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བོད་ཁུལ་གསར་འགྱུར།
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གོར་མོའི་ཆིང་ཧྭ་གཏེར་ལས་ཚད་ཡོད་འགན་འཁྲི་
ཀུང་སིས་ཁྲིམས་འགལ་ངང་གཏེར་སྙིགས་ཏུན་
ཁྲི་590ཙམ་བཤངས་འབུད་བྱས་པ་
བརྟག་དཔྱད་གཏན་འཁེལ་བ།

ཚོགས་་ཆེན
ཚོགས
ཆེན་་བཅུ
བཅུ་་དགུ
དགུ་་པའི
པའི་་འཐུས
འཐུས་་མིམི་་སིསི་་ཁྲོན
ཁྲོན་་ཞིང
ཞིང་་ཆེན
ཆེན་་དཀར
དཀར་་མཛེས
མཛེས་་ཀྲོའུ
ཀྲོའུ་་ཡིཡི་་གྲོང
གྲོང་་ཚོཚོ་་ཏང
ཏང་་ཀྲིཀྲི་་པུའི
པུའི་་ཧྲུའུ
ཧྲུའུ་་ཅིཅི་་ཡུས
ཡུས་་ཏེཏེ་་ཁྲུན
ཁྲུན་་གྱིས
གྱིས་་བཤད
བཤད་་དོན
དོན།།

“དབུལ་སྒྲོལ་ཐུབ་དགོས་ན་ཏང་གི་སྲིད་ཇུས་བཟང་པོར་བརྟེན་
དགོས་པ་དང་འབྱོར་འབྲིང་ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་དགོས་
ན་རང་གི་འབད་བརྩོན་ལ་བརྟེན་དགོས”

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་དཀར་མཛེས་ནས་་་
ཟླ་12ཚེས་5ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།“ཡུལ་་
མི་ཚོ། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་ས་ཁོངས་
མཐུན་སྦྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱས་་་
ནས་གསར་བརྗེའི་རྟེན་གཞིའི་ཁུལ་རྙིང་པ་དང་། མི་་་་་
རིགས་ས་ཁུལ། མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ། ས་ཁུལ་་་་་་་་་་་
དབུལ་པོ་བཅས་མགྱོགས་མྱུར་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་་་་་་་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་བྱས་ཏེ་ཐབས་ཇུས་ལ་ཤུགས་སྣོན་་
གྱིས་ནུབ་རྒྱུད་ཐོན་འབྱེད་ཆེ་མོར་རྣམ་པ་གསར་པ་་་་་་་་་
ཆགས་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ས་ཆ་་་་་
འགན་གཙང་གི་འབྲེལ་བ་བརྟན་པོ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་་་
པ་དང་འབྲེལ་ཡུན་རིང་མི་འགྱུར་བ་བྱས་ནས་རེས་སྐོར་
གཉིས་པའི་ས་ཆ་འགན་གཙང་གི་དུས་ཡུན་ཐིམ་རྗེས་ལོ་
སུམ་ཅུ་རིང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོགས་བསྟན་ཡོད། ང་
ཚོས་ངེས་པར་དུ་སྲིད་ཇུས་བཟང་པོ་དེ་དག་བེད་ཡག་་་་
པོ་སྤྱད་དེ་ལས་ལ་བརྩོན་པའི་ལག་ཟུང་ལ་བརྟེན་ནས་་་་
བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་འཚོ་བ་བསྐྲུན་དགོས”ཉེ་ཆར་སི་་་་
ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་་་
རོང་བྲག་རྫོང་ཧྲུའེ་ཙི་ཤང་ཧྲུའེ་ཙི་གྲོང་ཚོ་དང་པོའི་་་་་་་་
བྱེད་སྒོ་ཁང་གི་སྒོ་རའི་ནང་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་་་་་་་་
དགུ་པའི་འཐུས་མི་གྲོང་ཚོའི་ཏང་ཀྲི་པུའི་ཧྲུའུ་ཅི་ཡུས་་་་
ཏེ་ཁྲུན་གྱིས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་གྲོང་མི་200ལྷག་་་་་

ཙམ་ལ་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་་
སྒྲོག་འགྲེལ་བྱས།
སྒོ་རའི་ནང་སྒྲོག་འགྲེལ་ཉན་མཁན་གྱི་གྲོང་མིས་་་་་
ཁེངས་ཤིང་། ལ་ལས་རྐུབ་སྟེགས་ཆུང་ཆུང་འཁྱེར་བ་་་་་
དང་། ལ་ལས་ས་མཐིལ་ཐོག་བསྡད་པ། འགའ་ཞིག་་་་་
གིས་ནན་ཏན་ངང་ཟིན་བྲིས་རྒྱག་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
ཚང་མས་སྒྲོག་འགྲེལ་གྱི་ནང་དོན་གཟབ་ནན་ངང་ཉན་་
པ་མ་ཟད་སྐབས་འགར་མགོ་བོ་ཡང་ལྕོག་ལྕོག་བྱེད་ཀྱི་་་་
ཡོད།“སྒྲོག་འགྲེལ་ཉན་རྗེས་ང་ཚོས་ཏང་གི་ཚོགས་་་་་་་
ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་དང་ལྷག་པར་དུ་གྲོང་་
གསེབ་དང་ཞིང་ལས་ཀྱི་གཟིགས་སྐྱོང་སྲིད་ཇུས་ལ་དེ་་་་་
བས་གོ་བ་ཟབ་མོ་བླངས་ཐུབ་བྱུང”གྲོང་མི་ཧོང་ལེན་་་་་་
ཁྲེང་གི་སྐད་ཆ་ལས་གྲོང་མི་ཚང་མའི་བསམ་ཚུལ་་་་་་་་་་་་་
མངོན།
སྒྲོག་འགྲེལ་མ་བྱས་གོང་། ཡུས་ཏེ་ཁྲུན་ཞིང་ཁ་་་་་་་
ནས་ལོག་མ་ཐག་ཡིན། ཉིན་དེ་དག་རིང་ཁོང་གིས་་་་་་་་་
ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་སྒྲོག་འགྲེལ་་་་་་་
བྱེད་པ་ཕུད། ད་དུང་གྲོང་མིར་ཤ་མོ་རླམ་རྩྭ་ཕོ་སུལ་་་་་་་
འདེབས་སྟངས་སློབ་ཀྱི་ཡོད། ན་ནིང་ནས་བཟུང་།
ཡུས་ཏེ་ཁྲུན་གྱིས་རླམ་རྩྭ་ཕོ་སུལ་ཚོད་འདེབས་བྱས་པར་
གྲུབ་འབྲས་ཐོན་པ་དང་ད་ཆ་གྲོང་མིའི་མོས་མཐུན་ཐོབ་
པ་དང་བྱེད་འཐུས་རང་བཞིན་དང་ཡོང་འབབ་ལ་རྟོག་་

ཞིབ་བྱས་རྗེས། ཁོང་དང་ཡུལ་མི་ཚོས་གྲོང་ཚོའི་ས་ཞིང་
ཁག་གཅིག་ལ་ལྗང་མདོག་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཤ་མོ་རླམ་རྩྭ་་་་
ཕོ་སུལ་གྱི་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྩིས་ཡོད་པ་་་་་་་་་
རེད།
“དབུལ་སྒྲོལ་ཐུབ་དགོས་ན་ཏང་གི་སྲིད་ཇུས་་་་་་་་་་
བཟང་པོར་བརྟེན་དགོས་པ་དང་། འབྱོར་འབྲིང་་་་་་་་་་་
ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་དགོས་ན་རང་གི་འབད་བརྩོན་ལ་བརྟེན་་
དགོས། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་འཐུས་མི་་་་་་
ཡིན་ཕྱིན། གཟི་བརྗིད་ཡིན་ལ་འགན་འཁྲི་ཡང་ལྕི་པོ་་་་་
ཡོད། ངས་ངེས་པར་དུ་གྲོང་ཚོའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་
དེ་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་དོན་་
འཁྱོལ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་ཕ་ཡུལ་དེ་བས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་
པར་འགྱུར་བ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ལོ་ལྔའི་རིང་། གྲོང་ཚོ་དང་་་
པོར་ལམ་དང་གློག་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ་དང་ངལ་ནུས་་་་་
ཕྱིར་གཏོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གླ་པར་ཕྱིན་པ་སོགས་་་་་་་་་
ལས། 2016ལོའི་གྲོང་མིའི་མི་རེའི་ཆ་སྙོམས་ཡོང་་་་་་་་་་
འབབ་སྒོར་ཁྲི་1.4བར་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། འདི་ལོའི་
རྒྱལ་སྟོན་རྫོགས་ལྡན་གཟའ་འཁོར་རིང་། གྲོང་ཚོས་་་་་
ཡུལ་སྐོར་བར་སྣེ་ལེན་ཞུས་པའི་ཡོང་འབབ་མི་རེར་་་་་་་
བགོས་ན་ཆ་སྙོམས་སྒོར་1100བྱུང་ཡོད”ཅེས་ཡུས་ཏེ་་་
ཁྲུན་གྱིས་གསར་འགོད་པར་བཤད།
(བདེ་དབང་དང་ཆོས་བཟང་གིས་སྒྱུར་ཞུས་བྱས)

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཟི་ལིང་ནས་ཟླ་12
ཚེས་5ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཉེ་ཆར་མཚོ་་་་་་
སྔོན་ཞིང་ཆེན་གོར་མོ་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གིས་འཚོགས་
པའི་གསར་འགྱུར་ཡོངས་བསྒྲགས་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་་་་་་་
གོར་མོའི་ཆིང་ཧྭ་གཏེར་ལས་ཚད་ཡོད་འགན་འཁྲི་ཀུང་་་་
སིའི་གཏེར་སྙིགས་བཤངས་འབུད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གནད་་་་་་
དོན་ལ་བརྟག་དཔྱད་དང་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་གནས་་་་་
ཚུལ་བརྡ་ཁྱབ་བཏང་སྟེ་དེ་གོང་འབྲེལ་ཡོད་སྨྱན་སྦྱོར་་་་་་་་
གྱིས་མཚོ་སྔོན་ཆིང་ཧྭ་གཏེར་ལས་ཀྱིས་བྱེ་ཐང་དུ་གཏེར་་་
སྙིགས་བཤངས་འབུད་བྱས་པའི་གསར་འགྱུར་ཞིག་སྤེལ་་་
བར་ནང་དོན་འགའ་དོན་དངོས་ཡིན་པ་དང་། ཁེ་ལས་
དེས་དེ་གོང་ཁྲིམས་འགལ་ངང་གཏེར་སྙིགས་བཤངས་་་་་་
འབུད་བྱས་པ་གཏན་འཁེལ་བ་རེད།
གོར་མོ་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་དྲུང་ཆེ་གསར་་་་་་་་་་་
འགྱུར་མགྲིན་ཚབ་པ་མཱ་ཅན་ཝུའེ་ཡིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར།
ས་ཆ་དངོས་སུ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་བརྒྱུད་གོར་མོ་ཆིང་་་
ཧྭ་གཏེར་ལས་ཚད་ཡོད་འགན་འཁྲི་ཀུང་སིས་2014
ལོའི་ཟླ་8པའི་སྔོན་དུ་ཁྲིམས་འགལ་ངང་གཏེར་སྙིགས་་་་་་
བཤངས་འབུད་བྱས་པའི་བྱེད་སྤྱོད་ཡོད་པ་དང་བཤངས་་
འབུད་བྱས་པའི་གཏེར་སྙིགས་ཏུན་ཁྲི་590ཙམ་ཟིན་པ་་་
ལས་བཟོ་གྲྭའི་ཉེ་འཁོར་དུ་ཏུན་ཁྲི་199བཤངས་འབུད་་་
བྱས་པ་དེས་སྨྱན་སྦྱོར་གྱི་འཕྲིན་སྤེལ་ནང་རྒྱང་ཚོར་པར་་་

2011ལོར་བོད་ཆས་དཔེ་གསར་ཇུས་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་སར་ཡོང་ནས་དེའི་ལོ་གཉིས་པར་དར་བཟོ་་་་
ཆེ་བའི་བོད་ཆས་སྤུས་རྟགས“ཡིད་འོང”ཞེས་པ་གསར་གཏོད་བྱས། ལོ་འགའ་ཞིག་རིང་བཀྲ་ཤིས་དང་ཁོང་གི་
ཚོགས་མིས་ལྷ་སའི་བར་སྐོར་ཁྲོམ་གཞུང་གི་སྒོ་ར་རྙིང་པའི་ནང་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་གཞི་རྒྱུ་དང་དེང་རབས་ཀྱི་་་་་་
དཔེ་གསར་ཇུས་འགོད་མཉམ་དུ་བསྲེས་ཏེ་བློ་ཁོག་ཆེན་པོས་སྲོལ་རྒྱུན་བོད་ཆས་རྨང་གཞིར་བྱས་ཏེ་དེང་རབས་
ཀྱི་བཟོ་ལྟ་དཔེ་གསར་གྱི་བོད་ཆས་འཆར་འགོད་བྱས་པ་རེད།

བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ཇུས་འགོད་བྱས་པའི་བོད་ཆས་དཔེ་་་་་་་་་་་་
གསར་ལ་ས་གནས་དེ་གའི་ན་གཞོན་གྱིས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་་་་་་་
བྱེད་པ་མ་ཟད། ནེ་པ་ལ་དང་རྒྱ་གར་སོགས་ས་ཆ་མང་པོ་་་་་་་་
དང་དེ་བཞིན་ཡོ་རོབ་ཀྱི་ས་ཆ་འགའ་ཞིག་ཏུའང་ཕྱིར་ཚོང་་་་་་་
ཐུབ་པ་དང་། ལྷ་ས་དང་པེ་ཅིང་སོགས་སུ་སྤུས་རྟགས་དེ་་་་་་་་་
ངོམས་སྟོན་ཐེངས་མང་བྱས་ཡོད། བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས“གནའ་་་་་་་་
བོའི་བཟོ་རྩལ་དང་དེང་རབས་དཔེ་གསར་གྱི་འདུ་ཤེས་མཉམ་
དུ་བསྲེས་ན་བོད་ཆས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་དར་སྤེལ་ཐུབ་་་
པ་མ་ཟད། ན་གཞོན་ཚོས་ཀྱང་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག”ཅེས་
བཤད།

↑ འདི་ནི་བཀྲ་ཤིས་དང་ཁོང་གི་ཚོགས་པས་གྱོན་་་་་་་་
ཆས་འཆར་འགོད་ཞིབ་ཚགས་བྱེད་པ།
← འདི་ནི་མོ་ཐྲོལ་གྱིས་Tདབྱིབས་ཅན་གྱི་ངོམས་་་་་་་་་་
སྟེགས་སུ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་འཆར་འགོད་བྱས་པའི་བོད་ཆས་དཔེ་་
གསར་ངོམས་སྟོན་བྱེད་པ།

ཀྲུང་་གོ
ཀྲུང
གོ་་དང
དང་་ཕྱི
ཕྱི་་རྒྱལ
རྒྱལ་་གྱི
གྱི་་རིགས
རིགས་་གཅིག
གཅིག་་མཁས
མཁས་་ཅན
ཅན་་གྱིས
གྱིས།།

སྲན་རིགས་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ན་མཐོ་གྲང་ཁུལ་གྱི་རྩྭ་ར་ཉམས་ཞན་དུ་གྱུར་པའི་
གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ལ་ཕན་པ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་པ།

ས་གནས།

ལྷ་ས་རྡོ་སེང་གེ་ལམ་སྒོ་རྟགས། 36

ལོ་གསུམ་གྱི་མཉམ་ལས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པས་མིག་སྔར་གྲུབ་་་་་
འབྲས་རགས་ཙམ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།
“ཞིབ་འཇུག་འབྲས་བུ་ལས་མངོན་དོན། ཕྱུགས་འཚོ་་་་་་་
ཐལ་དྲགས་པ་དང་འབྲོག་ལས་ཐོན་ཟོག་ཕྱིར་འཚོང་ལས་ས་་་་་
རྒྱུའི་སྐྱེ་ལྡན་ཐཱན་གྱི་འདུས་ཚད་དང་ཆོན་ཏན་གྱི་འདུས་ཚད་་་་
དམའ་རུ་ཕྱིན་ནས་རྩྭ་སའི་འཚོ་བཅུད་དོ་སྙོམས་པོ་མེད་པ་ནི་་་
མཚོ་བོད་ས་མཐོའི་མཐོ་གྲང་ཁུལ་གྱི་རྩྭ་ར་ཉམས་ཞན་དུ་གྱུར་་་
རྐྱེན་གཙོ་བོ་དེ་རེད”ཅེས་མཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན་ཞིང་འབྲོག་སློབ་་
གླིང་གི་ཡོན་ཀྲང་གཞོན་པ་ལི་ཤིའི་ལའེ་ཡིས་བཤད།
རྩྭ་སའི་འཚོ་བཅུད་དོ་སྙོམས་ཡོང་ཆེད། ཚན་ཞིབ་མི་་་་་་་་
སྣས་ས་བབ་སྨི་3000ཡན་གྱི་མཐོ་གྲང་ཁུལ་གྱི་རྩྭ་རར་་་་་་་་་་་་་་
དམིགས་ས་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་སྲན་རིགས་སྣ་ཁ་18བཏབ་པ་་་་་་
རེད། སྲན་རིགས་རྩ་བས་མཁའ་རླུང་ཁྲོད་ཀྱི་ཏན་རྩི་ཤིང་གིས་
བསྡུ་ལེན་ཐུབ་པའི་འཚོ་བཅུད་ཏན་ལ་གྱུར་ནས་ས་རྒྱུའི་གཤིན་
ཏུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པ་རེད།
“འདི་ལོ་ཚོད་འདེབས་བྱས་པའི་ཁྲོད་སྣ་ཁ་6དགུན་སྒྲོལ་་
སྦྲག་ཨང་། 850000

རིས་དང་བརྙན་ལམ་ཐོག་ནས་མངོན་པའི“སྦགས་་་་་་་་་་་
བཙོག་ཁུལ་སྤྱི་ལེ་16”ཞེས་པ་དེ་ཆགས་ཡོད། དེ་་་་་་་་་་་
བྱིངས་ཀྱི་ཏུན་ཁྲི་391ཙམ་སིམ་འགོག་ཡོལ་བ་ཁོ་ན་ལས་
མེད་པའི་གཏེར་སྙིགས་ས་དོང་ནང་བཤངས་ཡོད་པ་་་་་་་་་
རེད།
2014ལོའི་ཟླ་8པ་ནས་2017ལོའི་ཟླ་2པའི་བར།
ཁེ་ལས་དེ་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་མཚམས་བཞག་པ་དང་དུས་་་་་་་་
ཚོད་དེའི་རིང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱི་བཅོས་སྒྲིག་་་
བཀའ་རྒྱའི་བླང་བྱ་གཞིར་བཟུང་གཏེར་སྙིགས་ས་དོང་དུ་
སིམ་འགོག་འགྱིག་ཤོག་འདིང་བའི་ལས་གྲྭ་དུས་ཐེངས་་་་་
གཉིས་ལ་དབྱེ་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་དང་། གཏེར་་་་་་་་
སྙིགས་བཤངས་འབུད་མདོང་ལམ་སྤྱི་ལེ་8བཏིང་བ་དང་་
ལྟ་དཔྱད་ཚད་ལེན་ཁྲོན་པ་1བྲུས་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་་་་་་་་
གྲངས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་ཆ་ཚང་བ་དང་ས་ཆར་རིགས་གཅིག་་་
མཁས་ཅན་གྱིས་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་ལས་ད་ཆའི་སྒྲིག་་་་་་་་
ཆས་རྣམས་ཁོར་ཡུག་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་བླང་བྱ་དང་གཞི་་་་་་་་
རྩའི་ཆར་མཐུན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། 2017ལོའི་ཟླ་3པར་་་་་
ཁེ་ལས་དེ་ཉིད་ཐོན་སྐྱེད་སླར་གསོ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་་་་་་་
ཁྲིམས་འགལ་ངང་གཏེར་སྙིགས་བཤངས་འབུད་བྱེད་་་་་་་
པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་མེད་པ་རེད།
(ཚེ་བརྟན་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་བསྒྱུར། གནམ་ཕྱུག་་་་་་་
རྒྱལ་གྱིས་ཞུས)

བོད་ལྗོངས་འབུར་བརྙན་སྒྱུ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་
ལྷ་སར་བཙུགས་པ།

ལྷ་སའི་སྲོལ་རྒྱུན་བོད་ཆས་ཀྱི་དར་བཟོའི་ལམ་བུ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཟི་ལིང་ནས་ཟླ་12ཚེས་5
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཉེ་ཆར། གསར་འགོད་་་་་་་་
པས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཕྱི་རྒྱལ་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་་་་་
ཅུས་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱས་པར། ཚན་རྩལ་པུའུ་ཡི་རྒྱལ་ཁབ་་་་་
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚན་རྩལ་མཉམ་ལས་ཆེད་དོན་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་རྒྱབ་་་་་
སྐྱོར་འོག་མཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན་གྱི་ཚན་ཞིབ་མི་སྣ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་་
རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་10ལྷག་ཙམ་གྱིས་མཉམ་ལས་བྱས་་་་་
ཏེ་གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོའི་མཐོ་གྲང་རྩྭ་རར་སྲན་རིགས་ཚོད་་་་་
འདེབས་བྱས་ནས་རྩྭ་ར་ཉམས་ཞན་དུ་གྱུར་བའི་གནད་དོན་་་་་
ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་ཐབས་ལམ་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་པ་རེད།
ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། 2015ལོ་ནས་བཟུང་།
མཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན་ཞིང་འབྲོག་སློབ་གླིང་གི་ཚན་ཞིབ་ཚོགས་པ་
དང་ནེའུ་ཙི་ལན་དང་། ཨ་རི། ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་གྱིས་གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོའི་ལྟེ་་་་་་
བའི་ཁུལ་གྱི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་སོག་རིགས་རང་སྐྱོང་་་་་་་་
རྫོང་གི་རྩྭ་ར་ཉམས་ཞན་དུ་གྱུར་བའི་གནད་དོན་ལ་དུས་ཡུན་་་

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

ཐུབ་པ་དང་དེའི་ནང་ནེའུ་ཙི་ལན་ཀའོ་ཅ་སུའོ་ཡི་རྩྭ་འདབ་་་་་་་
གསུམ་མ་སྐྱེ་འཚར་ལེགས་ཤོས་བྱུང་ནས་ཟླ་བ་དགུ་པ་ནས་་་་་་་་
བཟུང་རྒྱུད་སྤེལ་བྱས་ཟིན”ལི་ཤིའི་ལའེ་ཡིས་ཀའོ་ཅ་སུའོ་ཡི་རྩྭ་
འདབ་གསུམ་མས་ས་རྒྱུར་འཚོ་བཅུད་བསྣན་ནས་ཕྱུགས་་་་་་་་་་་
རིགས་ལ་གཟན་རྩྭ་མཁོ་འདོན་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ད་དུང་ས་་་་་་་་
རྒྱུར་འཚོ་བཅུད་ཏན་བསྣན་རྗེས་དེ་སྔའི་ཕྱུགས་རྩྭའི་སྐྱེ་འཚར་་
ལེགས་སུ་འགྲོ་གི་ཡོད་ཅེས་བཤད།
རྣམ་གྲངས་དེའི་འགན་འཁུར་བ་མཚོ་སྔོན་སློབ་ཆེན་ཞིང་
འབྲོག་སློབ་གླིང་གི་ཡོན་ཀྲང་ལི་ཙུང་རེན་གྱིས་སྲན་རིགས་་་་་་་་་
འདེབས་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐུབ་ཚེ། གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོའི་མཐོ་་
གྲང་རྩྭ་རའི་འཚོ་བཅུད་སླར་གསོར་ཕན་ནས་གཙང་གསུམ་ཆུ་་
འགོའི་ཉམས་ཞན་སྣོད་བཅུད་མ་ལག་ལ་སྲུང་སྐྱོང་དང་ལེགས་་
སུ་གཏོང་བར་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་དོན་སྙིང་ལྡན་ཡོད་ཅེས་་་་་
བཤད།
(བདེ་དབང་དང་ཆོས་བཟང་གིས་སྒྱུར་ཞུས་བྱས)

ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 0891—6335974

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ལྷ་ས་ནས་་་
ཟླ་12ཚེས་4ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།
ཚེས་3ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ། བོད་ལྗོངས་འབུར་་་་་་་་་་་་
བརྙན་སྒྱུ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་ལྷ་སར་བཙུགས་པ་་་་
རེད། ལྷན་ཚོགས་དེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་དང་རང་་་་་་་
སྐྱོང་ལྗོངས་རིམ་པའི་བཟོ་རྩལ་དང་མཛེས་་་་་་་་
རྩལ་མཁས་པ་མང་པོའི་གྲོས་འགོའི་འོག་་་་་་་་་་་་
བཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ནང་སྲོལ་་་་་་་
རྒྱུན་གྱི་བརྙན་བཟོའི་སྒྱུ་རྩལ་པ་བརྒྱ་ལ་ཉེ་བ་་་་་
ཞུགས་རྒྱུའི་ཡིད་དབང་བཀུག་ཡོད། ལྷན་་་་་་་་་
ཚོགས་དེ་བཙུགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་བོད་་་་་
ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་བརྙན་བཟོའི་ལག་རྩལ་སྲུང་སྐྱོང་་་་
དང་། རྒྱུན་འཛིན། འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་་་་་་་་
བཅས་བྱས་ནས་བོད་ལྗོངས་ས་ཁུལ་གྱི་ཁྱད་་་་་་་
ལྡན་རིག་གནས་ཐོན་ལས་སྔར་བས་འཕེལ་་་་་་་་
རྒྱས་འགྲོ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཆེད་ཡིན་པ་་་་
རེད།
ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ལོ་2500
ལྷག་ཙམ་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་སྲོལ་་་་་་་
རྒྱུན་བརྙན་བཟོའི་ལག་རྩལ་ནི་སྒྱུ་རྩལ་རང་་་་་་་
བཞིན་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་གནའ་བོའི་ལག་ཤེས་སྒྱུ་་་
རྩལ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ལྕགས་རིགས་དང་། ཤིང་
ཆ། རྡོ་ཆས་སོགས་རྒྱུ་ཆར་བྱས་ཏེ་སྲོལ་རྒྱུན་་་་་་
ལག་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་སྣོན་བྱས་པ་་་་་་་་་་་
བརྒྱུད་གསོན་ཉམས་ལྡན་པའི་ལྷ་བཟོའི་བཟོ་་་་་
རྩལ་གྱི་ཐོན་རྫས་གྲུབ་པ་དང་ཆབས་ཅིག དེ་་་་
དག་རིག་དངོས་ཉམས་གསོ་དང་གཏོར་སྐྱོན་་་་་
གསལ་འབྱེད་སོགས་ཕྱོགས་མང་པོའི་ཐད་རྒྱ་་་་་
ཁབ་ངང་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། ལག་རྩལ་དེར་རིག་་་་་་་
གནས་ཀྱི་རྨང་གཞི་ཟབ་མོ་དང་། ཚད་མཐོའི་་་
མཛེས་དཔྱོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པར་གསལ་་་་་
བ། རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་མ་ལག་ཁུངས་་
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བཙན་པ་བཅས་ལས་མངོན་མིན་རིག་གནས་་་་་
ཀྱི་ཤུལ་བཞག་དཀར་ཆག་ནང་བཅུག་པ་ཞིག་་་་
ཡིན་པས། བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཁྲོད་རྒྱུན་ཆད་་་་
མེད་པར་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་་་་་་་་་་་
མཚོན་ཚུལ་དང་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད།
“བརྙན་བཟོ་བ་དེ་བས་མང་བས་ང་ཚོའི་་
ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རོགས་རམ་འོག་ཚད་ལྡན་གྱི་་་་་་་
ལག་རྩལ་རྒྱུན་འཛིན་པ་དེ་བས་མང་པོ་གསོ་་་་་་
སྐྱོང་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་བརྙན་བཟོའི་ལག་རྩལ་་་་
བྱ་གཞག་དང་ཐོན་ལས་སྲུང་སྐྱོང་དང་།
འཕེལ་རྒྱས། རྒྱུན་འཛིན་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་
ལྕི་པོ་ཕྲག་ཏུ་འཁུར་ནས་མེས་པོས་བཞག་པའི་་་
རིག་གནས་ཀྱི་མཆོག་ནོར་མ་བརླག་པ་བྱ་རྒྱུའི་་་
རེ་བ་ཡོད”ཅེས་ཀྲུང་གོ་བཟོ་རྩལ་མཛེས་རྩལ་་་་
ལས་རིགས་ཀྱི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་བོད་ཀྱི་འབུར་་
བརྙན་སྒྱུ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་་་་་་་
དགའ་ཡིས་གསར་འགོད་པར་ནན་ཏན་ངང་་་་་
དེ་ལྟར་བཤད་བྱུང་།
“འབུར་བརྙན་སྒྱུ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་་་་་་་་་་་་་
བཙུགས་པ་དེས་རང་ལྗོངས་ཀྱི་བརྙན་བཟོའི་་་་་
ལག་རྩལ་དེ་ཉིད་ས་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ལྡན་རིག་་་་་་
གནས་ཐོན་ལས་སུ་འགྱུར་བར་སྔར་བས་སྐུལ་་་་
འདེད་ཐེབས་པ་དང་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལག་ཤེས་་་་་་་
བཟོ་ལས་རྒྱུན་འཛིན་དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་་་་་
བའི་རྣམ་པ་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་ནས་སྤྱི་་་་་་་་་་་
ཚོགས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་ལ་སྐུལ་ཁྲིད་ཐུབ་པ་དང་་་
ཆབས་ཅིག དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཕན་འབྲས་དེ་་་་་་
བས་ཡག་པོ་ཐོན་ཡོད”ཅེས་བོད་རང་སྐྱོང་་་་་་་་་
ལྗོངས་རིག་གནས་ཐིང་ཐོན་ལས་ཁྲུའུ་ཡི་ཁྲུའུ་་་་
ཀྲང་གཞོན་པ་ལི་ཁྲོན་ཀྲོའུ་ཡིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས།
(པ་ཕན་གྱིས་བསྒྱུར། ལྷག་ཚེ་དང་པ་་་་་་་་
ཕན་གྱིས་ཞུས)
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习近平会见加
教育部否认
拿大总理特鲁多
“义务教育升级
一个工业盐湖
何以成为热门景 为十二年”
“中考
区？
取消”传闻
——青海茶卡
乌兰牧骑建
盐湖旅游井喷式发
展的背后
立 60 周年表彰大
第四届世界互
联网大会圆满闭幕 会在呼和浩特举
C919 订单总数 行
达到 785 架
浙江成功抓
三季度移动支
付业务金额 49.26 获“百名红通人
万亿元 同比增长
员”周骥阳“百
39.42%
甘肃：两年来累 名红通人员”半
计投资 7 亿多元用
数落网
于“厕所革命”
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外交部：已协
助 1 万 5 千余名滞
留巴厘岛中国游
客安全回国
第 19 届非洲
艾滋病与性传播
疾病国际大会开
幕
新西兰副总
理称赞新中关系
全球最杰出
1000 家餐厅排行
榜揭晓 中国上
榜数量位列第二
中国网约车
企业本土化运营
拓展拉美市场
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第四版
四川省甘孜
州十九大代表
村党支部书记余
德春：
“脱贫全靠
党的政策好，奔
康要靠自己加油
干”
调查确认格
尔木庆华矿业有
限责任公司曾违
法排放尾矿约
590 万吨
西藏造像艺
术协会在拉萨成
立
中外专家认
为：种植豆科植
物有助应对高寒
草地退化问题

