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རྒྱལ་ནང་གསར་འགྱུར།
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མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

རང་རྒྱལ་གྱིས་འཛམ་གླིང་ཐོག་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་
སྨན་བཅོས་འགན་ལེན་གྱི་དྲ་བ་ཆེ་ཤོས་བཙུགས་པ།

རྒྱལ་ཁབ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འཆར་བཙའ་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་
རེན་གཞོན་པ་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་སྨན་བཅོས་ལམ་ལུགས་་་་་
སྒྱུར་བཅོས་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་ཝང་ཧོ་ཧྲེང་གིས།
ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་པ་འཚོགས་ཚུན། སྨན་བཅོས་་
སྒྲིག་གཞི་སྒྱུར་བཅོས་གཏིང་ཟབ་དང་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུ་་་་་་
ལེགས་སུ་གཏོང་བའི་ཐད་འཕེལ་རིམ་མངོན་གསལ་དོད་ལ་་་་་་
མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཚོར་བརྟན་པོའི་ངང་ཆེ་རུ་སོང་ཡོད་ཅེས་་་་
བཤད།

སྨན་བཅོས་འགན་ལེན་དྲ་བ་བརྟན་པོ་་་་་་་་་་་
བཙུགས་ཏེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་སྨན་པ་བསྟེན་པའི་་་་་་་
ཁུར་པོ་ཡང་དུ་ཧུར་ཐག་བཏང་བ།

ཝང་ཧོ་ཧྲེང་གིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་དོན། རང་རྒྱལ་གྱིས་དུས་་་
ཐུང་ནང་འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་དམངས་ཡོངས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་སྨན་
བཅོས་འགན་ལེན་དྲ་བ་ཆེ་ཤོས་བཙུགས་ཏེ་འགན་ལེན་ནང་་་་་
ཞུགས་མཁན་མི་གྲངས་དུང་ཕྱུར་13.5ལྷག་ཙམ་ཟིན་ནས་་་་་་་
འགན་ལེན་ནང་ཞུགས་ཚད་95%ཡན་གཏན་འཇགས་ཐུབ་་་་
པ་དང་། གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་གཞི་རྩའི་་་་་་་་
སྨན་བཅོས་འགན་ལེན་གྱི་མི་རེའི་ནོར་སྲིད་ཁ་གསབ་ཚད་་་་་་་་་
གཞི་2008ལོའི་སྒོར་80ནས་2017ལོའི་སྒོར་450བར་མཐོ་་
རུ་བཏང་ཞིང་། 2017ལོའི་སྨན་བཅོས་འགན་ལེན་སྨན་རྫས་
དཀར་ཆག་ནང་སྨན་རྫས་375གསར་དུ་ཁ་སྣོན་བྱས་པ་དང་་་
འཕར་ཚད་17%ཟིན་པའི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གྲོས་མོལ་བྱས་་
པའི་སྨན་རྫས་རིགས་39ཚུད་ཡོད་པ་རེད།
གཞི་རྩའི་སྨན་བཅོས་འགན་ལེན་གྱི་ཡུལ་གཞན་དུ་སྨན་་་་
བཅོས་འགྲོ་གྲོན་ཐད་ཀར་རྩིས་ཞུ་བྱ་རྒྱུར་བརྟན་པོའི་ངང་་་་་་་་་
སྐུལ་འདེད་བཏང་བས་མང་ཚོགས་ནད་བསྟེན་སྐབས་གང་་་་་་་
སར་འགྲོ་མི་དགོས་པ་དང་དངུལ་མང་པོ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་་་་་་་་་
མེད། མིག་སྔར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡུལ་གཞན་དུ་སྨན་བཅོས་འགྲོ་་་་་
གྲོན་རྩིས་ཞུའི་ཆ་འཕྲིན་མ་ལག་དང་ཡུལ་གཞན་དུ་སྨན་་་་་་་་་་་་
བཅོས་མ་དངུལ་རྩིས་ཞུའི་ལམ་སྲོལ་བཟོས་ཟིན་ནས་ཞིང་ཆེན
(རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་གྲོང་ཁྱེར)དང་ཤིན་ཅང་ཐོན་སྐྱེད་་་་་་་་་་་
འཛུགས་སྐྲུན་པིང་ཐོན་བཅས་ཚང་མར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཡུལ་་་་་་

གཞན་དུ་སྨན་བཅོས་འགྲོ་གྲོན་ཐད་ཀར་རྩིས་ཞུའི་མ་ལག་་་་་་་་་
འབྲེལ་མཐུད་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་དྲ་སྦྲེལ་མངོན་འགྱུར་ཐུབ་་
ཡོད་པ་རེད།
ནད་གཞི་ཆེན་པོ་དང་ནད་ཚབས་ཆེན་གྱི་སྨན་བཅོས་་་་་་་་
རོགས་སྐྱོབ་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་་་་་
ཀྱི་མ་མཐའི་འཚོ་བའི་འགན་ལེན་བྱ་ཡུལ་དང་དམིགས་བསལ་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་མི་སྣ་ནས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་་་་་་་་་
དང་གཱ་བཟོས་པའི་མི་འབོར་དབུལ་པོ་དང་། ཡོང་འབབ་་་་་་་་་
དམའ་བའི་རོགས་སྐྱོབ་བྱ་ཡུལ། ནད་གཞིས་རྐྱེན་པས་དབུལ་་
པོར་གྱུར་པའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་ནད་གཞི་ལྕི་པོ་ཕོག་པའི་མི་སྣ་་་་་་་་་་
བཅས་བར་རྒྱ་སྐྱེད་བྱས་ཡོད། 2013ལོར་ནད་ཡམས་འཕྲལ་་
སྡོམ་རོགས་སྐྱོབ་ལམ་ལུགས་བཟོས་པ་དང་། རིམ་རྩིས་བརྒྱབ་
ན་མི་ཐེངས་ཁྲི་70ཙམ་ལ་རོགས་སྐྱོབ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།
བདེ་ཐང་དབུལ་སྐྱོར་འདུ་འགོད་ལག་ལེན་བསྟར་ཞིང་།
ནད་ཆེན་འགན་བཅོལ་གྱི་ཚད་གཞི་དམའ་ཤོས་50%དམའ་་་
རུ་བཏང་བ་དང་འགན་བཅོལ་ཚད་གཞི་མཐོ་ཤོས་མཐོ་རུ་་་་་་་་་
བཏང་སྟེ་བདེ་ཐང་དབུལ་སྐྱོར་ཁ་གསབ་འགན་ལེན་ལམ་སྲོལ་
འཛུགས་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་བས་མི་འབོར་དབུལ་པོའི་་་་་་་
སྨན་བཅོས་འགྲོ་གྲོན་ཁྲོད་མི་སྒེར་གྱིས་སྤྲོད་པའི་བསྡུར་ཚད་་་་་
2016ལོའི་43%ནས་2017ལོའི་19%བར་ཆག་ཡོད་པ་་་་་་་
རེད།

སྤུས་ལེགས་སྨན་བཅོས་ཐོན་ཁུངས་གཤམ་་་་་
སྤེལ་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་གཞི་རིམ་སྨན་་་་་་་་
བཅོས་ཞབས་ཞུའི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་བཏང་བ།

“ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་པ་འཚོགས་ཚུན། ‘མི་་་
སེར་གྱི་སྒོ་འགྲམ་སྨན་ཁང’འཛུགས་སྐྲུན་ཡག་པོ་བྱ་ཆེད།
ཀྲུང་དབྱང་གིས་མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་474.8བཏང་སྟེ་་་་་་་་
རྫོང་རིམ་པའི་སྨན་ཁང་དང་གཞི་རིམ་སྨན་བཅོས་འཕྲོད་་་་་་་་་་
བསྟེན་སྒྲིག་གཞི་ཁྲི་11གི་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཛུགས་་་་་་་་
སྐྲུན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ནས་གཞི་རིམ་གྱི་སྨན་བཅོས་འཕྲོད་་་་་་་་་
བསྟེན་ཞབས་ཞུའི་མ་ལག་ཟམ་མི་ཆད་པར་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་་་་
བཏང་ཡོད”ཅེས་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གཞི་རིམ་གྱི་ཀྲུང་ལུགས་་་་་་་

གསོ་རིག་སྨན་རྫས་ཀྱི་ཞབས་ཞུའི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་བའི་་་་་་་་
འདུ་འགོད་ལ་རྒྱུན་མཐུད་ངང་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་ཤང་གྲོང་
འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་དང་སྡེ་ཁུལ་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུའི་ལྟེ་་་་་་
གནས་ཁྲི་3ལྷག་ཙམ་དུ་ཀྲུང་ལུགས་གསོ་རིག་གི་ཕྱོགས་བསྡུས་་
ཞབས་ཞུའི་ཁུལ་བཙུགས་པ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་
སྒྲིག་གཞི་ཁྲི་1.3གྱི་རྒྱང་རིང་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཞུ་རྒྱལ་ཁབ་་་་་
རིམ་པའི་རྫོང་དབུལ་པོ་ཚང་མར་ཁྱབ་ཡོད་ཅེས་ཝང་ཧོ་ཧྲེང་་་་
གིས་བཤད།

སྨན་རྫས་ཀྱི་གོང་ཚད་དམའ་རུ་བཏང་སྟེ་་་་་་
གཞུང་བཙུགས་སྨན་ཁང་སྤྱི་ཕན་རང་བཞིན་དུ་་་་
འགྱུར་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ།

ཝང་ཧོ་ཧྲེང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་སྨན་རྫས་ལས་རིམ་ཧྲིལ་་་
པོའི་སྒྱུར་བཅོས་ལག་ལེན་ཤུགས་ཆེན་བསྟར་བ་སྟེ། ཐོན་སྐྱེད་
ལྷུ་ཚིགས་སུ་ཞིབ་འཇུག་གསར་བཟོ་བྱ་རྒྱུར་ལྕག་སྐུལ་བྱས་ཏེ་་་་
འདྲ་བཟོས་སྨན་རྫས་ཀྱི་ཕན་ནུས་ལ་གཅིག་གྱུར་ངང་གདེང་་་་་
འཇོག་བྱས་ཡོད། ཤིན་ཏུ་དཀོན་པའི་སྨན་རྫས་དང་། གོང་་་་་
ཁེའི་སྨན་རྫས། བྱིས་པའི་སྨན་རྫས་བཅས་མཁོ་སྤྲོད་འགན་་་་་་
ལེན་ལ་ཤུགས་སྣོན་དང་ཁྲོམ་ར་དང་མཐུན་སྦྱོར་དང་གནས་་་་་
གཏན་འཁེལ་གྱིས་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་པ་སོགས་གནད་སྨིན་བྱ་་་་་་་་་་
ཐབས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཐོག་སྤྱད་པས་ནད་ཐོག་སྨན་བཅོས་ལ་་་་་་
མཁོ་བའི་སྨན་རྫས་རིགས་130ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་ཐུབ་ཡོད་་་་
ཅེས་བཤད།
གཞུང་བཙུགས་སྨན་ཁང་ཕྱོགས་བསྡུས་སྒྱུར་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་་
ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཁྱབ་གདལ་བཏང་སྟེ་གཞུང་བཙུགས་སྨན་་་
ཁང་དུ་སྨན་རྫས་ཀྱི་ཟུར་བསྣན་རིན་གོང་མེད་པར་བཟོས་་་་་་་་་
ཡོད། དེང་རབས་ཀྱི་སྨན་ཁང་དོ་དམ་ལམ་ལུགས་འཛུགས་་་་་་
རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་དང་གཞུང་བཙུགས་སྨན་ཁང་་་་་་་་་་་
བཅོས་སྐྱོང་ལམ་སྲོལ་དང་ནང་ཁུལ་གྱི་ཚན་རིག་དང་མཐུན་་་་་
པའི་དོ་དམ་སྒྲིག་སྲོལ་ཟམ་མི་ཆད་པར་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་་་་་་་་་་་
བཏང་ནས་ཏང་གི་འགོ་ཁྲིད་ལ་སྔར་བས་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་་་་་
ཡོད་པ་རེད།
(ལྷག་ཚེས་བསྒྱུར། བསོད་བདེ་གཞོན་པས་ཞུས)

འཁོར་ཁང་དུ་དཔྱིད་གསར་མཚན་
ཚོགས་འཚོགས་ནས་དཔྱིད་
གསར་དུས་ཆེན་བསུ་བ།

ཟླ་2ཚེས་12ཉིན། “དུས་བདེའི་དཔྱིད་གསར་་་་་་
སྐྱེལ་འདྲེན། ང་ཚོ་མཉམ་དུ་བསྐྱོད”ཅེས་བརྗོད་དོན་་་་
གཙོ་བོའི་འཁོར་ཁང་དུ་གཉེར་བའི་དཔྱིད་གསར་དུས་་་
ཆེན་གྱི་མཉམ་སྤྲོའི་དགོང་ཚོགས་ཧྲང་ཧའེ་ཤུགས་་་་་་་་་་་
འགྲེམས་མེ་འཁོར་དུམ་བུའི་ཧུང་ཆའོ་ཤུགས་འགྲེམས་་་་
མེ་འཁོར་འཁོར་སྐྱོད་སུའོ་ཡི་མྱུར་བགྲོད་ལྕགས་ལམ་་་་་་
ཞིབ་བཤེར་ཉམས་གསོའི་འཁོར་ཁང་དུ་འཚོགས་པ་་་་་་་
དང་། ལྕགས་ལམ་ཧྲང་ཧའེ་ཤུགས་འགྲེམས་མེ་འཁོར་་་
དུམ་བུའི་ལག་རྩལ་བཟོ་པ་དང་ཧྲང་ཧའེ་འགྲུལ་སྐྱེལ་་་་་
དུམ་བུའི་ལས་དོན་པས་རང་རྩོམ་རང་འཁྲབ་ཀྱི་ལེ་ཚན་
འཁྲབ་སྟོན་བྱས་ནས་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་ལ་བསུ་བ་་
ཞུས་ཤིང་། དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་རིང་། དཔྱིད་་་་་་་་་་
གསར་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་འགན་གྱི་འགན་འཁུར་བའི་་་་་་་
ལྕགས་ལམ་གྱི་འཐབ་ཕྱོགས་དང་པོའི་ལས་བཟོ་ཚོས་སོ་་
སོའི་ལས་གནས་ཐོག་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་དགའ་་་་་་་
གཏོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། འདི་ནི་གོང་ཚེས་ཉིན་ལྕགས་
ལམ་ལས་བཟོས་མྱུར་བགྲོད་ལྕགས་ལམ་ཞིབ་བཤེར་་་་་་་
དང་ཉམས་གསོའི་འཁོར་ཁང་དུ་འབྲུག་རྩེད་རྩེ་བའི་་་་་་
གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

དཔྱིད་གསར་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་རིང་། པེ་ཅིང་ལྕགས་ལམ་སྤྱི་བདེ་ཅུས་ཀྱིས་འགྲུལ་པ་ཕྱོགས་ཐོན་གྱི་་་
བདེ་འཇགས་འགན་ལེན་བྱ་ཆེད། ཁོངས་གཏོགས་ཁུལ་གྱི་མེ་འཁོར་བབས་ཚུགས་དང་། ལྕགས་ལམ་་་་་་་
ལམ་རྒྱུད། དེ་བཞིན་མེ་འཁོར་ཐོག་ཆུ་ཚོད་24རིང་སྐོར་ཞིབ་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་དང་ཆབས་་་
ཅིག ཉེན་རྟོག་པ་150མང་དུ་བཏང་ནས་མེ་འཁོར་ནང་དུས་གཅིག་ཏུ་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་དང་དུས་
མཚུངས་ལྕགས་རྒོད་ཆེད་དམིགས་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བ་མ་ཟད། སྤ་སེ་བར་ཚོང་རྒྱག་མཁན་ལ་རྡུང་རྡེག་དང་
འཛིན་བཟུང་བྱེད་མཁན་ཆེད་ལས་ཡན་ལག་རུ་ཁག་36བཙུགས་ཏེ་མེ་འཁོར་བབས་ཚུགས་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་་་་
མཉམ་འགུལ་གྱི་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་བྱས་ནས་བབས་ཁུལ་དང་དེའི་མཐའ་འཁོར་གྱི་བདེ་འཇགས་་་་་་་
ཁོར་ཡུག་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ཅིང་། འདི་ནི་ཟླ་2ཚེས་12ཉིན་པེ་ཅིང་བབས་ཚུགས་མངགས་གཏོང་་་་་་་་
ཁང་གི་ལས་བྱེད་ཉེན་རྟོག་པས་པེ་ཅིང་བབས་ཚུགས་ཀྱི་མེ་འཁོར་སྒུག་སའི་ཚོམས་ཆེན་ནང་ཕྱོགས་ཐོན་་་་
འགྲུལ་པར་ལམ་བར་གྱི་བདེ་འཇགས་ཤེས་བྱ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ཁང་ལྕགས་རིགས་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་གྱིས་བསྟན་དོན།

ལུས་དྲོད་ཀྱིས་གློག་གཏོང་བའི་རྒྱུ་ཆ་གསར་
པ་ཞིབ་བཟོ་བྱས་ཟིན་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཧྲེན་དབྱང་་
ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཀྲུང་གོ་་་་་་་
ཚན་རིག་ཁང་ལྕགས་རིགས་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་་་
ཡིས་གསར་འགོད་པར་ངོ་སྤྲོད་བྱས་དོན།
ཞིབ་འཇུག་སུའོ་དེས་ལུས་དྲོད་ལ་བརྟེན་ནས་་
གློག་གཏོང་བའི་རྒྱུ་ཆ་གསར་པ་ཞིག་ཞིབ་བཟོ་
བྱས་ཡོད། ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པས་སྔོན་་་་་་་་་་་
དཔག་བྱས་ན་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ལྔའི་རིང་། རྒྱུ་
ཆ་གསར་པ་དེ་ཚོང་ལས་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་་་་་་་་
ལན་ཡའི་ཉན་ཆས་དང་། བདེ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་་་་
ཚད་ལེན་ཡོ་ཆས། ལག་འདོགས་ཆུ་ཚོད།
རིག་ནུས་ལག་གདུབ་སོགས་འདོགས་ཐུབ་་་་་་་
པའི་དྲ་ཐོག་སྒྲིག་ཆས་ལ་གློག་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་་་་

ཡིན་པ་རེད།
ལྕགས་རིགས་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཧྲེན་་་་་་་་་་
དབྱང་རྒྱུ་ཆ་ཚན་རིག་རྒྱལ་ཁབ(མཉམ་་་་་་་་་་་་་
འབྲེལ)ཚོད་ལྟ་ཁང་དུ་ཞིབ་འཇུག་པ་ཐའེ་་་་་་་་
ཁའེ་ཕིང་གིས་གསར་འགོད་པར་རྒྱུ་ཆ་་་་་་་་་་་
གསར་པ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་སྟེ། དེར་མཛུབ་་་་་་་་་
མོའི་འཁོར་རྒྱ་ཙམ་ལས་མེད་པ་དང་མཐུག་་་་་
ཚད་ལ་ཧའོ་སྨི་0.1ཟིན་པའི་ཐལ་མདོག་གི་་་་་
ལྤགས་པ་སྲབ་མོ་ཞིག་ལས་མེད་པས་ལག་པར་
འདོགས་ཆོག་པ་དང་སྦྲེལ་མཐུད་ཐུབ་པའི་་་་་་
ཚད་ལེན་གློག་འཇལ་ཆས་ཐོག་མངོན་གསལ་་་
དོད་པའི་གློག་གཏོང་གི་རྣམ་པ་མངོན་ཐུབ་ཀྱི་
ཡོད་པ་རེད།

རང་རྒྱལ་གྱི་ས་ངོས་འཕྲུལ་མིས་གླིང་སྣེར་
ལམ་དཔྱད་ཐེངས་དང་པོ་བྱས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཧྲེན་་་་་་་་་་་་
དབྱང་ནས་ཟླ་2ཚེས་12ཉིན་གློག་འཕྲིན་་་་
འབྱོར་གསལ། རང་རྒྱལ་གྱི་ལྷོ་སྣེའི་ཚན་རིག་
རྟོག་ཞིབ་ཐེངས་34ཁྲོད་ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་་་་་་་་
ཁང་ཧྲེན་དབྱང་རང་འགུལ་ཅན་ཞིབ་འཇུག་་་
སུའོ་ཡིས་རང་བརྟེན་ཞིབ་བཟོ་བྱས་པའི་་་་་་་་་་
འཁྱག་དཔྱད་འཕྲུལ་མིས་ཉིན་ཤས་གོང“ལྷོ་་་་་
སྣེའི་ཨའེ་མོ་ལི་འཁྱག་སྒྲོམ་ས་དབྱིབས་རྩད་་་་་་
ཞིབ”རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ས་ངོས་རྩད་བཤེར་གྱི་་་་་་་
ཚོད་ལྟའི་ལས་འགན་བདེ་བླག་ངང་ལེགས་་་་་་་
སྒྲུབ་བྱས་པ་འདི་ནི་རང་རྒྱལ་གྱི་ས་ངོས་་་་་་་་་་་་
འཕྲུལ་མི་གླིང་སྣེར་འཁྱག་དཔྱད་ལམ་འཚོལ་་་
བྱེད་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་པ་རེད།

ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་འཆར་ཉེའི་སྐབས་སུ་སི་ཁྲོན་དུ་བཅའ་སྡོད་དཔུང་སྡེའི་རྟེན་གཞི་
ཞིག་ཏུ་རྟོག་ཞིབ་གནང་བ་དང་དཔོན་དམག་ཚོར་གཟིགས་པ།

(པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད)
བཀོད་འདོམས་ཚོམས་ཆེན་ནང་། རྟེན་གཞི་དེའི་དཔོན་དམག་་་་་
རྣམས་ཛ་དྲག་ལ་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་བྲེལ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ཞི་ཅིན་་
ཕིང་གིས་བྱང་སྐར་སྤུན་བདུན་ཨང་གསུམ་པའི་སྲུང་སྐར་འཕེན་གཏོང་
ལས་འགན་གྱི་གྲ་སྒྲིག་གནས་ཚུལ་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོ་གནང་ནས་་་་་་་
ཆེད་མངགས་དེ་གར་ཚང་མར་གཟིགས་པར་ཕེབས། ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་་་་་
ཕིང་ཕེབས་པ་མཐོང་འཕྲལ། ཚང་མར་སེམས་འགུལ་ཆེན་པོ་ཐེབས་་་་་་
ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་སྤྲོ་སེམས་འཁོལ་བའི་དགའ་བསུ་ཞུས། ཞི་ཅིན་་་་་་་་
ཕིང་གིས་འཕེན་གཏོང་བྱ་ཡུལ་གྱི་དཔོན་དམག་རེ་རེ་བཞིན་དང་ཕྱག་་་་
བཏང་གནང་བ་དང་། ཚན་རྩལ་མི་སྣ་དང་བྱམས་བརྩེའི་བཀའ་མོལ་་་་
གནང་སྟེ་བློ་མཐུན་ཚང་མའི་ཚན་ཞིབ་ལས་དོན་དང་འཚོ་བའི་གནས་་་་
ཚུལ་བཀའ་འདྲི་ཞིབ་ཕྲ་གནང་། ཚང་མས་རི་སུལ་དུ་གནས་བཅས་ཏེ་་་
འཇིག་རྟེན་འཕུར་སྐྱོད་བྱ་གཞག་ལ་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་བ་དང་གསར་་་་་་་་
གཏོད་ཀྱི་ཁེ་བེད་བདག་ཐོབ་མང་པོ་ཐོབ་པ་གསན་སྐབས་ཞི་ཅིན་ཕིང་་་
གི་སྤྱན་ཟུང་ལས་བསྔགས་བརྗོད་དང་གདེང་འཇོག་གི་རྣམ་འགྱུར་་་་་་་་་
མངོན། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་སྲུང་སྐར་འཕེན་གཏོང་གི་གྲ་སྒྲིག་ལས་དོན་་་་
མཁྱེན་རྟོགས་གནང་རྗེས་ཚང་མར་ཡག་ཐོག་ཡག་བརྩེགས་ཀྱི་ལས་ཀའི་
སྤྱོད་ཚུལ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་འཕྱུགས་པ་མེད་པ་བྱེད་དགོས་པའི་་་་་་་་
བཀའ་མངགས་གནང་བ་རེད།
དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་འཆར་ལ་ཉེ་བས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་གཞི་་་་་་་

འགྲུལ་པའི་བདེ་འཇགས་འགན་ལེན་བྱེད་པ།

རིམ་གྱི་དཔོན་དམག་ཚོར་ཐུགས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་་་་
ཆེད་མངགས་བརྙན་ལམ་བརྒྱུད་དཔུང་སྡེར་འཚམས་འདྲི་གནང་བ་མ་་
ཟད། དཔོན་དམག་ཚོ་དང་ཁོང་ཚོའི་ནང་མིར་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་
གྱི་སྨོན་འདུན་ཞུས་གནང་བ་རེད། བྲག་གླེའི་ལྡེབས་སུ་མཚོ་མོའི་་་་་་་་་་་་
ཤུགས་ལས་རྦ་རླབས་ཆལ་ཆིལ་དུ་འཕྱུར་ཞིང་། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཤིས་་་
ཧྲ་གླིང་ཚོམ་གྱི་ཚད་ལེན་ཚོད་འཛིན་བྱ་ཡུལ་ཞིག་གི་དཔོན་དམག་ཚོར་་་
ཞལ་པར་བསྐྱོན་ནས་མཚོ་ཐོག་གླིང་ཕྲན་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་འཕྲོད་པོ་་་་་་་་་་་
འདུག་གམ། ལོ་གསར་ལ་གྲ་སྒྲིག་གང་འདྲ་བྱས་ཡོད་དམ་ཞེས་པ་ལ་་་་་་
སོགས་པའི་བཀའ་འདྲི་ཞིབ་ཕྲ་གནང་། གླིང་ཕྲན་ཐོག་གི་བཅའ་སྲུང་་་་
ཆ་རྐྱེན་ཅུང་འཐུས་སྒོ་ཚང་བ་དང་། དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་རིང་ཤ་་་་་་
མོག་བཟོ་བ་དང་། གླུ་གཞས་གཏོང་བ། མིག་མངས་རྒྱག་པ། སྤོ་ལོ་་་་་་
རྒྱག་པ་སོགས་ཀྱི་འགྲན་བསྡུར་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ཡོད་པ་མཁྱེན་རྗེས་ཞི་ཅིན་་་
ཕིང་དགྱེས་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་། ཁོང་གིས་དུས་ཆེན་རིང་འཐབ་་་་་་་
འཛིང་པའི་འཚོ་བ་བཀོད་སྒྲིག་ཡག་པོ་བྱས་ནས་ཚང་མར་དགའ་སྤྲོ་་་་་་་
འཆམ་མཐུན་གྱི་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་ཞིག་གཏོང་རྒྱུ་ཡོང་བ་བྱེད་་་་་་་་
དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་གནང་། པིན་ཧའེ་ཁུལ་གསར་གྱི་འཕེན་་་་་་
གཏོང་ཚོད་ལྟའི་ས་ཚིགས་ཤིག་ཏུ་གྲང་རླུང་འུར་འུར་དུ་ལྡང་ནའང་་་་་་་
དཔུང་སྡེའི་དཔོན་དམག་ཚོས་སྙིང་སྟོབས་ཆེར་སྐྱེད་ཀྱིས་འཕེན་གཏོང་་
ལྕགས་སྒྲོམ་འོག་ཏུ་རུ་སྟར་སྒྲིག་ནས་བརྙན་ལམ་བརྒྱུད་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་་་

ཕིང་ལ་ལོ་གསར་གྱི་འཚམས་འདྲི་ཞུས། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཁོང་ཚོར་་་་་་་
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་གནང་བ་མ་ཟད། ཁོང་ཚོར་ཕྲག་ཐོག་ཏུ་འཁུར་བའི་་་
འགན་འཁྲི་མ་བརྗེད་པར་བློ་ཐག་ཆོད་པོས་སྒྱུར་བཅོས་གསར་གཏོད་་་་་
བྱས་ནས་གྲུབ་འབྲས་དེ་བས་ཆེ་བ་ལེན་དགོས་པའི་སྐུལ་ལྕག་གནང་བ་་་
རེད།
བཀོད་འདོམས་ཚོམས་ཆེན་ནས་ཞལ་གྱེས་རྗེས། ཞི་ཅིན་ཕིང་་་་་་་་་
ལག་རྩལ་བཟོ་གྲྭ་ཞིག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་འགྲེམས་པང་ཐོག་ནས་རྟེན་གཞིའི་་་་
འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མཁྱེན་རྟོགས་ཞིབ་ཕྲ་གནང་བ་དང་རྟེན་་་་་་་་
གཞི་དེས་ཀྲུང་གོའི་འཇིག་རྟེན་འཕུར་སྐྱོད་བྱ་གཞག་ལ་ལེགས་སྐྱེས་་་་་་་་
གལ་ཆེན་ཕུལ་བར་ཁས་ལེན་གང་ལེགས་གནང་བ་རེད། ཞི་ཅིན་ཕིང་་་་
གིས་རྟེན་གཞིའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་དཔུང་སྡེའི་མདའ་ཤོག་་
གཞོན་པ་རིམ་པ་ཡན་གྱི་ལས་བྱེད་པར་བྱམས་བརྩེའི་ངང་མཇལ་་་་་་་་་་་་
འཕྲད་གནང་ནས་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་་་་་་་་་
འགན་འཁྲི་འཁུར་སེམས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་འཇིག་རྟེན་འཕུར་སྐྱོད་ལས་
ལ་གཞོལ་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དྲིན་ལན་འཇལ་བའི་ཕུགས་བསམ་བརྟན་དུ་་་་
གཏོང་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་འཕུར་སྐྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་་་་་་་་་་་་
སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བའི་དད་སེམས་བརྟན་དུ་གཏོང་བ། “མདེལ་་་་་་་་་་་
གཉིས་སྐར་གཅིག”གི་སྙིང་སྟོབས་དང་འཇིག་རྟེན་འཕུར་སྐྱོད་ཀྱི་སྙིང་་་
སྟོབས་དར་སྤེལ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་ཀྲུང་གོའི་ངོ་མཚར་དེ་བས་་་་་་་

ས་གནས་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་་་་་་་་་
མཁན། ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ཁང་ཧྲེན་དབྱང་་་་་་་
རང་འགུལ་ཅན་ཞིབ་འཇུག་སུའོ་ཡི་ལས་་་་་་་་་་
རོགས་ཞིབ་འཇུག་པ་སུའེ་ཅིས“ལྷོ་སྣེའི་ཨའེ་་་་
མོ་ལི་འཁྱག་སྒྲོམ་ས་དབྱིབས་རྩད་ཞིབ”རྣམ་་་་
གྲངས་ལ་འཕྲུལ་མིས་ཉིན་25རིང་ལམ་ཚད་་་་
སྤྱི་ལེ་200ལྷག་ཙམ་བསྐྱོད་པ་དང་ལས་འགན་་་
སྒྲུབ་པའི་ལམ་ཚད་སྤྱི་ལེ་140ཙམ་ཟིན་པ།
ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་ཚད་ལེན་དང་བེད་སྤྱོད་་་་་
བྱས་ནས་འཁྱག་དཔྱད་འཕྲུལ་མིའི་མ་ལག་་་་་་་
ཇུས་འགོད་ཀྱི་ནུས་ལྡན་རང་བཞིན་ར་སྤྲོད་་་་་་
ཐུབ་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་རེད། (ལྷ་དབང་་་་་་་་་
གིས་བསྒྱུར། ལྷ་དབང་དང་ལྷག་ཚེས་ཞུས)

མང་བ་གཏོད་དགོས། རྒྱལ་ཁ་ལེན་པའི་འཇོན་ཐང་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་་་་
དངོས་འཐབ་རྣམ་པའི་དམག་དོན་སྦྱོང་བརྡར་ལ་དམ་འཛིན་ནན་པོ་་་་་
བྱེད་པ་དང་། གཡུལ་ཐབས་སྦྱོང་ཐབས་ཞིབ་འཇུག་དང་འཚོལ་ཞིབ་་་་་
བྱེད་ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ། འཇིག་རྟེན་འཕུར་སྐྱོད་ཀྱི་འཕེན་གཏོང་དང་་་་་
གཡུལ་འགྱེད་འཇོན་ཐང་ཆེ་རུ་གཏོང་བ། དམག་ཡོངས་མཉམ་འབྲེལ་་
གཡུལ་འགྱེད་མ་ལག་ནང་མཉམ་འདྲེས་བྱས་ཏེ་འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་་་་་་་་
དམག་དཔུང་རྩེ་གྲ་འཛུགས་སྐྱོང་དང་འཇིག་རྟེན་འཕུར་སྐྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་་་་་
ཁབ་སྟོབས་ཆེན་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་ཆེད་སྲ་ཞིང་བརྟན་པའི་འདེགས་སྐྱོར་
བྱེད་དགོས། སྒྱུར་བཅོས་གསར་གཏོད་བྱ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་་་་་་་་་
རིགས་སྒྱུར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་མྱུར་པོ་གཏོང་བ་དང་། ཚན་་་་་་་
རྩལ་གསར་གཏོད་ལ་བརྟེན་ནས་འཐབ་ནུས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་མཐའ་་་་་་་་
འཁྱོངས་བྱེད་པ། ལྟེ་བ་དང་འགག་རྩའི་ལག་རྩལ་གྱི་འགག་གནད་་་་་་་་
སྒྲོལ་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ་བཅས་བྱས་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲན་རྩོད་ཀྱི་་་་
རང་འགུལ་དབང་ཆ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་་་་་
འགན་ལེན་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་བསམ་བློ་ཆབ་སྲིད་འཛུགས་སྐྱོང་
ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ་དང་། རིམ་ཁག་ཏང་རྩ་འཛུགས་འཛུགས་སྐྱོང་་་་
ལ་དམ་འཛིན་ཡག་པོ་བྱེད་པ། གཞི་རིམ་ལ་དམ་འཛིན་གྱིས་རྨང་གཞི་་་
འདིང་བའི་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྒྲུབ་པ། དཔུང་སྡེར་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་་་་་
སློབ་གསོ་དང་དོ་དམ་ནན་པོ་བྱེད་པ་བཅས་བྱས་ཏེ་དཔུང་སྡེ་འདི་ཉིད་་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཡིན་པ་དང་། མཐའ་གཅིག་ཏུ་་་་
དྭངས་གཙང་ཡིན་པ། མཐའ་གཅིག་ཏུ་བློས་འགེལ་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་་་་་
འགན་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་ནན་བཤད་གནང་བ་རེད། (ཚེ་བརྟན་་་་་
སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་བསྒྱུར། སྒྲོན་ལགས་དང་ཚེ་སྒྲོལ་གྱིས་ཞུས)

