
མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར། 332021 ལོའི་ཟླ་ 6 ཚེས་ 15

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་མཉམ་འབྲེལ་་་་་་
རྒྱལ་ཚོགས་ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་བདེ་འཇགས་ལས་་་་་་་་་་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཚེས་8ཉིན་གྲོས་ཆོད་ལ་་་་་
གྲོས་འཆམ་བྱས་པ་བརྒྱུད། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་་་་་་
ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་ལ་ཀུ་ཐེ་ལེ་སིས་མཉམ་འབྲེལ་་་་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའི་འགན་མུ་མཐུད་འཁུར་་་་་
རྒྱུ་འོས་སྦྱོར་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་བཅད་པ་དང་། འགན་་་
འཁུར་བའི་དུས་ཚོད་2022ལོའི་ཟླ་1ཚེས་1ནས་་
2026ལོའི་ཟླ་12ཚེས་31ཉིན་བར་ཡིན་པ་རེད།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་རྒྱུན་སྡོད་ཀྲུང་་་་
གོའི་འཐུས་ཚབ་ཀྲང་ཅུན་གྱིས་བདེ་འཇགས་ལས་
འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གོང་གསལ་གྱི་གྲོས་ཆོད་་་་་
ལ་གྲོས་འཆམ་བྱས་རྗེས། ཀུ་ཐེ་ལེ་སིས་མཉམ་་་་་་་
འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའི་འགན་མུ་མཐུད་་་་་
འཁུར་རྒྱུར་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་་་་་་་
ཡིན་ལ། ཀུ་ཐེ་ལེ་སིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་་་་

ཀྱི་དྲུང་ཆེའི་འགན་འཁུར་བ་ནས་བཟུང་།
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་དེ་རྒྱལ་་་་་་་་
སྤྱིའི་ཞི་བདེ་དང་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པ་་་་
དང་། རྒྱུན་མཐུད་ཆོག་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་་་་
འདེད་གཏོང་བ། རིམས་འགོག་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་་་་་་་་་
མཉམ་ལས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་སོགས་ཐད་་་་་
དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་ནུས་པ་བཏོན་པར་བསྔགས་
བརྗོད་ཀྱང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད།

《མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་འཛིན》གྱི་་
འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་ལྟར། ཉེ་ཆར་མཉམ་་
འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གྲོས་ཆོད་ལ་་་་་
གྲོས་འཆམ་བྱས་པ་བརྒྱུད། ཀུ་ཐེ་ལེ་སིས་མཉམ་་་་
འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའི་འགན་མུ་མཐུད་་་་་
འཁུར་རྒྱུར་དངོས་སུ་ཆོག་མཆན་སྤྲད་པ་རེད།

(ཚེ་དབང་ལྷ་མོས་བསྒྱུར། པ་སངས་ཚེ་རིང་་་་
གིས་ཞུས)

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་་་་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། འདི་ལོའི་ཟླ་དང་པོ་
ནས་ལྔ་པ་བར་ཀྲུང་གོའི་ཚོང་དོན་དངོས་ཟོག་་་་་་་
ཕྱིར་གཏོང་ནང་འདྲེན་བསྡོམས་འབོར་དུས་་་་་་་་་་
མཚུངས་ལས་བཅུ་ཆ་གསུམ་ཙམ་འཕར་ནས་ཕྱིར་
གཏོང་ནང་འདྲེན་བརྟན་ལ་ལེགས་པའི་རྣམ་པ་་་་་
རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐུབ་ཡོད། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྨྱན་སྦྱོར་་་་་་་་
དང་ལས་རིགས་གཅིག་པའི་མི་སྣས་ཀྲུང་གོའི་ཕྱི་་་་
ཕྱོགས་ཚོང་དོན་གྱི་དུས་བབ་ཡག་པོ་རྒྱུན་་་་་་་་་་་་་་
འཁྱོངས་ཐུབ་ནས་འཛམ་གླིང་གི་དཔལ་འབྱོར་་་་་་
སླར་གསོ་ཡོང་བར་མུ་མཐུད་སྣེ་ཁྲིད་ཀྱི་ནུས་པ་་་་་་
ཐོན་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་རེད།

ཉིན་ཤས་གོང་ཀྲུང་གོ་འགག་སྒོ་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་་
ཡིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་བསྡོམས་རྩིས་གྲངས་་
གཞི་ལས་མངོན་པར། འདི་ལོའི་ཟླ་དང་པོ་ནས་་་་
ལྔ་པ་བར་ཀྲུང་གོའི་ཚོང་དོན་དངོས་ཟོག་ཕྱིར་་་་་་་
གཏོང་ནང་འདྲེན་གྱི་བསྡོམས་འབོར་མི་དམངས་་
ཤོག་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ཁྲི་14.76ཟིན་པ་དེ་དུས་་་་་་་་་
མཚུངས་ལས་28.2%འཕར་ནས་2019ལོའི་་་་་་
དུས་མཚུངས་ལས་21.6%འཕར་ཡོད་པ་རེད།
གྲངས་གཞི་ལས་ད་དུང་མངོན་པར། ཀྲུང་གོས་་་་་

ཨེ་ཤེ་ཡ་ཤར་ལྷོའི་མནའ་འབྲེལ་དང་། ཡོ་རོབ་་་་་་
མནའ་འབྲེལ། ཨ་རི་སོགས་ཚོང་དོན་རོགས་ཟླ་་་་་
གཙོ་བོ་དང་ཕྱིར་གཏོང་ནང་འདྲེན་བྱེད་ཚད་་་་་་་་
མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད།

ཨ་རིའི་མཉམ་འབྲེལ་གསར་འགྱུར་ཁང་་་་་་་་
གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ནས། ཟླ་ལྔ་པའི་ཀྲུང་གོའི་་་་
ནང་འདྲེན་གྲངས་འབོར་འཕར་བའི་ནང་ཚོང་་་་་་
ཟོག་ཆེ་གྲས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་རིན་གོང་འཕར་བའི་རྒྱུ་་་
རྐྱེན་ཕུད། ཀྲུང་གོའི་ཕྱིར་གཏོང་ལས་སྣོན་ལས་་་་་
རིགས་ཀྱི་མ་བཅོས་རྒྱུ་ཆའི་དགོས་མཁོ་མུ་མཐུད་་་་
ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་མངོན་ཡོད། དེས་མ་བཅོས་རྒྱུ་ཆ་་་་་་
མཁོ་འདོན་བྱེད་མཁན་ཏེ་གློག་རྡུལ་ཡོ་ཆས་ཐོན་་་་
སྐྱེད་བྱེད་མཁན་ཨེ་ཤེ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་་་
གྱི་དཔལ་འབྱོར་སླར་གསོ་ཡོང་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་་་་་
ཡོད་ཅེས་བརྗོད།

ཨ་རིའི《ཕུའུ་པུ་སི》དུས་དེབ་ཀྱི་ལས་རིགས་
གཅིག་པའི་མི་སྣའི་དབྱེ་ཞིབ་དྲངས་ནས་གོ་ལ་་་་་་་
ཧྲིལ་པོའི་དཔལ་འབྱོར་རིམ་གྱིས་སླར་གསོ་བྱུང་་་་་
བར་བརྟེན། ཀྲུང་གོའི་ཕྱི་ཕྱོགས་ཚོང་དོན་འཕར་
བའི་རྣམ་པ་ཉེ་དུས་སླར་ཡང་མགྱོགས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་་་
རེད་ཅེས་བརྗོད།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ཝན་་
ཐེན་ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཉེ་ཆར་་་་་
ལོ་སི་སྲིད་གཞུང་གིས་ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་ཀྱི་ཝན་་་་་་
ཐེན་ནས་པ་སེ་བར་གྱི་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ་གྱི་་་
ལམ་ཐིག་ཇུས་གཞིར་ཆོག་མཆན་སྤྲད་པ་རེད།

ཇུས་གཞི་དེ་ནི་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་འགྲིམ་འགྲུལ་་
འཆར་འགོད་ཞིབ་འཇུག་ཁང་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་་་་་
ཀུང་སིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཀུང་་་
སི་དེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་གྲྭ་ཁང་གི་འགོ་འཛིན་ཀྲང་་་
ཞའོ་ཝུའེ་ཡིས་ཇུས་གཞིའི་ནང་འཁོད་པའི་མྱུར་་་་་
བགྲོད་གཞུང་ལམ་ནི་ལོ་སིའི་རྒྱལ་ས་ཝན་ཐེན་་་་་་་
དང་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་གྲོང་ཁྱེར་པ་སེ་གཉིས་་་
སྦྲེལ་ཏེ་ལོ་སིའི་ལྷོ་ནས་བྱང་དུ་བརྒྱུད་པའི་མྱུར་་་་་་

བགྲོད་གཞུང་ལམ་གྱི་དུམ་བུ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་་་་
པར་ཁྱོན་རིང་ཚད་སྤྱི་ལེ་578.6དང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་
མ་གནས་རགས་རྩིས་བྱས་ན་ཨ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་51
ཙམ་ཟིན་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད་ཅེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས།

ཀྲུང་གོ་དང་ལོ་སིས་མཉམ་དུ་མ་རྩ་བཞག་་་་་
ནས་བསྐྲུན་པའི་ལོ་སིའི་ཀྲུང་ལོའི་མྱུར་བགྲོད་་་་་་་་
གཞུང་ལམ་ཨང་དང་པོ་སྟེ་ཝན་ཐེན་ནས་ཝན་་་་་་་
རུང་བར་གྱི་ལམ་དུམ་དེ་2020ལོའི་ཟླ་བཅུ་་་་་་་་་་་
གཉིས་པར་བསྐྲུན་ཟིན་ནས་རླངས་འཁོར་ཤར་་་་་་
གཏོང་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད།

（པ་སངས་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྱུར། ཚེ་དབང་་་་
ལྷ་མོ་དང་པ་ཚེས་ཞུས）

བདེ་འཇགས་ལས་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཀུ་ཐེ་ལེ་
སིས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེའི་འགན་

མུ་མཐུད་འཁུར་རྒྱུའི་འོས་སྦྱོར་བྱས་པ།
ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་པ།

ལོ་སི་སྲིད་གཞུང་གིས་ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་ཀྱི་ཝན་ཐེན་
ནས་པ་སེ་བར་གྱི་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ་གྱི་ལམ་

ཐིག་ཇུས་གཞིར་ཆོག་མཆན་སྤྲད་པ།

ཕྱི་རྒྱལ་གྱིས་ཀྲུང་གོའི་ཕྱི་ཕྱོགས་ཉོ་ཚོང་མགྱོགས་མྱུར་འཕར་བའི་
རྣམ་པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱུང་བར་གདེང་འཇོག་ཡག་པོ་བྱས་པ།

⇐ ཟླ་6
ཚེས་8ཉིན་ཉིའུ་་
གཡོད་ཀྱི་མཉམ་་
འབྲེལ་རྒྱལ་་་་་་་་་་
ཚོགས་སྤྱི་ཁྱབ་་་་་
པུའུ་རུ་མཉམ་་་་་
འབྲེལ་རྒྱལ་་་་་་་་་་
ཚོགས་བདེ་་་་་་་་་་
འཇགས་ལས་་་་་་
འཛིན་ལྷན་་་་་་་་་་
ཚོགས་ཀྱིས་ཐལ་་
མོ་རྡེབ་པའི་རྣམ་
པའི་ཐོག་ནས་་་་་
གྲོས་ཆོད་ལ་གྲོས་
འཆམ་བྱུང་བ།

པར་རིས་གསར་འགྱུར།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་གློག་འཕྲིན་
འབྱོར་གསལ། ཉེ་དུས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྨྱན་སྦྱོར་ཚན་པ་མི་ཉུང་་་
བ་ཞིག་གིས་ཀྲུང་གོའི་གསར་བརྗེའི་ཡུལ་སྐོར་གྱི་ཚ་རླབས་་་་
རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཕྱུར་བའི་གནད་དོན་ལ་དོ་ཁུར་བྱེད་་་་
བཞིན་ཡོད། ཚེས་11ཉིན་ཕྱི་འབྲེལ་པུའི་མགྲིན་ཚབ་པ་་་་་་་
དབང་ཝུན་པིན་གྱིས་ཀྲུང་གོའི་གསར་བརྗེའི་གནས་མཆོག་་
ནི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གྲོགས་པོ་ཚོས་ཀྲུང་གོ་དང་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་་་་་་
ཏང་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པའི་སྐར་ཁུང་ཞིག་རེད། ཀྲུང་གོ་་་་་་་་་
ཕྱོགས་ཀྱིས་ལས་རིགས་ཁག་གི་གྲོགས་པོ་ཀྲུང་གོའི་གསར་་་་་
བརྗེའི་གནས་མཆོག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་ལ་ཡོང་བར་དགའ་བསུ་ཞུ་་་་
རྒྱུ་ཡིན། དེས་ཚང་མས་དངོས་འབྲེལ་གྱི་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་་་་
ཏང་དང་དངོས་འབྲེལ་གྱི་ཀྲུང་གོ་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་ཕན་་་་
ཐོགས་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཅེས་བརྗོད།

ཉིན་དེའི་གསར་འགོད་པའི་འཆར་ཅན་ཚོགས་འདུའི་་
ཐོག་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་ཉེ་དུས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྨྱན་སྦྱོར་་་་
མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་དབུ་བརྙེས་ནས་་་
ལོ་ངོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་སྐབས་འདིར་ཀྲུང་གོའི་གསར་བརྗེའི་
ཡུལ་སྐོར་གྱི་ཚ་རླབས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཕྱུར་བའི་་་་་་་་་་་་
གནད་དོན་དེར་དོ་ཁུར་བྱེད་བཞིན་འདུག འཕྲིན་སྤེལ་་་་་་་་
ནང་གསར་བརྗེའི་ཡུལ་སྐོར་ལས་ཀྲུང་གོ་བའི་ཏང་གཅེས་་་་་
དང་རྒྱལ་གཅེས་ཀྱི་བརྩེ་སེམས་ཟབ་ཏུ་སོང་བ་དང་གོང་བུ་་་
འགྲིལ་ཤུགས་ཆེ་རུ་སོང་བ་མ་ཟད། རྒྱལ་ནང་གི་འཛད་་་་་་་་
སྤྱོད་ལའང་ཡར་སྐུལ་ཐུབ་ནས་གསར་བརྗེའི་བཅིངས་་་་་་་་་་་
འགྲོལ་ས་ཁུལ་རྙིང་པ་མང་པོ་ཞིག་དབུལ་སྒྲོལ་དམངས་་་་་་་་་
ཕྱུག་ཡོང་བར་རོགས་རམ་ཐུབ་སྟེ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཕན་་་་་་་་་
འབྲས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཕན་འབྲས་གཅིག་གྱུར་དངོས་་་་་་་་་་
འབྲེལ་བྱུང་ཡོད། དེའི་ཐད་ཁྱེད་ཀྱིས་དཔྱད་གཏམ་གང་་་་་་
ཞིག་སྤེལ་རྩིས་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས།

དབང་ཝུན་པིན་གྱིས་གསར་བརྗེ་ནི་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་་་
ཏང་དང་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཀྲག་་་་
མདངས་འཚེར་ས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་རེད། ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་་་་་་་་་

ཏང་གི་ལོ་ངོ་བརྒྱའི་ལོ་རྒྱུས་ནི“གསར་བརྗེའི་གནས་་་་་་་་་་་་་་
རྟགས”མང་པོ་ཞིག་གཅིག་ཏུ་སྦྲེལ་བ་ཡིན་པས། གསར་་་་་་་་་་
བརྗེའི་ས་ཆ་ཚང་མ་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་མིས་མི་རིགས་་་་་་་
བསྐྱར་དར་དང་མི་དམངས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཆེད་རང་སྲོག་་་་་་་་་
ཤོར་བར་མི་འཛེམ་པ་དང་དཀའ་སྤྱད་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་་་་་་་་་
པའི་འབད་འབུངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ལམ་ཚད་ཅིག་རེད། ལོ་་་་་་་་་
རྒྱུས་ནི་སློབ་གཞི་ཡག་ཤོས་ཤིག་རེད། གསར་བརྗེའི་གནས་
མཆོག་ཏུ་དངོས་སུ་བསྐྱོད་དེ་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ཆུང་བ་་་
ནས་ཆེ་བའི་བར་དང་ཉམས་ཞན་ནས་སྟོབས་ཆེར་སོང་་་་་་་་་
བའི་བར་གྱི་བརྗིད་ཆེའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལམ་ཚད་ལ་ཤེས་རྟོགས་་་
བྱས་ན། ང་ཚོ་གང་ནས་ཡོང་བ་བརྗེད་མི་སྲིད་ལ་ལོ་རྒྱུས་་་་་་
ཁྲོད་ནས་མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་བློ་གྲོས་དང་སྟོབས་ཤུགས་བསྡུ་་་་་་་་་
ལེན་ཡང་བྱེད་ཐུབ་ཅེས་བརྗོད།

དབང་ཝུན་པིན་གྱིས་གསར་བརྗེའི་ཡུལ་སྐོར་ནི་ཀྲུང་་་་
གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གིས་མི་དམངས་ཀྱི་སྣེ་ཁྲིད་དེ་འཚོ་བ་་་་་་་་་་
གསར་པ་བསྐྲུན་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པའི་ལག་ལེན་ཞིག་་་་་
དེ་བས་ཀྱང་རེད། གསར་བརྗེའི་ཡུལ་སྐོར་དང་ཀྲུང་གོ་་་་་་་་་
སྲིད་གཞུང་གི་རྒྱུན་མཐུད་ཆོག་པའི་འཕེལ་རྒྱས་དང་།
དབུལ་སྐྱོར་འགག་སྒྲོལ། གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས། ཞིང་ལས་་
སྣ་མང་ཅན་སོགས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་རྣམ་གྲངས་ཟུང་འབྲེལ་་་་་་་་་
དམ་ཟབ་བྱས་པས། ཐོན་རྫས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་།
གདམ་ག་སྣ་ཁ་མང་བ། རང་ལུགས་གསར་གཏོད་བཅས་་་་་
ཀྱི་ཁྱད་ལྡན་རིག་གནས་ཐོན་རྫས་གྲུབ་ནས་གསར་བརྗེའི་་་་་
བཅིངས་འགྲོལ་ས་ཁུལ་རྙིང་པ་དར་རྒྱས་ལ་སྟོབས་ཤུགས་་་་་
ཀྱང་སྦྱིན་པ་མ་ཟད། དབུལ་པོའི་ས་ཁུལ་དབུལ་སྒྲོལ་ཕྱུག་་་་
འགྱུར་ཡོང་རྒྱུར་རམ་འདེགས་ཀྱང་བྱས་ཡོད། 2019ལོར་་
ཀྲུང་གོའི་གསར་བརྗེའི་ཡུལ་སྐོར་བྱེད་མཁན་མི་གྲངས་མི་་་་་
ཐེངས་དུང་ཕྱུར་14ལྷག་ཙམ་ཟིན་པ་དང་ཡོང་འབབ་སྒོར་་་
དུང་ཕྱུར་4000ལྷག་ཙམ་ཟིན་ཡོད། 2020ལོར་གསར་་་་་་
བརྗེའི་ཡུལ་སྐོར་གྱིས་རིམས་ནད་རྗེས་ཀྱི་ཀྲུང་གོའི་ཡུལ་་་་་་་་་

སྐོར་ཁྲོམ་ར་སླར་གསོ་ཡོང་རྒྱུར་སྐུལ་ཁྲིད་ཐུབ་ཡོད། དེ་་་་་་་་
དག་ཚང་མས་ཀྲུང་གོའི་གསར་བརྗེའི་ཡུལ་སྐོར་ལ་ཚ་་་་་་་་་་་་
རླབས་འཕྱུར་བ་འདི་གཙོ་བོ་ཀྲུང་གོའི་མི་སེར་གྱིས་རང་་་་་་་་
མོས་དང་རང་འགུལ་ངང་གསར་བརྗེའི་གནས་མཆོག་ཏུ་ལྟ་
སྐོར་ལ་ཕྱིན་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་་་་་་་་
ཀྱིས་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ལ་འཛིན་པའི་མོས་སེམས་དང་་་་
ཀྲུང་གོ་འཕེལ་རྒྱས་ཡར་ཐོན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་འཛིན་པའི་་་་
སྤོབས་སེམས་ཀྱང་མངོན་ཡོད་པ་གསལ་བཤད་གང་ལེགས་་
ཐུབ་ཅེས་བརྗོད།

ཁོང་གིས་ཀྲུང་གོའི་གསར་བརྗེའི་གནས་མཆོག་ནི་ཕྱི་་་་
རྒྱལ་གྱི་གྲོགས་པོ་ཚོས་ཀྲུང་གོ་དང་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་་་་་་་
ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པའི་སྐར་ཁུང་ཞིག་ཀྱང་རེད། ཚང་མས་་་་་
གསར་བརྗེའི་གནས་རྟགས་རེ་རེའི་ཁྲོད་ནས་ལོ་ན་གཞོན་་་་་
པའི་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་མིས་གནམ་ས་བརྗེས་ནས་ལེ་་་་་་་་
དབར་ཁྲི་ཡི་རི་ཀླུང་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་པའི་དཔའ་སྟོབས་ཆེ་་་་་་་་
བའི་ཕུགས་བསམ་ཚོར་ཐུབ། ཀྲུང་གོའི་གསར་བརྗེ་ཇི་ལྟར་
བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁའི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པའི་འཕེལ་རིམ་ཤེས་་་་་
རྟོགས་དང་། ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་སྤྱི་ཞབས་པའི་འདུ་་་
ཤེས་དང་དམངས་ཆེད་ཀྱི་བརྩེ་སེམས་གཏིང་ཟབ་ཚོར་བ་་་་་
དང་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ལ་ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་ཀྱི་བརྩི་་་་་་་
བཀུར་དང་མོས་གུས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པ་གསལ་པོ་རྟོགས་པ་་་་་་་་
བྱེད་དགོས་ཞེས་བརྗོད།

དབང་ཝུན་པིན་གྱིས“ང་ཚོས་ལས་རིགས་ཁག་གི་་་་་་་་་་
གྲོགས་པོ་ཀྲུང་གོའི་གསར་བརྗེའི་གནས་མཆོག་ཏུ་ལྟ་སྐོར་་་་་
དུ་ཡོང་བར་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱི་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཚང་མས་དངོས་འབྲེལ་གྱི་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་་་
ཏང་དང་དངོས་འབྲེལ་གྱི་ཀྲུང་གོ་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུར་ཕན་་་་
ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས་རེད”ཅེས་བརྗོད།

（བཀྲ་ཤིས་ཚེ་དབང་གིས་བསྒྱུར། བསོད་ནམས་བདེ་་
སྐྱིད་ཀྱིས་ཞུས）

ཕྱི་འབྲེལ་པུས་བསྟན་དོན།
ལས་རིགས་ཁག་གི་གྲོགས་པོ་ཀྲུང་གོའི་གསར་བརྗེའི་

གནས་མཆོག་ཏུ་ཡོང་བར་དགའ་བསུ་ཞུ།

ཀྲུང་གོས་སྐྲུན་རོགས་བྱས་པའི་ཀྲུང་གོ་དང་སི་རི་ལན་
ཁའི་མཛའ་གྲོགས་སྨན་ཁང་གི་སྒོ་དངོས་སུ་ཕྱེ་བ།
⇐ ཀྲུང་གོ་སྲིད་གཞུང་གིས་སྐྲུན་རོགས་བྱས་པའི་ཀྲུང་སིའི་མཛའ་་་་་

གྲོགས་དང་སི་རི་ལན་ཁའི་རྒྱལ་ཁབ་མཁལ་ནད་ཆེད་ལས་ཚན་ཁག་སྨན་་་་་་
ཁང（བསྡུས་མིང་ལ་ཀྲུང་སི་མཛའ་གྲོགས་སྨན་ཁང）ཉེ་ཆར་སི་རི་ལན་ཁའི་
དབུས་རྒྱུད་དུ་གནས་པའི་པའོ་ལུང་ན་ལུའོ་ཨོ་རུ་དངོས་སུ་སྒོ་ཕྱེ་བ་རེད།
འཆར་འགོད་ལྟར་ན་སྨན་ཁང་གི་སྐྲུན་དངོས་རྒྱ་ཁྱོན་སྨི་ངོ་གྲུ་ཁྲི་2.5ཡོད་་་་
པ་དང་དེའི་ནང་ནད་སྡོད་ཁང་དཀྱུས་མའི་ཉལ་ཁྲི་200དང་ཟུངས་ཁྲག་་་་་
བསིང་བཅོས་ཀྱི་ཉལ་ཁྲི་100ཚུད་ཡོད་པ་རེད།

འདི་ནི་སི་རི་ལན་ཁའི་པའོ་ལུང་ན་ལུའོ་ཨོ་རུ་གནས་པའི་ཀྲུང་སི་་་་་་་་་་
མཛའ་གྲོགས་སྨན་ཁང་ཡིན་པ།

ཀྲུང་གོའི་ཁེ་ལས་ཀྱིས་སྐྲུན་འགན་འཁུར་བའི་ནི་ཀྲེ་རི་ཡའི་ལཱ་དབྱི་ལྕགས་ལམ་
དངོས་སུ་ཤར་གཏོང་ཐུབ་ནས་གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པ།

⇑ ཀྲུང་གོ་ཨར་ལས་བཟོ་སྐྲུན་ཚོགས་པ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི(ཀྲུང་གོ་ཨར་ལས་ཚོགས་པ)ཡིས་སྐྲུན་འགན་འཁུར་བའི་ནི་ཀྲེ་
རི་ཡའི་ལཱ་དབྱི་ལྕགས་ལམ་ཚེས་10ཉིན་ལཱ་ཀེ་སིར་ཤར་གཏོང་ཐུབ་པའི་མཛད་སྒོ་འཚོགས་པ་རེད། ལཱ་དབྱི་ལྕགས་ལམ་ནི་་་་་
ཀྲུང་གོ་ཨར་ལས་བཟོ་སྐྲུན་ཚོགས་པས་སྐྲུན་འགན་འཁུར་བའི་ནི་ཀྲེ་རི་ཡའི་ལྕགས་ལམ་གྱི་དེང་རབས་ཅན་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་་་
དུམ་བུ་གཉིས་པ་དེ་ཡིན་པ་དང་། ནི་ཀྲེ་རི་ཡའི་དཔལ་འབྱོར་ལྟེ་གནས་ལཱ་ཀེ་སི་དང་ལྷོ་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་བཟོ་ལས་གྲོང་རྡལ་གལ་་
ཆེན་དབྱི་པ་ཏན་སྦྲེལ་མཐུད་བྱས་པ། མ་ལམ་དེར་ཁྱོན་རིང་ཚད་སྤྱི་ལེ་157ཙམ་དང་ཡན་ལག་ལམ་བུར་ཁྱོན་རིང་ཚད་སྤྱི་་་་
ལེ་7ཙམ་ཡོད་པ། དེང་རབས་ཅན་གྱི་ལྕགས་ལམ་གྱི་ཚད་གཞི་སྤྱད་པ། ཇུས་འགོད་བྱས་པའི་ཆུ་ཚོད་རེའི་མྱུར་ཚད་སྤྱི་ལེ་་་་་་་
150ཡིན་པ་རེད། འདི་ནི་ཟླ་6ཚེས་10ཉིན་ནི་ཀྲེ་རི་ཡའི་ལཱ་ཀེ་སི་ནས་པར་དུ་བླངས་པའི་ལཱ་དབྱི་ལྕགས་ལམ་ཤར་གཏོང་་་་་་
ཐུབ་པའི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་གི་མེ་འཁོར་ཡིན་པ།

ཀྲུང་གོ་དབུལ་སྐྱོར་ཐེབས་རྩ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཨེ་ཙེ་
ཨོ་ཕི་ཡའི་བྱིས་པ་དབུལ་པོར“འབྲུ་རིགས་ཁུག་

མ”ཞལ་འདེབས་བརྒྱབ་པ།
⇑ ཚེས་9ཉིན་ཀྲུང་གོ་དབུལ་སྐྱོར་ཐེབས་རྩ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ཨེ་ཙེ་ཨོ་་་

ཕི་ཡའི་སློབ་ཆུང་ཞིག་གི་སློབ་མ་དབུལ་པོ་400ལྷག་ཙམ་ལ“འབྲུ་རིགས་་་་་་
ཁུག་མ”ཞལ་འདེབས་བརྒྱབ་ནས་སློབ་མ་ཚོའི་བཀྲེས་ལྟོགས་ཀྱི་གནད་དོན་་
ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད། ད་ཐེངས“འབྲུ་རིགས་ཁུག་མ”ཞལ་འདེབས་བརྒྱབ་
པའི་བྱ་སྤྱོད་དེ་ནི་ཀྲུང་གོ་དབུལ་སྐྱོར་ཐེབས་རྩ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བྱིས་
པར་ཟས་རིགས་མཁོ་འདོན་རྣམ་གྲངས་ཀྱིས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་་་་
ཞིང་། འདི་ནི་ཟླ་6ཚེས་9ཉིན་ཨོ་པ་དབྱི་སློབ་ཆུང་གི་སློབ་མ་དང་ཁྱིམ་་་་་་་་་
བདག་ཚོ་ཨེ་ཙེ་ཨོ་ཕི་ཡའི་དབུས་ལྷོའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཨོའོ་ལུའོ་སྨི་ཡ་ཀྲོའུ་ཡི་ཏུའུ་་་་་་་
ཁའེ་མུའུ་གྲོང་ཁྱེར་དུ“འབྲུ་རིགས་ཁུག་མ”ཞལ་འདེབས་རྒྱག་པའི་མཛད་་་
སྒོར་ཞུགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

ཨུ་རུ་སུས“ཨུ་རུ་སུ་ཉིན་མོར”རྟེན་འབྲེལ་ཞུས་པ།
⇑ ཟླ་6ཚེས་12ཉིན་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་ས་མོ་སི་ཁོ་རུ་ཕྲུ་གུ་ཚོས་བྱ་་་་་་་་་་་་

འཕུར་གློད་ནས་ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་སྟོན་ཉིན་མོར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུས་པ།


