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རྒྱལ་ནང་གསར་འགྱུར།

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

ཀྲུང་གོ་འདི་ཉིད་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་གློག་བརྙན་ཁྲོམ་ར་འཕེལ་
རྒྱས་འགྲོ་བའི་སྒུལ་ཤུགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ།
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ། པའེ་དབྱིང་དང་ཀྲང་མན་ཙི་ཡིས།

བསྡོམས་རྩིས་གཞིར་བཟུང་། 2012ལོར་རང་རྒྱལ་གྱི་་་་་་་་
ཁྲོམ་ར་ནི་ཨ་རིའི25％ཡིན་པ་དང་ཁྲོམ་ར་ཆེ་གྲས་གསུམ་་
པའི（རི་པིན）ལྡབ་1.125ཡིན་པ་མ་ཟད། 2016ལོར་ཨ་
རིའི་70％ཡིན་པ་དང་རི་པིན་གྱི་ལྡབ་3.3ཡིན་པ་རེད།
གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱིས་སྔོན་རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན། 2020
ལོར་སླེབས་སྐབས་ཀྲུང་གོ་ནི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་གློག་བརྙན་་་་་་
ཁྲོམ་ར་ཆེ་གྲས་དང་པོར་འགྱུར་རྒྱུ་རེད།
གློག་བརྙན་ཁྲོམ་ར་ཡར་ངོའི་ཟླ་བཞིན་གོང་འཕེལ་་་་་་
འགྲོ་བ་དང་བསྟུན་གློག་བརྙན་གྱི་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་་་
འཛུགས་སྐྲུན་ཡང་འཕེལ་རྒྱས་མྱུར་པོ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད།
2017ལོའི་ལོ་མཇུག་བར་རང་རྒྱལ་གྱི་ཡོལ་དཀར་ཁྱོན་་་་་་་
50776ཡོད་པ་ནི་2012ལོའི་ལྡབ་3.87ཡིན་པ་དང་ཨ་་་་
རི་ལས་བརྒལ་ནས་ཡོལ་དཀར་བདག་ཚད་མང་ཤོས་ཀྱི་་་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གྱུར།
གསར་རྩོམ་གྲུབ་ཆ་སྣ་མང་རྒྱུན་མི་ཆད་་་་་ ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་འདུག ཟླ་12ཚེས་30ཉིན《རྨི་ལམ་ནང་གི་
ཡུལ་ཁམས་འགྲིམ་པའི་ཟིན་ཐོ》ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་དེ
པེ་ཅིང་གློག་བརྙན་དུས་ཆེན་ཀྲུང་ཕྱིའི་་་་་
པར་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་ཕྱིན་པ།
《ཆེད་འགན་འཁུར་མི་སྟེ། མཐར་ཕྱིར་ལོག་པ》ཞེས་པ་་་་་་
གྲོང་གསེབ་ཀྱི་དགེ་རྒན་ལོ་45བྱས་པ།
2012ལོ་ནས་བཟུང་། གློག་བརྙན་གསར་རྩོམ་གྱིས་་ ལས་བརྒལ་ནས་ལོ་འཁོར་གྱི་སྤ་སེ་བཙོང་ཚད་ཀྱི་ཨང་རིམ་ སྤེལ་རེས་ཀྱི་སྟེགས་བུ་གལ་ཆེན་དུ་གྱུར་པ།
ཧོ་ཙེང་ཞིས་ནི་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་ལིང་ཁྲེང་རྫོང་ཧྲི་གྲོང་ཤང་ཧྲང་ལུའུ་ཙི་ཀོའུ་གྲོང་ཚོའི་སློབ་ཁྲིད་ས་ཚིགས་ཀྱི་དགེ་་་་་་་
ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྟེ་བའི་ལས་དོན་ལ་ཐོག་མཐའ་བར་ བཅུ་པར་སླེབས་པ་དང་། ཟླ་12ཚེས་31ཉིན《ལོ་ཟླ》ཞེས་
2012ལོ་ཚུན། ཀྲུང་ཕྱིའི་གློག་བརྙན་མཉམ་ལས་དེ་་ རྒན་ཞིག་རེད། 1973ལོར་ཧོ་ཙེང་ཞིས་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་ཐོན་རྗེས་དབུལ་ཕོངས་རྗེས་ལུས་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་ནས་་་
གསུམ་དུ་དམིགས་ཤིང་། རི་འགོག་དམག་འཁྲུག་ལ་རྒྱལ་་་ པའི་གློག་བརྙན་གྱི་སྤ་སེ་བཙོང་ཚད་སྒོར་དུང་ཕྱུར་11.87 འཚོལ་ཞིབ་ཀྱི་དུས་མཚམས་ནས་གནད་སྨིན་འཐུས་ཚང་་་་ དགེ་རྒན་བྱས་པ་དང་ད་བར་དགེ་རྒན་བྱས་ནས་ལོ་45སོང་ཡོད།
ཁ་ཐོབ་ནས་ལོ་70འཁོར་བར་དྲན་གསོ་ཞུ་བའི《མདའ་་་་་་ གྱི་ཐོག་ནས་ལོ་འཁོར་གྱི་སྤ་སེ་བཙོང་ཚད་ཨང་རིམ་མདུན་ གི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་ཡོད། 2017ལོའི་ལོ་མཇུག་བར་ཀྲུང་་་
ད་ཆ་སློབ་གྲྭའི་ནང་སློབ་མ་ཁ་ཤས་ལས་མེད་ཀྱང་ལོ་62ལ་གསོན་པའི་ཧོ་ཙེང་ཞིས་གྲོང་ཚོའི་སློབ་ཆུང་གི་དགེ་་་་་་་་་
ཤོག་བརྒྱའི་གཡུལ་འགྱེད》དང་། རྒྱང་སྐྱོད་ཆེ་མོར་རྒྱལ་་་་་ གྲས་བཅུ་པའི་ནང་ཚུད་ཁར《ཅ་ལེ་པིའི་མཚོ་ཇག་5 ཤི་་་་་ གོས་རྒྱལ་ཁབ་20དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་རྒྱུའི་གྲོས་མཐུན་་ རྒན་ལ་གདན་དྲངས་པ་རེད། ཁོང་གིས“ཕྲུ་གུ་ཚོ་དང་མཉམ་གཤིབ་བྱེད་པ་ནི་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན”ཞེས་
ཁ་ཐོབ་ནས་ལོ་80འཁོར་བར་དྲན་གསོ་ཞུ་བའི《དཔའ་་་་་་ ཚར་ན་དཔང་པོ་མེད》ལས་བརྒལ་ནས་ཨང་བརྒྱད་པར་་་་་ བཞག་པ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཀྲུང་གོའི་གློག་བརྙན་ལས་་་་་་་་་་་ བཤད་བྱུང་། འདི་ནི་ཧོ་ཙེང་ཞིས(གཡས་ཀྱི་གཉིས་པ)ཀྱིས་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སློབ་མའི་སྦྱོང་ཚན་བཅོས་རྒྱག་པའི་་་་་་་་་
རྟུལ》 ཀྲུང་གོའི་ཁྲིམས་འཛིན་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱིས་དྲང་་་་་་་་ གྱུར་ནས་སླར་ཡང《རྨི་ལམ་ནང་གི་ཡུལ་ཁམས་འགྲིམ་་་་་་་་་ རིགས་དང་ཨ་རིའི་ཧའོ་ལའེ་ཝུའུ་ཡི་ཀུང་སི་ཆེན་པོ་དྲུག་་་་་ གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།
བདེན་སྲུང་སྐྱོང་མཚོན་པའི《མའེ་ཀུང་གཙང་པོའི་བྱ་་་་་་་་་་ པའི་ཟིན་ཐོ》ལས་བརྒལ་བ་རེད།
དབར་མཉམ་ལས་དམ་ཟབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བསྐྲུན་པ་རེད།
སྤྱོད》དང《མཚོ་དམར་གྱི་བྱ་སྤྱོད》 ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་་
2012ལོ་ནས་བཟུང་། རང་རྒྱལ་གྱི་གློག་བརྙན་ལོ་་་་་ འབོ་གསེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གློག་བརྙན་དུས་ཆེན་སོགས་ཀྱི་་་་་་་
པར་བསུ་བ་ཞུ་བའི《བྲག་ཕུག་བཅོ་བརྒྱད་པའི་གྲོང་ཚོ》 འཁོར་གྱི་སྤ་སེ་བཙོང་ཚད་མྱུར་དུ་འཕར་ནས་2017ལོར་་ བྱེད་སྒོ་བདེ་བླག་ངང་སྤེལ་ནས་ཀྲུང་ཕྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རིག་
《མཁའ་དམག་འཐབ་འཛིང》སོགས་གློག་བརྙན་དག་་་་་་་་་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྤ་སེ་བཙོང་ཚད་བསྡོམས་འབོར་སྒོར་དུང་་་ གནས་སྣང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་རེས་ལ་ཉམས་མྱོང་གལ་་་་་་་
གིས་ལྟ་མཁན་གྱི་རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སྤྲོ་སེམས་དང་་ ཕྱུར་559.11ཡིན་པ་དེ་2012ལོ་དང་བསྡུར་ན་227％ ཆེན་གསོག་འཇོག་བྱས་ཡོད་པ་རེད། ཀྲུང་ཕྱིའི་གློག་་་་་་་་་་་་
མི་རིགས་ཀྱི་སྤོབས་སེམས་འཕེལ་བར་བྱས་པ་རེད།
འཕར་ཡོད་པ་རེད།
བརྙན་ལས་རིགས་ཀྱི་སྤེལ་རེས་ལས་སྟེགས་གལ་ཆེན་ཡིན་་་
2012ལོ་ནས་བཟུང་། ཀྲུང་གོའི་གློག་བརྙན་པས་སྣ་
2012ལོ་ནས་བཟུང་། ཀྲུང་གོ་འདི་ཉིད་རི་པིན་་་་་་་་་ པའི་པེ་ཅིང་གློག་བརྙན་དུས་ཆེན་གསར་དུ་བཙུགས་པ་་་་་་་
འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་་ ཁམས་བདེ་ཐང་། ཤེས་བྱར་བརྩོན་པ། ཁྱིམ་ཚང་་་
མང་གི་གསར་རྩོམ་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རྣམ་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་་་་་ ལས་བརྒལ་ཏེ་འཛམ་གླིང་གི་གློག་བརྙན་ཁྲོམ་ར་ཆེ་གྲས་་་་་་ ནས་བཟུང་། སྐུ་མགྲོན་གྱི་སྐད་གྲགས་ཆོད་ཚད་དང་་་་་་་་་་ 4ཚེས་15ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།
དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དྲིན་ལན་འཇལ་རྒྱུ་བཅས་ལ་་་་་་་་་་་
སྲ་བརྟན་དང་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ་ལྟ་མཁན་གྱི་དགའ་་ གཉིས་པར་གྱུར་པ་དང་དུས་མཚུངས་ཨ་རིའི་གློག་བརྙན་་་ འགྲེམས་སྟོན་ནང་ཞུགས་པའི་གློག་བརྙན་གྱི་སྤུས་ཚད་་་་་ “རིག་གནས་ཀྱི་གདེང་ཚོད་བརྟན་དུ་བཏང་ནས་་་་་ རོགས་རམ་བྱས་ཏེ་དུས་རབས་གསར་པའི་ལོ་རྒྱུས་་་
བསུ་ཟབ་མོ་ཐོབ་པའི་བརྩམས་ཆོས་ཁག་གཅིག་བཟོས་པ་་་ ཁྲོམ་ར་དང་ཧེ་བག་རིམ་གྱིས་ཆུང་དུ་སོང་ནའང་རི་པིན་་་་་ དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཚད་སོགས་་་་་་་་ ཀྲུང་གོ་བའི་རྩ་བ་མི་བརྗེད་པ་དང་། ནམ་ཡང་་་་་་་་་
ཀྱི་འགན་འཁྲི་འཁུར་རྒྱུ་དེ་རེད།
རེད།
དང་བར་ཐག་ཟམ་མི་ཆད་པར་ཆེ་རུ་སོང་སྟེ་གོ་ལ་ཧྲིལ་་་་་་་་ ཚང་མ་རྒྱུན་མཐུད་ངང་མཐོ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།
ཀྲུང་ཧྭའི་བུ་ཕྲུག་ཞིག་བྱས་ནས་མེས་རྒྱལ་སྐྱེད་མར་་
“ཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས་ཀྱི་འཆར་གཞི། སྤྱི་ཕན་་་
མ་གནས་འབྲིང་ཆུང་ཡིན་པའི་དགོད་བྲོའི་གློག་་་་་་་་་་་ པོའི་གློག་བརྙན་ཁྲོམ་ར་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་སྒུལ་ཤུགས་་་
(གནམ་ཕྱུག་རྒྱལ་དང་བདེ་དབང་གིས་སྒྱུར་ཞུས་་་་་་་་་ སེམས་པ་ཕྱོགས”ཞེས་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་སྙན་ངག་
དྲིལ་བསྒྲགས་སློབ་གྲྭར་སྤེལ”ཞེས་པའི་བྱེད་སྒོར་་་་་་
བརྙན《ཐེ་ལན་དུ་སྐྱོད་པའི་ངོ་མཚར་གཏམ་རྒྱུད》ལ་རང་་ གཙོ་བོར་གྱུར། ཨ་རིའི་གློག་བརྙན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་་་་་་་་་་་་ བྱས)
གྱེར་འདོན་གྱི་སྒྲའི་ཁྲོད་ཀྲུང་གོ་ལོ་ཆུང་བྱིས་པའི་་་་་་ སློབ་གསོའི་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་དང་རྒྱལ་ནང་
ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པས་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པ་དང་མཉམ་་་ དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་པའི་མཁས་དབང་། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་་་་་་
ཏང་ཡོན་གྱི“གཅིག་འཁྲིད་གཅིག”
འབྲེལ་བྱས་ནས་སྤེལ་བའི་སྤྱི་ཕན་རྣམ་གྲངས་ཏེ
ཡོད་པའི་ཀྲུང་གོ་བའི་ཕུལ་བྱུང་མིག་དཔེ་སོགས་་་་་་་
“ཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས་ཀྱི་འཆར་གཞི”
ཞེས་པ་ཉིན་་་་་་ གདན་དྲངས་ཏེ་རིག་གནས་རོགས་རེས་བྱེད་སྒོ་་་་་་་་
བྱས་ནས་ཞིང་པར་འབབ་
ཤས་གོང་པེ་ཅིང་དུ་འགོ་ཚུགས་པ་དང་ཆབས་ཅིག
སྤེལ་བ་དང་རིག་གནས་ཀྱི་གདེང་ཚོད་དྲིལ་་་་་་་་་་་་་་
འཕར་ཡོང་བ་བྱས་པ།
“ཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས་ཀྱི་འཆར་གཞི། སྤྱི་ཕན་དྲིལ་་་་
བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་ཕྱི་སྦྱོང་སློབ་མའི་བདེ་འཇགས་་་་་་་་
2018ལོའི་ཟླ་4ཚེས་15ཉིན་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་་་་
བསྒྲགས་སློབ་གྲྭར་སྤེལ་བའི”མུ་སྦྲེལ་བྱེད་སྒོ་དུས་་་་་
དང་། ཕྱི་སྦྱོང་སློབ་མའི་སེམས་ཁམས་བདེ་ཐང་།
ཆེན་ཅན་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་ཡང་ཞི་ཁྲོམ་གཞུང་མཐུན་་་
གཅིག་ཏུ་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད།
སྒྲིལ་གྲོང་ཚོའི་ཧྲེ་རིགས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་་་
རྒྱལ་ཁབ་ལ་དྲིན་ལན་འཇལ་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་བརྗོད་་་་་་་
ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན།“ཕྱར་བ་གྲུ་་་་་་་
གྲོང་མི་ཚོས་གནམ་གཤིས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་་་་་་
དོན་ལ་དམིགས་ཏེ་ཕྱི་སྦྱོང་སློབ་མ་རྣམས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་
འདེགས་ཀྱི་འཆར་གཞི”དེ་དུས་རབས་གསར་པའི་་
བསྟུན་ནས་ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་འགྲམ་དུ་སྙུག་རྩ་སྐམ་ནས་་
ཤེས་ལྡན་མི་སྣའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་་་ མ་བསྐྱོད་གོང་གི་སློབ་གཉེར་བརྩོན་སེམས་དང་།
ཡོང་འབབ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
བའི་སྤྱི་ཕན་རྣམ་གྲངས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། དེའི་་་་་་་་་་་ ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བསྐྱོད་ནས་ཤེས་བྱར་བརྩོན་པ། རྒྱལ་་་་་་་
འདི་ལོ་ནས་བཟུང་། ཁྲོམ་གཞུང་དེའི་ཏང་་
དམིགས་ཡུལ་ནི་རིག་གནས་ཀྱི་གདེང་ཚོད་དར་་་་་་་་ ནང་དུ་ལོག་རྗེས་མེས་རྒྱལ་ལ་དྲིན་ལན་འཇལ་ཐུབ་་
ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱིས“ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་་་་་་་་་
“ཀྲུང་ཧྭའི་རིག་གནས་ཕོ་ཉའི”དུས་
བརྟེན་ནས་སྣེ་ཁྲིད་བྱེད་པ་དང་གྲོང་གསེབ་དར་་་
སྤེལ་གཏོང་བ་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་སློབ་གསོ་དང་སྤྱི་་་ པ་བཅས་ཀྱི་ཐད
རྒྱས་ཡོང་བར་བྱེད་པའི”འཐབ་ཇུས་བཀོད་སྒྲིག་
ཕན་ཞབས་ཞུར་བརྟེན་ནས་ལོ་ཆུང་སློབ་མ་འཚར་་་ རབས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་ཏན་ཏིག་ངང་འཁུར་ཡོད།
ཧུར་ཐག་བྱས་ཏེ་མཐུན་སྒྲིལ་གྲོང་ཚོའི་ཧྲེ་རིགས་་་
（པད་ཆོས་ཀྱིས་བསྒྱུར། པ་སངས་དང་པད་་་་
ལོངས་ཡོང་རྒྱུར་གཞོགས་འདེགས་བྱ་རྒྱུ་དང་སློབ་་་་
གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་གྲོང་མིའི་ཁྱིམ་ཚང་་་་་་་་་་་
མ་རྣམས་ཕུགས་བསམ་སློབ་བརྩོན་དང་། ལུས་་་་་་་་ ཆོས་ཀྱིས་ཞུས）
སྒོར་དུང་ཕྱུར་200 སྒོར་དུང་ཕྱུར་400 སྒོར་དུང་་ རྒྱལ་ནས་བཟོས་པའི་གློག་བརྙན་གྱི་སྤ་སེ་བཙོང་ཚད་ཐོག་་
ཕྱུར་500 — ཀྲུང་གོའི་གློག་བརྙན་གྱི་ལོ་འཁོར་སྤ་སེ་་་་་ མར་སྒོར་དུང་ཕྱུར་10ཡན་དུ་སླེབས་པ་དང་། དམག་་་་་་་་
བཙོང་ཚད་ཟམ་མི་ཆད་པར་འཕར་བཞིན་ཡོད། 《མའེ་་་་་ འཐབ་གློག་བརྙན《འཐབ་སྤྱང་2》ལ་ཀྲུང་གོའི་གློག་་་་་་་་་་་་
ཀུང་གཙང་པོའི་བྱ་སྤྱོད》《འཐབ་སྤྱང་2》《མཚོ་་་་་་་་་་་་ བརྙན་ཁྲོམ་རའི་སྤ་སེ་བཙོང་ཚད་མཐོ་ཤོས་བཏོད་པ།
དམར་གྱི་བྱ་སྤྱོད》—བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་གློག་བརྙན་་་་་་་ “འདོད་སྐོང་མའི”བརྗོད་གཞི་ཡིན་པའི《ཉེར་གཉིས》ནི་་་
གྱིས་ཚོང་ལས་ཀྱི་ངོ་མཚར་ཟམ་མི་ཆད་པར་བཏོད་པ། པེ་ སྤ་སེ་བཙོང་ཚད་སྒོར་དུང་ཕྱུར་བརྒལ་བའི་རང་རྒྱལ་གྱི་་་་་་
ཅིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་ཆེན་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་ སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་གནས་ཚུལ་དངོས་མཚོན་པར་གཞི་ཐོག་མར་་་
གློག་བརྙན་ལས་རིགས་ཀྱི་སྤེལ་རེས་ལས་སྟེགས་གལ་ཆེན་་་ གྱུར་ཡོད།
དུ་གྱུར་པ་སོགས་2012ལོ་ནས་བཟུང་གློག་བརྙན་དེ་རང་་
རི་པིན་ལས་བརྒལ་ནས་ཨ་རིའི་རྗེས་སུ་་་་་
རྒྱལ་གྱི་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་ཁྱབ་ཁོངས་དང་རིག་གནས་་་་་་་
ཐོན་ལས་ཀྱི་བཀྲག་མདངས་འཚེར་ས་གལ་ཆེན་དུ་གྱུར་པ་་ སྙེག་པའི་གོམ་སྟབས་མགྱོགས་སུ་སོང་བ།
མ་ཟད། ཀྲུང་གོ་ཡང་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་གློག་བརྙན་ཁྲོམ་ར་་་་་
2017ལོའི་ལོ་མཇུག་གི་ཀྲུང་གོའི་གློག་བརྙན་ཁྲོམ་ར་
འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་སྒུལ་ཤུགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རེད།
ནི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་གློག་བརྙན་ཞིག་དང་འདྲ་བར་ལྟད་མོ་

“ཕྱར་བ་གྲུ་འདེགས་ཀྱི་འཆར་གཞིའི”འགོ་ཚུགས་མཛད་སྒོ་
དང་སྤྱི་ཕན་དྲིལ་བསྒྲགས་སློབ་གྲྭར་སྤེལ་བ།

དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཉམས་ཞན་ལྷུ་ཚིགས་འཕེལ་་་་་་་་
རྒྱས་བཏང་ནས་ཏང་ཡོན་གྱི“གཅིག་འཁྲིད་་་་་་་་་་
གཅིག་དང་གཅིག་རོགས་གཅིག”སོགས་ཀྱི་་་་་་་་་་་
ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་ཧྲེ་རིགས་ཀྱི་གྲོང་མིས་འབྲི་་་
ཏ་ས་འཛིན་དང་། ཇ་ལོ། སྨྱུག་རྩ་སྐམ་པ་སོགས་
ཁྱད་ལྡན་ཞིང་ལས་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་་་་
རྒྱུར་ཁྲིད་སྟོན་བྱས་ནས་དཔལ་འབྱོར་འབབ་་་་་་་་
འཕར་ཡོང་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ཤང་ཀང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སློབ་གསོའི་
ཉིན་མོའི་བྱེད་སྒོ་ཐོག་མར་སྤེལ་བ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ཤང་ཀང་ནས་ཟླ་4
ཚེས་15ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་15ཉིན
“དམངས་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སློབ་གསོའི་་
ཉིན་མོའི་ཤང་ཀང་གི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ”ཤང་ཀང་དུ་་་་་
འཚོགས་པ་དང་། དེ་ནི་ཤང་ཀང་དམིགས་བསལ་སྲིད་་་་་་་་
འཛིན་ཁུལ་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སློབ་གསོའི་ཉིན་
མོའི་བྱེད་སྒོ་ཐོག་མར་སྤེལ་བ་ཞིག་རེད། བྱེད་སྒོ་དེ་ནི་ཤང་
ཀང་སྲིད་ཇུས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་གཙོ་གཉེར་བྱས་པ་་་་་་་་
དང་། དམིགས་བསལ་ཁུལ་སྲིད་གཞུང་དང་ཤང་ཀང་དུ་་་་
བཅའ་སྡོད་ཀྲུང་དབྱང་སྲིད་གཞུང་འབྲེལ་གཏུག་གཞུང་་་་་་
དོན་ཁང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་་་
གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་ཏུང་ཅན་ཧྭ་དང་ལས་རིགས་ཁག་་
གི་མི་སྣ་བཅས་ཁྱོན་མི་400ལྷག་ཙམ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་་
པ་དང་། འགྲེལ་བཤད་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བཅའ་ཁྲིམས་་་
དང་། ཕྱི་འབྲེལ། བདེ་སྲུང་། བཟའ་བཅའ། དེ་བཞིན་་་་
འཕྲོད་བསྟེན་དང་། དངུལ་རྩ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པའི་ཐོག་་་་་་་་
ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་གནད་དོན་སྐོར་ལ་བགྲོ་་་་་་་་

གླེང་གཏིང་ཟབ་བྱས་པ་རེད།
ཤང་ཀང་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་གྱི་སྲིད་་་་་་་་
འཛིན་དཔོན་ལིན་ཀྲེན་གཡོད་ཨེ་ཡིས་ཤིས་ཚིག་གསུང་་་་་་་་་
སྐབས། ཤང་ཀང་དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་ནི་ཀྲུང་་
གོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁ་འབྲལ་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་་་་་
པས་དེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་་་་་་་་
འགན་འཁྲི་ཡོད་ལ། དེ་ནི་ཤང་ཀང་གི་ཁེ་ཕན་དང་རྦད་དེ་
མཚུངས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་། ཁོང་གིས་་་་་་་་
སློབ་གསོའི་ཉིན་མོ་དེ་གོ་སྐབས་སུ་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་་
འཇགས་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་སློབ་གསོ་གཏིང་ཟབ་སྤེལ་བ་དང་
རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ཐད་ཀྱི་ཤང་ཀང་མང་ཚོགས་ཀྱི་་་་་་་་
འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་ཏན་ཏིག་བཏང་ནས་ལས་རིགས་ཁག་སོ་་་
སོའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོང་་་་་་་་
བྱེད་པའི་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྒྲུབ་རྒྱུར་སྐུལ་སློང་བྱེད་དགོས་་་
པའི་ཐུགས་རེ་གནང་བ་རེད།
ཤང་ཀང་དུ་བཅའ་སྡོད་ཀྲུང་དབྱང་སྲིད་གཞུང་་་་་་་་་་་་
འབྲེལ་གཏུག་གཞུང་དོན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་ཝང་ཀྲི་མིན་་་་་་་་

ཀྲུང་གོ་ནད་ཡམས་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་ལྟེ་གནས་ཀྱི་
ལས་དོན་མི་སྣས་སློབ་འབྲིང་དུ་བསྐྱོད་ནས“སྐྱེ་དངོས་
ཀྱི་བདེ་འཇགས”ཤེས་བྱའི་སྐོར་ཁྲིད་པ།

གྱིས་ཤིས་ཚིག་གསུང་སྐབས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་་་་་
སྲུང་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ནི་སྤུན་ཟླ་ཤང་ཀང་བའི་རྩ་བའི་བདེ་སྐྱིད་་་་་
ཅིག་དང་། ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་རླབས་ཆེན་བསྐྱར་དར་སྲུང་་་
སྐྱོང་བྱེད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་རིམ་ཞིག “རྒྱལ་ཁབ་་་་་་་
གཅིག་ལ་ལམ་ལུགས་གཉིས”སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ལམ་་་་་་་་་་་
ལུགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཤིག་བཅས་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་་་་་
རེད།
དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཨའོ་མོན་གྱིས་ཀྱང་ཉིན་དེར་འགོ་་
ཚུགས་མཛད་སྒོ་ཐོག་མར་འཚོགས་ཤིང་། ཨའོ་མོན་་་་་་་་་་་་་
དམིགས་བསལ་སྲིད་འཛིན་ཁུལ་གྱི་དཔོན་རིགས་གཙོ་བོ་་་་་
དང་། ཁྲིམས་འཛུགས་དང་དེ་བཞིན་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་་་་་
ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བ། ཨའོ་མོན་དམིགས་བསལ་སྲིད་་
འཛིན་ཁུལ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་་
མི་དང་སྲིད་གྲོས་ཨུ་ཡོན། ཨའོ་མོན་དུ་བཅའ་སྡོད་ཀྲུང་་་་་་་
དབྱང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཁུར་བ། དེ་་་་་་་་་
བཞིན་ཨའོ་མོན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་གི་འཐུས་མི་་་
བཅས་ཁྱོན་མི་200ཙམ་མཛད་སྒོར་ཞུགས་ཡོད། འགྲེམས་
སྟོན་དེ་ཟླ་4ཚེས་30ཉིན་བར་མུ་མཐུད་བྱ་རྒྱུ་དང་། སྔོན་་་་
དཔག་བྱས་ན་ལྟ་སྐོར་བ་མི་གྲངས་10000ལྷག་ཙམ་ཟིན་་་་
རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།
（ཉི་དོན་དང་བསྟན་འཛིན་བཟང་མོས་སྒྱུར་ཞུས་བྱས）

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་་་་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཟླ་4ཚེས་15ཉིན་གྱི་་་་
དམངས་ཡོངས་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་སློབ་གསོའི་་
ཉིན་མོ་ཐེངས་གསུམ་པ་ཀྲུང་གོ་ནད་ཡམས་སྔོན་་་་་་་
འགོག་ཚོད་འཛིན་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ལས་དོན་མི་སྣས་པེ་་
ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་སློབ་འབྲིང་བཅོ་ལྔ་པར་བསྐྱོད་ནས་་་
རྣམ་པ་གསར་རྐྱང་གི་ཚན་རིག་ཁྱབ་གདལ་བྱེད་སྒོ་་
སྤེལ་བ་རེད།
“ཁྱི་སྨྱོན་ནད་དུག་གིས་འཆི་ཚད་ཧ་ལམ་་་་་་་་་་
100%ཟིན་ཞིང་། མིག་སྔར་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོར་དྲག་་་་
སྐྱེད་བྱུང་མཁན་གཅིག་ལས་བྱུང་མེད། འོན་ཀྱང་་་་
ཨེ་པོ་ལ་ནད་དུག་ལ་ནུས་ལྡན་གྱི་རིམས་འགོག་སྨན་
ཁབ་མེད་པས་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤོས་ཡིན”བྱ་དགའ་ཡོད་་་་
པའི་ལན་རྒྱག་པའི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ཀྲུང་གོ་ནད་་་
ཡམས་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཚོད་ལྟ་་་
ཁང་དོ་དམ་ཁྲུའུ་ཡི་འབུམ་རམས་པ་ལིའུ་ཞའོ་ཡུས་་
ཀྱིས་སློབ་མ་ཚོར་ལན་དེ་ལྟར་བརྒྱབ་པ་རེད། ཁོང་་
གིས་རང་རྒྱལ་གྱིས་ནད་གཞིའི་སྐྱེ་དངོས་ཕྲ་རབ་ཀྱི་་
གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ནས་རིགས་་་་
བཞིར་དབྱེ་བ་སྟེ། དེའི་ཁྲོད་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེ་་་
ཤོས་དེ་རིགས་དང་པོ་ཡིན་པ་དང་དེས་ཧ་ཅང་་་་་་་་་་
ཚབས་ཆེ་བའི་ནད་གཞི་སློང་བ་མ་ཟད། རང་རྒྱལ་་

དུ་དེའི་འབྱུང་རྐྱེན་ད་དུང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་མེད་་་་་་་
པའམ་མེད་པར་བཟོས་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཟིན་
པའི་ནད་གཞིའི་སྐྱེ་དངོས་ཕྲ་རབ་སྟེ་དཔེར་ན་ཨེ་པོ་
ལ་ནད་དུག་དང་ལྷ་འབྲུམ་ནད་དུག་སོགས་ཡིན་་་་་་་
ཞེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས།
སྐྱེ་དངོས་བདེ་འཇགས་ཚོད་ལྟ་ཁང་ནི་ཀུན་་་
གྱི་མིག་ནང་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་ས་ཆ་ཞིག་ཡིན།“མོ་་
ཐྲོལ”གྱིས་གར་སྟེགས་ཐོག་བསྟན་པ་བརྒྱུད། སློབ་་
མ་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་མང་པོ་ཞིག་ཏུ་ཕྱེ་ནས་ནད་་་་་་་་་་
ཡམས་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དགེ་་་་་་་་
རྒན་གྱི་མཛུབ་ཁྲིད་འོག་རང་ཉིད་ངོ་མས་འགོག་་་་་་་
སྲུང་གྱོན་ཆས་ཇི་ལྟར་གྱོན་དགོས་མིན་སྦྱངས་ཡོད།
“གྱོན་ན་ཏོག་ཙམ་འཚིག་གི་འདུག དེར་་་་་་་་་
བརྟེན་སྐྱེ་དངོས་བདེ་འཇགས་ཚོད་ལྟ་ཁང་གི་ལས་་་
དོན་མི་སྣ་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡིན་པ་ཚོར་་་་་
བྱུང”འགོག་སྲུང་གྱོན་ཆས་གྱོན་མཁན་དམའ་རིམ་་
སློབ་འབྲིང་གི་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་བུ་མོ་ཁྲེང་ཀྲོའུ་་་་་་
ཡིས“བྱེད་སྒོ་དེ་དོན་སྙིང་ཆེན་པོ་འདུག མཉམ་་་་་་་
སྒུལ་རང་བཞིན་ཡང་ཆེ་བས་སྐྱེ་དངོས་བདེ་་་་་་་་་་་་་་
འཇགས་ཤེས་བྱའི་སྐོར་ལ་རྒྱུས་མངའ་ལོན་ཤུགས་་་་
ཀྱང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་སོང”ཞེས་་་་་་་་་་་
བཤད།

