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ས་གནས། ལྷ་ས་རྡོ་སེང་གེ་ལམ་སྒོ་རྟགས། 36 སྦྲག་ཨང་། 850000 ཁ་པར་ཨང་གྲངས། 0891—6335974 ཚགས་པར་བརྒྱབ་ཟིན་དུས་ཆུ་ཚོད། 6:50

ཁྱད་ལྡན་ཐོན་ལས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་པ།
ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས“ཐོན་ལས་གཞི་ཁྱོན་ཅན་དང་། དོ་དམ་ཚད་ལྡན་ཅན། གཉེར་སྐྱོང་སྤུས་རྟགས་ཅན”བཅས་ཀྱི་བླང་བྱར་དམིགས་ཏེ། སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་ལག་ཤེས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་་་་་་་་

པའི་སྔོན་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་འོག དེང་རབས་དར་སྲོལ་ཆེ་བའི་རྒྱུ་ཆ་བསྡུ་ལེན་ཟམ་མི་ཆད་པར་བྱས་ནས་མི་རིགས་ཀྱི་ཁྱད་ལྡན་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འགྲོ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་བས་ཁྱད་ལྡན་ཐོན་་་་་་
ཟོག་མང་པོར་ས་གནས་དེ་གའི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་དང་ས་གནས་གཞན་ནས་ཡོང་བའི་ཡུལ་སྐོར་བས་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་སྲིད་ཇུས་ཀྱིས་ཁྲིད་སྟོན་བྱ་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་དང་་་་་་་་་
ཞབས་ཞུའི་ལས་སྟེགས་སྐྲུན་པ་སོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་ཁྱད་ལྡན་ཐོན་ཟོག་ཐོན་སྐྱེད་དང་། ལས་སྣོན། ཕྱིར་ཚོང་བཅས་ཕན་ཚུན་ཟུང་འབྲེལ་དང་ཕན་ཚུན་སྐུལ་འདེད་གཏོང་་་་་་་་
བའི་ལམ་སྲོལ་བཙུགས་པས་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་མ་ནུས་ལྡན་ཐེབས་ཡོད།

འདི་ནི་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་མིང་ཁྲང་ཐང་གའི་ཚོན་གཏོང་ལྟེ་གནས་ཀྱི་དགེ་ཕྲུག་གིས་ཐང་གར་ཚོན་གཏོང་བཞིན་པ།

ཞོགས་པར། དཔྱིད་ཀྱི་ཁ་བ་བབས་ནས་ཡུལ་ཤུལ་ས་་་་་་་
གཞི་ཆེན་པོ་དངུལ་དཀར་གྱི་ལྭ་བས་བཀླུབས་ཤིང་། རྒྱང་་་་་་་་
རིང་གི་རི་བོའི་རྩེ་མོ་ཁ་བས་བརྒྱན། ཁྲོམ་གཞུང་གཡས་་་་་་་་་་་་
གཡོན་དུ་སྐྱེས་པའི་གསོམ་ཤིང་དག་ལའང་འཁྱགས་པའི་རྣ་་་་་་
རྒྱན་བཏགས་པ་བཞིན་དུ་སྣང་།

ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་དང་ཕྱེད་ཀའི་ཐོག ཡུལ་ཤུལ་་་་་
གྲོང་ཁྱེར་དང་བར་ཐག་སྤྱི་ལེ་7ཙམ་ཡོད་པའི་འབའ་ཆུའི་ཆུ་་་་
འགོའི་ཉེ་འགྲམ་དུ། ཡུལ་ཤུལ་གྱི་མི་དམངས་6000ཙམ་འོས་
འགན་ཤིང་འཛུགས་བྱེད་སྒོར་ཞུགས་ནས་མཚོ་སྔོན་གྱི་ཐང་་་་་་
ཤིང་སྤྲིན་རིས་མ་དང་། མདོ་ལའི་རྒྱ་ཤུག ལི་ཤི་སོགས་སྡོང་་་་
ཕྲུག་རྐང་ཁྲི་2.5ལྷག་ཙམ་བཙུགས་པ་རེད།

ལོ་11གོང་གི་ས་ཡོམ་རིམ་པ་7.1ཅན་དེ་ལས་མཚོ་སྔོན་་་་
ཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཀྲོའུ་ལ་གནོད་སྐྱོན་་་་་
ཚབས་ཆེན་ཕོག་ཡོད། ལོ་11གི་རྗེས་སུ། ཡུལ་ཤུལ་མི་་་་་་་་་་་་་་
དམངས་ཀྱིས་ཤིང་འཛུགས་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ས་ཡོམ་ཁྲོད་་་་་་
རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་བའི་གཉེན་ཉེ་ལ་མྱ་ངན་ཞུས་པ་རེད།

ལོ་19ལ་སླེབས་པའི་ཀརྨ་འཆི་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ནི་ཡུལ་་་་་་་་་
ཤུལ་ཀྲོའུ་བརྒྱད་གཅིག་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་
ཞིག་རེད། ཁོང་དང་ཁོང་གི་སློབ་གྲོགས་ཚོས་སྡོང་ཕྲུག་སྐྱོར་་་་་
བ་དང་། ས་སྐྱོར་རྒྱག་པ། ས་བཅག་པ། ཆུ་རྒྱག་པ་སོགས་་་་་་
བརྒྱུད་རིམ་རེ་རེ་ཁྲལ་སེལ་སླ་བཅོས་སྤུ་ཙམ་མེད་པར་སྡོང་་་་་་་
ཕྲུག་མང་པོ་བཙུགས་པ་རེད།

“དྲང་མོར་སྐྱོར་དང་། དྲང་མོར་མ་སྐྱོར་ན་འཁྱོག་པོར་་་
སྐྱེ་གི་རེད། ང་ཚོས་བཙུགས་པའི་མཚོ་སྔོན་གྱི་ཐང་ཤིང་སྤྲིན་་་་

རིས་མས་ཕ་ཡུལ་སྔར་བས་སྔོ་ལྗང་དུ་འགྱུར་ཐུབ་པར་་་་་་་་་་་་་་
སྨོན”ཞེས་ཡུལ་ཤུལ་ཀྲོའུ་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་གི་སློབ་མ་་་་་་་་་་
བསོད་ནམས་འོད་ཟེར་གྱིས་ཁོང་གི་སློབ་གྲོགས་ཁྱུང་མོ་བདེ་་་་་
སྒྲོན་ལ་བཤད།

ཡུལ་ཤུལ་ཀྲོའུ་སློབ་གསོ་ཅུས་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ཀྲུའུ་་་་་་་
རེན་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེས། ཉིན་དེའི་ཤིང་འཛུགས་བྱེད་སྒོའི་ནང་་་་་
ཡུལ་ཤུལ་ཀྲོའུ་ཡི་སློབ་གྲྭ་བཞི་ནས་ཡོང་བའི་སློབ་མ་200ལྷག་་
ཙམ་ཞུགས་ཡོད།“སློབ་ཕྲུག་ཚོས་སྡོང་པོ་འཛུགས་ཞོར་དུ་་་་་་
རང་ཉིད་སེམས་ནང་དུ་ཡང་ལྗང་མདོག་གི་ས་བོན་ཞིག་་་་་་་་་་་་
འདེབས་རྒྱུའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད”ཅེས་ངོ་སྤྲོད་བྱས་པ་རེད།

ཉིན་དེར་ཤིང་འཛུགས་བྱ་ཡུལ་གཞན་ཞིག་སྟེ་ཡུལ་ཤུལ་་་་
གྲོང་ཁྱེར་ཁྱུང་ལུང་སྤྱི་གླིང་དུ་ཡང་ཤིང་འཛུགས་བྱེད་སྒོ་ཚ་ཚ་་་
འུར་འུར་ངང་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད། ནགས་སྲུང་བ་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་་་་་་་
འཕེལ་གྱིས། ང་ཚོས་ཉིན་ཤས་གོང་ནས་བཟུང་རྡོ་ཧྲུག་སྒྲུག་་་་་
དང་ས་ཁོད་སྙོམས་པ་སོགས་བྱས་ནས་སྡོང་པོ་འཛུགས་རྒྱུའི་་་་་
གྲ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད།

གཙང་གསུམ་ཆུ་འགོར་ཡོད་པའི་ཡུལ་ཤུལ་ནི་ཀྲུང་གོའི་་་་
སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་ཡོལ་དང་ཆུ་རྩ་གསོ་འཁྱོངས་ཁུལ་གལ་ཆེན་་་་་་་་
ཞིག་ཡིན་པས་ཀུན་གྱིས“ཀྲུང་ཧྭའི་ཆུ་གསོག་མཐོ་ལྕོག”ཅེས་་་་
འབོད་ཀྱི་ཡོད་ལ་སྐྱེ་ཁམས་ཀྱི་གནས་བབ་ཀྱང་ཧ་ཅང་གལ་་་་་་་
ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད།

སྔོན་ཆད་དེ་གར་ས་བབ་མཐོ་ཞིང་རྩི་ཤིང་ཉུང་སྟབས་མི་་
རྣམས་ཀྱིས“ལྗོན་ཤིང་གསེར་ལས་དཀོན་པའི་ཡུལ”ཞེས་་་་་་་་་་
འབོད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

ཡུལ་ཤུལ་གེགས་རྗེས་བསྐྱར་སྐྲུན་བྱས་པའི་ལོ་3གྱི་རིང་་་་
ཁྱོན་མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་447.54བཏང་བར་བསྐྱར་སྐྲུན་
རྣམ་གྲངས་1248ཡོད་པ་དང་། གེགས་རྗེས་ཀྱི་ལོ་10ཡི་་་་་་་་་
ནང་། ཡུལ་ཤུལ་ཀྲོའུ་ཡིས་ལོ་ལྟར་ནོར་སྲིད་མ་དངུལ་གྱི་75%
ཡན་དམངས་འཚོའི་ཐད་བཏང་ཡོད། 2013ལོ་ནས་ད་བར་་
དུ། སྲིད་གཞུང་གིས་ཡུལ་ཤུལ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ས་ཆ་སྔོ་་་
འགྱུར་ལས་དོན་ཐད་མ་དངུལ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་5ཙམ་བཏང་་་་་་
ཡོད་པ་རེད།

ན་ནིང་གི་ལོ་མཇུག་ཏུ། ཡུལ་ཤུལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཤེས་་་་་་་་་་་
དཔལ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གྲས་སུ་ཚུད་ཅིང་། ཡུལ་ཤུལ་གྱི་མི་སེར་་་་་་
ཚོས་གེགས་རྗེས་བསྐྱར་སྐྲུན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པ་་་་་
དང་ཆབས་ཅིག་སྐྱེ་ཁམས་ཤེས་དཔལ་གྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱང་ཁོང་་་་་
ཚོའི་སེམས་སུ་ཟུག་ཡོད་པ་རེད།

“ལྗང་མདོག་ནི་ཡུལ་ཤུལ་གྱི་གཞི་རྩའི་ཁ་དོག་མཛེས་་་་་་་་
ཤོས་དེ་ཡིན་ལ། ང་ཚོས་བྱ་སྤྱོད་དངོས་ཀྱི་ཐོག་ནས་འདི་གའི་་་
སེམས་ཅན་དང་རྩི་ཤིང་ཚང་མ་ཡག་པོར་བསྲུངས་ཏེ། རྒྱལ་་་་་
ཡོངས་མི་དམངས་ཀྱིས་ཡུལ་ཤུལ་ལ་བྱམས་བརྩེ་གནང་བར་་་་་་
དྲིན་ལན་འཇལ་རྒྱུ་ཡིན”ཞེས་ཡུལ་ཤུལ་གྲོང་ཁྱེར་ནགས་ལས་་་
དང་རྩྭ་ཐང་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་ཉིང་དབྱང་གིས་བཤད།

（ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ཟི་ལིང་ནས་འབྱོར་བའི་་
གློག་འཕྲིན）

（དམ་ཆོས་མི་ཕམ་གྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་པ་སངས་ཕན་ཐོགས་
ཀྱིས་ཞུས）

ཤིང་འཛུགས་ནགས་བཟོ་བྱས་ནས་ཚེ་སྲོག་གི་རྒྱུན་ཐག་བསྲིངས།
—— ཡུལ་ཤུལ་4·14ཤིང་འཛུགས་བྱེད་སྒོའི་ཟུར་བྲིས།

ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ལན་ཀྲོའུ་་་་་
ནས་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཀྲུང་གོ་ཚན་
རིག་ཁང་ནུབ་བྱང་སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་ཐོན་་་
ཁུངས་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་གསར་་་་
ཤོས་ཤིག་ལས། མཚོ་བོད་ས་མཐོའི་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་་
ཕྱྭ་གཡང་འཁྱག་རོམ་དང་བྱང་རྒྱུད་ཀྱི་སྟག་་་་་་་
རོང་འཁྱག་རོམ་ཨང་12པའི་ཁྲོད་ཀྱི་འགྱིག་་་་་་
ཕྲན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་
སྟོན་བྱས་པ་དེས་འགྱིག་ཕྲན་འཁོར་རྒྱུག་ལ་་་་་་་
ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པར་དཔྱད་གཞི་གསར་པ་་་་་་་་
མཁོ་འདོན་བྱས་ཡོད།

ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་ཁང་ནུབ་བྱང་ཞིབ་་་་་་་་་་
འཇུག་ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་པ་ཁང་ཧྲི་ཁྲང་གིས་་
འགྱིག་ཕྲན་ནི་ཆེ་ཆུང་ཧའོ་སྨི་5ལས་ཆུང་བའི་་་
འགྱིག་ཤོག་གི་རྡུལ་ཕྲན་དང་དེ་བཞིན་འཁེལ་་་
འཐག་ཚི་སྣ་ཡིན་པས། རྒྱ་མཚོའི་སྣོད་བཅུད་་་
བདེ་འཇགས་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་ཡི་ཡོད། རྒྱ་མཚོ་་
ཕུད་ཚན་རིག་མཁས་ཅན་གྱིས་ད་དུང་བྱང་་་་་་་
སྣེའི་གངས་གསོག་དང་མིའི་རིགས་ཀྱི་འགུལ་་་་
སྐྱོད་ཉུང་བའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་ནས་་་་་་་
འགྱིག་ཕྲན་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་དེ་ལས། ཐག་་་
རིང་ས་ཁུལ་དུ་འགྱིག་ཕྲན་ནི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ་
བརྒྱུད་ནས་འཁྱེར་ཡོང་བ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡོད།
ཞིབ་འཇུག་ལས་མཚོ་བོད་ས་མཐོར་ཨེ་ཤེ་ཡ་ལྷོ་
མ་དང་ཨེ་ཤེ་ཡ་དབུས་མ་སོགས་ཀྱི་རླུང་ཁམས་
ཆེ་མོའི་སྦགས་བཙོག་དངོས་པོ་ས་ཁོངས་སྒྲོལ་་་
ནས་འཁྱེར་ཡོང་བའི་ཤུགས་རྐྱེན་ཕོག་པ་གསལ་་
སྟོན་བྱས་ཡོད། མཚོ་བོད་ས་མཐོའི་འཁྱག་་་་་་་་
རོམ་ཁུལ་དུ་མིའི་རིགས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་་་་་་་་་་་
ཤུགས་རྐྱེན་དེ་ཙམ་ཐེབས་མེད་པས་འགྱིག་་་་་་་་
ཕྲན་ནི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ་བརྒྱུད་ནས་འཁྱེར་་་་་་་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་རིགས་པས་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་ས་་
ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། དེའི་འགྱིག་་་་་་
ཕྲན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱིས་་་་
འགྱིག་ཕྲན་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོའི་ཁྲོད་འགུལ་་་་་་་་
སྐྱོད་བྱེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པར་་་
དོན་སྙིང་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ལྡན་ཡོད་ཅེས་ངོ་་་་་་
སྤྲོད་བྱས་པ་རེད།

ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་གཞིགས་ན། ཁང་་་་
ཧྲི་ཁྲང་དང་དེའི་ཚོགས་པའི་ཁོངས་མིས་མཚོ་་་
བོད་ས་མཐོའི་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཕྱྭ་གཡང་འཁྱག་རོམ་་

དང་བྱང་རྒྱུད་ཀྱི་སྟག་རོང་འཁྱག་རོམ་ཨང་12
པ་ནས་གངས་འཁྱག་གི་མ་དཔེ་བླངས་ཡོད།
ཁོང་ཚོས་གངས་འཁྱག་གི་མ་དཔེ་ཚང་མའི་་་་་་་
ཁྲོད་ནས་འགྱིག་ཕྲན་ཞིབ་དཔྱད་ཚད་ལེན་་་་་་་་
ཐུབ་ཡོད།

ཚོགས་པའི་ཁོངས་མི་ཀྲུང་གོ་ཚན་རིག་་་་་་
ཁང་ནུབ་བྱང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་་་
པ་གཞོན་པ་ཀྲང་གཡུས་ལན་གྱིས་གསར་་་་་་་་་་་་
འགོད་པར། ཞིབ་དཔྱད་ཐུབ་པའི་འགྱིག་ཕྲན་
ནང་། ཚི་སྣ་དང་། འགྱིག་ཤོག་ལྷེབ་འཛར།
འགྱིག་ཤོག་སྲབ་མོ་བཅས་བཟོ་དབྱིབས་མི་་་་་་་་
འདྲ་བ་གསུམ་ཡོད་པ་དང་། དེའི་ཁྲོད་ཚི་སྣའི་
འགྱིག་ཕྲན་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། འགྱིག་
ཕྲན་གྱི་ཚོན་མདོག་ལ་སྣ་ཁ་མང་ཞིང་། མང་་་་་
ཆེ་བ་ཆེ་ཆུང་ཝུའེ་སྨི་100ལས་ཆུང་བ་ཤ་སྟག་་་
ཡིན་པ་དང་། གངས་འཁྱག་གི་མ་དཔེའི་ཁྲོད་་
ནས་ད་དུང་ཅུས་ཤན་ཨན་དང་། འགྱིག་་་་་་་་་་་
རིགས། ཅུས་པིང་ཤིས་སོགས་ཚུད་པའི་འདུས་
སྦྱོར་གྱི་དངོས་རྫས་7ཙམ་ཞིབ་དཔྱད་ཚད་་་་་་་་་
ལེན་ཐུབ་ཡོད་ཅེས་བརྗོད།

ཀྲང་གཡུས་ལན་གྱིས་འབྲེལ་ཡོད་འདྲ་་་་་་་
དཔེར་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་རྗེས་མཚོ་བོད་ས་མཐོའི་་་
འགྱིག་ཕྲན་དེ་དག་ནི་ཐག་ཉེ་ས་ནས་འཁྱེར་་་་་་
ཡོང་བ་ཡོད་ལ། རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ་བརྒྱུད་ཐག་་
རིང་པོ་ནས་འཁྱེར་ཡོང་བའང་ཡོད་པ་ར་་་་་་་་་་་
འཕྲོད་གསལ་པོ་བྱུང་ཡོད།“ཆེ་ཆུང་ཝུའེ་སྨི་་་་
100ཡི་འགྱིག་ཕྲན་མང་ཆེ་བ་ནི་ས་ཆ་ག་གེ་མོ་་
ཞིག་ནས་འཁྱེར་ཡོང་བ་ཡིན་པ་དང་། ཝུའེ་སྨི་1
དང་ཝུའེ་སྨི་10ཡི་འགྱིག་ཕྲན་ནི་གཙོ་བོ་རླུང་་་་
ཁམས་ཆེ་མོ་བརྒྱུད་ཐག་རིང་པོ་ནས་འཁྱེར་་་་་་་
ཡོང་བ་ཞིག་རེད”ཅེས་བརྗོད།

ངོ་སྤྲོད་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ཞིབ་་་་་་་་་་་
འཇུག་དེར་རྒྱལ་ཁབ་རང་བྱུང་ཚན་རིག་་་་་་་་་་་་
ཐེབས་རྩ་དང་མཚོ་བོད་ས་མཐོའི་ཕྱོགས་བསྡུས་་
ཚན་རིག་རྟོག་ཞིབ་ཞིབ་འཇུག་ཐེངས་གཉིས་་་་
པའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པ་དང་། འབྲེལ་་་
ཡོད་གྲུབ་འབྲས་ཉེ་ཆར《སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁོར་་་་་་་་་
ཡུག་དང་ཚན་རིག》ཅེས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དུས་་་་་
དེབ་ཐོག་བཏོན་ཡོད། (བསྟན་བློས་བསྒྱུར།
པ་སངས་སྒྲོན་ལགས་དང་བསྟན་བློས་ཞུས)

ཞིབ་འཇུག་གསར་པས་མཚོ་བོད་ས་མཐོའི་གངས་འཁྱག་ཁྲོད་ཀྱི་འགྱིག་
ཕྲན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་སྟོན་བྱས་པ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ཟི་ལིང་ནས་གློག་འཕྲིན་་་
འབྱོར་གསལ། ཉིན་ཤས་གོང་། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནགས་་་་
ལས་རྩྭ་ཐང་ཅུས་ཀྱིས་ཞིང་ཆེན་ནགས་ལས་རྩྭ་ཐང་ཅུས་ཀྱི་་་་་་་
བརྡ་ཐོ་བཀྲམ་སྟེ་འགན་འཁྲི་ནན་དུ་དང་། སྔོན་ཚུད་ནས་་་་་་་
འཆར་འགོད། འགོག་སྲུང་ཟུང་འབྲེལ་བཅས་བྱས་ནས་བྱེད་་་
ཐབས་སྣ་མང་སྤྱད་དེ་དྲེད་མོང་སོགས་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ལ་་་་
འགོག་ཟོན་བྱེད་པའི་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྒྲུབ་དགོས་པའི་བླང་་་་་
བྱ་བཏོན་པ་རེད།

ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། མཚོ་སྔོན་གྱི་ས་གནས་ཁག་གིས་རི་
སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ལ་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་ཤུགས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་་་་་
ཆེ་རུ་དང་གཏིང་ཟབ་ཏུ་བཏང་བ་དང་བསྟུན་ནས། རི་སྐྱེས་་་་
སྲོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རིགས་ཁྱུའི་གྲངས་འབོར་ལོ་རེ་བཞིན་

མང་དུ་འགྲོ་བ་དང་ཆབས་ཅིག རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་་
དང་ལྷག་པར་དུ་དྲེད་མོང་གིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་དང་རྒྱུ་་་
ནོར་ཐད་གྱོང་གུན་བཟོ་བའི་གནད་དོན་རིམ་བཞིན་མང་དུ་་་་་
འགྲོ་ཡི་ཡོད། དཔྱིད་དུས་གནམ་གཤིས་རིམ་བཞིན་དྲོ་རུ་ཕྱིན་
པ་དང་བསྟུན་ནས་དྲེད་མོང་དགུན་ཉལ་བྱས་རྗེས་ལྟོ་འཚོལ་་་་་
བར་འགྲོ་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད།

དེར་བརྟེན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ནགས་ལས་རྩྭ་ཐང་ཐིང་་་་
གིས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་དྲེད་མོང་འགོག་སྲུང་དོ་དམ་བྱེད་་་་་་་་་
ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་དང་། སྡོད་མལ་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྒྲིག་་་་
བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ། ཆ་རྐྱེན་ཡོད་པའི་གྲོང་གསེབ་ཏུ་་་་
མང་ཚོགས་ཀྱི་མཉམ་འགོག་རུ་ཁག་འཛུགས་རྒྱུའི་གྲོས་འགོ་་་་་་

འདོན་པ། སྐོར་སྐྱོད་འགོག་སྲུང་དང་། ཆ་འཕྲིན་སྤེལ་རེས།
ཕན་ཚུན་ཉེན་གཏོང་། མཉམ་འབྲེལ་འགོག་སྲུང་སོགས་ཀྱི་་་་་་
འགན་ནུས་ཁུར་ནས་དྲེད་མོང་འགོག་པའི་ཤེས་བྱ་ཁྱབ་གདལ་
གཏོང་དགོས་པ་དང་། ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་ས་གནས་ཁག་
དང་སྡེ་ཚན་ཁག་གིས་ལས་རིགས་གཙོ་འགན་ཁུར་མཁན་སྡེ་་་་་
ཚན་གྱིས་འགན་འཁྲི་རང་འགུལ་ངང་དོན་འཁྱོལ་ཡག་པོ་བྱས་
ཏེ་ཁོངས་གཏོགས་ཁུལ་གྱི་དྲེད་མོང་གི་གྲངས་འབོར་དང་།
ཁྱབ་ཚུལ། འགྲོ་འོང་བྱེད་ཚུལ་སོགས་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་གཞིར་་་་་
བཟུང་། བརྡར་གཅོད་དབྱེ་ཞིབ་ནན་ཏན་དང་། སྔོན་ཚུད་་་་་
ནས་འཆར་འགོད་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཏེ་ཆ་འཕྲིན་ཤར་གཏོང་་་་་་
དང་། ཚུར་ལན་མྱུར་བ། བྱ་སྤྱོད་ནུས་ལྡན་བཅས་ཀྱི་སྔོན་་་་་་་
བརྡའི་མཉམ་འགོག་ལམ་སྲོལ་ཞིག་གྲུབ་པར་བྱེད་དགོས་པའི་་
བླང་བྱ་བཏོན་ཡོད།

（པད་ཆོས་ཀྱིས་བསྒྱུར། བདེ་སྐྱིད་དང་པད་ཆོས་ཀྱིས་་་་་
ཞུས）

མཚོ་སྔོན་གྱིས་བྱེད་ཐབས་སྣ་མང་སྤྱད་ནས་དྲེད་མོང་གི་
གནོད་འཚེ་སྔོན་འགོག་ནན་པོ་བྱས་པ།

ཀྲུངཀྲུང་་ཧྭའིཧྭའི་་ཆུཆུ་་གསོགགསོག་་མཐོམཐོ་་ལྕོགལྕོག་་སྲུངསྲུང་་བབ།།
“འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེར”གྲགས་པའི་བོད་ལ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་གཙང་པོ་དང་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་10ལྷག་ཡོད་པ་་་་་

དང་མཚེའུ་1500ལས་བརྒལ་ཡོད་པས། “ཨེ་ཤེ་ཡའི་ཆུ་གསོག་མཐོ་ལྕོག”དང“ཀྲུང་ཧྭའི་ཆུ་གསོག་མཐོ་
ལྕོག”ཅེས་པའི་མཚན་སྙན་ཐོབ་ཡོད། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་སྐྱེ་ཁམས་བདེ་འཇགས་སྲུང་་་
ཡོལ་སྲུང་སྐྱོང་དང་འཛུགས་སྐྱོང་ལ་སྐུལ་འདེད་ཟམ་མི་ཆད་པར་བཏང་སྟེ།“ཀྲུང་ཧྭའི་ཆུ་གསོག་མཐོ་་་་་
ལྕོག”བསྲུངས་ནས“གཙང་ཆུ་སྔོན་མོ་དལ་གྱིས་རྒྱུག་ཐུབ་པ”བྱས་ཡོད།

འདི་ནི་ཇོ་མོ་གླང་མའི་འདབས་ཀྱི“ཚེས་གསུམ་ཟླ་བའི་དབྱིབས་ཀྱི་ཆུ་བོ”ཡིན་པ།


