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ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་9ཚེས་9ཉིན་གློག་་་
འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཟླ་9ཚེས་9ཉིན་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གི་སྤྱི་་་་་་་
ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཁྲའོ་ཞན་རྒྱལ་ཁབ་་་་
བཙུགས་ནས་ལོ་71འཁོར་བའི་མཚམས་སུ་ཁྲའོ་ཞན་ངལ་རྩོལ་ཏང་གི་
ཨུ་ཡོན་ཀྲང་རྒྱལ་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་ཅིན་ཀྲེང་ཨེན་་་་
ལ་རྟེན་འབྲེལ་གློག་འཕྲིན་སྤྲིངས་པ་རེད།

人民日报社主管 人民日报社 西藏日报社主办

ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རྟེན་འབྲེལ་གློག་འཕྲིན་ནང་། ཁྲའོ་ཞན་་་་་་་་་་་་་་
དམངས་གཙོ་རིང་ལུགས་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་ནས་
ལོ་71འཁོར་བའི་མཚམས་སུ་ངས་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་དང་། ཀྲུང་་་་
གོ་སྲིད་གཞུང་། ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་བཅས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བློ་མཐུན་ཨུ་
ཡོན་ཀྲང་ཁྱེད་དང་ཁྱེད་བརྒྱུད་ནས་ཁྲའོ་ཞན་ངལ་རྩོལ་ཏང་དང་།
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ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་་་
ཟླ་9ཚེས་9ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།
ཟླ་9ཚེས་9ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་་
གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི།
ཀྲུང་དབྱང་དམག་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་དབྱང་་
གི་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྒྱུར་བཅོས་ཟབ་གཏོང་ཨུ་་
ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་བཅས་ཡིན་པའི་ཞི་ཅིན་ཕིང་་་་་
གིས་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གནང་ཞིང་། ཁོང་་
གིས་ཏང་གི་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་
འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་འཚོགས་་་་
ཚུན་ཀྲུང་དབྱང་གིས་གཏན་ལ་འཁེལ་བའི་སྒྱུར་་
བཅོས་ལས་འགན་ཁག་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏེ་དུས་་
མཚམས་གོང་མའི་གཙོ་གནད་ནི་རྨང་གཞི་་་་་་་་་་
བརྟན་གཏོང་དང་ཀ་གདུང་ཡག་པོ་བསྒྲིགས་པ་་
དང་། དུས་དཀྱིལ་གྱི་གཙོ་གནད་དེ་ཕྱོགས་་་་་་་་་
ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་སྟོབས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་་་་་
ཞིང་། ད་ཆ་ཤུགས་རྒྱག་ས་དེ་རྒྱུད་རིམ་ཚང་ལ་འདུས་འགྲིལ་དང་་་་་་་་་་
མཐུན་སྦྱོར་ཕན་ཆེའི་ཐོག་འཇོག་དགོས། ད་ཕན་ལོ་ཤས་རིང་ང་ཚོས་་་་
སྒྲིག་སྲོལ་རང་བཞིན་གྱི་འགོག་རྐྱེན་དང་། ལམ་སྲོལ་རང་བཞིན་གྱི་་་་་་་
བཀག་འགོག་ཐག་གཅོད་དང་། སྲིད་ཇུས་རང་བཞིན་གྱི་གསར་གཏོད་
ཐད་ཐོབ་པའི་སྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་སྲ་བརྟན་དང་ཟབ་ཏུ་བཏང་་་་
སྟེ་ཕྱོགས་ཁག་གི་ལམ་ལུགས་དེ་བས་འཐུས་ཚང་དང་གཏན་འཁེལ་་་་་་་་
ཡོང་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད་ཅེས་ནན་བཤད་གནང་བ་རེད།
ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་ཀྲུང་དབྱང་གི་་་་་་་་་་
ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྒྱུར་བཅོས་ཟབ་གཏོང་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་རེན་གཞོན་་་་་
པ་ལི་ཁེ་ཆང་དང་། ཝང་ཧུའུ་ཉིང་། ཧན་ཀྲེང་བཅས་ཚོགས་འདུར་་་་་་
ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག《སྔོན་ཐོན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་རིགས་དང་དེང་་་་་་་་་་
རབས་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་མཉམ་འདྲེས་གཏིང་ཟབ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་་
སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་ལག་བསྟར་བསམ་འཆར》དང་། 《དེ་་་
བས་ལེགས་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་བཏོད་དེ་དམངས་གཉེར་ཁེ་་་་་
ལས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་བསམ་་་་་་་་་་་
འཆར》
《ཚོང་དོན་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་་་་་་་་་་་་
གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་མཛུབ་ཁྲིད་བསམ་འཆར》《ངལ་རྩོལ་ནུས་ཤུགས་
དང་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་སྤྱི་ཚོགས་རང་བཞིན་གྱི་འཁོར་རྒྱུག་སྒྲིག་སྲོལ་ལམ་་་
སྲོལ་སྒྱུར་བཅོས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར》《སློབ་
གྲྭ་འབྲིང་ཆུང་དགེ་རྒན་གྱི་ཁུར་པོ་ཡང་དུ་བཏང་ནས་སློབ་གསོ་སློབ་་་་་་
ཁྲིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་སྔར་བས་གཏོད་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར་་་་
འགའ་ཞིག》《ཞིང་ཞོར་ཐོན་ཟོག་འགན་ལེན་འཐབ་ཇུས་གལ་ཆེན་་་་་
ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་མཛུབ་ཁྲིད་བསམ་འཆར》《དངུལ་རྩའི་་་་་
རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་ལས་དོན་ལ་སྤྱི་འདོམས་ལྟ་འདོམས་བྱ་རྒྱུའི་་་་་་་་
ཇུས་གཞི》《ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་འདེགས་སྐྱོར་ལ་ཤུགས་སྣོན་་་་་་་་་་
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སྲོལ་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བའི་ཞན་ཆ་མེད་པར་་་་་
བཟོས་ཏེ། འཁོར་རྒྱུག་ལམ་སྲོལ་གཏོད་པ་་་་་་་་་་
དང་། འཁོར་རྒྱུག་ཐབས་ལམ་ཇེ་ཡངས་སུ་་་་་་་་་
གཏོང་བ། འཁོར་རྒྱུག་བར་མཐོངས་རྒྱ་ཆེར་་་་་་་
གཏོང་བ། ཐ་སྐྱོང་འགན་ལེན་ལམ་སྲོལ་འཐུས་་
སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་མི་ཚང་མས་་་་
དཀའ་སྤྱད་ངལ་རྩོལ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ངོས་་་་་་
འཕེལ་རྒྱས་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་་་་་་་
ཐོབ་པ་བྱེད་དགོས་ཞེས་ནན་བཤད་བྱས་ཡོད།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག་དགེ་རྒན་གྱིས་ཀུན་སྤྱོད་
ལ་བརྟེན་ནས་མི་སྣ་གསོ་སྐྱོང་དང་དཔེ་ཁྲིད་མི་་་་
སྐྱོང་གི་འགན་འཁྲི་གཙོ་བོ་དང་ལས་རིགས་གཙོ་
བོར་དམིགས་ནས་རིགས་དབྱེ་བཅོས་སྐྱོང་དང་་་
རྩ་ལག་མཉམ་བཅོས་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ།
དཔྱད་བསྡུར་དཔྱད་ཞིབ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ལས་་
དོན་སློབ་གྲྭར་སྤེལ་བ། སློབ་གྲྭ་འབྲིང་ཆུང་གི་དགེ་རྒན་འཐེན་སྤྱོད་་་་་་་
སོགས་ཀྱི་བྱ་བར་ལྟ་བཤེར་ཞིབ་བཤེར་བྱ་རྒྱུར་སྤྱི་འདོམས་དང་ཚད་་་་་་་
ལྡན་དུ་གཏོང་བ་དང་སློབ་གྲྭ་འབྲིང་ཆུང་གི་སློབ་གསོ་སློབ་ཁྲིད་དང་་་་་་
འབྲེལ་བ་མེད་པའི་བྱ་བ་གཙང་སེལ་དང་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་ནས་སློབ་་་
གྲྭ་འབྲིང་ཆུང་དགེ་རྒན་གྱི་ཁུར་པོ་དངོས་འབྲེལ་ཡང་དུ་བཏང་སྟེ་སློབ་་་
གྲྭ་འབྲིང་ཆུང་གི་དགེ་རྒན་བློ་རྩེ་གཅིག་སྒྲིམ་ངང་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་ཐུབ་པ་་
དང་སེམས་རྣལ་དུ་ཕབ་ནས་མི་སྣ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་དུ་འཇུག་དགོས་ཞེས་་་
བསྟན་ཡོད།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲུ་རིགས་བདེ་འཇགས་ལ་་་་་་་་་་་་
འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་མཐའ་ཚད་ལ་བརྩིས་ཏེ་གྲངས་འབོར་དང་སྤུས་ཚད་་་་
གལ་ཆེ་མཉམ་དུ་འཇོག་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་དང་། སྣ་ཁ་དབྱེ་བའི་་་་་་་་་་་
འགན་ལེན་ལག་བསྟར། མཁོ་སྤྲོད་སྤྱི་འབོར་མང་དུ་གཏོང་བ། མཁོ་་་་་
སྤྲོད་གྲུབ་ཆ་བཟང་སྒྲིག མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་བ།
མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་སྤུས་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་བ། ཞིང་ཞོར་ཐོན་ཟོག་གསོག་་་་་་་
འཇོག་དང་ལས་སྣོན་ལས་རིགས་འཕེལ་རྒྱས་སྙོམས་སྒྲིག་ལ་ཤུགས་སྣོན་
རྒྱག་པ། ཞིང་ལས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་་་་་་་
འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། ཚན་རིག་ལུགས་མཐུན་་་་་་་་
དང་བདེ་འཇགས་ཕན་ཆེའི་ཞིང་ཞོར་ཐོན་ཟོག་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་འགན་་་་་་་་
ལེན་མ་ལག་གལ་ཆེན་ཧུར་ཐག་བསྐྲུན་དགོས་ཞེས་ནན་བཤད་བྱས་ཡོད།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག་དངུལ་རྩའི་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་ནི་དངུལ་་་་་
རྩའི་ཁྲོམ་ར་བརྟན་པོ་དང་ཕན་ཆེའི་ངང་འཁོར་སྐྱོད་ཐུབ་པའི་རྨང་་་་་་་
གཞིའི་རང་བཞིན་གྱི་འགན་ལེན་ཞིག་དང་སྤྱི་ཁོག་ལ་གཟབ་ནན་དོ་་་་་་་
དམ་ལག་བསྟར་དང་ཉེན་ཁ་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་ལ་ཤུགས་སྣོན་་་་་་་་
རྒྱག་པའི་དམ་འཛིན་བྱ་གཞི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། དངུལ་རྩའི་རྨང་་་་་་་་
གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་གལ་ཆེན་ལ་སྤྱི་འདོམས་ལྟ་འདོམས་བྱ་རྒྱུར་ཤུགས་་་་་
སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་ལྟ་འདོམས་ཀྱི་ཚད་གཞི་གཅིག་གྱུར་དང་།
(པར་ངོས་གཉིས་པར་གཟིགས)

རྒྱུད་རིམ
རྒྱུད་
རིམ་་ཚང
ཚང་་ལ་འདུས
འདུས་་འགྲིལ
འགྲིལ་་དང
དང་་མཐུན
མཐུན་་སྦྱོར
སྦྱོར་་ཕན
ཕན་་ཆེའི
ཆེའི་་སྒྱུར
སྒྱུར་་བཅོས
བཅོས་་ལ་ཤུགས
ཤུགས་་
སྣོན་་བརྒྱབ
སྣོན
བརྒྱབ་་ནས
ནས་་ཕྱོགས
ཕྱོགས་་ཁག
ཁག་་གིགི་་ལམ
ལམ་་ལུགས
ལུགས་་དེདེ་་བས
བས་་འཐུས
འཐུས་་ཚང
ཚང་་དང
དང་་གཏན
གཏན་་
འཁེལ་་ཡོང
འཁེལ
ཡོང་་རྒྱུར
རྒྱུར་་སྐུལ
སྐུལ་་འདེད
འདེད་་གཏོང
གཏོང་་དགོས
དགོས་་ཞེས
ཞེས་་ནན
ནན་་བཤད
བཤད་་གནང
གནང་་བ།
ལི་་ཁེ
ལི
ཁེ་་ཆང
ཆང་་དང
དང་།་། ཝང
ཝང་་ཧུའུ
ཧུའུ་་ཉིང
ཉིང་།་། ཧན
ཧན་་ཀྲེང
ཀྲེང་་བཅས
བཅས་་ཕེབས
ཕེབས་་པ།

■ ཏང་གི་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་འཚོགས་ཚུན་ཀྲུང་དབྱང་གིས་གཏན་ལ་འཁེལ་བའི་་་་་
སྒྱུར་བཅོས་ལས་འགན་ཁག་དོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏེ་དུས་མཚམས་གོང་མའི་གཙོ་གནད་ནི་རྨང་གཞི་བརྟན་གཏོང་དང་ཀ་གདུང་ཡག་པོ་བསྒྲིགས་པ་་་་་་་་
དང་། དུས་དཀྱིལ་གྱི་གཙོ་གནད་དེ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་སྟོབས་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། ད་ཆ་ཤུགས་རྒྱག་ས་དེ་རྒྱུད་
རིམ་ཚང་ལ་འདུས་འགྲིལ་དང་མཐུན་སྦྱོར་ཕན་ཆེའི་ཐོག་འཇོག་དགོས། ད་ཕན་ལོ་ཤས་རིང་ང་ཚོས་སྒྲིག་སྲོལ་རང་བཞིན་གྱི་འགོག་རྐྱེན་དང་།
ལམ་སྲོལ་རང་བཞིན་གྱི་བཀག་འགོག་ཐག་གཅོད་དང་། སྲིད་ཇུས་རང་བཞིན་གྱི་གསར་གཏོད་ཐད་ཐོབ་པའི་སྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་སྲ་བརྟན་་་་
དང་ཟབ་ཏུ་བཏང་སྟེ་ཕྱོགས་ཁག་གི་ལམ་ལུགས་དེ་བས་འཐུས་ཚང་དང་གཏན་འཁེལ་ཡོང་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད།
བརྒྱབ་ནས་དུས་བདེ་ཀྲུང་གོ་བསྐྲུན་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར》《ལྗང་་་་
མདོག་འཚོ་བ་གཏོད་འཛུགས་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་སྤྱིའི་ཇུས་གཞི》《གཞུང་་་་་་་་་
ཁོངས་དངུལ་རྩའི་མ་རྩ་གཏོང་མཁན་གྱི་འགན་འཁྲིའི་གནས་སྐབས་་་་་་
ལག་བསྟར་གཏན་འབེབས》《འགྱིག་རྫས་སྦགས་བཙོག་བཅོས་སྒྲིག་་་
ལ་སྔར་བས་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་བསམ་འཆར》བཅས་ལ་གྲོས་་
ཞིབ་བྱས་ནས་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡོད།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག་སྔོན་ཐོན་བཟོ་སྐྲུན་ལས་རིགས་དང་དེང་་་་་་་་་་་་
རབས་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་མཉམ་འདྲེས་གཏིང་ཟབ་ལ་སྐུལ་འདེད་་
གཏོང་རྒྱུ་དེ་ནི་བཟོ་སྐྲུན་ལས་རིགས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་འགྲན་རྩོད་ནུས་པ་ཆེ་རུ་
གཏོང་བ་དང་། དེང་རབས་ཐོན་ལས་མ་ལག་སྐྱེད་སྲིང་། སྤུས་ཚད་་་་་་
མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་མངོན་འགྱུར་བཅས་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་གལ་་་་་་
ཆེན་ཞིག་རེད། ལག་རྩལ་གསར་བརྗེ་དང་། ཐོན་ལས་འཕོ་འགྱུར།
འཛད་སྤྱོད་རིམ་སྤོར་བཅས་ཀྱི་དུས་བབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ལས་སྒོ་སྦྲེལ་་་་་་་
མཐུད་དང་། འཁོར་སྦྲེལ་སྣུར་སྲིང་། ལག་རྩལ་ཞིབ་འཇུག་བཅས་་་་་་་་
ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ་དང་ལས་རྣམ་གསར་པ་དང་། བྱེད་ཐབས་གསར་པ།
ཐབས་ལམ་གསར་པ་བཅས་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ཏེ་སྔོན་ཐོན་བཟོ་སྐྲུན་་་་་་་་
ལས་རིགས་དང་དེང་རབས་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་མཉམ་འདྲེས་དང་་
ལེགས་ཆ་འདོན་སྤེལ་དང་མཉམ་ལས་ཡུན་རིང་བྱས་ཏེ་མཉམ་འཚོ་་་་་་་་
མཉམ་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་ཞེས་བསྟན་ཡོད།

ཚོགས་འདུའི་ཐོག་དམངས་གཉེར་ཁེ་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱབ་་་་་་་་་
སྐྱོར་བྱེད་པའི་ཐད། ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་་་་་་་་་་་་
ལུགས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་དཔལ་འབྱོར་ལམ་ལུགས་མཐའ་འཁྱོངས་དང་་་་་་་་་་
འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་།“གཡོ་འགུལ་སྤུ་ཙམ་མི་གཏོང་བ་་་་་་་
གཉིས”མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་ཁྲོམ་ར་ཅན་དང་། ཁྲིམས་སྐྱོང་ཅན།
ལམ་ལུགས་ཅན་བཅས་ཀྱི་ཡུན་རིང་བརྟན་ལྷིང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཁོར་་་་་་་་
ཡུག་གཏོད་པ་དང་། དབང་བའི་ལམ་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་་་་་་་་་་་་
འབྱོར་གྱིས་ཁྲིམས་ལྟར་འདྲ་མཉམ་ངང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་སྤྱོད་པ་དང་།
ཡོངས་བསྒྲགས་གཞུང་དྲང་དྲང་གཞག་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཁྲོམ་རའི་་་་་་་་་
འགྲན་རྩོད་ནང་ཞུགས་པ། བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྲུང་སྐྱོང་འདྲ་མཉམ་ཐོབ་
པ་བཅས་འགན་ལེན་བྱས་ཏེ་དམངས་གཉེར་ཁེ་ལས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་་་་་་་་
གསར་གཏོད་དང་། ཕྱོགས་སྒྱུར་རིམ་སྤོར། སྐྱོན་བྲལ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་
བཅས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་ཞེས་ནན་བཤད་བྱས་ཡོད།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ངལ་རྩོལ་ནུས་ཤུགས་དང་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་གོ་་་་་་་
རིམ་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རང་བཞིན་གྱི་འཁོར་རྒྱུག་ལ་སྐུལ་འདེད་་་་་་་་་་་་
གཏོང་རྒྱུ་དེ་ནི། དཔལ་འབྱོར་རྒྱུན་མཐུད་སྐྱོན་བྲལ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་་་་་
འགྲོ་བའི་འདེགས་སྐྱོར་ནུས་ལྡན་ཞིག་དང་མིའི་ཕྱོགས་ཡོངས་འཕེལ་་་་་་
རྒྱས་ཡོང་བའི་ལྡོག་མེད་ཀྱི་བླང་བྱ་ཞིག་རེད། ངལ་རྩོལ་ནུས་ཤུགས་་་་་་་
དང་ཤེས་ལྡན་མི་སྣ་སྤྱི་ཚོགས་རང་བཞིན་གྱི་འཁོར་རྒྱུག་སྒྲིག་སྲོལ་ལམ་་་

ཞི་་ཅིན
ཞི
ཅིན་་ཕིང
ཕིང་་གིས
གིས་་རྒྱལ
རྒྱལ་་ཁབ
ཁབ་་དཔེ
དཔེ་་མཛོད
མཛོད་་ཁང
ཁང་་གི
གི་་རིགས
རིགས་་གཅིག
གཅིག་་མཁས
མཁས་་ཅན
ཅན་་
རྒན་་གྲས
རྒན
གྲས་་ཚོར
ཚོར་་འཕྲིན
འཕྲིན་་ལན
ལན་་སྤྲིངས
སྤྲིངས་་ནས
ནས།།

ཡང་དག
ཡང་
དག་་པའི
པའི་་ཆབ
ཆབ་་སྲིད
སྲིད་་ཀྱིཀྱི་་ཁ་ཕྱོགས
ཕྱོགས་་མཐའ
མཐའ་་འཁྱོངས
འཁྱོངས་་བྱས
བྱས་་ཏེཏེ་་ཕུལ
ཕུལ་་དུདུ་་བྱུང
བྱུང་་བའི
བའི་་
སྲོལ་་རྒྱུན
སྲོལ
རྒྱུན་་རིག
རིག་་གནས
གནས་་དར
དར་་སྤེལ
སྤེལ་་གཏོང
གཏོང་་དགོས
དགོས་་ཞེས
ཞེས་་ནན
ནན་་གསུངས
གསུངས་་གནང
གནང་་བ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་9ཚེས་9ཉིན་གློག་་་་་་་་་
འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། རྒྱལ་ཁབ་དཔེ་མཛོད་ཁང་བཙུགས་ནས་ལོ་110
འཁོར་བའི་སྐབས་སུ། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་དང་།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་དབྱང་དམག་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་བཅས་ཡིན་པའི་་་་
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་་་་་
རྒན་གྲས་8ལ་འཕྲིན་ལན་སྤྲིངས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་བློ་་་་་་
མཐུན་ཡོངས་ལ་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱི་འཚམས་འདྲི་གནང་བ་དང་་་་་་་་་་
སྦྲགས། རྒྱལ་ཁབ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་རིག་་་་་་་་་་
གནས་སྟོབས་ཆེའི་རྒྱལ་ཁབ་འཛུགས་རྒྱུར་བྱས་རྗེས་གསར་པ་ཡང་བསྐྱར་་་
འཇོག་རྒྱུའི་ཐུགས་རེ་ཡང་བཏོན་གནང་བ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་འཕྲིན་ལན་ནང་། ཁྱེད་ཚོ་ལས་བྲལ་ལས་འཁྱུར་ངལ་་
གསོ་བརྒྱབ་ཀྱང་ད་དུང་རྒྱལ་ཁབ་དཔེ་མཛོད་ཁང་འཕེལ་རྒྱས་དང་རིག་་་་་
གནས་བྱ་གཞག་ལ་དོ་ཁུར་གནང་བའི་ཐོག་ནས། ཁྱེད་ཚོས“ཤེས་དཔལ་་་
རྒྱུན་འཛིན་བྱས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བའི”ཐོག་མའི་་་་་་་་་་་
བསམ་འདུན་ནན་སྲུང་བྱེད་པ་མཚོན་ཡོད་ཅེས་བསྟན་གནང་ཡོད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས། ལོ་110ནང་། རྒྱལ་ཁབ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་་་་་་
ཀྲུང་ཧྭའི་ཤེས་དཔལ་རྒྱུན་འཛིན་དང་། རྒྱལ་དམངས་ཀྱི་བྱང་ཚད་མཐོར་་
གཏོང་། དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་་
སོགས་ཀྱི་ཐད་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱས་ཡོད། རྒྱལ་་་་་
ཁབ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་མི་རབས་རེ་རེས་འདིའི་ཆེད་དུ་བློ་གྲོས་དང་་་་་་་་་་་
སྟོབས་ཤུགས་ལེགས་སྐྱེས་སུ་ཕུལ་ཡོད། ངས་འདིར་རྒྱལ་ཁབ་དཔེ་མཛོད་་་
ཁང་གི་བློ་མཐུན་ཡོངས་ལ་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱི་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་་་་་་་་
ཡིན་ཞེས་ནན་གསུངས་གནང་བ་རེད།

ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས། དཔེ་མཛོད་ཁང་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རིག་གནས་་་་་་་་་་་་
འཕེལ་རྒྱས་ཆུ་ཚད་ཀྱི་མཚོན་རྟགས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། མི་རིགས་ཀྱི་་་་
བསམ་བློ་གྲུབ་པར་བྱས་ནས་རིག་གནས་ཀྱི་གདེང་ཚོད་སྐྱེད་སྲིང་བྱ་ཡུལ་་་་
གལ་ཆེན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པས། རྒྱལ་ཁབ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་ཡང་དག་་་་་
པའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སྲོལ་
རྒྱུན་རིག་གནས་དར་སྤེལ་གཏོང་བ་དང་། ཞབས་འདེགས་ཞུ་སྟངས་་་་་་་་་་
གསར་གཏོད་བྱས་ནས་དམངས་ཡོངས་དཔེ་ཀློག་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ།
བསམ་པའི་རིག་གནས་ཐད་ཀྱི་མི་དམངས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་སྔར་བས་ཡག་པོ་
བསྐངས་ཐོག སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་རིག་གནས་སྟོབས་ཆེའི་རྒྱལ་ཁབ་་་་
འཛུགས་རྒྱུར་བྱས་རྗེས་གསར་པ་ཡང་བསྐྱར་འཇོག་རེ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་་་
པ་རེད།
རྒྱལ་ཁབ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནི་1909ལོར་བཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།
མིག་སྔར་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཁྱོན་དཔེ་དེབ་ཁྲི་4000ཙམ་ཉར་འཇོག་་་་་་་་་
བྱས་ཡོད་པ་དང་། ལོ་རེར་ཀློག་མཁན་མི་ཐེངས་ཁྲི་500ལྷག་ལ་སྣེ་ལེན་་་་་
ཞུ་གི་ཡོད་པ་རེད། མི་རིང་བའི་གོང་། ཏིང་ཡུས་དང་ཞུའེ་ཏེན་ཤིས་་་་་་་་་་
སོགས་རྒྱལ་ཁབ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་8ཀྱིས་སྤྱི་་་་་་་
ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་ལ་འཕྲིན་ཡིག་ཕུལ་ནས། རྒྱལ་ཁབ་དཔེ་མཛོད་་་་
ཁང་གི་རྒན་རབས་པ་ཚོ་མེས་རྒྱལ་དར་རྒྱས་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་རྒྱལ་་་
ཁབ་དཔེ་མཛོད་ཁང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་པའི་དཔང་པོ་་་་་
བྱུང་བའི་དགའ་ཚོར་དང་། ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་ནན་སྲུང་བྱས་ནས་་་་་
དུས་རབས་གསར་པའི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་བྱ་གཞག་ཡང་བསྐྱར་གཏོད་་་་་་
རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་མཚོན་པར་བྱས་པ་རེད།
(དམ་ཆོས་མི་ཕམ་གྱིས་བསྒྱུར། བདེ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཞུས)

གསར་་བརྗེའི
གསར
བརྗེའི་་ཡུལ
ཡུལ་་སྐོར
སྐོར་་ལས
ལས་་ཏཱ
ཏཱ་་ལེང
ལེང་་ཧྲན
ཧྲན་་དབུལ
དབུལ་་སྒྲོལ
སྒྲོལ་་ཐུབ
ཐུབ་་རྒྱུར
རྒྱུར་་སྐུལ
སྐུལ་་འདེད
འདེད་་ཐེབས
ཐེབས་་པ།

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་ལེང་ཧྲན་ཀྲོའུ་མན་ཉིང་རྫོང་དབྱིས་ཧའེ་གྲོང་རྡལ་དབྱིས་ཧའེ་གྲོང་ཚོ་ནི་དམར་དམག་རྒྱང་སྐྱོད་ལམ་བར་གྱི“དབྱིས་ཧའེ་མནའ་་་་་་་་་
ཞུགས”ས་ཆའི་དབྱིས་ཧའེ་མཚོ་འགྲམ་དུ་ཆགས་པ་དང་། དེ་སྔ་ཆ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོད་འཛིན་ཕོག་ནས་འཚོ་བ་དེ་ཙམ་ཡག་པོ་མེད། ད་ཕན་ལོ་ཤས་་་་་་་་་
རིང་། ཡུལ་དེ་གས་གྲོང་མིའི་ལས་ཞུགས་དང་གྲོང་མིའི་ཡོང་འབབ་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་དམིགས་ཚད་དུ་བཟུང་ནས་གསར་བརྗེའི་ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ཁུངས་ལ་་་
བརྟེན་ཏེ་ཡུལ་སྐོར་གྱི་ཐོན་ལས་དབུལ་སྐྱོར་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་དང་མཉམ་ལས་ཁེ་ལས་འདྲེན་འགུག་གིས“དབྱིས་ཧའེ་མནའ་ཞུགས”གསར་བརྗེའི་་་་་་
རིག་གནས་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་བསྐྲུན་པ་མ་ཟད། གྲོང་མི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་པར་བསྡུས་པས་མིག་སྔར་གྲོང་ཚོ་ཡོངས་ཀྱི་དུད་ཚང་དབུལ་པོ་་་
110ལྷག་ཙམ་ཚང་མ་དབུལ་པོའི་གནས་ལས་བསྒྲལ་ཡོད།
འདི་ནི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་བཞིན་པའི་དབྱིས་ཧའེ་གྲོང་ཚོའི་གྲོང་མི་མཱ་ཧེ་པུའུ་ཅི་མོ་ཡིས་དབྱིས་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ལྡན་ལག་ཤེས་བཟོ་རྩལ་་་་
ཐོན་རྫས་སྟོན་བཞིན་པ།

