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མཐའ་སྐྱོང་བོད་བརྟན་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་ཡུན་རིང་བདེ་འཁོད་མངོན་འགྱུར་བྱེད་དགོས།
ཝུའུ་དབྱིང་ཅེ།

རྒྱུན་གཏན་ཅན་དང་ལམ་ལུགས་ཅན་དུ་་་་་་་་་་
འགྱུར་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏིང་ཟབ་བཏང་བ་་
དང“ཏང་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་སྣང་ཆེན་གྱིས་་་་་་་
སྲོག་ཤིང་ལ་དགའ་ཞེན་དང་། མཐུན་སྒྲིལ་་་་་
ལ་སྣང་ཆེན་གྱིས་མེས་རྒྱལ་ལ་དགའ་ཞེན།
ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་རྒྱུར་སྣང་ཆེན་གྱིས་ཁྱིམ་་་་་་
གཞིས་ལ་དགའ་ཞེན། ཤེས་དཔལ་ལ་སྣང་་་་་་
ཆེན་གྱིས་འཚོ་བར་དགའ་ཞེན”བཅས་ཀྱི་་་་་་་་
བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་གསོ་ལག་ལེན་བྱེད་
སྒོ་རྒྱ་ཁྱབ་ངང་སྤེལ་ཏེ་མང་ཚོགས་ཁྲོད་ཀྱི་་་་་་་་
འཕེལ་རྒྱས་གསར་པ་དང་། འགྱུར་ལྡོག་་་་་་་་་་
གསར་པ། འཚོ་བ་གསར་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་
ནས་མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཚོས་ཏང་་་་་
གི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་པ་འཚོགས་ཚུན་་་
འདི་ནི་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་ཝུའུ་་་་་་་་་་་ གྱི་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་།
བཏོན་པའི་འཐབ་ཇུས་བྱེད་ཐབས་གལ་ཆེན་་
དབྱིང་ཅེ་ཡིན་པ།
རབ་དང་རིམ་པ། བཟོས་པའི་མཛད་ཇུས་་་་་་
དར་ཆ་གསལ་སྟོན་གྱིས་ཆབ་སྲིད་ལ་་་ སྲིད་ཇུས་གལ་ཆེན་རབ་དང་རིམ་པ། སྐུལ་་་་་
སྣང་ཆེན་བྱས་ཏེ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་་་ འདེད་བཏང་བའི་ལས་དོན་གལ་ཆེན་རབ་་་་་་
དུ་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་དང་ཚད་མཐོའི་་་་་་་་་་་ དང་རིམ་པ་བཅས་ལ་ངོས་འཛིན་གཏིང་ཟབ་
གཅིག་གྱུར་ཡོང་བ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་པ། ཐུབ་རྒྱུར་སློབ་གསོ་ཁྲིད་སྟོན་བྱས་ཡོད།
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱིས“འདུ་ཤེས་་་་་་་
མི་དམངས་ལྟེ་བར་བྱས་ཏེ་གནད་་་་་་་
བཞི”བརྟན་པོ་བཙུགས་ནས་ལས་དོན་་་་་་་་་་་་ སྨིན་ཤུགས་འདོན་གྱིས་དམངས་འཚོ་་་་་་་་་
མཐའ་དག་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་དང་་་་ ལེགས་གཏོང་དང་མི་སེམས་གཅིག་ཏུ་་་་་་་་
ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་འབོད་སྐུལ་བཞིན་་་་་་་་་་་་་་ སྒྲིལ་བ།
བསྒྲུབས་པ་དང་བྱ་བ་མཐའ་དག་སྤྱི་ཁྱབ་་་་་་་་་
“དམངས་འཚོ་ལེགས་གཏོང་དང་མི་་་་་་་
ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་དང་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་་་་ སེམས་གཅིག་ཏུ་འགྲིལ་རྒྱུར་སྟངས་འཛིན་་་་་་་
བཀོད་སྒྲིག་བླང་བྱ་གཞིར་བཟུང་དོན་འཁྱོལ་་ ནན་པོ་བྱ་རྒྱུ་དེ་འགོ་འཛུགས་ས་དང་དོན་ལ་་་
བྱས་ཡོད། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་་་་་་་་ བབས་སར་བྱས་ནས་བོད་དང་སི་ཁྲོན་ཞིང་་་་་
གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་རབ་དང་རིམ་པའི་་་་་་ ཆེན་བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་
དགོངས་དོན་དང་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་རྒྱལ་་་་་་ སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་་་་་་
སྲིད་སྐྱོང་ལུགས་སྐོར་གྱི་འདུ་ཤེས་གསར་པ་་་་་ ཤུགས་ཆེན་གཏོང་དགོས”ཞེས་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་་་་
དང་། དགོངས་པ་གསར་པ། འཐབ་ཇུས་་་་་་ ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་མཛུབ་སྟོན་གལ་ཆེན་་་་
གསར་པ་བཅས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་་་་་་ ལ་གཞིགས་ནས་ང་ཚོས་མཁོ་སྤྲོད་ཕྱོགས་ཀྱི་་་་་
སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་དེ་འཚོ་བཅུད་ལེན་ས་དང་་་་་་་་ གྲུབ་ཆའི་རང་བཞིན་གྱི་སྒྱུར་བཅོས་ལ་སྐུལ་་་་་
འཇོན་ཐང་ཆེ་རུ་གཏོང་སའི་ཐབས་ལམ་གལ་ འདེད་གཏོང་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུ་དེ་གཙོ་
ཆེན་དང་། བསམ་བློར་དྲག་ཆས་སྤྲོད་པ་་་་་་་་་ རྐང་དུ་བྱས་ནས་མཁོ་སྤྲོད་ཕྱོགས་དང་དགོས་
དང་ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྒྲུབ་པའི་་ལག་ཆ་་་་་་་་ མཁོ་ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་གནད་སྨིན་་་་་་
གལ་ཆེན། སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་་་་་་་་་ ཤུགས་འདོན་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མ་འཇོག་དང་
གཏོང་བ་དང་རྙོག་འཛིང་དུས་བབ་སྟངས་་་་་་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མ་འཇོག དེ་བཞིན་ལེགས་ཆ་་་་་་་
འཛིན་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་རྩ་བའི་བྱེད་ཐབས་་་་་ འདོན་སྤེལ་དང་ཞན་ཆ་གསབ་པ་སོགས་ཀྱི
སུ་བརྩིས་ནས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བསམ་བློའི་ “ཆ་བཅུ་གསུམ་གྱི་འབྲེལ་བ”ཐག་གཅོད་་་་་་་་
དོགས་གཞི་སེལ་བ་དང་ངོས་འཛིན་རབ་རིབ་ ཡང་དག་བྱས་ཡོད། འདི་ལོའི་ལོ་སྟོད་དུ་་་་་་་་་
གསལ་དུ་བཏང་ཡོད། ཐོག་མཐའ་བར་་་་་་་་་་་ ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་བསྡོམས་འབོར་་་་་་་
གསུམ་དུ་ལྟེ་བ་ཡིན་པའི་བོད་སྐྱོང་མཛད་་་་་་་་་ དང་། གཞི་ཁྱོན་ཡན་གྱི་བཟོ་ལས་ཀྱི་འཕར་་་་
ཇུས་དང་རླབས་ཆེན་མཛད་རྗེས་དྲིལ་་་་་་་་་་་་་་ བའི་རིན་ཐང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཛད་རྫས་་་་་་་་་
བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ལས་བྱེད་མང་ཚོགས་ཚོས
སིལ་འཚོང་བསྡོམས་འབོར། གྲོང་ཁྱེར་དང་་་
“གདེང་ཚོད་བཞི”
བརྟན་དུ་གཏོང་བ་དང་། གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གྲོང་མི་མི་རེའི་ཆ་སྙོམས་་་་་་་་་་་་
“མོས་སེམས་ལྔར”ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ། རང་ བཀོལ་སྤྱོད་ཆོག་པའི་ཡོང་འབབ་འཕར་ཚད་་
རྟོགས་ངང་ཏང་གི་བཀའ་དྲིན་ཚོར་བ་དང་། བཅས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཨང་དང་པོར་སླེབས་པ་
ཏང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པ། ཏང་གི་རྗེས་སུ་་་་་་་་ དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གཏན་འཇགས་རྒྱུ་ནོར་ལ་་་་་
འབྲངས་བ་བཅས་ཀྱི་གལ་ཆེའི་ནང་གི་་་་་་་་་་་་་ མ་འཇོག་བྱེད་ཚད་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཨང་གསུམ་
འགངས་ཆེན་དུ་བརྩིས་ཏེ“སློབ་སྦྱོང་གཉིས་་་་ པར་སླེབས་ཡོད།
དང་ཚད་ལོན་གཅིག”གི་སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོ་་་
བརྟན་ལྷིང་ནི་ཐམས་ཅད་ལས་ལྷག་་་་

པ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་ལྟར་ཁ་་་་
ཕྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་འཐབ་རྩོད་ལ་་་་་་
དམ་འཛིན་ནན་པོ་བྱས་པ།
ཆོས་ལུགས་ཀྲུང་གོ་ཅན་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་་་་་་་་
མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ“ཁྲིད་སྟོན”ཐད་་་་་་་་་་
གཞོལ་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་པ་དང་དར་ཆ་
གསལ་སྟོན་དང་བདེན་ཡོད་ཞུམ་མེད་ཀྱི་སྒོ་་་་་
ནས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ངན་པ་ཆུང་་་་་
དུ་བཏང་སྟེ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཚ་རླབས་རིམ་་་་་་་་་
བཞིན་འཇག་པ་བྱས་ཡོད། གཞི་རིམ་ཏང་རྩ་
འཛུགས་དང་ཏང་ཡོན་དང་དེ་བཞིན་མི་་་་་་་་་་
དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་།
སྲིད་གྲོས་ཨུ་ཡོན། ལས་རིགས་ཁག་གི་སྔོན་་་་་
ཐོན་དཔེ་བཟང་བཅས་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་
གང་ལེགས་བྱས་ནས་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་་་་་་
ཚོས་ཚེ་འདིར་དོན་གཉེར་དང་ད་ཆའི་བདེ་་་་་
སྐྱིད་འཚོ་བ་ཡག་པོ་སྐྱེལ་རྒྱུར་སློབ་གསོ་ཁྲིད་་་་
སྟོན་དང་མིག་དཔེ་བཏོན་ནས་སྣེ་ཁྲིད་བྱས་་་་་
པ་དང་འབྲེལ་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ཀྱི་སེམས་
ནུས་དེ་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་དང་འཚོ་བ་་་་་་་་་
ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་ཐོག་འཇོག་རྒྱུར་ཁྲིད་་་་་་
སྟོན་ཧུར་ཐག་བྱས་ཡོད། ཁྲིམས་ལྟར་ཁྲིམས་་
འགལ་རྩ་འཛུགས་ལ་རྡུང་རྡེག་བཏང་ནས་ཁ་
ཕྲལ་ཟིང་སློང་བྱེད་སྤྱོད་ཀྱི་འབྱུང་རྩ་མཐའ་་་་་
གཅིག་ཏུ་མེད་པ་བཟོས་ཡོད། སྒོ་འབྱེད་་་་་་་་་་
དང་། དགའ་བསུ། བསྟུན་མཁས་བཅས་ཀྱི་་
འདུ་ཤེས་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་གཟིགས་་་་་་་
སྐྱོང་སྲིད་ཇུས་བཟོས་ནས་ས་གནས་ཀྱི་དཔལ་
འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་འཚམ་པའི་ལག་རྩལ་་་་་་
ཡོད་པའི་ནང་སའི་མང་ཚོགས་དང་ས་གནས་
མང་ཚོགས་ཆ་འགྲིག་ཐུབ་པ་བྱེད་པ་དང་་་་་་་་་
ལྗོངས་ནང་ཁུལ་གྱི་མང་ཚོགས་ནང་སར་ལས་
ཀ་བྱེད་པ་དང་འཚོ་བ་སྐྱེལ་རྒྱུར་སྐུལ་ལྕག་་་་་་་་
བྱས་ཡོད། དམག་དམངས་མཉམ་འདྲེས་་་་་་་་
གཏིང་ཟབ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་སྐུལ་་་་་་་
འདེད་གཏིང་ཟབ་བཏང་ནས་མཐའ་མཚམས་
ས་ཁུལ་གྱི་གཞུང་ལམ་དང་ཟམ་པ་སོགས་རྨང་་
གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་མཉམ་སྐྲུན་མཉམ་སྤྱོད་་་་་་་་
དང་དམག་དམངས་མཉམ་སྤྱོད་ཐུབ་རྒྱུར་་་་་་་་
སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད། མཐའ་མཚམས་ས་་་་་
ཁུལ་མགྱོགས་མྱུར་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་་་་་་་་་་་་
དམིགས་བསལ་གཟིཌ་སྐྱོང་སྲིད་ཇུས་བཟོས་་་་་
ནས་མཐའ་མཚམས་འབྱོར་འབྲིང་གྲོང་ཚོ་་་་་་་་
བསྐྲུན་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད།
སྲུང་སྐྱོང་སྔོན་ལ་བྱེད་པ་དང་་་་་་་་་་་་་་
འཛུགས་སྐྲུན་གལ་ཆེ་མཉམ་འཛིན་བྱས་་་་་་
ནས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བོད་ལྗོངས་་་་་་་་་
བསྐྲུན་པ།
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ཐད“སྤ་སེ་གཅིག་་་་་་་
གིས་འཁྲུ་སློག་པའི”ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་་་་་
ནན་པོ་བྱས་ཏེ“མཐོ་གསུམ”རྣམ་གྲངས་བོད་་
དུ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་གཏན་འགོག་བྱས་ཡོད།
སྦགས་བཙོག་གི་འབྱུང་རྩ་གཙོ་བོར་བཅོས་་་་་་
སྒྲིག་བྱ་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་པ་དང་བཙོག་

མཁའ་་དབྱིའིངས་
མཁའ
ས་ནས
ནས་་བརྒྱབ
བརྒྱབ་་པའའི་ལྷ
ལྷ་་གཞིའིས་ལྕགས
ལྕགས་་ལམ
ལམ་་གྱིའི་པར
པར་་ཡིའིན་པ་།

2
2017 ལོའི
ལོའི་་ཟླ
ཟླ་་ 9 ཚེས
ཚེས་་ 13

གྲངས་གཞི“ཆུང་ངུའི”ཐོག་ནས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་བོད་ལྗོངས་མངོན།

2016ལོ་བར།
● གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་གྱི་གྲོང་མི་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གྲོང་མི་མི་རེའི་ཆ་་་་་་་་

སྙོམས་བཀོལ་སྤྱོད་ཆོག་པའི་ཡོང་འབབ་སྒོར་27802དང་སྒོར་9094སོ་སོར་
ཆུ་དང་གད་སྙིགས་གནོད་མེད་ཅན་གྱི་ཐོག་་་་་
ནས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་སྒྲིག་བཀོད་་་་་་་་་་་་་་ ཟིན་པ།
● གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་གྱི་གྲོང་མི་ཆ་སྙོམས་དུད་ཚང་བརྒྱ་རེར་ལག་ཐོགས་་
མགྱོགས་མྱུར་བསྐྲུན་ཏེ་སྦགས་བཙོག་གཙོ་བོ་་
འབུད་པའི་གྲངས་འབོར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཏན་་ ཁ་པར་223.16ཡོད་པ་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གྲོང་མི་ཆ་སྙོམས་དུད་ཚང་བརྒྱ་་་་་་་་
འཁེལ་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ཚོད་འཛིན་བྱས་ཡོད།
རེར་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་205.81ཡོད་པ།
བོད་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་བདེ་འཇགས་སྲུང་ཡོལ་་་་་་
● གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་གྱི་གྲོང་མི་ཆ་སྙོམས་དུད་ཚང་བརྒྱ་རེར་རླངས་་་་་་་་་་
སྲུང་སྐྱོང་དང་བསྐྲུན་རྒྱུའི་འཆར་འགོད་་་་་་་་་་་
ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ས་བབ་ འཁོར་36.03ཡོད་པ་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གྲོང་མི་ཆ་སྙོམས་དུད་ཚང་བརྒྱ་རེར་་་་་
མཐོ་བ་དང་འཚོ་གནས་བྱ་རྒྱུར་མི་འཚམ་་་་་་་་་ སྦག་སྦག་80.19ཡོད་པ།
པའི་ས་ཆ་ཁག་གཅིག་ཏུ་སྣོད་བཅུད་སྤྱི་གླིང་་་་
● མི་སྟོང་རེར་ཉལ་ཁྲི་4.50དང་འཕྲོད་བསྟེན་ལག་རྩལ་པ་4.63ཡོད་པ་་
ཁག་གཅིག་བསྐྲུན་ཡོད། རེས་སྐོར་གསར་་་་་་་
དེ་2012ལོ་ལས་ཉལ་ཁྲི་1.21དང་མི་0.96འཕར་བ།
པའི་རྩྭ་ཐང་གི་སྣོད་བཅུད་སྲུང་སྐྱོང་ཁ་་་་་་་་་་་་
● མི་རེའི་ཆ་སྙོམས་ཚེ་ཚད་2011ལོའི་ལོ་67.5ནས་ད་ལྟའི་ལོ་68.2བར་
གསབ་བྱ་དགའ་དང་ནགས་ཚལ་སྣོད་བཅུད་་
ཕན་འབྲས་ཁ་གསབ་ལས་དོན་ལ་མགྱོགས་་་་་་ མཐོ་རུ་ཕྱིན་པ།
མྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་འདམ་ར་དང་།
ཆུའི་སྣོད་བཅུད། ས་གཤིས་གནའ་ཤུལ་སྲུང་་
སྐྱོང་བཅས་ཀྱི་ཁ་གསབ་བྱ་དགའི་ལམ་སྲོལ་་་་་
བཟོས་པ་དང་སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་
སྐྱོན་བཏང་བའི་འགན་འཁྲི་ཚེ་གང་བདའ་་་་་་
འདེད་གཏོང་བའི་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་་་་་་་
བྱས་ཡོད།
ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ལ་དོ་དམ་་་་་་་
དང་ཏང་ནན་པོས་སྐྱོང་རྒྱུའི་ཐད་་་་་་་་་་་་་་
དམིགས་བསལ་རང་བཞིན་གང་ཡང་མེད་
པ།
འདི་ག་ཚགས་པར་གྱི་གསར་འགོད་པ། ཏེང་ཅན་ཧྲེང་གིས།
ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྒྲིག་ཁྲིམས་དང་ཆབ་སྲིད་་་་
ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ནན་་་་་
ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་། བོད་རང་སྐྱོང་་་་་་་་་་་ དར་གྱི་གཞི་རྩའི་འགོ་འཛུགས་ས་དང་དོན་ལ་་་་་
བསྲུངས་བྱས་ཏེ《ཚད་གཞི》དང《སྲོལ་་་་་་་་་་་་ ལྗོངས་ཀྱིས་མཐའ་སྐྱོང་བོད་བརྟན་གྱི་འཐབ་་་་་་་ བབས་སར་བརྩིས་ནས་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་་་་་་་
ཡིག》ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་ནན་ཏན་བྱས་་་་ ཇུས་དགོངས་པ་གལ་ཆེན་ལག་བསྟར་གཏིང་་་་་་་ དང་དམངས་འཚོ་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུར་་་་་་་་་་་་་་
ནས་སྤྱོད་གཙང་སྲིད་གཙང་གི་ཆབ་སྲིད་ཁོར་ ཟབ་བྱས་ཏེ་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་མེས་རྒྱལ་་ དམིགས་ནས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་སྤྱི་་་་
ཡུག་སྔར་བས་བཏོད་ཡོད། ཁ་ཕྲལ་ལ་ངོ་་་་་་་་་ གཅིག་གྱུར་སྲུང་སྐྱོང་དང་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་་་ ཚོགས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཡར་ཐོན་ལ་སྐུལ་་་་་་་་་་་
རྒོལ་བྱེད་པའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་ནན་་་་་ ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ལས་ཀའི་གཞི་འཛིན་ས་ འདེད་བཏང་སྟེ་མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་་་་་་
པོ་བསྲུངས་ནས་མེས་རྒྱལ་གཅིག་གྱུར་སྲུང་་་་་་ དང་དོན་ལ་བབས་སར་བརྩི་བ་དང་སྤྱི་ཚོགས་་་་་ ཚོས་སྒྱུར་བཅོས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དེ་་་་་་
སྐྱོང་དང་ཁ་ཕྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་འཐབ་་་་ དུས་བབ་རྒྱུན་མཐུད་བརྟན་ལྷིང་དང་། ཡུན་་་་་་ བས་ལེགས་པའི་སྒོ་ནས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་པ་་་་་
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་དང་་་་
རྩོད་བྱ་རྒྱུའི་རྩ་དོན་གལ་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་་་་ རིང་བརྟན་ལྷིང་། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བརྟན་་་་་་་ བྱས་ཡོད”
དེའི་ཐད་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་དར་ཆ་་་་་ ལྷིང་བཅས་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ལྡོག་མེད་ཀྱི་ལས་་་་་་་་ སྲིད་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་གྱི་འགོ་་་་་་་་་་་་་
འགན་ལ་བརྩིས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་དུས་བབ་རྒྱུན་་་་་་ འཛུགས་ས་དང་དོན་ལ་བབས་སའི་སྐོར་གྱི་སྤྱི་་་་་
གསལ་སྟོན་དང་། ལངས་ཕྱོགས་བརྟན་པོ།
མཐུད་ཞི་མཐུན་བརྟན་ལྷིང་གི་དུས་མཚམས་་་་་་་ ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དགོངས་པ་གལ་ཆེན་
ངོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར། ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད།
རྣམ་འགྱུར་བརྟན་པོ། གོམ་སྟབས་བརྟན་པོ་་ གསར་པར་སླེབས་ཏེ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བོད་་་ ཁོང་དུ་ནན་པོ་ཆུད་པ་བྱས་ནས་དམངས་འཚོ་་་་་
བཅས་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱས་ཡོད།“སློབ་སྦྱོང་་་་་་་ ལྗོངས་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལེའུ་གསར་པ་མུ་མཐུད་་་ སྔོན་ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་འཐབ་ཇུས་ལག་་་་་་
བསྟར་ཤུགས་ཆེན་བྱས་ཏེ་ནོར་ཤུགས་70%
གཉིས་དང་ཚད་ལོན་གཅིག”གི་སློབ་སྦྱོང་་་་་་་་ རྩོམ་བཞིན་ཡོད།
ཡུན་རིང་བདེ་འཁོད་བྱུང་ཚེ་འཚོ་བ་་་་་་
ཡན་དམངས་འཚོར་བཏང་བ་དང་། དམངས་་་་
སློབ་གསོ་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པའི་རྨང་གཞི་དེ་་་་་
གསར་པ་ཡོང་ཐུབ།
འཚོ་ལེགས་གཏོང་གི་བསམ་ཕྱོགས་གསར་པ་་་་་་་
སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་དང་འགག་རྩ་ནི་ཚད་ལོན་གྱི་་་
སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་གསུང་་་་་་་་་་་
རབ་དང་རིམ་པ་བཏོན་པ། མི་སེམས་གཅིག་ཏུ་་
བླང་བྱར་གཞིགས་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པས་འདི་ལོ་་་་་་་་་
བཤད་གལ་ཆེན་རབ་དང་རིམ་པའི་དགོངས་་་་་་་
སྒྲིལ་བའི་བྱེད་ཐབས་གསར་པ་རབ་དང་རིམ་པ་་
ནས་བཟུང་ས་ཁུལ་དང་གྲོང་ཁྱེར་བདུན་གྱི་་་་་
དོན་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་དང་ལྷག་པར་དུ
བཏོན་པ་བཅས་བྱས་པས། བོད་ལྗོངས་ས་་་་་་་་་་་
གྲོང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ནས་་་་་
“རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་བར་ངེས་པར་དུ་མཐའ་་་་་་་་་་་་་་ མཐོའི་མང་ཚོགས་ཚོའི་ཐོབ་སེམས་ཟམ་མི་ཆད་་་
རྫོང་དང་ཆུས་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅིའི་སྣེ་ཁྲིད་དེ་ལོ་་་
མཚམས་སྐྱོང་བ་དང་མཐའ་མཚམས་སྐྱོང་བར་་་་ པར་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།
ལྟར་གཙོ་གནད་གཅིག་དང་ཕྱོགས་བསྡུས་་་་་་་
སྔོན་ལ་བོད་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་བ་བྱེད་་་་་་་་་་་་་་
ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་རྔ་ཆེན་ཤང་དར་དམར་གྲོང་
ཚང་མར་ལྟ་རྟོག་བྱ་རྒྱུར་དམིགས་ནས་ས་་་་་་་་་
པའི”
འཐབ་ཇུས་དགོངས་པ་དང་། མི་རིགས་་་་ ཚོ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་་་་་་་་
གནས་ས་ཐོག་ཏུ་དཔྱད་ཞིབ་དང་སྤེལ་རེས་་་་་
མཐུན་སྒྲིལ་ལ་ཤུགས་སྣོན་དང་མཛེས་སྡུག་ལྡན་་་ བྱས་པར་གཞིགས་ན། གྲོང་འདབས་ཀྱི་ལེགས་་་་
དཔྱད་འཛིན་གྱི་ལས་དོན་སྤེལ་ཡོད།
པའི་བོད་ལྗོངས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་མཛུབ་་་་ ཆར་བརྟེན་ནས་གྲོང་ཚོས་ཞིང་ཞོར་ཐོན་ལས་་་་་་
(རྩོམ་པ་པོ་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་་་་
སྟོན་གལ་ཆེན་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ནས་་་ དང་། མེ་ཏོག་ཉོ་ཚོང་། ཟོག་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་
ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི)
འཕེལ་རྒྱས་མྱུར་པོ་དང་ཡུན་རིང་བདེ་འཁོད་ཀྱི་་
སོགས་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཤུགས་ཆེན་བཏང་་་་
སྤྱིའི་དམིགས་ཚད་ལ་གཞིགས་ཏེ། བོད་རང་་་་་་་
བས། ན་ནིང་གྲོང་ཚོ་ཡོངས་ཀྱི་མཉམ་སྡེབ་་་་་་་་་་
སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱིས་ན་ནིང་ལོ་མཇུག་ནས་བཟུང་ས་་
དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཡོང་འབབ་བསྡོམས་སྒོར་ཁྲི་་་་་་་
བབ་སྨི་4500ཡན་གྱི་ས་ཁུལ་དང་། སྣོད་་་་་་་་་་་་
4000ལྷག་ཙམ་ཟིན་ནས་མི་རེའི་ཆ་སྙོམས་་་་་་་་་
བཅུད་ནུས་པའི་ཁུལ། ས་བབ་མཐོ་ཁུལ་བཅས་་་
དངུལ་སྨར་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི་1.66ལྷག་ཙམ་་་་
སུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་མཁན་གྱི་གྲུམ་བུའི་ནད་ཕོག་་་་་
ཟིན་ཏེ་གྲོང་ཚོ་ཡོངས་དབུལ་སྒྲོལ་ཕྱུག་འགྱུར་་་་་་
པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཡུལ་གཞན་དུ་གནས་སྤོས་བྱས་་་་་་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད།
ཡོད། འདི་ལོ་ཁག་དང་པོའི་གནས་སྤོས་བྱེད་་་་་་
ཏང་གི་བཀའ་དྲིན་མ་བརྗེད་པར་བདེ་་་
མཁན་མངའ་རིས་དང་། ནག་ཆུ། གཞིས་རྩེ།
སྐྱིད་ལམ་བུའི་ཐོག་མཉམ་དུ་སྐྱོད་པ།
ལྷོ་ཁ། ཆབ་མདོ་བཅས་ས་ཁུལ་དང་གྲོང་ཁྱེར་ལྔ་
མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་དང་མི་འབོར་ཅུང་་
ཡི་གྲོང་མི་དུད་ཚང་1200ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་་་་་་་་
ཉུང་བའི་མི་རིགས་ས་ཁུལ་འཕེལ་རྒྱས་མགྱོགས་་་
རེད།
སུ་གཏོང་ཆེད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་མཐའ་དར་་་་་་་་་་་
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནགས་ལས་ཐིང་གི་་་་་
ཐིང་ཀྲང་ཡོན་ཏན་གྱིས
“གནས་སྤོ་བྱེད་རིགས་་་་ དམངས་ཕྱུག་གི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་་་་་་
དེ་དག་ནི་སྣོད་བཅུད་གནས་སྤོས་ཡུལ་མི་ཁོ་ན་་་་་ ཤུགས་ཆེན་བཏང་ཡོད། འདི་ལོ་ནས་བཟུང་་་་་་་
ཙམ་མ་ཟད་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་སྤྱི་་་་་་་་་་་་་ བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱིས་མ་དངུལ་སྒོར་དུང་་་་་་
འདོམས་འཕེལ་རྒྱས་དང་། དམངས་འཚོ་་་་་་་་་་་་ ཕྱུར་300བཏང་ནས་སྡོད་རྒྱུར་འཚམ་པ་དང་།
ལེགས་གཏོང་དང་འགན་ལེན། གནད་སྨིན་་་་་་་་ བྱ་གཞག་གཉེར་རྒྱུར་འཚམ་པ། ཡུལ་སྐོར་བྱ་་་་་་
དབུལ་སྐྱོར་སོགས་ཕྱོགས་བསྡུས་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་་་་་་་་་་་ རྒྱུར་འཚམ་པ་བཅས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་འབྱོར་་་་
བསམ་བློ་གང་ལེགས་བཏང་སྟེ་མང་ཚོགས་དེ་་་་་་ འབྲིང་གྲོང་ཚོ་བསྐྲུན་ཏེ་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་་་
དག་སྤོ་ཐུབ་པ་དང་། གནས་ཐུབ་པ། ཕྱུག་པོ་་་་ གྱི་མི་འབོར་ཅུང་ཉུང་བའི་མི་རིགས་ཀྱི་མང་་་་་་་་་
ཚོགས་ཚོར་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་མི་དམངས་དང་་་་་་་
ཆགས་ཐུབ་པ་བཅས་བྱས་ཡོད”
ཅེས་བཤད།
དམངས་ཕྱུག་བོད་དར་གྱིས་ཐོབ་སེམས་ མཉམ་དུ་སྒྱུར་བཅོས་འཕེལ་རྒྱས་ལས་བྱུང་བའི་་་
གྲུབ་འབྲས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་བྱ་རྒྱུ་རེད།
ཆེ་རུ་བཏང་བ།
（བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར། བདེ་སྐྱིད་དང་་་་
“དམངས་ཕྱུག་བོད་དར་གྱིས་མི་རིགས་་་་་་་
ཁག་གི་མང་ཚོགས་ལ་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་བོད་ བསྟན་བཟང་གིས་ཞུས)

རྒྱལ་ཁབ་སྐྱོང་བར་ངེས་པར་དུ་མཐའ་མཚམས་སྐྱོང་བ་
དང་མཐའ་མཚམས་སྐྱོང་བར་སྔོན་ལ་བོད་བརྟན་ལྷིང་
ཡོང་བ་བྱས་ཏེ་བོད་ལྗོངས་ས་མཐོ་བདེ་སྐྱིད་
ཁམས་བཟང་ཡོང་བ་བྱས་པ།

