བོད་ལྗོངས་ཁྲིམས་ལུགས་ཚགས་པར།

གྱོད་་དཔེ
གྱོད
དཔེ་་སྣང
སྣང་་གསལ
གསལ།།
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དུས་་ཚོད
དུས
ཚོད་་ཐིམ
ཐིམ་་ཡང
ཡང་་མ་སྤོས
སྤོས་་སྟབས
སྟབས་་ཁྲིམས
ཁྲིམས་་ཁང
ཁང་་གིས
གིས་་བཙན
བཙན་་ཤེད
ཤེད་་ངང
ངང་་སྤོ
སྤོ་་རུ
རུ་་བཅུག
བཅུག་་པ།
ཟླ་9ཚེས་15ཉིན་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ལྷ་ས་་་་་
གྲོང་ཁྱེར་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་དང་མཉམ་དུ་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཚོད་ལྟའི་སློབ་
ཆུང་ཉེ་འགྲམ་གྱི་དུས་ཆད་ཐིམ་ནའང་སྤོ་འདོད་མི་བྱེད་པའི་ཚོང་དུད་24ལ་ཁྲིམས་ཁང་་
གིས་བཙན་ཤེད་ངང་སྤོ་རུ་བཅུག་པ་དང་། ཉིན་དེའི་ཕྱི་དྲོར་ཚོང་དུད་སྤོ་བའི་ལས་དོན་་
ཚང་མ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་རེད།

འདི་ནི་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཚོང་དུད་ལ་ཚོང་ཟོག་དབོར་རོགས་བྱེད་བཞིན་པ།

གཅིག

བོགས་་གཏོང
བོགས
གཏོང་་དུས
དུས་་ཚོད
ཚོད་་མ་ཐིམ
ཐིམ་་གོང
གོང་་ནས
ནས་་སྤོ
སྤོ་་རྒྱུའི
རྒྱུའི་་བརྡ
བརྡ་་ཐོ
ཐོ་་བཏང
བཏང་་བ།

ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་མི་དམངས་་
ཁྲིམས་ཁང་ལག་བསྟར་ཅུས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཉེན་་་་
རྟོག་པ་ཧྲི་ལེའི་ཀོང་གིས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་་་་་་་་་་་
གཞིགས་ན། 2016ལོར་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཚོད་་་་
ལྟའི་སློབ་ཆུང་གིས་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཚོང་ཁང་ཚུར་་་
བསྡུ་རྒྱུའི་ཐག་བཅད་དེ། ཚོང་ཁང་ཧྲིལ་པོ་་་་་་་་
བོགས་མར་ལེན་མཁན་ལཱ་ཝེ་ཀུང་སིར་བརྡ་ཐོ་་་
བཏང་ཞིང་། ལཱ་ཝེ་ཀུང་སིས་སླར་ཡང་ཚོང་་་་་་་

གཉིས།།
གཉིས

དུད་ཁག་ལ་བོགས་གཏོང་གན་རྒྱའི་དུས་ཚོད་་་་
ཐིམ་རྗེས་སྤོ་དགོས་པའི་བརྡ་ཐོ་བཏང་བ་རེད།
འོན་ཀྱང་། བོགས་གཏོང་གན་རྒྱའི་དུས་ཚོད་་་་
ཐིམ་ནའང་ཚོང་དུད་ཁག་གཅིག་གཏན་ནས་་་་་
སྤོས་མེད་པ་དང་། 2017ལོའི་ཟླ་12པའི་ཟླ་་་་
མཇུག་ཏུ་ཚོང་དུད་གནས་སྤོའི་ལཱ་ཝེ་ཀུང་སིའི་་་
ཞུ་གཏུག་གི་བཅད་ཁྲ་འབྱོར་ཡང་ད་དུང་ཚོང་་་
དུད་33སྔར་བཞིན་སྤོས་མེད།

གོ་་རིམ
གོ
རིམ་་ལག
ལག་་བསྟར
བསྟར་་ནན
ནན་་པོ
པོ་་དང
དང་་ཡ་རབས
རབས་་ཁྲིམས
ཁྲིམས་་འཛིན
འཛིན་་བྱས
བྱས་་པ།

“ང་ཚོ་ནི་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་མི་དམངས་་་་་་་་་་་་
ཁྲིམས་ཁང་ལག་བསྟར་ཅུས་ཀྱི་ལས་དོན་པ་་་་་་་་་
ཡིན། ཁྲིམས་འཛིན་གོ་རིམ་གྱི་ཁྲུན་གཅོད་་་་་་་་་་
བརྒྱུད་ཁྱེད་ཀྱིས་བོགས་མར་བླངས་པའི་ཚོང་་་་་་
ཁང་ནས་དེ་རིང་ངེས་པར་དུ་སྤོ་དགོས། འདི་་་་
ནི་ལག་བསྟར་གྱི་བརྡ་ཐོ་ཡིན་པས་ཁྱེད་ནས་་་་་་་་
ཞིབ་ཕྲ་བལྟས་རྗེས་མིང་རྟགས་འགོད་་་་་་་་་་་་་་
རོགས”ཞེས་བཤད་རྗེས་ལག་བསྟར་བྱ་ཡུལ་དུ་་་
ལག་བསྟར་ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས་ལག་བསྟར་བྱ་་་་་་
ཡུལ་ལ་ལག་བསྟར་གྱི་བརྡ་ཐོ་སྒྲོག་སྦྱང་བྱས་པ་་་
རེད། ལག་བསྟར་བྱེད་རིང་། ལག་བསྟར་གོ་་་་་
རིམ་ཐད་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ལག་བསྟར་
ནན་པོ་བྱས་ནས་ཡ་རབས་ལྡན་པའི་ངང་་་་་་་་་་་་
ཁྲིམས་འཛིན་བྱས་པ་རེད།
ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་མི་དམངས་་་
ཁྲིམས་ཁང་ལག་བསྟར་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་ཉི་མ་་་་
ཚེ་རིང་གིས“ང་ཚོས་ད་རེས་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་་་་་་་་

རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་འཐུས་ཚང་བྱས་ཡོད”བྱ་སྤྱོད་མ་་་་་་
སྤེལ་གོང་། ཚོང་ཁང་མི་རེ་ངོ་རེར་ཚོགས་ཆུང་་་
རེ་བཙུགས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་ཚང་མར་་་་་་་་་
ཁྲིམས་འཛིན་ཉེན་རྟོག་པ་དང་། མི་དམངས་་་་་
ཉེན་རྟོག་པ། ལག་བསྟར་ཁྲིམས་དཔོན། ལག་་
བསྟར་ཁྲིམས་དཔོན་གྱི་ལས་རོགས་དང་ཟིན་་་་་་
བྲིས་རྒྱག་མཁན་བཅས་ཡོད། ལག་བསྟར་བྱེད་་
རིང་ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས་ས་གནས་ས་ཐོག་ཏུ་་་་་་་་་
ལག་བསྟར་གྱི་བརྡ་ཐོ་སྒྲོག་སྦྱང་བྱས་པ་དང་་་་་་་་
སྦྲགས ཚོང་དུད་སྤོ་རྒྱུར་ལྟ་སྐུལ་དང་རོགས་་་་་་་་
རམ་བྱས་ཤིང་། ཚོང་དུད་ཀྱིས་མ་སྤོས་པའམ་་་་་
ཡང་ན་བཅའ་ཁྲིམས་ལག་བསྟར་ལ་འགོག་རྐྱེན་
བཟོ་རིགས་ལ་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཁྲིམས་བཞིན་་་་་་
བཀག་ཉར་དང་དངུལ་ཆད་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་
བཙན་ཤེད་ཀྱི་བྱ་ཐབས་སྤྱོད་པ་དང་། ཐ་ན་་་་་་་
ཉེས་དོན་འགན་འཁྲི་བདའ་འདེད་གཏོང་གི་་་་་་
ཡོད”ཅེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས།

ལག་བསྟར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་གཞོན་པ།

གསུམ།།
གསུམ

གནས་ཚུལ
གནས་
ཚུལ་་གང
གང་་འདྲ
འདྲ་་ཞིག
ཞིག་་ལ“ལག
ལག་་བསྟར
བསྟར་་བཀག
བཀག་་འགོག
འགོག་་གི
གི་་ཉེས་་་་་་་་་
པ”བསགས
བསགས་་པའི
པའི་་ཉེས
ཉེས་་དོན
དོན་་གྱི
གྱི་་འགན
འགན་་འཁྲི
འཁྲི་་རྩད
རྩད་་གཅོད
གཅོད་་བྱེད
བྱེད་་ཆོག
ཆོག་་གམ
གམ།།

ཉི་མ་ཚེ་རིང་གིས“སྟབས་ལེགས་པ་
ཞིག་ལ་ལག་བསྟར་བྱེད་རིང་ཚང་མས་་་་་
གཞོགས་འདེགས་ཡག་པོ་བྱས་བྱུང་།
གལ་ཏེ་ལག་བསྟར་ལ་གཞོགས་འདེགས་་
མི་བྱེད་པ་དང་གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆེན་་་་་
བཟོ་རིགས་ལ‘ལག་བསྟར་བཀག་་་་་་་་་་་་
འགོག་གི་ཉེས་པ’བསགས་པར་་་་་་་་་་་་་་
གཞིགས་ནས་ཉེས་དོན་གྱི་འགན་འཁྲི་་་་་་
རྩད་གཅོད་བྱེད་དགོས”ཞེས་བཤད།
བཅད་ཁྲ་དང་ཁྲུན་གཅོད་ལག་་་་་་་་་
བསྟར་མི་བྱེད་པའི་ཉེས་པ་བསགས་་་་་་་་་་
རིགས་ལ《ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་་་
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཉེས་ཁྲིམས》ཀྱི་དོན་ཚན་་་་་་་
313གྱི་གཏན་འབེབས་ལྟར། མི་་་་་་་་་་་་་་
དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་བཅད་ཁྲ་དང་་་་་་
ཁྲུན་གཅོད་ལག་བསྟར་བྱེད་ནུས་ཡོད་་་་་་
ཀྱང་ལག་བསྟར་མི་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་
ཚབས་ཆེ་རིགས་ལ་ལོ་གསུམ་མན་གྱི་དུས་
བཀག་བཙོན་འཇུག་དང་། བཀག་ཉར།

དངུལ་ཆད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་ཐག་་་་་་་་་་་
གཅོད་པ་དང་། གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་་་་་་་་་
ཚབས་ཆེ་རིགས་ལ་ལོ་གསུམ་ཡན་དང་ལོ་
བདུན་མན་གྱི་དུས་བཀག་བཙོན་འཇུག་་
དང་འབྲེལ་དངུལ་ཆད་གཏོང་རྒྱུ་རེད།
གཞན་ཡང་། 2002ལོའི་ཟླ་8ཚེས་29
ཉིན་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་་་་་་་་་་་
ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་་་་་
ནག་ཉེས་དེའི་ཉེས་གསོག་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་
ཆེར་བཏང་བར་ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་འགྲེལ་་
བཤད་རྒྱས་པོ་བརྒྱབ་ནས། “མི་་་་་་་་་་་་་་
དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཁྲིམས་བཞིན་་་
གཏོང་སྤྲོད་བཀའ་རྒྱ་དང་། གོ་ཆོད་པའི་
འདུམ་འགྲིག་ཡི་གེ འདུམ་གཅོད་་་་་་་་་་་་
བཅད་ཁྲ། གཞུང་དཔང་གི་བུན་དབང་་
ཡིག་རིགས་སོགས་ཀྱི་ལག་བསྟར་ལ་ཁྲུན་
གཅོད་བྱས་རིགས་དོན་ཚན་དེའི་ནང་་་་་་
གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཁྲུན་གཅོད་་་་་་་
ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ”གཏན་འབེབས་་་་་

＋

ཁ་གསལ་བྱས་ཡོད།
ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་་་་་་་་་་་་
ཁྲིམས་ཁང་ལག་བསྟར་ཅུས་ཀྱི་ཁྲིམས་་་་་་
དཔོན་གྱིས་དམངས་དོན་བཅད་ཁྲ་དུས་་
བཀག་ནང་ལག་བསྟར་མི་བྱེད་པའི་དོ་་་་་
བདག་གི་ཆ་འཕྲིན་ཁྲིམས་ཁང་གིས་་་་་་་་་་
ཁྲིམས་བཞིན་ཁ་དན་ཚིག་ལ་མི་གནས་་་་་
པའི་མིང་གཞུང་ནང་བཅུག་ཆོག་པས།
དངུལ་བུན་གཡར་བ་དང་ལས་ཀ་འཚོལ་
བ་སོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད།
དེ་དང་དུས་མཚུངས། བཙན་ཤེད་ལག་་
བསྟར་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཁྲིམས་་་་་་་་་་
བཞིན་བཀག་ཉར་དང་དངུལ་ཆད་་་་་་་་་་་
གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་བཙན་ཤེད་ཀྱི་བྱ་་་་་་་་་
ཐབས་སྤྱོད་ཆོག་པ་དང་། ཐ་ན་ཉེས་་་་་་་་
དོན་གྱི་འགན་འཁྲི་བདའ་འདེད་གཏོང་་
ཆོག་པའི་དྲན་སྐུལ་བྱས་ཡོད། （པ་་་་་་་་་་
སངས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་བསྒྱུར། བདེ་་་་་་་
སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་ཞུས）

འབྲེལ་་ཡོད
འབྲེལ
ཡོད་་གསར
གསར་་འགྱུར
འགྱུར།།

གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས།

གཞུང་ལམ་འགྲིམ་འགྲུལ་ལས་འཛོལ་གྱི་གུན་གསབ་རྩོད་གཞིའི་
མི་དམངས་འདུམ་འགྲིག་ལས་དོན་ལ་གོ་རིམ་ལྡན་
པའི་ངང་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་གཞིས་རྩེ་ནས་གློག་་་་་་་་་
འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་གཞིས་རྩེ་གྲོང་་་་
ཁྱེར་གཞུང་ལམ་འགྲིམ་འགྲུལ་ལས་འཛོལ་གྱི་དམངས་དོན་་་་
གནོད་འཚེའི་གུན་གསབ་རྩོད་གཞིའི་མི་དམངས་འདུམ་་་་་་་་
འགྲིག་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས“གཞི་རིམ་ལ་ཕྱོགས་པ་དང་་་་་་་
མང་ཚོགས་ལ་སྟབས་བདེ་སྐྲུན་པའི”ཞབས་ཞུའི་འདུ་ཤེས་་་་
མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་ལས་ཀའི་ཁྲོད“ཡོངས་བསྒྲགས་་་་་་
དང་། འདྲ་མཉམ། དྲང་བཞག”བཅས་ཀྱི་རྩ་དོན་གཞིར་་་་
བཟུང་། འགྲིམ་འགྲུལ་ལས་འཛོལ་གྱི་རྩོད་གཞི་ཚང་མ་ནན་་
ཏན་ངང་ཞིབ་བཤེར་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ། རྒྱ་ཆེའི་མི་་་་་་་་་་་་་་
དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་རྩོད་གཞི་འདུམ་འགྲིག་བྱེད་གང་་་་་་་
ཐུབ་བྱས་པ་དང་། རང་ངོས་ཀྱི་འགན་ནུས་འདོན་སྤེལ་བྱས་
ཏེ་གསར་གཏོད་རྣམ་པའི་ལས་དོན་སྤེལ་བས་ལས་ཀའི་ཕན་་
འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོན་ཡོད། འདུམ་འགྲིག་ཨུ་་་་་་་
ཡོན་ལྷན་ཁང་བཙུགས་ཚུན་ལས་འཛོལ་རྩོད་གཞི་ཁག་316
འདུམ་འགྲིག་བྱས་པས་འདུམ་འགྲིག་བྱེད་ཚད་100%ཟིན་
པ་དང་གྲོས་མཐུན་ལག་བསྟར་བྱེད་ཚད་100%ཟིན་ཡོད་་་་
པ་རེད།
རང་ངོས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་འདོན་སྤེལ་བྱས་ནས་ལས་ཀའི་་་་
ཕན་འབྲས་འགན་ལེན་བྱས་པ། ལས་འཛོལ་འདུམ་འགྲིག་་་་
ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱི་རང་ངོས་དོ་
དམ་དང་། རང་ངོས་ཞབས་ཞུ། རང་ངོས་གཅུན་འདོམས་་་
བཅས་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་པ་དང་། དོ་་་་
བདག་ལ་ངང་རྒྱུད་རིང་པོས་གནས་ལུགས་འགྲེལ་བཤད་་་་་་་
བརྒྱབ་སྟེ་འགལ་བ་དང་རྩོད་གཞི་ཚང་མ་ནན་ཏན་ངང་་་་་་་་་

བསལ་ཡོད།
ལས་ཀའི་བསམ་ཕྱོགས་གསར་གཏོད་བྱས་ནས་ལས་་་་་་
སྒོའི་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་བཏང་བ། ལས་འཛོལ་འདུམ་འགྲིག་ཨུ་་
ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས་ལས་འཛོལ་འདུམ་འགྲིག་ལས་ཀའི་་་་་་་་་་་
བསམ་ཕྱོགས་གསར་གཏོད་ཧུར་ཐག་བྱས་པ་དང་། ལས་་་་་་
འཛོལ་འདུམ་འགྲིག་གི་ལས་གནས་ཚད་ལྡན་ཅན་འཛུགས་་་་
སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ་གཙོ་གནད་དུ་བྱས་ནས། ཟླ་བ་་་་
མི་རེ་ངོ་རེར་ཕན་ཚུན་དཔྱད་གདེང་ཀྱི་བྱ་ཐབས་སྤྱད་དེ་ཧེ་་་
བག་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ཤིང་། ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་གྱོད་སྒྲུབ་་་་་་
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