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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས། 
༡ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད། ༡༌༌༌༤ 
༢ གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རྲེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ། ༤༌༌༌༦ 
༣ གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སྲེམས་མཉམ་སྲེད་ཀི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ། ༧༌༌༌༡༡ 
༤ གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང། ༡༡༌༌༌༣༩ 
༥ དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལོ་ 

༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིསོན་རིས་གཏམ་བཤད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ། 
 

༣༩༌༌༌༤༦ 
༦ རིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིསོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་

སྙན་སོན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ། 
 

༤༦༌༌༌༥༨ 
༧ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ། ༥༨༌༌༌༥༩ 
༨ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཨང་ ༡ པོ། དྲི་བ་དྲིས་ལན། ༥༩༌༌༌༦༠ 
༩ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཨང་ ༡ པོ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕོས་དོན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཁག ༦༠༌༌༌༦༩ 
༡༠ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཨང་ ༡༠ པ། དྲི་བ་དྲིས་ལན། ༧༠༌༌༌༧༡ 
༡༡ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཨང་ ༡༠ པ་དང་འབྲེལ་བའི་འཕོས་དོན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཁག ༧༢༌༌༌༨༡ 
༡༢ གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་དྲིན་རྲེས་དྲན་གི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། ༨༡༌༌༌༨༥ 
༡༣ གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང།  ༨༥༌༌༌༡༡༧ 
༡༤ གོང་གསལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པའི་ཐོག་བགྲོ་གྲེང་མུ་མཐུད་བཅས།། ༡༡༧༌༌༌༡༢༨ 

 



1 
 

བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢ རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཤིང་ལུག་ལོའ་ིབོད་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༦ དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ རེས་གཟའ་
ཟླ་བ་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པ་རྔམ་བརིད་

ལྡན་པའི་ངང་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུའི་ཁོད་དབུ་འཛུགས་གནང་། 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའི་ཐོག ཚོགས་བཞུགས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་མཆོག་གིས་དབུས་སི་འཐུས་རྣམ་པ། ཚང་
མ་སྐུ་གཟུགས་བདེ་ཐང་གི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཕེབས་གནང་ཐུབ་པ་དེ་ལ་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོའ་ིངོས་ནས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མར་འཚམས་འདི་
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད། 
དབུ་འབེད་ཀི་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་རེད།  ཆབ་སིད་ཀི་
གནད་དོན་ཐོག་ལ་ཉེ་སྔོན་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ཐོག་ལ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཞུ་དགོས་པ་ཆ་ཚང་ཞིག་གསུམ་བཅུའི་
དུས་དན་གི་གཏམ་བཤད་ནང་ལ་ཞུས་ཟིན་ཡོད། དེའི་ཐོག་ལ་ཁ་སོན་གནང་དགོས་པ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་
སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་པ་དང་། དེའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་ངོས་འཛིན་བས་པའི་པཎ་ཆེན་དེས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
དོན་ཚན་དྲུག་གཙོ་བོ་བས་པའི་གནད་དོན་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། 
 དེའི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་གཅིག བོད་ཀི་དགོན་སེ་ཁག་ནང་ལ་དགེ་འདུན་པ་མང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། གཞུང་གི་ངོས་ནས་དམ་
བསྒྲགས་ཤུགགས་ཆེ་དགས་ཡོད་པའི་གནས་ངངས་འགའ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚོའི་རིགས་དེ་བཟང་ངན་གི་གནས་ངངས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་
མ་རེད། འོན་ཀང་དེ་རིགས་ཞུ་ས་ཡོད་པ་དེ་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། མ་འོངས་པར་དེས་རེན་པས་འགྱུར་བ་གང་འད་ཞིག་ཐེབས་ཀི་
ཡོད་མེད་དེ། ང་ཚོས་རིམ་བཞིན་ལྟ་རྒྱུའི་གནས་ངངས་ཤིག་རེད། དེ་བཞིན་དུ་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆོན་གིས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་
གནད་དོན་ཁག་ཅིག་བཤད་ཡོད་པ་རེད། ཡང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཟུར་ཟ་ཡི་ཐོག་ནས་པདྨ་འཕིན་ལས་ཀིས་སྐད་ཆ་དེ་འད་བཤད་པ་
འགའ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་ཤེས་ཡོད་པར་བརེན། ངས་ཞིབ་ཕ་ཞིག་འགོ་མ་དགོས་པ་དང་། གཞན་
ཡང་དེ་རིང་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་དེ་གཙོ་བོ་སྔོན་རིས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དུས་ཚོད་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ང་ཚོས་
སྔོན་རིས་ཐོག་ལ་གཏོང་དགོས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ངབས་མ་ལེགས་པ་ཞིག་ལ་གང་ལྟར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་། ད་བར་དུ་ང་ཚོས་
གོས་ཚོགས་ག་དུས་འགོ་བཙུགས་པ་ཡིན་ནའང་། མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ནས་འགོ་བཙུགས་དགོས་
རྒྱུའི་གནས་ངངས་ཆགས་ཡོད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ པའི་གོས་ཚོགས་ནས་
བཟུང་ད་ལྟའི་བར་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་པ་ལྔ་ལྷག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་ཀང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་
ཀི་རེས་དན་གོས་འཆར་ཞིག་གོས་ཚོགས་དེའི་ནང་ལ་སེབས་ཀི་རེད། 
 དེ་དང་མཉམ་དུ་ང་རང་ཚོའི་གོགས་པོ་རིང་པ་བོད་དོན་ལ་ཤ་ཚ་དང་རྒྱབ་སོར་གགས་ཆེ་གནང་མཁན་གི་རྒྱ་གར་བ་ Shri. Kul 

Bhushan Bakshi མཆོག་རེད། དེ་བཞིན་ཁ་སང་རང་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ལྟར་ན། Shri. Narayan Desai མཆོག་༸སྐུ་མདུན་གིས་
ཐུགས་མཛའ་བོ་གནང་ཡུལ་དང་བོད་དོན་ལ་ཡུན་རིང་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་དགུང་ལོ་བགེས་པོ་ཆགས་ཏེ་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་འདུག 
 ཁོང་ཚོའི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་ཟུར་དུ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་རེས་དན་གོས་འཆར་ཁེར་ཡོད་པ་མ་རེད། འོན་ཀང་བསྔོ་བ་སོན་ལམ་གནང་
བའི་སྐབས་སུ་ཁོང་ཚོར་ཐུན་མོང་ཐོག་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འདི་གཅིག་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་གདུང་སེམས་མཉམ་
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སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ང་ཚོར་སེབས་བསད་རྒྱུ་ཞིག་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་བགོ་
གེང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། མང་ཚོགས་ཀི་མཁེན་རོགས་ཡོང་རྒྱུར་ཏན་ཏན་ཐུགས་ཕན་སོས་རྒྱུ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་
མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་དང། ད་རེས་སྔོན་རིས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཡིན་པ་སོང་ཙང་། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་གསུང་
བཤད་དེ་རིང་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའང་དེ་རིང་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། བགོ་
གེང་གི་དུས་ཚོད་ཕལ་ཆེར་གཅིག་བས་ན་ང་ཚོས་སང་ཉིན་འཇོག་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་སི་འཐུས་རྣམ་
པ་ཚོས་ཐུགས་སང་གནང་རོགས་གནང། སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐོག་ནས་ཉིན་མང་པོ་ཞིག་ལ་དུས་ཚོད་བཏང་
ཡོད་པ་རེད། ཞིབ་ཚགས་པོ་བས་ནས་གཟིགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སྙན་ཐོའ་ིནང་དོན་རེ་རེར་ང་ཚོས་དོ་སང་བེད་དགོས་རྒྱུ་
སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་དེའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། གོས་
ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་རྣམས་གནང་འདུག་དང་མི་འདུག་གང་འད་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད་ཆ་ཚང་ཞིག་གཟིགས་དགོས་པ་
དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ཤུལོ་འཁོར་མོ་ཞིག་སི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་ལོར་སྲུང་བརི་གནང་བ་རེད། དེ་རིང་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་སི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞིག་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།  འདིའི་ནང་དུའང་སི་
འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཏན་ཏན་མཉམ་ཞུགས་གནང་གི་རེད། ང་ཚོ་སི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་ལས་དོན་ནང་ནས་ཁིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་གལ་ཆེ་
ཤོས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དེ་རིང་བཅའ་ཁིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་བསར་བཅོས་བེད་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་ཡོང་རྒྱུ་རེད། བཅའ་
ཁིམས་བསར་བཅོས་ནང་དུ་གཙོ་བོ་འདས་པའི་ལོ་འགའ་ཤས་ཀི་ནང་དུ་ཇོ་ནང་གིས་རེ་བ་ཞིག་རྒྱབ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་ཐོག་ལ་
ང་ཚོས་མང་གཙོའི་ལམ་སོལ་རང་གི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཞིག་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་རྒྱུ་དང། རྒྱ་
བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་དང། ཨེ་ཤི་ཡ་དང་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཕུད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡའི་ས་ཁུལ་དང། ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་
ཨེ་ཤི་ཡ་ཟེར་ནའང་རེད། དེ་དང་ནེའུ་ཛི་ལན་ཌི་ས་ཁུལ་དེར་སི་འཐུས་ཀི་ས་མིག་གཅིག་སོད་དང་མ་སོད་ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ་ད་རེས་ཀི་
གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོང་གི་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་གུ་ཡངས་པོ་དང་བསམ་བོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་འདིར་བགོ་གེང་བ་རྒྱུ་
དང་། འོས་བསྡུ་རྒྱུ། གང་ཅིའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀི་ཡོད་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། དེ་མིན་སྒྲིག་གཞི་བསར་བཅོས་
གང་འཚམ་ཞིག་ཡོང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་མང་ཆེ་བ་གཅིག་སྔ་མ་བསར་བཅོས་ཕིན་ཚར་བ་ཞིག་ང་ཚོས་ཐུགས་སང་མ་བྱུང་བ། 
ཚིག་ཁ་ཤས་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། དེ་འད་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཁག་ཅིག་ལ་བགོ་གེང་མི་དགོས་པར་བསམ་
གི་ཡོད། དེ་འདའི་གནས་ངངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད། དེ་ནས་དེ་རིང་གི་གོས་ཚོགས་ནང་ཚོགས་ཆུང་གང་མང་གི་སྙན་ཐོ་སེབས་རྒྱུ་
རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་སྔོན་རིས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་
ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་སེབས་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞིན་འདས་པའི་ལོ་འགའ་ཤས་ཤིག་ནས་ང་ཚོ་རིས་ཞིབ་སྙན་ཐོ་དེ་ཚོར་ཞིབ་ཚགས་པོ་ཞིག་བལྟས་
ནས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་དག་གོས་ཚོགས་ནས་རེད། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་རེད། དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་
ངོས་ནས་ཐུགས་འཁུར་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེས་ཏེ་གནང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་རེ་བར། དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་རིས་རོག་ཡོད་བསད་པའི་
རིགས་དེ་དག་ད་ལོ་མང་པོ་གཅིག་ཕིར་བལྟས་བས་རེས་ཡང་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དེ་འད་མ་ཡིན་པར། ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་
ཀིས་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཡོང་གིན་ཡོང་གིན་ལ་སེལ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་རྒྱག་གི་ཡོད་དུས། མང་ཚོགས་རིས་ཁའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་དེ་
ཡང་དེ་རིང་གི་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་ཕེབས་ཀི་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་ང་ཚོ་བགོ་གེང་བ་དགོས་པ་དང་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་པའི་
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གནས་ངངས་ཤིག་ཡོང་གི་རེད། དེ་མཇུག་བསོམས་བེད་ངངས་ཀི་ཐོག་ནས། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་
དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ངོས་ནས་ཀང་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་དགོས་པའི་རིགས་གཅིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། 
 དེ་མཇུག་སོང་བེད་ངངས་ཀི་ཐོག་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ངོས་ནས་ཀང་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་འདས་པའི་ལོ་འགའ་ཤས་
ནང་ལ་ང་ཚོའི་ཕོགས་བཞུགས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའི་ཕག་ལས་གནང་ངངས་ཀི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ཡིན་དུས་དེའི་ཆེད་དུ་ང་ཚོའི་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ནས་དེའི་སྙན་ཐོ་དེ་དང་འབེལ་བའི་སྒྲིག་གཞི་འཆར་
ཟིན་ཞིག་དེ་རིང་གོས་ཚོགས་དེའི་ནང་འབུལ་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་གོས་ཚོགས་སྔ་མའི་མཇུག་སོང་དགོས་པ་ཆེས་མཐོའ་ིསན་པའི་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་སྒྲིག་གཞི་དང་འབེལ་བའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཀང་ད་ཐེངས་ཀི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་རེད།  འོན་ཀང་དེ་མ་
ཕེབས་གོང་ལ་ཆེས་མཐོའ་ིསན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གནས་བབ་གང་འད་ཆགས་ཀི་འདུག་དང་མི་འདུག་ཟེར་བའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་དེ་སྔ་
འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་འཕོད་བངེན་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུས་པ་རེད། འོན་ཀང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རེ་བ་བརྒྱབས་པ་ནང་བཞིན་གི་
འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞིག་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་སེབས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་མེད་དུས་དེ་རིང་འདིར་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཞིག་ཁུར་
ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སིད་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་སྒྲིག་གཞི་བསར་བཅོས་དང་འབེལ་བ་དེ་ང་
ཚོས་འཕལ་སེལ་རིང་གང་སངས་བཏང་ངེ། མ་འོངས་པར་ཚོགས་ཆུང་དེའི་སྙན་ཐོ་སེབས་ཟིན་པའི་རེས་ལ་གནས་ངངས་ག་རེ་ཆགས་ཀི་
འདུག་ཟེར་བ་རེད། ཡིན་ཡང་ཚོགས་ཆུང་གིས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལྟར་མ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་གཞིར་བཟུང་བས་ཏེ་
ང་ཚོའི་སྒྲིག་གཞི་བསར་བཅོས་ཀི་སྒང་ལ་འགོ་རྒྱུ་རེད། གོས་ཚོགས་རང་གིས་ཆེད་མངགས་བཙུགས་པའི་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་དེ་ཚོགས་
དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་དང་། ཁིམས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་དེ་དག་ལས་བེད་སི་འགེ་སི་མཚུངས་ནང་བཞིན་གི་བསྐོ་གཞག་
བ་རྒྱུ་དང་། གནས་སོ་བ་རྒྱུའི་གནས་ངངས་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་དེའི་སྙན་ཐོ་དང་སྒྲིག་གཞི་
བསར་བཅོས་དེ་དག་དེ་རིང་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་འབུལ་རྒྱུ་རེད། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བཙུགས་བཞག་པའི་དཔལ་ལྡན་འཕོད་
བངེན་བཀའ་བོན་གིས་ཕག་ལས་གནང་ངངས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྙན་ཐོ་དེ་ཡང་ད་
རེས་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་འབུལ་རྒྱུ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་དང་འབེལ་བའི་ལས་དོན་མང་ཆེ་བ་ཞིག་དེ་འད་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད། 
 དི་བ་ད་ལྟ་བར་དུ་བཅུ་བཞི་བཅོ་ལྔ་ཞིག་འབོར་སོང་། དི་བ་དེ་དག་ལ་འཛིན་སོང་གི་ངོས་ནས་ལན་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་རེད། དེ་ཚོའི་
ཐོག་ནས་ཡང་དི་བ་ཁག་ཅིག་གིས་ང་ཚོ་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གཉིས་ལ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་འཕད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཁིམས་དང་
སྒྲིག་གཞི་མཐུན་དང་མ་མཐུན་གི་ཐོག་ནས་ལྟ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། དི་བ་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་འདི་ཆོག་དང་མི་ཆོག་ཟེར་བའི་གནས་
ངངས་ཤིག་ཡོང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་དི་བ་ཁག་ཅིག་འཛིན་སོང་གི་ངོས་ནས་ཞིབ་ཚགས་ཀི་ཐོག་ནས་ལན་གནང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ། 
གནང་དགོས་དང་མི་དགོས་ཟེར་བའི་གནས་ངངས་ཤུཤིག་ཡོང་གི་རེད། དེ་ཚོ་འཛིན་སོང་རང་གིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་དེ་འད་རེད། སྒྲིག་གཞི་བསར་བཅོས་ནང་ནས་འཛིན་སོང་གི་སྒྲིག་
གཞི་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་གཅིག་བས་ན་བསར་བཅོས་རིགས་ཡོང་སིད་པ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་འོས་
བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་གཙོ་བོ་འོས་བསྡུ་སེབས་ལ་ཉེ་བ་ཡིན་དུས། དེ་རིང་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་གཏན་འབེབས་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཁག་
པོ་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་སིར་ར་དོན་རེད། དེ་བཞིན་དུ་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་གེང་
སོང་བེད་དགོས་པ་ཡོང་གི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་སྔ་གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ཆ་ཚང་ཞིག་ཚང་མས་བསམ་ཤེས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་
གནང་ཡོད་པར་བརེན། ང་ཚོའི་ལས་རིམ་ཆ་ཚང་ཡག་པོ་ཞིག་འགོ་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་
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བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་མང་ཚོགས་ནང་ལ་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་དེ་དག་ལྷུག་པོ་བས་ཏེ་གསུང་
རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་གསུང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་
བས་ནས་གསུང་རྒྱུ་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ཚོགས་གཙོའི་རེ་བ་དེ། ད་རེས་ཀི་གོས་ཚོགས་འདི་དེ་སྔ་ནང་བཞིན་བས་ཏེ་
ཡག་པོ་ཞིག་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ད་ལྟ་མང་གཙོའི་ལམ་སོལ་ཐོག་ནས་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་མང་
གཙོའི་ལམ་སོལ་གི་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་བེད་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཡིན་ནའང་རེད། སྒྲིག་གཞི་བསར་
བཅོས་ཡིན་ནའང་རེད། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིན་ནའང་རེད། གཏན་འབེབས་བས་པའི་བརྒྱ་ཆ་ཞིག་ལོན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
བཞིན་དུ་ང་ཚོ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་སོ་སོའ་ིགནད་དོན་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་རང་ཉིད་ཀི་འདོད་པ་དང་མཐུན་པ་ཡོང་སིད་ཀི་རེད་ལ།  མ་
མཐུན་པ་ཡང་ཡོང་སིད་པ་རེད། ག་རེ་ཡིན་ནའང་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་ལྷིང་པོ་བས་ནས་གོས་བསྡུར་གནང་ནས་ཐག་གཅོད་བེད་
དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སི་ཚོགས་ནང་ལ་བརྡབ་གསིག་མི་ཐེབས་པའི་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་དེའང་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། 
དེ་རིང་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཉིས་ཏེ་སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་སི་འཐུས་སྐལ་བཟང་དག་
འདུལ་ལགས་རྣམ་གཉིས་སྐུ་གཟུགས་བདེ་མིན་རེན་པས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཆ་ཚང་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད། དེ་
བཞིན་དུ་ཡུ་རོབ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ཉེ་བའི་ཆར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ཡུ་རོབ་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་བའི་སྐབས་སུ་ཕེབས་ཡོད་
པ་རེད། དེར་བརེན་ཁོང་རྣམ་གཉིས་ད་ལྟ་ལས་མཇུག་བསྒྲིལ་མེད་ངབས་ལས་ཉིན་གཉིས་རིང་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད། སི་འཐུས་གཅིག་
དེ་རིང་ཉིན་གཅིག་དགོངས་པ་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་ཚང་མ་དེ་རིང་ལྷན་འཛོམས་གནང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར་མཐའ་
བསོམས་དེར་གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་གང་ཡིན་པ་ཆ་ཚང་བ་དེ། ད་གིན་ངས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་བས་ཏེ་དེའི་ནང་ལ་བགོ་གེང་
གནང་བ་ཡིན་ན། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་
རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ཚར་མ་ཚར་གི་གནས་ངངས་རིགས་ཆགས་མི་སིད་པ་རེད་མི་འདུག དེར་བརེན་གནད་དོན་གང་འད་ཞིག་གི་ཐོག་
ལ་བཀའ་མོལ་ཅི་འད་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་ནའང་དོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག སྙིང་བསྡུས་ཤིག་གསུང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དེ་མ་གཏོགས་ཡང་ང་ཚོ་སྐབས་སྐབས་སུ་ཆུ་ཚོད་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པ། བཅུ་པ་བར་དུ་འཚོགས་དགོས་པའི་གནས་ངངས་དེ་འད་
ཏན་ཏན་ཡོང་སིད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཞི་པ། ཚོགས་གཙོ་ལས་ཚབ་དང་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བསྐོ་གཞག་བ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། 

བཀོད་ཁབ། 
༄༅།ཤུབོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་།ཤུལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ཤུ༩ཤུཔའི་ནང་
གསེས་ཤུ༡ཤུནང་གསལ།ཤུཚོགས་གཙོ་དང།ཤུཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་སུ་ཡང་ངོ་བཞུགས་མེད་པའི་སྐབས།ཤུཚོགས་འདུའི་གཙོ་སོང་གནང་
མཁན་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་ཀི་འོས་མི་སི་འཐུས་ལྔ་ལས་མ་མང་བའི་མཚན་གཞུང་ཚོགས་གཙོས་བཟོ་འགོད་ཀིས་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་སུ་གསལ་བསྒྲགས་དང་མོས་མཐུན་ཞུ་དགོས་པ་ལྟར།ཤུད་རེས་ཕི་ལོ་ཤུ༢༠༡༥ཤུཟླ་ཤུ༣ཤུཚེས་ཤུ༡༦ཤུནས་ཚེས་ཤུ༢༨ཤུབར་སྐབས་བཅོ་
ལྔ་པའི་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པ་བསང་རྒྱུའི་སྐབས་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་ཀི་འོས་མིའི་མཚན་གཞུང་
གཤམ་གསལ། 
༡ སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས། 
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༢ སི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས། 
༣  སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 

བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན། ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ལ། དགག་བ་མེད་པར་བརེན་
ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན། ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་། 

བཀོད་ཁབ། 
༄༅།ཤུ།བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་།ཤུལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ཤུ༡༦ཤུཔའི་
ནང་གསལ་ཚོགས་གཙོ་དང་།ཤུཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་རིམ་ཐོ་འགོད་ལས་དོན་ལ་རོགས་རམ་དང་སོབ་ངོན་འབུལ་མཁན་སི་
འཐུས་གསུམ་ནས་ལྔ་བར་ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་རེ་ཚོགས་གཙོ་ལྷན་རྒྱས་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་འཐུས་གསལ་བ་བཞིན།ཤུད་
རེས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པ་ཕི་ལོ་ཤུ༢༠༡༥ཤུཟླ་ ༣ཤུཚེས་ཤུ༡༦ཤུནས་
ཚེས་ཤུ༢༨ཤུབར་བསང་རྒྱུའི་སྐབས་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་དུ་གཤམ་གསལ་སི་འཐུས་རྣམས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཡིན། 
༡ སི་འཐུས་ཚུལ་ཁིམས་བངན་འཛིན་ལགས། 
༢ སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས། 
༣ སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། 
༤ སི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
༥ སི་འཐུས་བཀྲས་མཐོང་བངན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས། 

 བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན། ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ལ། 
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ལྔ་པ། གཞུང་འབེལ་རེས་དན་དང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པར་གཟིགས་རོགས་
གནང་། གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན་སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ 
པ། 

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། 
སྔོན་གེང་། 

༄༅། །བོད་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་དག་གནོན་ཁོ་ནའི་སིད་བྱུས་ལག་བངར་བས་པའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརེན་ནས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བོད་རྔ་པ་རོང་གི་རང་ལོ་ ༢༧ སོན་པ་གྲྭ་བཀྲ་བེ་ལགས་ནས་བཟུང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ བར་
རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མི་གངས་ ༡༣༠ བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སྔོན་དུ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་
དུས་ ༨ པ་བར་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་སོལ་འཇོག་ཞུས་ཟིན་པ་དང་། དེའི་རེས་སུའང་བོད་མིའི་ཆོས་སིད་
རང་དབང་གི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་མུ་མཐུད་གཏོང་གནང་མཁན་ (༡༣༡) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གཙོད་ཀན་
ལྷོ་ཁུལ་གི་རང་ལོ་ ༢༢ སོན་པ་ལྷ་མོ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་དང་། (༡༣༢) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་མདོ་སད་དགའ་བདེ་རོང་གི་
རང་ལོ་ ༤༢ སོན་པ་དཀོན་མཆོག་ལགས། (༡༣༣) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་བ་བང་ཨ་མཆོག་གི་རང་ལོ་ ༣༤ སོན་པ་
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སངས་རྒྱས་མཁར་ལགས། (༡༣༤) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་རྔ་པ་རོང་རེའུ་རུ་མ་ཡུལ་ཚོ་ཡི་རང་ལོ་ ༡༩ སོན་པ་ཚེ་པེ་
ལགས། (༡༣༥) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་དཀར་མཛེས་རའུ་ཉ་མཚོ་དགོན་པའི་གྲྭ་རང་ལོ་ ༣༧ སོན་པ་སྐལ་བཟང་ཡེ་
ཤེས་ལགས། (༡༣༦) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ ཉིན་རྔ་པ་རོང་སོ་ཚིགས་སེ་པ་ཡི་རང་ལོ་ ༤༧ སོན་པ་ནོར་ཕྱུག་ལགས་བཅས་ད་
བར་ཤེས་རོགས་ར་འཕོད་གསལ་པོ་བྱུང་བ་ཁོན་བོད་མི་སེར་ས་གངས་ ༡༣༦ ཡིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་ཡོད། དེ་དག་གི་ཁོད་
ནས་མི་གངས་ ༡༡༧ གི་སྐུ་སོག་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་མའི་མི་གངས་ ༡༩ ཡི་འདས་གསོན་གནས་ངངས་གསལ་ཁ་ཡོང་ཐུབ་ཀི་མེད། 

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་འབྱུང་རེན་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ལོགས་ཀི་ཆབ་སིད་དང་ཆོས་ལུགས་ལས་རིགས་
ཁག་ནས་ངན་སྐུལ་བས་པ་ཡིན་ལུགས་སོགས་མ་རུངས་ཁོག་བཅངས་ཀི་དིལ་བསྒྲགས་ས་ཚོགས་རྒྱ་ནག་ནང་དང་། རྒྱལ་སིའི་ཐོག་སེལ་
དང་སེལ་བཞིན་པ་མ་ཟད། བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་དོན་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་གནང་བའི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་དེ་རྣམས་
ལ་མཚན་ཤས་ཀི་དིལ་བསྒྲགས་ལོག་པ་སེལ་ཏེ། བོད་ཡུལ་ངོད་སད་བར་གསུམ་ཁོན་ཡོངས་སུ་དག་པོའ་ིདམག་གབས་འོག་མི་རིགས་
དབེ་འབེད་དང་། མི་རིགས་མཐོང་ཆུང་། མི་རིགས་ཁད་གསོད་སོགས་མདོར་ན། བོད་རིགས་བོད་སར་གནས་མི་ཐུབ་པ་དང་། བོད་ཡུལ་
རྒྱ་ཡུལ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་སིད་བྱུས་ཤིག་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ལག་བངར་བེད་བཞིན་ཡོད་ངབས། བོད་ཀི་ས་ཁུལ་འད་མིན་ནང་ཉེས་
མེད་ཉེས་འཛུགས་ཀིས་བོད་མི་ཇི་ཙམ་བསད་ཡོད་མེད་དང་། འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར། བཙོན་འཇུག་མནར་གཅོད་ཇི་ཙམ་བས་དང་བེད་
བཞིན་ཡོད་མེད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཤེས་རོགས་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད། 

བོད་བངན་སིད་མི་རིགས་ཀི་བདེ་རའི་སད་རང་ཉིད་ཀི་ལུས་སོག་ལོངས་སོད་ཡོངས་སུ་བོས་གཏོང་གནང་མཁན་གི་རྒྱལ་
གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཁོང་རྣམས་ནི། བོད་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཇི་སིད་བསྐལ་པའི་བར་བརེད་དཀའ་ཞིང་འོད་ངོང་
འབར་བའི་ལེ་ཚན་ཞིག་ཏུ་གནས་ངེས་པས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་དགོས་དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་གལ་ཆེར་
མཐོང་། 

གོས་ཆོད། 
རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀི་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་རྣམས་ཀིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བས་
བསགས་སིག་ལྟུང་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་གི་རེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་
པའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་སོན་འདུན་དང་། འཚིགས་སེག་དང་། རས་སོན་ཕོག་པ། རྒྱ་ནག་གི་འཛིན་བཟུང་བཀག་བསིལ་འོག་
ཚུད་པ་རྣམས་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་གོད་བཀྲོལ་ཐོག འདས་གསོན་དེ་དག་དང་ཁོང་རྣམ་པའི་གལ་ལུས་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་ལ་གདུང་
སེམས་མཉམ་སེད་དང་། འདས་གསོན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཁོང་རྣམས་ཀི་མངོན་འདོད་ལྟར། ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་སི་ནོར་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རང་ཡུལ་གངས་ཅན་ཞིང་དུ་༸ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་ཐུབ་པ་དང་། གཞིས་བེས་བོད་མི་ཡོངས་ལ་
རང་དབང་གི་ཉི་མ་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་ཤར་བའི་མཆོག་གསུམ་༸རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་གདུང་གགས་དག་པོས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་
བཅས་ཀི་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ལ།། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྐར་མ་གཅིག་གིས་རིང་ངག་བཅད་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་
ཆ་ཨང་ ༤ པ་སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན་སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། 
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སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་
པ་ཞུ། 

གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། 
སྔོན་གེང། 

༄༅། །ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བ་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་གཡོ་ཐབས་ཀི་ལས་ལུགས་འད་མིན་
སི་དང་། ལྷག་པར་རིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པོ་ཟེར་བ་སོགས་ཀི་སྐབས་བོད་མིའི་ཐོག་ཡ་ང་སྙིང་རེ་སྤུ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ཆེས་གདུག་
རྩུབ་ཅན་གི་དག་གནོན་འོག་བོད་མི་འབུམ་ཕག་བཅུ་གཉིས་ལྷག་དུས་མིན་རེན་འདས་སུ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། དགོན་སེ་ངོང་ཕག་མང་པོ་
གཏོར་བཅོམ། རང་བྱུང་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན། ནགས་ཚལ་གཅོད་འབེག སོག་ཆགས་བསད་བཟུང་སོགས་བོད་ཀི་སོད་བཅུད་གཉིས་ཀར་
གཏོར་བཤིག་ཚད་མེད་བཏང་ངེ། བོད་མི་རྣམས་རང་ཡུལ་དུ་མུ་མཐུད་འཚོ་གནས་ལ་སྒོ་ཀུན་ནས་ཉེན་ཁ་འཕད་ཅིང། ལྷག་དོན་བོད་མི་
རིགས་ཀི་ངོ་བོ་མཚོན་བེད་བོད་མིའི་ཆོས་དང་། རིག་གཞུང་། སྐད་ཡིག་སོགས་ར་མེད་གཏོང་རྒྱུའི་བྱུས་ངན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བཤམས་
ཏེ་བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་སྒྱུར་བཞིན་པའི་གནས་ངངས་ཧ་ཅང་ཛ་དག་ཆགས་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོ་ནས་བཟུང་བོད་ཆོལ་ཁ་
གསུམ་ཁོན་ཡོངས་སུ་བོད་མི་ཞི་རོལ་བའི་ཐོག་མངོན་སུམ་འཛེམས་མེད་ཀིས་དག་གནོན་དམར་གསོད་དང་མནར་གཅོད་རྡུང་རྡེག་ཚད་
ལས་འདས་པ་སྔར་དང་མི་འད་བ་བཏང་བ་དང་། འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་སེལ་བར་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་རེ་འདུན་ལ་གཟུར་
གནས་དཔྱད་ཞིབ་དང་བསམ་གཞིགས། བོད་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་བབ་དང་མཐུན་པའི་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་གི་སིད་བྱུས་འོས་
འཚམས་ལག་བངར་བ་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ། བསམ་ཤེས་གང་ཡང་མེད་པར་དག་གནོན་དང་། མཁེགས་བཟུང་གི་སིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་མ་བཏང་
བར་མུ་མཐུད་ལག་བངར་བས་དང་བེད་བཞིན་པའི་གནས་ངངས་འོག་བོད་མི་རྣམས་བཟོད་ཐབས ་ར་བལ་དུ་གྱུར་ཏེ་རང་ལུས་མེར་
བསེགས་ཀི་ཐབས་ལམ་ལ་བརེན་ཏེ་རང་གི་དགོས་འདུན་གསལ་ངོན་གི་ལས་འགུལ་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་དུ་སེལ་དགོས་བྱུང་ཡོད། 
 དེ་ཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པ་
བར་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མི་གངས་ ༡༣༠ བྱུང་ཡོད་པ་དང་། དེ་རེས་བོད་མི་
སེར་ས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མི་གངས་ ༦ གིས་བོས་གཏོང་ཆེན་པོས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་ངེ་རྒྱ་གཞུང་གི་བོད་ཐོག་མཁེགས་
འཛིན་གི་སིད་བྱུས་ལ་ངོ་རོལ་དང་། བོད་མིར་རང་དབང་དགོས་པ། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ལ་གདན་
འདེན་ཞུ་དགོས་པ་སོགས་དགོས་འདུན་གི་སད་དུ་ལྷག་བསམ་སྙིང་ངོབས་ཞུམ་མེད་ཀིས་ཚད་མཐོའ་ིའཚེ་མེད་ཞི་བའི་ངོ་རོལ་གགས་ཆེ་
གནང་ཡོད། 
 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༧ ནས་བཟུང་བོད་མདོ་སད་བསང་ཆུ་རོང་དུ་རྒྱལ་གཅེས་པ་ ༢ དང་། མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་
དགའ་བདེ་རོང་དུ་ ༡ རྔ་པ་རོང་དུ་ ༢ མདོ་ངོད་དཀར་མཛེས་རའུ་རོང་དུ་ ༡ བཅས་རང་རིགས་སེར་ས་ཕོ་མོ་ ༦ གིས་རང་ལུས་མེར་
བསེགས་གནང་ངེ། བོད་མི་ ༥ ཡི་སྐུ་སོག་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ ༡ སྐབས་དེར་སན་ཁང་དུ་བསེལ་ཡོད་ཀང་ད་ལྟ་གནས་ངངས་ཇི་
ཆགས་ཤེས་རོགས་ཐུབ་མེད། རྒྱ་གཞུང་གི་མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་གི་སིད་བྱུས་འོག་བོད་མི་མང་དག་ཅིག་ལ་བཙོན་འཇུག་བཀག་ཉར་དང་། 
དེ་མིན་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་འད་མིན་ནང་བོད་མི་ཇི་ཙམ་བསད་ཡོད་མེད་དང་། བཙོན་འཇུག་མནར་གཅོད་ཇི་ཙམ་བས་ཡོད་མེད་གནས་ཚུལ་
ཆ་ཚང་ཞིག་ཤེས་རོགས་དཀའ་ལ། ས་གནས་གང་ཞིག་ཏུ་བཙོན་འཇུག་དང་བཀག་ཉར་བས་ཡོད་མེད་དེ་བས་ཀང་ཤེས་རོགས་དཀའ་བར་
འགྱུར་བཞིན་ཡོད། 
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 རྒྱ་གཞུང་གི་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་རགས་མཚན་མེད་ཁར་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་
པས་འདས་པའི་ཟླ་དྲུག་ནང་གནད་དོན་ཇི་བྱུང་འགའ་ཤས་དཔེར་མཚོན་ཙམ་དུ་བཀོད་ན། སྔ་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༩ པའི་ཟླ་མཇུག་ཏུ་ཀྲུང་དབངས་
མི་རིགས་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ་དང་རྒྱལ་སིད་སི་ཁབ་ཁང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་ཡར་ཐོན་གཟེངས་བངོད་ཚོགས་འདུ་
ཐེངས་ ༦ པ་ཟེར་བ་སྐོང་ཚོགས་ཐོག་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་འགོ་གཙོ་སོགས་ཀིས་མི་རིགས་མང་བ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁད་ཆོས་ཡིན་པས་
རྒྱ་རིགས་ཆེན་པོའ་ིརིང་ལུགས་དང་གུ་དོག་པའི་མི་རིགས་རིང་ལུགས་ལ་ངོ་རོལ་བ་རྒྱུ་སོགས་ཀི་གཏམ་བཤད་བས་ཡོད་ཀང་། རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་ཁིམས་ཀི་སྒྲོམ་གཞི་དང་མཐུན་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སོང་ཡོང་
ཐབས་ཀི་བསམ་འཆར་ལ་བདག་སོང་བ་རྒྱུ་ལྟ་ཅི།ཤུབོད་ནང་མི་སེར་སེལ་བའི་སིད་བྱུས་ཀི་དམ་བསྒྲགས་འོག་བོད་མི་ཚོར་ཆབ་སིད་ཀི་
རང་དབང་མེད་ཁར་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་།ཤུཆོས་སོད།ཤུའགྲུལ་བསོད།ཤུབོད་ཀི་སྐད་ཡིག་བཀོལ་སོད་སོགས་ཀི་རང་དབང་མེད་པ་ཙམ་
དུ་མ་ཟད།ཤུདཔལ་འབོར་གི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་བོད་མིར་འབུར་འཇོམས་བཏང་ངེ་སྔར་ལྷག་ཛ་དག་ངང་གནས་ཡོད། 

དེ་བཞིན་སྔ་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ ཉིན་རང་སོང་ལོངས་ཏང་ཨུད་ཀི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་འདུར་ཀྲུང་དབང་སྐོར་གཟིགས་ཚོགས་
ཆུང་བཞི་པས་བོད་ལ་སྐོར་བསོད་བས་པའི་དག་ཐེར་ལས་དོན་ལ་ཞིབ་འཇུག་བས་པ་ཟེར་བའི་ནང། ཁ་ཕལ་ལ་ངོ་རོལ་བེད་པའི་འཐབ་
རོད་ཀི་སྒྲིག་ལམ་ནན་ཏུ་བཏང་ནས་ཏཱ་ལ་སེ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པའི་རུ་ཚོགས་ལ་ངོང་བསམ་འཆང་བ་དང།ཤུརེས་སུ་འབངས་པ། ཁ་ཕལ་སིམ་
འཛུལ་གི་གཏོར་བཤིག་བེད་སོད་ནང་ཞུགས་མཁན་དང་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་ལ་ཁིམས་ལྟར་ཞིབ་བཤེར་ཐག་གཅོད་ནན་པོ ་བ་རྒྱུ་
སོགས་འཁོད་ཡོད། དེ་ནི་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀིས་བོད་དོན་བདེན་
མཐའ་གསལ་ཐབས་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་མཛད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཤེས་གསལ་ཡང་ཁ་ཕལ་རོད་ལུགས་སྙོན་འཛུགས་
ཀིས་ཞི་མོལ་ལ་གཡོལ་ཐབས་དང་འབེལ་བོད་མི་ཏང་ཡོན་ལས་བེད་པ་ཕམ་ཉེས་སུ་བཏང་ངེ་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་ཁེ་ཕན་སོད་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་
ཤིག་འགོ་བཙུགས་ཡོད། 

སྔ་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༡༡ཤུཔའི་ཚེས་ ༧ཤུཉིན་ཀྲུང་གོའ་ིབོད་ལོངས་ད་བ་ཟེར་བའི་ནང་། བོད་བརྒྱུད་ནང་བངན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ངོས་
འཛིན་སྐོར་གི་དངོས་བིས་གོག་བརན་ཕབ་སྐྲུན་འགོ་ཚུགས་པའི་མཛད་སྒོ་པེ་ཅིང་དུ་ཚོགས་ཏེ།ཤུབོད་བརྒྱུད་ནང་བངན་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་
སོལ་ལ་དོ་དམ་བེད་ཚུལ་ཁིམས་ལུགས་ཅན་གི་ལམ་དུ་སོད་ཡོད་པ་སོགས་མཚོན་ལུགས་དང།ཤུཡང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ལོར་རྒྱལ་སིད་སི་
ཁབ་ཁང་གིས’‘བོད་བརྒྱུད་ནང་བངན་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་སོལ་ལ་དོ་དམ་བ་ཐབས།’’ཟེར་བ་ཁབ་བསྒྲགས་བས་ཏེ་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་སོལ་གི་ར་
དོན་དང།ཤུཆ་རེན། ཞིབ་བཤེར་ཆོག་མཆན་འགོད་པའི་གོ་རིམ་སོགས་གཏན་འཁེལ་གསལ་པོ་བས་ལུགས་སོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཐོན་
ཡོད།ཤུདེ་ཡང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་ཆོས་མེད་སྨྲ་བས་བོད་ཀི་ནང་བངན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཕོགས་ཁིམས་ལུགས་བཟོ་བ་ནི་
ལོ་རྒྱུས་ཀི་གནས་བབ་དང་མི་མཐུན་ཞིང་། རྒྱ་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་དགོས་མཁོ་ཁོ་ནར་དམིགས་ནས་བཟོས་པ་ཡིན་པས་སུས་ཀང་
ངོས་ལེན་བ་ཐབས་མེད།ཤུགཞན་ཡང་བོད་ཀི་དངོས་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་རྫུན་བཟོ་བས་པའི་བརན་འཕིན་བརྒྱུད་ངོན་ཞེས་ཁབ་སེལ་བས་ཡོད། 

འདི་ལོ་བོད་རང་སོང་ལོངས་སྒྲིག་ཁིམས་ཞིབ་བཤེར་ཁང་ཟེར་བའི་འགན་འཛིན་གིས་“འདས་ལོར་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀི་སྒྲིག་
ཁིམས་ཞིབ་བཤེར་ཁང་གིས་ཏང་ཡོན་ལས་བེད་ཁོད་བོད་རང་བཙན་ཚོགས་ཁག་ལ་འབེལ་བ་བས་པ་དང་།ཤུཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཤོག་ཁག་
སོགས་ལ་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སོད་བས་པ།ཤུརྒྱལ་ཁབ་ཀི་བརན་ལྷིང་དང་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་པའི་ཁིམས་འགལ་བ་སོད་སེལ་
མཁན་ཚོར་རོགས་དངུལ་སད་པ་བཅས་ཀི་དོགས་གཞིའི་འོག་ཞིབ་བཤེར་བས་ཏེ།ཤུཏང་ཡོན་ལས་བེད་ ༡༥ ཡི་ནག་ཉེས་ར་འཕོད་དེ་ཉེས་
ཆད་བཅད་ཡོད་”ཅེས་སོགས་བརོད་ཡོད་པ་དང་།ཤུདེ་བཞིན་བོད་རང་སོང་ལོངས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་འགོ་གཙོས་བོད་རང་སོང་
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ལོངས་སྒྲིག་ཁིམས་ཞིབ་བཤེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ཟེར་བའི་ཐོག་ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་ལ་རོལ་རྡུང་དང་ཁ་བལ་ལ་རོལ་རྡུང་
ཟུང་འབེལ་བེད་དགོས་ལུགས་བརོད་ཡོད་པ་དང་། 

བོད་རང་སོང་ལོངས་སྐབས་བཅུ་པའི་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གསུམ་པ་ཟེར་བའི་ཐོག་ཕི་ལོ་ཤུ༢༠༡༥ཤུལོའ་ིལས་
དོན་འཆར་གཞིའི་དོན་ཚན་དྲུག་པའི་འགོ་བརོད་དུ”མི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་དང་།ཤུསི་ཚོགས་བརན་ལྷིང་གི་རང་གཞི་གཉིས་བརན་དུ་གཏོང་
བ།ཤུམི་རིགས་མཐུན་སྒྲིལ་སྔར་བས་ས་བརན་དུ་གཏོང་བ་དང་ཁིམས་ལྟར་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ལ་དོ་དམ་བས་ཏེ་བརན་ལྷིང་སྲུང་སོབ་
བེད་ཐབས་ཁག་བཅུ་དོན་འཁོལ་བེད་པ་བཅས་རེད།”ཅེས་འཁོད་ཡོད།ཤུགནད་དོན་དེ་དག་ལ་གཞིགས་ན་བོད་ནང་དཔལ་འབོར་དང་བརན་
ལྷིང་ལ་ཁ་གཡར་ཏེ་བོད་མིའི་ཐོག་རོལ་རྡུང་གཏོང་གི་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ལོ་གསར་པ་འདི་བཞིན་ཆོས་ལུགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་
བོད་ནང་གི་གནས་ངངས་ཛ་དག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་གསལ་འདོན་བས་ཡོད། 

གཞན་ཡང་བོད་ས་ཁོན་ཡོངས་ནས་གཏེར་ཁ་བསྔོག་འདོན་དང་།ཤུཤིང་ནགས་གཅོད་འབེགཤུགཙང་པོ ་བཀག་བསིལ།ཤུམཚོ་
མཚེའུ་འབགས་བཙོག་བཟོ་བ་སོགས་འཛམ་གིང་གི་དག་ཞིང་གཅིག་པུ་བོད་ཀི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་གཏོར་བཤིག་
གཏོང་བའི་བ་ངན་སེལ་མུས་ཐོག་སྔ་ལོ་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའ་ིཆུ་རྒྱུན་ཐོག་རམ་ཆུ་གགས་གོག་ཁང་ཟེར་བ་གསར་བསྐྲུན་ཟིན་ཏེ་གོག་གཏོང་
འགོ་ཚུགས་ཡོད།ཤུདེ་ནི་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་དང། རྒྱ་གར་དང་བང་ལ་རྡེ་ཤི་སོགས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་རྒྱུག་ཁུལ་དུ་གནོད་སོན་ཆེན་པོ་འགོ་
ཉེན་ལ་སོང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་དང་ཉམས་ཞིབ་པ་སོགས་ནས་ཐུགས་སང་ཆེན་པོ་གནང་དགོས་པའི་དོན་གནད་ཅིག་ཆགས་ཡོད། 
 དེ་བཞིན་བོད་ཀི་དགོན་སེ་དང་ཆོས་བེད་དགེ་འདུན་པར་ཆོས་སོད་ཀི་རང་དབང་མེད་པར་དམ་བསྒྲགས་ཅི་ཆེ་ཡོད་ཁར་སྔ་ལོ་
ཕི་ཟླ་ ༩ པར་ཁམས་འབི་རུ་རོང་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་བཙུན་དགོན་བ་མདའ་དགོན་པར་རྒྱའི་ལས་དོན་རུ་མི་མང་པོ་ཡོང་ནས་༸གོང་ས་
མཆོག་ལ་མཚན་སད་ཞུ་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ནས་བཙུན་མ་གངས་ ༢༦ ཙམ་ཕིར་འབུད་བཏང་ཡོད།ཤུདེ་ནི་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་
མིའི་ཆོས་དད་རང་དབང་ལ་དམ་བསྒྲགས་དང་བཙན་གནོན་སྔར་ལྷག་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཡིན། 
 དེ་བཞིན་བོད་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིལོ་འཁོར་སྙན་ཐོའ་ིནང་
གསལ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བར་ལམ་ཆབ་སིད་ཀི་ཉེས་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་ཁིམས་བཅད་ཀིས་བཙོན་ཁང་དུ་ཚུད་པ་བོད་མི་
གངས་ ༢༡༡༠ ཐམ་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོ་ཁོ་ནར་ཆབ་སིད་ཀི་ཉེས་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་ཁིམས་བཅད་བཏང་བའི་མི་གངས་ ༡༣༧ 
ཙམ་ཟིན་འདུག 
 རྒྱ་གར་གཙོ་གྱུར་འཛམ་གིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་བཙན་བོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་བོད་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་ཇི་བྱུང་རྣམས་
འཛམ་གིང་མི་མང་ལ་ཕིར་བསྒྲགས་བ་རྒྱུ་ནི་ང་ཚོའི་སྐྱུར་ཐབས་མེད་པའི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན་པས། ད་ཕན་རྒྱལ་སིའི་ཁོན་དུ་ཁབ་
བསྒྲགས་དང་ཞུ་གཏུག་རིམ་པ་བས་ཡོད་ཅིང། ཉེ་བའི་སྔོན་དུའང་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་བགོས་
ཀིས་རྒྱ་གར་གིས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གང་མང་མཇལ་འཕད་ཞུས་པའི་སྐབས་དང་། ཐའེ་ཝན་དང་ཐའེ་ལེནཌ་ཡུལ་ཁག་གཉིས་སུ་
ཐེངས་དང་པོར་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཆེད་བསོད་བཅས་ཀི་སྐབས་སུའང་བོད་དོན་བདེན་པའི་གནས་
ལུགས་སི་དང་། ཁད་པར་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཙོས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཤེས་རོགས་ཐུབ་པའི་འགེལ་བཤད་ཞུས་
ཡོད། 
 བོད་ནང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོ་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༥ བར་བོད་མི་སེར་ས་ཕོ་མོ་གངས་ ༡༣༦ གིས་རང་ལུས་མེར་
བསེགས་ཀིས་ཞི་རོལ་གནང་ངེ། "༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས།" སོགས་མགིན་
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དབངས་གཅིག་གྱུར་གིས་སྐད་འབོད་གནང་ངེ། འབོད་སྒྲ་སྒྲོག་བཞིན་པ་ལྟར། གཞིས་བེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་རྒྱུར་
འབད་བརོན་སྔར་ལྷག་གགས་གནོན་རྒྱག་རྒྱུ། 
 གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀིས་ལས་འགུལ་སེལ་རིམ་བཞིན་བེས་སུ་འཁོད་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། ཚོགས་པ། མི་
སྒེར་སོགས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ལས་འགུལ་སེལ་དང་སེལ་མུས་ཐོག  སྐབས་ ༡༤ པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༣ པ་ནས་བཟུང་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་རིམ་པར་གཞུང་འབེལ་མྱ་
ངན་གུས་འདུད་དང་། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་ལ། རྒྱལ་སིའི་ཁོན་ནས་ཀང་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་
གཞུང་འབེལ་རྒྱབ་སོར་གི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དང་། བསྒྲགས་གཏམ་སེལ་བ། སེམས་འཚབ་ཡོད་པའི་གཏམ་བཤད་གནང་བས་མཚོན་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་དུ་དམ་དག་ཅན་གི་སིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་དང་། བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སེལ་ཆེད་གོས་
མོལ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་གགས་ཆེ་གནང་ཡོད། 
 བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་དཀའ་སྡུག་གནས་ངངས་ཛ་དག་ཇེ་ཆེར་འགོ་དང་འགོ་བཞིན་པ་བཅས་ལ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
སེད་ཀི་གོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག་རྒྱུ་དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་གལ་ཆེར་མཐོང། 

གོས་ཆོད། 
༡༽ བོད་བངན་སིད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་

བོད་བངན་སིད་མི་རིགས་ཀི་འཐབ་རོད་ཆེད་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་འོག་ཏུ་དཀའ་སྡུག་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་
དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་སྙིང་ངོབས་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་དང་སགས། ཁོང་རྣམ་པའི་གལ་ལུས་ནང་མི་ཉེ་འབེལ་སོགས་ལ་གདུང་
སེམས་མཉམ་སེད་དང་འབེལ་ཐུགས་གསོའ་ིའཚམས་འདི་དང་། འདས་གོངས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པདྨོས་
རེས་སུ་བཟུང་ནས་སར་ཡང་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གི་ཞིང་དུ་རང་དབང་བདེ་སིད་ཀི་ཉི་མ་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ཤར་ནས་དེར་སེ་བ། 
རྒྱའི་དམ་དག་བཀག་བསིལ་འོག་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་མྱོང་བཞིན་པ་རྣམས་མགོགས་མྱུར་གོད་བཀྲོལ་ཡོང་བའི་སོན་འདུན་
རྒྱ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ། 

༢༽ རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁིད་ཚོས་དངོས་ཐོག་བདེན་འཚོལ་ཞེས་བརོད་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར། བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་འདི་སེལ་འོས་པ་དང་། 
སེལ་དགོས་པ། སེལ་ཐུབ་པ་བཅས་ལ་ངོས་འཛིན་གིས་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྒོ་ནས་ཞི་མོལ་འཕལ་ནས་མྱུར་དུ་འགོ་
འཛུགས་བ་དགོས་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་མཁེགས་འཛིན་གི་སིད་བྱུས་ལ་སྒྱུར་བཅོས་ཀིས་བོད་མིའི་དགོས་འདུན་ལ་བསམ་
གཞིགས་དགོས་པ་གོས་ཆོད་འདི་ཐོག་ནས་ནན་བརོད་བ་རྒྱུ། 

༣༽ ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་ངངས་སི་དང་། ལྷག་པར་བོད་མིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀིས་ར་ཆེའི་ཚེ་སོག་ཤོར་དང་
ཤོར་བཞིན་པའི་རེན་ར་ཇི་ཐུག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོ་གཟུ་བོའ་ིསྒོ་ནས་ཞིབ་འཇུག་བ་དགོས་པ་དང་། འཛམ་གིང་གི་དབུ་ཁིད་
རྣམ་པ་དང་། རྒྱལ་སིའི་གསར་འགོད་པ་དང་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སེ་ཁག འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་
ཞིབ་པས་གཙོས་ཚོགས་པ་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་བཅས་བོད་ནང་ཕེབས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཚོར་དང་བདེན་གི་གནས་ལུགས་
གསེད་བཀྲོལ་གནང་ངེ། བོད་མིའི་དགོས་འདུན་དང་ཚེ་སོག་སོབ་ཐབས་བཅས་ལ་འཕལ་ནས་མྱུར་དུ་བདེན་རྒྱབ་དཔུང་རོགས་
ནུས་པ་ཐོན་པ་ངེས་གནང་ཡོང་བའི་འབོད་བསྐུལ་གགས་དག་ཞུ་རྒྱུ། 

༤༽ ད་ཕན་རྒྱལ་སིའི་སིད་གཞུང་ཁག་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་ངངས་ལ་བོ་འཚབ་དང་། བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་
ཀི་རྣམ་འགྱུར་བངན་པ་དང་། གོས་ཚོགས་ནང་གོས་ཆོད་བཞག་པ། དེ་བཞིན་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་དང་། རྒྱལ་སིའི་
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གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སེ་ཁག རྒྱ་རིགས་མང་གཙོ་ལས་འགུལ་གི་ཚོགས་པ་ཁག དང་བདེན་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་
མཁན་སེ་བོ་སྒེར་བཅས་ཡོངས་ཀི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་རྣམ་པ་ཅི་རིགས་ཀི་སྒོ་ནས་རྒྱབ་སོར་གི་ལས་འགུལ་ས་ཚོགས་སེལ་བར་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་སགས། ད་དུང་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སི་དང་། བེ་བག་དེང་སྐབས་བོད་ནང་ཛ་དག་གི་
དཀའ་ངལ་རྣམས་འཕལ་ནས་མྱུར་དུ་སེལ་བའི་བདེན་རྒྱབ་དཔུང་རོགས་སྔར་བཞིན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 

  ལྷག་པར་འཛམ་གིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ནས་ཀང་བོད་ནང་ཛ་དག་གི་གནས་ངངས་ལ་རོག་ཞིབ་ཆེད་འཕལ་དུ་
སྐུ་ཚབ་བསྐོ་གཏོང་ཡོང་བའི་འབོད་བསྐུལ་བསར་ནན་དུ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སི་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ལ།། 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། 
 
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡིན། དེས་ན་བགོ་གེང་གི་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འདིར་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་དེ་ལ་
རང་ཉིད་ཀི་ངོས་ནས་གོས་ཆོད་ཀི་སྔོན་གེང་དང་། དེ་བཞིན་ནང་གསེས་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བཞི་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་
ཞུས་པའི་ཐོག་ནས། དོན་དག་ཁ་ཤས་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། ང་ཚོ་བོད་མིའི་ར་དོན་ལ་རྒྱལ་སིའི་རྒྱབ་སོར་དགོས་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་
ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ། དེ་ཡང་ཉེ་ཆར་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ German གིས་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་རྡ་རམ་
ས་ལར་ཕེབས་ཏེ་གཏམ་བཤད་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་སེམས་གཏིང་ནས་དོན་ཚན་ཆ་ཚང་བ་ཞིག ར་དོན། ཁོར་ཡུག ཆོས། རིག་གཞུང་། 
རྒྱལ་སི་ལ་འབོད་སྐུལ། ཁོང་རང་གིས་ཁས་ལེན་གནང་བ་དེ་དག་ལ་དེ་རིང་གི་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། སིར་བཏང་ང་ཚོ་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བཅར་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ག་པར་བཅར་དགོས་ཡོད་ནའང་འད། རྒྱ་གར་ཡིན་ནའང་
རྒྱལ་སི་ཡིན་ནའང་འད། མི་ས་མཇལ་འཕད་དང་། བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་དང་ཁས་ལེན་གནང་རྒྱུ་ཡོང་བཞིན་པ་དེ་དག་དཔེ་ཡག་པོ་རེད། 
འདི་ལས་གལ་ཆེ་བ་དེ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་དངོས་སུ་ཕེབས། དེ་ཡང་སུམ་ཅུའི་དུས་དན་སྐབས་སུ་ཕེབས་ནས་རྒྱབ་སོར་གནང་
བ་དེ་གཞན་དང་མ་འད་བ་ཞིག་ཡིན་པས། ང་རང་སྒེར་དང་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་བས་ཏེ་ཁོ་རང་དང་ཁོ་རང་གི་ཚོགས་པ་དང་། ལྷག་པར་
དུ་གོས་ཚོགས་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་སྔོན་གེང་ནང་ཡོད་པ་ལྟར་གོས་ཚོགས་སྔ་མ་ནས་ད་ལྟ་བར་མི་དྲུག་གིས་རང་
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ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་གནང་བ་རེད། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་པ་རེད། བས་ཙང་ང་ཚོ་མི་མང་གི་ལས་ཀི་སེ་མོར་གཏོགས་
མཁན། མི་མང་། ཚོགས་པ། སྒྲིག་འཛུགས་ཚང་མས་ར་དོན་སྒང་ལ་འགན་ཆེ་ཙམ་བཞེས་དགོས་པའི་དན་སྐུལ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་ནམ་ཡང་
མ་བརེད་པ་དང་། རྒྱ་མིའི་ངོས་ནས་བོད་པ་ནང་ལོག་ལ་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བས་ཏེ། ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་དུམ་བུ་ཆགས་
པའི་དཀའ་ངལ་ཡོང་བཞིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དེ་རིང་ཁ་སང་སི་ཚོགས་ཀི་ད་རྒྱའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ། རང་ཉིད་
ཡིན་ན་སི་ཚོགས་ད་རྒྱའི་ནང་མང་པོ་འཛུལ་གི་མེད་དེ། ཡིན་ནའང་སི་ཚོགས་ད་རྒྱའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ལ་དོ་སང་མེད་མཁན་ར་བ་ནས་
མིན། ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་བང་ཤར་ནང་ལ་དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་། གནས་ཚུལ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་དེ་མི་མང་གིས་གང་ཡང་མ་
ཤེས། མང་ཚོགས་འུར་རྒྱབས་ཏེ་ཁིམས་བཅད་བཏང་ཚར་རེས། མཐའ་མ་དེ་ལ་གཞུང་གིས་གནས་ཚུལ་བདེན་པ་མིན་པར་ཆགས་པའི་
གནས་ཚུལ་བྱུང་སོང་བ་རེད། དེར་བརེན་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་རྒྱ་མིས་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་སྐབས་སྐབས་སུ་གནས་ཚུལ་
ཆུང་ཆུང་དེ་འད་ད་རྒྱའི་ནང་བཀྲམས་དུས་དེ་ཧ་ཅང་སྒྲོགས། དེས་ན་རྒྱ་མིས་ཕ་གིར་ལྟད་མོ་བལྟས་ནས་བསད་ཡོད་པས། དེས་ན་ང་ཚོ་
བོད་མི་ཚང་མས་ག་པར་གཏུག་གི་ཡོད་ནའང་། གནས་ཚུལ་དེས་ག་པར་ཕན་པ་དང་ག་པར་གནོད་ཀི་ཡོད་པ་ཉམས་ཞིབ་ར་བ་ནས་མ་
བས་པར། སི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ནང་བཏང་བ་དེ་ར་བ་ནས་འགིག་གི་མི་འདུག དེ་བཏང་བ་ལ་བརེན་ནས་ཉེ་ཆར་ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་དང་། 
རྒྱ་མིས་གད་མོ་ཤོར་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་འཁྲུག་བསད་ཡོད་པ་རེད། རོད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའི་དག་
བོ་དེ་རྒྱ་མི་རེད། རྒྱ་མིར་ཁ་རྡུངས་ཚིག་ཅིག་གཏོང་ཐུབ་མེད་ཅིང་། ནང་ཁུལ་ལབ་བསད་རྒྱུ་དེ་ངས་ཡག་པོ་མཐོང་གི་མི་འདུག དེ་རིང་གོ་
སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་དེ་འདའི་སི་ཚོགས་ད་རྒྱ་ནང་འགན་འཁུར་ར་བ་ནས་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་འཇུག་མ་བས་ནས་དོན་མེད་
གཏོང་མཁན་དེར་མ་གཏོང་རོགས་གནང་ཞེས་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སར་རྒྱུ་ཡིན། འདིས་ཕན་རྒྱུ་ལས་གནོད་རྒྱུ་དང་དག་དགའ་གཉེན་སྡུག་
ཆགས་པ་དང། དེ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
 དེ་དང་འབེལ་ནས་ང་ཚོའི་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་དཀའ་སྡུག་མྱོང་གི་ཡོད་པ་རེད། མྱོང་བཞིན་པའི་སྒང་ལ་ལས་འགུལ་བེད་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མིས་དམ་བསྒྲགས་ག་ཚོད་བས་ནའང་ལས་འགུལ་སེལ་བསད་ཀི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་ལ་རང་དབང་
ཡོད་ནའང་རང་དབང་ཆེ་དགས་པས་དེ་འདའི་དཀའ་ངལ་ཡོང་བསད་ཀི་འདུག མ་འོངས་པར་དེ་འདའི་དཀའ་ངལ་མི་ཡོང་བར་ང་རང་ཚོ་
འཛིན་སོང་དང་བཀའ་སི་གཉིས་ངོས་ནས་འགན་ཞིག་བཞེས་དགོས་པར་བསམ་གི་འདུག དེར་བརེན་འདིའི་ཐོག་ཚང་མས་དགོངས་པ་མ་
བཞེས་པ་ཡིན་ན། གང་མཚམས་ཤིག་ལ་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཏེ་མི་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་འདུག འདི་སྐོར་
གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕ་ཞུ་མི་དགོས་པར་ཚང་མ་ང་ལས་ཡག་པ་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་དོ་སང་བེད་དགོས་འདུག་
ཅེས་དེ་རིང་གོས་ཚོགས་འདི་ཐོག་ལ་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། 
 དེ་ནས་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་ང་ཚོ་སོན་འདུན་ཞུ་ཡི་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་རེད། བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མ་ཆོས་ཁས་
ལེན་མཁན་རེད། གོས་ཆོད་བཞག་ནས་སོན་ལམ་གང་ཡང་འགྲུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚང་མས་དེ་འབེལ་ཚོགས་གསག་རྒྱུ་དང་མ་ཉལ་
སྔོན་ལ་བོད་དན་རྒྱུ་དང་། དགོངས་མོར་བོད་དོན་བསམ་པ་དང་། ཞོགས་པ་ལངས་པ་དང་ངས་བོད་དོན་དུ་ལས་འགུལ་གང་ཐུབ་བེད་ཀི་
ཡིན་ཞེས་པའི་དམ་བཅའ་འཇོག་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན་པར་བསམ་པ་དང་། དེའི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོ་བཀའ་སི་གཉིས་ཀིས་ལས་འགུལ་གང་
བེད་ཀང་འད། ཞུ་གཏུགས་ཀི་ལས་འགུལ་དང་འདི་མ་ཡིན་པའི་ལས་འགུལ་གང་བེད་པ་དེ་ལ་མཇུག་སོང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་
སྔོན་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་བ་དེ་ག་པར་སེབས་འདུག་ཅེས་དན་གསོ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ལྷག་སོད་ཀི་མེད་དམ་བསམ་གི་འདུག འདི་ཐོག་ལ་
གགས་རྒྱག་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་འདུག བོད་ནང་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་ལས་འགུལ་དེ་ ༢༠༠༩ ནས་གཅིག་
རེས་གཉིས་མཐུད་ཡོང་བཞིན་འདུག ང་ཚོའི་ལས་འགུལ་དེ་ལ་ལྕང་རྩྭ་རྡོ་སོན་བས་ནས་ག་ཚོད་ཉར་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོ་ལ་ལོག་ཏུ་
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མ་གྱུར་བ་སོང་ཙང་སོ་སོར་དི་བ་དིས་ནས་ང་ཚོས་དོན་དག་བསྒྲུབས་ཐུབ་པ་བེད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད། དེ་མ་བས་པ་
ཡིན་ན། བཙན་བོལ་དུ་བསེབས་ནས་ལོ་འདི་ཙམ་ཕིན་ཚར་བ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་ ༨༠ ལ་ཕེབས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་བཞིན་
པ་རེད། སྐུ་ན་བགེས་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཀི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་སེལ་བར་ཚང་མས་རྡོག་ར་གཅིག་ཏུ་
སྒྲིལ་ནས་དཀའ་ལས་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད་འདུག གང་ལྟར་བོད་པའི་ར་དོན་ཉག་ཕ་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་མིས་བེད་མ་ཐུབ་པ་ང་རང་
ཚོས་ནམ་རྒྱུན་རྡོག་ར་གཅིག་སྒྲིལ་བརླག་རྒྱུ་དེ་ཉེན་ཁ་ཆེ་ཤུཤོས་མཐོང་གི་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་ཟབ་ནན་བེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་
ཆགས་འདུག དེར་བརེན་ངས་མང་པོ་བཤད་མ་དགོས་པར་འདིར་མཚམས་འཇོག་གི་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གོ་
སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་ཚུལ་ཐད་ལ་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགོ་བའི་གནས་ངངས་དེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་
ཡིན་ཟེར་ནས་ཤོད་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སིར་བཏང་བོད་ས་ཤོར་བ་ནས་བཟུང་ཛ་དག་པོར་གནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་སྡུག་ཏུ་
འགོ་བ་དེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ཕིན་པའི་གནས་ངངས་ཀི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་མྱ་ངན་བེད་དགོས་པའི་གནས་ངངས་གཅིག་དང་། དེ་
དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་བཞག་རེས་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་སིངས་ཆ་ཞིག་མ་བསྐྲུན་རང་བསྐྲུན་
ཆགས་བསད་པ་རེད། དེ་རིང་འདིའི་ཐོག་ལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ཐོག་ནས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་སྔོན་གེང་རེད། གོས་ཆོད་རེད། དེ་
བཞིན་གཞུང་འབེལ་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་རེད། དེ་དག་ཚང་མའི་ནང་གི་གནད་དོན་ཚང་མ་ལ་ཞིབ་ཚགས་པོ་འཁོད་
ཡོད་པ་སོང་། དེ་ལས་མི་འད་བ་བཤད་རྒྱུ་ཞིག་གང་ཡང་མི་འདུག་ངེ། གནས་ཚུལ་དེ་ཛ་དག་པོ་དང་འགན་ཡོད་པའི་མི་གཅིག་ཡིན་པས། 
འདིའི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་གཅིག་མ་ལེན་ན་ཚོར་བ་ཁོན་ནས་མེད་པ་འད་པོ་གཅིག་ཆགས་ཀི་མེད་དམ་བསམས་ནས། འདིའི་ཐོག་ལ་ལངས་ཏེ་
རྒྱ་མི་ལ་ཚོར་བ་རྣོན་པོ་གཅིག་བངན་ནས། རྒྱ་མི་ལ་ཚོར་བ་དེ་གཟུག་གི་ཡོད་མེད་མགོ་མི་འཚོས་ཏེ། སོ་སོ་ལ་འགན་གཅིག་ཡོད་པའི་
རེན་གིས་ཚོར་བ་གཅིག་བངན་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། གཞུང་འབེལ་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། 
དེའི་ནང་གི་དོན་ཚན་བཞི་པ་སྔོན་གེང་དང་བཅས་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་ལྡབ་
སོར་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། གོ་སྐབས་བཟང་ཤོས་
ཤིག་ག་རེ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་འདིར་བོད་པའི་གནས་ངངས་དེ་སེལ་ཐུབ་པའི་འབད་རོལ་
དེ་གནང་བ་ཡིན་ན། ཁོ་རང་ཚོར་གོ་སྐབས་བཟང་ཤོས་གཅིག་རེད་བསམ་པ་དན་གི་འདུག གང་ལྟར་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་ངངས་
འདིའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཙམ་མིན་པར། རྒྱ་མི་རང་གིས་མེ་མདའ་འཁེར་ནས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་འགོ་སོད་པ། ཁོ་རང་ཚོའི་སེམས་ནང་ལ་ཛ་
དག་ཅིག་ཡོད་པ། ཛ་དག་མེད་མདོག་བས་ནས་མེ་མདའ་འཁེར་ནས་འགོ་བསད་པ་མ་གཏོགས་སེམས་ནང་ལ་ཛ་དག་གཅིག་རང་བཞིན་
སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པ་དན་གི་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་འགོ་བ་མི་གཅིག་ཡིན་པས། ཚོར་བ་གཅིག་དང་དངངས་སྐྲག་
གཅིག་རང་བཞིན་གིས་སེབས་ཀི་རེད་བསམ་པ་དན་གི་འདུག དེར་བརེན་རྒྱ་མིས་ཚོར་བ་མེད་མདོག་མདོག་དང་དངངས་འཚབ་མེད་



14 
 

མདོག་མདོག་བས་ནས་འཇོན་མདོག་བས་པ་མེ་མདའ་ཞིག་ཁུར་ནས་འགོ་བསད་པ་དེ་ག་ཚོད་ཅིག་བར་དུ་འགོ་བསད་ཀི་ཡིན་ནམ་ཟེར་བ་
དེ་རྒྱ་མི་ལ་རང་བཞིན་གིས་དི་བ་ཞིག་སེབས་བསད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེར་བརེན་ད་ལྟ་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་
ཅུར་ཕེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ལ་རང་དབང་ཡོད་མཁན་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཆེད་དུ་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བ་ན་མེད་པའི་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུས་མཚོན་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་བརན་བཞུགས་ཕུལ་
བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་བུ་གིང་གི་དབུ་ཁིད་མང་པོ་ཞིག་གིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཆེ་བངོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་
རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་སོབ་གསན་རྒྱུ་མེད་པས་དངངས་འཚབ་བས་ཏེ་ག་པར་ཡིན་ནའང་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་སོ་སང་སེ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། 
རྒྱ་མིའི་དབུ་ཁིད་ཚོ་འཛམ་གིང་འདིའི་ནང་བསད་ཡོད་པར་བརེན་ཁོ་རང་ཚོ་ངོས་ནས་ཀང་གོ་སྐབས་ཤིག་འཛིན་ཐུབ་ན་ཁེ་ཕན་ཆེ་ཤོས་
ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་སྨྲོས་མ་དགོས་པ་ཞིག་དང་། དེའི་ནང་ནས་ད་ལོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པར་
བརེན་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུའི་འཁྲུངས་སྐར་དང་ངབས་བསྟུན་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་ལ་ཡོད་པ་གཅིག་དེ་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རེ་
ལྔ་ལ་གནས་གཟིགས་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པ་གཅིག་རེད། ཐུགས་འདོད་ཆེ་ཤོས་ཤིག་རེད། དེ་འད་ཕེབས་
རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་ཀང་རྒྱ་ནག་གིས་བསྐྲུན་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་མི་ལ་འགོ་སོང་དང་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་འཛམ་གིང་འདིའི་
ནང་ལ་རྒྱ་མི་ལ་ཆེ་མཐོང་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་རང་བཞིན་གིས་འགྲུབ་ཀི་རེད་བསམ་པ་དང་། བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོ་ཡིན་
ནའང་སེམས་ནང་ལ་ག་ཚོད་ཅིག་རྒྱ་མི་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་ཡོད་པ་མི་ཤེས་མོད། འོན་ཀང་ཉིན་གཅིག་གཉིས་ཤིག་གི་རིང་ལ་སེམས་ནང་ལ་
ལྷིང་འཇགས་ཤིག་ཡོང་གི་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་ཡོད། དེ་བས་ཀང་རྒྱ་མིའི་དཔོན་པོ་ཚོ་བོ་ངོབས་ཆེ་བ་ཡོད་ན་ག་རེ་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་
ཟེར་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་དགོངས་གཞི་དེ་སྒྲུབ་རྒྱུར་ཆ་རེན་ཆ་ཚང་རྒྱ་མིའི་ལག་པར་ཡོད་པར་བརེན། 
རྒྱ་མིས་ཁོང་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་པའི་ཕག་རགས་ཀི་ཚུལ་དུ་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོས་བས་པ་དེ་དག་ནོར་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོས་༸རྒྱལ་
བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་འདིའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གོ་སྐབས་བཟུང་ངེ་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་རྒྱ་བོད་གཉིས་མཉམ་དུ་
བསད་ཀི་ཡིན་ཞེས་འཛམ་གིང་འདིའི་ནང་ལ་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སེལ་ཐུབ་ན། འཛམ་གིང་འདིའི་ནང་གི་ཆེ་མཐོང་ཆེ་ཤོས་ཀི་བ་དགའ་
ནོ་སེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་རགས་རེད། ཨ་རིའི་གསེར་གི་གཟེངས་རགས་རེད། དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་རྒྱ་མིའི་དཔོན་པོ་ཚོ་ལ་འཐོབ་མི་དགོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་བའི་བས་རེས་ཤིག་དང་གཟི་བརིད་ཅིག  གོ་སྐབས་ཤིག་རྒྱ་མིའི་དཔོན་པོ་
ཚོས་བཟུང་བ་ཡིན་ན། དེ་ལྟ་བུའི་སིངས་ཆ་དེ་ཆ་ཚང་འདུག་ཅེས་ངས་རྒྱ་མིས་ཉན་གི་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པའི་ཆ་ཤས་ཀི་ཚུལ་དུ་བངས་
ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའི་གཞུང་འབེལ་
གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པའི་སྔོན་གེང་དང་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བཞི་བཅས་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་
སོར་ཞུས་པའི་ཐོག་སོ་སོས་བསམ་ཚུལ་རེ་གཉིས་གཅིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། ཐོག་མར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་སི་ཡོངས་ ༢༠༠༨ 
ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་ངངས་རེད། དེ་བཞིན་ ༢༠༠༩ ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་
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གནས་ངངས་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ། དེ་བཞིན་འདས་པའི་ཟླ་བ་དྲུག་གི་རིང་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་ངངས་གལ་ཆེ་བ་ཁག་གཅིག  དེ་
བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་དེ་དང་འབེལ་བའི་སིད་བྱུས་འཛིན་ངངས་ཚང་མར་ཉམས་ཞིབ་མཐིལ་ཕིན་པ་བས་ཏེ་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་བཀོད་འདུག དེར་
བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང། དེའི་ནང་དུ་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་ནས་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་
སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། ར་བའི་དོན་ཚན་དང་པོ་ནས་བཞི་པ་ཆ་ཚང་གལ་ཆེན་པོ་ཤ་ངག་རེད། ཡིན་
ནའང་དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེ་གཅིག་ནས་ང་རང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་འད། མྱ་ངན་
གུས་འདུད་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་འད། ང་རང་ཚོས་ལས་དོན་ག་རེ་བས་པ་ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོའི་མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་དེ་བོད་རྒྱ་
གཉིས་ཀི་བར་གི་དཀའ་རོག་སེལ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་བབས་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀི་བར་ལ་དཀའ་རོག་སེལ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་
གོས་ཆོད་དེའི་ནང་དུ་དཀའ་རོག་དེ་སེལ་འོས་པ་ཞིག་དང། སེལ་དགོས་པ། དེ་བཞིན་གི་སེལ་ཐུབ་པ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་ཁིད་
ཚོས་ངེས་པ་རེད་ནས་མཁེགས་འཛིན་གི་སིད་བྱུས་དེ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པའི་ནན་བརོད་ཅིག་བས་འདུག ངས་ད་ལྟ་དེའི་སྐོར་ལ་ཞུ་
དགོས་རྒྱུ་ག་རེ་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བར་ལམ་ཞིག་ནས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་རིམ་པ་ཞིག་འཕོ་འགྱུར་ཕིན་པ་རེད། ང་རང་ཚོའི་ཆབ་སིད་
ཀི་སྒྲོམ་གཞི་དེའང་འཕོ་འགྱུར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐེབས་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་རིམ་པར་འཕོ་འགྱུར་ཞིག་ཐེབས། ང་རང་ཚོའི་ཆབ་སིད་
ཀི་སྒྲོམ་གཞི་དེར་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཕིན་པའི་འོག་ལ་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཚོས་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་ངངས་ཟེར་
ནའང་འད། མཁེགས་འཛིན་གི་སིད་བྱུས་དེར་འགྱུར་བ་ཕིན་ཡོད་དང་མེད་ཀི་ཐོག་ལ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་འད། 
རྒྱལ་སིའི་ཁོན་ཡོངས་སུ་དེའི་ཐོག་ལ་རེ་བ་དང། གདེང་ཚོད། ཚོད་དཔག་བེད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ང་
རང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་སྒྲོམ་གཞི་དེར་འགྱུར་བ་ཕིན་པའི་རེས་སུ་བོད་ཀི་གནད་དོན་དེ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་དང། ཕེབས་ཕོགས་གང་
འད་ཞིག་ལ་ཕེབས་ཡོང་ངམ་སྙམ་པའི་སེམས་འཚབ་དང་། དེ་བཞིན་བགོ་གེང་ཞུ་མཁན་དེ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཆགས་རྒྱུའི་གནས་ངངས་ཤིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་བར་དུ་ང་རང་ཚོས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ་དབང་ཡོངས་
རོགས་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བས་པའི་འགོ་ཁིད་ལ་མར་རིས་སད་ཟིན་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་
ཡིན་ནའང་འད། རྒྱལ་སིའི་རྒྱབ་སོར་དང་གང་ཅིའི་ཐོག་ལ་བོ་གཟུ་བོར་གནས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གང་ལ་གང་འཚམ་གི་ཡག་ཐག་ཆོད་
ཅིག་འགོ་ཐུབ་རྒྱུ་དང། གནས་ངངས་ས་ཐག་ཐག་ཅིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་དེ་ཞུས་ན་མ་འགིག་པ་མི་འདུག་དན་གི་འདུག ཡིན་ནའང་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་འཛིན་ངངས་དང་ད་ལྟའི་གནས་ངངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། གཅིག་ནས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདིའི་ནང་དུ་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གི་ཛ་དག་གི་གནས་ངངས་མུ་མཐུད་ནས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་དང། བོད་ནང་གི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་མྱོང་བསད་
ཡོད་པའི་གནས་ངངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་གནས་ངངས་གཞན་ཞིག་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ར་བའི་སི་ཡོངས་
ཀི་ཁོར་ཡུག་དེའི་ཐོག་ལ་འགྱུར་བ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཕིན་མེད་དམ་ཞུས་ན། དེའང་མ་ཡིན་པའི་གནས་ངངས་ཤུཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་འད་ཡིན་དུས་དེང་སང་ང་ཚོས་ཕར་མཐོང་བསད་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཚོའི་རྣམ་འགྱུར་ངོན་ངངས་ཡིན་ནའང་འད། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་སིད་བྱུས་ཡིན་ནའང་འད། གནས་ཚུལ་མི་འད་བ་མི་འད་བ། ནང་ཕན་ཚུན་ནང་འགལ་ལྟ་བུ། མང་པོ་ཞིག་བྱུང་རྒྱུའི་གནས་ངངས་ཤིག་
ཆགས་བསད་ཡོད། གནས་ངངས་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་པ་ཡོད་ཙང་མི་མང་པོ་ཞིག་མགོ་རོངས་རྒྱུ་དང་། མགོ་འཐོམས་སུ་འགོ་བ་
དེའང་ཁག་མེད་པའི་གནས་ངངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད། ངས་དང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་དེར་ར་བའི་རྒྱ་ནག་ནང་དུ་ང་ཚོ་བོད་ཐེ་བའི་གངས་ཉུང་མི་
རིགས་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་ཡོད་ཅེས་རྒྱུན་དུ་བཤད་ཀི་ཡོད། དེའི་ནང་ནས་ཆེ་བ་ལྟ་བུ་དེ་བོད་དང། སོག་པོ། དེ་བཞིན་ཡུ་གུར་གི་མི་རིགས་དེ་
དག་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡོད། རྒྱ་ནག་ཁ་ཆེ་ཧུའི་མི་རིགས་དེ་ཚོའང་མི་རིགས་ཆེན་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གི་ནང་དུ་གངས་
ཉུང་མི་རིགས་གཉིས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་ཆེས་མཐོའ་ིལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་དགོས་པའི་གནས་ངངས་ཆགས་པ་དེ་བོད་དང་
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ཤིན་ཅང་ཞེས། ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཉིས་ཆགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ག་རེ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། 
ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གི་གནས་ངངས་དེ་འཐབ་རོད་བེད་ངངས་ཀི་ལེའུ་ཁག་ཁག་ཅིག་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་མི་དགོས་པ་
དང་། བོད་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བོད་ཀི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་
འདུ་དེ་ལོ་གང་འཚམས་ཀི་རིང་ལ་བསར་ཞིབ་ཀི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཚུགས་དགོས་པ་དང། དེ་བཞིན་དབུས་ཀི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་
དབུས་ཆབ་སིད་ཅུད་ཀི་རྒྱུན་ལས་གཅིག་གིས་ཚོགས་གཙོ་བས་པའི་ལས་དོན་གི་ཚོགས་ཆུང་དེ་འད་བཙུགས་དགོས་པ་དེ། གཙོ་བོ་བོད་
ཀི་གནས་ངངས་དེ་སི་ཡོངས་ཀི་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་ཐག་གཅོད་བེད་དགོས་པའི་སྒྲོམ་གཞི་འདི་ཐག་གཅོད་མ་བས་པ་
ཡིན་ན། མ་འགིག་པའི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་ཞིག་ལ་སེབས་ཏེ་ཚོགས་ཆུང་དེ་འད་ཞིག་ཟུར་དུ་བཙུགས་ནས་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་དང་། 
སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བཟོ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། ང་རང་ཚོའི་སི་ཡོངས་ཀི་ལས་ཀ་བས་བསད་པ་དེར་གྲུབ་
འབས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་མཐོང་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་དེ་འད་བེད་དགོས་པའི་ངོས་འཛིན་ཞུས་ན་འགིག་བསད་
ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དོན་ཚན་གཅིག་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མདོར་བསྡུས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཡིན་ནའང་འད། རྒྱ་ནག་གི་
འགོ་ཁིད་ཚོར་བོད་ཀི་གནད་དོན་གི་དཀའ་རོག་དེ་སེལ་དགོས་པ་དང་། སེལ་འོས་པ། ངེས་པར་དུ་སེལ་དགོས་པའི་ངེས་པ་ཞིག་རེད་
དགོས་པ་དེ་ང་རང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་གཅིག་པོར་འགྱུར་བ་འགོ་དང་མི་འགོར་རེ་བ་སྒུག་བསད་ཡོད་ན། དེ་འགིག་གི་མ་རེད་ཅེས་
ངས་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གཅིག་ཞུས་མྱོང། ངེས་པ་རེད་རྒྱུའི་བརྒྱ་ཆ་མང་བ་ཞིག་ང་རང་ཚོའི་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད། གལ་སིད་ང་
རང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་འདིང་ངངས་དང་འགོ་ཁིད་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་གི་གཏམ་བཤད་བེད་ངངས་དེ་མི་འད་བའི་ཐོག་ལ། ང་
རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གི་ཕོགས་ཕན་ཚུན་རོད་གེང་ཞིག་དང། ཕོགས་ཕན་ཚུན་གི་རོག་གེང་གཅིག་གི་འོག་ལ་རང་རང་ཚུད་ནས་ཁ་གཏད་བེད་
སའི་གནད་འགག་གཙོ་བོ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཕར་གཏད་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ནང་གི་ངོབས་དེ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་མ་ཐུབ་པར་ཉམས་
རྒྱུའི་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པར་བརེན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་འཁྲུག་རྒྱུའི་གཞི་གཅིག་པུར་དམིགས་
ནས་ཕི་ལོགས་ལ་བརྡ་གཅིག་བཏང་བསད་པ་ངས་གསལ་པོ་མཐོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེར་གཟབ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་
དན་ནས་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་སོང། ངས་དེ་ག་རང་དཔེ་དང་བཅས་པ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། 
ད་ལྟ་ང་ཚོས་དོ་སང་བེད་ས་གཙོ་བོ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་གོས་ཚོགས་གཉིས་དེ་ཁ་སང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་གི་ཚོགས་
འདུ་དེ་ཕི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་གོལ་བ་དང་། དེ་ནས་ཆབ་སིད་གོས་མོལ་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་དེ་ཕི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ཉིན་གོལ་བ་རེད། དེའི་ནང་
དུ་ནམ་རྒྱུན་ཚོགས་ཆེན་གཉིས་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བས་པའི་ཚོགས་འདུ་གང་ཡང་མ་རེད་དེ། ནམ་རྒྱུན་གི་
གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ལྟ་བུ་དང་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའི་རྒྱ་བོད་འགོ་ཁིད་ཚོར་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས་ཚུགས་བཅུག་པ་དེ་ཚོ་རྒྱ་
ནག་འགོ་ཁིད་ཚོས་བེད་ལུགས་བེད་ངངས་ཀི་བལྟ་སའི་གཞི་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། དེའི་ཐོག་ལ་གཅིག་དེ་ད་ལྟ་གོང་དུ་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་དབུ་འབེད་ཀི་གསུང་བཤད་ཀི་ནང་དུ་རྒྱའི་པཎ་ཆེན་གི་གཏམ་བཤད་དེ་རེད། རྒྱའི་པཎ་ཆེན་གི་གཏམ་
བཤད་དེ་བཤད་རྒྱུར་ང་ཚོ་རྒྱབ་ལོགས་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་གཡོ་བྱུས་དེ་གལ་ཆེན་པོ་བས་ནས་ངོས་འཛིན་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དན་
གི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་རྒྱས་ངོས་འཛིན་བས་པའི་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གསུངས་སོང། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཞུ་
དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་ངས་ཤེས་ཀི་མི་འདུག རྒྱ་པཎ་ཆེན་གི་དེ་རིང་གི་གཏམ་བཤད་དེའི་ནང་གི་གནད་འགག་གཅིག་དེ་བོད་ནང་དུ་གྲྭ་
བཙུན་གི་གངས་འབོར་ཉུང་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དང་། དེ་མང་དུ་གཏོང་དགོས་པ་དགོན་པ་ཁག་ཏུ་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་རུ་འགོ་བའི་སྐད་ཆ་དེ་
བཤད་ཡོང་དུས། རྒྱ་པཎ་ཆེན་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་བས་ཚར་བའི་རེས་སུ་བོད་པ་ཡིན་ནའང་འད། སི་ཡོངས་ཀི་ནང་པ་ཚོས་
པཎ་ཆེན་ཟེར་བའི་མིང་དེར་ངོས་འཛིན་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད། ཁོ་རང་གི་མཐོང་དེ་གང་འད་ཡར་
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སེབས་རྒྱུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐབས་ཤེས་འཚོལ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བེད་དགོས་ངབས་མཐོང་དེ་ཡར་འཕེལ་
རྒྱུར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དེ་སི་ཡོངས་ཆབ་སིད་དང་ཐབས་བྱུས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་བར་དུ་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱ་པཎ་ཆེན་གིས་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་མཚན་སད་གཅིག་ཀང་ཞུས་མ་སོང་ཞེས་དང་། ཁོང་གང་ཙམ་འདུག་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་ཚིག་གཅིག་སེབས་བསད་པ་
ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་མིས་གསལ་པོ་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་དེ། གལ་སིད་རྒྱ་པཎ་ཆེན་གིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་མཚན་སད་ཞུ་རུ་བཅུག་
པ་ཡིན་ན། ཁོ་པའི་མཐོང་དེ་བས་ཀང་མེད་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཤེས་ཀི་ཡོད་ངབས། ད་ལྟའི་བར་དུ་མཚན་སད་ཞུས་མེད་པའི་
གནས་ངངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་ཡོད། ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གྲྭ་བཙུན་གི་གནས་ངངས་དེ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་ཞུས་ན། སྔོན་མ་རྒྱ་མིས་དགོན་སེ་ཁག་གི་གྲྭ་བཙུན་དགོན་པ་ཆེ་བའི་ནང་ཚད་བཀག་གཅིག་དང། ཆུང་བའི་ནང་དུ་ཚད་བཀག་
གཅིགཤུཚུང་བའི་ནང་དུ་ཚད་བཀག་གཅིག་བཟོས་པའི་རེས་སུ་ཚད་བཀག་འདི་མ་ལོངས་པའི་གནད་འགག་གཅིག་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་
རེད། ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྔོན་མ་ཡིན་ན་བོད་ཀི་སེ་འབས་དགའ་གསུམ་ལྟ་བུར་དཔེ་བཞག་པ་ཡིན་ན། 
ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་གྲྭ་བཙུན་ཡོངས་རོགས་དེའི་ནང་དུ་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་བེད་རྒྱུར་སེབས་ཡོང་དུས། གྲྭ་པ་ཁི་བརལ་བའི་གནས་ངངས་
ཤ ིག ་ཆགས་ཀ ི་ཡ ོད་པ ་ར ེད། དེང་དུས་ད ེ་ཚ ོ་མ ེད་པ ་ཆགས་ངབས་ལྷ་ས ་ལྟ ་བུར་ས ེ་འབས ་དགའ་གསུམ་ག ི་ནང་དུ་གྲྭ ་པ ་ 
༦༠༠།༤༠༠།༣༥༠ སོགས་གཏན་འབེབས་བཟོས་ཡོང་དུས། དེའི་གངས་ཀའང་མ་ལོན་པ་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། མ་ལོངས་པ་
ཆགས་ཡོང་བའི་རེན་དེའང་གཅིག་ནས་བརྒྱད་བཅུ་ནས་དགུ་བཅུ་གོ་གངས། ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའི་ལས་འགུལ་
གི་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ངབས་གྲྭ་བཙུན་ཡང་ཉུང་དུ་ཆགས་པ་རེད། དེ་འདའི་གནས་ངངས་ཤིག་གི་འོག་ལ་གཅིག་ནས་རྒྱ་པཎ་
ཆེན་ལྟ་བུས་དེ་འདའི་སྐད་ཆ་ཤུཤོད་རྒྱུའི་ཁོར་ཡུག་ཡོད་པ་དེ་གནས་ངངས་ཁག་ཁག་ཅིག་རེད་དེ། ཁོ་རང་གིས་དེ་རིང་སྐད་ཆ་དེ་འད་ཞིག་
བཤད་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་ནག་སི་ཡོངས་ཀིས་བསར་ཞིབ་ཅིག་བས་ནས་ཁོང་ལྟ་བུར་གཅིག་ཤུཤོད་བཅུག བཤད་པའི་རེས་སུ་ང་ཚོ་བོད་པས་འདི་
པཎ་ཆེན་དངོས་གནས་ཡིན་ས་རེད། དེ་རིང་ཧ་ཅང་གི་གནད་འགག་ཡོད་པ་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཕུགས་དང་རྒྱང་མང་པོར་བསམ་བོ་བཏང་
ནས་བཤད་སོང་ཞེས་དེ་འདའི་བགོ་གེང་མང་པོ་ཞིག་སེབས་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ངས་འདིར་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་ལོ་རྒྱུས་
ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་ངངས་ཐད་དང་། རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་ངོས་ལེན་ཡོད་
མེད་བགོ་གེང་མང་པོ་བྱུང་བ་དང་། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གོང་མའི་ཡང་སིད་སྐོར་ལའང་གནས་ངངས་དེ་རིགས་བྱུང་མྱོང་ཡོད་པའི་བགོ་
གེང་མང་པོ་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་འཁྲུག་ཐེབས་རྒྱུའི་རེན་ཞིག་དང་། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བརྡ་བཏང་བསད་ཀི་འདུག་བསམ་པའི་
ཚོར་བ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་རྒྱ་པཎ་ཆེན་ཁོང་བོད་པ་ཞིག་རེད། བོད་རིགས་ཤིག་རེད། ཁོང་རང་གི་སེམས་ནང་དུ་བོད་ཀི་
ལར་ཞེན་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུས་ཀི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཁོང་གིས་གང་འད་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་
ཆེའི་ཡང་སིད་ཆགས་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱ་རེད། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སིད་དངོས་གནས་དེ་ད་ལྟའི་བར་དུ་བཙོན་ཁང་ནང་དུ་
ལྷག་བསད་ཡོད་པ་དང། གལ་སིད་རྒྱ་མིས་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ལ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་གནས་གཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། པཎ་ཆེན་
རིན་པོ་ཆེ་དངོས་གནས་གང་ཡིན་པ་དེ་ལན་གཅིག་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ངས་ད་ལྟ་རྒྱའི་བརྡ་ལན་གཏོང་ངངས་དེ་
མཐོང་གི་འདུག དེ་བཞིན་ཀྲུའུ་ཝེ་ཆོན་གི་གཏམ་བཤད་འདི་རེད། སིར་བཏང་ཀྲུའུ་སེ་ཆོན་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་དེང་དུས་རྒྱ་ནག་གི་ཕེད་རས་
ཡོལ་གི་ཆབ་སིད་གོས་མོལ་ཁང་ཟེར་བ་དེའི་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་ཆབ་སིད་ཀི་སིད་བྱུས་རང་བཞིན་གི་འགན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
ཡིན་ནའང་ཁོའ་ིགཏམ་བཤད་དེའི་ནང་དུ་མདོ་དོན་ག་རེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། ཏཱ་ལའི་བ་མས་རང་བཙན་གི་ལངས་ཕོགས་འདི་དོར། 
མི་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དེ་མཚམས་བཞག དེ་དང་མཉམ་དུ་ཚིག་ག་རེ་བེད་སོད་བས་ཡོད་ཅེས་ཞུས་ན། 
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ནས་ཀྲུང་དབང་དབུས་གཞུང་དང་གོས་མོལ་དང་འབེལ་གཏུགས་བེད་ཅེས་ཚིག་འདི་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། མི་
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མང་པོ་ཞིག་གིས་གོང་དུ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་པ་འདི་མ་ཉན། འོག་ལ་ཀྲུང་དབང་མཉམ་དུ་འབེལ་གཏུགས་གིས་ཟེར་བ་དེ་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
མང་པོ་ཞིག་གིས་ལུང་དངས། ཧ་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གཅིག་ཡོད་མདོག་མདོག་དེ་འད་ཞིག་བཤད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་
ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁིད་ཚོར་ལྟོས་དང་། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དེར་ཁས་ལེན་ར་བ་ནས་མི་འདུག ང་རང་ཚོའི་རང་བཙན་གི་རང་
ཚུགས་དེ་ཤོར་སོང། དབུ་མའི་ལམ་ལའང་མི་འདུག ང་ཚོ་གང་དུའང་འགོ་ས་མི་འདུག་ཅེས་ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་འཁྲུག་རྒྱུ་ཤུཤིག་ཆགས་
བཅུག་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ཁོ་དོན་ཚན་དེ་དག་མཉམ་དུ་ག་རེ་བཤད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། ཀྲུང་དབང་དབུས་གཞུང་གིས་ཁེད་མཉམ་
དུ་བོད་ཆེན་པོའ་ིསྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤོད་ཀི་མ་རེད། བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་མ་རེད། བོད་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་ངངས་
ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་མ་རེད། ཁེད་རང་སྒེར་གི་གནས་བབ་ཐོག་ལ་མ་གཏོགས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་མ་རེད་ཅེས་ཚིག་དེ་ཚོ་སར་ནས་
བཤད་ཀི་འདུག དེ་ཚོ་སར་ཡོང་དུས་ང་རང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐད་ཆ་དེ་ཚོར་ཕར་ལན་ག་རེ་རྒྱག་དགོས་ས་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་
ཕར་རྒྱག་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས་རང་བཙན་རོད་མཁན་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རོད་པ་བརྒྱབས། དབུ་མའི་ལམ་གིས་ཚུར་བརྒྱབས། 
ང་ཚོས་འདིའི་བར་ལ་རོད་ཀི་འདུག སི་ཚོགས་འདི་འད་ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག ད་ལོའ་ིགསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ལྟ་བུར་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་
སེལ་ངངས་གང་འད་ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག དེ་འདའི་བར་ལ་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་འཁྲུག་ངེ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་གཟབ་གཟབ་མ་བས་པ་ཡིན་ན། 
སད་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་བཙན་སོད་ཀི་མ་རེད། དབུ་མའི་ལམ་ཡང་སོད་ཀི་མ་རེད། ང་རང་ཚོས་རོད་ལེན་བས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་
སོད་འདོད་མེད་པ་ཡིན་ནའང་སོད་རྒྱུའི་འཐབ་རོད་བ་རྒྱུ་དེ་ང་རང་ཚོའི་ལས་འགན་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་རོད་ནས་འགོ་བསད་
པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་གི་ངོབས་ཉམས་རྒྱུའི་གཞི་ར་ཡིན་ངབས། དེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་པ་རེད། ངས་སིར་བཏང་
རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སིད་འཛིན་ངངས་དང་། ང་རང་ཚོའི་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་མཉམ་དུ་འབེལ་ནས་འཐབ་རོད་ཀི་མི་རིགས་ཆགས་བསད་
ཡོད་ངབས་བསམ་ཚུལ་དེ་འད་ཞིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། 
 དེ་བཞིན་ད་ལམ་གི་སི་ཚོགས་གསུངས་བསད་པ་དེ་རེད། ང་ཚོ་དེང་སང་དྲྭ་ལམ་གི་སི་ཚོགས་དེ་འཇིགས་སུ་རུང་བ་དང་ཞེད་
སང་ཚ་པོའ་ིསྒང་ཞིག་ལ་སེབས་བསད་འདུག ང་རང་ནམ་རྒྱུན་སྐད་འཕིན་ད་ལམ་དེ་ཚོ་བེད་སོད་གཏོང་གི་མེད། ཡིན་ནའང་ན་ནིང་ཕི་ཟླ་ 
༡༢ ནས་སྐད་འཕིན་གི་ད་ལམ་ཞིག་བཟོས་ནས་སྐད་འཕིན་གི་ཚོགས་པ་ཁ་ཤས་ནང་བླུགས་སོང། དེ་ཚོའི་ནང་དུ་གཅིག་འཛུལ་འགོ་
སྐབས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་དེའི་ནང་དུ་སི་ཡོངས་ཀི་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་མི་ཤེས་པ། ཆབ་སིད་མི་ཤེས་པ། དེ་བཞིན་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་མི་
ཤེས་པ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པ་མི་ཤེས་པའི་ཐོག་ལ་དེའི་ནང་དུ་བགོ་གེང་བེད་ངངས་དང་། དེ་བཞིན་ང་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་གི་
ཚགས་པར་ཁག་གི་དཔྱད་གེང་བིས་ངངས་དེ་མཐོང་བསད་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་དེ་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་ཚད་ཐབས་སོ་པོ་དང་
དམའ་པོ་ཞིག་འགོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་སེབས་བསད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་འགན་ར་བ་ནས་ཁུར་མི་དགོས་པའི་མི་ཚོགས་གཅིག་འདུག ག་དུས་
ཡིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པ་ཟེར་ནའང་འད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ཟེར་ནའང་འད། དེ་བཞིན་གི་
གནད་ཡོད་མི་ས་ཁག་གི་གསུང་བཤད་དང་གཏམ་བཤད་དེ་ཚོར་དམའ་འབེབས་དང་འཁོག་བཤད་ཁོ་ན་བས་ནས་སོད་མཁན་གི་མི་
ཚོགས་གཅིག་བརྒྱ་ཆའི་བརྒྱ་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོར་གཟབ་གཟབ་ཅིག་མ་བས་པ་ཡིན་ན། སི་ཚོགས་ཀི་ཁ་ཕོགས་དེ། འཐབ་
རོད་ཀི་དབང་ཤུགགས་དེ་ཚོ་འད་མིན་གིས་ཁིད་འགོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་མཐོང་སོང་། ངས་ནམ་རྒྱུན་བརྒྱུད་ལམ་ཆེན་པོ་དེ་ཚོ་བལྟ་བའི་སྐབས་
སུ་དེ་ཚོའི་རིགས་ལ་དོ་སང་དང་གཟབ་གཟབ་གང་ཡང་བེད་ཀི་མེད། དེ་ཚོར་གཅིག་འཛུལ་འགོ་སྐབས་དངོས་གནས་ཞེད་སང་ཚ་པོ་ཞིག་
སེབས་བསད་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་བྱུང་སོང། དེར་བརེན་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་འཛིན་སོང་གཞུང་དང་དམིགས་བསལ་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་
ནམ་རྒྱུན་དོ་སང་ཆེན་པོ་ཞིག་བེད་དགོས་པ་འདུག་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་སེབས་ཀི་འདུག དེར་བརེན་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་ངངས་
དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་གཏམ་བཤད་བས་བསད་པ་ཡིན་དུས། ཛ་དག་གི་གནས་ངངས་དེ་སེལ་རྒྱུ་དང་འཐབ་རོད་ལ་འབད་བརོན་བེད་
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དགོས་པ་དེ་ང་ཚོ་སི་སྒེར་ཚང་མར་རག་ལུས་པ་ཡིན་ངབས། ད་ལྟའི་གནས་ངངས་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་འགའ་ཤས་འདིར་དཔེ་མཚོན་ཙམ་དུ་
ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ཙམ་ལ་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤུ ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་རིང་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཁང་དེའི་ནང་དུ་ཉིན་དང་པོའ་ིལས་རིམ་གི་ཐོག་ལ་ཚོགས་དྲུང་ཟུར་པ་སར་སིད་ངག་དབང་དོན་གྲུབ་
ལགས་ཕེབས་བཞུགས་གནང་ཡོད། ཁོང་ལ་ང་ཚོས་ཕེབས་བསུའི་འཚམས་འདི་ཞུ་རོགས་གནང། སི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་
རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདིའི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་ 
ཚོར་སང་གི་ཚིག་འགའ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་ནང་དུ་ཡོད་བསད་པའི་སྔོན་གེང་ནས་ཕ་གིར་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བཞི་ཚང་མར་རང་
གི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་འདིར་གོང་དུ་ཕག་སེལ་ཁ་ཤས་ཀིས་བཀའ་གནང་བ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། སིར་བཏང་བོད་ནང་ལོགས་ཀི་ཛ་དག་གི་གནས་ཚུལ་ཟེར་བ་འདི་ངོས་འཛིན་བེད་ངངས་འདི་གསལ་བཤད་བེད་དགོས་མི་
དགོས་པ་ཆ་ཚང་ངོ་འཕོད་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་པ་དེ་ཆ་ཚང་གིས་མཁེན་བསད་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་
འཕད་པ་དེ་སེལ་དགོས་པ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་སེལ་མ་བསལ་ཟེར་བ་དེ་ང་རང་ཚོའི་ལག་པའི་ནང་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་
རེད། དཀའ་ངལ་བཟོ་མཁན་དང། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་གཉིས་ཀ་ད་ལྟ་ཚོགས་པ་གཅིག་གི་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་ང་རང་ཚོས་
གསལ་པོ་ར་འཕོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་སོད་མཁན་དེ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་རེད་ལ། དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་འཇུག་རྒྱུའི་ནུས་
པ་ཡོད་མཁན་དེ་ད་ལྟ་ཡོད་བསད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་དབང་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོས་ཁ་
གཏད་གཅོག་ས་དེ་ད་ལྟ་ཡོད་བསད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་དབང་འཛིན་པ་ཚོ་རེད། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་ཡིན་ངབས། དཀའ་ངལ་མུ་
མཐུད་བཟོས་བསད་པའི་རེན་གིས་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུ་དང་ངོ་རོལ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་རེ་བ་རྒྱག་ས་དེ་རྒྱ་ནག་དབང་འཛིན་པ་
ཚོ་རེད། དམར་ཤོག་གིས་ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཆ་ཚང་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་རང་ཚོ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་ལོ་ངོ་ ༢༠།༣༠། ཕིར་
བལྟས་བས་ནས་གཅིག་ལྟོས་དང། ད་ལྟ་ཨོ་མིན་དང་ཧོང་ཀང་གི་གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱ་ནག་གིས་གང་འད་བས་ནས་ཐག་གཅོད་བས་པ་རེད། 
ཐའེ་ཝན་གི་ཐོག་ལ་སིད་བྱུས་གང་འད་ཞིག་འཛིན་ཡོད་པ་རེད། སིད་བྱུས་དེ་ཕོགས་གཅིག་ལ་བཞགཤུ བོད་དང་ཤིན་ཅང། ད་ལྟ་འདི་སོག་
པོ་དེ་ཚོ་ཕོགས་གཅིག་ལ་བཞག་ནས་བསྡུར་ན་ག་རེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཐའེ་ཝན་ལ་ཟིན་བསད་པའི་སིད་བྱུས་དེ་འད་ཕེད་ཀ་ཞིག་
མི་རིགས་འདི་གསུམ་པོའ་ིཐོག་ལ་ལག་ལེན་བངར་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ང་རང་ཚོས་མཁེན་དགོས་ཀི་
འདུག་ལ། རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཀང་མཁེན་དགོས་ཀི་འདུག དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱ་མིའི་མི་རིགས་ཚོས་ཀང་ཤེས་
དགོས་ཀི་འདུག ང་ཚོས་རེ་བ་བཏོན་བསད་པ་དེ་དང་། ཐའེ་ཝན་གིས་རེ་བ་དེ་འད་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། ཐེ་ཝན་དང་སྐམ་ས་
ཆེན་པོའ་ིབར་དུ་འགྲུལ་བཞུད་རེད། དཔལ་འབོར་གི་འབེལ་བ་འཛུགས་རྒྱུ་རེད། རིག་གཞུང་གི་འབེལ་བ་འཛུགས་རྒྱུ་རེད། ཁོར་ཡུག་ཇི་
ཙམ་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་མུ་མཐུད་ནས་ལོ་ངོ་ངོང་ཕག་གི་སྔོན་ནས་གཞི་ཚུགས་ནས་བསད་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཆེན་
པོའ་ིརིང་ལུགས་ཀི་བསམ་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་ཕིན་མི་འདུག་ལ། འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་འདོད་པའང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའང་གགས་ཆེ་རུ་
འགོ་ཡི་འདུག་ཅེས་བསམ་ཚུལ་འདི་ད་ལྟ་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོད། ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་བཅུའི་གོང་དུ་རེད། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་
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གཙོ་འཛིན་དུས་ཚོད་དེའི་ནང་འགན་ཁེར་མཁན་མའོ་ཙེ་ཏུང་ཟེར་མཁན་གི་མི་དེ་ད་ལྟ་ཆེན་པོའ་ིརིང་ལུགས་ལ་ངོ་རོལ་རྒྱག་དགོས་ཀི་
ཡོད་ཅེས་བཤད་མྱོང་ཡོད་པ་རེད། བར་སྐབས་ཤིག་ལ་དེ་ནས་བཟུང་ཚིག་དེ་བསར་ཟློས་བས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སེབས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། སེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད་དེ་རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚོ་དང་རྒྱ་མི་རིགས་ཁོ་རང་ཚོའི་འདོད་པ་ཤ་ངག་མ་གཏོགས་ཆེན་པོའ་ིརིང་ལུགས་ཀི་
ལྟ་ཚུལ་དོར་ནས་འད་མཉམ་དང་གཉིས་ཕན་གི་ལམ་ཞིག་ལ་འགོ་རྒྱུའི་འདོད་པ་ད་ལྟའང་གཉིད་དེ་སད་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་དེ་ར་འཕོད་ཀི་འདུག 
འདི་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་གཅིག་བྱུང་སོང། བོད་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་མི་གངས་ཀི་ཆ་ནས་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། ས་ཁོངས་
ཀི་ཆ་ནས་ཇི་ཙམ་ཁབ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་བསྡུར་ནས་ད་ལྟ་རྒྱ་མི་ཚང་མས་བསམ་གཞིགས་བེད་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་
ཆེན་པོ་རེད་འདུག ད་ལྟ་ཉེ་བའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་ཚོགས་འདུ་གཉིས་བསྟུད་མར་ཚོགས་པ་རེད། དེ་འད་བས་ནས་ཕར་བལྟས་ཡོང་བའི་
སྐབས་སུ་ཉེ་བའི་ཆར་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཕྲུ་གུར་མནར་གཅོད་གཏོང་མི་ཆོག་པའི་ཁོ་རང་ཚོས་ཁིམས་ཤིག་འགོ་བསད་ཀི་འདུག ཕྲུ་གུར་
མནར་གཅོད་གཏོང་མི་གཏོང་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་རེད། མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་ད་ལྟའང་མི་རིགས་དབེ་འབེད་བེད་རྒྱུ་དང་མི་རིགས་ར་
མེད་བཟོ་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་དེ་ཚོ་ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བསད་པའི་གནས་སྐབས་དང་། འདི་གཉིས་གཅིག་བསྡུར་ཡོང་བའི་གནས་
སྐབས་སུ་ག་རེ་བེད་ཀི་ཡོད་དམ་ཞེས། རང་ཉིད་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ཧ་གོ་མི་ཐུབ་པའི་བཟོ་བལྟ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་
འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་ཁིམས་ལུགས་ཚན་པའི་ནང་ལོགས་ནས་འཆད་ངངས་ཁ་ཤས་ཤིག་འཕལ་དུ་ཕར་གཅིག་བལྟས་པ་ཡིན། དེ་འདའི་
གནས་ཚུལ་ཞིག་མཐོང་སོང། 
 དེ་ནས་དོན་དག་གཞན་དག་ཅིག་དེ་དང་འབེལ་ནས་ཉེ་བའི་དབུས་རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བ་འདིའི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ལའང་ཁ་
བལ་ལ་རོགས་སོར་བ་རྒྱུ་དང་མང་པོ་ཞིག་ལ་ནག་ཉེས་དང་ད་ལྟ་མི་དེ་ཚོར་ར་སོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། འདིར་བརྔན་པ་སོད་རྒྱུའི་གོང་ཚད་
བརྒྱབས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་གཅིག་བས་འདུག བས་ཙང་འདིར་ངས་བསྒྲགས་རྒྱུ་དེ་ག་རེ་བསྒྲགས་ཀི་ཡོད་ཞུས་ན། ད་ལྟ་ཕག་སེལ་
གཉིས་ཀིས་གོང་དུ་གསུངས་སོང། ང་རང་ཚོའི་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་འདིའི་ནང་ལོགས་ལ་འོས་བསྡུ་ཡིན་ནའང་རེད། སྐད་
འཕིན་ཡིན་ནའང་རེད། འགན་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་མཁན་གི་མིའི་ཚན་པ་གཅིག་ཏག་ཏག་བསད་འདུག འགན་མེད་པ། དམིགས་ཡུལ་མེད་
པ། འདིས་སི་ཚོགས་དཀྲུག་རྒྱུ་དང། སི་ཚོགས་ལ་གནོད་པ་བསལ་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་ཤ་ངག་བཤད་བསད་མཁན་ཁྱུ་གཅིག་འདུག་ཅེས་ད་ལྟ་
ཕག་སེལ་གཅིག་གིས་གོང་དུ་གསུངས་སོང། དེ་ཚོ་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་ནས་ཞིབ་འཇུག་བེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་
ཞིག་མཐོང་བསད་ཀི་འདུག ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་གནས་ཚད་གང་དུ་སེབས་འདུག མེར་བསེགས་བཏང་ནས་མི་བརྒྱ་དང་ལྷག་ཞིག་འཐབ་རོད་
བེད་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་གཅིག་གི་ནང་ལོགས་ལ་རེད། དེ་ཚོའང་མཁེན་དགོས་པ་དེ་འགན་མ་ཁེར་མཁན་དེ་ཚོས་དེ་ཚོར་དོ་སང་བེད་
དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་དེའང་འདི་དང་འབེལ་ནས་ཚོར་བ་གགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང། དེ་བཞིན་ད་ལྟ་ང་རང་
ཚོའི་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་མི་འབུམ་གཅིག་གཉིས་ལྷག་ཙམ་རེད། མི་ཐོག་གཉིས་གསུམ་ཙམ་གི་རེ་བ་རེད། ད་ལྟ་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་གངས་དེ་ཙམ་ལ་ཕེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་གིང་ཁོ་རང་གི་གནས་བབ་དེ་དཔལ་འབོར་གི་དབང་སྒྱུར་
འོག་ཕིན་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་ཙམ་ལ་སེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་དུ་ང་རང་ཚོ་མི་ཚང་མས་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་སྤུངས་ནས། ད་ལྟ་
འགན་ཐོག་མར་བངས་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་ལས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་ཡོད་ཅེས་དེ་ཞུས་པ་དང་སགས། ངས་འདི་
ནས་མཇུག་སྒྲིལ་རྒྱུ་ཡིན། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། བཅུ་གཅིག་ཟིན་པར་སྐར་མ་གཅིག་ལྷག་འདུག ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་
ཇའི་བར་གསེང་ཡིན། 
 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དང་འབེལ་ནས་ཚིག་ཁ་
ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོ། གཙོ་བོ་དེ་ང་ཚོའི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་འཆར་འདིས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་ངངས་སི་
དང་། བེ་བག་ཏུ་འདས་ཟིན་པའི་ཟླ་བ་དྲུག་གི་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་རྣམས་གཙོ་བོ་བས་པའི་འདས་གསོན་རྣམས་ཀི་
ཆེད་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚོས་སྔོན་གེང་ནང་དུ་དཔེར་ན། ང་ཚོ་ཕི་ལོགས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་པ་
ཚོའི་འགན་འཁུར་ངངས་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་ནང་ལ་ཛ་དག་གནས་ཚུལ་གང་འད་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་ཚོ་འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་དང་། དབུ་འཁིད་རྣམ་པ། སིད་གཞུང་ཚང་མ་ལ་ཕིར་བསྒྲགས་བ་རྒྱུ་དང་འགན་འཁུར་རྒྱུ་འདི་ང་ཚོས་ལས་འགན་ཡིན་པ་དེ་འདིའི་
ནང་ལ་གསལ་པོ་བས་ནས་བིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་ངོས་ནས་ང་རང་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་ལྟ་བུ་ལ་ཆ་
བཞག་པ་ཡིན་ན། ཐོག་མ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མིར་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་གི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་འགྱུར་
བ་གང་ཡང་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། དེ་དང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་རྣམ་པ་དང་། རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་ནང་
མི་གཉེན་འབེལ་ལྟོས་བཅས་ཚང་མ་ལ་མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་གིས་གནས་ངངས་དེ་ད་ལྟའང་འགོ་བཞིན་པ་རེད།ཤུགོང་དུ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་
ཀིས་གསུངས་པ་བཞིན་ཉེ་ཆར་ཀྲུའུ་ཝེན་ཆོན་གིས་སྐད་ཆ་དེ་འད་ཞིག་བཤད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་ཕལ་ཆེར་རང་ལུས་མེར་སེག་
གཏོང་མཁན་གང་ལ་གང་འཚམས་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་བས་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོས་བགངས་པ་བཞིན་གངས་ཀ་ཆ་ཚང་ཞིག་ངོས་ལེན་
བས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཀང་། ཡོད་པ་དེ་ངོས་འཛིན་བས་ནས་བཤད་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གནད་ཡོད་མི་དེ་ཚོས་བཤད་བསད་ཡོད་དུས། 
གནས་ངངས་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ངའི་ཚོར་སང་གཅིག་འདི་ང་ཚོ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ནས་བཟུང་ད་བར་ཕི་ལོགས་
སུ་བཞུགས་མཁན་རྣམ་པ་ཚོས་ལས་འགུལ་རབས་དང་རིམ་པ་མི་འད་བ་སེལ་བ་རེད། སེལ་བ་དེ་ཚོར་གྲུབ་འབས་གང་འཚམས་ཐོན་ཡོད་
པ་རེད། ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་ཐུབ་པའི་གགས་རེན་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་གནས་སྐབས་སུ་ང་ཚོ་ཁ་དེ་སྙན་དུ་
སྙན་དུ་འགོ་བསད་པ་ལྟ་བུ་དང་། དོན་དག་དེ་ལས་འགུལ་དེ་ཚོ་ལ་ཐ་སྙད་འད་མིན་གི་གནས་ངངས་དང་། གནས་ངངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་
བརེན་ནས་མི་མང་གི་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ལས་འགུལ་དེ་ཚོར་སྔོན་མ་ལ་ལྟོས་པས་རྦད་དེ་རྒྱ་ཆུང་དུ་ཕིན་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཙང་གསལ་པོ་རེད། 
དེ་བཞིན་བོད་ནང་ལ་ཛ་དག་གི་གནས་ཚུལ་གགས་ཆེན་པོ་དང་དམིགས་བསལ་བ་དེ་འད་བྱུང་དུས། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་འཕག་འཚག་འད་
ཁ་ཤས་ཤིག་སོང་གནང་ནས་བསད་པ་མ་གཏོགས། དེ་མིན་ནམ་རྒྱུན་དེ་ཙམ་གི་མེད་པའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་མཐོང་བསད་ཀི་འདུག 
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 དེར་བརེན་ང་ཚོར་འགན་འཁུར་ངངས་དེ་གང་འད་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་ཐུགས་བསམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་རེད་འདུག 
གནད་དོན་གཅིག་འདི་ཁ་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁ་གསང་ན་གོ་བདེ། ནམ་ལངས་ན་འགོ་བདེ། ཕི་ལ་ཞབས་བོ་འཁབ་པ་ལ། ནང་
དུ་རྡོག་ག་འགིག་པ་དགོས། ནང་དཔའ་བོའ་ིདཔའ་གལ་མ་བཤིག་ན།། ཕི་གེ་སར་དམག་ལ་སྐྲག་དགོས་མེད།། ཟེར་བ་བཞིན་བཀའ་ཤག་
སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་སིད་བྱུས་གསུམ་ནང་ལ་ཆིག་སྒྲིལ། གསར་གཏོད། རང་ཁ་རང་གསོ། གསུམ་ཡོད་པ་རེད། འདས་པའི་ལོ་བཞི་ཙམ་
ཕིན་ཟིན་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་འགེལ་བཤད་བསོན་དུས་ཆིག་སྒྲིལ་གི་ངོ་བོ་དེ་ཚང་མ་ག་སྒྲིག་པོ་དང་། རྡོག་ར་ཆིག་སྒྲིལ་ཡོད། བོད་ནང་ལ་
རྡོག་ར་ཆིག་སྒྲིལ་ཡོད། ཕི་ལོགས་སུ་རྡོག་ར་ཆིག་སྒྲིལ་ཡོད་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་བལྟས་ན། ང་
ཚོ་ཛ་དག་གི་གནས་ངངས་ཐོག་ལ་འགན་འཁུར་ངངས་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་དཀའ་ངལ་འཕད་བསད་པ་དེ་ཉེ་འཆར་འདས་ཟིན་པའི་གནས་
ཚུལ་དེ་རེད། བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ཐེངས་ ༥༦ པའི་གནས་ཚུལ་ལས་བྱུང་བ་དེ་གསལ་པོ་རེད། དེའི་
ཐོག་ནས་རེ་ཟུང་ཞིག་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུ་གི་ཡིན། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་འཇིགས་སུ་རུང་
བའི་སི་ཚོགས་འབེལ་ལམ་གི་ད་རྒྱ་དེ་ཚོའི་ནང་ནས་ཛ་རེ་ཛོ་རེ་མཐོ་བ་དང་དམའ་བ་མང་པོ་བཤད་ཟིན་པ་རེད། དེ་ཚོ་ད་ལྟ་ས་ཕོགས་ག་
སར་ཁབ་བསད་ཡོད་པ་རེད། འགོ་བཞིན་པ་རེད། དེར་བརེན་ང་རང་ཚོས་དེ་ལ་འགན་འཁུར་མཁན་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ལ་ལྟ་
ངངས་དང་ཐུགས་སང་ཐོག མ་འོངས་པར་དམིགས་བསལ་གི་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་འགན་གང་འད་ཞིག་འཁུར་དགོས་
ཀི་ཡོད་པ་ཐུགས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེའི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དང་པོ། དཔེ་
བཞག་ན་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་རྒྱལ་ས་གཉིས་པར་གགས་པའི་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་ལས་འགུལ་སེལ་ངངས་མ་འགིག་པ་
རེད། གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་མི་མང་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་ལ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྔའི་ལས་འགུལ་མཉམ་དུ་
སེལ་གི་ཡོད་ཟེར་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐད་གགས་ཁབ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཉེ་ཆར་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀི་
ལས་འགུལ་དེ་མཉམ་དུ་སེལ་ཐུབ་ཀི་མེད། དེ་ཁ་གསལ་གཏིང་གསལ་རེད། ཐུག་ས་དེ་སྐད་འབོད་ཀི་ཐོག་ནས་རེད། མི་མང་གིས་སྐད་
འབོད་ག་རེ་རྒྱག་པ་ཡིན་ནའང་འགིག་གི་མེད། སོ་སོས་གཏན་འབེབས་བ་དགོས་ཞེས་པ་དེའི་ནང་ལ་ཁ་ཤས་ཀིས་གཞུང་གི་ལངས་
ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་སྐད་འབོད་རྒྱག་གི་ཡིན། ཁ་ཤས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ཐོག་མར་བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ལ་བོད་མིའི་རང་དབང་
སྒེར་ལངས་ཐོག་མར་བས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་སྐད་འབོད་དེ་ཚོ་རྒྱག་དགོས་ཀི་ཡོད། དེ་ཚོའི་ནང་ལ་བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན། རྒྱ་
མི་བོད་ནས་ཕར་རྒྱུགས་ཤིག ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ཁི་ལོར་བརན་པར་ཤོག ཟེར་བ་དེ་ཚོ་ཡིན་ཞེས་བརོད་དུས། 
དེའི་ནང་ནས་བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན། རྒྱ་མི་བོད་ནས་ཕར་རྒྱུགས་ཤིག་ཟེར་བ་དེ་ལ་ངོས་ལེན་བེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཟེར་ནས་
ཚོགས་པ་གཉིས་ཕིར་འཐེན་བས་པའི་གནས་ངངས་དེ་གསལ་པོ་གསལ་རང་བས་ནས་ང་ཚོ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་ཆགས་པ་
རེད། དེ་འདའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་སང་ཡོད་ཀི་རེད། དེའི་གནད་དོན་དེ་དག་གི་ང་རང་ཚོ་ད་ལྟ་འཛིན་བཞིན་པའི་སིད་བྱུས་གཉིས་ཕན་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་པ་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གིས་སྒྲིག་གཞི་ནང་ལ་དབུ་མའི་ལམ་ལ་
རྒྱབ་སོར་བེད་ཀི་ཡིན། མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱག་གཅིག་མཆོངས་གཅིག་བེད་ཀི་ཡོད། ཅེས་པའི་རྣམ་པ་དེ་ངོན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་
རེད། གནད་དོན་དེ་ཡིན་དུས། དེ་དག་གིས་ང་ཚོའི་སིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་ཀི་ཡོད་ན་ཡག་པོ་རེད། འོན་ཀང་ཚོགས་པ་མཉམ་འབེལ་
མ་ཐུབ་པའི་གསར་འགྱུར་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། མཛུབ་མོ་ལྔ་བརངས་ནས་རུབ་རུབ་བས་པའི་མཁུ་ཚུར་ནང་ནས་མཛུབ་མོ་གཉིས་མར་
འབུད་སོང་། མཛུབ་མོ་གསུམ་མ་གཏོགས་ལྷག་མི་འདུག དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་དེ་ལ་ཆིག་སྒྲིལ་གི་ནུས་པ་
ཉམས་རྒྱུའི་གཞི་ར་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་ཡིན། དེ་འཕལ་དུ་ཟེར་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ངས་གང་ཡང་བརོད་ཀི་མེད། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་
རྒྱུ་དེ་གནས་ངངས་གང་མཐོང་བ་དེ་ཞུ་གི་ཡོད། དེ་དང་དེ་འདའི་གནས་ངངས་ལ་བརེན་ནས་མགོ་འཛུགས་ས་དེ་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་
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ལ་ནས་བཙུགས། དེ་ནས་ཨ་རི་ནིའུ་ཡོག་དང་ནིའུ་འཇར་སི་ནང་གགས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། གཏམ་བཤད་རིམ་པ་མང་པོ་བས་
འདུག འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ད་རྒྱ་མང་པོའ་ིནང་ལ་ངོན་འདུག ཕ་གིར་ཁོད་རང་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་བཙོང་མཁན་རེད། བོད་རང་བཙན་
བཙོང་མཁན་རེད། ཟེར་མཁན་དེ་དག་ད་རྒྱའི་ནང་ངོན་འདུག དེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ཕུན་ཚོགས་སེ་བཞིའི་
ཚོགས་ཁང་ནང་ལ་དབུ་ལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ལའང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལྷ་དང་ངོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནང་
བཞིན་ཡིན་པ་དང་། བོད་རང་བཙན་སྐད་འབོད་རྒྱག་མཁན་དང་དེ་རིང་གལ་ཆེན་བཟོ་མཁན་དེ་དག་བདུད་ལྷ་བིན་ནང་བཞིན་ཡིན་པའི་
གནས་ཚུལ་དེ་ཚོའང་ལུང་འདེན་བས་འདུག མདོར་བསྡུས་ན་ཚུར་ཞབས་འདེན་རེད་བརོད་མཁན་དེའང་བོད་པ་རེད་འདུག ཕར་བདུད་ལྷ་
བིན་ནང་བཞིན་རེད་འདུག་བརོད་མཁན་དེའང་བོད་པ་རེད་འདུག གང་ལྟར་དོན་དག་གཉིས་ཀས་རྒྱ་ནག་ལ་ག་ཚོད་བཤད་ཐུབ་ཡོད་མེད་
མ་ཤེས། གནས་ངངས་དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་ཆིག་སྒྲིལ་གནས་ངངས་དེར་གནོད་སོན་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད་འདུག དེར་བརེན་ང་ཚོ་
གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཚོའི་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་ལ་ང་ཚོ་ཕི་ལོགས་ནས་འགན་གང་འད་ཞིག་འཁུར་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ན་
བསམ་བསམ་དང་། དེར་ངས་དཔེ་མཚོན་ཞིག་བཞག་ན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་དབུ་བཞུགས་གནང་ས་དེའི་ནང་ལ་
བརན་འཕིན་ཞིག་བཏང་འདུག དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དེ་འད་མི་འདུག ཚོགས་པ་བེ་བག་པ་
ཞིག་ཡིན་ཟེར་མཁན་བཞི་འདུག བོད་ཀི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས། མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས། བོད་རིགས་སི་
མཐུན་ཚོགས་པ་དེ་བཞིའི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་ཟེར་མཁན་བཞིས་གཏམ་བཤད་བས་འདུག དེ་ཚོའི་ནང་ལ་རྒྱ་མི་ལ་ཕར་བཤད་དགོས་པའི་
སྐད་ཆ་ཚིག་གཅིག་རང་བཤད་མི་འདུག དེ་རིང་སྔ་དོ་འགིག་མ་སོང། མཐུན་མ་སོང་། འོས་མ་སོང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལ་
བརི་མ་སོང་རང་རང་བཤད་དེ། ད་དུང་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་དེ་བརི་སྲུང་དེ་འད་ཞིག་ཞུས་འདུག་བསམ་བསམ་གི་ངོ་
ཚ་དགོས་པ་ཞིག་ཕར་མཐོང་སོང་། ཁོ་རང་ཚོས་ཚུར་བལྟ་སོད་ཡོད་ཀི་རེད། དེར་བརེན་གནས་ངངས་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་འགོ་གི་འདུག 
རྒྱ་མི་ལ་ཕར་བཤད་དགོས་པའི་ཚིག་གཅིག་བརོད་མ་ཐུབ་པར་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ལ་ཚུར་བཤད། དེ་བཞིན་ད་རྒྱ་ནང་བངན་མི་འོས་པ་དེ་འད་
ཡོད་པ་རེད་གསུངས་འདུག གསུངས་ན་ད་གིན་དེ་རེད། ཁོད་རང་རང་བཙན་བཙོང་མཁན་རེད། ཁོད་རང་གཞོན་ནུ་བཙོང་མཁན་རེད། དེ་
ཚོའང་ཚང་མ་བཀྲམ་ཚར་འདུག གནས་ངངས་དེ་ཚོ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ཆིག་སྒྲིལ་དེ་གང་འད་ཞིག་གནས་ཡོད་དམ། བཀའ་ཤག་གི་ཆིག་
སྒྲིལ་དེ་ཡར་རྒྱས་ག་ཚོད་འགོ་ཡོད་དམ། འཐུས་ཤོར་འགོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག ང་ཚོས་སྔོན་མ་ལས་འགུལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོ་
མཇུག་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ གི་ལོ་མགོ་ལ་སེལ་བ་རེད། མི་མང་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་ལས་འགུལ་སེལ་བ་རེད། ལས་འགུལ་སེལ་བའི་
སྐབས་སུ་ང་ཚོས་འཕེད་དར་དེ་ཚོ་གཏན་འབེབས་བས་ཡོད་པ་རེད། སྐད་འབོད་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་མི་མང་གི་གནས་ངངས་དེ་ལྟར་ཡིན་དུས་
མི་མང་གི་རྣམ་པ་ལ་གཞག་ཡོད། ང་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་འཕད་ཡོད་པ་མ་རེད། 
 ཡིན་ནའང་ངས་འཇོག་དགོས་པ་རེད་ཟེར་གི་མེད། དེའི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི་གཞུང་གི་ཐ་སྙད་དེ་མང་པོ་ཞིག་
བེད་སོད་བཏང་འདུག དེ་ཚོས་བཀའ་ཤག་གི་ཐུགས་སང་བྱུང་ཡོད་ཀི་རེད་དན་གི་འདུག འོན་ཀང་ད་ལྟའི་ལས་འགུལ་དེ་གཞུང་འབེལ་གི་
ངོ་བོ་ཡིན་པ། གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་བཞིའི་མིང་འབོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ལས་འགུལ་དེ་གཞུང་འབེལ་གི་ངོ་བོ་
ཡིན་པ་རང་རང་གསུངས་འདུག ཡུ་རོབ་ལ་ཁས་ཉིན་མོ་ལས་འགུལ་སེལ་བ་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དབུ་བཞུགས་གནང་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ཡུ་རོབ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ལས་འགུལ་སེལ་བ་རེད། ཨ་རིར་
New York དང་ New Jersey བོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པས་ལས་འགུལ་སེལ་བ་དེ། གཞུང་འབེལ་གང་འད་བས་ནས་ཆགས་
ཀི་ཡོད་དམ་བསམ་བསམ་རེད། ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ལས་བེད་བངན་འཛིན་དབིག་གཉེན་དོན་གཅོད་ཁང་གི་སྐུ་ཚབ་བས་ནས་ཕ་
གིར་སྐུ་མགོན་གི་ངོ་བོ་ལ་ཕེབས་འདུག ཡིན་ནའང་དེ་གཞུང་འབེལ་ཡིན་ན། ཨ་རི་དོན་གཅོད་ཁང་གིས་གཞུང་འབེལ་གི་ངོ་བོ་ལ་ངོས་
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འཛིན་བེད་དགོས་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། དེ་འདའི་རྣམ་པ་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ལ་འཁྲུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐེབས་ཀི་
འདུག་སྙམ། གཞུང་འབེལ་གི་ངོ་བོ་ཡིན་བརོད་ནས་ཕ་གིར་འགོ་སོད་པའི་གནས་ངངས་དེ་འདའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་འགན་གགས་ཆེན་པོ་
འཁུར་དགོས་པ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་ཀི་ཡོད། ངས་ཚིག་གཅིག་མ་ཞུས་རང་ཞུ་ཆགས་ཀི་འདུག དེའི་ཐོག་ནས་དཔེ་ཆ་བཞག་ན། 
ང་ཚོའི་སྐད་འབོད་ཀི་ཐོག་ལ་བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན། རྒྱ་མི་བོད་ནས་ཕར་རྒྱུགས་ཟེར་ན། རབ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། ༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ངོ་རོལ་རྒྱག་མཁན་དང་། དེ་འདའི་བསམ་བོ་གཏོང་མཁན་ཡང་མང་པོ་འདུག དེ་ཡིན་ན་སིར་བཏང་གི་
ང་ཚོས་མི་མང་ལངས་གླུ་དེ་གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་བཟོས་པ་རེད། སྔོན་མ་ངས་མགོ་དེ་ཙམ་མ་འཚོས་དུས། གཏོང་མི་ཆོག་པ་བཟོས་པ་རེད་
ལབ་པ་དེ་ཚིག་ཆེ་དགས་པ་ཡིན་སིད། གཏོང་རྒྱུ་མེད་པ་བཟོས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་གསུམ་བཅུའི་དན་གླུ་དེ་གཏོང་བསད་ཀི་འདུག གསུམ་
བཅུའི་དན་གླུ་ནང་ལ་བོད་མི་རྒྱ་དམར་འོག་ནས་སྒེར་ལངས་ཀིས་རྒྱ་དམར་བཙན་རྒྱལ་བོད་ནས་མཐར་བསྐྲོད་ཀིས་རྒྱལ་ཁའི་གླུ་དབངས་
གསུམ་བཅུའི་དན་གསོ་འབུལ། དེ་འདའི་ཚིག་འདུག གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ནས། །ཀླ་ཀློའ་ིགདུག་རྩུབ་འོག་ལ། །སྙིང་ངོབས་ཞུམ་པ་
མེད་པ། །རང་བཙན་ལས་འགུལ་སེལ་བར། །རེས་སུ་ཡི་རངས་ངང་ནས། །ཡིད་ལ་དན་ཞིང་གུས་བརི་ཞུ། །གཞིས་བེས་ཆོལ་གསུམ་བོད་
མིས། །རྡོག་ར་ཆིག་སྒྲིལ་ངང་ནས། །རང་བཙན་ལེན་པའི་འཐབ་རོད་ལ། །གོམ་བགོད་མདུན་ནས་མདུན་དུ་བསོད། དེ་འད་འདུག དེ་སིར་
བཏང་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ལོར་དཔར་སྐྲུན་བས་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་དེའི་ཚིག་འདིར་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཡོད་ཀི་མ་
རེད་དན་གི་འདུག ང་ཚོ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་གཞུང་འབེལ་མཛད་སྒོའ་ིལས་རིམ་ནང་ལ་གསུམ་བཅུའི་དན་གླུ་དེ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་
འདུག དེ་འདའི་གནས་ངངས་ལ་བལྟས་ན་བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན། རྒྱ་མི་བོད་ནས་མཐར་བསྐྲོད་བཏང་ཞེས་པ་དེ་ལ་དཀའ་ངལ་
ཞིག་ཨེ་ཡོད་ན་བསམ་པ་ཞིག་འདུག ཡིན་ནའང་གནས་ངངས་དེ་དག་ལ་བཀའ་ཤག་དང་འཛིན་སོང་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་གནས་ཚུལ་
གསལ་པོའ་ིཐོག་ནས་ལངས་ཕོགས་ཤིག་གཟིགས་དགོས་པ་དང་། སི་ཚོགས་ལ་བརྡབ་གསིག་མི་ཡོང་བ་ཞིག་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་
པོ་རེད་འདུག་མ་གཏོགས་དཀའ་ངལ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་། གཞུང་གི་ལས་བེད་སྐུ་ཚབ་གཅིག་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་གཞུང་འབེལ་དུ་ངོས་འཛིན་
གང་འད་བས་ནས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།ཤུབོད་རིགས་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་བས་པ་དེ་གཞུང་འབེལ་གི་མཛད་སྒོ་ཡིན་ན།ཤུབོད་རིགས་སི་
མཐུན་ཚོགས་པ་དེ་གཞུང་འབེལ་ག་འད་བས་ནས་ཆགས་པ་རེད།ཤུགཞུང་འབེལ་ཆགས་ཡོད་ན་འཛིན་སོང་གི་སྒྲིག་གཞི་ཟུར་འཛར་དོན་
ཚན་ག་རེའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད།ཤུདེ་དག་ང་ཚོས་ཤེས་ནས་གནང་དགོས་ཀི་འདུགཤུདེ་བཞིན་ཕར་ཕོགས་ནང་ལ་མི་ཡོད་ས་རེད།ཤུགསུང་
རྒྱུན་ལ་ང་ཚོའི་ཐ་སྙད་དེ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བེད་སོད་བཏང་ཡོད་པ་དེ་སྙིང་རེ་པོ་རེད།ཤུཆེས་ཉུང་ཉུང་རེད། མི་ཉུང་ཉུང་ཁ་ཤས་གཅིག་
གིས་དེ་རིང་གི་མཛད་སྒོ་དེ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བར་ཕེབས་པ་རེད་གསུངས་ཀི་འདུགཤུདཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་དབུ་བཞུགས་
ཡོད་པའི་ཚོགས་འདུ་དེའི་ནང་ལ།ཤུདེ་རིང་སྔ་དོ་མི་ཁ་ཤས་ཤིག་སེབས་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་གཏོར་བཤིག་བཏང་བར་སེབས་པ་ཡིན་པ་དང་།ཤུ
དེའི་ནང་ཚིག་གཅིག་ངས་མ་ཞུས་རང་ཞུ་ཆགས་ཀི་འདུགཤུམི་དེའི་མིང་དེ་ཧ་གོ་མ་སོང།ཤུཡིན་ནའང་མི་གཅིག་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
ལས་ཀ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བས་པ་ཡིན།ཤུབས་རེས་མང་པོ་བཞག་མཁན་ཡིན་ཟེར་མཁན་གཅིག་གིས་དོན་དག་ད་རེས་ཀི་མི་དེ་ཚོས་བས་པ་
དེ་རྒྱ་མིས་བེད་སོད་གཏོང་གི་རེད།ཤུགཏོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་སྔ་མ་བོད་ནས་བོད་མི་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་དར་ཆ་དེ་མར་ཕབ་ནས་བོད་ཀི་
དར་ཆ་དེ་ཡར་བསྒྲེང་བ་དེ་རྒྱ་ནག་གིས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བེད་སོད་རིམ་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།ཤུདེས་གནོད་སེལ་བ་ལས་
ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་གཙོ་བོ་དེ་བོད་རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་ཕི་ལོ་ཤུ༢༠༠༨ཤུལོར་རྒྱ་ནག་ལྩགས་རི་ཡིན་
ནམ། གང་དུ་ཡིན་ནམ། བོད་ཀི་རྒྱལ་དར་བསྒྲེང་འཛུགས་བས་པ་དེས་གནོད་ཆེན་པོ་བསལ་ཡོད་པ་དང་།ཤུགནོད་སེལ་ངངས་དེའང་བོད་
དོན་རྒྱབ་སོར་བ་མང་པོ་གཅིག་བོད་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་དང་། མཐུན་རེན་སོད་མཁན་མང་པོ་གཅིག་ལ་ཐོངས་མཆན་མ་རག་པ་དང་།ཤུདེ་
བཞིན་གཉེན་འབེལ་འགོ་རྒྱུར་འགོག་རེན་བས་པ།ཤུདེའི་ལུང་འདེན་བེད་ཕོགས་དེ་ལ་མི་གཅིག་གིས་རྒྱལ་དར་བསྒྲེངས་འཛུགས་བས་པ་
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དེ་ལ་སོན་འཛུགས་བས་པ་དེར་ཧ་ལས་པའི་བོ་ཕམ་བྱུང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤུནམ་རྒྱུན་ནས་ང་ཚོས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གཞིས་ལུས་བོད་
མི་དེ་ཚོ་ལ་རང་དབང་ཡོད་པ་མ་རེད། ལས་འགུལ་རེ་རེ་སེལ་ཡོང་བ་དེ་ལ་བོད་རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་དེ་ལ་གནོད་བསལ་ཡོད་
ནའང་། ང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གནོད་བསལ་བ་དེ་ཁུངས་སེལ་ཡོད་ན་གནོད་བསལ་བ་ནི་གནོད་བསལ་བ་རེད།ཤུགནོད་བསལ་ན་སྡུག་
པ་རེད།ཤུཡིན་ནའང་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཞིག་གིས་རྒྱལ་དར་བསྒྲེངས་འཛུགས་བས་པ་འདི་རྒྱ་མིས་བེད་སོད་བས་ནས་ཧ་ཅང་སྡུག་ཅག་
ཆགས་པ་རེད་ཟེར་བ་འདི་ཧ་ལས་པའི་བོ་ཕམ་བྱུང་ཞེས་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤུརང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་དེ་ཚོས་དེ་འད་
བས་ནས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད།ཤུརང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་དེར་ང་ཚོ་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་རྒྱ་མིར་འབེལ་
མོལ་བ་རྒྱུ་དེར་གནོད་བསལ་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ།ཤུཕན་ཐོགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ངོས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་ངས་དེར་
བསོམས་གང་ཡང་རྒྱག་ཐུབ་ཀི་མེད།ཤུདེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་འདའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་ཀི་འདུགཤུངས་ཕར་
ཕོགས་ཕོགས་གཅིག་རེད་ཟེར་གི་མེད་དེ། ཡིན་ནའང་སྐད་ཆ་ཤུཤོད་ངངས་ཐོག་ནས་གཙོ་བོ་དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནས་སྔོན་མ་
ལམ་ངོན་གནང་ཡོད་པ་རེད།ཤུདང་པོ་འཚེ་མེད་ཞི་བ།ཤུགཉིས་པ་ཡུལ་ཁིམས་དང་མཐུན་པ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།ཤུགསུམ་པ་ཆེ་མཐོང་ལྡན་
པ་དགོས་ཀི་རེད་གསུངས་པ་རེད།ཤུདེ་ཡིན་དུས་ཡུལ་ཁིམས་དང་མཐུན་པ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན།ཤུསྐབས་དེ་དུས་ཨ་རིའི་ཉེན་རོག་པས་ཕར་
ཚུར་རིས་སོད་རེས་བས་འདུགཤུདཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་བཞུགས་སའི་ནང་གི་མི་དེས་གསུང་ངངས་ནང་བཞིན་བས་པ་
ཡིན་ན། ཕ་གིར་རང་བཙན་རོད་མཁན་བོད་པ་ཞིག་གིས་གཞན་པ་དེར་གཞོན་ནུ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་ནམ་བོད་རིགས་སི་མཐུན་
ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཡིན་ནམ་གཅིག་འཐེན་གབས་འཐེན་གབས་བེད་དུས། ཉེན་རོག་པར་རིས་སད་པ་ཡིན་གསུང་གི་འདུགཤུཡིན་
ནའང་ཉེན་རོག་པ་ཚོས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཞུ་རེས་དང་བརྡུངས་རེས་མ་བས་ན་ལས་འགུལ་ག་རེ་སེལ་ནའང་འད།ཤུསྐད་འབོད་ག་རེ་
བརྒྱབ་ནའང་འགིག་གི་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཡོད་བསད་ཀི་འདུགཤུགནས་ངངས་དེ་ཚོ་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད།ཤུབཤད་ངངས་ཐོག་
ནས་འགིག་གི་མེད་ནའང་།ཤུདོན་དག་ངོ་མ་དེ་ང་ཚོའི་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་གནོད་སོན་ངོ་མ་འགོ་རྒྱུའི་གཞི་ར་རེད་འདུགཤུདེར་ཐབས་ལམ་དང་ལམ་
ངོན་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 འདི་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་ལ་ཞུ་རྒྱུར།ཤུང་ཚོས་འགན་ཁུར་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད།ཤུཁ་སང་གསུམ་བཅུའི་
དུས་དན་གི་གསུང་འཕིན་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བོད་དོན་དཀའ་རོག་སེལ་ཐབས་སུ་ཁ་བལ་མ་ཡིན་པར་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་
རང་སོང་ཡོང་ཐབས་སུ་གཉིས་ཕན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ལག་བངར་བས་དང་བེད་མུས་ཡིན་གསུངས་པ་དེ། གསུང་འཕིན་འདིའི་
ནང་དུ་གསལ་པོ་གསལ་རང་བས་ནས་བིས་ཡོད་པ་རེད།ཤུཡིན་ནའང་དེའི་སྔོན་ནས་སྐད་འཕིན་དང་ད་རྒྱ་འད་མིན་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་
ནས་བོད་དོན་དཀའ་རོག་སེལ་ཐབས་སུ་རང་བཙན་མ་ཡིན་པར་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ཟེར་བའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཚང་
མར་འགོ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།ཤུཡི་གེ་འདི་གང་འད་བས་ནས་སེབས་པ་རེད་ཅེས་བདེ་སྲུང་དྲུང་ཆེར་ཞུས་པ་ཡིན།ཤུབཀའ་ཤག་གི་ཡི་གེ་ངོ་
མ་དེ་རེད་མི་འདུག་ཟེར་ནས་མཇུག་མ་བརད་གཅོད་གཏོང་དུས་གང་འད་ཞིག་གནང་ཡོད་དམ།ཤུདོན་དག་ཕི་རྒྱལ་བོད་རིགས་ཚོགས་པ་
ཁག་ལ་བཏང་ནས་ཡི་གེ་ཡོང་ས་འདི་ཨ་མི་རི་ཀའི་བོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཞིག་གིས་ཚུར་བཏང་ཡོང་བ་ཞིག་རེད་འདུགཤུའདི་
རེད་ཅེས་སེབས་ཡོང་དུས། དེ་འདའི་རིགས་སུ་བཅས་པ་དེ་ཚོ་ཚིག་ཆུང་ཆུང་མ་རེད།ཤུཆེན་པོ་རེད།ཤུརང་བཙན་མ་ཡིན་པ་ཟེར་བ་འདི་རང་
བཙན་རོད་ཀི་མིན་ཟེར་ན་ཁག་ཁག་རེད།ཤུརང་བཙན་མ་ཡིན་པ་ཟེར་དུས། སྔོན་མ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དེ་རང་བཙན་མ་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད་
དམ་ག་རེ་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད།ཤུའདིའི་ཐ་སྙད་འདི་བཀའ་ཤག་གི་ཚིག་ཡིན་ནམ་མིན།ཤུམ་གཞི་ན་ནིང་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བྱུས་དང་འབེལ་བའི་དེབ་གཅིག་བཏོན་ཡོད་པ་རེད།ཤུདེའི་ནང་ལོགས་ལ་ཚིག་དེ་ཡོད་པ་རེད།ཤུདེ་འད་ཡིན་དུས་འདི་ཨིན་ཇིའི་ཚིག་གཅིག་
ནས་བསྒྱུར་ཡོང་བ་རེད་དམ།ཤུབོད་སྐད་ཚིག་གཅིག་སེབས་པ་རེད་དམ།ཤུའདིས་འཁྲུག་གཞི་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན ་འཚབ་འདུགཤུ
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ཆབ་སིད་ཕི་ལོ་ཤུ༢༠༡༥ཤུགསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ཐེངས་ ༥༦ པའི་ཐོག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་ཡོངས་ཁབ་གསུང་བཤད་འདི་ཆབ་
སིད་དབུ་ཁིད་ཀི་གསུང་བཤད།ཤུསྔོན་མ་ ༢༠༡༡ཤུབར་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསུང་འཕིན་དང་གཅིག་མཚུངས་ལྟ་
བུ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད།ཤུའགོ་ངངས་གཅིག་པ་བས་ནས་བཟོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།ཤུགནས་ངངས་དེ་འད་ཡིན་དུས། ཡོངས་ཁབ་ཀི་གསུང་
འཕིན་འདི་བཀའ་ཤག་གིས་ཁ་མ་ཕེ་སྔོན་ནས་འཛམ་གིང་ས་ཕོགས་ག་ས་གང་དུ་ཁབ།ཤུདེའང་ནོར་བསད་པ་དེ་བཏང།ཤུདེ་འད་བས་པ་ཡིན་
ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུགཤུདེ་ཚོ་ང་ཚོས་འགན་འཁུར་མ་ཐུབ་པའི་རྣམ་པ་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་བསད་ཀི་འདུགཤུའདི་གཅིག་ཞུ་
འདོད་བྱུང་སོང།ཤུདེ་དང་མཉམ་དུ་ང་ཚོས་ཕན་ཚུན་རོད་པ་མང་པོ་བརྒྱབས་བསད་པ་ལས་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་ག་རེ་སེལ་ནའང་གཅིག་
གིས་གཅིག་ལ་གུས་ཞབས་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་ཀི་འདུགཤུབོད་རང་བཙན་རོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ནའང་བོད་པ་རེད། བོད་པའི་དོན་
དུ་རོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།ཤུདབུ་མའི་ལམ་དུ་འགོ་མཁན་ཡིན་ཟེར་ནའང་བོད་པ་རེད། བོད་པའི་དོན་དུ་རོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།ཤུའདི་ཡིན་དུས་
གཉིས་ཀས་སོ་སོ་གཅིག་གིས་ལངས་ཕོགས་གཅིག་འཛིན་ནས་སོ་སོའ་ིལངས་ཕོགས་འདི་ཟིན་པ་རེད།ཤུགཞན་དེར་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་
པའི་ཚོར་སང་འད་ཨེ་ཡོད་དམ་བསམ་པ་ཞིག་ཡོད་དེ།ཤུཡིན་ནའང་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཞབས་འདེན་རེད། གཅིག་གིས་གཅིག་
ལ་བདུད་རེད། དེ་འད་ལབ་དགོས་དུས། རྒྱ་ལ་ལབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད།ཤུཞི་ཅིན་ཕིན་ལ་ལབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད།ཤུཞི་ཅིན་ཕིན་
བདུད་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།ཤུཞི་ཅིན་ཕིན་ཡག་པོ་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད།ཤུམི་གུ་ཡངས་པོ་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད།ཤུཚད་དང་ལྡན་
པ་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད།ཤུམའོ་ཙེ་ཏུང་གིས་སྔོན་མ་ཆོས་དུག་རེད་ལབ་པ་རེད།ཤུད་ལྟ་བར་དུ་སྔོན་མ་བདུད་རེད་ལབ་ཡོད་ན། དེང་སང་
བདུད་རེད་ཟེར་ས་མ་རེད།ཤུའདི་ཡིན་དུས་དེ་འདའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་འགན་ཁེར་ངངས་ཀི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མང་
ཚོགས་དེ་ཚོར་ལ་མ་དག་པ་བས་ན་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤུཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དུས་དགུ་པའི་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ་དེ་དང་འབེལ་བའི་སྒེར་གི་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དང་པོ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། བོད་
ཀི་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་ཚོར་མྱ་ངན་དང་གུས་འདུད་བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་འདས་ཟིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕར་
བལྟས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་བོད་མི་རིགས་དེ་དངོས་གནས་དར་རྒྱས་གགས་ཆེན་བྱུང་བ་མ་ཚད། དངོས་གནས་གང་ས་ཅི་ཐད་ལ་གཞན་
དིང་མི་ལྕོགས་པ་དེ་འད་ང་ཚོའི་ཚོགས་ར་འདིར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གི་ཐང་ག་ཁ་ལྷམ་མེར་བས་ནས་གཞག་ཡོད་
པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ང་ཚོ་ངོབས་ཆེ་བའི་སྒང་ལ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་གང་ཆགས་ཀི་འདུག་ཟེར་ན། མིག་སྔར་ག་རེ་
ཆགས་ཀི་འདུག་ཟེར་ན། བོད་ཀི་གནས་ངངས་སྐོར་ལ་ཆོས་དང་། རིག་གཞུང་། མི་རིགས་ཀི་ར་དོན་ཐོག་ཕོགས་གཉིས་ཀར་ང་ཚོས་ཕི་
ལ་ངོམ་རྒྱུ་དང་། ནང་གི་ཉིང་བཅུད་ལྟ་བུ་དེ་གཉིས་ཆགས་འདུག དེས་ན་ཆོས་ཕོགས་ཀི་ལས་དོན་སྐོར་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་
ཆོས་མེད། ཆོས་དུག་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་སྤྲུལ་སྐུའི་ལམ་ལུགས་སྐོར་ཁོ་རང་གིས་ཆབ་སིད་འཁེར་ཡོང་ནས། ཆོས་ཕོགས་སྐབས་ལ་གཡོ་
སྒྱུ་འཁབ་ནས། ཕར་འཐེན་ཚུར་འཐེན་བས་ནས་ནར་ནར་ཟུར་ཟུར་ལེབ་ལེབ་དེ་འད་བཟོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་ཕོགས་ཀི་ལས་དོན་སྐོར་
ཤེས་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། དོན་གི་བདག་པོ་ད་ལྟའི་ཆར་༸གོང་ས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་གཙོས་པའི་བ་ཆེན་ཁག་བཞི་དང་། དགེ་འདུན་གི་
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སེ་ཚང་མ་ཁ་རུག་རུག་བས་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོས་གང་བས་པ་ཡིན་ན། ཆོས་ཕོགས་ཀི་ལས་དོན་ག་རེ་ཡིན་ནའང་། དེ་
ཚོས་ལམ་ངོན་དང་བསབ་བ་ལ་ར་འཛིན་བེད་དགོས་པ་རེད། ད་ལྟ་ཁ་ལྷམ་མེར་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་རིས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། ཆོས་མེད་སྨྲ་བ་ཞིག་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་དོན་དུ་ཆོས་ཕར་འཐེན་ཚུར་འཐེན་བས་ན་ར་བ་ནས་འགིག་གི་མི་འདུག གཉིས་པ། མི་
རིགས་ཀི་དོན་དག་དེ་རེད། མི་རིགས་ཀི་ར་དོན་དང་། བདེ་དོན་དང་། རང་དབང་སར་གསོ་ཡོང་རྒྱུ་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད། མི་རིགས་ཀི་
དོན་དག་ལ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་དུ་གར་ནས་ལོ་ ༥༦ ཙམ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ ༥༦ ནང་རྒྱལ་སི་ཁག་དང་། དེ་ཚོ་ཚང་མས་རྒྱབ་སོར་
ཡིན་དང་ཡིན། གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་ཐོག་ཞི་བའི་རེས་དན་གི་དུས་སྐབས་དེར་ལས་འགུལ་ཞིག་སེལ་གི་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་དོན་དམ་ག་
རེ་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན། གནའ་བོའ་ིང་ཚོའི་བོད་ཀི་གཏམ་དཔེ་ལ་ཡོད་པ་བཞིན་ད་ལྟ་ཕི་རོལ་དུ་ཆར་པ་གཏོང་སོད་ཀི་འདུག ཕི་དགའི་
ཆར་པ་ལས་ནང་དགའི་ཟགས་ཐིགས་ཀིས་སྡུག་ཅེས་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ག་རེ་མཚོན་གི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། མི་རིགས་ཀི་ར་དོན་
རོད་དུས་གཅིག་ཕར་རེད། གཅིག་ཚུར་རེད། ཡར་རེད་མར་རེད། དངོས་གནས་དང་གནས་བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་
མཁན་དེ་ཚོ་མིག་ངོར་ཤུཤར་གི་ཡོད་དམ་བསམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཡོད། དེ་འདའི་རྡོག་ར་ཆིག་སྒྲིལ་མེད་པའི་དངོས་འབས་ཆུང་ཚགས་རིགས་
བས་བསད་པ་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་བོ་ཕམ་ཡོད། ད་གིན་ཕག་རོགས་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་གནང་སོང་། དེའི་སྐོར་ལ་མི་རིགས་ཀི་བདེ་དོན་
རོད་ལེན་བེད་ཡོང་དུས། རྡོག་ར་ཆིག་སྒྲིལ་བེད་དགོས་ཀི་རེད་མ་གཏོགས་གཅིག་གཉིས་རེད་ལབ་ནས་བསད་ན་རྡོག་ར་ཆིག་སྒྲིལ་གང་
འད་ཡོང་གི་རེད། ད་ལྟ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་བཞུགས་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་བས་པ་ཡིན་ན་གང་འད་ཆགས་ཡོང་གི་རེད། བོད་ཀི་བདེ་དོན་
དེ་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་གཡོ་སྒྱུ་བང་ཆུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ཚང་མས་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ག་རེ་
ངོས་ལེན་བེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཟེར་ན། ༥༦ ནས་ཆབ་སིད་ཀི་སྐོར་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕིན་ཡོད་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་ངོས་ལེན་བེད་དགོས་ཀི་
རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གི་ཐང་ཀ་འདིར་འདུག མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་གི་ཐང་ཀ་དེ་བཞིན་དུ་འུར་ཙམ་བཤད་
ན། འཛམ་གིང་གསུམ་ཆ་གཉིས་དབང་བསྒྱུར་བས་པ་རེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ཧམ་བཤད་བས་ཡོད་ཀང་དོན་དམ་པ་ང་ཚོ་ལས་ག་སྒྲིག་པ་དང་། 
དཔལ་འབོར། ཆབ་སིད། ཆོས་ལུགས། རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་ཚང་མ་དར་རྒྱས་འགོ་མྱོང་བ་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་ཡིན་པའི་རེས་ལ་
ཉམས་དམའ་དགོས་པ་དང་། མགོ་སྒུར་དགོས་པ་ཞིག་ག་པར་ཆགས་འདུག དེར་བརེན་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་པ་དངོས་གནས་སྙིང་ལ་རུས་པ་
ཡོད་མཁན་ཡིན་ན། ས་ཕོགས་གང་དུ་ཡོད་ནའང་ཁད་པར་མི་འདུག རྡོག་ར་ཆིག་སྒྲིལ་གང་འད་བེད་དགོས་ཀི་འདུག རེ་རེ་ཡར་འགོ་དུས་
མར་ཟགས་ཀི་འདུག་ན་རྐང་པས་ཡར་བཀག་དགོས་ཀི་རེད། ཡར་བཀག ཡང་ན་ཕག་པས་ཡར་བཀག་དགོས་ཀི་རེད། ཁང་པ་ལྟ་བུ་
བརིགས་པ་ཡིན་ན། དེའི་བར་ནས་གནད་ཆེ་ས་ནས་གཅིག་འཐེན་པ་ཡིན་ན་ཁང་པ་མར་ཉིལ་ཡོང་གི་རེད། དེར་བརེན་རྡོག་ར་ཆིག་སྒྲིལ་ཧ་
ཅང་ཞན་པོ་ཡོད་པ་དེར་སེམས་ཕམ་ཡོད། མཇུག་དེར་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་ན། རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་ཧང་སངས་བའི་གལ་ཆེན་
པོ་རེད། མང་པོ་བཤད་ན་རྣ་ཅོག་ཚང་མ་ཚ་བསད་ཡོད་ས་རེད། དོན་དམ་པ་མི་རིགས་ཀི་ར་དོན་ཡིན་ནའང་འད། བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་
གཞུང་རོད་ལེན་དེ་སུ་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་རང་ཚོ་སོ་སོ་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་
དངོས་གནས་སོ་སོ་རེ་རེའི་ཐོག་ནས་ནུས་གགས་དང་། སྙིང་ངོབས་དེ་གཉིས་མེད་སོང་བ་ཡིན་ན་ཚར་བ་རེད། བོད་པ་ཡིན་ཞེས་བཟོ་
བལྟ་ཞིག་བཟོས་ནས་ངོན་པ་ཡིན་ནའང་། ཁོད་རང་བོད་པ་རེད། ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་ཁེད་རང་གི་ལག་པ་བཀྲམ་ནས་མི་ལ་ཕར་
བཞུས་ན་གགས་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡོད་པ་མ་རེད། ནུས་ངོབས་དེ་དང་སྙིང་ངོབས་དེ་སེམས་ཁོངས་རུས་པའི་གཏིང་ནས། ངས་ཡར་ཕན་
མ་ཐོགས་ནའང་གནོད་མི་བསེལ་བསམ་པ་ཉུང་མཐའ་ལ་ཡང་དེ་འད་ཞིག་དགོས་པ་རེད། མི་རེ་ངོ་རེ་ལ་རག་ལུས་པ་མ་གཏོགས་རྒྱལ་
སིས་ཕན་ཐོགས་ཡོད་ཀི་རེད། ཡོད་ཀང་སིད་ཀི་རེད། ཡིན་ནའང་སོ་སོ་ལ་རག་ལུས་ཀི་ཡོད། སོ་སོའ་ིགཅིག་སྒྲིལ་བེད་དགོས་ཡོད་ན། 
ཚང་མས་ཁ་རུབ་རུབ་དང་ཁ་སྨུ་ཤེལ་ཤུཤེལ་བེད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ནང་ག་མི་འགིག་པར་བསད་པ་ཡིན་ན། ག་དུས་ཡིན་ནའང་ར་
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དོན་ཞིག་དང་རང་དབང་དང་རང་བཙན་ཞིག་ཕ་རིའི་སང་རྒྱན་རེད། དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་རྒྱ་མིའི་སར་ཕར་འགོ་ཡི་ཡིན་དན་ན་
དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་བརྒྱུད་ནས་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཟེར་ན། དངོས་གནས་རྡོག་ར་གཅིག་སྒྲིལ་
དགོས་ན། ཕི་དགའི་ཆར་པ་ལས། ནང་དགའི་ཟག་ཐིགས་སྡུག་པ་དེ་ལ་སེམས་ཁོངས་རུས་པའི་གཏིང་ནས་ཧ་གོ་བ་བས་ནས། ཚང་མས་
ཡག་པོ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཤར་གིང་བངན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཤར་གིང་བངན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དེ་དང་སགས་ཏེ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ར་བའི་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་དེའི་གོང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ཚང་མས་
ཞིབ་ཕ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་གསུངས་སོང་། ར་བའི་གོས་ཆོད་འདིའི་ནང་ལ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་བརྒྱད་པ་དང་དགུ་པའི་བར་ལ་བོད་
ནང་ལ་ཛ་དག་གི་གནས་ངངས་གང་འད་ཞིག་ཡོད་མེད་ཞིབ་ཕ་འདུག དེའི་སྒང་ལ་སོན་པ་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཟེར་ན། དེ་རིང་ཁ་སང་
འཛམ་གིང་ནང་ལ་འཚེ་བའི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། འཚེ་བའི་ཐོག་ནས་གཞུང་གི་འབངས་མི་སེར་ལ་གདུག་
རྩུབ་དང་མནར་གཅོད་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་འགོ་བཞིན་པ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་
ཚང་མའི་ནང་ལ་ཉིན་རེ་བཞིན་ང་ཚོའི་གསར་འགྱུར་དེ་ཚོ་གསན་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐབས་ལ་བོད་ནང་གི་གནས་ངངས་དང་བོད་
ཀི་སྐོར་ལ་བགོ་གེང་དེ་ཧ་ལམ་རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆ་ནས་མར་དོད་ཉམས་ཀི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཞིག་རེད་དན་གི་ཡོད། གསར་འགྱུར་
ཁག་ལ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བོད་དོན་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་སེབས་དུས། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་
དང་འབེལ་བའི་གསར་འགྱུར་ནང་ལ་སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་མོད། བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་ཚད་ཅིག་བརྒྱབས་པ་
ཡིན་ན། ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཕི་ལ་ཐོན་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ང་ཚོའི་སེམས་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་བོད་ནང་གི་
གནས་ངངས་དེ་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྒང་ནས་གནས་བབས་སོ་པོ་ཡོད་པ་དང་གནས་ངངས་ཛ་དག་ཡིན་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་ཡོད་
པ་རེད། ཡིན་ཡང་ང་རང་ཚོའི་ཁ་རྒྱུན་ཟེར་ནའང་འད། གང་ལྟར་ཕི་ལ་བཤད་དུས་དེ་ཆབ་སིད་ཀི་དཀའ་རོག་ཅིག་ཡིན་པ་དེ་ང་ཚོས་འགེལ་
བརོད་ནང་ལ་གསལ་པོ་སེབས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟ་གོས་ཆོད་ནང་ལའང་བཀོད་འདུག རྒྱ་གཞུང་གིས་
སིད་བྱུས་ག་རེ་བརམས་པ་ཡིན་ནའང་དེ་བོད་མི་རིགས་ར་བརླག་འགོ་རྒྱུ་དང་བོད་མི་རིགས་ཀི་ངོ་བོ་དེར་དཀའ་ངལ་འཕད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། 
གང་ལྟར་སྐད་ཡིག་དང་བཅས་པ་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་སིད་བྱུས་ཤིག་སེལ་ནས་བོད་དེ་སོ་སོའ་ིམངའ་འོག་ཏུ་བཅུག་ཐབས་བ་རྒྱུ་ཞིག་
ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད་སྙམ། རྒྱ་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ཡིན་ནའང་དེ་རིང་ཁ་སང་ལོ་གསར་ནས་བས་ཏེ་བོད་ནང་གི་བརན་པར་དང་དེ་
ཚོ་ཚང་མར་བལྟས་ཡོང་དུས། དངོས་གནས་ས་ཁུལ་ཡོངས་རོགས་ལ་དམག་དཔུང་སྤུངས་ཏེ། རྒྱ་གཞུང་གིས་འགེལ་བཤད་ག་རེ་གནང་
གི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སྐུ་ལུས་མེ་མཆོད་ཕུལ་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་བོད་མི་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་སེལ་མཁན་ཚང་མ་
འཇིགས་བསྐུལ་རིང་ལུགས་པ་ཡིན་པ་དང་། དེར་གདོང་ལེན་བ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སིད་བྱུས་འདི་སེལ་བ་ཡིན་ཞེས་འདི་ཁ་ལ་ཁེར་ནས་དམག་
མི་སྤུངས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཀིས་གསུངས་སོང་། གོས་ཆོད་ནང་ལ་འཁོད་འདུག ༢༠༡༤ ནས་བཟུང་



29 
 

གགས་ཆེ་རུ་བཏང་ངེ་མི་རིགས་བསེས་ལྷད་བ་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་མི་དང་བོད་རིགས་མཉམ་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབས་བཅུག་ངེ། དེའི་ཐོག་ལ་ཁེ་ཕན་སད་
ནས་ད་ལྟ་ཤུཤིན་ྭ་ད་རྒྱ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན་ལོ་གསར་གི་གནས་ཚུལ་ཚང་མ་མི་རིགས་བསེས་ལྷད་ཀི་སིད་བྱུས་འོག་ལ་ལག་བངར་བས་པ་
དེ་ཚགས་ཚུད་ཧ་ཅང་ཡོང་བའི་རྣམ་པ་བངན་ཡོད། དེ་ཚོའི་གངས་ཚད་ལ་བབས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕིའི་མིས་བསྒྲགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་
རེད། ཡིན་ཡང་དུས་རག་ཏུ་མི་རིགས་དང་རིག་གཞུང་བཅས་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་ང་ཚོའི་རང་གཞིའི་སིངས་ཆ་ཁོ་རང་སོ་པོར་བཟོ་བཞིན་
པའི་སིད་བྱུས་དེ་ཚོ་ང་རང་ཚོས་དངོས་གནས་བོ་འཚབ་སེ་དགོས་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་ནང་ནས་ཕི་ཕོགས་ལ་རྒྱ་གཞུང་
གིས་འགེལ་བཤད་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བཙོན་ཁང་ནང་ལ་མནར་གཅོད་དེ་ཁིམས་ཐོག་ནས་མེད་པ་བཟོས་པ་ཡིན་ཞེས་
དེའི་ཐོག་ལ་བསྔགས་བརོད་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཤི་ཅིན་ཕིན་ཁོ་རང་ཡང་ཕིའི་རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆ་ཐོག་ནས་
དེའི་ཐོག་ལ་བསྔགས་བརོད་མང་པོ་ཞིག་ཐོབ་མོད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོས་དོ་སང་བས་ན་རྒྱལ་སིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་
སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ༢༠༠༨ ནས་ ༢༠༡༤ བར་དུ་འཛིན་བཟུང་བས་བཞག་པ་དང་ ༢༠༡༣ ནས་ ༢༠༡༤ བར་ལ་གོད་
བཀྲོལ་བཏང་བའི་བཙོན་པ་ཁག་ ༡༤ འདས་གོངས་སུ་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་ཟླ་འདིའི་ནང་ལ་སྒོ་ཤེས་བོ་བཟང་ལགས་ཟེར་བའི་དགུང་
ལོ་ ༤༢ ཡིན་པ་ཞིག་མནར་གཅོད་འོག་ལ་བཞེས་ལག་ཡག་པོ་མ་རག་པའི་རེན་གིས་བཙོན་ཁང་ནས་ཕི་ལ་སེབས་མ་ཐག་འདས་གོངས་
སུ་ཕིན་དགོས་པ་དེ་སིད་བྱུས་འདི་རིགས་ཆབ་སིད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ཞིག་ཁུར་ནས། གང་ལྟར་བོད་མི་རིགས་ལ་གང་འད་ཞིག་སོན་
ཐེབས་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་བོ་འཚབ་བས་ཏེ་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ལ་ཛ་དག་ཡིན་པ་ཞིག ལུང་པ་གཞན་པ་ལ་མི་གསོད་ཁག་སོར་ཡོད་
པར་བརེན་ཛ་དག་ཡིན་པ་ནང་བཞིན་དུ་སིད་བྱུས་འདིས་མི་རིགས་མེད་པར་བཟོ་བ་མ་ཟད། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མ་འོངས་པར་གནས་ངངས་
གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་བོ་འཚབ་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་ཕི་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དན་
གི་འདུག དེའི་ནང་ནས་ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འབི་རུ་ཡིན་ནའང་རེད། དཀར་མཛེས་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་མི་ཚོ་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་
སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་གདན་ཞུ་བས་ཏེ་ལས་འགུལ་སེལ་དུས་མེ་མདའ་བརྒྱབས་པ་དང་། ༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༨ པའི་ནང་བཙོན་ཁང་ནང་ལ་མེ་མདའ་ཕོག་པའི་མི་ཞིག་སོ་སོའ་ིསོག་ཀང་བོས་གཏོང་དགོས་པ་ཐུག་ཡོད། གང་ལྟར་བཙོན་ཁང་གི་
མནར་གཅོད་དེ་རིགས་སོ་སོས་གདོང་ལེན་བེད་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་དེ་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་བཙོན་ཁང་ནང་རང་སོག་བོས་བཏང་བས། 
ཁོ་རང་གི་བཟའ་ཟླ་གོད་ཁོག་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཡོད་བཞིན་དུ་རང་སོག་བོས་གཏོང་བས་པ་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་གནས་ཚུལ་ཛ་དག་ཡིན་དུས། ང་
ཚོས་ཀང་དེ་ལ་གཞིགས་པའི་མགིན་ཚབ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་ཀང་རེད། གནས་ཚུལ་དེ་འགེལ་བརོད་གསལ་པོ་ཞིག་དང་གང་ཡིན་
པ་དེ་བཤད་ནས་གནད་འགག་དེ་འཛམ་བུ་གིང་ལ་ང་ཚོས་གང་འད་བས་ཏེ་འགེལ་བརོད་དང་ཁབ་བསྒྲགས་བེད་དགོས་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་
རྒྱབ་སོར་དང་དངོས་གནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སིའི་སྒང་ལ་ལག་ལེན་གང་འད་ཞིག་འཁེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་དེ་ང་ཚོས་
ཧ་གོ་དགོས་པ་དེ་ཤུཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེའི་སྒང་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་བགོ་གེང་གི་ནང་ལ་ཡང་གང་ལ་
གང་འཚམ་ཞིག་སེབས་སོང་། ཆོས་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་སིད་བྱུས་ལེགས་བཅོས་ཟེར་ནས་དགོན་སེ་ཁག་ནང་ལ་ཡིན་
ནའང་རེད། བཙུན་དགོན་ཁག་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། དམ་བསྒྲགས་བས་ཏེ་ཅུང་ཙམ་མ་འགིག་པ་དང་དམག་མི་བསྡུ་སྐོང་ལ་སོགས་པ་དེ་
ཚོ་ཚང་མས་དངོས་གནས་བོད་ནང་ལ་སྔོན་མ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་ཧུའུ་ཅིན་ཐའོ་སྐབས་ལ་དག་པོ་དང་དམག་དཔུང་གིས་སིད་བྱུས་ཤིག་
བརམས་པ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མ་དེ་དུས་སྐྲག་ནས་འདོགས་པ་རེད། འོན་ཀང་ ༢༠༠༨ ནས་བཟུང་ལྷག་པར་དུ་སྐུ་ལུས་མེ་མཆོད་ཀི་གནས་
ཚུལ་འདི་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་། དེ་རིང་ཁ་སང་བོད་ནང་ལ་སིད་བྱུས་དེ་མུ་མཐུད་ནས་སེལ་བསད་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད་བསམ་
གི་འདུག དེར་བརེན་ནང་ལོགས་ཀི་ཛ་དག་གི་གནས་ངངས་དེ་ངས་ཞིབ་ཕ་ཞུ་མི་དགོས་པར་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། 
ཡིན་ཡང་དེའི་ཐོག་ལ་འགན་ཞིག་ཁུར་ཏེ་དཀའ་ངལ་དེ་སངས་རྒྱུ་དང་། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཉེས་བརྡུང་དང་མནར་གཅོད། 
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མྱ་ངན་འོག་བསད་མི་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོ་ཕི་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོའི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེར་བརེན་
ང་ཚོར་ལས་འགན་ཞིག་ཡོད་དུས། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བོད་ནང་གི་གནས་ངངས་ལ་གཞིགས་པའི་ང་རང་ཚོའི་འཐབ་རོད་ཀི་ནུས་པ་དེ་གང་
འད་ཞིག་ཡོད་པ་ང་ཚོས་དཔྱད་པ་བེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་རིང་ཁ་སང་ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་ངོ་བོ་དེ་གང་འད་ཞིག་
ལ་འགྱུར་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། དེ་རིང་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་དངོས་
གནས་ཚང་མ་ལ་ཚོར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་རང་ཚོ་གཞུང་འབེལ་ངོས་ནས་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ནས་
ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ལོ་ངོ་ ༡༨ ཞིག་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་འབེལ་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་གཏན་འབེབས་བས་པ་ནས་
བཟུང་རེད། ང་རང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན་དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་ན་གུ་ཡངས་ཀི་སིད་བྱུས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀི་བདེ་འཇགས་ལ་ཡང་བསམ་བོ་
གཏོང་ཐུབ་པ། སྔོན་མ་ང་ཚོ་ལ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་སད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ཅུང་ཙམ་རིང་དན་གསོ་མ་བས་པའི་
ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་གཞིས་བེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་བདེ་འཇགས་ལ་བསམ་ཤེས་བ་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་ཡང་དག་ཅིག་ཡིན་པས། འདི་སྒྲུབ་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བོ་མང་པོ་ཞིག་བཏང་ངེ་སེབས་པའི་སིད་
བྱུས་ཤིག་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བེད་བཞིན་ཡོད། དེ་ནང་བཞིན་བསད་དགོས་པ་ཞིག་ཁབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། སིད་བྱུས་འདི་གང་ཟག་
འགའ་ཤས་ཀིས་ཆབ་སིད་རོད་སའི་སིངས་ཆ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། སིད་བྱུས་འདིའི་ངོ་བོ་དང་དགོས་མཁོ་བརླག་འགོ་བཞིན་འདུག 
དེའི་སྒང་ལ་བོད་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་དེ་ག་པར་སེབས་ཀི་རེད། གཅིག་པ་གཅིག་རང་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ན། རང་བཙན་གི་ལྟ་བ་ཁུར་
མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། སྔོན་མ་སྐབས་ ༡༣ གི་བཀའ་བོན་ཁི་ཟུར་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསུངས་
ཡོད་རེད། རང་བཙན་གི་མིང་ཁུར་ནས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བརི་མེད་བ་རྒྱུ་དང། སོན་འཛུགས་བ་རྒྱུ། 
བོད་གཞུང་གི་ངོབས་གགས་དེ་མར་གཅོག་རྒྱུར་འབད་བརོན་བེད་མཁན་དེ་ཚོ་འགིག་གི་མེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེར་ང་རང་ཡིན་ནའང་
ངོས་ལེན་མེད། ངོ་རོལ་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཉུང་ཤས་གངས་ཀ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་མ་ཡིན་པར་ཆབ་སིད་ལངས་
ཕོགས་མ་འད་བ་ཁུར་མཁན་ཚང་མ་བོད་གཞུང་ལ་མ་བརི་མཁན་དང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ངོ་རོལ་བེད་མཁན་
ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་དབུ་མའི་ལམ་གི་བསམ་བོ་གཏོང་ངངས་དེ་ཅུང་ཙམ་དོ་ཕོག་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་
འདུག དཔེ་མཚོན་ལྟ་བུར་ངས་ཚོགས་པ་དེའི་མིང་དེ་བརོད་པ་ཡིན་ན། བོད་རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན། དངོས་
གནས་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ལ་ལས་ཀ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ང་ཚོ་ཆབ་སིད་ཀི་འཐབ་རོད་དེ་རོག་པོ་དང་ལྕི་བོ་རེད། གཞུང་གཅིག་པུས་གནང་
ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱལ་སིའི་རྒྱབ་སོར་དགོས་པ་རེད། གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པ་ཚོ་གནད་འགག་ཧ་ཅང་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བོད་རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ལོ་ངོ་ ༢༠ འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་ལས་ཀ་
གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱལ་སིའི་ངེང་བཅས་ལ་རེད། ལངས་ཕོགས་མ་འད་བ་ཞིག་ཡོད་པའི་རེན་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་ལ་གདོང་ལེན་བེད་མཁན་ཞིག་དང་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མ་བརི་མཁན་ཞིག་གི་ངོ་བོ་ལ་ང་ཚོས་
རིས་པ་ཡིན་ན། དེ་ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་ལ་གནོད་པ་ཞིག་རེད་འདུག་ཅེས་ངས་སིངས་ཆ་འདིའི་ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེར་བརེན་དབུ་
མའི་ལམ་དེ་གཞུང་འབེལ་གི་ལངས་ཕོགས་ཤིག་རེད། དེ་མ་ཡིན་པ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་རེད། གང་ཟག་སོ་སོ་ལ་
ལངས་ཕོགས་ག་རེ་ཡིན་ནའང་ཡོད་ཆོག་གི་རེད། ང་ཚོ་ལ་རང་དབང་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་མང་གཙོའི་འགོ་ངངས་རེད། ཡིན་ཡང་ཕོགས་
གཉིས་ཀ་ནས་འགན་ཁུར་དགོས་པ་ཞིག་ག་རེ་རེད་འདུག་ཟེར་ན། སོ་སོའ་ིལས་ཀ་ག་རེ་བས་ནའང་རེད། གོམ་པ་གང་དུ་སོས་ཀང་རེད། 
དེས་བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་གནས་ངངས་ཛ་དག་ཡིན་པ་གོས་ཆོད་ནང་ལ་སེབས་སོང་། ད་ལྟ་རྒྱ་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ཐོག་ནས་གནས་ངངས་
གང་འད་ཞིག་ཛ་དག་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད། ད་ལྟ་སིད་བྱུས་མ་འད་བ་བཞི་ཞིག་འགེལ་བརོད་བས་པ་རེད། དེ་ལ་དོ་ཕོག་དང་ཁེ་ཕན་ག་ཚོད་
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ཅིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་འདུག བོད་ནང་གི་གནས་ངངས་སངས་རྒྱུའི་ལས་འགན་ང་ཚོས་སྒྲོམ་གཞིར་བཞག་ནས་གོམ་པ་སོ་རྒྱུ་དང་བཀའ་མོལ་
གནང་རྒྱུ་བཅས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ས་ཆ་ཞིག་སོད་ཐུབ་རྒྱུ། དངོས་གནས་ལམ་དབུ་མ་མཁེན་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། རང་བཙན་
མཁེན་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ནུས་པ་ཕན་ཚུན་ལ་སར་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་དངོས་གནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་གདོང་ལེན་བ་རྒྱུ་
ཡིན་ནའང་རེད། བོད་ནང་གི་གནས་ངངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་རེད། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མི་ཚེ་
ཆ་ཚང་སྐུ་ངལ་མཛད་པ་བཞིན། ༢༠༡༤ ལོར་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་ལོར་སྲུང་བརི་ཞུས་པ་རེད། བཀའ་དིན་རེས་དན་དེ་ང་ཚོའི་བརན་
བཞུགས་གཅིག་པུ་ཕུལ་བ་ཙམ་གིས་ཡོང་གི་མ་རེད་སྙམ། དངོས་གནས་བོད་ཀི་ཆབ་སིད་དཀའ་རོག་གི་འགན་ཆེ་ཤོས་དེ་༸གོང་ས་
མཆོག་ལ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོས་ཡང་རུ་ཅི་འད་ཞིག་ཐོག་ནས་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག ཕག་སེལ་
སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་། དངོས་གནས་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རེ་ལྔ་ལ་ཕེབས་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད་ཅེས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསུངས་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ལ་སན་པའི་ང་ཚོས་ག་རེ་བ་རྒྱུ་འདུག ང་རང་ཚོ་འགན་ཁུར་མཁན་དང་རང་དབང་ལུང་པར་དབང་ཆ་གང་འཚམ་ཡོད་མཁན་ཚོས་
ཕན་ཚུན་བར་ལ་འགལ་ཟླ་དང་སོ་སོའ་ིལངས་ཕོགས་ཐོག་ནས་ཆབ་སིད་རོད་རྒྱུ་དེ་མར་བརྒྱབ་ལ་གཞག་རྒྱུ་དེ་ལས་ཀ་དང་པོ་རེད་འདུག་
སྙམ། དེའི་སྒང་ལ་ང་རང་ཚོའི་སིངས་ཆ་འདི་བརན་པོ་ཞིག་བཟོས་པ་ཡིན་ན། ཆབ་སིད་ཀི་འཐབ་རོད་དེ་ང་ཚོ་མཉམ་རུབ་ཀི་ཐོག་ནས་སེལ་
རྒྱུ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། ང་རང་ཚོ་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་ལངས་ཕོགས་གཉིས་ཀི་སྐོར་ལ་རོད་པ་བརྒྱབས་པ་དང་། ལངས་ཕོགས་གཉིས་ཀི་
ཐོག་ལ་ཁོད་དང་ང་། ཁོ་དང་མོ་ཞེས་ཕན་ཚུན་རོད་པ་བས་ཏེ་བསད་ན། ང་ཚོས་རོད་རྒྱུའི་འཐབ་རོད་དེ་ཕོགས་གང་འད་ཞིག་ལ་འགོ་བཞིན་
འདུག དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་འགན་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོ་ཡིན་
ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་གི་འཐུས་མི་ཚོ་ཡིན་ནའང་རེད། ང་ཚོར་དམིགས་བསལ་གི་འགན་ཞིག་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀིས་
ཆབ་སིད་ཀི་འཐབ་རོད་དེ་གཏིང་ཟབ་མོ་ཞིག་རེད། བོད་ནང་གི་གནས་ངངས་ཛ་དག་ཏུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། སི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ད་ལོ་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་ཀི་ཡོད་དུས། ད་ལྟའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གི་གནས་ངངས་ཛ་དག་ཤོས་
ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་ལ་གཞིགས་པའི་དམག་ལ་དཔག་པའི་དམག་མི་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བོད་པའི་གཏམ་དཔེ་རུ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་བཞིན་དུ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ག་སྒྲིག་ཚགས་ཚུད་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་བཅས་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཀིས་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་གུ་ཡངས་ཀི་ཐོག་ནས་ང་
ཚོ་ཚང་མ་བོད་མི་ཡིན་པ་དང་འཐབ་རོད་གཅིག་གི་ཐོག་ལ་གདོང་ལེན་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པའི་བསམ་བོ་དེ། ང་ཚོ་ཚང་མར་འཇགས་རྒྱུ་
དེ་མང་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་བོ་སེབས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་སེབས་རྒྱུར་ང་ཚོ་འགན་ཁུར་མཁན་ཚོས་དེ་ལ་འགན་ཁུར་ནས་གང་
ལྟར་སི་ཚོགས་ཀི་ཁོར་ཡུག་དེ་བཟང་པོ་ཞིག་དང་ཡག་པོ་ཞིག ཚགས་ཚུད་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མའི་ལས་འགན་ཞིག་དང་།  དེ་
བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། སི་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆ་དེ་བརན་པོ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་པ་དང་། ཆབ་སིད་ཀི་འཐབ་རོད་དེ་རང་བཞིན་གི་སིངས་ཆ་
འདིའི་སྒང་ནས་རོད་དགོས་པའི་གནས་ངངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གསལ་པོ་རེད་འདུག དེ་མཚམས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་
རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 
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སི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བསམས་
ཕེབས་པ་འདིའི་སྔོན་གེང་དང་། གོས་ཆོད་ཀི་དོན་ཚན་ཁག་ནང་དོན་བཅས་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་མཉམ་དུ་བོད་ནང་ལ་
ཛ་དག་གི་གནས་ངངས་ཡོད་པ་དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་ཀི་ར་དོན་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀི་གནས་ངངས་སྐོར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་
ཆགས་བསད་པ་དེས་རེན་ར་དེ་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིགཞུང་ལ་ཐུག་བསད་པ་ཞིག་གི་སྒང་ནས་གནད་དོན་འདི་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་
འད་ཡིན་དུས་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་གཞིས་བེས་བོད་མི་ཚང་མས་ཐུགས་བསམ་ཡག་པོ་ཞིག་བཞེས་དགོས ་པ་དང་། ར་བའི་
མང་ཆེ་བས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འགན་ཁུར་གི་མི་འདུག་ཅེས་སོན་བརོད་བ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་རེ་ཟུང་གིས་
བཀའ་མོལ་གནང་ངངས་དང་གསུང་ངངས་ཀི་ཐོག་ནས་སི་ལ་དོ་ཕོག་དང་དཀའ་ངལ་འཕད་རྒྱུའི་གཞི་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་བཀུར་
འོས་སི་འཐུས་གསུང་མཁན་རྣམ་པ་ཚང་མས་གསུང་རྒྱུ་དེ་འདི་རེད། དེར་བརེན་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག ལྷག་
པར་དུ་གོང་དུ་བཀའ་མོལ་གསུང་མཁན་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་གང་ལ་གང་འཚམ་གིས་ཞིབ་ཚགས་པོ་བས་ནས་གསུངས་
གནང་སོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་ཞུ་དགོས་བསམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཞུ་མི་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། ད་ལྟ་བོད་ཀི་ཛ་དག་གི་གནས་ངངས་
ཟེར་ནའང་འད། བོད་ཀི་ར་དོན་གི་གནས་ངངས་དེའི་ཐོག་ལ་བར་ལམ་ཞིག་ནས་བོད་ནང་དང་བཙན་བོལ་ནས་བོད་ལ་ལྟ་སྐོར་དུ་ཕིན་ནས་
ཚུར་ལོག་ཡོང་མཁན་དེ་འདའི་ཐོག་ནས་བཀའ་མོལ་འགའ་ཡོང་བསད་ཀི་འདུག བཀའ་མོལ་དེ་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་
བཞིན་ཡོད། ང་རང་ཡིན་ན་བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་ཚོས་དེ་འད་གསུང་གི་འདུག་ཟེར་ནས་གོ་བ་མ་གཏོགས་དངོས་སུ་གསུང་མཁན་
དེ་འད་འཕད་མ་སོང་། ཡིན་ནའང་བཙན་བོལ་ནས་བོད་ལ་ལྟ་སྐོར་དུ་ཕིན་ནས་ཚུར་ཡོང་མཁན་ཞིག་གིས་ང་ལ་སྐད་ཆ་དེ་བཤད་མཁན་
བྱུང་སོང་། སྐད་ཆ་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེང་སྐབས་བོད་ནང་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་ཀ་མ་བས་པར་ཁུ་སིམ་
མེར་བསད་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མི་འདུག་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་སེབས་ཀི་འདུག དེའི་བཀའ་མོལ་དེ་གཟབ་གཟབ་གནང་ན་མ་གཏོགས། 
བོད་ནས་ཚུར་ཕེབས་མཁན་གི་གསུང་གི་ཡོད་ནའང་རེད། བཙན་བོལ་ནས་བོད་ལ་ལྟ་སྐོར་བེད་དུ་སོང་ནས་ཚུར་ཡོང་མཁན་ཚོས་གཅིག་
བས་ན་སོ་སོའ་ིབཅོས་མིན་གི་མཐོང་ཚུལ་ཡིན་པ་འད། དེའི་བཀའ་མོལ་དེར་གཟབ་གཟབ་གནང་ན་མ་གཏོགས། ང་ཚོའི་འདིར་བཙན་
བོལ་བོད་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ལམ་དབུ་མའི་སིད་བྱུས་རེད། རྒྱ་མི་མཉམ་དུ་སོད་ཀི་ཡིན་ཞེས་པའི་སིད་བྱུས་རེད་དེ། འོན་ཀང་རྒྱ་མིས་
འགིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་མ་འགིག་པ་དེ་དག་ང་ཚོས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ལ་རང་དབང་མི་འདུག ཆོས་དད་རང་དབང་མི་འདུག 
ཤེས་ཡོན་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སོབས་བ་རྒྱུའི་རང་དབང་མི་འདུག ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་གཏོང་གི་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་སོན་དེ་དག་
བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འོ་ན་བོད་ལ་དཀའ་ངལ་མི་འདུག་ཟེར་ན་སྐད་ཆ་དེ་ག་པར་སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀིས་
སག་རྫུན་ཤོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ། རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་རེད། སོ་སོ་མི་གཅིག་ལ་དཀའ་ངལ་བོད་པ་རྒྱ་ནག་
གི་ཏང་མི་དེ་འད་ཡིན་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཏང་མི་བས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཀའ་ལ་བརིས་ཏེ་ཕིན་པ་
ཡིན་ན། འོན་ཀང་སི་ཡོངས་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་དེ་རྒྱ་མིའི་འོག་ལ་ཚུད་བསད་པ་ཁོ་རང་དཀའ་ངལ་རེད། དཀའ་ངལ་མི་འདུག་ཟེར་ན། ལྷག་
པར་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་ཀ་མ་བས་ན་དཀའ་ངལ་མི་འདུག་ཟེར་ནས་ང་ཚོའི་ར་དོན་གི་ལས་དོན་ཁོ་རང་ཆབ་སིད་ཀི་རང་བཞིན་རེད།  
ཆབ་སིད་ཀི་ལས་ཀ་མ་བས་ན་དཀའ་ངལ་ཁོན་ནས་མི་འདུག་ཟེར་ན། གང་ལྟར་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་ཀ་མ་བེད་ལྟ་བུའི་བརྡ་ཞིག་ཏུ་འགོ་སིད་
པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་མིན་མི་ཤེས། ལྷ་སའི་ཁུལ་ནས་སེབས་མཁན་འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་༸སྐུ་མདུན་ལ་
མཇལ་ཁ་ཞུས་པའི་སྐབས་བོད་སྐོར་བཀའ་འདི་གནང་བའི་སྐབས་ལ་གཞན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མི་འདུག ལྷ་སར་ཨ་མདོ་དང་ཁམས་པ་དེ་
རིགས་སོད་མི་དགོས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་དེ་འད་ངས་གོ་སོང་། གལ་སིད་དེ་འད་ཞུས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བདེན་



33 
 

མིན་ང་ལ་དཔང་རགས་དེ་འད་གང་ཡང་མེད། སྐད་ཆ་དེ་འད་གོ་བ་རེད་མ་གཏོགས་འགན་ཁོན་ནས་མ་ཁུར་བ་ལྟ་བུ་དང་། བོད་ལ་ཆབ་སིད་
ཀི་ལས་ཀ་མ་བས་པར་སོ་སོའ་ིལྟོ་གོས་རང་འགིམས་ཏེ་བསད་ན་དཀའ་ངལ་མི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་
བཀའ་མོལ་གསུང་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དེས་བོད་ཀི་ར་དོན་ལ་གནོད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཕན་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀི་མ་རེད་
བསམ་གི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་གགས་ཆེན་པོ་སོ་སོའ་ིལུས་སོག་ལོངས་སོད་
བོས་གཏོང་མཁན་དེ་དག་ག་རེ་རེད། དེ་ཚོ་ལྐུགས་པ་དང་ནོར་འཁྲུལ་བེད་མཁན་རེད་དམ། དེ་ལྟ་བུའི་བརྡ་རུ་འགོ་སིད་པ་རེད། ཆབ་སིད་
ཀི་ལས་ཀ་མ་བས་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མི་འདུག་ཟེར་ན། ད་ལྟ་བཙན་བོལ་གི་ནང་ལ་ད་ལྟ་གོང་དུ་སི་འཐུས་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་
ཚང་མས་གསུངས་པ་དེ་རེད། གཙོ་བོ་དེ་ཉེ་ཆར་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་སྐབས་ལ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་རེད། དེ་ནས་དོལ་
རྒྱལ་གི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་བསད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་ཚོ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ནས་བྱུང་བ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་རྒྱ་མིས་བཟོས་པ་
ཞིག་མ་རེད། དོལ་རྒྱལ་གི་གནས་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་དཔེ་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་གིས་མེ་ཚ་བོའ་ིསྒང་ལ་ཤིང་གཤག་པ་བཞག་ཟེར་
བ་ལྟར། དེ་རྒྱ་མིས་ཤིང་གཤག་པ་གཞག་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དབུ་མ་དང་རང་བཙན་བཤད་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དེའི་བར་
ལ་རོད་པ་ཡོང་དགོས་པ་དེ་ང་རང་ཚོ་རང་གིས་བཟོས་བཞག་པ་ཞིག་རེད། མང་གཙོའི་ལྟ་གྲུབ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཁས་ལེན་མཁན་གི་མི་
ཞིག་ཡིན་ན། དཀའ་ངལ་དེ་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་སོ་སོའ་ིལངས་ཕོགས་བཤད་རྒྱུའི་
དབང་ཆ་དང་ཐོབ་ཐང་རང་དབང་། ལས་འགན་ཚང་མ་ལ་ཡོད་པ་རེད། སོ་སོས་བཤད་པ་འདི་གཅིག་པུ་ཡང་དག་ཡིན། གཞན་དག་གིས་
བཤད་པ་དེ་སྡུག་ཅག་རེད་ཅེས་བཤད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། སོ་སོའ་ིལྟ་གྲུབ་དེ་ག་ཚོད་ཅིག་བརོད་ཀི་ཡོད་ནའང་བརོད་ན་འགིག་གི་
ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ལྟ་གྲུབ་གཞན་དེ་དག་ལ་སྡུག་ཅག་རེད་ཅེས་ཟེར་ན་དེ་མང་གཙོ་མ་རེད། མང་གཙོའི་ལྟ་གྲུབ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཁས་
ལེན་བེད་མཁན་མ་རེད། དེ་འད་མ་བཤད་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིལྟ་གྲུབ་དེ་སོ་སོས་བཟུང་ངེ་དེ་ལ་གཞིགས་པའི་སོ་སོས་ལས་ཀ་གང་
བེད་ཐུབ་པ་དེ་བས་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད། མི་གཞན་ཞིག་གིས་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་དང་མ་མཐུན་པར་བཤད་
ནའང་མི་གཞན་པ་དེ་ཡང་རྣམ་དཔྱོད་དང་ཡོན་ཏན་ཡོད་མཁན། སི་པའི་ཐོག་ལ་འགན་ཁུར་མཁན་ཞིག་རེད་སྙམ་ཏེ་གུས་ཞབས་ཞུས་ནས་
ཁོ་རང་གི་བསམ་ཚུལ་དེ་ལ་སོ་སོས་མོས་མཐུན་མེད་ཀང་གུས་བརི་ཞིག་ཞུ་དགོས་པ་རེད། གསུང་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ཞིག་དང་རྣམ་
དཔྱོད་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་རེད་མ་གཏོགས། རོད་གཞི་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ངེས་པར་དུ་ཕར་ཕོགས་དེ་སྡུག་པ་རེད་ཅེས་
བཤད་ཀི་བསད་ན། དེས་དོན་དག་མེད་པའི་ང་ཚོའི་རོད་པ་དེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་དཔེར་ན་ང་རང་བཙན་བཤད་མཁན་ཡིན་
པའི་སྐད་ཆ་འད་ཞིག་རེད། རང་བཙན་བཤད་མཁན་གི་བོ་མཐུན་པ་མི་གང་འད་ཞིག་དང་ཐུག་པ་ཡིན་ནའང་ངས་རག་ཏུ་འབོད་བསྐུལ་
གཉིས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སོ་སོའ་ིརང་བཙན་ལྟ་གྲུབ་དེ་བཤད། དེ་བཤད་ཆོག་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་རེད་ལ་ལས་འགན་ཀང་ཡོད་པ་རེད། 
ཡིན་ནའང་དེ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་དོན་དག་གཉིས་སེམས་ལ་གཞག་དགོས་པ་རེད། གཅིག་༸རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་མཚན་སད་
ཞུ་རྒྱུ་ནམ་ཡང་བ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་དུང་རང་བཙན་ལ་གནོད་སེལ་གི་རེད་མ་གཏོགས། གཉིས་པ་དེ་སི་ཚོགས་ལ་བརྡབ་གསིག་
གཏོང་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་རིགས་ནམ་ཡང་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། འགན་ཁུར་ནས་སོ་སོའ་ིལྟ་གྲུབ་སོ་སོས་བཟུང་ནས་སོ་སོའ་ིཆོས་ཀི་དད་པ་
དེ་སོ་སོའ་ིསྙིང་གི་ནང་ལ་ཉར་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་ལ་བཤད་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་མ་རེད། དེར་བརེན་དེའི་ཐོག་ལ་ཚང་མས་དགོངས་པ་
བཞེས་རྒྱུ་དང་ཞིབ་ཕ་ཞུ་དགོས་པ་མི་འདུག ཡིན་ནའང་མཚམས་རེ་ལོ་གཞོན་པའི་སྐབས་ལ་དཀའ་ལས་བརྒྱབས། ལས་ཀ་གང་ལ་གང་
འཚམ་བས་པ་རེད། མི་རས་འཁོགས་ཆགས་ཡོང་དུས་སེམས་གགས་ཆག བོ་ཕམ། ཆོ་ཙམ་མི་འདུག ཚང་མ་གཡུགས་ནས་དབེན་པའི་
གནས་ཤིག་ལ་བསད་ནས་ཚེ་ཕི་མའི་རྒྱགས་ཕེ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བས་ཏེ་བསད་ན་ཡག་ས་རེད་བསམ་པའི་བསམ་བོ་དེ་བར་
སྐབས་ཤིག་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འཁོར་བྱུང་། ཡིན་ནའང་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་ངངས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བེད་མཁན་གིས་སོ་
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སོའ་ིལ་རྒྱ་བཟུང་ངེ་རྒྱ་མིས་སྡུག་པོ་ག་ཚོད་བཏང་ཡང་ ༡༩༥༩ ནས་རིས་ན་ ༥༦ འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཡང་ཞུམ་པ་མེད་པར་
སེམས་གགས་མ་ཆག་པར་བསད་པ་དེ་དན་དུས། ཨ་ཙི། ང་ལ་འཇོན་ཐང་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་མོད། ཡིན་ནའང་ང་བོད་པ་ཞིག་རེད། 
བོད་ནང་ལ་དེ་འད་བེད་དུས་ངས་བསམ་བོ་དེ་འད་ཞིག་འཁོར་ཏེ་ཚང་མ་བཞག་ནས་དབེན་པའི་གནས་ཤིག་ལ་བསད་བཞག་ན་བསམ་པ་
དེ་འགིག་གི་མི་འདུག་སྙམ་པ་སོ་སོས་སོ་སོར་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་བས་ཏེ་མུ་མཐུད་ནས་ལས་ཀ་བེད་དགོས་པ་རེད་བསམ་པའི་སེམས་
གགས་དེ་ཁོང་ཚོའི་འགམ་ནས་སེབས་ཡོང་གི་འདུག བོད་ནང་གི་གཞིས་བཞུགས་སྤུན་ཟླ་ཚོའི་འགམ་ནས་སེབས་ཡོང་གི་འདུག་མ་
གཏོགས། ང་ཚོའི་འདི་ལ་བེད་ངངས་ཁ་ཤུཤས་ཀི་ཐོག་ལ་བོ་ཕམ་པའི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཡོང་གི་འདུག དེར་བརེན་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ཆ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་ང་ལྟ་བུའི་རིགས་དེ་ཚོ་མི་རན་པའི་གས་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། ལོ་ ༦༦ སེབས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐོག་ལ་དེང་སྐབས་༸སྐུ་མདུན་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་དུས་
རབས་ ༢༡ པ་འདི་སི་ཚོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་གང་འད་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། དེ་གདོང་དང་གདོང་ཐུག གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གུས་བརི་
དང་ཡ་རབས། དང་བདེན་དང་འད་མཉམ་གི་ཐོག་ནས་རྐུབ་བཀག་སྒང་ལ་བསད་ནས་ཕར་ཚུར་བཤད་རེས་བ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། འཛིང་
རེས་དང་དམག་འཁྲུག་གི་དུས་ཚོད་མ་རེད་ཅེས་རག་ཏུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ང་ཚོས་ཀང་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་། རྒྱལ་སིའི་ཡ་
རབས་བཟང་སོད་ཀི་འགོ་ངངས་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་ག་སྒྲིག་ཡོད་ཟེར་གི་ཡོད་
པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་འབོད་བསྐུལ་དེ་འདའང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ཡང་དེ་རིང་གསན་གི་མ་རེད་ཀང་། ཡིན་ཡང་རྒྱ་ནག་
དམར་པོའ་ིགཞུང་གི་དབུ་ཁིད་དེ་ཚོར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བོད་པ་ཚོར་སྡུག་པོ་བཏང་ནས་མི་ལོ་ ༥༦ ཕིན་པ་རེད། མི་ག་ཚོད་
ཅིག་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་དངོས་ག་ཚོད་ཅིག་ཁུར་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་ཚོར་མཐོང་ཆུང་ཁད་གསོད་མནར་གཅོད་གཉའ་གནོན་བག་
གཞོག་ག་ཚོད་ཅིག་བཏང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཁེད་རང་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚོ་ལག་པ་དེ་བོད་པའི་ཁག་གིས་དམར་ཐིང་ངེར་
བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚོའི་དཔོན་རིགས་མའོ་ཙེ་ཏུང་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་བར་དུ་རིམ་པར་བྱུང་བ་དེ་དག དེར་བརེན་དེ་འད་ཞིག་མིན་
ནམ་སྙམ་པའི་སྒོ་ནས་རན་འཚམ་ཞིག་གི་བསམ་བོ་བཏང་ནས་སྔོན་མ་ཆོས་རྒྱལ་རྣམ་པ་ཚོའི་སྐབས་སུ་བོད་བོད་ཡུལ་ན་སིད། རྒྱ་རྒྱ་
ཡུལ་ན་སིད་ཅེས་པ་དེ་རེན་འབེལ་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་ཚད་དུ་བཙུགས་ནས་ད་ནས་བཟུང་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་དབར་ལ་དམག་རྒྱག་རེས་དང་
གཅིག་གིས་གཅིག་གི་ས་ཆ་འཕོག་རེས་བེད་ཀི་མིན། བོད་བོད་ཡུལ་ན་སིད། རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སིད་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་
དགོངས་བཞེས་ཤིག་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བོད་ནང་ཛ་དག་གི་གནས་ངངས་རེད། དེའི་ཐོག་བཙན་བོལ་ནང་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་
ཁག་ཅིག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞུས་པ་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཚོས་གསུངས་པ་གཞིར་བཟུང་རེད།ཤུབཀའ་སི་
གཉིས་ཀི་གསུང་འཕིན་ནང་ལ་ཡོད་པ་བཞིན།ཤུད་ལྟའི་བོད་ནང་ལ་ཛ་དག་གི་གནས་ངངས་བྱུང་བསད་པ་དེས་འགན་འཁི་ཆ་ཚང་རྒྱ་ནག་
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གཞུང་ལ་ཡོད་པ།ཤུདེ་བཞིན་དུ་བཙན་བོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀིས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་
བསྐྲུན་པའི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་བས་ཏེ། ད་ཕན་ལོ་བཅུ་ཕག་ཁ་ཤས་ཤིག་འགོ་བསད་ཡོད་པ་དེ་མདུན་བསོད་བེད་མ་ཐུབ་པ་དང་།ཤུལམ་
ལྷོང་བེད་མ་ཐུབ་པ་དེའང་ད་གིན་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་འགན་འཁི་ཆ་ཚང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་
རེད།ཤུགོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་མང་པོའ་ིནང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ད་ལན་ཡང་བསར་ཞུ་རྒྱུར། གང་ལྟར་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་ངངས་རེད།ཤུདེ་
བཞིན་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་མདུན་བསོད་འགོ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་ངངས་དེས་འགན་འཁི་ཆ་ཚང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བསར་
བརོད་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན།ཤུརྒྱ་ནག་གཞུང་ངོས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་སོན་བརོད་བ་རྒྱུར། བཙན་བོལ་སྒྲིག་འཛུགས་རེད།ཤུ༸གོང་ས་མཆོག་
རེད།ཤུབཙན་བོལ་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར། འཁོག་བཤད་དང་སོན་འཛུགས་མང་པོ་བེད་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།ཤུཞི་ཅིན་ཕིང་འགན་ཁུར་བའི་
ཐོག་ནས་ལོ་གཉིས་དང་ཕེད་ཀའི་ནང་ལ་བཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་འགོ་ཡོད་པ་མ་རེད།ཤུབཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་འགོ་
ཡོད་པ་མ་རེད།ཤུདེ་ཡང་སོན་བརོད་ཚབས་ཆེ་རུ་འགོ་བ་དང་། བོད་ནང་གི་གནས་ངངས་ཛ་དག་ཏུ་འགོ་བ་དང་། སིད་བྱུས་ཡིན་པ་ཡིན་
ནའང་།ཤུངན་བྱུས་ཀི་སིད་བྱུས་དེ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་འགོ་བ་དང་།ཤུམ་འོངས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་ཕུགས་བརན་བརླག་རྒྱུ་དང་།ཤུའཐབ་རོད་ར་
མེད་བཏང་རྒྱུ།ཤུབོད་མི་ཚོའི་འདུན་པ་མ་འགྲུབ་པའི་སིད་བྱུས་ཤིག་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བསད་པ་རེད།ཤུརེ་བ་ལ་ཞི་ཅིན་ཕིན་འགན་ཁུར་བའི་
སྐབས་ལ་གོང་ནས་ཕག་རོགས་སི་འཐུས་ཚོས་གསུངས་པ་བཞིན། རེ་བ་བཟང་ས་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད།ཤུརྒྱ་ནག་ནང་
ལ་ཡིན་ནའང་རེད།ཤུབོད་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་རེད།ཤུཞི་ཅིན་ཕིན་གིས་འགན་ཁུར་བའི་ཐོག་ནས་མང་ཆེ་བ། དཔེར་ན་མཁས་དབང་ཁག་ནས་
ཀང་བོད་ནང་ལ་གནས་ངངས་ཛ་དག་ཏུ་ཕིན་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། བཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་འགོ་མ་སོང་། མ་འོངས་པ་ལའང་
ཕལ་ཆེར་ཁག་པོ་བེད་ཀི་རེད་ཅེས་ཞུས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།ཤུདེ་ཡིན་དུས་བཙན་བོལ་ནང་འཐབ་རོད་རྒྱུན་འཁོངས་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་
མཚན་ཞིག་གི་ཐོག་ནས།ཤུབོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་མདུན་བསོད་བེད་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་གི་འགན་འཁི་དེ་དང་།ཤུཡ་ལ་དེ་བཙན་བོལ་ནང་
གི་མི་མང་ཁག་ཅིག་དང་།ཤུགཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་ལ་འགན་བསྐུར་བས་པ་དང་།ཤུཁེད་རང་ཚོས་བེད་ངངས་དེ་ནོར་
ནས་དེ་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ། དང་པོ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུགཤུལས་རྒྱུ་འབས་ལ་ཡང་འགོ་ཡི་མ་རེད་སྙམ། བོད་ནང་གི་གནས་ངངས་ལ་ཆ་
མཚོན་ན།ཤུབཀའ་སི་གཉིས་ཀིས་ལས་འགུལ་རབས་དང་རིམ་པ་ཞིག་ད་ལྟ་བར་དུ་སེལ་ཡོད་པ་རེད།ཤུདབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་
ངོས་ནས་ལས་འགུལ་ཅི་འད་ཞིག་སེལ་བ་ཡིན་ནའང་། གུ་ཡངས་དང་མང་གཙོ་ཚད་ལྡན་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ལངས་ཕོགས་དང་། ལས་
འགུལ་ཅི་འད་ཞིག་སེལ་བའི་སྐབས་སུ་མི་མང་ཚོ་ལ་འབོད་སྒྲ་ཡིན་ནའང་རེད།ཤུའཕེད་དར་ཡིན་ནའང་རེད།ཤུག་རེ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་།ཤུ
བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པས་འགན་འཁེར་ནས་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞིག་སེལ་བ་རེད།ཤུབཀའ་སི་གཉིས་ཀི་གསུང་འཕིན་ནང་ལ་འབོད་
སྐུལ་ཞུས་པ་དང་། མུ་མཐུད་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་རོགས་གིས། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་ངངས་དེར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་འགོ་མ་སོང་
ཞེས་གསལ་པོ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ།ཤུད་ལན་ New York ནང་ལ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ལ་བོད་མི་
ཁག་ཅིག་གིས་རང་བཙན་གི་འབོད་སྒྲ་དང་།ཤུརང་བཙན་གི་འཕེད་དར་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་ཉིན་མོ་ལ་རང་བཙན་
གི་འཕེད་དར་འབོད་སྒྲ་དེ་འཁེར་ཆོག་གི་མ་རེད།ཤུབཀག་འདོམས་བེད་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་དང་། མཐའ་མར་ས་གནས་ཀི་ཉེན་རོག་པ་
ལ་རིས་སོད་པ་དེར།ཤུསོ་སོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན། ཧ་ཅང་གི་བོ་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་། འགིག་མ་སོང་བསམས་སོང་།ཤུདེ་ལ་ངོ་རོལ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤུསིངས་ཆ་འདིའི་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཀིས་ཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་གི་བཙན་བོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ལ་རེད། བཙན་བོལ་
སི་ཚོགས་རེད།ཤུདེ་བཞིན་བོད་ནང་ལ་བརྡ་ལན་གང་འད་ཞིག་འགོ་གི་རེད།ཤུའགན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་
འཛུགས་བཀའ་སི་གཉིས་ཀིས་དབུས་པའི་ལས་འགུལ་རབས་དང་རིམ་པ་སེལ་བ་དེའི་ཐོག་ལ་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ས་
གནས་གཅིག་གིས་ཐག་གཅོད་ཆེན་པོ་གནང་བ་དེར། རང་ཉིད་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་དངངས་སྐྲག་ཆེན་པོ་ཞིག་སེས་བྱུང།ཤུབོ་འཚབ་དང་བོ་ཕམ་
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ཆེན་པོ་ཞིག་སེས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤུརང་ཉིད་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་རང་བཙན་རོད་མཁན་ཡིན་པའི་སྐད་ཆ་ཡིན།ཤུའོན་ཀང་ག་དུས་ཡིན་ནའང་གུ་
ཡངས། བསྟུན་གཤིབ་དང་ཕག་རོགས་ཚོར་ཡིན་ནའང་ལྷང་ཙམ་བས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད།ཤུཕན་གི་མ་རེད། གནོད་ཀི་འདུགཤུབོད་མིའི་
སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལངས་ཕོགས་དང་བསྟུན་ནས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་པའི་འབེལ་ཡོད་ཚོས་འདིར་ཐབས་ལམ་ཞིག་གནང་
སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།ཤུདེར་དོ་ཕོག་མི་འགོ་བའི་འབད་བརོན་བེད་རྒྱུ་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ནས་ཞུ་སོད་
མཁན་ཅིག་ཡིན།ཤུཉེ་བའི་ས་གནས་ཅིག་གི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་འདི་མཐོང་བའི་སྐབས་སུ་གཅིག་ག་རེ་གསལ་པོ་ཆགས་པ་རེད་ཞུས་ན།ཤུ
རང་བཙན་རོད་མཁན་ཚོ་མི་མང་གི་ལས་འགུལ་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བེད་ཆོག་གི་མེད་པའི་བརྡ་ལན་ཞིག་བཏང་བ་རེད།ཤུཐག་གཅོད་ཞིག་
བས་པ་རེད།ཤུའདི་ཐག་གཅོད་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུགཤུདེས་མ་ཚད་འགེལ་བཤད་བསོན་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་འགེལ་བཤད་ནང་
དུ་འཁོག་བཤད་མང་པོ་ཞིག་བསོན་གནང་འདུགཤུང་ཚོ་གསལ་བཤད་དང་འཁོག་བཤད་བེད་སོད་བེད་ནས་རྫུན་བཤད་དེ་མི་མང་ལ་
འགེལ་བཤད་ཅིག་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ན། འདིས་ལ་དག་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།ཤུའགེལ་བཤད་འདིའི་ནང་ལ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གཅིག་
གིས་གསུངས་གནང་སོང་།ཤུཡུན་རིང་པོ་ནས་གནས་བསད་པའི་ཚོགས་པ་ར་ཆེན་པོ་ཁག་ཅིགཤུབཙན་བོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ནང་དུ་ལོ་
བཞི་ཅུའམ།ཤུལོ་ཉི་ག་ཞབས་འདེགས་དང་འགན་ཁུར་སོད་མཁན་ཁག་ཅིག མི་མང་ནང་ལ་ཚོགས་པ་ཁག་ལ་སོན་བརོད་གགས་ཆེན་པོ་
བས་པ་མ་ཚད།ཤུཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཁོ་རང་ཧ་ལམ་གཅིག་གང་འད་ཡིན་ནམ་བསམ་བསམ།ཤུཚོགས་པ་ཁག་ཅིག་མི་གང་ཟག་
འགའ་ཤས་ཀི་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང།ཤུདེ་འདའི་གསལ་བཤད་གནང་ཡོང་དུས། ཚོགས་མི་བརྒྱ་ཕག་གཅིག་གཉིས་ཀི་སྐད་ཆ་མ་རེད།ཤུངོང་
ཚོ་བརལ་བའི་ཚོགས་མི་དེར་རྒྱབ་སོར་གནང་སོད་མཁན་ང་རང་ཚོ་བོད་རིགས་གཅིག་པ་ཡིན་པ་མ་ཟད།ཤུཕི་རྒྱལ་བ་མང་པོ་ཞིག་གིས་
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གི་ཚོགས་པ་དེ་ཚོ་ལའང་རེད་མོ་འད་རེད་དེ། སེམས་གགས་ཡིན་མདོག་མདོག་བས་ནས་འགེལ་བཤད་ལོག་པ་
རྒྱབ་བསད་པ་ཡིན་ན། འདི་ཏག་ཏག་ཅིག་སོད་ཀི་མ་རེད་བསམ་གི་འདུགཤུའཐབ་རོད་ནང་བས་རེས་ཡོད་མཁན་ཚོར་ང་ཚོས་བཀའ་དིན་
རེས་དན་བེད་ངངས་འདི་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད།ཤུའདི་ཟེར་སྐབས་ New York ལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེ་ནོར་སོང་ཟེར་ནས་གསལ་
པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤུསིར་བཏང་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་འགོ་ལུགས་དེ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་ནང་ལ་འགན་ཁུར་
མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན།ཤུལེགས་འདེམས་ཁོ་ན་གནང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།ཤུཡིན་ནའང་ཉེ་བའི་ཆར་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ནང་དུ་ང་བེད་ཀི་
ཡིན། ངས་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་སོ་སོའ ་ིའཇོན་ཐང་དང་སོ་སོའ་ིཉམས་མྱོང་ལ་མ་ལྟོས་པའི་ཐོག་ནས་རྐུབ་ངེགས་ལ་འཐབ་རོད་བས་ནས་
ཡར་སེབས་པ་དང་། སེབས་ངངས་དེ་ཡང་རོགས་པ་ཁག་ཅིག་ཁིད་འོང་། དེ་འོས་ཤོག་བླུགས་ནས་ཡར་སེབས་ཐུབ་པ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད། 
བེད་ངངས་འདི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུགཤུང་ཚོའི་རེ་བ་ལ་མི་ཡག་པ་རང་རང་ཞིག་གི་འགན་ཁེར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ལམ་ཁ་
མ་ནོར་བ་རེད།ཤུལམ་ངོན་ནོར་གི་མ་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ནས་བསམ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།ཤུཡིན་ནའང་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱབ་ལོངས་
གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་སི་ཚོགས་ནང་ལ་སི་པའི་ཞབས་ཞུ་ཞུས་མ་མྱོང་མཁན།ཤུསྒེར་གི་ལས་ཀ་ཁོ་ན་ལས་ནས་གོ་བུར་དུ་སེམས་
གགས་སེས་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་དུ་འཛུལ་བ་མ་ཚད། བརྡབ་གསིག་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏང་ངེ་ཡུན་རིང་ནས་དཀའ་ལས་བརོན་མཁན་དང་
བོས་གཏོང་བེད་མཁན་དེ་དག་སེམས་གགས་བཅག་པ་དང་།ཤུཚོགས་པ་ར་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཞིག་གཏོར་གཤིག་གཏོང་རྒྱུའི་འབད་བརོན་
བས་པ་དང་།ཤུམེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བས་པ་དེ་རྒྱ་མིར་དགོས་པའི་ལས་ཀ་རེད་མ་གཏོགས། ང་རང་ཚོར་རྡོག་ར་ཆིག་སྒྲིལ་སོད་
རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ར་བ་རང་ནས་མ་རེད་བསམ་གི་འདུགཤུདེར་བརེན་ཤུNew Yorkཤུལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་དེ་ད་དུང་ཡོང་རྒྱུ་བསད་
པའི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནང་དུ།ཤུས་གནས་ཁག་ཅིག་ལ་ག་རེ་ག་རེ་ཉེར་ལེན་ཡོང་གི་རེད།ཤུདེ་དག་ཐོག་ལ་བཀའ་སི་གཉིས་དང་གཞུང་འབེལ་ཐོག་
ནས་ཐག་གཅོད་ཅིག་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་གནང་སོང།ཤུདེའི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་གསལ་བསྒྲགས་ཞིག་
དང་ཐག་གཅོད་ཅིག་བེད་དགོས་པ་རེད།ཤུད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་དེ་གནས་སྐབས་
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མཚམས་འཇོག་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་གཞིར་བཟུང་རྒྱལ་སིའི་ནང་དང་། རྒྱ་གར་ནང་དུ་ཞུ་གཏུགས་ཀི་ལས་འགུལ་སེལ་བ་དང་། རྒྱབ་
སོར་བསྐྲུན་ནས་འབད་བརོན་བས་ཏེ་འགོ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།ཤུཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་གཅིག་ལ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་
གཞུང་དབུས་པའི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པ་དང་མི་མང་ཚང་མས་འབད་བརོན་བས་ཏེ་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཡོད་པ་རེད།ཤུཡིན་ནའང་
དེའི་སྐབས་ལམ་ལྷོང་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད།ཤུད་ལྟའི་ཆར་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུའི་གནས་བབ་ཅིག་བོད་ནང་དུ་ར་བ་ཉིད་ནས་བཞག་
ཡོད་པ་མ་རེད།ཤུམུ་མཐུད་ནས་ཛ་དག་གི་གནས་ངངས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།ཤུརྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་དེའང་བཟང་ཕོགས་ཤིག་ལ་ར་བ་ཉིད་
ནས་འགོ་ཡོད་པ་མ་རེད།ཤུདེ་འདའི་གནས་བབ་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ལ་ད་ལྟའི་གནས་ངངས་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་པ་དེས་གནས་
ངངས་འདི་བཟོ་མཁན་ཚོས་ད་གིན་གོང་ནས་སི་ཚོགས་ད་རྒྱའི་ནང་ལ་འགན་གང་ཡང་མ་ཁུར་བར་ཡར་མར་བཀྲམ་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
ཞུས་སོད་ཀི་འདུགཤུད་རྒྱ་དེ་བརྒྱུད་ལམ་གཅིག་རེད།ཤུམཐུན་རེན་ཞིག་རེད།ཤུདགོས་པ་ཞིག་ཆགས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།ཤུནོར་འཁྲུལ་གང་
དུ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན།ཤུའགན་ཁུར་འགན་ཞིག་གིས་འགན་ཁུར་ངངས་མ་ཤེས་པའི་རྒྱུ་རེན་གིས་ཐོག་ནས་ད་རྒྱའི་ནང་ལ་
ནོར་བ་ཞིག་ཕིན་པ་རེད།ཤུད་རྒྱའི་ནང་དུ་འགོ་བསད་པའི་བཀའ་སོབ་ཟབ་རྒྱས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་པའི་ང་རང་ཚོ་བཙན་
བོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ལ་འགན་ཁུར་མཁན་ཚང་མས་བཀའ་སོབ་ཟབ་རྒྱས་གནང་བ་ཆ་ཚང་ང་རང་ཚོའི་འདིའི་ནང་དུ་བཏང་ནས་མི་མང་
ནང་ལ་བཟང་པོའ་ིཞབས་འདེགས་གཅིག་སྒྲུབ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།ཤུབཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ཚོས་བཀའ་མོལ་ནོར་ཡོང་དུས་དེ་ནོར་བ་
ཞིག་ད་རྒྱ་ནང་འགོ་དུས། ནོར་བ་ཡིན་པ་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད།ཤུདེར་བརེན་འགན་ཁུར་མཁན་ཚོས་བྱུང་ན་བཀའ་མོལ་གང་ཉུང་ཉུང་གནང་
རྒྱུ་དེ་འཛམ་གིང་སིའི་འགོ་ངངས་ཆགས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།ཤུམི་མང་འཐབ་རོད་བེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་འགོ་ངངས་དེ་ག་རང་
རེད།ཤུགང་ཉུང་ཉུང་ཤུཤོད་རྒྱུ་རེད།ཤུགང་མང་མང་བཤད་རྒྱུ་ཡིན།ཤུསིངས་ཆ་ཚང་མ་སོ་སོས་ལོངས་སུ་སོད་རྒྱུ་ཡིན།ཤུའགན་གང་ཡང་ཁུར་
གི་མིན་ལ་ལན་སུ་གང་ལའང་རྒྱག་དགོས་པ་མེད།ཤུདེ་འདའི་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན།ཤུད་ལྟ་ང་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་དུ་ཞུས་
བསད་པའི་རྡོག་ར་ཆིག་སྒྲིལ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་འདི་མི་སྒེར་གཅིག་གཉིས་ཀིས་ལས་འགུལ་སེལ་ནས་ཁིམས་མེད་ལུགས་མེད། ང་རང་
ཚོའི་སེམས་ནང་ལ་དོ་ཕོག་འགོ་རྒྱུ་དང་། འཐབ་རོད་ལ་གནོད་རྒྱུ་མང་པོ་ཞིག་སྔོན་མ་ལོ་གཅིག་གཉིས་ནང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།ཤུམ་འོངས་
པར་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགོ་རྒྱུ་རེད།ཤུསོང་ཙང་སྒྲིག་འཛུགས་མང་གཙོའི་སི་ཚོགས་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་སྒྲིག་འཛུགས་དེ་སི་ཚོགས་སེ་ཁིད་
ནས་ངངས་འཛིན་ལྟ་བུ་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ན།ཤུའཐབ་རོད་ལ་ད་གིན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕད་བསད་པ་དང་འཐོར་བསད་
པ།ཤུང་རང་ཚོ་ནང་ལོགས་ལ་དོགས་པ་རྣམ་རོག་བྱུང་བསད་པ་སེམས་གགས་ཡོད་མཁན་ཆ་ཚང་རྒྱབ་ཤུཤིག་རྒྱག་དགོས་པ་ཆགས་པ་ཡིན་
ན། འཐབ་རོད་ལ་རྒྱུན་སོང་དགོས་པ་དང་མཇུག་སོང་དགོས་པ། འཐབ་རོད་མཇུག་སྒྲིལ་ཡོད་པ་མ་རེད།ཤུམུ་མཐུད་འགོ་རྒྱུར་བཀའ་སི་
གཉིས་ཀིས་ཐོག་ནས་འགན་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས། ད་ལྟ་ང་ཚོ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། 
དེར་བརེན་དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་གནང་རོགས་གནང་། ཚོགས་གཙོས་བགོ་གེང་གི་འགོས་དེ་ག་པ་ཞིག་ལ་སེབས་ཀི་ཡོད་མེད་
མགོ་འཚོས་ཀི་མི་འདུག དེའི་ཐོག་ཐུགས་བསམ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
འགོ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་གསུང་རོགས་གནང། 
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སི་འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དང་། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གཉིས་དང་འབེལ་བའི་རང་ལུས་མེར་སེག་སྐོར་ལ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། ཞུས་པ་དེའང་བསར་ལྡབ་བས་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་གསུངས་ཟིན་པ་སོང། ད་ལྟ་འགོ་བསད་པའི་བགོ་གེང་དེ་མཐའ་མ་ཡིན་
གི་མ་རེད། ད་དུང་ཡང་ཡོང་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེས་ན་ལོགས་སུ་གོ་སྐབས་ལེན་གི་ཡིན། ངས་ཞུ་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་རང་ལུས་མེར་
བསེག་གི་གནས་ངངས་དེ་ཡིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་གཅིག་བྱུང་རེས་ ༢༠༡༠ ལ་མེད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་རང་ལུས་མེར་སེག་
ཕོན་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་རང་ལུས་མེར་བསེག་བྱུང་བའི་སྐབས་ལ་བཀའ་སི་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་གོས་བསྡུར་གཅིག་བས་
པ་རེད། ག་རེ་བས་པ་རེད་ཟེར་ན། འགེལ་བརོད་གང་འད་བ་རྒྱུ་དང་ངོས་འཛིན་གང་འད་ཞིག་བ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་གི་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ལ་
ཁབ་བསྒྲགས་གང་འད་བ་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་ན་དབིན་ཇིའི་ཚིག་རེ་རེར་བེད་སོད་གཏོང་ངངས་ལ་གོས་བསྡུར་བས་ནས་ཕིན་པ་རེད། དེ་
གནས་ངངས་གཅིག་རེད། དེ་ལ་བརེན་ནས་ག་རེ་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ན། ཁབ་བསྒྲགས་བས་པ་རེད། ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་དེ་འད་ཡིན། རང་
ལུས་མེར་སེག་གཏོང་བའི་གནས་ངངས་དེ་འད་རེད་ཟེར་བ་ལ་བརེན་ནས། རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ནས་ཚགས་པར་ཁག་དང་རོམ་ཡིག་ཁག་དང་
དེབ་ཁག་རེད། ཚང་མ་ལ་ང་ཚོས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་ནང་བཞིན་བས་ནས། འགེལ་བཤད་ག་རེ་བས་པ་རེད་ཅེ་ན། བོད་ལ་རང་
ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དུ་འཛིན་པའི་མཁེགས་འཛིན་གི་སིད་བྱུས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། དེ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་ནོར་བ་རེད། བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་ཚང་མས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རོལ་བས་པ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་མ་འགིག་པ་ལ་བརེན་ནས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་རེད་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་དེ་འད་བཤད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གི་༸སབས་
མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་དེ་བཀའ་སོབ་རིམ་པའི་ནང་དུ་བོད་ལ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་
བཏང་བ་དེ་ནད་རགས་ཅིག་རེད། ན་ཚ་ཞིག་གི་ནད་རགས། ཁོག་ནང་ལ་ན་ཚ་ཡོད་ན་གདོང་ནག་པོ་ཆགས་པ་ནང་བཞིན། རང་ལུས་མེར་
བསེག་བཏང་བ་དེ་བོད་ནང་གི་ནད་རགས་ཤིག་འདོན་ཡོང་གི་རེད་ཟེར་ནས་ང་ཚོ་རིམ་པ་བས་ནས་ཕིན་པ་རེད། ཕིན་ནས་ང་ཚོ་ལ་རྒྱལ་
སིའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་རག་པའི་ཐོག་ནས་འགོ་སོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ག་རེ་ལབ་པ་རེད་
ཟེར་ན། རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་བ་དེ་ང་ཚོས་ར་བ་ཉིད་ནས་ནོར་མེད་ཟེར་ནས། དེ་བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཡོད་བསད་པའི་བོད་པ་དང་། 
བཙན་བོལ་ལ་ཡོད་བསད་པའི་ཁ་བལ་རིང་ལུགས་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་ཚགས་པར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་གིས་འད་མི་འད་བཤད་ནས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེག་གཏོང་མཁན་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་ནས། ཞྭ་མོ་དེ་ང་ཚོར་ཚུར་གཡོག་རྒྱུའི་
རིས་དེ་བརྒྱབས་པ་རེད། རྡོག་རྡོག་ངས་ཞུ་རྒྱུར། བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་ཁོང་རྣམ་པར་མཚམས་མཚམས་
འགོད་པ་དང་སྙིང་རེ་རྒྱུ་ཞིག་ག་རེ་ཡོང་གི་འདུག་ཅེ་ན། ངས་བཙན་བོལ་ནང་ལ་སྐད་ཆ་གཉིས་གོ་སོང་། སྐད་ཆ་ཤོད་མཁན་གི་རིགས་
གཅིག་གིས་ག་རེ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལབ་ན། བོད་ལ་རང་ལུས་མེར་བསེག་བཏང་བ་དེ་བཙན་བོལ་ནང་གི་ཆབ་སིད་མི་ས་མང་པོ་ཞིག་
དང་། དེ་ཚོའི་སྐད་ཆ་ཤོད་ངངས་ལ་བརེན་ནས་བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་བསེག་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་སོང་། སྐད་ཆ་དེ་ཐེངས་
མ་གཉིས་གོ་སོང་། སྐད་ཆ་དེ་གོ་བ་དང་དང་པོ་བཤད་ན་སེམས་ལ་ཧ་ཅང་ཕོག་སོང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན་རང་ལུས་མེར་སེག་
གཏོང་མཁན་མང་པོ་ལའང་འགོད་པ་སེས་སོང་། ཤའང་ཚ་བྱུང། རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་དེ་རྒྱ་གཞུང་གིས་དཀའ་ངལ་སད་ནས་
བཏང་བ་རེད་དེ། རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་བསད་པའི་མི་འདི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་དེ། བཙན་བོལ་ནང་གི་སྐད་ཆ་ཤོད་
ངངས་མ་འགིག་པ་ལ་བརེན་ནས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་རེད་ལབ་སྐབས། ང་ཚོས་ད་བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁ་མཆུ་རྒྱག་བཞག་
པ་དེ་འཛམ་བུ་གིང་གི་ཁས་ལེན་བསད་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་གི་ནོར་འཁྲུལ་རེད་ལབ་བསད་པ་དེས་ཞྭ་མོ་དེ་ཚུར་གོན་རྒྱུའི་རིས་བརྒྱབས་པ་
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དང་། གལ་སིད་ང་ཚོའི་སྐད་ཆ་ཤོད་ངངས་མ་འགིག་ནས་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་དཀར་
པོ་བཟོས་པ་རེད། གང་ལགས་ཤེ་ན་ང་ཚོའི་ནོར་འཁྲུལ་རེད་འདུག འོ་ན་ད་ལྟའི་བར་དུ་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་བཞག་པ་དེ་རྫུན་མ་རེད་དམ། 
བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་དེ་ཚོའི་ཁ་ཆེམས་རེད། རང་ལུས་ལ་མེ་འབར་བཞིན་པའི་སྐབས་ཀི་སྐད་འབོད་དེ་དག་རྫུན་
མ་ཡིན་ནམ། དེ་དཔེ་སིད་པའི་ཉེན་ཁ་རེད། དེ་ལ་བསམ་བོ་ཞིབ་ཕ་གཏོང་དགོས་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞུས་ན། མ་འོངས་པར་སྐད་
ཆ་དེ་དེ་ལྟར་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནང་དུ་ནག་པོ་ཆགས་ཀི་རེད། མི་རབས་ནས་མི་རབས་བོད་ནང་དུ་ཚེ་སོག་གཏོང་མཁན་དེ་
ཚོའང་ནག་པོ་ནག་རང་ཆགས་ཀི་རེད། བཙན་བོལ་ནང་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་མཁན་ཚོས་ངེས་པར་དུ་གཟབ་བ་དགོས་ཀི་འདུག ད་དུང་མ་
འོངས་པར་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་ཡོང་བ་ཡིན་ན། སྐད་ཆ་དེ་འད་ར་བ་ནས་བཤད་རྒྱུ་མི་འདུག གལ་སིད་བཤད་པ་ཡིན་ན་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རོལ་བ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན། 
 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་ད་ལྟ་ཆ་ཤས་བང་མཁན་སི་འཐུས་
བདུན་བྱུང་སོང། དེ་བཞིན་འཛིན་སོང་གི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་གོ་སྐབས་དགོས་པ་དེ་སང་ཉིན་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན། སང་ཉིན་བཀའ་དིན་རེས་
དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བགོ་གེང་གྲུབ་པའི་རེས་སུ་དུས་ཚོད་བྱུང་བ་ཡིན་ན་སང་ཉིན་དང་། དེ་མིན་ཉིན་རེས་མ་ཞིག་ལ་གོ་སྐབས་
ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བདུན་པ། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིསྔོན་རིས་འགོད་འབུལ་གི་གསུང་བཤད། དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་
ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
༄༅།ཤུ།མཆོག་ཏུ་བཀུར་བར་འོས་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལོ་ཤུ༢༠༡༥་་༡༦ཤུལོའ་ིསྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 གོས་ཚོགས་སུ་སྔོན་རིས་འཆར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་འདི་མང་གཙོའི་སིད་དབང་ལམ་ལུགས་ཀི་ཁད་ཆོས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་
ཆགས་ཡོད།ཤུརང་རེའི་གནས་བབ་ལ་ཆ་མཚོན་ནའང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་འཆར་སྒྲིག་དང་འགོ་གོན་
སྔོན་རིས་གོས་ཚོགས་སུ་འཆར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ།ཤུགོས་ཚོགས་ནས་དེར་ཐུགས་ཞིབ་ཀིས་ལེགས་ཆའི་ལམ་ངོན་དང་འབེལ་དགོས་དངུལ་
ཡོང་འཆར་དང་འགོ་འཆར་གཏན་འབེབས།ཤུདེ་བཞིན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་འཕལ་ཕུགས་གཉིས་ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ས་བརན་ཡོང་
ཐབས་ལ་དགོངས་བཞེས་ལམ་ངོན་གནང་རྒྱུ་བཅས་སིའི་ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ལ་མཁོ་བའི་ལས་རིམ་གལ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་



40 
 

པ་མ་ཟད།ཤུམང་ཚོགས་ནས་ཀང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་དང་ལོ་རེའི་འགོ་གོན་གཏོང་ཁུངས་ཇི་ཡིན་མཁེན་རོགས་ཐུབ་པའི་ཆེད་བཀའ་
ཤག་གི་ངོས་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་དང་མ་དངུལ་གནས་བབ།ཤུལོ་རེའི་དགོས་དངུལ་གཏོང་ཡོང་གི་འཆར་རིས།ཤུ
མང་ཚོགས་ཀི་བདེ་དོན་ལྟ་སོང་དང་ཆབ་སིད་ལས་དོན།ཤུགཞན་སྐབས་བབ་ཀི་གལ་ཆེའི་ལས་དོན་བཅས་གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་
ལམ་ཡོད་པ་བཞིན་ད་རེས་ཀང་དེ་བཞིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་སྔ་སྔོན་རིས་ཀི་ས་བཅད་དང་པོ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་དང་མ་དངུལ་གནས་བབ་དེ་
རྒྱས་པོ་ཞིག་བཀོད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། བཀོད་ལམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ལྔ་པའི་ཐོག་ལ་གཞུང་འབེལ་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གཅིག་གི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་སེབས་པ་དང། རེས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ལམ་ངོན་ཕེབས་པ་གཞིར་
བཟུང་ཚོགས་དུས་བདུན་པའི་སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་སི་ཡོངས་ཀི་དཔལ་
འབོར་གནས་བབ་ཅིག་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད། འདི་གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་བགོ་གེང་གི་སྐབས་སུ་བཀུར་
འོས་སི་འཐུས་གང་འཚམ་ནས་དེ་རིགས་མུ་མཐུད་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་གསེང་ཞུ་དགོས་པའི་དགོངས་ཚུལ་དང་ལམ་ངོན་ཕེབས་པ་
ལྟར། དེ་གཞིར་བཟུང་དེ་རིང་འདིར་རྒྱས་པ་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

༡་༠ཤུསྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ། 
༡་༡ ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ། 
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཤུ༡༥༡ཤུགི་ལོ་རེའི་གཏོང་ཡོང་ཆ་ཚང་དང་ལས་ཁུངས་གངས་ཤུ༣༠ཤུཐམ་པའི་གཏོང་ཡོང་ཆ་
ཤས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་དུ་གསལ་གི་ཡོད་པ་དང་།ཤུདེ་ཁོངས་ལས་ཁུངས་གངས་ཤུ༡༠༧ཤུགི་དགོས་
དངུལ་ཆ་ཚང་དང་ལས་ཁུངས་གངས་ཤུ༤ཤུཡི་དགོས་དངུལ་ཆ་ཤས་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་མུས་ཡིན་པ་དང་།ཤུ
འཕོས་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཤུ༤༤ཤུཡི་དགོས་དངུལ་ཆ་ཚང་དང་ལས་ཁུངས་གངས་ཤུ༢༦ཤུགི་དགོས་དངུལ་ཆ་ཤས་དབུས་ལས་ཁུངས་སོ་
སོའ་ིཟུར་བཀོལ་ནས་གཏོང་མུས་ཡིན།ཤུབོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་གི་གནས་བབ་གཤམ་གསལ་ལྟར་བེད་ཀི་
ཡོད།ཤུའདི་ཁོངས་གོང་གསལ་ལས་ཁུངས་གངས་ཤུ༤༤ཤུསོ་སོའ་ིཟུར་བཀོལ་གི་སིར་བཏང་དང་ལས་འཆར་མ་དངུལ་གི་གནས་བབ་
གསལ་ཡོད། 
ལོ་དུས། སྔོན་རིས་མ་དངུལ། 

སྒོར་ས་ཡ། 
གཏན་འཇགས་མ་དངུལ། 
སྒོར་ས་ཡ། 

ཟུར་བཀོལ་སིར་བཏང་མ་
དངུལ། སྒོར་ས་ཡ། 

ཟུར་བཀོལ་ལས་འཆར་
མ་དངུལ། སྒོར་ས་ཡ། 

བས ོམས ། 
སྒོར་ས་ཡ། 

༢༠༡༢།༣།༣༡ ༣༢༠༌༡༥ ༡༩༤༌༢༥ ༧༡༤༌༢༢ ༦༤༡༌༨༦ ༡༨༧༠༌༤༨ 
༢༠༡༤།༣།༣༡ ༣༨༣༌༤༢ ༢༠༨༌༥༦ ༨༧༣༌༥༩ ༤༩༩༌༦༨ ༡༩༦༥༌༢༥ 
འཕར་ཆག ༦༣༌༢༧ ༡༤༌༣༡ ༡༥༩༌༣༧ (༡༤༢༌༡༨) ༩༤༌༧༧ 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསལ་བཤད་ཐུང་ཙམ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུར། ལས་ཁུངས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཟུར་བཀོལ་གནས་བབ་ཕོགས་སྒྲིག་བ་
རྒྱུ་འདི་ལས་རོབས་ཆེན་པོ་དང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོར་ལས་འབོར་ཆེ་བ། དེས་མ་ཚད་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ི
དབུས་དང་ཕོགས་མཐའི་ལས་བེད་ཚོ་ལའང་དེ་བས་ལས་རོབས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དེར་བརེན་དེ་རིང་འདིར་གོང་དུ་སྙན་སེང་
ཞུས་པ་ནང་བཞིན་འདི་གོས་ཚོགས་སུ་ལོ་བངར་ཆགས་ཀི་ཕུལ་སོལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚོགས་དུས་ལྔ་པའི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་གི་དགོངས་པ་བཞེས་ངངས་ལྟ་བུ་འདི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ ཀི་གནས་བབ་ཅིག་གོས་ཚོགས་སུ་འབུལ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཞིག་
རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཀང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པའི་སྐབས་སུ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་གི་
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གནས་བབ་དེ་ཕུལ་བ་རེད། ད་ལྟ་ ༢༠༡༥ ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་ ༢༠༡༥ འདི་ད་ལྟའི་ཆར་ཕུལ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། 
༢༠༡༤ ལོ་དེ་འདས་ཟིན་པའི་གནས་བབ་ཅིག་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཕོགས་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད། དེའི་བར་གི་ ༢༠༡༣ ལོའ་ིགནས་བབ་དེ་ང་ཚོའི་
ངོས་ནས་ཕུལ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལ་ཞེ་ན་ ༢༠༡༣ འདི་ད་རེས་ཕུལ་བ་ཡིན་ན་མ་འོངས་པར་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་སིའི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ཕུལ་རྒྱུར་ལོ་གཅིག་རང་བཞིན་གིས་རེས་ལུས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་
ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག མ་འོངས་པར་ལོ་འདས་མ་ཐག་པའི་གནས་བབ་གོས་ཚོགས་སུ་སྙན་སེང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དེ་རིང་ ༢༠༡༤ ལོའ་ི
གནས་བབ་འདི་ཕུལ་བ་ཡིན། མ་འོངས་པའི་གོས་ཚོགས་སུ་ ༢༠༡༥ དང་དེའི་རེས་ལ་ ༢༠༡༦ བཅས་རིས་མཚམས་དང་སྔོན་རིས་ལོ་
དུས་གཉིས་ཏག་ཏག་རན་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དམིགས་ནས་བཀོད་པ་ཡིན་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡིན། 
ཀ གཏན་འཇགས་མ་དངུལ། 
 ཕི་ལོ་ཤུ༢༠༡༤ཤུཟླ་ཤུ༣ཤུཚེས་ཤུ༣༡ཤུཉིན་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༢༠༨་༥༦ཤུཡོད་པའི་ཐོག་འདི་ལོ་མ་དངུལ་གསར་

དུ་བྱུང་བ་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༤་༡༦ཤུབསན་པས་ཕི་ལོ་ཤུ༢༠༡༥ཤུཟླ་ཤུ༡ཤུཚེས་ཤུ༣༡ཤུཉིན་གི་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༢༡༢་
༧༢ཤུབེད་ཀི་ཡོད།ཤུདེ་བཞིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༢༠་༠༠ཤུདང་།ཤུནང་སིད་ལས་ཁུངས་
སུ་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༦༥་༠༠ཤུའཕོད་བངེན་ལས་ཁུངས་སུ་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡༧་༥༩ཤུདཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་སུ་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༥༨་༢༩ཤུ
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡༤༡་༠༣ཤུཡོད་པ་བཅས་བསོམས་གཏན་འཇགས་མ་དངུལ་ཁོན་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༥༡༤་༦༣ཤུ
བེད་ཀི་ཡོད། 

ཁ སྔོན་རིས་མ་དངུལ། 
 ཕི་ལོ་ཤུ༢༠༡༤ཤུཟླ་ཤུ༣ཤུཚེས་ཤུ༣༡ཤུཉིན་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༣༨༣་༤༢ཤུཡོད་པའི་ཐོག་ལས་འཆར་ཁག་ཅིག་གི་ཆེད་

ཟུར་བཅད་མ་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༩༡་༡༡ཤུཡོད།ཤུའདི་ཁོངས་ནས་རིས་ལོ་ཤུ༢༠༡༤་་༡༥ཤུལོའ་ིསྔོན་རིས་སུ་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༣༦་༥༨ཤུ
དང་རིས་ལོ་ཤུ༢༠༡༥་་༡༦ཤུལོའ་ིསྔོན་རིས་སུ་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༣༦་༦༥ཤུསོ་སོར་འགོ་འཆར་གསལ་ཡོད། 

ག ཟུར་བཀོལ་མ་དངུལ། 
 རིས་ལོ་ཤུ༢༠༡༤་་༌༡༥ཤུལོའ་ིཟུར་བཀོལ་ལྷག་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡,༦༢༡་༤༧ཤུདང་།ཤུདེ་བཞིན་རིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་༡༦ཤུལོའ་ིཟུར་

བཀོལ་ལྷག་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡,༥༠༣་༢༣ཤུཚོད་དཔག་བེད་ཀི་ཡོད། 
༡་༢ ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་དུ་མ་ཚུད་པའི་ལས་ཁུངས་སིའི་གནས་བབ། 
ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་དུ་མ་གསལ་བའི་ལས་ཁུངས་གངས་ཤུ༥༢ཤུཡོད་ཁོངས་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་ལས་ཁུངས་གངས་ཤུ༡༧ཤུགི་དགོས་
དངུལ་སོ་སོའ་ིཟུར་བཀོལ་ནས་གཏོང་མུས་ཀི་ལོ་རེའི་སྔོན་རིས་གཏོང་ཡོང་ས་གནས་སོ་སོའ་ིའཐུས་མི་ཚོགས་འདུ་ནས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
མུས་ཀང་།ཤུཕུགས་སུ་ལས་ཁུངས་འདི་དག་གི་དགོས་དངུལ་གནས་བབ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་འགན་འཁུར་ཞུ་དགོས་པ་སོང་། 
དེའི་མ་དངུལ་གནས་བབ་གཤམ་གསལ་ལྟར་བེད་ཀི་ཡོད། 
ལོ་དུས། སིར་བཏང་མ་དངུལ། སྒོར་ས་ཡ། ལས་འཆར་མ་དངུལ། སྒོར་ས་ཡ། བསོམས། སྒོར་ས་ཡ། 
༢༠༡༢།༣།༣༡ ༡༤༧༌༤༦ ༦༢༌༧༤ ༢༡༠༌༢༠ 
༢༠༡༤།༣།༣༡ ༡༢༢༌༥༠ ༦༩༌༧༡ ༡༩༢༌༢༡ 
འཕར་ཆག (༢༤༌༩༦) ༦༌༩༧ (༡༧༌༩༩) 
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༡་༣ སི་ཡོངས་གནས་འབབ། 
ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་དུ་གསལ་བ་དང་མ་གསལ་བའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡོངས་ཀི་ ཕ ོག ས ་བ ས ོམ ས ་དཔལ ་
འབོར་གནས་བབ་གཤམ་གསལ། 
ལོ་དུས། སྔོན་རིས་མ་དངུལ། 

སྒོར་ས་ཡ། 
གཏན་འཇགས་མ་དངུལ། 
སྒོར་ས་ཡ། 

ཟུར་བཀོལ་སིར་བཏང་
མ་དངུལ། སྒོར་ས་ཡ། 

ཟུར་བཀོལ་ལས་འཆར་
མ་དངུལ། སྒོར་ས་ཡ། 

བ ས ོམ ས ། 
སྒོར་ས་ཡ། 

༢༠༡༢།༣།༣༡ ༣༢༠༌༡༥ ༡༩༤༌༢༥ ༨༦༡༌༦༨ ༧༠༤༌༦༠ ༢༠༨༠༌༦༨ 
༢༠༡༤།༣།༣༡ ༣༨༣༌༤༢ ༢༠༨༌༥༦ ༩༩༦༌༠༩ ༥༦༩༌༣༩ ༢༡༥༧༌༤༦ 
འཕར་ཆག ༦༣༌༢༧ ༡༤༌༣༡ ༡༣༤༌༤༡ (༡༣༥༌༢༡) ༧༦༌༧༨ 
 འདི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་ཡོངས་ཀི་ཕོགས་བསོམས་གནས་ངངས་ཟུར་བཀོལ་དང་གཏན་འཇགས་མ་
དངུལ་དང་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ཚང་མ་ཚུད་པའི་བསོམས་ཀི་གནས་ངངས་འདི་ཆགས་ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཡོངས་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་ད་ལྟའི་ཆར་གོང་གསལ་ལྟར་མི་དམན་ཙམ་ཡོད་ཀང་།ཤུལས་ཁུངས་རེ་ཟུང་
གི་མ་དངུལ་ཐོག་བསམ་ཞིབ་དགོས་པ་ལྟར་གནས་ངངས་བཟང་དུ་འགོ་ཐབས་འབད་བརོན་ཞུ་མུས་ཡིན། 
 ཉེ་བའི་ཆར་བོད་མིའི་འཕོད་བངེན་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལས་དོན་ཆེད་ཧིན་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡༩༢་༠༠ཤུདང་བོད་ཕྲུག་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་ཡར་
རྒྱས་ལས་དོན་ཆེད་ཧིན་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡༠༨་༠༠ཤུརོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་དོན་སོན་བྱུང་ཡོད་པ་ནས་མ་དངུལ་བཟང་དུ་འགོ་རྒྱུའི་གནས་
བབ་ཡོང་རེ་ཡོད། 
༢་༠ རིས་ལོ་ཤུ༢༠༡༣་་༌༡༤ཤུལོའ་ིབྱུང་སོང་གནས་ངངས། 
ཀ རིས་ལོ་ཤུ༢༠༡༣་་༡༤ཤུལོའ་ིབསར་བཅོས་སྔོན་རིས་སུ་འགོ་གོན་ཚོད་དཔག་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡,༦༡༣་༨༩ཤུདང་ཡོང་འཆར་སྒོར་ས་

ཡ་ཤུ༡,༥༨༧་༩༣ཤུགཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོད།ཤུསྔོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་འགོ་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༤༦༨་༥༡ཤུགཏན་འབེབས་ནས་
དངོས་སོང་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༣༡༠་༢༠ཤུདང་།ཤུཡོང་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༤༦༨་༥༡ཤུགཏན་འབེབས་ལ་ཕན་པར་དངོས་བྱུང་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ
༣༥༠་༣༧ཤུབས་ཡོད།ཤུདངོས་བྱུང་དང་དངོས་སོང་གཉིས་ཁ་འཐབ་ཀིས་ལྷག་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༤༠་༡༧ཤུབས་པ་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་
ལ་ཕན་པར་འབོར་འཁུར་ཞུས་ཡོད། 

ཁ ཟུར་བཀོལ་ཁོངས་དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་དང་གཞན་འགོ་གོན་ཆེད་ཚོད་དཔག་འགོ་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡,༡༤༥་༣༨ཤུདང་།ཤུ
ཡོང་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡,༡༡༩་༤༢ཤུགཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོད་པར་དངོས་སོང་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡,༠༢༨་༣༡ཤུདང་།ཤུདངོས་བྱུང་སྒོར་
ས་ཡ་ཤུ༡,༠༧༣་༤༣ཤུབས་ཡོད། 

༣་༠ རིས་ལོ་ཤུ༢༠༡༤་་༌༡༥ཤུལོའ་ིསྔོན་རིས་གཏན་འབེབས། 
ཀ ད་ལྟ་འགོ་བཞིན་པའི་རིས་ལོ་ཤུ༢༠༡༤་་༡༥ཤུལོའ་ིསྔོན་རིས་སུ་ཚོད་དཔག་འགོ་གོན་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡ ,༨༩༢་༢༦ཤུགཏན་འབེབས་

བྱུང་ཡོད་པའི་ཐོག་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་བྱུང་བ་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༢༦༠་༨༩ཤུབསོམས་མཐའ་མའི་ཚོད་དཔག་འགོ་གོན་གཏན་
འབེབས་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༢,༡༥༣་༡༥ཤུབས་ཡོད།ཤུའདི་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་རྒྱུན་གོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༣༤༧་༧༢ཤུདང་
ཕོགས་གོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༣༣༥་༥༥ཤུདམིགས་བསལ་དང་དམིགས་བཀར་ལས་དོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡,༤༦༩་༨༧ཤུབཅས་
གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོད་པའི་ཞིབ་གནས་ཡིག་ཆ་ཤུ༼ང༽ཤུདང་ཤུ༼ཆ༽ཤུལྟར་ཡིན། 
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ཁ གོང་གསལ་འགོ་འཆར་ལ་ཕན་པའི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་དགོས་དངུལ་ཡོང་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་  ༡,༨༦༣་༧༦ཤུ
གཏན་འབེབས་ཐོག་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་དང་དགོས་དངུལ་འཕར་མ་ཐབས་ཤེས་དགོས་པ་བཅས་བསོམས་མཐའ་མའི་ཡོང་
འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༢,༠༩༧་༦༥ཤུབེད་ཀི་ཡོད།ཤུའདི་ཁོངས་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའི་ཡོང་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༤༢༦་༤༦ཤུ
དང་།ཤུཟུར་བཀོལ་ལ་ཕན་པའི་ཡོང་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡,༦༧༡་༡༩ཤུབེད་ཀི་ཡོད། 

༤་༠ རིས་ལོ་ཤུ༢༠༡༥་་༌༡༦ཤུལོའ་ིསྔོན་རིས་འཆར་འབུལ། 
༤་༡ ལས་དོན་འཆར་སྒྲིག་དང་འགོ་གོན། 
རིས་ལོ་ཤུ༢༠༡༥་་༡༦ཤུལོའ་ིནང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀིས་ལས་དོན་འཆར་སྒྲིག་ཁོངས་བོད་ཀི་བངན་སིད་དང་།ཤུབཙན་བོལ་བོད་མིའི་
འཚོ་ཐབས།ཤུཤེས་ཡོན།ཤུའཕོད་བངེན།ཤུགཞན་ལས་གཞི་གལ་གནད་ཆེ་བ་སོ་སོར་འགོ་གོན་རྒྱབ་གཉེར་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན། 
ཀ ༸རྒྱལ་བའི་༸སྐུ་ཕྱྭ་དང་བོད་བངན་སིད་ཆེད་ཞབས་རིམ་དང་མཆོད་འབུལ་གིས་གཙོས་བོད་ཀི་ར་ཆེའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་

ཉམས་གཅེས་སྲུང་བ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེ་བ་བཞིན་ལས་དོན་དེ་དག་གི་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༣༣་༩༨ཤུརྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། 
ཁ བོད་མི་ཡོངས་ཀི་མགོན་སབས་བ་ན་མ་མཆིས་པ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་

མཆོག་དགུང་གངས་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་པའི་དུས་ཚིགས་ཁད་པར་ཅན་དང་བསྟུན་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་དཔལ་དུས་
ཀི་འཁོར་ལོའ་ིདབང་ཆེན་བཀྲིན་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞིན་ཞལ་བཞེས་སིན་སོལ་བྱུང་བའི་གོ་སྒྲིག་ཆེད་སོམ་དངུལ་སྒོར་ས་
ཡ་ཤུ༥་༠༠ཤུརྒྱབ་གཉེར་དང་མུ་མཐུད་དགོས་དངུལ་འཕར་སོན་དགོས་རིམ་བཞིན་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ག བོད་དོན་ཞི་འགིག་ཡོང་ཐབས་དང་འབེལ་བའི་ལས་དོན་རྒྱུན་འཁོངས་བ་རྒྱུ་དང་རྒྱལ་སིའི་འབེལ་ལམ་གོང་མཐོར་འགོ་ཐབས།ཤུ
བོད་ནང་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་ངངས་ཡར་རྒྱས་འབྱུང་ཐབས།ཤུདེ་བཞིན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐབས་ལམ་སྐོར་ངོ་སོད་
གནད་སིན་བ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་འགོ་གོན་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༤༠༥་༤༨ཤུརྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་སྔ་ལོ་
ལས་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༤༣་༦༡ཤུམང་བ་བེད་ཀི་ཡོད། 

ང གཞི་རིམ་མང་ཚོགས་ཀི་བདེ་དོན་ལྟ་སོང་བ་རྒྱུ་དེ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བཞིན་བཙན་བོལ་བོད་
 མིའི་འཚོ་རེན་ཡར་རྒྱས་དང་།ཤུདགོས་ངེས་ཀི་མཐུན་རེན་འཛུགས་སྐྲུན།ཤུདེ་བཞིན་བོད་མིའི་སོད་སྒར་ཁག་གི་འཛིན་སོང་ལས་
 དོན་བཅས་ཀི་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡༥༧་༡༧ཤུརྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། 
ཅ བོད་མིའི་ར་ཆེའི་རིག་གཞུང་གཅེས་ཉར་དང།ཤུདེ་བཞིན་བོད་མིའི་ངོ་བོ་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གིས་སི་ཚོགས་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡོང་

ཐབས་ཆེད་བོད་ཕྲུག་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་
ལྟར་ཤེས་ཡོན་གི་ལས་དོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༧༦༠་༥༧ཤུརྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་སྔ་ལོ་ལས་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༤༢་༠༥ཤུམང་བ་བེད་
ཀི་ཡོད།ཤུའདིའི་ནང་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཁོངས་ཡོད་པའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འཛིན་སོང་དང་འབེལ་བའི་ཚོད་དཔག་འགོ་འཆར་
ཡང་ཚུད་ཡོད། 

ཆ བཙན་བོལ་བོད་མིའི་འཕོད་བངེན་ལྟ་སོང་གི་ལས་དོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡༤༩་༧༦ཤུརྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།ཤུའདི་ཁོངས་བོད་མིའི་
སན་བཅོས་ལྟ་སོང་ལས་གཞི་འདི་ལས་གཞི་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པས་ལས་དོན་གཞི་རྒྱ་ཆེ་རུ་འགོ་ཐབས་དང་།ཤུདེ་
བཞིན་རྒྱང་བཅོས་ལམ་ནས་སན་བཅོས་ཀི་ལས་གཞི་འགོ་མུས་གཉིས་ཀི་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༣༡་༩༣ཤུརྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། 

ཇ བུད་མེད་ཀི་ནུས་གགས་སེལ་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་ཡོད་པ་ལྟར་གི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡་
༢༦ཤུརྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། 
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ཉ བཙན་བོལ་བོད་མིའི་དཔལ་འབོར་གནས་བབ་རིམ་པས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་བ་བ་རྒྱུ་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་གཉིས་ཀའི་ཆབ་སིད་
དང་མི་རིགས་གཅེས་སྲུང་གི་ལས་དོན་ལ་མཁོ་བའི་ཆ་རེན་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཤུཤིག་ཡིན་ན།ཤུཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་དང་མཉམ་དུ་
དཔལ་འབོར་གི་གནས་བབ་རིམ་པས་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་ཚོང་ལས་ལ་དོན་གཉེར་བེད་མཁན་མང་དུ་འགོ་ཐབས་བ་
རྒྱུ་དང་།ཤུདེའི་ཆེད་གང་ཅིའི་མཐུན་འགྱུར་རམ་འདེགས་ཀི་ལས་དོན་འགོ་འཛུགས་ཟིན་པ་མུ་མཐུད་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ
༦་༨༩ཤུརྒྱབ་གཉེར་ཞུས།ཤུཕོགས་མཚུངས་ལས་དོན་དེ་དག་ལ་མཁོ་བའི་བུན་གཏོང་གི་མཐུན་རེན་མཁོ་སོད་ཀི་འོག་གབས་
ལས་དོན་མུ་མཐུད་ཞུ་རྒྱུར་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༢་༠༠ཤུརྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། 

ཏ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་ཞུ་སྒོར་དེང་རབས་ཁད་ལས་པའི་དགོས་མཁོ་ཆེ་རུ་འགོ་བཞིན་པར་སན་པའི་རྒྱ་བལ་
འབྲུག་གསུམ་དང་།ཤུཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཁད་ལས་པ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་དུས་ཚོད་རྒྱས་བཅད་ཀིས་
ཞབས་ཞུ་ཐུབ་པའི་མཐུན་རེན་སོར་སོད་ཀི་ལས་འགུལ་སེལ་ཏེ་ལོ་ངོ་གཉིས་ལྷག་སོང་བས་སྒྲིག་འཛུགས་དང་དོ་བདག་ཞབས་
ཞུ་བ་གཉིས་ཀར་ཕན་ཐོགས་གང་ལེགས་ཡོང་གི་ཡོད་པས་ལས་དོན་མུ་མཐུད་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡་༣༥ཤུརྒྱབ་གཉེར་
ཞུས་ཡོད། 

ཐ བོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བོད་དོན་སྐོར་ཉམས་ཞིབ་དང་གོ་རོགས་ཁབ་སེལ་གི་ལས་དོན་གང་ལེགས་ཡོང་གི་ཡོད་
པ་བཞིན་ད་དུང་ཉམས་ཞིབ་པ་གསོ་སོང་དང་།ཤུམཁས་པའི་བགོ་གེང་།ཤུཚོགས་འདུ་བཅས་གོ་སྒྲིག་གི་ལས་དོན་གཞི ་རྒྱ་ཆེ་རུ་
གཏོང་ཐབས་ཆེད་དགོས་དངུལ་སྒོར་ས་ཤུ༨་༥༩ཤུརྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་སྔ་ལོ་ལས་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༢་༩༥ཤུམང་བ་བེད་ཀི་ཡོད། 

ད བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་དང་སིད་སོང་གི་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ིལས་དོན།ཤུམང་ཚོགས་སུ་དེའི་གལ་གནད་
གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༥་༩༠ཤུརྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།ཤུདེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ད་ཡོད་ལས་
བེད་པའི་ལས་དོན་ལ་མཁོ་བའི་སྐད་ཡིག་དང་།ཤུརྒྱལ་སི་དང་བོད་དོན་ཆབ་སིད་ཀི་གོ་རོགས་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཟབ་སོང་ལས་དོན་
ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡་༣༧ཤུརྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། 

ན རྒྱ་གར་དུ་སོབ་གཉེར་དང་།ཤུགཉེན་འཕད།ཤུགནས་སྐོར་བཅས་ཀི་ཆེད་ལོ་ལྟར་གཞིས་བཞུགས་སྤུན་ཟླ་འབོར་བཞིན་པ་ཚོར་སེ་
ལེན་མཐུན་རེན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༢༨་༡༨ཤུདང་།ཤུསོབ་ལོ་ཡོལ་བའི་ན་གཞོན་ཚོར་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གིང་དུ་ཤེས་ཡོན་གི་
མཐུན་རེན་མུ་མཐུད་སོར་རྒྱུའི་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡༡་༨༩ཤུཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་དང་ཆབ་སིད་འབེལ་ཆགས་ཚོར་གང་ཅིའི་
རོགས་སོར་ཞུ་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེ་བ་ལྟར་དགོས་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༤་༩༧ཤུདེ་བཞིན་ཆབ་སིད་བཙོན་ཟུར་བས་གཙོས་བོད་ནས་
གསར་དུ་འབོར་བ་ཁག་ཅིག་ལ་སོད་ཁང་གི་མཐུན་རེན་གོ་སྒྲིག་གི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡༩་༧༦ཤུགཞོན་སེས་
ཚོར་འཚོ་རེན་ཆེད་ལག་ཤེས་སོང་བརྡར་དང་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན།ཤུགྲྭ་བཙུན་ཚོར་འཚོ་སོན་དང་སོབ་ཡོན་མཐུན་འགྱུར་མུ་
མཐུད་སོར་རྒྱུའི་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༥༧་༨༩ཤུབཅས་ཁོན་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡༢༢་༦༩ཤུརྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། 

པ བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཁོད་ཉམ་ཐག་གི་གནས་སུ་ལྷུང་བ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་།ཤུདེ་དག་ལ་ལྟ་སོང་གིས་རིམ་པས་ཉམ་ཐག་
གི་གནས་ནས་འགོལ་ཐབས་བ་རྒྱུ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་དོན་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་གཤིས།ཤུདེ་དག་ལ་ལྟ་སོང་བེད་ཕོགས་ཀི་
ལམ་ངོན་ཡོད་པ་ལྟར་འཚོ་སོན་དང་།ཤུསན་བཅོས་ལྟ་སོང་།ཤུརས་གསོ་ཁང་གི་མཐུན་རེན།ཤུདེ་བཞིན་བུ་ཕྲུག་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་
བཅས་ཀི་ཆེད་ཁོན་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༦༦་༠༥ཤུརྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་དང་།ཤུསི་ཡོངས་ལས་འཆར་ཁག་གི་ཞིབ་གནས་ལས་ཁུངས་
སོ་སོའ་ིསྔོན་རིས་ཁ་ཤོག་ཏུ་གསལ་ཡོད་པ་བཅས་ཡིན། 
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༤་༢ ཕོགས་བསོམས་ཡོང་འཆར། 
ཀ རིས་ལོ་ཤུ༢༠༡༥་་༡༦ཤུལོའ་ིབོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པའི་ཡོང་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡ ,༨༩༠་
 ༧༥ཤུཚོད་དཔག་ཞུས་ཡོད་པ་ནས་སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ལ་ཕན་པར་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༤༡༨་༩༦ཤུདང་།ཤུལས་ཁུངས་སོ་སོའ ་ིཟུར་
 བཀོལ་ལ་ཕན་པ་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡,༤༧༡་༧༩ཤུཡོང་རྒྱུའི་ཚོད་དཔག་ཞུས་ཡོད།ཤུགོང་གསལ་ཁོན་ཡོང་འཆར་ཁོངས་སུ་ལས་འཆར་
 མ་དངུལ་ཟུར་འཇོག་ཡོད་པ་ནས་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༣༦་༦༥ཤུགཏོང་རྒྱུ་ཚུད་ཡོད་པའི་ཞིབ་གནས་ཕོགས་བསོམས་སྔོན་རིས་བྱུང་
 སོང་རིས་ཤོག་ལྟར་ཡིན། 
ཁ འདི་ལོའ་ིཚོད་དཔག་ཡོང་འཆར་ཁོངས་བཀའ་ཤག་གིས་ཐབས་ཤེས་གནང་དགོས་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༢༡༦་༧༥ཤུབེད་ཀི་ཡོད་པ་སྔ་

ལོའ་ིསྔོན་རིས་གཏན་འབེབས་ལས་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༢༣་༤༤ཤུམང་བ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་བཞིན་ཐབས་འཚོལ་ཐུབ་པའི་འབད་བརོན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། 

ག སྔོན་རིས་ཡོང་དམིགས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་འབབ་འདི་ཡིན་པ་བཞིན།ཤུའབུལ་འབབ་ཇེ་བཟང་དུ་
འགོ་ཐབས་སུ་མང་ཚོགས་དང་འགན་ཡོད་ཚང་མས་འབད་བརོན་ཐུགས་ཁུར་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་ཞིང་།ཤུདང་བངས་དཔྱ་
དངུལ་དང་།ཤུགཞན་ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ།ཤུངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་བཅས་ནས་ཡོང་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡༡༠་༣༣ཤུཚོད་དཔག་
ཞུས་ཡོད་པ་སྔ་ལོ་ལས་ཡོང་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༣་༧༠ཤུམང་བ་བེད་ཀི་ཡོད།ཤུདང་བངས་དཔྱ་དངུལ་གཏན་འབེབས་ལྟར་བོད་མི་
ཚང་མས་སྒྲུབ་འབུལ་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་གལ་གནད་དུ་བརིས་ཏེ་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་ཕོགས་ཀི་དཀའ་སེལ་ཐབས་ལམ་རིམ་པར་སེལ་
དང་སེལ་མུས་ཡིན།ཤུསྐབས་འདིའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་སུའང་ཁིམས་འཆར་གཉིས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། 

༤་༣ ཕོགས་བསོམས་འགོ་གོན། 
ཀ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་རིས་ལོ་ཤུ༢༠༡༥་་༡༦ཤུལོའ་ིལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ཕོགས་བསོམས་ཚོད་དཔག་འགོ་

གོན་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༢,༠༠༨་༩༨ཤུབེད་ཀི་ཡོད།ཤུདངུལ་འབོར་འདི་ཁོངས་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ཕོགས་གོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༣༥༠་༧༡ཤུ
དང་།ཤུགཞན་རྒྱུན་གོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༢༣༡་༣༧ཤུདམིགས་བསལ་དང་དམིགས་བཀར་ལས་དོན་ཆེད་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡ ,༤༢༦་
༩༠ཤུབཅས་རྒྱབ་གཉེར་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་ཡིག་ཆ་ཤུ༼ཅ༽ཤུདང་ཤུ༼ཆ༽ཤུལྟར་ཡིན། 

ཁ རིས་ལོ་འདིའི་ཕོགས་བསོམས་ཚོད་དཔག་འགོ་གོན་སྔ་ལོའ་ིསྔོན་རིས་གཏན་འབེབས་ལས་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡༡༦་༧༢ཤུམང་བ་བེད་
ཀི་ཡོད་པའི་འཕར་འབབ་བརྒྱ་ཆ་ཤུ༦་༡༧ཤུབེད་ཀི་ཡོད།ཤུཕོགས་འབབ་འགོ་གོན་དང་ལས་འཆར་འགོ་གོན་གཉིས་སྔ་ལོ་ལས་འདི་
ལོ་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡༥་༡༦ཤུདང་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༢༡༢་༡༤ཤུསོ་སོར་མང་བ་བེད་ཀི་ཡོད་ཀང་རྒྱུན་གོན་དང་འབབ་གོན་གཞན་སྔ་ལོའ་ི
སྔོན་རིས་ལས་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡༠༩་༩༥ཤུཉུང་བ་བེད་ཀི་ཡོད།ཤུརྒྱུན་གོན་ཐད་འདས་ལོ་ལྔའི་ངོ་སོང་དང་སྔ་ལོའ་ིའགོ་གོན་བཀའ་
འཁོལ།ཤུདེ་བཞིན་འགོ་བཞིན་པའི་རིས་ལོའ་ིངོ་སོང་བཅས་ལ་གཞི་བཅོལ་གིས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད།ཤུདམིགས་བསལ་དང་ཟུར་
བཀོལ་ཁོངས་ལས་འཆར་ཐད་དགོས་ངེས་ལྟར་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད། 

ག གོང་གསལ་ཚོད་དཔག་འགོ་གོན་ནས་དགོས་དངུལ་སྒོར་ས་ཡ་ཤུ༡,༥༩༠་༠༢ཤུལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིཟུར་བཀོལ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་
དང་།ཤུསྒོར་ས་ཡ་ཤུ༤༡༨་༩༦ཤུསྔོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་ཤུ༼ཡིག་ཆ་ཤུཉ༽ཤུའཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་དཔལ་ལྡན་
བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ང་གཉིས་པ་དང་།ཤུབཙན་
བོལ་བོད་མིའི་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་།ཤུལོ་འཁོར་སྔོན་རིས།ཤུདངུལ་རིས་ངངས་འཛིན་བཅས་ཀི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་
བརྒྱད་པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་གཏོང་ལེན་བཀའ་འཁོལ་གཏན་འབེབས་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
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༥་༠ཤུམཇུག་བསོམས། 
ཀ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སོང་འགོ་གོན་ལ་ཕན་པའི་དགོས་དངུལ་ཡོང་ཁུངས་གཙོ་བོ་མང་ཚོགས་ཀི་དང་བངས་དཔྱ་

དངུལ་འབུལ་འབབ་དང་།ཤུལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིམ་དངུལ་དང་དེའི་སེད་འབབ་ལས་གཞན་ཡོང་དམིགས་ཕུགས་གཏན་འཁེལ་བ་
མེད་པའི་ཁར་བཙན་བོལ་བའི་གནས་བབ་དང་མཚུངས་པའི་གོན་ཆུང་བསི་ཚགས་བ་རྒྱུ་འཕལ་ཕུགས་གཉིས་ཕོགས་ནས་གལ་
གནད་ཆེ་བ་ཆགས་ཡོད།ཤུརིས་ལོ་འདིའི་རྒྱུན་གོན་དགོས་དངུལ་སྔ་ལོ་ལས་ཉུང་བ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་ན་ཚང་མས་འགོ་གོན་
གཏོང་ཕོགས་ཐད་དེ་ལུགས་ཀི་དགོངས་བཞེས་ཡོང་བའི་ནན་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཁ བོད་མིའི་བ་ན་མེད་པའི་མགོན་སབས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་ཅིང་།ཤུ
ཐུགས་ཀི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པ་དང་།ཤུབོད་ནང་བཙན་གནོན་དང་ཛ་དག་གི་གནས་ངངས་མྱུར་དུ་ཞི་
ཞིང་།ཤུབོད་དོན་ཞི་འགིག་མྱུར་དུ་ཡོང་བའི་སོན་འདུན་བཅས།ཤུབོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་ཕི་ལོ་ཤུ༢༠༡༥་་༡༦ཤུལོའ་ི
སྔོན་རིས་གཏམ་བཤད་དུ།ཤུབོད་རྒྱལ་ལོ་ཤུ༢༡༤༢ཤུཕི་ལོ་ཤུ༢༠༡༥ཤུཟླ་ཤུ༣ཤུཚེས་ཤུ༡༦ཤུལ་ཕུལ།།ཤུ།། 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་སྙན་སྒྲོན་གནང་མཁན་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་
གཙོ་སི་འཐུས་ཐུབ་བངན་ལུང་རིགས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཐུབ་བངན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལོའ་ིབོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀི་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ། 
སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༢ འཁོད་པའི་བཀོད་ཁབ་
ཕེབས་དགོངས་སུ་རིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལོའ་ིབོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལོ་འཁོར་སྔོན་རིས་ཐོག་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོད་
དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་མི་འགོར། 
༡༽ སི་འཐུས་ཐུབ་བངན་ལུང་རིགས། 
༢༽ སི་འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རིགས་ཐར། 
༣༽ སི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས། 
༤༽ སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ། 
༥༽ སི་འཐུས་དབངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར་བཅས་ལ་དམིགས་འཛུགས་བསྐོ་གཞག་གནང་དོན་ལྟར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ 
ཉིན་གི་སྔ་དོ་ཚོགས་མི་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཚོགས་གཙོར་སི་འཐུས་ཐུབ་བངན་ལུང་རིགས་དང་། ཚོགས་དྲུང་དུ་སི་འཐུས་ཀླུ་ཚང་
རྒྱ་རིགས་ཐར་གཉིས་ལ་སི་མོས་དང་། ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པའི་མདུན་དུ་ཆེད་བཅར་གིས་ལམ་ངོན་ཞུས་
སྐབས་བཀའ་ཤག་གི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༡༦ གི་འཆར་འབུལ་སིད་ཇུས་ལ་གཟིགས་རྒྱུ་དང་། ཟུར་བཀོལ་ལས་འཆར་གི་འགོ་སོང་མཐུན་
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མིན། སྐབས་སྔོན་མའི་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོར་མཇུག་གནོན་གི་གནས་ངངས་ཇི་ཆགས། འདི་ལོའ་ིསྔོན་རིས་ལ་
བཀའ་ཤག་གིས་བརྒྱ་ཆ་ ༦ སར་གནང་འདུག་པ་བཅས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དགོས་པའི་ལམ་ངོན་ཕེབས་པ་ལྟར་ཞིབ་འཇུག་བས། 

བཀའ་ཤག་གིས་རིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལོར་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཕོགས། 
༡ འགོ་གོན་རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཕོགས། 
ཀ༽ རིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༢༠༡༦ ལོར་བཀའ་ཤག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༥་

་་༡༦ ལོའ་ིརྒྱུན་གོན་དང་དམིགས་བསལ། ཟུར་བཀོལ་དམིགས་བཀར་ལས་འཆར་བཅས་པར་ཕོགས་བསོམས་འགོ་གོན་གི་
དགོས་དངུལ་རྒྱབ་གཉེར་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༠༠༨་༩༨ གནང་བ་དེ། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིསྔོན་རིས་བཀའ་འཁོལ་གཏན་
འབེབས་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༨༩༢་༢༦ བས་པ་ལས་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༡༦་༦༣ མང་བ་བས་འདུག་ན། སྔོན་ལོ་ལས་བརྒྱ་ཆ་ ༦་༡༧ མཐོ་
བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག་ཀང་། འདི་ལོའ་ིརྒྱབ་གཉེར་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༠༠༨་༩༨ གནང་བར་སྔོན་ལོའ་ིབཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་
གཏན་འབེབས་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༨༩༢་༢༦ ཡིན་པས་སྔོན་ལོ་ལས་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༡༦་༧༢ ཡིན་དགོས་འདུག 

ཁ༽ གོང་གསལ་འགོ་གོན་དགོས་དངུལ་ནས་སྒོར་ས་ཡ་ ༡༥༩༠་༠༢ ཟུར་བཀོལ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་ཕུད། འཕོས་སྒོར་ས་ཡ་ ༤༡༨་༩༦ 
སྔོན་རིས་མ་དངུལ་ནས་གཏོང་རྒྱུར་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག 

ག༽ ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་མེད་པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ ༥ དང་ལྷོ་སི་ལས་ཁུངས་ཀི་འགོ་གོན་བསོམས་
སྒོར་ས་ཡ་ ༣༤་༣༧ དང་། འཕོད་བངེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་། སན་ཁང་ཁག་གི་འགོ་གོན་སྒོར་
ས་ཡ་ ༡༤་༧༥ བཅས་སོ་སོར་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ཁོངས་སུ་ཚུད་མི་འདུག 

༢ རྒྱབ་གཉེར་གནང་ཕོགས། 
ཀ༽ ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིརྒྱུན་གོན་དགོས་དངུལ་འཕར་ཆག་ལ་གཞིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ན་ལས། དེ་མིན་འདས་པའི་རིས་ལོ་

ལྔའི་ངོ་སོང་དང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིསྔོན་རིས་བཀའ་འཁོལ། དེ་བཞིན་འགོ་བཞིན་པའི་རིས་ལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༡༢ བར་གི་
ངོ་སོང་བཅས་ལ་གང་ཐུབ་གཞི་བཅོལ་གིས་དགོས་དངུལ་འདང་ངེས་རྒྱབ་གཉེར་དང་། དམིགས་བསལ་དང་། ཟུར་བཀོལ་དུ་
གསལ་བའི་ལས་འཆར་ཁག་དགོས་ངེས་དང་། རིས་ལོའ་ིནང་ལག་བངར་ཐུབ་དགོས་པའི་རིགས་ལ་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་འདུག 

ཁ༽ ཕི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་སྔོན་རིས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའ་ིདངུལ་འབབ་ཐོག་འཆར་འབུལ་ཞུ་ལམ་ཡོད་པ་ལྟར་
ཕོགས་བསོམས་རྒྱབ་གཉེར་ཇི་བས་ཧིན་སྒོར་ནང་འཆར་འབུལ་དགོས་ངབས། ཧིན་སྒོར་འཛའ་ཐང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༢ 
ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ བར་གི་ཆ་སྙོམས་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་གི་འཛའ་ཐང་གཉིས་ནས་གང་
ཉུང་བ་ལྟར་འཛའ་བསྒྱུར་ཞུས་པའི་ཞིབ་གནས་འདི་མཉམ་འཆར་འབུལ་ཡོད་པར་དེ་ནས་བཟོ་བཅོས་གནང་འོས་གཟིགས་ཚེ་
གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ་ཞེས་གསལ་འདུག་ཀང་འདི་ནས་བཟོ་བཅོས་ཞུས་མེད། 

ག༽ སྐབས་འདིའི་སྔོན་རིས་ཁ་ཤོག་གི་མཐའ་མའི་བཀའ་འཁོལ་རེའུ་མིག་ནང་རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིསྔོན་རིས་བཀའ་འཁོལ་
དང་། དེ་རེས་ཀི་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཆ་ཚང་བསན་པའི་གངས་འབོར་འགོད་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། སྔོན་རིས་རེས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ བར་གི་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཟུར་བཀོལ་ཁོངས་ཡོང་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ 
༢༧༥་༤༤ དང་། འགོ་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༣༥་༦༢། དེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་ཁོངས་འགོ་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༥་༢༦ དང་། 
སྔོན་རིས་ཡོང་དམིགས་ལ་ཕན་པ་བཀའ་ཤག་གིས་ཐབས་ཤེས་ཡོང་འཆར་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༥་༨༩ བཅས་བཀའ་འཁོལ་བསལ་བའི་
ཞིབ་གནས་མཉམ་འབུལ་ཞུས་འདུག 
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ང༽ རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིརྒྱུན་གོན་དགོས་དངུལ་གཏན་འབེབས་རེས་སྒྲིག་གསལ་རིས་འགོ་ཕན་ཚུན་ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་
ཞུས་བསལ་ཇི་བྱུང་ལྟར་ཕོགས་སྒྲིག་གིས་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག 

ཅ༽ བོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༡༦ སྔོན་རིས་ཆ་ཚང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་དང་མཉམ་བསེས་མིན་པར་
ལོགས་སུ་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག 

ཆ༽ སཾ་བོ་ཊ་སི་ཁབ་ཡིག་ཚང་གི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིསྔོན་རིས་ཁ་ཤོག་ཏུ་ཨར་ལས་དང་འཛིན་ཆས། འཕྲུལ་ཆས་གསར་
ཉོའ་ིརིས་འགོ་མིང་གསལ་མེད་ཀང་རེས་སོར་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསལ་བྱུང་ཡོད་པ་བཞིན་རིས་འགོ་གསར་གཏོད་
ཞུས་འདུག 

ཇ༽ འཆར་འགོད་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིཟུར་བཀོལ་ཁོངས་དངུལ་ལྷག་དང་སེད་འབབ་ཡོང་འཆར་སྔོན་རིས་མ་
དངུལ་ལ་ཕན་སར་ཞུ་རྒྱུའི་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་ལས་གཞན་རིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༡༦ ལོའ་ིགཏོང་ཡོང་སྔོན་རིས་དཔལ་
འབོར་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའི་ཁོངས་སུ་ཟླ་བསྒྲིལ་གིས་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག 

ཉ༽ འཕོད་བངེན་ཁབ་ཁོངས་ཧོན་སུར་སན་ཁང་དང་། མོན་གོ་སན་ཁང་གཉིས་ཀི་ཕོགས་གོན་དེ་སྔ་ས་གནས་རང་ཁོངས་ནས་བཏང་
ཡོད་ཀང་འདི་ལོའ་ིསྔོན་རིས་ནང་འཕོད་བངེན་ལས་ཁུངས་ནས་གཏོང་རྒྱུར་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག 

ཏ༽ དེ་སྔ་ཨ་རི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་ཁོངས་ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་འབེལ་མཐུད་པའི་འགོ་གོན་འཆར་འབུལ་ཞུས་འདུག་ཀང་། ད་ཆ་ལྷོ་ཨ་མི་རི་
ཀར་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གསར་འཛུགས་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་ཟིན་པས་སྔོན་རིས་ཟུར་དུ་འཆར་འབུལ་གནང་འདུག 

ཐ༽ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིསྔོན་རིས་ཁ་ཤོག་ཏུ་མཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་ལས་གཞི་ཞེས་རིས་འགོ་གཅིག་
ལ་དགོས་དངུལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་འདུག་ཀང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༡༦ ལོའ་ིམཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་ལས་གཞིའི་འོག་ལས་
དོན་རྣམ་གངས་ཇི་ཡོད་ཟུར་འཛར་གི་ལམ་ནས་འཆར་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར་རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ིམཐའ་མའི་བཀའ་
འཁོལ་ཡང་དེ་མཚུངས་ཟུར་འཛར་དུ་དབེ་དགོད་ཞུས་འདུག 

ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས། 
ཚོགས་གཙོ་སེལ་པོའ་ིབཀོད་ཁབ་དགོངས་དོན་ལྟར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༥ ནས་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༤ བར་ཉིན་གངས་ ༡༥  
རིང་ལས་བཅར་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རིས་ལོ་  ༢༠༡༥་་་༡༦ ལོའ་ིརྒྱུན་གོན་དང་། 
དམིགས་བསལ། ཟུར་བཀོལ་གསུམ་སོ་སོའ་ིསྔོན་རིས་ཁ་ཤོག་དང་། རྒྱབ་ལོངས་ཡིག་ཆ་བཅས་ཀི་ཡིག་སོད་གངས་ ༢༧ དང་། བཀའ་
ཤག་གི་ཕོགས་བསོམས་འགོ་གོན་རྒྱབ་གཉེར་ཁ་ཤོག དེ་བཞིན་དགོས་དངུལ་རང་ཁུངས་ནས་གཏོང་དམིགས་ཡོད་ཀང་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
ཡུལ་ས་གནས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་འདུ་མེད་པའི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་ ༥ དང་སེང་ལོར་ལྷོ་སི་ལས་ཁུངས། འཕོད་བངེན་
ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ་དང་། སན་ཁང་ཁག་ ༢ བཅས་ཀི་སྔོན་རིས་འབེལ་ཡོད་ལས་དབུས་ནས་འཆར་འབུལ་ལ་
བཀའ་ཤག་གིས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བའི་ཡིག་སོད་གངས་ ༣ བཅས་བསོམས་ཡིག་སོད་གངས་ ༣༠ དང་། རིས་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༡༥ ལོའ་ི
སྔོན་རིས་དང་། བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ། ཁ་བསྒྱུར་བཅས་ཀི་ཡིག་སོད་ཆེ་གངས་ ༤ བཅས་ལ་རེ་རེ་བཞིན་ཞིབ་འཇུག་ནན་ཏན་ཞུས། 
ཞིབ་འཇུག་སྐབས་བཀའ་བོན་ ༡ དང་། དྲུང་ཆེ་ ༣  དྲུང་འཕར་ ༢  སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་ ༢ དང་། ལས་ཁུངས་ཁག་གི་རིས་པ་ ༢༣ 
བཅས་ཁོན་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ ༣༡ ཆེད་འབོད་ཀིས་དོགས་འདི་དང་གསལ་བཤད་དགོས་རིགས་གང་ཡིན་པ་ཞིབ་ནན་གིས་ཞུ་འོས་
རྣམས་ཞུས། 
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རིས་ལོ་ ༢༠༡༥་་་༡༦ ལོའ་ིསྔོན་རིས་རིས་ཤོག་སོགས་ལ་སི་ཡོངས་མཐོང་ཚུལ་དང་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཁག 
༡༽ ལས་ཁུངས་ཁག་ཅིག་གི་ཁ་བསྒྱུར་དང་བར་བརལ་གི་བཀའ་འཁོལ་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཁ་གསལ་མེད་པའི་དབང་གིས་སྔར་ལོའ་ི

བཀའ་འཁོལ་བསོམས་དང་འདི་ལོའ་ིརིས་ཤོག་ནང་བཀོད་པ་གཉིས་ཞིབ་བསྡུར་སྐབས་ར་མ་འཕོད་ཅིང་། ལས་རོབ་མང་དག་
ཅིག་གིས་ཚོགས་ཆུང་གི་དུས་ཚོད་གང་འཚམ་ཞིག་དེའི་ཐོག་གཏོང་དགོས་བྱུང་། 

༢༽ ལས་འཆར་རིགས་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལོངས་ལོ་བངར་ཆགས་སུ་ལེབ་བགས་ཀིས་གཏོང་རང་བས་པ་མང་དག་ཅིག་ཡོང་འདུག་
པས། མ་འོངས་པར་དེ་རིགས་མུ་མཐུད་མི་ཡོང་ཆེད་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀི་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་། འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་ནས་ངེས་པར་ཐུགས་ཞིབ་གཟབ་ནན་གནང་གལ་མཐོང་། 

༣༽ ལོ་བསྟུད་མར་ལས་འཆར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཏེ་ལག་བངར་མ་བྱུང་ཡང་རིས་ལོ་འདིར་བསར་དུ་མུ་མཐུད་ལས་འཆར་བཀའ་
འཁོལ་ཞུ་བཞིན་འདུག་ན། དེ་དག་ཐོག་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གཉེར་གནང་དོན་ལྟར་ལས་དོན་ཡང་ཕག་བངར་ཁེལ་
ཐུབ་པའི་མཇུག་འདེད་མཇུག་གནོན་གནང་གལ་མཐོང་། 

༤༽ ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ལ་རིས་ཤོག་གནང་སྐབས་ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིསྔོན་རིས་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་མ་བྱུང་
བའི་མཐོང་ཚུལ་དུ་ལས་བེད་ལ་ཁང་ག་ཉིས་ལྡབ་དང་ག་ཕོགས་ཉིས་ལྡབ་ཞུས་པ་ལྟར་བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་རྒྱབ་གཉེར་གནང་
འདུག་ན། འབྱུང་འགྱུར་དེ་ལྟའི་འཐུས་ཤོར་མི་བྱུང་བ་གནང་གལ་མཐོང་། 

༥༽ བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་མང་དག་ཅིག་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་དབང་གིས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལོ་འཁོར་སྔོན་རིས་
འཆར་འབུལ་ཚད་ལྡན་མེད་པའི་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་ལ། རིས་ལོ ༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་བ་ ༤ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༣༡ བར་
བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ཐོབ་ཀི་ཕོགས་བསོམས་འདི་ལྟར། དམིགས་བསལ་ལ་བྱུང་ ༢༥༨༩༠༢༥༣ དང་། སོང་ལ་
༢༥༢༦༣༠༣༩།ཟུར་བཀོལ་ལ་བྱུང་ ༢༨༩༡༧༩༢༤༣ དང་། སོང་ལ་ ༢༤༦༨༤༧༧༢༩ བཅས་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་འདུག་པས་
གོས་ཚོགས་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལོ་འཁོར་སྔོན་རིས་ཚད་ལྡན་ཡོངས་ཐབས་སུ་ལམ་ངོན་གནང་གལ་གི་
རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་རྒྱུ། 

  དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཅུང་ཙམ་ཞུ་ཆོག་པར་གིས། བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་དེའི་ཐོག་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་
རིས་ཚོགས་ཆུང་སྔ་མའི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་དེ་ག་རང་ཞུས་འདུག་པས། ང་ཚོས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་ཞུས་བསད་ཡོད། དེ་འད་ཡིན་
དུས་ལྷུག་པོ་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་པ་ང་ཚོ་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་མཐོང་ཚུལ་དེ་བྱུང་། བར་བརལ་
བཀའ་འཁོལ་དེ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞུས་འདུག ལྷག་པར་དུ་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ནང་ལ་དཔལ་འབོར་གི་མ་དངུལ་ནས་གཏང་རྒྱུ་
སྔོན་རིས་སྐབས་ལ་རིས་འགོ་མེད་པ་དེ་འད་བར་བརལ་ལ་ཞུ་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཞུས་བཞག་པ་ཡང་འདུག དེ་
བཞིན་དུ་ལས་འཆར་ཡིན་ནའང་གོ་བུར་གི་ལས་འཆར་ལ་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧ པའི་ནང་གསེས་ ༨ པ་གཞིར་བཟུང་གོ་བུར་
གི་ལས་འཆར་ཡིན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གོ་བུར་གི་ལས་འཆར་ལོ་འདིའི་ནང་ལ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་མོད། བར་
བརལ་ལ་འབུམ་ ༡༠༠ ཐམ་པ་ཞུས་པ་དེ་དག་ལོ་དེ་གའི་ནང་ལ་ར་བ་ཉིད་ནས་ལས་ཀ་གནང་དགོས་ཀི་མེད་པ་དང་གནང་མེད་
པ་དེ་འད་ཡང་ཐོན་ཡོང་གི་འདུག ལྷག་པར་དུ་འཆར་གཞི་མེད་པ་བས་ཏེ་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་དང་དེ་ནས་ཕག་ལས་
ར་བ་ནས་གནང་མེད་པ་དེ་འད་ཡང་ཡོང་བསད་འདུག དེར་བརེན་འདིར་གཙོར་འདོན་བས་ཏེ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་ཡིན།  

༦༽ དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱུན་གོན་རིས་འགོ་ཁག་ཅིག་གི་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་རྒྱུའི་འགེངས་ཤོག་འབེལ་བ་ཆགས་མིན་གང་
ལྟར་ཡང་སི་ཡོངས་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག་པའི་དབང་གིས་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་དགོས་གལ་ལ་མ་ལྟོས་པར་བཀའ་
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འཁོལ་ཞུ་རང་གནང་འདུག་པ་དེ་རིགས་དགོས་མེད་དུ་མཐོང་ཞིང་། འབེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་འདི་རད་སྐབས་ཀང་དངུལ་འབོར་
བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ་ཙམ་ལས་དོན་དངོས་དགོས་གལ་མེད་པའི་གསལ་བཤད་ལན་འདེབས་བེད་བཞིན་པར་གཞིགས་ནས་དེ་
དོན་ལམ་ངོན་དང་འབེལ་གཅོག་ཆ་ཞུ་འོས་རྣམས་ཞུས་ཡོད། 

༧༽ ལས་ཁུངས་སོ་སོའ་ིགཞུང་བསྐོས་མིན་པའི་ལས་བེད་ལ། རང་ཁོངས་དང་། ཟུར་འཇོག་ཅེས་ཐ་སྙད་མི་འད་བ་གཉིས་ཡོང་གི་
འདུག་པ་དེ་ལ་མ་འོངས་པར་འཛིན་སོང་གི་བཀོད་ཁབ་ཇི་བཞིན་གཅིག་གྱུར་ལག་བངར་དགོས་པའི་ལམ་ངོན་དགོས་འདུག 

༨༽ དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅིག་གི་སྔོན་རིས་རིས་ཤོག་ནང་རྒྱབ་ལོངས་ཡོད་ལུགས་ཟུར་བརོད་ནང་གསལ་ཡང་དངོས་སུ་
མེད་པ་དང་། ཁ་སྒྱུར་ཐད་ཀང་ཞིབ་གསལ་མེད་པ་དེ་རིགས་མ་འོངས་པར་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་དང་། འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་
ནས་ཡིད་གཟབ་དམ་དོན་གནང་གལ་མཐོང་། 

༩༽ རྒྱུན་གོན་རིས་འགོ་སྙན་དེབ་གསར་ཤོག་གི་འཆར་འབུལ་རེའུ་མིག་འགེངས་ཕོགས་ཐད་ལས་ཁུངས་རེ་ཟུང་ཞིག་ལས་ཕལ་ཆེ་
བས་རེའུ་མིག་འགེངས་ཕོགས་ཁ་གསལ་ཚད་ལྡན་མི་འདུག་ན། དེའི་ཐོག་འབེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ལམ་ངོན་ཞུས་
ཡོད་ཀང་། འབྱུང་འགྱུར་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་སུ་འབེལ་ཡོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་སོ་སོས་ལམ་ངོན་ནན་འདོངས་ཡོང་གལ་
མཐོང་། 

༡༠༽ ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་ས་འཐུས་ཀི་རྒྱུན་གོན་རིས་ཤོག་ནང་རིས་འགོ་སོ་སོར་རྒྱབ་ལོངས་མཉམ་སར་མེད་པར། འདི་རད་
སྐབས་ལས་ཁུངས་ཀི་ཚོད་དཔག་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཡོད་གནས་དང་། ཚོགས་ཆུང་དེས་ཞིབ་འཇུག་བས་ལུགས་ཙམ་ལས་རིས་
འགོ་སོ་སོའ་ིདོགས་འདིར་གསལ་བཤད་དོན་མཐུན་རྒྱག་རྒྱུ་མེད་པ། ཚོགས་ཆུང་ནས་ཀང་རྒྱབ་ལོངས་གསལ་བཤད་སོགས་
མེད་ངབས། ཞིབ་ཆའི་དཔྱད་ཞིབ་བ་རྒྱུའི་གནས་ངངས་མ་བསད། མ་འོངས་པར་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་
གི་ཞིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཡོང་སད་ས་འགོ་དང་ས་འཐུས་ཀི་རིས་ཤོག་ལ་རྒྱབ་ལོངས་མཉམ་སར་དགོས་འདུག 

༡༡༽ ལས་ཁུངས་དང་ཚོགས་ཁང་རྒྱ་སེད། ཁང་པ་གསར་རྒྱག དཔེ་དེབ་དཔར་བསྐྲུན་བཅས་ཀི་རིན་ཚད་འགན་བསྡུར་གི་རྒྱབ་
ལོངས་ཡིག་ཆ་ཚད་ལྡན་མེད་པ་དང་། ལྷག་པར་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ལས་ཁུངས་ཀི་གསར་ཤོག་པར་བསྐྲུན་ལ་རིན་ཚད་
འགན་བསྡུར་མེད་ཁར། པར་ཁང་མཉམ་ལོ་གསུམ་རིང་གན་རྒྱའི་ལམ་ནས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུ་གི་ཡོད་ལུགས་ལས། གན་རྒྱའི་ཡིག་
ཆ་ཚོགས་ཆུང་ལ་དངོས་སུ་མ་བྱུང་། དེ་བཞིན་དུས་དེབ་དང་གསར་ཤོག་ལྔ་ངོང་ཅན་དང་། སུམ་ངོང་ཅན་སོ་སོར་དཔར་བསྐྲུན་
འགེམས་སེལ་བས་ཚུལ་ལ། རད་ཞིབ་སྐབས་གངས་འབོར་དེ་ཙམ་འགེམས་སེལ་གི་ཁུངས་སེལ་མེད་པའི་ཐོག ཁ་བང་ཐད་སོད་
གནས་འཕོ་འགྱུར་ཕིན་ཟིན་པར་མུ་མཐུད་གཏོང་བཞིན་པ་དང་། ཁ་བང་གཅིག་ལ་ཉིས་ལྡབ་སུམ་ལྡབ་ཏུ་བརིས་པ། འདས་
གོངས་སུ་གྱུར་ཟིན་པའི་ཁ་བང་དུའང་མུ་མཐུད་གཏོང་བཞིན་པ་བཅས་ཀི་སོན་གནད་འདུག་ན། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་མུ་
མཐུད་མཇུག་གནོན་ཆེད་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་གནང་རྒྱུའི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

༡༢༽ རོགས་ཚོགས་དང་རོགས་དངུལ་གཏན་ཁེལ་མེད་པ་དང་། སེ་ཚན་སོ་སོས་ལས་འཆར་སྒྲིག་པ་མིན་ཡང་བཀའ་ཁབ་ལྟར་སྔོན་
རིས་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་པ། ལས་འཆར་ཞིབ་ཆ་མེད་པ་དང་། ཡོད་རུང་རིས་ལོ་དེ་གའི་ནང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་མེད་པར་བཀའ་
འཁོལ་ཞུས་འཁོལ་བྱུང་བ་ཡང་ཡོང་གི་འདུག་པའི་སོན་གནད་དུ་མཐོང་ངེ་གཅོག་ཆ་ཞུས་ཡོད། 

༡༣༽ དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་གཞི་རིམ་གོང་མའི་སོབ་གྲྭ་རིས་སོད་ལེན་གཏན་ཁེལ་ཚོད་དཔག་ཙམ་ཡང་མེད་
ཀང་། སྔོན་རིས་ནང་བཀའ་འཁོལ་རྒྱབ་གཉེར་ཁེར་དང་འཁེར་བཞིན་པ་མ་ཟད། སྔ་ལོའ་ིརིས་ཤོག་ནང་མཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་ 
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High School འགོ་གོན་ཐད་རྒྱབ་ལོངས་སུ་དངུལ་འབོར་ ༢༠༠,༠༠༠,༠༠༠ འཁོད་ཡོད་པ་དང་། ཟུར་འཛར་དུ་དངུལ་འབོར་ 
༢༠,༠༠༠,༠༠༠ འཁོད་ཡོད་པའི་རིས་ནོར་ཡང་བྱུང་འདུག 

༡༤༽ དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་རིས་ཤོག་གི་རྒྱབ་ལོངས་སུ་གསར་ཤོག་སོགས་ཀི་ནང་འོས་བསྡུ་
དང་འབེལ་བའི་ག་ཡོད་གསལ་བསྒྲགས་ཆེད་སོམ་དངུལ་ཞེས་ཞུས་འདུག་པ་དང་འབེལ། ཚོགས་ཆུང་ནས་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ི
སྐབས་ཁོངས་སོ་སོ་ནས་དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུའི་ནང་ཆ་རེན་ཚང་རིགས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་གཞུང་འབེལ་
ཐོག་གསལ་བསྒྲགས་གནང་སོལ་ཡོད་པ་དེ་ནི། གཞུང་གོན་ཆེ་ཞིང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཏུའང་མ་
མཐོང་བས། དེ་དོན་འོས་བསྡུ་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་ཕོགས་དགོངས་བཞེས་དགོས་གལ་འདུག་པའི་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་། 

ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་སྔ་རེས་ཀི་སྙན་ཐོར་མཇུག་གནོན་མ་བྱུང་བ། 
༡༽ རིས་ལོ་སྔོན་མའི་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་གི་རེའུ་མིག་ཁ་གསལ་ཚགས་ཚུད་ཡོངས་

ཐབས་སུ་རེའུ་མིག་གཅིག་མཐུན་ཕོགས་སྒྲིག་གནང་དགོས་པའི་མཐོང་ཚུལ་ཞུས་ཡོད་ཀང་། ལས་ཁུངས་ཁག་ཅིག་གི་ག་
བསྒྱུར་དང་བར་བརལ་གི་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་ད་དུང་ཁ་གསལ་མེད་པའི་དབང་གིས་སྔ་ལོའ་ིབཀའ་འཁོལ་བསོམས་དང་འདི་ལོའ་ི
རིས་ཤོག་ནང་བཀོད་པ་གཉིས་མི་མཚུངས་པའི་སོན་གནད་སོགས། ལས་རོབ་མང་དག་ཅིག་གིས་རིས་ལོ་འདིའི་ཚོགས་ཆུང་གི་
དུས་ཚོད་གང་འཚམ་ཞིག་དེའི་ཐོག་གཏོང་དགོས་བྱུང་བའི་སོན་གནད་མུ་མཐུད་ལྷག་ཡོད་ན་འབེལ་ཡོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་
དང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ནས་མཇུག་གནོན་བསར་ནན་བ་གལ་མཐོང་། 

༢༽ རིས་ལོ་སྔོན་མའི་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བཀའ་འཁོལ་སྔོན་ལོ་ལས་མང་བར་རེས་སུ་ཐུགས་སང་
ངེས་གནང་དགོས་ལུགས་འཁོད་ཡོད་ཀང་། མུ་མཐུད་ཁ་བསྒྱུར་སྔ་ལོ་ལས་མང་བ་མེད་ནའང་ཉུང་བ་མེད་པའི་གནས་ངངས་
ཆགས་འདུག 

༣༽ རིས་ལོ་སྔོན་མའི་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ལས་འཆར་མང་པོ་ཞིག་ལག་བངར་འགོ་འཛུགས་ཙམ་ཡང་མ་ཐུབ་
པ་ལྷག་འདུག་པས། དེ་རིགས་ལ་བཀའ་འཁོལ་གནང་རྒྱུ་གཙོར་འདོན་མིན་པར་དོན་འཁོལ་ཡོང་ཐབས་ཆེད་དགོངས་བཞེས་
ངེས་གནང་དགོས་ལུགས་གསལ་འདུག་ཀང་། རིས་ལོ་འདིའི་ནང་དུའང་གོང་གསལ་སྙན་ཐོར་བཀོད་པའི་མཇུག་གནོན་མེད་
པར་འགོ་འཛུགས་ཙམ་ཡང་མ་ཐུབ་པའི་ལས་འཆར་དེ་རིགས་མུ་མཐུད་བཀའ་འཁོལ་གནང་འདུག་པའི་སོན་གནད་མཐོང་། 

༤༽ རིས་ལོ་སྔོན་མའི་ཚོགས་ཆུང་ནས་རིས་པ་ཁག་ཚོགས་ཆུང་དུ་སྐོང་འབོད་སྐབས་རིས་པ་རེ་ཟུང་གིས་རིས་ཤོག་མཉམ་ཁུར་
མེད་པར་ཡོང་མཁན་ཡང་འདུག་པས། མ་འོངས་པར་སོ་སོའ་ིལས་འགན་ངོས་ཟིན་པའི་ཐོག་འགན་ཁུར་ཚུལ་མཐུན་དགོས་གལ་
མཐོང་ཚུལ་ཞུས་ཡོད་ནའང་། རིས་ལོ་འདིའི་ནང་གོང་མཚུངས་བཞིན་ལག་ངོང་མཆན་དུ་བཙིར་ནས་ཡོང་མཁན་ཁག་ཅིག་བྱུང་
བར་བལྟས་ན་འབེལ་ཡོད་དབང་ལྡན་འགན་འཛིན་ནས་སྙན་ཐོར་མཇུག་གནོན་དེ་ཙམ་བྱུང་མེད་པ་མངོན་གི་འདུག 

མཐའ་བསོམས། 
ད་ལམ་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ནས་གཅོག་ཆ་ཞུས་སྐབས་གཙོ་བོ་རོགས་ཚོགས་རོགས་དངུལ་གཏན་འཁེལ་མེད་པ་དང་། 
འགོད་ནོར་ཁེར་བ། སེ་ཚན་གཉིས་ནང་འཁེར་བ། འབེལ་མེད། ལས་དོན་ལག་བངར་མ་བྱུང་བ་དང་འབྱུང་རེ་མེད་པའི་རིགས་ལ་གཅོག་ཆ་
རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས། ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
སེལ་པོ་མཆོག་དང་། ཚོགས་དྲུང་། དེ་བཞིན་འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་དང་། དཔལ་འབོར་སྔོན་རིས་སེ་ཚན། འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་
གི་ལས་བེད་དང་རིས་པ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་རྣམ་པ་བཅས་ཀིས་མཉམ་རུབ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་
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བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་དུས་ཐོག་མཇུག་བསྒྲིལ་གིས་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དྲུང་ལ་ལས་
བསོམས་སྙན་ཐོ་རིས་སོད་ཞུས་ཡོད། 
སི་འཐུས་ཐུབ་བངན་ལུང་རིགས།  ཚོགས་གཙོ། 
སི་འཐུས་ཀླུ་ཚང་རྒྱ་རིགས་ཐར།  ཚོགས་དྲུང་། 
སི་འཐུས་ཨཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས།   ཚོགས་མི། 
སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ།    ཚོགས་མི། 
སི་འཐུས་དབངས་ཅན་སྒྲོལ་དཀར།  ཚོགས་མི། 
༄༅།ཤུ།རིས་ལོ་ཤུ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ཤུལོའ་ིསྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་གཅོག་ཆའི་རེའུ་མིག  
ལས་ཁུངས། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གོན། 
རིས་འགོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅོག་ཆ་ཧིན་སྒོར། བཀའ་འཁོལ་ཞུ་འཆར། ཟུར་བརོད། 

༡༡ སེ་ལེན། ༣༥༠༠༠༠། ༥༠༠༠༠། ༣༠༠༠༠༠། དགོས་གལ་མ་མཐོང། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འདི་ནས་མར་སེ་ལེན་ཟེར་བ་དེ་ལས་ཁུངས་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་གཅིག་པ་སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སྙན་ཐོའ་ིནང་
ལ་ཞུས་པ་དེ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་མར་འགེངས་ཤོག་ཅིག་གནང་འདུག་ཟེར་བ་དེ་རེད།  གསུམ་པ་དེའི་ནང་ལ་གཞུང་འབེལ་
མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་ལ་སྐུ་མགོན་སེ་ལེན་དང་གསོལ་ངོན་ཕུལ་རྒྱུ་དང་ཕག་རགས་ཕུལ་རྒྱུ་ཞེས་པ་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་གཞུང་འབེལ་གི་
མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་ལ་གནང་དགོས་པའི་གནས་ངངས་མི་འདུག གཞུང་འབེལ་མཛད་སྒོ་དེ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་རང་གིས་གནང་
གི་ཡོད་པར་བརེན། ང་ཚོས་རིས་པ་ཚོར་ཡང་གདན་འདེན་ཞུས་སྐབས་རིས་པ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་ང་ཚོར་ར་བ་ནས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་མ་
རེད་ཟེར་ནས་གསུངས་སོད་ཀི་འདུག འདིར་རིས་འགོ་ཞིག་ཡོད་པར་བརེན་ང་ཚོས་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་དང། ལས་ཁུངས་ནས་
དངུལ་འབོར་དེ་བསྐོས་པ་རེད་ཅེས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུང་བཞིན་འདུག ཡང་ལས་ཁུངས་ཁག་ཅིག་གིས་ངོང་པ་བཞག་འདུག དེར་
བརེན་སེ་ལེན་ནང་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གཅོག་ཆ་ཞུས་གནང་འདུག 
ལས་ཁུངས། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་དམིགས་བསལ། 
རིས་འགོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅོག་ཆ་ཧིན་
སྒོར། 

བཀའ་འཁ ོལ ་
ཞུ་འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡༡ སི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་ཆེད་རྒྱལ་
ཁབ་གཞན་གི་ཁིམས་སྒྲིག་དང་མང་
གཙོ་འབེལ་བ་སོགས་དགོས་མཁོ་
དེབ་རིགས་གལ་ཆེ་རིགས་ཉོ་རྒྱུའི་
འགོ་གོན། 

༡༨༧༤༥༠། ༣༠༠༠། ༡༨༤༤༥༠། ད་བར་བེད་སོད་མེད་
ཅ ིང ་།ཤུའད ིར ་འཆར་
གཞི་ངེས་ཅན་མེད་པ། 

དེའི་དེབ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཉོས་བཞག་པ་གཅིག་ཀང་མི་འདུག ལོ་རག་པར་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་བསད་ཀི་འདུག ད་ལོ་འདིའི་ནང་དེབ་དེ་འད་ཞིག་
ཉོ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་བའི་འཆར་གཞི་ཡང་མི་འདུག རིས་འགོ་ཞིག་བཞག་ཡོད་པར་བརེན་རེས་མ་བར་བརལ་ནང་ཞུ་ཆོག་གི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། 
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ལས་ཁུངས། ཆེས་མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅོག ་ཆ ་ཧ ིན ་
སྒོར། 

བཀའ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡༡ སེ་ལེན། ༩༠༠༠། ༡༥༠༠། ༧༥༠༠། དགོས་གལ་མ་མཐོང། 
ལས་ཁུངས། བང་ཕོགས་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅོག ་ཆ ་ཧ ིན ་
སྒོར། 

བཀའ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡༡ སེ་ལེན། ༩༠༠༠། ༡༥༠༠། ༧༥༠༠། དགོས་གལ་མ་མཐོང། 
ལས་ཁུངས། ལྷོ་ཕོགས་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅོག ་ཆ་ཧ ིན ་
སྒོར། 

བཀའ་འཁ ོལ་ཞུ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡༡ སེ་ལེན། ༡༠༠༠༠། ༢༠༠༠། ༨༠༠༠། དགོས་གལ་མ་མཐོང། 
ལས་ཁུངས། ལ་དྭགས་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅོག ་ཆ ་ཧ ིན ་
སྒོར། 

བཀའ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡༡ སེ་ལེན། ༨༠༠༠། ༣༠༠༠། ༥༠༠༠། དགོས་གལ་མ་མཐོང། 
ལས་ཁུངས། ཤར་ཕོགས་བོད་མིའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅོག ་ཆ་ཧ ིན ་
སྒོར། 

བཀའ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡༡ སེ་ལེན། ༥༠༠༠། ༡༠༠༠། ༤༠༠༠། དགོས་གལ་མ་མཐོང། 
ལས་ཁུངས། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་རྒྱུན་གོན། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་ག ི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅ ོག ་ཆ ་ཧ ིན ་
སྒོར། 

བཀའ ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡ ཕོགས་དང་ཁེ་ཕན། ༡༢༡༥༦༥༧༥། ༣༤༥༩༧༤། ༡༡༨༡༠༦༠༡། ཕོགས་དང་ཐོབ་གས ེང་
དངུལ་སྒྱུར།ཤུགུན་གསབ་
སར ་ཆ ་བཅས ་འཕར ་
འཐོལ། 

ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཀི་ཕོགས་དོན་གཅོད་ནང་ལའང་ཁེར། བཀའ་ཤག་གི་ནང་ལའང་ཁེར་འདུག ཉིས་བརེགས་ཐེབས་འདུག བས་ཙང་
མར་བཅག་པ་ཡིན། 
 



54 
 

ལས་ཁུངས། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་དམིགས་བསལ། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅ ོག ་ཆ ་ཧ ིན ་
སྒོར། 

བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༢ བ ོད ་མ ིའ ི་སྒྲ ིག ་
འཛུགས ་དང ་ས ིད ་
ས ོང་ག ིས ་ལས་ད ོན་
སྒྲུབ ་པའ ི་སྙན ་ད ེབ ་
དཔར་སྐྲུན་ཆེད། 

༣༥༨༩༤༠། ༡༢༥༠༠༠། ༢༣༣༩༤༠། རྒྱུན་དུ་གཞུང་འབེལ་ད་རྒྱ་
དང་གསར་ཤོག་སོགས་སུ་
ཐོན་བཞ ིན་པ་ལྷག་པར་ད་
སྐབས་འོས་བསྡུ་དང་དུས་
ཚོད་ཉེ་བས་འོས་འཚམས་མ་
མཐོང་། 

ལས་ཁུངས། ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གོན། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་ག ི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅ ོག ་ཆ ་ཧ ིན ་
སྒོར། 

བཀའ ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡༡ སེ་ལེན། ༤༧༠༠༠༠། ༡༠༠༠༠། ༤༦༠༠༠༠། དགོས་གལ་མ་མཐོང། 
ལས་ཁུངས། ལྡི་ལི་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅོག ་ཆ་ཧ ིན་
སྒོར། 

བཀའ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡༡ སེ་ལེན། ༤༠༠༠༠། ༥༠༠༠། ༣༥༠༠༠། དགོས་གལ་མ་མཐོང། 
ལས་ཁུངས། ལྡི་ལི་འཕགས་བོད་འབེལ་མཐུད་ཁང་གི་དམིགས་བསལ། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་ག ི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅ ོག ་ཆ ་ཧ ིན ་
སྒོར། 

བཀའ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡ Tibbat Desh ༡༠༢༥༠༠༠། ༥༡༧༨༠༠། ༥༠༧༢༠༠། སྔ ་ལ ོ་རྣམ ས ་སུ ་ལ ག ་
བངར་བ ེད ་བཞ ིན ་བྱུང་
མིན་འདུག་པས། འདི་ལོ་
དངོས་སུ་ལག་བངར་ཞུ་
སྐབས་མ་འདང་པ་བྱུང་ན་
བར་བརལ་ནས་ཞུ་ཆོག་
རྒྱུར་སོང་གཅོག་ཆ་ཞུས། 
 

༧ འཕགས་བོད་འབེལ་
མ ཐུ ད ་ཚ ོག ས ་པ །ཤུ
BDS  

༡༠༠༠༠༠། ༥༠༠༠༠། ༥༠༠༠༠། 

༨ ཧ ིན ་བ ོད ་མ ཛ འ ་
ཚོགས། 

༡༠༠༠༠༠། ༥༠༠༠༠། ༥༠༠༠༠། 

༡༣ ཧ ི་མ ་ལ ་ཡ འ ི་ར ིག ་
བརྒྱུད་ས་ཁག་ཏུ་བོད་
དོན་གོ་རོགས། 

༡༠༠༠༠༠། ༥༠༠༠༠། ༥༠༠༠༠། 

༡༤ བོད་ད ོན་དང་འབེལ ་ ༡༠༠༠༠༠། ༥༠༠༠༠། ༥༠༠༠༠། 
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བའི་དཔེ་དེབ་དཔར་
སྐྲུན། 

༡༥ རྒྱ ་ག ར ་ས ་ག ནས ་
གཞུང ་འབ ེལ ་མ ིན ་
པའི་ཚོགས་སིད་དང་
མི་མང་ནང་བོད་དོན་
གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ། 

༥༠༠༠༠། ༢༥༠༠༠། ༢༥༠༠༠། 

༡༦ རྒྱ་གར་ས ོབ ་གྲྭ་དང་
མཐོ་སོབ་ནང་བོད་ཀི་
ད ོན ་དུ ་ཉ ིན ་གཅ ིག ་
ལས་འགུལ། 

༡༠༠༠༠༠། ༥༠༠༠༠། ༥༠༠༠༠། 

ཁོན་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་ལ། ༢༦༣༠༠༠༠། ༧༤༢༨༠༠། ༡༨༨༧༢༠༠། 
དེ་རེ་རེ་བས་ཏེ་བཀོད་དགོས་པ་དེ་ཁོང་ཚོའི་དམིགས་བསལ་བཀའ་འཁོལ་གི་ནང་ལ་འདི་དག་རེ་རེ་བས་ཏེ་འདུག བསོམས་སེབ་གཅིག་
ལ་ང་ཚོས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རེ་རེའི་སྒང་ལ་ག་ཚོད་བཅག་ཡོད་མེད་མཁེན་གི་མེད་པར་བརེན་དེ་མཁེན་ཆེད་དུ་ཡིན།ཤུའདིར་མང་ཆེ་བ་ཞིག་
སྙན་ཐོའ་ིནང་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གིས་སྔར་ལོ་རྣམས་སུ་ལག་བངར་ཇི་བཞིན་བྱུང་མི་འདུག་པས། འདི་ལོ་དངོས་སུ་ལག་བངར་ཞུ་སྐབས་
མ་འདང་ན་བར་བརལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུ་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་དང་། གོང་གི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཞུས་པ་བཞིན་ ༣༠༠༠ པར་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་ ༥༠༠༠ 
པར་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་རེད་འདུག དེ་ནས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་དག་ཁ་བང་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ད་ལྟ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་འདུག་
པས་ང་ཚོས་གཅོག་ཆ་ཞུས་པ་ཡིན། 
ལས་ཁུངས། དབུས་རིས་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གོན། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅོག་ཆ་ཧ ིན་
སྒོར། 

བཀའ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡༡ སེ་ལེན། ༡༢༠༠༠༠། ༥༠༠༠། ༡༡༥༠༠༠། དགོས་གལ་མ་མཐོང། 
ལས་ཁུངས། ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་དམིགས་བསལ། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་ག ི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅ ོག ་ཆ ་ཧ ིན ་
སྒོར། 

བཀའ་འཁོལ་ཞུ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡ ལས ་བ ེད ་དམ ིགས ་
སྒོའ་ིཟབ་སོང་། 

༡༡༢༠༠༠༠། ༡༡༢༠༠༠༠། མེད།  

༣ ལ ས ་བ ེད ་རྣ མ ་པ ་ཤུ
HIPA ད ང ་ ཤུ IIPA 
བཅས་སོགས་ནང་ཟབ་

༡༠༠༠༠། ༡༠༠༠༠། མེད།  
 
ར ོག ས ་དངུ ལ ་ག ཏ ན ་
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སོང་། འཁེལ་མེད་པ་དང་འདེམས་
ལྷན་གི་འཆར་གཞི་མིན་པ། ༤ ཟབ་ས ོང་ཆེད་གཏན་

འཇགས་དགེ་རན་ལ་
མཚན་དོད། 

༢༤༠༠༠༠། ༢༤༠༠༠༠། མེད། 

གོང་གི་གཅོག་ཆ་དེར་ཞུ་རྒྱུ། སིར་བཏང་རིས་འགོ་དང་འགེལ་བརོད་གཉིས་ནང་ལ་མི་འད་བ་ཞིག་འདུག རིས་འགོའ་ིནང་ལ་ལས་བེད་
དམིགས་སྒོ་ཞེས་འདུག ཡང་འོག་གི་འགེལ་བརོད་དེའི་ནང་ལ་ལས་བེད་གསར་བཞུགས་རྣམས་ལ་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བིས་འདུག 
གསར་བཞུགས་ཟེར་དུས་ལས་བེད་ནང་ལ་སེབས་ཚར་བ་ཞིག་དང་དམིགས་སྒོ་ཟེར་དུས་ལས་བེད་ལ་དམིགས་པ་ལས་བེད་མ་ཆགས་
གོང་ནས་ཡིན་པས་དེ་འད་ཡིན་དུས་འགོ་བརོད་དང་འགེལ་བཤད་གཉིས་ཀི་ནང་ལ་མ་མཐུན་པ་གཅིག་སེབས་བསད་འདུག དེ་ནས་དོན་
ཚན་གཞན་པ་གཅིག་ལ་དེ་སྔ་དེ་འད་སད་ཚར་འདུག དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་དེ་ཙམ་མ་བྱུང་བའི་སྒང་ལ་ལབ་གེང་མང་པོ་
བྱུང་བསད་འདུག དེར་བརེན་ལས་བེད་ལ་བསྐོས་ཚར་བ་ཞིག་ལ་ཟབ་སོང་གནང་བ་ཡིན་ན་དེས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་འདུག ལས་
བེད་ནང་ལ་མ་བཞུགས་གོང་ནས་ཟབ་སོང་གནང་བ་ཡིན་ན། དེས་ཕན་ཐོགས་དེ་ཙམ་ཞིག་ཡོང་གི་མི་འདུག་པར་མ་ཟད་ལྷག་པར་དུ་སི་
ཚོགས་ནང་ལ་ལབ་གེང་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་རྒྱུ་མཚན་དེས་བཅག་བཞག་པ་ཞིག་རེད། 
 ང་ཚོ་ལ་འདི་སེབས་པའི་སྐབས་སུ་རོགས་ཚོགས་ཀི་མིང་ཡང་མི་འདུག་པར་མ་ཟད་རོགས་དངུལ་ཡང་མི་འདུག ཡོང་གི་ཡོད་
ཅེས་གསུང་བཞིན་འདུག་ཟེར་བ་དེར་བརེན་འདི་བཞག་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གསུང་བཞིན་འདུག སེ་ཚན་རང་གིས་འཆར་གཞི་བཀོད་
བཞག་པ་ཞིག་རེད་མི་འདུག དེར་བརེན་ང་ཚོས་འདི་ནས་གཅོག་ཆ་ཞུས་པ་ཡིན། 
 འདིའི་འོག་དེ་ཡང་དེ་ག་རང་རེད། འདིའི་གཏན་འཇགས་དགེ་རན་ཟེར་བ་འདི་འད་ཞིག་རེད་འདུག ཟབ་སོང་སོད་དུས་དགེ་རན་
དགོས་ཀི་ཡོད་པར་བརེན། དེ་ལ་ཟླ་རེ་བཞིན་དུ་སྒོར་ ༡༠༠༠༠ རེ་རེ་བས་ཏེ་ལོ་ཧིལ་པོ་ལ་ཉར་བསད་རྒྱུ་ཞིག་རེད། གཏན་འཇགས་དགེ་
རན་ཟེར་དུས། ཟླ་བ་རེ་བཞིན་སྒོར་ ༡༠༠༠༠ གཅིག་རེ་སད། ཟབ་སོང་ཡོད་པའི་སྐབས་ལ་སྐད་བཏང་ངེ་ཟབ་སོང་གི་སྐབས་ལ་དགེ་རན་
བེད་ཀི་ཡོད་ན་ག་རེ་བེད་ཀི་ཡོད་ན་དེ་བེད་བཅུག དེ་མིན་དུས་རྒྱུན་སྒོར་ ༡༠༠༠༠ རེ་སད་དེ་ཉར་བསད་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག དེར་བརེན་ང་
ཚོས་ཟབ་སོང་སྐབས་ལ་ཁོ་རང་ལ་གས་པ་ཡིན་ན་འགིག་གི་རེད་ཅེས་ང་ཚོས་ལོ་ཧིལ་པོར་གསོ་ཉར་བེད་དགོས་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་དེ་
བཅག་བཞག་པ་ཞིག་རེད། 
ལས་ཁུངས། དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་ཐེབས་རའི་རྒྱུན་གོན། 
རིས་འགོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བ ཀ འ ་ཤ ག ་ག ི་རྒྱ བ ་
གཉེར། 

ག ཅ ོག ་ཆ ་ཧ ིན ་
སྒོར། 

བཀའ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡ ཕ ོག ས ་ད ང ་ཁ ེ་
ཕན། 

༤༡༦༥༩༦༢། ༡༠༥༨༩༦། ༤༠༦༠༠༦༦། ཆོད་གན་ལས་བེད་གཅིག་
ག ི་ཁ ང ་ད ོད ་ར ིས ་ན ོར ་
འཁེར་བ། 

འདི་ཆོད་གན་ལས་བེད་གཅིག་གི་ཁང་ག་ཕུལ་རྒྱུ་ཞིག་རིས་ནོར་ནས་འཕར་མ་ཞིག་སེབས་བསད་འདུག འདི་གཅོག་ཆ་ཞུས་པ་ཡིན། 
ལས་ཁུངས། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གོན། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅ ོག ་ཆ ་ཧ ིན ་
སྒོར། 

བཀའ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 
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༡༡ སེ་ལེན། ༡༠༠༠༠༠། ༡༠༠༠༠། ༩༠༠༠༠། དགོས་གལ་མ་མཐོང། 
ལས་ཁུངས། དབུས་སེ་ལེན་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན། 
རིས་འགོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅོག ་ཆ་ཧ ིན ་
སྒོར། 

བཀའ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡༡ སེ་ལེན། ༢༡༥༠༠། ༡༥༠༠། ༢༠༠༠༠། དགོས་གལ་མ་མཐོང། 
ལས་ཁུངས། ལྡི་ལི་སེ་ལེན་གི་རྒྱུན་གོན། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅོག ་ཆ ་ཧ ིན ་
སྒོར། 

བཀའ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡༡ སེ་ལེན། ༧༠༠༠། ༤༠༠༠། ༣༠༠༠། དགོས་གལ་མ་མཐོང། 
ལས་ཁུངས། བལ་ཡུལ་སེ་ལེན་གི་རྒྱུན་གོན། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅོག ་ཆ་ཧ ིན ་
སྒོར། 

བཀའ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡༡ སེ་ལེན། ༡༥༠༠༠། ༥༠༠༠། ༡༠༠༠༠། དགོས་གལ་མ་མཐོང། 
ལས་ཁུངས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གོན། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་ག ི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅ ོག ་ཆ ་ཧ ིན ་
སྒོར། 

བཀའ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡༡ སེ་ལེན། ༣༡༥༠༠༠། ༣༠༠༠༠། ༢༨༥༠༠༠། དགོས་གལ་མ་མཐོང། 
ལས་ཁུངས། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གོན། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅོག་ཆ་ཧ ིན་
སྒོར། 

བཀའ ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡༡ སེ་ལེན། ༢༦༠༠༠༠། ༥༠༠༠། ༢༥༥༠༠༠། དགོས་གལ་མ་མཐོང། 
ལས་ཁུངས། འཕོད་བངེན་ལས་ཁུངས་ཀི་རྒྱུན་གོན། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་ག ི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅོག་ཆ་ཧ ིན་
སྒོར། 

བཀའ ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡༡ སེ་ལེན། ༡༤༥༠༠༠། ༥༠༠༠། ༡༤༠༠༠༠། དགོས་གལ་མ་མཐོང། 
ལས་ཁུངས། སེལ་ཀོབ་འཚོ་བེད་སན་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅ ོག ་ཆ ་ཧ ིན ་
སྒོར། 

བཀའ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡༡ སེ་ལེན། ༤༧༠༠༠། ༡༤༠༠༠། ༣༣༠༠༠། དགོས་གལ་མ་མཐོང། 
ལས་ཁུངས། ལྡི་ལི་ས་གནས་འཕོད་བངེན་སན་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན། 
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ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅོག ་ཆ་ཧ ིན ་
སྒོར། 

བཀའ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡༡ སེ་ལེན། ༦༠༠༠། ༡༠༠༠། ༥༠༠༠། དགོས་གལ་མ་མཐོང། 
ལས་ཁུངས། མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གི་སོབ་གྲྭའི་རྒྱུན་གོན། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅོག་ཆ་ཧ ིན་
སྒོར། 

བཀའ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡༡ སེ་ལེན། ༢༦༠༠༠། ༨༠༠༠། ༡༨༠༠༠། དགོས་གལ་མ་མཐོང། 
ལས་ཁུངས། བོད་ཀི་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་རྒྱུན་གོན། 
ར ིས ་འ ག ོ་
ཨང། 

རིས་བརོད། བཀའ་ཤག་གི་རྒྱབ་
གཉེར། 

གཅོག ་ཆ་ཧ ིན ་
སྒོར། 

བཀའ་འཁ ོལ ་ཞུ ་
འཆར། 

ཟུར་བརོད། 

༡༡ སེ་ལེན། ༥༠༠༠༠། ༥༠༠༠། ༤༥༠༠༠། དགོས་གལ་མ་མཐོང། 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
གཅོག་ཆའི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་དྲུང་ཆེ་སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། 
 
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཨང་ཁ་ཤས་ཤིག་ནོར་བསད་པ་དེར་བཟོ་བཅོས་ཞུས་ནས་གཅོག་ཆའི་གོས་འཆར་དེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་དང་། སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་བགོ་
གེང་དགོས་པས་གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་བངན་པ་
ཡར་འཕེལ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བངན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ། 

གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར། 
༄༅། །རིས་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལོའ་ིདཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གི་སྔོན་རིས་གསུང་བཤད་དང། སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་
ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་བཅས་པར་སི་ཡོངས་བགོ་གེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ལ།། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟི་ཚེ་རིང་པོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟི་ཚེ་རིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བ། མེད་པ་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡིན། སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གེང་ལ་ཕག་ཚོད་གསུམ་པའི་བར་དུ་གང་ཚར་ཚར་ཞིག་གོ་སྐབས་
འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གེང་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཡོད་ན་ཕག་རོང་རོགས་གནང་། སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གེང་གནང་བའི་
སྐབས་སུ་གཅོག་ཆའི་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་མ་གནང་ན་འགིག་གི་ཡོད། གཅོག་ཆའི་གོས་འཆར་འདི་རིས་འགོ་རེ་རེ་སེབས་པའི་
སྐབས་དེ་ག་རང་ལ་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་སར་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ཡང་མིན་ན་འཛིན་
སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་གཅོག་ཆ་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་དེའི་སྐབས་དེར་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་
ཡིན། ད་ལྟ་སྔོན་རིས་སི་ཡོངས་ཀི་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་མེད་པ་ཡིན་ན། སང་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་
ཚོགས་གསེང་ཡིན། 
 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གི་ཐུན་དང་པོ། 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་རིང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའི་ལས་ཉིན་གཉིས་པ་དེ་ཆགས་བསད་
ཡོད། དེ་རིང་གི་སྔ་དོའ་ིལས་རིམ་དང་པོ་དི་བ་དིས་ལན་གི་དུས་ཚོད་ཡིན། དི་བ་ཨང་དང་པོ། དི་བ་གནང་མཁན་སི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་དང་པོ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།  

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། 
 

དི་ཤོག 
དི་བ་ཨང་ ༡ 
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པ།  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༦ ནས་ ༢༨ བར། 
དི་བ་གནང་མཁན་སི་འཐུས། ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས། 
དིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
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བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་སྒྲིག་གཞི་ལེའུ་བདུན་པའི་དོན་ཚན་ ༢༡ 
པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 
བཀའ་ཤག་སྐབས་གོང་མས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་གསར་དུ་བསྐོ་འཛུགས་མཚམས་འཇོག་དང་།ཤུད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པའི་རང་ཁོངས་ལས་
བེད་རྣམས་ལ་སི་ཞུའི་ལས་བེད་རྣམས་དང་འད་མཚུངས་ཀི་ཁེ་ཕན་གནང་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་གསུངས་ཡོད་པས། ཁོང་རྣམས་
ནས་ཀང་གཅིག་མཚུངས་གནང་སོང་ཡོང་བའི་ཞུ་སྐུལ་གནང་ཡོད་ལ། ངོས་ནས་ཀང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་རིམ་པའི་ནང་གསལ་
འདེབས་ཞུས་ཡོད་པས། 
༡ ད་ཆ་རང་ཁོངས་ལས་བེད་རྣམས་ལ་ལས་བེད་པའི་ཁེ་ཕན་གཅིག་མཚུངས་ཐོབ་ཀི་ཡོད་དམ་མེད། 
༢ མེད་ཚེ་གཅིག་མཚུངས་གནང་འཆར་ཡོད་དམ་མེད། ཡང་ན་དགོས་གལ་མ་གཟིགས་སམ། 
༣ ད་ཆ་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཡོད་དམ། 
༤ ཁོང་རྣམས་ལ་བགེས་ཤག་དང་བགེས་ཕོགས་མེད་པ་མ་ཟད། གཟིགས་གསོལ་ཡང་གནང་ཐབས་བལ་བ་ཡིན་ནམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 

༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའི་སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ 
ཨང་ ༡ པོའ་ིལན། 

༡༽ ད་ལྟའི་ཆར་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་རྣམས་ལ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་བསྐོ་གཞག་གནང་བའི་སི་ཞུའི་ལས་
 བེད་པ་རྣམས་ཀི་ཁེ་ཕན་འགའ་ཤས་གཅིག་མཚུགས་ཐོབ་ཀི་མེད། 
༢༽ གནད་དོན་དེ་བཞིན་ད་ཡོད་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ཅིག་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བརེན། ད་བར་མཛད་བདེ་མ་གྱུར་པར་
 ལྷག་ཡོད་ཀང། གནང་ཐབས་ཇི་ཡོད་གཟིགས་བཞིན་ཡོད། 
༣༽ ད་ཆ་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་གངས་ ༤༠ ཡོད། 
༤༽ ཁོང་རྣམས་ལ་རས་ཤག་དང། རས་ཕོགས། གཟིགས་གསོལ་བཅས་ཀི་ཐོབ་ཐང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དི་བ་དང་པོ། སི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
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སི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་བཀའ་ལན་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་འཕོས་དོན་དི་བ་ཁག་ཅིག་ཞུ་རྒྱུར། 
དི་བ་བཞི་པའི་ནང་དུ་རང་ཁོངས་ལས་བེད་དབུས་དང་ས་གནས་ཁོན་ཡོངས་ཀི་གནད་དོན་ཐོག་ལ་དིས་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ད་ལྟ་
འདིར་དབུས་ལས་བེད་གཅིག་པོའ་ིགནད་དོན་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གནང་འདུག བས་ཙང་དབུས་ས་གཉིས་པོའ་ིཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། གང་
ལྟར་འདིར་ལན་མཐིལ་ཕིན་པ་ཞིག་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེར་བརེན་འདི་སི་ཡོངས་ཀི་ཐོག་ནས་སར་ཡང་དི་ཆོག་པ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 དོན་གནད་གཉིས་པ་དེར་གཅིག་མཚུངས་ཕུལ་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་སྒྲིག་གཞི་ཁག་ཅིག་དང་བརེན་པས་འགྱུར་ལྡོག་གནང་ཐུབ་
མ་སོང་། ད་ལྟའང་བསད་མུས་ལྷག་ཡོད་གསུངས་པ་ཡིན་ངབས་སྒྲིག་གཞི་འདི་འགྱུར་ལྡོག་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་རེན་ག་རེ་བས་ནས་གནང་མ་
ཐུབ་པ་རེད་དམ། ད་ལྟའི་ཆར་རང་ཁོངས་ལས་བེད་རྣམ་པ་ཚོས་འཛིན་སོང་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞུས་བྱུང་། མགོགས་མྱུར་གནང་གི་ཡིན་
ཟེར་བའི་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་འདིར་འཐུས་ཁ་ག་དུས་གནང་ཐབས་ཡོད་དམ། དེ་བཞིན་གོང་གི་དི་བའི་མཐའ་མ་འདིར་ངས་ཞུས་པ་
གཞིར་བཟུང་གིས་རས་ཕོགས་དང་བགེས་ཕོགས་ཀི་གཟིགས་གསོལ་གང་ཡང་གནང་ཐབས་བལ་བ་རེད་ཅེས་གསུངས་དུས། ཐོག་མའི་
རང་ཁོངས་ལས་བེད་དབུས་ས་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་མང་པོ་ཞིག་བཀའ་ཤག་གོང་མ་གོང་མ་ནས་དཔལ་འབོར་སྒེར་བདག་ཅན་དུ་
གྱུར་པའི་རེས་སུ་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་དང་བཀའ་ཤག་གཉིས་ཀ་བསོམས་ནས་གཉིས་མོས་ཀི་ཐོག་ནས་ལས་བེད་དེ་དག་གཅིག་
མཚུངས་ཀི་གང་ཐུབ་ཕུལ་ཐབས་གནང་གི་ཡིན་ཞེས་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་འདིས། བཀའ་ཤག་གོང་མའི་འདི་མུ་མཐུད་ནས་བཀའ་ཤག་
འདིས་མཇུག་སོང་གནང་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་རེན་གང་ཡིན་ཞེས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་གནད་དོན་གཅིག་ལ་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཚོའི་
བགེས་ཕོགས་དང་བགེས་ཤག་གཟིགས་གསོལ་མེད་ཅེས་ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་གསུངས་པ་ཡིན་ངབས། ད་ལྟའི་ཆར་རང་ཁོངས་ལས་བེད་
ཁག་ཅིག་ལོ་ངོ་ ༣༣ ཙམ་ཞིག་དང་ད་དུའང་ཞབས་ཕི་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན་ངབས། སིད་ཞུའི་ལས་བེད་ལས་ཕག་ལས་ཀི་འགན་ཁུར་ཉུང་བ་
གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་མིན་ན་ལས་བེད་དེ་དག་དུས་ཡུན་མ་རོགས་བར་དུ་དེ་འདི་བཞིན་གི་འཇོག་གནང་རྒྱུ་རེད་དམ། དེ་བཞིན་
ལས་བེད་དེ་དག་ཡང་ན་དགོས་མེད་ལ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་མིན་ན་ལས་བེད་དེ་དག་གིས་སི་ཞུའི་ལས་བེད་ལས་འགན་
ཁུར་ཉུང་བ་བཞེས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དེ་དག་འཕོས་དོན་དི་བ་ཁ་གསལ་པོ་ཡོང་རྒྱུའི་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡིན། བཀའ་ལན་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བའི་ནང་ས་གནས་དང་དབུས་གཉིས་ཀར་ཕེབས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། གཞི་
རའི་ད་ལྟ་བར་དུ་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ལ་དེ་སྔོན་གི་བཀའ་ཤུཤག་དང།  ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་གང་གནང་དགོས་
པ་འདུག་གཟིགས་ཀི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་བཞག་པ་ཞིག་རེད། ས་གནས་ཀི་ལས་བེད་འདེམས་ངངས་ཁོ་རང་ལའང་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་གསལ་པོ་
བཟོས་ཡོད་ངབས། ཁོ་རང་ཚོར་འདེམས་ཀ་ཕུལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ངབས་ཐོག་མར་འདེམས་པའི་སྐབས་སུ་ཁོ་རང་ལ་ཐོབ་
ཐང་གང་དང་གང་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དབུས་ལ་ད་ལྟ་རང་ཁོངས་ལས་བེད་འདིར་བཀུར་འོས་སི་
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འཐུས་ནས་གསུངས་སོང། དཔལ་འབོར་སྒེར་བདག་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ལས་བེད་སེབས་བཞག་པ་བས། དེ་དག་ལ་གང་འད་བས་ཏེ་
ལས་བེད་སི་མཚུངས་ལྟར་ཐོབ་ཐང་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཤག་ནས་བཀོད་ཁབ་རིམ་པ་གནང་ཡོད་པ་རེད། འདི་གཞིར་
བཟུང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། རས་ཤག་དང། རས་ཕོགས་དང། གཟིགས་གསོལ་མ་གཏོགས་གཞན་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་གནང་གི་
ཡོད་པ་རེད། འདིའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ལས་བེད་གསར་པ་འདེམས་བཞག་པའི་ནང་དུ་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་ཞིག་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ལ་ཐོབ་
ཐང་ཡོད་བཞག་པ་ཞིག་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། དཔེར་ན་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ལ་གསོག་དངུལ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡང་
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ རེས་ལས་བེད་གསར་འདེམས་བས་པ་ཚོས་གསོག་དངུལ་མེད་པ་དེ་མཁེན་གི་ཡོད་ཤག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་
སྒྲིག་གཞི་གསུངས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞིའི་ཐོག་ནས་རེད། གཞི་རའི་ལས་བེད་ཡིན་ཚར་བའི་རེས་སུ་
འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་འདེམས་ངངས་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དབུས་རང་ཁོངས་ཀི་ལས་བེད་དེ་དག་འདེམས་སྐབས་
ལས་བེད་སི་མཚུངས་བས་ནས་མ་བདམས་པ་ཡིན་དུས། ཕ་གིར་ཚུད་དང་མ་ཚུད་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། 
 དེ་ནས་ག་དུས་ཁོ་རང་ཚོར་གཟིགས་རོག་གནང་རྒྱུ་དེ་ཆ་ཚང་གནང་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་ཅེས་བཀའ་འདི་གནང་གི་ཡོད་ངབས། དེ་
གཙོ་ཆེ་ཤོས་དངུལ་གི་ཐོག་ནས་ཀང་ཐབས་ཤེས་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སིར་བཏང་སི་ཡོངས་ཀི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ནས་གང་འད་བས་
ཏེ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག འདིའི་ཐོག་ལ་སི་ཡོངས་ཀི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གོས་བསྡུར་བྱུང་དང་བྱུང་བཞིན་པ་ཡིན་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་མ་
གཏོགས་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཕག་ལས་ཉུང་བ་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་ཧུར་
ཐག་འབད་ཐག་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་སི་མཚུངས་ཐོག་ནས་གནང་གི་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད་ལ། ལས་ཁུངས་ཁག་ལ་
སིད་སོང་གཙོས་པའི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་དུས་རག་ཏུ་ཕག་ལས་ཡག་པོ་གནང་མཁན་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་ངོས་འཛིན་དེ ་
བཀའ་ཤག་ལ་དེ་སྔ་ནས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་ལྟའང་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དི་བ་གཉིས་པ། སི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས། 
 
སི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལན་གཉིས་པ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག ད་བར་མཛད་བདེ་མ་གྱུར་པར་ལྷག་ཡོད་ཀང་། གནང་
ཐབས་ཇི་ཡོད་གཟིགས་བཞིན་ཡོད་གསུང་རྒྱུ་དེ། མ་འོངས་པར་གཅིག་གྱུར་མཛད་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་འོག་གབས་གནང་བཞིན་པ་ཞིག་ལ་གོ་ན་
འགིག་གི་རེད་དམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞུས་ན་ཐོག་མར་རང་ཁོངས་དང་གཞུང་ཞབས་ལ་འཛུལ་བའི་ཁད་པར་འདི་རང་ཁོངས་ལ་འཛུལ་
བའི་སྐབས་དེར་གནས་སོས་འགོ་མི་དགོས་པའི་ཁད་པར་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་མང་པོ་ཞིག་རང་ཁོངས་སུ་འཛུལ་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་
ནའང་ད་ལྟའི་ཆར་ཉམས་ཞིབ་གནང་བ་ཡིན་ན་རང་ཁོངས་ལས་བེད་མང་པོ་ཞིག་གཞུང་བསྐོས་ས་མིག་གི་ཐོག་ལ་ཕར་ཚུར་བཀོད་སྒྲིག་
གནང་གི་ཡོད་པ་དང། འཕོ་འགྱུར་གནང་གི་ཡོད་པའི་གནས་ངངས་འདིའི་ཆ་ནས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཚོར་གཞུང་བསྐོས་ཀི་ནང་དུ་
མཉམ་ཞུགས་བ་རྒྱུར་མཛད་དཀའ་དེ་ཙམ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་མཐོང་གི་མི་འདུག དེ་ཡིན་ངབས་གལ་ཏེ་ཁོང་ཚོ་གཞུང་ཞབས་སི་མཚུངས་
ཀི་གནས་སོས་གནང་གི་ཡོད་ན། འདིས་རེན་པས་ཁོང་ཚོ་གཞུང་ཞབས་ནང་དུ་འཛུལ་རྒྱུར་ཆ་རེན་ཚང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ནས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཚོ་ལས་བེད་སི་མཚུངས་བས་ནས་གནས་སོས་གཏོང་
གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ངབས་ཁོ་རང་ཚོར་མཐུན་རེན་ཡིན་ནའང་སི་མཚུངས་གནང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདི་གནང་བ་དེ་
ཏན་ཏན་རེད། རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཐོག་མར་ཡིན་ན་གནས་སོས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། རེས་སུ་གནས་སོས་བཏང་བཞག་པ་བྱུང་
འདུག དཔེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཉི་ཧོང་ལ་ང་ཚོས་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་གནས་སོས་གཏོང་བའི་སྐབས་སུ་རང་ཁོངས་ལས་བེད་
ཡིན་ནའང་གནས་སོས་བཏང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དོན་གཅོད་ཁག་ཏུ་གནས་སོས་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་བཏང་
བཞག་པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གིས་ད་ལྟའི་ཆར་རོགས་ཐབས་གང་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་གཞི་བཞག་
ནས་འབད་བརོན་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་གནང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་དེ་དཔལ་འབོར་རང་ལ་རག་ལུས་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ཚང་
མས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དི་བ་གསུམ་པ། སི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༡ པོའ་ིབཀའ་ལན་ནས་འཕོས་ནས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུར། བཀའ་ལན་གཉིས་
པ་དེའི་ནང་ལོགས་ལ། སྒྲིག་གཞི་ཁག་ཅིག་ལ་བརེན་ནས་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕད་བསད་ཡོད་པ་རེད། མཛད་བདེ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། སྒྲིག་
གཞི་དེ་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སྒྲིག་གཞི་དེ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུར་བཀའ་ཤག་ནས་
དགོངས་པ་བཞེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གཉིས་པའི་ཐོག་ལ་གནང་ཐབས་ཇི་ཡོད་གཟིགས་བཞིན་ཡོད་གསུངས་འདུག དེ་ཡིན་དུས་
གནང་ཐབས་ཇི་ཡོད་གཟིགས་ཀི་ཡོད་ན། གཟིགས་རྒྱུ་དེ་ག་དུས་མར་ཐོན་གི་རེད་དམ། རང་ཁོངས་ལས་བེད་དེ་དག་དངོས་གནས་གཞུང་
ཁོངས་དང་གཅིག་པ་ཆགས་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་དེ་ག་དུས་རག་གི་རེད་དམ། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ལན་གསལ་པོ་གནང་རོགས་
གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དི་བ་དེ་འད་པོ་འད་པོ་ཆགས་སོང། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། འདེམས་ལྷན་གི་སྒྲིག་གཞི་རེད། དེ་བཞིན་འཛིན་སོང་གི་སྒྲིག་
གཞིའི་ནང་དུ་གནད་དོན་ཡོད་བཞག་པ་དེ་སྔ་ནས་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་བཀའ་བསྡུར་རིམ་པར་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་འདུག དེ་ཡིན་དུས་
གནས་ཚུལ་རེ་རེ་ཆགས་ཡོང་དུས། སྒྲིག་གཞིར་འགྱུར་བ་བཏང་ཟེར་བ་དེ་ཕོགས་གཅིག་ནས་ལས་ས་པོ་ཡོད་པ་རེད་དེ། སྒྲིག་གཞིར་
འགྱུར་བ་བཏང་ཚར་བའི་རེས་སུ་དེ་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེའང་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
འད་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་གནད་དོན་ཆགས་པ་དང་ལམ་སེང་སྒྲིག་གཞི་འགྱུར་བ་གཏོང་མ་དགོས་པའི་འབད་བརོན་
གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ལ། གོས་ཚོགས་ཀི་སྒྲིག་གཞི་ལམ་སེང་འགྱུར་བ་གཏོང་འདོད་གནང་གི་ཡོད་དང་མེད་དེའང་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདར་སོང་ད་ལྟའི་ཆར་སྒྲིག་གཞིའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེ་སྔ་བཀའ་ཤག་ནས་རིམ་པས་རིམ་
པས་ག་རེ་གནང་ཐབས་འདུག དེར་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་མུས་རེད་འདུག བས་ཙང་ད་ལྟའི་ཆར་ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་རོགས་རམ་
ཐབས་ཤེས་བེད་རྒྱུ། དེ་ནས་སི་ཡོངས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་ག་རེ་བ་རྒྱུ་འདུག དེ་བཞིན་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཁོ་རང་ཚོ་ལའང་སྙན་ཞུ་
འབོར་ཡོད་པ་རེད། དངོས་སུ་བཀའ་བོན་རྣམ་པའང་མཇལ་ཡོད་པ་རེད། སིད་སོང་ཀང་མཇལ་ནས་ཁོ་རང་ཚོའི་གནས་ངངས་ཆ་ཚང་
རོགས་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན། འདི་ཡིན་དུས་མ་མཁེན་ནས་མ་གནང་བ་དེ་འད་མིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཏན་ཏན་རང་ཆ་ཚང་ཤེས་ཀི་ཡོད་ལ། 
གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། གནས་སོས་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་གནས་ཚུལ་དེ་འད་བྱུང་བ་རེད། རང་ཁོངས་ལས་བེད་དོན་
གཅོད་ཁག་ལ་གནས་སོས་བཏང་ན་འགིག་གི་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་མོལ་བྱུང་སྐབས། སི་མཚུངས་བས་ཏེ་གཏོང་དགོས་པ་རེད་
ཅེས་དོན་གཅོད་ཁག་ལའང་བཏང་བཞག་པ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལག་ཐོག་ཁ་པར་དེ་དག་ཁ་རྒྱག་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞུས་ན་སྒྲ་ལ་མང་པོ་ཞིག་གནོད་ཀི་འདུག འཕོས་དོན་དི་བ་བཞི་
པ། སི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་དང་པོ་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་བཀའ་ལན་གནང་བའི་ནང་དུ། 
ད་ལྟའི་ཆར་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཁོངས་ལས་བེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་བསྐོ་གཞག་གནང་བའི་སི་ཞུའི་ལས་བེད་པ་རྣམས་ཀི་
ཁེ་ཕན་འགའ་ཤས་གཅིག་མཚུངས་ཐོབ་ཀི་མེད་ཅེས་གསུངས་དུས་འགའ་ཤས་ཤིག་གི་མེད་པ་རེད། འགའ་ཤས་ཤིག་ལ་ཐོབ་ཀི་ཡོད་པ་
གགས་ཀིས་བངན་གི་འདུག འགའ་ཤས་ཐོབ་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ག་རེ་ག་རེ་ཐོབ་ཀི་ཡོད་པ་དང་། སྒྲིག་གཞི་ག་རེའི་འོག་ནས་གནང་གི་ཡོད་
དམ། ང་རང་གིས་ཤེས་ཚོད་ལྟ་བུ་བས་པ་ཡིན་ན། ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་བེད་རྒྱུ་དེ་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཀི་ཕྲུ་གུ་དང་གཞུང་ཞབས་དབེར་
མེད་འགོ་བསད་པ་ཞིག་རེད། འདི་སྒྲིག་གཞི་གང་གི་ནང་ནས་ལེན་པ་རེད་དམ་ཅེས་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 གཉིས་པར་རང་ཁོངས་ལས་བེད་འདི་གཞུང་ཞབས་ནང་བཞིན་གནང་ཐབས་གཟིགས་མ་སོང། སྒྲིག་གཞིའི་ཆ་ནས་གཟིགས་མ་
སོང་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འདི་གུས་བཀུར་ཆེན་པོ་ཞུ་ཡི་ཡོད། སྒྲིག་གཞིར་ར་འཛིན་བེད་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མའི་གལ་ཆེའི་ནང་
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གི་གལ་ཆེ་རེད། འདིར་གུས་བཀུར་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཡིན་ནའང་སྒྲིག་གཞི་གང་ཡིན་ནའང་བསར་བཅོས་ཡོང་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་
གི་ཡོད། 
 དེ་ནས་མཐའ་མ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རས་ཤག་དང། བགེས་ཕོགས། གཟིགས་གསོལ་གི་ཐོབ་ཐང་མེད་ཅེས་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཐོག་
མ་ཉིད་ནས་བ་མའི་ཐུགས་ལ་མེད་པ་ཡིན་ན་དཔེ་ཆར་རེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་སི་མཚུངས་ཞིག་གནང་དགོས་པ་ཞིག་གཟིགས་
ཀི་ཡོད་དམ་མེད། རང་ཁོངས་ལས་བེད་དེ་དག་ད་ལྟ་ལས་ཤག་སོད་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་ཐོན་པའི་སྐབས་སུ་འགོ་ས་
གང་ཡང་མེད་པར་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་བསད་ན་ག་རེ་བེད་ཀི་རེད་དམ། འདིར་ག་རེ་གནང་གི་རེད་དམ། བཀའ་ལན་གནང་བའི་ནང་
དུ་སྒྲིག་གཞིའི་ཆ་ནས་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་གཅིག་གསུངས་པ་དང་གཞན་ཡང་དཔལ་འབོར་ལ་ཐུག་སོང་ཞེས་གནད་དོན་དེ་གཉིས་ནས་གང་
ལ་གནད་འགག་ཆེ་བ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་དམ། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདི་གནང་བ་རེད། ཐོབ་ཐང་སི་མཚུངས་གནང་བའི་ནང་ནས་གང་དང་
གང་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། དཔེ་དངས་བའི་ནང་ལ་སོབ་གྲྭར་ཕྲུ་གུ་བཅུག་རྒྱུ་དེ་ལས་བེད་གཏན་འཇགས་དང་རང་ཁོངས་ལས་བེད་
གཉིས་ཀ་སི་མཚུངས་བས་ནས་ཚུད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས། དེ་བཞིན་ལས་བེད་ཕྲུ་གུ་ཚོ་བཅུག་ངངས་ཀང་འདེམས་ཀ་ཡོད་པ་དེའི་ནང་
ནས་བོད་ཁིམ་རང་ལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་འདི་བཀའ་ཤག་འདིའི་ཐོག་ནས་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་དི་བ་དེའི་ནང་དུ་
སྒྲིག་གཞི་རེད་དམ་དངུལ་རེད་དམ་ཞེས་གསུངས་དུས་སྒྲིག་གཞི་རེད་ལ། དེ་བཞིན་དཔལ་འབོར་གི་གནས་ངངས་ཀང་རེད། གཉིས་ཀ་
རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་དཔེ་སྙིང་རེ་མོ་ཞིག་གསུངས་སོང། བ་མའི་ཐུགས་ལ་ཡོད་དང་མེད་གསུངས་སོང། བ་མའི་ཐུགས་ཧ་
ཅང་བཟང་པོ་ཡིན། བ་མའི་ཐུགས་ལ་ཡོད། ཡིན་ནའང་ལག་པ་དེ་ཕན་བུའི་ཐུང་དག་ནས་སྙོབ་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བ་མའི་
ཐུགས་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ལག་པ་ཡང་རིང་པོ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ཚང་མར་སི་མཚུངས་གནང་རྒྱུ་དང་ཚང་མར་མཐུན་རེན་གནང་རྒྱུ་
འདི་འགན་རེད། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན། འདི་ཡང་ཡང་ཞུས་བསད་ན་འཚམས་པོ་ཞིག་མི་འདུག་ངེ། ལས་བེད་ཀི་སི་ཐབ་གཙོས་པའི་ཞལ་
ལག་དང་ཚོགས་ཁང་སོགས་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་མཐུན་རེན་ཡག་ཏུ་བཏང་བཞག་པ་དང། ལས་བེད་ཚོ་ཡིན་ནའང་ཡག་ཏུ་
གཏོང་གི་འདུག་ཅེས་ངོས་འཛིན་ཞུས་པའི་བཀའ་ཤག་ཅིག་ཆགས་བསད་ཡོད། དེ་འད་ཡིན་དུས་བ་མའི་ཐུགས་ལ་ཡོད། ཐུགས་བཟང་པོ་
ཞེ་དག་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཆེ་རིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་འདི་བ་ལྔ་པ། སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས། 
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སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་དང་པོ་ལས་འཕོས་པའི་འཕོས་དོན་དི་བ་ལ་བཀའ་ལན་ནས་འཕོས་པ་ཞིག་
ཡིན། འདིར་སིད་སོང་གིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཟེར་ན། ཁོང་ཚོར་མཐུན་རེན་སར་མ་ཐུབ་པ་དེ་སྒྲིག་གཞི་དང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། 
དེའི་ནང་ནས་དཔལ་འབོར་གི་མཐུན་རེན་ཐོག་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་མེད་ཅེས་འདི་ད་ལྟ་གོང་དུའང་བཀའ་ལན་གི་ནང་དུ་བ་མ་ཐུགས་བཟང་
པོ་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཕག་ཐུང་དག་པ་དང་ཕུ་ཐུང་ཐུང་དག་ནས་འདིས་དཀའ་ངལ་འཕད་སོད་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང། ནམ་རྒྱུན་དུ་
གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ནང་སིད་ལ་དཔལ་འབོར་མཐུན་རེན་འབུམ་མང་པོ་ཞིག་རག་པ་རེད། ཤེས་རིག་ལ་འབུམ་མང་པོ་ཞིག་རག་པ་རེད། 
འཕོད་བངེན་ལ་མང་པོ་ཞིག་རག་གི་ཡོད། ཁེ་ཎ་ཌ་ནས་ Million གཅིག་གཅིག་རག་གི་ཡོད། ཨ་རི་ནས་གཅིག་གཅིག་རག་པ་རེད། དེ་
འད་བས་ནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་ལ། མང་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་གཏམ་བཤད་དེ་ནང་བཞིན་གནང་གི་འདུག བས་ཙང་
འདི་གར་དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་འགོ་ཡི་ཡོད་ཅེས་མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུ་དང་གོས་ཚོགས་སུ་གཏམ་བཤད་གནང་རྒྱུ་འདི་
བདེན་པ་རེད་དམ། ད་ལྟ་བཀའ་ལན་འདི་དང་འདི་བ་འདི་འཕོས་པའི་ཐོག་ནས་དཔལ་འབོར་དཀའ་ངལ་གི་ཁོང་ཚོར་མཐུན་རེན་སར་ཐུབ་
ཀི་མི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་དེ་མེད་པ་དང། ཡོད་པ་གཉིས་གང་ཞིག་བདེན་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདི་གནང་བ་རེད། རོགས་ཚོགས་ཁག་ནས་རོགས་དངུལ་ཧ་ཅང་
རག་གི་འདུག དཔེར་ན་ཨ་རི་གཙོས་པའི་ canada ནས་རག་གི་འདུག ཡིན་ནའང་དེ་ལ་དཔལ་འབོར་གནས་ངངས་ཐོག་ནས་དབུས་
རང་ཁོངས་ལས་བེད་རྣམས་ལ་མཐུན་རེན་སར་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ག་རེ་བདེན་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་འདི་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་སྔོན་རིས་ནང་
གསལ་ཡོང་གི་རེད། འབེལ་ཡོད་བཀའ་བོན་ཚོས་གསུངས་ཀི་རེད། དངུལ་ས་ཡ་ག་ཚོད་རག་ཡོད་མེད། དེ་དག་མི་མང་ནང་གསལ་
བསྒྲགས་བས་ཟིན་པ་ཆ་ཚང་བདེན་པ་རེད། ག་ཚོད་རག་ཡོད་ཟེར་བ་བཞིན་རག་ཡོད་པ་རེད། འདི་བཀའ་ཤག་ནས་ཡིག་ངག་གཉིས་ཀ་
ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དངུལ་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་བདེན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རག་པ་གཞི་བཟུང་རང་ཁོངས་ལས་
བེད་ལ་མཐུན་རེན་སར་གི་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་བཀའ་འདི་གནང་བ་རེད། དཔེར་ན་བར་བརལ་ངལ་སེལ་དེ་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་
ཚོ་ལའང་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེར་བརེན་དངུལ་ཐབས་ཤེས་བས་པ་གཞིར་བཟུང་དངུལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། བར་བརལ་ངལ་
སེལ་གི་དངུལ་རག་པའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་དབེ་བ་གཅིག་ཀང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཚོ་ལའང་ཕུལ་ཡོད། དཔལ་
འབོར་རག་པའི་སྐབས་ལ་འགའ་ཤས་ལས་གཞིའི་ཆེད་དུ་ཐོབ་པ་དེ་ལས་གཞིའི་ཆེད་དུ་སར་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཕོགས་ལ་སར་
རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕོགས་རང་གི་ཆེད་དུ་ཐོབ་པའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོས་བགོས་ནས་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དི་བ་ཨང་ ༦ པ། སི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
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སི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ར་བའི་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཞུས་ཟིན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དབུས་ནང་ལ་རང་ཁོངས་
ལས་བེད་ ༤༠ མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་རེད། སི་ཞུ་བ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ ༤༠ ལས་མང་བ་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཞི་བཅུ་དེ་དག་ལ་
གཞིགས་པའི་མཐུན་གྱུར་སར་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་འདིའི་ངོས་ནས་ལོ་དུས་གཅིག་གི་ནང་ལ་འབད་རོལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ལོ་དུས་གཅིག་གི་ནང་
ལ་ཐུབ་རེ་ཡོང་གི་རེད་དམ་མ་རེད། འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལར་ནས་མཐུན་གྱུར་སར་ངངས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་ངོ་སོད་ལག་འཁེར་
དེའང་ཁད་པར་ཡོད་པ་དང་། དཀིལ་འཁོར་འདིའི་ནང་ལ་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ལའང་ངོ་སོད་ལག་འཁེར་ཐ་དད། མཛད་སྒོར་བཅར་བའི་
སྐབས་སུའང་ཁད་པར་ཤོར་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དེ་འད་འདུག ངོས་འཛིན་གཅིག་པ་ཞུས་ཀི་ཡོད་ན། མཐུན་གྱུར་དེའི་རིགས་ལ་
དཀའ་ངལ་ག་རེ་བས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། སན་བཅོས་མཐུན་གྱུར་ཆ་མཚོན་ན་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཀི་སན་བཅོས་དེ་གཞི་ནས་
འཕོད་བངེན་བརྒྱུད་ནས་མར་དངུལ་འགོ་དགོས་པ་ཆུང་ཚགས་དེ་དག་ཀང་གཅིག་མཚུངས་བཟོ་མི་ཐུབ་པ་དེའི་རྒྱུ་རེན་སྒྲིག་གཞི་ལ་
འཕད་བསད་པ་རེད་དམ། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། 

 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག རས་ཤག་གི་ཕོགས་རེད། གཟིགས་གསོལ་རེད། དབུས་ལ་རང་ཁོངས་ལས་བེད་བཞི་བཅུ་ཟེར་དུས། 
གངས་ཀའི་ཐོག་ནས་ཉུང་ཤས་ཤིག་གཟིགས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང། དངུལ་འབོར་གི་ཐོག་ནས་གལ་ཏེ་དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་བཞི་
བཅུ་དེ་དག་ལ་རས་ཤག་རས་ཕོགས་གཟིགས་གསོལ་གནང་བ་ཡིན་ན། དངུལ་འབོར་ག་ཚོད་གནས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ལྷན་ཁང་ཁག་
ལ་ང་ཚོས་བསོམས་ཤིག་ཕུལ་རོགས་གནང་ཞུས་ཡོད། ནང་སིད་ལྟ་བུ་གཅིག་པུར་ཆ་མཚོན་ན། ནང་སིད་ཁབ་ཁོངས་ལ་ཡོད་པའི་ལས་
བེད་གཅིག་པུར་འབུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད། རས་ཤག་རེ་རེ་ལ་འབུམ་ལྔ་ནས་འབུམ་
བདུན་བར་བས་ནས་བརིས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བཞི་བཅུ་ལ་ཡིན་ན་ག་ཚོད་གནས་ཀི་འདུག དེ་བཞིན་རས་ཕོགས་འདི་ཡུན་རིང་པོ་
ཞིག་གནང་དགོས་ཀི་རེད། དེར་བརེན་གཞི་རའི་གངས་ཀ་བཞི་བཅུ་ཡིན་ནའང་དངུལ་ཞིག་བསོམས་ཡོང་དུས་འབུམ་བརྒྱ་ཉིས་བརྒྱ་
གསུམ་བརྒྱ་ཐེངས་གཅིག་མིན་པར། ལོ་ལྟར་གནང་དགོས་དུས་དངུལ་འབོར་དེའང་མཐོ་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བཀའ་ཤག་གིས་གོང་དུ་
ཞུས་པ་བཞིན་དངུལ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་མ་གནང་བར་བཞག་པ་མ་རེད། འོན་ཀང་ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་གོས་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
ལས་ཁུངས་རེ་རེ་ལ་ག་ཚོད་གནས་ཀི་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་བ་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་བཀའ་བསྡུར་དང་འབད་བརོན་
གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
མཛད་སྒོའ་ིསྐབས་ལ་ཧེ་བག་དང་ངོ་སོད་ལག་འཁེར་ཁད་པར་སྐོར། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མཛད་སྒོ་ཁག་ལ་ཁད་པར་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་
ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དི་བ་ ༧ པ། སི་འཐུས་ཐུབ་བངན་ལུང་རིགས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཐུབ་བངན་ལུང་རིགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་འཕོས་དོན་དི་བ་གོང་མ་གཅིག་གི་བཀའ་ལན་ནང་ལ། རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཀི་ཕྲུ་གུ་དེ་དག་བོད་
ཁིམ་ནང་ཐད་ཀར་བཅུག་རྒྱུ་བཀའ་ཤག་གིས་བཟོས་གནང་ཡོད་གསུངས་སོང། དེ་འད་ཡིན་ནམ། ལས་བེད་ཕྲུ་གུ་རྒྱན་བརྒྱབས་ནས་
སོབ་གྲྭ་གང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་གཏན་འབེབས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་ཕེབས་མི་དགོས་པར་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ཀི་ཕྲུ་
གུ་དེ་དག་ཐད་ཀར་བོད་ཁིམ་རང་ལ་བཅུག་རྒྱུའི་བཀའ་ལན་གནང་བ་ཞིག་ཡིན་ནམ། འདི་ངེས་བརན་རང་བས་ནས་བཀའ་འདི་ཞུ་ཡི་ཡོད། 
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ས་གནས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ལ་ཡོད་པའི་ཕྲུ་གུ་ཡིན་ནའང་དམིགས་བསལ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་
ཅེས་པ་དེ་སོབ་གྲྭ་ལ་གཅིག་མཚུངས་བས་ནས་གཏང་རྒྱུ་འབད་རོད་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དི་བ་མཐའ་མ། སི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབུས་ལ་རང་ཁོངས་ལས་བེད་བཞི་བཅུ་ཡོད་པ་དང་། བཞི་བཅུ་དེའང་གཞུང་བསྐོས་ཀི་གནས་རིམ་དང་
ཚད་མཉམ་པ་བས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གལ་སིད་རང་ཁོངས་ལས་བེད་བཞི་བཅུ་མེད་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཚབ་ཏུ་གཞུང་བསྐོས་ལས་
བེད་བསྐོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་བསྐོས་ལས་བེད་བསྐོས་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་བགེས་ཕོགས་དང་བགེས་ཤག གཟིགས་གསོལ་ཚང་མ་
གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་དགོངས་པ་བཞེས་པའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པའི་མི་བཞི་བཅུ་དེ་དག་གི་གནས་རིམ་གཅིག་
པའི་ལས་ཀ་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་ཁོང་ཚོ་མེད་ན་ཕོགས་སོད་དགོས་པ་དང་བགེས་ཕོགས་སོད་དགོས་པ། དེ་བཞིན་གཟིགས་
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གསོལ་སོད་དགོས་པ་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད། མི་དེ་རྣམས་ཀི་གཞུང་བསྐོས་ལས་བེད་ ༤༠ ཡི་ས་མིག་འཛིན་ནས་ཕག་ལས་གནང་གི་
ཡོད་དུས། དེའི་ཐོག་ལ་མ་འོངས་པར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་གསུངས་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་པ་
རེད་དམ། གཟིགས་ཀི་ཡོད་ན་ལག་ལེན་ག་དུས་བངར་གི་རེད་དམ། དེའང་གནང་ཐབས་ཡོད་ཅེས་མ་ཡིན་པར་ག་དུས་ལག་ལེན་བངར་
གི་རེད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབུས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་རྒྱུན་རིང་པོར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་ནས་སི་
ཞུ་བ་བས་ནས་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། སྐུ་ལས་བསོན་གི་ཡོད་པ་ལ་ངོས་འཛིན་གི་ཡོད། ཁོང་རྣམས་མེད་པ་ཡིན་ན་སི་ཞུ་བའི་ལས་བེད་
གཞན་དག་ཅིག་བསྐོ་བ་ཡིན་ན་རས་ཕོགས་དང་བགེས་ཤག་གནང་དགོས་པ་རེད་གསུངས་པ་དེ་ཕོགས་གཅིག་ནས་རེད་དེ། ཆོད་གན་ལ་
བསྐོ་བ་ཡིན་ན་མ་རེད། བསྐོ་ངངས་ལ་རག་ལུས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་བསྐོས་པ་ཡིན་ན་ཏན་ཏན་ཐོབ་ཐང་དེ་
མཚུངས་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གཏན་འཇགས་མ་བསྐོས་པ་ཡིན་ན་ཐོབ་ཐང་དེ་མཚུངས་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་
གིས་ས་མིག་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་ཚང་མ་ལ་རས་ཤག་དང་རས་ཕོགས་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ལ། 
ཏན་ཏན་བཀའ་ཤུཤག་གི་ཐོག་ནས་བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པོར་གནང་ངེ། སྐབས་རེ་བཀའ་ཤག་ལ་གོས་བསྡུར་གནང་ཚར་བའི་རེས་སུ་གེང་སོང་
ཡོང་བསད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག བཀའ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་གནང་ནས་ལས་ཁུངས་རེ་རེ་ནས་རང་ཁོངས་ལས་བེད་ག་ཚོད་ག་ཚོད་
ཡོད། འགོ་སོང་ག་ཚོད་འགོ་ཡི་འདུག དེ་དག་ཚང་སྤུངས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་ཏེ། བཀའ་ཤག་ནས་དེ་ཙམ་གིས་གོས་བསྡུར་གནང་
ཟིན་པ་རེད། གནང་བར་བརེན་ཕོགས་གཅིག་ནས་བཀའ་ཤག་གི་བསམ་བོའ་ིནང་དེ་འད་གནང་སོད་པའི་སྐབས་སུ་དེ་རང་ལ་བཞག་པ་
ཡིན་ན། ཕག་ལས་གནང་མཁན་ལ་ཡིན་ནའང་གནང་ངབས་བདེ་བ་མེད་དམ། གཡས་གཡོན་ནས་གནོན་གགས་གནང་གི་འདུག་ཟེར་གི་
མེད། གནོན་གགས་དང་སགས་ནས་བསེབས་ཀི་མེད་དམ་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་དེ་འད་མཚམས་རེ་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག དེར་བརེན་བཀའ་
ཤག་གི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་བཞིན་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  བས་ཙང་ཐུགས་ལྷོད་པོར་བཞུགས་
རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་རིང་གོས་ཚོགས་ནང་སེབས་པའི་སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༢ པ་ཡིན་ནའང་དེར་ཨང་ ༡༠ པ་འཁོད་བསད་ཡོད། གང་ཡིན་ཞེ་ན་
མདང་དགོང་བར་དུ་དི་བ་ཞིག་གི་ལན་བསེབ་རྒྱུ་བསྒུག་བསད་པ་རེད། དེ་སེབས་མ་ཐུབ་པར་བརེན་དི་བ་ཨང་ ༡༠ པ་དེ་རིང་གཏོང་
དགོས་ཆགས་སོང་། དི་བ་གནང་མཁན་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
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སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས།  

སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། 
 

དི་ཤོག 
དི་བ་ཨང་ ༡༠  
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཤུ༩ཤུཔ། ཕི་ལོ་ཤུ༢༠༡༥ཤུཟླ་ཤུ༣ཤུཚེས་ཤུ༡༦ཤུནས་ཤུ༢༨ཤུབར། 
དི་བ་གནང་མཁན་སི་འཐུས། དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས། 
དིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
བཅའ་ཁིམས་ལེའུ་གསུམ་པའི་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་གསེས་ ༨ པ་ནང་གཞི་འབིང་མཐོ་གསུམ་གི་གཞུང་སྒེར་གི་གཏན་སོབ་དང་
ཉིན་མོའ་ིསོབ་གྲྭ་ཁག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་དང་། སོབ་ཚན་རྣམས་རིམ་བཞིན་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ནས་འཁིད་ཐབས་བ་རྒྱུ་དང་། 
ཆོས་ལུགས་རྣམས་དང་། ལུགས་ཀི་བངན་བཅོས་དག་ནས་བངན་པའི་ཡ་རབས་སོད་བཟང་གི་བསབ་བ་རྣམས་དམིགས་བསལ་རལ་
བཏོན་གིས་གཞི་རིམ་སོབ་ཚན་དུ་འཇོག་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་ཡོད་ན་འདི་ཐད་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུར། 
༡ འཛིན་སོང་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་གཞུང་སྒེར་གི་བོད་ཀི་མཐོ་སོབ་ཁག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སད་ལས་གཞི་གང་དང་གང་བརམས་
 ཡོད་དམ། 
༢ བོད་ཀི་མཐོ་སོབ་ཁག་གི་སོབ་ཚན་གཅིག་གྱུར་ཡོང་ཐབས་སད་འབད་བརོན་གི་གྲུབ་འབས་སོན་པ་དང་མ་སོན་པའི་གནས་
 ངངས་ཇི་ཆགས་གསལ་བཤད་ཡོང་བ། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕོས་དོན་དི་བ་དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། སྒེར་གི་མཐོ་སོབ་ཁག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཀི་འཆར་གཞི་གང་
དང་གང་བཀོད་ཡོད་པ་དང། དཔེར་ན་མཐོ་སོབ་ཁག་ནང་རོམ་ཡིག་འགན་བསྡུར་གནང་རྒྱུ་དང། དགེ་རན་རྣམ་པའི་དབར་སོབ་ཁིད་ཀི་
ཐབས་ལམ་ཐད་བསམ་ཚུལ་བརེ་རེས་ཀི་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་བསྐོང་གནང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པས་མཚོན་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་
ཐབས་ཀི་ལས་འཆར་གང་དང་གང་སེལ་ཡོད་དམ། དེ་བཞིན་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སད་མཐོ་རིམ་སོབ་མའི་ཚོགས་འདུ་
ཚོགས་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདའི་འཆར་གཞི་འད་ཡོད། དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཆོས་རིག་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་སོབ་ཡོན་དང་
དགེ་རན་གི་ག་ཕོགས་ཙམ་ལས་བོད་ཀི་མཐོ་སོབ་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་གཞན་ག་རེ་བརམས་ཡོད་དམ། འདི་དི་བ་ ༥ 
པ་འདི་ཆགས་སོང་། དེ་ནས་ད་ལྟ་སོབ་ཚན་གི་ཐོག་ནས་གང་ཡིན་ཞུས་ན། སིར་བཏང་དི་བའི་ནང་ལ་སོབ་ཚན་གཅིག་གྱུར་ཡོང་ཐབས་
ཟེར་བ་འདི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དོན་ཚན་ཞིག་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་སོབ་ཚན་རྣམས་རིམ་བཞིན་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་ཐོག་ནས་འཁིད་རྒྱུ་
ཞེས་པའི་སྐབས་ལ་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་སོབ་ཚན་དེ་དང་དེ་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཐོག་བསྒྱུར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། 
བསྒྱུར་ནས་གཅིག་གྱུར་ཡོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དི་བ་དྲུག་ཆགས་སོང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
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དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདི་གནང་བ་དེ། གཞི་རའི་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀི་སྔོན་རིས་ནང་ལ་རེད། དེ་སྔོན་གོས་ཚོགས་ལ་ལས་བསོམས་ཕུལ་བའི་ནང་ལ། འདི་དག་ཁ་གསལ་པོ་ཕུལ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་
འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད། གཞི་རའི་སི་ཡོངས་ཀི་དི་བའི་སྒྲོམ་དེ་གང་གསུངས་པ་རེད་ཟེར་ན། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བཀའ་ཤག་འདིའི་
ཐོག་ནས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ག་ཚོད་རིས་ཀི་ཡོད་པ་དེ་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འབད་བརོན་གང་གནང་གི་ཡོད་ཅེས་
བཀའ་འདི་གནང་བ་དེའི་ཐོག་ལ་ངས་གོས་ཚོགས་ནང་ལ། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས། དངུལ་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་ན་དུང་
ཕྱུར་མང་པོ་ཞིག་ཤུཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་རང་གི་ཆེད་དུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དངུལ་འབོར་རང་ཕབ་བས། ངས་ནོར་མེད་ན། ཕལ་ཆེར་རྒྱ་གར་
སྒོར་མོ་ crore སུམ་ཅུ་གཡས་གཡོན་ཞིག་དང་། དེ་ལྟར་ན་ཧ་ཅང་ཕོན་ཆེན་པོ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་ལས་
གཞི་གང་འད་ཞིག་སེལ་བ་ཡིན་ནའང་དངུལ་དེ་གང་དུ་འགོ་ཡི་འདུག་བལྟ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དངུལ་འབོར་རང་ནས་བོད་པའི་སྐད་
ཡིག་ཡར་རྒྱས་ཆེད་དུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 དེ་བཞིན་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ནས་བཀའ་འདི་གནང་བ་རེད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ལྟ་བར་སོབ་ཡོན་ག་ཚོད་དང་ག་རེ་
གནང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་དུས། ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་ནས་དེའི་སྒང་ལ་གསུངས་ཀི་རེད་སྙམ། ལོ་ལྟར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ས་རཱ་
མཐོ་སོབ་ལ་ཉེ་བའི་རབ་འབམས་པའི་སོབ་ཡོན་བཅོ་ལྔ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གདམ་རྒྱུ་དེ་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ནས་བདམས་པ་དང་།  
སོབ་ཡོན་གནང་རྒྱུ་དེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ ༢༠༡༤ ནས་རབ་འབམས་པའི་ལག་འཁེར་ཐོབ་
མཁན་གཉིས་ལ་སོབ་ཡོན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ནོར་བུ་གིང་ཁ་ལའང་སོབ་ཡོན་བཅུ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་གསུམ་གསུམ་
མཚམས་ལ་སོབ་ཕྲུག་ཐོན་ཡོང་དུས། སོབ་ཕྲུག་གསར་པ་འདེམས་དུས་སོབ་ཕྲུག་བཅུ་ལ་སོབ་ཡོན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ས་རཱ་
དང་ནོར་བུ་གིང་ཁ་གཉིས་ཀ་བསོམས་པ་ཡིན་ན། ཤེས་རིག་ནས་སོབ་ཡོན་གནང་བ་དེ་སོབ་ཕྲུག་ ༤༧ དང་། ནོར་བུ་གིང་ཁ་ལ་སོབ་ཕྲུག་
བཅུ་ཞིག་ད་ལྟ་འགོ་དང་འགོ་བཞིན་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་རིག་གནས་གལ་ཆེན་ཡིན་པས། ཤིང་བཟོ་དང་། ལྷ་བིས་དང་དེ་
འདའི་ཆེད་དུ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོབ་ཡོན་ཁག་ཁག་བཅུ་ཐམ་པ་ཞིག་ ༢༠༡༤ ནས་འགོ་བཙུགས་གནང་བ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
དེ་བཞིན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགོན་སེ་བཤད་གྲྭ་གངས་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ལ་ཡོད་པའི་ནང་ལ། དཔེ་འཁིད་དགེ་རན་གངས་ལྔ་བཅུ་
ང་གཅིག་ལ་ཟླ་བ་རེ་རེ་ལ་གསོལ་ཕོགས་དོད་སྒོར་ ༢༥༠༠ དང་། དེ་བཞིན་དགོན་སེ་བཤད་གྲྭ་གངས་དགུ་ལ་རྒྱ་ཡིག་དགེ་རན་གངས་ ༩ 
ལ་ཟླ་རེར་གསོལ་ཕོགས་སྒོར་ ༦༥༠༠ དང་། དེ་བཞིན་དགོན་སེ་ཁག་གི་བཤད་གྲྭ་གངས་ ༡༢ ནང་ལ་ཚན་རིག་གི་དགེ་བཤེས་གངས་ 
༡༢ ལ་ཟླ་རེར་གསོལ་ཕོགས་སྒོར་ ༣༥༠༠ དང་། དེ་བཞིན་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གི་སོབ་གཉེར་བ་གཞན་གངས་ ༢༠ ལ་ལོ་རེ་རེ་ལ་
སོབ་ཡོན་སྒོར་ ༡༨༠༠༠ དང་ད་དུང་ན་ནིང་ལོར་སར་བ་རེད། འདི་དག་གནང་དང་གནང་མུས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་
བཞིན་རེད། མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་སོབ་ཚན་དེ་དག་གཅིག་འགྱུར་བེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཕུགས་ནས་དེ་འད་དགོས་
རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་བཤད་གྲྭ་ཁག་ཡོད་མཁན་ཚོར་སོ་སོ་བཤད་གྲྭའི་འགོ་ངངས་འགོ་ལུགས་མ་འད་བ་མ་འད་བ་ཡོད་
ཙང། སོབ་ཚན་ཚང་མ་གཅིག་འགྱུར་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་ན། ཕལ་ཆེར་འགོ་ངངས་འགོ་ལུགས་ཐོག་ནས་གང་འད་ཡིན་ནམ་ཞེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་སྔོན་ནས་སོབ་ཚན་ནང་ལ་བསབ་རྒྱུ་དང་དེ་དག་ལ། ང་ཚོ་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་དུས་རག་ཏུ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་འདུག་
ཅེས་ལམ་ངོན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
མཚན་དེ་དག་རིམ་བཞིན་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཐོག་ནས་ཁིད་ཐབས་ཟེར་བ་དེ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་དམ་མེད། 
 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
ལགས་རེད། དེ་སྔོན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཡང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཚན་དེ་དག་བོད་ཡིག་ནང་བསྒྱུར་རྒྱུ་དེ། 
ད་ལྟའི་ཆར་དམའ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་ཡང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ CBSE ཡི་སོབ་ཚན་
ཀློག་དེབ་ཅིག་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་བསྒྱུར་རྒྱུ་རང་ལ་ལོ་གཅིག་གཉིས་ཙམ་འགོར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། བསྒྱུར་རྒྱུ་དེ་ལས་ས་པོ་གང་ཡང་
ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་དང་པོ་སོབ་གྲྭ་དགེ་རན་ལ་གཏོང་དགོས་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་དགེ་རན་ཁོམས་པའི་སྐབས་ལ་བེད་དགོས་པ་དང་
གཙང་བགས་གཏོང་དགོས་ཡོད་པ་རེད། མར་དོན་ཡོང་དུས་ CBSEཤུཡི་སོབ་གྲྭའི་ཀློག་དེབ་དེ་བསྒྱུར་བ་ཕིན་ནས་རེས་མ་ཟིན་པའི་དཀའ་
ངལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཤུཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་ཡོད། དེར་བརེན་མཐོ་སོབ་ཁག་གི་སོབ་ཚན་དེ་དག་བསྒྱུར་རྒྱུར་ཤེས་
ཚད་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པའི་སྐབས་ལ། འདི་ལ་རང་བཞིན་གིས་ད་ལྟའི་ཆར་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་
ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ཕུགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དགོས་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་གནང་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་
ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་འད་སོང་ཙང་ད་ལྟའི་ཆར་བཀའ་ཤག་འདིའི་ཐོག་ནས་མཐོ་སོབ་ཁག་གི་སོབ་ཚན་དེ་
དག་བོད་ཡིག་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་འབད་བརོན་གནང་བཞག་པ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་སི་འཐུས་ཕག་བརང་མཁན་བདུན་ཡོད། དེའི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་མ་དགོས་པ་ཡིན། གལ་སིད་གནད་དོན་དེ་དང་འབེལ་བའི་དི་བ་
ལྷག་པ་ཡིན་ན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སེབས་པའི་སྐབས་ལ། ཡང་མིན་ན་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་སེབས་པའི་སྐབས་ལ་འདི་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། འཕོས་དོན་དི་བ་གཉིས་པ། 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། ད་ལྟ་སིར་བཏང་འཕོས་དོན་དི་བ་གང་འཚམ་ཞིག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ནས་
གསལ་པོ་བཟོས་གནང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་དུང་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཁ་ཤས་ཤིག་ག་རེ་འདུག་ཟེར་ན། ང་ཚོའི་
གཞི་རིམ་དང་། འབིང་རིམ་དང་། མཐོ་སོབ་ཀི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ། སྐད་ཡིག་ལ་བརེན་པའི་རིག་གཞུང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
རྒྱུའི་ལས་གཞི་ཤུཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས། དཔེར་ན་མཐོ་སོབ་ཁག་གི་ནང་དུ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཀི་ལས་གཞི་གང་དང་གང་
བརམས་ཡོད་མེད་ཐད་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་མཁན་ལས་ཟུར་དང་། དགེ་རན་རྣམ་པ་ཚོར་ག་ཕོགས་ཀི་དོད་ཅིག་ཕུལ་བཞིན་
པ་དང་། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་དུས་ནམ་གཞག་རྒྱུན་གཏན་ནས་མར་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ས་རཱ་དང་ནོར་བུ་གིང་ཁ་དང་
དེ་ཚོའི་དགེ་རན་དང་། དཔེར་ན་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་མཐོ་སོབ་ལ་སོགས་པ། སན་རིས་མཐོ་སོབ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདའི་དགེ་རན་གི་ག་ཕོགས་
ལ་མཐུན་རེན་སར་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དེ་འདའི་ལས་གཞི། སོགས་ཁོངས་ནས་བངན་པའི་དཔེར་ན། ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་གཞི། ད་ལྟ་
རྣམ་གངས་གཞན་དང་གཞན་བརམས་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་དམ་མེད། མཐོ་སོབ་ཁག་གི་ནང་ལ་བོད་ཀི་སོབ་མ་ཚོའི་ངོས་ནས། རོམ་ཡིག་
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འགན་བསྡུར་བ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དང། གཞན་ཡང་གཟེངས་རགས་གཞན་དང་གཞན་སོད་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ། ཡང་ན་དགེ་རན་ཚོ་ཕན་ཚུན་
བགོ་གེང་བས་ནས་སོབ་འཁིད་བེད་ཐབས་དང་སོབ་ཚན་གི་ཐོག་ནས་བོད་ཀི་སྐད་དང་རིག་གཞུང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ལས་གཞི་དེ་འད་
བརམ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་ལས་གཞི་གཞན་དང་གཞན་གཟིགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
མདོར་ན་ང་ཚོའི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་བོད་ཀི་མཐོ་སོབ་ཁག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་བེད་ཐབས་ཀི་ཐོག་ལ་གཟིགས་ངངས་
འདང་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞི་རའི་བཀའ་ཤག་ཐོག་ནས་དམིགས་བསལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངོས་
ནས་གང་ཐུབ་པ་དེ་འབད་བརོན་བས་དང་བེད་མུས་རེད། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ནས་དཔེ་གངས་པའི་ནང་ལ། ནོར་བུ་གིང་ཁ་རེད། ས་རཱ་
རེད། ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་དགེ་རན་གི་ཕོགས་སར་རྒྱུའི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀི་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་བཀའ་འདི་གནང་བ་
རེད། ཕོགས་ཀི་རིས་གཞི་དེ་གཞི་རའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་གནང་དགོས་རྒྱུའི་འགན་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། 
ཡིན་ནའང་མཐོ་སོབ་ཁག་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་རང་དབང་ཅན་ཆགས་ནས་འགོ་ངངས་འགོ་ལུགས་རེད། དངུལ་ཐབས་ཤེས་
ཡིན་ནའང་མཐོ་སོབ་ཁག་སོ་སོས་གནང་གི་ཡོད་དུས། ཁོ་རང་ཚོས་འོས་འཚམ་ཞིག་སར་ཐུབ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་གནང་གི་ཡོད་བཞག་ལ་
རིས་ཀི་ཡོད། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། བོད་ཁིམ་གཙོས་པའི་གཞན་ཁག་ལ་ཕོགས་སར་བཞག་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་སོ་སོའ་ི
གནས་ངངས་ལ་གཟིགས་ན་དག་གི་རེད་མ་གཏོགས། ཡང་ང་ཚོས་བཀོད་ཁབ་བཏང་ནས་ཕོགས་སར་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། 
སོ་སོའ་ིདཔལ་འབོར་གི་གནས་ངངས་མེད་པ་ཡིན་ན། རང་བཞིན་གི་དཀའ་ངལ་འཕད་སིད་པ་རེད། 
 དེ་བཞིན་མཐོ་སོབ་ཁག་ནང་ལ་རོམ་ཡིག་འབི་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དང་། བོད་ཡིག་ལ་དོ་སང་སེབས་རྒྱུ་དང་། དེ་དག་སྒང་ལ་
དགོངས་པ་བཞེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་འདི་བ་གནང་བ་རེད། དེ་དག་སྒང་ལ་ཏན་ཏན་བཞེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་ཆ་
བཞག་པ་ཡིན་ན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ France ལ་ཡོད་པའི་རོགས་ཚོགས་ AET དང་མཉམ་འབེལ་ཐོག་ནས་གསལ་
བསྒྲགས་བས་ཏེ། ༢༠༡༤ དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་ལོ་དང་བསྟུན་ནས། བོད་དེ་ང་ལ་ཁད་པར་ག་རེ་བཟོ་བཞིན་
འདུག་ཅེས། རོམ་འབི་དགོས་འདུག་བས་ནས་ AET རོགས་ཚོགས་ནས་རོགས་དངུལ་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་འདུག རོམ་དེ་འད་རེ་རེ་
བདམས་པ་དེ་དག་ལ་སྒོར་ ༢༠༠༠༠ རེ་རོམ་ཉི་ག་ཐམ་པ་འབི་བ་ཡིན་ན། རོམ་ཉི་ག་ལ་ཁི་གཉིས་གཉིས་ཡོད་བཅས་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་
བས་པ་རེད། མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་ཡོད་པའི་སོབ་ཕྲུག་ནས་རོམ་འབི་མཁན་ཉི་ག་མ་བྱུང་བ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་བསར་དུ་གསལ་བསྒྲགས་
བེད་རྒྱུ་དང་། མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུ། རོམ་བིས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་འབད་བརོན་གནང་བ་ནང་བཞིན་
ཤེས་རིག་དང་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཡིན་ནའང་། ཉེ་བའི་ཆར་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་ཡོད་པའི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཟླ་བ་དྲུག་
གི་སོང་བརྡར། རྒྱུད་སད་གྲྭ་ཚང་ལ་རིན་མེད་ཐོག་ནས་སོང་བརྡར་གནང་བཞག་པ་དེ་འད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ནི་ཆོས་རིག་དང་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀ་ནས་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དི་བ་གསུམ་པ། སི་འཐུས་རོག་རུ་བངན་པ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་རོག་རུ་བངན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བའི་ནང་གསེས་གཉིས་པའི་ལན་གི་ནང་ལ། མཐོ་སོབ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་དང་མཐུན་པའི་
སོབ་ཚན་གཏན་འབེབས་དགོས་གལ་ཟེར་བ་ཞིག་གསུངས་འདུག དེ་ལྟར་ན་དེའི་ནང་གསེས་ཀི་མཐོ་སོབ་སོ་སོ་ཟེར་བའི་ངོས་འཛིན་གི་
ཁབ་ཁོངས་ཀི་མཐོ་སོབ་དེ་གང་དང་གང་ཚུད་ཀི་ཡོད་དམ་ཞེས་གཅིག་དང་། གཉིས་པ་དེ་ལ་མཐོ་སོབ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་དང་མཐུན་པའི་སོབ་
ཚན་གཏན་འབེབས་གནང་དགོས་པའི་དགོས་གལ་ཟེར་དུས། དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་མཐོང་གི་ཡོད་གསུངས་ཀི་འདུག དེ་ལྟར་ན་གལ་
ཆེན་པོ་མཐོང་རྒྱུ་དེ་གཏན་འབེབས་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་པ་ཡིན་ན། དཔེ་མཚོན་འད་པོ་ཞིག་གང་དང་གང་བྱུང་ཡོད་དམ་མར་
གསུང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀི་དི་བ་དེ་གསལ་པོ་རང་ཐོས་མ་སོང་མོད། འོན་ཀང་མཐོ་སོབ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐུན་རེན་སར་བཞག་པ་ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཐོ་སོབ་ལ་ཕག་འཁེར་གནང་བ་དེ་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀིས་ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་དཔེར་ན་དགེ་རན་གི་སོང་བརྡར་སད་ཚར་བའི་རེས་སུ་འདི་ལ་ད་ལོ་ཁོང་ཚོའི་ཤུཤེས་
ཡོན་སིད་ཇུས་དགོངས་དོན་ལོ་ ༣ བས་པ་དང་ལོ་ ༤ བས་པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་གི་འདུག་ཅེས་ལག་འཁེར་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་དགོན་སེ་ཁག་ནང་ལ་དགེ་བཤེས་ཐོན་བཞག་པའི་ལག་འཁེར་དགོས་ཀི་
ཡོད་ན། གཞི་རའི་དགོན་སེ་ཁག་ནས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་མོད། མཉམ་དུ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་མཚན་རགས་དང་དམ་ཕྲུག་བརྒྱབས་
ཏེ་ངོས་འཛིན་བས་པ་ཡིན་ན་ཐུགས་ཕན་སོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་མཁན་ཡོད་ན། ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་དེ་ཙམ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཐོ་སོབ་ལ་ཡིན་ན། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་འདིར་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོད་བསད་པ་ཡིན་
དུས། རིམ་པར་བོད་ཡིག་རང་གི་ཐོག་ནས་རབ་འབམས་པའི་ཕག་འཁེར་རག་རྒྱུ་དང་འབུམ་རམས་པའི་ལག་འཁེར་རག་རྒྱུའི་འབད་
བརོན་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ལམ་ལྷོང་འགོ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། འདི་དག་ལ་ང་ཚོས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དི་བ་བཞི་པ། སི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས། 
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སི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དི་བ་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་བཀའ་ལན་ལས་འཕོས་པའི་དི་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་
འདུག  བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་གཞི་འབིང་མཐོ་གསུམ་གི་གཏན་སོབ་ཁག་གི་བོད་ཀི་སྐད་
ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་སོབ་དེབ་དེ་དག་བསྒྱུར་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་དགེ་རན་ཚོས་ཞོར་ལ་སྒྱུར་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེའི་
དུས་ཚོད་དེ་ CBSE སོབ་ཚན་ལ་འགྱུར་བ་རེ་རེ་འགོ་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་དེས་མ་འཐུས་པའི་གནས་ངངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ཡ་མཚན་པོ་འད་ཞིག་མཐོང་སོང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁ་སང་རང་ང་ཚོའི་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་
ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་དེ་མར་ཀློག་པའི་སྐབས་ལ་ལས་བེད་དམིགས་བསྐོས་ཟབ་སོང་སོད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དགེ་རན་གཉིས་ཟླ་བ་བངར་
ཆགས་སུ་ ༡༠༠༠༠ ཕུལ་ཏེ་གསོ་སོང་གནང་ནས་བཞག་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཞིག་དང་། སོབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་དང་
འབེལ་བའི་སོབ་ཚན་བསྒྱུར་རྒྱུ་དེ་དག་ལ་ཞོར་ལས་ལ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པའི་བཟོ་འད་ཞིག་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་དི་བ་ཕུལ་
རྒྱུར་དེ་འད་མ་སྙོབས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་ན། དེ་དག་འཐུས་ཚང་ཡོང་ཆེད་དུ་ཞོར་ལ་མིན་པའི་གཏན་འཇགས་ཀི་སྒོ་ནས་སོབ་ཚན་
བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དི་བ་གཅིག་དེ་ཡིན། 
 གཉིས་པ་དེ་ལ་ད་ལྟ་བཅའ་ཁིམས་ལུང་འདེན་གི་ཐོག་ནས་ཕེབས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ཟེར་
དུས་སྤུས་ཚད་ལ་དགོངས་པ་ཞིག་བཞེས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཡིན་ནའང་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ལ་དབེ་བ་གཉིས་ཆགས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ངས་ད་ལྟ་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དག་ཆོས་སེ་ཁག་གི་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་དི་བ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ཧ་ཅང་གི་སྤུས་
དག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོས་སེམས་ཁལ་བེད་དགོས་པ་ཡང་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་མ་ཡིན་པའི་མཐོ་སོབ་ཁག་ནང་
ལ་རིགས་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། ཁག་ཅིག་རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་ཡོད་པའི་མཐོ་སོབ་ཀི་ནང་ལ་མཉམ་འབེལ་གི་ཐོག་ནས་ཡོད་པ་དང་། དེ་འད་
མེད་པ་ཁག་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་དག་ལ་སྤུས་ཚད་དེ་སུས་ཉམས་ཞིབ་བེད་ཀི་རེད་དམ། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཤེས་རིག་དེ་ལས་ཁུངས་ཤིག་རེད། དེས་མཁས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་གང་ཡང་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ངས་ཚོད་དཔག་བེད་ཀི་ཡོད། གལ་ཏེ་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ན་ཤེས་
རིག་གིས་དེ་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ། གནང་ཐུབ་ཀི་མེད་ན་སྤུས་ཚད་ཟེར་བ་དེ་ར་བའི་འདིའི་ནང་ལ་སོབ་ཡོན་དང་དགེ་རན་གི་
ཕོགས་ཐོབ་བཞག་གནང་ཡོད། ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་རེད། ཐོག་མར་མཐོ་སོབ་ཅིག་གསར་འཛུགས་བེད་པ་ལ་དཔལ་འབོར་གི་
མཐུན་རེན་དེ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་རེད། དེ་ཡོད་པའི་རེས་ལ་སྤུས་ཚད་དེ་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་སྤུས་ཚད་དེ་སུས་
ཉམས་ཞིབ་བེད་ཀི་རེད་དམ། དེའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད་ཅེས་དེ་དི་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་བཀའ་འདི་གནང་བའི་ནང་ལ་དགེ་རན་ཚོས་ཞོར་ལས་གནང་གི་འདུག་ཟེར་
དགོས་དོན་དེ། དངོས་ཡོད་གནས་ངངས་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། CBSE ཡི་ཀློག་དེབ་ཅིག་བོད་ཡིག་ཐོག་བསྒྱུར་
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དགོས་ཀི་ཡོད་ན། ཚན་རིག་གི་སོབ་ཚན་ཞིག་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་དགོས་པ་ཡིན་ན། ཚན་རིག་གི་དགེ་རན་དང་ཚན་རིག་གི་ཤེས་ཡོན་
ཚད་མཐོ་པོ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་ང་ཚོའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་ཚན་རིག་དགེ་རན་དཀོན་པོ་ཡིན་པ། ཨང་རིས་དགེ་རན་
དཀོན་པོ་ཡིན་པ། དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། དེ་བཞིན་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་
ང་ཚོའི་ལས་བེད་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོའི་གཞི་རའི་ཆ་ནས་ཚན་རིག་ཐོག་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་
གཙང་དག་གི་ཆེད་དུ་དགེ་རན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དགེ་རན་དགོས་པ་སོང་ཞོར་ལས་ཀི་ཕག་ལས་གནང་གི་ཡོད་ཟེར་དུས། ཁོ་རང་
ལོ་གཅིག་གི་རིང་ལ་འཛིན་གྲྭའི་ནང་སོབ་འཁིད་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དགུན་ཁའི་གུང་གསེང་སྐབས་ལ། དངོས་གནས་བས་ན་
དགེ་རན་དེ་ལ་བསྔགས་བརོད་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལ། བསྔགས་བརོད་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དགུན་ཁའི་གུང་གསེང་དེ་ཕྲུ་གུ་དང་ནང་མིར་
མ་བལྟས་པར་ཚུར་ཡོང་ནས་འགན་སོན་པ་འཁེར་ནས་ཞོར་ལ་གཙང་དག་གནང་དགོས་པ། དེས་ན་རང་བཞིན་གིས་དུས་ཚོད་སྐོར་བ་མ་
ཐེབས་པ་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདར་སོང་། ང་ཚོ་ལའང་ཚན་རིག་དང་ཨང་རིས་ཀི་དགེ་རན་དངོས་གནས་རང་འབེལ་པོ་ཡོད་
པ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་དགེ་རན་གསུམ་བཞི་ལྔ་ཉར་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ཡང་ད་ལྟའི་ཆར་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་ངངས་གང་འད་ཡོད་
མིན་ཞུ་མི་དགོས་པ་ལྟ་བུ་རེད། ལས་བེད་ནང་ལ་རེད། དགེ་རན་ནང་ལ་ཡོང་གི་ཡོང་གི་འགོ་ཡི་འགོ་ཡི་བེད་མཁན་དེ་མང་དག་པས་སྐོར་
བ་འཁོར་མི་ཐུབ་པ་དེ་རང་བཞིན་གིས་དཀའ་ངལ་ཆགས་བསད་པ་རེད། གནས་ངངས་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་དུས་ཚོད་ཁོམ་མ་འཁོམ་
ཆགས་ཀི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 གོང་དུ་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་ཐོག་ནས་བོད་ཡིག་དང་དབིན་ཇིའི་དགེ་རན་གཙོས་པས་དགེ་རན་གཏན་འཇགས་ཕོགས་
གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཟེར་བ་དེའང་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་ནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀིས་ཁ་སང་ལས་བེད་པ་ཚོ་ལ་གཟབ་སོང་སོད་པའི་
སྐབས་ལ། བོད་ཡིག་དགེ་རན་དང་དབིན་ཇིའི་དགེ་རན་ཚད་དང་ལྡན་པ་རག་ཁག་པོ་འདུག བོད་ཡིག་དང་དབིན་ཇི་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་
ཚོས་ཞོར་ལས་གནང་གི་ཡིན་ནའང་འད། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཀི་ཡིན་ནའང་འད། ཕག་ལས་གཞན་པ་གནང་གི་ཡོད་པས་དགེ་རན་
སྤུས་དག་པོ་རག་གི་མི་འདུག མ་རག་ན་ཁོ་ཚོ་ལ་ཁི་རེ་རེ་ཕུལ་ནས། མ་འོངས་པར་དགེ་རན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞོར་ལ་ཉར་ན་མ་
གཏོགས། དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ལ་བརེན་ནས་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གིས་ཆ་ཤས་ཕུལ་བཞག་པ་རེད་མ་གཏོགས། དངུལ་གཏོང་ས་མ་
རག་པའི་དཀའ་ངལ་མིན། ང་ཚོ་ཚང་མས་གསན་ཡོད་ཀི་རེད། ང་ཚོས་ལས་བེད་ལ་ཟླ་བ་གསུམ་སོང་བརྡར་སོད་པའི་སྐབས་ལ་དགེ་རན་
གི་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་འཕད་ཡོད་མེད་དེ་ཞུ་མི་དགོས་པ་རེད། སོང་བརྡར་སོད་པའི་སྐབས་ལ་དངོས་གནས་དགེ་རན་གི་དཀའ་ངལ་འདུག 
ཁ་སང་ངར་གནམ་གྲུའི་ནང་ལ་བུད་མེད་ཅིག་ཐུག་སོང་། ཁོང་ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་བཟོ་གྲྭ་ཞིག་ལ་ལས་ཀ་བེད་ཀི་ཡོད། ཕོགས་ཧ་ཅང་མཐོ་
པོ་ཡོད་གསུངས་ཀི་འདུག དེས་ན་ཁེད་རང་བོད་ཡིག་དབིན་ཡིག་རྒྱ་ཡིག་ཡག་པོ་ཤེས་ཀི་ཡོད་དམ་དིས་པར། ཡོད་གསུངས་ཀི་འདུག 
དེ་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་འདེམས་ལྷན་ནས་ཆ་ཤས་ཕུལ་དགོས་དོན་དེ་རེད་མ་
གཏོགས། གཞན་མིན། དགེ་རན་དེ་རང་བཞིན་གིས་དཀའ་ངལ་རང་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། སྤུས་ཚད་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 
སྤུས་ཚད་ལ་ང་ཚོས་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་ཤིང་། མཐོ་སོབ་ཡོད་པའི་ནང་ལ་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་དང་ནོར་གིང་མཐོ་སོབ་དང་སྒྲོལ་མ་གིང་། 
དེ་བཞིན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཐོ་སོབ་ཁག་དེ་དག་གི་ནང་ལ་སྤུས་ཚད་དེ་དེབ་སེལ་བེད་པའི་ཚོགས་པ་དང་འགན་འཁུར་ཡོད་པས། དེ་དག་གི་
སྤུས་ཚད་ལ་ཐུགས་སང་གནང་གི་ཡོད་ཤག་ཡིན། དེ་སྔོན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢།༠༣ ལོར་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་སོབ་ཚན་
འཁིད་ངངས་དང། སྤུས་ཚད་གང་འད་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་དང་དགེ་རན་ག་ཚོད་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་ཀི་ཞིབ་འཇུག་བས་པའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་
འདུག དེ་སྔ་མ་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་ལག་བངར་བ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཞུས་འདུག  ཡིན་ནའང་
གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན། མཐོ་སོབ་ཁག་གི་སོ་སོའ་ིའགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་ཆ་ཚང་སོ་སོར་རག་ལས་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་ཧ་ཅང་གིས་གགས་
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ཆེན་པོ་ཞུ་བ་ལ་ཞུ་ངབས་བདེ་པོ་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཡིན་ནའང་གང་ཐུབ་པ་དེ་གནང་དང་གནང་མུས་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དི་བ་ལྔ་པ། སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའི་སྐར་རགས་
ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༡༠ པ་འཁོད་པའི་དི་བ་དེ་ལ་འཕོས་དོན་གི་དི་བ་གཅིག་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཙོ་བོ་དེ་ད་ལྟ་མཐོ་སོབ་ཁག་ཟེར་བ་
མང་པོ་ཞིག་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་མཐོ་སོབ་ཟེར་བ་དེར་ངོས་འཛིན་ངངས་དང་གཟིགས་ངངས་གང་འད་ཡོད་པ་
དང་། དེ་ལ་ཆ་རེན་ག་རེ་ཚང་དགོས་ཡོད་དམ། མི་འབོར་གི་ཆ་ནས་ཁད་པར་ཡོད་དམ། ཡང་ན་སོབ་ཚན་གི་ཆ་ནས་ཁད་པར་ཡོད་དམ། 
ངོས་འཛིན་གང་འད་ཞིག་གནང་གི་ཡོད་དམ། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་མི་བཅོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ལས་མེད་ཀང་ཆེས་མཐོའ་ིསོབ་
གཉེར་ཁང་ཟེར་བ་དེ་འད་ཡོང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་ཚོ་ལ་འགོ་ངངས་དང་གཟིགས་ངངས་དངོས་གནས་ཀི་ཆེས་མཐོའ་ི
ཡིན་ནམ་མིན་ཐད་དགོངས་ཕོགས་གང་འད་ཡོད་མེད། དེ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ངངས་དང་། མཐོ་སོབ་ཟེར་བ་དང་། དེའི་ནང་ཆོས་སེ་ཁག་
ཕུད་པའི་མཐོ་སོབ་ཟེར་བ་དེར། ཆ་རེན་འགའ་ཡོད་ན་མཐོ་སོབ་ཡིན་པ་དང་། དེ་འད་མེད་ན་མཐོ་སོབ་མིན་པ། དེ་འད་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟའི་ཆར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་ཡོད་བཞག་པ་དེ། ས་རཱ་མཐོ་སོབ། ནོར་བུ་གིང་ཁའི་མཐོ་སོབ། སྒྲོལ་མ་གིང་དང་། 
བོད་ཁིམ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་མཐོ་སོབ་འདི་དག་བཞིའི་ཐོག་ནས་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་འདུག གཞི་རའི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་འབེལ་བ་
རིམ་པས་བྱུང་ནས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐོ་སོབ་འདི་དག་བཞི་ལ་འབེལ་བ་བེད་ན་འགིག་གི་རེད་ཅེས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་ཞིག་
རེད་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དི་བ་དྲུག་པ། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས། 
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སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རགས་ཅན་གི་དི་བར་འཛིན་སོང་གི་བཀའ་ལན་དང་པོ་དེ་ལ་ཆོས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་གཉིས་སོ་སོ་ནས་སོབ་ཡོན་དང་དགེ་རན་གི་ག་ཕོགས་སོགས་ཀི་རོགས་སོར་ལས་གཞི་ཁག་ཅིག་བརམས་དང་རོམ་བཞིན་
པ་ཟེར་བ་དེ་ལས་འཕོས་པའི་དི་བ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུར། དགེ་རན་གི་ག་ཕོགས་སོགས་ལས་གཞན་པའི་ལས་གཞི་གང་དང་གང་བརམས་ཡོད་
དམ། སོ་སོའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སར་གསོའ་ིཆེད་དུ་ལས་གཞི་གང་འད་ཞིག་བརམས་ཡོད་དམ། དེ་
བཞིན་དུ་ཆོས་ཕོགས་ནས་བས་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོ་བོད་ཀི་གནད་དོན་འདི་ཛ་དག་ཅིག་དང་གནད་འགག་ཅན་ཞིག་ཏུ་སེབས་ཡོད་པའི་
སྐབས་ལ་ཆོས་ཕོགས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། རིག་གཞུང་ཉམས་ཉེས་སུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་
དགོན་སེ་ཁག་ཏུ་ཡིན་ནའང་ཆོས་ཕོགས་ཀི་ཉམས་ལེན་བེད་མཁན་ཉུང་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་མཐོ་སོབ་ཁག་འབིང་རིམ་
དང་གཞི་རིམ་ཁག་ཚང་མ་ནས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་དོ་སང་སོད་མཁན་དེ་ཆེས་ཉུང་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་
ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་སྒང་ལ་ང་རང་ཚོའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་བ་རྒྱུའི་ལས་དོན་ག་རེ་སེལ་ཡོད་
དམ། ག་ཕོགས་ཙམ་ཞིག་སད་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་མུ་མཐུད་ནས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གནས་རྒྱུའི་སད་དུ་ལས་འགུལ་གང་དང་གང་
བརམས་ཡོད་དམ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་ངས་གངས་ཚད་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཞིག་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན་པས་བསར་དུ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་དམ། 
(དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། གངས་ཚད་དེ་ཡང་བསར་མ་ཞུས་ན་འགིག་འདུག) སྤུས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་དེ་གོང་དུ་ཞུས་
པ་ནང་བཞིན་རེད། གཞི་རའི་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་ཡིན་ནའང་རེད། ཆོས་རིག་བཀའ་བོན་ཡིན་ནའང་རེད། དགོན་སེ་ཁག་ལ་བསབ་པ་
སོབ་གཉེར་དང་གང་ཅིའི་ཐོག་ལ་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་དགོས་རྒྱུ་ང་ཚོས་རེ་འདུན་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཡིན་ན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གཙོས་པའི་དགེ་རན་ཚོ་མཇལ་བའི་སྐབས་ལའང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་ང་
ཚོས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་རེད། དེར་བརེན་མཐུན་རེན་ཐོག་ནས་དགོས་ངེས་ཅན་དེ་འད་ཡིན་ན། 
ང་ཚོས་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་རྒྱུའི་འབད་བརོན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དི་བ་བདུན་པ། སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
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སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པའི་སྐར་རགས་
ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༡༠ པའི་དི་བ་བཏོན་མཁན་གིས་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་ལ་སོབ་ཚན་གཅིག་གྱུར་ཟེར་བ་དེ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་
མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་བས་ནས་སོབ་ཚན་ལ་སོ་སོའ ་ིངོ་བོ་དང་མཐུན་པའི་གཏན་འབེབས་དགོས་ཀི་རེད་མ་གཏོགས། 
གཅིག་གྱུར་ཡོང་ཐབས་མེད་པའི་ལན་གནང་བས། དི་བ་བཏོན་མཁན་གི་རྒྱབ་ལོངས་དེ་ཕལ་ཆེར་ང་རང་གི་ཚོད་དཔག་བས་ན་དེ་འད་
ཞིག་གསུང་གི་མི་འདུག་བསམས་སོང་། ག་རེ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང། སྐད་དང་ཡི་གེ་སྐོར་ལ་
བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་བསམས་སོང་། སིར་བཏང་ནས་ཡིག་སྒྱུར་གི་སེ་ཚན་དེ་ཁབ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མའི་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ད་ལྟའི་ཆར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་འོག་བོད་ཀི་སྐད་དང་ཡི་གེའི་ཐོག་ནས་
ཆེད་ལས་ཀི་དེབ་ག་ཚོད་བཟོས་ཟིན་ཡོད་དམ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་འོག་ལ་སེ་ཚན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་མ་གཏོགས་ཡོད་པ་མ་
རེད། དེའི་ནང་ལ་མི་ས་གཅིག་གཉིས་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་སྔོན་མ་ག་རེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཟེར་ན། ཡིག་སྒྱུར་སེ་ཚན་གཞན་དག་དེ་འད་
ཡོད་པ་རེད། གཅིག་གྱུར་ཡོང་བར་ཐབས་ལམ་ག་རེ་ཡོད་མེད་དེ་ཞུས་པ་ཡིན། དཔེར་ཆ་བཞག་ན་བིས་པའི་སྒྲུང་དེབ་ཀང་སོ་སོའ་ིསྐད་
དང་ཡི་གེའི་ཐོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། ཡིག་སྒྱུར་ལ་ལོ་རེ་གཉིས་འགོར་གི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་མང་པོ་ཞིག་ར་བ་ནས་མ་
རེད། ཡིག་སྒྱུར་བས་པ་དེ་མི་རབས་ནས་མི་རབས་ལ་མར་སོད་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལོ་གཅིག་གཉིས་རྒྱུན་རིང་རེད་ཅེས་ཧ་ལས་
དགོས་པ་དེ་འད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་ནང་ནས་བོད་ཀི་སྐད་དང་ཡི་གེའི་ནང་དཔེ་བཞག་ན། ང་ཚོ་སྔོན་མ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་དུས་
དངོས་ཁམས་དང་རས་འགྱུར་རིགས་དེ་དག་བོད་ཡིག་ནང་ལ་ཡོད་པ་ང་རང་གིས་དན་གི་འདུག དེར་བརེན་ད་ལྟའི་ཆར་དེ་དག་བསྒྱུར་
རྒྱུར་ག་རེ་འཆར་གཞི་ཡོད་དམ། བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གིས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་བེད་པའི་བ་སོག་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཚང་མ་གཅིག་
མཐུན་གིས་ངོས་འཛིན་བེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། མི་རིགས་ཀི་སྐད་དང་ཡི་གེའི་ཐོག་ནས་རྐང་བཙུགས་ངེ་མ་འོངས་པར་ལས་འཆར་ཡིག་
བསྒྱུར་ཐོག་ལ་གཅིག་གྱུར་བ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ག་རེ་ཡོད་དམ་ཞེས་འདི་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་ཡིག་བསྒྱུར་སེ་ཚན་གི་ནང་ལ་ལས་བེད་གཉིས་ལས་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་གསུངས་སོང་བས་དེ་ལས་མང་བ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ནང་ལ་ཡིག་བསྒྱུར་སེ་ཚན་ནས་ཁོ་རང་ཚོར་ལས་བེད་བསྐོ་ངངས་དེའི་
ནང་ལ་ང་ཚོས་ཆོད་གན་ནས་བསྐོས་འདུག ལོ་བཞི་ཚང་ཡོང་དུས་ཁོ་རང་ཚོ་བོད་ཡིག་ནས་དབིན་ཇིར་བསྒྱུར་མཁན་ཡག་ཐག་ཆོད་ཅིག་
ཆགས་པའི་སྐབས་ལ། ཆོད་གན་གི་ལོ་བཞི་རོགས་ནས་ཡང་ལས་ཀ་ནས་ར་དགོངས་ཞུས་ཏེ་འགོ་དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་དག་འཕད་ཀི་
ཡོད་པར་བརེན། ཁོ་རང་ཚོ་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་ས་མིག་བཏོན་ནས་གཏན་འཇགས་ལས་བེད་ལ་བསྐོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། གདམ་རྒྱུ་དེ་
ཡིན་ནའང་ལས་བེད་སི་མཚུངས་མེད་པའི་ཐོག་ནས་སྐད་ཡིག་རང་གཙོ་བོར་བཞག་ནས་གདམ་རྒྱུའི་ཐོག་ལའང་བཀའ་ཤག་དང་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་ས་མིག་བཏོན་ནས་གནང་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ཡང་གསལ་བསྒྲགས་བས་ཏེ་ཡིག་རྒྱུགས་བཏང་ཡོང་
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བའི་སྐབས་སུ་ཚུད་མ་ཚུད་བས་པའི་གནས་ངངས་དེ་འད་ཡང་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག འདི་དག་གི་ཐོག་ནས་ཡར་རྒྱས་སུ་བཏང་ནས་མ་
འོངས་པར་ཚགས་ཚུད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ལས་བེད་ཡོད་བསད་པ་དེ་དག་གདམ་ངངས་ཀང་མི་འད་བ་ཞིག་ལ་འབད་བརོན་ཞུས་དང་ཞུ་
མུས་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་ཡིག་བསྒྱུར་བ་རྒྱུ་དང་དེ་དག་གི་ནང་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འདིའི་སྔོན་ལ་ཨ་རི་ནས་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་གཉིས་
རག་པའི་ཁབ་ཁོངས་ནས་དེ་འགོ་སོང་བཏང་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་འགོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་དེའི་ནང་ལ་བིས་པ་ཚོར་སྒྲུང་དེབ་ཁག་ ༣༠ 
ཞིག་ཡོད་བཞག་པ་དེ་དག་ཚང་མ་ང་ཚོས་བོད་ཡིག་ལ་བསྒྱུར་དགོས་ཀི་འདུག དམའ་རིམ་རང་ནས་བིས་པ་ཚོར་སྒྲུང་དེབ་ཀློག་ངངས་
དང་དེབ་གཞན་པ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་རེད། ང་ཚོ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཡིག་བསྒྱུར་བེད་མཁན་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། དགེ་རན་
མང་པོ་ཞིག་ལ་བགོས་ནས་སྒྲུང་དེབ་དེ་དག་བསྒྱུར་ཏེ་བིས་པ་ཚོར་འགེམས་སེལ་བེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་འབད་བརོན་གནང་དང་
གནང་མུས་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
འཕོས་དོན་དི་བ་བརྒྱད་པ་དང་མཐའ་མ་དེ། སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དི་བའི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་ཏེ་དི་བ་གཅིག་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། དི་བ་དེའི་ནང་འཛིན་སོང་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་
ཀི་མཐོ་སོབ་ཁག་ཡར་རྒྱས་ཡོང་སད་ལས་གཞི་ཟེར་བ་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུར། ཝར་ཎཱ་བོད་ཀི་མཐོ་སོབ་ཀི་གནས་
བབ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བཀའ་འཁོལ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་དབིན་
སྐད་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་བེད་སོད་བཏང་ཆོག་པ་གིས། ཝར་ཎཱ་བོད་ཀི་མཐོ་སོབ་དེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ Deemed Universityཤུགནས་
བབ་ཀི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་བ་རེད། ཉེ་ཆར་ University ཡི་གནས་བབ་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་གནང་བའི་གནས་བབ་ཅིག་
གི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའི་གནས་བབ་ཡོད་བཞིན་པ་དེ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དང་། University རང་གི་ངོ་བོར་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཆ་རེན་མ་འདང་
བའི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་འཕད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གོ་རྒྱུ་འདུག འདིའི་གནས་བབ་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་མེད་དང་འདི་ཡར་
རྒྱས་གཏོང་ཐབས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་མེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་འདི་ང་ཚོ་བོད་ཀི་རིག་གནས་སྐད་ཡིག་དང་བཅས་པའི་ཐོག་ད་ལྟ་བར་དུ་
རླབས་ཆེན་གི་གྲུབ་འབས་ཐོན་ས་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པའི་གནས་ངངས་དེ་འད་ཞིག་འདུག 
དེ་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ག་རེ་གནང་ཡོད་མེད་ཀི་ཐད་ལ་བཀའ་འདི་གནང་རྒྱུ་
དེ་གཅིག་ཡིན། འདི་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པའི་རེན་གིས་སྦུན་ཏར་སོབ་གྲྭའི་དགེ་རན་འོས་སོང་གི་ལག་འཁེར་སྔོན་མ་ཐོབ་ཀི་ཡོད་ཟེར་བ་
དེ་ལའང་དཀའ་ངལ་འཕད་ཀི་ཡོད་པའི་གནས་ངངས་ཤིག་འདུག དེ་ཚོའི་རིགས་ཚང་མ་ལ་བདེན་པ་ག་ཚོད་ཡིན་མིན་དེ་ཡིག་ཆ་མཐོང་
མེད་པར་བརེན་ཞུ་ཚོད་ཐིགས་ཀི་མི་འདུག དོ་བདག་ཞུ་ས་དེ་འདིར་ཡོད་པར་བརེན་འདིར་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུའི་གནས་བབ་དེ་འད་ཞིག་ཡིན་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 



81 
 

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ནས་ཝར་ཎཱ་མཐོ་སོབ་ཀི་སྐོར་ནས་བཀའ་འདི་གནང་བ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ 
Deemed University དང་ཡང་མཐོ་སོབ་སི་མཚུངས་ Central university ཟེར་ནའང་འགིག་གི་འདུག 
 Deemed University ཡིན་པ་དང་དབུས་མཐོ་སོབ་ཟེར་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ། དེ་འད་རང་མ་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནང་དོན་ཆ་ཚང་ངས་བསམ་ན་མ་ཞུས་ན་འགིག་གི་འདུག Deemed University ཡོད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཁེ་ཕན་མང་པོ་
ཞིག་ཡོད་བསད་པ་རེད། དཔེར་ན་ཝར་ཎཱ་མཐོ་སོབ་ཀི་ Vice Chancellor ངེས་ངོན་པ་བསྐོ་རྒྱུའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་ Central 
University ཡིན་ན་ཐད་ཀར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་སྒྲིག་གཞིའི་འགོ་ངངས་བས་ཏེ་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭའི་རིགས་
བདག་ Chancellorཤུསིད་འཛིན་འདེམས་ལས་ཚོགས་ཆུང་སུ་ཡིན་ནའང་དེ་གཞིར་བཟུང་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། Deemed 
University ཡིན་དུས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་པ་གཞིར་བཟུང་བོད་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་བཅས་མི་ཉམས་གོང་
འཕེལ་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་མཐོ་སོབ་དེ་འད་ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་དང་བཀའ་བསྡུར་རིམ་པར་བྱུང་ངེ་རྒྱ་གར་
གཞུང་ནས་དགོངས་བཞེས་གནང་བཞག་པ་དེ་དམིགས་བསལ་གི་གནས་ངངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ Deemed 
University དང་ Central University གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་ Central University ཕིན་པ་ཙམ་གིས་གཞི་རའི་མཐུན་རེན་གི་
ཐོག་ནས་གནད་དོན་འགའ་ཤས་ཤིག་རག་སིད་པ་རེད་མོད། འོན་ཀང་ལས་བེད་བསྐོ་ངངས་དང་དམིགས་བསལ་འགན་འཛིན་བསྐོ་ངངས་
ཐོག་ནས་མ་འད་བ་ཞིག་ཆགས་བསད་འདུག དེ་དག་ཚང་མ་ཞུས་བསད་པ་ཡིན་ན་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་ན་བསམ་བསད་ཡོད། དེ་
བཞིན་དུ་ད་ལན་ཝར་ཎཱ་མཐོ་སོབ་ལ་གནས་ཚུལ་གཅིག་གཉིས་ཡོད་བཞག་པ་དེ་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་
ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་ནས་ཆ་ཚང་ཞུ་མི་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་བེད་ཀི་ཡིན། འོན་ཀང་ང་ཚོ་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་རིག་གཞུང་བོན་ཆེན་ 
Cultural minister གཙོས་པའི་བཅར་དགོས་ས་དང་ཞུ་དགོས་ས་དེ་དག་ལ་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན་ཞེས་དེ་ག་རང་ཞུས་ན་འགིག་གི་
མེད་དམ་བསམ་པ་འད་ཞིག་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གསུམ་པ་གཞུང་འབེལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པར་གཟིགས་རོགས་གནང། 
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདོན་གནང་མཁན་སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། 

གཞུང་འབེལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། 
 

སྔོན་གེང། 
༄༅། །རང་ཅག་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་སེ་འགོ་རྣམས་ཀི་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ་རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རེའི་རང་གཟུགས་
འཕགས་མཆོག་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་སོམ་བརོན་ངུར་སྨྲིག་གར་གི་རྣམ་པར་རོལ་བ། ལྷར་བཅས་སིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན། འཇིག་རེན་ཞི་
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བདེའི་དེད་དཔོན། ས་ངེང་རྒྱལ་བངན་ཡོངས་རོགས་ཀི་མངའ་བདགཤུཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ། དགོས་པ་དང་དོན་གི་སད་དུ་
མཚན་ནས་སྨྲོས་ན། ༸རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བངན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སིད་གསུམ་དབང་སྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་
པའི་སེ་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་འཇིག་རེན་སེ་འགོ་སི་དང་། ཁད་པར་གངས་རིའི་ལོངས་ཀི་ཉམ་ཐག་པའི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརེ་
བས་ཉེ་བར་དགོངས་ཏེ་བསམ་བཞིན་སིད་པ་བཟུང་བ་ནས་ད་ཆ་ཕི་ལུགས་དགུང་གངས་ ༨༠ ལ་ཕེབས་ཏེ་༸སྐུ་ཡི་གསང་བ་གསུམ་ལ་
ཚུལ་བངན་སྐུ་གེགས་ཀི་མཚན་མ་ཆ་ཕ་མོ་ཙམ་ཡང་མ་བཞེས་པར་བདག་ཅག་བོད་འབངས་སེ་འགོ་ཡོངས་ཀི་བསོད་ནམས་ཀི་དཔལ་དུ་
འཚོ་ཞིང་བཞུགས་པ་ནི། ཆེས་ཤིན་ཏུ་རེད་པར་དཀའ་བའི་སྐལ་བཟང་གི་གནས་སྐབས་ཤིག་ཡིན་པས་དགའ་སྒོམ་དང། བཀའ་དིན་སྙིང་
བཅངས་ཀིས་རེས་དན་ཞུ་ཕིར་མཛད་འཕིན་གི་ཆ་ཕ་མོ་ཙམ་ཞིག་གེང་བར་བ་རྒྱུའི་ཐོག་མར། ཐུན་མོང་གདུལ་བའི་སང་ངོར་འཕགས་
བོད་ཡུལ་གྲུ་མཐའ་ཡས་པར་རྒྱལ་བོན་པཎ་གྲུབ་སོགས་གང་བཞེད་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་འཇུག་པའི་སྤྲུལ་སྒྱུར་བསམ་གིས་མི་ཁབ་
པའི་སྒོ་ནས་མཐའ་ཡས་པའི་གདུལ་བ་རྣམས་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀི་ལམ་བཟང་པོར་བཀྲི་བར་མཛད་པའི་འཕིན་ལས་རག་ཁབ་
ལྷུན་གྲུབ་ཀི་ངང་ཚུལ་ནི་བསམ་གིས་མི་ཁབ་ཅིང་བརོད་ཀིས་མི་ལངས་ཤིང་། ༸རྒྱལ་མཆོག་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་ནས་བཟུང་སོམ་བརོན་
ངུར་སྨྲིག་གར་གི་རྣམ་རོལ་དུ་བོན། ༸རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་བོད་གཞུང་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་པའི་ཆོས་སིད་ལུགས་གཉིས་ཀི་ཁ་ལོ་
མངོན་པར་བསྒྱུར་ཏེ་གངས་ལོངས་ཆབ་སིད་ཀི་གདུགས་དཀར་ཡུག་གཅིག་གི་གིབ་བསིལ་འོག་སེ་འགོ་མཐའ་དག་བདེ་བར་འཚོ་ཞིང། 
རིས་མེད་༸རྒྱལ་བངན་རིན་པོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད། ལྷག་པར་༸རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་གང་ཉིད་ནི་༸རྒྱལ་དབང་གོང་
མ་རིམ་བོན་གི་ཐུགས་བསེད་སོན་ལམ་དུས་སུ་སིན་པ་ལྟར། མགོན་མེད་སྙིགས་དུས་ཀི་སེ་འགོ་སི་དང་བེ་བག་ཏུ་གང་གི་སོང་ཡུལ་ཆོས་
ལྡན་གངས་ཅན་ཞིང་དུ་གཉན་འཕང་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་འདི་ལྟ་བུར་སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་བཟུང་ངེ། མཚན་དཔེའི་ལང་ཚོ་ཡོངས་སུ་དར་ཞིང་
གསན་བསམ་སྒོམ་གསུམ་དང། འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་སོགས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་བའི་གནས་མཐའ་དག་མཁེན་
ཅིང་ངོན་པ་བ་ན་མེད་པ་ངེས་པ་དོན་གི་གངས་ཅན་མཁས་པ་ཀུན་གི་གཙུག་གི་རྒྱན་དང་སྙིང་གི་ནོར་བུར་གྱུར། 

ལྷག་པར་རྒྱ་དམར་ཀླ་ཀློའ་ིདཔུང་ཚོགས་ཀིས་བོད་ལོངས་སུ་བཙན་འཛུལ་གིས་བོད་ཀི་སོད་བཅུད་ཆགས་འཇིག་གི་མཚམས་
ལ་ཉེ་བའི་སྐབས། མགོན་པོ་མཆོག་དགུང་གངས་ ༡༦ ལས་མ་ཕེབས་ཀང་བོད་ལོངས་ལུགས་ཟུང་ཆབ་སིད་གསེར་གི་འཁོར་ལོ་ཕག་
མཚན་དུ་བཞེས་འཕལ་འཛམ་བུ་གིང་སི་འགོས་ཀི་སོལ་བཟང་དང་མཐུན་པའི་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་གསར་གཏོད་བསང་རྒྱུའི་དགོངས་
བཞེས་བཀའ་དིན་ཆེ་བ་ལྟར་དུས་བསྟུན་སྒྱུར་བཅོས་ཀི་སི་ཚོགས་ལེགས་བཅོས་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུགས་སོགས་ཕག་ལེན་དབུ་
འཛུགས་བསངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་རྒྱ་དམར་བཙན་འཛུལ་བར་ཁ་གཏད་གདོང་ལེན་གནང་སྒོ་སི་དང། ལྷག་པར་བཙན་འཛུལ་དམག་
དཔུང་གིས་གངས་ལོངས་བངན་སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པ་དུས་གཅིག་ལ་ར་བརླག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཧམ་སེམས་དང་ཉེན་ཁའི་གནས་
སྐབས་སུ་ལྷུང་སྐབས་གང་ཉིད་ཀི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རེའི་མཛད་བྱུས་ཀིས་རེ་ཞིག་བོད་མི་ཁི་ཕག་མང་པོའ་ིཚེ་སོག་
འཐབ་རོལ་དུ་འགོ་མི་དགོས་པའི་མི་འཇིགས་པའི་སབས་སིན་ཡང་དག་པར་མཛད། འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་དམག་དཔུང་གི་གདུག་རྩུབ་སིད་
བྱུས་འོག་བོད་ས་བཙན་འཕོག་དང་བཙན་བཟུང་དབང་གིས་སབས་བཅོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་སུ་གྱུར། 
 རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་འཕལ་ཐོག་མའི་དགོངས་བཞེས་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ལོར་ཆོལ་གསུམ་
ཆོས་བརྒྱུད་དང་བཅས་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་འདེམས་བསྐོ་དང་འབེལ་རིམ་བཞིན་ཡུལ་དུས་གནས་བབ་དང་མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་
བོའ་ིཆུ་ཚད་དང་བསྟུན་མང་གཙོ་ཡང་དག་པའི་ཕོགས་སུ་བཀྲི་གནང་མཛད་པ་དང། མང་ཚོགས་ཀི་བསམ་འཆར་བསྡུ་བཞེས་དང་བཅས་
མ་འོངས་བོད་ཀི་ར་ཁིམས་གཏན་འབེབས་ཡོངས་ཁབ་མཛད། བོད་དོན་བདེན་པའི་གནས་ལུགས་འཛམ་གིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
སུ་ཞུ་བསྐུལ་མཛད་དེ་བོད་མིར་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང། རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀི་ཐོབ་ཐང་དགོས་པའི་གོས་ཆོད་རིམ་འཇོག་ཐུབ་པ་དང་། 
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བཙན་བོལ་གཞུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་མ་ལག་དང་བཅས་པ་བཀོད་སྒྲིག་དང། བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང། གོམས་གཤིས་བཅས་མི་
ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང། བོད་མིའི་ནུས་པ་ཆིག་སྒྲིལ་ཆེད་བོད་མི་རྣམས་གནས་ངེས་མེད་དུ་ཁ་ཐོར་འགོ་མི་དགོས་པར་ས་གནས་ཁག་ཏུ་
གཞིས་ཆགས་ཀི་མཐུན་རེན་གསར་འཛུགས་མཛད་པ་དང། རྒྱལ་བངན་དར་སེལ་ཐད་མགོན་པོ་གང་གི་དབུ་ཁིད་ལམ་ངོན་འོག་ཆོས་
བརྒྱུད་ཁག་གི་བ་ཆེན་རྣམ་པ་དང། བ་སྤྲུལ་མཁན་པོ་དགེ་བཤེས་བཅས་ཞུགས་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༡ པའི་བར་ཚོགས་པ་སོགས་
ཀིས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང། ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གཞན་གང་སར་རྒྱལ་བངན་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་འཕང་དགུང་དུ་བཏེགས་ཤིང་དར་ཞིང་
རྒྱས་པར་མཛད་དེ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བངན་པ་རྣམས་སྔར་ལྷག་དམ་ཚིག་འོ་ཆུ་གཅིག་འདེས་དང་། ཕན་ཚུན་དག་སང་ནོར་བུའི་འོད་ཀིས་
ཁབ་པར་མཛད་ཅིང་། རྒྱལ་སིའི་ཆོས་ལུགས་གཞན་ཁག་ལའང་མཛའ་འབེལ་གསེར་གི་ཟམ་པ་ཉེ་བར་བཙུགས། 
 མ་འོངས་བོད་ཀི་སོན་ར་བོད་མི་ན་གཞོན་རྣམས་ལ་བོད་མི་རིགས་ཀི་རིག་གཞུང་དང་ངོ་བོ་མ་བརླག་པའི་ཐོག་ནས་དེང་དུས་
ཤེས་ཡོན་སོབ་སོང་སོད་ཐབས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཀའ་མོལ་མཛད་དོན་བཞིན་གཏན་ཉིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་རིམ་འཛུགས་ཀིས་ཡིག་རོངས་ཀི་
གནས་ལས་གཙང་མ་གོལ་བས་མ་ཚད། ད་ཆ་བོད་མིའི་ཤུཤེས་ཡོན་རིག་གནས་ཆུ་ཚད་འཛམ་གིང་སི་འགོས་གདན་གལ་དུ་འཁོད་ཐུབ་པ། 

དཔལ་འབོར་ཐད་ལའང་བཟོ་ལས་དང་། ཚོང་ལས། སི་ཚོགས་བདེ་ར་བཅས་ཀི་སེ་ཚན་ཇེ་མང་རིམ་འཛུགས་སོགས་འདུ་འགོད་
ཀི་ལས་གཞི་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་བོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལག་རལ་རྣམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཁབ་སེལ། 

འཕོད་བངེན་ཆེད་ཐོག་མར་སན་རིས་ཁང་གསར་འཛུགས་བསངས་ཏེ་ད་ལྟའི་རང་ལུགས་དང་ཕི་ལུགས་ཀི་དབུས་དང་ས་
གནས་ཀི་ལས་ཁུངས་དང་། སན་ཁང་བཅས་བརྒྱ་ཕག་བརལ་བ་འཕེལ་རྒྱས་སུ་ཕིན་ཏེ་བོད་མི་ཙམ་མ་ཟད་རྒྱལ་སིའི་ནང་ཕན་རླབས་ཅི་
ཆེ་བྱུང་དང་འབྱུང་བཞིན་པ། 
 ཕི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཐམ་པ་ལོར་དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་བསྡུ་བསྐོང་གནང་ཐོག་བཀའ་བོན་དང་སི་འཐུས་བསྐོ་འདེམས་འོས་
བསྡུའི་ལམ་ནས་བེད་རྒྱུ་དང། སི་འཐུས་ཀི་གངས་ཚད་ཀང་སར་ཆ་གནང་ཞིང། ༡༩༩༡ ལོར་བཙན་བོལ་དུ་གནས་རིང་མང་གཙོའི་ལམ་
སོལ་དང་མཐུན་པའི་བཅའ་ཁིམས་གཏན་འབེབས་དགོས་པའི་ལམ་ངོན་གསལ་པོར་གནང་བ་བཞིན། ད་ལྟ་བཙན་བོལ་བ་འད་འདའི་ནང་
ནས་མི་འད་བ་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་ལྡན་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ས་བརན་ཕ་ཚུགས་སུ་མཛད། 
 ལྷག་པར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་གསལ་ཡོང་བར་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གཞི་རར་བཟུང་ངེ། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་དང་བརན་བརླིང་ལ་གནོད་འགལ་མི་འགོ་ཞིང། ད་ལྟའི་གནས་ངངས་ལྟར་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་
མང་རྣམས་བན་བཀོལ་མ་ཡིན་པར། ཆོལ་གསུམ་ཡོངས་རོགས་རང་སིད་རང་སོང་ཆོག་པ་བཅས་གནས་དུས་ཁོར་ཡུག་བཅས་ཀི་དངོས་
ཡོད་གནས་ངངས་དང་བསྟུན་པའི་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཕན་དང། གུ་ཡངས་བཅས་ཀི་སྒོ་ནས་འགིག་འཇགས་ཡོང་ཐབས་གཙོར་བཟུང་གི་
དབུ་མའི་ལམ་གི་བཞེངས་ཕོགས་སིད་བྱུས་ལ་བོད་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་མ་ཟད། འཛམ་གིང་སི་ཡོངས་ནས་བསྔགས་བརོད་དང་རྒྱབ་སོར་
གགས་ཆེ་འཐོབ་པ། རིམ་བཞིན་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཁོན་ལ་གཟིགས་སྐོར་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་སྔ་རེས་རིམ་པ་དང། རྒྱ་ནག་ཏུ་བོད་རྒྱ་ཞི་
མོལ་གི་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་ཆེད་འབེལ་མོལ་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་རིམ་པ་གཏོང་གནང་མཛད་པ། 
 ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཀི་སྐུ་ངལ་མཐའ་དག་ཁད་དུ་བསད་ནས་བོད་འབངས་སེ་དགུའི་བདེ་ཐབས་ལ་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་
ཐུགས་འཁུར་འབད་བརོན་སོང་བཞེས་མཛད་པ་དང། ལྷག་པར་ངོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གིས་གསུངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་སྙིང་པོ་ངོང་
ཉིད་སྙིང་རེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ལམ་བཟང་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་མཛད་དེ་དུས་རག་ཏུ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་མཛད་ཐབས་འབའ་ཞིག་ཉམས་
བཞེས་ཀིས་བོད་དོན་ལྟ་ཅི་འཛམ་གིང་ཞི་བདེའི་ཆེད་རད་དུ་བྱུང་བའི་མཛད་རེས་རླབས་པོ་ཆེ་འཇོག་གནང་མཛད་པ་རྣམས་ཀི་འགོག་ཏུ་
མེད་པའི་ནུས་མཐུ་ལས་འཛམ་གིང་ཐོག་དཔལ་དང་གཟི་བརིད་ཀི་མངོན་པར་མཐོ་ཞིང་སྙན་གགས་ཅན་གི་ནོ་སེལ་ཞི་བདེའི་གཟེངས་
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རགས་ཀི་ཆེ་བངོད་དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁར་འབུལ་བཞེས་ཀིས་གཙོས་གཟེངས་རགས་དང་མཚན་གནས་སོགས་ཕག་ཁེར་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས་
ཆེ་བངོད་ཞུས་ཏེ་ཞི་བདེའི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཏཱ་ལའི་བ་མ་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་གི་གགས་པ་ཡངས་པའི་ས་ཆེན་པོ་ལ་རླུང་ལྟར་ཁབ། 
 མགོན་པོ་གང་གིས་འཛམ་གིང་སེ་འགོ་ཡོངས་ལ་བམས་བརེ་དང། བཟོད་སེམས། འཇིག་རེན་ཀུན་ཁབ་འགན་འཁུར་བཅས་ཀི་
བཀའ་སོབ་ལམ་ངོན་ཐོག་ནས་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀུན་ལ་ཞི་བདེ་སེལ་བའི་ཐུགས་འགན་རླབས་པོ་ཆེ་བཞེས་དང་བཞེས་བཞིན་པ་དང་། 
ད་དུང་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་བཟང་སོད་ཀི་བསབ་བ་ལས་འགོ་བ་མི་སི་དང་། འཛམ་གིང་ཁོར་ཡུག་དང་བཅས་པར་
ཕན་རླབས་ལྡན་པ། དེ་བཞིན་ཆོས་ལུགས་ནང་ཕན་ཚུན་འཆམ་མཐུན་ཡོང་ཐབས་སུ་འཛམ་གིང་ཆོས་ལུགས་དབུ་འཁིད་རྣམ་པའི་ལྷན་དུ་
རྒྱ་ཆེ་གུ་ཡངས་ཀི་བགོ་གེང་མཛད་དེ་ཕན་ཚུན་དོགས་པ་དང་འགལ་བ་སེལ་ཐབས་ཀི་ཐུགས་འགན་བསེད་བཞེས་ཀི་བཀའ་དིན་བསངས་
དང་སོང་བཞིན་པ་སོགས་དམིགས་བསལ་ཐུགས་ཁུར་བསེད་བཞེས་མཛད་འགན་གསུམ་གི་འཕིན་ལས་དབར་གི་ཆུ་བོ་བཞིན་དར་ཞིང་
རྒྱས་པ་དང་། 
 དེང་འཛམ་གིང་སི་འགོས་མང་གཙོའི་ལམ་སོལ་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་ཞིང། བོད་མི་ཡོངས་ཀི་འཕལ་ཕུགས་བདེ་ཐབས་ཁོ་ནར་
ཐུགས་བརེའི་དགོངས་བཞེས་བ་མེད་ཀིས་དུས་བབས་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་ངངས་དང་། དགག་དགོས་དུ་མ་དང་བཅས་མ་འོངས་སྔོན་
གཟིགས་ཀིས་མི་ལོ་བཞི་བརྒྱར་ཉེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ་དབང་ཡོངས་རོགས་བོད་ཀི་ཡུལ་མི་མང་ཚོགས་རང་ཁོངས་
ནས་འོས་འདེམས་བས་པའི་འགོ་འཁིད་རྣམས་ལ་གསོལ་སལ་ལམ་རིས་སོད་མཛད་དེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་གནས་བབ་དང་། ལྷག་
པར་བོད་མིའི་བདེན་དོན་འཐབ་རོད་ཀི་རང་གཞི་དང་མ་འོངས་མདུན་ལམ་བཅས་ས་བརན་དུ་མཛད་པ་སོགས་མདོར་ན་བོད་གངས་ཅན་
པའི་ཆོས་དང་། རིག་གཞུང་། ཆབ་སིད། མི་རིགས་བཅས་པར་རང་དབང་དང་། ཞི་བདེ། མཉམ་གནས་བཅས་ཀི་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་
ཡོང་ཐབས་སོགས་རླབས་ཆེན་མཛད་འཕིན་བསངས་དང་སོང་བཞིན་པ་ནི། རང་ཅག་བོད་མི་ཡིན་ནོ་ཅོག་གིས་བཀའ་དིན་གསབ་ཐབས་
བལ་བ་དང་། དུས་ནམ་ཡང་བརེད་མི་སིད་པར་བཀའ་དིན་བསམ་ཤེས་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།  འདས་མ་ཐག་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ 
ལོ་དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་
ལོར་བརི་སྲུང་ཞུས་ཡོད་ལ། ད་ལམ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་འདི་ཐོག་ནས་གཞིས་བེས་བོད་མི་
ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀིས་བངན་འགོའ་ིདོན་དུ་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་འཕིན་བསངས་གནང་མཛད་པ་སི་དང་།  བེ་
བག་རང་ཅག་ཁ་བ་རི་པའི་བངན་འགོའ་ིདོན་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་མཛད་འཕིན་རྒྱ་ཆེ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་སོང་བཞེས་མཛད་པའི་བཀའ་
དིན་རྣམས་སྙིང་དབུས་སུ་བཅངས་ཏེ་ཐུགས་རེ་དང་། བཀའ་དིན་བ་ན་མེད་པ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་ཟད། ད་དུང་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོའི་བར་དུ་ཕ་
མས་བུ་ཚ་ཇི་བཞིན་བརེ་ཆེན་ཐུགས་རེའི་ཀློང་ནས་དུས་ནམ་ཡང་འདོར་བ་མེད་པར་རེས་སུ་གཟུང་དུ་གསོལ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུའི་གོས་ཆོད་
ཅིག་འཇོག་དགོས་པ་གལ་ཆེ་དོན་ཆེན་དུ་མཐོང་། 

གོས་ཆོད། 
༡༽ མགོན་པོ་མཆོག་ཉིད་ཀིས་སྐུ་ན་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་དུས་ནས་བོད་བངན་སིད་ཀི་ཐུགས་འགན་བདག་གིར་བཞེས་པ་ནས་ད་ཆ་ཕི་

ལུགས་དགུང་གངས་ ༨༠ བརལ་བར་ཕེབས་ཀང་སེ་འགོ་སི་དང་བེ་བག་བོད་འབངས་རྣམས་ལ་འཕལ་དང་ཡུན་གི་བདེ་སིད་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་སད་སྐུ་ངལ་བརྒྱ་ཕག་ལྷུར་བཞེས་ཀིས་གསང་གསུམ་མཛད་འཕིན་བཟང་པོ་མུ་མཐའ་མེད་པ་
བསངས་དང་སོང་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་གུས་ཅག་བོད་མི་སི་བོ་གནམ་བངན་ཡོངས་ཀིས་ཐུགས་རེ་དང་བཀའ་དིན་བ་ན་མེད་པ་
ཆེ་ཆེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ལྟའི་བཀའ་དིན་རྣམས་དུས་རག་ཏུ་བརེད་མེད་སྙིང་བཅངས་ཞུ་རྒྱུ། 
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༢༽ བདག་ཅག་བོད་འབངས་རྣམས་ཀི་བདེ་སིད་དང་། བངན་འགོའ་ིདགེ་ལེགས་ཀི་ཆ་ཕ་མོ་ཚུན་ཆད་མགོན་པོ་མཆོག་ཉིད་ཀི་སྐུ་ཡི་
གསང་བ་གསུམ་གི་མཛད་འཕིན་དང་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྲུབ་པས་གངས་ཅན་ལྷ་མི་ཡོངས་ཀི་བསོད་ནམས་ཀི་ཞིང་དུ་གང་སྐུ་
བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་རག་ཏུ་བརན་ཅིང་། མཛད་འཕིན་མུ་མཐའ་མེད་པ་སོང་བཞེས་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་རེ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ། 

༣༽ དེང་སྙིགས་ལྔའི་རང་མདངས་ཆེས་ཆེར་བདོ་བའི་དུས་འདིར་མི་ཡི་བསམ་སོད་གཅུན་མི་ཐུབ་པའི་ངང་ཚུལ་འདི་ལྟར་ལགས་
ཀང་།ཤུཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པོས་དགོངས་ཏེ་སེ་འགོ་སི་དང་། བེ་བག་གངས་ཅན་ཁ་བ་རི་པའི་སེ་འགོ་རྣམས་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་
རབས་བར་རེས་སུ་འཛིན་ཅིང་། བང་དོར་གི་ཕེབས་སྒོ་ནམ་ཡང་གཡེལ་བ་མེད་པར་བཀའ་དིན་སོང་བཞེས་ཡོང་བའི་གསོལ་བ་
ཕུར་ཚུགས་སུ་འདེབས་རྒྱུ། 

 
༤༽ བདག་ཅག་གཞིས་བེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀིས་དམ་ཚིག་འོ་ཆུ་གཅིག་འདེས་ངང་མགོན་པོ་གང་གི་ཐུགས་བརེའི་བཀའ་སོབ་ལམ་

ངོན་རྣམས་དུས་རག་ཏུ་སྙིང་བཅངས་ཀིས་ལག་བངར་ཉམས་ལེན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སི་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ལ།། 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
གཞུང་འབེལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པར་དགག་བ་ཡོད་དམ། མེད་པར་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡིན། སིར་བཏང་སྔོན་གེང་ནང་དུ་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་
འདས་པའི་ལོ་གཅིག་རིང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་ལོ་
ན་ནིང་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ནས་སྲུང་བརི་ཞུས་ནས་ལོ་འཁོར་མོ་གཅིག་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་འཕལ་ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གི་རླབས་ཆེན་གི་དགོངས་པ་དང་མཛད་པ་འཕིན་ལས་དེ་ཚོར་མུ་དང་མཐའ་ཡོད་པ་
མ་རེད། ང་རང་ཚོའི་སི་འཐུས་རྣམ་པ་རེ་རེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནའང་ཉིན་གང་པོར་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་འད་རེད། སོང་ཙང་བགོ་གེང་ནང་
ཆ་ཤས་བངས་མཁན་ཚོ་སྐར་མ་ལྔ་རེ་ལས་དུས་ཚོད་བཞེས་མི་དགོས་པའི་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང། སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་
བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་དང་པོ་བགོ་གེང་གི་ཆ་ཤས་ཞུ་རྒྱུ་མིན། ཤོག་གངས་གསུམ་པའི་ཡིག་འཕེང་གསུམ་པ་འདིར་འཚེ་
མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གཞི་རར་བཟུང་ངེ། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་དང་བརན་བརླིང་ལ་གནོད་
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འགལ་མི་འགོ་ཞིང་ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་ངས་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཀི་མི་འདུག་སྙམ། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ར་བའི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་དང་བརན་བརླིང་ལ་གནོད་འགལ་འགོ་དང་མི་འགོའ་ིསྐད་ཆ་མ་རེད། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ད་ལྟའི་སིད་བྱུས་བཟུང་བའི་གནས་ངངས་ཀི་འོག་ལ་བོད་མི་ཚང་མ་བན་གཡོག་བསྐོས་པ་མ་ཡིན་པ་ཆོལ་གསུམ་ཡོངས་རོགས་
གཅིག་གྱུར་ཅེས་ལབ་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་དང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་ལ་གནོད་པ་
དང་དེར་གནོད་འགོ་མཁན་ལྟ་བུ་མ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་ངངས་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་བོད་དེ་རང་བཙན་ཤིག་ཡིན་
པ་དང་། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་གནས་བབ་ཀི་འོག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁིམས་འོག་ལ་བསད་ཀི་ཡིན་ཟེར་བའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་འགེལ་བཤད་རེད་
མ་གཏོགས། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་སྔོན་མ་ནས་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་དེ་ལ་བརན་བརླིང་ལ་
གནོད་འགལ་མི་འགོ་བ་ཟེར་བ་འདི་ཆབ་སིད་ཀི་འགོ་ངངས་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག ཚིག་དེ་མར་བཀོག་དགོས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་སན་པ་མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་སན་པ་མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གི་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་ཡིག་ཆ་འདི་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་འབེལ་ན་ནིང་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༤ ལོ་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་ལོ་སྲུང་བརི་ཞུས་པ་དང་། ད་ལོའ་ིལོ་འདི་༸གོང་
ས་མཆོག་དགུང་ལོ་ ༨༠ ཕེབས་པ་དང་འབེལ་ནས་བོད་ཕི་ནང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་ཀུན་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་རེས་དན་དང་
སྐུ་ཚེ་༸ཞབས་པད་མུ་མཐུད་བརན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གི་ལས་རིགས་ས་མང་ཞིག་འབད་བརོན་ཞུས་བཞིན་པའི་དུས་ཚོད་འདི་
འད་ཞིག་ཐོག་ལ། དེ་རིང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་འདིའི་ཐོག་ལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་སྔོན་གེང་
ནང་ལ་༸རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་སྙིང་བསྡུས་ཧ་ཅང་གི་ཁ་གསལ་དོན་གསལ་ལྡན་པ་ཞིག་དང་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བཞི་བསམས་ཕེབས་ཐུབ་པ་
དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་གལ་ཆེ་བ་གཉིས་ཀི་ཐོག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་གནས་བབ་ནི་ང་
རང་ཚོའི་བ་ན་མེད་པའི་ཡིག་ཆ་གཙོ་བོ་བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེའི་ལེའུ་དང་པོའ་ིགཞི་
རའི་ལམ་ངོན་གི་དོན་ཚན་དང་པོ་དེར། ༸གོང་ས་མཆོག་བོད་དང་བོད་མིའི་མགོན་སབས་དང་མཚོན་རགས་གསལ་བའི་ནང་དུ་ཁམས་
གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པ་དང་། འཇིག་རེན་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ། ས་ངེང་རྒྱལ་བངན་ཡོངས་རོགས་ཀི་མངའ་བདག་
ཡིན་པ། བོད་མིའི་མགོན་སབས་ཡིན་པ་དང་བ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་ཡིན་པ། བང་དོར་ལམ་ངོན་པ་ཡིན་པ་དང་བོད་མིའི་ངོ་བོ་ཡིན་པ། 
བོད་མིའི་གཅིག་སྒྲིལ་ཡིན་པ་དང་བོད་མིའི་མཚོན་རགས་ཡིན་པ། བོད་ཀི་བ་ན་མེད་པའི་རང་དབང་ལྡན་པའི་མགིན་ཚབ་པ་ཡིན་པ་བཅས་
གསལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དངོས་གནས་བས་ན་ངས་ཞུ་དགོས་པའི་དོན་ཚན་དེ་དེ་རིང་འདིའི་སྒང་ནས་གེང་མི་དགོས་པ་འད་
ཞིག་རེད་མོད། དེ་རིང་སང་ཉིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཙོས་པའི་བོད་པའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དིན་བཀའ་དིན་དུ་མི་ཚོར་
བ་འགའ་ཤས་ཀིས་གནད་དོན་དེ་རིགས་ལ་ཧ་ལས་པའི་ང་ཚོ་བོ་ཕམ་དགོས་པ་དང་། ང་ཚོས་རང་བཞིན་གིས་དོ་སང་སད་དགོས་པའི་
གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པར་བརེན། ངས་དེ་རིང་གནད་དོན་གཉིས་ཀི་སྒང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གཅིག་དེ་གང་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཁ་
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སང་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་སྐབས་སུ་གནད་དོན་གཅིག་རོབ་ཙམ་སེབས་སོང་། དེའི་ནང་ལ་ཡང་སིད་ཀི་
གནས་ངངས་དེ་རེད། ༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སིད་ཀི་སྐོར་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཡིག་ཆ་དེ་འད་བཟོས་ནས་ལོ་ཤས་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་
རེད། འདས་པའི་ཉིན་ཤས་ཀི་སྔོན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཚོགས་ཆེན་གི་སྐབས་ལ་ཡང་གནས་ཚུལ་དེའི་རིགས་དེ་
བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཉེ་ཆར་ཡང་སིད་ཀི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་ལན་འདེབས་ཤིག་
གནང་འདུག དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སིད་ཀི་སྐོར་ལ་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ད་ལྟའི་
ཆར་བོ་འཚབ་དང་དངངས་སྐྲག་བེད་དགོས་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགུང་གངས་ ༩༠ བཞུགས་རྒྱུ་
ཡིན་པ་དང་དགུང་ལོ་ ༡༡༣ བར་དུ་བཞུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཞལ་བཞེས་གནང་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་བརེན། ང་ཚོ་དངངས་སྐྲག་བེད་དགོས་མི་
འདུག་མོད། རྒྱ་གཞུང་གི་བ་འགུལ་ངན་པ་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་མ་འོངས་པ་ཞིག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་དེ་སིར་
བཏང་གི་བ་མ་ཞིག་གི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་བ་ངངས་ཤིག་ལ་ཆགས་མི་སིད་པ་མེད་པར་བརེན། ངས་འདི་ནས་གལ་ཆེན་དོན་ཆེན་བས་
ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་སྒང་ནས་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཞུས་ནའང་རེད། ལོ་རྒྱུས་ནང་གནས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནའང་རེད། 
ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནང་ར་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་ཚོའི་བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པར་བརེན། བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེའི་དོན་ཚན་དང་པོ་ནང་
གསེས་ཀི་དོན་ཚན་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་བའི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་བེད་ངངས་ཀི་སྐོར་ལ་བཟོ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོར་མཐོང་གི་
འདུག འདི་འད་ཞིག་མ་འོངས་པར་ཁིམས་འཆར་གི་ངོ་བོར་ཁུར་རྒྱུའི་སྒང་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་མི་
མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 གཉིས་པ་དེ་དེ་རིང་སང་ཉིན་རྒྱ་ནག་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་ལག་ཆར་གྱུར་བ་ཉུང་ཤས་དང། དོལ་རྒྱལ་བངེན་མཁན་ཆེས་ཉུང་ཤས་
སམ་དེ་དག་གི་རེས་འབངས་པ་ཉུང་ཤས་ཀི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱལ་ཁབ་གང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་ཡིན་ནའང་གཞི་མེད་ཀི་
སོན་འཛུགས་བ་རྒྱུ་དང་། སྐད་འབོད་བ་རྒྱུའི་ལས་ཀ་དེ་འདས་པའི་ལོ་ཤས་ནང་ལ་ཡོང་དང་ཡོང་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཀི་ཡོད་
པ་རེད། གནད་དོན་འདི་ལ་བརེན་ནས་ང་རང་ཚོའི་བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེའི་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་གོང་དུ་བཅའ་ཁིམས་ཀི་ཚིག་
འགའ་ཤས་ལུང་དངས་པའི་གནས་བབ་ཡོད་པར་བརེན།  ཁོང་ལ་ང་ཚོ་བོད་པ་ཡིན་ནའང་འད། སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་གཞི་མེད་ཀི་སྒོ་ནས་
མཚན་སད་ཞུ་བ་དང་སྙོན་འཛུགས་བས་པ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་བེད་ཆོག་གི་མ་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དོན་ཚན་ནང་གསལ་
དགོས་པ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་མཐོང་ངེ། དེ་རིང་ངས་འདིར་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། འདིའི་སྐོར་ལ་གོང་དུ་ཞུས་
པ་ནང་བཞིན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་དགོངས་པ་ཞིག་བཞེས་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་ལ་
སེབས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་མཐོང་ནས་ཐོ་བརྒྱབས་པ་དེ་ཚོ་སི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས། སི་འཐུས་ཨ་ཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། སི་
འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། སི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས། སི་
འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། སི་འཐུས་ཤར་གིང་བངན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་
ལགས། སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། སི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། སི་འཐུས་བུ་
མོ་ཚེ་རིང་ལགས། སི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕེལ་ལགས། སི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་བཅས་ཡོད། ཚོགས་གཙོས་མ་མཐོང་བ་དེ་འད་
ཡོད་དམ། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན། 
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ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གི་ཐུན་གཉིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་འགོ་བཞིན་པའི་ལས་རིམ་འདི་གཞུང་འབེལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདི་རེད། 
སྐར་མ་ལྔ་ལས་ལྷག་པ་གསུང་མི་དགོས་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་སར་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་འདིར་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་
ཞུ་རྒྱུ་དང། འདིའི་སྔོན་གེང་དང་གོས་ཆོད་ཚང་མར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་གཙང་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་སྔོན་གེང་ནང་དུ་
ད་གིན་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་མཁན་གིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་ཡོང་སྐབས་ཚོགས་གཙོས་དབུས་པའི་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོས་དངོས་གནས་ཞིབ་ཅིང་ཕ་
བ། ཚིག་དེ་དག་རྣོན་པོ། ཡག་པོ། མགོ་ལུས་ཆ་ཚང་བ་དཔེ་མི་སིད་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་སགས་ཡང་སྙིང་
༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དིན་རེས་སུ་དན་པའི་ལོ་དང། ད་ལོ་མཚམས་བཞག་པའི་སྐབས་སུ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་
ཆོད་སེབས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་སོ་སོས་ཆ་ཤས་བངས་ན་བསམས་བྱུང། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་རེས་དན་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས། གང་ཉིད་ཀི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་ཀི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀིས་དེ་
རིང་ལས་རིམ་ཆ་ཚང་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་རོགས་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་པ་རེད། ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་དུས་ཚོད་དང་རེན་
བས་ནས་དེ་རིང་འདིར་ཡིག་ཐོག་ལ་གང་གནང་བ་དེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང། གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གཙོ་བོ་དེ་ང་རང་ཚོས་
བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པས་རབ་མཉེས་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་སོ་སོར་གང་འཁིད་བཞག་པའི་ལས་འགན་དེ་ཧུར་ཐག་
ཡག་པོ་བེད་རྒྱུ་དེ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་མཆོད་པ་ཡག་ཤོས། བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་འབད་བརོན་ཡག་ཤོས། བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་
བརན་བཞུགས་ཡག་ཤོས་འདི་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས། ལས་ཀི་སེ་མོར་གཏོགས་པ་ཚང་མས་སོ་སོའ་ིཐོག་ལ་འཁིད་བཞག་པའི་ལས་འགན་
དེ་ཧུར་ཐག་བེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་བཞིན་གོས་ཆོད་ཀི་དོན་ཚན་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་ནས་དང་པོ་འདི་༸སབས་
མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དིན་སྙིང་བཅངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རེད། བཀའ་དིན་སྙིང་བཅངས་ཞུ་རྒྱུ་ལས་གལ་ཆེ་བ་སོ་སོའ་ིལས་འགན་ཧུར་ཐག་
བས་ནས་ད་གིན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན། དཔེ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་བསངས་དགོས་རྒྱུ་དང་
བཀའ་སོབ་ལམ་ངོན་མུ་མཐུད་ནས་གནང་དགོས་པ་དང་དེ་དག་ཚང་མ་འཁོད་བསད་འདུག དེ་དག་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་
སགས་ནས་རང་ཉིད་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། དེ་རིང་གི་གོས་ཆོད་འདི་བཞག་པ་དང་ཆབས་གཅིག་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་གང་ལྟར་བོད་སི་པའི་དོན་
དུ་ལས་ཀ་ཕ་ལ་ཕན་བུ་བས་པའི་ཁུལ་རེད། མ་འོངས་པར་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་བོད་པའི་དཀའ་ངལ་མ་སེལ་བར་དུ་གང་ལྟར་སོ་སོའ ་ིངོས་
ནས་སི་པའི་ལས་ཀ་དེ་ནམ་ཡང་མཚམས་འཇོག་བེད་ཀི་མིན་ཞེས་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་རེན་ར་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་འབུལ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་
གཞན་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། བས་ཙང་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ད་ལྟ་བར་དུ་སྐུ་ལས་བསོན་པ་དེ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དིན་ཆེ། 
བཀའ་དིན་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུ་དང། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོས་ནམ་ཡང་མི་དོར་བའི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་མི་ཙམ་མ་
ཟད་འཛམ་གིང་ཀུན་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དིན་དེ་ཉི་མའི་འོད་བཞིན་དུ་ཁབ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་གཟིགས་པ་དང་། བམས་བརེ་
དང། བམས་སོང་འདི་དག་ཚང་མ་ཀུན་ལ་བཏང་སྙོམས་གནང་བཞིན་པ་དང་འབེལ་དེ་འད་ཡིན་དུས། ང་རང་ཚོའི་ཕིའི་ལྕགས་རི། ནང་གི་
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ནོར་བུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཚང་མས་ཧུར་ཐག་རྡོག་ར་ཆིག་སྒྲིལ་གིས་སི་དོན་གི་ལས་ཀ་བེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད་སྙམ། སོ་སོའ་ི
ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་འདིར་དམ་བཅའ་ཞུ་ཆོག་པ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཨཅཱརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག བ་ན་མེད་པའི་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་བོད་
མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་དེ་རིང་བཀའ་དིན་རེས་དན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་ཐོག་ལ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ཐོག་ནས་སྒོ་
གསུམ་གུས་པས་གུས་ཕག་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དེ་སྐབས་བཅོ་ལྔའི་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་ཚར་གཉིས་པ་འདི་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། 
འདིའི་སྔོན་གི་ཚོགས་དུས་གཅིག་ལའང་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བ་ན་མེད་པའི་སྐུའི་གོང་ན་མེད་པའི་སྐུའི་
མཛད་འཕིན་གི་ཐོག་ལ་སྐབས་དེ་དུས་ཆ་ཤས་བངས་ནས་ཚིག་དོན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང། དེ་རིང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་གི་སྐུའི་མཛད་འཕིན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གི་འདིར་ང་ཚོས་
བརོད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གང་ཟག་སོ་སོར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་མཛད་འཕིན་གི་སྐོར་ལ་བརོད་
རྒྱུའི་གདེང་ཚོད་དང་སོབས་པའང་རང་བཞིན་གིས་ཡོང་ཐབས་བལ་བ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་འདས་པའི་ལོ་བདུན་བརྒྱད་
ཅིག་གི་ནང་དུ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་པར་འགོ་བའི་སྐབས་སུ་འཇིག་རེན་ཡོངས་ཁབ་ཀི་ཆེ་མཐོང་དང་གུས་བརི་བ་ན་མེད་པ་
གང་གནང་བ་དེ་དག་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་ཁོད་དུ་བརྡ་འཁོལ་བ་བེད་རྒྱུ་དེ་ལས་འགན་གཙོ་བོ་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་གོ་
སྐབས་བྱུང། ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་ཁོད་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བ་ན་མེད་པའི་གོང་ན་མེད་པའི་བཀའ་དིན་
གང་ཡོད་པ་དེ་དག་དེ་རིང་འདིར་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་ནས་ཞིབ་ཕའི་ཐོག་ནས་དེ་
རིང་འདིར་སྙན་སྒྲོན་གནང་བ་དང། སྙན་སྒྲོན་གནང་བ་གཞི་བཟུང་གིས་ང་ཚོ་ཚང་མས་དཀིལ་འཁོར་དེའི་ནང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བོད་མི་
ཡོད་དོ་ཅོག་གིས་མཁེན་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཅིག་མཐོང་སོད་ཀི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་གང་ཟག་སོ་སོར་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ༸གོང་
ས་མཆོག་ཡང་ཡང་མཇལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ང་ཚོར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་ཡང་ཡང་མཇལ་བ་ལས་༸གོང་
ས་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་གསུང་གི་བདུད་རི། ཐུགས་ཀི་དགོངས་གཞི་དེ་ང་ཚོས་ཕག་བངར་འཁོལ་ཐུབ་པ་ཞིག་བ་རྒྱུ་དེ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་
ཞིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གི་སོ་སོས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་འཛིན་གི་ཡོད། དེ་ནས་འཛམ་བུ་གིང་གི་དབུ་ཁིད་གཞན་ཚོར་ཆ་བཞག་
པ་ཡིན་ནའང་། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་གུས་བརི་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ངས་འདིར་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། མང་པོ་ཞིག་ལ་ང་
ཚོས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་མཛད་འཕིན་གི་ཐོག་ལ་ངས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་
མ་རེད་ལ། འབི་ཐུབ་རྒྱུའང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདི་ལྟ་བུའི་གུས་བརི་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ངབས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དེ་བས་ཀང་རང་བཞིན་གི་
ངེས་པ་རེད་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་འདི་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས། དེ་རིང་དུས་ཚོད་དང་གནས་བབ་མང་པོའ་ིཐོག་ལ་བཞག་དགོས་ཀི་
ཡོད་པ་ཡིན་དུས། ངས་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་གང་གནང་བ་དེར་གུས་བརི་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་
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པོ་མཆོག་ལ་བ་ན་མེད་པའི་བཀའ་དིན་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུའི་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་དང་སགས་མཚམས་བཞག་ཆོག་པ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རིང་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་ཉིན་མོ་འདིའི་ཐོག་ལ་
ང་ཚོ་འདིར་ཆོལ་གསུམ་ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ལྷན་འཛོམས་ཡོད་པ་དང། དེའི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་
ནས་དེ་རིང་གཙོ་བོ་དེ་བོད་གངས་ཅན་ཞིང་གི་བོད་རེ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁི་བཙན་པོ་ནས་བཟུང་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་གངས་ཅན་ཞིང་ལ་ག་མ་
ཉམས། གྲུ་མ་ཞིག་པར་ཡོད་བསད་པའི་གཡུང་དྲུང་བོན་གི་བངན་པའི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམས་
བྱུང་། གཞན་ཚང་མ་འདིའི་ནང་དུ་བིས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ནས་བཟུང་དེ་༸གོང་ས་སྐུ་ཕེང་རིམ་བོན་གི་ནང་ནས་
༸གོང་ས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་བོད་གངས་ཅན་ཞིང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ལུགས་གཡུང་དྲུང་བོན་གི་བངན་པ་རིན་པོ་
ཆེར་བཀའ་དིན་སོང་གནང་མཛད་ངངས་ཀི་སྐོར་ལ། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གིས་དགོན་སེ་ངོང་ཕག་ལྷག་ཙམ་ཞིག་གཏོར་བཤིག་
བཏང་བའི་ནང་དུ་བོན་གི་དགོན་སེ་གཅིག་ཀང་མ་ལྷག་པར་ཡོད་ཚད་ཚང་མ་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་རེད། འདིའི་རེས་སུ་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་
པའི་རེས་སུ་༸རྒྱལ་བ་སན་རིའི་ཡོངས་འཛིན་བངན་འཛིན་རྣམ་དག་རིན་པོ་ཆེ་ ༡༩༦༡ ལོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
དང་ཐོག་མར་མཇལ་འཕད་བྱུང་སྐབས། བོད་གངས་ཅན་ཞིང་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་ཁ་བལ་ཐབས་མེད་པའི་བངན་པ་འདི་བདག་སོང་བེད་དགོས་
ན་ཁེད་རང་ཚོས་བེད་དགོས་པ་རེད། ངས་དེའི་བངན་པའི་གནད་དོན་འདི་གང་ཡང་ཤེས་ཀི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་མཐུན་རེན་དང་སོངས་
གོགས་ག་རེ་བེད་དགོས་པ་དེའི་འགན་ཆ་ཚང་གནང་གི་ཡིན་གསུངས་ནས། དེའི་སྔོན་ནས་ང་ཚོའི་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་གནས་
ངངས་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་བོན་པོར་བལྟ་ངངས་མི་འད་བ་ཡོད་པ་དང། བོན་པོ་དང་ཁ་ལག་འབེལ་ན་ངན་སོང་དུ་ལྟུང་འགོ་ཡི་རེད་
ཟེར་བ་སོགས་དེ་འད་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ར་མེད་ཕིན་ནས་མདོར་བསྡུས་ན་འཛམ་བུ་གིང་ས་ཆེན་པོ་འདིའི་ཐོག་
ལ་བོན་པོ་དེ་ཚོ་གོ་འཕང་མཐོན་པོའ་ིཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའི་བཀའ་དིན་བ་ན་མེད་པ་དེ་ཐོག་མར་བསངས་གནང་ནས། ཆོས་ཚོགས་
ཐེངས་དང་པོའ་ིསྐབས་སུ་བོན་པོའ་ིམི་ཕར་ཡོང་གི་ཡིན་ཟེར་མཁན་མེད་ནའང་ཚུར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་གནང་ནས་ཡར་བཅར་
ཐུབ་རྒྱུ་དང། འདི་ནང་བཞིན་གཞན་སི་འཐུས་ཀི་གནས་ངངས་ཡིན་ནའང་འད། དམིགས་བསལ་༸རྒྱལ་བ་སན་རི་བའི་མཁན་ཆེན་
༸སབས་རེ་སན་རིའི་ཁི་འཛིན་རིན་པོ་ཆེར་གཡུང་དྲུང་བོན་གི་བངན་པའི་མངའ་བདག་ལ་ ༡༩༧༨ ལོར་མར་གསོལ་སལ་གནང་ཟེར་
ནའང་དོན་དམ་གནང་བ་དང། དེ་ནང་བཞིན་གི་བཤད་གྲྭ་འཛུགས་རྒྱུ་དང། སོབ་གྲྭ་འཛུགས་རྒྱུ། གཞིས་ཆགས་འཛུགས་རྒྱུ་དང་དེ་དག་
ཚང་མར་བཀའ་འཁོལ་དགོངས་སྐོར་རིམ་པར་ཞུས་ནས་ཐུགས་བཞེས་གནང་ནས། ང་ཚོར་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་གནང་ནས་
བསངས་བསད་པའི་གནས་ངངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད། དེ་ནང་བཞིན་ཝཱ་ར་ཎཱ་སི་བོད་ཀི་ཆེས་མཐོའ་ིསོབ་གཉེར་ཁང་ལ་བོན་གི་སེ་
ཚན་བཙུགས་རྒྱུ་དང། དེ་ལ་སོགས་པའི་གནས་ངངས་མང་པོ་ཞིག་བསངས་ནས་དོན་དག་ཆོས་ལུགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཐད་ཀར་དང་དངོས་
བརྒྱུད་རིམ་པའི་ཐོག་ནས་བཤད་དགོས་ན་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། བོན་པོའ་ིལུགས་ལ་ཕི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལས་བརྒྱུད། ནང་
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ན་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་རོགས་པའི་སྐུ་ལས་བརྒྱུད། གསང་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་བོན་གི་སྐུ་ལས་བརྒྱུད་ཅེས་མདོར་བསྡུས་ན་བོན་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་
པོ་ནས་དཔལ་ལྡན་དིན་ཆེན་ར་བའི་བ་མ་བར་དུ་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་ཟམ་མ་ཆད། ཐུགས་རེའི་བིན་རླབས་ཀི་ན་བུན་མ་ཡལ་བ་མདོ་
སྔགས་སེམས་གསུམ་རོམ་གི་གཞུང་ལུགས་ཚང་མའི་འགོ་ངངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་བརྒྱུད་པ་དེ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་འདའི་མཐུན་རེན་བདག་རེན་གནང་བར་བརེན་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་འཛམ་གིང་གང་དུ་ཕིན་པ་ཡིན་ནའང་
གནས་ངངས་དེ་འདའི་ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་དང། ཚང་མས་གཟིགས་ཐུབ་པའི་གནས་ངངས་ཆགས་བསད་པ་དེ་ཧ་ལས་པ་དང་ཚད་ལས་
འདས་པའི་བཀའ་དིན་བ་ན་མེད་པ་འདི་ང་ཚོ་སེ་ཚན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་དེ་འད་ཡིན་དུས། གཞན་རྣམས་ལ་བཤོད་མི་དགོས་པའི་
གནས་ངངས་དེ་འད་ཆགས་བསད་ཡོད་ཅེས་དེ་རིང་སིངས་ཆ་འདིའི་ཐོག་ལ་དན་གསོ་ཞིག་ཞུས་ན་དན་སོང། ཚང་མས་གང་ལ་གང་
འཚམ་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་གནས་ངངས་དེ་འདའི་ཐོག་ནས། མཐའ་མ་དེར་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། བཀའ་
བཞིན་སྒྲུབ་པ་མཆོད་པས་མཉེས་དགོས་ཀི་རེད། བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་མཆོད་པས་མཉེས་པར་བེད་པ་ལ། བཤད་སྒྲུབ་ཀི་སོབ་གཉེར་གི་
གནས་ངངས་ཐོག་ནས་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་ཡིན་ནའང་གཙོ་བོ་དེར་བལྟ་དགོས་ཀི་རེད་དན་གི་འདུག ང་ཚོ་དཔལ་གཤེན་བངན་སན་རི་གིང་
ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཐེངས་མ་གཉིས་ལ་ཞབས་སོར་བཀོད་གནང་བ་རེད། བཀའ་སོབ་ལམ་ངོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་གནང་བར་
བརེན་ནས་གཙོ་བོ་དེའི་སྔོན་ནས་སབས་འཇུག་གནང་བ་ནས་བཟུང་ངེ་གཡུང་དྲུང་བོན་གི་མདོ་སྔགས་སེམས་གསུམ་གི་གཞུང་ལུགས་
དང་ཐུན་མོང་གི་རིག་གནས་བཅས་པར་བསབ་པ་སོབ་གཉེར་གནང་མཁན་བོད་ཕི་ནང་གང་ས་གང་དུ་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་ནས་ད་ལྟ་བར་
དུ་འགོ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་དུའང་འགོ་རྒྱུ་རེད། རང་ངོས་ནས་ཀས་འགན་འདི་འཁེར་བསད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་ཀི་
ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་སྐད་ཆ་ཤོད་ས་རེད། དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བངོད་པ་འདི་མིས་གཏོང་
གི་རེད། མ་འགིག་མ་འཐུས་པ་དེ་སོ་སོས་གེང་དགོས་པ་དེ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་དེ་སྔ་ཡང་གེང་ཡོད་ལ། ད་དུང་ཡང་གེང་གི་ཡིན། 
མཐའ་དོན་དེར་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་གཙོས་པའི་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བངན་འཛིན་གི་སེས་བུ་གང་ན་སུ་
བཞུགས་པ་རྣམས་ཀི་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་གཡུང་དྲུང་གི་ཁི་ལ་རག་ཏུ་བརན་ཅིང་འཛམ་གིང་ཞི་བདེས་ཁབ་པའི་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐ་
ཚན་མུ་ཙུག་སར་རོ། 
 
ཚོགས་གཙོསེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་འདི་སྒང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཞིག་
བྱུང་སོང་། ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། མང་པོ་ཞིག་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཞུས་ན་ཚར་ཐུབ་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་
རེད། ད་ལྟ་དུས་ཚོད་འདི་ག་རང་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་སྐུ་ཚབ་རེད། ཆོས་བརྒྱུད་ཆ་ཚང་གི་སྐུ་ཚབ་རེད། འདིའི་ནང་འཛོམས་ནས་སྐད་ཆ་
བཤད་རྒྱུ་དེ་ག་རང་ཁོར་ཡུག་བྱུང་བ་དེ། ༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་བཀའ་དིན་ཉག་ཅིག་ལ་བརེན་ནས་ད་ལྟ་འདི་བྱུང་བ་རེད། 
ངས་འདི་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཆོས་རེ་ཚོའི་ངེང་ནས་འདི་འད་བས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སིལ་བུར་ཐོར་བ་ནས་བཟུང་ངེ། འགོ་མགོན་ཆོས་རེ་
འཕགས་པ་སྐབས་ལ་ཕན་ཙམ་བྱུང་ཡོད་འགོ ༸གོང་ས་ལྔ་པ་ནས་ཏོག་ཙམ་བྱུང་ཡོད་འགོ། དེ་མ་གཏོགས་ད་ལྟ་༸རྒྱལ་བ་བཅུ་བཞི་པའི་
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བར། ད་ལྟ་འདི་འད་བས་བསད་རྒྱུ་གོ་སྐབས་དེ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་གནས་ཚད་འདི་རང་གི་སྒང་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་
ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་ནས། ང་རང་ཚོ་བརེ་བས་བསངས་བཞག་པའི་བཀའ་དིན་གི་ཆ་ཕ་མོ་འདིའི་ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་
རོགས་ཐུབ་ཀི་རེད། དན་གསོ་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་ནི་ངས་གནས་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ལ། དན་གསོ་ཞུ་
རྒྱུ་གཅིག་ལ་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ་རེད། གོང་ནས་ཕག་སེལ་ཞིག་གིས་བཀའ་གནང་སོང་། ཁ་སང་ཡང་ཕན་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན། 
ཚོར་བས་ཟིན་ནའང་རེད། ཚོར་བས་མ་ཟིན་ནའང་རེད། གང་ཡིན་ན་འགན་མ་འཁེར་རྒྱུ་ཞུས་ནའང་རེད། དེ་རིང་སང་ཉིན་གནས་ཚུལ་འདི་
ནང་འཁོད་པ་ནང་བཞིན། ངས་ཚིག་འདི་མར་ཀློག་བཞག་རྒྱུ་ཡིན། དེང་སྙིགས་ལྔའི་རང་མདངས་ཆེས་ཆེར་བདོ་བའི་དུས་འདིར་མི་ཡི་
བསམ་སོད་བཅུན་མི་ཐུབ་པའི་ངང་འདི་ལྟར་ལགས་ཀང་ཞེས་དེ་ག་རང་རེད། འདི་འདའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་གི་ཡོད་པ་དེ། དོ་སང་བེད་
དགོས་ཀི་རེད། རྒྱ་ནག་ཕོགས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོ་ནང་ལོག་གི་བསམ་པ་དང་སོད་པ་བེད་མ་ཐུབ་མཁན་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་
བཞག་པ་དེ་ཚོ། གོང་ནས་སི་འཐུས་ཕག་སེལ་ཞིག་གིས་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ཚོ་དགོངས་པར་བཅངས་ནས། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཡང་ང་རང་
ཚོས་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་རྒྱུ་དང་། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ལ་དོ་སང་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་འདུག  འདིར་ཆ་
ཤས་འདི་བངས་ནས་ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རིང་གཞུང་འབེལ་གི་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་འདིར་རྒྱབ་
སོར་གཙང་མ་ཞུས་ནས། ད་ལྟ་རྒྱུན་ལས་ཚོས་འདིར་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བསམས་ཕེབས་པ་འདིར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དེའི་ཐད་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་༸གོང་ས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་གསལ་པོ་རྒྱས་
བཞིན་རྒྱས་པ་ཞིག་མར་བཀོད་གནང་འདུག འདིར་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་ཡིན་
ནའང་རེད། བཀའ་དིན་རེས་དན་དེ་མི་ཐོག་མི་ཐོག་ར་བ་ནས་བརེད་མི་ཡོང་བའི་གནས་ངངས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསད་པའི་སྐབས་སུ་
ངས་འདིར་མང་པོ་ཞིག་ཞུ་མི་དགོས་པ་རེད། དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེར། ང་རང་ཚོར་འཁེལ་བའི་ལས་འགན་ཚང་མ་ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དོན་
དམ་པའི་ཐོག་ལ་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག དེ་ནས་གསུམ་པ། སི་མཐུན་བསོད་ནམས་གསོག་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟའི་འཆར་
བོད་ནང་གི་གནས་ངངས་གཉན་འཕང་ཅན་གི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ཚོས་སི་མཐུན་བསོད་ནམས་གསོག་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་
ངོས་ནས། ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ནང་ཁུལ་ལ་འཐེན་འཁེར་དང་རོག་ད་ཆེན་པོ་མི་ཡོང་བའི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ཚང་མའི་
ལས་འགན་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ནས་བཞི་པ་དེར། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིམཛད་འཕིན་རྒྱས་པའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་
ནག་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། དོལ་རྒྱལ་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། གནོན་གགས་ཆེན་པོ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སྐུའི་
སྲུང་སོབ་ལ་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་གནས་ངངས་དེ་དག་ཆགས་སོད་སྐབས། སིར་དཔལ་ལྡན་བདེ་སྲུང་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་
རྒྱ་གར་ཡིན་ནའང་རེད། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཚང་མས་གང་ཡོང་ཡོང་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐབས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གང་དུ་བསངས་པ་
ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་ཚང་མས་ལས་འགན་ཡིན་སྙམ་ནས་དོ་སང་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག ལྔ་པ་དེར་སྐད་ཆ་



93 
 

ཙམ་མིན་པར་དོན་གི་བདག་པོ་ང་རང་ཚོས་ག་རེ་གནང་ཐུབ་ཀི་འདུག་ཟེར་བ་འདི་དམ་བཅའ་ཕུལ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེར་བརེན་ང་རང་སྒེར་གི་
ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཞབས་ཕི་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞུ་ཐུབ་པ་དེ་ཞུས་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་མང་པོའ་ིརིང་ལ་དེ་འད་ཞིག་ཞུས་ཡོད། 
ད་ལྟའང་སོ་སོའ་ིམི་ཚེ་འདི་ཡོལ་ཡོལ་བར་དུ་བོད་བངན་སིད་ཆེད་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་ནས་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་
དམ་བཅའ་གཙང་མ་དེ་དེ་རིང་འདིར་དེ་འད་བས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད། མཐའ་མ་དེར་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་ཚེ་ཁི་ཕག་
བརན་པ་དང་། བོད་ཀི་བདེན་དོན་མྱུར་དུ་གསལ་རྒྱུ་དང་། བོད་གཞིས་བེས་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བ་དང། བོད་མིའི་ནང་དུ་མཐུན་སྒྲིལ་
ཡོང་བའི་མཐའ་བསོམས་འདིར་སོན་ལམ་དེ་འད་བས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རོང་པོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རིང་གཞུང་འབེལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེའི་ཐོག་ར་བའི་༸སབས་མགོན་རིན་
པོ་ཆེའི་གསང་བ་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་གེང་ཚར་རྒྱུ་ཞིག་དང་བརོད་ཚར་རྒྱུ་ཞིག་མེད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཡིག་ཆའི་
ཐོག་ལ་བཞག་པ་རེད། དེ་བསར་ཟློས་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་སིར་བཏང་༸རྒྱལ་བ་བཀའ་དིན་ཅན་གི་གསང་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་སི་དང་། 
ལྷག་པར་དུ་དན་དགོས་པ་གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ལ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་སྒྲུབ་པའི་ཐོག་ནས། དགུང་གངས་ ༡༦ ནས་
རྒྱལ་སིད་ཆོས་སིད་བཞེས་པ་ནས་བཟུང་ངེ་བོད་མི་རིགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལམ་དུ་འཁིད་རྒྱུའི་མཛད་རེས་གནང་བ་
དང་། འདི་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་གལ་དང་འགངས་གང་ལ་ཐུག་པ་དང་། དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་ཅིག་ལ་ཐུག་པ་ཡིན་ནའང་
༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལམ་ངོན་གི་འོག་ལ་ཟླ་སྒྲིལ་ཐུབ་པ་དེ་ཧ་ཅང་གིས་བོད་མི་རིགས་ལ ་བཀའ་དིན་ཆེ་བ་
གཅིག་དང་། མ་ཟད་རྒྱ་མི་རིགས་ལ་ཡིན་ནའང་དེའི་བཀའ་དིན་བསམ་ཤེས་པ་ཞིག་དང་དགོས་ངེས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་འདི་གཅིག་ཡིན། དེ་ནང་བཞིན་མ་འོངས་པ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་འཚེ་བ་མེད་པའི་ལམ་ལ་འགོ་དགོས་པ་དེ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་
ཆེའི་དགོངས་གཞི་ཡིན་པ་དང། བཀའ་དིན་རེས་དན་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་སོ་སོར་
མཚོན་ན། རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དེ་རིང་གོས་ཚོགས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་འདིའི་ནང་དུ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་རང་བཞིན་
ལྡན་པའི་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཞུ་དགོས་རྒྱུའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་སེབས་པ་ཡིན་ངབས། དེའི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅིག་གཉིས་གཉིས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། 
༸རྒྱལ་བ་བཀའ་དིན་ཅན་དེའི་ཐུགས་བསེད་སོན་ལམ་དང་ཕོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐབས་ནས་༸རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་
པའི་སྐུའི་སེ་བ་བཟུང་བ་ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པར་བཀའ་དིན་གཞན་དང་མི་འད་བ ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་དང། 
ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའ་ིསྐབས་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་ཆོས་སིད་ལུགས་གཉིས་ཀི་མཛད་འགན་བཞེས་པ་ནས་བཟུང་རི་
བོ་དགེ་ལུགས་པར་དམིགས་བསལ་གི་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ། ད་ལྟའི་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་རང་བཞིན་གིས་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་
ཀར་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་བཅས་པའི་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པ་ཁ་རུབ་རུབ་ཅིག་མདོ་སྔགས་ཟུང་འབེལ་གི་བངན་པ་འཆད་ཉན་བཤད་
སྒྲུབ་ག་མ་ཆག་གྲུ་མ་ཉམས་པར་གནས་བསད་པ་དེའང་༸རྒྱལ་བ་བཀའ་དིན་ཅན་དེའི་བཀའ་དིན་ཡིན་པ་ཞིག་ང་ཚོ་རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའི་
ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་ལ།ཤུདེ་བཞིན་ད་ལོ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ ༢༠༡༥ ནས་ ༢༠༡༦ གི་ཕི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ བར་དུ་ང་
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ཚོས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དིན་རེས་དན་སྲུང་བརི་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཆེད་དུ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད་ལ། འདི་ནང་བཞིན་འགོ་
རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཞིག་བང་བསྒྲིགས་ནས་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བཞག་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དེ་ནས་ལྷག་པར་དུ་༸རྒྱལ་བ་བཀའ་དིན་ཅན་དེས་སངས་རྒྱས་ཀི་བངན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉམས་པ་སར་གསོ་དང་མི་ཉམས་གོང་
འཕེལ་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། སིར་བཏང་སངས་རྒྱས་ཀི་བངན་པའི་གནས་གཞི་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་བསབ་པ་དེའི་
ཐོག་ནས་ཕར་དགེ་ཚུལ་སོང་བསྒྲུབས་བཞག་པའི་གངས་འབོར་ཡིན་ནའང་ ༢༠༠༡ བར་དུ་དགེ་སོང་གི་གངས་ ༨༧༧༩ བསྒྲུབས་གནང་
ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ཆིག་ཁི་ཟིན་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དགེ་ཚུལ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་ ༢༨༠༠ ལྷག་ཙམ་བསྒྲུབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་བཞིན་བ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་རྒྱལ་དབང་ཀར་པ་གཙོས་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༡ བར་ཡང་སིད་ཀི་ངོས་འཛིན་གི་གངས་
འབོར་ ༧༥༠ མ་ཟིན་ཙམ་ཐུགས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་རེད། བསམ་བོ་དེ་ལྟར་གཏོང་སྐབས་མཛད་བཟང་གནང་བཞག་པའི་ལྷག་པ་ཚུལ་
ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་གཞི་ལ་བཟུང་བའི་ཐོག་ནས་བངན་འཛིན་གི་སེས་བུ་དམ་པ་དེ་ཙམ་གིས་རང་གཞི་ལ་བཞག་པ་དང་། དེའི་ཐོག་ལ་
འཆད་ཉན་གནང་བཞག་པ། དཔེ་མཚོན་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ལམ་རིམ་ཁིད་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ཀིས་གཙོས་པའི་མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་
ཆེན་ཁིད་རྒྱུན་ཆད་ལ་ཉེ་བ་དེ། ཁོང་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་གཞན་ལ་གུས་ཕག་འཚལ་ཏེ་གསན་པ་གནང་ངེ། རྒྱ་ཁབ་
ཏུ་མར་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་བ་ཡིན་ན། ཧ་ཅང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ལ་བྱུང་མ་མྱོང་བ་དང་། བངན་པ་རིན་པོ་ཆེ་
ལ་བཀའ་དིན་ཆེ་བ་རེད། དེས་ན་རྒྱ་ནག་གི་ངོས་ནས་བོད་ནང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་བངན་པ་མེད་པ་བཟོས་པ་དང་བོད་བརྒྱུད་ནང་བངན་
མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དེ། བོད་ཕི་ལོགས་ལ་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དིན་ཅན་གི་བཀའ་དིན་གིས་ས་ཁབ་རྡོ་ཁབ་
གནང་འདུག་པས། རྒྱ་གཞུང་གི་རི་ལམ་དེ་བསྒྲུབ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དུས་ཚོད་དེ་ཙམ་མེད་པས། ཆོས་བརྒྱུད་ཀི་སི་
འཐུས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་༸རྒྱལ་མཆོག་བཀའ་དིན་ཅན་གི་ཆོས་དང་ཆབ་སིད་ཀི་གསང་བ་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་བརོད་མི་ཚར་ལ། 
ཆོས་ལུགས་ཀི་ཐོག་ནས་དེ་དང་དེ་འད་བའི་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པས། ཆོས་ལུགས་ཡོངས་དང་སྒོས་སུ་རི་བོ་དགེ་
ལུགས་པའི་ངོས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་ངལ་ག་ཚད་ཅིག་བསོན་གི་ཡོད་པ། ཆོས་ལུགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སྲུང་སོབ་བེད་པའི་
རེ་བ་ངོང་ཟད་དུ་མ་བཏང་བ་བེད་པ་དང་། གཞན་སངས་རྒྱས་ཀི་བངན་པ་ཉམས་པ་སར་གསོ་དང་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་
འབད་བརོན་གནང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་གི་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སྒང་ལ་གོ་སྐབས་ལེན་རྒྱུ་བྱུང་བ་དེ་
ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱུན་ལས་ཀིས་འདི་བསམས་ཕེབས་པར་ཚང་མ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བ་དང་། སོ་སོའ་ིཚོར་བའི་
ཐོག་ནས་ཚིག་གཉིས་གསུམ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སིར་བཏང་ནས་ངས་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་ལོ་འདི་ལྟར་བས་ནས། གསལ་བསྒྲགས་
གནང་བའི་སྐབས་ལ་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ང་ཚོས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ནས། དུས་ཆེན་རེད། འདི་ཐོག་ནས་བཀའ་དིན་རེས་དན་འདི་
གང་འད་བས་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་གི་རེད་ཅེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཕལ་ཆེར་ལོ་འདི་རོགས་ལ་ཉེ་བ་རེད། ལོ་གཅིག་འདི་དམིགས་
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སུ་བཀར་ནས་གནང་ཐུབ་པ་དེ་དཔེ་ཡག་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་དིན་རེས་དན་དེ་ལོ་གཅིག་རིང་ང་ཚོ་དམིགས་བསལ་གཏན་འབེབས་
ཙམ་མ་ཡིན་པ། རྒྱུན་དུ་བེད་དགོས་པ་དན་དགོས་རྒྱུ་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག དེར་བརེན་སོ་སོ་རང་ཉིད་དང་པོ་གོས་
ཚོགས་ནང་སྐབས་བཅུ་བཞིའི་སྐབས་སེབས་ནས་ཚོར་བ་གགས་ཆེན་པོ་ཞིག དེའི་སྐབས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་འདིར་མར་ཕེབས་ནས་སི་
འཐུས་གསར་པ་སེབས་པ་ཚོར། སོ་སོའ་ིངོ་སོད་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་ངོ་སོད་བེད་པའི་སྐབས་ལ་བཀའ་ཞིག་ཕེབས་པ་དེ། ག་དུས་
ཡིན་ཡང་བརེད་ཀི་མི་འདུག ཁེད་རང་ཚོ་མི་མང་དཀྱུས་མ་ནས་སེབས་པ་ཚོས་མི་མང་དཀྱུས་མའི་དཀའ་ངལ་དང་གནས་དོན་དེ་ཚོ། 
འདིར་ཡར་འཁེར་ཡོང་ཐུབ་པ་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དེ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་། སེམས་ནང་ལ་བཅངས་ནས་གང་ཐུབ་ཞུ་ཡི་
ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ངས་རེ་བ་རྒྱག་རྒྱུ་དེ། ད་ལན་ང་ཚོས་བཀའ་དིན་རེས་དན་དེ། ད་ལྟ་བར་བཀའ་དིན་རེས་དན་དེ་བགངས་པ་ཡིན་
ནའང་བགང་ཐུབ་པ་མི་འདུག ཡིན་ནའང་གལ་ཆེ་བ་དེ་བཀའ་དིན་རེས་དན་སྐབས་ང་རང་གང་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་དོན་ལ་དཔག་ནས་ག་རེ་
བེད་ཐུབ་ཀི་འདུག བཀའ་དིན་རེས་དན་བསམས་ནས་ག་རེ་བེད་ཐུབ་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེས་ན་༸སབས་མགོན་
རིན་པོ་ཆེས་རེ་བ་གནང་གི་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་འཁུར་དེ། ང་ཚོས་ཆ་ཚང་ཞིག་མང་གཙོའི་ལམ་སོལ་ཡོད་པ་ལྟར་ཏག་
ཏག་ཅིག་འགན་འཁེར་ཐུབ་པ་དགོས་ཀི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཤར་གིང་བངན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཤར་གིང་བངན་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ལགས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གི་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དགོངས་དག 
ངའི་བསམ་བོ་ལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་རེད་ལབ་དུས་ཕར་དིན་ལན་འཇལ་རྒྱུ་རེད་བསམས་བྱུང། ངས་ཚིག་མཛོད་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན། 
རེས་ཟེར་བ་དེ་དན་གསོ་བས་པའི་དོན་རེད་འདུག ངའི་བསམ་པར་འཇལ་དེ་ཕར་བཀའ་དིན་འཇལ་བ། ད་བར་དུ་ཚུར་བྱུང་བ་ལ་དིན་ལན་
འཇལ་བ། བཀའ་དིན་དེ་ལ་བསམ་གཞིགས་བེད་པ་དང་། དེ་བརེད་མེད་ལབ་པ་དང་། གསོལ་འདེབས་བེད་པ་དང་། གསོལ་བ་ཕུར་
ཚུགས་ཙམ་མ་ཡིན་པ་དངོས་གནས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོགཤུ ཕག་སེལ་སི་འཐུས་དང་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་
གོང་དུ་གསུངས་པ་བཞིན། མཛད་འཕིན་དང་བཀའ་དིན་དེ་བཤད་བསད་པ་ཡིན་ན་ཉིན་མ་མང་པོ་འགོར་འགོ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། དེའི་སྒང་ལ་
མང་པོ་བཤད་མི་དགོས་པ་བ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་དངོས་གནས་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་པ་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། 
བོད་མི་ཚང་མ་ས་ཐག་ཐག་ང་ཚོའི་ནང་ལ་མཐུན་པོ་བེད་རོགས་ཞེས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཀའ་གནང་བཞིན་ཡོད། བཀའ་དེ་ལྟར་ལག་བངར་
ལ་འཁེར་དགོས་པ་རེད། 
 གཉིས་པ་དེ་ལ་དངོས་གནས་བཀའ་དིན་འཇལ་རྒྱུ་དེ་རེས་མིན་པར་འ་འཇལ་དེ་གནང་རྒྱུ་དང་། ན་ནིང་ལོ་ནས་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས། དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རེ་
ལྔ་ལ་གནས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་འདོད་ཡོད་གསུངས་པའི་བཀའ་མོལ་དེ། གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་ནས་ཕི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་སེབས་པ་རེད། 
ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་མང་ཚོགས་ནང་ལ་ CN ད་རྒྱའི་ནང་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ Germany Hamburg ལ་
གསུང་བཤད་ཅིག་གནང་འདུག དེ་བཞིན་གསར་ཤོག་ཁག་གི་བཅའ་འདིའི་སྐབས་ལ་གསུངས་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ 
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ལ། དབིན་ཇིའི་ཚིག་ཅིག་ཞུ་ཆོག་པ་གནང་རོགས། AF གསར་ཤོག་གི་བཅའ་འདིའི་སྐབས་སུ་ང་རང་ཡང་ཕ་ཡུལ་ལ་ཕེབས་འདོད་ཡོད་
གསུངས་པ། ཕ་མའི་འདོད་པ་གཅིག་ཀང་ཡོད་པ། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ཀི་དབུ་འཁིད་ཡིན་པ་མ་ཟད་
འཛམ་གིང་ཡོངས་ཀི་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན། ནང་པའི་ཆོས་ཀི་བ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁིད་གཅིག་ཡིན་དུས། དེ་འད་ཞིག་ཏུ་མངོན་གྱུར་ཐུབ་
པ་ལ། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ནུས་པ་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་མི་ཤུཤེས་ཀང་། ཡིན་ནའང་སྒྲིག་འཛུགས་དང་གང་ཟག་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ཞུ་
གཏུགས་བ་དགོས་ཀི་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་འབད་བརོན་གང་ཞིག་བ་དགོས་ཀི་འདུག་གམ། འབད་བརོན་བས་པ་ནང་བཞིན་ཞིག་འགྲུབ་པ་
ལ། ཚང་མས་འགན་ཞིག་འཁེར་བ་ཡིན་ན། དེ་ལྟར་གྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་གཞི་ནས་བཀའ་དིན་གི་དིན་ལན་འཇལ་བའི་བ་གཞག་ཅིག་ཆགས་
ཀི་རེད་བསམ་གི་ཡོད། ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཚོས་གསུངས་པ་བཞིན་ད་ལྟའི་ཆར་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་ངངས་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཛ་དག་པོ་ཞིག་
ཆགས་བསད་ཡོད། ད་ལོ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་དགུང་ལོ་བརྒྱད་བཅུ་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། འཛམ་གིང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གཟིགས་
ཕོགས་དེ་གང་འད་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་མཚོན་ལྟ་བུར་ངའི་ངོ་ཤེས་པའི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་གང་གསུངས་
སོང་ཞུས་ན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབིན་སྐད་ཅིག་ཞུ་ཆོག་པ་གནང་རོགས། The Last Leader ༸གོང་ས་སྐུ་ཕེང་བཅུ་
བཞི་པ་ནང་བཞིན་དབུ་འཁིད་འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་སྒང་ལ་མཐོང་གི་མ་རེད། དེ་ལས་ལྷག་པ་ཡོད་སིད་ཀི་མ་རེད་ཅེས་དེ་ལྟ་བུའི་གཟི་བརིད་
ལྡན་པའི་དབུ་འཁིད་ཡིན་དུས། ཚོར་བ་ཞིག་ཡོད་དགོས་པ། སྐལ་བཟང་ཡིན་པ་ཤུཤེས་དགོས་ཀི་འདུག་ལ། ང་རང་ལ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་
ཡོད། དེ་བཞིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་དང་བཀའ་དིན་སེམས་ལ་བཅངས་པ་ཙམ་མིན་པར། ཕར་དིན་ལན་འཇལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སོ་སོའ་ིལངས་
ཕོགས་དང་མཉམ་རུབ་ཀི་ནུས་པ་དེ་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་པའི་འབད་
བརོན་དེ་གནང་བ་ཡིན་ན། བཀའ་དིན་གི་ལན་དེ་ལྟར་འཇལ་བ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་བཀའ་དིན་རེས་དན་གོས་ཆོད་ཀི་སྔོན་གེང་ནང་གི་གནད་དོན་ཁག་ཧ་ཅང་གི་ཞིབ་
ཚགས་དང་ག་སྒྲིག་པོ་བྱུང་འདུག དེ་བཞིན་དུ་གོས་ཆོད་དེ་དག་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་གི་དོན་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་བྱུང་འདུག དེ་དག་ཚང་མའི་
ཐད་ལ་ལྡབ་སོར་གི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སོ་སོའ་ིངོས་ནས་ད་བར་༸རྒྱལ་བ་
རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ག་རེ་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་འབད་བརོན་གང་འད་ཞིག་བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་བཀའ་དིན་རེས་དན་
ཞུས་པ་དང་མཉམ་དུ་ཡར་འབུལ་རྒྱུའི་གནས་བབ་དེ་འད་ཞིག་རེད་དན་གི་ཡོད། གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་བཀའ་གནང་
སོང་། བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པས་རབ་མཉེས་པ་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་དག་ང་ཚོས་མང་པོ་གོ་ཡོད་པ་རེད་ལ། 
དངོས་གནས་རེད། དེ་དག་སོ་སོའ་ིསྒང་ལ་བབས་པའི་སྐབས་སུ་གང་འད་བེད་ཀི་འདུག ང་ཟེར་བ་དེ་ར་ཆེ་དགས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་
ཆེའི་བཀའ་དེ་དག་རྡོག་རོལ་དུ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡོང་བསད་ཀི་འདུགཤུ ད་བར་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ག་རེ་གནང་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཆོས་ཕོགས་ཀི་བཀའ་མ་ཡིན་པར་ང་ཚོ་མི་ཕལ་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་བཟང་སོད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་པ་
རེད་ཟེར་བ་དེ་གཅིག་རེད། མི་བཟང་པོ་བེད་དགོས་པ་རེད། བཟང་པོ་བ་རྒྱུ་དེ་རྒྱུ་དཔལ་འབོར་གི་སྒང་ནས་གང་ཡང་སོད་རྒྱུ་མེད་ཀང་
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བསམ་བོའ་ིཁུར་ཕོགས་རེད། ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་དང་བེད་ངངས་བེད་ལུགས། སོ་སོའ་ིཉིན་རེའི་ལས་ཀའི་སྒང་ལ་སེབས་དུས་དང་པོ་ག་
ཚོད་བེད་ཀི་ཡོད། ག་རེ་ཐུབ་ཀི་འདུག ག་རེ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ང་ཚོའི་བསམ་ཤེས་ཀི་ཐོག་ནས་དེའི་རིགས་ལ་འཐུས་ཤོར་གི་
འདུག་ན། འཐུས་མ་ཤོར་བ་ག་རེ་འདུག སི་དོན་མིག་སྤུ་ཟིང་ཟིང་། རང་དོན་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་ག་ཚོད་ཅིག་བེད་ཀི་འདུག་གམ་
མི་འདུག ང་ཚོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ལ་ཡར་བཅར་ནས་མིག་ཆུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཞིག་རེད་ར་བ་ནས་དན་གི་
མེད། ཉིན་རེ་སོ་སོའ་ིལས་ཀའི་སྒང་ལ་བབས་ནས་ཤོད་དང་། ད་ལྟ་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གཟིགས་མཁན་ཚང་མས་དུས་རྒྱུན་དུ་ནས་ག་རེ་
གཟིགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། འདིའི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་གི་གང་ཟག་དེ་དག་གི་གནས་བབ་ལ་གཟིགས་ནས་བཞུགས་
ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ག་རེ་བས་ཡོད་པ་དང་ག་རེ་བེད་ཀི་འདུག  དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་བསམ་ཤེས་གནང་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། མི་གཞན་
དག་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས་ང་ཚོ་སི་འཐུས་ཀི་ངོས་ནས་ཆ་བཞག་ནའང་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སི་འཐུས་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བའི་རེས་ལ་སི་
འཐུས་ཀི་ལས་འགན་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ག་ཚོད་ཅིག་བངས་ཡོད། ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གིས་ལས་ཀ་བཀོད་སྒྲིག་བེད་པའི་སྐབས་སུ་
སྐུ་ངལ་ག་ཚོད་ཅིག་འཕད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གཞན་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས། དེ་ཚོའི་རིགས་ཚང་མར་འབད་བརོན་གནང་ནས་གང་ལྟར་སོ་
སོའ་ིལས་ཀ་ཏག་ཏག་བས་ཏེ་བཤད་རྒྱུ་མེད་པ་བྱུང་ཡིན་ན། འབད་བརོན་གནང་ནས་བཟང་ཤོས་ཤིག་རེད་བསམ་པ་ངས་དེ་དན་བསད་ཀི་
ཡོད། ཉི་མ་གང་འཁོལ་འཁོལ་དང་ལས་ཀ་ལ་གཡོལ་གང་ཐུབ་དེ་འད་མ་ཡིན་པར་གཅིག་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཞིག་
རེད་དན་གི་འདུག མི་ཕལ་པ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིགནང་ངངས་དེ་འད་ཞིག་རེད་བསམ་པ་དན་གི་འདུག དེ་ནས་གཞན་གནས་ཚུལ་
ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ལ། ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དེ་རིང་སང་ཉིན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ག་པར་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་བོད་པ་ཚོ་གཉོམ་ཆུང་ཡ་
རབས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་ཚོའི་ཐོག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ག་པར་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་ཐུགས་མ་ཕམ་པ་བཟོས་
དགོས་པ་དེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་རེད། ང་ཚོ་གཉོམ་ཆུང་མིན་པ་དང་མ་རབས་ཀི་སོད་པ་དེ་འད་བེད་མཁན་ཉུང་ཤས་ཤིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། 
༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་འཚེར་པོ་ཡོང་གི་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ནས་དེ་གསུང་གི་འདུག དེའི་འགོ་ཁིད་ཚོ་དང་མི་མང་ཚོའི་
བེད་བབ་འདི་འད་རེད་འདུག་ཟེར་མཁན་གཅིག་གཉིས་ཤིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་ངོ་ཚ་རྒྱུ་ཆགས་ཀི་རེད། ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་ལ་ཡང་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་དག་ཞུ་དགོས་ཆགས་པ་རེད། སུས་བཟོས་པ་རེད། ང་ཚོས་བཟོས་པ་རེད། དེ་བཞིན་གི་གནས་བབ་མི་
ཡོང་བར་གནང་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ག་དུས་བཀའ་གནང་བ་ཡིན་ནའང་ག་རེ་བཀའ་གནང་གི་རེད་ཟེར་ན། 
ང་ཚོ་ལས་འགན་ཡོད་མཁན་ཚོར་བངོད་པ་མིས་གཏོང་གི་རེད། ང་རང་ཚོ་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་སོན་ག་རེ་འདུག སོན་ཡོ་བསང་གི་ཐོག་ནས་
ལས་ཀ་བས་པ་ཡིན་ན་དེ་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མ་སོན་མེད་པ་ཆགས་ཀི་རེད། སོན་ཡོ་བསང་བ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་བཀའ་
གནང་བ་རེད། ང་ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་ན་སི་འཐུས་བས་ཏེ་ལོ་ ༡༣།༡༤ ཞིག་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ད་བར་དེ་འད་བས་ཏེ་ཡོང་བ་རེད། 
འཛིན་སོང་རིམ་པ་སུ་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་མི་སྡུག་ཤོས་ཤིག་ང་བརིས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་སང་ཉིན་གི་ད་རྒྱའི་ནང་ལ་ཆ་བཞག་
ནའང་གོས་ཚོགས་འཚོགས་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པའི་ངའི་རེས་སུ་གཅིག་བིས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁད་པར་ར་བ་ནས་མི་འདུག ངས་ག་རེ་
བེད་ཀི་ཡོད་ཟེར་ན། ཤེས་པ་དེ་དང་པོ་བ་རྒྱུ་དེ་རེད། མ་ཤེས་པ་དང་མ་ཐུབ་ན་དེ་སོ་སོའ་ིརོངས་པའི་དབང་གིས་རེད། གང་ཐུབ་པ་ཞིག་
དང་པོའ་ིཐོག་ནས་ Constructive Criticism དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དེ་ཞུ་ཆོག་པར་གིས། དེ་འད་ཞིག་ཡིན་བསམ་པ་དན་
གི་ཡོད་པ་རེད་མོད། ཡིན་ཡང་ཁོག་པ་ངོན་རྒྱུ་མེད་པར་བརེན་ཕག་སེལ་དེ་ཚོའི་ངོས་ནས་ཀང་རྣམ་རོག་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་
ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་བོ་ཕམ་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ཡང་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟང་སོད་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བ་རྒྱུ་དེ་དཔེ་མཚོན་
ཡག་པོ་ཞིག་རེད་དན་གི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོགཤུ གཞུང་འབེལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའི་སྔོན་གེང་གོས་འཆར་
དང་བཅས་པ་ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་སགས་ཏེ། ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་ནང་ལ་ཛ་དག་ཆེན་པོ་ཞིག་འགོ་
བཞིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཕི་རོལ་དུ་ཡང་ཚ་གི་ཚི་གི་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཡོང་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར། གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་
བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་ཅིག་བསམས་ཕེབས་པ་དེ། དུས་ལ་བབས་པ་འད་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་བསམ་པ་བྱུང་། དེ་དག་ཚང་མ་ལ་
བཀའ་དིན་དན་པའི་ཐོག་ནས་ཕག་ལས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ལ་དན་གསོ་ངེས་ཅན་ཞིག་གཏོང་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད། དེ་ནས་༸གོང་ས་
མཆོག་གི་བཀའ་དིན་དེ་གིང་གསུམ་གི་སོད་བཅུད་དེ་སོད་ལ་བཟོས་ཏེ། ས་བདུན་གི་རིན་པོ་ཆེའི་གང་ནས་ཕུལ་བ་ཡིན་ནའང་། ཁོང་གི་
བཀའ་དིན་གི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་གསབ་མི་ཐུབ་པ་དེ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད་བསམ་གི་འདུག སོ་སེ་ཕལ་པ་ང་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་ལྕེ་
བརྒྱར་སྤྲུལ་ནས་བསྐལ་པ་མ་རོགས་ཀི་བར་དུ། ཁོང་གི་བཀའ་དིན་དང་མཛད་པ་འཕིན་ལས་ཞུ་དགོས་པ་ཡིན་ནའང་། ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་མེད་
པའི་གནས་ངངས་ཤིག་ཡིན་པ་ཡིན་དུས། ངས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་མང་ཚོགས་ལ་བོད་མི་མང་སི་དང་། ལྷག་པར་དུ་བཙན་བོལ་དུ་བཞུགས་
པའི་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་ན་རེན་འབྱུང་རིགས་པའི་རྣམ་གཞག་གི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན་ན། ཐ་ན་དབུགས་ཤིག་བཏང་བ་ཚུན་
ཆད་ཀང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་ཉག་གཅིག་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེར་བརེན་བརོད་མཐའ་བལ་བའི་བཀའ་དིན་གི་བདག་ཉིད་
ཅན་ཁོང་གི་བཀའ་དིན་དན་པའི་ཐོག་ནས། བཀའ་དིན་དན་གསོ་བེད་དགོས་པའི་དགོས་པ་གཙོ་བོ་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། རེ་མི་ལ་རས་པས་
གསུངས་པ་བཞིན། རྒྱུ་འབོར་པའི་འབུལ་བ་བདག་ལ་མེད། ཕ་བ་མེད་ཞབས་ཏོག་སྒྲུབ་པས་འཇལ། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། ཁོང་གི་
བཀའ་དིན་རེས་སུ་དན་པའི་ཐོག་ནས་ཁོང་གི་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དེ་ང་ཚོ་
བོད་ཀི་ར་དོན་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་ཀི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ཟག་མི་རེ་ངོ་རེའི་བེད་
ཕོགས་ཀི་ཐོག་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་བ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ཧ་ཅང་གི་ར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བེད་པའི་ཐོག་ནས། དེ་མཁས་པ་ཞིག་
གིས་ཉམས་མྱོང་ཙམ་ཞིག་ཐོག་ནས་བིས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་དེ་ང་ཚོ་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ལ་
དམིགས་བསལ་གི་འབེལ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དན་དགོས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། འདི་ནས་རིས་
པའི་ལོ་ངོ་ངོང་ཕག་མང་པོའ་ིསྔོན་ལ་དུས་གསུམ་གི་༸རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་སིན་འཁིགས་པ་བཞིན་ཚོགས་
པའི་སྐབས་སུ། མཐའ་འཁོབས་གངས་རི་ལོངས་ལ་འདུལ་དཀའ་བའི་གདུལ་བ། ང་རྒྱལ་ཅན། ཕག་དོག་ཅན། འཁྲུག་རོད་ཅན། མང་པོ་
ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དུས་གསུམ་གི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་གཟིགས་ཏེ། ཞེ་ས་མ་ཞུས་ན་གང་དགས་ཅི་དགའ་བས་ནས་ཐུགས་
ཀིས་ཡལ་བར་དོར་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་དེར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་འཕགས་མཆོག་སན་རས་གཟིགས་ཀིས། ང་
ཚོའི་དཔེར་ན། ཕག་ཡར་བརངས་ཏེ་མཐའ་འཁོབས་གངས་ལོངས་ཀི་འདུལ་དཀའ་བའི་གདུལ་བ་དེ་དག་གི་ཆེད་དུ། ངས་བསྐལ་བ་བརྒྱ་
ཕག་ལ་དམྱལ་བ་མྱོང་དགོས་པ་ཡིན་ནའང་། ངས་འདུལ་ཐབས་བེད་ཀི་ཡིན། ཞེས་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་རེད། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ངེ་
འཕགས་མཆོག་སན་རས་གཟིགས་དེ་ང་ཚོ་བོད་གངས་ཅན་གི་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ་དང་། གསུང་མཆོག་ཡི་གེ་དྲུག་མ་དེ་ང་
ཚོ་བོད་གངས་ཅན་གི་ཆོས་སྐལ་ཆགས་པ་རེད། འཕགས་མཆོག་སན་རས་གཟིགས་ཀིས་དམ་བཅའ་དེ་ཕུལ་བ་ནས་བཟུང། ང་ཚོ་བོད་
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གངས་ཅན་གི་ལོངས་ལ་སྐབས་རེ་རྒྱལ་པོ། སྐབས་རེ་བོན་པོ། སྐབས་རེ་མི་དཀྱུས་མའི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ཏེ། ང་ཚོ་བོད་མི་རྣམས་བསངས་
གནང་བ་རེད། ལྷག་པར་དུ་༸རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕེང་རིམ་བོན་དེའི་ནང་ནས་ཀང་༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་འདི། ང་ཚོ་བོད་གངས་ཅན་
གི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཉག་ཕ་བའི་གནས་སྐབས། བོད་གངས་ཅན་གི་བོད་མི་དེ་ཚོ་ཡིན་ན། ཧ་ཅང་གི་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་དུས་
ཚོད་སོ་སོའ་ིལུང་པ་ལ་བསད་མ་ཐུབ་ནས། འཛམ་གིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་གར་འགོ་དགོས་པའི་གནས་བབ་དེ་འདའི་སྐབས་སུ། ཁོང་ངུར་
སྨྲིག་གར་གི་རྣམ་པ་རོལ་ཏེ་ང་ཚོ་དང་ཁ་མཉམ་ལག་མཉམ་ལ་ཕེབས་ཏེ། འཛམ་གིང་ས་ཕོགས་གང་སར་ཕག་གཉིས་ཐལ་མོ་སར་ཏེ། ང་
ཚོ་བོད་གངས་ཅན་གི་མི་དེ་ཚོ་འདི་ལྟར་ལྟོགས་ཀི་འདུག ལྟོ་ཞིག་སོད་རོགས་གིས། འདི་གང་གི་འདུག གོས་ཤིག་སོད་རོགས་གིས་བས་
ནས་ཕེབས་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གིས་གང་གནང་བའི་བཀའ་སོབ་དེ་དག་ཧོབ་ངེ་དན་བཞག་པ་དང་། ཧོབ་ངེ་བསམ་བཞག་པའི་
གནས་ངངས་ཤིག་མིན་པ། ཆ་ཚང་ང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབེལ་བ་ཆགས་བསད་པ་ཞིག་ཡིན་པས། བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པ་དེ་དཔེ་གལ་
ཆེན་པོ་རེད། བཀའ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ཡང་ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་པ་ལས། སོ་སོའ་ིའདོད་མོས་ཡོད་པ་དང་། སོ་སོའ་ིབསམ་བོ་དང་
མཐུན་པའི་བཀའ་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། སོ་སོའ་ིབསམ་བོ་དང་། ལྟ་བ་དང་མ་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། མ་གོ་མདོག་མདོག་
དེ་འད་བས་པ་ཡིན་ན། དེས་བཀའ་བསྒྲུབས་པ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པ་དང་། སོ་སོའ་ིདོན་སྒྲུབ་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཡིན་པས་མ་འོངས་པར་ཚང་
མས་རྒྱལ་བས་ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཞིག དུས་འདི་ནས་བཟུང་འགོ་བརམས་དགོས་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་འདིའི་
ནང་ལ་ཡོད་པ་ཚང་མས་དཔེ་ངོན་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ། དེས་མ་གཏོགས་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག དེ་རིང་གི་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདི་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་གི་ཡོད། 
རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་དེ་ནས་ཡར་ཁ་བལྟས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་ཐུབ་པ་དེ་གཙོ་བོ་༸རྒྱལ་བ་རིན་
པོ་ཆེ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ཕ་མའི་བཀའ་དིན་ཡིན་བསམ་གི་ཡོད། དེ་རིང་དེར་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་འདུག མང་དག་ཅིག་ཞུས་ཟིན་
སོང་། རང་ཉིད་རྒྱལ་སིའི་ནང་གི་འཐབ་རོད་བེད་མཁན་མི་ས་མང་པོ་ཞིག་དང་ཐུག་དུས། ཁོང་རྣམ་པས་ཀང་དེ་འད་ཞིག་བཤད་ཀི་འདུག 
ཁེད་རང་ཚོ་དབུ་འཁིད་གཞན་དང་མི་འད་བ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚོའི་འཐབ་རོད་ཀི་བདེན་མཐའ་གསལ་གི་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་
སོབས་པ་མཐོ་པོའ་ིངང་བཤད་ཀི་འདུག ང་ཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་དབུ་འཁིད་མེད་པ་དང་ནང་ཁུལ་ནང་འཁྲུགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། མ་འཆམ་པ་དང་
ཆིག་བསྒྲིལ་མེད་པ་དེ་འད་ཆགས་བསད་ཡོད། དེར་བརེན་ཁོ་ཚོས་ཚུར་བཤད་ཡོང་དུས། དེ་ང་རང་ཚོས་ཤེས་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་
འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་དེ་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་གི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། གང་དུ་ཡིན་ནའང་སོ་སོས་བཀའ་མོལ་
དེ་བརན་པོ་བཤད་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་རེད་ཅེས་ལབ་ན་ཡག་པོ་མི་འདུག་བསམ་གི་འདུག སོ་སོའ་ིསེམས་
པའི་ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བཅངས་ནས་ལྷག་བསམ་དང་དང་པོ་ག་ཚོད་ཡིན་མིན་སོ་སོ་རང་གིས་ཤེས་ཀི་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་སུ་
གང་གིས་ཤེས་ཀི་མ་རེད། དེར་བརེན་དེ་འད་མ་གསུང་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་གི་འདུག ག་དུས་ཡིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལག་པ་
ཕིས་ས་དང་མཚན་འབོད་ས་ལྟ་བུ་བས་ན་ངས་ཡག་པོ་མཐོང་གི་མི་འདུག དེ་བཞིན་གོས་ཆོད་ནང་ལ་ཞིབ་བཞིན་ཅིང་ཕ་བ་༸རྒྱལ་བ་རིན་
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པོ་ཆེ་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་འཁོད་འདུག ཡིན་ནའང་དེའི་ནང་ལ་མེད་པ་ཞིག་ངས་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ཞེ་ན། བོད་པའི་བུད་
མེད་ཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་སེབས་ཐུབ་པ་དེ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་བུད་མེད་ལ་དམིགས་བསལ་ཞབས་
ངེགས་གཉིས་རེ་གནང་བ་དེའང་བཀའ་དིན་ཞིག་རེད་བསམ་གི་ཡོད། བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ལྟ་བུ་ཡིན་ནའང་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་
ཡིས་སྔོན་མ་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་དེ་འད་ཞིག་བྱུང་ན་ཞེས་བཀའ་བསལ་བ་ལྟར་ ༡༩༨༤ ལོར་ཚོགས་པ་སར་
གསོ་བྱུང་ཡོད། ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་བུད་མེད་ཀི་ཐོབ་ཐང་རོད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀིས་འཐབ་རོད་ནང་བུད་མེད་ཀི་ཆ་
ཤས་ལེན་རྒྱུ་དེ་ལ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོ་གནང་ནས་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་དེའང་བསར་དུ་སར་གསོ་གནང་
བ་དང་། དེ་བཞིན་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བུད་མེད་སེབས་ཐུབ་པ་སོགས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་དིན་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གི་
ཡོད་པ་རེད། བསར་དུ་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་དན་སྐུལ་བས་པ་ཁོ་ན་ཡིན། ནམ་རྒྱུན་ངས་དེ་འད་བཤད་ཀི་མེད་ཀང་དེ་རིང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་
བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིན་དུས་བཤད་ན་བསམས་བྱུང་། ༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བ་ན་མེད་པའི་དབུ་
འཁིད་ལ་བརིས་ཀི་ཡོད་ན། ༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དབིན་ཇིའི་ཚིག་ཅིག་ཞུས་ན་ Role model རང་བརིས་ནས། ཁོང་གིས་
གནང་བ་དེ་ཆ་ཚང་ཡོང་མ་ཐུབ་ཀང་དེའི་ཟུར་ཞིག་སོ་སོའ་ིམི་ཚེའི་ནང་ཉིན་མ་རེ་རེ་ལ་གནང་ཐུབ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་གནང་དགོས་ཀི་རེད་
བསམ་གི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་གི་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་བསམས་ཐུབ་པ་དེར་བཀའ་དིན་ཆེ་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ཐོག་ལ་སྔོན་གེང་ནང་དུ་འཁོད་པ་དེ་དག་ཞིབ་ཅིང་ཕ་བ་རྒྱས་པ་ཞིག་བྱུང་འདུག རྒྱུན་ལས་ཚོར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། འདིའི་ནང་དུ་ཚུད་པ་དེ་དག་ལ་མོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང། དེའི་ནང་དུ་མ་ཚུད་པའི་གནད་དོན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་
བཀའ་དིན་ཞུས་ན་ཞུ་ཚོད་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་བ་འདི་བདེན་པ་རེད། མ་ཚུད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མར་བཏོན་
གནང་སོང་། དེ་དག་ལའང་རྒྱབ་སོར་དང་མོས་མཐུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་མོས་མཐུན་ཞུས་ནས་ང་རང་གིས་ཁ་བསོན་གང་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག དུས་ཚོད་བསི་ཚགས་ཞུས་ནས་དེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ནན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའི་གནད་དོན་གཉིས་ཙམ་ཞིག་བྱུང་སོང། 
གཅིག་ང་ཚོ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གཉིས་ཀིས་བཀའ་གནང་སོང། ང་ཚོ་ཚོགས་པ་སིད་སྡུག་ཁག་དང། གཞུང་འབེལ་དང་། མང་པོ་
ཞིག་གིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་གངས་བརྒྱད་བཅུར་ཕེབས་དུས། ཚང་མས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་བས་ནས་བརན་བཞུགས་རབས་དང་
རིམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཕུལ་གནང་གི་འདུགཤུ ཕུལ་ཡང་ཕུལ་དགོས་ཀི་རེད། འདི་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ང་ཚོ་ཚང་མས་བོད་མི་ཡོད་དོ་ཅོག་གིས་
ཕག་སེལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་མིག་དཔེ་ངོན་ནས་གཞི་རིམ་མི་མང་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་སྲུང་ཅི་སྒྲུབ་ཞུ་དགོས་པ་དེ་
གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་བསམ་གི་འདུག་སྙམ། གཙོ་བོ་བརན་བཞུགས་འདི་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོས་དུས་རག་ཏུ་༸རྒྱལ་བ་
རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་ག་རེ་ཕེབས་པ་འདི་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་བཞིན། སོ་སོར་རན་གི་ཡོད་ན་འདི་བེད་སོད་
བཏང་། རན་གི་མེད་ན་སང་མེད་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དེའང་རིམ་པས་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མིན་པར་ང་རང་ཚོ་སི་པ་རང་ཡིད་
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ལ་བཅངས་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ་ཕག་ལས་གནང་སྐབས། ད་ལོའ་ིབཀའ་དིན་རེས་དན་གི་ལོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དུས་རྒྱུན་དུ་ང་རང་ཚོར་འགན་
ཞིག་ཡོད་པ་རེད། འདི་རྒྱབ་བདུན་མེད་པར་གནང་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོ་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་
དུ་གཏམ་དཔེ་ཡོད་པ་རེད། རང་དོན་ཁོག་ཏུ་བཅུག་ནས་སི་པ་ཁར་ཁེར་བའི་ལས་ཀ་བེད་རྒྱུ་དེ་འད་ཡོང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་མི་
ཡོང་བར་གཙོ་འདོན་གནང་དགོས་པ་དེ་དཀིལ་འཁོར་འདིའི་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་མི་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གཞི་རིམ་མི་མང་ཚོས་འདིར་
ཐུགས་ཁུར་གནང་ནས་མི་ཡོང་བའི་གཙོ་འདོན་གནང་རྒྱུ་དང། གནང་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་དག་ལ་ལམ་ངོན་དང་དེ་དག་ལ་སྐུལ་ཅག་
གནང་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། དེ་ནས་ད་ལྟ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་ངས་ཀང་དེ་ག་
རང་ཞུ་དགོས་བསམ་བསད་ཡོད། དེ་ལའང་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བུད་མེད་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་དབུ་ཁིད་ཅིག་
ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་རེད། དེ་མེད་པ་ཡིན་ན་ཧ་ལམ་ང་ཚོ་དཀིལ་འཁོར་འདིའི་ནང་དུ་གངས་འབོར་དེ་ཙམ་སེབས་ཐུབ་
རྒྱུ་དེ་ཏན་ཏན་ཁག་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ནང་དུ་མར་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ས་དམིགས་ཟུར་བཅད་མེད་པ་ཡིན་ན་
བུད་མེད་ཕེབས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ངབས་འདི་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་རེད། དེ་དང་ཕོགས་མཚུངས་བཙུན་མར་མཚོན་ནའང་
བཙུན་མ་དགེ་བཤེས་མ་ཡོང་རྒྱུའི་ཐད་ལ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ལོ་མང་པོ་བཀའ་སོབ་ལམ་ངོན་གནང་ནས་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་ནས། ད་
ཆ་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་དགེ་བཤེས་མའི་ཡིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་དེ་འདའང་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་དེ་
དག་བཀའ་དིན་ཤིན་ཏུ་ནས་ཆེན་པོ་རེད། དེར་བརེན་དེ་དག་དུས་རྒྱུན་ནས་ང་ཚོའི་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་བུད་མེད་ཚོ་ཡིན་ནའང་ནུས་པ་
ཡོད་པ་དེ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་དང། ང་རང་ཚོར་ནུས་པ་ཡོད་པ་དེ་སོ་སོས་ཡིད་ཆེས་ནས་སི་ཚོགས་ཀི་སི་པར་ཕན་རྒྱུའི་ནུས་པ་སྤུངས་
དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཀར་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུའི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
གཞུང་འབེལ་གིས་ཕེབས་པ་འདིར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་ཀང་ཡོད། ༢༠༡༤ ལོར་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའི་ཐོག་ནས་
སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་ཞིབ་ཕ་དང་བཅས་པ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་
ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་ཡོད་ལ། ད་ལྟའང་རེས་སུ་ཡི་རངས་ཡོད། ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། གསུང་གི་ཡོད་པ་
རེད། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་འགོ་བ་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་བསམ་བཞིན་སིད་པ་བཟུང་ནས་ངོང་ཉིད་སྙིང་
རེའི་ཐོག་ནས་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་ཆོས་ལྡན་གི་ཞིང་ཁམས་ལ་གཞན་དང་མི་འད་བའི་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་
འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་ཀི་ཐོག་ནས་ལྷ་སྐལ་གངས་ལ་ཕོག་པ་ཟེར་བ་འདི་བསམ་བཞིན་དུ་སིད་པ་བཟུང་ནས། དེའང་བོད་ཆོས་
ལྡན་ཞིང་ཁམས་ཀི་ཆེད་དུ་སྔོན་བོན་ཆོས་རྒྱལ་རྣམ་པ་ཚོ་ནས་བརིས་ཏེ། དུས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ཆོས་ལྡན་ཞིང་ཁམས་
ཀི་ཆེད་དུ་ཕེབས་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་རང་གི་བཀའ་དིན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་བརོད་མི་དགོས་པ་རེད། 
དེ་འད་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་འདིར་དུས་ཚོད་ཀིས་རེན་པས་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། གང་ལྟར་ཚང་མས་མ་མཁེན་པ་གཅིག་ཀང་
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ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞུ་དགོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག འོན་ཀང་འབོད་སྐུལ་གཅིག་རང་ཞིག་ཟེར་ནའང་རེད། ང་
རང་གི་ནམ་རྒྱུན་གི་བསམ་ཚུལ་རེད། འདིར་འབོད་སྐུལ་ཡིན་ཞེས་ངེས་པར་དུ་ཚང་མས་གནང་དགོས་པ་རེད་ཅེས་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་མེད། 
ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་འདི་ང་ཚོས་ཡི་གེར་འབི་བའི་སྐབས་སུ་རེད། ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ། ད་ལྟའང་ངས་ཐེངས་གཅིག་གཉིས་
ཤིག་ཞུས་ཚར་བ་རེད། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་ཞེས་ང་ཚོས་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སིའི་ནོར་བུ་འདི། ང་རང་ཚོ་བོད་
རྒྱལ་ཁབ་དང་། བོད་མི་རིགས། བོད་ཀི་སོད་བཅུད་དེ་དག་གི་ཆེད་དུ་ཆེད་མངགས་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་ཆེད་དུ་ལྷ་སྐལ་གང་ལ་ཕོག་
ནས་ཕེབས་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སི་ནོར་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མའི་རེད། ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་བདག་པ་དང། ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་མ་བདག་པ་དེ་འད་མ་
རེད། དེར་བརེན་འདི་ཚང་མའི་དགོངས་པར་ངེས་པར་དུ་བཞག་དགོས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
འདི་ང་ཚོ་བོད་སིའི་རེད། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རེད། བོད་མི་རིགས་ཀི་རེད། བོད་ཀི་བངན་པ་ཆབ་སིད་ཀི་རེད། བོད་ཀི་སོད་བཅུད་ཀི་རེད། 
འདི་གཙང་མར་བཞག་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོར་རོག་ད་ཡོང་གི་མ་རེད། སོ་སོའ་ིའདོད་ཚུལ་འདི་སོ་སོས་འཛིན། སི་པའི་དོན་དུ་འགན་ཁེར། 
ཡིན་ནའང་༸སྐུ་མདུན་གི་མཚན་འདི་བེད་སོད་མ་བཏང་བར་སྐུ་མདུན་གཙང་མར་སིའི་ནོར་བུ་རང་དུ་བཞག་ན་ཡག་པོ་འདུག དེར་བཞག་
རོགས་གནང་ཞེས་ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་དེ་འད་ཡིན། ང་རང་གི་ངོས་ནས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་དེ་འད་ཡིན་། འདི་གནང་བ་ཡིན་ན། བཀའ་
དིན་ལ་བསམ་ཤེས་ཏག་ཏག་འགོ་ཡི་རེད་མ་གཏོགས་དིན་ལན་ལོག་འཇལ་འགོ་ཡི་མ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། འདི་བསམ་ཚུལ་ཙམ་ཞིག་
ཡིན། ར་བའི་ད་ལྟ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདིའི་མཐའ་བསོམས་འདིར་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བཞི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེ་དེ་བཞིན་
དུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས། 
 
སི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་སྔོན་གེང་དང་བཅས་པ་ལ་གུས་བརི་ཆེན་པོའ་ིརྒྱབ་སོར་
གི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ང་རང་ཚོའི་བཀའ་དིན་རེས་སུ་དན་གི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་དིན་རེས་སུ་དན་
པའི་ཐོག་ནས་འདིར་གོས་ཆོད་བཞི་ཞིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་གོས་ཆོད་བཞི་པ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད། 
བཞི་པ་དེར་ད་ཆ་གཞིས་བིས་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་དམ་ཚིག་འོ་ཆུ་གཅིག་འདེས་ཞེས་པ་དེ་འོ་ཆུ་གཅིག་ཏུ་འདེས་དང་མ་འདེས་ཟེར་བ་དེ་སི་
ཚོགས་ནང་ལ་ཤེས་དང་མ་ཤེས་ས་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ལབ་གེང་སྐད་ཆ་འད་མིན་ཡོང་སིད་པ་རེད། ཡིན་ཡང་འགན་ཡོད་པའི་མི་ས་ཚོས་
སིངས་ཆ་དེ་དག་ག་པར་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག་དང་མི་འདུག དེ་བཏང་བའི་རེན་བས་ཏེ་འོ་ཆུ་གཅིག་འདེས་ཆགས་ཀི་འདུག་
གམ་མི་འདུག དེ་དག་ལ་གནོད་ཚབས་ཡོང་དང་མི་ཡོང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་
ཡིན་དུས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཆུའི་ཐིགས་པ་ཙམ་
ཡང་བཤད་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བས་ཀང་བཤད་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གི་ཁག་པོ་རེད། ང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་སོབས་པས་འདང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
དེ་འད་ཡིན་དུས་དེའི་ནང་ལ་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་དང་། གོང་དུ་དེའི་སྒང་ལ་མཁེན་པ་རྒྱས་པོ་ཚོས་སོན་པ་ཡོད་པ་ཚོ་
ལ་ཡང་རེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སོ་སོ་སི་པའི་འཐུས་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མི་མང་གི་སེམས་ནང་གི་ཚོར་བ་དེ་འདིར་སེབས་
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དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དཔེར་མཚོན་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། New York ནས་བུད་མེད་ཅིག་གིས་ལག་གཉིས་
ཐལ་མོ་སར་ཏེ་ད་རྒྱའི་ནང་ལ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་མིའི་རྣམ་རོལ་དུ་ཕེབས་པ་ཡིན་དུས། སྐུའི་མཛད་པ་དེ་
དག་མང་དགས་ཀི་འདུག དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་མཛད་འཆར་སྒྲིག་མཁན་ཚོས་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་མོ་རང་
གིས་རྒྱབ་སོར་བཙལ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་མི་མང་གི་འཐུས་མི་ཚོས་གསན་རྒྱུའི་རེ་བ་ཞིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ངས་གནད་ཡོད་མི་
ས་ཚོའི་སྙན་ལ་གསན་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་བུད་མེད་ཅིག་གིས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དེ་འདའི་བསམ་བོ་བཏང་ངེ་རེ་བ་ཞིག་བས་ཡོང་
དུས། དེ་འད་རེ་བ་བེད་མཁན་གི་མི་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་མོད། ཡིན་ཡང་དུས་ཚོད་ཐོག་ནས་ད་ལམ་ཁག་ལ་སེལ་རྒྱུ་དེ་བསམ་བོ་མང་པོ་
ཞིག་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས། ༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་༨༠ ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་གཞིགས་པའི་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་
སིའི་ནོར་བུ་དེ་ང་རང་ཚོའི་བ་སོད་ཀི་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཕམ་མ་ཡོང་བ་གཙོར་འདོན་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྐུའི་མཛད་པ་དེ་དག་ཆུའི་གཉེར་མ་
བཞིན་དུ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཕན་བུ་བདེ་རུ་བཏང་ངེ་སྐུ་ངལ་གསོ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་མོད། མི་མང་གི་ཚོར་བ་ཡོད་
པ་དེ་སྙན་ལ་གསན་པ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་དེ་ལ་ང་རང་ཚོ་གོ་གནས་ཤིག་ལ་འཁོད་ཚར་མ་ཐག་ཏུ་མི་
དེ་ལ་ཚང་མས་བཀའ་སོབ་ལམ་ངོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཚང་མས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བཀའ་སོབ་ལམ་ངོན་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་ལམ་ལུགས་ལྟར་དང་སིར་བཏང་ཞིག་བཤད་བཞག་ན་འགིག་གི་རེད་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་
མ་ཡིན་པར། ངས་དེ་འད་གནང་གི་འདུག་ཅེས་ཞུ་བཞིན་མེད། ཡིན་ཡང་སི་ཚོགས་ནང་ལ་འཆར་ཅན་དེ་ག་རང་རེད་ཟེར་མཁན་མང་པོ་
འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་གཟབ་གཟབ་དང་ནན་ཏན་གི་སྒོ་ནས་བཤད་དགོས། ཁག་ཅིག་ལ་དེ་ངའི་ཁལ་རེད་
ཅེས་གསུང་མཁན་ཡོད་པ་མི་མང་གིས་ཚུར་བཤད་ཡོང་གི་འདུག  དེ་འད་ཡིན་དུས་སྒྲིག་འཛུགས་དང་སིངས་ཆ་གང་འད་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་
བཀའ་སོབ་གནང་བར་ཕེབས་རོགས་ཞེས་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་ཤིག་གནང་ཡོད་ན། དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་ཚང་མ་ཤེས་དགོས་པའི་ངེས་པ་ཡོད་
པ་མ་རེད། གོ་གནས་ཤིག་ལ་འཁོད་པ་ཙམ་གིས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མཁེན་རྒྱ་དེ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་
ས་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། རེ་རེ་ལ་ཁད་ཆོས་མི་འད་བ་ས་ཚོགས་རེ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་ཐོག་ནས་ངེས་
པར་དུ་བཀའ་སོབ་དེ་དག་བང་རིམ་སྒྲིག་དགོས་པ་དང་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་རེད། མཛད་བེལ་ཆེན་པོའ་ིསྒང་ནས་དགོངས་བཞེས་
གནང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་མེད་ཀང་། དྲུང་ཡིག་ཆེད་གཉེར་གི་ཐོག་ནས་ལས་འཆར་བང་སྒྲིག་དགོས་པ་དང་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པའི་སྐོར་
བཀོད་མངགས་བས་ཏེ་སིངས་ཆ་གང་འད་ཞིག་བེད་སོད་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་དེ་དག་ཉན་དུ་ཡོང་མཁན་གི་མི་དེ་དག་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་
ཞིག་གསུངས་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་ནས་སོ་སོ་སྔོན་མ་དགེ་རན་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཆབ་
སིད་ཀི་སོབ་གསོ་སེལ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཆོས་དང་སིད། འཇིག་རེན་གང་ཐད་
ནས་བཀའ་སོབ་ལམ་ངོན་ཕོགས་བསྒྲིགས་གནང་བའི་དེབ་མང་པོ་ཞིག་ཕི་དིལ་ནས་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཕལ་ཆེར་ཡིག་སོད་ཀི་
རེའུ་མིག་ནང་ལ་བཅུག་ནས་བཞག་པ་མ་གཏོགས། དེ་དག་ལ་ལྟ་མཁན་ཞིག་ཨེ་ཡོད་བསམ་པའི་བསམ་བོ་ཞིག་འཁོར་ཡོང་གི་འདུག དེ་
འད་ཡིན་དུས་དེ་དག་མི་མང་ལ་མར་ཆབ་སིད་ཀི་སོབ་གསོ་གནང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་གི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོས་སེ་ཁིད་མཁན་ཚོའི་༸སབས་
མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དུས་གསུམ་གསལ་གཟིགས་ཀིས་གནང་བཞག་པའི་བཀའ་སོབ་དེ་དག་ལ་སང་བརོན་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་
རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ངས་ག་རེ་བས་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཟེར་ན་བོད་པའི་གཏམ་དཔེ་ལ་ཡོད་པ་རེད། སོ་ནམ་གོང་པའི་དཔེ་ལ་ལྟོས་
ཞེས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མཁེགས་འཛིན་དག་གནོན་ཅན་གི་དཔོན་རིགས་དེ་དག་གི་
བཀའ་སོབ་དེ་དག་མི་མང་ལ་སོབ་སོང་བེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་མར་སོང་བརྡར་བེད་དུས། ང་རང་ཚོའི་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆོས་སིད་གཉིས་ཀི་དུས་གསུམ་གསལ་གཟིགས་ཀི་བཀའ་སོབ་དེ་དག་ལ་སང་བརོན་མེད་པར་བསད་པ་ཡིན་ན། དེ་
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མིན་པའི་གཞན་པ་ཞིག་ནས་བཀའ་སོབ་ཞུ་བཞིན་བསད་ན་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་དམ་སྙམ་པའི་སེམས་ནང་ལ་ཚོར་བ་ཞིག་ཡོང་
དུས། དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་མེད་དམ་སྙམ་པའི་རོངས་ཚུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་དོན་སི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གང་ཉིད་ཀི་ཐུགས་ནུས་ཡོངས་རོགས་འཛམ་གིང་སིའི་བདེ་ར་དང་ཡང་སྒོས་སུ་བོད་རྒྱལ་
ཁབ་དང་མི་རིགས་དང་བཅས་པའི་ཆེད་དུ་མཛད་པ་གང་ཡོད་པ་ཡོངས་རོགས་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་ཀི་ཐོག་ནས་མཐའ་ཡས་སེ་འགོ་སི་
དང་། ལྷག་པར་དུ་བོད་འབངས་རྣམས་ཀི་མགོན་དཔུང་དམ་པ་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་པ་དང་ཐུགས་ཀི་བཞེད་དགོངས་
མཐའ་དག་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པའི་སོན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟི་ཚེ་རིང་པོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ག་ཟི་ཚེ་རིང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་རྒྱུ་
དང་། ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སོར་དང་རེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚིག་དོན་གི་ཐོག་ལ་སོ་སོ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། འདིའི་
ནང་ལ་ཚིག་དོན་ཚང་མ་སྤུངས་ཚར་བ་ཡིན་དུས། ངས་ཚིག་རེ་རེ་ལ་ཡག་པོ་ཞུ་དགོས་ཀི་མི་འདུག དོན་གི་ཐོག་ནས་སིར་བཏང་བོད་
གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་ནས་ད་ལྟའི་བར་སིད་སོང་རིམ་པ་བྱུང་འདུག ཆོས་སིད་རིག་གསུམ། དམག་
སིད་དང་དཔལ་འབོར་རྣམས་ཀི་ཐོག་ལ་བཀའ་དིན་གཅིག་ཆེ་གཉིས་ཆེ་རེད། ལྷག་པར་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོར་མཚོན་པ་
ཡིན་ན། ཁོང་གི་བཀའ་དིན་དང་། ཁོང་གི་ཡོན་ཏན་བརོད་དགོས་བྱུང་ན། སོ་སོ་སེ་བོ་ང་མི་དགོས་ས་ཐོབ་པའི་འཕགས་པ་མང་པོ་ཚོགས་
ནས་བསྐལ་པ་ནས་བསྐལ་པའི་བར་དུ་བརོད་པ་ཡིན་ན་བརོད་མི་ཚར་བ་ལྟ་བུ་རེད། ཁོང་གི་བཀའ་དིན་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤུཤེས་བཞིན་ཡོད་
པ་རེད། ཀུན་ཁབ་ཉི་མ་བཞིན་དུ་མི་གཅིག་དང་གཉིས་མ་ཡིན་པ་ཚང་མ་ལ་སི་སྙོམས་ཉི་མ་བཞིན་དུ་བཀའ་དིན་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཚང་
མས་ཚབ་བས་ཏེ་ང་རང་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནང་དོན་གཙོ་བོ་དེ་ཁོང་གི་
བཀའ་བསྒྲུབ་དགོས་པ་དེ་རེད། ཁོང་གི་བཀའ་ཡི་གཙོ་བོ་དེ་མང་གཙོ་རེད། འདི་ཕི་བར་གསུམ་དུ་མང་གཙོ་ལ་ར་བ་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་པ་
རེད། ཕི་ལོ ༡༩༦༠ ལོ་ནས་མང་གཙོ་དབུ་བརེས་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་བཙུགས། དེའི་ཡར་རྒྱས་
བཏང་བ་དང་། མང་གཙོའི་སོག་ར་བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེ་གཏན་འབེབས་གནང་བ། བཀའ་བོན་ཁི་པ་ཐད་ཀར་མི་མང་གིས་འོས་བསྡུ་
གནང་རྒྱུ། དེ་བཞིན་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་རོགས་པའི་ཆེད་དུ་མང་ཚོགས་ཀིས་འོས་བསྡུ་བས་པའི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པ་ལ་སྐུ་དབང་གསོལ་
རས་བསལ་བའི་ཐོག མདོར་ན་མང་གཙོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་བཤད་མི་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའི་སྒྲིག་
གཞི་ཚང་མའི་འབྱུང་ཁུངས་མང་གཙོའི་སོག་ར་བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེ་ནང་ལ་མ་འདུས་པ་
ཕལ་ཆེར་མེད་པའི་བཟོ་འད་པོ་ད་ལྟའི་ཆར་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ར་བ་ཆེན་པོར་བརིས་ནས། 
བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེར་གཟབ་སོང་ཞིག་སོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོ་བོད་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་ས་རེད་དན་གི་འདུག ང་
རང་ཚོ་རྡོག་ར་ཆིག་སྒྲིལ་ལ་བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེ་ཧ་གོ་བ་ཡིན་ན་ཕན་ས་རེད། ནུས་པ་སྤུངས་རྒྱུར་ཕན་ས་རེད། ཆབ་སིད་གོ་རོགས་ལ་
ཕན་ས་རེད། དཔེ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོས་ད་ལྟའི་ཆར་གཉིས་ཕན་དབུ་མའི་ལམ་དེ་ལམ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་
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བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེའི་ཐོག་ལ་འགོ་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན། དེ་འགོ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེ་འཕྲུལ་ཆའི་ནང་ནས་ཨ་མ་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནའང་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གོས་ཆོད་ཀི་དགོངས་དོན་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་
བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེ་དེ་ར་བ་ཆེན་པོར་བརིས་ནས་མི་མང་ལ་གོ་རོགས་སོད་དགོས་རྒྱུ་དེ་སྐབས་དང་དུས་ལ་བབས་པ་རེད་དན་གི་
འདུག (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དེའི་གོ་བ་དེ་མ་ནོར་བ་གིས་མ་གཏོགས། བཅའ་ཁིམས་དང་དབུ་མའི་ལམ་གཉིས་ལ་འགལ་
ཟླ་འགོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན་ཏག་ཏག་སོད་ཡོད་པ་མ་རེད།) དེ་ཞུ་རྒྱུ་མིན་ལགས། དེ་གཉིས་འགལ་ཟླ་འགོ་བ་རེད་ཞུ་ཡི་མེད། གལ་ཏེ་ཞུས་
ཡོད་ན་ཕིར་འཐེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངས་ར་བའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དེ་གོས་ཆོད་དགོས་པ་རེད། བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེའི་སྒང་ལ་ཡོད་
པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་འགིག་གི་འདུག) ལགས་ཡིན། ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་སི་ནོར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་འབད་བརོན་བེད་རྒྱུར་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། 
ཐུགས་རེ་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་བའི་ཆེད་ཐུགས་རེ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་རེ་གནང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། 
བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་དེ་ལ་བརེན་ནས་མཐའ་གསལ་རྒྱུ་སྔོན་རགས་མང་པོ་ཞིག་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་ལྟར་ན་ང་ཚོའི་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་དགོས་ན་ལག་པ་གཅིག་གིས་ཟློག་པ་འཕེན་རྒྱུ་ཁོན་ནས་མེད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་
སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཉམ་འབེལ་གི་ཐོས་ནས་གཉིས་མོས་ཤིག་བེད་དགོས་དུས། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་
དེ་ང་ཚོས་དངོས་གནས་དང་གནས་མ་ཤེས་ཐབས་མེད་རེད། ང་རང་ཚོས་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་ཁིམས་ཤེས་མཁན་གཞན་དག་དེ་ཚོ་དང་གོ་
བསྡུར་གནང་། བོད་ནང་ནས་ང་རང་ཚོས་བོད་རིགས་རྒྱ་ནག་མི་མང་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བཅའ་ཁིམས་ཤེས་མཁན་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་གོ་
བསྡུར་གནང་ནས། དོན་ལ་ང་རང་ཚོའི་དོན་དག་དེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་དགོས་ན། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བཅའ་ཁིམས་ཤེས་
དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མཐའ་དོན་དུ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་༸རྒྱལ་བ་
ཚེ་དཔག་མེད་ཀི་ངོ་བོར་བཞུགས་པ་དང་། ཐུགས་ཀི་བཞེད་དོན་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཡོང་བའི་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཨང་ ༩ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོའི་
རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་ཚོས་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཞིབ་ཚགས་ངང་དགུང་ལོ་ ༡༦ ནས་སྐུ་ངལ་བསོན་པ་དེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཞིག་འདིའི་ནང་བིས་འདུག་
པས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་གོས་གཞིའི་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བཞི་འདུག་པས་དེ་དག་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ༸གོང་ས་མཆོག་དགུང་ལོ་ ༨༠ ཕེབས་དུས་གོས་ཆོད་འདི་ཁུར་ཡོང་བ་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་ཞིག་མཐོང་སོང་། འདི་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་
ནང་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་ཡོད། གོས་ཆོད་འདིའི་ནང་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕག་ལས་གནང་བ་མང་པོ་ཞིག་
བཀོད་འདུག་པས། དེའི་སྒང་ལ་ངས་འཐོལ་པ་ཞིག་ཞུས་ན་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཚང་མས་དེའི་སྒང་ལ་གསུངས་
གནང་སོང་། ཚང་མ་དངོས་གནས་བདེན་པ་རེད། རེས་སུ་ཡི་རངས་ཡང་ཡོད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་
གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་གཞན་པ་གང་ཡང་ཞུ་ཐུབ་པའི་སོབས་པ་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་མ་དེ་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་
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ཐུགས་ཀི་དགོངས་གཞི་གཞིར་བཟུང་གིས་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་བོད་ནང་ལ་༸ཞབས་སོར་མྱུར་དུ་
འཁོད་རྒྱུ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་ཀི་སྐབས་འདིར་གང་མགོགས་ངང་ཕེབས་ཐུབ་པའི་སོན་ལམ་དང་ཆབས་ཅིག་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་སགས། ངས་ཚིག་
གཅིག་གཉིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོང་དུ་མང་པོ་ཞིག་གིས་དེའི་ཐོག་ལ་གསུང་བཤད་གནང་ཚར་བ་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དེ། ༸གོང་ས་
མཆོག་གི་བཀའ་དིན་ནི་བཤད་ཐུབ་པ་ཞིག་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ལྷག་དོན་དུ་ད་ལྟ་སི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀིས་གསུངས་སོང་། ཆོས་
བརྒྱུད་དང་བུད་མེད་སེ་ཚན་སོ་སོ་ལ་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན། དེ་ཚོ་དངོས་གནས་རང་རེད། མང་པོ་བགང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། 
གང་ལྟར་རྡོག་རྡོག་དེ་༸སབས་མགོན་འཕགས་མཆོག་སན་རས་གཟིགས་ཀིས་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་ལྷ་སྐལ་དུ་ཕེབས་པ་ནས་བཟུང་། 
ང་ཚོ་ལ་བཀའ་དིན་ཆེ་ཤོས་ཤིག་གང་ཆགས་འདུག་ལབ་ན། འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་སྒང་ལ་བོད་པ་ཟེར་བ་འདི་སེམས་བཟང་པོ་དང་བམས་
སྙིང་རེ་དང་ལྡན་པ་ཡ་རབས་ཡོད་ཟེར་བ་དེ། གཙོ་བོ་ངོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཆོས་དར་བ་དེ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་སན་རས་
གཟིགས་ཀིས་གདུལ་བར་བཞེས་པ། དམིགས་བསལ་གིས་༸རྒྱལ་བ་རིམ་བོན་གི་བོད་གངས་ཅན་སོང་གནང་བ་དེའི་བཀའ་དིན་ལ་
བརེན་ནས་བོད་པ་ཟེར་བ་དེ། འཛམ་བུ་གིང་གི་མི་རིགས་དང་མི་འད་བ་ཞིག་སེམས་བཟང་དང་གཞན་ཕན་བེད་མཁན་གཅིག་ཡིན་པ། ཞི་
བདེ་བག་ཕེབས་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དང་། སོབས་པ་ཆེན་པོ་བས་ནས་བསད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ། བཀའ་དིན་གི་ནང་
ནས་བཀའ་དིན་གསབ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག ཕག་སེལ་སི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་སྒེར་གི་ཐོག་
ནས་ང་དེ་ཡིན། ང་འདི་བེད་ཀི་ཡིན་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་ལ། གཞན་པ་ཚོས་ནོར་བ་རེད་ཅེས་གང་ཡང་ཞུ་ཡི་མེད། ང་མང་ཚོགས་
ཀི་འཐུས་མི་གཅིག་ཡིན་པར་སོང་མང་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་གང་བས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་གང་བ་དགོས་མིན་དེ་ངས་དེ་རིང་འདིར་
གེང་དགོས་པས། ང་དབུས་གཙང་མང་ཚོགས་ཀིས་འོས་འདེམས་བས་ནས་འདིར་བཏང་བ་རེད། དབུས་གཙང་མང་ཚོགས་ཀིས་ད་ལྟའི་
བར་དུ་མི་ལོ་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་གི་རིང་ལ་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕེང་རིམ་བོན་གི་བཀའ་དིན་སྙིང་ལ་བཅང་བའི་ཐོག་དངོས་གནས་བོ་སྙིང་བང་
གསུམ་གཏད་ནས། གནས་དུས་གང་འད་ཞིག་སེབས་པ་ཡིན་ནའང་དབུས་གཙང་མི་རབས་རན་པ་ཚོས་བཀའ་གསུང་ཅི་སྒྲུབ་ཞུས་ནས་
ཕག་ལས་གནང་བ་བརེན། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་དགེས་མཉེས་པོ་བྱུང་བའི་བཀའ་ཡང་ཕེབས་ཀི་ཡོད། དེ་དག་མུ་མཐུད་ནས་
གནས་ཐུབ་པ་ལ་ང་ཚོ་ཚང་མས་༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་དེ་འད་རེད་ཅེས་མི་རབས་རན་པ་དེ་ཚོས་བཀའ་དིན་བསམ་
ཤེས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཡང་སིད་ཀང་ཕེབས་སིད་པ་རེད། ༸གོང་ས་
མཆོག་གི་ཞལ་མཇལ་གསུང་ཐོས་པ་ཡོང་གི་རེད། ༸རྒྱལ་དབང་མཆོག་གིས་ཚེ་རབས་རེས་འཛིན་ཡང་གནང་ཐུབ་ཀི་རེད་ཅེས་མུ་
མཐུད་ནས་ལམ་ངོན་བ་རྒྱུ་དང་། དེ་དག་ཐོག་ལ་ངས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་ཡིན། གཞན་དབུས་གཙང་དམ་པ་ཆོས་ཀི་
ཆོལ་ཁས་དོལ་རྒྱལ་བངེན་གསོལ་དང་དབུ་མའི་ལམ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ལངས་ཕོགས་གཅིག་རང་བཟུང་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་མུ་
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མཐུད་ནས་རྒྱུན་འཛིན་གི་ཐོག་ནས་མང་གཙོའི་ལམ་ངོན་རྣམས་ད་ལྟའི་བར་ཞུས་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕག་སེལ་སི་འཐུས་གཅིག་
གིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོས་དཔེ་བལྟ་ས་དེ་འད་མིན་ལ་བལྟས་ནས་བསད། འཛམ་བུ་གིང་གི་དཔོན་པོ་དང་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་བ་ཆེན་
རྣམས་ནས་ལམ་ངོན་དང་བཀའ་སོབ་ཞུ་ས་དེ་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་འགའ་ཤས་ཤུཤིག་གིས་ལམ་
ངོན་དང་བཀའ་སོབ་ཞུ་ས་དེའང་ Role Model ལྟ་བུ། བོད་མི་ཡོངས་ཀིས་དེ་ལ་མིག་དཔེ་བལྟས་ནས་དེའི་ཕག་ལས་གང་གནང་གི་
འདུག དགོངས་པ་བཞེས་ཕོགས་ག་རེ་འདུག དེ་ལ་མདུན་བསོད་གནང་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་བརྒྱུད་ལམ་
འདིའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན། 
 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གི་ཐུན་གསུམ་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགོ་བཞིན་པ་འདི་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་
གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་རེད། ད་ལྟ་ཕག་བརངས་ཟིན་པ་ལྔ་ཡོད། དེའི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་མི་དགོས་པ་ཡིན། གཞན་མང་ཆེ་བ་
གསུང་རྒྱུ་གཅིག་མཚུངས་རེད་བསམ་གི་འདུག ངེས་པར་དུ་གསུང་དགོས་ཀི་རེད་དམ། བདུན་ཆགས་སོང་། དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་ཤག་གི་
གཅིག་གསུང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་དེ་ནས་མཇུག་བསྡུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་རོག་རུ་བངན་པ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་རོག་རུ་བངན་པ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་གཞུང་འབེལ་གི་ཐོག་ནས་
ཧ་ཅང་ཆད་ལྷག་མེད་པ་ལྟ་བུ་ག་རྒྱས་པོ་བཟོས་འདུག དེར་བརེན་དེ་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་
རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཙོ་བོ་གོང་ནས་ཕག་སེལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་། དེ་བཞིན་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་གི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་དེ་སྐར་མ་བཞི་ལྔའི་ནང་ལ་བཤད་ན་ཚར་རྒྱུ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། དེར་བརེན་ང་ཚོ་ཚང་མས་
གལ་ཆེ་ཤོས་མང་པོ་གསུངས་སོང་། གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ང་ཚོས་འདས་ཟིན་པའི་བཀའ་དིན་དེ་
རང་པ་རེས་དན་བ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར། མ་འོངས་པའི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཐུགས་རེ་ག་རེ་འདུག་གམ། 
ཐུགས་རེ་དེ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ག་རེ་བ་དགོས་ཀི་འདུག་གམ། མི་མང་ལ་ག་རེ་གསལ་བཤད་བ་དགོས་ཀི་འདུག དེ་འདའི་ཐོག་
ནས་ང་ཚོས་གགས་རྒྱག་དགོས་པའི་གནས་འགག་ཅིག་མཐོང་གི་འདུག དེར་བརེན་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིདགོངས་པ་
བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་གཙོ་བོ་དེ་མི་མང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། ལྷག་པར་དུ་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཚོ་ཡིན་ནའང་རེད། ཚང་མས་
གགས་བསོན་ས་དེ་ག་པར་ཞིག་བསོན་དགོས་ཀི་འདུག སེབས་ས་དེ་གང་འད་ཞིག་ལ་སེབས་དགོས་ཀི་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མ་རྡོག་ར་ཆིག་
སྒྲིལ་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཅིག་མཐོང་གི་འདུག དེ་མིན་གི་ང་ཚོ་མགོ་བསྒུར་ནས་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་ཀི་ཡིན་ཞེས་བརོད་པ་དང་། ཡང་
སེབས་ས་དེར་སེབས་མ་ཐུབ་པ་བས་ནས་ཁ་ཕོགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག དེར་
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བརེན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཚང་མས་རྡོག་ར་ཆིག་སྒྲིལ་བས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཀི་དགོངས་པ་ག་རེ་རེད། དེ་ཚོ་ང་ཚོས་ངེས་པར་
དུ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་ཞིག་བ་དགོས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་དམིགས་བསལ་ཚོགས་
ཆེན་གི་མཇུག་བསོམས་ལ་༸སྐུ་མདུན་གིས་བཀའ་སོབ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་ལོ་གསུམ་བཅུ་བཞི་བཅུའི་
རིང་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀི་སྒྲོམ་གཞི་དེ་འབབ་ས་ཤིག་བཟོས་པ་རེད། དེ་ནས་བཟུང་ད་ལྟ་རིམ་པས་ཡར་རྒྱས་སུ་འགོ་
དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཀང་ཤེས་ཡོན་དང་དཔལ་འབོར། གཞིས་ཆགས་ཀི་གནས་ངངས་ག་རེ་ཡིན་ནའང་། ཡར་རྒྱས་ཕིན་མ་སོང། 
ཉམས་རྒུད་དུ་འགོ་སོང་ཞེས་ཁོང་གིས་གསུང་བཤད་དེ་འད་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་མ་འོངས་པར་ཕ་ཤུགལ་རེས་
འཛིན་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དངོས་གནས་༸མགོན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སྒྲུབ་རྒྱུ་ལ་ཁོང་གི་ཐུགས་རེ་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་
ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་གྲྭ་རྒྱུན་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་མི་འབོར་གི་གནས་ངངས་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་བཞིན་
ཆབ་སིད་ཀི་གནས་ངངས་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཐུགས་རེ་བོད་གཞིས་བེས་གཉིས་ལྷན་འཛོམས་ཡོང་བའི་
ཉིན་མོ་མྱུར་དུ་ཤར་བའི་གོ་སྐབས་ཡོང་ཐབས། དེ་དག་ཚང་མའི་ཐོག་ནས་༸མགོན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་བསྒྲུབ་དགོས་པ་འདི་ཁ་ཡོད་ལག་
ཡོད་ཀི་ཐོག་ལ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་པོ་བཤད་མི་དགོས་པའི་ཐོག་
ནས་དེ་ཙམ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དགོངས་འགལ་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་པ་ཞུ། གོང་དུ་ཚོགས་གཙོས་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། མི་བདུན་དེ་མ་གཏོགས་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མིན། སི་
འཐུས་འཇིགས་མེད་བྱུང་གནས་ལགས། 
 

སི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་ལ་དགའ་གུས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་ནས་དེ་ལ་
རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་བརོད་གཞི་འདི་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་བྱུང་
འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་ཐོག་ལ་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་གསལ་བ་
ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ང་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད། གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་ནས་བཞི་པ་དེ་གལ་ཆེན༌པོ་ཡིན་པར་སོང་། ༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་དུས་རག་ཏུ་སྙིང་ཁར་བཅངས་ནས་ཉམས་ལེན་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་རེད། དེར་བརེན་དེ་རིང་གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ངེང་ནས་གོས་ཆོད་དེ་འཇོག་གི་ཡོད་པ་རེད། འཇོག་གི་ཡོད་དུས་ཡག་ཤོས་དེ་མི་རེ་ངོ་རེའི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་ལམ་ངོན་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་ཞུས་ཡོད་ཀང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞིག་ཞུ་ཐུབ་ཡོད་
རེད་དམ་མ་རེད། དེ་དི་བ་རེད། དི་བ་དེ་ང་རང་ལ་དཔེ་བཞག་ནས་ཞུས་ན། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དིན་ལན་ལོག་འཇལ་
གི་ལྷ་དགོངས་འགལ་བའི་བ་བ་བསྒྲུབས་ཡོད་བསམ་པ་མེད་ཀང། མ་ཤེས་མ་རག་པའི་དབང་དང་སི་ཚོགས་ཁོར་ཡུག་གནས་ངངས་གང་
གི་ཆ་ནས་༸མགོན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་གནང་ཚད་ཚང་མ་བསྒྲུབས་ཡོད་བསམ་པའི་སོབས་པ་མི་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་
སོབ་གང་གནང་བ་མི་རེ་ངོ་རེས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་ཡོད་ན། གནས་ངངས་དེ་ལས་ཡག་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
དེར་བརེན་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་མ་རིག་མུན་པའི་དབང་དང་ཁོར་ཡུག་གནས་ངངས་ཀི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་
སོབ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་མ་བསྒྲུབ་པ་ཏན་ཏན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བྱུང་བ་དེ་ལ་འགོད་བཤགས་དང་སགས་བཟོད་གསོལ་དང་ལྷ་དགོངས་དྭངས་
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གསལ་ཡོང་བའི་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཉིན་མ་དེ་རིང་ནས་བཟུང་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་སོབ་
གང་གནང་པ་དེ་དག་གང་ལས་མེད་པ་ཞིག་གི་རལ་ངོན་རྒྱུའི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་པའི་དམ་བཅའ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ལས་ལྷག་
པའི་དུས་ཚོད་ཀི་ཆ་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས། 
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའི་སྔོན་གེང་དང་གོས་ཆོད་
ཁག་རྣམས་དོན་སྙིང་ལྡན་པ། ཚིག་ཉུང་ལ་དོན་གསལ་བར་འདུག་པས་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པས་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
བསམས་ཕེབས་པར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། གནད་དོན་དང་འབེལ་བའི་ཕག་རོགས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོངས་ཚུལ་ཞིབ་ཅིང་ཕ་
བར་གསུངས་ཟིན་པ་བཞིན། སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་འགའ་ཞུས་ན།ཤུབོས་གང་ལྕོག་གི་ཐོག་ནས་གནང་གི་ཡོད་དེ། ཡིན་ནའང་དོན་སོ་སོ་ལྟ་
བུ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡིན་ན།ཤུགཙོ་བོ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སོབ་གང་གནང་ཡོད་པ་དེ།ཤུསོ་སོའ་ིསེམས་ཐོག་ལ་བཅངས་ནས་
ལས་དོན་སེལ་དགོས་པ་དེ་དོན་འབས་སིན་པ་ཞིག་བྱུང་ཐུབ་ན།ཤུབཀའ་དིན་རེས་དན་ཟེར་ནའང་འད། དིན་གསབ་ཟེར་ནའང་འད། དེ་ལས་
ལྷག་པ་ཞིག་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤུབཀའ་དིན་རེས་དན་ཞུས་པ་དེ།ཤུ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སོབ་གང་གསུངས་པ་དེ་ལག་ལེན་ལ་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་ལོག་གཉིས་སུ་མེད་ནས་བངར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།ཤུབོད་སི་པའི་ར་དོན་སྒྲུབ་བེད་ལ་ཁད་དུ་འཕགས་པའི་གནད་འགག་
གཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པར་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད།ཤུདེ་བཞིན་ཚང་མས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་ལ། གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་
བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།ཤུ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་གསུངས་པའི་བཀའ་སོབ་རྣམས་ཡིད་ལ་བཅངས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན།ཤུརྡོག་ར་གཅིག་སྒྲིལ་གནས་
རྒྱུ་དང་།ཤུང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལོག་ལ་རྡོག་ར་གཅིག་སྒྲིལ་གནས་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།ཤུརྡོག་ར་གཅིག་
སྒྲིལ་གནས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མེད་ཟེར་བ་དེ།ཤུད་ལྟའི་གནས་སྐབས་ཀི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུགཤུགཞི་ར་དེ་ཁོང་གིས་
གསུངས་པའི་བཀའ་སོབ་ལམ་ངོན།ཤུབཅར་བའི་སྐབས་དེར་གུས་ཞབས་དང་གུས་བཀུར་བེད་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་པས།ཤུསེམས་གཏིང་
ནས་བརི་མཐོང་མེད་པ་དང་།ཤུརྣ་བ་གཡས་ནས་ཉན། གཡོན་ནས་བཏང་བཞག་པའི་རེན་གིས་སི་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོ་གཅིག་
དང་།ཤུརྡོག་ར་གཅིག་སྒྲིལ་མི་ཡོང་བའི་གཞི་ར་གཅིག་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད།ཤུཁོང་གི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དིན་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་བ་ཡིན་ན།ཤུ
མི་སྒེར་རེ་རེ་དང་ཚོགས་པ་ཆེ་ཆུང་རེ་རེ་ཡིས་བཀའ་དིན་བསམ་ཤེས་ཀི་ཐོག་ནས་ཞུ་བསད་པ་ཡིན་ན་ཟླ་བ་ཞུ་ནའང་ཞུས་ཚར་པ་ཞིག་
མེད།ཤུང་ཚོ་བོད་སི་ལ་ཕན་པའི་ལས་དོན་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་སོ་སོས་བསམ་བོ་གཏོང་བ་ཡིན་ན་མཐོང་གི་ཡོད།ཤུཕི་ལོ་ཤུ༡༩༥༩ཤུབོད་
ནང་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱུང་བ་ནས་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ད་བར་དུ་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་གནས་ཐུབ་པ་དེ་༸མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀི་
བཀའ་དིན་ཡིན་པ་དེ་བརོད་མི་དགོས་པ་རེད།ཤུཚང་མས་བསམ་ཤེས་བེད་དགོས་པ་དང་། སེམས་ལ་བཅང་དགོས་ཀི་འདུགཤུགལ་སིད་
༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་བཙན་བོལ་དུ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན།ཤུང་ཚོའི་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དེ་འཛམ་གིང་
འདིའི་ངེང་དུ་བཙན་བོལ་གཞན་དང་མ་འད་བ་ཞིག་དང་བོད་མི་ཟེར་བའི་མིང་དེ་འབུར་དུ་འདོན་ཡོང་བ་དེ་ཁོང་གི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དིན་ལ་
བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་དེ་ཉག་ཅིག་རེད།ཤུགལ་སིད་ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་སེས་ཆེན་དམ་པ་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གཙོས་པའི་ཁོང་རྣམ་
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པ་རྒྱ་གར་བཙན་བོལ་དུ་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ན།ཤུད་ལྟའི་ང་ཚོའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཟེར་བའི་མིང་ཆེན་པོ་དེ་དང་ལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་
འཁེར་བསད་པའི་གཞི་ར་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ས་རེད།ཤུདེ་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་ཀི་འདུགཤུདེ་འདའི་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་
དེ།ཤུམི་རིགས་བརླག་མི་འགོ་བ་དང་།ཤུསྲུང་སོབ་རྒྱུན་དུ་གནས་བསད་ཡོད་པ།ཤུཚང་མས་དེའི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དིན་ཡིན་པ་དེ་མཁེན་དགོས་
ཀི་འདུགཤུམཁེན་པ་གཞི་བཟུང་གིས་ང་ཚོ་བཀའ་སི་ལྷན་རྒྱས་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང་བོད་པའི་སི་ཚོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཚང་མ་
ལ་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།ཤུཕེབས་པ་དེ་མཛད་རིམ་ནང་ལ་བཞག་ཡོད་པ་རེད།ཤུ༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་རིམ་དང་བཀའ་སོབ་གང་ཡོད་
པ་དེ་དག་སི་ཚོགས་ནང་གང་ཐུབ་ཐུབ་སེལ་བ་དང་གསུངས་དགོས་ཀི་འདུགཤུང་ཚོའི་མཛད་རིམ་ནང་བཞག་ཡོད་པ་རེད་དེ་ལག་ལེན་ལ་
ག་ཚོད་བངར་གི་འདུགཤུཐ་ན་ལས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ས་གནས་ཁག་ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་ལ་བཀའ་སོབ་གང་གནང་གི་འདུགཤུདེ་གཙོ་
བོ་བཟུང་དགོས་ཀི་འདུགཤུཐ་ན་ང་ཚོའི་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ལེགས་ཞན་དང་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་བསད་མཁན་གི་སོ་པོ་མང་པོ་
ཞིག་ཡོད་པ་རེད།ཤུ༸གོང་ས་མཆོག་ར་ཆེན་པོ་དང་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད།ཤུཡིན་ནའང་དོན་
དངོས་ཐོག་ལ་ར་ཆེན་པོ་ཡིན་མིན་དང་།ཤུདོན་ཅི་ལ་གནས་ཀི་ཡོད་མེད།ཤུབོད་སི་ལ་ཕན་པའི་ཕག་ལས་གནང་ཡོད་པ་མི་ཤེས་མཁན་དང།ཤུ
དེ་བཞིན་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་བསད་པ་དེ་ཚོས་རྒྱུས་དང་ཞལ་བདེ་མོ་ཚོས་བསླུས་ནས།ཤུབོད་ཀི་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་འཁྲུག་ཆ་དོད་པ་
དང་ཟིང་ཆ་དོད་པོ།ཤུའདོད་པ་མི་མཐུན་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་པ་གང་ཡོད་པ་དེ་གོ་བ་ལོག་པ་བརྒྱབས་ནས་སི་ཚོགས་ནང་ལ་
དཀྲུག་ཤིང་བེད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུགཤུ དེས་ན་ང་ཚོ་ལས་ཀི་སེ་མོར་བཟུང་མཁན་གཙོ་བོར་བེད་པའི་བཀའ་སི་ལྷན་རྒྱས་དང་། དེ་
བཞིན་ཚང་མས་གཙོ་བོར་བས་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་བོད་པའི་སི་ཚོགས།ཤུབོད་ནང་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད།ཤུཡིན་ནའང་
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང་།ཤུཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་གནས་པ་ཚང་མས་༸མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀི་ཐུགས་ཀི་བཞེད་དགོངས་གང་ཡིན་པ་དེ་
གང་ཐུབ་ཐུབ་དང་གང་གསལ་གསལ་གཅིག་ངོ་སོད་གནང་དགོས་པ་དང་། དེའི་དམིགས་དོན་གང་ཡིན་པ་དང་གོ་བ་ལོག་སྒྲུབ་མི་འགོ་བའི་
ཐབས་ཤུཤེས་གཅིག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུགཤུམང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་འདུག་ངེ་དུས་ཚོད་བསི་ཚགས་ཆེད་
དུ་དེ་ཙམ་ཡིན།ཤུགོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས། 
 
སི་འཐུས་མཁན་པོ་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རིང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ཐོག་ལ་ཚིག་
གཅིག་གཉིས་ཙམ་ཞིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། མ་གཞི་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་གཞི་བཞག་གི་ཐོག་ནས་བཀའ་དིན་སྙིང་ལ་བཅངས་བསད་ན་
འགིག་གི་རེད་བསམ་ནའང་། ཡར་ལངས་ཏེ་ཚིག་གཉིས་ཙམ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་བཀའ་དིན་རེས་དན་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཡོང་གི་ཡོད་ན་ཅི་ཤེས། 
ཕག་སེལ་རྣམ་པའི་བཀའ་མོལ་གསུང་ཕོགས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ཏོག་ཙམ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཚོར་བྱུང་། དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག 
སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་དིན་རེས་དན་ཟེར་དུས་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། དེས་རེས་སུ་དན་དགོས་པ་དེ་
བོད་མི་མགོ་ནག་སི་བོ་གནམ་བངན་ཡོངས་ཀིས་མ་ཤེས་པ་དང་མ་གསལ་བ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརེན་བཀའ་དིན་ག་རེ་
བྱུང་བ་དང་རེས་དན་གང་འད་བ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཞིབ་ཕ་བས་ནས་ཞུ་མི་དགོས་པ་དང་། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་སི་སྙོམས་ཀི་ཉི་མ་བཞིན། མུན་སེལ་གི་ཟླ་བ་བཞིན་ཡིན་དུས་དེའི་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚོ་རེས་དན་ཞུ་དགོས་པ་དེ་
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བཤད་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དམིགས་བསལ་ཡར་ལངས་ནས་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཆོས་ཀི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་བ་
ཡིན་ན་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་པོ་བསགས་ཀི་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནས་རྣམ་སིན་གི་འབས་བཟང་ཡག་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་བ་མའི་
བཀའ་དིན་རེས་དན་དེ་དག་ལ་བངོད་པ་བས་པ་ཡིན་ན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དེ་བསམ་བོ་གཏོང་ངངས་ཤིག་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་ཡར་ལངས་
ནས་སྐད་ཆ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསགས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ངེ་དུས་ཚོད་དེ་
ར་བ་ཆེན་པོར་འཛིན་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་སྐད་ཆ་གཉིས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་ནས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་དིན་སིར་
འགོ་བ་སི་དང་ཁད་པར་དུ་ང་ཚོ་བོད་གངས་ཅན་པ། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་སེབས་མཁན་གི་མི་གང་འད་ཞིག་
ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡིན་ནའང་། ཁོང་གི་བཀའ་དིན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་གཞལ་མཐའ་དང་བལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རེད། རེས་དན་ཞུ་
དགོས་ཀི་རེད།  ཁད་པར་དུ་གང་ཟག་སོ་སོ་སྒེར་རེ་རེར་བསམ་བོ་གཏོང་བ་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་རེད། སོ་སོའ་ིཐོག་ནས་
བསམ་གཏོང་བ་ཡིན་ནའང་ཆོས་དང་འཇིག་རེན་གང་གི་ཐོག་ནས་ཕལ་ཆེར་འད་པོ་འད་པོ་ཡིན་གི་རེད། རེས་དན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེའང་ཆོས་
དང་འཇིག་རེན་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་ཞུ་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག འཇིག་རེན་གི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་བཙན་
པོའ་ིརྒྱལ་རབས་ནས་བཟུང་ངེ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་པོ་མཐའ་མ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་དུས་ཁ་ཕོ་རུས་དང་མགོ་རྣ་མཆོག་
གང་གི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་བ་ཡིན་ནའང་རེས་དན་ཞུ་འོས་པ་ཞིག་རེད། ཆོས་ཀི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་བ་ཡིན་ནའང་རེད། གང་
ཟག་སྒེར་གི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་བ་ཡིན་ནའང་ར་བའི་བ་མ་གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་པ་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་དུས་དང་
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བཀའ་དིན་རེས་དན་དང་གསོལ་འདེབས་བས་པ་ཡིན་ན་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་པོ་བསགས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་དང་། དེ་
དགོས་ཀི་ཡོད་པ་བཤད་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ལས་འཕོས་ནས་སྐད་ཆ་ཤེས་པ་ཡིན་ན་གང་ཟག་སྒེར་རེ་རེ་ལའང་སིར་བཏང་གི་ང་
ཚོས་ཆོས་ནང་ལ་འདི་འད་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། བང་ཆུབ་སེམས་པ་དེ་ཚོས་སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་ཡོང་དུས། ཁ་ཤས་འགོ་བ་མིར་སེ་བ་
ལེན་ནས་འགོ་བའི་དོན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དང། མི་མ་ཡིན་པའི་ཐ་ན་ཟམ་པའི་སེ་བ་ལེན་ནས་སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་ཀི་ཡོད་པ། ཐ་ན་ཤིང་
གི་སོང་པོ་ཆེན་པོ་དེ་འད་ཚུར་བཟུང་ནས་སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་བཤད་ཡོད་པ་རེད། དུས་རབས་འདིའི་ནང་ལ་༸སབས་
མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་བ་ཡིན་ན། དངོས་གནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ར་སོད་པ་དེ་འད་ཞིག་རེད་འདུག་བསམ་ཡོང་གི་
འདུག ང་ཚོ་ད་ལྟའི་ཆར་བསམ་བོ་གཏོང་ཡོང་དུས། ༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་དཔེ་བཏགས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཆུ་ནང་བཞིན་གི་
དེགས་པ་འཁྲུད་ཆོག་པ་དེ་འད་བོས་སེམས་ཅན་གི་དོན་བེད་ཀི་ཡོད་པ། དཔེར་ན། ཞྭ་མོ་བཞིན་མགོ་ལ་གོན་ནས་འགོ་ན་འགོ་ཆོག་པ། 
གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་བ་ཡིན་ནའང་ངོ་མ་གང་ཟག་སྒེར་རེ་རེ་ནས་བསམ་བོ་གཏོང་ན་ཧ་ཅང་གི་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་རེད། དེ་
དག་ཚང་མ་རེས་སུ་དན་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེར་བརེན་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་
ཐོག་ལ་ཞུས་བསད་པ་ཡིན་ན་ཞུས་ཚར་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། བཐའ་དོན་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་
བསྐལ་བརྒྱར་བརན་པ་དང་། ཐུགས་ཀི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཡོང་བ་དང་། དེ་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པའི་སོན་
འདུན་དང་བཅས་དེ་ཙམ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་བངན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས། 
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སི་འཐུས་བངན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུའི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
འདི་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་སགས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། སིར་བཏང་གི་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་གངས་ཅན་
ལོངས་ལ་བཀའ་དིན་ཆེ་དང་མི་ཆེ་ཞེས་པ་དེ་བཤད་དགོས་པ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། གལ་ཏེ་སེམས་པ་ཐང་ཐང་
ཡོད་མཁན་གི་མི་ཞིག་ཡིན་ན་ར་འཕོད་བསད་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། དེ་རིང་འདི་ནས་བཀུར་འོས་སི་
འཐུས་རྣམ་པའི་ཆ་ཤས་མང་པོ་ཞིག་བངས་ནས་བཀའ་མོལ་གསུང་ངངས་ཀི་འགོས་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས། དང་པོ་ང་ཚོ་བཀའ་དིན་རེས་
དན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཕར་བཞག་ནས་བཤགས་པ་ཕུལ་ཞེས་དགོས་ཀི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནང་ཆོས་ཀི་བཤད་ངངས་བས་པ་ཡིན་ན། བཤགས་པ་
ཕུལ་ཟེར་བའི་བཤགས་པའི་ཡན་ལག་ཅེས་པ་དེ་སྔོན་ལ་འགོ་དགོས་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག ཡན་ལག་བདུན་གི་ནང་ནས་ཕག་འཚལ་བ་
དང་། མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། རེས་སུ་ཡི་རངས། རེས་སུ་ཡི་རངས་དེ་རེས་སུ་དན་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བས་ནས་
མར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གི་བང་རིམ་དེ་ལ་གནད་འགག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གི་ང་ཚོ་ད་ལྟ་བར་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་
གསུངས་གནང་བ་དེ་ལག་ལེན་ལ་བངར་མ་ཐུབ་ནས་གནས་ངངས་འདི་འད་ཆགས་པ་རེད་བསམ་པའི་ཚོར་སང་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་
ཡིན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་གནང་བའི་གསུང་པོད་མང་པོ་རེད། ང་ཚོས་ལག་ལེན་དུ་བངར་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་བས་
ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དེ་བེད་སོད་འད་མིན་ལ་བཏང། སོ་སོའ་ིདགོས་མཁོ་དང་སོ་སོའ་ིཁེ་ཕན་གི་ཆེད་དུ་བེད་སོད་མཐོ་བ་
དང་། དམའ་བ་བཏང་དགས་ནས་སི་ཚོགས་ནང་ལ་འཁྲུག་ཐེབས་པ་མ་ཟད། དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབས་པའི་ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་བསད་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་རེས་སུ་དན་པའི་ཐོག་འགན་འཁུར་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་ཡོད། དམིགས་བསལ་དོལ་རྒྱལ་
གི་ཐོག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ༸སྐུ་མདུན་གི་ཆོས་ཚོགས་ཐེངས་བཅུ་པའི་སྐབས་ལ་ང་རང་ཚོགས་བཅར་དུ་ཡོད། བཀའ་ཞིག་ཕེབས་
སོང་། དོལ་རྒྱལ་འགག་རྒྱུ་དེ་ངོས་ཀི་བས་པ་མ་རེད་དཱ། ༸གོང་ས་སྐུ་ཕེང་ལྔ་པ་ནས་བཟུང་ངེ་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པའི་བངན་འཛིན་གི་སེས་བུ་
དམ་པ་ཚོས་བང་བསྒྲིགས་ནས་དམ་བསྒྲགས་མཛད་བཞག་པ་དེ་ངས་མཇུག་སོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ངོས་ཀི་གསར་པ་བཟོས་བཞག་པ་དེ་
འད་མ་རེད། དེ་འདའི་བཀའ་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་དེ་ལ་སོགས་པའི་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་རེད།ཤུཞེས་སོ་སོའ་ིཁ་ཕོགས་
དང་སོ་སོའ་ིའདོད་པ་བསྒྲུབས་པའི་ལུང་འདེན་མང་དགས་ནས་སི་ཚོགས་ལ་གགས་ཆེན་པོས་བརྡབ་གསིག་ཅིག་འགོ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་
རེད།ཤུང་ཚོ་ད་ལྟ་བར་དུ་དེ་འདའི་གནས་ངངས་གར་བསད་པ་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དེ་བསྒྲུབ་མ་ཐུབ་ནས་དེ་འད་ཆགས་པ་རེད་
བསམ་པའི་ཚོར་སང་གགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དམིགས་བསལ་གིས་དེ་རིང་གོས་ཚོགས་ནང་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོང་དུས། 
བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་ཚོས་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་བཞིན་ལག་ལེན་བངར་ཡོད་ན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་འདི་འད་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་
པའི་ཚོར་སང་ཞིག་སེབས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཟེར་ནས་ཚང་མས་ཁ་ལ་མང་པོ་ཞིག་འཁེར་ནས་
སི་རྒྱུ་སྒེར་བདག་བེད་མཁན། ལོག་ཟ་རུལ་སུངས་བེད་མཁན། མི་གསོད་ཁག་སོར་བེད་མཁན། ཚང་མ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་
བཞུགས་སའི་སི་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་ཡོང་གི་འདུག གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་པ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དེ་སོ་སོ་རང་
གི་ཁེ་ཕན་ཆེད་དུ་བེད་སོད་བཏང་ནས་ད་ལྟ་གང་འད་ཆགས་འདུག དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དང་པོ་ང་ཚོས་བཤགས་པ་ཕུལ་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་
གི་འདུག དེང་སང་གི་སྐད་ཆ་བཤད་ངངས་བས་པ་ཡིན་ན་དགོངས་དག་ཅེས་པ་དེ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 

ཚོགས་གཙོ་སེན་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས། 
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སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པའི་སྔོན་གེང་དང་བཅས་པའི་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་
བཞི་པོར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་དང་སགས་ངས་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང། སིར་བཏང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་པ་
འཕིན་ལས་དང་བཀའ་དིན་ལ་གོང་དུ་ཕག་སེལ་སི་འཐུས་ཚོས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཁོང་གི་བཀའ་དིན་འགེལ་བཤད་ཞུ་ནས་ཞུ་
ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར་བ་འདི་སི་ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས་གཅིག་པ་ཆགས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེར་གང་ཡང་ཞུ་མི་དགོས་པ་
དང་། ངས་ད་ལྟ་འདིར་འབོད་སྐུལ་གི་ཚུལ་དུ་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དེང་སང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་
ལ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་མི་ཉུང་ཤས་ཤིག་གིས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ངོ་རོལ་དང་སྐད་འབོད་གནང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་ཞུས་པ་ཡིན་
ན། ཁོ་རང་ཚོ་ད་ལྟ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ནའང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དིན་ཉག་ཅིག་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་
དེ་དག་དེ་རིང་གི་ཉིན་མོ་ནས་ཁོང་ཚོས་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས། མ་འོངས་པར་དེའི་རིགས་བས་པར་འགོད་བཤགས་སོགས་མི་བེད་པའི་རེ་
བ་ཆེན་པོ་ཞིག་རྒྱག་གི་ཡོད། ངས་ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཙམ་ལ་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགགས་གཙོ་སེན་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
བགོ་གེང་ནང་དུ་མཉམ་བཞུགས་གནང་མཁན་སི་འཐུས་མཐའ་མ། སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་གསེར་ར་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ་ལ་བསམ་ཚུལ་གང་ཡང་མ་ཞུས་ནས་འདིར་རྒྱབ་སོར་གི་ཐོག་
ནས་བསད་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་འདིས་མ་འགིག་པ་ཞིག་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམས་བྱུང། དེ་བཞིན་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་
སྐུའི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་དེ་དག་འདིར་མང་པོ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཞུ་མི་ཤེས་པར་ཡར་ཡག་ཏུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་སོ་སོའ་ིརྣམ་དཔྱོད་
ཀིས་མི་འདང་བའི་ཞུ་མི་ཐུབ་པ་དེ་འད་ཡོང་སིད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་བཤད་དགོས་པའི་དགོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག་བསམས་ནས་
དེ་འད་དན་བྱུང། ཡིན་ནའང་གནད་འགག་ཁ་ཤས་ཀི་ཐོག་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང། ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའི་
ནང་དུ་ཡོང་ཁུངས་མི་འད་བ་མང་པོ་ཞིག་ནས་སེབས་པའི་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།  དེར་བརེན་དེའི་ཚབ་
མཚོན་གི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་མང་པོ་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང། ཕོགས་གཅིག་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གི་ཐོག་ནས་ཚབ་མཚོན་དགོས་
པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་གི་ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་ངངས་དེ། སིར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དིན་གི་སྐོར་དེ་བོད་པ་སུ་ཞིག་གིས་བཤད་དགོས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེའི་ཚབ་མཚོན་ཐུབ་མཁན་ཞིག་
དང། ང་ཚོས་དཔེ་བཞག་དགོས་ནའང་ཁག་པོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་ངབས་འདིར་དམིགས་བསལ་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་
མ་རེད། འདི་ཚང་མས་དན་སོད་ཀི་རེད། ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པའི་གནས་ངངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་ངོས་ནས་
ཡིན་ནའང་ཧ་གོ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཞུ་ངངས་དང་ཆོལ་ཁ་དང་དེ་འདའི་ཚབ་མཚོན་གི་ཐོག་ནས་ཆབ་སིད་
ཀི་ལངས་ཕོགས་རེད། དེ་བཞིན་ལྷ་སྲུང་བངེན་ཕོགས་དང་དེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་བཀའ་སོབ་གནང་མཁན་བྱུང་སོང། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་འད་
བཤད་རྒྱུའི་སོབས་པ་དེའང་མེད། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཞུས་ན། དོན་དམ་གི་ཐོག་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཆགས་བསད་ཡོད་
ན། དེ་རིང་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་ཚབ་ཡིན་ཞེས་དེ་འད་ཞུ་ཐུབ་ས་རེད་དེ། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་འད་རང་ཨེ་ཡིན་ནམ་བསམ་གི་
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ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་ལགས་ཞུས་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་འཛམ་བུ་གིང་གི་ནང་ལོགས་ལ་ལྷ་སྲུང་བངེན་ཕོགས་དང་དེའི་སྐོར་ནས་དག་དགའ་
གཉེན་སྡུག་གི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ཚོའི་རྒྱབ་ལོངས་ལ་འགན་གཙོ་བོ་ཁེར་སོད་མཁན། འགོ་ཁིད་
གཙོ་བོ་བེད་སོད་མཁན། མགོ་སེར་པོ་མང་པོ་ཞིག་སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་རྒྱབ་ལོགས་སུ་ཡོད་མཁན་འདི་སུ་རེད་དམ། འདིའི་
གནས་ངངས་འདི་ང་ཚོས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དཔེ་བཞག་ནས་མིང་འགའ་ཤས་ཤིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། 
གངས་ཅན་རྒྱ་བོ། དགེ་བཤེས་སྐལ་བཟང་། དེ་བཞིན་ང་བ་མ་ཟེར་བ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་ཚོ་ཡོད་བཞིན་
དུ་ང་ཚོའི་ཆོལ་ཁའི་ནང་དུ་མེད་ཅེས་ཚབ་མཚོན་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མེད་ཅེས་ཞུ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞུས་ན། ངའི་ཡོང་
ཁུངས་དེ་མདོ་ངོད་ཆོལ་ཁ་རེད། མདོ་ངོད་ཆོལ་ཁའི་ངོས་ནས་དེ་ག་རང་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་ལབ་ན་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དབུ་སྐོར་
རེད་བསམས་ནས་དན་གི་ཡོད། དེ་འད་ཡིན་དུས་བེད་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་བེད་ཀི་ཡིན་ཟེར་བ་འདི་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མཆོད་པས་རབ་
མཉེས་ཞེས་པ་དེ་ཨེ་ཡིན་ནམ་བསམ་པའི་ཚོར་བ་དེ་འད་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འདི་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ངེ། ཡིན་ནའང་རང་ངོས་ནས་དེ་ཚོའི་
སྐོར་ལ་ཁ་སང་སྔོན་མ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན། མང་པོ་ཞིག་བཤད་ནས་ནུས་པ་བཏོན་ཐུབ་རྒྱུ་ར་བ་ནས་མེད། 
སོ་སོར་ནུས་པ་འདི་མེད། དེ་འད་ཡིན་ངབས་གང་ཡང་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་མི་འདུག་ངེ། ཡིན་ནའང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་སྒེར་གི་ངོས་ནས་དོགས་པ་
རྣམ་རོག་བེད་དགོས་པ་དེ་འད་མེད། ཡིན་ནའང་སི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་མཚོན་ལྟ་བུ་ཞིག་བས་ན་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་དབུ་སྐོར་གི་
གནས་ངངས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་མེད་དམ། རྒྱལ་སིའི་མི་མང་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་བ་དང་། འདི་ཚང་མ་མི་མང་གིས་ཧ་གོ་བསད་ཀི་རེད་
བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ལངས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་འདི་ཡིན། 
 གཉིས་པ་དེར་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་གསུང་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ནས་སོ་སོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་སྒྲུབ་
བསད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལ་བཀའ་སོབ་ལམ་ངོན་གནང་བ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། 
ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོ་དེ་འད་ཞིག་ལ་ལྷག་ཡོད་པ་མ་རེད། མི་ཚང་མ་སངས་རྒྱས་ཚར་བ་རེད། ༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་ 
༨༤༠༠༠ གི་སྙིང་བཅུད་ཚང་མ་གསུངས་བཞུགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སྒེར་གི་ངོས་ནས་བེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་
འདི་ཐུབ་མཁན་ཡང་དཀོན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེར་བརེན་གང་ཐུབ་ཐུབ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་བེད་དགོས་པ་དང་། དེ་ཚོའི་རིགས་འབད་
བརོན་བས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགགས་གཙོ་སེན་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་བོ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འགོ་ངངས་བས་པ་ཡིན་ན། གཞུང་འབེལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སྔོན་གེང་དང་
བཅས་པར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཐོག་མར་ཞུ་རྒྱུར། ཤོག་ལྷེ་གསུམ་པའི་
ཡིག་ཕེང་གསུམ་པར་ལྷག་པར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་ཡོང་བའི་ཆེད་ཟེར་བའི་མཐའ་མ་དེར་གཟིགས་རོགས་གནང། མཐའ་
མ་དེར་རྒྱ་ནག་ཏུ་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་ཆེད་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་ཆེད་འདི་མི་དགོས་པ་གནང་བཞག་ན་ཞེས་
བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཞི་མོལ་གི་ཆེད་དུ་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་ཕེབས་པ་རེད་ཅེས་ཐད་ཀར་གསུངས་བཞག་ན་འགིག་གི་འདུག (དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། རྒྱ་ནག་ཏུ་ཞི་མོལ་གི་ཆེད་དུ་གོས་མོལ་གི། རྒྱ་ནག་ཏུ་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་གི་སྐུ་ཚབ་ཅེས་ཐད་ཀར་བཅུག་
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བཞག་ན།) བོད་ཞི་མོལ་གི་ཆེད་འབེལ་མོལ་གི་སྐུ་ཚབ་རིམ་པ་གཏོང་གནང་ཞེས་ལབ་ནའང་འགིག་གི་འདུག དེ་ནས་གོས་ཆོད་དང་པོའ་ི
ནང་དུ་བོད་འབངས་རྣམས་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག འདི་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཞེས་འཁོད་ན་འགིག་གི་འདུག འགོ་ངངས་བས་ན་མི་མང་ཞེས་མང་
གཙོ་དང། འདི་བས་ནས་གཞུང་འབེལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སྔོན་གེང་དང་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བཞི་པོར་བཀའ་
ཤག་གི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། འདིའི་སྔོན་གེང་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་ཚིག་ཕྱུག་པོ། དོན་དག་ཡིན་ནའང་ཧ་
ཅང་གཏིང་ཟབ་པོ་བྱུང་འདུག བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་རེས་དན་དེ་ཆ་ཚང་ཞུ་དགོས་ན། དུས་ཚོད་དང་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་ཞུས་ཚར་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་
ནའང་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དེ་ངོས་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ འདི་སྐུ་ཕེང་ ༡༤ པ་ཆེན་པོ་
མཆོག་ལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་སྲུང་བརི་ཞུ་དགོས་དོན་དེ་ཚང་མས་གོང་དུ་གསུངས་སོང། རྒྱ་གར་ལ་ང་ཚོ་ཐོག་མར་བཙན་བོལ་དུ་
འབོར་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་གར་གི་སིད་བོན་ Pandit Nehru གཙོས་པའི་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་སི་ཡོངས་ནས་བོད་མི་ཚོར་སབས་བཅོལ་
གནང་དགོས་དོན་གཙོ་བོ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བཞག་པ་ཞིག་རེད། དེ་བཞིན་བཙན་བོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ས་
ཐག་ཐག་ཡོད་བཞག་པ། སྒྲིག་འཛུགས་ས་ཐག་ཐག་ཡོད་བཞག་པས་མ་ཚད་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་དེ་ཡིན་ནའང་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བཞག་པ། དེ་བཞིན་ཉེ་བའི་ཆ་ནས་ང་ཚོའི་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་གང་དུ་བཅར་བ་
ཡིན་ནའང་རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆར་ཞུ་རྒྱུ་དེ། ང་ཚོའི་ར་དོན་རོད་རྒྱུ་དེ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་རོད་ཀི་ཡོད། ཉེ་བའི་ཆར་འཇིགས་སྐུལ་
རིང་ལུགས་པ་དང། ལྟ་བ་མཁེགས་པོ་དེ་འདའི་སྐོར་ནས་རོག་གེང་འཛམ་བུ་གིང་ལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་སི་
ཡོངས་ཀི་ཐོག་ནས་བསྡུར་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་སོབས་པ་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་ཞི་བའི་ལམ་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད། ང་ཚོ་འཛམ་གིང་སི་ཡོངས་ནས་
གཟིགས་པ་ཡིན་ནའང་མིག་དཔེ་བལྟ་འོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཅེས་སོབས་པ་མཐོ་པོའ་ིངང་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་
པར་ཡོད་པ་གཞི་བཟུང་ཞི་བའི་ལམ་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད་པར་བརེན་ནས་བྱུང་བཞག་པ་ཞིག་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀར་བོད་མིའི་
རྡོག་ར་ཆིག་སྒྲིལ་རེད། མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་རེད། རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱལ་ཞེན་རེད། ཉེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཆགས་པ་དེའང་
༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བཞག་པ་དང། དེ་བཞིན་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ཆོས་དང་རིག་གཞུང་། 
ཆབ་སིད། མི་རིགས། འཛམ་གིང་ཞི་བདེ། ཆོས་ལུགས་མཐུན་སྒྲིལ། ཡོངས་སུ་རོགས་པར་༸གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕིན་ལ་བརེན་
ནས་འཛམ་གིང་ནང་སྙན་གགས་ཆེ་ཤོས་ཀི་གས་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། ཉེ་ཆར་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཀང་ཟེར་གི་འདུག ང་ཚོའི་རྒྱལ་
ཁབ་ནང་དུ་ང་ཚོའི་རྒྱལ་པོ་དང་སིད་འཛིན་ལས་ལྷག་པའི་དགའ་སང་བེད་དགོས་པའི་འགོ་ཁིད་དེ་ཁེད་རང་ཚོར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འདི་མང་
པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་ཀི་འདུག ཉེ་ཆར་རང་ཁོང་ཚོས་འཛམ་གིང་ནང་དུ་ཚོད་བལྟ་བས་ནས་ལུང་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྐད་ཆ་དིས་པའི་ནང་། 
སོ་སོའ་ིརྒྱལ་པོ་དང་སིད་འཛིན་ལས་ལྷག་པའི་དགའ་སང་བེད་དགོས་པའི་འགོ་ཁིད་ཁེད་རང་ཚོར་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པ་དང་། སྔོན་མ་ཡིན་
ན་ཤིན་ཅང་ཡུ་གུར་བའི་མི་རིགས་ཚོ་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་མི་ཡོད་དེ་འགོ་ཁིད་མེད། བོད་པ་ཁེད་རང་ཚོར་འགོ་ཁིད་ཡོད་པ་རེད་
ཅེས་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་སི་ཡོངས་གཞིར་བཞག་ནས་ཤིན་ཏུ་བཀའ་དིན་ཆེན་པོ་རེད། དེ་བཞིན་
ཕག་རོགས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རེད། སིད་སོང་རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆ་གང་འད་ཞིག་ཏུ་བཅར་བ་ཡིན་ནའང་། གཞུང་གི་གནད་ཡོད་མི་ས་གང་
འད་ཞིག་དང་མཇལ་བ་ཡིན་ནའང་ཚང་མས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་འཚམས་འདི་ཞུ་རོགས་གནང། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གུས་བཀུར་དང་
བརི་བཀུར་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེས་གསུང་མཁན་ཤ་ངག་རེད། ཁོང་གི་བཀའ་དིན་ལ་བརེན་ནས་ཕག་རོགས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་རེད། སིད་སོང་
ཡིན་ནའང་རྒྱལ་སིའི་སིངས་ཆར་རེད། དེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་གཞུང་ནང་གི་གནད་ཡོད་མི་ས་མཇལ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་འབེལ་བ་བཟོ་ཐུབ་
རྒྱུ་དེ་དག་ཀང་ཁོང་གི་བཀའ་དིན་ལ་བརེན་ནས་ཡོང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། དེ་བཞིན་སིད་འཛིན་ Obama 
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ཐེངས་དང་པོ་མཇལ་འཕད་གནང་ཚར་བའི་རེས་སུ་ཁོ་རང་ལ་ཨེ་ཤི་ཡའི་སོབ་ངོན་པས་དེ་རིང་ཁེད་རང་ལ་ཚོར་བ་གང་འད་ཞིག་བྱུང་སོང་
ཞེས་འདི་སྐབས། ཁོང་རང་མི་རིགས་ནག་པོ་ཞིག་ཡིན་དུས། ངའི་མི་ཚེ་འདིའི་ནང་དུ་ང་རང་གིས་བརི་མཐོང་བེད་ས་མཐོ་ཤོས་དང་ར་ཆེ་
ཤོས་དེ་ Nelson Mendala བརི་ཡི་ཡོད། དེ་རིང་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕད་བྱུང་བ་དེ་ Nelson Mendala མཇལ་བའི་
ཚོར་བ་ནང་བཞིན་བྱུང་སོང་ཞེས་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་གིས་མི་རིགས་ནག་པོ་ཞིག་གིས་དེ་འད་གསུངས་ཡོང་སྐབས། འཛམ་གིང་ནང་དུ་
དབུ་ཁིད་ཚོ་ཡིན་ནའང་དགོངས་པ་བཞེས་ངངས་དེ་ཏན་ཏན་༸གོང་ས་མཆོག་རླབས་ཆེན་གི་མི་ས་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། མཛད་འཕིན་ཆེན་
པོ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་བརི་ཡི་ཡོད་པ་དེ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བཀའ་ཤག་གི་སྔོན་གེང་དང་དེ་བཞིན་དོན་ཚན་བཞི་ཀའི་
ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་རེས་དན་དང་བསྟུན་ནས་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་དཔར་བསྐྲུན་
བས་བཞག་པའི་དེབ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཅིག་དེ་ལོ་ངོ་ ༥༠ ལྷག་གི་ནང་དུ་མང་གཙོ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ག་རེ་ག་རེ་
གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་དེབ་ཅིག་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་ཀི་གོས་ཚོགས་དང་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་༸གོང་
ས་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བཞག་པ་དེ་དག་ཚང་མ་ཕོགས་བསྒྲིགས་བས་ནས་རྒྱ་གར་གི་མི་ས་གགས་ཅན་ Kashyab མཆོག་
ནས་ཚང་མ་ཕོགས་བསྒྲིགས་གནང་བཞག་པ་ཞིག་རེད། དེར་སིད་སོང་གི་འགན་ཞིག་ཡོད་ངབས་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་ངོ་སོད་ཀི་ཚུལ་དུ་
ཡི་གེ་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་བཀའ་ཕེབས་པ་ནང་བཞིན་ཕུལ་ཡོད། དེ་འད་སོང་ཙང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་ལམ་ངོན་
གནང་བཞག་པ་དེ་དག་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་བཞག་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ཀི་གོས་ཚོགས་དང་སིད་བྱུས་ཉམས་
ཞིབ་ཁང་ནས་ཀང་གནང་བཞག་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ཚང་མས་གཟིགས་རོགས་གནང། འདི་ཚང་མའི་ཡིད་ལ་
འཇགས་ནས་ལག་བངར་གང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
གཏན་འབེབས་མ་བས་གོང་ལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་ཤོག་གངས་ ༣ པའི་ནང་ལྷག་པར་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་
བར་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་གཞི་རར་བཟུང་ངེ། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཟེར་བ་དང་དེ་ནས་གོང་བུ་གཅིག་གྱུར་
དང་བརན་ལྷིང་ལ་གནོད་སོན་མི་འགོ་བཞིན་ཟེར་བ་དེ་དགོས་ཀི་མི་འདུག རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ད་ལྟའི་གནས་ངངས་
ལྟར་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་རྣམས་བན་བཀོལ་མ་ཡིན་པར་ཟེར་བ་དེ་མར་འཐེན་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་འཐེན་ན་
འགིག་ས་རེད་དམ། འགིག་གི་ཡོད་ན་དེ་འཐེན་པ་ཡིན། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ད་ལྟའི་གནས་ངངས་ལྟར་གཞིས་ལུས་
རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་རྣམས་བན་བཀོལ་མ་ཡིན་པར་ཟེར་བ་དེ་ཆགས་པ་རེད། དེའི་འོག་ནས་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་འཛིན་སོང་
བཀའ་ཤག་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་དགོས་པ་ཞིག་གསུངས་པ་རེད། དེ་དུམ་བུ་གཉིས་པ་དེ་ག་རང་གི་མཇུག་དེ་ལ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བོད་རྒྱ་ཞི་
མོལ་གི་ཆེད་འབེལ་མོལ་གི་སྐུ་ཚབ་ཟེར་བ་ལ། ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཟེར་བ་དེ་མར་བཏོན་གནང་བ་རེད། དེ་འགིག་གི་འདུག་གམ། དེ་འགིག་
གི་ཡོད་པ་བོས། དེ་ནས་གོས་ཆོད་ཀི་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིནང་ལ་བོད་འབངས་ཟེར་བ་དེ་དེང་སྐབས་མང་གཙོའི་ལམ་སོལ་དང་མཐུན་པའི་
བོད་མི་ཞེས་བིས་ན་རན་པོ་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེ་རེད། དེ་བོད་མིར་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན་མ་འགིག་པ་འདུག་གམ། དེ་དག་བསྒྱུར་བའི་
ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་དག་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་ངོས་ནས་གལ་ཆེན་དུ་བརིས་ཏེ་དེ་རིང་གོས་ཚོགས་སུ་ཁུར་ཡོང་བ་རེད། 
གོང་དུ་བགོ་གེང་འགོ་མ་བཙུགས་གོང་ལ་ཚོགས་གཙོས་ཞུས་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གིས་ ༢༠༡༤།༣ པ་ནས་བས་ཏེ་ལོ་འཁོར་
མོ་གཅིག་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་ལོ་སྲུང་བརི་ཞུས་པ་དང་འབེལ་ནས། དེ་རིང་གོས་ཚོགས་
ཀི་དུས་ཚོད་དེ་ཡང་ལོ་གཅིག་ཧིལ་པོ་གྲུབ་པའི་མཚམས་ཤིག་ལ་འཁེལ་གི་ཡོད་པར་བརེན། འདིར་བཀའ་སི་གཉིས་ཀ་གོས་ཚོགས་ནང་
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ལ་ལྷན་འཛོམས་གནང་ཡོད་པ་དང་། སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གོས་ཚོགས་འདིའི་ཐོག་ནས་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་བསམས་ཕེབས་པ་རེད། སིར་བཏང་གི་བགོ་གེང་ནང་ལ་ཚང་མས་སྐད་ཆ་ལྷུག་པོ་བཤད་ཡོད་པ་རེད། སི་འཐུས་ ༢༦ གིས་
གསུངས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བཀའ་བོན་རེ་རེས་གསུངས་མི་དགོས་པར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས་
གནང་བ་རེད། སི་འཐུས་གཞན་པ་གསུང་མ་གནང་མཁན་ཚོས་ཀང་དགོངས་པ་གཅིག་མཐུན་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལ་དགོངས་པ་གཉིས་
ཡོང་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད། ཚོགས་གཙོས་དེ་འད་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། མང་ཚོགས་ནང་ལ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་
བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་འཆར་ཁུར་དགོས་པའི་གནས་ངངས་གང་ཡིན་ནམ་བསམ་པའི་བསམ་བོ་དེ་འད་ཡོང་མི་སིད་པ་མ་རེད།  
གོས་ཚོགས་ཀིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཆེ་བངོད་བས་ཏེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཐོ་རུ་དང་ཆེ་རུ་འགོ་བ་དང། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བཀའ་
དིན་རེས་དན་གི་གོས་འཆར་དེ་འད་ཞིག་མ་བཞག་ན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་མཐོང་དམའ་རུ་འགོ་རྒྱུའི་གནས་ངངས་དེ་འད་གང་
ཡང་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད་མོད། ཡིན་ཡང་ང་རང་ཚོ་བོད་པའི་འགོ་ངངས་ཀི་ཐོག་ནས་རགས་རེན་འབེལ་དེ་འད་ཞིག་མཚོན་བེད་དུ་དེ་
རིང་འདིར་ཁུར་ཡོང་བ་རེད། དེ་རིང་འདིའི་ནང་ལ་བགོ་གེང་དུ་ཞུགས་པའི་སྐབས་ལ་དོན་གནད་གེང་ངངས་དང་གེང་ཚུལ་བཅས་ཀི་ཐོག་
ནས་ཡང་སོ་སོའ་ིསེམས་བག་ལྷོད་པོ་ཡོང་བར་ཏན་ཏན་ཕན་ཐོགས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀི་ད་ལྟ་ལས་
རིམ་ལྷག་མ་དེ་དག་ཀང་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགོ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། འདི་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་དགག་བ་མེད་པར་
བརེན། སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། ཚང་མ་སྐུ་གཞེངས་ཀི་ཐོག་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཞི་པ་དེ་ཁ་སང་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་མཇུག་སོང་བ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་
བགོ་གེང་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཁ་སང་བགོ་གེང་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལ་ཚོགས་གཙོས་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལོངས་མ་
ཤེས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དང་འབེལ་བའི་བཀའ་མོལ་ཁག་ཅིག་བྱུང་སོང་། ཡང་དེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་འགིག་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
མི་འདུག་མོད། འབེལ་བ་བཏགས་ཀི་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་བོད་དོན་དང་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་ཚང་མ་ལ་འབེལ་བ་བཏགས་ས་ཡོད་བསད་པ་ཞིག་
རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ཁ་སང་ཚོགས་གཙོས་ངངས་འཛིན་བ་རྒྱུ་དེ་ཕན་བུ་ཕིས་དགས་པ་རེད། དེ་ལ་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གདུང་
སེམས་མཉམ་བསེད་ཀི་གོས་འཆར་ཟེར་བ་དེ་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་ངངས་དང་རང་ལུས་མེར་སེགས་བཏང་བའི་གནས་བབ། 
དེ་བཞིན་དུ་མནར་གཅོད་མྱོང་བཞིན་པའི་བོད་མི་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ང་རང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་བཏོན་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ད་ག་རང་
གི་ཐོག་ལ་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་བ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གནད་དོན་གཞན་ཁག་ཅིག་ཁ་སང་གེང་བ་དེ་དག་ང་ཚོས་བརྒྱུད་ལམ་
གཞན་པ་དང་དུས་ཚོད་གཞན་པ་ཞིག་ནས་གེང་མ་ཐུབ་པ་དང་གེང་མ་འོས་པ་དེ་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། འོན་ཀང་ཁ་སང་གནས་ཚུལ་
དེ་ཕིན་ཟིན་པ་རེད། གནས་ཚུལ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཕོགས་ཡོངས་ནས་བལྟ་དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འད་ཡིན་
དུས་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་འབེལ་བའི་ཁ་སང་གནད་དོན་ཁག་ཅིག་བྱུང་ཡོད་པར་བརེན།  དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་
བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་སྔོན་དུ་གོ་སྐབས་ཕུལ། དེའི་རེས་སུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཕག་བརངས་མཁན་ད་དུང་བདུན་ལྷག་བསད་ཡོད། དེའི་
རེས་སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུངས། ང་ཚོས་ལས་དོན་གང་འད་ཞིག་བེད་པ་ཡིན་ནའང་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ངོ་བོ་དེ་
གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་གལ་ཆེན་དུ་བརིས། དེ་ནས་གནད་དོན་གཞན་པ་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་གཞན་གང་འད་
བས་ཏེ་གེང་དགོས་པ་འདུག གལ་སིད་གོ་སྐབས་རག་གི་མེད་ན་ཡར་ཞུས་ཚེ་ང་ཚོས་གོ་སྐབས་བཏོན་ཆོག་གི་རེད། དེ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་
པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་དེའི་རེས་ལ་ཁ་སང་གནད་དོན་གཞན་པ་དེ་ཚོ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀི་གོས་འཆར་དང་
མཉམ་བསེས་བས་ཏེ་མ་གནང་རོགས། རེས་སུ་གལ་སིད་ཡང་བསར་གཙང་མ་མ་ཆགས་པ་དེ་འད་ཡོད་ན་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གི་སྔོན་
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རིས་སྐབས་སུ་ཞུ་ཆོག་གི་རེད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་སྔོན་རིས་སྐབས་ལ་གསུང་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་
བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་སྐབས་ལ་ New York 
དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་རོག་གེང་དེའི་སྐོར་གི་གནས་ཚུལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀི་དགོངས་འཆར་དང་ཚོར་གགས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་
ནས་བཀའ་གནང་བ་དེ་འད་བྱུང་སོང་། དེའི་སྐབས་ལ་གུས་པ་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་དེར་ཡོད་པའི་གནས་ངངས་ཀང་གསལ་ངོན་གནང་བ་
རེད། དེ་འད་བས་དུས་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེར་ཕ་གིར་ངས་བཀའ་ཤག་གིས་སྐུ་ཚབ་
བས་ཏེ་བཅར་བ་ཡིན། དེའི་སྐོར་དེ་ད་ལྟ་ངས་ཕ་གིར་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་དེ་གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ན་བསམས་ཏེ་སོ་
སོའ་ིསྐབས་དེར་གང་མཐོང་བ་དང་གང་བྱུང་བ། གང་ཤེས་པ་དེ་མ་གཏོགས་དང་པོ་ནས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུར། ངས་དེའི་སྐོར་ཞིབ་འཇུག་བ་
རྒྱུ་དང་ཞིབ་འཇུག་བས་པའི་གྲུབ་དོན་ལྟ་བུ་གང་ཡང་མེད། དེའི་ཐོག་ལ་ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཀང་མ་བྱུང་བར་མ་ཟད་དེ་འདའི་
བཀའ་མངགས་གང་ཡང་མེད། སིར་བཏང་ད་ལྟ་ New York གི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་རོག་གེང་དེ་ང་རང་ཚོ་
ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། དངོས་གནས་དག་དགའ་གཉེན་སྡུག་གི་གནས་ཚུལ་ཐབས་སོ་པོ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་
རང་ཚོ་བོད་པ་ཞིག་གིས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་བོད་པ་སུ་ཞིག་ལའང་རྒྱལ་ཁ་གཅིག་ཀང་ཐོབ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་གང་
ལྟར་ང་ཚོའི་སོན་ཆ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ངའི་གནས་ངངས་ཀི་ཐོག་ལ་ཕ་གིར་གནས་ཚུལ་ཆགས་ངངས་འད་པོ་དེ། 
ང་ཕ་གིའི་ Canada གཞུང་ནས་ཤེས་རིག་གི་ལས་དོན་གི་ཐོག་ལ་ dollar ས་ཡ་གཉིས་ཤིག་སྔོན་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་
ཕེབས་པ་དང་། དེའི་སྔོན་ལ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐབས་ནས་འབེལ་བ་ཞིག་ཆགས་ནས་གཏན་འཁེལ་བ་
ཞིག་རེད། དེ་རག་ཐབས་དང་གང་མགོགས་ལེན་ཐབས་ཀི་ཐོག་ལ་མཇུག་སོང་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་དོན་ཞིག་གི་སྒང་ལ་བཅར་དགོས་པའི་དུས་
ཚོད་དེ་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣།༤ རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༣།༤ ལ་ཕ་གིེར་བཅར་རྒྱུ་དང་། དེ་སྐབས་ཨ་རིའི་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ལྷན་རྒྱས་ལ་ཡོད་པ་རེད། ཕ་གིའི་ལས་དོན་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་དེའི་རེས་སུ་ NY/NJ བོད་རིགས་སི་མཐུན་
ཚོགས་པ་གཙོ་བོར་བས་པའི་ཚོགས་པ་དྲུག་གིས་ད་ལོའ་ིགསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་མཛད་སྒོ་བེད་ངངས་དེ་སྔོན་མ་དང་མ་འད་བ་ཞིག་
བས་ཡོད་པས། དེར་བཀའ་ཤག་གི་སྐུ་ཚབ་ཅིག་གཏོང་རོགས་གནང་ཞེས་ཕེབས་པ་དང་། ང་ཕ་གིར་འགོ་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན་དུས། 
ངབས་གཅིག་དོན་གཉིས་ང་འགོ་རྒྱུ་བས་པ་ཡིན། དུས་ཚོད་ཕར་འགངས་ཅུང་ཙམ་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། Canada ཁུལ་གི་ས་ཁུལ་གསུམ་
ལ་བཅར་བ་རེད། Ottawa/ Montreal/Toronto དེ་ནས་མར་ཨ་རིའི་ཁུལ་གི་ས་ཁུལ་བཞི་བས་ཏེ་དེ་ཚོར་བཅར་བ་ཡིན། New 
York ལ་མཐའ་མ་ཕི་ཚེས་ ༩ ཡི་ཉིན་གུང་རྒྱབ་ནས་མར་ Boston ནས་མེ་འཁོར་ནང་ལ་བཅར་བ་ཡིན། New York ལ་ཁོང་ཚོས་
ཕེབས་བསུ་ཞུས་སོང་། དགོང་དོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༤ པར་ཉིན་གུང་ཞལ་ལག་ཞུས་ནས་ཅུང་ཙམ་ངལ་གསོ་བས་ཏེ་དགོང་མོའ་ིཆུ་ཚོད་ ༧ པ་
ལ་དགོང་མོའ་ིགསོལ་ཚིགས་ཤིག་ཡོད་པ་དང་། དེའི་སྐབས་སུ་སིད་སྡུག་ཁག་གི་ཚོགས་མི་ཚོ་ཡོང་གི་ཡོད་པས་ཕེབས་རོགས་གནང་
ཞེས་ཞུ་བཞིན་འདུག དེ་དུས་ཐེངས་དང་པོར་འཛིན་སོང་གི་འགན་ཁུར་མཁན་ཚང་མ་མཇལ་འཕད་ཞུས་པ་ཡིན། ཕ་གིར་ཁོ་རང་ཚོས་
འགེལ་བརོད་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོ་སྔོན་མ་ཚོགས་པ་དྲུག་ཡོད་པས་ཚོགས་པ་དྲུག་པོ་དེ་བོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ། བོད་རིགས་ས་གནས་
གཞོན་ནུ་ཚོགས་པ། བོད་ཀི་བུད་མེད་ཚོགས་པ། བོད་རིགས་མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་ཚོགས་པ། བོད་རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་
པ། ཨ་བོད་འབེལ་མཐུད་ཚོགས་པ། US Tibet Committe ཟེར་བ་དེ་རེད་འདུག ནམ་རྒྱུན་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་གི་མཛད་སྒོའ་ི
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འགན་གཙོ་བོ་དེ་གཞོན་ནུས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྒང་ལ་ཚོགས་པ་ལྔ་ཡིས་མཉམ་རུབ་བས་ཏེ་འགོ་བཞིན་ཡོད། འོན་ཀང་ད་ལོ་ང་
ཚོ་ཕི་ཟླ་ ༡ པོའ་ིགཡས་གཡོན་ཞིག་ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་གོས་བསྡུར་བས་ཏེ། ཚང་མས་སི་མོས་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་རིགས་སི་
མཐུན་ཚོགས་པའི་འགན་ཁུར་གཙོ་བོ་དེ་ཁུར་རྒྱུར་གོས་མཐུན་བྱུང་། དེའི་སྒང་ལ་ཚོགས་པ་ལྔ་ཡིས་མཉམ་རུབ་བ་རྒྱུ་བས་ཏེ་ང་ཚོ་
ཚོགས་གཙོ་ཚང་མས་གོ་བསྡུར་བས་ཏེ་ཐག་གཅོད་བྱུང་། དེ་ལ་མཚན་རགས་བརྒྱབས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཚར་རེས་
བཀའ་བསྡུར་ཞིག་ཞུས་ཡོང་དུས། ང་ཚོའི་དེའི་ནང་ལ་གཞུང་གི་ལངས་ཕོགས་དང་མཐུན་པ། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པ་དང་
མཐུན་པ། གཞུང་གི་ལམ་ངོན་དང་མཚུངས་པ་བས་ཏེ་ང་ཚོའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་འབོད་སྒྲ་དང་འབོད་ཚིག་
རེད། ཕེད་དར་རེད། དེ་ཚོའི་རིགས་དང་ལུས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་དང་ངག་གི་འབོད་སྒྲ་ཐོན་ངངས། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཞི་འཇམ་དང་བཀའ་ཤག་གིས་
མར་ལམ་ངོན་གནང་བ་བཞིན་བ་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན་ཞེས་དེའི་ཐོག་ལ་ཚང་མ་འགིག་བསད་ཡོད། ཚང་མ་དེའི་སྒང་ལ་མོས་མཐུན་
བས་པ་དེ་འད་ཡིན། ཡིན་ཡང་རེས་སུ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་སུ་དང་སུ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་བའི་སྐབས་སུ། གསུང་བཤད་
གནང་མཁན་ལ་སོབ་ཕྲུག་རང་དབང་ཚོགས་པས་མིང་ཐོ་འགའ་ཤས་ཤིག་གནང་སོང་། དེ་ང་ཚོ་སི་ཡོངས་ཀི་ངོས་ལེན་བེད་ཐུབ་མ་སོང་། 
དེ་འད་ཡིན་དུས་སྔོན་ལ་བསམ་བོ་ཞིག་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་དུས་ཚོད་ཅིག་བཞེས་སོང་། དེ་ནས་ཉིན་མ་ཁ་ཤས་ཀི་རེས་སུ་ང་ཚོ་བསར་དུ་
འཛོམས་ཏེ་གོ་བསྡུར་བས་ཡོང་དུས། གསུང་བཤད་གནང་མཁན་དེའི་ནང་ལ་ཏན་ཏན་ཁོང་ཚོའི་སྔོན་ལ་མིང་སྨྲོས་བེད་པ་དེ་དགོས་ཀི་
འདུག དེ་དང་ཆབས་ཅིག་དེའི་ནང་འགོ་ངངས་ཡིན་ནའང་ཚོགས་པ་གཅིག་གིས་མིང་སྨྲོས་ཏེ་གཞན་པ་ཞིག་གིས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ན། དེའི་
ནང་ལ་མང་མོས་མ་སོང་བ་ཡིན་ཡང་མོས་མཐུན་བེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་སོང་། དེ་འད་
ཡིན་དུས་དེ་མང་གཙོའི་འགོ་ངངས་ལྟར་མང་མོས་ཀི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པས། དེ་ར་བ་ནས་ཡོང་གི་མ་རེད་ཅེས་ཁོང་ཚོས་མོས་
མཐུན་ཞུ་ཐུབ་མ་སོང་ཟེར། དེ་འད་ཡིན་ན་སང་ཉིན་རང་ང་ཚོ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཏེ་བོད་རང་བཙན་སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་དང་ཨ་བོད་འབེལ་
མཐུད་ཚོགས་པ་ US Tibet Committee གཉིས་ནས་དེའི་ནང་ལ་འཛུལ་ཞུགས་བས་ན་འགིག་གི་མ་རེད་ཅེས་ཁེད་རང་ཚོའི་ཡིག་
ཐོག་ནས་སད་རོགས་ཞེས་གསུངས་སོང་ཟེར། ང་ཚོས་དེ་འད་ཡིག་ཐོག་ནས་སོད་རྒྱུ་ཞིག་ཡོང་གི་མ་རེད། ཁེད་རང་ཚོས་ལས་འགུལ་
འདིའི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བེད་དགོས་པ་ཁ་སང་སྔོན་མ་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་འབད་
བརོན་ཐེངས་ཁ་ཤས་བས་པ་ཡིན་ཟེར། ཡིན་ཡང་དེའི་སང་ཉིན་གནངས་ཉིན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡོད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་དུས་ཚོད་དེ་ཚོ་
ཞིབ་འཇུག་བ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་གོག་འཕིན་ཞིག་བཏང་ནས་དེའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ང་ཚོ་དང་ US Tibet Committee 
གཉིས་ཕིར་འཐེན་བ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་འགུལ་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་བ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཅེས་ཡི་གེ་འབོར་སོང་ཟེར། དེར་བརེན་ཁོང་ཚོ་
ཚོགས་གཙོ་ཚོའི་ཐོག་ནས་དང་བོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་རེད། དེ་དག་གི་འབད་བརོན་ཞིག་བས་པ་ཡིན། དེ་འད་མ་
བེད། མཉམ་ཞུགས་གནང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་མོད། གང་ལྟར་དེའི་སྒང་ལ་དོན་ཕན་འད་ཞིག་སིན་མ་སོང་ཟེར། དེར་
བརེན་ད་ལྟ་ང་ཚོ་ག་སྒྲིག་བེད་མཁན་ཚོགས་པ་བཞི་ཡོད་ཟེར། ཚོགས་པ་བཞི་པོ་དེ་བོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ།  བོད་རིགས་གཞོན་
ནུ་ཚོགས་པ། བུད་མེད་ཚོགས་པ། ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་ཚོགས་པ་དེ་བཞི་པོ་ཡིན། དེ་འད་ཞིག་ཞུས་སོང་། དེ་འད་ཞུས་དུས་དེའི་རིགས་དེ་ང་
ཚོར་དག་དགའ་གཉེན་སྡུག་ཆགས་ཀི་འདུག་ཅེས་ངས་ཚིག་དེ་འད་ཞིག་བེད་སོད་བཏང་བ་ཡིན། དེ་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་ཁོ་
རང་ཚོའི་ག་སྒྲིག་གནང་ངངས་དང་དེའི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། ཁེ་ན་ཌ་ལ་བཀའ་བོན་ཕེབས་པའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོའི་མི་མང་ཚོ་ཚོགས་འདུ་
ཚོགས། གོ་བསྡུར་བེད་སྐབས་དེའི་ནང་ནས་གཅིག་གིས་དི་བ་ཞིག་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྐོར་ལ་བསར་ཞིབ་བེད་རན་གི་འདུག གང་ཡིན་
ཟེར་ན་བོད་ནང་ལ་ཕར་ཚུར་འགོ་ལམ་ལ་བོད་པ་ཚོར་དཔང་རགས་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་བཞིན་དུ། དབུ་མའི་ལམ་ལ་
བངེན་ནས་བསད་ན་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་བསམ་འཆར་ཞིག་བཏང་སོང་། སྐབས་དེའི་བསམ་འཆར་བཏང་པ་ཁོང་ཚོས་ད་རྒྱའི་ནང་
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གཟིགས་འདུག དེའི་རེས་སུ་ད་རྒྱའི་སྒང་ལ་དི་བ་བཏང་བ་དེ་གཅིག་པུ་བཏོན་བཞག་གི་འདུག དེས་མ་ཚད་པའི་ཁོང་རང་ཚོས་གནས་
ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་སོང་བས་ཚང་མ་ངས་དན་གི་མི་འདུག གང་ལྟར་ཚོགས་པ་བཞི་ཡི་ངོས་ནས་ཕ་གིར་ག་སྒྲིག་བ་རྒྱུའི་ད་ལམ་གི་ 
poster སར་གང་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། དེ་འད་སར་དཔང་ཕར་བཀྲམས་པ་དེ་ཚོ་ཡང་བཟོ་བཅོས་བས་ཏེ། དེའི་སྒང་ལ་བོད་རང་བཙན་ཡིན་
ཟེར་བ་དེ་ང་ལ་བངན་སོང་། དེའི་འོག་དེ་ལ་ཚོགས་པ་བཞི་ཡི་མིང་འདུག དེ་འད་བས་ཏེ། དེ་ཡང་གང་མང་མང་བཀྲམས་དགོས་པ་རེད་
ཅེས་ཁོང་ཚོས་དེ་འད་བས་བསད་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུས་སོང་། དེ་སྔོན་ལ་ Toronto ལ་ཁོ་རང་གིས་དི་བ་བཏང་བ་དེ་ལ་ངས་འགེལ་
བཤད་ཆ་ཚང་ཞིག་བརྒྱབས་པ་ཡིན། གང་ལྟར་གཙོ་བོ་དེ་དབུ་མའི་ལམ་གི་དགེ་མཚན་དང་ཕན་ཐོགས་དེ་ཚོ་ག་རེ་བྱུང་ཡོད་མེད། དེ་ཚོ་
མེད་པ་ཡིན་ན་སོན་གནད་ཀི་ཆ་ནས་ག་རེ་ཡོང་གི་ཡོད་མེད་ཆ་ཚང་ཞིག་འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་ཡིན། དབུ་མའི་ལམ་གི་ཐོག་ལ་བསར་
ཞིབ་གནང་དགོས་པ་འདུག་ཟེར་བ་དེ་ཁོད་རང་གི་བསམ་འཆར་བཏང་མ་ཆོག་པ་གང་ཡང་མ་རེད། བསམ་འཆར་བཏང་ཆོག་གི་རེད། 
ཡིན་ནའང་དགེ་དང་སོན་འདི་འད་རེད་ཅེས་དེ་ཚོ་གསལ་པོ་ཞིག་བཤད་པའི་སྐབས་ལ། མང་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་དབུ་མའི་ལམ་
གི་ནང་ནས་ང་ཚོའི་དགོས་འདུན་ག་རེ་འདོན་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་རོགས་ཐུབ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག  
དཔེར་ན་དགོས་དོན་ ༡༡ ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྒང་ལ་བོད་ས་ཡོངས་རོགས་འཛིན་སོང་གཅིག་གི་ནང་ལ་བསྒྲིལ་དགོས་པ་རེད་ཟེར་བ་
དེ་ཚོའི་རིགས་ང་རང་སྔོན་མ་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་ལ་ཚུར་བསར་དུ་མ་ཞུགས་ཀི་བར་ལ། དེའི་དོན་གནད་ཞིབ་ཕ་ཞིག་གང་ཡང་ཤེས་ཀི་
མེད་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ནས་སང་ཉིན་གི་མཛད་རིམ་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་རེད། སང་ཆུ་ཚོད་༡༡ ལ་མ་གིར་ཕེབས་རོགས་
གནང་། གསུང་བཤད་ཀི་རིམ་པ་བང་སྒྲིག་བཞག་ཡོད་གསུང་གི་འདུག དེ་ནས་ཕ་གིའི་གསུང་བཤད་ལ་བཅར་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་དགོང་
མོའ་ིབཞེས་ལག་དེ་ཞུས་ཏེ་ངས་གུ་ཡངས་ཀི་སྒང་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། ཡར་མར་ལ་ཁ་
རོད་རིགས་ཡོང་མ་དགོས་ན་དགའ་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་དགོང་མོ་དེར་གོལ་ནས་ས་ཆ་སོ་སོར་ལོག་པ་རེད། 
སང་ཉིན་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་རེད།  དེའི་སྐབས་བང་ཨ་རིའི་སི་འཐུས་བཀྲ་ཤུཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་གདན་འདེན་ཞུས་འདུག དེའི་དགོང་
མོ་དེར་ཡང་ཕེབས་འདུག ངེད་གཉིས་མཉམ་དུ་ཡོད། དེ་ནས་བཀའ་ཟུར་སྐུ་ངོ་བོ་བཟང་སྙན་གགས་ལགས་ཀང་མཉམ་དུ་ཡོད། དེའི་
སྐབས་ལ་དམིགས་བསལ་སྐུ་མགོན་བས་ཏེ་ཕེབས་འདུག སང་ཉིན་བཅར་བའི་སྐབས་ལ་མ་གིར་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཡོལ་ཙམ་ཞིག་ལ་སེབས་
སོང་མོད། ཁོང་ཚོས་མཛད་སྒོ་འགོ་འཛུགས་མ་ཐུབ་པ་བས་ནས་སྒུག་བསད་འདུག ང་ཚོ་སེབས་པའི་རེས་སུ་ཡང་སྐུ་མགོན་ཁ་ཤས་
སེབས་མ་ཚར་བས་ཅུང་ཙམ་ཕེབས་སྒུག་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་འད་བས་ཏེ་དེའི་ལས་རིམ་ཆ་ཚང་ཞིག་གྲུབ་པ་རེད། ཡག་ཐག་ཆོད་ཅིག་བྱུང་
སོང་། དེར་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་མང་པོ་འདུག་པས་ཚང་མས་གསུང་བཤད་གནང་བ་དང་། ཚང་འཛོམས་ངང་མཇུག་བསྒྲིལ་སོང་། 
དེ་ནས་ཕར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལ་གོམ་བགོད་ཕེབས་དགོས་ཀི་ཡོད་ས་རེད། ང་ཚོ་ཕ་གིར་འགོ་མི་དགོས་པ་བས་ཏེ་ཉིན་གུང་བཞེས་ལག་
ཆེད་གདན་འདེན་ཞུས་སོང་། བཞེས་ལག་ལ་གདན་འདེན་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་རླངས་འཁོར་ནང་ལ་ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ཀི་ལས་བེད་དབིག་
གཉེན་ལགས་མཉམ་དུ་ཡོད། དབིག་གཉེན་ལགས་གཙོ་བོ་ངའི་རོགས་པ་བས་ཏེ་ཕེབས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དབིག་གཉེན་ལགས་ལ་སྐུ་
ཚབ་དོན་གཅོད་ཀིས་ཞལ་པར་གནང་ངེ་ཕ་གིར་རོག་ད་འགའ་བྱུང་སོང་ངམ་ཞེས་བཀའ་འདི་ཞིག་གནང་ཡོད་པ་འད། ང་ཚོས་རོག་ད་བྱུང་
བ་ཧ་གོ་ཡང་མ་བྱུང་། ང་ཚོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ གཡས་གཡོན་དེ་འད་ཞིག་ལ་སེབས་པ་ཡིན་པས་ཤེས་མ་སོང་། དེ་ནས་རླངས་འཁོར་གཏོང་
མཁན་ཁོ་རང་དེའི་ནང་གི་རྒྱུན་ལས་རེད་འདུག ཁོ་རང་གིས་སྔ་དོ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ་རོག་ད་ཅུང་ཙམ་བྱུང་འདུག་ཟེར། རོག་ད་
ག་རེ་བྱུང་འདུག་ཟེར་དུས་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཕེད་དར་དེ་འད་ཆེན་པོ་ཁུར་ཡོང་ངེ་དེའི་ནང་ལ་བོད་རང་བཙན་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། 
དེའི་སྔོན་ལ་ཁོང་ཚོའི་གོ་བསྡུར་བས་པའི་འབོད་ཚིག་འདི་རིགས་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་གི་མེད་ཅེས་པ་དེ ་ཚོ་ད་ལམ་ནང་ལ་བཅུག་ངེ་
ཕེབས་སོང་ཟེར། དེ་འད་བས་དུས་ཁེད་རང་ཚོ་དེའི་ནང་ལ་མ་བསད་རོགས། ཡང་ན་འཕེད་དར་དེ་མར་ཕབ་རོགས་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན་ཟེར། 
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དེ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་དེའི་ནང་ལ་ཁོང་ཚོ་ཕར་ཚུར་ཁ་རོད་རིགས་བྱུང་བར་ཉེན་རོག་པ་དེར་སེབས་ནས་ཉེན་རོག་པས་ཀང་འགེལ་བཤད་
ཅུང་ཙམ་བརྒྱབས་སོང་ཞེས་གསུང་གི་འདུག དེ་འད་བས་དུས་ཉེན་རོག་པ་དེ་ཁ་སང་ཉེན་རོག་པར་རིས་སོད་གནང་སོང་ཞེས་དགོངས་
འཆར་ཞིག་ཕེབས་ཀི་འདུག་ངེ། རྣམ་པ་ཚོ་ཨ་རི་ལ་ཕེབས་མྱོང་མཁན་དེ་འད་ཡིན་ན་མཁེན་གི་རེད། ཉེན་རོག་པ་དེ་ཚོ་ལས་འཆར་དེ་འད་
ཡོད་ན་སྔ་པོ་ནས་ང་ཚོའི་སྔོན་ལ་ཁོ་ཚོ་སེབས་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། གང་དུ་ཡིན་ནའང་ལུས་དང་གིབ་ནག་བཞིན་དུ་སར་ནས་བསད་ཀི་
རེད། གཞན་དག་ཕར་ཞོག སོ་སོའ་ིཁིམ་ཚང་ནང་ལ་མཚམས་རེར་སྐད་གགས་ཆེན་པོ་རེ་བརྒྱབས་ནའང་མྱུར་མོར་ཉེན་རོག་པ་མདུན་ལ་
རྒྱུགས་ཡོང་བ་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བས་དུས་གནད་འགག་ཅིག་ཟིན་ནས་ཕར་ཁིད་པ་དེ་འད་རང་མིན་པའི་བཟོ་འད་ཞིག་རེད་འདུག 
དེ་འད་བས་དུས་ཕ་གིེར་ག་སྒྲིག་བེད་ས་ལ་སྔ་དོ་ཁོང་ཚོ་ཡར་མར་རོད་པ་འད་ཞིག་བརྒྱབས་དུས། ཉེན་རོག་པ་ཡོང་ནས་བར་དུ་བཀའ་
མོལ་འད་ཞིག་བྱུང་བ་འད། དེ་ནས་དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད་ ༦ པ་ལ་མཆོད་འབུལ་སོན་ལམ་གི་མཛད་རིམ་སྔོན་ནས་འདུག དེའི་སྐབས་ལ་ཤེས་
རིག་བཀའ་བོན་གི་གསུང་བཤད་དང་མི་མང་མཉམ་དུ་དི་བ་དིས་ལན་བ་རྒྱུ་ཞིག་བཟོས་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་ནམ་རྒྱུན་ཕར་འགོ་
བའི་སྐབས་ལ་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་སྔ་དོ་དེར་བཤད་པ་དང་། དེ་མ་ཡིན་པ་ཤེས་རིག་གི་ལས་དོན་དང་བཀའ་ཤག་གི་མཛད་
འཆར་རིགས་དགོང་མོ་བཤད་རྒྱུའི་ག་སྒྲིག་བས་ཡོད། དེ་ནས་ཕ་གིར་ཕག་ཚོད་ ༧ པ་མ་ཟིན་ཙམ་ཞིག་ལ་ཆར་པ་ཡང་སིབ་སིབ་གཏོང་
གི་འདུག དེ་ནས་ཁོ་རང་ཚོའི་སྐད་གཏོང་མཁན་སེབས་སོང་། བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་རེད། ངེད་གཉིས་ཕར་ཁོང་
ཚོའི་སི་ཁང་ལ་བཅར་བ་ཡིན། སི་ཁང་གི་འོག་དེ་ལ་བཅར་དུས་མི་མང་ཚོ་སྒང་དེ་ལ་བཞུགས་འདུག ཞལ་འདོན་གནང་གི་འདུག་པས་ང་
ཚོས་ཐོས་བསད་ཀི་འདུག འོག་ལ་ཐུག་པ་ཞིག་སད་སོང་བས་དེ་འཐུང་ངེ་གནམ་གཤིས་ཀང་གང་མོ་འདུག ང་ཚོས་སོན་ལམ་གོལ་རྒྱུར་
བསྒུགས་བསད་པ་ཡིན། དེ་ནས་ང་ཚོའི་སྐད་ཆ་བཤད་བསད་པའི་སྐབས་སུ་གང་འད་བྱུང་སོང་ཟེར་དུས། མཛད་སྒོ་གོལ་ནས་ཕར་གོམ་
བགོད་ལ་འགོ་བའི་བར་ནས་ཡང་བསར་ཁོང་རང་ཚོ་སེབས་ཏེ་འཕེད་དར་དེ་གནམ་ལ་བཀགས་ཏེ་མཉམ་དུ་སྐད་འབོད་འད་བརྒྱབས། དེ་
ནས་གཞོན་ནུ་དང་སི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཁོང་ཚོ་ལ་རྐུན་མ་དང་ཇག་པ་དེ་འད་བཤད་འདུག་ཟེར། དེ་ནས་མི་མང་ལ་ཡང་རླུང་
ལངས་པའི་བཟོ་འད་པོ་དེ་འད་བས་སོང་ཞེས་གསུང་གི་འདུག སྔ་དོའ་ིགནས་ཚུལ་དེ་བརན་པར་གི་ལམ་ནས་སི་ཚོགས་ད་ལམ་ནང་ལ་ཧ་
ཅང་གགས་ཆེན་པོ་གཏོང་གི་འདུག དེའི་སྒང་ལ་དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པས་བེད་སོད་གགས་ཆེན་པོ་ཞིག་བཏང་ནས་ཕར་ཚུར་བཀྲམས་བསད་
ཀི་འདུག་ཟེར། ངས་སུས་བཏང་བ་རེད་ཅེས་དིས་དུས། ཁོ་རང་ཚོས་དེ་འད་བས་ཏེ་བཏང་འདུག་ཟེར། དེ་དངོས་གནས་བས་པ་ཡིན་ན་རྔོ་
ལོ་ལངས་ནས་འཕར་བའི་བཟོ་འད་ཞིག སོ་སོས་རྐུན་མ་ཇག་པ་ཟེར་བ་དེ་ཕ་གིར་ནང་ལ་ཡོད་པ་དང་། ཁོ་ཡང་འདི་འད་བས་ཏེ་བཏང་
བཞག་དུས། དོལ་རྒྱལ་རེས་འབངས་པའི་ཁོང་ཚོ་བེད་སོད་བཏང་བཞག་དུས། དངོས་གནས་འགིག་མེད་པ་དང་དག་དགའ་གཉེན་སྡུག་
རང་ཆགས་བསད་འདུག་ཅེས་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཞལ་འདོན་གོལ་ཁར་རེད་འདུག བསྔོ་བ་འདོན་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ཡར་
བཅར་བའི་སྐབས་ཤིག་ལ་ཚོགས་པ་བཞིའི་ངོས་ནས་གནས་ཚུལ་དེ་ཡོང་རེན་དང་སྔོན་མ་ཚོགས་པ་དྲུག་གིས་མཉམ་རུབ་བས་པ་དང་ ། 
དེ་ནས་ཚོགས་པ་བཞི་ལ་འགོ་ངངས་དེ་ཚོའི་རིགས་དེ་མི་མང་ལ་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡག་པོ་ཞིག་རག་མ་སོང་། དེ་རིང་
འདིར་གོ་སྐབས་དང་མཉམ་དུ་གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར། དེ་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ལྟ་བུ་མ་རེད། སིར་བཏང་དེ་སོན་ལམ་གི་འདུ་
འཛོམས་ཡིན་པས་མི་མང་ཧ་ཅང་གི་མང་པོ་འདུག ངས་གཙོ་བོ་བཤད་རྒྱུ་དེ་ང་རང་ཚོ་ཤེས་རིག་དང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། 
བཀའ་ཤག་གི་ལས་འཆར་ཐོག་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་འད་རེད། དེ་འད་བས་དུས་དེའི་སྒང་ལ་ཁོ་རང་ཚོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་གཙོ་བཞི་
ཡིས་གནས་ཚུལ་བྱུང་རེན་དེ་དག་རེ་རེ་བས་ཏེ་གསུངས་སོང་། དེ་དག་ཕལ་ཆེར་ད་ལྟ་ད་ལམ་ནང་ལ་ཡོད་པ་འད། ངས་དང་པོ་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། ད་ལམ་ནང་ལ་ག་རེ་ཡོད་མེད་བལྟ་རྒྱུ་ཡང་རག་མ་སོང་། ད་དུང་བལྟས་མེད། དེར་བརེན་ཁ་སང་ཕ་གིར་འགོ་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་
བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ངས་ཞིབ་འཇུག་བས་བཞག་པ་དེ་འད་གང་ཡང་མེད། དེ་འད་བས་དུས་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་
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བ་དང་གང་མཐོང་བ་དེ་དག་གི་སྐོར་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་རོགས་ཀི་ཆེད་དུ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་ནས་དེའི་སྐབས་ལ་ཁོ་རང་ཚོ་བཞི་ཡིས་
གསུང་བཤད་གནང་སོང་། དེ་གནང་ཚར་བའི་རེས་ལ་ངའི་བང་རིམ་དེ་རེད། ངས་སིར་བཏང་དེ་དངོས་གནས་རི་བོ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རྒྱབ་
ལོག་དེ་ལ་ང་རང་ཚོའི་དག་ཟེར་ནའང་མི་འདུག ཁ་གཏད་གཙོ་བོ་དེ་བཞག ང་རང་ཚོ་འདི་ལ་དོན་གནད་ཆུང་ངུའི་རིགས་དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་
རོད་པ་བས་བསད་པ་དེ་རིགས་ཧ་ཅང་གི་ཐབས་སོ་པོ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་སྒང་ལ་ང་རང་ཚོའི་མདོག་འདི་འད་ཞིག་ཡོད་ཅེས་སི་ཚོགས་དྲྭ་
ལམ་ཁག་གི་ནང་ལ་ཕར་བཀྲམས་པ་དེ་ཚོ་བོ་ཕམ་པོ་ཞིག་འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་རེས་ཤེས་རིག་གི་ལས་དོན་སྐོར་དང་ཤུཤེས་རིག་
གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་སྐོར། བོད་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སོབ་བེད་དགོས་པའི་སྐོར་དེ་རིགས་ཀི་བང་རིམ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་མར་ཆ་
ཚང་ཞིག་ཞུས་ཏེ་རེས་སུ་དི་བ་དིས་ལན་བས། དེའི་རེས་སུ་སི་འཐུས་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་བཀའ་མོལ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་
གསུངས་སོང་། སང་ཉིན་སྔ་དོ་ཞིག་ལ་ང་ Connecticut ལ་ཐོན་དགོས་པ་ཆགས་སོང་། ཡ་གིར་ཡང་དུས་ཚོད་ཅུང་ཙམ་འགོར་བས་
དགོང་མོ་མར་ New York སེབས་དུས་མཚན་གི་ཆུ་ཚོད་དང་པོ་རེད། སང་ཉིན་དེ་ལ་ཚུར་རྒྱ་གར་ལ་ལོག་རྒྱུ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་
དེའི་བར་དེ་ལ་ Canada ཁུལ་གི་ས་ཁུལ་གསུམ་དང་ཨ་རིའི་ནང་གི་ས་ཁུལ་བཞི་ལ་ཕིན་པས་བེལ་བ་བྱུང་། ག་པར་ཡིན་ནའང་གངས་
ཀི་ཁེངས་འདུག་པས་ཕི་ལོགས་ལ་ཐོན་ས་ཞིག་རག་མ་སོང་། མཐའ་མ་དེར་ New York གནས་ངངས་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག 
 དེ་ནས་སི་མཐུན་ཚོགས་པའི་གནད་དོན་སྐོར་དེ་ལ་ང་རང་གི་ངོས་ནས་ཚིག་གི་ཐོག་ནས་ག་པར་སེབས་ཀི་ཡོད་མེད་མ་ཤེས་
མོད། དོན་གི་ཐོག་ནས་དངོས་གནས་ང་ཚོའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་འོག་ལ་ཚགས་ཚུད་ཅིག་བཟུང་ནས་ཡག་པོ་ཆགས་བསད་པའི་མཐོང་
ཚུལ་ཞིག་བྱུང་། དེ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཨ་རི་ལ་ ༢༠༠༠ ལོར་སེབས་པ་རེད། དེའི་སྐབས་རང་ནས་ང་རང་གི་
སེམས་འཚབ་ལ་ཨ་རི་རང་ལ་སེབས་ཚར་བ་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་མ་ལྟོས་པ་ཡིན་ན་འགིག་པའི་བཟོ་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་
པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་སོ་སོ་མགོ་ཐོན་ཐབས་བས་ཏེ་སྒྲིག་འཛུགས་དང་དེ་དག་ལ་རིས་མེད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། དེར་བོད་
གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཕི་རྒྱལ་ལ་བཏང་དགོས་པའི་དགོས་པ་དམིགས་ཡུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་བཟུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ར་བ་ནས་གྲུབ་ཀི་མ་རེད་
བསམ་པའི་སོ་སོའ་ིསེམས་ནང་ལ་རྣམ་རོག་ཅིག་དེ་དུས་ནས་སེབས་བསད་ཀི་འདུག ཁ་སང་ང་ཚོ་དེར་འགོ་བའི་སྐབས་ལ་དོན་གཅོད་ལ་
ཡོང་གི་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་དང་། དོན་གཅོད་ཀིས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚང་མ་ལ་འབེལ་བ་ཞིག་གནང་ངེ། ག་པར་ཡིན་ནའང་སི་མཐུན་
ཚོགས་པ་ཚོས་དངོས་གནས་སེ་ལེན་དང་ག་སྒྲིག་གནང་རྒྱུ་ཡག་ཐག་ཆོད་འདུག གང་ལྟར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་སྒྲོམ་གཞི་དེ་ཡག་པོ་
ཆགས་འདུག ང་ཚོས་འདི་ནས་མར་དོན་གཅོད་ལ་འབེལ་བ་དང་དོན་གཅོད་ཀིས་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཚོར་འབེལ་བ་གནང་དུས། ཁོ་རང་
ཚོའི་དེའི་སྒང་ལ་འགན་ཞིག་ཁུར་ཏེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག དེར་བརེན་ང་རང་བོ་བདེ་པོ་དང་དགའ་པོ་བྱུང་། ར་བའི་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་
འབེལ་མ་ཡིན་པ་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད་ངས་ད་ལྟ་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་འདུག་ངེ། གང་ལྟར་ཁོང་ཚོ་དངོས་ནས་ལས་ཀ་
བེད་རྒྱུ་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ཐོག་ནས་བརི་བཀུར་བེད་ངངས་དང་། མཉམ་རུབ་བ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་ཆགས་བསད་པ་ཞིག་
འདུག དེ་རིང་སྙན་སེང་ཅུང་ཙམ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། གཙོ་བོ་དེ་ངས་ཕ་གིར་ཕི་ལོག་གི་སི་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་རེད། དགོང་མོའ་ི
ཚོགས་འདུ་དེ་མཆོད་འབུལ་གི་སྐབས་ལ་རེད། བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་དེ་འད་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་ནས་ཉེན་རོག་པ་ལ་རིས་སོད་ཟེར་
བ་དེ་ང་རང་གིས་བལྟས་ཡོང་དུས། ཨ་རིའི་འགོ་ངངས་ལ་ཟིང་ཟིང་དང་སྐད་ཅོར་ཅུང་ཙམ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་གཡས་གཡོན་ལ་རྒྱུགས་ཡོང་
བའི་བཟོ་འད་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཞིག་མིན་འགོ་བསམ་པ་མ་གཏོགས་གནས་ངངས་ཁོ་རང་སི་ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས་རྦད་དེ་རིས་སད་
ནས་ཕར་འཁིད་པ་དེ་འད་ཨེ་ཡིན་ནམ་སྙམ། དེ་ནས་རང་བཙན་དང་དབུ་མ་ཟེར་མཁན་དེ་ཡང་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནམ། གང་ལྟར་ད་ལྟ་ག་
སྒྲིག་བེད་མཁན་ཚོའི་ནང་ལ་ཚོགས་པ་བཞིའི་གཙོ་འགན་ཁུར་ནས་བས་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའི་ནང་ཁུལ་གི་ local politics དེ་ངས་
ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། སུ་དང་སུས་ག་རེ་བཤད་ཡོད་མེད་ཡག་པོ་ཞིག་ང་ལ་རྒྱུས་མངའ་མེད། དེའི་སྒང་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་མིང་འགའ་ཤས་
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ཤིག་དངས་ཀི་འདུག རྒྱལ་ཡོངས་རང་བཙན་ཚོགས་པའི་མི་ཡང་འགའ་ཤས་འདུག་ཟེར་ནས་མིང་འབོད་ཀི་འདུག་པས། མིང་དེ་ཚོ་གོ་
མྱོང་འད་ཞིག་འདུག་པ་ལས་མི་ས་སུ་ཡིན་ངས་ཤེས་ཀི་མི་འདུག དེའི་སྐབས་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་འདུག དེ་ནས་
སང་ཉིན་ང་ཚུར་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་སི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ང་སེལ་མ་བ་ཆེད་མཉམ་དུ་ཡོད། ཨ་རིའི་དོན་གཅོད་ལས་བེད་
ཀང་ཡོད། དེ་དུས་ཁོ་རང་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་གང་འད་འདུག་ཅེས་བཀའ་འདི་ཞིག་ཞུ་དུས། སོབ་ཕྲུག་ཚོགས་པ་ཚོས་གོག་འཕིན་ཞིག་
འབོར་སོང་བས། དེའི་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་མ་འོངས་པའི་ཐོག་ལ་གོས་བསྡུར་ཞིག་བེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་བཤད་འདུག་ཟེར། དེའི་སྐོར་ལ་
ང་ཚོ་ཚོགས་པ་ཚོའི་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་ཚང་མ་སོ་སོར་མཛད་བེལ་གིས་རེན་པས་འཛོམས་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་། ང་ཚོས་མཉམ་དུ་གཅིག་
འཛོམས་ནས་ལན་ཞིག་ཕུལ་དགོས་བསམ་བསད་ཡོད་ཟེར། དེ་དུས་ངས་ཁེད་རང་ཚོས་གུ་ཡངས་དང་བབ་ལྷིང་བརན་གསུམ་བས་ཏེ་གང་
འགིག་པ་ཞིག་བས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བསམ་འཆར་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་འད་བས་དུས་དེའི་སྐོར་ལ་གཙོ་བོ་འད་ཞིག་ང་ཕ་གིར་
ཕིན་པའི་སྐབས་ལ་ཞག་མ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀའི་རིང་རེད། དེའི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་གང་བྱུང་བ་དང་གང་ཐོས་པ་དེ་འད་ཞིག་ཡིན། དེའི་
སྐོར་ལ་ངས་ཞིབ་འཇུག་བས་ཏེ་གནས་ཚུལ་འདི་འད་རེད་ཅེས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ངས་ཞིབ་འཇུག་བེད་ཐུབ་མ་སོང་། དེ་འད་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག 
སི་འཐུས་སན་པ་མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོག་ལགས། 
 
སི་འཐུས་སན་པ་མཁེན་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པའི་ཐོག་ལ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་
ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ནང་དོན་གོས་ཆོད་ཁག་དེ་དག་ཚིག་གསལ་པོ་དང་དོན་ལ་གནས་པ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ལ་
རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་འབེལ་ཏེ་གནད་དོན་ཁག་གསུམ་གི་ཐོག་ལ་གཅིག་ཞུས་ན་བསམ་བྱུང་། དང་པོ་དེ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་
ངངས་སྐོར་ལ་གོས་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆའི་ཐོག་ནས་འདི་ལྟ་བུའི་གོས་ཆོད་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞག་དུས། གོས་ཆོད་དེ་ལག་ལེན་མེད་པར་
ཡིག་ཐོག་ཏུ་ལུས་པ་དེ་ཏག་ཏག་གནས་ཀི་མི་འདུག་བསམ་གི་འདུག གང་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་ངངས་འདི་
ཕི་ལོག་ན་ཡོད་པའི་བོད་པ་ཚོས་རྒྱལ་སིའི་སྒང་ལ་སེབས་ཐུབ་པ་བ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀ་འདི་འད་ཞིག་
བེད་དུ་འགོ་བའི་སྐབས་ལ། ཁ་སང་ New York ལ་གནས་ཚུལ་གཅིག་བྱུང་འདུག གཉིས་བྱུང་འདུག་ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་གི་ཡོད་
པ་རེད། གང་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ང་རང་ཚོའི་གཞུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་འད། གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་
ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་འད། མི་མང་དང་གང་ཟག་སྒེར་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་འད། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་ངངས་འདིའི་
སྒང་ལ་འགན་འཁེར་ཏེ་ཕག་ལས་ཤིག་གནང་གི་ཡིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆ་འདི་སྒང་ནས་བཞག་པའི་གཞུང་འབེལ་གི་ཡིག་ཆ་
གལ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གི་དགོངས་དོན་ལ་སོབ་སོང་བེད་དགོས་པ་དང་། འདིའི་དགོངས་དོན་ཤེས་པའི་ཐོག་ནས་ལས་ཀ་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་
ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་ནས་ཕར་འཐེན་ཚུར་འཐེན་བེད་རྒྱུ་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ལ་རྡོག་
སྒྲིལ་པོ་ཞིག་ཡོང་མ་ཡོང་གི་གནས་ཚུལ་ངེང་བསད་པ་དེ་ཡག་པོ་ཞིག་ར་བ་ནས་མཐོང་གི་མི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་གོས་ཆོད་དགོངས་
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དོན་གཞིར་བཟུང་སི་འཐུས་ཚང་མའི་ངོས་ནས་བོད་ནང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་
སྐུལ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ བོད་ས་ཤོར་བ་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་ངངས་རེད། ལྷག་པར་དུ་ ༢༠༠༨ ལོའ་ིཞི་
རོལ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་། ༢༠༠༩ ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནས་ཚུལ་ཧ་ཅང་གི་ཛ་དག་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དེ་ཞུ་མི་
དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་ལྷག་པར་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་གནས་ཚུལ་དེའི་སྒང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་
ཐབས་བྱུས་འད་མིན་དང་། དག་གནོན་གི་སིད་བྱུས་འད་མིན་ཐོག་ནས་བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་རྣམ་པ་དེ་མི་མངོན་པའི་
ཆེད་དུ་གང་འད་བས་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་བཤད་དགོས་པ་མ་རེད། ང་ཚོར་གསལ་པོ་རེད། ཕི་ལོག་ལ་དེ་ལས་ལྷག་པའི་དིལ་བསྒྲགས་ལོག་
པ་ག་རེ་བེད་ཡོད་མེད་དེའང་ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ལས་འགུལ་དེ་འད་མ་
སེལ་ན་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ལོ་ཁ་ཤས་ཀི་རིང་ལ་གནང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།ཤུཡིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་འདི་མ་ཚོགས་པའི་ཉི་
མ་གཅིག་གཉིས་ཀི་གོང་ལ་ཡིན་ནའང་། རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ནས་མཆོད་འབུལ་སོན་ལམ་ཚོགས་ཚར་ཙམ་རེད། 
གང་ལྟར་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་མཚམས་ཆད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། མཚམས་ཆད་ཀི་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་གང་ལ་
ཐུག་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་ན། བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གི་ལྷ་སྐལ་གངས་རིའི་མགོན་པོ། འདི་འདས་པའི་ལོ་ ༥༦ ནང་མི་ཡུལ་ལ་བཞུགས་དགོས་
པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་ལ་རྒྱལ་གཅེས་མི་མང་གིས་རང་གི་བ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་ཡིན་པ་དང་། ཚེ་འདི་ཕི་གཉིས་ཀི་
སབས་གནས་ཁོང་མཇལ་རྒྱུ་མ་རག་པའི་གོ་སྐལ་དེ་ད་ལྟའང་རག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་དགུང་ལོ་བདུན་ཅུ་ཟད་ནས་བརྒྱད་བཅུ་
ལ་ཕེབས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་ལ་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་ཕེབས་ན་བསམ་པའི་སྐོམ་པ་ཆུ་འདོད་ཀི་འདོད་
པ་དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་འགྲུབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརེན་ང་རང་གི་བསམ་ཚུལ་དང་མཐོང་ཚུལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། འདི་འད་བའི་ཞི་རོལ་
ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་མཚམས་ཆད་ཀི་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ངོས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་ཕེབས་
བཅུག་དང་མི་བཅུག་ཟེར་བ་དང་། བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གནང་དང་མ་གནང་ཟེར་བ་ཆ་ཚང་དེ་རྒྱ་ནག་གི་དབང་འཛིན་པའི་ལག་ནང་ལ་ཡོད་
དུས། དེའི་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོ་ཕི་ལོག་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་
ཡིན་ནའང་། དེའི་སྒང་ལ་འགན་ཁུར་ནས་ཕག་ལས་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་རེད་དེ། མུ་མཐུད་ནས་འདིའི་ཐོག་ལ་ཕག་ལས་རྒྱ་བསེད་
གནང་དགོས་པ། དེ་ཡང་ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་དང་། 
༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་ཕེབས་ཤོག་ཟེར་བའི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་དགོས་པ་རེད་ཞུས་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བོ་ལ་འགོ་ས་མེད་པ་དེ་
གསལ་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་༸གོང་ས་མཆོག་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་དུ་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་སྐོར་ལ་ཤུགགས་རྒྱག་དགོས་འདུག 
དེའི་སྒང་ལ་རྒྱལ་སིའི་རྒྱབ་སོར་རགས་དགོས་པ་དང། རྒྱབ་སོར་ཐོབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སི་སྒེར་ཚང་མས་འབད་བརོན་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་ངངས་སེལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་༸གོང་ས་མཆོག་བོད་ལ་
ཕེབས་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོར་མཐོང་བས་ཚང་མས་རྡོག་སྒྲིལ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་ངངས་གང་འད་ཆགས་པ་ཡིན་ནའང། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བ་ན་མེད་པའི་
དགོངས་བཞེས་བདེན་པ་དང་འཚེ་བ་མེད་པའི་སྐོར་ནས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལ་ད་བར་དུ་དག་གནོན་ག་ཚོད་བས་ཀང་བོད་མི་
རྣམས་ཀི་བདག་དབང་དང་རང་དབང་འཐབ་རོད་གནང་བ་དེར། རང་ཉིད་སི་འཐུས་དཀྱུས་མ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་འདོད་
བྱུང་སོང་། ཕི་ལོག་ལ་ཡོད་པའི་བོད་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་བོད་ནང་ལ་གནས་ངངས་ཛ་དག་ཆགས་དུས། སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་ཐོག་
དོལ་རྒྱལ་ཁ་ལ་འཁེར་མཁན་རེ་ཟུང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སད་ཞུས་པར་བཟོད་སྒོམ་ཆེན་པོ་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་
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རྒྱ་ལས་མ་བརལ་བའི་ཐོག་ནས། ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕེབས་བསུ་རྒྱ་ཆེན་གནང་ཐུབ་ཅི་ཐུབ་གནང་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་གོ་སྐབས་འདི་
བརྒྱུད་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས། 
 
སི་འཐུས་སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པའི་ཐོག་ལ་བཀའ་
མོལ་འགོ་བཞིན་པ་རེད། ར་བའི་སི་འཐུས་མང་ཆེ་བས་ཆ་ཤས་བངས་པའི་ཐོག་ལ་ཁ་བསོན་དེ་འད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག་ངེ། ཡིན་
ནའང་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གི་ཆེད་དུ་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་མར་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐོག་མར་གོས་ཚོགས་ཚུགས་པའི་
སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནམ་ཚོགས་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་དང་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་
འཆར་དེ་འད་ཞིག་ཁེར་ཡོང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ངབས་མི་ལེགས་པ་གཅིག་ལ་ཞེས་དེ་འད་ཞིག་གསུངས་གནང་སོང། འདིའི་ཐོག་ལ་
བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་དེ་དག་འཁེར་དགོས་པ་དེ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དཔོན་རིགས་ཁ་ཞེ་མ་
མཚུངས་པའི་མཁེགས་འཛིན་ཅན་ཁོ་ཚོས་ལེན་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། འདིར་ངས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་འདོད་བྱུང། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དཔོན་རིགས་ཚོས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞིག་སེལ་སོད་ཀི ་ཡོད་པ་རེད། ལོག་བཟའ་རུལ་
སུངས་གཙང་སེལ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་བཞིན་མིང་འད་མིན་ཞིག་བཏགས་ནས་ལས་འགུལ་མང་པོ་ཞིག་སེལ་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་
སྙིང་ལས་འགུལ་དེ་ག་རེ་བས་ནས་སེལ་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བོད་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་གསལ་པོ་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་ཆབ་སིད་ཀི་ལག་ཆའི་ཐོག་ལ་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ། བོད་མི་ཉམ་ཆུང་ཚོའི་ཐོག་ལ་འབུར་བཅོམ་གཏོང་
རྒྱུ། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཞེན་ཅན་གི་དགེ་བཤེས་བ་སྤྲུལ་ཁག་ཡིན་ནའང་རེད། རོམ་པ་པོ་ཡིན་ནའང་རེད། གཞས་པ་གཞས་མ་གང་
འད་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་དང་ནུས་པ་ལྡན་པའི་མི་གང་འད་ཞིག་ཡོད་ནའང་། དེ་དག་
མེད་པ་བཟོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ངབས་དེ་དག་ལ་མིང་གང་འད་ཞིག་བཏགས་པ་
ཡིན་ནའང་། ང་ཚོའི་མི་མང་གཉོམ་ཆུང་སྒང་ལ་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་གསལ་པོ་ཤེས་ཀི་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀི་དཔོན་
རིགས་ཚོར་ཞུ་འདོད་བྱུང། ར་བའི་ཁག་ཅིག་གིས་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཉན་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ་གསུངས་ཀི་འདུག ཏན་ཏན་ང་ཚོའི་གོས་
ཚོགས་འདིར་དོ་སང་ཞིག་བས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། 
 འདི་བཞིན་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སད་དང་སྒྲོ་སྐུར་ས་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་
ལ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཚན་དང་སྙན་གགས་འདི་མར་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་འབད་བརོན་ཞིག་བེད་ཀི་ཡོད་
པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ཕོགས་གཅིག་ནས་ཁོང་ཚོའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་ལས་དོན་ལ་དོ་དམ་ཐོག་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་བརན་བརླིང་སྲུང་སོབ་བེད་
དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་གཅིག་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའི་སྐད་ཆ་དེ་ག་རང་ལྡོག་ནས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕེང་རིམ་བོན་
ཕེབས་དགོས་ཀི་རེད། མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་དེ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེར་སྐུ་དབང་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཟེར་བ་དེ་དག་སྔ་ཕི་མ་མཚུངས་
པའི་གནས་ཚུལ་རེད། སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་གནས་དེ་ཆབ་སིད་ལ་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཞིག་
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ཆགས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་འགོ་ཁིད་ཚོས་ག་རེ་ཤེས་དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་ཞུས་
པ་ཡིན་ན། བོད་ནང་དུ་ཁོང་ཚོའི་གདུག་རྩུབ་དང་མནར་གཅོད་ལ་བཟོད་མི་ཐུབ་པའི་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་
ཡོང་རྒྱུ་དེ་དག་གི་སྙིང་ངོབས་དང་ཆོད་སེམས་དེ་གང་ནས་སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། སྡུག་བསྔལ་དེ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཀི་སྙིང་
དོན་གི་ཐོག་ནས་སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་ཚོས་སྙིང་ངོབས་ཆེན་པོ་དང་ཚད་མཐོན་པོ། འཚེ་
མེད་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིལུས་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་དང་དངོས་པོ་གང་ལའང་འཚེ་བ་མེད་ནས་གཏོང་རྒྱུའི་སྙིང་ངོབས་འདི་ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འདི་ཁེད་ཚོས་ཤེས་ཀི་མེད་པ་ཡིན་ན་ཤེས་པ་ཞིག་བེད་དགོས་ཀི་རེད། འདི་
དོ་དམ་བས་ནས་བོད་མི་ཚོར་ནམ་ཡང་ཆོས་བེད་འདི་བཀག་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་བཞིན་༸སབས་མགོན་རིན་
པོ་ཆེར་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་ལ་གཟིགས་ཚུལ་དང། ཆེ་མཐོང་གང་འད་ཡོད་མེད་འདི་ཉེ་བའི་ཆར་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་སོན་ལམ་གསོལ་
འདེབས་ཀི་ཐོག་ལ་ཨ་རིའི་སིད་འཛིན་མཆོག་གིས་ཕོགས་བསོམས་ཤིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་རང་ནས་ཕོགས་བསོམས་འདི་ཐུབ་ཀི་
རེད་བསམ་གི་འདུག འདིའི་ནང་དུ་ཁོང་གིས་ག་རེ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
ནི་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་རང་དབང་དང་ཆེ་མཐོང་དར་ཁབ་གནང་མཁན་ཞིག་རེད་ཅེས་བསོམས་བསོན་པ་དེ་ནས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་
ཆེར་ཆེ་མཐོང་དང་གང་ཡོད་པ་དེ་འདི་ནས་མཚོན་ཐུབ་ཀི་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང། འདི་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་གི་མཁེགས་བཟུང་ཅན་གི་
དཔོན་རིགས་ཚོས་ཁོ་རང་ཚོའི་ལུང་པའི་ནང་དུ་རང་སང་གང་དན་གིས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་གང་ནས་ཧ་གོ་ཡི་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། 
མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆ་ལྟ་བུར་ཡིན་ནའང་ཁོང་ཚོས་རང་སང་གང་དན་བས་ཡོད་པ་འདི་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད། 
མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ནང་དུ་སོན་བརོད་བེད་མཁན་གི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་མིང་དེ་
ཕིར་བསྒྲགས་མ་བས་པར་ས་གསང་བེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་དེ་འདའི་གོས་འཆར་བཏོན་པ། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆའི་
ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་བས་ཡོད་པ་རེད། དེས་ག་རེ་ངོན་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སིངས་
ཆའི་ངེང་ལ་དེ་འད་ཞིག་བེད་ཐུབ་ཀི་འདུག་ན། སོ་སོའ་ིལུང་པའི་ནང་དུ་ཞི་བའི་མང་ཚོགས་ལ་ཇི་ཙམ་གི་སྡུག་སོང་དང་མནར་གཅོད་
གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེ་འདི་ནས་མཚོན་ཐུབ་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་བཞིན་དུ་གསར་འགོད་རང་དབང་གི་ཐོག་ལ་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། 
རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་གསར་འགོད་ཀི་སྙན་ཐོ་ཞིག་ ༢༠༡༥ ལ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་ནང་དུ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༡༨༠ ནང་དུ་རྒྱ་ནག་
གི་གསར་འགོད་རང་དབང་གི་གནས་ཚད་འདི་གང་དུ་སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། ༡༧༦ པར་ཧ་ཅང་གི་ཐབས་སོ་པོ་ཡོད་པའི་
གནས་ངངས་ནང་ལ་ལྷུངས་ཡོད་ངབས། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་འདི་དཔལ་འབོར་གི་ཐོག་ནས་ངོབས་གགས་སེབས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད་དེ། སི་ཚོགས་དང་བསམ་བརོད་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་ཧ་ཅང་གི་ཐ་ཤལ་ལ་གནས་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། 
 འདི་བཞིན་ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོའ་ིརེས་དན་ཕར་བཞགཤུ རེས་
དན་འདི་ལོའ་ིམི་མང་སྒེར་ལངས་ཆེན་མོའ་ིསྐབས་གནས་ཚུལ་གཅིག་ལྷག་པ་རེད། དེ་ར་བ་ནས་འགིག་ཡོད་པ་མ་རེད། རེས་དན་གི་ཚབ་
ཏུ་ཞབས་འདེན་པ་དེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ཁས་ལེན་དགོས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་དེ་འད་མ་བྱུང་བ། འདི་
གཡས་ཁག་གཡོན་དཀྲིས། གཅིག་འགིག་པ་དང་གཅིག་མ་འགིག་པ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ཤས་སྲུང་སོབ་དང་ཁ་ཤས་སྲུང་སོབ་
མེད་པའང་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། འདི་ཡིན་དུས་ལག་པ་བརྡབ་པར་ལག་པ་གཉིས་ཀི་སྒྲ་འདི་ཐོས་དགོས་པ་ཡིན་ངབས། ཚང་མས་མ་
འགིག་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཕིན་ཆད་དེ་འད་མི་ཡོང་བར་ང་རང་ཚོས་དེ་དག་ཇི་ཙམ་ཡར་འཕར་བ་ཡིན་ནའང་སྡུག་ཏུ་འགོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། འདི་ཡིན་དུས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚོས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལུགས་ལས་ང་རང་ཚོའི་
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མིག་ཡར་ཁ་ཕེ་བ་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅེས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ནའང་མེད་ནའང། སྔོན་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་
རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ང་ཚོས་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་དུས་སོ་སོའ་ིར་དོན་གི་ཐོག་ལ་སེབས་དུས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིནང་
ལ་མང་པོའ་ིཆེད་དུ་ཉུང་ངུ་བོས་གཏོང་དགོས་པ་དང་། གཏོང་འོས་པ་རེད་ཅེས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚོས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་དུས། 
འཕལ་སེལ་འཕལ་སེལ་གི་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ལྷག་པའི་སྐབས་སུ་ཐུགས་ཁོག་ཡངས་པོ་གནང་ནས། ར་དོན་གི་ཐོག་ལ་ནུས་པ་སྤུངས་
དགོས་པ་དེ་མ་འོངས་པར་རིག་པ་སྒྲིམ་རོགས་གནང། སྔོན་ཆད་བྱུང་ཚར་བ་འདི་འཕར་ནས་ཆུ་དཀྲོག་ནས་མར་འདོན་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་
པ་མ་རེད། མ་འགིག་པ་དེ་མ་འགིག་པ་རང་རེད། ཡིན་ནའང་མ་འོངས་པར་དེ་འད་མ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ང་རང་ཚོས་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་
དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། 
 
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་སང་གི་ལས་རིམ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་སྐོར་ལ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཞུ་འདོད་
བྱུང་སོང་། གཙོ་ཆེ་བ་དེ་བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་གནས་ངངས་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། ང་རང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་འཇོག་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་ངངས་ཟེར་བ་དེ་གང་འད་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། ར་བའི་ཆ་ནས་བོད་མི་
རིགས་ཀི་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་མི་ཟེར་ནའང་རེད། གུང་ཁན་ཏང་ཟེར་ནའང་རེད། འདིས་གཞུང་ཟིན་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ནས་བཟུང་ངེ་བོད་མི་རིགས་སམ་
བོད་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ལའང་། ཆགས་འཇིགས་བོ་ཡུལ་དུ་མི་གཤོང་བ་བྱུང་ནས་བོད་ཀི་ཟམ་མ་ཆད་པའི་རྒྱལ་རབས་ཀི་ཆུ་རྒྱུན་དེ་ཡང་། མི་
ཡུལ་གི་བས་མཐར་བཞུགས་ནས་ས་མཐའ་ནས་འཚོ་བ་རོལ་དགོས་པའི་གནས་ངངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལོ་རབས་ལྔ་བཅུ་
པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ངེ་ད་ལྟའི་བར་དུ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་ངངས་མཚམས་ཆད་མྱོང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་ང་རང་ཚོའི་
ཚོགས་ཁང་འདི་ནང་བཞུགས་བསད་པའི་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་རེད། བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནས་ཚར་ལོངས་བྱུང་མཁན་དེ་འད་ཡིན་
ནའང་རེད། གང་ལྟར་ཡང་ང་རང་ཚོའི་ད་ལྟའི་མི་རབས་འདིའི་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་དང་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་གིས་ཧ་གོ་རྒྱུ་དེ་ཡང་། ༢༠༠༨ 
ནས་འཛམ་གིང་རྡུལ་ཕན་ཅན་གི་དུས་རབས་ཕི་གསལ་ནང་གསལ། འཛམ་གིང་གོ་ལ་འདི་གཅིག་གྱུར་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐབས་
དེར། ཆ་ཚང་གསལ་པོ་རོགས་དགོས་རྒྱུ། ཧ་གོ་རྒྱུ། མིག་གིས་མཐོང་རྒྱུ། རྣ་ཡིས་ཐོས་རྒྱུ། ཆ་ཚང་ཡོད་བསད་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ་ 
༢༠༠༨ བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་ངངས་དེ་ཉིན་རེ་བཞིན་ཛ་དག་ནས་དག་ཏུ་འགོ་བའི་གནས་ངངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་འདའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་གཞིགས་བས་ནས་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་ཐེངས་རེ་རེ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀི་གོས་ཆོད་དེ་འད་འཇོག་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འབྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་སྐབས་ ༩ པའི་ཚོགས་དུས་ཡིན་ནའང་ཟླ་བ་དྲུག་གི་ནང་ལ་བོད་ནང་ནས་མེ་མདའ་རྒྱག་
ནས་མི་བསད་བཞག་པ་ག་ཚོད་ཙམ་བྱུང་སོང་། དོན་དག་མེད་པར་ཁ་བལ་རིང་ལུགས་ཀི་ཁག་དཀྲི་བས་ནས་བཙོན་ཁང་ལ་བཅུག་བཞག་
པ་མི་བརྒྱ་ཕག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ། ཁ་སང་དེ་རིང་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ལ་ནག་ཁང་ཟེར་བ་དེ་འད་ཡོད་པ་
འད། གང་ལྟར་ཡང་ང་ཚོ་མིའི་སི་ཚོགས། དུས་རབས་ཉི་ག་ར་གཅིག་པའི་འགོ་བ་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་ཧ་ཅང་མི་འཚམས་པ། ཧ་ཅང་མི་
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རན་པའི་བ་སོད་ཆ་ཚང་བའི་ཁིམས་ལས་ནག་ལས་དེ་འད་ཡོད་སའི་ཁིམས་ཁང་། དེ་ཡང་ཁུག་ཀོག མི་ཞིག་གསད་དགོས་ན་བསད་ནས་
ག་པར་གཡུགས་ནའང་གཡུག་ཆོག་པའི་ས་ཆ་དེ་འད་ཡོད་ས་རེད། དེ་ལ་ནག་ཁང་ལབ་ཀི་འདུག 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
འདིར་མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་། སང་ཉིན་གོ་སྐབས་འབུལ་གི་ཡིན། སང་ཉིན་གི་ལས་རིམ་ནང་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ཚར་བ་བ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་ ༢༠༡༥༌༌༌༢༠༡༦ ལོའ་ིསྔོན་རིས་
ཀི་གསུང་བཤད་དང་། སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གེང་བ་རྒྱུར་སང་ཉིན་གོ་
སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་རེད། ཁ་སང་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་ཞིག་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཟིན་པ་དང་། སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་རང་སོང་གནང་རྒྱུར་གོ་སྐབས་ཆ་
ཚང་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ངབས་སང་ཉིན་སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གེང་རེད། བེ་བག་གི་མིན་པ་སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གེང་ལ་མཉམ་
ཞུགས་གནང་རྒྱུ་ཡོད་མཁན་ཚོས་དེ་རིང་སར་ཡང་ག་སྒྲིག་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་གནང་རོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང། དཔལ་ལྡན་དཔལ་
འབོར་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་དང་འབེལ་བའི་བཀའ་ལན་རིགས་སང་ཉིན་གནང་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་བཏང་ནས་སང་ཉིན་ཚར་བ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་ནས་གནངས་ཉིན་དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབོར་བཀའ་
བོན་མཆོག་དང་སྔོན་རིས་ཚོད་དཔག་འཆར་རིས་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་དེ་གནང་ནས། ང་ཚོས་ལས་
ཁུངས་གོ་རིམ་མར་གཏན་འབེབས་བས་ནས་འགོ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་རྣམ་པ་ཚོས་ག་སྒྲིག་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དེ་རིང་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་རིང་ཉིན་
དགུང་ཕག་ཚོད་ ༣།༡༥ ནས་སི་འཐུས་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། སང་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་
ཡིན། 


