རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར།

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།
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ཕྱི་འབྲེལ་པུའི་མགྲིན་ཚབ་པས།

ལ་ཏིང་མེ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་
ལས་ནང་ཧུར་ཐག་ཞུགས་རྒྱུར་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་5ཚེས་་་་་་
18ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་18ཉིན་ཕྱི་་་་་་་་་་་
འབྲེལ་པུའི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཧྭ་ཁྲུན་ཡིང་གིས་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་་་་་
ཀྱིས་ལ་ཏིང་མེ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་་་་་་་་་་་་་་
གཅིག”གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་ལས་ནང་ཧུར་ཐག་ཞུགས་རྒྱུར་་་་
དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབྲེལ“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་་་་་
གྲོས་འགོས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་དེ་བས་མང་བར་ཕན་པ་་་་
ཐོབ་པ་དང་འཛམ་གླིང་དར་རྒྱས་དང་བརྟན་ལྷིང་ལ་སྔར་་་་་
ལས་ལྷག་པའི་སྐུལ་འདེད་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་
པ་རེད།
དེ་ཉིན་གྱི་གསར་འགོད་པའི་འཆར་ཅན་ཚོགས་འདུའི་
ཐོག་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས། གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་་་་་་་་་་
གཞིགས་ན། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལ་ཏིང་མེ་གླིང་་་་་་
དང་ཅ་ལེ་པིའི་དཔལ་འབྱོར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལག་་་་་་་་་་་་
བསྟར་དྲུང་ཡིག་གིས་ཉེ་ཆར་ལ་ཏིང་མེ་གླིང་དང་ཅ་ལེ་པིའི་་་
རྒྱལ་ཁབ“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་འགོའི་ནང་་་་་་་་་་
ཞུགས་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་བྱས་ཡོད། ཁོང་གིས་ད་དུང་ལ་ཏིང་
མེ་གླིང་དང་ཅ་ལེ་པིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ད་ཆ་ཀྲུང་གོ་དང་ཨེ་ཤེ་་་་
ཡའི་དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་གཞི་གཞན་དག་དང་འབྲེལ་གཏུག་་་
བྱེད་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གོ་སྐབས་འཕྲད་་་་་
ཡོད།“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་ལས་་་་་
མཐོ་རིམ་གླེང་སྟེགས་ཀྱིས་ང་ཚོར་ཤེས་དཔལ་སྦྲེལ་མཐུད་་་་་་
དང་དར་རྒྱས་མཉམ་སྤྱོད་ཀྱི་གྲོས་འགོ་བཏོན་ཡོད་ཅེས་་་་་་་་་
བརྗོད་ཡོད། ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་དེའི་ཐད་དཔྱད་བརྗོད་་་་་་་
གང་ཞིག་སྤེལ་རྩིས་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས་པར།

ཧྭ་ཁྲུན་ཡིང་གིས་ཆི་ལི་དང་ཨ་ཀེན་ཐིན་གྱི་ཙུང་ཐུང་་་་་་ འབྱོར་སྒྲིག་གཞི་གཅིག་སྡུད་ཁུལ་ཞིག་དང་ཀྲུང་གོའི་མཉམ་་
དང་། དེ་བཞིན་ལ་ཏིང་མེ་གླིང་དང་ཅ་ལེ་པིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་་ ལས་རོགས་ཟླ་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་་་་་་་་
པུའུ་རིམ་པའི་དཔོན་རིགས་དང་དེ་བཞིན་ས་ཁུལ་རྩ་་་་་་་་་་་་་ ཀྲུང་གོ་དང་ལ་ཏིང་མེ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་དབར་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་་་་
འཛུགས་ཀྱི་འགན་ཁུར་བ་20ལྷག་ཙམ“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་་་་་་ ཁག་གི་མཉམ་ལས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་མགྱོགས་་་
གཅིག”གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་ལས་མཐོ་རིམ་གླེང་སྟེགས་ལ་་་་་་་ མྱུར་ཕྱིན་ནས་ལག་གདང་སྦྲེལ་ནས་ལས་དབང་གཅིག་་་་་་་་་་
ཞུགས་ཡོད། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལ་ཏིང་མེ་གླིང་་་་་་ མཐུན་འདུས་གྲུབ་གཏོད་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དུས་མཚམས་་་
དང་ཅ་ལེ་པིའི་དཔལ་འབྱོར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ལག་་་་་་་་་་་་ གསར་པ་ཞིག་ཏུ་སླེབས་ཡོད།“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་
བསྟར་དྲུང་ཡིག་མཁྱེན་ལྡན་མ་པར་སའེ་ན་རིམ་མཐོའི་་་་་་་་་ འཛུགས་རྒྱུ་ནི་སྒོ་དབྱེ་བསྟུན་མཁས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ལས་་་་་
ཚོགས་འདུ་སྲིད་ཇུས་འབྲེལ་གཏུག་རིམ་མཚུངས་ཚོགས་་་་་་་་ སྟེགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཚང་མ་འདྲ་་་་་་་་་་་་
འདུར་ཞུགས་པ་དང་འབྲེལ་ལ་ཏིང་མེ་གླིང་གི་ཚབ་ཞུས་་་་་་་་ མཉམ་ངང་ཞུགས་མཁན་དང་། ལེགས་སྐྱེས་འབུལ་མཁན།
ནས་གཏམ་བཤད་སྤེལ་ཡོད། གླེང་སྟེགས་ནང་ཞུགས་་་་་་་་་་་ ཕན་པ་ཐོབ་མཁན་བཅས་རེད། ལ་ཏིང་མེ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ
མཁན་ཏིང་མེ་གླིང་གི་འཐུས་མི་ཚང་མས་ས་ཁུལ་དང་རྒྱལ་་་་ “རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་ལས་ནང་ཧུར་
ཁབ་འདི་གའི་འཕེལ་རྒྱས་འཐབ་ཇུས་དང “རྒྱུད་གཅིག་་་་
་
ཐག་ཞུགས་རྒྱུར་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་དགའ་བསུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་འགོ་སྦྲེལ་མཐུད་ཐུབ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་་་་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྲིད་ཇུས་མཐུན་སྦྱོར་དང་། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་
བཏང་ནས་སའི་གོ་ལའི་ཕྱེད་ལྷོ་མའི་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་ འཐབ་ཇུས་སྦྲེལ་མཐུད་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས“རྒྱུད་་་་་་་་
འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་མགྱོགས་སུ་བཏང་ནས་ལྷོ་ལྷོ་མཉམ་ལས་་ གཅིག་ལམ་གཅིག”མཉམ་དུ་སྐྲུན་པའི་འདུ་ཤེས་དང་། རྩ་་་
ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་འདོད་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ཡོད། དེ་ཐོག་་ དོན། མཉམ་ལས་བྱ་ཐབས་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱབ་་་་་་་་་་
ནས“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་འགོ་དེ་ལ་ཏིང་མེ་་་་་་་་ ཁོངས་ཁག་གི་དོན་གཉེར་མཉམ་ལས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་་
གླིང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམ་པ་དང་རྒྱལ་་་་་ སྟེ“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་གྲོས་འགོས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་
ཁབ་ཁག་གིས་ཕན་ཚུན་སྦྲེལ་མཐུད་དང་གཉིས་ཕན་མཉམ་་ ཁུལ་དེ་བས་མང་བར་ཕན་པ་ཐོབ་པ་བྱས་ཐོག་འཛམ་གླིང་་་་
ལས་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུའི་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་གི་བསམ་་་་་ དར་རྒྱས་དང་བརྟན་ལྷིང་ལ་སྔར་བས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་
འདུན་དང་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།
ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།
ཧྭ་ཁྲུན་ཡིང་གིས་ལ་ཏིང་མེ་གླིང་དང་ཅ་ལེ་པི་ནི་འཕེལ་
（བསོད་ནམས་དཔའ་མོས་བསྒྱུར། པ་བསོད་ཀྱིས་་་་་་་་
རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་གསར་དར་དཔལ་་་་་་་་་་ ཞུས）

“ཁྱིམ་མཚེས་དུས་ཆེན”བརྒྱུད་ཕྱི་
རྒྱལ་བ་ཚོས་ཀྲུང་གོའི་རིག་
གནས་ལ་དགའ་པོ་བྱེད་པ།

⇑“ཅུད་ཧྲེ”ཀྲུང་བྷེའི་བཟོ་ལས་གླིང་གི་གཞི་ཁྱོན་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་མ་འཇོག་རྣམ་གྲངས་ཏེ། ཚོང་འགུགས་ཅུས་ཀྲུང་་
བྷེ་ཚོང་ཟོག་ཚོང་འགྲེམས་གླིང་གི་དུས་ཐེངས་དང་པོའི་ལས་གྲྭ་ཉིན་ཤས་གོང་ལས་མཇུག་འགྲིལ་བའི་མཛད་སྒོ་་་་་་་་་་་་
འཚོགས་པ་དེ་ཐོག་ནས་ཀྲུང་བྷེའི་བཟོ་ལས་གླིང་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཚོང་འགུགས་མ་འདྲེན་བྱེད་པའི་ཆ་རྐྱེན་སྔར་་་
བས་ལྡན་པ་མཚོན་ཡོད། མིག་སྔར་ཀྲུང་བྷེ་ཕྱོགས་གཉིས་པོས་ཐུན་མོང་ཐོག་ཀྲུང་བྷེའི་བཟོ་ལས་གླིང་དེ་སྒོ་དབྱེ་་་་་་་་་་་
གཉིས་ཁེ་དང་ལྗང་མདོག་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་གི་རྒྱལ་སྤྱི་ཅན་གྱི་ཐོན་ལས་མཉམ་ལས་ལས་སྟེགས་དང་ཕྱོགས་གཉིས་་་
མཉམ་ལས་ཀྱི་མ་དཔེའི་ལས་གྲྭ་དང་དར་གོས་ལམ་བུའི་དཔལ་འབྱོར་ཁུལ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་མུ་ཏིག་ལྟ་བུའི་རྣམ་་་་་་་་་་་
གྲངས་ཤིག་ཏུ་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། འདི་ནི་ཟླ་5ཚེས་12ཉིན་བྷེ་ཨུ་རུ་སུའི་མིན་སི་ཁེ་གནམ་ཐང་ཉེ་འཁོར་གྱི་ཀྲུང་་་་་་
བྷེའི་བཟོ་ལས་གླིང་གི་གཞུང་ལས་ཁང་ཆེན་ཡིན་པ།

ནེ་པ་ལའི་ཁུང་ཙི་སློབ་གླིང་དང་ཀྲུང་གོའི་མ་
འཇོག་ཁེ་ལས་ཀྱིས་མཉམ་དུ་ཤེས་ལྡན་པ་
གསོ་སྐྱོང་རྟེན་གཞི་བསྐྲུན་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ཀ་་་་་
ཏ་མན་རྡུ་ནས་ཟླ་5ཚེས་18ཉིན་གློག་འཕྲིན་་་་
འབྱོར་གསལ། གོང་ཚེས་ཉིན་ནེ་པ་ལའི་ཀ་ཏ་་
མན་རྡུ་སློབ་ཆེན་གྱི་ཁུང་ཙི་སློབ་གླིང་དང་ནེ་པ་་་་་
ལར་ཡོད་པའི་ཀྲུང་གོའི་མ་འཇོག་ཁེ་ལས་མཐུན་་་
ཚོགས་ཀྱིས་ཀ་ཏ་མན་རྡུར་མཛད་སྒོ་འཚོགས་་་་་་་་
ནས“ཀྲུང་གོའི་མ་འཇོག་ཁེ་ལས་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་པ་་་་
གསོ་སྐྱོང་རྟེན་གཞི”དངོས་སུ་བཙུགས་པ་རེད།
ནེ་པ་ལར་བཅའ་སྡོད་ཀྲུང་གོའི་གཞུང་ཚབ་་
ཆེ་མོ་བ་ཡུས་ཧུང་གིས་སྒོ་བྱང་གི་ཁེབས་ཡོལ་ཕྱེ་་་་་
བའི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་གཏམ་བཤད་སྤེལ་ཞིང་།
ཁོང་གིས“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་་་་
མཉམ་ལས་མཐོ་རིམ་གླེང་སྟེགས་མཇུག་འགྲིལ་་་་་
མ་ཐག“ཀྲུང་གོའི་མ་འཇོག་ཁེ་ལས་ཀྱི་ཤེས་ལྡན་་་་
པ་གསོ་སྐྱོང་རྟེན་གཞི”བཙུགས་པ་ནི་དུས་ལ་་་་་་་་
བབས་པ་ཞིག་རེད། རྟེན་གཞིས་དགོས་མཁོར་་
གཞིགས་ནས་ཀྲུང་གོའི་མ་འཇོག་ཁེ་ལས་ལ་་་་་་་་་་་
དམིགས་སའི་རང་བཞིན་གྱི་ཞབས་འདེགས་ཞུས་
ཏེ་ཁོང་ཚོ་ནེ་པ་ལར་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་རོགས་་
རམ་བྱ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་བཤད།

⇒ 2017ལོའི་ཟླ་5ཚེས་18ཉིན“ཀྲུང་་
ཕྱི་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་ལྟར་བརྩེ”ཞེས་པའི་ཆིང་་་་་
ཏའོ་གྲོང་ཁྱེར་2017ལོའི་ཁྱིམ་མཚེས་དུས་་་་་་་་
ཆེན་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོས་སྤེལ་བར་ཀྲུའུ་ཧའེ་་་་་་་
ལམ་གྱི་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་སྡོད་པའི“ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་་་་་་་་
ཁྱིམ་མཚེས”མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་སྡེ་ཁུལ་གྱི་་་་་་་་
གྲོང་མི་དང་མཉམ་དུ“ཁྱིམ་མཚེས་དུས་་་་་་་་་་་་་
ཆེན”བསུས་ནས། ལོ་འདྲིལ་འབྲས་ཆན་་་་་་་་་་་
འདྲིལ་བ་དང་། ཅའོ་ཙི་བཟོ་བ། ཤོག་དྲས་རི་་
མོ་སྦྱོང་བ། དྲག་རྩལ་སྦྱོང་བ་སོགས་ངོ་མཚར་་་
ཆེ་བའི་ཀྲུང་གོའི་རིག་གནས་ངོམས་སྟོན་ལས་་་་
ཀྲུང་གོའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་མི་ཆོས་འདུ་ཤེས་ནུབ་་་་་་
ཕྱོགས་རིག་གནས་དང་མཉམ་དུ་འདྲེས་ནས་་་་་
ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་ཁྱིམ་མཚེས་ཚོའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་་་་་་་
ཅིང་། འདི་ནི་2017ལོའི་ཟླ་5ཚེས་18ཉིན་་་་་
ཆིང་ཏའོ་ཡི“ཁྱིམ་མཚེས་དུས་ཆེན”ཐོག་ཡུག་་་
རེན་ནས་ཡོང་བའི་སྡེ་ཁུལ་གྱི་གྲོང་མི་སོའོ་ཧྥེ་ཡཱ
(གཡོན)ཡིས་ཁྱིམ་མཚེས་དང་མཉམ་དུ་ལོ་་་་་་་་་
འདྲིལ་འབྲས་ཆན་བཟོ་སྟངས་སྦྱོང་བཞིན་ཡོད་
པ།

ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡའི་ཚན་རིག་མཁས་ཅན་གྱིས
“སྙིང་ལྕགས་ཀླད་ཆེན”བཟོས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་བར་་་་
གཞིགས་ན། ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་བཙུགས་སློབ་ཆེན་གྱིས་ཉིན་་་་་
ཤས་གོང་ཞིབ་འཇུག་བྱས་འབྲས་ཤིག་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ནས་་་་་་་་
སློབ་གྲྭ་དེའི་ཚན་རིག་མཁས་ཅན་གྱིས་གློག་འདྲེན་ཕྱེད་གཟུགས་་་་
ཀྱི་སྙིང་ལྕགས་ཐོག་ཙི་ཙི་དཀར་པོའི་ཀླད་པའི་ཕྲ་ཕུང་སྐྱེ་རྒྱུ་ཁྲིད་་་་
སྟོན་བྱས་ཁར་ཀླད་རྩའི་གློག་རྒྱུན་གྱི་ལོག་ལམ་ཆགས་པ་བྱས་ནས
“སྙིང་ལྕགས་ཀླད་ཆེན”
བཟོས་ཡོད།

ཀྲུང་གོ་དང་བྷེ་ཨུ་རུ་སུའི་བཟོ་ལས་གླིང་གི་མ་འཇོག་རྣམ་གྲངས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་
དུས་ཐེངས་དང་པོའི་ལས་གྲྭ་ལས་མཇུག་འགྲིལ་བ།

ཞིབ་འཇུག་པ་གཙོ་བོའི་གྲས་དང་ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་་་་་་་་་་་་
བཙུགས་སློབ་ཆེན་འདུ་འགོད་ཞིབ་འཇུག་སློབ་གླིང་གི་འབུམ་་་་་་་་
རམས་པ་ཝེ་ནེ·ཀའོ་ཐ་མུའུ་ཡིས་ཞིབ་འཇུག་དེས་ཀླད་རྩ་བསྐྱར་་་
གསོའི་གཤགས་བཅོས་བྱ་རྒྱུར་བསམ་ཕྱོགས་གསར་པ་བཏོན་པས་
ལས་འཛོལ་ཐོན་པ་དང་། གཟའ་ནད་ཕོག་པ། ཀླད་རྩ་ཉམས་པ་་
སོགས་ཀྱི་ཀླད་ཆེན་ནུས་པ་བསྐྱར་གསོ་ཐུབ་རྒྱུར་རོགས་རམ་བྱ་་་་་་
ཐུབ་ཅེས་བཤད།

མོང་པ་ས་ནས་ནེ་རོ་པི་བར་གྱི་ལྕགས་ལམ་གྱི་མེ་འཁོར་ཞབས་
ཞུ་བས་གྲ་སྒྲིག་ཨང་བསར་བྱེད་པ།

⇐ རིང་ཚད་སྤྱི་ལེ་480ཡོད་པའི་
མོང་པ་ས་ནས་ནེ་རོ་པི་བར་གྱི་ལྕགས་་་་་་་
ལམ་ཟླ་6པར་དངོས་སུ་ཤར་གཏོང་ཚོད་་
ལྟ་བྱེད་འགོ་ཚུགས་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། དེ་་་་་་་་
དུས་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁ་ཤར་མའི་གྲུ་ཁ་ཆེ་ཤོས་་་་་་
མོང་པ་ས་ནས་ཁེན་ནི་ཡའི་རྒྱལ་ས་ནེ་རོ་་
པི་བར་གྱི་འགྲོ་འོང་དུས་ཚོད་ཆེས་ཆེར་་་་
ཐུང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། མོང་པ་ས་་་
ནས་ནེ་རོ་པི་བར་གྱི་ལྕགས་ལམ་གྱི་མེ་་་་་་་
འཁོར་ཞབས་ཞུ་བ་119ཡིས་གཟུགས་་་་་
བྱད་སྦྱོང་བརྡར་དང་། རུ་སྟར་འགྲོ་་་་་་་་་
འོང་། བབས་ཚུགས་སུ་མེ་འཁོར་བསུ་་་་་
སྐྱེལ། ཞབས་ཞུའི་གུས་ལུགས་སོགས་་་་་་་
གང་མགྱོགས་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་ཏེ་ལྕགས་་
ལམ་ཤར་གཏོང་ཚོད་ལྟར་གྲ་སྒྲིག་ཨང་་་་་
བསར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་།
འདི་ནི་ཟླ་5ཚེས་16ཉིན་ཁེན་ནི་་་་་་
ཡའི་མོང་པ་ས་ནས་ནེ་རོ་པི་བར་གྱི་་་་་་་་་་
ལྕགས་ལམ་གྱི་ལུའོ་པི་ལྷོ་ཚུགས་སུ་མེ་་་་་་་་
འཁོར་ཞབས་ཞུ་བས་གསོ་སྦྱོང་གི་ཁོམ་་་་་
པ་སྤྱད་དེ་པར་རྒྱག་བཞིན་པ།

ནེ་པ་ལའི་ཀྲུང་གོའི་མ་འཇོག་ཁེ་ལས་མཐུན་
ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཡོན་ཀྲེ་ཞུང་གིས། 2013
ལོའི་ཟླ་7པར་མཐུན་ཚོགས་བཙུགས་པ་ནས་་་་་་་་་
བཟུང་ད་བར་ཚོགས་མི་40ལ་ཉེ་བ་འཕེལ་རྒྱས་་་་
བཏང་ཡོད། ནེ་པ་ལར་ལས་སྒོ་སྣ་ཚོགས་་་་་་་་་་་་
གཉེར་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཚོགས་མི་རྣམས་་་་་་་་་
ཀྱིས་ཤེས་བྱས་མི་འདང་བའི་ཁར་ནེ་པ་ལའི་སྐད་་
དང་། ཡི་གེ
ཁྲིམས་ལུགས་ཁྲིམས་སྲོལ་་་་་་་་་་་་
བཅས་ཐད་ཀྱི་ཤེས་བྱའང་མང་ཙམ་ཤེས་པ་དང་་་
རྒྱུས་ལོན་དགོས་པའི་ཚོར་སྣང་བྱུང་ཞེས་བཤད།
ཀ་ཏ་མན་རྡུ་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་སྤྱི་གཞོན་པ་་་་
ཧྲི་ལེ་སི་ཐ་དང་། ནེ་པ་ལར་བཅའ་སྡོད་ཀྲུང་་་་་་་་
གོའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་ཚོང་དོན་ཚན་ཙན་ཕུང་་་
ཝུའེ། ཁུང་ཙི་སློབ་གླིང་གི་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱི་་་་་་་
སློབ་སྤྱི་ཝང་ཧྲེང་ལི་སོགས་སྒོ་བྱང་གི་ཡོལ་ཁེབས་་
ཕྱེ་བའི་མཛད་སྒོར་ཞུགས་ཡོད།
（པ་སངས་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྱུར། གནམ་་་་་
ཕྱུག་རྒྱལ་དང་པ་ཚེས་ཞུས）

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོའི་ཉམས་མྱོང་ལ་དཔེ་བལྟས་
ནས་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁར་སྡེ་ཁུལ་གྱི་སྨན་དོན་མི་སྣ་གསོ་སྦྱོང་བྱས་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་་་་
ཤི་ཏི་པེས་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་་་་་་་་་ ནད་འཆར་འགོད་ཧྲུའུ་ཡིས་2020ལོའི་གོང་དུ་་་
ཟླ་5ཚེས་18ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་པ་གཞིར་ གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་སྐབས། ཨ་ཧྥེ་རི་ཁར་སྡེ་ཁུལ་གྱི་སྨན་དོན་མི་སྣ་ཁྲི་200
བཟུང་། ཉིན་ཤས་གོང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་་་་་་་་ ཀྲུང་གོའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་གི་ཉམས་མྱོང་ལས ལྷག་ཙམ་གསོ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་དེའི་ཆེད
ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་གཞོན་པ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་་་་་་་ “ཨེམ་རྗེ་རྐང་རྗེན་མ”དེ་ཆེད་ལས་སྨན་བཅོས་་་་་ “བྱ་སྤྱོད་འཆར་གཞི་10”བཟོས་པ་དང་། ཀྲུང་་
ཚོགས་ཨེ་ཙི་ནད་འཆར་འགོད་ཧྲུའུ་ཡི་ལག་་་་་་་་་་་ ནད་སྐྱོང་པའི་ཁ་གསབ་ནུས་ལྡན་ཞིག་ལ་གྱུར་བ་་ གོས་རང་ངོས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་ཕུན་་་
བསྟར་ཀྲུའུ་རེན་སྨི་ཤེའར·ཤི་ཏི་པེས་མཉམ་་་་་་་་་ དང་ལྷག་པར་དུ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་རྗེས་ལུས་་
སུམ་ཚོགས་པའི་ཉམས་མྱོང་སྤྱད་དེ་ཡོང་འབབ་་་་
འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྲུང་གོའི“ཨེམ་རྗེ་རྐང་་་་་ ཡིན་པའི་གྲོང་གསེབ་ས་ཁུལ་དུ“ཨེམ་རྗེ་རྐང་་་་་་་་
དམའ་འབྲིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གོང་གསལ་གྱི་་་་་་་
རྗེན་མའི”ཉམས་མྱོང་ལ་དཔེ་བལྟས་ནས་2020 རྗེན་མས”སྡེ་ཁུལ་དང་སྨན་བཅོས་སྒྲིག་གཞིའི་་་་་
ལོའི་གོང་ཨ་ཧྥེ་རི་ཁར་སྡེ་ཁུལ་གྱི་སྨན་དོན་མི་སྣ་་་ དབར་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་ནུས་པ་གལ་ཆེན་ཐོན་པ་་་ འཆར་གཞི་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུར་རོགས་རམ་བྱེད་་་་
པའི་ཐད་འགག་རྩའི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་ཐུབ་་་་་་་
ཁྲི་200གསོ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ཅེས་་་་་ ར་སྤྲོད་བྱུང་ཡོད་ཅེས་བརྗོད།
བརྗོད།
ཤི་ཏི་པེས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཨེ་ཙི་་་་་ རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་བརྗོད།

ལོ་ན་མཐོ་བའི་བགྲེས་སོང་ཞིག་གིས་མཁའ་དབྱིངས་ནས་གདུགས་
མཆོང་བྱས་ཏེ་ཟིན་ཐོ་གསར་པ་བཏོད་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ལོན་
ཏོན་ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་པ་གཞིར་བཟུང་།
ཉེ་ཆར་དབྱིན་ཇིའི་རླུང་འཕྲིན་ཀུང་སིས་གནས་་་་
ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། ཚེས་14ཉིན་ལོ་་་་་་་་་
101དང་ཉིན་38ལ་སླེབས་པའི་ལོ་ན་མཐོ་བའི་་་
དབྱིན་ཇིའི་བགྲེས་སོང་ཝུའར་ཏེང·ཧའེ་སི་ཡིས་་
མཐར་སོན་ལུས་རྩལ་ཏེ་མཁའ་དབྱིངས་གདུགས་་་་་་
མཆོང་གི་འགྲན་སློང་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ནས་་་་་་་
འཛམ་གླིང་གི་ཟིན་ཐོ་གསར་པ་བཏོད་པ་རེད།

གནས་ཚུལ་སྤེལ་བར་གཞིགས་ན། ཧའེ་སི་་་
ནི་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་འགྲིམས་་་་་་་་
མྱོང་བའི་དབྱིན་ཇིའི་དམག་མི་རྒན་གྲས་ཤིག་་་་་་་
ཡིན་ཞིང་། ཁོང་ལོ་90ལ་སླེབས་སྐབས་མཁའ་་་་་
དབྱིངས་གདུགས་མཆོང་ལ་དབྱིངས་ཞུགས་པ་་་་་་
དང་ན་ནིང་ཛ་དྲག་ཆེ་བའི་ལུས་རྩལ་རྣམ་གྲངས་་
དེའི་ནང་ཞུགས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་་་་་་
བའི་སྐྱེས་སྐར་བཏང་བར་སྨྱན་སྦྱོར་མང་པོའི་དོ་་་
ཁུར་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།

ཚེས་14ཉིན་ཧའེ་སི་དབྱིན་ཇིའི་གྲོང་ཁྱེར་་་་
ཏེ་ཝུན་ཅུན་དུ་གནམ་གྲུ་བསྡད་དེ་མཐོ་ཚད་སྨི་་་་་
4500ལྷག་ཙམ་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་ནས་གདུགས་
མཆོང་བྱས་པ་མ་ཟད། ས་ཐོག་ཏུ་བདེ་བླག་ངང་་
བབས་ནས་ཁ་ན་ཏའི་བགྲེས་སོང་ཨ་མན་ཏེ·
ཅིན་ཏེ་ཝུའུ་ཡིས་2013ལོར་རང་ཉིད་ལོ་101
དང་ཉིན་3ལ་སླེབས་སྐབས་བཏོད་པའི་འཛམ་་་་་
གླིང་ཟིན་ཐོ་ལས་བརྒལ་བ་རེད།
(སྐལ་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། སྤེན་ཚེས་ཞུས)

