རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ ཚོགས་ཐེངས་ ༢༨ པ་འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གསུང་བཤད།
ད་རིས་ རང་ལུགས་གནམ་ལོ་ལྕགས་མོ་གླང་ལོ་ རང་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༢༢ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ སྤྱི་ཟླ་ ༡༡
པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༦

གཟའ་སྐར་འཕོད་འབོར་བཟང་བའི་

ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོགས་ཐེངས་

༢༨

པ་འདི་

རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཉིནམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

འགོ་བཙུགས་གནངམ་དང་གཅིག་ཁར་

འབྲུག་གི་རྒྱལ་

ད་རིས་

འགོ་

བཙུགས་ཀྱི་མཛད་རིམ་ནང་ལུ་ བོན་གནང་མི་ ཁྲི་འཛིན་འོགམ་གིས་གཙོས་པའི་ འཐུས་མི་ཡོངས་ དྲུང་ཆེན་

ཡིག་ཚང་གི་ ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ མདོ་ཆེན་དང་ལས་བྱེདཔ་ བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁང་ཁག་གི་བརྡ་བརྒྱུདཔ་ཆ་
མཉམ་ལུ་ བོན་པ་ལེགས་སོ་ཞུ་ནི་དང་ ཚོགས་བཞུགས་འདི་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་དང་ མི་སྡེའི་བརྡ་བརྒྱུད་
ཀྱི་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་

གཟིགས་པ་ལེགས་སོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

གཟིགས་གནང་མི་ཡོངས་ལུ་

དགའ་ཚོར་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ ཚོགས་ཐེངས་ ༢༨ པ་འདི་ དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་པའི་ དུས་ཚོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
འགོ་བཙུགས་ཚུགས་མི་འདི་ཡང་
ལྷག་པར་དུ་

སྤྱིར་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་

ཆོས་རྒྱལ་བང་ཆུབ་སེམས་པ་

ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ནུས་མཐུས་དང་

དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་

སྐུ་བསོད་

དབང་ཐངས་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིནམ་ལས་ ད་རེས་ང་གིས་ སྤྱིར་འབྲུག་མི་ཡོངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ འཐུས་མི་

ཚུ་གི་མགྲིན་ཚབ་སྦེ་ ཁ་ཙམ་ ཚིག་ཙམ་མེན་པར་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་ར་ གནད་དོན་ཁག་དག་པ་
ཅིན་ཞུ་བ་ཅིན།

འཛམ་བུ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ མང་ཤོས་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ ད་ལོའི་བར་ན་ཡང་ ནད་ཡམས་ COVID 19 འདི་
ཚད་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པར་ མིའི་ཚེ་སོག་ལུ་ བར་ཆད་འབྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་དུ་ར་ཡོད་རུང་ ང་བཅས་

རའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཟླཝ་དང་པར་ཅིག་གི་སྔོན་མ་ལས་ ནང་འཁོད་ནང་ལས་ ནད་གཞི་ཡོད་པའི་ རྟགས་

མཚན་མ་ཐོན་མི་འདི་ཡང་ བང་ཆུབ་སེམས་པ་ མིའི་གཟུགས་སུ་བོན་མི་ ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ དཔལ་མི་དབང་
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ག་ར་ལུ་ ཕམ་དང་བུ་ཚུ་ དེ་ལས་སྤུན་ཆ་ཅིག་བཟུམ་
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སྦེ་ བདག་འཛིན་མཛད་གནང་སྟེ་ བམས་པའི་ལམ་སོན་དང་ བརྩེ་བའི་ཞལ་བཀོད་བསླབ་བ་ལས་བརྟེན་ཏེ་
ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི།

ལོ་གསུམ་དེ་ཅིག་གི་སྔོན་མ་ གནམ་ལོ་ ༢༠༡༩ ལས་ ནད་གཞི་ཐོན་པའི་ཉིནམ་ལས་ འགོ་བཟུང་སྟེ་ ད་

རེས་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་བར་ན་ བང་ཆུབ་སེམས་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་ བཟོད་མ་ཚུགས་པར་ ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཚུ་གི་

སོག་སྐྱབས་ལུ་ ཉིན་མར་ དཀར་གྱི་གཅད་ ཕྱི་རུ་ གནག་གིས་གཅད་དེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མཐའ་དབུས་མེད་
པའི་ ཉེན་འཚུབ་ཆེ་བའི་ ས་མཚམས་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ སྐུ་དངོས་ཀྱིས་གཟིགས་ཞིབ་ཚུ་ ཡང་ལས་ཡང་དུ་
གནང་སྟེ་ ནད་ཡམས་ཚད་འཛིན་གྱི་ ཐབས་ལམ་སྒྲིག་གནང་སྟེ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ མ་འོངས་མངོན་གསལ་གཟིགས་ཏེ་ དཔེ་ཅིག་སྦེ་ཞུ་བ་ཅིན་ སྡེ་
སྲུངཔ་གི་གཙབུག་སྡེ་ གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ ཀུན་གྱིས་མཁྱེན་ས་དང་ གཟིགས་ས་ཨིན། སྡེ་སྲུངཔ་
ཚུ་གིས་

རྒྱལ་ཁབ་ནང་

ཚུབ་ཆེན་གྱི་

དཀའ་ངལ་ཐོན་པའི་སྐབས་ལུ་

དཔེ་འབད་བ་ཅིན་

ནད་ཡམས་

COVID 19 ཐོན་པའི་དུས་སྐབས་ལུ་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་ གཙོས་པའི་ གཙུག་སྡེ་གཞན་གྱི་ལས་
བྱེདཔ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་

བདེ་སྲུངཔ་ཚུ་གིས་

གདོང་ཁར་ཐོན་ཏེ་

མི་དམང་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་

ཕྱག་མ་

བཏུབ་བཏུབ་སྦེ་ ཞུ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་སྦེ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ བཀའ་རྒྱ་

དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྡེ་སྲུང་ཆུའི་ལས་འགུལ་ གཞི་བཙུགས་གནང་མི་དེ་གིས་ མི་སྡེ་ལུ་ ཡ་མཚན་ཆེ་བའི་ ཁེ་
ཕན་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་དང་ ད་རུང་ སྡེ་སྲུང་རིག་རྩལ་ལས་རིམ་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ སོ་བ་ཡོད་མི་

སྡེ་སྲུངཔ་ཚུ་གིས་ འཕལ་མཁོ་དང་དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་ཐུང་སོང་བརྡར་ ཁག་མ་འདྲཝ་ ལེ་ཤཱ་ཡོད་མི་ཚུ་
གི་གྲལ་ལས་ རང་སོའི་བོ་འདོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གདམ་ཁ་བརྐྱབ་སྟེ་ ལྷབ་ཚུགས་པའི་གོ་སྐབས་ཡོདཔ་ལས་
སྡེ་སྲུང་རིག་རྩལ་ལས་རིམ་འདི་གིས་ ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ ཁེ་ཕན་སོམ་སྦེ་ར་འབྱུང་སྟེ་ ཡོདཔ་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་ ནཱ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ འཐུས་མི་དང་ དྲུང་ཆེན་ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ཡང་

གནས་སངས་ཚུབ་དྲག་ནང་ ཁག་ཆེ་བའི་དུས་ཚོད་དང་བསྟུན་ཏེ་ ས་མཚམས་ཁག་ལས་ཕར་ ཉེན་སྲུང་དང་
སྤྱིར་བཏང་ ཉེན་སྲུང་བལ་སྐོར་ནང་ ཁས་བངས་ཐོན་ཏེ་ ཕྱག་ཞུ་ཡོད་མི་ལུ་ ངལ་རངས་དགའ་འཚོར་དང་
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བཅསཔ་སྦེ་ བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ ང་བཅས་རའི་ ཞི་གཡོགཔ་དང་ གཞན་ཚུ་གིས་ཡང་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཟུར་བཞག་ཁང་ བརྐྱབས་ནི་ནང་ལུ་ ཁས་བངས་སྦེ་ གདོང་ཁར་ཐོན་ཏེ་ ཕྱག་ཞུ་མི་ལུ་ཡང་
ངལ་རངས་དགའ་འཚོར་ཕུལ་དོ་ཟེར་ཞུ་ནི།

སེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་འདི་ དུས་ཀྱི་འཕོ་སྒྱུར་དང་བསྟུན་ཏེ་ གདོང་ལེན་ཅན་
ཅིག་གི་གནད་དོན་ ཚབ་ཆེན་ཅིག་ལུ་ སྒྱུར་ཏེ་ཡོད་མི་ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་གིས་ བ་ན་མེད་པའི་
བམས་པ་དང་བརྩེ་བ་གཟིགས་ཏེ་

འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་

རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་ས་

ཁོངས་ནང་ ད་རེས་ འཕལ་ཁམས་ཅིག་ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་གིས་ སེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་
དང་ བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་ཐབས་ཀྱི་

པདྨ་ལྟེ་བའི་ ས་བང་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། མི་དབང་

རྒྱལ་བཙུན་མཆོག་གི་ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་ཡང་ སེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་

དོན་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ལུ་ གཙོ་རིམ་ཅན་ཅིག་སྦེ་ ངོས་འཛིན་མཛད་ཞིནམ་ལས་ པདྨ་ལྟེ་བའི་ནང་
ལས་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ནི་གི་ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ ས་སླང་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་གནང་མི་ལུ་
བསམ་ཡུལ་ལུ་འདས་པའི་ བཀྲིན་དགའ་འཚོར་ཞུ་ནི་ཨིན།

འདི་བཟུམ་སྦེ་ སེམས་ཁམས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ གནད་དོན་འདི་གུ་ ད་རེས་ ང་བཅས་རའི་ནཱ་ ཚོགས་ཐེངས་
༢༨ པའི་གྲོས་གཞི་ནང་ལུ་ཡང་ མི་སྡེ་དང་ལམ་སོལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ རང་སོག་རང་གཅད་དང་ སེམས་
ཁམས་འཕོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་གུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་དང་གཅིག་ཁར་ གསུང་
གྲོས་གནང་ནིའི་ ལས་རིམ་ཡང་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དུས་ཅི་གི་ལོ་འདི་ཡང་ སྐྱབས་རྗེ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་མཆོག་ འབྲུག་གི་རྗེ་
མཁན་ཁྲི་རབས་ ༧༠ པར་མངའ་གསོལ་ཞུས་ཏེ་ མི་ལོ་ ༢༥ འཁོར་བའི་ ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ དུས་

ཆེན་ཅིག་ཨིན། ང་བཅས་རའི་ སྐྱབས་རྗེ་ རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆོག་གི་ མི་ལོ་ ཉེར་ལྔའི་ ནང་འཁོད་ སྤྱིར་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་དང་ སྒོས་སུ་ མངའ་འབངས་བདེ་སྐྱིད་ ཡུན་རིང་བརྟན་ཐབས་ལུ་
ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་

ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་སྦེ་མཛད་གནང་བ་གིས་མ་ཚད་
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གྲྭ་ཚང་

རབ་སྡེ་

སྒྲུབ་སྡེ་ཚུ་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གནང་ འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་བཙུགས་ དབང་ལུང་དང་ཁྲི་
ལུང་ཚུ་གྲངས་མེད་གནང་ ནདཔ་སོག་སྐྱབས་ཀྱི་ ཞལ་འདེབས་མ་དངུལ་ཚུ་ འབོར་ཆེ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་གནང་སྟེ་

མདོར་བསྡུ་བ་ཅིན་ ནངས་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསན་པ་འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ སྔར་ལས་ ཡར་
ངོའི་ཟླཝ་བཟུམ་སྦེ་ གོང་འཕེལ་གནང་མི་ལུ་ འབྲུག་མི་སྤྱིར་བཏང་གྱི་ མགྲིན་ཚབ་སྦེ་ ང་གིས་ སྐྱབས་རྗེ་
མཆོག་ལུ་

བཀྲིན་དགའ་འཚོར་ཕུལ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་

ད་ལས་ཕར་

སྐྱབས་རྗེ་མཆོག་

སྐུ་ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་

མཉམ་ མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ ཉི་ཟླའི་འོད་ཟེར་བཞིན་དུ་ ཕྱོགས་ཕྱོགས་ལུ་ཤར་ཏེ་ ཞབས་པད་བརྟན་པར་
ཤོག་ཟེར་བའི་ སྨོན་འདེབས་ཕུལ་ནི་ཨིན།

ཡབ་རྗེ་དམ་པ་ མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་ མི་དབང་སྐུ་འཁོར་རྣམས་ལུ་ ང་བཅས་
འབྲུག་མི་ཚུ་གི་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ བདེ་ཐབས་ཀྱི་དོན་ལུ་

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་

སྐུའི་སྐུ་ཚབ་དང་

གསུང་གི་གསུང་ཚབ་སྦེ་ བསམ་ཡས་ལས་འདས་པའི་མཛད་འཕྲིན་ མཛད་གནང་མི་ལུ་ ཧིང་གི་གདིང་ལས་
ར་ རྗེས་སུ་ཡིད་རང་དང་བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ཕུལ་ནི་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་དང་ རབ་སྡེ་ཁག་ ཆོས་ཕྱོགས་དང་ཆོས་སྡེ་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཞི་
དེ་གི་དོན་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ བ་རིམ་དང་ སྐུ་རིམ་ཚུ་ གྲུབ་བཞིན་དུ་ཡོད་མི་ལུ་ཡང་ བཀྲིན་
དགའ་འཚོར་ཕུལ་དོ་ཟེར་ཞུ་ནི།

ས་གནས་གཞུང་ གཉིས་པའི་ གནས་ཡུན་འདི་ཡང་ ཚང་སོངམ་ལས་ རྒེད་འོག་ ཉིས་བརྒྱ་ལྔའི་ནང་གི་

མི་སྡེ་འགོ་ཁྲིདཔ་ རྒཔོ་ དམང་མི་ ཚོགས་པ་ དེ་བཟུམ་སྦེ་ ཁྲོམ་སྡེའི་ ཁྲོམ་དཔོན་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་འཐུས་

མི་ག་ར་གིས་ ཐ་དམ་ཚིག་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་གཙོ་བོ་བསྟེན་ཏེ་ ཕྱག་ཕྱིད་གང་དྲག་ཞུ་ཡོད་མི་ལུ་ ངལ་རངས་
དགའ་འཚོར་དང་བཅསཔ་སྦེ་

བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་ནི་དང་

ད་རུང་

ལོག་འདི་

ས་གནས་གཞུང་ཐེངས་

གསུམ་པའི་ བཙག་འཐུ་རིམ་པ་ཚུ་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་ལས་ རྐྱེན་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་འགྱོ་ཚུགས་པའི་ སྨོན་ལམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།
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ད་རིས་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་འཚོགས་ནི་ཨིན་པའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ ཚོགས་ཐེངས་ ༢༨ པའི་
ཚོགས་བཞུགས་འདི་ནང་ གསུང་གྲོས་གཙོ་བོ་ ཁྲིམ་བཟོ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ནང་འབད་བ་ཅིནཿ
ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ༼འཕྲི་སོན་༽ དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།
ངན་ལྷད་ཀྱི་གདོང་ལེན་ལུ་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མཐུན་གྲོས་ ༼འཕྲི་སོན་༽

འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ བང་ལ་དེཤི་ མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བར་ན་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ཚོང་གི་གན་རྒྱ།
ཁྲིམས་བཟོ་ཕྱོགས་སྒྲིགས་དང་ཆ་མེད་ དེ་ལས་པར་སྐྲུན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
ཞི་ཆད༌ཀྱི༌དཔྱད༌ཡིག༌གུ༌བསྐྱར༌ཞིབ༌སྙན༌ཞུ་དང་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་ལས་ལྷོད་ནི་ཡོད་པའི་ ཏི་རུའི་དཔྱད་ཡིག་ ཁག་བཞི་ཚུ་ཡང་
འབྲུག་གི་ཅ་དམ་ ༼འཕྲི་སོན་༽ དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

འབྲུག་གི་ཁྲལ་གྱི་ ༼འཕྲི་སོན་༽ དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

འབྲུག་གི་ཅ་ཆས་དང་ཞབས་ཏོག་ཁྲལ་གྱི་ ༼འཕྲི་སོན་༽ དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།
དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ། དེ་ལས་
བསྐྱར་གྲོས་ནང་འབད་བ་ཅིནཿ

འབྲུག་གི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ ༼འཕྲི་སོན་༽ དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡།
འདི་བཟུམ་སྦེ་ སྲིད་བྱུས་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་གི་ཐེད་ཁར་འབད་བ་ཅིན།
གཞུང་དབང་ཚོང་ལས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

རང༌སོག༌རང༌གཅད༌དང༌ སེམས༌ཁམས༌འཕོད༌བསྟེན༌དང༌འབྲེལ༌བའི༌གནད༌དོན༌གུ༌ བསྐྱར༌ཞིབ༌སྙན༌ཞུ་ཕུལ་
ནི་དང་

ལོ་ལར་སྙན་ཞུ་ནང་འབད་བ་ཅིནཿ

འབྲུག་གི་ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་བསར་སྙན་ཞུ་

༢༠༢༡ ཅན་གུ་གསུང་གྲོས་གནང་ནི་ཨིན།
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༢༠༢༠-

དེ་ལས་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལྷན་རྒྱས་དང་གཅིག་ཁར་ དྲི་བཀོད་ཀྱི་མཛད་རིམ་ ཁག་དག་པར་ཅིག་ཡོདཔ་
དང་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་ནང་ལུ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལོ་བསར་རྩིས་ཞིབ་ སྙན་ཞུ་ ༢༠༢༠ ཅན་མ།
དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་
དང་

མི་རྗེ་བོན་ཆེན་གྱིས་

གྲོས་གཞི་ཐོག་ལས་

གཞུང་གི་ཁྲིམས་བཟོ་དང་ལོ་བསར་འཆར་གཞིའི་ཁར་

པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་བསར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་གནང་ནི་ཨིན།

གསུང་གྲོས་གནང་ནི་

གཞུང་གི་གཙོ་རིམ་དང་བཅས་

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་སྡེའི་ ཁག་ཆེ་བའི་གྲོས་གཞི་འདི་ཚུ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ ཚོགས་ཆུང་ཁག་གི་ཁྲི་འཛིན་དང་
ཁྲི་འཛིན་འོགམ་ འཐུས་མི་ཡོངས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཟླཝ་མང་རབས་ཅིག་གི་ནང་ རང་སོའི་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ཕོག་

སྟེ་ཡོད་པའི་ ཕྱག་འགན་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལྷན་ཁག་དང་ གཙུག་སྡེ་ སློབ་གྲྭ་ཁག་ མི་སྡེ་དང་ དམག་སྡེ་ དེ་
བཟུམ་སྦེ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡིག་ཚང་ཚུ་དང་མཉམ་ གྲོས་བསྟུན་དང་ ཞལ་འཛོམས་ཁག་ལེ་ཤཱ་ཅིག་ཚོགས་ཡོདཔ་

ལས་ ཚོགས་ཐེངས་ ༢༨ པའི་གྲོས་གཞི་ཚུ་གི་ གྲོས་བསྡུར་ཚུ་ ཐིལ་ཕྱིན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་གནང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་

དང་ མི་སེར་གྱི་ འཕལ་གྱི་བདེ་ཐབས་དང་ ཕུག་གི་བཙན་ཐབས་ལུ་ དུས་ཚོད་ཁར་ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཚུགས་
པའི་རེ་བ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི།

ད་ ད་རེས་ ཚོགས་ཐེངས་ ༢༨ པའི་ འགོ་བཙུགས་རྟེན་འབྲེལ་ལས་ འགོ་བཟུང་སྟེ་ མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་
གྱི་ ནང་འཁོད་ དཀོན་མཆོག་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་དང་ ལྷ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ནུས་མཐུས་ དཔལ་མི་དབང་
མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་

སྐུ་བསོད་དབང་ཐངས་ལས་བརྟེན་ཏེ་

རྐྱེན་དང་བར་ཆད་ག་ནི་ཡང་

མ་

འབྱུང་པར་ ང་བཅས་ར་ག་ར་ བསམ་སོད་གཅིག་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ ཞི་ལྷོད་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ གྲོས་གཞི་ཚུ་
གྲོས་ཆོད་ལུ་གྱུར་

བཅའ་ཡིག་ཚུ་

བཅའ་ཁྲིམས་ལུ་གྱུར་ཏེ་

མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཀྱི་

དགོངས་བཞེད་དང་ མི་སེར་གྱི་རེ་འདོད་ལར་དུ་ བསམ་བཞིན་ དོན་བསྒྲུབས་བཅུག་ཟེར་བའི་སྨོན་འདེབས་
ཕུལ་ནི་ཨིན།
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འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཛད་རིམ་འདི་ དེ་ཅིག་སྦེ་གྲོལ་ཏེ་ བམ་གྲོལ་ནི།
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