གལ་ཆེའི་གསར་འགྱུར།

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།
འདི་ལོའི་ཚོགས་འདུ་གཉིས་དེ་ཀྲུང་གོའི་སྒྱུར་་་་་་་་
བཅོས་སྒོ་དབྱེ་བྱས་ནས་ལོ་40འཁོར་བ་དང་སྐབས་་་་་་
ཏག་ཏག་འཁེལ་ཡོད། ལོ་40ཡི་རིང་ཀྲུང་གོའི་སྒྱུར་་་་་་
བཅོས་སྒོ་དབྱེ་མུ་མཐུད་མདུན་ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་པ་དང་་་་
སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེའི“དཔྱིད་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད”དེ་ལས་་་་་
ཀྲུང་གོར་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ལ། ཀྲུང་གོ་་་་་་་་
དང་འཛམ་གླིང་དབར་གྱི་འབྲེལ་བར་ཡང་འགྱུར་ལྡོག་་་་
བྱུང་ཡོད། འདི་ལོའི་ཚོགས་འདུ་གཉིས་རིང་། ཀྲུང་་་་་་་་
གོས་འཛམ་གླིང་ལ་བསམ་བློ་སླར་ཡང་བཅིངས་འགྲོལ་་་་
དང་། སྒྱུར་བཅོས་སླར་ཡང་གཏིང་ཟབ། སྒོ་དབྱེ་སླར་་་
ཡང་རྒྱ་ཆེ་བཅས་བྱ་རྒྱུའི་གསལ་བརྡ་བཏང་བ་རེད།

སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེའི་བྱེད་ཐབས་་་་་་་་་་་་
གསར་པ་བཏོན་པ།

སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེར་སྒྲུབ་བཞིན་པ་ལས་ཚར་དུས་་
མེད། འདི་ལོའི་ཚོགས་འདུ་གཉིས་ཐོག་གལ་ཆེའི་སྒྱུར་་་་
བཅོས་ཀྱི་སྟོན་ཕྱོགས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་སྟེ། དཔལ་
འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཤུགས་རྒྱག་ས་དེ་དངོས་་་་
ཚན་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་འཇོག་པ་དང་། རྩ་ལག་མཉམ་་་
བཅོས་ཀྱིས་དངུལ་རྩའི་ཉམས་ཉེན་སྔོན་འགོག་ཚོད་་་་་་་་་
འཛིན་བྱེད་པ། གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་་་་་་་་
གཏོང་བ། “གློད་སྡོམ་ཞབས”གསུམ་གྱི་སྒྱུར་བཅོས་ལ་་་
ཁྲོམ་རའི་བྱེད་པོར་གསོན་ཤུགས་བསྣན་པ་དང་མི་་་་་་་་་་་
དམངས་མང་ཚོགས་ལ་སྟབས་བདེ་བསྐྲུན་པ། སྐུལ་མ་་་་
ཤུགས་ཆེར་བཏང་ནས་གསར་གཏོད་ཀྱི་གསོན་ཤུགས་་་་་
འཕེལ་བར་བྱེད་པ། དམངས་ཕན་གྱི་དོན་དངོས་མང་་་་
ཙམ་སྒྲུབ་པ་དང་དམངས་འཚོའི་དཀའ་གནད་མང་ཙམ་
སེལ་བ་བཅས་རེད།
ཨ་རིའི་པུའུ་ལུའུ་ཅིན་སི་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་གཡོད་ཧན
·སང་ཏུན་ཀྲུང་གོའི་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་ལི་ཁྲེང་གིས་་་
ཀྲུང་གོའི་སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེས་འཛམ་གླིང་སྐྱེ་བོ་ཀུན་་་་་་་

འཛམ་གླིང་མིག་ལམ་ནང་གི་ཀྲུང་གོའི་སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེ།
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ། པན་ཝེ།

གྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་པའི་དཔལ་འབྱོར་ལ་བྱས་རྗེས་ངོ་་་་་་་་་་
མཚར་ཅན་བཏོད་ནས་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོ་ཅན་གྱི་འཕེལ་རིམ་་
ལ་ཡངས་པའི་ཁྲོམ་ར་མཁོ་འདོན་བྱས་པ་དང་རྒྱ་ཆེའི་་་་་་
འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གྲུབ་འབྲས་་་་་་་་
ཐོབ་པའི་བློ་སྒོ་ཕྱེ་ཡོད། ཚོགས་འདུ་གཉིས་འཚོགས་པ་་་
དང་སྦྲགས། ཀྲུང་གོས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོ་སྐབས་ཆེན་པོ་་་
གཞན་ཞིག་བསུས་ཡོད། “འཛམ་གླིང་གིས་དེ་བས་སྒོ་་་་་
དབྱེའི་ཀྲུང་གོ་ཞིག་མཐོང་རྒྱུའི་རེ་སྒུག་བྱེད་པ་དང་ཀྲུང་་
གོས་སྒྱུར་བཅོས་བྱེད་ཤུགས་དེ་བས་ཆེ་བ་དང་སྒོ་དབྱེའི་་
གོམ་སྟབས་དེ་བས་ཆེ་བ་སྤོ་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད”ཅེས་་
བརྗོད་པ་རེད།
ཁེན་ནི་ཡའི་ནེ་རོ་པིའི་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་་་་་་་་་
བའི་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་མ་ཁྲ་ལི་ཡ·མུའུ་ནེ་་་་
ནེས་ཀྲུང་གོས་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་་་་་་་
འདེད་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་བཏོན་པ་དེ་ནི་དུས་རབས་་་་་་་་་་་
གསར་པའི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བླང་བྱ་དང་་་་་་་་
བསྟུན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་དང་་་་
ཐོན་ཁུངས་ཁོར་ཡུག་དབར་གྱི་འགལ་ཟླ་ནུས་ལྡན་ངང་་་
ཞི་ལྷོད་དུ་ཕྱིན་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་དང་། དཔལ་་་་་་་་་་
འབྱོར། སྤྱི་ཚོགས་བཅས་རྒྱུན་སྲིང་འཕེལ་རྒྱས་མངོན་་་་་
འགྱུར་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།

འདེད་བཏང་ནས་སྒོ་དབྱེའི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་རིམ་པ་་་་་་་་
སྔར་བས་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་བ་དང་སྒོ་དབྱེའི་གྲུབ་ཆའི་་་་་་་་་་
བཀོད་པ་དང་སྒྲིག་སྲོལ་ལམ་སྲོལ་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་་་་་་་་་་
བཏང་སྟེ་ཆུ་ཚད་མཐོ་བའི་སྒོ་དབྱེར་བརྟེན་ནས་སྤུས་་་་་་་
ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་་་་
ཞེས་ནན་བཤད་བྱས་ཡོད་པ་རེད།
གླེང་ཕྱོགས་ཀྱིས་དུས་རབས་གསར་པར་སླེབས་་་་་་་་
པའི་ཀྲུང་གོས་མུ་མཐུད་སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེ་མཐའ་་་་་་་་་་་
འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་རྣམ་་་་
པ་གསར་པ་ཆགས་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་་་་་་་་་་་
ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་དེང་རབས་ཅན་
གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཆེན་བསྐྲུན་པའི་ཕྱོགས་སུ་གོམ་་་་་་་་་་་
སྟབས་ཆེན་པོས་མདུན་དུ་སྐྱོད་པ་དང་ཀྲུང་གོས་སྒྱུར་་་་་་་
བཅོས་སྒོ་དབྱེ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱེད་པ་དེ་སྔར་བས་་་་་་་་་་་
འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་སྒུལ་ཤུགས་དང་འགན་ལེན་དུ་་་་
འགྱུར་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་རེད།
ཧྥ་རན་སེའི་ཕ་རི་སི་སློབ་ཆེན་ཨང་བརྒྱད་པའི་་་་་་་་་
ཀྲུང་གོའི་གནད་དོན་གྱི་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་ཕི་ཨེར
·ཕི་ཁར་གྱིས“ཀྲུང་གོའི་སྒྱུར་བཅོས་མདུན་ཕྱོགས་སུ་་་་་་
སྐྱོད་བཞིན་ཡོད”ཅེས་པ་དེ་འདི་ལོའི་ཀྲུང་གོ་སྲིད་་་་་་་་་་་་
གཞུང་གི་ལས་དོན་སྙན་སྒྲོན་ལས་ཁོང་ལ་བཞག་པའི་་་་་་་
བག་ཆགས་ཤིག་ཡིན། ཀྲུང་གོའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གསོན་་་་་་་་
སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེའི་རྣམ་པ་གསར་པ་་་ ཤུགས་མུ་མཐུད་འཕེལ་བ་བྱེད་པ་དང་ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་་
གཏོད་པ།
ལ་འགྲན་རྩོད་ནུས་པ་དེ་བས་ཆེ་བ་ཡོང་ཆེད་ཀྲུང་གོ་་་་་་་་
སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་སྙན་སྒྲོན་ནང་། ཕྱོགས་་་་་་ སྲིད་གཞུང་གིས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྒོ་དབྱེའི་རྣམ་པ་་་་་་་་
ཡོངས་ནས་སྒོ་དབྱེའི་རྣམ་པ་གསར་པ་ཆགས་རྒྱུར་སྐུལ་་་ གསར་པ་ཆགས་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་པ་བཏོན་

སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་མོ་སི་ཁོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡུལ་
སྐོར་ཉོ་ཚོང་འདུ་ཚོགས་འགོ་ཚུགས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་མོ་སི་ཁོ་་་
ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་པ་གཞིར་བཟུང་། ཚེས་10
ཉིན། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་མོ་སི་ཁོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡུལ་་་
སྐོར་ཉོ་ཚོང་འདུ་ཚོགས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་ཨུ་རུ་སུའི་་
ཙུང་ལི་གཞོན་པ་མུའུ་ཐེ་ཁོ་དང་ཡུལ་སྐོར་ཧྲུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་
ཀྲང་སཱ་ཧྥུའུ་ནོ་ཧྥུའུ་སོགས་འགོ་ཚུགས་མཛད་སྒོར་་་་་་་་
ཞུགས་པ་རེད།
ཀྲུང་གོའི་འགྲེམས་སྟེགས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་སྨི་ངོས་གྲུ་་་་་་
240ཟིན་པ་དང་། “མཛེས་པའི་ཀྲུང་གོ·ས་ཁོངས་་་་
ཡོངས་ཀྱི་ཡུལ་སྐོར་ལོ”ཞེས་པ་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོར་་་་་
བྱས་པ། ལེ་དབར་ཁྲིའི་ཇ་ལམ་དང་། ཡིད་དབང་་་་་་་
འཕྲོག་པའི་འབྲི་ཆུ། མཚོ་ཐོག་གླིང་ཕྲན་དུ་སྤྲོ་གསེང་།
དར་གོས་ལམ་བུ་སོགས་ཡུལ་སྐོར་གྱི་གཞི་རྒྱུ་གཅིག་ཏུ་་
སྒྲིལ་བ་བཅས་བྱས་པ་མ་ཟད། ད་དུང་པར་རིས་་་་་་་་་་
འགྲེམས་སྟོན་ཁུལ་དང་། ལས་སྒོ་གྲོས་མོལ་ཁུལ།

རིག་གནས་འགྲེམས་སྟོན་ཁུལ་སོགས་བཙུགས་ནས
“བསམ་ཚོད་ལས་འདས་པའི་ཀྲུང་གོའི”སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་་
ཡུལ་སྐོར་གཟུགས་བརྙན་འབུར་དུ་ཐོན་པ་དང་ཀྲུང་་་་
གོའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ཁུངས་དང་་་་
ལམ་རྒྱུད་ཀྱི་ཐོན་རྫས་མངོན་ཡོད།
མིག་སྔར། ཀྲུང་གོ་དང་ཨུ་རུ་སུ་ཕན་ཚུན་གཉིས་
ཀ་ཡུལ་སྐོར་བ་ཡོང་ཁུངས་གཙོ་བོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་་་་་་་
ཡུལ་སྐོར་བྱ་ཡུལ་གཙོ་བོའི་ས་ཁུལ་ཡིན་ཞིང་། ཀྲུང་གོ་
རྒྱལ་ཁབ་ཡུལ་སྐོར་ཅུས་དང་ཨུ་རུ་སུ་ཡུལ་སྐོར་ཧྲུའུ་་་་་་
ཡིས་བསྡོམས་རྩིས་རགས་ཙམ་བྱས་པར་གཞིགས་ན།
2017ལོར་ཨུ་རུ་སུ་ནས་ཀྲུང་གོར་བསྐྱོད་པའི་ཡུལ་་་་་་
སྐོར་བ་མི་ཐེངས་ཁྲི་234.5ཙམ་ཟིན་པ་དང་ཀྲུང་གོ་་་་
ནས་ཨུ་རུ་སུར་བསྐྱོད་པའི་ཡུལ་སྐོར་བ་མི་ཐེངས་ཁྲི་་་་་་
150ཙམ་ཟིན་གྱི་ཡོད་པ་རེད། (ལྷ་དབང་གིས་་་་་་་་་་་་
བསྒྱུར། ལྷ་དབང་དང་དཔའ་མོས་ཞུས)

ན་ནིང་ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་9ཉིའུ་གཡོད་དངུལ་འཛིན་
བརྗེ་རེས་ཁང་དུ་ཁྲོམ་རར་ཞུགས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ཉིའུ་་་་་་་་
གཡོད་ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་པ་གཞིར་བཟུང་།
ཉིའུ་གཡོད་དངུལ་འཛིན་བརྗེ་རེས་ཁང་གི་མཐོ་རིམ་་་་
དོ་དམ་པས་ཉེ་ཆར་བརྗོད་དོན། 2017ལོར་ཉིའུ་་་་་་་
གཡོད་དངུལ་འཛིན་བརྗེ་རེས་ཁང་དུ་ཁྲོམ་རར་་་་་་་་་་་་
ཞུགས་པའི་ཨ་རིའི་ཀུང་སི་མིན་པ་35ཡོད་པའི་ནང་་་་
ནས་9ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་ཡིན་པ་དང་། གྲངས་འབོར་་་
ནི་ཨ་རི་ཕུད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་གཞན་གྱི་ནང་
ནས་མང་ཤོས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།
ཉིའུ་གཡོད་དངུལ་འཛིན་བརྗེ་རེས་ཁང་རྒྱལ་་་་་་་
སྤྱིའི་མ་རྩ་ཁྲོམ་རའི་སྤྱི་ཁྱབ་ལྟ་སྐུལ་བ་ཡ་ལི་ཁེ་སི·
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དབྱི་པུའུ་ལ་ཤིན་གྱིས། ད་ཕན་ཉིའུ་གཡོད་དངུལ་་་་་་་
འཛིན་བརྗེ་རེས་ཁང་དུ་ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་87ཁྲོམ་་་་་་་་
རར་ཞུགས་ཡོད་ལ་གཞུང་ཁོངས་ཁེ་ལས་ཆེ་གྲས་དང་།
ཚན་རྩལ་མཐོ་བའི་ཁེ་ལས། དངུལ་རྩའི་ཁེ་ལས་་་་་་་་་་་
བཅས་ཀྱི་རིགས་ཡིན་པ་དང་། ཁྲོམ་རའི་རིན་ཐང་་་་་་
བསྡོམས་འབོར་ཨ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ཁྲི་ལས་བརྒལ་ཡོད་་་་
ཅེས་བརྗོད་ཅིང་། ཁོང་གིས་2018ལོར་ཀྲུང་གོའི་ཁེ་་
ལས་ཉིའུ་གཡོད་དངུལ་འཛིན་བརྗེ་རེས་ཁང་དུ་ཁྲོམ་་་་
རར་ཞུགས་པའི་ངར་ཤུགས་ཆེན་པོ་མུ་མཐུད་འཕེལ་་་་
རེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་རེད།

ཀྲེ་ཅ་ཀོ་རུ་ཧྲེང་ཧྥ་ཐེ་ལེ་ཁེ་དུས་ཆེན་གྱི་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་པ།

⇑ ཚེས་10ཉིན། ཀྲེ་ཅ་ཀོ་རུ་ཧྲེང་ཧྥ་ཐེ་ལེ་ཁེ་དུས་ཆེན་གྱི་ཁྲོམ་སྐོར་བྱས་པ་རེད། ལོ་ལྟར་གྱི་ཟླ་3ཚེས་17ཉིན་ཧྲེང་ཧྥ་ཐེ་་
ལེ་ཁེ་དུས་ཆེན་ནི་ཨིར་ལན་གྱི་སྲོལ་རྒྱུན་དུས་ཆེན་ཡིན་པ་དང་དུས་ཆེན་དེ་ནི་ཨིར་ལན་གྱི་སྲུང་མ་ཧྲེང་ཧྥ་ཐེ་ལེ་ཁེར་དྲན་གསོ་་་་་
ཞུ་ཆེད་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། འདི་ནི་ཟླ་3ཚེས་10ཉིན་ཨ་རིའི་ཀྲེ་ཅ་ཀོ་རུ་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཧྲེང་ཧྥ་ཐེ་ལེ་ཁེ་དུས་ཆེན་་་
གྱི་ཁྲོམ་སྐོར་ནང་ཞུགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

པ་མ་ཟད། ཞིབ་ཕྲའི་ཤུགས་རྒྱག་སའང་གསལ་བཏོན་་་་
བྱས་ཡོད། “ཡོ་རོབ་མནའ་འབྲེལ་གྱི་ངོས་ནས་བཤད་་་་་
ན། ཀྲུང་གོས་སྔར་བས་སྒོ་མོ་འབྱེད་པ་དེས་ཡོ་རོབ་དང་
ཀྲུང་གོའི་འབྲེལ་བ་གཉིས་ཁེ་གཉིས་ཕན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་་་་་་་
སྔར་བས་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་ཐེབས་ངེས་་་་
ཡིན་པ་སྨོས་མི་དགོས”ཞེས་བརྗོད་པ་རེད།

སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེའི་གོ་སྐབས་གསར་་་་
པ་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་པ།

འདི་ལོའི་ཚོགས་འདུ་གཉིས་ཀྱི་གྲོས་འགོ་དེ་འཛམ་་
གླིང་འཕེལ་རྒྱས་དང་འབྲེལ་བ་ཟབ་མོ་ཡོད་པ་སྟེ། ཀྲུང་་
གོས་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་དཔལ་འབྱོར་གོ་ལ་ཧྲིལ་་་
པོ་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་རང་མོས་་་་་་་
ཚོང་དོན་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པ་དང་། སྒྱུར་བཅོས་ནང་ཧུར་་
ཐག་ཞུགས་ཏེ་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོ་བཅོས་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་འཐུས་སྒོ་་་་་
ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་སྒོ་དབྱེ་རྣམ་པའི་འཛམ་གླིང་་་་་་་་་་
དཔལ་འབྱོར་འཛུགས་རྒྱུར་ཤུགས་རྒྱག་པ། རྒྱལ་ཁབ་་་་་
ཁག་དང་མཉམ་དུ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལས་དབང་གཅིག་་་་་་་་
མཐུན་འདུས་གྲུབ་བསྐྲུན་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཆེད་་་་་
འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱེད་པ་བཅས་རེད།
རྒྱ་གར་གྱི་ཀྲུང་གོའི་གནད་དོན་རིགས་གཅིག་་་་་་་་་་་
མཁས་ཅན་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ཀྲུང་གོ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་་་་་་
སུའོ་ཀྲང་ཟུར་པ་མ་ནུའོ་ལན་ཅང·མོ་ཧན་ཏིས་ཀྲུང་་་་་་་
གོའི་སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེས་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་ཚོང་དོན་་་་་་་་་་
འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་ལེགས་སྐྱེས་ཆེན་པོ་ཕུལ་བ་མ་ཟད།
དཔལ་འབྱོར་སྟོབས་ཤུགས་ཟམ་མི་ཆད་པར་ཆེ་རུ་འགྲོ་་་
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བ་དང་སྦྲགས། ཀྲུང་གོའི་ཕྱི་ཕྱོགས་མ་འཇོག་གིས་ཀྱང་་་
མ་འཇོག་བྱ་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལས་ཞུགས་ལས་གནས་་་་་་
དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོ་སྐབས་དེ་བས་མང་བ་བསྐྲུན་ཡོད་་
ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།
སི་རི་ལན་ཁའི་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཝེ་་
ལ་ཤིན་ཧ·ཀུའུ་ན་སེ་ཁེ་ལས་ལོ་40ཡི་རིང་ཀྲུང་གོའི་་་་་་་
དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་སོགས་ཁྱབ་ཁོངས་ཐད།
འཛམ་གླིང་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་པའི་འཕེལ་རྒྱས་་
བྱུང་ཡོད། ཀྲུང་གུང་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་
དོན་སྔར་བས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་པ་དང་སྦྲགས། ཀྲུང་་་་་་་་
གོས་འཛམ་གླིང་ལ་འགྱུར་ལྡོག་དེ་བས་མང་བ་གཏོད་་་་་་་
རྒྱུའི་རེ་སྒུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།
ཧན་གོའི་ཤིས་ཅང་སློབ་ཆེན་རྒྱལ་སྤྱི་ཞིབ་འཇུག་་་་་་
སློབ་གླིང་གི་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་ཅིན་ཧྲི་ཀྲུང་གིས“ཀྲུང་་་་་་
གོར་རང་ཉིད་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་འཚམ་པའི་འགྲོ་ལམ་་་
ཞིག་རྙེད་པ་དང་སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེར་འཛམ་གླིང་སྐྱེ་བོ་་
ཀུན་གྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་ནས་རྒྱ་ཆེའི་་
འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དཔེ་གཞི་ཆེན་་་
པོ་ཞིག་དང་གདམ་ག་བྱེད་ཆོག་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་་་་་་་
མཁོ་འདོན་བྱས་ཡོད་པས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གིས་ཀྲུང་་་་་་་
གོའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དཔེ་དབྱིབས་ཁྲོད་ནས་ཕན་ཡོད་ཀྱི་་་
ཉམས་མྱོང་བསྡུ་ལེན་བྱེད་ཆོག་གི་ཡོད”ཅེས་བརྗོད་པ་་་་་
རེད།
སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེ་ལས་ཀྲུང་གོའི་ལས་དབང་ལ་་་་་་
འགྱུར་ལྡོག་ཕྱིན་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་་་
ཁ་ཕྱོགས་ལའང་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།
ཀྲུང་གོའི་མི་དམངས་ལ་ཕན་བདེ་བསྐྲུན་པ་མ་ཟད།
འཛམ་གླིང་ལ་རེ་བས་ཁེངས་པའི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་་་
འབྱུང་འགྱུར་ཞིག་གཏོད་རྒྱུར་ཡང་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་་་་
རེད།
（བསོད་ནམས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར།
བསོད་བདེ་དང་བསོད་དཔས་ཞུས）

ཞུས་ཧྥན་ཁྲེང་ལ་དྲན་གསོ་ཞུ་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་རྒྱ་གར་དུ་འཚོགས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་་་་
པེན་ཏི་ཀྲི་ལི་ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་10
ཉིན། དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་ཞུས་ཧྥན་ཁྲེང་ལ་དྲན་གསོ་ཞུ་་་་་་་
བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་རྒྱ་གར་གྱི་ལྟེ་བའི་་་་་་་་
ཐད་གཏོགས་ཁུལ་པེན་ཏི་ཀྲི་ལིར་འཚོགས་པ་རེད། རྒྱ་་་་་
གར་དུ་བཅའ་སྡོད་ཀྲུང་གོའི་གཞུང་ཚབ་ཆེ་མོ་བ་ལུའོ་་་་་་་་
ཀྲའོ་ཧུད་དང་། པེན་ཏི་ཀྲི་ལིའི་དབུ་བཞུགས་པུའུ་ཀྲང་་་་
ནཱ་ལ་ཡ་ནཱ་ས་སྨི་དང་དེ་བཞིན་ཀྲུང་གོ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་་་་་་་་
གྲགས་ཅན་མཁས་དབང་སོགས་ཁྱོན་སྐུ་མགྲོན་100ལྷག་་
ཞུགས་ཡོད།
ཞུས་ཧྥན་ཁྲེང་ནི་ཀྲུང་གོར་སྐད་གྲགས་ཆོད་པའི་རྒྱ་་་
གར་རིག་པའི་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་དང་། མཚན་་་

ཉིད་རིག་པ་མཁས་ཅན། ལོ་ཙཱ་བ་མཁས་ཅན་བཅས་་་་་་་་་
རེད། 1945ལོ་ནས་1978ལོ་བར་ཁོང་རྒྱ་གར་དུ་ལོ་33
ཙམ་འཚོ་བ་སྐྱེལ་རིང་། 1945ལོ་ནས་རྒྱ་གར་སློབ་ཆེན་་་
གྱི་དགེ་རྒན་གནང་བ་དང་། 1951ལོ་ནས་བཟུང་ཨའོ་་་་
ལུའོ་པིན་ཏོའི་སྒོམ་སྒྲུབ་ཁང་དུ་ཡིག་སྒྱུར་དང་། ལྗགས་་་་
རྩོམ། འཆད་ཁྲིད་བཅས་གནང་ནས་བཞུགས། ལུའོ་་་་་་་་
ཀྲོའོ་ཧུད་ཀྱིས་དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་ཞུས་ཧྥན་ཁྲེང་ནི་རྒྱ་གར་་
གྱི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་མཁས་ཅན་ཨའོ་ལུའོ་པིན་ཏོ་ཀྲུང་་་་
གོར་ངོ་སྤྲོད་ཐོག་མར་གནང་མཁན་ཡིན་ལ། ཀྲུང་གོ་་་་་་་་་
དང་རྒྱ་གར་དབར་དམངས་ཁྲོད་སྤེལ་རེས་བྱེད་པའི་སྦྲེལ་
ཟམ་འཛུགས་མཁན་ཡང་ཡིན། དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་ཞུས་་་་་
ཧྥན་ཁྲེང་གི་སྐུ་ཚེ་ཧྲིལ་པོ་ནི་ངོ་མཚར་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད་་་་་་

ལ། ཀྲུང་གོ་དང་རྒྱ་གར་དབར་དམངས་ཁྲོད་ཀྱི་མཛའ་་་་་
གྲོགས་འབྲེལ་བར་ལེགས་སྐྱེས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ཕུལ་་་་་་
ཡོད་ཅེས་གསུངས།
རྒྱ་གར་གྱི་ཉེ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཐེ་ཀེའར་དང་།
བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གྷན་དྷི། ཨའོ་ལུའོ་པིན་ཏོ་བཅས་་་་་་་་་
གསུམ་ནི་སྙན་གྲགས་ཧ་ཅང་ཆེ། དགེ་རྒན་ཆེ་མོ་བ་ཞུས་་་
ཧྥན་ཁྲེང་གིས་ཨའོ་ལུའོ་པིན་ཏོས་མཛད་པའི《བླ་ན་མེད་་
པའི་མི་ཚེའི་སྐོར་གླེང་བ》དང་། 《ཕྱོགས་བསྡུས་ལུས་་་་་་་
སྦྱོང་ཡོ་ག་སྨྲ་བ》ཞེས་པ་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ལས་ཀྲུང་གོ་་་
བས་ཨའོ་ལུའོ་པིན་ཏོའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲ་རིམ་པས་་་་་་་་་
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད། （པ་སངས་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྱུར།
བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར་དང་པ་ཚེས་ཞུས）

ཀྲུང་ཐེ་སྲིད་གཞུང་དང་ཚོང་དོན་ལས་
རིགས་ཀྱི་མི་སྣས་བསྟན་དོན།

རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་འབྲེལ་བ་
འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་གོ་
སྐབས་གལ་ཆེན་བསུས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་པང་ཁོག་ནས་གློག་་་་་་་་
འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཉེ་ཆར། ཐེ་ཀྲུང་ཚོང་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་་་
གིས་ཀྲུང་ཐེའི་འབྲེལ་བར་རྒྱང་ལྟ་བྱེད་པའི་གླེང་སྟེགས་འཚོགས་པ་་་་་
དང་ཚོགས་ཞུགས་མི་སྣ་ཚོས་མིག་སྔར་ཀྲུང་ཐེ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོ་རང་་་་
ངོས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་འགག་རྩའི་དུས་སུ་སླེབས་པས་ཀྲུང་ཐེ་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་འབྲེལ་བ་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་གོ་སྐབས་གལ་ཆེན་་་་་
བསུ་བཞིན་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་རེད།
ཐེ་ཀྲུང་ཚོང་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་ཆིའུ་ཝུའེ་ཀུང་གིས་
ཐེ་ལན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་དོན་ཁྲོད་ཀྲུང་གོས་གནས་བབ་གལ་ཆེན་
བཟུང་ཡོད་པས་ཐེ་ལན་གྱི་ཚོང་དོན་རོགས་ཟླ་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད།
ཐེ་ལན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་སྤྱི་ཡོངས་ཁྲོད་ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་སྐོར་བས་ཀྱང་་་་
ནུས་པ་གལ་ཆེན་ཐོན་གྱི་ཡོད། ཐེ་ལན་གྱིས“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་་་་་་་་་་་་་་
གཅིག”འཛུགས་སྐྲུན་ནང་ཧུར་ཐག་ཞུགས་ཏེ་ཐེ་ལན་གྱི་འཐབ་ཇུས་་་
4.0དང་། ཤར་རྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་བར་འཁྱམས། “རྒྱུད་གཅིག་་་་
ལམ་གཅིག”འཛུགས་སྐྲུན་བཅས་ལ་སྐུལ་མ་གཏོང་རྒྱུར་སྦྲེལ་མཐུད་་་་
ནུས་ལྡན་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་ཁེ་ཕན་མཉམ་འདྲེས་ཁུལ་དང་
ཁྱོན་གཉིས་རྒྱ་ཆེར་བཏང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་་
ཕྱོགས་དེ་བས་གོམ་སྟབས་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བ་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་
པོའི་རང་སོ་སོའི་རྒྱལ་ནང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྣེ་འཁྲིད་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་་
ཞེས་བཤད།
ཐེ་ལན་གྱི་ཙུང་ཐུང་ཟུར་པ་ཨ་ནན·པན་ཡ་ལ་ཁྲུན་དང་། ཕྱི་་་་་་
འབྲེལ་པུའུ་ཀྲང་ཟུར་པ་ཏེ·ཝུན་ན། ཀྲུང་གོར་བཅའ་སྡོད་ཐེ་ལན་གྱི་
གཞུང་ཚབ་ཆེ་མོ་བ་ཟུར་པ་མུའུ་ཅི་ཀྲང་ཅིའུ་ཧོང་བཅས་ཀྱིས་ཚོགས་་་
འདུའི་ཐོག་ཀྲུང་ཐེ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དབར་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་བཙུགས་པའི་་
ལོ་རྒྱུས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་འབྲེལ་བ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྗེས་ཤུལ་་་་
ལ་ཕྱིར་དྲན་བྱས་ཏེ་ཁོང་ཚོས་ཀྲུང་ཐེའི་འབྲེལ་བར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་་་་་་་་
གཏིང་ཤུགས་དང་མཉམ་ལས་ཀྱི་བར་མཐོངས་ཆེན་པོ་ལྡན་པའི་ངོས་་
འཛིན་བྱས་པ་རེད།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཧྭ་ཝུའེ་ཐེ་ལན་ཀུང་སིས་ཐེ་ལན་དུ་རིག་ལྡན་་
གྲོང་ཁྱེར་བསྐྲུན་རྒྱུར་རོགས་སྐྱོར་ཐུབ་པའི་འཆར་གཞི་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་
རེད། (བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར། བདེ་སྐྱིད་དང་དཀོན་སྒྲོལ་གྱིས་ཞུས)

ཧང་ག་རིས་ལི་སི་ཐེའི་རོལ་མོའི་ཕུའུ་ཙི་བྲིས་མ་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་པ།

ཟླ་3ཚེས་10ཉིན། དུས་རབས་19པའི་ཧང་ག་རིའི་གྲགས་ཅན་གཞས་གདངས་རྩོམ་མཁན་དང་ཀང་ཆིན་དཀྲོལ་་
མཁན་ལི་སི་ཐེ·ཧྥེ་ལུན་ཚེའི་རོལ་མོའི་ཕུའུ་ཙི་བྲིས་མ་འགའ་ཤས་ལི་སི་ཐེ·ཧྥེ་ལུན་ཚེ་དྲན་གསོ་རྟེན་རྫས་བཤམས་་་་་་་་་་་་
མཛོད་ཁང་དང་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་སུ་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་པ་དང་། རོལ་མོའི་ཕུའུ་ཙི་བྲིས་མ་དེ་དག་སྔོན་ཆད་མི་་་་་་་་་་
རྣམས་ཀྱིས་བོར་བརླག་ཕྱིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཅིང་། འདི་ནི་ཧང་ག་རིའི་རྒྱལ་ས་པུ་ཏ་ཕེ་སིར་ལི་སི་ཐེ·ཧྥེ་ལུན་ཚེ་་་་་
དྲན་གསོ་རྟེན་རྫས་བཤམས་མཛོད་ཁང་དང་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་མོ་ཁོའོ་ཧྲེ·རུའུ་རེན་ནའོ་ཡིས་ལི་སི་་་་་་་་་
ཐེའི་རོལ་མོའི་ཕུའུ་ཙི་བྲིས་མ་ཞིག་སྟོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོ་དང་ཐེ་ལན་གྱི་དཔལ་
འབྱོར་ཚོང་དོན་མཉམ་ལས་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་པང་་་
ཁོག་ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཀྲུང་གོ་་་་་་
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཁྲེང་
ཆིང་ཐའོ་ཡིས་ཉེ་ཆར་པང་ཁོག་ཏུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་་་་
ཚོགས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་མཁས་ཅན་གྱི་འཐུས་
མི་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ཐེ་ལན་དུ་འཚམས་འདྲི་་་་་
བྱེད་རིང་སྲིད་གཞུང་གི་སྒྲིག་གཞི་དང་ས་གནས་་་་་
དེ་གའི་ཁེ་ལས་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱས་ཏེ་ཀྲུང་གོ་་་་་་་་
དང་ཐེ་ལན་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་དོན་མཉམ་ལས་
ལ་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་པ་རེད།
འདི་ཟླའི་ཚེས་4ནས་10ཉིན་བར་ཀྲུང་གོའི་་་
ཁེ་ལས་མཁས་ཅན་གྱི་འཐུས་མིས་ཁམ་ཕུ་ཁྲེ་དང་་་་

ཐེ་ལན་ལ་འཚམས་འདྲི་བྱས་པ་རེད། ཁྲེང་ཆིང་་་་་
ཐའོ་ཡིས་ཐེ་ལན་གྱི“ཤར་རྒྱུད་དཔལ་འབྱོར་བར་་་
འཁྱམས”འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་ཁྲོད་རིགས་་་་་
བཞི་ཡི་མཉམ་ལས་ཁྱབ་ཁོངས་15ཡི་མང་ཆེ་བ
“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་འགོ་དང་མཐུན་
པ་དཔེར་ན། རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་དང་། ནུས་
རྒྱུ་གསར་པ། སྐྱེ་དངོས་གསོ་རིག་སོགས་ལ་ཀྲུང་་་་་
གོའི་ཁེ་ལས་ལ་ལེགས་ཆ་ངེས་ཅན་ལྡན་པ་མ་ཟད་་་
ཧུར་ཐག་ངང“ཕྱིར་སྐྱོད་བཞིན་པའི”ཁྱབ་ཁོངས་་
ཡིན་པ་རེད་ཅེས་བརྗོད།
（བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར། བདེ་སྐྱིད་དང་་་་་་་་་་
དཀོན་སྒྲོལ་གྱིས་ཞུས）

