རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར།

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།
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“དགའ་སྤྲོ་འཁོལ་བའི་དཔྱིད་གསར”བྱེད་སྒོ་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཏུ་སྤེལ་བ།

ཀྲུང་ཧྭའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་ཕྱོགས་བཞིར་ཁྱབ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་2ཚེས་1
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བཅའ་སྡོད་་་་་
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པས་ཕྱོགས་་་་་་་་་
བསྡུས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། ཉིན་ཤས་གོང་་་་་
ཀྲུང་གོའི“དགའ་སྤྲོ་འཁོལ་བའི་དཔྱིད་གསར”རིམ་སྤེལ་་་་་
བྱེད་སྒོ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོར་མུ་མཐུད་སྤེལ་ཞིང་། ངོ་མཚར་་
ཆེ་བའི་རིག་རྩལ་འཁྲབ་སྟོན་སོགས་བྱེད་སྒོ་ལས་ཀྲུང་ཧྭ་་་་་་་
རིག་གནས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་མངོན་པ་མ་ཟད།
ས་གནས་དེ་གའི་དམངས་ཚོགས་ཚོས་ཀྱང་ཀྲུང་གོའི་ལོ་་་་་་་་
གསར་གྱི་དགའ་སྤྲོ་དང་འཆམ་མཐུན་གྱི་རྣམ་པ་ཚོར་ཡོད།
2018ལོའི“དགའ་སྤྲོ་འཁོལ་བའི་དཔྱིད་གསར་གྱི་་་་་་
ཚོགས་མཆོད་ཆེ་མོ”དང་ཐོག་ཨེ་ཅིབ་ཀྱི་ཧུང་ཧའེ་གྲོང་་་་་་་་་
ཁུལ་གྱི་ཧྲ་མུའུ་ཧྲ་དབྱི་ཧེར་གཉེར་ཡོད། དུས་ཡུན་ཉིན་་་་་་་
ལྔའི་ཚོགས་མཆོད་ཚེས་9ཉིན་འགོ་ཚུགས་པ་དང་དེའི་རིང་
སེང་རྩེད་དང་། གདོང་སྒྱུར། རྩལ་རྩེད་སོགས་ཀྲུང་གོའི་་་་
སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་འཁྲབ་སྟོན་ལ་ལྟད་མོ་བའི་དགའ་་་
བསུ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད། གདོང་སྒྱུར་འཁྲབ་སྟོན་པས་གར་
སྟེགས་ཀྱི་གཤམ་དུ་བསྐྱོད་ནས་ལྟད་མོ་བའི་མདུན་དུ་་་་་་་་་་་་
འཁྲབ་སྟོན་བྱེད་སྐབས། ལྟད་མོ་བ་ཚོས་ཧང་སངས་པའི་་་་
རྣམ་འགྱུར་སྟོན་བཞིན་དུ་དགའ་བསུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་་་་་་་་
ཞུས། ཨེ་ཅིབ་ཀྱི་ལྟད་མོ་བ་ལ་ཧེ་མན་གྱིས“ངའི་ངོས་ནས་་་
བརྗོད་ན་ལྟད་མོ་ཆེ་ཤོས་ནི་གདོང་སྒྱུར་གྱི་ལེ་ཚན་དེ་རེད་་་་་
འདུག གདོང་སྒྱུར་འགྱུར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་དངོས་ནས་་་་་་་་
མགྱོགས་པོ་འདུག”ཅེས་བཤད།
ཨེ་ཅིབ་ཏུ་བཅའ་སྡོད་ཀྲུང་གོའི་གཞུང་ཚབ་ཆེ་མོ་བ་་་་་
སུང་ཨའེ་གོས“དགའ་སྤྲོ་འཁོལ་བའི་དཔྱིད་གསར་གྱི་་་་་་་་་་་
ཚོགས་མཆོད་ཆེ་མོ”གཉེར་བའི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་་
ཀྲུང་གོ་དང་ཨེ་ཅིབ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་མི་དམངས་ཀྱིས་་་་་་་
ཁྱབ་ཁོངས་ཁག་ལ་རྒྱུས་མངའ་ལོན་ཚད་ཟབ་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུའི་་་
རེ་བ་ཡོད་ཅེས་བརྗོད།
“དགའ་སྤྲོ་འཁོལ་བའི་དཔྱིད་གསར། ཡིད་དབང་་་་་་
འཕྲོག་པའི་པེ་ཅིང་ཅིན་དབྱི”བྱེད་སྒོ་ཚེས་10ཉིན་ཨ་རིའི་་་
ཅཱ་ལི་ཧྥུ་ཉི་ཡ་ཀྲོའུ་པེ་ཧྥོ་ལི་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སའེ་པན་ཟློས་་་

གར་ཁང་དུ་ཐོག་མར་འཚོགས་ཤིང་། བྱེད་སྒོར་པེ་ཅིང་་་་་་་ ཁོང་གིས་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གདན་ཞུས་ལྟར་དེར་འཁྲབ་་་་་་་་
ཐེན་ཅིན་ཧོ་པེ་བཅས་ས་ཁུལ་གསུམ་གྱི་ཁྱད་ལྡན་རིག་་་་་་་་་་་ སྟོན་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་བས་སེམས་པ་དངོས་ནས་སྐྱིད་པོ་འདུག་་་་་་་
གནས་བསྡུས་ཡོད། པེ་ཧྥོ་ལི་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཧྲི་ཀྲང་དང་་ ཅེས་བཤད།
ཨ་རིའི་ལས་རིགས་ཁག་གི་མི་སྣ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྱིས་་་་་་་་་་་་་་
པེར་ཀྲེམ་དུ་བཅའ་སྡོད་ཀྲུང་གོའི་གཞུང་ཚབ་ཆེ་མོ་བ་་
དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་རོལ་མོ་དང་། རྩལ་རྩེད། ཁུན་ཧྲན་གྱི་་་་་་་ ཆུས་ཤིང་གིས་ཀྲུང་པེར་དབར་གྱི་མཉམ་ལས་ཁྱབ་ཁོངས་་་་
ཁྲང་ཞི། ཞབས་བྲོ་སོགས་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་འཁྲབ་སྟོན་་་་་་་་ མང་པོར་ཧ་ཅང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་པས་དེ་ཚོན་་་་་་་་་་་
མྱོང་རོལ་བྱས་ཡོད།
མདོག་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་མེ་ཏོག་ལྡུམ་ར་ཞིག་དང་འདྲ།
ལུའོ་ཧྲན་ཅི་རུ་བཅའ་སྡོད་ཀྲུང་གོའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཁེ་སྐྱོང་བ་ དེ་རིང་ཏིར་པིའི་རིག་གནས་གཟའ་འཁོར་བྱེད་སྒོས་མེ་་་་་་་་
ཀྲང་ཕིང་གིས“དགའ་སྤྲོ་འཁོལ་བའི་དཔྱིད་གསར། ཡིད་་་
ཏོག་ལྡུམ་ར་དེར་སླར་ཡང་ཡུལ་ལྗོངས་གསར་པ་ཞིག་་་་་་་་་་་་
དབང་འཕྲོག་པའི་ཅིང་ཅིན་དབྱི”བྱེད་སྒོ་ནི་ལུའོ་ཧྲན་ཅི་་་་་
བསྣན་ཡོད་ཅེས་བཤད།
ས་ཁུལ་དུ་དཔྱིད་གསར་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་བའི་བྱེད་སྒོ་གལ་་
ཐན་ཙན་ནི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་གྲས་དང་པོ་ཏ་རེ་སི་ས་་་
ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས་ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་རིའི་རིག་གནས་སྤེལ་་་་་་་
རེས་ལ་སྐུལ་འདེད་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་མི་དམངས་་་་་་་་ ལམ་དུ་2018ལོའི“དགའ་སྤྲོ་འཁོལ་བའི་དཔྱིད་གསར།
དབར་ཕན་ཚུན་བསམ་ཤེས་དང་མཛའ་གྲོགས་ཟབ་ཏུ་་་་་་་་་ 《དར་གོས་ལམ་བུའི་ཉམས་སྣང》”གྱི་རིག་རྩལ་འཁྲབ་་་་་་་་
གཏོང་བར་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་ནུས་པ་ཐོན་ཐུབ་ཅེས་་་་་་་་ སྟོན་ཚེས་11ཉིན་གྱི་དགོང་མོ་ཉི་ལུའེ་འར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་་་་་
ཚོགས་ལྟེ་གནས་སུ་འཚོགས་པ་རེད།
བཤད།
འདི་ལོ་ནི“དགའ་སྤྲོ་འཁོལ་བའི་དཔྱིད་གསར”བྱེད་་་
ལྟད་མོ་བ་ཨའེ་ལི་སི་ཀེ་ལི་ཁེ་མན་གྱིས་ངས་པེ་ཅིང་ལ་་
རྒྱུས་མངའ་ཅུང་ཆེ་ཙམ་ཡོད། ད་ཐེངས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་བརྒྱུད། སྒོ་ཐན་ཙན་ནི་ཡར་སྤེལ་ཐེངས་དགུ་པ་དེ་རེད། ཀན་སུའུ་་
སླད་ཕྱིན་ཐེན་ཅིན་དང་ཧོ་པེར་བསྐྱོད་ནས་ཀྲུང་གོའི་ས་་་་་་་ ཞིང་ཆེན་ལུང་ཟློས་གར་ཁང་དང་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་རྩལ་་་
གནས་ཁག་གི་རིག་གནས་དེ་བས་མང་བ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་་་ རྩེད་ཚོགས་པའི་སྒྱུ་རྩལ་མཁས་ཅན་ཚོས་ལྟད་མོ་བར་ས་་་་་་་
རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་བཤད།
གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཟབ་མོ་ལྡན་པའི་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ་་་་་་་
པེར་ཀྲེམ་གྱི་2018ལོའི“དགའ་སྤྲོ་འཁོལ་བའི་དཔྱིད་ རེད།
གསར”རིམ་སྤེལ་བྱེད་སྒོའི་གྲས་ཀྲུང་གོའི་རིག་གནས་་་་་་་་་་་
ཚེས་9ནས་11ཉིན་བར། ཀྲུང་གོའི་ནང་སོག་མི་་་་་་་་་་
གཟའ་འཁོར་བྱེད་སྒོ་ཚེས་11ཉིན་པེར་ཀྲེམ་གྱི་ཝ་ལུང་ཅུས་ རིགས་སྒྱུ་རྩལ་ཁང་གིས་ཝུ་ཀན་ཏའི་རྒྱལ་ས་ཁམ་ཕ་ལ་རུ
ཏིར་པི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད།
“དགའ་སྤྲོ་འཁོལ་བའི་དཔྱིད་གསར། རྩྭ་ཐང་གི་སྨོན་་་་་་་་་་
ཏིར་པི་གྲོང་ཁུལ་དུ་གྲོང་མི་500ལས་མེད་པས
འདུན”གྱི་འཁྲབ་སྟོན་ཆེ་གྲས་ཐེངས་གཉིས་བྱས་པ་རེད།
“འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་གྲོང་ཁྱེར་ཆུང་ཤོས”ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་་་་་་་
མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཟབ་མོ་ལྡན་པའི་གླུ་གར་དང་།
ཡོད། འགོ་ཚུགས་ཉིན་མོར་ཡིད་དབང་འགུག་ཤོས་ཀྱི་ལེ་་་་
པི་ཝང་རྟ་མགོ་མ་དཀྲོལ་གཏོང་། ཧུའུ་མའེ་གཏོང་བ།
ཚན་ནི་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་སེང་རྩེད་བརྩེས་པ་དེ་རེད།
རྩལ་རྩེད་སོགས“ཀྲུང་གོའི་ཉམས་འགྱུར་ལྡན་པའི”ལེ་་་་་་་་་
སེང་རྩེད་རྩེ་མཁན་དྲག་རྩལ་ཁང་གི་འགན་འཁུར་བ་སའེ་་་
ཚན་ཆུ་ཚོད་2ཙམ་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པར་ལྟད་མོ་བའི་་་་་་་་་་་་
ཏེ་ལི་ཁེ·ཐང་མུའུ་སེན་དེ་གོང་ཀྲུང་གོར་ཐེངས་གསུམ་་་་་་་་་
དགའ་བསུ་དང་དགའ་འབོད་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།
སླེབས་མྱོང་བ་དང་ཀྲུང་གོའི་དྲག་རྩལ་སྦྱངས་པ་དེ་ནི་ཁོང་་
(བདེ་དབང་དང་སྐལ་མཆོག་གིས་སྒྱུར་ཞུས་བྱས)
གི་ངོས་ནས་བརྗོད་ན་སྤོབས་པ་ཆེ་ཤོས་ལ་བརྩི་ཡི་ཡོད།

2018འི“དགའ་སྤྲོ་འཁོལ་བའི་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན”
གྱི་ཚོགས་མཆོད་བྱེད་སྒོ་་ར་སྤེལ་བ།

⇑ ཟླ་2ཚེས་10ཉིན་ལོ་སིའི་ཀྲུང་གོའི་རིག་གནས་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་གཙོ་གཉེར་བྱས་པའི་2018ལོའི“དགའ་སྤྲོ་་་་་
འཁོལ་བའི་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན”གྱི་ཚོགས་མཆོད་བྱེད་སྒོ་ཝན་ཐེན་དུ་སྤེལ་ཞིང་། འདི་ནི་ལོ་སིའི་རྒྱལ་ས་ཝན་ཐེན་་
དུ་འཁྲབ་སྟོན་པས“དགའ་སྤྲོ་འཁོལ་བའི་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན”གྱི་ཚོགས་མཆོད་བྱེད་སྒོར་ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་པའི་་་་་་་
གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

ནེ་པ་ལའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་ཐང་གིས་
དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་རིང་རྒྱ་སྐད་ ཐུ་ནི་འི་ལས་ཞུགས་པུའུ་ཀྲང་གིས་ཀྲུང་གོའི་ཉམས་
ཀྱི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པ།
མྱོང་གིས་ཐུ་ནི་འི་གསར་གཏོད་འཕེལ་རྒྱས་ལ་དཔེ་
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་་་་་་ འདེགས་མང་དུ་བཏང་བ་དེས་་་་་
ལྟ་ས་མཁོ་འདོན་བྱས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ།
ཁང་ཀ་ཏ་མན་རྡུ་ནས་ཟླ་2
ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་ཆ་འཕྲིན་གལ་ཆེན་་་་
པར་ཙིར་གྱི་སང་བྷའི་ལམ་ཆེན་ལ་ཀྲུང་གོའི་རྣམ་པ་མངོན་པ།

⇑ 2018ལོའི་ལི་གཡོད་རབ་དགའི་དུས་ཆེན་ཐོག་དམིགས་བསལ་རིམ་པའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སང་བྷའི་ཞབས་བྲོ་སློབ་་་་་་
གྲྭས་ཚེས་11ཉིན་པར་ཙིར་གྱི་ལི་གཡོད་རེ་ནེ་ལུའུ་སང་བྷའི་ལམ་ཆེན་དུ་རྒྱན་སྤྲོས་རླངས་འཁོར་སྐོར་སྐྱོད་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་པ་
དང་། པར་ཙིར་གྱི་སང་བྷའི་ཞབས་བྲོའི་སློབ་གྲྭ་རྙིང་པ“སེ་ལ་ནོ་ཏི་བཙན་རྒྱལ”གྱིས་“ཀྲུང་གོའི་དར་གོས་ལམ་བུའི་སང་་་་་་་
བྷའི་བཙན་རྒྱལ”ཞབས་བྲོ་འཁྲབ་ནས། གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་ལྟད་མོ་བ་ཁྲི་ཚོ་མང་པོར་ཀྲུང་གོའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་ཤུགས་་
རྐྱེན་དང་ཡིད་དབང་འཕྲོག་ཤུགས་མངོན་པར་བྱས་ཤིང་། འདི་ནི་ཟླ་2ཚེས་11ཉིན། པར་ཙིར་གྱི་ལི་གཡོད་རེ་ནེ་ལུར“སེ་་་་་
ལ་ནོ་ཏི་བཙན་རྒྱལ”སང་བྷའི་ཞབས་བྲོ་སློབ་གྲྭའི་འཁྲབ་སྟོན་པས་དོམ་ཁྲའི་འཁྲབ་ཆས་སྤྲས་ནས་རབ་དགའི་དུས་ཆེན་གྱི་་་་་་་
རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་ལ་ཞུགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

“པེ་ཅིང་གི་སྐར་མ་བརྒྱད”ཀྱི་འཁྲབ་སྟོན་སྒྲིག་ཆས་ཕིང་ཁྲང་དུ་དབོར་བ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ཕིང་་་་་་་
ཁྲང་ནས་ཟླ་2ཚེས་12ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་་་་
གསལ། ཚེས་25ཉིན་འཚོག་རྒྱུའི་ཕིང་ཁྲང་དགུན་་་་་
དུས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་མཇུག་འགྲིལ་མཛད་་་་་་་
སྒོར་2022ལོའི་དགུན་དུས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་་
སྦྱིན་བདག་པེ་ཅིང་གིས་སྐར་མ་བརྒྱད་ཀྱི་རིག་རྩལ་་་་་
འཁྲབ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་རེད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། “པེ་ཅིང་གི་་
སྐར་མ་བརྒྱད”ཀྱི་ཚོགས་པའི་ལག་རྩལ་ཚོགས་པ་་་་་་་
དང་། རྩོམ་བཟོ་ཚོགས་པ། འཁྲབ་ཁྲིད་པའི་ཚོགས་་
པ་བཅས་མི་60ལྷག་ཙམ་ཧན་གོའི་ཕིང་ཁྲང་དུ་་་་་་་་་་་
འབྱོར་ནས་སྒྲིག་ཆས་ཚོད་ལྟའི་ལས་དོན་སྤེལ་རྒྱུ་རེད།

རུ་མི་ཕལ་ཆེ་བ་ཚེས་17ཉིན（དཔྱིད་གསར་དུས་་་་་་་་་
ཆེན་གྱི་ཚེས་པ་གཉིས）ཕིང་ཁྲང་དུ་འབྱོར་རྒྱུ་རེད།
སྒྲིག་ཆས་ཚང་མ་ལེགས་སྒྲིག་ཡག་པོ་བྱུང་རྗེས། “པེ་་
ཅིང་གི་སྐར་མ་བརྒྱད”ཀྱི་འཁྲབ་སྟོན་ཚོགས་པས་་་་་་་
ཚེས་18ཉིན་ནང་སྦྱོང་ཐེངས་དང་པོ་བྱ་རྒྱུ་དང་ཚེས་་
21ཉིན་ནས་ཚེས་23ཉིན་བར་ཧན་གོ་ཕྱོགས་དང་་་་་་
མཉམ་འབྲེལ་ནང་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་དང་འབྲེལ། ཚེས་25
ཉིན་དངོས་སུ་འཁྲབ་སྟོན་བྱས་ནས་དགུན་དུས་ཨོ་་་་་་
རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཀྱི་པེ་ཅིང་དུས་འཁོར་འགོ་ཚུགས་་
རྒྱུ་རེད།
（པ་སངས་ཀྱིས་བསྒྱུར། པ་སངས་དང་པད་་་་་་་
ཆོས་ཀྱིས་ཞུས）

དགུན་དུས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་
ཚོགས་ཀྱི་དྲན་རྟེན་དངོས་
པོ་བྲིན་ཁ་རྒྱུག་པ།
⇐

ཕིང་ཁྲང་གི་དགུན་དུས་་་་་
ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་འགོ་ཚུགས་པ་་་་་་་་་
དང་སྦྲགས་དྲན་རྟེན་དངོས་རྫས་ཀྱང་་་་་
ཧ་ཅང་བྲིན་ཁ་རྒྱུག་པོ་ཡོད། ཨ་ལས་་་་་་་
པད་གོག་དང་། གྱོན་ཆས། དྲན་རྟེན་་་་
ཊམ་ཀ་སོགས་ལ་འཛད་སྤྱོད་པས་ཧ་་་་་་་་
ཅང་དགའ་པོ་བྱེད་ཅིང་། འདི་ནི་་་་་་་་
འཛད་སྤྱོད་པས་དྲན་རྟེན་ཚོང་ཁང་དུ་་་་
ཚོང་ཟོག་འདེམས་ཉོ་བྱེད་བཞིན་པ།

ཚེས་12ཉིན་གློག་འཕྲིན་་་་་་་་་་་
འབྱོར་གསལ། ནེ་པ་ལའི་རྒྱལ་་་་
ས་ཀ་ཏ་མན་རྡུའི་ཐེ་ལི་པུའུ་་་་་་་་་་
དབན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་ཐང་དུ་་་་་
ཚེས་12ཉིན་ནས་བཟུང་འགྲོ་་་་་་་
འོང་བྱེད་མཁན་ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་་་་་
སྐོར་བར་དུས་ཡུན་གཟའ་འཁོར་
གཉིས་ཙམ་རིང་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་་་་་་་་་་་་
ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པ་་་་་་་་་
རེད།
ནེ་པ་ལའི་རིག་གནས་ཡུལ་་་
སྐོར་དང་དམངས་སྤྱོད་མཁའ་་་་་་
འགྲུལ་པུའི་པུའུ་ཀྲང་ཏེ་ཕུའུ་་་་་་་་་
ཡིས་ཐེ་ལི་པུའུ་དབན་རྒྱལ་སྤྱིའི་་་་
གནམ་ཐང་གི་སླེབས་འབྱོར་་་་་་་་་་
ཚོམས་ཆེན་དུ་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ཞབས་་་་
འདེགས་ཞུ་འགོ་འཛུགས་པའི་་་་་་
མཛད་སྒོར་ཞུགས་ཤིང་། ཁོང་་་་་
གིས་དེ་ནི་ནེ་པ་ལས་རྒྱལ་སྤྱིའི་་་་་་་
གནམ་ཐང་དུ་ནེ་པ་ལའི་སྐད་་་་་་་་
དང་དབྱིན་སྐད་ཕུད་པའི་སྐད་་་་་
རིགས་ཁག་གསུམ་པའི་ཞབས་་་་་་
འདེགས་ཞུ་ཐེངས་དང་པོ་དེ་་་་་་་་་
ཡིན་པས་ཞབས་འདེགས་དེས་་་་་་
ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་སྐོར་བ་འགྲོ་སྐྱོད་་་་
ཐད་སྟབས་བདེ་དེ་བས་བསྐྲུན་་་་་
ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་བཤད།
ནེ་པ་ལར་བཅའ་སྡོད་ཀྲུང་་་
གོའི་གཞུང་ཚབ་ཆེ་མོ་བ་ཡུས་་་་་་་་
ཧུང་གིས་ཤིས་ཚིག་རྗོད་སྐབས་་་་་
ཀྲུང་ནེ་གཉིས་ནི་རི་ཆུ་འབྲེལ་་་་་་་་
བའི་མཛའ་གྲོགས་ཁྱིམ་མཚེས་་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པས་ཕྱོགས་་་་་
གཉིས་པོའི་སྤེལ་རེས་དང་མཉམ་
ལས་ཐད་གཡུར་ཟའི་འབྲས་བུ་་་་་
ཐོབ་ཡོད། ནེ་པ་ལའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་་་་
གནམ་ཐང་དུ་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ཞབས་་་་

ཞིག་བརྒྱུད་བསྒྲགས་བྱས་པ་ཞིག་
རེད། ཀྲུང་གོའི་ཁྲོམ་རར་ནེ་པ་་་་
ལའི་ཡུལ་སྐོར་ལས་རིགས་དགོས་
གལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་ནེ་་་
པ་ལས་དེའི་ཐད་གྲ་སྒྲིག་ཡག་པོ་་་
བྱས་ཟིན་ཡོད་ཅེས་བཤད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་་་་་་་་་་་
གཞིགས་ན། དེ་སྔ་ཀྲུང་གོར་་་་་་་
སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མྱོང་བའི་ནེ་པ་་་་་་
ལའི་དང་བླངས་པ་15ཐེ་ལི་་་་་་་་
པུའུ་དབན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་་་་་་་་
ཐང་དུ་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་ཞབས་་་་་་་་་་་་་་
འདེགས་ཞུ་བའི་བྱེད་སྒོར་་་་་་་་་་་་
ཞུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་་་་་་
ཚོས་ཉིན་ལྟར་ལས་ཐེངས་་་་་་་་་་་་
གསུམ་ལ་བགོས་ཏེ་ལས་ཐེངས་་་
རེར་ཆུ་ཚོད་བཞི་ལྔ་ཙམ་བྱ་རྒྱུ་་་་་
དང་གཙོ་བོ་ས་ཁོངས་སྒྲོལ་་་་་་་་་་་
མཁན་མི་སྣ་འདུ་འཛོམས་ཆེ་་་་་་་
བའི་ཁུལ་དུ་ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་སྐོར་་
བར་ཞབས་འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་རེད།
ནེ་པ་ལའི་མི་སེར་གནས་སྤོ་་
ཅུས་ཀྱིས་མཁོ་འདོན་བྱས་པའི་་་་་
གྲངས་གཞིར་གཞིགས་ན།
2017ལོར་ནེ་པ་ལས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་་་
ཡུལ་སྐོར་བར་སྣེ་ལེན་ཞུ་ཚད་མི་་་
ཐེངས་ཁྲི་96ལས་བརྒལ་བ་དང་་་
རྒྱ་གར་དང་། ཀྲུང་གོ ཨ་རི།
དབྱིན་ཇི། སི་རི་ལན་ཁ་བཅས་་་་
རྒྱལ་ཁབ་5ནི་ཡུལ་སྐོར་བ་ཡོང་་་་་
ཁུངས་གཙོ་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་་་་་
རྒྱ་གར་དང་ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་སྐོར་་་་
བ་མི་ཐེངས་ཁྲི་10ལས་བརྒལ་་་་་་
ཡོད་པ་རེད།
(བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར།
བདེ་སྐྱིད་དང་དཀོན་སྒྲོལ་གྱིས་་་་་
ཞུས)

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུ་ནི་་
་ནས་ཟླ་2ཚེས་12ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་་་
གསལ། ཐུ་ནི་སིའི་ལས་ཞུགས་དང་ལས་རིགས་་་་་་
བཀོད་སྒྲིག་པུའི་པུའུ་ཀྲང་ཧྥ་ཆི·ཨ་ཕུའུ་ཏུའུ་ལེལ་ཧེ་མན་གྱིས་ཉེ་ཆར་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་་་་
གི་གསར་འགོད་པའི་ཆེད་དོན་བཅར་འདྲི་དང་་་་་་
ལེན་གནང་སྐབས་ཐུ་ནི་སིས་ཀྲུང་གོའི་ཉམས་མྱོང་
ལ་དཔེ་བལྟས་ཏེ་གཞོན་ནུའི་ལས་ཞུགས་ཀྱི་དཀའ་
གནད་ཞི་ལྷོད་དུ་བཏང་ནས་གསར་གཏོད་འཕེལ་་
རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏང་ཆོག་ཅེས་གསུངས།
ཨ་ཕུའུ་ཏུའུ་ལེ-ལ་ཧེ་མན་གྱིས་ཐུ་ནི་སིར་ད་་
ཆ་ལས་ཤོར་མི་སྣ་ཁྲི་63ཙམ་ཡོད་པ་དང་ལས་ཤོར་
ཐོ་འགོད་བྱེད་ཚད་15.3%ཟིན་པའི་ཁྲོད་སློབ་་་་་་
གནས་མཐོ་བའི་ལས་ཤོར་མཁན་གྱིས་ལས་ཤོར་་་་་་
བསྡོམས་འབོར་གྱི་བཅུ་ཆ་བཞི་ཙམ་བཟུང་ཡོད།
གཞན་ཡང་ཐུ་ནི་སིར་ལོ་ལྟར་ལས་ཀ་འཚོལ་་་་་་་་་་་་
མཁན་མི་ཁྲི་4.5འཕར་བཞིན་ཡོད། ལས་ཀ་་་་་་་་་་
འཚོལ་མཁན་དེ་དག་ལ་ལས་ཞུགས་ལས་གནས་་་་་་
འདང་ངེས་ཤིག་མཁོ་འདོན་ཇི་ལྟར་བྱེད་མིན་དེ་་་་་
སྲིད་གཞུང་གི་སྲིད་སྐྱོང་ནུས་པར་ཚོད་བགམ་བྱས་
པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ད་དུང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་་་་་་་་་་་
བརྟན་ལྷིང་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས།

ཨ་ཕུའུ་ཏུའུ་ལེ-ལ་ཧེ་མན་གྱིས་ཀྲུང་གོས་་་་་་་་
གཞོན་ནུར་ལས་གཏོད་ལ་ལྕག་སྐུལ་བྱེད་པའི་ཐད་
ཉམས་མྱོང་བཟང་པོ་ལྡན་ཡོད་པས་ཐུ་ནི་སིས་་་་་་་་་
སློབ་སྦྱོང་དང་དཔེ་ལྟ་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་་་་་་་་་
ངོས་འཛིན་གནང་གི་ཡོད།
ཨ་ཕུའུ་ཏུའུ་ལེ-ལ་ཧེ་མན་གྱིས་ཀྲུང་གོས་ཨ་་་
ཧྥེ་རི་ཁར་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་ལ་མིག་རྒྱང་རིང་་་་
པོ་ལྡན་པར་བསྔགས་བརྗོད་གནང་ཞིང་། ཁོང་་་་་་
གིས་ཀྲུང་གོས་ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་རྒྱལ་ཁབ་་་
དབར་གྱི་འབྲེལ་བར་མཐོང་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཐུ་
ནི་སི་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོས་་་་་་་་་་་་
གསར་གཏོད་དང་། ཚན་རྩལ། ཚོང་དོན་བཅས་་
ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཐད་མཉམ་ལས་ཀྱི་མི་མངོན་པའི་་་་་
སྟོབས་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ལྡན་པ་དང་། རྒྱལ་་་་
ཁབ་གཉིས་པོས་འཐབ་ཇུས་ལ་དམིགས་ནས།
རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་ཁེ་ཕན་དང་དགོས་མཁོ་དང་
འཚམ་པའི་འཆར་གཞི་བཟོས་པ་མ་ཟད། དོན་་་་་་
འཁྱོལ་བྱས་ཏེ་ཕྱོགས་གཉིས་པོའི་འབྲེལ་བ་མུ་་་་་་་་་་
མཐུད་གོང་འཕེལ་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་གི་་
ཡོད་ཅེས་གསུངས།
(བསྟན་འཛིན་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར། མཚམས་
གཅོད་ཀྱིས་ཞུས)

ཝེ་ཐེ་ནམ་གྱི་དམངས་ཚོགས་ཀྱིས་དཔྱིད་གསར་གྱི་གྲ་སྒྲིག་ཟིན་པ།

⇑ དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་ནི་ཝེ་ཐེ་ནམ་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་དུས་ཆེན་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དཔྱིད་གསར་དུས་་་་
ཆེན་འཆར་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་གསར་གྱི་ཉེར་མཁོ་ཉོས་ཏེ་དཔྱིད་གསར་ལ་བསུ་བ་ཞུ་གི་ཡོད་ཅིང་།
འདི་ནི་ཟླ་2ཚེས་12ཉིན་ཝེ་ཐེ་ནམ་གྱི་རྒྱལ་ས་ཧ་ནོ་དབྱི་རུ་བུད་མེད་གསུམ་གྱིས་ཁམ་བུའི་མེ་ཏོག་འགྲམ་དུ་དྲན་རྟེན་་་་་་
པར་རྒྱག་བཞིན་པ།

