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རྒྱལ་ནང་གསར་འགྱུར།

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུས་ཁྲེན་ལི་ཆུན་ལ“དུས་རབས་ཀྱི་
མིག་དཔེའི”གཟི་བརྗིད་མཚན་སྙན་སྤྲད་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་9ཚེས་9
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་་
ཀྱིས་སྤྲོ་སེམས་འཁོལ་བའི་ངང་ཀྲུང་གོ་གསར་པ་དབུ་་་་་་་་་་་་
བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་70འཁོར་བ་དང་དགེ་རྒན་དུས་ཆེན་་་་་་་་་
ཐེངས་35འཆར་བར་བསུ་བ་ཞུ་བའི་མཚམས་སུ། ཚེས་9
ཉིན། ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུས་པེ་ཅིང་དུ་སྤྱི་ཚོགས་་་་
ཡོངས་ལ་ཁྲེན་ལི་ཆུན་གྱི་སྔོན་ཐོན་མཛད་རྗེས་དྲིལ་་་་་་་་་་་་་་
བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་། ཁོང་ལ“དུས་རབས་ཀྱི་མིག་་་་་་་་་་་་་
དཔེའི”གཟི་བརྗིད་མཚན་སྙན་སྤྲད་པ་རེད།
ཁྲེན་ལི་ཆུན་ནི་ཀུའེ་ཀྲོའུ་ཞིང་ཆེན་ཆན་ཏུང་ནན་མེའོ་
རིགས་ཏུང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་ཐའེ་ཅང་རྫོང་མི་རིགས་་་་
སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་སྤྱི་དང་དེ་སྔའི་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཧང་་་་་་
ཀྲོའུ་ཞོལ་ཅུན་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་སྤྱི་ཡིན་པ་རེད། ཁོང་ནི་་
དད་སེམས་བརྟན་པ་དང་བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་སློབ་
མ་སྐྱོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ལས་ལ་ཞུགས་་
པའི་ལོ་ངོ་40ཙམ་གྱི་རིང་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་སྤྱི་ལོ་34བྱས་
པ་དང་། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཏང་གི་སློབ་གསོའི་་་་་་་
མཛད་ཕྱོགས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏེ་ཀུན་་་་་
སྤྱོད་དང་། ཤེས་རིག ལུས་རྩལ། མཛེས་རྩལ། ངལ་རྩོལ་་
བཅས་ཕྱོགས་ཡོངས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་
འཛུགས་སྐྲུན་མཁན་དང་ཤུལ་འཛིན་པ་གསོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུར་་་་
གཞོལ་ཡོད། ཁོང་ནི་སློབ་ཁྲིད་ལ་དགའ་ཞེན་དང་སློབ་་་་་་་་
ཁྲིད་བྱེད་པར་མཁས་པ་དང་། གསར་གཏོད་ཀྱི་བསམ་བློ་་་
ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་ཕུགས་འདུན་ཆེན་པོའི་སློབ་་་་
གསོ་དར་སྤེལ་བཏང་སྟེ། རྒྱལ་གཅེས་ཀྱི་བརྩེ་སེམས་དང་།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དྲིན་ལན་འཇལ་བའི་བསམ་པ། རྒྱལ་ཁབ་་་་་་་་
སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བའི་བྱ་སྤྱོད་བཅས་སློབ་ཁྲིད་དང་དོ་་་་་་་་
དམ་ནང་བཅུག་སྟེ། སློབ་མ་རྣམས་ལ་སྤྱོད་བཟང་རྒྱུད་ལ་་་
འཇགས་པ་དང་འཇོན་ཐང་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་བྱེད་དགོས་་་་
པའི་ཁྲིད་སྟོན་བྱས་ཡོད། ཁོང་གིས་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་
མ་བརྗེད་པར་དམངས་ལ་ཟོལ་མེད་བརྩེ་བ་བཅངས་ཤིང་།
རྒན་ཡོལ་ཞུས་རྗེས་དམངས་གཉེར་སློབ་གྲྭས་གླ་ཕོགས་མཐོ་
པོ་སྤྲད་ནས་གདན་ཞུ་བྱས་པ་ཁས་མ་བླངས་པར་ཆན་ཏུང་་
ནན་གྱི་ས་ཁུལ་དབུལ་པོར་འོས་འགན་སློབ་སྐྱོར་བྱེད་པར་་་
བསྐྱོད་ནས། ལོ་3ལྷག་ཙམ་རིང་ཕུལ་བྱུང་དགེ་རྒན་གྱི་་་་་་་་་
རྐང་འཛིན་པའི་དཔུང་ཁག་ཅིག་གསོ་སྐྱོང་བྱས་པས་སློབ་་་་
གྲྭའི་སློབ་གཉེར་སྤུས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་རུ་ཕྱིན་ཡོད། ཁོང་་་
གིས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་སེམས་སུ་བཅངས་ནས་སྒེར་སེམས་་་་་་་་
མེད་པར་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་ཏེ། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་་་་
ཁྱིམ་ཚང་དབུལ་པོའི་ཕྲུ་གུ་སློབ་གཉེར་འཚར་ལོངས་ཡོང་་་་
བར་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཉིད་རང་འཁྲིའི་ལས་འགན་ལ་་་་་་་
བརྩིས་པ་དང་། སློབ་སྐྱོར་བྱེད་རིང་ལ་ཀླུང་བརྒལ་ཏེ་གྲོང་་
སྡེ་དང་དུད་ཚང་དུ་བཅར་འདྲིར་བསྐྱོད་པ་མ་ཟད། མེའོ་་་
རིགས་ཀྱི་ཁྱིམ་ཚང་དབུལ་པོ་100ལྷག་ཙམ་ལ་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་
རོགས་རམ་བྱས་པ་དང་། ཐའེ་ཅང་རྫོང་གི་ཤང་དང་གྲོང་་
རྡལ་ཚང་མར་བསྐྱོད་དེ་དྲང་བདེན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་་་་་་་
ནས་མི་སྔར་བས་མང་བ་སློབ་སྐྱོར་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་ཁྲིད་་་་་་་
སྟོན་བྱས་ཡོད། ཁྲེན་ལི་ཆུན་ལ་དེ་སྔ་སྐབས་དང་པོའི་རྒྱལ་་
ཡོངས་སློབ་གསོའི་སྒྱུར་བཅོས་གསར་གཏོད་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་་་་་
སློབ་སྤྱིའི་བྱ་དགའ་དང་2018ལོའི་ཀྲུང་གོའི་སློབ་གསོའི་་་་

གྲགས་ཅན་མི་སྣ་ཆེ་གྲས་བཅུ་སོགས་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་མཚན་་་
སྙན་ཐོབ་མྱོང་ཡོད་པ་རེད།
ཉེ་ལམ་ཁྲེན་ལི་ཆུན་གྱི་སྔོན་ཐོན་མཛད་རྗེས་ཀྲུང་་་་་་་་་་
དབྱང་སྨྱན་སྦྱོར་གྱིས་གཅིག་སྡུད་དྲིལ་བསྒྲགས་གཏོང་སྤེལ་་
བྱས་རྗེས་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་ཚུར་སྣང་ལན་ཆ་དྲག་པོ་བྱུང་་
ཡོད། ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་ཀུན་གྱིས་ཁྲེན་ལི་ཆུན་་་
ནི་སློབ་གསོ་སྔོན་ལ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་དང་སློབ་གསོའི་་་
སྟོབས་ཆེའི་རྒྱལ་ཁབ་སྐྲུན་པའི་ལག་ལེན་ཁྲོད་ཐོན་པའི་་་་་་་་
དཔེ་ཁྲིད་མི་སྐྱོང་གི་མིག་དཔེ་དང་། དུས་རབས་གསར་་་་་་་
པའི“བཞི་ལྡན”དགེ་རྒན་བཟང་པོའི་ཕུལ་བྱུང་འཐུས་མི་་་་
ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་རེད། རྒྱ་ཆེའི་དགེ་རྒན་ཚོས་་་
སློབ་གསོའི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་
རྣམ་བཤད་གལ་ཆེན་སློབ་སྦྱོང་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱས་
ཏེ་ཁྲེན་ལི་ཆུན་མིག་དཔེར་བཟུང་ནས་བློ་གཅིག་སེམས་་་་་་་་
གཅིག་གིས་དཔེ་ཁྲིད་མི་སྐྱོང་ལ་གཞོལ་ཏེ་དགེ་རྒན་གྱི་ཀུན་་
སྤྱོད་དང་སྤྱོད་ཚུལ་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་ཏན་ཏིག་་་་
བརྒྱབ་སྟེ་སྤྲོ་སེམས་དེ་བས་འཕེལ་བའི་སྒོ་ནས་ཀུན་སྤྱོད་་་་
ལ་བརྟེན་ནས་མི་སྐྱོང་བ་དང་དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་གྱི་་་་་
བྱ་གཞག་ཁྲོད་ཞུགས་པ་དང་། ཏང་དང་མི་དམངས་ཀྱིས་་་
དཀྲིས་པའི་དུས་རབས་གསར་པའི་འགན་འཁྲི་དང་ལས་་་
འགན་ལག་ལེན་ཏན་ཏིག་བསྟར་ཏེ་གཡུར་ཟའི་གྲུབ་་་་་་་་་་་
འབྲས་ཐོག་ནས་ཀྲུང་གོ་གསར་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་70
འཁོར་བའི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་ཕྱག་རྟགས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་
མགྲིན་གཅིག་ཏུ་བརྗོད་པ་རེད།
(བསྟན་བློས་བསྒྱུར། བསྟན་བཟང་གིས་ཞུས)

བུད་མེད་མི་གསུམ་གྱི་ཐེ་པེད་འགྲན་བསྡུར་ཐོག་ཧྲང་ཧའེ་
རུ་ཁག་པེ་ཅིང་རུ་ཁག་ལས་རྒྱལ་བ།

ཟླ་9ཚེས་9ཉིན། ཀྲེང་ཀྲོའུ་རུ་གཉེར་བའི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ལུས་རྩལ་འགྲན་་་་་་་་་་
ཚོགས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་བུད་མེད་མི་གསུམ་གྱི་ཐེ་པེད་འགྲན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་Aཡི་རེས་འཁོར་འགྲན་་་་་་་་་་
བསྡུར་ཐོག་ཧྲང་ཧའེ་རུ་ཁག་2བསྡུར་0གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐོག་ནས་པེ་ཅིང་རུ་ཁག་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཞིང་། འདི་ནི་་་་
ཧྲང་ཧའེ་རུ་ཁག་གི་ཐེ་པེད་ལུས་རྩལ་པ་ཧྥིང་ཅིང་ཡན（གཡོན）གྱིས་འགྲན་བསྡུར་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

《ཀྲུང་གོའི་ཚན་རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལོ་ངོ་70
（1949ལོ་ནས་2019ལོ་བར）》པེ་ཅིང་
དུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་9
ཚེས་9ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་9
ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ། ཚན་རིག་ལག་རྩལ་པུའུ་ཡིས་རིགས་་
གཅིག་མཁས་ཅན་དང་མཁས་དབང་100ལྷག་ཙམ་་་
སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཏེ། དུས་ཡུན་ཟླ་8རྩོམ་སྒྲིག་་་་་་་་་
པར་སྐྲུན་བྱས་པའི《ཀྲུང་གོའི་ཚན་རྩལ་འཕེལ་རྒྱས་
ཀྱི་ལོ་ངོ་70（1949ལོ་ནས་2019ལོ་བར）》དཔེ་་་
དེབ་པེ་ཅིང་དུ་དངོས་སུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ་་་་་་་་
རེད།
ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ་པར་སྐྲུན་
ཁང་གི་ཧྲེ་ཀྲང་ཧུའུ་ཧུང་ལེང་གིས་དཔེ་དེབ་འདིར་་
ས་བཅད་5དང་ལེའུ་21དབྱེ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་་་་་
ནང་ཀྲུང་གོ་གསར་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་ངོ་70
འཁོར་རིང་། རང་རྒྱལ་གྱི་ཚན་རིག་བྱ་གཞག
“ཚན་་་
རིག་ཕྱོགས་སུ་དཔུང་སྐྱོད”ནས“ཚན་རིག་ལག་་་་་་་་

“འབྲི་ཆུའི་ཟམ་ཆེན་ཞེང་ཁ་ཆེ་ཤོས”ཀྱི་ལས་གྲྭ་ཨ་མ་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པ།

ཟླ་9ཚེས་9ཉིན། ཟམ་ངོས་སུ་རྦད་དེ་སྣུམ་ཞལ་འདིང་འགོ་ཚུགས་པ་དང་སྦྲགས། ཟམ་ཞེང་ལ་སྨི་48ཟིན་པའི་ཝུའུ་ཧན་ཆིང་ཧྲན་འབྲི་ཆུའི་ཟམ་ཆེན་གྱི་ལས་གྲྭ་ཨ་མ་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པ་་་་་་་
དང་། དེ་ཐོག་ནས“འབྲི་ཆུའི་ཟམ་ཆེན་ཞེང་ཁ་ཆེ་ཤོས”དེ་རྗེས་མཐུད་ཀྱི་སྣུམ་ཞལ་འདིང་བ་དང་འཇམ་བརྡར་རྒྱག་པའི་ཨར་ལས་དུས་མཚམས་སུ་སླེབས་པ་མཚོན་གྱི་ཡོད།
འདི་ནི་སྐྲུན་བཞིན་པའི་ཝུའུ་ཧན་ཆིང་ཧྲན་གྱི་འབྲི་ཆུའི་ཟམ་ཆེན་ཡིན་པ།

རྒྱུད་རིམ་ཚང་ལ་འདུས་འགྲིལ་དང་མཐུན་སྦྱོར་ཕན་ཆེའི་སྒྱུར་བཅོས་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་ཕྱོགས་ཁག་གི་ལམ་
ལུགས་དེ་བས་འཐུས་ཚང་དང་གཏན་འཁེལ་ཡོང་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་ཞེས་ནན་བཤད་གནང་བ།

(པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད) འཇུག་འཐུས་དོ་དམ་་་་་་་་་་་་
འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་བ། སྒྲིག་བཀོད་ཁྱབ་ཚུལ་བཟང་་་་
སྒྲིག བཅོས་སྐྱོང་གྲུབ་ཆ་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་བ་བཅས་
ཀྱི་སྒོ་ནས་ཁྱབ་ཚུལ་ལུགས་མཐུན་དང་། བཅོས་སྐྱོང་ལ་་་་་་་
ཕན་འབྲས་ལྡན་པ། སྔོན་ཐོན་བློས་འཁེལ། ལྡེམ་ཤུགས་་་་་
ལྡན་པ་བཅས་ཀྱི་དངུལ་རྩའི་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་མ་་་་་་་་
ལག་གྲུབ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་ཞེས་བསྟན་ཡོད།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག མདོར་བསྡུས་འོས་འཚམ་དང་།
ལྗང་མདོག་ཐཱན་ཉུང་གི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་དར་སྤེལ་་་་་་་་་་་་
བཏང་ནས་ཞིབ་ཕྲ་ཁྱབ་གདལ་དང་། རྒྱ་ཁྱབ་ངང་ཞུགས་་་
པ། གཙོ་གནད་འབུར་དུ་ཐོན་པ། རིགས་དབྱེ་ཇུས་བསྟར་
བཅས་ཀྱི་རྩ་དོན་གཞིར་བཟུང་། གྲོན་ཆུང་རྣམ་པའི་ལས་་་
ཁུངས་དང་། ལྗང་མདོག་ཁྱིམ་ཚང་། ལྗང་མདོག་སློབ་གྲྭ
ལྗང་མདོག་སྡེ་ཁུལ། ལྗང་མདོག་ཕྱིར་སྐྱོད། ལྗང་མདོག་་་་་
ཁྲོམ་ར། ལྗང་མདོག་འཛུགས་སྐྲུན་སོགས་ཀྱི་གཏོད་་་་་་་་་་་་་་
འཛུགས་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་ནས་ལྗང་མདོག་འཚོ་བའི་འབྲེལ་ཡོད་
སྲིད་ཇུས་དང་དོ་དམ་ལམ་ལུགས་འཛུགས་པ་དང་འཐུས་་་་
སྒོ་ཚང་དུ་བཏང་ནས་ལྗང་མདོག་འཛད་སྤྱོད་དང་ལྗང་་་་་་་་
མདོག་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས་ཞེས་བསྟན་་
ཡོད།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག འགྱིག་རྫས་སྦགས་བཙོག་ལ་ཁ་་་་་་
གཏད་ཧུར་ཐག་བཅག་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་གསར་
པ་བརྟན་པོར་བཙུགས་ཏེ། འགྱིག་གིས་བཟོས་པའི་ཐོན་་་་་
རྫས་ཁག་གཅིག་ཐོན་སྐྱེད་དང་བྲིན་ཚོང་། བེད་སྤྱོད་་་་་་་་་་་་

བཅས་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་གཏན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་
བྱེད་པ་དང་། སླར་ཡང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག་པ་དང་ཕྱིར་་
བསྡུ་སླ་བ། ལྷུ་ལག་བཤིག་ཆོག་པ་བཅས་ཀྱི་ཚབ་བྱེད་ཐོན་་
རྫས་ཁྱབ་གདལ་ཧུར་ཐག་གཏོང་བ། ལྗང་མདོག་ཐོན་རྫས་
མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ། འགྱིག་རྫས་ཟོག་རོ་་་
བསྡུས་ནས་སླར་ཡང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་ཚད་ལྡན་དུ་་་་་་་་་་་་
གཏོང་བ། ལྷུ་ཚིགས་ཁག་གི་དོ་དམ་ལམ་ལུགས་འཛུགས་་་་
པ་དང་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་ནུས་ལྡན་་
དང་། གོ་རིམ་ལྡན་པ། ཕན་ཆེ་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འགྱིག་་་་་་
རྫས་སྦགས་བཙོག་བཅོས་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་ཞེས་བསྟན་ཡོད།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག ཏང་གི་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་་་་་་
ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་འཚོགས་་
ཚུན། ང་ཚོས་སྒྲིག་སྲོལ་རང་བཞིན་གྱི་གཏིང་ཟབ་པའི་་་་་་་་
འགོག་རྐྱེན་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུར་གཙིགས་ཆེན་བྱས་པར་་་་་་་་་
བརྟེན་སྒྲིག་སྲོལ་གྱི་སྒྱུར་བཅོས་གལ་ཆེན་རབ་དང་རིམ་པ་་་
བཏོན་ནས་གྲུབ་ཆའི་རང་བཞིན་གྱི་འགལ་ཟླ་ཁག་གཅིག་་་་
ནུས་ལྡན་ངང་ཐག་གཅོད་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཁྱབ་ཁོངས་་་་་་་་
མང་པོར་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་འཕོ་འགྱུར་དང་། ཞིབ་་་་་་་
ཕྲའི་རང་བཞིན་གྱི་བསྐྱར་གསོ། སྤྱི་ཡོངས་རང་བཞིན་གྱི་་་་
བསྐྱར་སྒྲིག་བཅས་བྱུང་ཡོད། ང་ཚོས་ལམ་སྲོལ་རང་བཞིན་
གྱི་འགོག་རྐྱེན་གནད་དོན་ཁྱད་བསད་བྱ་རྒྱུར་གཙིགས་ཆེན་
བྱས་པར་བརྟེན་འགག་གནད་དང་དཀའ་གནད་མང་པོ་་་་་
ཞིག་བསལ་བ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཧྲིལ་པོའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་་་་་་་
གསོན་ཤུགས་དང་གསར་གཏོད་ཀྱི་གསོན་ཤུགས་རྒྱས་པར་་

བྱས་ཡོད། ང་ཚོས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་
ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་རྒྱུར་གཙིགས་ཆེན་བྱས་ཏེ་མི་་་་་་་་
སེར་ཉེ་འགྲམ་གྱི་གནད་དོན་ལ་སྒྱུར་བཅོས་བྱེད་པ་ནས་་་་་་་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་དུས་ཐོག་ཏུ་ཁྱབ་རྒྱ་ཆུང་བ་དང་ཕན་་་་་་་་་་་
འབྲས་ཐོན་མགྱོགས་པའི་སྲིད་ཇུས་རང་བཞིན་གྱི་གསར་་་་་
གཏོད་ཁག་གཅིག་ལག་བསྟར་བྱས་པར་བརྟེན་དམངས་་་་་་
འཚོའི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སེམས་ཁྲལ་དང་རྙོག་དྲ་མང་པོ་ཐག་་་
གཅོད་བྱུང་བ་དང་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཚོར་་་་་་་་
དང་། བདེ་སྐྱིད་ཚོར་སེམས། བདེ་འཇགས་ཚོར་སེམས་་་་་
བཅས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད། ཏང་གི་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་་་་་་་་
ཀྲུང་ཨུ་ཚང་འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་འཚོགས་་
ཚུན་བཏོན་པའི་སྒྱུར་བཅོས་གལ་ཆེན་རབ་དང་རིམ་པར་་་་
ནན་ཏན་ངང་གསེད་བཀྲོལ་དང་། ལམ་ལུགས་སྒྱུར་བཅོས་
དང་ལམ་ལུགས་འཁོར་རྒྱུག་སྤྱི་འདོམས། རྩེ་རིམ་ཇུས་་་་་་་་་
འགོད་དང་རིགས་དབྱེ་སྦྲེལ་མཐུད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཐག་གཅོད་
ཡག་པོ། གོང་འོག་དང་ཕྱོགས་ཁག་གི་མཐུན་སྦྱོར་ལས་་་་་་་་
དོན་ཡག་པོ་བསྒྲུབས་པ། ལས་དོན་ཁག་གི་སྒྱུར་བཅོས་་་་་་་་
མཐུན་སྦྱོར་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུར་གཙིགས་ཆེན་བཅས་་
བྱས་ཏེ་ལས་དོན་ཁག་གི་སྒྱུར་བཅོས་ཁག་ཕན་ཚུན་སྤེལ་་་་་་་
ཟླར་འགྱུར་བ་དང་ཕན་འབྲས་བཟང་པོ་ཐོན་པ་བྱས་ནས་་་
ལམ་ལུགས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་དེ་བཅོས་སྐྱོང་གི་ཕན་འབྲས་སུ་་་་་་་
སྒྱུར་བ་བྱེད་དགོས་ཞེས་ནན་བཤད་བྱས་ཡོད།
（པ་སངས་ཀྱིས་བསྒྱུར། པ་སངས་དང་པ་ཕན་གྱིས་་་་
ཞུས）

རྩལ་ནི་ཐོན་སྐྱེད་ནུས་པ་དང་པོ”ཡིན་པའི་བར་་་་་་་་
དང་། ཚན་སློབ་རྒྱལ་དར་གྱི་འཐབ་ཇུས་ལག་་་་་་་་་་་
བསྟར་བྱེད་པ་ནས་གསར་གཏོད་རྣམ་པའི་རྒྱལ་་་་་་་་
ཁབ་གཏོད་པའི་བར། གསར་གཏོད་ལ་བརྟེན་ནས་
འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་འཐབ་ཇུས་་་་
ལག་བསྟར་བྱེད་པ་ནས་འཛམ་གླིང་གི་ཚན་རྩལ་་་་་་་
སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་སྐྲུན་པའི་རྒྱང་སྐྱོད་ཀྱི་ལམ་བུ་་
གསར་པ་གཏོད་པའི་བར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལམ་བུ་ཞིབ་
ཕྲ་བཀོད་ནས་རང་རྒྱལ་གྱི་ཚན་རྩལ་བྱ་གཞག་ལ་་་་་་
ཐོབ་པའི་འོད་སྟོང་འབར་བའི་གྲུབ་འབྲས་མངོན་་་་
པ་དང་རང་རྒྱལ་གྱི་ཚན་རྩལ་བྱ་གཞག་སྒྱུར་བཅོས་་
འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཉམས་མྱོང་ཕྱོགས་སྡོམ་བྱས་ཡོད་་་་་་་་
ཅེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་རེད།
（དཀོན་སྒྲོལ་གྱིས་བསྒྱུར། རིག་རྡོར་གྱིས་་་་་་་་་
ཞུས）

མཐོ་འབྲིང་དཀྱུས་མའི་སློབ་ཚན་གསུམ་གཅིག་
གྱུར་རྩོམ་སྒྲིག་གི་སློབ་གཞི་འདི་ལོའི་སྟོན་
ཀའི་སློབ་དུས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་་་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཉེ་ཆར། གསར་་་་་་་་་་
འགོད་པར་སློབ་གསོ་པུའི་ཡོངས་བསྒྲགས་ཚོགས་་་་་
འདུའི་ཐོག་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར། མཐོ་འབྲིང་་་་་་་་་
དཀྱུས་མའི་ཀུན་སྤྱོད་དང་ཁྲིམས་སྐྱོང་དང་། རྒྱ་་་་་་་
ཡིག ལོ་རྒྱུས་བཅས་སློབ་ཚན་ཁག་གསུམ་གྱི་གཅིག་
གྱུར་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་སློབ་གཞིར་རྒྱལ་ཁབ་སློབ་་་
གཞི་ཨུ་ལྷན་གྱིས་ཞིབ་བཤེར་གཏན་འབེབས་བྱས་་་་
པ་དང་འབྲེལ། 2019ལོའི་ཟླ་9པའི་སྟོན་ཀའི་་་་་་་་
སློབ་དུས་འགོ་ཚུགས་སྐབས་པེ་ཅིང་དང་། ཐེན་་་་་་་
ཅིན། ཧྲང་ཧའེ། ལེའོ་ཉིང་། ཧྲན་ཏུང་། ཧའེ་་་་་་་

ནན་སོགས་ཞིང་ཆེན(གྲོང་ཁྱེར)6ཏུ་སྔོན་ལ་སྤྱོད་རྒྱུ་་
དང་། ཞིང་ཆེན་གཞན་དག་ལ་རིམ་བཞིན་ཕྱོགས་་་
ཡོངས་ནས་ཁྱབ་གདལ་བཏང་སྟེ་2022ལོའི་གོང་་་་
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་མཐོ་འབྲིང་ཚང་མར་སློབ་གཞི་་་་་་་་་་་་
གསར་པ་སྤྱོད་རྒྱུ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག ལོ་་་་་་་་་
དགུའི་འོས་འགན་སློབ་གསོའི་སློབ་ཚན་ཁག་གསུམ་
གྱི་གཅིག་གྱུར་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་སློབ་གཞི་འདི་་་་་་་
ལོའི་སྟོན་ཀའི་སློབ་དུས་སྐབས་ལོ་རིམ་ཚང་མར་་་་་་་
ཡོངས་ཁྱབ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།
(ལྷག་ཚེས་བསྒྱུར། དཀོན་མཆོག་སྒྲོལ་མས་་་་་་
ཞུས)

ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཁྲའོ་ཞན་རྒྱལ་ཁབ་བཙུགས་ནས་ལོ་71འཁོར་
བའི་མཚམས་སུ་ཁྲའོ་ཞན་གྱི་ཆེས་མཐོའི་འགོ་ཁྲིད་ཅིན་
ཀྲེང་ཨེན་ལ་རྟེན་འབྲེལ་གློག་འཕྲིན་སྤྲིངས་པ།

(པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད) ཁྲའོ་ཞན་སྲིད་་་་་་་་་་་
གཞུང་། ཁྲའོ་ཞན་མི་དམངས་བཅས་ལ་སྤྲོ་སེམས་་་
འཁོལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་་་་
ཀྱི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཁྲའོ་ཞན་དམངས་གཙོ་རིང་་
ལུགས་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བརྙེས་་་་
ནས་ལོ་71འཁོར་རིང་། ཁྲའོ་ཞན་མི་དམངས་ཀྱིས་
ཁྲའོ་ཞན་ངལ་རྩོལ་ཏང་གི་འགོ་ཁྲིད་འོག སྤྱི་་་་་་་་་་་་
ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་གསར་བརྗེ་དང་འཛུགས་སྐྲུན་
བྱ་གཞག་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མདུན་ཕྱོགས་སུ་་་་་་་་་་་་
འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད། བློ་་་་
མཐུན་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་གིས་གཙོ་བོ་གནང་བའི་ཁྲའོ་་་་་་་
ཞན་ངལ་རྩོལ་ཏང་གི་འགོ་ཁྲིད་འོག ཁྲའོ་ཞན་གྱི་་་་
སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་བྱ་གཞག་ལ་རླབས་ཆེན་གྱི་་་་་་་
གྲུབ་འབྲས་གསར་པ་ཐོབ་ངེས་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་་་

ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ངས་བློ་མཐུན་ཨུ་ཡོན་ཀྲང་་་་་
དང་མཉམ་དུ་ཀྲུང་ཁྲའོ་ཡི་སྲོལ་རྒྱུན་མཛའ་གྲོགས་་་
རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་བཏང་སྟེ། རྒྱལ་ཁབ་་་་་་་་
གཉིས་པོའི་མཛའ་གྲོགས་མཉམ་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་་་་
དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་སྐབས་གསར་པར་འཕེལ་རྒྱས་་་
དེ་བས་ཆེ་བ་ཡོང་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས། རྒྱལ་་
ཁབ་གཉིས་པོ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་མི་་་་་་་་་་་་་་
དམངས་ལ་དེ་བས་ལེགས་པའི་ངང་བདེ་སྐྱིད་་་་་་་་་་་་
བསྐྲུན་འདོད་ཡོད། ད་དུང་ཁྲའོ་ཞན་དར་རྒྱས་་་་་་་་
གོང་འཕེལ་དང་མི་དམངས་བདེ་སྐྱིད་ཁམས་བཟང་
ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ནན་བཤད་་་་་་་
གནང་བ་རེད།
(བསྟན་འཛིན་བཟང་མོས་བསྒྱུར། བསྟན་བློ་་་
དང་བསྟན་བཟང་གིས་ཞུས)

