རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར།

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།
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མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱུན་མཐུད་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དམིགས་ ཀྲུང་གོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་
དྲག་པོའི་གདོང་ཐུག་ཁྲོད་གནས་པའི་བྱིས་པར་
ཚད་དོན་འཁྱོལ་གྱི་འཕེལ་རིམ་ལ་དོ་ཁུར་བྱེད་པ།
སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བྱས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་་་་་་་་་་་
ཚོགས་ནས་ཟླ་7ཚེས་10ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།
ཚེས་9ཉིན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་མཐུད་འཕེལ་་་་
རྒྱས་ཀྱི་རིམ་མཐོའི་ཆབ་སྲིད་གླེང་སྟེགས་ཉིའུ་གཡོད་ཀྱི་་་་་་་་་
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སྤྱི་ཁྱབ་པུའུ་རུ་འགོ་ཚུགས་པ་་་་་་་་་
རེད། དུས་ཡུན་ཉིན་8ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་47
གྱིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་མཐུད་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་་
དམིགས་ཚད་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པའི་ཐད་ཐོབ་པའི་འཕེལ་་་་་་་
རིམ་དང་འབྲེལ་ཡོད་གླེང་གཞིར་གཞིགས་ནས་གྲོས་བསྡུར་་་
བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་་
ལས་དོན་གྱི་གཙོ་འགན་འཁུར་མཁན་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་ལིའུ་
ཀྲེན་མིང་གིས་འགོ་ཚུགས་ཤིས་ཚིག་སྒྲོན་སྐབས་ལོ་3གྱི་་་་་་་་་་
གོང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་དབུལ་ཕོངས་དང་བཀྲེས་་་་་་
ལྟོགས་སེལ་བ་དང་། སའི་གོ་ལ་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པ། ཞི་བདེའི་་
སྤྱི་ཚོགས་སྐྲུན་པ། དཔལ་འབྱོར་དང་། སྤྱི་ཚོགས། ལག་་་་་་
རྩལ་བཅས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུའི་ཁས་་
ལེན་མཉམ་དུ་བྱས་ཡོད། མིག་སྔར། གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་དབུལ་
ཞིང་ཕོངས་པའི་མི་འབོར་གྱི་བསྡུར་གྲངས་དམའ་རུ་ཤུགས་་
ཆེན་ཕྱིན་ཡོད་པ་སྟེ། 2000ལོའི་27%ནས་ན་ནིང་གི་9%

བར་ཆག་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།
ལིའུ་ཀྲེན་མིང་གིས་གྲུབ་འབྲས་ཁག་གཅིག་ཐོབ་ཡོད་་་་་
མོད། འོན་ཀྱང་མིག་སྔར་ད་དུང་གནད་དོན་མང་དག་ཅིག་
ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། བཀྲེས་ལྟོགས་ཀྱིས་མནར་་་
བའི་མི་གྲངས་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་སྟེ། 2015ལོའི་་་་
མི་གྲངས་དུང་ཕྱུར་7.77ནས་2016ལོའི་མི་གྲངས་དུང་་་་་་་
ཕྱུར་8.15བར་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། མི་དུང་ཕྱུར་45ལ་་་་་་
ཚད་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་ཐོབ་ཐབས་བྲལ་བ་དང་།
མི་དུང་ཕྱུར་21ལ་བདེ་འཇགས་འཐུང་ཆུ་སྤྱོད་ཐབས་བྲལ་བ།
གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་ཅན་དང་། ཞིང་ལས་འཕེལ་རྒྱས།
མི་འབོར་ཤུགས་ཆེན་འཕར་བ་བཅས་ཀྱིས་རང་བྱུང་ཐོན་་་་་་
ཁུངས་ལ་གནོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།
ས་ཞིང་ཞན་འགྱུར་གྱིས་བདེ་འཇགས་དང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་་་་་་
ཉེན་ཁ་བཟོ་བཞིན་ཡོད། གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་གནམ་གཤིས་དྲོ་་་་་
རུ་ཕྱིན་པ་དང་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་དོན་
རྐྱེན་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། འདས་ཟིན་པའི་ལོ་་་་
བཅུའི་རིང་། གདོང་ཐུག་བྱུང་ཚད་མང་དུ་ཕྱིན་པས་མི་ཁྲི་་་་
ཚོ་མང་པོ་ཞིག་གནས་མེད་ཡུལ་གྱར་དུ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་བ་་་་
དང་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་18ཀྱི་འབྲུ་རིགས་མཁོ་སྤྲོད་ཐད་་་་་་་་་་་་
གནད་དོན་ལྷག་པ་དང་དེའི་ནང་གི་མི་ཁྲི་7400ལ་འཕྲལ་་་

དུ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།
གླེང་སྟེགས་གཙོ་གཉེར་ཕྱོགས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་་
དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་་
ཞི་མཱ་ལི་·ཁྲ་ཐ་ཏོ་ཝས་དམིགས་ཚད་དེ་དག་མངོན་འགྱུར་་་་
བྱེད་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སྲིད་གཞུང་གི
“ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་་་
བའི་སྙིང་སྟོབས་དང་ཀུན་སློང་བ་བཟང་པོ”
ཡོད་དགོས་པ་མ་་་་
ཟད། ད་དུང་དམངས་ཁྲོད་སྤྱི་ཚོགས་དང་། སྒེར་གཉེར་སྡེ་
ཚན། རིག་གཞུང་ལས་རིགས་བཅས་དང་དེ་བཞིན་འབྲེལ་་་
ཡོད་ཕྱོགས་གཞན་དག་བཅས་ཀྱི་ཐུན་མོང་འབད་བརྩོན་ལ་་
བརྟེན་དགོས་པའི་ནན་བཤད་བྱས་པ་རེད།
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་མཐུད་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་
རིམ་མཐོའི་ཆབ་སྲིད་གླེང་སྟེགས་ལོ་རེར་ཐེངས་རེ་ཚོགས་ཀྱི་
ཡོད་པ་དང་། དེའི་ནང་དུས་ཡུན་ཉིན་3གྱི་པུའུ་ཀྲང་རིམ་་་་
པའི་ཚོགས་འདུ་ཚུད་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་འདིའི་གླེང་སྟེགས་་
ཀྱི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་ནི“རྒྱུན་མཐུད་དང་འགོག་རྒོལ་ནུས་་་
པ་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཕྱོགས་སྒྱུར་ལ་ཕྱོགས་པ”ཞེས་པ་དེ་་་་་་་་
ཡིན་པ་དང་། པུའུ་ཀྲང་དང་པུའུ་ཀྲང་གཞོན་པ་80ལྷག་་་་་་
ཙམ་དང་སྲིད་གཞུང་མིན་པའི་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ཁོངས་མི་་་་་་་་་
2500གླེང་སྟེགས་ལ་ཞུགས་ཡོད་པ་རེད།
（པ་ཚེས་བསྒྱུར། པ་ཚེ་དང་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཞུས）

ཀྲུང་མར་གྱི་མཛའ་གྲོགས་ཟམ་ཆེན་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཟམ་སྣེ་མཐུད་ནས་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ།

⇒ ཀྲུང་གོས་མར་ཏི་ཝེར་་་་་་་་་་་་
རོགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་ཀྲུང་མར་གྱི་་་་་་་་་་
མཛའ་གྲོགས་ཟམ་ཆེན་གྱི་ཟམ་པ་གཙོ་་
བོའི་ཟམ་གདན་20པ་ནས་ཟམ་གདན་
21པ་བར་གྱི་ལྕགས་གདུང་ཚེས་9ཉིན་
བདེ་བླག་ངང་སྦྲེལ་མཐུད་བྱས་ཤིང་།
ཟམ་ཆེན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཤར་་་་་་་་་་་
གཏོང་ཐུབ་སྟེ་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་ཀར་་་
འགག་རྩའི་རང་བཞིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་་་
ཐོབ་ཡོད།
འདི་ནི་མར་ཏི་ཝེར་ཡོད་པའི་་་་་་་་་
ཀྲུང་མར་གྱི་མཛའ་གྲོགས་ཟམ་ཆེན་གྱི་་
ཟམ་པ་གཙོ་བོ་སྦྲེལ་མཐུད་བྱེད་པའི་་་་་་
གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

ཀྲུང་གོའི་སྤུས་རྟགས་པེར་ཀྲེམ་ཨོ་ལིམ་ཕིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་
ཁང་གི་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་མཉམ་ལས་རོགས་ཟླར་གྱུར་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་པུ་རུ་་་
སེར་ནས་ཟླ་7ཚེས་10ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་
གསལ། ཚེས་9ཉིན་པེར་ཀྲེམ་ཨོ་ལིམ་ཕིག་ཨུ་ཡོན་་་
ལྷན་ཁང་གིས་གསར་འགྱུར་ཡོངས་བསྒྲགས་ཚོགས་
འདུ་འཚོགས་ནས་ཀྲུང་གོའི་ལུས་རྩལ་སྤུས་རྟགས་་་་
ཕིག་ཁེ་ལུས་རྩལ་དང་འཐབ་ཇུས་མཉམ་ལས་་་་་་་་་་་
རོགས་ཟླའི་འབྲེལ་བ་འཛུགས་རྒྱུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་་་་་་་་
བྱས་པ་རེད། འདི་ལོའི་ཟླ་བཅུ་པའི་པུ་དབྱི་ནོ་སི་་་་
ཨེ་རི་སིའི་གཞོན་ནུའི་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་དང་ལོ་་
གཉིས་རྗེས་ཀྱི་ཐོ་ཁེའོ་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ཐོག་་་་་་
པེར་ཀྲེམ་གྱི་འཐུས་མི་ཚོགས་པས་ཕིག་ཁེ་ཆེད་ལས་་
ལུས་རྩལ་གྱོན་ཆས་སྤྲས་ནས་འགྲན་བསྡུར་ནང་་་་་་་
ཞུགས་རྒྱུ་རེད།
འདི་ནི་ཕིག་ཁེས་པར་ཙིར་ཨོ་ལིམ་ཕིག་ཨུ་་་་་་་་
ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་མནའ་འབྲེལ་བྱས་རྗེས་བཞག་་་་
པའི་གན་རྒྱ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་རེད།“པེར་ཀྲེམ་་་

ཨོ་ལིམ་ཕིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་གན་རྒྱ་བཞག་པ་
ནི་ཕིག་ཁེས‘རྒྱལ་སྤྱི་ཅན་གྱི་འཐབ་ཇུས’ལག་ལེན་
བསྟར་བའི་ཚད་བརྒལ་གསར་པ་གཞན་ཞིག་་་་་་་་་་་་
རེད”ཕིག་ཁེ་ཚོགས་པའི་ཏུང་ཧྲེ་ཀྲང་ཞུས་ཅིན་་་་་་་་
ནན་གྱིས་གན་འཇོག་མཛད་སྒོའི་ཐོག“ཀྲུང་གོའི་་་་་
དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་་་་
ཀྲུང་གོའི་སྤུས་རྟགས་ལའང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྒྲིག་གཞི་་་་་་་
དང་རྩ་འཛུགས་དེ་བས་མང་བའི་ཁས་ལེན་དང་་་་་་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཡོད”ཅེས་བཤད།
མིག་སྔར་ཕིག་ཁེ་འདི་ཉིད་འཇར་མན་དང་་་་་
སར་པི་ཡ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལན་ཆིའུ་སྤོ་ལོའི་་་་་་་་་
མཐུན་ཚོགས་དང་དེ་བཞིན་སི་ལོ་ཝེ་ཉི་ཡ་དང་སེབ་
རུ་སི་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཨོ་ལིམ་ཕིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་་་་
ཁང་གི་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་མཉམ་ལས་རོགས་ཟླར་སྔ་་་
རྗེས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།
（པད་ཆོས་ཀྱིས་བསྒྱུར། སྤེན་ཚེས་ཞུས）

ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་ཀྱིས་བསྐྲུན་པའི་མོང་གོལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་
སྣོལ་ཟམ་དང་པོར་རླངས་འཁོར་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ཨུ་་་་་་་
ལན་དཔའ་ཐུལ་ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།
ཀྲུང་གོ་ལྕགས་ལམ་ཅུས་བཅུ་གཉིས་པས་སྐྲུན་འགན་་
འཁུར་བའི་མོང་གོལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྣོལ་ཟམ་དང་པོ་་
སྟེ། ཨུ་ལན་དཔའ་ཐུལ་གྱི་ཡར་མ་ཀེ་སྣོན་ཟམ་ཐོག་
ཚེས་9ཉིན་རླངས་འཁོར་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པ་རེད།
མོང་གོལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞི་ཁྱོན་ཆེ་ཤོས་ཡིན་་་་
པའི་གྲོང་སྲིད་ལས་གྲྭའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་གྲས་ཤིག་་་་་་
ཡིན་པའི་ཟམ་པ་དེའི་ཐོག་རླངས་འཁོར་ཤར་་་་་་་་་་་

གཏོང་ཐུབ་པ་དེ་ཐོག་ནས་ཨུ་ལན་དཔའ་ཐུལ་གྲོང་་
ཁྱེར་གྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་འགག་པའི་གནས་ཚུལ་ཞི་་་་་་་
ལྷོད་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་མཚོན་ཡོད་པ་རེད།
ཡར་མ་ཀེ་སྣོན་ཟམ་དེ་2017ལོའི་ཟླ་4པར་་་་་
སྐྲུན་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། ཕྱོགས་གཉིས་ནས་རླངས་་
འཁོར་བཞི་མཉམ་གཤིབ་ངང་སྐྱོད་ཆོག་པའི་ལམ་་་་
ཇུས་འགོད་བྱས་པ་དེར་ཁྱོན་ཨ་སྒོར་ཁྲི་3026བཏང་་་
ཡོད་པ་རེད།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་མཉམ་འབྲེལ་་་
རྒྱལ་ཚོགས་ནས་ཟླ་7ཚེས་10ཉིན་གློག་འཕྲིན་
འབྱོར་གསལ། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱུན་
སྡོད་ཀྲུང་གོའི་སྐུ་ཚབ་མཱ་ཁྲའོ་ཤུས་ཀྱིས། ཚེས་9
ཉིན་བྱིས་པ་དང་དྲག་པོའི་གདོང་ཐུག་གནད་་་་་་་་
དོན་སྐོར་གྱི་བདེ་འཇགས་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་
ཀྱི་རིམ་པ་མཐོ་བའི་ཡོངས་བསྒྲགས་རྩོད་གླེང་་་་་་་་
ཚོགས་འདུར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་དྲག་པོའི་་་་་
གདོང་ཐུག་ཁྲོད་གནས་པའི་བྱིས་པར་སྲུང་སྐྱོབ་་་་་
བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བྱས་པ་རེད།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག་མཱ་ཁྲའོ་ཤུས་ཀྱིས་གཅིག་་་་
ནས་མ་བྱུང་སྔོན་འགོག་ཆེད་བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་་་་
ཞི་བདེར་གཅེས་སྤྲས་དང་དམག་འཁྲུག་ལ་ངོ་་་་་་་་
རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་སློབ་གསོ་བཏང་ནས་བྱིས་པ་ཚོར་་་་་་་
ཐལ་སྐྱོད་ཀྱི་བསམ་བློའི་ཤན་མི་ཞུགས་པ་དང་་་་་་་
འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པའི་གནོད་སྐྱོན་མི་ཕོག་
པ་བྱེད་དགོས། ཕྱོགས་ཁག་གིས་བྱིས་པ་རྣམས་་་་་
ལ་ཆུང་དུས་ནས“མཐུན་པོ་བྱུང་ན་མཆོག་གྱུར་་་་་
ཡིན་པའི”བསམ་བློ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་སུ་བཅུག་ནས་་་་་
གཏུམ་སྤྱོད་དང་འགལ་བ་མི་ཐོན་པ་བྱེད་དགོས།
རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་འཇིགས་སྐུལ་རྩ་འཛུགས་
ཀྱིས་དྲ་སྦྲེལ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་བསྡུ་བ་དང་གཏུམ་་་
སྤྱོད་ཀྱི་ཐལ་སྐྱོད་བྱེད་སྤྱོད་ངན་སྐུལ་བྱེད་པའི་བྱ་་་
ངན་ལ་མཉམ་དུ་རྡུང་རྡེག་གཏོང་དགོས། ཁྱིམ་་་་་
ཚང་དང་། སློབ་གྲྭ སྡེ་ཁུལ་བཅས་ཀྱི་ནུས་པ་་་་་་་་
འདོན་རྒྱུར་མཐོང་ཆེན་བྱས་ནས་བྱིས་པར་་་་་་་་་་་་་
འཇིགས་སྐུལ་གྱི་ཐལ་སྐྱོད་བསམ་བློའི་གནོད་སྐྱོན་
མི་ཕོག་པའི་རོགས་པ་བྱེད་དགོས། འཇིགས་སྐུལ་
ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་ལས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་་་
རུ་བཏང་ནས་འཇིགས་སྐུལ་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་མི་་་་་
བསྡུ་བ་དང་། མི་གསོད་པ། མནར་གཅོད་གཏོང་་་
བ། བྱིས་པ་བཙན་ཁྲིད་སོགས་ཀྱི་ཉེས་གསོག་་་་་་་་
བྱེད་སྤྱོད་སྤེལ་རྒྱུར་རྡུང་རྡེག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་་་་་་་་
གཏོང་དགོས་པ་དང་།
གཉིས་ནས་དམག་མཚམས་འཇོག་པ་དང་་་་་
གཏུམ་སྤྱོད་བཀག་འགོག་བྱས་ནས་ཐུན་མོང་ཐོག་
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞི་བདེ་དང་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོང་་་་་་་་
བྱེད་དགོས། བདེ་འཇགས་ལས་འཛིན་ལྷན་་་་་་་་་་
ཚོགས་ཀྱིས《མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་་་་་་་་་་་
འཛིན》གྱི་གཏན་འབེབས་བཞིན་བར་འདུམ་་་་་་་་
དང་། འདུམ་འགྲིག སྐད་ཆ་ཤོད་རེས། གྲོས་་་་་་
མོལ་སོགས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་་་་
སྤྱོད་རྒྱུར་སྐུལ་མ་བཏང་ནས་ཕྱོགས་ཁག་དབར་་་་་

ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་ནས་ཆེས་གནའ་བོའི་ཚོས་མདོག་
ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་་་་་
ཁྱེར་ཝ་ཧྲིང་ཐོན་ནས་ཟླ་7ཚེས་10
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་9
ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ་ཞིག་་
གིས་ས་གཤིས་ཐོ་འགོད་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་་་་་
ཆེས་གནའ་བོའི་ཚོས་མདོག་ཤེས་རྟོགས་་་
ཐུབ་བྱུང་། ཨ་ཧྥེ་རི་ཁའི་ས་ཧ་ལ་ས་ཁུལ་་
གྱི་ས་འོག་བྲག་རྡོ་ནས་བཏོན་པའི་མདོག་
རྒྱུ་ཟིང་སྐྱ་བཀྲག་མདངས་ཆེ་བ་དེ་ལོ་་་་་་་་་
དུང་ཕྱུར་11གོང་ནས་ཆགས་པ་ཞིག་་་་་་་་
རེད་ཅེས་བཤད་པ་རེད།
དུས་ཐེངས་གསར་ཤོས་ཀྱི་ཨ་རིའི
《རྒྱལ་ཁབ་ཚན་རིག་ཁང་གི་རིག་གཞུང་་་
དུས་དེབ》ཐོག་ཞིབ་འཇུག་བྱས་འབྲས་་་་་
འཁོད་པ་སྟེ། ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་ནུབ་མའི་མོ་རི་་་
ཐ་ནི་ཡའི་ཧའེ་ཤང་བྲག་རྡོ་ནག་པོ་ནས་་་་

བཏོན་པའི་མདོག་རྒྱུ་དེ་ནི་དེ་གོང་ཤེས་་་་་
རྟོགས་བྱུང་བའི་མདོག་རྒྱུ་ལས་ལོ་དུང་་་་་་
ཕྱུར་5ལྷག་ཙམ་གྱིས་སྔ་བ་ཡོད་པ་རེད།
དཔྱད་རྩོམ་གྱི་རྩོམ་པ་པོ་ཨང་དང་་་་
པོ་ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡ་གཞུང་བཙུགས་སློབ་་་་་་་་་
ཆེན་གྱི་སའི་གོ་ལའི་ཚན་རིག་སློབ་གླིང་་་་་
གི་ནུའུ་ཨར·ཀུའུ་ནའེ་ལིས་གསལ་་་་་་་་་་་་
བསྒྲགས་ཤིག་ནང“མདོག་རྒྱུ་ཟིང་སྐྱ་་་་་་་་་
བཀྲག་མདངས་ཆེ་བ་དེ་ལོ་མའི་ལྗང་རྒྱུའི་
འདུས་རྡུལ་གྱི་འགྱུར་རྡོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་
ལོ་མའི་ལྗང་རྒྱུ་དེ་གནའ་བོའི་རྒྱ་མཚོའི་་་་་
ཁྲོད་ཀྱི་སྐྱེ་ལྡན་འོད་སྒྱུར་ནུས་པ་ཞིག་་་་་་་་་
རེད”
ཅེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད།
（བསོད་ནམས་བདེ་སྐྱིད་གཞོན་་་་་་་་
པས་བསྒྱུར། བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཞུས）

ཞི་བའི་ཐོག་ནས་རྩོད་གཞི་ཐག་གཅོད་ཡོང་བར་་་་
རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལྕག་སྐུལ་བཏང་སྟེ་དྲག་པོའི་་་་་་་་་་་་
གདོང་ཐུག་ཐོན་རྒྱུ་སྔོན་འགོག་བྱེད་དགོས། རྒྱལ་
སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ས་ཁུལ་གྱི་གླེང་མང་བའི་་་་་་་་་་་
གནད་དོན་འོས་འཚམ་ངང་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་་་་་
སྐུལ་མ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། བརྒྱུད་རིམ་་་་་་་་
དེའི་ཁྲོད་བྱིས་པའི་ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོང་གང་་་་་་་་་་་་
ལེགས་བྱས་ནས་བྱིས་པ་རྣམས་གདོང་ཐུག་ཁྲོད་་་་་
སྡུག་བསྔལ་གྱི་གནས་སུ་མི་ལྷུངས་པ་བྱེད་དགོས།
གསུམ་ནས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའི་སྒོ་ནས་དོ་་་
བདག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ནུས་པ་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་་་་་་་་་་་་
ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་རོགས་རམ་ཡོང་བ་བྱེད་་་་་་་་
དགོས། གདོང་ཐུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་གིས་
དྲག་པོའི་གདོང་ཐུག་ཁྲོད་གནས་པའི་བྱིས་པར་་་་་
འགན་འཁྲི་གཙོ་བོ་འཁུར་དགོས། བདེ་འཇགས་་
ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ལག་ལེན་་་་་་་་
ཏན་ཏིག་བསྟར་ནས་བྱིས་པ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཇུས་་་་་་་
གཞི་དང་འཆར་གཞི་ཁག་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་པར་་་་་
དོ་བདག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འབད་བརྩོན་དང་གཞོགས་་་
འདེགས་བྱ་རྒྱུ་ནི་འགག་རྩ་ཡིན། དོ་བདག་རྒྱལ་་་་
ཁབ་ཀྱི་སྲིད་གཞུང་གི་གཙོ་ཁྲིད་ནུས་པར་བརྩི་་་་་་་
འཇོག་གང་ལེགས་བྱས་ནས་ཕན་ཚུན་གྱི་སྐད་ཆ་་་་
ཤོད་རེས་དང་འབྲེལ་བར་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་དེའི་བྱིས་པ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ནུས་པ་འཛུགས་་
སྐྱོང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས།
བཞི་ནས་མཐུན་སྦྱོར་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་་་་
སྟེ་བྱིས་པ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་་་་་་་
ཤུགས་ཤིག་ཆགས་པ་བྱེད་དགོས། ཕྱོགས་བསྡུས་་
ཀྱི་བྱ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་དོ་བདག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་་
སྲིད་གཞུང་གིས་དབུལ་ཕོངས་སེལ་བ་དང་། སློབ་་་
གསོ་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་བ། རྒྱུན་སྲིང་འཕེལ་རྒྱས་
ལ་སྐུལ་མ་གཏོང་བ་སོགས་ཐད་འབད་བརྩོན་བྱ་་་་
རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དྲག་པོའི་གདོང་ཐུག་གི་་་་་་་་་་་་
ཤུགས་རྐྱེན་ཕོག་པའི་བྱིས་པ་སྤྱི་ཚོགས་ཐོག་བདེ་་་་
བླག་ངང་ཕྱིར་ལོག་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་བྱེད་པ་་་་་་་
དང་བྱིས་པ་ཚོ་བདེ་ཐང་ངང་འཚར་ལོངས་ཡོང་་་་
ཆེད་བདེ་འཇགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་་་་་་་་
བཟང་པོ་ཞིག་བཏོད་དེ། བྱིས་པ་ཚོ་འབྱུང་འགྱུར་་་
ཞི་བདེར་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་མཁན་དང་སྐུལ་་་་་་་་་
འདེད་གཏོང་མཁན་ཡག་པོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་་་་་་་་
བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།
（པ་སངས་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྱུར། གནམ་ཕྱུག་
རྒྱལ་དང་པ་ཚེས་ཞུས）

བྷེ་ཨུ་རུ་སུ་སྲིད་གཞུང་གིས་ཀྲུང་བྷེ་བཟོ་ལས་གླིང་
འཛུགས་སྐྲུན་ལ་བློ་ཡིད་ཚིམ་པོ་བྱེད་པ།

⇑ ཚེས་9ཉིན་བྷེ་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ས་མེན་སི་ཁེ་རུ་བྷེ་ཨུ་རུ་སུའི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ་ཅ་ལི་ཉིང་གིས་བྷེ་ཨུ་་་
རུ་སུ་སྲིད་གཞུང་གིས“རྡོ་ཆེན”ཀྲུང་བྷེའི་བཟོ་ལས་གླིང་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་དོན་ལ་བློ་ཡིད་ཚིམ་པོ་བྱེད་་་
པ་དང་། དེའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་མདུན་ལམ་ལ་རེ་བ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ཅིང་། འདི་ནི་བྷེ་ཨུ་རུ་་་་
སུའི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ་ཅ་ལི་ཉིང(དཀྱིལ་གྱི་གཡས)གིས་བྷེ་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ས་མེན་སི་ཁེ་དང་བར་ཐག་ཉེ་་་་་་་
བའི་ཀྲུང་བྷེ་བཟོ་ལས་གླིང་དུ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པ།

ཀྲུང་ཨུ་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཁག་དབར་ངོ་འཕྲད་གྲོས་མོལ་དང་
ཕན་ཚུན་དཔྱད་གཞིར་འཛིན་རྒྱུར་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་བཏོད་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཨུ་རུ་སུའི་གྲོང་ཁྱེར་ཡེ་་
གཱ་ཅེ་ལིན་པའོ་ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་9
ཉིན་ཀྲུང་ཨུ་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་སྐབས་ལྔ་པ་ཨུ་རུ་སུའི་་
གྲོང་ཁྱེར་ཡེ་གཱ་ཅེ་ལིན་པའོ་རུ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། ཀྲུང་་་་་་
གོའི་ཀྲུང་གོ་ལྕགས་ལམ་དང་ཀྲུང་གོའི་ས་འོག་ལྕགས་ལམ་་་
སོགས་ཀྲུང་ཨུ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ནས་ཡོང་བའི་ཁེ་ལས་200
ལྷག་ཙམ་གྱིས་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་ཐོག་རང་སོ་སོའི་ལྕི་་་
བའི་སྒྲིག་ཆས་དང་། འཕྲུལ་ཆས་ཆེ་གྲས། ལག་རྩལ་་་་་་་་་་་
གསར་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་བཅས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་གསར་སྤེལ་་་་་
བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་སྡུད་ཐོག་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་་་་་
ནས་འགྲེམས་ཞུགས་ཕྱོགས་ཁག་དབར་ཐད་ཀར་ངོ་འཕྲད་
གྲོས་མོལ་དང་ཕན་ཚུན་དཔྱད་གཞིར་འཛིན་པའི་གོ་་་་་་་་་་་་

སྐབས་བཟང་པོ་མཁོ་འདོན་བྱས་ཡོད།
སྐབས་འདིའི་ཀྲུང་ཨུ་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་དང་ཨུ་་་
རུ་སུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་གཏོད་བཟོ་ལས་འགྲེམས་སྟོན་་་་་་་་་
སྐབས་དགུ་པ་གྲོང་ཁྱེར་ཡེ་གཱ་ཅེ་ལིན་པའོ་ཡི་རྒྱལ་སྤྱིའི་་་་་་་་་
ཚོགས་འགྲེམས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་འགྲེམས་ཁང་དུ་་་་
དུས་གཅིག་ཏུ་སྤེལ་བར་བརྟེན་གསར་གཏོད་བཟོ་ལས་་་་་་་་་
འགྲེམས་སྟོན་ནང་ཞུགས་པའི་འཇར་མན་དང་། ཧན་གོ
དབྱི་རན་བཅས་ཀྱི་ཁེ་ལས་ཀྱི་འཐུས་མིས་སྤྲོ་སེམས་འཁོལ་་་
བའི་ངང་ཀྲུང་ཨུ་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་ལ་ལྟ་སྐོར་ཡང་་་་་་་
བྱས་ཡོད་པ་རེད།
སྐབས་འདིའི་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་ཐོག“འགོ་་་་་་་་་་
འཛུགས་ས་གསར་པ་དང་། གོ་སྐབས་གསར་པ། འབྱུང་་་་

འགྱུར་གསར་པ”བཅས་བརྗོད་་་་་་་
དོན་གཙོ་བོར་བྱས་པ་དང་།
འགྲེམས་སྟོན་གྱི་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་སྨི་་་་་་་
ངོས་གྲུ་8500ཟིན་པ་དང་ཀྲུང་གོ་་
ཕྱོགས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་གྱི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྨི་ངོས་གྲུ་5500ལྷག་་
ཟིན་ཡོད་པ་རེད། ཀྲུང་ཨུ་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་དེ་་་་་་་་་་་
2014ལོ་ནས་བཟུང་སྐབས་བཞི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པའི་སྒོ་་་་
ནས་གཉེར་བ་དེ་ནི་ཀྲུང་ཨུ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དབར་གྱི་རིམ་་
པ་མཐོ་བ་དང་གཞི་ཁྱོན་ཆེ་བའི་ཕྱོགས་བསྡུས་རང་བཞིན་་་
གྱི་འགྲེམས་ཚོགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་་་་་་་་
པོའི་ས་གནས་དང་ཁེ་ལས་ཀྱི་མཉམ་ལས་ལ་སྐུལ་འདེད་་་་་་་
གཏོང་བ་དང་ཕྱོགས་གཉིས་པོའི་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་དོན་་་་་
འབྲེལ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རམ་འདེགས་བྱ་རྒྱུར་ནུས་པ་་་་་་་་
གལ་ཆེན་ཐོན་ཡོད་པ་རེད།
(བསྟན་འཛིན་བཟང་མོས་བསྒྱུར། ཉི་དོན་དང་་་་་་་་་་་
བསྟན་འཛིན་བཟང་མོས་ཞུས)

