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经中央军委主
席习近平批准中
央军委印发《关于
构建新时代人民
军队思想政治教
育体系的意见》

习近平同德国
总理默克尔通电
话

李克强主持召
开国务院常务会
议

栗战书同摩洛
哥众议长马勒基
举行会谈

上海举行全球
投资促进大会

《百年青春：中

国共产党永葆先

进性的奥秘》出版

发行

大型丛书《共

和国日记》：留存

共和国永恒记忆

全国农村户用

厕所启动拉网式

排查整改

2021年全国计

划招聘特岗教师

8.4万余名

“中共为人民
谋福利的例子我
能举出很多很多”

——英国共产
党总书记眼中的
百年中共

中国减贫事业
历史性成就带给
世界重要启示

——多国人士
高度评价《人类减
贫的中国实践》白
皮书

联合国儿基会
呼吁努力使所有
人公平获得新冠
疫苗

中国援助黎巴
嫩新冠疫苗运抵
贝鲁特

追随驼道上

的足迹

今年西藏计

划造林 110余万

亩

西藏山南市

全力巩固拓展脱

贫攻坚成果

西藏首家国

家级科技企业孵

化器落户昌都

ས་གནས། ལྷ་ས་རྡོ་སེང་གེ་ལམ་སྒོ་རྟགས། 36 སྦྲག་ཨང་། 850000 ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 0891—6335974 ཚགས་པར་བརྒྱབ་ཟིན་དུས་ཆུ་ཚོད། 6:50

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ལྷ་ས་ནས་་་་་་་་་་་་
གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ། གསར་འགོད་པར་་་་་་་་
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནགས་ལས་རྩྭ་ཐང་ཅུས་ནས་་་་
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་གསལ། འདི་ལོ་བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་་་་་
གཙོ་གནད་ས་ཁོངས་སུ་ནགས་བཟོའི་རྣམ་གྲངས་་་་་
ལག་ལེན་བསྟར་བ་བརྒྱུད། ནགས་བཟོ་མུའུ་ཁྲི་་་་་་་་་
110ལྷག་ཙམ་བྱེད་རྩིས་ཡོད་པའི་ནང་། སྔོན་ལ་་་་་་
འདེབས་པ་དང་རྗེས་སུ་ཁ་གསབ་སྤྲོད་པའི་འཛུགས་
སྐྲུན་ལས་འགན་མུའུ་ཁྲི་20དང་། གྲོང་གསེབ་ཀྱི

“ཉེ་འགྲམ་བཞིའི”ཤིང་འཛུགས་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་་་་་་་་་་་་་་
འཛུགས་སྐྲུན་ལས་འགན་མུའུ་ཁྲི་10 གནམ་གྲུས་་་་་
སོན་འདེབས་ནགས་བཟོའི་ཚོད་ལྟ་མུའུ་ཁྲི་50
ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་འོས་འགན་ཤིང་འཛུགས་མུའུ་ཁྲི་་་་་
13.9བཅས་ཚུད་པ་མ་ཟད། 2021ལོའི“གཙང་་་་

པོ་གཉིས་དང་ཆུ་བོ་བཞི”རྒྱུག་ཁུལ་གྱི་ནགས་བཟོ་་་་་
སྔོ་འགྱུར་དང་བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་དང་དེའི་ཉེ་འགྲམ་་་
ས་ཁུལ་གྱི་ནགས་བཟོ་སྔོ་འགྱུར་གྱི་འདུ་འགོད་་་་་་་་་་་་
འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ལས་འགན་མུའུ་ཁྲི་16.61དོན་་་་་་་
འཁྱོལ་ཐུབ་པའི་བརྩོན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། འདི་ལོ་་་་་
བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཤིང་འཛུགས་ནགས་བཟོའི་ལས་དོན་་
ཁྲོད་བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་དང་། གཞིས་རྩེ། ལྷོ་ཁ་་་་་་་་་་་
བཅས་གྲོང་ཁྱེར་གསུམ་གཙོ་གནད་དུ་བྱེད་པ་དང་།
བོད་ལྗོངས་ལྷ་སའི་ཉེ་འཁོར་དང་རིམ་མཐོའི་གཞུང་
ལམ་རྒྱུད་དང་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ངོགས་སོགས་ཀྱི་
གཙོ་གནད་ས་ཁོངས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོང་བ་་་་
བྱེད་པ། རི་ཆུ་ནགས་ཞིང་མཚེའུ་རྩྭ་དང་བྱེ་འགོག་་་
བྱེ་བཅོས་ཀྱི་ཕྱོགས་བསྡུས་བཅོས་སྐྱོང་སྤྱི་འདོམས་་་་་

བྱེད་པ། གཅིག་སྡུད་ཡུག་འབྲེལ་གྱི་གཞི་ཁྱོན་ལྡན་་་་
པའི་ཤིང་འཛུགས་ནགས་བཟོའི་ཕན་འབྲས་ཧུར་་་་་་
ཐག་གཏོད་པ།“གྲོང་ཚོ་དང་དུད་ཚང་ལ་སྐྱེ་ཤིང་་་་
ཡོད་པའི”གྲུབ་འབྲས་སྲ་བརྟན་དང་མཐོར་གཏོང་་་
བྱེད་པ། གྲོང་གསེབ་ཀྱི“ཉེ་འགྲམ་བཞིའི”ཤིང་་་་་་་་་
འཛུགས་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བ། སྐྱེ་ཁམས་སྡོད་མལ་གྱི་་་་་་་་
མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་གྲོང་གསེབ་འཛུགས་སྐྲུན་་་་་་་་་་
བཅས་བྱས་ནས། མཛེས་སྡུག་ལྡན་ལ་བཀོད་པ་་་་་་་་་
གཙང་བའི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་སྡོད་མལ་ཁོར་ཡུག་གཏོད་
རྒྱུ་རེད། མིག་སྔའི་བར་རང་ལྗོངས་ཀྱི་ནགས་བཟོ་་་་
སྔོ་འགྱུར་གྱི་ལས་དོན་ཁག་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྤེལ་་་་
འགོ་ཚུགས་པ་དང་ནགས་བཟོའི་ལས་འགན་མུའུ་ཁྲི་
31.2ལེགས་སྒྲུབ་ཟིན་ཡོད།

འདི་ལོ་བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་ནཌ་བཟོ་མུའུ་ཁྲི་110ལྷག་ཙམ་བྱེད་རྩིས་ཡོད་པ།

བོད་ཀྱི་ཡར་ལངས་ཞིང་བྲན་གྱི་བརྙན་པར་ཡིག་ཚགས།
—— སྡུག་བསྔལ་དང་འཚོ་བ་གསར་པ་བརྒྱུད་མྱོང་བའི་ཚེ་འཕེལ།

དཔྱིད་ཀ་འཆར་ཟིན་ནའང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་་་་་་་་
ནུབ་ནང་སོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་གཏེར་ལེན་ཁ་གྲོང་་་་
ཁྱེར་དུ་གྲང་ངར་ཤིན་ཏུ་ཆེ། ཉིན་ཤས་བསྟུད་མར་ཁ་བ་་་་་་་་་་
བབས་པས་གནམ་གཤིས་གྲང་དུ་སོང་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་་་་་
གྲང་ངར་ཆེ་བའི་གནམ་གཤིས་ཀྱིས་མཚོ་ནུབ་ཀྲོའུ་གཞུང་་་་་་་་
ཁོངས་མ་འཇོག་འཁོར་སྐྱོད（ཚོགས་པ）ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་་་་
ཝུའུ་ལམ་རྫོང་ས་རྒོད་གསར་སྦོལ་མོ་ཧོ་རྔ་མོང་ར་བར
（གཤམ་ལ་མོ་ཧོ་རྔ་མོང་ར་བ་ཞེས་བསྡུ་རྒྱུ）བསྐྱོད་ནས
“གསར་བརྗེའི་རྗེས་ཤུལ་འཚོལ། གསར་བརྗེའི་སྙིང་སྟོབས་་་་
རྒྱུན་འཛིན་བྱེད”ཅེས་པའི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་་
བའི་སྤྲོ་སེམས་གཏན་ནས་ཉམས་མེད།

གཏེར་ལེན་ཁ་ནས་མོ་ཧོ་རྔ་མོང་ར་བ་བར་ལམ་ཐག་སྤྱི་་་་
ལེ་190ཙམ་ཡོད་ཅིང་། མཚོ་ནུབ་གཞུང་ཁོངས་མ་འཇོག་་་་་་་
འཁོར་སྐྱོད་ཀུང་སིའི་ཏང་ཡོན་60ལྷག་ཙམ་བསྡད་པའི

“གསར་བརྗེའི་འགྲུལ་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར”ནང་འཁྲུག་ཆ་ཧ་་་་
ཅང་དོད་པོ་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ཚོས་ལམ་བར་དུ“ཏང་གི་ལོ་་་་་་་
རྒྱུས”མཉམ་སྤྱོད་དང་།“ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས”ཤེས་བྱའི་དྲི་བ་་་་་་་
དྲིས་ལན་འདོན་པ། གསར་བརྗེའི་གླུ་དབྱངས་ལེན་པ་སོགས་
ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ཧ་ཅང་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོ་ཡོད་པ་རེད།

གདུང་སེམས་ཟབ་མོ་མཚོན་པའི་ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་རེ་རེ་་་་་་
ལས་ཏང་གི་བརྗིད་ཆེའི་ལོ་རྒྱུས་ལམ་བུ་དང་འོད་སྟོང་འཕྲོ་་་་་་
བའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་ཕྱིར་དྲན་དང་། འབྱོར་མེད་གྲལ་རིམ་གྱི་་་
གསར་བརྗེ་བ་རྒན་རབས་ཚོའི་བླ་ན་མེད་པའི་མཛད་རྗེས་་་་་་་
དང་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་མིའི་གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་བསམ་་་་
པའི་འཇིག་རྟེན་མཚོན་པ་དང་། ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་བྱའི་དྲི་་
བ་དྲིས་ལན་རེ་རེ་ལས་ཚང་མས་ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་བྱར་སྔར་
བས་རྒྱུས་མངའ་གཏིང་ཟབ་བྱུང་བ། དུས་རབས་མི་འདྲ་་་་་་་་
བའི་གསར་བརྗེའི་གླུ་དབྱངས་རེ་རེ་ལས་ཚང་མར་འབད་་་་་་་་
འབུངས་ཡར་སྐུལ་བྱུང་བ་མ་ཟད་བསམ་པའི་རྒྱགས་ཕྱེ་ཕུན་་་་
སུམ་ཚོགས་པོ་ཞིག་སྦྱིན་ཡོད་ལ། ཚང་མས་མཉམ་དུ་ཏང་གི་་་
ལོ་ངོ་བརྒྱའི་འོད་སྟོང་འཕྲོ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལམ་བུར་བསྐྱར་དྲན་་་
ཡང་བྱས་པས། གསར་བརྗེའི་བྱ་གཞག་ལ་བཅངས་པའི་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་དང་ནམ་ཡང་ཏང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་་་་་་་
ཚང་མའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་མཚོན་ཡོད།

སྒེའུ་ཁུང་གི་ཕྱི་རོལ་དུ་གྲང་ངར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ནའང་རླངས་
འཁོར་ནང་གི་སྣ་མང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི“བསམ་པའི་་་་་་་་་་
རྒྱགས་ཕྱེ”འདི་ལས་ཚང་མའི་བློ་སྟོབས་རབ་ཏུ་འཕེལ། མོ་ཧོ་
རྔ་མོང་ར་བའི་ལོ་རྒྱུས་རྟེན་རྫས་བཤམས་མཛོད་ཁང་གི་་་་་་་་་་་

འཆད་འགྲེལ་པའི་ཁྲིད་སྟོན་འོག་ཚང་མས་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་་་་
ངང་བཤམས་སྟོན་ཁང་དུ་ལྟ་སྐོར་བྱས།

“1951ལོའི་ཟླ་8པར། བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་་་་་་
བཏང་མ་ཐག་དཔུང་སྡེ་ཞིག་གིས་རྨ་ཆུའི་ཆུ་འགོ་བརྒྱུད་་་་་་་་་་་
མདུན་སྐྱོད་བྱེད་རིང་རུ་མི་དང་བཞོན་རྟ་འདམ་རྫབ་ནང་་་་་་་
དིམ་པ་སོགས”ཀྱི་རྩ་ཆེའི་པར་རིས་དང་། རྩ་ཆེའི་དངོས་པོ།
ཞིབ་ཚགས་པའི་ཡིག་ཐོག་འགྲེལ་བཤད་བཅས་ལས་གསར་་་་་་
བརྗེའི་སྔོན་གཤེགས་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་བོ་དཔེ་བཟང་བ་་་་་
རྒན་རབས་ཚོས་ཏང་ལ་བཅངས་པའི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་་་་་
གི་བསམ་པ་དང་ཞུམ་པ་མེད་པའི་དམག་འཐབ་ཀྱི་སྤྱོད་ཚུལ་་་
སླར་ཡང་གསལ་པོར་མངོན་ཡོད།

ཡོན་ཞའོ་ཧུའུ་ཡིས་ཚོམས་ཆེན་ནང་ནས《བོད་སྐྱོད་རྔ་་་་
མོང་རུ་ཁག》ཅེས་པའི་དངོས་མཚོན་གློག་བརྙན་རབ་དང་་་་་་
རིམ་པའི་ལེའུ་བཞི་པ《འཆི་གསོན་ལམ་བུ》ཞེས་པ་བལྟས་་་་་་་
རྗེས“གསར་བརྗེའི་སྔོན་གཤེགས་དཔའ་བོའི་འོད་སྟོང་འཕྲོ་་་་
བའི་མཛད་རྗེས་དང་། འཆི་རྒྱུར་མི་སྐྲག་པ། དཀའ་སྡུག་ལ་་་
མ་འཛེམས་པ། སྒེར་སེམས་མེད་པར་ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་བ་་་་་
བཅས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་ལས་ང་ལ་སྐུལ་ལྕག་ཆེན་པོ་ཐེབས་་་་་་་་་་་
བྱུང”ཞེས་བརྗོད།

གློག་བརྙན་བལྟས་ཚར་རྗེས་ཏང་ཡོན་ཚང་མས་དམར་་་་
མདངས་བཀྲ་བའི་ཏང་དར་ལ་ཁ་ཕྱོགས་ཏེ་ལག་པ་གཡས་པ་་་
མཐོན་པོར་བཏེགས་ནས་ཏང་ཞུགས་དམ་བཅའ་བསྐྱར་་་་་་་་་་
འཇོག་བྱས་པ་རེད། བློ་རྩ་བརྟན་པའི་དམ་ཚིག་རེ་རེ་ལས་དེ་་
གར་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མས་ཏང་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་་་
འགན་འཁྲི་བློ་ལ་བརྟན་པོར་འཆང་བའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དད་་་་་་་
སེམས་ལ་དཔང་པོ་བྱས་ཡོད།

མོ་ཧོ་རྔ་མོང་ར་བའི་ལོ་རྒྱུས་རྟེན་རྫས་བཤམས་མཛོད་་་་་་
ཁང་གི་ཀོན་ཀྲང་ཀྲང་ཚུན་ཧུའུ་ཡིས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་་་་་
རྒྱལ་གཉེར་རྔ་མོང་ར་བ་ཆེ་ཤོས་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་པའི་མོ་ཧོ་རྔ་་་
མོང་ར་བ་འདི་ཉིད་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་གསར་བརྗེའི་སློབ་་་་་་་
གསོ་དང་། རྒྱལ་གཅེས་རིང་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གསོ། གསར་་་་་་་་
བརྗེའི་སྲོལ་རྒྱུན་སློབ་གསོ་བཅས་སྤེལ་ཡུལ་དང་སྤྱི་ཚོགས་་་་་་་་
རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་རིན་ཐང་ལྟ་བ་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་་་་་་
གསོན་ཉམས་དོད་པའི་སློབ་ཚན་ཚོགས་ཡུལ་ལ་གྱུར་ཡོད།

“རྔ་མོང་ར་བའི་སྙིང་སྟོབས”མཚོ་སྔོན་གསར་པ་འཛུགས་་་་་་་
སྐྲུན་གྱི་སྒུལ་ཤུགས་ཆེན་པོར་གྱུར་ནས་ང་ཚོ་མ་འོངས་ཕྱོགས་་་
སུ་བསྐྱོད་རྒྱུར་སྐུལ་ལྕག་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

（བཀྲ་ཤིས་ཚེ་དབང་གིས་བསྒྱུར། བདེ་དབང་གིས་ཞུས）

རྔ་མོང་ར་བའི་རྗེས་ཤུལ་འཚོལ་བ།
འདི་ག་ཚགས་པར་གྱི་གསར་འགོད་པ། ཀྲང་ཧུང་ཤུས།

བོད་ལྗོངས་རྫ་ཡུལ་ལོ་མ་གྲོང་ཚོའི་
རི་སྐྱེས་ཁམ་བུའི་གླིང་།

ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། བོད་ལྗོངས་རྫ་ཡུལ་ལོ་མ་གྲོང་་་
ཚོས་ལེགས་ཆ་སྣ་ཚོགས་གང་ལེགས་སྤྱད་དེ་དཔལ་འབྱོར་་་་
འཕེལ་རྒྱས་ཤུགས་ཆེན་བཏང་བ་མ་ཟད། ད་དུང་གྲོང་་་་་་་
ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་འཐུས་སྒོ་་་་
ཚང་དུ་བཏང་ནས། གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་གཞི་་་་་་་་་་་་
གཅིག་ཅན་གྱི་འཕེལ་རིམ་ལ་སྐུལ་འདེད་ཏན་ཏིག་བཏང་་་་
བ་རེད། གྲོང་ཚོ་དེར་རང་བྱུང་གི་རི་སྐྱེས་ཁམ་བུའི་གླིང་་་་་
ཞིག་ཡོད་པ་དང་དེའི་ཕྱོགས་གསུམ་དུ་རི་བོ་མུ་ལ་མུ་ཁྱུད་་་་
དུ་ཆགས་ཤིང་། དེ་ནི་ངོ་མཚར་ཆེ་བའི་རང་བྱུང་གི་དགའ་
ཚལ་ཞིག་དང་ཁམ་བུའི་རྟེན་གཞི་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད། ལོ་མ་་
གྲོང་ཚོར་སྔ་རྗེས་སུ“བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རིམ་པའི་སྐྱེ་་་་་་་་
ཁམས་གྲོང་ཚོ”དང་།“ལོ་མ་སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར་གྲོང་ཚོ”

“ཡིད་རྟོན་གྲོང་ཚོ”སོགས་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་མཚན་སྙན་ཐོབ་་
ཡོད་པ་རེད།

འདི་ནི་ལོ་མ་གྲོང་ཚོའི་ཟུར་ཞིག་ཡིན་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་གནས་ཚུལ་་་་་་་་་
འབྱོར་གསལ། བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་་་་་
ཐོག་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་གཞིགས་ན། ཉིན་ཤས་གོང་
ཚན་རྩལ་པུས་2020ལོའི་ལོ་འཁོར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་་་་་་་་
རིམ་པའི་ཚན་རྩལ་ཁེ་ལས་ཀྱི་སྐྱོང་གསོ་ཁང་གི་མིང་་
ཐོ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་། བོད་ལྗོངས་ཆབ་་་་་་་་
མདོ་ཁུལ་གསར(མཐོ་གསར་ཁུལ)དུ་གནས་པའི་་་་་་་་
ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་ཚན་རྩལ་ཁེ་ལས་ཀྱི་སྐྱོང་གསོ་་་་་་་
ཁང་དེ་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་ཚན་རྩལ་ཁེ་ལས་ཀྱི་སྐྱོང་་

གསོ་ཁང་དུ་བརྩིས་ནས། བོད་ལྗོངས་ཡོངས་སུ་ཆོག་
མཆན་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་ཚན་རྩལ་ཁེ་་་་་་་་
ལས་ཀྱི་སྐྱོང་གསོ་ཁང་ཐོག་མ་དེར་གྱུར་ཡོད།

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། བོད་ལྗོངས་
ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་ཚན་རྩལ་ཁེ་ལས་ཀྱི་སྐྱོང་གསོ་་་་་་་
ཁང་ཆབ་མདོ་ཁུལ་གསར(མཐོ་གསར་ཁུལ)གྱི་ཚན་་་
རྩལ་གསར་གཏོད་ཀྱི་གཞི་རྟེན་གྲས་ཤིག་ཡིན་པའི་་་་
ངོས་ནས། ས་མཐོའི་ཚན་རྩལ་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་རྣམ་་་་
གྲངས་དང་ཁེ་ལས་ཀྱི་ཆེད་ལས་སྐྱོང་གསོ་ཁང་ཧུར་་་

ཐག་གཏོད་རྒྱུར་གཞོལ་བ་དང་། ཚན་རྩལ་གྲུབ་་་་་་་་
འབྲས་གཞན་སྒྱུར་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་མཐོ་
གསར་ལག་རྩལ་གྱི་ཁེ་ལས་དང་ཁེ་ལས་མཁས་ཅན་་་
གསོ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུ་དམིགས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ། ཞིབ་་་་་་་་
སྤེལ་དང་། ཚོད་ལྟ། གཞུང་དོན་སྒྲུབ་པ། གཉེར་་་་
སྐྱོང་བཅས་བྱ་ཡུལ་དང་སྒྲིག་བཀོད་སྒྲིག་ཆས་དང་་་་
དེ་བཞིན་བཅའ་ཁྲིམས་དང་། ནོར་དོན། མ་འཇོག་
དང་མ་རྩ་མཉམ་འདྲེས། ཁྲོམ་ར་ཁྱབ་གདལ་སོགས་
ཀྱི་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བ་བཅས་བྱས་ནས། གསར་་་་་
གཏོད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་། ལག་རྩལ་རིགས་གཅིག་
མཁས་ཅན། ཐོན་ལས་ཀྱི་ཐེབས་རྩ་བཅས་གཞི་་་་་་་་་
གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་མཐུན་སྦྱོར་གསར་གཏོད་ཀྱི་་་་་
ལས་སྟེགས་ཤིག་གཏོད་རྒྱུ་རེད།

འདི་ལོ་ལོ་92ལ་སླེབས་པའི་ཚེ་འཕེལ་བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་་་་་་་
བྱང་ཁ་ཤང་ཆུ་ཁ་བྱང་གྲོང་ཚོར་འཚོ་བ་སྐྱེལ་བཞིན་ཡོད།

བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱ་ཚ་རྫོང་དུ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་འཕེལ་ཆུང་དུས་ནས་ཕ་མ་་་་་་་
དང་མཉམ་དུ“སྐད་ཆ་ཤོད་ཤེས་པའི་ལག་ཆ”ལྟ་བུ་སྟེ་ཞིང་བྲན་ལ་གྱུར་ནས་གོས་ཀྱིས་་་་
ལུས་པོ་མི་དྲོད་པ་དང་ལྟོས་གྲོད་པ་རྒྱགས་ཀྱི་མེད། ཕ་མ་གཉིས་གྲོངས་རྗེས་ཁོང་གིས་་་་་་
འཁྱམ་པོའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་འགོ་ཚུགས་ཏེ་ལྷོ་ཁ་ནས་ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་དུ་བྲོས་ཡོང་ཡོད། ཁོང་་
གིས“ཞིང་བྲན་བདག་པོས་བཟུང་ཚེ་མིག་རིལ་འདོན་པ་དང་། རྣ་ལྕོག་བྲེགས་པ། རྐང་
ལག་གཅོད་པ་སོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་གཅོད་དེ་དག་ད་ལྟ་དྲན་སྐབས་སྐྱི་གཡའ་བ་ཞིག་་་་་་་་་་་་་་
ཡོད”ཅེས་བཤད།

དམངས་གཙོའི་བཅོས་སྒྱུར་བྱས་རྗེས་ཚེ་འཕེལ་ཞིང་རའི་བཟོ་པར་གྱུར་ནས་ཚ་ཚ་་་
འུར་འུར་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་ངལ་རྩོལ་ནང་ཞུགས་ཡོད།

ད་ཆ་བགྲེས་སོང་ཚེ་འཕེལ་རྒན་ཡོལ་ཞུས་ཟིན་པ་དང་། ཟླ་རེར་རྒན་གསོའི་གླ་་་་་་་་
ཕོགས་ལེན་རྒྱུ་ཡོད་ཅིང་། བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ཀྱིས་ཁེངས་པའི་ཁྱིམ་དུ་ཚེ་མཇུག་གི་འཚོ་བ་
སྐྱེལ་བཞིན་ཡོད།

← ཚེ་འཕེལ་གྱི་འདྲ་པར་ཡིན་པ།

← བགྲེས་་་་་་
སོང་ཚེ་འཕེལ་་་་་་་་
གྱིས་ཁྱིམ་དུ་གྱོན་་་
གོས་ཚད་རྒྱག་་་་་་་་
བཞིན་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་གནས་ཚུལ་འབྱོར་་་་་་་་་་་་
གསལ། བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཐོག་གནས་ཚུལ་་་་་
སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། ཉིན་ཤས་གོང་གསར་འགོད་པར་བོད་
ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་བཀོད་་་་་་་་་་་་
འདོམས་པུའི་2021ལོའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཐོག་་
ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་གསལ། གྲོང་ཁྱེར་དེས་དབུལ་སྒྲོལ་་་་་་་་་
འགག་སྒྲོལ་གྱི་སྙིང་སྟོབས་མཐའ་འཁྱོངས་དང་དར་སྤེལ་་་་་་་་་
བཏང་ནས་དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ནུས་ཤུགས་
ཡོད་རྒུས་སྲ་བརྟན་དང་རྒྱ་ཆེར་བཏང་སྟེ་གྲོང་གསེབ་དར་་་་་་་
རྒྱས་ལ་མུ་མཐུད་སྐུལ་འདེད་གཏིང་ཟབ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་་་་་་་
རེད།

ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་དབུལ་སྐྱོར་ལས་དོན་དང་གྲོང་་་་་་་་་་
གསེབ་དར་རྒྱས་སྐོར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་རྣམ་་་་་
བཤད་གལ་ཆེན་དང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་་་་་
ཕྱོགས་སྡོམ་གཟེངས་བསྟོད་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གནང་བའི་སྤྱི་་་་་་
ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གྱི་་་་་་་་་་་་་་
དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་གཏིང་ཟབ་བྱེད་པ་་་་་་་་་
དང་། ཐོན་ལས་དར་རྒྱས་དང་། སྐྱེ་ཁམས་སྡོད་མལ་ལ་་་་་་་་་་
འཚམ་པ། ཡུལ་སྲོལ་བཟང་བ། བཅོས་སྐྱོང་ནུས་ལྡན། འཚོ་
བ་འབྱོར་ཕྱུག་བཅས་ཀྱི་དམིགས་ཚད་དང་ལས་འགན་ལ་་་་་་་་
དམ་པོར་དམིགས་པ། གོང་འོག་སེམས་མཐུན་དང་། གནད་
སྨིན་དངོས་སྒྲུབ། གསར་འབྱེད་གསར་གཏོད། འགག་སྒྲོལ་་་

དཀའ་སེལ་བཅས་ཀྱི་དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་གྱི་སྙིང་སྟོབས་་་་་
མཐའ་འཁྱོངས་དང་དར་སྤེལ་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ནས།
དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་སྲ་བརྟན་དང་རྒྱ་ཆེར་་་་
གཏོང་བ་དང་གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་སྦྲེལ་མཐུད་ནུས་ལྡན་བྱ་་་་
རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་ཏན་ཏིག་གཏོང་རྒྱུ་དང་། དབུལ་པོ་བསྐྱར་་་་
ལོག་གི་ལྟ་ཞིབ་ཚད་ལེན་དང་རོགས་སྐྱོར་ལམ་སྲོལ་འཐུས་སྒོ་་་
ཚང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཡོང་འབབ་དམའ་བའི་མི་ཚོགས་ལ་་་
རྒྱུན་རྣམ་ཅན་གྱི་རོགས་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས།
གཞི་ཁྱོན་རང་བཞིན་གྱི་དབུལ་པོ་བསྐྱར་ལོག་མི་ཐོན་པའི་་་་་་་
མཐའ་ཚད་བརྟན་པོ་བསྲུང་རྒྱུ། ཕན་ཡོད་ཀྱི་གོ་སྐབས་དམ་་་་
འཛིན་ནན་པོ་བྱེད་པ་དང་། སྔ་སྣུར་ནས་ཇུས་འགོད་བཀོད་་་
སྒྲིག་བྱེད་པ་དང་། འཆར་འགོད་སྒྲིག་བཟོར་ཤུགས་སྣོན་་་་་་་་
རྒྱག་པ། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་བཀོད་པ་ལེགས་སུ་གཏོང་བ། གྲོང་་་་
གསེབ་དར་རྒྱས་ཀྱི་གཙོ་གནད་རོགས་སྐྱོར་རྫོང་ལ་སྲིད་ཇུས་་་་
ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བརྩོན་ལེན་ཧུར་ཐག་བཅས་བྱས་ནས། གྲོང་་་་་་་་
གསེབ་ཀྱི“དར་རྒྱས་ཆེན་པོ་ལྔ”ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ།
རྣམ་གྲངས་ལག་བསྟར་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བ་དང་། སྒྲིག་་་་་་་
ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་ལམ་ནན་དུ་གཏོང་བ། རྣམ་གྲངས་འཛུགས་
སྐྲུན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་ལག་བསྟར་ནན་པོ་བཅས་
བྱས་ནས། རྣམ་གྲངས་བདེ་འཇགས་དང་ལས་བྱེད་པ་བདེ་་་་་
འཇགས་ཡོང་བའི་འགན་ལེན་བྱ་རྒྱུ་རེད།

བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་
ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུས་སྲ་བརྟན་དང་རྒྱ་ཆེར་བཏང་བ།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་ཚན་རྩལ་ཁེ་ལས་ཀྱི་སྐྱོང་གསོ་
ཁང་ཐོག་མ་ཆབ་མདོར་གཞིས་ཆགས་པ།


