ཞིཞི་་ཅིན་ཅིན་ཕིང་ཕིང་གིས་གིས་སྐབས་
སྐབས་བཅུ་བཅུ་གཉིས་
གཉིས་པའི་པའི་ཀྲུང་གོགོ་་དང་དང་ཨེཨེ་་ཤེཤེ་་ཡ་བྱང་བྱང་ཤར་ཤར་གྱི་དངོས་
དངོས་མང་མང་སྟོན་ཚོཌ་ཚོཌ་ལ་རྟེན་འབྲེའབྲེལ་འཕྲིའཕྲིན་ཡིག་ཡིག་སྤྲིངས་ས་གནང་
གནང་བ།
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སྤྱི་་ལོ
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ལོ་་2019
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ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་་་་་་
གསལ། སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཀྲུང་གོ་དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་བྱང་ཤར་གྱི་་་་་་་་་
དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་ཟླ་8ཚེས་23ཉིན་ཅི་ལིན་ཁྲང་ཁྲུན་དུ་འགོ་་་་་་་་་
ཚུགས་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་དངོས་མང་སྟོན་་་་་
ཚོགས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་འཕྲིན་ཡིག་སྤྲིངས་གནང་བ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཨེ་ཤེ་ཡ་བྱང་ཤར་ནི་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་འཕེལ་རྒྱས་་
ཀྱི་གསོན་ཤུགས་ལྡན་ཤོས་ཀྱི་ས་ཁུལ་གྱི་གྲས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་།“རྒྱུད་་་་་་
གཅིག་ལམ་གཅིག”མཉམ་སྐྲུན་གྱིས་ས་ཁུལ་གྱི་མཉམ་ལས་རྒྱ་སྐྱེད་དང་
གཏིང་ཟབ་ཡོང་རྒྱུར་སྒུལ་ནུས་གསར་པ་རྒྱུན་མཐུད་ངང་བསྣན་ཡོད་་་་
ཅེས་གསུངས་པ་རེད།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་མིག་སྔར་ཨེ་ཤེ་ཡ་བྱང་ཤར་ས་ཁོངས་མཉམ་ལས་་་་
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ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་པའི་ཕན་ཡོད་ཆ་རྐྱེན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གསོག་་་་་་
འཇོག་བྱས་ཡོད། སྐབས་འདིའི་དངོས་མང་སྟོན་ཚོགས་ཀྱིས“ཕན་་་་་་་
ཚུན་ཡིད་ཆེས་དང་མཉམ་ལས་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་ཨེ་ཤེ་ཡ་བྱང་ཤར་གྱི་
མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་འབྱུང་འགྱུར་གཏོད”ཅེས་པ་བརྗོད་དོན་གཙོ་་་་་་
བོར་བྱས་པས་ཕྱོཌ་ཁག་གིས་ས་ཁུལ་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བར་བློ་་
ཁ་གཅིག་ཏུ་ཕྱོགས་པ་མཚོན་ཡོད། རེ་བར་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་སྲིད་གཞུང་་
དང་། སྒྲིག་གཞི། ཁེ་ལས་བཅས་ཀྱི་འཐུས་མིས་ལས་སྟེཌ་དེ་གང་ལེགས་་་
སྤྱད་ནས་ཐུན་མོང་གི་ངོས་འཛིན་གཅིག་ཏུ་འགྲིལ་བ་དང་། མཉམ་་་་་་
ལས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ། ཕན་འབྲས་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་་་
སྒོ་ནས་ཨེ་ཤེ་ཡ་བྱང་ཤར་གྱི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་འབྱུང་འགྱུར་ཕྱར་བ་
གྲུ་འདེགས་ངང་གཏོད་དགོས་པའི་ནན་བཤད་གནང་བ་རེད།
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གསན་པ་དང་འབྲེལ་གསུང་བཤད་གལ་་་་་་་་་
ཆེན་ཡང་གནང་ཞིང་། ཁོང་གིས་ཀྲུང་གོ་་་་་་་
གསར་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་70འཁོར་བའི་་
མཚམས་སུ“ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མ་་་་་་་་་་
བརྗེད་པར་འགན་འཁྲི་བློ་ལ་བརྟན་པོར་་་་་་་་
འཆང་བའི”བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་གསོ་་
སྤེལ་བ་ནི་དུས་ལ་བབ་པ་དང་དོན་སྙིང་གལ་
ཆེན་ལྡན་ཡོད། ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཆོད་་་་་་་་
སེམས་དང་འདོད་འདུན་ལ་གོ་བ་གཏིང་་་་་་་་
ཟབ་ལེན་པ་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཚུགས་གནས་་་
མཐོ་རུ་བཏང་ནས་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་་་
ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་བརྗོད་དོན་གཙོ་་་་་་་་
བོའི་སློབ་གསོར་དངོས་དངོས་རྗེན་རྗེན་གྱི་་་་
ཕན་འབྲས་ཐོབ་པའི་འགན་ལེན་བྱེད་་་་་་་་་་་་
དགོས། བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་གསོར་་་་་
དངོས་ཕན་ཐོབ་རྒྱུར་སྣང་ཆེན་བྱས་ཏེ་ཕྱི་་་་་་་
ཚུལ་རིང་ལུགས་དང་དཔོན་ཉམས་རིང་་་་་་་་་
ལུགས་སོགས་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་་་་་་་་
ཁྱད་བསད་བྱེད་དགོས། གནད་དོན་ཕྱོགས་
སྟོན་དུ་འཛིན་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས་་་་
དོན་དངོས་ལ་དམ་པོར་དམིགས་ནས་་་་་་་་་་་་
གནད་དོན་བཤེར་སྟོན་དང་གནད་དོན་་་་་་་་་
དམར་དམར་རྗེན་རྗེན་དུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་་་་
ཟླ་8ཚེས་22ཉིན། ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་དབྱང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་དབྱང་དམག་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་བཅས་ཡིན་པའི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་མཁའ་
དགོས་པ་བཅས་ཀྱི་ནན་བཤད་གནང་བ་་་་་་་་
དམག་གི་རྟེན་གཞི་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཞིང་། འདི་ནི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རྟེན་གཞིའི་དམག་འཐབ་བཀོད་འདོམས་ལྟེ་གནས་སུ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ནས་དམག་་་་
རེད།
གྲབས་སྡོད་བྱ་དང་སྦྱོང་བརྡར་གནས་ཚུལ་མཁྱེན་རྟོགས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ།
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་འགན་འཁྲི་འཁུར་་་་་་་
ཕོད་པ་དང་དངོས་འཛིན་དངོས་གྲབས།
གྲང་སྙོམས་ཤིང་གང་སར་གསོན་ཤུགས་ཀྱིས་ཁེངས་ཡོད་པ་རེད།
■ ཀྲུང་གོ་གསར་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་70འཁོར་བའི་
སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་པར་ཞི་ཅིན་ཕིང་རླངས་འཁོར་ལ་བཞུགས་་་་ རྒྱུན་གྲབས་ལྷོད་མེད་བཅས་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་ནས་གནས་་་་་་
ནས་མཁའ་དམག་རྟེན་གཞི་ཞིག་ལ་ཕེབས་པ་དང་སྤྲོ་སེམས་་་་་་་་་ ཚུལ་ཐོན་འཕྲལ་ཐོན་ཐུབ་པ་དང་རྒྱལ་ཁ་ལེན་ཐུབ་པའི་འགན་་་་
མཚམས་སུ“ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མ་བརྗེད་པར་འགན་འཁྲི་་
འཁོལ་བའི་ཐལ་མོའི་རྡེབ་སྒྲའི་ཁྲོད། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཀན་སུའུ་ ལེན་བྱེད་དགོས། དངོས་འཐབ་དངོས་སྦྱོང་དང་མཉམ་འཐབ་་་་
བློ་ལ་བརྟན་པོར་འཆང་བའི”བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་གསོ་་་་
རུ་བཅའ་སྡོད་དཔུང་སྡེའི་ཧྲེ་ཤོག་གཞོན་པ་ཡན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་་་་་་་་ མཉམ་སྦྱོང་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་འགྲན་རྒོལ་རང་བཞིན་དང་།
སྤེལ་བ་ནི་དུས་ལ་བབ་པ་དང་དོན་སྙིང་གལ་ཆེན་ལྡན་ཡོད།
ལས་བྱེད་པ་དང་ཐོན་རིམ་པའི་ཚན་པའི་འགན་འཁུར་བ་གཙོ་་་་ དམིགས་སའི་རང་བཞིན། མཐུན་སྦྱོར་རང་བཞིན་བཅས་ཀྱི་་་་་་་
ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་ཆོད་སེམས་དང་འདོད་འདུན་ལ་གོ་བ་་་་་་་་་་
བོ་རྣམས་ལ་བྱམས་བརྩེའི་ངང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ་དང་་་་་་་་་་ སྦྱོང་བརྡར་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་ནས་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་སྤུས་ཚད་དང་
གཏིང་ཟབ་ལེན་པ་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཚུགས་གནས་མཐོ་རུ་་་་་་་་་་
ཆབས་ཅིག་ཚང་མ་དང་དྲན་རྟེན་སྐུ་པར་ཡང་བསྐྱོན་གནང་བ་་་་ ཆུ་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་བ་བཅས་བྱེད་དགོས། དམག་འཐབ་་་
བཏང་ནས་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ལ་ཤུགས་སྣོན་བརྒྱབ་སྟེ་་་་་་
ལ་བརྟེན་ནས་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་སྣེ་ཁྲིད་དང་སྦྱོང་བརྡར་ལ་བརྟེན་
རེད།
བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་གསོར་དངོས་དངོས་རྗེན་རྗེན་གྱི་་་་་་་
དམག་འཐབ་བཀོད་འདོམས་ལྟེ་གནས་ནང་དཔོན་དམག་་་ ནས་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ནུས་པ་འདོན་སྤེལ་་
ཕན་འབྲས་ཐོབ་པ་བྱེད་དགོས། བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་་་་་་་
རྣམས་ཀྱིས་བྲེལ་འཚུབ་ཆེ་ལ་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་ལས་ཀ་བྱེད་་་ བྱས་ཏེ་དམག་འཐབ་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་དང་འགན་ལེན་སྟོབས་་་་་་
གསོར་དངོས་ཕན་ཐོབ་རྒྱུར་སྣང་ཆེན་བྱས་ཏེ་ཕྱི་ཚུལ་རིང་་་་་་་་་
བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཞི་ཅིན་ཕིང་དེ་གར་ཕེབས་ནས་ལས་རེས་་་་ ཤུགས་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་དགོས་ཞེས་གསུངས་པ་་་
ལུགས་དང་དཔོན་ཉམས་རིང་ལུགས་སོགས་རྣམ་པ་འདྲ་མིན་་་་
སྡོད་གནས་ལ་གཟིགས་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ངོ་སྤྲོད་གསན་པ་དང་ རེད།
སྣ་ཚོགས་ཁྱད་བསད་བྱེད་དགོས། གནད་དོན་ཕྱོགས་སྟོན་དུ་་་་
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཏང་ནན་པོས་སྐྱོང་བ་་་་
སྦྲགས་དམག་གྲབས་སྡོད་བྱ་དང་སྦྱོང་བརྡར་གནས་ཚུལ་མཁྱེན་་་
འཛིན་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ཏེ་དོན་དངོས་ལ་དམ་པོར་་་་་་་་་་་
དང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་དམག་དཔུང་ནན་པོས་སྐྱོང་རྒྱུར་དམ་་་་་་
རྟོགས་ཞིབ་ཕྲ་གནང་བ་རེད།
དམིགས་ནས་གནད་དོན་བཤེར་སྟོན་དང་གནད་དོན་དམར་་་་་
ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་བརྙན་ལམ་བརྒྱུད་རྟེན་གཞིའི་འབྲེལ་ཡོད་ འཛིན་ནན་པོ་བྱས་ཏེ་རྒྱུན་གཏན་རང་བཞིན་གྱི་བསམ་བློའི་ལས་
དམར་རྗེན་རྗེན་དུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས།
དཔུང་སྡེར་གཟིགས་པ་རེད། ལེ་ཏ་ས་ཚིགས་ཤིག་ས་བབ་སྨི་་་་་་་་ དོན་དང་རྒྱུན་གཏན་རང་བཞིན་གྱི་དོ་དམ་ལས་དོན་ཡག་པོ་་་་་་་་
3600ལྷག་ཙམ་གྱི་ས་མཐོར་གནས་པ་དང་རྒྱུན་དུ་ནས་དམག་་་་ སྒྲུབ་སྟེ་དཔུང་སྡེ་ཚད་མཐོའི་གཅིག་སྡུད་གཅིག་གྱུར་དང་སྤྱོད་་་་་
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལན་ཀྲོའུ་ནས་ཟླ་8ཚེས་23 གྲབས་ཀྱི་སྡོད་བྱའི་ལས་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད། ཞི་ཅིན་ཕིང་་ གཙང་སྲ་བརྟན་ཡོང་བའི་འགན་ལེན་དང་དཔུང་སྡེ་བདེ་་་་་་་་་་་་་་
ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་22ཉིན་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་་་་་ གིས་དཔོན་དམག་ཚོའི་ལས་ཀ་དང་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་བཀའ་་ འཇགས་དང་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་བའི་འགན་ལེན་བྱེད་དགོས། དོ་་་
དབྱང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། ཀྲུང་་་་་་་་་་་ འདྲི་གནང་ནས་ཁོང་ཚོར་སྲོལ་རྒྱུན་དར་སྤེལ་དང་རང་བཞིན་་་་་ དམ་ནན་པོ་དང་བྱམས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ཟུང་འབྲེལ་མཐའ་འཁྱོངས་་
དབྱང་དམག་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་བཅས་ཡིན་པའི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་་་་ རྒྱུན་འཛིན་བྱས་ཏེ་བྱང་ཚད་ལེགས་གཏོང་དང་འགན་སྒྲུབ་རྣམ་་ ཀྱིས་དོ་ནན་ངང་དམག་སྣེ་ཁྲིད་པ་དང་བརྩེ་བ་ཟབ་མོས་དམག་་་
མཁའ་དམག་རྟེན་གཞི་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བ་རེད།
དག་བྱ་རྒྱུའི་ལྕག་སྐུལ་བཏང་གནང་བ་རེད། སྐྱེལ་འདྲེན་འཚོལ་་ སྣེ་ཁྲིད་དེ་དཔུང་སྡེའི་གོང་བུ་འགྲིལ་ཤུགས་དང་དམག་འཐབ་་་་་
ཁོང་གིས་དུས་རབས་གསར་པའི་ཀྲུང་གོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་སྤྱི་ སྐྱོབ་ཐོན་ཞིག་གིས་དམག་གྲབས་སྦྱོང་བརྡར་ལ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་་ ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས། ལས་ཀའི་གཙོ་གནད་དེ་གཞི་རིམ་་་་
ཚོགས་རིང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་དུས་རབས་གསར་པའི་་་་་་ པ་དང་དུས་མཚུངས་བསྟུད་མར་ལོ་30ལྷག་ཙམ་རིང་གནམ་་་་་་་་ དུ་འཇོག་པ་དང་། གཞི་རིམ་ཏང་རྩ་འཛུགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་་་་་་
ཏང་གི་དམག་དཔུང་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བའི་དགོངས་པ་སློབ་་་་་་ གྲུས་སོན་གཏོར་ནས་ནགས་གསོ་བའི་ལས་འགན་བསྒྲུབས་ཀྱི་་་་་་ གཏོང་བ། གཞི་རིམ་འཛུགས་སྐྱོང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཡར་རྒྱས་་་
སྦྱོང་དང་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་དང་དུས་རབས་གསར་པའི་་་་་་ ཡོད། ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཁོང་ཚོར་ཐོབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་ཁས་་་་ དང་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་ཉམས་སད་ཐེག་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་་་་་་་་་
དམག་དོན་འཐབ་ཇུས་ཀྱི་མཛད་ཕྱོགས་ལག་ལེན་གཏིང་ཟབ་་་་་་ ལེན་གང་ལེགས་གནང་ནས་ཁོང་ཚོར་མི་དམངས་དམག་དཔུང་་་ འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱེད་དགོས། རིམ་པ་ཁག་གིས་ལྷག་་་་་་་་་་
བསྟར་ཏེ་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་དང་འགན་འཁྲི་བློ་ལ་བརྟན་་་་་ གི་གཞི་རྩའི་དམིགས་ཡུལ་བློ་ལ་བརྟན་པོར་འཆང་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ བསམ་རྣམ་དག་ངང་དཔོན་དམག་ཚོའི་སེམས་ཁྲལ་དང་དཀའ་་་
པོར་འཆང་བ་དང་རྒྱལ་ཁ་ལེན་ནུས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་གྲུབ་འབྲས་་་ ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་མུ་མཐུད་རྒྱབ་་་་་ གནད་སེལ་ནས་གཞི་རིམ་གྱི་ཁུར་པོ་ཡང་དུ་གཏོང་བ་དང་རྒྱ་་་་་་་
གཟེངས་སུ་ཐོན་པའི་ངང་ཀྲུང་གོ་གསར་པ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་་་་ སྐྱོར་བྱས་ཏེ་ཏང་དང་མི་དམངས་ཀྱིས་སྤྲད་པའི་འགན་འཁྲི་དང་ ཆེའི་དཔོན་དམག་ཚོའི་སེམས་ནུས་གཅིག་ཏུ་འགྲིལ་ནས་ལས་་་་་་
70འཁོར་བར་རྟེན་འབྲེལ་ཞུ་དགོས་པའི་ནན་བཤད་གནང་བ་་་་ ལས་འགན་ལེགས་གྲུབ་ཡག་པོ་བྱ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་་་་ སྒྲུབ་ལས་གཏོད་ཀྱི་སྤྲོ་སེམས་འཕེལ་རྒྱུར་སྐུལ་མ་གཏོང་དགོས་པ་
རེད།
བཅས་ཀྱི་ནན་བཤད་གནང་བ་རེད། (བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་དཀར་་་་་་་་
པ་རེད།
སྤྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཀན་སུའུ་ས་གཞི་ཆེ་མོར་གནམ་གཤིས་དྲོ་་་
དེ་རྗེས་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རྟེན་གཞིའི་ལས་དོན་སྙན་སེང་་་་་་་ གྱིས་བསྒྱུར། བདེ་སྒྲོལ་དང་པ་ཕན་གྱིས་ཞུས)
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ཀྲུང་་གོགོ་་གསར
ཀྲུང
གསར་་པ་དབུ
དབུ་་བརྙེས
བརྙེས་་ནས
ནས་་ལོལོ་་70
70འཁོར
འཁོར་་བར
བར་་རྟེན
རྟེན་་འབྲེལ
འབྲེལ་་ཞུཞུ་་བ།

ཕྱི་་རྒྱལ
ཕྱི
རྒྱལ་་གྱི
གྱི་་སྨྱན
སྨྱན་་སྦྱོར
སྦྱོར་་60
60ལྷག
ལྷག་་ཙམ
ཙམ་་གྱིས
གྱིས་་
ཀྲུང་་གོའི
ཀྲུང
གོའི་་བརྙན
བརྙན་་འཕྲིན
འཕྲིན་་ལེ
ལེ་་ཚན
ཚན་་
70ལྷག
70
ལྷག་་ཙམ
ཙམ་་སྟོན
སྟོན་་རྒྱུ
རྒྱུ་་ཡིན
ཡིན་་པ།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་པེ་ཅིང་་་
ནས་ཟླ་8ཚེས་23ཉིན་གློག་འཕྲིན་་་་་་་་་་་
འབྱོར་པ་གཞིར་བཟུང་། ཀྲུང་གོ་གསར་་་
པ་དབུ་བརྙེས་ནས་ལོ་70འཁོར་བར་རྟེན་་་
འབྲེལ་ཞུ་ཆེད་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གསར་
འགྱུར་གཞུང་དོན་ཁང་གི་མཛུབ་ཁྲིད་འོག་་
ཚེས་23ཉིན་རྒྱལ་ཁབ་རླུང་འཕྲིན་བརྙན་་་་
འཕྲིན་སྤྱི་ཁྱབ་ཅུས་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྨྱན་སྦྱོར་
ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་པེ་ཅིང་་
དུ“ཀྲུང་གོའི་བརྙན་འཕྲིན་ལེ་ཚན་གོ་ལ་་་་་་
ཧྲིལ་པོར་སྟོན་པའི”བྱེད་སྒོ་སྤེལ་འགོ་་་་་་་་་་་
ཚུགས་ཤིང་། ཟླ་8པ་ནས་10པའི་བར་་་་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་50ལྷག་ཙམ་གྱི་རྒྱལ་ཕྱིའི་གཙོ་་་་་་་
རྒྱུན་སྨྱན་སྦྱོར་དང་དྲ་རྒྱའི་ལས་སྟེགས་60
ལྷག་ཙམ་གྱིས་མཉམ་དུ་ཀྲུང་གོའི་ཕུལ་བྱུང་
བརྙན་འཕྲིན་ལེ་ཚན་70ལྷག་ཙམ་སྟོན་རྒྱུ་་་
ཡིན་པ་རེད།
ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ད་་་་་་་་་
ཐེངས་ཀྱི་བྱེད་སྒོའི་ཁྲོད་སྟོན་པའི་བརྩམས་་
ཆོས་ནང་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་་་་་་་
རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་གཙོ་འཛིན་གྱི་ཉམས་་་་་་
འགྱུར་དང་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ལུགས་སྐོར་གྱི་་་་་་
འདུ་ཤེས་གསར་པ་དང་། དགོངས་པ་་་་་་་་་
གསར་པ། འཐབ་ཇུས་གསར་པ་བཅས་་་་་་་
མཚོན་པ་དང་ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་བཅོ་་་་་་་་་
བརྒྱད་པ་འཚོགས་ཚུན་ཀྲུང་གོའི་དཔལ་་་་་་་
འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་ཐོབ་་་་་་
པའི་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་་
མཚོན་པའི《གོ་བདེ་དོན་ཟབ་ཀྱི་་་་་་་་་་་་་་
གསུང》དང《འོད་སྟོང་འབར་བའི་ཀྲུང་་་་་་

གོ》སོགས་དངོས་མཚོན་གློག་བརྙན་དང་།
ཀྲུང་གོ་གསར་པའི་ལོ་70རིང་གི་འོད་སྟོང་་
འབར་བའི་གྲུབ་འབྲས་དང་སྒྱུར་བཅོས་་་་་་་
འཕེལ་རིམ་མཚོན་པའི་བརྙན་འཕྲིན་་་་་་་་་་་
འཁྲབ་ཚན《བྱ་སྤུ་གནམ་ལ་འཕུར་་་་་་་་་་་་་་
བ》དང་། དངོས་མཚོན་གློག་བརྙན《རིམ་་
འདས་ལས་གྲྭ》 གློག་བརྙན《ཧྲི་པ་ཏུང་་་་་་
གྲོང་ཚོ》སོགས། དེང་རབས་ཀྱི་ཀྲུང་གོའི་་་་
མི་སེར་གྱི་དངོས་ཡོད་འཚོ་བ་མཚོན་པའི་་་་་
བརྙན་འཕྲིན་འཁྲབ་ཚན《དགའ་སྤྲོའི་་་་་་་་་
བསྟོད་གླུ》དང《དུས་ཐུང་ཞལ་གྱེས》དངོས་
མཚོན་གློག་བརྙན《ཀྲུང་གོ་བའི་འཚོ་་་་་་་་་་་་
ཐབས》སོགས། ཀྲུང་གོའི་ཕུལ་བྱུང་ཀོ་་་་་་་་
ཕིག་གློག་བརྙན《དོམ་ཁྲ་དང་ཧ་རྟ་ཆུང་་་་་་
ཆུང》དང《སྲིན་བལ་བྱི་རིལ་དང་ཨ་མ་་་་་་་་
སྤྲིན་ཚོམ》སོགས་ངོམ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་་་་་་
རེད།
བསྡོམས་རྩིས་རགས་ཙམ་བྱས་པར་་་་་་
གཞིགས་ན། བརྙན་འཕྲིན་ལེ་ཚན་དེ་དག་་
སྟོན་མཁན་གྲས་སུ་འབར་མ་རྒྱལ་ཁབ་་་་་་་་་
བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་དང་། ལོ་སི་རྒྱལ་
ཁབ་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། ཁམ་ཕུ་ཁྲེ་་
རྒྱལ་ཁབ་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་། མོང་་
གོལ་རྒྱལ་ཁབ་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས།
ཕོ་ལན་ཧྥུའུ་ཁུ་སི་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས།
ཧང་ག་རི་ATVབརྙན་འཕྲིན་ལས་་་་་་་་་་་་་་
ཁུངས། ཁུ་པ་རྒྱལ་ཁབ་བརྙན་འཕྲིན་ལས་་་
ཁུངས། ཨ་རིའི་འཚོལ་ཞིབ་འཕྲིན་ལམ།
ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་སྲུང་སྐར་འཕྲིན་ལམ། ཨ་
རི་Youtubeསོགས་ཚུད་ཡོད་པ་རེད།

“གློག
གློག་་ཤུགས
ཤུགས་་མཁའ
མཁའ་་ལམ
ལམ”
”གྱིས
གྱིས་་རིམ
རིམ་་རྩིས
རྩིས་་བྱས
བྱས་་
ན་ཕྱོཌ
ཕྱོཌ་་གཉིས
གཉིས་་ལ་གློག
གློག་་ཆན
ཆན་་ཝ་ཆུ
ཆུ་་ཚོད
ཚོད་་དུང
དུང་་
ཕྱུར་་90
ཕྱུར
90ལྷག
ལྷག་་ཙམ
ཙམ་་བཏང
བཏང་་བ།
ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཟི་ལིང་་་
ནས་ཟླ་8ཚེས་23ཉིན་གློག་འཕྲིན་་་་་་་་་་་
འབྱོར་གསལ། གསར་འགོད་པར་རྒྱལ་་་་་་
ཁབ་གློག་དྲ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གློག་ཤུགས་
ཀུང་སི་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར། ཟླ་8
ཚེས་22ཉིན་བར“གློག་ཤུགས་མཁའ་་་་་་་་་་་
ལམ”ཞེས་གྲགས་པའི་མཚོ་བོད་དྲ་སྦྲེལ་་་་་་་
ལས་གྲྭས་ཕྱོགས་གཉིས་ལ་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་
གློག་ཆན་ཝ་ཆུ་ཚོད་དུང་ཕྱུར་90ལས་ཚད་་
བརྒལ་བྱུང་སྟེ་ཆན་ཝ་ཆུ་ཚོད་དུང་ཕྱུར་་་་་་་་
91.4ཟིན་ཡོད་པ་རེད།
“གློག་ཤུགས་མཁའ་ལམ”ཞེས་གྲགས་
པའི་མཚོ་བོད་དྲ་སྦྲེལ་ལས་གྲྭ་ནི་ཤར་མཚོ་་་་
སྔོན་ཟི་ལིང་ནས་ནུབ་བོད་ལྗོངས་ལྷ་ས་་་་་་་་
བར་ཡིན་པ་དང་། གློག་ལམ་ཧྲིལ་པོར་་་་་་་་
སྟོང་སྨི་2530ཡོད། དེའི་ནང་ཚྭ་འདམ་་་་་
བརྗེ་བསྒྱུར་ས་ཚིགས་ནས་ལྷ་སའི་བརྗེ་་་་་་་་་
བསྒྱུར་ས་ཚིགས་བར་གྱི་ཐད་རྒྱུག་དུམ་བུའི་
ལས་གྲྭའི་ཆ་སྙོམས་ས་བབ་མཐོ་ཚད་སྨི་་་་་་་་
4000ཡན་ཟིན་གྱི་ཡོད་པས། དེ་ནི་འཛམ་
གླིང་ཐོག་གི་ས་བབ་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ཐད་རྒྱུག་་་་
གློག་འདྲེན་ལས་གྲྭ་དང་ལོ་མང་འཁྱགས་ས་
སྒྲོལ་བའི་ལམ་ཐག་རིང་ཤོས་ཀྱི་གློག་ལམ་་་་་
ཞིག་རེད།
རྒྱལ་ཁབ་གློག་དྲ་མཚོ་སྔོན་གློག་་་་་་་་་་་་

ཤུགས་ཞིབ་བཤེར་བཟོ་བཅོས་ཀུང་སི་ཚྭ་་་་་་
འདམ་བརྗེ་བསྒྱུར་ས་ཚིགས་ཀྱི་ཀྲན་ཀྲང་ལི་
ཞའོ་མེང་གིས“གློག་ཤུགས་མཁའ་་་་་་་་་་་་་་
ལམ”གོར་མོ་ནས་ལྷ་སའི་བར་གྱི་ཐད་རྒྱུག་་
ལས་གྲྭ་2011ལོར་སྤྱོད་འགོ་ཚུགས་ཚུན།
ཚོད་ལྟ་ཐེངས་མང་བྱས་ནས་གློག་གཏོང་མ་
ལག་ནས་ཕྱོགས་གཉིས་ལ་གློག་གཏོང་བའི་་
ནུས་པ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཆེ་རུ་བཏང་བ་་་་
བརྒྱུད། གློག་གཏོང་ཤུགས་ཚད་དེ་ཉིད་་་་་་་
ལས་གྲྭ་སྤྱོད་འགོ་ཚུགས་མ་ཐག་གི་ཀྲའོ་ཝ་་་་
100ནས་ད་ཆའི་ཀྲའོ་ཝ་མཐོ་ཤོས་600བར་
འཕར་ཡོད་ཅེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས།
“འདི་ལོའི་ཟླ་6ཚེས་1ཉིན་ནས་་་་་་་་་་་
བཟུང་། བོད་ཀྱིས་མཚོ་སྔོན་ལ་སླར་ཡང་་་་་
ཆུ་གློག་ལྷག་མ་སྐྱེལ་འགོ་ཚུགས་པ་དང་།
ཉིན་གཅིག་ལ་གློག་གཏོང་མང་ཤོས་སུ་ཆན་
ཝ་ཆུ་ཚོད་ཁྲི་780ལྷག་ཙམ་ཟིན་གྱི་ཡོད།
དེ་ནི་ལས་གྲྭ་གཉེར་སྐྱོང་བྱེད་འགོ་ཚུགས་་་་་
ཚུན་ཚྭ་འདམ་ནས་ལྷ་ས་བར་གྱི་ཐད་་་་་་་་་་་་
གཏོང་མ་ལག་གིས་རྒྱུན་གཏན་ཅན་གྱི་་་་་་་་་
ཤུགས་ཚད་ཆེ་བའི་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་སྟངས་་
འོག་བོད་ཀྱི་གློག་ནུས་ལྷག་མ་ཕྱིར་གཏོང་་་་་
བྱེད་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན”ཞེས་ལི་ཞའོ་མེང་་་
གིས་བརྗོད། (པ་སངས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་་་་་
བསྒྱུར། རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེས་ཞུས)

