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ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་5ཚེས་15ཉིན་གློག་
འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་དང་།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་དབྱང་དམག་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་དབྱང་་་་
ཕྱི་ཕྱོགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་བཅས་ཡིན་པའི་ཞི་་་་་་
ཅིན་ཕིང་གིས་ཟླ་5ཚེས་15ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཀྲུང་དབྱང་ཕྱི་ཕྱོགས་ལས་དོན་
ཨུ་ལྷན་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོ་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བ་དང་འབྲེལ་་་་་་་
གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་ཡང་གནང་བ་རེད། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཏང་་་་་་་་
ཀྲུང་དབྱང་གིས་ཕྱི་ཕྱོགས་ལས་དོན་གྱི་གཅིག་སྡུད་གཅིག་གྱུར་གྱི་འགོ་་་་
ཁྲིད་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་མིག་སྔའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དུས་བབ་འཕེལ་་་་་་་་
རྒྱས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་གནས་ཚུལ་འཕྱུགས་མེད་ངང་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་་་་་་་་
ཁར། བློ་རྩ་བརྟན་པོས་ཡར་རྒྱས་བརྩོན་ལེན་དང་གསར་འབྱེད་གསར་
གཏོད་ངང་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་མོའི་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་པ་་
གསར་པ་ཧུར་ཐག་བཏོད་དེ“ལོ་བརྒྱ་གཉིས”ཀྱི་འབད་འཐབ་དམིགས་
ཚད་མངོན་འགྱུར་དང་ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་རླབས་ཆེན་བསྐྱར་དར་གྱི་་་་་་་་
ཀྲུང་གོའི་ཕུགས་འདུན་འགྲུབ་ཕྱིར་ལེགས་སྐྱེས་སྔར་བས་ཆེ་བ་འབུལ་་་་་
དགོས་པའི་ནན་གསུངས་གནང་བ་རེད།
ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དང་། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་
ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི། ཀྲུང་དབྱང་ཕྱི་ཕྱོགས་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཀྲུའུ་་་་་་
རེན་གཞོན་པ་བཅས་ཡིན་པའི་ལི་ཁེ་ཆང་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་་་་་
གཞོན་པ་ཀྲུང་དབྱང་ཕྱི་ཕྱོགས་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཨུ་ཡོན་ཝང་ཆི་ཧྲན་་
ཚོགས་འདུར་ཕེབས་པ་དང་། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་་་་
རྒྱུན་ཨུ་ཀྲུང་དབྱང་ཧྲུའུ་ཅི་ཁྲུའི་ཧྲུའུ་ཅི་ཝང་ཧུའུ་ཉིང་། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་་
དབྱང་ཆབ་སྲིད་ཅུས་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཙུང་ལི་གཞོན་་
པ་ཧན་ཀྲེང་ཚོགས་འདུར་ཞུགས་ཡོད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་གསུང་བཤད་གནང་སྐབས། ཏང་གི་ཚོགས་་་་་་་་་
ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་པ་འཚོགས་ཚུན་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་འགྱུར་མེད་སྟོབས་
ལྡན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་འོག་ང་ཚོས་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་་་་་་་
དང་ལག་ལེན་གསར་གཏོད་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་མ་ཧུར་ཐག་བཏང་སྟེ་ཕྱོགས་་་་
ཡོངས་ནས་ཕྱི་འབྲེལ་བད་སྒྲིག་བྱེད་ཚུལ་འཐུས་ཚང་དང་ཟབ་ཏུ་་་་་་་་
གཏོང་བ་དང་།“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་་་
འགོ་འདོན་པ་དང་སྐུལ་མ་གཏོང་བ། གོ་ལ་ཧྲིལ་པོ་བཅོས་སྐྱོང་གི་མ་་་་་
ལག་སྒྱུར་བཅོས་དང་འཛུགས་སྐྱོང་ནང་གཏིང་ཟབ་ཞུགས་པ། རྒྱལ་་་་་་
ཁབ་ཀྱི་བདག་དབང་དང་། བདེ་འཇགས། འཕེལ་རྒྱས་བཅས་ཀྱི་ཁེ་་་་་
ཕན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྲུང་བ། ཏང་གིས་ཕྱི་ཕྱོགས་ལས་དོན་གྱི་གཅིག་་་་
སྡུད་གཅིག་གྱུར་གྱི་འགོ་ཁྲིད་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པ་བཅས་ཀྱི་སྒོ་ནས་་་་་་
ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་མོའི་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་འགྲོ་ལམ་་་་་་
གསར་པ་ཞིག་ཏུ་བསྐྱོད་ནས་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་་་་་་་
ཡོད་ཅེས་ནན་གསུངས་གནང་བ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ད་ཆ་འཛམ་གླིང་ལ་གཏན་འཁེལ་མེད་པ་དང་་་་་་

བརྟན་ལྷིང་མེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་རང་རྒྱལ་་་
ལའང་འཕེལ་རྒྱས་ཐད་འཕྲད་པའི་གོ་སྐབས་དང་འགྲན་སློང་མཉམ་དུ་
གནས་ཡོད། ང་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་དུས་བབ་འགྱུར་ལྡོག་གི་ཆོས་ཉིད་་་་་་་་་་་་
འཕྱུགས་པ་མེད་པའི་ངང་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་བྱས་ནས་ཀྲུང་གོ་དང་འཛམ་་་
གླིང་གི་འཕེལ་ཕྱོགས་ཆེན་པོར་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཐུབ་པ་བྱེད་་་་་་་་་་་་
དགོས་ལ། མདུན་སྐྱོད་ལམ་བུར་འཕྲད་པའི་ཉེན་ཁ་དང་འགྲན་སློང་་་་་
ཡང་མཐོང་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། ཆུ་མ་ཤོར་གོང་ནས་རགས་བཞིན་ཁ་་་་
གཏད་གཅོག་པའི་གྲ་སྒྲིག་འོས་འཚམ་བྱས་ཏེ་ལས་དོན་ཏན་ཏིག་ངང་་་་
སྒྲུབ་དགོས། ད་ཆ་དང་སླད་ཕྱིན་གྱི་དུས་སྐབས་ཤིག་རིང་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་་་
བད་སྒྲིག་བྱེད་ཚུལ་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་ཕྱི་འབྲེལ་བྱེད་སྒོ་གལ་ཆེན་་་་་་་
འཆར་འགོད་བྱ་རྒྱུ་དོན་འཁྱོལ་དང་ཉེན་ཁའི་འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་བཏང་་་་
སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདག་དབང་དང་། བདེ་འཇགས། འཕེལ་རྒྱས་བཅས་
ཀྱི་ཁེ་ཕན་སྲུང་སྐྱོང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་ནི་་
ང་ཚོས་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལས་དབང་གཅིག་མཐུན་འདུས་གྲུབ་བསྐྲུན་རྒྱུར་
སྐུལ་མ་གཏོང་བའི་ལག་ལེན་གྱི་ལས་སྟེགས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན། ཉེ་་་་་་་
བའི་ལོ་འགའི་རིང་།“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག”བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་འདུ་ཤེས་་
ནས་བྱ་སྤྱོད་ལ་གྱུར་ཏེ་དངོས་དངོས་རྗེན་རྗེན་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་ལས་་་
ཤིག་ཏུ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ནས་འཛམ་གླིང་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་་་་་་
པའི་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་ཡོད་ཅེས་ནན་གསུངས་གནང་བ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ས་གནས་ཀྱི་ཕྱི་ཕྱོགས་ལས་དོན་ནི་ཏང་དང་རྒྱལ་
ཁབ་ཀྱི་ཕྱི་ཕྱོགས་ལས་དོན་གྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་དེས་ཕྱི་་་་་་་་་
འབྲེལ་འགྲོ་འོང་མཉམ་ལས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ས་གནས་་་་
སྒྱུར་བཅོས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་མ་གཏོང་རྒྱུར་དོན་སྙིང་གལ་ཆེན་ལྡན་་་་
ཡོད། ཀྲུང་དབྱང་ཕྱི་ཕྱོགས་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་གཅིག་སྡུད་གཅིག་་་་་་་་
གྱུར་གྱི་འགོ་ཁྲིད་འོག་ས་གནས་ཀྱི་ཕྱི་ཕྱོགས་ལས་དོན་སྤྱི་འདོམས་ངང་་་
ཡག་པོ་བསྒྲུབས་ཏེ་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་ཐོག་ནས་གཅིག་སྡུད་་་་་་་་་་་་
བད་གཏོང་དང་ལུགས་མཐུན་ངང་ས་གནས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་བད་་་་་་
སྒྲིག་བྱས་ཏེ་དམིགས་ཚད་ཡོད་པ་དང་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་འབྲེལ་་་་་་་
ཡོད་ལས་དོན་ལ་སྐུལ་མ་གཏོང་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་དུས་བབ་གསར་པའི་འོག་གི་ཕྱི་ཕྱོགས་ལས་དོན་་
ཡག་པོ་བསྒྲུབས་པར་ཀྲུང་དབྱང་ཕྱི་ཕྱོགས་ལས་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱིས་་་་་་་་་་་་
ཐབས་ཇུས་གྲོས་མོལ་གྱི་མཐུན་སྦྱོར་ནུས་པ་བཏོན་ནས་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་་་་་་་
རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་ལག་ལེན་གསར་གཏོད་ལ་སྐུལ་མ་བཏང་
སྟེ་ཕྱི་ཕྱོགས་ལས་དོན་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་རྣམ་པ་གསར་པ་གཏོད་་་་་་
རྒྱུར་མཛུབ་ཁྲིད་ནུས་ལྡན་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས་པའི་ནན་གསུངས་གནང་
བ་རེད།
（པ་སངས་ཚེ་རིང་གིས་བསྒྱུར། བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར་དང་པ་་་་་་་་
ཚེས་ཞུས）

ཞིཞི་་ཅིན་
ཅིན་ཕིང་
ཕིང་གིགི་་དུས་
དུས་རབས་
རབས་གསར་
གསར་པའི་
པའི་ཀྲུང་གོའི་
གོའི་ཁྱད་
ཁྱད་ཆོས་
ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་
ཚོགས་རིང་
རིང་ལུགས་
ལུགས་ཀྱི་དགོངས་
དགོངས་པ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པའི་
པའི་ཀློག་དེབ་
དེབ་གལ་
གལ་ཆེན་
ཆེན་ཏེཏེ།།

《ཞིཞི་་ཅིན
ཅིན་་ཕིང
ཕིང་་གིགི་་གསུང
གསུང་་བཤད
བཤད་་ནང
ནང་་གིགི་་གཏམ
གཏམ་་དཔེ
དཔེ》
》དེབ
དེབ་་
གཉིས་་པ་དཔེ
གཉིས
དཔེ་་སྐྲུན
སྐྲུན་་འགྲེམས
འགྲེམས་་སྤེལ
སྤེལ་་བྱས
བྱས་་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་་་་
གསལ། མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཁང་གིས་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་་
ནས་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་པའི《ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་གསུང་བཤད་ནང་གི་གཏམ་་་་་
དཔེ》དེབ་གཉིས་པ་ཉེ་ཆར་མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཁང་དཔེ་་
སྐྲུན་ཁང་གིས་དཔེ་སྐྲུན་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཡོངས་བསྒྲགས་་་་་་་་་་་་་
འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་་་་་་
ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ནི་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱ་གཞག་ལ་་་
སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་སྟོབས་ཆེའི་བསམ་བློའི་མཚོན་ཆ་དང་བྱ་སྤྱོད་་་་་
ཀྱི་ཕྱོགས་སྟོན་ཞིག་རེད། ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་པ་འཚོགས་་་་་
ཚུན་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་གནང་བའི་གསུང་བཤད་གལ་་་་་་་
ཆེན་དང་གསུང་རྩོམ་གྱིས་དུས་རབས་གསར་པའི་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་་་་་
ཀྱི་བྱ་གཞག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་དོན་དངོས་་་་་
གནད་དོན་གལ་ཆེན་ལ་ལན་བཏབ་ཡོད་པས་ཏང་སྐྱོང་རྒྱལ་སྐྱོང་དང་་་་
ནང་སྲིད་ཕྱི་འབྲེལ་ཐད་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་བསམ་གཞིག་་
ནན་པོ་མཚོན་ཡོད། གསུང་བཤད་དང་གསུང་རྩོམ་དེ་དག་ནང་སྙན་་་་་
འཇེབས་ལྡན་ལ་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་གཏམ་དཔེ་དྲངས་ཏེ་གནའ་་་་་་
དེང་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་གནང་ཡོད། གསུང་བཤད་ནང་གི་གཏམ་དཔེ་དེ་
དག་ནང་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་་་
སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པའི་འབྱུང་ཁུངས་འདེད་ཐུབ་ལ་་་་་་་་་

གནའ་བཟང་དེང་སྤྱོད་ཀྱི་གསར་གཏོད་རང་བཞིན་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་
ཀྲུང་ཧྭའི་ཕུལ་བྱུང་སྲོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་རྒྱ་ཆེ་གཏིང་ཟབ་ཡིན་པ་མྱོང་་་
ཚོར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་གཏམ་དཔེ་དྲངས་པའི་དོན་་་་་་་་་་
དངོས་དོན་སྙིང་རྒྱས་བཤད་བྱས་པའི《ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་གསུང་བཤད་་་་་་
ནང་གི་གཏམ་དཔེ》2015ལོའི་ཟླ་2པར་དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་་་
ཚུན། དབྱིན་ཇི་དང་། ཧྥ་རན་སེ། ཨུ་རུ་སུ། རི་པིན། ཕོར་ཐིའུ་ཀལ་་
སོགས་པར་གཞི་14ཡིག་སྒྱུར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། རིམ་རྩིས་ལྟར་ན།
དཔེ་དེབ་ཁྲི་200ཙམ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད་པ་རེད། 《ཞི་ཅིན་ཕིང་་་
གི་གསུང་བཤད་ནང་གི་གཏམ་དཔེ》དེབ་གཉིས་པའི་ནང《ཞི་ཅིན་་་་་་་་
ཕིང་གི་གསུང་བཤད་ནང་གི་གཏམ་དཔེ》དེབ་དང་པོའི་སྒྲིག་སྟངས་་་་་་
རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱས་ནས་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་་་་་
ནང་འདྲེན་སྤྱོད་གནང་བ་དང་། ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་་་་་་་
པའི་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཚོན་་་་
པའི་གཏམ་དཔེ་148བསྡུས་ཏེ་དེའི་དངོས་མཚོན་དོན་སྙིང་དང་རྒྱབ་་་་་་་
ལྗོངས་ཀྱི་ནང་དོན་དང་གནས་ལུགས་ཐད་འཆད་འགྲེལ་དང་གསལ་་་་་་
འགྲེལ་བྱས་ཡོད་པས་འདི་ནི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་གསར་པའི་་་་་་་
ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་སློབ་སྦྱོང་་་་་་་
དང་གོ་བ་ལེན་པའི་ཀློག་དེབ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།
(པ་ཚེས་བསྒྱུར)

ཞིཞི་་ཅིན
ཅིན་་ཕིང
ཕིང་་གིས
གིས་་ཐེཐེ་་་་ཏ་དང
དང་་ཐོཐོ་་པ་འིའི་་ཙུང
ཙུང་་ལིལི་་
ལུའོ་་ལིལི་་དང
ལུའོ
དང་་མཇལ
མཇལ་་འཛོམས
འཛོམས་་གནང
གནང་་བ།

འཛུགས་འདོད་ཡོད་ཅེས་་་་་་་་་་་
གསུངས་པ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཀྲུང་ཐེ་་་་
ཕྱོགས་གཉིས་པོས་འཕེལ་རྒྱས་་་
ཀྱི་འཐབ་ཇུས་དང་འཕེལ་རྒྱས་་
ཀྱི་འཆར་གཞི་དང་སྦྲེལ་མཐུད་་
དམ་ཟབ་བྱས་ཏེ། རིམ་ཁག་་་་་་
དབར་ལ་འགྲོ་འོང་བྱེད་ཤུགས་་
ཆེ་རུ་དང་ཕན་ཚུན་ཤེས་རྟོགས་
དང་ཕན་ཚུན་ཡིད་ཆེས་བྱེད་་་་་་
ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས།
ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཐེ་ཕྱོགས་་་་་་
དང་མཉམ་དུ“རྒྱུད་གཅིག་་་་་་་་
ལམ་གཅིག”འཛུགས་སྐྲུན་་་་་་་་་
མཉམ་ལས་ལ་ཤུགས་སྣོན་་་་་་་་་་
བརྒྱབ་སྟེ་ཐེ་རི་ནི་ཏ་དང་ཐོ་པ་་་
ར་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་་་་་་་་་་
ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་་་་་་་་་་་
རོགས་བྱེད་འདོད་ཡོད། མི་་་་་་་
ཆོས་སྤེལ་རེས་ལ་ཤུགས་སྣོན་་་་་་
བརྒྱབ་ནས་ཀྲུང་ཐེའི་མཛའ་་་་་་་
ཟླ་5ཚེས་15ཉིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེ་མོར་ཐེ་རི་ནི་ཏ་དང་ཐོ་པ་འི་་་་་
གྲོགས་འབྲེལ་བ་མི་སེམས་སུ་་་་་་
ཙུང་ལི་ལུའོ་ལི་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ།
སྔར་བས་ཟུག་པར་བྱེད་དགོས།
ཀྲུང་ཐེས་གནམ་གཤིས་འགྱུར་་་
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་5ཚེས་15ཉིན་་་་་་་་ ལྡོག་སོགས་སའི་གོ་ལ་རང་བཞིན་གྱི་གནད་དོན་དང་མཉམ་འབྲེལ་་་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་15ཉིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་་ རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཁྲོད་མུ་མཐུད་འབྲེལ་གཏུག་མཐུན་སྦྱོར་དམ་་་་
ཕིང་གིས་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེ་མོར་ཐེ་རི་ནི་ཏ་དང་ཐོ་པ་འི་་་་་་་་ ཟབ་བྱས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་པོ་དང་དེ་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་་་་་་་་་་་
ཙུང་ལི་ལུའོ་ལི་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ་རེད།
བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཁེ་ཕན་བློ་བརྟན་འགྱུར་མེད་ངང་་་་་་
ཙུང་ལི་ལུའོ་ལི་དང་ཁོང་གིས་འགོ་ཁྲིད་གནང་བའི་ཐེ་རི་ནི་ཏ་་་་་་་ སྲུང་དགོས། ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་མང་འཛོམས་ཡུལ་དུ་ཐེ་རི་ནི་་་
དང་ཐོ་པ་འི་མི་དམངས་མི་རིགས་ལས་འགུལ་ཏང་གིས་དུས་ཡུན་་་་་་ ཏ་དང་ཐོ་པ་་སོགས་ཅ་ལི་པི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་བདེན་འཛིན་དྲང་་་
རིང་པོའི་ནང་ཀྲུང་གོའི་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་་་ གཏམ་མུ་མཐུད་བརྗོད་རྒྱུ་ཡིན། ཀྲུང་ཅ་དང་དེ་བཞིན་ཀྲུང་གོ་དང་ལ་་
གཏོང་ཕྱིར་ལེགས་སྐྱེས་གལ་ཆེན་ཕུལ་ཡོད་ཅེས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་་་་་་་་་་་ ཏིང་མེ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་དབར་གྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་མཉམ་ལས་ལ་སྐུལ་་་་་་་་་་
བསྔགས་བརྗོད་གནང་ཞིང་། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཀྲུང་གོས་ཕྱོགས་་་་་་་་་་་་ འདེད་གཏོང་ཆེད་ཐེ་རི་ནི་ཏ་དང་ཐོ་པ་ས་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་ནུས་
ཡོངས་ནས་སྒྱུར་བཅོས་གཏིང་ཟབ་དང་སྒོ་མོ་འབྱེད་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་་་་་་ པ་འདོན་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་ནན་གསུངས་གནང་བ་རེད།
བཞིན་ཡོད། རང་ཉིད་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་མཉམ་་་་་
ལུའོ་ལིས་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་2013ལོར་ཐེ་རི་ནི་ཏ་དང་ཐོ་པ་་་་་་
གྲོས་དང་། མཉམ་སྐྲུན། མཉམ་སྤྱོད་བཅས་ཀྱི་རྩ་དོན་གཞིར་བཟུང་། ར་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པའི་ངང་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་ཐུན་མོང་ཐོག་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུའི་འདུན་པ་་་་་་་་་་་ གཉིས་པོའི་འབྲེལ་བ་ཡུན་རིང་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་ཕྱིར་རྨང་གཞི་བརྟན་་་་
འཆང་གི་ཡོད་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་མཉམ་དུ་མིའི་རིགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་་ པོ་ཞིག་བཏིང་གནང་བ་ང་ཚོས་ད་ལྟའང་བརྗེད་མེད། ཀྲུང་གོའི་་་་་་་་་་་
ལས་དབང་འདུས་གྲུབ་གཏོད་པའི་ལས་དོན་ལ་སྐུལ་འདེད་ཧུར་ཐག་་་་ འཕེལ་རྒྱས་གྲུབ་འབྲས་དེ་ཡིད་སྨོན་སྐྱེ་དགོས་པ་ཞིག་འདུག ཐེ་རི་ནི་་་
གཏོང་འདོད་ཀྱང་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་རྒྱས་དེའི་ཁྲོད་ང་ཚོས་ཕན་་་ ཏ་དང་ཐོ་པ་ར་ཡང་འཕེལ་རྒྱས་དོན་དུ་གཉེར་བའི་འདུན་པ་ཡོད།
ཚུན་བརྩི་འཇོག་དང་། འདྲ་མཉམ་གཉིས་ཕན། ཐུན་མོང་འཕེལ་་་་་་་་ ཐེ་རི་ནི་ཏ་དང་ཐོ་པ་འི་ལས་རིགས་ཁག་གིས་ཀྲུང་གོ་དང་མཉམ་་་་་་་་
རྒྱས་བཅས་ཀྱི་རྩ་དོན་གཞིར་བཟུང་། ཅ་ལི་པི་ས་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་་་་་་་་ ལས་སྔར་བས་དམ་ཟབ་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་་་་་
(སྤེན་ཚེས་བསྒྱུར། སྤེན་ཚེ་དང་སྐལ་མཆོག་གིས་ཞུས)
དང་མཉམ་དུ་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་མཉམ་ལས་རོགས་ཟླའི་འབྲེལ་བ་་་་་་་་་་་་ རེད།

ཞིཞི་་ཅིན
ཅིན་་ཕིང
ཕིང་་གིས
གིས་་པོཔོ་་ཨའོ
ཨའོ་་ཨེཨེ་་ཤེཤེ་་ཡའི
ཡའི་་གླེང
གླེང་་སྟེགས
སྟེགས་་ཀྱིཀྱི་་ལས
ལས་་འཛིན
འཛིན་་
དཔོན་་ཕན
དཔོན
ཕན་་ཅིཅི་་ཝུན
ཝུན་་དང
དང་་མཇལ
མཇལ་་འཛོམས
འཛོམས་་གནང
གནང་་བ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་5ཚེས་15ཉིན་་་་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་15ཉིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་་
ཕིང་གིས་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེ་མོར་པོ་ཨའོ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་གླེང་སྟེགས་་
ཀྱི་ལས་འཛིན་དཔོན་ཕན་ཅི་ཝུན་དང་མཇལ་འཛོམས་གནང་བ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་དུས་རབས་འདིའི་དུས་འགོར། པོ་ཨའོ་ཨེ་ཤེ་་་་་
ཡའི་གླེང་སྟེགས་བཙུགས་པ་དང་དེའི་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་ནི་ཨེ་ཤེ་་་
ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་མཉམ་འབྲེལ་བྱས་ཏེ་རང་འབད་དང་། མཉམ་དུ་་་་་་་་་་་
འགྲན་སློང་བསུ་བ། ཨེ་ཤེ་ཡའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་་་
བ་བཅས་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཞིང་། གླེང་སྟེགས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་དང་དམིགས་་
ཡུལ་ནི་ཨེ་ཤེ་ཡའི་དཔལ་འབྱོར་གཞི་གཅིག་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་སྐུལ་་་་་་
འདེད་བཏང་ནས་ས་ཁུལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་་་་་་་
ཁག་དང་སྤེལ་རེས་མཉམ་ལས་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་སྟེ་གཉིས་ཁེ་་་
གཉིས་ཕན་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད། གླེང་སྟེགས་བཙུགས་་་་
པ་དང་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཀྲུང་གོའི་སྒྱུར་བཅོས་སྒོ་དབྱེའི་འཕེལ་་་
རིམ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་ཡོད་ཅེས་བསྟན་གནང་་་་་
བ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་དེང་སྐབས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་བརྟན་ལྷིང་མེད་པ་་་་་
དང་གཏན་འཁེལ་མེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཉིན་བཞིན་མང་དུ་འགྲོ་བ་དང་་་་་་
གནད་དོན་གསར་པ་དང་འགྲན་སློང་གསར་པ་ཡང་ཡང་ཐོན་གྱི་ཡོད།
སྒོ་དབྱེ་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་སྒོ་རྒྱག་ཡིན། གསར་གཏོད་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་་
རྙིང་ཞེན་ཡིན། གཉིས་ཁེ་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་གཅིག་རྒྱལ་གཅིག་ཕམ་་་་་་་
ཡིན། དེའི་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་་

ཡང་དག་པའི་གདམ་ག་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་ནན་བཤད་གནང་བ་་་
རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཀྲུང་གོའི་ཕྱེ་ཟིན་པའི་སྒོ་མོ་སྒོ་རྒྱག་མི་སྲིད་པ་་་་་་
དང་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཇི་ཙམ་ཕྱེ་བ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་རེད། ང་་
ཚོས་སྒོ་དབྱེའི་ཁོར་ཡུག་ཁྲོད་སྒོ་དབྱེ་དང་བསྟུན་པ་དང་སྒོ་དབྱེའི་ཁོར་་
ཡུག་ཁྲོད་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་ཕྱོགས་མང་རིང་་་
ལུགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བརྟན་པོ་བྱས་ནས་ཕྱོགས་མང་གི་ཚོང་དོན་སྒྲིག་་་་་་
སྲོལ་སྲུང་སྐྱོང་དང་སྒོ་དབྱེ་རྣམ་པའི་འཛམ་གླིང་དཔལ་འབྱོར་བསྐྲུན་་་་
ནས་དཔལ་འབྱོར་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་སྐུལ་འདེད་བཏང་་་
སྟེ་དེ་བས་སྒོ་དབྱེ་དང་། བསྟུན་མཁས། ཀུན་ཕན། དོ་སྙོམས། གཉིས་་་
ཁེ་བཅས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་་་
ཞེས་བསྟན་གནང་བ་རེད།
ཕན་ཅི་ཝུན་གྱིས་ཀྲུང་གོ་སྲིད་གཞུང་གིས་པོ་ཨའོ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་གླེང་་་
སྟེགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེང་་
སྐབས་ཀྱི་དུས་བབ་འོག་གླེང་སྟེགས་ཀྱིས་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོ་ཅན་དུ་འགྱུར་་་་་
བར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རང་མོས་ཚོང་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་བརྡ་་་་་་་་་་
རྟགས་གསལ་པོ་བཏང་ནས་ཀྲུང་གོ་ཕྱོགས་ཀྱི“རྒྱུད་གཅིག་ལམ་་་་་་་་་་་་་་
གཅིག”གི་གྲོས་འགོར་གང་ལེགས་བརྟེན་ཐོག་ཨེ་ཤེ་ཡའི་སྒོ་དབྱེ་དང་་་་
གསར་གཏོད་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་དང་འཕེལ་་་་་
རྒྱས་དེ་བས་ཡག་པ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད།
(བསོད་བདེ་ཆེ་བས་བསྒྱུར། བསོད་བདེ་ཆེ་བ་དང་བསོད་དཔའ་
ཡིས་ཞུས)

རང་་རྒྱལ་
རང
རྒྱལ་འཛམ་
འཛམ་གླིང་
གླིང་ཐོག་
ཐོག་གིགི་་སྐྱེ་དངོས་
དངོས་བསྐྱར་
བསྐྱར་སྐྱེས་ཚེཚེ་་སྲོག་
སྲོག་འགན་
འགན་སྲུང་
སྲུང་མ་ལག་
ལག་གིགི་་སྣེསྣེ་་སྟོན་
སྟོན་པར་
པར་གྱུར་
གྱུར་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་པེ་ཅིང་ནས་ཟླ་5ཚེས་15ཉིན་་་་་་་
གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཟླ་5ཚེས་15ཉིན་པེ་ཅིང་མཁའ་འགྲུལ་་་་
འཇིག་རྟེན་འཕུར་གྲུ་སློབ་ཆེན་དུ“ཟླ་བའི་ཕོ་བྲང་དང་པོ”རྟགས་ཅན་
གྱི་སྒོ་མོ་ག་ལེར་ཕྱེ་བ་དང་སྦྲགས་དང་བླངས་པ་4ཡིས་ལག་ནང་དུ་་་་་་་་་
རང་ཉིད་ཀྱིས“ཟླ་བའི་ཕོ་བྲང”
ནང་བཏབ་པའི་སྲན་མ་དང་། གྲོ།
གུང་ལ་ཕུག ཀྲོ་མ་ཀྲུ། འབྲི་ཏ་ས་འཛིན་སོགས་འཁྱེར་ཏེ་འཛུམ་་་་་་་་་་་་
དམུལ་དམུལ་ངང་ཕྱིར་དོན་ཡོང་། སྐབས་དེ་དུས“ཟླ་བའི་ཕོ་བྲང་་་་་་་་
ཨང་དང་པོའི”ནང་བྱས་པའི་དུས་ཡུན་ཉིན་365+5དང་འཛམ་གླིང་་

ཐོག་དུས་ཚོད་རིང་ཤོས་ཀྱི“ཟླ་བའི་ཕོ་བྲང་365”ཡི་ཚོད་ལྟ་ཕུན་སུམ་་
ཚོགས་པོའི་ངང་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བ་རེད།
2017ལོའི་ཟླ་5ཚེས་10ཉིན་ནས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་། 2018
ལོའི་ཟླ་5ཚེས་15ཉིན་མཇུག་འགྲིལ་བ། དུས་ཡུན་ཉིན་370ཡིན་པ་་་་་
བཅས་ཀྱི“ཟླ་བའི་ཕོ་བྲང་365”ཡི་ཚོད་ལྟ་ནི་འཛམ་གླིང་ཐོག་དུས་་་་་་་
ཡུན་རིང་ཤོས་དང་ཁ་ཟུམ་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་བསྐྱར་སྐྱེས་ཀྱི་ཚེ་
སྲོག་འགན་སྲུང་མ་ལག་ཚོད་ལྟ་བྱས་པ་ཞིག་རེད།
(སྐལ་མཆོག་གིས་བསྒྱུར། སྤེན་ཚེས་ཞུས)

