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རྒྱལ་ནང་གསར་འགྱུར།

དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡུས་དཔེ་སྟོན་རྫོང་དུ་
གཉེར་བར་རྫོང་དབུལ་པོ་500ཙམ་ལ་ཁྱབ་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ཅང་སུའུ་སུའུ་ཆན་་་་་་་་
ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། གསར་འགོད་པར་རྒྱལ་་་་
སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་དབུལ་སྐྱོར་གཞུང་དོན་ཁང་གིས་འཚོགས་་
པའི་རྒྱལ་ཡོངས་དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན་གནད་སྨིན་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་
ས་གནས་ས་ཐོག་གི་ཚོགས་འདུ་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་་་་་
གཞིགས་ན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་དབུལ་སྐྱོར་གསར་སྤེལ་་
འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གིས་དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན་གྱི་དབུལ་སྐྱོར
“ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི”རིང་གི་གནད་སྨིན་དབུལ་་་་་་་་
སྐྱོར་གྱི་འདུ་འགོད་བཅུའི་གྲས་སུ་བཅུག་སྟེ་སྐུལ་སྤེལ་ཧུར་་་་་
ཐག་བཏང་བ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་པུའུ་ཨུད་ཚན་པ་16གིས
《དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན་གྱི་གནད་སྨིན་དབུལ་སྐྱོར་ལ་སྐུལ་འདེད་་
གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་མཛུབ་ཁྲིད་བསམ་འཆར》མཉམ་དུ་་་་་་་་
བཀྲམ་ནས་དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན་གྱི་དབུལ་སྐྱོར་འདུ་འགོད་ལ་་་་་
རྩེ་རིམ་འཆར་འགོད་བྱས་པ་རེད། འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་
སྲིད་ཇུས་དང་བྱ་ཐབས་མང་པོ་སྔ་རྗེས་སུ་བཏོན་པ་དང་།
ལྷག་པར་དུ་ཚོང་དོན་པུའུ་དང་། ནོར་སྲིད་པུའུ། རྒྱལ་་་་་་་་

སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་དབུལ་སྐྱོར་གཞུང་དོན་ཁང་བཅས་ཀྱིས་ལོ་
གསུམ་རིང་ཕྱོགས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པའི་ལས་ཀའི་བཀོད་སྒྲིག་་
གཞིར་བཟུང་། རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རྫོང་དབུལ་པོ་དང་དར་
རྒྱས་བྱུང་མེད་པའི་གསར་བརྗེའི་རྟེན་གཞི་ཁུལ་རྙིང་པའི་་་་་་
རྫོང་དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡུས་དཔེ་སྟོན་
རྫོང་དུ་གཉེར་བའི་འདུན་ཞུའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གཏན་འཁེལ་་
བྱས་པ་དང་། འདི་ལོའི་བར་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རྫོང་་་་་་་་་་་་
དབུལ་པོ་499ལ་ཁྱབ་ཡོད།
ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་་་་
དབུལ་སྐྱོར་གཞུང་དོན་ཁང་གིས་ཆིན་པ་རི་ཁུལ་གྱི་ལུང་་་་་་་་
ནན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན་གྱི་དབུལ་སྐྱོར་ཚོད་ལྟའི་་་་
དཔེ་སྟོན་ལ་མཛུབ་ཁྲིད་བྱས་པ་དང་ས་གནས་ཁག་གིས་་་་་་་་
རང་ངོས་ཀྱི་དོན་དངོས་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ནས་བློ་ཁོག་་་་་
ཆེན་པོས་གསར་གཏོད་བྱས་པས་ཉམས་མྱོང་བཟང་པོ་དང་་
བྱ་ཐབས་བཟང་པོ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱུང་ཡོད། རྒྱལ་་་་་་་་་

ཡོངས་སུ་དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན་གྱི་ལས་སྟེགས་ཆེ་གྲས་15ཡོད་པ་
ཚང་མས་དྲ་ཐོག་ཚོང་དོན་གྱི་དབུལ་སྐྱོར་ཆེད་དམིགས་ཁུལ་
བཙུགས་ཡོད། ཉེ་དུས། ཚོང་དོན་པུའུ་དང་། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་
ཁབ་ཁང་དབུལ་སྐྱོར་གཞུང་དོན་ཁང་། ཀྲུང་དབྱང་བརྙན་་
འཕྲིན་ལས་ཁུངས་བཅས་ཀྱིས་མཉམ་ལས་བྱས་ནས་ཟླ་11
ཚེས་1ནས་11ཉིན་བར་གྱི་ཉིན་བཅུའི་ཅ་དངོས་ཉོ་བའི་་་་་་་
དུས་ཚོད་རིང་རྫོང་དབུལ་པོ་100ལྷག་ཙམ་གྱི་ཞིང་ཞོར་་་་་་་
ཐོན་རྫས་སྤུས་ལེགས་གཅིག་སྡུད་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་་་་་་་་་་
དང་། འཛད་སྤྱོད་པས་ས་ཁུལ་དབུལ་པོའི་ཞིང་ཞོར་ཐོན་་་་་
རྫས་གཅིག་སྡུད་ཉོ་རྒྱུར་ཁྲིད་སྟོན་བྱས་པས་འཛད་སྤྱོད་་་་་་་་་
གནད་སྨིན་དབུལ་སྐྱོར་བྱུང་བ་དང་དུད་ཚང་དབུལ་པོའི་་་་་་
ཡོང་འབབ་འཕར་བས་སྤྱི་ཚོགས་ཕྱོགས་ཁག་གི་ཚུར་སྣང་་་་་་
ལན་ཆ་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད།
(པ་སངས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་བསྒྱུར། བདེ་སྒྲོན་གྱིས་་་་་་་་
ཞུས)

གཞི་རིམ་འཁོར་ཁང་དུ་སྒྲོག་འགྲེལ་བྱེད། ལས་སྒྲུབ་ཀྱི་དྲང་ནུས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ།

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

ཟླ་བཅུ་པར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་གནོད་འཚེ་ཕོག་
ཚུལ་ན་ནིང་གི་དུས་མཚུངས་དང་བསྡུར་ན་
མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཚབས་ཆེ་བ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། གསར་འགོད་པར་་་་་
གོང་ཚེས་ཉིན་དམངས་སྲིད་པུའུ་ནས་ཤེས་རྟོགས་་
བྱུང་བར་གཞིགས་ན། ཟླ་བཅུ་པར་རང་རྒྱལ་དུ་་་་་
བྱུང་བའི་རང་བྱུང་གནོད་འཚེ་གཙོ་བོ་ཆུ་ལོག་་་་་་་་་
ཞོད་སྐྱོན་དང་རླུང་འཚུབ་དྲག་པོའི་གནོད་འཚེ་་་་་་
ཡིན་པ་དང་། རླུང་སེར་དང་། དྲོད་ཚད་དམའ་་་་
བ། གངས་སྐྱོན། གས་རྡིབ། རི་ཉིལ་བ། འདམ་་
རྡོའི་ཆུ་རུད། ནགས་ཚལ་གྱི་མེ་སྐྱོན་སོགས་ཀྱི་་་་་་་་་
གནོད་འཚེ་ཡང་རིམ་པ་མི་འདྲ་བའི་སྒོ་ནས་ཐོན་་་་
ཡོད། ཞིབ་བཤེར་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་བརྒྱུད།
རིགས་ཁག་གི་རང་བྱུང་གནོད་འཚེས་རྒྱལ་ཡོངས་་
ཀྱི་མི་ཐེངས་ཁྲི་1719.4ལ་གནོད་འཚེ་ཕོག་པ་་་་་་་

རྒྱལ་ཡོངས་སུ་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མ་མཐའི་འཚོ་
བ་འགན་ལེན་བྱ་ཡུལ་ཁྱོན་མི་ཁྲི་5402.6ཡོད་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཉེ་ཆར། གསར་་་་་་་་
འགོད་པར་དམངས་སྲིད་པུའི་དུས་ཚིགས་བཞི་་་་་་་
པའི་འཆར་ཅན་གསར་འགྱུར་ཡོངས་བསྒྲགས་་་་་་་་
ཚོགས་འདུ་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར། འདི་ལོའི་་
ཟླ་དགུ་པའི་བར། རྒྱལ་ཡོངས་སུ་གྲོང་ཁྱེར་དང་་་་་
གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མ་མཐའི་འཚོ་བ་འགན་ལེན་བྱ་་་་་་་་་
ཡུལ་ཁྱོན་མི་ཁྲི་5402.6ཡོད་པ་ལས། གྲོང་ཁྱེར་་་་
གྱི་མ་མཐའི་འཚོ་བ་འགན་ལེན་བྱ་ཡུལ་མི་ཁྲི་་་་་་་་་་་
1324.4དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མ་མཐའི་འཚོ་བ་་་་་་་་
འགན་ལེན་བྱ་ཡུལ་མི་ཁྲི་4078.2ཡོད་པ་རེད།
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མ་མཐའི་འཚོ་བ་་་་་་་་་་་་
འགན་ལེན་གྱི་ཚད་གཞི་ཆ་སྙོམས་མི་རེར་ཟླ་རེར་་་་
སྒོར་534ཟིན་ནས་ལོ་གོང་མའི་དུས་མཚུངས་་་་་་་་་
ལས་བརྒྱ་ཆའི་གྲངས་9.9འཕར་བ་དང་། གྲོང་་་་་་
གསེབ་ཀྱི་མ་མཐའི་འཚོ་བ་འགན་ལེན་གྱི་ཚད་་་་་་་་་
གཞི་མི་རེར་ལོ་རེར་སྒོར་4211ཟིན་ནས་ལོ་གོང་་་་
མའི་དུས་མཚུངས་ལས་བརྒྱ་ཆའི་གྲངས་16.6
འཕར་ཡོད་པ་རེད། འདི་ལོའི་ཟླ་དགུ་པའི་བར།
རྒྱལ་ཡོངས་སུ་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་དབུལ་བའི་་་་་
མི་ཁྲི་474.3ཡོད་པ་དང་། ཟླ་དང་པོ་ནས་དགུ་་་་་
པའི་བར། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱིས་མི་ཐེངས་ཁྲི་5051.3
འདི་ནི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་འཐུས་མི་ཧྥུའུ་ཅན་ཕུ་ཐན་ལི་ཧྥེང་ལྷམ་ལས་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་འཁོར་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་ཝེང་ཡུས་ཀྲེན（གཡས་ཀྱི་དང་པོ）གྱིས་ཁེ་ལས་ཀྱི་ལས་རོགས་ཚོར་ཚོགས་ཆེན་་་་་་་ ལ་སྨན་བཅོས་རོགས་སྐྱོབ་དང་མི་ཐེངས་ཁྲི་་་་་་་་་་་་་
བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་སྒྲོག་འགྲེལ་བྱེད་བཞིན་པ།
477.6ལ་གནས་སྐབས་རོགས་སྐྱོབ་བྱས་པ་རེད།
འདི་ལོའི་དུས་ཚིགས་དང་པོ་ནས་གསུམ་་་་་་་་་
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་་
པའི་བར། རང་རྒྱལ་དུ་ཐོན་པའི་རང་བྱུང་གནོད་
ནས་ཟླ་11ཚེས་13ཉིན་གློག་འཕྲིན་་་་་་་
འཚེ་གཙོ་བོར་ཆུ་ལོག་དང་། ཞོད་སྐྱོན། ས་ཡོམ།
འབྱོར་གསལ། ཉེ་ཆར། རྒྱལ་ཁབ་་་་་་་་་་་་
རྒྱ་མཚོའི་རླུང་འཚུབ། ཐན་སྐྱོན་བཅས་ཡོད་ཅིང་།
འཕེལ་སྒྱུར་ཨུ་ལྷན་དང་རྒྱལ་ཁབ་ནུས་རྒྱུ་་་
ཞིབ་བཤེར་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་བརྒྱུད། རང་་་
ཅུས་ཀྱིས《ཆུ་རླུང་འོད་གསུམ་འདོར་བའི་་
བྱུང་གནོད་འཚེ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མི་་་་་
བསྐྱར་སྐྱེས་ཐུབ་པའི་ནུས་རྒྱུའི་གློག་ཤུགས་ཐོན་སྐྱེད་ས་ཁུལ་ ཡོད།
གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པའི་ལག་བསྟར་ཇུས་་་་་་་་་་་་་་ དང་འཛད་སྤྱོད་ས་ཁུལ་བར་གྱི་མཐུན་སྦྱོར་མཉམ་འགུལ་ལ་
ཇུས་གཞིའི་ནང་བསྐྱར་སྐྱེས་ཐུབ་པའི་ནུས་རྒྱུའི་གསར་ ཐེངས་དུང་ཕྱུར་1.26ལ་གནོད་འཚེ་ཕོག་ཡོད་པ་་་
གཞི》བཀྲམ་པ་དང་། ནུས་ལྡན་བྱ་ཐབས་སྤྱད་དེ་བསྐྱར་་་་་་་ སྔར་བས་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་རྒྱལ་ཡོངས་རིམ་ངོས་ནས་་་་་་ སྤེལ་བེད་སྤྱོད་ལམ་སྲོལ་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་བཏང་ནས་གློག་་་་་
སྐྱེས་ཐུབ་པའི་ནུས་རྒྱུའི་བེད་སྤྱོད་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་་་་ གློག་ཤུགས་མཁོ་སྤྲོད་དབར་དང་། གློག་ཤུགས་རིགས་ཁག་་ དྲའི་འགག་རྩའི་ལས་སྟེགས་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་་་་་་་་་་
དང་། ཆུ་རླུང་འོད་གསུམ་འདོར་བའི་གནད་དོན་ཐག་་་་་་་་་་ དབར། ས་ཁུལ་ཁག་དབར་བཅས་ཀྱི་སྦྲེལ་མཐུད་དོ་སྙོམས་་ ལེགས་བྱེད་པ་དང་། གློག་ཁུངས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་དང་བཀོད་པ་་་་
གཅོད་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བར་ཕན་འབྲས་དངོས་་་་་་་ ཡོང་བར་སྤྱི་འདོམས་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས། གཅིག་སྡུད་རྣམ་་ ལེགས་སུ་མགྱོགས་མྱུར་བཏང་སྟེ་ཐབས་ལམ་མང་པོར་་་་་་་་་་་
ཐོན་པར་བྱེད་དགོས་པ་གསལ་པོར་བཏོན་ཡོད།
པ་དང་ཁ་ཐོར་རྣམ་པའི་བྱ་ཐབས་མཉམ་དུ་སྤྱོད་རྒྱུ་མཐའ་་་་ བརྟེན་ནས་བསྐྱར་སྐྱེས་ཐུབ་པའི་ནུས་རྒྱུའི་གློག་ཤུགས་རང་་
ཇུས་གཞིའི་ནང་ནུས་རྒྱུའི་འབྲེལ་ཡོད་འཆར་འགོད་ཀྱི་ འཁྱོངས་བྱས་ནས་བསྐྱར་སྐྱེས་ཐུབ་པའི་ནུས་རྒྱུའི་གློག་་་་་་་་་་་ ཡུལ་དུ་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་ཁྲོམ་རའི་ལམ་སྲོལ་དང་་་
ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཤུགས་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་་་་་་ ཤུགས་གསར་སྤེལ་གྱི་བཀོད་པ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་དང་།
སྲིད་ཇུས་མ་ལག་སོགས་མགྱོགས་མྱུར་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་་་་་་་་་་
གཏོང་བ་དང་། ལས་དོན་སྒྲུབ་རིང་དང་ལས་དོན་བསྒྲུབས་ མེ་གློག་དང་བསྐྱར་སྐྱེས་ཐུབ་པའི་ནུས་རྒྱུའི་གློག་ཤུགས་་་་་་་་་་ གཏོང་དགོས། 2020ལོར་སླེབས་སྐབས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་་་་་་་་
རྗེས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་བསྐྱར་སྐྱེས་་་་ འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྤྱི་འདོམས་བྱས་ཏེ་བསྐྱར་སྐྱེས་ཐུབ་པའི་ནུས་ ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཆུ་རླུང་འོད་གསུམ་འདོར་བའི་གནད་དོན་་་་་་
ཐུབ་པའི་ནུས་རྒྱུའི་གློག་ཤུགས་སྤྱོད་པའི་ལྟ་སྐུལ་དཔྱད་ཞིབ་ རྒྱུའི་གློག་ཤུགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གཞི་ཁྱོན་དང་མྱུར་ཚད་་་་་་་་་་ ནུས་ལྡན་ངང་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཏོན་ཡོད།
ལམ་སྲོལ་འཛུགས་པ་དང་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་དགོས། ལུགས་མཐུན་ངང་སྟངས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཞེས་བསྟན་་་་་་་་
（ཚེ་ཁོས་བསྒྱུར། བསོད་བདེས་ཞུས）

རང་རྒྱལ་གྱིས་བྱ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་བཏོན་ནས་ཆུ་རླུང་འོད་གསུམ་
འདོར་བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱས་པ།

དང་། མི་51རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་བ། མི་2གར་སོང་་
མེད་པ། མི་ཐེངས་ཁྲི་54.3ཛ་དྲག་ངང་གནས་སྤོ་་
བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ། མི་ཐེངས་ཁྲི་21.5ལ་ཛ་དྲག་་
གི་འཚོ་བའི་རོགས་སྐྱོབ་བྱས་པ། ཁང་མིག་ཁྲི་1.3
ལོག་པ། ཞིང་ལས་ལོ་ཏོག་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ཆིང་སྟོང་་་་་་་་
1809.5ལ་གནོད་འཚེ་ཕོག་པ། ཐད་ཀའི་དཔལ་
འབྱོར་གྱི་གྱོང་གུན་སྒོར་དུང་ཕྱུར་164.7ཕོག་་་་་་་་
ཡོད། སྤྱིའི་ཆ་ནས་བལྟས་ན་ཟླ་བཅུ་པར་རྒྱལ་་་་་་་་་
ཡོངས་སུ་གནོད་འཚེ་ཕོག་ཚུལ་དེ་ན་ནིང་གི་དུས་་་་
མཚུངས་དང་བསྡུར་ན་མངོན་གསལ་དོད་པོས་་་་་་་
ཚབས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་རེད།
(པ་སངས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་བསྒྱུར། བདེ་་་་་་་་
སྒྲོན་གྱིས་ཞུས)

ལས། མི་799རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་བ་དང་། མི་90
གར་སོང་མེད་པ། མི་ཐེངས་ཁྲི་465.5ཛ་དྲག་་་་་་་
ངང་གནས་སྤོ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ། ཁང་མིག་ཁྲི་་་་་
13.9བརྡིབས་པ། ཞིང་ལས་སྐྱེ་དངོས་སྤྱི་ཆིང་་་་་་་
སྟོང་18158.8ལ་གནོད་འཚེ་ཕོག་པ་བཅས་་་་་་་་་་
དཔལ་འབྱོར་གྱོང་གུན་སྒོར་དུང་ཕྱུར་3147.5
ཕོག་པ་རེད།
གཞན་ཡང་། དམངས་སྲིད་པུའུ་སྤྱི་ཚོགས་་་་་
ལས་དོན་སིའི་སི་ཀྲང་གཞོན་པ་ལིའུ་ཐའོ་ཡིས་་་་་་་་་
གསར་འགྱུར་ཡོངས་བསྒྲགས་ཚོགས་འདུའི་ཐོག
རྒྱལ་ཡོངས་གཉེན་འཚོལ་རོགས་སྐྱོབ་དྲ་ཚིགས་་་་་་་
ཤར་གཏོང་བྱས་ཚུན་ནས་2017ལོའི་ཟླ་11ཚེས་་་
7ཉིན་བར་དུ། སྟེགས་བུ་དེས་ཁྱོན་གཉེན་འཚོལ་་་
སྤྱི་བསྒྲགས་44273སྤེལ་ནས་རིམ་རྩིས་བརྒྱབ་ན་་་
རོགས་སྐྱོབ་དང་ལེན་བྱེད་མཁན་མི་13728ལ་་་་་་
རོགས་རམ་བྱས་ནས་རང་ཡུལ་དུ་ལོག་ཐུབ་ཡོད་་་་་
ཅེས་བརྗོད།
ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། མིག་སྔར་་་་་་་་་
ཞིང་ཆེན（རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ཐད་གཏོགས་་་་་་་་་
གྲོང་ཁྱེར）31གི་རོགས་སྐྱོབ་དོ་དམ་སྒྲིག་གཞི་་་་་་་་་
ཚང་མས《རྒྱལ་ཡོངས་གཉེན་འཚོལ་རོགས་སྐྱོབ་་་་་
དྲ་ཚིགས》དང《དེ་རིང་གི་གསར་འགྱུར་གལ་་་་་་་་་
ཆེན》ལ་བརྟེན་ནས་གཉེན་འཚོལ་ལས་དོན་སྤེལ་་་་
གྱི་ཡོད་པ་དང་། འདི་ལོའི་ཟླ་10ཚེས་25ཉིན་་་་་་་
བར་དུ། མཉམ་དུ་གཉེན་འཚོལ་ཁག་3000ལྷག་་
ཙམ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་ལས། 《དེ་རིང་གི་གསར་་
འགྱུར་གལ་ཆེན》བརྒྱུད་དེ་གཉེན་འཚོལ་ཆ་་་་་་་་་་་་
འཕྲིན་14820སྤེལ་བར་20.2%ལེགས་གྲུབ་་་་་་་་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད།
(དམ་ཆོས་མི་ཕམ་གྱིས་བསྒྱུར། དོན་གྲུབ་་་་་་་
ཀྱིས་ཞུས)

ཀྲུང་གོའི་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གཙོ་གནད་
ལས་འགན་དྲུག་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་གློག་་་་་་་་་་་་
འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཉེ་ཆར། ཀྲུང་གོའི་འཆར་ལྡན་བུ་་་་
བཙའ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་པེ་ཅིང་དུ་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་
དགུ་པའི་དགོངས་དོན་སློབ་སྦྱོང་དང་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་་
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་དང་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་འཚོགས་་་
པ་རེད།
ཚོགས་འདུའི་བཀོད་སྒྲིག་ལྟར་ན། རིམ་ཁག་འཆར་་་་་་
ལྡན་བུ་བཙའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་་་་་་
དགུ་པའི་དགོངས་དོན་སྤྱི་འདོམས་སུ་བྱས་ཏེ་སྦྲེལ་ཟམ་གྱི་་་་་
ནུས་པ་ཧུར་ཐག་བཏོན་པ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཀའི་་་་
འཇོན་ཐང་ཆེ་རུ་ཏན་ཏིག་བཏང་སྟེ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་མཐོང་
འདོད་ལ་ཉན་སྤྲོ་བ་དང་ཞུགས་བདེ་བའི་རྣམ་པ་བརྒྱུད་་་་་་་་
ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་རྒྱ་ཆེའི་སྐྱེ་ལོར་་་་་་་་་
སླེབས་པའི་མང་ཚོགས་དང་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའི་ཁྱིམ་དུ་་་་་་
བརྒྱུད་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་རེད།“གོང་འོག་དང་གཡས་གཡོན་་་་
གང་སར་ཁྱབ་པའི”དྲ་རྒྱའི་ལེགས་ཆར་བརྟེན་ནས་མང་་་་་་་

ཚོགས་ཚོགས་པའི་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་འགན་ནུས་ལ་གཞི་ཚུགས་་
ཏེ་བདེ་ཐང་ཀྲུང་གོའི་འཐབ་ཇུས་དང་། དབུལ་སྒྲོལ་འགག་
སྒྲོལ་གྱི་བཀོད་སྒྲིག གཞི་རིམ་སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་སོགས་་་་
ཀྱི་ལས་དོན་ཁྲོད“མཐའ་མའི་འགག་གནད”ཀྱི་ནུས་པ་ཡག་
པོ་འདོན་དགོས། གོམ་སྟབས་རྗེས་མར་དྲིལ་བསྒྲགས་སློབ་་་
གསོ་དང་། སྐྱེ་འཕེལ་དང་བདེ་ཐང་གི་བློ་འདྲིའི་ཞབས་ཞུ།
ལེགས་བཙའ་ལེགས་གསོའི་མཛུབ་ཁྲིད། འཆར་ལྡན་བུ་་་་་་་་
བཙའི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་རོགས་སྐྱོར། ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོང་།
ཕྱོགས་མིའི་ཞབས་ཞུ་བཅས“གཙོ་གནད་ལས་འགན་་་་་་་་་་་་་
དྲུག”ལ་དམིགས་ཏེ་ཏང་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ཕྲུ་གུ་གཉིས་སྐྱེ་་
ཆོག་པའི་སྲིད་ཇུས་ལ་སྔར་བས་རམ་འདེགས་དང་། དུས་་་་་
ཐོག་ཏུ་ཡུལ་བབ་དང་དམངས་འདུན་ཤེས་རྟོགས། བུ་་་་་་་་་་
བཙའི་སྲིད་ཇུས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་་་་་་
ཚོགས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ལྷན་སྦྱར་འབྲེལ་མཐུད་ལ་རམ་་་་་་་་་་་་་
འདེགས། ཁྱིམ་ཚང་འཆམ་མཐུན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་་་་་་་

གཏོད་པར་རོགས་རམ་བཅས་་་་་་་་
བྱས་ཏེ་མི་འབོར་དུས་ཡུན་རིང་པོ་
དོ་སྙོམས་འཕེལ་རྒྱས་དང་ཁྱིམ་་་་་་་
ཚང་འཆམ་མཐུན་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་་་
བ་བྱ་རྒྱུ་དང་། མང་ཚོགས་ཀྱི་་་་་་་་་
མིག་སྔའི་རིམ་པ་མང་བ་དང་སྣ་མང་ཅན་གྱི་བུ་བཙའི་་་་་་་་་་་
ཞབས་ཞུའི་དགོས་མཁོ་སྐོང་བ་དང་། ཞབས་ཞུའི་མཁོ་སྤྲོད་
ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་བ། ཞབས་ཞུའི་ནང་དོན་དང་གཞི་་་་་་་་
རྟེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་སུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་མང་་་་་་་་་
ཚོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཚོར་དངོས་འབྲེལ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ། བུ་བཙའི་
ལས་དོན་ལ་སེམས་ཁུར་དང་། ན་གཞོན་བདེ་ཐང་།
འཆར་ལྡན་བུ་བཙའི་དམིགས་བསལ་ཁྱིམ་ཚང་གི་རོགས་་་་་་་
སྐྱོར། སྐྱེ་འཕེལ་བདེ་ཐང་ལ་སྐུལ་འདེད། འཆར་ལྡན་བུ་་་་་་
བཙའི་ཁྱིམ་ཚང་ཕྱུག་འགྱུར་སོགས་ཁྱད་ལྡན་སྤུས་རྟགས་ཀྱི་་
རྣམ་གྲངས་ཧུར་ཐག་གཉེར་རྒྱུ། ཕྱོགས་ཁག་གི་ཐོན་ཁུངས་་
བསྡུ་སྒྲིལ་ནུས་ལྡན་བྱེད་པ་དང་། ཕ་མ་ཡ་གྱར་གྱི་ཁྱིམ་ཚང་་
དང་། ཁང་སྟོང་ཁྱིམ་ཚང་། གཞིས་ལུས་བྱིས་པ་སོགས་་་་་་་་
དམིགས་བསལ་གྱི་ཉམས་ཞན་ཚོགས་སྤྱིར་སེམས་ཁུར་་་་་་་་་་་
བཅས་བྱ་རྒྱུ་རེད། (བསྟན་འཛིན་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར།
ལྷག་པ་ཚེ་རིང་གིས་ཞུས)

གད་སྙིགས་གཅེས་ནོར་དུ་གྱུར་པ།

འདི་ལོ་ནས་བཟུང་། ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཐང་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར་གྲུ་ཁའི་དཔལ་འབྱོར་གསར་སྤེལ་ཁུལ་གྱིས་ལྗང་་་་་་་་
མདོག་འཕེལ་རྒྱས་དང་སྣོད་བཅུད་སྲུང་སྐྱོང་གི་གོམ་སྟབས་མགྱོགས་སུ་གཏོང་ཆེད། མ་དངུལ་བཏང་ནས་འཚོ་་་་་
བའི་གད་སྙིགས་དང་། རྒྱ་མཚོའི་གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་གད་སྙིགས། གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་ཆུ་སྙིགས་དང་སྣུམ་སྙིགས་བཅས་་་་་་་
ཕྱོགས་བསྡུས་གཙང་སེལ་བྱེད་པའི་རྣམ་གྲངས་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་དང་། རིགས་དབྱེ་གདམ་གསེས་དང་།
འགྱིག་ཤོག་ལ་བསྒྲིལ་ནས་གཙང་སེལ། སྐྱེ་ལྡན་སྙིགས་རོ་ཞིབ་མོ་བཟོ་བ་སོགས་ཀྱི་ལག་རྩལ་སྤྱད་དེ་འཚོ་བའི་གད་
སྙིགས་གཙང་སེལ་བྱས་ནས་འགྱིག་ཤོག་རྡོག་པོ་དང་སྐྱེ་ལྡན་ལུད་སོགས་བཟོས་ནས་ཕྱིར་ཚོང་བྱས་པས་གད་་་་་་་་་་་
སྙིགས་གནོད་མེད་ཅན་དུ་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཕན་འབྲས་བཟང་པོ་ཐོན་ཞིང་།
འདི་ནི་ཟླ་11ཚེས་13ཉིན་བཟོ་པས་ཐང་ཧྲན་གྲུ་ཁའི་དཔལ་འབྱོར་གསར་སྤེལ་ཁུལ་གྱི་གད་སྙིགས་གནོད་མེད་་་་་་
ཅན་དུ་གཙང་སེལ་བྱེད་པའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་འཁོར་ཁང་དུ་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་པའི་འགྱིག་རྡོག་སྟོན་བཞིན་པ།

