིག་གི་རིང་ལ། ས་གནས་ཀི་འཐུས་མིའི་ནང་དུ་སླེབས་མ་ཐུབ་པ་སྲོགས་ཀི་ཉེས་ཆད། ཏན་ཏན་གཏང་
དགྲོས་འདུག་མ་གཏྲོགས་འགིག་གི་མི་འདུག་ཟེར་ནས་སྙན་གསང་ཞུས་ཡྲོད་རེད། གྲོས་ཚོགས་ནས་དགྲོངས་པ་ས་རེས་
བཞེས་ནས། དེའི་ཉེས་པ་དེ་གང་འད་ཞིག་གཏང་དགྲོས་འདུག འཛིན་སྲོང་གི་ཐྲོག་ནས་གནང་ན་ཟེར་ནས་ཡང་ཚུར་གཡུག་
གནང་པ་རེད། ཚུར་གཡུག་པ་གཞིར་བཟུང་གིས། ས་གནས་ལ་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་འདུག དེ་འད་བྱེད་དགྲོས་ཀི་
རེད་ཟེར་ནས། དངུལ་དེ་ར་བའི་ཞུ་སྟངས་དེ་ཁིམས་དང་སིག་གཞིར་མཐུན་མ་མཐུན་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡྲོད་རེད་མ་
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གཏྲོགས། དངུལ་དེ་སི་ཁང་རང་གི་ཆེད་དུ་འགྲོ་སྲོང་ཆ་ཚང་བཏང་སྟེ་གསལ་པྲོ་རེད། སུ་གཅིག་གིས་ལྲོག་ཟ་བྱས་པའི་
གནས་སྟངས་གང་ཡང་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། ངས་ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་ཉེན་བར་ཞིག་ཕུལ་ནས་དེ་ནས་ལ་དག་པ་བྱས་ཏེ་
ཐག་ཆྲོད་པ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་དེ་རང་གི་གཞིར་བཟུང་ཐྲོག་ནས་དང་ལེན་ཞུས་པ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
ཆུ་ཚོད་ ༠༥།༣༠ བར་དུ་གསྲོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན། 
 

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གི་ཐུན་ལྔ་པ། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
(ས་མི་གསལ།)  སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག (ས་མི་གསལ།)  ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་ལ་དབྱེ་ན། གསུམ་དང་། དང་པྲོ་དེ། གཞུང་ཞབས་
པའི་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན། གཉིས་པ་དེ། བཀའ་ཤག་གིས་དམིགས་འཛུགས་བྱས་པའི་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན། གསུམ་པ་དེ། 
མི་མང་གིས་བདམས་པའི་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན། དེ་དག་གསུམ་པྲོའ་ིནང་ནས་ཁིམས་དང་སིག་གཞི་ལ་ལྟྲོས་མེད་ཐྲོག་ནས་
བྱེད་མཁན་གངས་མང་ཉུང་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་དི་བ་འདི་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀ་བྲོན་མཆྲོག  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གྲོང་དུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི་དི་བ་གནང་བ་དེ་དང་འབེལ་བའི་གནས་སྟངས་ཐྲོག་ནས་
ད་ལྟ་བར་དུ་ལས་དྲོན་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་བཞིན་པའི་ལས་དྲོན་ས་རེས་རྒྱུན་རིང་པྲོ་ཞིག་ལ་ལུས་ནས་བསད་པ་ཡིན་དུས། 
དེ་འདའི་ཁིམས་དང་སིག་གཞི། དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་བརྒལ་ནས་ལས་ཀ་ལས་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་བྱ་ཐབས་གང་ཡང་མི་འདུག 
འུ་ཐུག་ན་ནི་ངུ་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏྲོགས། ངུ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་མི་འདུག དེ་ཙམ་ལས་ལྷག་པ་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་
མི་འདུག དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ། དཔེར་ན། ར་ཝང་ལའི་གནད་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་སྐྲོར་ལ། ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་གཅིག་གི་
ཐྲོག་ལ་འཛིན་སྲོང་གིས་བཀྲོད་ཁབ་གཏྲོང་རྒྱུ་མེད་པ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་རྒྱུན་ལས་ཐྲོག་ལ་སྙན་གསྲོལ་ཞུས་པ་ཡིན། ང་
རང་གི་བསམ་བྲོའ ་ིནང་ལ་འགལ་འཛོལ་ལ་གཞིགས་པའི་ཉེས་ཆད་དེ་འད་ཞིག་གནང་རྲོགས་བྱས་ན་བསམ་པ་དེ་འད ་
གནང་ཐུབ་མ་སྲོང་། དེ་འད་མ་ཐུབ་པ་གཅིག ཁིམས་བཟྲོ་ལྷན་ཁང་གི་མ་ཐུབ་པ་ཞིག འྲོག་ལ་ང་ཚོ་འཛིན་སྲོང་ཐྲོག་ནས་དེ་
བས་ཀང་བྱ་ཐབས་གང་ཡང་མི་འདུག སྲོན་ཆ་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་དེ་རིང་དགྲོངས་པ་བཞེས་པའི་ཐྲོག་ནས་མ་འྲོངས་དེ་འད་
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འབྱུང་བ་ཡིན་ན། འགྲོ་སྟངས་འདི་ཡིན་ཟེར་བ་ཞིག ཁིམས་སིག་གཞི་གང་འད་ཞིག་གཏན་འབེབས་གནང་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
རུང་། དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་ང་ཚོས་བརི་སྲུང་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞིས་འགྲོར་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། གཞིས་འགྲོ་རྣམ་པ་
མི་འད་བ་གསུམ་ཙམ་ཞིག་ཡྲོད་པའི་ནང་ནས་དེ་འདའི་བརི་སྲུང་མ་ཞུས་བ་མང་ཉུང་ཇི་ཙམ་བྱུང་ཡྲོད་དམ་གསུངས་པ་དེ་
རེད། རེ་བཟུང་འད་ཞིག་རེད་མ་གཏྲོགས། མང་བ་དམིགས་བསལ་ཡིན་ནའང་འད། ཆྲོད་འགན་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ནའང་འད། 
གཞིས་འགྲོ་ཡིན་ནའང་འད། གཞིས་འགྲོ་ཡིན་པ་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་དམིགས་བསལ་གི་ཁིམས་སིག་གཞིའི་ཐྲོག་ལ་དྲོ་སྣང་
བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་སྟབས། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དེ་འད་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག དམིགས་བསལ་གི་གཞིས་འགྲོ་འདི་བར་ལམ་
ཐབས་ལམ་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན་དུས། དེ་འད་གཅིག་གཉིས་ཤིག་བསྐྲོས་དགྲོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རེད་མ་
གཏྲོགས། གཞན་ཆྲོད་འགན་རང་གི་ལམ་ལ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། ཆྲོད་འགན་འདིའི་ནང་ལ། དེ་ས་སིག་འཛུགས་རང་ལ། ར་
བའི་སིག་གཞི་གཞན་གི་ཐྲོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་མྲོང་མཁན་དེ་འད་མང་པྲོ་ཡྲོད་རེད། དེ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རང་གི་
ནང་ལ་ལས་ཀ་རྒྱུན་རིང་པྲོ་ལས་མ་མྲོང་བ་དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་ཁིམས་སིག་གཞི་འགྲོ་སྟངས་མ་ཤེས་པའི་ཐྲོག་ནས་འགལ་
ཕིན་པ། སིག་གཞི་བརྒལ་བ་ཙམ་མིན་པར་སྲོ་སྲོ་ ICU སན་ཁང་ནང་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་གཏན་ནས་ཁ་གགས་མ་ཐུབ་
པར་ལུས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོའི་རིགས་འདི་སིག་གཞིའི་ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་སྣང་མ་གནང་བའི་སྲོན་
ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། མ་འྲོངས་པར་གནང་ཕྲོགས་འདི་རིགས་ཁིམས་བཟྲོ་ལྷན་ཁང་གི་ཐྲོག་ནས་ལྟ་
ཕྲོགས་གང་འད་འབྱུང་རུང་། ང་ཚོས་དེ་གཞིར་བཟུང་བཀའ་སྲུང་ཅི་གྲུབ་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གི་བཀའ་ལན་གནང་ཕྲོགས་ཐྲོག་ནས་འདི་བགྲོ་གེང་གི་ངྲོ་བྲོར་གྱུར་གབས་བྱེད་ཀི་འདུག 
མཐའ་མ་འདི་ཡིན། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་ཟུར་འཛར་ཨང་ ༩ པའི་ནང་གསེས་ ༡༨ པ། ལུགས་
བསམ་ས་འགྲོའ་ིལས་ཤག་གི་རྭ་སྐྲོར་ལས་གཞི་ལ་དགག་པ་བརྒྱབ་ཀི་ཡྲོད། དེ་དང་ལྷན་དུ་དགག་པ་བརྒྱབ་དགྲོས་པའི་
རྒྱུ་མཚན་ཞུ་ཆྲོག་པ་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག དགྲོད་ན་མ་འགིག ངུ་ནའང་མ་འགིག ནྲོར་འཁྲུལ་བྱེད་
མཁན་དེ་འཇུས་ནའང་མ་འགིག་སྟབས། ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་དབང་ཆ་ཡྲོད་པ་དེ་སྲོ་སྲོ་ལ་འྲོས་བསྡུ་རྒྱུའི་
ཐྲོབ་ཐང་ཞིག་ཡྲོད་ཁར། འདིའི་ཐྲོག་ནས་དགག་བྱ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། འགེལ་བཤད་མང་པྲོ་བསྲོན་པ་རེད། དེ་སའང་བྱུང་མ་མྲོང་
བ་མ་རེད། ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གིས་ཆ་ཚང་མཁེན་གི་ཡྲོད་རེད། སེ་ར་ལྡུན་བདེ་སིད་གིང་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན། ལྲོ་སྲོན་
མར་ལས་བྱེད་གཟེངས་ཐྲོན་གཟེངས་རྟགས་ཐྲོབ་པ་རེད། ལྲོ་རེས་མར་གནས་རིམ་ཕབ་པ་རེད། དེ་ཡང་འབེལ་ཡྲོད་གཅིག་
གིས་རྲོགས་རམ་གནང་། ལས་ཁུངས་ནང་ལ་རྐུབ་བཀགས་དེ་ཚོ་རིག་པྲོ་བསིགས། དེ་ཚོ་བངས་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་
ནས་སྲོན་རིས་ཀི་སིག་གཞི་དང་མཐུན་གི་མི་འདུག་ཅེས་གནས་རིམ་ཕབ་པ་རེད། ཉེན་བརའང་བཏང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་
དེ་རིང་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་དེ་ཆྲོད་འགན་གི་ཐྲོག་ལ་ཡྲོད་རེད། གཏྲོང་ཤེས་ཀི་མེད་པ་འད། གང་ཡིན་རུང་། དྲོན་དག 
གྲོང་དུ་གཙོ་བྲོ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་འགྲོ་སྲོང་སྲོན་བཏང་། བཀའ་འཁྲོལ་རེས་ཞུ་ཆགས་ཀི་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཞུས་དུས། དེ་ཆགས་



113 

ཀི་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་སྲོན་རིས་ཀི་ཁ་ཤྲོག་ནང་ལའང་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་འད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་པ་དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་
གསུང་གི་ཡྲོད་མ་རེད། རྦད་དེ་བཙོན་ཁང་དང་། ཁིམས་ཁང་དང་། རྒྱང་ཐག་རིང་པྲོ་ཞིག་ལ་ཕེབས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། དེར་
བརྟེན། འདི་ལ་འགེལ་བརྲོད་དེ་ཡིས་འདང་གི་མི་འདུག དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་ཀི་ཡྲོད། གལ་སིད་འདི་ཕིན་པ་
ཡིན་ན། ཕིན་པ་རེད། སི་འཐུས་རྣམ་པའི་དགྲོངས་གཞི་རེད། ར་ཝང་ལ་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ལ་ཆད་པ་གང་བརྒྱབ་
ཡྲོད་མེད་མི་ཤེས། ཁ་ས་སྲོན་མ་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་མཁན་དེ་ཚོར་ཆད་པ་བརྒྱབ་ཀི་ཡྲོད་པའི་རྣམ་པ་འད་ཞིག་གི་ཐྲོག་
འཆར་གཞིའི་ནང་ལ་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་ན། སྲོར་མྲོ་འབུམ་བརྒྱད་དང་། ཁི་ལྔ་དེ་ང་རང་ཚོའི་ད་ལྟ་སི་འཐུས་བཀའ་འཁྲོལ་
གནང་མཁན་ག་ཚོད་ཡྲོད་པ་དང་། བཀའ་བྲོན་དང་ཚང་མར་བགྲོས་ནས་སད་དགྲོས་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་
འད་ཞིག་སྲོད་ཀི་ཡྲོད་ན། དེར་བརྟེན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དགག་པ་བརྒྱབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དང་ལྷན་དུ་སིར་
བཏང་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གིས་དེ་ལ་འགེལ་བཤད་གཅིག་བརྒྱབ་ཀི་རེད། དྲོན་དག་དེའི་རེས་སུ་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གི་
ངྲོ་བྲོ་འད་ཞིག་བྱས་ནས་དང་པྲོ་ཟུར་འཛར་ཨང་ ༩ པའི་ནང་གསེས་ ༡༨ པ་དེ་ལ་འྲོས་བསྡུ་རྲོགས་གནང་། དེ་བསྡུས་ཟིན་
པའི་རེས་སུ་ནང་སིད་སི་ཡྲོངས་ཐྲོག་ནས་ཕེབས་རྲོགས་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ས་གནས་ཀི་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་སྟངས་གང་བྱུང་བ་དེ་བཤད་སྟངས་མཁས་པའི་ཐྲོག་ནས་
ཁད་པར་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་ན་མི་ཤེས། ཆ་ཚང་གསལ་པྲོ་ཞུས་པ་ཡིན། འགག་པ་གནང་གི་ཡྲོད་ནའང་འད། ར་བ་ཉིད་ནས་
བཀའ་འཁྲོལ་གནང་གི་མེད་ནའང་འད། འདི་གྲོས་ཚོགས་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་འགན་བཞེས་རྲོགས་གནང་ཞེས། འདི་ལས་
ལྷག་གཞན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།  
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
དང་པྲོ་དེར་ཟུར་འཛར་ཨང་ ༩ པའི་ནང་གསེས་ ༡༨ ལ་དགག་བྱ་བྱུང་བ་རེད། དེར་བརྟེན། དང་པྲོ་དེར་དགག་བྱ་བྱུང་
ཙང་། དགག་བྱ་སྲོན་མཁན་ཚོས་ཕག་རྲོངས་རྲོགས་གནང་། གངས་ཀ་བརི་ཡི་ཡིན། ༡་་་༢་་་༣་་་༤་་་་་་་་་༢༤ རྒྱབ་སྲོར་
གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རྲོངས་རྲོགས་གནང་། ༡་་་༢་་་༣་་་་་༦ མང་བ་འདི། རེད་འདི་སྲོན་རིས་ནང་ནས་འཐེན་དགྲོས་ཀི་
རེད། ཟུར་འཛར་ ༩ པའི་ཨང་ ༡༨ པ། འདི་གཅྲོག་ཆར་འགྲོ་ཡི་རེད། དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་འཁྲོར་ལྷ་ཚང་བསྲོད་ནམས་སྟྲོབས་རྒྱལ་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག འདི་སིར་བཏང་མང་མྲོས་གནང་བའི་ཐྲོག་ལ་གསར་པ་ཡིན་སྟབས།  གསར་པ་རེད། 
དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། འགྲོ་སྲོང་དེ་བཏང་བའི་དངུལ་འབྲོར་དེའི་ཐྲོག་ལ་འདི་གནང་དགྲོས་རེད། འདི་གནང་
རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུའི་གནས་བབ་ཀང་གང་ཡང་བསད་མ་སྲོང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་དཔེར་ན། ར་ཝང་ལའི་གནས་
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སྟངས་གཅིག་བྱུང་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། དགྲོངས་པ་ཡག་པྲོ་བཞེས་ཤིང་ཁིམས་ཐག་གཅྲོད་
གནང་བ་ཡིན་ན། ཁིམས་བརྒལ་ཆགས་ས་ཚང་མའི་ཐྲོག་ལ་འཛིན་སྲོང་ཐྲོག་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་སྟབས་བདེ་ཆགས་
ཀི་རེད་དན་གི་འདུག ཁ་ཤས་ལ་གང་བྱེད་དང་། ཁ་ཤས་ལ་གང་ཡང་མེད་པའི་བཟྲོད་བསན་གི་དབང་དུ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། 
ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མ་རེད། ང་ཚོ་ཁིམས་བཟྲོའ ་ིལྷན་ཁང་ཡིན་རུང་། མ་འྲོངས་པ་ན་ཁིམས་ཟྲོ་སྟངས་དེ་གང་ཟག་གི་ངྲོ་
གདྲོང་ལ་ལྟ་བཞིན་ཐག་གཅྲོད་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གཅིག་ཕིར་བསགས་ཕིན་པ་ཡིན་ན།  འདི་བྲོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་ཆེ་མཐྲོང་ལ་མཚོན་ན་གནྲོད་ཀི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཚིག་གཅིག་མ་ཞུས་ཀ་མེད་ཆགས་སྲོང་། སིར་བཏང་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་རེད། ངས་
དགག་པ་སླར་ཡང་བརྒྱབ་པ་རེད། མང་མྲོས་ཐྲོག་ནས་དགག་བྱར་ཕིན་པ་རེད། དེའི་རེས་སུ་གང་དགྲོས་དང་མི་དགྲོས་དེ་
བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགྲོད་དང་། ལྲོ་འཁྲོར་སྲོན་རིས། དངུལ་རིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སིག་གཞིའི་
དགྲོངས་དྲོན། རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལམ་ཁ་སྟྲོན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་མ་གཏྲོགས། འདི་ནས་འགལ་སྲོང་བས་གཞན་པ་
ཞིག་བྱེད་དགྲོས་ཟེར་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཤ་སྟག་སྟྲོན་བསད་ན་ཡྲོང་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད་དན་གི་འདུག མང་ཚོགས་རིས་
ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་རིམ་པའི་ཐྲོག་ནས་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགྲོད་དང་།  ལྲོ་འཁྲོར་སྲོན་རིས། 
དངུལ་རིས་སྟངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སིག་གཞི་དྲོན་ཚན་ ༥ པའི་ནང་གསེས་ ༡་་་༢་་་༣ པ་ལ་སྲོགས་པ་འགལ་བ་ཡིན་ན། 
བརྒལ་ཚབ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་ཡིན་པའི་འབེལ་ཡྲོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་། འགན་འཁིའི་ལས་བྱེད་ངྲོས་བཟུང་ཐེར་འདྲོན་
གིས་ཉེས་ཆད་ཡན་པྲོར་མ་སྲོང་བ་གཏྲོང་དགྲོས་ཟེར་བའི་ཐྲོག་ལ་ང་ཚོ་མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༥ པའི་
སྐབས་སུ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཆགས་པ་འཛིན་སྲོང་། དེ་དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས།  ཡན་པྲོར་མ་སྲོང་བ་གང་འད་བྱས་ནས་
གཏྲོང་དགྲོས་ཀི་རེད། གང་གཏྲོང་དགྲོས་པ་རེད། ཚང་མ་ཡྲོངས་སུ་རྲོགས་པར་དེ་ལམ་སྟྲོན་དང་། འཆར་གཞི་འཁུར་ཤྲོག་
ཟེར་དུས་དེ་རིང་བར་དུ་འཁུར་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། འདིར་གཞི་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕར་ཁག་ཚུར་དཀྲི་འད་
བྱས་བསད་པ་ཡིན་ན། ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མ་རེད། བཀའ་འཁྲོལ་མ་ཐྲོབ་པ་དེ་མ་ཐྲོབ་པ་རེད། འདིའི་རེས་སུ་ར་ཝང་ལ་ཡིན་
ནའང་འད། གང་དུ་ཡིན་རུང་། རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གིས་ཐག་གཅྲོད་ཡྲོང་གི་རེད་དན་གི་འདུག མ་གཞི་ནས་ར་ཝང་ལ་ས་
གནས་འགྲོ་འཛིན་དང་། འབེལ་བ་དེ་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་གང་ཡང་སད་ཡྲོད་མ་རེད་ལ། དེ་རིང་གེང་
སླྲོང་གནང་བ་དེ་དང་པྲོ་རེད། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡི་གེ་
ཞིག་ཚུར་བཏང་ཡྲོད་རེད། ཕར་ལའང་གཅིག་བཏང་བ་རེད། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀིས་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་ཁག་དཀྲིས་
བ་ཡིན་གི་མ་རེད་དན་གི་འདུག སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ལ་ཁག་དཀྲིས་པ་གང་ཡང་མ་རེད། 
གནས་སྟངས་དེ་འདའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོ་ཕར་ཁག་ཚུར་དཀྲི་བྱས་བསད་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མ་རེད།  
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 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཚིག་གཅིག་གཉིས་མ་ཞུས་ཀ་མེད་ཆགས་སྲོང་། གནས་སྟངས་ཁ་ཤས་ཀི་ཐྲོག་
ནས་སྲོན་མ་ང་ཚོ་བསར་བཅྲོས་སྲོན་རིས་སྐབས་སུ། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༣ པའི་སྐབས་སུ་རེད། ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད་
ཁང་གི་ལས་བྱེད་གཅིག་གིས་ཐའེ་ཝན་དྲོན་གཅྲོད་ལ་དངུལ་གཏྲོང་དགྲོས་སྟབས། ཨ་མི་རི་ཀའི་དངུལ་དེ་ཐའེ་ཝན་སྲོར་
མྲོར་བསྒྱུར་ཅིང་བཏང་བ་རེད། མཇུག་ལ་ཚུར་ལྲོག་ཡྲོང་སྐབས་འཛའ་བསྒྱུར་བྱས་ཏེ་མར་ཆག་སྲོང་བ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་
སྐབས་དེ་དུས་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་བསར་བཅྲོས་སྲོན་རིས་སྐབས་སུ་བཀག་ཡྲོད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་ཡྲོད་
རེད། དེར་བརྟེན། དྲོན་སྙིང་གཙོ་བྲོ་དེ་དེ་རིང་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་ཡིན་ནའང་འད། དཔལ་འབྱྲོར་བཀའ་བྲོན་ཡིན་ནའང་
འད། བཀའ་ཤག་ཡིན་རུང་། འགྲོ་སྲོང་སྲོན་བཏང་། བཀའ་འཁྲོལ་རེས་ཞུ་ཆགས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་རྒྱུ་ཡྲོད་ན། 
འགྲོ་ཡི་རེད། དེ་མིན་ཚེ། གང་ཡིན་རུང་། ངུ་ནའང་ངུས། དགྲོད་ནའང་དགྲོད། དྲོན་དག་ཁིམས་འགལ་ཞིག་ཡྲོད་ན་འགིག་
གི་མ་རེད། སྲོན་མ་ཁིམས་གཅིག་འགལ་འདུག་ཟེར་ནས་ཡང་བསར་ཁིམས་འགལ་བྱེད་ཀི་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་ཏག་ཏག་བསད་
ཀི་མ་རེད། ཅེས་གསལ་པྲོའ་ིཐྲོག་ནས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་། སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་རྣམ་དཔྲོད་སྟྲོན་ནས་ཕིན་པ་རེད་མ་
གཏྲོགས། གང་ཟག་བྱེ་བག་པས་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་རེད། བཀའ་བྲོན་གིས་ལན་འདེབས་བྱས་པ་རེད། དེར་བརྟེན། དེ་ལ་
དེ་རིང་གཞི་ནས་ལམ་སྟྲོན་གསར་པ་ཞིག་བྱྲོས་ཤིག གཅིག་བྱེད་ཀི་ཡིན་མདྲོག་མདྲོག་བྱེད་བསད་ན། འགན་དེ་འཁུར་ཐུབ་
ཀི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
ར་བའི་གཅྲོག་ཆ་ཟེར་རུང་། མང་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཟགས་པ་རེད། ར་བའི་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གི། ར་བའི་
ང་ཚོ་ཚང་མས་འདིར་སི་བའི་དྲོན་དུ་ཐག་གཅྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། སི་བའི་སླད་དུ་བགྲོ་གེང་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་
སྐབས་རེ་གང་ཟག་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་འད་གསུང་དུས། རན་པྲོ་དང་འཚམས་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་མ་རེད། དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་གནས་
སྟངས་ཐྲོག་ནས་སྲོན་རིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྲོན་རིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་ཙང་། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་
སྟངས་ཐྲོག་ནས་དགག་བྱ་བྱུང་བ་རེད། འདི་ཐབས་ལམ་དེ་དག་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་པ་དང་། བརྒྱུད་ལམ་མེད་པ་དེ་འད་གང་
ཡང་མ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ར་བའི་ནང་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་
གཟིགས་ཕྲོགས་དང་། གསན་ཕྲོགས་དེ་དག་ཁད་ཚར་ཆགས་པའི་ཉེན་ཁ་ཡྲོད་རེད། ར་ཝང་ལའི་གནས་སྟངས་དེ་ར་བའི་
ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་ནས་གསུངས་པ་རེད། གཞི་རའི་ད་ལྟ་འདིར་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་
ནང་བཞིན། རྒྱུན་ལས་ལའང་སྙན་སན་རབས་དང་རིམ་པ་བྱས་ནས་ཕེབས་ཏེ། ཐབས་ལམ་འདི་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་
བཀའ་བསྡུར་གནང་སྟེ་གནས་བབ་དང་པྲོ། འཛིན་སྲོང་ནས་གང་འྲོས་པ་ཞིག་ཡྲོད་ན་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་འབྲོད་སྐུལ་
ཞུས་ཡྲོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་སྲོན་རིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཡང་འགྲོ་སྟངས་འདི་ས་གནས་རང་གི་སྲོན་རིས་ཤིག  ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་རང་ནས་བཏང་བ་ཞིག བྱ་ལམ་བྱེད་འདུག་གང་འད་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་། དེ་ཚོའི་གནས་བབ་དེ་ཁག་ཁག་
ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་དངུལ་བཀའ་འཁྲོལ་རེས་ཞུས་དང་། འགྲོ་སྲོང་སྲོན་བཏང་འདི་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེར་
བརྟེན། དེ་འདའི་གནས་བབ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་སྙན་གསྲོལ་བྱུང་བ་རེད་དེ་ད་ལྟའི་འདི་དང་།  ཕ་གའི་གཉིས་དེ་བཀའ་
འཁྲོལ་གི་གནང་ཡུལ་གཉིས་འདི་ཁག་ཁག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཅེས་འདི་གསལ་པྲོ་ཞིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། ལགས་
སྲོ།  
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 གྲོ་སྐབས་གཅིག་ཕུལ་ན་འདིའི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་མང་པྲོ་ཞིག་ལྷག་འགྲོ་ཡི་འདུག གྲོ་སྐབས་གཏན་ནས་འབུལ་
གི་མིན། ང་ཚོ་འདིར་གཅིག་ལས་གཅིག་བཀའ་མྲོལ་གནང་སྟངས་ཀི་ཐ་སྙད་དེ་དག་ཀང་དྲོག་དག་ལ་མ་བབ་ཅིང་ཐ་སྙད་
ཟབ་དགས་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ངྲོ་བྲོ་གཙུག་ལག་ར་བའི་ངྲོ་བྲོ་འདི་བཟྲོ་ལྟ་བརླག་འགྲོ་ཡི་འདུག ནང་སིད་ཀི་ཟུར་བཀྲོལ། 
ཟུར་འཛར་ ༩ པའི་དྲོན་ཚན་ ༡༨ པ་འདི་ཟགས་པ་ཡིན་ཙང་། ད་ལྟ་འདི་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ་འཐེན་པའི་ཐྲོག་ནས། ས་
ཡ་གསུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སྲོ་བརྒྱད་དང་། བཞི་འབུམ་ཁི་མེད་བཞི་སྟྲོང་། གསུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སྲོ་དྲུག དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་
ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ་ཡྲོད་དམ་མེད། སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  
 ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ངྲོ་སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། འདི་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་
གནང་། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་ཁབ་ཁྲོངས་སེང་ལྲོར་ལྷྲོ་ཕྲོགས་གཞིས་ཆགས་ལས་ཁུངས་དང་ས་འཐུས་
མེད་པའི་ས་གནས་ཁག་ལྔའི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་བྱུང་སྲོང་ཕྲོགས་བསྲོམས་རིས་ཤྲོག ཤྲོག་གངས་ཕལ་ཆེར་ ༤༡༣ 
ལ་གཟིགས་གནང་དང་། 
 
སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་དེ། ས་ཡ་སུམ་ཅུ་སྲོ་གཅིག བཞི་འབུམ་ལྔ་ཁི་དྲུག་
སྟྲོང་གསུམ་བརྒྱ་རེད་འདུག དེ་ལ་ང་ཚོས་གཅྲོག་ཆ་གང་ཡང་མེད།  
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ་ིབྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ནང་སིད་ཁབ་ཁྲོངས་སེང་ལྲོར་ལྷྲོ་ཕྲོགས་གཞིས་སི་ལས་ཁུངས་དང་
ས་འཐུས་མེད་པའི་ས་གནས་ཁག་ལྔའི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་བྱུང་སྲོང་ཕྲོགས་བསྲོམས་རིས་ཤྲོག ནང་ལ་དངུལ་ ས་ཡ་
སུམ་ཅུ་སྲོ་གཅིག བཞི་འབུམ་ལྔ་ཁི་དྲུག་སྟྲོང་གསུམ་བརྒྱ་ཐམ་པ། སི་མྲོས་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དགག་བྱ། སི་
མྲོས་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  
 ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ངྲོ་སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། སེང་ལྲོར་ལྷྲོ་སི་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཟུར་བཀྲོལ་སྲོན་རིས་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང་། (སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། དེ་ཚང་མ་ཚར་བ་
རེད།) ཚང་མ་ཚར་བ་རེད་པས། ལགས་སྲོ། འདི་ནང་ཚང་མ་ཚར་བ་རེད། དགྲོངས་དག ནང་སིད་ལས་ཁུངས་དང་། ནང་
སིད་ཁབ་ཁྲོངས་ཀི་སྲོན་རིས་ཆ་ཚང་གཏན་འབེབས་ཟིན་པ་ཡིན།  
 ཁ་ས་ཁ་ཉིན་གི་སྐབས་དེར་གཙོ་སྲོང་ངས་བྱས། དེ་རེས་སུ་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་གནད་དྲོན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཕལ་
ཆེར་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་གནང་རྒྱུ་ལྷག་པ་དང་། དེ་ནས་རེས་ལ་དུས་ཚོད་གནང་རྲོགས་གིས་གསུངས་གནང་
འདུག ཁ་ས་ཕི་པྲོ་ཆགས་ཕུལ་ཐུབ་མི་འདུག དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག  
 
དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་བཀའ་བྲོན་འཕགས་པ་ཚེ་རིང་མཆྲོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཁ་ས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ངྲོས་ནས་གསལ་བཤད་
བྱེད་དགྲོས་པ་གཅིག་བཀའ་ཕེབས་སྲོང་། སྐབས་དེ་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁྲོ་རང་གིས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་སྙན་
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གསྲོལ་ཞུས་འདུག སྙན་གསྲོལ་ཞུས་ནས་བྲོད་ནང་སླེབས་ནས་ཕི་ལ་སླེབས་དུས། གང་དང་གང། ག་པར་ག་པར་སྲོང་
ཡྲོད་མེད་ཀི་སྙན་ཐྲོ་གཅིག་ཕུལ་འདུག སྐབས་དེ་ལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ངྲོས་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགྲོས་པའི་གནད་
དྲོན་མཐྲོང་གི་མི་འདུག འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 གཞན་ཞིག་ལ་སྐབས་དེར་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དེ་ཡིས་ང་རང་གི་དི་བ་དིས་ལན་སྐབས་རེད།  ཁྲོ་རང་གི་གལ་
སིད་གཅིག་གིས་ཨ་རིའི་མི་སྐད་གགས་ཅན་ཞིག་གི་ལྷན་དུ་ཁ་ལག་བཟས་འདུག་དེ་འད་ལབ་འདུག དེ་མ་གཏྲོགས། གང་
སིད་འདི་ལམ་སང་ཁ་པར་སླེབས་ནས་སྐུ་མཁེན་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྲོགས་གིས། ངས་མི་ཚེ་གང་པྲོར་གཞུང་གི་ཞབས་
ཕི་ཞུ་རུ་འགྲོ་ཡི་ཡིན། ནག་པྲོ་ཆགས་ས་རེད། ང་རང་སྐབས་དེ་ལ་མི་ཁ་ཤས་ནས་ཁྲོ་རང་ལ་མགྲོན་འབྲོད་བྱས་སྲོང་། དེ་
ལ་ཕིན་པ་ཡིན། མགྲོན་པྲོ་བྱས་ནས་འགྲོ་བའི་སྐབས་དེར་གྲོ་བུར་དུ་མི་དེ་སླེབས་སྲོང་། གང་ཡིན་པ་ཤེས་མ་སྲོང་། ཡིན་
ནའང་དེ་འད་བྱས་ན་ཡག་པྲོ་མ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེ་ང་ཚོའི་ར་བའི་བ་མ་རེད་ཅེས་ཁྲོས་བསླབ་བྱ་བརྒྱབ་ཀི་ཡིན་
ཟེར། བསླབ་བྱ་ཡག་པྲོ་བརྒྱབ་ཡིན། མ་གཞི་ང་རང་ཡིན་ནའང་། གལ་སིད་དེས་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྲོ་ཆེར་དད་པ་ཡྲོད་པ་ནི་
ངའི་ངྲོས་ནས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། དེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་ཤེས་བཀའ་བྲོན་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ལེའུ་ཆ་ཚང་རྲོགས་ཟིན་ནས་ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་གི་
འདུག ཡིན་ནའང་། བཀའ་བྲོན་ལ་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཕུལ་སྲོལ་ཡྲོད་རེད།  
 
དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆྲོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གཞན་གང་ཡང་མེད། གྲོང་དུ་དེའི་སྐྲོར་ལ་ཞུ་རྒྱུ་རང་
མེད། ཁ་སང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་དང་། ལས་དྲོན་སྐྲོར་ལ་བགྲོ་གེང་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁྲོངས་སེ་ཚན་ཁག་ཅིག་གི་ཐྲོག་ལ་དི་བ་དེ་འད་ཕེབས་པ་རེད། དེ་དག་ལ་ཐད་ཀར་ལན་ཞུས་ཐུབ་མེད་
ཙང་། ཁུངས་སྲོ་སྲོ་ནས་ལན་འབྱྲོར་མཚམས་ཞུ་ཆྲོག་པ་གིས་ཞེས་དེ་དུས་གྲོས་ཚོགས་རང་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ཡྲོད།  
བྱས་ཙང་ལན་དེ་དག་འབྱྲོར་བ་ཡིན་ཙང་། འདི་གྲོ་སྐབས་གཅིག་གནང་རྲོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་འདི་མ་གཏྲོགས། གཞན་རྲོག་
ཁ་བཤད་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། འདི་འགིག་གི་ཡྲོད་ན་ནི་་་་་་་ (ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་ནས། ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཕར་འགངས་བྱས་
ཡྲོད་རེད། བྱས་ཙང་ཚོུད་ ༦ པའི་སྲོན་ལ་མཇུག་བསྡུ་ཐུབ་པ་བྱེད་ཀི་ཡིན། དེ་གནང་རྲོགས་གནང་། དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་
ཤེས་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག) ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དགྲོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ཡང་འདི་ཁབ་ཁྲོངས་
སེ་ཚན་ཆེ་ཁག་དེ་ཚོའི་ལན་དེ་འབུལ་མ་ཐུབ་ན། ཁྲོ་རང་ཚོའི་ལན་འདི་མ་འཁྲོལ་བ་གཅིག་དང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་
རྣམ་པ་ལ་འདིའི་ལན་མ་ཐྲོབ་པའི་དགྲོངས་ཚུལ་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་ཙང་། ང་ཚོས་འགན་འཁེར་བའི་སྐད་ཆ་ཡིན།  
 དང་པྲོ་དེར་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག མ་སུ་རིའི་ཆུའི་དཀའ་ངལ་སྐྲོར་དེ་རེད། ཆུའི་དཀའ་ངལ་དེའི་སྐྲོར་དེ་
ལ་བྲོད་ཁིམ་ནས་ཚུར་ལན་འབྱྲོར་བ་ལ། དབྱར་ཁའི་དུས་ཚོད་ལ་ཡུལ་སྐྲོར་སྲོ་འཆམ་པ་དང་། དེ་འད་བྱས་ནས་ཆུའི་དཀའ་
ངལ་ཆེན་པྲོ་ཏན་ཏན་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། འདི་བྲོད་ཁིམ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་མི་ཆ་ཚང་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་འཕད་བཞིན་
པ་རེད། དེར་གདྲོང་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བྲོད་ཁིམ་གི་ངྲོས་ནས་ཆུ་ལེན་པའི་ཆེད་དུ་ཆུ་མཛོད་ཆེན་པྲོ་འད་བཟྲོས་ཏེ་
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རླངས་འཁྲོར་བཏང་སྟེ་ཆུ་ལེན་ཏེ་དེའི་ནང་གསྲོག་གི་ཡྲོད། དེ་ག་ནང་བཞིན་དུས་ཚོད་གཅིག་ལ་ཆུ་མང་བའི་སྐབས་སུ་ཆུ་
མཛོད་ལི་ཊར་ ༡༠,༠༠༠ བྱས་པ་དེ་འད་ཆུ་མཛོད་གངས་བཅུ་བཙུགས་ནས་དགྲོས་མཁྲོ་ག་དུས་འབྱུང་རུང་བཏང་དང་
གཏྲོང་མུས་ཡིན། ལྷག་དྲོན་ ༢༠༡༧ ལྲོ་ལ་ཕྲུ་གུ་ཚོའི་འཐུང་ཆུ་གཙང་བཟྲོའ་ིཆེད་དུ་གལ་ཆེན་པྲོ་གཟིགས་ཏེ་འཐུང་ཆུ་
གཙང་བཟྲོའ་ིའཕྲུལ་ཆས་གསུམ་བཙུགས་ཏེ་ད་ཆ་ཕྲུ་གུ་ཚོར་འཐུང་ཆུ་གཙང་མ་ཕུལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཐབས་ཤེས་རིམ་པ་
ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཡྲོད། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཉིས་པ་འདི་དྷ་ས་བྲོད་ཁིམ་ཁབ་ཁྲོངས་སེང་ལྲོར་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་
མགྲོན་ཆེན་པྲོའ་ིམཚན་ཐྲོག་ཏུ་ཡྲོད་པའི་སླྲོབ་གཉེར་ཁང་དེ་དང་། འབེལ་བ་ཡྲོད་པའི་གནས་ཚུལ་གཉིས་ཤིག་བཀའ་མྲོལ་
བྱུང་བ་རེད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་དང་པྲོ་དེ་༸ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཐྲོ་རིམ་སླྲོབ་གཉེར་ཁང་ནས་སླྲོབ་ཐྲོན་སླྲོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་མེ་སྲོར་  
Mysore  གཙུག་ལག་སླྲོབ་ཁང་གི་ངྲོས་འཛིན་ཡྲོད་པའི་ལག་འཁེར་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན། གཉིས་པ་དེ་བྲོད་ཁིམ་
སླྲོབ་མ་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐྲོན་རེས། ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་དྲུག་ཅུ་ལྲོན་པའི་ཐྲོག་ལ་སླྲོབ་གཉེར་ཁང་ཟེར་དུས་༸ཏཱ་ལའི་
བ་མའི་མཐྲོ་རིམ་སླྲོབ་གཉེར་ཁང་དེ་ག་རང་ལ་སླྲོབ་ཚན་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། མཐྲོ་སླྲོབ་དེ་ག་རང་གི་ནང་ལ་ངེས་པར་དུ་སླྲོབ་
གཉེར་སླྲོབ་འཇུག་དགྲོས་ཀི་རེད། གལ་སིད་འདི་གདམ་ཀ་བྱས་ནའང་རེད། གདམ་ཀ་མ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། སླྲོབ་
ཡྲོན་གནང་སྲོལ་མེད་པ་དེ་འད་ཡིན།  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཅིག་གལ་ཆེན་པྲོ་བརི་རྒྱུ་འདི་ཁ་སང་མཁེན་གསལ་ལྟར། ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་ལས་དྲོན་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ལ་དི་བ་ཧ་ཅང་མང་པྲོ་དང་། དེ་ལ་ལན་ཡང་མང་པྲོ་བྱས་ནས་གང་ལྟར་ཧ་ཅང་མང་
པྲོ་ཆགས་སྲོང་། གང་འཚམ་ཞིག་ནས་མཚམས་རེར་གསལ་ལ་མི་གསལ་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་པ་འད། འདིའི་ཐྲོག་ནས་
ཚབས་ཆེན་པྲོ་གཅིག་གང་ཆགས་འདུག་ཟེར་ན། ཝར་ཎ་མཐྲོ་སླྲོབ་གཙུག་ལག་སླྲོབ་གཉེར་ཁང་གི་སེ་ཚན་ལ་སན་རིས་
ཁང་གི་སེ་ཚན་གཅིག་ཡྲོད་པ་དེའི་ནང་ལ་ MD ཐྲོན་པའི་ལྲོ་རྒྱུས་འདི་དང་། ལྷན་དུ་ད་ལྟའི་ MD དེ་འད་ཐྲོན་རྒྱུ་དེ་དབུས་
སན་རིས་ཁང་ནས་ཀང་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་བའི་ཚིག་འགྲོས་ཤིག་ཕིན་པ་རེད། འདིའི་རྒྱབ་ལྗྲོངས་དེར་གྲོ་ནྲོར་ཆེན་
པྲོ་ཞིག་ཐེབས་འདུག གང་ལགས་ཞེ་ན། དི་བ་དེ་གནང་མཁན་དེ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་དེ་ཡིས་རྒྱ་གར་གི་མཐྲོག་རིམ་སླྲོབ་
གྲྭ་དེ་འད་མ་ཡིན་པར་ང་རང་ཚོའི་སྲོལ་རྒྱུན་གི་མཐྲོ་སླྲོབ་ཡྲོད་བཞིན་པ་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་བསར་ཞིབ་ཅིག་བྱས་ནས་  
M.Phil དང་། P.hd ལ་སྲོགས་པ་དེ་འདའི་ལག་འཁེར་ཐྲོབ་ཐབས་བྱེད་དགྲོས་པའི་འབྲོད་སྐུལ་དང་། དགྲོངས་འཆར་
ཕེབས་པ་རེད། འདི་ལ་ད་ལྟ་ཡར་ལང་བཞིན་པ་དེས་གང་ཞུས་པ་རེད་ཟེར་ན། ཁུངས་སྲོ་སྲོས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཚད་མཉམ་
ཡྲོད་མེད་དང་། གནང་དང་གནང་མུས་རེད་དེ། ཡུལ་ཁིམས་དང་མཐུན་པའི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག Degree ལ་
སྲོགས་པ་དེ་དག་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡྲོད་མུས་རེད། ཡིན་ནའང་། ཡུལ་ཁིམས་ཀི་ནང་ཚུད་བཞིན་པ་ཝ་ར་ཎ་སི་མཐྲོ་རིམ་
གཙུག་ལག་སླྲོབ་གཉེར་ཁང་། དེ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་གར་གི་མཐྲོ་སླྲོབ་སླྲོབ་ཁང་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་དུས། དེའི་སན་རིས་
ཁང་གི་སེ་ཚན་དེ་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་ MD ཐྲོན་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག འདི་ལབ་པ་རེད་མ་གཏྲོགས། ང་རང་ཚོའི་སྲོལ་རྒྱུན་གི་
མཐྲོ་སླྲོབ་སན་རིས་ཁང་གཙོས་པའི་དེ་དག་ནང་ལ་གདན་ཐྲོབ་དང་། ཚད་མཉམ་གི་དེ་འད་གཞན་དག་ཡྲོད་མ་རེད། ཐྲོན་གི་
ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་བ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་ཡྲོད་མ་རེད། འདི་གསན་ནྲོར་ཆེན་པྲོ་ཞིག་ཕིན་འདུག བྱས་ཙང་གལ་སིད་སན་
རིས་ཁང་དང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་དགྲོངས་མ་བདེ་བ་དེ་འད་བྱུང་ཡྲོད་ན་ང་ཡང་བྲོ་མི་བདེ་བ་ཡྲོང་ས་རེད། བྱས་ཙང་དྲོན་
དག་དེ་དེ་འད་གཏན་ནས་མ་རེད། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཀི་འབྲོད་སྐུལ་གཅིག་ལ་གསལ་བཤད་ཀི་ཚུལ་དུ་དཔེ་མཚོན་
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གཅིག་བཀྲོད་ནས་མཚམས་རེར་དཔེ་ཟེར་བ་དེ་གྲོ་ལྲོག་ཧ་ཅང་ཐེབས་ཀི་འདུག བྱས་ཙང་འདི་གཉིས་གནང་རྲོགས་གནང་
ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་། ལང་པའི་ཞྲོར་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག  
 སྐར་མ་གཅིག་ཙམ་ཡྲོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་འདུག ཁ་སང་དགེ་རྒན་མང་པྲོ་ཞིག་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་པའི་ཁྲོད་ལ། 
རྒྱ་གར་གི་དགེ་རྒན་ཡྲོད་དང་མེད་ཅེས་ལབ་པ་རེད། དེ་དུས་ངས་ཕལ་ཆེར་ཡྲོད་པའི་སྐད་ཆ་མིན་ཞེས་རེས་ལ་ཞིབ་འཇུག་
བྱེད་ཀི་ཡིན་ཞུས་ཡིན། ད་ཆ་ཚང་མ་ཚར་བ་ཡིན་ཙང་། ༡༥༨ ནས་འདེམས་སྒྲུག་ཐུབ་པ་ ༡༣༣ བྱུང་འདུག དེའི་ཁྲོངས་
ནས་རྒྱ་གར་གི་དགེ་རྒན་ ༡༦ འདེམས་སྒྲུག་བྱུང་འདུག རྒྱ་གར་གི་དགེ་རྒན་ ༡༦ འདེམས་སྒྲུག་ཡྲོང་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་དེ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ང་རང་ཚོས་མཁེན་ཐུབ་ན་ཡག་པྲོ་འདུག གལ་ཆེ་བ་དང་། སླྲོབ་ཚན་ཁག་ཅིག་
གི་ཐྲོག་ལ་དགེ་རྒན་དེ་ང་རང་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་ཐྲོན་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག རྒྱ་གར་མ་ཡྲོང་ཀ་མེད་བྱས་ནས་དེ་འད་ཡིན་སྟབས། 
ཡྲོང་དགྲོས་དྲོན་དེ་ཚོ་ང་རང་ཚོའི་བྲོད་རིགས་ཐྲོག་ནས་ཡྲོང་ཐུབ་ཀི་མེད་ཙང་། ཁྲོང་ཚོ་ཡྲོང་བཞིན་པ་རེད་འདུག དེ་དག་
གི་ཐྲོག་ནས་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གྲོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། 
དྲུག་པ་ཏག་ཏག་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག་ནས། 
ལགས་སྲོ། ར་བའི་གྲོང་དུ་ནང་སིད་རེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བྲོན་གི་འདི་དང་། ད་ལྟ་གྲོ་སྐབས་ཕུལ་བ་རེད། 
གྲོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བྲོན་གི་སྲོན་རིས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་བྲོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པའི་སང་ལ་བཀའ་
མྲོལ་མང་པྲོ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། བྲོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་པའི་བྱུང་བ་ཚོ་ལ་བཞུག་ཤག་དེ། ད་ལྟ་འདིར་གཙོ་སྲོང་བྱེད་
མཁན་འདིས་སི་འཐུས་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་ ༢༠༠༦ ནས་བཟུང་གྲོས་ཚོགས་ནང་གེང་སྟེ། མང་པྲོ་ཞིག་གི་མཁེན་རྟྲོགས་
ཀི་ཆེད་དུ་རིམ་པ་བཞིན་ཡྲོང་བཞིན་པ་ཞིག་གསལ་པྲོ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། འདི་ནས་མ་བྱུང་ནས་འཛིན་སྲོང་བཀའ་
ཤག་གི་རིམ་པར་འབང་བསིགས་ཏེ་ཕེབས་བཞིན་པ་ཞིག་རེད། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལ་བར་ལམ་འདི་ག་འབེལ་ཡྲོད་ཚང་
མར་འབྱྲོར་ཡྲོད་རེད་ལ། དེ་རིང་འདིར་ ཤེས་བཞིན་པ་ཞིག་ལ་ཀུ་ལུ་མ་ན་ལིའི་བྲོད་ནས་གསར་དུ་ཕེབས་མཁན་ཚོའི་དེ་
ཕལ་ཆེར་རྒྱུན་ལས་ལ་འབྱྲོར་ཞིང་། འཛིན་སྲོང་ལའང་ཕུལ་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་མ་འྲོངས་པ་ལའང་དགྲོངས་བཞེས་
གནང་དགྲོས་ཀི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
སང་ས་དྲོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་ཚོགས་གསེང་ཡིན། 
 

ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པྲོ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས། 
དེ་རིང་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ པའི་ལས་ཉིན་བཅུ་པ་དང་། 
མཐའ་མ་ཆགས་ཡྲོད། དེ་རིང་ས་དྲོ་དི་བ་དིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་མེད། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དང་པྲོ། ཁིམས་བཟྲོའ་ིལས་དྲོན། 
བརྲོད་པ་གསུམ་པ་དང་། གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།  



120 

 བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སིག་གཞི་བསར་བཅྲོས་ཀི་གཞུང་འབེལ་ཁིམས་འཆར།  ཡིག་ཆ་
ཨང་ ༢༥ པར་གཟིགས་རྲོགས་གནང་།  བསར་བརྲོད་ཚིག་བརྲོད་གང་ཡིན་དེ་མར་ཀླྲོག་གི་ཡིན། ཚིག་བརྲོད་རིང་པ་དེ་
ཀླྲོག་གི་མིན།  
 

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སིག་གཞི་བསར་བཅྲོས་ཀི་ཁིམས་འཆར། 
བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སིག་གཞི། 

དྲོན་ཚན། ཚིག་བརྲོད་རིང་པ། བསར་བཅྲོས་ཚིག་བརྲོད། ཟུར་བརྲོད། 
བཞི་པ། 
 
ནང་གསེས། ༡ 
 

སི་ཁབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི ་སིག་
འཛུགས། 
ག ༢ དམའ་མཐར་རིས་ཀི་མཐྲོ་སླྲོབ་
ལག་འཁ ེར་  (M.Com) ཐ ྲོན ་པའམ། 
ཡང་ན། རིས་པའི་ལས་འཁུར་ལྲོ་བརྒྱད་
ལས་མི་ཉུང་བ་ཞུས་པའི་རིས་ཀི་ཉམས་
མྲོང་ཡྲོད་པ། 

སི་ཁབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སིག་
འཛུགས། 
ག ༢ ཆེས་མཐྲོའ ི་ར ིས་ཞ ིབ་པའ ི ་ 
(Chartered Accountant 
/Certified Public Accountant) 
ལག་འཁེར་ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་བྲོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་མ་ལག་གང་རུང་ནང་ལྲོ་ ༣ 
ལས་མ་ཉུང་བའི་འཛིན་སྲོང་ཞབས་ཞུའི་
ཉམས་མྲོང་ཡྲོད་པ།  ཡང་ན།  དམའ་
མཐར་རིས་ཀི་མཐྲོ་སླྲོབ་ལག་འཁེར་ 
(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།  

 
 

བསར་བཅྲོས། 
སི་མྲོས་ཀིས་
གཏན་ལ་ཕབ།  
 
 

ལྔ་པ། 
 
ནང་གསེས། ༡ 
 
 
 
 
 
 
 
 

སི་ཁབ་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་བཅས་པ་དང་།  གཞུང་ནས་
དགྲོས་དངུལ་ཆ་ཚང་བསྩལ་ཡུལ་གི་རང་
སྲོང་སིག་འཛུགས་བཅས་ཀི་ལྲོ་རེའི ་
འབབ་གྲོན་རིས་ཞིབ་ངེས་ཅན་གིས་
མཇུག་བསྲོམས་ཁ་ཤྲོག་བཅས་དངུལ་
རིས་ལྲོ་མཇུག་བསྲོམས་ཟིན་པའི་དུས་
ཚེས་ནས་ཟླ་གངས་བདུན་ནང་གྲུབ་པར་

སི་ཁབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་འགན་
དབང་། 
རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི ་རིས་ཁ་ཕུད། 
བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་
མ་ལག་དང་བཅས་པ་དང་། གཞུང་ནས་
དགྲོས་དངུལ་ཆ་ཚང་བསྩལ་ཡུལ་གི་
རང་སྲོང་སིག་འཛུགས་བཅས་ཀི་ལྲོ་
རེའི་འབབ་གྲོན་རིས་ཞིབ་ངེས་ཅན་གིས་
མཇུག་བསྲོམས་ཁ་ཤྲོག་བཅས་དངུལ་
རིས་ལྲོ་མཇུག་བསྲོམས་ཟིན་པའི་དུས་
ཚེས་ནས་ཟླ་གངས་བདུན་ནང་གྲུབ་པར་

 
 

བསར་བཅྲོས། 
སི་མྲོས་ཀིས་
གཏན་ལ་ཕབ།  
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ནང་གསེས། ༢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ནང་གསེས། 

༤ 
 

བྱས་ཏེ། དག་མཆན་འཁྲོད་པའི་རིས་ཁ་
དང་། རིས་ཞིབ་སྙན་ཐྲོ་བཅས་འབེལ་ཡྲོད་
ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོར་ཕིར་སྲོད་དགྲོས་རྒྱུ་
དང་། ངེས་ཅན་རིས་ཞིབ་བྱེད་དགྲོས་པའི་
ལས་ཁུངས་ཡྲོངས་རྲོགས་ཀི་རིས་སྙན་
དངུལ་རིས་ལྲོ་མཇུག་བསྲོམས་པའི་དུས་
ཚེས་ནས་ཟླ་གངས་དགུའི་ནང་འབེལ་
ཡྲོད་ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོས་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་སུ་འཚེམས་ལུས་མེད་པར་ཕུལ་
ཟིན་པ་དགྲོས། 
 
 
 
 
གཞུང་ནས་དགྲོས་དངུལ་ཆ་ཤས་སམ། 
དམིགས་བསལ་ལས་དྲོན་ཆེད་བསྩལ་
བའི་རང་སྲོང་སིག་འཛུགས་ཁག་གི་ཟུར་
བཀྲོལ་རིས་ཁའི་རིས་ཞིབ་དངུལ་རིས་
ལྲོ་མཇུག་བསྲོམས་པའི་དུས་ཚེས་ནས། 
ལྲོ་གཅིག་ནང་ཚུན་ནམ། དགྲོས་དངུལ་
མུ་མཐུད་བསྩལ་དགྲོས་རིགས་རིས་ལྲོ་
རེས་མའི་གནང་ཐེངས་མཐའ་མ་མ་བསྩལ་
གྲོང་བེད་སྲོད་འགིགས་མཆན་སྙན་ཤྲོག་
འབེལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་ཟིན་པ་
བྱེད་དགྲོས། 
 
 
གཞུང་གི་ཁབ་ཁྲོངས་སུ་གཏྲོགས་ཀང་
དགྲོས་དངུལ་གཞུང་ནས་སྩལ་མ་དགྲོས་
པའི་རང་སྲོང་སིག་འཛུགས་ཁག་གི་ལྲོ་
རེའི་འབབ་གྲོན་དང་དཔལ་འབྱྲོར་གནས་
སྟངས་བཅས་པར་ཞིབ་འཇུག་སྟངས་

བྱས་ཏེ། དག་མཆན་འཁྲོད་པའི་རིས་ཁ་
དང་། རིས་ཞིབ་སྙན་ཐྲོ་བཅས་འབེལ་
ཡྲོད་ལས་ཁུངས་སྲོ་སྲོར་ཕིར་སྲོད་
དགྲོས་རྒྱུ་དང་། དེའ ི ་ང ྲོ ་བཤུས་སི ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་ཏུ་
འབུལ་དགྲོས། ངེས་ཅན་རིས་ཞིབ་བྱེད་
དགྲོས་པའི་ལས་ཁུངས་ཡྲོངས་རྲོགས་
ཀི ་རིས་སྙན་དངུལ་རིས་ལྲོ ་མཇུག་
བསྲོམས་པའི་དུས་ཚེས་ནས་ཟླ་གངས་
དགུའི་ནང་འབེལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་སྲོ་
ས ྲོས་གསལ་བཤད་དང་བཅས་སི ་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འཚེམས་ལུས་
མེད་པར་ཕུལ་ཟིན་པ་དགྲོས།  
 
གཞུང་ནས་དགྲོས་དངུལ་ཆ་ཤས་སམ། 
དམིགས་བསལ་ལས་དྲོན་ཆེད་བསྩལ་
བའི་རང་སྲོང་སིག་འཛུགས་ཁག་གི་ཟུར་
བཀྲོལ་རིས་ཁའི་རིས་ཞིབ་དངུལ་རིས་
ལྲོ་མཇུག་བསྲོམས་པའི་དུས་ཚེས་ནས། 
ལྲོ་གཅིག་ནང་ཚུན་ནམ། དགྲོས་དངུལ་
མུ་མཐུད་བསྩལ་དགྲོས་རིགས་རིས་ལྲོ་
རེས་མའི ་གནང་ཐ ེངས་མཐའ་མ་མ་
བསྩལ་གྲོང་བེད་སྲོད་འགིགས་མཆན་
སྙན་ཤྲོག་འབེལ་ཡྲོད་ལས་ཁུངས་སུ་
ཕུལ་ཟིན་པ་བྱེད་དགྲོས། དེའི་ངྲོ་བཤུས་
སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་བཀའ་ཤག་ཏུ་
འབུལ་དགྲོས།  
གཞུང་གི་ཁབ་ཁྲོངས་སུ་གཏྲོགས་ཀང་
དག ྲོས ་དངུལ་གཞུང་ནས་སྩལ་མ ་
དགྲོས་པའི་རང་སྲོང་སིག་འཛུགས་ཁག་
གི་ལྲོ་རེའི་འབབ་གྲོན་དང་དཔལ་འབྱྲོར་
གནས་སྟངས་བཅས་པར་ཞིབ་འཇུག་

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

བསར་བཅྲོས། 
སི་མྲོས་ཀིས་
གཏན་ལ་ཕབ། 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

བསར་བཅྲོས། 
སི་མྲོས་ཀིས་
གཏན་ལ་ཕབ།  
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འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་ལྟའི་རིས་ཞིབ་སྙན་
ཐྲོ་དང་རིས་འབས་རིས་ཞིབ་ཟིན་པ་ནས་
ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ཚུན་འབེལ་ཡྲོད་སེ་ཚན་
ལ་འབུལ་དགྲོས་པ་དང་། སེ་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། 

སྟངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་ལྟའི་རིས་
ཞིབ་སྙན་ཐྲོ་དང་རིས་འབས་རིས་ཞིབ་
ཟིན་པ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ཚུན་འབེལ་
ཡྲོད་སེ་ཚན་ལ་འབུལ་དགྲོས་པ་དང་། 
དེའི་ངྲོ་བཤུས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
དང་བཀའ་ཤག་ཏུ་འབུལ་དགྲོས། སེ་
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། 

 
དེ་ཟུར་འཛར་དེ་གསྲོལ་ཅྲོག་གི་སྟེང་དུ་འབུལ་རྒྱུ་གཅིག་པུ་རེད།  
 

༄༅། །གཞུང་འབེལ་སིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་བསར་བཅྲོས་འཆར་ཟིན། 
བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྲོང་སིག་གཞི་དྲོན་ཚན་ ༥ པ་དང་། ༦ པ་གཉིས་ཀི་ནང་གསལ་སིག་འཛུགས་ཁག་
དང་། ཁབ་ཁྲོངས་སེ་ཚན་ཁག་གི་ཟུར་འཛར་མཚན་ཐྲོ་གཏན་འབེབས། 
མཚན་ཐྲོ་
ཨང་། 

ཚིག་བརྲོད་རིང་པ། བསར་བཅྲོས་ཚིག་བརྲོད། ཟུར་
བརྲོད། 

༥༽ སིག་གཞི་དྲོན་ཚན་ ༦ པའི་ནང་གསེས་ ༡ 
པྲོའ་ི 'ཀ' ནང་གསལ་འཛིན་སྲོང་དབང་བྱུས་
འྲོག་ཡྲོད་པའི་རང་སྲོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་
ཐྲོ་སིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་ལྔ་པ། 
༥་༣ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁྲོངས་དེབ་
སེལ་ཡྲོད་པའི་རང་སྲོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་
ཐྲོ། 
༥་༣་༣ ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་ཡིད་ཆེས་དགེ་
ར། 

སིག་གཞི་དྲོན་ཚན་ ༦ པའི་ནང་གསེས་ ༡ 
པྲོའ་ི 'ཀ' ནང་གསལ་འཛིན་སྲོང་དབང་བྱུས་
འྲོག་ཡྲོད་པའི་རང་སྲོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་མཚན་
ཐྲོ་སིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་ལྔ་པ། 
༥་༣ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁྲོངས་དེབ་
སེལ་ཡྲོད་པའི ་རང་སྲོང་སེ་ཚན་ཁག་གི ་
མཚན་ཐྲོ། 
ཕིར་བསྡུ། 

 

༧༽ གྲོང་གསལ་སིག་གཞི་དྲོན་ཚན་ ༦ ནང་
གསེས་ ༣ པའི་ 'ཀ' ནང་གསལ་ད་ཡྲོད་
མཉམ་འབེལ་ཅན་གི་རང་སྲོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་
མཚན་ཐྲོ་སིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་བདུན་པ། 

གྲོང་གསལ་སིག་གཞི་དྲོན་ཚན་ ༦ ནང་
གསེས་ ༣ པའི་ 'ཀ' ནང་གསལ་ད་ཡྲོད་
མཉམ་འབེལ་ཅན་གི་རང་སྲོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་
མཚན་ཐྲོ་སིག་གཞིའི་ཟུར་འཛར་བདུན་པ། 
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༧་༣ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁྲོངས་
མཉམ་འབེལ་ཅན་གི་རང་སྲོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་
མཚན་ཐྲོ། 
༧་༣་༤ བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་ར། 

༧་༣ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁྲོངས་
མཉམ་འབེལ་ཅན་གི་རང་སྲོང་སེ་ཚན་ཁག་གི་
མཚན་ཐྲོ། 
༧་༣་༤ ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་ཡིད་ཆེས་དགེ་
ར། 
༧་༣་༥ བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་ར། 

 
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ། གཞུང་འབེལ་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ། གཟིགས་རྲོགས་གནང་། གྲོས་
འཆར་འདྲོན་མཁན། སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པ། 

གཞུང་འབེལ་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར། 

སྲོན་གེང་། 

༄༅། །བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་ཀི་སིག་གཞི་དྲོན་
ཚན་ ༡༢༠ དང་ ༡༢༡ དགྲོངས་དྲོན་ཆེད་འཛུགས་གནང་བའི་མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པས་བྲོད་མིའི་
སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ གཙོས་རིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཞུས་
པའི་གྲུབ་དྲོན་སྙན་ཐྲོ་སི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༤ པའི་ཐྲོག་ཕུལ་བ་སྙན་སྲོན་དང་འབེལ་གྲོས་
ཆྲོད་ཨང་ ༢༠༡༧།༡༦།༤།༤༤ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ འཁྲོད་པ་སྣྲོལ་འཇྲོག་གནང་བའི་འབྲུ་དྲོན་བཞིན་འཛིན་སྲོང་བཀའ་
ཤག་གིས་སྙན་ཐྲོའ ་ིནང་གསལ་མུ་མཐུད་མཇུག་སྲོང་དགྲོས་ཁག་ལ་ཕག་བསྟར་ཇི་གནང་དང་།  ལན་འདེབས་གསལ་
བཤད་བཅས་ཀི་སྙན་ཐྲོ་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ པའི་ཟླ་མཇུག་ནང་ཚུད་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་གནང་ཡྲོད་པར་
ཞིབ་འཇུག་དང་འབེལ་མཇུག་སྲོང་གནང་ཕྲོགས་དང་། བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་
རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལྲོའ ་ིརིས་ཞིབ་སྙན་ཐྲོར་ཞིབ་འཇུག་གནང་དགྲོས་ཆེད་མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་
སྐབས་ ༩ པ་བསྐྲོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་དང་འབེལ་བའི་གྲོས་ཆྲོད་ཅིག་འཇྲོག་དགྲོས་སུ་མཐྲོང་། 

གྲོས་ཆྲོད། 

༡། མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༨ པས་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ གཙོས་རིས་སྙན་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་
ཞུས་པའི་གྲུབ་དྲོན་སྙན་ཐྲོ་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༤ པའི་ཐྲོག་ཡིག་ཆ་
ཨང་ ༤༤ པ་སྙན་སྲོན་ཟིན་པ་ནང་གསལ་མུ་མཐུད་མཇུག་སྲོང་རིས་གཙང་དགྲོས་རིགས་འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་
གིས་མཇུག་སྲོང་ཕག་བསྟར་ཇི་ཞུས་དང་། ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་བཅས་འཁྲོད་པའི་སྙན་ཐྲོ་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ 



124 

༣ པའི་ཟླ་མཇུག་ནང་ཚུད་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་གནང་ཡྲོད་པ་དེ་དག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་ཆེད་དང་། 
བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་གཙོ་བྲོ་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༥་་༡༦ ལྲོའ་ིརིས་ཞིབ་སྙན་
ཐྲོར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཆེད་མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༩ པ་བསྐྲོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ། 

༢། གྲོང་གསལ་མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་ ༩ པས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༤་་་
༢༠༡༥ གཙོས་རིས་སྙན་ཁག་ལ་འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་གིས་མཇུག་སྲོང་ཕག་བསྟར་ཇི་ཞུས་དང་འབེལ་ཞིབ་
འཇུག་གིས་མཐའ་མའི་གྲུབ་དྲོན་དང་། དེ་བཞིན་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལྲོའ་ིགཙོས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་
བཅས་པའི་རིས་ཞིབ་སྙན་ཐྲོར་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་གྲུབ་དྲོན་སྙན་ཐྲོ་བཅས་སི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༧ པར་འབུལ་དགྲོས་ཀི་སི་མྲོས་སམ་མང་མྲོས་གྲོས་ཆྲོད་དུ།      བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ལ།། 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།  
རྒྱབ་སྲོར་གནང་མཁན། སི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།  
 
སི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག གཞུང་འབེལ་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༦ པར་རྒྱབ་སྲོར་ཞུ་ཡི་ཡྲོ།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས།  
གྲོས་འཆར་འདི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། འདི་ཚུད་པ་ཡིན། འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་
པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། འདིའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་
དགྲོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཡྲོད་ན་གྲོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐྲོག་བགྲོ་གེང་ཟིན་པར་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་
གི་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག  
 
དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་བྲོ་བཟང་སེང་གེ་མཆྲོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བཀའ་ཤག་གི་བགྲོ་གེང་ཐྲོག་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ནས་དགྲོངས་ཚུལ་ཕེབས་པ་
དང་། དེ་ཡི་སིད་སྲོང་ནས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞི་
རའི་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ ༢༦ ཙམ་བྱུང་འདུག དེའི་ནང་ནས་དགྲོངས་ཚུལ་ལྷུག་པྲོ། གཏིང་ཟབ་པྲོ། 
བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཡིན་ནའང་། དེ་ས་ནང་བཞིན་ཐུགས་ཕན་གསྲོས་པ་བྱུང་སྲོང་། དེར་བརྟེན་དགྲོངས་ཚུལ་གསུང་
མཁན་ཚང་མ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་དང་། ཐྲོག་མར་ངས་བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་
ཕྲོགས་གཅིག་ནས་ལན་འདེབས་འདི་ཐུགས་རེ་ཆེ་མང་པྲོར་ཞུ་དགྲོས་ཆགས་ས་རེད། ཡིན་ནའང་། འདི་གལ་ཆེན་པྲོ་འད་
མཐྲོང་སྲོང་། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་འགའ་ཤས་ནས་ཨེམ་ཆི་ཡེ་ཤེས་དྲོན་ལྡན་ལགས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གཟེངས་
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རྟགས་ཕུལ་བ་དང། དེ་དེ་བཞིན་ལྷ་ལྕམ་སྐུ་ཞབས་བཀའ་ཟུར་རེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་ལ་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ་ལ་བསགས་
བརྲོད་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་། དེ་ས་བཀའ་ཤག་ནས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཀའི་ཐྲོག་ནས་ཞུས་ཡྲོད་དེ། དེ་རིང་ཡང་གྲོས་
ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ར་བ་བརྒྱུད་ནས་དམངས་ལ་མཁེན་དགྲོས་པ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པྲོ་འདུག  
དམིགས་བསལ་ལྷ་ལྕམ་སྐུ་ཞབས་རེ་བཙུན་པདྨ་ལགས་ཡིན་ན། (Nari Shakti) བུད་མེད་ནུས་སྟྲོབས་ཀི་གཟེངས་
རྟགས་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་རང་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཁྲོང་གི་མི་ཚེ་ཧིལ་པྲོ་འདི་སླྲོབ་ཕྲུག་དང་། དམིགས་བསལ་བྲོད་
ཁིམ་སླྲོབ་གྲྭ། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རིགས་བརྒྱུད་དང་། བྲོད་པའི་ཕྲུ་གུ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་ཐུགས་ཕན་གསྲོས་པ་ངྲོས་ལེན་གནང་ཡྲོད་
རེད། དེ་དེ་བཞིན་འདིར་བཀའ་ཤག་ནས་མྲོས་མཐུན་ཡྲོད་ལ། ད་ལན་གྲོས་ཚོགས་ནས་ཡིན་ནའང་། བྲོད་ཁིམ་ནས་ཐྲོན་
པའི་སླྲོབ་ཕྲུག་ད་ལྟའི་ཆར་འབུམ་རམས་པ་པདྨ་དབྱངས་ཅན་ལགས་བཀའ་བྲོན་འཁྲོད་པར་རྒྱབ་སྲོར་གནང་བ་དེ་ལའང་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ང་ཚོ་འདིར་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་མྲོར་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུའི་ང་
ཚོས་ཉིན་མྲོ་འདི་སྲུང་བརི་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། འདིའི་མཛད་སྲོ་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ཕེབས་རྲོགས་གིས་
ཞེས་མགྲོན་ཤྲོག་ཕུལ་ཡྲོད། འདི་དབྱིན་ཇི་རང་པའི་ཐྲོག་ནས་ཡྲོད་པ་དེ་ལ་དགྲོངས་གསྲོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང།  ཡིན་ནའང་ཚང་
མ་ཕེབས་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཛད་སྲོ་ཡིན་ནའང་། ང་རང་ཚོ་སིག་འཛུགས་ལ་གཞིགས་པའི་ལེན་པྲོ། སམ་
པྲོ། སེམས་གཏིང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཉུང་མ་དག་རུང་མང་ར་བ་ནས་དག་གི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་
འདའི་མཛད་སྲོ་གཅིག་གྲོ་སིག་ཞུ་ཡི་ཡྲོད། འདི་ཉིན་མྲོར་གཙོ་ཆེ་ཤྲོས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་
བཞེས་ཐྲོབ་པས་མ་ཚད། རྒྱ་གར་གི་སྐུ་མགྲོན་རྣམ་པའང་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད། ཉིན་མྲོ་དེར་ང་ཚོ་ཚང་མ་ཚང་འཛོམས་ཀི་ཐྲོག་
ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་ཡིན་ན། གཟི་བརིད་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད། བསམ་གི་འདུག གང་ལགས་ཞེ་ན། རྒྱ་གར་
གཞུང་དང་དམངས་ལས་བཀའ་དིན་ཆེ་བ་ཞིག་ཡྲོད་མ་རེད།  
 ཉེ་ཆར་གནས་ཚུལ་ཐྲོན་པ་རེད། འདི་ཡིན་ནའང་སིད་སྲོང་རང་ལྡི་ལིར་བཅར་ཏེ་གནད་དྲོན་དེ་དག་ཁ་གསལ་པྲོ་
རྟྲོགས་ཐུབ་སྲོང་། དེར་བརྟེན། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རེད། གཙོ་ཆེ་ཤྲོས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་
རེད། བྲོད་མིའི་མི་མང་སང་ལ་སིད་བྱུས་ར་བ་ཉིད་ནས་བསྒྱུར་བ་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཟླ་བ་འགའ་ཞིག་གི་ནང་ལ་
ཚོགས་འདུ་འགའ་ཞིག་ཁེལ་གི་འདུག དེ་ཡང་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་རང་གིས་དུས་ཚོད་སྐབས་དེ་དུས་བཟྲོས་པ་འད་
ཞིག་འདུག དེ་འདའི་གནས་སྟངས་རེད་མ་གཏྲོགས། སི་ཡྲོངས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་མིའི་ཐྲོག་གཟིགས་པ་
གནང་རྒྱུ་དང་། རྒྱབ་སྲོར་གནང་རྒྱུ། ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་བ་དེ་ལ་བསྒྱུར་བ་ར་བ་ནས་མི་འདུག དེ་འད་སྲོང་ཙང་ང་ཚོ་རྒྱ་
གར་ལ་གནས་ཏེ་ལྲོ་ངྲོ་དྲུག་ཅུ་འཁྲོར་ཡྲོང་དུས། ང་ཚོས་དུས་རྟག་ཏུ་ཡིག་ཐྲོག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་རེད། ད་ལན་
ཡིག་ངག་གཉིས་ཀའི་ཐྲོག་ནས་ཞུ་དགྲོས་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་ཨ་རི་གཞུང་ལ་ཡིན་ནའང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ལ། ཁ་ས་རང་གྲོས་ཚོགས་གྲོང་འྲོག་ནས་སྲོན་
རིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ནང་དེ་ས་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ཡིན་པ་འད། ས་ཡ་གསུམ་ཞིག་གནང་བ་རེད། ༢༠༡༦་་་༡༧ ལྲོར་
ས་ཡ་གསུམ་ཞིག་སར་རེད། ད་ལན་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོར་ས་ཡ་གསུམ་སར་ནས་བཙན་བྱྲོལ་ལ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མིའི་ཆེད་དུ་
ས་ཡ་དགུ་ཞིག་འཕར་མ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། བྲོད་ལ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མི་ཚོ་ཡིན་ནའང་། ཨ་སྲོར་ Dollar ས་ཡ་བརྒྱད་
གནང་རྒྱུ་དེ་གྲོས་ཚོགས་གྲོང་འྲོག་ནས་སྲོན་རིས་དེ་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག དེའི་ཐྲོག་ཏུ་སིད་འཛིན་གིས་མཚན་
རྟགས་བསྲོན་པའི་ཐྲོག་ནས་སྲོན་རིས་གཏན་ཁེལ་འགྲོ་ཡི་རེད། སིད་འཛིན་མཚན་རྟགས་བསྲོན་རྒྱུ་དེ་ད་དུང་ལྷག་བསད་
པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་དེ་འགིག་འགྲོ་ཡི་རེད་བསམ་པ་ཞིག་འདུག འདི་ཞུ་དགྲོས་དྲོན་དེ་ཁ་སང་སྲོན་མ་ཨ་རི་
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ལ་སིད་འཛིན་གསར་པ་ཕེབས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་རྲོགས་དངུལ་དེ་བཅད་རེད།  ཆད་འགྲོ་ཡི་རེད། ཆད་དགྲོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་དེ་བྲོད་དྲོན་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཉུང་དུ་འགྲོ་དགྲོས་རེད་ཅེས། སི་ཚོགས་ནང་ལ་རེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་
གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཐྲོན་པ་རེད། ད་ལན་ཡང་གཏམ་བཟང་ཟེར་རུང་། དངུལ་ཆག་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་འཕར་འདུག ཨ་རིའི་
རྒྱལ་ཁབ་གྲོགས་པྲོ་རིང་པ་ཟེར་དགྲོས་རེད། མཐུན་མཁན་མང་པྲོ་ཅིག་ལ་དངུལ་བཅག་ཡྲོད་རེད། པ་གེ་སི་ཐན་གིས་
གཙོས་པའི་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་བཅག་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་། ང་ཚོ་བྲོད་པ་ལ་སར་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་འདི་ཡང་ཆབ་སིད་དང། 
དཔལ་འབྱྲོར་གཅིག་པུ་མ་རེད། ཆབ་སིད་ཐྲོག་ནས་བར་ལན་གསལ་པྲོ་ཞིག་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་པ་འདི་ཁ་གསལ་པྲོ་རེད། འདི་
ཡང་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ར་བ་བརྒྱུད་ནས་མི་མང་ཚང་མས་མཁེན་ན་བྲོ་བདེ་པྲོ་ཡྲོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག གང་ལགས་ཟེར་
ན། གཏམ་བཟང་སླེབས་པའི་སྐབས་སུ་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་འཁྲོད་རྒྱུ་ཏྲོག་ཙམ་ཉུང་ངའི་བཟྲོ་འད་པྲོ་ཆགས་
ཡྲོད་སྟབས། གྲོས་ཚོགས་ར་བའི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཡིན། འདིར་རྒྱབ་སྲོར་གནང་མཁན་དེ་ཨ་རིའི་ནང་ཡྲོད་པའི་སི་
མཐུན་ཚོགས་པ་དང་། མང་གཙོ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀ་རང་གི་ཐྲོག་ནས་དང་། འདི་གཙོ་ཆེ་ཤྲོས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་བཀའ་
དིན་རང་རེད། དུས་རྟག་ཏུ་ཝ་ཤྲོན་ཊྲོན་ཌི་སི་ Washington D.C ཕེབས་རུང་གང་དུ་ཕེབས་རུང་། ང་ཚོའི་བྲོད་དྲོན་ལ་
གཟི་བརིད་གཅིག་གང་ཡྲོད་རེད་ཅེ་ན། ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཁྲོ་ཚོས་ཟེར་གི་རེད། ང་ཚོ་ཁང་པ་གཅིག་ནང་ལ་
མཉམ་དུ་འཛོམས་ཏེ་བསད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ཕེབས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་རྦད་དེ་ནམ་རྒྱུན་ཁ་གགས་ལ་མ་
གགས་ལ། གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཁེད་རང་དང་ཁེད་རང་ཞེས་རྲོད་པ་ཤྲོར་མཁན་ཡིན་ནའང་། གཡས་ཕྲོགས་ལ་གཅིག་
བཞུག གཡྲོན་ཕྲོགས་ལ་གཅིག་བཞུག་ནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ཕེབས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་སི་མྲོས་ཀིས་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད་ཅེས་
དུས་རྟག་ཏུ་གྲོས་ཚོགས་ནས་དེ་འད་གསུང་མཁན་མང་པྲོ་ཞིག་ཡྲོད་པར་བརྟེན། ད་ལན་སྲོན་རིས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་
ནའང། ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀ་ནས་རྒྱབ་སྲོང་གནང་བ་དེའང་གཟི་བརིད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེར་བརྟེན། ཆབ་
སིད་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཐུསག་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང། མཉམ་དུ་ད་ལན་འབུར་དུ་བཏྲོན་ནས་ང་ཚོའི་ལྕམ་ནན་སི་པེ་ལྲོ་སི་ 
(Nancy Pelosi) མཆྲོག་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ། ཁྲོང་གི་མཚན་སྲོས་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག 
ད་ལན་སི་ཚོགས་ད་རྒྱའི་ནང་ལ་ལྕམ་ནན་སི་པེ་ལྲོ་སི་ལ་སྲོན་བརྲོད་བྱེད་མཁན་ཉུང་ཤས་ཤིག་རེད། གཅིག་གཉིས་རེད། 
འདི་ཡང་གྲོ་ནྲོར་ཐེབས་ན་ཕ་གིར་ཡག་པྲོ་ཡྲོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེར་བརྟེན། ངས་གྲོ་སྐབས་འདི་འཇུས་ནས་གྲོས་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ། ལྕམ་ནན་སི་པེ་ལྲོ་སི་ལ་ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་བར་དུ་བྲོད་དྲོན་ཐྲོག་ལ་རྒྱབ་སྲོར་གནང་བ་
དེར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡྲོད་རེད། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་བརྒྱད་ཅིག་
བྲོད་ལ་ཕེབས། དེ་ནས་ན་ནིང་རང་དྷ་རམ་ས་ལར་ཕེབས། སྐུ་ལས་བསྲོན་ནས་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། མ་ཟད་སྲོན་མ་ ༢༠༡༡་
་་༡༢ ལྲོ་ལ་ལྡི་ལིར་ཕིན་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གི་གནད་ཡྲོད་མི་སྣ། དམིགས་བསལ་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་གནད་ཡྲོད་
མི་སྣ་དང་ཐུག་པའི་སྐབས་སུ་ཁྲོང་ཚོས་གང་ཟེར་རམ་ཞེ་ན།  ལྕམ་ནན་སི་པེ་ལྲོ་སི་སྐབས་དེ་དུས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་རེད། ཚོགས་གཙོ་དང་མཉམ་དུ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་མང་དག་ཅིག ཨ་རི་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་བྱས་ནས་དེ་དུས་ཀི་རྒྱ་
གར་གི་སིད་བྲོན་མན་མྲོ་ཧན་སེང་མཇལ་བའི་སྐབས་དེར། དང་ཤྲོས་ལྕམ་ནན་སི་པེ་ལྲོ་སི་ཡི་ཞལ་ནས་རྒྱ་གར་གི་སིད་
བྲོན་མན་མྲོ་ཧན་སེང་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག རྒྱ་གར་ལ་བཞུག་ཏུ་བཅུག་པ་དེར་ངས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་ཡི་
ཡྲོད། ཅེས་གཞུང་དང་གཞུང་བར་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད་དེ། སྐར་མ་ལྔ། བཅུ་ཙམ་ཞིག་བྲོད་དྲོན་རང་པའི་ཐྲོག་
ལ་གསུངས་སྲོང་། ཧང་སངས་བསད་འདུག ཁ་སང་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུའང་དེ་ག་རང་གནང་བ་རེད། སིད་བྲོན་མུ་དྷི་
རེད། བལ་ཡུལ་ལ་ཕེབས་ནས་སིད་འཛིན་དང་། སིད་བྲོན་ཚང་མ་མཇལ་ཞིང་བལ་ཡུལ་ལ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མི་ཚོར་གནང་
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སྟངས་དེ་འད་གནང་ན་འགིག་གི་མ་རེད་དཱ། ཨ་རི་གཞུང་ལ་དགྲོངས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་ཅེས། ཧ་ལམ་ཁྲོང་བྲོད་པ་
ཡིན་པ་ནང་བཞིན། བྲོད་དྲོན་ཐྲོག་ལ་ཁྲོང་གིས་མ་གནང་ན་སུས་གནང་ངམ། ཞེས་བསམ་པའི་ཐྲོག་ནས་ཤ་ཚ་ཡྲོད་པའི་
ཐྲོག་ནས་གནང་མཁན་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་དངྲོས་གནས་དྲོན་དམ་པའི་ཐྲོག་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་
བསམ་གི་འདུག དེ་དེ་བཞིན་ Richard Gere གི་སྒྲུ་སྙིང་རེ་མྲོ་ཞིག་ཡྲོད་རེད། གང་གསུངས་རེད་ཟེར་ན། ཁྲོང་ཉིན་
གཅིག་རྲོ་རེ་གདན་དུ་གསུང་ཆྲོས་ལ་བཅར་བཞིན་ཡྲོད། ཕ་ནས་བལྟས་སྐབས་བྲོད་ནས་ཕེབས་པའི་བྲོད་པ་གཅིག་ཁ་
བཏགས་འཁེར་ནས་ཕ་གིར་སྐར་མ་ལྔ་བཅུ། ཡུན་རིང་པྲོར་ལང་ནས་བཞུག་འདུག དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ཁྲོ་རང་ལ་བྲོད་པ་
ཚོས་མཇལ་སྐབས། ཧ་ཅང་གི་མཉེས་པྲོ་གནང་ནས་མཇལ་དར་ཕུལ་བ་སྲོགས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པ་རེད་པཱ། ཁྲོ་རང་གིས་དེ་
འད་ཞིག་མིན་ནམ་སྙམ་ཞིང་། ཕར་སྲོང་བ་ཡིན། ཁྲོ་རང་གིས་སྐད་བསྒྱུར་གཅིག་ཀང་མཉམ་དུ་འཁིད་ནས་ཕིན་པ་ཡིན། ཕ་
གིར་སླེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཨ་རི་གཞུང་གི་ད་བར་དུ་ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་གནང་བ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཟེར་གི་འདུག  ཡིན་དང་
ཡིན། ཨ་རིའི་མི་མང་ལའང་ཐུགས་རེ་ཆེ། ཡིན་དང་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན་ཟེར། ངས་གྲོ་ཐྲོས་བྱས་ན་ཁེད་རང་ནན་སི་པེ་
ལྲོ་སི་ངྲོ་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་གི་འདུག རེད་དམ་ཟེར། Richard Gere གི་ངས་ནན་སི་པེ་ལྲོ་སི་ངྲོ་ཤེས་ཀི་ཡྲོད་ཟེར་
བ་ཡིན་ཟེར། དེ་འད་ཡིན་ན། མཇལ་དར་འདི་ངེས་པར་དུ་ནན་སི་པེ་ལྲོ་སི་ལ་འབུལ་རྲོགས་གིས་ཟེར་གི་འདུག་ཟེར།  ཁྲོ་
རང་རྒྱུན་དུ་ནས་གྲོང་བརན་འཁབ་མཁན་སྐད་གགས་ཅན་ཡིན་པ་དང་། ནམ་རྒྱུན་བྲོད་པས་མཇལ་དར་འབུལ་གི་ཡྲོད་པ་
རེད་པ། ཕ་གིར་སླེབས་པའི་སྐབས་སུ་བྲོད་ནས་ཕེབས་མཁན་བྲོད་མི་ཞིག་ཡིན་ནའང་།  ལྕམ་ནན་སི་པེ་ལྲོ་སི་བྲོད་དུ་དེ་ས་
ཕེབས་ཡྲོད་པ། ད་ལན་ཕེབས་ཡྲོད་པ། ཡིད་ལ་བཅངས་པའི་ཐྲོག་ཆབ་སིད་ཐྲོག་ནས་གནད་འགག་ཡིན་པའི་ཤེས་རྟྲོགས་
བྱུང་ཞིང་། Richard Gere བརྒྱུད་ནས་ནན་སི་པེ་ལྲོ་སི་ལ་མཇལ་དར་བཏང་གནང་སྟེ། ནམ་ཞིག་ལའང་ Richard 
Gere དང་ནན་སི་པེ་ལྲོ་སི་མཇལ་སྐབས་སྒྲུང་དེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསུང་གི་རེད། དེ་ཡང་སྙིང་རེ་པྲོ་ཞིག་དང་། དྲོན་དག་
གཏིང་ཟབ་པྲོ་ཞིག་རེད་འདུག བྲོད་ནང་ཡྲོད་མཁན་བྲོད་མི་ཚོས་ཀང་ལྕམ་ནན་སི་པེ་ལྲོ་སི་དེ་འདའི་ཆེ་མཐྲོང་གནང་གི་
ཡྲོད་པ་ནི་ཧ་ཅང་གི་ཁ་གསལ་དང་། དེ་དེ་བཞིན་ Richard Gere གི་མཚན་སྲོས་པ་དང་། ཆབས་ཅིག གཞི་མེད་སྲོན་
བརྲོད། བྲོད་དྲོན་ལ་ཧ་ལས་པའི་རྒྱབ་སྲོར་བྱེད་མཁན་ཡྲོད་པའི་སྐབས་སུ། Richard Gere ཡིན་ནའང་། ཧ་ལས་པའི་
རྒྱབ་སྲོར་གནང་མཁན་རེད། མཚམས་རེར་བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དེ་འད་ཞིག་ཟེར་གི་རེད། གལ་ཏེ་མགྲོ་སེར་གཅིག་
གིས་རྒྱབ་སྲོར་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་ན། ཁྲོ་རང་ལ་མིང་ཐྲོབ་ཀི་ཡྲོད་རེད། གཏམ་རག་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། 
Richard Gere གང་གནང་ངམ་ཟེར་ན། ཁྲོ་རང་གི་མིང་དང་གཏམ་དེ་བྲོད་དྲོན་གི་ཆེད་དུ་བྲོས་བཏང་བ་རེད་ཟེར་རུང་
མ་འགིག་པ་གང་ཡང་མེད། ཁྲོ་རང་གྲོག་བརན་འཁབ་མཁན་སྙན་གགས་ཆེ་ཤྲོས་ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་ Oscar Award 
ཟེར་དུས། Academic གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བའི་ཉིན་མྲོ་ཟེར་སྐབས། འཛམ་གིང་ནང་ནས་མི་ཐེར་འབུམ་མང་པྲོས་ལྟ་
བཞིན་ཡྲོད་རེད། ལྟ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ཁྲོ་རང་སིངས་ཆ་དེའི་སྟེང་དུ་ལང་ནས་གང་བྱས་པ་རེད་ཅེ་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
སྲོན་བརྲོད་ཆེ་ཐག་ཆྲོད་བྱས། བྲོད་ནང་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་མེད་པ། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་བརི་དགྲོས་
ཡྲོད་པ། སྲོན་བརྲོད་ཧ་ཅང་གི་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་བྱས་ནས་ལྲོ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ལྲོ་ཉི་ཤུ་ར་གངས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་
རེད། ཁྲོ་རང་གྲོག་བརན་འཁབ་མཁན་སྐད་གགས་ཆེན་པྲོ་རེད་དེ། Academic Award གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བའི་
མཛད་སྲོ་ལ་ཁྲོ་རང་བཅར་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་སྟེ། གྲོག་བརན་ཟྲོ་མཁན་སྐད་གགས་ཅན་གིས་ Richard 
Gere ལ་ལག་པ་འཆར་ནུས་ཀི་ཡྲོད་མ་རེད། གང་ལགས་ཞེ་ན་གྲོག་བརན་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲོམ་རར་འགྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་པ་
ཡིན་ན། Richard Gere ཁྲོང་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་རེད་ཅེས་དང་། བྲོས་བཏང་དེ་འད་བྱེད་མཁན་མི་
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གཅིག་ལ་དུས་ནམ་ཞིག་ལའང་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་དད་བཀུར་བརི་བཀུར་བྱས་ཏེ། གྲོག་བརན་འཁབ་མཁན་མང་པྲོ་ཞིག་
བྲོད་དྲོན་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད་ཅེས་ཡྲོང་གི་ཡྲོད་རེད། ཡང་མང་པྲོ་ཞིག་ག་ལེར་ག་ལེར་ཡལ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད། Richard 
Gere ཡིས་འགྱུར་བ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས། ད་ལྟ་བར་དུ་སྐུ་ལས་བསྲོན་ཡྲོད་པ་དེ་ངྲོས་འཛིན་དགྲོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག ད་ལན་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནས། བཀའ་ཤག་ནས་དངྲོས་གནས་བྱས་ན། ད་ལན་གསུམ་བཅུའི་
དུས་དན་སྐབས་སུ་ཁྲོ་རང་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བྲོ་བྱས་ཏེ་ཕེབས་རྲོགས་གནང་། ཁྲོ་རང་ལ་ང་ཚོས་ཐུགས་རེ་ལེགས་འབུལ་གི་
གཟེངས་རྟགས་འབུལ་གི་ཡིན་ཞེས་བཀའ་མྲོལ་བྱུང། ཁྲོ་རང་ཡིན་ནའང་། སེམས་དང་སྲོག་གི་ཚོགས་འདུ་ལ་ཕེབས་ཀི་
ཡིན། འགིག་གི་རེད་ཅེས་དང་པྲོ་གསུངས་སྲོང་། རེས་སུ་སེམས་དང་སྲོག་གི་ཚོགས་འདུ་ལ་ཁྲོ་རང་ཕེབས་ཐུབ་ཀི་མི་
འདུག ད་ལན་བཅར་ཐུབ་པ་མི་འདུག ང་ལ་གཟེངས་རྟགས་དེ་འད་ར་བ་ནས་དགྲོས་པ་མ་རེད། ངས་བྱེད་པ་འདི་ཁ་ཞེ་
གཉིས་མེད་ཀི་ཐྲོག་ནས་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། ངས་བྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་ཚུ་ལེན་པ་དང་། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ནས་ཚུ་ཞུས་པ་དང་། 
བྲོད་པ་ལ་ཕར་བྱས་པ་གཉིས་ནས་ཚུ་ཞུས་པ་མང་བ་ཡྲོད་མ་གཏྲོགས། ངས་ཕར་གང་ཡང་བྱས་མེད། གཟེངས་རྟགས་ར་བ་
ནས་མི་དགྲོས་ཞེས། ཁྲོ་རང་གིས་དེ་འད་གསུང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་། ཁྲོ་རང་གིས་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་རུང་མ་བཞེས་
རུང་། ཁྲོ་རང་གི་སྐུ་ལས་བསྲོན་པ་དེ་དག་ནམ་ཡང་བརེད་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ནན་སི་པེ་ལྲོ་སི་རེད། 
Richard Gere ནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་དངྲོས་གནས་རང་རེད། བརི་བཀུར་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ། དད་བཀུར་ཡྲོད་པ་ནི་ང་
ཚོའི་ལས་འདིའི་ནང་ལ་ང་ཚོ་བྲོད་པ་སི་ཡྲོངས་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་། བསྲོད་ནམས་བསག་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག  
 ང་ཚོའི་བ་མེད་པའི་དབུ་འཁིད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་ཡིན་ནའང་། ད་ལན་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ནས་ལྲོ་དྲུག་ཅུ་འགྲོ་
ཡི་ཡྲོད་རེད་ལ། ལྲོ་བདུན་ཅུ་ཧིལ་པྲོ་ཞིག་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ནས་སྐུ་ལས་བསྲོན་ཞིང་། སྟག་འཚེར་ལ་འཁྲུངས། དེ་ནས་ལྷ་
སར་ཕེབས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་མི་ཚེ་ཧིལ་པྲོ་འདི་བྲོད་ར་དྲོན་ཁྲོ་ནའི་དྲོན་དུ་སྐུ་ལས་བསྲོན་ཞིང་། རྒྱལ་ཁབ་གང་སར་ཕེབས་
རུང་། ང་ལུང་པ་མང་པྲོ་ཞིག་ལ་འགྲོ་ཡྲོད་རེད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་སྐུ་གཟུགས་ཐང་པྲོ་རེད་དམ། ཁྲོང་ལ་
འཚམ་འདི་ཞུ་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཚིག་དང་པྲོ། དེ་ག་རང་ཟེར་མཁན་ཤ་སྟག་རེད། དེར་བརྟེན། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་ད་
རྒྱའི་ནང་ལ་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་ད་ལན་གཅིག་པུ་མིན་པར་དེ་ས་ཡང་བྱུང་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་ཡྲོངས་ལ་བཀའ་ཤག་གི་
ལངས་ཕྲོགས་དེ་གསལ་པྲོ་ཡིན། སུས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་བསྲོན་བརྲོད་དང་། མཚན་སད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། མཐའ་གཅིག་
ཏུ་ངྲོ་བརྒྲོལ་ཡྲོད། དེ་ནྲོར་འཁྲུལ་རེད། ཁེད་རང་ཚོས་ལས་རྒྱུ་འབས་མ་བསགས་པའི་མི་རེད། དེ་ནམ་ཡང་ང་ཚོས་ངྲོས་
ལེན་བྱེད་ཀི་མ་རེད་ཅེས་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་བརྒྱུད་ནས་བར་ལན་འདི་གསལ་པྲོ་ཞིག་ཕུལ་ན་བསམ་སྲོང་།  
 དེར་བརྟེན། ཁ་སང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ནས་གསུང་མཁན་བྱུང་། ད་ལྟ་ང་ཚོ་འདིར་ཨར་པྲོ་མང་པྲོ་རྒྱག་
གི་ཡྲོད་སྟབས། དགུང་སྐེག་དངྲོས་གཞིའི་སྐབས་སུ་ཨར་པྲོ་མ་བརྒྱག་རྒྱུ་དེ། དེ་ག་རང་ངྲོས་འཛིན་པའི་ཐྲོག་ནས་ཚང་མ་
ཚར་བ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད། ང་ཚོས་ཡིན་ནའང་། ཆྲོས་ཕྲོགས་དང་། སྲོལ་རྒྱུན་གི་ལམ་ལུགས་དེ་ངྲོས་འཛིན་པའི་ཐྲོག་ནས་ཨར་
པྲོ་ཚང་མ་ད་ལྟའི་ལྲོའ་ིནང་ལ་ཚར་རྒྱུ་དང་། ལར་ནས་དགུང་སྐེག་དངྲོས་གཞི་ནང་ལ་མ་བརྒྱབ་པ་མ་ཟད། དེ་རེས་ལ་བཀའ་
ཤག་ནས་ཨར་པྲོ་བརྒྱབ་མི་དགྲོས་པའི་གཙོ་དྲོན་རང་བྱེད་བཞིན་ཡྲོད། གང་ལགས་ཟེར་ན། གངས་སིད་འདི་ཐལ་བ་ཚུབ་
བིར་བསད་པ་ཡིན་ན། ལེན་པྲོའང་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ལས་ཤག་དགྲོས་པ། ལས་ཁུངས་དགྲོས་པ་དེ་འདས་རེན་པའི་ཐྲོག་
ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡྲོད་རེད།  
 དེ་ནས་གནད་དྲོན་གཅིག་དེ། བྲོད་རྒྱའི་འབེལ་མྲོལ་གི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་འདི་གནང་མཁན་འགའ་ཞིག་གིས་ཁི་
ཟུར་ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ། རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་ཡྲོད་རེད་དང་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདི་གནང་སྲོང་། སིད་སྲོང་ནས་སྲོན་མ་
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བཤད་སྟངས་གཅིག་གི་ཐྲོག་ནས་གནས་ཚུལ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་པའི་བཀའ་འདི་གནང་མཁན་བྱུང་སྲོང་། འདི་ཐད་ཀར་
ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁི་ཟུར་ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་ཆེ། ཁྲོང་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་ཡྲོད་དང་མེད། འདི་སེར་གི་གནད་དྲོན་ཆགས་ཡྲོང་
གི་འདུག དེ་སེར་རང་གནད་དྲོན་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག འདི་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་། 
ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་ཀི་སིག་གཞི་དྲོན་ཚན་ ༢༦ པའི་ནང་གསེས། ༦ པ་དང།  དྲོན་ཚན་ ༤༧ པའི་ནང་གསེས། ༤ པ་
དང་། དྲོན་ཚན་ ༥༤ པའི་ནང་གསེས། ༣ པ་དང་། ༡༠ པ་བཅས་ཀི་འགྲོ་དྲོན་ལྟར། དི་བ་གནང་འྲོས་མ་མཆིས་སྟབས། 
འདི་གསུངས་འདུག དེར་བརྟེན། འདི་སྐུ་སེར་གི་གནད་དྲོན་ཡིན་ཙང་། གྲོས་ཚོགས་ཀི་ར་བའི་ནང་ལ་གེང་སླྲོང་གནང་མི་
དགྲོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་ས་རེད། ཡིན་ནའང་། འདི་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་མཛད་རིམ་ལ་
བསྒྱུར་བ་ཕིན་ཡྲོད་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སྲོང་། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་མཛད་རིམ་ལ་ཟམ་གདྲོང་རིན་པྲོ་རྒྱ་ནག་ལ་
ཕེབས་ཡྲོད་དང་མེད། མ་བལྟྲོས་པའི་ཐྲོག་ནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་མཛད་རིམ་དང་འབེལ་བ་ཡྲོད་མ་རེད། མཛད་རིམ་ལ་
འགྱུར་བ་ར་བ་ཉིད་ནས་འགྲོ་ཡྲོད་མ་རེད། ཉེ་བའི་ཆ་ནས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་མཛད་རིམ་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བ་དེ་༸གྲོང་ས་
མཆྲོག་རང་ངྲོས་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏྲོགས། འདི་ལ་འབེལ་བ་ཡྲོད་མ་རེད། འདི་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་
བྱུང་།  
 དེ་བཞིན་ཁ་ས་གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། ང་ཚོ་ཡིན་ནའང་། བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་། བྲོད་རྒྱ་འབེལ་མྲོལ་ཡྲོང་རྒྱུའི་
ཐྲོག་ལ་འབད་བརྲོན་བྱ་རྒྱུ་རེད། བྲོད་རྒྱ་འབེལ་མྲོལ་གི་ལས་དྲོན་ཚོགས་ཆུང་ཡིན་ནའང་། ཕི་ཟླ་ ༥ པའི་ནང་འཚོགས་
འཆར་ཡྲོད། གང་ལགས་ཞེ་ན་རྒྱ་ཡྲོངས་མི་མང་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ཟིན་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་འཁིད་བརེ་
ལེན་བྱས་པ་རེད། མི་མང་དག་ཅིག་གསར་པ་སླེབས་ཡྲོད་རེད། འདི་ལ་གཞི་བཅྲོལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ནང་ཁུལ་གི་ཆབ་སིད་
ཀི་གནས་སྟངས་གང་འདར་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཡི་འདུག འདི་ལ་གཞིགས་པའི་ང་ཚོའི་ཐྲོག་ནས་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་འདུག དེ་དག་
ཡིན་ནའང་། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་གི་ངྲོས་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་དང་། བཞེས་མུས་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།   
 དེ་ནས་གྲོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་སྲོང་། གྲོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མྲོལ་བྱུང་བ་དང་། ངས་འབེལ་བ་ར་ནས་
མེད་ཟེར་ན་འགིག་གི་མ་རེད་ཀང་། སི་ཡྲོངས་ནས་དེང་སང་ང་ཚོ་བྲོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་སྲོ་སྲོ་བྲོད་ལ་ཡིན་རུང་། 
གང་དུ་ཡིན་ནའང་། གཉེན་འབེལ་མཇལ་བའི་སླད་དུ་ཕེབས་མཁན་མང་དག་ཅིག་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་དག་འགིག་གི་ཡྲོད་རེད། 
ཡིན་དང་ཡིན། ལྲོ་བཅུ། བཅྲོ་ལྔ། ཉི་ཤུའི་རེས་ལ་གཉེར་འབེལ་མཇལ་ན་འགིག་གི་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་ཡིན་
ནའང་། བྲོད་ལ་ཕེབས་ཟིན་པའི་རེས་སུ་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའི། བྲོད་རྒྱ་འབེལ་མྲོལ་དང་འབེལ་བའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
ལས་བྱེད་སུ་དང་བཀའ་མྲོལ་གནང་བ་ཡིན་ན། འདི་ཡང་བཀའ་ཤག་གིས་མཁེན་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྲོན་མ་ནས་བརྲོད་
གཞི་གཅིག་དང་། བརྒྱུད་ལམ་གཅིག་ཅེས། བཀའ་ཤག་གི་ལངས་ཕྲོགས་རེད། དེར་བརྟེན། བཀའ་ཤག་གི་མ་མཁེན་པའི་
ཐྲོག་ནས་ཕེབས་པ་ཡིན་ན། ཆབ་སིད་ཐྲོག་ནས་ནྲོར་གི་ཡྲོད་རེད་ལ། བཟང་སྲོད་ཐྲོག་ནས་ཀང་ནྲོར་གི་ཡྲོད་རེད། འདི་ད་
ལྟའི་གང་ཟག་གཅིག་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་ཞུ་ཡི་མེད། སི་ཡྲོངས་ནས་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ལངས་ཕྲོགས་འདི་དེ་སྲོན་བཀའ་
ཤག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་རེད། བརྲོད་གཞི་གཅིག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཅིག ངེས་པར་དུ་བྲོད་རྒྱ་འབེལ་མྲོལ་འདི་གཙོ་
ཆེ་ཤྲོས་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ནས་དུས་རྟག་ཏུ་ཐུགས་སྣང་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་ས་ཡང་གནང་ཡྲོད་རེད། ད་ལྟ་གནང་ཡྲོད་
རེད། མ་འྲོངས་པ་ལའང་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། འདི་ལ་འཇྲོན་རུང་མ་འཇྲོན་རུང་། སིད་སྲོང་གིས་འགྲོ་འཁིད་པའི་བཀའ་ཤག་
གིས་འགན་འཁེར་ནས་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་རེད།  དེ་ཆབ་སིད་ཀི་གནད་དྲོན་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ངེས་པར་དུ་མཁེན་པ་གནང་
དགྲོས་ཀི་རེད་ཅེས་བསར་དུ་ད་ལན་གྲོས་ཚོགས་ར་བ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ནན་པྲོའ་ིཐྲོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཡིན།  
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 དེ་ནས་གནད་དྲོན་གཅིག བྱང་ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཕལ་ཆེར་དི་བ་བརྒྱ་ཙམ་
སླེབས་སྲོང་ཟེར་རུང་མ་འགིག་པ་མེད། ཐྲོག་མ་རང་ནས་ཞུས་པ་ལྟར། བཀའ་ཤག་གིས་གྲོས་ཚོགས་ལ་འགན་འཁུར་
དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དི་བ་གང་ཞིག་སླེབས་རུང་། གསལ་བཤད་ཞུ་ཡི་ཡིན། ཞེས་ཞུས་པ་ལྟར། ཡིག་ངག་གཉིས་ཀའི་ཐྲོག་
ནས། གསལ་བཤད་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲོད་རུང་ཞུས་པ་ཡིན། ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་ལྔ་དང། ཁིམས་དང་མཐུན་དང་མ་མཐུན། 
དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་དི་བ་སླེབས་པ་དེ་དག་ཡྲོངས་ལ་གྲོས་ཚོགས་ལ་ཕེབས་པའི་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཡིན་
ནའང་། གསལ་པྲོ་ཆགས་པའི་རེ་བ་ཡྲོད། གྲོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་མི་དམངས་ལ་ཡིན་ནའང་གསལ་པྲོ་ཆགས་པའི་རེ་བ་
ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བྲོ་དེ་ག་རང་ཡིན། སི་ཡྲོངས་ནས་མི་མང་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་ཟང་ངི་ཟིང་ངེ་ཟེར་ནའང་འད། འཁྲོན་
འཛིན་དེ་མ་གནང་རྲོགས་གནང་། གཞི་རའི་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ནས་ཧ་ལས་པའི་དགྲོངས་པ་ཆེན་པྲོ་བཞེས་ནས་མང་གཙོ་
གནང་ཡྲོད་རེད། གཏམ་བརྲོད་རང་དབང་གནང་ཡྲོད་རེད། འདི་བེད་སྲོད་གཏྲོང་རྒྱུ་ནི་ཚང་མར་ཐྲོབ་ཐང་ཡྲོད་རེད། ཡིན་
ནའང་། བེད་སྲོད་གཏྲོང་བ་དང་མཉམ་དུ་ཡ་རབས་བཟང་སྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས། སི་ཚོགས་ནང་འཁྲོན་འཛིན་མེད་པའི་ཐྲོག་
ནས། མཐུན་སིལ་ལ་མ་གནྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས། གཅིག་སིལ་མ་གནྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་དགྲོས་པ་ཤིན་ཏུ་ནས་
གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། འདི་མི་མང་སི་ཡྲོངས་ལ་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་འབེལ་བའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་གསུངས་པ་ལྟར། 
Wechat རེད། ལྷ་རབ་འབྱུང་ན་དེ་དག་ར་བ་ཉིད་ནས་བེད་སྲོད་གཏྲོང་རྒྱུ་མི་འདུག སྲོ་སྲོ་ལ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ནའང་། གནད་
ཚུལ་ཧ་ཅང་གི་ཛ་དག་པྲོ་འབྱྲོར་བའི་སྐབས་སུ་ཧ་ལས་པའི་ཐྲོག་ནས་གཞན་ལ་གཏྲོང་རྒྱུ་ཡྲོད་མ་རེད། དེ་ག་རང་ལ་བཀག་
འགྲོག་བྱེད་དགྲོས་རེད། དཀྲྲོག་གཏམ་དེ་དེ་ནས་འགྲོ་ཡི་འདུག གང་ལགས་ཟེར་ན་དེའི་ནང་ལ་ཏན་ཏན་རང་རྒྱ་ནག་གི་
རྒྱུག་ཁི་རེད། དྲོལ་རྒྱལ་གི་རེས་འབང་པ་རེད། སི་ཚོགས་ལ་འགན་མ་འཁེར་མཁན་ཚོས་རྦད་དེ་དུས་ཚོད་དེའི་ཐྲོག་ལ་
བཏང་ནས་སིར་ས་མང་པྲོ་ཞིག་གགས་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ། སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཟང་ངི་ཟིང་ངེ་ཆགས་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་དག་
ཡིན་ནའང་སི་ཚོགས་ཀི་ད་རྒྱ་བེད་སྲོད་གཏྲོང་རྒྱུ་ཡིན་རུང་། མི་མང་ཚང་མས་དགྲོངས་པ་ཡག་པྲོ་བཞེས་རྲོགས་གནང་། 
སྲོ་སྲོ་ལ་གནས་ཚུལ་གང་ཞིག་སླེབས་རུང་དེ་ག་རང་ལ་མཚམས་འཇྲོགས་བྱེད་རྲོགས་གནང་། དཔེར་ན་དྲོལ་རྒྱལ་རེས་
འབང་པ་ཚོས་ཐྲོག་མ་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་མཚན་སད་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། ལྟ་མཁན་མི་དམངས་མང་པྲོ་བྱུང་བ་རེད། ཧ་
ལས་མདྲོག་གི་ཐྲོག་ནས་བལྟས། ཕར་བཀྲམ། ཚུར་བཀྲམ། ཕ་གིར་གང་རེ་བསམ་གི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་
ཧ་ལས་པ་འདུག་སྙམ། དེ་ལས་ཀང་སྡུག་ཏུ་དང་། རྩུབ་པྲོ་རང་རང་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། ཉེ་ཆར་དྲོལ་རྒྱལ་རེས་འབང་པ་ཁྲོ་
རང་ཚོའི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་བལ་ཡུལ་ལ་ཚོགས་པ་རེད། བལ་ཡུལ་ལ་ཚོགས་པ་རེད། དྲོན་ཚན་གསུམ། དྲོན་ཚན་བཞི་
ཅན་ཁབ་བསགས་བྱས་ཡྲོད་རེད། གསལ་བསགས་བྱས་ཡྲོད་རེད། རྒྱུན་ལྡན་རེད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་ལ་མཚན་སད་ཨ་
ཅང་ཅང་། བྲོ་བཟང་སེང་གེའི་མིང་རང་འབྲོད་དེ་ང་ཚོ་ལ་ཕིའི་དག་རེད་ཟེར་སྲོང་ཞེས་སྲོན་བརྲོད་ཧ་ཅང་གི་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་
བྱས་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་། ད་ལན་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་སྐབས་ཧ་ལམ་བྲོད་མིའི་མི་མང་ནང་ལ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གྲོ་
དགུས་ ཤེས་ཀི་མི་འདུག འདིས་ག་རེད་སྟྲོན་གི་ཡྲོད་རེད་ཅེ་ན། ཁྲོང་ཚོས་བཤད་པ་དེ་ཡ་མེད་བྱས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སི་
ཚོགས་ལྷིང་འཇགས་ཆགས་ཡྲོད་རེད། དེ་དེ་བཞིན་སི་ཚོགས་ཀི་ད་རྒྱའི་ནང་ལ་པར་རིས་འད་མིན་སྣ་ཚོགས། སུའི་ཐྲོག་
ནས་བཏང་རུང་། སིད་སྲོང་གཅིག་པུར་ཟེར་གི་མེད། སུའི་ཐྲོག་ནས་བིས་ནས་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་། སྲོན་བརྲོད་བྱེད་
མཁན་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ག་རང་ལ་མཚམས་འཇྲོགས་བྱས་ནས། དེ་རང་ལ་སུབ་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་འད་བཀྲམ་བསད་པ་
ཡིན་ན། སི་ཚོགས་བརབ་གསིག་ཐེབས་ཡག འདིས་རྲོག་ཁ་ཆེན་པྲོ་ཆགས་རྒྱུ་མ་གཏྲོགས། སུ་གང་ལའང་ཕན་ཐྲོགས་ཀི་
མི་འདུག དེ་དག་ངེས་པར་དུ་མཚམས་འཇྲོགས་གནང་རྲོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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 དེ་དང་མཉམ་དུ་ད་ལན་བྱང་ཨ་རིའི་དྲོན་གཅྲོད། དངྲོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཡིན་ནའང་། ལྲོ་དྲུག་ཙམ་འདིར་
ཞབས་ཕི་ཞུ་བར་ཕེབས། དེ་ནས་དྲོ་གཅྲོད་གནང་བ་དེ་ཡིན་ནའང་། ཁྲོ་རང་གིས་བྲོས་བཏང་བྱས་ནས་ཕེབས་པ་ཞིག་ལ་
ངྲོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་བསྲོམས་ཤིག་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན། གྲོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་
བཤད་ནང་ལ་རྒྱལ་སི་དང་། རྒྱ་ནག་གི་ཐྲོག་ནས་རིམ་པས་འཁྲུགས་ཆ་དྲོད་དུ་འགྲོ་ཡི་འདུག དེར་བརྟེན། ཕལ་ཆེར་ཚོང་
དམག་བརྒྱབ་རྒྱུ་དེ་འགྲོ་བཙུགས་ཡྲོང་གི་འདུག ཡུ་རྲོབ་ནས་ཡིན་ནའང་། དམ་དུ་དང་། དྲོགས་ཟྲོན་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ། 
འཛམ་གིང་སི་ཡྲོངས་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་ལྟ་སྟངས་དེ་དྲོགས་ཟྲོན་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཡི་ཡྲོད་པ། གཟབ་གཟབ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པ་དེ་ཁ་
གསལ་པྲོ་རེད་འདུག ཚོང་དམག་དེ་ཕལ་ཆེར་མང་དུ་མང་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་འདུག  
 དེ་ནས་ཁ་ས་རང་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གི་ཕི་སིད་ལམ་སྟྲོན་པ། John Bolton ཞེས་པ་དེ་གསར་དུ་བསྐྲོས་
འདུག ཁྲོ་རང་གི་རྒྱ་ནག་ཐྲོག་ལ་གཟིགས་ཚུལ་དེ་མཁེགས་པྲོ་ཞེ་དག་ཡྲོད་རེད། ཨ་རིའི་སིད་གཞུང་ནང་ལའང་རྒྱ་ནག་ལ་
གཟིགས་སྟངས་འདི་མཁེགས་པྲོ་ཡྲོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡྲོང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་། མཁེགས་པྲོ་ཡྲོད་པ་དེ་ཡག་པྲོ་རེད། 
སྡུག་པ་རེད་ཅེས། གང་ཡང་ཟེར་གི་མེད། འཛམ་གིང་སི་ཡྲོངས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གཟིགས་སྟངས་འདིར་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཡྲོང་
གི་འདུག འགྱུར་བ་འགྲོ་བ་ལ་གཞིགས་པའི་ལུང་པའི་ནང་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་དགྲོས་འདུག 
དེ་ལ་གཞིགས་པས་ང་ཚོས་གྲོམ་པ་སྲོ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། གྲོམ་སྲོ་བ་ལ་ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར། རྒྱལ་སིའི་ལམ་ལུགས་
དང་། གུ་ཡངས་ཅན་གི་ལམ་ལུགས་དང་། རྒྱ་ཞེན་གི་ལམ་ལུགས་དང་། མཁེགས་འཛིན་གི་ལམ་ལུགས་བར་ལ་འགལ་ཟླ་
ཞིག་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཁ་སང་དེ་འད་དེ་འད་གནང་དགྲོས་རེད། ༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གི་དགྲོངས་པ་ལྟར་
ཕེབས་དགྲོས་རེད། ཞི་བའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་ཕེབས་དགྲོས་རེད། བྱམས་སྙིང་རེ་གཙོ་བྲོ་བྱས་ནས་ཕེབས་དགྲོས་རེད་
ཅེས་ལམ་སྟྲོན་ཞེ་དག་ཕེབས་སྲོང་། དེ་དག་ཡིད་ལ་བཅངས་པའི་ཐྲོག་ནས་རིམ་པ་བཞིན་ང་ཚོ་ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གིས་
ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དང། དེ་དེ་བཞིན་ཨ་རིའི་ཕི་སིད་བྲོན་ཆེན་བསྐྲོ་རྒྱུ་དེའང་། དམག་སི་ཟུར་པ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། རྒྱ་ནག་
གི་ཐྲོག་ལ་མཁེགས་ཙམ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཁ་གསལ་པྲོ་ཆགས་འདུག ཡུ་རྲོབ་ནས་དང་། དེ་དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་དང་། 
ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་ལ་རང་བཞིན་གིས་ལྲོ་རྒྱུས་ཐྲོག་ནས་ཡྲོད་རེད་ལ། ད་ལྟའང་དངྲོས་ཡྲོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡྲོད་རེད། 
རྒྱ་གར་གཙོས་པའི་ཁིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཇུས་ག་རེ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་པ་འདི་དངྲོས་ཡྲོད་གནས་སྟངས་
ཆགས་ཀི་ཡྲོད་དུས། ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་ལའང་ཆབ་སིད་འཁྲུག་ཏུ་འཁྲུག་ཏུ་འགྲོ་ཡི་འདུག དེ་ས་ཡིན་ན། ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁབ་
ནང་ལ་གྲོ་ལག་ཆ་མང་ཤྲོས་ཉྲོས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ད་ཆ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནང་མང་ཤྲོས་ཉྲོ་ཡི་འདུག གྲོ་ལག་ཆ་མང་ཤྲོས་ཉྲོས། དཔལ་
འབྱྲོར་གི་གནས་སྟངས་ཡྲོད་པ་དང་། ལྲོ་རྒྱུས་ཐྲོག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ། ཆྲོས་གཅིག་མཚུངས་བྱེད་མཁན་ཁ་ཆེའི་ལུང་
པའི་ནང་ལ་འཁྲུག་ཆ་དྲོད་པྲོ་ཡྲོད་པ་ཡིན་ན། དམག་མང་པྲོ་ཞིག་ཤྲོར་བཞིན་པ་རེད། དེ་དེ་བཞིན་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཨེ་
ཤི་ཡ་ལ་ཆགས་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་དག་ང་ཚོས་མཁེན་གི་ཡྲོད་རེད་ལ། ཡིད་ལ་བཅང་རྒྱུའང་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག དེར་
བརྟེན། ཁ་སང་ཞུས་པ་ལྟར། ལྲོ་ལྔའམ། བཅུའི་ནང་ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་ལ་དམག་ཅིག་ཤྲོར་མི་ཡྲོང་ངམ་བསམ་པ་ཞིག་ཆགས་
ཀི་འདུག རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་། ཆབ་སིད་འཁྲུག་ཆ་དྲོད་པྲོ་ཆགས་པ་དེ་ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་འགྲོ་འཛུགས་ཀི་རེད་
ཟེར་བ་དེ་ད་ལྟའི་ཆར་རྟགས་མཚན་ཕ་ལ་ཕན་བུ་ཞིག་མཐྲོང་ཡྲོང་གི་འདུག དེ་དག་ཡྲོངས་བསྲོམས་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ། 
རྒྱ་ནག་གིས་བྲོད་ཐྲོག་ལ་གང་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། བྲོད་ཐྲོག་ལ་ཁ་ས་སྲོན་མ་ཞུས་པ་ལྟར། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་
ཀི་བཀའ་འདི་གནང་རྒྱུར། ཕིའི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྲོབ་དང་། ནང་གི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྲོབ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ནང་གི་བདེ་
འཇགས་སྲུང་སྲོབ་ལ་འགྲོ་སྲོང་མང་བ་གཏྲོང་གི་འདུག ཨ་སྲོར་ Dollar ཐེར་འབུམ་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་གྲོ་གསུམ་རེད། 
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ནང་གི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྲོབ་ནང་ནས་ཤིན་ཅང་དང་། བྲོད་ལ་མང་ཤྲོས་རེད་འདུག ཤིན་ཅང་དང་། བྲོད་བསྡུར་བ་ཡིན་ན། 
བྲོད་ལ་མང་བ་རེད་འདུག ཟེར་དུས་ངས་གང་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཅེ་ན། བྲོད་དང་བྲོད་མིའི་ཐྲོག་ལ་དམ་བསགས་བྱེད་རྒྱུའི་འགྲོ་གྲོན་
དེ་མི་རེ་རེའི་ཐྲོག་ལ་སྲོར་མྲོ་གསུམ་སྟྲོང་བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཞེ་བདུན་མང་དུ་བཏང་བ་དེས་གང་སྟྲོན་གི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན།  
བྲོད་ནང་ལ་བྲོད་མིའི་ཐྲོག་ལ་དམ་བསགས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏྲོང་རྒྱུ་དེ། ཧ་ཅང་གི་གསལ་པྲོ་རེད་འདུག འདིས་ཕྲོགས་
གཞན་ཞིག་ནས་གང་སྟྲོན་གི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། བྲོད་ནང་ལ་བྲོད་མི་ཚོ་ལྲོ་དྲུག་ཅུའི་རིང་བཙན་བཟུང་འྲོག་ལ་གནས་ཡྲོད་
རེད་དེ། བྲོད་ལ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མི་ཚོའི་སྙིང་སྟྲོབས། བྲོད་ལ་ཡྲོད་པའི་བྲོད་མི་ཚོའི་སེམས་ཤུགས། མི་རབས་གཉིས་པ། 
གསུམ་པ་སླེབས་རུང་། རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏྲོང་མཁན་གཙོས་པའི་དཔའ་བྲོ་དཔའ་མྲོ་ཚོས་སྐུ་ལས་བསྲོན་ཡྲོང་
དུས། རྒྱ་ནག་གཞུང་སྟྲོབས་ཤུགས་དེ་ཙམ་ཆེན་པྲོ་རེད། འཛམ་གིང་ནང་ཨང་དང་པྲོ་བྱེད་ཀི་ཡིན། ཨང་དང་པྲོ་ཆགས་ཀི་
ཡིན་ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད་དེ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤྲོས་སུ་ལ་མཐྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་ཟེར་ན། བྲོད་དང་བྲོད་མི་ཚོ་ལ། ང་ཚོས་༸གྲོང་ས་
མཆྲོག་གི་དགྲོངས་པ་གཞིར་བཟུང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་རྲོད་མཁན་གཅིག་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤྲོས་སུ་མཐྲོང་
ནས་འགྲོ་སྲོང་མང་ཤྲོས་གཏྲོང་གི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 
 དེ་ཡིན་དུས་དེ་ལས་གཞན་གང་ཞིག་སྟྲོན་གི་ཡྲོད་རེད་ཅེ་ན། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་འདི་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྲོ་
ཡྲོད་པ། འདི་ལ་ཁྲོང་ཚོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཡིན་ནའང་། འཕལ་དུ་གཞི་རའི་གསལ་འགྲོད་ལྷན་ཚོགས་བསྐྲོང་། གཅིག་
མེད། གཉིས་མེད། རྒྱབ་སྲོར་མེད། མྲོས་མཐུན་མེད། ཟེར་གི་ཡྲོད་རེད་ཀང་། དྲོན་དངྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་རྒྱལ་སིའི་ནང་ནས་
ཨ་རིས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་གཞུང་རང་གི་ཐྲོག་ནས་གྲོས་ཆྲོད་བཞག་མེད་རུང་། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་མང་པྲོ་
ཅིག་གིས་དབུ་མའི་ལམ་ཡང་དག་པའི་སིད་བྱུས་རེད་འདུག དེ་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཡྲོད། བྲོད་རྒྱ་འབེལ་མྲོལ་ཡྲོང་དགྲོས་ཀི་
འདུག ཞི་བའི་ལམ་གི་ཐྲོག་ནས་བྲོད་ཀི་གནད་དྲོན་དེ་སེལ་ཐུབ་དགྲོས་ཀི་འདུག ཅེས་རང་བཞིན་གིས་རྒྱབ་སྲོར་ཤུགས་
ཆེན་པྲོ་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་ཞི་བའི་ཐྲོག་ནས་རྲོད་ཀི་ཡྲོད་རེད། བཟང་པྲོའ་ིནུས་པ་འདི་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོ་ཕ་ཕྲོགས་ཀི་
དམག་དང་། དམག་མི་དང་། འགྲོ་སྲོང་ཕྲོན་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གཏྲོང་གི་ཡྲོད་རེད་དེ་ང་ཚོའི་བཟང་སྲོད་ཀི་ཐྲོག་ནས།  ཞི་བའི་
ཐྲོག་ནས། འདིའི་ནུས་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེན་པྲོ་ཡྲོད་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ངྲོས་འཛིན་གི་ཡྲོད་པ་གསལ་པྲོ་རེད་
འདུག དེའི་རེན་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡིན་ནའང་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འདི་ལ་ཉེན་ཁ་མཐྲོང་ནས་ལྷ་རབ་བྱུང་ན། ལྲོ་
ལྔའི་ནང་སི་ཚོགས་གཏྲོར་བཤིག་གཏྲོང་རྒྱུ། མ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནའང་ཁྲོ་རང་ཚོ་ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་འཆར་གཞི་ཏན་ཏན་ཡྲོད་རེད་
བསམ་གི་འདུག ལྲོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་ལ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ནུས་པ་དེ་གཏྲོར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཁྲོ་རང་ཚོ་ལ་དེ་འདར་
བལྟས་ཡྲོང་སྐབས་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤྲོས་དེ། ཕི་ཁག་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ནའང་། ནུས་པ་ཆེ་ཤྲོས་དེ་མེད་པ་བཟྲོ་ཐུབ་ན་ཁྲོ་རང་
ཚོའི་རྒྱལ་ཁ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཐྲོབ་ཀི་ཡྲོད་སྟབས། དེའི་འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་འགྲོ་ཡི་འདུག སྲོང་ཙང་ཁྲོ་རང་ཚོས་
མི་བེད་སྲོད་གཏྲོང་བ། རྒྱུ་བེད་སྲོད་བཏང་ནས་འགྲོ་བཞིན་པ་རེད། ཡྲོད་པ་དེ་ང་ཚོས་ངྲོས་འཛིན་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་
འདུག ཡྲོད་པའི་ཐྲོག་ནས་འབད་བརྲོན་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་མི་མང་ཚང་མས་སང་གྲུང་བྱེད་དགྲོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པྲོ་
རེད་འདུག དྲོ་སྣང་བྱེད་དགྲོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག ང་ཚོར་༸གྲོང་ས་མཆྲོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར། རྲོག་
ར་གཅིག་སིལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། མཐུན་སིལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག གང་ལགས་ཟེར་ན། ཡྲོང་རྒྱུའི་ལྲོ་
གསུམ་བཞི་འདི་ཕྲོགས་གཅིག་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ལྲོ་ཡུན་དེ་ཡང་ལྲོ་གསུམ་རེད་ལ། བཀའ་ཤག་གི་ལས་ཡུན་དེའང་ལྲོ་
གསུམ་ཡིན་ཙང་། རང་དྲོན་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀི་འདུག་སྟེ། ཡིན་ནའང་ཕྲོགས་རྒྱལ་སིའི་ཐྲོག་ནས། ཨེ་ཤི་ཡའི་ཐྲོག་ནས། རྒྱ་
ནག་དང་གང་ཅིའི་ཐྲོག་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ལྲོ་གསུམ་བཞི་འདི་གནད་འགག་ཧ་ཅང་ཆགས་ཡྲོང་གི་འདུག སྲོང་ཙང་། 
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ད་ལན་ལས་དང་བསྲོད་ནམས་ཀི་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཟེར་རུང་བྲོད་མི་བཙན་བྱྲོལ་ནང་འགྲོ་འཁིད་མཁན་དེ་གྲོས་
ཚོགས་ར་བ་འདི་ནང་ཆ་ཚང་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོར་རྒྱབ་སྲོར་བྱེད་མཁན་སིད་ཞུ་བ་ཚོས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐྲོག་ནས་སྐུ་
ལས་བསྲོན་གི་ཡྲོད་རེད། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་མཐུན་སིལ་བྱས་པའི་ཐྲོག་ནས་ཡྲོང་རྒྱུའི་ལྲོ་གསུམ་བཞི་འདི་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་
སྤུངས་རྒྱུ། རྲོག་ར་གཅིག་སིལ་བྱ་རྒྱུ། རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་གཞིར་བཞག་པའི་ཐྲོག་ནས་ང་ཚོས་གང་བྱ་རྒྱུ་ཡྲོད་པ་དམ། 
འཆར་གཞི་གཏིང་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་དེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག དེ་མ་གཏྲོགས་གནད་དྲོན་ཆུང་ཆུང་ལ་ང་
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ནང་ལ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཕལ་ཆེར་ཆ་ཚང་ཞིག་ཕེབས་ནས་ཞལ་མཇལ་ཡྲོང་བའི་སྐབས་སུ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་སྐུ་
གཟུགས་ཐང་པྲོ་རེད་འདུག ཞལ་དེ་ཕལ་ཆེར་བདེ་རུ་འགྲོ་མེད་རུང་། ཞུམ་རུ་འགྲོ་མི་འདུག སྲོ་ཙང་། བཀའ་ཤག་གིས་
ཀང་ཟླ་བ་དྲུག་རེས་ལ་ལས་བསྲོམས་དེ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས། ལས་བསྲོམས་དེ་རང་སྲོང་ཡག་ཙམ་བྱེད་དགྲོས་རུང་། 
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གནང་། དེ་དེ་བཞིན་ཕག་ལས་གང་ཞིག་གནང་རུང་། ལམ་ལྷྲོང་ཡྲོང་བར་ཤྲོག་ཅེས་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས། ང་ཚོའི་བ་ན་མེད་
པའི་དབུ་འཁིད་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་སྐུ་ཚེ་རིང་པྲོར་གནས་པ་ཤྲོག དེ་དེ་བཞིན་ང་ཚོ་ཚང་མས་སྐུ་
ལས་བསྲོན་ནས་བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མིའི་མངྲོན་འདྲོད་དེ་ང་ཚོའི་ལས་ཡུལ་སྐབས་སུ་བསྒྲུབ་པར་ཤྲོག་ཅེས་སྲོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
  
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས། 
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཞི་པ། གཞུང་འབེལ་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པར་གཟིགས་རྲོགས་གནང་། གྲོས་
འཆར་འདྲོན་མཁན་སི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས།  
 
སི་འཐུས་གེ་བ་ཚང་ངག་དབང་ཐར་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པ།  

གཞུང་འབེལ་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར། 

སྲོན་གེང་། 

༄༅།  །ད་ལམ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་  ༥ པའི་ཐྲོག་
བཀའ་ཤག་གི་ཆབ་སིད་དང་། འཛིན་སྲོང་གི་གནད་དྲོན་གལ་ཆེའི་ཐྲོག་གསལ་བཤད་གནང་བར་སི་འཐུས་རྣམ་པས་བགྲོ་
གེང་ཞིབ་ལྷུག་གནང་ཐྲོག་སླར་ཡང་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་འགེལ་བརྲོད་གནང་བར་གྲོས་ཆྲོད་ཅིག་འཇྲོག་དགྲོས་
སུ་མཐྲོང་། 

གྲོས་ཆྲོད། 

བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་བའི་དྲོན་གནད་རྣམས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བྲོ་ངེས་བྱུང་བའི་གྲོས་ཆྲོད་དུ།   
བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༤ ལ།། 
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས། 
རྒྱབ་སྲོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་བྲོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༧ པར་རྒྱབ་སྲོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས། 
གྲོས་འཆར་དེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡིན། འདིའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཡྲོད་ན། གྲོ་
སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་མེད་ན་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པར་་་་་་ 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བྲོ་ངེས་བྱུང་བའི་གྲོས་ཆྲོད་འདིའི་ཐྲོག་ལ་དམིགས་བསལ་ཞེ་འད་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། 
སྲོན་མ་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ། གྲོས་ཚོགས་ཀི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དེ་རེས་ཡིན་པ་དང་། དེའི་ཐྲོག་ལ་གྲོས་
ཚོགས་འཐུས་མིའི་ཐྲོག་ནས་གཅིག་དང་གཉིས་ཀི་ཐྲོག་ལ་བཀའ་མྲོལ་གནང་རྒྱུའི་གཞི་ར་ཟེར་རུང་སིངས་ཆ་ལྟ་བུ་གང་
ཡང་མེད་པའི་ཐྲོག་ནས་བྲོ་མ་བདེ་བའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཡྲོང་བཞིན་པ་རེད། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་
གནང་བ་དེའི་ཐད་ལ་གང་ལྟར་ང་ཚོ་ཚང་མའི་ངྲོས་འཛིན་ཟེར་དགྲོས་རུང་། དངྲོས་ཡྲོད་གནས་ཚུལ་གཅིག་འདི་སི་ཚོགས་
ནང་ལ་ཁ་གེ་ཁྲུག་གེ་ཏྲོག་ཙམ་ཡྲོད་རེད། དེ་དག་གི་གནས་བབ་རེད། སི་ཡྲོངས་ཀི་ཁ་སང་ནས་བྱུང་བའི་བཀའ་ ཤག་གི་
ཆབ་སིད་དང་། འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གནས་སྟངས་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མའི་ཐྲོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་བ་དེའི་ཐྲོག་ལ་ང་རང་
སེར་གི་ཐྲོག་ནས་བལྟས་དུས། འདི་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་གནང་རྒྱུ་མི་འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་བ་གཅིག་བྱུང་། ཚོར་བ་འདིའི་
ཐྲོག་ནས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་། གང་ལྟར་ཚང་མས་འབེན་ལྟེ་བ་དེ་ཕར་ཡིན་པ་སྲོང་ཙང་། གང་ཅིའི་ཐད་ནས་
བསམ་བྲོ་གུ་ཡངས་ཀི་ཐྲོག་ནས་དེ་འད་ཞིག་ཡིན་གི་རེད་བསམ་པའི་ཐྲོག་ནས་གང་ལྟར། རྲོད་གཞི་ཚང་མའི་ཐྲོག་ལ་རྒྱ་ཆེ་
བའི་ངང་དགྲོངས་པ་བཞེས་པའི་ཐྲོག་ནས་འཁྲུགས་གཞི་དེ་རྒྱ་ཆེ་རུ་བ་མི་འགྲོ་བའི་ཐྲོག་ལ་ངས་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ལ། འཛིན་
སྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་ཁྲོང་ཚོ་ཡྲོད་བཞིན་པ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ནའང་། དེ་དེ་བཞིན་གི་ཐྲོག་ནས་
མི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཐྲོག་ནས་གང་ལྟར་བརི་བཀུར་ཞིག་གནང་སྟེ། དེ་འད་ཞིག་གནང་ཐུབ་པ་ལ་ངས་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད་ཅེས་
འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས། 
གྲོས་འཆར་དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། དེ་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་
ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  
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 དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཞི་པར་གཟིགས་རྲོགས་གནང་། དུས་ཚོད་ཏྲོག་ཙམ་བསྒྱུར་བ་བཏང་བའི་ཐྲོག་ནས། 
དགྲོངས་དག དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ ༥ པ། དཔལ་འབྱྲོར་གི་ལས་དྲོན། གཏྲོང་ལེན་ཁིམས་ཡིག ནང་གསེས་ ཀ༽ པ། 
རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལྲོའ་ིབསར་བཅྲོས་གཏྲོང་ལེན་ཁིམས་ཡིག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པར་གཟིགས་རྲོགས་གནང་། སྙན་
སྲོན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞྲོན་པ་ཨཅཱརྱ་ཨེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག  
 
ཚོགས་གཞྲོན་ཨཅཱརྱ་ཨེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཨིག་ཆ་ཨང་ ༢༨ པ། 
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hôm-±m-hP-qôü ºzz-»ôP.ü 
{}ü üzôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ- Û̂-xôGÅ-zÇkô¤Å-¤-hPÞ¾-¯ÛÅ-¾ô- 

2017---2018 ¼ÛP-GÁ¤-GÅ¾-ºzz-»ôP-n¤Å-zÇkÝ-¾ïm-‚-MãºÛ-ºGm-hzP-z;º-ÁG-¾-zÇ+Ý¼-z-»Ûmü 

ÍP.ü »ôP-ºV¼ü ÇKô¼ü 

1 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾-HÛ-xôGÅ-

zÇkô¤Å-»ôP-ºV¼ü 

696,203,160  

2 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP- Þ̧¼-z;ô¾-HÛ-xôGÅ-zÇkô¤Å-

»ôP-ºV¼ü 

2,049,911,205  

  zÇkô¤Åü 2,746,114,365 

xôGÅ-zÇkô¤Å-¤-hPÞ¾-mP-¤-±ßh-qºÛ-z;º-ºFô¾-DG 

1 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-Ç~ïP-¾ô¼-¿Ëô-uÛ-¾Å-DÞPÅ-hP-

Å-ºfÞÅ-¤ïh-qºÛ-Å-GmÅ-DG-¿SºÛ-xôGÅ-

zÇkô¤Å-»ôP-ºV¼ü 

67,316,226 

2 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-ºyôh-zÇeïm-Ez-DôPÅ-¤Pôm-

hGº-ÇÀôz-IÔ-hP-ü Ç¨m-DP-DG- 4 

zTÅ-ˆÛ-xôGÅ-zÇkô¤Å-»ôP-ºV¼ü 

10,306,469 

  zÇkô¤Åü 77,622,695 
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hôm-±m-GZÛÅ-qü ºIô-ÅôP.ü 
{}ü üzôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ- Û̂-¯ÛÅ-¾ôô- 2017--2018 ¾ôºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG-GÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-fôG-

z¼-zL¾-z;º-ºFô¾-ŸÝÅ-z°¾-zÇom-qºÛ-¤fº-¤ºÛ-xôGÅ-zÇkô¤Å- Û̂-ºIô-Iôm-ÇSôm-¯ÛÅü 

ÍP.ü ºIô-ºV¼ü zÇkô¤Åü 

1 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾-mÅ-Mãm-Iôm-hP-

h¤ÛGÅ-zÅ¾-ºIô-ºV¼ü 

696,203,160 

2 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP- Þ̧¼-z;ô¾- Û̄Å-DôPÅ-mÅ-ºIô-ºV¼ü 2,093,260,075 

  zÇkô¤Åü 2,789,463,235 

 

xôGÅ-zÇkô¤Å-¤-hPÞ¾-mP-¤-±ßh-qºÛ-z;º-ºFô¾-DG 

ÍP.ü ºIô-ºV¼ü zÇkô¤Åü 

1 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-Ç~ïP-¾ô¼-¿Ëô-uÛ-¾Å-DÞPÅ-hP-Å-

ºfÞÅ-¤ïh-qºÛ-Å-GmÅ-DG-¿SºÛ-ÇSôm- Û̄Å-ºIô-

ºV¼ü 

67,521,950 

2 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-ºyôh-zÇeïm-Ez-DôPÅ-¤Pôm-hGº-

ÇÀôz-IÔ-hP-ü Ç¨m-DP-DG- 4 zTÅ-mÅ-ÇSôm-

¯ÛÅ-ºIô-ºV¼ü 

9,053,885 

  zÇkô¤Åü 76,575,835 

 

 

¸Þ¼-º²¼ü 

{}ü   üzôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-¯ÛÅ-¾ôô- 2017--18 ¾ôºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG-GÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-fôG-z¼-zL¾-

z;º-ºFô¾-ŸÝÅ-z°¾-zÇom-qºÛ-¤fº-¤ºÛ-xôGÅ-zÇkô¤Å-ˆÛ-ºIô-Iôm-ÇSôm-¯ÛÅü 

ÍP.ü ºIô-ºV¼ü ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-

ºFô¾ü 

z¼-zL¾-z;º-

ºFô¾ü 

zÇkô¤Åü 

1 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-ÇSôm-¯ÛÅ-¤-

hPÞ¾-mÅ-Mãm-Iôm-hP-

h¤ÛGÅ-zÅ¾-ºIô-ºV¼ü 

602,776,566 93,426,594 696,203,160 
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2 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-¸Þ¼-z;ô¾-

¯ÛÅ-DôPÅ-mÅ-ºIô-ºV¼ü 

1,831,842,181 261,417,894 2,093,260,075 

  zÇkô¤Åü 2,434,618,747 354,844,488 2,789,463,235 

 
xôGÅ-zÇkô¤Å-¤-hPÞ¾-mP-¤-±ßh-qºÛ-z;º-ºFô¾-DG 

ÍP.ü ºIô-ºV¼ü ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-

ºFô¾ü 

z¼-zL¾-z;º-

ºFô¾ü 

zÇkô¤Åü 

1 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-Ç~ïP-¾ô¼-¿Ëô-

uÛ-¾Å-DÞPÅ-hP-Å-ºfÞÅ-

¤ïh-qºÛ-Å-GmÅ-DG-¿SºÛ-

ÇSôm-¯ÛÅ-ºIô-ºV¼ü 

45,910,917 21,611,033 67,521,950 

2 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-ºyôh-zÇeïm-

Ez-DôPÅ-¤Pôm-hGº-

ÇÀôz-IÔ-hP-ü   Ç¨m-DP-

DG- 4 zTÅ-mÅ-ÇSôm-

¯ÛÅ-ºIô-ºV¼ü 

8,202,224 851,661 9,053,885 

  zÇkô¤Åü 54,113,141 22,462,694 76,575,835 

 
{}üü zôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-¯ÛÅ-¾ôô- 2017--2018 ¾ôºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG-GÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-fôG-z¼-zL¾-

z;º-ºFô¾-ŸÝÅ-z°¾-zÇom-qºÛ-¤fº-¤ºÛ-xôGÅ-zÇkô¤Å-ˆÛ-ºIô-Iôm-ÇSôm-¯ÛÅü 
 

 ¾Å-DÞPÅü Mãm-Iômü 

¾Å-ºV¼ü 

xôGÅ-zÇkô¤Å-       

ºIô-Iômü 

h¤ÛGÅ-zÅ¾-

¾Å-hômü 

h¤ÛGÅ-z;¼-¾Å-

ºV¼ü 

; PïÅ-Tm-HÛ-ºIô-Iômü 2,257,328 0 0 2,257,328 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-hP.ü 

±ôGÅ-GŸômü 

800,557 0 0 800,557 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-Vï-z-hP.ü 

GŸm-GZÛÅü 

1,456,771 0 0 1,456,771 
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D FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅü 32,190,706 7,568,807 11,465,530 51,225,043 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-¾Å-DÞPÅü 24,222,641 6,953,965 10,686,530 41,863,136 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 3,462,281 587,935 779,000 4,829,216 

3 ‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

1,291,665 20,407 0 1,312,072 

4 ¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

975,619 0 0 975,619 

5 ¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

679,530 6,500 0 686,030 

6 Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝü 1,558,970 0 0 1,558,970 

G Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

338,697,414 45,257,454 190,169,135 574,124,003 

1 z;º-iâP-»ÛG-±P.ü 44,759,800 3,939,480 73,960,000 122,659,280 

2 zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü 15,771,864 7,460,798 0 23,232,662 

3 xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü 30,677,872 16,176,647 29,203,735 76,058,254 

4 zôh- Û̂-ÆÛh-‚ãÅ-Z¤Å-ŸÛz-DP.ü 5,463,379 3,013,350 5,837,300 14,314,029 

5 ¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 11,147,359 2,133,770 0 13,281,129 

6 ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-

DP.ü 

2,229,698 2,844,710 0 5,074,408 

7 Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 24,473,002 1,942,464 0 26,415,466 

8 Í-¼Û-hôm-DP.zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-

»¼-MÅ-hGï-¯ü  

4,859,673 0 3,799,685 8,659,358 

9 ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 25,488,536 1,153,763 5,908,427 32,550,726 

10 ÍÛm-¾m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 10,355,306 0 749,160 11,104,466 

11 ÍÛm-¾m-hôm-DP-Ez-DôPÅ-

zôh-DP-fïz-¯ü 

2,018,570 0 41,353,133 43,371,703 

12 ÍôÅ-‡ô¾Û-»-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

12,750,168 1,146,320 1,084,020 14,980,508 

13 ÍôÅ-‡ô¾Û-»-hôm-DP.Ez-DôPÅ-

zôh- Û̂-¼ÛG-GŸÝP-zÇeÛ-GmÅ-

DPü 

398,720 0 717,696 1,116,416 

14 ZÛ-ºôP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 5,442,293 0 0 5,442,293 
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15 ZÛ-ºôP-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-

DP-fïzÅ-¯ü 

54,288,461 0 7,165,960 61,454,421 

16 z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 6,151,563 634,938 3,025,351 9,811,852 

17 ¼Þ-ÅôG-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 4,644,923 53,105 100,000 4,798,028 

18 Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 34,424,933 2,737,176 99,259 37,261,368 

19 qï-¼Û-ÅÛ-zôh-DP-ü 3,469,591 0 4,142,554 7,612,145 

20 ¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

2,065,900 307,503 0 2,373,403 

21 fºÛ-¿~m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 24,204,603 0 12,640,455 36,845,058 

22 ¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-DP.ü 7,662,875 1,334,672 382,400 9,379,947 

23 zôh-¼P-hzP-zhïm-qºÛ-¾Å-

ºGÝ¾-±ôGÅ-VßP.ü 

5,948,325 378,758 0 6,327,083 

P º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

97,459,650 82,027,476 217,811,987 397,299,113 

1 hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP.ü 417,262 410,500 0 827,762 

2 ¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-zÇ+ô-¿Ëm-DP.ü 3,151,534 4,137,250 0 7,288,784 

3 uÛ-Ez-¯ÛÅ-ŸÛz-¾Å-DP.ü 10,213,810 0 0 10,213,810 

4 ¿Ëô-xôGÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-

DP.ü 

3,922,944 57,000 0 3,979,944 

5 z¾-»Þ¾-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-

DP.ü 

2,125,544 72,188 0 2,197,732 

6 zhï-BÛh-JÀÛP-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-

¾Å-DP.ü 

4,663,083 0 0 4,663,083 

7 hq¾-º‚ôô¼-¾Å-DÞPÅü 43,929,500 77,350,538 0 121,280,038 

8 hq¾-º‚ô¼-zhï-hôm-¿Ëm-±ôGÅü 10,125,662 0 525,000 10,650,662 

9 hq¾-º‚ô¼-»Ûh-VïÅ-hGï-¯ü 5,846,803 0 2,568,000 8,414,803 

10 hq¾-º‚ô¼-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-

fïzÅ-¯ü 

11,309,738 0 213,534,795 224,844,533 

11 ¾Å-‚ïh-GÅô¾-±P.ü 1,753,770 0 1,184,192 2,937,962 

T uÛ-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

252,188,257 185,441,524 1,326,927,968 1,764,557,748 
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1 VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 16,757,921 7,730,000 33,471,730 57,959,651 

2 ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅü 64,000,383 28,347,858 169,790,996 262,139,237 

3 Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 11,460,203 0 21,591,496 33,051,699 

4 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 22,735,016 1,385,000 238,347,393 262,467,409 

5 Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-±ôGÅ-qü 19,403,604 0 588,773,185 608,176,789 

6 mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü 117,831,129 147,978,666 274,953,168 540,762,963 

V 
GôP-GÅ¾ü(;+D+G+P+T)zÇkô¤Åü 

722,793,355 320,295,261 1,746,374,620 2,789,463,235 

 

2]  ¿Ëô-uÛ-¾Å-DÞPÅ-hP-Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝ-¤ïh-qºÛ-Å-GmÅ-DP-¿SºÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü

 67,521,950  

3] ºyôh-zÇeïm-Ez-DôPÅ-¤Pôm-hGº-ÇÀôz-IÔ-hP-Ç¨m-DP-DG- 4 »Û-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü

 9,053,885 

   

{}üü ¯ÛÅ-¾ô- 2017..2018 ¾ôºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG-GÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-fôG-z¼-zL¾-z;º-ºFô¾-ŸÝÅ-z°¾-

zÇom-qºÛÛ-hGôÅ-hPÞ¾-GbôP-DÞPÅ-ºV¼-ºzÞ¾ü 

 ¾Å-DÞPÅü 

xôGÅ-zÇkô¤Å-

ºIô-Iômü 

¸Þ¼-z;ô¾-mÅ-

GbôP-hGôÅü 

ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾-mÅ-GbôP-

hGôÅü 

zÇkô¤Åü 

Mãm-Iômü 

h¤ÛGÅ-zÅ¾-

¾Å-hômü 

; PïÅ-Tm-HÛ-ºIô-Iômü 2,257,328 0 2,257,328 0 2,257,328 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-

hP.ü ±ôGÅ-GŸômü 

800,557 0 800,557 0 800,557 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-

Vï-z-hP.ü GŸm-

GZÛÅü 

1,456,771 0 1,456,771 0 1,456,771 

D FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅü 51,225,043 11,474,035 32,182,201 7,568,807 39,751,008 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-

¾Å-DÞPÅü 

41,863,136 10,686,530 24,222,641 6,953,965 31,176,606 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-

DP.ü 

4,829,216 787,505 3,453,776 587,935 4,041,711 

3 ‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-

GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

1,312,072 0 1,291,665 20,407 1,312,072 
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4 ¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-

GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

975,619 0 975,619 0 975,619 

5 ¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-

GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

686,030 0 679,530 6,500 686,030 

6 Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-

±ôGÅ-ºhÝü 

1,558,970 0 1,558,970 0 1,558,970 

G Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-

¾Å-DÞPÅ-DG 

574,124,003 281,771,211 247,095,3

38 

45,257,45

4 

292,352,7

92 

1 z;º-iâP-»ÛG-±P.ü 122,659,280 73,960,000 44,759,80

0 

3,939,480 48,699,28

0 

2 zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü 23,232,662 0 15,771,864 7,460,798 23,232,66

2 

3 xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü 76,058,254 29,203,735 30,677,87

2 

16,176,647 46,854,519 

4 zôh- Û̂-ÆÛh-‚ãÅ-Z¤Å-

ŸÛz-DP-ü 

14,314,029 6,012,300 5,288,379 3,013,350 8,301,729 

5 ¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

13,281,129 0 11,147,359 2,133,770 13,281,129 

6 ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-

¤fÞh-¾Å-DP.ü 

5,074,408 0 2,229,698 2,844,710 5,074,408 

7 Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

26,415,466 0 24,473,00

2 

1,942,464 26,415,466 

8 Í-¼Û-hôm-GTôh-

DP.zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-

»¼-MÅ-hGï-¯ü  

8,659,358 8,659,358 0 0 0 

9 ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-

GTôh-DP.ü 

32,550,726 10,830,694 20,566,26

9 

1,153,763 21,720,03

2 

10 ÍÛm-¾ïm-Ç+Ý-±z-hôm-

GTôh-DP.ü 

11,104,466 2,854,300 8,250,166 0 8,250,166 

11 ÍÛm-¾ïm-hôm-DP-Ez-

DôPÅ-zôh-DP-fïz-¯ü 

43,371,703 43,371,703 0 0 0 
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12 ÍôÅ-‡ô¾Û-»-Ç+Ý-±z-hôm-

GTôh-DP.ü 

14,980,508 2,250,276 11,583,912 1,146,320 12,730,23

2 

1

3 

ÍôÅ-‡ô¾Û-»-hôm-

DP.Ez-DôPÅ-zôh- Û̂-

¼ÛG-GŸÝP-zÇeÛ-GmÅ-

DP-ü 

1,116,416 1,116,416 0 0 0 

14 ZÛ-ºôP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

5,442,293 554,652 4,887,641 0 4,887,641 

15 ZÛ-ºôP-hôm-DP-Ez-

DôPÅ-zôh-DP-fïzÅ-¯ü 

61,454,421 61,454,421 0 0 0 

16 z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-hôm-

GTôh-DP.ü 

9,811,852 3,786,256 5,390,658 634,938 6,025,596 

17 ¼Þ-ÅôG-Ç+Ý-±z-hôm-

GTôh-DP.ü 

4,798,028 878,500 3,866,423 53,105 3,919,528 

18 Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-hôm-

GTôh-DP.ü 

37,261,368 99,259 34,424,93

3 

2,737,176 37,162,109 

19 qï-¼Û-ÅÛ-zôh-DP-ü 7,612,145 7,612,145 0 0 0 

2

0 

¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-

hôm-GTôh-DP.ü 

2,373,403 200,886 1,865,014 307,503 2,172,517 

21 fºÛ-¿~m-Ç+Ý-±z-hôm-

GTôh-DP.ü 

36,845,058 28,448,310 8,396,748 0 8,396,748 

2

2 

¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Ç+Ý-±z-

hôm-DP.ü 

9,379,947 478,000 7,567,275 1,334,672 8,901,947 

2

3 

zôh-¼P-hzP-zhïm-

qºÛ-¾Å-ºGÝ¾-±ôGÅ-

VßP.ü 

6,327,083 0 5,948,325 378,758 6,327,083 

P º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-

zºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG 

397,299,113 246,847,960 68,423,67

7 

82,027,47

6 

150,451,15

3 

1 hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-

DP.ü 

827,762 0 417,262 410,500 827,762 

2 ¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-zÇ+ô-

¿Ëm-DP.ü 

7,288,784 0 3,151,534 4,137,250 7,288,784 
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3 uÛ-Ez-¯ÛÅ-ŸÛz-¾Å-

DP.ü 

10,213,810 0 10,213,810 0 10,213,810 

4 ¿Ëô-xôGÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-

¾G-¾Å-DP.ü 

3,979,944 0 3,922,944 57,000 3,979,944 

5 z¾-»Þ¾-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-

¾G-¾Å-DP.ü 

2,197,732 0 2,125,544 72,188 2,197,732 

6 zhï-BÛh-JÀÛP-¯ÛÅ-ŸÛz-

»m-¾G-¾Å-DP.ü 

4,663,083 0 4,663,083 0 4,663,083 

7 hq¾-º‚ôô¼-¾Å-DÞPÅü 121,280,038 0 43,929,50

0 

77,350,53

8 

121,280,03

8 

8 hq¾-º‚ô¼-zhï-hôm-

¿Ëm-±ôGÅü 

10,650,662 10,650,662 0 0 0 

9 hq¾-º‚ô¼-»Ûh-VïÅ-

hGï-¯ü 

8,414,803 8,414,803 0 0 0 

10 hq¾-º‚ô¼-uÛ-±ôGÅ-

»¼-MÅ-fïzÅ-¯ü 

224,844,53

3 

224,844,53

3 

0 0 0 

11 ¾Å-‚ïh-GÅô¾-±P.ü 2,937,962 2,937,962 0 0 0 

T uÛ-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-

¾Å-DÞPÅ-DG 

1,764,557,74

8 

1,553,166,86

9 

25,949,35

5 

185,441,52

4 

211,390,87

9 

1 VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 57,959,651 50,229,651 0 7,730,000 7,730,000 

2 ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅü 262,139,237 233,791,37

9 

0 28,347,85

8 

28,347,85

8 

3 Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-

¾Å-DP.ü 

33,051,699 33,051,699 0 0 0 

4 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 262,467,409 261,082,409 0 1,385,000 1,385,000 

5 Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-±ôGÅ-

qü 

608,176,789 608,176,789 0 0 0 

6 mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü 540,762,963 366,834,94

2 

25,949,35

5 

147,978,6

66 

173,928,0

21 

V GôP-

GÅ¾ü(;+D+G+P+

T) zÇkô¤Åü 

2,789,463,2

35 

2,093,260,0

75 

375,907,8

99 

320,295,2

61 

696,203,16

0 
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hôm-±m-GÅÞ¤-qü 

hq¾-º‚ô¼-HÛ-hzP-±h-hP-¯ÛÅ-ˆÛ-ºGm-ºDÞ¼ü 

 

1] GôP-GÅ¾-hPÞ¾-ºzô¼-»ôPÅ-µôGÅ-ˆÛ-hq¾-º‚ô¼-hzP-±h-hP-ü ¯ÛÅ-ˆÛ-ºGm-ºDÞ¼-

»ôPÅ-µôGÅ-z;º-ÁG-¾-»ôh-TÛP.ü hq¾-º‚ô¼-z;º-„Àôm-zMãh-hzP-±h-Ez-zNå¼-‚-

Mã-hP-ü OÛG-GŸÛ-¿e¼-GÁ¤-ºôG-ÆÛ-ŸÝ-z-n¤Å-¾-hGôÅ-PïÅ-ˆÛ-hq¾-º‚ô¼-hzP-±h-hP-ü 

¯ÛÅ-ˆÛ-ºGm-ºDÞ¼-vh-hï-GbôP-¾ïm-ºGm-º²Ûm-hÝ-º²Ûm-BôP-z;ôh-Ez-zMãh-zÇ+ô-GŸG-‚-

Mãü 

2] hGôÅ-PïÅ-hP-ü fÞz-PïÅ-ˆÛ-zÆÛ-±GÅ-hP-ü hÝÅ-mÅ-hÝÅ-ÅÞ-¾Å-hôm-Iâz-ºƒÅ-hP-ü ̄ ÛÅ-

ˆÛ-»ÛG-V-DG-zB¼-ŸÛz-hq¾-º‚ô¼-¾Å-DÞPÅ-mÅ-‚-Mã-hP-ü ¯ÛÅ-¾ô-¤WâG-zÇkô¤Å-XïÅ-

¯ÛÅ-ŸÛz-hÝÅ-fôG-‚Å-bï-¾Å-DÞPÅ-hP-ü Çkï-±m-»ôPÅ-µôGÅ-ˆÛ-ºIÛGÅ-¤Vm-ºDôh-qºÛ-

¯ÛÅ-F-hP-ü ¯ÛÅ-ŸÛz-Ç‰m-ÁôG-xÛ-¾ô- 2018 ¹- 12 ±ïÅ- 31 GôP-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-

ÅÞ-ºzÞ¾-¸Ûm-q-hGôÅ-Mã-zTÅüü 

 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས། 
རྒྱབ་སྲོར་གནང་མཁན། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་
ལགས། 
 
སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༧་་་༡༨ ལྲོའ་ིབསར་བཅྲོས་གཏྲོང་ལེན་ཁིམས་འཆར་དེར་རྒྱབ་སྲོར་ཞུ་ཡི་
ཡྲོད།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས། 
བསར་བཅྲོས་གཏྲོང་ལེན་ཁིམས་འཆར་འདི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། འདི་ཚུད་པ་ཡིན། གྲོས་འཆར་འདི་སི་
མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན།  
 ལས་རིམ་ ༥ པའི་ནང་གསེས། ཁ་པ། རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ་ིགཏྲོང་ལེན་ཁིམས་ཡིག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ 
པར་གཟིགས་རྲོགས་གནང་། སྙན་སྲོན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞྲོན་པ་ཨཅཱརྱ་ཨེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་
མཆྲོག 
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ཚོགས་གཞྲོན་ཨཅཱརྱ་ཨེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མཆྲོག 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ། 

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ- Û̂-¯ÛÅ-¾ô- 2018---2019 ¾ôºÛ-GbôP-¾ïm-FÛ¤Å-»ÛG 

hôm-±m-hP-qôü ºzz-»ôP.ü 

{}ü üzôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-xôGÅ-zÇkô¤Å-¤-hPÞ¾-¯ÛÅ-

¾ô- 2018---2019 ¼ÛP-GÁ¤-GÅ¾-ºzz-»ôP-n¤Å-zÇkÝ-¾ïm-‚-MãºÛ-ºGm-hzP-z;º-ÁG-¾-

zÇ+Ý¼-z-»Ûmü 

ÍP.ü »ôP-ºV¼ü ÇKô¼ü 

1 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾-mÅ-»ôP-ºV¼ü 686,843,171  

2 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP- Þ̧¼-z;ô¾-mÅ-»ôP-ºV¼ü 1,980,487,708  

  zÇkô¤Åü 2,667,330,879  

 

xôGÅ-zÇkô¤Å-¤-hPÞ¾-mP-¤-±ßh-qºÛ-z;º-ºFô¾-DG 

1 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-Ç~ïP-¾ô¼-¿Ëô-uÛ-¾Å-DÞPÅ-hP-Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-

ºhÝ-¤ïh-qºÛ-Å-GmÅ-DG-¿SºÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-»ôP-ºV¼ü 

33,357,909 

2 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-ºyôh-zÇeïm-Ez-DôPÅ-¤Pôm-hGº-ÇÀôz-IÔ-hP-ü Ç¨m-DP-

DG- 3 zTÅ-mÅ-ÇSôm-¯ÛÅ-»ôP-ºV¼ü 

8,460,950 

 zÇkô¤Åü 41,818,859 

 

hôm-±m-GZÛÅ-qü ºIô-ÅôP.ü 
{}ü  üzôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-¯ÛÅ-¾ôô- 2018--2019 ¾ôºÛ-¾Å-DÞPÅ-¤-¾G-hP-zTÅ-qºÛ-

hGôÅ-hPÞ¾-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-GÁ¤-GÅ¾ü 
ÍP.ü ºIô-ºV¼ü ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾ü 

1 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾-mÅ-Mãm-

Iôm-hP-h¤ÛGÅ-zÅ¾-ºIô-ºV¼ü 

686,842,643 
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2 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP- Þ̧¼-z;ô¾- Û̄Å-DôPÅ-mÅ-

ºIô-ºV¼ü 

1,965,713,138 

  zÇkô¤Åü 2,652,555,781 

 
xôGÅ-zÇkô¤Å-¤-hPÞ¾-mP-¤-±ßh-qºÛ-z;º-ºFô¾-DG 

ÍP.ü ºIô-ºV¼ü ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾ü 

1 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-Ç~ïP-¾ô¼-¿Ëô-uÛ-¾Å-DÞPÅ-hP-Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-

±ôGÅ-ºhÝ-¤ïh-qºÛ-Å-GmÅ-DG-¿SºÛ-ÇSôm- Û̄Å-ºIô-ºV¼ü 

31,456,300 

2 ¯ÛÅ-¾ôºÛ-mP-ºyôh-zÇeïm-Ez-DôPÅ-¤Pôm-hGº-ÇÀôz-IÔ-hP-ü 

Ç¨m-DP-DG- 3 zTÅ-mÅ-ÇSôm- Û̄Å-ºIô-ºV¼ü 

7,343,924 

  zÇkô¤Åü 38,800,224 

 
{}üü zôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-¯ÛÅ-¾ôô- 2018--2019 ¾ôºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG-GÛ-xôGÅ-zÇkô¤Å-ºIô-Iôm-ÇSôm-¯ÛÅü 

 ¾Å-DÞPÅü Mãm-Iômü 

¾Å-ºV¼ü 

xôGÅ-zÇkô¤Å-   

ºIô-Iômü 

h¤ÛGÅ-zÅ¾-

¾Å-hômü 

h¤ÛGÅ-z;¼-¾Å-

ºV¼ü 

; PïÅ-Tm-HÛ-ºIô-Iômü 2,319,554 0 0 2,319,554 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-hP.ü ±ôGÅ-

GŸômü 

830,176 0 0 830,176 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-Vï-z-hP.ü 

GŸm-GZÛÅü 

1,489,378 0 0 1,489,378 

D FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅü 34,034,435 18,032,056 13,165,984 65,232,475 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-¾Å-DÞPÅü 27,013,149 14,821,607 10,850,944 52,685,700 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 3,371,766 2,617,545 2,315,040 8,304,351 

3 ‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

1,058,580 0 0 1,058,580 

4 ¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-

ŸÛz-DP.ü 

605,760 19,650 0 625,410 
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5 ¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-FÛ¤Å-

ŸÛz-DP.ü 

676,590 0 0 676,590 

6 Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝü 1,308,590 573,254 0 1,881,844 

G Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

336,692,481 71,961,237 171,902,484 580,556,202 

1 z;º-iâP-»ÛG-±P.ü 43,614,853 3,859,950 77,000,000 124,474,803 

2 zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü 17,431,181 4,414,539 0 21,845,720 

3 xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü 31,971,135 31,254,804 53,877,752 117,103,691 

4 zôh- Û̂-ÆÛh-‚ãÅ-Z¤Å-ŸÛz-DP-ü 5,090,576 10,670,200 0 15,760,776 

5 ¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 11,876,929 1,909,102 0 13,786,031 

6 ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-

DP.ü 

2,798,518 2,592,920 0 5,391,438 

7 Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 25,178,490 3,720,489 0 28,898,979 

8 Í-¼Û-hôm-DP.zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-

»¼-MÅ-hGï-¯ü  

5,209,334 0 1,991,728 7,201,062 

9 ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 23,891,827 1,885,870 2,317,669 28,095,366 

10 ÍÛm-¾ïm-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 11,656,723 0 962,895 12,619,618 

11 ÍÛm-¾ïm-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-

DP-fïzÅ-¯ü 

2,490,968 0 4,437,690 6,928,658 

12 ÍôÅ-‡ô¾Û-»-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

12,876,789 2,128,523 1,257,198 16,262,510 

13 ÍôÅ-‡ô¾Û-»-hôm-DP.Ez-DôPÅ-

zôh- Û̂-¼ÛG-GŸÝP-zÇeÛ-GmÅ-DPü 

398,320 0 716,976 1,115,296 

14 ZÛ-ºôP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 7,669,631 0 0 7,669,631 

15 ZÛ-ºôP-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-

DP-fïzÅ-¯ü 

50,871,121 0 9,006,000 59,877,121 

16 z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 6,552,424 3,879,166 3,005,500 13,437,090 

17 ¼Þ-ÅôG-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 5,169,915 299,200 110,000 5,579,115 

18 Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 32,616,846 2,758,697 0 35,375,543 

19 qï-¼Û-ÅÛ-zôh-DP-ü 3,734,680 0 4,384,800 8,119,480 
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20 ¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

2,758,859 239,925 0 2,998,784 

21 fºÛ-¿~m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 20,948,742 0 12,339,026 33,287,768 

22 ¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-DP.ü 5,958,214 1,514,257 495,250 7,967,721 

23 zôh-¼P-hzP-zhïm-qºÛ-¾Å-

ºGÝ¾-±ôGÅ-VßP.ü 

5,926,406 833,595 0 6,760,001 

P º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

90,601,832 9,905,455 281,369,283 381,876,569 

1 hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP.ü 577,238 600,000 0 1,177,238 

2 ¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-zÇ+ô-¿Ëm-DP.ü 3,715,293 6,777,500 0 10,492,793 

3 uÛ-Ez-¯ÛÅ-ŸÛz-¾Å-DP.ü 10,006,571 0 0 10,006,571 

4 ¿Ëô-xôGÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-

DP.ü 

3,158,115 0 0 3,158,115 

5 z¾-»Þ¾-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-

DP.ü 

2,131,724 0 0 2,131,724 

6 zhï-BÛh-JÀÛP-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-

¾Å-DP.ü 

4,787,334 952,955 0 5,740,289 

7 hq¾-º‚ôô¼-¾Å-DÞPÅü 40,712,300 1,575,000 0 42,287,300 

8 hq¾-º‚ô¼-zhï-hôm-¿Ëm-±ôGÅü 8,852,868 0 545,360 9,398,228 

9 hq¾-º‚ô¼-»Ûh-VïÅ-hGï-¯ü 2,507,452 0 3,140,740 5,648,192 

10 hq¾-º‚ô¼-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-

fïzÅ-¯ü 

12,575,163 0 276,675,673 289,250,836 

11 ¾Å-‚ïh-GÅô¾-±P.ü 1,577,774 0 1,007,510 2,585,284 

T uÛ-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

271,803,265 195,223,542 1,155,544,173 1,622,570,981 

1 VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 15,891,925 21,940,000 30,339,400 68,171,325 

2 ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅü 70,155,506 32,734,920 106,131,906 209,022,332 

3 Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 11,632,172 0 7,733,492 19,365,664 

4 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 23,650,735 11,255,380 196,777,515 231,683,630 

5 Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-±ôGÅ-qü 18,602,687 1,219,442 567,032,815 586,854,944 

6 mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü 131,870,240 128,073,800 247,529,045 507,473,085 
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V GôP-GÅ¾ü 

(;+D+G+P+T)zÇkô¤Åü 

735,451,567 295,122,290 1,621,981,924 2,652,555,781 

       

2] ¿Ëô-uÛ-¾Å-DÞPÅ-hP-Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝ-¤ïh-qºÛ-Å-GmÅ-DP-¿SºÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü

 31,456,300 

3] ºyôh-zÇeïm-Ez-DôPÅ-¤Pôm-hGº-ÇÀôz-IÔ-hP-Ç¨m-DP-DG- 3 HÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-ºFô¾-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü

 7,343,924    

{}üü zôh-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-¯ÛÅ-¾ô- 2018..2019 ¾ôºÛ-¾Å-DÞPÅ-DG-GÛ-xôGÅ-zÇkô¤Å-ÇSôm-¯ÛÅ-ºIô-Iôm-HÛ-

hGôÅ-hPÞ¾-GbôP-DÞPÅü 

 ¾Å-DÞPÅü 

xôGÅ-zÇkô¤Å-ºIô-

Iômü 

¸Þ¼-z;ô¾-mÅ-

GbôP-hGôÅü 

ÇSôm-¯ÛÅ-¤-hPÞ¾-mÅ-GbôP-hGôÅü 

Mãm-Iômü h¤ÛGÅ-zÅ¾ü zÇkô¤Åü 

; PïÅ-Tm-HÛ-ºIô-Iômü 2,319,554 0 2,319,554 0 2,319,554 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-hP.ü 

±ôGÅ-GŸômü 

830,176 0 830,176 0 830,176 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-Vï-z-hP.ü 

GŸm-GZÛÅü 

1,489,378 0 1,489,378 0 1,489,378 

D FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅü 65,232,475 13,165,984 34,034,435 18,032,056 52,066,491 

1 uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-¾Å-DÞPÅü 52,685,700 10,850,944 27,013,149 14,821,607 41,834,756 

2 VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 8,304,351 2,315,040 3,371,766 2,617,545 5,989,311 

3 ‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

1,058,580 0 1,058,580 0 1,058,580 

4 ¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

625,410 0 605,760 19,650 625,410 

5 ¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-

FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

676,590 0 676,590 0 676,590 

6 Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝü 1,881,844 0 1,308,590 573,254 1,881,844 

G Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

580,556,202 259,312,125 249,282,840 71,961,237 321,244,077 

1 z;º-iâP-»ÛG-±P.ü 124,474,803 77,000,000 43,614,853 3,859,950 47,474,803 

2 zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü 21,845,720 0 17,431,181 4,414,539 21,845,720 
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3 xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü 117,103,691 54,302,252 31,546,635 31,254,804 62,801,439 

4 zôh- Û̂-ÆÛh-‚ãÅ-Z¤Å-ŸÛz-DP.ü 15,760,776 0 5,090,576 10,670,200 15,760,776 

5 ¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 13,786,031 0 11,876,929 1,909,102 13,786,031 

6 ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-

DP.ü 

5,391,438 0 2,798,518 2,592,920 5,391,438 

7 Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 28,898,979 38,958 25,139,532 3,720,489 28,860,021 

8 Í-¼Û-hôm-DP.zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-

»¼-MÅ-hGï-¯ü  

7,201,062 7,201,062 0 0 0 

9 ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 28,095,366 6,694,188 19,515,308 1,885,870 21,401,178 

10 ÍÛm-¾ïm-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 12,619,618 4,075,725 8,543,893 0 8,543,893 

11 ÍÛm-¾ïm-hôm-DP-Ez-DôPÅ-

zôh-DP-fïzÅ-¯ü 

6,928,658 6,928,658 0 0 0 

12 ÍôÅ-‡ô¾Û-»-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

16,262,510 2,571,654 11,562,333 2,128,523 13,690,856 

13 ÍôÅ-‡ô¾Û-»-hôm-DP.Ez-DôPÅ-

zôh- Û̂-¼ÛG-GŸÝP-zÇeÛ-GmÅ-

DP-ü 

1,115,296 1,115,296 0 0 0 

14 ZÛ-ºôP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 7,669,631 530,556 7,139,075 0 7,139,075 

15 ZÛ-ºôP-hôm-DP-Ez-DôPÅ-zôh-

DP-fïzÅ-¯ü 

59,877,121 59,877,121 0 0 0 

16 z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 13,437,090 4,021,985 5,535,939 3,879,166 9,415,105 

17 ¼Þ-ÅôG-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 5,579,115 999,350 4,280,565 299,200 4,579,765 

18 Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 35,375,543 219,240 32,397,606 2,758,697 35,156,303 

19 qï-¼Û-ÅÛ-zôh-DP-ü 8,119,480 8,119,480 0 0 0 

20 ¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-

DP.ü 

2,998,784 316,614 2,442,245 239,925 2,682,170 

21 fºÛ-¿~m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP.ü 33,287,768 24,607,072 8,680,696 0 8,680,696 

22 ¿Ëô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-DP.ü 7,967,721 692,914 5,760,550 1,514,257 7,274,807 

2

3 

zôh-¼P-hzP-zhïm-qºÛ-¾Å-

ºGÝ¾-±ôGÅ-VßP.ü 

6,760,001 0 5,926,406 833,595 6,760,001 

P º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

381,876,569 306,882,539 65,088,575 9,905,455 74,994,030 
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1 hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP.ü 1,177,238 0 577,238 600,000 1,177,238 

2 ¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-zÇ+ô-¿Ëm-DP.ü 10,492,793 0 3,715,293 6,777,500 10,492,793 

3 uÛ-Ez-¯ÛÅ-ŸÛz-¾Å-DP.ü 10,006,571 0 10,006,571 0 10,006,571 

4 ¿Ëô-xôGÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-

DP.ü 

3,158,115 0 3,158,115 0 3,158,115 

5 z¾-»Þ¾-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-¾Å-

DP.ü 

2,131,724 0 2,131,724 0 2,131,724 

6 zhï-BÛh-JÀÛP-¯ÛÅ-ŸÛz-»m-¾G-

¾Å-DP.ü 

5,740,289 0 4,787,334 952,955 5,740,289 

7 hq¾-º‚ôô¼-¾Å-DÞPÅü 42,287,300 0 40,712,300 1,575,000 42,287,300 

8 hq¾-º‚ô¼-zhï-hôm-¿Ëm-±ôGÅü 9,398,228 9,398,228 0 0 0 

9 hq¾-º‚ô¼-»Ûh-VïÅ-hGï-¯ü 5,648,192 5,648,192 0 0 0 

10 hq¾-º‚ô¼-uÛ-±ôGÅ-»¼-MÅ-

fïzÅ-¯ü 

289,250,836 289,250,836 0 0 0 

11 ¾Å-‚ïh-GÅô¾-±P.ü 2,585,284 2,585,284 0 0 0 

T uÛ-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-

DÞPÅ-DG 

1,622,570,981 1,386,352,49

0 

40,994,949 195,223,542 236,218,491 

1 VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 68,171,325 46,231,325 0 21,940,000 21,940,000 

2 ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅü 209,022,332 176,287,412 0 32,734,920 32,734,920 

3 Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-¾Å-DP.ü 19,365,664 19,365,664 0 0 0 

4 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 231,683,630 220,428,250 0 11,255,380 11,255,380 

5 Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-±ôGÅ-qü 586,854,944 585,635,502 0 1,219,442 1,219,442 

6 mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü 507,473,085 338,404,336 40,994,949 128,073,800 169,068,749 

V GôP-GÅ¾ü(;+D+G+P+T) 

zÇkô¤Åü 

2,652,555,781 1,965,713,138 391,720,353 295,122,290 686,842,643 

 

hôm-±m-GÅÞ¤-qü 

hq¾-º‚ô¼-HÛ-hzP-±h-hP-¯ÛÅ-ˆÛ-ºGm-ºDÞ¼ü 

1] GôP-GÅ¾-hPÞ¾-ºzô¼-»ôPÅ-µôGÅ-ˆÛ-hq¾-º‚ô¼-hzP-±h-hP-ü ¯ÛÅ-ˆÛ-ºGm-ºDÞ¼-

»ôPÅ-µôGÅ-z;º-ÁG-¾-»ôh-TÛP.ü hq¾-º‚ô¼-z;º-„Àôm-zMãh-hzP-±h-Ez-zNå¼-‚-
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Mã-hP-ü OÛG-GŸÛ-¿e¼-GÁ¤-ºôG-ÆÛ-ŸÝ-z-n¤Å-¾-hGôÅ-PïÅ-ˆÛ-hq¾-º‚ô¼-hzP-±h-hP-ü 

¯ÛÅ-ˆÛ-ºGm-ºDÞ¼-vh-hï-GbôP-¾ïm-ºGm-º²Ûm-hÝ-º²Ûm-BôP-z;ôh-Ez-zMãh-zÇ+ô-GŸG-‚-

Mãü 

2] hGôÅ-PïÅ-hP-ü fÞz-PïÅ-ˆÛ-zÆÛ-±GÅ-hP-ü hÝÅ-mÅ-hÝÅ-ÅÞ-¾Å-hôm-Iâz-ºƒÅ-hP-ü ̄ ÛÅ-

ˆÛ-»ÛG-V-DG-zB¼-ŸÛz-hq¾-º‚ô¼-¾Å-DÞPÅ-mÅ-‚-Mã-hP-ü ¯ÛÅ-¾ô-¤WâG-zÇkô¤Å-XïÅ-

¯ÛÅ-ŸÛz-hÝÅ-fôG-‚Å-bï-¾Å-DÞPÅ-hP-ü Çkï-±m-»ôPÅ-µôGÅ-ˆÛ-ºIÛGÅ-¤Vm-ºDôh-qºÛ-

¯ÛÅ-F-hP-ü ¯ÛÅ-ŸÛz-Ç‰m-ÁôG-xÛ-¾ô- 2019 ¹- 12 ±ïÅ- 31 GôP-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-

ÅÞ-ºzÞ¾-¸Ûm-q-hGôÅ-Mã-zTÅüü 

hôm-±m-zŸÛ-qü 

FÛ¤Å-»ÛG-zB¼-zTôÅü 

¯ÛÅ-¾ô-XïÅ-¤ºÛ-GbôP-¾ïm-FÛ¤Å-»ÛG-Gbm-ºzïzÅ-¤-GmP-GôP-z¼-zL¾-z;º-ºFô¾-HÛ-‚ãP-ÅôP-

zÇom-bï-zB¼-zTôÅ-GbôP-¾ïm-FÛ¤Å-»ÛG-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-¤P-¤ôÅ-ˆÛÅ-fG-

GTôh-‚-ºfÞÅ-zTÅüü 

 

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས། 
གཏྲོང་ལེན་ཁིམས་ཡིག་ལ་རྒྱབ་སྲོར་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སི་འཐུས་པདྨ་
འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ་ིགཏྲོང་ལེན་ཁིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྲོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས། 

གཏྲོང་ལེན་ཁིམས་ཡིག་འདི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། འདི་ཚུད་པ་ཡིན། སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཕྲོགས་གཏྲོགས་མ་དངུལ་ལ་མ་ཚུད་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་གི་འྲོག་ལ་དེ་ལ། དྲོན་ཚན་གཉིས་
པ་དེ་ལ་རིས་ལྲོའ་ིནང་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁྲོངས་མངྲོན་དགའ་སླྲོབ་གྲྭ་དང་། སན་ཁང་ཁག་ ༣ བཅས་ཀི་སྲོན་
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རིས་འགྲོ་འཆར་ཟེར་བ་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ ༣ འཁྲོད་འདུག སར་ལྲོའ་ིནང་བཞི་འདུག དེ་རང་འཇགས་ཡིན་མིན་ཐྲོག་བཀའ་
འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས། 
ཀྲུ་ཀྲིང་གི་དེ་ད་ལྲོ་འཁྲོད་ཡྲོད་མ་རེད་ཟེར་གི་འདུག དེའི་ ༤ འདི་ ༣ རང་ཆགས་ཀི་འདུག 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྲོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས ། 
(ས་མི་གསལ།) 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས། 
ལགས་སྲོ། དེ་འགིག་གི་འདུག དེ་བཟྲོ་བཅྲོས་བརྒྱབ་ཆྲོག་པ་བགིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེར་བཟྲོ་བཅྲོས་བརྒྱབ་པའི་ཐྲོག་ནས། 
འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་འབེབས་བྱེད་པར་དགག་བྱ། མེད་པ་སྲོང་ཙང་། འདི་སི་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་
པ་ཡིན།  
 དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ ༦ པ། ལས་དྲོན་འཕྲོ་སྲོང་དགྲོས་རིགས། ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀི་མ་དན་པའི་ཐྲོག་ནས་
ལུས་ཡྲོད་ན་གསུང་རྲོགས་གནང་། དེ་སྲོན་ལས་དྲོན་འགྲོ་བཙུག་ཟིན་པ་ལ། མཇུག་སྲོང་རྒྱུ་ལྷག་རྒྱུ་རང་ཡིན། དཔལ་ལྡན་
ཆྲོས་རིགས་བཀའ་བྲོན་མཆྲོག  
 
དཔལ་ལྡན་ཆྲོས་རིག་བཀའ་བྲོན་གཡུ་ཐྲོག་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་མཆྲོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དེ་རིང་འདི་ལས་རིམ་ནང་ལ་ལས་དྲོན་འཕྲོ་སྲོང་དགྲོས་པའི་ལས་རིམ་ཟེར་བ་འདིའི་ངྲོ་བྲོ་
རང་གི་ཐྲོག་ལ་བསམ་འཆར་ཟེར་ནའང་འད། རེ་སྐུལ་གཅིག་ཞུ་ཆྲོག་པ་བགིས། འདི་དུས་རྟག་ཏུ་ལས་རིམ་ནང་ཕེབས་ཀི་
ཡྲོད་རེད། ལྲོ་གཅིག་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་ཚོགས། གཅིག་ལས་བསྲོམས་དང་། གཅིག་སྲོན་རིས་བྱས་ཏེ་ཡྲོང་གི་
ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་སྐབས་སུ་དི་བ་འད་མང་པྲོ་ཡྲོང་དུས། མཚམས་རེར་སྲོ་སྲོས་ཐད་ཀར་ལན་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་དེ་དག་རེས་སུ་
ལན་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་ཆྲོག་མཆན་ཞུས་ཏེ་བྱེད་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཡང་རེས་མ་དེ་ལའང་། ལན་ཞུས་ས་མ་ཐྲོབ་པ་དེ་འདའི་དཀའ་
ངལ་གཅིག་ང་ཚོའི་བཀའ་བྲོན་ཚོ་ལ་འཕད་པ་འད་ཞིག་འདུག ངའི་དན་པ་ལྟར་ན། (ཚོགས་གཙོ་ནས། བཀའ་བྲོན་མཆྲོག 
གནད་དྲོན་རང་གི་ཐྲོག་ལ་གསུང་རྲོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡༡ ནང་ཚུད་ལ་མཇུག་བསྡུ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་གཏྲོང་གི་
ཡིན། དེ་མིན་ན་ཕར་བརྒྱང་བྱེད་དགྲོས་པ་ཆགས་ཀི་འདུག) ལགས་སྲོ། མཐུང་མཐུང་ཞིག་ལས་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག བྱས་ཙང་སྲོན་མ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་དེ་འཕད་ཀི་མེད་པ་དང་། ལས་བསྲོམས་ཡིན་ན། ལས་བསྲོམས་
ཡྲོངས་རྲོགས་ཚར་བའི་རེས་སུ་ལྷག་པ་དེ་དག ཡ་ལག་པ་བརངས་ནས་བྱུ་རྒྱུ་དང་། སྲོན་རིས་ཡིན་ན། སྲོན་རིས་ཚང་
མའི་མཇུག་བསྲོམས་དེར་ལྷག་པ་རྣམས་ལག་པ་བརང་ནས་ཞུ་ཆྲོག་གི་ཡྲོད་པ་ཞིག སྲོན་མ་སྲོན་མའི་སྐབས་ལ་ཡྲོད་པ་
ཞིག་དན་གསྲོས་ཀི་འདུག བྱས་ཙང་དེ་རིང་སྐབས་འདིའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ན། དཔེར་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ 
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༥ ཚོགས་པ་རེད། དང་པྲོ་དེ་དམིགས་བསལ་རང་རེད། ད་ལྟའི་བཞི་དེའི་ནང་ལ་ཡིན་ན། དཔེར་ན། དྲོ་བདག་ལང་མཁན་
གི་བཀའ་བྲོན་མིང་འཁེར་མཁན་འདི་རང་ལ། ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་ལ་དཀའ་ངལ་འདི་འཕད་སྲོང་། ཚར་གཅིག་ལ་གཏན་
ནས་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་ཆགས་སྲོང་། ཕག་སྦྲེལ་བཀའ་བྲོན་གཅིག་ལའང་དེ་ག་རང་འཕད་སྲོང་། བཀའ་བྲོན་གཅིག་ལ་འཕད་པ་
དེ་གནད་དྲོན་ཆེན་པྲོ་ཞིག་གི་ཐྲོག་ལ་འཕད་སྲོང་། གསལ་བཤད་ཞུ་མ་ཐུབ་པར་ལུས་སྲོང་། བྱས་ཙང་། ཁ་སང་ཡིན་
ནའང་། དཀའ་ངལ་དེ་འཕད་གབས་བྱས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གིས་དམིགས་བསལ་དགྲོངས་བཞེས་གནང་
སྟེ། གང་མགྲོགས་ཐྲོག་ནས་ཞུ་ས་ཆགས་སྲོང་། མ་འྲོངས་པར་གཉིས་ནས། ལས་དྲོན་འཕྲོ་སྲོང་དགྲོས་པ་ཟེར་བ་དེ་ལས་
རིམ་ད་ལྟ་ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་ཀི་སིག་གཞིའི་ནང་ལའང་མ་གསལ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་འདུག བྱས་ཙང་། གཞན་དག་ལས་རིམ་
རྣམ་གཞག་ལ་སྲོགས་པ་དེ་དག་ལས་དྲོན་བྱེད་ཕྲོགས་ནང་ལ་དྲོན་ཚན་ཕལ་ཆེར་བརྒྱད་དགུ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་ཡྲོད་རེད་
ཀང་། རེས་སུ་ལན་ཐད་ཀར་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་དེ་དག མ་འྲོངས་པར་ཤྲོག་འཛར་བཏང་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་
ནའང་འད། ཁ་ཐུགས་ལ་ལག་པ་བརངས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགྲོས་ཀི་ཡྲོད་ནའང་འད། འདིར་ལམ་ཞིག་དགྲོས་ཀི་
འདུག་ཅེས་རེ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས། 
དེ་འགིག་གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རེས་སུ་སྲོ་སྲོའ་ིལས་བསྲོམས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་འད། ལྷན་ཁང་ཁག་
གང་གི་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡྲོད་ནའང་འད། ཤྲོག་འཛར་བཏང་ཡྲོང་ན། དེར་དགྲོངས་བཞེས་ངེས་པར་དུ་གནང་དགྲོས་
ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག འདིར་ད་ལྟའི་ལས་དྲོན་འཕྲོ་སྲོང་ཟེར་བ་དེ་ནམ་རྒྱུན་འགེལ་བཤད་སྲོན་སྟངས་ཤིག་ཡྲོད་རེད། 
ནམ་རྒྱུན་གི་ལས་རིམ་དེ་སྲོན་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་བསངས་ཟིན་པ་ཞིག་ལྷག་པ་ཡིན་ན། ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀིས་མ་དན་
པའམ། ཚོགས་དྲུང་ནས་མ་དན་པ། ལྷག་བསད་པ་ཡྲོད་ཚེ། སྐབས་དེ་དུས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་རེད། འཛིན་སྲོང་
རེད། དེའི་ཐྲོག་ནས་དགྲོངས་འཆར་གསུངས་ནས་ལས་དྲོན་མཇུག་སྲོང་ཐུབ་རྒྱུ་དེའི་ས་བཅད་ལྟ་བུ་དེ་ཆགས་ཀི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་རིམ་ ༦ པ་ཟིན་པ་ཡིན།  
 དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བདུན་པ་ཚོགས་དྲུང་ནས་དགྲོངས་ཤྲོག་ཁག་སྙན་སྲོན་གནང་རྲོགས་གནང།  
 
ཚོགས་དྲུང་ལྷ་ཁང་ཚེ་རིང་སྟྲོབས་རྒྱལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དགྲོངས་ཤྲོག་སྙན་སྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
༡༽ སི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྲོལ་མ་ལགས། ཕ་དམ་པའི་རེས་མཇུག་ཞབས་རིམ་གལ་ཆེ་ཁག་མུ་མཐུད་ཞུ་དགྲོས་ཀིས་

རེན་པས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༤ བར་ཉིན་ ༦ དགྲོངས་ཞུ།  
༢༽ སི་འཐུས་དབྱངས་ཅན་སྲོལ་དཀར་ལགས། སྐུ་གཟུགས་བདེ་མིན་གིས་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩་་་༢༠ ཉིན་ ༢ 

དགྲོངས་ཞུ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག དགྲོངས་ཤྲོག་སྙན་སྲོན་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་མཁན་པ་བསྲོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆྲོག་ནས། 
དེ་རིང་ལས་རིམ་ ༨ པ་ཚོགས་གཙོའི་མཇུག་བསྲོམས་གཏམ་བཤད་ཡིན། 
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བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨།༣།༡༤ ནས་ ༢༤ བར་བསངས་
གནང་བའི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆྲོག་གི་ཚོགས་འདུ་མཇུག་བསྲོམས་ཀི་གསུང་བཤད། 

  
 དེ་རིང་ང་ཚོ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ པའི་ལས་
ཉིན་མཐའ་མ་དེ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། ཚོགས་གཙོས་དང་པྲོ་དབུ་འབྱེད་ཀི་གཏམ་བཤད་ནང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར། གྲོས་ཚོགས་
ཀི་ལས་རིམ་དེ་ཚོ་ཚགས་ཚུད་པྲོའ་ིངང་ནས་ཚང་མ་བསངས་ཐུབ་ཡྲོད། ལས་རིམ་ནང་ལ་གཙོ་བྲོ་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ཀི་དབུས་སའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་རིས་ལྲོ་ ༢༠༡༨་་་༡༩ ལྲོའ་ིསྲོན་རིས་ཀི་རྒྱུན་གྲོན་རེད། དམིགས་བསལ་རེད། ཟུར་
བཀྲོལ་རེད། ཁྲོན་བསྲོམས་པའི་ས་ཡ་ཉིས་སྟྲོང་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་བགྲོ་གེང་དང་།  
དེའི་ནང་ནས་ལས་ཁུངས་ཁག་གསུམ་ཙམ་གི་མཐའ་མའི་དངུལ་འབྲོར་གི་བསྲོམས་དེ་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་པ་རེད་མ་
གཏྲོགས། ཐྲོག་མའི་བཀའ་ཤག་གི་འཆར་འབུལ་གང་གནང་བ་དེ་གྲོས་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་འབེབས་གནང་
ཐུབ་ཡྲོད་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་གལ་ཆེ་བ་གཅིག ལས་འཆར་དངྲོས་སུ་ལག་ལེན་བསྟར་
ཡྲོང་སྐབས། དབུས་ཀི་ལྷན་ཁང་ཡིན་ནའང་འད། ས་གནས་ཀི་ལས་ཁུངས་ཁག་ཡིན་རུང་། འབེལ་ཡྲོད་ལས་བྱེད་རྣམ་པ་
ཆགས་ཀི་ཡྲོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཡིན་ནའང་། ལས་འཆར་དེ་ཚོ་སི་པ་རང་གི་ཐྲོག་ལ་འབེལ་བ་ཡྲོད་ན་སི་པ་རང་ལ་
ཕན་ཐྲོགས་ངེས་ཅན་ཡྲོང་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། དེ་དེ་བཞིན་གི་ཉམ་ཐག་གི་གནས་སྟངས་རེད། དེ་ལས་གཞན་པའི་སེར་སྲོ་
སྲོའ་ིགནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་རྲོགས་འཆར་ལྟ་བུ་ཡྲོད་ན། དེ་ཚོའི་གས་དྲོན་དུ་སིན་ཐུབ་པ་བྱེད་དགྲོས་པ་དེ་འབེལ་ཡྲོད་
ལས་བྱེད་རྣམ་པ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད་སྟབས། དེའི་ཐྲོག་ནས་ཐུགས་སྣང་གནང་དགྲོས་པ་གལ་ཆེན་པྲོ་ཞིག་འདུག་ཅེས་གསལ་
འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན།  
 དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ལ་གཞུང་འབེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་གསུམ་བྱུང་ཡྲོད་
རེད། དེ་བཞིན་གི་སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་གསུམ་ནང་ནས་གཅིག་ཕིར་འཐེན་བྱས་ནས་གཉིས་ཕེབས་ཐུབ་ཡྲོད་རེད། 
ཐུགས་སྣང་གཞེན་བསྐུལ་གི་གྲོས་འཆར་གཅིག་དང་། གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ནང་ནས་གལ་ཆེ་བ་གཅིག བྲོད་ནང་གི་ཛ་
དག་གནས་སྟངས་ཀི་ཐྲོག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ནས་
བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་རེད། འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་ཆ་ཤས་བཞེས་རྒྱུ་དང་། བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མིའི་ཛ་
དག་གི་གནས་སྟངས་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་བྲོད་ཐྲོག་འཛིན་བཞིན་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕད་ཀི་ཡྲོད་མེད། 
ཁྲོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས། འགྲོ་བ་མིའི་ཐྲོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས། ཆྲོས་དད་རང་མྲོས་ཀི་གནས་སྟངས། སྐད་ཡིག་གི་
གནས་སྟངས། དེ་ཚོ་ཐད་ལ་བགྲོ་གེང་གང་འཚམ་གནང་ཡྲོད་རེད། སྲོན་མིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་
ཀི་གྲོས་ཆྲོད་ཐྲོག་བགྲོ་གེང་གནང་སྟངས་ལས་ད་རེས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའི་ཐྲོག་བགྲོ་གེང་གནང་ཚུལ་
ཏྲོག་ཙམ་ཡག་དུ་ཕིན་པ་དེ་འདའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 ང་ཚོའི་གྲོས་ཆྲོད་གྲོས་འཆར་གཅིག་དེ་མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དགུ་པ་བསྐྲོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་
དེ་རེད། དེ་རིམ་གིས་སྙན་ཐྲོར་འབྱྲོར་རྒྱུའི་གནང་སྟངས་ཆགས་ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན་བཀའ་ཤག་གི་གཞུང་འབེལ་གསལ་
བཤད་ཐྲོག་བྲོ་ངེས་བྱུང་བའི་གྲོས་ཆྲོད་གཅིག་འཇྲོག་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྲོད། དེ་བཞིན་ལས་དྲོན་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ཁིམས་བཟྲོའ་ི
ལས་དྲོན་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། ཡིན་ནའང་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པ་འདིའི་ཐྲོག་ཁིམས་བཟྲོའ་ིལས་དྲོན་ཆེས་ཉུང་
ཉུང་ཆགས་ཡྲོད་རེད། འགའ་ཤས་མ་གཏྲོགས་ཡྲོད་མ་རེད། སི་ཁབ་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སིག་གཞིར་བསར་བཅྲོས་
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དང་། དེ་བཞིན་འདེམས་ལྷན་གི་སིག་གཞིར་བསར་བཅྲོས་ཤིག་འཛིན་སྲོང་ནས་བསྣམས་ཡྲོད་ཀང་། དེ་ཐྲོན་ཐུབ་ཡྲོད་མ་
རེད། འདིའི་ཐྲོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་འཛིན་སྲོང་གི་ངྲོས་ནས་སིག་གཞི་བསར་བཅྲོས་གནང་དགྲོས་པ་དེ་ལ་
དགྲོངས་པ་ཟབ་མྲོ་བཞེས་དགྲོས་པ་ཆགས་ཀི་འདུག ར་བའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་སྲོན་མར་བསྣམས་ནས་མ་ཕིན་པ་
དེ་བསར་དུ་ཡང་ཡང་ཁུར་ཡྲོང་ན་འགྲོ་གི་རེད་དམ་མ་རེད། དང་པྲོ་ནས་དགྲོངས་པ་བཞེས་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཐྲོག་ནས་གྲོས་
ཚོགས་ནང་དུ་བགྲོ་གེང་དང་དུས་ཚོད་རེད་གང་ཅིའི་ཐྲོག་ནས་ཏྲོག་ཙམ་ཁད་པར་མེད་དམ་སྙམ། དེ་འདའི་དགྲོངས་བཞེས་
གནང་དགྲོས་པ་མཐྲོང་སྲོང་།  
 དེ་ནས་ལས་རིམ་གཅིག་དེ་བཀའ་བྲོན་གི་འྲོས་འདེམས་དེ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད།  འབུམ་རམས་པ་པདྨ་
དབྱངས་ཅན་ལགས་མང་མྲོས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བཀའ་བྲོན་ལ་འདེམས་ཐྲོན་བྱུང་ཡྲོད་རེད། མྲོ་རང་ཡིན་ནའང་སིག་འཛུགས་
ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་ཡྲོད་པ་དང་། མི་རིང་བར་ལས་འཆར་དམ་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལས་ཀ་དངྲོས་སུ་འགྲོ་
བཙུགས་ཏེ་ལས་དྲོན་དེ་ཚོ་ལམ་ལྷྲོངས་ཡྲོང་བར་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ངྲོས་ནས་སྲོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
 ལས་རིམ་གལ་ཆེ་ཤྲོས་གཅིག་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་གཞུང་འབེལ་གསལ་བཤད་དེ་
ཆགས་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ལ་སི་འཐུས་མང་པྲོ་ཞིག་གིས་ཆ་ཤས་བཞེས་ནས། གནད་དྲོན་མང་པྲོ་ཞིག་གེང་སླྲོང་གནང་
ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ཐྲོག་ནས་འཛིན་སྲོང་གི་ལས་དྲོན་གནང་ཕྲོགས་ཡིན་ནའང་འད།  ཆབ་སིད་ཀི་ལྟ་གྲུབ་འཛིན་
སྟངས་ཟེར་ན་འད། གང་ལྟར་གནས་ཚུལ་དེའི་ཐྲོག་ནས་མ་འྲོས་པར་ལག་བསྟར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་དྲོན་དང་མཐུན་པ་
གནད་དུ་སིན་པ་ཞིག་ཡྲོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་ཡིན་ན་འད། འཛིན་སྲོང་གི་ལས་དྲོན་ཡིན་ནའང་འད་དེ་འད་
ཡྲོང་ཐུབ་རྒྱུར་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་རྣམ་པས་དགྲོངས་འཆར་ཕུལ་བ་དང་། འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་གིས་དགྲོངས་
བཞེས་གནང་ཕྲོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ལས་རིམ་དེ་དག་ཡག་པྲོ་བྱུང་སྲོང་ཞེས་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 ལས་རིམ་སྲོང་པའི་སྐབས་སུ་༸སྐུའི་གཅུང་མྲོ་བཀའ་ཟུར་རེ་བཙུན་པདྨ་མཆྲོག་དང་། ༸སྐུའི་བ་སན་པ་ཟུར་པ་
སན་པ་ཡེ་ཤེས་དྲོན་ལྡན་གཉིས་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་གཞུང་འབེལ་གི་ཐྲོག་ནས་གལ་ཆེའི་གཟེངས་རྟགས་གནང་བ་དང་། 
ཐྲོབ་ཐུབ་པ་དེ་ལ་གྲོས་ཚོགས་འདིའི་ཐྲོག་ནས་འཚམས་འདི་དང་། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་དང་། འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་དབུས་པའི་
བཀའ་བྲོན་རྣམ་པས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ནང་ལ་ཆ་ཤས་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ་བསམ་ཚུལ་སྤུང་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་
བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སྲོང་རེད། བྲོད་དྲོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གཙོ་བྲོ་དངྲོས་ཤུགས་
རྒྱུད་གསུམ་ནས་ཐུགས་ཕན་སྲོས་རྒྱུའི་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཞུ་གི་ཡྲོད། དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ཆ་ཚང་བ་
ཐྲོག་མར་ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀིས་གང་སིག་པ་ནང་བཞིན་མཇུག་སྲོང་ཐུབ་པ་དེ། གཙོ་བྲོ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམ་
པ་ཚང་མའི་ཐྲོག་ནས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུང་དང་། འགན་ཁུར་མཉམ་བཞེས་ཀི་ཐྲོག་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་དུས་འཛིན་སྲོང་བཀའ་
ཤག་དང་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུའི་འདྲོད་པ་བྱུང་།  
 དེ་བཞིན་ལས་རིམ་སྲོང་པའི་སྐབས་སུ་བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་ཆ་ཤས་བཞེས་སྟངས་ཡིན་ནའང་འད། དེ་
བཞིན་འཛིན་སྲོང་བཀའ་ཤག་གི་ཐྲོག་ནས་ཆ་ཤས་བཞེས་སྟངས་ཡིན་ནའང་འད། ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་ལས་དྲོན་
བྱེད་ཕྲོགས་ཀི་སིག་གཞི་ལ་སར་ལས་ཐུགས་སྣང་ཆེ་བ་གནང་གི་ཡྲོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཡར་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པ། བགྲོ་གེང་
སྲོགས་ཀི་གནས་ཚད་ཡག་ཏུ་འགྲོ་གི་ཡྲོད་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། ཡིན་ན་ཡང་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པ་འདིའི་ཐྲོག་
སེར་སྲོ་སྲོ་དཀར་འདྲོན་ཡྲོང་ཐབས་ལ་བཅའ་ཁིམས་ལུང་འདེན་གནང་རྒྱུ་དང་། ཚོགས་སེ་སེར་སྲོ་སྲོ་ནས་ཡིག་ཆུང་སྙན་
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སྲོན་གནང་རྒྱུ། དེ་ག་ནང་བཞིན་གི་སྲོ་སྲོ་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས་ཡིག་ཆ་སྙན་སྲོན་གནང་མཁན་དེ་འདའི་རིགས་ཤིག ་
བྱུང་སྲོང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཚིག་མཚོན། སི་འཐུས་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་ཚིག་མཚོན་བཤད་རེས་བྱེད་རྒྱུ་དེ་འད་ཤུགས་ཆེན་
པྲོ་ཐྲོན་སྲོང་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་། འབྱུང་འགྱུར་དེའི་རིགས་མི་ཡྲོང་བ་གཙོ་དྲོན་གནང་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་
འདུག རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོ་སི་པའི་སི་མི་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེའི་ཐྲོག་ནས་སེར་ལས་སི་པའི་
སིག་འཛུགས་དང་། སི་པའི་ལས་དྲོན་ཐྲོག་ལ་གལ་ཆེ་བརི་མཁན་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་ཏྲོག་ཙམ་དགྲོངས་པ་བཞེས་
དགྲོས་གལ་ཆེན་པྲོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།  
 དེ་ནས་བཀའ་མྲོལ་གསུང་བའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ན་ཡང་། ཚོགས་གཙོ་ལ་ཁ་ཕྲོགས་ནས་གསུང་དགྲོས་པ། དེ་ཡང་
སྐད་ཡིག་གཞན་བེད་སྲོད་གཏྲོང་དུས་ཚོགས་གཙོ་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ། གཞན་ཡང་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་
རེད། ཟུར་ཉན་པ་རེད། ལས་བྱེད་རེད། དེ་ཚོ་མིང་འབྲོད་གནང་དགྲོས་དུས་ཚོགས་གཙོ་ལ་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུ་དགྲོས་རྒྱུ། 
ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་སྟྲོན་པ་དེ་ཚོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡྲོང་ཐུབ་དགྲོས་རྒྱུ་ལ་ད་དུང་དགྲོངས་བཞེས་གནང་དགྲོས་ཀི་
འདུག དེ་བཞིན་ཚོགས་སེ་བྱེ་བག་པ་རེད། སེར་སྲོ་སྲོའ་ིསྲོད་ཚུལ་ཐྲོག་ལ་གེང་སླྲོང་བྱེད་མི་དགྲོས་པ་གཙོ་བྲོ་གཙོ་འདྲོན་
གནང་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཚོ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆ་འདི་གཙོ་བྲོ་བྲོད་སི་པ་
དང་བྲོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་ཁེ་ཕན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་འདའི་དྲོན་གནད་ཁག་ལ་བགྲོ་གེང་དང་དུས་
ཚོད་མང་བ་གཏྲོང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འཕལ་ཕུགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཆེ་བ་ཡྲོང་བ་དང་། དེ་ན་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཆེ་
མཐྲོང་ཡིན་ནའང་འད། གྲོས་ཚོགས་ཀི་སྐད་ཡིག་ཡིན་ནའང་འད། གནས་ཚད་མཐྲོ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་ཀི་
འདུག དེའི་ཐྲོག་ལ་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ཚང་མས་དགྲོངས་པ་ཟབ་བཞེས་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་རེད་འདུག་ཅེས་
དེ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།  
 དེ་བཞིན་བྲོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་བཅའ་ཁིམས་ཀི་འགན་དབང་བཀུར་བའི་གནད་དྲོན་རིགས་གཅིག་ཡྲོད་རེད། 
གཙོ་བྲོ་བྲོད་དྲོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་། བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མའི་སི་ཚོགས་བདེ་ཐབས། བྲོད་ཀི་ཁྲོར་ཡུག་སྲུང་
སྲོབ། གནས་སྐབས་སུ་གཞིས་ལུས་བྲོད་མི་རྣམས་དཀའ་ངལ་ལས་སྲོབ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དེ་འཁྲོད་ཡྲོད་རེད། ལྷག་པར་དུ་
སིག་འཛུགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བྱ་གཙོ་བྲོ་དེ་བྲོད་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་ཀི་ཐབས་བྱུས་ཡང་དག་ལ་འབད་བརྲོན་གནང་
དགྲོས་རྒྱུ་དེ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་བྲོད་མི་སིག་འཛུགས་ཀིའགན་ཁུར་མཁན་ཚང་མས་དྲོན་གནད་
གལ་ཆེ་བ་དེ་དག་གི་ཐྲོག་ལ། ཐབས་དང་བྱུས་ལྡན་པའི་ཐྲོག་ནས་འགན་ཁུར་སར་ལྷག་གནང་དགྲོས་རྒྱུ་དང་། ཉེ་ཆར་
དཔལ་ལྡན་སིད་སྲོང་མཆྲོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་དུ། ཉེ་བའི་ལྲོ་གཉིས་གསུམ་གི་ནང་དུ་འགྱུར་བ་འགྲོ་
རྒྱུའི་ཁྲོར་ཡུག་གཅིག་ཡྲོད་པ་ཞིག་གསུངས་རེད། དེ་ཡང་ཁེ་དང་ཉེན་ཁ་གཉིས་ཀ་ཡྲོད་པ་ཞིག་གསུང་དུས་འཛིན་སྲོང་
བཀའ་ཤག་ཡིན་ན་འད། བཀུར་འྲོས་གྲོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཡིན་ནའང་འད། ང་ཚོ་བྲོད་ཀི་འཐབ་རྲོད་ཀི་ནུས་པ་དེ་
ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏྲོང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དམིགས་ཚད་འཛིན་ཐུབ་དགྲོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་མཐྲོང་གི་འདུག དེ་བཞིན་རྒྱ་ཆེ་མང་
ཚོགས་ནས་ཀང་། དེ་ལ་ཐུགས་སྣང་དང་གཞྲོགས་འདེགས་ཞུ་ཐུབ་དགྲོས་ཀི་འདུག དེ་འདའི་ཐྲོག་ལ་ལྷག་བསམ་དང་
སེམས་ཤུགས་སར་ལས་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་འདྲོན་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་བཞིན་བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མི་རྣམས་རེད། བཙན་བྱྲོལ་ནང་གི་བྲོད་མི་རྣམས་རེད། ལྷག་པར་དུ༸གྲོང་ས་༸སབས་
མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་ཐུགས་རེ་དང་ཡིད་ཆེས་གནང་བ་དང་། བྲོད་མི་སིག་འཛུགས་ལ་ཆེ་མཐྲོང་དང་ནུས་པ་ཞིག་རང་
བཞིན་གིས་བསླེབས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན་ལྲོ་རྒྱུས་ཀི་བྱུང་རབས་དང་འབེལ་བའི་ཐྲོག་ནས། གལ་ཆེའི་སིག་
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འཛུགས་ཀི་རང་བཞིན་ཞིག་ཆགས་བསད་དུས། དེ་བཞིན་བྲོད་མི་རིགས་ཀི་ཆྲོས་དང་། རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག གྲོམས་
གཤིས་དེ་དག་ཚང་མར་རྒྱལ་སིའི་ནང་ནས་ཆེ་མཐྲོང་དང་། དམིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་གནང་སའི་གཞི་ཆགས་ཡྲོད། དེ་
དག་གི་ནུས་པའི་འབྱུང་ཁུངས་གཙོ་བྲོ་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་དང་། དེ་
བཞིན་ཁྲོང་གི་ཐུགས་བསེད་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ལས་དྲོན་གང་བརམ་པ་ཡིན་
ནའང། ༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་བཀའ་དིན་ལ་བསམ་ཤེས་ཞུ་ཐུབ་དགྲོས་པ། ལྷག་པར་དུ་༸གྲོང་ས་
༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གིས་ཐུགས་རེ་གང་གནང་གི་ཡྲོད་པ་བཞིན། སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཀི་སྣེ་མྲོར་གཏྲོགས་
པ་ཡིན་ནའང་འད། བྲོད་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཡིན་ནའང་འད། བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པའི་མཆྲོད་པས་མཉེས་པ་ཞུ་ཐུབ་དགྲོས་
རྒྱུ་དེ། ང་ཚོ་བྲོད་མི་ཚང་མའི་དམིགས་ཡུལ་དང་ལས་འགན་གལ་ཆེ་ཤྲོས་ནང་གི་ཆེ་ཤྲོས་ཤིག་ཆགས་ཀི་འདུག  
 དེ་བཞིན་བྲོད་མི་ཚང་མས་ཁ་སང་དབུ་འབྱེད་ཀི་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་སི་མཐུན་གི་བསྲོད་
ནམས་གྲོང་མཐྲོར་ཡྲོང་ཐབས། ལྷག་པར་དུ་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་སྐུ་ཡི་དགུང་སྐེག་གི་སྲོན་
འགྲོ་ཡི་ལྲོ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། ལྲོ་གཞུག་མ་དངྲོས་གཞིའི་ལྲོ་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་གཙོ་བྲོ་
སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་༸སྐུ་ལ་ཉེར་འཚེ་ཕ་མྲོ་ཙམ་ཡང་མི་བཞེས་པའི་གསྲོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་
ཞིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་ཚུར་མཐྲོང་ཉེར་འཚེ་དེ་འད་མི་བཞེས་པའི་ཆེད་དུ་སྲོག་བླུ་གཏང་རྒྱུ་དང་། དགེ་སྒྲུབ་སིག་སྲོང་
བྱ་རྒྱུ་དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་འབད་བརྲོན་ཞུ་ཐུབ་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་འདུག་ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།  
 ༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གིས་དུས་རྒྱུན་ནས་བཀའ་སླྲོབ་གསུང་བསད་རྒྱུ་དེ། ང་ཚོ་ཆྲོལ་ཁ་
ཆྲོས་ལུགས་དང་བཅས་པ་མཐུན་ལམ་དེ་ཆབ་སིད་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་འད། སི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཐྲོག་ནས་
ཡིན་ནའང་འད། གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ཡྲོངས་གགས་རིས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་ཞབས་རིམ་དང་དགུང་
སྐེག་ནང་ནས་ཞབས་རིམ་ཡག་ཤྲོས་དེ་ང་ཚོའི་ཆིག་སིལ་གི་ནུས་པ་དེ་འགྱུར་བ་མེད་པ་དང་ལྕགས་ཀི་གྲོང་བུ་ནང་བཞིན་
ཟེར་ན་མི་འདུག གང་ལྟར་དེ་འད་ཞིག་བྲོད་མི་ཚང་མས་བསམ་བྲོ་བཏང་ནས་བཅངས་དགྲོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྲོ་འདུག་
ཅེས་དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་བཞིན་ང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་ལ་གནས་པའི་རིང་ལ་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གི་ཆབ་སིད་ལྟ་བུའི་འཁྲོར་ལྲོ་བསྐྲོར་བ་ཡིན་ན། 
ང་རང་ཚོ་ནུས་པས་མི་འདང་བ་གསལ་པྲོ་རེད། ནུས་པས་མི་འདང་བ་ཟེར་དུས། གང་ཟག་སེར་གཅིག་གིས་སེར་གཅིག་ལ་
ཁ་གཏད་གཅྲོག་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་མ་རེད། ང་རང་ཚོ་བཙན་བྱྲོལ་གི་གནས་སྟངས་ཚང་མ་གཞན་དབང་སྟབས་
བསྟུན་ཉག་གཅིག་ཆགས་བསད་ཡྲོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་མི་འབྲོར་གི་ཐྲོག་ནས་ཡིན་ནའང་འད། དཔལ་འབྱྲོར་གི་ཐྲོག་ནས་
ཡིན་ནའང་འད། སི་ཚོགས་ཀི་གནས་བབ་ཚང་མའི་ཐྲོག་ནས་ཡྲོང་དཀའ་བ་ཆགས་ཀི་ཡྲོད། དེ་ཡིན་དུས་བྲོད་མི་ཚང་མ་
ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་དང་འགན་འཁུར་མཉམ་བཞེས་ཡྲོང་ཐུབ་རྒྱུ་ལ་ཚང་མས་འབད་བརྲོན་གནང་དགྲོས་ཀི་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་སི་ཚོགས་ནང་ལ་འགན་འཁུར་མཁན་ཡིན་ནའང་འད། བྲོད་མི་མང་ཚོགས་ཡིན་ནའང་འད། སི་ཚོགས་ད་
རྒྱའི་ནང་ལ་འགན་འཁུར་མེད་པའི་གཏམ་བཤད་འད་མིན་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་རྲོམ་འབི་རྒྱུ་ལ་སྲོགས་པ་འད་མིན་
གནང་རྒྱུ་དེ་ཚོའི་གས་དེར་དགྲོངས་པ་བཞེས་དགྲོས་རེད་བསམ་གི་འདུག དང་པྲོ་སེར་སྲོ་སྲོའ་ིཐྲོག་ནས་སི་ཚོགས་ལ་
ཕན་པའི་ཕག་ལས་ག་རེ་གནང་ཐུབ་ཡྲོད། ནུས་པ་ག་རེ་ཐྲོན་ཡྲོད། དེ་བཞིན་སྲོ་སྲོའ་ིཁིམ་ཚང་རེད། སྲོ་སྲོའ་ིཉེ་འབེལ་
རེད། དེ་ཚོ་ལ་ཕན་ཐྲོགས་ཐུབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་དང་ཕག་ལས་ག་རེ་གནང་ཡྲོད། མཐའ་ན་སྲོ་སྲོའ་ིསྲོ་གསུམ་ལུས་ངག་ཡིད་
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གསུམ་གི་སྲོད་པ་ཉིན་མ་རེ་རེ་ཚུན་ཆད་དུ་མིའི་སི་ཚོགས་དང་མཐུན་པ་ཡྲོང་གི་འདུག་མི་འདུག་ཞིབ་དཔད་བྱས་ནས། 
རེས་སུ་གཞི་ནས་སི་ཚོགས་ད་རྒྱ་དེ་ཚོ་བེད་སྲོད་གཏང་རྒྱུ་དང་། བཀའ་མྲོལ་གསུང་རྒྱུ། རྲོམ་འབི་རྒྱུ། དེ་འད་གནང་ཐུབ་
པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་ཚད་དེ་ཡང་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡྲོང་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་སི་ཚོགས་ལ་ཕན་པ། བྲོད་
མིའི་ཆིག་སིལ་ལ་ཕན་པ། བྲོད་ཀི་ཆྲོས་དང་སྐད་ཡིག རིག་གཞུང་བཅས་ལ་ཕན་ཐྲོགས་དང་། ནུས་པ་ངེས་ཅན་ཐྲོན་ཐུབ་
པའི་རེ་བ་ཆེན་པྲོ་འདུག དེ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོའི་ཐྲོག་ལ་དགྲོངས་པ་བཞེས་རྲོགས་ཞེས་དེ་རིང་དམིགས་བསལ་འབྲོད་
བསྐུལ་ཞུ་འདྲོད་བྱུང་།  
 གྲོས་ཚོགས་འདི་ཚར་པའི་རེས་ལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་བགྲོས་ཕྲོགས་བསྲོད་ཕེབས་ཀི་ཡྲོད་རེད། སྐབས་དེ་
དུས། མང་ཚོགས་ནས་ཀང་ཐུགས་སྣང་དང་། མཉམ་ཞུགས་ཡྲོང་ཐབས་བྱེད་དགྲོས་ཀི་འདུག སྐབས་དེར་གཙོ་བྲོ། ༸གྲོང་
ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་གི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་དང་། བྲོད་ནང་གི་བྲོད་མིའི་གནས་སྟངས། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་
ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ། རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སིད་ཀི་འགྱུར་འགྲོས། ང་ཚོའི་གྲོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་དེ་ཚོ་ངྲོ་སྲོད་དང་། གྲོ་
རྟྲོགས་སེལ་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་བཞིན་བཙན་བྱྲོལ་བྲོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་གནས་སྟངས་རེད། མི་མང་གི་འཕྲོད་བསྟེན། 
ཤེས་ཡྲོན། སི་ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ལ་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ཚང་མ་ལ་གཟིགས་ཞིབ་བྱས་ནས། སྙན་ཐྲོ་གནང་རྒྱུ་དང་། ལྷན་
ཁང་ཁག་ལ་འབེལ་བ་ཆགས་པ་དེ་ཚོ་དམིགས་བསལ་གི་འབྲོད་བསྐུལ་དང་། ཡིག་ཆུང་གཏང་རྒྱུ་གནང་གི་ཡྲོད་རེད། དེ་
ཚོ་ཚད་དང་ལྡན་པ། ཞལ་གསལ་པྲོ་ཡྲོང་རྒྱུར་མང་ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཆ་ཤས་བཞེས་རྒྱུ་རག་ལས་པ་ཡིན་དུས། མང་
ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས་ཆ་ཤས་ཡག་པྲོ་བཞེས་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།  
 དེ་བཞིན་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐྲོག་ནས། གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་པའི་སྐབས་སུ། སི་འཐུས་
བཞུགས་མྲོལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཚོགས་ཡྲོད་རེད། ད་རེས་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པའི་སྐབས་སུ་བཞུགས་མྲོལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་
ཚོགས་ཡྲོད་རེད། དེའི་ནང་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་སེལ་ཕྲོགས་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་བང་རིམ་བསིགས་ཡྲོད་རེད།  དེ་ཡིན་
དུས། བཀུར་འྲོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་ཀང་། ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཡྲོང་ཐུབ་རྒྱུ་གཅིག་
དང་། དེ་བཞིན། འབེལ་ཡྲོད་ས་གནས་ཁག་ཡིན་ན་ཡང་། མཐུན་འགྱུར་དང་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཡྲོང་ཐབས་བྱ་དགྲོས།  
 དེ་རིང་ང་ཚོ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པ་ཚགས་ཚུད་པྲོ་ཡྲོང་རྒྱུར། མཐུན་འགྱུར་གལ་
ཆེ་བ་གཅིག་དེ། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐྲོ་དང་ལས་བསྲོམས་ཆགས་བསད་ཡྲོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས། 
ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་། ཚོགས་མི་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་བཞིན་ཚོགས་དྲུང་གཙོས་པའི་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱེད་ཡྲོངས་དང་། གྲོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་
ཐད་གཏྲོང་གནང་མཁན་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ད་བརན་སེ་ཚན་དང་། ཀམ་པུ་ཊར་སེ་ཚན། གཏྲོང་ལེན་ཁིམས་ཡིག་ཡིག་
ཆ་བཟྲོ་དགྲོས་ཀི་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་དཔལ་འབྱྲོར་ལས་ཁུངས་ཀི་སྲོན་རིས་སེ་ཚན་དང་། ལྲོ་རྒྱུས་འབི་རྲོམ་ཚན་
པ། བར་བརྒལ་ལས་བཀྲོད་སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་ཚང་མ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་དང་།  
 ལྷག་པར་དུ་དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་སྲོང་པའི་སྐབས་སུ་ལས་ཉིན་བཅུའི་རིང་ལ་ས་པྲོ་རེད། ཕི་པྲོ་བཞུགས་རྒྱུ་རེད། 
ཕི་ནང་གི་བདེ་འཇགས་ཀི་ཆེད་དུ། བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་ཐུགས་སྣང་དང་འགན་ཁུར་ཆེན་པྲོ་
གནང་སྲོང་། དེ་ཡིན་དུས། དེ་རིང་གྲོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་དེ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་རིང་གྲོས་ཚོགས་འདི་གྲོལ་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་རེས་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་དང་།  བཀུར་འྲོས་སི་
འཐུས་རྣམ་པ། གཟུགས་ཁམས་བདེ་པའི་ཐྲོག་ནས་ལྷན་འཛོམས་ཡྲོང་རྒྱུར་རེ་བ་དང་སྲོན་ལམ་ཞུ་ཡི་ཡྲོད།  
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 མཐའ་དྲོན་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆེན་པྲོ་མཆྲོག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་ཐུགས་བཞེད་ལྷུན་
གིས་འགྲུབ་པ་དང་། བྲོད་དྲོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའི་སྲོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
  
 དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ ༩ པ། བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ པ་གྲོལ་བའི་
གསལ་བསགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
བྲོད་རྒྱལ་ལྲོ་ ༢༡༤༥ ཕི་ལྲོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ ནས་ ༢༤ བར་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་ ༡༦ པའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༥ 

པ་ལེགས་པར་བསངས་པའི་ལས་རིམ་རྣམས་ཡིག་འབེབས་ཞུས་པ་དགེའྲོ།། 


