སྨི་་4500
སྨི
4500རིམ
རིམ་་པའི“དིམ
དིམ་་འབྲུག
འབྲུག་་ཨང
ཨང་་གསུམ
གསུམ་་པ”རྟགས
རྟགས་་ཅན
ཅན་་
གྱི་་ཆུ
གྱི
ཆུ་་འཛུལ
འཛུལ་་ཡོ
ཡོ་་བྱད
བྱད་་ཐོག
ཐོག་་མར
མར་་བསྟན
བསྟན་་པ།

藏文版

མིམི་་དམངས
དམངས་་ཉིན
ཉིན་་རེའི
རེའི་་ཚགས
ཚགས་་པར
པར།།

སྤྱི་་ལོ
སྤྱི
ལོ་་2018
2018ལོ
ལོ་་ཟླ
ཟླ་་4 ཚེས
ཚེས་་17 གཟའ
གཟའ་་མིག
མིག་་དམར
དམར།། བོད
བོད་་ས་ཁྱི
ཁྱི་་ལོ
ལོ་་ཟླ
ཟླ་་༣ཚེས
༣ཚེས་་༢ དེ
དེ་་རིང
རིང་་པར
པར་་ངོས
ངོས་་4 འདོན
འདོན་་ཐེངས
ཐེངས་་ 3002

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་4ཚེས་15ཉིན་་་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། གསར་འགོད་པར་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱ་མཚོ་ཅུས་་
ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར། ཟླ་4ཚེས་15ཉིན་རང་རྒྱལ་གྱི་ཚན་རིག་་་་་
རྟོག་ཞིབ་བྱས་རྗེས་ཆེ་བའི་གྲུ་གཟིངས“རྒྱ་མཚོ་ཆེ་མོ་ཨང་དང་་་་་་་་་་་་་་
པོ”རྟགས་ཅན་ཞ་མོན་གྱི་དེང་རབས་གྲུ་ཁ་ནས་ཐོན་ཏེ་2018ལོའི་་་་་་་
ཕྱོགས་བསྡུས་ཐོག་མཚོ་གཏིང་ཚོད་ལྟའི་ལམ་ཐིག་Bཡི་ལས་འགན་་་་་་་་
སྒྲུབ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན།“དིམ་འབྲུག་ཨང་གསུམ་་་་་་་་་
པ”རྟགས་ཅན་གྱི་ཆུ་འཛུལ་ཡོ་བྱད་དེ“དིམ་འབྲུག་ཨང་གཉིས་་་་་་་་་་་་་་
པ”རྟགས་ཅན་གྱི་ལག་རྩལ་གྱི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་བློས་འགེལ་ཆོག་པའི་་་་
རང་བཞིན་དང་། སྤྱོད་གོ་ཆོད་པའི་རང་བཞིན། འཚོལ་ཞིབ་ཐིག་་་་་་་
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ལེན་ལས་ཆོད་བཅས་སྔར་བས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ནས་རང་རྒྱལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་་་་
མོའི་མཚོ་མཐིལ་གྱི་ལྕགས་རིགས་མང་བའི་མུ་ཟི་འགྱུར་རྫས་ཐོན་་་་་་་་་་་
ཁུངས་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི“ལག་ཆ་ནུས་ལྡན”ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ད་ཐེངས་་
ཀྱི“དིམ་འབྲུག་ཨང་གསུམ་པ”རྟགས་ཅན་ལྷོ་རྒྱ་མཚོ་རུ་མཚོ་གཏིང་་་་་་
ཚོད་ལྟ་བྱས་པར་བསྐྱོད་པ་ལས་རང་རྒྱལ་གྱི“མཚོ་གཏིང་དུ་འཛུལ་བ་་་
དང་། མཚོ་གཏིང་དུ་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན། མཚོ་གཏིང་དུ་གསར་་་་་་་་་་་་་་
སྤེལ”བཅས་ཀྱི་ལག་རྩལ་རྨང་གཞི་བརྟན་དུ་ཕྱིན་པ་དང་རང་རྒྱལ་གྱི་་་
རྒྱལ་སྤྱིའི་མཚོ་རྒྱུད་ཐོན་ཁུངས་རྩད་ཞིབ་ཀྱི་ལས་ཆོད་དང་གནད་སྨིན་་་
ཐུབ་ཚད་མཐོ་རུ་ཏན་ཏིག་ཕྱིན་ནས་རང་རྒྱལ་གྱི་མཚོ་གཏིང་ཚན་རིག་་
ཞིབ་འཇུག་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་མདུན་གྲལ་དུ་སླེབས་རྒྱུར་རོགས་སྐྱོར་ཐུབ་རྒྱུ་་་
རེད།
（དཀོན་མཆོག་སྒྲོལ་མས་བསྒྱུར། བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཞུས）
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ཀྲུང་དབྱང་
དབྱང་དམག་
དམག་ཨུད་
ཨུད་ཀྱིཀྱི་་ཀྲུའུ་
ཀྲུའུ་ཞིཞི་་ཞིཞི་་ཅིན་
ཅིན་ཕིང་
ཕིང་གིས་
གིས་
《ཁྱོན
ཁྱོན་་ཡོངས
ཡོངས་་ཀྱིཀྱི་་རྒྱལ
རྒྱལ་་ཁབ
ཁབ་་བདེ
བདེ་་འཇགས
འཇགས་་ལྟལྟ་་བའི
བའི་་སྐོར
སྐོར་་གྱིགྱི་་ཞིཞི་་ཅིན
ཅིན་་ཕིང
ཕིང་་ ཀྲུང་
བཀའ་་རྒྱར་
བཀའ
རྒྱར་མཚན་
མཚན་རྟགས་
རྟགས་བཀོད་
བཀོད་ནས་
ནས་གསར་
གསར་དུདུ་་
གིགི་་རྣམ
རྣམ་་བཤད
བཤད་་གནད
གནད་་བསྡུས
བསྡུས》
》པར
པར་་འགྲེམས
འགྲེམས་་བྱས
བྱས་་པ།
བཟོ་་བཅོས་
བཟོ
བཅོས་བརྒྱབ་
བརྒྱབ་པའི་
པའི་བཀའ་
བཀའ་ཁྲིམས་
ཁྲིམས་ཆེན་
ཆེན་
པོཔོ་་གསུམ་
གསུམ་ཁྱབ་
ཁྱབ་བསྒྲགས་
བསྒྲགས་གནང་
གནང་བ།
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་4ཚེས་15
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཏང་་་
གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་རྩོམ་་་་་་་་
སྒྲིག་བྱས་པའི《ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལྟ་བའི་་་
སྐོར་གྱི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་རྣམ་བཤད་གནད་བསྡུས》ཞེས་པའི་་་་་་་
དཔེ་དེབ་ཉེ་ཆར་ཀྲུང་དབྱང་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་་་་
གིས་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ་་་་་
རེད།
ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལྟ་བ་མཐའ་་་་་་་་་་་་
འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུ་ནི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་་་་
གོའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པའི་ནང་་་་་
དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་་་་་
སྙན་སྒྲོན་ནང་འཕེལ་རྒྱས་དང་བདེ་འཇགས་ལ་སྤྱི་འདོམས་་་་་་
ཀྱིས་སེམས་ཁྲལ་གྱི་འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་བཏང་སྟེ་བདེ་སྡོད་ཉེན་་་་
བསམ་བྱ་རྒྱུ་ནི་རང་རེའི་ཏང་གི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་རྩ་དོན་་་་་་་
གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། བློ་མཐུན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཁྱོན་ཡོངས་་་་་
ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལྟ་བར་དམིགས་ཏེ་གནང་བའི་རྣམ་
བཤད་གལ་ཆེན་རབ་དང་རིམ་པ་དག་གཟིགས་རྒྱང་རིང་པོ་་་་་
དང་། ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ། དགོངས་པ་གཏིང་ཟབ་

པོ་བཅས་ཡོད། དེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཐད་འཛིན་་་་་་
པའི་རང་རེའི་ཏང་གི་ངོས་འཛིན་མཐོ་ཚད་དང་བསམ་བློ་་་་་་་་་
གཏོང་ཕྱོགས་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོ་རུ་བཏང་ཡོད། དེ་ནི་་་་་་་་་
དུས་རབས་གསར་པའི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལས་དོན་ལ་་་་་་
མཛུབ་ཁྲིད་བྱེད་པའི་བསམ་བློའི་མཚོན་ཆ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད།
ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལྟ་བའི་སྐོར་གྱི་བློ་་་་་་་་་་་་
མཐུན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་རྣམ་བཤད་གལ་ཆེན་སློབ་སྦྱོང་ནན་་་་་་་་་
ཏན་བྱ་རྒྱུ་དེ་ནི་ཏང་ཡོངས་ཀྱིས་བློ་མཐུན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་་་་་་་
སྲོག་ཤིང་གནང་བའི་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་མཐའ་འཁོར་དུ་་་་་་་་་་
མཐུན་སྒྲིལ་དེ་བས་དམ་ཟབ་བྱེད་པ་དང་། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་་་་་་་
དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་་་་་
ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཛུབ་ཁྲིད་དུ་བྱེད་པ། ཏང་གི་ཚོགས་་་་་
ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་་
པ། ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལྟ་བ་མཐའ་་་་་་་་་་་་་
འཁྱོངས་བྱེད་པ། བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་་་་་་
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་འགྲོ་ལམ་ཐོག་སྐྱོད་པ།
རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སྒྲིག་སྲོལ་དང་ལམ་སྲོལ་འཐུས་སྒོ་་་་་
ཚང་དུ་གཏོང་བ། རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ནུས་པ་འཛུགས་་་་་་
སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ། རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལ་སྲུང་་་་་

སྐྱོང་ནུས་ལྡན་བྱེད་པ།“ལོ་བརྒྱ་གཉིས”ཀྱི་འབད་འཐབ་་་་་་་་
དམིགས་ཚད་དང་ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་རླབས་ཆེན་བསྐྱར་དར་གྱི་
ཀྲུང་གོའི་ཕུགས་འདུན་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་བཅས་ཀྱི་ངོས་ནས་
བརྗོད་ན་དོན་སྙིང་གལ་ཆེན་ལྡན་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ནན་་་་་་་་་་་་
བཤད་བྱས་ཡོད།
《རྣམ་བཤད་གནད་བསྡུས》དེ་ཆེད་དོན་ཁྱོན་ཁག་་་་་་་་་་་་
བཞིར་ཕྱེ་བ་སྟེ། ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལྟ་བ་་་་
མཐའ་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུ་དང་། གཙོ་གནད་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱལ་་་་་
ཁབ་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ། ཐུན་མོང་དང་། ཕྱོགས་་་་་
བསྡུས། མཉམ་ལས། རྒྱུན་མཐུད་བཅས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་་་་་་་་
མངོན་འགྱུར་བྱ་རྒྱུ། ཞི་བདེ་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འགྲོ་ལམ་་་་་་་་་
ཐོག་བསྐྱོད་རྒྱུ་བཅས་རེད། དཔེ་དེབ་ནང་གི་རྣམ་བཤད་དུམ་
བུ་450དེ་དག་2012ལོའི་ཟླ་11ཚེས་15ཉིན་ནས་2018
ལོའི་ཟླ་3ཚེས་20ཉིན་བར་ཡོངས་བསྒྲགས་ངང་སྤེལ་བའི་བློ་་་་
མཐུན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་གསུང་བཤད་དང་། སྙན་སྒྲོན། གླེང་་་་་
མོལ། མཛུབ་སྟོན། མཆན་འགོད་མཛུབ་སྟོན། རྟེན་འབྲེལ་་་་
གློག་འཕྲིན་སོགས་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ་གལ་ཆེན་180ལྷག་ཙམ་་་་
ཁྲོད་ནས་བསྡུས་པ་ཤ་སྟག་རེད།
(སྐལ་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། སྤེན་ཚེས་ཞུས)

བྱེ་་སའི
བྱེ
སའི་་ཐང
ཐང་་རྒོད
རྒོད་་སྒྱུར
སྒྱུར་་བཀོད
བཀོད་་བྱས
བྱས་་ནས
ནས་་ཞིང
ཞིང་་འབྲོག
འབྲོག་་པར
པར་་འབབ
འབབ་་འཕར
འཕར་་ཡོང
ཡོང་་བར
བར་་སྐུལ
སྐུལ་་མ་བཏང
བཏང་་བ།

མིག་སྔར་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་པ་སྣམ་རྫོང་གི་མུའུ་ཁྲིའི་འདྲེ་ཚེར་མའི་སྣོད་བཅུད་ལྟ་སྐོར་ཐོན་ལས་གླིང་གི་དུས་ཐེངས་གཉིས་པའི་རྣམ་གྲངས་སྐྲུན་བཞིན་ཡོད།
ཟིན་པའི་བྱེ་སའི་ཐང་རྒོད་ཀྱི་ས་རྒྱུ་ལེགས་བཅོས་བྱས་ནས་འདྲེ་ཚེར་མ་བཏབ་པར་ཞིང་འབྲོག་པར་འབབ་འཕར་གཏོད་ཅིང་།
འདི་ནི་ས་གནས་དེ་གའི་ཞིང་འབྲོག་པས་པ་སྣམ་རྫོང་གི་མུའུ་ཁྲི་ཟིན་པའི་འདྲེ་ཚེར་མའི་སྣོད་བཅུད་ལྟ་སྐོར་ཐོན་ལས་གླིང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་པ།

དུས་ཐེངས་གཉིས་པའི་ལས་གྲྭར་མུའུ་4500

རྒྱལ་་ཁབ
རྒྱལ
ཁབ་་བདེ
བདེ་་འཇགས
འཇགས་་པུས
པུས་་དྲདྲ་་ཐོག
ཐོག་་ཐེར
ཐེར་་འདོན
འདོན་་བདག
བདག་་སྤྲོད
སྤྲོད་་ལས
ལས་་སྟེགས
སྟེགས་་ཤར
ཤར་་གཏོང
གཏོང་་བྱས
བྱས་་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་4ཚེས་15
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། 《ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་་་་་་་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས》དང་། 《ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་་་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཉེས་དོན་བཅའ་ཁྲིམས》《ཀྲུང་ཧྭ་མི་་་་་་་་་
དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་བཅའ་ཁྲིམས》
《ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསང་མྱུལ་ལ་ངོ་་་་་
རྒོལ་བྱེད་པའི་བཅའ་ཁྲིམས》བཅས་དང་དེ་བཞིན་དེ་དག་གི་་་
ལག་བསྟར་ཞིབ་སྲོལ་སོགས་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་སྲོལ་་་་་་་
ལྟར། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་བའི་་་་་་
ཉེས་གསོག་བྱེད་སྤྱོད་དང་། གསང་མྱུལ་བྱེད་སྤྱོད། རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་བའི་བྱེད་སྤྱོད་གཞན་་་་་་
དག་བཅས་ཀྱི་ཁུངས་སྣེ་ཐེར་འདོན་བདག་སྤྲོད་ལས་དོན་ལ་་་་་
ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་ཆེད། 2018ལོའི་ཟླ་4ཚེས་15ཉིན་ནས་་་་་་་་་

བཟུང་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་པུས་དྲ་ཐོག་ཐེར་འདོན་བདག་་
སྤྲོད་ལས་སྟེགས་དྲ་ཚིགསwww.12339.gov.cn,ཤར་་་་་་་་་
གཏོང་བྱས་ནས་རྩ་འཛུགས་དང་མི་སྒེར་གྱི་ཐེར་འདོན་ཆ་་་་་་་་་
འཕྲིན་བསྡུ་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
རྩ་འཛུགས་དང་ཚོགས་པ་གང་ཡིན་རུང་དྲ་ཚིགས་འདི་་་་
བརྒྱུད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་བའི་
ཉེས་གསོག་བྱེད་སྤྱོད་དང་། གསང་མྱུལ་བྱེད་སྤྱོད། རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་འཚེ་གཏོང་བའི་བྱེད་སྤྱོད་གཞན་་་་་་
དག་བཅས་ཀྱི་ཁུངས་སྣེ་ཐེར་འདོན་བྱེད་ཆོག་ལ། རྒྱལ་ཡོངས་
གཅིག་གྱུར་གྱི་ཐེར་འདོན་ཁ་པར“12339”བརྒྱབ་ནས་ཐེར་
འདོན་བྱེད་ཀྱང་ཆོག རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལས་ཁུངས་་་་་་་་་
ཀྱིས་ཐེར་འདོན་ཆ་འཕྲིན་ཁྲིམས་ལྟར་བདག་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་མ་་་་་་་་་
ཟད། ད་དུང་འབྲེལ་ཡོད་རྩ་འཛུགས་དང་ཡང་ན་མི་སྒེར་་་་་་་་་

གྱིས་ཁྲིམས་ལྟར་ཐེར་འདོན་བྱས་པའི་བྱ་སྤྱོད་གསང་བ་དམ་་་་་
སྲུང་བྱ་རྒྱུ། ཐེར་འདོན་ཆ་འཕྲིན་དོན་དངོས་ཡིན་པ་དང་་་་་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོང་ལ་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་་་་་་་་་་
ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་མཁན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལས་་་་་་་་་་་
ཁུངས་ཀྱིས་བྱ་དགའ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། གལ་སྲིད་སྒྲོ་་་་་་་་་་་
འདོགས་རྫུན་ཞུའམ་ཡང་ན་སྙོན་འཛུགས་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་་
བདེ་འཇགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་འགལ་རྐྱེན་བཟོས་་་་་་
པའམ་ཡང་ན་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ངན་པ་ཐེབས་རིགས་་་་་
ལ། རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་་
འགན་འཁྲི་ཁྲིམས་ལྟར་བདའ་འདེད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།
(དམ་ཆོས་མི་ཕམ་གྱིས་བསྒྱུར། བསོད་ནམས་བདེ་སྐྱིད་་་་
གཞོན་པས་ཞུས)

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་་་་་་་་
ནས་ཟླ་4ཚེས་15ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་་
གསལ། ཉེ་ཆར་ཀྲུང་དབྱང་དམག་ཨུད་ཀྱི་་་་་་་་
ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་བཀའ་རྒྱར་མཚན་་་་་་་
རྟགས་བཀོད་ནས་གསར་དུ་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་
པའི《ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་་་་་་་་་་་
དམག་གི་ནང་སྲིད་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས（ཚོད་ལྟའི་
ལག་བསྟར）》དང་། 《ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་་་་་་་
བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་
ཁྲིམས（ཚོད་ལྟའི་ལག་བསྟར）》
《ཀྲུང་གོ་མི་་་་་
དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གི་རུ་སྒྲིག་གི་་་་་
བཀའ་ཁྲིམས（ཚོད་ལྟའི་ལག་བསྟར）》
（དེ་་་་་་
གསུམ་ལ་སྤྱི་མིང་དུ་ཐུན་མོང་གི་བཀའ་ཁྲིམས་་་
ཟེར）དེ་2018ལོའི་ཟླ་5ཚེས་1ཉིན་ནས་་་་་་་་་་་
བཟུང་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།
གསར་དུ་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་པའི་ཐུན་་་་་་་
མོང་གི་བཀའ་ཁྲིམས་ནི། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་་་་་
ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དམག་དཔུང་སྟོབས་ཆེར་་་་་་་་་་་་
གཏོང་བའི་དགོངས་པ་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་་་་་
ཏང་གིས་མི་དམངས་དམག་དཔུང་ལ་འགོ་་་་་་་་
ཁྲིད་གཙང་བཙན་བྱ་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་དང་་་་་
ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དམག་ཨུད་ཀྲུའུ་ཞིའི་འགན་
འཁྲིའི་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་དུས་་་་་
བབ་གསར་པའི་འོག་གི་དམག་དོན་འཐབ་་་་་་་་
ཇུས་ཀྱི་བྱེད་ཕྱོགས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་དང་།
“སྔར་བས་གཙིགས་ཆེན་བྱེད་པ་ལྔའི”འཐབ་་་
ཇུས་ཀྱི་མཛུབ་ཁྲིད་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་་་་་་་་
དམག་ཨུད་ཀྱིས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་དོ་དམ་དང་།
འཐབ་ཁུལ་གྱིས་དམག་གཙོ་བོར་རྒྱག་པ།
དམག་རིགས་ཀྱིས་འཛུགས་སྐྲུན་གཙོ་བོར་བྱེད་
པའི་རྣམ་པ་གསར་པ་དང་འཚམ་པ་དང་།
ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དམག་དཔུང་ནན་པོས་སྐྱོང་
རྒྱུའི་བླང་བྱ་བཀའ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཚང་མར་་་་
མངོན་པར་བྱས་ཏེ། དུས་རབས་ཀྱི་རང་་་་་་་་་་་་
བཞིན་དང་། ཚན་རིག་རང་བཞིན། གནད་་་་་
འཁེལ་རང་བཞིན། བཀོལ་སྤྱོད་རང་བཞིན་་་་་་
བཅས་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་དུས་རབས་གསར་་་་་
པར་དམག་དཔུང་ཚད་ལྡན་ཅན་འཛུགས་སྐྱོང་
བྱེད་པའི་གཞི་རྩའི་ཁྲིམས་སྲོལ་དང་དམག་མི་་་་
ཡོངས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་ཐོག་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བའི་བྱ་་་
སྤྱོད་ཀྱི་ཚད་འཛིན་ས་ཞིག་རེད། གསར་དུ་་་་་་་
བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་པའི་ཐུན་མོང་གི་བཀའ་་་་་་་་
ཁྲིམས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་
རྒྱུ་ཡིན་པ་དེས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འགོ་འཛུགས་ས་་་་་་་་་་
གསར་པའི་ཐོག་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་་་་་་་་
ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་དམག་དཔུང་སྟོབས་་་་་་་་
ཆེར་གཏོང་བའི་འགྲོ་ལམ་ཐོག་བསྐྱོད་དེ་རྒྱལ་་་་
སྲུང་དང་དམག་དཔུང་དེང་རབས་ཅན་དུ་་་་་་་་
འགྱུར་རྒྱུར་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་་་་་་་་་
བཏང་ནས་དུས་རབས་གསར་པར་ཏང་གི་་་་་་་་
དམག་དཔུང་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བའི་དམིགས་་
ཚད་འགྲུབ་པ་དང་མི་དམངས་དམག་དཔུང་་་་་
འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་དམག་དཔུང་རྩེ་གྲ་ཞིག་ཏུ་་་
ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་བསྐྲུན་རྒྱུར་དོན་སྙིང་གལ་་་་་
ཆེན་ལྡན་ཡོད་པ་རེད།
གསར་དུ་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་པའི《ནང་་་་་
སྲིད་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས（ཚོད་ལྟའི་ལག་་་་་་་་་་་་་་
བསྟར）》ལ་དེ་སྔ་ལེའུ་21དང་དོན་ཚན་420
ཡོད་པ་ནས་ལེའུ་15དང་དོན་ཚན་325བར་་་་

ལེགས་སྒྲིག་བྱས་པའི་ནང་། ནང་སྲིད་་་་་་་་་་་་་་
འཛུགས་སྐྱོང་གི་མཛུབ་ཁྲིད་དགོངས་པ་དང་་་་་
རྩ་དོན་ཁ་གསལ་བཟོས་ཏེ། ཆབ་སྲིད་ལ་་་་་་་་་་་
བརྟེན་ནས་དམག་དཔུང་འཛུགས་སྐྱོང་བྱེད་པ་
དང་། སྒྱུར་བཅོས་ལ་བརྟེན་ནས་དམག་་་་་་་་་་་་
དཔུང་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བ། ཚན་རྩལ་ལ་་་་་་་་
བརྟེན་ནས་དམག་དཔུང་དར་རྒྱས་ཡོང་བ་་་་་་་་
བྱེད་པ། ཁྲིམས་ལྟར་དམག་དཔུང་བཅོས་སྐྱོང་
བཅས་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་དམག་གྲབས་་
དམག་འཐབ་ལ་དམིགས་པ་དང་སྒྲིག་གཞི་་་་་་་་
གསར་པ་དང་བླང་བྱ་གསར་པར་བསྡིགས་་་་་་་་
ནས་དམག་དཔུང་ཚན་པའི་མིང་འདོགས་དང་
དམག་མིའི་འགན་འཁྲི་ལེགས་སྒྲིག་དང་ཚད་་་་་
ལྡན་ཡོང་བ་བྱས་ཏེ། ཉིན་རེའི་དམག་རྒྱག་གི་་་
གྲ་སྒྲིག་དང་དངོས་འཐབ་ཅན་གྱི་དམག་དོན་་་་
སྦྱོང་བརྡར་དོ་དམ་ཐད་ནང་དོན་དང་བླང་བྱ་་་
རྒྱས་སུ་བཏང་ཡོད།
གསར་དུ་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་པའི《སྒྲིག་་་་་
ཁྲིམས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས（ཚོད་ལྟའི་ལག་་་་་་་་་་་་་་
བསྟར）》ལ་དེ་སྔ་ལེའུ་7དང་དོན་ཚན་179
ཡོད་པ་ནས་ལེའུ་10དང་དོན་ཚན་262བར་་་་
ལེགས་སྒྲིག་བྱས་པའི་ནང་། ཏང་གི་བཀོད་་་་་་་
འདོམས་ལ་ཉན་རྒྱུ་དང་། དམག་གྲབས་་་་་་་་་་་་
དམག་འཐབ་དང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དམག་་་་་་
དཔུང་ནན་པོས་སྐྱོང་རྒྱུར་དམིགས་ནས་ཆབ་་་་་
སྲིད་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ་དང་། རྩ་འཛུགས་ཀྱི་སྒྲིག་་་་་་
ལམ། དམག་འཐབ་ཀྱི་སྒྲིག་ལམ། ནང་སྦྱོང་་་་་
གི་སྒྲིག་ལམ། ལས་དོན་གྱི་སྒྲིག་ལམ། གསང་་་་
སྲུང་གི་སྒྲིག་ལམ། སྤྱོད་གཙང་གི་སྒྲིག་ལམ།
ནོར་དཔལ་གྱི་སྒྲིག་ལམ། མང་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲིག་་་་
ལམ། འཚོ་བའི་སྒྲིག་ལམ་བཅས་ཕྱོགས་བཅུའི་
སྒྲིག་ལམ་ཐད་ནང་དོན་དང་བླང་བྱ་བཏོན་་་་་་་
ཡོད།
གསར་དུ་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་པའི《དཔུང་་
སྡེའི་རུ་སྟར་གྱི་བཀའ་ཁྲིམས（ཚོད་ལྟའི་ལག་་་་་
བསྟར）》ལ་དེ་སྔ་ལེའུ་11དང་དོན་ཚན་71
ཡོད་པ་ནས་ལེའུ་10དང་དོན་ཚན་89བར་་་་་་་
ལེགས་སྒྲིག་བྱས་པའི་ནང་། དཔོན་དམག་གི་་་་
ངར་ཤུགས་སྔར་བས་འཕེལ་བ་དང་། རང་་་་་་་
རེའི་དཔུང་སྡེའི་གཟུགས་བརྙན་བཟང་པོ་་་་་་་་་
མངོན་པ། རྒྱལ་གཅེས་དམག་གཅེས་ཀྱི་སྤྲོ་བ་་་་
འཕེལ་བ་བཅས་ཡོང་བར་དམིགས་ཏེ། དཔུང་
འཇུག་དམ་བཅའ་དང་། བསྐྱར་སྒྲིག རྒྱལ་་་་་་
ཁའི་ངང་ཕྱིར་ལོག སྐུ་གཤེགས་དཔའ་བོར་་་་་་
བསུ་བ་ཞུ་བ་སོགས་ཀྱི་མཛད་སྒོ་14གསར་དུ་་་་
བསྣན་ནས་མཛད་སྒོ་སྣ་ཚོགས་འཚོགས་པའི་་་་་
དུས་ཚོད་དང་། ས་ཆ། ལས་རིམ། བླང་བྱ་་་་་་
བཅས་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བ་དང་། དམག་་་་་་་
གཟིགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་རིམ་་་་
དང་། རུ་སྟར་གྲུ་བཞིའི་རུ་སྒྲིག་སྟངས། སྒུལ་་་
སྟངས་གནད་འགག་བཅས་ལེགས་སྒྲིག་ཚགས་་
ཚུད་བཟོ་བ། རུ་སྒྲིག་གི་གཞི་རྩའི་ཚད་གཞི་་་་་་
དང་གོ་མཚོན་སྒྲིག་ཆས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་་་་་་་་་་་་
སྟངས་ཚད་ལྡན་ལེགས་སྒྲིག་དང་ཡིང་གི་སྒོ་་་་་་་
སྲུང་དམག་མིའི་ལས་རེས་སྐབས་ཀྱི་ལུས་པོའི་་་་
སྒུལ་སྟངས་གཅིག་གྱུར་བཟོ་བ་སོགས་ཀྱི་ནང་་་་
དོན་འཁོད་ཡོད།
（པ་སངས་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྱུར། བདེ་་་་་་་་
སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར་དང་པ་ཚེས་ཞུས）

