དམངས་གཉེར
དམངས་
གཉེར་་མ་རྩའི
རྩའི་་མ་རྐང
རྐང་་ཚོད
ཚོད་་འཛིན
འཛིན་་གྱི
གྱི་་མྱུར
མྱུར་་བགྲོད
བགྲོད་་ལྕགས
ལྕགས་་
ལམ་་དང
ལམ
དང་་པོའི
པོའི་་རྣམ
རྣམ་་གྲངས
གྲངས་་ལ་མིང
མིང་་རྟགས
རྟགས་་བཀོད
བཀོད་་པ།
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མིམི་དམངས
དམངས་ཉིན
ཉིན་རེའི
རེའི་ཚགས
ཚགས་པར
པར།

སྤྱི་ལོ
སྤྱི
ལོ་2017 ལོ
ལོ་ཟླ
ཟླ་9 ཚེས
ཚེས་13 གཟའ
གཟའ་ལྷག
ལྷག་པ
པ། བོད
བོད་མེ
མེ་བྱ
བྱ་ལོ
ལོ་ཟླ
ཟླ་༧
༧ ཚེས
ཚེས་༢༣
༢༣ དེ
དེ་རིང
རིང་པར
པར་ངོས
ངོས་4 འདོན
འདོན་ཐེངས
ཐེངས་ 2804

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ཧང་ཀྲོའུ་ནས་ཟླ་9ཚེས་11ཉིན་་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་11ཉིན། ཀྲུང་གོའི་དམངས་གཉེར་་་་
མ་རྩའི་མ་རྐང་ཚོད་འཛིན་གྱི་མྱུར་བགྲོད་ལྕགས་ལམ་དང་པོ་སྟེ་ཧང་ཀྲོའུ་
ནས་ཧྲའོ་ཤིན་དང་། དེ་ནས་ཐའེ་ཀྲོའུ་བར་གྱི་མྱུར་བགྲོད་ལྕགས་ལམ་་་་་་
PPPརྣམ་གྲངས་ལ་ཀྲེ་ཅང་ཧང་ཀྲོའུ་རུ་མིང་རྟགས་བཀོད་ཅིང་།
རྣམ་གྲངས་དེར་ཁྱོན་མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་409གཏོང་རྩིས་ཡོད་པའི་་
ནང་། ཧྥུའུ་ཤིན་ཚོགས་པས་སྣེ་ཁྲིད་དེ་བཙུགས་པའི་དམངས་གཉེར་་་་
མཉམ་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞིས་མ་རྐང་51％བཟུང་ཡོད། དམངས་ཁྲོད་མ་
རྩས་ཀྲུང་གོའི་མྱུར་བགྲོད་ལྕགས་ལམ་གྱི་མ་འཇོག་མཉམ་འདྲེས་བྱེད་་་་་་་་
པའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་མ་རྐང་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་པ་་་་་་
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ཞི་ཞི་ཅིན་
ཅིན་ཕིང་
ཕིང་གིས་
གིས་འཕྲིན་
འཕྲིན་ཡིག་
ཡིག་སྤྲིངས་ས་ནས《
ནས《ཐང
ཐང་་རྒོད་
རྒོད་དུདུ་་འགྱུར་
འགྱུར་བ་འགོག་
འགོག་བཅོས་
བཅོས་བྱེད་
བྱེད་པའི་
པའི་
མཉམ་་འབྲེལ་
མཉམ
འབྲེལ་རྒྱལ་
རྒྱལ་ཚོགས་
ཚོགས་ཀྱིཀྱི་་སྤྱི་ཆིངས》
ཆིངས》ཆིངས
ཆིངས་་ཁོངས་
ཁོངས་ཕྱོགས་
ཕྱོགས་ཀྱིཀྱི་་ཚོགས་
ཚོགས་ཆེན་
ཆེན་ཐེངས་
ཐེངས་བཅུ་
བཅུ་
གསུམ་་པའི་
གསུམ
པའི་རིམ་
རིམ་མཐོའི་
མཐོའི་ཚོགས་
ཚོགས་འདུ་
འདུ་འཚོགས་
འཚོགས་པར་
པར་རྟེན་
རྟེན་འབྲེལ་
འབྲེལ་ཞུས་
ཞུས་གནང་
གནང་བ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཧུའུ་ཧོ་ཧའོ་ཐེ་ནས་ཟླ་
9ཚེས་11ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། 《ཐང་རྒོད་་་
དུ་འགྱུར་བ་འགོག་བཅོས་བྱེད་པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་་་་་་་
ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཆིངས》ཆིངས་ཁོངས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་་་་་
ཐེངས་བཅུ་གསུམ་པའི་རིམ་མཐོའི་ཚོགས་འདུ་དེ་ཚེས་11
ཉིན་ནང་སོག་གི་ཨེའར་ཏོ་སི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འགོ་ཚུགས་པ་་་་
རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རྟེན་འབྲེལ་་་་་
འཕྲིན་ཡིག་སྤྲིངས་ནས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པར་སྤྲོ་་་་་་་་་་་་
སེམས་འཁོལ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ་ཚོགས་་་་
འདུར་ཕེབས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འཐུས་མི་དང་། རྒྱལ་་
སྤྱིའི་སྒྲིག་གཞིའི་འགན་འཁུར་བ། ལས་རིགས་ཁག་གི་མི་་་
སྣ་བཅས་ལ་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱི་དགའ་བསུ་ཞུས་པ་་་་་
དང་དུས་མཚུངས་ཚོགས་ཆེན་ཐུགས་གྲ་ལེགས་འགྲིག་་་་་་་་
ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་བཟང་པོའང་ཞུས་པ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ས་ཆ་ཐང་རྒོད་དུ་འགྱུར་བ་ནི་མིའི་་
རིགས་ཀྱི་འཚོ་གནས་དང་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་བཟོ་་་
བའི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་སྣོད་བཅུད་ཐད་ཀྱི་གནད་དོན་གལ་་་་་
ཆེན་ཞིག་རེད། སྤྱི་ཆིངས་ལ་ནུས་པ་ཐོན་ནས་ལོ་21སོང་་་
རིང་ཕྱོགས་ཁག་གི་ཐུན་མོང་འབད་བརྩོན་འོག་གོ་ལ་ཧྲིལ་་

པོ་ཐང་རྒོད་དུ་འགྱུར་བ་འགོག་བཅོས་བྱེད་པའི་ལས་དོན་་
ཐད་ཕན་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོན་ཡོད་མོད།
འོན་ཀྱང་དུས་བབ་སྔར་བཞིན་ཛ་དྲག་པར་བརྟེན་འཛམ་་་
གླིང་ཐོག་གི་ས་ཁུལ་མང་པོའི་མི་དམངས་ཚོས་སྔར་མུས་་་་་
ལྟར་ཐང་རྒོད་དུ་འགྱུར་བའི་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མྱོང་་་་་་
བཞིན་ཡོད། ད་ཐེངས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག“ཕྱར་བ་གྲུ་་་་་་་་
འདེགས་ངང་ཐང་རྒོད་དུ་འགྱུར་བ་འགོག་བཅོས་བྱས་་་་་་་
ནས་མིའི་རིགས་ལ་ཐུན་མོང་ཐོག་བདེ་སྐྱིད་སྐྲུན་་་་་་་་་་་་་་
དགོས”ཞེས་པ་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་་་
འཐབ་ཇུས་གསར་པའི་སྒྲོམ་གཞིར་མཉམ་དུ་གྲོས་བསྡུར་་་་
བྱ་རྒྱུ་དེས་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་སྣོད་བཅུད་བདེ་འཇགས་སྲུང་་་་་
སྐྱོང་ཐད་གལ་འགངས་ཆེ་ལ་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་ཤུགས་་་
རྐྱེན་ཐེབས་ངེས་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཐང་རྒོད་དུ་འགྱུར་བ་འགོག་བཅོས་
བྱ་རྒྱུ་ནི་མིའི་རིགས་ལ་འཕྲད་པའི་ཐུན་མོང་གི་འགྲན་སློང་
ཞིག་ཡིན་པས། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱར་བ་གྲུ་་་་་་་་་་་་་
འདེགས་ངང་དེར་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས། ང་ཚོས་རང་་་་
བྱུང་ཁམས་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་སྲུང་་་་་་

སྐྱོང་བྱེད་པའི་འདུ་ཤེས་དར་སྤེལ་གཏོང་བ་དང་། སྣོད་་་་་
བཅུད་སྔོན་འཇོག་དང་སྔོན་འགོག་གཙོར་བཟུང་མཐའ་་་་་
འཁྱོངས་བྱེད་པ། ཡིད་ཆེས་བརྟན་གཏོང་དང་འབྱུང་་་་་་་་
འགྱུར་ལ་ཁ་ཕྱོགས་པ་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མཉམ་ལས་རྒྱ་ཁྱབ་
དང་དམིགས་ཚད་ཁ་གསལ་བའི་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་་་
གསར་པའི་སྒྲོམ་གཞི་བཟོས་ཏེ་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་ཐང་རྒོད་་་་་
སྣོད་བཅུད་མ་ལག་བཅོས་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུར་ཐུན་མོང་ཐོག་སྐུལ་་
འདེད་བཏང་ནས་ཐང་རྒོད་ཀྱིས་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་་་་་་
ཕན་བདེ་སྐྲུན་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། ཀྲུང་གོས་བློ་བརྟན་་་་་་
འགྱུར་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱི་འོས་འགན་བསྒྲུབ་སྟེ་ད་
ཐེངས་ཀྱི་ཆིངས་ཁོངས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གཏན་་་་
ལ་ཕབ་པའི་དམིགས་ཚད་ལ་གཞིགས་ཏེ་ཁོངས་མིའི་རྒྱལ་་་
ཁབ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩ་འཛུགས་དང་སྤེལ་རེས་མཉམ་ལས་་་
ལ་སྔར་བཞིན་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་དེ་བས་མཛེས་སྡུག་་་
ལྡན་པའི་འཛམ་གླིང་ཞིག་བསྐྲུན་ཆེད་ཐུན་མོང་ཐོག་་་་་་་་་་་
འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུའི་ནན་བཤད་གནང་བ་རེད།
(བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་བསྒྱུར། བདེ་སྒྲོན་གྱིས་་་་་
ཞུས)

2019ལོར
2019
ལོར་་རང
རང་་རྒྱལ
རྒྱལ་་གྱིས
གྱིས་་གྲོང
གྲོང་་གསེབ
གསེབ་་ཀྱི
ཀྱི་་གཙོ
གཙོ་་གནད
གནད་་ཉེན
ཉེན་་ཁང
ཁང་་སྒྱུར
སྒྱུར་་བཀོད
བཀོད་་
ལས་་དོན
ལས
དོན་་གཞི
གཞི་་རྩའི
རྩའི་་ཆར
ཆར་་ལེགས
ལེགས་་འགྲུབ
འགྲུབ་་བྱ
བྱ་་རྒྱུ
རྒྱུ་་ཡིན
ཡིན་་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་9ཚེས་་
11ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། སྡོད་ཁང་དང་གྲོང་་
ཁྱེར་དང་གྲོང་གསེབ་འཛུགས་སྐྲུན་པུའུ་དང་། ནོར་སྲིད་་
པུའུ། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་དབུལ་སྐྱོར་གཞུང་ལས་ཁང་་
བཅས་ཀྱིས་བརྡ་ཐོ་བཏང་སྟེ་ས་གནས་ཁག་གིས་ཡིག་་་་་་་་་་
ཚགས་དང་གཱ་བཟོས་པའི་དུད་ཚང་དབུལ་པོ་སོགས་གཙོ་་
གནད་མི་སྣ་རིགས་བཞིའི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཉེན་ཁང་སྒྱུར་་་་་་
བཀོད་ལས་དོན་ལ་ཤུགས་སྣོན་དང་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་་་་་་་་་་
བཏང་སྟེ་2019ལོར་སླེབས་སྐབས་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་་་་་་་་་་
ལེགས་འགྲུབ་བྱེད་དགོས་པ་དང་2020ལོར་སླེབས་་་་་་་་་་་
སྐབས་མཇུག་བསྡུའི་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྒྲུབ་དགོས་པའི་་་་་་་
བླང་བྱ་བཏོན་པ་རེད།
བརྡ་ཐོའི་ནང་ཀྲུང་དབྱང་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་པའི་་་་་
གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཉེན་ཁང་སྒྱུར་བཀོད་བྱ་ཡུལ་དེ་དག་ཡིག་་་་་
ཚགས་དང་གཱ་བཟོས་པའི་དུད་ཚང་དབུལ་པོ་དང་། མ་་་་་
མཐའི་འཚོ་བ་འགན་ལེན་དུད་ཚང་། གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁ་་་་་
འགྲེམས་བསྙེན་བཀུར་གྱི་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་

གློག་ཤུགས་བཟོ་པས་ས་བབ་སྨི་
3900ཡི་སར་གནས་པའི་བོད་
ཀྱི་དགོན་སྡེའི་དགེ་འདུན་པར་
ཞབས་འདེགས་ཞུས་པ།

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་་་་་
གོང་དཀར་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ས་བབ་སྨི་3900
ལྷག་ཙམ་སར་ཆགས་པའི་རི་རྡོ་དགོན་རྒྱུན་་་
དུ་ཉི་ནུས་ལ་བརྟེན་ནས་མུན་པ་བསལ་བར་་
བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། གལ་སྲིད་གནམ་་་་་་་་་་་་
འཐིབས་ནས་ཆར་པ་འབབ་ཚེ་རྟག་ཏུ་གློག་་་
ཆད་ཀྱི་ཡོད། དགོན་སྡེའི་དགེ་འདུན་པ་་་་་་་
ཚོར་གློག་བརྟན་པོ་ཡོང་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་གློག་་་
དྲ་ཀུང་སིས་འདི་ལོ་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་30
ལྷག་ཙམ་བཏང་ནས་ས་བབ་སྨི་3480སར་་
གློག་ཤིང་24བཙུགས་པ་དང་ཆེད་སྤྱོད་གློག་
སྐུད་སྨི་1500ཡི་ལ་རྩེར་འཁྲིད་ནས་དགོན་་
སྡེ་ཁོ་ནར་དབང་བའི་ཆན་ཕུའུ་50ཟིན་་་་་་་་
པའི་གློག་སྒྱུར་གནོན་ཆས་ཤིག་སྒྲིག་སྦྱོར་་་་་་་
བྱས་ཤིང་།
འདི་ནི་གློག་ཤུགས་བཟོ་པས་ས་བབ་སྨི་
3900ཡི་ལ་རྩེར་གློག་སྐུད་འཁྲིད་པའི་་་་་་་་་་་
གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

པའི་མི་སྣ། དབང་སྐྱོན་མི་སྣའི་ཁྱིམ་ཚང་དབུལ་པོ་བཅས་
གཙོ་གནད་རིགས་བཞིའི་ཁྲོད་ནས་སྡོད་ཁང་གི་ཉེན་ཁའི་་
ཚད་གཞི་གཞིར་བཟུང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དགོས། རིམ་་་་
པ་Cདང་Dལ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་གཙོ་གནད་མི་སྣ་་་་་
རིགས་བཞི་ཉེན་ཁང་སྒྱུར་བཀོད་ཁོངས་སུ་འཇུག་དགོས།
ཡུལ་གཞན་དུ་གནས་སྤོའི་དབུལ་སྐྱོར་འཆར་གཞིའི་ནང་་་
བཅུག་པའི་གཙོ་གནད་མི་སྣ་རིགས་བཞི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་་་་་་
ཉེན་ཁང་སྒྱུར་བཀོད་བྱ་ཡུལ་ནང་འཇུག་མི་ཆོག་ཅེས་་་་་་་་་་
བཏོན་ཡོད་པ་རེད།
བརྡ་ཐོར་གཞིགས་ན། ཡིག་ཚགས་དང་གཱ་བཟོས་་་་་་
པའི་དུད་ཚང་དབུལ་པོ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་སྐབས་སྡོད་ཁང་་
ལ་གཤམ་གྱི་གཞི་རྩའི་སྤུས་ཚད་ཀྱི་བླང་བྱ་འཛོམས་དགོས་
པ་སྟེ། ས་ཆ་འདེམས་ཡུལ་བདེ་འཇགས་ཡིན་པ་དང་རྩིག་
རྨང་བརྟན་པ། རྨང་གཞི་སྲ་བ་དང་གྲུབ་ཆ་བརྟན་པ་མ་་་་
ཟད་བརྟན་ཚད་བླང་བྱ་དང་མཐུན་པ། ཡོམ་འགོག་གྲུབ་་
ཆའི་སྒྲིག་བཀོད་ཆ་ཚང་བ་དང་གཏན་འབེབས་དང་་་་་་་་་་་
མཐུན་པ། མཐའ་སྐྱོར་གྲུབ་ཆ་དང་གྲུབ་ཆ་མིན་པའི་ལྷུ་་་་་

ལག་དང་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་འབྲེལ་མཐུད་བརྟན་པོ་ཡོད་པ།
འཛུགས་སྐྲུན་རྒྱུ་ཆའི་སྤུས་ཚད་ཚད་དང་མཐུན་པ་བཅས་་
རེད།
བརྡ་ཐོའི་ནང་སྒྱུར་བཀོད་བྱས་རྗེས་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་་་་་
ཁང་པར་གསང་སྤྱོད་ཡོད་དགོས་པ་དང་མི་ཕྱུགས་ལོགས་་
དབྱེ་སོགས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་སྡོད་མལ་དང་འཕྲོད་བསྟེན་ཆ་་་་་་
རྐྱེན་ཚང་དགོས་པ་དེ་ནི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཉེན་ཁང་སྒྱུར་་་་་་་་་
བཀོད་ཀྱི་མཐའ་ཚད་བླང་བྱ་ཡིན། བྱང་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་་་་་་
གྱིས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཉེན་ཁང་སྒྱུར་བཀོད་དང་ཟུང་འབྲེལ་་
བྱས་ཏེ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ནུས་རྒྱུ་གྲོན་ཆུང་སྒྱུར་བཀོད་དང་
ནུས་རྒྱུ་གཙང་མའི་དྲོད་རླངས་མཁོ་འདོན་ལ་སྐུལ་འདེད་་
ཧུར་ཐག་གཏོང་དགོས། གྲོང་ཚོའི་འཆར་འགོད་ལ་་་་་་་་་་་་
གཞིགས་ནས་རྣམ་པར་དོ་དམ་དང་སྒོ་ར་བཅོས་སྒྲིག་བྱས་
ཏེ་གྲོང་ཚོའི་སྡོད་མལ་ཁོར་ཡུག་སྤྱི་ཡོངས་ནས་ལེགས་སུ་་་་་
གཏོང་དགོས་ཞེས་བཏོན་ཡོད་པ་རེད།
(ཚེ་བརྟན་སྒྲོལ་དཀར་གྱིས་བསྒྱུར། དམ་ཆོས་མི་་་་་་་་
ཕམ་གྱིས་ཞུས)

དེས་དུས་ཡུན་རིང་མོའི་ནང་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱིས་་་་
དམངས་གཉེར་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་མ་འཇོག་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི
“བཀག་་་་་
རྒྱ”
མེད་པ་བཟོས་པས་རང་རྒྱལ་གྱི་ལྕགས་ལམ་སྒྱུར་བཅོས་འཕེལ་རྒྱས་་་་་
ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་ལམ་ཚད་རྡོ་རིང་ལྟ་བུའི་དོན་སྙིང་ལྡན་ཡོད།
ཧང་ཀྲོའུ་ནས་ཧྲའོ་ཤིན་དང་། དེ་ནས་ཐའེ་ཀྲོའུ་བར་གྱི་མྱུར་་་་་་་་་་་་
བགྲོད་ལྕགས་ལམ་ལ་རིང་ཚད་སྤྱི་ལེ་269ཡོད་པ་དང་ཆུ་ཚོད་རེར་སྤྱི་ལེ་་་
350ཇུས་འགོད་བྱས་ཡོད་པ་2021ལོར་སླེབས་སྐབས་བསྐྲུན་ནས་སྤྱོད་་
ཐུབ་བཟོ་ཡོད། དེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མ་རྩ་ཐེངས་དང་པོ་་་་་
སྤྱད་པའི་ལྕགས་ལམ་དཔེ་སྟོན་རྣམ་གྲངས་བརྒྱད་ཀྱི་གྲས་ཡིན་པ་རེད།
（པ་སངས་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྱུར། གནམ་ཕྱུག་རྒྱལ་དང་པ་ཚེས་ཞུས）
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ཆོས་ལུགས
ཆོས་
ལུགས་་ལས
ལས་་དོན
དོན་་སྐོར
སྐོར་་གྱི
གྱི་་ཀྲུང
ཀྲུང་་དབྱང
དབྱང་་གི
གི་་
ཐབས་་ཇུས
ཐབས
ཇུས་་བཀོད
བཀོད་་སྒྲིག
སྒྲིག་་གལ
གལ་་ཆེན
ཆེན་་ལག
ལག་་བསྟར
བསྟར་་
དོན་་འཁྱོལ
དོན
འཁྱོལ་་བྱེད
བྱེད་་པའི
པའི་་ཉམས
ཉམས་་མྱོང
མྱོང་་སྤེལ
སྤེལ་་རེས
རེས་་
ཚོགས་་འདུ
ཚོགས
འདུ་་པེ
པེ་་ཅིང
ཅིང་་དུ
དུ་་འཚོགས
འཚོགས་་པ།

ཡུས་ཀྲེང
ཡུས་
ཀྲེང་་ཧྲེང
ཧྲེང་་ཚོགས
ཚོགས་་འདུར
འདུར་་ཕེབས
ཕེབས་་པ་དང
དང་་འབྲེལ
འབྲེལ་་གསུང
གསུང་་
བཤད་་ཀྱང
བཤད
ཀྱང་་གནང
གནང་་བ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་9
ཚེས་11ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཆོས་་་་་་་་་
ལུགས་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཐབས་ཇུས་་་་་་
བཀོད་སྒྲིག་གལ་ཆེན་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་་་་་་་
པའི་ཉམས་མྱོང་སྤེལ་རེས་ཚོགས་འདུ་པེ་ཅིང་དུ་་་་་་་་་་
འཚོགས་པ་རེད། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་་་་་་་
ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཡུས་་་་
ཀྲེང་ཧྲེང་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་པ་དང་འབྲེལ་གསུང་་་་
བཤད་ཀྱང་གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་ཆོས་ལུགས་ལས་་་
དོན་སྐོར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་རྣམ་་་་་་་་་་་་
བཤད་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་དོན་སློབ་སྦྱོང་ལག་་་་་་་་་་་
བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱས་ནས་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་་་་་་་
སྐོར་གྱི་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཐབས་ཇུས་བཀོད་སྒྲིག་གལ་་་་་་
ཆེན་དང་ལྷག་དོན་དུ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ལས་་
དོན་ཚོགས་འདུའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་དོན་་་་་་་་
འཁྱོལ་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་་་་་་་་་་་
མདུན་ཕྱོགས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་སྔར་བས་སྐུལ་་་
འདེད་གཏོང་དགོས་པའི་ནན་བཤད་གནང་བ་རེད།
ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་་་་
རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་གཞོན་པ་ལིའུ་ཡན་་་་
ཏུང་གིས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་། ཀྲུང་་
གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ཀྲུང་དབྱང་་
འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་པུའི་པུའུ་ཀྲང་སུན་ཁྲུན་་་་་་་
ལན་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།
ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་གིས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་་་་་་་་་
བརྒྱད་པ་འཚོགས་ཚུན་བློ་མཐུན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་་་་་་
སྲོག་ཤིང་གནང་བའི་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གིས་ཆོས་་་་་་་་་་་
ལུགས་ལས་དོན་ལ་ཚད་མཐོའི་མཐོང་ཆེན་གནང་སྟེ་་་
དགོངས་པ་གསར་པ་དང་། ལྟ་བ་གསར་པ། བླང་བྱ་
གསར་པ་བཅས་རབ་དང་རིམ་པ་བཏོན་གནང་བས་་་
དུས་བབ་གསར་པའི་འོག་གི་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་གྱི་་
བྱེད་ཕྱོགས་སྲིད་ཇུས་དང་ལས་འགན་ཁ་གསལ་བྱུང་་་
ཡོད། ས་ཁུལ་ཁག་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་གིས་ལས་དོན་་་་་
ཏན་ཏིག་སྤེལ་བས་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ལ་སྐུལ་་་་་་་་་་
འདེད་གཏོང་བའི་ཐད་འཕེལ་རྒྱས་གསར་པ་བྱུང་་་་་་་
ཡོད་ལ་ཆོས་ལུགས་ཁྱབ་ཁོངས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཞི་མཐུན་་
བརྟན་ལྷིང་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་་་་
རེད།
ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་གིས་དུས་བབ་གསར་པའི་འོག་གི་
ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་པའི་འགག་་་་
རྩ་དེ་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་་་
ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་གནང་བའི་་་་
གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་དང་ལྷག་དོན་དུ“ཁྲིད་་་་་་་་་་་་་
སྟོན”སྐོར་གྱི་དགོངས་པ་གལ་ཆེན་སློབ་སྦྱོང་ནན་་་་་་་་
ཏན་དང་གནད་ལ་འཁེལ་བའི་ངང་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་་་་་
བྱེད་པ་དང“ཁྲིད་སྟོན”ཐད་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུར་ཐུག་་་་་་
ཡོད། ཏང་གི་ཆོས་དད་རང་མོས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ཕྱོགས་་
ཡོངས་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་ཏེ་ཆབ་སྲིད་ཐད་མཐུན་་་
སྒྲིལ་མཉམ་ལས་དང་ཆོས་དད་ཐད་ཕན་ཚུན་བརྩི་་་་་་
འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་སྔ་བར་ཕྱི་གསུམ་དུ་མཐའ་འཁྱོངས་་་་་་
བྱས་ཏེ་ཏང་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ཉེ་འཁོར་དུ་དད་ལྡན་
མང་ཚོགས་རྣམས་མཐུན་སྒྲིལ་དམ་ཟབ་ཡོང་བ་བྱེད་་་
དགོས། ཆོས་ལུགས་ལས་རིགས་མི་སྣའི་དགེ་མཚན་་་་
ལྡན་པའི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་གང་ལེགས་བྱས་ཏེ་ཁོང་་

ཚོས་སྤྱི་ཕན་དགེ་སྒྲུབ་བྱེད་སྒོ་གཉེར་བ་དང་། སྲོལ་་་་
རྒྱུན་རིག་གནས་དར་སྤེལ་གཏོང་བ། མི་རིགས་་་་་་་་་་་
མཐུན་སྒྲིལ་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་སོགས་ཀྱི་ཐད་་་་་་
ལེགས་སྐྱེས་མང་ཙམ་འབུལ་རྒྱུར་སྐུལ་ལྕག་དང་རྒྱབ་་་
སྐྱོར་བྱེད་དགོས། རང་རྒྱལ་གྱི་ཆོས་ལུགས་ཀྲུང་གོ་་་་་་
ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ཁ་ཕྱོགས་སྔ་བར་ཕྱི་གསུམ་དུ་་་་་་་་་
མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟེ་་་
བའི་རིན་ཐང་ལྟ་བར་བརྟེན་ནས་ཆོས་ལུགས་ལས་་་་་་
རིགས་ཀྱི་མི་སྣ་དང་དད་ལྡན་མང་ཚོགས་ལ་ཁྲིད་སྟོན་
དང་སློབ་གསོ་བཏང་སྟེ་ཀྲུང་ཧྭའི་ཕུལ་བྱུང་རིག་་་་་་་་་་
གནས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་ལུགས་ཁག་ལ་ཤན་བཟང་་་
པོ་ཞུབས་པ་བྱེད་དགོས། ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་གྱི་་་
ཁྲིམས་སྐྱོང་ཅན་གྱི་ཆུ་ཚད་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མཐོ་རུ་
བཏང་སྟེ་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱད་ནས་སྲིད་གཞུང་གིས་་་་་་་
ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ལ་དོ་དམ་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཚད་
ལྡན་དུ་གཏོང་བ་དང་ཆོས་ལུགས་ཚོགས་པའི་བྱ་སྤྱོད་་
དང་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སྒོ་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བ་དང་་་་་
འབྲེལ་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱད་ནས་ཆོས་ལུགས་དང་་་་་་་་་་་་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་སྣ་ཚོགས་་་་་
འདུམ་འགྲིག་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།
ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་གིས་ས་གནས་ཁག་གིས་དོན་་་་་་་་་
དངོས་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ནས་ཆོས་ལུགས་ལས་་་་་་་
དོན་སྐོར་གྱི་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཐབས་ཇུས་བཀོད་སྒྲིག་་་་་་
གལ་ཆེན་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་བྱེད་རྒྱུར་སྐུལ་་་་་་་་་་་
འདེད་བཏང་ནས་གཙོ་གནད་དང་དཀའ་གནད་ཆེ་་་་
བའི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་་་་་་་
ཏན་ཏིག་གཏོང་དགོས། ཆོས་ལུགས་ཐལ་སྐྱོད་ཅན་་་་
དུ་འགྱུར་ཚུལ་བཀག་འགོག་བྱེད་པ་དང་ཁྲིམས་་་་་་་་་་་
བཞིན་བཅོས་སྐྱོང་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་མི་རིགས་་་་
དང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་་་་་་
པའི་འགལ་ཟླ་དང་རྩོད་གཞི་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་་་་་་་་་་
དང་། བཅའ་ཁྲིམས་གང་རུང་ལས་འགལ་ཚེ་བཅའ་་་
ཁྲིམས་དེ་གཞིར་བཟུང་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་་་
ཞི་མཐུན་བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་དགོས། ས་་་་་་་་་་་
ཁོངས་ཕྱི་རོལ་གྱིས་ཆོས་ལུགས་སྤྱད་ནས་སིམ་འཛུལ་་་
བྱེད་རྒྱུར་བཀག་འགོག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་སློབ་་་
གྲྭའི་ནང་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་རྒྱུར་དོགས་ཟོན་་་་་་
བྱེད་དགོས། རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་་་་
ལས་རིགས་ཀྱི་མི་སྣ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུར་མཐོང་ཆེན་་་་་
བྱས་ནས་ཐལ་སྐྱོད་བསམ་བློ་དང་ས་ཁོངས་ཕྱི་རོལ་གྱི་
སིམ་འཛུལ་ལ་བཀག་འགོག་བྱེད་པའི་ཁོང་ཚོའི་་་་་་་་་་་
འཇོན་ཐང་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།
ཡུས་ཀྲེང་ཧྲེང་གིས་གསར་དུ་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་་
པའི《ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་གྱི་སྲོལ་ཡིག》ལག་བསྟར་་
ནན་ཏན་བྱས་ནས《སྲོལ་ཡིག》དྲིལ་བསྒྲགས་དང་་་་་་་
གསོ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་ལས་དོན་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཏེ་་་
ཆོས་ལུགས་ལས་རིགས་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ཁེ་དབང་་་་་་་
སྲུང་སྐྱོང་ཏན་ཏིག་བྱེད་པ་དང་། ཁྲིམས་འཛིན་གྱི་གོ་
རིམ་ཚད་ལྡན་དུ་གཏོང་བ། ཁྲིམས་བཞིན་རྒྱལ་སྐྱོང་་་
གི་སྤྱིའི་བླང་བྱར་གཞིགས་པ་བཅས་བྱས་ཏེ་ཆོས་་་་་་་་་་
ལུགས་ལས་དོན་ལ་ཁྲིམས་བཞིན་དོ་དམ་བྱེད་པའི་་་་་་
འཇོན་ཐང་ཆེ་རུ་དང་ཆུ་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས་་་་་
པའི་ནན་བཤད་གནང་བ་རེད།
(པ་ཚེ་དང་བསོད་དབང་གིས་སྒྱུར་ཞུས་བྱས)
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ལྔ།།
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