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རིགས་་སློབ
སློབ་་
གསོའི་་སྤྱི
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བྱ་་སྤྱོད
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སྤེལ་་འགོ
འགོ་་ཚུགས
ཚུགས་་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་3ཚེས་19ཉིན་གློག་་ མངོན་འགྱུར་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།
འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། དཀའ་གནས་སུ་གྱར་བའི་གཞོན་ནུ་ལོ་ཆུང་་་་་་་་་
ད་ཐེངས་ཀྱི་བྱེད་སྒོར་ཁྱིམ་ཚང་200ལྷག་ཙམ་ཆ་སྒྲིག་བྱ་སྤྱོད་ནང་་
འཚར་ལོངས་དང་འཇོན་ཐང་ཅན་དུ་འགྱུར་རྒྱུར་རོགས་རམ་བྱེད་པའི་་་ ཞུགས་ཡོད་པ་དེས་སློབ་མ་དབུལ་པོ་200ལྷག་ཙམ་ལ་ཐད་ཀར་རོགས་་་་
ལག་རྩལ་སློབ་པའི་འཆར་འགོད་·གཞོན་ནུའི་འབོད་སྒྲ་སྟེ“ཁྱིམ་ཚང་་་་་ རམ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་དེས་གཅེས་སེམས་ལྡན་པའི་ཁྱིམ་་་་་་་་
རེར་ཕུགས་འདུན་རེ་འགྲུབ་པའི”གནད་སྨིན་དབུལ་སྐྱོར་གྱི་ལས་རིགས་ ཚང་གྲོང་གསེབ་ཏུ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་སྣེ་ཁྲིད་དང་རོགས་རམ་ཐོབ་པའི་སློབ་མ་
སློབ་གསོའི་སྤྱི་ཕན་བྱ་སྤྱོད་དེ་ཚེས་19ཉིན་པེ་ཅིང་དུ་དངོས་སུ་སྤེལ་འགོ་ སློབ་གྲྭར་སྐྱོད་དེ་ཕྲུ་གུ་ཚོ་འཚར་ལོངས་ཡོང་བའི་དཔང་པོ་བྱ་རྒྱུ་རེད།
ཚུགས་པ་རེད། བྱ་སྤྱོད་དེས་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་ཁྱིམ་ཚང་2000འབོད་་་་་་ སྤྱི་ཕན་བྱེད་སྒོའི་ནང་ཁྱིམ་ཚང་ཞུགས་རིང་ཕྲུ་གུ་ཚོར་དགེ་ལས་དང་་་་་་་་
སྐུལ་བྱས་ཏེ་སློབ་མ་དབུལ་པོ་2000ལ་ལས་རིགས་སློབ་གསོ་ལེགས་་་་་་་་་ དགེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་ལ་གཞོལ་རྒྱུར་ཁྲིད་སྟོན་བྱས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོའི་སེམས་ནང
འགྲུབ་ཡོང་བའི་རོགས་རམ་བྱ་རྩིས་ཡོད། བྱེད་སྒོ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི “ལག་རྩལ་སློབ་པའི”ཚོར་སྣང་ཡོང་བ་བྱས་ཏེ་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སྤྱི་ཕན་ནི་ཕན་
“གནད་སྨིན་དབུལ་སྐྱོར”ཁྲོད་ཀྱི་ལས་རིགས་སློབ་གསོའི་ལེགས་ཆ་དང་་ ཚུན་དབར་གཅེས་སྐྱོང་བྱེད་པ་མ་ཟད། དེ་བས་རེ་བས་ཁེངས་པ་དང་་་་་
ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ནས་གུང་གཞོན་སྡེ་ཚོགས་རྩ་་་་་་་་་་་་་་ དྲོ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ཆེ་མོ་ཞིག་ཐུན་མོང་ཐོག་གཏོད་དགོས་པ་དེ་་་་
འཛུགས་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་རིགས་ཁག་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཐུན་་་་་་་་ ཤེས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་རེད།
མོང་ཐོག་རོགས་རམ་བྱས་ནས་དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་གྱི་དམིགས་ཚད་་་
(པ་སངས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་བསྒྱུར། བདེ་སྒྲོན་གྱིས་ཞུས)

རང་་རྒྱལ
རང
རྒྱལ་་གྱིགྱི་་གསར
གསར་་གཏོད“རྣམ
རྣམ་་གྲངས
གྲངས”
”80
80ལལ་བར
བར་་སྣང
སྣང་་དུདུ་་གྲུབ
གྲུབ་་འབྲས
འབྲས་་ཐོབ
ཐོབ་་རེརེ་་ཡོད
ཡོད་་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་3ཚེས་19ཉིན་གློག་་
འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་17ཉིན་ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ཁང་རྒྱལ་ཁབ་་་་་་་
བར་སྣང་ཚན་རིག་ལྟེ་གནས་ཀྱིས་རང་རྒྱལ་གྱི་བར་སྣང་ཚན་རིག་ལས་་་་་
འགན་གྱི་ཐ་སྙད་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ལས་དོན་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པ་་་་་
དང་ཁྱོན“རྣམ་གྲངས”80འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ཡོད་ཅེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་་་་་་
བྱས་པ་རེད།
ཞིབ་དཔྱད་རིགས་གཅིག་མཁས་ཅན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཙུའུ་ཀྲང་

ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ཁང་རྒྱལ་ཁབ་གནམ་དཔྱད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡོན་ཧྲེ་ཨའུ་
ཡང་ཙི་ཡོན་གྱིས་ད་ཐེངས་ཀྱི་བསྡུ་རུབ་ཐད་ཚན་ཞིབ་ལས་དོན་པའི་་་་་་་་་
ཧུར་བརྩོན་རང་བཞིན་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་སྐོང་འཐེན་བྱས་ཏེ་རང་རྒྱལ་་་
གྱིས་བར་སྣང་ཚན་རྩལ་ལས་དོན་པའི་གསར་གཏོད་ཀྱི་གསོན་ཤུགས་་་་་་་
དང་མི་མངོན་པའི་ནུས་པ་འདོན་རྒྱུར་ཐབས་ལམ་གསར་པ་ཞིག་བཏོད་་
ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།
(བདེ་སྐྱིད་དབང་མོས་བསྒྱུར)

པེཔེ་་ཅིང
ཅིང་་གིགི་་དགུན
དགུན་་དུས
དུས་་ཨོཨོ་་རྩལ
རྩལ་་འགྲན
འགྲན་་ཚོགས
ཚོགས་་སྒྲིག
སྒྲིག་་འཛུགས
འཛུགས་་ཨུཨུ་་ལྷན
ལྷན་་གྱིས
གྱིས་་
གོགོ་་ལ་ཧྲིལ
ཧྲིལ་་པོཔོ་་ནས
ནས་་འཇོན
འཇོན་་ཐང
ཐང་་ཅན
ཅན་་གདན
གདན་་ཞུཞུ་་བྱེད
བྱེད་་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་3ཚེས་19ཉིན་གློག་་
འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། པེ་ཅིང་གི་དགུན་དུས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་་་་་་
སྒྲིག་འཛུགས་ཨུ་ལྷན་ནས་ཆ་འཕྲིན་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། པེ་ཅིང་གི་་་
དགུན་དུས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་སྒྲིག་འཛུགས་ཨུ་ལྷན་གྱིས་ཟླ་3ཚེས་20
ཉིན་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་སྤྱི་བསྒྲགས་སྤེལ་ནས་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོ་་་་་་་་་
ནས་ལས་དོན་པ་ཐེངས་དང་པོ་གདན་ཞུ་བྱ་རྒྱུ་རེད།
ད་ཐེངས་ཀྱི་གདན་ཞུར་ལས་གནས་21ཡོད་པར་ལས་དོན་པ་22
དགོས་པའི་ནང་ལས་གནས་10ལ་མཁོ་བའི་ལས་དོན་པ་11གོ་ལ་ཧྲིལ་་་་་
པོར་ཕྱོགས་ནས་གདན་ཞུ་བྱ་རྒྱུ་རེད། གདན་ཞུའི་ལས་གནས་དེ་་་་་་་་་་་
འཆར་འགོད་འཛུགས་སྐྲུན་དང་། ལུས་རྩལ་ཁང་གི་དོ་དམ། ཁྲོམ་་་་
ར་གསར་སྤེལ། སྨྱན་སྦྱོར། ནོར་དོན། བཅའ་ཁྲིམས། ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་་

ཡིག་སོགས་ཀྱི་ཆེད་ལས་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད། ཟླ་3ཚེས་20ཉིན་ནས་་་་་་
ཚེས་31ཉིན་བར་དྲ་རྒྱར་མིང་ཐོ་འགོད་པ་དང་འོས་བབ་ལ་ཐོག་མའི་་་་་་
ཞིབ་བཤེར་བྱ་རྒྱུ་རེད།
པེ་ཅིང་གི་དགུན་དུས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་སྒྲིག་འཛུགས་ཨུ་ལྷན་་་་་
ནང་ཁུལ་དུ་ད་ཆ་སྒྲིག་གཞི་ཁག་9དང་འཁོར་སྐྱོད་ལྟེ་གནས་2ཡོད་པར་་
དུས་འགོའི་ལས་དོན་པ་170ལྷག་ཙམ་ཟིན་ཡོད། སླད་ཕྱིན་གྲབས་་་་་་་
འཛུགས་ལས་དོན་གྱི་དགོས་མཁོ་གཞིར་བཟུང་ཆེད་ལས་ཅན་དང་རྒྱལ་་་
སྤྱི་ཅན་གྱི་བསམ་གཞིག་དང་ཆེད་ལས་ཀྱི་བྱང་ཚད་ལྡན་པའི་འཇོན་ཐང་
ཅན་ཁག་གཅིག་གྲབས་འཛུགས་དཔུང་ཁག་ནང་མུ་མཐུད་གདན་ཞུ་བྱ་་་
རྒྱུ་རེད།
(བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་བསྒྱུར། བདེ་སྒྲོན་གྱིས་ཞུས)

ཞི་ཅིན
ཞི་
ཅིན་་ཕིང
ཕིང་་གིས
གིས་་ཨ་རིའི
རིའི་་རྒྱལ
རྒྱལ་་དོན
དོན་་བློན
བློན་་ཆེན
ཆེན་་
ཏི་་ལེ
ཏི
ལེ་་སེན
སེན་་དང
དང་་མཇལ
མཇལ་་འཛོམས
འཛོམས་་གནང
གནང་་བ།

སྙིང་སྟོབས་ཐོག་ནས་ཀྲུང་ཨའི་་་་་་་་་
འབྲེལ་བའི་འཕེལ་ཕྱོགས་སྟངས་་་་་་
འཛིན་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས། འཐབ་་
ཇུས་ཐད་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་བྱ་་་་་་་་
རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་ཕན་་་་་
ཚུན་ཤེས་རྟོགས་ཡོང་ཤུགས་ཆེ་རུ་་་་
གཏོང་དགོས། ཀྲུང་ཨའི་ཐུན་མོང་་
ཁེ་ཕན་དེ་མི་མཐུན་པའི་ཆ་ལས་ཆེ་་
བ་ཡོད་པས་མཉམ་ལས་ནི་ཕྱོགས་་་་
གཉིས་པོའི་གདམ་ག་ཡང་དག་་་་་་་་་
འབའ་ཞིག་ཡིན། ཕུགས་ཡུན་དང་་
འཐབ་ཇུས་ཀྱི་ཟུར་ཚད་ནས་ཀྲུང་་་་
ཨའི་འབྲེལ་བར་ལྟ་སྟངས་ཡག་པོ་་་་
འཛིན་ཏེ་མཉམ་ལས་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་
ཆེར་བཏང་ནས་གཉིས་ཁེ་གཉིས་་་་་
ཕན་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས། ས་ཁུལ་་་་
གྱི་གླེང་ཆེའི་གནད་དོན་ཐད་འབྲེལ་
གཏུག་དང་མཐུན་སྦྱོར་བྱེད་ཤུགས་་
ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། ཕྱོགས་གཉིས་་
པོའི་སྲོག་ཤིང་གི་ཁེ་ཕན་དང་དོ་་་་་་་
ཟླ་3ཚེས་19ཉིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེ་མོར་ཨ་རིའི་རྒྱལ་དོན་་་་་་ ཁུར་བྱེད་རིགས་ཆེ་གྲས་ལ་བརྩི་་་་་་་་
བློན་ཆེན་ཏི་ལེ་སེན་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ།
འཇོག་བྱས་ནས་ཀྲུང་ཨའི་འབྲེལ་བ་
ཁྱོན་ཡོངས་ནས་བརྟན་པོ་ཡོང་རྒྱུར་
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་3ཚེས་19ཉིན་་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་19ཉིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་་་་་་་་ སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་དགོས། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་མི་དམངས་ལ་མཛའ་་་་་་
ཅིན་ཕིང་གིས་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེ་མོར་ཨ་རིའི་རྒྱལ་དོན་བློན་་་་ གྲོགས་འགྲོ་འོང་བྱ་རྒྱུའི་ལྕག་སྐུལ་བྱེད་པ་དང་སྦྲགས་འགྲོ་འོང་བྱེད་་་་
རྒྱའང་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་ཀྲུང་ཨའི་འབྲེལ་བའི་སྤྱི་ཚོགས་རྨང་གཞི་རྒྱུན་
ཆེན་ཏི་ལེ་སེན་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་མིག་སྔར་ཀྲུང་ཨའི་འབྲེལ་བ་འཕེལ་རྒྱས་་་་་་་་་་་་ ཆད་མེད་པར་སྲ་བརྟན་དུ་གཏོང་དགོས་ཞེས་ནན་བཤད་གནང་བ་་་་་
གཏོང་རྒྱུར་གོ་སྐབས་ཆེན་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཡོད། ངས་ཙུང་ཐུང་ཐེ་རོན་ རེད།
ཏི་ལེ་སེན་གྱིས་དང་ཐོག་ཙུང་ཐུང་ཐེ་རོན་ཕུ་ཡིས་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་་་་་་་་་
ཕུ་དང་ཁ་པར་དང་འཕྲིན་ཡིག་བརྒྱུད་འབྲེལ་གཏུག་ཡག་པོ་བྱེད་་་་་་་་་
ཅིན་ཕིང་ཁྱེད་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རོགས་གསུང་གི་འདུག་ཅེས་ཞུས་་་་་
བཞིན་ཡོད། ངེད་གཉིས་པོར་ཀྲུང་ཨ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོ་མཉམ་ལས་་
ཤིང་། ཁོང་གིས་ཙུང་ཐུང་ཐེ་རོན་ཕུ་ཡིས་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་ཁྱེད་་་་་་
རོགས་ཟླ་ཡག་པོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ངེས་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་།
ཕྱོགས་གཉིས་པོས་སྤྱིའི་བགོ་གྲངས་ཆེ་ཤོས་དེ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ན་་ དང་ཞལ་པར་བརྒྱུད་འབྲེལ་བ་གནང་རྒྱུར་མཐོང་ཆེན་གནང་བ་་་་་་་་་་
ཀྲུང་ཨའི་འབྲེལ་བ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་ཁ་ཕྱོགས་ཡང་དག་ཅིག་་་་་ དང་། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོའི་གཙོ་བདག་གང་མགྱོགས་ཐུག་འཕྲད་་་་་་
ཡོང་རྒྱུ་རེད། སླད་ཕྱིན་ཕྱོགས་གཉིས་པོས་ང་དང་ཙུང་ཐུང་ཐེ་རོན་་་་ ཡོང་རྒྱུའི་རེ་སྒུག་གནང་བ། དེ་བཞིན་གོ་སྐབས་བྱུང་ཚེ་ཀྲུང་གོར་་་་་་་་
ཕུ་དབར་བྱུང་བའི་ཐུན་མོང་ངོས་འཛིན་དང་སྙིང་དོན་གཞིར་བཟུང་་ ཕེབས་ནས་ཨ་ཀྲུང་འབྲེལ་བའི་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ལྔ་བཅུའི་འཕེལ་རྒྱས་་
མཐོ་རིམ་དང་རིམ་ཁག་དབར་གྱི་འགྲོ་འོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་ ཕྱིར་ཁ་ཕྱོགས་གཏན་འཁེལ་བྱ་རྒྱུའི་རེ་བ་གནང་གི་འདུག ཨ་རི་་་་་་་་་
ཕྱོགས་གཉིས་དང་། ས་ཁུལ། གོ་ལ་ཧྲིལ་པོ་བཅས་རིམ་ངོས་ཀྱི་ཁྱབ་་་ ཕྱོགས་ཀྱིས་གདོང་ཐུག་མི་ཡོང་བ་བྱེད་པ་དང་། ཁ་གཏད་དུ་མི་་་་་་་་་་
ཁོངས་ཁག་གི་མཉམ་ལས་བྱེད་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཚོར་སྣང་་་་་་་ ལངས་པ། ཕན་ཚུན་བརྩི་འཇོག་བྱེད་པ། མཉམ་ལས་གཉིས་ཕན་་་་་་
སྐྱེན་པའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་འོས་འཚམ་དང་ལྟ་འདོམས་བྱ་རྒྱུ། ཡོང་བ་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་སྙིང་དོན་ལྟར་ཨ་ཀྲུང་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་་་་་་་
ཀྲུང་ཨའི་འབྲེལ་བ་འགོ་འཛུགས་ས་གསར་པའི་ཐོག་སྐྱོན་བྲལ་དང་་་་་ འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཨ་ཀྲུང་དབར་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་ཤུགས་་་་་
བརྟན་ལྷིང་ངང་མདུན་ཕྱོགས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་་་་་་ སྔར་བས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ། ཨ་ཀྲུང་དབར་གྱི་མཐུན་སྦྱོར་མཉམ་ལས་་་་
ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་འཕྲད་པའི་འགྲན་སློང་
གཏོང་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཀྲུང་ཨའི་འབྲེལ་བ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོ་དང་་ ལ་ཐུན་མོང་ཐོག་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་འདོད་མོས་ཡོད་ཅེས་་་་
གསུངས་པ་རེད།
འཛམ་གླིང་གི་ངོས་ནས་བརྗོད་ན་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན།
(སྤེན་ཚེས་བསྒྱུར། སྤེན་ཚེ་དང་དཀོན་མཆོག་སྒྲོལ་མས་ཞུས)
ཕྱོགས་གཉིས་པོས་ལོ་རྒྱུས་དང་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ལ་འགན་འཁུར་བའི་

པེཔེ་་ཅིང
ཅིང་་ནས
ནས་་ཡུལ
ཡུལ་་ཤུལ
ཤུལ་་བར
བར་་གྱིགྱི་་ཐད
ཐད་་གཏོང
གཏོང་་གནམ
གནམ་་གྲུགྲུ་་གཏོང
གཏོང་་འགོ
འགོ་་ཚུགས
ཚུགས་་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ཟི་ལིང་ནས་ཟླ་3ཚེས་19ཉིན་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་18ཉིན་པེ་ཅིང་རྒྱལ་སའི་མཁའ་་་་་
འགྲུལ་ཀུང་སིའི་JD5207རྟགས་ཅན་གྱི་དུས་གཏན་གནམ་གྲུ་ཡུལ་་་
ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་དཔལ་ཐང་གནམ་ཐང་དུ་བབས་པ་་་་་
དང་བསྟུན་ནས་རྒྱལ་སའི་མཁའ་འགྲུལ་གྱིས་ཡུལ་ཤུལ་གྱི་མཁའ་ལམ་་
དངོས་སུ་གཏོད་འགོ་ཚུགས་པ་རེད།
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་་་་་་་་
མཐོའི་གནམ་ཐང་ཡན་ལག་ལམ་ཐིག་ཏུ་རྒྱལ་སར་ཐད་འཕུར་གྱི་དུས་

གཏན་གནམ་གྲུ་འཕུར་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ཡང་ཡིན་པ་རེད།
མཁའ་ལམ་དེ་བཏོད་པ་ལས་ཡུལ་ཤུལ་གྱིས་གཙང་གསུམ་ཆུ་་་་་་་་
འགོ་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱི་གླིང་སྒྲིག་སྲོལ་ཚོད་ལྟ་དང་། ཁུ་ཁུ་ཤི་རི་མངོན་མིན་
རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་རེ་ཞུ། བོད་རིགས་ས་ཁུལ་གྱི་རིག་གནས་སྲུང་
སྐྱོང་ཚོད་ལྟ་ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་བཅས་བྱེད་པར་དོན་སྙིང་གལ་ཆེན་་་་་
ལྡན་ཡོད་པ་རེད།
(དོན་གྲུབ་ཀྱིས་བསྒྱུར། དམ་ཆོས་ཀྱིས་ཞུས)

“ཕུཕུ་་ཐུང
ཐུང་་བརྫེས
བརྫེས་་ནས
ནས་་ངར
ངར་་ཤུགས
ཤུགས་་སྒྲིམས
སྒྲིམས”
”ཞེས
ཞེས་་པའི
པའི་་ངལ
ངལ་་
རྩོལ་་དཔེ
རྩོལ
དཔེ་་བཟང
བཟང་་བའི
བའི་་བརྙན
བརྙན་་པར
པར་་བརྩམས
བརྩམས་་ཆོས
ཆོས་་
འགྲེམས་་སྟོན
འགྲེམས
སྟོན་་པེཔེ་་ཅིང
ཅིང་་དུདུ་་བྱས
བྱས་་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་3
ཚེས་15ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།“ངལ་་་་་་
རྩོལ་དཔེ་བཟང་བས་ངལ་རྩོལ་དཔེ་བཟང་བར་པར་་་
རྒྱག་པ་དང་། ངལ་རྩོལ་ནི་གཟི་བརྗིད་ཆེ་ཤོས་ཡིན”
ངལ་རྩོལ་དཔེ་བཟང་བའི་འདྲ་པར་54དང་། ངལ་་་་
རྩོལ་དཔེ་བཟང་བའི་བཅར་གླེང་ཟིན་ཐོ1 གསར་་་་་་
རྩོམ་གྱི་དངོས་མཚོན་གློག་བརྙན1 བརྗོད་དོན་གཙོ་་
བོའི་བརྙན་དེབ་1སོགས་ཉེ་ཆར“ཕུ་ཐུང་བརྫེས་ནས་
ངར་ཤུགས་སྒྲིམས—‘ཀྲུང་གོའི་ཕུགས་འདུན།
ངལ་རྩོལ་མཛེས’”ཞེས་པའི་བརྙན་པར་བརྩམས་་་་་་་
ཆོས་འགྲེམས་སྟོན་དེ་ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་ཁབ་རྟེན་རྫས་་་་་་་་་་
བཤམས་མཛོད་ཁང་དུ་གཉེར་འགོ་ཚུགས།
བརྙན་པར་འགྲེམས་སྟོན་དེ་ཀྲུང་གོའི་པར་རྒྱག་་
མཁས་ཅན་མཐུན་ཚོགས་དང་། ཀྲུང་གོའི་ལས་་་་་་་་་་་
བཟོའི་རིག་གནས་ལུས་རྩལ་མཐུན་ཚོགས། ཧུའུ་་་་་་་་
ནན་ཞིང་ཆེན་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་ཚོགས། ཧུའུ་ནན་ཞིང་་་་་་
ཆེན་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ་ལས་རིགས་མཉམ་འབྲེལ་ལྷན་་་
ཚོགས་བཅས་ཀྱིས་གཙོ་གཉེར་བྱས་པ་དང་། ཧུའུ་་་་་་
ནན་ཞིང་ཆེན་པར་རྒྱག་མཁས་ཅན་མཐུན་ཚོགས་་་་་་་
ཀྱིས་སྒྲུབ་འགན་འཁུར་ཞིང་། བརྙན་པར་འགྲེམས་་་་

སྟོན་གྱི་གྲོས་འགོ་འདོན་མཁན་ནི་ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་་
པར་རྒྱག་མཁས་ཅན་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་།
རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ངལ་རྩོལ་དཔེ་བཟང་བ། མི་སེར་གྱི་་་་་
སྨན་ཚོང་ཁང་ཆེན་མོའི་མུ་འབྲེལ་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་་་་་
ཀུང་སིའི་ཏུང་ཧྲི་ཀྲང་བཅས་ཡིན་པའི་ཞེ་ཙི་ལུང་་་་་་་་་
ཡིན། 2017ལོའི་ལོ་འགོར་གཙོ་གཉེར་ཕྱོགས་ཀྱིས་་་
ཤིན་ཅང་དང་། ནང་སོག བོད་བཅས་ཚུད་པའི་་་་་་་་
ཞིང་ཆེན་དང་། གྲོང་ཁྱེར། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བཅས་་་
31ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ངལ་རྩོལ་དཔེ་བཟང་བ་པར་་་་
རྒྱག་གི་གདན་ཞུ་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པ་རེད།
ད་རེས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཁྲོད་འགྲེམས་སྟོན་དང་་
འགྲེལ་བཤད་བྱས་པ་དང་ཕྱིར་དྲིལ་བསྒྲགས་དང་་་་་་་
བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བར་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མི་ཚོགས་མི་འདྲ་བའི་་་་
དོ་ཁུར་ཆེན་པོ་ཐོབ་སྟེ་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས“ངལ་་་
རྩོལ་དཔེ་བཟང་བའི”ཚོགས་སྤྱིར་རྒྱུས་མངའ་སྔར་་་་་
ལས་ཟབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་རེས་ཀྱི་བརྙན་པར་་་་་་་་་་་་་
འགྲེམས་སྟོན་དེ་ཟླ་3པའི་ཚེས་18བར་འཚོག་རྒྱུ་་་་་་་་་
རེད།
(གནམ་ཕྱུག་རྒྱལ་གྱིས་བསྒྱུར། པ་སངས་ཚེ་་་་་་་་
རིང་གིས་ཞུས)

མཁའ་་དབྱིངས
མཁའ
དབྱིངས་་ནས
ནས་་འོང
འོང་་ཁའི
ཁའི་་མཛེས
མཛེས་་ལྗོངས
ལྗོངས་་ལ་བལྟ
བལྟ་་བ།

དཔྱིད་རྨོད་དུས་མཚམས་སུ་ས་གནས་ཁག་གི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་འོང་ཁ་སྔོ་ཐིང་ཐིང་དུ་གྱུར་ཞིང་། འདི་ནི་3ཚེས་13ཉིན་མཁའ་དབྱིངས་ནས་པར་དུ་བླངས་པའི་ཀོང་ཤིས་ཧོ་ཁྲེ་གྲོང་ཁྱེར་ལུའོ་ཁྲེང་་་་་་
རྫོང་ཆའོ་ཧྲན་ཤང་པན་ཐོན་གྲོང་ཚོའི་འོང་ཁའི་མཛེས་ལྗོངས་ཡིན་པ།

