ས་ནམ་རིག་འཕེལ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ་སྤྱི་ཟླ་༡ པ་དང་༢པ།

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག།

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ གནམ་ལོ་ ༢༠༡༦ལོའི་གཞུང་གཡོགཔ་དྲགོས་ཀྱི་གཟེངས་བསྟོད།
དུས་སྤྱི་ཚེས་ ༥ /༡ /༢༠༡༧ ལུ་ མི་དབང་རྒྱལ་སྲས་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་ དགུང་ལོ་ ༡ བཞེས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་གྱི་ ཁྱད་
པར་ཅན་གྱི་ཉིནམ་བརྩི་སྲུང་དང་འབྲེལ་ཏེ་ འབྲུག་གི་མི་རྗེ་བློན་
ཆེན་གྱིས་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ གཞུང་གཡོགཔ་

མི་གྲངས་ ༥ གཞུང་གཡོགཔ་དྲགོས་ཀྱི་ ཁྱབ་བསྒྲགས་མཛད་དེ་

ཁོང་གཞུང་གཡོགཔ་དྲགོས་ལྔ་ཚུ་ རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་གསོལ་རས་སྦེ་ ཕྱི་
རྒྱལ་ལུ་ བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་རིང་ ལྟ་སྐོར་གྱི་གོ་སྐབས་གནང་སྟེ་ཡོད།
འོག་ལུ་བཀོད་མི་ཚུ་ དུས་ཅི་ལོའི་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་
གི་གཞུང་གཡོགཔ་དྲགོས་ལྔ་ཨིནཿ
༡༽ སྐལ་བཟང་བསྟན་འཛིན། ནགས་ཚལ་ལས་བྱེདཔ་གོངམ། དབང་
ཕྱུག་བརྒྱ་འཁོར་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ཁ། བུམ་ཐང་།
༢༽ གྲུབ་ཐོབ་ཚེ་དབང་། སོ་ནམ་རྒྱ་སྐྱེད་ལས་བྱེདཔ་གོངམ། གསར་
སྤང་།

༣༽ ཀུན་བཟང་ཆོས་འཕེལ། ཞིབ་རོགས་རྫོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན།
བསམ་རྩེ།
༤༽ བཅོ་ལྔ་ཚེ་རིང་། བཟའ་ཆས་ཁྲིམས་དོན་བལྟ་རྟོག་པ། སོ་ནམ་
བཟའ་ཆས་དང་ཁྲིམས་དོན་དབང་འཛིན། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར།
༥༽ ཨོ་རྒྱན་བསོད་ནམས། སོ་ནམ་ལས་བྱེདཔ་གོངམ། སོ་ནམ་
ཞིབ་འཚོལ་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ། ཝེང་མཁར།
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་ ལྷན་ཁག་དེ་གི་འོག་ལུ་ཡོད་
པའི་ ལས་ཁུངས་ཁག་དང་ ལས་སྡེ་ཁག་གི་ གཞུང་གཡོགཔ་

ཚུ་གི་གྲལ་ལས་ ལོ་ལྟར་གཞུང་གཡོགཔ་དྲགོས་བཙག་འཐུ་འབད་དེ་

གཟེངས་བསྟོད་གསོལ་རས་གནང་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་
དུས་ཅི་ལོའི་གཞུང་གཡོགཔ་དྲགོས་ཀྱི་གཟེངས་བསྟོད་དེ་ཡང་

ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་ངོམ་དེ་གིས་ གཞུང་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་
དད་དམ་གཙང་མའི་ཐོག་ལས་ ཕྱག་ཕྱིད་ཐེབ་ག་དེ་སྦེ་ཞུ་ཡོད་ག་
དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

ལོ་ལྟར་བཞིན་དུ་ དེ་བཟུམ་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་གསོལ་རས་གནང་
ནིའི་ལམ་སྲོལ་འགོ་བཙུགས་དགོ་མི་དེ་ཡང་ གཞུང་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་
གཞུང་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནིའི་བློ་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གཏང་
ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་ལུ་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཝ་ཨིན་མས།

ཐོན་རིམ་ ༧༣ པ། ཤོག་གྲངས་ ༡/༤

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ་སྤྱི་ཟླ་༡ པ་དང་༢པ།

མི་རྗེ་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་ནང་
གཟིགས་བསྐོར་གནང་ཡོདཔ།

ཟ་ཐུང་རང་མགོ་རང་འདྲོང་གི་ཐབས་ལམ་བྱུང་ཐབས་ལུ་ འཐོན་ཤུགས་
ཡར་སེང་དང་ ཚོང་འབྲེལ་གི་གོ་སྐབས་ཚུ་ སེལ་གནང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།
རྒེད་འོག་བརྒྱད་ནང་
སྤྱི་འོག་མང་ཤོས་ཅིག་གི་ནང་ལུ་
ཞིང་ཆུ་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་ལས་

གཟིགས་བསྐོར་གནང་པའི་སྐབས་
དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་ཅིག་

བཟའ་སྤྱོད་འབད་མ་ཚུགསཔ་

རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གྱི་དཀའ་ངལ་ སོ་ནམ་འཐོན་བསྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་
གྱི་གོ་སྐབས་ རྒྱ་ཆུང་མི་དང་ འཁོར་ལམ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་

ཨིན་པས། དེ་ཚུའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་ བློན་པོ་མཆོག་གིས་
མི་རྗེ་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་བློན་པོ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་དབུ་གཙོ

ས་པའི་ ལྷན་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་ སྤྱི་་ཟླ་དང་པའི་སྤྱི་ཚེས་
༡༣

ལས་

༡༦

ཚུན་ཚོད་

བཀྲིས་ལྡིང་རྒེད་འོག་དང་

དར་དཀར་ནང་རྫོང་ཁག་འོག་གི་

སྒོ་ཤི་

རྩེ་བཟང་

དཀར་ནག་

འཁྱིལ་པའི་ས་ རྡོ་རོ་ནང་ དགེ་སར་གླིང་དང་ བཙན་དགྲ་སྒང་རྩིས་ཏེ་
རྒེད་འོག་བརྒྱད་ནང་ གཟིགས་སྐོར་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།
གཟིགས་གནང་པའི་སྐབས་ལུ་
བྱམས་དང་བརྩེ་བའི་

གཅེས་སྐྱོང་དང་

བཀོད་བཞེས་གནང་ཡི།
རྒེད་འོག་ནང་གི་ སོ་ནམ་ ནགས་ཚལ་དང་ སྒོ་ནོར་ དེ་ལས་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་བྱེདཔ་ཡོངས་དང་མཇལ་ཕྲད་གནང་སྟེ་ དཀའ་ངལ་དང་ དེ་

ལས་ཐབས་ལམ་ ལྷག་པར་དུ་ མི་དམང་ཡར་འཐོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཕྱག་
ཕྱིད་ཞུ་བའི་སྐབས་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་ ཞུ་དགོ་པའི་ བཀའ་

མི་རྗེ་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་

མི་དབང་མངའ་བདག་རིམ་བྱོན་ཚུ་གིས་

དམིགས་བསལ་གྱི་གཙོ་རིམ་བཟོ་སྟེ་ དཀའ་ངལ་སེལ་ནིའི་ཞལ་

སློབ་ཚུ་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

མི་སེར་ཡོངས་ལུ་
ལྷག་པར་དུ་

རྒྱལ་ཁབ་ཞི་བདེ་དང་ མི་སེར་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་བཙུགས་
གནངམ་མ་ཚད་

དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་

ད་རེས་ཚུན་ཚོད་

འབྲུག་གི་མི་སེར་ཡོངས་

ལོངས་སྤྱོད་དེ་སྡོད་ནིའི་གོ་སྐབས་ཡོད་མི་དེ་ཡང་

མི་དབང་རིམ་བྱོན་ཚུ་གི་

བཀྲིན་ཁོ་ན་ཨིན་པའི་སྐོར་ལས་

གོ་བརྡ་སྤྲོད་གནང་ཡི།
དེ་ལས་རྒེད་འོག་ཡོངས་ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་དང་ མཇལ་ཕྲད་གནང་པའི་
སྐབས་སུ་ སྤྱི་འོག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་མི་སེར་ཚུ་དང་མཇལ་ཕྲད་གནང་སྟེ་
སྤྱི་འོག་ནང་ཡོད་པའི་ དཀའ་ངལ་ཚུ་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་

གསན་གནངམ་མ་ཚད་ དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ནིའི་ ཐབས་ལམ་དང་
གྲོགས་རམ་ དེ་ལས་ སྤྱི་འོག་ཚུ་ནང་

ཐོན་རིམ་ ༧༣ པ། ཤོག་གྲངས་ ༢/༤

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ་སྤྱི་ཟླ་༡ པ་དང་༢པ།
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