མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར།

ཕྱི་འབྲེལ་པུའི་མགྲིན་ཚབ་པས།

“ཀྲུང་གོ་བསྐྱར་སྐྲུན་བྱས་པ”ཞེས་པའི་ཨ་རིའི་བཤད་ཚུལ་ལ་ཕྱོགས་
གསུམ་ཐད་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་10ཚེས་་
10ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་10ཉིན་ཕྱི་་་་་་་་་་
འབྲེལ་པུའི་མགྲིན་ཚབ་པ་ལུའུ་ཁང་གིས་གསར་འགོད་པའི་
འཆར་ཅན་ཚོགས་འདུའི་ཐོག“ཀྲུང་གོ་བསྐྱར་སྐྲུན་བྱས་་་་་་་
པ”ཞེས་པའི་ཨ་རིའི་བཤད་ཚུལ་ལ་ཕྱོགས་གསུམ་ཐད་ནས་་
དགག་པ་བརྒྱབ་ཏེ་ཨ་རིར་བསམ་བློའི་འཁྱེར་སོ་ཡོ་བསྲང་་་་
བྱེད་པ་དང་དོན་དངོས་ལ་བརྩི་འཇོག་བྱས་ཏེ་ཀྲུང་གོར་་་་་་་
དོན་མེད་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་མཚམས་འཇོག་རྒྱུའི་ལྕག་སྐུལ་་
བྱས་པ་རེད།
གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་ཉེ་ཆར་ཨ་རིའི་འགོ་ཁྲིད་མི་་
སྣས་འདས་ཟིན་པའི་ལོ་20ལྷག་ཙམ་ནང་ཨ་རིས་ཀྲུང་གོར་
ཕྱོགས་པའི་ཚོང་དོན་ཐད་གཏོང་ཉུང་འདྲེན་མང་གི་ཧེ་་་་་་་་
བག་བྱུང་ནས་ཀྲུང་གོར་རྒྱུ་ནོར་འབོར་ཆེན་ཞིག་སྤྲད་པ་དེ་་་
ཨ་རིས་ཀྲུང་གོ“བསྐྱར་སྐྲུན”བྱས་པ་ལྟར་ཡིན་ཞེས་ཐེངས་་་
མང་བརྗོད་ཡོད་པས་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་དཔྱད་གཏམ་གང་
ཞིག་སྤེལ་རྩིས་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས།
ལུའུ་ཁང་གིས་ཨ་རིའི་འགོ་ཁྲིད་མི་སྣས་ཀྲུང་གོའི་་་་་་་་་་
འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚང་མ་ཨ་རིར་བརྟེན་ནས་བྱུང་་་་
ཡོད་ལུགས་བཤད་པ་དེ་ནི་དོན་དངོས་དང་ཡོངས་སུ་མི་་་་་་་
མཐུན་པ་མ་ཟད། གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་ཐོག་ནས་ཀྱང་་་་་
ཁུངས་མི་འཕེར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་སྟེ།
དང་པོ། རྒྱལ་ཁབ་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་འཕེལ་རྒྱས་་་
ཕྱིན་པ་དེ་རང་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།
ཀྲུང་གོར་ད་བར་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་་་
དེ་ནི་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་ཡང་དག་པའི་འགོ་ཁྲིད་དང་་
ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་འགྲོ་ལམ་་་་་་་
ཐོག་བསྐྱོད་པར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་དང་། བློ་བརྟན་་་་་་་་་་་་
འགྱུར་མེད་ངང་སྒྱུར་བཅོས་གཏིང་ཟབ་བྱེད་པ་དང་སྒོ་་་་་་་་
དབྱེ་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་བར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ། ཀྲུང་གོ་མི་་་་་་་
དམངས་ཡོངས་ཀྱི་དཀའ་སྤྱད་འབད་བརྩོན་དང་བློ་གྲོས་ལ་
བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་བཅས་རེད། དེ་བས་གླེང་མི་དགོས་པ་་་་

ཞིག་ནི་ཀྲུང་གོས་སྒོ་བརྒྱབ་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པ་ཞིག་་་་
མིན་པར་སྒོ་མོ་རྒྱ་ཆེར་ཕྱེ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་གཉིས་ཁེ་་
གཉིས་ཕན་གྱི་མཉམ་ལས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། མི་འབོར་དུང་་་་་་་་
ཕྱུར་14ཙམ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་མོ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་་་་་་་་་
ཀྲུང་གོའི་འཕེལ་རྒྱས་དེ་མི་གཞན་གྱི་གསོལ་རས་ལ་བརྟེན་་་་
ནས་སྡོད་མི་སྲིད་ལ་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་ལ་ཀྲུང་གོ“བསྐྱར་་་་
སྐྲུན”བྱེད་པའི་སྟོབས་ཤུགས་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་མི་སྲིད།
གཉིས་པ། ཨ་རིས་ཀྲུང་གོར་ཕྱོགས་པའི་ཚོང་དོན་་་་་་་་
གཏོང་ཉུང་འདྲེན་མང་གི་ཧེ་བག་དེ་ནི་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱུ་་་་་
རྐྱེན་མང་པོ་ཞིག་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཀྲུང་གོ་་་་་་་་་་
ཕྱོགས་ཀྱིས་འདི་ལོའི་ཟླ་9པར《ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་རིའི་དཔལ་་
འབྱོར་ཚོང་དོན་རྩོད་གཞིའི་སྐོར་གྱི་དོན་དངོས་དང་ཀྲུང་་་་་
གོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས》ཀྱི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའི་དེབ་་་་་་་་་་
ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་གནད་དོན་དེའི་ཐད་ཕྱོགས་ཡོངས་་
ནས་རྒྱས་བཤད་བྱས་ཡོད། མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན།
ཨ་རིས་ཀྲུང་གོར་ཕྱོགས་པའི་ཚོང་དོན་གཏོང་ཉུང་འདྲེན་་་་་
མང་གི་ཧེ་བག་བྱུང་བ་ནི་ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་རི་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་
པོའི་ལེགས་ཆའི་ཧེ་བག་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་བགོས་ཀྱི་་་་་་་་་་་་
བཀོད་པར་རག་ལུས་ཡོད། དེའི་ཐད་ཨ་རིའི་དཔལ་འབྱོར་
རིག་པ་མཁས་ཅན་གྱིས་སྔ་ས་ནས་བདེན་གཏམ་སྤེལ་ཡོད་་་་
པ་རེད། ཀྲུང་གོའི་ཕྱི་ཕྱོགས་ཚོང་དོན་གྱིས་སྔར་ནས་ད་་་་་་་
བར་ཁྲོམ་རའི་ཆོས་ཉིད་ལ་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བ་དང་དྲང་གཞག་་་
གི་ཉོ་ཚོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཨ་རིས་ཀྲུང་གོ་ནས་ཉོ་ཚད་མང་ལ་
ཀྲུང་གོར་ཚོང་ཚད་ཉུང་བ་དང་ལྷག་པར་དུ་ཀྲུང་གོར་ཟུར་་་
སྣོན་རིན་ཐང་མཐོ་བའི་ཐོན་ཟོག་ཕྱིར་གཏོང་བྱེད་པའི་་་་་་་་
ཐད་རང་སོ་སོས་ཚོད་འཛིན་བཟོས་རྐྱེན་གཏོང་ཉུང་འདྲེན་
མང་གི་ཧེ་བག་ཤོར་རྒྱུ་སྨོས་མེད་རེད། ཨ་རིས་དེར་བརྟེན་་་
ནས་ཀྲུང་གོར་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་པ་དེ་ནི་དྲང་གཞག་མིན་་་་
ལ་ལུགས་དང་ཡང་མཐུན་གྱི་མེད།
གསུམ་པ། ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་རི་ཕྱོགས་གཉིས་པོའི་ཚོང་་་
དོན་དེ་ནི་ཨ་རིས་ཀྲུང་གོར་རྒྱུ་ནོར་སྤྲད་ཡོད་ཟེར་བའི
“རྐྱང་འགྲོའི་ལམ་བུ”ཞིག་གཏན་ནས་མིན་པར་དུས་ཡུན་་་

རིང་པོའི་ནང་ཨ་རིར་ཀྲུང་ཨའི་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་དོན་་་་་་་་
མཉམ་ལས་ཁྲོད་ནས་རྒྱ་ཁྱབ་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ཁེ་ཕན་ཆེན་་་་
པོ་ཐོབ་ཡོད། ཨ་ཀྲུང་ཚོང་དོན་རྒྱལ་ཡོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་་་་་་་
ཁང་སོགས་སྒྲིག་གཞིས་ཚོད་རྩིས་བྱས་པར་གཞིགས་ན།
ཀྲུང་ཨའི་ཚོང་དོན་ལས་ཆ་སྙོམས་བྱས་ན་ལོ་ལྟར་ཨ་རིའི་་་་་་
ཁྱིམ་ཚང་མི་རེ་ངོ་རེར་ཨ་སྒོར་850ཟིན་པའི་མ་གནས་གྲོན་
ཆུང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཀྲུང་གོའི་ཚོང་དོན་པུའུ་ཡིས་་་་་་་
བསྡོམས་རྩིས་བྱས་པ་ལྟར་ན། 2016ལོར་ཨ་རིའི་ཁེ་ལས་་་
ལ་ཀྲུང་གོར་ཚོང་གཉེར་བྱས་པའི་ཡོང་འབབ་ཨ་སྒོར་དུང་་་་
ཕྱུར་6068ཙམ་ཟིན་ནས་ཁེ་སྤོགས་ཨ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་390
ལྷག་ཟིན་ཡོད་པ་རེད། འཇར་མན་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་
དངུལ་ཁང་གིས་འདི་ལོའི་ཟླ་6པར་སྤེལ་བའི་ཞིབ་འཇུག་་་་་
སྙན་ཞུའི་ནང་དོན་དངོས་ཐོག་ཨ་རིར་ཀྲུང་ཨའི་ཕྱོགས་་་་་་་་
གཉིས་པོའི་ཚོང་དོན་ཁྲོད་ནས་ཀྲུང་གོ་ལས་དེ་བས་མང་་་་་་་
བའི་ཚོང་ལས་ཀྱི་ཁེ་བཟང་གཙང་མ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ངོས་་་་་་་
འཛིན་བྱས་ཡོད། གྲངས་གཞི་དང་དབྱེ་ཞིབ་དེ་དག་ཚང་་་་་
མ་ལས་ཀྲུང་ཨའི་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་དོན་མཉམ་ལས་ནི་་་་་་་་
དོན་དམ་པའི་ཐོག་གཉིས་ཁེ་གཉིས་ཕན་གྱི་མཉམ་ལས་་་་་་་་
ཤིག་ཡིན་པ་ལས་ལོ་20ལྷག་གི་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་ནང་་་་་་་་་
གྱོང་གུན་ཕོག་པའི་ཉོ་ཚོང་བྱེད་མཁན་ཡོད་མི་སྲིད་པ་་་་་་་་་་་
གསལ་བཤད་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།
ལུའུ་ཁང་གིས་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཨ་རིར་བསམ་བློའི་་་
འཁྱེར་སོ་ཡོ་བསྲང་བྱེད་པ་དང་དོན་དངོས་ལ་བརྩི་འཇོག་་་་
བྱས་ཏེ་ཀྲུང་གོར་དོན་མེད་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་མཚམས་་་་་་་་་
འཇོག་པ་དང་ཀྲུང་གོ་དང་ཨ་རིའི་དཔལ་འབྱོར་ཚོང་དོན་་་་
འབྲེལ་བར་ལྟ་སྟངས་ཡང་དག་འཛིན་ནས་ཀྲུང་ཨ་རྒྱལ་་་་་་་་
ཁབ་གཉིས་པོའི་བཟོ་ཚོང་ལས་རིགས་དང་འཛད་སྤྱོད་པར་
ཕན་ཐོགས་ཡོད་པའི་བྱ་བ་མང་ཙམ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ལྕག་སྐུལ་་་་
བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་པ་རེད།
（སྒྱུར་ཞུས་པ་བསོད་ནམས་བདེ་སྐྱིད）
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ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ཁང་གི་ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་
གྲུབ་འབྲས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་སྐོར་འགྲེམས་བྱེད་པའི་
བྱེད་སྒོ་པང་ཁོག་ཏུ་འགོ་ཚུགས་པ།

⇑ ཟླ་10ཚེས་10ཉིན་ཐེ་ལན་གྱི་པང་ཁོག་ཏུ་ལྟད་མོ་བས་ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ཁང་གི་ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་གྲུབ་་་་
འབྲས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་སྐོར་འགྲེམས་བྱེད་པར་ལྟ་སྐོར་བྱེད་བཞིན་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་པང་་་
ཁོག་ནས་ཟླ་10ཚེས་10ཉིན་གློག་འཕྲིན་་་་་་་་་་་་
འབྱོར་པ་གཞིར་བཟུང་། ཚེས་10ཉིན་ཀྲུང་གོ་་་་
ཚན་རིག་ཁང་གི་ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་གྲུབ་་་་་་་་་་
འབྲས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་སྐོར་འགྲེམས་བྱེད་པའི་བྱེད་སྒོ་་་་་
ཐེ་ལན་གྱི་རྒྱལ་ས་པང་ཁོག་ཏུ་འགོ་ཚུགས་ཤིང་།
གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་སྔོན་ཐོན་ཚན་རྩལ་གྲུབ་འབྲས་་་་་་་་་
མང་པོ་ཞིག་འགྲེམས་སྟོན་ནང་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་་་་་
དང་ཐེ་ལན་གྱི་གཙོ་གནད་འཕེལ་རྒྱས་ཐོན་ལས་་་་་
ལ་འབྲེལ་མཐུད་བྱས་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཚན་རྩལ་མཐོ་
བའི་ཁེ་ལས་དང་ཐེ་ལན་གྱི་ཚན་ཞིབ་སྒྲིག་གཞི་་་་་་་་
འགྲེམས་སྟོན་ནང་ཞུགས་ཡོད་པ་རེད།
ཐེ་ལན་དུ་བཅའ་སྡོད་ཀྲུང་གོའི་གཞུང་ཚབ་་་་
ཆེ་མོ་བ་ལུའེ་ཅན་གྱིས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་ཉེ་་་་་་་་
བའི་ལོ་ཤས་རིང་། ཀྲུང་ཐེ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་་་་་་་་

ཚན་རྩལ་མཉམ་ལས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཕེལ་་་་་་
རྒྱས་ཕྱིན་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་མཉམ་ལས་ལ་ཐེ་་་་་་་་་
ལན་གོང་མ་ཚང་གིས་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་ནང་་་་་་་་་
རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་བྱས་ཡོད། ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་
ཁང་གིས་པང་ཁོག་འདི་ཉིད་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སྐོར་་་་་་་་་་་་
འགྲེམས་བྱེད་སྒོ་གཉེར་ཡུལ་དང་པོར་བདམས་པ་་
དེ་ཐོག་ནས་ཀྲུང་གོ་སྲིད་གཞུང་གིས་ཀྲུང་ཐེ་ཚན་་་་
རྩལ་མཉམ་ལས་ལ་ཚད་མཐོའི་མཐོང་ཆེན་བྱས་པ་
མཚོན་ཐུབ་ཅེས་བརྗོད།
ཐེ་ལན་གྱི་སྲས་མོ་ཧྲེ་ལིན་ཐུང་འགྲེམས་སྟོན་་་
གྱི་འགོ་ཚུགས་མཛད་སྒོར་ཞུགས་པ་དང་ད་ཐེངས་
ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ནང་ཧྲེ་ལིན་ཐུང་གིས་ལོ་མང་་་་་་་་་
རིང་ཀྲུང་ཐེའི་ཚན་རྩལ་སྤེལ་རེས་ལ་དོ་ཁུར་དང་་་་
རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའི་རྩ་ཆེའི་ལོ་རྒྱུས་པར་རིས་་་་་་་་་
དང་ཡིག་ཚགས་དཔྱད་གཞི་བཏོན་ཡོད་པ་རེད།

ཁུ་པ་ཡིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཨ་རིས་ཁུ་པར་བཀག་
སྡོམ་བྱས་པར་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུའི་རེ་འབོད་བྱས་པ།

ཁུང་ཙི་སློབ་གླིང་གི་རིག་
གནས་ཉིན་མོའི་བྱེད་སྒོ་
ཨེ་ཅིབ་རྟེན་རྫས་བཤམས་
མཛོད་ཁང་དུ་གཉེར་བ།

⇒ ཚེས་8ཉིན། ཨེ་ཅིབ་རྟེན་

རྫས་བཤམས་མཛོད་ཁང་དུ་གཉེར་་་
བའི་ཁེ་རོ་སློབ་ཆེན་ཁུང་ཙི་སློབ་་་་་་་་་
གླིང་གི་རིག་གནས་ཉིན་མོའི་བྱེད་་་་་་
སྒོའི་ཐོག་ཡིག་གཟུགས་དང་། དྲག་་
རྩལ། ཤོག་དྲས་རི་མོ་སོགས་ཀྲུང་་་་་་
གོའི་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་འགྲེམས་་་
སྟོན་བྱས་པ་རེད།

འདི་ནི་ཁེ་རོའི་ཨེ་ཅིབ་རྟེན་་་་་་་་

རྫས་བཤམས་མཛོད་ཁང་དུ་མི་ཚོས་་
འབྲུག་རྩེད་རྩེ་བཞིན་པ།

ཞི་བདེའི་ཆེད་དུ་གུང་གསེང་རིང་དམག་གྲབས་བྱས་པ།

—— ལེ་པ་ནོན་དུ་སྐྱོད་མཁན་ཀྲུང་གོའི་ཞི་བདེ་སྲུང་སྐྱོང་སྨན་བཅོས་ཡན་ལག་རུ་ཁག་གིས་གྲོགས་དམག་དང་
མཉམ་དུ་སྨན་བཅོས་རོགས་སྐྱོབ་ཀྱི་ནང་སྦྱོང་བྱས་པའི་སྐོར་བཀོད་པ།

ཟླ་འདིའི་ཚེས་4ཉིན་ནི་ཀྲུང་གོའི་རྒྱལ་སྟོན་ངལ་་་་་་་་་་་་
གསོའི་དུས་ཚོད་ཡིན་རུང་། ལེ་པ་ནོན་དུ་བཅའ་སྡོད་བྱེད་་་
མཁན་ཀྲུང་གོའི་ཁག་17པའི་ལེ་པ་ནོན་དུ་སྐྱོད་མཁན་ཞི་་་་་
བདེ་སྲུང་སྐྱོང་སྨན་བཅོས་ཡན་ལག་རུ་ཁག་གིས་ལེ་པ་ནོན་་་
དུ་བཅའ་སྡོད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་་་་་་
དཔུང་སྡེའི་ཤར་ཁུལ་སི་ལིང་པུའི་སར་པི་ཡའི་སྐབས་་་་་་་་་་་་
བསྟུན་གྲ་སྒྲིག་དཔུང་སྡེའི་དཔོན་དམག་དང་མཉམ་དུ་སྨན་
བཅོས་སྲོག་སྐྱོབ་ཀྱི་འཕྲལ་སྡོམ་ནང་སྦྱོང་བྱས་པ་རེད།
ད་ཐེངས་ཀྱི་ནང་སྦྱོང་ནི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་གྲོགས་དམག་ལ་་
དགོང་མོ་གློ་བུར་དུ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པ་རྒྱབ་ལྗོངས་སུ་བྱས་་་་་་་
ནས་སྤེལ་བ་ཞིག་རེད། རེ་ཞུའི་རོགས་སྐྱོབ་ཀྱི་བརྡ་རྟགས་་་་
འབྱོར་རྗེས། ཀྲུང་གོའི་ཞི་བདེ་སྲུང་སྐྱོང་སྨན་བཅོས་ཡན་་་་་
ལག་རུ་ཁག་གིས་མྱུར་དུ་འཕྲལ་སྡོམ་རོགས་སྐྱོབ་སྔོན་ཇུས་་་་
ལག་ལེན་བསྟར་ཏེ། འཕྲལ་སྡོམ་སྨན་བཅོས་ཚོགས་ཆུང་་་་་་
གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡུལ་དུ་མངགས་ནས་རྨས་མར་འཕྲལ་དུ་་་་་
རོགས་རམ་བྱས་རྗེས་ཀྲུང་གོའི་ཞི་བདེ་སྲུང་སྐྱོང་སྨན་་་་་་་་་་་་
བཅོས་ཡན་ལག་རུ་ཁག་གི་སྨན་ཁང་དུ་སྨན་བཅོས་བྱེད་་་་་་་་
པར་བསྐྱལ་བ་རེད།

དེ་དང་དུས་མཚུངས། སྨན་བཅོས་ཡན་ལག་རུ་ཁག་་་་
སྨན་ཁང་གི་ལས་རེས་སྨན་དོན་མི་སྣས་རོགས་སྐྱོབ་གྲ་སྒྲིག་་་
ཡག་པོ་བྱས་ཏེ། འབྲེལ་ཡོད་སྲོག་སྐྱོབ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་་་་་་་་་་་་
བརྒྱུད་རིམ་སྤྱད་ནས་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་པ་དང་། གསོ་རླུང་རྔུབ་་་
ལེན་བྱེད་དུ་འཇུག་པ། སྡོད་རྩའི་ཁྲག་ལམ་གཤོང་བ་་་་་་་་་་་་
སོགས་བྱས་པ་རེད། རྨས་མ་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་རྗེས་སྨན་པས་་་་
ལམ་སེང་དེའི་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་སར་གསོ་རིག་གི་བརྙན་པར་་་་
བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་སྐེ་ཚིགས་བུད་པའི་གཏན་འཁེལ་་་་་་
བྱས་པ་རེད། དེ་རྗེས་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་གྱིས་འཕྲལ་
སྡོམ་ནད་བརྟག་སྨན་བཅོས་བྱས་པ་དང་འབྲེལ། ལེ་པ་་་་་་་་་
ནོན་དུ་བཅའ་སྡོད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དཔུང་སྡེའི་
ཚད་གཞིའི་ལས་སྒྲུབ་གོ་རིམ་གཞིར་བཟུང་། འཕྲལ་དུ་་་་་་་་་
མཁའ་ཐོག་ནས་སྨན་བཅོས་བྱ་རྒྱུར་སྐྱེལ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུས་་་་་་་་
ནས་རྨས་མ་གོང་རིམ་སྨན་ཁང་དུ་བསྐྱལ་ནས་སྨན་བཅོས་་་་
དེ་བས་ལེགས་པ་ཐུབ་པ་བྱས་པ་རེད།
ཀྲུང་གོའི་ཁག་17པའི་ལེ་པ་ནོན་དུ་སྐྱོད་མཁན་ཞི་་་་་་་་
བདེ་སྲུང་སྐྱོང་སྨན་བཅོས་ཡན་ལག་རུ་ཁག་འདི་ལོའི་ཟླ་5
པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་ལས་འགན་འཁུར་ཡུལ་དུ་བཀོད་སྒྲིག་་་་་་་་་

བྱས་པ་རེད། སྨན་བཅོས་ཡན་ལག་རུ་ཁག་དེ་དཔོན་་་་་་་་་་་་
དམག་30ལྷག་ཙམ་ལས་གྲུབ་པ་དང་། གཙོ་བོ་ལེ་པ་ནོན་་་་
དུ་བཅའ་སྡོད་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དཔུང་སྡེའི་ཤར་
ཁུལ་གྱི་མི་4000ལྷག་ཙམ་ལ་སྨན་བཅོས་བརྟག་དཔྱད་་་་་་་་
དང་། སྨན་བཅོས་རོགས་སྐྱོབ། རྨས་མ་དང་ནད་པ་སྐྱེལ་་་་
བ་སོགས་ཀྱི་ལས་འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད་པ་རེད།
སྨན་བཅོས་ཡན་ལག་རུ་ཁག་གི་འགན་ཁུར་བས་ངོ་་་་་་་
སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ད་ཐེངས་ཀྱི་ལད་མོའི་ནང་་་་་་་་་
སྦྱོང་གནས་ཚུལ་ནི་མཐོང་དཀོན་པ་ཞིག་མིན། རྙོག་འཛིང་
ཆེ་ཞིང་འགྱུར་ལྡོག་མང་བའི་ཞི་བདེ་སྲུང་སྐྱོང་ལས་འགན་་་་
འཁུར་ཁུལ་དུ་རྟག་ཏུ་མི་སྣར་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་གི་ཡོད། ཉེ་་་་་་་
ཆར། ཁོང་ཚོས་གློ་བུར་དུ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་་་་་་་་་་་
དམག་གི་ཞི་བདེ་སྲུང་སྐྱོང་དཔོན་དམག་མང་པོ་བསྟུད་མར་་་
མྱུར་སྐྱོབ་བྱས་ཡོད་ལ། ཐད་འཕུར་གནམ་གྲུ་བཏང་ནས་་་་་་
རྨས་མ་སྐྱེལ་མྱོང་ཡང་ཡོད།
（ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་པེ་རུ་ཐེ་་་་་་་་
ནས་འབྱོར་བའི་གློག་འཕྲིན་གཞིར་བཟུང）
（ཚེ་ཁོས་བསྒྱུར། པ་ཚེ་དང་ཚེ་ཁོས་ཞུས）

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ཧ་ཝ་་
ན་ནས་ཟླ་10ཚེས་7ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་་་
གསལ། ཁུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་སྲིད་་་་་་་་་་
དབང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱིས་ཉེ་ཆར་དཔང་་་་་་
ཉན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ནས་ཨ་རིས་ཉེ་བའི་ལོ་་་་་
60ཡི་རིང་ཁུ་པར་དཔལ་འབྱོར་དང་དངུལ་རྩའི་་་
བཀག་སྡོམ་དང་ཚོང་དོན་སྐྱེལ་འདྲེན་བཀག་སྡོམ་་
བྱས་པ་ལས་ཤུགས་རྐྱེན་ངན་པ་བཟོས་པའི་གནས་
ཚུལ་དམར་འདོན་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་
ཁུ་པའི་ལངས་ཕྱོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏེ་ཨ་རིར་་་་
ཁུ་པར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་མཇུག་སྒྲིལ་རྒྱུའི་ལྕག་སྐུལ་
བྱེད་དགོས་པའི་རེ་འབོད་བྱས་པ་རེད།
ཁུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་སྲིད་དབང་་་་་
འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འབྲེལ་བའི་ཨུ་་་་་
ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་ཞི་གཡོད་ལན་ཏ·ཧྥེ་ལེར་་་་་
གྱིས་དཔང་ཉན་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཨ་རིས་ཁུ་པར་
བཀག་སྡོམ་བྱས་པ་ནི“ཆེས་དྲང་གཞག་མེད་པ་་་་་་
དང་། གདུག་རྩུབ་ཆེ་བ། དུས་ཡུན་རིང་་་་་་་་་་་་་་
བ”བཅས་ཀྱི་ཕྱོགས་རྐྱང་པའི་བཀག་སྡོམ་ཞིག་་་་་་་
དང་། ཁུ་པའི་དམངས་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་་་་་་་་
ཐོབ་ཐང་ལ“གཞི་ཁྱོན་ཆེ་བ་དང་། མངོན་སུམ་་་་་
འཛེམས་མེད། བརྒྱུད་རིམ་རང་བཞིན་བཅས་ཀྱི་་་
བཙན་གནོད”ཅིག ཁུ་པའི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་་
ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་བཟོ་བའི་འགལ་་
རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཞིག་བཅས་རེད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།
ཧྥེ་ལེར་གྱིས་ཁུ་པ་དང་ཨ་རི་ཕྱོགས་གཉིས་་་་་་་
པོའི་འབྲེལ་བ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ཨ་རི་སྲིད་་་་་་
གཞུང་གིས་ཁུ་པར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་་་་་
གཏོང་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་བྱས་ཏེ་ཨ་རིའི་ཁེ་ལས་
ཁུ་པར་ཚོང་དོན་དང་མ་འཇོག་བྱ་རྒྱུར་སྔར་བས་་་་
བཀག་འགོག་བྱས་པ་དང་ཨ་རིའི་སྤྱི་དམངས་ཁུ་་་་་
པར་ཡུལ་སྐོར་དུ་བསྐྱོད་རྒྱུ་ཚོད་འཛིན་བྱས་པ་་་་་་་་
དང་ཆབས་ཅིག་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་་་་་
ཁུ་པས་དངུལ་རྩའི་ཉོ་ཚོང་དང་དངུལ་ཁང་ལས་་་་་
སྒོ་གཉེར་རྒྱུ་བཀག་འགོག་བྱས་པ་དེས་ཁུ་པའི་་་་་་་་
དངུལ་ཁང་དང་ཁེ་ལས་ལ་གྱོང་གུན་ཚབས་ཆེན་་་་་
བཟོས་ཡོད་ཅེས་བརྗོད།
ཁོང་གིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས“ཨ་རིའི་སྤྱི་
ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེའི་ལས་རིགས་ཀྱི་མི་མང་ཆེ་བའི་་་་་་་
བསམ་འཆར་ཉན་ནས”ཁུ་པར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་་་་

མཇུག་འགྲིལ་དགོས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁུ་པས་་་་་་
མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ཕུལ་བའི་རེ་ཞུར་རྒྱལ་
སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་་་་་
ཏེ་ཨ་རིས་ཁུ་པར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་་་་་་་་
ཡོད་གྲོས་ཆོད་འཆར་ཟིན་མཚམས་འཇོག་བྱེད་་་་་་་
དགོས་པའི་རེ་འབོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད།
ཁུ་པ་སྲིད་གཞུང་གིས་འདི་ལོའི་ཟླ་8པར་་་་་་་་
སྙན་ཞུ་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་ཏེ་ཨ་རིས་དུས་ཡུན་་་་་
རིང་པོའི་ནང་ཁུ་པར་དཔལ་འབྱོར་དང་དངུལ་་་་་་
རྩའི་བཀག་སྡོམ་དང་ཚོང་དོན་སྐྱེལ་འདྲེན་བཀག་་
སྡོམ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁུ་པར་ཉེ་བའི་ལོ་60རིང་
རིམ་རྩིས་བྱས་ན་ཨ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་9336.78གྱོང་
གུན་ཕོག་ཡོད་ཅེས་བཤད་པ་རེད།
1959ལོར་ཁུ་པའི་གསར་བརྗེའི་རྗེས་ཨ་རི་་་་
སྲིད་གཞུང་གིས་ཁུ་པར་དགྲར་འཛིན་པའི་སྲིད་་་་་་
ཇུས་ལག་བསྟར་བྱས་ཤིང་། 1961ལོར་ཨ་རི་་་་་་་་
དང་ཁུ་པའི་ཕྱི་འབྲེལ་འབྲེལ་བ་བཅད་པ་དང་ཕྱི་་་་
ལོ་དེར་སྐབས་དེ་དུས་ཨ་རིའི་ཙུང་ཐུང་ཡིན་པའི་་་་
ཁེན་ཉི་ཏེས་བཀའ་ཁྲིམས་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་
ཁུ་པའི་དཔལ་འབྱོར་དང་དངུལ་རྩར་བཀག་སྡོམ་་
དང་ཚོང་དོན་སྐྱེལ་འདྲེན་བཀག་སྡོམ་བྱས་པ་རེད།
2015ལོའི་ཟླ་7པར་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་དབར་་
ཕྱི་འབྲེལ་དངོས་སུ་སླར་གསོ་བྱུང་བ་དང་ཐེ་རོན་་་་
ཕུས་2017ལོའི་ཟླ་1པོར་ཨ་རིའི་ཙུང་ཐུང་གི་་་་་་་་་
འགན་བཞེས་རྗེས་ཨ་རི་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁུ་པར་་་་་
འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་དམ་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཁྱབ་་་་་་་་་
བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད།
ཟླ་10ཚེས་31ཉིན་ཁུ་པས་མཉམ་འབྲེལ་་་་་་་་
རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག《ཨ་རིས་ཁུ་པའི་་་་་་
དཔལ་འབྱོར་དང་། ཚོང་ལས། དངུལ་རྩ་བཅས་་
ལ་བཀག་སྡོམ་བྱེད་མཚམས་འཇོག་པའི་དགོས་་་་་་་
ངེས་རང་བཞིན》ཞེས་པའི་གྲོས་ཆོད་འཆར་ཟིན་་་་
འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་1992ལོ་ཚུན་མཉམ་འབྲེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་གྱིས་ལོ་26བསྟུད་མར་ཁུ་་་
པས་ཕུལ་བའི་ཨ་རིས་ཁུ་པར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་་་་་་་་
མཇུག་འགྲིལ་དགོས་པའི་རེ་ཞུའི་འབྲེལ་ཡོད་གྲོས་་
ཆོད་འཆར་ཟིན་གྲོས་འཆམ་བྱས་པ་རེད།
（དཀོན་མཆོག་སྒྲོལ་མས་བསྒྱུར། བསོད་་་་་་་་
བདེ་ཆེ་བས་ཞུས）

