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མི་དང་རང་བྱུང་ཁམས།

རི་་ཀླུང
རི
ཀླུང་་གང
གང་་སར
སར་་སྔོ
སྔོ་་ལྗང
ལྗང་་གོས
གོས་་ཀྱིས
ཀྱིས་་བཀླུབས
བཀླུབས།།

—— ཚན
ཚན་་རྩལ
རྩལ་་གསར
གསར་་གཏོད
གཏོད་་ལ་བརྟེན
བརྟེན་་ནས
ནས་་རང
རང་་ལྗོངས
ལྗོངས་་ཀྱིཀྱི་་ལྗང
ལྗང་་མདོག་་་་་་་

—— འདམ
འདམ་་གཞུང
གཞུང་་རྫོང
རྫོང་་གི
གི་་སྐྱེ
སྐྱེ་་ཁམས
ཁམས་་ཤེས
ཤེས་་དཔལ
དཔལ་་འཛུགས
འཛུགས་་སྐྱོང
སྐྱོང་་ལས
ལས་་དོན
དོན་་སྐོར
སྐོར་་གྱི
གྱི་་སྒྲིལ
སྒྲིལ་་གླེང
གླེང་།་།

འགྲིམ་་འགྲུལ
འགྲིམ
འགྲུལ་་འཛུགས
འཛུགས་་སྐྲུན
སྐྲུན་་ལ་སྣེསྣེ་་ཁྲིད
ཁྲིད་་བྱས
བྱས་་པ།

འདམ་གཞུང་རྫོང་གི་སྐྱེ་ཁམས་ཤེས་དཔལ་
འཛུགས་སྐྱོང་གི་གྲུབ་འབྲས།

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རིམ་པའི་སྐྱེ་ཁམས་གྲོང་ཚོ་100%ཟིན་པ།
རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རིམ་པའི་སྐྱེ་ཁམས་ཤང་དང་གྲོང་རྡལ་100%ཟིན་པ།
ཁག་གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཤེས་དཔལ་འཛུགས་
སྐྱོང་དཔེ་སྟོན་རྫོང་གི་གཟི་བརྗིད་མཚན་སྙན་ཐོབ་པ།

①

ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་འདམ་གཞུང་རྫོང་གིས་དཔལ་་་་་
འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་རིང་ཞི་ཅིན་ཕིང་་
གི་སྐྱེ་ཁམས་ཤེས་དཔལ་གྱི་དགོངས་པ་མཛུབ་ཁྲིད་དུ་བྱ་་་་་
རྒྱུ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་མཐའ་འཁྱོངས་བྱས་ནས། “སྔོ་་་་་་་
ཞིང་དྭངས་པའི་རི་ཆུ་གསེར་རི་དངུལ་རི་ཡིན་པའི”འདུ་་་
ཤེས་བརྟན་པོ་འཛུགས་པ་དང་ལག་ལེན་བསྟར་བ་དང་།
སྐྱེ་ཁམས་སྔོན་དུ་འཇོག་པ་དང་ལྗང་མདོག་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་
ལམ་བུར་གཡོ་འགུལ་མི་གཏོང་རྒྱུ་མཐའ་འཁྱོངས། རྒྱལ་་་
ཁབ་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི“རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་ཤེས་་་
དཔལ་འཛུགས་སྐྱོང་གི་དཔེ་སྟོན་གྲོང་ཁྱེར་དང་རྫོང”གི་་་་
བླང་བྱ་དང་དམིགས་ཚད་དང་ཡང་ཡང་བསྡུར་བ།
སྦགས་བཙོག་འགོག་བཅོས་ཀྱི་འགག་སྒྲོལ་དམག་འཐབ་་་་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡག་པོ་རྒྱག་པ། རི་ཆུ་ནགས་གསུམ་་་་་་་་་་
དང་། ས་ཞིང་། མཚོ། རྩྭ་ཐང་། བྱེ་ཐང་བཅས་ཀྱི་སྐྱེ་་་་་་་
ཁམས་བཅོས་སྐྱོང་དང་སླར་གསོར་སྤྱི་འདོམས་སྐུལ་་་་་་་་་་་་
འདེད་གཏོང་བ་བཅས་བྱས་ཏེ། ཞི་མཐུན་དང་། དྭངས་་
གཙང་། ལྗང་མདོག ཐཱན་ཉུང་། སྡོད་མལ། མི་ཆོས་་་་་་་་
བཅས་ཀྱི་འདམ་གཞུང་ཞིག་ཧུར་ཐག་བསྐྲུན་པ་རེད།

རྩེ་རིམ
རྩེ་
རིམ་་ཇུས
ཇུས་་འགོད
འགོད་་ལ་ཤུགས
ཤུགས་་སྣོན
སྣོན་་
བརྒྱབ་་ནས
བརྒྱབ
ནས་་ལྗང
ལྗང་་མདོག
མདོག་་བསམ
བསམ་་
བཀོད་་བཏོན
བཀོད
བཏོན་་པ།

སྐྱེ་ཁམས་ཤེས་དཔལ་འཛུགས་སྐྱོང་བྱེད་རིང་བོད་་་་་་
རང་སྐྱོང་ལྗོངས་དང་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གཅིག་གྱུར་བཀོད་
སྒྲིག་གཞིར་བཟུང་། འདམ་གཞུང་རྫོང་གིས་གོ་རིམ་ལྡན་་
ལ་ཆ་ཚང་བའི་ལམ་ལུགས་འཐུས་སྒོ་ཚང་དུ་བཏང་སྟེ་་་་་་་་་
ལམ་ལུགས་ནན་ཤོས་དང་ཁྲིམས་སྐྱོང་ནན་ཤོས་ལ་བརྟེན་་
ནས་རང་བྱུང་དང་སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་གསར་སྤེལ་དང་།
བེད་སྤྱོད། སྲུང་སྐྱོང་བཅས་ལ་གཅུན་འདོམས་བྱེད་རྒྱུ་་་་་་་
ཚད་ལྡན་དུ་བཏང་བ་མ་ཟད། ཁོར་ཡུག་སྦགས་བཙོག་་་་་་
འགོག་བཅོས་ཀྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་བཀོད་སྒྲིག་གི་ལས་་་་་
དོན་ལ་དམིགས་ནས། སྐྱེ་ཁམས་ཤེས་དཔལ་འཛུགས་་་་་་་་
སྐྱོང་གི་ལས་འགན་དོན་འཁྱོལ་ཡོང་བར་ནུས་ཤུགས་ཡོད་་
རྒུས་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ་རེད།
རྩེ་རིམ་ཇུས་འགོད་ལ་ཤུགས་སྣོན་དང་ལས་དོན་་་་་་་་་
འགན་ལེན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བར་དམིགས་ཏེ་སྐྱེ་་་་་་
ཁམས་ཤེས་དཔལ་འཛུགས་སྐྱོང་གི་ཆུ་ཚད་རྒྱུན་མཐུད་་་་་་་
མཐོ་རུ་བཏང་བ་རེད། སྐྱེ་ཁམས་ཤེས་དཔལ་འཛུགས་་་་་་་
སྐྱོང་ལས་དོན་གྱི་ཆེད་དོན་འཛིན་གྲྭ་བཙུཌ་ཏེ། 《འདམ་་་
གཞུང་རྫོང་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱེ་ཁམས་ཤེས་དཔལ་འཛུགས་སྐྱོང་་་
གི་དཔེ་སྟོན་རྫོང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་པའི་་་་་་

ཇུས་གཞི》དང་། 《འདམ་གཞུང་རྫོང་གི་སྐྱེ་ཁམས་ཤེས་་་་་
དཔལ་འཛུགས་སྐྱོང་དམིགས་ཚད་གདེང་འཇོག་དཔྱད་་་་་
ཞིབ་ལག་བསྟར་ཇུས་གཞི》བཟོས་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་
དང་། 《དཔལ་འབྱོར་དང་སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་སྐྱེ་་་
ཁམས་ཤེས་དཔལ་འཛུགས་སྐྱོང་མཐུན་སྦྱོར་མཉམ་འགུལ་
ལམ་སྲོལ་འཛུགས་སྐྱོང་སྐོར་གྱི་འདམ་གཞུང་རྫོང་གི་་་་་་་་་་་
བསམ་འཆར》《འདམ་གཞུང་རྫོང་རྒྱལ་ཁབ་སྐྱེ་ཁམས་་་་
ཤེས་དཔལ་འཛུགས་སྐྱོང་དཔེ་སྟོན་རྫོང་གི་གྲུབ་འབྲས་སྲ་་
བརྟན་དང་མཐོར་གཏོང་གི་ལག་བསྟར་ཇུས་གཞི（2020
ལོ་ནས་2021ལོ་བར）》བཟོས་ནས་སྐྱེ་ཁམས་ཤེས་དཔལ་་
འཛུགས་སྐྱོང་དཔེ་སྟོན་གཏོད་རྒྱུར་འདེགས་སྐྱོར་ནུས་་་་་་་་
ལྡན་བྱས་པ་རེད།

གཙོ་གནད
གཙོ་
གནད་་མངོན
མངོན་་གསལ
གསལ་་དོད
དོད་་པོ
པོ་་ཡོང
ཡོང་་
བར་་བྱས
བར
བྱས་་ནས
ནས་་མཐའ
མཐའ་་ཚད
ཚད་་གསུམ
གསུམ་་
ནན་་པོ
ནན
པོ་་བསྲུངས
བསྲུངས་་པ།

སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་ནི་ཕ་ཚ་བུ་རྒྱུད་ལ་་་་་་་་་་
འཇོག་པའི་རྒྱུ་ནོར་ཆེ་ཤོས་ཤིག་རེད། དེར་བརྟེན་འདམ་་
གཞུང་རྫོང་གིས་ཐོན་ཁུངས་ཁོར་ཡུག་གི་ཐེག་ནུས་དང་ད་
ཡོད་གསར་སྤེལ་བྱེད་ཚད་དང་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གཏིང་་་་་་་་་་་
ཤུགས་མི་འདྲ་བ་གཞིར་བཟུང་། རྫོང་གི་ཉམས་ཞན་གྱི་་་་་
རང་བྱུང་སྐྱེ་ཁམས་དང་ཞིང་འབྲོག་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་་་་་་
དོན་དངོས་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ཏེ། སྐྱེ་ཁམས་ས་ཆར་་
ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་ཇུས་འགོད་བྱས་པ་་་་་་་་་་
དང་། གཙོ་གནད་གསར་སྤེལ་ཁུལ་དང་། ཚོད་འཛིན་་་་་་
གསར་སྤེལ་ཁུལ། གཏན་འགོག་གསར་སྤེལ་ཁུལ་བཅས་་་་
ལུགས་མཐུན་དབྱེ་བ་དང་། གསར་སྤེལ་གྱི་སྒྲིག་སྲོལ་ཚད་
ལྡན་དུ་བཏང་བ། གསར་སྤེལ་བྱེད་ཚད་ཚོད་འཛིན་་་་་་་་་་་
བཅས་བྱས་ནས“རྒྱུད་གཅིག་ཁུལ་ལྔ་གཙོ་གནད་་་་་་་་་་་་་་
གསུམ”བཅས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་བཀོད་པ་བཏོད་པས། རྫོང་་་་་
ཡོངས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་ཅན་གྱི་ཆུ་ཚད་མངོན་་་་་
གསལ་དོད་པོས་མཐོ་རུ་འགྲོ་བར་སྐུལ་འདེད་ཐུབ་པ་མ་་་་་
ཟད། གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་གྱི་བར་མཐོངས་ཀྱི་བཀོད་་
པ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ལེགས་སུ་ཕྱིན་ཡོད།
དཔྱིད་དུས་ཀྱི་ཞོགས་པར་རྫོང་གྲོང་གི་བར་ནས་་་་་་་་་
ཤང་ཤང་དུ་རྒྱུག་པའི་དྭངས་གཙང་གི་འདམ་ཆུས་ཆུ་་་་་་་་་་
ངོགས་སུ་ཆགས་པའི་འདམ་གཞུང་གི་མི་སེར་རྣམས་སྐྱོང་་
བཞིན་ཡོད། དེ་ནི་འདམ་གཞུང་རྫོང་གིས་ཆུ་དཔོན་དང་་
མཚོ་དཔོན་ལམ་ལུགས་དོན་འཁྱོལ་བྱས་པ་དང་ཆུའི་་་་་་་་་་་
སྦགས་བཙོག་འགོག་བཅོས་ཀྱི་འགག་སྒོ་ནན་པོ་བསྲུངས་་་
པ་དང་ཁ་གཏན་ནས་འབྲལ་ཐབས་མེད། འདམ་གཞུང་་་

འགྲོ་ལམ་བདེ་འཇགས་ལྡན།
ཡུལ་ལྗོངས་ལྟ་ན་སྡུག

རྫོང་གིས“མི་དང་། ཆུ། རྩྭ་ཐང་། ནོར་ལུག”བཅས་ལ་་་་
དམ་པོར་དམིགས་ནས་རྩྭ་ཕྱུགས་དོ་སྙོམས་མཐའ་་་་་་་་་་་་་་
འཁྱོངས་ཀྱིས་རང་བྱུང་རྩྭ་ར་རྒྱུན་མཐུད་བེད་སྤྱོད་དང་་་་་་
འབྲོག་ལས་རྒྱུན་མཐུད་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བར་བྱས་ཏེ།
“རྩྭ་དང་ཆུ་བོར་སྲུང་སྐྱོང་བྱས་ནས་རྩྭ་ཆུ་འཛོམས་པ་་་་་་་་་
དང་། ནོར་ལུག་ཤ་ཤེད་རྒྱས་པ། དམངས་ལ་འབབ་་་་་་་་་་
འཕར་ཡོང་བ”བཅས་ཀྱི་སྐྱེ་ཁམས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་་་་་་་་་
སྟངས་ཆགས་པར་བྱས་ཡོད།

ལྗང་མདོག
ལྗང་
མདོག་་ཁྱིམ
ཁྱིམ་་གཞིས
གཞིས་་བསྐྲུན
བསྐྲུན་་ཏེ
ཏེ་་སྐྱེ
སྐྱེ་་
ཁམས་་ལ་བརྟེན
ཁམས
བརྟེན་་ནས
ནས་་མང
མང་་ཚོགས
ཚོགས་་
ཕྱུག་་འགྱུར
ཕྱུག
འགྱུར་་ཡོང
ཡོང་་བ་བྱས
བྱས་་པ།

དྭངས་གཙང་གི་ཆུ་བོ་དང་། མཁའ་རླུང་གཙང་མ།
ཁོར་ཡུག་མཛེས་པོ་བཅས་ནི་མི་སེར་གྱི་འཚོ་བ་དང་་་་་་་་་་་་
འབྲེལ་བ་ཟབ་མོ་ཡོད། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་འདམ་གཞུང་
རྫོང་གིས་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་སྐྱེ་ཁམས་ཤེས་དཔལ་་་་་་་་་་་་་་
འཛུགས་སྐྱོང་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུ་དམ་འཛིན་བྱ་་་་་་་་་་་
གཞིར་བྱས་ཏེ་འདམ་གཞུང་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་འཕེལ་་་
རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་པས། མི་་་་་་་་་་་་་
དམངས་མང་ཚོགས་སྔོ་ཤིང་དྭངས་པའི་རི་ཆུའི་ཁྲོད་ནས་་
རང་བྱུང་གི་མཛེས་ལྗོངས་དང་འཚོ་བ་སྐྱིད་པོ་མྱོང་རོལ་་་་་
ཐུབ་པར་བྱས་པ་རེད།
སྙིང་གྲོང་ཤང་སྟོད་གླིང་གྲོང་ཚོར་འབྲོག་པ་ཆོས་་་་་་་་་
དགའ་ཡི་ཁྱིམ་ཚང་འབྲོག་རས“ཁེ་ལས་དང་། མཉམ་ལས་
ཁང་། ཁྱིམ་ཚང་འབྲོག་ར། འབྲོག་པ”བཅས་ཀྱི་བྱ་་་་་་་་་་་
ཐབས་བརྒྱུད་ཕྱུགས་ཟོག་གི་ཐོན་ལས་འཁོར་འབྲེལ་ཧྲིལ་་་
པོ་བཙུཌ་པ་དང་། ཕྱུགས་རིཌ་གསོ་ཚགས་གྲུབ་ཆ་ལུགས་
མཐུན་དང་། སྐྱེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་བཟང་བའི་དེང་རབས་་
ཅན་གྱི་འབྲོག་ལས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།
“ཁྱིམ་ཚང་འབྲོག་ར་འཕེལ་རྒྱས་བཏང་བ་བརྒྱུད།
ང་ཚོས་ཚད་ལྡན་ཅན་གྱི་གསོ་ཚགས་ལག་རྩལ་ཤེས་ནས་་་་་
འབྲོག་ཟོག་གི་འགྲན་རྩོད་ནུས་པ་ཡང་ཆེ་རུ་ཕྱིན་སོང།
གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་རྩྭ་ཕྱུགས་དོ་སྙོམས་མེད་པའི་འགལ་ཟླ་་་་་་་་་
བསལ་ནས་ཕ་ཚ་བུ་རྒྱུད་ལ་རྩྭ་ཆུ་འཛོམས་པའི་རྩྭ་ཐང་་་་་་་་
ཞིག་འཇོག་ཐུབ་སོང”ཞེས་ཆོས་དགའ་ཡིས་བརྗོད།
(རིག་རྡོར་དང་བསོད་ནམས་དཔའ་མོས་སྒྱུར་ཞུས་བྱས)
པར①ནི་རྩྭ་ཆུ་འཛོམས་པའི་འདམ་གཞུང་རྩྭ་ཐང་་་་་་
ཡིན་པ།
པར②ནི་འདམ་གཞུང་རྫོང་གི་འདམ་རར་འཕུར་་་་་་་
ལྡིང་བྱེད་བཞིན་པའི་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་ཡིན་པ།

②

དེ་ནི་ཁྲོན་བོད་གཞུང་ལམ་གྱི་ཤར་བགྲོད་་་་་་་་
ཐུབ་ཤོས་དང་། བདེ་འཇགས་ལྡན་ཤོས། མཛེས་་
སྡུག་ལྡན་ཤོས་ཀྱི“མཁའ་ལམ”ཞིག་རེད་ལ། ལམ་
ཐག་སྤྱི་ལེ་398.54ཡོད་པའི་ལྷ་ས་ནས་ཉིང་ཁྲིའི་་་་
བར་གྱི་རིམ་མཐོའི་གཞུང་ལམ་དུ་སྐྱོད་སྐབས།
བོད་ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་མང་ཚོགས་ཡིན་ནའང་་་་་
འདྲ་ཡང་ན། རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་ཡུལ་སྐོར་བ་ཚང་
མས་བསྔགས་བརྗོད་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།
“ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི”རིང་། བོད་ཀྱི་་
འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་སྡེ་ཚན་གྱིས་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་
ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་བཏོན་གནང་བའི“སྔོ་ཞིང་་་་་་་
དྭངས་བའི་རི་ཆུ་གསེར་རི་དངུལ་རི”དང་། དེ་་་་་་
བཞིན“གངས་འཁྱགས་ཀྱིས་བསྡམས་པའི་ས་གཞི་་
ཡང་གསེར་རི་དངུལ་རི”ཡིན་པའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་་་
སྐྱོང་གི་འདུ་ཤེས་ལག་བསྟར་ནན་པོ་བྱས་ཏེ་ས་་་་་་་་
མཐོའི་འགྲིམ་འགྲུལ་འཛུགས་སྐྲུན་དང་འཕེལ་་་་་་་་
རྒྱས་ཁྲོད་དང་། ལམ་བཟོ་ཟམ་སྐྲུན། སྐྱེལ་འདྲེན་
འཕེལ་རྒྱས་བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་བྱེད་ཐབས་་
ནུས་ལྡན་ལ་བརྟེན་ནས་སྔོ་ཁེབས་ལ་གཏོར་སྐྱོན་་་་་
དང་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཕོག་ཚད་་་་་
ཆུང་དུ་གཏོང་བ་དང་། ནུས་རྒྱུ་གྲོན་ཆུང་དང་་་་་་་་
བཙོག་འབུད་ཉུང་གཏོང་ཁྱབ་གདལ་ཤུགས་ཆེན་་་
གཏོང་བ། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་གི་སྲིད་ཇུས་ཁག་་་་་
ལག་བསྟར་ནན་པོ་བྱེད་པ། འགྲིམ་འགྲུལ་ལྷུ་་་་་་་་་་
ཚིགས་ཚང་མའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་གི་ཉེན་ཁར་་་་་
དོ་དམ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ་་་་་་་་་
བཅས་བྱས་ནས་ཆུ་དང་། འཛེར་སྒྲ། མཁའ་རླུང་
སོགས་ཀྱི་སྦགས་བཙོག་ཚད་གཞི་ཆེས་དམའ་ཤོས་་
སུ་སླེབས་པར་བྱས་པ་རེད།
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་གི་འདུ་ཤེས་ལག་བསྟར་་་་
གང་ལེགས་བྱས་ཤིང་། དངོས་དངོས་རྗེན་རྗེན་གྱི་
གྲུབ་འབྲས་ལས་གསལ་བཤད་གང་ལེཌ་ཐུབ་པ་སྟེ།
—— བོད་ལྗོངས་འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་་་་་་་་་་་་

འདྲེན་ལས་རིགས་ལ་འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་་་་་་་
པུས་སྒོ་བྱང་སྤྲད་པའི་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི“སྐྱེ་་་་་་་་་་
ཁམས་བདེ་འཇཌ་སྲུང་ཡོལ་ཁུལ་གྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་་
དྲ་བའི་སྒྲིག་ཆས་དོ་དམ་ཚོད་འཛིན་དང་འཁོར་་་་་
རྒྱུག་སླར་གསོའི་ལག་རྩལ་གྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་་་་་་
འདྲེན་ལས་རིགས་ཀྱི་གཙོ་གནད་ཚོད་ལྟ་་་་་་་་་་་་་་
ཁང”ཐོག་མ་དེ་ཡོད་པ་རེད།
—— ས་བབ་མཐོ་བའི་ཁུལ་གྱི་རིམ་མཐོའི་་
གཞུང་ལམ་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གྲྭར་བརྟེན་ནས་་་་་་་
བདེ་འཇགས་འགན་ལེན་དང་། སྐྱེ་ཁམས་འགོག་་
སྲུང་། ཉི་ནུས་བེད་སྤྱོད། ལམ་ངོས་རྒྱུ་ཆའི་ཡུན་་་་
རིང་རང་བཞིན་གྱི་འགག་རྩའི་ལག་རྩལ་སོཌ་ཐད་
ཞིབ་འཇུག་དང་། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་གཞུང་ལམ་
དང་ཆུ་ལམ་བདེ་འཇཌ་ཤར་གཏོང་དང་། འཕྲལ་་་་
སྡོམ་ཐག་གཅོད་མ་ལག འགྲིམ་འགྲུལ་བཀོལ་སྤྱོད་
བཀོད་འདོམས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་ལེ་ལག་ཚང་བའི་འདུ་
འགོད་སོགས་ཆ་འཕྲིན་ཅན་གྱི་འདུ་འགོད་4སྔ་་་་་་་
རྗེས་སུ་བཙུགས་ཡོད།
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོང་གི་འདུ་ཤེས་ཟབ་ཏུ་ཕྱིན་་
པ་དང་། ཚན་རྩལ་གྱི་བྱེད་ཐབས་ཇེ་ལེགས།
འཕྲལ་སྡོམ་སྒྲིག་ཆས་འཐུས་ཚང་བཅས་བྱུང་ནས་
བོད་ཀྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་ལས་རིགས་ཀྱི་་་་
འཕྲལ་སྡོམ་ཐག་གཅོད་ནུས་པ་དང་བདེ་འཇགས་
ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཆུ་ཚད་ཕྱོགས་ཡོངས་ནས་མཐོ་རུ་་་་་་་
སོང་ཞིང་། “ལོ་ལྔ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པའི”རིང་།
ལྗོངས་ཡོངས་སུ་ཐོན་སྐྱེད་བདེ་འཇགས་ཐད་ཀྱི་་་་
ལས་འཛོལ་ཚབས་ཆེན་ཐོན་མེད་པ་དང་། ལས་་་
འཛོལ་ཐོན་ཚད་དང་མི་སྣ་ཤི་ཚད“ལོ་ལྔ་ཚན་་་་་་་་
བཅུ་གཉིས་པའི”དུས་མཚུངས་ལས་40.7%དང་
83%ཆག་ནས། བདེ་འཇགས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་སྤྱིའི་་
དུས་བབ་བརྟན་ལ་གོ་རིམ་ལྡན་པ་དང་རྒྱུན་་་་་་་་་་་
མཐུད་ལེགས་པའི་ཕྱོགས་སུ་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་་་་་་་་་
བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

འདི་ནི་ལྷ་ཉིང་རིམ་མཐོའི་གཞུང་ལམ་རྒྱུད་ཀྱི་མཛེས་ལྗོངས་ཡིན་པ།

རི་ཁུག་ནས་ཐོན་ཏེ་འཚོ་བ་གསར་པ་གཏོད་པ།

—— ཡུལ
ཡུལ་་གཞན
གཞན་་དུ
དུ་་གནས
གནས་་སྤོས
སྤོས་་དབུལ
དབུལ་་སྐྱོར
སྐྱོར་་དུད
དུད་་ཚང
ཚང་་འཇམ
འཇམ་་དཔལ
དཔལ་་རྡོ
རྡོ་་རྗེའི་་
དབུལ་་སྒྲོལ
དབུལ
སྒྲོལ་་གཏམ
གཏམ་་རྒྱུད
རྒྱུད།།
འདི་ལོ་ལོ་60ལ་སླེབས་པའི་འཇམ་དཔལ་རྡོ་་
རྗེ་སྣེ་གདོང་ཆུས་རྩེད་ཐང་ཁྲོམ་གཞུང་ཁྱུང་དཀར་
ལྡིང་གནས་སྤོས་དབུལ་སྐྱོར་གཅིག་སྡུད་བཀོད་་་་་་་
སྒྲིག་བྱ་ཡུལ་དུ་སྤོས་ཡོད། 2018ལོའི་གོང་ས་བབ་
མཐོ་ཚད་སྨི་4000ལྷག་ཙམ་ཟིན་པའི་མཚོ་སྨད་་་་་་
རྫོང་སྒོ་བསྡུས་ཤང་བཀྲ་ཤིས་གསུམ་མདོ་གྲོང་ཚོར་
འབྲོག་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་བ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད།
སྐབས་དེ་དུས་ལོ་གཅིག་གི་ཕྱུགས་ཟོག་བཙོངས་་་་་་
པའི་དངུལ་གྱིས་འབྲས་དང་། གྲོ་ཞིབ། སྣུམ་་་་་་་་་་
སོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་མཁོ་ཆས་ཉོ་ཐུབ་ཙམ་ལས་་་་་་་་་
མེད།
འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེས“ཕྱུགས་ཟོག་འཚོང་རྒྱུ་་་
མེད་པའི་ལོ་དེར་འཚོ་བར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་་་་་་་་་
འཕྲད་བྱུང་། དུས་རྒྱུན་རྩམ་པ་ཏོག་ཙམ་བཟའ་་་་་
བ་དང་ཇ་ཐང་འཐུང་བ་ཕུད་ཟ་རྒྱུ་གཞན་གང་་་་་་་་
ཡང་མེད། ད་ཆ་བསམ་བློ་གཏོང་དུས་སྐབས་དེ་་་་་
དུས་ཀྱི་འཚོ་བ་དངོས་འབྲེལ་སྐྱོ་པོ་རེད་་་་་་་་་་་་་་
འདུག”ཅེས་གསར་འགོད་པར་བརྗོད།
སྣེ་གདོང་ཆུས་རྩེད་ཐང་ཁྲོམ་གཞུང་ཁྱུང་་་་་་་་་
དཀར་ལྡིང་གནས་སྤོས་དབུལ་སྐྱོར་གཅིག་སྡུད་་་་་་་
བཀོད་སྒྲིག་བྱ་ཡུལ་དུ་སྤོས་རྗེས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་་་་་
རྗེ་ཁྱིམ་གྱི་ནང་མི་ཚང་མ་ཐོག་བརྩེགས་ཁང་ཆེན་་་་
དུ་སྡོད་རྒྱུ་བྱུང་བ་མ་ཟད། བཟའ་ཚོ་གཉིས་པོར་་་་
ལས་ཀ་ཡང་རག་ནས་ཡོང་འབབ་བརྟན་པོ་ཡོད་་་་་
པ་རེད།
ཁྱུང་དཀར་ལྡིང་སྡེ་ཁུལ་གྱི་མཐུན་སྦྱོར་འོག་་་་
འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྩེད་ཐང་མགྲོན་ཁང་གི་སྒོ་་་་་་་་་

སྲུང་བ་བྱས་པ་དང་། ཁོང་གི་བཟའ་ཟླ་བསྟན་་་་་་་་
འཛིན་བློ་གྲོས་བོད་ལྗོངས་རྩེད་ཐེར་གྱོན་གོས་ཚད་
ཡོད་ཀུང་སིའི་ལས་མིར་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།
ད་ཆ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་བཟའ་ཚོ་གཉིས་ཀྱི་་་
ཟླ་གཅིག་གི་གླ་ཆ་བསྡོམས་ན་སྒོར་5500ཟིན་གྱི་་་་་
ཡོད། འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེས། “སྔོན་ཆད་རྨི་ལམ་་་
དུའང་རྨིས་མ་མྱོང་བའི་འཚོ་བ་ད་ཆ་ཏང་དང་་་་་་་་
སྲིད་གཞུང་གི་རོགས་རམ་འོག་དངོས་ཡོད་ལ་གྱུར་
སོང་། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཏང་གི་སྲིད་ཇུས་བཟང་པོའི་་་
བཀའ་དྲིན་རེད”ཅེས་བརྗོད།
འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེས་ལས་ཀ་ཡག་པོ་བྱས་་་་་་་་
སྟབས་ན་ནིང་ཁོང་ཁྱུང་དཀར་ལྡིང་སྡེ་ཁུལ་གྱིས
“སྐྱེ་ཁམས་ལས་གནས་ཀྱི་སྔོན་ཐོན་མི་སྒེར”ལ་་་་་་་་
བདམས་པ་རེད།
གཟི་བརྗིད་མཚན་སྙན་ཐོབ་རྗེས་འཇམ་་་་་་་་་་
དཔལ་རྡོ་རྗེའི་ཧུར་སེམས་སྔར་བས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་་་་་་་་་
ཡོད། ཁོང་གིས“དངོས་འབྲེལ་ཏང་གི་སྲིད་ཇུས་་་་
བཟང་པོའི་དྲིན་རེད། སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་་་་་་་་་
ཕིང་གིས་ང་ཚོའི་སྣེ་ཁྲིད་དེ་གནད་སྨིན་དབུལ་་་་་་་་་
སྐྱོར་གནང་མེད་ན། ང་ཚོ་ནང་མི་ཚང་མ་ད་དུང་་་
རི་ཁུག་ཏུ་འཚོ་བ་ཇི་ཙམ་སྐྱེལ་དགོས་པ་ཤེས་མ་་་་་་་
སོང་། ང་ཚོ་མི་རབས་ཚང་མས་ཏང་གི་བཀའ་་་་་་་་
དྲིན་སེམས་སུ་བཅངས་ནས་ནམ་ཡང་ཏང་གི་རྗེས་
སུ་འབྲངས་ཏེ་ལས་ཀ་ཧུར་ཐག་བྱས་ནས་འཚོ་བ་་་་
དེ་བས་ལེགས་པ་ཞིག་སྐྱེལ་རྩིས་ཡོད”ཅེས་བརྗོད་་་
པ་རེད། （བཀྲ་ཤིས་ཚེ་དབང་གིས་བསྒྱུར། ལྷ་་་་་་་
དབང་གིས་ཞུས）

