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རྒྱལ་ནང་གསར་འགྱུར།
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ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་་་
ཟླ་12ཚེས་5ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ།
ཉེ་ཆར་དྲ་བའི་ཐོག་གི་“ལོ་དགུའི་འོས་འགན་་་་་་
སློབ་གསོ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སུ་རིམ་་་་་
སྤོར་བྱེད་པ་དང་འབྲིང་རྒྱུགས་མེད་པ་བཟོ་་་་་་་་་་
བ”ཞེས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་སློབ་གསོ་པུའི་རྨང་་་
གཞིའི་སློབ་གསོ་སིའི་འགན་འཁུར་བས་ཚེས་5
ཉིན་ཁས་བླངས་མེད་པ་རེད།
“མིག་སྔར་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་དུས་མཚམས་ཀྱི་སློབ་གསོ་འོས་་་་
འགན་སློབ་གསོའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་འཇུག་པའི་ཆ་རྐྱེན་ད་དུང་ཚང་མེད་་་་
པ་དང་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་དུས་མཚམས་ཀྱི་སློབ་གསོའི་ལས་འགན་་་་་
གཙོ་བོ་ནི་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་བའི་གོམ་སྟབས་མགྱོགས་སུ་བཏང་ནས་་་་་
དམའ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་ཐོན་སློབ་མས་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གི་་་་
སློབ་གསོ་དང་ལེན་བྱེད་པའི་དགོས་མཁོ་བསྐང་རྒྱུ་དེ་ཡིན”ཞེས་འགན་་
འཁུར་བ་དེས་བཤད་པ་དང་། ད་ལྟའི་དུས་མཚམས་སུ་ལོ་དགུའི་འོས་་་
འགན་སློབ་གསོ་དེ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སུ་རིམ་སྤོར་བྱེད་མི་་་་་་
སྲིད་ཅེས་བཤད།
“འདི་ལོ་སློབ་གསོ་པུའུ་སོགས་སྡེ་ཚན་བཞིས《མཐོ་རིམ་སློབ་་་་་་་་་་
འབྲིང་དུས་མཚམས་སུ་འགག་སྒྲོལ་འཆར་གཞི་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་བ
(2017ལོ་ནས་2020ལོ་བར)》པར་འགྲེམས་བྱས་ནས་2020ལོར་་་་་་་
སླེབས་སྐབས་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་དུས་མཚམས་ཀྱི་སློབ་
གསོ་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་དགོས་ཞེས་བཏོན་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁྱབ་གདལ་་
དང་། འོས་འགན། རིན་མེད་བཅས་ནི་གོ་དོན་མི་འདྲ་བའི་ཐ་སྙད་་་་་་

མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།
དམའ་རིམ་སློབ་འབྲིང་ལ་སློབ་ཚན་ཆུ་ཚད་ཀྱི་་་་་་
རྒྱུགས་ལེན་ཁྱབ་གདལ་གཏོང་བ་ལས་འབྲིང་་་་་་་་
རྒྱུགས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་མིན་ལ་དམའ་རིམ་སློབ་་་་་་
འབྲིང་གི་སློབ་ཐོན་རྒྱུགས་ལེན་དང་མཐོ་རིམ་་་་་་་
སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་བསྡུའི་རྒྱུགས་ལེན་གཉིས་་་་་་་་
གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་གཅིག་གི་སྐར་་་་
གྲངས་ཁག་མང་པོར་སྤྱད་དེ་རྒྱུགས་ཐེངས་མང་་་་
གཏོང་མི་དགོས་པ་བྱས་ནས་སློབ་མའི་ཡིག་་་་་་་་་་་
རྒྱུགས་ཀྱི་གྲ་སྒྲིག་ཡང་ཡང་བྱེད་པའི་ཁུར་པོ་དང་གནོན་ཤུགས་ཆུང་དུ་་་
གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཞེས་ང་ཚོས་རྟག་ཏུ་ནན་བཤད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད”སྒྱུར་་་་་་་་
བཅོས་ནི་སྔར་ཡོད་ཀྱི་འབྲིང་རྒྱུགས་ལམ་ལུགས་ལེགས་སུ་དང་འཐུས་་་་་
སྒོ་ཚང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་མཐོ་རིམ་་་་་
སློབ་འབྲིང་དུས་མཚམས་ཀྱི་སློབ་གྲྭས་རྒྱུགས་ལེན་པ་དང་སློབ་མ་བསྡུ་་་་
བའི་རྣམ་པ་གསར་པ་བཟོས་ནས་བྱང་ཚད་སློབ་གསོར་སྐུལ་འདེད་་་་་་་་
གཏོང་བའི་ཁྲོད་ཀྱི་རྒྱུགས་ལེན་སློབ་བསྡུའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཡང་དག་་་་་་་་
པའི་ཁྲིད་སྟོན་གྱི་ནུས་པ་སྔར་བས་ཡག་པོ་བཏོན་ནས་སློབ་གསོ་དྲང་་་་་་
སྙོམས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་ཆེད་ཡིན་ཞེས་འགན་འཁུར་བ་དེས་བཤད།
ཁོང་གིས་མིག་སྔར་སློབ་གསོ་པུས་ས་གནས་ཁག་ལ་ཡིག་ཆའི་བླང་་
བྱར་གཞིགས་ཏེ་དོན་དངོས་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ནས་ས་གནས་དེ་་་་་་་་
གའི་འབྲིང་རྒྱུགས་སྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ལག་བསྟར་བསམ་འཆར་ཞིབ་བཟོ་བྱ་
རྒྱུར་ཁྲིད་སྟོན་ཧུར་ཐག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བཤད།
(བསྟན་འཛིན་བཟང་མོས་བསྒྱུར། ཉི་དོན་དང་བསྟན་འཛིན་་་་་་་་
བཟང་མོས་ཞུས)

སློབ་གསོ་པུས“འོས་འགན་སློབ་གསོ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལ་རིམ་སྤོར་བྱེད་པ”དང
“འབྲིང་རྒྱུགས་མེད་པ་བཟོ་བའི”གདལ་གཏམ་ལ་ཁས་མི་ལེན་པ།
གསུམ་ཡིན་པས་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་དུས་མཚམས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ཁྱབ་་་་་
གདལ་གཏོང་བར་གཙོ་བོ་སློབ་གྲྭར་འགྲོ་ས་ཡོད་པ་བཟོ་བའི་གནད་་་་་་་
དོན་ཐག་གཅོད་རྒྱུར་ཐུག་ཡོད་པ་ལས་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་དུས་་་་་་་་་་་་
མཚམས་ཀྱི་སློབ་གསོ་འོས་འགན་སློབ་གསོའི་ནང་འཇུག་རྒྱུའམ་ཡང་ན་
རིན་མེད་སློབ་གསོ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་དེ་མིན”འོས་འགན་སློབ་གསོར་་
ཁྱབ་གདལ་དང་། དོ་སྙོམས། བཙན་སྐུལ། རིན་མེད་སོགས་ཀྱི་ཁྱད་་
ཆོས་ལྡན་ཡོད། 2016ལོར་སླེབས་སྐབས་རང་རྒྱལ་གྱི་ལོ་དགུའི་འོས་་་་
འགན་སློབ་གསོ་སྲ་བརྟན་དུ་གཏོང་ཚད་93.4%ཟིན་ནས་འོས་འགན་
སློབ་གསོ་དོ་སྙོམས་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་བར་་་་་
གྲུབ་འབྲས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཐོབ་ཡོད། འོན་ཀྱང་འོས་འགན་སློབ་
གསོའི་འཕེལ་རྒྱས་དོ་མི་མཉམ་ཞིང་གང་ལེགས་མ་བྱུང་བའི་གནད་་་་་་་་
དོན་སྔར་བཞིན་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོད་པས་འབྱུང་འགྱུར་དུས་་་་་་་་་
མཚམས་ཤིག་ནང་འོས་འགན་སློབ་གསོ་སྲ་བརྟན་དུ་གཏོང་བའི་ཚད་་་་་
གཞི་དང་དོ་སྙོམས་ངང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཚད་གཞི་སྔར་བས་་་་་་་་
མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་འགན་སྔར་བཞིན་ལྕི་པོ་ཡོད་ཅེས་འགན་་་་་་་་་་་་
འཁུར་བ་དེས་བཤད།

“ཁྱབ་གདལ་གཏོང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཁྱིམ་ཚང་གི་དཔལ་་་་་་་་་
འབྱོར་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་སློབ་མའི་སློབ་གྲྭར་སྐྱོད་པའི་གནད་་་་་་་་
དོན་ཐག་གཅོད་འོས་འཚམ་བྱེད་དགོས། མིག་སྔར་ང་ཚོས་རོགས་སྐྱོར་
མ་ལག་བཙུགས་ཟིན། གོམ་སྟབས་རྗེས་མར་ཡིག་ཚགས་དང་གཱ་བཟོས་
པའི་ཁྱིམ་ཚང་གི་དཔལ་འབྱོར་ཐད་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་མཐོ་རིམ་་་་་་་་
སློབ་འབྲིང་དཀྱུས་མའི་སློབ་མའི་རིན་མེད་སློབ་གསོའི་ལས་དོན་གཙོ་་་་་
གནད་ཐོག་ཡག་པོ་སྒྲུབ་དགོས”
ཞེས་འགན་འཁུར་བ་དེས་བཤད།
“འབྲིང་རྒྱུགས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི”གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས་་་་་་་
འགན་འཁུར་བ་དེས་གནས་ཚུལ་དེ་ནི་དོན་དངོས་མ་རེད་ཅེས་གསལ་་་་
པོར་བཤད།
“རྒྱུགས་ལེན་སློབ་བསྡུའི་ལམ་ལུགས་སྒྱུར་བཅོས་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་་་་
ཏང་ཀྲུང་དབྱང་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་སྤྱིའི་བཀོད་སྒྲིག་ལ་་་་་་་་་་་
གཞིགས་ནས་2016ལོར་སློབ་གསོ་པུས《མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་དུས་་་་་་་
མཚམས་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་རྒྱུགས་ལེན་སློབ་བསྡུའི་ལམ་ལུགས་སྒྱུར་བཅོས་ལ་
སྔར་བས་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གྱི་མཛུབ་ཁྲིད་བསམ་་་་་་་་་་་་་་
འཆར》ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད། ད་ཐེངས་ཀྱི་སྒྱུར་བཅོས་བྱེད་སྐབས་

ཝུའུ་ལན་མུའུ་ཆི་བཙུགས་ནས་ལོ་60འཁོར་བའི་གཟེངས་
བསྟོད་ཚོགས་ཆེན་ཧུའུ་ཧོ་ཧའོ་ཐེར་འཚོགས་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ཧུའོ་ཧོ་ཧའོ་་་་་
ཐེ་ནས་ཟླ་12ཚེས་4ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་་་
གསལ། གོང་ཚེས་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར། ནང་སོག་རང་
སྐྱོང་ལྗོངས་ཝུའུ་ལན་མུའུ་ཆིའི་ལས་དོན་ཚོགས་་་་་་
འདུ་དང་ཝུའུ་ལན་མུའུ་ཆི་བཙུགས་ནས་ལོ་60
འཁོར་བའི་གཟེངས་བསྟོད་ཚོགས་ཆེན་ཧུའུ་ཧོ་་་་་་་
ཧའོ་ཐེ་རུ་འཚོགས་ཤིང་། ཚོགས་འདུའི་ཐོག་་་་་་་་་་
ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ཝུའུ་ལན་མུའུ་ཆི་རྩེ་གྲ་བཅུ་དང་།
ཝུའུ་ལན་མུའུ་ཆིའི་ཕུལ་བྱུང་རུ་དཔོན། ཝུའུ་ལན་
མུའུ་ཆིའི་བྱ་གཞག་ལ་དམིགས་བསལ་ལེགས་སྐྱེས་་
བྱ་དགའ་འབུལ་མཁན་བཅས་དང་དེ་བཞིན་ཝུའུ་་
ལན་མུའུ་ཆིའི་ལས་དོན་བསྒྲུབས་ནས་ལོ་30ཡན་་་་
ཕྱིན་པའི་ཕུལ་བྱུང་རུ་མིར་གཟེངས་བསྟོད་བྱས་པ་
རེད།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག
ནང་སོག་རང་སྐྱོང་་་་་
ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་འགན་འཁུར་བ་གཙོ་བོས་ནན་
བཤད་གནང་དོན། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་་་་་
གིས་སུའུ་ཉི་ཐེ་ཡིའུ་ཆི་ཝུའུ་ལན་མུའུ་ཆིའི་རུ་མི་་་་་་་
ཚོར་འཕྲིན་ལན་སྤྲིངས་གནང་ནས་ཝུའུ་ལན་མུའུ་་
ཅང་ཤིས་ནན་ཧྥུང་གི་ཚ་ལུ་མའི་ཐོན་ལས་ཀྱིས་དུད་ཚང་དབུལ་པོ་འབབ་འཕར་ཕྱུག་འགྱུར་ཡོང་རྒྱུར་རམ་འདེགས་བྱས་པ།
ཆིའི་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་མཛུབ་ཁྲིད་གལ་་་་་་
ད་ཕན་ལོ་ཤས་རིང་ཅང་ཤིས་ཞིང་ཆེན་ནན་ཧྥུང་རྫོང་གིས་ཐོན་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་དབུལ་སྐྱོར་བྱེད་པ་དེ་དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་གྱི་དམ་འཛིན་བྱ་གཞི་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་བརྩིས་ནས་གཟིགས་སྐྱོང་སྲིད་ཇུས་་
ཆེན་གནང་བ་དེ་ནི་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་རིག་རྩལ་་་་་་་་་
རབ་དང་རིམ་པ་བཏོན་པ་དང་། ནན་ཧྥུང་གི་ཚ་ལུ་མ་དེ་ས་གནས་དེ་གའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱུག་འགྱུར་ཐོན་ལས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། མིག་སྔར་རྫོང་ཡོངས་ཀྱི་ཚ་ལུ་མའི་་་་་་་་་་་་་
འདེབས་ཁྱོན་མུའུ་ཁྲི་70ཟིན་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཁུལ་40ལྷག་ཙམ་ལ་ཕྱིར་ཚོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་ཟླ་12ཚེས་5ཉིན་ནན་ཧྥུང་རྫོང་ཧྲེ་ཧྲན་གྲོང་རྡལ་པའོ་ཧྥང་གྲོང་ཚོའི་ཚ་ལུ་མ་འདེབས་་་་་་་་
འཕེལ་རྒྱས་དང་རིག་གནས་འཛུགས་སྐྱོང་འཕེལ་་་
མཁན་གྱིས་ཚ་ལུ་མ་དབོར་བའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།
རིམ་ཁྲོད་ཀྱི་ལམ་ཚད་རྡོ་རིང་ལྟ་བུའི་དོན་སྙིང་་་་་་་་
ལྡན་པའི་དོན་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པས། རིམ་ཁག་ཏང་
གི་ཐབས་ཇུས་བཀོད་སྒྲིག་གལ་ཆེན་དོན་འཁྱོལ་་ ཨུད་དང་སྲིད་གཞུང་གིས་ཝུའུ་ལན་མུའུ་ཆིའི་བྱ་་་་་
བྱེད་པའི་མཚོན་ཚུལ་ཞིག་དང་རུལ་རྒོལ་གྱི་རྒྱལ་ གཞག་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཉིན་རེའི་གྲོས་རིམ་
སྤྱིའི་བྲོས་འདེད་དངུལ་འདེད་ལས་དོན་ལ་སྐུལ་་ གལ་ཆེན་ནང་དུ་བཅུག་ནས་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་རྒྱབ་་་་་་་་་
འདེད་གཏིང་ཟབ་གཏོང་བའི་ཐད་ཐོབ་པའི་་་་་་་
(པར་ངོས་དང་པོར་མཐུད)
གྲུབ་འབྲས་གཞན་ཞིག་རེད། ཀྲུང་དབྱང་བྲོས་་་
“འཛིན་བཟུང་བཀའ་རྒྱ་དམར་པོ་བཏང་བའི་མི་བརྒྱའི”ཕྱེད་ཀ་ཁྲིམས་ཀྱི་དྲ་རྒྱར་ཚུད་པ།
འདེད་དངུལ་འདེད་གཞུང་ལས་ཁང་གི་འགན་་་
ཡུལ་སྐོར་དར་བས་མཛེས་ལྗོངས་་་་
འཁུར་བས་ལོ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་རིང“འཛིན་་་་་་་་
འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་12ཚེས་་
ཀྲོའུ་ཅི་དབྱང་། ཕོ། ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཨུད་ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་་
5ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཟླ་12ཚེས་5ཉིན་ཀྲུང་་་ ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་དེ་སྔའི་ལས་བྱེད་པ་ཡིན་པ། གན་་་་་་་་་་་་ བཟུང་བཀའ་རྒྱ་དམར་པོ་བཏང་བའི་མི་བརྒྱའི”ཁྲོད་ཀྱི་་་་་་་ ཁུལ་གྱི་སྤུས་ཚད་དང་རིམ་པ་མཐོ་རུ་་་་་
དབྱང་སྒྲིག་ཨུད་ལྟ་ཞིབ་པུའི་དྲ་ཚིགས་ཐོག་ཆ་འཕྲིན་ཡོངས་ འཇོག་ཁ་བསླུས་བརྒྱབ་པའི་ནག་ཉེས་བསགས་ནས་2008 ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ཁྲིམས་རྒྱར་ཚུད་པ་དེ་ལས་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་་་་་་་་ གཏོང་དགོས་པ།
བསྒྲགས་བྱས་དོན། ཟླ་12ཚེས་1ཉིན་ཀྲུང་དབྱང་གི་རུལ་་་་་ ལོའི་ཟླ་12པར་ནག་ཉེས་ལ་སྐྲག་ནས་བྲོས་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ གིས་རུལ་རྒོལ་གྱི་བྲོས་འདེད་དངུལ་འདེད་ལས་དོན་སྤེལ་་་་་་
གསར་འགོད་པས་ཤེས་རྟོགས་བྱས་པར་་་་་་་་་
རྒོལ་མཐུན་སྦྱོར་ཚོགས་ཆུང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བྲོས་འདེད་དངུལ་་་་་་་ ཉེས་དོན་ཉེན་རྟོག་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་བཟུང་བཀའ་རྒྱ་་་་་་ ཤུགས་ཆུང་དུ་བཏང་མེད་པ་དང་བྲོས་ན་འདེད་ངེས་དང་་་་་
བྲོས་འདེད་མཐར་ཕྱིན་པ་བྱ་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་དང་ གཞིགས་ན། ཚྭ་ཁ་ཚྭ་མཚེའུ་རུ་ཡུལ་སྐོར་བ་མང་་་
འདེད་ལས་དོན་གཞུང་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་འདོམས་མཐུན་སྦྱོར་་ དམར་པོའི་ཨང་རྟགས་ནི་A—1025/2—2015ཡིན།
རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ངེས་ཡིན་པའི་གདེང་ཚོད་གང་ལེགས་མངོན་་་་་་ བའི་དུས་ཚིགས་སུ་ལམ་བུ་གུ་དོག་པ་དང་། ཞག་་
འོག་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཨུད་དང་། ཞིང་ཆེན་སྒྲིག་ཨུད་དང་ལྟ་་་་་་་ ཀྲོའུ་ཅི་དབྱང་གི་གྱོད་འབྲེལ་དངུལ་ཁྲིམས་ལྟར་ཚ་འདེད་་་་་་
ཡོད། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་སྐར་ཆ་ཙམ་ཡང་མཚམས་མི་འཇོག་ པོ་སྡོད་ས་དཀོན་པ། དོ་དམ་རྗེས་ལུས་སོགས་ཀྱི་་་
ཞིབ་ཨུ་ལྷན་གྱིས་ལས་དོན་ཏན་ཏིག་སྤེལ་བ་དང་འབད་་་་་་་་ གཏོང་རྒྱུ་རེད།
གནད་དོན་ཡོད་པ་རེད།
པའི་སྙིང་སྟོབས་ཐོག་ནས་ལྷོད་གཡེང་མི་གཏོང་བ་དང་།
བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱས་པ་བརྒྱུད། ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་སྤྱི་བདེ་་་་་
སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་་་་་་་ མཚམས་འཇོག་མི་བྱེད་པ། བསྐྱར་དུ་རྡོག་ཐོན་བཅས་བྱས་་
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་་་་་་་
ལས་ཁུངས་ཀྱིས“འཛིན་བཟུང་བཀའ་རྒྱ་དམར་པོ་བཏང་་་་་ བཅུ་དགུ་པའི་སྙན་སྒྲོན་ནང“རུལ་སུངས་བ་གང་དུ་བྲོས་་་་་་ ཏེ་བྲོས་བྱོལ་དུ་སོང་བའི་ཉེས་ཅན་པ་གབ་ས་མེད་པ་དང་་་་་་ གྱིས་ཚྭ་ཁ་ཚྭ་མཚེའུ་ཡུལ་སྐོར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་་་་
བའི་མི་བརྒྱའི”གྲས་ཡིན་པའི་ཀྲོའུ་ཅི་དབྱང་བདེ་བླག་ངང་་་ ཀྱང་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ཁྲིམས་ལ་སྦྱོར་དགོས”ཞེས་་་་་་་་ ཕྱིར་བྲོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་བའི་རེ་ངན་འཆང་མཁན་གྱི་རེ་བ་་་་་་་ གྱི་སྒྱུར་བཀོད་རིམ་སྤོར་ལས་དོན་ལ་ཚད་མཐོའི་་་་
བཟུང་ནས་ཁྲིམས་ལ་སྦྱར་ཞིང་། མིག་སྔར“འཛིན་བཟུང་་་་ གསུངས་ཡོད། ཀྲོའུ་ཅི་དབྱང་བཟུང་ནས་ཁྲིམས་ལ་སྦྱར་བ་་ སྟོང་ཟད་དུ་འགྱུར་བ་བྱས་ནས་ཕྱིར་བྲོས་བྱོལ་དུ་སོང་བའི་་་་ མཐོང་ཆེན་བྱས་ནས་ཡུལ་སྐོར་ཀུང་སི་དང་ས་་་་་་་་
བཀའ་རྒྱ་དམར་པོ་བཏང་བའི་མི་བརྒྱའི”ཁྲོད་མི་50ཁྲིམས་ དེ་ནི་བྱ་སྤྱོད་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅུ་་་་་་་ རུལ་སུངས་བ་རྗེས་འདེད་བཏང་སྟེ་ཁྲིམས་ལ་སྦྱར་ཐུབ་པ་་་་་ གནས་དེ་གའི་སྲིད་གཞུང་གིས་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་་
གསར་སྤེལ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་རིང་གི་འགན་་་་་་་་་་
རྒྱར་ཚུད་པ་རེད།
དགུ་པའི་དགོངས་དོན་ལག་ལེན་བསྟར་ཏེ་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་་ བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་རེད།
དབང་གི་འབྲེལ་བ་སྔར་བས་གསལ་པོ་བཟོས་་་་་་་་་
པས། བཟོ་ལས་ཐོན་སྐྱེད་དང་ཡུལ་སྐོར་གཉེར་་་་་
ཀྲུང་གོའི་མཁའ་དམག་གིས་མྱུལ་ཞིབ་གནམ་གྲུ་བཏང་
སྐྱོང་ལོགས་དབྱེ་དང་། ཡུལ་སྐོར་ཐོན་རྫས་དང་་་་
སྟེ་ཧོང་ཧའེ་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཤར་རྒྱ་མཚོ། ཐག་རིང་
བཟོ་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་བྱེད་པ།
རང་སོ་སོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པ། ཕན་ཚུན་འདེགས་
རྒྱ་མཚོ་བཅས་སུ་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་པར་སྐྱོད་པ།
སྐྱོར་བྱེད་པ་བཅས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བཀོད་པ་་་་་་་་
ཟླ་12ཚེས་4ཉིན་ཀྲུང་གོའི་མཁའ་དམག་གི་གསར་འགྱུར་མགྲིན་་
ཞིག་ཆགས་པ་རེད།
ཚབ་པ་ཧྲེན་ཅན་ཁོ་ཡིས་ཀྲུང་ཧྭའི་བྱང་རྒྱུད་ཀྱི་གནམ་ཐང་ཞིག་ཏུ་་་་་་་་་
གནས་ཚུལ་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱས་ནས་ཀྲུང་གོའི་མཁའ་དམག་གིས་ཉེ་་་་་
མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་བཀོད་
ཆར་མྱུལ་ཞིབ་གནམ་གྲུ་བཏང་སྟེ་ཧོང་ཧའེ་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཤར་རྒྱ་་་་་་་་་
འཛུགས་སྐྲུན་དང་ཁོར་ཡུག་ཕྱོགས་བསྡུས་བཅོས་་་
མཚོ། ཐག་རིང་རྒྱ་མཚོ་བཅས་སུ་སྦྱོར་བརྡར་བྱེད་པར་སྐྱོད་དེ་དམག་་་
སྒྲིག་མགྱོགས་མྱུར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ལས་འགན་གལ་ཆེན་་་་
གྲབས་དང་དམག་འཐབ་ཀྱི་འཇོན་ཐང་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་རྒྱལ་ཁབ་་་
ཨང་དང་པོ་ཡིན་ཞིང་། 2015ལོའི་ཟླ་10པར་་་་་
ཀྱི་འཐབ་ཇུས་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་།
མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་སྒོ་བརྒྱབ་ནས་བཅོས་སྒྲིག་དང་་
འདི་ནི་ཟླ་12ཚེས་4ཉིན་ཀྲུང་གོའི་མཁའ་དམག་གི་མྱུལ་ཞིབ་་་་་་་་
སྒྱུར་བཀོད་རིམ་སྤོར་ཐེངས་དང་པོ་བྱས་ཏེ་མ་རྩ་་་
གནམ་གྲུ་ཀྲུང་ཧྭའི་བྱང་རྒྱུད་ཀྱི་གནམ་ཐང་ཞིག་ནས་འཕུར་ཏེ་ཧོང་་་་་་
སྒོར་དུང་ཕྱུར་3.2བཏང་ནས་རྨང་གཞིའི་སྒྲིག་་་་་་
ཧའེ་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཤར་རྒྱ་མཚོ། ཐག་རིང་རྒྱ་མཚོ་བཅས་སུ་སྦྱོང་་་་་་་་་
བརྡར་བྱེད་པར་སྐྱོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།
བཀོད་དང་། གྲོང་ཁྱེར་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་མདོང་་་་་

ཀྲེ་ཅང་གིས“འཛིན་བཟུང་བཀའ་རྒྱ་དམར་པོ་བཏང་བའི་མི་བརྒྱའི”
གྲས་ཡིན་པའི་ཀྲོའུ་ཅི་དབྱང་བདེ་བླག་ངང་བཟུང་བ།

སྐྱོར་དང་འགན་ལེན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་་་་་
ཝུའུ་ལན་མུའུ་ཆིའི་བྱ་གཞག་རྒྱུན་མཐུད་དང་སྐྱོན་
བྲལ་ངང་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་རྒྱུར་འདེགས་སྐྱོར་་་་་་་་་་་
ཤུགས་ཆེན་བྱེད་དགོས། རྒྱ་ཆེའི་ཝུའུ་ལན་མུའུ་་་་་་
ཆིའི་རུ་མི་ཚོས་མངགས་བཅོལ་ཟབ་མོ་ཡིད་ལ་་་་་་་་་
བརྟན་པོར་བཅངས་ནས་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་་་
མ་བརྗེད་པར་གཞི་རིམ་འཐབ་ས་དང་པོར་གཞི་་་་་
བཙུགས་ཐོག་མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་ཞབས་་་་་་་
འདེགས་ཞུས་ཏེ། ནམ་ཡང་རྩྭ་ཐང་གི“གསར་་་་་་་་
བརྗེའི་རིག་རྩལ་གྱི་རྟ་དམག་ཧྲག་པོ”ཞིག་བྱས་་་་་་་
ནས། བྱ་སྤྱོད་དངོས་དང་ཕུལ་བྱུང་གྲུབ་འབྲས་་་་་་
ཐོག་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཐུགས་་་་
འཁུར་དང་གཟིགས་སྐྱོང་གནང་བར་དྲིན་ལན་་་་་་་
འཇལ་དགོས།
ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ནང་གི་ཝུའུ་ལན་་་་
མུའུ་ཆི་སྔ་ཤོས་ནི་1957ལོར་ཤིས་ལིན་ཧའོ་ཐེ་་་་་་་་
མོང་གི་སུའུ་ཉི་ཐེ་ཡིའུ་ཆིར་བཙུགས་ཤིང་། ནང་་་་
སོག་ལྗོངས་ཡོངས་སུ་ད་ཆ་ཝུའུ་ལན་མུའུ་ཆི་75
ཡོད་པ་དེ་དག་གིས་དེང་རབས་ཅན་གྱི་དྲིལ་་་་་་་་་་་་
བསྒྲགས་བྱེད་ཐབས་སྤྱད་དེ་འདུ་ཤེས་གསར་པ་་་་་་
བརྒྱུད་བསྒྲགས་དང་གོམས་སྲོལ་གསར་པ་དར་་་་་་་
སྤེལ་གཏོང་བའི་འཁྲབ་སྟོན་ལོ་རེར་ཁྱོན་7100
ལྷག་བྱས་པར་མི་རིགས་ཁག་གི་ལྟད་མོ་བ་མི་་་་་་་་་་་
ཐེངས་ཁྲི་100ཟིན་ཡོད་པ་རེད།
(དམ་ཆོས་མི་ཕམ་གྱིས་བསྒྱུར། དོན་གྲུབ་་་་་་་
ཀྱིས་ཞུས)
ལམ། རིག་ལྡན་ཡུལ་སྐོར་བཅས་རིགས་ཆེན་པོ་་་་་
གསུམ་དང་ལས་གྲྭ་རྐྱང་པ་60ལྷག་ཙམ་ལེགས་་་་་་་
སྒྲུབ་བྱས་པ་རེད།
2016ལོའི་ཟླ་10པར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གྱི་་
སྒོ་བརྒྱབ་སྟེ་འཛུགས་སྐྲུན་ཐེངས་གཉིས་པ་བྱས་་་་་
ནས་རླངས་འཁོར་འཇོག་ས་དང་། ལྟ་སྐོར་མེ་་་་་་་་
འཁོར་ཆུང་གྲས། གྲུ་ལམ་དང་གྲུ་ཁ། ལྗོངས་་་་་་་་་
གཟིགས་སྒང་། ཡུལ་སྐོར་གསང་སྤྱོད། བཙོག་ཆུ་་
གཙང་གསིང་བཟོ་གྲྭ་སོགས་རྣམ་གྲངས་བཅུ་ལྷག་་
ཙམ་གསར་སྐྲུན་བྱས་པ་རེད།
སྣོད་བཅུད་སླར་གསོའི་ཐད་ཚྭ་ཁ་ཚྭ་མཚེའུ་་་་
རུ་ཡང་མ་དངུལ་མང་པོ་བཏང་བ་རེད། གསར་་་་
འགོད་པར་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་མཐོང་གསལ།
ཚྭ་ཁ་ཚྭ་མཚེའུ་མཐའ་འཁོར་གྱི་ཐང་རྒོད་ཕལ་ཆེ་་་
བར་མི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་རྩྭ་ཤིང་བཏང་ནས་་་་
སྔོ་ལྗང་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང་མུའུ་ཁྲི་16ལྷག་ཙམ་
ཡོད་པའི་འདམ་རྫབ་ཁུལ་གྱི་འདམ་བཤངས་རྗེས་་
ཚྭ་མེད་ཆུའི་འདམ་རར་གྱུར་པས་ངང་པ་དང་་་་་་་་
ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་སོགས་འདབ་ཆགས་ཡང་ཡང་་་་་
འཕུར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།
མཚོ་སྔོན་ཚྭ་ཁ་ཚྭ་མཚེའུ་རིག་གནས་ཡུལ་་་་་་་
སྐོར་འཕེལ་རྒྱས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་སྤྱི་་་་་་་་
ཁྱབ་ཅིང་ལི་རིན་ཙི་ཧྭ་ཡིས་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་་་
མིག་སྔར་རང་བྱུང་ལྟ་སྐོར་དང་། ཚྭ་ཆུ་ཉམས་་་་་་་
ལེན། མི་རིགས་གོམས་སྲོལ། ཚྭ་བརྐོས་སྒྱུ་རྩལ་་་་་
བཅས་གཞི་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་་་་་
བཀོད་པ་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་ནུས་
ཤུགས་ཡོད་རྒུས“མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ཆེན་་་་་་་་་་་་་་
པོའི”འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་སྟངས་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་་་་
བཞིན་ཡོད་ཅེས་བཤད།
(བསོད་ནམས་བདེ་སྐྱིད་དང་ཚེ་ཁོས་བསྒྱུར།
བསོད་བདེ་དང་བསྟན་གཡུས་ཞུས)

