ད་རིས་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ ལྕགས་བྱི་ རང་ཟླ་༡༠པའི་ ཚེས་༡༢ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༡༡པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༦ གི་ཉིམ་འདི་
ཁར་ གཟའ་སྐར་དགེ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཐེངས་ ༢༦པ་འདི་ གནམ་དགུན་གྱི་
ཚོགས་བཞུགས་སྦེ་ འགོ་བཙུགས་གནངམ་ཨིནམ་ལས་ ཆེ་བསོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ ག་ར་གིས་ལྷག་ཆད་མེད་པར་ བོན་
གནང་མི་འདི་ལུ་ དང་པ་ར་ བོན་པ་ལེགས་སོ་དང་འབྲེལ་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ང་བཅས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཐེངས་༢༦པའི་ འགོ་འབྱེད་ཀྱི་མཛད་རིམ་ནང་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ལས་
སྡེ་ཁག་གི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་པ་ཡོངས་ལུ་ཡང་ དགའ་ཚོར་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་བོན་པ་ལེགས་སོ་དང་ བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་
ཞུ་ནི།
ལྷག་པར་དུ་ དངོས་སུ་ ནང་ལུ་བོན་མ་ཚུགས་ཏེ་འབད་རུང་ ང་བཅས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ ཚོགས་བཞུགས་ཐེངས་༢༦པ་
འདི་ རྒྱང་མཐོང་དང་རྒྱང་བསྒྲགས། དེ་ལས་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ གཟིགས་གནང་མིའི་
རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལུ་བཞུགས་ཡོད་པའི་ འབྲུག་མི་ཆེ་མགྲིན་ཆུང་གསུམ་ག་ར་ལུ་ དགའ་ཚོར་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་
གཟིགས་པ་ལེགས་སོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ད་རིས་ཀྱི་ ཚོགས་བཞུགས་འདི་ནང་ གྲོས་གཞི་གཙོ་བོ་ ཁྲིམ་བཟོ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གསརཔ་༤ དང་། བསྐྱར་
གྲོས་གྱི་གནད་ཁག་གཉིས། སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཁག་༡། སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ནང་ལུ་གནང་
ནི་ཨིན་པའི་དཔྱད་ཡིག་ ༢། དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་བསར་སྙན་ཞུ་བརྩིས་ཏེ་ སྙན་ཞུ་ཁག་གསུམ་གུ་གསུང་གྲོས་ཚུ་གནང་
ནི་ཨིན།
དེ་ལས་ སྤྱི་ཚེས་༡༣གྱི་ཉི་མར་ གསོལཝ་གི་བཤུལ་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ འཚོགས་བཞུགས་༢༦པ་འདི་ བཀྲིས་
སོན་ལམ་དང་བཅས་ གྲོལ་གནང་ནི་དང་། སྤྱི་ཟླ་༡༢པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡༤རེ་ གཟའ་མིག་དམར་ལུ་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་དེ་
ཡང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལུ་ བཀྲིས་སོན་ལམ་ཕུལ་ཐོག་ལས་ གྲོལ་གནང་ནི་ཨིན།

ད་ ད་རིས་ གོ་སྐབས་བཟང་པོ་གཅིག་འཐོབ་ད་ སྤྱིར་འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་བཟུམ་ཅིག་དང་ བྱེད་བྲག་ རོང་ཁག་
༢༠གི་ ཆེ་བསོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཡོངས་དང་། མཁས་ལྡན་གྱི་འཐུས་མི་ཡོངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་བཟུམ་གཅིག་སྦེ་ ང་གིས་ ང་
བཅས་རའི་སྤྱི་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་
པ་མཆོག་དང་མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན། མི་དབང་རྒྱལ་ཡུམ་རྣམས་དང་སྐུ་འཁོར་ལྷན་རྒྱས། དེ་ལས་ སྐྱབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་
གིས་ གཙོས་པའི་ ཆོས་ཕོགས་ཁག་གི་བླ་སྤྲུལ་དང་ གྲྭ་ཚང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་། གཞུང་
གིས་གཙོས་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་གྱི་དོན་ལུ་ ནད་ཡམས་ COVID 19 བཀག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གདོང་བཟང་
སྟེ་ ཕག་ལཱ་གནང་མི་ཡོངས་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཕུལ་ནི་ཨིན།
དེ་ཡང་། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ལོ་འགོ་བཙུགས་ཁམས་ལས་ འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ ག་ནི་བ་ཉེན་འཚུབ་ཆེ་བའི་ ནད་ཡམས་ COVID
19 ཐོན་ཏེ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱི་ གསོ་བ་དང་དཔལ་འབོར་ལུ་ ཐོ་སོམ་སྦེ་ར་བཀལ་བའི་ཁར་ མི་ ས་ཡ་མང་
རབས་གཅིག་གི་ཚེ་སོག་ཡང་བཅད་དེ་ འཛམ་གླིང་འདི་ སྤར་ནི་མེད་པའི་ནདཔ་གཅིག་བཟུམ་སྦེ་ བཟོ་བའི་ནམ་དུས་ ང་
བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆུང་ཀུ་འདི་ཡང་ ནད་ཡམས་འདིའི་ བྱེམ་ཤུགས་དང་འཚུབ་ལས་ཟུར་མ་ཚུགས་པར་ ང་བཅས་རའི་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ ནད་ཡམས་འདི་ཐོན་འོང་ཡི།
ཨིན་རུང་ དཔེ་གཏམ་ལས་ བསོད་ནམས་བྲས་ཀྱིས་རོགས་རུང་ ཕུད་ཀྱིས་མ་རོགས་ཟེར་དོ་བཟུམ་སྦེ་ ངབཅས་ར་འབྲུག་མི་
ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་ ཆོས་རྒྱལ་བང་ཆུབ་སེམས་པ་ མིའི་གཟུགས་སུ་བོན་མི་ དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་དང་། མི་དབང་ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གི་ དབུ་ཁྲིད་ཁོ་ན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ད་རིས་ ང་བཅས་རའི་
རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ འཚུབ་ཆེ་བའི་ནད་ཡམས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ལས་ མ་ཐོན་པར་བཞག་ཚུགས་ཏེ་ཡོད།
ཨིན་རུང་ ནད་ཡམས་དེའི་གནོད་པ་ལས་ བཟློག་ཐབས་དང་སྲུང་ཐབས་ལུ་ མི་དབང་མཆོག་གི་བཀའ་བཞིན་ ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་
མང་རབས་གཅིག་ནང་ལས་ཕར་ ལཱ་འབད་དེ་སོད་མིའི་ འབྲུག་མི་ཚུ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལོག་ལེན་དང་ ལེན་བཞིན་ཡོདཔ་
དང་། ནད་ཡམས་འདི་འཐོབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ ནདཔ་ཚུ་ཡང་ མ་བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ བདག་འཛིན་མཛད་གནངམ་ལས་ འབྲུག་མི་
ཕུད་རྡོག་གཅིག་ལུ་ཡང་ འབུ་མ་བཅུག་པར་བཞག་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ནད་གཞི་འདི་འཐོབ་མི་ཚུ་ཡང་ བམས་པ་དང་སྙིང་རྗེའི་
ཐོག་ལས་ ཕམ་གཅིག་བ་ལྷགཔ་སྦེ་ བདག་འཛིན་མཛད་གནངམ་ལས་བརྟེན་ ནདཔ་མང་རབས་ཅིག་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ར་
དྲག་ཚུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ཁར་ ལ་ལུ་དྲག་བཞིན་དུ་ཡོདཔ་ལས་ འབྲུག་མི་ཕུད་རྡོག་གཅིག་གི་ཚེ་སོག་ཡང་ ནད་ཡམས་འདི་

ལུ་མ་ཤོར་མི་ལུ་ འབྲུག་མི་ཡོངས་ཀྱི་མགྲིན་ཚབ་སྦེ་ ང་གིས་ མི་དབང་ཡབ་སས་གཉིས་ལུ་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་
ཧིང་དྭངས་མིའི་དཀྱིལ་ལས་ བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དེ་ཡང་། ང་བཅས་རའི་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་ མི་དབང་ཡབ་རྗེ་དང་པ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་གཉིས་ཆ་
ར་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ནད་ཡམས་འདི་ འོང་མ་བཅུག་པར་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ གནམ་བྱཱར་ཚདཔ་དང་ཆར་ཆུའི་ ཉེན་
འཚུབ་ཆེ་རུང་ དེ་ཚུ་ལུ་ཡང་ མ་འཚེར་བར་ རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་སེར་གྱི་ཐ་དོན་ལུ་ ལྷོ་མཚམས་ཀྱི་ས་གནས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ རྒྱལ་
ཁབ་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ སྐུ་དངོས་ ཞབས་བཅག་གནངམ་མ་ཚད་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ འཛུལ་ཐོན་འབད་ཚུགས་པའི་ ས་
མཚམས་ཀྱི་ཕར་ལུ་སོད་པའི་ཕྱི་མི་ཚུ་གིས་ ནད་ཡམས་འདི་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ འབག་འོང་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་
སྲུང་སྐྱོབས་ཀྱི་འགན་ཁུར་ཡང་ སྐུ་དངོས་ཀྱི་བསྣམས་ཏེ་ འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་རང་ ཉེན་འཚུབ་ཆེ་བའི་ ས་མཚམས་ཀྱི་ས་གནས་
ཚུ་ནང་ལས་ཕར་བོན་ཏེ་ ཕག་ལཱ་ཚུ་གནང་བཞུགས་སར་ ང་བཅས་ར་ག་ར་གིས་མཇལ་ཡི། དེ་ལུ་ཡང་ ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་
མེན་པའི་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ནད་ཡམས་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འཛམ་གླིང་གི་མི་ཚུའི་ ཚེ་སོག་དང་འཚོ་བའི་གནས་སངས་། དེ་ལས་ ལཱ་
གཡོག་མེདཔ་འགྱོ་བའི་དཀའ་ངལ་ ཚད་མེདཔ་སྦེ་ཕོག་དོ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ཡང་ མི་སེར་མང་
རབས་གཅིག་ལུ་ དཀའ་ངལ་དེ་བཟུམ་ཕོག་མི་ དཔེར་ན། བལྟ་བཤལ་ཚོང་འབྲེལ་པ་བརྩིས་ཏེ་ དེ་ནང་ ལཱ་འབད་མིའི་ ཡིག་
ཚང་གི་ལས་གཡོགཔ་དང་ ལམ་སོན་པ། དེ་ལས་ བལྟ་བཤལ་ལུ་བརྟེན་པའི་ ཟ་ཁང་མང་རབས་གཅིག་གི་ ལས་གཡོགཔ་
ཡོངས་དང་།
བལྟ་བཤལ་པ་ལུ་བརྟེན་པའི་ ཚོང་ལཱ་འཐབ་མི་གཞན་ དཔེར་ན། ལག་བཟོའི་ཚོང་ཁང་དང་ གཡུས་ཚན་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་
མགྱོནམ་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་ གྲོང་གསེབ་མགྱོན་ཁྱིམ་ཇོ་བདག་དང་ དེ་ཚུ་ནང་ ལཱ་འབད་མི་
ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ མི་སོང་ཕྲག་མང་རབས་གཅིག་གི་ འཚོ་བའི་གནས་སངས་ལུ་ ཐོ་ཕོག་སོམ་སྦེ་ར་ ཕོག་སྟེ་ཡོདཔ་ ང་བཅས་ར་
ག་ར་གིས་གཟིགས་སར་ཨིན།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ གཞན་ཕྱིར་ཚོང་དང་ནང་འདྲེན་གྱི་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་མི་གིས་གཙོས་པའི་ ཚོང་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་
ཐ་ན་ རྡོག་མ་ཁམ་ཏོག་ བཙོང་མི་གཅིག་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཚོང་ལཱ་འཐབ་མི་ ཚོང་འབྲེལ་ལྟེ་བ་སོམ་
དངུལ་ཁང་བཟུམ་ཚུན་ཚོད་ག་ར་ལུ་ ཐོ་ཕོག་ཡོད་པའི་ཁར་ མི་སྡེ་དཔལ་འབོར་གོང་འཕེལ་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་ ལས་སྣ་ སྒེར་
གྱི་ཁྱིམ་ལཱ་གཅིག་ལས་འགོ་བཟུང་

གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་བཟུམ་མིའི་

ལས་འགུལ་སོམ་གྱི་རིགས་ཚུན་ཚོད་

ཡམས་འདི་གིས་ ཤུགས་སྦེ་ར་གནོད་དེ་ མི་མང་རབས་གཅིག་ ལཱ་གཡོག་བང་སོད་པའི་ནམ་དུས།

ག་ར་ལུ་ནད་

བང་ཆུབ་སེམས་པའི་རྣམ་སྤྲུལ་

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་

ཐུགས་ཀྱིས་བཟོད་མ་ཚུགས་པར་

ཐབས་ཤེས་

གནས་སྐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ མི་སེར་ཕུད་རྡོག་གཅིག་ར་ བཀོ་མ་བཞག་པར་ སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས་གནང་ཡོདཔ་མ་
ཚད།
མི་དབང་མཆོག་གིས་ ལཱ་གཡོག་བང་ཡོད་པའི་ མི་སོང་ཕྲག་མང་རབས་གཅིག་ལུ་ རྒྱལ་པོའི་སྐྱིད་སྡུག་གི་ ཐོག་ལས་ཟླ་རིམ་
བཞིན་དུ་ དངུལ་ཕོགས་ཚུ་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད། མི་སེར་སོང་ཕྲག་གིས་མ་ཚད་མི་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་སྒེར་གྱི་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཞུ་
ཡོད་པའི་སྐྱེད་དང་ ངོ་གཉིས་ཆ་ར་ ལོ་ལས་གཅད་དེ་ བཏབ་མ་དགོ་པའི་སྐྱིད་སྡུག་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དངུལ་ཁང་ཚུ་གིས་
ཡང་ རྒུད་བགོ་བཤའ་འབག་དགོ་པའི་ བཀའ་ཁྱབ་གནང་སྟེ་ མི་སེར་ ཆེ་མགྲིང་ཆུང་གསུམ་ག་ར་ལུ་ ནད་ཡམས་ཀྱི་བྱེམ་
ཤུགས་འདི་ ཚོར་མ་བཅུག་པར་ ཕམ་གིས་ ལུས་ལུ་ནད་བཏབ་ཡོད་པའི་ ཨ་ལུ་འདི་ལུ་ ཟུག་ཚོར་མ་བཅུག་པར་བཞག་
ནིའི་དོན་ལུ་ ཐབས་ སན་བཅོས་རིམ་འགྲོ་ སྒྲིག་དོ་བཟུམ་སྦེ་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ཡང་ གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་སྐབས་
ལུ་ ལྕང་གླིང་མི་ཐང་ནང་ལས་ ང་བཅས་མི་སེར་ཡོངས་ལུ་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ག་ར་ལུ་ ཕམ་གཅིག་
བཟུམ་སྦེ་བདག་འཛིན་འཐབ་གནང་ནི། བུ་གཅིག་བཟུམ་སྦེ་ཕག་ཅིག་ཞུ་ནི་ཟེར་བའི་བཀའ་སོབ་གནང་མི་འདི་ ད་རིས་ དེ་
བཟུམ་མིའི་གནས་སངས་ནང་ལུ་ ང་བཅས་རའི་ མི་དབང་མཆོག་གིས་ ཐུགས་ལུ་ཚ་གྱངས་བསྣམས་ཏེ་ ང་བཅས་མི་སེར་
ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྐུ་གཟུགས་ལུ་ སྐུ་ཉམས་ཤོར། ཐུགས་ལུ་ ཚ་གྱང་འབག་མ་ཐེགཔ་ཅིག་བསྣམས་ཏེ་ མཛད་མི་འདི་ལུ་
མཇལཝ་ད་ ང་བཅས་ཀྱིས་ ཧ་གོ་ཚུགས་པས།
དེ་འབདཝ་ལས་

ང་བཅས་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་འབད་རུང་

མི་དབང་མཆོག་གིས་

དཔེ་སོན་མཛད་གནང་མིའི་

ལམ་བདའ་ཏེ་ འགྱོ་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ་བའི་ཁར་ དེ་བཟུམ་མིའི་ དབུ་ཁྲིདཔ་དམ་པ་འདི་ལུ་ ཧིང་གི་གདིང་ལས་ར་ དགའ་
ཚོར་བསམ་ཏེ་ སོན་ལམ་བཏབ་གནང་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ་བས།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་ དགུང་ལོ་༡༦ སྐུ་ན་ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ ཨ་ལུའི་སྣང་
བ་སྤང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་ཚུ་བསྣམས་ཏེ་ མི་ལོ་༣༤འི་རིང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རང་དབང་བཙན་ཐབས་
བརྩིས་ཏེ་ དཔལ་འབོར་གནས་སངས་གོང་འཕེལ་ཚུ་ ཡར་ངོའི་ཟླཝ་བཟུམ་སྦེ་ གོང་ལས་གོང་འཕེལ་བཏང་གནང་ཡོདཔ་མ་
ཚད།
མི་དབང་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རང་དབང་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ མི་སེར་ཀྱི་བདེ་ཐབས་ལུ་ སྐུ་སོག་ལུ་ཡང་མ་ཕངས་པར་ སྤྱི་
ལོ་ དགུཔ་ཅུ་གོ་གྲངས་ལུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཉེན་འཚུབས་ཚུ་ སེལ་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ སྔར་ག་ཨིནམ་སྦེ་ དགའ་ཏོག་
ཏོ་དང་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་བཟོ་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་བའི་ནམ་དུས།

ད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༠ ཚེས་ཁམས་ལུ་ གཡིབ་དམག་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རང་དབང་རང་བཙན་ལུ་ ཐོ་སོམ་སྦེ་ར་ཕོག་
པའི་ནམ་དུས་ལུ་ཡང་ ཡབ་རྗེ་དམ་པ་མཆོག་གིས་ ཁོ་རའི་སྐུ་སོག་ལུ་ཡང་མ་ཕངས་པར་ ཉེན་ཁ་ག་དེམ་ཅིག་ཆེ་རུང་ དམག་
གི་དབུ་ཁྲིད་གནང་སྟེ་ གཡིབ་དམག་ཚུ་ག་ར་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་ བཏོན་བཏང་སྟེ་ འབྲུག་མི་ཚུ་ ད་རུང་ཚར་གཅིག་དགའ་
ཏོག་ཏོ་དང་སྐྱིད་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ ཕ་སོད་སར་ བུ་སོད་ནི་ཡོདཔ་བཟོ་གནང་བའི་ བཀྲིན་བླ་ན་མེད་པའི་གོང་མ་ཅིག་ཨིན།
མི་དབང་ཡབ་རྗེ་དང་པ་མཆོག་གིས་ མི་ལོ་༣༤འི་ནང་འཁོད་ གོང་འཕེལ་གྱི་ཕག་ལཱ་ མང་རབས་གཅིག་འགོ་བཙུགས་གནང་
སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་ དགུང་གི་དབྱིངས་ལུ་ ཉིམ་སོང་ ཤར་ཤརཝ་བཟུམ་སྦེ་ མཛད་གནང་སྟེ་
དགུང་ལོ་༥༥ སོབས་དང་དབང་ཐང་། གཏམ་སྙན་གྲགས་ཚུ་ རྒྱས་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ར་ དམ་པའི་ངང་ཚུལ་ ཆོག་ཤེས་ཟེར་
བའི་དཔེ་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཡོངས་ལུ་ སོན་གནང་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པའི་གསེར་ཁྲི་ལས་ དགོངས་བཞུགས་
མཛད་དེ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་ལྔ་པ་མཆོག་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་འདི་རྩིས་སོད་གནང་ཡོད།
ཨིན་རུང་ ད་རིས་ དུས་འཚུབ་དྲག་ འ་ནི་བཟུམ་ཅིག་ཐོན་པའི་ནམ་དུས་ ད་རུང་ མི་དབང་ཡབ་རྗེ་དམ་པ་མཆོག་ཡང་
ཐུགས་ཀྱིས་བཟོད་མ་ཚུགས་པར་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཚུ་གི་ཐ་དོན་ལུ་ ཉེན་འཚུབས་ཆེ་བའི་ ལྷོ་མཚམས་ཀྱི་ས་གནས་ཚུ་ནང་
ལས་ཕར་ སྐུ་དངོས་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་གནང་སྟེ་ ནད་ཡམས་བཀག་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་ ཐབས་ལམ་དང་འཆར་གཞི།
ལས་སྣ་ཚུ་ གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མི་སེར་ཚུ་དང་འཕད་དེ་ ནད་ཡམས་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲུང་
སྐྱོབ་དང་དཔལ་འབོར་གནས་སངས།
དེ་ལས་ མི་སེར་རང་སོའི་ ཚེ་སོག་ལུ་ཉེན་ཁ་ཚུ་ ག་དེ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གསུངས་གནང་སྟེ་ འབྲུག་མི་
ཡོངས་ལུ་ སེམས་དྲནམ་བཏོན་དགོ་པའི་ བཀའ་སོབ་གསེར་གྱི་ཐིག་པ་ གནང་མི་ལུ་བརྟེན་ ཧེང་བཀལ་ར་ ང་བཅས་རའི་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ནད་ཡམས་འདི་ལུ་བརྟེན་པའི་ གདོང་ལེན་འབད་ནི་ཚུ་ནང་ ཕན་ཐོག་ཡོདཔ་ལས་ མི་དབང་ཡབ་རྗེ་དམ་
པ་མཆོག་ལུ་ཡང་ ང་དང་ ང་རའི་མཉམ་རོགས་ ཆེ་བསོད་ཅན་གྱི་འཐུས་མི་ཡོངས་ལས་ ཧིང་གི་གདིང་ལས་ར་ བཀྲིན་
དགའ་ཚོར་ཕུལ་ནི་དང་འབྲེལ་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་དང་རྒྱལ་ཡུམ་རྣམས། དེ་ལས་ སས་སསམོ་ཚུ་གིས་ཡང་ མི་སེར་གྱི་
སྐྱིད་སྡུག་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ ནད་ཡམས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཕག་ལཱ་མཛད་གནང་མི་ལུ་ཡང་ ཧིང་གི་གདིང་ལས་ར་ བཀའ་
དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ ནད་ཡམས་འདི་ལས་བརྟེན་པའི་གནོད་པ་ཚུ་བཀག་སྟེ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ མི་སེར་ཚུ་གི་ བདེ་
ཐབས་ལུ་ ནད་མ་འོངམ་ལས་རིམ་འགྲོ། ཆུ་མ་འོངམ་ལས་གཡུ་བ་ཟེར་བའི་དཔེ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མི་
དབང་ཡབ་སས་གཉིས་ཀྱིས་ མཛད་མིའི་ནད་ཡམས་ཀྱི་གདོང་ལེན་ལུ་ ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གི་ ལྷན་ཐབས་ཅིག་བཟུམ་སྦེ་
སྐྱབས་རྗེ་ རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་སོབ་དཔོན་ལྷན་རྒྱས་དང་།

རོང་ཁག་༢༠གི་བླམ་གནས་རྟེན། དེ་ལས་ ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་ བླ་སྤྲུལ་ཚུ་གིས་ ཉིན་མཚན་མེད་པར་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་
བརྩིས་ཏེ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ལུ་ ནད་ཡམས་འདི་ལུ་བརྟེན་པའི་ གནོད་པ་ཚུ་མར་ཕབ་དང་ ཞི་ཐབས་ལུ་ སྐུ་རིམ་
རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བསྒྲུབས་གནང་མི་དང་།
ལྷག་པར་དུ་ མི་མང་ལུ་ ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ནད་ཡམས་འདི་ ག་དེ་སྦེ་བཟློག་དགོཔ་ཨིན་ན་གི་ གོ་བ་བརྡ་སོད་ཚུ་
རྒྱང་མཐོང་དང་རྒྱ་བསྒྲགས་ལ་སོགས་པའི་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་གསུང་གནང་སྟེ་ ནད་ཡམས་དར་ཁྱབ་
འགྱོ་ནི་ལས་ བཀག་ཐབས་མཛད་གནང་མི་ལུ་ཡང་ མི་མང་གི་མགྲིན་ཚབ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ ང་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་བཀྲིན་དགའ་
ཚོར་ཕུལ་ནི་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ར་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་དང་འབྲུག་མི་ཡོངས་ལུ་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་ཨིན་པའི་ ང་བཅས་རའི་ཆོས་
ཀྱི་དབུ་འཁྲིད་དམ་པ་

སྐྱབས་རྗེ་ཞིང་གཤེགས་

རྗེ་བཙུན་བསན་འཛིན་དོན་འགྲུབ་མཆོག་

ཞིང་དུ་གཤེགས་པའི་དགོངས་

རོགས་ཀྱི་མཛད་རིམ་ཚུ་ མི་དབང་ཡབ་སས་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་ ཡིད་ཚིམས་ཚུགསཔ་སྦེ་
མཚད་གནང་མི་ལུ་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཕུལ་ནི་ཨིན།
གཞན་ཡང་། ནད་ཡམས་ COVID 19 འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔལ་འབོར་དང་ མི་སེར་གྱི་འཚོ་བའི་
གནས་སངས་ དེ་ལས་ གསོ་བའི་གནས་སངས་ཚུ་ལུ་ གདོང་ལེན་སོམ་སྦེ་འབྱུང་བའི་ནམ་དུས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་
པོ་ཆེ་དང་ གཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་ལྟར་ ཉིན་མཚན་མེད་པར་ ལྟ་མ་ཟེརན་ ད་ལྟོ་ར་གདོང་ཁར་ཐོན་ཏེ་ ཕག་ཅིག་ཞུ་མིའི་སྡེ་
ཚན་ དགྲ་ཁག་གི་དམག་མི་དང་ བདེ་སྲུངཔ། མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་དང་ སྤྱིར་བཏང་ཁས་བླངས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ རྒྱུ་དང་བུང་གི་
གྲོགས་རམ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛོད་མིའི་ ཚོང་པ་དང་ སྒེར་པ་ཡོངས་ལུ་ཡང་ ཧིང་གི་གདིང་ལས་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཕུལ་ནི་དང་།
ལྷག་པར་དུ་ ནད་ཡམས་འདིའི་གདོང་ལེན་གྱི་དོན་ལུ་ རང་གི་ཚེ་སོག་ལུ་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཤེས་ཏེ་འབད་རུང་ ཚེར་སྣང་མེད་
པར་ སག་བླངས་སྟེ་ ཁས་བླངས་གྱི་ཐོག་ལས་ གདོང་ཁར་ཐོན་ཏེ་ ཕག་ལཱ་གནང་མིའི་ དྲུང་འཚོ་ཚུ་གིས་གཙོས་པའི་ སན་
གཡོགཔ་དང་ སན་ཁང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་དང་། ཉིན་ནུབ་པར་ ནད་ཡམས་བཀག་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ས་མཚམས་ས་སྒོ་
ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ ཕག་ཞུ་མི་ག་ར་ལུ་ཡང་ དགའ་ཚོར་དང་བཅས་པའི་ཐོག་ལས་ བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི།
ད་མཇུག་ར་

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ཆོས་སྐྱོང་གསུང་མ་ཚུ་གི་ མཐུ་དང་ནུས་པ་ལས་བརྟེན་ ད་རིས་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་

སྡེའི་ ཚོགས་ཐེངས་༢༦པ་འདི་ རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ མཇུག་བསྡུ་བཅུག་ཟེར་བའི་སོན་ལམ་དང་བཅས་
ཚོགས་ཐེངས་༢༦པ་འདི་ འགོ་བཙུགས་གནངམ་ཨིན།

བཀྲིན་ཆེ།

