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གལ་ཆེའི་གསར་འགྱུར།
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མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བོད་ལྗོངས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་ཆེད་སྟོབས་ཤུགས་ཆེན་པོས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་བ།

(པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད) ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་བཅས་ལས་གྲུབ་པའི་སྒྲོག་འགྲེལ་ཚོགས་་
པ་ཁག་གིས་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་སྒྲོག་འགྲེལ་ཐེངས་ཁྲི་7.8ལྷག་ཙམ་བྱས་པར་ཁྱོན་མི་ཐེངས་ཁྲི་་་་་་་་
1280ཙམ་ལ་ཕན་པ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད། ལྗོངས་ཡོངས་སུ་ཕྱོགས་མང་དང་རིམ་པ་མང་པོ་་་་་་་་་་་་
སོགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏང་གི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་གསར་གཏོད་ཀྱི་གླེང་ཕྱོགས་གཅིག་སྡུད་་་་་་་
ཆགས་ནས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་་་་་
ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ“རྟག་ཏུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ”
“རྟག་ཏུ་གསར་བརྗེས་ཐུབ་པ”“རྟག་ཏུ་་་་་་་་་
གཏིང་ཟབ་ཏུ་འགྲོ་བ”བཅས་བྱས་ཡོད་ལ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་་་་་་
ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་རང་ལྗོངས་ཀྱི་སྐད་གསང་མཐོན་ཤོས་ཀྱི་
དབྱངས་རྟ་ཞིག་དང་དཔའ་ངར་ཆེར་སྐྱེད་ཀྱི་བསམ་པའི་ཉམས་འགྱུར་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་བྱས་་
ཡོད།
2017ལོའི་ཟླ་3པར་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་ཝུའུ་དབྱིང་ཅེས་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་་་་་་
རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་སྟེ“སྣང་ཆེན་བཞི་དང་དགའ་ཞེན་བཞིའི”བརྗོད་་་
དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་གསོ་ལག་ལེན་བྱེད་སྒོར་ཞིབ་འཇུག་དང་བཀོད་སྒྲིག་གནང་བ་རེད།
ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི“སྣང་ཆེན་བཞི་དང་དགའ་ཞེན་བཞིའི”བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་གསོ་་་་་
ལག་ལེན་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ཚུན། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་ཁྱོན་མི་ཐེངས་ཁྲི་2190ལ་སྒྲོག་འགྲེལ་ཐེངས་ཁྲི་་་
22ལྷག་བྱས་པ་དང་མི་ཐེངས་ཁྲི་300ལྷག་ལ་ལག་ལེན་བྱེད་སྒོ་ཐེངས་ཁྲི་10ལྷག་སྤེལ་བས་སྤྱི་་་་་
ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་ཁྲོད་ཚུར་སྣང་ལན་ཆ་དྲག་པོ་བྱུང་ཡོད་ལ། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ལ་ཡང་་་་
སློབ་གསོ་གཏིང་ཟབ་ཐེབས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རང་འགུལ་ངང“སྣང་ཆེན་བཞི་དང་་་་་་་་་་་་
དགའ་ཞེན་བཞི”ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་ཚ་རླབས་ཤིག་འཕྱུར་ཡོད་པ་རེད།
2018ལོའི་ཟླ་10ཚེས་6ཉིན་ཧྲུའུ་ཅི་ཝུའུ་དབྱིང་ཅེས“སྣང་ཆེན་བཞི་དང་དགའ་ཞེན་་་་་་་་་
བཞིའི”མང་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ལག་ལེན་བྱེད་སྒོར་མཆན་བཀོད་མཛུབ་སྟོན་གལ་ཆེན་གནང་་་་་
བ་སྟེ།“སྣང་ཆེན་བཞི་དང་དགའ་ཞེན་བཞིའི”བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ཚུན། ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་་་་་
དོད་པོ་ཐོན་ཡོད་ལ་གྲུབ་འབྲས་ལ་ཡང་ཁས་ལེན་གང་ལེགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།
འདི་ལོ་ཚུན་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱིས《ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ལུགས་སྐོར་གླེང་བ》ཞིབ་་་
ཀློག་ཞིབ་སྦྱོང་གི་བྱེད་སྒོ་སྒྲིག་འཛུགས་ཧུར་ཐག་བྱས་ཤིང་། 《བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་གི་་་་་་་་་
ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་སྒྲོག་འགྲེལ་གནད་བསྡུས（ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པའི་པར་
མ་དང་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱི་པར་མ）》དང《
〈ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ལུགས་སྐོར་་
གླེང་བའི〉དེབ་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་སྒྲོག་འགྲེལ་གནད་བསྡུས》
（བོད་རྒྱ་ཡིག་རིགས་་་་་་་་་་་་་་
(པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད) ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་་་་་་་་
ལས་ཀའི་དཀའ་གནད་གཞི་རིམ་དུ་ཡོད་ལ་བཀྲག་མདངས་འཚེར་་་་་་་་་
སའང་གཞི་རིམ་དུ་ཡོད། དཔལ་འབྱོར་གྲུབ་ཆ་དང་ལས་ཞུགས་བྱེད་་་་་
སྟངས་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་འགྲོ་བ་དང་སྦྲགས་དཔལ་འབྱོར་རྩ་་་་་་་་་་་་
འཛུགས་གསར་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་རྩ་འཛུགས་གསར་པར་ལས་ཞུགས་་་་་་
བྱེད་པའི་ཏང་ཡོན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པས་དེའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཏང་ཡོན་ལ་
སློབ་གསོ་དང་དོ་དམ་བྱེད་པའི་ལས་དོན་ཡག་པོ་བསྒྲུབས་ནས་ཁོང་་་་་་་
ཚོར་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་ཧུར་ཐག་བྱ་རྒྱུར་ཁྲིད་སྟོན་བྱེད་དགོས། གཞི་་་་
རིམ་ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་གིས་ཕུལ་བྱུང་གི་སྲོལ་རྒྱུན་དར་སྤེལ་གཏོང་་་་་་་་
དགོས་པ་མ་ཟད་དུས་བསྟུན་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་ནས་དུས་བབ་གསར་་་་་
པ་དང་ཟམ་མི་ཆད་པར་བསྟུན་པ་དང་གཞི་རིམ་ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་གི་་་
ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་ཆེར་བཏང་སྟེ་ཏང་ཡོན་གྱི་ལས་དོན་སྤེལ་ཡུལ་དང་འཚོ་་་
བ་སྐྱེལ་ཡུལ་གང་དུ་ཡོད་པ་དེར་ཏང་རྩ་འཛུགས་ཁྱབ་ཐུབ་པ་བྱས་ཐོག་་
ཏང་ཡོན་གང་དུ་ཡོད་རུང་རྩ་འཛུགས་དང་ཁྱིམ་རྙེད་ཐུབ་པ་བྱེད་་་་་་་་་་་
དགོས་ཞེས་བསྟན་གནང་བ་རེད།
ཚེས་6ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ། ཞི་ཅིན་ཕིང་ཕུའུ་ཏུང་ཁུལ་གསར་གྲོང་ཁྱེར་་
འཁོར་རྒྱུག་ཕྱོགས་བསྡུས་དོ་དམ་ལྟེ་གནས་སུ་ཕེབས་ནས་བརྙན་ཡོལ་་་་་
ཆེན་པོ་བརྒྱུད་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཚགས་ཚུད་ཅན་གྱི་དོ་དམ་དང་་་་་་
རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་དོན་རྐྱང་པའི་སྐར་ཁུང་གི་གཉེར་སྐྱོང་གནས་ཚུལ་་་་་་་་་་་་
མཁྱེན་རྟོགས་གནང་བ་རེད། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་གྲོང་ཁྱེར་བཅོས་སྐྱོང་་་་་
བྱེད་པ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་བཅོས་སྐྱོང་མ་ལག་དང་བཅོས་སྐྱོང་ནུས་པ་དེང་་་་་་
རབས་ཅན་གྱི་ནང་དོན་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། གྲོང་ཁྱེར་རྩེ་གྲར་བཅོས་་་་
སྐྱོང་རྩེ་གྲ་དགོས་པ་དང་ཚན་རིག་ཅན་དང་། ཚགས་ཚུད་ཅན། རིག་་་
ནུས་ཅན་བཅས་ཀྱི་ཐད་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུར་སྣང་ཆེན་བྱེད་དགོས།
དེང་དུས་ཀྱི་ཚན་རྩལ་བྱེད་ཐབས་སྤྱོད་མཁས་པོ་བྱས་ཏེ་རིག་ནུས་ཅན་་་
མངོན་འགྱུར་བྱེད་དགོས་པ་མ་ཟད། ཕར་ཆིན་རྒྱག་པ་ལྟ་བུའི་ཞིབ་་་་་་་
ཚགས་དང་། ངང་རྒྱུད་རིང་པོ། ཐབས་མཁས་བཅས་བརྒྱུད་ཚགས་་་་་་
ཚུད་ཅན་གྱི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་བཏང་སྟེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྤུས་ཚད་སྤུས་རྟགས་་
གཏོད་དགོས། ཧྲང་ཧའེ་ཡིས་མུ་མཐུད་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ནས་ཀྲུང་གོའི་
ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་དོ་དམ་བྱེད་པའི་ལམ་བུ་་་་་
གསར་པར་བསྐྱོད་ནས་གྲོང་ཁྱེར་དོ་དམ་བྱེད་པའི་ཆུ་ཚད་རྒྱུན་ཆད་་་་་་་
མེད་པར་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས་ཞེས་ནན་བཤད་གནང་བ་རེད།
ཀྲང་ཅང་ཚན་རིག་གྲོང་ནི་ཧྲང་ཧའེ་ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་ལྟེ་་་
གནས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་ཁུལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་ཚན་རྩལ་མཐོ་ས་ཡིན་་་་་་
པའི་ངོས་ནས་ཚན་རིག་ཆེན་པོའི་སྒྲིག་བཀོད་དང་། ཚན་རིག་ལས་་་་་་་
སྟེགས། གསར་གཏོད་རྣམ་པའི་ཁང་དང་སུའོ་རྩེ་གྲ་བཅས་འབོར་ཆེན་
ཞིག་གཅིག་སྡུད་བྱས་ཡོད། འགྲེམས་སྟོན་ཚོམས་ཆེན་ནང་ཞི་ཅིན་ཕིང་
གིས་ཚན་རིག་གྲོང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ལོ་རྒྱུས་དང་དེའི་འཆར་འགོད་་་་་་་་་་་་
འཛུགས་སྐྲུན་གནས་ཚུལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་གསན་གནང་བ་དང་། ཚན་རིག་་་་
ཆེ་མོའི་སྒྲིག་བཀོད་དང་། འདུས་གྲུབ་གློག་ལམ། མཁའ་སྐྱོད་དང་་་་་་་་
འཇིག་རྟེན་འཕུར་སྐྱོད། སྐྱེ་དངོས་གསོ་བ་རིག་པ་སོགས་ཀྱི་འགྲེམས་་་་་
ཁུལ་དུ་གཟིགས་སྐོར་གནང་བ་རེད། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་དེ་གར་ཡོད་་་་་་་
པའི་ཚན་རྩལ་ལས་དོན་མི་སྣ་དང་བྱམས་བརྩེའི་གླེང་མོལ་གནང་བ་་་་་་་
དང་། ཁོང་གིས་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་གྱིས་ད་ཆ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་་་་་་་་་
མདུན་ལམ་དང་ལས་དབང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་གཏིང་ཟབ་དེ་ལྟ་བུ་ཐེབས་་་་
མྱོང་མེད་ལ། ད་ཆ་བཞིན་མི་དམངས་ཀྱི་འཚོ་བའི་བདེ་རྩར་ཡང་་་་་་་་་་་
ཤུགས་རྐྱེན་གཏིང་ཟབ་དེ་ལྟ་བུ་ཐེབས་མྱོང་མེད། ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་་་་་་་
རླབས་ཆེན་བསྐྱར་དར་མངོན་འགྱུར་བྱེད་པའི་འགག་རྩའི་དུས་དེར་་་་་་
ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་ཀྱི་དགོས་གཏུགས་ཀྱི་བསམ་པ་དང་ལས་འགན་
སྒྲུབ་སེམས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་དེ་གནས་བབ་དེ་་་་་་་
བས་གལ་ཆེན་ཐོག་བཞག་ནས་འགག་རྩའི་སྐབས་སུ་འབད་འཐབ་བྱས་
ཏེ་གསར་གཏོད་ལ་བརྟེན་ནས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་་་་་
འཐབ་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་དང་སྒུལ་ནུས་གསར་རྙིང་མགྱོགས་མྱུར་
བརྗེ་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་ཀྱི་ནུས་པ་གལ་ཆེན་འདོན་་་་་་་

ས་གནས།

ལྷ་ས་རྡོ་སེང་གེ་ལམ་སྒོ་རྟགས།
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གཉིས）རྩོམ་འབྲི་བྱས་པ་དང་།“རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་་་་
དོན་གྱི་སྒྲོག་འགྲེལ་ཚོགས་པའི་གསོ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ”སོགས་གཉེར་ནས་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་རིམ་་་་་་་་
ཁག་སྒྲོག་འགྲེལ་རྐང་འཛིན་པ་3375ལྷག་ལ་གསོ་སྦྱོང་བྱས་པ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་་་་་་་་
གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་ཏང་གི་ཚོགས་
ཆེན་བཅུ་དགུ་པའི་དགོངས་དོན་སྒྲོག་འགྲེལ་བྱས་པ། 《ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ལུགས་་་
སྐོར་གླེང་བའི》དེབ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་སྒྲོག་འགྲེལ་བྱས་པ།“དུས་རབས་གསར་པ་དང་་་་་་་་
རྣམ་པ་གསར་པ་བྱས་རྗེས་གསར་པ”ཞེས་པ་མི་སེར་ལ་སྒྲོག་འགྲེལ་བྱས་པ་རེད། ཟླ་9པའི་ཟླ་་་་་
མཇུག་བར། ཁྱོན་རིམ་པ་ཁག་དང་རིགས་ཁག་གི་སྒྲོག་འགྲེལ་ཐེངས་ཁྲི་38.4ལྷག་བྱས་པར་་་་་་་
ཁྱོན་མི་ཐེངས་ཁྲི་3241ཞུགས་ཡོད་པ་རེད།
ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེ་བྱས་ནས་ལོ་40འཁོར་བའི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་དྲིལ་་་་་་་་
བསྒྲགས་གཞི་ཁྱོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་སྨྱན་སྦྱོར་གཙོ་བོས《ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་
རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དར་ཆ་མཐོན་པོར་སྒྲེང་
བ་དང་། སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེ་བྱས་ནས་ལོ་40ཡི་རིང་བོད་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་གི་དཔྱད་་་་་་་་་་་་་་
གཏམ》སོགས་ཀྱི་ཆེད་སྒྲིག་ལེ་ཚན་བཏོད་དེ་རང་ལྗོངས་ཀྱིས་སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེ་བྱས་ནས་ལོ་་་་་་
40འཁོར་བར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་ཆེད་སྤེལ་བའི་བྱེད་སྒོ་སྣ་ཚོགས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད།
ཟླ་10ཚེས་19ཉིན་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་དྲིལ་བསྒྲགས་པུས་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་་་་་་་
ཡུལ་སྨད་ཤང་གི་སྒྲོལ་དཀར་དང་གཡང་འཛོམས་གཅེན་གཅུང་གཉིས་ལ“དུས་རབས་ཀྱི་མིག་་་་་
དཔེ”ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་གནང་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཡོངས་ལ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་སྔོན་ཐོན་བྱས་རྗེས་་་་་་་
དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད།
སྒྲོལ་དཀར་དང་གཡང་འཛོམས་གཅེན་གཅུང་གཉིས་ལ“དུས་རབས་ཀྱི་མིག་དཔེ”ཞེས་་་་་་
པའི་གཟི་བརྗིད་མཚན་སྙན་ཐོབ་པའི་གཏམ་བཟང་པེ་ཅིང་ནས་བསྒྲགས་པ་ལས་ལྗོངས་ཡོངས་་་
ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་མང་ཚོགས་ཁྲོད་ཚུར་སྣང་ལན་ཆ་དྲག་པོ་བྱུང་བ་རེད།
ཉེ་དུས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་འཇོ་མདའ་རྫོང་དང་ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་སྨན་གླིང་རྫོང་གི་རི་ཉིལ་་
བའི་ཐོལ་བྱུང་དོན་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་གཉིས་ཐོན་པར་དམིགས་ནས་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་དང་ལྗོངས་་་
ཏང་ཨུད་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་དང་། གེགས་བར་གྱི་གནས་ཚུལ་དངོས། གེགས་སྐྱོབ་འཕེལ་རིམ་་་་་་་་་་
བཅས་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་གནས་ཚུལ་གཏོང་སྤེལ་ཤུགས་ཆེན་བྱས་པ་མ་ཟད། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དོ་་་་་་
ཁུར་ལ་བརྡ་ལན་ཧུར་ཐག་ཞུས་པས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གླེང་ཕྱོགས་ལ་ཁྲིད་སྟོན་ནུས་ལྡན་བྱུང་བ་རེད།
འདས་པའི་ལོ་5ཡི་རིང་། རིག་གནས་བྱ་གཞག་གི་ཐོན་ལས་དར་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་་་་་་་

སྤེལ་བྱེད་དགོས། ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་སྐོར་གྱི་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་་་་་
འཐབ་ཇུས་བཀོད་སྒྲིག་དང་སྲིད་ཇུས་བྱ་ཐབས་དོན་འཁྱོལ་ནན་ཏན་་་་་
བྱས་ཏེ་རྨང་གཞིའི་ཞིབ་འཇུག་དང་ཉེར་སྤྱོད་རྨང་གཞིའི་ཞིབ་འཇུག་་་་་
ཐད་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ་དང་། ཐོག་མའི་གསར་གཏོད་ནུས་པ་གོང་་་་་་་
མཐོར་གཏོང་བ། ཁེ་ལས་ཀྱི་བྱེད་པོའི་ནུས་པ་འདོན་རྒྱུར་མཐོང་ཆེན་་་་
བྱེད་པ། ཤེས་བྱའི་བདག་དབང་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་་་་་
པ། གསར་གཏོད་ཤེས་ལྡན་མི་སྣར་བརྩི་འཇོག་བྱེད་པ། གསར་གཏོད་
ཀྱི་གསོན་ཤུགས་འཕེལ་བར་བྱེད་པ། གསར་དར་ཐོན་ལས་དང་གསར་
གཏོད་རྣམ་པའི་ཁེ་ལས་སྐྱེད་སྲིང་དང་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བ། ཚན་་་་་་་་
རྩལ་གྲུབ་འབྲས་གཞན་སྒྱུར་བྱེད་མགྱོགས་སུ་གཏོང་བ། གསར་གཏོད་་
མ་ལག་གི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཕན་ནུས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་བཅས་བྱེད་དགོས་པའི་་
ནན་བཤད་གནང་བ་རེད།
ཚེས་7ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཧྲང་ཧའེ་གྲོང་ཨུད་དང་་་་་་
གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་སྙན་ཞུ་གསན་ནས་ཧྲང་ཧའེ་ཡི་་་་་་་་་་་
ཕྱོགས་ཁག་གི་ལས་དོན་ལ་ཁས་ལེན་གནང་བ་དང་། ཁོང་གིས་ཧྲང་་་་་་
ཧའེ་ཡིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེའི་གདོང་དམག་དང་།
གསར་གཏོད་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྔོན་སྐྱོད་པ་མུ་མཐུད་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་ལས་་་
འགན་ལྕི་ཤོས་འཁུར་ཕོད་པ་དང་། མཁྲེགས་ཤོས་ལ་གཏུགས་ཕོད་པ་་་་
བྱས་ནས་ལམ་འབྱེད་གདོང་ལེན་དང་། དཔེ་སྟོན་སྣེ་ཁྲིད། འགག་་་་་་་་
སྒྲོལ་ཚད་བརྒལ་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་བྱས་ནས་རྒྱལ་་་་་་་
ཡོངས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་འཕེལ་རྒྱས་ཆེད་ལེགས་སྐྱེས་དེ་བས་ཆེ་བ་འབུལ་་་་
དགོས་པའི་ཐུགས་རེ་གནང་བ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ནན་བཤད་གནང་དོན། ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་་་་་་་་་་་
རླབས་ཆེན་བསྐྱར་དར་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་ནི་རྔ་རྡུང་དར་འཕྱར་བཞིན་ལས་་་
སླ་པོ་ཞིག་གཏན་ནས་མིན་པར་ངེས་པར་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གསར་་
པ་མང་པོ་ལྡན་པའི་རླབས་ཆེན་གྱི་འཐབ་རྩོད་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད།
ང་ཚོ་མདུན་ལམ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ལྡན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་
ཞིག་ཏུ་སྔར་བཞིན་གནས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མདུན་ལམ་འོད་ཟེར་སྟོང་་་་
ལྡན་ཡིན་ལ་འགྲན་སློང་ཡང་ཧ་ཅང་ཛ་དྲག་པོ་ཡོད། ད་ཆ་རང་རྒྱལ་་་་་
འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་འགྱུར་ལྡོག་མངོན་གསལ་་་་
དོད་པོ་བྱུང་ནས། རང་རྒྱལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་མགྱོགས་པོ་འཕར་བའི་་་་་
དུས་མཚམས་ནས་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དུས་མཚམས་སུ་་་་་
བསྒྱུར་ཏེ་འཕེལ་རྒྱས་དོ་མི་སྙོམས་པ་དང་གང་ལེགས་མ་བྱུང་བའི་་་་་་་་་་་
གནད་དོན་དང་དེ་བཞིན་དུས་འཁོར་གྱི་རང་བཞིན་དང་། གྲུབ་ཆའི་་་་
རང་བཞིན། སྒྲིག་སྲོལ་གྱི་རང་བཞིན་བཅས་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞིག་གིས་་
ལས་ཀའི་དཀའ་ཚད་ཆེ་རུ་སོང་ཡོད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་འཐབ་ཇུས་ཀྱི་
ངེས་ཤུགས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས་སེམས་ནུས་གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་རང་་་་
ཉིད་ཀྱི་བྱ་བ་ཡག་པོ་བསྒྲུབས་ཚེ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་དམིགས་ཚད་་
མངོན་འགྱུར་ཡོང་ངེས་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ནན་བཤད་གནང་དོན། ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་་་
ཀྱི་ལས་ཀའི་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ཧྲང་ཧའེ་ཡིས་གནས་བབ་གལ་ཆེན་བཟུང་་
ཡོད། ཧྲང་ཧའེ་ཡི་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྒྲུབ་པར་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་་་་་
དང་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ལྡན་དགོས་པས་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་ཞབས་་་་་་་
འདེགས་ཞུ་རིང་ཧྲང་ཧའེ་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་བྱེད་དགོས། ཞི་ཅིན་་་
ཕིང་གིས་ཧྲང་ཧའེ་ལ་ཕྱོགས་ལྔའི་ཐད་ཀྱི་ལས་ཀའི་བླང་བྱ་བཏོན་་་་་་་་་་
གནང་བ་སྟེ།
གཅིག་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱི་་་་་་་་་་
ཡོངས་ལ་ཞབས་འདེགས་སྔར་བས་ལེགས་པར་ཞུ་དགོས། ཧྲང་ཧའེ་་་་
རང་མོས་ཚོང་དོན་ཚོད་ལྟའི་ཁུལ་གྱི་ཁུལ་གསར་འཛུགས་པ་དང་།
ཧྲང་ཧའེ་དངུལ་འཛིན་ཉོ་ཚོང་ཁང་དུ་ཚན་རྩལ་གསར་གཏོད་ལེ་ཚན་་
བཏོད་པ་དང་ཐོ་འགོད་ལམ་ལུགས་ཚོད་ལྟ་དང་འབྲེལ། འབྲི་ཆུའི་་་་་་་
ཟུར་གསུམ་ཁུལ་ས་ཁོངས་གཞི་གཅིག་ཅན་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བའི་རྒྱལ་་་
ཁབ་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་ལས་འགན་གསར་པ་་
གལ་ཆེན་གསུམ་ལེགས་སྒྲུབ་ཡག་པོ་བྱས་ནས་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་་་་་་་་་་་
འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་མ་གཏོང་རྒྱུའི་བླང་བྱ་མཐའ་འཁྱོངས་ཀྱིས་དུས་་་་་་་

སྦྲག་ཨང་། 850000

ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 6335974

རང་ལྗོངས་ཀྱི་སྒྱུར་འཕེལ་བརྟན་གསུམ་ལ་གསོན་ཤུགས་ཆེན་པོ་རྒྱས་ཡོད།“ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་་་་་་
གཉིས”རིང་རྒྱལ་ཁབ་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱིས་རིག་གནས་དང་། གསར་འགྱུར་དཔེ་སྐྲུན།
རླུང་འཕྲིན་བརྙན་འཕྲིན་སོགས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་སྤྱི་པའི་རིག་གནས་སྒྲིག་བཀོད་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་་་
གཙོ་གནད་རྣམ་གྲངས་ལ་མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་26བཏང་བ་རེད། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱིས་་་་་་་་
ནོར་སྲིད་ཀྱི་མ་དངུལ་གཏོང་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་ལོ་ལྟར་གྲོང་གསེབ་རིག་གནས་འཛུགས་་་་་་
སྐྲུན་ལ་མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་1ཙམ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་དང་། ལོ་5ཡི་རིང་རིག་གནས་ཐོན་་་་་
ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆེད་དོན་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་11938དང་རིག་རྩལ་གྱི་རོགས་སྐྱོར་མ་དངུལ་་་་་
སྒོར་ཁྲི་5502བཏང་བ་མ་ཟད། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱིས་ད་དུང་ཐེངས་གཅིག་ལ་མ་དངུལ་སྒོར་་་་
དུང་ཕྱུར་1.16བཏང་ནས་འཕྲིན་ལམ་སྒྱུར་སྒམ་གསལ་ཤོས་ཁྲི་34.1གཅིག་སྡུད་ཐོག་བརྗེས་ཏེ་
ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རླུང་འཕྲིན་དང་བརྙན་འཕྲིན་ལྟ་ཉན་བྱེད་པའི་དགོས་མཁོ་་་་་་་་་་་་་་
བསྐངས་པ་རེད།
མི་རིགས་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སྤེལ་གཏོང་བའི་ཐད། གཙོ་གནད་
རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ་རྣམ་གྲངས་46ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱེད་འགོ་ཚུགས་པ་དང་།
རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་རྣམ་གྲངས་23ལ་གཙོ་གནད་སྲུང་སྐྱོང་་་་
ལས་དོན་སྤེལ་བ། ལྷ་མོ་དང་། གླིང་སྒྲུང་། སྲོལ་རྒྱུན་དུས་ཆེན་སོགས་གཙོ་གནད་མངོན་མིན་་་་
རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི་རྒྱུན་འཛིན་དང་སྲུང་སྐྱོང་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་པ། མ་་་་་་་་་
དངུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་6.4བཏང་སྟེ་བོད་ལྗོངས་རྟེན་རྫས་བཤམས་སྟོན་ཁང་བསྐྱར་སྐྲུན་དང་་་་་་་
རྒྱས་སྐྲུན་བྱས་པ། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྤོ་རུང་བའི་རིག་དངོས་ལ་ཡོངས་ཁྱབ་ཞིབ་བཤེར་ལས་དོན་་་་་
ཐེངས་དང་པོ་གཏིང་ཟབ་སྤེལ་བ། ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་གཞུང་ཁོངས་ཚན་པ་1295ཡི་རིག་དངོས་་
ཉར་ཚགས་གནས་ཚུལ་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་པ་བཅས་རེད།
ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་པ་འཚོགས་ཚུན། རང་ལྗོངས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་་་་་
གསར་འགྱུར་གཞུང་དོན་ཁང་ལ་གཞོགས་འདེགས་བྱས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་བཅར་འདྲི་ཚོགས་པ་་་་་་་
ཁག་44ཡི་མི་ཐེངས་300ལྷག་ཙམ་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུས་པ་དང་། བོད་རིག་པ་མཁས་ཅན་དང་།
བོད་ལུགས་གསོ་རིག་མཁས་ཅན། ཆོས་ལུགས་ལས་རིགས་མི་སྣ་སོགས་ཁག་21གི་མི་ཐེངས་་་་་་་་
146རྒྱལ་ཁབ་30ལྷག་ཙམ་དུ་རིག་གཞུང་སྤེལ་རེས་དང་མཛའ་གྲོགས་འཚམས་འདྲི་བྱ་རྒྱུར་་་་་་་
མངགས་པ་ལས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གླེང་ཕྱོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་བཟང་པོ་་་་་་་་་
ཐེབས་པའི་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་ནུས་པ་ཐོན་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྱབ་སྤེལ་ནུས་པ་མངོན་གསལ་་་་་་
དོད་པོས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་བོད་སྐད་འཕྲིན་ལམ་ནེ་པ་ལར་ཤར་་་་་་་
གཏོང་ཐུབ་པ་ཕྱི་ཕྱོགས་སུ་དབྱིན་སྐད་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་ལེ་ཚན་གླིང་ཆེན་ལྔའི་རྒྱལ་ཁབ་50ལྷག་་་་་་
ཙམ་ལ་ཁྱབ་ཡོད་པ་བཅས་རེད།
(བདེ་དབང་དང་གནམ་ཕྱུག་རྒྱལ་གྱིས་སྒྱུར་ཞུས་བྱས)

རབས་གསར་པའི་ཧྲང་ཧའེ་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བའི་འཐབ་ཇུས་ཀྱི་ལེགས་
ཆ་གཏོད་དགོས།
གཉིས་ནས་དཔལ་འབྱོར་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་་་་
མ་གཏོང་དགོས། སྤུས་ཚད་རྩ་འགྱུར་དང་། ལས་ཆོད་རྩ་འགྱུར།
སྒུལ་ཤུགས་རྩ་འགྱུར་བཅས་ལ་རང་འགུལ་ངང་སྐུལ་མ་བཏང་ནས་་་་་་་་
གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཟབ་ཚད་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་གཏོང་སྒོ་དང་་་
ཐོན་འབབ་ཀྱི་ལས་ཆོད་མཐོ་རུ་གཏོང་བའི་ཐད་འབད་བརྩོན་དང་།
གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་ཐོན་ཁུངས་བཀོད་སྒྲིག་གི་ནུས་པ་ཆེར་གཏོང་ཐད་་་་་་་་་་་
འབད་བརྩོན། སྲིད་གསར་འབྱུང་ཁུངས་གསར་གཏོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེར་་
གཏོང་ཐད་འབད་བརྩོན་བྱེད་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་དེང་རབས་ཅན་
གྱི་དཔལ་འབྱོར་མ་ལག་འཛུགས་སྐྲུན་མགྱོགས་སུ་གཏོང་དགོས།
འཛམ་གླིང་གི་ཚན་རྩལ་གསར་ཤོས་ལ་དམིགས་ནས་ཚན་རྩལ་གསར་་་་་
གཏོད་ཀྱི་སྔ་བལྟས་ཕྱི་བསམ་གྱི་བཀོད་པར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ་དང་།
འགག་རྩའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་དམིགས་པ། སྟོབས་ཤུགས་ཧྲག་པོ་གཅིག་་་་་་
སྡུད་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚད་བརྒལ་ཆེན་པོ་སྔ་ཙམ་ཡོང་བར་བྱས་ཏེ་་
གསར་གཏོད་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་སྒུལ་ཤུགས་སྟོབས་ཆེན་
ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་བྱེད་དགོས།
གསུམ་ནས་སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེ་གཏིང་ཟབ་ཕྱོགས་སུ་གོང་འཕེལ་་་་
ཡོང་བར་སྐུལ་མ་གཏོང་དགོས། བསམ་བློ་སྔར་བས་བཅིངས་འགྲོལ་་་་་་
བཏང་ནས་འགྱུར་ལྡོག་གནད་འཁེལ་དབྱེ་འབྱེད་དང་། ཚན་རིག་དང་
མཐུན་པའི་ངང་བབ་བསྟུན་ཡོང་བ་བྱེད་པ། རང་འགུལ་ངང་འགྱུར་་་་་
ལྡོག་ཡོང་རེ་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱིས་བཀག་རྒྱ་དང་བསམ་བློའི་གོམ་སྟབས་་་་
ཀྱི་འཆིང་རྒྱ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སེལ་བ་དང་། ཁྱབ་ཁོངས་གལ་ཆེན་དང་་་
འགག་རྩའི་ལྷུ་ཚིགས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་ལ་སྐུལ་མ་གཏིང་ཟབ་གཏོང་བ།
མ་ལག་འདུས་གྲུབ་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ། གཞུང་ཁོངས་རྒྱུ་ནོར་དང་།
གཞུང་ཁོངས་ཁེ་ལས། དམངས་གཉེར་དཔལ་འབྱོར། ཚོང་དོན་ལམ་་་
ལུགས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡིད་རྟོན། ཤེས་ལྡན་པ་འཕེལ་རྒྱས། གྲོང་ཁྱེར་་་་་
དོ་དམ། དམངས་འཚོ་འགན་ལེན་སོགས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་བྱ་ཐབས་་་་་་་་་
འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་དོན་འཁྱོལ་ལ་མུ་མཐུད་དམ་འཛིན་་་་་་་
ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་སྒྱུར་བཅོས་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས།
མ་རྩའི་ཁྲོམ་རའི་སྒྱུར་བཅོས་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་རང་སའི་ཚན་རྩལ་་་་་་་
གསར་གཏོད་ཀྱི་ཁེ་ལས་དེ་བས་མང་བའི་ཡིད་དབང་བཀུག་ནས་་་་་་་་་་་་
འཕེལ་རྒྱས་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་དགོས་པ།

བཞི་ནས་སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་གསར་གཏོད་གཏིང་ཟབ་ཏུ་་་་་་་་་་་་
གཏོང་དགོས། སྤྱི་ཚོགས་བཅོས་སྐྱོང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཅན་དང་། ཁྲིམས་་་་་
སྐྱོང་ཅན། རིག་ནུས་ཅན། ཆེད་ལས་ཅན་བཅས་ཀྱི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་་་་་་་
བཏང་ནས་བྱ་བ་ཆུང་ཙག་ལ་འབད་བརྩོན་དང་ཕན་འབྲས་ལ་དེ་བས་་་
གཙིགས་ཆེན་བྱེད་དགོས། མི་དམངས་ལྟེ་བར་འཛིན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་་
ཀྱི་དགོངས་པ་མཐའ་འཁྱོངས་དང་། མཉམ་སྐྲུན་མཉམ་སྐྱོང་མཉམ་་་་་་
སྤྱོད་མཐའ་འཁྱོངས། གཙོ་གནད་གཤམ་སྒྱུར་དང་སྟོབས་ཤུགས་གཙོ་་་
བོ་གཞི་རིམ་དུ་ཕྱོགས་པ་མཐའ་འཁྱོངས་བཅས་བྱས་ནས་མི་དམངས་་་་་
མང་ཚོགས་ཀྱིས་དོ་ཁུར་བྱེད་པའི་ལས་ཞུགས་དང་། སློབ་གསོ། སྨན་་་་
བཅོས། རྒན་གསོ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་མངོན་གསལ་དོད་པོ་གཙོ་་་་་་་་་
གནད་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་བྱས་ནས་གཞི་རྩའི་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུའི་ཆུ་་་་་་་
ཚད་དང་སྤུས་ཚད་ཟམ་མི་ཆད་པར་གོང་མཐོར་བཏང་སྟེ་མང་ཚོགས་་་་
ལ་ཐོབ་ཚོར་དང་། བདེ་སྐྱིད་ཚོར་སེམས། བདེ་འཇགས་ཚོར་སེམས་་་་་
བཅས་ཡོད་པར་བྱེད་དགོས།
ལྔ་ནས་ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་གི་སྤུས་ཚད་དང་ཆུ་ཚད་གོང་མཐོར་་་
གཏོང་དགོས་ཤིང་། དུས་རབས་གསར་པའི་ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་གི་་་་་
སྤྱིའི་བླང་བྱ་ལག་བསྟར་ནན་ཏན་བྱེད་པ་དང་། ཏང་གིས་ཏང་ལ་དོ་
དམ་དང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་པོས་སྐྱོང་བ་མཐའ་འཁྱོངས་་་་་
ཀྱིས་ཏང་གི་ཆབ་སྲིད་འཛུགས་སྐྱོང་དང་། བསམ་བློ་འཛུགས་སྐྱོང་།
རྩ་འཛུགས་འཛུགས་སྐྱོང་། སྤྱོད་ཚུལ་འཛུགས་སྐྱོང་། སྒྲིག་ཁྲིམས་་་་་་
འཛུགས་སྐྱོང་བཅས་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་དགོས།
ནན་པོ་གཙོ་བོར་འཛིན་པ་དང་། ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ནན་པོ། ནན་་་
པོ་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་བཅས་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་ཏང་ལ་དོ་དམ་དང་་་
ཏང་བཅོས་སྐྱོང་གི་འགན་འཁྲི་དོན་འཁྱོལ་ནན་ཏན་བྱེད་དགོས།
དུས་རབས་གསར་པའི་ཏང་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་ཕྱོགས་ལག་ལེན་་་་་་་་་
བསྟར་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཚད་གཞི་ཨང་དང་པོར་བརྩི་བ་་་་་་་
མཐའ་འཁྱོངས་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་། དྭངས་གཙང་།
འགན་འཁྲི་འཁུར་ཕོད་པ་བཅས་ཀྱི་བྱང་ཚད་མཐོ་བའི་ལས་བྱེད་་་་་་་་
པའི་དཔུང་ཁག་ཅིག་འཛུགས་སྐྱོང་བྱས་ནས་ལས་བྱེད་པའི་དཔུང་་་་་
ཁག་གི་ཆབ་སྲིད་ཐད་ཡིད་ཆེས་ཆོག་པ་དང་། བློས་འགེལ་ཆོག་པ།
བློ་བདེ་ཡོང་བ་བཅས་ཀྱི་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས།
(བསོད་བདེ་དང་བདེ་སྒྲོན་བསོད་དཔའ་བཅས་ཀྱིས་སྒྱུར་ཞུས་་་་
བྱས)

今日主要内容
第一版

▲ 习近平在上海考察
▲ 吴英杰同自治区总工会新一届领导班
子成员集体谈话
▲ 为加强民族团结建设美丽西藏凝聚磅
礴伟力
——全区宣传思想文化工作综述

▲ 九届自治区党委脱贫攻坚专项巡视进
驻工作全部完成
第二版 ▲ 第 18 批赴藏博士服务团座谈会在拉萨
召开
▲ 我区举办庆祝第 19 个记者节登山比赛
活动
第三版 ▲ 《生活空间》

第五版

▲ 亚东河畔话党恩
▲ 拉萨市城关区八廓街道开展
“我与改革
开放 40 周年”主题演讲比赛
▲ 芒康县促进党员工作效能可视化
▲ 白朗县设立
“驻村法官工作室”
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第六版

▲ 精神脱贫唤起脱贫斗志
—— 我区精神脱贫工作综述
▲ 勤劳致富靠自己
▲ 林周县驻卡孜乡白朗村工作队打好合
作社发展
“三张牌”

▲ 凝心聚力抓党建
“两学一做”学习
第七版 —— 区体育局扎实推进
教育综述
▲ 西藏农牧学院积极承担社会服务培训
▲ 拉萨市堆龙德庆区
“七个坚持”推进精
准扶贫精准脱贫
▲ 米林县委党校需求导向提升培训实效
第八版 ▲ 拉萨市城关区举办
“争做中国好网民”
活动
▲ 昌都市人社局公务员职业道德与能力
建设培训开班
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