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མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་གཙོ་སྐྱོང་བྱས།

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་རིགས་སྐད་ཡིག་ལས་དྱོན་ལྟེ་གནས་ཀིས་གཙོ་སྒྲུབ་བྱས།







མཚན་འཛིན་འགན་གཙོ།      ཤ་བྱོ་སྐབས།

འགན་གཙོ།                           ཨ་ཁྱུང་།

འགན་གཙོ་གཞོན་པ།             ཀྲུའུ་ལིན།       

བཤེར་འབེབས།                     རིན་ཆྟེན་ཚེ་རིང་།   

གཙོ་སྒྲིག་པ།                          རྱོ་རྟེ་བྱམས།

གཙོ་སྒྲིག་གཞོན་པ།                སངས་རྒྱས་དྱོན་འགྲུབ།

ལོ་ཙཱ་བ།                                   ཁྱོན་ཐར་ཚེ་རིང་། ཀླུ་མྱོ་མཚོ། ཉི་མ་ཚེ་རིང་། 

                                      ཀླུ་ཐར་རྒྱལ། དམ་ཆྱོས་བསམ་འགྲུབ། ཐྟེན་ཡུང་ཞིའུ།

传  达  政  令 

公  开  政  务

指  导  工  作

服  务  群  众

སྲིད་བཀའ་བརྒྱུད་སྒྲོག

སྲིད་དྲོན་སྤྲི་བསྒགས།

བྱ་བར་མཛུབ་སྲོན།

དམངས་ལ་ཞབས་ཞུ།



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   
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༄༅།  །མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྲི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གྲི《མཚོ་བྱང་ཁུལ་གྲི་

དབུལ་ལོག་སོན་འགོག་འགུལ་རྣམ་རོག་འཇལ་དང་རོགས་སྐོར་

རྐེན་སོལ་ལག་བསྟར་བྱེད་ཐབས(ཚོད་ལྟ)》དཔར་

འགེམ་བྱས་པའྲི་སོར་གྲི་བརྡ་སྦོར།

བྱང་སིད〔2022〕ཨང24པ། 

ལའེུ་དང་པོ།  སྤྲིའྲི་རྩ་དོན། 

དོན་ཚན་དང་པོ།  དབུལ་ལྱོག་སྱོན་འགྱོག་འགུལ་

རྣམ་རྱོག་འཇལ་དང་རྱོགས་སྐྱོར་རྐྟེན་སྱོལ་འཐུས་

ཚང་དུ་བཟྱོ་བ། ལམ་ལུགས་ཐྱོག་ནས་དབུལ་ལྱོག་

དབུལ་འགྱུར་གི་གནད་དྱོན་སྱོན་འགྱོག་དང་ཐག་

གཅྱོད་བྱས་ཏྟེ། གཞི་ཁྱོན་རང་བཞིན་གི་དབུལ་ལྱོག་

མི་བྱྟེད་པའི་མ་མཐའ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྲུང་ཆྟེད། 

ཀྲུང་དབྱང་ཞིང་སྟེ་ལས་དྱོན་མགྱོ་ཁིད་ཚན་ཆུང་གི

རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དང་མཚོ་སྱོན་པྱོ་ཞིང་ར། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་སྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོར། 

《མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་དབུལ་ལྱོག་སྱོན་འགྱོག་འགུལ་རྣམ་རྱོག་འཇལ་དང་རྱོགས་སྐྱོར་རྐྟེན་སྱོལ་

ལག་བསྟར་བྱྟེད་ཐབས(ཚོད་ལ)》དྟེ2022ལྱོའི་ཟླ4ཚེས15ཉིན་ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་

ཐྟེངས14པའི་ཐྱོག་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་གྱོས་འཆམ་བྱུང་། ད་ལ་དཔར་འགྟེམ་བྱྟེད་རྒྱུ་ཡིན་པས་དྱོན་དངྱོས་

དང་ཟུང་འབྟེལ་བྱས་ཏྟེ་ལག་བསྟར་དྱོན་འཁྱོལ་ནན་ཏན་བྱྟེད་དགྱོས། 

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་། 

2022ལྱོའི་ཟླ4ཚེས27ཉིན། 

༄༅།  །མཚ་ོབྱང་ཁུལ་གྲི་དབུལ་ལགོ་སནོ་འགགོ་འགུལ་རྣམ་རོག་འཇལ་དང་                                   

རོགས་སོྐར་རེྐན་སོལ་ལག་བསྟར་བྱདེ་ཐབས(ཚདོ་ལྟ)། 



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚ་ོབྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།  
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《དབུལ་ལྱོག་སྱོན་འགྱོག་འགུལ་རྣམ་རྱོག་འཇལ་

དང་རྱོགས་སྐྱོར་རྐྟེན་སྱོལ་འཐུས་ཚང་དུ་གཏྱོང་བའ་ི

སྐྱོར་ག་ིམཛུབ་ཁདི་བསམ་འཆར》(ཀྲུང་གྱོ་ཞངི་ལས་

ཚན་ཆུང་གསི་འགྟེམ་སྟེལ་བྱས་པའ〔ི2021〕ཨང7པ)

དང་མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་གི་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་

མགྱོ་ཁདི་ཚན་ཆུང་《མཚ་ོསྱོན་ཞངི་ཆྟེན་གིས་དབུལ་

ལྱོག་སྱོན་འགྱོག་འགུལ་རྣམ་རྱོག་འཇལ་དང་རྱོགས་

སྐྱོར་རྐྟེན་སྱོལ་འཐུས་ཚང་དུ་གཏྱོང་བའ་ིལག་བསྟར་

ཇུས་གཞི་དཔར་འགྟེམ་བྱས་པའི་སྐྱོར་གི་བར་སྦྱོར》

(མཚ་ོསྱོན་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་ཚན་ཆུང་ག〔ི2021〕

ཨང1པ)གཞིར་བཟུང་ཞིང་། རང་ཁུལ་གི་དྱོན་

དངྱོས་ཟུང་འབྟེལ་གིས་བྱྟེད་ཐབས་འདི་གཏན་

འབྟེབས་བྱས་པ་ཡནི།

དོན་ཚན་གཉྲིས་པ།  བྱྟེད་ཐབས་འདི་རྱོང་འབྱོག་

ཁུལ་གི་ཁིམ་ཚང་གི་ཡྱོང་འབབ་ཅུང་དམའ་བ་མ་

ཟད། དབུལ་ལྱོག་དབུལ་འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁ་ཡྱོད་པའི་

ཞིང་སྟེ་དང་འབྱོག་ཁུལ་གི་མི་འབྱོར་ལ་བྟེད་སྤྱོད་

འཚམ་ཞངི་། གནས་ཚུལ་ལ་རྱོག་འཇལ་དང་གནད་

ཁྟེལ་རྱོགས་སྐྱོར་བྱས་པ་བརྒྱུད་དབུལ་ལྱོག་དབུལ་

འགྱུར་ག་ིཉྟེན་ཁ་གྱོ་རམི་ལྡན་པའི་ངང་སྟེལ་དགྱོས། 

དོན་ཚན་གསུམ་པ།  ལྱོ་རྟེར་མི་རྟེའི་ཆ་སྱོམས་

ཡྱོང་འབབ་རྐང་བ་སྱོར6700མ་མཐའ་རུ་བྱས་ཏྟེ(མི་

རྟེའི་ཆ་སྱོམས་བཀྱོལ་སྤྱོད་ཆྱོག་པའི་ཡྱོང་འབབ་དྟེ་

ཞིང་ཆྟེན་རིམ་པས་ཡྱོངས་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ཚད་

གཞི་གཞིར་བཟུང་ནས་དུས་བཅད་ལར་ལྟེགས་སིྒྲག་

བྱྟེད་པ)། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀ་ིརྱོང་འབྱོག་ཁུལ་ག་ིམི་འབྱོར་

ཁྱོད། ཡྱོང་འབབ་དྟེ་གཏན་འབྟེབས་ཀི་མ་མཐའ་ལས་

དམའ་བ་དང་དབུལ་ལྱོག་དབུལ་འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁ་

ཡྱོད་པའི་རྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་དང་། གནས་སྱོ་

རྱོགས་སྐྱོར(དུས་མཉམ་གནས་སྱོ་ཚུད)སྱོགས་མཁར་

གྱོང་གི་ཐྟེམ་ཐྱོ་དང་གྱོང་ཁྟེར་འཆར་འགྱོད་ཁུལ་དུ་

གནས་སྱོད་བྱས་པའི‘ཞིང་བའི་ཐྟེམ་ཐྱོ་ནས་དྟེ་མིན་

པར་བསྒྱུར’བའི་མི་འབྱོར་དང་། དྱོན་དངྱོས་ཐྱོག་

མཉམ་དུ་འཚ་ོབ་རྱོལ་བའ་ིཁིམ་ཚང་ག་ིཁྱོངས་མི་དྟེ་

མཁར་གྱོང་ག་ིཐྟེམ་ཐྱོ་ཡནི་པའམ་ཡང་ན། ཐུན་མྱོང་

ག་ིཐྟེམ་ཐྱོ་ཡནི་པའ་ིམི་འབྱོར་ཁྱོད། མཁར་གྱོང་སྱོགས་

ཀ་ིའབྟེལ་ཡྱོད་འགན་སྲུང་སདི་ཇུས་ལྱོངས་སྤྱོད་བྱས་

མྟེད་པ་དང་། ཡྱོང་འབབ་གི་མ་མཐའ་ལས་དམའ་

ཞིང་དབུལ་ལྱོག་དབུལ་འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁ་ཡྱོད་པའི་

རྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་ཡནི།

དོན་ཚན་བཞྲི་པ།  གཞྲི་རྩའྲི་རྩ་དོན། 

—— ཕྱོགས་ཡྱོངས་ལ་ཁབ་པ་དང་གཙོ་གནད་

ཞབི་བཤྟེར་མཐའ་འཁྱོངས་བྱྟེད་དགྱོས། གཅགི་སྡུད་

གལ་བཤྟེར་དང་རང་བདག་གིས་སན་ཞུ། དུས་རྒྱུན་

གལ་བཤྟེར། སྟེ་ཁག་སྱོན་ཟྱོན། འབྟེལ་ཡྱོད་རྱོག་

འཇལ་སྱོགས་ཀ་ིབྱྟེད་ཐབས་སྤད་དྟེ་ཉྟེན་ཁའ་ིཁུངས་

སྟེ་ཕྱོགས་ཡྱོངས་ནས་བསྡུ་རུབ་བྱྟེད་པ་དང་། དབུལ་

ལྱོག་དབུལ་འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁ་ཡྱོད་པའི་རྱོང་འབྱོག་

དུད་ཚང་ལ་གཙོ་གནད་ཐྱོག་ཞིབ་བཤྟེར་བྱས་ནས་

དུད་ཚང་གཅིག་དང་མི་གཅིག་ཀང་མི་ལུས་པ་

འགན་སྲུང་བྱྟེད་དགྱོས། 

—— དངྱོས་ཐྱོག་བདྟེན་འཚལོ་དང་གནས་ཚུལ་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

- 7 - 

རྱོག་འཇལ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱྟེད་དགྱོས། “སྟེམས་

ཁལ་མྟེད་པ་གཉིས་དང་འགན་སྲུང་གསུམ”དང་དྟེ་

བཞིན་འཐུང་ཆུའི་བདྟེ་འཇགས་དང་ཡྱོང་འབབ་

གཏྱོང་སྱོའི་གནས་ཚུལ་སྱོགས་ལ་དམིགས་ནས་

དབུལ་ཐར་བརན་པྱོ་མྟེད་པའི་དུད་ཚང་དང་། བས་

མཐའི་དབུལ་འགྱུར་སླ་བའི་དུད་ཚང་། ཐྱོལ་བྱུང་

དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆྟེན་ཡྱོད་པའ་ིདུད་ཚང་བཅས་ཀ་ི

གནས་ཚུལ་ལ་རྱོག་འཇལ་བྱས་ཏྟེ། “འཇུག་འྱོས་

ཡྱོངས་འཇུག་དང་སྐྱོར་འྱོས་ཡྱོངས་སྐྱོར། སྟེལ་འྱོས་

ཡྱོངས་སྟེལ”བཅས་ལག་བསྟར་བྱྟེད་དགྱོས། 

—— མཐུན་སྦྱོར་སྐུལ་སྟེལ་དང་རགིས་དབྱྟེ་ཇུས་

བསྟར་མཐའ་འཁྱོངས་བྱྟེད་དགྱོས། སདི་གཞུང་གསི་

གཙ་ོཁིད་དང་རྱོང་འབྱོག་མང་ཚགོས་གཙ་ོགཞ་ིཡནི་

པ་མཐའ་འཁྱོངས་ཀིས་ལས་རིགས་སྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོའི་

ནུས་པ་འདྱོན་སྟེལ་དང་སྤི་ཚོགས་ཀི་སྟྱོབས་ཤུགས་

ཞུགས་རྒྱུར་སྐུལ་སླྱོང་བྱྟེད་དགྱོས་པ་དང་། དུད་ཚང་

དང་མིའི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས་རྱོགས་སྐྱོར་

བྱྟེད་ཐབས་དྱོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏྟེ། ངལ་རྱོལ་ནུས་པ་

ཡྱོད་མཁན་ལ་ཐྱོན་ལས་གྱོང་འཕྟེལ་གཏྱོང་རྒྱུར་རྒྱབ་

སྐྱོར་དང་། ལས་ཞུགས་ལ་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བ་

སྱོགས་གསར་སྟེལ་རྣམ་པའི་རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་ཐབས་

དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་དགྱོས། ངལ་རྱོལ་ནུས་པ་མྟེད་

རིགས་ལ་ཕྱོགས་བསྡུས་རང་བཞིན་གི་སྤི་ཚོགས་

འགན་སྲུང་བྱྟེད་ཐབས་དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་དགྱོས། 

—— ཁིམས་དང་སིྒྲག་སྱོལ་ལར་སྒྲུབ་པ་

དང་། མང་ཚོགས་ཀིས་ཁས་ལྟེན་པ་མཐའ་འཁྱོངས་

བྱྟེད་དགྱོས། རྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་གི་འདྱོད་བྱོར་

བར་ིའཇྱོག་བྱས་ནས་མི་སྟེར་ག་ིཆ་འཕནི་ཁམིས་ལར་

ལྟེན་པ་དང་འབྟེལ་ཏྟེ་ཆ་འཕིན་བདྟེ་འཇགས་འགན་

སྲུང་བྱྟེད་དགྱོས་ཤིང་། གྱོ་རིམ་ཚད་ལྡན་ནན་པྱོ་

བཟྱོ་བ་དང་། དམངས་གཙོ་ཡྱོངས་བསྒྲགས་དྱོན་

འཁྱོལ་བྱྟེད་པ། སྤ་ིཚགོས་ཀི་ལ་སྐུལ་དང་མང་ཚགོས་

ཀི་ལ་སྐུལ་ནུས་པ་འདྱོན་སྟེལ་བྱྟེད་པ་བཅས་བྱས་

ནས་མང་ཚགོས་ཀི་བདྟེ་རར་ཐུག་པའ་ིཁྟེ་ཕན་འགན་

སྲུང་ཏན་ཏིག་བྱྟེད་དགྱོས། 

དོན་ཚན་ལྔ་པ།  དབུལ་ལྱོག་སྱོན་འགྱོག་འགུལ་

རྣམ་རྱོག་འཇལ་དང་རྱོགས་སྐྱོར་ལས་དྱོན་དྟེ་ཁུལ་

དང་རྱོང་ག་ིགྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་སྟེ་ཁག་གསི་སྟེ་ཁདི་

དྟེ་སྤ་ིཡྱོངས་ལ་དམ་འཛནི་བྱྟེད་པ་དང་། འབྟེལ་ཡྱོད་

ལས་རགིས་སྟེ་སྱོ་སྱོའ་ིའགན་འཁ་ིགཞརི་བཟུང་ནས་

ཆ་འཕིན་སྱོན་ཟྱོན་དང་གངས་གཞ་ིཞབི་བསྡུར། ལས་

རགིས་རྱོགས་སྐྱོར་བཅས་ཡག་པྱོ་བྱྟེད་དགྱོས། 

ལའེུ་གཉྲིས་པ།  རོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ།

དོན་ཚན་དྲུག་པ།  རྱོང་འབྱོག་ཁུལ་གི་ཁིམ་ཚང་

དྟེ་རིས་གཞི་བྱས་ཏྟེ་དབུལ་ཐར་བརན་པྱོ་མྟེད་པའི་

དུད་ཚང་དང་བས་མཐའ་ིདབུལ་འགྱུར་སླ་བའ་ིདུད་

ཚང་། དྟེ་བཞིན་ནད་དང་གནྱོད་འཚེ། བསམ་ཡུལ་

ལས་འདས་པའ་ིཆག་སྱོ་སྱོགས་བྱུང་བས་འགྱོ་སྱོང་ཆྟེ་

བའམ་ཡང་ན་ཡྱོང་འབབ་ཇྟེ་ཉུང་དུ་ཕིན་ནས་གཞི་

རའི་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆྟེན་འཕད་པ་

བཅས་ཀི་དུད་ཚང་ལ་རྱོག་འཇལ་བྱྟེད་དགྱོས། རྱོང་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚ་ོབྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།  
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འབྱོག་ཁུལ་དུ་ནད་གཞ་ིལི་མྱོ་ཕྱོག་པའ་ིནད་པ་དང་

ཁུར་པྱོ་ལི་བའི་དལ་འཕར་ནད་པ། དབང་སྐྱོན་

ཚབས་ཆྟེན་ཅན། ངལ་རྱོལ་ནུས་པ་ཤྱོར་བའི ་

དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཡྱོད་པའ་ིརྒན་པ་སྱོགས་

དམིགས་བསལ་རིགས་ཚོགས་ཁིམ་ཚང་ལ་གཙོ་

གནད་ཀསི་དྱོ་ཁུར་བྱྟེད་དགྱོས། 

དབུལ་ཐར་བརན་པྱོ་མྟེད་པའ་ིདུད་ཚང་། ཁམི་

ཚང་གི་ལྱོ་རྟེའི་མི་རྟེའི་ཆ་སྱོམས་བཀྱོལ་སྤྱོད་ཆྱོག་

པའི་ཡྱོང་འབབ་དྟེ་རྱོག་འཇལ་གི་ཁབ་ཁྱོངས་ལས་

དམའ་བ་དང་། ནད་དང་གནྱོད་འཚེ། བསམ་ཡུལ་

ལས་འདས་པའི་ཆག་སྱོ་སྱོགས་བྱུང་བས་ཐྱོན་སྐྟེད་

དང་འཚོ ་བར་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆྟེན་བཟྱོས་

པའམ། ཡང་ན“འགན་སྲུང་གསུམ”དང་བདྟེ ་

འཇགས་འཐུང་ཆུར་གནད་དྱོན་མངྱོན་གསལ་བྱུང་

ནས། རང་ངྱོས་ཀི་སྟྱོབས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཐག་

གཅྱོད་བྱྟེད་དཀའ་ཞངི་། དབུལ་ལྱོག་ག་ིཉྟེན་ཁ་ཡྱོད་

པའ་ིདབུལ་ཐར་དུད་ཚང་ལ་ཟྟེར། 

བས་མཐའི་དབུལ་འགྱུར་སླ་བའི་དུད་ཚང་། 

ཁིམ་ཚང་གི་ལྱོ་རྟེའི་ཆ་སྱོམས་བཀྱོལ་སྤྱོད་ཆྱོག་པའི་

ཡྱོང་འབབ་དྟེ་རྱོག་འཇལ་ག་ིཁབ་ཁྱོངས་ལས་དམའ་

བ་དང་། ནད་དང་གནྱོད་འཚེ། བསམ་ཡུལ་ལས་

འདས་པའི་ཆག་སྱོ་སྱོགས་བྱུང་བས་ཐྱོན་སྐྟེད་དང་

འཚ་ོབར་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆྟེན་བཟྱོས་པའམ། ཡང་

ན“འགན་སྲུང་གསུམ”དང་བདྟེ་འཇགས་འཐུང་ཆུར་

གནད་དྱོན་མངྱོན་གསལ་བྱུང་ནས། རང་ངྱོས་ཀི་

སྟྱོབས་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་དཀའ་

ཞིང་། དབུལ་ལྱོག་གི་ཉྟེན་ཁ་ཡྱོད་པའི་རྱོང་འབྱོག་

དུད་ཚང་དཀྱུས་མ་ལ་ཟྟེར། 

ཐྱོལ་བྱུང་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆྟེན་ཡྱོད་པའ་ིདུད་

ཚང་། ཁིམ་ཚང་གི་ལྱོ་རྟེའི་ཆ་སྱོམས་བཀྱོལ་སྤྱོད་

ཆྱོག་པའི་ཡྱོང་འབབ་དྟེ་རྱོག་འཇལ་གི་ཁབ་ཁྱོངས་

ལས་ཅུང་མཐྱོ་བ་ཡྱོད་མྱོད། འྱོན་ཀང་ནད་དང་

གནྱོད་འཚེ། བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཆག་སྱོ་

སྱོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བས་འགྱུར་མྟེད་རང་

བཞིན་གི་གཏྱོང་སྱོ་ཅུང་ཆྟེ་བའམ་ཡང་ན་ཡྱོང་

འབབ་ཆྟེས་ཆྟེར་ཉུང་དུ་ཕིན་ནས། ཁིམ་ཚང་གི་

དཔལ་འབྱྱོར་ལ་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆྟེན་བཟྱོས་

ཤངི་། གཞ་ིརའ་ིཐྱོན་སྐྟེད་དང་འཚ་ོབར་ཤུགས་རྐྟེན་

ཚབས་ཆྟེན་ཐྟེབས་པས། རང་ངྱོས་ཀི་སྟྱོབས་ཤུགས་

ལ་བརྟེན་ནས་དཀའ་ངལ་སྟེལ་དཀའ་བ་དང་དབུལ་

ལྱོག་དབུལ་འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁ་ཡྱོད་པའི་རྱོང་འབྱོག་

དུད་ཚང་ལ་ཟྟེར། 

ཡུལ་གཞན་དུ་གནས་སྱོར་རྱོགས་སྐྱོར་དང་དུས་

མཉམ་གནས་སྱོར་སྱོགས་ལས་མཁར་གྱོང་གི་ཐྟེམ་

ཐྱོར་རུ་བསྒྱུར་ཀང་མཁར་གྱོང་སྟེ་དམངས་ཀ་ིའབྟེལ་

ཡྱོད་འགན་སྲུང་བྱྟེད་ཐབས་དང་ཐྱོབ་ཐང་ལྱོངས་

སྤྱོད་ཐུབ་མྟེད་པའི་མི་འབྱོར་དང་། མི་རྟེའི་ཆ་

སྱོམས་བཀྱོལ་སྤྱོད་ཆྱོག་པའ་ིཡྱོང་འབབ་རྱོག་འཇལ་

གི་ཁབ་ཁྱོངས་ལས་དམའ་བ་མ་ཟད། དབུལ་ལྱོག་

དབུལ་འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁ་ཡྱོད་པའི་རྱོང་འབྱོག་དུད་

ཚང་རྱོག་འཇལ་ག་ིཁབ་ཁྱོངས་ནང་འཇུག་དགྱོས། 

“འགན་སྲུང་གསུམ”དང་བདྟེ་འཇགས་འཐུང་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   
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ཆུ་ཐག་གཅྱོད་ནུས་ལྡན་ཡིན་པ་དང་། ཡྱོང་འབབ་

རྒྱུན་མཐུད་བརན་པྱོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། དབུལ་ལྱོག་

དབུལ་འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁ་མྟེད་པའི་རིགས་དྟེ། གཙོ་

གནད་དྱོ་ཁུར་བྱྟེད་པའི་མི་ཚོགས་སུ་བྱས་ཏྟེ། རྱོག་

འཇལ་དང་རྱོགས་སྐྱོར་བྱ་ཡུལ་གི་ཁབ་ཁྱོངས་ནང་

མི་འཇུག་པ་ཡནི། 

དོན་ཚན་བདུན་པ།  རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་གི་རྱོག་

འཇལ་ལས་བྱུང་པའ་ིཉྟེན་ཁར་ངྱོས་འཛནི་ཡང་དག་

བྱས་ཏྟེ། ནད་དང་སླྱོབ་སྦྱོང་། བདྟེ་འཇགས་སྱོད་

ཁང་། བདྟེ་འཇགས་འཐུང་ཆུ། དབང་སྐྱོན། རང་

བྱུང་གནྱོད་འཚེ(ཆུ་ལྱོག་གནྱོད་འཚེ་དང་ས་གཤིས་

ག ནྱོ ད ་ འ ཚེ །  ཐ ན ་ སྐྱོ ན །  སྐྟེ ་ ད ངྱོ ས ་ ག ནྱོ ད ་

འཚ།ེ གནམ་གཤསི་གནྱོད་འཚ།ེ ས་ཡྱོམ་གནྱོད་འཚ་ེ

སྱོགས)། བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཆག་སྱོ། ཐྱོན་

ལས་རྣམ་གངས་ལ་ཕམ་ཉྟེས་བྱུང་བ། གླ་རྒྱག་ལས་

ཞུགས་མི་བརན་པའམ་ལས་ཤྱོར། ངལ་རྱོལ་ནུས་

ཤུགས་མྟེད་པ། གཞན་དག་སྱོགས་རྒྱུ་རྐྟེན་གི་ཉྟེན་

ཁའ་ིརགིས་དབྱྟེ་དགྱོས།

ལའེུ་གསུམ་པ།  རགོ་འཇལ་གྲི་ནང་དོན།

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ཁིམ་ཚང་གི་གཏྱོང་ཡྱོང་

དང་རྒྱུ་ནྱོར་གི་གནས་ཚུལ། དབུལ་ཐར་བརན་པྱོ་

མྟེད་པའ་ིདུད་ཚང་དང་བས་མཐའ་ིདབུལ་འགྱུར་སླ་

བ འི ་ དུ ད ་ ཚ ང ་ །  དྟེ ་ བ ཞི ན ་ ན ད ་ ད ང ་ ག ནྱོ ད ་

འཚེ། བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཆག་སྱོ་སྱོགས་ཀི་

གནས་ཚུལ་བྱུང་བས་འགྱུར་མྟེད་རང་བཞིན་གི་

གཏྱོང་སྱོ་ཅུང་ཆྟེ་བའམ་ཡང་ན་ཡྱོང་འབབ་ཆྟེས་

ཆྟེར་ཉུང་དུ་ཕིན་ནས། གཞི་རའི་འཚོ་བར་དཀའ་

ངལ་ཚབས་ཆྟེན་བྱུང་བའ་ིདུད་ཚང་རྣམས་དམངས་

སིད་ཀི་ཡྱོང་འབབ་དམའ་བ་དང་གཏྱོང་སྱོ་ཅན་གི་

མི་འབྱོར་དབུལ་པྱོར་ངྱོས་འཛནི་པ་དང་རྱོག་འཇལ་

བྱྟེད་ཁྱོངས་སུ་འཇུག་དགྱོས། རྱོག་འཇལ་དང་རྱོགས་

སྐྱོར་བྱ་ཡུལ་གི་ཁིམ་ཚང་གི་ཁྱོངས་མིའི་ངྱོས་འཛིན་

དང་ཁམི་ཚང་ག་ིཡྱོང་འབབ་རསི་རྒྱག “འགྱུར་མྟེད་

ཀི་གཏྱོང་སྱོ་མང་བའི”ཚད་འཇལ་ཚད་གཞི། ཁིམ་

ཚང་གི་རྒྱུ་ནྱོར་གནས་ཚུལ་དང་དྟེ་བཞིན་རྱོག་

འཇལ་བྱ་ཡུལ་དུ་མི ་འཇུག་པའི ་གནས་ཚུལ་

སྱོགས《མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་གི་གྱོང་ཁྟེར་དང་ཞིང་

སྟེའི་ཡྱོང་འབབ་དམའ་བའི་ཁིམ་ཚང་ངྱོས་འཛིན་

བྱྟེ ད ་ ཐ བ ས 》 ( མ ཚོ ་ སྱོ ན ་ ད མ ང ས ་ སི ད ་ སྟེ ལ ་

གཏྱོང〔2020〕ཨང73པ)དང་། 《མཚོ་སྱོན་ཞིང་

ཆྟེན་གི་གྱོང་ཁྟེར་དང་ཞིང་སྟེའི་གཏྱོང་སྱོ་ཅན་གི་

དབུལ་ཕྱོངས་ངྱོས་འཛིན་བྱྟེད་ཐབས》(མཚོ་སྱོན་

དམངས་སདི་སྟེལ་གཏྱོང〔2020〕ཨང105པ)གཞརི་

བཟུང་ནས་ལག་བསྟར་བྱྟེད་པ་དང་། དམངས་སིད་

སྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོས་གཅིག་གྱུར་གིས་ངྱོས་འཛིན་དང་

རྱོག་འཇལ་བྱྟེད་དགྱོས།

དོན་ཚན་དགུ་པ།  “འགན་སྲུང་གསུམ”དང་

འཐུང་ཆུའི ་བདྟེ ་འཇགས་ཀི་ཉྟེན་ཁའི ་གནས་

ཚུལ། གཙོ་བྱོ་འྱོས་འགན་སླྱོབ་གསྱོ་དང་གཞི་རའི་

སྨན་བཅྱོས། སྱོད་ཁང་བདྟེ་འཇགས། འཐུང་ཆུའི་

བདྟེ་འཇགས་བཅས་བརན་པྱོའི་ངང་མངྱོན་འགྱུར་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚ་ོབྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།  
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བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་རྱོག་འཇལ་བྱྟེད་དགྱོས། 

གཅགི་ནས་འྱོས་འགན་སླྱོབ་གསྱོའ་ིཐད་གཙ་ོབྱོ་ཁམི་

ཚང་ག་ིདཔལ་འབྱྱོར་དཀའ་ངལ་ཡྱོད་པའམ་ཡང་ན་

སླྱོབ་གཉྟེར་ཆ་རྐྟེན་འགན་སྲུང་ཡག་པྱོ་མ་བྱུང་བའི་

རྐྟེན་གིས་སླྱོབ་ལྱོ་རན་པའ་ིལྱོ་ཆུང་བིྱས་པ་སླྱོབ་བསྐྱུར་

སླྱོབ་བྱྱོལ་བྱྟེད་པའི་རྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང(གཟུགས་

པྱོའ་ིདབང་གསི་སླྱོབ་སྦྱོང་ག་ིཆ་རྐྟེན་འཛམོས་མྟེད་པ་

ཕུད)ལ་རྱོག་འཇལ་བྱྟེད་པ་དང་། གཉིས་ནས་གཞི་

རའ་ིསྨན་བཅྱོས་ཐད་གཙ་ོབྱོ་ནད་གཞའི་ིདབང་གསི་

འགྱུར་མྟེད་འགྱོ་སྱོང་ཆྟེ་རུ་སྱོང་ཞངི་། གཞ་ིརའ་ིའཚ་ོ

བར་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆྟེན་བྱུང་བའི་རྱོང་འབྱོག་

དུད་ཚང་ལ་རྱོག་འཇལ་བྱྟེད་པ། གསུམ་ནས་སྱོད་

ཁང་གི་བདྟེ་འཇགས་ཐད་གཙོ་བྱོ་སྱོད་སའི་ཁང་པ་

དྟེ་རང་སྱོད་སའི་ཁང་པ་ཉག་ཅིག་ཡིན་པ་མ་

ཟད། བདྟེ་འཇགས་རིམ་པ་དྟེ་རིམ་པCའམ་ཡང་ན་

རིམ་པDཡིན་པའི་རྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་ལ་རྱོག་

འཇལ་བྱྟེད་པ། བཞི་ནས་འཐུང་ཆུའི་བདྟེ་འཇགས་

ཐད་དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲྱོལ་གི་ཞིང་སྟེའི་འཐུང་ཆུའི་

བདྟེ་འཇགས་ཞིབ་བཤྟེར་རིས་ལྟེན་གི་ཚད་གཞི་

ལར། གཙོ་བྱོ་རང་བྱུང་གནྱོད་འཚེ་དང་ཆུ་ཁུངས་

འགྱུར་ལྡྱོག་སྱོགས་ཀི་དབང་གིས་འཐུང་ཆུའི་བདྟེ་

འཇགས་ལ་ཤུགས་རྐྟེན་ཚབས་ཆྟེན་ཐྟེབས་པའི་རྱོང་

འབྱོག་དུད་ཚང་ལ་རྱོག་འཇལ་བྱྟེད་པ་བཅས་ཡནི།

ལའེུ་བཞྲི་པ།  རོག་འཇལ་བྱདེ་ཐབས།

དོན་ཚན་བཅུ་པ། རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་མགྱོགས་

མྱུར་ཤྟེས་རྱོགས་དང་དང་ལྟེན་བྱྟེད་པའི་རྐྟེན་སྱོལ་

འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་སྟྟེ། “དུད་ཚང་གཅིག་ཤྟེས་

རྱོགས་བྱུང་ན་དྟེར་རྱོག་འཇལ། དྟེར་རྱོགས་སྐྱོར། དྟེ་

འགུལ་རྣམ་དབུལ་ཐར་བྱས་པའ་ི”བང་བྱ་ལར། རྱོག་

འཇལ་བྱྟེད་སྟངས་འཐུས་ཚང་དུ་གཏྱོང་དགྱོས། རྱོང་

འབྱོག་དུད་ཚང་གིས་རང་བདག་གིས་རྟེ་ཞུ་དང་

གཞ་ིརམི་ལས་བྱྟེད་པས་གལ་བཤྟེར། སྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོས་

ག ལ ་ བ ཤྟེ ར ་ སྱོ ན ་ ཟྱོ ན ་ སྱོ ག ས ་ ཀི ་ བྱྟེ ད ་ ཐ བ ས ་

བརྒྱུད། དབུལ་ལྱོག་དབུལ་འགྱུར་ག་ིཉྟེན་ཁའ་ིགནས་

དང་ཉྟེན་ཁའི་རྒྱུ་རྐྟེན། ཉྟེན་ཁའི་རིགས་ཚོགས་

བཅས་དུས་ཐྱོག་ཏུ་གལ་བཤྟེར་བྱས་ནས་ཤྟེས་རྱོགས་

ཐུབ་པ་བྱྟེད་དགྱོས། སྤ་ིཚགོས་ཀི་ལ་སྐུལ་ཤྟེས་རྱོགས་

ཐབས་ལམ་རྒྱ་ཆྟེར་བཏང་ནས་ཕན་ཚུན་ཁ་གསབ་

དང་ཕན་ཚུན་མཐུན་སྦྱོར་བྱྟེད་དགྱོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་གཅྲིག  རྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་གིས་

རང་བདག་གིས་སན་ཞུ་འབུལ་བ། ཡུལ་ཚོ་དང་སྟེ་

བའི་ལས་བྱྟེད་པ་དང་། 12317བྱོ་འདིའི་ཞབས་ཞུའི་

ཁ་པར། དབུལ་འགྱོག་རྱོག་འཇལ་གི་ལག་ཐྱོགས་ཁ་

པརAPPསྱོགས་ཀི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད། རྱོང་འབྱོག་

དུད་ཚང་རང་ཉིད་དམ་ཡང་ན་གཞན་གིས་ཚབ་ཞུ་

བྱྟེད་པ་དང་ལྟེན་བྱས་ཏྟེ། ཆ་རྐྟེན་དང་མཐུན་པའི་

རིགས་གྱོ་རིམ་ལར་རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་དུ་འཇུག་པ་

དང་། རྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་ག་ིཁམི་ཚང་དབུལ་ལྱོག་

གམ་ཡང་ན་དབུལ་འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁ་ཡྱོད་ཚེ་རང་

འགུལ་གིས་སྟེ་དམངས་ཨུ་ལྷན་ལ་རྱོག་འཇལ་བྱ་

ཡུལ་ནང་འཇུག་པའི་རྟེ་ཞུ་བྱྟེད་ཆྱོག བཅར་འདི་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   
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གལ་བཤྟེར་དང་སྟེ་ཁག་ཞིབ་བཤྟེར་སྱོན་ཟྱོན་བྱས་

ནས་ཤྟེས་རྱོགས་བྱུང་ཚེ། ལས་དྱོན་མི་ས་དུད་ཚང་

དུ་སྐྱོད་སྐབས་རྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་ལ་མཛུབ་ཁིད་

བྱས་ཏྟེ་སྟེ་དམངས་ཨུ་ལྷན་ལ་རྟེ་ཞུ་བྱྟེད་དགྱོས། ནུས་

ཉམས་དང་རིག་སྐྱོན་སྱོགས་ཀི་དབང་གིས་རྟེ་ཞུ་

བྱྟེད་ཐབས་བལ་བ་དང་དབུལ་ལྱོག་དབུལ་འགྱུར་གི་

ཉྟེན་ཁ་ཡྱོད་པའི ་རྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་ལ་སྟེ ་

དམངས་ཨུ་ལྷན་གསི་རྱོགས་རམ་བྱས་ནས་རྟེ་ཞུ་བྱྟེད་

ཁྱོངས་སུ་འཇུག་དགྱོས། རྱོག་འཇལ་ཁབ་ཁྱོངས་ནང་

འཇུག་པར་རྟེ་ཞུ་བྱྟེད་པའ་ིརྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་གསི་

རང་གསི་མཁྱོ་འདྱོན་བྱྟེད་པའ་ིགནས་ཚུལ་དྟེ་བདྟེན་

པ་བདྟེན་དང་ཡིན་པར་ཁས་ལྟེན་བྱྟེད་དགྱོས་པ་མ་

ཟད། དམངས་སིད་སྟེ་ཁག་གི་བང་བྱ་ལར། ཁིམ་

ཚང་གི་རྒྱུ་ནྱོར་གནས་ཚུལ་འདི་རད་བྱྟེད་པར་དང་

ལྟེན་བྱྟེད་དགྱོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་གཉྲིས།  གཞི་རིམ་ལས་བྱྟེད་པས་

གལ་བཤྟེར་བྱྟེད་པ། སྟེ་དམངས་ཨུ་ལྷན་ག་ིལས་བྱྟེད་

པ་དང་སྟེ་སྱོད་ཧྲུའུ་ཅ་ིདང་པྱོ། སྟེ་སྱོད་ལས་དྱོན་རུ་

མི། སྟེ་བའ་ིའགན་སྲུང་ལས་བྱྟེད་པ། སྟེ་བའ་ིསྨན་པ་

སྱོ ག ས ་ ག ཞི ་ རི མ ་ སྟྱོ བ ས ་ ཤུ ག ས ་ ལ ་ བ རྟེ ན ་ པ ་

དང་། རྱོག་འཇལ་ཚན་ཆུང་བཙུགས་ནས་དུས་

བཅད་དང་དུས་ངྟེས་མྟེད་ཐྱོག་རྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་

ཡྱོངས་རྱོགས་ལ་བཅར་འདི་དང་གལ་བཤྟེར་བྱས་

ཏྟེ། དབུལ་ལྱོག་དབུལ་འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁའི་མངྱོན་

མྟེད་རྐྟེན་ངན་ལ་རྒྱུན་གཏན་རང་བཞིན་དང་རྒྱུན་

རྣམ་ཅན་ག་ིགལ་བཤྟེར་སྱོན་ཟྱོན་བྱྟེད་པ་དང་། རྱོག་

འཇལ་དང་རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་དགྱོས་པ་དུས་ཐྱོག་ཏུ་

ཤྟེས་རྱོགས་བྱས་ཏྟེ། ཆ་རྐྟེན་དང་མཐུན་པའི་རིགས་

གྱོ་རིམ་ལར་རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་ནང་འཇུག་དགྱོས། 

རྱོང་རྟེ་རྟེ་སྟེ་ཚན་བགིས་ནས་སྟྱོབས་ཤུགས་ར་

འཛུགས་སྱོས་ལྱོ་ཕྟེད་རྟེར་ཞངི་ཆྟེན་རམི་པའ་ིགཅགི་

གྱུར་བཀྱོད་སིྒྲག་ལར་ཉུང་མཐར་ཡང་གཅིག་སྡུད་

གལ་བཤྟེར་ཐྟེངས་གཅགི་རྟེ་བྱྟེད་དགྱོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ།  སྟེ་ཁག་ཞབི་བཤྟེར་དང་ཆ་

འཕིན་ཅན་གི་སྱོན་ཟྱོན། རྱོང་རིམ་པའི་སྨན་བཅྱོས་

འགན་སྲུང་དང་འཕྱོད་བསྟྟེན་བདྟེ་ཐང་། སླྱོབ་

གསྱོ། སྱོད་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན། མི་སྤི། དམངས་

སདི། ཞངི་ཕྱུགས་ཚན་རལ། ཆུ་བྟེད། ནགས་ལས་རྩྭ་

ཐང་། སྤི་བདྟེ། དབང་སྐྱོན་མཉམ་འབྟེལ། འཚུབ་

བསྟུན་དྱོ་དམ། ངྱོ་བཅར་ཞུ་གཏུག་སྱོགས་འབྟེལ་

ཡྱོད་ལས་རིགས་སྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོས་ལས་རིགས་ཀི་

གངས་གཞི་ཞིབ་བཤྟེར་དང་ཆ་འཕིན་རྱོག་འཇལ། 

བརག་ཞབི་ལ་ཞབི་སྱོགས་ཀི་ཐབས་ལམ་བརྒྱུད་རྱོང་

འབྱོག་དུད་ཚང་དབུལ་ལྱོག་དབུལ་འགྱུར་གི་ཉྟེན་

ཡྱོད་པའ་ིཁུངས་སྟེ་ཤྟེས་རྱོགས་ཐུབ་པ་བྱས་ཏྟེ། རྱོང་

རིམ་པའི་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་སྟེ་ཁག་དང་གྱོང་

རིམ་གཙོ་གཉྟེར་ལས་སྱོའི་སྟེ་ཁག་ལ་དུས་ཐྱོག་ཏུ་

སྐྟེལ་དགྱོས། རྱོང་རམི་པའ་ིགྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་སྟེ་

ཁག་སྱོ་སྱོས་ཞབི་བཤྟེར་བྱས་རྟེས་སྱོན་ཟྱོན་ཆ་འཕནི་

རིགས་དང་རིམ་པ་བཀར་ནས་ཡུལ་ཚོ(གྱོང་རལ)

དང་སྟེ་བར་དུས་ཐྱོག་ཏུ་ལྡྱོག་སྐྟེལ་བྱས་ཏྟེ་ཞིབ་

བསྡུར་བྱྟེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཆ་རྐྟེན་དང་མཐུན་ན་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚ་ོབྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།  

- 12 - 

གྱོ་རམི་ལར་རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་དུ་འཇུག་དགྱོས། 

ཉྟེན་ཁའི་ཁུངས་སྟེའི་གཙོ་བྱོ་ནི། ནད་དང་

གནྱོད་འཚེ། བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཆག་སྱོ་

བཅས་ཀི་དབང་གིས་ཁིམ་ཚང་གི་ཡྱོང་འབབ་ཆྟེས་

ཆྟེར་ཉུང་དུ་ཕིན་ཞིང་གཏྱོང་སྱོ་ཆྟེས་ཆྟེར་འཕར་བ་

དང་། ཁིམ་ཚང་གི་སྱོད་ཁང་བདྟེ་འཇགས་མིན་

པ། བདྟེ་འཇགས་འཐུང་ཆུར་ཤུགས་རྐྟེན་ཚབས་ཆྟེན་

ཐྟེབས་པ། ཐྱོན་ལས་རྣམ་གངས་ལ་ཕམ་ཉྟེས་བྱུང་

བ། གཞི་ཁྱོན་ཅུང་ཆྟེ་བའི་ངང་ལས་ཤྱོར་བྱུང་

བ། ཐྱོལ་བྱུང་སྤི་པའི་དྱོན་རྐྟེན་དང་བདྟེ་འཇགས་

ཆག་སྱོ་བྱུང་བ་སྱོགས་ཡནི། 

1.ནད་ཀསི་དབང་གསི་དབུལ་ལྱོག་དང་དབུལ་

འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁའི་སྱོན་ཟྱོན། སྨན་བཅྱོས་འགན་

སྲུང་སྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོས་དབུལ་ཐར་མི་འབྱོར་ཁྱོད་ལྱོ་

འཁྱོར་མྱོར་རིམ་རིས་བྱས་ན་མི་སྟེར་གིས་འགན་

འཁུར་བའི་སྨན་བཅྱོས་འགྱོ་གྱོན་དྟེ། ཞིང་ཆྟེན་

ཡྱོངས་ཀི་ལྱོ་གྱོང་མའི་རྱོང་འབྱོག་ཁུལ་གི་རྒྱུན་སྱོད་

སྱོད་དམངས་ཀི་མི་རྟེའི་ཆ་སྱོམས་བཀྱོལ་སྤྱོད་ཆྱོག་

པའི་ཡྱོང་འབབ་ཀི50%ལས་བརྒལ་ཡྱོད་ན། ནད་ཀ་ི

དབང་གསི་དབུལ་ལྱོག་བྱུང་བའི་རྱོག་འཇལ་གི་སྱོན་

ཟྱོན་ཁབ་ཁྱོངས་ནང་འཇུག་དགྱོས། རྱོང་འབྱོག་ཁུལ་

སྱོད་དམངས་ཁྱོད་ལྱོ་འཁྱོར་མྱོར་མི་སྟེར་གིས་འགན་

འཁུར་བའི་སྨན་བཅྱོས་འགྱོ་གྱོན་དྟེ། ཞིང་ཆྟེན་

ཡྱོངས་ཀི་ལྱོ་གྱོང་མའི་རྱོང་འབྱོག་ཁུལ་གི་རྒྱུན་སྱོད་

སྱོད་དམངས་མི་རྟེའ་ིཆ་སྱོམས་བཀྱོལ་སྤྱོད་ཆྱོག་པའ་ི

ཡྱོང་འབབ་ལས་བརྒལ་ན། ནད་ལ་བརྟེན་ནས་

དབུལ་བྱོ་གྱུར་བའ་ིསྱོན་ཟྱོན་རྱོག་འཇལ་ཁབ་ཁྱོངས་

ནང་འཇུག་དགྱོས། ནད་ཀིས་དབང་གིས་དབུལ་

ལྱོག་རྱོག་འཇལ་སྱོན་ཟྱོན་ཁབ་ཁྱོངས་ནང་བཅུག་

པའི་རྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་གི་ཆ་འཕིན་དྟེ་ཟླ་རྟེར་

སྐྟེལ་སྤྱོད་བྱྟེད་དགྱོས། 

2.སླྱོབ་ཡྱོན་གི་དབང་གིས་དབུལ་ལྱོག་དབུལ་

འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁའ་ིསྱོན་ཟྱོན། སླྱོབ་གསྱོ་སྟེ་ཁག་གསི་

སླྱོབ་སྐབས་རྟེར་འྱོས་འགན་སླྱོབ་གསྱོའ་ིདུས་རམི་དུ་

སླྱོབ་བསྐྱུར་བྱྟེད་པའ་ིསླྱོབ་ལྱོ་རན་པའ་ིབིྱས་པའ་ིམིང་

ཐྱོ་ཞབི་བསྡུར་བྱྟེད་དགྱོས། ལྱོ་རྟེར་སླྱོབ་ལྱོ་རྟེའ་ིནང་

སླྱོབ་ཡྱོན་དང་ཉལ་ཁང་གི་འགྱོ་གྱོན། དཔྟེ་རིན་

བཅས་སིད་ཇུས་རང་བཞིན་གི་ཁ་གསབ་ས་ཚོགས་

འཐྟེན་པའམ་ཡང་ན་རྱོགས་སྐྱོབ་བྱས་རྟེས་རང་གསི་

སྤད་པའི་འགྱོ་གྱོན་སྱོར་ཁི1ལས་བརྒལ་བའི་རྱོང་

འབྱོག་དུད་ཚང་གི་ཆ་འཕིན་དང་། དྟེ་བཞིན་མཐྱོ་

འབངི(འབིང་རམི་ལས་རགིས་སླྱོབ་གྲྭ་ཚུད)དང་སླྱོབ་

ཆྟེན(དངྱོས་གཞི་དང་ཆྟེད་སྦྱོང་། མཐྱོ་རིམ་ལས་

རགིས་སླྱོབ་གྲྭ་ཚུད)ལ་སླྱོབ་ཞུགས་རྱོགས་དངུལ་ཐྱོབ་

པའི་དཀའ་ངལ་ཡྱོད་པའི་སླྱོབ་མའི་ཆ་འཕིན་གཙོ་

གནད་དུ་ཞིབ་བསྡུར་བྱས་ཏྟེ། སླྱོབ་ཡྱོན་གི་དབང་

གིས་དབུལ་ལྱོག་དབུལ་འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁ་ཡྱོད་པའི་

རྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་གི་ཆ་འཕིན་དུས་ཐྱོག་ཏུ་སྐྟེལ་

སྤྱོད་བྱྟེད་དགྱོས།

3.ཐྱོན་ལས་ཕམ་ཉྟེས་བྱུང་བས་དབུལ་འགྱུར་

ཉྟེན་ཁའི ་སྱོན་ཟྱོན།  ཞིང་ཕྱུགས་སྟེ ་ཁག་གིས་

འདྟེབས་གསྱོའི་ལས་རིགས་ཀི་ཐྱོན་སྐྟེད་གཉྟེར་སྐྱོང་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   
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གནས་ཚུལ་ལ་རྱོག་འཇལ་བྱས་ཏྟེ། རང་བྱུང་གནྱོད་

འཚེ་དང་ཁྱོམ་རར་འགྱུར་ལྡྱོག་བྱུང་བའི་རྐྟེན་གིས་

ཐྱོན་སྐྟེད་གཉྟེར་སྐྱོང་རང་བཞནི་ག་ིཡྱོང་འབབ་ཆྟེས་

ཆྟེར་མར་ཆག་པའ་ིརྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་ག་ིཆ་འཕནི་

དུས་ཐྱོག་ཏུ་སྐྟེལ་སྤྱོད་བྱྟེད་དགྱོས། 

4.ལས་ཞུགས་མི་བརན་པའ་ིདབང་གསི་དབུལ་

འགྱུར་ཉྟེན་ཁའི་སྱོན་ཟྱོན། མི་སྤིའི་སྟེ་ཁག་གིས་ཟླ་

རྟེར་དུས་བཅད་ལར་ངལ་རྱོལ་ནུས་ཤུགས་ཡྱོད་པ་

མ་ཟད། ལས་ཞུགས་བྱྟེད་འདྱོད་ཡྱོད་པའི་གནས་

སྐབས་གླ་རྒྱག་ལས་ཞུགས་བྱས་མྟེད་པའ་ིརྱོང་འབྱོག་

ཁུལ་གི་ངལ་རྱོལ་ནུས་ཤུགས་ཀི་ཆ་འཕིན་སྐྟེལ་སྤྱོད་

བྱྟེད་དགྱོས། 

5.སྱོད་ཁང་བདྟེ་འཇགས་འགན་སྲུང་གི་ཉྟེན་

ཁའི་སྱོན་ཟྱོན། སྱོད་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་སྟེ་ཁག་གིས་

ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་རྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་གི་སྱོད་ཁང་

འགན་སྲུང་གནས་ཚུལ་ལ་རྱོག་འཇལ་བྱས་ཏྟེ། ཞིང་

སྟེའི་ཉྟེན་ཡྱོད་སྱོད་ཁང་སྒྱུར་བཀྱོད་མིང་ཐྱོ་དང་

ཉྟེན་ཡྱོད་སྱོད་ཁང་དུད་ཚང་གི་ཆ་འཕིན་དུས་ཐྱོག་

ཏུ་སྐྟེལ་སྤྱོད་བྱྟེད་དགྱོས། 

6.དབང་སྐྱོན་གི་དབང་གིས་དབུལ་འགྱུར་ཉྟེན་

ཁའི་སྱོན་ཟྱོན། དབང་སྐྱོན་མཉམ་ལྷན་གིས་ཟླ་རྟེར་

དབང་སྐྱོན་ཚབས་ཆྟེན་ནམ་དབང་སྐྱོན་རིམ་པ་

གསུམ་པ་དང་བཞི་པར་གསར་དུ་ངྱོས་འཛིན་བྱས་

པའི་རྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་གི་ཆ་འཕིན་དུས་བཅད་

ལར་སྐྟེལ་སྤྱོད་བྱྟེད་དགྱོས། 

7.འཐུང་ཆུའི་བདྟེ་འཇགས་ཉྟེན་ཁའི་སྱོན་

ཟྱོན། ཆུ་བྟེད་སྟེ་ཁག་གིས་འཐུང་ཆུའི་བདྟེ་འཇགས་

འགན་སྲུང་ལ་ཤུགས་སྱོན་རྒྱག་པ་གཙོ་གནད་དུ་

བཟུང་སྟྟེ། ཆུའི་སྤུས་ཚད་བདྟེ་འཇགས་ལ་རྱོག་

འཇལ་དང་ཆུ་མཁྱོ་འདྱོན་གི་བརན་ལྷངི་རང་བཞནི་

སྲུང་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྱོན་བརྒྱབ་ནས། ཆུ་མཁྱོ་འདྱོན་

སིྒྲག་བཀྱོད་ལ་སྐྱོན་ཤྱོར་བ་དང་རང་བྱུང་གནྱོད་

འཚེ། དུས་ཚིགས་རང་བཞིན་གི་ཆུ་མཁྱོ་འདྱོན་

དཀའ་བ་སྱོགས་ལས་བྱུང་བའི་འཐུང་ཆུའི་འགན་

སྲུང་གནད་དྱོན་དུས་ཐྱོག་ཏུ་སྐྟེལ་སྤྱོད་བྱྟེད་དགྱོས། 

8.དམིགས་བསལ་རིགས་ཚོགས་དབུལ་ལྱོག་

དབུལ་འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁའི་སྱོན་ཟྱོན། དམངས་སིད་

སྟེ་ཁག་གསི་གསར་དུ་ངྱོས་འཛནི་བྱས་པའ་ིམ་མཐའ་ི

འཚ་ོབའ་ིའགན་སྲུང་རགིསAདང་རགིསB། དམིགས་

བསལ་དཀའ་ངལ་ཅན་གི་གཉྱོར་སྐྱོང་དང་དྭ་

ཕྲུག དྱོན་དངྱོས་ཐྱོག་གཉྱོར་སྐྱོང་བྱྟེད་མཁན་མྟེད་

པའ་ིབིྱས་པ་བཅས་རྱོག་འཇལ་བྱྟེད་ཁྱོངས་སུ་བཅུག་

མྟེད་པའི་རྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་གི་ཆ་འཕིན་ཟླ་རྟེར་

དུས་བཅད་ལར་སྐྟེལ་སྤྱོད་བྱྟེད་དགྱོས། 

9.བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའ་ིཆག་སྱོའ་ིདབང་

གིས་དབུལ་ལྱོག་དབུལ་འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁའི་སྱོན་

ཟྱོན། སྤི་བདྟེ་སྟེ་ཁག་གིས་འགིམ་འགྲུལ་གི་བསམ་

ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཆག་སྱོ་ལ་རྱོག་འཇལ་བྱས་

ཏྟེ། འགིམ་འགྲུལ་ཆག་སྱོ་ཚབས་ཆྟེན་བྱུང་བར་ངྱོས་

བཟུང་བའི་རྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་གི་ཆ་འཕིན་དུས་

བཅད་ལར་སྐྟེལ་སྤྱོད་བྱྟེད་དགྱོས།

10.རང་བྱུང་གནྱོད་འཚེ་སྱོགས་ཀིས་དབང་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚ་ོབྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།  
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གིས་དབུལ་ལྱོག་དབུལ་འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁའི་སྱོན་

ཟྱོན། འཚུབ་བསྟུན་དྱོ་དམ་སྟེ་ཁག་གིས་རང་བྱུང་

གནྱོད་འཚེ་སྱོགས་ཀིས་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་བཟྱོས་

པའི་རྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་གི་ཆ་འཕིན་དུས་ཐྱོག་ཏུ་

མཁྱོ་འདྱོན་བྱྟེད་དགྱོས། 

11.ཡྱོང་འབབ་དམའ་བའི་མི་ཚོགས་དབུལ་

ལྱོག་དབུལ་འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁའི་སྱོན་ཟྱོན། དམངས་

སདི་སྟེ་ཁག་གསི་གསར་དུ་ངྱོས་བཟུང་བའ་ིཞངི་སྟེའ་ི

ཡྱོང་འབབ་དམའ་བའི་མི་འབྱོར་ག་ིཆ་འཕནི་ཟླ་རྟེར་

དུས་བཅད་ལར་སྐྟེལ་སྤྱོད་བྱྟེད་དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅུ་བཞྲི།  སྤི་ཚོགས་ཀི་ལ་སྐུལ་ལས་

ཤྟེས་རྱོགས་བྱྟེད་པ། དུས་ཐྱོག་ཏུ་ད་རྒྱ་དང་སྨྱན་སྦྱོར་

ག་ིགླྟེང་ཕྱོགས།  ངྱོ་བཅར་ཞུ་གཏུག་སྱོགས་སྐྱོར་ག་ིཆ་

འཕིན་ཤྟེས་རྱོགས་དང་དབྱྟེ་ཞིབ་བྱས་ཏྟེ་། ཉྟེན་ཁ་

སྱོན་ཟྱོན་གཏྱོང་བའི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་ཆྟེར་གཏྱོང་

དགྱོས། སྤི་ཚོགས་ཀི་ལ་སྐུལ་དང་མང་ཚོགས་ཀིས་

ཞུས་པའ་ིཉྟེན་ཁའི་ཆ་འཕནི་དྟེ། ཆ་རྐྟེན་དང་མཐུན་

པའི་རིགས་གྱོ་རིམ་ལར་རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་ནང་

འཇུག་དགྱོས་པ་དང་། ཆ་རྐྟེན་དང་མི་མཐུན་པའི་

རིགས་སུན་སང་མྟེད་པར་ཞིབ་ཚགས་ཀི་སྱོ་ནས་

སདི་ཇུས་སྒྲྱོག་འགྟེལ་བྱས་ཏྟེ། སྤ་ིཚགོས་ཀིས་དྱོ་ཁུར་

བྱྟེད་པ་དང་མང་ཚགོས་ཀ་ིརྟེ་འབྱོད་ལ་དུས་ཐྱོག་ཏུ་

ལན་རྒྱག་དགྱོས། ཆ་འཕིན་ཅན་གི་སྱོན་ཟྱོན་དང་

རྱོག་འཇལ་གསི་མཚ་ོསྱོན་ཞངི་ཆྟེན་གི་སྱོད་དམངས་

ཁམི་ཚང་ག་ིདཔལ་འབྱྱོར་གནས་ཚུལ་ཞབི་བསྡུར་ཆ་

འཕིན་ལས་སྟྟེགས་ལ་བརྟེན་ནས། དབུལ་ལྱོག་

དབུལ་འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁའི་རིགས་ཚོགས་ལ་གངས་

གཞི་དང་རྱོག་འཇལ་ལས་སྟྟེགས་འཛུགས་དགྱོས། 

རྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་གིས་རང་བདག་གིས་རྟེ་ཞུ་

དང་གཞ་ིརམི་ལས་བྱྟེད་པས་གལ་བཤྟེར། སྤ་ིཚགོས་

ཀི་ལ་སྐུལ་བཅས་ལས་ཤྟེས་རྱོགས་བྱུང་བའི་དབུལ་

ལྱོག་དབུལ་འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁའི་རིགས་ཚོགས་ཀི་

གངས་གཞི་དྟེ་མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་གི་སྱོད་དམངས་

ཁམི་ཚང་ག་ིདཔལ་འབྱྱོར་གནས་ཚུལ་ཞབི་བསྡུར་ཆ་

འཕིན་ལས་སྟྟེགས་ནང་བཅུག་ནས། མ་ལག་གྱོང་

འྱོག་སྦྟེལ་མཐུད་དང་སྟེ་ཁག་འཕྟེད་ཕྱོགས་མཉམ་

འགུལ། ཆ་འཕིན་དུས་ཐྱོག་གཅིག་སྡུད། རྒྱུན་རྣམ་

རྱོག་འཇལ་སྱོན་ཟྱོན། གངས་གཞིའི་གནས་ཚུལ་

གསར་བརྟེ། ཆ་འཕིན་དུས་ཐྱོག་ཞིབ་བཤྟེར་བཅས་

བྱས་ཏྟེ། དུས་ཐྱོག་ཏུ་ཐྟེ་ཇུས་དང་གནད་སྨནི་རྱོགས་

སྐྱོར་ཐུབ་པ་བྱྟེད་དགྱོས། 

ལའེུ་ལྔ་པ།  རོག་འཇལ་གྲི་ག་ོརྲིམ།

དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ།  ཕྱོགས་སྱོ་སྱོར་གལ་བཤྟེར་བྱས་

ནས་ཤྟེས་རྱོགས་བྱུང་བའ་ིཉྟེན་ཁའ་ིཆ་འཕནི་དྟེ་ཡུལ་

ཚོ(གྱོང་རལ)དང་སྟེ་བར་རམི་པ་བཞནི་ལྡྱོག་སྐྟེལ་བྱྟེད་

དགྱོས་པ་དང་སྟེ་བ་རམི་པས་གྱོས་གཅྱོད་དང་། ཡུལ་

ཚོ་དང་གྱོང་རལ་གིས་ཐྱོག་མའི་ཞིབ་བཤྟེར། རྱོང་

རམི་པས་བཤྟེར་འབྟེབས་བཅས་བྱས་ཏྟེ་རམི་པ་བཞནི་

དཔྱད་དཔྱོག་ཞིབ་བསྡུར་ནན་ཏན་བྱས་ནས་རྱོག་

འཇལ་བྱ་ཡུལ་གཏན་ཁྟེལ་བྱྟེད་དགྱོས། རྱོང་འབྱོག་

དུད་ཚང་གསི་སན་ཞུ་ཕུལ་བའམ་ཡང་ན་གལ་བཤྟེར་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   
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དང་ཞབི་བཤྟེར་བྱས་པ་བརྒྱུད་རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་དུ་

གཏན་ཁྟེལ་བྱྟེད་པར་སྤིར་བཏང་དུ་ལས་ཀའི་

ཉིན20ལས་མི་བརྒལ་བ་བྱྟེད་དགྱོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག  སྟེ་བ་རིམ་པའི་གྱོས་གཅྱོད། 

སྟེ་བའི་རྱོག་འཇལ་ཚན་ཆུང་གིས་འགན་འཁུར་བ་

དང་དམངས་སིད་སྟེ་ཁག་གིས“སྱོ་གཅིག་ནས་

བདག་སྤྱོད་དང་མཉམ་སྟེབ་སྒྲུབ་གཉྟེར”གི་ཆ་འཕིན་

ཅན་གི་དྱོ་དམ་ལས་སྟྟེགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁིམ་ཚང་

ག་ིགནས་ཚུལ་ལ་ཞབི་བཤྟེར་བྱས་རྟེས། སྟེ་དམངས་

འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུའི་ཐྱོག་དམངས་གཙོའི་གྱོས་

གཅྱོད་བྱས་ཏྟེ། རྱོག་འཇལ་གི་ཚད་གཞི་དང་མཐུན་

པའ་ིརྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་དྟེ་ཐྱོག་མའ་ིཞབི་བཤྟེར་བྱ་

ཡུལ་དུ་གཏན་ཁྟེལ་བྱྟེད་དགྱོས། རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་

གི་ཐྱོག་མའི་མིང་ཐྱོ་སྟེ་བའི་ནང་ཉིན5ལ་ཡྱོངས་

བསྒྲགས་བྱས་ནས། བསམ་འཆར་མི་འད་བ་མྟེད་ཚེ་

ཡུལ་ཚོ(གྱོང་རལ)ལ་ཐྱོག་མའི་ཞིབ་བཤྟེར་བྱྟེད་པར་

གྱོང་འབུལ་བྱྟེད་དགྱོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན། ཡུལ་ཚོ་དང་གྱོང་རལ་གི་

ཐྱོག་མའ་ིཞབི་བཤྟེར། ཡུལ་ཚ(ོགྱོང་རལ)སིད་གཞུང་

གིས་མི་ས་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཏྟེ་སྟེ་བས་གྱོང་ཞུ་བྱས་

པའི་ཐྱོག་མའི་ཞིབ་བཤྟེར་བྱ་ཡུལ་ལ་དུད་ཚང་རྟེ་རྟེ་

བཞིན་ཞིབ་བཤྟེར་བྱྟེད་དགྱོས་པ་དང་། ཞིབ་བཤྟེར་

བྱས་འབས་དྟེ་རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་གི་དུད་ཚང་གཙོ་

བྱོ་དང་སྟེ་བའ་ིཀི་པུའ་ིཧྲུའུ་ཅ(ིསྟེ་དམངས་ཨུ་ལྷན་གི་

ཀྲུའུ་རྟེན)། ཡུལ་ཚོ(གྱོང་རལ)བཅས་ཀི་ལས་བྱྟེད་

པས་མིང་རགས་བཀྱོད་ནས་ངྱོས་འཛིན་བྱྟེད་

དགྱོས། ཞབི་བཤྟེར་བྱས་ནས་གྱོས་འཆམ་བྱུང་རགིས་

ཡུལ་ཚ(ོགྱོང་རལ)སིད་གཞུང་གསི་ཕྱོགས་བསྡུས་རྱོག་

འཇལ་བྱ་ཡུལ་གི་ཐྱོག་མའ་ིཞབི་བཤྟེར་མིང་ཐྱོ་བཏྱོན་

ནས་རྱོང་རིམ་པའི་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་སྟེ་ཁག་ལ་

བཤྟེར་འབྟེབས་བྱ་རྒྱུར་འབུལ་དགྱོས། 

དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད།  རྱོང་རིམ་པའི་བཤྟེར་

འབྟེབས། རྱོང་རིམ་པའི་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་སྟེ་

ཁག་སྱོ་སྱོས་སྟེ་ཁིད་དྟེ་རྱོང་རིམ་པའི་འབྟེལ་ཡྱོད་

ལས་རིགས་སྟེ་ཁག་དང་མཉམ་འབྟེལ་སྱོས་དཔྟེ་

འཐྟེན་ཞབི་བཤྟེར་དང་། གཙ་ོགནད་ཞབི་བཤྟེར། ཆ་

འཕིན་ཞིབ་བསྡུར་བཅས་ཟུང་འབྟེལ་གི་བྱྟེད་ཐབས་

སྤད་དྟེ། ཡུལ་ཚོ(གྱོང་རལ)ཡིས་གྱོང་ཞུ་བྱས་པའི་

ཐྱོག་མའ་ིཞབི་བཤྟེར་བྱ་ཡུལ་ལ་བཤྟེར་འབྟེབས་བྱྟེད་

དགྱོས། གཏན་ཁྟེལ་བྱས་པའི་རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་དྟེ་

ཡུལ་ཚོ(གྱོང་རལ)དང་སྟེ་བར་ལྡྱོག་སྐྟེལ་བྱས་ཏྟེ་

འབྟེལ་ཡྱོད་ཆ་འཕིན་རྒྱལ་ཁབ་ཆ་འཕིན་མ་ལག་

ནང་བཅུག་ནས་གནས་ཚུལ་དྱོ་དམ་བྱྟེད་དགྱོས། 

རྱོང་རིམ་པའི་བཤྟེར་འབྟེབས་མ་བྱས་ན་ཡུལ་ཚོ་

དང་སྟེ་བ་རམི་པས་མ་ལག་ནང་ནང་འཇུག་བྱྟེད་མི་

ཆྱོག དམངས་གཙོའི་གྱོས་གཅྱོད་དང་རྒྱུ་ནྱོར་ཞིབ་

བཤྟེར། ཡྱོངས་བསྒྲགས་བཅས་བྱྟེད་པའ་ིབརྒྱུད་རམི་

ནང་རྱོད་གཞི་ཡྱོད་པའི་ཐྱོག་མའི་ཞིབ་བཤྟེར་བྱ་

ཡུལ་ལ། རྱོང་དང་ཡུལ་ཚོ་(གྱོང་རལ)ཡིས་ཡུལ་

དངྱོས་སུ་ཞིབ་བཤྟེར་བྱས་ནས“འཇུག་འྱོས་ཡྱོངས་

འཇུག”འགན་སྲུང་བྱྟེད་དགྱོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ། ཛ་དག་ཆྟེ་བའི་གྱོ་རིམ། 



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚ་ོབྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།  
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བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའ་ིགནྱོད་འཚ་ེཚབས་ཆྟེན་

དང་ཐྱོལ་བྱུང་དྱོན་རྐྟེན་བྱུང་བར་འཕལ་མར་རྱོགས་

སྐྱོར་བྱྟེད་ཐབས་སྤྱོད་དགྱོས་རིགས་ལ། རྱོང་རིམ་

པའི་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་སྟེ་ཁག་གིས་རྱོག་འཇལ་

གི་གྱོ་རིམ་སྟབས་བདྟེ་རུ་བཏང་ནས་སྱོན་ལ་རྱོགས་

སྐྱོར་བྱྟེད་ཐབས་དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་པ་དང་། རྟེས་སུ་

འགྱོ་ལུགས་ཁ་གསབ་བྱྟེད་པའ་ིརྣམ་པའ་ིདུས་ཐྱོག་ཏུ་

ཐྟེ་ཇུས་བྱྟེད་དགྱོས། 

ལའེུ་དྲུག་པ།  རོགས་སྐརོ་བྱདེ་ཐབས།

དོན་ཚན་ཉྲི་ཤུ།  གྱོ་རིམ་ལར་རྱོག་འཇལ་བྱྟེད་

ཁྱོངས་སུ་བཅུག་པའི་རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་ལ་ར་དྱོན་

ཐྱོག་ལས་ཀའ་ིཉིན་གངས10ཡ་ིནང་རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་

ཐབས་སྤད་དྟེ། ས་ཙམ་ནས་འདི་བ་དང་ས་ཙམ་

ནས་རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་དགྱོས། རྱོག་འཇལ་ནང་བཅུག་

པའི་དབུལ་ཐར་བརན་པྱོ་མྟེད་པའི་དུད་ཚང་

དང་།  བས་མཐའི ་དབུལ་འགྱུར་སླ་བའི ་དུད་

ཚང་། ཐྱོལ་བྱུང་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆྟེན་ཡྱོད་པའི་

དུད་ཚང་བཅས་ལ“མཉམ་མགྱོག་མཉམ་རྱོགས”ཀི་

རྐྟེན་སྱོལ་སྤྱོད་དགྱོས། 

དོན་ཚན་ཉེར་གཅྲིག  རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་དུ་

བཅུག་རྟེས་ཀི་ལས་ཀའི་ཉིན་གངས5ནང་ཡུལ་

ཚོ(གྱོང་རལ)ཡིས“གཅིག་གཏད་གཅིག”གི་ར་དྱོན་

གཞརི་བཟུང་ནས་རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་ག་ིརྱོགས་སྐྱོར་

འབྟེལ་གཏུག་པ(ཡུལ་ཚོ་དང་གྱོང་རལ་གི་སྟེ་བའི་

འགན་སྲུང་ལས་བྱྟེད་པ་དང་སྟེ་སྱོད་ལས་དྱོན་རུ་

མི། སྟེ་བའ“ིཨུ་ལྷན་གཉིས”ཀི་ལས་བྱྟེད་པ་གཙ་ོབྱོར་

བྱྟེད་དགྱོས)བཀྱོད་སིྒྲག་བྱྟེད་དགྱོས་ཤིང་། རྱོགས་

སྐྱོར་འབྟེལ་གཏུག་མི་ས་དང་རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་

གིས་ཐུན་མྱོང་ཐྱོག་གྱོས་བསྡུར་བྱས་ཏྟེ། རྱོག་འཇལ་

བྱ་ཡུལ་དབུལ་ལྱོག་དབུལ་འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁ་དང་

རྱོགས་སྐྱོར་དགྱོས་མཁྱོ། འཕྟེལ་རྒྱས་ནུས་པའི་ཆུ་

ཚད་སྱོགས་ལ་ཕྱོགས་བསྡུས་བསམ་གཞགི་དང་དབྱྟེ་

ཞིབ་བྱས་ནས་རྱོགས་སྐྱོར་འཆར་གཞི་བཟྱོ་དགྱོས། 

རྱོང་རིམ་པའི་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་སྟེ་ཁག་གིས་

ཉྟེན་ཁའ་ིརགིས་དང་རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་གི་ཞབི་ཕའ་ི

གནས་ཚུལ། འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་དགྱོས་མཁྱོ་སྱོགས་ལ་

གཞགིས་ནས་རྱོགས་སྐྱོར་རསི་ཁ་བཟྱོ་བ་དང་བརྒྱུད་

སྤྱོད་ཞབས་ཞུ་ཧུར་ཐག་གསི་སྟེལ་ཏྟེ། རྱོག་འཇལ་བྱ་

ཡུལ་གི་ཆ་འཕིན་དུས་ཐྱོག་ཏུ་དམངས་སིད་དང་

སྨན་བཅྱོས་འགན་སྲུང་། སླྱོབ་གསྱོ། སྱོད་ཁང་

འཛུགས་སྐྲུན། ཞིང་ཕྱུགས། མི་སྤི་སྱོགས་སྟེ་ཁག་ལ་

བརྒྱུད་སྤྱོད་བྱས་ནས་འབྟེལ་ཡྱོད་ལས་རགིས་སྟེ་ཁག་

གིས་རྱོགས་སྐྱོར་སིད་ཇུས་དང་རྣམ་གངས། མ་

དངུལ་བཅས་དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་དགྱོས། 

དོན་ཚན་ཉེར་གཉྲིས།  གང་ཞིག་ཆད་པ་དྟེ་ཁ་

གསབ་བྱྟེད་པའ་ིར་དྱོན་ལར། རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་ག་ི

ཉྟེན་ཁའི་རིགས་དང་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་དགྱོས་མཁྱོ་

སྱོགས་ལ་གཞིགས་ནས་དམིགས་གཏད་རང་བཞིན་

གི་རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་དགྱོས། ཉྟེན་ཁ་ས་གཅིག་ཡིན་

རིགས་ལ་དྟེར་བསྟུན་གི་བྱྟེད་ཐབས་སྤྱོད་པ་ལས་

ཡྱོད་ཚད་འགན་ལྟེན་བྱྟེད་པའི་ཕན་བདྟེའི་རྒྱ་རི་རུ་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   
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མི་ཚུད་པ་བྱྟེད་དགྱོས། ཉྟེན་ཁ་རྱོག་འཛངི་ཆྟེ་རགིས་

ལ་དྟེར་བསྟུན་གི་བྱྟེད་ཐབས་ལག་བསྟར་བྱས་ཏྟེ་

ཕྱོགས་བསྡུས་རང་བཞིན་གི་རྱོགས་སྐྱོར་དྱོན་འཁྱོལ་

བྱྟེད་དགྱོས། ནང་གནས་ཀི་སྒུལ་ཤུགས་མི་འདང་

བའི་རིགས་ལ་མུ་མཐུད་བྱོ་སྐྱོར་དང་ནང་གནས་

སྒུལ་ཤུགས་སྐུལ་སླྱོང་། འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་ནུས་པ་ཆྟེ་རུ་

གཏྱོང་བ་བཅས་བྱྟེད་དགྱོས། 

1.ཐྱོན་ལས་ཀི་རྱོགས་སྐྱོར། ཐྱོན་ལས་གྱོང་

འཕྟེལ་གཏྱོང་བའི་ཆ་རྐྟེན་འཛོམས་པའི་རྱོག་འཇལ་

བྱ་ཡུལ་ལ་འདྟེབས་གསྱོའི་ལས་རིགས་དང་ཞིང་

ཕྱུ ག ས ་ ཐྱོ ན ་ ར ས ་ ལ ས ་ སྱོ ན །  གླྱོ ག ་ རྡུ ལ ་ ཚོ ང ་

དྱོན། ཞིང་སྟེ་གནས་སྐྱོར་སྱོགས་ཀི་ཐྱོན་ལས་གྱོང་

འཕྟེལ་གཏྱོང་རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་དགྱོས། སྟེ་འདྟེན་

ཁྟེ་ལས་དང་ཕྱུག་འགྱུར་སྟེ་ཁདི་པ། ཆྟེད་གཉྟེར་ཞངི་

པ་གསར་པ། ཁིམ་ཚང་ཞིང་ཕྱུགས་ར། རྱོང་འབྱོག་

པའི་ཆྟེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་སྱོགས་གཉྟེར་སྐྱོང་

བྱྟེད་པྱོ་གསར་པར་རྱོགས་སྐྱོར་དང་གསྱོ་སྐྱོང་བྱས་

ཏྟེ། རྱོག་འཇལ་མང་ཚོགས་དྟེ་ཐྱོན་ལས་ཁྟེ་ཕན་གི་

འབྟེལ་ཐག་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་སྐུལ་ཁདི་བྱས་ནས་ཞངི་

འབྟེལ་ཞིང་ཁིད་ཞིང་ཕྱུག་གི་རྐྟེན་སྱོལ་འཛུགས་པ་

དང་འཐུས་ཚང་དུ་གཏྱོང་དགྱོས། 

2.ལས་ཞུགས་རྱོགས་སྐྱོར། ལས་ཞུགས་བྱྟེད་

འདྱོད་ཡྱོད་ཅིང་ངལ་རྱོལ་ནུས་པ་ཡྱོད་པའི་རྱོག་

འཇལ་བྱ་ཡུལ་ལ། ལས་རིགས་རལ་ནུས་གསྱོ་སྦྱོང་

བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ་དང་ལས་མི་བཀྱོལ་སྤྱོད་

ཆ་འཕིན་ལས་སྟྟེགས་སྐྲུན་པ། རྱོགས་སྐྱོར་ལས་གྲྭའི་

རྱོགས་འདྟེགས་སྱོགས་ཀི་བྱྟེད་ཐབས་སྤད་ནས་ཐག་

རིང་དུ་ལས་ཀ་བྱྟེད་དུ་འགྱོ་ཐབས་བལ་བའི་རྱོག་

འཇལ་བྱ་ཡུལ་དྟེ་ས་གནས་དྟེ་ག་དང་ཐག་ཉྟེ་སར་

ལས་ཞུགས་བྱྟེད་པ་འགན་སྲུང་བྱྟེད་དགྱོས། ངལ་

ནུས་ཕརི་གཏྱོང་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་བཏང་ནས་ཕ་ཡུལ་

དུ་ལྱོག་པའི་ལས་ཤྱོར་མི་ས་ལས་ཀར་བསྐར་ཞུགས་

ཀི་ལས་དྱོན་ཡག་པྱོ་བསྒྲུབས་ཏྟེ། ངལ་རྱོལ་ནུས་

ཤུགས་ལྡན་པའ་ིརྱོག་འཇལ་ཁིམ་ཚང་ལ་ཉུང་མཐར་

ཡང་མི1ལས་ཞུགས་ཐུབ་པ་འགན་སྲུང་བྱྟེད་

དགྱོས། རྒུད་གསབ་ལས་སྤྱོད་བྱྟེད་སྟངས་ཁབ་

གདལ་ཧུར་ཐག་བཏང་ནས་རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་ལ་

རྨང་གཞིའི ་སིྒྲག་བཀྱོད་དང་སྤི་པའི་ཞབས་ཞུ་

འཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་གངས་ཁྱོད་རང་ངྱོས་ཀི་ངལ་རྱོལ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཕན་པ་ཐྱོབ་པ་བྱྟེད་དགྱོས། 

3.དངུལ་རའི་རྱོགས་སྐྱོར། རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་

ལ་དམིགས་གཏད་བྱས་པའི་ལས་གཏྱོད་ཁག་ཐྟེག་

དངུལ་བུན་སིད་ཇུས་སར་བས་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་

ནས་འབྱོར་ཉུང་ཡདི་རྱོན་དངུལ་བུན་སདི་ཇུས་དྱོན་

འཁྱོལ་བྱྟེད་དགྱོས། 

4.སྤི་ཕན་རང་བཞིན་ལས་གནས་ཀི་རྱོགས་

སྐྱོར། སྤི་ཕན་རང་བཞིན་གི་ལས་གནས་གཅིག་གྱུར་

གསི་བྟེད་སྤྱོད་བྱས་ཏྟེ། ནགས་སྲུང་པ་དང་ལམ་སྲུང་

པ། རྩྭ་སྲུང་པ། གཙང་སྦ་པ་སྱོགས་ཞངི་སྟེའ་ིསྤ་ིཕན་

རང་བཞིན་གི་ལས་གནས་རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་ལ་

ཕྱོགས་ནས། ཐག་ཉྟེ་ས་དང་རང་སར་ལས་ཞུགས་

ཐུབ་པར་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་དགྱོས། སྤི་ཕན་རང་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚ་ོབྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།  
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བཞིན་གི་ལས་གནས་གསར་སྟེལ་ལུགས་མཐུན་བྱྟེད་

དགྱོས་ཤིང་། དགྱོས་མཁྱོ་ལར་ལས་གནས་བཀྱོད་

སིྒྲག་དང་ལས་གནས་ལ་བརྟེན་ནས་གདན་ཞུས་ལས་

བསྐྱོ་བྱྟེད་པ། ལས་གནས་སུ་གསབ་ལྟེན་བྱྟེད་པ། གྱོ་

རམི་ལྡན་པའ་ིསྱོ་ནས་ལས་གནས་ཕིར་འཐྟེན་བྱྟེད་པ་

བཅས་ཀི་དྱོ་དམ་རྐྟེན་སྱོལ་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་

སྟྟེ། རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་སྱོན་ལ་བཀྱོད་སིྒྲག་བྱྟེད་

དགྱོས། 

5.སྱོད་ཁང་བདྟེ་འཇགས་འགན་སྲུང་། རྱོག་

འཇལ་བྱ་ཡུལ་གི་སྱོད་ཁང་བདྟེ་འཇགས་ལ་གནས་

ཚུལ་ལར་རྱོག་འཇལ་བྱས་ཏྟེ། ཉྟེན་ཡྱོད་ཁང་བ་སྒྱུར་

བཀྱོད་དང་གནྱོད་འཚེ་བྱུང་རྟེས་བསྐར་སྐྲུན། ཁ་

གཏད་རྱོགས་སྐྲུན་སྱོགས་ཀི་བྱྟེད་ཐབས་སྤད་

དྟེ། གསར་དུ་ཤྟེས་རྱོགས་བྱུང་བའི་སྱོད་ཁང་བདྟེ་

འཇགས་མིན་པའི་གནད་དྱོན་དུས་ཐྱོག་ཏུ་ཐག་

གཅྱོད་བྱྟེད་དགྱོས། 

6.འཐུང་ཆུའ་ིབདྟེ་འཇགས་འགན་སྲུང་། འཐུང་

ཆུའི་བདྟེ་འཇགས་མཐྱོར་གཏྱོང་ལས་གྲྭ་མཐུན་སྦྱོར་

དྱོན་འཁྱོལ་བྱས་ནས། རྱོང་འབྱོག་ཁུལ་གི་ཆུ་མཁྱོ་

འདྱོན་འགན་སྲུང་གི་འཚུབ་བསྟུན་ཐག་གཅྱོད་ནུས་

པ་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ་དང་། རྱོང་འབྱོག་ཁུལ་ག་ིཆུ་མཁྱོ་

འདྱོན་ལས་གྲྭའ་ིཆུ་མགྱོ་སྲུང་སྐྱོང་དང་ཆུའི་སྤུས་ཚད་

ལ་རྱོག་འཇལ་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས། 

7.བདྟེ་ཐང་གི་རྱོགས་སྐྱོར། རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་

ག་ིགྱོང་ཁྟེར་དང་ཞངི་སྟེའ་ིསྱོད་དམངས་ཀ་ིགཞ་ིརའ་ི

སྨན་བཅྱོས་འགན་སྲུང་དང་ནད་ལའིི་གུན་སྐྱོབ། སྨན་

བཅྱོས་རྱོགས་སྐྱོབ། ནད་ལིའི་རྱོགས་སྐྱོབ། དལ་

འཕར་ནད་གན་འཇྱོག་ཞབས་ཞུ། སྱོན་ལ་སྨན་

བཅྱོས་དང་རྟེས་སུ་སྨན་རིན་སྤྱོད་པ་སྱོགས་ཀི་སིད་

ཇུས་དང་བྱྟེད་ཐབས་མཐུན་སྦྱོར་དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་

དགྱོས། 

8.སླྱོབ་གསྱོའི་རྱོགས་སྐྱོར། རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་

ཁྱོད། འྱོས་འགན་སླྱོབ་གསྱོའི་དུས་མཚམས་ཀི་སླྱོབ་

ལྱོ་རན་པའི་ལྱོ་ཆུང་བིྱས་པ་སླྱོབ་ཞུགས་མ་བྱས་

པའམ་སླྱོབ་བསྐྱུར་བྱྟེད་པ་ཕརི་སླྱོབ་ཞུགས་བྱྟེད་པར་

ཁ་ཏ་དང་ཁིམ་དུ་ཕིན་ནས་སླྱོབ་ཁིད་བྱྟེད་དགྱོས། 

ཁམི་ཚང་ལ་དཔལ་འབྱྱོར་དཀའ་ངལ་ཡྱོད་པའ་ིསླྱོབ་

མའི་འཚོ་བའི་ཁ་གསབ་སྱོགས་ཀི་རྱོགས་སྐྱོར་སིད་

ཇུས་མུ་མཐུད་དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་དགྱོས། “སྦང་ཆར་

འཆར་གཞི”དང་སླྱོབ་སྐྱོར་དངུལ་བུན། བྱ་དགའ་

དང་སླྱོབ་སྐྱོར་རྱོགས་དངུལ། སླྱོབ་གསྱོའི་ཁ་གསབ་

གཞན་དག་སྱོགས་ཀི་སིད་ཇུས་རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་

ལ་ཁྟེབས་པར་མཐུན་སྦྱོར་དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་དགྱོས། 

དཔལ་འབྱྱོར་ཐད་དཀའ་ངལ་ཡྱོད་པའ་ིཁམི་ཚང་ག་ི

སླྱོབ་མར་རྱོགས་དངུལ་སྤྱོད་པའི་སིད་ཇུས་དང་མི་

རིགས་ས་ཁུལ་གི་སླྱོབ་གསྱོར་རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་པའི་

སདི་ཇུས་མུ་མཐུད་དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་དགྱོས། 

9.མཐའ་སྐྱོང་འགན་སྲུང་། ངལ་རྱོལ་ནུས་པ་

མྟེད་པའམ་ཡན་ལག་ག་ིངལ་རྱོལ་ནུས་པ་ཤྱོར་བ་མ་

ཟད། ཐྱོན་ལས་ལས་ཞུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡྱོང་

འབབ་བརན་པྱོ་ཡྱོང་ཐབས་བལ་བ་རྣམས་ཞངི་སྟེའ་ི

མ་མཐའི་འཚོ་བ་འགན་སྲུང་ནམ་ཡང་ན་དམིགས་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   
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བསལ་དཀའ་ངལ་ཡྱོད་པའི་མི་སར་རྱོགས་སྐྱོབ་

གཉྱོར་སྐྱོང་གི་ཁྱོངས་སུ་བཅུག་ནས་མཐའ་སྐྱོང་

འགན་སྲུང་ཡག་པྱོ་བྱྟེད་དགྱོས། 

10.སྤི་ཚོགས་ཀི་རྱོགས་སྐྱོར། ཁ་གཏད་རྱོགས་

སྐྱོར་དང་དམིགས་འཛུགས་རྱོགས་སྐྱོར། “ཁྟེ་ལས་

བརྒྱ་ཡིས་སྟེ་བ་བརྒྱ་དར་སྟེལ་གཏྱོང་བ”སྱོགས་ཀི་

ལམ་ལུགས་ཀི་དགྟེ་མཚན་མུ་མཐུད་འདྱོན་སྟེལ་བྱས་

ཏྟེ། རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་གི་དངྱོས་ཡྱོད་དཀའ་ངལ་

ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་རྱོགས་དང་། སྤི་ཚོགས་ལས་རིགས་

སྱོ་སྱོའི་སྟྱོབས་ཤུགས་རྱོགས་སྐྱོར་ནང་ཞུགས་པའི་

ཧུར་སྟེམས་སྐུལ་སླྱོང་གང་ལྟེགས་བྱྟེད་ཅིང་། ཐྱོན་

ལས་གསྱོ་སྐྱོང་དང་འཛད་སྤྱོད་རྱོགས་སྐྱོར། རྣམ་

གངས་མཉམ་ལས་སྱོགས་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་

དགྱོས། 

11.ཡུལ་གཞན་དུ་གནས་སྱོས་རྟེས་ཀི་རྱོགས་

སྐྱོར། གཅགི་སྡུད་བཀྱོད་སིྒྲག་ས་ཁུལ་དུ་ཁྱོན་ཡྱོངས་

ལ་རྱོག་འཇལ་བྱྟེད་ཅངི་། གནས་སྱོས་མང་ཚགོས་ཀི་

བུ་ཕྲུག་སླྱོབ་ཞུགས་དང་གཞི་རའི་སྨན་བཅྱོས། སྤི་

པའི་ཞབས་ཞུ། སྤི་ཚོགས་འགན་སྲུང་སྱོགས་ཀི་སིད་

ཇུས་མཐུན་སྦྱོར་དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་པ་དང་། གནས་

སྱོས་མི་འབྱོར་ལ་ཐྱོན་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལས་

ཞུ ག ས ་ རྱོ ག ས ་ སྐྱོ ར ་ བྱྟེ ད ་ ཤུ ག ས ་ ཆྟེ ་ རུ ་ ག ཏྱོ ང ་

བ། གཅིག་སྡུད་བཀྱོད་སིྒྲག་ས་ཁུལ་གི་ལྟེ་ལག་ཚང་

བའ་ིསིྒྲག་བཀྱོད་དང་ཞབས་ཞུ་འཐུས་ཚང་དུ་གཏྱོང་

བ། གཞིས་ཁུལ་བཅྱོས་སྐྱོང་དང་སྤི་ཚོགས་མཉམ་

འདྟེས་ལ་ཤུགས་སྱོན་རྒྱག་པ་བཅས་བྱས་ནས་སྱོ་ཐུབ་

པ་དང་རྐང་ཚུགས་པ། རམི་བཞནི་ཕྱུག་འགྱུར་ཡྱོང་

ཐུབ་པར་འགན་ལྟེན་བྱྟེད་དགྱོས། 

12.སྟེ་བ་རིམ་པའི་རྱོགས་སྐྱོར། སྟེ་བ་རིམ་པའི་

ར་འཛུགས་ཀི་འཐབ་ས་དང་པྱོའ་ིབཙན་རྱོང་ག་ིནུས་

པ་དང་། རང་ས་དང་ཐག་ཉྟེ་སའི་ལྟེགས་ཆ་འདྱོན་

སྟེལ་གང་ལྟེགས་བྱྟེད་པ་དང་། སྟེ་བའི་ཐུན་མྱོང་

དཔལ་འབྱྱོར་གནས་ཚུལ་རྱོག་འཇལ་དང་རྱོགས་

སྐྱོར་ལས་དྱོན་ནང་ཞུགས་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་

འཁ་ིམངྱོན་གསལ་དྱོད་པྱོ་ཡྱོང་བ་བྱས་ནས། ཆ་རྐྟེན་

འཛམོས་པའ་ིསྟེ་བས“དྱོན་རྟེར་གྱོས་རྟེའ”ིབྱྟེད་ཐབས་

གཞིར་བཟུང་ནས་སྟེ་བའི་ཐུན་མྱོང་དཔལ་འབྱྱོར་

ཡྱོང་འབབ་ཁྱོད་མ་དངུལ་འྱོས་འཚམ་བཀྱོད་སིྒྲག་

བྱས་ཏྟེ། “ནད་དང་སླྱོབ་ཡྱོན། གནྱོད་འཚེ། ཐྱོལ་

བྱུང་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཆག་སྱོ། གླ་རྒྱག་

ལས་ཞུགས་མི་བརན་པའམ་ལས་ཤྱོར་སྱོགས”བྱུང་

བའི་རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་དང་། ཡང་ན་ཉྟེན་ཡྱོད་

རྱོང་འབྱོག་དུད་ཚང་ལ་སྨན་བཅྱོས་རྱོགས་སྐྱོབ་དང་

སླྱོབ་གསྱོའི་རྱོགས་སྐྱོར། ལས་ཞུགས་ལས་གནས་

བཀྱོད་སིྒྲག་སྱོགས་ཀ་ིབྱྟེད་ཐབས་སྤད་དྟེ་རྱོགས་སྐྱོར་

བྱྟེད་དགྱོས།

ལའེུ་བདུན་པ།  ཉེན་ཁ་སེལ་བ།

དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ།  རྱོང་རམི་པའ་ིགྱོང་གསྟེབ་

དར་སྟེལ་སྟེ་ཁག་གིས་འབྟེལ་ཡྱོད་སྟེ་ཁག་སིྒྲག་

འཛུགས་བྱས་ཏྟེ་དུས་བཅད་དང་དུས་ངྟེས་མྟེད་ཐྱོག་

རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་གི་སིད་ཇུས་དང་བྱྟེད་ཐབས་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚ་ོབྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།  

- 20 - 

དྱོན་འཁྱོལ་བྱས་ཚུལ་ལ་ཞིབ་བཤྟེར་བྱྟེད་དགྱོས་པ་

དང་། བང་བྱ་ལར་དྱོན་འཁྱོལ་མ་བྱས་པའ་ིརགིས་ལ་

དུས་ཐྱོག་ཏུ་འབྟེལ་ཡྱོད་འགན་འཁི་སྟེ་ཚན་ནམ་

ཡང་ན་རྱོགས་སྐྱོར་འབྟེལ་གཏུག་བྱྟེད་མཁན་ལ་དན་

སྐུལ་བྱྟེད་དགྱོས། ཡུལ་ཚོ(གྱོང་རལ)དང་སྟེ་བས་

ཀང་རྒྱུན་གཏན་གི་ལས་དྱོན་དང་ཟུང་འབྟེལ་བྱས་

ཏྟེ། རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་གི་རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་ཐབས་

དྱོན་འཁྱོལ་བྱས་ཚུལ་ལ་རྟེས་འདྟེད་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་

རུ་བཏང་ནས་རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་ཐབས་ཀ་ིཕན་འབས་

ཁྱོང་དུ་ཆུད་པ་བྱས་ཏྟེ། བྱྟེད་ཐབས་དྟེ“གྱོ་ཆྱོད་པ་

དང་སྤྱོད་རུང་བ”འགན་ལྟེན་བྱས་ནས་ཕན་འབས་

དངྱོས་ཐྱོན་པར་བྱྟེད་དགྱོས། 

དོན་ཚན་ཉེར་བཞྲི།  དུས་བཅད་ནང་དབྱྟེ་ཞིབ་

བདར་ཤ་གཅྱོད་པའི་ལས་ཀའི་རྐྟེན་སྱོལ་བཙུགས་

ནས་ཁུལ་དང་རྱོང་གི་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་སྟེ་ཁག་

གིས་ལས་དྱོན་བཀྱོད་སིྒྲག་དང་སྐབས་བསྟུན་འཐྟེན་

བཤྟེར། ལ་སྐུལ་ལྱོག་འདི་སྱོགས་ཀི་བྱྟེད་ཐབས་

བརྒྱུད། ས་གནས་སྱོ་སྱོའ་ིལས་དྱོན་སྐུལ་སྟེལ་གནས་

ཚུལ་དུས་ཐྱོག་ཏུ་ཤྟེས་རྱོགས་དང་ཁྱོང་དུ་ཆུད་པ་

བྱས་ཏྟེ། དབྱྟེ་ཞིབ་དང་བདར་གཅྱོད་བྱས་ནས་

མངྱོན་གསལ་དྱོད་པའི་གནད་དྱོན་ས་ཚོགས་ཐག་

གཅྱོད་བྱྟེད་དགྱོས། 

དོན་ཚན་ཉེར་ལྔ།  ཉྟེན་ཁ་སྟེལ་བ་ངྱོས་འཛིན་གི་

ཚད་གཞི། ཁིམ་ཚང་གི་ཡྱོང་འབབ་རྒྱུན་མཐུད་

བརན་པྱོ་བྱུང་བ་དང“སྟེམས་ཁལ་མྟེད་པ་གཉིས་

དང་འགན་སྲུང་གསུམ”། འཐུང་ཆུའི་བདྟེ་འཇགས་

རྒྱུན་མཐུད་ས་བརན་དུ་ཕིན་པ། དབུལ་ལྱོག་དབུལ་

འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁ་དྟེ་བརན་པྱོའ་ིངང་མྟེད་པར་བཟྱོས་

པའི་རིགས“ཉྟེན་ཁ་སྟེལ་བར”གཏན་ཁྟེལ་བྱས་

ནས། “རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ”ལར་རྱོག་འཇལ་དང་

རྱོགས་སྐྱོར་མི་བྱྟེད། “ཉྟེན་ཁ་སྟེལ་བ”དྟེ་གཤམ་

གསལ་གི་དམིགས་ཚད4ལ་སླྟེབས་དགྱོས། 

1.དབུལ་ལྱོག་དབུལ་འགྱུར་ག་ིཉྟེན་ཁའ་ིརྒྱུ་རྐྟེན་

ལ་གཞིགས་ནས“དུད་ཚང་རྟེར་བྱྟེད་ཐབས་རྟེ”ཡི་

རྱོགས་སྐྱོར་འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་དྟེ་

མཚུངས་ཀི་རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་ཐབས་དྱོན་འཁྱོལ་བྱས་

ཡྱོད་པ། 

2.ཕྱོགས་བསྡུས་ཇུས་བསྟར་གིས“འགན་སྲུང་

གསུམ”བརན་པྱོའི་ངང་མངྱོན་འགྱུར་བྱུང་བ། གཞི་

རའི་སྨན་བཅྱོས་གུན་སྐྱོབ(དམག་ལ་ཞུགས་པ་དང་

ཁིམས་ཆད་འཁུར་བ། ཤི་བ། འབྟེལ་ཆད། ཐྟེམ་ཐྱོ་

ཕིར་སྱོར། ཞིང་ཆྟེན་ཕིའི་གུན་སྐྱོབ་ནང་ཞུགས་

པ། རང་མྱོས་ཀིས་གུན་སྐྱོབ་ནས་བུད་པ་སྱོགས་ཀི་

དམིགས་བསལ་རྒྱུ་རྐྟེན་ཕུད)དང་འྱོས་འགན་སླྱོབ་

གསྱོའ་ིདུས་མཚམས་སུ་སླྱོབ་སྦྱོང་ག་ིཆ་རྐྟེན་འཛམོས་

པའི་ལྱོ་ཆུང་བིྱས་པ་སླྱོབ་ཤྱོར་སླྱོབ་བསྐྱུར་བྱས་མྟེད་

པ། སྱོད་ཁང་བདྟེ་འཇགས་དང་འཐུང་ཆུའི་བདྟེ་

འཇགས་མངྱོན་འགྱུར་བྱུང་ཡྱོད་པ། 

3.རྱོགས་སྐྱོར་བྱས་པ་བརྒྱུད་ཡྱོང་འབབ་ཀི་ཡྱོང་

ཁུངས་བརན་པྱོ་ཡྱོད་ལ། ཁིམ་ཚང་གི་མི་རྟེའི་ཆ་

སྱོམས་བཀྱོལ་སྤྱོད་ཆྱོག་པའ་ིཡྱོང་འབབ་རྱོག་འཇལ་

ག་ིཚད་གཞ་ིལས་བརན་པྱོའ་ིངང་བརྒལ་ཡྱོད་པ། 



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   
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4.གངས་འབྱོར་ཆྟེ་བའི་འགྱུར་མྟེད་ཀི་གཏྱོང་

སྱོའ་ིགནད་དྱོན་དྟེ་བརན་པྱོའ་ིངང་ཐག་གཅྱོད་བྱས་

པ་དང་། དབུལ་ལྱོག་དབུལ་འགྱུར་གི་ཉྟེན་ཁ་དྟེ་

བརན་པྱོའི་ངང་སྟེལ་བའམ། ཡང་ན་རང་ཤུགས་སུ་

མྟེད་པར་གྱུར་ཡྱོད་པ། 

དོན་ཚན་ཉེར་དྲུག  ཉྟེན་ཁ་སྟེལ་བའ་ིངྱོས་འཛནི་

གྱོ་རིམ། “ཉྟེན་ཁ་སྟེལ་བ”དྟེ“དུད་ཚང་དུ་ཕིན་ནས་

ཞིབ་བཤྟེར་དང་སྟེ་བ་རིམ་པའི་གྱོས་གཅྱོད། ཡུལ་

གྱོང་གི་ཐྱོག་མའི་ཞིབ་བཤྟེར། རྱོང་རིམ་པས་བཤྟེར་

འབྟེབས་བཅས་བྱྟེད་པའི”གྱོ་རིམ་ལར་ཉྟེན་ཁ་སྟེལ་

བ་ངྱོས་འཛནི་བྱྟེད་དགྱོས། 

1.དུད་ཚང་དུ་ཕནི་ཏྟེ་བཤྟེར་བདར་བྱྟེད་པ། སྟེ་

སྱོད་ལས་དྱོན་རུ་མི་དང་སྟེ་བའི“ཨུ་ལྷན་གཉིས”ཀི་

ལས་བྱྟེད་པས་རྱོགས་སྐྱོར་འབྟེལ་གཏུག་པས་རྒྱུན་

གཏན་གི་ལྡྱོག་སྐྟེལ་བྱས་པའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་གཞགིས་

ནས། དུད་ཚང་དུ་སྐྱོད་པའི་ཞིབ་བཤྟེར་ཚན་ཆུང་

བཙུགས་ཏྟེ། ཉྟེན་ཁ་སྟེལ་གབས་ཡྱོད་པའི་རྱོག་

འཇལ་བྱ་ཡུལ་གི“སྟེམས་ཁལ་མྟེད་པ་གཉིས་དང་

འགན་སྲུང་གསུམ”དང་ཡྱོང་འབབ་སྱོགས་ཀ་ིགནས་

ཚུལ་བཤྟེར་བདར་བྱྟེད་དགྱོས། 

2.སྟེ་བ་རིམ་པའི་གྱོས་གཅྱོད། སྟེ་བའི་རྱོག་

འཇལ་ཚན་ཆུང་གིས་སྟེ་དམངས་འཐུས་མི་སིྒྲག་

འཛུགས་ཀིས་དཔྱད་བརྱོད་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་

དང་། ཉྟེན་ཁ་སྟེལ་བའི་གཞི་རའི་ཚད་གཞི་དང་

ཞིབ་བསྡུར་བྱས་ཏྟེ། དུད་ཚང་རྟེ་རྟེ་བཞིན་ཉྟེན་ཁ་

སྟེལ་བའི་དཔྱད་དཔྱོག་བྱྟེད་པ་དང་འབྟེལ་ཉྟེན་ཁ་

སྟེལ་གབས་ཡྱོད་པའི་རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་གི་མིང་ཐྱོ་

ཡུལ་ཚོ(གྱོང་རལ)ལ་ཞིབ་བཤྟེར་བྱྟེད་པར་གྱོང་ཞུ་

བྱྟེད་དགྱོས། 

3.ཡུལ་གྱོང་གི་ཐྱོག་མའི་ཞིབ་བཤྟེར། ཡུལ་

ཚོ(གྱོང་རལ)ཡིས་འབྟེལ་ཡྱོད་མི་ས་སིྒྲག་འཛུགས་

བྱས་ཏྟེ། སྟེ་བས་གྱོང་ཞུ་བྱས་པའ་ིཉྟེན་ཁ་སྟེལ་གབས་

ཡྱོད་པའི་རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་གི་མིང་ཐྱོར་བསྐར་

བཤྟེར་བྱས་རྟེས། ཉྟེན་ཁ་སྟེལ་གབས་ཡྱོད་པའི་རྱོག་

འཇལ་བྱ་ཡུལ་གི་བསྐར་ཞིབ་མིང་ཐྱོ་བཟྱོ་དགྱོས་པ་

མ་ཟད། ཡུལ་ཚོ(གྱོང་རལ)མི་དམངས་སིད་གཞུང་

གི་མངི་ཐྱོག་ནས་མངི་ཐྱོ་རང་སྱོ་སྱོའ་ིསདི་འཛིན་སྟེ་

དམངས་ཨུ་ལྷན་གནས་སར་ཉིན5ཡྱོངས་བསྒྲགས་

བྱྟེད་དགྱོས། ཡྱོངས་བསྒྲགས་ནང་དྱོན་དྟེར་ཉྟེན་ཁ་

སྟེལ་གབས་ཡྱོད་པའ་ིརྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་གིས་ལྱོངས་

སྤྱོད་བྱྟེད་པའི་རྱོགས་སྐྱོར་གནས་ཚུལ་སྱོགས་ཚུད་

ཡྱོད། ཡྱོངས་བསྒྲགས་བྱྟེད་རིང་བསམ་འཆར་མི་

མཐུན་པ་ཡྱོད་ཚེ། ཡུལ་ཚོ(གྱོང་རལ)མི་དམངས་

སིད་གཞུང་གིས་རྱོག་དཔྱྱོད་བཤྟེར་བདར་སིྒྲག་

འཛུགས་བྱྟེད་པའི་འགན་འཁུར་དགྱོས། ཡྱོངས་

བསྒྲགས་བྱྟེད་ཡུན་ལྱོངས་རྟེས། ཡྱོངས་བསྒྲགས་བྱས་

པར་བསམ་འཆར་མི་འད་བ་མྟེད་པ་དང་བསམ་

འཆར་མི་འད་བ་ཡྱོད་ཀང་རྱོག་དཔྱྱོད་བཤྟེར་བདར་

བྱས་ནས་ཉྟེན་ཁ་སྟེལ་བའ་ིཚད་གཞ་ིདང་མཐུན་པའ་ི

རིགས། ཡུལ་ཚོ(གྱོང་རལ)མི་དམངས་སིད་གཞུང་

གསི་ཞབི་བཤྟེར་བསམ་འཆར་ལ་མིང་རགས་བཀྱོད་

དྟེ་ཞིབ་ཕའི་མིང་ཐྱོ་བཟྱོས་ནས་རྱོང་རིམ་པའི་གྱོབ་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚ་ོབྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།  
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གསྟེབ་དར་སྟེལ་སྟེ་ཁག་ལ་སན་སྟེང་ཞུ་དགྱོས། 

4.རྱོང་རིམ་པས་བཤྟེར་འབྟེབས་བྱྟེད་པ། རྱོང་

རིམ་པའི་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་སྟེ་ཁག་གིས་འབྟེལ་

ཡྱོད་སྟེ་ཁག་སིྒྲག་འཛུགས་བྱས་ཏྟེ། ཡུལ་ཚ(ོགྱོང་རལ)

ཡསི་གྱོང་ཞུ་བྱས་པའ་ིམིང་ཐྱོར་བཤྟེར་འབྟེབས་བྱྟེད་

དགྱོས་པ་དང་། ར་འཛུགས་ཀིས་འཐྟེན་བཤྟེར་

བཤྟེར་བརག་བྱས་རྟེས། ཉྟེན་ཁ་སྟེལ་བའི་རྱོག་

འཇལ་བྱ་ཡུལ་གི་མིང་ཐྱོ་གཏན་ཁྟེལ་བྱྟེད་དགྱོས་པ་

དང་། ཞིང་སྟེའི་ཉྟེན་ཁ་ཡྱོད་པའི་མིང་ཐྱོ་ནང་

དུ“ཉྟེན་ཁ་སྟེལ་བའི”རགས་འགྱོད་པ་མ་ཟད། དུས་

ཐྱོག་ཏུ་དུད་ཚང་དུ་ཕནི་ཏྟེ་བར་གཏྱོང་དགྱོས། 

དོན་ཚན་ཉེར་བདུན།  ཉྟེན་ཁ་སྟེལ་བའི་རྟེས་

མཐུད་དྱོ་དམ། རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་ནང་ལྱོ་ཕྟེད་ཡན་

དུ་བཅུག་རིགས་ལ་རྱོག་འཇལ་དང་རྱོགས་སྐྱོར་

གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས། ཉྟེན་ཁ་སྟེལ་བ་ངྱོས་

འཛིན་གི ་ལས་དྱོན་རིགས་དབྱྟེའི ་སྱོས་སྟེལ་བ་

དང་། ཉྟེན་ཁ་སྟེལ་བ་དྟེ་བསྡུར་ཚད་ཀིས་ཚོད་

འཛནི་མི་བྱྟེད། 

1.རྱོག་འཇལ་འབྟེལ་གཏུག་པས་བྱྟེད་ཐབས་ས་

ཚོགས་བརྒྱུད་ཟླ་རྟེར་རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་གི་གཏྱོང་

ཡྱོང་གནས་ཚུལ་དང“སྟེམས་ཁལ་མྟེད་པ་གཉིས་

དང་འགན་སྲུང་གསུམ”། བདྟེ་འཇགས་འཐུང་ཆུའི་

གནས་ཚུལ། རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་ཐབས་དྱོན་འཁྱོལ་བྱས་

ཚུལ་སྱོགས་ལ་རྟེས་སྟེག་རྱོག་འཇལ་བྱྟེད་དགྱོས། 

ཉྟེན་ཁ་བརན་པྱོའི་ངང་སྟེལ་བའི་རིགས་ལ་རྱོག་

འཇལ་འབྟེལ་གཏུག་པས་ལྱོ་ཕྟེད་སྱོང་རྟེས་བསྐར་

རྱོག་ཐྟེངས་གཅིག་བྱྟེད་དགྱོས། རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་

གི་ཉྟེན་ཁ་སྟེལ་རྟེས་དབུལ་ལྱོག་དབུལ་འགྱུར་གི་

ཉྟེན་ཁ་གསར་པ་བྱུང་ཚེ་གྱོ་རིམ་ལར་རྱོག་འཇལ་བྱ་

ཡུལ་དུ་བསྐར་དུ་འཇུག་དགྱོས། 

2.ཉྟེན་ཁ་སྟེལ་བའ་ིབརན་ལྷངི་རང་བཞནི་ཅུང་

ཞན་ཞིང་། ལྷག་པར་དུ་ཡྱོང་འབབ་བརན་པྱོ་མྟེད་

པ་དང་འགྱུར་མྟེད་ཀི་གཏྱོང་སྱོ་ཚོད་འཛིན་བྱྟེད་

ཐབས་བལ་བའི་རིགས་ལ་ཡྱོང་འབབ་བརན་འཕར་

ཡྱོང་བར་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བ་སྱོགས་ཀི་ཐད་མུ་

མཐུད་རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་པ་དང་། ཉྟེན་ཁ་བརན་པྱོའ་ི

ངང་སྟེལ་རྟེས་དྟེ་མཚུངས་ཀི་གྱོ་རིམ་ལག་བསྟར་

བྱྟེད་དགྱོས། ཐྱོན་ལས་འཕྟེལ་རྒྱས་གཏྱོང་དགྱོས་པའ་ི

རགིས་ལ་རྟེས་འདྟེད་རྱོགས་སྐྱོར་ལྱོ་གཅགི་ཡན་བྱྟེད་

དགྱོས་པ་དང་། ལས་ཞུགས་གླ་རྒྱག་ལ་བརྟེན་པའི་

རིགས་ལྱོ་ཕྟེད་ཡན་ལ་རྟེས་སྟེག་རྱོག་འཇལ་བྱྟེད་

དགྱོས། “འགན་སྲུང་གསུམ”དང་འཐུང་ཆུའི་བདྟེ་

འཇགས་འགན་སྲུང་ལ་གནད་དྱོན་བྱུང་བའི་རིགས་

ལ་མུ་མཐུད་རྟེས་འདྟེད་རྱོགས་སྐྱོར་བྱས་ཏྟེ་སིད་

ཇུས་དང་བྱྟེད་ཐབས་དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་པ་མ་

ཟད། བརན་པྱོ་ཡྱོང་བར་འགན་སྲུང་བྱྟེད་དགྱོས། 

3.ངལ་རྱོལ་ནུས་པ་མྟེད་རིགས་ལ་སྤི་ཚོགས་

འགན་སྲུང་བྱྟེད་ཐབས་དྱོན་འཁྱོལ་བྱས་རྟེས། གནས་

སྐབས་སུ“ཉྟེན་ཁ་སྟེལ་བའ”ིརགས་མི་འགྱོད་པར་མུ་

མཐུད་རྟེས་འདྟེད་རྱོག་འཇལ་བྱྟེད་དགྱོས། 

དོན་ཚན་ཉེར་བརྒྱད།  རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་གི་

རྱོགས་སྐྱོར་ཆ་འཕནི་དང་རྱོགས་སྐྱོར་ཕན་འབས་ཀ་ི



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   
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གནས་ཚུལ་འཚལོ་བསྡུ་དང་དུས་ཐྱོག་ཏུ་གསར་སྒྱུར་

བྱྟེད་དགྱོས། རྱོང་རམི་པའ་ིགྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་སྟེ་

ཁག་དང་ཡུལ་ཚོ(གྱོང་རལ)། སྟེ་བ་བཅས་ཀིས་

འབྟེལ་ཡྱོད་དཔྱད་ཡིག་བསྡུ་རུབ་དང་ལྟེགས་སིྒྲག་

བྱས་ཏྟེ། དུད་ཚང་དང་མི་རྟེ་རྟེར་སྱོན་ཟྱོན་བཤྟེར་

བདར་དང་རྱོག་འཇལ་རྱོགས་སྐྱོར། ཉྟེན་ཁ་སྟེལ་བ་

བཅས་ཀ“ིརསི་ཁ་གསུམ”བཟྱོ་དགྱོས། རྱོང་རམི་པའ་ི

གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་སྟེ་ཁག་གིས་དུས་ཚིགས་ལར་

ཁུལ་གི་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་སྟེ་ཁག་ལ“རིས་ཁ་

གསུམ”གྱོང་ཞུ་བྱྟེད་དགྱོས། དྟེ་དང་ཆབས་ཅགི་ཁུལ་

དང་རྱོང་གི་འབྟེལ་ཡྱོད་ལས་རིགས་སྟེ་ཁག་གིས་

ཀང“རསི་ཁ་གསུམ”བཟྱོ་དགྱོས། 

ལའེུ་བརྒྱད་པ།  རྩ་འཛུགས་ཀྲི་འགན་སྲུང་།

དོན་ཚན་ཉེར་དགུ།  སིྒྲག་འཛུགས་ཀི་མགྱོ་ཁིད་

ལ་ཤུགས་རྒྱག་པ། དབུལ་ལྱོག་མི་འབྱུང་བ་མཐའ་

འཁྱོངས་བྱས་ནས་དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲྱོལ་གི་གྲུབ་

འབས་ས་བརན་དང་རྒྱ་ཆྟེར་གཏྱོང་བ་དྟེ་མངྱོན་

གསལ་དྱོད་པའི་གནས་བབ་ཐྱོག་བཞག་ནས། “མི་

འཇྱོག་པ་བཞིའི”བང་བྱ་གལ་ཆྟེན་དྱོན་འཁྱོལ་ནན་

པྱོ་བྱྟེད་པ་དང་། རིམ་པ་ཁག་དང་འབྟེལ་ཡྱོད་སྟེ་

ཁག་གི་ལས་ཀའི་འགན་འཁི་རིམ་པ་བཞིན་ནན་དུ་

གཏྱོང་དགྱོས། “ཁུལ་དང་རྱོང་། ཡུལ་ཚོས་དྱོན་

འཁྱོལ་དམ་འཛིན་བྱྟེད་པའི”ལས་ཀའི་རྐྟེན་སྱོལ་

ལར། རྱོང་རིམ་པའི་བྱྟེད་པྱོའི་འགན་འཁི་དྱོན་

འཁྱོལ་ནན་པྱོ་བྱྟེད་དགྱོས། རྱོང་སྱོ་སྱོས་དབུལ་ལྱོག་

སྱོན་འགྱོག་གནས་ཚུལ་རྱོག་འཇལ་དང་རྱོགས་སྐྱོར་

ལས་དྱོན་གི་ཆྟེད་དྱོན་ཚན་པ་བཙུགས་ནས། དུས་

བཅད་དམ་ཡང་ན་དུས་ངྟེས་མྟེད་དུ་མཉམ་འབྟེལ་

ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཏྟེ། གཞི་ཁྱོན་རང་བཞིན་གི་

དབུལ་ལྱོག་གི་ཉྟེན་ཁའི་མངྱོན་མྟེད་རྐྟེན་ངན་ལ་

དབྱྟེ་ཞབི་དང་བདར་གཅྱོད་བྱྟེད་པ་དང་། ཁ་གཏད་

ཀི་བྱྟེད་ཐབས་ཞིབ་འཇུག་གཏན་འབྟེབས་བྱྟེད་པ་

སྱོགས་ཡུལ་ཚོ(གྱོང་རལ)ཁག་ལ་དྱོན་འཁྱོལ་དམ་

འཛིན་ཡག་པྱོ་བྱྟེད་པར་མཛུབ་ཁིད་བྱས་ཏྟེ། གཞི་

ཁྱོན་རང་བཞིན་གི་དབུལ་ལྱོག་གི་མ་མཐའ་དམ་

སྲུང་བྱྟེད་དགྱོས། 

དོན་ཚན་སུམ་ཅུ།  སྟེ་ཁག་གི་འགན་འཁི་དྱོན་

འཁྱོལ་བྱྟེད་པ། དབུལ་ལྱོག་སྱོན་འགྱོག་གི་གནས་

ཚུལ་རྱོག་འཇལ་དང་རྱོགས་སྐྱོར་ག་ིའབྟེལ་ཡྱོད་ལས་

རགིས་ཀ་ིགཞ་ིགངས་མཉམ་རྱོལ་མཉམ་སྤྱོད་ཀ་ིརྐྟེན་

སྱོལ་བཙུགས་ནས། ལས་རིགས་ཀི་གཞི་གངས་ཞིབ་

བཤྟེར་སྱོན་ཟྱོན་དང་ཞིབ་བསྡུར་གི་ནུས་པ་འདྱོན་

སྟེལ་ཏན་ཏིག་བྱྟེད་པ་དང་། དུས་ཐྱོག་ཏུ་སྱོན་ཟྱོན་

ཆ་འཕིན་དང་ཞིབ་བསྡུར་བྱས་འབས་ལ་ལན་སླྱོག་

པ། ཆ་འཕིན་ཞིབ་བཤྟེར་བྱྟེད་པར་སྐུལ་འདྟེད་དང་

མཛུབ་ཁདི་བྱྟེད་པ། ལས་རིགས་ཀ་ིརྱོགས་སྐྱོར་སདི་

ཇུས་དྱོན་འཁྱོལ་བཅས་བྱས་ནས“མཉམ་མགྱོག་

མཉམ་རྱོགས”རྐྟེན་སྱོལ་ལ་ཕན་འབས་དངྱོས་ཐྱོན་

པར་འགན་སྲུང་བྱྟེད་དགྱོས། ཡུལ་སྟེ་རམི་པ་གཉིས་

ཀིས་རྱོག་འཇལ་དང་རྱོགས་སྐྱོར་ལས་དྱོན་གི་དིལ་

སྒྲྱོག་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་བཏང་ནས། ཁིམ་ཚང་ཀུན་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚ་ོབྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།  
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གསི་ཤྟེས་རྱོགས་བྱྟེད་ཅངི་། སྤ་ིཚོགས་ཀ་ིཉམས་སང་

བཟང་པྱོ་ཞགི་གཏྱོད་དགྱོས། 

དོན་ཚན་སོ་གཅྲིག  ཞིབ་བཤྟེར་དང་དཔྱད་

དཔྱོག་ལ་ཤུགས་སྱོན་པ། དབུལ་ལྱོག་སྱོན་འགྱོག་ག་ི

གནས་ཚུལ་རྱོག་འཇལ་དང་རྱོགས་སྐྱོར་ལས་དྱོན་གི་

ཕན་འབས་དྟེ་དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲྱོལ་གི་གྲུབ་འབས་

ས་བརན་དང་རྒྱ་ཆྟེར་གཏྱོང་བའ་ིནང་དྱོན་གལ་ཆྟེན་

ཞགི་ཏུ་བརསི་ནས། གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་འཐབ་ཇུས་

ཀི་དངྱོས་འབས་ཞིབ་བཤྟེར་དང་དབུལ་ཐར་འགག་

སྒྲྱོལ་ག་ིགྲུབ་འབས་ས་བརན་དུ་བཏང་རྟེས་ཀི་དཔྱད་

དཔྱོག་ཁབ་ཁྱོངས་ནང་འཇུག་དགྱོས། ལ་སྐུལ་ཞིབ་

བཤྟེར་ལ་ཤུགས་སྱོན་བརྒྱབ་ནས་ཟླ་རྟེར་བདར་

གཅྱོད་དང་དུས་ཚགིས་རྟེར་བཀྱོད་སིྒྲག ལྱོ་ཕྟེད་བར་

ཁབ་གཏྱོང་བ་བཅས་ཀི་ལས་ཀའི་རྐྟེན་སྱོལ་འཐུས་

ཚང་དུ་གཏྱོང་བ་དང་། མ་ལག་རང་བཞིན་གི་ལ་

སྐུལ་དྱོ་དམ་དང་ཡུལ་དངྱོས་ནས་སྐུལ་ཁིད་ཟུང་

འབྟེལ་བྱྟེད་པའ་ིལས་ཀའ་ིབྱྟེད་སྟངས་འཐུས་ཚང་དུ་

གཏྱོང་བ། ཁུལ་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་སྟེ་ཁག་གིས་

ཁུལ་སིྒྲག་ཨུ་ལ་ཞིབ་ཨུ་ལྷན་དང་ཁུལ་ཨུའི་ལ་སྐུལ་

ཁང་། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་ལ་སྐུལ་ཁང་སྱོགས་དང་

མཉམ་དུ་དབུལ་ལྱོག་སྱོན་འགྱོག་ག་ིགནས་ཚུལ་རྱོག་

འཇལ་དང་རྱོགས་སྐྱོར་ལས་དྱོན་ལ་ལ་སྐུལ་བྱས་

ཏྟེ། གནད་དྱོན་འབུར་ཐྱོན་དུས་ཐྱོག་ཏུ་ཤྟེས་རྱོགས་

དང་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་པ། འགན་འཁི་དང་སིད་

ཇུས། ལས་དྱོན་བཅས་དྱོན་འཁྱོལ་གནད་ལ་མ་ཁྟེལ་

བའི་རྐྟེན་གིས་གཞི་ཁྱོན་རང་བཞིན་གི་དབུལ་ལྱོག་

དབུལ་འགྱུར་བྱུང་བ་དང་། ཡང་ན་རྫུན་བཟྱོ་དང་

སྱོལ་འགལ་སིྒྲག་འགལ་སྱོགས་མཇུག་འབས་ཚབས་

ཆྟེན་བཟྱོས་པའི་ས་ཁུལ་དང་མི་སྟེར་ལ་ཐག་གཅྱོད་

ནན་པྱོ་དང་འགན་འཁ་ིརད་གཅྱོད་བྱྟེད་དགྱོས། 

དོན་ཚན་སོ་གཉྲིས།  སྤྱོད་ཚུལ་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་

ཤུགས་སྱོན་པ། རྒྱལ་ཡྱོངས་ཀི་དབུལ་ལྱོག་སྱོན་

འགྱོག་གི་རྱོག་འཇལ་ཆ་འཕིན་མ་ལག་ལ་བརྟེན་

ནས་རྱོག་འཇལ་བྱ་ཡུལ་གི་རྨང་གཞའི་ིགངས་མཛདོ་

འཐུས་ཚང་དུ་གཏྱོང་བ་དང་བསྐར་ཟླྱོས་འཛུགས་

སྐྲུན་མི་བྱྟེད་པ། རྟེའུ་མིག་བསྐར་དུ་སྐྱོང་ནས་གངས་

གཞི་ཞུ་བའི་ཆ་འཕིན་འཚོལ་བསྡུ་མི་བྱྟེད་པ། རིམ་

པ་རྟེ་རྟེ་བཞནི་ཁ་སྱོན་མི་བྱྟེད་པ་བཅས་བྱས་ཏྟེ་དྱོན་

དངྱོས་ཐྱོག་གཞི་རིམ་གི་ཁུར་པྱོ་ཇྟེ་ཡང་དུ་གཏྱོང་

དགྱོས། གནད་ཁྟེལ་དངྱོས་སྒྲུབ་དང་གསར་གཏྱོད་

སྱོལ་འབྱྟེད། འགན་འཁ་ིའཁུར་ཕྱོད་པ། དམངས་ཀ་ི

དྱོན་དུ་དྱོན་དངྱོས་སྒྲུབ་པ་བཅས་ཀི་སྱོལ་བཟང་

གསར་པ་ཤུགས་ཆྟེན་པྱོས་སྐྲུན་དགྱོས། 

ལའེུ་དགུ་པ།  ཞར་བྱུང་དོན་ཚན།

དོན་ཚན་སོ་གསུམ།  བྱྟེད་ཐབས་འདི་ཁུལ་གྱོང་

གསྟེབ་དར་སྟེལ་ཅུས་འབྟེལ་ཡྱོད་སྟེ་ཁག་དང་གྱོས་

མྱོལ་བྱས་ནས་འགྟེལ་བཤད་བྱྟེད་པའི་འགན་ཁུར་

དགྱོས། 

དོན་ཚན་སོ་བཞྲི།  བྱྟེད་ཐབས་འདི2022ལྱོའི་

ཟླ5ཚསེ27ཉིན་ནས་བཟུང་ཚདོ་ལའ་ིལག་བསྟར་བྱྟེད་

པ་ཡནི། 



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

- 25 - 

༄༅།  །མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྲི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གྲི《མཚོ་བྱང་ཁུལ་གྲི་མགོགས་

མྱུར་སོས་རྲིག་གནས་གནས་སོར་ལས་རྲིགས་སླར་གསོ་འཕེལ་རྒྱས་

གཏོང་བའྲི་བྱེད་ཐབས་ཁག་བཅུ》དཔར་འགེམ་

བྱས་པའྲི་སོར་གྲི་བརྡ་སྦོར། 

བྱང་སིད〔2022〕ཨང26པ། 

ཀྲུང་དབྱང་ག་ིཐབས་ཇུས་བཀྱོད་སིྒྲག་དང་ཞངི་

ཆྟེན་གི་འབྟེལ་ཡྱོད་བང་བྱ་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་

བྱྟེད་ཆྟེད། ད་ལ་མཚོ་བྱང་ཁུལ་ག་ིམགྱོགས་མྱུར་སྱོས་

རིག་གནས་གནས་སྐྱོར་ལས་རིགས་འཕྟེལ་རྒྱས་

གཏྱོང་བའི་བྱྟེད་ཐབས་ཁག10གཏན་འབྟེབས་བྱས་

ཡྱོད། 

གཅིག “སིད་ཇུས་ཁྟེ་ལས་བརྒྱ་རུ་སྐྱོད་པའི” 

བྱྟེད་སྱོ་སྟེལ་བ། རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞངི་ཆྟེན་གསི་བཏྱོན་

རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དང་མཚོ་སྱོན་པྱོ་ཞིང་ར། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་སྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོར། 

   《མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་མགྱོགས་མྱུར་སྱོས་རིག་གནས་གནས་སྐྱོར་ལས་རིགས་སླར་གསྱོ་འཕྟེལ་རྒྱས་གཏྱོང་

བའི་བྱྟེད་ཐབས་ཁག་བཅུ》དྟེ་ཁུལ་སིད་གཞུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་མྱོས་མཐུན་བྱུང་བ་དང་། ད་ལ་

ཁྟེད་ཚོར་དཔར་འགྟེམ་བྱས་པ་བཞིན་ལག་བསྟར་དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་རྱོགས། 

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གིས། 

2022ལྱོའི་ཟླ4ཚེས20ཉིན། 

༄༅།  །མཚ་ོབྱང་ཁུལ་གྲི་མགགོས་མྱུར་སསོ་རྲིག་གནས་གནས་སརོ་ལས་རྲིགས་                      

སླར་གསོ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའྲི་བྱདེ་ཐབས་ཁག་བཅུ།



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚ་ོབྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།  
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པའི་རིག་གནས་གནས་སྐྱོར་ཁྟེ་ལས་འཕྟེལ་རྒྱས་ལ་

སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བའ་ིསྐྱོར་ག་ིསདི་ཇུས་བྱྟེད་ཐབས་

ཁག་ལྟེགས་སིྒྲག་གིས་ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་རིག་གནས་

གནས་སྐྱོར་ཁྟེ་ལས་ལ་དཔར་འགྟེམ་བྱྟེད་པ་དང་

སིད་ཇུས་དིལ་སྒྲྱོག་གི་བྱྟེད་སྱོ་སྟེལ་ཏྟེ། གཙོ་བྱོ་རིག་

གནས་གནས་སྐྱོར་ཁྟེ་ལས་ལ་“གཅིག་གཏད་གཅིག” 

ག་ིསིད་ཇུས་སྒྲྱོག་འགྟེལ་བྱྟེད་དགྱོས། 

གཉིས།  བྱྟེད་སྱོའི་འགུག་ནུས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། 

“5·19”ཀྲུང་གྱོའི་གནས་སྐྱོར་ཉིན་མྱོ་དང“མི་འབུམ་

གཉིས་མཚོ་བྱང་དུ་གནས་སྐྱོར་བྱྟེད་པ”། མཚོ་སྱོན་

པྱོའི་གསྟེར་ཉ་སྐྟེ་འཕྟེལ་གླྱོད་གཏྱོང་དང་གསྟེར་ཉ་

ཚེ་ཐར་དུས་ཆྟེན་སྱོགས་བྱྟེད་སྱོ་གལ་ཆྟེན་ཡག་པྱོར་

སྟེལ་བ་དང་། དིལ་སྒྲྱོག་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་བཏང་

སྟྟེ། རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་གི་གནས་སྐྱོར་བ་དྟེ་བས་མང་

བ་འགུག་དགྱོས། རིག་གནས་གནས་སྐྱོར་ཁྟེ་ལས་

སིྒྲག་འཛུགས་ཀསི་ཞངི་ཆྟེན་ཕ་ིནང་དུ་སྟེལ་བའ་ིདལི་

སྒྲྱོག་འྱོས་སྦྱོར་དང་ཐྱོན་རས་གཉྟེར་ཚོང་གི་ས་སྱོ་

སྱོའི་བྱྟེད་སྱོར་ཧུར་ཐག་གིས་ཞུགས་པ་དང་། རིག་

གནས་གནས་སྐྱོར་ཁྟེ་ལས་ཀིས་ཉུང་ཞིང་ཁད་ཆྱོས་

ཅན་གི་གནས་སྐྱོར་ཐྱོན་རས་གསར་སྟེལ་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་

ལག་བཏང་ནས། ཚོང་གཉྟེར་བྱྟེད་ཐབས་གསར་

གཏྱོད་དང་འགྲུལ་ཁུངས་ཁྱོམ་ར་རྒྱ་ཆྟེར་གཏྱོང་

བ། ཞིང་ཆྟེན་ཕིའི་བྱྟེད་སྱོར་ཞུགས་མཁན་གི་རིག་

གནས་གནས་སྐྱོར་ཁྟེ་ལས་ལ་འགྟེམ་གནས་དང་

འགམི་འགྲུལ། ཟྱོག་འགྟེམས་སྐྟེལ་འདྟེན་སྱོགས་ཐད་

དུ་གསབ་དངུལ་སྤྱོད་པ་དང་། འགྟེམ་འཚོང་ལ་

ཞུགས་ནས་བྱ་དགའ་ཐྱོབ་པའི་རིག་གནས་གནས་

སྐྱོར་ཁྟེ་ལས་ལ་བྱ་དགའི་ཁ་གསབ་སྤྱོད་རྒྱུ། སིད་

གཞུང་གི་གཙོ་ཆྟེའི་ད་ཚིགས་དང་སྐད་འཕིན། པྱོད་

འཕིན། འཁྱུག་དབིྱངས་སྱོགས་ཀི་ལས་སྟྟེགས་སྤད་དྟེ་

ཁྟེ་ལས་ལ་རནི་མྟེད་དལི་སྒྲྱོག་བྱྟེད་དགྱོས། 

གསུམ། ཐྱོན་ལས་ལ་ཁིད་སྟྱོན་དང་རྱོགས་སྐྱོར་

བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། ཞངི་ཆྟེན་རམི་པའ་ིརགི་

གནས་གནས་སྐྱོར་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀ་ིཆྟེད་དྱོན་ཁདི་སྟྱོན་

མ་དངུལ་བརྱོན་ལྟེན་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་བཏང་

ནས། གནས་སྐྱོར་གི་རྨང་གཞའི་ིསིྒྲག་བཀྱོད་འཛུགས་

སྐྲུན་དང་གནས་སྐྱོར་དལི་སྒྲྱོག་ཁབ་གདལ་སྱོགས་ལ་

རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་པར་གཅགི་སྡུད་སྱོས་བཀྱོལ་སྤྱོད་བྱྟེད་

དགྱོས། ཁུལ་རིམ་པའི་ཐྱོན་ལས་རྱོགས་སྐྱོར་ཀི་ཁིད་

སྟྱོན་མ་དངུལ་དྟེ་གནས་སྐྱོར་ཐྱོན་ལས་ཐད་བཀྱོལ་

སྤྱོད་བྱྟེད་པའི་བསྡུར་ཚད་ལ་ཤུགས་སྱོན་བྱྟེད་པ་མ་

ཟད། མ་དངུལ་གི་གཞི་ཁྱོན་ལ་གཞིགས་ནས་འྱོས་

འཚམ་གིས་འཕར་སྱོན་བྱྟེད་དགྱོས། རྱོང་སྱོ་སྱོའི་

གནས་སྐྱོར་ཐྱོན་ལས་ཀི་མ་དངུལ་རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་

ཤུགས་སར་བས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས། 

བཞི། དངུལ་རའི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་

གཏྱོང་བ། རིག་གནས་གནས་སྐྱོར་ཁྟེ་ལས་སིྒྲག་

འཛུགས་ཀིས་ཧུར་ཐག་གིས་ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་དངུལ་

ཁང་དང་ཁྟེ་ལས་ཀི་སྦྟེལ་མཐུད་བྱྟེད་སྱོའི་ནང་ 

ཞུགས་སུ་འཇུག་པ་དང་། མངའ་ཁྱོངས་ཀི་དངུལ་

ཁང་དང་གུན་སྐྱོབ་འགན་ལྟེན་སྱོགས་དངུལ་རའི་སྟེ་

ཁག་གིས་ཆྟེད་དྱོན་ཡིད་རྱོན་དངུལ་བུན་དང་གུན་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   
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སྐྱོབ་འགན་ལྟེན་ཐྱོན་རས་གསར་སྟེལ་བྱྟེད་པར་ཁདི་

སྟྱོན་བྱས་ཏྟེ། རིག་གནས་གནས་སྐྱོར་ཁྟེ་ལས་ལ་

དངུལ་རའི་མཁྱོ་སྤྱོད་ནུས་ལྡན་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་

བཏང་ནས་རིག་གནས་གནས་སྐྱོར་ཁྟེ་ལས་ཀི་ཡིད་

རྱོན་དངུལ་བུན་ཉྟེན་ཁ30%ལར་ཁ་གསབ་སྤྱོད་

དགྱོས། 

ལྔ།  སིད་གཞུང་གིས་ཞབས་ཞུ་ཉྱོ་སྒྲུབ་བྱྟེད་

ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། གནས་སྐྱོར་ཁྱོམ་རའི་ནད་

ཡམས་རྟེས་ཀི་སླར་གསྱོ་བྱྟེད་ཡུན་རིང་བའི་དྱོན་

དངྱོས་ལ་དམིགས་ནས། ལས་ཁུངས་དང་ཁྟེ་ལས་བྱ་

གཞག་ཚན་པས་ཚོགས་འདུ་དང་ཚགོས་འགྟེམ། གསྱོ་

སྦྱོང་སྱོགས་ཀི་ལས་སྱོ་དྟེ་ཁུལ་ནང་ཁུལ་གི་གནས་

སྐྱོར་ལས་དྱོན་ཁང་དང་སྐར་རམི་གསྱོལ་མགྱོན་ཁང་

སྱོགས་ཁྟེ་ལས་ལ་གཙོ་སྒྲུབ་བྱྟེད་པར་སྐུལ་མ་བྱས་

ཏྟེ། ཁྟེ་ལས་ཀི་གཉྟེར་སྐྱོང་དང་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་བར་

མཐྱོངས་རྒྱ་ཆྟེར་གཏྱོང་བར་རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་དགྱོས། 

དྲུག   རིག་གནས་གནས་སྐྱོར་རྣམ་གངས་

འཛུགས་སྐྲུན་གི་རྒྱུ་རྐྟེན་གཙོ་བྱོའི་འགན་སྲུང་ལ་

ཤུགས་སྱོན་རྒྱག་དགྱོས། རིམ་པ་སྱོ་སྱོའི་སིད་གཞུང་

དང་འབྟེལ་ཡྱོད་སྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོས་འཛུགས་སྐྲུན་ས་

ཆའི་བཀྱོད་སིྒྲག་ཐད་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏྟེ། རིག་གནས་

གནས་སྐྱོར་རྣམ་གངས་ཐད་བཀྱོལ་བའི་ས་ཆ་དྟེ་

དམིགས་བསལ་གིས་ས་ཆ་བྟེད་སྤྱོད་ཀི་སྤིའི་འཆར་

འགྱོད་དང་ལྱོ་འཁྱོར་གི་ས་ཆ་སྤྱོད་པའ་ིའཆར་གཞའི་ི

ནང་བཅུག་ནས། རིག་གནས་གནས་སྐྱོར་རྣམ་

གངས་ཀ་ིབཤྟེར་འགྱོད་དང་མ་དངུལ་གཏྱོང་སྤྱོད་ཀ་ི

མྱུར་ཚད་མགྱོགས་སུ་གཏྱོང་དགྱོས། 

བདུན།  གནས་སྐྱོར་ཁྱོམ་རའི་བྱྟེད་པྱོ་གསྱོ་སྐྱོང་

བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། ཚོང་དང་མ་ར་འདྟེན་

འགུག་གི་བྱྟེད་སྱོ ་ཧུར་ཐག་གིས་སྟེལ་བ་དང་། 

གཟགིས་སྐྱོང་སདི་ཇུས་བཟྱོ་བ། བཤྟེར་འགྱོད་བརྒྱུད་

རིམ་སྟབས་བདྟེ་རུ་གཏྱོང་བ་བཅས་བྱས་ནས་སྤི་

ཚགོས་ཀི་མ་ར་དྟེ་བས་མང་བ་མཚ་ོབྱང་དུ་མ་འཇྱོག་

ལས་དར་བྱྟེད་པར་འགུག་ཐབས་བྱྟེད་དགྱོས། ཁུལ་

རིག་གནས་སྟེ་ཚོགས་མགྱོགས་མྱུར་སྱོས་བཙུགས་

ནས་རྒྱལ་དབང་མ་དངུལ་འཇྱོག་པ་དང་བསྡུ་བའི་

ལས་སྟྟེགས་ཀི་ནུས་པ་འདྱོན་སྟེལ་གང་ལྟེགས་བྱས་

ཏྟེ། རིག་གནས་གནས་སྐྱོར་ཁྟེ་ལས་རྒྱ་སྐྟེད་པར་སྟེ་

ཁདི་བྱྟེད་དགྱོས། 

བརྒྱད།  གནས་སྐྱོར་གི་རྨང་གཞིའི་སིྒྲག་བཀྱོད་

འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཤུགས་སྱོན་རྒྱག་པ། 《མཚོ་བྱང་

ཁུལ་གི་རྒྱལ་སིྤའི་སྐྟེ་ཁམས་གནས་སྐྱོར་བྱ་ཡུལ་

གཏྱོད་པའི ་ལྱོ ་གསུམ་ལས་བསྟར་ཇུས་གཞི》

དང་། 《མཚ་ོསྐྱོར་བྱང་ངྱོགས་ཀི་རྒྱལ་སིྤའ་ིསྐྟེ་ཁམས་

གནས་སྐྱོར་དཔྟེ་སྟྱོན་ཁུལ་གི་ལྱོ་གསུམ་ལག་བསྟར་

འཆར་གཞིའི》ནང་གི་རྣམ་གངས་འཛུགས་སྐྲུན་གི་

ལག་བསྟར་འཕྟེལ་རིམ་མགྱོགས་སུ་བཏང་ནས་

གསྟེར་དངུལ་ཐང་དང་རྡུལ་ཕན་མཁར་གིAཅན 

5རིམ་པའི ་མཛེས་ལྱོངས་ཁུལ་གཏྱོད་པ་དང་། 

“འགིམ་འགྲུལ་གནས་སྐྱོར་མཉམ་འདྟེས”སྱོགས་

གནས་སྐྱོར་གི་རྨང་གཞིའི་སིྒྲག་བཀྱོད་འཛུགས་སྐྲུན་

ལས་གྲྭ་གལ་ཆྟེན་དམ་འཛནི་ཡག་པྱོ་བྱས་ཏྟེ། གནས་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚ་ོབྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།  
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སྐྱོར་འགིམ་འགྲུལ་ཤར་གཏྱོང་ཆུ་ཚད་དང་ཞབས་

ཞུའི་སྤུས་ཚད་ཟམ་མི་ཆད་པར་མཐྱོ་རུ་གཏྱོང་

དགྱོས། 

དགུ།  ལས་ཞུགས་མི་ས་གསྱོ་སྦྱོང་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་

རུ་གཏྱོང་བ། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་ཁབ་ཁྱོངས་སྱོ་སྱོའ་ིགསྱོ་

སྦྱོང་ཐྱོན་ཁུངས་བསྡུ་སིྒྲལ་བྱས་ནས“ད་ཐྱོག+ད་

ཕི”སྱོགས་སྟབས་བསྟུན་བྱྟེད་ཐབས་བརྒྱུད་ནས་

གནས་སྐྱོར་ལས་རིགས་ཀི་མི་སའི་གསྱོ་སྦྱོང་བྱྟེད་

ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས། རིག་གནས་གནས་སྐྱོར་

ཁྟེ་ལས་ཀི་དགྱོས་མཁྱོ་ལ་རྒྱུས་ལྱོན་གསལ་བྱོ་བྱས་

ཏྟེ། “མངགས་ཐྱོ་རྣམ་པའི”གསྱོ་སྦྱོང་སིྒྲག་འཛུགས་

བྱྟེད་པ་དང་། གསྱོ་སྦྱོང་གི་དམིགས་གཏད་རང་

བཞིན་དང་དངྱོས་ཕན་རང་བཞིན་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་

དགྱོས། 

བཅུ།  ལས་ཞུགས་བྱས་མྟེད་པའ་ིསླྱོབ་ཆྟེན་སླྱོབ་

མ་རིག་གནས་གནས་སྐྱོར་ཁྟེ་ལས་སུ་ལས་ཞུགས་

བྱྟེད་པར་སྐུལ་མ་གཏྱོང་བ། མི་སྤ་ིཁྱོངས་གཏྱོགས་ཀ་ི

རྒྱབ་སྐྱོར་སིད་ཇུས་ཁག་དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་པའི་རྨང་

གཞིའི་ཐྱོག རིག་གནས་གནས་སྐྱོར་ཁྟེ་ལས་སུ་ལས་

ཞུགས་ལ་སྦྱོང་ལས་གནས་བཀྱོད་སིྒྲག་གིས་ལས་

ཞུགས་བྱས་མྟེད་པའི་སླྱོབ་ཆྟེན་སླྱོབ་མ་བསྡུ་ལྟེན་

བྱས་ནས་ལས་ཞུགས་བྱྟེད་པར། ཁ་གསབ་རྱོགས་

དངུལ་སྤྱོད་དགྱོས། 



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   
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༄༅།  །མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྲི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གྲི《མཚོ་བྱང་ཁུལ་གྲི་

བཟོ་ལས་དཔལ་འབྱོར་བརན་པོའྲི་ངང་འཕར་བར་སྐུལ་འདེད་

གཏོང་བའྲི་བྱེད་ཐབས་ཁག་བཅུ》དཔར་འགེམ་

བྱས་པའྲི་སོར་གྲི་བརྡ་སྦོར། 

བྱང་སིད〔2022〕ཨང28པ། 

ཏང་ཀྲུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆྟེན། ཁུལ་གི་བཟྱོ་

ལས་དཔལ་འབྱྱོར་འཕྟེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་

བའི ་འབྟེལ་ཡྱོད་ཚོགས་འདུའི ་དགྱོངས་དྱོན་

དང་། དྟེ་བཞིན་ཁུལ་ཨུ་དང་ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་

ཐབས་ཇུས་བཀྱོད་སིྒྲག་ལག་བསྟར་ནན་ཏན་བྱས་

ཏྟེ། ཁྟེ་ལས་ལ་རྱོགས་སྐྱོར་དང་དཀའ་ངལ་སྟེལ་བའི་

སདི་ཇུས་ཁག་ཕྱོགས་ཡྱོངས་ནས་དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་པ་

དང་། ཁྟེ་ལས་ལ་རྱོགས་སྐྱོར་དང་དཀའ་ངལ་སྟེལ་

རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དང་མཚོ་སྱོན་པྱོ་ཞིང་ར།  ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་སྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོར།

《མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་བཟྱོ་ལས་དཔལ་འབྱྱོར་བརན་པྱོའི་ངང་འཕར་བར་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བའི་བྱྟེད་

ཐབས་ཁག་བཅུ》དྟེ2022ལྱོའི་ཟླ4ཚེས26ཉིན་ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས15པའི་ཐྱོག་ཞིབ་

འཇུག་བྱས་ཏྟེ་གྱོས་འཆམ་བྱུང་ཞིང་། ད་ལ་དཔར་འགྟེམ་བྱས་པ་བཞིན་དྱོན་དངྱོས་དང་ཟུང་འབྟེལ་བྱས་ཏྟེ་

ལག་བསྟར་དྱོན་འཁྱོལ་ནན་ཏན་བྱྟེད་རྱོགས། 

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གིས། 

2022ལྱོའི་ཟླ5ཚེས11ཉིན། 

༄༅།  །མཚ་ོབྱང་ཁུལ་གྲི་བཟོ་ལས་དཔལ་འབྱརོ་བརན་པོའྲི་ངང་འཕར་བར་                   

སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའྲི་བྱདེ་ཐབས་ཁག་བཅུ།



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚ་ོབྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།  
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བའི་ཤྟེད་ཤུགས་སར་བས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། དྱོན་

དངྱོས་ཐྱོག་ཁྟེ་ལས་ཀི་ཁུར་པྱོ་ཇྟེ་ཡང་དུ་གཏྱོང་

བ། སིད་ཇུས་ཁག་དམིགས་སར་འབྱྱོར་བ་དང་དྱོན་

འཁྱོལ་ཞིབ་ཚགས་ཡྱོང་བར་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་

བ། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་བཟྱོ་ལས་དཔལ་འབྱྱོར་བརན་

པྱོའི་ངང་འཕར་བར་རྒྱུན་མཐུད་སྐུལ་འདྟེད་ནུས་

ལྡན་གཏྱོང་བ་བཅས་བྱྟེད་ཆྟེད། ཁུལ་གི་གནས་ཚུལ་

དངྱོས་དང་ཟུང་འབྟེལ་བྱས་ཏྟེ། ཆྟེད་དུ་གཤམ་གི་

བྱྟེད་ཐབས་ཁག་བཏྱོན་པ་ཡནི།

གཅྲིག  ནོར་ཁྲལ་གྲི་རྒྱབ་སྐོར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་

གཏོང་བ། 

(གཅིག) རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞིང་ཆྟེན་སིད་གཞུང་

གི་སིད་ཇུས་དང་བྱྟེད་ཐབས་ཁག་ལག་བསྟར་ནན་

མྱོ་བྱྟེད་པ། མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་མི་དམངས་སིད་

གཞུང་གཞུང་ལས་ཐིང་གི《ཁྟེ་ལས་ལ་རྱོགས་སྐྱོར་

བྱྟེད་ཤུགས་སར་བས་ཆྟེ་རུ་བཏང་ནས་ཁྟེ་ལས་

འབིང་ཆུང་གི་སྤུས་ཚད་མཐྱོ་བའི་འཕྟེལ་རྒྱས་ལ་

སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བའི་བྱྟེད་ཐབས་འགའི་སྐྱོར་གི་

བར་སྦྱོར》(མཚོ ་སིད་གཞུང〔2022〕ཨང4པ)

དང་། རྒྱལ་ཁབ་འཕྟེལ་སྒྱུར་ཨུ་ལྷན་དང་བཟྱོ་འཕནི་

པུ། ནྱོར་སིད་པུ་སྱོགས་སྟེ་ཁག་བཅུ་གཉིས་ཀི《བཟྱོ་

ལས་དཔལ་འབྱྱོར་བརན་པྱོའི་ངང་འཕར་བར་སྐུལ་

འདྟེད་གཏྱོང་བའི་སིད་ཇུས་འགའ་དཔར་འགྟེམ་

བྱྟེད་པའི ་སྐྱོར་གི ་བར་སྦྱོར》(འཕྟེལ་སྒྱུར་ཐྱོན་

ལས〔2022〕ཨང273པ)དང་། དྟེ་བཞིན་ཞིང་ཆྟེན་

བཟྱོ་འཕིན་ཐིང་དང་ཞིང་ཆྟེན་ནྱོར་སིད་ཐིང་གི

《<མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་གི་ཁྟེ་ལས་འབིང་ཆུང་གི་

དཀའ་གནད་བསལ་ཏྟེ་འཕྟེལ་རྒྱས་གཏྱོང་བར་རྒྱབ་

སྐྱོར་བྱྟེད་པའི་སིད་ཇུས་ལག་བསྟར་ཞིབ་སྱོལ> 

དཔར་འགྟེམ་བྱས་པའ་ིསྐྱོར་ག་ིབར་སྦྱོར》(མཚ་ོསྱོན་

བཟྱོ་འཕིན〔2022〕ཨང88པ)སྱོགས་སིད་ཇུས་དང་

བྱྟེད་ཐབས་སྱོ་སྱོ་ལག་བསྟར་དྱོན་འཁྱོལ་གཏིང་ཟབ་

བྱས་ཏྟེ། ཁྟེ་ལས་ལ་རྱོགས་སྐྱོར་དང་དཀའ་ངལ་སྟེལ་

ཤུགས་སར་བས་ཆྟེ་རུ་བཏང་ནས། བཟྱོ་ལས་ཁྟེ་ལས་

ཀི ་ཁལ་གྱོན་སིད་ཇུས་དང་དངུལ་རའི ་རྒྱབ་

སྐྱོར། ཚན་རལ་གསར་གཏྱོད། ཐྱོན་སྐྟེད་ཀི་རྒྱུ་རྐྟེན་

གཙོ་བྱོ། ལས་གནས་བརན་པྱོ་དང་ལས་གནས་རྒྱ་

སྐྟེད་བཅས་ཀི་སིད་ཇུས་ཁག་དྱོན་འཁྱོལ་ཡྱོང་བར་

འགན་སྲུང་བྱྟེད་དགྱོས་ཤིང་། དྱོན་དངྱོས་ཐྱོག་ཁྟེ་

ལས་ཀི་ཁུར་པྱོ་ཇྟེ་ཡང་དུ་གཏྱོང་བ་དང་། བཟྱོ་ལས་

དཔལ་འབྱྱོར་བརན་པྱོའ་ིངང་འཕར་སྱོན་ཡྱོང་བ་ས་

བརན་དུ་གཏྱོང་དགྱོས། 《ཁྟེ་ལས་འབངི་ཆུང་འཕྟེལ་

རྒྱས་དང་སྟྱོབས་ཆྟེར་གཏྱོང་བའི་བྱྟེད་ཐབས་ཁག་

བཅུ》(བྱང་སིད་གཞུང་འཕནི〔2022〕ཨང38པ)དྱོན་

འཁྱོལ་བྱས་ཏྟེ། སྟྱོབས་ཤུགས་གཅགི་སིྒྲལ་གིས་འགག་

སྒྲྱོལ་དཀའ་སྟེལ་བྱས་ནས། མཚོ་བྱང་བཟྱོ་ལས་ཁྟེ་

ལས་དང་ཁྟེ་ལས་འབིང་ཆུང་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་སྟྱོབས་

ཆྟེར་གཏྱོང་དགྱོས་པ་དང་། ནུས་ཤུགས་ཡྱོད་རྒུས་

བཟྱོ་ལས་ཁྟེ་ལས་ཀི་སྤུས་ཚད་དང་ཕན་འབས་ཆྟེར་

གཏྱོང་དང་བཟྱོ་ལས་དཔལ་འབྱྱོར་བརན་པྱོའི་ངང་

འཕར་བར་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་དགྱོས། 

(གཉིས།) ཁྟེ་ལས་འབིང་ཆུང་ཕན་གསུམ་གི་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   
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དཔྱ་ཁལ་འཕི་གཅྱོག་འཐྟེན་འཕི་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་

གཏྱོང་བ། 《མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་གི་ཁྟེ་ལས་འབིང་

ཆུང་ག་ིདཀའ་སྟེལ་འཕྟེལ་རྒྱས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་པའ་ི

སིད་ཇུས་ལག་བསྟར་ཞིབ་སྱོལ》ལག་བསྟར་བྱས་

ནས། ཁྟེ་ལས་འབིང་ཆུང་ཕན་གསུམ་གིས2022ལྱོའི་

ལྱོ་འཁྱོར་ནང་གསར་དུ་ཉྱོས་པའི་སིྒྲག་ཆས་ཡྱོ་བྱད་

ཀི་རིན་གྱོང་སྱོར་ཁི500ཡན་ཟིན་ན། རིང་འགྱུར་ལྱོ་

ཚད་ལྱོ་གསུམ་ཡིན་པའི་རིགས་དྟེར་རྟེབ་ཐྟེངས་

གཅིག་གིས་དཔྱ་ཁལ་མ་འཇལ་གྱོང་འཐྟེན་ཆྱོག་པ་

དང་། རིང་འགྱུར་ལྱོ་ཚད་ལྱོ4དང་ལྱོ5། ལྱོ10བཅས་

ཀསི་ཕྟེད་ཀ་བཅག་ནས་འཐྟེན་ཆྱོག ཁྟེ་ལས་ཀིས་དུས་

ཚིགས་གཞིར་བཟུང་ནས་གཟིགས་སྐྱོང་ལྱོངས་སུ་

སྤྱོད་ཆྱོག་པ་དང་། ལྱོ་དྟེར་འཐྟེན་འཕི་མི་ཐུབ་པའི་

རྐྟེན་གིས་བྱུང་བའི་གྱོང་གུན་དྟེ་རྟེས་ཀི་ཁལ་འཇལ་

ལྱོ་འཁྱོར་ལྔའ་ིནང་རསི་སྒྱུར་འཕ་ིའཐྟེན་བྱྟེད་ཆྱོག

(གསུམ།) ཁྟེ་ལས་ཆུང་ཕན་གི“ཁལ་དྲུག་དང་

གྱོན་གཉིས”འཕི་གཅྱོག་བྱྟེད་པའི་སིད་ཇུས་སྤད་

འཐུས་ཁབ་ཁྱོངས་རྒྱ་སྐྟེད་བྱྟེད་པ། སིད་ཇུས་དྱོན་

འཁྱོལ་བྱྟེད་པའ་ིབྱྟེད་པྱོ་དྟེ་གནས་ཐང་འཕར་ཁལ་ག་ི

གཞི་ཁྱོན་ཆུང་བའི་ཁལ་འཇལ་མཁན་ནས་ཁྟེ་ལས་

ཆུང་ཕན་དུ་རྒྱ་བསྐྟེད་པ་དང་། ཁལ་འབབ་ཀི་ཚད་

གཞ5ི0%ལར་ཐྱོན་ཁུངས་དཔྱ་ཁལ་ག་ིསདི་ཇུས་དང་

གྱོང་ཁྟེར་སྲུང་སྐྱོང་འཛུགས་སྐྲུན་དཔྱ་ཁལ། ཁང་

པའི་དཔྱ་ཁལ། མཁར་གྱོང་ས་ཆ་སྤྱོད་ཁལ། ཁལ་

པར(དངུལ་འཛིན་ཉྱོ ་ཚོང་གི ་ཁལ་པར་ཚུད་

མྟེད)། རྨྱོ་ཞངི་བཟུང་སྤྱོད་དཔྱ་ཁལ་དང་སླྱོབ་གསྱོའ་ི

གྱོན་དངུལ་གི་ཟུར་སྱོན། ས་གནས་ཀི་སླྱོབ་གསྱོའི་

ཟུར་སྱོན་བཅས་ཉུང་བསྡུ་བྱྟེད་དགྱོས། 

(བཞི།) ད་ཡྱོད་ཀི་ཁུལ་རིམ་པའི་ཆྟེད་དྱོན་མ་

དངུལ་གི་ནུས་པ་འདྱོན་སྟེལ་གང་ལྟེགས་བྱྟེད་

པ། རྨང་གཞ་ིལྡན་པ་དང་མི་མངྱོན་པའ་ིནུས་ཤུགས་

ལྡན་པའ་ིཁྟེ་ལས་འབིང་ཆུང་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་རྒྱ་སྐྟེད་

གཏྱོང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་པ་དང་། ལྟེ་བའི་འགན་

རྱོད་ནུས་པ་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། ལྱོ་དྟེར་གསར་སྱོན་

བྱས་པའི་གཞི་ཁྱོན་ཡན་གི་བཟྱོ་ལས་ཁྟེ་ལས(མཛོད་

ནས་ཕིར་འཐྟེན་བྱས་པ་སླར་ཡང་མཛོད་འཇུག་ཁྟེ་

ལས་ཚུད་མྟེད)གསྱོ་སྐྱོང་བྱྟེད་པར་ཐྟེངས་གཅགི་རང་

བཞིན་གི་བྱ་དགའ་སྱོར་ཁི20སྤྱོད་དགྱོས། ཁུལ་ནང་

ཁུལ་གི་བཟྱོ་ལས་ཁྟེ་ལས་ལ་མུ་མཐུད་དུ་མི་མངྱོན་

པའི་སྟྱོབས་ཤུགས་འདྱོན་སྟེལ་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་ལག་

བཏང་ནས། ཁྟེ་ལས་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་གསྱོན་ཤུགས་

འཕྟེལ་བ་དང་ཁྟེ་ལས་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་ཡདི་ཆྟེས་ཆྟེ་རུ་

གཏྱོང་བ། མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་བཟྱོ་ལས་དཔལ་འབྱྱོར་

བརན་པྱོའི་ངང་འཕྟེལ་རྒྱས་འགྱོ་བར་སྐུལ་འདྟེད་

ནུས་ལྡན་གཏྱོང་བ་བཅས་བྱས་ནས། སྤི་ཚོགས་དང་

དཔལ་འབྱྱོར་གི་ཕན་འབས་ལྟེགས་པ་དང་ཚན་རལ་

གསར་གཏྱོད་ནུས་པ་ཆྟེ་བ། གཙོ་གཉྟེར་ལས་སྱོའི་

ཡྱོང་འབབ་ཐྱོག་དང་པྱོར་སྱོར་དུང་ཕྱུར1ལས་བརྒལ་

བ། ཁུལ་དམངས་འཚོ་འགན་ལྟེན་དང་སིྤ་ཚོགས་

བརན་ལྷིང་། དཔལ་འབྱྱོར་འཕྟེལ་རྒྱས་བཅས་ལ་

སྐུལ་འདྟེད་ནུས་པ་གལ་ཆྟེན་ཐྱོན་པའི་བཟྱོ་ལས་ཁྟེ་

ལས་ལ་སྱོར་ཁི40ལས་མི་བརྒལ་བའི་ཐྟེངས་གཅིག་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚ་ོབྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།  
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རང་བཞནི་ག་ིབྱ་དགའ་སྤྱོད་དགྱོས།

(ལྔ།) ཁྟེ་ལས་ཀིས་སྤ་ིཚགོས་ཀ་ིའགན་འཁ་ིལག་

ལྟེན་ཧུར་ཐག་བསྟར་བར་སྐུལ་མ་གཏྱོང་བ། བཟྱོ་

ལས་ཁྟེ་ལས་ཀིས་དྱོན་དངྱོས་ཐྱོག་སིྤ་ཚོགས་ཀི་

འགན་འཁི་ལག་བསྟར་བྱྟེད་པར་སྐུལ་འདྟེད་ཧུར་

ཐག་བཏང་ནས་དཔལ་འབྱྱོར་ཉམས་པ་དང་ཚངོ་ར་

ཉམས་པ། པྱོག་གསར་རིམས་ནད་སྱོགས་ལས་བྱུང་

བའི་ཤུགས་རྐྟེན་ངན་པ་ཧུར་ཐག་གིས་སྟེལ་ཐབས་

བྱས་ཏྟེ། སྤི་ཚོགས་ལ་ལྟེགས་སྐྟེས་ཆྟེན་པྱོ་ཕུལ་བ(ལྱོ་

འཁྱོར་འདའི་ིབཟྱོ་ལས་ཀི་ཐྱོན་རས་རནི་ཐང་ལྱོ་གྱོང་

མའ་ིདུས་མཚུངས་ལས10%ཡན་འཕར་བ)དང་། ལས་

ཞུགས་ཐག་གཅྱོད་མང་བ(ལྱོ་འཁྱོར་འདརི་ས་གནས་

དྟེ་གའི་ལས་ཞུགས་མི་གངས་ལྱོ་གྱོང་མའི་དུས་

མཚུངས་ལས10%ཡན་འཕར་བ)། གསར་གཏྱོད་

ནུས་པ་ཆྟེ ་བ(ལྱོ ་འཁྱོར་འདིའི ་ཞིང་ཆྟེན་རིམ་

པའ“ིཆྟེད་ཞབི་ཁད་གསར”ཁྟེ་ལས་ཀི་ཁས་ལྟེན་ཐྱོབ་

པ)ཡི་བཟྱོ་ལས་ཁྟེ་ལས་ལ་སྱོར་ཁི30ལས་མི་བརྒལ་

བའི་ཐྟེངས་གཅིག་རང་བཞིན་གི་བྱ་དགའ་སྤྱོད་

དགྱོས།

གཉྲིས།  དངུལ་རྩའྲི་རྒྱབ་སོྐར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་

གཏོང་བ། 

(དྲུག) དངུལ་བུན་གི་ཉྟེན་ཁའི་ཁ་གསབ་བྱྟེད་

ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། དངུལ་ཁང་ལས་རིགས་ཀི་

དངུལ་རའི་སྟེ་ཁག་གམ་ཡང་ན་མ་དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་

ཁག་ཐྟེག་སྟེ་ཁག་གསི་དངུལ་བུན་གཏྱོང་བའམ་ཡང་

ན་མ་དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་ཁག་ཐྟེག་གི་ལས་སྱོ་སྒྲུབ་

རྟེས། དངུལ་བུན་གྱོང་གུན་བཟྱོས་བའི་ངྱོས་འཛིན་

བྱས་པའམ་ཡང་ན་ཁག་ཐྟེག་གིས་གྱོང་གུན་ཚབ་

འཇལ་བྱྟེད་པའ་ིརགིས་ལ་ཉྟེན་ཁའ་ིཁ་གསབ་ཐྟེབས་

རས་རྟེབ་ཐྟེངས་གཅིག་ལ་ཉྟེན་ཁའི་ཁ་གསབ30% 

སྤྱོད་དགྱོས། དངུལ་ཁང་ལས་རིགས་ཀི་དངུལ་རའི་

སྟེ་ཁག་དང་མ་དངུལ་མཉམ་འདྟེས་ཁག་ཐྟེག་སྟེ་

ཁག་གིས་དངུལ་ཁང་གི་འགན་འཁུར་མཉམ་ལས་

རྐྟེན་སྱོལ་བཙུགས་པའི་འྱོག་བྱུང་བའི་དངུལ་བུན་

ནམ་ཡང་ན་མ་དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་ཁག་ཐྟེག་ལས་སྱོ་

ལས་བྱུང་བ་མ་ཟད། ངྱོས་འཛིན་བྱས་པའི་དངུལ་

བུན་གི་གྱོང་གུན་ནམ་ཡང་ན་ཁག་ཐྟེག་ཚབ་འཇལ་

གི་གྱོང་གུན་ལ། ཉྟེན་ཁའི་ཁ་གསབ་ཐྟེབས་རས་

དངུལ་ཁང་ག་ིཉྟེན་ཁ་འཁུར་བའ་ིབསྡུར་ཚད་ལར་སྱོ་

སྱོར་རྟེབ་ཐྟེངས་གཅིག་ལ་ཉྟེན་ཁའི་ཁ་གསབ40% 

སྤྱོད་དགྱོས། དྟེའ་ིནང་བཟྱོ་ལས་ཁྟེ་ལས་ཆུང་གས་ཀི་

དུད་ཚང་རྟེར་སྱོར་ཁི80ལས་མི་བརྒལ་བ་དང་། བཟྱོ་

ལས་ཁྟེ་ལས་ཆྟེས་ཆུང་གས་དུད་ཚང་རྟེར་སྱོར་

ཁ5ི0ལས་བརྒལ་མི་རུང་། 

(བདུན།) རྣམ་གངས་ཀི་དངུལ་བུན་ཁ་གསབ་

དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་པ། འབྟེལ་ཡྱོད་ཆ་རྐྟེན་དང་མཐུན་

པའི་བཟྱོ་ལས་ཁྟེ་ལས་འབིང་ཆུང་གི་རྣམ་གངས་

འཛུགས་སྐྲུན་དང་གཉྟེར་སྐྱོང་བྱྟེད་རིང་ཐྱོན་པའི་

དངུལ་བུན་ལ་བསྡུར་ཚད་ངྟེས་ཅན་ལར་སྐྟེད་ཀ་

སྤྱོད་པ་དང་། སྐྟེད་གསབ་དངུལ་གངས་མང་ཤྱོས་

སྱོར་ཁི100ལས་བརྒལ་མི་ཆྱོག དངུལ་རའི་སྟེ་ཁག་

གིས་མུ་མཐུད་དངུལ་བུན་གཏྱོང་བའི་ཆ་རྐྟེན་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   
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འཛོམས་པའི་ཁྟེ་ལས་ལ་རྒྱུན་ལྡན་གི་དངུལ་བུན་

གཏྱོང་བའི་ལས་སྱོ་སྒྲུབ་པར་སྐུལ་མ་གཏྱོང་དགྱོས་

པ་ལས། རྨྱོངས་ཚོད་ཀིས་དངུལ་བུན་མི་གཏྱོང་བ་

དང་དངུལ་བུན་ལྟེན་པ།  དངུལ་བུན་གཏྱོང་

མཚམས་འཇྱོག་པ། དངུལ་བུན་གཅྱོག་པ་བཅས་བྱྟེད་

མི་ཆྱོག་ལ། ལུགས་མཐུན་གི་འཁྱོར་རྒྱུག་རང་བཞིན་

རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱྟེད་དགྱོས། 

གསུམ།  ཁེ་ལས་ཀྲི་ཐོན་སེྐད་རྒྱུ་རེྐན་ལ་འགན་སྲུང་

བྱདེ་པ། 

(བརྒྱད།) བཟྱོ་ལས་འཁྱོར་སྐྱོད་མཐུན་སྦྱོར་བྱྟེད་

ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། བཟྱོ་ལས་དཔལ་འབྱྱོར་

འཁྱོར་སྐྱོད་དུས་བབ་ཀི་འགྱུར་ལྡྱོག་ལ་དྱོ་ཁུར་ཆྟེན་

པྱོ་བྱྟེད་པ་དང་། བཟྱོ་ལས་དཔལ་འབྱྱོར་འཁྱོར་སྐྱོད་

ཀི་གནས་ཚུལ་རྱོག་འཇལ་དང་ཕྱོགས་བསྡུས་དབྱྟེ་

ཞིབ་ལ་ཤུགས་སྱོན་རྒྱག་པ། “ཁུལ་རིམ་པའི་མགྱོ་

ཁདི་ཀི‘1+10’སྦྟེལ་མཐུད་ས་ཚགིས་ཀི་གཞ་ིརམི་མང་

ཚགོས་ལ་ཞབས་འདྟེགས་ཞུ་བའི”རྱོགས་སྐྱོར་ལྟེགས་

ཆ་འདྱོན་སྟེལ་བཅས་བྱས་ཏྟེ། ཁྟེ་ལས་ལ་རྱོག་འཇལ་

དང་ཁྟེ་ལས་ཀི་དགྱོས་མཁྱོ་དིས་ཏྟེ་སྐྱོང་བ། ཁྟེ་ལས་

ལ་ཞབས་འདྟེགས་ཞུ་བ་བཅས་མཐའ་འཁྱོངས་བྱྟེད་

པ། ཁྟེ་ལས་ལ་རྱོག་འཇལ་དང་ཁྟེ་ལས་ལ་ཞབས་

འདྟེགས་ཞུ་བ་བཅས་མཐའ་འཁྱོངས་བྱྟེད་པ་དང་། 

ལྷག་པར་དུ་ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་བཟྱོ་ལས་དཔལ་འབྱྱོར་

གི་འདྟེགས་སྐྱོར་ནུས་པ་ཆྟེ་བའི་གཙོ་གནད་ཁྟེ་ལས་

ལ“ཁྟེ་ལས་རྟེར་བྱྟེད་ཐབས་རྟེ”ཡ་ིལས་ཀའ་ིལམ་སྱོལ་

དྱོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏྟེ། རིགས་དབྱྟེ་མཛུབ་ཁིད་དང་

གནད་སྨནི་ཞབས་ཞུ་བྱས་ནས། ཁྟེ་ལས་ལ་ཐྱོན་སྐྟེད་

ག ཉྟེ ར ་ སྐྱོ ང ་ ཁྱོ ད ་ ཀི ་ ད ཀ འ ་ ག ན ད ་ ད ང ་ མ དྱོ ་

གནད། འགག་གནད་བཅས་ཐག་གཅྱོད་ཏན་ཏིག་

བྱས་ཏྟེ། གཙོ་གནད་ས་ཁུལ་དང་གཙོ་གནད་ཁྟེ་

ལས། གཙོ་གནད་ཐྱོན་རས་བཅས་བརན་པྱོའི་ངང་

འཁྱོར་སྐྱོད་ཡག་པྱོ་ཡྱོང་བ་འགན་ལྟེན་བྱྟེད་དགྱོས།   

(དགུ།) ཐྱོན་སྐྟེད་རྒྱུ་རྐྟེན་གི་ཁ་གསབ་བྱྟེད་

ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། 《མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་གི་

ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཁབ་ཁྱོངས་ཀི་དཀའ་ངལ་

ཡྱོད་པའི་ལས་རིགས་སླར་གསྱོ་འཕྟེལ་རྒྱས་ལ་སར་

བས་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བའི་སིད་ཇུས་བྱྟེད་ཐབས་

འགའ》ཡི་དགྱོངས་དྱོན་དྱོན་འཁྱོལ་ནན་པྱོ་བྱས་ཏྟེ། 

2022ལྱོར་ཞིང་ཆྟེན་ནང་ཁུལ་གི་རིམས་ནད་ཉྟེན་ཁ་

ཆྟེ་འབིང་ས་ཁུལ་གི་གས་སུ་བཞག་པའི་རྱོང་རིམ་

པའ་ིསདི་འཛནི་ས་ཁྱོངས་ནང་ག་ིཁྟེ་ལས་འབངི་ཆུང་

ཕན་གསུམ་གིས་གཞུང་ཁྱོངས་ཁང་པ་བྱོགས་མར་

བངས་ཡྱོད་ན། 2022ལྱོར་ཟླ6གི་བྱོགས་དངུལ་མྟེད་

པར་གཏྱོང་ཞིང་། ས་ཁུལ་གཞན་དག་ཏུ་ལྱོ་སྟྱོད་ཀི་

ཟླ3གི་བྱོགས་དངུལ་མྟེད་པ་གཏྱོང་བ་ཡིན། རྒྱུན་

ལྡན་ག་ིགཉྟེར་སྐྱོང་དང་ཁམིས་ལར་དཔྱ་ཁལ་འཇལ་

བའི་བཟྱོ་ལས་ཁྟེ་ལས་འབིང་ཆུང་ཕན་གསུམ་ལ་ས་

ཁུལ་སྱོ་སྱོའ་ིཁྟེ་ལས་ཀི་དཔལ་འབྱྱོར་ཕན་འབས་དང་

སྤི་ཚོགས་ཀི་ལྟེགས་སྐྟེས་སྱོགས་ལ་གཞིགས་ནས་ལྱོ་

འཁྱོར་གྱོང་མར་དངྱོས་སུ་སྤད་པའི་བཟྱོ་ཁང་གི་

བྱོགས་དངུལ་སྱོམ་འབྱོར་གི་བསྡུར་ཚད་ངྟེས་ཅན་

ལར་ཁ་གསབ་སྤྱོད་དགྱོས། བཟྱོ་ལས་ཁབ་ཁྱོངས་ཀི་



ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚ་ོབྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།  
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སྟྱོད་རྒྱུད་དང་སྨད་རྒྱུད་ཀི་ཐྱོན་ལས་སྦྟེལ་ཐག་ཁྱོད་

ཀི་སྣུར་སིང་སྦྟེལ་ཐག་དང་ཁ་གསབ་འབྟེལ་ཐག་

སྱོགས་ནུས་པ་གལ་ཆྟེན་འདྱོན་སྟེལ་བྱྟེད་མཁན་ཁྟེ་

ལས་འབིང་ཆུང(ནུས་ཁུངས་ཟད་གྱོན་ཆྟེ ་བ་

དང་། ཆུ་ཟད་གྱོན་ཆྟེ་བ། དྟེ་བཞིན་ཆུ་དང་། གླྱོག 

རླངས་བཅས་རྒྱུ་ཆ་ཐྱོན་སྐྟེད་བྱྟེད་པར་སྤྱོད་པའི་ཁྟེ་

ལས་ཕུད)དྟེའི་ལྱོ་འཁྱོར་གྱོང་མའི་ཐྱོན་སྐྟེད་གཉྟེར་

སྐྱོང་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཐྱོན་པའི་ཆུ་རིན་དང་གླྱོག་

རིན། སྐྟེལ་འདྟེན་འགྱོ་གྱོན(ལགས་ལམ་སྐྟེལ་འདྟེན་

འགྱོ་གྱོན་ཚུད་མྟེད)སྱོགས་ཐྱོན་སྐྟེད་རྒྱུ་རྐྟེན་གིས་དྟེའ་ི

བསྡུར་ཚད་ཅུང་ཆྟེ་བའི་ཁྱོད་ཀི་ཚན་པ་གཅིག་

བསྡུར་ཚད་ངྟེས་ཅན་ཞགི་ལ་གཞགིས་ནས་ཁ་གསབ་

སྤྱོད་དགྱོས། 

(བཅུ།) ལས་ཤྱོར་ལས་ཞུགས་འགན་སྲུང་དྱོན་

འཁྱོལ་བྱྟེད་པ། ལས་ཤྱོར་ཉྟེན་འགྱོག་འགན་ལྟེན་

ལག་བསྟར་གིས་ལས་གནས་བརན་པྱོའི་ངང་ལས་

ཞུགས་རྒྱ་སྐྟེད་གཏྱོང་བའི་སིད་ཇུས་དྱོན་འཁྱོལ་

དང་། ལས་ཤྱོར་ལས་རྨས་ཉྟེན་འགྱོག་འགན་ལྟེན་གི་

གྱོན་ཚད་དང་ལས་རགིས་གསྱོ་སྦྱོང་ག་ིཁ་གསབ། ཁྟེ་

ལས་ཀིས་ལས་ཞུགས་དཀའ་ངལ་ཡྱོད་པའི་མི་ས་

བསྡུ་ལྟེན་སྱོགས་གཙོ་གནད་རིགས་ཚོགས་ལས་

ཞུགས་ཀ་ིསིྤ་ཚགོས་ཁ་གསབ་སདི་ཇུས་དུས་མཚམས་

རང་བཞིན་གིས་དམའ་རུ་གཏྱོང་བ་དང་། ཁྟེ་ལས་

འབིང་ཆུང་གི་ལས་གནས་བརན་པྱོ་ཡྱོང་བར་རྒྱབ་

སྐྱོར་བཅས་བྱས་ཏྟེ། མཐྱོ་རིམ་སླྱོབ་གྲྭའི་སླྱོབ་ཐྱོན་

སླྱོབ་མ་དང་དམག་འཁྱུར་དམག་མི། ཞིང་སྟེའི་

དབུལ་ཐར་མི་འབྱོར་སྱོགས་གཙོ་གནད་རིགས་

ཚོགས་ལས་ཞུགས་སར་ལས་མང་བ་བསྡུ་ལྟེན་བྱྟེད་

དགྱོས། ཀུན་ཕན་རང་བཞིན་གི་ལས་ཤྱོར་ཉྟེན་

འགྱོག་འགན་ལྟེན་གིས་ལས་གནས་བརན་པྱོའི་ངང་

ཕིར་སླྱོག་བྱྟེད་པའི་སིད་ཇུས་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་

བྱས་ཏྟེ། 2022ལྱོར་ཁྟེ་ལས་འབིང་ཆུང་ཕན་གསུམ་གི་

ཕིར་སླྱོག་བསྡུར་ཚད་དྟེ་ཁྟེ་ལས་དང་དྟེའི་ལས་བཟྱོ་

པས་ལྱོ་འཁྱོར་གྱོང་མར་དངྱོས་སུ་འཇལ་བའི་ལས་

ཤྱོར་ཉྟེན་འགྱོག་འགན་ལྟེན་གྱོན་དངུལ་གི60% 

ནས90%བར་མཐྱོ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས། 
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

༄༅།  །མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྲི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི《མཚོ་བྱང་

ཁུལ་གྲི་སློབ་ཆེན་མཐར་ཕྲིན་སློབ་མའྲི་ལས་ཞུགས་ལྟ་སྦོང་དང་

ལྟ་སྦོང་རེན་གཞྲི་དོ་དམ་གྲི་གནས་སབས་བྱེད་ཐབས》

དཔར་འགེམ་བྱས་པའྲི་སོར་གྲི་བརྡ་སྦོར།  

བྱང་སིད་གཞུང་ལས་ཁང〔2022〕ཨང19པ། 

ལའེུ་དང་པོ།  སྤྲིའྲི་རྩ་དོན། 

དོན་ཚན་དང་པོ།  མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་སླྱོབ་ཆྟེན་

མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མའི་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་ལས་དྱོན་

ལ་སར་བས་ཤུགས་སྱོན་རྒྱག་པ་དང་ལ་སྦྱོང་ལམ་

ལུགས་ཚད་ལྡན་དུ་གཏྱོང་བ། དྱོ་དམ་ཆུ་ཚད་མཐྱོ་

རུ་གཏྱོང་ཆྟེད། ཞིང་ཆྟེན་མི་སྤི་ཐིང་གི《ཞིང་ཆྟེན་

ཡྱོངས་ཀི་སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕནི་སླྱོབ་མའ་ིལས་ཞུགས་

ལ་སྦྱོང་ལས་དྱོན་ལ་སར་བས་ཤུགས་སྱོན་རྒྱག་པའི་

རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དང་མཚོ་སྱོན་པྱོ་ཞིང་ར། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་སྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོར། 

《མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མའི་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་དང་ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞི་དྱོ་དམ་གི་

གནས་སྐབས་ལག་བསྟར་བྱྟེད་ཐབས》དྟེ2022ལྱོའི་ཟླ4ཚེས15ཉིན་ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་རྒྱུན་ཨུའི་ཚོགས་འདུ་

ཐྟེངས14པའི་ཐྱོག་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་གྱོས་འཆམ་བྱུང་ཞིང་། ད་ལ་དཔར་འགྟེམ་བྱས་པ་བཞིན་དྱོན་དངྱོས་

དང་ཟུང་འབྟེལ་བྱས་ནས་ལག་བསྟར་དྱོན་འཁྱོལ་ནན་ཏན་བྱྟེད་རྱོགས། 

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་། 

2022ལྱོའི་ཟླ4ཚེས19ཉིན། 

༄༅།  །མཚ་ོབྱང་ཁུལ་གྲི་སླབོ་ཆེན་མཐར་ཕྲིན་སླབོ་མའྲི་ལས་ཞུགས་ལྟ་སྦངོ་དང་ལྟ་སྦངོ་    

རནེ་གཞྲི་དོ་དམ་གྲི་གནས་སབས་ལག་བསྟར་བྱདེ་ཐབས། 
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

སྐྱོར་གི་བར་སྦྱོར》(མཚོ་སྱོན་མི་སིྤ་ཐིང་བཀམ〔2009〕

ཨང186པ）དང《མཚ་ོསྱོན་ཞངི་ཆྟེན་གི་ལས་ཞུགས་

ཁ་གསབ་མ་དངུལ་དྱོ་དམ་བྱྟེད་ཐབས》(མཚོ་སྱོན་

ནྱོར་སིད〔2020〕ཨང1833པ）སྱོགས་ཡིག་ཆའི་

དགྱོངས་དྱོན་གཞིར་བཟུང་ནས། བྱྟེད་ཐབས་འདི་

གཏན་འབྟེབས་བྱས་པ་ཡནི།

དོན་ཚན་གཉྲིས་པ།  བྱྟེད་ཐབས་འདིའི་ནང་

བརྱོད་པའི་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་ཞྟེས་པ་ནི་མི་ཤུགས་

ཐྱོན་ཁུངས་དང་སིྤ་ཚོགས་འགན་སྲུང་སྟེ་ཁག་གིས་

གཏན་ཁྟེལ་བྱས་པའི་ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞིར་ཟྟེར་བ་

དང་། ལ་སྦྱོང་གི་ལས་གནས་མཁྱོ་འདྱོན་བྱྟེད་

པ། སླྱོབ་གྲྭ་ནས་ཁ་བལ་ནས་ལྱོ་གཉིས་ནང་ལས་

ཞུགས་བྱས་མྟེད་པའི་མཚོ་བྱང་གི་ཡིན་པའི་སླྱོབ་

ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མ（གཤམ་དུ་སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་

ཕིན་སླྱོབ་མ་ཞྟེས་བིས་ཡྱོད）ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་

ནང་ཞུགས་པར་བསྡུ་ལྟེན་བྱྟེད་ཅིང་། ལ་སྦྱོང་མི་

སའི་འཚོ་བའི་ཁ་གསབ་སྤད་དྟེ། སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་

ཕིན་སླྱོབ་མའི་ལས་ཞུགས་ནུས་པ་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ་

དང་མི་བཀྱོལ་སྟེ་ཁག་གིས་སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་

སླྱོབ་མ་བསྡུ་ལྟེན་བྱྟེད་པར་སྐུལ་སླྱོང་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱྟེད་པའ་ིདམངས་ཕན་བྱྟེད་ཐབས་ཤགི་ཡནི། 

དོན་ཚན་གསུམ་པ།  ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་བྱྟེད་

སྐབས་མི་སྟེར་རང་མྱོས་དང་སདི་གཞུང་གསི་རྱོགས་

སྐྱོར་བྱྟེད་པའ་ིར་དྱོན་མཐའ་འཁྱོངས་བྱྟེད་དགྱོས། 

དོན་ཚན་བཞྲི་པ།  ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་ལས་དྱོན་

གི་དམིགས་ཚད་ནི་སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མའི་

ཕྱོགས་བསྡུས་བྱང་ཚད་དང་ལས་རིགས་ནུས་པ་ཆྟེ་

རུ་གཏྱོང་རྱོགས་བྱས་ཏྟེ། ལས་ཞུགས་ཀི་འགན་རྱོད་

ནུས་པ་ཆྟེ་རུ་བཏང་ནས་ལས་ཞུགས་གང་མགྱོགས་

མངྱོན་འགྱུར་ཡྱོང་བ་དྟེ་ཡནི། 

ལའེུ་གཉྲིས་པ།  རྩ་འཛུགས་དོ་དམ་དང་འགན་འཁྲྲི། 

དནོ་ཚན་ལྔ་པ།  སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མའི་

ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞིར་གཅིག་གྱུར་རྟེ་ཞུ་

དང་རམི་པ་དབྱྟེ་ནས་དྱོ་དམ་བྱྟེད་པ་དང་། ལྱོ་རྟེའི་

ཞིབ་བཤྟེར་ལམ་ལུགས་འཛུགས་པ། འགུལ་རྣམ་དྱོ་

དམ་དང་གཏྱོགས་ཁྱོངས་དྱོ་དམ་གི་ར་དྱོན་ལག་

བསྟར་བྱྟེད་དགྱོས། 

དོན་ཚན་དྲུག་པ།  ཁུལ་མི་ཤུགས་ཐྱོན་ཁུངས་

དང་སྤི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ཅུས་ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་ལས་

ཞུགས་ལ་སྦྱོང་ལས་དྱོན་ལ་སྱོམ་འགྱོད་དྱོ་དམ་བྱྟེད་

པ་ཡནི། འགན་འཁ་ིགཙ་ོབྱོ་ནི། 

གཅིག ཞིང་ཆྟེན་མི་སྤི་ཐིང་གི་འབྟེལ་ཡྱོད་

གཏན་འབྟེབས་དང་ཟུང་འབྟེལ་བྱས་ཏྟེ། མཚོ་བྱང་

ཁུལ་གི་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་གི་འབྟེལ་ཡྱོད་ལམ་

ལུགས་འཐུས་ཚང་དུ་གཏྱོང་དགྱོས། 

གཉིས། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་གི་

སྤིའ་ིའཆར་འགྱོད་དང་ལྱོ་འཁྱོར་ག་ིའཆར་གཞ་ིབཟྱོ་

དགྱོས། 

གསུམ། ཞིབ་བཤྟེར་གཏན་ཁྟེལ་གིས་སྱོ་བྱང་

བཀལ་ནས་ཁུལ་རིམ་པའི་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་དཔྟེ་

སྟྱོན་རྟེན་གཞི་དྟེ་ཞིང་ཆྟེན་རིམ་པའི་ལས་ཞུགས་



- 37 - 

ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

དཔྟེ་སྟྱོན་རྟེན་གཞརི་རྟེ་ཞུ་འྱོས་སྦྱོར་བྱྟེད་དགྱོས། 

བཞི། ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞིའི་འཁྱོར་སྐྱོད་གནས་

ཚུལ་གི་བསྐར་ཞིབ་དང་འགུལ་རྣམ་དྱོ་དམ། ཁུལ་

ཡྱོངས་ཀི་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་ལས་དྱོན་གི་ཞིབ་

བཤྟེར་བཅས་ལ་ལ་སྐུལ་བྱྟེད་དགྱོས། 

ལྔ། ཧྲན་ཏུང་གིས་རྱོགས་སྐྲུན་བྱས་པའི་ལས་

ཞུགས་ལས་གཏྱོད་ཀི་ཁ་གསབ་མ་དངུལ་གི་དྱོ་དམ་

ལ་སྐུལ་དང་རྟེས་འདྟེད་བྟེད་སྤྱོད་བྱྟེད་འགན་འཁུར་

དགྱོས། 

དོན་ཚན་བདུན་པ།  རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་སིྤ་སྟེ་ཁག་

གསི་ཁྱོངས་གཏྱོགས་ཁུལ་ག་ིལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་ལས་

དྱོན་ལ་སྱོམ་འགྱོད་དྱོ་དམ་བྱྟེད་འགན་འཁུར་དགྱོས་

ཤངི་། འགན་འཁ་ིགཙ་ོབྱོ་ནི། 

གཅགི རང་ས་གནས་ཀི་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་ག་ི

སྤིའི་འཆར་འགྱོད་དང་ལྱོ་འཁྱོར་འཆར་གཞི་བཟྱོ་

དགྱོས། 

གཉིས། རང་ས་གནས་ཀི་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་

རྟེན་གཞ་ིའྱོས་སྦྱོར་རྟེ་ཞུ་དང་། མངའ་ཁྱོངས་ནང་ག་ི

ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞརི་ལྱོ་རྟེ་རྟེར་ཞབི་བཤྟེར་བྱྟེད་དགྱོས། 

གསུམ། ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་ག་ིཁ་གསབ་རྟེ་ཞུར་

ཞབི་བཤྟེར་གཏན་འབྟེབས་བྱྟེད་དགྱོས། 

བཞི། ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞིར་ལ་སྐུལ་དང་ཞིབ་

བཤྟེར། དཔྱད་དཔྱོག་བཅས་བྱས་ཏྟེ། གྱོས་མགྱོ་

བཏྱོན་ནས་འགུལ་རྣམ་གིས་བྱང་བུ་འགྟེལ་བའམ་

ཡང་ན་བྱང་བུ་ལྟེན་པ་བཅས་བྱྟེད་དགྱོས། 

  དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ཁུལ་དང་རྱོང་གི་ལས་

ཞུགས་སྟེ་ཁག་གིས་རིམ་པ་དྟེ་གའི་མི་སིྤ་སྟེ་ཁག་གི་

མཛུབ་ཁིད་འྱོག ས་གནས་དྟེ་གའི་ལས་ཞུགས་ལ་

སྦྱོང་ག་ིར་འཛུགས་སྐུལ་འདྟེད་དང་ལས་སྱོའ་ིམཛུབ་

ཁིད་ལས་དྱོན་གི་ཞིབ་ཕའི་འགན་འཁུར་དགྱོས་

ལ། འགན་འཁ་ིགཙ་ོབྱོ་ནི། 

གཅིག ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་འཆར་གཞི་ལག་

བསྟར་སིྒྲག་འཛུགས་བྱྟེད་དགྱོས། 

གཉིས། ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞིའི་རྟེ་ཞུ་

བྱྟེད་མཁན་སྟེ་ཁག་གི་ཐྱོབ་ཐང་བདག་སྤྱོད་དང་

ཐྱོག་མའ་ིཞབི་བཤྟེར་བྱྟེད་དགྱོས། 

གསུམ། ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་གི་འབྟེལ་ཡྱོད་ཆ་

འཕིན་བསྡུ་རུབ་དང་གྱོང་ཞུ། ཁབ་སྒྲྱོག་བཅས་བྱྟེད་

དགྱོས། 

བཞི། སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མའི་ལས་

ཞུགས་ལ་སྦྱོང་གི་མིང་ཐྱོ་འགྱོད་པའི་རྟེ་ཞུ་བདག་

སྤྱོད་དང་ཞབི་བཤྟེར་བྱྟེད་དགྱོས། 

ལྔ། ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞི་དང་སླྱོབ་

ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མར་ལས་གནས་འབྟེལ་མཐུད་

སིྒྲག་འཛུགས་བྱྟེད་དགྱོས། 

དྲུག ལ་སྦྱོང་མི་སར《ལས་ཞུགས་ལས་ཤྱོར་ཐྱོ་

འགྱོད་དཔང་ཡགི》ལྟེན་པར་མཛུབ་ཁདི་དང་ཞབས་

ཞུ་མཁྱོ་འདྱོན་བྱྟེད་དགྱོས། 

བདུན། རང་མངའ་ཁྱོངས་ནང་གི་ལས་ཞུགས་

ལ་སྦྱོང་རྟེ་འདུན་ཞུ་མཁན་སྱོམ་འགྱོད་སྱོམས་སིྒྲག་

བྱྟེད་དགྱོས། 

བརྒྱད། ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་ལས་དྱོན་ལ་ཉིན་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

རྒྱུན་གི་དྱོ་དམ་དང་རྟེས་སྟེག་ཞབས་ཞུ་བྱྟེད་པ་མ་

ཟད། ལ་སྦྱོང་མི་སའི་རསི་ཁ་བཟྱོ་དགྱོས། 

དགུ། ལ་སྦྱོང་རྱོགས་དངུལ་རྟེ་ཞུ་བདག་སྤྱོད་

དང་ཐྱོག་མའ་ིཞབི་བཤྟེར་བྱྟེད་དགྱོས། 

ལེའུ་གསུམ་པ།  ལྟ་སྦོང་རེན་གཞྲིའྲི་སྙན་ཞུ་དང་

ངསོ་འཛིན། 

དོན་ཚན་དགུ་པ།  ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞ་ིའཛུགས་པར་

རྟེ་ཞུ་བྱྟེད་མཁན་ནི་རང་ཚུགས་ཀི་ཁིམས་མིའི་ཐྱོབ་

ཐང་ལྡན་པའི་ཁྟེ་ལས་དང་དྱོན་གཉྟེར་སྟེ་ཁག་ཡིན་

པར་གཏན་ཁྟེལ་བྱྟེད་དགྱོས། དུས་མཚུངས་སུ་

གཤམ་གསལ་གི་ཆ་རྐྟེན་དག་འཛམོས་དགྱོས་པ་སྟྟེ། 

གཅིག སྤི་ཚོགས་ཀི་འགན་འཁི་འཁུར་སྟེམས་

ཆྟེ་ཙམ་ལྡན་པ་དང་། དྱོ་དམ་ཚད་ལྡན་ཡིན་པ། 

གངས་འབྱོར་ངྟེས་ཅན་གི་ལ་སྦྱོང་ལས་གནས་རྒྱུན་

མཐུད་ངང་མཁྱོ་འདྱོན་བྱྟེད་ཐུབ་པ། ལ་སྦྱོང་བྱྟེད་

པའི་སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མ་ལས་ཞུགས་སྡུད་

ལྟེན་བྱྟེད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ལྡན་དགྱོས། 

གཉིས། མཁྱོ་འདྱོན་བྱྟེད་པའི་ལ་སྦྱོང་ལས་

གནས་དྟེར་ལག་རལ་འདུས་ཚད་དང་ལས་སྱོའ་ིནང་

དྱོན་ངྟེས་ཅན་ཞགི་བཀྱོད་སིྒྲག་བྱས་ཏྟེ། ཆྟེད་ལས་མི་

འད་བའ་ིསླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མའ་ིརལ་ནུས་ཀ་ི

ཆུ་ཚད་དང་ལས་ཀའི་འཇྱོན་ཐང་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་པར་

ཁག་ཐྟེག་བྱྟེད་དགྱོས། 

གསུམ། ལྱོ་རྟེར་མཁྱོ་འདྱོན་བྱྟེད་ཐུབ་པའི་ལ་

སྦྱོང་ལས་གནས་ཀི་གངས་འབྱོར་དང་ལས་གནས་ཀ་ི

འགན་འཁི། ལས་གནས་ཀི་བང་བྱ། ལ་སྦྱོང་གི་དུས་

ཚོད་སྱོགས་ཀི་འབྟེལ་ཡྱོད་ནང་དྱོན་ཁ་གསལ་བཟྱོ་

དགྱོས། 

བཞི། ལ་སྦྱོང་བྱྟེད་སའམ་ཡང་ན་ལས་གནས་

ངྟེས་ཅན་ཡྱོད་དགྱོས་པ་དང་། འབྟེལ་ཡྱོད་ལག་ལྟེན་

གི་དགྱོས་མཁྱོ་སྐྱོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད། བལྱོས་བཅས་

ངྟེས་བརན་ག་ིལ་སྦྱོང་མཛུབ་ཁདི་དང་རམ་འདྟེགས་

མི་ས་ཡང་ཡྱོད་དགྱོས། 

ལྔ། ལ་སྦྱོང་དྱོ་དམ་གི་ཆ་སྟེབ་ལམ་ལུགས་

འཛུགས་དགྱོས་ཤིང་། དྟེར་ལ་སྦྱོང་མི་སའི་དྱོ་དམ་

དང་འཚོ་བའི་ཁ་གསབ་སྤྱོད་པ། ལ་སྦྱོང་བྱས་ཚུལ་

དཔྱད་ཞིབ། དྟེ་བཞིན་གསལ་འབྱྟེད་སྱོགས་ཀི་ནང་

དྱོན་ཚུད་ཡྱོད། 

དྲུག རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འབྟེལ་ཡྱོད་བཅའ་ཁིམས་

དང་ཁམིས་སྱོལ་ལག་བསྟར་ནན་ཏན་བྱས་ཏྟེ། རྒྱལ་

ཁབ་ཀི་གཏན་འབྟེབས་དང་མཐུན་པའི་ངལ་རྱོལ་

སྲུང་སྐྱོང་དང་ལས་རིགས་ཉྟེན་ཁ་འགྱོག་སྲུང་གི་

བྱྟེད་ཐབས་ཡྱོད་དགྱོས་པ་བཅས་ཡནི། 

དོན་ཚན་བཅུ་བ།  ལ་སྦྱོང་སྟེ་ཁག་ག་ིལས་རགིས་

ཁབ་ཚུལ་དྟེ་ས་གནས་དྟེ་གའི་གཙོ་གནད་འཕྟེལ་

རྒྱས་ཀི་ལྟེགས་ཆའི་ཐྱོན་ལས་ལ་དམིགས་བསལ་གི་

བསམ་གཞིག་བྱྟེད་པ་དང་། དུས་མཚུངས་སུ་ལས་

རིགས་མི་འད་བའི་ཁྟེ་ལས་དང་དྱོན་གཉྟེར་སྟེ་ཁག་

ཞུགས་གང་ཐུབ་བྱས་ཏྟེ། སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་

མའ་ིདགྱོས་མཁྱོ་མི་འད་བ་སྐྱོང་ཐུབ་པ་བྱྟེད་དགྱོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་གཅྲིག  ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞིའི་ཡིག་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

ཐྱོག་སན་ཞུ་འབུལ་སྐབས་གཤམ་གསལ་གི་དཔྱད་

ཡགི་ཁག་སྤྱོད་དགྱོས་པ་སྟྟེ། 

གཅིག ཁུལ་ཁྱོངས་གཏྱོགས་ཀི་ཁྟེ་ལས་དང་

དྱོན་གཉྟེར་སྟེ་ཁག་དྟེ་ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞི་རྟེ་ཞུའི་ཆ་

རྐྟེན་དང་མཐུན་ན། 《མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་གི་སླྱོབ་

ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མའི་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་རྟེན་

གཞའི་ིརྟེ་ཞུའ་ིརྟེའུ་མིག》སྤྱོད་དགྱོས་པ་མ་ཟད། ལས་

གཉྟེར་ལག་ཁྟེར་གི་འད་དྟེབ་བམ་ཡང་ན་དྱོན་

གཉྟེར་ཁིམས་མིའི་ཐྱོ་འགྱོད་ལག་འཁྟེར་གི་བསྐར་

དཔར། མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མའི་ལ་སྦྱོང་དྱོ་དམ་བྱྟེད་

ཐབས་སྱོགས་ཀི་དཔྱད་ཡིག་བཅས་ཞྱོར་དུ་མཁྱོ་

འདྱོན་བྱྟེད་དགྱོས་ལ། རམི་པ་གཅགི་མཚུངས་ཀ་ིམི་

སྤ་ིསྟེ་ཁག་ག་ིཞབི་བཤྟེར་མྱོས་མཐུན་ཐྱོབ་རྟེས། ཞངི་

ཆྟེན་མི་སྤི་ཐིང་ལ་བཤྟེར་མཆན་འགྱོད་པར་འབུལ་

དགྱོས། 

གཉིས། རྱོང་ཁྱོངས་གཏྱོགས་ཀི་ཁྟེ་ལས་དང་

དྱོན་གཉྟེར་སྟེ་ཚན་དྟེ་ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞི་རྟེ་ཞུའི་ཆ་

རྐྟེན་དང་མཐུན་ན། 《མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་གི་སླྱོབ་

ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མའི་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་རྟེན་

གཞིའི་རྟེ་ཞུའི་རྟེའུ་མིག》དང་། ལས་གཉྟེར་ལག་

ཁྟེར་གི་འད་དྟེབ་བམ་ཡང་ན་དྱོན་གཉྟེར་ཁིམས་

མིའི་ཐྱོ་འགྱོད་ལག་འཁྟེར་གི་བསྐར་དཔར། མཐར་

ཕིན་སླྱོབ་མའི་ལ་སྦྱོང་དྱོ་དམ་བྱྟེད་ཐབས་སྱོགས་ཀི་

དཔྱད་ཡིག་བཅས་ཞྱོར་དུ་མཁྱོ་འདྱོན་བྱྟེད་དགྱོས་

ལ། རིམ་པ་གཅིག་མཚུངས་ཀི་མི་སྤི་སྟེ་ཁག་གིས་

ཞིབ་བཤྟེར་བྱས་པ་བརྒྱུད། ཁུལ་མི་སིྤ་སྟེ་ཁག་ལ་

བསྐར་ཞིབ་བྱྟེད་པར་སན་སྟེང་ཞུས་རྟེས། ཞིང་ཆྟེན་

མི་སྤ་ིཐིང་ལ་བཤྟེར་མཆན་འགྱོད་པར་འབུལ་དགྱོས།

གསུམ། མཁྱོ་འདྱོན་བྱྟེད་དགྱོས་པའི་དཔྱད་

ཡགི་གཞན་དག་བཅས་ཡནི། 

དོན་ཚན་བཅུ་གཉྲིས།  ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་ག་ིསན་

ཞུ་འབུལ་བར་གཤམ་གསལ་གྱོ་རམི་ལར་སྒྲུབ་དགྱོས་

པ་སྟྟེ། 

གཅིག སྟེ་ཁག་གི་སན་ཞུ། མི་བཀྱོལ་སྟེ་ཁག་

གསི་ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞའི་ིརྟེ་ཞུ་བྱྟེད་སྐབས། ས་གནས་

དྟེ་གའ་ིམི་སྤ་ིསྟེ་ཁག་ཁྱོངས་གཏྱོགས་ཀ་ིསྤ་ིཔའ་ིལས་

ཞུགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་ཁུངས་ལ་རྟེ་ཞུ་བྱྟེད་དགྱོས་

པ་མ་ཟད། འབྟེལ་ཡྱོད་དཔྱད་ཡགི་འབུལ་དགྱོས་པ་

དང་། ར་དྱོན་ཐྱོག་ལྱོ་གཅགི་ལ་རྟེ་ཞུ་ཐྟེངས་རྟེ་བྱྟེད་

དགྱོས་པ་དང་། ལྱོ་རྟེའི་ཟླ11པའི་ཟླ་མགྱོར་མི་

བཀྱོལ་སྟེ་ཁག་གིས་འཆར་གཞི་ཡྱོད་པའི་སྱོ་ནས་རྟེ་

ཞུ་བྱྟེད་དགྱོས། 

གཉིས། དཔྱད་ཡིག་ཞིབ་བཤྟེར། སྤི་པའི་ལས་

ཞུགས་ཞབས་ཞུའ་ིལས་ཁུངས་ལ་རྟེ་ཞུའ་ིདཔྱད་ཡགི་

འབྱྱོར་རྟེས། ལས་ཀའི་ཉིན15ཡི་ནང་ཡིག་ཐྱོག་ནས་

ཞིབ་བཤྟེར་བྱས་ཏྟེ། ཐྱོག་མའི་བསམ་འཆར་འདྱོན་

དགྱོས། 

གསུམ། ཆ་རྐྟེན་དཔྱད་དཔྱོག དཔྱད་ཡིག་ལ་

ཞིབ་བཤྟེར་ཆྱོག་མཆན་ཐྱོབ་པའི་སན་ཞུ་འབུལ་

མཁན་སྟེ་ཁག་དྟེར་སིྤ་པའི་ལས་ཞུགས་ཞབས་ཞུའི་

སྟེ་ཁག་གིས་ལས་ཀའི་ཉིན30ཡི་ནང་ཚུན་དུ་དྟེའི་ལ་

སྦྱོང་བྱ་ཡུལ་དང་དྱོ་དམ་ལམ་ལུགས། གསྱོ་སྦྱོང་ཆ་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

རྐྟེན། དགྟེ་རྒན་བཀྱོད་སིྒྲག གཉྟེར་སྐྱོང་དྱོ་དམ་

སྱོགས་ལ་རྱོག་ཞབི་དང་དཔྱད་དཔྱོག་བྱས་ནས། ཞབི་

བཤྟེར་བསམ་འཆར་འདྱོན་དགྱོས། 

བཞི། སྤི་ཚོགས་ཡྱོངས་བསྒྲགས། ལ་སྦྱོང་རྟེན་

གཞིར་ཐྱོག་མའི ་ཞིབ་བཤྟེར་ཆྱོག་མཆན་ཐྱོབ་

རྟེས། མི་སྤི་སྟེ་ཁག་གིས་ད་ཚིགས་སྱོགས་སྨྱན་སྦྱོར་

བརྒྱུད་སྤི་ཚོགས་ལ་ཡྱོངས་བསྒྲགས་བྱས་ནས། སྤི་

ཚོགས་ཀི་ལ་སྐུལ་དང་ལྟེན་བྱྟེད་དགྱོས། ཡྱོངས་

བསྒྲགས་བྱས་ཀང་བསམ་འཆར་མི་མཐུན་པ་མྟེད་

ཚ།ེ ཞངི་ཆྟེན་མི་སིྤ་ཐིང་ལ་བཤྟེར་མཆན་འགྱོད་པར་

འབུལ་དགྱོས། 

ལྔ། སྱོ་བྱང་འགྟེལ་བའི་ངྱོས་འཛིན། ཞིབ་

བཤྟེར་ཆྱོག་མཆན་ཐྱོབ་པ་བརྒྱུད་སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་

ཕནི་སླྱོབ་མའ་ིལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞ་ིབཙུགས་

པའི ་ལ་སྦྱོང་སྟེ ་ཁག་དྟེ །  ཞིང་ཆྟེན་མི་སྤི ་ ཐིང་

གིས“མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་གི་སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་

སླྱོབ་མའི་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞི”ཡི་སྱོ་བྱང་

གཅགི་གྱུར་ཐྱོག་སྤྱོད་པ་ཡནི། 

ལེའུ་བཞྲི་པ།  ལས་ཞུགས་ལྟ་སྦོང་ནང་ཞུགས་པ་

སྒྲིག་འཛུགས་བྱདེ་པ། 

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ།  གཤམ་གསལ་གི་གྱོ་རིམ་

ལར་སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མ་སིྒྲག་འཛུགས་བྱས་

ཏྟེ་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་ནང་ཞུགས་པ་སྟྟེ། 

གཅིག ལ་སྦྱོང་ལས་གནས་མཁྱོ་འདྱོན་བྱྟེད་

པ། སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མ་སིྒྲག་འཛུགས་བྱས་

ཏྟེ་ཆྱོག་མཆན་ཐྱོབ་པའི་ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞིར་ལ་སྦྱོང་

བྱྟེད་སྱོ་སྟེལ་དགྱོས། ལ་སྦྱོང་སྟེ་ཁག་གིས་དུས་ཐྱོག་

ཏུ་ས་གནས་དྟེ་གའི་མི་སྤི་སྟེ་ཁག་ལ་ལས་གནས་ཆ་

འཕནི（ལ་སྦྱོང་ལས་གནས་དང་། དུས་ཡུན  ཆྟེད་

ལས་ཀི་བང་བྱ་སྱོགས་འབྟེལ་ཡྱོད་ཆ་འཕིན）མཁྱོ་

འདྱོན་བྱྟེད་དགྱོས།

གཉིས། ལས་གནས་ཆ་འཕིན་ཁབ་སྒྲྱོག་བྱྟེད་

པ། རམི་པ་སྱོ་སྱོའ་ིམི་སིྤ་སྟེ་ཁག་གསི་སྨྱན་སྦྱོར་དང་

ཤྟེས་ལྡན་མི་སའི་ཞབས་ཞུའི་སྟེ་ཁག སྤི་པའི་ལས་

ཞུགས་ཞབས་ཞུའི་སྟེ་ཁག སླྱོབ་ཆྟེན་གི་ལས་ཞུགས་

མཛུབ་ཁིད་དང་ཞབས་ཞུའི་སྟེ་ཁག་སྱོགས་ཐབས་

ལམ་ས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་ལ་སྦྱོང་ལས་གནས་ཀི་ཆ་

འཕནི་ཁབ་སྒྲྱོག་བྱྟེད་དགྱོས། 

གསུམ། ལ་སྦྱོང་གི་མིང་ཐྱོ ་འགྱོད་པ་སིྒྲག་

འཛུགས་བྱྟེད་པ། དྱོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་གཏན་

འབྟེབས་བྱས་པའི་ལ་སྦྱོང་བྱ་ཡུལ་ཚང་མས་ལས་

ཞུགས་ལ་སྦྱོང་ནང་ཞུགས་པའི་རྟེ་ཞུ་བྱྟེད་ཆྱོག ལ་

སྦྱོང་གི་དུས་ཡུན་ནི་ཟླ3-12ཡིན། སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་

ཕིན་སླྱོབ་མ་རྟེ་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་ཐྟེངས་རྟེར་མ་

གཏྱོགས་ཞུགས་མི་ཆྱོག 

བཞི། ལ་སྦྱོང་ལ་ཞུགས་པ་སིྒྲག་འཛུགས་བྱྟེད་

པ། རྱོང་སྱོ་སྱོའི་སྤི་པའི་ལས་ཞུགས་ཞབས་ཞུའི་སྟེ་

ཚན་གསི་ཆྟེད་དྱོན་མིང་ཐྱོ་འགྱོད་གནས་བཀྱོད་སིྒྲག་

གམ་ཡང་ན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མའི་ལས་ཞུགས་ལ་

སྦྱོང་ད་བའི་ཐྱོག་མིང་ཐྱོ་འགྱོད་པའི་བྱྟེད་ཐབས་

བཟྱོས་ནས། སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མའི་ལ་སྦྱོང་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

རྟེ་ཞུ་དང་ལྟེན་བྱྟེད་དགྱོས། ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་རྟེ་

ཞུ་བྱྟེད་མཁན་སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མས་ངྟེས་

པར་དུ《མཚ་ོབྱང་ཁུལ་ག་ིསླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་

མའི་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་གི་མིང་ཐྱོ་འགྱོད་པའི་རྟེའུ་

མིག》འབི་དགྱོས་པ་མ་ཟད། ཐྱོབ་ཐང་ལག་ཁྟེར་

དང་མཐར་ཕིན་འཛིན་ཡིག་གི་བསྐར་དཔར་སྱོགས་

ཀི་དཔྱད་ཡིག་ཀང་ཟུར་དུ་ཁྟེར་ནས། སྤི་པའི་ལས་

ཞུགས་ཞབས་ཞུའི་སྟེ་ཁག་ཏུ་ཕིན་ནས་ལ་སྦྱོང་ནང་

ཞུགས་པའི་མིང་ཐྱོ་འགྱོད་དགྱོས། “ལ་སྦྱོང་ལས་

གནས་དང་རིག་ཚན་ཆྟེད་ལས་ཐག་ཉྟེ་བའི”ར་དྱོན་

ལར། ལ་སྦྱོང་བྱ་ཡུལ་གི་སླྱོབ་མས་བསླབ་གནས་ཆྟེད་

ལས་ཀི་ཁད་ཆྱོས་དང་ལ་སྦྱོང་ལས་གནས་ཀི་དགྱོས་

མཁྱོ་གཞིར་བཟུང་ནས་ལ་སྦྱོང་སིྒྲག་འཛུགས་བྱྟེད་

དགྱོས། 

ལྔ། ལ་སྦྱོང་ག་ིགྱོས་མཐུན་འཇྱོག་པ། ལ་སྦྱོང་བྱ་

ཡུལ་གཏན་ཁྟེལ་བྱས་རྟེས། ལ་སྦྱོང་སྟེ་ཁག་གསི་དུས་

ཐྱོག་ཏུ་སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕནི་སླྱོབ་མ་དང《མཚ་ོབྱང་

ཁུལ་གི་སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མའི་ལས་ཞུགས་

ལ་སྦྱོང་གྱོས་མཐུན》ལ་མིང་རགས་བཀྱོད་དྟེ། ཕྱོགས་

གཉིས་པྱོའི་ཁྟེ་དབང་དང་འྱོས་འགན་སྱོགས་ཀི་

འབྟེལ་ཡྱོད་ནང་དྱོན་ཁ་གསལ་བཟྱོ་དགྱོས། 

དྲུག ལ་སྦྱོང་གི་ཕྱོགས་བསྱོམས་སན་ཞུ་འབུལ་

བ། ལ་སྦྱོང་མཇུག་སིྒྲལ་རྟེས་ལ་སྦྱོང་སྟེ་ཁག་གིས་ལ་

སྦྱོང་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མར་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་གསལ་

འབྱྟེད་སྤྱོད་དགྱོས་པ་མ་ཟད། དྟེ་ངྱོས་འཛིན་བྱས་

པའ་ིམི་ཤུགས་ཐྱོན་ཁུངས་དང་སིྤ་ཚགོས་འགན་སྲུང་

སྟེ་ཁག་ལ་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་ག་ིཕྱོགས་སྱོམ་སན་ཞུ་

འབུལ་དགྱོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་བཞྲི།  རིམ་པ་སྱོ་སྱོའི་སིྤ་པའི་ལས་

ཞུགས་ཞབས་ཞུའི་སྟེ་ཁག་གིས་དུས་ཐྱོག་ཏུ་ལ་སྦྱོང་

སྟེ་ཁག་དང་སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མ་ཕན་ཚུན་

གདམ་གསྟེས་བྱྟེད་པའི་བྱྟེད་སྱོ་སིྒྲག་འཛུགས་བྱྟེད་

དགྱོས། ལ་སྦྱོང་དུས་ཚོད་ལྱོངས་རྟེས་བཀྱོལ་སྤྱོད་

བྱྟེད་པའི་རིགས་དྟེ་དུས་ཐྱོག་ཏུ་མི་བཀྱོལ་ལས་

ཁུངས་དང་སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕནི་སླྱོབ་མའ་ིངལ་རྱོལ་

གན་རྒྱ་འཇྱོག་དགྱོས་པ་མ་ཟད། གཏན་འབྟེབས་

ལར་ས་གནས་དྟེ་གའ་ིམི་སྤ་ིསྟེ་ཁག་ཏུ་ལས་ཞུགས་ཐྱོ་

འགྱོད་དང་ངལ་རྱོལ་ལས་མི་སྤྱོད་པའི་ཐྱོ་འགྱོད་

སན་སྟེང་སྱོགས་ཀི་འགྱོ་ལུགས་གཉྟེར་དགྱོས། ལ་

སྦྱོང་བྱྟེད་རིང་སིྤ་པའི་ལས་ཞུགས་ཞབས་ཞུའི་སིྒྲག་

ཚན་གསི་ལ་སྦྱོང་ནང་ཞུགས་མཁན་མཐར་ཕནི་སླྱོབ་

མར་རིན་མྟེད་ངང་མི་དྱོན་ཡིག་ཚགས་ཚབ་གཉྟེར་

ཞབས་ཞུ་མཁྱོ་འདྱོན་བྱྟེད་དགྱོས། 

ལའེུ་ལྔ་པ།  ལྟ་སྦངོ་དོ་དམ་སོར། 

དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ།  ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞའི་ིའགན་འཁ་ིནི།

གཅིག རང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་

དྱོ་དམ་ལམ་ལུགས་བཟྱོས་ནས་དྟེ་མཚུངས་ཀི་སྟེ་

ཁག་དང་ཆྟེད་བསྐྱོས་མི་སས་སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་

སླྱོབ་མའི་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་དྱོ་དམ་ལས་དྱོན་གི་

འགན་འཁུར་པ་ཁ་གསལ་བཟྱོས་ཏྟེ། ལ་སྦྱོང་མི་སའ་ི

རྨང་གཞའི་ིརསི་ཁ་བཟྱོ་བ་དང་ལ་སྦྱོང་ག་ིསདི་ཇུས་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

དང་བྱྟེད་ཐབས་ཁག་དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་དགྱོས། 

གཉིས། ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞི་དང་ལ་སྦྱོང་མི་སས་

ལ་སྦྱོང་གྱོས་མཐུན་བཞག་རྟེས། ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་

གྱོས་མཐུན་གི་མ་ཡགི་དང་ལ་སྦྱོང་མི་སའི་ཐྱོབ་ཐང་

ལག་ཁྟེར། མཐར་ཕིན་འཛིན་ཡིག་གི་བསྐར་དཔར་

སྱོགས་ཀི་དཔྱད་གཞི་ས་གནས་དྟེ་གའི་སྤི་པའི་ལས་

ཞུགས་ཞབས་ཞུའི་སྟེ་ཁག་ལ་ཞིབ་བཤྟེར་ཐྱོ་འགྱོད་

བྱྟེད་པར་ཕུལ་ནས། ཐྱོ་འགྱོད་སན་སྟེང་གི་དཔྱད་

གཞི་དྟེ་ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞིའི་རྟེ་ཞུའི་ལ་སྦྱོང་ཁ་གསབ་

ཀ་ིགཞ་ིའཛནི་ས་གལ་ཆྟེན་དུ་བར་ིདགྱོས། 

གསུམ། ལག་ལྟེན་གི་ཉམས་མྱོང་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་དང་ལག་རལ་གི་ཆུ་ཚད་མཐྱོ་བ། འགན་

འཁི་འཁུར་སྟེམས་ཆྟེ་བ་བཅས་ཀི་ལག་རལ་མི་

སའམ་ཡང་ན་དྱོ་དམ་མི་ས་ལ་སྦྱོང་དགྟེ་རྒན་དུ་

མངགས་ནས། ལ་སྦྱོང་མི་སའ་ིལས་ཞུགས་ནུས་པ་ཆྟེ་

རུ་གཏྱོང་རྱོགས་བྱྟེད་དགྱོས། 

བཞི། ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞིས་ལ་སྦྱོང་མི་སའི་རྒྱུན་

གཏན་དྱོ་དམ་ཡག་པྱོ་བྱས་ཏྟེ། ལ་སྦྱོང་རིང་མི་ལུས་

བདྟེ་འཇགས་འགན་ལྟེན་བྱྟེད་དགྱོས་པ་དང་། བསམ་

ཡུལ་ལས་འདས་པའམ་ཡང་ན་རྱོད་གཞི་བྱུང་ཚེ་ལ་

སྦྱོང་རྟེན་གཞསི་འགན་འཁུར་དགྱོས་པ་མ་ཟད། ཐག་

གཅྱོད་འྱོས་འཚམ་བྱྟེད་དགྱོས། ལ་སྦྱོང་མི་སའི་

བསམ་བྱོ་དང་ལས་དྱོན། འཚོ་བ་བཅས་ཀི་གནས་

ཚུལ་དུས་ཐྱོག་ཏུ་ཁྱོང་དུ་ཆུད་པ་བྱས་ཏྟེ། བདྟེ་

འཇགས་དྱོ་དམ་དང་བདྟེ་ཐང་དྱོ་དམ་ལ་ཤུགས་

སྱོན་རྒྱག་པ་ལས། ལ་སྦྱོང་མི་ས་ཐད་ཀར་དུག་དང་

གནྱོད་འཚ་ེཡྱོད་པའམ་ཡང་ན་བདྟེ་འཇགས་ཀི་བྱུར་

རྐྟེན་ལྡན་པའི་ལས་ཀ་བྱྟེད་དུ་བཅུག་མི་ཆྱོག ལས་

རིགས་འཕྱོད་བསྟྟེན་གི་བང་བྱ་ཡྱོད་རིགས་དུས་

བཅད་ལར་ལ་སྦྱོང་མི་སར་གཟུགས་པྱོ་བརག་དཔྱད་

བྱྟེད་པར་སིྒྲག་འཛུགས་བྱྟེད་དགྱོས། 

ལྔ། ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞསི་སིྤ་ཚགོས་འགན་བཅྱོལ་

གི“བྱང་གཅིག་ཀུན་འཐུས”བརྒྱུད་ལ་སྦྱོང་མི་སར་ལ་

སྦྱོང་ཁ་གསབ་སྤྱོད་པ་དང་འབྟེལ། ལ་སྦྱོང་མི་སར་

བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་མི་ལུས་གནྱོད་འཚེའི་

འགན་སྲུང་ཉྱོ་དགྱོས། 

དྲུག ལ་སྦྱོང་བྱྟེད་ཡུན་ལྱོངས་པའི་སླྱོབ་ཆྟེན་

མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མ་རིགས་དྟེ་གར་ལས་ཞུགས་བྱྟེད་

པར་བསྡུ་ལྟེན་ཧུར་ཐག་བྱྟེད་དགྱོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག  ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞིས་ལ་སྦྱོང་

གྱོས་མཐུན་ལ་བརི་སྲུང་ཞུ་དགྱོས་པ་དང་། ལ་སྦྱོང་

མི་སའ་ིཁམིས་མཐུན་ཁྟེ་དབང་སྲུང་སྐྱོང་བྱྟེད་དགྱོས་

པ་ལས་ལ་སྦྱོང་གྱོས་མཐུན་གང་བྱུང་དུ་མྟེད་པར་

བཟྱོ་མི་ཆྱོག ལ་སྦྱོང་བྱྟེད་རངི་ལ་སྦྱོང་མི་སར་གཤམ་

གསལ་གནས་ཚུལ་གི་གང་རུང་ཡྱོད་ཚ།ེ ལ་སྦྱོང་རྟེན་

གཞིས་ལ་སྦྱོང་གྱོས་མཐུན་མཚམས་འཇྱོག་བྱྟེད་ཆྱོག་

པ་དང་འབྟེལ་ས་གནས་དྟེ་གའི་མི་སིྤ་སྟེ་ཁག་ལ་ཐྱོ་

འགྱོད་བྱྟེད་དགྱོས་པ་སྟྟེ། 

གཅགི ལས་ཀའ་ིལས་ཁུངས་སྱོགས་དྱོན་འཁྱོལ་

བྱས་ནས་མུ་མཐུད་དུ་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་ནང་

ཞུགས་མི་ཐུབ་པ། 

གཉིས། ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞིའི་སིྒྲག་སྱོལ་ལམ་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

ལུགས་ལ་བརི་སྲུང་མི་བྱྟེད་པ་མ་ཟད་། སླྱོབ་གསྱོ་

བཏང་ཡང་ཕན་འབས་མི་ཐྱོན་པའི་རགིས། 

གསུམ། རྟེན་གཞིའི་དྱོ་དམ་དང་ལྟེན་མ་བྱས་

པར་ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞརི་གྱོང་གུན་ཚབས་ཆྟེན་བཟྱོས་

རགིས། 

བཞ།ི རང་ཉིད་ཀིས་མུ་མཐུད་དུ་ལས་ཞུགས་ལ་

སྦྱོང་བྱྟེད་འདྱོད་མྟེད་པའི་རགིས། 

ལྔ། ལ་སྦྱོང་ག་ིལས་ཀ་མུ་མཐུད་དུ་བྱྟེད་མི་འྱོས་

པའ་ིརགིས་གཞན་དག་བཅས་ཡནི། 

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན།  ལ་སྦྱོང་མི་སས་ཉིན15ཡི་

ས་རྱོལ་དུ་ཡིག་ཐྱོག་ནས་ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞིར་བར་

སྦྱོར་བཏང་ཚ།ེ ལ་སྦྱོང་ག་ིགྱོས་མཐུན་མྟེད་པར་བཟྱོ་

ཆྱོག་པ་དང་། ལ་སྦྱོང་བྱྟེད་རིང་ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞིར་

གཤམ་གསལ་གི་གནས་ཚུལ་གང་རུང་ཞིག་ཡྱོད་

ཚ།ེ ལ་སྦྱོང་མི་སས་ལ་སྦྱོང་བྱྟེད་མཚམས་འཇྱོག་ཆྱོག་

པ་མ་ཟད། ས་གནས་དྟེ་གའི་མི་སྤི་སྟེ་ཁག་ལ་ཞུ་

དགྱོས་པ་སྟྟེ། 

གཅགི གྱོས་མཐུན་ག་ིཁ་ཆད་ལར་ལས་ཀ་དང་

འཚ་ོབའ་ིཁ་གསབ་དུས་ཐྱོག་ཏུ་མ་སྤད་པ། 

གཉིས། གྱོས་མཐུན་ག་ིཁ་ཆད་ལར་ལ་སྦྱོང་ལས་

གནས་སམ་ལ་སྦྱོང་ག་ིཆ་རྐྟེན་འདྱོན་སྤྱོད་མ་བྱས་པ། 

གསུམ། ལ་སྦྱོང་མི་སར་ཐད་ཀར་དུག་དང་

གནྱོད་པ་ཡྱོད་པའམ་བདྟེ་འཇགས་ཀི་བྱུར་རྐྟེན་ཡྱོད་

པའ་ིལས་ཀ་བྱྟེད་དུ་བཅུག་པ། 

བཞི། དག་ཤུགས་དང་འཇིགས་སྐུལ། ཡང་ན་

ཁམིས་འགལ་གསི་མི་ལུས་རང་དབང་ལ་ཚདོ་འཛནི་

བྱྟེད་པའི་བྱྟེད་ཐབས་སྤད་དྟེ་ལ་སྦྱོང་མི་སར་བཙན་

ཤྟེད་ཀསི་ལ་སྦྱོང་བྱྟེད་དུ་བཅུག་པ། 

ལྔ། སིྒྲག་ཁིམས་དང་འགལ་ཏྟེ་བཀྱོད་འདྱོམས་

བྱྟེད་པ་དང་བཙན་དབང་གིས་ཉྟེན་ཁའི་ལས་ཀ་

བྱྟེད་དུ་བཅུག་ནས་ལ་སྦྱོང་མི་སའི་མི་ལུས་བདྟེ་

འཇགས་ལ་ཉྟེན་ཁ་བཟྱོས་པ་བཅས་ཡནི། 

ལེའུ་དྲུག་པ།  ལྟ་སོྦང་གྲི་ཁ་གསབ་མ་དངུལ་

འགན་སྲུང་། 

དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད།  2022ལྱོ་ནས་བཟུང་། ལས་

ཞུགས་ལས་གཏྱོད་རྱོགས་སྐྲུན་ག་ིཁ་གསབ་མ་དངུལ་

བཙུགས་ནས་ལ་སྦྱོང་ཁ་གསབ་ཐད“ཞིང་ཆྟེན་རིམ་

པའི་ལས་ཞུགས་ཁ་གསབ་མ་དངུལ་ཚང་མ་དྱོན་

འཁྱོལ་དང་། ལས་ཞུགས་ལས་གཏྱོད་རྱོགས་སྐྲུན་གི་

ཁ་གསབ་མ་དངུལ་ནུས་ལྡན་ཁ་གསབ། ལ་སྦྱོང་དང་

མི་སྤྱོད་སྟེ་ཁག་ལ་དྟེ་མཚུངས་ཀི་ཁ་གསབ་སྤྱོད་

པའ”ིལམ་སྱོལ་ལག་བསྟར་བྱྟེད་པ་ཡནི། དྱོན་དངྱོས་

ལས་དྱོན་དང་ཟུང་འབྟེལ་བྱས་ཏྟེ། དྟེ་མཚུངས་ཀི་

སྱོན་འཕི་དང་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྱོ་ནས་

ལས་ཞུགས་ལས་གཏྱོད་ཀི་མ་དངུལ་ཁ་གསབ་ཀི་

ཡུན་ཕན་ལམ་སྱོལ་འཛུགས་པ། ཆྟེད་སྤྱོད་རིས་ཁ་

བཟྱོས་ནས་མ་དངུལ་རིམ་འགིལ་བྟེད་སྤྱོད་བྱྟེད་

དགྱོས། 

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ།  ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་གི་ཁ་

གསབ་རྱོགས་དངུལ་ལྱོངས་སུ་སྤྱོད་མཁན་ལ་

འཛམོས་དགྱོས་པའ་ིཆ་རྐྟེན་གཤམ་གསལ་ལར། 
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

གཅིག དྱོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་གཏན་འབྟེབས་

བྱས་པའ་ིལ་སྦྱོང་བྱ་ཡུལ་ཡནི་པ། 

གཉིས། རྱོགས་སྐྲུན་ལས་ཞུགས་ལས་གཏྱོད་ཀི་

ཁ་གསབ་མ་དངུལ་རྟེ་ཞུ་བྱྟེད་མཁན་གི་དྱོན་གཉྟེར་

སྟེ་ཁག་ག་ིལ་སྦྱོང་ཁ་གསབ་མི་ས་ནི་དངྱོས་གཞ་ིཡན་

ག་ིབསླབ་གནས་ལྡན་པའ་ིསླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་

མ་ཡིན་པ་དང། ཁྟེ་ལས་ཀི་ལ་སྦྱོང་ཁ་གསབ་མི་ས་

དྟེ་འབིང་རིམ་ལས་རིགས་སླྱོབ་གྲྭ་ཡན་གི་བསླབ་

གནས་ལྡན་པའ་ིམཐར་ཕིན་སླྱོབ་མ་ཡནི་པ། 

གསུམ། ལ་སྦྱོང་དྱོ་དམ་དང་སིྒྲག་སྱོལ་ལམ་

ལུགས་ཁག་ལ་བར་ིསྲུང་ཞུ་བའ་ིལ་སྦྱོང་མི་ས་ཡནི་པ། 

བཞི། ལ་སྦྱོང་ལ་འཛོམས་དགྱོས་པའི་ལས་

རགིས་ཀུན་སྤྱོད་ཀ་ིབྱང་ཚད་ལྡན་པ་བཅས་ཡནི། 

དོན་ཚན་ཉྲི་ཤུ།  ལ་སྦྱོང་ཁ་གསབ་དྟེ་གཤམ་

གསལ་གི་ཚད་གཞི་ལར་ལག་བསྟར་བྱྟེད་དགྱོས་པ་

སྟྟེ། 

གཅགི ལ་སྦྱོང་ག་ིདུས་ཡུན་ནང་། ལ་སྦྱོང་དུས་

ཡུན་ནང་ངལ་རྱོལ་གན་རྒྱ་བཞག་ནས་ཞིང་ཆྟེན་

རིམ་པའི་ལས་ཞུགས་ཁ་གསབ་མ་དངུལ་གི（དུས་

ཡུན་ལྱོངས་རྟེས་ཉར་འཇྱོག་བྱྟེད་ཚད30%ཡན་ནས་

50%མན་ཡིན་པ་ལ་མི་རྟེར་ཟླ་རྟེར་སྱོར700ཡི་ཚད་

གཞི་ལར་ལ་སྦྱོང་ཁ་གསབ་སྤྱོད་པ་དང་། ཉར་

འཇྱོག་བྱྟེད་ཚད50%ཡན་ཟིན་པར་མི་རྟེར་ཟླ་རྟེར་

སྱོར1000གི་ཚད་གཞི་ལར་ལ་སྦྱོང་ཁ་གསབ་སྤྱོད་

པ）རྨང་གཞའི་ིཐྱོག་ལ་སྦྱོང་དུས་ཡུན་གཞརི་བཟུང་

ནས། ཧྲན་ཏུང་གིས་རྱོགས་སྐྲུན་བྱས་པའི་ལས་

ཞུགས་ལས་གཏྱོད་ཁ་གསབ་མ་དངུལ་ཁྱོད་ནས་མི་

རྟེར་ཟླ་རྟེར་འཚོ་བའི་ཁ་གསབ་སྱོར1000སྤྱོད་པ་

ཡིན། ལ་སྦྱོང་བྱྟེད་རིང་འཚོ་བའི་ཁ་གསབ་དྟེ་ར་

དྱོན་ཐྱོག་ཞིང་ཆྟེན་ཡྱོངས་ཀི་གླ་ཕྱོགས་དམའ་ཤྱོས་

ཀ་ིཚད་གཞ་ིལས་དམའ་མི་རུང་། 

གཉིས། ལ་སྦྱོང་དུས་ཡུན་ལྱོངས་ནས་ལྱོ1གི་

ངལ་རྱོལ་གན་རྒྱ་བཞག་པ། ཁྟེ་ལས་དང་དྱོན་གཉྟེར་

ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞིར་སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མ་

བསྡུ་ལྟེན་གིས་ལས་ཞུགས་བྱྟེད་པར་སྐུལ་སླྱོང་བྱྟེད་

ཆྟེད། ལ་སྦྱོང་དུས་ཡུན་ལྱོངས་རྟེས་ལྱོ་གཅགི་ག་ིངལ་

རྱོལ་གན་རྒྱ་བཞག་ན། ངལ་རྱོལ་གན་རྒྱ་བཞག་པའི་

ཉིན་ནས་བཟུང་ཧྲན་ཏུང་གསི་རྱོགས་སྐྲུན་བྱས་པའི་

ལས་ཞུགས་ལས་གཏྱོད་ཀི་ཁ་གསབ་མ་དངུལ་ནང་

ནས་མི་རྟེར་ཟླ་རྟེར་འཚོ་བའི་ཁ་གསབ་སྱོར1000-

1500བར་སྤྱོད་པ་དྟེ་མི་སྤྱོད་སྟེ་ཁག་གིས་ལས་ཀ་

དང་འཚོ་བའི་ཁ་གསབ་གྱོན་དངུལ་སྤྱོད་པའི་ཐད་

སྤྱོད་པ་ཡིན། བྱྟེ་བག་ཏུ་ཁྟེ་ལས་ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞིར་

ངལ་རྱོལ་གན་རྒྱ་བཞག་ན་མི་རྟེར་ཟླ་རྟེར་ཁ་གསབ་

རྱོགས་དངུལ་སྱོར1500སྤྱོད་པ་དང་། དྱོན་གཉྟེར་སྟེ་

ཁག་གི་ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞིར་ངལ་རྱོལ་གན་རྒྱ་བཞག་

ན། མི་རྟེར་ཟླ་རྟེར་ཁ་གསབ་རྱོགས་དངུལ་སྱོར1000 

སྤྱོད་པ་ཡིན། མི་སྤྱོད་ཚན་པས་དྟེ་མཚུངས་ཀི་ལས་

ཀའི་ཁ་གསབ་སྤད་དྟེ་ངལ་རྱོལ་གན་རྒྱའི་དུས་ཡུན་

ནང་འཚོ་བའི་ཁ་གསབ་དྟེ་ཞིང་ཆྟེན་ཡྱོངས་ཀི་མ་

མཐའི་གླ་ཕྱོགས་ཚད་གཞི་ལས་དམའ་མི་རུང་བ་

འགན་ལྟེན་བྱྟེད་དགྱོས། ཧྲན་ཏུང་གིས་ལས་ཞུགས་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

ལས་གཏྱོད་རྱོགས་སྐྲུན་གི་ཁ་གསབ་མ་དངུལ་གི་ཁ་

གསབ་ལྱོ་གཅགི་ལས་མི་བརྒལ་བ་ཡནི། 

གསུམ། ལ་སྦྱོང་ལ་ཐྟེངས་གཅགི་རང་བཞནི་གི་

བྱ་དགའ་སྤྱོད་པ། ལ་སྦྱོང་གི་དུས་ཡུན་ལྱོངས་

རྟེས། ཉར་སྤྱོད་བྱས་པ་མ་ཟད་ལྱོ་གཅིག་ཡན་གི་

ངལ་རྱོལ་གན་རྒྱ་བཞག་ནས་ལས་ཞུགས་ཐྱོ་འགྱོད་

བྱས་རིགས་ལ། དྱོན་དངྱོས་ཐྱོག་ངལ་རྱོལ་གན་རྒྱ་

བཞག་པའི་མི་གངས་ལར་ཞིང་ཆྟེན་རིམ་པའི་ལས་

ཞུགས་ཁ་གསབ་མ་དངུལ་ཁྱོད་ནས་མི་རྟེར་སྱོར1000 

གི་ཐྟེངས་གཅིག་རང་བཞིན་གི་བྱ་དགའ་སྤྱོད་པ་

དང་། ཁྟེ་ལས་ཀིས་བསྡུ་ལྟེན་བྱས་པའི་སླྱོབ་ཆྟེན་

མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མ་རྣམས་མཚོ་སྱོན་ནྱོར་སིད་ཁང་

ག་ིཡགི་ཨང〔2020〕ཨང1833པ་ལར་སྤ་ིཚགོས་འགན་

སྲུང་ག་ིཁ་གསབ་སྤྱོད་པ་ཡནི། 

དོན་ཚན་ཉེར་གཅྲིག  ལ་སྦྱོང་ཁ་གསབ་དྟེ་ཞིང་

ཆྟེན་རིམ་པའི་ལས་ཞུགས་ཁ་གསབ་མ་དངུལ་ནས་

གཏྱོང་དགྱོས་རིགས་ལ། 《མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་གི་

ལས་ཞུགས་ཁ་གསབ་མ་དངུལ་དྱོ་དམ་བྱྟེད་ཐབས》

（མཚོ་སྱོན་ནྱོར་སིད་ཁང་གི་ཡིག་ཨང〔2020〕

ཨང1833པ）ཡི་འབྟེལ་ཡྱོད་གཏན་འབྟེབས་གཞིར་

བཟུང་ནས་ལག་བསྟར་བྱྟེད་པ་དང་། ལས་ཞུགས་

ལས་གཏྱོད་རྱོགས་སྐྲུན་གི་ཁ་གསབ་མ་དངུལ་ནས་

གཏྱོང་དགྱོས་རིགས་ལ་ལ་སྦྱོང（མི་སྤྱོད）སྟེ་ཁག་

གིས་ཟླ་རྟེས་མར་ས་གནས་དྟེ་གའི་མི་སིྤ་སྟེ་ཁག་ལ་

ཟླ་གྱོང་མའི་ཁ་གསབ་རྟེ་ཞུ་བྱྟེད་པ་དང་འབྟེལ།  

རྱོང་མི་སྤ་ིསྟེ་ཁག་གསི་ཐྱོག་མའ་ིཞབི་བཤྟེར་བྱས་པ་

བརྒྱུད། ཁུལ་མི་སྤི་སྟེ་ཁག་ལ་སན་སྟེང་ཞུས་ནས་

མྱོས་མཐུན་ཐྱོབ་རྟེས། འབྟེལ་ཡྱོད་གྱོ་རིམ་ཞིབ་

བཤྟེར་བྱས་རྟེས་ལ་སྦྱོང་ཚན་པའ་ིརིས་ཐྱོའ་ིནང་སྤྱོད་

པ་ཡིན། རྟེ་ཞུ་བྱྟེད་སྐབས་གཤམ་གསལ་གི་དཔྱད་

ཡགི་འདྱོན་སྤྱོད་བྱྟེད་དགྱོས་པ་སྟྟེ། 

གཅིག མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་

སླྱོབ་མའི་ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞིའི་ལ་སྦྱོང་ཁ་གསབ་ཀི་

བཤྟེར་མཆན་རྟེའུ་མིག

གཉིས། ལས་གཉྟེར་ལག་འཁྟེར་རམ་ཡང་ན་

ཁམིས་མིའ་ིཐྱོ་འགྱོད་ལག་འཁྟེར་གི་བསྐར་དཔར། 

གསུམ། ལ་སྦྱོང་མི་སའ་ིམིང་ཐྱོ་དང་ལས་ཞུགས་

ལ་སྦྱོང་གི་གྱོས་མཐུན་ཡིག་ཆ། གྱོ་ཆྱོད་ཐྱོབ་ཐང་

དཔང་ཡགི

བཞི། སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མའི་མཐར་

ཕནི་འཛནི་ཡགི་ག་ིབསྐར་དཔར་དང་སླྱོབ་གསྱོ་སིད་

འཛནི་སྟེ་ཁག་གསི་བཏྱོན་པའ་ིསླྱོབ་ཐྱོའ་ིདཔང་ཡགི

ལྔ། བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་གནྱོད་འཚེའི་

འགན་སྲུང་སྒྲུབ་པའི་འཛིན་ཤྱོག་ལག་ཁྟེར（བསྐར་

དཔར）། 

དྲུག ལ་སྦྱོང་སྟེ་ཁག་ག་ིདངུལ་ཁང་རསི་ཁ་དང་

ལ་སྦྱོང་མི་སའི་སྤི་ཚོགས་འགན་སྲུང་གི“བྱང་གཅིག་

ཀུན་འཐུས”སྱོགས་ཀ་ིདཔྱད་གཞ།ི 

བདུན། ཐྟེངས་གཅིག་རང་བཞིན་གི་བྱ་དགའི་

མ་དངུལ་རྟེ་ཞུ་བྱྟེད་མཁན་དྟེར། ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞསི་

གྱོང་གསལ་གི་དཔྱད་ཡིག་དག་འདྱོན་སྤྱོད་བྱྟེད་

དགྱོས་པའི་རྨང་གཞིའི་ཐྱོག ད་དུང《མཚོ་བྱང་ཁུལ་



- 46 - 

ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

གི་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞིས་སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་

ཕནི་སླྱོབ་མ་ལས་ཞུགས་བསྡུ་ལྟེན་བྱྟེད་པའ་ིབྱ་དགའ་ི

དངུལ་སན་ཞུའ་ིརྟེའུ་མིག》སྤྱོད་དགྱོས་ལ། རྟེན་གཞ་ི

དང་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མའི་བར་བཞག་པའི་ངལ་

རྱོལ（གདན་ཞུ）གན་རྒྱ། མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མའི་ལ་

སྦྱོང་གསལ་འབྱྟེད་བསམ་འཆར་སྱོགས་སྤྱོད་དགྱོས། 

དོན་ཚན་ཉེར་གཉྲིས། ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་ཁ་

གསབ་མ་དངུལ་དྟེ་འབྟེལ་ཡྱོད་གཏན་འབྟེབས་ལར་

རྟེ་ཞུ་དང་གཏྱོང་སྤྱོད་ནན་པྱོ་བྱས་ཏྟེ། མ་དངུལ་

ཆྟེད་དངུལ་ཆྟེད་སྤྱོད་དང་བདྟེ་འཇགས་ངང་འཁྱོར་

སྐྱོད་ཐུབ་པ་འགན་ལྟེན་བྱྟེད་དགྱོས་པ་དང་། སྟེ་

ཁག་དང་མི་སྟེར་གང་རུང་གིས་འཐྟེན་སྤྱོད་བྱྟེད་མི་

ཆྱོག ལ་སྦྱོང་མི་སའི་གངས་འབྱོར་དང་ལ་སྦྱོང་དུས་

འཁྱོར་ཟྱོལ་ཞུ་དང་རྫུན་ཞུ་བྱས་ནས། ལས་ཞུགས་ལ་

སྦྱོང་གི་ཁ་གསབ་མ་དངུལ་གཡྱོ་ཐབས་ཀིས་བངས་

པ་སྱོགས་ཁིམས་འགལ་སིྒྲག་འགལ་གི་བྱ་སྤྱོད་རད་

ཆྱོད་བྱུང་ཚ།ེ ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞའི་ིཐྱོབ་ཐང་མྟེད་པར་

བཟྱོ་བ་དང་། འབྟེལ་ཡྱོདསྟེ་ཁག་དང་འགན་འཁུར་

བའི་འགན་འཁི་ཁིམས་ལར་བདའ་འདྟེད་གཏྱོང་

བ། གཡྱོ་ཐབས་ཀསི་བངས་པའི་ཁ་གསབ་མ་དངུལ་

ཕརི་ལྟེན་ཞངི་། ཉྟེས་གསྱོག་ག་ིཚད་ལ་སླྟེབས་རགིས་

ཁམིས་ལར་ཁམིས་འཛནི་ལས་ཁུངས་ལ་ཐག་གཅྱོད་

བྱྟེད་པར་རསི་སྤྱོད་བྱྟེད་དགྱོས། 

ལའེུ་བདུན་པ།  ཞྲིབ་བཤརེ་དང་དཔྱད་དཔོག 

     དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ།  རམི་པ་སྱོ་སྱོའི་མི་སྤ་ིསྟེ་

ཁག་གིས་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་ལས་དྱོན་གི་ཞིབ་

བཤྟེར་དཔྱད་དཔྱོག་ལམ་སྱོལ་བཙུགས་ནས་ལྱོ་རྟེ་

རྟེར་ལ་སྦྱོང་རྟེན་གཞིར་ཞིབ་བཤྟེར་དང་དཔྱད་

དཔྱོག་བྱྟེད་དགྱོས་ལ། ནང་དྱོན་གཙོ་བྱོར་ལ་སྦྱོང་

རྟེན་གཞིའི་སྒྲགི་སྱོལ་ལམ་ལུགས་འཛུགས་སྐྱོང་དང་

ལ་སྦྱོང་འཆར་གཞི་དྱོན་འཁྱོལ། ལས་རིགས་བདྟེ་

འཇགས། འཕྱོད་བསྟྟེན། ལ་སྦྱོང་མི་སའི་ཁྟེ་དབང་

འགན་སྲུང་དང་ལ་སྦྱོང་མི་ས་ཉར་འཇྱོག་བྱྟེད་ཚད་

སྱོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཚུད་ཡྱོད། ཞིབ་བཤྟེར་བྱས་

ནས་ཚད་མ་ལྱོངས་པའི་རིགས་དུས་བཅད་ནང་

བཅྱོས་སིྒྲག་བྱྟེད་དགྱོས་པ་དང་། བཅྱོས་སིྒྲག་བྱས་

རྟེས་སར་བཞིན་གནད་ལ་མ་ཁྟེལ་བའི་རིགས་ལ་ལ་

སྦྱོང་རྟེན་གཞའི་ིཐྱོབ་ཐང་མྟེད་པར་བཟྱོ་དགྱོས། 

དོན་ཚན་ཉེར་བཞྲི།  ལག་རལ་རང་བཞིན་དང་

དྱོ་དམ་རང་བཞིན་གི་ལ་སྦྱོང་ལས་གནས་མང་བ་

དང་ལ་སྦྱོང་མི་ས་མང་བ། ལ་སྦྱོང་ལས་དྱོན་སིྒྲག་

འཛུགས་དྱོ་དམ་ལྟེགས་པ། ལ་སྦྱོང་མི་ས་སྤྱོད་ཚད་

མཐྱོ་བ། ཐྱོན་ལས་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་ཁིད་ཕྱོགས་དང་

མཐུན་ལ་ཚན་རལ་འདུས་ཚད་མཐྱོ་བའི་ལ་སྦྱོང་

རྟེན་གཞརི་མི་སྤ་ིསྟེ་ཁག་གསི་ཁུལ་རམི་པའ་ིལ་སྦྱོང་

དཔྟེ་སྟྱོན་རྟེན་གཞིར་སྱོན་ཐྱོབ་ཀིས་ཞིབ་དཔྱད་

གཏན་ཁྟེལ་བྱྟེད་དགྱོས་པ་མ་ཟད། ཞིང་ཆྟེན་རིམ་

པའ་ིལ་སྦྱོང་དཔྟེ་སྟྱོན་རྟེན་གཞརི་འྱོས་སྦྱོར་དང་སན་

ཞུ་འབུལ་དགྱོས། 

དོན་ཚན་ཉེར་ལྔ།  རྱོང་སྱོ་སྱོས་རྒྱ་ཁབ་ངང་སྐུལ་

སླྱོང་དང་དིལ་སྒྲྱོག་ལ་ཤུགས་སྱོན་བརྒྱབ་ནས་སླྱོབ་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མ་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་ནང་

ཞུགས་པར་སྟེམས་ཁུར་བྱྟེད་པའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་སང་

ཚུལ་ལྟེགས་པྱོ་གཏྱོད་དགྱོས། ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་

སིད་ཇུས་དིལ་སྒྲྱོག་ཤུགས་ཆྟེན་དང་དྟེ་བཞིན་ལ་

སྦྱོང་བྱས་རྟེས་ལས་ཞུགས་ལས་གཏྱོད་ལྟེགས་འགྲུབ་

བྱུང་བའ་ིསླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མའ་ིདཔྟེ་མཚནོ་

དིལ་སྒྲྱོག་བྱས་ཏྟེ། སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མ་དྟེ་

བས་མང་བ་ལས་ཞུགས་ལ་སྦྱོང་བྱྟེད་སྱོའི་ནང་

ཞུགས་པར་ཁིད་སྟྱོན་བྱྟེད་དགྱོས། ལས་ཞུགས་ལ་

སྦྱོང་ལས་དྱོན་ཁྱོད་ཀི་ཉམས་མྱོང་དང་བྱྟེད་ཐབས་

ཡག་པྱོ་དུས་ཐྱོག་ཏུ་ཁབ་གདལ་བཏང་ནས་ལས་

ཞུགས་ལ་སྦྱོང་གི་ལས་འགན་དང་དྱོ་དམ་ཚད་

ལྡན། ཕན་འབས་ལྟེགས་པ་བཅས་ཀི་ལ་སྦྱོང་རྟེན་

གཞིའི་དཔྟེ་མཚོན་ཁག་གཅིག་བཙུགས་ཏྟེ། མི་སྤྱོད་

ཚན་པ་དྟེ་བས་མང་བས་རང་འགུལ་ངང་ལ་སྦྱོང་ག་ི

ལས་འགན་འཁུར་པར་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བ་

དང་། སླྱོབ་ཆྟེན་མཐར་ཕིན་སླྱོབ་མ་དྟེ་བས་མང་བ་

ལ་སྦྱོང་བརྒྱུད་ལས་ཞུགས་ཐུབ་པར་སྐུལ་འདྟེད་

གཏྱོང་དགྱོས། 

ལའེུ་བརྒྱད་པ།  ཞར་བྱུང་དོན་ཚན། 

དོན་ཚན་ཉེར་དྲུག  བྱྟེད་ཐབས་འདི་མཚོ་བྱང་

ཁུལ་མི་ཤུགས་ཐྱོན་ཁུངས་དང་སིྤ་ཚགོས་འགན་སྲུང་

ཅུས་འགྟེལ་བཤད་བྱྟེད་འགན་འཁུར་པ་ཡནི། 

དོན་ཚན་ཉེར་བདུན།  བྱྟེད་ཐབས་འདི་ཁབ་སྒྲྱོག་

བྱས་ཉིན་ནས་བཟུང་ཉིན30རྟེས་སུ་ལག་བསྟར་བྱྟེད་

པ་ཡནི། 
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

༄༅།  །མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྲི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི《མཚོ་བྱང་

ཁུལ་གྲི་ལྗང་མདོག་སྐེ་ལྡན་ཞྲིང་ཕྱུགས་ཐོན་རྫས་ཕྲིར་གཏོང་ས་ཆའྲི་

སེ་ཁྲྲིད་ཁུལ་འཛུགས་པའྲི་བྱ་སྤོད་ཇུས་གཞྲི》དཔར་འགེམ་

བྱས་པའྲི་སོར་གྲི་བརྡ་སྦོར།  

བྱང་སིད་གཞུང་ལས་ཁང〔2022〕ཨང20པ། 

རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དང་མཚོ་སྱོན་པྱོ་ཞིང་ར། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་སྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོར།

《མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞིང་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཕིར་གཏྱོང་ས་ཆའི་སྟེ་ཁིད་ཁུལ་འཛུགས་

པའི་བྱ་སྤྱོད་ཇུས་གཞི》དྟེ་ཁུལ་ཨུ་དང་ཁུལ་སིད་གཞུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་གྱོས་འཆམ་བྱུང་བས། ད་

ལ་དཔར་འགྟེམས་བྱས་པ་བཞིན་ལག་བསྟར་གནང་རྱོགས།

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་།

2022ལྱོའི་ཟླ4ཚེས19ཉིན།

༄༅།  །མཚ་ོབྱང་ཁུལ་གྲི་ལྗང་མདོག་སེྐ་ལྡན་ཞྲིང་ཕྱུགས་ཐོན་རྫས་ཕྲིར་གཏོང་                       

ས་ཆའྲི་ས་ེཁྲྲིད་ཁུལ་འཛུགས་པའྲི་བྱ་སྤདོ་ཇུས་གཞྲི།

མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་གི་ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞིང་

ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཕིར་གཏྱོང་བྱ་ཡུལ་གཏྱོད་རྒྱུའ་ིསྐྱོར་གི་

སྤ་ིཁབ་ཧྲུའུ་ཅ་ིཞ་ིཅནི་ཕངི་ག་ིམཛུབ་སྟྱོན་གལ་ཆྟེན་ག་ི

དགྱོངས་དྱོན་ལག་བསྟར་དྱོན་འཁྱོལ་གཏིང་ཟབ་བྱས་

ཏྟེ། 《མཚ་ོབྱང་ཁུལ་གི་ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞངི་ཕྱུགས་

ལས་ཀ་ིསྤུས་ཚད་མཐྱོ་བའ་ིའཕྟེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདྟེད་

དང་། མཚ་ོསྱོན་ཞངི་ཆྟེན་ག་ིལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞངི་

ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཕིར་གཏྱོང་བྱ་ཡུལ་གཏྱོད་པའ་ིབྱ་སྤྱོད་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

ཇུས་གཞའི》ིབཀྱོད་སིྒྲག་གཞརི་བཟུང་ནས། མཚ་ོབྱང་

ཁུལ་ག་ིལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཕིར་

གཏྱོང་ས་ཆའི་སྟེ་ཁིད་ཁུལ་ཏན་ཏིག་ངང་འཆར་

འགྱོད་ཡག་པྱོ་དང་ཇུས་འགྱོད་བཟང་པྱོ། འཛུགས་

སྐྲུན་ལྟེགས་པྱོ་བཅས་བྱྟེད་ཆྟེད། ད་ལ་མཚ་ོབྱང་ཁུལ་

གི་དྱོན་དངྱོས་དང་ཟུང་འབྟེལ་བྱས་ནས་བྱ་སྤྱོད་ཀི་

ཇུས་གཞ་ིའད་ིགཏན་འབྟེབས་བྱས་པ་ཡནི།

གཅྲིག   མཛུབ་སོྟན་བསམ་བོ།

ཞ་ིཅནི་ཕངི་ག་ིདུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གྱོའ་ི

ཁད་ཆྱོས་ལྡན་པའི་སྤ་ིཚགོས་རངི་ལུགས་ཀ་ིདགྱོངས་

དྱོན་མཛུབ་ཁདི་དུ་འཛནི་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་དང་། སྤ་ི

ཁབ་ཧྲུའུ་ཅ་ིཞ་ིཅནི་ཕངི་གསི་རྒྱལ་ཡྱོངས་མི་དམངས་

འཐུས་མི་ཚོགས་ཆྟེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚོགས་

འདུ་ཐྟེངས་བཞ་ིཔའི་མཚ་ོསྱོན་འཐུས་མི་ཚགོས་པའ་ི

གྱོས་ཞབི་དང་མཚ་ོསྱོན་ལ་གཟགིས་ཞབི་གནང་སྐབས་

ཀ་ིམཛུབ་སྟྱོན་གལ་ཆྟེན་ག་ིདགྱོངས་དྱོན་ལག་བསྟར་

དྱོན་འཁྱོལ་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏྟེ། འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་དུས་

མཚམས་གསར་པར་གཞ་ིཚུགས་པ་དང་། འཕྟེལ་རྒྱས་

ཀ་ིའདུ་ཤྟེས་གསར་པ་དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་པ། འཕྟེལ་རྒྱས་

ཀི་སྤི་ཁྱོག་གསར་བ་བསྐྲུན་པ་བཅས་ལ་དམིགས་

ནས། “སྱོན་འགྱོ་གཅིག་དང་སྤུས་ལྟེགས་གཉིས”ཀི་

འཐབ་ཇུས་བཀྱོད་སིྒྲག་ཁྱོན་ཡྱོངས་ནས་ལག་བསྟར་

དང“གནས་བཞི”ཡི་འཛུགས་སྐྲུན་ནང་འདྟེས་པར་

བྱྟེད་པ་དང་། ཞངི་ཕྱུགས་ལས་ཀི་མཁྱོ་སྤྱོད་ཕྱོགས་ཀི་

གྲུབ་ཆའི་རང་བཞིན་གི་སྒྱུར་བཅྱོས་ལ་སྐུལ་འདྟེད་

གཏིང་ཟབ་བྱྟེད་པ། ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞིང་ཕྱུགས་

ལས་ཀ་ིསྤུས་ཚད་མཐྱོ་བའ་ིའཕྟེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདྟེད་

གཏྱོང་རྒྱུ་དམིགས་ཚད་དུ་བྱྟེད་པ་དང་། པུ་དང་ཞངི་

ཆྟེན་གིས་ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཀི་

དཔྟེ་སྟྱོན་ཞིང་ཆྟེན་མཉམ་དུ་བསྐྲུན་རྒྱུ་གཞི་རྟེན་དུ་

བྱྟེད་པ། སྤུས་ཚད་ལ་བརྟེན་ནས་ཞངི་ལས་དར་རྒྱས་

དང་། སྤུས་རགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཞངི་ལས་སྟྱོབས་ཆྟེར་

གཏྱོང་བ། ལང་མདྱོག་ཞངི་ཕན་བཅས་ཕྱོགས་སྟྱོན་དུ་

འཛིན་པ། གངས་འབྱོར་བརན་འཇགས་དང་སྤུས་

ཚད་ཇྟེ་མཐྱོར། ཐྱོན་སྐྟེད་འབྟེལ་ཐག་ཁ་གསབ། ཕརི་

གཏྱོང་རྒྱ་སྐྟེད་པ་བཅས་ཐབས་ལམ་བྱྟེད་པ། སྤུས་

ལྟེགས་རིགས་ས་གསྱོ་སྐྱོང་དང་སྤུས་ཀ་མཐྱོར་

འདྟེགས། ཚངོ་རགས་མིང་གགས་ཅན་དང་ཚད་ལྡན་

ཅན་དྟེ་གཞ་ིའཛནི་ས་རུ་བྱྟེད་པ། ཁད་ཆྱོས་འབུར་ཐྱོན་

དང་ལང་མདྱོག་ཤུགས་སྱོན། ཚོང་རགས་གསར་

བཟྱོ།  རྣམ་པ་གཞན་སྒྱུར། སིྒྲག་གཞི་འཛུགས་

སྐྱོང་། རྨང་གཞ་ིའདངི་བ་བཅས་འཛུགས་སྐྲུན་ག་ིལམ་

ཕྱོགས་ཡིན་པར་བྱས་ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་ལང་

མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞིང་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་མུ་མཐུད་དུ་ཇྟེ་

ལྟེགས་ཇྟེ་བཟང་དུ་གཏྱོང་བ་དང་། ཞངི་ཕྱུགས་ལས་

ཀི་ཐྱོན་སྐྟེད་ཇྟེ་མང་དང་རྱོང་འབྱོག་མང་ཚོགས་ཀི་

ཡྱོང་སྱོ་ཇྟེ་མང་། རྱོང་འབྱོག་ཁུལ་གི་འཕྟེལ་རྒྱས་ཇྟེ་

མགྱོགས་སུ་གཏྱོང་བ་མངྱོན་འགྱུར་བྱས་ཏྟེ། ཁྱོན་

ཡྱོངས་ནས་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་དང་། ཞངི་ཕྱུགས་

ལས་དང་རྱོང་འབྱོག་ཁུལ་དྟེ་དྟེང་རབས་ཅན་དུ་

འགྱུར་བའ་ིགྱོམ་སྟབས་ཇྟེ་མགྱོགས་སུ་གཏྱོང་བའ་ིམཚ་ོ

བྱང་ག་ིལྟེའུ་རྱོམ་དགྱོས།
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

གཉྲིས།  འཛུགས་སྐྲུན་རྩ་དོན།

（གཅིག）སྐྟེ་ཁམས་སྱོན་འགྱོ་བྱྟེད་པ་རྒྱུན་

འཁྱོངས་བྱས་ནས། ལང་མདྱོག་འཕྟེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་

འདྟེད་གཏྱོང་བ། “ར་ིསྱོ་ཆུ་དྭངས་ནི་གསྟེར་ར་ིདངུལ་

ར་ིཡནི་པའ”ིའདུ་ཤྟེས་ལག་ཏུ་བསྟར་ནས། སྐྟེ་ཁམས་

དང་རྨྱོ་ཞངི་ག“ིདམར་ཐིག”བརན་སྲུང་བྱྟེད་པ་དང་། 

སྐྟེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་དང་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀི་འཕྟེལ་

རྒྱས་མཉམ་འདྟེས་དམ་ཟབ་ཡྱོང་བར་སྐུལ་འདྟེད་

གཏྱོང་བ། ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཐྱོན་སྐྟེད་ལ་ཕྱོགས་

ཡྱོངས་ནས་སྐུལ་འདྟེད་དང་། སྤུས་ལྟེགས་ནུས་ཆྟེ་

དང་ཐྱོན་ཁུངས་གྱོན་ཆུང་། འདྟེབས་གསྱོ་འཁྱོར་

རྒྱུག ཁྱོར་ཡུག་མཛའ་མཐུན་བཅས་ཀི་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་

ལམ་བུར་བསྐྱོད་དགྱོས།

（གཉིས）སྤུས་ཚད་དང་ཕན་འབས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་

རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས། རྣམ་པ་བསྒྱུར་བའ་ིའཕྟེལ་

རྒྱས་ཇྟེ་མགྱོགས་སུ་གཏྱོང་བ། ཞངི་ཕྱུགས་ལས་ཀི་མཁྱོ་

སྤྱོད་ཕྱོགས་ཀི་གྲུབ་ཆའི་རང་བཞིན་གི་སྒྱུར་བཅྱོས་

གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏྱོང་བ་དང་། ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀི་

ཐྱོན་ལས་ཕྱོགས་སྒྱུར་རམི་སྱོར་ཇྟེ་མགྱོགས་སུ་གཏྱོང་

བ། ལང་མདྱོག་ཅན་དང་སྐྟེ་ལྡན་ཅན་གི་འཕྟེལ་རྒྱས་

ཇྟེ་མགྱོགས་སུ་གཏྱོང་བ། ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཀ་ིསྤུས་

ཚད་དང་ཕན་འབས་གཉིས་ཀ་མཐྱོ་རུ་གཏྱོང་བ་ཁག་

ཐྟེག་བཅས་བྱས་ཏྟེ། སྤུས་ཚད་མཐྱོ་བའ་ིམཁྱོ་སྤྱོད་ལ་

བརྟེན་ནས་ཉིན་རྟེར་འཕར་བཞིན་པའི་འཛད་སྤྱོད་

དགྱོས་མཁྱོ་སྐྱོང་ཐུབ་པ་བྱྟེད་དགྱོས།

（གསུམ）ཡུལ་བབ་དང་བསྟུན་པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་

བྱས་ནས། ཐྱོན་ལས་ཀི་མཉམ་འདྟེས་ལ་སྐུལ་འདྟེད་

གཏྱོང་བ། ས་ཁྱོངས་ཐྱོན་ཁུངས་ཀི་ལྟེགས་ཆ་དང་ཁྱོར་

ཡུག་གི་ཐྟེག་ནུས་ལ་བརྟེན་ནས་ས་ཁྱོངས་ཀི་སིྒྲག་

བཀྱོད་ཇྟེ་ལྟེགས་སུ་གཏྱོང་བ་དང་། དངྱོས་པྱོའ་ིསིྒྲག་

ཆས་ཀ་ིཆུ་ཚད་མཐྱོ་རུ་གཏྱོང་བ། གཙ་ོཁདི་ཐྱོན་ལས་

རྒྱ་སྐྟེད་པ། ཁད་ལྡན་ཐྱོན་ལས་ཇྟེ་ལྟེགས་སུ་གཏྱོང་

བ། ཐྱོན་ལས་སྦྟེལ་ཐག་རངི་དུ་གཏྱོང་བ་དང་། མཁྱོ་

སྤྱོད་འབྟེལ་ཐག་ཤར་གཏྱོང་བྱྟེད་པ། རིན་ཐང་སྦྟེལ་

ཐག་མཐྱོ་རུ་གཏྱོང་བ་བཅས་བྱས་ནས། ཐྱོན་ལས་དང་

པྱོ་དང་གཉིས་པ། གསུམ་པ་བཅས་ཀི་མཉམ་འདྟེས་

འཕྟེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་དགྱོས།

（བཞ）ིཚན་རལ་གསི་འདྟེགས་སྐྱོར་བྱྟེད་པ་རྒྱུན་

འཁྱོངས་བྱས་ནས། གསར་གཏྱོད་འཕྟེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་

འདྟེད་གཏྱོང་བ། “རིག་སྟྱོབས་ནང་འདྟེན”གི་ནུས་

པར་མཐྱོང་ཆྟེན་དང་། ལག་རལ་ཅན་གི་ཤྟེས་ལྡན་མི་

ས་གསྱོ་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་གཙགིས་སུ་བཟུང་ནས། ཞངི་ཕྱུགས་

ལས་ཀ་ིཉྟེར་སྤྱོད་ལག་རལ་གསྱོ་སྦྱོང་དང་ཁབ་གདལ་

གཏྱོང་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། ཞངི་ཕྱུགས་ལས་ཀི་ཚན་

རགི་ཞབི་འཇུག་ག་ིགྲུབ་འབས་གཞན་སྒྱུར་བྱྟེད་པ་ཇྟེ་

མགྱོགས་སུ་གཏྱོང་བ། ཤྟེས་ལྡན་མི་སའ་ིསྐུལ་ལག་ལམ་

སྱོལ་རྒྱུན་ཆད་མྟེད་པར་གསར་གཏྱོད་བཅས་བྱས་

ཏྟེ། སྟེ་ཁིད་ཁུལ་གི་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀི་ཚན་རལ་

བཀྱོལ་སྤྱོད་ཆུ་ཚད་ཕྱོགས་ཡྱོངས་ནས་མཐྱོ་རུ་གཏྱོང་

དགྱོས།

（ལྔ）ལས་སྟྟེགས་ཀི ་འདྟེགས་སྐྱོར་མཐའ་

འཁྱོངས་བྱས་ནས། སྤུས་རགས་འཛུགས་སྐྱོང་བྱྟེད་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་གི་ཞིང་

ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཕརི་འཚངོ་ཐབས་ལམ་རྒྱ་ཆྟེར་བཏང་

ནས། སྟྱོབས་ཤུགས་ལྡན་པ་དང་ལྟེགས་ཆ་ལྡན་

པ། ཁད་ཆྱོས་ལྡན་པ་བཅས་ཀ་ིད་ཐྱོག་ཚངོ་དྱོན་དང་

སྨྱན་སྦྱོར་གསར་པ་སྱོགས་ཀ་ིཚངོ་གཉྟེར་ལས་སྟྟེགས་

མཉམ་ལས་ལ་ཤུགས་སྱོན་བརྒྱབ་སྟྟེ། ས་ཁྱོངས་ཀ་ིཁད་

ལྡན་སྤུས་རགས་བཏྱོད་པ་དང་། སྤུས་ལྟེགས་སྤུས་

རགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱོམ་ར་རྒྱ་སྐྟེད་དང་ཕརི་གཏྱོང་

བྱྟེད་པ། ཕན་འབས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ་བཅས་བྱྟེད་དགྱོས།

（དྲུག）ཚོང་རས་གཙོ་ཁིད་བྱྟེད་རྒྱུ་མཐའ་

འཁྱོངས་བྱས་ནས། གཉྟེར་སྐྱོང་གཙོ་འཁིའི་སྟྱོབས་

ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། རམི་པ་མང་བ་དང་རགིས་ས་

མང་བ་ཅན་ག་ིཞངི་ཕྱུགས་ལས་ཀི་གཉྟེར་སྐྱོང་བྱྟེད་པྱོ་

གསྱོ་སྐྱོང་བྱས་ཏྟེ། རྒྱལ་ནང་ག་ིཚངོ་ར་གཞ་ིའཛུགས་

ས་བྱྟེད་པ་དང་། རྒྱུ་རྐྟེན་ས་ཚགོས་བཀྱོད་སིྒྲག་ལུགས་

མཐུན་བྱྟེད་པ། གཞ་ིཁྱོན་ལྡན་པའ་ིགཉྟེར་སྐྱོང་ཆུ་ཚད་

མཐྱོ་རུ་གཏྱོང་བ། ཁྟེ་ཕན་འབྟེལ་མཐུད་ཀི་ལམ་སྱོལ་

འཐུས་ཚང་དུ་གཏྱོང་བ་བཅས་བྱས་ནས། ལང་མདྱོག་

སྐྟེ་ལྡན་ག་ིཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཕརི་གཏྱོང་ས་ཆའ་ིསྟེ་

ཁདི་ཁུལ་ག་ིརྨང་གཞ་ིཇྟེ་བརན་དུ་གཏྱོང་དགྱོས།

གསུམ།  འཛུགས་སྐྲུན་དམྲིགས་འབེན།

“མ་ལག་དྲུག་འཐུས་ཚང་དང་སྟེ་ཁདི་དྲུག་འབུར་

དུ་བཏྱོད་པར”གཞིགས་ནས་འཆར་འགྱོད་བྱྟེད་པ་

སྟྟེ །  ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀི ་ཐྱོན་སྐྟེད་དང་གཉྟེར་

སྐྱོང་། ཐྱོན་ལས། ལག་རལ་གི་འདྟེགས་སྐྱོར། ཚོང་

རའ་ིཕིར་འཚངོ་། ཚན་རལ་ཞབས་ཞུ་བཅས་མ་ལག་

དྲུག་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས། ལང་མདྱོག་འཕྟེལ་

རྒྱས་དང་བྱྟེད་པྱོ་སྐྟེད་སིང་། ཐྱོན་ལས་མཉམ་

འདྟེས། ཚན་རལ་གསར་གཏྱོད། ཚངོ་རགས་འཛུགས་

སྐྱོང་། འཇྱོན་མི་བསྡུ་སིྒྲལ་བཅས་ཀི་སྟེ་ཁིད་དྲུག་

འབུར་དུ་བཏྱོད་པར་ཟྟེར། ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཚད་

ལྡན་ཅན་གི་ཐྱོན་སྐྟེད་དང་གཉྟེར་སྐྱོང་བྱྟེད་པྱོ་གསར་

པ་སྐྟེད་སིང་། དྟེང་རབས་ཞིང་ལས་ཐྱོན་ལས་གིླང་

འཛུགས་སྐྲུན། ཚན་རལ་གསར་གཏྱོད་ནུས་པ་ཆྟེ་རུ་

གཏྱོང་བ། ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཀ་ི

ཚངོ་རགས་གསར་གཏྱོད། འཇྱོན་མི་བསྡུ་སིྒྲལ་བཅས་

ཕྱོགས་དྲུག་གི་ཐད་ནས་ཞིང་ཆྟེན་ཡྱོངས་ཀི་མདུན་

གལ་དུ་སླྟེབས་ཡྱོད། 2025ལྱོར་སླྟེབས་སྐབས། ཁུལ་

ཡྱོངས་ཀི་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀི་སྐྟེ་ཁམས་ཁྱོར་ཡུག་

མངྱོན་གསལ་དྱོད་པྱོས་ཇྟེ ་ལྟེགས་སུ་འགྱོ ་བ་

དང་། ཐྱོན་རས་ཀི་སྤུས་ཚད་མངྱོན་གསལ་དྱོད་པྱོས་

མཐྱོ་རུ་འགྱོ་བ། ཕརི་གཏྱོང་ནུས་པ་མངྱོན་གསལ་དྱོད་

པྱོས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། སྤུས་རགས་ཞངི་ལས་སྟྱོབས་ཆྟེར་

གཏྱོང་བ། ཕྱོགས་བསྡུས་ཕན་འབས་མངྱོན་གསལ་

དྱོད་པྱོས་ཇྟེ་མཐྱོར་འགྱོ་བ་བཅས་ཀི་དམིགས་ཚད་

མངྱོན་འགྱུར་ཡྱོང་བ་མ་ཟད། མཚ་ོབྱང་ཁུལ་དྟེ་ཞངི་

ཆྟེན་ཡྱོངས་ཀི་ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞིང་ཕྱུགས་ཐྱོན་

རས་ཕརི་གཏྱོང་ས་ཆའ་ིསྟེ་ཁདི་ཁུལ་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་

བྱྟེད་པར་འབད་བརྱོན་བྱྟེད་དགྱོས།

（གཅགི）སྐྟེ་ཁམས་ཁྱོར་ཡུག་མངྱོན་གསལ་གིས་

ལྟེགས་བཅྱོས་བྱུང་བ། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་སྱོ་ཕྱུགས་དང་

ཁིམ་བྱའི་ལུད་ཕྱོགས་བསྡུས་བྟེད་སྤྱོད་བྱྟེད་ཚད95% 
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

ཡན་ཟིན་པ་དང་། སྱོག་མ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྟེད་སྤྱོད་

བྱྟེད་ཚད90%ཡན་ཟནི་པ། མཚ་ོསྐྱོར་ས་ཁྱོངས་ཡྱོངས་

ཀི་ཞིང་ཁར་སྐྟེ་ལྡན་ལུད་ཀིས་ཚབ་བྱྟེད་པ། ཁུལ་

ཡྱོངས་ཀ་ིརས་ལུད་དང་ཞངི་སྨན་སྤྱོད་ཚད40%དང་

30%ཉུང་དུ་ཕིན་པ། ཞིང་ལས་སྐྟེ་དངྱོས་གཙོ་བྱོའི་

ནད་འབུའ་ིགནྱོད་འཚ་ེཆྟེད་ལས་ཅན་གི་གཅགི་གྱུར་

འགྱོག་བཅྱོས་ཁབ་ཚད40%ཡན་ཟནི་ཡྱོད།

（གཉིས）ཕརི་གཏྱོང་ནུས་པ་མངྱོན་གསལ་དྱོད་

པྱོས་ཆྟེ་རུ་སྱོང་ཡྱོད། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་ཚད་གཞི་མཐྱོ་

བའི་ཞིང་ས་མུའུ་ཁི31ཡན་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐུབ་པ་

དང་། ཞིང་ལས་སྐྟེ་དངྱོས་འདྟེབས་འཛུགས་ས་ཁྱོན་

མུའུ་ཁ8ི0ཡན་བརན་པྱོ་བྱུང་། འབྲུ་སྣུམ་གི་སྤའི་ིཐྱོན་

འབྱོར་ཏུན་ཁི14ཡན་ཟིན་ཡྱོད། གཟན་རྩྭ་འདྟེབས་

འཛུགས་ས་ཁྱོན་ཁི12ཟནི་པ་དང་གཟན་རྩྭ་ཐྱོན་ཚད་

ཏུན་ཁི20ཟིན། ནྱོར་ལུག་གསྱོ་སྟེལ་གི་མགྱོ་གངས་སྱོ་

སྱོར་ཁ1ི00དང་ཁ2ི85ནང་དུ་བརན་འཇགས་ཡནི། ཤ་

རིགས་དང་འྱོ་མའི་རིགས་ཀི་སིྤའི་ཐྱོན་འབྱོར་སྱོ་སྱོ་

ཏུན་ཁ5ི.5དང་ཏུན་ཁ3ི.2ཟིན་ཡྱོད། ཚད་ལྡན་ཅན་ག་ི

གསྱོ་སྟེལ་བསྡུར་ཚད50%ཟནི་ཡྱོད། འདྟེབས་འཛུགས་

ལས་རིགས་ཀི་རྨྱོ་འདྟེབས་བསྡུ་གསུམ་ཕྱོགས་བསྡུས་

འཕྲུལ་ཆས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཚད80%ཡནི་པ་དང་། ཞངི་

ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཀི ་ལས་སྱོན་གཞན་སྒྱུར་ཐུབ་

ཚད65%ཡན་ཡནི། ཞངི་ལས་ཐྱོན་རས་ལས་སྱོན་རནི་

ཐང་དང་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀི་ཐྱོན་རས་རིན་ཐང་

བསྱོམས་འབྱོར་གི་བསྡུར་ཚད2.4:1ཡིན། ཞིང་ལས་

ཚ ན ་ ར ལ ་ འ ཕྟེ ལ ་ རྒྱ ས ་ ཀི ་ ལྟེ ག ས ་ སྐྟེ ས ་ འ བུ ལ ་

ཚད62.2%ཡན་ཡནི།

（གསུམ）ཐྱོན་རས་ཀི་སྤུས་ཚད་མངྱོན་གསལ་

དྱོད་པྱོས་མཐྱོ་རུ་ཕིན་ཡྱོད། ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཀི་

སྤུས་ཚད་བདྟེ་འཇགས་འགན་ལྟེན་ཐུབ་པ་དང་། བྱོད་

ལུག་དང་ནྱོར་གནག ནས། ལྱོག་དཀར་སྱོགས་ཁད་

ལྡན་ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཀི་ཐྱོན་ཡུལ་ཁུངས་འདྟེད་

ལམ་ལུགས་གཞ་ིརའ་ིཐྱོག་འཛུགས་གྲུབ་བྱུང་ཡྱོད་པ་

དང་། ཁབ་ཚད95%ཡན་ཡནི། ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་

ཀ་ིསྤུས་ཚད་བདྟེ་འཇགས་ལ་ཞབི་ཚད་ལྟེན་ཚད་ཐིག་

ཏུ་ཐྱོན་ཚད98%ཡན་ཡནི།

（བཞི）ཚོང་རགས་ཀིས་ཞིང་ལས་ལ་མངྱོན་

གསལ་དྱོད་པའི་འཕྟེལ་རྒྱས་བཏང་། ས་གནས་ཚོང་

རགས་ཀི་ཤུགས་རྐྟེན་ཐྟེབས་ཚད་རྒྱུན་མཐུད་ངང་ཆྟེ་

རུ་སྱོང་ནས། གསར་དུ་ངྱོས་འཛིན་ཐྱོབ་པའི་ལང་

མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞིང་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་དང་ཞིང་ལས་

ཐྱོན་རས་ཀི་ས་ཁམས་མཚནོ་རགས50ཡན་ལ་ཐྱོན་པ་

དང་། ཞིང་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཀི་ཚོང་རགས་གགས་

ཅན15ཡན་དུ་སླྟེབས་ཡྱོད།

（ལྔ）ཕྱོགས་བསྡུས་ཕན་འབས་མངྱོན་གསལ་

དྱོད་པྱོས་ཆྟེ་རུ་སྱོང་བ། ཞངི་ཕྱུགས་ལས་ལང་མདྱོག་

འཕྟེལ་རྒྱས་ལ་གྱོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་སྐུལ་འདྟེད་

བཏང་བ་དང་། སྐྟེ་ཁམས་ཞིང་ཕྱུགས་ཐྱོན་ལས་མ་

ལག་དང་། ཐྱོན་སྐྟེད་མ་ལག གཉྟེར་སྐྱོང་མ་ལག་

བཅས་ཟམ་མི་ཆད་པར་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་བ། སྤུས་

ཚད་དང་ཕན་འབས་རྒྱུན་མཐུད་ངང་ཇྟེ་མཐྱོར་

སྱོང་། རྱོང་འབྱོག་མང་ཚོགས་ཀི་ཡྱོང་འབབ་རྒྱུན་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

མཐུད་ངང་འཕར་བ་དང་། རྱོང་འབྱོག་མང་ཚགོས་ཀ་ི

བཀྱོལ་སྤྱོད་ཆྱོག་པའི་ཡྱོང་འབབ་སྱོར་ཁི2ཡན་དུ་

སླྟེབས། བྱང་ཚད་མཐྱོ་བའི་རྱོང་འབྱོག་མང་ཚོགས་

མི5000གསྱོ་སྐྱོང་བཅས་བྱས་ཡྱོད།

བཞྲི།  ལས་འགན་གཙ་ོབོ།

（གཅགི）ཞངི་ཕྱུགས་ལས་ཀི་ཐྱོན་སྐྟེད་མ་ལག་

འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས། ལང་མདྱོག་དང་སྐྟེ་ལྡན་

འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་སྟེ་ཁིད་མངྱོན་གསལ་དྱོད་པྱོ་ཡྱོང་བ་

བྱྟེད་དགྱོས།

1.རྨྱོ་ཞིང་གི་སྤུས་ཚད་སྲུང་སྐྱོང་དང་མཐྱོར་

འདྟེགས་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས། ཚད་གཞི་

མཐྱོ་བའི་ཞིང་ས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་

གཏྱོང་བ་དང་། ཞིང་ཆུ་འདྟེན་པ་སྱོགས་ཀི་ཆ་སྟེབ་

སིྒྲག་བཀྱོད་འཐུས་ཚང་དུ་གཏྱོང་བ། རྨྱོ་ཞིང་ལ་

འཚམ་པའི་སྒྱུར་བཀྱོད་བྱྟེད་ཐབས་དྱོན་འཁྱོལ་ཡྱོང་

བར་སྐུལ་འདྟེད་བཏང་ནས། རྨྱོ་ཞངི་ག་ིས་རྒྱུའ་ིཁྱོར་

ཡུག་དྱོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྱོན་རྒྱག་པ་དང་། སྦགས་

བཙོག་འབྱུང་ཁུངས་སྱོན་འགྱོག་ཚོད་འཛིན་བྱྟེད་

ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། མཁའ་རླུང་དང་ས་རྒྱུ། ཆུའི་

སྤུས་ཚད་བཅས་ཀི་ཁྱོར་ཡུག་ལ་ལ་ཞིབ་ཚད་ལྟེན་

དང་དཔྱད་དཔྱོག་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། རགིས་

དབྱྟེའི་དྱོ་དམ་ཚོད་འཛིན་བྱྟེད་ཐབས་དྱོན་འཁྱོལ་

བཅས་བྱས་ནས་རྨྱོ་ཞངི་བདྟེ་འཇགས་ངང་བྟེད་སྤྱོད་

བྱྟེད་པའ་ིཆུ་ཚད་མཐྱོ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས། རྨྱོ་ཞངི“ཞངི་

ས་མིན་པར་འགྱུར་བ”གཏན་འགྱོག་དང“འབྲུ་རགིས་

མ་ཡིན་པར”འགྱུར་བ་སྱོན་འགྱོག་བྱྟེད་དགྱོས།（སྟེ་

ཁིད་ལས་ཁུངས། ཁུལ་ཞིང་ཕྱུགས་དང་ཚན་རལ་

ཅུ། འགན་འཁུར་ལས་ཁུངས། རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་

དམངས་སིད་གཞུང་དང་ཁུལ་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་

བཅྱོས་སྒྱུར་ཨུ་ཡྱོན་ལྷན་ཁང་། ཁུལ་གྱོང་གསྟེབ་དར་

སྟེལ་ཅུ། ཁུལ་རང་བྱུང་ཐྱོན་ཁུངས་ཅུ།）

2.རྨང་གཞའི་ིསིྒྲག་བཀྱོད་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ཆུ་ཚད་

མཐྱོ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས། བྱོད་ལུག་དང་ནྱོར་གནག 

ནས། ལྱོག་དཀར། གཟན་རྩྭ་སྱོགས་ཁད་ལྡན་ཐྱོན་

ལས་ཆྟེན་པྱོ་ལྔ་ལ་དམིགས་ཏྟེ། ཕྱུགས་རགིས་ཀི་དྱོད་

ཁང་དང་། གཟན་རྩྭ་དང་གཟན་མཛདོ། སྱོག་ཆགས་

ཀི་རིམས་འགྱོག་སྱོགས་རྨང་གཞིའི་སིྒྲག་བཀྱོད་

འཛུགས་སྐྲུན་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་བཏང་ནས། ལང་

མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་གི་ཕྱུགས་ལས་འཕྟེལ་རྒྱས་ཤུགས་ཆྟེན་

གཏྱོང་དགྱོས། ཞིང་ཁུལ་གི་འདྟེབས་འཛུགས་ལས་

རགིས་གྱོང་འཕྟེལ་གཏྱོང་བའ་ིཆུ་ཚད་མཐྱོ་རུ་གཏྱོང་

བ་དང་། ཞངི་ཕྱུགས་ལས་ཀ་ིསིྒྲག་བཀྱོད་སྒྱུར་བཀྱོད་

རམི་སྱོར་བྱྟེད་པ། ཚད་ལྡན་ཅན་གི་འདྟེབས་འཛུགས་

རྟེན་གཞ་ིའཛུགས་སྐྲུན་བྱྟེད་པ་བཅས་བྱས་ནས་འབྲུ་

སྣུམ་དང་། ཤ་དང་འྱོ་མ་སྱོགས་ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་

གཙ་ོབྱོའ་ིཕྱོགས་བསྡུས་ཐྱོན་སྐྟེད་ནུས་པ་ཟམ་མི་ཆད་

པར་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས། （སྟེ་ཁདི་ལས་ཁུངས། ཁུལ་

ཞིང་ཕྱུགས་དང་ཚན་རལ་ཅུ། འགན་འཁུར་ལས་

ཁུངས། རྱོང་སྱོ་སྱོའ་ིམི་དམངས་སིད་གཞུང་དང་ཁུལ་

འཕྟེལ་རྒྱས་དང་བཅྱོས་སྒྱུར་ཨུ་ཡྱོན་ལྷན་ཁང་། ཁུལ་

གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་ཅུ།）

3.སྱོན་བཟང་འདྟེབས་གསྱོ་དང་ཁབ་གདལ་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

གཏྱོང་རྒྱུར་ཤུགས་སྱོན་རྒྱག་དགྱོས། ཞིང་ཕྱུགས་ཀི་

རྒྱུད་བཟང་གསྱོ་སྟེལ་དང་། རྒྱུད་རྒྱུའ་ིཐྱོན་ཁུངས་སྲུང་

སྐྱོང་མ་ལག་འཛུགས་པ་དང་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་

ནས། ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀི་རྒྱུད་རྒྱུའི་ཐྱོན་ཁུངས་ལ་

བརག་དཔྱད་དང་སྲུང་སྐྱོང་བྱས་ཏྟེ་བྱོད་ལུག་དང་

ནྱོར་གནག ལྱོག་དཀར་བཅས་ཀི་འདྟེབས་ལས་གསར་

གཏྱོད་ཡག་པྱོ་བྱྟེད་དགྱོས། རྒྱུད་སྟེལ་ལག་རལ་གི་

འགག་གནད་སྒྲྱོལ་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་བཏང་ནས་བྱོད་ལུག་

དང་ནྱོར་གནག་ག་ིརྒྱུད་བཟང་འདྟེམས་གསྱོ་བྱ་རྒྱུར་

སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བ་དང་། བྱོད་ལུག་དང་ནྱོར་གནག་

སྱོགས་ཀི་རྒྱུད་བཟང་སྐྟེད་སིང་ལས་དྱོན་ལ་སྐུལ་

འདྟེད་མགྱོགས་སུ་གཏྱོང་བ། 《མཚ་ོབྱང་ཁུལ་ག་ིམཐྱོ་

སང་ག་ིབྱོད་ལུག་སྲུང་སྐྱོང་སྱོལ་ཡགི》ག་ིཁིམས་འཛནི་

བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་བཏང་ནས་མཐྱོ་སང་བྱོད་ལུག་གི་

རྒྱུད་འཛནི་ཐྱོན་ཁུངས་སྲུང་སྐྱོང་ཐུབ་པའ་ིའགན་ལྟེན་

བྱྟེད་དགྱོས། ཞངི་ཕྱུགས་སྱོན་ལས་ཀི“གསྱོ་སྟེལ་དང་

གསྱོ་སྟེལ་ཁབ་སྟེལ”ག་ིལས་དྱོན་ལ་ཤུགས་སྱོན་བརྒྱབ་

ནས། གསྱོ་སྟེལ་རྟེན་གཞི་འཛུགས་སྐྲུན་གི་བཀྱོད་པ་

ལྟེགས་སུ་གཏྱོང་བ་དང་། “གསྱོ་སྟེལ་དང་གསྱོ་སྟེལ་

ཁབ་སྟེལ་གཞི་གཅིག་ཅན”གི་དྟེང་རབས་འདྟེབས་

ལས་ཁྟེ་ལས་གསྱོ་སྐྱོང་བྱྟེད་དགྱོས། ནས་དང་ལྱོག་

དཀར་ག་ིསྱོན་གསར་འདྟེབས་གསྱོ་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་

གཏྱོང་བ་དང་། འཇུ་ལག་གི་སྤུས་བཟང་ནས་དང་

སྱོན་བཟང་ལྱོག་དཀར་འདྟེབས་འཛུགས་ཀི་གནས་

གཞི་འཛུགས་སྐྲུན་ཇྟེ་མགྱོགས་སུ་བཏང་ནས། ཞིང་

ཆྟེན་ཡྱོངས་དང་ཐ་ན་རྒྱལ་ཡྱོངས་ཀ་ིསྱོན་བཟང་མཁྱོ་

འདྱོན་རྟེན་གཞརི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱྟེད་དགྱོས། མདྱོ་ལ་

དང་རྐང་ཚ་རྱོང་དྟེ་བྱོད་ལུག་དང་ནྱོར་གནག་ག་ིཞངི་

ཆྟེན་ཡྱོངས་ཀ་ིའདྟེབས་འཛུགས་རྟེན་གཞ་ིཞགི་ཏུ་སྒྱུར་

དགྱོས། མཚོ་བྱང་ཁུལ་ཞིང་ཕྱུགས་ཚན་རིག་ཞིབ་

འཇུག་ཁང་གཞི་རྟེན་དུ་བཟུང་ནས་ནས་དང་ལྱོག་

དཀར་ཁུལ་གི་ཚོད་ལའི་ས་ཚིགས་དང་སྱོན་བཟང་

གསྱོག་འཇྱོག་མཛདོ་ཁང་བསྐྲུན་པ་དང་། མཚ་ོབྱང་

ཁུལ་གི་ས་མཐྱོའ་ིསྐྟེ་ཁམས་ཕྱུགས་ལས་ཚན་རལ་དཔྟེ་

སྟྱོན་གིླང་གཞི་རྟེན་དུ་བྱས་ཏྟེ་བྱོད་ལུག་དང་འབི་

གཡག་ག་ིགཤསི་ནུས་ཚད་འཇལ་གཏན་ཁྟེལ་ལྟེ་གནས་

བསྐྲུན་རྒྱུ། ནས་ཀི་སྤུས་ལྟེགས་གསྱོ་སྟེལ་རྟེན་གཞ་ིམུའུ་

ཁི5ཡན་དང་། ལྱོག་དཀར་གི་སྤུས་ལྟེགས་གསྱོ་སྟེལ་

རྟེན་གཞི་མུའུ་ཁི2ཡན། གཟན་རྩྭ་དང་སྤུས་ལྟེགས་

གསྱོ་སྟེལ་རྟེན་གཞི་མུའུ་ཁི1ཡན་བཅས་བསྐྲུན་ནས་

བྱོད་ལུག་དང་ནྱོར་གནག  ཚགས་ཤ་དང་ལུག་བཅས་

ཀི་སྱོན་བཟང་གསྱོ་སྟེལ་རྟེན་གཞི10ཡན་བསྐྲུན་

རྒྱུ། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་ཞིང་ཕྱུགས་རྒྱུད་བཟང་ཁབ་

ཚད98%ཡན་ཟིན་པར་བྱྟེད་རྒྱུ།（སྟེ་ཁིད་ལས་

ཁུངས། ཁུལ་ཞིང་ཕྱུགས་དང་ཚན་རལ་ཅུ། འགན་

འཁུར་ལས་ཁུངས། རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སིད་

གཞུང་དང་། ཁུལ་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་བཅྱོས་སྒྱུར་ཨུ་ཡྱོན་

ལྷན་ཁང་། ཁུལ་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་ཅུ།）

4. ཞངི་ཕྱུགས་ལས་ཀི་ལང་མདྱོག་འཕྟེལ་རྒྱས་ལ་

སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་དགྱོས། རྐང་ཚ་རྱོང་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་

ཞིང་ལས་ལང་མདྱོག་འཕྟེལ་རྒྱས་སྱོན་སྐྱོད་ས་ཁུལ་

འཛུགས་སྐྲུན་ཇྟེ་མགྱོགས་སུ་གཏྱོང་བ་དང་། མདྱོ་ལ་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

དང་རྐང་ཚ་རྱོང་ག་ིསྐྟེ་ལྡན་ཕྱུགས་ལས་དཔྟེ་སྟྱོན་རྟེན་

གཞི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བ། ཞིང་

ཕྱུགས་ལས་ལང་མདྱོག་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་སྱོན་དུ་ལག་

བསྟར་དང་ཚོད་ལ་བྱྟེད་པའི་འདྟེགས་སྐྱོར་མ་ལག་

འཛུགས་པ་དང་འཐུས་ཚང་བཟྱོ་དགྱོས། རྩྭ་ཐང་སྐྟེ་

ཁམས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀི་ཁ་གསབ་བྱ་དགའི་སིད་ཇུས་དྱོན་

འཁྱོལ་དང་རྩྭ་ཐང་ཕྱོགས་བསྡུས་བཅྱོས་སྐྱོང་ཤུགས་

ཆྟེན་གིས་སྟེལ་ནས་རྩྭ་ཕྱུགས་དྱོ་མཉམ་དྱོ་དམ་ག་ིཆུ་

ཚད་མཐྱོ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས། “འབྲུ་རགིས་གཟན་ཆས་སུ་

སྒྱུར་བའ”ིལས་དྱོན་དམ་འཛནི་ཡག་པྱོ་བྱས་ནས་གཞ་ི

ཁྱོན་ཅན་གི་གཟན་རྩྭའི་སྱོན་བཟང་དང་དྟེ་བཞིན་

གཟན་རྩྭ་ཐྱོན་སྐྟེད་རྟེན་གཞི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱྟེད་

དགྱོས། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་སྐྟེ་དངྱོས་སྐྟེ་ལྡན་ལུད་ཐྱོན་ལས་

བཀྱོད་སིྒྲག་ལུགས་མཐུན་བྱས་ནས་སྐྟེ་ལྡན་ལུད་ཐྱོན་

ལས་མཐུན་སྦྱོར་འཕྟེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་

དགྱོས། རྱོང་ཁུལ་ག་ིཕྱུགས་རགིས་དང་བྱ་རགིས་གསྱོ་

ཚགས་ཀི་གྲུབ་ཆ་ལྟེགས་སུ་བཏང་ནས། ཕྱུགས་རགིས་

དང་བྱ་རིགས་གསྱོ་ཚགས་བྱྟེད་སྟངས་ཚད་ལྡན་དུ་

གཏྱོང་བ་དང་། འདྟེབས་གསྱོ་ཟུང་འབྟེལ་གི་ཞངི་ལས་

འཕྟེལ་རྒྱས་ཤུགས་ཆྟེན་གཏྱོང་བ། ཞིང་ཕྱུགས་ལས་

འཁྱོར་རྒྱུག་འཕྟེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བ། “ཞངི་

ཕྱུ ག ས ་ ཟུ ང ་ འ བྟེ ལ ་ ད ང ་ །  རྩྭ ་ ཕྱུ ག ས ་ མ ཉ མ ་

འགུལ། འཁྱོར་རྒྱུག་འཕྟེལ་རྒྱས”བཅས་ཀི་འདྟེབས་

གསྱོའི་ལམ་སྱོལ་གསར་པ་བཙུགས་ནས་འདྟེབས་

གསྱོའ་ིའཁྱོར་རྒྱུག་དཔྟེ་སྟྱོན་སྟེ་བ་དང་དཔྟེ་སྟྱོན་ཡུལ་

གྱོང་ཁག་གཅགི་འཛུགས་དགྱོས། རས་ལུད་དང་ཞངི་

སྨན་ཉུང་གཏྱོང་དང་ཕན་འབས་ཆྟེར་གཏྱོང་གི་བྱ་

སྤྱོད་བརན་པྱོའི་ངང་ལག་བསྟར་བྱས་ཏྟེ། “སྐྟེ་ལྡན་

ལུད+N”ཚབ་བྱྟེད་ཉུང་དུ་གཏྱོང་བའི་རྣམ་པ་ཁབ་

གདལ་བཏང་ནས། ལུགས་མཐུན་ལུད་འཇྱོག་དང་

ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་གི་སྱོན་འགྱོག་ལག་རལ་ཁབ་

གདལ་དང་བྟེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་

དགྱོས། ནད་ཀིས་ཤ་ིབའ་ིཕྱུགས་ཟྱོག་གནྱོད་མྟེད་ཅན་

དུ་བསྒྱུར་བའི་ཚོད་ལའི་ལས་དྱོན་ལ་སྐུལ་འདྟེད་

གཏྱོང་བ་དང་། གཞ་ིཁྱོན་ལྡན་པའ་ིགསྱོ་སྟེལ་ར་བའ་ི

སྱོ་ཕྱུགས་དང་ཁིམ་བྱའི་ལུད་གནྱོད་མྟེད་ཅན་དུ་

བསྒྱུར་བའི་སིྒྲག་བཀྱོད་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཤུགས་སྱོན་

རྒྱག་པ། སྱོག་མ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྟེད་སྤྱོད་ལས་གྲྭ་དང་

ཞིང་སྤྱོད་འགིག་ཤྱོག་ཕིར་བསྡུ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ལག་

བསྟར་བྱྟེད་པ། ཞངི་ཕྱུགས་ལས་ཀ་ིབྟེད་མྟེད་དངྱོས་པྱོ་

ཐྱོན་ཁུངས་ཅན་དུ་བྟེད་སྤྱོད་བྱྟེད་པའ་ིརྣམ་པ་གསར་

པ་འཚལོ་ཞབི་བྱྟེད་པ། ལང་མདྱོག་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་ཆུ་

ཚད་མཐྱོ་རུ་གཏྱོང་བ་བཅས་བྱྟེད་དགྱོས།（སྟེ་ཁིད་

ལས་ཁུངས། ཁུལ་ཞིང་ཕྱུགས་དང་ཚན་རལ་

ཅུ། འགན་འཁ་ིལས་ཁུངས། རྱོང་སྱོ་སྱོའ་ིམི་དམངས་

སདི་གཞུང་དང་། ཁུལ་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་བཅྱོས་སྒྱུར་ཨུ་

ཡྱོན་ལྷན་ཁང་། ཁུལ་ནགས་ལས་དང་རྩྭ་ཐང་ཅུ། ཁུལ་

གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་ཅུ།）

5.གྱོ་རིམ་ཧིྲལ་པྱོ་ཚད་ལྡན་ཅན་ཡིན་པའི་ཐྱོན་

སྐྟེད་ཁབ་སྟེལ་གཏྱོང་དགྱོས། ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞངི་

ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཕིར་གཏྱོང་གི་ཚད་གཞི་ཡིན་པའི་

ལག་རལ་གི་འདྟེགས་སྐྱོར་ནུས་པ་འདྱོན་སྟེལ་བྱས་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

ཏྟེ། “ཚད་གཞ་ིཡྱོད་པར་ཚད་གཞ་ིདང་ལྟེན་དང་ཚད་

གཞ་ིམྟེད་པར་ཚད་གཞ་ིགསར་དུ་བཏྱོད་པ། བརྒྱུད་

རམི་ཧིྲལ་བྱོར་ཚད་གཞ་ིཡྱོད་པ་བཅས”རྒྱུན་འཁྱོངས་

བྱས་ནས། གཙ་ོགནད་རགིས་ས་དང་གཙ་ོགནད་ལྷུ་

ཚིགས་དྟེར་ཚད་ལྡན་ཅན་གི་ཐྱོན་སྐྟེད་གྱོ་རིམ་ཧིྲལ་

བྱོར་ཁབ་པར་བྱྟེད་དགྱོས། ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་གི་ཞངི་

ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཐྱོན་སྐྟེད་དང་ལས་སྱོན། ཕརི་འཚངོ་

བཅས་གཉྟེར་སྐྱོང་བྱྟེད་པྱོའ་ིདྱོ་དམ་ལམ་སྱོལ་འཛུགས་

དགྱོས། འཇུ་ལག་རྱོང་དུ“ཚལ་ཞངི”ཚད་ལྡན་ཅན་ག་ི

ཐྱོན་སྐྟེད་ཚོད་ལ་བྱས་ནས། ཚད་ལྡན་ཅན་གི་ཐྱོན་

སྐྟེད་དཔྟེ་སྟྱོན་རྱོང་བཙུགས་ཏྟེ། ཐྱོན་སྐྟེད་མ་བྱས་གྱོང་

དང་ཐྱོན་སྐྟེད་བྱྟེད་པའི་རིང་། ཐྱོན་སྐྟེད་བྱས་རྟེས་

བཅས་ཀི་ལྷུ་ཚིགས་ཁག་གི་ཐྱོན་ལས་སྦྟེལ་ཕྟེང་ཧིྲལ་

པྱོའི་ཚད་གཞིའི་མ་ལག་འཛུགས་རྒྱུར་ཤུགས་སྱོན་

པ། གཞི་ཁྱོན་ཅན་གི་གསྱོ་སྟེལ་ར་བ་ཚད་ལྡན་ཅན་

དང་ལྟེགས་བསྡུས་ཞིབ་གཉྟེར་ཅན་དུ་འཛུགས་སྐྲུན་

བྱྟེད་པར་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བ། མཚ་ོབྱང་ཁུལ་གི་ཚད་

ལྡན་ཅན་ག་ིགཞ་ིཁྱོན་གསྱོ་སྟེལ་དཔྟེ་སྟྱོན་ར་བ་གསར་

འཛུགས་བྱྟེད་མགྱོ་བརམས་པ་དང་། བྱོད་ལུག་ཆགི་

སྟྱོང་གི་ཚད་ལྡན་ཅན་གི་ཐྱོན་སྐྟེད་དཔྟེ་སྟྱོན་རྟེན་

གཞི25ཡན་བསྐྲུན་པ་དང་ནྱོར་གནག་སྟྱོང་གི་ཚད་

ལྡན་ཅན་གི་ཐྱོན་སྐྟེད་དཔྟེ་སྟྱོན་རྟེན་གཞི25ཡན་

བསྐྲུན་པ། ཚད་ལྡན་ཅན་ག་ིཐྱོན་སྐྟེད་ལ་བརྟེན་ནས་

ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞངི་ཕྱུགས་ལས་དྟེ་སླར་ཡང་སྐས་

རམི་གསར་བ་ཞགི་ཏུ་སླྟེབས་རྒྱུར་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་

དགྱོས།（སྟེ་ཁིད་ལས་ཁུངས། ཁུལ་ཞིང་ཕྱུགས་དང་

ཚན་རལ་ཅུ། འགན་འཁི་ལས་ཁུངས། རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་

དམངས་སིད་གཞུང་དང་། ཁུལ་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་

བཅྱོས་བསྒྱུར་ཨུ་ཡྱོན་ལྷན་ཁང་། ཁུལ་གྱོང་གསྟེབ་དར་

སྟེལ་ཅུ།）

6.ཞིང་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་སྤུས་ཚད་ཀི་ལ་སྐུལ་དྱོ་

དམ་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། ཐྱོན་སྐྟེད་གཉྟེར་སྐྱོང་

ཆྱོག་འཐུས་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་ནན་པྱོ་བྱས་

ནས། བཟའ་བཅའི་ཞིང་ལས་ཐྱོན་རས་ཀི་ཁས་ལྟེན་

ཚད་ལྱོངས་ལམ་ལུགས་ལ་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བ། སྱོག་

ཆགས་ཀ་ིརམིས་ནད་སྱོན་འགྱོག་ལས་དྱོན་སྟེལ་ཤུགས་

ཆྟེ་རུ་བཏང་ནས། “རམིས་ནད་གཉིས་དང་ནད་གཞ་ི

གཅགི”མྟེད་པའ་ིརམིས་ནད་ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་མུ་

མཐུད་དུ་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་དགྱོས། ཐྱོག་མའི་ཐྱོན་

ཡུལ་ག་ིཁུངས་འདྟེད་མ་ལག་རྒྱུན་མཐུད་ངང་འཐུས་

ཚང་དུ་བཏང་ནས། ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཀི་སྤུས་ཚད་

བདྟེ་འཇགས་ཁུངས་འདྟེད་ལས་དྱོན་ཡག་པྱོ་སྒྲུབ་

དགྱོས། ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཀི་སྤུས་ཚད་དཔྱད་ཞབི་

མཐྱོར་གཏྱོང་བྱ་སྤྱོད་གཏིང་ཟབ་སྟེལ་ནས། ཁུལ་དང་

རྱོང་། ཡུལ་ཚོ་བཅས་རིམ་པ་གསུམ་གི་ཞིང་ཕྱུགས་

ཐྱོན་རས་ཀ་ིསྤུས་ཚད་བདྟེ་འཇགས་ལ་སྐུལ་དྱོ་དམ་མ་

ལག་འཐུས་ཚང་དུ་གཏྱོང་དགྱོས། “ཚད་བཀག་བྱས་

པའ་ིསྨན་རས་ཁིམས་འགལ་བཀྱོལ་སྤྱོད་བྱྟེད་པ་བཅྱོས་

སྐྱོང་དང་རྒྱུན་ལྡན་ག་ིཞངི་ཕྱུགས་སྨན་ལྷག་ལུས་ཚད་

གཞི་ལས་བརྒལ་བ་ཚོད་འཛིན། མཐྱོར་འདྟེགས་ལ་

སྐུལ་འདྟེད”བཅས་ཀི་བྱ་སྤྱོད་གཏིང་ཟབ་སྟེལ་

ནས། ཞངི་ཕྱུགས་ལས་ཀི་མ་འཇྱོག་ཐྱོན་རས་ཀི་ཐྱོན་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

སྐྟེད་དྱོ་དམ་ནན་མྱོ་དང་། ཚད་བཀག་སྨན་རས་བྟེད་

སྤྱོད་ཀི་བྱ་སྤྱོད་ལ་རྡུང་རྟེག་ནན་མྱོ་གཏྱོང་བ། ཞིང་

ཕྱུགས་སྨན་གི་ལྷག་ལུས་ཚད་བརྒལ་གནད་དྱོན་གཏན་

འགྱོག་ནུས་ལྡན་བྱྟེད་དགྱོས། ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཀི་

ཐུམ་རྒྱག་དང་མཚནོ་རགས་ལ་ལ་འདྱོམས་བྱྟེད་ཤུགས་

ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། ལ་འདྱོམས་དང་དཔྱད་ཞིབ་ཚད་

ལྟེན། ཁམིས་བསྟར་བཅས་ཀ་ིལས་དྱོན་ལ་མཉམ་དུ་

སྐུལ་འདྟེད་བཏང་སྟྟེ། ཞིང་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཀི་སྤུས་

ཚད་བདྟེ་འཇགས་འགན་ལྟེན་བྱྟེད་དགྱོས།（སྟེ་ཁིད་

ལས་ཁུངས། ཁུལ་ཞིང་ཕྱུགས་དང་ཚན་རལ་

ཅུ། འགན་འཁ་ིལས་ཁུངས། རྱོང་སྱོ་སྱོའ་ིམི་དམངས་

སདི་གཞུང་དང་། ཁུལ་ཚངོ་ར་ལ་སྐུལ་དྱོ་དམ་ཅུ།）

（གཉིས）ཞངི་ཕྱུགས་ལས་ཀི་གཉྟེར་སྐྱོང་མ་ལག་

འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས། བྱྟེད་པྱོ་སྐྟེད་སིང་གི་སྟེ་

ཁདི་འབུར་དུ་བཏྱོད་པ།

1.གཙ་ོགནད་སྟེ་འདྟེན་ཁྟེ་ལས་སྟྱོབས་ཆྟེན་སྐྲུན་

པ། ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཐྱོན་ལས་ཅན་གི་སྟེ་འདྟེན་ཁྟེ་

ལས་གསྱོ་སྐྱོང་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ་དང་། སྟེ་

འདྟེན་ཁྟེ་ལས་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་པའ་ི

སདི་ཇུས་བཏྱོན་ནས་རྱོག་འཇལ་ཞབས་ཞུ་དང་འགུལ་

རྣམ་དྱོ་དམ་ཇྟེ་དག་ཏུ་གཏྱོང་བ། ཁྟེ་ལས་ཀི་ལང་

མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཞབི་འཇུག་གསར་

སྟེལ་དང་ཕིར་གཏྱོང་ནུས་པ་ཆྟེ་རུ་བཏང་ནས་ཚོང་

རའ་ིའགན་རྱོད་ནུས་པ་མཐྱོར་འདྟེགས་དང་ ཚངོ་རའ་ི

ཟནི་ཚད་རྒྱ་སྐྟེད་བྱྟེད་དགྱོས། སྟེ་འདྟེན་ཁྟེ་ལས་ཀིས་

མ་ར་དང་ལག་རལ། སྤུས་རགས་བཅས་ལ་བརྟེན་

ནས་མ་རྐང་མཉམ་ལས་དང་། ལས་རིམ་སྦྟེལ་

མཐུད། ཐྱོན་ཚོང་སྦྟེལ་མཐུད་སྱོགས་ཀི་བྱྟེད་ཐབས་

བརྒྱུད་དྟེ་ཐྱོན་ལས་ཅན་གི་མཉམ་འབྟེལ་སིྒྲག་གཞི་

འཛུགས་པར་རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་དགྱོས། ཞངི་ཆྟེན་རམི་

པའ་ིཞངི་ཕྱུགས་ལས་ཐྱོན་ལས་ཅན་གི་མཉམ་འབྟེལ་

སིྒྲག་གཞ2ིཡན་སྐྟེད་སངི་བྱྟེད་དགྱོས། ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་

རས་བཟྱོ ་སྱོན་བྱྟེད་རྒྱུའི “ཆྟེད་ལས་དང་སྤུས་

ལྟེགས། ཁད་ལྡན”བཅས་ཀི་ཁྟེ་ལས་ཁག་གཅགི་གསྱོ་

སྐྱོང་བྱས་ཏྟེ། ཚངོ་གཉྟེར་ཁྱོར་ཡུག་ཇྟེ་ལྟེགས་སུ་གཏྱོང་

བ་དང་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀི་ཚོང་འགུགས་མ་འདྟེན་

བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས། མགྱོ་འཛུགས་ས་མཐྱོ་

བ་དང་གཞ་ིཁྱོན་ཆྟེ་བ། སྐུལ་ཁདི་ནུས་པ་ཆྟེ་བ་བཅས་

ཀི་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀི་སྟེ་འདྟེན་ཁྟེ་ལས་ཁག་གཅིག་

ཚུར་འགུག་བྱས་ནས་ཞངི་ཕྱུགས་ལས་ཐྱོན་ལས་ཅན་གི་

འཕྟེལ་རིམ་ཇྟེ་མགྱོགས་སུ་གཏྱོང་དགྱོས། ཞིང་ཆྟེན་

དང་ཁུལ་རིམ་པའི་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཐྱོན་ལས་ཀི་སྟེ་

འདྟེན་ཁྟེ་ལས10གསར་དུ་སྐྟེད་སངི་བྱྟེད་དགྱོས། （སྟེ་

ཁིད་ལས་ཁུངས། ཁུལ་ཞིང་ཕྱུགས་དང་ཚན་རལ་

ཅུ། འགན་འཁ་ིལས་ཁུངས། རྱོང་སྱོ་སྱོའ་ིམི་དམངས་

སདི་གཞུང་དང་། ཁུལ་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་བཅྱོས་བསྒྱུར་

ཨུ་ཡྱོན་ལྷན་ཁང་། ཁུལ་བཟྱོ་ལས་ཚོང་དྱོན་དང་ཆ་

འཕིན་ཅུ། ཁུལ་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་ཅུ།）

2.རྣམ་པ་གསར་བའི་ཚོང་གཉྟེར་མཁན་གསྱོ་

སྐྱོང་བྱྟེད་པ། རྱོང་ཧིྲལ་པྱོར་རྱོང་འབྱོག་པའི་མཉམ་

ལས་ཁང་ཚད་ལྡན་ཅན་དུ་འཛུགས་སྐྱོང་བྱྟེད་རྒྱུར་

སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བ་དང་། ཐྱོན་ལས་ཅན་གི་སྟེ་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

འདྟེན་ཁྟེ་ལས་ཀིས་ཞིང་ཕྱུགས་མཉམ་ལས་ཁང་

དང་། ཁམི་ཚང་ཞངི་ཕྱུགས་ར། གསྱོ་སྟེལ་དུད་ཚང་ཆྟེ་

གས་སྱོགས་གཉྟེར་སྐྱོང་བྱྟེད་པྱོ་དང་མཉམ་འབྟེལ་བྱྟེད་

རྒྱུར་ཁདི་སྟྱོན་བྱས་ཏྟེ། ཞངི་འབྟེལ་ཞངི་ཁདི་ཀ་ིལམ་

སྱོལ་བརན་པྱོ་འཛུགས་དགྱོས། ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་གི་

གཉྟེར་སྐྱོང་ར་འཛུགས་གསར་པ་གཏན་ཁྟེལ་དྱོ་དམ་

བྱྟེད་ཐབས་གཏན་འབྟེབས་བྱས་ཏྟེ། མཁྱོ་འཚངོ་མཉམ་

ལས་ཁང་སྐྟེད་སིང་དང་རྒྱ་སྐྟེད་གཏྱོང་བའི་ལས་གྲྭ་

ལག་བསྟར་བྱྟེད་དགྱོས། ཆྟེད་ལས་ཅན་དང་སྤ་ིཚགོས་

ཅན་ག་ིཞབས་ཞུའ་ིར་འཛུགས་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་། རྒྱ་

སྐྟེད་བཏང་ནས་སྱོན་ཐྱོན་དང་བཀྱོལ་སྤྱོད་ལ་འཚམ་

པའི་རིགས་ས་དང་། མ་གཏྱོང་དངྱོས་པྱོ། ལག་

རལ། སིྒྲག་ཆས་བཅས་ཞིང་ཁིམ་ཆུང་བར་འདྟེན་པ་

དང་། ཞངི་ཕྱུགས་ལས་ཐྱོན་སྐྟེད་དྟེ་ཁམི་ཚང་ཁ་ཤས་

ཀིས་གཉྟེར་སྐྱོང་བྱྟེད་པ་ནས་ར་འཛུགས་ཅན་དང་

གཞི་ཁྱོན་ཅན། ལྟེགས་བསྡུས་ཞིབ་གཉྟེར་ཅན་དུ་

འགྱུར་བར་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་དགྱོས། ལང་མདྱོག་སྐྟེ་

ལྡན་འདྟེབས་འཛུགས་གསྱོ་ཚགས་དཔྟེ་སྟྱོན་དུད་

ཚང80ཡན་དང་། ཁིམ་ཚང་གི་སྐྟེ་ཁམས་དཔྟེ་སྟྱོན་

ཕྱུགས་ར50ཡན། ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་འདྟེབས་

འཛུགས་གསྱོ་ཚགས་མཉམ་ལས་ཁང50ཡན་བཅས་

གསར་དུ་ངྱོས་འཛནི་དང་གསྱོ་སྐྱོང་བྱྟེད་དགྱོས།（སྟེ་

ཁིད་ལས་ཁུངས། ཁུལ་ཞིང་ཕྱུགས་དང་ཚན་རལ་

ཅུ། འགན་འཁ་ིལས་ཁུངས། རྱོང་སྱོ་སྱོའ་ིམི་དམངས་

སདི་གཞུང་དང་། ཁུལ་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་བཅྱོས་བསྒྱུར་

ཨུ་ཡྱོན་ལྷན་ཁང་། ཁུལ་ནྱོར་སིད་ཅུ། ཁུལ་བཟྱོ་ལས་

ཚངོ་དྱོན་དང་ཆ་འཕནི་ཅུ། ཁུལ་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་

ཅུ། ཁུལ་མཁྱོ་འཚངོ་མཉམ་ལས་ཁང་།）

（གསུམ）ཞངི་ཕྱུགས་ལས་ཀ་ིཐྱོན་ལས་མ་ལག་

འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས། ཐྱོན་ལས་མཉམ་འདྟེས་ཀི་

སྟེ་ཁདི་འབུར་དུ་བཏྱོད་དགྱོས།

1.དཔྟེ་སྟྱོན་ཁུལ་ག་ིའཛུགས་སྐྲུན་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་

རུ་གཏྱོང་བ། འཇུ་ལག་དང་མདའ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁབ་

རམི་པ་དང་། རྐང་ཚ་དང་མདྱོ་ལ་རྱོང་ག་ིཞངི་ཆྟེན་

རམི་པའ་ིདྟེང་རབས་ཅན་ག་ིཞངི་ལས་དཔྟེ་སྟྱོན་ཁུལ་

འཛུགས་སྐྲུན་བྱྟེད་ཤུགས་ཇྟེ་མགྱོགས་སུ་གཏྱོང་བ་

དང་། འཇུ་ལག་གི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པ་དང་། མདྱོ་ལ་

དང་མདའ་བཞ།ི རྐང་ཚ་བཅས་ཀི་ཞངི་ཆྟེན་རམི་པའ་ི

དྟེང་རབས་ཅན་གི་ཞངི་ལས་ཐྱོན་ལས་གིླང་འཛུགས་

སྐྲུན་ལ་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བ། མདྱོ་ལ་རྱོང་གི་བྱོད་

ལུག་ག་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིཁད་ལྡན་ཞངི་ལས་ཐྱོན་རས་ཀི་

ལྟེགས་ཆའི་ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་

བ། ཁད་ལྡན་ཐྱོན་ལས་ཁྱུ་ཚགོས་འཕྟེལ་རྒྱས་རྒྱ་ཆྟེར་

བཏང་ནས། ཐྱོན་ལས་ཀི་ཁད་ཆྱོས་མངྱོན་གསལ་ཡནི་

པ་དང་རྒྱུ་རྐྟེན་གཙོ་བྱོ་ཚད་མཐྱོའི་གཅིག་སྡུད་ཡིན་

པ། སིྒྲག་བཀྱོད་སིྒྲག་ཆས་སྱོན་ཐྱོན་ཡནི་པ་བཅས་ཀ་ི

ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞིང་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ལས་སྱོན་

ཁུལ་ཧུར་ཐག་གསི་བཏྱོད་དྟེ། ཐྱོན་སྐྟེད་ལས་སྱོན་ཚན་

རལ་ཅན་ག་ིཁྟེ་ལས་གཙ་ོགནད་དུ་གསྱོ་སྐྱོང་བྱས་ནས་

ཐྱོན་སྐྟེད་དང་ལས་སྱོན། མཛདོ་ཉར། ཟྱོང་སྐྟེལ། ཚངོ་

གཉྟེར། ཞབི་འཇུག་གསར་སྟེལ། ཞབས་ཞུ་སྱོགས་གཞ་ི

གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་ཐྱོན་ལས་མཉམ་འདྟེས་འཕྟེལ་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

རྒྱས་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་གཏྱོད་དགྱོས།（སྟེ་ཁིད་ལས་

ཁུངས། ཁུལ་ཞིང་ཕྱུགས་དང་ཚན་རལ་ཅུ། འགན་

འཁ་ིལས་ཁུངས། རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སདི་གཞུང་

དང་། ཁུལ་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་བཅྱོས་བསྒྱུར་ཨུ་ཡྱོན་ལྷན་

ཁང་། ཁུལ་བཟྱོ་ལས་ཚངོ་དྱོན་དང་ཆ་འཕནི་ཅུ། ཁུལ་

གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་ཅུ།）

2.ལས་སྱོན་ཞབི་ཚགས་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་

བ། སྟེ་འདྟེན་ཁྟེ་ལས་ཀི་ལག་རལ་སྒྱུར་བཀྱོད་བྱྟེད་

རྒྱུར་སྐུལ་ལག་བཏང་ནས། ལས་སྱོན་ཐྱོན་རས་འཁྱོར་

རྒྱུག་བྟེད་སྤྱོད་དང་རནི་ཐང་ཆ་ཚང་བྟེད་སྤྱོད། རམི་

བཞནི་བྟེད་སྤྱོད་བཅས་བྱས་ཏྟེ། སགིས་རྱོ་བཀྱོལ་སྤྱོད་

ཆྱོག་པར་བསྒྱུར་བ་དང་གནྱོད་འཚ་ེཕན་ལྡན་ཅན་དུ་

བསྒྱུར་བ་བྱས་ནས། ཞིང་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ལས་སྱོན་

ཞིབ་ཚགས་བྱྟེད་པའི་ཕྱོགས་བསྡུས་ཆུ་ཚད་མཐྱོ་རུ་

གཏྱོང་དགྱོས། སྦྟེལ་ཐག་འཛུགས་སྐྲུན་དང་། སྦྟེལ་

ཐག་ཁ་གསབ། སྦྟེལ་ཐག་ལྟེགས་ཤྱོས་ཡནི་པ་བཅས་ཀ་ི

རྣམ་གངས་ཁག་ཅགི་ལག་བསྟར་བྱས་ཏྟེ། མཚ་ོབྱང་ག་ི

ཁད་ལྡན་ཞིང་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཀི་འཚོ་བཅུད་ཁད་

ཆྱོས་དང་བདྟེ་ཐང་ཕན་འབས་སྱོག་འདྱོན་བྱྟེད་

དགྱོས། ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་བྱྟེད་

ནུས་ཀི་བཟའ་བཅའ་ཞབི་འཇུག་གསར་སྟེལ་དང་བྟེད་

སྤྱོད་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། ཟུར་སྱོན་རནི་ཐང་

མཐྱོ་བའ་ིཐྱོན་རས་ཐྱོན་སྐྟེད་བྱྟེད་དགྱོས། རྱོང་འབྱོག་

མང་ཚགོས་ཀ་ིཆྟེད་གཉྟེར་མཉམ་ལས་ཁང་དང་། ཁམི་

ཚང་ག་ིཞངི་ཕྱུགས་ར། ཁྟེ་ལས་འབིང་ཆུང་ཕན་གསུམ་

ཀི་ཞིང་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཐྱོན་ཡུལ་གི་ཐྱོག་མའི་ལས་

སྱོན་བྱྟེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་ཏྟེ། ཁམི་ཚང་ག་ིབཟྱོ་གྲྭ་

དང་། ལག་ཤྟེས་བཟྱོ་ཁང་། གྱོང་གསྟེབ་ཀི་འཁྱོར་ཁང་

ཁག་ཅིག་གསྱོ་སྐྱོང་བྱས་ནས་ཐྱོན་སྐྟེད་བྱས་རྟེས་ཀི་

གྱོང་གུན་ཇྟེ་ཆུང་དུ་བཏང་སྟྟེ། སྤུས་ཚད་དང་ཕན་

འབས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས།（སྟེ་ཁདི་ལས་ཁུངས། ཁུལ་

ཞིང་ཕྱུགས་དང་ཚན་རལ་ཅུ། འགན་འཁི་ལས་

ཁུངས། རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་། ཁུལ་

འཕྟེལ་རྒྱས་དང་བཅྱོས་བསྒྱུར་ཨུ་ཡྱོན་ལྷན་ཁང་། ཁུལ་

བཟྱོ་ལས་ཚངོ་དྱོན་དང་ཆ་འཕནི་ཅུ། ཁུལ་གྱོང་གསྟེབ་

དར་སྟེལ་ཅུ།）

3.ཐྱོན་ལས་གསུམ་མཉམ་འདྟེས་ཡྱོང་བར་སྐུལ་

འདྟེད་གཏྱོང་བ། ཐྱོན་ལས་མཉམ་འདྟེས་འཕྟེལ་རྒྱས་

ཀི་ལས་སྟྟེགས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱྟེད་པ་ཇྟེ་མགྱོགས་སུ་

གཏྱོང་བ་དང་། ཐྱོན་ལས་མཉམ་འདྟེས་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀ་ི

དཔྟེ་སྟྱོན་ཁུལ་གསར་འཛུགས་བྱྟེད་པར་སྐུལ་འདྟེད་

གཏྱོང་བ། ཐྱོན་ལས་སྦྟེལ་ཕྟེང་གི་ཡུན་ཇྟེ་རིང་དུ་

གཏྱོང་བ་དང་མཁྱོ་སྤྱོད་ཀི་སྦྟེལ་ཕྟེང་ཇྟེ་བཟང་དུ་

གཏྱོང་བ། རནི་ཐང་ག་ིསྦྟེལ་ཕྟེང་ཇྟེ་མཐྱོར་གཏྱོང་བ་

བཅས་བྱྟེད་དགྱོས། རྣམ་པ་གསར་བའི་མཁར་གྱོང་

འཛུགས་སྐྲུན་ལ་བརྟེན་ནས། ཞངི་ལས་ཐྱོན་རས་ལས་

སྱོན་དང་ཉྱོ་ཚངོ་ཟྱོག་འདྟེན་སྱོགས་ཆྟེད་ལས་ཡནི་ལ་

ཁད་ཆྱོས་ལྡན་པའ་ིམཁར་གྱོང་གསར་སྐྲུན་བྱྟེད་པར་

སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་དགྱོས། ཞངི་ཕྱུགས་ལས་དྟེ་བཟའ་

བཏུང་རགི་གནས་དང་ཞངི་ལས་རགི་གནས། དམངས་

སྱོལ་རགི་གནས་བཅས་དང་མཉམ་འདྟེས་བྱྟེད་པ་ཇྟེ་

མགྱོགས་སུ་བཏང་ནས། ཞངི་ལས་དང་བཟྱོ་ལས། དྟེང་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

རབས་ཞབས་ཞུའི་ལས་རགིས་བཅས“ཐྱོན་ལས་གསུམ་

པྱོ་མཉམ་འདྟེས”ཀི་འཕྟེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདྟེད་ཤུགས་

ཆྟེན་གཏྱོང་དགྱོས།（སྟེ་ཁིད་ལས་ཁུངས། ཁུལ་ཞིང་

ཕྱུགས་དང་ཚན་རལ་ཅུ། འགན་འཁ་ིལས་ཁུངས། རྱོང་

སྱོ་སྱོའ་ིམི་དམངས་སདི་གཞུང་། ཁུལ་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་

བཅྱོས་བསྒྱུར་ཨུ་ཡྱོན་ལྷན་ཁང་། ཁུལ་བཟྱོ་ལས་ཚངོ་

དྱོན་དང་ཆ་འཕནི་ཅུ། ཁུལ་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་ཅུ།）

（བཞི）ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ལག་རལ་གི་འདྟེགས་

སྐྱོར་མ་ལག་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས། ཚན་རལ་

གསར་གཏྱོད་ཀ་ིསྟེ་ཁདི་འབུར་དུ་བཏྱོད་དགྱོས།

1.ཚན་རལ་གསར་གཏྱོད་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་

གཏྱོང་བ། ཞངི་ལས་ཚན་རལ་གླངི་ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་

བྱྟེད་པ་ཇྟེ་མགྱོགས་སུ་གཏྱོང་བ་དང་། ཐྱོན་སྐྟེད་དང་

ཞབི་འཇུག་ག་ིཟུང་འབྟེལ་ལ་སྐུལ་འདྟེད་གཏིང་ཟབ་

བཏང་ནས། ཁུལ་གི་མཐྱོ་སང་ག་ིསྐྟེ་ཁམས་ཕྱུགས་ལས་

ཚན་རལ་ཚོད་ལའི་དཔྟེ་སྟྱོན་གིླང་དང་། ཁུལ་ཞིང་

ཕྱུགས་ཚན་རགི་ཞབི་འཇུག་ཁང་གཙ་ོགནད་དུ་བྱས་

ནས། ཞངི་ཆྟེན་ཕི་ནང་ག་ིཚན་རགི་ཞབི་འཇུག་ལས་

ཁུངས་དང་། ཞངི་ལས་དང་འབྟེལ་བའ་ིསླྱོབ་ཆྟེན་སླྱོབ་

གིླང་། ཚན་རལ་ཅན་ག་ིཁྟེ་ལས་བཅས་དང་ཚན་རགི་

ཞབི་འཇུག་ག་ིམཉམ་ལས་ལ་ཤུགས་སྱོན་བྱས་ཏྟེ། ཐྱོན་

ཁུངས་མཉམ་སྤྱོད་དང་ཉྟེན་ཁ་མཉམ་འཁུར། ཁྟེ་ཕན་

མཉམ་མྱོང་བཅས་ཡུན་རངི་མཉམ་ལས་ཀ་ིལམ་སྱོལ་

འཛུགས་དགྱོས། བྱོད་ལུག་དང་ནྱོར་གནག  ནས། ལྱོག་

དཀར་བཅས་ཀི་ཐྱོན་ལས་འཕྟེལ་རྒྱས་གཏྱོང་བའི 

“གནད་འགག”ག་ིལག་རལ་གཙ་ོབྱོའ་ིའགག་སྒྲྱོལ་ལ་

ཤུགས་སྱོན་པ་དང་། ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་འདྟེབས་

གསྱོའ་ིལག་རལ་ཁབ་གདལ་གཏྱོང་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་

བ། སྱོན་ཐྱོན་སྤྱོད་སྱོར་འཚམ་པའ་ིལག་རལ་ཁག་ཅགི་

གཅིག་བསྡུས་ངང་ཁབ་གདལ་གཏྱོང་བ་བཅས་བྱྟེད་

དགྱོས། མཚ་ོབྱང་ཁུལ་ག་ིབྱོད་ལུག་དང་ནྱོར་གནག་

གསྱོ་སྟེལ་ལག་རལ་གསར་གཏྱོད་ལྟེ་གནས་བཙུགས་

ནས། ཁུལ་དང་རྱོང་གི་ཚན་རལ་དཔྟེ་སྟྱོན་གིླང་གི་

གསར་གཏྱོད་ནུས་པ་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས།（སྟེ་ཁིད་

ལས་ཁུངས། ཁུལ་ཞིང་ཕྱུགས་དང་ཚན་རལ་

ཅུ། འགན་འཁ་ིལས་ཁུངས། རྱོང་སྱོ་སྱོའ་ིམི་དམངས་

སིད་གཞུང་། ཁུལ་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་བཅྱོས་བསྒྱུར་ཨུ་

ཡྱོན་ལྷན་ཁང་། ཁུལ་བཟྱོ་ལས་ཚོང་དྱོན་དང་ཆ་

འཕིན་ཅུ། ཁུལ་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་ཅུ། ཁུལ་མཐྱོ་

སང་སྐྟེ་ཁམས་ཕྱུགས་ལས་ཚན་རལ་ཚོད་ལའི་དཔྟེ་

སྟྱོན་དྱོ་དམ་ཨུ་ཡྱོན་ལྷན་ཁང་།）

2.རགི་ནུས་ཅན་གི་ཞངི་ཕྱུགས་ལས་རགིས་འཕྟེལ་

རྒྱས་སུ་གཏྱོང་བ། མཚ་ོབྱང་ག་ིཁད་ལྡན་ཞངི་ཕྱུགས་

ལས་ཀི་གཞ་ིགངས་ཆྟེ་མྱོའ་ིལས་སྟྟེགས་འཛུགས་སྐྲུན་

འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས། ཧྲན་ཏུང་དང་མཚ་ོབྱོད་ས་

མཐྱོའ་ིསྐྟེ་ཁམས་ཞངི་ཕྱུགས་ཀ་ིརྒྱང་བསྟྟེན་རྣམ་དཔྱྱོད་

ཞབས་ཞུའ་ིལས་སྟྟེགས་བྟེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་འདྟེད་

གཏྱོང་དགྱོས། ཞངི་ཕྱུགས་ལས་གངས་འཛནི་ཅན་དུ་

འགྱུར་བའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་སྐུལ་འདྟེད་བཏང་

ནས། ཟྱོང་འབྟེལ་ད་རྒྱ་དང་མིས་བཟྱོས་རགི་ནུས། གཞ་ི

གངས་ཆྟེན་མྱོ། ཁུལ་དུམ་སྦྟེལ་ཕྟེང་། 5Gསྱོགས་དྟེང་

རབས་ཆ་འཕིན་ལག་རལ་བྟེད་སྤྱོད་གང་ལྟེགས་བྱས་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

ནས་དྟེང་རབས་ཀི་ཞངི་ཕྱུགས་ལས་རགིས་འཕྟེལ་རྒྱས་

གཏྱོང་བ་དང་། ཐྱོན་ལས་ཀ་ིརྣམ་པ་བསྒྱུར་ཏྟེ་ཇྟེ་རྒྱས་

སུ་གཏྱོང་བར་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་དགྱོས། དྟེང་རབས་

ཞིང་ལས་ཐྱོན་ལས་གིླང་དུ་ཟྱོག་འབྟེལ་ད་རྒྱའི་ལག་

རལ་བཀྱོལ་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་ལག་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་

ནས། ཞངི་ཕྱུགས་ལས་ཐྱོན་སྐྟེད་ཁྱོར་ཡུག་ལ་ལ་ཞབི་

ཚད་ལྟེན་དང་རིག་ནུས་དྱོ་དམ། རིག་ནུས་དབྱྟེ་

ཞབི། རགི་ནུས་ཚདོ་འཛནི་ལག་རལ་དང་། སིྒྲག་ཆས་

གཅིག་བསྡུས་བཀྱོལ་སྤྱོད་ལ་སྐུལ་འདྟེད་བཏང་

ནས། ཞངི་ཕྱུགས་ལས་ཐྱོན་སྐྟེད་དྱོ་དམ་ཆ་འཕནི་ཅན་

གི་ཆུ་ཚད་མཐྱོ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས།（སྟེ་ཁིད་ལས་

ཁུངས། ཁུལ་ཞིང་ཕྱུགས་དང་ཚན་རལ་ཅུ། འགན་

འཁ་ིལས་ཁུངས། རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སདི་གཞུང་

དང་། ཁུལ་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་བཅྱོས་བསྒྱུར་ཨུ་ཡྱོན་ལྷན་

ཁང་། ཁུལ་བཟྱོ་ལས་ཚངོ་དྱོན་དང་ཆ་འཕནི་ཅུ།）

3.ཤྟེས་ལྡན་མི་སའི་དཔུང་སྟེ་གསྱོ་སྐྱོང་བྱྟེད་

པ། རགིས་སྱོ་སྱོའ་ིལས་གཏྱོད་ལས་སྟྟེགས་བསྐྲུན་ནས་

ཕ་ཡུལ་དུ་ལྱོག་པའི་ཞིང་པ་ལས་མི་དང་ཆྟེད་ལས་

སླྱོབ་གྲྭ་ཆྟེ་འབངི་ག་ིམཐར་ཕནི་སླྱོབ་མ། དམག་འཁྱུར་

དམག་མི་སྱོགས་རྱོང་འབྱོག་ཁུལ་དུ་ལས་གཏྱོད་བྱ་

རྒྱུར་ཁིད་སྟྱོན་ཧུར་ཐག་བྱས་ནས། ཞིང་ཕྱུགས་ལས་

མཉམ་ལས་ཀ་ིདཔལ་འབྱྱོར་ར་འཛུགས་སིྒྲག་པར་སྟེ་

ཁདི་བྱྟེད་དགྱོས། རྱོང་འབྱོག་ཁུལ་གི་གླྱོག་རྡུལ་ཚངོ་པ་

དང་བཟྱོ་རལ་མཁས་པ། ཕྱུག་སྒྱུར་མཁས་པྱོ་སྱོགས་

ཕྱོགས་མང་པྱོའ་ིཤྟེས་ལྡན་པ་གསྱོ་སྐྱོང་གང་མགྱོགས་

བྱས་ཏྟེ། ཚན་རལ་ཞབས་ཞུ་དྟེ་ཐྱོན་ལས་གཉིས་པ་

དང་གསུམ་པར་སྣུར་སངི་བྱྟེད་རྒྱུར་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་

དགྱོས། རྱོང་འབྱོག་ཁུལ་གི་གཞྱོན་ནུའི་ལས་གཏྱོད་

གསྱོ་སྦྱོང་བྱྟེད་སྱོ་སྟེལ་ནས་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀི་ཤྟེས་

ལྡན་པ་གསྱོ་སྐྱོང་ག་ིདངྱོས་སྦྱོང་རྟེན་གཞ་ིཁག་གཅགི་

བཏྱོད་དྟེ། “ཞངི་སའ་ིཤྟེས་ཡྱོན་པ”དང“ས་གཤསི་ཆྟེད་

ལས་པ”ཁག་གཅགི་གསྱོ་སྐྱོང་བྱྟེད་དགྱོས། ཞངི་ལས་

ལས་ཤྟེས་པ་དང་གྱོང་གསྟེབ་ལ་དགའ་བ། ཞངི་པར་

དགའ་བ་བཅས་ཀ་ིགཞ་ིརམི་ལས་དྱོན་དཔུང་སྟེ་ཞགི་

དང་། ལང་མདྱོག་གི་སྐྟེ་ལྡན་ངྱོས་འཛིན་དང་ལ་

འདྱོམས། ཐྱོན་སྐྟེད། དྱོ་དམ་བཅས་ལ་རྒྱུས་མངའ་

ཡྱོད་པའ་ིཤྟེས་ལྡན་མི་སའ་ིདཔུང་སྟེ་ཁག་ཅགི་མྱུར་དུ་

གསྱོ་སྐྱོང་བྱས་ཏྟེ། ཕིར་གཏྱོང་ས་ཆའི་སྟེ་ཁིད་ཁུལ་

འཛུགས་སྐྲུན་བྱྟེད་པར་ཤྟེས་ལྡན་མི་སའ་ིའདྟེགས་སྐྱོར་

མཁྱོ་འདྱོན་བྱྟེད་དགྱོས།（སྟེ་ཁིད་ལས་ཁུངས། ཁུལ་

ཞིང་ཕྱུགས་དང་ཚན་རལ་ཅུ། འགན་འཁི་ལས་

ཁུངས། རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་། ཁུལ་

གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་ཅུ། ཁུལ་མི་ཤུགས་ཐྱོན་ཁུངས་

དང་སྤ་ིཚགོས་འགན་སྲུང་ཅུ།）

（ལྔ）ཞངི་ཕྱུགས་ལས་རགིས་ཀི་ཚངོ་རའ་ིཚངོ་

གཉྟེར་མ་ལག་འཐུས་ཚང་དུ་བཏང་ནས། ཚངོ་རགས་

འཛུགས་སྐྱོང་ག་ིསྟེ་ཁདི་འབུར་དུ་བཏྱོད་དགྱོས།

1.ཚོང་རགས་གགས་ཅན་གསར་སྐྲུན་བྱྟེད་

པ། ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཀི་སྤུས་

རགས་སྐྟེད་སངི་བྱ་སྤྱོད་ལག་བསྟར་དང་། རགི་གནས་

དྱོན་སིང་སྱོག་འདྱོན་དང་རིག་གནས་གསར་གཏྱོད་

བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས། མཚ་ོབྱང་ག་ིབྱོད་ལུག་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

དང་ནྱོར་གནག ནས། ལྱོག་དཀར། སྦང་རི། ཤ་མྱོ་

སྟེར་བྱོ། འཁག་ཉ། བཟའ་བཅའ་ིཤ་མྱོ། གྱོ་མ་སྱོགས་

མངའ་ཁྱོངས་ཀི་སྤི་སྤྱོད་ཚོང་རགས་ཧུར་ཐག་གིས་

བཏྱོད་དྟེ། རམི་བཞནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིཞངི་ལས་ཐྱོན་རས་

ཁུངས་འདྟེད་ལས་སྟྟེགས་ནང་བཅུག་ནས་དྱོ་དམ་བྱྟེད་

དགྱོས། ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ས་ཁམས་མཚནོ་རགས་ཀི་

ཞིང་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཀི་བདྟེན་དཔང་ར་སྤྱོད་བྱྟེད་

ཤུགས་ཆྟེ་རུ་བཏང་ནས། ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞིང་

ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཀི་ཚངོ་རགས་གགས་ཅན་ཁག་ཅགི་

ཐྱོ་འགྱོད་བྱྟེད་དགྱོས། ཚོགས་པ་བསིྒྲགས་ནས་ཞིང་

ལས་ཐྱོན་རས་ཀི་ཉྱོ་ཚངོ་ཚགོས་འདུ་དང་། ཞངི་ལས་

ཐྱོན་རས་དངྱོས་མང་བཤམས་སྟྱོན་ཚགོས་འདུ། ཚངོ་

རགས་གགས་ཅན་ཚོང་རས་ཀི་འྱོས་སྦྱོར་ཚོགས་

འདུ། དངུལ་གཏྱོང་ཉྱོ་ཚོང་གི་ངྱོ་འཕད་གྱོས་མྱོལ་

ཚོགས་འདུ། མཐྱོ་རིམ་གླྟེང་སྟྟེགས་སྱོགས་འྱོས་སྦྱོར་

གཞ་ིརྟེན་ནང་ཞུགས་ནས་སྤུས་རགས་ཀ་ིཤུགས་རྐྟེན་

ཐྟེབས་ཤུགས་དང་། སྐད་གགས་ཤྟེས་ཚད་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་

དགྱོས། མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་རྒྱུད་བཟང་ཕྱུགས་རིགས་

དཔྱད་བསྡུར་བྱྟེད་སྱོ་སྟེལ་བ་དང་། སྟེ་འདྟེན་ཁྟེ་ལས་

དང་རྱོང་འབྱོག་པའི་མཉམ་ལས་ཁང་སྱོགས་ཞིང་

ཕྱུགས་ལས་རགིས་ཀི་གཉྟེར་སྐྱོང་མཁན་གསར་གས་ལ་

སྐུལ་ལག་བཏང་ནས། ཁད་ཆྱོས་འབུར་དུ་བཏྱོད་པ་

དང་སྟེ་ཁདི་ནུས་པ་ཆྟེ་བ། འགན་རྱོད་ནུས་རལ་མཐྱོ་

བ་བཅས་ཀི་ཞིང་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་གགས་ཅན་ཁག་

ཅིག་གསར་དུ་གཏྱོད་དགྱོས།（སྟེ་ཁིད་ལས་ཁུངས། 

ཁུལ་བཟྱོ་ལས་ཚངོ་དྱོན་དང་ཆ་འཕནི་ཅུ། འགན་འཁ་ི

ལས་ཁུངས། ཁུལ་ཞངི་ཕྱུགས་དང་ཚན་རལ་ཅུ། རྱོང་

སྱོ་སྱོའ་ིམི་དམངས་སདི་གཞུང་དང་། ཁུལ་རགི་ལུས་

གནས་སྐྱོར་རྒྱང་བརན་ཅུ། ཁུལ་ཞངི་ཕྱུགས་དང་ཚན་

རལ་ཅུ། ཁུལ་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་ཅུ།）

2.གངས་འཛནི་ཅན་ག་ིཉྱོ་འཚངོ་ཆུ་ཚད་མཐྱོ་རུ་

གཏྱོང་བ། རྒྱལ་ནང་གི་གླྱོག་རྡུལ་ཚོང་དྱོན་ཁྟེ་ལས་

གགས་ཅན་དང་མཉམ་ལས་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་

བ་དང་། ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་གི་ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་

ཕརི་འཚངོ་ད་རྒྱ་འཐུས་ཚང་དུ་གཏྱོང་བ། ཞངི་ཕྱུགས་

ཐྱོན་རས་ཀི་གླྱོག་རྡུལ་ཚངོ་དྱོན་འཕྟེལ་རྒྱས་གཏྱོང་བ་

བཅས་བྱྟེད་དགྱོས། རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིགླྱོག་རྡུལ་ཚངོ་དྱོན་

གྱོང་གསྟེབ་ཏུ་སྐྱོད་པའ་ིཕྱོགས་བསྡུས་རྱོང་ཁག་གསར་

སྟེལ་བྱྟེད་པར་བརྟེན་ནས“ད་སྦྟེལ+”ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་

རས་གྱོང་ཚ་ོནས་གྱོང་ཁྟེར་དུ་བསྐྱོད་པའ་ིའདུ་འགྱོད་

ལ་སྐུལ་འདྟེད་གཏིང་ཟབ་གཏྱོང་བ་དང་། གླྱོག་རྡུལ་

ཚངོ་དྱོན་དང་ཚངོ་དྱོན་ཟྱོང་སྐྟེལ། མཁྱོ་ཚངོ་། སྦག་

སིད། མྱུར་སྐྟེལ་སྱོགས་གླྱོག་རྡུལ་ཚོང་དྱོན་གཉྟེར་

མཁན་ས་ཚགོས་གྱོང་གསྟེབ་ཏུ་བཀྱོད་སིྒྲག་བྱྟེད་པར་

ཁདི་སྟྱོན་བྱས་ཏྟེ། གྱོང་གསྟེབ་ཀ་ིགླྱོག་རྡུལ་ཚངོ་དྱོན་

ཕྱོགས་བསྡུས་ཞབས་ཞུའ་ིམ་ལག་མགྱོགས་མྱུར་འཐུས་

ཚང་དུ་གཏྱོང་དགྱོས། མཚ་ོབྱང་ཁུལ་ག་ིལང་མདྱོག་སྐྟེ་

ལྡན་ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཉྱོ་ཚངོ་ལྟེ་གནས་བསྐྲུན་པ་

དང་། མཚོ་སྱོན་གི་ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞིང་ཕྱུགས་

ཐྱོན་རས་ཀི་གངས་གཞི་ཆྟེ་མྱོའི་ལས་སྟྟེགས་སྦྟེལ་

མཐུད་བྱས་ཏྟེ། ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཁ་ཐྱོར་ཅན་ག་ིཉྱོ་

འཚོང་ནས་སྟྟེགས་བུ་ཅན་གི་ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུར་རྒྱུར་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་དགྱོས། གངས་གཞའི་ིཞངི་ཕྱུགས་

ལས་རྣམ་གངས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་རྱོང་འབྱོག་ཁུལ་

ལ་ཐད་ཀར་མཁྱོ་འདྱོན་དང་། འཛད་སྤྱོད་པས་སིྒྲག་

བཟྱོ། ཞངི་ཕྱུགས་ལས་མངགས་ཐྱོ་སྱོགས་ཀི་རྣམ་པ་

འཕྟེལ་རྒྱས་གཏྱོང་རྒྱུར་སྐུལ་འདྟེད་བཏང་ནས། ཞངི་

ཕྱུགས་ལས་གཉྟེར་སྐྱོང་གངས་གཞི་ཅན་གི་ཆུ་ཚད་

མཐྱོ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས།（སྟེ་ཁདི་ལས་ཁུངས། ཁུལ་བཟྱོ་

ལས་ཚོང་དྱོན་དང་ཆ་འཕིན་ཅུ། འགན་འཁི་ལས་

ཁུངས། རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་། ཁུལ་

རགི་ལུས་གནས་སྐྱོར་རྒྱང་བརན་ཅུ། ཁུལ་ཞངི་ཕྱུགས་

དང་ཚན་རལ་ཅུ། ཁུལ་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་ཅུ།）

3.དངྱོས་ཟྱོག་སྐྟེལ་འདྟེན་ཞབས་ཞུའི་ལས་སྟྟེགས་

འཛུགས་སྐྲུན་འཐུས་ཚང་དུ་གཏྱོང་དགྱོས། བྱྟེད་ནུས་

ཆ་ཚང་ཡིན་པའི་ཟྱོང་སྐྟེལ་ཆ་འཕིན་མ་ལག་བསྐྲུན་

པར་སྐུལ་ལག་གཏྱོང་བ་དང་། ལས་སྱོན་དང་མཛདོ་

ཉར། སྱོས་ཉར། འཁག་ཕྟེང་། དངྱོས་ཟྱོག་སྐྟེལ་འདྟེན་

ཞབས་ཞུའི་སིྒྲག་བཀྱོད་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་ཤུགས་སྱོན་

བྱྟེད་དགྱོས། ཞིང་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཐྱོན་ཡུལ་གི་ཚོང་

ཟྱོག་ཅན་ག་ིཐག་གཅྱོད་ནུས་པ་ཆྟེ་རུ་བཏང་ནས། ཞངི་

ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་འཁྱོར་རྒྱུག་གི“ཆུ་གསྱོག་རིང་

བུ”ཆགས་པ་བྱྟེད་དགྱོས། ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་གསར་

བའི་ལང་མདྱོག་བགྱོད་ལམ་གི་ནུས་པ་འདྱོན་སྟེལ་

ཡག་པྱོ་བྱས་ནས། འཁྱོར་རྒྱུག་མགྱོགས་ཚད་དང་

སྟབས་བདྟེའི་རང་བཞིན་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས། མཚོ་

བྱང་ཁུལ་གི་ཕྱུགས་རིགས་ཉྱོ་ཚོང་ཚོང་ར་དང་ཞིང་

ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཚངོ་རའ་ིཆ་འཕིན་ཞབས་ཞུའ་ིལས་

སྟྟེགས་བཙུགས་ནས། གྱོང་ཚོ་རིམ་པའི་ཞིང་ཕན་ཆ་

འཕིན་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་སྐུལ་འདྟེད་དང་། ཐྱོན་

སྐྟེད་བྱྟེད་མཁན་དང་ཚངོ་རའ་ིཆ་འཕིན་སྦྟེལ་མཐུད་

མངྱོན་འགྱུར་སྱོས་ཐྱོན་རས་ཕིར་གཏྱོང་ལ་གནད་ཁྟེལ་

དང་། དུས་ཐྱོག་ལར་ཆ་འཕནི་ཞབས་ཞུ་མཁྱོ་འདྱོན་

བྱྟེད་དགྱོས། ཐྱོན་ལས་ཀ་ིཁད་ཆྱོས་མངྱོན་གསལ་དྱོད་

པ་དང་སིྒྲག་བཀྱོད་ཆ་ཚང་བ། བཀྱོད་པ་ལུགས་མཐུན་

ཡིན་པ། ནུས་པ་འཐུས་སྱོ་ཚང་བ་བཅས་ཀི་ཞིང་

ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་སྐྟེལ་འདྟེན་གཉྟེར་སྐྱོང་བྱྟེད་མཁན་

ཁག་ཅགི་མྱུར་དུ་སྐྟེད་སངི་བྱས་ཏྟེ། དངྱོས་ཟྱོག་སྐྟེལ་

འདྟེན་གི་ཁྟེ་ལས་དྟེ་ཆྟེད་ལས་ཅན་གི་ཟྱོག་སྐྟེལ་ཞབས་

ཞུའ་ིལས་སྟྟེགས་སུ་གཞན་སྒྱུར་བྱྟེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་

པ་དང་། ཟྱོག་སྐྟེལ་ཞབས་ཞུའ་ིནུས་པ་འཐུས་ཚང་དུ་

གཏྱོང་དགྱོས།（སྟེ་ཁིད་ལས་ཁུངས། ཁུལ་བཟྱོ་ལས་

ཚོང་དྱོན་དང་ཆ་འཕིན་ཅན་ཅུ། འགན་འཁི་ལས་

ཁུངས། རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་། ཁུལ་

འཕྟེལ་རྒྱས་དང་བཅྱོས་སྒྱུར་ཨུ་ཡྱོན་ལྷན་ཁང་། ཁུལ་

ཞངི་ཕྱུགས་དང་ཚན་རལ་ཅུ། ཁུལ་གྱོང་གསྟེབ་དར་

སྟེལ་ཅུ།）

4.ཐྱོན་རས་ཀ་ིཚངོ་ར་རྒྱ་སྐྟེད་ཤུགས་ཆྟེན་གཏྱོང་

བ། པྟེ་ཅིང་དང་ཐྟེན་ཅིན། ཧྱོ་པྟེ། ཧྲན་ཏུང་བཅས་

དང་། འབི་ཆུའི་ཟུར་གསུམ་གིླང་། ཀྲུའུ་ཅང་ཟུར་

གསུམ་གིླང་སྱོགས་ས་ཁུལ་གི་གྱོང་ཁྟེར་དུ་མཚོ་བྱང་

ཁུལ་ག་ིས་མཐྱོའ་ིཁད་ལྡན་ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཆྟེད་

ཚོང་ཁང་དང་ཉམས་ལྟེན་ཚོང་ཁང་སྱོགས་ཚོང་

གཉྟེར་བྱྟེད་ས་བཙུགས་ནས་ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་གི་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་གཉྟེར་ཚངོ་ཉམས་ལྟེན་དང་དལི་

སྒྲྱོག་འྱོས་སྦྱོར་གི་བྱྟེད་སྱོ་སྟེལ་དགྱོས། མཚོ་བྱང་གི་

ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་འགྟེམས་ཚངོ་

ལྟེ་གནས་གཉྟེར་སྐྱོང་དང་། སྟེ་སྦྟེལ་རྱོགས་སྐྱོར་དང་

ཤར་ནུབ་རྒྱུད་མཉམ་ལས། གནས་སྦྟེལ་རྱོགས་སྐྱོར་

སྱོགས་ལས་སྟྟེགས་ཀི་ལྟེགས་ཆ་འདྱོན་སྟེལ་གང་

ལྟེགས་བྱས་ཏྟེ། སྤུས་རགས་ཚོང་གཉྟེར་འྱོས་སྦྱོར་ལ་

ཤུགས་སྱོན་བྱྟེད་པ་དང་ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་གི་ཞིང་

ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཕིར་གཏྱོང་ཐབས་ལམ་རྒྱ་ཆྟེར་གཏྱོང་

དགྱོས། ཞངི་ལས་དང་གནས་སྐྱོར་ཟུང་འབྟེལ་ལ་སྐུལ་

འདྟེད་སྱོས་གནས་སྐྱོར་མཛེས་ལྱོངས་ཁུལ་དང་། 

གཞུང་ལམ་ལགས་ལམ་འགྲུལ་སྐྟེལ་ས་ཚིགས། མྱུར་

བགྱོད་གཞུང་ལམ་ཞབས་ཞུ་ཁུལ། གནམ་གྲུ་ཐང་ག་ི

སྒུག་སྱོད་ཚམོས་ཆྟེན་སྱོགས་སུ་མཚ་ོབྱང་ཁུལ་ག་ིལང་

མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་དལི་སྒྲྱོག་འགྟེམས་

ཚངོ་ཆྟེད་སྒྲྱོམ་བཙུགས་ནས། མཚ་ོབྱང་ག་ིལང་མདྱོག་

སྐྟེ་ལྡན་ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་འཚངོ་སྐུལ་ཐབས་ལམ་

རྒྱ་ཆྟེར་གཏྱོང་དགྱོས།（སྟེ་ཁདི་ལས་ཁུངས། ཁུལ་བཟྱོ་

ལས་ཚོང་དྱོན་དང་ཆ་འཕིན་ཅུ། འགན་འཁི་ལས་

ཁུངས། རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་། ཁུལ་

ཨུའ་ིདིལ་སྒྲྱོག་པུ། ཁུལ་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་བཅྱོས་སྒྱུར་ཨུ་

ཡྱོན་ལྷན་ཁང་། ཁུལ་ཞིང་ཕྱུགས་དང་ཚན་རལ་

ཅུ། ཁུལ་རིག་ལུས་གནས་སྐྱོར་རྒྱང་བརན་ཅུ། ཁུལ་

གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་ཅུ། ཁུལ་འགིམ་འགྲུལ་སྐྟེལ་

འདྟེན་ཅུ།）

（དྲུག）ཚན་རལ་ཞབས་ཞུའ་ིམ་ལག་འཐུས་ཚང་

དུ་བཏང་ནས། ཤྟེས་ལྡན་མི་ས་གཅིག་སྡུད་ཀིས་སྟེ་

ཁདི་བྱ་རྒྱུ་འབུར་ཐྱོན་ཡྱོང་བར་བྱྟེད་དགྱོས།

1.ཧུར་ཐག་གསི་ཤྟེས་ལྡན་མི་ས་ནང་འདྟེན་བྱྟེད་

དགྱོས། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དྟེང་རབས་ཞངི་ལས་ཐྱོན་ལས་

ལག་རལ་མ་ལག་ག་ིལས་སྟྟེགས་དང་། ཞངི་ཆྟེན་དང་

ཁུལ། རྱོང་བཅས་ཀ་ིཆྟེད་ལས་ལག་རལ་ཤྟེས་ལྡན་མི་

སའ་ིདཔུང་སྟེ་ལ་བརྟེན་ནས། ཕརི་གཏྱོང་ས་ཆའ་ིསྟེ་

ཁདི་ཁུལ་ག་ིཆྟེད་མཁས་པའ་ིརགི་མཛདོ་དང་ཐབས་

ཇུས་བྱོ་འདིའི་ལས་སྟྟེགས་བཙུགས་ནས། ཡུན་ཕན་

ག ཉྟེ ར ་ སྐྱོ ང ་ གི ་ ལ མ ་ སྱོ ལ ་ འ ཛུ ག ས ་ སྐྲུ ན ་ བྱྟེ ད ་

དགྱོས། ཞངི་ཕྱུགས་ལས་ཀ་ིམཐྱོ་རམི་སྟེ་ཁིད་ཤྟེས་ལྡན་

པ་དང་ཚན་རལ་གསར་གཏྱོད་ཀི་སྟེ་ཁིད་པ་ནང་

འདྟེན་དང་གསྱོ་སྐྱོང་བྱྟེད་པ་ཇྟེ་མགྱོགས་སུ་བཏང་

ནས། ཞིང་ཕྱུགས་ལས་ཀི་ཚན་རལ་ཤྟེས་ལྡན་པའི་

དཔུང་སྟེ་རྒྱ་ཆྟེར་གཏྱོང་དགྱོས། ཐྱོན་ལས་སྦྟེལ་ཕྟེང་ག་ི

སྟྟེང་ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་སྟྟེགས་བཙུགས་

ནས“ཚན་རལ་ཁང་ཆུང་བ”ཆགས་སུ་འཇུག་པ་

དང་། ཞིང་ཕྱུགས་ལས་དང་རྱོང་འབྱོག་ཁུལ་འཕྟེལ་

རྒྱས་གཏྱོང་བའི་དཀའ་གནད་སྟེལ་དགྱོས། རྣམ་

གངས་ཀི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་ཤུགས་ཇྟེ་ཆྟེར་དང་ནང་འདྟེན་

བྱས་པའ་ིཤྟེས་ལྡན་མི་སའ་ིཐྱོབ་ཐང་ཇྟེ་མཐྱོར་གཏྱོང་

བ་སྱོགས་ཀི་བྱྟེད་ཐབས་བརྒྱུད། ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་གི་

ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཕིར་གཏྱོང་བྱ་ཡུལ་འཛུགས་སྐྲུན་

ལ་དམིགས་ནས། རགིས་ས་གསར་པ་དང་ལག་རལ་

གསར་པའ་ིཚདོ་ལའ་ིདཔྟེ་སྟྱོན་ཁབ་གདལ་གཏྱོང་བ་

སྱོགས་གསར་གཏྱོད་ལས་གཏྱོད་ཀ་ིའཚོལ་ཞིབ་དང་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

ལག་ལྟེན་སྟེལ་བ་དང་། སྟེ་ཁིད་ཁུལ་གི་ཞིང་ཕྱུགས་

ཐྱོན་ལས་སྤུས་ཚད་མཐྱོ་བའི་འཕྟེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་

འདྟེད་དང་། རྱོང་འབྱོག་པའི་ཡྱོང་སྱོ་ཇྟེ་མང་དུ་

བཏང་ནས་ཕྱུག་འགྱུར་ཡྱོང་བར་སྐུལ་ཁདི་བྱྟེད་དགྱོས།

（སྟེ་ཁདི་ལས་ཁུངས། ཁུལ་ཞངི་ཕྱུགས་དང་ཚན་རལ་

ཅུ། འགན་འཁ་ིལས་ཁུངས། རྱོང་སྱོ་སྱོའ་ིམི་དམངས་

སདི་གཞུང་། ཁུལ་ཨུའ་ིར་འཛུགས་པུ། ཁུལ་མི་ཤུགས་

ཐྱོན་ཁུངས་དང་སྤ་ིཚགོས་འགན་སྲུང་ཅུ།）

2.ཚན་རལ་གསི་ཞབས་ཞུར་ཤུགས་སྱོན་པ། སྤ་ི

ཕན་རང་བཞནི་གི་ལག་རལ་ཞབས་ཞུའ་ིསྟྱོབས་ཤུགས་

གཙ་ོབྱོར་བྱྟེད་པ་དང་ཚངོ་ར་ཅན་གི་ཚན་རལ་ཞབས་

ཞུའ་ིསྟྱོབས་ཤུགས་ཁ་གསབ་བྱྟེད་པའ་ིཞངི་ཕྱུགས་ལས་

ཀ་ིསྤ་ིཚགོས་ཅན་ག་ིཞབས་ཞུའ་ིམ་ལག་འཐུས་ཚང་དུ་

གཏྱོང་དགྱོས། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞ་ིརམི་ཞངི་ལས་ལག་

རལ་ག་ིཁབ་གདལ་མ་ལག་སྒྱུར་བཅྱོས་དང་འཛུགས་

སྐྲུན་གི་ཁ་གསབ་རྣམ་གངས་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་

བྱྟེད་པ་དང་། ཞིང་ལས་ལག་རལ་མི་ས་རིམ་དབྱྟེ་

རགིས་དབྱྟེ་སྱོས་གསྱོ་སྦྱོང་བྱྟེད་པ། ལག་རལ་ཞབས་

ཞུའ་ིསྟྱོབས་ཤུགས་ཀ་ིའདྟེགས་སྐྱོར་ལ་ཤུགས་སྱོན་པ་

བཅས་བྱས་ཏྟེ་ལག་རལ་གཙོ་བྱོ་དྱོན་འཁྱོལ་ཡྱོང་བ་

འགན་སྲུང་བྱྟེད་དགྱོས། ཚན་རལ་ཆྟེད་མངགས་པ་

འདྟེམས་གཏྱོང་ལམ་ལུགས་འཐུས་ཚང་དུ་གཏྱོང་བ་

དང་། ཚན་རལ་ཆྟེད་མངགས་པའ་ིཤྟེས་ལྡན་མི་སར་

སྐུལ་མ་གཏྱོང་བའ་ིལམ་སྱོལ་འཛུགས་པ་དང་འཐུས་

ཚང་དུ་གཏྱོང་བ། “ཚན་རལ་ཁང་ཆུང་བའ”ིནུས་པ་

འདྱོན་སྟེལ་གང་ལྟེགས་བཅས་བྱས་ནས་ཚན་རལ་

ཞབས་ཞུའ་ིཆུ་ཚད་ཇྟེ་མཐྱོར་གཏྱོང་དགྱོས། ཁུལ་དང་

རྱོང་། ཡུལ་ཚོ་བཅས་ཀི་ཞིང་ལས་ལག་རལ་མི་སས་

གྱོང་ཚ་ོའགན་ལྟེན་བྱྟེད་པའ་ིལམ་ལུགས་ཁྱོན་ཡྱོངས་

ནས་ཁབ་སྟེལ་གཏྱོང་དགྱོས། ཞངི་ཕྱུགས་ལས་ཀི་ལག་

རལ་གསྱོ་སྦྱོང་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་བཏང་ནས་ལང་

མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་འདྟེབས་གསྱོའ་ིལག་རལ་དང་། ཞངི་

ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ལས་སྱོན། ཚོང་རགས་སྐྟེད་སིང་

སྱོགས་ཀ་ིགསྱོ་སྦྱོང་ལ་ཤུགས་སྱོན་བརྒྱབ་སྟྟེ་ཚན་རལ་

ཞབས་ཞུ་ཆྟེད་ལས་ཅན་དང་སྤ་ིཚགོས་ཅན་ག་ིཆུ་ཚད་

མཐྱོ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས།（སྟེ་ཁདི་ལས་ཁུངས། ཁུལ་ཞངི་

ཕྱུགས་དང་ཚན་རལ་ཅུ། འགན་འཁི་ལས་ཁུངས། རྱོང་

སྱོ་སྱོའ་ིམི་དམངས་སདི་གཞུང་། ཁུལ་ཨུའ་ིར་འཛུགས་

པུ། ཁུལ་མི་ཤུགས་ཐྱོན་ཁུངས་དང་སིྤ་ཚོགས་འགན་

སྲུང་ཅུ།）

ལྔ།  འགན་སྲུང་བྱདེ་ཐབས།

（གཅིག）ར་འཛུགས་ཀི་མགྱོ་ཁིད་ལ་ཤུགས་

བསན་ནས། འགན་འཁ་ིདྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་

གཏྱོང་དགྱོས། མཚ་ོབྱང་ཁུལ་ག་ིལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་

ཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཕརི་གཏྱོང་ས་ཆའ་ིསྟེ་ཁདི་ཁུལ་

གི ་ལས་དྱོན་མགྱོ ་ཁིད་ཚན་ཆུང་འཛུགས་པ་

དང་། མཚ་ོབྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་ག་ིཁུལ་

དཔྱོན་གིས་ཚན་གཙོའི་འགན་འཁུར་བ་དང་། ལས་

བགྱོས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པས་ཚན་གཙོ་གཞྱོན་པའི་

འགན་འཁུར་བ། འབྟེལ་ཡྱོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཁྱོངས་

མིའི་འགན་འཁུར་དགྱོས། མགྱོ་ཁིད་ཚན་ཆུང་གིས་

ཐབས་ཇུས་གལ་ཆྟེན་དང་གནད་དྱོན་གལ་ཆྟེན། ལས་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

དྱོན་གལ་ཆྟེན་བཅས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་གྱོས་ཞིབ་

བྱྟེད་པའི་འགན་འཁུར་ནས། མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་ལང་

མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞིང་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཕིར་གཏྱོང་ས་

ཆའི་སྟེ་ཁིད་ཁུལ་གི་འབྟེལ་ཡྱོད་ལས་དྱོན་ལ་སིྤ་

འདྱོམས་ངང་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་དགྱོས། མགྱོ་ཁིད་

ཚན་ཆུང་གི་འྱོག་ཏུ་གཞུང་ལས་ཁང་འཛུགས་པ་

དང་། གཞུང་ལས་ཁང་དྟེ་ཁུལ་ཞངི་ཕྱུགས་དང་ཚན་

རལ་ཅུའ་ིནང་འཛུགས་པ། མགྱོ་ཁདི་ཚན་ཆུང་ག་ིརྒྱུན་

ལྡན་ལས་དྱོན་གི་འགན་འཁུར་བ་དང་། ཕྱོགས་བསྡུས་

མཐུན་སྦྱོར་དང་ལ་སྐུལ་མཛུབ་ཁིད་ལ་ཤུགས་སྱོན་

བྱས་ཏྟེ། སྟེ་ཁདི་ཁུལ་གི་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་དྱོན་ཏན་

ཏིག་དང་ཞབི་ཚགས་ངང་སྒྲུབ་པར་འགན་ལྟེན་བྱྟེད་

དགྱོས། རྱོང་སྱོ་སྱོའ་ིམི་དམངས་སདི་གཞུང་དང་ཁུལ་

ཐད་གཏྱོགས་སྟེ་ཁག་དག་གསི་གཞྱོགས་འདྟེགས་དམ་

ཟབ་དང་སྟེམས་ཤུགས་གཅགི་སིྒྲལ། འགན་འཁ་ིནན་

ཏན་བཅས་བྱས་ཏྟེ་ལས་དྱོན་ཁག་ཏན་ཏིག་ངང་ཡག་

པྱོ་སྒྲུབ་དགྱོས།

（གཉིས）སིད་ཇུས་ཀི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་

རུ་བཏང་ནས། མ་དངུལ་འཇྱོག་ཚད་ཇྟེ་མང་དུ་གཏྱོང་

དགྱོས། མཚོ་བྱང་ཁུལ་ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞངི་ཕྱུགས་

ཐྱོན་རས་ཕིར་གཏྱོང་ས་ཆའ་ིསྟེ་ཁདི་ཁུལ་གི་ཆྟེད་དྱོན་

ཁདི་སྟྱོན་མ་དངུལ་བཙུགས་ནས། ཐྱོན་སྐྟེད་ལས་སྱོན་

སྱོགས་ལྷུ་ཚགིས་ཀ་ིམ་དངུལ་རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་ཤུགས་

ཆྟེ་རུ་བཏང་སྟྟེ་རྟེན་གཞི་འཛུགས་སྐྲུན་དང་། ལས་

སྱོན་ཞབི་ཚགས། ཚངོ་རགས་གསར་གཏྱོད། གིླང་ཁུལ་

གསར་གཏྱོད། ཐྱོན་རས་གཉྟེར་ཚོང་སྱོགས་འགག་

རའ་ིལྷུ་ཚགིས་སུ་སྱོན་ལ་བཀྱོད་སིྒྲག་དང་གཙ་ོགནད་

ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་དགྱོས། རྱོང་སྱོ་སྱོས་ཕིར་གཏྱོང་སྟེ་

ཁདི་ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་གངས་

མ་དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་བྱྟེད་རྒྱུར་སྐུལ་མ་གཏྱོང་བ་

དང་། ནྱོར་སིད་ཀི་ཁ་གསབ་བྱྟེད་སྟངས་ཇྟེ་ལྟེགས་སུ་

གཏྱོང་བ། དངུལ་བུན་ག་ིསྐྟེད་ཀ་འཇལ་བ། བྱ་དགའ་

ཡསི་ཁ་གསབ་ཀི་ཚབ་བྱྟེད་པ། འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་རྟེས་

ཁ་གསབ་བྱྟེད་པ། སདི་གཞུང་གསི་ཞབས་ཞུ་ཉྱོ་སྒྲུབ་

སྱོགས་ཀི་བྱྟེད་ཐབས་བརྒྱུད་དངུལ་ར་དང་སིྤ་ཚགོས་

ཀ་ིམ་ར་དྟེ་བས་མང་བ་གཏྱོང་རྒྱུར་སྐུལ་འདྟེད་བཏང་

ནས། ས་མང་ཅན་ག་ིམ་དངུལ་གཏྱོང་བའ་ིལམ་སྱོལ་

ཆགས་སུ་འཇུག་དགྱོས། ཞངི་ལས་ཀ་ིའཛུགས་སྐྲུན་ལ་

མཁྱོ་བའི་ས་ཆ་གསར་སྱོན་གི་འགན་སྲུང་སིད་ཇུས་

དྱོན་འཁྱོལ་ཡག་པྱོ་བྱས་ནས། ཞིང་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་

ལས་སྱོན་ལ་མཁྱོ་བའ་ིས་ཆའ་ིགནད་དྱོན་འགན་སྲུང་

བྱྟེད་དགྱོས། དངུལ་རའི་ཞབས་ཞུ་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་

གཏྱོང་བ་དང་། གཟིགས་སྐྱོང་སིད་ཇུས་འདྱོན་

པ། ཡདི་རྱོན་དངུལ་བུན་གི་འགྱོ་ལུགས་སྟབས་བདྟེ་

བཟྱོ་བ། ཡིད་རྱོན་དངུལ་བུན་གི་གཞི་ཁྱོན་ཆྟེ་རུ་

གཏྱོང་བ་བཅས་བྱྟེད་དགྱོས། ཞངི་ཕྱུགས་ལས་རགིས་

ཀ་ིམ་དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་གི་འགན་སྲུང་མ་ལག་ག་ིནུས་པ་

འདྱོན་སྟེལ་བྱས་ནས། མ་དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་གི་ཁག་ཐྟེག་

ནུས་པ་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས། ཞངི་ཕྱུགས་ལས་ཀི་ཐྱོན་

སྐྟེད་གུན་སྐྱོབ་སིད་ཇུས་འཐུས་ཚང་དུ་གཏྱོང་བ་

དང་། སདི་ཇུས་རང་བཞནི་ག་ིའགན་བཅྱོལ་ཁབ་རྒྱ་

ཆྟེ་རུ་བཏང་སྟྟེ་ཞིང་ཕྱུགས་ཐྱོན་ལས་ཀི་རྨང་གཞི་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

བརན་པྱོ་ཡྱོང་བ་འགན་ལྟེན་བྱྟེད་དགྱོས།

（གསུམ）དཔྱད་ཞིབ་ལམ་སྱོལ་འཐུས་ཚང་དུ་

བཏང་ནས། ལ་སྐུལ་ཞིབ་བཤྟེར་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་

གཏྱོང་དགྱོས།  ལག་བསྟར་ཇུས་གཞི ་བཟྱོ ་བ་

དང་། འགན་འཁ་ིལས་འགན་ཁ་གསལ་བཟྱོ་བ། ལས་

འགན་གསལ་ཐྱོ་བཟྱོ་བ། ལས་ཀའ་ིབྱྟེད་ཐབས་ཞབི་ཕ་

བཟྱོ་བ་བཅས་བྱྟེད་དགྱོས། དམིགས་ཚད་ལ་སྐུལ་ཞབི་

བཤྟེར་དང་དཔྱད་ཞིབ་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་བཏང་

ནས། ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ག་ིཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཕིར་

གཏྱོང་ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ལས་དྱོན་དྟེ་རྱོང་སྱོ་སྱོ་

དང་། ཁུལ་ཐད་གཏྱོགས་སྟེ་ཁག་དག་ག་ིལྱོ་འཁྱོར་གི་

དམིགས་ཚད་ལས་འགན་དཔྱད་ཞིབ་ཁབ་ཁྱོངས་སུ་

འཇུག་པ་དང་། ལས་དྱོན་རིས་ཁ་བཟྱོས་ཏྟེ་ལས་ཀའ་ི

འཕྟེལ་རམི་དུས་ཚགིས་ལར་བཀྱོད་སིྒྲག་དང་། ལྱོ་ཕྟེད་

ཕྱོགས་སྱོམ། ལྱོ་འཁྱོར་དཔྱད་ཞིབ་བཅས་བྱས་ཏྟེ་མ་

དངུལ་དྱོན་འཁྱོལ་བྱས་ཚུལ་དང་རྣམ་གངས་འཛུགས་

སྐྲུན་ག་ིཕན་འབས་སྱོགས་ལ་དུས་བཅད་ལར་ལ་སྐུལ་

ཞབི་བཤྟེར་བྱྟེད་དགྱོས། ལ་ཞབི་ཚད་ལྟེན་དང་གདྟེང་

འཇྱོག་དམིགས་ཚད་མ་ལག་འཛུགས་པ་དང་འཐུས་

ཚང་དུ་བཏང་ནས་གདྟེང་འཇྱོག་བྱས་པའི་མཇུག་

འབས་དྟེ་སིད་གཞུང་གི་ཕན་འབས་དཔྱད་ཞིབ་

དམིགས་ཚད་མ་ལག་ནང་འཇུག་དགྱོས།

（བཞ）ིདལི་སྒྲྱོག་སྟེ་ཁདི་བྱྟེད་པར་ཤུགས་བསན་

ནས། སང་ཚུལ་ལྟེགས་པྱོ་གསར་དུ་བསྐྲུན་དགྱོས། རླུང་

འཕནི་དང་བརན་འཕནི། སྨྱན་སྦྱོར་གསར་པ་སྱོགས་

ཀི་བྱྟེད་ཐབས་ས་ཚོགས་བྟེད་སྤྱོད་གང་ལྟེགས་བྱས་

ནས། ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ག་ིཞངི་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཕརི་

གཏྱོང་ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱྟེད་པའ་ིགལ་ཆྟེའ་ིདྱོན་སངི་

དང་། དམིགས་ཚད་ལས་འགན། སིད་ཇུས་བྱྟེད་

ཐབས་བཅས་རྒྱ་ཁབ་ངང་དལི་སྒྲྱོག་བྱྟེད་དགྱོས། དུས་

ཐྱོག་ཏུ་ཉམས་མྱོང་ཕྱོགས་སྱོམ་དང་དཔྟེ་སྟྱོན་དཔྟེ་

མཚོན་འཛུགས་པ། ཉམས་མྱོང་བཟང་པྱོ་དང་བྱྟེད་

ཐབས་བཟང་པྱོ་ཁབ་གདལ་གཏྱོང་བ་བཅས་བྱས་

ནས། སྤ་ིཚགོས་ཡྱོངས་ཀསི་ལང་མདྱོག་སྐྟེ་ལྡན་ཞངི་

ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ཕིར་གཏྱོང་ས་ཆའ་ིསྟེ་ཁདི་ཁུལ་ལ་དྱོ་

ཁུར་དང་དྟེར་ཞུགས་པ། རྒྱབ་སྐྱོར་བཅས་བྱྟེད་པའི་

རྣམ་པ་བཟང་པྱོ་ཞགི་གཏྱོད་དགྱོས།
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

༄༅།  །མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྲི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི《མཚོ་བྱང་

ཁུལ་གྲི་ཞབས་ཞུའྲི་ལས་རྲིགས་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྲི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྲི་

ལས་རྲིགས་སླར་གསོ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སར་བས་སྐུལ་

འདེད་གཏོང་བའྲི་བྱེད་ཐབས་འགའ》དཔར་

འགེམ་བྱས་པའྲི་སོར་གྲི་བརྡ་སྦོར།

བྱང་སིད་གཞུང〔2022〕ཨང24པ། 

རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དང་མཚོ་སྱོན་པྱོ་ཞིང་ར། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་སྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོར།

《མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཁབ་ཁྱོངས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡྱོད་པའི་ལས་རིགས་སླར་གསྱོ་

འཕྟེལ་རྒྱས་ལ་སར་བས་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བའི་བྱྟེད་ཐབས་འགའ》ལ་ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་རྒྱུན་ལས་གྱོས་

ཚོགས15བའི་ཐྱོག་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་བརྒྱུད་ཡིད་འཐད་བྱུང་ཡྱོད་པས། ད་ལ་ཁྟེད་ཚོར་དཔར་འགྟེམ་བྱས་པ་

བཞིན་ལག་བསྟར་དྱོན་འཁྱོལ་དང་དམ་འཛིན་ནན་ཏན་བྱྟེད་རྱོགས།

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་།

2022ལྱོའི་ཟླ5ཚེས10ཉིན།

༄༅།  །མཚ་ོབྱང་ཁུལ་གྲི་ཞབས་ཞུའྲི་ལས་རྲིགས་ཁྱབ་ཁངོས་ཀྲི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའྲི་ལས་

རྲིགས་སླར་གསོ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སར་བས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའྲི་བྱདེ་ཐབས་འགའ།

དཔལ་འབྱྱོར་སྤི་ཚོགས་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་རིམས་

ནད་འགྱོག་སྱོམ་ལས་དྱོན་སྱོམ་འགྱོད་ཡག་པྱོ་བྱྟེད་

པ་དང་། ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཁབ་ཁྱོངས་ཀི་

དཀའ་ངལ་ཡྱོད་པའ་ིལས་རགིས་དཀའ་གནད་ལས་

སྒྲྱོལ་བ་དང་འཕྟེལ་རྒྱས་སླར་གསྱོ་བྱྟེད་པར་རྱོགས་

རམ་བྱྟེད་ཆྟེད། རྒྱལ་ཁབ་འཕྟེལ་སྒྱུར་ཨུ་ལྷན་སྱོགས་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

སྟེ་ཁག་གི《〈ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཁབ་ཁྱོངས་ཀི་

དཀའ་ངལ་ཡྱོད་པའི་ལས་རིགས་སླར་གསྱོ་འཕྟེལ་

རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་རྒྱུའི་སྐྱོར་གི་སིད་ཇུས་

འགའི〉བར་སྦྱོར》(འཕྟེལ་བཅྱོས་ནྱོར་དངུལ〔2022〕

ཨང271པ)དང་ཞིང་ཆྟེན་འཕྟེལ་རྒྱས་བཅྱོས་སྒྱུར་ཨུ་

སྱོགས་སྟེ་ཁག་གི《〈མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་གི་ཞབས་

ཞུའ་ིལས་རགིས་ཁབ་ཁྱོངས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡྱོད་པའ་ི

ལས་རིགས་སླར་གསྱོ་འཕྟེལ་རྒྱས་ལ་སར་བས་སྐུལ་

འདྟེད་གཏྱོང་བའི་སིད་ཇུས་ཀི་བྱྟེད་ཐབས་འགའི〉

བར་སྦྱོར》(འཕྟེལ་སྒྱུར་ཚོང་དྱོན〔2022〕ཨང231པ)

ནན་ཏན་སྱོས་ལག་བསྟར་བྱྟེད་པའ་ིརྨང་གཞའི་ིསྟྟེང་།  

ཁུལ་གི་དྱོན་དངྱོས་གནས་ཚུལ་གཞིར་བཟུང་ནས་

གཤམ་གི་བྱྟེ་བག་ག་ིབྱྟེད་ཐབས་གཏན་འབྟེབས་བྱས་

པ་ཡནི།

གཅྲིག  “ཁྲལ་འཕྲི་དངུལ་གཅོག”སོགས་ཀྲི་གཟྲིགས་

སྐངོ་སྲིད་ཇུས་དོན་འཁྱལོ་ནན་མོ་བྱདེ་པ།  རྒྱལ་ཁབ་དང་

ཞིང་ཆྟེན་རིམ་པའི་ངྱོས་ནས“ཁལ་འཕི་དངུལ་

གཅྱོག”དང་། “གྱོན་དངུལ་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་ཁྟེ་

སྱོགས་སྤྱོད་པ”། “ལས་གནས་བརན་པྱོ་བྱས་ནས་ཁ་

གསབ་ཕིར་སླྱོག་པ”སྱོགས་ཀ་ིགཟགིས་སྐྱོང་སདི་ཇུས་

བཏྱོན་ཡྱོད་པ་དང་། སིད་ཇུས་དིལ་སྒྲྱོག་དང་ཁིད་

སྟྱོན་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། ཞབས་ཞུའི་ལས་

རགིས་ཀ་ིཁབ་ཁྱོངས་གཙ་ོགནད་དུ་བཟུང་ནས་སདི་

ཇུས་ཀི་ཁབ་ཁྱོངས་ནང“མཐྱོ་བ་ལས་དམའ་རུ་མི་

བྱྟེད་པ་”དང“ཡངས་བ་ལས་དྱོག་པྱོར་མི་བཟྱོ་

བ”བཅས་ཀི་ར་དྱོན་ལར་ལག་བསྟར་བྱས་ཏྟེ། ཁྟེ་

ལས་ཀི་ཁུར་པྱོ་ཚད་གཞི་མཐྱོ་ཤྱོས་ནས་ཇྟེ་ཡང་དུ་

གཏྱོང་དགྱོས།

གཉྲིས།  ཐོན་ལས་རོགས་སོྐར་མ་དངུལ་གྲི་ཁྲྲིད་སོྟན་

ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་བ།  ཁུལ་དང་རྱོང་རིམ་པ་གཉིས་

ཀིས་ཐྱོན་ལས་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་རྱོགས་སྐྱོར་མ་དངུལ་

འྱོས་འཚམ་གིས་ཇྟེ་མང་དུ་བཏང་ནས། གཙོ་བྱོ་

ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཁབ་ཁྱོངས་ཀི་དཀའ་ངལ་

ཡྱོད་པའི་ལས་རིགས་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་བྱྟེད་པ་

དང་། རིག་གནས་གནས་སྐྱོར་དང་བཟའ་བཏུང་

ཞག་སྱོད། ཚོང་དྱོན་ཟྱོག་འགྟེམས་སྱོགས་ལས་

རིགས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡྱོད་པའི་ཁྟེ་ལས་ལ་དངུལ་

བུན་སྐྟེད་གསབ་དང་། མ་དངུལ་བྱ་དགའི་ཁ་

གསབ། ནྱོར་སིད་ཀིས་རྟེས་སུ་ཁ་གསབ་བྱྟེད་པ་

སྱོགས་ཀི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་བཏང་ནས་

རྱོགས་སྐྱོར་དང་ཁིད་སྟྱོན་གི་ནུས་པ་འདྱོན་སྟེལ་

གང་ལྟེགས་བྱྟེད་དགྱོས།

གསུམ།  ནོར་སྲིད་ཀྲི་རྒྱབ་སོྐར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་

གཏོང་བ།  ཁྟེ་ལས་འབིང་ཆུང་གི་ཚབ་སྤྱོད་མ་དངུལ་

འཁྱོར་རྒྱུག་བྱྟེད་རིམ་སྟབས་བདྟེ་རུ་གཏྱོང་བ་

དང་། མ་དངུལ་འཁྱོར་རྒྱུག་མགྱོགས་སུ་གཏྱོང་

བ། བྟེད་སྤྱོད་ཀི་ཕན་འབས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ་བཅས་

བྱས་ནས་ཁྟེ་ལས་དངུལ་བུན་གི་གནྱོན་ཤུགས་ཆུང་

དུ་གཏྱོང་རྱོགས་བྱྟེད་དགྱོས། ཞིང་ཆྟེན་རིམ་པའི་

ཚོང་དྱོན་འཁྱོར་རྒྱུག་དང་། རིག་གནས་གནས་

སྐྱོར། འགམི་འགྲུལ་སྐྟེལ་འདྟེན་སྱོགས་ཁབ་ཁྱོངས་ཀི་

ནྱོར་སིད་ཆྟེད་དྱོན་མ་དངུལ་བརྱོན་ལྟེན་བྱྟེད་ཤུགས་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ་དང་། ཆ་རྐྟེན་འཛོམས་པའི་ཞབས་

ཞུའི་ལས་རིགས་ཀི་ཁྟེ་ལས་ལ་དཀའ་སྟེལ་རྱོགས་

སྐྱོར་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས།

བཞྲི།  དངུལ་རྩའྲི་རྒྱབ་སོྐར་བྱདེ་སྟངས་གསར་གཏོད་

བྱེད་པ།  ཁྱོངས་གཏྱོགས་ཁུལ་གི་དངུལ་ཁང་འགན་

བཅྱོལ་སིྒྲག་གཞིར་སྐུལ་ལག་བཏང་སྟྟེ། ཞབས་ཞུའི་

ལས་རིགས་ཁྟེ་ལས་ལ་དམིགས་ནས་ཆྟེད་གཏྱོགས་

དངུལ་རའི་ཐྱོན་རས་གསར་སྟེལ་བྱྟེད་པ་དང་། 

དངུལ་རའི་མཁྱོ་སྤྱོད་ནུས་ལྡན་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་

གཏྱོང་བ། དངུལ་ཁང་ལས་རིགས་ཀི་དངུལ་རའི་

སིྒྲག་གཞའིམ་ཡང་ན་མ་དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་བར་འདུག་

ལས་ཁུངས་ཀིས་དངུལ་བུན་མ་དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་གི་

བར་འདུག་ལས་སྱོ་སྟེལ་རྟེས། ངྱོས་འཛིན་བྱས་པའི་

དངུལ་བུན་གི་གྱོང་གུན་ནམ་ཡང་ན་བར་འདུག་གུན་

གསབ་ཚབ་འཇལ་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་དགྱོས་པ་མ་

ཟད། ཉྟེན་ཁའི་ཁ་གསབ་ཐྟེབས་ར་ཡིས30%ཡི་

ཐྟེངས་གཅགི་རང་བཞནི་གི་ཉྟེན་ཁའ་ིཁ་གསབ་སྤྱོད་

དགྱོས། དྟེའི་ནང་དམངས་གཉྟེར་དང་ཁྟེ་ལས་ཆུང་

གས་ཀི་ཁིམ་ཚང་རྟེར་སྱོར་ཁི80ལས་མི་བརྒལ་བ་

དང་ཁྟེ ་ལས་ཆུང་གས་ཀི ་ཁིམ་ཚང་རྟེར་སྱོར་

ཁ5ི0ལས་བརྒལ་མི་ཆྱོག

ལྔ།  དངུལ་ཁང་དང་ཁེ་ལས་འབེལ་མཐུད་བྱེད་

ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས།  སིད་གཞུང་དང་དངུལ་

ཁང་། ཁྟེ་ལས་བཅས་འབྟེལ་མཐུད་བྱྟེད་པའ་ིབྱྟེད་སྱོ་

ར་འཛུགས་བྱས་ནས་སྟེལ་བ་དང་། དངུལ་རའ་ིལས་

ཁུངས་ཀིས་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ལ་དངུལ་རའི་

རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བར་ཁིད་སྟྱོན་ཧུར་

ཐག་བྱས་ཏྟེ། མུ་མཐུད་དུ་དངུལ་བུན་གཏྱོང་བ་དང་

དུས་ཚོད་ཕིར་འགངས་སྱོགས་ཀི ་བྱྟེད་ཐབས་

བརྒྱུད། ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཀི་ཁྟེ་ལས་ལ་དཀའ་

ངལ་སྟེལ་རྱོགས་བྱྟེད་དགྱོས། དཔལ་འབྱྱོར་གྲུབ་

ཚུལ་ལྟེགས་སིྒྲག་དང་ཚུར་སྒྱུར་རམི་སར་སྐུལ་འདྟེད་

གཏྱོང་བའི་ཁྱོད་ཀི་མ་རའི་ཚོང་རའི་ནུས་པ་འདྱོན་

སྟེལ་གང་ཐུབ་བྱྟེད་པ་དང་། ཧུར་ཐག་གིས་ཁྟེ་ལས་

ཀི་མ་དངུལ་བསྡུ་རུབ་ཀི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་སྐྟེད་བཏང་

ནས། ཐད་ཀར་མ་དངུལ་བསྡུ་བའི་བསྡུར་ཚད་མཐྱོ་

རུ་གཏྱོང་དགྱོས། སིད་གཞུང་རང་བཞིན་གི་མ་

དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་བར་འདུག་སིྤ་གཉྟེར་གི་ཉྟེན་ཁ་

འགན་ལྟེན་དང་ཡིད་རྱོན་ཇྟེ་ཆྟེ། ནུས་ཤུགས་སིྦན་

པའི་ནུས་པ་འདྱོན་སྟེལ་གང་ལྟེགས་བྱྟེད་པར་སྟེ་

ཁདི་བྱྟེད་པ་དང་། ཞབས་ཞུ་འྱོས་འཐུས་ཀ་ིཚད་གཞ་ི

དམའ་རུ་བཏང་ནས་རང་ཁུལ་གི་ཞབས་ཞུའི་ལས་

རིགས་སླར་གསྱོ་འཕྟེལ་རྒྱས་གཏྱོང་རྒྱུར་བར་འདུག་

ཞབས་ཞུའི་དགྟེ་མཚན་འདྱོན་དགྱོས། རིམས་ནད་

བྱུང་རངི་ཁྱོངས་གཏྱོགས་ས་གནས་སུ་སྱོད་པའ་ིསིད་

གཞུང་རང་བཞིན་གི་བར་འདུག་སྤི་གཉྟེར་གིས་ས་

གནས་དྟེ་གའི་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཀི་ཁྟེ་ལས་ལ་

བར་འདུག་ཞབས་ཞུ་མཁྱོ་འདྱོན་བྱྟེད་དགྱོས་རིགས་

ལ་བར་འདུག་འགྱོ་གྱོན་མྟེད་པར་གཏྱོང་དགྱོས།

དྲུག  ཁེ་ལས་ཀྲི་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་དང་ཞབས་ཞུར་

ཤུགས་སོན་རྒྱག་པ།  རིམས་ནད་བྱུང་རིང་། ཞབས་

ཞུའི་ལས་རིགས་ཀི་ཁྟེ་ལས་ལ་ཁྱོང་ཡངས་ལྱོས་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

བཅས་ཀི་ལ་སྐུལ་དྱོ་དམ་བྱྟེད་དགྱོས། “ཆད་པ་མི་

འཇྱོག་པའམ་ཡང་མྱོ་གཅྱོད་པའི”གསལ་ཐྱོ་དང་

མཐུན་པའི་སིད་འཛིན་ཆད་པ་དང་ཐྱོག་དང་པྱོར་

ཁམིས་འགལ་ཨྟེན་ཙམ་བྱས་ཀང་དག་ཐྟེར་བྱས་པའ་ི

སིད་འཛིན་ཆད་པ་གང་རུང་དྟེ། བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་

སྐྟེད་དང་འབྟེལ་བ་མྟེད་ན། 《སིད་འཛིན་ཆད་

གཅྱོད་བཅའ་ཁམིས》གཞརི་བཟུང་ནས་ཆད་པ་ཡང་

མྱོ་གཅྱོད་པའམ་ཡང་ན་ཆད་པ་མ་བཅད་ཀང་

ཆྱོག ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཀི་ཁྟེ་ལས་དྟེ་གཉྟེར་

སྐྱོང་རྒྱུན་ལྡན་མིན་པའི་མིང་ཐྱོ་ལས་འཐྟེན་པའི་རྟེ་

ཞུ་ལ།  ཁ་པར་བྱོ ་འདི ་དང་ཟུར་ཁིད་ཞབས་

ཞུ། “སྦག་ཐྱོག་ནས་སྒྲུབ་པ་དང་ངྱོ་འཕད་མི་བྱྟེད་

པའི”གཉྟེར་སྒྲུབ་བྱྟེད་སྟངས་ཁབ་སྟེལ་བཏང་ནས་

གཉྟེར་སྒྲུབ་ཀ་ིདུས་ཚདོ་ཐུང་དུ་གཏྱོང་དགྱོས།

བདུན།  ལས་རྲིགས་ལ་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ་བྱདེ་ཤུགས་ཆེ་

རུ་གཏོང་བ།  ཞབས་ཞུའ་ིལས་རགིས་ཀསི་བྱྟེད་ཐབས་

ས་ཚོགས་སྤད་དྟེ ་བིན་ཚོང་བྱྟེད་སྱོ ་སྟེལ་བར་

བསགས་སྐུལ་དང་བནི་ཚངོ་དལི་སྒྲྱོག་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་

རུ་གཏྱོང་དགྱོས། ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཀི་ཁྟེ་ལས་

ས་ཚོགས“མཚོ་སྱོན་ངྱོ་འཕད་གྱོས་ཚོགས”སྱོགས་

ཞིང་ཆྟེན་ཕི་ནང་གི་འགྟེམ་ཚོགས་ཀི་བྱྟེད་སྱོ་ཆྟེ་གས་

ནང་ཞུགས་རྒྱུར་སྐུལ་ལག་བཏང་ནས། ཆ་རྐྟེན་

འཛོམས་པའི་ཁྟེ་ལས་ལ་འགྟེམ་གནས་དང་ཟྱོག་

འགྟེམ་གི་ཁ་གསབ་སྤྱོད་དགྱོས།

བརྒྱད།  ཁེ་ལས་གོན་བསྡུ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའྲི་

ཆེད་དོན་བཅོས་སོྐང་གྲི་བྱ་སྤདོ་སེལ་བ།  གྱོན་དངུལ་གང་

བྱུང་དུ་བསྡུ་བ་དང་། བསྡུ་ཆ་གང་བྱུང་དུ་རྒྱག་

པ། དངུལ་ཆད་གང་བྱུང་དུ་གཅྱོད་པ་སྱོགས་ཀི་བྱ་

སྤྱོད་བཀག་འགྱོག་ནན་མྱོ་བྱྟེད་དགྱོས། ལས་རིགས་

མཐུན་ཚགོས་དང་ཚངོ་ཚགོས་ཀསི་སིྒྲག་འགལ་ངང་

རིན་དངུལ་བསྡུ་བ་དང་ལས་རིགས་ཀི་དམིགས་

བསལ་གནས་བབ་ལ་བརྟེན་ནས་བཙན་ཤྟེད་ཀིས་

རནི་དངུལ་བསྡུ་བ་སྱོགས་ཀ་ིབྱ་སྤྱོད་ཞབི་བཤྟེར་ཐག་

གཅྱོད་བྱྟེད་དགྱོས། ཆུ་དང་གླྱོག སྱོལ་རླངས། དྱོད་

བཅས་མཁྱོ་འདྱོན་གི་ལས་གྲྭ་སིྒྲག་སྦྱོར་དང་ཉམས་

གསྱོ་བདག་སྐྱོང་ཁབ་ཁྱོངས་ཀི་རིན་གྱོང་ལ་སྐུལ་དྱོ་

དམ་ལ་ཤུགས་སྱོན་བྱས་ཏྟེ། སིད་གཞུང་གིས་རིན་

གྱོང་གཏན་ཁྟེལ་བྱྟེད་པའམ་ཡང་ན་སིད་གཞུང་གི་

མཛུབ་ཁིད་རིན་གྱོང་ལག་བསྟར་མི ་བྱྟེད་པ་

དང་། ལུགས་དང་མི་མཐུན་པའི་འགྱོ་གྱོན་བསྡུ་བ་

སྱོགས་ཁིམས་འགལ་སིྒྲག་འགལ་གི་བྱ་སྤྱོད་ཞིབ་

བཤྟེར་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་དགྱོས།

དགུ།  སྲིད་གཞུང་གྲིས་ཞབས་ཞུ་ཉོ་སྒྲུབ་བྱེད་པར་

རྒྱབ་སོྐར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ།  སྟེ་ཁག་དང་ཁྟེ་

ལས། དྱོན་གཉྟེར་སྟེ་ཚན་གིས་སྟེལ་བའི་ཚོགས་འདུ་

དང་ཚོགས་འགྟེམ། སླྱོབ་གསྱོ་གསྱོ་སྦྱོང་། བཟའ་

བཏུང་ཞག་སྱོད་སྱོགས་ཀི་ལས་སྱོ་དྟེ་སིད་གཞུང་གི་

ཞབས་ཞུ་ཉྱོ་སྒྲུབ་བྱྟེད་པའི་རྣམ་པའི་རང་ས་གནས་

ཀི་རིག་གནས་གནས་སྐྱོར་དང་བཟའ་བཏུང་ཞག་

སྱོད་ཁྟེ་ལས་ལ་མངགས་བཅྱོལ་སྱོས་གཙོ་སྒྲུབ་བྱྟེད་

དུ་བཅུག་པ་དྟེ། དམིགས་བསལ་སྱོས་སིད་གཞུང་ག་ི

ཉྱོ་སྒྲུབ་ཁབ་ཁྱོངས་ནང་འཇུག་དགྱོས།
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

བཅུ།  བོགས་དངུལ་འཕྲི་གཅོག་གཏོང་བའྲི་སྲིད་ཇུས་

ཀྲི་ཤུགས་ཚད་ཆེ་རུ་གཏོང་བ།  ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་

ཁྟེ་ལས་ཀསི་གཞུང་ཁྱོངས་ཁང་བ་བྱོགས་མར་བངས་

ནས་གཉྟེར་སྐྱོང་རང་བཞིན་གི་བྱྟེད་སྱོ་སྟེལ་བ་ཡིན་

ན། 2022ལྱོའི་བྱོགས་དངུལ50%འཕི་གཅྱོག་བྱྟེད་རྒྱུ་

དང་། ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ལ་དཀའ་ངལ་ཡྱོད་

པའི་ཁྟེ་ལས་ལ100%འཕི་གཅྱོག་བྱྟེད་རྒྱུ（གཞུང་

ཁྱོངས་ཁང་པ་ལག་བརྒྱུད་བྱོགས་མར་གཏྱོང་མཁན་

ལ་ར་དྱོན་ཐྱོག་ནས་བྱོགས་གཏྱོང་ཁང་གླ་འཕི་

གཅྱོག་གཏྱོང་བའི་སིད་ཇུས་ལྱོངས་སུ་སྤྱོད་རྒྱུ་

མྟེད）། ས་ཞིང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དབང་བའི་སིྒྲག་

ཆས་གཞན་དག་བྱོགས་མར་བངས་པའི་རིགས་ལ་

ཟུར་ལ་བྱས་ནས་ལག་བསྟར་བྱྟེད་རྒྱུ། བྱོགས་དངུལ་

འཕ་ིགཅྱོག་བཏང་བའ་ིཁང་བདག་ལས་ཁུངས་ལ་ལྱོ་

དྟེའི་ཁང་པའི་དཔྱ་ཁལ་དང་གྱོང་ཁྟེར་དང་གྱོང་

རལ་གི་ས་ཆ་སྤྱོད་པའི་དཔྱ་ཁལ་འཕི་གཅྱོག་གཏྱོང་

བ་དང་། བྱོགས་དངུལ་འཕི་གཅྱོག་བཏང་བའི་

དབང་གསི་ལས་ཁུངས་ཀི་གྲུབ་འབས་ལ་ཤུགས་རྐྟེན་

ཐྟེབས་པའི་རྒྱལ་དབང་ཁྟེ་ལས་དང་དྱོན་གཉྟེར་སྟེ་

ཁག་དྟེར། དཔྱད་ཞིབ་བྱྟེད་སྐབས་དྱོན་དངྱོས་

གནས་ཚུལ་ལ་གཞགིས་ནས་ཁས་ལྟེན་བྱྟེད་ཆྱོག

བཅུ་གཅྲིག  འཛད་སྤོད་ཀྲི་མྲི་མངོན་པའྲི་ནུས་པ་

འདོན་སེལ་བྱེད་པ།  འཛད་སྤྱོད་ཀིས་དཔལ་འབྱྱོར་

གྱོང་འཕྟེལ་ལ་སྐུལ་ཁིད་བྱྟེད་པའི་ནུས་པ་འདྱོན་

སྟེལ་གང་ལྟེགས་བྱས་ཏྟེ། ནུབ་མཚོའི་ཟྱོང་འདུས་

བསྡུས་ཚོང་ར་དང་། འཇུ་ལག་དམངས་སྱོལ་ཚོང་

ལས་ཁྱོམ་གཞུང་། མདྱོ་ལའི་ཉམས་སང་ཁྱོམ་

གཞུང་། མདའ་བཞའི་ིའཆར་སང་རགི་གནས་གནས་

སྐྱོར་ཚངོ་ཁྱོམ། རྐང་ཚའ་ིམཚ་ོའགམ་བྱོད་མཁར་གི་

ལྟེ་བའི་ཁུལ་སྱོགས་ཀི་ཁད་ལྡན་ཚོང་ལས་ཁྱོམ་

གཞུང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་དགྱོས་ལ། ཁད་ལྡན་བཟའ་

བཏུང་ཁྱོམ་གཞུང་འཛུགས་པ་དང་། གཞིས་ཁུལ་ག་ི

ཚངོ་ལས་ཆ་སིྒྲག་སིྒྲག་ཆས་འཐུས་ཚང་དུ་གཏྱོང་བ།  

བཟའ་བཏུང་ཞག་སྱོད་དང་ཁིམ་སྐྱོང་སྟེ་ལས། བདྟེ་

ཐང་རྒན་གསྱོ་སྱོགས་ཀ་ིགཅགི་སྦྟེལ་ཐྱོན་ལས་མཉམ་

སྤྱོད་འཕྟེལ་རྒྱས་བྱྟེད་པར་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བ་

དང་། འཛད་སྤྱོད་དང་འབྟེལ་བའི་དཔལ་འབྱྱོར་

གྱོང་འཕྟེལ་གི་གནས་ཡུལ་གསར་བ་གསྱོ་སྐྱོང་དང་

རྒྱ་ཆྟེར་སྟེལ་དགྱོས། ཧུར་ཐག་གིས་ཞིང་ཆྟེན་རིམ་

པས་འཛད་སྤྱོད་ལ་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བའ་ིམ་དངུལ་

བརྱོན་ལྟེན་བྱྟེད་པ་དང་། གྱོང་བཅག་ནས་ཁྟེ་བཟང་

སྤྱོད་པ་དང་འཛད་སྤྱོད་འཛིན་ཤྱོག་སྤྱོད་པ་སྱོགས་

ཀི་རྣམ་པ་བརྒྱུད་ནས་འཛད་སྤྱོད་ལ་སྐུལ་འདྟེད་

གཏྱོང་བའི་བྱྟེད་སྱོ་རབ་དང་རིམ་པ་སྟེལ་ཏྟེ། གཙོ་

བྱོ་ས་གནས་དྟེ་གའ་ིཚངོ་ར་དང་ས་གནས་དྟེ་གའ་ིཁྟེ་

ལས་ལ་ཕྱོགས་ནས་འཛད་སྤྱོད་ཀི་མི་མངྱོན་པའི་

ནུས་པ་སྐུལ་སླྱོང་བྱྟེད་དགྱོས།

བཅུ་གཉྲིས།  དངསོ་ཟོག་སེྐལ་འདེན་མ་ལག་འཛུགས་

སྐྲུན་ཇ་ེམགོགས་སུ་གཏོང་བ།  རྱོང་དང་ཡུལ་ཚོ། སྟེ་བ་

བཅས་རམི་པ་གསུམ་ག་ིཟྱོག་འགྟེམ་མ་ལག་འཛུགས་

སྐྲུན་ཇྟེ་མགྱོགས་སུ་གཏྱོང་བ་དང་། མྱུར་སྐྟེལ་ལས་

རིགས་དྟེ་གྱོང་གསྟེབ་ཏུ་སྐྱོད་པའི་ལས་གྲྭ་ལག་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

བསྟར་བྱྟེད་པ། མཁར་གྱོང་གི་ཚོང་ལས་ད་ཚིགས་

དང་ཟྱོག་འགྟེམ་སིྒྲག་བཀྱོད་ཀི་བར་སྟྱོང་གི་བཀྱོད་

པ་ལྟེགས་སུ་གཏྱོང་བ། མྱུར་སྐྟེལ་ཟྱོག་འགྟེམ་རླངས་

འཁྱོར་ཤར་བགྱོད་ཆུ་ཚད་མཐྱོ་རུ་གཏྱོང་བ་བཅས་

བྱྟེད་དགྱོས། ཁད་ལྡན་ཞིང་ཕྱུགས་ཐྱོན་རས་ད་ཐྱོག་

ཐད་གཏྱོང་ཚོང་འགུགས་ལ་སྐུལ་འདྟེད་བཏང་

ནས། དྟེང་རབས་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་དང་སྱོལ་

རྒྱུན་ཐྱོན་ལས་མཉམ་འདྟེས་གཏིང་ཟབ་ཡྱོང་བར་

སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་དགྱོས།

བཅུ་གསུམ།  ཞབས་ཞུའྲི་ལས་རྲིགས་ཁྱབ་ཁངོས་ཀྲི་

རྣམ་གངས་འཛུགས་སྐྲུན་ཇེ་མགོགས་སུ་གཏོང་བ།  ནྱོར་

སདི་མ་དངུལ་དང་སདི་གཞུང་ག་ིབུན་འཛནི། “འགམི་

འགྲུལ་གནས་སྐྱོར་མཉམ་འདྟེས”། གྱོང་གསྟེབ་དར་

སྟེལ་སྱོགས་ཀི་ཐྱོན་ཁུངས་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགྱོད་

ཀིས་གཞུང་ལམ་འགིམ་འགྲུལ་གི་རྨང་གཞིའི་སིྒྲག་

བཀྱོད་དང་། གནས་སྐྱོར་ཞབས་ཞུའི་ཕྱོགས་བསྡུས་

བདག་ཉིད། ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཁྟེ་ལས་ཀི་རྨང་

གཞིའི་སིྒྲག་བཀྱོད་སྒྱུར་བཀྱོད་རིམ་སྱོར་སྱོགས་ཀི་

རྣམ་གངས་སྐྱོར་ཞིག་ལག་བསྟར་སྐུལ་འདྟེད་

མགྱོགས་སུ་བཏང་སྟྟེ། གཙོ་བྱོ“221གནས་གཞིའི་

གནས་རིང”སྲུང་སྐྱོང་བྟེད་སྤྱོད་དང་གསྟེར་དངུལ་

ཐང་རྡུལ་ཕན་མཁར་གིAཅན5རིམ་པའི་མཛེས་

ལྱོངས་ཁུལ་གསར་འཛུགས་བྱྟེད་དགྱོས། “འགིམ་

འགྲུལ་གནས་སྐྱོར་མཉམ་འདྟེས”ཀི་རྨང་གཞི་སིྒྲག་

ཆས་སྱོགས་ཀི་རྣམ་གངས་ལག་བསྟར་བྱྟེད་པའ་ིམྱུར་

ཚད་མགྱོགས་སུ་བཏང་ནས། གནད་གཅིག་གིས་

ཁྱོན་ཡྱོངས་ཁིད་དྟེ་ཕན་ནུས་ལྡན་པའི་དགྱོས་མཁྱོ་

ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས་ལ། དཔལ་འབྱྱོར་འཕྟེལ་རྒྱས་

དང་ལས་རགིས་སླར་གསྱོ་བྱྟེད་པར་སྒུལ་ཤུགས་ཡྱོད་

པར་བྱྟེད་དགྱོས།

བཅུ་བཞྲི།  ཞྲིབ་འཇུག་སློབ་སྦོང་དང་ལག་ལེན་གྲི་

བྱདེ་སོ་ཧུར་ཐག་གྲིས་སལེ་བ།  ཁྱོངས་གཏྱོགས་ཁུལ་གི་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གསར་བརྟེའི་སླྱོབ་གསྱོ་དང་

གསར་བརྟེའི་སྱོལ་རྒྱུན་སླྱོབ་གསྱོ། སྐྟེ་ཁམས་དཔལ་

ཡྱོན་སླྱོབ་གསྱོ། མི་རིགས་དམངས་སྱོལ་རིག་གནས་

ཐྱོན་ཁུངས་བཅས་བྟེད་སྤྱོད་གང་ལྟེགས་བྱས་

ཏྟེ། ཞིབ་འཇུག་སླྱོབ་སྦྱོང་དང་ལག་ལྟེན་སླྱོབ་གསྱོའི་

རྟེན་གཞིའི（སར་ས）དཔྱད་བསྡུར་གཏན་འབྟེབས་

ལས་དྱོན་ཧུར་ཐག་གིས་སྟེལ་བ་དང་། སླྱོབ་གྲྭ་

འབིང་ཆུང་གི་སླྱོབ་མས་ཞིབ་འཇུག་སླྱོབ་སྦྱོང་དང་

ལག་ལྟེན་སླྱོབ་གསྱོ་ར་འཛུགས་བྱས་ཏྟེ་མཚོ་བྱང་གི་

དྱོན་དངྱོས་དང་མཐུན་ལ། མཚོ་བྱང་གི་ཁད་ཆྱོས་

ལྡན་པའ་ིསླྱོབ་གྲྭ་འབངི་ཆུང་ག་ིསླྱོབ་མའ་ིཞབི་འཇུག་

སླྱོབ་སྦྱོང་དང་ལག་ལྟེན་སླྱོབ་གསྱོའི་རྟེ་གའི་ལམ་

ཐིག་དང་ཁད་ལྡན་སྤུས་རགས་གཏྱོད་དགྱོས། ཁ་

གཏད་རྱོགས་སྐྱོར་བྱ་བའ་ིལྟེགས་ཆ་འདྱོན་སྟེལ་བྱས་

ཏྟེ། ཧྲན་ཏུང་དང་མཚོ་བྱང་ས་ཁུལ་གཉིས་ཀི་སླྱོབ་

གྲྭ་འབིང་ཆུང་གི་སླྱོབ་མ་ར་འཛུགས་བྱས་ནས་ཞིབ་

འཇུག་སླྱོབ་སྦྱོང་དང་ལག་ལྟེན་གི་བྱྟེད་སྱོ་སྟེལ་བ་

དང་། ས་གནས་གཉིས་ཀི་སླྱོབ་གསྱོ་དང་རགི་གནས་

གནས་སྐྱོར་བྱ་གཞག་སྟེལ་རྟེས་མཉམ་འདྟེས་ལ་སྐུལ་

འདྟེད་གཏྱོང་དགྱོས།
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

བཅོ་ལྔ།  རྲིག་གནས་གནས་སོར་ཐོན་ལས་སླར་གསོ་

དང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་སྐུལ་འདདེ་གཏོང་བ།  ཕྱོགས་

ལྡན་གུང་གསྟེང་ལམ་ལུགས་དྱོན་འཁྱོལ་ཡག་པྱོ་བྱྟེད་

པ་དང་། དུས་ཆྟེན་དང་གུང་གསྟེང་གི་དུས་ཚིགས་

ལ་དམིགས་ནས་གྱོང་གསྟེབ་གནས་སྐྱོར་དང་ཚ་

གཡྱོལ་གནས་སྐྱོར་སྱོགས་སྐྟེ་ཁམས་ཁམས་གསྱོའི་

རིགས་ཀི་རིག་གནས་གནས་སྐྱོར་ཀི་གཟིགས་སྐྱོང་

བྱྟེད་སྱོ་སྟེལ་ནས། གསར་དར་རིག་གནས་གནས་

སྐྱོར་འཛད་སྤྱོད་ཁྱོམ་ར་འཕྟེལ་རྒྱས་གཏྱོང་བ་

དང་། ཧུར་ཐག་གིས་ལུས་རལ་འཛད་སྤྱོད་སྐུལ་

འདྟེད་གཏྱོང་དགྱོས།

བཅུ་དྲུག  གཞུང་ལམ་འགྲུལ་སྐེལ་འཁོར་ལོ་གཉེར་

སྐངོ་གྲི་དུས་བཅད་དོ་དམ་ལདོ་དུ་གཏོང་བ།  རམིས་ནད་

བྱུང་བའི་རིང་ལ། ཐག་རིང་སྐྟེལ་འདྟེན་ཁྟེ་ལས་ཀི་

གཉྟེར་སྐྱོང་ལྱོ་ཚད་ལྱོན་པའི་འགྲུལ་སྐྟེལ་རླངས་

འཁྱོར་ལ། རྱོག་འཇལ་བྱས་ནས་ཆ་རྐྟེན་དང་མཐུན་

པའ་ིརགིས་ལ་གཉྟེར་སྐྱོང་དུས་ཚད་རངི་དུ་གཏྱོང་རྒྱུ་

དང་། དུས་ཚོད་རིང་དུ་གཏྱོང་བ་དྟེ་གཙོ་གཉྟེར་སྟེ་

ཁག་གསི་གཏན་ཁྟེལ་བྱྟེད་རྒྱུ།

བཅུ་བདུན།  རླངས་འཁོར་ཉོ་སྒྲུབ་དཔྱ་ཁྲལ་མ་

དངུལ་དེས་རང་ཁུལ་གྲི་གཞུང་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་རྒྱབ་

སྐོར་བྱེད་པར་རེ་ཞུ་བྱེད་པ།  “བྱ་དགའི་ཁ་གསབ་ཀི་

ཚབ་བྱྟེད་པའ”ིདཔྱད་ཞབི་མ་ལག་ག་ིལས་སྟྟེགས་ལ་

བརྟེན་ནས། ཀྲུང་དབྱང་གི་གཞུང་འཁྱོར་ཉྱོ་སྒྲུབ་

དཔྱ་ཁལ་ཁྱོད་ཀི་ཞིང་ཆྟེན་རིམ་པའི་གཞུང་ལམ་

དཀྱུས་མ་དང་གྱོང་གསྟེབ་གཞུང་ལམ་གི་བྱ་དགའི་

ཁ་གསབ་མ་དངུལ་བརྱོན་ལྟེན་བྱྟེད་པའི་ལས་དྱོན་

ཡག་པྱོ་སྒྲུབ་དགྱོས།

བཅོ་བརྒྱད།  རྲིམས་ནད་འགོག་སོམ་གྲི་བྱེད་ཐབས་

གནད་ཁལེ་ལག་བསྟར་བྱདེ་པ།  རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁབ་ཁང་

གི་མཉམ་འགྱོག་མཉམ་བཅྱོས་བྱ་བའི་ཕྱོགས་བསྡུས་

ཚན་ཁག་གི་རིམས་འགྱོག་སིད་ཇུས་ཀི“མི་རུང་བ་

ལྔ”ཡི་བང་བྱ་དྱོན་འཁྱོལ་ནན་མྱོ་བྱས་ཏྟེ། ཞབས་

ཞུའ་ིལས་རགིས་ཀི་ཁད་ཆྱོས་ལ་དམིགས་ནས་གཟབ་

ནན་དང་། ཚན་རིག་དང་མཐུན་པ། གནད་སྨིན་

བཅས་ཀི་རིམས་ནད་འགྱོག་སྱོམ་བྱྟེད་ཐབས་དྱོན་

འ ཁྱོ ལ ་ ན ན ་ ཏ ན ་ བྱ ས ་ ཏྟེ །  “ འ གྱོ ག ་ སྱོ མ ་ ལྷྱོ ད ་

གཡྟེང”དང“འགྱོག་སྱོམ་དག་པའ”ིཕྱོགས་ལྷུང་གཉིས་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྱོན་འགྱོག་དང་གཡྱོལ་བར་བྱྟེད་

དགྱོས།

བཅུ་དགུ།  ཉྲིང་སྐྱུར་བཤེར་འཇལ་སྟབས་བདེ་ཅན་

གྲི་བྱདེ་ཐབས་ལ་ཤུགས་སནོ་བྱདེ་པ།  གནས་སྐྱོར་མཛསེ་

ལྱོངས་ཁུལ་དང་གནས་སྐྱོར་གསྱོལ་མགྱོན་ཁང་། དྟེ་

བཞིན་རླངས་འཁྱོར་དང་དམངས་སྤྱོད་མཁའ་

འགྲུལ། ལགས་ལམ་སྱོགས་འབབ་ཚུགས་ཀི་མིག་

མཐྱོང་ལག་ཟནི་ག་ིགནས་སུ་ཡྱོངས་བསྒྲགས་བྱང་བུ་

བཙུགས་ནས་ཐག་ཉྟེ་སའ་ིཉིང་སྐྱུར་བཤྟེར་འཇལ་ས་

ཚིགས་ཀི་ས་གནས་དང་། བཤྟེར་འཇལ་དུས་

ཚདོ། འབྟེལ་གཏུག་བྱྟེད་སྟངས་བཅས་གསལ་བཤད་

ཞབི་ཕ་བྱས་ཏྟེ་གནས་སྐྱོར་བར་སྟབས་བདྟེའ་ིཞབས་

ཞུ་མཁྱོ་འདྱོན་བྱྟེད་པ་དང་། མི20ཡན་གི་ཚོགས་

པར་སྱོ་རར་དཔྟེ་སྒྲུག་གི་ཞབས་ཞུ་མཁྱོ་འདྱོན་བྱྟེད་
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དགྱོས། ཁུལ་དང་རྱོང་སིད་གཞུང་སྱོད་སའི་བཟའ་

བཏུང་དང་ཚོང་ཁྱོམ། སིལ་འཚོང་། མཛེས་ལྱོངས་

ཁུལ། རླངས་འཁྱོར་འབབ་ཚུགས། ཟྱོག་འགྟེམ་སྐྟེལ་

འདྟེན་སྱོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཀི་གཙོ་གནད་

ས་ཁྱོངས་དང་གཙ་ོགནད་ལས་རགིས་ལ་དུས་བཅད་

ལར་ལས་ཞུགས་མི་སའ་ིཉིང་སྐྱུར་བཤྟེར་འཇལ་དང་

གནས་ཡུལ་དུག་སྟེལ་བྱྟེད་དགྱོས། 2022ལྱོར་ལས་

ཞུགས་མི་སའི་དུས་བཅད་ཉིང་སྐྱུར་བཤྟེར་འཇལ་

འ གྱོ ་ གྱོ ན ་ གི 5 0 % ཁ ་ ག ས བ ་ རྒྱ བ ་ སྐྱོ ར ་ བྱྟེ ད ་ རྒྱུ ་

དང་། དྟེར་མཁྱོ་བའི་མ་དངུལ་དྟེ་ཁུལ་དང་རྱོང་

རམི་པའ་ིནྱོར་སདི་ཀིས50%ལར་སྤྱོད་རྒྱུ།

ཉྲི་ཤུ།  ཞབས་ཞུའྲི་ལས་རྲིགས་ཀྲི་སོམ་རྩྲིས་རོག་

འཇལ་ཞབས་ཞུར་ཤུགས་སནོ་བྱདེ་པ།  ཞབས་ཞུའ་ིལས་

རིགས་ཀི་སྱོམ་རིས་རྱོག་འཇལ་དབྱྟེ་ཞིབ་བྱ་བར་

ཤུགས་སྱོན་རྒྱག་པ་དང་། ཞབས་ཞུའི་ལས་རགིས་ཁྟེ་

ལས་སུ་ཞུགས་པའི་ཞབས་ཞུ་རྒྱུན་མཐུད་ངང་སྟེལ་

བ། ཁྟེ་ལས་ཀི་ཐྱོན་སྐྟེད་གཉྟེར་སྐྱོང་གནས་ཚུལ་ལ་

རྟེས་སྟེག་རྱོག་འཇལ་བྱྟེད་པ། ཁྟེ་ལས་དང་སྟེར་

གཉྟེར་བཟྱོ་ཚངོ་ཁིམ་ཚང་ག་ིདཀའ་ངལ་དང་གནད་

དྱོན། རྟེ་བ་བཅས་དུས་ཐྱོག་ཏུ་ཤྟེས་རྱོགས་བྱྟེད་པ་

མ་ཟད། བྱྟེད་ཐབས་ནུས་ལྡན་སྤད་དྟེ་ཧུར་ཐག་གསི་

ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་དགྱོས། དུས་ཐྱོག་ཏུ་མཐིལ་རྱོགས་

བརག་ཞིབ་བྱྟེད་པ་དང་། སྱོམ་རིས་བྱྟེད་དགྱོས་པ་

དག་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པར་སྱོམ་རིས་བྱྟེད་པ་རྒྱུན་

འཁྱོངས་བྱས་ཏྟེ། “སྟེར་གཉྟེར་དྟེ་ཁྟེ་ལས་སུ་བསྒྱུར་

བ་དང་།  ཆུང་བ་དྟེ ་གཞི ་ཁྱོན་ཅན་དུ་འཕར་

བའི”བསམ་ཕྱོགས་ལར། ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་

རྒྱུན་ཆད་མྟེད་པར་སྟྱོབས་ཆྟེར་འགྱོ་བར་མུ་མཐུད་

དུ་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་དགྱོས།
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༄༅།  །མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྲི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི《མཚོ་བྱང་

ཁུལ་གྲི་ཆུ་མཚོ་དཔོན་པོའྲི་སོར་ཞྲིབ་ལས་དོན་ལམ་ལུགས》

དཔར་འགེམ་བྱས་པའྲི་སོར་གྲི་བརྡ་སྦོར།  

བྱང་སིད་གཞུང་ལས་ཁང〔2022〕ཨང32པ། 

རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དང་མཚོ་སྱོན་པྱོ་ཞིང་ར། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་སྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོར།

《མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་གི་ཆུ་དཔྱོན་ལམ་ལུགས་དང་མཚོ་དཔྱོན་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱྟེད་པའི་སྱོལ་

ཡིག》དང《མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་གི་ཆུ་དང་མཚོ་དཔྱོན་ལམ་ལུགས་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཆུ་དང་མཚོ་དཔྱོན་

དྟེ་ཆུ་བྱོར（མཚེའུ་དང་ཆུ་མཛོད）སྐྱོར་ཞིབ་བྱྟེད་པའི་ལས་དྱོན་ལ་སར་བས་ཤུགས་སྱོན་བྱྟེད་པའི་སྐྱོར་གི་

བར་སྦྱོར》（མཚོ་སྱོན་ཆུ་མཚོ་གཞུང་ལས་ཁང〔2021〕ཨང15པ）སྱོགས་ཀི་ཡིག་ཆའི་བང་བྱ་གཞིར་བཟུང་

ནས། ཁུལ་གི་ཆུ་དང་མཚོ་དཔྱོན་ལམ་ལུགས་གཞུང་ལས་ཁང་གི་བྱ་བའི་དྱོན་དངྱོས་ལ་ཟུང་འབྟེལ་སྱོས། 

རང་ཁུལ་གི2018ལྱོར་དཔར་འགྟེམ་བྱས་པའི《མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་ཆུ་དང་མཚོ་དཔྱོན་སྐྱོར་ཞིབ་ལས་དྱོན་ལམ་

ལུགས（ཚོད་ལའི་ལག་བསྟར）》བཟྱོ་བཅྱོས་བྱས། ཁུལ་ཨུ་དང་ཁུལ་སིད་གཞུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་དང་ཡིད་

འཐད་བྱུང་བ་བརྒྱུད། བཟྱོ་བཅྱོས་བྱས་ཟིན་པའི《མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་ཆུ་དང་མཚོ་དཔྱོན་སྐྱོར་ཞིབ་ལས་དྱོན་

ལམ་ལུགས》ལྷན་ཅིག་དཔར་འགྟེམ་བྱས་པས། ལག་བསྟར་དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་རྱོགས།

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་།

2022ལྱོའི་ཟླ5ཚེས20ཉིན།

༄༅།  །མཚ་ོབྱང་ཁུལ་གྲི་ཆུ་མཚ་ོདཔོན་པོའྲི་སོར་ཞྲིབ་ལས་དོན་ལམ་ལུགས།

ལའེུ་དང་པོ།   སྤྲིའྲི་རྩ་དོན།

དོན་ཚན་དང་པོ།  ཆུ་མཚོ་དཔྱོན་པྱོའི་ལས་དྱོན་

མ་ལག་སར་བས་འཐུས་ཚང་དུ་གཏྱོང་བ་དང་། ཆུ་

མཚོ་དཔྱོན་པྱོའི་འགན་འཁི་ལག་བསྟར་ནུས་ལྡན་
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བྱྟེད་པ། ཆུ་དང་མཚ་ོཡ་ིགནད་དྱོན“སྱོན་ལ་ཤྟེས་བ་

དང་སྱོན་ལ་བཀྱོད་སིྒྲག སྱོན་ལ་ཐག་གཅྱོད”བཅས་

མངྱོན་འགྱུར་བྱྟེད་པ་དང་། ཆུ་མཚོ་དཔྱོན་པྱོས་རང་

འགུལ་ངང་ཆུ་བཅྱོས་ནང་ཞུགས་པར་སྐུལ་འདྟེད་

ནུས་ལྡན་གཏྱོང་བ་བཅས་བྱྟེད་ཆྟེད།《ཆུ་མཚ་ོདཔྱོན་

པྱོའི་འགན་ནུས་ཚད་ལྡན་དུ་གཏྱོང་བ（ཚོད་ལའི་

ལག་བསྟར）》དང《མཚ་ོསྱོན་ཞངི་ཆྟེན་གི་ཆུ་དཔྱོན་

ལམ་ལུགས་དང་མཚ་ོདཔྱོན་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་

སྱོལ་ཡིག》《ཀྲུང་གུང་མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་ཏང་ཨུའི་

གཞུང་ལས་ཐིང་དང་མཚ་ོསྱོན་ཞངི་ཆྟེན་མི་དམངས་

སིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཐིང་གི〈མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་

ག་ིཕྱོགས་ཡྱོངས་ནས་ཆུ་དཔྱོན་ལམ་ལུགས་སྐུལ་སྟེལ་

བྱྟེད་པའི་ཇུས་གཞི〉དཔར་འགྟེམ་བྱས་པའི་སྐྱོར་གི་

བར་སྦྱོར》（མཚོ་གཞུང་ཡིག〔2017〕ཨང38པ）

དང་། 《ཀྲུང་གུང་མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་ཏང་ཨུའི་

གཞུང་ལས་ཐིང་དང་མཚ་ོསྱོན་ཞངི་ཆྟེན་མི་དམངས་

སདི་གཞུང་གཞུང་ལས་ཐིང་གི（མཚ་ོསྱོན་ཞངི་ཆྟེན་

གིས་མཚོ་དཔྱོན་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱྟེད་པའི་

ལས་དྱོན་ཇུས་གཞི）དཔར་འགྟེམ་བྱས་པའི་སྐྱོར་གི་

བར་སྦྱོར》（མཚོ་གཞུང་ཡིག〔2018〕ཨང50པ）། 

《མཚ་ོསྱོན་ཞངི་ཆྟེན་ཆུ་དང་མཚ་ོདཔྱོན་ལམ་ལུགས་

གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཆུ་མཚོ་དཔྱོན་པྱོས་ཆུ་ལ་ཞིབ་

བཤྟེར（མཚོ་དང་ཆུ་མཛོད）ལས་དྱོན་ལ་སར་བས་

ཤུགས་སྱོན་བྱྟེད་པའི་སྐྱོར་གི་བར་སྦྱོར》（མཚོ་སྱོན་

ཆུ་མཚོ་གཞུང་ཁང〔2021〕ཨང15པ）དང་དྟེ་བཞིན་

རང་ཁུལ་གི་འབྟེལ་ཡྱོད་བྱ་བའི་ཇུས་གཞི་གཞིར་

བཟུང་བ་དང་། རང་ཁུལ་གི་དྱོན་དངྱོས་ལ་ཟུང་

འབྟེལ་བྱས་ནས་ལམ་ལུགས་འདི་གཏན་འབྟེབས་

བྱས་པ་ཡནི།

དོན་ཚན་གཉྲིས་པ།  ལམ་ལུགས་འདིའི་ནང་

བརྱོད་པའི་ཆུ་དཔྱོན་མཚོ་དཔྱོན་ཞྟེས་པ་ནི་ཁུལ་

དང་རྱོང་། ཡུལ་ཚ（ོགྱོང་རལ）སྟེ་བ（གཞསི་ཁུལ）

བཅས་རམི་པ་བཞའི་ིཆུ་དཔྱོན་དང་མཚ་ོདཔྱོན་ལ་ཟྟེར།

དོན་ཚན་གསུམ་པ།  ལམ་ལུགས་འདིའི་ནང་

བརྱོད་པའི་སྐྱོར་ཞིབ་ཅྟེས་པ་ནི་རིམ་པ་སྱོ་སྱོའི་ཆུ་

མཚོ་དཔྱོན་པྱོས་འགན་ཁུར་བཞིན་པའི་ཆུ་མཚོ（ཆུ་

མཛོད）ལ་སྐྱོར་སྐྱོད་ཞིབ་བཤྟེར་བྱས་པ་བརྒྱུད། 

གནད་དྱོན་དུས་ཐྱོག་ཏུ་ཤྟེས་རྱོགས་བྱྟེད་པ་དང་། སྱོ་

སྱོའི་འགན་འཁིའི་ཁབ་ཁྱོངས་ནང་ནས་ཐག་གཅྱོད་

བྱྟེད་པའམ་འབྟེལ་ཡྱོད་འགན་ནུས་སྟེ་ཁག་ལ་སྤད་

ནས་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཡང་ན་

གྱོང་རམི་ག་ིཆུ་མཚ་ོདཔྱོན་པྱོ་ལ་སན་སྟེང་ཞུས་ནས་

མཐུན་སྦྱོར་ཐག་གཅྱོད་ཡྱོང་བའ་ིརྟེ་བ་འདྱོན་དགྱོས།

དོན་ཚན་བཞྲི་པ།  “ཆུ་བྱོ་གཅིག་ལ་ཐབས་ཇུས་

གཅིག”དང“མཚོ་གཅིག་ལ་ཐབས་ཇུས་གཅིག”གི་

ཇུས་གཞ་ིགཞརི་བཟུང་ནས། རམི་པ་སྱོ་སྱོའ་ིཆུ་མཚ་ོ

དཔྱོན་པྱོས་འགན་འཁིའ་ིཆུ་མཚ་ོཡ་ིཆུའ་ིཐྱོན་ཁུངས་

དང་ཆུའི་ཁྱོར་ཡུག ཆུའི་སྐྟེ་ཁམས། ཆུའི་ངྱོགས་

སྱོགས་ཐད་ཀི་ལས་དྱོན་ཁྱོད་གནས་པའ་ིགནད་དྱོན་

གཙ་ོབྱོ་ཁྱོང་དུ་ཆུད་པ་བྱས་ཏྟེ། དམིགས་གཏད་རང་

བཞནི་གསི་ལས་དྱོན་སྟེལ་དགྱོས།

རིམ་པ་སྱོ་སྱོའི་ཆུ་མཚོ་དཔྱོན་པྱོའི་ལམ་ལུགས་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

གཞུང་ལས་ཁང་གིས་ཆུ་མཚོ་ཡི་རྨང་གཞིའི་ཆ་

འཕིན་གི་རིས་ཁ་དང་འགུལ་རྣམ་གངས་གཞིའི་

མཛོད་བཙུགས་ནས། གནད་དྱོན་དང་དམིགས་

ཚད། ལས་འགན། བྱྟེད་ཐབས་བཅས་ཀ་ིགསལ་ཐྱོ་ཁ་

གསལ་བཟྱོས་ཏྟེ་ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྱོ་ནས་

ཐབས་ཇུས་ཀི་གཞ་ིའཛནི་ས་འདྱོན་དགྱོས།

ལའེུ་གཉྲིས་པ།   འགན་འཁྲྲི་ལས་བགསོ།

དོན་ཚན་ལྔ་བ།  རམི་པ་སྱོ་སྱོའ་ིཆུ་མཚ་ོདཔྱོན་པྱོ་

ནི་ཆུ་མཚོ་སྐྱོར་ཞིབ་ལས་དྱོན་གི་འགན་ཁུར་མཁན་

དང་པྱོ་ཡནི། ཆུ་མཚ་ོབདག་སྐྱོང་པས་གཙང་སྦ་དང་

ལ་སྐུལ་དྱོ་དམ་སྱོགས་ཀི་རྒྱུན་གཏན་ལས་དྱོན་ལ་

ཟུང་འབྟེལ་བྱས་ཏྟེ། ཧུར་ཐག་གསི་རམི་པ་སྱོ་སྱོའ་ིཆུ་

མཚོ་དཔྱོན་པྱོའི་སྐྱོར་ཞིབ་ལས་དྱོན་ལ་གཞྱོགས་

འདྟེགས་བྱས་ནས་ཆུ་མཚོ་ཡི་ཆུའི་སྤུས་ཚད་རྒྱུན་

ལྡན་མིན་པ་དང་། ཆུ་མཚོ་ཡི་བཙོག་འབུད（ཆུ）

སྦུག་ཁ་ནས་འབུད་ཚད་རྒྱུན་ལྡན་མིན་པ་སྱོགས་ཀི་

གནད་དྱོན་ཤྟེས་རྱོགས་བྱུང་ཚེ། འཕལ་མར་གནས་

སའི་ས་ཁུལ་གི་ཡུལ་ཚོ（གྱོང་རལ）དང་སྟེ་བ（སྟེ་

ཁུལ）རིམ་པའི་ཆུ་མཚོ་དཔྱོན་པྱོར་སན་སྟེང་ཞུ་

དགྱོས།

དོན་ཚན་དྲུག་པ།  ས་གནས་སྱོ་སྱོའ་ིཆུ་དང་མཚ་ོ

དཔྱོན་གཞུང་ལས་ཁང་དང་དྟེ་བཞནི་འབྟེལ་ཡྱོད་སྟེ་

ཁག་གིས་ཆུ་མཚོ་དཔྱོན་པྱོས་འགན་འཁི་སྒྲུབ་པར་

རྒྱབ་སྐྱོར་ཧུར་ཐག་བྱས་ཏྟེ །  ཆུ་མཚོར་བཙོག་

འབུད（ཆུ）ཁབ་ཚུལ་དང་། སྦགས་བཙོག་འབྱུང་

ཁུངས་ཀི་གསལ་ཐྱོ། ཆུ་ལམ་བཅྱོས་སྐྱོང་རྣམ་གངས་

སྱོགས་ཀ་ིཆ་འཕནི་དུས་ཐྱོག་ཏུ་ཡྱོངས་བསྒྲགས་བྱྟེད་

དགྱོས་པ་མ་ཟད། རིམ་པ་སྱོ་སྱོའི་ཆུ་མཚོ་དཔྱོན་

པྱོར་གཅགི་གྱུར་ཐྱོག་བར་ཁབ་བཏང་ནས་དྟེར་སྐྱོར་

ཞབི་ལས་དྱོན་སྟེལ་བར་ཆ་རྐྟེན་སྐྲུན་དགྱོས།

རིམ་པ་སྱོ་སྱོའི་ཆུ་མཚོ་དཔྱོན་པྱོས་གྱོང་གསལ་

གི་ཆ་འཕིན་དུས་ཐྱོག་དང་ཡང་དག་པའི་སྱོ་ནས་

ཁྱོང་དུ་ཆུད་པ་བྱྟེད་དགྱོས།

དོན་ཚན་བདུན་པ།  ས་ཁུལ་སྱོ་སྱོས་ཡུལ་བབ་

དང་བསྟུན་ནས། ཧུར་ཐག་གསི་ཆུ་དང་མཚ་ོདཔྱོན་

ལམ་ལུགས་ཀི་ཆ་འཕིན་ཅན་གི་དྱོ་དམ་མ་ལག་ཇྟེ་

ལྟེགས་སུ་གཏྱོང་བའ་ིལས་དྱོན་ལ་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་

བ་དང་། ཆུ་དང་མཚོ་དཔྱོན་གི་རྒྱུན་གཏན་སྐྱོར་

ཞབི་ཀ་ིའགན་ནུས་ལག་བསྟར་གཙ་ོགནད་དུ་བཟུང་

ནས་དུས་ཐྱོག་དང་སྟབས་བདྟེ། ནུས་ཆྟེ་བཅས་ཀི་སྱོ་

ནས་སྐྱོར་ཞབི་བྱྟེད་ཐུབ་པ་བྱྟེད་དགྱོས། སྤ་ིཚགོས་ཀ་ི

སྤི་དམངས་ཀིས་ཆུ་དང་མཚོ་དཔྱོན་ལམ་ལུགས་ཀི་

སྐད་འཕིན་སྤི་རགས་སྱོགས་ཆ་འཕིན་ལས་སྟྟེགས་

སྤད་དྟེ་ཆུ་བྟེད་ལ་སྐུལ་ནང་ཞུགས་རྒྱུར་ཁིད་སྟྱོན་

བྱྟེད་དགྱོས།

ལེའུ་གསུམ་པ།  སོར་ཞྲིབ་ཀྲི་ཐེངས་གངས་དང་

ནང་དོན།

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  རིམ་པ་སྱོ་སྱོའི་ཆུ་མཚོ་

དཔྱོན་པྱོས་དུས་བཅད་དམ་ཡང་ན་དུས་ངྟེས་མྟེད་

དུ་ཆུ་མཚོར་སྐྱོར་ཞིབ་བརག་ཞིབ་བྱྟེད་སྱོ་སྟེལ་བ་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

དང་། ཆུ་མཚོ་ཡི་བདྟེ་ཐང་གནས་ཚུལ་ཁྱོང་དུ་ཆུད་

པར་བྱས་ཏྟེ་ཆུ་མཚོ་དྱོ་དམ་དང་སྲུང་སྐྱོང་ཁྱོད་ཀི་

གནད་དྱོན་དུས་ཐྱོག་ཏུ་མཐུན་སྦྱོར་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་

དགྱོས། ར་དྱོན་ཐྱོག་ཁུལ་དང་རྱོང་གི་སྤིའི་ཆུ་མཚོ་

དཔྱོན་པྱོས་ལྱོ་རྟེར་ཐྟེངས1ལས་མི་ཉུང་བ་དང་། 

ཁུལ་རིམ་པའི་འགན་འཁི་ཆུ་མཚོ་དཔྱོན་པྱོས་ལྱོ་

རྟེར་ཐྟེངས3ལས་མི་ཉུང་བ། རྱོང་རིམ་པའི་འགན་

འཁ་ིཆུ་མཚ་ོདཔྱོན་པྱོས་དུས་ཚགིས་རྟེར་ཐྟེངས1ལས་

མི་ཉུང་བ། ཡུལ་ཚོ་རིམ་པའི་ཆུ་མཚོ་དཔྱོན་པྱོས་ཟླ་

རྟེར་ཐྟེངས1ལས་མི་ཉུང་བ། སྟེ་བ་རིམ་པའི་ཆུ་མཚོ་

དཔྱོན་པྱོས་གཟའ་འཁྱོར་རྟེར་ཐྟེངས1ལས་མི་ཉུང་

བའི་སྐྱོར་ཞིབ་བརག་ཞིབ་བྱྟེད་དགྱོས། གནད་དྱོན་

ཅུང་མང་བའི་ཆུ་བྱོའི ་བཞུར་རྒྱུན（མཚེའུ）ལ་

དམིགས་ནས་འབྟེལ་ཡྱོད་ཆུ་མཚོ་དཔྱོན་པྱོས་སྐྱོར་

ཞིབ་ཐྟེངས་གངས་མང་དུ་གཏྱོང་བ་དང་། ཞིབ་

བཤྟེར་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་བཏང་ནས་གནད་དྱོན་དུས་

ཐྱོག་ཏུ་མཐུན་སྦྱོར་དང་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་པར་སྐུལ་

འདྟེད་གཏྱོང་དགྱོས།

རྱོང་སྱོ་སྱོས་ཆུ་མཚོ་དྱོ་དམ་སྲུང་སྐྱོང་བྱྟེད་

མཁན་བཀྱོད་སིྒྲག་བྱྟེད་དགྱོས་པ་མ་ཟད། དྟེའི་

འབྟེལ་ཡྱོད་མི་ས་ར་འཛུགས་བྱས་ནས་ཆུ་མཚོ་དྱོ་

དམ་སྲུང་སྐྱོང་བྱྟེད་པའི་རྒྱུན་གཏན་གི་སྐྱོར་ཞིབ་ལ་

ཤུགས་སྱོན་བྱྟེད་དགྱོས།

དོན་ཚན་དགུ་བ།  རིམ་པ་སྱོ་སྱོའི་ཆུ་དཔྱོན་གི་

སྐྱོར་ཞབི་དྟེ་ར་དྱོན་ཐྱོག་འགན་འཁིའ་ིཆུ་རྐར་ཕྱོགས་

ཡྱོངས་ནས་སྐྱོར་ཞབི་བྱྟེད་པ་མ་ཟད། དྟེར་འབྟེལ་གི་

ཆུ ་ བྱོ ར ་ བ ཙོ ག ་ འ བུ ད（ཆུ）བྱྟེ ད ་ པ འི ་ སྦུ ག ་ ཁ ་

དང་། སྦགས་བཙགོ་འབྱུང་ཁུངས་གཙ་ོབྱོ། ཆུ་དཔྱོན་

ཡྱོངས་བསྒྲགས་བྱང་བུ་བཅས་ཡྱོངས་སུ་ཁབ་པར་

བྱྟེད་དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅུ་བ།  རམི་པ་སྱོ་སྱོའ་ིཆུ་མཚ་ོདཔྱོན་

པྱོས་སྐྱོར་ཞབི་བྱྟེད་སྐབས་གཤམ་གསལ་གི་ནང་དྱོན་

ལ་གཙ་ོགནད་ཐྱོག་ལ་ཞབི་བྱྟེད་དགྱོས་ཏྟེ།

（གཅགི）དྱོ་དམ་ཁབ་ཁྱོངས་ནང་ག་ིཆུ་མཚའིོ་

གཙང་སྦ་ཡག་པྱོ་བྱས་ཡྱོད་མྟེད།

（གཉིས།）ཆུ་རྐ་ནས་ཆུ་ཤར་གཏྱོང་ཐུབ་པ་

དང་། ཆུ་ལམ་དང་གམ་པའི་མཐིལ་ངྱོས་སུ་མངྱོན་

གསལ་གི་འདམ་རབ་དང་གད་སིགས་ཆགས་ཡྱོད་

མྟེད།

（གསུམ།）ཆུ་དང་འབྟེལ་བའི་སིྒྲག་སྱོལ་ལས་

འགལ་ཏྟེ་བཟྱོ་སྐྲུན（གྲུབ）དང་། རང་དགར་ཆུ་

ལམ་བསྐྱོར་ནས་རྨྱོ་འདྟེབས་བྱྟེད་པ། ཆུ་ལམ་དགག་

པ། དྟེ་བཞིན་ཆུ་མཚོའི་ངྱོགས་བཙན་བཟུང་བྱྟེད་

པའི་བྱ་སྤྱོད་གཞན་དག་ཡྱོད་མྟེད། ཆུ་དང་འབྟེལ་

བའི་གཏྱོར་བརླག་བྱ་སྤྱོད་ཡྱོད་མྟེད་དྟེ། གཙོ་བྱོ་ཆུ་

རགས་གཏྱོར་བཤིག་དང་བཙན་བཟུང་། གཏྱོར་

སྐྱོན། ཆུ་ངྱོགས་སྲུང་རགས་ལ་གཏྱོར་བརླག་བྱྟེད་པ་

སྱོགས་དང་། རང་དགར་ཆུ་ལམ་དང་ཆུ་མཛོད་དྱོ་

དམ་ཁབ་ཁྱོངས་ནང་གས་གཏྱོར་དང་། ཁྱོན་བརྐྱོ།  

བྱྟེ་མ་འདྱོན་པ། རྱོ་འདྱོན་པ་སྱོགས་ཚུད་ཡྱོད།

（བཞི།）ཆུ་མཚོའི་ཆུ་ལ་དི་ངན་ཡྱོད་མྟེད་

དང་། ཁ་དྱོག་རྒྱུན་ལྡན་ཡནི་མིན（དཔྟེར་ན་ནག་པྱོ་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

དང་སྟེར་པྱོར་གྱུར་བ་དང་། དཀར་རི་ཆགས་པ་

སྱོགས）། ཆུ་མཚོ་རུ་གཏྱོང་བའི་ད་ཡྱོད་སྦགས་

བཙོག་སྦུག་ཁ་རུ་སིྒྲག་འགལ་ངང་ཕིར་འབུད་བྱས་

ཡྱོད་མྟེད། ཆུ་མཚོ་རུ་འབབ་པའ་ིབཙགོ་འབུད་སྦུག་

ཁ་གསར་སྱོན་བྱས་ཡྱོད་མྟེད། ཆུ་བྱོར་འབབ་པའི་

བཙོག་འབུད་སྦུག་ཁ་ནས་བཙོག་ཆུ་འབུད་པའི་ཁ་

དྱོག་དང་དི་མ་རྒྱུན་ལྡན་ཡིན་མིན། བཟྱོ་ལས་ཁྟེ་

ལས་དང་བཙགོ་ཆུ་གཙང་བཟྱོའི་སིྒྲག་བཀྱོད་སྱོགས་

བཙགོ་འབུད（ཆུ）སྦུག་ཁ་རྒྱུན་ལྡན་མིན་པའ་ིགནས་

ཚུལ་ཡྱོད་མྟེད། ཆར་ཆུ་ཕིར་གཏྱོང་སའི་སྦུག་ཁར་

བཙགོ་ཆུ་འབུད་ཀནི་ཡྱོད་མྟེད་སྱོགས།

（ལྔ།）ཆུའི་སྐྟེ་ཁམས་ལ་གཏྱོར་བརླག་ཐྟེབས་

ཡྱོད་མྟེད་དང་། གླྱོག་དང་དུག འགད་རས་སྱོགས་

ཀསི་ཉ་གསྱོད་པ་དང་། དྟེ་བཞནི་ཁམིས་འགལ་གིས་

ནགས་ཤངི་གཅྱོད་པ་སྱོགས་ཆུའ་ིསྐྟེ་ཁམས་ཁྱོར་ཡུག་

ལ་གཏྱོར་བརླག་གཏྱོང་བའི་བྱ་སྤྱོད་ཡྱོད་མྟེད། ཆུ་

འདྟེན་རྣམ་པའི་ཆུ་ཤུགས་གླྱོག་ཁང་སྱོ་སྱོས་སྐྟེ་ཁམས་

ཀི་རྨང་གཞིའི་འཁྱོར་རྒྱུག་འགན་ལྟེན་བྱྟེད་ཐབས་

དྱོན་འཁྱོལ་བྱས་ཡྱོད་མྟེད་དང་། ལ་སྐུལ་ཚདོ་འཛནི་

དང་རྒྱུག་ཚད་སིྒྲག་ཆས་རྒྱུན་གཏན་ལར་འཁྱོར་སྐྱོད་

བྱས་ཡྱོད་མྟེད་སྱོགས།

（དྲུག）ཆུ་མཚོ་དཔྱོན་པྱོས་ཡྱོངས་བསྒྲགས་

བྱྟེད་པའི་བྱང་བུ་བཀྱོད་སིྒྲག་བྱས་ཡྱོད་པ་ཚད་ལྡན་

ཡིན་མིན་དང་། དུས་ཐྱོག་ཏུ་གསར་སྒྱུར་བྱས་ཡྱོད་

མྟེད། ཡྱོ་འཁྱོག་དང་གཏྱོར་སྐྱོན། དབིྱབས་འགྱུར། 

མདྱོག་འགྱུར། རིང་པར་གྱུར་པ་སྱོགས་བྟེད་སྤྱོད་

བྱྟེད་པར་ཤུགས་རྐྟེན་ཐྟེབས་པའི་གནད་དྱོན་ཡྱོད་

མྟེད།

（བདུན།）སྱོན་ཆད་སྐྱོར་ཞབི་བྱྟེད་སྐབས་ཤྟེས་

རྱོགས་བྱུང་བའ་ིགནད་དྱོན་དག་ཐྟེར་བྱས་པ་གནད་

ལ་ཁྟེལ་ཡྱོད་མྟེད།

（བརྒྱད།）ཆུ་མཚོ་བདྟེ་འཇགས་དང་ཆུའི་ཁྱོར་

ཡུག ཆུའ་ིསྐྟེ་ཁམས་བཅས་ལ་གནྱོད་པའ་ིགནད་དྱོན་

གཞན་དག་ཡྱོད་མྟེད།

ལའེུ་བཞྲི་བ།   སོར་ཞྲིབ་ཟྲིན་ཐོ།

དོན་ཚན་བཅུ་གཅྲིག  ཆུ་མཚོ་དཔྱོན་པྱོས་སྐྱོར་

ཞིབ་བྱྟེད་རིང་ངམ་ཡང་ན་སྐྱོར་ཞིབ་ལས་འགན་

མཇུག་སིྒྲལ་བའི་ཉིན་དྟེར། ཆུ་མཚོ་སྐྱོར་ཞིབ་ཟིན་

ཐྱོའ་ིརྟེའུ་མིག་དང་གནད་དྱོན་ཐག་གཅྱོད་བྱས་ཚུལ་

ཇི་མ་ཇི་བཞིན་འབི་དགྱོས་པ་དང་། ཟིན་ཐྱོའི་ནང་

དྱོན་ཞིབ་ཕ་དང་བདྟེན་པ་བདྟེན་ཐུབ་ཡིན་

དགྱོས། སྐྱོར་ཞིབ་བྱྟེད་སྐབས་ཤྟེས་རྱོགས་བྱུང་བའི་

གནད་དྱོན་གལ་ཆྟེན་དང་མཐུན་སྦྱོར་ཐག་གཅྱོད་

བྱྟེད་པའི་དྱོན་གནད་གལ་ཆྟེན་རིགས་པར་རྒྱག་པ་

དང་སྒྲ་ཕབ་པ། བརན་ལྟེན་པ་སྱོགས་ཀི་བྱྟེད་ཐབས་

སྤད་དྟེ་ཐྱོ་འགྱོད་ཉར་ཚགས་བྱྟེད་པ་དང་། ཆུ་མཚོ་

སྐྱོར་ཞིབ་བྱ་བའི་ཡིག་ཚགས་སུ་བརིས་ནས་རྟེས་

ཕྱོགས་ཀྱོག་བཤྟེར་བྱྟེད་པར་སྟབས་བདྟེ ་བཟྱོ ་

དགྱོས། རམི་པ་དྟེའ་ིཆུ་མཚ་ོདཔྱོན་པྱོས་འྱོག་རམི་ག་ི

ཆུ་མཚོ་དཔྱོན་པྱོས་སྐྱོར་ཞིབ་བྱྟེད་པའི་ཉིན་ཐྱོ་ལ་

དུས་ཐྱོག་ཏུ་ཟུར་བཤྟེར་བྱྟེད་དགྱོས།
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

དོན་ཚན་བཅུ་གཉྲིས།  ཆུ་མཚ་ོསྐྱོར་ཞབི་ཟིན་ཐྱོའ་ི

རྟེའུ་མིག་དྟེ་ཁུལ་ཆུ་དང་མཚོ་དཔྱོན་ལམ་ལུགས་

གཞུང་ལས་ཁང་གིས་གཅིག་གྱུར་ཐྱོག་བཟྱོ་པ་མ་

ཟད། ཁུལ་རམི་པའ་ིཆུ་མཚ་ོདཔྱོན་པྱོར་དུས་ཐྱོག་ཏུ་

མཁྱོ་འདྱོན་བྱྟེད་པ་དང་། རྱོང་དང་ཡུལ་ཚོ（གྱོང་

རལ）། སྟེ་བ་རིམ་པའི་ཆུ་མཚོ་དཔྱོན་པྱོ་བཅས་ཀི་

སྐྱོར་ཞིབ་ཉིན་ཐྱོ་རྱོང་རིམ་པའི་ཆུ་དང་མཚོ་དཔྱོན་

ལམ་ལུགས་གཞུང་ལས་ཁང་གསི་པར་སིྒྲག་བྱྟེད་རྒྱུའ་ི

འགན་ཁུར་དགྱོས། ཁུལ་དང་རྱོང་གི་ཆུ་དང་མཚོ་

དཔྱོན་སྐྱོར་ཞིབ་དཔྱད་གཞི་བསྡུ་རུབ་དང་། ཡིག་

ཚགས་སུ་འཇྱོག་པ། དྱོ་དམ། ཞིབ་བཤྟེར་ག་སིྒྲག་

བཅས་ཀ་ིལས་དྱོན་སྒྲུབ་པའ་ིའགན་ཁུར་དགྱོས།

ལེའུ་ལྔ་བ།  གནད་དོན་ཤེས་རོགས་དང་ཐག་

གཅོད་བྱདེ་པ།

དྱོན་ཚན་བཅུ་གསུམ། ཁུལ་དང་རྱོང་རམི་པའ་ི

ཆུ་མཚོ་དཔྱོན་པྱོས་ཆུ་མཚོ་ལ་སྐྱོར་ཞིབ་དང་བརག་

ཞིབ་བྱྟེད་སྐབས་གནད་དྱོན་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་པ་དྟེ་

གཙ་ོགནད་དུ་འཛནི་པ་དང་།  དྱོན་དངྱོས་ཀི་གནས་

ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས་ལས་ཡུལ་དངྱོས་ནས་གཞུང་

དྱོན་སྒྲུབ་པ། ཕྱོགས་སྱོ་སྱོའི་བསམ་འཆར་གཅིག་

གྱུར་བྱྟེད་པ། གནད་དྱོན་བཅྱོས་སིྒྲག་བྱྟེད་ཐབས་

ཞིབ་འཇུག་བྱྟེད་པ། གནད་དྱོན་བཅྱོས་སིྒྲག་གི་བང་

བྱ་ཁ་གསལ་བཟྱོ་བ་བཅས་བྱྟེད་དགྱོས། སྐྱོར་ཞིབ་

བརག་ཞིབ་མ་བྱས་པའི་སྱོན་ལ་ཆུ་དཔྱོན་ལམ་

ལུགས་ཀི་གཞུང་ལས་ཁང་དང་འབྟེལ་ཡྱོད་སྟེ་ཁག 

（ལས་ཁུངས）གིས་མངྱོན་བཤྟེར་ལྱོག་ཞིབ་བཀྱོད་

སིྒྲག་བྱས་ཆྱོག་པ་དང་། ཆུ་མཚོ་ཐད་གནས་པའི་

མངྱོན་གསལ་དྱོད་པའི་གནད་དྱོན་ཁྱོང་དུ་ཆུད་

པ། འབྟེལ་ཡྱོད་ས་གནས་ཀི་མཐུན་སྦྱོར་ཐག་གཅྱོད་

བྱྟེད་དགྱོས་པའ་ིགནད་དྱོན་གལ་ཆྟེན་འད་ིརད་བྱས་

ནས། གཞི་རིམ་གི་ལས་བྱྟེད་ལས་བཟྱོ་དང་མང་

ཚགོས་ཀ་ིབསམ་འཆར་ཤྟེས་རྱོགས་བྱྟེད་དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅུ་བཞྲི།  ཡུལ་ཚ་ོདང་སྟེ་བ་རམི་པའ་ི

ཆུ་དཔྱོན་མཚོ་དཔྱོན་གིས་ཆུ་མཚོ་ལ་སྐྱོར་ཞིབ་བྱྟེད་

སྐབས་གནད་དྱོན་ཤྟེས་རྱོགས་བྱྟེད་པ་དྟེ་གཙ་ོགནད་

དུ་འཛིན་པ་དང་། གཙོ་བྱོ་བསྟུད་མར་ཐྱོན་སྐྟེད་

གཉྟེར་སྐྱོང་གི་བྱྟེད་སྱོ་བཞིན་ཆུ་བྱོར（མཚེའུ）སྐྱོར་

ཞིབ་བྱྟེད་པ་དང་། ཆུ་མཚོ་རྒྱུན་གཏན་དྱོ་དམ་དང་

སྲུང་སྐྱོང་བྱས་ཚུལ་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་ཞིབ་

བཤྟེར་བྱས་ཏྟེ། ཆུ་མཚོ་དང་འབྟེལ་བའི་ཁིམས་

འགལ་སིྒྲག་འགལ་གི་བྱ་སྤྱོད་དུས་ཐྱོག་ཏུ་བཀག་

སྱོམ་དང་བཀག་འགྱོག་བྱྟེད་པ་དང་། ཐག་གཅྱོད་

བྱྟེད་མི་ཐུབ་པ་རྣམས་གྱོང་རིམ་གི་ཆུ་མཚོ་དཔྱོན་

པྱོའམ་ཡང་ན་ཆུ་དང་མཚོ་དཔྱོན་གཞུང་ལས་ཁང་

དང་འབྟེལ་ཡྱོད་སྟེ་ཁག（ལས་ཁུངས）ལ་དུས་ལར་

གྱོང་ཞུ་བྱྟེད་དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ།  ཆུ་མཚོ་དཔྱོན་པྱོས་སྐྱོར་ཞིབ་

བྱྟེད་རིང་གནད་དྱོན་ཤྟེས་རྱོགས་བྱུང་ཚེ། ཐག་

གཅྱོད་འྱོས་འཚམ་བྱྟེད་དགྱོས་པ་མ་ཟད། རྟེས་

འདྟེད་ཐག་གཅྱོད་གནད་ལ་འཁྟེལ་བ་བྱྟེད་དགྱོས།

རམི་པ་སྱོ་སྱོའ་ིཆུ་དང་མཚ་ོདཔྱོན་འགན་དབང་



- 82 - 

ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

ཁབ་ཁྱོངས་སུ་གཏྱོགས་པའི་གནད་དྱོན་དྟེ་རིམ་པ་

གཅིག་མཚུངས་ཀི་འབྟེལ་ཡྱོད་སྟེ་ཁག་ལ་སྤད་ནས་

དུས་བཅད་ལར་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་དུ་འཇུག་དགྱོས། སྟེ་

ཁག་མང་པྱོ་དང་འབྟེལ་བ་ཡྱོད་པའི་གནད་དྱོན་གི་

རིགས་དྟེ་རིམ་པ་གཅིག་མཚུངས་ཀི་ཆུ་དང་མཚོ་

དཔྱོན་ལམ་ལུགས་ཀི་གཞུང་ལས་ཁང་ལ་སྤད་ནས་

གཅིག་གྱུར་འཆར་འགྱོད་དང་མཐུན་སྦྱོར་བྱས་

ཏྟེ། དུས་བཅད་ནང་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་དུ་འཇུག་

དགྱོས། མ་ལག་རང་བཞིན་གི་གནད་དྱོན་ཡྱོད་པ་

ཡནི་ན་འབྟེལ་ཡྱོད་སྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོ་ལ་མཐུན་སྦྱོར་བྱས་

ཏྟེ་ཕྱོགས་བསྡུས་བཅྱོས་སྐྱོང་ཇུས་གཞི་གཅིག་གྱུར་

གིས་གཏན་འབྟེབས་བྱྟེད་པ་དང་། ར་འཛུགས་ལག་

བསྟར་བྱྟེད་པ། དག་ཐྟེར་གནད་ལ་ཁྟེལ་བ་འགན་

ལྟེན་བྱྟེད་དགྱོས། འགན་དབང་ཁབ་ཁྱོངས་སུ་མི་

གཏྱོགས་པའི་རིགས་དྟེ་དུས་ཐྱོག་ཏུ་གྱོང་རིམ་གི་ཆུ་

མཚོ་དཔྱོན་པྱོའམ་ཡང་ན་ཆུ་དང་མཚོ་དཔྱོན་ལམ་

ལུགས་གཞུང་ལས་ཁང་ལ་མཐུན་སྦྱོར་ཐག་གཅྱོད་བྱ་

རྒྱུའ་ིགྱོང་ཞུ་བྱྟེད་དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག  མང་ཚོགས་ཀིས་ཞུ་སྦྱོར་ཞུ་

གཏུག་བྱས་པའི་གནད་དྱོན་ལ་རིམ་པ་སྱོ་སྱོའི་ཆུ་

མཚོ་དཔྱོན་པྱོ་དང་ཆུ་དང་མཚོ་དཔྱོན་ལམ་ལུགས་

གཞུང་ལས་ཁང་གསི་ནན་ཏན་སྱོས་ཟནི་ཐྱོ་འགྱོད་པ་

དང་། ཐྱོ་འགྱོད། ཞིབ་བསྡུར་བཅས་བྱྟེད་དགྱོས་པ་

དང་། སྐྱོར་ཞིབ་བྱས་ནས་ཤྟེས་རྱོགས་བྱུང་བའི་

གནད་དྱོན་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་པའ་ིགྱོ་རམི་ལ་གཞགིས་

ནས་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་དགྱོས་པ་མ་ཟད། ཞུ་སྦྱོར་ཞུ་

གཏུག་བྱྟེད་མཁན་ལ་དུས་ཐྱོག་ཏུ་བར་ལན་སྤྱོད་

དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན།  རིམ་པ་སྱོ་སྱོའི་ཆུ་དང་

མཚོ་དཔྱོན་ལམ་ལུགས་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་ར་

འཛུགས་དང་མཐུན་སྦྱོར། སྐུལ་སྒྲུབ། ལས་བགྱོས་

བཅས་ཀི་འགན་འཁི་ཏན་ཏིག་ངང་བསྒྲུབས་ནས། 

གནད་དྱོན་གི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ཏྟེ་ལས་ཡུལ་

དངྱོས་ནས་སྐུལ་སྒྲུབ་དང་། བྱང་བུ་བཀལ་ནས་སྐུལ་

སྒྲུབ་བྱྟེད་པ། ཡགི་ཐྱོག་ནས་སྐུལ་སྒྲུབ་བྱྟེད་པ་སྱོགས་

ཀི་རྣམ་པའི་ཐྱོག་ནས་རྟེས་འདྟེད་ལ་སྐུལ་བྱས་

ཏྟེ། གནད་དྱོན་ཐག་གཅྱོད་གནད་ལ་འཁྟེལ་བ་བྱྟེད་

དགྱོས་པ་མ་ཟད། སྐུལ་སྒྲུབ་གནས་ཚུལ་དུས་ཐྱོག་ཏུ་

བར་ཁབ་གཏྱོང་དགྱོས།

འབྟེལ་ཡྱོད་འགན་ནུས་སྟེ་ཁག་ལ་རིམ་པ་དྟེ་

གའ་ིཆུ་དང་མཚ་ོདཔྱོན་ལམ་ལུགས་གཞུང་ལས་ཁང་

གསི་སྤད་པའ་ིགནད་དྱོན་འབྱྱོར་ཚ།ེ གཏན་འབྟེབས་

བྱས་པའ་ིདུས་ཚདོ་ལར་དུས་བཅད་ནང་ཐག་གཅྱོད་

བྱྟེད་དགྱོས་པ་དང་འབྟེལ་ཡྱོད་གནས་ཚུལ་ལ་བར་

ལན་སྤྱོད་དགྱོས།

ལའེུ་དྲུག་པ།   དཔྱད་ཞྲིབ་འགན་འདྲི།

དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད།  རིམ་པ་སྱོ་སྱོའི་ཆུ་མཚོ་

དཔྱོན་པྱོས་འྱོག་རིམ་གི་ཆུ་མཚོ་དཔྱོན་པྱོས་སྐྱོར་

ཞིབ་འགན་འཁི་སྒྲུབ་པར་ལ་སྐུལ་ཞིབ་བཤྟེར་བྱྟེད་

ཤུགས་ཆྟེ་རུ་བཏང་ནས་སྐྱོར་ཞབི་འགན་འཁ་ིགནད་

ལ་ཁྟེལ་མྟེད་པ་དང་། གནད་དྱོན་ཤྟེས་རྱོགས་བྱུང་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

ཚ་ེདག་ཐྟེར་བྱྟེད་ཤུགས་མི་འདང་བ། སྐྱོར་ཞབི་ལས་

དྱོན་རྣམ་པ་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་བཅས་ལ་དུས་ཐྱོག་ཏུ་

དན་སྐུལ་ཁ་བར་བྱྟེད་པའམ། ཡང་ན་ཡགི་ཐྱོག་འད་ི

རད་ཀ་ིདན་སྐུལ་བྱས་ནས་གནད་དྱོན་དག་ཐྟེར་བྱྟེད་

པར་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ།  རིམ་པ་སྱོ་སྱོའི་དཔྱད་ཞིབ་

གཞུང་ལས་ཁང་གིས་ཆུ་དང་མཚོ་དཔྱོན་སྐྱོར་ཞིབ་

ལས་དྱོན་དྟེ་ཆུ་དང་མཚོ་དཔྱོན་འགན་འཁི་སྒྲུབ་

པར་དཔྱད་ཞབི་བྱྟེད་པའ་ིནང་དྱོན་གཙ་ོབྱོར་བརསི་

ནས། ལས་བྱྟེད་པའི་གྲུབ་འབས་དངྱོས་ཀི་དཔྱད་

ཞབི་ནང་འཇུག་དགྱོས།

ཆུ་དང་མཚོ་དཔྱོན་སྐྱོར་ཞིབ་ལས་དྱོན་གི་

དཔྱད་ཞིབ་བྱྟེད་སྐབས། ལྱོ་འཁྱོར་འདིའི་སྐྱོར་ཞིབ་

ལས་དྱོན་གི་ཞབི་བཤྟེར་དང་འཐྟེན་བཤྟེར་བྱས་ཚུལ་

བཅས་ལ་ཟུང་འབྟེལ་བྱས་ཏྟེ། སྐྱོར་ཞིབ་གནད་ལ་

ཁྟེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དང་གནད་དྱོན་དུས་ཐྱོག་ཏུ་

ཤྟེས་རྱོགས་དང་ཐག་གཅྱོད། སྤྱོད་པ། སན་ཞུ། རྟེས་

འདྟེད་ཐག་གཅྱོད་བཅས་བྱས་ཚུལ་དང་སྐྱོར་ཞབི་ཐྱོ་

འགྱོད་རྟེའུ་མིག་བིས་ཚུལ་སྱོགས་གཙོ་གནད་དུ་

བཟུང་ནས་དཔྱད་ཞབི་བྱྟེད་དགྱོས།

དོན་ཚན་ཉྲི་ཤུ།  རིམ་པ་སྱོ་སྱོའི་ཆུ་དང་མཚོ་

དཔྱོན་སྐྱོར་ཞིབ་ལས་དྱོན་ཁྱོད་གཤམ་གསལ་གི་བྱ་

སྤྱོད་ལས་གང་རུང་ཡྱོད་པ་དང་། གནད་དྱོན་བསྐར་

དུ་ཐྱོན་ནས་འབྟེལ་ཡྱོད་སྨྱན་སྦྱོར་གསི་དམར་འདྱོན་

བྱས་པའམ། ཡང་ན་ཆུ་དང་འབྟེལ་བའི་དྱོན་རྐྟེན་

ཚབས་ཆྟེན་ཐྱོན་པ་སྱོགས་ཀི་མཇུག་འབས་ཚབས་

ཆྟེན་ཐྱོན་རིགས་ལ། འབྟེལ་ཡྱོད་གཏན་འབྟེབས་

གཞིར་བཟུང་ནས་འགན་འཁི་བདའ་འདྟེད་གཏྱོང་

རྒྱུ་དང་། དྟེའི་ནང་མགྱོ་ཁིད་ལས་བྱྟེད་པ་དང་

འབྟེལ་བ་ཡྱོད་རིགས་ལ་ཏང་སིད་མགྱོ་ཁིད་ལས་

བྱྟེད་པའི་དྱོ་དམ་དབང་ཚད་གཞིར་བཟུང་ནས་

འགན་འཁ་ིརད་གཅྱོད་བྱ་རྒྱུ་སྟྟེ།

（གཅིག）གཏན་འབྟེབས་ལར་སྐྱོར་ཞིབ་མ་

བྱས་པའ་ིརགིས།

（གཉིས།）སྐྱོར་ཞབི་བྱྟེད་རངི་འབྟེལ་ཡྱོད་གནད་

དྱོན་མཐྱོང་ཡང་མ་མཐྱོང་ཁུལ་བྱྟེད་པའ་ིརགིས།

（གསུམ།）གནད་དྱོན་ཤྟེས་རྱོགས་བྱུང་ཡང་

ཐག་གཅྱོད་མི་བྱྟེད་པའམ་ཡང་ན་དུས་ཐྱོག་ཏུ་འབྟེལ་

ཡྱོད་འགན་ནུས་སྟེ་ཁག་ལ་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེདཔར་རསི་

སྤྱོད་མ་བྱས་པའ་ིརགིས།

（བཞ།ི）སྐྱོར་ཞབི་ཟིན་ཐྱོའ་ིརྟེའུ་མིག་རྫུན་བཟྱོ་

རྫུན་སིྒྲག་བྱས་རགིས་བཅས་ཡནི།

ལའེུ་བདུན་པ།  ཞར་བྱུང་དོན་ཚན།

དོན་ཚན་ཉེར་གཅྲིག  ལམ་ལུགས་འདི་མཚོ་བྱང་

ཁུལ་གི་ཆུ་དང་མཚོ་དཔྱོན་ལམ་ལུགས་གཞུང་ལས་

ཁང་གསི་འགྟེལ་བཤད་རྒྱག་པའ་ིའགན་འཁུར་རྒྱུ།

དོན་ཚན་ཉེར་གཉྲིས།  ལམ་ལུགས་འདི་དཔར་

འགྟེམ་བྱས་ཉིན་ནས་བཟུང་ལག་བསྟར་བྱྟེད་རྒྱུ།
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

༄༅།  །མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྲི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི《མཚོ་བྱང་

ཁུལ་བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐེད་གནད་དོན་གྲི་བྱུར་རྐེན་ཞུ་སྦོར་

བྱ་དགའྲི་བྱེད་ཐབས》དཔར་འགེམ་

བྱས་པའྲི་སོར་གྲི་བརྡ་སྦོར།  

བྱང་སིད་གཞུང་ལས་ཁང〔2022〕ཨང33པ། 

རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དང་མཚོ་སྱོན་པྱོ་ཞིང་ར། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་སྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོར།

ཁུལ་བདྟེ་འཇགས་ཨུ་ལྷན་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་འཆར་འགྱོད་གཏན་འབྟེབས་བྱས་པའི《མཚོ་བྱང་

ཁུལ་གི་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་གནད་དྱོན་གི་བྱུར་རྐྟེན་ཞུ་སྦྱོར་བྱ་དགའི་བྱྟེད་ཐབས》དྟེ་ཁུལ་མི་དམངས་

སིད་གཞུང་གི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཐྱོག་ཞིབ་འཇུག་གྱོས་འཆམ་བྱུང་བ་བརྒྱུད། ད་ལ་

དཔར་འགྟེམ་བྱས་པས་ལག་བསྟར་ནན་ཏན་བྱྟེད་རྱོགས།

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་།

2022ལྱོའི་ཟླ5ཚེས20ཉིན།

༄༅།  །མཚ་ོབྱང་ཁུལ་གྲི་བདེ་འཇགས་ཐོན་སེྐད་གནད་དོན་གྲི་བྱུར་རེྐན་ཞུ་                    

སྦརོ་བྱ་དགའྲི་བྱདེ་ཐབས།

དོན་ཚན་དང་པོ།  རྒྱ་ཆྟེའི་མི་དམངས་མང་

ཚོགས་དྟེ་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་ལ་སྐུལ་དྱོ་དམ་

ནང་ཞུགས་པའི་ཧུར་སྟེམས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ་དང་། 

བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་དང་སྤི་ཚོགས་ལ་ལ་སྐུལ་

བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། ལས་འཛལོ་ཚབས་ཆྟེན་

ག་ིབྱུར་རྐྟེན་དུས་ཐྱོག་ཏུ་ཤྟེས་རྱོགས་དང་སྟེལ་ཐབས་

བྱྟེད་པ། བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་ཐད་ཀི་ཁིམས་

འགལ་བྱ་སྤྱོད་བཀག་འགྱོག་དང་ཁིམས་གཅྱོད་བྱྟེད་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

པ། ཐྱོན་སྐྟེད་བདྟེ་འཇགས་ཐད་ཀི་ལས་འཛོལ་དང་

ལྷག་པར་དུ་ལས་འཛལོ་ཆྟེ་ཙམ་འབྱུང་རགིས་བཀག་

འགྱོག་ནུས་ལྡན་བྱྟེད་པ་བཅས་ཀི་ཆྟེད་དུ།《ཀྲུང་ཧྭ་

མི་དམངས་སྤ་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་

སྐྟེད་སྐྱོར་གི་བཅའ་ཁིམས》དང《ཐྱོན་སྐྟེད་བདྟེ་

འཇགས་ཐད་ཀི་ལས་འཛལོ་སན་ཞུ་དང་བརག་ཞབི་

ཐག་གཅྱོད་སྱོལ་ཡིག》（རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁབ་ཁང་གི་

བཀའ་ཨང493པ）སྱོགས་བཅའ་ཁིམས་ཁིམས་སྱོལ་

གི་གཏན་འབྟེབས་གཞིར་བཟུང་ནས། དྱོན་དངྱོས་

དང་ཟུང་འབྟེལ་སྱོས་བྱྟེད་ཐབས་འད་ིགཏན་འབྟེབས་

བྱས་པ་ཡནི།

དོན་ཚན་གཉྲིས་པ།  ལས་ཁུངས་དང་ར་འཛུགས། 

མི་སྟེར་སུ་ཡིན་རུང（གཤམ་དུ་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་

ཞྟེས་འབྱོད་རྒྱུ）མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་སིད་འཛིན་ས་

ཁྱོངས་ནང་གི་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་ཀི་ཁིམས་

འགལ་བྱ་སྤྱོད་དམ་ཡང་ན། ལས་འཛལོ་གི་བྱུར་རྐྟེན་

ལ། མཚོ ་བྱང་ཁུལ་གི་རྱོང་རིམ་པ་ཡན་གི ་མི ་

དམངས་སདི་གཞུང་ག་ིའཚུབ་བསྟུན་དྱོ་དམ་སྟེ་ཁག་

ལ་ཞུ་སྦྱོར་གྱོང་ཞུ་བྱྟེད་དབང་ཡྱོད།

ཞུ་སྦྱོར་དྱོན་དག་དྟེ་ལས་ཁུངས་དྟེ་གའི་བདག་

སྤྱོད་བྱྟེད་ཁྱོངས་སུ་མི་གཏྱོགས་པའི་རིགས། ཞུ་སྦྱོར་

འབྱྱོར་བའ་ིའཚུབ་བསྟུན་དྱོ་དམ་སྟེ་ཁག་གསི་ཞུ་སྦྱོར་

བྱྟེད་མཁན་ལ་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་དབང་ཡྱོད་པའ་ིལས་

ཁུངས་ལ་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་དགྱོས་པའ་ིགསལ་བར་གཏྱོང་

བའམ། ཡང་ན་ཞུ་སྦྱོར་དཔྱད་ཡིག་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་

དབང་ཡྱོད་པའ་ིལས་ཁུངས་སུ་སྐྟེལ་དུ་འཇུག་དགྱོས་

པ་མ་ཟད། བྱྟེད་ཐབས་འྱོས་འཚམ་སྤད་དྟེ་ཞུ་སྦྱོར་

བྱྟེད་མཁན་ལ་བཤད་དགྱོས།

དོན་ཚན་གསུམ་པ།  ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་གིས་ཞུ་

སྦྱོར་བྱས་པའི་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་ཀི་ཁིམས་

འགལ་བྱ་སྤྱོད་དམ་ཡང་ན། ལས་འཛལོ་གི་བྱུར་རྐྟེན་

དྟེ་རྱོང་རམི་པ་ཡན་ག་ིའཚུབ་བསྟུན་དྱོ་དམ་སྟེ་ཁག་

གསི་ས་རྱོལ་ནས་ཤྟེས་རྱོགས་བྱས་མྟེད་ཀང་། ཁམིས་

ལར་བརག་དཔྱད་བྱས་པ་བརྒྱུད་གནས་ཚུལ་ངྱོ་མ་

ཡིན་ཚེ། བྱྟེད་ཐབས་འདིར་གཞིགས་ནས་ཞུ་སྦྱོར་

བྱྟེད་མཁན་ལ་བྱ་དགའ་སྤྱོད་དགྱོས།

དོན་ཚན་བཞྲི་བ།  བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་ཀི་

ཁིམས་འགལ་བྱ་སྤྱོད་དམ་ཡང་ན་ལས་འཛོལ་གི་

བྱུར་རྐྟེན་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་སྐབས། ར་དྱོན་ཐྱོག་རིམ་པ་

བཞིན་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་དགྱོས། ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་གིས་

ཐྱོག་མར་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་ཀ་ིཁམིས་འགལ་བྱ་

སྤྱོད་དང་ལས་འཛོལ་གི་བྱུར་རྐྟེན་ཡྱོད་སའི་རྱོང་

རིམ་པའི་འཚུབ་བསྟུན་སྟེ་ཁག་ལ་ཞུ་སྦྱོར་གྱོང་ཞུ་

བྱྟེད་པ་དང་། རྱོང་འཚུབ་བསྟུན་སྟེ་ཁག་གསི་བདག་

སྤྱོད་མ་བྱས་པའམ་ཡང་ན་དུས་ཐྱོག་ཏུ་ཐག་གཅྱོད་

མ་བྱས་ཚེ། ཁུལ་འཚུབ་བསྟུན་སྟེ་ཁག་ལ་ཞུ་སྦྱོར་

གྱོང་ཞུ་བྱས་ཆྱོག དངྱོས་ནས་དགྱོས་མཁྱོ་ཡྱོད་པར་

སམ་ཚེ། ཐད་ཀར་ཞིང་ཆྟེན་འཚུབ་བསྟུན་དྱོ་དམ་

ཐིང་ལ་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་ཀང་ཆྱོག

དོན་ཚན་ལྔ་བ།  ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་གིས་བདྟེ་

འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་ཀི12350ཞུ་སྦྱོར་ཞུ་གཏུག་ཁ་པར་

རམ་ཡང་ན་འཕིན་ཡིག་དང་གླྱོག་རྡུལ་སྦག་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

སྐུར། བརན་སྐྟེལ། བཅར་འད་ིསྱོགས་ཀི་བྱྟེད་ཐབས་

བརྒྱུད་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་ཀི་ལས་འཛོལ་ཚབས་

ཆྟེན་གི་བྱུར་རྐྟེན་དང་ཁིམས་འགལ་གི་བྱ་སྤྱོད་ཞུ་

སྦྱོར་བྱྟེད་ཆྱོག

དོན་ཚན་དྲུག་པ།  གནས་ཚུལ་ཞབི་བསྡུར་དང་བྱ་

དགའ་སྤྱོད་པར་སྟབས་བདྟེ་བཟྱོ་ཆྟེད། མིང་ངྱོ་མ་

བཀྱོད་ནས་ཞུ་སྦྱོར་བྱ་རྒྱུ་དར་སྟེལ་གཏྱོང་དགྱོས། མིང་

ངྱོ་མ་བཀྱོད་ནས་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་སྐབས། ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་

མཁན་གིས་ཞུ་སྦྱོར་བདག་སྤྱོད་སྟེ་ཁག་ལ་རང་ཉིད་

ཀི་ཐྱོབ་ཐང་ངྱོ་མ་ར་སྤྱོད་བྱྟེད་ཐུབ་པའི་ལག་ཁྟེར་

དང་། འབྟེལ་གཏུག་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱྟེད་ཐུབ་པའི་

འབྟེལ་གཏུག་བྱྟེད་སྟངས་མཁྱོ་འདྱོན་བྱྟེད་དགྱོས།

ཞུ་སྦྱོར་བྱས་པའི་དྱོན་དག་དྟེ་དྱོན་དངྱོས་དང་

མཐུན་དགྱོས། ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་གིས་ཞུ་སྦྱོར་དྱོན་

དག་དྟེའི་བདྟེན་ལུགས་ལ་འགན་འཁི་འཁུར་དགྱོས་

པ་ལས། རྫུན་ཞུ་དང་གཡྱོ་ཞུ་བྱས་མི་ཆྱོག་ལ། ཞུ་

སྦྱོར་བྱ་ཡུལ་ལ་སྱོན་འཛུགས་ཞུ་གཏུག་དང་མ་ཉྟེས་

ཁག་གཡྱོགས་དྟེ་བས་ཀང་བྱྟེད་མི་ཆྱོག ཁིམས་དང་

འགལ་ན་ཁིམས་ལར་བཅའ་ཁིམས་ཀི་འགན་འཁི་

བདའ་འདྟེད་གཏྱོང་རྒྱུ།

དོན་ཚན་བདུན་པ།  རྱོང་རིམ་པ་ཡན་གི་འཚུབ་

བསྟུན་དྱོ་དམ་སྟེ་ཁག་གིས་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་

ཀི་ཁིམས་འགལ་བྱ་སྤྱོད་དམ་ཡང་ན་ལས་འཛོལ་གི་

བྱུར་རྐྟེན་ཞུ་སྦྱོར་བདག་སྤྱོད་དང་ཞིབ་བཤྟེར། ཐག་

གཅྱོད། མཐུན་སྦྱོར། སྐུལ་སྒྲུབ། རིས་སྤྱོད། སྱོམ་

རིས། སན་སྟེང་ཞུ་བ་བཅས་ཀི་ལམ་ལུགས་འཛུགས་

པ་དང་འཐུས་ཚང་དུ་གཏྱོང་དགྱོས་པ་མ་ཟད། སྤི་

ཚོགས་ལ་འཕིན་གཏྱོང་ས་གནས་དང་། སྦག་སིད་

ཨང་གངས། གླྱོག་རྡུལ་ཡིག་སམ། བརན་སྐྟེལ། ཆུ་

ཚོད24རིང་གི་ལས་རྟེས་བདག་སྤྱོད་ཁ་པར་དང་བྱ་

དགའི་དངུལ་ལྟེན་ཐབས་ཡྱོངས་བསྒྲགས་བྱྟེད་པ་

དང་། ཐབས་ལམ་མང་པྱོ་དང་བྱྟེད་སྟངས་ས་མང་

ག་ིཐྱོག་ནས་མང་ཚགོས་ཀིས་གླྱོག་འཕིན་དང་འཕིན་

སྐུར་ཞུ་སྦྱོར་དང་དངྱོས་སུ་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་པ་བདག་

སྤྱོད་བྱྟེད་དགྱོས།

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  ཞུ་སྦྱོར་ཐག་གཅྱོད་ལས་དྱོན་

ཐད་གཤམ་གསལ་གི་ར་དྱོན་བར་ིསྲུང་ཞུ་དགྱོས་ཏྟེ།

（གཅགི）བརག་དཔྱད་ཞབི་བསྡུར་བྱྟེད་སྐབས། 

ཞུ་སྦྱོར་དཔྱད་གཞིའི་མ་ཡིག་གམ་ཡང་ན་བསྐར་

དཔར་ཡིག་ཆ་སྟྱོན་མི་ཆྱོག་པ་དང་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་

མཁན་ཕརི་མངྱོན་དུ་བཅུག་མི་ཆྱོག

（གཉིས།）ཞུ་སྦྱོར་བྱ་བར་བྱས་རྟེས་ཡྱོད་པར་

གསར་འགྱུར་དིལ་སྒྲྱོག་དང་བྱ་དགའ་སྤྱོད་དགྱོས་

ལ། ར་དྱོན་ཐྱོག་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་གི་མིང་དང་

ལས་ཁུངས་སྱོགས་ཀི་ཆ་འཕིན་ཡྱོངས་བསྒྲགས་བྱྟེད་

མི་ཆྱོག

（གསུམ།）བརག་དཔྱད་ཞིབ་བསྡུར་མཇུག་

སིྒྲལ་རྟེས་ཀི་ཉིན10ཡ་ིནང་ཚུན་དུ། བྱྟེད་ཐབས་འྱོས་

འཚམ་སྤད་དྟེ་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་ལ་ཞིབ་བཤྟེར་

བྱས་འབས་ཀི་ལན་འདྟེབས་དགྱོས་པ་དང་། ཞིབ་

བཤྟེར་བྱས་པ་དྱོན་དངྱོས་ཡིན་ཡང་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་

མཁན་ལ་འབྟེལ་གཏུག་བྱྟེད་མི་ཐུབ་ཚེ། ཞིབ་བཤྟེར་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

ཐག་གཅྱོད་བྱས་འབས་དྟེ་བྱྟེད་ཐབས་འྱོས་འཚམ་

སྤད་ནས་སྤ་ིཚགོས་ལ་ཡྱོངས་བསྒྲགས་བྱྟེད་དགྱོས།

དོན་ཚན་དགུ་བ།  ཞུ་སྦྱོར་བདག་སྤྱོད་བྱྟེད་

མཁན་སྟེ་ཁག་གིས་ཞུ་སྦྱོར་འབྱྱོར་རྟེས་ཀི་བྱ་བའི་

ཉིན་གངས7གི་ནང་ཚུན་དུ་ཞིབ་བཤྟེར་བྱྟེད་དགྱོས་

པ་དང་། བདག་སྤྱོད་བྱས་ཉིན་ནས་བཟུང་ཉིན60ཡ་ི

ནང་ཚུན་དུ་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་དགྱོས། གནས་ཚུལ་

རྱོག་འཛིང་ཆྟེ་རིགས་ལ་གྱོང་རིམ་འཚུབ་བསྟུན་དྱོ་

དམ་སྟེ་ཁག་གི་ཆྱོག་མཆན་ཐྱོབ་པ་བརྒྱུད། ཞིབ་

བཤྟེར་ཐག་གཅྱོད་དུས་ཚདོ་འྱོས་འཚམ་གསི་རངི་དུ་

བཏང་ཆྱོག་མྱོད། འྱོན་ཀང་དུས་འགངས་བྱྟེད་ཡུན་

ཉིན30ལས་བརྒལ་མི་ཆྱོག་པ་མ་ཟད། ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་

མཁན་ལ་དུས་འགངས་བྱས་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་ཡགི་ཐྱོག་

ནས་གསལ་བཤད་བྱྟེད་དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅུ་བ།  བྱ་དགའ་སྤྱོད་དགྱོས་པའི་ཞུ་

སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་ལ། ཞུ་སྦྱོར་དྟེ་བདག་སྤྱོད་བྱྟེད་པའ་ི

འཚུབ་བསྟུན་དྱོ་དམ་སྟེ་ཁག་གིས་བྱ་དགའ་སྤྱོད་

དགྱོས། ཞུ་སྦྱོར་ཞིབ་བཤྟེར་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་མཁན་

གི་འཚུབ་བསྟུན་དྱོ་དམ་སྟེ་ཁག་གིས་གྱོང་རིམ་དང་

འྱོག་རིམ་འཚུབ་བསྟུན་དྱོ་དམ་སྟེ་ཁག་ལ་ཞུ་སྦྱོར་

བྱས་པའི་ནང་དྱོན་དང་། ཞུ་སྦྱོར་དུས་ཚོད་སྱོགས་

འབྟེལ་ཡྱོད་གནས་ཚུལ་ཞིབ་བསྡུར་བྱས་ནས། ཞིབ་

བསྡུར་བསྐར་ཟླྱོས་དང་བྱ་དགའ་བསྐར་ཟླྱོས་མི་སྤྱོད་

པ་བྱྟེད་དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅུ་གཅྲིག  ཁུལ་འཚུབ་བསྟུན་སྟེ་ཁག་

གིས་རྱོང་སྱོ་སྱོར་ཞིབ་བསྡུར་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་པར་

སྤད་པའི་ཞུ་སྦྱོར་དྱོན་དག་དྟེ། རྱོང་སྱོ་སྱོས་རང་

སིད་འཛིན་ས་ཁྱོངས་ནང་གི་ཞུ་སྦྱོར་བྱ་དགའི་བྱ་

བར་སྒྲུབ་འགན་ཁུར་དགྱོས་ལ། བྱ་དགའི་དངུལ་དྟེ་

རྱོང་སྱོ་སྱོའ་ིའཚུབ་བསྟུན་སྟེ་ཁག་གསི་རང་ས་གནས་

ཀ་ིབྱ་དགའ་ིཚད་གཞ་ིགཞརི་བཟུང་ནས་སྤྱོད་དགྱོས། 

ས་གནས་དྟེ་གར་བྱ་དགའ་ིལམ་ལུགས་བཙུགས་མྟེད་

པའི་རིགས་ཡྱོད་ན། རྱོང་སྱོ་སྱོའི་འཕལ་བསྟུན་སྟེ་

ཁག་གིས་གཏན་འབྟེབས་འདི་གཞིར་བཟུང་ནས་

རསི་སྤྱོད་བྱྟེད་དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅུ་གཉྲིས།  མིང་ངྱོ་མ་བཀྱོད་ནས་

གཤམ་གསལ་གི་ཁིམས་འགལ་བྱ་སྤྱོད་དམ་ཡང་ན་

ལས་འཛལོ་ག་ིབྱུར་རྐྟེན་ཡྱོད་པའ་ིརགིས་ཞུ་སྦྱོར་བྱས་

ན། ཁིམས་འགལ་གནས་ཚུལ་གི་ཚབས་ཆྟེ་ཆུང་ལ་

གཞིགས་ནས་ཞིབ་བསྡུར་བྱས་རྟེས། ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་

མཁན་ལ་ལག་དངུལ་གི་བྱ་དགའ་སྤྱོད་རྒྱུ་དང་ཚད་

གཞ་ིགཤམ་གསལ་ལར།

（གཅིག）སྤིར་བཏང་ལས་འཛོལ་གི་བྱུར་རྐྟེན་

དང་སྤིར་བཏང་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་ཀི་ཁིམས་

འགལ་བྱ་སྤྱོད་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་ལ་སྱོར2000ཀི་བྱ་

དགའ་སྤྱོད་པ།

（གཉིས།）ལས་འཛོལ་ཚབས་ཆྟེན་གི་བྱུར་རྐྟེན་

ནམ་ཡང་ན་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་ཀ་ིཁམིས་འགལ་

བྱ་སྤྱོད་ཚབས་ཆྟེན་ཞུ་སྦྱོར་བྱས་ཚེ། ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་

མཁན་ལ་བྱ་དགའ་སྱོར5000སྤྱོད་པ་སྟྟེ།

1.བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་ཀི་འབྟེལ་ཡྱོད་ཆྱོག་

འཐུས་ལག་ཁྟེར་མ་ཐྱོབ་པའམ་ཡང་ན་བདྟེ་འཇགས་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

ཐྱོན་སྐྟེད་ཀི་འབྟེལ་ཡྱོད་ཆྱོག་འཐུས་ལག་ཁྟེར་གཏན་

འབྟེབས་བྱས་པའི་ནུས་ལྡན་དུས་བཅད་དང་། ཁབ་

ཁྱོངས་ལས་བརྒལ་ནས་རང་དགར་ཐྱོན་སྐྟེད་གཉྟེར་

སྐྱོང་བྱྟེད་སྱོ་སྟེལ་བའ་ིརགིས་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་པ། 

2.ཐྱོན་སྐྟེད་གཉྟེར་སྐྱོང་སྟེ་ཁག་གིས་ཐྱོན་སྐྟེད་

བྱྟེད་མཚམས་བཞག་ནས་དག་ཐྟེར་བྱྟེད་པ་དང་། ལས་

སྒྲུབ་བྱྟེད་མཚམས་འཇྱོག་པ（གཉྟེར་སྐྱོང）། དུས་

བཅད་ནང་ཡྱོ་བསང་བྱྟེད་དུ་འཇུག་པ། སྱོ་རྒྱག་ཏུ་

འཇུག་པ་སྱོགས་ཀི་སིད་འཛིན་ཁིམས་བསྟར་གི་

བཀའ་བཀྱོད་ལ་འགལ་ཏྟེ། རང་དགར་ཐྱོན་སྐྟེད་

གཉྟེར་སྐྱོང་གི་བྱྟེད་སྱོ་སྟེལ་བ་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་པའི་

རགིས།

3.ཐྱོན་སྐྟེད་གཉྟེར་སྐྱོང་སྟེ་ཁག་གིས་འཛུགས་

སྐྲུན་ལས་གྲྭའི་རྣམ་གངས་གསར་སྐྲུན་དང་སྒྱུར་

སྐྲུན། རྒྱས་སྐྲུན་བཅས་བྱྟེད་པའི་བདྟེ་འཇགས་སིྒྲག་

བཀྱོད་དག་གཏན་འབྟེབས་ལར་ལས་གྲྭ་གཙ་ོབྱོ་དང་

དུས་གཅགི་ཏུ་ཇུས་འགྱོད་དང་། དུས་གཅགི་ཏུ་ལས་

མགྱོ་འཛུགས་པ། ཐྱོན་སྐྟེད་དང་བྟེད་སྤྱོད་བཅས་

བྱས་མྟེད་པ་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་པའི་རགིས།

4.གཏྟེར་རིའི་འཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་གངས་དང་

ཉྟེན་ཁ་ཆྟེ་བའི་དངྱོས་རས་གསྱོག་ཉར་བྱྟེད་སའི་

འཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་གངས་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་སྐབས། བདྟེ་

འཇགས་སིྒྲག་བཀྱོད་ལ་གཏན་འབྟེབས་ལར་ཞིབ་

བཤྟེར་མ་བྱས་པར་རང་དགར་ཨར་ལས་བྱྟེད་པ་

དང་། འཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་གངས་ལྟེགས་འགྲུབ་བྱུང་

རྟེས་གཏན་འབྟེབས་ལར་ཞིབ་བཤྟེར་རིས་ལྟེན་མ་

བྱས་པར་རང་དགར་ཐྱོན་སྐྟེད་དང་ལས་གཉྟེར་བྱྟེད་

མགྱོ་བཙུགས་པ་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་པའ་ིརགིས།

5.སྟེབ་སིྒྲག་དང་ལག་རལ་སྒྱུར་བཀྱོད་ཀི་མིང་

གཡར་ནས་སིྒྲག་འགལ་ངང་ཐྱོན་སྐྟེད་ར་འཛུགས་

བྱས་པ་དང་། དྟེ་བཞིན་གཏན་འབྟེབས་བྱས་པའི་

དུས་བཅད་ནང་སྒྱུར་བཀྱོད་མ་བྱས་པའམ་ཡང་ན་

བསམ་བཞིན་དུ་ལས་ཡུན་དུས་འགངས་བྱས་པའི་

གཏྟེར་ར་ིཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་པའ་ིརགིས།

6.དྱོན་དངྱོས་ཀ་ིཉྟེན་ཁ་ཡྱོད་པ་དང་། ཐྱོན་སྐྟེད་

བདྟེ་འཇགས་ཀ་ིལས་འཛལོ་ཆྟེ་ཙམ་འབྱུང་སདི་པའི་

བྱུར་རྐྟེན་གི་ལས་འཛལོ་ཡྱོད་པ་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་པའ་ིརགིས།

7.ཐྱོན་སྐྟེད་གཉྟེར་སྐྱོང་སྟེ་ཁག་གིས་བཙན་

ཐབས་ཀིས་འདྱོར་བའི་ཁྱོངས་སུ་གཏྱོགས་པའམ་

ཡང་ན་བདྟེ་འཇགས་ལ་ཉྟེན་ཁ་ཚབས་ཆྟེན་བཟྱོ་

སིད་པའི་སིྒྲག་ཆས་སིྒྲག་བཀྱོད་དང་། མ་བཅྱོས་རྒྱུ་

ཆ། བཟྱོ་རལ་སིྒྲག་ཆས་བཅས་བྟེད་སྤྱོད་བྱས་བའི་

དབང་གསི་བདྟེ་འཇགས་ལ་ཉྟེན་ཁ་ཚབས་ཆྟེན་བཟྱོ་

སདི་པ་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་པའ་ིརགིས།

8.ཐྱོན་སྐྟེད་གཉྟེར་སྐྱོང་སྟེ་ཁག་གིས་ལས་ཀ་

བྱྟེད་ཡུལ་དྟེ་ལས་རིགས་འཕྱོད་བསྟྟེན་གི་ཆ་རྐྟེན་

དང་མི་མཐུན་པ་དང་། ལས་གཉྟེར་མི་སའི་ཚེ་སྱོག་

བདྟེ་འཇགས་དང་བདྟེ་ཐང་ལ་ཉྟེན་ཁ་ཚབས་ཆྟེན་

བཟྱོ་བ་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་པའ་ིརགིས།

9.ཁྟེ་ལས་ཀི་འགན་ཁུར་བས་ལས་རྟེས་མགྱོ་

ཁིད་ཀི ་ལམ་ལུགས་ལག་བསྟར་བྱས་མྟེད་པ་

དང་། གཏྟེར་ཁུངས་ཁྟེ་ལས་ཀི་མགྱོ་ཁིད་པ་ལས་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

བཟྱོ་པ་དང་མཉམ་གཅིག་ཏུ་གཏྟེར་དྱོང་དུ་མི་

འཛུལ་བ་དང་མཉམ་གཅིག་གཏྟེར་དྱོང་ལས་མི་

འབུད་པ། ལས་འཛོལ་བྱུང་ཡུལ་དུ་ལས་རྟེས་མགྱོ་

ཁདི་མྟེད་པ་བཅས་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་པའི་རགིས།

10.ཐྱོན་སྐྟེད་གཉྟེར་སྐྱོང་སྟེ་ཁག་གི་དྱོ་དམ་མི་

སས་སིྒྲག་སྱོལ་ལས་འགལ་ཏྟེ་བཀྱོད་འདྱོམས་བྱྟེད་པ་

དང་། བཟྱོ་པར་ཉྟེན་ཁ་ཆྟེ་བའི་ལས་ཀ་བྱྟེད་དུ་

འཇུག་པ། ནུས་པ་ལས་བརྒལ་བ། ཤུགས་ཚད་ལས་

བརྒལ་བ། མི་གངས་གཏན་ཁྟེལ་ལས་བརྒལ་བ་

བཅས་ཀསི་ཐྱོན་སྐྟེད་ར་འཛུགས་བྱས་པ་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་

པའ་ིརགིས།

11.ཐྱོན་སྐྟེད་གཉྟེར་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་

ཁུར་བ་གཙོ་བྱོ་དང་། བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་དྱོ་

དམ་མི་ས། དམིགས་བསལ་ལས་བཟྱོ་མི་ས་བཅས་

ཀིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཏན་འབྟེབས་ལར་བདྟེ་འཇགས་

ཐྱོབ་ཐང་ལག་ཁྟེར་དང་དམིགས་བསལ་ལས་སྒྲུབ་

ལག་ཁྟེར་སྱོགས་ལག་ཁྟེར་འཁྟེར་ནས་ལས་གནས་སུ་

མ་ཞུགས་པ་དང་། ལས་བཟྱོ་པར་བདྟེ་འཇགས་སླྱོབ་

གསྱོའི་གསྱོ་སྦྱོང་གི་ཚད་ལྱོན་མྟེད་པར་ལས་གནས་

སུ་ཞུགས་སུ་བཅུག་པ་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་པའ་ིརགིས།

12.བདྟེ་འཇགས་གདྟེང་འཇྱོག་དང་རྱོག་འཇལ་

སྱོགས་མཚམས་སྦྱོར་ལས་ཁུངས་ཀིས་འབྟེལ་ཡྱོད་

ཚད་གཞ་ིདང་ཚད་ལྡན་བཅས་གཞརི་མི་འཛནི་པར་

བབ་མཚུངས་ཀི་མཚམས་སྦྱོར་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་པ་

དང་། དྱོན་དངྱོས་ཀ་ིགནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའ་ི

སྱོམ་ཚིག་རྫུན་མ་སན་ཞུ་དང་ཁིམས་འགལ་སིྒྲག་

འགལ་དང་རྫུན་བཟྱོ་རྫུན་སིྒྲག་གི་བྱ་སྤྱོད་གཞན་

དག་ཡྱོད་པ་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་པའ་ིརགིས།

13.བདྟེ་འཇགས་གསྱོ་སྦྱོང་ལས་ཁུངས་ཀིས་

ག ཏ ན ་ འ བྟེ བ ས ་ ལ ར ་ ག སྱོ ་ སྦྱོ ང ་ བྱ ས ་ མྟེ ད ་ པ ་

དང་། གསྱོ་སྦྱོང་གི་སྤུས་ཚད་འགན་ལྟེན་བྱས་མྟེད་

པ། རྫུན་བཟྱོ་རྫུན་སིྒྲག་བྱས་ནས་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་

སྐྟེད་ཀི་དམིགས་བསལ་ལས་སྒྲུབ་ལག་ཁྟེར་དང་བདྟེ་

འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་དྱོ་དམ་མི་སའ་ིབདྟེ་འཇགས་ཐྱོབ་

ཐང་ལག་ཁྟེར་སྱོགས་གཡྱོ་ལྟེན་ནམ་ཡང་ན་གཡྱོ་

ལྟེན་བྱྟེད་རྱོགས་བྱས་པ་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་པའ་ིརགིས།

14.ཐྱོན་སྐྟེད་གཉྟེར་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཐྱོན་

སྐྟེད་བདྟེ་འཇགས་ཐད་ཀི་ལས་འཛོལ་བྱུང་བའི་

འགན་ཁུར་བདའ་འདྟེད་དྱོན་འཁྱོལ་མ་བྱས་པ་ཞུ་

སྦྱོར་བྱྟེད་པའ་ིརགིས།

15.བཅའ་ཁིམས་དང་སིད་འཛིན་ཁིམས་

སྱོལ། རྒྱལ་ཁབ་བམ་ལས་རགིས་ཀི་ཚད་གཞ་ིབཅས་

སུ་གཏན་འབྟེབས་བྱས་པའི་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་

ཐད་ཀི་ཁིམས་འགལ་བྱ་སྤྱོད་གཞན་དག་དང་། 

གནས་ཚུལ་ཚབས་ཆྟེན་ཡིན་པ་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་པའི་

རགིས་བཅས་ཡནི།

（གསུམ།）ཐྱོན་སྐྟེད་བདྟེ་འཇགས་ཀི་ལས་

འཛོལ་སྦ་གསང་དང་རྫུན་ཞུ་བྱས་པ་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་

པར། ལས་འཛོལ་མཐའ་མཇུག་ངྱོས་འཛིན་གི་རིམ་

པ་དང་རད་ཞིབ་བྱུང་བའི་རྐྟེན་ལམ་དུ་ཤྱོར་བའི་

ལས་བཟྱོ་བའ་ིམི་གངས་ལར་བྱ་དགའ་སྤྱོད་རྒྱུ། སྤརི་

བཏང་གི་ལས་འཛོལ་སྦ་གསང་དང་རྫུན་ཞུ་བྱས་པ་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་པའ་ིརགིས་ལ་སྱོར3000གི་བྱ་དགའ་སྤྱོད་

རྒྱུ། ལས་འཛལོ་ཅུང་ཆྟེ་བ་སྦ་གསང་དང་རྫུན་ཞུ་བྱས་

པ་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་པའི་རིགས་ལ་སྱོར5000ཡི་བྱ་དགའ་

སྤྱོད་རྒྱུ། ལས་འཛལོ་ཚབས་ཆྟེན་སྦ་གསང་དང་རྫུན་

ཞུ་བྱས་པ་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་པའ་ིརགིས་ལ་སྱོར10000ག་ིབྱ་

དགའ་སྤྱོད་རྒྱུ། ལས་འཛོལ་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆྟེན་བྱུང་

བ་སྦ་གསང་དང་རྫུན་ཞུ་བྱས་པ་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་པའི་

རགིས་ལ་སྱོར20000ཀ་ིབྱ་དགའ་སྤྱོད་རྒྱུ།

རྱོང་འཚུབ་བསྟུན་དྱོ་དམ་སྟེ་ཁག་གསི་བྱ་དགའ་

སྤྱོད་དགྱོས་རིགས་ལ། བྱ་དགའ་སྤྱོད་པའི་ཚད་གཞི་

དྟེ་གནས་ཚུལ་དངྱོས་ལ་གཞིགས་ནས་གཏན་ཁྟེལ་

བྱྟེད་དགྱོས་པ་མ་ཟད། གྱོང་རིམ་འཚུབ་བསྟུན་སྟེ་

ཁག་ལ་སྤད་ནས་ཞུ་ཚགས་བྱྟེད་དུ་འཇུག་དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ།  ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་གིས་

བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་ཀི་ཁིམས་འགལ་བྱ་སྤྱོད་

གཅགི་གམ་ཡང་ན་བདྟེ་འཇགས་ཀི་བྱུར་རྐྟེན་གཅགི་

འཚུབ་བསྟུན་དྱོ་དམ་སྟེ་ཁག་གཉིས་སམ་ཡང་ན་

གཉིས་ཡན་ལ་ཞུ་སྦྱོར་བྱས་ཚ་ེབྱ་དགའ་ཐྟེངས་གཅགི་

ལས་ཐྱོབ་མི་ཆྱོག

ཐྱོན་སྐྟེད་བདྟེ་འཇགས་ཀ་ིལས་འཛལོ་དང་བྱུར་

རྐྟེན་གཅིག་ལ་མི་མང་པྱོས་ཞུ་སྦྱོར་ཐྟེངས་མང་བྱས་

པ་མ་ཟད་ནང་དྱོན་གཅགི་མཚུངས་ཡནི་ན། གྱོ་རམི་

ལར་གི་ཐྟེངས་དང་པྱོའི་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་ལ་བྱ་

དགའ་སྤྱོད་རྒྱུ་དང་། ཞུ་སྦྱོར་གྱོ་རིམ་དྟེ་ཞུ་སྦྱོར་

བདག་སྤྱོད་བྱྟེད་པའི་དུས་ཚོད་གཞིར་འཛིན་

དགྱོས། མི་གཉིས་ཡན་གིས་མིང་མཉམ་བཀྱོད་ཀིས་

བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་ཀི་ཁིམས་འགལ་བྱ་སྤྱོད་

གཅགི་གམ་ཡང་ན་ལས་འཛལོ་ག་ིབྱུར་རྐྟེན་གཅགི་ཞུ་

སྦྱོར་བྱས་ཚེ། བྱ་དགའི་དངུལ་ཆ་སྱོམས་ཀིས་བགྱོ་

ཆྱོག་པ་ཡིན། མིང་ངྱོ་མ་བཀྱོད་ནས་ཞུ་སྦྱོར་བྱས་

པའི་མི་ས་དང་པྱོའམ་ཡང་ན་མི་ས་དང་པྱོས་ཡིག་

ཐྱོག་ནས་མངགས་བཅྱོལ་བྱས་པའ་ིམིང་ངྱོ་མ་འགྱོད་

མཁན་གི་མི་གཞན་དག་གིས་བྱ་དགའི་དངུལ་ལྟེན་

ཆྱོག ཞུ་སྦྱོར་བྱས་པའ་ིདྱོན་ཚན་དྟེ་ཕན་ཚུན་སྱོལ་བ་

ཡྱོད་ཚེ། རྣམ་གངས་རྐང་པའི་བྱ་དགའ་མཐྱོ་ཤྱོས་

ལར་བྱ་དགའ་བསྐར་ཟླྱོས་སུ་མི་སྤྱོད།

དོན་ཚན་བཅུ་བཞྲི།  འཚུབ་བསྟུན་སྟེ་ཁག་གསི་ཞུ་

སྦྱོར་དྱོན་དག་ཞབི་བཤྟེར་བྱས་པ་བརྒྱུད་དྱོན་དངྱོས་

ཡིན་པ་མ་ཟད། ཆད་གཅྱོད་གཏན་འབྟེབས་ལག་

བསྟར་བྱས་རྟེས་ཀི་བྱ་བའི་ཉིན་གངས10ཡི་ནང་བྱ་

དགའ་ཐྱོབ་པའ་ིཐྱོབ་ཐང་ག་ིཆ་རྐྟེན་འཛམོས་པའ་ིཞུ་

སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་ལ་བྱ་དགའ་ལྟེན་རྒྱུའི་བར་སྦྱོར་

གཏྱོང་དགྱོས། ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་ལ་བྱ་དགའ་ལྟེན་

པའི་བར་སྦྱོར་འབྱྱོར་རྟེས་ཀི་ཉིན60ཡི་ནང་ཚུན་དུ་

ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་གི་གྱོ་ཆྱོད་ལག་ཁྟེར་ལ་བརྟེན་

ནས་དམིགས་འཛུགས་ས་གནས་སུ་བྱ་དགའི་དངུལ་

ལྟེན་དགྱོས། ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་ལ་བར་སྦྱོར་གཏྱོང་

ཐབས་མྟེད་ཚེ། ཞུ་སྦྱོར་བདག་སྤྱོད་བྱྟེད་མཁན་གི་

འཚུབ་བསྟུན་དྱོ་དམ་སྟེ་ཁག་གིས་ཁབ་ཁྱོངས་ངྟེས་

ཅན་གི་ནང་སིྤ་བསྒྲགས་བྱྟེད་ཆྱོག དུས་ཡུན་ལྱོངས་

ནས་བྱ་དགའ་ལྟེན་མཁན་མྟེད་ན། ལྟེན་དབང་དྱོར་

བར་བར་ིརྒྱུ།
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ།  གཤམ་གསལ་གི་ཞུ་སྦྱོར་ནམ་

ཡང་ན་བྱ་སྤྱོད་དྟེ་བྱྟེད་ཐབས་འདིའི་བྱ་དགའ་སྤྱོད་

པའ་ིགཏན་འབྟེབས་ལ་མི་འཚམ་པ་ཡནི་ཏྟེ།

（གཅིག）བདག་སྤྱོད་བྱས་ཟིན་པའམ་ཞིབ་

བཤྟེར་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་བཞིན་པའི་བདྟེ་འཇགས་

ཐྱོན་སྐྟེད་ཐད་ཀ་ིཁམིས་འགལ་བྱ་སྤྱོད་དང་བྱུར་རྐྟེན་

ག་ིལས་འཛལོ་ཞུ་སྦྱོར་བྱས་རགིས།

（གཉིས།）འཚུབ་བསྟུན་དྱོ་དམ་སྟེ་ཁག་དང་དྟེ་

བཞིན་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་དྱོ་དམ་འགན་འཁི་

ཡྱོད་པའ་ིསྟེ་ཁག་ག་ིལས་དྱོན་མི་སའམ་ཡང་ན་ཐད་

ཀར་གཉྟེན་ཉྟེའི་འབྟེལ་བ་ཡྱོད་པ་ཡིས་ཞུ་སྦྱོར་བྱས་

རགིས།

（གསུམ།）མིང་མ་བཀྱོད་པར་ཞུ་སྦྱོར་བྱས་པ།

དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག  ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་ག་ིཁམིས་

མཐུན་ཁྟེ་དབང་ཁམིས་ལར་སྲུང་སྐྱོང་བྱྟེད་དགྱོས། ཞུ་

སྦྱོར་ག་ིགནས་ཚུལ་ཤྟེས་རྱོགས་ཡྱོད་པའི་འབྟེལ་ཡྱོད་

མི་སས་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་གནས་ཚུལ་སྦ་གསང་

བྱྟེད་དགྱོས། བྱྟེད་ཐབས་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཞུ་

སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་མི་སྟེར་གི་འབྟེལ་ཡྱོད་དཔྱད་ཡིག་

དང་གྱོད་གཞིའི་གནས་ཚུལ། དྟེ་བཞིན་བྱ་དགའ་

བངས་བ་སྱོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཕིར་སྒྲྱོག་བྱྟེད་མི་

ཆྱོག དྟེ་དང་འགལ་ཚེ་འབྟེལ་ཡྱོད་གཏན་འབྟེབས་

ལར་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་པའམ་ཡང་ན་ཁིམས་ལར་

བཅའ་ཁམིས་ཀི་འགན་འཁ་ིབདའ་འདྟེད་གཏྱོང་རྒྱུ།

ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་གི་གནས་ཚུལ་ཤྟེས་བའི་

འབྟེལ་ཡྱོད་མི་སས་ཞུ་སྦྱོར་བྱ་ཡུལ་ལ་གནས་ཚུལ་

ལྱོག་བཤད་བྱས་ནས། ཆད་གཅྱོད་ལས་གཡྱོལ་

ཐབས་བྱྟེད་དུ་བཅུག་པའི་རིགས་ཤྟེས་ཚེ། འབྟེལ་

ཡྱོད་གཏན་འབྟེབས་གཞིར་བཟུང་ནས་ཐག་གཅྱོད་

ནན་མྱོ་བྱྟེད་དགྱོས།

ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་ལ་རྡུང་རྟེག་འཁྱོན་སླྱོག་

ཕྱོག་པའམ་ཡང་ན་ཕྱོག་སིད་པའ་ིརགིས་ལ། འབྟེལ་

ཡྱོད་སྟེ་ཁག་གིས་ཁིམས་ལར་རྡུང་རྟེག་འཁྱོན་སླྱོག་

བྱྟེད་མཁན་ལ་ཞིབ་བཤྟེར་ཐག་གཅྱོད་ནན་མྱོ་བྱྟེད་

དགྱོས། ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་མཁན་ལ་རྡུང་རྟེག་འཁྱོན་སླྱོག་

བྱས་ནས་ཉྟེས་གསྱོག་གི་ཚད་དུ་སླྟེབས་པའི་རིགས་

ཡྱོད་ན། ཁམིས་འཛནི་ལས་ཁུངས་ལ་སྤད་ནས་ཐག་

གཅྱོད་བྱྟེད་དུ་འཇུག་དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན།  ཁུལ་དང་རྱོང་འཚུབ་

བསྟུན་དྱོ་དམ་སྟེ་ཁག་གསི་ཞུ་སྦྱོར་ཐྱོ་འགྱོད་ཡག་པྱོ་

བྱྟེད་དགྱོས་ལ། དྟེའ་ིནང་དུ་ཞུ་སྦྱོར་བདག་སྤྱོད་བྱས་

ཚུལ་དང་། བརག་དཔྱད་གནས་ཚུལ། ཐག་གཅྱོད་

བྱས་ཚུལ། བྱ་དགའ་སྤད་ཚུལ་བཅས་ཚུད་ཡྱོད།

རྱོང་སྱོ་སྱོའི་འཚུབ་བསྟུན་དྱོ་དམ་སྟེ་ཁག་གིས་

ཁྱོངས་གཏྱོགས་ས་གནས་ཀ་ིཞུ་སྦྱོར་དང་དྟེ་བཞནི་བྱ་

དགའ་སྤད་པའི་གནས་ཚུལ་དུས་ཚིགས་རྟེར་ཁུལ་

རིམ་པའི་འཚུབ་བསྟུན་དྱོ་དམ་སྟེ་ཁག་ལ་སན་སྟེང་

ཞུ་དགྱོས།

ཁུལ་དང་རྱོང་འཚུབ་བསྟུན་དྱོ་དམ་སྟེ་ཁག་

གིས་དུས་བཅད་ལར་སིྤ་ཚོགས་ལ་ཞུ་སྦྱོར་བདག་

སྤྱོད་དང་། བརག་དཔྱད་ཐག་གཅྱོད། བྱ་དགའ་སྤད་

ཚུལ་བཅས་ཡྱོངས་བསྒྲགས་བྱྟེད་པའི་འགན་ཁུར་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

དགྱོས་པ་དང་། ལྱོ་ཕྟེད་རྟེར་འབྟེལ་ཡྱོད་སྨྱན་བྱད་

དང་ད་ཚིགས་སྟྟེང་སིྤ་ཚོགས་ལ་སིྤ་སྒྲྱོག་བྱྟེད་པ་

ཐྟེངས་གཅགི་ལས་ཉུང་མི་ཆྱོག

དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད།  བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་

ཐད་ཀི་ཞུ་སྦྱོར་བྱ་དགའི་གྱོན་དངུལ་དྟེ་རྱོང་རིམ་པ་

ཡན་ག་ིའཚུབ་བསྟུན་དྱོ་དམ་སྟེ་ཁག་གསི་ལྱོ་རྟེའ་ིལྱོ་

མཇུག་གི་སྱོན་དུ་རིམ་པ་གཅིག་མཚུངས་ཀི་ནྱོར་

སིད་ལ་ཡིག་ཐྱོག་རྟེ་ཞུ་བྱྟེད་དགྱོས་པ་མ་ཟད། སྟེ་

ཁག་ག་ིསྱོན་རསི་བཟྱོ་འགྱོད་ནང་གསལ་པྱོར་འགྱོད་

དགྱོས། ནྱོར་སིད་ཀིས་ཞིབ་བཤྟེར་བྱས་ནས་ཡིད་

འཐད་བྱུང་རྟེས། ཕི་ལྱོར་སྟེ་ཁག་གི་སྱོན་རིས་བཟྱོ་

འགྱོད་ནང་ཆྟེད་དམིགས་རྣམ་གངས་བཀྱོད་སིྒྲག་བྱ་

རྒྱུ་དང་། རྱོང་རིམ་པ་ཡན་གི་འཚུབ་བསྟུན་དྱོ་དམ་

སྟེ་ཁག་གིས་ཆྟེད་དམིགས་གྱོན་དངུལ་ལ་ལ་སྐུལ་དྱོ་

དམ་བྱྟེད་པའ་ིའགན་ཁུར་དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ།  བྱ་དགའ་ིགྱོན་དངུལ་དྱོ་དམ་

དང་བྟེད་སྤྱོད་བྱྟེད་པར་རིས་བཤྟེར་དང་ནྱོར་སིད་

སྟེ་ཁག་གི་ལ་སྐུལ་དང་ཞིབ་བཤྟེར་དང་ལྟེན་བྱ་

དགྱོས། རིམ་པ་སྱོ་སྱོའི་འཚུབ་བསྟུན་སྟེ་ཁག་དང་

དྟེའི་ལས་དྱོན་མི་སས་བྱ་དགའི་མ་དངུལ་རྫུན་ཞུ་

གཡྱོ་ལྟེན་དང་བཀག་ཉར་གཞན་སྤྱོད་བྱྟེད་རིགས་

གཏན་འགྱོག་བྱས་ནས། གཏན་འབྟེབས་དང་འགལ་

རིགས་ལ་ཁིམས་ལར་ཏང་གི་སིྒྲག་ཁིམས་དང་སིད་

སྱོལ་གི་ཆད་པ་གཅྱོད་རྒྱུ་དང་། བྱས་ཉྟེས་བཟྱོས་བ་

ཡིན་ན་ཁིམས་ལར་ཉྟེས་འགན་བདའ་འདྟེད་གཏྱོང་

རྒྱུ།

དོན་ཚན་ཉྲི་ཤུ།  རྱོང་སྱོ་སྱོས་སིྤ་ཚོགས་ཐྱོག་

ཁྱོངས་གཏྱོགས་ས་གནས་ཀི་ཞུ་སྦྱོར་ཞུ་གཏུག་དང་

འཕིན་གཏྱོང་ས་གནས། བདག་སྤྱོད་ཁ་པར། གླྱོག་

རྡུལ་ཡིག་སམ་སྱོགས་ཀི་ཆ་འཕིན་ཡྱོངས་བསྒྲགས་

བྱས་ཏྟེ། ཐབས་ལམ་དང་བྱྟེད་ཐབས་མང་པྱོ་སྤད་དྟེ་

མང་ཚགོས་ཀ་ིཁ་པར་དང་ཡགི་སྐུར་ག་ིལམ་ནས་ཞུ་

སྦྱོར་དང་ཞུ་སྦྱོར་བྱྟེད་དུ་ཡྱོང་མཁན་བཅས་བདག་

སྤྱོད་བྱྟེད་དགྱོས།

དོན་ཚན་ཉེར་གཅྲིག  རྱོང་སྱོ་སྱོས་ཁྱོངས་གཏྱོགས་

ས་གནས་ཀི་དྱོན་དངྱོས་ལ་ཟུང་འབྟེལ་བྱས་ཏྟེ་ཞུ་

སྦྱོར་བྱ་དགའི་བྱྟེད་ཐབས་བཟྱོ་ཆྱོག་ལ། བྱྟེད་ཐབས་

འད་ིགཞརི་བཟུང་ནས་ལག་བསྟར་བྱས་ཀང་ཆྱོག

དོན་ཚན་ཉེར་གཉྲིས།  གཞུང་ལམ་འགིམ་འགྲུལ་

བདྟེ་འཇགས་དང་། ལགས་ལམ་འགིམ་འགྲུལ་བདྟེ་

འཇགས། ཆུ་ཐྱོག་འགིམ་འགྲུལ་བདྟེ ་འཇགས། 

དམངས་སྤྱོད་མཁའ་འགྲུལ་བདྟེ་འཇགས་བཅས་དང་

དྟེ ་ བ ཞི ན ་ ཉི ང ་ རྡུ ལ ་ ད ང ་ འ གྟེ ད ་ འ ཕྱོ འི ་ བ དྟེ ་

འ ཇ ག ས །  ད མི ག ས ་ བ ས ལ ་ སིྒྲ ག ་ ཆ ས ་ ཀི ་ བ དྟེ ་

འཇགས། མྟེ་གསྱོད་མྟེ་འགྱོག་གི་བདྟེ་འཇགས་

བཅས་ལ་གཏན་འབྟེབས་ལྱོགས་སུ་བྱས་ཡྱོད་

ན། གཏན་འབྟེབས་དྟེ་བྟེད་སྤྱོད་བྱྟེད་ཆྱོག

དོན་ཚན་ཉེར་གསུམ།  བྱྟེད་ཐབས་འདི་མཚོ་བྱང་

ཁུལ་འཚུབ་བསྟུན་དྱོ་དམ་ཅུས་འགྟེལ་བཤད་རྒྱག་

པའ་ིའགན་ཁུར་དགྱོས།

དོན་ཚན་ཉེར་བཞྲི།  བྱྟེད་ཐབས་འདི2022ལྱོའི་

ཟླ6ཚསེ20ཉིན་ནས་བཟུང་ལག་བསྟར་བྱྟེད་རྒྱུ།
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

༄༅།  །མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྲི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི《མཚོ་བྱང་

ཁུལ་གྲི་རྣམ་གངས་མ་དངུལ་སོམ་འགོད་བསྡུ་སྒྲིལ་བེད་སྤོད་བྱས་ནས་གོང་

གསེབ་དར་སེལ་ལ་རྒྱབ་སྐོར་བྱེད་པའྲི་དོ་དམ་བྱེད་ཐབས》

དཔར་འགེམ་བྱས་པའྲི་སོར་གྲི་བརྡ་སྦོར།  

བྱང་སིད་གཞུང་ལས་ཁང〔2022〕ཨང40པ། 

རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དང་མཚོ་སྱོན་པྱོ་ཞིང་ར། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་སྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོར།

ཁུལ་གི་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་ལས་དྱོན་མགྱོ་ཁིད་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་འཆར་འགྱོད་བྱས་པའི《མཚོ་

བྱང་ཁུལ་གི་རྣམ་གངས་མ་དངུལ་སྱོམ་འགྱོད་བསྡུ་སིྒྲལ་བྟེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་བྱྟེད་པའི་དྱོ་དམ་བྱྟེད་ཐབས》དྟེ་མགྱོ་ཁིད་ཚན་ཆུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་བརྒྱུད། ད་ལ་ཡིག་ཆ་དང་

མཉམ་དུ་དཔར་འགྟེམ་བྱས་པས། བྱ་བའི་དྱོན་དངྱོས་དང་ཟུང་འབྟེལ་བྱས་ནས་ལག་བསྟར་དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་

རྱོགས།

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་།

2022ལྱོའི་ཟླ6ཚེས9ཉིན།

༄༅།  །མཚ་ོབྱང་ཁུལ་གྲི་རྣམ་གངས་མ་དངུལ་སམོ་འགདོ་བསྡུ་སྒྲིལ་བེད་སོྤད་བྱས་ནས་  

གངོ་གསེབ་དར་སེལ་ལ་རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་པའྲི་དོ་དམ་བྱདེ་ཐབས།

ལའེུ་དང་པོ།  སྤྲིའྲི་རྩ་དོན།

དོན་ཚན་དང་པོ།  ཏང་ཀྲུང་དབྱང་དང་རྒྱལ་སིད་

སྤི་ཁབ་ཁང་། ཞིང་ཆྟེན་ཏང་ཨུ། ཞིང་ཆྟེན་སིད་

གཞུང་བཅས་ཀི་དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲྱོལ་གི་གྲུབ་

འབས་ས་བརན་དང་རྒྱ་སྐྟེད་གཏྱོང་བ་དྟེ། གྱོང་

གསྟེབ་དར་སྟེལ་ལས་དྱོན་དང་འབྟེལ་མཐུད་ནུས་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

ལྡན་བྱྟེད་པའི་སྐྱོར་གི་ཐབས་ཇུས་བཀྱོད་སིྒྲག་ལག་

བསྟར་དྱོན་འཁྱོལ་གཏིང་ཟབ་བྱྟེད་པ་དང་། ཁུལ་ཨུ་

དང་ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་སིྤའི་བཀྱོད་སིྒྲག་ལ་དམ་

པྱོར་དམིགས་ནས། ནྱོར་སདི་མ་དངུལ་བྟེད་སྤྱོད་ཀི་

ཕན་འབས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ་བཅས་བྱྟེད་ཆྟེད། མཚོ་

སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་ནྱོར་སིད་ཐིང་གི《དབུལ་ཕྱོངས་རྱོང་

ལ་རྱོགས་སྐྱོར་བྱས་ཏྟེ་ནྱོར་སིད་ཀི་ཞིང་འབྟེལ་མ་

དངུལ་སྱོམ་འགྱོད་བསྡུ་སིྒྲལ་བྟེད་སྤྱོད་ཚོད་ལའི་བྱ་

བའི་སྐྱོར་གི་ལག་བསྟར་བསམ་འཆར》（མཚོ་སིད་

གཞུང་ལས་ཁང〔2016〕ཨང123པ）དང་མཚོ་སྱོན་

ཞིང་ཆྟེན་ནྱོར་སིད་ཐིང་སྱོགས་སྟེ་ཁག12ཀི《མུ་

མཐུད་དུ་དབུལ་ཕྱོངས་རྱོང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་པའི་

ནྱོར་སིད་ཀི་ཞིང་འབྟེལ་མ་དངུལ་སྱོམ་འགྱོད་བསྡུ་

སིྒྲལ་བྟེད་སྤྱོད་བྱ་བའ་ིསྐྱོར་ག་ིབར་སྦྱོར》（མཚ་ོནྱོར་

ཞིང་ཡིག〔2021〕ཨང1790པ）། མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་

ནྱོར་སདི་ཐིང་སྱོགས་སྟེ་ཁག6ག《ིམཚ་ོསྱོན་ཞངི་ཆྟེན་

ནྱོར་སིད་ཀི་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་ཀི་ཁ་གསབ་མ་

དངུལ་འབྟེལ་མཐུད་དང་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བའི་དྱོ་

དམ་བྱྟེད་ཐབས་སྐྱོར་གི་བར་སྦྱོར》（མཚོ་ནྱོར་ཞིང་

ཡིག〔2021〕ཨང821པ）བཅས་དཔར་འགྟེམ་བྱས་

ནས། རང་ཁུལ་གི་དྱོན་དངྱོས་ལ་ཟུང་འབྟེལ་བྱས་ཏྟེ་

ཆྟེད་དུ་བྱྟེད་ཐབས་འད་ིགཏན་འབྟེབས་བྱས་པ་ཡནི།

དོན་ཚན་གཉྲིས་པ།  མ་དངུལ་སྱོམ་འགྱོད་བསྡུ་

སིྒྲལ་བྟེད་སྤྱོད་ཚད་ལྡན་བདྟེ་འཇགས་ཡྱོང་བ་རྒྱུན་

འཁྱོངས་བྱྟེད་དགྱོས། རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སིད་

གཞུང་ནི་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་གཏྱོང་བའི་རྣམ་

གངས་མ་དངུལ་སྱོམ་འགྱོད་བསྡུ་སིྒྲལ་བྟེད་སྤྱོད་ལག་

བསྟར་བྱྟེད་པྱོ་ཡིན་པའི་ངྱོས་ནས། བསྡུ་སིྒྲལ་ལས་

དྱོན་ཐད་དམངས་གཙོ་དང་ཚན་རིག་དང་མཐུན་

པའི་ཐབས་ཇུས་དང་། གྱོ་རིམ་ཚད་ལྡན། བཀྱོལ་

སྤྱོད་ཁ་གསལ་བཅས་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ཏྟེ། ཕྱོགས་

ཡྱོངས་ནས་མ་དངུལ་བདྟེ་འཇགས་དང་ཚད་

ལྡན། བྟེད་སྤྱོད་ནུས་ལྡན་བཅས་ཀི་འགན་འཁི་དྱོན་

འཁྱོལ་བྱྟེད་དགྱོས།

དོན་ཚན་གསུམ་པ།  མ་དངུལ་སྱོམ་འགྱོད་བསྡུ་

སིྒྲལ་བྟེད་སྤྱོད་གནད་ལ་ཁྟེལ་བ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱྟེད་

དགྱོས། རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གིས་

དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲྱོལ་གི་གྲུབ་འབས་ས་བརན་དུ་

གཏྱོང་བ་དང་མཉམ་དུ་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་དང་

འབྟེལ་མཐུད་ནུས་ལྡན་བྱྟེད་པའི་འཆར་འགྱོད་

གཞིར་བཟུང་ནས། སྱོམ་འགྱོད་བསྡུ་སིྒྲལ་བྟེད་སྤྱོད་

བྱྟེད་པའི་རྣམ་གངས་མ་དངུལ་དང་དབུལ་ཐར་

འགག་སྒྲྱོལ་གི་གྲུབ་འབས་ས་བརན་དང་རྒྱ་སྐྟེད་

གཏྱོང་བ་དང་། ཁྱོན་ཡྱོངས་ནས་གྱོང་གསྟེབ་དར་

སྟེལ་གཏྱོང་དང་ཟུང་འབྟེལ་དམ་ཟབ་བྱས་ཏྟེ། མ་

དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་གནད་ལ་ཁྟེལ་བའི་ངང་བྟེད་སྤྱོད་

ཐུབ་པ་འགན་ལྟེན་བྱྟེད་དགྱོས།

ལའེུ་གཉྲིས་པ།  སེབ་སྒྲིག་ཁྱབ་ཁངོས།

དོན་ཚན་བཞྲི་བ།  གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་བྱྟེད་པའི་སྱོམ་འགྱོད་བསྡུ་སིྒྲལ་བྟེད་སྤྱོད་རྣམ་

གངས་མ་དངུལ་ནང་། ཁ་གཏད་རྱོགས་སྐྱོར་གི་མ་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

དངུལ་དང་། ནྱོར་སདི་ཀི་ཞངི་འབྟེལ་མ་དངུལ། སྤ་ི

ཚགོས་ཀ་ིརྱོགས་སྐྱོར་མ་དངུལ། རྩྭ་ཐང་ག་ིསྐྟེ་ཁམས་

བྱ་དགའི་ཁ་གསབ། སིད་གཞུང་རང་བཞིན་གི་

དངུལ་རའི་ལས་སྟྟེགས་བརྒྱུད་ནས་ཐྱོབ་པའི་ཞིང་

འབྟེལ་དངུལ་བུན་བཅས་ཚུད་ཡྱོད། བྱྟེ་བག་ཏུ་

གཤམ་གསལ་དག་ཚུད་ཡྱོད་དྟེ།

ཀྲུང་དབྱང་གྲི་མ་དངུལ།  ཀྲུང་དབྱང་ནྱོར་སིད་

ཀིས་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་ལ་སྦྟེལ་མཐུད་སྐུལ་སྟེལ་

བྱྟེད་པའི་ཁ་གསབ་མ་དངུལ（དྟེ་སའི་ཀྲུང་དབྱང་

ནྱོར་སིད་ཀི་ཆྟེད་དྱོན་དབུལ་སྐྱོར་མ་དངུལ）དང་། 

ཆུ་བྟེད་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་མ་དངུལ། ཞངི་ལས་ཐྱོན་སྐྟེད་

འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་མ་དངུལ（རྨྱོ་ཞིང་གི་ས་བཅུད་སྲུང་

སྐྱོང་གི་ཁ་གསབ་དང་ཞིང་འཕྲུལ་ཉྱོ་སྒྲུབ་ཀི་ཁ་

གསབ། གཞི་ཁྱོན་འྱོས་འཚམ་གི་གཉྟེར་སྐྱོང་ལ་རྒྱབ་

སྐྱོར་བྱྟེད་པ། སྐྟེ་ལྡན་ལུད་ཀིས་ཚབ་བྱྟེད་པ། ཞིང་

འཕྲུལ་རྨྱོ་འདྟེབས། རྒྱུད་བཟང་ལྟེགས་འདྟེམས། གྱོང་

གསྟེབ་ཐྱོན་ལས་སྱོགས་ཀིས་རྱོང་དར་སྟེལ་བྱྟེད་པའ་ི

དཔྟེ་སྟྱོན་ལས་འགུལ་དང་། དྟེང་རབས་ཞིང་ལས་

ཐྱོན་ལས་དཔྟེ་སྟྱོན་གིླང་བཅས་ནང་དུ་ཚུད་མྟེད）། 

ན ག ས ་ ལ ས ་ འ ཕྟེ ལ ་ རྒྱ ས ་ བ ཅྱོ ས ་ བ སྒྱུ ར ་ གི ་ མ ་

དངུལ（ནགས་ཚལ་ཐྱོན་ཁུངས་དྱོ་དམ་སྲུང་སྐྱོང་

དང་འབྟེལ་ཡྱོད་ཚོད་ལའི་གནས་ཀི་མ་དངུལ་ནང་

དུ་ཚུད་མྟེད）། ཞངི་ས་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ཁ་གསབ་མ་

དངུལ། ཞིང་སྟེའི་ཕྱོགས་བསྡུས་སྒྱུར་བཅྱོས་སྱོ་སྒྱུར་

གཏྱོང་སྤྱོད། ནགས་ལས་རྩྭ་ཐང་སྐྟེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་

སླར་གསྱོའི་ཁ་གསབ་མ་དངུལ（རྩྭ་ཐང་སྐྟེ་ཁམས་

སླར་གསྱོ་བཅྱོས་སྐྱོང་བྱྟེད་པའི་ཁ་གསབ་ཀི་ཆ་

ཤས）། ཞིང་སྟེ་ཁྱོར་ཡུག་བཅྱོས་སིྒྲག་གི་མ་དངུལ། 

རླངས་འཁྱོར་ཉྱོ་སྒྲུབ་ཁལ་གི་ཡྱོང་འབབ་དྟེ་ས་

གནས་ཀིས་སྤིར་བཏང་གི་གཞུང་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་

རྣམ་གངས་ཀ་ིམ་དངུལ་ཁ་གསབ་བྱྟེད་པ（ཞངི་སྟེའ་ི

གཞུང་ལམ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་པའི་ཆ་ཤས）དང་། 

ཞིང་སྟེའི་ཉྟེན་ཡྱོད་ཁང་པ་སྒྱུར་བཀྱོད་ཀི་ཁ་གསབ་

མ་དངུལ（ཞིང་སྟེའི་ཉྟེན་ཡྱོད་ཁང་པ་སྒྱུར་བཀྱོད་

བྱྟེད་པའི་ཆ་ཤས）། རྒྱུན་གཏན་གི་འབྲུ་རིགས་ཐྱོན་

ཆྟེའི་རྱོང་གི་བྱ་དགའི་མ་དངུལ། ཕག（ནྱོར་ལུག）

ཕརི་གཏྱོང་རྱོང་ཆྟེ་གས་ཀ་ིབྱ་དགའ་ིམ་དངུལ（ཞངི་

ཆྟེན་རིམ་པའི་གཅིག་གྱུར་འཆར་འགྱོད་ཀི་ཆ་

ཤས）། ཞིང་ལས་ཐྱོན་ཁུངས་དང་སྐྟེ་ཁམས་སྲུང་

སྐྱོང་གི་ཁ་གསབ་མ་དངུལ（དྟེའི་ནང་རྱོང་འབྱོག་

པའི་ཐད་ཀའི་ཁ་གསབ་དང་སྱོ་ཕྱུགས་ཀི་ལུད་རྱོབ་

ཐྱོན་ཁུངས་ཅན་བྟེད་སྤྱོད། རྟེས་འདྟེབས་རྨྱོ་བསྐྱུར་

ད ང ་ འ བི ་ ཆུ འི ་ ཉ ་ འ གྱོ ག ་ སྱོ ག ས ་ ན ང ་ དུ ་ ཚུ ད ་

མྟེད）། ཀྲུང་དབྱང་ག་ིསྱོན་རསི་ནང་ག་ིམ་གཏྱོང་དྟེ་

ཞིང་གསུམ་འཛུགས་སྐྲུན་དུ་བཀྱོལ་བའི་རིགས་འདུ

（རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ིཆུའ་ིད་རྒྱའ་ིརྐང་འཛནི་བཟྱོ་སྐྲུན་དང་

ཆུའི་བདྟེ་འཇགས་འགན་སྲུང་བཟྱོ་སྐྲུན། གནམ་

གཤིས་རྨང་གཞིའི་སིྒྲག་ཆས། ཞིང་སྟེའི་གླྱོག་ད་ས་

བརན་དང་མཐྱོར་འདྟེགས་གཏྱོང་བའ་ིབཟྱོ་སྐྲུན། སྐྟེ་

ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་དང་ཉམས་གསྱོ་ཐད་ཀི་འགྱོ་སྱོ་

བཅས་ནང་དུ་ཚུད་མྟེད）པ་ཡནི།

ཞྲིང་ཆེན་རྲིམ་པའྲི་མ་དངུལ།  གྱོང་གསྟེབ་དར་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

སྟེལ་གི་ཁ་གསབ་མ་དངུལ（རྣམ་གངས་དྱོ་དམ་གྱོན་

དངུལ་དང་མི་སྟེར་གི་ཐད་ཀའི་ཁ་གསབ་མ་དངུལ་

ཚུད་མྟེད）དང་། ཆུ་བྟེད་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་མ་དངུལ། 

ཞིང་ལས་ཐྱོན་སྐྟེད་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་མ་དངུལ（རྱོང་

འབྱོག་པའི་ཐད་ཀའི་ཁ་གསབ་ནང་དུ་ཚུད་མྟེད）

ནགས་ལས་སྒྱུར་བཅྱོས་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་མ་དངུལ 

（ནགས་ཚལ་ཐྱོན་ཁུངས་དྱོ་དམ་སྲུང་སྐྱོང་དང་

འབྟེལ་ཡྱོད་ཚོད་ལའི ་མ་དངུལ་ནང་དུ་ཚུད་

མྟེད）། ས་ཞངི་འཛུགས་སྐྲུན་ག་ིཁ་གསབ་མ་དངུལ། 

ཞི ང ་ སྟེ འི ་ ཕྱོ ག ས ་ བ སྡུ ས ་ སྒྱུ ར ་ བ ཅྱོ ས ་ ཀི ་ མ ་

དངུལ། ཞིང་སྟེའི་ཁྱོར་ཡུག་བཅྱོས་སྒྲགི་གི་མ་དངུལ། 

ཞིང་སྟེའི་ཉྟེན་ཡྱོད་ཁང་པ་སྒྱུར་བཀྱོད་ཀི་མ་དངུལ། 

མཐྱོ་སང་གི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་གྱོང་གསྟེབ་

འཛུགས་སྐྲུན་བྱྟེད་པའི་མ་དངུལ། ཞིང་སྟེའི་འཚོ་

བའི ་སིགས་ཆུ་བཅྱོས་སྐྱོང་རྣམ་གངས་ཀི ་མ་

དངུལ། རྱོང་འབྱོག་པ་འདུག་སའི་ཆ་རྐྟེན་ཇྟེ་ལྟེགས་

སུ་གཏྱོང་བའ་ིམ་དངུལ། སྤྱོད་ཁང་བཅྱོས་སྒྱུར་གི་བྱ་

དགའི་ཁ་གསབ་མ་དངུལ། ཞིང་ལས་ཐྱོན་ཁུངས་

དང་སྐྟེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་ག་ིཁ་གསབ་མ་དངུལ（རྱོང་

འབྱོག་པའི་ཐད་ཀར་གི་ཁ་གསབ་ནང་དུ་ཚུད་

མྟེད）། ས་གནས་ཆུ་མཛོད་ཀི་དབང་གིས་གནས་

སྱོས་ཡུལ་མིའི་རྟེས་ཕྱོགས་རྱོགས་སྐྱོར་ཀི་ཐྟེབས་

ར། ཞིང་ཆྟེན་རིམ་པའི་རིག་གནས་གནས་སྐྱོར་ཐྱོན་

ལས་འཕྟེལ་རྒྱས་གཏྱོང་བའི་ཐད་ཧུར་ཐག་གིས་

བརྱོན་ལྟེན་བྱས་པའི་མ་དངུལ་བཅས་ཡནི།

ཁུལ་དང་རོྫང་གྲི་མ་དངུལ།  ཁུལ་དང་རྱོང་ནྱོར་

སིད་གིས་ཆ་སྟེབ་སྦྟེལ་མཐུད་སྐུལ་འདྟེད་བྱས་པའི་

གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་གི་ཁ་གསབ་མ་དངུལ（རྣམ་

གངས་དྱོ་དམ་གྱོན་དངུལ་དང་མི་སྟེར་གི་ཐད་ཀའི་

ཁ་གསབ་རྱོགས་དངུལ་ནང་དུ་ཚུད་མྟེད）། ཆུ་བྟེད་

འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་མ་དངུལ། ཞིང་ལས་ཐྱོན་སྐྟེད་འཕྟེལ་

རྒྱས་ཀི་མ་དངུལ（རྱོང་འབྱོག་པའི་ཐད་ཀའི་ཁ་

གསབ་ནང་དུ་ཚུད་མྟེད）། ནགས་ལས་སྒྱུར་བཅྱོས་

འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་མ་དངུལ（ནགས་ཚལ་ཐྱོན་ཁུངས་དྱོ་

དམ་སྲུང་སྐྱོང་དང་འབྟེལ་ཡྱོད་ཚོད་ལའི་མ་དངུལ་

ནང་དུ་ཚུད་མྟེད）། ས་ཞིང་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ཁ་

གསབ་མ་དངུལ། ཞངི་སྟེའ་ིཕྱོགས་བསྡུས་སྒྱུར་བཅྱོས་

ཀི་མ་དངུལ། ཞིང་སྟེའི་ཁྱོར་ཡུག་བཅྱོས་སིྒྲག་གི་མ་

དངུལ། ཞངི་སྟེའ་ིཉྟེན་ཡྱོད་ཁང་པ་སྒྱུར་བཀྱོད་ཀི་མ་

དངུལ། མཐྱོ་སང་གི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་གྱོང་

གསྟེབ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱྟེད་པའི་མ་དངུལ། ཞིང་སྟེའི་

འཚོ་བའི་བཙོག་ཆུ་བཅྱོས་སྐྱོང་རྣམ་གངས་ཀི་མ་

དངུལ། རྱོང་འབྱོག་པ་འདུག་སའི་ཆ་རྐྟེན་ཇྟེ་ལྟེགས་

སུ་གཏྱོང་བའ་ིམ་དངུལ། སྤྱོད་ཁང་བཅྱོས་སྒྱུར་གི་བྱ་

དགའི་ཁ་གསབ་མ་དངུལ། ཞིང་ལས་ཐྱོན་ཁུངས་

དང་སྐྟེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་ག་ིཁ་གསབ་མ་དངུལ（རྱོང་

འབྱོག་པའི་ཐད་ཀར་གི་ཁ་གསབ་ནང་དུ་ཚུད་

མྟེད）། ས་གནས་ཆུ་མཛོད་ཀི་དབང་གིས་གནས་

སྱོས་ཡུལ་མིའི་རྟེས་ཕྱོགས་རྱོགས་སྐྱོར་ཀི་ཐྟེབས་

ར། མཚ་ོསྱོན་ལ་རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་པའ་ིཞངི་འབྟེལ་མ་

དངུལ་དང་སདི་གཞུང་རང་བཞནི་ག་ིམ་དངུལ་བསྡུ་

སིྒྲལ་ལས་སྟྟེགས་བརྒྱུད་ཞིང་ལས་དང་འབྟེལ་བའི་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

དངུལ་བུན་བཅས་ཡནི།

ལའེུ་གསུམ་པ།  མ་དངུལ་གཏོང་སའོྲི་ཁྱབ་ཁངོས།

དོན་ཚན་ལྔ་བ།  གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་གཏྱོང་

བའ་ིསྱོམ་འགྱོད་བསྡུ་སིྒྲལ་རྣམ་གངས་མ་དངུལ་བྟེད་

སྤྱོད་བྱྟེད་པ་དྟེ་ཐྱོག་མར་དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲྱོལ་གི་

གྲུབ་འབས་དང་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་གི་ནུས་ལྡན་

འབྟེལ་མཐུད་ཀི་དགྱོས་མཁྱོ་འགན་སྲུང་ས་བརན་

ཐད་སྤྱོད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་པ་དང་། དམིགས་

འབྟེན་ལས་འགན་གཞན་དག་ལ་ལ་རྱོག་བྱྟེད་དགྱོས་

ཤངི་། གཙ་ོབྱོ་གཤམ་ག་ིའད་ིདག་ནང་དུ་ཚུད་ཡྱོད་དྟེ།

（གཅིག）གཏན་འབྟེབས་ལར་མ་དངུལ་བསྡུ་

སིྒྲལ་བྱས་ནས་ཞངི་ལས་ཐྱོན་སྐྟེད་དང་། ཕྱུགས་ལས་

ཐྱོན་སྐྟེད། ཆུ་བྟེད་འཕྟེལ་རྒྱས། ནགས་ལས་སྒྱུར་

བཅྱོས་འཕྟེལ་རྒྱས། ས་ཞིང་འཛུགས་སྐྲུན། ཞིང་སྟེ་

ཕྱོགས་བསྡུས་སྒྱུར་བཅྱོས། ནགས་ལས་རྩྭ་ཐང་གི་སྐྟེ་

ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་སླར་གསྱོ། གད་སིགས་དང་བཙོག་

ཆུ་བཅྱོས་སྐྱོང་སྱོགས་ཞངི་སྟེའ་ིཁྱོར་ཡུག་བཅྱོས་སིྒྲག་

དང་། ཞངི་སྟེའ་ིགཞུང་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན། ཞངི་སྟེའ་ི

ཉྟེན་ཡྱོད་ཁང་པ་སྒྱུར་བཀྱོད། ཞངི་ལས་ཐྱོན་ཁུངས་

དང་སྐྟེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་། གྱོང་གསྟེབ་གནས་སྐྱོར་

སྱོགས་ཞངི་ལས་ཐྱོན་སྐྟེད་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་ཞངི་སྟེའ་ི

རྨང་གཞའི་ིསིྒྲག་བཀྱོད་ཀི་རྣམ་གངས་བཅས་སུ་སྤྱོད་

དགྱོས་ལ། བསྡུ་སིྒྲལ་བྱས་པའ་ིམ་དངུལ་ཁབ་ཁྱོངས་

སུ་དངྱོས་སུ་སྤྱོད་ཐུབ་པ་དང་། སྱོམ་འགྱོད་བཀྱོལ་

སྤྱོད་བྱྟེད་པ་བཀྱོད་སིྒྲག་བྱྟེད་དགྱོས།

（གཉིས།）རྱོང་སྱོ་སྱོའ་ིམི་དམངས་སིད་གཞུང་

གསི་ཐྱོན་ལས་འཕྟེལ་རྒྱས་གཏྱོང་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་

རྒྱུ་དྟེ ་དམིགས་བསལ་གི ་གནས་སུ་འཇྱོག་པ་

དང་། དབུལ་སྒྲྱོལ་ས་ཁུལ་གི་དགྟེ་མཚན་ལྡན་པའི་

ཁད་ལྡན་ཐྱོན་ལས་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་རྒྱ་སྐྟེད་གཏྱོང་

བ（དགྱོས་ངྟེས་ཀི་ཆུ་བྟེད་དང་འགིམ་འགྲུལ། ཞིང་

ལས་ཐྱོན་རས་མཛདོ་ཉར་དང་སྱོས་ཉར་སྱོགས་ཐྱོན་

ལས་ཆ་སྟེབ་རྨང་གཞིའི་སིྒྲག་བཀྱོད་ཚུད་ཡྱོད）། 

ཐྱོན་ལས་ཀ་ིསྤུས་ཚད་མཐྱོར་གཏྱོང་དང་ཕན་འབས་

ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བར་སྐུལ་འདྟེད་བཏང་ནས། དབུལ་

སྒྲྱོལ་མི་འབྱོར་གི་ལས་ཞུགས་ཡྱོང་སྱོ་འཕར་བར་

སྐུལ་ཁདི་བྱྟེད་དགྱོས།

（གསུམ།）རྱོང་སྱོ་སྱོའ་ིམི་དམངས་སིད་གཞུང་

གསི་དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲྱོལ་གི་གྲུབ་འབས་ས་བརན་

དང་རྒྱ་སྐྟེད་གཏྱོང་བ་དང་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་གི་

ནུས་ལྡན་འབྟེལ་མཐུད་བྱྟེད་པའི་འཆར་འགྱོད་དམ་

ཡང་ན་ལག་བསྟར་ཇུས་གཞི་ལར་སྱོམ་འགྱོད་བསྡུ་

སིྒྲལ་རྣམ་གངས་ཀི་མ་དངུལ་བྟེད་སྤྱོད་བྱྟེད་དགྱོས།

ལའེུ་བཞྲི་བ།  མ་དངུལ་གཏོང་སྤདོ་སོར།

དོན་ཚན་དྲུག་པ།  རྱོང་རིམ་པའི་ནྱོར་སིད་སྟེ་

ཁག་གསི《ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤ་ིམཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀ་ི

སྱོན་རིས་བཅའ་ཁིམས》ལག་བསྟར་ནན་མྱོ་བྱྟེད་

དགྱོས་པ་དང་། རྱོང་སྱོ་སྱོས་ཞིང་ཆྟེན་རིམ་པའི་

ནྱོར་སིད་མ་དངུལ་འབྱྱོར་རྟེས་ཀི་བྱ་བའི་ཉིན་

གངས30ཡི་ནང་མ་དངུལ་རྣམ་གངས་ལག་བསྟར་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

བྱྟེད་མཁན་ག་ིལས་ཁུངས་ལ་སྤྱོད་དགྱོས།

དོན་ཚན་བདུན་པ།  རྱོང་རིམ་པའི་ལག་བསྟར་

ལས་ཁུངས་ཀིས་རྣམ་གངས་ལག་བསྟར་བྱྟེད་ཚད་

ལར་མ་དངུལ་སྤྱོད་དགྱོས། རྣམ་གངས་མགྱོ་ཚུགས་

སྐབས། མགྱོ་རྱོམ་པའི་མ་དངུལ་ཁག་གཅིག་སྱོན་

གཏྱོང་བྱས་ཆྱོག་པ་དང་། སྱོན་གཏྱོང་བསྡུར་ཚད་དྟེ་

གན་རྒྱའི་ཁ་ཆད་དམ་ཡང་ན་རྣམ་གངས་ཀི་ཞིབ་

ཕའི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས་གཏན་ཁྟེལ་བྱྟེད་

དགྱོས། རྣམ་གངས་ལག་བསྟར་བྱྟེད་པའི་བརྒྱུད་

རིམ་ཁྱོད་རྣམ་གངས་ཀི་མྱུར་ཚད་ལ་གཞིགས་ནས་

མ་དངུལ་སྤྱོད་དགྱོས། རྣམ་གངས་ལྟེགས་འགྲུབ་

བྱུང་རྟེས་དུས་ཐྱོག་ཏུ་ཞིབ་བཤྟེར་རིས་ལྟེན་བྱྟེད་

དགྱོས་པ་དང་། ཞིབ་བཤྟེར་རིས་ལྟེན་བྱྟེད་པ་ཚད་

གཞི་རུ་སླྟེབས་ཡྱོད་རྟེས་གཏན་འབྟེབས་ལར་མ་

དངུལ་སྤྱོད་དགྱོས།

དོན་ཚན་བརྒྱད་པ།  སྱོམ་འགྱོད་བསྡུ་སིྒྲལ་བྟེད་

སྤྱོད་མ་དངུལ་དྟེ་ཀྲུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆྟེན་རིམ་

པའི་ཐད་གཏྱོང་མ་དངུལ་དང་འབྟེལ་བ་ཡྱོད་པ་

དང་། ཐད་གཏྱོང་མ་དངུལ་དྱོ་དམ་དྟེ“ཀྲུང་དབྱང་

གིས་དུམ་བུ་གཅྱོད་པ་དང་། ཞིང་ཆྟེན་རིམ་པའི་

ཞིབ་ཚགས་སུ་གཏྱོང་བ། ཐྱོ་འགྱོད་ཡིད་འཐད། 

མགྱོགས་མྱུར་ཐད་གཏྱོང”བཅས་ཀི་སྤིའི་ར་དྱོན་ལ་

བརི་སྲུང་བྱས་ཏྟེ། རྱོང་རིམ་པའི་ནྱོར་སིད་སྟེ་ཁག་

ལ་ཐད་གཏྱོང་མ་དངུལ་འབྱྱོར་རྟེས་མ་དངུལ་བགྱོ་

བཤའ་རྒྱག་པ་མགྱོགས་སུ་གཏྱོང་བ་དང་། དུས་ཐྱོག་

ཏུ་ཞིབ་ཚགས་ངང་ལས་ཁུངས་སུ་ཉིན30ཡི་ནང་

དངྱོས་སུ་བགྱོས་ནས་གཤམ་སྤྱོད་བྱྟེད་དགྱོས།

དོན་ཚན་དགུ་བ།  ཁ་གསབ་རིགས་ཀི་རྣམ་

གངས་དྟེར་རྱོང་སྱོ་སྱོས་སྱོན་ལ་རྟེ་ཞུ་དང་ཞིབ་

མཆན་འགྱོད་པའི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་དགྱོས་པ་དང་། མ་

དངུལ་གཤམ་སྤྱོད་བྱས་རྟེས་དུས་ཐྱོག་ཏུ་མ་དངུལ་

དྟེ་འྱོག་རམི་དུ་སྤྱོད་པ་ལག་བསྟར་བྱྟེད་དགྱོས།

ལའེུ་ལྔ་བ།  མ་དངུལ་དོ་དམ་དང་ལྟ་སྐུལ་དོ་དམ།

དོན་ཚན་བཅུ་པ།  ཐྱོན་ལས་གྱོང་སྟེལ་རྣམ་

གངས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་དྱོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྱོན་རྒྱག་པ་

དང་། ཉྟེན་ཁར་དྱོགས་ཟྱོན་དང་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་

པའ་ིབྱྟེད་ཐབས་འཐུས་ཚང་དུ་གཏྱོང་དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅུ་གཅྲིག  རྱོང་རམི་པས་མ་དངུལ་གི་

ཁིད་སྟྱོན་ནུས་པ་འདྱོན་སྟེལ་གང་ལྟེགས་དང་། མ་

དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་དྱོ་དམ་ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་ནས། མ་

དངུལ་བྟེད་སྤྱོད་གནད་ལ་ཁྟེལ་བ་འགན་ལྟེན་ཏན་

ཏགི་བྱས་ཏྟེ་མ་དངུལ་བྟེད་སྤྱོད་ཀ་ིཕན་འབས་ཆྟེ་རུ་

གཏྱོང་དགྱོས། མ་དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་བྱས་ནས་རྒྱལ་

མཛོད་ནས་གཅིག་བསྡུས་ཀིས་གཏྱོང་སྤྱོད་བྱྟེད་

རྒྱུ། སིད་གཞུང་གི་ཉྱོ་སྒྲུབ་དྱོ་དམ་བྱྟེད་ཁྱོངས་སུ་

གཏྱོགས་རགིས་ལ་སིད་གཞུང་ག་ིཉྱོ་སྒྲུབ་དང་འབྟེལ་

བ་ཡྱོད་པའི་བཅའ་ཁིམས་དང་ཁིམས་སྱོལ། ལམ་

ལུགས་བཅས་ཀི་གཏན་འབྟེབས་ལག་བསྟར་བྱྟེད་

དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅུ་གཉྲིས།  རྱོང་རིམ་པས་མ་དངུལ་

རྣམ་གངས་དྱོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྱོན་བརྒྱབ་ནས་མ་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

དངུལ་ནས་རྣམ་གངས་བར་དང་། དྱོ་དམ་ནས་རྣམ་

གངས་བར། ཞབི་རིས་ནས་རྣམ་གངས་བར། འགན་

འཁ་ིནས་རྣམ་གངས་བར་བཅས་མ་དངུལ་བྟེད་སྤྱོད་

ཀི་རྟེས་སྟེག་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས། ཕྱོགས་

ཡྱོངས་ནས་ཕན་འབས་དྱོ་དམ་གི་བང་བྱ་ཁག་དྱོན་

འཁྱོལ་བྱས་ཏྟེ། དྱོན་དངྱོས་ནས་མ་དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་

རྣམ་གངས་ཀི་ཕན་འབས་ལ་གདྟེང་འཇྱོག་བྱྟེད་

ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ།  མ་དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་ག་ིརསི་

ཁུངས་སྱོ་བ་དང་ལྷག་འཕྱོ་དྱོ་དམ་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་

གཏྱོང་དགྱོས། རྱོང་སྱོ་སྱོས་སྱོན་རིས་ལག་བསྟར་

མགྱོགས་སུ་བཏང་ནས་མ་དངུལ་སྤྱོད་པའི་ཕན་

འབས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས། རིས་ཁུངས་སྱོ་བ་དང་

ལྷག་འཕྱོ་བསྡུ་སིྒྲལ་བྱྟེད་པའ་ིམ་དངུལ་དྟེ། ནྱོར་སིད་

པུ་དང་ཞིང་ཆྟེན་ནྱོར་སིད་ཐིང་གི་སྱོམ་རིས་བརྒྱབ་

ནས་རིས་ཁུངས་སྱོ་བ་དང་ལྷག་འཕྱོའི་མ་དངུལ་དྱོ་

དམ་སྐྱོར་ག་ིའབྟེལ་ཡྱོད་གཏན་འབྟེབས་ལར་དྱོ་དམ་

བྱྟེད་དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅུ་བཞྲི།  རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་

སིད་གཞུང་གིས་མ་དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་གི་ལ་སྐུལ་དྱོ་

ད མ ་ བྱྟེ ད ་ པ ར ་ ག ཙོ ་ འ ག ན ་ འ ཁུ ར ་ ད གྱོ ས ་ པ ་

དང་། རྱོང་དྟེ་གར་བགྱོས་བའི་མ་དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་

ག་ིདྱོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྱོན་རྒྱག་དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ།  སིད་གཞུང་ཉྱོ་སྒྲུབ་ཀི་འདྱོད་

བྱོ་དྟེ་ཉྱོ་སྒྲུབ་རྣམ་གངས་ལར་ཡྱོངས་བསྒྲགས་བྱྟེད་

དགྱོས་པ་དང་།  གྱོས་མཐུན་ཟྱོང་འདྱོན་དང་

དམིགས་བཙུགས་ཉྱོ་སྒྲུབ་རྣམ་པའི་ལག་བསྟར་བྱས་

པའ་ིགངས་ཉུང་ཉྱོ་སྒྲུབ་དང་། དྟེ་བཞནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

བདྟེ་འཇགས་དང་གསང་བ་དང་འབྟེལ་བ་ཡྱོད་པའ་ི

ཉྱོ་སྒྲུབ་རྣམ་གངས་ཕུད། རྣམ་གངས་ལར་ལག་

བསྟར་བྱས་པའ་ིགཅགི་སྡུད་ཉྱོ་སྒྲུབ་དཀར་ཆག་ནང་

གི་ཚད་བཀག་ཡན་ཆད་དམ་ཡང་ན་གཅིག་སྡུད་ཉྱོ་

སྒྲུབ་དཀར་ཆག་ཕུད་པའི་ཉྱོ་སྒྲུབ་ཚད་བཀག་ཚད་

གཞི་ཡན་གི་དངྱོས་ཟྱོག བཟྱོ་སྐྲུན་ཞབས་ཞུའི་ཉྱོ་

སྒྲུབ་བཅས་སིད་གཞུང་གི་ཉྱོ་སྒྲུབ་འདྱོད་བྱོ་ཡྱོངས་

བསྒྲགས་བྱྟེད་དགྱོས། སྱོན་རིས་སྟེ་ཁག་གིས་སིད་

གཞུང་གི་ཉྱོ་སྒྲུབ་རྣམ་གངས་རྟེ་རྟེ་བཞིན་ཡྱོངས་

བསྒྲགས་བྱས་ཆྱོག་ལ། དུས་བཅད་ངྟེས་ཅན་ནང་གི་

སིད་གཞུང་གི་ཉྱོ་སྒྲུབ་རྣམ་གངས་ཚང་མ་ཐྟེངས་

གཅགི་ལ་ཡྱོངས་བསྒྲགས་བྱས་ཀང་ཆྱོག

དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག  རྱོང་སྱོ་སྱོས་ཕྱོགས་ཡྱོངས་

ནས་ཡྱོངས་བསྒྲགས་ལམ་ལུགས་དྱོན་འཁྱོལ་བྱས་

ཏྟེ། མ་དངུལ་བགྱོ་འགྟེམས་བྱས་འབས་ཚང་མ་

ཡྱོངས་བསྒྲགས་བྱྟེད་པ་དང་། ཡུལ་ཚོ་དང་སྟེ་བ་

རིམ་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གངས་བཀྱོད་སིྒྲག་དང་མ་

དངུལ་བྟེད་སྤྱོད་བྱས་ཚུལ་ཚང་མ་ཡྱོངས་བསྒྲགས་

བྱས་ནས་མང་ཚོགས་དང་སྤི་ཚོགས་ཀི་ལ་སྐུལ་དང་

ལྟེན་བྱྟེད་དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅུ་བདུན།  རྣམ་གངས་ལག་བསྟར་

བྱྟེད་པའི་ཡུལ་ཚོ（གྱོང་རལ）དང་། སིད་འཛིན་སྟེ་

བ་དང་དྟེ་བཞནི་རྣམ་གངས་གཞན་དག་ལག་བསྟར་

བྱྟེད་མཁན་ལས་ཁུངས་ཀིས་རྱོང་རིམ་པས་གཤམ་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

སྤྱོད་བྱས་པའི་མ་དངུལ་འབྱྱོར་རྟེས་ཀི་ཉིན10ནང་

ཚུན་དུ་རྣམ་གངས་ཀི་མིང་དང་། མ་འཇྱོག་གཞི་

ཁྱོན།  མ་དངུལ་ཡྱོང་ཁུངས།  ལག་བསྟར་བྱ་

ཡུལ། ལག་བསྟར་ནང་དྱོན། ལག་བསྟར་དུས་

ཚད། ལག་བསྟར་ལས་ཁུངས་དང་དྟེ་བཞིན་འགན་

ཁུར་བ། ཕན་པ་ཐྱོབ་ཡུལ། ཁ་གསབ་ཚད་གཞི་

སྱོགས་ཡུལ་ཚོའི（གྱོང་རལ）སིད་དྱོན་སྤི་སྒྲྱོག་སྒྲྱོམ་

གཞི་དང་། སྟེ་དྱོན་སྤི་སྒྲྱོག་སྒྲྱོམ་གཞིའམ་ཡང་ན་

རླུང་འཕིན་དང་ལག་ཐྱོགས་ཁ་པར་གི་ཆ་འཕིན་

སྱོགས་ཀ་ིརྣམ་པའ་ིཐྱོག་ནས་སྤ་ིབསྒྲགས་བྱྟེད་དགྱོས་

ལ། རྣམ་གངས་ལས་མཇུག་སིྒྲལ་རྟེས་ཀི་ཉིན10ཡི་

ནང་རྣམ་གངས་ལྟེགས་འགྲུབ་བྱས་ཚུལ་སྤ་ིསྒྲྱོག་བྱྟེད་

དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅོ་བརྒྱད།  ཁུལ་དང་རྱོང་གི་ལས་

རིགས་སྟེ་ཁག་གིས་རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མ་དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་

གི་ཇུས་གཞི་གཞིར་བཟུང་ནས། ལས་རིགས་དྟེ་གར་

བགྱོས་བའི་མ་དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་གི་དྱོ་དམ་ལ་ཤུགས་

སྱོན་རྒྱག་དགྱོས།

དོན་ཚན་བཅུ་དགུ།  ཁུལ་དང་རྱོང་གི་སིྒྲག་

བཤྟེར་ལ་ཞིབ་དང་། ཞིབ་དཔྱྱོད་ལས་ཁུངས། རིས་

བཤྟེར་སྟེ་ཁག་སྱོགས་ཀིས་བསྡུ་སིྒྲལ་མ་དངུལ་དང་

རྣམ་གངས་ཀི་ལ་སྐུལ། ཞིབ་བཤྟེར། རིས་བཤྟེར་

སྱོགས་ཀ་ིལས་དྱོན་ཡག་པྱོ་སྒྲུབ་དགྱོས།

ལའེུ་དྲུག་པ།  ཞར་བྱུང་དོན་ཚན།

དོན་ཚན་ཉྲི་ཤུ།  རྱོང་སྱོ་སྱོའི་ནྱོར་སིད་སྟེ་ཁག་

གིས་ལས་རིགས་སྟེ་ཁག་དང་མཉམ་དུ་བྱྟེད་ཐབས་

འདི་གཞིར་བཟུང་ནས། ས་གནས་དྟེ་གའི་དྱོན་

དངྱོས་གནས་ཚུལ་ལ་ཟུང་འབྟེལ་སྱོས་ཞབི་ཕའི་ལག་

བསྟར་ཞིབ་སྱོལ་ལམ་ཡང་ན་དྱོ་དམ་བྱྟེད་ཐབས་

བཟྱོ་བ་དང་། ཁུལ་ནྱོར་སིད་ཅུ་དང་ལས་རིགས་

གཙོ་གཉྟེར་སྟེ་ཁག་ལ་སན་ཐྱོ་ཞུ་ཚགས་འགྱོད་

དགྱོས།

དོན་ཚན་ཉེར་གཅྲིག  བྱྟེད་ཐབས་འདི་ཁུལ་ནྱོར་

སིད་ཅུ་ཡིས་འབྟེལ་ཡྱོད་ལས་རིགས་གཙོ་གཉྟེར་སྟེ་

ཁག་དང་མཉམ་དུ་འགྟེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུའི་འགན་

ཁུར་དགྱོས།

དོན་ཚན་ཉེར་གཉྲིས།  བྱྟེད་ཐབས་འདི་ཟླ 7 

ཚསེ9ཉིན་ནས་ལག་བསྟར་བྱྟེད་རྒྱུ་དང་གྱོ་ཆྱོད་དུས་

ཚདོ་ལྱོ5ཡནི།
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

༄༅།  །མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྲི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི《ཁེ་ལས་

ཆུང་འབྲིང་འཕེལ་རྒྱས་དང་རྒྱ་སྐེད་གཏོང་བའྲི་བྱེད་ཐབས་བཅུ》

དཔར་འགེམ་བྱས་པའྲི་སོར་གྲི་བརྡ་སྦོར། 

བྱང་སིད་གཞུང་འཕིན〔2022〕ཨང37པ། 

 རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དང་མཚོ་སྱོན་པྱོ་ཞིང་ར། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་སྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོར།     

《ཁྟེ་ལས་ཆུང་འབིང་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་རྒྱ་སྐྟེད་གཏྱོང་བའི་བྱྟེད་ཐབས་བཅུ》ཁུལ་སིད་གཞུང་རྒྱུན་ལས་

ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས13པའི་ཐྱོག་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ནས་འཐད་པ་བྱུང་བ་དང་། ད་ལ་ཁྱོད་ཚོར་དཔར་འགྟེམ་

བྱྟེད་པ་ཡིན་པས། དྱོན་དངྱོས་དང་ཟུང་འབྟེལ་བྱས་ཏྟེ་ལག་བསྟར་དྱོན་འཁྱོལ་ཡག་པྱོ་བྱྟེད་རྱོགས།     

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་། 

2022ལྱོའི་ཟླ4ཚེས8ཉིན།     

༄༅།  །ཁ་ེལས་ཆུང་འབྲིང་འཕེལ་རྒྱས་དང་རྒྱ་སྐདེ་གཏོང་བའྲི་བྱདེ་ཐབས་བཅུ།

སྤི་ཁབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དཔལ་འབྱྱོར་

འཕྟེལ་རྒྱས་སྐྱོར་གི་གསུང་བཤད་གལ་ཆྟེན་དང་མཚ་ོ

སྱོན་ལ་རྱོག་ཞབི་གནང་སྐབས་ཀ་ིགསུང་བཤད་གལ་

ཆྟེན་གི་དགྱོངས་དྱོན། ཞངི་ཆྟེན་དང་ཁུལ་གི་ཏང་ཨུ་

སིད་གཞུང་གི་ཐབས་ཇུས་བཀྱོད་སིྒྲག་ཁག་ལག་

བསྟར་དྱོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏྟེ། སྟྱོབས་ཤུགས་གཅགི་སིྒྲལ་

གསི་འགག་སྒྲྱོལ་དཀའ་སྟེལ་དང་། མུ་མཐུད་དུ་གཞ་ི

ཁྱོན་ཡན་གི་བཟྱོ་ལས་ཁྟེ་ལས་ས་བརན་མཐྱོར་

འདྟེགས་དང་ཁྟེ་ལས་ཆུང་འབིང་འཕྟེལ་རྒྱས་རྒྱ་ཆྟེར་

བཏང་སྟྟེ། ནུས་ཤུགས་ཡྱོད་རྒུས་བཟྱོ་ལས་ཁྟེ་ལས་ཀི་

སྤུས་ཚད་དང་ཕན་འབས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ་དང་། བཟྱོ་

ལས་དཔལ་འབྱྱོར་སྤུས་ཚད་མཐྱོ་བའི་ངང་འཕྟེལ་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

རྒྱས་འགྱོ་རྒྱུར་སྐུལ་འདྟེད་བཏང་སྟྟེ། ཕུལ་བྱུང་གྲུབ་

འབས་ཐྱོག་ནས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆྟེན་ཉི་ཤུ་པ་དང་

ཞངི་ཆྟེན་ག་ིཏང་ག་ིའཐུས་མི་ཚགོས་ཆྟེན་ཐྟེངས་བཅུ་

བཞི་པ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་འཚོག་རྒྱུར་བསུ་བ་ཞུས་

ནས། མཚོ་བྱང་གི་དྱོན་དངྱོས་དང་ཟུང་འབྟེལ་སྱོས་

ཁྟེ་ལས་ཆུང་འབིང་འཕྟེལ་རྒྱས་རྒྱ་སྐྟེད་གཏྱོང་བར་

རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་པའ་ིབྱྟེད་ཐབས་དྱོན་ཚན་བཅུ་བཟྱོས་

ཡྱོད།  

གཅིག   ཁྟེ་ལས་ཀི་རིགས་དབྱྟེ་མཐུན་སྦྱོར་

ཞབས་ཞུ་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། བཟྱོ་ལས་

དཔལ་འབྱྱོར་འཁྱོར་སྐྱོད་ཀི་གནས་བབ་འགྱུར་ལྡྱོག་

ལ་དྱོ་སང་ཆྟེན་པྱོ་བྱྟེད་པ་དང་། བཟྱོ་ལས་དཔལ་

འབྱྱོར་འཁྱོར་སྐྱོད་གནས་ཚུལ་རྱོག་འཇལ་དང་

ཕྱོགས་བསྡུས་དབྱྟེ་ཞིབ་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་བཏང་

ནས། ཁུལ་རིམ་པའི་མགྱོ་ཁིད1+10གཞི་རིམ་གིས་

མང་ཚགོས་ལ་ཞབས་འདྟེགས་ཞུ་བའ་ིརྱོགས་སྐྱོར་གི་

ལྟེགས་ཆ་འདྱོན་སྟེལ་དང་། ཁྟེ་ལས་ལ་རྱོག་འཇལ་

དང་། ཁྟེ་ལས་ཀི་དགྱོས་མཁྱོ་འདི་བ། ཁྟེ་ལས་ལ་

ཞབས་འདྟེགས་ཞུ་བ། ལྷག་པར་དུ་ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་

བཟྱོ་ལས་དཔལ་འབྱྱོར་གི་འདྟེགས་སྐྱོར་ནུས་པ་ཆྟེ་

བའི་གཙོ་གནད་ཁྟེ་ལས་ལ“ཁྟེ་ལས་གཅིག་ལ་སིད་

ཇུས་གཅིག”གི་ལས་ཀའི་ལམ་སྱོལ་དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་

པ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས། རིགས་དབྱྟེ་མཛུབ་ཁིད་

དང་གནད་ཁྟེལ་ཞབས་ཞུ། དྱོན་དངྱོས་ནས་ཁྟེ་ལས་

ཀི་ཐྱོན་སྐྟེད་གཉྟེར་སྐྱོང་ཁྱོད་ཀི་དཀའ་གནད་དང་

གནད་འགག འགག་གནས་སྱོགས་ཀི་གནད་དྱོན་

ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་རྱོགས་ཏན་ཏིག་བྱྟེད་དགྱོས། ཚད་

གཞི་མཐྱོན་པྱོའི་སྱོ་ནས་མདྱོ་ལའི་ཤིན་ཧྲུའུ་པྱོ་ཡྱོན་

དང་། མདའ་བཞིའི་ཧྭ་ཐྟེ་སྣུམ་སིགས། ཁྟེ་ཏུ་ལིས་

འཛུགས་སྐྲུན་རྒྱུ་ཆས་སྱོགས་ཁྟེ་ལས་ཀི་འཕར་སྱོན་

གཏྱོང་ཤུགས་ནུས་པ་སྱོག་འདྱོན་བྱས་ནས། གཙོ་

གནད་ས་ཁུལ་དང་། གཙོ་གནད་ཁྟེ་ལས། གཙོ་

གནད་ཐྱོན་རས་བཅས་བརན་པྱོའི་ངང་འཁྱོར་སྐྱོད་

ཡག་པྱོ་ཡྱོང་བར་ཁག་ཐྟེག་བྱྟེད་དགྱོས། “1+2+4” 

མཐུན་སྦྱོར་སྐུལ་འདྟེད་ཀ་ིལམ་སྱོལ་དྱོན་འཁྱོལ་ནན་

མྱོ་དང་། དུས་ལར་རྱོང་བཞའི་ིལས་ཀའ་ིལས་འགན་

ལྟེགས་སྒྲུབ་བྱས་ཚུལ་དུས་ཐྱོག་ཏུ་ལྡྱོག་འདྟེན་བྱས་

ཏྟེ། ཐུན་མྱོང་ཐྱོག་ལས་ཀའི་མཉམ་ཤུགས་སྟྱོབས་

ཆྟེན་ཞགི་ཆགས་ནས་ལས་ཀའ་ིབྱྟེད་ཐབས་ཁག་དྱོན་

ཐྱོག་ཏུ་འཁྱོལ་རྒྱུར་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་དགྱོས།  

གཉིས།  ཁྟེ་ལས་ཀི་ཐྱོན་སྐྟེད་གཉྟེར་སྐྱོང་བརན་

འཇགས་ཡྱོང་བར་འགན་སྲུང་བྱྟེད་པ། རིམས་ནད་

འགྱོག་སྱོམ་དང་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད། སྤི་ཚོགས་

དཔལ་འབྱྱོར་གྱོང་འཕྟེལ་བཅས་ཀི་ལས་དྱོན་ལ་

གཅིག་གྱུར་འཆར་འགྱོད་ཀིས་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བ་

དང་། གནད་ཁྟེལ་འགྱོག་སྱོམ་བྱྟེད་ཐབས་དྱོན་

འཁྱོལ་ནན་ཏན་བྱས་ནས། ཁྟེ་ལས་ཀིས་འགག་རའི་

ལྷུ་ཚིགས་དང་གལ་ཆྟེའི་གནས་ཚིགས་སྱོགས་ཀི་

འགྱོག་སྱོམ་བྱ་བ་དམ་འཛིན་ཡག་པྱོ་བྱྟེད་པར་སྐུལ་

འདྟེད་གཏྱོང་དགྱོས་པ་མ་ཟད། ཐྱོན་སྐྟེད་སླར་གསྱོ་

བྱས་པའི་ཁྟེ་ལས་ཀི་ཐྱོན་སྐྟེད་རྒྱུ་རྐྟེན་གཙོ་བྱོའི་

འགན་ལྟེན་ལ་ཤུགས་སྱོན་རྒྱག་དགྱོས། ཆྟེད་དྱོན་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

རྱོགས་སྐྱོར་མ་དངུལ་གི་ཁ་གསབ་དང་། དངུལ་བུན་

འཇལ་བའི་འཁྱོར་སྐྱོད་མ་དངུལ་བྟེད་སྤྱོད། ས་ཞིང་

ཐྱོན་ཁུངས་གྱོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་མཁྱོ་སྤྱོད། ཆ་

འཕནི་ཞབས་ཞུའ་ིལས་སྟྟེགས་སྐྲུན་པ་སྱོགས་ཀ་ིབྱྟེད་

ཐབས་གང་ལྟེགས་སྤད་དྟེ་ཁྟེ་ལས་ཀི་དངྱོས་ཡྱོད་

དཀའ་ངལ་མཐུན་སྦྱོར་ངང་ཐག་གཅྱོད་བྱས་

ནས། ཁྟེ་ལས་ཀིས་ནུས་ཤུགས་ཡྱོད་རྒུ་བཏྱོན་ནས་

ཐྱོན་སྐྟེད་དང་ཐྱོན་ནུས་འདྱོན་རྒྱུར་རྱོགས་རམ་བྱྟེད་

དགྱོས། ཀྲུང་དབྱང་དང་ཞིང་ཆྟེན། ཁུལ་བཅས་ཀི་

བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་སྐྱོར་ཀི་ཐབས་ཇུས་བཀྱོད་

སིྒྲག་གལ་ཆྟེན་ཕྱོགས་ཡྱོངས་ནས་ལག་བསྟར་བྱྟེད་

དགྱོས། ལྱོ་གསུམ་གི་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་ཆྟེད་

དྱོན་བྱ་སྤྱོད་ལ་སྐུལ་འདྟེད་ཧུར་ཐག་བཏང་སྟྟེ། དུས་

བཅད་དམ་དུས་ངྟེས་མྟེད་ཀིས་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་

སྐྟེད་ལ་ཞབི་བཤྟེར་ཆྟེན་མྱོ་སྟེལ་བ་དང་། ཁྟེ་ལས་ཀི་

བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་དྱོ་དམ་ལ་ཤུགས་སྱོན་བྱྟེད་

པར་སྐུལ་མ་བཏང་སྟྟེ། དྱོན་དངྱོས་ཐྱོག་ཁྟེ་ལས་བྱྟེད་

པྱོའི་འགན་ནུས་ལག་བསྟར་བགིས་ནས་ཁུལ་ཡྱོངས་

ཀི་བཟྱོ་ཚོང་ཁབ་ཁྱོངས་ཀི་ཁྟེ་ལས་ཀི་བདྟེ་འཇགས་

ཐྱོན་སྐྟེད་དང་གཉྟེར་སྐྱོང་ལ་འགན་སྲུང་བྱྟེད་དགྱོས།  

གསུམ།  ཁྟེ་ལས་ཐྱོན་སྐྟེད་སླར་གསྱོ་དང་ཕན་

འབས་ཀི་མྱུར་ཚད་ཇྟེ་མགྱོགས་སུ་གཏྱོང་བ། གཞི་

ཁྱོན་ཡན་གི་བཟྱོ་ལས་ཁྟེ་ལས་བསྐར་དུ་ལས་མགྱོ་

ཚུགས་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་མཐིལ་རྱོགས་དང་རྱོག་

འཇལ་བཀྱོད་གཏྱོང་བྱས་ནས། ཁྟེ་ལས་ཀི་བྱྟེད་པྱོའི་

འགན་འཁ་ིདྱོན་འཁྱོལ་ནན་པྱོ་བྱྟེད་པར་སྐུལ་འདྟེད་

གཏྱོང་བ་དང་། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་རིམས་ནད་

འགྱོག་སྱོམ་བྱ་བར་དམ་འཛིན་དང་། ཕྱོགས་གཅིག་

ནས་ལས་ཀ་སླར་གསྱོ་བྱྟེད་པར་དམ་འཛིན་བྱས་

ཏྟེ། ནུས་ཤུགས་ཡྱོད་རྒུས་ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་གཞི་ཁྱོན་

ཡན་ག་ིབཟྱོ་ལས་ཁྟེ་ལས་ས་ཙམ་སླར་གསྱོ་ཐུབ་པར་

འགན་ལྟེན་བྱྟེད་དགྱོས། འཚུབ་བསྟུན་དྱོ་དམ་སྟེ་

ཁག་གིས་སྟེ་ཁིད་དང་རྱོང་སྱོ་སྱོའི་སིད་གཞུང་དང་

འཕྟེལ་བཅྱོས། ཁྱོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་། རང་བྱུང་ཐྱོན་

ཁུངས། ནགས་རྩྭ་སྟེ་ཁག་སྱོགས་ཀིས་གཞྱོགས་

འདྟེགས་ཧུར་ཐག་བྱས་ནས་ལས་ཀའི་མཉམ་ཤུགས་

ཤིག་ཆགས་དགྱོས་པ་དང་། རྱོ་སྱོལ་ཁྟེ་ལས་ཀི་བདྟེ་

འཇགས་རང་བཞིན་གི་དཔྱད་འཇྱོག་ལས་དྱོན་ཇྟེ་

མགྱོགས་སུ་བཏང་ཐྱོག འཇུ་ལག་རྱོང་གི་ཧྟེ་ཐྟེ་རྱོ་

སྱོལ་ལས་རིགས་ཀི་ཐྟེ་མྟེ་རྱོ་སྱོལ་གཏྟེར་ཁ་དང་། 

རྐང་ཚ་རྱོང་ནུབ་མཚ་ོརྱོ་སྱོལ་ཧྟེ་ཐར་གཏྟེར་ཁར་ས་

ཙམ་ནས་བསྐར་དུ་ཐྱོན་སྐྟེད་བྱ་རྒྱུའ་ིཆྱོག་མཆན་སྤད་

དྟེ། ཟླ6པའི་ཟླ་མཇུག་གྱོང་བསྐར་དུ་ཐྱོན་སྐྟེད་བྱ་

རྒྱུར་བརྱོན་ལྟེན་བྱྟེད་དགྱོས། འབྟེལ་ཡྱོད་སྟེ་ཁག་

གིས་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་ཧུར་ཐག་གིས་མདྱོ་ལ་

རྱོང་གི་ནུབ་མཚོ་སྱོལ་གླྱོག་མུ་རི་གཏྟེར་ཁ་གསུམ་

ལྟེགས་འགྲུབ་ཞིབ་བཤྟེར་རིས་ལྟེན་དང་། གཙོ་

གནད་བཟྱོ་ལས་ཁྟེ་ལས་གཞན་དག་སླར་གསྱོ་ཐུབ་

ནས་ཕན་འབས་ཐྱོན་རྒྱུར་གཞྱོགས་འདྟེགས་བྱྟེད་

དགྱོས། མདའ་བཞི་རྱོང་གི་དུས་རབས་ཨྱོ་ཁྟེ་ཡིས་

བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་དང་ཁྱོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་གི་

ད་ཐྱོག་རྱོག་འཇལ་ག་ིདམིགས་ཚད་འགན་ལྟེན་བྱྟེད་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

པའི་ཆ་རྐྟེན་འྱོག་ས་ཙམ་ལས་མགྱོ་བསྐར་འཛུགས་

ཐུབ་པར་བྱྟེད་དགྱོས། ཚོང་ར་ཡྱོད་པ་དང་ཕན་

འབས་ཆྟེ་བ། མངགས་ཐྱོ་ཡྱོད་པ་བཅས་ཀི་ཁྟེ་ལས་

ཀསི་ནུས་ཤུགས་ཡྱོད་རྒུ་བཏྱོན་ནས་ཐྱོན་འཕར་ཡྱོང་

རྒྱུར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་དགྱོས། དུས་ཚིགས་རང་བཞིན་

གི་ཁྟེ་ལས་ཀིས་སིྒྲག་ཆས་ལ་ཞིབ་བཤྟེར་བཟྱོ་བཅྱོས་

དང་། རལ་ནུས་གསྱོ་སྦྱོང་། རྒྱུ་ཆ་ག་སིྒྲག་བཅས་

བྱྟེད་པར་ཁདི་སྟྱོན་བྱ་དགྱོས།  

བཞ།ི  ཁལ་འཕི་དངུལ་གཅྱོག་ག་ིསིད་ཇུས་ཁྱོན་

ཡྱོངས་ནས་དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་པ། སིད་ཇུས་ཀིས་ཁྟེ་

ལས་ལ་ཕན་པ་དང་ཁྟེ་ལས་ལ་ཞབས་འདྟེགས་ཞུ་བ་

མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏྟེ། ཁལ་འཕི་དངུལ་གཅྱོག་གི་

སིད་ཇུས་དྱོན་འཁྱོལ་དང་། ས་ཞིང་མཁྱོ་འདྱོན་

འགན་སྲུང་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། སདི་ཇུས་ཀ་ི

མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། གླྱོད་

སྱོམ་མཐུན་སྦྱོར་ལ་ཤུགས་སྱོན་དང་། སྤི་ཚོགས་ཀི་

ཡདི་རྱོན་མ་ལག་འཐུས་ཚང་དུ་གཏྱོང་བ། མ་དངུལ་

བསྡུ་སིྒྲལ་ཞབས་ཞུའི་ཆུ་ཚད་མཐྱོ་རུ་གཏྱོང་བ་

སྱོགས་ཀི་སིད་ཇུས་དང་བྱྟེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་

ནས། “ཁྟེ་ལས་ཀི་སིད་ཇུས་འཚོལ་བ”དྟེ“སིད་ཇུས་

ཀསི་ཁྟེ་ལས་བཙལ་བ”བསྒྱུར་བར་སྐུལ་འདྟེད་ཤུགས་

ཆྟེན་བྱས་ཏྟེ། ཁྟེ་ལས་ཕན་པའི་སིད་ཇུས་ཡག་པྱོ་

སྤྱོད་པ་དང་བཀྱོལ་སྤྱོད་འདང་ངྟེས་ཡྱོང་བར་བྱས་

ཏྟེ། ཁྟེ་ལས་ཀི་ཁུར་པྱོ་ཇྟེ་ཡང་དུ་གཏྱོང་དགྱོས། དྟེ་

དང་དུས་མཚུངས་སུ《ཁྟེ་ལས་ཆུང་འབིང་གི་གྱོན་

དངུལ་གཏྱོང་སྤྱོད་འགན་ལྟེན་སྱོལ་ཡགི》ལག་བསྟར་

དྱོན་འཁྱོལ་བྱས་ཏྟེ། ཁྟེ་ལས་ཆུང་འབངི་ག་ིརསི་ཁའ་ི

གྱོན་དངུལ་ཆད་འགངས་གཙང་བཤྟེར་གི་ཆྟེད་དྱོན་

བྱ་སྤྱོད་མུ་མཐུད་དུ་སྟེལ་བ་དང་། རིམ་པ་ཁག་གི་

སིད་གཞུང་དང་། དྱོན་གཉྟེར་སྟེ་ཁག ཁྟེ་ལས་ཆྟེ་

གས་བཅས་ཀིས་ཁྟེ་ལས་ཆུང་འབིང་གི་དངྱོས་ཟྱོག་

དང་། བཟྱོ་སྐྲུན། ཞབས་ཞུ་བཅས་ཉྱོ་སྒྲུབ་ཀ་ིརསི་ཐྱོ་

དུས་ཐྱོག་ཏུ་སྤྱོད་དགྱོས། རིམ་པ་བཞིན་ཆད་

འགངས་བྱས་ནས“ཟུར་གསུམ་བུ་ལྱོན”ཆགས་པ་ར་

བ་ནས་སྱོན་འགྱོག་བྱྟེད་དགྱོས་པ་དང་། གན་རྒྱ་མི་

འཇྱོག་པ་དང་གན་རྒྱའི་ནང་དངུལ་སྤྱོད་པའི་དུས་

ཚད་དང་དངུལ་སྤྱོད་སྟངས་སྱོགས་ཁ་ཆད་མི་འཇྱོག་

པའ་ིབྱྟེད་ཐབས་སྤད་དྟེ་དུས་ཐྱོག་ཏུ་དངུལ་སྤྱོད་པའ་ི

འྱོས་འགན་ལས་གཡྱོལ་བའི་བྱ་སྤྱོད་གཏན་འགྱོག་

བྱས་ནས་ཁྟེ་ལས་ཆུང་འབིང་གི་ཁིམས་མཐུན་ཁྟེ་

དབང་སྲུང་སྐྱོང་བྱྟེད་དགྱོས།  

ལྔ།  ནྱོར་སིད་དངུལ་རས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་ཤུགས་

ཇྟེ་ཆྟེར་གཏྱོང་བ། ཁུལ་ནང་ཁུལ་ག་ིདངུལ་རའ་ིསིྒྲག་

གཞིས་ཡིད་རྱོན་དངུལ་བུན་གཏྱོང་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་

བཏང་ནས། གཏན་འབྟེབས་ལར་ཀུན་ཕན་ཁྟེ་ལས་

ཆུང་གས་དང་ཆྟེས་ཆུང་གས་ཀི་ཡིད་རྱོན་དངུལ་

བུན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་པའ་ིསིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱྟེད་

པར་སྐུལ་མ་གཏྱོང་དགྱོས་པ་དང་། པྱོག་གསར་གླྱོ་

ཚད་རིམས་ནད་དང་། རང་བྱུང་གནྱོད་འཚེ། རྒྱུ་ཆ་

དང་རྒྱུ་ཆས་ཀི་རིན་གྱོང་འཕར་བ་སྱོགས་ཀི་ཤུགས་

རྐྟེན་ཚབས་ཆྟེན་ཐྟེབས་པའི་ཁྟེ་ལས་ཆུང་འབིང་ལ་

རྒྱུན་འཁྱོར་མ་དངུལ་གི་དངུལ་བུན་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས། “པྟེ་རུན་རྱོགས་སྐྱོར་

མཉམ་འདྟེས”ཀི་ད་ཐྱོག་གི་མ་དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་

ཞབས་ཞུའ་ིལས་སྟྟེགས་དང་པྟེ་རུན་གཞུང་ཁྱོངས་མ་

དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་ཁག་ཐྟེག་ཚད་ཡྱོད་སྤི་གཉྟེར་གི་ཁྟེ་

ལས་ཆུང་འབིང་གི ་མ་དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་གི“ཁྟེ ་

བའི”ནུས་པ་འདྱོན་སྟེལ་གང་ལྟེགས་བྱས་ནས། ཁྟེ་

ལས་ཆུང་འབིང་གི་མ་དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་དཀའ་བའི་

གནད་དྱོན་སར་ལས་ཞི་ལྷྱོད་དུ་གཏྱོང་དགྱོས། “ཁྟེ་

ལས་ཆུང་འབིང་གི་འཚུབ་བསྟུན་ཟམ་བརྒལ་ཐྟེབས་

རའི”ནུས་པ་འདྱོན་སྟེལ་ཡག་པྱོ་བྱས་ནས། དངུལ་

གཡར་བའ་ིདུས་ཚད་རངི་དུ་གཏྱོང་རྒྱུ་དང་། སྐྟེད་གླ་

ཆག་ཡང་དང་ར་ཆག་གཏྱོང་རྒྱུ་སྱོགས་ཀི་གཟིགས་

སྐྱོང་འཕར་མ་སྤད་དྟེ་དངྱོས་གཉྟེར་དཔལ་འབྱྱོར་ག་ི

མ་དངུལ་བསྡུ་སིྒྲལ་དཀའ་བའ་ིགནད་དྱོན་ནུས་ཤུགས་

ཡྱོད་རྒུས་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་དགྱོས།  

དྲུག  གཙོ་གནད་ཁྟེ་ལས་ཀི་རྒྱུད་འཛིན་སྐྟེད་

སིང་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། ཚན་རིག་དང་

མཐུན་པའ་ིསྱོ་ནས་ཁྟེ་ལས་ཆུང་འབིང་ཕན་གསུམ་གི་

རྱོགས་སྐྱོར་སྐྟེད་སིང་མཐྱོར་འདྟེགས་དང“ཆྟེད་

མཁས་ཁད་གསར”ག་ིངྱོས་འཛནི་ལག་བསྟར་བྱྟེད་པ་

དང་། རགིས་དབྱྟེ་མཛུབ་ཁིད་དང་ཞབས་ཞུ་མཐུན་

སྦྱོར་ལ་ཤུགས་སྱོན་བརྒྱབ་སྟྟེ། ཁྟེ་ལས་ཆུང་འབིང་

རྣམས“ཆྟེད་མཁས་ཁད་གསར”གི་འཕྟེལ་རྒྱས་ལམ་

བུའི་ཐྱོག་སྐྱོད་པར་ཁིད་སྟྱོན་བྱྟེད་དགྱོས། རྱོང་རིམ་

པ་ཁག་གི་སིད་གཞུང་དང་། བཟྱོ་འཕིན་སྱོམ་

རསི། ཁལ་དྱོན་སྱོགས་སྟེ་ཁག་གསི་རང་འགུལ་ངང་

འབྟེལ་མཐུད་ལ་ཤུགས་སྱོན་བརྒྱབ་ནས། ཀྲུང་གྱོ་

ཀྱོང་ཧུའི་མདའ་བཞི་ཡན་ལག་སིྤ་གཉྟེར་དང་། ཏ་

ཐང་ནུས་རྒྱུ་རྐང་ཚ་ཡན་ལག་སྤི་གཉྟེར། ཅིན་མྱོན་

ཉི ག ་ བ ཟ འ ་ བ ཅ འ ་ ག ས ར ་ སྟེ ལ ་ ཚ ད ་ ཡྱོ ད ་ སྤི ་

གཉྟེར། ཆན་ཁང་གཏྟེར་ལས་ཚད་ཡྱོད་སྤི་གཉྟེར་

སྱོགས་སྐྟེད་སིང་བྱྟེད་པའི་ཁྟེ་ལས་ཀི་སིྒྲག་སྱོལ་གི་

འཕྟེལ་རིམ་ལ་གཙོ་གནད་ཐྱོག་དྱོ་སང་བྱས་ཏྟེ། ཁྟེ་

ལས་ཀི་ཐྱོན་སྐྟེད་གཉྟེར་སྐྱོང་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལྱོན་

བྱས་ནས་གཅིག་གྱུར་ཆ་ཚང་དང་མགྱོགས་མྱུར་

གཅགི་གྱུར་ཡྱོང་བ་འགན་ལྟེན་བྱྟེད་དགྱོས།  

བདུན།  བཟྱོ་ལས་ཁབ་ཁྱོངས་སུ་ལང་མདྱོག་

ཐྱོན་སྐྟེད་ཡག་པྱོ་བྱྟེད་པ། ངྟེས་པར་དུ་བཀྱོལ་སྤྱོད་

བྱྟེད་དགྱོས་ངྟེས་མིན་པའི་ཐྱོན་སྐྟེད་དང་འཚོ་བའི་

གླྱོག་ཅ་ིནུས་ཀི་མི་སྤྱོད་པ་དང་། མུ་མཐུད་དུ་སྤྱོད་སྱོ་

ཆྟེ་བའི་དུས་ཚོད་ས་ཕི་དབྱྟེ་བ། གླྱོག་སྤྱོད་ཆྟེ་བའི་

དུས་ཚོད་ལས་གཡྱོལ་བ། གླྱོག་བཀྱོལ་སྤྱོད་ཚོད་

འཛནི་བྱྟེད་པ་སྱོགས་ཀ་ིབྱྟེད་ཐབས་ལག་བསྟར་བྱས་

ཏྟེ། བཟྱོ་ལས་ཁབ་ཁྱོངས་ཀི་ནུས་ཁུངས་ཟད་གྱོན་

དང“མཐྱོ་བ་གཉིས”ཀི་རྣམ་གངས་རྨྱོངས་ཚོད་ཀིས་

འཕྟེལ་རྒྱས་གཏྱོང་བར་བཀག་འགྱོག་མཐའ་གཅིག་

ཏུ་བྱྟེད་དགྱོས། ཐང་ཧུའུ་གླྱོག་ཁང་དང་། ཐྟེན་ཧྲྟེང་

ཀྱོང་ཕུའུ་འཕད་ཐིག ནུབ་མཚོ་རྱོ་སྱོལ་སྱོགས་ནུས་

རྒྱུ་སྤྱོད་པའི་བཟྱོ་ལས་ཁྟེ་ལས་གཙོ་བྱོའི་ནུས་རྒྱུ་ཟད་

གྱོན་གི་བརག་དཔྱད་དང་ནུས་རྒྱུ་བསི་ཚགས་ཀི་

བརག་དཔྱད་བྱས་ཏྟེ། ཁྟེ་ལས་ལ་ནུས་རྒྱུ་བྟེད་སྤྱོད་

ཀི་ལས་ཕྱོད་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ་དང་ཐྱོན་སྐྟེད་ཀི་མ་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

གནས་ཇྟེ་དམའ་རུ་གཏྱོང་རྱོགས་བྱྟེད་དགྱོས། “ཁྟེ་

ལས་གཅིག་ལ་སིད་ཇུས་གཅིག”མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་

ནས་ཧུར་ཐག་གིས་ལག་རལ་དང་སིད་ཇུས་ཐད་

མཛུབ་ཁིད་བྱྟེད་དགྱོས། ཁྟེ་ལས་ཀི་རྣམ་གངས་

འཛུགས་སྐྲུན་ག་ིགཙ་ོགནད་དྟེ་ལང་མདྱོག་དང་། སྐྟེ་

ཁམས། ཁྱོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་སྱོགས་ཐྱོན་ལས་ཀི་ཐད་

དུ་ཁ་ཕྱོགས་བྱྟེད་པར་སྟེ་ཁིད་བྱྟེད་པ་དང་། བཟྱོ་

ལས་ཁྟེ་ལས་ཀིས་མགྱོགས་མྱུར་ངང་གྲུབ་ཆ་ལྟེགས་

སིྒྲག་དང་། ལག་རལ་སྒྱུར་བཀྱོད། ལང་མདྱོག་སྒྱུར་

བཀྱོད་བཅས་ལག་བསྟར་བྱྟེད་པར་སྐུལ་འདྟེད་

གཏྱོང་དགྱོས།  

བརྒྱད།  འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་ཆྟེད་དྱོན་འཆར་འགྱོད་

བཟྱོ་བཅྱོས་བྱྟེད་པར་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བ། རྱོང་སྱོ་

སྱོས་མགྱོགས་མྱུར་སྱོས“ལྱོ ་ལྔ་ཚན་བཅུ་བཞི ་

པའ”ིཆྟེད་དྱོན་འཆར་འགྱོད་དང་བཟྱོ་ལས་གིླང་ཁུལ་

འཕྟེལ་རྒྱས་ཀ་ིའཆར་གཞ་ིསིྒྲག་འབ་ིདང་བཟྱོ་བཅྱོས་

ལས་དྱོན་ལ་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བ་དང་། རང་སྱོ་

སྱོའ་ིནུས་པའ་ིངྟེས་གནས་དང་འཕྟེལ་རྒྱས་ཁ་ཕྱོགས་

ཁ་གསལ་བཟྱོ་བ། གིླང་ཁུལ་ཚད་ལྡན་ཅན་གི“ཐྱོན་

པ་བདུན་དང་ངྱོས་སྱོམས་གཅིག”འཛུགས་སྐྲུན་ཇྟེ་

མགྱོགས་སུ་བཏང་ཏྟེ། གིླང་ཁུལ་གི་རྨང་གཞིའི་ཆ་

སིྒྲག་དང་འཁྱོར་སྐྱོད་སྒྱུར་བཀྱོད་། སིད་ཇུས་དྱོན་

འཁྱོལ་བཅས་ཀི་ཞབས་ཞུ་ཆྟེན་པྱོ་གསུམ་རྒྱུན་མི་

ཆད་པར་འཐུས་ཚང་དུ་གཏྱོང་དགྱོས། རྣམ་གངས་

བཤྟེར་མཆན་འགྱོད་པ་དང་འགྱོ་ལུགས་གཉྟེར་བའི་

བརྒྱུད་རིམ་ཁྱོད་ས་ཞིང་དང་། ཁྱོར་ཡུག་གདྟེང་

འཇྱོག ནུས་རྒྱུ་བསི་ཚགས། བདྟེ་འཇགས་སྱོགས་ཀི་

གཉྟེར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་རིམ་སྟབས་བདྟེ་རུ་གཏྱོང་བ་

དང་། གཉྟེར་སྒྲུབ་དུས་ཚོད་ཇྟེ་ཐུང་དུ་བཏང་ནས་

དུས་བཅད་ནང་གཉྟེར་སྒྲུབ་ལམ་ལུགས་དྱོན་འཁྱོལ་

ནན་པྱོ་བྱས་ཏྟེ། ཁྟེ་ལས་ལ་སྤུས་ལྟེགས་ཀི་ཞབས་ཞུ་

མཁྱོ་འདྱོན་ཏན་ཏིག་བྱྟེད་དགྱོས། “ཚང་བཟྱོ་བྱ་

འགུགས”དང“གཟྟེབ་མའི་ནང་གི་བྱ་བརྟེས་པ” 

སྱོགས་ཀ་ིལས་ཀ་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་དང་། སྤུས་

ལྟེགས་ཀི་མ་ར་གིླང་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བསྡུས་ནས་གིླང་

ཁུལ་འཕྟེལ་རྒྱས་ཡྱོང་བར་རྒྱུན་ཆད་མྟེད་པར་སྐུལ་

འདྟེད་གཏྱོང་དགྱོས།  

དགུ།  ཐྱོན་རས་མཁྱོ་སྤྱོད་ཀི་འྱོས་སྦྱོར་ལས་

སྟྟེགས་སྐྲུན་པ། དུས་ངྟེས་མྟེད་ཐྱོག་སདི་གཞུང་གསི་

སྟྟེགས་བུ་བསྐྲུན་ནས་ཁྟེ་ལས་ཀིས་ཐྱོན་རས་མངྱོན་

པ་དང་། ཐྱོན་ལས་འབྟེལ་ཐག་རྒྱང་བསིང་གིས་ས་

གནས་ཐྱོན་རས་དང་ས་གནས་ཚོང་ར་ཕན་ཚུན་

འབྟེལ་མཐུད་བྱྟེད་པ་གཙ་ོབྱོའ་ིཁྟེ་ལས་ཆུང་འབིང་ག་ི

ཐྱོན་རས་འབྟེལ་མཐུད་འྱོས་སྦྱོར་ག་ིདལི་སྒྲྱོག་བྱྟེད་སྱོ་

སྟེལ་ནས། ས་གནས་ཐྱོན་རས་ཐྱོན་སྐྟེད་དང་བིན་

ཚོང་འབྟེལ་མཐུད་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བ་

དང་། ཁུལ་ནང་གི་ཐྱོན་ལས་སྦྟེལ་ཐག་གི་གྱོང་འྱོག་

འབྟེལ་མཐུད་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་འདྟེད་བཏང་སྟྟེ་ལྟེགས་ཆ་

གསབ་རྟེས་དང་གཉིས་ཁྟེ་གཉིས་ཕན་ཡྱོང་བ་བྱྟེད་

དགྱོས། ཁྟེ་ལས་ཆུང་འབིང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཁིད་

སྟྱོན་བྱས་ནས་ཧུར་ཐག་གིས་ཀྲུང་གྱོ་མཚོ་སྱོན་གི་

ལང་མདྱོག་འཕྟེལ་རྒྱས་མ་འཇྱོག་ཉྱོ་ཚོང་ངྱོ་འཕད་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

གྱོས་མྱོལ་ཚོགས་འདུ་དང་། ཀྲུང་གྱོ（མཚོ་སྱོན）

རྒྱལ་སྤའི་ིསྐྟེ་ཁམས་དངྱོས་མང་སྟྱོན་ཚགོས་དང་ཞངི་

ཆྟེན（རང་སྐྱོང་ལྱོངས）དང་གྱོང་ཁྟེར་ཁག་གི་

མཉམ་ལས་སྟེལ་རྟེས་སྱོགས་ཀི་འགྟེམ་ཚོགས་བྱ་

འགུལ་ནང་ཞུགས་དགྱོས། ཁྟེ་ལས་ཆུང་འབིང་ཕི་རུ་

བསྐྱོད་དྟེ་ཐྱོན་ལས་འབྟེལ་མཐུད་དང་ཚོང་འགུགས་

མ་འདྟེན་སྱོགས་ཀ་ིདཔལ་འབྱྱོར་ལག་རལ་སྟེལ་རྟེས་

དང་མཉམ་ལས་བྱྟེད་པར་བསགས་སྐུལ་དང་། ཧུར་

ཐག་གིས་སྱོན་ཐྱོན་ས་ཁུལ་གི་ཐྱོན་ལས་སྱོ་སྒྱུར་དང་

ལྟེན་བྱྟེད་པ་དང་། སྟབས་བདྟེ་གྱོ་ཆྱོད་དང་ཐྱོན་

ཁུངས་མཉམ་སྤྱོད་ཀི་ཐྱོན་ཁུངས་ཆ་འཕིན་མཉམ་

སྤྱོད་ཀི་ཞབས་ཞུའི་ལས་སྟྟེགས་བསྐྲུན་ནས་ཁྟེ་ལས་

ཀི་ཐྱོན་རས་དྟེ་ས་ཁུལ་ལས་བརྒལ་བ་དང་ཁབ་

ཁྱོངས་ལས་བརྒལ་ཏྟེ་འབྟེལ་མཐུད་ཐུབ་པར་བྱྟེད་

དགྱོས།  

བཅུ།  རང་ས་ནས་ཐྱོན་རས་འཛད་སྤྱོད་བསྡུ་

ལྟེན་བྱྟེད་པར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་པ། འབྟེལ་ཡྱོད་སྟེ་ཁག་

གིས་ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་གྱོང་ཁྟེར་འཛུགས་སྐྲུན་དང་། 

གྱོང་ཁྟེར་རིང་པ་བསྒྱུར་བཀྱོད། མི་ཕྱུགས་ཀི་འཐུང་

ཆུ། གནྱོད་འཚ་ེཕྱོག་རྟེས་ཀི་བསྐར་སྐྲུན། གྱོང་གསྟེབ་

དར་སྟེལ། མིའི་འཚོ་གནས་ཁྱོར་ཡུག་བཅྱོས་སྐྱོང་

སྱོགས་ཀི་གཙོ་གནད་ལས་གྲྭ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱྟེད་

སྐབས། ཐྱོན་ལས་སྦྟེལ་ཐག་གྱོང་འྱོག་གི་མཁྱོ་སྤྱོད་

ཚོང་པ་དང་གཙོ་གནད་ཁྟེ་ལས་འབྟེལ་མཐུད་ལས་

སྟྟེགས་གཏྱོད་རྒྱུར་ཁིད་སྟྱོན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་

ནས། ཧྭ་ཐྟེ་སྣུམ་སིགས་དང་། ཀྟེང་ཞིང་འཛུགས་

སྐྲུན་རྒྱུ་ཆས། ཁའྟེ་ཏྟེ་ལིའ་ིདྱོ་དམ་རྒྱུ་ཆས། ཞནི་ཞནི་

བཟྱོ་སྐྲུན་རྒྱུ་ཆས། དབིྱ་རུའྟེ་ཀྱོ་ཁྱོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ག་ི

སིྒྲག་ཆས། ཏུང་ཧྲྟེང་ཨར་འདམ་དང་ཁྲུན་ཧྥ་ཁྱོར་

ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་གི་ཨར་ལས་རྒྱུ་ཆས་སྱོགས་ས་གནས་

རང་ག་ིཁྟེ་ལས་ཀ་ིཐྱོན་རས་སྱོན་ལ་སྤྱོད་རྒྱུར་སྐུལ་མ་

བཏང་སྟྟེ། ཁྟེ་ལས་ཀིས་ས་གནས་རང་གི་ཚོང་ར་

གསར་འབྱྟེད་བྱ་རྒྱུར་རྱོགས་རམ་བྱས་ནས་ཕུགས་

ཡུན་ཀ་ིའཕྟེལ་རྒྱས་ལ་རྱོགས་རམ་བྱྟེད་དགྱོས། 
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

༄༅།  །མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྲི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི《མཚོ་བྱང་

ཁུལ་གྲི་ཉོ་ཚོང་དོ་དམ་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྲི་སེབ་སྲིལ་འཚོང་དང་ཞག་སོད་

བཟའ་བཏུང་ལས་རྲིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱབ་སྐོར་བྱེད་ཐབས》               

དཔར་འགེམ་བྱས་པའྲི་སོར་གྲི་བརྡ་སྦོར།

བྱང་སིད་གཞུང་འཕིན〔2022〕ཨང38པ། 

རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དང་མཚོ་སྱོན་པྱོ་ཞིང་ར། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་སྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོར།     

《མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་ཉྱོ་ཚོང་ཁབ་ཁྱོངས་ཀི་སྟེབ་སིལ་འཚོང་དང་ཞག་སྱོད་བཟའ་བཏུང་ལས་རིགས་

འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་ཐབས》ལ་ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས13པའི་སྟྟེང་ཞིབ་

འཇུག་བྱས་ནས་གྱོས་འཆམ་བྱུང་། ད་ལ་ཁྟེད་ཚོར་དཔར་འགྟེམ་བྱྟེད་པ་ཡིན་པས། དྱོན་དངྱོས་དང་ཟུང་

འབྟེལ་གིས་ལག་བསྟར་དྱོན་འཁྱོལ་ནན་ཏན་བྱྟེད་རྱོགས།     

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་། 

2022ལྱོའི་ཟླ4ཚེས8ཉིན།     

༄༅།  །མཚ་ོབྱང་ཁུལ་གྲི་ཉོ་ཚངོ་ཁྱབ་ཁངོས་ཀྲི་སེབ་སྲིལ་འཚངོ་དང་ཞག་སདོ་             

བཟའ་བཏུང་ལས་རྲིགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱབ་སྐརོ་བྱདེ་ཐབས།

པྱོག་གསར་གླྱོ་ཚད་རིམས་ནད་ཀི་ཤུགས་རྐྟེན་

ལ་ཁ་གཏད་ནུས་ལྡན་འཇལ་བ་དང་མཚོ་བྱང་ཁུལ་

གི་ཉྱོ་ཚོང་ཁབ་ཁྱོངས་ཀི་སྟེབ་སིལ་འཚོང་དང་ཞག་

སྱོད་བཟའ་བཏུང་ལས་རིགས་སླར་གསྱོ་འཕྟེལ་རྒྱས་

གཏྱོང་བ། ཚོང་རའི་འཛད་སྤྱོད་བརན་བརིླང་དང་

འཛད་སྤྱོད་ཡདི་ཆྟེས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བ། དཔལ་འབྱྱོར་

བརན་འཇགས་ངང་འཕྟེལ་རྒྱས་བཅས་ཡྱོང་བར་

སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་ཆྟེད། 《རྒྱལ་ཁབ་འཕྟེལ་རྒྱས་དང་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

བཅྱོས་སྒྱུར་ཨུ་ལྷན་སྱོགས་སྟེ་ཁག་གིས་འགྟེམ་སྟེལ་

བྱས་པའི〈ཞབས་ཞུའི་ལས་རིགས་ཁབ་ཁྱོངས་ཀི་

དཀའ་ངལ་ཡྱོད་པའི་ལས་རིགས་འཕྟེལ་རྒྱས་སླར་

གསྱོ་ཡྱོང་བར་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བའི་སྐྱོར་གི་སིད་

ཇུས་འགའི〉བར་སྦྱོར》ལར། （འཕྟེལ་བཅྱོས་ནྱོར་

སིད་དངུལ་ར〔2022〕ཨང271དང《མཚོ་སྱོན་ཞིང་

ཆྟེན་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཐིང་གིས་

དཔར་འགྟེམ་བྱས་པའི〈ཁྟེ་ལས་ལ་རྱོགས་སྐྱོར་དང་

དཀའ་ངལ་སྟེལ་རྱོགས་བྱྟེད་ཤུགས་སར་བས་ཆྟེ་རུ་

བཏང་ནས་ཁྟེ་ལས་འབངི་ཆུང་སྤུས་ཚད་མཐྱོན་པྱོའ་ི

སྱོ་ནས་འཕྟེལ་རྒྱས་གཏྱོང་བར་སྐུལ་སྟེལ་བྱྟེད་པའི་

བྱྟེད་ཐབས་འགའ〉ིབར་སྦྱོར》（མཚ་ོསདི་གཞུང་ལས་

ཁང〔2022〕ཨང4པ）ཡིག་ཆའི་དགྱོངས་དྱོན་སྐྱོར་

ལ་གཤམ་གསལ་གི་བྱྟེད་ཐབས་དམིགས་སུ་བཀར་

ནས་གཏན་འབྟེབས་བྱས་ཡྱོད། 

གཅིག  དངུལ་བུན་ལ་སྐྟེད་ཀ་སྤྱོད་པ། ཁུལ་

སིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གིས《མཚོ་བྱང་ཁུལ་

ནྱོར་སིད་ཀིས་དངྱོས་ཚན་དཔལ་འབྱྱོར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་

བྱྟེད་པའི་དངུལ་བུན་སྐྟེད་གསབ་མ་དངུལ་དྱོ་དམ་

བྱྟེད་ཐབས（བཟྱོ་བཅྱོས་མ）དཔར་འགྟེམ་བྱས་པའི་

སྐྱོར་ག་ིབར་སྦྱོར》（བྱང་སདི་གཞུང་ལས་ཁང〔2021〕

ཨང121）གི་བང་བྱ་ལར་མུ་མཐུད་དུ་སྟེབ་སིལ་

འཚོང（ཐྱོན་ཁུངས་སྱོག་འདྱོན་ལས་སྱོན་དང་

འཛུགས་སྐྲུན་རགིས་ཚུད་མྟེད）དང་ཞག་སྱོད་བཟའ་

བཏུང་ཁྟེ་ལས་གི་དངུལ་ཁང་གི་དངུལ་བུན་སྐྟེད་

གསབ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱྟེད་ཤུགས་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས། 

གཉིས།  གཏན་འཇགས་རྒྱུ་ནྱོར་ལ་མ་དངུལ་

བཏང་རྟེས་ཀི་ཁ་གསབ། 《ཞིང་ཆྟེན་ཏང་ཨུའི་

གཞུང་ལས་ཐིང་དང་ཞངི་ཆྟེན་སདི་གཞུང་ག་ིགཞུང་

ལས་ཐིང་གི〈དམངས་གཉྟེར་ཁྟེ་ལས་དང་ཁྟེ་ལས་

ཆུང་གས་ལ་དངུལ་རའི་ཞབས་ཞུ་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བའི་

བྱྟེད་ཐབས་འགའ〉དཔར་འགྟེམ་བྱས་པའི་སྐྱོར་གི་

བར་སྦྱོར》（མཚོ་གཞུང་ལས་ཐིང་སྟེལ〔2019〕

ཨང32པ）དང་མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི《མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་

དམངས་གཉྟེར་ཁྟེ་ལས་དང་ཁྟེ་ལས་ཆུང་གས་ལ་

དངུལ་རའི་ཞབས་ཞུ་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་བའི་སྐྱོར་གི་བྱྟེད་

ཐབས་བཅུ་གསུམ》གི་བང་བྱ་ལར། སྟེབ་སིལ་འཚངོ་

དང་ཞག་སྱོད། བཟའ་བཏུང་ཁྟེ་ལས་ཀིས་རང་ཡྱོད་

མ་དངུལ་དང་སྤ་ིཚགོས་ཀི་མ་དངུལ（དངུལ་ཁང་ག་ི

དངུལ་བུན་ཚུད་མྟེད）སྤད་དྟེ་གཏན་འཇགས་རྒྱུ་

ནྱོར་ལ་མ་དངུལ་གཏྱོང་པའི་རྣམ་གངས་སྟེལ་ན། 

བྱྟེད་ཐབས་འདི་པར་འགྟེམ་བྱས་ཉིན་ནས་བཟུང་

གསར་སྱོན་བྱུང་བའ་ིབཅད་གངས་ཡན་ག་ིཚངོ་དྱོན་

ཁྟེ་ལས་ཡིན་རུང། གཏན་འཇགས་རྒྱུ་ནྱོར་གི་དངུལ་

གཏྱོང་རྣམས་གངས་ལ་རིམ་པ་སྱོ་སྱོའི་ནྱོར་སིད་ཀི་

རིགས་ས་སྱོ་སྱོའི་ནྱོར་སིད་མ་དངུལ་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་

སིད་ཇུས་ལྱོངས་སྤྱོད་བྱྟེད་མྱོང་མྟེད་པར། རྣམ་

གངས་འཛུགས་སྐྲུན་ག་ིནང་དྱོན་དང་མ་འཇྱོག་གཞ་ི

ཁྱོན་སྱོགས་ལ་གཞགིས་ནས་ཁ་གསབ་དངུལ་གངས་

གཏན་ཁྟེལ་བྱྟེད་རྒྱུ་དང་། རྣམ་གངས་རྐང་པའི་ཁ་

གསབ་དངུལ་གངས་དྟེ་རྣམ་གངས་མ་གཏྱོང་སྱོམ་

འབྱོར་གི5%ལས་མི་བརྒལ་བ་དང་ཁ་གསབ་དངུལ་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

གངས་མཐྱོ་ཤྱོས་སྱོར་ཁི50ལས་མི་བརྒལ་བ་བྱ་རྒྱུ་

ཡནི། 

གསུམ།  བཅད་གངས་ཡན་གི་ཁིམས་མིའི་ཁྟེ་

ལས་གསྱོ་སྐྱོང་དང་བྱ་དགའ། 《མཚོ་བྱང་ཁུལ་གིས་

〈མཚ་ོསྱོན་ཞངི་ཆྟེན་གི་དམངས་གཉྟེར་དཔལ་འབྱྱོར་

དང་ཁྟེ་ལས་ཆུང་འབིང་སྤུས་ཚད་མཐྱོན་པྱོའི་ངང་

འཕྟེལ་རྒྱས་སུ་གཏྱོང་བར་སྐུལ་འདྟེད་བྱྟེད་པའ་ིསིད་

ཇུས་དང་བྱྟེད་ཐབས་འགའི་ལག་བསྟར་ཇུས་གཞི〉

ལག་བསྟར་དྱོན་འཁྱོལ་བྱྟེད་པའི་འྱོས་འགན་ལས་

བགྱོས་ཇུས་གཞིའི》བང་བྱ་ལར། འཛད་སྤྱོད་དངྱོས་

རས་ཀི་ཐྱོན་ལས་གྲུབ་ཚུལ་སར་བས་ཇྟེ་ལྟེགས་སུ་

གཏྱོང་བ་དང་། ཚངོ་རའ་ིཐྱོབ་སྐལ་ཚོད་འཛནི་བྱྟེད་

པ་མཐྱོར་འདྟེགས། གཞི་ཁྱོན་ངྟེས་ཅན་ཡྱོད་པ་མ་

ཟད་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་གཏིང་ཤུགས་ཅུང་ཆྟེན་པྱོ་ལྡན་

ཞིང་། གཅིག་གྱུར་ཐྱོག་སྱོམ་རིས་རྒྱག་པའི་ཁྟེ་ལས་

དྟེ་བཅད་གངས་ཡན་གི་ཁིམས་མིའི་ཁྟེ་ལས་སུ་རིས་

ནས་སྐྟེད་སིང་དང་འཕྟེལ་རྒྱས་གཏྱོང་དགྱོས། ལྱོ་

རྟེར་བིན་ཚོང་བྱྟེད་ཚད་སྱོར་ཁི1500ཡན་ཟིན་པའི་

སྟེབ་ཚངོ་ཁྟེ་ལས་དང་། སྱོར་ཁི300ཡན་གི་སིལ་ཚངོ་

ཁྟེ་ལས། སྱོར་ཁི100ཡན་གི་ཞག་སྱོད་བཟའ་བཏུང་

ཁྟེ་ལས་བཅས་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས་སྐྟེད་སིང་

བྱས་ཏྟེ། ཚོང་དྱོན་འཁྱོར་རྒྱུག་ཁབ་ཁྱོངས་ཀི་བཅད་

གངས་ཡན་གི་ཁྟེ་ལས་ཀི་གངས་འབྱོར་མང་དུ་

གཏྱོང་དགྱོས། བཅད་གངས་ཡན་གི་ཚད་གཞི་ལྱོན་

པའི་གསར་བཙུགས་དང་གཅིག་གྱུར་ཁྟེ་ལས་ལ་

ཐྟེངས་གཅགི་རང་བཞནི་ག་ིབྱ་དགའ་སྱོར་ཁ1ི0སྤྱོད་

རྒྱུ། 

བཞ།ི  ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་སྤ་ིཚགོས་འཛད་རས་སིལ་

ཚོང་སྱོམ་འབྱོར་གི་ལྟེགས་སྐྟེས་འབུལ་ཚད་ཅུང་ཆྟེ་

བའི་བཅད་གངས་ཡན་གི་ཁྟེ་ལས་ལ་བྱ་དགའ་སྤྱོད་

པ། ཁུལ་སྱོམ་རིས་ཅུ་ཡིས་ལྱོ་མཇུག་ཏུ་ལྡྱོག་འདྟེན་

བྱས་པའི་གཞི་གངས་ལར། ལྱོ་འཁྱོར་གྱོང་མར་ཁུལ་

ཡྱོངས་ཀི་སིྤ་ཚགོས་འཛད་རས་སིལ་ཚངོ་སྱོམ་འབྱོར་

གིས་ཟིན་ཚད་ཅུང་ཆྟེ་བ་དང་ལྟེགས་སྐྟེས་འབུལ་

ཚད་ཅུང་མཐྱོ་བ་མ་ཟད། སྤི་ཚོགས་ཀི་འཛད་རས་

སིལ་ཚོང་བྱྟེད་ཚད་ལྱོ་གྱོང་མའི་དུས་མཚུངས་

ལས10%ཡན་འཕར་བའི་བཅད་གངས་ཡན་གི་ཁྟེ་

ལས་ལ་ཐྟེངས་གཅིག་རང་བཞིན་གི་བྱ་དགའ་སྱོར་

ཁི10སྤྱོད་པ་དང་བཅད་གངས་ཡན་གི་ཞག་སྱོད་

བཟའ་བཏུང་ཁྟེ་ལས་ལ་བྱ་དགའ་སྱོར་ཁི5སྤྱོད་པ་

ཡནི། 

ལྔ།  ཐབས་མང་མཉམ་སྤྱོད་ཀིས་འཛད་སྤྱོད་ལ་

སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བའི་བྱ་བ་དམ་འཛིན་ཡག་པྱོ་

བྱས་ཏྟེ་རང་ས་ཅན་གི་འཛད་སྤྱོད་ལ་ཁིད་སྟྱོན་བྱྟེད་

པ། འཛད་སྤྱོད་ལ་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བའ་ིབྱྟེད་སྱོ་མུ་

མཐུད་དུ་ལྟེགས་པར་སྟེལ་བ་དང་། ཁྟེ་ཕབ་གཅྱོག་

དང་འཛད་སྤྱོད་འཛིན་ཤྱོག་སྤྱོད་པ་སྱོགས་ཀི་བྱྟེད་

ཐབས་ས་ཚོགས་སྤད་དྟེ། ས་གནས་རང་གི་འཛད་

སྤྱོད་ཀི་མངྱོན་མྟེད་ནུས་པ་སྐུལ་སླྱོང་བྱྟེད་པ་

དང་། ས་གནས་རང་གི་ཚོང་ར་དང་ས་གནས་རང་

གི་ཁྟེ་ལས་ལ་གཟིགས་སྐྱོང་སར་ལས་མང་ཙམ་བྱས་

ཏྟེ། འཛད་སྤྱོད་མཚ་ོབྱང་དུ་འཇྱོག་པ་དང་མཚ་ོབྱང་
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ཁུལ་སྲིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གྲི་ཡྲིག་ཆ།མཚོ་བྱང་སྲིད་དོན་སྤྲི་བསྒྲགས།   

གི་ཁྟེ་ལས་ལ་སར་ལས་མང་བའི་ཕན་ཐྱོགས་པར་

སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་དགྱོས། ས་ཁུལ་སྱོ་སྱོ་དང་སྟེ་ཁག་

སྱོ་སྱོས་བཟྱོ་ཚོགས་ཀི་ཕན་བདྟེ་དང་། གཞུང་དྱོན་

མཁྱོ་ཆས་ཉྱོ་སྒྲུབ། ལས་ཁུངས་ཀི་ཟ་ཁང་གི་བཟའ་

བཅའི་རྒྱུ་ཆ་སྱོགས་དངྱོས་ཟྱོག་སྤྱོད་སྐབས་རང་

ཁྱོངས་གཏྱོགས་ཀི་བཅད་གངས་ཡན་གི་ཚོང་ལས་

ཁྱོམ་ར་ཁྟེ་ལས་ནས་ཉྱོ་སྒྲུབ་བྱ་རྒྱུར་ཁིད་སྟྱོན་དང་

ལག་སྐུལ་བྱྟེད་པ་མ་ཟད། ཡུན་རིང་ཚོང་ཟྱོག་མཁྱོ་

འདྱོན་གི་གན་རྒྱ་བཞག་ནས་ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་སྤི་

ཚོགས་འཛད་རས་སིལ་ཚོང་སྱོམ་འབྱོར་བརན་པྱོའི་

ངང་འཕར་བར་སར་བས་སྐུལ་མ་བཏང་སྟྟེ། རང་

རྟེའི་ཁུལ་གི་ཐྱོན་ལས་གསུམ་པསGDPནང་བཟུང་

བའ་ིབསྡུར་ཚད་ཆྟེ་རུ་གཏྱོང་དགྱོས།  
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མི་དོན་བསོ་འཐེན།མཚ་ོབྱང་སདི་དོན་སྤ་ིབསྒྲགས།  

༄༅།  །མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྲི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གྲི་བོ་མཐུན་ཧྲི་ཚན་

སོགས་ཀྲི་གོ་གནས་འཐེན་པའྲི་སོར་གྲི་བརྡ་སྦོར།

བྱང་སདི་མི་དྱོན〔2022〕ཨང6པ། 

རྱོང་སྱོ་སྱོའི་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དང་མཚོ་སྱོན་པྱོ་ཞིང་ར། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་སྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོར།     

བྱང་ཨུ〔2022〕ཨང28པ་དང་བྱང་ཨུ〔2022〕ཨང29པའི་བར་སྦྱོར་ལར་གྱོ་གནས་འཐྟེན་པའི་ཐག་

གཅྱོད་གཤམ་ལར།     

བྱོ་མཐུན་ཧི་ཚན་གི་མཚོ་བྱང་ཁུལ་སིད་འཛིན་སླྱོབ་གླིང་གི་ཡྱོན་ཀང་གི་གྱོ་གནས།     

བྱོ་མཐུན་ཨན་ཆིང་ཧྥྟེང་གི་མཚོ་བྱང་ཁུལ་སྨན་བཅྱོས་འགན་སྲུང་ཅུའི་ཅུ་ཀང་གཞྱོན་པའི་གྱོ་གནས།     

བྱོ་མཐུན་ཧི་པང་ཕིང་གི་མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གི་རིམ་པ་དང་པྱོའི་

རྱོག་ཞིབ་པའི་འགན་རིམ་དང་འབྟེལ་ལས་འཁྱུར་ངལ་གསྱོ་བྱས།     

བྱོ་མཐུན་ལི་ཆི་ཁྲུན་གི་མཚོ་བྱང་ཁུལ་སྐྟེ་ཁམས་ཁྱོར་ཡུག་ཅུའི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་རྱོག་ཞིབ་པའི་འགན་

རིམ་དང་འབྟེལ་ལས་འཁྱུར་ངལ་གསྱོ་བྱས།     

བྱོ་མཐུན་ཝང་ཁྟེང་ཀྲུང་གི་མཚོ་བྱང་ཁུལ་ཁྱོམ་ར་ལ་དྱོམ་ཅུའི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་རྱོག་ཞིབ་པའི་འགན་

རིམ་དང་འབྟེལ་ལས་འཁྱུར་ངལ་གསྱོ་བྱས།     

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་། 

2022ལྱོའི་ཟླ4ཚེས6ཉིན།     

༄༅།  །མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྲི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གྲི་བོ་མཐུན་ཀྲང་ཡུན་

ལ་ལས་གནས་བསོ་འཇོག་བྱེད་པའྲི་སོར་གྲི་བརྡ་སྦོར།

བྱང་སདི་མི་དྱོན〔2022〕ཨང7པ། 

རྱོང་སྱོ་སྱོའ་ིམི་དམངས་སདི་གཞུང་དང་མཚ་ོསྱོན་པྱོ་ཞངི་ར། ཁུལ་སདི་གཞུང་ག་ིསྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོར།



- 113 - 

མི་དོན་བསོ་འཐེན།མཚོ་བྱང་སིད་དོན་སྤི་བསྒྲགས།   

༄༅།  །མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྲི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གྲི་བོ་མཐུན་ཝང་ཧེ་པྲིང་

སོགས་ལ་གོ་གནས་བསོས་པའྲི་སོར་གྲི་བརྡ་སྦོར།

བྱང་སདི་མི་དྱོན〔2022〕ཨང6པ། 

རྱོང་སྱོ་སྱོའ་ིམི་དམངས་སདི་གཞུང་དང་མཚ་ོསྱོན་པྱོ་ཞངི་ར། ཁུལ་སདི་གཞུང་ག་ིསྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོར།     

བྱ་བའ་ིདགྱོས་དབང་གསི་ཐག་གཅྱོད་བྱས་པ་ནི།     

བྱོ་མཐུན་ཝང་ཧྟེ་པངི་མཚ་ོབྱང་ཁུལ་བཟྱོ་ལས་ཚངོ་དྱོན་དང་ཆ་འཕནི་ཅན་ཅུའ་ིཅུ་ཀང་གཞྱོན་པར（ཚདོ་

ལའ་ིདུས་ཡུན་ལྱོ་གཅགི་ཡནི）བསྐྱོས།  

བྱོ་མཐུན་ཀིན་ཡུག་ཕིན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་འཚུབ་བསྟུན་ཅུའི་ཅུ་ཀང་གཞྱོན་པར（ཚོད་ལའི་དུས་ཡུན་ལྱོ་

གཅགི་ཡནི）བསྐྱོས།     

བྱོ་མཐུན་ཁང་ཝྟེ་གྱོ་མཚ་ོབྱང་ཁུལ་སྨན་བཅྱོས་འགན་སྲུང་ཅུའ་ིཅུ་ཀང་གཞྱོན་པར（ཚདོ་ལའ་ིདུས་ཡུན་ལྱོ་

གཅགི་ཡནི）བསྐྱོས།

བྱོ་མཐུན་མ་ཆངི་ཧྥྟེང་མཚ་ོབྱང་ཁུལ་ཚངོ་ར་ལ་སྐུལ་དྱོ་དམ་ཅུའ་ིརམི་པ་དང་པྱོའ་ིརྱོག་ཞབི་པར་བསྐྱོས།

བྱོ་མཐུན་ཝང་ཅན་ཉིང་མཚོ་བྱང་ཁུལ་འགིམ་འགྲུལ་སྐྟེལ་འདྟེན་ཅུའི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་རྱོག་ཞིབ་པར་

བསྐྱོས།

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་། 

2022ལྱོའི་ཟླ4ཚེས19ཉིན།   

བྱ་བའ་ིདགྱོས་དབང་གསི་ཐག་གཅྱོད་བྱས་པ་ནི།    

བྱོ་མཐུན་ཀང་ཡུན་ཁུལ་མཁྱོ་འཚངོ་མཉམ་ལས་མཉམ་འབྟེལ་ཁང་ག་ིཀྲུའུ་རྟེན་གཞྱོན་པར(འགན་འཁྟེར)བསྐྱོས།

                                             མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་།

                                       2022ལྱོའི་ཟླ6ཚེས4ཉིན།
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མི་དོན་བསོ་འཐེན།མཚ་ོབྱང་སདི་དོན་སྤ་ིབསྒྲགས།  

༄༅།  །མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྲི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གྲི་བོ་མཐུན་ཨ་ཁྱུང་སོགས་

ལ་གོ་གནས་བསོ་འཐེན་བྱེད་པའྲི་སོར་གྲི་བརྡ་སྦོར།

བྱང་སདི་མི་དྱོན〔2022〕ཨང11པ། 

རྱོང་སྱོ་སྱོའ་ིམི་དམངས་སདི་གཞུང་དང་མཚ་ོསྱོན་པྱོ་ཞངི་ར། ཁུལ་སདི་གཞུང་ག་ིསྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོར།     

བྱ་བའ་ིདགྱོས་དབང་གསི་བསྐྱོ་འཇྱོག་གཏན་འཁྟེལ་བྱས་པ་གཤམ་ལར།     

བྱོ་མཐུན་ཨ་ཁྱུང་མཚ་ོབྱང་ཁུལ་སདི་འཛནི་སླྱོབ་གིླང་ག་ིཡྱོན་ཀང་དུ་བསྐྱོས།     

བྱོ་མཐུན་ཀྲུའུ་ཧྲྟེང་ཡྱོན་མཚ་ོབྱང་ཁུལ་མི་ཤུགས་ཐྱོན་ཁུངས་དང་སིྤ་ཚགོས་འགན་སྲུང་ཅུའ་ིཅུ་ཀང་གཞྱོན་

པར（ཚདོ་ལའ་ིདུས་ཚདོ་ལྱོ་གཅགི་ཡནི）བསྐྱོས།     

ཕརི་འཐྟེན།     

བྱོ་མཐུན་ཡི་བྱོ་མཚོ་བྱང་ཁུལ་རིས་བཤྟེར་ཅུའི་རིམ་གསུམ་རྱོག་ཞིབ་པའི་གྱོ་གནས་ལས་འཐྟེན་པ་དང་

ལས་འཁྱུར་བྱས།     

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་། 

2022ལྱོའི་ཟླ4ཚེས26ཉིན།  

༄༅།  །མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྲི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གྲི་བོ་མཐུན་ལྲི་ཀང་དང་

ལྲིག་ཀོང་ཡོན་གྲི་གོ་གནས་སར་བའྲི་སོར་གྲི་བརྡ་སྦོར།

བྱང་སདི་མི་དྱོན〔2022〕ཨང12པ། 

རྱོང་སྱོ་སྱོའ་ིམི་དམངས་སདི་གཞུང་དང་མཚ་ོསྱོན་པྱོ་ཞངི་ར། ཁུལ་སདི་གཞུང་ག་ིསྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོར།     

བྱང་ཨུ〔2022〕ཨང55པའ་ིབར་སྦྱོར་བཞནི་ཐག་གཅྱོད་བྱས་པ་གཤམ་ལར།     
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མི་དོན་བསོ་འཐེན།མཚོ་བྱང་སིད་དོན་སྤི་བསྒྲགས།   

༄༅།  །མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྲི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གྲི་བོ་མཐུན་ལྲིག་ཙུང་

ཡུས་ལས་གནས་སུ་བསོས་པའྲི་སོར་གྲི་བརྡ་སྦོར།

བྱང་སདི་མི་དྱོན〔2022〕ཨང13པ། 

རྱོང་སྱོ་སྱོའ་ིམི་དམངས་སདི་གཞུང་དང་མཚ་ོསྱོན་པྱོ་ཞངི་ར། ཁུལ་སདི་གཞུང་ག་ིསྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོར།     

བྱ་བའ་ིདགྱོས་དབང་གསི་ཐག་གཅྱོད་བྱས་པ་གཤམ་གསལ་ལར།     

བྱོ་མཐུན་ལིག་ཙུང་ཡུས་ཀིས་མཚ་ོབྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་རྒྱལ་དབང་རྒྱུ་ནྱོར་ལ་སྐུལ་དྱོ་དམ་ཨུ་

ཡྱོན་ལྷན་ཁང་ག་ིཀྲུའུ་རྟེན་གཞྱོན་པའ་ིའགན་གཅགི་ལྱོགས་སུ་འཁུར།     

 

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་།

2022ལྱོའི་ཟླ5ཚེས23ཉིན། 

བྱོ་མཐུན་ལི་ཀང་མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་གཞུང་ལས་ཁང་གི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་སྐྱོར་

གཟགིས་པར་རམི་སྱོར་བྱས།     

བྱོ་མཐུན་ལིག་ཀྱོང་ཡྱོན་མཚ་ོབྱང་ཁུལ་བཟྱོ་ལས་ཚངོ་དྱོན་དང་ཆ་འཕིན་ཅན་ཅུའ་ིརམི་པ་གཉིས་པའ་ིསྐྱོར་

གཟགིས་པར་རམི་སྱོར་བྱས།     

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་། 

2022ལྱོའི་ཟླ4ཚེས26ཉིན། 
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མི་དོན་བསོ་འཐེན།མཚ་ོབྱང་སདི་དོན་སྤ་ིབསྒྲགས།  

༄༅།  །མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྲི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གྲི་བོ་མཐུན་ལྲིག་ཀོང་ཡོན་

གོ་གནས་ལས་འཐེན་པ་དང་ལས་འཁྱུར་སོར་གྲི་བརྡ་སྦོར།

བྱང་སདི་མི་དྱོན〔2022〕ཨང14པ། 

རྱོང་སྱོ་སྱོའ་ིམི་དམངས་སདི་གཞུང་དང་མཚ་ོསྱོན་པྱོ་ཞངི་ར། ཁུལ་སདི་གཞུང་ག་ིསྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོར།     

བྱང་ཨུ〔2022〕ཨང71པའ་ིབར་སྦྱོར་ལར་ཐག་གཅྱོད་བྱས་པ་ནི།     

བྱོ་མཐུན་ལིག་ཀྱོང་ཡྱོན་མཚ་ོབྱང་ཁུལ་བཟྱོ་ལས་ཚངོ་དྱོན་དང་ཆ་འཕིན་ཅན་ཅུའ་ིརམི་པ་གཉིས་པའ་ིསྐྱོར་

གཟགིས་པ་དང་། ཁུལ་རགི་གནས་གནས་སྐྱོར་མ་གཏྱོང་འཕྟེལ་རྒྱས་སྟེ་ཚགོས་ཀི་རྐང་གཉྟེར་དབུ་གཙ།ོ གཙ་ོ

གཉྟེར་པའ་ིགྱོ་གནས་ལས་འཐྟེན་ཞངི་ལས་འཁྱུར་ངལ་གསྱོ་བྱས།    

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་། 

2022ལྱོའི་ཟླ6ཚེས21ཉིན།  

༄༅།  །མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྲི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གྲི་བོ་མཐུན་སུང་ཀྲུང་ཞང་

དང་ཚེ་རྲིང་ཕྱུག་གཉྲིས་བསོ་འཇོག་བྱས་པའྲི་སོར་གྲི་བརྡ་སྦོར།

བྱང་སདི་མི་དྱོན〔2022〕ཨང15པ། 

རྱོང་སྱོ་སྱོའ་ིམི་དམངས་སདི་གཞུང་དང་མཚ་ོསྱོན་པྱོ་ཞངི་ར། ཁུལ་སདི་གཞུང་ག་ིསྟེ་ཁག་སྱོ་སྱོར།     

འབྟེལ་ཡྱོད་གཏན་འབྟེབས་ལར་བསྐྱོ་འཇྱོག་ཐག་བཅད་བྱས་པ་ནི།

བྱོ་མཐུན་སུང་ཀྲུང་ཞང་ནི་ཁུལ་དབང་སྐྱོན་ཅན་མཉམ་འབྟེལ་ལྷན་ཚགོས་སྐབས་དྲུག་པའ་ིཀྲུའུ་ཞ་ིཚགོས་

པའ་ིལག་བསྟར་ལས་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིལས་འཛནི་མགྱོ་གཙརོ་བསྐྱོས།     

བྱོ་མཐུན་ཚེ་རིང་ཕྱུག་ནི་ཁུལ་དབང་སྐྱོན་ཅན་མཉམ་འབྟེལ་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་དྲུག་པའི་ཀྲུའུ་ཞི་ཚོགས་

པའ་ིལག་བསྟར་ལས་འཛནི་ལྷན་ཚགོས་ཀ་ིལས་འཛནི་མགྱོ་གཙ་ོགཞྱོན་པར་བསྐྱོ ྱོས།     

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་། 

2022ལྱོའི་ཟླ6ཚེས21ཉིན།   
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དོན་ཆེན་ཟིན་ཐོ།མཚོ་བྱང་སིད་དོན་སྤི་བསྒྲགས།   

༄༅།  །མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྲི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གྲི་དོན་ཆེན་ཟྲིན་ཐོ།
（2022ལྱོའི་ཟླ4ཚེས1ཉིན་ནས་ཟླ6ཚེས30ཉིན་བར།）

●  ཟླ4པའི་ཚེས1ཉིན། ཞིང་ཆྟེན་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་ཞིན་ཁང་ཞིང་དང་། ཞིང་ཆྟེན་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་

གཞྱོན་པའམ་ཧྲྟེང་ཀང་ཚབ་མ་ཝུའུ་ཞྱོ་ཅུན། ཞིང་ཆྟེན་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་དྲུང་ཡིག་ཆྟེན་མྱོ་ཡུས་ཚུང་

ལྟེ། ཧྲྟེང་ཀང་གཞྱོན་པ་ལིའུ་ཐྱོ་དང་ཚེ་རིང་ཐར་བཅས་རྐང་ཚ་རྱོང་དུ་རྱོག་ཞིབ་ཏུ་ཕྟེབས། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་

ཅི་པད་གྱོ་དང་ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ། ཁུལ་དང་རྱོང་གི་འབྟེལ་ཡྱོད་མགྱོ་ཁིད་

བཅས་ཀིས་འགྱོ་རྱོགས་བྱས།

●  ཉིན་དྟེར། དྭངས་གསལ་དུས་ཚིགས་ཀི་སྱོན་གཤྟེགས་དཔའ་བྱོའི་དུར་མཆྱོད་བྱྟེད་སྱོ་མདའ་བཞི་

རྱོང་སྱོན་གཤྟེགས་དཔའ་བྱོའི་བང་སྱོའི་ར་བ་ནས་སྟེལ། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་པད་གྱོ་དང་ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་

གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པ་དབྱང་ཧྟེ་ལུང་། ཁུལ་དམངས་ཆྟེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་

ལྷན་གི་ཀྲུའུ་རྟེན་ཁྟེན་ཏུང་ཁང་། ཁུལ་སིད་གྱོས་ཀི་ཀྲུའུ་ཞི་དཔལ་རྒྱལ་བཀ་ཤིས་སྱོགས་ཁུལ་རིམ་པའི་མགྱོ་

ཁིད་དུར་མཆྱོད་བྱྟེད་སྱོར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་ཏང་ཙུའུ་ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས13པ་དང་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་

ཐྟེངས13པ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་ཤིང་གཏམ་བཤད་

གནང་། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཆིང་ཕིང་དང་། དབིྱན་མྱོ་ཝུན། ལི་ཞང་ཏུང་། ཚོ་ཅི་ཆང་། ཧ་ཝུན་ཞུག་

བཅས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་དམངས་ཆྟེན་ཀི་འཐུས་མིའི་གྱོས་མགྱོ་དང་སིད་གྱོས་ཨུ་ཡྱོན་གི་གྱོས་གཞི་གཅིག་

སྡུད་སྒྲུབ་གཉྟེར་ལ་སྐུལ་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དབིྱན་མྱོ་

ཝུན་གིས་བྱ་བར་བཀྱོད་སིྒྲག་གནང་། ཁུལ་དམངས་ཆྟེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གི་ཀྲུའུ་རྟེན་གཞྱོན་པ་བན་བཀ་

ཤིས་དྱོན་གྲུབ་དང་ཁུལ་སིད་གྱོས་ཀི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞྱོན་པ་ཁང་ལིན་གཉིས་གདན་ཞུས་ལར་ཚོགས་

འདུར་ཞུགས་པ་དང་གཏམ་བཤད་གནང་།

●  ཉིན་དྟེར། གསྟེར་དངུལ་ཐང་དང་རྡུལ་ཕན་མཁར་གིAཅན5རིམ་པའི་གནས་སྐྱོར་མཛེས་ལྱོངས་

ཁུལ་གསར་འཛུགས་ལས་དྱོན་གི་ངྱོ་འཕད་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་



- 118 - 

དོན་ཆེན་ཟིན་ཐོ།མཚ་ོབྱང་སདི་དོན་སྤ་ིབསྒྲགས།  

ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཆིང་ཕིང་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ4ཚེས2ཉིན། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་མདྱོ་ལ་རིང་མྱོའི་རི་ཆུ་ནགས་ཞིང་མཚེའུ་རྩྭ་བཅས་ཀི་སྐྟེ་ཁམས་

སྲུང་སྐྱོང་དང་ཉམས་གསྱོའི་ཚོད་ལའི་རྣམ་གངས་ཞིབ་བཤྟེར་རིས་ལྟེན་དུས་མཚམས་ཀི་མཐུན་སྦྱོར་སྐུལ་

འདྟེད་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་

ཡིས་གཏམ་བཤད་གནང་བ་དང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་སིད་ཁིམས་ཨུ་ལྷན་གི་ཧྲུའུ་ཅི་དབྱང་

ཧྟེ་ལུང་གིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་། ཁུལ་ཀི་མགྱོ་ཁིད་མ་ཁྟེང་ཧྥང་དང་། སུང་ཞུག་ཙུང་། སངས་

འབུམ། དབྱིན་མྱོ་ཝུན། ཚོ་ཅི་ཆང་། ཧན་ཀྲུང་དབྱི། ཁྟེ་ཞྱོ་ཆིང་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་པྱོག་གསར་གླྱོ་ཚད་རིམས་ནད་འགྱོག་སྱོམ་བྱ་བའི་བརན་འཕིན་ཁ་པར་

ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཡིས་

གཏམ་བཤད་གནང་བ་དང་། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དབྱིན་མྱོ་ཝུན་གིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་།

●  ཟླ4ཚེས5ཉིན། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཡིས་རྐང་ཚ་དང་མདའ་བཞི་རུ་

རིམས་ནད་འགྱོག་སྱོམ་དང་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་བྱ་བར་ཡུལ་དངྱོས་སུ་ལ་སྐུལ་མཛུབ་ཁིད་གནང་།

●  ཟླ4ཚེས6ཉིན། ཁུལ་རྡུལ་ཕན་མཚོན་ཆ་ཞིབ་བཟྱོའི་རྟེན་གཞི་དང་པྱོའི་གནས་རིང་སྲུང་སྐྱོང་བྟེད་

སྤྱོད་ལས་དྱོན་མགྱོ་ཁིད་ཚན་ཆུང་གིས་ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས་བདུན་པ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་

པད་གྱོས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་འབྟེལ་གཏམ་བཤད་གནང་ལ། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་

པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་དང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་ཀྱོ་ཆིང་ཕིང་། གཡུ་སྒྲྱོན་མཚོ། ཝང་ཡུང་ཁང་། ཝང་

ཀྲུང་དབིྱ། སངས་འབུམ། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དབིྱན་མྱོ་ཝུན་དང་། ལི་ཞང་ཏུང་། ཚོ་ཅི་ཆང་། མ་རུའུ་

ཞང་། ཧ་ཝུན་ཞུག་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། གསྟེར་དངུལ་ཐང་དང་རྡུལ་ཕན་མཁར་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀིAཅན5རིམ་པའི་གནས་སྐྱོར་

མཛེས་ལྱོངས་ཁུལ་གསར་འཛུགས་ལས་དྱོན་སྐུལ་འདྟེད་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་

ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཆིང་ཕིང་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་དང་འབྟེལ་གཏམ་

བཤད་གནང་ལ། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་མདའ་བཞི་རྱོང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་སངས་འབུམ་གིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་

སྐྱོང་གནང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་དིལ་སྒྲྱོག་པུའི་པུའུ་ཀང་གཡུ་སྒྲྱོན་མཚོ། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དབིྱན་མྱོ་

ཝུན་དང་ཚོ་ཅི་ཆང་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ4ཚེས7ཉིན། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་ཀི་བརན་འཕིན་ཁ་པར་ཚོགས་འདུ་དང་ཁུལ་

བདྟེ་འཇགས་ཨུ་ལྷན་གི་ཚང་འཛོམས（རྒྱས་འཛོམས）ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས་གཉིས་པ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་
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དོན་ཆེན་ཟིན་ཐོ།མཚོ་བྱང་སིད་དོན་སྤི་བསྒྲགས།   

འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་པད་གྱོ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་དང་འབྟེལ་གཏམ་བཤད་གནང་། ཁུལ་ཨུའི་

ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཡིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་། ཁུལ་དམངས་ཆྟེན་རྒྱུན་

ལས་ཨུ་ལྷན་གི་ཀྲུའུ་རྟེན་ཁྟེན་ཏུང་ཁང་དང་ཁུལ་རིམ་པའི་མགྱོ་ཁིད་ལས་བྱྟེད་པ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་ཨུའི་རིས་བཤྟེར་ཨུ་ལྷན་གི་ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས་དྲུག་པ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་

ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་པད་གྱོས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་

དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ4ཚེས8ཉིན། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་རིག་གནས་གནས་སྐྱོར་སྤུས་ཚད་མཐྱོ་བའི་འཕྟེལ་རྒྱས་ལས་དྱོན་གི་

བཞུགས་མྱོལ་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་པད་གྱོས་གཏམ་བཤད་

གནང་བ་དང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཆིང་ཕིང་གིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་

གནང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་གཡུ་སྒྲྱོན་མཚོ་དང་། ཝང་ཡུང་ཁང་། སངས་འབུམ་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ4ཚེས11ཉིན། ཞིང་ཆྟེན་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཧྲྟེང་ཀང་གཞྱོན་པ་ཝང་ཝྟེ་ཏུང་རྐང་ཚ་

རྱོང་དུ་མུ་རི་གཏྟེར་ཁུལ་གི་སྐྟེ་ཁམས་ཁྱོར་ཡུག་ཕྱོགས་བསྡུས་བཅྱོས་སིྒྲག་ལས་དྱོན་ལ་རྱོག་ཞིབ་གནང་བར་

ཕྟེབས་པ་དང་། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་མུ་རི་རྱོ་སྱོལ་གཏྟེར་ཁུལ་སྐྟེ་ཁམས་ཁྱོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་ཅུ་ནས་བཞུགས་མྱོལ་

ཚོགས་འདུ་འཚོགས། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་དང་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་མ་རུའུ་

ཞང་གིས་ཕྟེབས་རྱོགས་གནང་།

●  ཟླ4ཚེས12ཉིན། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་པྱོག་གསར་གླྱོ་ཚད་རིམས་ནད་འགྱོག་སྱོམ་བྱ་བའི་བརན་ལམ་

ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིའམ་ཁུལ་རིམས་ནད་འགྱོག་སྱོམ་ཐག་

གཅྱོད་བྱ་བའི་བཀྱོད་འདྱོམས་པུའི་བཀྱོད་འདྱོམས་དཔྱོན་པད་གྱོ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་མ་ཟད་གཏམ་

བཤད་གནང་ལ། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན། བཀྱོད་འདྱོམས་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་རྱོ་རྟེ་ཡིས་

ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་།

●  ཟླ4ཚེས13ཉིན། ཞིང་ཆྟེན་སིད་གཞུང་གི་ཧྲྟེང་ཀང་གཞྱོན་པ་ལིའུ་ཐྱོ་མདྱོ་ལ་སྐྟེ་ཁམས་ཤྟེས་དཔལ་

འཛུགས་སྐྱོང་དང་རྒྱལ་ཁབ་སྤི་གླིང་དཔྟེ་སྟྱོན་ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་དྱོན་ལ་རྱོག་ཞིབ་གནང་བར་ཕྟེབས་པ་

དང་། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་མ་རུའུ་ཞང་གིས་ཕྟེབས་རྱོགས་གནང་།

●  ཟླ4ཚེས14ཉིན། ཞིང་ཆྟེན་མི་ཤུགས་ཐྱོན་ཁུངས་དང་སྤི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ཐིང་གི་ཐིང་ཀང་ཧུའུ་

པིན་དང་བཅས་པ་མདའ་བཞི་རྱོང་དུ་ཕིན་ནས་གླ་ཆ་ཆད་འགངས་ར་བཅྱོས་དང་སྤི་ཚོགས་འགན་བཅྱོལ་

ཐྟེབས་རའི་དྱོ་དམ“མཐྱོར་འདྟེགས་ལྱོ”སྱོགས་ཀི་གཙོ་གནད་ལས་དྱོན་ལ་རྱོག་ཞིབ་བྱས། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་
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དོན་ཆེན་ཟིན་ཐོ།མཚ་ོབྱང་སདི་དོན་སྤ་ིབསྒྲགས།  

ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཆིང་ཕིང་དང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་མདའ་བཞི་རྱོང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་སངས་

འབུམ་གིས་ཕྟེབས་རྱོགས་གནང་།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་གཅིག་སྡུད་ལྱོགས་བཀར་ས་ཚིགས་ཚད་ལྡན་དྱོ་དམ་གི་ཆྟེད་དྱོན་བཀྱོད་

སིྒྲག་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་རིམས་ནད་འགྱོག་

སྱོམ་ཐག་གཅྱོད་བྱ་བའི་བཀྱོད་འདྱོམས་པུའི་བཀྱོད་འདྱོམས་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དབིྱན་མྱོ་ཝུན་གིས་ཚོགས་

འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་འབྟེལ་གཏམ་བཤད་གནང་།

●  ཟླ4ཚེས15ཉིན། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའི་ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་ཧྲུའུ་

ཅིའི་ཆྟེད་དྱོན་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་པད་གྱོས་ཚོགས་འདུར་

གཙོ་སྐྱོང་གནང་ལ། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པ་དབྱང་ཧྟེ་

ལུང་དང་རྒྱུན་ཨུ་རྣམས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས། ཁུལ་དམངས་ཆྟེན་དང་། སིད་གཞུང་། སིད་གྱོས། ཁུལ་ཐད་

གཏྱོགས་འབྟེལ་ཡྱོད་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཁུར་བྱོ་མཐུན་གཙོ་བྱོ་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཟུར་ཞུགས་གནང་།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་ཏང་ཙུའུ་ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས14པ་དང་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་

ཐྟེངས14པ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཡིས་

ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་འབྟེལ་གཏམ་བཤད་གནང་ལ། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་

པའི་འྱོས་མི་ཨ་ཁྱུང་དང་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དབིྱན་མྱོ་ཝུན། ལི་ཞང་ཏུང་། ཚོ་ཅི་ཆང་། མ་རུའུ་ཞང་། ཧ་

ཝུན་ཞུག་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ4ཚེས20ཉིན། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི2022ལྱོའི་རྒྱལ་ཁྱོངས་ལང་སྒྱུར་སྐུལ་སླྱོང་ཚོགས་ཆྟེན་ནུབ་མཚོ་གྱོང་

རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་པད་གྱོས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་འབྟེལ་གཏམ་

བཤད་གནང་ལ། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཡིས2022ལྱོའི་རྒྱལ་ཁྱོངས་ལང་སྒྱུར་བྱ་

བའི་ལས་འགན་བཀྱོད་སིྒྲག་གནང་། ཁུལ་དམངས་ཆྟེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡྱོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རྟེན་ཁྟེན་ཏུང་

ཁང་དང་། ཁུལ་སིད་གྱོས་ཀི་ཀྲུའུ་ཞི་དཔལ་རྒྱལ་བཀ་ཤིས། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་མ་

རུའུ་ཞང་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་དང་། རྱོང་བཞིའི་ཏང་སིད་ཀི་འགན་འཁུར་བྱོ་མཐུན་བཅས་ཚོགས་

འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ4བའི་ཚེས21ཉིན། ཞིང་ཆྟེན་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་ཞིན་ཁང་ཞིང་དང་། ཞིང་ཆྟེན་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་

གཞྱོན་པའམ་ཧྲྟེང་ཀང་ཚབ་མ་ཝུའུ་ཞྱོ་ཅུན། ཞིང་ཆྟེན་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་དྲུང་ཡིག་ཆྟེན་མྱོ། ཞིང་ཆྟེན་

དམངས་ཆྟེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡྱོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རྟེན་གཞྱོན་པ་ཡུས་ཚུང་ལྟེ་མཚོ་བྱང་དུ་རྱོག་ཞིབ་གནང་
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དོན་ཆེན་ཟིན་ཐོ།མཚོ་བྱང་སིད་དོན་སྤི་བསྒྲགས།   

བར་མ་ཟད། བྱ་བའི་བཞུགས་མྱོལ་ཚོགས་འདུ་བསྡུས། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་པད་གྱོ་དང་ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་

གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ། ཞིང་ཆྟེན་སིད་གཞུང་གཞུང་དྱོན་ཐིང་དང་ཞིང་ཆྟེན་ཐད་གཏྱོགས་འབྟེལ་

ཡྱོད་ལས་ཁྱོངས་ཀི་འགན་འཁུར་བྱོ་མཐུན། ཁུལ་རིམ་པ་ཁག་གི་མགྱོ་ཁིད། རྱོང་སྱོ་སྱོའི་ཏང་ཨུ་དང་སིད་

གཞུང་། ཁུལ་ཐད་གཏྱོགས་འབྟེལ་ཡྱོད་ལས་ཁྱོངས་ཀི་འགན་འཁུར་བྱོ་མཐུན་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ4ཚེས22ཉིན། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་ཟྱོག་འགྟེམས་ཤར་གཏྱོང་ཐུབ་པའི་འགན་ལྟེན་ཐྱོན་ལས་སྦྟེལ་ཐག་

བརན་པྱོ་ཡྱོང་བར་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བའི་བརན་འཕིན་ཁ་པར་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་

ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་མ་ཟད་གཏམ་བཤད་གནང་

ལ། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་མ་རུའུ་ཞང་གིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་མ་རུའུ་ཞང་གིས་ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་ཞྱོད་ཟྱོན་ཐན་འགྱོག་ལས་དྱོན་གི་

བརན་ལམ་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་།

●  ཟླ4ཚེས24ཉིན། མཚོ་བྱང་ཁུལ་གིས2022ལྱོའི་སིད་གཞུང་དང་དངུལ་ཁང་ཁྟེ་ལས་ཀི་འབྟེལ་མཐུད་

ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་མ་

ཟད་གཏམ་བཤད་གནང་ལ། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཆིང་ཕིང་དང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་

ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པའི་འྱོས་མི་ཨ་ཁྱུང་། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ལི་ཞང་ཏུང་དང་ཧ་ཝུན་ཞུག་བཅས་

ཚོགས་འདུར་ཞུགས། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་ནྱོར་སིད་ཅུའི（དངུལ་རའི་གཞུང་ལས་ཁང）ཅུས་ཀང་

ཚོ་ཅི་ཆང་གིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་།

●  ཟླ4པའི་ཚེས26ཉིན། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་ཏང་ཙུའུ་ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས15པ་དང་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་

ཐྟེངས15པ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ། ཁུལ་

ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་དང་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཆིང་ཕིང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་དང་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པའི་འྱོས་མི་

ཨ་ཁྱུང་དང་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དབིྱན་མྱོ་ཝུན། ལི་ཞང་ཏུང་། མ་རུའུ་ཞང་། ཧ་ཝུན་ཞུག་བཅས་ཚོགས་

འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ4ཚེས27ཉིན། མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་རྱོགས་སྐྱོར་མཉམ་ལས་སྟེལ་རྟེས་ལས་དྱོན་མགྱོ་ཁིད་ཚན་ཆུང་

གི་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིའམ་ཁུལ་རྱོགས་སྐྱོར་མཉམ་ལས་སྟེལ་

རྟེས་ལས་དྱོན་མགྱོ་ཁིད་ཚན་ཆུང་གི་ཚན་གཙོ་པད་གྱོ་ཚོགས་འདུར་ཕྟེབས་པ་དང་འབྟེལ་གཏམ་བཤད་

གནང་ལ། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན། མགྱོ་ཁིད་ཚན་ཆུང་གི་ཚན་གཙོ་རྱོ་རྟེ་ཡིས་ཚོགས་

འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་། ཁུལ་གི་མགྱོ་ཁིད་ཀྱོ་ཆིང་ཕིང་དང་ཝང་ཡུང་ཁང་། དབིྱན་མྱོ་ཝུན། ཚོ་ཅི་
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དོན་ཆེན་ཟིན་ཐོ།མཚ་ོབྱང་སདི་དོན་སྤ་ིབསྒྲགས།  

ཆང་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ4ཚེས29ཉིན། ཀྲུང་གུང་མཚོ་བྱང་ཁུལ་ཨུའི་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚང་འཛོམས་གྱོས་ཚོགས་

ཐྟེངས་བཞི་པ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། རང་རྟེའི་ཁུལ་གི་ཞིང་ཆྟེན་ཏང་གི་འཐུས་མི་ཚོགས་

ཆྟེན་ཐྟེངས་བཅུ་བཞི་པར་ཞུགས་མཁན་གི་འཐུས་མིའི་འྱོས་མི་དང་ག་སིྒྲག་འྱོས་མིར་ཞིབ་འཇུག་དང་ཞིབ་

བཤྟེར་གཏན་ཁྟེལ་བྱས་པ་མ་ཟད། 《ཀྲུང་གུང་མཚོ་བྱང་བྱོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གི་འཐུས་མི་ཚོགས་འདུ་

འཚོག་རྒྱུའི་སྐྱོར་གི་གྱོས་ཆྱོད（འཆར་ཟིན）》ལ་གྱོས་ཞིབ་བྱས། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་པད་གྱོས་ཚོགས་འདུར་

གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་། ཁུལ་ཨུ་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཨུ་ཡྱོན་དང་རྟེས་སྱོན་ཨུ་ཡྱོན་རྣམས་ཚོགས་

འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ5ཚེས7ཉིན། མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་གི་ཧྲྟེང་ཀང་གཞྱོན་པའམ་སྤི་བདྟེ་ཐིང་གི་ཐིང་ཀང་ལི་ཧུང་ཡ་

མཚོ་བྱང་གི་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་ལས་དྱོན་ལ་རྱོག་ཞིབ་གནང་བར་ཕྟེབས། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ཁུལ་

སིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་དང་། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་སྤི་བདྟེ་ཅུའི་ཅུ་ཀང་ལི་

ཞང་ཏུང་གིས་ཕྟེབས་རྱོགས་གནང་།

●  ཟླ5ཚེས9ཉིན། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་པྱོག་གསར་གླྱོ་ཚད་འགྱོག་སྱོམ་ཐག་གཅྱོད་བྱ་བའི་བརན་ལམ་ཚོགས་

འདུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན། ཁུལ་རིམས་ནད་འགྱོག་སྱོམ་ཐག་གཅྱོད་

བྱ་བའི་བཀྱོད་འདྱོམས་པུའི་བཀྱོད་འདྱོམས་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཚོགས་འདུར་ཕྟེབས་པ་དང་འབྟེལ་གཏམ་བཤད་

གནང་ལ། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་རིམས་ནད་འགྱོག་སྱོམ་ཐག་གཅྱོད་བྱ་བའི་བཀྱོད་འདྱོམས་པུའི་

བཀྱོད་འདྱོམས་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དབིྱན་མྱོ་ཝུན་གིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་། ཁུལ་གི་མགྱོ་ཁིད་

དབྱང་ཧྟེ་ལུང་དང་། གཡུ་སྒྲྱོན་མཚོ། ཨ་ཁྱུང་། ལི་ཞང་ཏུང་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ5ཚེས12ཉིན། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་ཟླ་དང་པྱོ་ནས་ཟླ་བཞི་བའི་བར་གི་དཔལ་འབྱྱོར་འཁྱོར་སྐྱོད་

བཀྱོད་གཏྱོང་བརན་འཕིན་ཁ་པར་ཚོགས་འདུ་ཁུལ་ཨུའི་གསང་སྱོམ་བརན་ལམ་ཚོགས་ཁང་དུ་འཚོགས་

ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཡིས་གཏམ་བཤད་གནང་བ་དང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་

ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་གིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་ཁུལ་

དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དང་། ཁུལ་དམངས་ཆྟེན་རྒྱུན་ཨུའི་ཀྲུའུ་རྟེན་གཞྱོན་པ་སུའུ་བདུན་ཅུ། ཁུལ་སིད་གྱོས་ཀི་

ཀྲུའུ་ཞི་གཞྱོན་པ་ལུང་ཡུང་ཧྲྟེང་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཟུར་ཞུགས་གནང་།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་རང་སྐྲུན་ཁང་པའི་བདྟེ་འཇགས་ཆྟེད་དྱོན་བཅྱོས་སིྒྲག་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་

བའི་བརན་འཕིན་ཁ་པར་ཚོགས་འདུ་ཁུལ་ཨུའི་གསང་སྱོམ་བརན་ལམ་ཚོགས་ཁང་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་
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དོན་ཆེན་ཟིན་ཐོ།མཚོ་བྱང་སིད་དོན་སྤི་བསྒྲགས།   

ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཡིས་གཏམ་བཤད་གནང་བ་དང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་

ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་གིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དབིྱན་མྱོ་ཝུན་

དང་། ལི་ཞང་ཏུང་། ཚོ་ཅི་ཆང་། མ་རུའུ་ཞང་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཟུར་ཞུགས་གནང་།

●  ཟླ5ཚེས13ཉིན། ཁུལ་སྨན་བཅྱོས་སྒྱུར་བཅྱོས་མགྱོ་ཁིད་ཚན་ཆུང་གི(རྒྱས་འཛོམས)ཚོགས་འདུ་དང་

ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་ནད་གཞི་ཚབས་ཆྟེན་དང་ས་ཁུལ་གི་ནད་རིགས་འགྱོག་བཅྱོས་བྱ་བའི་བརན་ལམ་ཚོགས་འདུ་

འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཡིས་གཏམ་བཤད་གནང་བ་དང་། ཁུལ་

དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དབྱིན་མྱོ་ཝུན་གིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་།

●  ཉིན་དྟེར། མཚོ་བྱང་གིས་ཟི་ལིང་ལ་རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་པའི་ཐྟེངས་གཉིས་པའི་རིམས་འགྱོག་དངྱོས་

ཟྱོག་སྐྟེལ་འདྟེན་གི་རླངས་འཁྱོར་ལམ་ལ་ཆས་མགྱོ་ཚུགས་པའི་མཛད་སྱོ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་

ཤིང་། ཡང་བསྐར་རིན་ཐང་སྱོར་ཁི100ལྷག་ཡིན་པའི་འྱོ་མ་དང་། སྐམས་ཤ ལུག་ཤ བཟའ་སྣུམ། སྦང་རིའི་

ཐྱོན་རས་སྱོགས་རིམས་འགྱོག་དངྱོས་ཟྱོག་སྐྟེལ་ནས་ཟི་ལིང་ལ་རྱོགས་སྐྱོར་བྱས། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་

པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཡིས་ཤིས་ཚིག་ཕུལ་བ་དང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པ་དབྱང་ཧྟེ་ལུང་གིས་ཚོགས་

འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་། ཁུལ་རིམ་པའི་མགྱོ་ཁིད་དང་ལས་བྱྟེད་པ་རྣམས་མཛད་སྱོར་ཞུགས།

●  ཟླ5ཚེས14ཉིན། ཀྲུང་གྱོ་གུང་ཁན་ཏང་མཚོ་བྱང་བྱོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གི་འཐུས་མིའི་གྱོས་

ཚོགས་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་ཀྲུང་གྱོ་གུང་ཁན་ཏང་མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་གི་

འཐུས་མི་ཚོགས་ཆྟེན་ཐྟེངས་བཅུ་བཞི་བར་ཞུགས་པའི་འཐུས་མི་བདམས་ཐྱོན་བྱུང་། ཚོགས་ཆྟེན་ལ་འཐུས་

མི221ཞུགས་དགྱོས་པ་དང་དངྱོས་སུ་འཐུས་མི215ཞུགས་ཡྱོད། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་པད་གྱོས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་

སྐྱོང་གནང་བ་དང་ཁུལ་རིམ་པའི་མགྱོ་ཁིད་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀིས་མུ་རི་གཏྟེར་ཁུལ（སྤང་ཚང་གཏྟེར་དྱོང་དང་པྱོ）དང་མདྱོ་ལ་རིང་མྱོའི་

ལྷྱོ་རྒྱུད་མཚོ་སྱོན་ཕྱོགས་དང་མཚོ་བྱང་ས་མཚམས་ཀི་སྐྟེ་ཁམས་ཁྱོར་ཡུག་ཕྱོགས་བསྡུས་བཅྱོས་སྐྱོང་གི“ས་

བརན་མཐྱོར་འདྟེགས་ལྱོའི”སྐུལ་འདྟེད་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་

ཅིའམ་མགྱོ་ཁིད་ཚན་ཆུང་གི་ཚན་གཙོ་པད་གྱོ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་མ་ཟད་གཏམ་བཤད་གནང་ལ། ཁུལ་

ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན། མགྱོ་ཁིད་ཚན་ཆུང་གི་ཚན་གཙོ་རྱོ་རྟེ་ཡིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་

གནང་བ་དང་། མགྱོ་ཁིད་ཚན་ཆུང་གི་ཚན་གཙོ་གཞྱོན་པ་དང་དྟེ་བཞིན་ཁྱོངས་མིའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་

འབྟེལ་ཡྱོད་འགན་འཁུར་བྱོ་མཐུན་གཙོ་བྱོ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ5ཚེས16ཉིན། འཇུ་ལག་རྱོང་གི“1·08”རིམ་པ6.9ཅན་གི་ས་ཡྱོམ་བྱུང་རྟེས་བསྐར་སྐྲུན་བྱ་བའི་
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དོན་ཆེན་ཟིན་ཐོ།མཚ་ོབྱང་སདི་དོན་སྤ་ིབསྒྲགས།  

བརན་ལམ་ཆྟེད་དྱོན་ཚོགས་འདུ་ཟི་ལིང་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཞིང་ཆྟེན་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཧྲྟེང་

ཀང་གཞྱོན་པ་ཝང་ཝྟེ་ཏུང་གིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་། ཧྲྟེང་ཀང་གཞྱོན་པ་ཁྱོང་ཡུང་

ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་མ་ཟད་གཏམ་བཤད་གནང་ལ། ཞིང་ཆྟེན་སིད་གཞུང་གི་འབྟེལ་ཡྱོད་དྲུང་ཆྟེ་གཞྱོན་

པ། ཞིང་ཆྟེན་ཐད་གཏྱོགས་འབྟེལ་ཡྱོད་ལས་ཁུངས་གི་འགན་འཁུར་བྱོ་མཐུན་དག་ཟི་ལིང་གི་ཚོགས་ར་གཙོ་

བྱོར་ཚོགས་འདུར་ཞུགས། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་

ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དབིྱན་མྱོ་ཝུན། ལི་ཞང་ཏུང་། ཚོ་

ཅི་ཆང་། མ་རུའུ་ཞང་། ཧ་ཝུན་ཞུག་བཅས་དང་དྟེ་བཞིན་ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་འབྟེལ་ཡྱོད་ལས་ཁུངས་ཁག་

དང་རྱོང་བཞིའི་སིད་གཞུང་གི་འགན་འཁུར་བྱོ་མཐུན་རང་རྟེའི་ཁུལ་གི་ཡན་ལག་ཚོགས་རར་ཚོགས་འདུར་

ཞུགས།

●  ཟླ5ཚེས17ཉིན། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ“བྱ་སྤྱོད་ཆྟེན་པྱོ་བརྒྱད”ལ་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་

བའི་བརན་ལམ་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་སིད་

ཁིམས་ཨུ་ལྷན་གི་ཧྲུའུ་ཅི་དབྱང་ཧྟེ་ལུང་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་མ་ཟད་གཏམ་བཤད་གནང་ལ། ཁུལ་ཨུའི་

རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་གིས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་འབྟེལ་བྱ་བར་

བཀྱོད་སིྒྲག་བྱས། ཁུལ་ཨུའི་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་དྱོན་མགྱོ་ཁིད་ཚན་ཆུང་དང་། ཁུལ་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་མགྱོ་

ཁིད་ཚན་ཆུང་། ཁུལ་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་ཀི“བྱ་སྤྱོད་ཆྟེན་པྱོ་བརྒྱད”བཀྱོད་འདྱོམས་པུའི་ཁྱོངས་གཏྱོག་ལས་

ཁུངས་ཁག་གི་འགན་འཁུར་བྱོ་མཐུན། རྱོང་ཁག་གི་ཏང་ཨུ་དང་སིད་གཞུང་གི་ལས་བགྱོས་འགན་འཁུར་བྱོ་

མཐུན་དང་། རྱོང་ཨུའི་གྱོང་གསྟེབ་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རྟེན་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ5པའི་ཚེས18ཉིན། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་ཏང་ཙུའུ་ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་རྒྱུན་ལས་

ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས་བཅུ་དྲུག་པ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་

དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཡིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་འབྟེལ་གཏམ་བཤད་གནང་ལ། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་

ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་དང་། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དབིྱན་མྱོ་ཝུན། ལི་ཞང་ཏུང་། ཚོ་

ཅི་ཆང་། མ་རུའུ་ཞང་། ཧ་ཝུན་ཞུག་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའི་ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས19པ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་

འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་པད་གྱོས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་ལ། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་

ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་དང་ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་རྣམས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ5ཚེས19ཉིན། འཇུ་ལག་རྱོང་གི“1·08”རིམ་པ6.9ཅན་གི་ས་ཡྱོམ་བྱུང་རྟེས་མང་ཚོགས་ཀི་སྱོད་
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དོན་ཆེན་ཟིན་ཐོ།མཚོ་བྱང་སིད་དོན་སྤི་བསྒྲགས།   

ཁང་སླར་གསྱོ་བསྐར་སྐྲུན་ལས་དྱོན་གི་མཛད་སྱོ་འཇུ་ལག་རྱོང་གི་རྒྱལ་མཁར་ཡུལ་ཚོ་ནས་འཚོགས་

ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་དང་འབྟེལ་གཏམ་བཤད་

གནང་ལ། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དབིྱན་མྱོ་ཝུན་དང་། ལི་ཞང་ཏུང་། ཚོ་ཅི་ཆང་། ཧ་ཝུན་ཞུག་བཅས་ཚོགས་

འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ5ཚེས23ནས་ཟླ5ཚེས27ཉིན་བར། རྒྱལ་སིད་སྤི་ཁབ་ཁང་གི་བདྟེ་འཇགས་ཨུ་ལྷན་གི་དཔྱད་ཞིབ་

སྐྱོར་ཞིབ་ཚན་ཆུང་གསུམ་པ་རང་རྟེའི་ཁུལ་དུ་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་དང་མྟེ་ཟྱོན་བྱ་བར་དཔྱད་ཞིབ་སྐྱོར་

ཞིབ་བྱྟེད་པར་ཕྟེབས་པ་དང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་དང་། ཁུལ་

དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ལི་ཞང་ཏུང་། ཚོ་ཅི་ཆང་། མ་རུའུ་ཞང་བཅས་ཀིས་ཕྟེབས་རྱོགས་གནང་།

●  ཟླ5ཚེས23ཉིན། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་གཞུང་ལམ་འགིམ་འགྲུལ་བདྟེ་འཇགས་ཀི་བརན་འཕིན་ཁ་པར་

ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་

ཁྱུང་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་དང་འབྟེལ་གཏམ་བཤད་གནང་ལ། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དབིྱན་མྱོ་ཝུན་གིས་

ལས་དྱོན་བར་ཁབ་བསྒྲགས་པ་དང་། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་སྤི་བདྟེ་ཅུའི་ཅུ་ཀང་ལི་ཞང་ཏུང་གིས་

ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་།

●  ཟླ5ཚེས24ཉིན། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི“འཁྱོར་སྐྱོད་འགན་ལྟེན་དང་། མ་འཇྱོག་རྒྱ་བསྐྟེད། འཕར་སྱོན་

བརན་པྱོ”བཅས་ཀི་བཞུགས་མྱོལ་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་

རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་གིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་འབྟེལ་གཏམ་བཤད་

གནང་།

●  ཟླ5ཚེས25ཉིན། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་དང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་

ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དབིྱན་མྱོ་ཝུན། ལི་ཞང་ཏུང་། ཧ་ཝུན་ཞུག་བཅས་

ཁུལ་གླྱོག་འཕིན་སིྤ་གཉྟེར་གི་བརན་ལམ་ཚོགས་ཁང་དུ་རྒྱལ་ཡྱོངས་ཀི་དཔལ་འབྱྱོར་གི་གཞྱོང་ཆྟེན་བརན་

པྱོར་གཏྱོང་བའི་བརན་འཕིན་ཁ་པར་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ5ཚེས27ཉིན། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་དང་། ཁུལ་དཔྱོན་

གཞྱོན་པ་དབིྱན་མྱོ་ཝུན། ལི་ཞང་ཏུང་། ཚོ་ཅི་ཆང་། མ་རུའུ་ཞང་བཅས་ཁུལ་ཨུའི་བརན་ལམ་ཚོགས་ཁང་

དུ་ཞིང་ཆྟེན་གི་ཏང་གི་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆྟེན་ཐྟེངས་བཅུ་བཞི་པའི་དགྱོངས་དྱོན་སླྱོབ་སྦྱོང་དང་བརྒྱུད་སྒྲྱོག་

ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། 《མཚོ་བྱང་བྱོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་གི་ཀྲུང་གྱོའི་རྡུལ་ཕན་མཚོན་ཆ་ཞིབ་འཇུག་བཟྱོ་
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དོན་ཆེན་ཟིན་ཐོ།མཚ་ོབྱང་སདི་དོན་སྤ་ིབསྒྲགས།  

སྐྲུན་རྟེན་གཞི་ཐྱོག་མའི་གནས་རིང་སྲུང་སྐྱོང་དྱོ་དམ་སྱོལ་ཡིག》ཁབ་སྒྲྱོག་ལག་བསྟར་བྱྟེད་པའི་གསར་

འགྱུར་ཡྱོངས་བསྒྲགས་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཧ་ཝུན་ཞུག་

ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ5ཚེས28ནས29ཉིན་བར། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་མདའ་

བཞི་རྱོང་དང་རྐང་ཚ་རྱོང་དུ་སྱོང་ནས་དཔལ་འབྱྱོར་དང་སྤི་ཚོགས་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་རྱོག་ཞིབ་

གནང་།

●  ཟླ5ཚེས30ཉིན། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་ལས་དྱོན་གི་སྐུལ་འདྟེད་ཚོགས་འདུ་དང་ཁུལ་

གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་མགྱོ་ཁིད་ཚན་ཆུང་གི2022ལྱོའི་ལྱོ་འཁྱོར་གི་ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས་གཉིས་པ་ནུབ་མཚོ་

གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན། ཁུལ་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་མགྱོ་

ཁིད་ཚན་ཆུང་གི་ཚན་གཙོ་རྱོ་རྟེ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་དང་འབྟེལ་གཏམ་བཤད་གནང་ལ། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞྱོན་པའམ་སིད་ཁིམས་ཨུ་ལྷན་གི་ཧྲུའུ་ཅི། ཚན་གཙོ་གཞྱོན་པ་དབྱང་ཧྟེ་ལུང་གིས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་

གནང་བ་དང་། ཚན་གཙོ་གཞྱོན་པ་གཞན་དང་ཁུལ་རིམ་པའི་མགྱོ་ཁིད་ལས་བྱྟེད་པ་རྣམས་ཚོགས་འདུར་

ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་དཔལ་འབྱྱོར་བརན་པྱོ་ཡྱོང་བའི་ལས་དྱོན་གི་བརན་འཕིན་ཁ་པར་ཚོགས་

འདུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་དང་འབྟེལ་

གཏམ་བཤད་གནང་ལ། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་གིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་

གནང་བ་དང་། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དབིྱན་མྱོ་ཝུན་དང་། ལི་ཞང་ཏུང་། ཚོ་ཅི་ཆང་། མ་རུའུ་ཞང་། ཧ་

ཝུན་ཞུག་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ5ཚེས31ཉིན། མཚོ་བྱང་ཁུལ་བུད་མྟེད་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆྟེན་ཐྟེངས་བཅུ་གསུམ་པ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་

རལ་མི་རིགས་རིག་གནས་བྱ་འགུལ་ལྟེ་གནས་སུ་མགྱོ་བརམས་པ་དང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་

ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ། ཞིང་ཆྟེན་བུད་མྟེད་མཉམ་འབྟེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞྱོན་པ་ཧུའྟེ་དབིྱན་ཚོགས་

ཆྟེན་ལ་ཕྟེབས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་། ཁུལ་གི་མགྱོ་ཁིད་དབྱང་ཧྟེ་ལུང་དང་། གཡུ་སྒྲྱོན་མཚོ། ཝང་ཡུང་

ཁང་། ཝང་ཀྲུང་དབིྱ། ཨ་ཁྱུང་། ལི་ཞུ་ཀྟེན། ཧ་ཝུན་ཞུག ཁང་ལིན་སྱོགས་ཚོགས་འདུར་ཕྟེབས་ནས་རྟེན་

འབྟེལ་ཞུས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་ཏང་སིད་མགྱོ་ཁིད་ཚན་ཁག་གི་སྐྱོར་གཟིགས་དག་ཐྟེར་གི་ཆྟེད་དྱོན་དམངས་གཙོ་

འཚོ་བའི་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཡིས་
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དོན་ཆེན་ཟིན་ཐོ།མཚོ་བྱང་སིད་དོན་སྤི་བསྒྲགས།   

གཙོ་སྐྱོང་མཛད་དྟེ་གསུང་བཤད་གནང་། ཚོགས་འདུས་ཁུལ་དམངས་ཆྟེན་དང་སིད་གྱོས་ཏང་ཙུའུ་འགན་

འཁུར་བྱོ་མཐུན་དང་ཞིང་ཆྟེན་ཏང་གི་འཐུས་མི་ཁག་ཅིག དྟེ་བཞིན་གཞི་རིམ་ཏང་ར་འཛུགས་ཀི་འགན་

འཁུར་བྱོ་མཐུན་གདན་ཞུ་བྱས་ཏྟེ་ཚོགས་འདུར་ཟུར་ཞུགས་བྱས།

●  ཟླ6ཚེས1ཉིན། ཁུལ་ཨུའི་ད་རྒྱ་བདྟེ་འཇགས་དང་ཆ་འཕིན་ཅན་ཨུ་ཡྱོན་གི་ཚང་འཛོམས་གྱོས་ཚོགས་

ཐྟེངས་བཞི་པ་བསྡུས། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཡིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་

བ་དང་། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དབྱིན་མྱོ་ཝུན་དང་ལི་ཞང་ཏུང་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ6ཚེས1ནས2ཉིན་བར། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་མདྱོ་ལ་རྱོང་

དང་འཇུ་ལག་རྱོང་དུ་ཕྟེབས་ནས་དཔལ་འབྱྱོར་དང་སྤི་ཚོགས་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་རྱོག་ཞིབ་བྱས།

●  ཟླ6ཚེས1ཉིན། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་ཁལ་བསྡུ་དྱོ་དམ་སྒྱུར་བཅྱོས་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏྱོང་བའི་མགྱོ་ཁིད་ཚན་

ཆུང་གི་ཆྟེད་དྱོན་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཚོ་ཅི་ཆང་ཚོགས་འདུར་

ཞུགས། 

●  ཟླ6ཚེས2ཉིན། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་མདའ་བཞི་རྱོང་གསྟེར་ཐང་དུ་

ཕྟེབས་ནས་ཞིང་ཆྟེན་གི་ཏང་གི་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆྟེན་ཐྟེངས་བཅུ་བཞི་པའི་དགྱོངས་དྱོན་སྒྲྱོག་འགྟེལ་བྱས། 

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་མ་རུའུ་ཞང་ཞིང་ཆྟེན་ཡྱོངས་ཀི་གསྟེར་གི་གཏྟེར་ཁུངས་རྐུན་སླྱོག་

ཆྟེད་དྱོན་དག་ཐྟེར་ལས་དྱོན་ལ་སྐུལ་འདྟེད་གཏྱོང་བའི་བརན་ལམ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ6ཚེས6ཉིན། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་མདའ་བཞི་རྱོང་དུ་ཕྟེབས་ནས་

འཕར་སྱོན་བརན་པྱོ་དང་མཐྱོ་རྒྱུགས་ག་སིྒྲག བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་ལས་དྱོན་ལ་ལ་སྐུལ་མཛུབ་ཁིད་དང་

རྱོག་ཞིབ་བྱས།

●  ཉིན་དྟེར། སྤང་ཚང་གཏྟེར་དྱོང་དང་པྱོ་གཏྟེར་ལས་དབང་ཆ་ཕིར་འཐྟེན་དང་ས་ངྱོས་ཀི་འཛུགས་

སྐྲུན་བཤིག་རྒྱུའི་ཐག་གཅྱོད་ཆྟེད་དྱོན་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་

ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་གིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དབིྱན་

མྱོ་ཝུན་དང་མ་རུའུ་ཞང་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། མཚོ་བྱང་ཁུལ་གིས་ཟི་ལིང་གི་རིམས་ནད་འགྱོག་སྱོམ་ལ་རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་པའི་ཉིང་སྐྱུར་

དཔྟེ་འཚོལ་དཔུང་ཁག་ལ་བསུ་མ་བྱྟེད་པའི་མཛད་སྱོ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་དཔྱོན་

གཞྱོན་པ་དབྱིན་མྱོ་ཝུན་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དབང་པྱོ་སྐྱོན་ཅན་ལས་དྱོན་ཨུ་ཡྱོན་ལྷན་ཁང་གི་
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དོན་ཆེན་ཟིན་ཐོ།མཚ་ོབྱང་སདི་དོན་སྤ་ིབསྒྲགས།  

ཚང་འཛོམས་ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས་བཞི་པ་དང་མཚོ་བྱང་ཁུལ་དབང་པྱོ་སྐྱོན་ཅན་མཉམ་འབྟེལ་ལྷན་ཚོགས་

སྐབས་དྲུག་པའི་ཀྲུའུ་ཞི་ཚོགས་པའི་ཚང་འཛོམས་གྱོས་ཚོགས་ཐྟེངས་བདུན་པ་འཚོགས། ཁུལ་སིད་གཞུང་

གི་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དང་ཁུལ་དབང་པྱོ་སྐྱོན་ཅན་ལས་དྱོན་ཨུ་ཡྱོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རྟེན་ཧ་ཝུན་ཞུག་

ཚོགས་འདུར་ཞུགས་ནས་གཏམ་བཤད་བྱས།

●  ཟླ6པའི་ཚེས7ཉིན། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་ཏང་ཙུའུ་ཚང་འཛོམས་ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས17པ་དང་རྒྱུན་

ལས་ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས17པ་འཚོགས། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ། ཁུལ་གཞྱོན་པ་དང་

དྲུང་ཡིག་ཆྟེན་མྱོ་རྣམས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ6ཚེས8ཉིན། ཞིང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་དིལ་སྒྲྱོག་པུ་ཀང་ཝང་ཏ་ནན་མཚོ་བྱང་དུ་ཕྟེབས་ནས་ལས་

དྱོན་ལ་རྱོག་ཞིབ་གནང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེས་ཕྟེབས་རྱོགས་བྱས།

●  ཉིན་དྟེར། སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས20འཚོགས་ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་

ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་རྣམས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་ནུབ་མཚོ་རྱོ་སྱོལ་གསར་སྟེལ་ཚད་ཡྱོད་འགན་འཁི་སིྤ་གཉྟེར་ཧྟེ་

བདག་རྱོ་སྱོལ་གཏྟེར་ཁ་བདྟེ་འཇགས་རང་བཞིན་གི་རིགས་སྒྲུབ་དང་ཐྱོན་སྐྟེད་བསྐར་གསྱོ་ཞིབ་བཤྟེར་རིས་

ལྟེན་གི་ཆྟེད་དྱོན་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་

རྱོ་རྟེ་ཚོགས་འདུར་ཕྟེབས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་

ཨ་ཁྱུང་གིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པའམ་སྤི་བདྟེ་ཅུ་ཀང་ལི་ཞང་ཏུང་ཚོགས་

འདུར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཚོ་ཅི་ཆང་གིས་ཞིང་ཆྟེན་ལ་སྐུལ་མཛུབ་ཁིད་ཚན་ཆུང་ལ་ཕྟེབས་

རྱོགས་བྱས་ཏྟེ། འཇུ་ལག་རྱོང་དུ་ཞིང་ཆྟེན་ཡྱོངས་ཀི་གཙོ་གནད་ལས་འགན་ནུས་ལྡན་འབྟེལ་མཐུད་དང་

གནད་དྱོན་དག་ཐྟེར་ལས་དྱོན་སྟེལ། 

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་མ་རུའུ་ཞང་རྐང་ཚ་རྱོང་དུ“སིྤ་ཁབ་ཧྲུའུ་ཅིའི་གཟིགས་ཞིབ་ལམ་

བུར་ཕིན་ནས་སིྤ་ཁབ་ཧྲུའུ་ཅིའི་གསུང་བཤད་ཀི་དགྱོངས་དྱོན་སླྱོབ་སྦྱོང་བྱྟེད་པའི”བརྱོད་དྱོན་གཙོ་བྱོའི་བྱྟེད་

སྱོར་ཞུགས།

●  ཟླ6ཚེས9ཉིན། ཞིང་ཆྟེན་ཏང་ཨུས་ཧྲིན་ལས་མགྱོན་ཁང་དུ་སྤི་ཁབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་མཚོ་

སྱོན་ལ་གཟིགས་ཞིབ་བྱྟེད་སྐབས་གསུང་བཤད་གལ་ཆྟེན་གནང་ནས་ལྱོ་གཅིག་འཁྱོར་བའི་བཞུགས་མྱོལ་

ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་དང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་ཤིང་
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དོན་ཆེན་ཟིན་ཐོ།མཚོ་བྱང་སིད་དོན་སྤི་བསྒྲགས།   

གཏམ་བཤད་གནང་། རྐང་ཚ་རྱོང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་ཀྲུའུ་ཁྟེང་ཆིང་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་ཁྱོ་རིམ་པ་གཞྱོན་པ་ཡན་གི་ལས་བྱྟེད་པའི་སྤྱོད་གཙང་སླྱོབ་གསྱོའི་

བརན་ལམ་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཆིང་

ཕིང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ལི་ཞང་ཏུང་དང་མ་རུའུ་

ཞང་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པའམ་སྤི་བདྟེ་ཅུ་ཀང་ལི་ཞང་ཏུང་ཁུལ་སིད་ཁིམས་ཨུ་ཡྱོན་ལྷན་ཁང་

གི་ཚང་འཛོམས་གྱོས་ཚོགས་ཐྟེངས་གཉིས་པར་ཞུགས། 

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཧ་ཝུན་ཞུག་ཞིང་ཆྟེན་སླྱོབ་གསྱོ་ཐིང་གི་ཐིང་ཀང་གཞྱོན་པ་ཀྲུང་ཙེ་

ཧྟེ་དང་མཉམ་དུ་མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་མཐྱོ་རིམ་སླྱོབ་འབིང་དང་པྱོའི2022ལྱོའི་ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་མཐྱོ་སླྱོབ་དཀྱུས་

མའི་སླྱོབ་བསྡུའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཚན་ཆུང་གི་ལས་དྱོན་ལ་སྐྱོར་གཟིགས་དང་ལ་སྐུལ་བྱས་པ་མ་ཟད། མདའ་

བཞི་རྱོང་གི་སླྱོབ་གྲྭར་འགྱོ་མཚམས་མི་ཆད་པ་དང་སླྱོབ་གྲྭར་ཞུགས་ཚད་འགན་ལྟེན་བྱྟེད་པའི་ལས་དྱོན་

དྱོན་འཁྱོལ་བྱས་ཚུལ་ལ་རྱོག་ཞིབ་བྱས།

●  ཟླ6ཚེས10ཉིན། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཆིང་ཕིང་ཞིང་ཆྟེན་ཡྱོངས་ཀི་བྱ་

གཞག་སྟེ་ཚན་གི་མི་བསྡུ་རྒྱུགས་སྤྱོད་བཀྱོད་གཏྱོང་བརན་ལམ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་དང་། ཚོགས་འདུ་

གྱོལ་རྟེས་ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་བྱ་གཞག་སྟེ་ཚན་གི་མི་བསྡུ་རྒྱུགས་སྤྱོད་བཀྱོད་གཏྱོང་གི་བརན་ལམ་ཚོགས་འདུ་

འཚོགས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དབིྱན་མྱོ་ཝུན་གིས་མདྱོ་འཛིན་བྱས་ཏྟེ《མཚོ་བྱང་ཁུལ་ཀི་འགིམ་

འགྲུལ་གནས་སྐྱོར་མཉམ་འདྟེས་ཀི་ཡུལ་ཁྱོངས་ཧིྲལ་པྱོའི་གནས་སྐྱོར་འཕྟེལ་རྒྱས་ཀི་འགིམ་འགྲུལ་རྒྱལ་ཁབ་

སྟྱོབས་ཆྟེན་གི་ཚོད་ལའི་ལས་དྱོན་ཇུས་གཞིའི》ཞིབ་བཤྟེར་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།

●  ཟླ6ཚེས10ནས་ཟླ6ཚེས17ཉིན་བར། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཧ་ཝུན་ཞུག་གིས་སྟེ་ཁིད་དྟེ་ཧྲན་ཏུང་

ཞིང་ཆྟེན་ལིན་དབིྱ་གྱོང་ཁྟེར་དང་། པིན་ཀྱོའུ་གྱོང་ཁྟེར། ཅི་ནན་གྱོང་ཁྟེར་དང་དྟེ་བཞིན་ཁྲུང་ཆིང་གྱོང་ཁྟེར་

བཅས་སུ་མཐྱོ་རྒྱུགས་གསར་པའི་རྣམ་པའི་འྱོག རང་ཁུལ་གི་ཡུལ་གཞན་དུ་མཐྱོ་འབིང་འཛིན་གྲྭ་གཉྟེར་བའི་

ལས་དྱོན་འབྟེལ་མཐུད་བྱས།

●  ཟླ6ཚེས13ཉིན། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཆིང་ཕིང་གིས་ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་ལས་

ཞུགས་བརན་པྱོ་དང་གླ་ཆ་འགངས་ཆད་ར་བཅྱོས་ལས་དྱོན་གི་བརན་ལམ་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་།

●  ཟླ6ཚེས14ཉིན། ཁུལ་ཨུས་བརན་ལམ་ཐྱོག་ནས་ཤྟེས་ལྡན་མི་སའི་ལས་དྱོན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་
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དོན་ཆེན་ཟིན་ཐོ།མཚ་ོབྱང་སདི་དོན་སྤ་ིབསྒྲགས།  

ཤིང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་དང་གཏམ་བཤད་

གནང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་སིད་ཁིམས་ཨུ་ལྷན་གི་ཧྲུའུ་ཅི་དབྱང་ཧྟེ་ལུང་གིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་

སྐྱོང་གནང་།

●  ཉིན་དྟེར། མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་ཏང་ཡྱོན་ལས་བྱྟེད་པས་ཞིང་ཆྟེན་གི་ཏང་གི་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆྟེན་

ཐྟེངས་བཅུ་བཞི་པའི་དགྱོངས་དྱོན་སླྱོབ་སྦྱོང་ལག་བསྟར་བྱྟེད་པའི་ཆྟེད་དྱོན་བགྱོ་གླྟེང་འཛིན་གྲྭ་མགྱོ་

ཚུགས་པ་དང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་དང་གཏམ་

བཤད་གནང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ར་འཛུགས་པུའི་པུ་ཀང་ཝང་ཀྲུང་དབིྱས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་

གནང་། ཁུལ་རིམ་པའི་མགྱོ་ཁིད་ལས་བྱྟེད་པ་སླྱོབ་མགྱོ་ཚུགས་པའི་མཛད་སྱོར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་རྟེས་སྐྱོར་དང་པྱོའི་གཙོ་གནད་ལས་དྱོན་ལ་ལ་སྐུལ་མཛུབ་ཁིད་དང་ཞིབ་

བཤྟེར་བྱས་ཚུལ་གི་སན་ཞུའི་ཚོགས་འདུ་བསྡུས། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཚོགས་

འདུར་ཞུགས་པ་དང་གཏམ་བཤད་གནང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་སིད་ཁིམས་ཨུ་ལྷན་གི་ཧྲུའུ་ཅི་

དབྱང་ཧྟེ་ལུང་གིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་། ལ་སྐུལ་མཛུབ་ཁིད་ཚན་ཆུང་གི་ཚན་གཙོ་དང་ཚན་

གཙོ་གཞྱོན་པ། དྟེ་བཞིན་ཁུལ་ཐད་གཏྱོགས་འབྟེལ་ཡྱོད་སྟེ་ཁག་གི་འགན་འཁུར་བྱོ་མཐུན་གཙོ་བྱོ་བཅས་

ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཚོ་ཅི་ཆང་གིས་ཞིང་ཆྟེན་དམངས་ཆྟེན་གི་རྱོག་ཞིབ་ཚོགས་པར་

ཕྟེབས་རྱོགས་བྱས་ཏྟེ། འཆར་གཞི་དང་སྱོན་རིས་ལག་བསྟར་བྱས་ཚུལ། དཔལ་འབྱྱོར་ལས་དྱོན་གི་ལ་སྐུལ་

གནས་ཚུལ་བཅས་ལ་རྱོག་ཞིབ་བྱས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་མ་རུའུ་ཞང་གིས་ཞིང་ཆྟེན་སིྒྲག་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་ཝང་དབྱང་ལ་ཕྟེབས་

རྱོགས་བྱས་ཏྟེ། སྤང་ཚང་གཏྟེར་དྱོང་དང་པྱོར་རྱོག་ཞིབ་བྱས་པ་མ་ཟད། འབྟེལ་ཡྱོད་ཚོགས་འདུར་ཞུགས། 

●  ཟླ6ཚེས15ཉིན། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་འབྲུ་རིགས་ལས་དྱོན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་དང་ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་

གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་དང་གཏམ་བཤད་གནང་། ཁུལ་གི་མགྱོ་ཁིད་མ་ཁྟེང་

ཧྥང་དང་། ཨ་ཁྱུང་། སུང་ཞུག་ཙུང་དང་ཞུས་ཡུང་ཀུང་། པྱོ་ཀྟེང་ཆིང་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་དང་ཨ་

ཁྱུང་གིས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་།

●  ཉིན་དྟེར། མཚོ་བྱང་ཁུལ་མི་དམངས་སིད་གཞུང་དང་མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་ནགས་ལས་དང་རྩྭ་ཐང་

ཅུ་ཡིས་མཉམ་སྐྲུན་བྱས་པའི་མཚོ་བྱང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་སྤི་གིླང་གཙོར་བྱས་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ས་ཁུལ་གི་

མ་ལག་དཔྟེ་སྟྱོན་ཁུལ་གསར་འཛུགས་ལས་དྱོན་མགྱོ་ཚུགས་པའི་ཚོགས་ཆྟེན་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་གི“མདྟེལ་
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དོན་ཆེན་ཟིན་ཐོ།མཚོ་བྱང་སིད་དོན་སྤི་བསྒྲགས།   

གཉིས་སྐར་གཅིག”གི་ཕུགས་འདུན་དད་སྟེམས་སླྱོབ་གིླང་དུ་རྒྱལ་ཁའི་ངང་འཚོགས་པ་དང་། ཁུལ་གི་མགྱོ་

ཁིད་རྱོ་རྟེ་དང་དབྱང་ཧྟེ་ལུང་། དཔལ་རྒྱལ་བཀ་ཤིས། མཚོ་སྱོན་པྱོའི་མཛེས་ལྱོངས་སྲུང་སྐྱོང་བྟེད་སྤྱོད་དྱོ་

དམ་ཅུའི་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཅིན་ཡུས། ཞིང་ཆྟེན་ནགས་ལས་དང་རྩྭ་ཐང་ཅུའི་ཅུ་ཀང་གཞྱོན་

པ་ཝང་ཨུན་ཀྱོང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་གཡུ་སྒྲྱོན་མཚོ་དང་མགྱོན་པྱོ་ཚེ་བརན། ཝང་ཡུང་ཁང་། ཝང་ཀྲུང་

དབིྱ། སུང་ཞུག་ཙུང། ཁུལ་དམངས་ཆྟེན་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་རྟེན་གཞྱོན་པ་ཞུས་ཡུང་ཀུང་། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་

ཚོ་ཅི་ཆང་དང་མ་རུའུ་ཞང་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཆིང་ཕིང་གིས་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆྟེན་བཟྱོ་

ལས་དང་ཆ་འཕིན་ཅན་ཐིང་གི་མགྱོ་ཁིད་ལ་འགྱོ་རྱོགས་བྱས་ཏྟེ། འཇུ་ལག་རྱོང་དུ་གཏན་ཁྟེལ་བྱས་པའི་རྒྱང་

བསྟྟེན་སྨན་བཅྱོས་ཀི་རྣམ་གངས་འཛུགས་སྐྲུན་གནས་ཚུལ་ལ་རྱོག་ཞིབ་བྱས།

●  ཉིན་དྟེར། 2022ལྱོ་འཁྱོར་གི་དབུལ་ཐར་འགག་སྒྲྱོལ་གི་གྲུབ་འབས་ས་བརན་དང་གྱོང་གསྟེབ་དར་

སྟེལ་འབྟེལ་མཐུད་ནུས་ལྡན་བྱྟེད་པའི་ཞིང་ཆྟེན་རིམ་པའི་ལ་སྐུལ་མཛུབ་ཁིད་སན་ཞུའི་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་

གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པ་དབྱང་ཧྟེ་ལུང་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་དང་། ཁུལ་ཨུའི་

རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་ཤིང་སན་སྟེང་ཞུས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པའམ་སྤི་བདྟེ་ཅུ་ཀང་ལི་ཞང་ཏུང་གིས་འཇུ་ལག་རྱོང་སྤི་བདྟེ་ཅུ་རུ་

གྱོད་གཞི་གལ་ཆྟེན་དབྱྟེ་ཞིབ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།

●  ཟླ6ཚེས16ཉིན། ཀྲུང་གྱོ་འབྟེལ་འཕིན་སྟེབ་ཚོགས་ཀི་མགྱོ་གཙོ་ལིའུ་ལྟེ་ཧུང་འཁྱོར་དང་བཅས་པ་

མཚོ་བྱང་དུ་རྱོག་ཞིབ་གནང་བར་ཕྟེབས་ནས་མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི“5Gརིག་ལྡན་གྱོང་ཁྟེར་དང་ས་མཐྱོའི་མཛེས་

སྡུག་ལྡན་པའི་གྱོང་རལ”འཛུགས་སྐྲུན་གི་འཐབ་ཇུས་མཉམ་ལས་གྱོས་མཐུན་མིང་འགྱོད་མཛད་སྱོ་དང་ཀྲུང་

གྱོ་མཉམ་འབྟེལ་ཚོགས་པའི་གསར་བརྟེའི་རིག་གནས་སླྱོབ་གསྱོའི་རྟེན་གཞིའི་སྱོ་བྱང་འགྟེལ་བའི་མཛད་སྱོ་

སྟེལ། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་དང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་དྲུང་ཡིག་ཆྟེན་མྱོ་ཝང་

ཡུང་ཁང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་དང་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་བཅས་ཀིས་ཕྟེབས་རྱོགས་བྱས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཆིང་ཕིང་གིས་མདྱོ་ལ་རུ་ཞིང་ཆྟེན་གིས་

ཁུལ་ལ་དཔྱད་ཞིབ་བྱྟེད་པའི2021ལྱོའི་ཞིང་པ་ངལ་རྱོལ་པར་གླ་ཆ་སྤྱོད་པ་འགན་ལྟེན་བྱྟེད་པའི་ལས་དྱོན་

སན་ཞུ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། མཚོ་བྱང་ཁུལ་མྟེ་གསྱོད་རྱོགས་སྐྱོབ་ཡན་ལག་རུ་ཁག་གིས་ས་ཡྱོམ་ཆྟེན་པྱོའི་ཡུལ་ཁྱོངས་

བརྒལ་བའི་ཕྱོགས་བསྡུས་དངྱོས་འཐབ་ཀི་གབས་སྦྱོང་བྱ་འགུལ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་སྟེལ། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་
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དོན་ཆེན་ཟིན་ཐོ།མཚ་ོབྱང་སདི་དོན་སྤ་ིབསྒྲགས།  

ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་ཡུལ་དངྱོས་ཀི་གབས་སྦྱོང་ནང་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། རྒྱལ་ཡྱོངས་ཀི་བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་ཟླ་བའི་དིལ་སྒྲྱོག་བྱོ་འདིའི་ཉིན་མྱོའི་ཐྟེངས21པའི་

རིག་རལ་འཁབ་སྟྱོན་དང“བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་ཟླ་བའི་མཚོ་ཐྱོག་ཏུ་བསྐྱོད་པའི”བྱྟེད་སྱོའི་མགྱོ་ཚུགས་

མཛད་སྱོ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་

ཚོགས་འདུར་ཕྟེབས་པ་དང་ཤིས་ཚིག་ཕུལ།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པའམ་སྤི་བདྟེ་ཅུ་ཀང་ལི་ཞང་ཏུང་གིས་ཞིང་ཆྟེན་ཡིག་སྐུར་ངྱོ་བཅར་

ལ་སྐུལ་ཞིབ་བཤྟེར་ཚན་ཆུང་དང་མཉམ་དུ་འཇུ་ལག་དང་མདྱོ་ལར་ལ་སྐུལ་མཛུབ་ཁིད་གནང་། ཉིན་

དྟེར། མདྱོ་ལ་རྱོང་དུ་གྱོད་གཞི་འགན་གཙང་ལྟེན་གི་ཡིག་སྐུར་ངྱོ་བཅར་གི་གྱོད་གཞི་ཐག་གཅྱོད་བྱྟེད་པའི་

བྱ་བའི་བཞུགས་མྱོལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས།

●  ཟླ6ཚེས17ཉིན། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཆིང་ཕིང་གིས་འཇུ་ལག་དུ་ཞིང་ཆྟེན་

གིས་ཁུལ་ལ་ཞིབ་བཤྟེར་བྱྟེད་པའི2021ལྱོའི་ཞིང་པ་ངལ་རྱོལ་པའི་གླ་ཆ་སྤྱོད་པ་འགན་ལྟེན་ལས་དྱོན་ཚོགས་

པར་འགྱོ་རྱོགས་བྱས་ཏྟེ། ཡུལ་དངྱོས་ནས་ཞིབ་བཤྟེར་རིས་ལྟེན་བྱས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཆིང་ཕིང་གིས་འཇུ་ལག་རྱོང་དུ་ཞིང་ཆྟེན་

མི་ཤུགས་ཐྱོན་ཁུངས་དང་སྤི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ཐིང་གི་ཐིང་ཀང་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཧྟེ་ཁྟེང་ལ་ཕྟེབས་རྱོགས་བྱས་

ཏྟེ། ཞིང་ཆྟེན་ཡྱོངས་ཀི་བྱ་གཞག་སྟེ་ཚན་གི་མི་བསྡུ་རྒྱུགས་ལྟེན་བྱ་བའི་འཇུ་ལག་རྒྱུགས་ཁུལ་གི་ག་སིྒྲག་

གནས་ཚུལ་ལ་ཞིབ་བཤྟེར་བྱས།

●  ཉིན་དྟེར། ཞིང་ཆྟེན་གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ་ཅུ་ཡི་ཅུ་ཀང་ཞའྟེ་པའྱོ་ཨྟེན་འཁྱོར་དང་བཅས་པ་རྐང་

ཚ་རྱོང་དུ་རྱོག་ཞིབ་གནང་བར་ཕྟེབས། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་གིས་

ཕྟེབས་རྱོགས་བྱས།

●  ཟླ6ཚེས18ཉིན། “སྐྟེ་ཁམས་མཚོ་སྱོན་དང་ཞི་མཐུན་འཕྟེལ་རྒྱས”བརྱོད་དྱོན་ཡིན་པའི་མཚོ་སྱོན་པྱོའི་

ཙོང་ཉ་སྐྟེ་འཕྟེལ་དང་ཉ་གཟིགས་དུས་ཆྟེན་སྐབས་བཅྱོ་ལྔ་པ་རྐང་ཚ་རྱོང་འྱོམ་ཆུ་གྱོང་རལ་ཙོང་ཉ་གཞིས་

ཁིམ་མཛེས་ལྱོངས་ཁུལ་དུ་གཟབ་རྒྱས་ངང་མགྱོ་བརམས། མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ཧྲྟེང་ཀང་གཞྱོན་

པ་ཚེ་རིང་ཐར་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་དང་། མགྱོ་བརམས་པ་ཁབ་བསྒྲགས་བྱས། ཞིང་ཆྟེན་ཞིང་ལས་ཞིང་

སྟེ་ཐིང་གི་ཏང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅིའམ་ཐིང་ཀང་ལི་ཆིང་ཁྱོན་གིས་ཤིས་ཚིག་ཕུལ། མཚོ་བྱང་ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་

པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཡིས་བསུ་མའི་ཤིས་ཚིག་ཕུལ། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་

གིས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་། ཞིང་ཆྟེན་ཞིང་ལས་ཞིང་སྟེ་ཐིང་དང་མཚོ་སྱོན་པྱོའི་མཛེས་ལྱོངས་ཁུལ་སྲུང་སྐྱོང་
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དོན་ཆེན་ཟིན་ཐོ།མཚོ་བྱང་སིད་དོན་སྤི་བསྒྲགས།   

བྟེད་སྤྱོད་དྱོ་དམ་ཅུ། ཞིང་ཆྟེན་སྐྟེ་ཁམས་ཁྱོར་ཡུག་ཐིང་། ཁུལ་དམངས་ཆྟེན་དང་ཁུལ་སིད་གྱོས། དྟེ་བཞིན་

རྱོང་བཞིའི་འགན་འཁུར་བྱོ་མཐུན་གཙོ་བྱོ་མགྱོ་རྱོམ་མཛད་སྱོར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་མུ་རི་གཏྟེར་ཁུལ་གི་སྤང་ཚང་གཏྟེར་

དྱོང་དང་པྱོར་ཕིན་ནས་སྐྟེ་ཁམས་ཁྱོར་ཡུག་ཕྱོགས་བསྡུས་བཅྱོས་སིྒྲག་ལས་དྱོན་གི་འཕྟེལ་རིམ་གནས་ཚུལ་ལ་

ལ་སྐུལ་མཛུབ་ཁིད་བྱས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཆིང་ཕིང་གིས་འཇུ་ལག་ཏུ་ཞིང་ཆྟེན་མི་

ཤུགས་ཐྱོན་ཁུངས་དང་སྤི་ཚོགས་འགན་སྲུང་ཐིང་གི་ཐིང་ཀང་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཧྟེ་ཁྟེང་ལ་ཕྟེབས་རྱོགས་བྱས་

ཏྟེ། ཞིང་ཆྟེན་ཡྱོངས་ཀི་བྱ་གཞག་སྟེ་ཚན་གི་མི་བསྡུ་རྒྱུགས་ལྟེན་བྱ་བའི་འཇུ་ལག་རྒྱུགས་ཁུལ་གི་གནས་ཚུལ་

ལ་སྐྱོར་ཞིབ་བྱས།

●  ཟླ6ཚེས20ཉིན། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་ཐྟེངས18པའི་ཏང་ཙུའུ་ཚོགས་འདུ་དང་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུ་

འཚོགས། ཁུལ་སིད་གཞུང་གི་ཏང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅིའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཡིས་གཙོ་སྐྱོང་བྱས། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་

པ་སྱོ་སྱོ་དང་དང་དྲུང་ཡིག་ཆྟེན་མྱོ་བཅས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་ཨུ་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་རྒྱུན་ཨུ་ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས21པ་འཚོགས། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་

ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཡིས་ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་གནང་།

●  ཉིན་དྟེར། སྤང་ཚང་གཏྟེར་དྱོང་དང་པྱོའི་ས་ངྱོས་འཛུགས་སྐྲུན་དངྱོས་པྱོ་ཐག་གཅྱོད་ལས་དྱོན་

མཐུན་སྦྱོར་སྐུལ་འདྟེད་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་

དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་མ་རུའུ་ཞང་། ཀྲུང་ཨྱོ་སྤི་གཉྟེར་གི་ མགྱོ་གཙོ་ཧྱོ་ཐྟེན་པྱོ་

བཅས་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཚོ་ཅི་ཆང་གིས་ཁུལ་ཐད་གཏྱོགས་སྟེ་ཁག་ར་འཛུགས་སྱོས་ནྱོར་

སིད་གཏྱོང་སྱོ་བྱ་བའི་ཐུན་མྱོང་འབྱོད་གླྟེང་ཚོགས་འདུ་འཚོགས། ཁུལ་ཐད་གཏྱོགས་སྟེ་ཁག་གི་གཏྱོང་སྱོའི་

འཕྟེལ་རིམ་གནས་ཚུལ་བར་ཁབ་བཏང་བ་མ་ཟད། ཁུལ་ཐད་གཏྱོགས་སྱོན་རིས་སྟེ་ཁག་གི་འགན་འཁུར་བྱོ་

མཐུན་གཙོ་བྱོ་ལ་ཐུན་མྱོང་ཐྱོག་འབྱོད་གླྟེང་བྱས། 

●  ཉིན་དྟེར། 2022ལྱོའི་དམའ་རིམ་སླྱོབ་འབིང་གི་ཡྱོན་ཚད་རྒྱུགས་ལྟེན་ལས་དྱོན་གི་བརན་ལམ་

བཀྱོད་གཏྱོང་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་སླྱོབ་བསྡུ་ཨུ་ཡྱོན་

ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རྟེན་ཧ་ཝུན་ཞུག་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་པ་མ་ཟད་གསུང་བཤད་གནང་།

●  ཟླ6ཚེས21ནས23ཉིན་བར། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཧ་ཝུན་ཞུག་མཚོ་བྱང་ཁུལ་མཐྱོ་རིམ་སླྱོབ་འབིང་
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དོན་ཆེན་ཟིན་ཐོ།མཚ་ོབྱང་སདི་དོན་སྤ་ིབསྒྲགས།  

དང་པྱོ་དང་། མདྱོ་ལ་རྱོང་མི་རིགས་བཅའ་སྱོད་སླྱོབ་འབིང་། མཚོ་བྱང་ཁུལ་མཐྱོ་རིམ་སླྱོབ་འབིང་གཉིས་པ་

བཅས་སུ་ཕྟེབས་ནས། 2022ལྱོའི་དམའ་རིམ་སླྱོབ་འབིང་གི་སླྱོབ་གཉྟེར་ཆུ་ཚད་རྒྱུགས་ལྟེན་ལས་དྱོན་ལ་སྐྱོར་

གཟིགས་ལ་སྐུལ་བྱས། 

●  ཟླ6ཚེས22ཉིན། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་ཞྱོད་འགྱོག་ལས་དྱོན་གི་བརན་ལམ་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་

དུ་འཚོགས། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་ཤིང་གཏམ་

བཤད་གནང་། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་མ་རུའུ་ཞང་གིས་གཙོ་སྐྱོང་བྱས།

●  ཉིན་དྟེར། ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་འཆར་འགྱོད་འཛུགས་སྐྲུན་གི་སྐུལ་འདྟེད་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་

རལ་དུ་འཚོགས། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་གིས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་

གནང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་དིལ་སྒྲྱོག་པུ་ཀང་གཡུ་སྒྲྱོན་མཚོ། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་མདའ་བཞི་རྱོང་ཨུའི་

ཧྲུའུ་ཅི་སངས་འབུམ་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་གྱོང་གསྟེབ་དར་རྒྱས་ལ་འབྟེལ་མཐུད་ནུས་ལྡན་བྱྟེད་པའི་མ་དངུལ་རྣམ་

གངས་ཀི་བཀྱོད་གཏྱོང་ཚོགས་འདུ་ནུབ་མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་འཚོགས། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་

དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་གིས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་མ་ཟད་གསུང་བཤད་གནང་།

●  ཟླ6ཚེས22ནས24ཉིན་བར། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཚོ་ཅི་ཆང་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆྟེན་ཆིང་ཏའྱོ་གྱོང་ཁྟེར་

དུ་ཕིན་ནས་མཚོ་སྱོན（ཆིང་ཏའྱོ）ཟྱོང་འདུས་ཆྟེ་མྱོ་དང“མཚོ་བྱང（མཚོ་སྱོན）སྤུས་ལྟེགས་ཐྱོན་རས”ཧྲན་

ཏུང་འགྟེམ་འཚོང་ཚོགས་འདུར་ཞུགས།

●  ཟླ6པའི་ཚེས24ཉིན། ཞིང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ཧྲྟེང་ཀང་གཞྱོན་པ་ཚེ་རིང་ཐར་འཇུ་ལག་རྱོང་དུ་ཕྟེབས་

ནས་ཆུ་ཐན་གནྱོད་འཚེ་འགྱོག་སྲུང་ལས་དྱོན་གི་གནས་ཚུལ་ལ་རྱོག་ཞིབ་གནང་། ཞིང་ཆྟེན་སིད་གཞུང་གི་

དྲུང་ཡིག་ཆྟེན་མྱོ་གཞྱོན་པ་ཧྱོ་ཚན་དང་། ཞིང་ཆྟེན་ཆུ་བྟེད་ཐིང་གི་ཐིང་ཀང་ཀང་ཧིྲ་ཧྥྟེང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་

ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་གིས་ཕྟེབས་རྱོགས་བྱས།

●  ཟླ6ཚེས22ནས་ཚེས25ཉིན་བར། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་

ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཆིང་ཕིང་གཉིས་ཞིང་ཆྟེན་གི་ཏང་སིད་འཐུས་མི་ཚོགས་པ་ཧྲན་ཏུང་དུ་སླྱོབ་

སྦྱོང་དང་རྱོག་ཞིབ་བྱྟེད་པའི་བྱ་འགུལ་ཞུགས།

●  ཟླ6ཚེས27ཉིན། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པའམ་སྤི་བདྟེ་ཅུ་ཀང་ལི་ཞང་ཏུང་གིས་ཁུལ་ཡྱོངས་ཀི་སྤི་བདྟེ་

ལས་ཁུངས་ཀི་དབྱར་དུས་བདྟེ་སྲུང་རྡུང་རྟེག་བཅྱོས་སིྒྲག་གི“ཉིན་བརྒྱའི་བྱ་སྤྱོད”ཀི་ཆྟེད་དྱོན་བཀྱོད་སིྒྲག་

ཚོགས་འདུ་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ནས་འཚོགས།
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དོན་ཆེན་ཟིན་ཐོ།མཚོ་བྱང་སིད་དོན་སྤི་བསྒྲགས།   

●  ཟླ6ཚེས27ནས28ཉིན་བར། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཆིང་ཕིང་གིས་ཧྲན་ཏུང་

ཞིང་ཆྟེན་སྒྲིག་ཨུའི་འབྟེལ་ཡྱོད་མགྱོ་ཁིད་དང་མཉམ་དུ་ཁ་གཏད་རྱོགས་སྐྱོར་ལས་དྱོན་ལ་རྱོག་ཞིབ་བྱས།

●  ཟླ6ཚེས29ཉིན། མཚོ་བྱང་ཁུལ་གི་རྱོགས་སྐྱོར་ལས་བྱྟེད་པ་དང་ཤྟེས་ལྡན་པའི་སྤི་ཁང་བྟེད་སྤྱོད་དང་

ཧྲན་ཏུང་གི་རྱོགས་སྐྱོར་ལས་བྱྟེད་པ་དྱོ་དམ་ཚོགས་པའི་སྱོ་བྱང་འགྟེལ་བའི་མཛད་སྱོ་མཚོ་བྱང་ཁུལ་ནུབ་

མཚོ་གྱོང་རལ་དུ་བསྡུས། མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཨུའི་ར་འཛུགས་པུ་ཀང་གཞྱོན་པ་ཝུའུ་གྱོ་ཆང་དང་། མཚོ་སྱོན་

ཞིང་ཆྟེན་འཕྟེལ་བཅྱོས་ཨུ་ལྷན་གི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་སྐྱོར་ཞིབ་པ་ཧྱོའྟེ་ལིན། ཁུལ་ཀི་མགྱོ་ཁིད་དབྱང་ཧྟེ་

ལུང་དང་། ཁྟེན་ཏུང་ཁང་། དཔལ་རྒྱལ་བཀ་ཤིས། ཀྱོ་ཆིང་ཕིང་། ཝང་ཀྲུང་དབིྱ། ཚོ་ཅི་ཆང་། མ་ཝུན་ཆང་

བཅས་མཛད་སྱོར་ཞུགས།

●  ཉིན་དྟེར། མཚོ་སྱོན་འཇུ་ལག་གི“1•08”ཀི6.9རིམ་པའི་ས་ཡྱོམ་གནྱོད་རྟེས་སླར་གསྱོ་བསྐར་སྐྲུན་

གི་མགྱོ་རྱོམ་མཛད་སྱོ་འཇུ་ལག་རྱོང་རྒྱ་མདྱོ་གྱོང་རལ་དུ་བསྡུས། ཧྲྟེན་ཀང་གཞྱོན་པ་ཁུང་ཡྱོན་གིས་

གསུང་བཤད་གནང་། འཇུ་ལག་གི“1·08”ཀི6.9རིམ་པའི་ས་ཡྱོམ་གནྱོད་རྟེས་སླར་གསྱོ་བསྐར་སྐྲུན་ལས་

དྱོན་དངྱོས་སུ་སྟེལ་མགྱོ་ཚུགས་པ་དང་། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཡིས་འཇུ་ལག་

གི“1·08”ཀི6.9རིམ་པའི་ས་ཡྱོམ་གནྱོད་རྟེས་སླར་གསྱོ་བསྐར་སྐྲུན་གི་དུས་མགྱོ་ག་སིྒྲག་དང་ལས་དྱོན་སྟེལ་

ཚུལ་ངྱོ་སྤྱོད་བྱས་པ་དང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་གིས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཡིས་འཇུ་ལག་དུ་དཔལ་འབྱྱོར་བརན་པྱོ་

དང་། གྱོང་གསྟེབ་དར་སྟེལ། བདྟེ་འཇགས་ཐྱོན་སྐྟེད་ལས་དྱོན་བཅས་ལ་རྱོག་ཞིབ་གནང་།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་རྒྱུན་ལས་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཨ་ཁྱུང་གིས་ཁུལ་དང་རྱོང་གི་

མཉམ་འབྟེལ་ལ་སྐུལ་མཛུབ་ཁིད་ཚན་ཆུང་གི་སྟེ་ཁིད་དྟེ། ནུབ་མཚོ་རྱོ་སྱོལ་སིྤ་གཉྟེར་ཧྟེ་བདག་གཏྟེར་ཁུལ་

དུ་ཕིན་ནས་ཐྱོན་སྐྟེད་བསྐར་གསྱོ་བྱྟེད་པའི་ག་སིྒྲག་ལས་དྱོན་ལ་ལ་སྐུལ་མཛུབ་ཁིད་དང་། བཞུགས་མྱོལ་

ཚོགས་འདུར་གཙོ་སྐྱོང་བྱས།

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པའམ་སྤི་བདྟེ་ཅུ་ཀང་ལི་ཞང་ཏུང་ཁུལ་སིད་གྱོས་ཀི་སྐབས་བཅྱོ་ལྔ་

པའི་རྒྱུན་ཨུའི་ཚོགས་འདུ་ཐྟེངས་བདུན་པར་ཞུགས་པ་མ་ཟད། འབྟེལ་ཡྱོད་གནས་ཚུལ་ཁབ་སྒྲྱོག་བྱས།

●  ཟླ6ཚེས30ཉིན། “མཚོ་སྱོན་གི་ལྱོ་བཅུ”ཞྟེས་པའི་མཚོ་བྱང་གི་ཆྟེད་དྱོན་གསར་འགྱུར་ཡྱོངས་བསྒྲགས་

ཚོགས་འདུ་ཟི་ལིང་དུ་འཚོགས། མཚོ་བྱང་ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞྱོན་པའམ་ཁུལ་དཔྱོན་རྱོ་རྟེ་ཡིས་མཚོ་བྱང་

ཁུལ་གི་ལྱོ་བཅུའི་རིང་གི་གསར་གཏྱོད་འཕྱོ་འགྱུར་དང་བངས་པའི་གྲུབ་འབས་ངྱོ་སྤྱོད་བྱས་པ་དང་། ཞིང་

ཆྟེན་སིད་གཞུང་གསར་འགྱུར་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རྟེན་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཡུས་ཧའྱོ་ཡིས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་། 
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དོན་ཆེན་ཟིན་ཐོ།མཚ་ོབྱང་སདི་དོན་སྤ་ིབསྒྲགས།  

●  ཉིན་དྟེར། ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་རྱོ་རྟེ་ཡིས་ཏང་ཡྱོན་རྒན་པ་དང་། དཀའ་

ངལ་ཡྱོད་པའི་ཏང་ཡྱོན། འཐབ་ས་དང་པྱོའི་ཏང་ཡྱོན་སྱོགས་ལ“བདུན་གཅིག”གི་འཚམས་འདིའི་བྱྟེད་སྱོ་

སྟེལ།

●  ཉིན་དྟེར། 2022ལྱོའི“མི་ཁི་ཉི་ཤུ་མཚོ་བྱང་དུ་གནས་སྐྱོར”དང་མཚོ་སྱོན་ལ་རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་པའི་

གནས་སྐྱོར་མནའ་འབྟེལ་གི“མི་དང་རླངས་འཁྱོར་ཁི་ཕག་མཚོ་སྱོན་དུ་སྐྱོད་པའི”བྱྟེད་སྱོ་སྟེལ་མགྱོ་རྱོམ་

མཛད་སྱོ་འཇུ་ལག་རྱོང་དུ་བསྡུས། ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆྟེན་སིད་གཞུང་གི་དྲུང་ཡིག་ཆྟེན་མྱོ་གཞྱོན་པའམ་

ཧྲན་ཏུང་གི་མཚོ་སྱོན་ལ་རྱོགས་སྐྱོར་བྱྟེད་པ་ལས་བྱྟེད་པ་སྐྱོར་ཁག་བཞི་པའི་རུ་དཔྱོན། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་

ཨུའམ་ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་ཀྱོ་ཆིང་ཕིང་། ཁུལ་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུའམ་འཇུ་ལག་རྱོང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་སུན་ཞའྱོ་

ཙུང་། མཚོ་སྱོན་ཞིང་ཆྟེན་རིག་གནས་དང་གནས་སྐྱོར་ཐིང་གི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་སྐྱོར་གཟིགས་པ་ཁྟེན་

དབིྱན་པང་། ཀྲུང་གྱོ་གནས་སྐྱོར་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གཞྱོན་པའམ་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆྟེན་གནས་སྐྱོར་

ལས་རིགས་མཐུན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཝང་ཏྟེ་ཀྱོང་སྱོགས་བྱྟེད་སྱོར་ཞུགས།

●  ཟླ6ཚེས30ཉིན། ཁུལ་དཔྱོན་གཞྱོན་པ་དབིྱན་མྱོ་ཝུན་གིས་མདྱོ་ལ་རྱོང་དུ་གནས་སྐྱོར་ཕྱོགས་བསྡུས་

ཞབས་ཞུའི་སིྒྲག་གཞི་འཛུགས་སྐྲུན་གི་དུས་མགྱོའི་ལས་དྱོན་ལ་རྱོག་ཞིབ་བྱས། དྟེ་རྟེས་མདྱོ་ལ་དང་ར་ཐང་

གཞུང་ལམ་ཤར་གཏྱོང་བྱྟེད་པའི་མཛད་སྱོར་ཞུགས།

●  ཟླ6ཚེས30ཉིན། G0611བར་མདྱོ་ནས་འཇུ་ལག་བར་གི་མྱུར་བགྱོད་གཞུང་ལམ་གི་ཁྟེ་ཐུར་ནས་རྒྱ་

མདྱོ་བར་མཚམས་སུ་རླངས་འཁྱོར་ཤར་གཏྱོང་བྱས། འཇུ་ལག་ནས་ཟི་ལིང་བར་མྱུར་བགྱོད་གཞུང་ལམ་

མངྱོན་འགྱུར་བྱུང་ནས་རླངས་འཁྱོར་གཏྱོང་བའི་དུས་ཚོད་དྟེ་སའི་དུས་ཚོད2.5ནས1.5རུ་ཉུང་དུ་ཕིན་ཡྱོད། 


