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རྒྱལ་ནང་གསར་འགྱུར།

2018 ལོའི་ཟླ་ 10 ཚེས་ 12

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ཧྲེན་ཀྲེན་ནས་ཟླ་10ཚེས་10ཉིན་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་མིའི་རིམས་ནད་འགོག་ནུས་་་
དེ་བས་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་གཞི་གྱིན་གྱི་གྲངས་གཞི་ལས་མི་སྒེར་གྱི་་་་་་་་་་་་་
གཟུགས་པོའི་རིང་ཚད་ཚོད་དཔག་ཐུབ་ལ། གཞི་གྱིན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་་་་་
ལས་ཨ་ཙི་ཧའེ་མོ་ཡི་ནད་འགོ་ཚད་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ། ཀྲུང་གོའི་་་་་་
ཚན་རིག་མཁས་ཅན་གྱིས་གཙོ་ཁྲིད་བྱས་པ་དང་ལོ་གཉིས་ཀྱི་དུས་ཚོད་་་
རིང་ཀྲུང་གོ་བ་ཁྲི་14ཙམ་ལ་ཕྲུ་གུ་མ་བཙས་གོང་གི་གཞི་གྱིན་ཞིབ་་་་་་་་་་
དཔྱད་གྲངས་གཞིའི་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པར་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་ཐོབ་་་་་་་་་
ཡོད། གྲུབ་འབྲས་དེ་དུས་ཐེངས་གསར་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་རིག་གཞུང་་་་་
དུས་དེབ་རྩེ་གྲ《ཕྲ་ཕུང》ཞེས་པར་བཀོད་ནས་ཀྲུང་གོའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་་་་་་
གཞི་གྱིན་གྱི་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་གསང་བ་ཐོག་མར་བརྟོལ་ཡོད།
རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་མི་ཚོགས་གཞི་གྱིན་ཚོ་པ་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་་
དང་དེ་བཞིན་རྒྱུད་འཛིན་ཐོན་ཁུངས་སྲུང་སྐྱོང་དང་སྤྱོད་རྒྱུ་ནི་གནད་་་་
སྨིན་གསོ་རིག་གི་རྨང་གཞི་ཞིག་ཡིན་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་གསོ་་
རིག་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་འགྲན་རྩོད་ནུས་པར་ཐད་ཀར་ཤུགས་རྐྱེན་་་་
ཐོན་གྱི་ཡོད།
རང་རྒྱལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞི་གྱིན་མཛོད་དང་པོ་ཡིན་པའི་ཧྲེན་་་་་་
ཀྲེན་ཧྭ་ཏ་གཞི་གྱིན་མཛོད་ཀྱིས་2016ལོར“མི་ཚོགས་བརྒྱ་ཡི་གཞི་་་་་་་་་
གྱིན་གྲངས་གཞི་ཆེ་མོའི་ཞིབ་འཇུག”རྣམ་གྲངས་དངོས་སུ་སྤེལ་འགོ་་་་་་

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

རང་རྒྱལ་གྱིས་ཀྲུང་གོའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་གྱིན་རྒྱུད་འཛིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་གསང་བ་ཐོག་མར་བརྟོལ་བ།

བཙུགས་ནས་རྒྱུད་འཛིན་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་དང་གནད་སྨིན་གསོ་་་་་་
རིག་གི་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རེ་བྱས་ཡོད། ད་་་་་་་
ཐེངས《ཕྲ་ཕུང》དུས་དེབ་ཐོག་བཀོད་པ་ནི་རྣམ་གྲངས་དེའི་གྲུབ་་་་་་་་་་་་
འབྲས་ཐེངས་དང་པོ་དེ་རེད།
རང་རྒྱལ་ནི་མི་འབོར་མང་ཞིང་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རིང་ལྡན་ཡང་དུས་་་་་་
ཡུན་རིང་པོར་ཚོད་ལྟའི་ཞིབ་འཇུག་གི་དཔེ་འཐེན་གང་ལེགས་མ་བྱུང་་་་
བས་ང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུད་འཛིན་ཁྱད་ཆོས་ལ་ངོས་འཛིན་གང་་་་་་་་་་་
ལེགས་བྱུང་མེད། ད་ཐེངས་ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་ལ་ཧྭ་ཏ་ཡི་ཞིབ་འཇུག་་་་་་་་་་་
ཚོགས་ཆུང་གིས་སྣ་མང་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ཁྲི་904ཚུད་པའི་ཀྲུང་གོ་་
བའི་གཞི་གྱིན་གྱི་གྲངས་གཞིའི་མཛོད་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པའི་ངང་་་་་་་་་་་་་
བཙུགས་པའི་ནང་། སྣ་མང་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ཁྲི་20ནི་ཐོག་མར་་་་་
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། འདི་ནི་མིག་སྔར་དངོས་སུ་ཡོངས་་་་་་་
བསྒྲགས་བྱས་པའི་གཞི་ཁྱོན་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་ཀྲུང་གོའི་མི་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་གྱིན་་་
གྲངས་གཞིའི་མཛོད་རེད།

གླེང་འོས་པ་ཞིག་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ས་ཁུལ་གྱི་འཕྲེད་་
ཐིག་ཁ་ཕྱོགས་ཐད་རང་བྱུང་གི་བདམས་ཁ་ཆེ་བའི་གཞི་གྱིན་6གཏན་་་་
འཁེལ་བྱས་པ་དང་། ཁོང་ཚོའི་གཞི་གྱིན་འགུལ་ཚད་ཐད་ལྷོ་བྱང་དབར་་་
ཧེ་བག་ཡོད་པ་མངོན་ཡོད་ལ། བཟའ་བཏུང་དང་། གནམ་གཤིས།
ནད་ཀྱི་འབྱུང་རྩ་སོགས་ཁོར་ཡུག་རྒྱུ་རྐྱེན་དབང་གིས་ཀྲུང་གོའི་མི་ཚོགས་་་
ཀྱི་རིམ་འགྱུར་ལ་གདམ་གའི་ནུས་པ་ཐོན་པ་གང་ལེགས་མངོན་ཡོད།
དཔེར་ན། གནའ་རབས་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་དང་ནུབ་བྱང་སོགས་ས་་་་
ཁུལ་ཏེ། ཤིན་ཅང་དང་། མཚོ་སྔོན། ནང་སོག་སོགས་ཞིང་ཆེན་དུ་སྔོ་་་
ཚལ་རིགས་ཉུང་བས་ས་ཁུལ་དེ་དག་ཏུ་འཚོ་སྡོད་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་་་་་་་་་་
རྣམས་ཤ་ཟ་ཚད་མང་བ་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཞག་ཚིལ་རྙིང་ཚབ་གསར་་་་
བྱེད་བྱེད་ཚད་མང་བའི་གནས་ཚུལ་ཡོད། འོན་ཀྱང་གནའ་རབས་ཀྲུང་
གོའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་རང་བྱུང་ཆ་རྐྱེན་ཞན་པ་དང་ནད་གཞིའི་སྐྱེ་དངོས་ཕྲ་་
རབ་དང་ལྷག་པར་དུ་འདར་ནད་ཁྱབ་ཆེ་བས་ས་གནས་དེ་གར་འཚོ་་་་་་
སྡོད་བྱེད་མཁན་མི་རྣམས་ཀྱི་རིམས་འགོག་ནུས་པ་ཡག་པོ་དགོས་ཀྱི་་་་་་་

ཡོད།

དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ད་དུང་མི་ཚོགས་་་
ཀྱི་རྒྱུད་འཛིན་བར་ཐག་གི་འགྱུར་ལྡོག་དང་གཞི་གྱིན་འཕེལ་ཕྱོགས་ལ་་་་
དབྱེ་ཞིབ་བྱས་པ་བརྒྱུད། རྒྱ་རིགས་དང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཚོགས་་་་་
སྤྱིའི་རྒྱུད་འཛིན་གྲུབ་ཆའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ཀྲུང་གོའི་ཞིང་ཆེན་ཁག་དང་་་་
ཡོ་རོབ་དང་། ཨེ་ཤེ་ཡ་ལྷོ་མ། ཨེ་ཤེ་ཡ་ཤར་མ་བཅས་ཀྱི་མི་ཚོགས་ཀྱི་་་་་་
གཞི་གྱིན་སྤེལ་རེས་བྱེད་ཚད(ཡང་ན་ཕན་ཚུན་དབར་གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་་་
ཚད)མངོན་པ་དང་། དེང་རབས་ཀྲུང་གོ་བའི་རྒྱུད་འཛིན་ཁྱད་ཆོས་ལ་་
དུས་གཅིག་ཏུ་དར་གོས་ལམ་བུ་དང་ཉེ་རབས་མི་འབོར་གཞི་ཁྱོན་ཆེ་་་་་་
བའི་གནས་སྤོ་སོགས་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་མང་པོ་ཐེབས་པ་ཤེས་་་་་་་་་་་
རྟོགས་བྱུང་ཡོད། ཀན་སུའུ་དང་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཉིང་་་་
ཞ་དང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་རྒྱ་རིགས་ཀྱི་མི་ཚོགས་ཁྲོད་ཡོ་རོབ་མིའི་་་་་
གྲུབ་ཆ་ལྡན་ཚད་ཞིང་ཆེན་གཞན་ལས་མཐོ་བ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱལ་་་་་་་་་་
ཡོངས་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་ཆུ་ཚད་ཀྱི་ལྡབ་1.7ཡིན་ཞིང་0.115%ཟིན་ཡོད།

རིག་ལྡན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་
རབ་དང་རིམ་པ་བཏོན་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་་་ ངན་གསར་པར་དམིགས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཚད་གཞི་་་་་
10ཚེས་10ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། རྒྱལ་ གསར་པས་དྲ་རྒྱའི་ཐོན་རྫས་དང་ཞབས་ཞུ་མཁོ་་་་་་་་
ཁབ་ཁྲོམ་ར་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་སྤྱི་ཁྱབ་ཅུས་དང་རྒྱལ་་་་་་ སྤྲོད་སྦྲེལ་ཐག་གི་བདེ་འཇགས་འགན་ལེན་ལ་ཤུགས་
ཁབ་ཚད་གཞི་ཅན་དོ་དམ་ཨུ་ལྷན་གྱིས་ཚེས་10ཉིན་ སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། སྤྱི་དམངས་ཀྱི་གྲངས་གཞིའི་་་་་་་་
ཕྱི་ཕྱོགས་སུ《རིག་ལྡན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཆ་འཕྲིན་ལག་་་་་ ཐོབ་ཐང་བདེན་དཔང་ར་སྤྲོད་དང་དྲ་རྒྱའི་ཐོབ་་་་་་་་
རྩལ་གཉེར་སྐྱོང་གི་ཕྱོགས་སྟོན》སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་ ཐང་དབྱེ་འབྱེད་ལག་རྩལ་གྱི་བདེ་འཇགས་རང་་་་་་་་་
ཚད་གཞི་ཁག་23བཀྲམ་པ་རེད། ཟླ་10ཚེས་14
བཞིན་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུ། དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་་་་
ཉིན་ནི་འཛམ་གླིང་ཚད་གཞིའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པས་ད་་་ འགོག་སྲུང་ལས་ཕྱོད་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ཐད་་་
ཐེངས་བཀྲམ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚད་གཞིས་འདི་ལོའི་ ཚད་གཞི་བཟོས་ཏེ་སྤྱི་དམངས་ལ་ཆ་འཕྲིན་བདེ་་་་་་་་
འཛམ་གླིང་ཚད་གཞིའི་ཉིན་མོའི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ འཇགས་ཀྱི་འགོག་སྲུང་གྱང་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད།
“རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚད་གཞི་དང་བཟོ་ལས་གསར་བརྗེ་་་་་་་་་་
གྲོང་ཁྱེར་བཅོས་སྐྱོང་ཁྱབ་ཁོངས་སུ《གྲོང་ཁྱེར་
ཐེངས་བཞི་པ”ཞེས་པར་དམ་པོར་དམིགས་པ་དེའི་་ གཞུང་ལམ་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཇུས་་
ནང་། རིག་ལྡན་གྲོང་ཁྱེར་དང་། ཆ་འཕྲིན་བདེ་་་་་་་ འགོད་ཚད་གཞིའི》རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཀྲམ་་་་་་་
འཇགས། འཁོར་རྒྱུག་དཔལ་འབྱོར་སོགས་ཁྱབ་་་་་་་ ཞིང་། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་རང་རྒྱལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་་་་་་
ཁོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་མང་པོ་ཞིག་ཚུད་་་་་་་ གཞུང་ལམ་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་སྒྲིག་ལམ་ཟང་ཟིང་ཆེ་་་་
ཡོད།
བ་དང་ལམ་འགག་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་མངོན་་་་
ད་ཐེངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་གསར་པ་ལག་་་ གསལ་དོད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི་གྲོང་ཁྱེར་་་་་་་
བསྟར་བྱས་པས་རིག་ལྡན་གྲོང་ཁྱེར་ཆ་འཕྲིན་ཅན་་་་ གཞུང་ལམ་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཇུས་་
འཛུགས་སྐྱོང་ལ་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་རྨང་་་་་ འགོད་ཚན་རིག་ཅན་དང་། ཞིབ་ཚགས་ཅན། ཚད་
ཤིང་འབྲས་ལྡུམ་རར་བསྐྱོད་ནས་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་པ།
གཞི་དང་ལག་རྩལ་གྱི་འདེགས་སྐྱོར་མཁོ་འདོན་ཐུབ་ ལྡན་ཅན་བཅས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ད་དུང་ལོན་གྱི་མེད་་་་་་་
ཤིང་འབྲས་ལོ་གསུམ་ཁམ་བུ་དང་། དབྱང་མེ། སེང་ཕྲོམ་བཅས་གསུམ་པོ་འདེབས་རྒྱུ་ནི་ཐུང་ཡུས་ཁྲོམ་གཞུང་གི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ཁྱད་ལྡན་ཞིང་ལས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེ་གའི་ཞིང་པ་ཕྱུག་པོའི་ལམ་དུ་སྐྱོད་་་
སྟེ། གྲངས་གཞིའི་ཐོན་ཁུངས་ཚད་གཞི་ཅན་དུ་་་་་་་་་ པས་རེད།
པའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཡོང་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཀྱང་རེད། ཐུང་ཡུས་ཁྲོམ་གཞུང་གིས་ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་བརྟེན་ནས“ཞིང་གསུམ”ལས་དོན་ལ་སྣེ་ཁྲིད་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱ་ཕྱིར། ཆེད་མངགས་ཞིང་སྐྱོར་
འགྱུར་རྒྱུ་དང་། རིག་ལྡན་གྲོང་ཁྱེར་ཟོག་སྦྲེལ་དྲ་་་་་་་
འཁོར་རྒྱུག་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ
གྱི་ཏང་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས། ཞིང་པར་རང་འགུལ་ངང་ཚན་རྩལ་བསླབས་པ་དང་ཞབས་འདེགས་ཞུས་པ་མ་ཟད། བྲིན་ཚོང་གི་ལས་སྟེགས་ཤིག་སྐྲུན་རོགས་བྱས་ནས་ཞིང་པའི་སྤོབས་སེམས་་་་་་
བའི་མ་ལག་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་འགག་རྩའི་ནུས་པ་་་་་་་་ 《ཐོན་ལས་གླིང་གི་ཆུ་རིགས་དབྱེ་ནས་སྤྱོད་པ་དང་་་་
དང་། གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་སེམས། བདེ་སྐྱིད་ཚོར་སེམས། ཐོབ་སྣང་བཅས་ཆེ་རུ་བཏང་ཞིང་། འདི་ནི་ཟླ་10ཚེས་10ཉིན་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཐའེ་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་ལམ་ཟམ་ཆུས་ཐུང་ཡུས་ཁྲོམ་གཞུང་གིས་སྒྲིག་་
འཛུགས་བྱས་པའི་ཏང་ཡོན་ཞིང་ལས་ལག་རྩལ་པའི་ཚོགས་ཆུང་ལེའང་ཤིས་གྲོང་ཚོའི་སེང་ཕྲོམ་ལྡུམ་རར་ཞིང་པར་དགུན་དཔྱིད་གཉིས་ལ་འབྲས་ཤིང་ཡལ་གཅོད་དང་གཡོག་བྱེད་བྱེད་སྟངས་སློབ་བཞིན་་
དང་རྒྱུ་རྐྱེན་གསེད་བཀྲོལ་ལ་ཕན་པ་ཐོན་རྒྱུ་མ་ཟད། འཁོར་རྒྱུག་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་རྩ་དོན་དང་བླང་བྱ》སོགས་
པ།
མ་ལག་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་སྤྱིའི་མཛུབ་ཁྲིད་ཐུབ་ནས་་་་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཁག་3བཀྲམ་པར་ཐོན་ལས་་་་་
རིག་ལྡན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཆ་འཕྲིན་ཅན་འཛུགས་སྐྱོང་་་་ གླིང་གི་ཆུ་སྙིགས་དང་སོལ་རླངས་ཀྱི་སྙིགས་རོ་་་་་་་་་་་་
ནུས་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱིས་ངལ་ནུས་དབུལ་པོའི་ཆ་་་་་་
གི་ཆུ་ཚད་དང་སྤུས་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་རེད། གཙང་སེལ་དང་། བཤངས་འབུད། འཁོར་རྒྱུག་་་་་་
འཕྲིན་ཡང་དག་ངང་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང་ལས་རིགས་་་་་་་་་་་
ཆ་འཕྲིན་བདེ་འཇགས་ཁྱབ་ཁོངས་སུ《ཆ་་་་་་་་་་ བདེ་སྤྱོད་བཅས་ཐད་གཏན་འབེབས་ཁ་གསལ་་་་་་་་་་
མཛུབ་ཁྲིད་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་ངལ་ནུས་དབུལ་པོ་་་་་་་
འཕྲིན་བདེ་འཇགས་ལག་རྩལ། སྤྱི་དམངས་ཀྱི་དྲ་་་་་ བཟོས་ཡོད།
གསོ་སྦྱོང་ལ་ཞུགས་རྒྱུར་རྒྱ་ཁྱབ་ངང་སྒྲིག་འཛུགས་དང་་་་་་་
རྒྱའི་གློག་རྡུལ་ཐོབ་ཐང་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་བདེ་འཇགས་
བཟའ་བཅའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གསར་དུ་བཟོ་་་་་་་་
སྐུལ་སློང་བྱེད་དགོས། ལས་ཞུགས་དབུལ་སྐྱོར་དང་།
ལག་རྩལ་གྱི་བླང་བྱ》སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་་་་་ བཅོས་བརྒྱབ་པའི《འབྲས》ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚད་་་་་་་་་
འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་10ཚེས་་ ནུས་དབུལ་སྐྱོར་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་དམིགས་ཚད་ལས་འགན་ནི་་་་་་་ ཐོན་ལས་དབུལ་སྐྱོར། ངལ་ནུས་ཕྱིར་གཏོང་བཅས་ཀྱི་་་་་་་་
ཁག་6བཀྲམ་ཞིང་། དྲ་རྒྱའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་གནད་ གཞིའི་ནང་འབྲས་ཀྱི་ཐོན་རྫས་རིམ་པ་དེ་རིམ་པ་བཞི་་
རྣམ་གྲངས་གཙོ་གནད་དུ་བྱས་ནས་ལས་ཞུགས་རྩལ་ནུས་་་་
དོན་ཡང་ཡང་ཐོན་པ་དང་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་་་ ནས་གསུམ་ལ་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་ནས་ལྷད་འདྲེས་ཚད་ 10ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། གསར་འགོད་པར་་་་ གསོ་སྦྱོང་གི་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཚགས་དང་གཱ་་་་་་་་་་་
ཚེས་10ཉིན་མི་སྤྱི་པུའུ་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར། ཉིན་་་་་ བཟོས་པའི་ངལ་ནུས་དབུལ་པོ(གཤམ་དུ་ངལ་ནུས་དབུལ་་་ གསོ་སྦྱོང་ཤུགས་ཆེན་སྤེལ་ཏེ་ལས་ཞུགས་གཞན་སྒྱུར་ཐུབ་་་་
ཕྱིར་གྱར་སླ་བ་སོགས་གྲངས་གཞིའི་དཔལ་འབྱོར་་་་་ ཉུང་དུ་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཟོས་ཡོད།
རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། གསར་གཏོད་ལས་གཏོད་་
དུས་སྐབས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་མི་མངོན་པའི་རྐྱེན་་་་
（པད་ཆོས་ཀྱིས་བསྒྱུར། ཚེ་སྒྲོལ་གྱིས་ཞུས） ཤས་གོང་མི་སྤྱི་པུས་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་དབུལ་སྐྱོར་་་་་་་་་་ པོ་ཞེས་བསྡུ་རྒྱུ)ཚང་མར་ལས་རིགས་རྩལ་ནུས་གསོ་སྦྱོང་་་་་་
གསར་སྤེལ་གཞུང་དོན་ཁང་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག《ཤིན་་་ དང་ལེན་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་བྱེད་རྒྱུ་དང་རྩལ་ནུས་་ ཀྱི་གསོ་སྦྱོང་ཧུར་ཐག་བྱས་ཏེ་ལས་གཏོད་སྣེ་ཁྲིད་པ་གསོ་་་་་
ཏུ་དབུལ་བའི་ས་ཁུལ་དུ་རྩལ་ནུས་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་བྱ་སྤྱོད་་་་་ སློབ་གྲྭར་སྐྱོད་འདོད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཚགས་དང་གཱ་བཟོས་་་་ སྐྱོང་བྱས་ནས་མི་ཁག་གཅིག་ལས་གཏོད་ལས་ཞུགས་ཐུབ་་་་
སྤེལ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་བརྡ་ཐོ》
（གཤམ་དུ《བརྡ་ཐོ》ཞེས་བསྡུ་་་་ པའི་ཁྱིམ་ཚང་དབུལ་པོའི་ལོ་འདི་ག་དང་ལོ་དེ་སྔའི་དམའ་་ རྒྱུར་སྐུལ་ཁྲིད་བྱེད་དགོས། ཁེ་ལས་ཀྱིས་ལས་བཟོ་གསོ་་་་་་་
རྒྱུ）བཀྲམ་སྟེ། དེ་རིང་ནས་2020ལོའི་ལོ་མཇུག་བར་རྒྱལ་་་ རིམ་དང་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་ཐོན་ནས་མུ་མཐུད་སློབ་་་་་་་ སྦྱོང་བྱ་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་ལས་ཞུགས་བརྟན་པོ་ཐུབ་་་་་་
ཡོངས་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་དབུལ་བའི་ས་ཁུལ་དུ་རྩལ་ནུས་དབུལ་་་་་་ རིམ་འཕར་ཐུབ་མེད་པའི་སློབ་མ(གཤམ་དུ་ཁྱིམ་ཚང་་་་་་་་་་ རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས། རྩལ་ནུས་སློབ་གསོར་སྐུལ་
སྐྱོར་གྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་རྒྱུའི་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་དང་། དེའི་་ དབུལ་པོའི་སློབ་མ་ཞེས་བསྡུ་རྒྱུ)ཚང་མར་རྩལ་ནུས་སློབ་་་་་་ འདེད་གཏིང་ཟབ་བཏང་སྟེ་རྩལ་ནུས་ལ་བརྟེན་ནས་་་་་་་་་་་་
དམིགས་ཡུལ་ནི་ལས་རིགས་མཛུབ་ཁྲིད་དང་། རིགས་དབྱེའི་་་ གསོ་དང་ལེན་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་རེད། དབུལ་སྒྲོལ་བྱེད་པའི་སློབ་གྲྭ་སྟོང་གི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་ནས་ཁ་་་་་
གསོ་སྦྱོང་། རྩལ་ནུས་གདེང་འཇོག ལས་ཞུགས་ཞབས་ཞུ་་ ད་ཐེངས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆེན་གྱིས་་་་་་་་་་ གཏད་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། ལས་་་་་
བཅས་མཐུན་སྦྱོར་མཉམ་འགུལ་བྱེད་པའི་སྤྱི་པའི་ཞབས་་་་་ གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་རྫོང(གྲོང་ཚོ)དབུལ་པོ་དང“ཁུལ་་་་ རིགས་རྩལ་ནུས་གསོ་སྦྱོང་དང་སློབ་མཇུག་འགྲིལ་བའི་་་་་་་་
ཞུའི་མ་ལག་འཛུགས་པ་དང་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ། ལས་་ གསུམ་དང་ཀྲོའུ་གསུམ”སོགས་ཤིན་ཏུ་དབུལ་བའི་ས་ཁུལ་་ དཔྱད་ཞིབ་དང་ལས་རིགས་རྩལ་ནུས་དཔྱད་འདོམས་ལས་
རིགས་རྩལ་ནུས་གསོ་སྦྱོང་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་ཞུགས་གཞན་་་ གྱི་ངལ་ནུས་དབུལ་པོ་གཙོ་གནད་རོགས་སྐྱོར་བྱ་ཡུལ་དུ་་་་་་ དོན་ཡག་པོ་སྤེལ་ནས་སྤུས་ཚད་མཐོ་པོའི་ངང་ལས་ཞུགས་་་
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