ཚོཚོགས་འདུ་གཉིཉིས་ཀྱིཉི་ཆེཆེད་སྒྲིཉིག་།

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།
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རྒྱལ་ཁབ་འཕེལ་སྒྱུར་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་ཧོ་ལི་ཧྥུང་།

ཆུ་བེད་པུའི་པུའུ་ཀྲང་ཁྲེན་ལེ།

འདི་ལོའི་ནང་ཚུན་དུ་ཆུ་དཔོན་ལམ་ལུགས་དང་མཚེའུ་དཔོན་ལམ་ལུགས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འཛུགས་དགོས། ཀོང་ཀྲོའུ་དང་། ཤང་ཀང་། ཨའོ་མོན་བཅས་མཚོ་

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་གློག་འཕྲིན་་་་་
འབྱོར་གསལ། ཉེ་ཆར། ཆུ་བེད་པུའི་པུའུ་ཀྲང་ཁྲེན་ལེ་ཡིས་་་
མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེ་མོའི“པུའུ་ཀྲང་གི་བགྲོད་ལམ”ཐོག་
ཆུ་དཔོན་ལམ་ལུགས་དང་མཚེའུ་དཔོན་ལམ་ལུགས་ལ་སྤྱི་་་་་་་་་
འདོམས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཤུགས་སྔར་བས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་་
འདི་ལོའི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཟླ་མཇུག་གོང་ཆུ་དཔོན་ལམ་ལུགས་་་་་་་་
ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འཛུགས་པ་དང་ལོ་མཇུག་གོང་མཚེའུ་་་་་་་་་་
དཔོན་ལམ་ལུགས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འཛུགས་རྒྱུ་འགན་ལེན་་་
བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།
ཆུ་དཔོན་ལམ་ལུགས་དང་མཚེའུ་དཔོན་ལམ་ལུགས་ནི་་་་་
རང་རྒྱལ་གྱི་སྣོད་བཅུད་ཤེས་དཔལ་འཛུགས་སྐྱོང་གི་སྒྱུར་་་་་་་་་
བཅོས་བྱ་ཐབས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁྲེན་ལེ་ཡིས་མིག་་་་
སྔར་ཆུ་དཔོན་ལམ་ལུགས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཁྱབ་གདལ་་་་་་་་་་
བཏང་བར་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོན་ཡོད། རྒྱལ་་
ཡོངས་ཀྱི་ཞིང་ཆེན་25རུ་ཆུ་དཔོན་ལམ་ལུགས་བཙུགས་ཡོད་་་

པ་དང་ཞིང་ཆེན་དང་། གྲོང་ཁྱེར། རྫོང་། ཤང་བཅས་རིམ་་་་
བཞིའི་ཆུ་དཔོན་ཁྲི་32གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ནང་ཞིང་ཆེན་་་
རིམ་པའི་ཆུ་དཔོན་336དང་མི་55ཡིས་སྤྱི་ཁྱབ་ཆུ་དཔོན་གྱི་་་་
འགན་གཅིག་ལྕོགས་འཁུར་གྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།
ཁྲེན་ལེ་ཡིས“ཆུ་རྒྱུན་མང་པོ་ཞིག་དོ་དམ་བྱེད་མཁན་་་་་་་་
མེད་པ་ནས་ཡོད་པའི་བར་དང་། ཕྱོགས་མང་དོ་དམ་ནས་་་་་་་
གཅིག་གྱུར་དོ་དམ་བར། དོ་དམ་ཡག་པོ་མི་བྱེད་པ་ནས་དོ་་་་་་
དམ་ཡག་པོ་བྱེད་པའི་བར”རིམ་ཁག་ཆུ་དཔོན་གྱིས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་
གཙང་པོར་སྐོར་ཞིབ་ཀྱི་ཆེད་དོན་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བ་བརྒྱུད།
མངོན་གསལ་དོད་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་དང་དོ་
དམ་ལམ་སྲོལ་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་བས་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱིས་
ཆུ་བོ་དང་མཚེའུ་ལ་དོ་ཁུར་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་སྤྱིར་ན་་་་་་་་་་
ཆགས་པ་མ་ཟད། ཆུ་བོ་དང་མཚེའུ་ཡི་རྣམ་པར་འགྱུར་ལྡོག་་་་
ཀྱང་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།
ཁྲེན་ལེ་ཡིས་ཆུ་དཔོན་ལམ་ལུགས་ལས་དོན་དོན་ཐོག་ཏུ་་་

འཁྱོལ་བ་བྱ་ཆེད། ན་ནིང་ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་ཆེ་གྲས་ཐེངས་་་་
གསུམ་བྱས་ཏེ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བའི་གནད་དོན་དག“ཞིང་་་་་་་
ཆེན་གཅིག་ལ་ཤོག་བྱང་གཅིག”གི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ས་ཁུལ་་
ཁག་ལ་ཐད་ཀར་ལྡོག་འདྲེན་བྱས་པས་ས་ཁུལ་ཁག་གིས་དག་་་་
ཐེར་ནན་ཏན་བྱས་ཡོད། ཉེ་ཆར་ད་དུང་ཕྱོགས་ཡོངས་དང་་་་་
གཏིང་ཟབ་པའི་ལྟ་སྐུལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་དགོས་ཞེས་ངོ་སྤྲོད་་་་་
གནང་བ་རེད།
“རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ད་ལྟའི་ཆུ་ཁོངས་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ལེ་ངོས་གྲུ་་་་་་
གཅིག་ཡན་གྱི་མཚེའུ་ཁྱོན་2865ཡོད་པ་དང་མིག་སྔའི་བར་་་་
མཚེའུ་2180ལ་མཚེའུ་དཔོན་ལམ་ལུགས་བཙུགས་ཡོད། ཆུ་་་
བེད་པུས་འབྲེལ་ཡོད་པུའུ་ཨུད་དང་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་དང་
མཉམ་དུ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཆུ་དཔོན་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་་
བྱེད་བཞིན་ཡོད”ཅེས་ཁྲེན་ལེ་ཡིས་གསུངས་པ་རེད།
（བསོད་ནམས་བདེ་སྐྱིད་གཞོན་པས་བསྒྱུར། ལྷག་ཚེས་་་
ཞུས）

འཐུས་མི
འཐུས་
མི་་དང
དང་་ཨུ
ཨུ་་ཡོན
ཡོན་་
གྱི་་ཉམས
གྱི
ཉམས་་འགྱུར
འགྱུར།།

འཐུས་མི་མ་ཧེང་ཡན།
མུ་མཐུད་ནུབ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་གྱི་སློབ་གསོར་མ་
དངུལ་གཏོང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས།

②

①

པར་①ནི། ཉིང་ཞ་ཤིས་ཧའེ་ཀུའུ་ས་ཁུལ་ཅིང་ཡོན་རྫོང་ཅིང་ཧོ་་་་་་
ཡོན་གྲོང་རྡལ་ཏི་ཀོའུ་གྲོང་ཚོའི་སློབ་ཁྲིད་ས་ཚིགས་ཀྱི་དགེ་རྒན་གྱིས་་་་་་་་་་
བརྒྱུད་ལམ་སྣེ་མང་གི་སློབ་ཁྲིད་སྒྲིག་ཆས་སྤྱད་དེ་སློབ་མ་ཚོར་སློབ་ཁྲིད་་་་་་
བྱེད་པ།
པར་②ནི། རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་མ་་་་
ཧེང་ཡན་གྱིས་ནུབ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་གྱི་སློབ་གསོར་མ་དངུལ་གཏོང་ཤུགས་མུ་་་
མཐུད་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་ཆབས་ཅིག ད་ཡོད་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་དགེ་་་་་་་་
རྒན་གསོ་སྦྱོང་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་ཕུལ་བྱུང་གི་གྲོང་གསེབ་དགེ་་་
རྒན་དཔུང་ཁག་ཅིག་འཛུགས་དགོས་པའི་ངོས་འཛིན་གནང་བ།

འཐུས་མི་དབྱང་ཁྲང་ཆིན།

གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་དབུལ་སྒྲོལ་ཡོང་བར་ངེས་
པར་དུ་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་དང་ཁྱད་ལྡན་ཐོན་

ཆིན་གྱིས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ས་ཁུལ་དབུལ་སྒྲོལ་ཕྱུག་འགྱུར་ཡོང་བར་རོགས་་་་་་་
སྐྱོར་བྱེད་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་མི་རིགས་ཀྱི་རིག་གནས་དང་ས་ཆ་དེ་གའི་ཁྱད་་་་་་་་
ལྡན་ཐོན་ཁུངས་སྔོག་འདོན་གཏིང་ཟབ་བྱེད་དགོས་པའི་ངོས་འཛིན་གནང་བ།

①

②

འཐུས་མི་ལེ་ཅིན་ཡུས།
ཤེས་ལྡན་མི་སྣའི་ཡིད་དབང་ཧུར་ཐག་བཀུགས་ནས་གྲོང་
གསེབ་དར་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།

①

②

པར་①ནི། རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ལེ་ཅིན་ཡུས་ཀྱིས་་་་་་་
ཐག་རིང་ལུང་ཁུག་གི་གྲོང་གསེབ་དངོས་འབྲེལ་དར་རྒྱས་ཡོང་བར་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་དཀོན་་
པའི་གནད་དོན་དེ་གལ་འགངས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་རེད། ཁོར་ཡུག་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་དང་་
ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་བརྒྱུད་གཞོན་ནུ་དེ་བས་མང་བ་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་ནས་ལས་་་་་
གཏོད་བྱ་རྒྱུའི་ཡིད་དབང་བཀུགས་ཏེ་ཞིང་ལས་ཤེས་པ་དང་། གྲོང་གསེབ་ལ་དགའ་ཞེན།
ཞིང་པར་དགའ་ཞེན་བཅས་ཀྱི“ཞིང་གསུམ”ལས་དོན་གྱི་དཔུང་ཁག་ཅིག་གསོ་སྐྱོང་དང་་་
སྐྱེད་སྲིང་བྱས་ཏེ་མང་ཚོགས་དབུལ་སྒྲོལ་ཕྱུག་འགྱུར་ཡོང་རྒྱུར་སྣེ་ཁྲིད་བྱེད་དགོས་ཞེས་་་་་་་
གསུངས་པ།
པར་②ནི། ཁྲུང་ཆིང་གྲོང་ཁྱེར་ཐུང་ལེང་ཆུས་ཝུའེ་ཤིན་གྲོང་རྡལ་ཤིན་ཡན་གྲོང་་་་་་
ཚོར་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་ནས་ལས་གཏོད་བྱེད་མཁན་ཁྲེན་ཏེ་ཡན་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱིས་བཙུགས་་
པའི་ཤྭ་བ་ཁྲ་རིས་ཀྱི་གསོ་ཚགས་ར་བར་ཤྭ་བར་ལྟོ་སྟེར་བའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

ཨུ་ཡོན་ཧྥན་ཅན་ཝེ།

གནམ་ས་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་ཚད་རྡུལ་གསང་སྲུང་འཕྲིན་
གཏོང་གི་དྲ་རྒྱ་ཧུར་ཐག་གཏོད་དགོས།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་་་
གསལ། ཉིན་ཤས་གོང་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲུང་་་་
གོ་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་སློབ་ཆེན་གྱི་རྒྱུན་ལས་སློབ་སྤྱི་གཞོན་པ་་་
ཧྥན་ཅན་ཝེ་ཡིས་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་
ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོའི“ཨུ་ཡོན་གྱི་བགྲོད་ལམ”ཐོག
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚད་མཐོའི་མཐོང་ཆེན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་
འོག་རང་རྒྱལ་གྱི་ཚད་རྡུལ་གསང་སྲུང་འཕྲིན་གཏོང་ཞིབ་་་་་་་་་
འཇུག་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྔོན་ཐོན་གྱི་ཆུ་་་་་་་་
ཚད་དུ་སླེབས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།
2017ལོར་འཛམ་གླིང་གི་ཚད་རྡུལ་གསང་སྲུང་འཕྲིན་་་་་
གཏོང་གི་གློག་སྐུད་ཨ་མ་སྟེ“པེ་ཅིང་ནས་ཧྲང་ཧའེ་བར་གྱི་་་་་་་་
ས་གནས།

ལྷ་ས་རྡོ་སེང་གེ་ལམ་སྒོ་རྟགས། 36

གློག་སྐུད་ཨ་མ”དངོས་སུ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ་དང“མོ་ཙེ་་་་་་་་་་་
རྟགས་ཅན”གྱི་སྲུང་སྐར་དང་སྦྲེལ་མཐུད་བྱས་པས། ཧྥན་་་་་་་
ཅན་ཝེ་ཚོགས་པའི་འཛམ་གླིང་གི་གླིང་དབར་གྱི་ཚད་རྡུལ་་་་་་་་
གསང་སྲུང་འཕྲིན་གཏོང་ཐོག་མ་མངོན་འགྱུར་བྱུང་ཡོད།
ཧྥན་ཅན་ཝེ་ཡིས་ལོ་5ནས་10བར་གྱི་འབད་བརྩོན་བརྒྱུད་་་་་་་་
གནམ་ས་གཞི་གཅིག་ཅན་གྱི་ཚད་རྡུལ་གསང་སྲུང་འཕྲིན་་་་་་་་་
གཏོང་གི་དྲ་རྒྱ་བཏོད་དེ་དུད་ཚང་ཁྲི་སྟོང་མང་པོའི་ཆ་འཕྲིན་་་
བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོང་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་་་་་
རེད།
“ཆ་འཕྲིན་བདེ་འཇགས་ལ་ཉིན་ལྟར་ཉེན་ཁ་འཕྲད་ཀྱི་་་་
སྦྲག་ཨང་། 850000

ཨའོ་མོན་བཅས་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་ཟམ་ཆེན་་་་་་་་་
བསྐྲུན་ཟིན་པ་དང་འབྲེལ་གཞི་རྩའི་ཆར་རླངས་
འཁོར་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་ལྡན་པ་་་་་་་་
དང་། ཀོང་ཀྲོའུ་དང་། ཧྲེན་ཀྲེན། ཤང་ཀང་་་་
བཅས་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་མྱུར་བགྲོད་ལྕགས་ལམ་་
གཞི་རྩའི་ཆར་བསྐྲུན་ཟིན་པའི་ཁྲོད་ཀོང་ཀྲོའུ་་་་་
ནས་ཧྲེན་ཀྲེན་བར་གྱི་མྱུར་བགྲོད་ལྕགས་ལམ་་་་་
ཐོག་མེ་འཁོར་ཤར་གཏོང་ཟིན་པ་དང་ཧྲེན་་་་་་་་
ཀྲེན་ནས་ཤང་ཀང་བར་གྱི་མྱུར་བགྲོད་ལྕགས་་་་་
ལམ་སྙོམ་སྒྲིག་ཚོད་ལྟ་བྱེད་བཞིན་ཡོད། རྒྱལ་་་་་
ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་་་་་་
ལྷན་གྱིས་ཀོང་ཀྲོའུ་དང་། ཧྲེན་ཀྲེན། ཤང་་་་་་་་
ཀང་བཅས་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་མྱུར་བགྲོད་ལྕགས་་
ལམ་གྱི“ས་ཆ་གཅིག་ལ་ཞིབ་བཤེར་གཉིས”ཀྱི་་་
འགག་སྒོ་སྒྲོལ་བའི་བཀོད་སྒྲིག་ལ་གྲོས་ཞིབ་་་་་་་་
བྱས་ནས་ཆོག་མཆན་བཀོད་པ་རེད།
གཞན་ཡང་ཀོང་ཀྲོའུ་དང་། ཤང་ཀང་།
ཨའོ་མོན་བཅས་ས་ཆ་གསུམ་པོའི་མི་སྣ་དང་།
དངོས་ཟོག མ་དངུལ་བཅས་འགྲོ་འོང་ལ་ཕན་་་
པའི་ལམ་སྲོལ་དང་། སྲིད་ཇུས། བྱེད་ཐབས་་་་་
བཅས་རིམ་བཞིན་བཏོན་པའི་ནང་སྤུན་ཟླ་ཤང་
ཀང་བ་དང་ཨའོ་མོན་བ་ནང་སར་སློབ་སྦྱོང་་་་་་་
བྱེད་པ་དང་། ལས་ཞུགས་བྱེད་པ། འཚོ་བ་་་་་་་
སྐྱེལ་བ་བཅས་བྱ་རྒྱུར་བསྔགས་སྐུལ་བྱེད་པའི་་་་་
འབྲེལ་ཡོད་བྱེད་ཐབས་སོགས་ཚུད་ཡོད། ས་ཆ་
གསུམ་པོས་ད་དུང་གསར་གཏོད་ལ་བརྟེན་ནས་
འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་འཐབ་་་་་་
ཇུས་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པའི་ཐད་་་་་་་་་
འཕེལ་རིམ་གསར་པ་དང་ཐོག་མའི་གྲུབ་འབྲས་
ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།

ལོ་མཇུག་གོང་ཚོང་རྟགས་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དུས་འཁོར་
ཟླ་བ་དྲུག་བར་ཐུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་རེད།

པར་①ནི། རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་དབྱང་ཁྲང་་་་

ནང་ཏུང་རིགས་ཀྱི་དངུལ་གྱི་རྒྱན་ཆ་སོགས་བཏོན་ཡོད་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་པ་གཞིར་བཟུང་། ཉེ་་་་་་་་
ཆར། རྒྱལ་ཁབ་འཕེལ་སྒྱུར་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་་་་་་་་
རེན་ཧོ་ལི་ཧྥུང་གིས་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེ་་་་
མོའི“པུའུ་ཀྲང་གི་བགྲོད་ལམ”ཐོག་མིག་སྔར་་་་
ཀོང་ཀྲོའུ་དང་། ཤང་ཀང་། ཨའོ་མོན་བཅས་་་་
མཚོ་ཁུལ་ཆེན་པོའི་འཕེལ་རྒྱས་འཆར་འགོད་རྩ་
གནད་བཟོ་བའི་ལས་དོན་གཞི་རྩའི་ཆར་ལེགས་
གྲུབ་ཟིན་པ་དང་གོམ་སྟབས་རྗེས་མར་ཐོན་་་་་་་་
ལས་འཕེལ་རྒྱས་དང་། འགྲིམ་འགྲུལ། སྣོད་་་་་་
བཅུད་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་སོགས་ཐད་ཀྱི་ཆེད་་་་་
དོན་འཆར་འགོད་མགྱོགས་མྱུར་བཟོ་རྒྱུ་རེད་་་་་་
ཅེས་གསུངས་པ་རེད།
ཧོ་ལི་ཧྥུང་གིས་ན་ནིང་ཟླ་7པར《ཀོང་་་་་་་་་
ཀྲོའུ་དང་། ཤང་ཀང་། ཨའོ་མོན་བཅས་་་་་་་་་་་་
མཉམ་ལས་བྱེད་ཟབ་ཏུ་བཏང་སྟེ་མཚོ་ཁུལ་་་་་་་་
ཆེན་པོ་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་
སྒྲིག་གཞིའི་གྲོས་མཐུན》ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་་་་
ཚུན། ཀོང་ཀྲོའུ་དང་། ཤང་ཀང་། ཨའོ་མོན་་་་
བཅས་མཚོ་ཁུལ་ཆེན་པོ་འཛུགས་སྐྲུན་ཐད་་་་་་་་་
འཕེལ་རིམ་གསར་པ་དེ་བས་ཆེ་བ་བྱུང་བ་དང་་་
མིག་སྔར་མཚོ་ཁུལ་ཆེན་པོའི་འཕེལ་རྒྱས་འཆར་
འགོད་རྩ་གནད་གཞི་རྩའི་ཆར་བཟོས་ཟིན་ཡོད་
ཅེས་གསུངས་པ་རེད།
དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཀོང་ཀྲོའུ་དང་། ཤང་་་
ཀང་། ཨའོ་མོན་བཅས་མཚོ་ཁུལ་ཆེན་པོ་་་་་་་་་་་་
འཛུགས་སྐྲུན་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཕན་པའི་རྨང་་་་་་་་་
གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་ཁག་་་་་་
གཅིག་མགྱོགས་མྱུར་ལག་ལེན་བསྟར་བཞིན་་་་་་་
ཡོད་པ་དཔེར་ན། ཤང་ཀང་དང་། ཀྲུའུ་ཧའེ།

རྒྱལ་ཁབ་བཟོ་ཚོང་སྤྱི་ཁྱབ་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་ཀྲང་མའོ།

ཁུངས་སྔོག་འདོན་གཏིང་ཟབ་བྱེད་དགོས།

པར་②ནི། ཀུའེ་ཀྲོའུ་ཞིང་ཆེན་ལི་ཕིང་རྫོང་གི་དངུལ་ཆས་ཚོང་ཁང་ཞིག་་་་་་

ཁུལ་ཆེན་པོའི་འཕེལ་རྒྱས་འཆར་འགོད་རྩ་
གནད་གཞི་རྩའི་ཆར་བཟོས་ཟིན་ཡོད།

ཡོད། ཚད་རྡུལ་འཕྲིན་གཏོང་གིས་རྩ་བའི་རིག་པའི་ཐོག་་་་་་
ནས་ཆ་འཕྲིན་ལྐོག་ཉན་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་ཆ་འཕྲིན་བདེ་་་་་་་་
འཇགས་ཀྱི་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་སྟངས་ཤིག་མཁོ་འདོན་བྱེད་་་
ཀྱི་ཡོད། རྒྱལ་སྲུང་དང་། སྲིད་དོན། དངུལ་རྩ་སོགས་ཐད་
དང་ཐ་ན་ཉིན་ལྟར་དངུལ་ཁང་གི་དངུལ་ཁོངས་སྒྱུར་བ་་་་་་་་
དང་། མི་སྒེར་གྱི་གསང་བ་སྲུང་བ་སོགས་ཐད་ནུས་པ་ཅུང་་་
ལེགས་པོ་ཐོན་སྲིད”ཅེས་ཧྥན་ཅན་ཝེ་ཡིས་གསུངས་པ་རེད།
ཧྥན་ཅན་ཝེ་ཡིས“ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི”འཆར་་་་་་་
འགོད་ནང་ཚད་རྡུལ་ཆ་འཕྲིན་ཚན་རྩལ་ཁྱབ་ཁོངས་ཐད་ཚན་
རྩལ་རྣམ་གྲངས་གལ་ཆེན་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་དང་སྦྲགས་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ཚོད་ལྟ་ཁང་གསར་པ་ཡང་འཛུགས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་་་་་་་་་་་་
བཏོན་ཡོད། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་རྩལ་སྟོབས་་་་་་་་་་
ཤུགས་མཐུན་སྦྱོར་གསར་གཏོད་བྱས་པ་བརྒྱུད་མུ་མཐུད་་་་་་་་་་
འཛམ་གླིང་གི་མདུན་གྲལ་དུ་སླེབས་རྒྱུར་ང་ཚོར་ཡིད་ཆེས་་་་་་་་
ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།
(མཚམས་གཅོད་ཀྱིས་བསྒྱུར། བསྟན་བློས་ཞུས)
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ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་པ་གཞིར་བཟུང་། ཉེ་་་་་་་་
ཆར། ཁེ་ལས་ཀྱིས་དོ་ཁུར་བྱེད་པའི་ཚོང་་་་་་་་་་་་
རྟགས་ཐོ་འགོད་ཀྱི་དུས་འཁོར་རིང་བའི་གནད་
དོན་ལ་དམིགས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་བཟོ་ཚོང་སྤྱི་་་་་་་་
ཁྱབ་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་ཀྲང་མའོ་ཡིས་མི་་་་་་་་་་་་་་
དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེ་མོའི“པུའུ་ཀྲང་གི་་་་་་་་་་་
བགྲོད་ལམ”ཐོག་འདི་ལོའི་ལོ་མཇུག་གོང་ཚོང་་་
རྟགས་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དུས་འཁོར་མིག་སྔའི་ཟླ་་་་་
བ་བརྒྱད་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་བར་ཐུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་་་
རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།
ཁྲོམ་རའི་ཐོག་གི་ཁྲོམ་རའི་བྱེད་པོ་མང་དུ་་
ཤུགས་ཆེན་སོང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁེ་ལས་་་་་་་་
ཀྱིས་ཚོང་རྟགས་དང་སྤུས་རྟགས་ལ་མཐོང་བྱེད་
ཤུགས་ཀྱང་སྔར་བས་ཆེ་རུ་འགྲོ་གི་ཡོད། འདི་་་་
ལོའི་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་སྙན་སྒྲོན་ནང་་་་་་་་
ཚོང་རྟགས་ཐོ་འགོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཇེ་ཐུང་དུ་་་་་་་
གཏོང་རྒྱུ་རེད་ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད།
ཀྲང་མའོ་ཡིས་2017ལོར་རང་རྒྱལ་དུ་་་་་་་
ཚོང་རྟགས་ཐོ་འགོད་ཀྱི་འདུན་ཞུ་བྱེད་ཚད་ཁྲི་་་་
574ཟིན་ནས་55%འཕར་བ་དེས་འཛམ་གླིང་
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习近平出席
解放军和武警部
队代表团全体会
议
习近平会见
韩国总统特使郑
义溶
李克强栗战
书汪洋王沪宁赵
乐际韩正分别参
加全国人大会议
一些代表团审议
政协十三届
一次会议主席团
常务主席会议第
一次会议举行
政协十三届
一次会议主席团
举行第二次会议
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ཡོངས་ཀྱི་ཚོང་རྟགས་འདུན་ཞུ་བྱེད་ཚད་ཀྱི་་་་་་་་
80%བཟུང་ཡོད། འདི་ལོ་ཚོང་རྟགས་ཐོ་་་་་་་་་་
འགོད་སྟབས་བདེ་ཅན་གྱི་སྒྱུར་བཅོས་གཏིང་་་་་་
ཟབ་ཏུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་གློད་སྡོམ་ཞབས་གསུམ་་་་་་་་
ལས་དོན་གྱི་གཙོ་གནད་ལ་བརྩིས་ནས་ཞབས་་་་་
ཞུའི་ཁེ་ལས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་སྔར་བས་བརྟན་པོ་་་་་་་
འཛུགས་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།
སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་སྙན་སྒྲོན་ནང་ཕྱི་་་
རྒྱལ་གྱི་ཚོང་པའི་མ་འཇོག་བརྟན་པོའི་སྒོ་ནས་་་་
འཕར་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་ཞེས་པར་་
དམིགས་ཏེ། ཀྲང་མའོ་ཡིས་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཕྱི་་་་་
རྒྱལ་གྱི་ཚོང་པས་མ་འཇོག་བྱས་པའི་ཁེ་ལས་ཀྱི་་་
ཚོང་དོན་ཐོ་འགོད་དང་བཟོ་ཚོང་ཐོ་འགོད་ཐད
“སྐར་ཁུང་གཅིག་དང་རེའུ་མིག་གཅིག”རྣམ་་་་
པའི་བདག་སྤྲོད་བྱེད་སྟངས་ཁྱབ་གདལ་བཏང་་
ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཚོང་པའི་མ་འཇོག་ཁྱབ་ཁོངས་་་་
ཀྱི་གློད་སྡོམ་ཞབས་གསུམ་གྱི་སྒྱུར་བཅོས་སྔར་་་་་
བས་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏོང་རྩིས་ཡོད་ཅེས་ཕྱིར་་་་་
བསྒྲགས་གནང་བ་རེད།
(སྤེན་ཚེས་བསྒྱུར)

第三版

只有进行时
没有完成时
——世界眼
交出新答卷
中的中国改革开
放
第 13 届莫斯
——代表热
科国际旅游交易
会开幕
纪念徐梵澄
议辽宁扎实推进
国际研讨会在印
度举办
振兴发展
中泰政商界
人士：两国关系
发展迎来重要机
让民族团结
遇
中国国际商
进步之花在青海 会助力中泰经贸
合作
9 家中企去年
高原常开长盛
在纽交所上市
抓住金钥匙、

བརྒྱབ་ཟིན་དུས་ཆུ་ཚོད་6:50

第四版
特刊：
水利部部长：
今年内全面建立
河长制、湖长制
国家发改委
主任：粤港澳大
湾区发展规划纲
要编制基本完成
国家工商总
局局长：年底前
将商标审查周期
缩短至 6 个月
潘建伟委员：
着力构建天地一
体化量子保密通
信网络

