གལ་ཆེའི་གསར་འགྱུར།

པར་རིས་གསར་འགྱུར།
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བོད་ཀྱི་ཡར་ལངས་ཞིང་བྲན་གྱི་བརྙན་པར་ཡིག་ཚགས།
—— སྡུག་བསྔལ་དང་འཚོ་བ་གསར་པ་བརྒྱུད་མྱོང་བའི་སྤེན་པ་མཚམས་གཅོད།

འདི་ལོར་ལོ་92ལ་སླེབས་པའི་སྤེན་པ་མཚམས་་་་་་་་་་་་
གཅོད་ནི་བོད་ལྗོངས་གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་བསམ་གྲུབ་རྩེ་་་་་་་
ཆུས་འབུམ་མོ་ཆེ་སྡེ་ཁུལ་གྱི་གྲོང་མི་རེད། བོད་རྙིང་པར་་་་་
སྤེན་པ་མཚམས་གཅོད་ཁྱིམ་གྱི་མི་རབས་མང་པོ་ཞིང་བྲན་་
ཡིན་པ་དང་། ཆུང་དུས་ཁོང་གིས་ཞིང་བྲན་བདག་པོའི་་་་་་
ཁྱིམ་གྱི་གླིང་ཁ་སྲུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ཞིང་བྲན་བདག་པོའི་་
གླིང་ཁ་སྲུང་རིང་རང་ཉིད་ལ་དབང་བའི་ཤིང་རྐང་གཅིག་་

ཀྱང་མེད་ནའང་། གྲོད་པ་ལྟོགས་བཞིན་དུ་ཤིང་འཛུགས་་་
པ་དང་ཆུ་གཏོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད།
སྤེན་པ་མཚམས་གཅོད་ཀྱིས“ལྕང་མ་ང་ཡིས་བཏབ་་་་
ཡོད། ལྕང་ཆུ་ང་ཡིས་བཏང་ཡོད། ལྕང་མའི་བསིལ་གྲིབ་་་
འོག་ལ། སྡོད་མཁན་དཔོན་པོ་སླེབས་བྱུང”ཞེས་པ་ཚང་་་་་
མའི་ཁ་ལ་འཇགས་ཡོད་ཅེས་བཤད།
ད་ཆ་སྤེན་པ་མཚམས་གཅོད་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་མི་རབས་བཞི་་་་

མཉམ་དུ་འཛོམས་ཤིང་། བུ་ཕྲུག་ཚོས་ཁྱིམ་ཐབས་བཟུང་་་་་་་
ནས་ལས་ལ་གཞོལ་ཏེ་འཚོ་བ་ཉིན་བཞིན་ཡག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་
ཡོད། སྤེན་པ་མཚམས་གཅོད་ཀྱིས“གུང་ཁྲན་ཏང་ནི་ལྗོན་་་་་
པ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་འདྲ་བར་མི་སེར་ཚོར་ཆར་པ་དང་རླུང་་་་
འཚུབ་འགོག་གི་ཡོད། ངས་ད་དུང་ལོ་འགའ་བསྡད་ནས་་་་་་་
འཚོ་བ་སྐྱིད་པོ་རོལ་འདོད་ལ། བུ་ཕྲུག་དག་དགའ་དགའ་སྤྲོ་
སྤྲོའི་ངང་སྡོད་པར་ཡང་ལྟ་འདོད”ཅེས་བཤད།

ཁྲུང་ཆིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་གླིང་དུ“འདབ་ཆགས་ལ་
དགའ་ཞེན་དང་སྲུང་སྐྱོང”བྱེད་པའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ།

↑ འདི་ནི་སྤེན་པ་མཚམས་གཅོད་ཡིན་པ།
← འདི་ནི་སྤེན་པ་མཚམས་གཅོད་དང་ཚ་བོ། ཚ་བོའི་མནའ་་

མ་བཅས་ཀྱི་མཉམ་པར་ཡིན་པ།

རང་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་གིས་ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོ་
སྒྲིག་འཛུགས་ཞིབ་ཚགས་དང་སྐུལ་འདེད་གཏིང་ཟབ་བཏང་བ།

(པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད)

ཉིན་ཤས་གོང་ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་་་་་
སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོའི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་གླུ་གཞས《རྗེས་་་
ཤུལ》ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་ཤིང་། གཞས་ཚིག་བརྒྱུད་ནས་་་་
ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་དབུ་བརྙེས་པ་དང་། སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་་་
དབྱེ། ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་་་་་
དུས་རབས་གསར་པར་སྐྱོད་པ། དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་་་་་་
དམག་འཐབ་ལ་རྒྱལ་ཁ་བླངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་་་་
བཅས་གླེང་ཞིང་། གླུ་གཞས་དེ་ཉིད་གསོན་ཉམས་དོད་་་་་་་་
པའི་ཏང་གི་སློབ་ཚན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་བྱས་པས།
བཏོན་རྗེས་ཚུར་སྣང་ལན་ཆ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་། རྒྱ་ཆེའི་་
ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་ཚོས་གཞས་དེ་ཧུར་་་་
ཐག་སྦྱངས་ཏེ་རྒྱ་ཁྱབ་ངང་བརྒྱུད་གཏོང་བྱེད་པའི་ཁྲོད་་་་་་་་
ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་ལོ་བརྒྱའི་འབད་འཐབ་ལོ་རྒྱུས་་་་་་་
སྔར་བས་སློབ་སྦྱོང་དང་ཤེས་རྟོགས་བྱས་པ་རེད།
ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གྲོང་ཚོར་བཅའ་སྡོད་ལས་དོན་རུ་་
ཁག་ཁག་གིས་ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོ་སྤེལ་རྒྱུ་དེ་་
གསར་བརྗེའི་ས་བོན་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་པའི“འཚོ་བཅུད”ལ་
བརྩིས་ནས་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་པ་དང་། “སློབ་སྦྱོང་་་་་་་་་་
སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ”ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ལས་སྟེགས་དང་། སྐད་་
འཕྲིན། ཁྱུག་དབྱིངས་སོགས་ཀྱི་ལས་སྟེགས་ལ་བརྟེན་ནས།
གྲོང་ཚོའི་ཏང་ཀྲི་པུའུ་ལ་གཞོགས་འདེགས་ཀྱིས་ཞིང་འབྲོག་

ཏང་ཡོན་དང་མང་ཚོགས་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཏེ་གསར་་་་་་་་་
བརྗེའི་གློག་བརྙན་ལྟ་བ་དང་། གསར་བརྗེའི་གཏམ་རྒྱུད་་་་་
ཀློག་པ། གསར་བརྗེའི་སྙན་ངག་གྱེར་འདོན། གསར་་་་་་་་་་
བརྗེའི་གླུ་གཞས་བརྒྱུད་གཏོང་བཅས་བྱས་པ་དང་འབྲེལ།
གྲོང་ཚོའི“ཨུ་ལྷན་གཉིས”ལ་གཞོགས་འདེགས་བྱས་ཏེ་ཏང་
ཡོན་ལས་བྱེད་པས་ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་གི་ཆེད་དོན་་་་་་
ཏང་གི་སློབ་ཚན་དང་། ཆེད་དོན་འཆད་ཁྲིད། གསར་་་་་་་་
བརྗེའི་མཚན་སློབ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་ཀྱི་་་་་
ལག་ལེན་བྱེད་སྒོ་སྣ་ཚོགས་སྤེལ་ནས། ཞིང་འབྲོག་མང་་་་་་་་
ཚོགས་ཚོར་ཏང་གི་བཀའ་དྲིན་ཚོར་བ་དང་། ཏང་གི་་་་་་་་་་་
བཀའ་ལ་ཉན་པ། ཏང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་བཅས་ཀྱི་སློབ་་་
གསོ་དང་ཁྲིད་སྟོན་བྱས་པ་རེད།
རྒྱལ་སྲུང་མཐའ་སྲུང་གི་དཔའ་བོའི་བྱས་རྗེས་སློབ་་་་་་་
སྦྱོང་གཏིང་ཟབ་དང་སྔོན་གཤེགས་དཔའ་བོའི་སྙིང་སྟོབས་་
དང་རྒྱལ་གཅེས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་དར་སྤེལ་ཤུགས་ཆེན་གཏོང་
བ། མངའ་རིས་ས་ཁུལ་དུ་སྔོན་གཤེགས་དཔའ་བོར་སློབ་་་་་
སྦྱོང་དང་གོང་བཀུར་ཞུ་བའི་རྣམ་པ་ཟབ་མོ་ཆཌ་པ་བཅས་་་
བྱ་ཆེད། ཉིན་ཤས་གོང་། མངའ་རིས་ས་ཁུལ་གྱིས་མིག་་་་་་་
སྔར་སྤེལ་བཞིན་པའི་ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོ་་་་་་་
དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་སྲུང་མཐའ་སྲུང་གི་དཔའ་་་་་་་་
བོའི་བྱས་རྗེས་སྒྲོག་འགྲེལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་རེད།
སྒྲོག་འགྲེལ་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་མངའ་རིས་ས་ཨུད་ཀྱི་ཨུ་་་་་་་་

ཡོན་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་ཁང་གི་ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན་ཡན་ཤིན་
གྱིས་རྒྱལ་སྲུང་མཐའ་སྲུང་གི་དཔའ་བོའི་བྱས་རྗེས་ཁག་5
བཤད་ཅིང་། སྔོན་གཤེགས་དཔའ་བོའི་བྱས་རྗེས་ལས་མི་་་་་་
རྣམས་ལ་སེམས་འགུལ་ཟབ་མོ་ཐེབས་པ་དང་དཔའ་ངར་་་་་་
ཆེན་པོས་མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་སེམས་ཤུཌ་འཕེལ་ལ། དེར་ཡོད་་་་་་
པའི་ལས་བྱེད་མང་ཚོགས་ཚང་མར་བསམ་པའི་ཞུན་བརྡར་་་
དང་གཡོ་འགུལ་ཟབ་མོ་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད།
“ང་ཚོས་ད་ཐེངས་ཀྱི་སྒྲོག་འགྲེལ་ཚོགས་འདུ་གོ་་་་་་་་་་་་
སྐབས་དང་སྒུལ་ཤུགས་སུ་བྱས་ཏེ། ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་
མ་བརྗེད་པར་འགན་འཁྲི་བློ་ལ་བརྟན་པོར་འཆང་བ་དང་།
འགན་འཁྲི་འཁུར་ཕོད་པ་དང་རང་འགུལ་ངང་བྱ་སྤྱོད་་་་་་་་
སྤེལ་བ། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བདེ་འཇགས་སྲུང་སྐྱོང་་་་་་་་
དང་། སྤྱི་ཚོགས་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བརྟན་ལྷིང་འགན་ལེན། སྤྱི་་་་
ཚོགས་དྲང་གཞག་དྲང་བདེན་ལ་སྐུལ་འདེད། མི་དམངས་་
བདེ་སྡོད་ལས་བརྩོན་འགན་ལེན་བཅས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་དང་
ལས་འགན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབས་ནས་མངའ་རིས་ཡུན་་
རིང་བདེ་འཁོད་དང་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་་་་་་་་
སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཆེད་ལེགས་སྐྱེས་གསར་པ་དེ་བས་ཆེ་བ་་་་
འབུལ་རྒྱུ་ཡིན”ཞེས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་་
བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྱོང་མཛུབ་ཁྲིད་ཁོའོ་ཡི་ཁོའོ་ཀྲང་ཉི་མ་་་་་་་
ལྷག་སྒྲོན་གྱིས་བརྗོད་པ་རེད།
(ལྷག་ཚེས་བསྒྱུར། བསོད་བདེས་ཞུས)

ཉེ་ཆར། 2021ལོའི་ཁྲུང་ཆིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་འདབ་ཆགས་ལ་དགའ་ཞེན་བྱེད་པའི་གཟའ་འཁོར་སྐབས་25པའི་་་་་་
གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་གླིང་གི“འདབ་ཆགས་ལ་དགའ་ཞེན་དང་སྲུང་སྐྱོང”བྱེད་པའི་བྱེད་སྒོ་ཁྲུང་ཆིང་སྲོག་ཆགས་གླིང་དང་།
ཁྲུང་ཆིང་ནན་ཧྲན་རྩི་ཤིང་གླིང་། ཁྲུང་ཆིང་ལྡུམ་རའི་སྒྱུ་རྩལ་དངོས་མང་གླིང་བཅས་སུ་དུས་མཉམ་དུ་སྤེལ་བ་རེད།
ཐེངས་འདིའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་ས་གཙོ་བོ་ཁྲུང་ཆིང་སྲོག་ཆགས་གླིང་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་པ་དང་། བྱེད་སྒོར་འདབ་་་་་་་་
ཆགས་རིགས་སྲུང་སྐྱོང་གི་ཚན་རིག་ཁྱབ་གདལ་འགྲེམས་སྟོན་དང་། འདབ་ཆགས་རིགས་དང་དེ་བཞིན་སྒོ་ངའི་་་་་་་་་་་་
དངོས་དཔེ་འགྲེམས་སྟོན། འདབ་ཆགས་འགྲེམས་ཁང་གི་ཚན་རིག་ཤེས་བྱ་ཁྱབ་གདལ་སྒྲོག་འགྲེལ་སོགས་ཚུད་ཡོད།
འདི་ནི་གྲོགས་པོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་འདབ་ཆགས་ཀྱི་དངོས་དཔེར་ལྟ་བཞིན་པ།

(པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད)

གཏམ་སྙན་ཤང་ཀླུ་ཞར་རོང་དོ་དམ་སྲུང་་་་་་་་
སྐྱོང་ས་ཚིགས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་ནགས་སྲུང་བ་བྱས་མ་་་་
ཐག་པའི་དུས་དེར་པད་མ་ཚེ་རིང་གི་ནགས་ལས་་་་
ཀྱི་ཆེད་ལས་ཤེས་བྱ་ཤིན་ཏུ་ཞན། འོན་ཀྱང་ཁོང་་་་
གིས་དད་སེམས་བརྟན་པོ་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་བརྩོན་
འགྲུས་ལ་བརྟེན་ནས་ནགས་ལས་སྐོར་གྱི་སྲིད་ཇུས་
དང་། ཁྲིམས་སྲོལ། རྨང་གཞིའི་ཤེས་བྱ། ནགས་་
ལས་ལས་དོན་བཅས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་ཆོས་ཉིད་་་་་་་་་་་་་
མགྱོགས་མྱུར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་པས་ནགས་་་་་་
སྲུང་བ་ཕུལ་བྱུང་ཞིག་ཏུ་གྱུར།
“ནགས་སྲུང་བ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་། ལོ་་་་་་་་་
ལྟར་ཆ་སྙོམས་ལྷམ་ཆ་ལྔ་དྲུག་ཙམ་རལ་གྱི་ཡོད་པ་་་
མ་ཟད། ཁོང་ལ་ལོ་ཧྲིལ་པོར་ཧ་ལམ་ངལ་གསོའི་་་་
དུས་ཚོད་མེད”ཅེས་བཟའ་ཟླ་དཔལ་སྐྱིད་ཀྱིས་་་་་་་་
འཁང་ར་དང་བཅས་བརྗོད། ཡིན་ནའང་ནང་མི་་
ཚོས་ཁོང་གི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་་་་་་་་་
པའི་ལས་ཀ་དེར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
ནགས་ཚལ་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་་་་་་་་་་
འགན་ལེན་བྱ་ཆེད། པད་མ་ཚེ་རིང་གིས་ངང་་་་་་་་་
རྒྱུད་རིང་པོས་བཅར་འདྲི་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་ཞིབ་་
ཚགས་བྱས་པ་བརྒྱུད། གྲོང་མིའི་ནགས་གཅེས་་་་་་་
ནགས་སྲུང་དང་སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་གི་འདུ་ཤེས་་་་་
རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་ཀླུ་ཞར་་་་་་་་་
གྲོང་ཚོར་ནགས་ཚལ་ཐོན་ཁུངས་ལ་གཏོར་སྐྱོན་་་་་་
གཏན་འགོག་དང་། ནགས་སྲུང་མེ་ཟོན། ཉེན་་་་་་
བརྡ་རྒྱུན་སྒྲོག་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཟབ་མོ་ཞིག་་་་་་་་་་་་
ཆགས་ཏེ་ནགས་སྲུང་ལས་དོན་བདེ་བླག་ངང་སྤེལ་
བར་མང་ཚོགས་ཀྱི་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་བཏིང་ཡོད།

དམངས་འཚོ་ལེགས་གཏོང་དང་མི་སེམས་གཅིག་སྒྲིལ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་མི་རིགས་ཁག་གི་མང་
ཚོགས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་སྟོན་གྲངས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པའི་ནན་བཤད་གནང་བ།

(པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད)

ཝུའུ་དབྱིང་ཅེ་དང་ཐོག་སྙན་རོང་རྫོང་དུ་ཕེབས་ནས་དབུལ་སྒྲོལ་་་
གྱི་གྲུབ་འབྲས་སྲ་བརྟན་རྒྱ་སྐྱེད་དང་གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་སྦྲེལ་མཐུད་་་་
དམ་ཟབ་བྱས་ཚུལ་ལ་མཁྱེན་རྟོགས་གནང་བ་རེད། ཆ་སྙོམས་ས་བབ་་་་
སྨི་4700ཡོད་པའི་སྙན་རོང་རྫོང་ནི་འབྲོག་ལས་རྫོང་ཞིག་རེད། ཉེ་་་་་་་་
བའི་ལོ་ཤས་རིང་རྫོང་དེས་འབྲོག་ས་དང་། རྩྭ་ར། ཕྱུགས་རིགས་་་་་་་་་་་
སོགས་ཐོན་ཁུངས་ལ་བརྟེན་པའི་ཁར། རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་མཉམ་ལས་རྩ་་་་་
འཛུགས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་བསྡུ་སྒྲིལ་བྱས་ཏེ། འབྲོག་པའི་ཆེད་ལས་མཉམ་
ལས་ཁང་བཙུགས་ནས“ཀུང་སི་+མཉམ་ལས་རྩ་འཛུགས་+འབྲོག་དུད་
+གསོ་སྦྱོང་རྟེན་གཞི་+ཚན་ཞིབ་རྟེན་གཞི”ཡི་འཕེལ་རྒྱས་ལམ་བཏོད་་་་
དེ་ས་གནས་དེ་གའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་འབབ་འཕར་ཕྱུག་འགྱུར་བརྟན་་་་་་་་
པོར་རོགས་རམ་བྱས་ཡོད།
ཤག་ཆུ་ཤང་གི་ཡུལ་གཞན་དུ་གནས་སྤོས་དབུལ་སྐྱོར་བཀོད་སྒྲིག་་་
ས་ཚིགས་སུ། ཝུའུ་དབྱིང་ཅེས་གནས་སྤོས་ཡུལ་མི་རིན་ཆེན་དཀོན་་་་་་་་
མཆོག་གི་ཁྱིམ་དུ་ཕེབས་ནས་ས་གནས་དེ་གའི་ལས་བྱེད་པ་དང་མང་་་་་་
ཚོགས་དང་ལྷན་དུ་འཚོ་བ་གསར་པ་དང་འགྱུར་ལྡོག་གསར་པའི་སྐོར་་་་
ལྷུག་པོར་གླེང་བ་རེད། ཤག་ཆུ་ཤང་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་ཟླ་སྒྲོན་གྱིས་་་་་
2019ལོར་ཤང་ཡོངས་སུ་འབྲི་གཡག་མ་རྐང་ལ་ཞུགས་ནས་གསོ་སྤེལ་་་་
མཉམ་ལས་ཁང་བཙུགས་པ་དང་། ཡུལ་གཞན་དུ་གནས་སྤོས་དབུལ་་་་་
སྐྱོར་ས་ཚིགས་ཀྱི་མི་23ལས་མི་འམ་ངལ་རྩོལ་ལ་བསྡུས་ཡོད་ཅེས་ངོ་་་་་་་་
སྤྲོད་ཞུས་པ་རེད། རིན་ཆེན་དཀོན་མཆོག་གིས་རང་ཉིད་2019ལོར་བེ་
དཀར་གྲོང་ཚོའི་ཤག་རོང་རང་བྱུང་གྲོང་ཚོ་ནས་གནས་འདིར་སྤོས་་་་་་་་
རྗེས། གསོ་སྤེལ་མཉམ་ལས་ཁང་གི་རྐང་བདག་ཅིག་ཏུ་གྱུར། ན་ནིང་་་་
ངའི་ཁྱིམ་ལ་བགོ་འགྲེམས་སྒོར་58000ལྷག་ཙམ་ཐོབ་པས་དགའ་བ་་་་་་
དཔག་མེད་སྐྱེས་བྱུང་ཞེས་བརྗོད། གྱང་ལྡེབས་སུ་གཙོ་འཛིན་གྱི་སྐུ་་་་་་་་
པར་མཐོན་པོར་བཀལ་བ་དང་ཆ་སྒམ་སྟེང་དུ་གཟི་བརྗིད་མཚན་སྙན་་་་

ལག་ཁྱེར་མང་པོ་བསྒྲིགས་ཡོད་པ་གཟིགས་སྐབས། ཝུའུ་དབྱིང་ཅེས་་་་་་
ཐུགས་སྣང་གཤིན་པོས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁས་ལེན་ཐོབ་པ་དེ་གང་ལས་་་་་་་
ལྷག གུང་ཁྲན་ཏང་ནི་བློ་གཅིག་སེམས་གཅིག་གིས་མི་དམངས་ལ་བདེ་་
སྐྱིད་སྐྲུན་མཁན་རེད། མི་དམངས་ཀྱིས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་འཚོ་བར་
འཆང་བའི་འདོད་བློ་ནི་རང་རེའི་ཏང་གི་འབད་འཐབ་དམིགས་ཚད་་་་་
རེད། ཚང་མས་མུ་མཐུད་ཏང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ཏེ་བློ་རྩ་བརྟན་པོས་་་་་་
མེས་རྒྱལ་གཅིག་གྱུར་སྲུང་སྐྱོང་དང་། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་སྐུལ་་་་་་་
འདེད། རང་སྟོབས་རང་སྤེལ་དང་དཀའ་སྤྱད་འབད་བརྩོན་བཅས་་་་་་་
བྱས་ན་དེ་བས་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་བདེ་སྐྱིད་འཚོ་བ་བསྐྱལ་རྒྱུ་ཡོང་་་་་་
ངེས་རེད། གྲོང་ཚོ(གྲོང་ལྷན)ཡི་ཏང་ཀྲི་པུས་ཏང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པ་་་་
དང་ཏང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། མཐུན་སྒྲིལ་བྱེད་མཁས་པ།
འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་ཤེས་པ། ཕྱུག་འགྱུར་བྱེད་ཐུབ་པ། བརྟན་ལྷིང་སྲུང་
སྐྱོང་ཐུབ་པ། གནས་ཚུལ་འཕྲད་སྐབས་མགོ་མི་རྨོངས་པ། འགག་རྩའི་
དུས་སུ་ནུས་པ་ཐོན་པ་བཅས་ཀྱི་གཞི་རིམ་ཏང་རྩ་འཛུགས་བསྐྲུན་པ་་་་་་
དམིགས་ཚད་དུ་བྱས་ཏེ། རང་འགན་གཙང་སྒྲུབ་བྱེད་པ་དང་། ནུས་་་་
པ་གང་ལེགས་འདོན་པ། མང་ཚོགས་ལ་མཐུན་སྒྲིལ་དང་སྣེ་ཁྲིད།
ལས་ལ་བརྩོན་པའི་ལག་གཉིས་ལ་བརྟེན་པ་བཅས་བྱས་ནས་འབབ་་་་་་་་
འཕར་ཕྱུག་འགྱུར་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།
སྙན་རོང་རྫོང་ཆ་ཚང་སློབ་ཆུང་གཉིས་པ་ནས་དཔེ་དེབ་ཀློག་་་་་་་་
པའི་སྒྲ་ལྷང་ལྷང་དུ་གྲགས་ཤིང་། སློབ་གྲྭ་དེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ནུས་རྒྱུ་་་་་་་་་་་
ཚོགས་པས་སྙན་རོང་ལ་སྐྲུན་རོགས་བྱས་པའི་སློབ་གྲྭ་གསུམ་པ་རེད།
ཝུའུ་དབྱིང་ཅེས་སློབ་ཁང་དུ་ཕེབས་ནས་དགེ་རྒན་གྱིས་སློབ་ཁྲིད་་་་་་་་་་
གནང་བར་གཟིགས་སྐོར་གནང་བ་དང་། སློབ་མ་ཚོའི་འཚོ་བ་དང་་་་་
སློབ་སྦྱོང་གི་གནས་ཚུལ་བྱམས་བརྩེའི་ངང་བཀའ་འདྲི་གནང་བ་མ་་་་་་
ཟད། ཚང་མར་མེས་རྒྱལ་དང་བོད་ལ་དགའ་ཞེན་དང་། སློབ་སྦྱོང་་་་་
ཡག་པོ་ཉིན་བཞིན་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བར་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་ལྕག་ཀྱང་་

གནང་བ་རེད། དེ་རྗེས་སློབ་མའི་ཟ་ཁང་དུ་ཕེབས་ནས་སློབ་མའི་ཟ་་་་
མའི་གནས་ཚུལ་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བ་དང་སྦྲགས། སྡེ་ཚན་ཁག་་་
ལ་ལམ་ལུགས་འཐུས་ཚང་དུ་གཏོང་བ་དང་། བཟའ་བཅའི་བདེ་་་་་་་་་་
འཇགས་ལ་ཤུགས་སྣོན། ཟ་མ་སྦྱོར་རྟ་ལུགས་མཐུན་བཅས་བྱས་ནས་་་
སློབ་མའི་བདེ་ཐང་འཚར་ལོངས་ལ་ཆ་རྐྱེན་དེ་བས་ལེགས་པ་སྐྲུན་་་་་་་་་
དགོས་པའི་བླང་བྱ་བཏོན་གནང་བ་རེད། ཝུའུ་དབྱིང་ཅེས་རིམ་ཁག་་་
སློབ་གསོ་སྡེ་ཚན་དང་རིམ་པ་ཁག་དང་རིགས་ཁག་གི་སློབ་གྲྭས“སུའི་་
ཆེད་དུ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པ་དང་། མི་གང་འདྲ་ཞིག་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པ།
གསོ་སྐྱོང་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ”བཅས་ཀྱི་རྩ་བའི་ལས་འགན་ལ་དམ་པོར་་་་་་
དམིགས་ཏེ། ཀུན་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་མི་སྣ་གསོ་སྐྱོང་དང་། བསམ་བློ་
ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སློབ་གསོར་ཤུགས་སྣོན། བོད་ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་སློབ་་་་་
མས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཆོག་པའི་ལོ་15ཡི་གཞུང་གྲོན་སློབ་གསོ་དང
“འགན་ལེན་གསུམ”སོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་གཟིགས་སྐྱོང་སྲིད་་་་་་་་
ཇུས་གསལ་པོར་བརྗོད་པ། ན་གཞོན་སློབ་མ་ཚོར་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་་་་
ཅིན་ཕིང་དང་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་ལ་འཆང་བའི་བསམ་བློའི་མོས་སེམས་་་
དང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མོས་སེམས། བརྩེ་སེམས་ཀྱི་མོས་སེམས་བཅས་ཆེ་་
རུ་གཏོང་བའི་སློབ་གསོ་ཁྲིད་སྟོན་བཅས་བྱས་ཏེ་སེམས་གཏིང་ནས་་་་་་
ཏང་དང་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས། རང་་་་
བྱུང་ཚན་རིག་སློབ་གསོར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་ཤིང་། སློབ་མའི་་་་་་
རྩིས་རིག་སློབ་ཚན་ལ་དགའ་སེམས་དང་ནུས་པ་ཆེ་རུ་བཏང་ནས།
མཐའ་མཚམས་མི་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་ས་གནས་འདི་གའི་ཤེས་ལྡན་པ་་་་་
གསོ་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས། ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་གཅིག་མཐུན་་་
འདུས་གྲུབ་ཀྱི་འདུ་ཤེས་སློབ་གསོ་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཧྲིལ་པོར་་་་་
ཁྱབ་པ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ། མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཡར་ཐོན་གྱི་་་་་་
སློབ་གསོ་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་བ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྤྱི་སྤྱོད་སྐད་ཡིག་སློབ་་
གསོ་གཏིང་ཟབ་སྤེལ་བ། གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་ལ་ཆུང་དུས་ནས་ཀྲུང་ཧྭ་་་་

ཉིང་ཁྲིར་པད་མ་ཚེ་རིང་དང་འདྲ་བའི་ཆེད་་་
བསྐོས་ནགས་སྲུང་བ་3000ལྷག་ཙམ་དང་མང་་་་་་་
ཚོགས་ནགས་སྲུང་བ་ཁྲི་12ལྷག་ཙམ་ཡོད། ལས་་་་
གནས་དེ་དག་ཚང་མ་ཞིང་འབྲོག་པ་དཀྱུས་མས་་་་་
འགན་འཁུར་གྱི་ཡོད། ད་ཆ་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་
རོང་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་་་་་་་་་
སྐྱོང་ཁུལ་སོགས་སུ་ཡུལ་སྐོར་དུ་ཡོང་མཁན་ཧ་་་་་་་་་
ཅང་མང་དུ་ཕྱིན་པ་མ་ཟད། ས་གནས་དེ་གའི་་་་
མང་ཚོགས་མང་པོའི་ལས་ཞུགས་ཀྱི་གནད་དོན་་་་་་
ཐག་གཅོད་ཐུབ་ཡོད།
“ངས་ལས་ཀ་འདི་བྱེད་པ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་་་་་་་་
ཆེད་དུ་མིན་པར་ཕ་ཡུལ་གྱི་རི་དང་། ལྗོན་ཤིང་།
བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན”ཞེས་བགྲེས་སོང་་
པད་མ་ཚེ་རིང་གི་སྐད་ཆ་ལས་ཉིང་ཁྲིའི་ནགས་་་་་་་་
སྲུང་བ་གྲངས་ལས་འདས་པའི་བསམ་འདུན་་་་་་་་་་་
མཚོན་ཡོད།
མི་ཚང་མ་ས་མཐོའི་སྲོག་ཆགས་དང་རྩི་ཤིང་་་
སྲུང་སྐྱོང་ལ་ཞུགས་པ་དང་། ཉིང་ཁྲིས་གངས་་་་་་་་་
ལྗོངས་ས་མཐོར“ཁ་བཏཌ་སྔོ་ལྗང”གཡོགས་ཡོད།
2016ལོ་ནས་བཟུང་། ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་རིམ་
རྩིས་བྱས་ན་མི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ནགས་བཟོ་་་་་
ཁྱོན་མུའུ་ཁྲི་27ལྷག་ཙམ་འཕར་བ་དང་། བྱེ་་་་་་་་་་
འགྱུར་ས་ཆ་མུའུ་ཁྲི་20ཙམ་བཅོས་སྒྲིག་བྱས་པ།
ནགས་ཚལ་མུའུ་ཁྲི་41གསོ་སྐྱོང་བྱས་ཤིང་། ཉིང་་་
ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་བྲག་ཡིབ་ཆུས་ལ“རྒྱལ་ཁབ་སྐྱེ་ཁམས་་
ཤེས་དཔལ་འཛུགས་སྐྱོང་དཔེ་སྟོན་ཁུལ”གྱི་་་་་་་་་་་་
མཚན་སྙན་ཐོབ་པ་དང་། ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་ལ
“རྒྱལ་ཁབ་སྐྱེ་ཁམས་ཤེས་དཔལ་འཛུགས་སྐྱོང་་་་་་་་
དཔེ་སྟོན་གྲོང་ཁྱེར”གྱི་མཚན་སྙན་ཐོབ་ཡོད།

མི་རིགས་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག་འབྲེལ་དང་ཕན་ཚུན་མཉམ་འདྲེས་ཡིན་་་
པ་དང་། ཕན་ཚུན་འབྲལ་མི་རུང་བའི་ལས་དབང་གཅིག་མཐུན་་་་་་་་་་
འདུས་གྲུབ་ལ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་རྒྱུའི་ཁྲིད་སྟོན་བཅས་བྱས་ནས་མེས་་་་་་
རྒྱལ་ལ་བློ་ཁ་ཕྱོགས་ཤུགས་དང་གོང་བུ་འགྲིལ་ཤུགས་སྔར་བས་ཆེ་རུ་་་་
གཏོང་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།
འབྲི་རུ་རྫོང་ཤག་ཆུ་གྲོང་རྡལ་འབུལ་མཐོ་སྡེ་ཁུལ་ཤག་ནག་གྲོང་་་་་་
ཚོར་ཝུའུ་དབྱིང་ཅེས་ཚེ་རིང་ཐར་གྱི་ཁྱིམ་དུ་ཕེབས་ནས་སྡོད་ཁང་གི་་་་་་
གས་སྐྱོན་ལ་གཟིགས་ཤིང་། ཤག་ཆུ་གྲོང་རྡལ་གྱི་འགན་འཁུར་བློ་་་་་་་་་་་
མཐུན་ལ་གེགས་རྗེས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁག་སྤེལ་ཚུལ་བཀའ་འདྲི་གནང་་་་་་་་
རྗེས། རིམ་པ་ཁག་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་ལ་གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་ཀྱི་འཐབ་་་
ཇུས་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ཏེ། མ་དངུལ་དེ་བས་མང་བ་གཞི་རིམ་དང་་་
ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་ལ་བཏང་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཆེ་་་་
ཤོས་དང་། སེམས་ཁྲལ་ཆེ་ཤོས། རེ་སྒུག་ཆེ་ཤོས་བཅས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་་་
ནུས་ཤུགས་ཡོད་རྒུས་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་བྱས་ནས་བྱ་བ་བཟང་པོ་ཡག་་་
པོར་བསྒྲུབས་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསྔགས་བརྗོད་ཐོབ་པར་བྱེད་དགོས།
འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་ས་ཡོམ་གྱི་གནོད་འཚེ་ལ་ཚོད་སྐོར་བྱས་ཏེ་་་་་་་་་་
གེགས་རྗེས་བསྐྱར་སྐྲུན་གྱི་ལས་དོན་དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་གྱིས་ཡག་་་་་་་་
པོར་བསྒྲུབས་ནས་གནོད་འཚེ་ཕོག་པའི་མང་ཚོགས་བཀོད་སྒྲིག་འོས་་་་་་
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