

བོད་་ལྕགས
བོད
ལྕགས་་གླང
གླང་་ལོ
ལོ་་ཟླ
ཟླ་་ ༣ ཚེས
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ལོ་་ 2021 ལོ
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ཟླ་་ 4 ཚེས
ཚེས་་ 19

གཟའ་་ཟླ
གཟའ
ཟླ་་བ།
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བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ཁང་ནས་བཏོན།

ཝུའུ་་དབྱིང
ཝུའུ
དབྱིང་་ཅེས
ཅེས་་ནག
ནག་་ཆུ
ཆུ་་གྲོང
གྲོང་་ཁྱེར
ཁྱེར་་ལ་བརྟག
བརྟག་་ཞིབ
ཞིབ་་གནང
གནང་་སྐབས
སྐབས།།

དེ་རིང་པར་ངོས་ 4 འདོན་ཐེངས་22756

ཝུའུ་དབྱིང་
ཝུའུ་
དབྱིང་ཅེས་
ཅེས་རྒྱལ་
རྒྱལ་སྲིད་
སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་
ཁྱབ་ཁང་
ཁང་བདེ་
བདེ་འཇགས་
འཇགས་ཐོན་
ཐོན་སྐྱེད་དང་
དང་
དམངས་་འཚོ
དམངས
འཚོ་་ལེགས
ལེགས་་གཏོང
གཏོང་་དང
དང་་མི
མི་་སེམས
སེམས་་གཅིག
གཅིག་་སྒྲིལ
སྒྲིལ་་མཐའ
མཐའ་་འཁྱོངས
འཁྱོངས་་བྱས་
བྱས་ མེམེ་་ཟོན་
ཟོན་ལས་
ལས་དོན་
དོན་དཔྱད་
དཔྱད་ཞིབ་
ཞིབ་སྐོར་
སྐོར་བཤེར་
བཤེར་ཚོགས་
ཚོགས་ཆུང་
ཆུང་དྲུག་
དྲུག་པའི་
པའི་
ནས་་མི
ནས
མི་་རིགས
རིགས་་ཁག
ཁག་་གི
གི་་མང
མང་་ཚོགས
ཚོགས་་ཀྱི
ཀྱི་་བདེ
བདེ་་སྐྱིད
སྐྱིད་་སྟོན
སྟོན་་གྲངས
གྲངས་་རྒྱུན
རྒྱུན་་ཆད
ཆད་་
ཙུའུ་་ཀྲང་
ཙུའུ
ཀྲང་ལིལི་་ཅིན་
ཅིན་ཞང་
ཞང་དང་
དང་བཞུགས་
བཞུགས་མོལ་
མོལ་གནང་
གནང་བ།

མེད་་པར
མེད
པར་་ཆེ
ཆེ་་རུ
རུ་་གཏོང
གཏོང་་དགོས
དགོས་་པའི
པའི་་ནན
ནན་་བཤད
བཤད་་གནང
གནང་་བ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ནག་ཆུ་ནས་ཟླ་4ཚེས་་་་
16ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་
ཀྱིས་དམངས་ལ་བྱ་བ་དངོས་བསྒྲུབས། དོན་དག་ཆེ་ཆུང་་་་་
མེད་པར་ཐུགས་ཁུར་གཟབ་བཞེས་གནང་། ཟླ་4ཚེས་15
ཉིན་དང་16ཉིན་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་ཝུའུ་དབྱིང་ཅེ་་
ནག་ཆུ་གྲོང་ཁྱེར་སྙན་རོང་རྫོང་དང་། འབྲི་རུ་རྫོང་།
གསེར་རྙེད་ཆུས་བཅས་སུ་ཕེབས་ཏེ། རྒྱ་ཆེའི་གཞི་རིམ་་་་་་་་་
ལས་བྱེད་པ་དང་མང་ཚོགས་ལ་བྱམས་བརྩེའི་ངང་གཟིགས་
པ་མ་ཟད། ད་དུང་ཀྲུང་དབྱང་སྐོར་གཟིགས་ཀྱི་ཚུར་ལན་་་་
བསམ་འཆར་དག་ཐེར་དང་། དབུལ་སྒྲོལ་འགག་སྒྲོལ་གྱི་་་་་
གྲུབ་འབྲས་སྲ་བརྟན་རྒྱ་སྐྱེད་གཏོང་བ་དང་གྲོང་གསེབ་་་་་་་་་
དར་རྒྱས་སྦྲེལ་མཐུད་དམ་ཟབ་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད། ས་་་་་་་་་
ཡོམ་གྱི་གནོད་འཚེའི་གནས་ཚུལ་དང་བསྐྱར་སྐྲུན་སོགས་ཀྱི་
ལས་དོན་ལ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱང་གནང་བ་རེད།
ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དྲུང་ཆེ་ལིའུ་ཅང་ལྷན་དུ་་་་་་
ཕེབས་པ་རེད།
བརྟག་ཞིབ་གནང་སྐབས་ཝུའུ་དབྱིང་ཅེས་སློབ་གྲྭར་་་་་
ཕེབས་ཏེ་སློབ་མའི་སློབ་སྦྱོང་དང་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་་་་་་་་་
མཁྱེན་རྟོགས་གནང་བ་དང་། གྲོང་ཚོར་ཕེབས་ཏེ“མུའུ་ཁྲི་་
དང་ཕྱུགས་རིགས་སྟོང”གི་འདུ་འགོད་ལག་བསྟར་བྱས་་་་་་་་
ཚུལ་མཁྱེན་རྟོགས་གནང་བ། མང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་ཕེབས་
ཏེ་དབུལ་སྒྲོལ་ཕྱུག་འགྱུར་གྱི་གནས་ཚུལ་བཀའ་འདྲི་གནང་
བ། གེགས་ཁུལ་གྱི་འཐབ་ས་དང་པོར་ཕེབས་ཏེ་ཐོན་སྐྱེད་་་་
སླར་གསོའི་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་གནང་བ་རེད། ཁོང་གིས
“འདུ་ཤེས་བཞི”ཟབ་ཏུ་གཏོང་བ་དང་། “གདེང་ཚོད་་་་་་་་་
བཞི”བརྟན་དུ་གཏོང་བ། “སྲུང་སྐྱོང་གཉིས”ཐུབ་པ་་་་་་་་་་་
བཅས་ཀྱི་མཐོ་ཚད་ཐོག་ནས་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་སྤྱི་་་་་་་

འདི་ནི་ཝུའུ་དབྱིང་ཅེས་སྙན་རོང་རྫོང་ཆ་ཚང་སློབ་ཆུང་གཉིས་པར་སློབ་མའི་འཚོ་བའི་གནས་ཚུལ་མཁྱེན་རྟོཌ་གནང་བཞིན་པ།

ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་རྣམ་བཤད་གལ་ཆེན་དང་དུས་་་
རབས་གསར་པའི་ཏང་གི་བོད་སྐྱོང་མཛད་ཇུས་སློབ་སྦྱོང་་་་་
དང་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱེད་པ་དང་། ཀྲུང་དབྱང་གི་་་་
བོད་ཀྱི་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་་་་་
བདུན་པའི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་བྱེད་པ།
མི་དམངས་ལྟེ་བར་འཛིན་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་བསམ་བློ་་་་་་་་་

རང་ལྗོངས
རང་
ལྗོངས་་ཀྱིཀྱི་་ས་ཁུལ
ཁུལ་་ཁག
ཁག་་དང
དང་་སྡེསྡེ་་ཚན
ཚན་་ཁག
ཁག་་གིས
གིས་་ཏང
ཏང་་གིགི་་ལོལོ་་རྒྱུས
རྒྱུས་་སློབ
སློབ་་སྦྱོང
སྦྱོང་་
སློབ་་གསོ
སློབ
གསོ་་སྒྲིག
སྒྲིག་་འཛུགས
འཛུགས་་ཞིབ
ཞིབ་་ཚགས
ཚགས་་དང
དང་་སྐུལ
སྐུལ་་འདེད
འདེད་་གཏིང
གཏིང་་ཟབ
ཟབ་་བཏང
བཏང་་བ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ལྷ་ས་ནས་ཕྱོགས་་་་་་་་་་་
བསྡུས་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ། ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་་་་་་
སྦྱོང་སློབ་གསོ་ཡག་པོ་སྤེལ་ཆེད། ཉིན་ཤས་བསྟུད་མར་་་་་་་་་
རང་ལྗོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་གིས་ལྗོངས་་་་་་་་
ནང་ཁུལ་གྱི་གསར་བརྗེའི་སློབ་གསོའི་ཐོན་ཁུངས་སྔོག་་་་་་་་་་
འདོན་གཏིང་ཟབ་བྱས་ཏེ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཐབས་གསར་་་་་་་་་་
གཏོད་ཧུར་ཐག་བྱས་ནས་ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་སློབ་་་་་་་་
གསོ་གཏིང་ཟབ་སྤེལ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་ཏན་ཏིག་བཏང་བ་་་་་
རེད།
ཉེ་ཆར་ཆབ་མདོ་གྲོང་ཨུད་ལས་བྱེད་པ་རྒན་གྲས་ཅུས་་
ཀྱིས་གྲོང་ཨུད་ཏང་གི་སློབ་གྲྭའི་འཆད་ཁྲིད་དགེ་རྒན་བདེ་་་་
ཆེན་ལྷ་མོ་གདན་དྲངས་ནས་ལས་བྱེད་པ་རྒན་གྲས་ཀྱི་བྱེད་་་
སྒོ་ལྟེ་གནས་སུ་ལས་བྲལ་དང་རྒན་ཡོན་ཞུས་པའི་ལས་བྱེད་་་

པར་ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོའི་ཆེད་དོན་འཆད་་་་
ཁྲིད་བྱས་པ་རེད། འཆད་ཁྲིད་བྱེད་སྐབས་བདེ་ཆེན་ལྷ་མོས
“‘བོད་སྐྱོད་པ་རྒན་གྲས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས’དང‘ལམ་གཉིས་་་
ཀྱི་སྙིང་སྟོབས’དར་སྤེལ་དང་རྒྱུན་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་བརྗོད་དོན་་
གཙོ་བོར་བྱས་ནས“བོད་སྐྱོད་པ་རྒན་གྲས་ཀྱི་སྙིང་་་་་་་་་་་་་་
སྟོབས”དང“ལམ་གཉིས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས”སྐྱེད་སྲིང་དང་།
གྲུབ་པ། འཕེལ་རྒྱས་བཅས་དང་དེ་བཞིན་དོན་སྙིང་གལ་་་་་
ཆེན་དང་། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ནང་དོན། དུས་རབས་་་་་
ཀྱི་རིན་ཐང་བཅས་ལ་གོ་རིམ་ལྡན་ལ་ཕྱོགས་ཡོངས་དང་གོ་་་
བདེ་ཤེས་སླའི་ངང་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་པ་རེད།
ལས་བྱེད་པ་རྒན་གྲས་ཚོས“བོད་སྐྱོད་པ་རྒན་གྲས་ཀྱི་་་་
སྙིང་སྟོབས”དང“ལམ་གཉིས་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས”རྒྱུན་འཛིན་་་་
དང་དར་སྤེལ་བཏང་སྟེ། ལོ་རྒྱུས་སྦྱངས་ནས་གནས་ལུགས་

ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་མཐའ་འཁྱོངས་བཅས་བྱས་ཏེ།
ལས་དོན་ཚང་མ། དམངས་འཚོ་ལེགས་གཏོང་དང་མི་་་་་་་་་་
སེམས་གཅིག་སྒྲིལ་ལ་དམིགས་པ་དང་ཤུགས་བརྒྱབ་ནས།
མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོཌ་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་སྟོན་གྲངས་རྒྱུན་་་་་་་་
ཆད་མེད་པར་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པའི་ནན་བཤད་གནང་་་་་
(པར་ངོས་གསུམ་པར་གཟིགས)
བ་རེད།
གསལ་རྟོགས་དང་། ལོ་རྒྱུས་སྦྱངས་ནས་དད་སེམས་འཕེལ་
བ། ལོ་རྒྱུས་སྦྱངས་ནས་སྤྱོད་བཟང་གོང་བཀུར། ལོ་རྒྱུས་་་་་
སྦྱངས་ནས་ལག་ལེན་ནན་བསྟར་བཅས་ཧུར་ཐག་བྱེད་པ་་་་་
དང་ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མ་བརྗེད་པར་འགན་འཁྲི་བློ་་་་་
ལ་བརྟན་པོར་བཅངས་ནས། ཆབ་མདོའི་ཡུན་རིང་བདེ་་་་་་
འཁོད་དང་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཆེད་རང་ཉིད་་་་་
ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ལེགས་སྐྱེས་སུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གཅིག་་་་་
རྗེས་གཉིས་མཐུད་ངང་བརྗོད་པ་རེད།
ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་སློབ་གསོ་དོན་ཐོག་ཏུ་འཁྱོལ་་
བ་དང་མདུན་གྲལ་དུ་སླེབས་རྒྱུར་སྔར་བས་སྐུལ་འདེད་་་་་་་་་
གཏོང་ཆེད། ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་་་་་
རིག་རྩལ་བརྩམས་ཆོས་རབ་དང་རིམ་པ་བཏོན་ནས་དུས་་་་་
རབས་གསར་པའི་ཉིང་ཁྲིའི་མི་དམངས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་་་་་
པའི་འཚོ་བ་དང་ཉིང་ཁྲིའི་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་་་་་་་་
ཀྱིས་ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་སློབ་སྦྱོང་དང་། ཏང་གི་བཀའ་དྲིན་་་་་་་
ཚོར་བ། ཏང་གི་བཀའ་ལ་ཉན་པ། ཏང་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་་་
བ་བཅས་ཀྱི་ལྷད་མེད་བརྩེ་སེམས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད།
(པར་ངོས་གསུམ་པར་གཟིགས)

སྤྱིར་་བཏང
སྤྱིར
བཏང་་མིན
མིན་་པའི
པའི་་ལོ
ལོ་་ཟླར
ཟླར་་དྲན
དྲན་་གསོ
གསོ་་བྱེད
བྱེད།།

—— དངོས
དངོས་་མཚོན་
མཚོན་གློག་
གློག་བརྙན
བརྙན《ང་ནིནི་་དམག་
དམག་སྡེསྡེ་་བཅོ་
བཅོ་བརྒྱད་
བརྒྱད་པ་ཡིན
ཡིན》ཞེས
ཞེས་་པའི་
པའི་ནང་
ནང་རྒན་
རྒན་རྒོན་
རྒོན་བདུན་
བདུན་
ཅུས་་ངག་
ཅུས
ངག་ཐོག་
ཐོག་ནས་
ནས་བརྗོད་
བརྗོད་པའི་
པའི་ལོལོ་་རྒྱུས་ཟིན་
ཟིན་ཐོར་
ཐོར་བཀོད་
བཀོད་པ།
ལོལོ་་བརྒྱའི
བརྒྱའི་་འབད
འབད་་འཐབ
འཐབ་་ལམ
ལམ།། རྒྱང
རྒྱང་་སྐྱོད
སྐྱོད་་གསར
གསར་་པ་ཚུགས
ཚུགས།།

ལོལོ་་རྒྱུས
རྒྱུས་་སྦྱངས
སྦྱངས་་ནས
ནས་་གནས
གནས་་ལུགས
ལུགས་་གསལ
གསལ་་རྟོགས
རྟོགས།། ལོ་
ལོ་རྒྱུས
རྒྱུས་་སྦྱངས
སྦྱངས་་ནས
ནས་་གདེང
གདེང་་ཚོད
ཚོད་་འཕེལ
འཕེལ་་བ།
ལོལོ་་རྒྱུས
རྒྱུས་་སྦྱངས
སྦྱངས་་ནས
ནས་་སྤྱོད
སྤྱོད་་བཟང
བཟང་་གོང
གོང་་བཀུར
བཀུར།། ལོལོ་་རྒྱུས
རྒྱུས་་སྦྱངས
སྦྱངས་་ནས
ནས་་ལག
ལག་་ལེན
ལེན་་ཧུར
ཧུར་་ཐག
ལོ་70ཡི་གོང་གི་བརྗེད་པར་དཀའ་་་་་་་་
བའི་ལོ་རྒྱུས་དུམ་བུ་ཞིག་མི་རབས་ཤིག་གི་་་་་
སེམས་ཁོངས་སུ་གནས་ཏེ་ནམ་ཡང་ཉམས་་་
པ་མེད་པར་དུས་རབས་ཀྱི་འགྱུར་མེད་ཀྱི་་་་་་
དྲན་གསོ་ཤེས་སུ་གྱུར་ཡོད། དེ་ནི་ཟིལ་་་་་་་་་
རླབས་དགུང་འཕྱུར་གྱི་ལོ་ཟླ་ཞིག་ཡིན་ལ།
བརྗེད་པར་དཀའ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཤིག་དེ་བས་་

ཀྱང་ཡིན། 2016ལོ་དང་2018ལོར་བོད་་་་
རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གིས་དུས་་་
ཐེངས་གཉིས་ལ་དབྱེ་ནས་བོད་ཀྱི་གསར་་་་་་་
བརྗེའི་རིག་གནས་ཀྱི་མུ་འབྲེལ་དངོས་་་་་་་་་་་
མཚོན་གློག་བརྙན《ང་ནི་དམག་སྡེ་བཅོ་་་་་་་་་
བརྒྱད་པ་ཡིན》ཞེས་པ་ལེགས་གྲུབ་བྱས་ཏེ།
དེ་སྔོན་གྱི་བོད་སྐྱོད་དཔོན་དམག་ཁྲོད་ཀྱི་སྐུ་

འཚོ་བཞུགས་ཀྱི་རྒན་རྒོན་50ཡིས་ངག་ཐོག་
ནས་བརྗོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་ཐོར་བཀོད་་་་་་་
ཡོད།
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དཔེ་མཛོད་ཁང་་
གི་ཀོན་ཀྲང་གཞོན་ན་ཀན་ཏི་ཡིས་ངག་ཐོག་
ནས་ལོ་རྒྱུས་བརྗོད་པའི་ཐབས་ཤེས་དེ་ནི་་་་་་
ཟིན་ཐོར་བསྟུན་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་པའི་་་
དམིགས་ཡུལ་ཞིག་རེད། “མཐར་ངག་ཐོག་
ནས་ལོ་རྒྱུས་བརྗོད་པའི་དངོས་མཚོན་གློག་་་
བརྙན་བཟོ་རིང་སི་ཁྲོན་དང་། མཚོ་སྔོན།
ཤིན་ཅང་། ཡུན་ནན་བཅས་ཕྱོགས་བཞི་་་་་་་
ནས་བོད་དུ་སྐྱོད་མཁན་གྱི་དཔོན་དམག་70
ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ་དང་། དེའི་ནང་བོད་

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་དེ་སྔའི་ཧྲུའུ་ཅི་
ཨང་དང་པོ་དམག་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཧྲི་་་་་་
ཤོག་52ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན་གཞོན་པ་་་་་་་་་་་་
དབྱིང་ཧྥ་ཐང་སོགས་ཚུད་ཡོད། པར་ལེན་་་
སྒྲིག་བཟོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་སི་ཁྲོན་དང་།
ཀན་སུའུ། པེ་ཅིང་། ཧྲའན་ཤིས་སོགས་་་་་་་
ཞིང་ཆེན་དང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བསྐྱོད་དེ་མྱུལ་་་་་་
ཞིབ་དམག་མི་དང་། རིག་རྩལ་དམག་མི།
འཕྲོད་བསྟེན་དམག་མི། འཕྲིན་གཏོང་་་་་་་་་
དམག་མི། རྒྱབ་ཕྱོགས་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་འཐབ་་་
འཛིང་པ་སོགས་ཚུད་པའི་ལས་གནས་མི་་་་་་་
འདྲ་བའི་འཐབ་འཛིང་པ་དཀྱུས་མར་་་་་་་་་་་
བཅར་འདྲི་བྱས་ཡོད། དངོས་མཚོན་གློག་་་་
བརྙན་དེ་ཁྱབ་ཁོངས་ཁག་ལ་ཁྱབ་གང་ཐུབ་་
བྱས་པ་དང་། དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་ཟུར་་་་་་
ཚད་དང་མཐོང་སྣང་མང་པོའི་ཐོག་ནས་ལོ་་
རྒྱུས་བསྐྱར་དུ་མངོན་པར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ལ།
ཚད་ལྡན་ཡིག་ཆ་བསྡུ་རུབ་དང་། ལེགས་་་་་་
སྒྲིག ཉར་ཚགས།
(པར་ངོས་བཞི་པར་གཟིགས)

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ལྷ་ས་ནས་ཟླ་4
ཚེས་17ཉིན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ། ཚེས་་་་
16ཉིན་གྱི་ཕྱི་དྲོ། ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་ཝུའུ་
དབྱིང་ཅེས་ལྷ་སར་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་བདེ་་་་་་་་
འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་དང་མེ་ཟོན་ལས་དོན་དཔྱད་་་་་
ཞིབ་སྐོར་བཤེར་ཚོགས་ཆུང་དྲུག་པའི་ཙུའུ་ཀྲང་་་་་
ལི་ཅིན་ཞང་བཅས་པ་དང་བཞུགས་མོལ་གནང་་་་་
བ་རེད།
ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་་་
ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་པད་མ་དབང་་་་་་་་་་་
འདུས་དང་། ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་དྲུང་ཆེ་་་
ལིའུ་ཅང་བཞུགས་མོལ་གནང་སྐབས་ལྷན་དུ་་་་་་་་་་
ཞུགས་པ་རེད།
ཝུའུ་དབྱིང་ཅེས་དང་ཐོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་་་་
ཏང་ཨུད་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ཚབ་ཞུས་ནས་རྒྱལ་་་་
སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་བདེ་འཇགས་ཨུ་ལྷན་གྱིས་དུས་་་་
ཡུན་རིང་པོའི་ནང་བོད་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཐོན་་་་་་་་་
སྐྱེད་ལས་དོན་ལ་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་་་་་་་་་་་་
གནང་བར་སྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་་་་
རེད།
ཝུའུ་དབྱིང་ཅེས། བོད་ཀྱི་བདེ་འཇགས་་་་་་་་་

ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་རྨང་གཞི་སྔར་བཞིན་ཞན་པ་དང་་་་་་་་
བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དུས་བབ་སྔར་བཞིན་་་་་
རྙོག་འཛིང་ཆེན་པོ་ཡོད། དཔྱད་ཞིབ་སྐོར་བཤེར་
ཚོགས་ཆུང་གིས་ཆེད་ལས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་འདོན་་་་་་་་་
སྤེལ་བྱས་ཏེ་ང་ཚོར་ཉམས་ཞན་གྱི་ལྷུ་ཚིགས་་་་་་་་་་་
འཚོལ་རོགས་དང་། འགོག་ཟོན་བྱེད་ཐབས་་་་་་་་་་
ལེགས་སུ་གཏོང་རོགས། ཞན་ཆ་དང་སྐྱོན་ཆ་་་་་་་་་
སེལ་རོགས་བཅས་བྱས་ནས་རང་ལྗོངས་ཀྱི་བདེ་་་་་
འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་བཅོས་སྐྱོང་མ་ལག་དང་་་་་་་་་
བཅོས་སྐྱོང་ནུས་པ་དེང་རབས་ཅན་གྱི་ཆུ་ཚད་་་་་་་་
ཟམ་མི་ཆད་པར་མཐོ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད།
ང་ཚོས་ད་ཐེངས་ཀྱི་དཔྱད་ཞིབ་སྐོར་བཤེར་གོ་་་་་་་་
སྐབས་སུ་བྱས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་དང་བདེ་འཇགས་
ལ་སྤྱི་འདོམས་བྱེད་པར་ཚད་མཐོའི་མཐོང་ཆེན་་་་་
བྱེད་པ་དང་། བདེ་འཇགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་འདུ་་་་
ཤེས་དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་སྤུས་ཚད་མཐོ་་་་་
བའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཁག་དང་བརྒྱུད་་་་་
རིམ་ཧྲིལ་པོར་ལག་བསྟར་བྱེད་པ། ཚེ་སྲོག་གོང་་་་
དུ་བཀུར་བ་དང་བདེ་འཇགས་ཨང་དང་པོ་ཡིན་་་་
པའི་བསམ་བློ་དར་སྤེལ་གཏོང་བ།
(པར་ངོས་བཞི་པར་གཟིགས)

ཀྲུང་དབྱང
ཀྲུང་
དབྱང་་སྐོར
སྐོར་་གཟིགས
གཟིགས་་ཚོགས
ཚོགས་་ཆུང
ཆུང་་བཅུ
བཅུ་་པའི
པའི་་ཚུར
ཚུར་་ལན
ལན་་བསམ
བསམ་་
འཆར་་དག
འཆར
དག་་ཐེར
ཐེར་་ལས
ལས་་དོན
དོན་་འགོ
འགོ་་ཁྲིད
ཁྲིད་་ཚོགས
ཚོགས་་ཆུང
ཆུང་་གཞུང
གཞུང་་དོན
དོན་་
ཁང་་གིས
ཁང
གིས་་ཚོགས
ཚོགས་་འདུ
འདུ་་ཐེངས
ཐེངས་་གསུམ
གསུམ་་པ་འཚོགས
འཚོགས་་པ།
ཀྲོང་་ཡན
ཀྲོང
ཡན་་གྱིས
གྱིས་་ཚོགས
ཚོགས་་འདུ
འདུ་་གཙོ
གཙོ་་སྐྱོང
སྐྱོང་་གནང
གནང་་བ་དང
དང་་འབྲེལ
འབྲེལ་་གསུང
གསུང་་བཤད
བཤད་་ཀྱང
ཀྱང་་གནང
གནང་་བ།

འདི་ག་ཚགས་པར་ཁང་དུ་ལྷ་ས་ནས་་་་་་་་
གནས་ཚུལ་འབྱོར་གསལ། ཉེ་ཆར་ཀྲུང་དབྱང་་་
སྐོར་གཟིགས་ཚོགས་ཆུང་བཅུ་པའི་ཚུར་ལན་་་་་་་་་་
བསམ་འཆར་དག་ཐེར་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་
ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གིས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་་་་་་་་་་
གསུམ་པ་འཚོགས་ནས་ཆེད་དོན་དག་ཐེར་ཚོགས་
ཆུང་ཁག་གི་གནས་ཚུལ་སྙན་སེང་གསན་པ་དང་་་་
དུས་མཚམས་རྗེས་མའི་ལས་དོན་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་
པ་རེད། ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ཧྲུའུ་ཅི་་་་་་་་
གཞོན་པ་དང་། ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་་་་
ཅི། ཀྲུང་དབྱང་སྐོར་གཟིགས་ཚོགས་ཆུང་བཅུ་་་་་་
པའི་ཚུར་ལན་བསམ་འཆར་དག་ཐེར་ལས་དོན་་་་་
འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་་་་་་་་་
རེན་བཅས་ཡིན་པའི་ཀྲོང་ཡན་ཚོགས་འདུར་་་་་་་་་་

ཕེབས་པ་དང་འབྲེལ་གསུང་བཤད་ཀྱང་གནང་བ་
རེད།
ཚོགས་འདུའི་ཐོག ཀྲུང་དབྱང་སྐོར་་་་་་་་་་་་་་
གཟིགས་ཚོགས་ཆུང་བཅུ་པའི་ཚུར་ལན་བསམ་་་་་་
འཆར་དག་ཐེར་ལས་དོན་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་ཚུན།
ཆེད་དོན་དག་ཐེར་ཚོགས་ཆུང་ཁག་དང་། གྲོང་་་་
ཁྱེར་དང་ས་ཁུལ་ཁག སྡེ་ཚན་ཁག་བཅས་ཀྱིས་་་་་་
སྐོར་གཟིགས་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་་་
ཅིན་ཕིང་གི་རྣམ་བཤད་གལ་ཆེན་དང་སྐབས་་་་་་་་་
བཅུ་དགུ་པའི་ཀྲུང་དབྱང་གི་རེས་སྐོར་དྲུག་པའི་་་་
སྐོར་གཟིགས་གནས་ཚུལ་སྙན་སེང་གསན་སྐབས་་
གནང་བའི་གསུང་བཤད་གལ་ཆེན་གྱི་དགོངས་་་་་་
དོན་ལག་བསྟར་གཏིང་ཟབ་དང་།
(པར་ངོས་བཞི་པར་གཟིགས)

རྩྭརྩྭ་་དང
དང་་རྩིརྩི་་ཤིང
ཤིང་་སེམས
སེམས་་ཀྱིཀྱི་་དབུས
དབུས་་སུསུ་་བཅངས
བཅངས།། རིརི་་སྔོན
སྔོན་་ཆུཆུ་་
དྭངས་་སྲུང
དྭངས
སྲུང་་སྐྱོང
སྐྱོང་་ལེགས
ལེགས་་པར
པར་་བྱེད
བྱེད།།

—— རྒྱལ
རྒྱལ་་ཡོངས་
ཡོངས་ཀྱི“སྐྱེ་ཁམས་
ཁམས་ནགས་
ནགས་སྲུང་
སྲུང་བ་ཡག་
ཡག་ཤོས
ཤོས”པད
པད་་མ་ཚེཚེ་་རིང་
རིང་གིགི་་སྐོར་
སྐོར་བཀོད་
བཀོད་པ།
“ང་ཚོའི་ས་ཚིགས་དེ་གདོད་མའི་ནགས་་་་་་་་་

ཚལ་སྲུང་སྐྱོང་གི་ས་ཚིགས་དང་པོ་དེ་ཡིན་པས་་་་་་་
དེར་སྲུང་སྐྱོང་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས”མི་རིང་བའི་་་་་་
གོང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི“སྐྱེ་ཁམས་ནགས་སྲུང་བ་ཡག་་
ཤོས”ཀྱི་མཚན་སྙན་ཐོབ་པའི་ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་་་་་་
སྨན་གླིང་རྫོང་གཏམ་སྙན་ཤང་ཀླུ་ཞར་རོང་དོ་་་་་་་་
དམ་སྲུང་སྐྱོང་ས་ཚིགས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་ནགས་སྲུང་་་་
བ་པད་མ་ཚེ་རིང་གིས་ངས་ཉིན་ལྟར་རི་སྐོར་་་་་་་་་་
བརྒྱབ་ནས་ལྐོག་ཏུ་ཤིང་གཅོད་མཁན་བཀག་་་་་་་་་་
འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
འདི་ལོ་ལོ་72ལ་སླེབས་པའི་པད་མ་ཚེ་རིང་་་་
གཏམ་སྙན་ཤང་ཀླུ་ཞར་གྲོང་ཚོ་ནས་ཡིན་ཞིང་།
ཁོང་དང་ཁོང་གི་ལས་གྲོགས་ལོ་68ལ་སླེབས་པའི་་
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་གིས་ཀླུ་ཞར་ལུར་ཤུར་སྲུང་་་་
བཞིན་ཡོད་པ་དང་དེ་གའི་གདོད་མའི་ནགས་་་་་་་་་
ཚལ་ཁྲོད་གངས་ལྷ་མེ་ཏོག་དང་ཡུན་ཧྲན་གསོམ་་་་
ཤིང་སོགས་རྩ་ཆེའི་རྩི་ཤིང་དང་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་་་་་་་་
པའི་སྲུང་སྐྱོང་སྲོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་ཡོད།

“ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། འདི་གར་ཡུལ་སྐོར་་་

དུ་ཡོང་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་ལ། ཕུན་སུམ་་་
ཚོགས་པའི་ནགས་ཁྲོད་ཐོན་ཁུངས་ཀྱིས་གྲོང་མི་་་་་
ཚོར་དངོས་ཕན་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཡོད། ལོ་ལྟར་གྲོང་་་་
ཚོའི་དུད་ཚང་ཚང་མར་བེ་ཤ་དང་། ཤ་མོ་སོགས་་
ནགས་ཁྲོད་ཐོན་ཁུངས་ལས་ཡོང་འབབ་སྒོར་སྟོང་
ཕྲག་ཁ་ཤས་དང་ཐ་ན་སྒོར་ཁྲི་གཅིག་ལྷག་ཙམ་་་་་་་
ཡོང་གི་ཡོད”ཅེས་ཀླུ་ཤར་གྲོང་ཚོར་བཅའ་སྡོད་་་་་་
ལས་དོན་རུ་ཁག་གི་རུ་མི་སྒྲོལ་མས་བརྗོད་པ་་་་་་་་་་
དང་། ཁོང་གིས་དེ་ནི་གྲོང་ཚོའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་རི་་་་་་
སྔོན་ཆུ་དྭངས་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལས་བྱུང་བ་་་
ཞིག་རེད་ཅེས་བརྗོད།
2012ལོར་སྨན་གླིང་རྫོང་གིས་ཀླུ་ཞར་ལུང་་་་
ཤུར་དོ་དམ་སྲུང་སྐྱོང་ས་ཚིགས་བཙུགས་པ་དང་།
ཀླུ་ཞར་གྲོང་ཚོས་འོས་སྦྱོར་བྱས་པ་བརྒྱུད་པད་མ་་་
ཚེ་རིང་དོ་དམ་སྲུང་སྐྱོང་ས་ཚིགས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་་་་་་་
ནགས་སྲུང་བར་གྱུར།
(པར་ངོས་གསུམ་པར་གཟིགས)

