རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར།

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།
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རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་
ཚོགས་པས་ཨ་རིར་འཚམས་འདྲི་གནང་བ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ཅིའུ་ཅིན་་་་་་་་
ཧྲན་ནས་ཟླ་5ཚེས་14ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི།
རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ། ལྷ་ས་གྲོང་ཨུད་ཀྱི་་་་་་
ཧྲུའུ་ཅི་པད་མ་དབང་འདུས་ཀྱིས་ཚོགས་གཙོ་གནང་བའི་་་་་
རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་
པས་ཚེས་9ཉིན་ནས་14ཉིན་བར་ཨ་རིར་འཚམས་འདྲི་་་་་་་་
གནང་ཞིང་། ཝ་ཧྲིང་ཐོན་དུ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་ཨ་རིའི་་་་་་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་མི་དང་དེ་བཞིན་རྒྱལ་དོན་ཁང་གི་་་་་་་་་་་
དཔོན་རིགས་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ་དང་འབྲེལ་་་་་་་
འབྲེལ་ཡོད་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་དང་བཞུགས་མོལ་་་་་་་
ཡང་གནང་བ་རེད། ཅིའུ་ཅིན་ཧྲན་དུ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་་་་
ས་གནས་དེར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་སྡོད་རང་མི་དང་ཕྱི་ཁོངས་་་་་་་
ཀྲུང་གོ་བ། བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་བཅས་དང་སྤེལ་རེས་་་་་་་་་་་་
གནང་བ་རེད།
ཨ་རི་ཕྱོགས་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་སྐབས་པད་མ་་་་་་་་་་་
དབང་འདུས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཀྲུང་ཨའི་འབྲེལ་བར་
ཚད་མཐོའི་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་་་་
འགོ་ཁྲིད་མི་སྣའི་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་ཟབ་མོ་རྒྱུན་འཁྱོངས་་་་
བྱེད་པའི་ཐོག་རྒྱ་ཁྱབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་ངོས་འཛིན་གལ་ཆེན་རྒྱ་་་
ཁྱབ་བྱུང་ནས་ཀྲུང་ཨའི་འབྲེལ་བར་ཁྲིད་སྟོན་བྱེད་པར་་་་་་་་
གལ་ཆེ་ལ་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་གྲུབ་འབྲས་རབ་དང་རིམ་་་་
པ་ཐོབ་ཡོད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཀྲུང་ཨའི་འབྲེལ་བར་་་་་་་་
འགལ་ཟླ་དང་ཚོར་སྣང་རྐྱེན་པའི་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ལྷག་་་་
ཡོད་པ་དེ་དག་ཐག་གཅོད་འོས་འཚམ་བྱེད་དགོས། བོད་་་་་
རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་གཙོ་བདག་དབར་
བཞག་པའི་ཐུན་མོང་ངོས་འཛིན་གལ་ཆེན་ལག་བསྟར་ཧུར་
ཐག་བྱ་རྒྱུ་དང་ཨ་རི་ཕྱོགས་དང་སྤེལ་རེས་མཉམ་ལས་ལ་་་་་་
ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ་དང་ཕན་ཚུན་ཤེས་རྟོགས་ལ་སྐུལ་་་་་་་་་་་་
འདེད་བཏང་སྟེ་ཀྲུང་ཨའི་འབྲེལ་བའི་སྤྱི་ཡོངས་ལ་ཞབས་་་་་
འདེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས།

པད་མ་དབང་འདུས་ཀྱིས་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་་་་་་་་་་་་
འགྲོལ་བཏང་ནས་ལོ་60ལྷག་ཙམ་སོང་རིང་། བྱ་གཞག་་་་་་
ཁག་འཕེལ་རྒྱས་མྱུར་པོ་བྱུང་བ་དང་དམངས་ཚོགས་ཀྱི་་་་་་་་
དབང་ཆ་དང་རང་དབང་ལ་འགན་ལེན་གང་ལེགས་བྱུང་་་་་
ཡོད། འདི་ནི་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་གྱི་དོན་དངོས་ཤིག་་་་་་་་
རེད་ཅེས་གསུངས་ཤིང་། ཁོང་གིས་བོད་དང་འབྲེལ་བ་་་་་་་་
ཡོད་པའི་གནད་དོན་ནི་ཀྲུང་གོའི་བདག་དབང་དང་མངའ་
ཁོངས་ས་ཆ་ཆ་ཚང་དང་དེ་བཞིན་ཀྲུང་གོའི་ལྟེ་བར་ཁེ་ཕན་་
དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། བོད་ཀྱི་བྱ་བ་ཀྲུང་གོའི་ནང་སྲིད་ཀྱི་་་་་་
ཁོངས་སུ་གཏོགས་པས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སུ་ཞིག་ལའང་་་་
ཐེ་ཇུས་བྱེད་དབང་མེད། བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བོད་དུ་འཚོ་་་་
བ་སྐྱེལ་མཁན་མི་དམངས་ཁྲི་300ལྷག་ཙམ་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་་
དབང་ཆེ་ཤོས་ཡོད། ཨ་རི་ཕྱོགས་ཀྱིས་བོད་དང་འབྲེལ་བ་་་་
ཡོད་པའི་གནད་དོན་གྱི་གལ་ཆེའི་ཚོར་སྣང་རྐྱེན་པའི་རང་་་་
བཞིན་ལ་ངོས་འཛིན་གང་ལེགས་དང་ཀྲུང་གོར་ངོ་རྒོལ་་་་་་་་
དང་ཀྲུང་གོ་ཁ་ཕྲལ་གཏོང་མཁན་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་་
གསལ་རྟོགས་ཐུབ་པ་བྱས་ཏེ་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་ཁེ་་་་་་
ཕན་དང་དོ་ཁུར་གལ་ཆེན་ལ་བརྩི་འཇོག་ཏན་ཏིག་བྱས་་་་་་་
ཐོག་ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་ཀྱི་གཏེ་པོ་འཁྱམ་མྱུལ་བྱེད་དུ་མི་་་་་་་་་་
འཇུག་པ་དང་། ཏཱ་ལའི་རུ་ཚོགས་དང་རྣམ་པ་གང་རུང་གི་་
བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲེལ་བ་མི་བྱེད་པ། ཏཱ་ལའི་རུ་་་
ཚོགས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོར་ངོ་རྒོལ་དང་ཀྲུང་གོ་ཁ་ཕྲལ་གཏོང་་་་་་་
བའི་བྱེད་སྤྱོད་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སྟབས་བདེ་མི་སྐྲུན་པ།
བོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཡིད་གཟབ་ངང་་་་་
ཐག་གཅོད་བཅས་བྱས་ནས་ཀྲུང་ཨའི་འབྲེལ་བར་འགོག་་་་་་
རྐྱེན་བཟོ་བ་འགོག་དགོས་ཞེས་ནན་བཤད་གནང་བ་རེད།
ཨ་རི་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཨ་ཀྲུང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ནི་རླབས་་་་་་་
ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་རེད། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་་་་་
བར་མི་མཐུན་པའི་ཆ་ཡོད་ཀྱང་། སྤྱི་ཡོངས་ནས་བརྗོད་ན་་་
མདུན་ཕྱོགས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་ཡོད། ཨ་རི་ཕྱོགས་ཀྱིས་་་་་
དགེ་མཚན་ལྡན་པ་དང་གྲུབ་འབྲས་ཀྱིས་སྟོན་ཕྱོགས་བྱེད་་་་་

པའི་ཨ་ཀྲུང་འབྲེལ་བ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་དང་མཉམ་་་་་་་་
ལས་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ་དང་འབྲེལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་་་་
གྲུབ་འབྲས་གསར་པ་ཐོབ་རྒྱུའི་རེ་སྒུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཨ་རི་་་
ཕྱོགས་ཀྱིས་བོད་ནི་ཀྲུང་གོའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་་་
བྱེད་པ་དང“བོད་རང་བཙན”ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མི་བྱེད་པའི་་་་་་་
ལངས་ཕྱོགས་དེར་འགྱུར་ལྡོག་བཏང་མེད་ཅེས་བཤད།
སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་ཝ་ཧྲིང་ཐོན་དུ་ཕྱིར་སྡོད་རང་མི་་་་་་
དང་ཕྱི་ཁོངས་ཀྲུང་གོ་བ། བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་བཅས་དང་་་་
སྤེལ་རེས་བྱས་ཏེ་ད་ཕན་ལོ་ཤས་རིང་བོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་་་་་་
ཁག་ལ་ཐོབ་པའི་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་ལོ་་་
རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཞིང་། པད་་་་
མ་དབང་འདུས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་དང་ཀྲུང་གོ་་་་་་་
སྲིད་གཞུང་གི་འགྱུར་མེད་སྟོབས་ལྡན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་འོག་་་་་་་་
བོད་ལོ་བཅུ་ཕྲག་རིང་རྗེས་ལུས་ནས་ཡར་རྒྱས་དང་།
དབུལ་ཕོངས་ནས་འབྱོར་ཕྱུག་ལྡན་པ། སྒོ་བརྒྱབ་པ་ནས་་་་་
སྒོ་འབྱེད་བཅས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་དེ་སྤྱི་ཚོགས་ལམ་་་་་་་་་་་་
ལུགས་ལ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་མཆོང་སྐྱོད་མངོན་འགྱུར་་་་་
བྱུང་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་གནམ་ས་བླ་འོག་ཏུ་་་་་
འགྱུར་བ་ལྟ་བུའི་འགྱུར་ལྡོག་བྱུང་ནས་དེང་གི་བོད་ལྗོངས་་་་
ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་འོད་སྟོང་འཕྲོ་བའི་དུས་སྐབས་སུ་གནས་་་་་་་
ཡོད་ཅེས་གསུངས། ཕྱིར་སྡོད་རང་མི་དང་ཕྱི་ཁོངས་ཀྲུང་་་་་
གོ་བ། བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་བཅས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་་་་
ཁག་གི་འཕེལ་རྒྱས་གྲུབ་འབྲས་ལ་སྤོབས་པ་ཚད་མེད་སྐྱེས་་་་
ཏེ་ཀྲུང་ཨ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་མི་དམངས་དབར་ཕན་ཚུན་་་་
ཤེས་རྟོགས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་མེས་རྒྱལ་དང་ཕ་་་་
ཡུལ་གྱི་འཕེལ་རྒྱས་དང་གྲ་རྒྱས་ལ་མུ་མཐུད་སྟོབས་ཤུགས་་་་
ལེགས་སྐྱེས་སུ་འབུལ་འདོད་ཡོད་ཅེས་བཤད།
འཚམས་འདྲི་གནང་རིང་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་ད་དུང་་་་
སྨྱན་སྦྱོར་གྱི་མཉམ་སྡེབ་བཅར་འདྲི་དང་ལེན་གནང་བ་་་་་་་་
རེད།
（པ་སངས་དང་པད་ཆོས་ཀྱིས་སྒྱུར་ཞུས་བྱས）

“ཐང་ཧྲན—ཨན་ཐེ་ཝུའེ་ཕུ”ཀྲུང་
གོ་དང་ཡོ་རོབ་ཀྱི་དུས་གཏན་མེ་
འཁོར་དང་པོ་དེ་པེར་
ཀྲེམ་དུ་འབྱོར་པ།

⇒ ཉིན་16འཁོར་རྒྱུག་བྱས་པ་བརྒྱུད།
“ཐང་ཧྲན—ཨན་ཐེ་ཝུའེ་ཕུ”ཀྲུང་གོ་དང་ཡོ་རོབ་་་་
ཀྱི་དུས་གཏན་མེ་འཁོར་ཚེས་12ཉིན་པེར་ཀྲེམ་གྱི་་་་་
ཨན་ཐེ་ཝུའེ་ཕུ་རུ་འབྱོར་པ་རེད། ཉིན་དེའི་དགའ་་་
བསུ་ཞུ་བའི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་ཨན་ཐེ་ཝུའེ་ཕུ་གྲུ་ཁའི་་
ལས་དོན་ཅུས་རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་བ་པུའི་ཀྲུའུ་རེན་་་་་་་་
ཨར་ནུ་ཡིས་དེ་ནི་པེར་ཀྲེམ་དང་ཀྲུང་གོའི་དབར་གྱི་་
ཚོང་དོན་འབྲེལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་ལམ་ཚད་རྡོ་་་་་་་
རིང་ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད་ཅིང་། འདི་ནི་ཀྲུང་གོ་་་་་་་
ཐང་ཧྲན་གྲུ་ཁ་ནས་ཐོན་པའི“ཐང་ཧྲན—ཨན་ཐེ་་་
ཝུའེ་ཕུ”ཀྲུང་གོ་དང་ཡོ་རོབ་ཀྱི་དུས་གཏན་མེ་་་་་་་་་་་་
འཁོར་པེར་ཀྲེམ་གྱི་ཨན་ཐེ་ཝུའེ་ཕུ་གྲུ་ཁའི་ལྕགས་་་་་་་
ལམ་ཟོག་འདྲེན་ཐང་དུ་འབྱོར་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་
པ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ངལ་རྩོལ་བཟོ་པའི་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་ལྗང་
མདོག་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོར་ལས་ཞུཌ་
ཀྱི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་སྲིད་ཅེས་བརྗོད་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་་་་་་་
ཁྱེར་རེ་ནེ་ཝ་ནས་ཟླ་5ཚེས་14ཉིན་་་་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། གོང་ཚེས་་་་་་་
ཉིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་ངལ་རྩོལ་བཟོ་པའི་རྩ་་་་་་་་
འཛུགས་ཀྱིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་སྙན་
ཞུའི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་གལ་སྲིད་་་་་་་་
འོས་འཚམ་གྱི་སྲིད་ཇུས་བཟོས་ནས་ལྗང་་་་
མདོག་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་་་་་
འདེད་བཏང་ཚེ་2030ལོར་སླེབས་སྐབས་
ལྗང་མདོག་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་གོ་ལ་ཧྲིལ་་་་
པོར་ལས་ཞུགས་གོ་སྐབས་ཁྲི་2400གཏོད་་
སྲིད་ཅེས་བརྗོད།
《2018ལོའི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་ལས་་་་་་་
ཞུགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱང་ལྟ། ལྗང་་་་་་་་
མདོག་ལས་ཞུགས》ཞེས་པའི་སྙན་ཞུའི་་་་་་་
ནང་ནུས་རྒྱུའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་ལྗང་་་་་་་་་
མདོག་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ནུས་རྒྱུའི་གྲུབ་ཆར་་་་
འགྱུར་ལྡོག་གཏོང་བ་དང་། གློག་སྒུལ་་་་་་་་
རླངས་འཁོར་སྤྱོད་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་
བ། ཨར་སྐྲུན་དངོས་པོའི་ནུས་རྒྱུའི་ཕན་་་་
འབྲས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་བྱ་ཐབས་་་
ཀྱིས་ལས་ཞུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་གསར་པ་་་་་་་་

གཏོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་དུས་མཚུངས་་་་་་་་་་་་
མཁའ་རླུང་དང་། ཆུ། ས་རྒྱུ་སོགས་སྣོད་་་
བཅུད་སྲུང་སྐྱོང་བྱ་ཐབས་ལས་ཞིང་ལས་་་་
དང་། ཉ་ལས། ནགས་ལས། ཡུལ་སྐོར་་་་
ལས་རིགས་སོགས་ཀྱི་ལས་ཞུགས་བརྟན་་་་་
དུ་གཏོང་བར་ཕན་པ་ཡོད་པ་འཁོད་ཡོད།
སྙན་ཞུའི་ནང་ནུས་རྒྱུ་ཐོན་སྐྱེད་དང་་
སྤྱོད་པའི་ཁྲོད“ལྗང་མདོག”བྱ་ཐབས་་་་་་་་
སྤྱད་ཚེ་གླིང་ཆེན་ཨ་མེ་རི་ཁ་དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་་་་
དང་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོ་ས་ཁུལ་དེ་བཞིན་ཡོ་་་་་་
རོབ་བཅས་སུ་2030ལོར་སླེབས་སྐབས་་་་་་་
ལས་གནས་ཁྲི་300དང་། ཁྲི་1400 ཁྲི་་་
200མང་དུ་འགྲོ་སྲིད་ཅེས་འཁོད་ཡོད།
དེ་དང་དུས་མཚུངས་སྙན་ཞུའི་ནང་་་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་འཕྲལ་དུ་ཛ་དྲག་གི་བྱ་་
སྤྱོད་སྤེལ་ནས་མི་རྣམས་ལ་ལྗང་མདོག་་་་་་་་
དཔལ་འབྱོར་གཞན་སྒྱུར་ལ་མཁོ་བའི་་་་་་་་་
རྩལ་ནུས་མཁོ་འདོན་བྱེད་པ་དང་ལྗང་་་་་་་་
མདོག་དཔལ་འབྱོར་གཞན་སྒྱུར་གྱིས་སླར་
ཡང་ལས་ཞུགས་དཀའ་བ་དང་དབུལ་པོ་་་་
སོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་གནད་དོན་འགོག་་་་་་་་་
རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་བྱས་པ་རེད།

“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་ལམ་རྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་སྦྱོང་སློབ་མས་
ཀྲུང་གོའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་མྱོང་རོལ་བྱས་པ།

⇑ ཉེ་ཆར། སི་ཁྲོན་སློབ་ཆེན་གྱི“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་ལམ་རྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་12ཀྱི་ཕྱི་སྦྱོང་སློབ་མ་40ཙམ་་
གྱིས་སུའུ་ཏུང་ཕོ་ཡི་ཕ་ཡུལ་སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་མེ་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གནས་པའི་མེ་ཧྲན་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་དུ་་་
སི་ཁྲོན་གྱི་ཚལ་བཟོ་སྟངས་སྦྱོང་བ་དང་། ཇའི་རིག་གནས་དང་དེ་བཞིན་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་ཆིང་ཧྲེན་་
གྱི་སྨྱུག་བསླས་མྱོང་རོལ་བྱེད་པ། ཀྲུང་གོའི་སྲོལ་རྒྱུན་ལག་རྩལ་དང་རིག་གནས་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ནང་སྲོལ་རྒྱུན་ལག་་
རྩལ་མྱོང་རོལ་བྱེད་རིང་གི་ཀྲུང་གོའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་ཤུགས་ཚོར་བར་་
བྱས་ཡོད།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེས་ཁྲའོ་ཞན་གྱིས་བྱང་
རྒྱུད་ཀྱི་ཉིང་རྡུལ་ཚོད་ལྟ་བྱ་ཡུལ་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུའི་
ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པར་དགའ་བསུ་ཞུས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ཝི་་་་་་
ཨེན་ན་ནས་ཟླ་5ཚེས་14ཉིན་གློག་འཕྲིན་་་་་་་་་་
འབྱོར་གསལ། ཚེས་14ཉིན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་་་་
ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་ཀུའུ་ཐེ་ལེ་སིས་ཝི་ཨེན་ན་རུ་ཁྲའོ་་
ཞན་གྱིས་བྱང་རྒྱུད་ཀྱི་ཉིང་རྡུལ་ཚོད་ལྟ་བྱ་ཡུལ་་་་་་་་
མེད་པར་བཟོ་རྒྱུའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པར་དགའ་་
བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་ཨ་རི་དང་ཁྲའོ་ཞན་གྱི་འགོ་་་
ཁྲིད་མི་སྣ་སིང་ཀ་ཕོར་དུ་ཐུག་འཕྲད་བྱས་ནས
“དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་རྣམ་པ”དེ་བརྟན་པོ་ཡོང་་་་
བའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བཤད།
ཀུའུ་ཐེ་ལེ་སིས་ཨོ་སི་ཁྲུ་རི་ཡའི་ཙུང་ལིའི་ལས་
ཤག་ཏུ་ཨོ་སི་ཁྲུ་རི་ཡའི་ཙུང་ལི་ཁུར་ཚེ་དང་གྲོས་་་་་་
མོལ་བྱས་རྗེས་སྨྱན་སྦྱོར་ལ“ཉིང་རྡུལ་ཚོད་ལྟ་བྱ་་་་་་
ཡུལ་སྒོ་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ནི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཐབས་གལ་་་་་་་་
ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དེས་ཁྲའོ་ཞན་ཕྱེད་གླིང་རྒྱུན་་་་་་་་་
མཐུད་ཞི་བདེ་ཡོང་བ་དང་ཉིང་རྡུལ་མཚོན་ཆ་་་་་་་་་
མེད་པར་བཟོ་རྒྱུར་ཕན་པ་ཐོབ་སྲིད”ཅེས་བཤད།
ཀུའུ་ཐེ་ལེ་སིས“དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་རྣམ་་་་་་
པ”དེ་ཟླ་6པར་ཨ་རིའི་ཙུང་ཐུང་ཐེ་རོན་ཕུ་དང་་་་་
ཁྲའོ་ཞན་གྱི་ཆེས་མཐོའི་འགོ་ཁྲིད་མི་སྣ་ཅིན་ཀྲེང་་་་
ཨེན་སིང་ཀ་ཕོར་དུ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་རིང་དེ་བས་་་་
བརྟན་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་རེ་སྒུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་་་་་
བཤད།
ཁྲའོ་ཞན་ཕྱི་དོན་ཧྲེང་གིས་ཉེ་ཆར་འདི་ཟླའི་་་

ཧྭ་ཝེ་ཀུང་སིས་ཀྲུང་གོ་དང་བྷེ་ཨུ་རུ་སུའི་བཟོ་ལས་གླིང་དང་
མཉམ་ལས་བྱས་ནས་རིག་ནུས་གླིང་བསྐྲུན་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་མེན་སི་ཁེ་ནས་ཟླ་5
ཚེས་14ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཧྭ་ཝེ་ལག་རྩལ་ཚད་་་་
ཡོད་ཀུང་སིའི་བྷེ་ཨུ་རུ་སུའི་ཡན་ལག་ཀུང་སིས་ཚེས་14ཉིན་ཀྲུང་་
གོ་དང་བྷེ་ཨུ་རུ་སུའི་བཟོ་ལས་གླིང་གསར་སྤེལ་ཀུང་སི་དང་་་་་་་་་་་་
མཉམ་ལས་ཀྱི་བརྗེད་ཐོར་མིང་རྟགས་བཀོད་པ་རེད། ཧྭ་ཝེ་ཀུང་་
སིས་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ཐད་ཀྱི་ལེགས་ཆ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་་
བྱས་ཏེ་བཟོ་ལས་གླིང་དང་མཉམ་ལས་བྱས་ནས་རིག་ནུས་གླིང་་་་་
བསྐྲུན་རྒྱུ་རེད།

ཀྲུང་གོས་བཟོས་པའི་ཨེ་ཏི་སི་ཨ་པ་པ་ནས་ཅི་པུ་ཐི་
བར་གྱི་ལྕགས་ལམ་གྱིས་ས་ཁུལ་ཕན་ཚུན་གྱི་
སྦྲེལ་མཐུད་ལ་སྐུལ་འདེད་ཐེབས་པ།

⇒ ཀྲུང་གོ་ལྕགས་ལམ་ཅུས་གཉིས་པའི་ཚོགས་པ་ཚད་ཡོད་་་་་
ཀུང་སི་དང་ཀྲུང་གོ་ཨར་ལས་བཟོ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིས་་
མཉམ་དུ་སྐྲུན་འགན་འཁུར་བ་དང་གཉེར་སྐྱོང་བྱས་པའི་ཨེ་ཏི་སི་ཨ་་
པ་པ་ནས་ཅི་པུ་ཐི་བར་གྱི་ལྕགས་ལམ་2018ལོའི་ཟླ་1ཚེས་1ཉིན་་་་་་
དངོས་སུ་སྤྱོད་འགོ་ཚུགས་ཡོད། ལྕགས་ལམ་གྱི་རིང་ཚད་སྤྱི་ལེ་་་་་་་་་་་
752.7ཟིན་ནས་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་ཤར་རྒྱུད་ཀྱི་དེང་རབས་གློག་ཤུགས་་་་་་་་
ཅན་གྱི་ལྕགས་ལམ་དང་པོ་དེ་ཡིན་ལ་ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་་་་
དུ་བསྐྲུན་པའི་ཐོན་ལས་འབྲེལ་ཐག་གི“ཕྱིར་སྐྱོད་པའི”ལྕགས་ལམ་་་
དང་པོ་དེའང་རེད། མ་རྩ་མཉམ་འདྲེས་དང་། འཆར་འགོད།
ཨར་ལས། རྒྱུ་ཆ་གྲ་སྒྲིག་བཅས་ནས་ཤར་གཏོང་ཐུབ་རྗེས་ཀྱི་གཉེར་་་
སྐྱོང་བཅས་ཚང་མ་ཀྲུང་གོའི་ཀུང་སིས་འགན་འཁུར་བ་ཞིག་རེད།
འདི་ནི་ཨེ་ཙེ་ཨོ་ཕི་ཡའི་རྒྱལ་ས་ཨེ་ཏི་སི་ཨ་པ་པ་རུ་ཨེ་ཏི་སི་ཨ་པ་པ་་་་་
ནས་ཅི་པུ་ཐི་བར་གྱི་ལྕགས་ལམ་ལས་དོན་མི་སྣས་ཐོན་གྲབས་ཡོད་་་་་
པའི་མེ་འཁོར་གྱི་འགྲམ་དུ་ལངས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

ཧྭ་ཝེ་ཀུང་སི་ནི་ཀྲུང་གོ་དང་བྷེ་ཨུ་རུ་སུའི་བཟོ་ལས་གླིང་ལ་་་་
ཞུགས་མཁན་ཁག་དང་པོའི་ཁེ་ལས་ཀྱི་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།
ཉིན་དེར་ཀྲུང་གོ་དང་བྷེ་ཨུ་རུ་སུའི་བཟོ་ལས་གླིང་དུ་བཙུགས་་་་་་་་
པའི་ཧྭ་ཝེ་ཀུང་སིའི་མཉམ་འབྲེལ་གསར་གཏོད་ལྟེ་གནས་དངོས་་་
སུ་ལས་གཉེར་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ཤིང་། གསར་གཏོད་ལྟེ་གནས་་་་་་
དེས་བཟོ་ལས་གླིང་འཛུགས་སྐྲུན་དང་བཟོ་ལས་གླིང་དུ་བཅའ་་་་་་
སྡོད་བྱེད་མཁན་ཁེ་ལས་ལ་སྔོན་གཏན་འཆར་འགོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་་
དང་། འཕྲིན་གཏོང་ལག་རྩལ་གྱི་དཀའ་གནད་སེལ་བའི་ཇུས་་་་་་

ཚེས་23ནས་25ཉིན་དབར་ལ་ཁྲའོ་ཞན་བྱང་རྒྱུད་
ཀྱི་ཉིང་རྡུལ་ཚོད་ལྟ་བྱ་ཡུལ་དེ་མེད་པར་བཟོ་བའི་་་
མཛད་སྒོ་འཚོག་རྒྱུ་དང་ཞིབ་ཕྲའི་དུས་ཚོད་གནམ་
གཤིས་ལ་བལྟས་ནས་གཏན་འཁེལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པས་
སྐབས་དེ་དུས་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགོད་པའི་ཚོགས་་
པས་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་བཅར་འདྲི་བྱ་ཆོག་པའི་་་་
ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད།
ཨ་རིས་དབྱི་རན་གྱི་ཉིང་རྡུལ་གྲོས་མཐུན་་་་་་་་
ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུའི་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་་་་་་
སྐོར་གླེང་སྐབས་ཀུའུ་ཐེ་ལེ་སིས་དབྱི་རན་གྱི་ཉིང་་་་
རྡུལ་གྲོས་མཐུན་ནི་ཉིང་རྡུལ་མཚོན་ཆ་མི་མཆེད་་་་་
པའི“ལག་ཆ་གལ་ཆེན”ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད།
ཁུར་ཚེས་དབྱི་རན་གྱི་ཉིང་རྡུལ་གྲོས་མཐུན་གྱིས་་་་་
ནུས་པ་ཐོན་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ས་ཁུལ་དེའི་བདེ་་་་
འཇགས་དང་བརྟན་ལྷིང་ལ་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་ཡོད་་
ཅེས་བཤད།
ཀུའུ་ཐེ་ལེ་སིས་དེ་ཉིན་ཕྱི་དྲོ་ཝི་ཨེན་ནའི་་་་་་་་་
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སྒྲིག་གཞིའི་སྤྱི་ཁྱབ་པུའུ་་
རུ་དྲ་བའི་ཉེས་གསོག་སྐོར་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་་་་་་་་་
འདུར་ཞུགས་པ་དང་ཚེས་15ཉིན་ཁོང་ད་དུང་ཝི་་་
ཨེན་ནར་འཚོགས་པའི་གནམ་གཤིས་སྲུང་སྐྱོང་གི་་
རྒྱལ་སྤྱིའི་གླེང་སྟེགས་ཤིག་ལ་ཞུགས་པ་རེད།
(བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་བསྒྱུར། བདེ་སྐྱིད་དང་་་་་་་་་་་་
དཀོན་སྒྲོལ་གྱིས་ཞུས)

གཞི་དང་། ཐོན་ཟོག ཞབས་ཞུ་བཅས་མཁོ་འདོན་བྱ་རྒྱུ་་་་་་་་་
རེད།
ཀྲུང་གོ་དང་བྷེ་ཨུ་རུ་སུའི་བཟོ་ལས་གླིང་ནི་བྷེ་ཨུ་རུ་སུའི་་་
ཚོང་འགུགས་མ་འདྲེན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་པ་མ་་་
ཟད། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་མཉམ་ལས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གལ་་་་་
ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པར་བརྟེན“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་མུ་་་་་་
ཏིག་རྣམ་གྲངས་ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད། 2015ལོའི་ལོ་སྨད་དུ་ངོ་་་་་
བོའི་རང་བཞིན་གྱི་གསར་སྤེལ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་བཟོ་ལས་གླིང་་
གསར་སྤེལ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་མགྱོགས་སུ་གཏོང་རྒྱུར་སྐུལ་མ་་་་་་་
ཐེབས་ཡོད།
(ཚེ་དབང་ལྷ་མོས་བསྒྱུར། པ་སངས་ཚེ་རིང་དང་བདེ་སྐྱིད་་་
སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་ཞུས)

