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ཡགི་ཆ་ཨང་། ༣༩  

གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆྲོད། 

སྲོན་གྲེང། 

༄༅། །ཐྲོག་མའི་ཆར་སྐབས་ ༡༦ པའི་བྲོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པ་དྲེ་
བཞིན་ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༡༦ ནས་ ༢༤ བར་འཚགོ་རྒྱུའ་ིགཏན་འབྲེབས་ཀསི་ཚོགས་མ་ིརྣམ་པར་བརྡ་ཐྲོ་བཏང་
ཟིན་ནའང་། འཛམ་གིང་ཁྲོན་ཡྲོངས་སུ་རྒྱ་ནག་ཝུ་ཧན་ནས་མཆྲེད་པའ་ིཏྲོག་དབབིས་གཉན་རམིས་ ༡༩ པ་ཉིན་རྲེ་བཞིན་
ཁབ་བདལ་ཆྲེ་རུ་ཕནི་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་བྲོད་མའི་ིསགི་འཛུགས་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཉནི་རྲེ་བཞིན་བསམ་ཡུལ་
འདས་པའི་ནད་པའི་གངས་ཚད་འཕར་ཏྲེ་ཤིན་ཏུ་ཛ་དྲག་ག་ིགནས་སུ་གྱར་ཡྲོད་པ་དང་། དྲེ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ནས་རྒྱལ་
ཁབ་དབར་དང་། རྒྱབ་ཁབ་སྲོ་སྲོའ་ིནང་ཁུལ་བཅས་ཀ་ིའགྲུལ་བཞུད་བཀག་སྲོམ་དང་། ཁིམ་སྲོད་བཀའ་རྒྱ། འགྲོག་དབྲེ་
ཟུར་འཇྲོག གཞན་ཡང་གཉན་རམིས་སྲོན་འགྲོག་དང་འབྲེལ་བའ་ིཛ་དྲག་ག་ིབྲེད་སྲོ་སྣ་ཚགོས་ཀ་ིརྲེན་པས་བྲོད་མ་ིམང་ས་ི
འཐུས་ཀི་ཡྲོང་ཁུངས་སམ། བཞུགས་གནས་རྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཨ་ར་ིདང་། ཡུ་རྲོབ། ཨྲོ་སྲེ་ཀྲོ་ལ་ིཡ། བལ་ཡུལ་
བཅས་དང་། རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་ནས་ཀང་ཆྲེས་ཛ་དྲག་ཆྲེ་བའི་མངའ་སྲེ་དུ་མར་གནས་བཞིན་པར་བརྲེན་ཐྲོག་མའ་ིགཏན་
འབྲེབས་ཀ་ིདུས་ཚསེ་ཐྲོག་གྲོས་ཚོགས་འཚོག་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ཚདོ་དཔག་དཀའ་བའ་ིགནས་སུ་གྱུར་སྐབས། ས་ིའཐུས་
ཚགོས་གཙ་ོསྲེལ་པྲོ་དང་ཚགོས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་བང་ཨ་ར་ིདང་། སུད་ས།ི ཨྲོ་སྲེ་ཀྲོ་ལ་ིཡ། བལ་ཡུལ་བཅས་
ཀ་ིསྐུ་ཚབ་དྲོན་གཅྲོད་རྣམ་པར་འབྲེལ་བ་ཞུས་ཏྲེ་རྒྱལ་ཁབ་དྲེ་དག་ནས་རྒྱ་གར་ནང་འགྲུལ་བཞུད་བྲེད་རྒྱུར་ཆ་རྲེན་གང་
ཚང་དགྲོས་པ་དང་། དྲེ་དག་ག་ིབརྒྱུད་རིམ་ག་འདྲ་དགྲོས་པ་སྲོགས་རྒྱུས་ལྲོན་བས་པ་མ་ཟད། བྲོད་མིའ་ིསིག་འཛུགས་
གནས་ཡུལ་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྲེའ་ིཀང་ར་རྲོང་དཔྲོན་(DC)དང་། ཉྲེན་རྲོག་སི་ཁབ་(SP)པ།  གཞན་ཡང་ SDM དང་ 
ADM བཅས་ས་རྲེས་མཇལ་འཕྲད་ཀསི་རྒྱལ་སའི་ིའགྲུལ་བཞུད་ཀ་ིགནས་བབ་དང་། གལ་སདི་ཕ་ིརྒྱལ་ཁག་ནས་ཡྲོང་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཚེ་བྲེད་སྲོ་རྣམ་བཞག་གང་དགྲོས། རྒྱ་གར་ནང་ཁུལ་མངའ་སྲེ་སྲོ་སྲོ་ནས་སྲེབས་ཚ་ེག་འདྲ་དགྲོས་སྐྲོར། 
ཚོགས་འདུ་དྲེ་རིགས་འཚོག་པ་ལ་ཆ་རྲེན་གང་དགྲོས་ཀི་ལམ་སྲོན་ཞུས་པ་སྲོགས་ལ་བརྲེན། སྐབས་དྲེར་རྒྱལ་ཁབ་
གཞན་ནས་རྒྱ་གར་དུ་སྲོ་སྲོའ་ིམ་ིསྲེར་དབྲོར་ལྲེན་བྲེད་མཁན་ཙམ་ལས་འགྲུལ་སྲེལ་གནམ་གྲུ་རྩ་བ་ནས་མྲེད་པས་ཨ་རརི་
གནས་སྲོད་སི་འཐུས་ ༣ དང་། ཡུ་རྲོབ་ཏུ་གནས་སྲོད་སི་འཐུས་ ༡ དང་བདམས་ཐྲོན་སི་འཐུས་ ༡ ཨྲོ་སྲེ་ཀྲོ་ལི་ཡར་
གནས་སྲོད་ས་ིའཐུས་ ༢ བལ་ཡུལ་དུ་གནས་སྲོད་ས་ིའཐུས་ ༢ བཅས་ཚོགས་མ་ིགངས་ ༩  རྣམས་བཅར་མ་ིཐུབ་པ་
གསལ་པྲོ་ཡིན་པ་དང་། དྲེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་ཀར་ཎ་ཊ་ཀར་གནས་སྲོད་ས་ིའཐུས་ ༥ དང་། མ་ཧ་ར་ཤ་ིཊར་གནས་སྲོད་
ས་ིའཐུས་ ༡ བ་ིཧར་དུ་གནས་སྲོད་ས་ིའཐུས་ ༡ ལ་ིལིར་གནས་སྲོད་ས་ིའཐུས་ ༡ ལ་དྭགས་སུ་གནས་སྲོད་ས་ིའཐུས་ ༡ 
མྲེ་གྷ་ལ་ཡར་གནས་སྲོད་ས་ིའཐུས་ ༡ བཅས་ས་ིའཐུས་ ༡༠ ཡྲོད་པ་ལས་མྲེ་གྷ་ལ་ཡ་ལས་གཞན་པའ་ིམངའ་སྲེ་རྣམས་
ནད་ཡམས་ཁབ་བདལ་ཆྲེ་བའ་ིས་གནས་ཆགས་ཡྲོད་ཅིང་། མྲེ་གྷ་ལ་ཡ་ནས་རྡ་སར་ཡྲོང་དགྲོས་ཚ་ེཨ་སམ་དང་། ལ་ིལ་ི
མ་བརྒྱུད་ནས་ཡྲོང་ཐབས་མྲེད་ལ་ས་ིའཐུས་དྲེ་ཉདི་ཕ་ིཟླ་ ༦ པ་ནས་རྒྱུན་ལས་སུ་བཅར་མ་ཐུབ་པར་ལྷག་ཡྲོད།  
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 གྲོང་གསལ་རྒྱ་གར་གྱ་ིམངའ་སྲེ་ཁག་ནས་རྒྱལ་ས་ལ་ིལི་བརྒྱུད་དྲེ་ཡྲོང་དགྲོས་པ་དང་། མངའ་སྲེ་སྲོ་སྲོའ་ིནང་
ནད་ཡམས་ཁབ་བདལ་ཤུགས་ཆྲེ་འཕྲེལ་བཞིན་པ། འགྲུལ་བཞུད་ཀི་ཆ་རྲེན་མི་འདང་བ། བཞུགས་སར་ཁུལ་དུ་ནད་
རགས་ཐྲོན་པའ་ིབྲོད་མ་ིརྣམས་འགྲུལ་བཞུད་བརྒྱུད་ནས་འགྲོས་པ་ཤ་སག་བཅས་ལ་བརྲེན་གྲོང་གསལ་ས་ིའཐུས་རྣམས་
ཕྲེབས་དཀའ་བ་ཆགས་ཡྲོད། དྲེ་མིན་ཧ་ིམ་ཅལ་ནང་གནས་སྲོད་བྲེད་བཞིན་པ་ས་ིའཐུས་ ༢༦ ལས་ལྷག་མྲེད་པ་དང་། ད་
དུང་ཡང་འབྲེལ་ཡྲོད་ཀི་ལམ་སྲོན་ནང་ཚོགས་མི་ཉུང་འཕྲི་དགྲོས་པ། ལྲོ་གངས་ལ་ཚད་འཛིན་ཡྲོད་པ་སྲོགས་ཀིས་སི་
འཐུས་ཀ་ིགྲུབ་ཆ་ལྲོངས་ཀ་ིམྲེད་པ་གསལ་པྲོ་ཆགས་ཡྲོད། 

 གནད་འགག་ཆྲེ་ཤྲོས་དྲེ་ཏྲོག་དབིབས་ནད་ཡམས་འགྲོས་ཁབ་ཡྲོང་སངས་ནི། ས་གནས་སྲོ་སྲོར་གཉུག་མར་
གནས་པ་རྣམས་ལ་མ་ཡིན་པར་འགྲུལ་བཞུད་པའ་ིབརྒྱུད་ནས་འགྲོས་ཀ་ིཡྲོད་པ་བཞནི་རྒྱ་གར་ནང་ཁིམ་སྲོད་ཀ་ིབཀའ་རྒྱ་
རིམ་ལྷྲོད་རྲེས་ཉིན་རྲེ་བཞིན་ནད་ཡམས་འགྲོས་ཁབ་ཀི་གངས་ཚད་ཤིན་ཏུ་མཐྲོན་པྲོ་ཆགས་བཞིན་པ་ལྟར། སི་འཐུས་
སྲོགས་རང་རྲེའི་གནད་ཡྲོད་མ་ིསྣ་རྣམས་སྲོ་སྲོའ་ིཚ་ེསྲོག་ལ་གཅྲེས་སྤྲས་དགྲོས་པ་དང་ལམ་བར་ནས་གནས་སངས་མ་ི
ལྲེགས་པ་བྱུང་ཚ་ེབྲོད་མིའ་ིསིག་འཛུགས་ཀ་ིགནས་བབ་ལ་དྲོ་ཕྲོག་དང་། སབས་བཅྲོལ་བྲོད་མ་ིཡྲོངས་ལ་བརྙས་དམྲོད། 
ལྷག་པར་དུ་སི་ནྲོར་༸གྲོང་ས་༸སབས་མགྲོན་ཆྲེན་པྲོ་མཆྲོག་ག་ིབཞུགས་སར་གྱ་ིགནས་བབ་ལའང་འགན་བྲོས་རྩ་བ་
ནས་བཟྲོད་ཐབས་མྲེད་པ་ཆགས་ཉྲེན་མཐྲོང་བ། དམགིས་བསལ་ང་ཚ་ོབྲོད་མ་ིརྣམས་སབས་བཅྲོལ་བ་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་དྲེ་
བས་ཀང་འགྲོ་གཟབ་འདུག་གཟབ་མ་བྱུང་ཚ་ེགནད་དྲོན་ཆུང་ངུ་རྲེ་ཟུང་གིས་ཀང་དཀའ་ངལ་རིམ་པ་འཕྲད་ཡྲོད་པ་ཞིབ་
བརྲོད་མ་དགྲོས་པ་བཅས་ལ་གྲོ་བསྡུར་རིམ་བས་ཀིས་མཐར་ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༠ ཟླ ༨ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་
བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་ ༦ པ་དང་། ༤༩ ནང་གསྲེས་ ༢ པ་གཉིས་ཀི་དགྲོངས་དྲོན་ལྟར་བཅའ་ཁིམས་ཀི་རྒྱ་ལས་མ་
འགྲོངས་པའ་ིཐྲོག་ནས་གྲོས་ཚོགས་ཕར་འགྱངས་བ་རྒྱུའ་ིཐག་གཅྲོད་བས་པ་ལྟར་ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༡༧ ཉནི་ས་ི
འཐུས་ཚོགས་གཙ་ོསྲེལ་པྲོས་གྲོས་ཚོགས་ཕར་འགྱངས་བས་པའ་ིགསར་འགྲོད་གསལ་བསགས་དྲོན་ཚན་ ༡༠ ཅན་ཞགི་
སྲེལ་བ་དང་། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མ་ིརྣམས་ལའང་དྲེ་ལུགས་བརྡ་ལན་ཕུལ་ཡྲོད། 

 ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ འཁྲོད་ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་“ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ི
ཐག་གཅྲོད་ཁམིས་མཐུན་བཟྲོ་དགྲོས་པའ་ིབཀའ་ཁབ།” ཅྲེས་པ་ ཤྲོག་གངས་ ༣ ཅན་ཞིག་བཏང་བའ་ིནང་། “ས་ིའཐུས་
རྒྱུན་ལས་ནས་བྲོད་མ་ིམང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིཚོགས་འདུ་(གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པ་)འཕར་འགྱངས་
བས་པའ་ིགསལ་བསགས་བས་འདུག་པ་དྲེ་ས་ིཔའ་ིཁྲེ་ཕན་ལ་གནྲོད་འགལ་འགྲོ་གཞའི་ིགནད་ཆྲེའ་ིཁམིས་དྲོན་གྱ་ིགནད་
དྲོན་ཆགས་ཀ་ིཡྲོད་སབས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ས་ིམང་ཁིམས་ཡིག་དྲོན་ཚན་ ༦༩ [ཏ] གཞིར་བཟུང་ཁམིས་ཀིས་
ངྲོས་བཞྲེས་བརྒྱུད་ཞིབ་འཇུག་བགྱིས་པ་ཡིན།”སྐྲོར་སྲོགས་དང་། “སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ནས་འཕྲལ་དུ་ 
༢༠༢༠།༨།༡༧ འཁྲོད་ཁིམས་འགལ་ཆགས་པའི་གསལ་བསགས་དྲེ་ཕིར་འཐྲེན་དང་། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ 
འགྱངས་མྲེད་བཅའ་ཁམིས་ཀ་ིབཀའ་རྒྱ་ལག་བསར་ཐུབ་པའ་ིཐབས་ལམ་མ་བསྲེན་ཚེ། ཁིམས་ཡགི་ག་ིཆ་རྲེན་གཞིར་
བཟུང་། བཅའ་ཁམིས་ཀསི་བསྐུར་བའ་ིལས་འགན་མ་བསྒྲུབས་པ་དང་། བྲོད་ཀ་ིཡུལ་མའི་ིལས་འགན་མ་བངས་པའ་ིབྲེད་
འཛལོ་ལ་གཞགིས་པའ་ིཆད་འགྲེལ་བྲེད་དགྲོས་ཆགས་རྒྱུ་”ཡིན་གནས་སྲོགས་བཀྲོད་ཡྲོད། 
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 ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་གྱི་ས་དྲྲོར་རྒྱུན་ལས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་གྲོང་གསལ་ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་
ཞིབ་ཁང་གིས་བཏང་བའ་ིབཀའ་ཁབ་ཅྲེས་པའ་ིསྐྲོར་ལ་གྲོ་བསྡུར་བྱུང་དྲོན་ལྟར། སྐབས་ ༡༦ པའ་ིབྲོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིགྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པ་ཕར་འགྱངས་བས་པ་དྲེ་བཞིན་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའ་ིབཅའ་ཁིམས་དང་
འགལ་མྲེད་པ་དང་། ཐག་གཅྲོད་དྲེ་ལྟར་བས་པའ་ིབརྒྱུད་རིམ་རྣམས་ཡིག་ཐྲོག་ནས་ལན་འདྲེབས་བ་རྲེས་མ་ིདགྲོས་པར་
བཀའ་ཁབ་ཅྲེས་པ་བཏང་བ་དྲེའ་ིདགྲེ་སྲོན་གནས་ལུགས་དང་། མ་འྲོངས་སི་ཚོགས་འཁྲུག་རྲེན་དང་དག་དགའ་གཉྲེན་
སྡུག་ག་ིཕྲོགས་སུ་མ་ིལྷུང་ཆྲེད་ཚོགས་གཙ་ོསྲེལ་པྲོ་ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པའ་ིམདུན་སར་ཆྲེད་བཅར་གྱིས་ནང་
མྲོལ་ཞིབ་ལྷུག་ཞུས་ཏྲེ་བཀབ་ཁབ་ཅྲེས་པ་ཕིར་འཐྲེན་ཡྲོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བས། 

 རྒྱུན་ལས་གྲོལ་རྲེས་ཚོགས་གཙ་ོསྲེལ་པྲོ་ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་པ་ལྷན་རྒྱས་སར་ཆྲེད་བཅར་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་
ཚོད་ཞུས་སྐབས་ཁིམས་དྲུང་ཚོགས་གཙ་ོསྲེལ་པྲོའ་ིསར་གཏྲོང་རྒྱུ་ཡིན་སྐྲོར་གསུངས་པར་ཡིག་ཆ་དྲེའ་ིཐྲོག་ཁིམས་ཞབི་
པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་མཚན་རགས་བསྲོན་འདུག་པས་ཁམིས་ཞབི་པ་ལྷན་རྒྱས་རང་ལ་ཐུག་དགྲོས་སྐྲོར་ཞུས་པས། མཐར་ཆུ་
ཚོད་ཕྲེད་ཙམ་རྲེས་བཅར་འཐུས་ཕྲེབས་དྲོན་བཞིན་ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བཅར་སྐབས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྲེ་བ་
དྭགས་པྲོ་བསྲོད་ནམས་ནྲོར་བུ་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀིས་གྲོས་ཚོགས་ཕར་འགྱངས་བས་པ་དྲེ་བཅའ་ཁིམས་དང་འགལ་མྲེད་
སྐྲོར་དང་། གྲོས་ཚོགས་ཕར་འགྱངས་བས་པའ་ིབརྒྱུད་རིམ་སྲོགས་ཞིབ་ཕྲ་ཞུས་ནའང་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྲེ་བས་དགྲོངས་
བཞྲེས་རྩ་བ་ནས་མ་གནང་བར་བརྲེན། བྲོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་ཀང་བཅའ་ཁིམས་དང་འགལ་མྲེད་པས་སྲོན་
མའ་ིཐག་གཅྲོད་ལ་མུ་མཐུད་མཇུག་སྲོང་བ་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་པ་ལྟར། ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་གྲོ་བསྡུར་གྱིས་ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༠ 
ཟླ་ ༨ ཚསེ་ ༢༥ ཉནི་“ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ ཚོགས་ཀིས་ཁིམས་འགལ་གང་ཡང་བས་མྲེད་པའ་ིགསལ་འདྲེབས།” 
ཞྲེས་པ་ཤྲོག་གངས་ ༤ ཅན་ཞིག་ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་བཏང་བའ་ིནང། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་
ག་ིས་ིམང་གཏུག་བཤྲེར་འགྲོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དྲོན་ཚན་ ༦༩ པ་ས་ིཡྲོངས་ན་ིགཞ་ིརྩའ་ིཐྲོབ་ཐང་ལག་བསར་
ཡྲོང་བའི་བདྲེ་སྙན་སྐྲོར་རྲེད་འདུག་པས་ཆ་རྲེན་དྲེའི་འྲོག་ངྲོས་བཞྲེས་དང་ཞིབ་འཇུག་བས་པ་དྲེ་ཡང་ཆྲེད་དུ་བསྙད་
འདྲོགས་བ་ཡུལ་བཙལ་ནས་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀ་ིཐག་གཅྲོད་ལ་ཁད་གསྲོད་བས་པ་ཞིག་དང་། ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་
ཀི་ཐག་གཅྲོད་དྲེ་སི་པའ་ིཁྲེ་ཕན་ལ་གནྲོད་འགལ་འགྲོ་གཞིའ་ིཁུངས་སྲེལ་གང་ཡང་མྲེད་པ། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའ་ིབཅའ་
ཁིམས་དྲོན་ཚན་ ༥༨ པ་དང་དངྲོས་སུ་འགལ་བ། ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིཚོགས་འདུ་ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ པའ་ིབར་
ཕར་འགྱངས་བས་པ་དྲེ་བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་ ༦ པ་དང་། ༤༩(༢) པའི་དགྲོངས་དྲོན་དང་མཐུན་པའི་ཆ་རྲེན་འྲོག་
བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་ ༤༠ པར་འགལ་འཛོལ་ཆགས་མྲེད་པའ་ིཐྲོག་ ༢༠༢༠།༨།༡༧ གྱ་ིགསལ་བསགས་དྲེ་ཉིད་སྲེལ་བ་
ཞིག་ཡིན་པ། ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༧ གྲོང་ནས་བཟུང་བཅའ་ཁིམས་ཀི་བཀའ་རྒྱ་ལག་བསར་ཐུབ་པའ་ིཐབས་
ལམ་ཆྲེད་བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་ ༦ པ་དང་ ༤༩(༢) པ་གཉིས་ཀི་ཆ་རྲེན་ལ་བསྲེན་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་པ། དམིགས་
བསལ་ད་ལྟའ་ིརྒྱལ་སིའ་ིཛ་དྲག་གནས་བབ་ཀ་ིདཀའ་ཚེགས་ས་ིལ་གདྲོང་ལྲེན་དགྲོས་པ་དང་། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའ་ིའགྲོ་
འདུག་གནས་བབ་ཀ་ིབ་སྲོད་ལ་ཉིན་རྲེ་བཞིན་གཟབ་དགྲོས་པ། སིད་ས་ིའྲོས་བསྡུ་ཆྲེན་མྲོའ་ིལས་རིམ་འགྲོ་འཛུགས་ཟནི་
པ་སྲོགས་གནས་དུས་ཚོད་རྩིས་ཀི་གྲོ་སྐབས་བཟུང་ནས་སིགས་སྐུལ་ལྟ་བུའི་བཀའ་ཁབ་ཅྲེས་པ་བཏང་བ་དྲེ་ན་ིབཙན་
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བྲོལ་བྲོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་ ༥༨ པ་དང་འགལ་འཛོལ་གྱུར་པ་མ་ཟད། ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་སི་
འཐུས་ལྷན་ཚགོས་ལ་དྲེ་ལྟ་བུའ་ིབཀྲོད་ཁབ་གཏྲོང་རྒྱུའ་ིདབང་ཚད་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའ་ིབཅའ་ཁིམས་ཀ་ིདྲོན་ཚན་གང་དུ་
ཡང་མ་ིགསལ་བ། མང་གཙའོ་ིཀ་བ་གསུམ་ཀ་ིལིད་མཉམ་སངས་འཛནི་གྱ་ིའགན་དབང་ལ་དྲོ་ཕྲོག་བཏང་བ་བཅས་ཆགས་
ཀ་ིའདུག་ན། བཀའ་ཁབ་དྲེ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ འགྱངས་མྲེད་ཕིར་བསྡུ་བ་དགྲོས་པ། དྲེ་ལྟར་མ་བས་ཚ་ེདྲེ་འབྲེལ་
དག་དགའ་གཉྲེན་སྡུག་སྲོགས་ཀ་ིཛ་དྲག་གནས་སངས་ཇ་ིཆགས་ཀ་ིའགན་དབང་ཡྲོངས་རྲོགས་ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞབི་
པ་ལྷན་རྒྱས་ནས་བཞྲེས་དགྲོས་པ་སྲོགས་འཁྲོད་ཡྲོད། 

 ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ འཁྲོད་ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་“གསལ་འདྲེབས་ཡ་ིགྲེ་ཕརི་སྲོག་ག་ི
བརྡ་ཐྲོ།” ཞྲེས་པ་ ཤྲོག་གངས་ ༡ ཅན་ཞིག་བཏང་འབྲོར་བྱུང་བའི་ནང་། གསལ་འདྲེབས་ཀི་ཡི་གྲེར་བདག་སྤྲྲོད་བ་རྒྱུ་
ཁིམས་ཡིག་གི་ཆ་རྲེན་མི་ལན་པའི་ཆ་ནས་ཕིར་སྲོག་བས་སྐྲོར་དང་། ༢༠༢༠།༨།༢༡ ཉིན་གྱི་བཀའ་ཁབ་དགྲོངས་དྲོན་
ཉམས་ལྲེན་དགྲོས་སྐྲོར་སྲོགས་འཁྲོད་ཡྲོད། 

 ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞབི་ཁང་ལ་བརྡ་ཐྲོ་ཕརི་སྲོག་
དང་འབྲེལ་བཏང་བའ་ིཡ་ིགྲེ་ཤྲོག་གངས་ ༡ ཅན་ནང་། བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་ ༥༨ པ་དང་འགལ་བའ་ིབཀའ་ཁབ་ཅྲེས་པ་
དང་། དྲེ་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་ཐྲོ་གཉིས་ཀར་ཁིམས་མཐུན་ཉམས་ལྲེན་ཞུ་འྲོས་ཆ་རྲེན་མ་ཚང་བར་བརྲེན་ཕིར་སྲོག་ཞུས་ཡྲོད་
སྐྲོར་སྲོགས་འཁྲོད་ཡྲོད། 

 ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ འཁྲོད་ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་“ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
བཀའ་ཁབ་ཉམས་ལྲེན་དགྲོས་པའི་བརྡ་ཐྲོ་གཉིས་པ།” ཞྲེས་པ་ ཤྲོག་གངས་ ༡ ཅན་ཞིག་བཏང་འབྲོར་བྱུང་བའི་ནང་། 
བཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་ ༥༨ པ་ཁིམས་ཡིག་ག་ིབ་རིམ་ཞིག་མིན་སྐྲོར་དང་། ཁིམས་ཁྲོངས་ཁབ་ཚད་ཀི་ཆ་ནས་ཞུ་རྩྲོད་
བྲེད་ཀ་ིཡྲོད་ཚེ། ས་ིམང་ཁིམས་ཡིག་དྲོན་ཚན་ ༣༡ པར་གྲོ་བསྟུན་དགྲོས་སྐྲོར། ས་ིམང་ཁིམས་ཡིག་དྲོན་ཚན་ ༢༨ ནང་
གསལ་བརྡ་ཐྲོར་བརྩ་ིབཀུར་མ་ཞུས་པ་ཆགས་ཉྲེན་ཡྲོད་སྐྲོར། ༢༠༢༠།༨།༢༡ འཁྲོད་བཀའ་ཁབ་དགྲོངས་དྲོན་དུས་བཀག་
ནང་ཉམས་ལྲེན་ཞུ་དགྲོས་སྐྲོར་སྲོགས་འཁྲོད་ཡྲོད། 

 ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉིན་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་“ཁིམས་ཀ་ིབ་རིམ་བརྩ་ིམྲེད་ཡྲོང་བའ་ིཞུ་སྐུལ།” 
ཤྲོག་གངས་ ༢ ཅན་ཞགི་ཕུལ་བའ་ིནང་།  བཙན་བྲོལ་བྲོད་མའི་ིབཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་ ༥༨ པ་ལྟར། ས་ིམང་ཁིམས་ཡིག་
ལྲེའུ་གཉིས་པ་ནང་གསལ་ཁིམས་ཁྲོངས་ཁབ་ཚད་དང་མ་ིལན་པ་དང་། ཡྲོད་དགྲོས་པའ་ིགྱྲོད་ཡ་གང་ཡང་མྲེད་པ། གལ་
སིད་ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གྱྲོད་ཡར་ངྲོས་འཛིན་བྲེད་ཀི་ཡྲོད་ཚེ་ཁིམས་ཞིབ་ཐག་གཅྲོད་དྲང་བདྲེན་མི་ཡྲོང་བ། 
གནད་ཆྲེའ་ིབ་རམི་ཇ་ིབཞིན་མ་བྱུང་བ་སྲེ།  དྲེ་ནས་བཀའ་ཁབ་སྲོན་ལ་བཏང་སྲེ་བརྡ་ཐྲོ་རྲེས་སུ་བཏང་བ་དྲེས་ཁམིས་ཞབི་
ཀ་ིབ་རིམ་ཇ་ིབཞིན་མ་བྱུང་བ། ལར་ནས་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་རྩྲོད་ལན་པ་མིན་པ། གལ་སིད་དྲེ་ནས་རྩྲོད་ལྲེན་པར་ངྲོས་
ལྲེན་བྲེད་ཀ་ིཡྲོད་ཚ་ེཞུ་གཏུག་བྲེད་མཁན་སུ་ཡང་མྲེད་པས་ཁམིས་ཞབི་པ་རྣམ་པ་གྱྲོད་ཡར་རང་བཞིན་གྱིས་ཆགས་རྒྱུར་
བརྲེན་ཐག་གཅྲོད་གནང་མཁན་དྲེ་གྱྲོད་ཡ་ནས་ཡྲོང་ཐབས་མྲེད་པ་བཅས་ལ་བརྲེན་ཁིམས་ཀ་ིབ་རིམ་དྲེ་བཞིན་བརྩི་མྲེད་
གནང་སྲོང་ཡྲོང་བ་སྲོགས་འཁྲོད་ཡྲོད། 
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 ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༤ འཁྲོད་ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞབི་ཁང་ནས་“ཞུ་སྐུལ་ངྲོས་བཞྲེས་གནང་ཐབས་མྲེད་
པ་དང་། ཆད་འགྲེལ་ཕྲོག་རྒྱུའ་ིབཀའ་ཁབ། ཅྲེས་པ་ ཤྲོག་གངས་  ༥ ཅན་ཞིག་བཏང་བའ་ིནང་། ཞུ་སྐུལ་དུ་བཅའ་ཁིམས་
དྲོན་ཚན་ ༥༨ པའ་ིཚགི་བརྲོད་དྲངས་པ་ཙམ་ལས། ཁིམས་ཁྲོངས་ཁབ་ཚད་མ་ིལན་པ་ཇ་ིལྟར་ཡིན་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་གསལ་
བཤད་གང་ཡང་བཀྲོད་མྲེད་སྐྲོར་དང་། བཀའ་ཁབ་འད་ིལག་བསར་བྲེད་མཁན་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ལས་
གཞན་པའ་ིགྱྲོད་ཡ་འཕར་མ་ཞིག་དགྲོས་གལ་གང་ཡང་མ་མཐྲོང་བ། གནད་ཆྲེའ་ིབ་རམི་ཇ་ིབཞནི་མ་བྱུང་བ་ཞྲེས་པ་ན་ིཞུ་
སྲོར་བའམ། བདྲེ་སྙན་པའ་ིཞུ་སྲོའ་ིསྐྲོར་ལ་རྩྲོད་ལན་པས་ཞུ་སྐུལ་བྲེད་ཆྲོག་པའ་ིཆ་རྲེན་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ཁིམས་ཀིས་
ངྲོས་བཞྲེས་གནང་ཟིན་ཏྲེ་བཀའ་ཁབ་བཏང་བ་ཞིག་ལ་གནད་ཆྲེའི་བ་རིམ་ཇ་ིབཞིན་བྱུང་མྲེད་ལུགས་རྩྲོད་ས་མྲེད་སྐྲོར་
སྲོགས་དང་། ས་ིའཐུས་ཚོགས་གཙ་ོསྲེལ་པྲོ་རྩིས་པའ་ིརྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིཚོགས་མ་ི ༡༡ ནས་བཅའ་ཁིམས་དྲོན་
ཚན་ ༤༠ པར་གནྲོད་འགལ་ཚབས་ཆྲེན་བས་པའ་ིནྲོར་འཁྲུལ་དྲེ་རིགས་ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ནང་ཚུན་
ཁིམས་མཐུན་བཟྲོ་རྒྱུའ་ིཐབས་ལམ་མ་བསྲེན་ཚ།ེ གདམ་བ་འདྲེམས་བྲེད་ཀ་ིཐྲོབ་དབང་བཀག་བསལི་བྲེད་དགྲོས་ཆགས་
རྒྱུ་ཡནི་གནས་སྲོགས་འཁྲོད་ཡྲོད།  

 བར་སྐབས་དྲེར་ཆྲེས་ཛ་དྲག་པ་ཞིག་ལ་གངས་ཅན་སིད་གཤྲོངས་ཀི་ལྟྲེ་གནས་སུ་ཀྲེ་ན་ར་དངུལ་ཁང་དུ་རྒྱ་
གར་ལས་བྲེད་གཉིས་ལ་ཏྲོག་དབིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ པ་འགྲོས་ཁབ་བྱུང་བའི་གནས་སངས་ཆགས་ཏྲེ། ཕི་ཟླ་ ༩ 
ཚེས་ ༡༤ གྲོང་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ནང་དངུལ་ཁང་དུ་འབྲེལ་གཏུག་བྱུང་བའ་ིབྲོད་མིའ་ིསིག་འཛུགས་ཀ་ིམཛད་གཙ་ོདང་
ལས་བྲེད་བཅས་གངས་ ༤༦ ཉིན་གངས་ ༡༤ རིང་ཟུར་བཀག་ཏུ་བཞག་སྲེ་གཉན་རིམས་འགྲོས་ཁབ་ཡྲོད་མྲེད་བརག་
དཔྱད་བྲེད་དགྲོས་ཐུག་པ་དང་། ཐྲོག་མའི་གཏན་འབྲེབས་ལྟར་ན་གྲོས་ཚོགས་ཀ་ིལས་དུས་རིང་སྲེ་ཕ་ིཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ 
ནས་ ༢༤ བར་ཚོགས་གཙ་ོཟུར་བཀག་ཏུ་སྲོད་དགྲོས་ཀ་ིཛ་དྲག་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་བཅས་མདྲོར་དྲོན་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་
ལས་ཀིས་བཅའ་ཁིམས་ཀ་ིརྒྱ་ལས་མ་འགྲོངས་པའ་ིཐྲོག་གྲོས་ཚོགས་ཕར་འགྱངས་བས་པ་དྲེ་སྐབས་དུས་དང་འཚམས་
པ་ཞགི་ཆགས་ཡྲོད་པས་ཡང་བསར་ལན་འདྲེབས་དང་གསལ་བཤད་བས་མྲེད། 

 ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༡ འཁྲོད་ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཚོགས་དྲུང་གི་མིང་ཐྲོག་“ས་ིའཐུས་
རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིཚོགས་མིའ་ིམངི་གཞུང་འབུལ་དགྲོས་པའ་ིབརྡ་ཐྲོ།” ཞྲེས་པ་ ཤྲོག་གངས་ ༡ ཅན་ཞིག་བཏང་
འབྲོར་བྱུང་བ་ལྟར། དྲེའི་ལན་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་ཁིམས་དྲུང་ག་ིམིང་ཐྲོག་ཏུ་བཏང་བའ་ིནང་། སི་འཐུས་རྒྱུན་
ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ད་ལྟའ་ིནད་ཡམས་ཁབ་བདལ་གྱ་ིཛ་དྲག་གནས་སངས་དང་བསྟུན། བཅའ་ཁིམས་དགྲོངས་དྲོན་
གྲོས་ཚོགས་ཕར་འགྱངས་བས་པ་དྲེར། དྲེ་ནས་བཅའ་ཁིམས་ཀིས་བསྐུར་བའི་འགན་དབང་ལས་བརྒལ་བའི་དྲོན་མྲེད་
བསྙད་འདྲོགས་བས་པ་ཞིག་ལ་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིམིང་གཞུང་འབུལ་དགྲོས་གལ་མ་མཐྲོང་ཞྲེས་ཕྲེབས་
སྲོང་བ་སྲོགས་འཁྲོད་ཡྲོད། 

 ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་“བཀའ་ཁབ་སྤྲྲོད་བརྡ།” ཞྲེས་པའི་ཁ་
ཤྲོག་དང་ལྷན་། “ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིཚགོས་མ་ིགངས་ ༡༡ ནས་བསམ་བཞནི་དུ་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མའི་ི
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བཅའ་ཁམིས་ལ་བརྩ་ིམྲེད་བས་པའ་ིབྲེད་འཛལོ་ལ་ཆད་འགྲེལ་ཐག་གཅྲོད་བཀའ་ཁབ།” ཅྲེས་པ་ཤྲོག་གངས་ ༡༣ ཅན་
ཞིག་བཏང་འབྲོར་བྱུང་བའ་ིནང་། ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀ་ིཚོགས་མ་ིདྲེ་དག་གིས་བཅའ་ཁིམས་ཀིས་བྲོད་མི་
མང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་བསྐུར་བའ་ིལས་འགན་བསྒྲུབ་ཐུབ་པར་བ་རྒྱུར་བཅའ་ཁིམས་སུ་ཐབས་ཤྲེས་དང་ལམ་ཁ་
བསྲེན་ཕྲོགས་ཡྲོད་བཞནི་དུ། བཅའ་ཁིམས་ཀསི་བསྐུར་བའ་ིལས་འགན་མ་བསྒྲུབས་པ་དང་། བཅའ་ཁིམས་དང་། ཁིམས་
ཡིག་ཁག་ལ་སྙིང་ནས་བརྩི་བཀུར་དང་། ཉམས་ལྲེན་ཞུ་དགྲོས་པའི་བྲོད་ཀི་ཡུལ་མིའི་ལས་འགན་མ་བངས་པའི་བྲེད་
འཛོལ་ལ་དམིགས་ཏྲེ་ས་ིམང་ཁིམས་ཡིག་དྲོན་ཚན་ ༥༡ (ཁ) ༢) དགྲོངས་དྲོན་རྒྱུན་ལས་ཀ་ིཚོགས་མ་ིགངས་ ༡༡ ལ་
བཀའ་ཁབ་འདི་བཏང་ཚེས་ནས་ཕི་ལྲོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༡ བར། འྲོས་བསྡུའི་སིག་གཞི་དྲོན་ཚན་ ༤ པ་ནང་
གསལ། གཞུང་འབྲེལ་འྲོས་བསྡུའི་འདྲེམས་བྲེད་ཀི་ཐྲོབ་དབང་བཀག་བསིལ་བས་པའི་ཆད་འགྲེལ་བཀའ་ཁབ་ཏུ་ཞྲེས་
སྲོགས་འཁྲོད་ཡྲོད། 

 དྲེ་ཉིན་རང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་“ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁམིས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཅའ་ཁམིས་དང་འགལ་བའ་ིཆད་
འགྲེལ་བས་པར་ངྲོས་ལྲེན་མྲེད་པའ་ིགསལ་བསགས།” ཤྲོག་གངས་ ༤ ཅན་ཞགི་སྲེལ་བའ་ིནང། བྲོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ན་ིཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཀའ་ཁབ་གཏྲོང་སའི་ཁབ་ཁྲོངས་སུ་མྲེད་པ་མ་ཟད། མང་གཙོའི་ཀ་བ་
གསུམ་གྱ་ིའགན་དབང་ག་ིས་མཚམས་ལས་བརྒལ་ཏྲེ་བཅའ་ཁིམས་དང་ཡྲོངས་སུ་འགལ་བའ་ིབྲེད་བབ་དྲེར་ངྲོས་ལྲེན་ཞུ་
ཐབས་བལ་བ་དང་།  ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ཚའོ་ིའདྲེམས་བྲེད་ཀ་ིཐྲོབ་དབང་བཀག་བསིལ་
བ་རྒྱུའམ་ཉྲེས་ཆད་གཅྲོད་རྒྱུའི་དབང་ཚད་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་འགྲོ་མཇུག་བར་གསུམ་གང་དུ་ཡང་
གསལ་མྲེད་པར་བརྲེན་བཅའ་ཁིམས་དང་འགལ་བའི་ཐག་གཅྲོད་དྲེར་ངྲོས་ལྲེན་ཞུ་ཐབས་བལ་བ། ས་ིམང་གཏུག་བཤྲེར་
འགྲོ་ལུགས་རྩ་འཛིན་ཁིམས་ཡིག་དྲོན་ཚན་ ༦༩ [ཏ] གཞརི་བཟུང་ཁམིས་ཀསི་ངྲོས་བཞྲེས་བརྒྱུད་ཞབི་འཇུག་བགྱསི་
པ་ཡནི་སྐྲོར་གསལ་བ་ཕསི་སུ་གསར་འཇུག་བས་པའ་ིཆ་རྲེན་དྲེ་ཡང་ཁིམས་ཞབི་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུག་གང་ཡང་མ་ིདགྲོས་པ་
དང་། གནས་ལུགས་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་ཡང་བཤད་དབང་མྲེད་པར་ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞབི་ཁང་ལ་བཅའ་ཁིམས་ཀིས་བསྐུར་
བའ་ིདབང་ཚད་དང་བརྒལ་བའ་ིཐྲོག་ནས་བཅུག་པ། ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་འད་ིབཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའ་ིབཅའ་ཁིམས་
སྲུང་སྲོབ་ཀ་ིབ་ར་བ་ཡིན་ཚུལ་དྲེ་ཡང་། བྲོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཏན་འབྲེབས་གནང་བའི་བཙན་བྲོལ་
བྲོད་མིའ་ིབཅའ་ཁིམས་ནས་སྤྲད་པའ་ིདབང་ཚད་ཅིག་གཏན་ནས་མིན་པ། ད་ལན་ས་ིའཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བཅའ་ཁམིས་
དགྲོངས་དྲོན་ལས་དྲོན་ཐག་གཅྲོད་བས་པ་དྲེར་ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྩད་གཅྲོད་བས་པ་དང་། རྒྱུན་ལས་ཀ་ི
ཚགོས་མ་ིརྣམས་ཀ་ིའདྲེམས་བྲེད་ཀ་ིཐྲོབ་དབང་བཀག་བསལི་བས་པ་དྲེ་ཡང་བཅའ་ཁིམས་དང་ཡྲོངས་སུ་འགལ་ཡྲོད་པ། 
ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའ་ིབཅའ་ཁིམས་ཀ་ིགྲོང་དུ་བསད་ནས་ཐག་གཅྲོད་བས་པ་དྲེར་ནམ་
ཡང་ངྲོས་ལྲེན་བ་ཐབས་མྲེད་པ་དང་། དྲེ་བཞིན་འཛནི་སྲོང་བཀའ་ཤག་དང་། རང་དབང་ཅན་གྱ་ིསྲེ་ཚན་ཁག་གཙསོ་འབྲེལ་
ཡྲོད་ཚང་མས་བཅའ་ཁིམས་དང་འགལ་བའི་ཐག་གཅྲོད་དྲེར་ངྲོས་བཞྲེས་གནང་ན་འགིག་ཐབས་མྲེད་པར་བརྲེན་དྲེ་དྲོན་
དགྲོངས་འཇགས་དགྲོས་པ་དང་། གནད་དྲོན་འད་ིའབྲེལ་དག་དགའ་གཉྲེན་སྡུག་སྲོགས་ཀ་ིདཀའ་རྙྲོག་བྱུང་རིགས་ཡྲོངས་
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རྲོགས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆྲེ་བ་དྭགས་པྲོ་བསྲོད་ནམས་ནྲོར་བུ་དང་། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་ཀརྨ་དག་འདུལ། ཁིམས་ཞིབ་པ་
གཞན་བསན་འཛནི་ལུང་རྲོགས་རྣམས་ནས་འགན་ཁུར་དགྲོས་པ་སྲོགས་འཁྲོད་ཡྲོད། 

 ཡང་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་དབུས་འྲོས་བསྡུའ་ིས་ིཁབ་འགན་འཛནི་
ལ་བཏང་བའི་བཀའ་ཁབ་ནང་། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་ ༡༡ ལ་གཞུང་འབྲེལ་འྲོས་བསྡུའི་ཐྲོབ་
དབང་བཀག་བསིལ་གནང་ཟིན་པ་ལྟར་ཉམས་ལྲེན་ལག་བསར་དགྲོས་པའི་འགན་བསྐུར་བཀའ་ཁབ་ཏུ། ཞྲེས་སྲོགས་
འཁྲོད་པ་དང་། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚསེ་ ༢༩ ཉནི་དབུས་འྲོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་ས་གནས་འྲོས་བསྡུ་འགན་འཛནི་རྣམས་ལ་
བཏང་གནས་ནང་། དཔལ་ལན་ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ འཁྲོད་འགན་བསྐུར་བཀའ་
ཁབ་གནང་བ་བཞིན་ལག་བསར་དགྲོས་གནས་སྲོགས་འཁྲོད་ཡྲོད། 

 མདྲོར་ན་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བཅའ་ཁིམས་དགྲོངས་དྲོན་ལས་དྲོན་ཐག་གཅྲོད་བས་པ་དྲེར་ཆྲེས་མཐྲོའ་ི
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་རྩད་གཅྲོད་བས་པ་དང་། རྒྱུན་ལས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཀི་འདྲེམས་བྲེད་ཀི་ཐྲོབ་དབང་བཀག་
བསིལ་བས་པ་དྲེ་ཡང་བཅའ་ཁིམས་དང་ཡྲོངས་སུ་འགལ་ཡྲོད་པས་ཐག་གཅྲོད་དྲེར་ནམ་ཡང་ངྲོས་ལྲེན་བ་ཐབས་མྲེད་
པར་བརྲེན། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའ་ིབཅའ་ཁིམས་དྲོན་ཚན་ ༦༣ ནང་གསྲེས་ ༤ པའ་ིདགྲོངས་དྲོན་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མིའི་
ཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞབི་ཁང་ག་ིཁིམས་ཞབི་པ་རྣམས་འཕྲོ་འགྱུར་གཏྲོང་རྒྱུའ་ིགྲོས་ཆྲོད་ཅགི་འཇྲོག་དགྲོས་གལ་མཐྲོང་། 

གྲོས་ཆྲོད། 

 སྐབས་ ༡༦ པའ་ིབྲོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིགྲོས་ཚགོས་ཚགོས་དུས་ ༡༠ པ་ཕར་འགྱངས་བས་པ་
དང་འབྲེལ། བཙན་བྲོལ་བྲོད་མའི་ིཆྲེས་མཐྲོའ་ིཁིམས་ཞབི་ཁང་ག་ིཁིམས་ཞབི་པ་རྣམས་ནས་ཁམིས་ཀིས་ངྲོས་བཞྲེས་ཞྲེས་
པའི་བརྒྱུད་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དྲོན་ལ་ཁིམས་ཞིབ་བརྩད་གཅྲོད་དང་། ཁིམས་ཀིས་ངྲོས་བཞྲེས་ཞྲེས་པའི་
དབང་ཚད་ཡྲོད་ཚུལ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱ་ིཁིམས་སིག་དང་སར་ནས་ཞྭ་དཔྲེ་ལྷམ་འགྲེབས་བས་ནས་དྲེ་འབྲེལ་ཐག་གཅྲོད་
ཀ་ིབཀའ་ཁབ་བཏང་བ་བཅས་ན་ིབཙན་བྲོལ་བྲོད་མའི་ིབཅའ་ཁིམས་དང་འགལ་བར་བརྲེན། ཁིམས་ཞབི་པ་ཆྲེ་བ་དྭགས་པྲོ་
བསྲོད་ནམས་ནྲོར་བུ་དང་། ཁིམས་ཞབི་པ་གཞན་ཀརྨ་དག་འདུལ། ཁིམས་ཞབི་པ་གཞན་བསན་འཛནི་ལུང་རྲོགས་བཅས་
གྲོས་ཆྲོད་འད་ིབཞག་ཉནི་ནས་འཕྲོ་འགྱུར་དགྲོས་པའ་ིགྲོས་ཆྲོད་དུ། བྲོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀསི་ཕ་ིལྲོ་ ༢༠༢༡ 
ཟླ་ ༣ ཚསེ་ ༢༥ ལ།། 

གྲོང་གསལ་གྲོས་ཆྲོད་འད་ིབཞནི་སྐབས་ ༡༦ པའ་ིབྲོད་མ་ིམང་ས་ིའཐུས་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིགྲོས་ཚོགས་ཚགོས་དུས་ ༡༠ པའ་ིཐྲོག་ས་ིའཐུས་
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