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ཧུའུ་ནན་བོད་སྐྱོར་གྱིས“རྒྱུགས་ལན”ཡག་པོ་ཞིག་ཕུལ་བ།
—— ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་བོད་སྐྱོར་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཁག་དགུ་པའི་སྐོར་བཀོད་པ།

ཀྲུང་དབྱང
ཀྲུང་
དབྱང་་གི
གི་་ཐུགས
ཐུགས་་ཁུར
ཁུར།།
རྒྱལ་་ཡོངས
རྒྱལ
ཡོངས་་ཀྱི
ཀྱི་་རོགས
རོགས་་སྐྱོར
སྐྱོར།།
ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་བོད་སྐྱོར་ལས་དོན་ཁག་དགུ་པ་སྤེལ་་་
བ་ནས་བཟུང་། བོད་སྐྱོར་ལས་དོན་རུ་ཁག་གིས“དོན་ཆེན་་་་་་་་་་་
བཞིར”དམིགས་ནས་གཙོ་གནད་དམ་འཛིན་དང་། “གཙོ་་་་་་་་་་་
གནད་བཞི”དང་བསྡུར་བ་བྱས་ནས་དོན་འཁྱོལ་ལ་དམ་འཛིན།
ལྷོ་ཁའི་ཡུན་རིང་བདེ་འཁོད་དང་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་
ལ་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ།
ཏང་དང་མི་དམངས་ལ“རྒྱུགས་ལན”ཡག་པོ་ཞིག་ཕུལ་བ་རེད།

དམངས་འཚོར་དམིགས་ཏེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་་་་་་་་་
སྐྱིད་སྣང་ཆེ་རུ་བཏང་བ།

2020ལོའི་ཟླ་8པར་ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་བོད་སྐྱོར་ལས་་་་་་

དོན་རུ་ཁག་ཁག་དགུ་པའི་རོགས་རམ་འོག་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་བྱ་ཡུལ་་་་
ཤང་དག་ཀྲིབ་གྲོང་ཚོའི་བཀྲ་ཤིས་གཡང་འཛོམས་ལ་ཧུའུ་ནན་་་་་་
ཞིང་ཆེན་ཁྲང་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་སྨན་ཁང་དང་པོས་སྨན་་་་་
རིན་མི་དགོས་པར་མིག་གཡས་པའི་མིག་སྐྱི་གཤགས་བཅོས་བྱས་་
པ་རེད། “བོད་སྐྱོར་ལས་བྱེད་པས་ང་ལ་འོད་སྣང་སྦྱིན་་་་་་་་་་་་་་
བྱུང”སླར་ཡང་འོད་སྣང་མཐོང་བའི་ལོ་12ལ་སླེབས་པའི་བཀྲ་་་་་་
ཤིས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་སེམས་འགུལ་ཚད་མེད་ཐེབས་བཞིན་་་་
དུ་སླད་ཕྱིན་ངས་སློབ་སྦྱོང་ཡག་པོ་བྱས་ནས་བོད་སྐྱོར་ལས་བྱེད་་་་
པས་རོགས་རམ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཤད།
ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་རོགས་སྐྱོར་འོག་གྲ་ནང་རྫོང་བསམ་་་་
ཡས་གྲོང་རྡལ་བློ་གྲོང་ཚོར་སྐྱེ་ཁམས་རིག་གནས་བྱེད་སྒོའི་ཐང་་་་་
ཆེན་བསྐྲུན་པ་རེད། “ཐང་ཆེན་བསྐྲུན་རྗེས་ཚང་མས་དགོང་མོ་་་
དེར་འཛོམས་ནས་སྒོར་གཞས་འཁྲབ་ཆོག་པ་དང་ཉིན་མོ་དེ་གར་
བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ཆོག་པས་འཚོ་བ་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་སུ་ཕྱིན་་་་་་་་་་་་་་
སོང”ཞེས་གྲོང་ཚོ་དེའི་མང་ཚོགས་ཟླ་བས་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོའི་་་
ངང་བཤད།
དེ་ནི་ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་བོད་སྐྱོར་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཁག་་
དགུ་པས་ལྷོ་ཁའི་དམངས་འཚོ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་རམ་འདེགས་བྱས་་
པའི་བསྡུས་རིས་ཙམ་རེད། མིག་སྔའི་བར་ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་

བོད་སྐྱོར་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཁག་དགུ་པས་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་སྒོར་་་་
དུང་ཕྱུར་1.3བཏང་ནས་གོང་དཀར་རྫོང་དང་། གྲ་ནང་རྫོང་།
ཟངས་རི་རྫོང་། ལྷུན་རྩེ་རྫོང་བཅས་ལ “ གཅིག་རེའི་་་་་་་་་་་་་་
ལྔའི”དམངས་ཕན་འདུ་འགོད་ལག་ལེན་བསྟར་རོགས་བྱས་པ་་་་་
དང་། ལྷོ་ཁར་ཐུམ་འབུའི་ནད་ཀྱི་ནད་ཐོག་སྨན་བཅོས་དང་་་་་་་་་
དུས་འགོའི་ནད་དཔྱད་ཚོད་ལྟ་ཁང་བཙུགས་པ། གོང་དཀར་་་་་་་
རྫོང་མི་དམངས་སྨན་ཁང་རང་ལྗོངས་ཀྱི་རྫོང་རིམ་པའི་སྨན་་་་་་་་་་
བཅོས་སྒྱུར་བཅོས་ཚོད་ལྟའི་ཚན་པ་ཁག་དང་པོར་གྱུར་པ། ཐེམ་
ཁུངས་ལྷོ་ཁ་ཡིན་པའི་མཐོ་སློབ་སློབ་ཐོན་སློབ་མ་78ཧུའུ་ནན་་་་་་་
ཞིང་ཆེན་གྱི་བྱ་གཞག་ཚན་པ་དང་གཞུང་ཁོངས་ཁེ་ལས་སུ་ལས་་་་
ཞུགས་ཐུབ་པར་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ། ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཁྲང་་
ཧྲ་གྲོང་ཁྱེར་ཉིང་ཤང་དཔལ་འབྱོར་གསར་སྤེལ་ཁུལ་དུ་མི་150
ལས་ཞུགས་ཐུབ་པའི་ཐེམ་ཁུངས་བོད་ཀྱི་མཐོ་སློབ་སློབ་ཐོན་སློབ་
མའི་ལས་ཞུགས་ལས་གཏོད་རྟེན་གཞི་བཙུགས་པ། ས་མཐོའི་་་་་་་
སྦྲང་རྩི་དང་། ནས་ལས་སྣོན་ཞིབ་ཚགས། བོད་ཕག་གསོ་ཚགས།
སྔོ་ཚལ་དྲོད་ཁང་ཆེ་མོ་སོགས་དབུལ་སྐྱོར་ཐོན་ལས་བཙུགས་ནས་
ལས་ཞུགས་ལས་གནས་440ལྷག་ཙམ་མང་དུ་བཏང་བ་རེད།

དྲང་སྲུང་གསར་གཏོད་བྱས་ནས་སྤུས་ཚད་་་་་་་
མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ།

ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཁག་དགུ་པའི་བོད་སྐྱོར་ལས་དོན་རུ་་་
ཁག་གིས་དུས་རབས་གསར་པའི་ཏང་གི་བོད་སྐྱོང་མཛད་ཇུས་་་་་་
ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་དང་བོད་སྐྱོར་སྟོབས་ཤུགས་བསྡུ་སྒྲིལ་་་་་་་
བྱས་ཏེ། ལྷོ་ཁའི་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་་་་་
གཏོང་བའི་ཐད་སྤྱི་འདོམས་འཆར་འགོད་དང་། རིགས་དབྱེ་་་་་་་
ཇུས་བསྟར། གནད་སྨིན་ཤུགས་འདོན་བཅས་བྱས་ཡོད། “ང་་་་་
ཚོས་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་དེ་བོད་སྐྱོར་གྱི་ཚད་བརྒལ་་་་་
སར་བརྩིས་ནས་བོད་སྐྱོར་གྱི་རང་བརྟེན་ནུས་པ་ཆེ་རུ་ཧུར་ཐག་་་་
བཏང་ནས། ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་་་་་
ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་ཡོད”ཅེས་ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་བོད་སྐྱོར་་་
ལས་དོན་རུ་ཁག་ཁག་དགུ་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་སྣེ་ཁྲིད་པ་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཨུད་་
ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་ཝུའུ་ཅུས་ཕེ་ཡིས་བཤད།
ལྷུན་རྩེ་རྫོང་གི་བོད་ཕག་གསོ་ཚགས་རྟེན་གཞིར་སྐྱོད་སྐབས་
གྲལ་སྟར་འགྲིག་པའི་ཕག་ཚང་སྟར་པ་29ཡོད་པ་མི་རྣམས་ཀྱི་་་་་་་
མིག་ལམ་དུ་འཆར། ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། རྣམ་་་་་་་
གྲངས་དེའི་ས་བཟུང་རྒྱ་ཁྱོན་མུའུ་164ཟིན་པ་དང་ལག་ཡོད་་་་་་་་་

ཕག་པ་མགོ་གྲངས་ཁྲི་1.2ཟིན་པའི་མོ་ཕག་གསོ་སྤེལ་ར་བ་3དང་་
ལོར་ཕག་པ་མགོ་གྲངས་ཁྲི་3བཤས་གཏོང་བའི་དཔེ་དབྱིབས་་་་་་་་
གསོ་ཚགས་རྟེན་གཞི་1བསྐྲུན་ཡོད་པ་ཕུད། ད་དུང་བཤས་ར་་་་་་་
དང་། གྲང་ཕྲེང་སྡེབ་སྐྱེལ། ཤ་རིགས་ལས་སྣོན་བཟོ་གྲྭ་སོགས་་་་་
བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།

གནད་སྨིན་འཆར་འགོད་བྱས་ནས་མཐའ་་་་་་་་་
མཚམས་འབྱོར་འབྲིང་གྲོང་ཚོ་བསྐྲུན་པ།

ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཡུལ་སྨད་གྲོང་ཚོར་སྐྱོད་སྐབས་་་
ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྣུམ་ནག་ལམ་དང་། དཀར་ཆ་དོད་པའི་་་་
བོད་བཟོའི་ཐོག་ཁང་། གྲལ་སྟར་འགྲིག་པའི་ཉི་ནུས་ལམ་སྒྲོན་་་་་
སོགས་ལྡན་པས་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་ཅན་གྱི་རྣམ་པས་ཁེངས།
ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཁག་དགུ་པའི་བོད་སྐྱོར་ལས་དོན་རུ་ཁག་་་་
གིས་མཐའ་མཚམས་མང་ཚོགས་ཕྱུག་འགྱུར་ཡོང་བ་དང་མཐའ་་་
སྲུང་མཐའ་བརྟན་ཟུང་འབྲེལ་མཐའ་འཁྱོངས་ཀྱིས་རྨང་གཞིའི་་་་
སྒྲིག་བཀོད་དང་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུའི་ཞན་ཆ་བསལ་ནས་མཐའ་་་་་་
མཚམས་ས་ཁུལ་འཕེལ་རྒྱས་མགྱོགས་སུ་བཏང་ཡོད། ཧུའུ་ནན་་་
ཞིང་ཆེན་གྱི་རོགས་སྐྱོར་འོག་དེ་སྔའི་ལུང་ཁུག་ཏུ་གནས་པའི་་་་་་་་་
ཡུལ་སྨད་གྲོང་ཚོ་དེ་ད་ཆ་མཐའ་མཚམས་འབྱོར་འབྲིང་གྲོང་ཚོར་
བསྐྲུན་པ་རེད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། ཡུལ་སྨད་མཐའ་་་་་་་་་་་་་་
མཚམས་འབྱོར་འབྲིང་གྲོང་ཚོ་ནི་ཧུའུ་ནན་འཛུགས་སྐྲུན་བཟོ་་་་་་་
སྐྲུན་ཚོགས་པས་མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་1.49བཏང་ནས་བསྐྲུན་
པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁང་པ་དང་འགྲོ་ལམ་སོགས་རྨང་གཞིའི་་་་་་་་་
སྒྲིག་བཀོད་ཕུད་ད་དུང་ལོར་ལག་ཡོད་ཕག་པ་མགོ་གྲངས་ཁྲི་1
ཟིན་པའི་བོད་ཕག་གསོ་ཚགས་རྟེན་གཞི་སོགས་ཐོན་ལས་རྣམ་་་་་་
གྲངས་འཆར་འགོད་བྱས་ནས་བསྐྲུན་པ་རེད།
བོད་སྐྱོར་བརྩེ་སེམས་ཟབ་ལ་མཐུན་སྒྲིལ་རྡོག་རྩ་གཅིག་ཏུ་་་་
འགྲིལ། ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་བོད་སྐྱོར་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཁག་་་་་
དགུ་པས་ལས་དོན་ཏན་ཏིག་བསྒྲུབས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་བྱ་བ་་་་་
དངོས་དང་དཀའ་ངལ་སེལ་རོགས་བྱས་པས། ཧུའུ་ནན་དང་་་་་་་
བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དབར་གྱི་མཛའ་གྲོགས་ཟབ་ཏུ་ཕྱིན་པ་་་་་་
དང་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་སྐུལ་འདེད་ཐེབས་ནས་ལྷོ་ཁའི་ཡུན་
རིང་བདེ་འཁོད་དང་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་་་་་་་་་་
འདེད་ཐུབ་ཆེད་སྒུལ་ཤུགས་བསྣན་ཡོད།
（ཚེ་ཁོས་བསྒྱུར། རིག་རྡོར་དང་ཚེ་ཁོས་ཞུས）

ཀྲུང་་ཧྭའི
ཀྲུང
ཧྭའི་་ཆུ
ཆུ་་གསོག
གསོག་་མཐོ
མཐོ་་ལྕོག
ལྕོག་་སྲུང
སྲུང་་བ།
“འཛམ་གླིང་་་་་་

ཡང་རྩེར”གྲགས་་་་་་་་
པའི་བོད་ལ་ཨེ་ཤེ་་་་་་་་
ཡའི་གཙང་པོ་དང་་་་་
ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་10ལྷག་་
ཡོད་པ་དང་མཚེའུ་་་་་
1500ལས་བརྒལ་་་་་་་
ཡོད་པས། “ཨེ་ཤེ་་་་་་
ཡའི་ཆུ་གསོག་མཐོ་་་་་
ལྕོག”དང“ཀྲུང་ཧྭའི་
ཆུ་གསོག་མཐོ་་་་་་་་་་་་་
ལྕོག”ཅེས་པའི་་་་་་་་་་་
མཚན་སྙན་ཐོབ་ཡོད།
ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་་་་
བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་སྐྱེ་་་་་
ཁམས་བདེ་འཇགས་་
སྲུང་ཡོལ་སྲུང་སྐྱོང་་་་་
དང་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་
སྐུལ་འདེད་ཟམ་མི་་་་་
ཆད་པར་བཏང་སྟེ།
“ཀྲུང་ཧྭའི་ཆུ་གསོག་་
མཐོ་ལྕོག”བསྲུངས་་་་
ནས“གཙང་ཆུ་སྔོན་་་
མོ་དལ་གྱིས་རྒྱུག་་་་་་་་་
ཐུབ་པ”བྱས་ཡོད།

འདི་ནི་ཇོ་མོ་གླང་མའི་འདབས་ཀྱི“ཚེས་གསུམ་ཟླ་བའི་དབྱིབས་ཀྱི་ཆུ་བོ”ཡིན་པ།

འགོ་བརྗོད་གསར་འགྱུར།

༄༅། །ཝང་ཝུའེ་ཏུང་གིས་་་་་་་་་་་་
གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བརྟག་ཞིབ་་་་་་་་
གནང་བ།
༄༅། །རྡོ་རྗེ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཏང་་་་་་
ཡོན་དཀྱུས་མའི་མིང་ཐོག་ནས་རང་་་་་
གནས་སའི་ཏང་ཀྲི་པུའི་བརྗོད་དོན་་་་
གཙོ་བོའི་ཏང་གི་ཉིན་མོའི་བྱེད་སྒོར་་་
ཞུགས་པ།
༄༅། །ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ཏང་གི་་་་
ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོའི་སྐུལ་་་་་་་་
འདེད་ཚོགས་འདུ་ལྷ་སར་འཚོགས་པ།
༄༅། །ལྗོངས་ཏང་ཨུད་སྲིད་་་་་་་་་
ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱིས་2021ལོའི་ཚང་་་་་
འཛོམས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པ་་

འཚོགས་པ།
༄༅། །རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བཟོ་ཚོང་
མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་ཚོཌ་དང་འཛུགས་་
སྐྲུན་དངུལ་ཁང་བོད་ལྗོངས་ཡན་ལག་
དངུལ་ཁང་དབར་མཉམ་ལས་གྲོས་་་་་་་་
མཐུན་ལ་མིང་རྟཌ་བཀོད་དེ“ལས་སྟེཌ་
ཆེན་པོ་བརྒྱད”ལ་བརྟེན་ནས་དམངས་
གཉེར་ཁེ་ལས་ལ་ཕྱོགས་མང་གི་དངུལ་
རྩའི་ཞབས་འདེཌ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པ།
༄༅། །རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་འགོ་་་་
ཁྲིད་ཀྱིས་བོད་ལྗོངས་རྟེན་རྫས་་་་་་་་་་་་་
བཤམས་མཛོད་ཁང་གི་སྒྱུར་བཀོད་་་་་་
རྒྱས་སྐྲུན་ལས་གྲྭའི་འཕེལ་རིམ་གནས་
ཚུལ་ལ་བརྟག་ཞིབ་གནང་བ།

ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་2021ལོའི“དཔྱིད་རླུང་བྱ་སྤྱོད”ཅེས་
པའི་ཆེད་དོན་ལས་བསྡུའི་འདུ་ཚོགས་འཚོགས་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ཆབ་མདོ་ནས་་་
ཟླ་4ཚེས་17ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཉེ་་
ཆར“ངལ་ནུས་སྦྲེལ་མཐུད་ཀྱི་ལས་སྟེགས་བསྐྲུན་་་་་
ནས་ཁེ་ལས་ཀྱིས་ལས་འགོ་བསྐྱར་འཛུགས་དང་་་་་་་
ཐོན་སྐྱེད་སླར་གསོ་བྱེད་རོགས་བྱེད”ཅེས་པ་བརྗོད་
དོན་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་་་་་་་་་་
2021ལོའི“དཔྱིད་རླུང་བྱ་སྤྱོད”ཅེས་པའི་མི་་་་་་་་་་་
ཤུགས་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ལས་བསྡུའི་འདུ་་་་་་་
ཚོགས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་ཇ་རྟ་ཐང་ཆེན་དུ་་་་་་་་་་་་་
འཚོགས་པ་རེད། ཁྲེང་ཏུའི་ཁེ་ལས་14དང་དེ་་་་་་་་་
བཞིན་ཆབ་མདོའི་ཁེ་ལས་26གིས་ལས་ཞུགས་ལས་་
གནས་2135མཁོ་འདོན་བྱས་པའི་ཁོངས་སུ་ཕྱིར་་་་
ཚོང་དང་། སློབ་གསོ་སློབ་ཁྲིད། ནོར་དོན། ཉོ་་་་་་

སྒྲུབ། མཁའ་འགྲུལ་ཞབས་འདེགས་སོགས་ཀྱི་ལས་
གནས་ཚུད་ཡོད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། ཆབ་མདོ་་་
གྲོང་ཁྱེར་མི་སྤྱི་ཅུས་ཀྱིས་ལས་ཀ་འཚོལ་མཁན་ལ
“གཅིག་གཏད་གཅིག”གི་ལས་འཚོལ་ལས་ཞུགས་་་་
ཀྱི་མཛུབ་ཁྲིད་བྱས་ནས་རྒྱ་ཆེའི་ལས་ཀ་འཚོལ་་་་་་་་་་
མཁན་ལ་འོས་ཤིང་འཚམ་ལ་བློ་ལ་བབས་པའི་ལས་་
ཞུགས་ལས་གནས་འདེམས་རོགས་བྱས་ཤིང་། ད་་་་
རེས་ཀྱི་ལས་བསྡུའི་འདུ་ཚོགས་འཚོགས་ཡུལ་གྱི་ཕྱི་་་
ནང་གཉིས་སུ་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་མི་1300ལྷག་ཙམ་་
ལ་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་བློ་འདྲི་མཁོ་འདོན་བྱས་པ་དང་་་་་་་་་
རིགས་ཁག་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་་་་་་་་
རིགས་2500ལྷག་ཙམ་སྤྲད་པ་རེད།

ཅང་ཅེས་སྲིད་གཞུང་གི་ཆེད་དོན་
ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ལྷ་ས་་་
ནས་ཟླ་4ཚེས་16ཉིན་གནས་ཚུལ་་་་་་་་་་
འབྱོར་གསལ། ཉེ་ཆར་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་་
ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་་་་་
ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་ཅང་ཅེས་སྲིད་གཞུང་གི་་
ཆེད་དོན་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་་་་་་་
ནས་ཀྲུང་དབྱང་གི་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་་
གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་་་་་་་་་་་་
བདུན་པ་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་མཐའ་་་
མཚམས་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བའི་ལས་་་་་་་་
དོན་གྱི་ཚོགས་འདུའི་དགོངས་དོན་ལག་་་་
བསྟར་དོན་འཁྱོལ་གཏིང་ཟབ་བྱས་པ་་་་་་་
དང་། ཧྲུའུ་ཅི་ཝུའུ་དབྱིང་ཅེ་དང་ཀྲུའུ་ཞི་
ཆེ་དགྲ་ལྷའི་མཛུབ་སྟོན་དང་མཆན་་་་་་་་་་་
བཀོད་མཛུབ་སྟོན་གཞིར་བཟུང་མཐའ་་་་་
མཚམས་ས་ཁུལ་གྱི་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་་་་་་་་་་་
བཀོད་འཕེལ་རྒྱས་དང་གྲོང་ཚོ་དང་གྲོང་་་
རྡལ་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་མགྱོགས་མྱུར་སྐུལ་་་་
འདེད་གཏོང་བའི་འབྲེལ་ཡོད་བྱ་བར་་་་་་་
ཞིབ་འཇུག་དང་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་རེད།
ཅང་ཅེས། ཞབས་ཞུའི་འདུ་ཤེས་་་་་་་
དང་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་གཏོང་་
བ་དང་རིམ་པ་བཞིན་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་་་
པ་དང་རིམ་པ་བཞིན་ལས་ཀའི་འགན་་་་་་
འཁྲི་ནན་དུ་བཏང་སྟེ་མཐའ་མཚམས་་་་་་་
མང་ཚོགས་མཐའ་དར་མཐའ་བརྟན་་་་་་་་
ནང་ཞུགས་པའི་ཧུར་སེམས་གང་ཐུབ་་་་་་་
འཕེལ་བ་བྱས་ནས་སྲིད་གཞུང་གིས་གཙོ་་་
ཁྲིད་དང་། མང་ཚོགས་རང་མོས། སྤྱི་་་་་་
ཚོགས་ཞུགས་པ་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་བཟང་་་

པོ་ཞིག་ཆགས་པར་བྱེད་དགོས། རྩ་་་་་་་་་་་
འཛུགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་་་
པ་དང་། དུས་ཐོག་ཏུ་ལས་ཀའི་ཆེད་དོན་
ཚན་ཁག་འཛུགས་པ། མཐའ་མཚམས་་་་་
གྲོང་ཚོ་དང་གྲོང་རྡལ་དུ་བསྐྱོད་དེ་རེ་རེ་་་་
བཞིན་ལ་ཞིབ་དཔྱད་དང་བརྟག་དཔྱད་་་་
མཐིལ་རྟོགས་བྱེད་པ། མཚམས་ཚིགས་་་་་
གལ་ཆེན་གྱི་གྲོང་ཚོ་དང་གྲོང་རྡལ་སོགས་་
ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་བྱེད་པ།
བོད་ཀྱི་དོན་དངོས་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱེད་་་
པ་དང་གཅིག་སྡུད་འོས་འཚམ་བྱ་རྒྱུ་རྩ་་་་་
དོན་དུ་བྱས་ཏེ་འཆར་འགོད་ཁྲིད་སྟོན་་་་་་
ཡག་པོ་བྱེད་པ་བཅས་བྱས་ཏེ་ལས་ཀའི་་་་་
ཚན་རིག་རང་བཞིན་དང་། གནད་སྨིན་་་
རང་བཞིན། ནུས་ལྡན་རང་བཞིན་་་་་་་་་་་་
བཅས་ཆེ་རུ་ཏན་ཏིག་གཏོང་དགོས།
སྲིད་ཇུས་མཐར་ཕྱིན་པ་སྦྱོང་བ་དང་ཚད་་
གཞི་གཅིག་གྱུར་བཟོས་ནས་གཙོ་གནད་་་་
འབུར་དུ་ཐོན་པ་དང་སྔོན་བྲེལ་རྗེས་ལྷོད་་
མཐའ་འཁྱོངས་བྱེད་པ་དང་། མཐའ་་་་་་་
མཚམས་ས་ཁུལ་གྱི་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་་་་་་་་་་་
བཀོད་ཆ་རྐྱེན་ལེགས་སུ་ཤུགས་ཆེན་་་་་་་་་་་
གཏོང་བ། མཐའ་མཚམས་གྲོང་ཚོ་དང་་་་
གྲོང་རྡལ་གྱི་སྤྱི་པའི་ཞབས་ཞུའི་ཆུ་ཚད་་་་་
མཐོ་རུ་གཏོང་བ། ལས་དར་དམངས་་་་་་་
ཕྱུག་ཐད་འབད་བརྩོན་བཅས་བྱས་ནས་་་་
སྤུས་འབོར་གཉིས་ལྡན་ངང་མཐའ་་་་་་་་་་་་
མཚམས་ས་ཁུལ་གྱི་ལས་དོན་ཁག་དོན་་་་་་
ཐོག་ཏུ་འཁྱོལ་བ་བྱེད་དགོས་པའི་ནན་་་་་་
བཤད་གནང་བ་རེད།

2020ལོའི་ལོ་འཁོར་གྱི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་

སྲིད་གཞུང་གི་བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་དང་
མེ་ཟོན་ལས་དོན་གྱི་དཔྱད་ཞིབ་སྐོར་ཞིབ་
སྙན་ཞུའི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ལྷ་ས་་་
ནས་ཟླ་4ཚེས་17ཉིན་གནས་ཚུལ་་་་་་་་་
འབྱོར་གསལ། ཚེས་17ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ།
2020ལོའི་ལོ་འཁོར་གྱི་ཞིང་ཆེན་རིམ་་་་་་་
པའི་སྲིད་གཞུང་གི་བདེ་འཇགས་ཐོན་་་་་་་
སྐྱེད་དང་མེ་ཟོན་ལས་དོན་གྱི་དཔྱད་ཞིབ་་
སྐོར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ཚོགས་འདུ་ལྷ་སར་་་་་་
འཚོགས་ཤིང་། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བདེ་་་་་་་
འཇགས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཁོངས་མིའི་ཚན་པ་་་་་་
ཡོངས་ཀྱི་འགན་འཁུར་བློ་མཐུན་ཚོགས་་་་
འདུར་ཞུགས་པ་དང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་་་
རྒྱུན་ཨུ་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་་
ཞི་གཞོན་པ་པད་མ་དབང་འདུས་ཀྱིས་་་་་་
ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་་་་་་་་་་་
འབྲེལ། རང་ལྗོངས་ཀྱི་2020ལོའི་ལོ་་་་་་་་
འཁོར་གྱི་བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་དང་མེ་་་
ཟོན་གྱི་ལས་དོན་སྤེལ་ཚུལ་སྙན་སེང་ཞུས་་
པ་རེད། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་བདེ་་་་་་་་་་
འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་དང་མེ་ཟོན་ལས་དོན་་་
དཔྱད་ཞིབ་སྐོར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་དྲུག་་་་་་་
པའི་ཙུའུ་ཀྲང་ལི་ཅིན་ཞང་ཚོགས་འདུར་་་
ཕེབས་པ་དང་འབྲེལ་གསུང་བཤད་ཀྱང་་་་
གནང་བ་རེད།
ལི་ཅིན་ཞང་གིས་བདེ་འཇགས་ཐོན་་
སྐྱེད་དང་མེ་ཟོན་ལས་དོན་གྱི་དཔྱད་ཞིབ་་
སྐོར་ཞིབ་ཡག་པོ་བྱེད་པ་ནི་བདེ་འཇགས་་
ཐོན་སྐྱེད་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་
ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་མཛུབ་སྟོན་དང་མཆན་་་་་་
བཀོད་མཛུབ་སྟོན་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་་་་
དོན་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་གཏིང་ཟབ་་་་
བྱེད་པའི་བྱ་ཐབས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་་་་་་
པས། བོད་ཀྱི་རིམ་པ་ཁག་གིས་ཆབ་སྲིད་་
ཀྱི་ཚུགས་གནས་མཐོ་རུ་ཏན་ཏིག་བཏང་་་
ནས་བསམ་བློ་དང་བྱ་སྤྱོད་བདེ་འཇགས་་་
ཐོན་སྐྱེད་དང་མེ་ཟོན་ལས་དོན་ཡག་པོ་་་་་
བསྒྲུབ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་དང་་་
རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཐབས་ཇུས་་་་་་་་་་
བཀོད་སྒྲིག་དང་གཅིག་གྱུར་ཡོང་བ་བྱེད་་་
དགོས། མིག་སྔའི་ཛ་དྲག་གི་དུས་བབ་ལ་་
ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་བྱས་ཏེ་ནུས་ཤུགས་་་
ཡོད་རྒུས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཚབས་་་

ཆེན་སྔོན་འགོག་དང་སེལ་ནས་སྤུས་ཚད་་་
མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་་་་་་་་་་་
གཏོང་དགོས། འགན་འཁྲི་འཁུར་སེམས་
ཆེ་རུ་བཏང་ནས་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་་་་་་་་་་
དཔྱད་ཞིབ་སྐོར་ཞིབ་ལས་དོན་ཐུན་མོང་་་
ཐོག་ལེགས་སྒྲུབ་བྱེད་དགོས་ཞེས་་་་་་་་་་་་་་
གསུངས་པ་རེད།
པད་མ་དབང་འདུས་ཀྱིས་རིམ་ཁག་་
སྡེ་ཚན་ཁག་གིས་ད་ཐེངས་ཀྱི་དཔྱད་ཞིབ་་
སྐོར་ཞིབ་ལ་ལྟ་སྟངས་ནན་པོ་འཛིན་པ་་་་་
དང་ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་་་
གཞོགས་འདེགས་བྱེད་དགོས། ཞི་ཅིན་་་་་
ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་་་
ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་་་
ཀྱི་དགོངས་པའི་མཛུབ་ཁྲིད་མཐའ་་་་་་་་་་་་
འཁྱོངས་ཀྱིས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འགན་་་་
འཁྲིའི་འདུ་ཤེས་དང་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུཌ་་་
ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་བཏང་སྟེ། རྣམ་་་་་་་་་་
འགྱུར་སྔར་བས་སེམས་ཐག་ཆོད་པ་དང་།
བྱ་སྤྱོད་སྔར་བས་རང་འགུལ། བྱ་ཐབས་་་
སྔར་བས་ནུས་ལྡན། ལམ་ལུགས་སྔར་བས་་
འཐུས་ཚང་། ལས་དོན་སྔར་བས་ཏན་ཏིག་
བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་འཇཌ་ཐོན་སྐྱེད་་
ཀྱི་འགན་འཁྲིའི་མ་ལག་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་
འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། བདེ་་་་་་
འཇགས་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་དང་ལྟ་ཞིབ་སྒྲིག་་
སྲོལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་་
གཏོང་བ། ཁྲིམས་ལྟར་བཅོས་སྐྱོང་ལ་་་་་་་
རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ།
བདེ་འཇགས་ཀྱི་རྨང་གཞིའི་ནུས་པ་་་་་་་་་་་
འཛུགས་སྐྱོང་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་་་་་་་་་་་
ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ། བདེ་འཇགས་ཀྱི་་་་་་་
ཉེན་ཁ་སྔོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་བྱེད་་་
པའི་མ་ལག་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མགྱོགས་་་
མྱུར་འཛུགས་པ། བདེ་འཇགས་ཐོན་་་་་་་་
སྐྱེད་དང་མེ་ཟོན་ལས་དོན་གྱི་ནུས་པའི་མ་
ལག་དེང་རབས་ཅན་ལ་སྐུལ་འདེད་ཧུར་་་
ཐག་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ་ལྗོངས་་་་་་་་་་་
ཡོངས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དུས་་་
བབ་བརྟན་ལ་ལེགས་པའི་འགན་ལེན་་་་་་་
བྱེད་དགོས་པའི་བླང་བྱ་བཏོན་པ་རེད།

འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཉི་མ་ཚེ་རིང་།
ལག་བསྟར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།

