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ཨང་། ནང་དོན། ཤོག་གངས། 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའི་ལས་ཉིན་དང་པོ། 
༡ དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད། ༡-༢ 
༢ ཚོགས་གཙོ་ལས་ཚབ་དང་། ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བསྐོ་གཞག ༢-༣ 
༣ གཞུང་འབྲེལ་མྱང་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རྲེས་དྲན་གོས་ཆོད་གོས་ཆར། ཡིག་ཨང་ ༣། ༤། ༥། ༦།   ༣-༡༢ 
༤ བོད་ནང་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་གདུང་སྲེམས་མཉམ་བསྲེད་ཀི་གཞུང་འབྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡིག་

ཨང་ ༧ པ། ༡༡-༡༤ 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའི་ལས་ཉིན་གཉིས་པ། 

༥ གདུང་སྲེམས་མཉམ་བསྲེད་ཀི་གཞུང་འབྲེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡིག་ཨང་ ༧ པའི་ཐོག་བགོ་གྲེང་། ༡༥-༩༦ 
༦ སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དྲི་བ་ཨང་ ༡ པོ་དང་དྲིས་ལན། དྲེའི་འཕོས་དོན་དྲི་བ་དང་ལན་འདྲེབས་གསལ་བཤད།  ༩༦-༡༠༥ 
༧ སྐབས་ ༡༥ པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་

གོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༡༤་༡༥་༨་༤ དང་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པའི་དགོངས་དོན། ཤྲེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་
ཐོ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ་སྙན་སོན། ༡༠༥-༡༥༨ 

༨ ཤྲེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ་སྙན་སོན་ཟིན་པར་བགོ་གྲེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར་
ཡིག་ཨང་ ༩ དང་། བགོ་གྲེང་། ༡༥༩-༢༠༡ 

༩ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་གི་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའི་གཞུང་འབྲེལ་
གོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༡༥།༡༥།༩།༤། དང་། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པའི་དགོངས་དོན། གསོ་བ་རིག་པ་རྒྱ་གར་
གཞུང་གི་ཁིམས་ནས་ངོས་ལྲེན་གནང་བའི་རྲེས་འབྲེལ་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆྲེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་
ཚོགས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་འབྲེལ་ལམ་གིས་ལས་དོན་བྱྲེད་ཕོགས་དང་། 
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོ་བོ་རྒྱུན་གནས་དགོས་མིན་དང་ཐུབ་མིན་སོགས་ལས་དོན་བྱྲེད་ཕོགས་ལ་སི་ཡོངས་རྟོག་
ཞིབ་སླད། ཆྲེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ་སྙན་སོན། ༢༠༡-༢༠༩ 

༡༠ གོང་གསལ་སྙན་ཐོ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ་སྙན་སོན་ཟིན་པར་བགོ་གྲེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར། ༢༡༠-༢༡༠ 
 



1 

 

༄༅། །བོད་མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པ། བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༢  
རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཤིང་ལུག་ལོའ་ིབོད་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༡ ནས་ ༡༢ ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ལོའ་ི 

ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༢༥ བར་བསྐྱངས་པའི་ལས་ཉིན་དང་པོ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩  
ཚེས་ ༡༥ རེས་གཟའ་མིག་དམར་གི་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ ཡི་ཐོག་རྔམ་བརིད་ 

ལྡན་པའི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་དང་བཅས།  
ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་གནང་། 

 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད། 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་གསུམ་པ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པ་དབུ་འཛུགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་
གསུང་བཤད།  
 སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའི་ཐོག་ཕེབས་པའི་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་དབུས་པའི་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་
ཚོགས་གཙོའི་ངོས་ནས་འཚམས་འདི་དང་སྦྲགས་ད་རེས་སི་འཐུས་རེ་ཟུང་ཞིག་སྐུ་གཟུགས་གསལ་ཐང་མེད་པ་མ་གཏོགས་
གཞན་ཚང་མ་བདེ་ཐང་གི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་བཅར་བར་འཚམས་འདིའི་བཀིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 ད་རེས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ འདི་ཕི་ཟླ་དགུ་པའི་གོས་ཚོགས་རེད། འདིའི་ནང་ལ་གཙོ་བོ་དེ་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་བཀའ་ཤག་གིས་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་ནང་ལ་ཕག་ལས་གནང་བའི་ལས་བསོམས་ཐོག་ལ་ལས་བསོམས་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། དེའི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་གནང་རྒྱུ། དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་དུས་ཚོད་མང་བ་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་མིན་ད་དུང་ཡང་བོད་ནང་
དུ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་མེད་ཚོགས་གཙོས་ཞིབ་ཕྲ་ཞུ་མ་དགོས་པ་དང་། ཉེ་ལམ་ཕི་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༢ 
ཀི་མང་གཙོའི་དུས་ཆེན་གི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གསུང་བཤད་ནང་ལ་ཆ་ཚང་བཀོད་ཡོད་རེད།  ད་ལྟའི་གོས་
ཚོགས་འདིའི་ལས་རིམ་དང་པོ་དེ་བོད་ནང་དུ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་གང་འད་ལྷག་ཡོད་མེད་དང་། ཕི་ཟླ་ ༣ པ་ནས་ ༩ པ་བར་
དུ་བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་གི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ནས་ད་
ལྟའི་བར་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཁེར་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། ད་རེས་གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་ལའང་
གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡོད་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་འགོ་བཞིན་ཡོད་
པ་རེད། ལྷག་པར་དུ། དཔལ་འབོར་གི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེས་རེན་
པས་སི་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རེན་གང་འད་ཞིག་ཐེབས་སིད་པ་རེད་དམ། ཆབ་སིད་ལ་ཡང་ཤུགས་རེན་གང་འད་ཞིག་ཐེབས་སིད་པ་
རེད་དམ། དེ་ཚོ་ལ་ང་ཚོས་ཞིབ་ཚགས་པོ་བས་ཏེ་ལྟ་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་གཅིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
 ད་རེས་ཀི་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་ཡང་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གཅིག་གི་སྙན་ཐོ་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། ལྷག་པར་དུ། ཤེས་ཡོན་གི་
ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ཡོད་པ་དེས་ལོ་གཅིག་ནང་དུ་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་གི་མང་པོ་ཞིག་བཏང་སྟེ་སྙན་ཐོ་དེ་རིང་གི་ལས་ཉིན་
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དང་པོའ་ིནང་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ཡང་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། ཕོགས་བཞུགས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་
སིག་གཞི་འཆར་ཟིན་བསར་སོག་ཟིན་ཏེ་སར་ཡང་གོས་ཚོགས་འདིར་ཕེབས་རྒྱུ་ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་རིས་ཁྲའི་
ཚོགས་ཆུང་སྐབས་དྲུག་པའི་སྙན་ཐོ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་སྙན་སོན་ཞུས་ཟིན་པ། དེའི་རེས་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་མཇུག་
སོང་གནང་བ། མཇུག་སོང་གནང་བའི་ཐོག་ལ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་ཞིབ་ཕྲ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ནས། དེའི་སྙན་ཐོ་དེ་ཡང་དེ་
རིང་གོས་ཚོགས་འདིར་ཕེབས་ཀི་རེད། 
 དེས་མ་ཟད་ད་རེས་ཀི་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ཡིག་ཐོག་ནས་གསལ་བཤད་ཅིག་ཀང་
ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་སིག་གཞི་བསར་བཅོས་ཁག་གཅིག་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོར་ཡིག་
ཆ་སྔོན་དུ་བཀམས་ཟིན་པ་ལྟར་ཐུགས་ཞིབ་ཡག་པོ་ཞིག་གནང་ནས། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བགོ་གེང་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཐུགས་
འགན་ཆེ་བཞེས་ཀི་ཐོག་ནས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 ད་ལྟ་འོས་བསྡུའི་ལས་རིམ་འགོ་བཞིན་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གསུང་སྟངས་དང་རྣམ་
དཔོད་འདོན་སྟངས་སོགས་དེ་ཚོའི་ཐད་ལ་ཕྲན་བུའི་ཁད་པར་འགོ་མི་སིད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ཚང་མས་ཐུགས་གཟབ་གནང་
ནས། སི་པ་དང་སིག་འཛུགས། ར་དོན་ལ་བསམས་ནས་གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་སོ་སོ་སོ་སོས་ཆ་ཤས་བཞེས་པའི་སྐབས་ལ་དེ་ར་
ཆེས་ཤོས་སུ་དགོངས་པར་བཅང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་མིན་སྐབས་རེ་ང་ཚོར་བར་ཆད་འཕྲད་ཀི་
ཡོད་རེད། ད་བར་དུ་གོས་ཚོགས་ཀི་འགོ་སྟངས་དང་གང་ཅིའི་ཐད་ལ་ཡག་ཐག་ཆོད་བྱུང་ཡོད་རེད། ད་རེས་ཀི་གོས་ཚོགས་འདིའི་
ནང་དུའང་དེ་སྔ་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་བཞིན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚོའི་ངོས་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱ་ཆེ་ས་ལ་དགོངས་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་བར་ཆད་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་མཐུན་འགྱུར་
གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 
 ད་རེས་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་ར་བའི་སྐུ་གཟུགས་མི་བདེ་བ་ཡོད་ནའང་། ཆེད་མངགས་གོས་ཚོགས་སུ་བཅར་ཏེ་
འགན་འཁེར་ནས་ཕེབས་མཁན་ཡང་ཡོད་པ་རེད། སི་འཐུས་རྣམ་པ་གཉིས་ད་རེས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཆ་ཚང་དགོངས་པ་ཞུས་གནང་
བ་རེད། སི་འཐུས་གཅིག་ད་ལྟ་གཞུང་དོན་ཕོགས་བསོད་དུ་ཕེབས་བཞིན་པ་མ་གཏོགས། གོས་ཚོགས་འདིར་སི་འཐུས་ཚང་མ་
ཕེབས་འདུག དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་གིན་གོང་དུ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་བཞིན་གོས་ཚོགས་ཚགས་ཚུད་པོ་དང་། ལས་དོན་
ཡག་པོ་འགྲུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཚང་མས་མཐུན་རྒྱུར་གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང། 
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཞི་པ། ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་དང་། ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བསྐོ་གཞག 

 
བཀོད་ཁབ།  

༄༅། །བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༩ 
པའི་ནང་གསེས་ ༡ ནང་གསལ། ཚོགས་གཙོ་དང། ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་སུ་ཡང་ངོ་བཞུགས་མེད་པའི་སྐབས། ཚོགས་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་བསགས་དང་མོས་མཐུན་ཞུ་དགོས་པ་ལྟར། ད་རེས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ནས་
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ཚེས་ ༢༥ བར་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པ་བསང་རྒྱུའི་སྐབས་ཚོགས་གཙོའི་
ལས་ཚབ་ཀི་འོས་མིའི་མཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ།  
༡༽ སི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས།  
༢༽ སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སོན་ལགས།  
༣༽ སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།  
 བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན། ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ལ།། 
 

བཀོད་ཁབ།  
༄༅།  །བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༦ 
པའི་ནང་གསལ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་རིམ་ཐོ་འགོད་ལས་དོན་ལ་རོགས་རམ་དང་སོབ་སྟོན་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། ད་
རེས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ 
ནས་ཚེས་ ༢༥ བར་བསང་རྒྱུའི་སྐབས་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་དུ་གཤམ་གསལ་སི་འཐུས་རྣམས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཡིན།  
༡༽ སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས།  
༢༽ སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།  
༣༽ སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སོན་ལགས།  
༤༽ སི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སོལ་མ་ལགས།  
༥༽ སི་འཐུས་བཀ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།   

བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ཡིན། ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ལ།  །  
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ལྔ་པ། གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག་ཀ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པར་
གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།  
 
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  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་བསྟར་བས་པའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བོད་རྔ་པ་རོང་གི་རང་ལོ་ ༢༧ སོན་པ་གྲྭ་བཀ་བེ་ལགས་ནས་བཟུང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ 
༥ བར་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མི་གངས་ ༡༣༦ བྱུང་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་སྔོན་དུ་གོས་
ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པ་བར་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་སོལ་འཇོག་ཞུས་ཟིན་པ་དང་། དེའི་རེས་
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སུའང་བོད་མིའི་ཆོས་སིད་རང་དབང་གི་ཆེད་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་མུ་མཐུད་གཏོང་གནང་མཁན་ (༡༣༧) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཀི་རང་ལོ་ ༤༧ སོན་པ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགོ་ལགས་དང་།  (༡༣༨) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ 
༤ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་མདོ་སྨད་རྔ་པ་རོང་གི་རང་ལོ་ ༤༥ སོན་པ་དམ་དཀར་རམ། གནས་སབས་ལགས།  (༡༣༩) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ཁམས་རྟའུ་རོང་གི་རང་ལོ་ ༣༥ སོན་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལགས།  (༡༤༠) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ 
ཚེས་ ༢༧ ཉིན་མདོ་སྨད་ཅོ་ནེ་རོང་གི་རང་ལོ་ ༣༦ སོན་པ་སངས་རྒྱས་མཚོ་ལགས།  (༡༤༡) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩ 
ཉིན་ཁམས་སེ་རྒུ་མདོ་ཡི་གྲྭ་རང་ལོ་ ༢༦ སོན་པ་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལགས། (༡༤༢) ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ 
ཉིན་མདོ་སྨད་བསང་ཆུ་རོང་བསང་ཁོག་ཡུལ་ཚོའི་དངུལ་ར་སེ་པ་ཡི་རང་ལོ་ ༥༥ ཙམ་སོན་པ་བཀ་ཤིས་སིད་ལགས་བཅས་ད་
བར་ཤེས་རྟོགས་ར་འཕྲོད་གསལ་པོ་བྱུང་བ་ཁོན་བོད་མི་སེར་ས་གངས་ ༡༤༢ ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་ཡོད། དེ་དག་
གི་ཁྲོད་ནས་མི་གངས་ ༡༢༢ ཀི་སྐུ་སོག་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་མའི་མི་གངས་༢༠ཡི་འདས་གསོན་གནས་སྟངས་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་བསགས་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་བསགས་ལོག་པ་སེལ་ཏེ། བོད་ཡུལ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ཁོན་ཡོངས་སུ་དག་པོའ་ི
དམག་གབས་འོག་མི་རིགས་དབེ་འབེད་དང་། མཐོང་ཆུང་། 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་བསྟར་བེད་བཞིན་ཡོད་སྟབས། 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་རྟོགས་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད། 
བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་ཀི་བདེ་རའི་སད་རང་ཉིད་ཀི་ལུས་སོག་ལོངས་སོད་ཡོངས་སུ་བོས་གཏོང་གནང་མཁན་རྣམས་དང་ ། 
སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་གཙོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙོན་འོག་ཏུ་འདས་གོངས་སུ་སོང་བའི་
རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་ཡོངས་གགས་མིན་པའི་ཐོག་ནས་སོག་ཐོག་གི་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་བྱུང་
ཡོད། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་བོ་ཁོང་རྣམས་ནི། བོད་རང་དབང་འཐབ་རོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སུ་ཇི་སིད་བསྐལ་པའི་བར་བརེད་
དཀའ་ཞིང་འོད་སྟོང་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་རྟེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་སྨོན་འདུན་དང་། འཚིགས་སེག་དང་། རྨས་སོན་ཕོག་པ། རྒྱ་ནག་གི་འཛིན་
བཟུང་བཀག་བསིལ་འོག་ཚུད་པ་རྣམས་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་གོད་བཀོལ་ཐོག་འདས་གསོན་དེ་དག་དང་ཁོང་རྣམ་པའི་ཤུལ་ལུས་
ནང་མི་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དང་། འདས་གསོན་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཁོང་རྣམས་ཀི་མངོན་འདོད་ལྟར། 
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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་ཤུགས་དག་པོས་གསོལ་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ལ། ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས་།   
གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་ཁག་ནང་ནས་ཁ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་
འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས།   
 
འཐུས་འཇམ་དབངས་བཟོད་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཨང་ ༤ པ།  

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

 
སྔོན་གེང་།  

༄༅།  །བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་ཟུར་ས་འདུ་རིན་ཆེན་དོན་གྲུབ་མཆོག་ཡུན་རིང་སྙུན་བཞེས་ཀིས་མཐར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་གི་སྔ་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༩། ༢༠ ཐོག་དགོངས་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད།  

དམ་པ་ཁོང་ནི།  མདོ་སྟོད་ཏེ་ཧོར་དར་རྒྱས་དགོན་གི་ཚོང་པ་གགས་ཅན་ས་འདུ་ཚང་གི་སས་སུ་འཁྲུངས།  དགུང་ན་ཕྲ་
བའི་སྐབས་ལྷ་ས་དང་རོ་རེ་གིང་སེནཌི་འཇོ་སེབ་སོབ་གྲྭར་སོབ་གཉེར་གནང་ནས་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ཕག་འཁེར་བཞེས་རེས་ས་
འདུ་ཚང་གི་བུ་བརྒྱུད་ནས་གཞུང་ཞབས་ཞུས་འཐུས་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར།  ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་ཞབས་སོད་ཞུས་པ་དང་ཆབས་
ཅིག་བོད་གཞུང་ཕི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བར་བསྐོ་གཞག་སྩལ་བ་བཞིན།  ཕི་ལོ་ ༡༩༥༧ བར་ལྷན་ཁང་དེར་ཕག་ལས་
གནང་།  ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོར་རྒྱ་དམར་གུང་ཁྲན་དཔུང་དམག་བོད་དུ་བཙན་འཛུལ་བྱུང་བར་བརྟེན་ཁིམ་མཚེས་གལ་གནད་ཆེ་
ཤོས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་གང་ཅིའི་གནས་ལུགས་གསལ་ཞུ་དང་།  ཞི་དག་གི་རོགས་རམ་འབོད་བསྐུལ་བཀའ་མོལ་གནང་བར་ཕི་
རྒྱལ་དོ་དམ་ཛ་སག་ཟུར་ཁང་པ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་ཆེད་ཕེབས་ཀི་ལས་བ་དང་།  གསུང་སྒྱུར་ཆབས་ཅིག་ཏུ་བསྐོ་སྩལ་ལྟར་
བཅར།  

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་ཛ་སག་ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་དང་།  མཁན་དྲུང་ལྷའུ་རྟ་ར་གཉིས་པེ་ཅིང་དུ་གོས་མཐུན་
བཀའ་མོལ་གནང་བར་ཕེབས་སྐབས།  རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་བར་ཆེད་ཕེབས་ཀི་གསུང་སྒྱུར་དུ་བསྐོ་སྩལ་ལྟར་
བཅར་གནང་མཛད།  ཕི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་པེ་ཅིང་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་ཕེབས་སིག་སི་ཁབ་པའི་ལས་བར་
བསྐོ་སྩལ་ལྟར་ཕེབས།  ཕི་ལོ་ ༡༩༥༦ ལོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་འདས་
ལོ་ ༢༥༠༠ འཁོར་བའི་དུས་དན་ཚོགས་ཆེན་དུ་ཆིབས་སྒྱུར་བཀའ་དིན་ཆེ་སྐབས་གསུང་སྒྱུར་དུ་བཅར།  ཕི་ལོ་ ༡༩༥༧ ལོར་རྒྱ་
དམར་གིས་ཁོང་ལ་སོན་འཛུགས་བས་པ་ངོས་བཞེས་མ་གནང་མཐར་བཀའ་ཤག་བཀའ་དགོངས་འགིམ་འགྲུལ་དོ་དམ་དུ་འཕོ་ལེན་
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སྩལ་ནས་ལོ་གཉིས་རིང་ཕག་ལས་གནང་མུས་སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བོལ་ལ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་།  ལོ་དེའི་ཟླ་
བ་གསུམ་པའི་ནང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་༸ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་མ་སུ་རིར་བཞུགས་སྒར་མཛད་
སྐབས།  ༸སྐུའི་གསུང་སྒྱུར་ཞབས་ཞུ་དང་།  སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་དུ་ཨིན་དྲུང་གི་ཞབས་ཞུ་གནང་།  

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༩ དང་།  ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ དང་ ༡༩༦༢ སོ་སོར་འཛམ་གིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བོད་དོན་
སྐོར་ཞུ་བར་ཕེབས་མིའི་གས་སུ་ཡོད།  གཞན་ཡང་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ དང་ ༡༩༦༠ གཉིས་ལ་རྒྱལ་སིའི་ཁྲིམས་དོན་ལྷན་ཚོགས་
ཀིས་བོད་རང་བཙན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་རྒྱ་དམར་གུང་ཁྲན་ནས་བཙན་འཛུལ་དང་།  བོད་མིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་།  མི་རིགས་
བཅས་ར་མེད་བཟོས་དང་བཟོ་བཞིན་པའི་ཁུངས་སེལ་ཡིག་ཆ་དེབ་གཉིས་སྔ་རེས་སུ་སྟོན་པའི་ཡིག་ཆ་གོ་སིག་གནང་སྐབས།  རྒྱ་
གར་བ་ཁྲིམས་ལུགས་མཁས་པ་ཊི་ཀམ་ར་སི་ Indian legal advocate Late Prof Trikam Das འདས་པོའ ་ིཕག་
རོགས་གནང་།  ཕི་ལོ་ ༡༩༦༡ ནས་ ༡༩༦༣ བར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་བོད་ཀི་
མང་གཙོའི་ར་ཁྲིམས་གསར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ལས་དོན་དབུ་བཙུགས་ནས་གཏན་འབེབས་མ་གནང་བར་ཁྲིམས་ལུགས་མཁས་པ་ཊི་
ཀམ་ར་སི་ Late Prof Trikam Das དང་ལྷན་དུ་ལས་འཁུར་གནང་བ་དང་།  རེས་སུ་ར་ཁྲིམས་མ་ཟིན་རོབ་ཙམ་གཏན་
འབེབས་གནང་བ་རྒྱ་གར་མཁས་པ་ཁག་ལ་བཀའ་བསྡུར་དང་།  དེ་རེས་རང་གཞུང་ཕི་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲུང་ཆེ་སར་སིད་ངག་
དབང་དོན་གྲུབ་ལགས་དང་ལྷན་ར་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ཡིག་ཐོག་ཕབ་བསྒྱུར་གནང་།  ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ནས་ ༡༩༦༣ ཟླ་ 
༤ བར་རྒྱུན་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གསུང་སྒྱུར་དང་།  སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་དུ་ཨིན་ཡིག་གི་ཕག་ལས་
གནང་།  

ཕི་ལོ་ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༨ བར་ལྡི་ལི་དོན་གཅོད་ཁང་དུ་ཕག་ལས་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༤ ལོ་མཇུག་ནས་ཀ་ལི་ཀ་ཏར་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིཡིད་ཆེས་མ་རའི་རྒྱུན་ལས་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོ་གཞག་སྩལ་བ་ལྟར།  ཕི་ལོ་ ༡༩༧༨ བར་
ཕག་ལས་གནང་རིང་དགེ་བདེ་ལྕགས་མདོང་བཟོ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་ཚ་རོང་ལ་ཕག་རོགས་གནང་བ་དང་།  ཚ་རོང་དགོངས་ཞུ་
རེས་འགན་འཁུར་རྐང་བཞེས་གནང་།  ཕི་ལོ་ ༡༩༦༨ ཟླ་ ༩ པའི་ནང་ཉི་ཧོང་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ནས་བོད་ཀི་ཆོས་དང་།  རིག་
གཞུང་འགེམས་སྟོན་གི་སྐུ་མགོན་གཙོ་བོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆིབས་སྒྱུར་བསངས་
སྐབས་གསུང་སྒྱུར་དང་།  ཨིན་དྲུང་ཞབས་ཞུར་བཅར།  ཡང་ལོ་དེའི་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ཐའི་ལེནཌ་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ནས་༸གོང་
ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གདན་ཞུས་ལྟར་ཆིབས་སྒྱུར་སྐབས་གསུང་སྒྱུར་དང་ཨིན་དྲུང་ཞབས་ཞུར་བཅར།  ཕི་ལོ་ 
༡༩༧༣། ༡༩༧༤ ལོར་བོ་པལ་སེ་ཧོར་ཤོག་བཟོ་ཁུངས་མ་འཁོལ་བའི་གནས་སུ་བསད་པའི་མ་དངུལ་རྣམས་ཕིར་སོན་རེ་བ་ར་
བལ་ལྟ་བུའི་སྐབས་སུ།  དམ་པ་ཁོང་ནས་ཐབས་ཤེས་ཀིས་མཐར་མ་དངུལ་ངོ་སེད་རྣམས་ཕིར་སོན་ཐུབ་པ་བྱུང་།  ཕི་ལོ་ ༡༩༧༦ 
ལོར་ཨམ་སྦར་སར་ཡོད་ཨོ་སི་ཨེམ་ཀམ་པ་ནི་དང་བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ་ཨམ་སྦར་སར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀི་བལ་སྤུན་
ཚོང་ལས་ཀི་ཡན་ལག་བཙུགས།  ཕི་ལོ་ ༡༩༧༧ ཟླ་ ༧ ནང་འབྲུག་གི་དཀའ་ངལ་སྐོར་བཀའ་མོལ་ཞུ་བར་ནང་སིད་དང་།  དིལ་
བསགས་བཀའ་བོན་རྣམ་གཉིས་ཀི་ཕག་རོགས་སུ་ཕེབས།  འདི་སྐོར་འབྲུག་ཏུ་སྔ་རེས་ཐེངས་གསུམ་ཕེབས།  ཕི་ལོ་ ༡༩༧༥ 
ནས་ ༡༩༧༨ བར་བོད་རིགས་གཞོན་ནུ་ཚོ་ཁག་ཅིག་ཀ་ལི་ཀ་ཏར་ཨིན་དྲུང་སོབ་གཉེར་བེད་མཁན་རྣམས་ལ་ཞོར་དུ་འགོ་འཚོ་
སོབ་སྟོན་གནང་།  ཕི་ལོ་ ༡༩༧༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་བཀའ་བོན་གི་གསར་མཇལ་དམ་འབུལ་ཐོག་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ནས་
ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༤ བར་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཀི་མཛད་འཁུར་བཞེས།  དེ་རེས་ཕག་ལས་དགོངས་ཞུ་གནང་བ་
ལྟར་དགོངས་འཁྲོལ་གིས་རཇ་སྤུར་དུ་བཞུགས་མུས་སུ་གོང་ཚེས་ཉིན་དགོངས་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག་པ་
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བཅས་མདོར་ན་བོད་སིའི་ར་དོན་དང་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་གཞིར་བཟུང་དམ་པ་ཁོང་ནི་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོར་བོད་བསྟན་
སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པར་སི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་གི་འཇུག་སྒོ་ཆེར་བསེད་ཡུན་རིང་གནང་བའི་མཛད་རེས་ཅན་
ཞིག་ཡིན།  

གོས་ཆོད།  
སྐུ་གཤེགས་དེ་ཉིད་ཀི་རླབས་ཆེན་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཚེ་རབས་ཕྲེང་བར་བས་
བསགས་སིག་ལྟུང་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས་དལ་བའི་རྟེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་རྣམ་མཁེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་
པའི་སྨོན་འདུན་དང་། སྐུ་འཁོར་རེས་ཤུལ་སྐུ་ཚ་ཉེ་ལྟོས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ལ།།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ག་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ་ལ་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་
འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ་སྙན་སོན་གནང་རོགས།  
 
སི་འཐུས་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཨང་ ༥ པ།  

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

 
སྔོན་གེང་།  

༄༅།  །བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དྲུང་ཟུར་པ་དང་།  དགའ་གདོང་སྐུ་རྟེན་བསྟན་འཛིན་དབང་གགས་ལགས་
ཡུན་རིང་སྙུན་བཞེས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༩ ཉིན་སྔ་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠།༥༡ ཐོག་དགུང་གངས་ ༧༨ སྟེང་དགོངས་པ་
རོགས་པའི་ཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད།  ཁོང་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༩༣༧ ལོར་ལྷ་ས་དགའ་གདོང་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་།  ལྷ་ས་སྦྱར་པ་
ཁང་གསར་སོབ་གྲྭ་དང་།  ཚེ་གིང་སོབ་གྲྭ་སོ་སོར་བོད་ཀི་རིག་གནས་སོབ་སྦྱོང་དང་།  རྒྱ་གར་ཀ་སྦུག་སིན་ཊི་ཨ་ཀ་སི་ཊིན་སོབ་
གྲྭར་ཨིན་ཡིག་སོབ་སྦྱོང་གནང་།  ཕི་ལོ་ ༡༩༥༧ ལོར་འབས་ལོངས་བརྒྱུད་ཀ་སྦུག་ཏུ་འབོར།  ཕི་ལོ་ ༡༩༦༣ ནས་གཞུང་གི་
ལས་སེར་ཞུགས་ཏེ་ཤེས་རིག་ཁབ་ཁོངས་རོམ་སྒྱུར་ཁང་དང་།  ཕི་ལོ་ ༡༩༦༤ ནས་ནང་སིད་ཁབ་ཁོངས་ཨོ་རི་ས་གཞིས་
ཆགས་ཀི་བཟོ་འགོ་གནང་།  ཕི་ལོ་ ༡༩༦༧ ནས་ཨོ་རི་ས་གཞིས་ཆགས་ཀི་དོན་གཅོད་གནང་།  

ཕི་ལོ་ ༡༩༧༠ ནས་བཀའ་ཤག་བཀའ་འཁྲོལ་ལྟར་སི་ཞུའི་ལས་བེད་པའི་བང་དོར་དང་ཐོབ་ཐང་གི་སིག་གཞི་གསར་
བཟོའ་ིལས་འགན་བཞེས།  ཕི་ལོ་ ༡༩༧༢། ༠༨། ༡༨ ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༤། ༠༥། ༢༧ བར་བཀའ་དྲུང་དང་ཚོགས་དྲུང་གཅིག་
ལྕོགས་གནང་།  ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ ནས་འཆར་འབུལ་ཕག་རྟགས་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་དོན་གནས་ལྔ་པའི་ཐོག་སྐུ་
སྒེར་དྲུང་ཆེའི་ཕག་རོགས་གནང་།  ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོ་ནས་དགའ་གདོང་སྐུ་རྟེན་གི་མཚན་གནས་འཁུར་ལེན་དང་འབེལ་སན་
འདེན་མཛད་སྒོའ་ིརིགས་སུ་དེ་སྔའི་སྐུ་རྟེན་རིམ་པའི་གནང་ལམ་ཇི་བཞིན་རྒྱུན་འཛིན་གནང་བ་དང་།  ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ 
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༢༥ ཉིན་འཆར་འབུལ་ཕག་རྟགས་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་དོན་སྐུ་རྟེན་གི་གདན་ཐོབ་གནས་ལྔ་པར་གནས་སར་དང་།  ཕོགས་རིམ་
གནས་བདུན་པ་ཞུ་འཐུས་བཀའ་ཁྲོལ་གནང་ཡོད་པ་བཅས་མདོར་ན་ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོར་བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་
པར་སི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཧུར་བསེད་གནང་བའི་མཛད་རེས་ཅན་ཞིག་ཡིན།  

 
གོས་ཆོད།  

སྐུ་གཤེགས་དེ་ཉིད་ཀི་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བས་
བསགས་སིག་ལྟུང་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས་ཐེག་མཆོག་འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་རྟེན་བཟང་རིམ་བརྒྱུད་ཀིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་
མཁེན་པའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པའི་སྨོན་འདུན་དང་།  ཤུལ་ལུས་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་གོས་
ཆོད་དུ།  བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ལ།། 
 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ང་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་
ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ།  

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

སྔོན་གེང་།  
༄༅།  །རྒྱ་གར་སིད་འཛིན་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཨེ་པི་ཇི་ཨབ་རྡུལ་ཀ་ལམ་Dr. A.P.J Abdul Kalamམཆོག་གོ་བུར་སྙུན་བཞེས་
རེན་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་དགུང་གངས་ ༨༣ ལ་ཕེབས་པའི་ཐོག་རྒྱ་གར་བང་ཤར་མངའ་སེ་མེ་གྷ་ལ་ཡའི་
རྒྱལ་ས་ཤིས་ལོངས་སུ་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་།  དམ་པ་ཁོང་ནི་ཕ་ཇེ་ནུ་ལ་རི་ཌིན་
མཱ་རཱ་ཀ་ཡར་ JainulabiddinMarakayar དང་།  མ་ཨ་ཤི་ཡེམ་མཱ་ ཇེ་ནུ་ལ་རི་ཌིན་ AshiammaJainulabiddinགཉིས་ཀི་
སས་སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༣༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཊ་མིལ་ན་དུའི་ཁ་ཆེའི་ཁིམ་ཚང་དབུལ་པོ་ཞིག་ནང་སྐུ་འཁྲུངས་
ཤིང་། ཆུང་དུས་ནས་ནང་མིའི་འཚོ་བའི་རོགས་ཕན་ཆེད་སོབ་ཞོར་དུ་ཚགས་ཤོག་ཚོང་འགེམས་གནང་།  འོན་ཀང་དམ་པ་ཁོང་ནི་
བོ་གོས་དང་བརོན་འགྲུས་གཉིས་ལྡན་གི་སོབ་མ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  ཨང་རིས་དང་དངོས་ཁམས་རིག་པར་ཤིན་ཏུ་ནས་དགའ་
མོས་ཅན་ཞིག་ཡིན། འབིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་མཐར་ཕིན་རེས་ཏི་རུ་ཅི་ར་པཱ་ལི་ Tiruchirappalli ས་གནས་ཀི་སེནཊ་ཇོ་
སེབ་ Saint Joseph's མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭར་ཕེབས་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༤ ལོར་མ་ར་ར་ས་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ལ་ 
University of Madras དངོས་ཁམས་རིག་པའི་སོབ་ཚན་ཐོག་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའི་ཕག་ཁེར་བཞེས །  ཕི་ལོ་ 
༡༩༥༥ ནས་ ༡༩༦༠ བར་མ་ར་ར་ས་བཟོ་ལས་རིག་རལ་སོབ་གཉེར་ཁང་  Madras Institute of Technology ལ་བར་སང་
སྟོང་ཆ་བཟོ་བསྐྲུན་རིག་གནས་ཐོག་སོབ་སྦྱོང་གནང་།  ཕི་ལོ་ ༡༩༦༣ ནས་ ༡༩༦༤ རིང་ NASA's Langley Research 
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Center ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཁང་དང་། Goddard Space Flight Center བར་སང་འཕུར་གྲུ་ལྟེ་གནས་ཁང་བཅས་ལ་ཞིབ་
འཇུག་ས ོབ་སྟ ོན་གནང་། ཕ ི་ལ ོ་ ༡༩༦༥ ལ ོར་ཐོག་མར་ Defence Research and Development Organisation 

(DRDO) ལ་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་གཞི་རང་རྐང་འགན་ལེན་ Rocket Project ཐོག་ལ་ཕག་ལས་གནང་།  ཕི་
ལོ་ ༡༩༦༩ ལོར་དམ་པ་ཁོང་ནས་བཟོ་སྐྲུན་རིག་གནས་ཀི་ལས་འཆར་ཐོག་རྒྱ་བསེད་གནང་བར་གཞུང་འབེལ་གི་གཏན་འབེབས་
དང་།  གཞན་ཡང་ལོ་དེ་གའི་ནང་རྒྱ་གར་བར་སང་ཉམས་ཞིབ་ལྷན་ཚོགས་ནང་མི་བཟོས་སྲུང་སྐར་གཏོང་བེད་འཕུར་འཁོར་ཐོག་
མའི་ First Satellite Launch Vehicle ལས་འཆར་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་།  ཕི་ལོ་ ༡༩༧༠ ནས་ ༡༩༩༠ བར་དུ་
དམ་པ་ཁོང་ནས་ Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) དང་ SLV-III projects གཉིས་ལ་ཡར་རྒྱས་གོང་མཐོར་
གཏོང་ཆེད་ནུས་ཤུགས་བཏོན་གནང་བར་གྲུབ་འབས་ལེགས་སོན་བྱུང་།  ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ཟླ་ ༧ ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༩ ཟླ་ ༡༢ བར་
རྒྱལ་སྲུང་ཉམས་ཞིབ་དང་ཡར་རྒྱས་ལས་གཞི་ཁང་ DRDO གཉིས་ཀི་དྲུང་ཡིག་བཅས་སུ་ཚན་རིག་སོབ་སྟོན་པའི་གཙོ་འགན་
བཞེས། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༢༥ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ བར་རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་བཅུ་གཅིག་པར་
བསྐོ་འདེམས་བྱུང་།  སྐབས་དེར་དམ་པ་ཁོང་ནི་རང་གཤིས་བཟང་ལ་ཁེངས་སེམས་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བརྟེན་མང་ཚོགས་
རྣམས་ཀིས་ཁོང་ལ་མི་མང་གི་སིད་འཛིན་ཞེས་ཧ་ཅང་དགའ་འབོད་བ་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། དམ་པ་ཁོང་སིད་འཛིན་གི་ལས་
གནས་འཁྱུར་ཟིན་རེས་སུའང་།  རྒྱ་གར་དང་།  རྒྱལ་སིའི་མཐོ་སོབ་དང་ལྷན་ཚོགས་མང་པོ་ཞིག་གི་གདན་ཞུའི་སོབ་དཔོན་ 
Visiting Professor གནང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སོང་ལས་གཞིའི་ཆེད་མཐའ་འཁོབ་ས་གནས་སུ་གོག་
ལས་ཐོ་དེབ་བཟོ་དབིབས་བཟོ་སྐྲུན་གནང་བ་དང་།  གོག་ལས་ཀི་མིང་ལའང་ "Kalam-RajuTablet" ཞེས་པ་མིང་བཏགས།  

མདོར་ན་དམ་པ་ཁོང་ནི།  རྒྱ་གར་གི་ཚན་རིག་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད།  རྒྱ་གར་གི་ཚན་རིག་ཡར་རྒྱས་རིམ་པ་
གསར་པ་ཞིག་ལ་བཀི་བར་མཛད་མཁན་ཞིག་དང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་དེང་རབས་རྒྱ་གར་གི་རྣམ་དཔོད་ཅན་དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཆགས་
ཡོད།  ཁོང་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པ་འདི་རྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་གིང་ཁོན་ཡོངས་ལ་གོང་གུན་ཆེན་པོར་གྱུར་ཡོད།  ཁོང་གི་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་
པོའ་ིརིང་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་ཆེད་འབད་འབུངས་གནང་དོན་བཞིན།  ཤེས་ཡོན་ཐོག་ཆུ་ཚད་མཐོ་བ་དང་། ཐུགས་གཤིས་གཉོམ་
ཆུང་ངང་རང་གི་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དོན་དུ་གཏོང་གནང་གིས་མི་གངས་ས་ཡ་མང་པོར་བོ་སྟོབས་སེལ་ཡོད།  དམ་པ་ཁོང་
ནི་བོད་མིའི་བ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཐུགས་སང་གཤིན་ཅིང་མཇལ་འཕྲད་
ཐེངས་ཁ་ཤས་གནང་ཡོད་པ་དང་།  སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ཚན་རིག་དང་ནང་ཆོས་དབར་གི་ཕན་ཚུན་འབེལ་བའི་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་
བགོ་གེང་གནང་བ་དང་།  ཁོང་གིས་ནང་ཆོས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་ལའང་ཐུགས་སང་གནང་ཡོད།  

 
གོས་ཆོད།  

སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་རླབས་ཆེན་མཛད་རེས་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  དམ་པ་ཁོང་གི་ཕུགས་འདུན་
བཟང་པོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་ཅིང་།  ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདེ་ནས་བདེ་བར་བགོད་པའི་སྨོན་ལམ་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  ཤུལ་
ལུས་ལྟོས་བཅས་ནང་མི་རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོའ་ིའཚམས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་གོས་ཆོད་དུ།  བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ལ། ། 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག་བཞི་ཀ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཐོག་ནས་སྐར་མ་
གཅིག་རིང་ལ་མྱ་ངན་ངག་བཅད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།   
 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།  ད་ལྟ་མྱ་ངན་གོས་ཆོད་གཞུང་འབེལ་གི་གོས་འཆར་ཁག་ཅིག་
གཏན་འབེབས་ཟིན་པ་དང་།  མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུས་གྲུབ་པ་རེད།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ་བོད་ནང་གི་མྱ་ངན་གུས་བདུད་དང་
འཕྲོས་པའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་འདུག   རེས་ལ་བཀའ་མོལ་ཡོང་གི་རེད།  དེ་དུས་བཀའ་བསྡུར་ཞུ་ཆོག་པ་
ཞུ། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་དངོས་སུ་ལངས་དགོས་པའི་དོན་དག་གཙོ་བོ་དེ།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཡིན།  རྒྱ་
གར་གི་སིད་འཛིན་དམ་པ་སྐུ་ཞབས་ A.P.J. Abdul Kalam མཆོག་དགོངས་པ་རོགས་པའི་གོས་ཆོད་འདི་གོས་ཚོགས་ནང་
སེབས་པའི་སྐབས་སུ།  རང་ཉིད་ཀིས་ཆ་ཤས་ཤིག་མ་ལེན་ན་འགིག་གི་མ་རེད་བསམས་ནས་ཆ་ ཤས་ཤིག་ཞུ་ཡི་ཡོད།  དེ་ཞུས་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་གང་ཡིན་ཞུ་ན།  སིར་བཏང་མྱ་ངན་གོས་ཆོད་ནང་དུ་གསུངས་ཡོད་པ་ལྟར་དམ་པ་ཁོང་མཁས་
དབང་།  མི་ཉམ་ཆུང་།  དགེ་རྒན་བཟང་པོ།  ཚན་རིག་པ་སྐད་གགས་ཆེན་པོ།  རྒྱ་གར་གི་སིད་འཛིན་ལ་འོས་འདེམས་བྱུང་བའི་
སྐབས་སུ།  ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་ཚང་མས་ཁ་གཅིག་བསགས་ཀིས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་པའི་མི་ས་ཞིག་ལ་དེ་རིང་ང་ཚོས་གོས་
ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་མྱ་ངན་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་རག་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་ནས་སྐལ་བ་བཟང་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཁོང་རང་རྒྱ་
གར་གི་རྒྱལ་སྲུང་གི་ཉམས་ཞིབ་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོ་དེ་རེད། དེ་དུས་ངས་
གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགན་འཁེར་བསད་པའི་སྐབས་སུ་རེད། ལྡི་ལིར་བོད་མི་དྲུག་གིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་བེད་པའི་སྐབས་སུ། 
སྐབས་དེ་དུས་སིད་བོན་ Vajpayee མཆོག་རེད། རྒྱལ་སྲུང་བོན་ཆེན་ང་ཚོའི་གོགས་པོ་ George Fernandes རེད།  དེའི་
སྐབས་སུ་ལས་འགུལ་འགོ་བཞིན་པའི་དཀིལ་དེར་ཁོང་གིས་འགན་འཁེར་ནས་ Buddha Smile ཞེས་རྒྱ་གར་གི་མེ་ཤུགས་
འཕུར་མདའ་དང་པོ་གནམ་ལ་ཕུར་རྒྱུ་དེ་བྱུང་བ་རེད། དེ་དུས་རང་ཉིད་ང་ཚོའི་ལས་འགུལ་ཆེན་པོ་འགོ་བ་དང་གནམ་ལ་ཁོང་ཚོའི་
མེ་ཤུགས་ཕུར་མདའ་གཏོང་བ་དུས་ཚོད་མཉམ་དུ་བྱུང་སོང་བསམས་ནས་ Buddha smile ཞེས་པའི་ས་དེའི་ཐོག་ནས།  རྒྱ་
གར་གི་མེ་ཤུགས་ཕུར་མདའ་དང་བར་སང་གི་སྟེང་ལ་ལས་འགུལ་དང་པོ་དེ་སྔོན་མ་ནས་བརམས་ཡོད་པ་རེད་དེ།  གལ་ཆེན་པོ་དེ་
དུས་ཆགས་པ་རེད། དེ་དན་པའི་ཐོག་ནས་དེ་རིང་ཁོང་རང་གི་ཕག་ལས་དེར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཁོང་སིད་
འཛིན་ཟུར་པ་ཆགས་ནས་བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་ལར་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་གྷ་གཱལ་གི་གནམ་ཐང་
ལ་དངོས་སུ་ཕེབས་བསུ་དང་ཕེབས་སེལ་ལ་ཕེབས་གནང་བ་དེ་འད་བའི་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཐུགས་འདིས་པོ་ཡོད་པ། 
དེ་བཞིན་ཁོང་སྐུ་ཚེ་ཛོགས་པའི་ཉིན་མ་མཐའ་མ་དེར་ཡིན་ནའང་། ཤི་ལོང་དུ་སོབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་ཏུ་གཏམ་བཤད་གནང་གིན་
གནང་གིན་དགོངས་པ་ཛོགས་པའི་མི་རླབས་ཆེན་གཅིག་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་དན་དགོས་པ་དང་དན་གསོ་བ་དགོས་པ། 
ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་གར་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་བུའི་གིང་ལའང་གོང་གུན་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་པ། བོད་པ་ལའང་གོང་གུན་ཆེན་པོ་ཆགས་
སོང་ཞེས་དན་སོད་ཀི་ཡོད། དེས་ན་རང་ཉིད་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་སི་དང་། ལྷག་
པར་དུ་ཁོང་རང་གི་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་སོགས་ལའང་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཞུ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དེ་རིང་གོ་སྐབས་བསངས་ནས་
ལངས་པ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ།  
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
འདི་ཡན་ཆད་ཀིས་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་རེས་དན་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག་གི་ལས་རིམ་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡིན།  དེ་
རིང་གི་ལས་རིམ་ ༦ པ། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། 
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་།  གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།   
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།   
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ།   

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

༄༅། །དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པ་འདི་བཞིན་ཞི་བདེ་དང་། འཆམ་མཐུན། མང་གཙོ་བཅས་ཀི་དུས་རབས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་
བེད་ཀི་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ད་དུང་མངོན་སུམ་འཛེམས་མེད་ཀིས་དག་གནོན་དམར་གསོད་དང་། མནར་གཅོད་རྡུང་
རེག་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་སིད་བྱུས་ལ་ངོས་ལེན་བེད་ཐབས་བལ་ཏེ། བོད་མི་རིགས་ཀི་རྒྱལ་གཅེས་
དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོས་ལུས་སོག་ལོངས་སོད་དང་བཅས་པ་བོས་བཏང་གིས་ཞི་རྒོལ་གི་ལས་འགུལ་མཚམས་མ་ཆད་
པར་སེལ་གནང་ཡོད།  

རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གིས་གཙོས་པའི་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་བོད་མི་རྣམས་བཙན་བོལ་དུ་འབོར་ནས་མི་ལོ་ ༥༦ 
འགོ་བཞིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིསིད་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་སོད་བཅུད་ཡོངས་སུ་གཏོར་བཤིག་དང་། སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་
སྔར་མ་གགས་པ་ལུ་གུ་བརྒྱུད་དུ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་མཁྲེགས་འཛིན་དང་། གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལ་ངོས་ལེན་
དང་བཟོད་ཐབས་བལ་ཏེ་བོད་ནང་གི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་རྣམས་ཀི་ཞི་རྒོལ་གི་ལས་འགུལ་རྒྱུན་ཆད་མྱོང་མེད་པ་མ་ཟད། 
ལྷག་པར་དུ་ས་བི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་དང་། ༢༠༠༩ ལོ་ནས་བཟུང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་བོད་མི་སེར་ས་ཕོ་མོ་གངས་ 
༡༤༢ བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ལོ་འདི་ཁོ་ནར་མི་གངས་ ༦བྱུང་ཡོད་པ་འདིས་གསལ་པོར་མཚོན་གི་ཡོད། ཁོང་རྣམས་ཀི་རེ་བ་དང་
མངོན་འདོད་ནི་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རང་ཡུལ་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་གང་མྱུར་༸ཞབས་སོར་འཁོད་
ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དང་། བོད་མིར་རང་དབང་དགོས་པ་དེ་ཡིན་པས། རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁྲིད་ཚོས་ཁ་ནས་ཤོད་པ་ལྟར་དོན་དངོས་
ཐོག་བོད་མི་རིགས་ལ་བམས་སོང་གི་ཤ་ཚ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། གཞིས་ལུས་བོད་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་སྐོམ་པ་ཆུ་འདོད་ལྟར་གི་རེ་འདོད་
དང་། གཤིན་པོ་རྣམས་ཀི་ཞལ་ཆེམས་བཞིན་རེ་བ་སྐོང་རྒྱུའི་ལས་འགན་ཡོད་པ་ལྟར་བསམ་ཤེས་ངེས་པར་དགོས་ཀང་། དེ་ལས་
ལྡོག་སྟེ་བོད་ལ་འཛིན་པའི་དམ་དག་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པར་མུ་མཐུད་ལག་བསྟར་བས་པར་བརྟེན་གཞིས་ལུས་རྒྱ་
ཆེའི་མི་མང་རྣམས་ཀིས་ཀང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་གེན་ལངས་ཀི་ལས་འགུལ་ས་ཚོགས་མ་སེལ་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད།  

གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཀིས་ལས་འགུལ་སེལ་རིམ་བཞིན་བེས་སུ་འཁོད་པའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་། ཚོགས་
པ། མི་སྒེར་སོགས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ལས་འགུལ་སེལ་དང་སེལ་མུས་ཐོག་སྐབས་ ༡༥ པའི་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་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་བོད་དོན་ཐོག་གཞུང་འབེལ་རྒྱབ་སོར་གི་གོས་ཆོད་བཞག་
པ་དང་། བསགས་གཏམ་སེལ་བ། སེམས་འཚབ་ཡོད་པའི་གཏམ་བཤད་གནང་བས་མཚོན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་དུ་དམ་དག་



12 

 

ཅན་གི་སིད་བྱུས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་རེ་འདུན་དང་། བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སེལ་ཆེད་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ ཤུགས་ཆེ་གནང་ཡོད།  

རྒྱ་དམར་གིས་བོད་ལ་བཙན་འཛུལ་བ་འགོ་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་བོད་མི་འབུམ་ ༡༢ ལྷག་དུས་མིན་རེན་འདས་སུ་
བཏང་བ་དང་། ༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་བོད་ཀི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཁྲི་ཕྲག་
མང་པོར་ཉེས་ཞྭ་གཡོགས་ཏེ་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་གིས་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་དག་པོ་བཏང་བ་དང་།  སོག་ཐོག་གཏོང་བ། 
སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་དམ་པ་སོགས་ལ་མ་ཉེས་ཁག་གཡོགས་ཀི་ཉེས་འཛུགས་བས་ཏེ་འདས་རེན་ཁ་
གསལ་མེད་པར་བཟོས་པ་སོགས་མི་སོད་ལས་ཡོངས་སུ་འདས་པའི་བ་སོད་ངན་པ་བརམས་པ།  དེ་བཞིན་བོད་ཀི་འགོ་བ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་ལྟར་ན། ༡༩༩༢ ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ བར་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་ཉེས་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་གིས་བཙོན་ཁང་དུ་ཚུད་པ་བོད་མི་གངས་ ༢༢༡༡ དང་། ཆབ་སིད་ཀི་
ཉེས་མིང་འོག་འཛིན་བཟུང་ཁྲིམས་བཅད་བཏང་བའི་མི་གངས་ ༤༥༧ ཙམ་ཟིན་འདུག 

དམིགས་བསལ་འདི་ལོའ་ིཕི་ཟླ་༤པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་"བོད་ལོངས་འཕེལ་རྒྱས་བགོད་ལམ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་
གདམ་ག་" ཟེར་བའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིདེབ་གཅིག་བཏོན་ནས་དེའི་ནང་། ལམ་ལུགས་རིང་པ་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སྟེགས་བུ་ནས་
ཕིར་འཐེན་བེད་རྒྱུ་ནི་ལྡོག་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ།  ཞེས་དང་།  བོད་གསར་པ་ཡང་དག་པའི་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་ལམ་ཐོག་
བསོད་པ།  “དབུ་མའི་ལམ”གི་ངོ་བོ་ནི་ཀྲུང་གོ་ཁ་ཕྲལ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་རེད།  “ཞི་བདེ”དང “འཚེ་མེད་ཞི་བའི”ལྟར་སང་། ཀྲུང་དབང་
སིད་གཞུང་གིས་ཏཱ་ལ་སེ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པར་འཛིན་པའི་སིད་ཇུས།  ཟེར་བའི་ས་བཅད་ཆེ་ཁག་ལྔ་རུ་ཕེས་ཡོད་པ་དང་།  དེ་རེས་
ཕི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་།  “མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་ལམ་ལུགས་བོད་ལོངས་སུ་གྲུབ་འབས་ལྡན་པར་ལག་བསྟར་བས་པ།” ཟེར་
བའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིདེབ་གཅིག་ཡང་བསར་བཏོན་ནས་དེའི་ནང་།  བོད་ལོངས་ཀི་སི་ཚོགས་རིང་པའི་མུན་ནག་དང་རེས་ལུས།  
མདུན་སོད་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་ལམ་བུར་བསོད་པ།  རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་འཚམ་པའི་ཆབ་སིད་ལམ་ལུགས།  དམངས་ཀི་
རང་ཁིམ་རང་བདག་ལ་ཁག་ཐེག་ཡོང་བ། དམངས་ཀི་བདེ་སིད་འཚོ་བ་གོང་སེལ།  ཕུལ་བྱུང་གི་སོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་སྲུང་སོབ་
དང་དར་སེལ།  ཆོས་ལུགས་དད་མོས་རང་དབང་ལ་བརི་འཇོག་དང་སྲུང་སོབ།  སེ་ཁམས་དཔལ་ཡོན་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་སྐུལ་
འདེད་བེད་པ།  ཟེར་བའི་ནང་དོན་ཁག་བརྒྱད་དུ་ཕེས་ཡོད་པ་སོགས་སུ་བོད་ལོངས་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་ལུགས་ཀི་ལོག་འགེལ་དང་
རྫུན་སིག་འཁོག་བཤད་ས་ཚོགས་བས་ཡོད།  

འདི་ལོ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༸སྐུའི་ག་སྟོན་སྲུང་བརི་ཞུ་བའི་དུས་སྐབས་ཡིན་པར་བརྟེན་རྒྱ་
གཞུང་གིས་བོད་ནང་དམིགས་བསལ་དག་དམག་འགེམས་འཇོག་བས་ཏེ་ཕི་ཕོགས་ཀི་འབེལ་ལམ་སོགས་ལ་བཀག་འགོག་ནན་
པོ་བས་ཡོད་པས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་དཀའ་ནའང་། བོད་ཀི་མདོ་སྟོད་སྨད་ཀི་ས་ཁུལ་ཁག་
མང་པོ་ཞིག་ནས་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ནང་ཕེབས་རྒྱུའི་རང་དབང་དགོས་སོགས་ཀི་
སྐད་འབོད་གནང་བར་བརྟེན། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཁག་ཅིག་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བས་ཡོད།  

ཟླ་བ་ ༨ ཚེས་ ༡ རྒྱ་ནག་གི་དམག་འཛུགས་དུས་ཆེན་ཟེར་བའི་ཉིན་ཁམས་འབི་རུར་བོད་མི་རྣམས་ལ་གཅན་གཟན་
པགས་རིགས་གོན་ནས་འཁྲབ་སྟོན་བེད་དུ་བཅུག་པ་དང་། ཁམས་ནང་ཆེན་རོང་ཁོངས་སུ་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ནས་ ༣ བར་དུས་སྟོན་
ཚོགས་སྐབས་ཀ་གཞུང་ཡུལ་ཚོར་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་གཅན་གཟན་པགས་རིགས་ཀི་གོན་གོས་གོན་མེད་པ་དང་། རྒྱན་ཆ་ཡང་
བཏགས་མེད་པར་བསྙོན་འཛུགས་བས་ཏེ་ཚེས་ ༣ དགོང་མོ་ཉེན་རྟོག་པ་ཡོང་ནས་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཉེས་རྡུང་དག་པོ་བཏང་བར་
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བརྟེན་བོད་མི་ ༣༠ ཙམ་ལ་རྨས་སོན་ཚབས་ཆེ་ཕོག་སྟེ་སྨན་ཁང་དུ་སེལ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། ད་དུང་འདི་ལོ་བོད་
རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བ་བཙུགས་ནས་མི་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དུས་དན་ཆེན་མོ་ཡིན་སྐད་ཀིས་ལྷ་ས་དང་པེ་ཅིང་བར་གི་ཡིག་ཟམ་
དང་། དངོས་ཟོག་སེལ་འདེན་ཁང་སོགས་ལ་དམིགས་བསལ་ཞིབ་བཤེར་དང་། ས་གནས་བོད་རིགས་མང་ཚོགས་རྣམས་ལ་འགོ་
འདུག་སོད་གསུམ་གི་རང་དབང་མེད་པར་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་སུན་གཙེར་བཟོ་བཞིན་ཡོད།  

ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༤ ནས་ ༢༥ བར་ཉིན་གཉིས་རིང་ཀྲུང་དབང་གི་བོད་ཀི་ལས་དོན་སྐོར་གི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་
ཐེངས་དྲུག་པ་ཟེར་བ་པེ་ཅིང་དུ་ཚོགས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་ཁྲིམས་ལྟར་བོད་སོང་དང་། དམངས་ཕྱུག་བོད་
དར། ཡུན་རིང་བོད་སྐྲུན། མི་སེམས་གཅིག་སིལ། རྨང་གཞི་བརྟན་གཏོང་བཅས་བ་རྒྱུ་དེ་ཀྲུང་དབང་གིས་བཏོན་པའི་བོད་ཀི་ལས་
ཀའི་ར་དོན་གལ་ཆེ་ཡིན་སྐོར་སོགས་བཤད་འདུག་ཅིང་། ཚོགས་འདུ་འདི་ནི་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཏང་སིད་དམག་གསུམ་
གི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཟིན་ཚར་བའི་རེས་ཀི་བོད་དང་འབེལ་བའི་ཚོགས་འདུ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན་ནའང་། བོད་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀི་
མངོན་འདོད་དང་འཚམས་པའི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་གེང་སོང་གང་ཡང་བས་མི་འདུག་པ་མ་ཟད། བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་དག་གནོན་
དང་གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐོར་གང་ཡང་གེང་མི་འདུག 

༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ནས་བཟུང་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བ་བཙུགས་ཏེ་མི་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དུས་དན་ཆེན་མོ་ཟེར་
བ་འགོ་འཛུགས་ཀིས་ཚེས་ ༨ ཉིན་རྒྱ་ནག་དབུས་ཆབ་སིད་གོས་མོལ་ཁང་གི་འགོ་གཙོ་ཡུས་ཀེང་ཧེང་གིས་ལྷ་སར་གཏམ་བཤད་
བས་པའི་ནང་། མི་རིགས་མཐུན་སིལ་ལ་ཤུགས་སོན་དང་། བོད་ལོངས་ཁྲིམས་བཞིན་སོང་རྒྱུ་རྒྱུན་འཁོངས། དཔལ་འབོར་གོང་
འཕེལ་ལ་སྐུལ་འདེད། དམངས་འཚོ་ལེགས་གཏོང་བ་རྒྱུར་ཤུགས་རྒྱག་པ། ཁ་ཕྲལ་ལ་ངོ་རྒོལ་བེད་པའི་འཐབ་རོད་གཏིང་ཟབ་སེལ་
བ། མེས་རྒྱལ་གཅིག་གྱུར་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བདེ་འཇགས་སྲུང་སོང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བེད་པ་བཅས་བས་ཏེ་བོད་ལོངས་རྒྱུན་མཐུད་
བརྟན་ལྷིང་དང་། ཡུན་རིང་བརྟན་ལྷིང་། ཕོགས་ཡོངས་ནས་བརྟན་ལྷིང་བཅས་མངོན་འགྱུར་ཧུར་ཐག་ཡོང་བ་བེད་དགོས་སྐོར་
སོགས་བོད་ནང་ཡར་རྒྱས་བཏང་ལུགས་ཀི་དིལ་བསགས་ཤུགས་ཆེ་བས་ཡོད་ཀང་། དོན་དངོས་སུ་མི་ལོ་ ༥༠ དེའི་རིང་གུང་ཁྲན་
སིད་གཞུང་ནས་རང་གིས་བཅས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་རིས་མེད་དང་། རང་གིས་ཁ་ནས་བཤད་པའི་སྐད་ཆར་ནམ་ཡང་མི་གནས་
ཤིང་། བོད་ས་དུམ་བུར་བཏང་སྟེ་ཁ་བལ་བཟོས་པ། རིག་གནས་གསར་བརེ་ཟེར་བ་སོགས་མིང་འདོགས་ས་ཚོགས་ཀིས་བོད་ཀི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ར་མེད་གཏོང་བའི་ལས་འགུལ་ཟམ་མ་ཆད་པ་སེལ་བ། གཞིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་ལ་སྨྲ་བརོད་ཀི་རང་དབང་
དང་། འགོ་འོང་གི་རང་དབང་། ཆོས་དད་ཀི་རང་དབང་། རང་ལུས་ལ་རང་དབང་སོགས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡེ་ནས་སོད་རྒྱུ་མེད་
པའི་དམ་དག་གི་སིད་བྱུས་དམ་འཛིན་བས་དང་བེད་བཞིན་པ། གུང་ཁྲན་སིད་དབང་སྒེར་སོད་རིང་ལུགས་པས་བོད་ནང་རང་ཐག་
རང་གཅོད་ཀི་འགོ་ལམ་མེད་པ་བཟོས་ཏེ། གཞིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་ཆེས་མུན་ནག་གི་ཁྲོད་དུ་གནས་ཏེ་མི་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་
ཡ་ང་བའི་དུས་ཚིགས་ཤིག་ཡིན་པས། ང་ཚོས་ཀང་ངེས་པར་དན་གསོ་བེད་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་གོས་ཆོད་
ཅིག་འཇོག་དགོས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེར་མཐོང་།  

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

དེ་བཞིན་བོད་བསྟན་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་སྟོབས་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་དང་སྦྲགས། ཁོང་རྣམ་པའི་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཉེ་
འབེལ་སོགས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དང་འབེལ་ཐུགས་གསོའ་ིའཚམས་འདི་དང་། འདས་གོངས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་



14 

 

འཕགས་མཆོག་ཕག་ན་པདོས་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་སྦྱོང་མནར་གཅོད་མྱོང་བཞིན་པ་རྣམས་
མགོགས་མྱུར་གོད་བཀོལ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ།  

༢ རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁྲིད་ཚོས་བོད་དང་བོད་མིའི་ཐོག་འཛིན་པའི་མི་རིགས་མཉམ་བསེ་དང་། མི་སེར་སེལ་ཡུལ་སོགས་
མཁྲེགས་འཛིན་དང་དམ་དག་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དང་། བོད་
མིའི་མངོན་འདོད་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་བོད་རྒྱ་གཉིས་སྨན་གི་བཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་བ་ཞིག་ངེས་པར་གཏོང་དགོས་པ་
དང་། ༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ཆུང་སིད་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་བོད་ནང་ཉེས་མེད་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་སོགས་ཀིས་
སྡུག་སྦྱོང་མྱོང་བཞིན་པ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་གོད་བཀོལ་གིས་རྒྱལ་སིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་འགོ་བ་མི་སི་མཚུངས་ཀི་ཐོབ་
ཐང་ངེས་པར་དགོས་པ། བོད་ཀི་གནད་དོན་སི་ཡོངས་ལ་བསམ་ཞིབ་ནན་ཏན་གིས་བོད་རྒྱ་ཕན་ཚུན་ཞི་འཇམ་ངང་
འབེལ་མོལ་གི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་གང་མྱུར་དགོས་རྒྱུ།  

༣ འདི་ལོ་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་སིད་སི་ཁབ་ཁང་གསར་འགྱུར་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་ཞེས་པས་བཏོན་པའི་བོད་སྐོར་གི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་
པོའ་ིདེབ་གཉིས་ནང་བོད་ཀི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་འཁོག་བཤད་མང་པོ་བས་འདུག་པ་ཁག་ལ་ངོས་ལེན་ནམ་ཡང་མེད་པ་
དང་། ཀྲུང་དབང་གི་བོད་ཀི་ལས་དོན་སྐོར་གི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་ཟེར་བ་དང་། བོད་རང་སོང་
ལོངས་ཟེར་བ་བཙུགས་ནས་མི་ལོ་ ༥༠ འཁོར་བའི་དུས་དན་ཟེར་བ་བཅས་ནི་རྒྱལ་སིའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ལ་
སེམས་ཁུར་བེད་ཀི་ཡོད་མདོག་མཚོན་བེད་ཙམ་དང་། བོད་རྒྱ་ནག་དང་ཁ་བལ་ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཡིན་ཚུལ་གི་
སྒྲུབ་བེད་ལྟར་སང་ལ་བསར་འབད་བས་པ་ཙམ་ལས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རོག་སེལ་ཐབས་ཀི་དོན་ཕན་ལྡན་པའི་དགེ་མཚན་
གང་ཡང་མ་མཐོང་བར་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ།  

༤༽ འཛམ་གིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་། རྒྱལ་སིའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས། རྒྱལ་སིའི་ཉེས་ཡང་ཚོགས་པ། 
གཞུང་དང་། གོས་ཚོགས། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དབུ་འཁྲིད་རྣམ་པ། གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྒེར་ཇི་སྙེད་བཅས་
ཀིས་ད་ཕན་བོད་དང་བོད་མིར་རྒྱབ་སོར་གང་ལེགས་གནང་དང་གནང་བཞིན་པར་ཐུགས་རེ་བཀའ་དིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། 
ད་དུང་ཡང་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གི་གདུག་རྩུབ་དང་གཡོ་ཐབས་ཀི་སིད་བྱུས་ངན་པ་རྣམས་ལ་ངོས་འཛིན་གསལ་པོས་
བོད་ནང་བོད་མིས་མྱོང་བཞིན་པའི་དཀའ་སྡུག་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་རྣམས་ལས་གོལ་སད་ཐབས་རྣམ་ཡོད་རྒུས་ཤུགས་
གནོན་རྒྱབ་སོར་ཡོང་བ། ཞེས་ཛ་དག་ཆེན་པོས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་བཅས་ཀི་སི་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ལ། ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ ཤེས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པར་རྒྱབ་སོར་
ཞུ་ཡི་ཡོད།   



15 

 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ།  མེད་པར་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡིན།  འདིའི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་གི་ཆ་ཤས་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།  སི་འཐུས་
ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་མྱ་ངན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག་བཞི་ཙམ་གནང་བ་རེད།  དེའི་མཉམ་དུ་ལོ་ཤས་ནང་
ང་ཚོས་འདིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།  དེའི་ནང་དོན་གཙོས་པའི་ཅུང་ཟད་མ་གཏོགས་མང་ཆེ་བ་
གཅིག་མཚུངས་ལྟ་བུ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་དེ་རིང་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།  
གོས་ཆོད་ཀི་སྔོན་གེང་དང་།  གོས་ཆོད་ཀི་ནང་དོན་གཞི་ལ་བཞག་ནས་དོན་གནད་ཁག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་དང་།  
ལྷག་པར་དུ་བར་ལམ་ནས་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གིས་ད་ལྟ་གོང་དུ་སྔོན་གེང་ནང་དུ་ཡོད་པ་གཞིར་བཟུང་དང་།  དེ་བཞིན་སྔོན་གེང་
ཙམ་མ་ཟད་གོས་ཆོད་ཨང་གསུམ་པའི་ནང་ལ་ཉེ་བའི་དུས་ཚོད་འདིའི་ནང་ལ།  གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་སིད་གཞུང་གིས་
དངངས་སྐྲག་དང་བོ་འཚབ།  འདི་འདའི་གནས་བབ་ཀི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཁག་མི་འད་བ་གཉིས་སྟོན་པ།  དེ་བཞིན་ཀྲུང་
དབང་གིས་བོད་རིགས་ལས་དོན་སྐོར་གི་གཞུང་མོལ་ཚོགས་འདུ་དྲུག་པ་བསྐོངས་ཚོགས་བས་པ།  དེ་བཞིན་བོད་རང་སོང་
ལོངས་ཟེར་བ་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་འཇིག་རྟེན་ཡོངས་ཁབ་ལ་དངངས་སྐྲག་གིས་རྒྱ་གགས་བོད་གགས་བས་པའི་མཛད་སྒོ་སྲུང་
བརི་ལ་སོགས་པ་འདོད་པ་མེད་བཞིན་དུ། བོད་མི་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་གང་ལྟར་སྲུང་བརི་ཞུ་དགོས་སུ་བཅུག་པ།  ཐ་ན་རང་གི་གོན་
ཆས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་ཡན་ཆད་ནས་རང་ལ་རང་དབང་མེད་ནས་གོན་དུ་བཅུག་པ་ལ་སོགས་པ།  དེ་ལྟ་བུའི་ཡ་ང་བ་དང་།  ཤིན་
ཏུ་ཛ་དག་པའི་གནད་དོན་བོད་མི་ཡོངས་རོགས་ཀིས་ད་ལྟའི་གནས་བབ་ཀི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་ལ།  ངོས་
འཛིན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གིས་འཛམ་བུ་གིང་གི་ནང་ནས་རྒྱབ་སོར་གང་ལྟར་ཇི་ཙམ།  གང་ཙམ་གཅིག་ཐོབ་ཀི་ཡོད་པ་དེ་གོས་
ཆོད་ཀི་ནང་ལ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་མཉམ་དུ་བཀོད་པ་གཞིར་བཟུང་དེ་རིང་དོན་དག་གཅིག་ཞུ་རྒྱུར།  ང་རང་
ཚོའི་གཞུང་འབེལ་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ།  སིར་ ༡༩༥༩ ནས་དང་ཡང་དགོས་ ༡༩༨༧ ནས་མར།  དེ་ནས་མར་ ༢༠༠༨ ནས་ད་ལྟ་ 
༢༠༠༩  ཡི་ད་ལྟའི་བར་དུ་གཞིས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི།  རང་གི་སྐུ་ལུས་ཕུལ་མཁན་ ༡༤༢ གཞུང་འབེལ་གིས་འཁོད་བསད་ཀི་
ཡོད་པ་རེད།  དེའི་ཐོག་ལ་གནད་དོན་གཅིག་ཞུ་རྒྱུར་གཞུང་འབེལ་གིས་ ༡༤༢ བཀོད་པ་དེ་གཞིར་བཟུང་གིས་ང་ཚོ་བོད་མིས་
གང་ལྟར་འཐབ་རོད་ཀི་འཛམ་བུ་གིང་གི་ནང་ལ་གསུང་སྐད་བསོན་མཁན་གི་གངས་གཅིག་མཚུངས་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
འདུག་ཅེས་ཞུ་ཡི་ཡོད།  གཞུང་འབེལ་གི་ཐོག་ནས་ ༡༤༢ འདོན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།  ཡང་སྐབས་རེ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་
ལ་གནད་དོན་གཞན་ཚོས་ཆེད་སེལ་བེད་པའི་སྐབས་སུ།  བརྒྱ་དང་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་དང་ཞེ་དྲུག་ཞེ་བདུན་ཟེར་དུས་འཛམ་བུ་གིང་
སི་ལ་ཡོད་པའི་སིག་འཛུགས་ཁག་ལ་གསོལ་འདེབས་དང་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པའི་སྐབས།  གངས་ཀ་མི་འད་བའི་རྣམ་པ་མང་པོ་
ཞིག་འཐོན་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་དབུ་འཐོམས་པའི་རང་བཞིན་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག བས་ཙང་དང་པོ་དེར་གནད་དོན་
དེའི་སྒང་ལ་མགིན་ངག་གཅིག་གི་ཐོག་ནས་གཞིས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་རིན་ཐང་བལ་བའི་སྐུ་ལུས་ཕུལ་བ་དེ་བརྒྱ་
དང་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས་རེད།  གང་ལྟར་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཡོངས་ཁབ་གསལ་བསགས་དེ་གཅིག་མཚུངས་དགོས་པ་ང་ཚོའི་ལས་ཀི་སེ་
མོ་བས་གཙོས་པའི་ཡོང་ཐབས་གནང་བར་འབད་བརོན་གནང་དགོས་ཀི་འདུག 



16 

 

 དེ་ནས་གནད་དོན་གཞན་ཞིག་ལ་ ༡༩༩༢ ནས་བོད་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་བསྟི་གནས་ཁང་
བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་།  ད་ལྟའི་བོད་ནང་ལ་ཡ་ང་བའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ལ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ཉམས་ཞིབ།  དཔད་ཞིབ་བས་ཏེ་
བཙོན་ཁང་ནང་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ།  དེ་ནང་བཞིན་བཙོན་ཁང་ནང་ལ་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མྱོང་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཀི་གངས་
ཚད།  ཁྲིམས་ཆད་ནག་ཉེས་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མཁྲེགས་འཛིན་གི་ཐོག་ནས་ཉེས་མིང་ས་ཚོགས་ཀིས་འཛིན་བཟུང་བས་
པ་སོགས་གང་ལྟར་གངས་ཀ་རག་ཙམ་ཞིག་ཐེབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།  འོན་ཀང་ད་དུང་དེ་ལས་ལྷག་ཡོད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཚོད་དཔག་
ཅིག་ཞུ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།  དོན་དག་ཡང་སྙིང་གནད་དོན་དེ་དག་ཡོངས་རོགས་བདེན་པ་ར་འཕྲོད་ཡིན་བཞིན་དུ་དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་པའི་སྒང་ལ།  ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིསིད་གཞུང་གིས་གནད་དོན་དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་
རྒྱུ་དང་བསམ་ཤེས་བ་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས།  བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་དང་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོ་རྒྱང་ཐག་རིང་པོར་བཞག་ནས་གཞིས་ལ་ཡོད་
པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་པ་དང་སྐད་འབོད་གནང་བཞིན་པ་དེ་དག་ལ་སང་མེད་དུ་བཏང་བ་དང་།  དེ་
ནང་བཞིན་དེ་དག་གི་གནད་དོན་ཕར་བཀག་ནས་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་ཟེར་བ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པ་དང་།  མ་གཞི་ངས་ནམ་རྒྱུན་ཞུ་ཡི་
ཡོད།  རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པོར་ཧང་སང་གི་མེད།  རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིསིད་གཞུང་གིས་ཁ་འགོག་རྒྱུར་ཡིན་ནའང་རེད།  
རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་རེད།  རང་གི་མི་རིགས་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་རེད།  བོད་ཀི་
གནད་དོན་གཙོས་པའི་གནད་དོན་ཡོངས་རོགས་ལ་ཤོག་བུ་གཅིག་ལས་མེད་ཀང་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ།  ཤོག་བུ་གཉིས་ལས་མེད་
ཀང་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ།  ཤོག་བུ་དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་ཡོད་ནའང་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་ཟེར་བ་དེ་སིར་བཏང་ཧང་སང་དགོས་པ་དང་ཧོན་
འཐོར་དགོས་པ་སོགས་གང་ཡང་མེད།  སིར་བཏང་རྒྱ་ནག་གིས་དེབ་དཀར་པོ་འདོན་པ་མགོ་བརམས་པ་ནས་བཟུང་ངས་དེར་
ཡིད་ཆེས་དང་ཆ་འཇོག་བེད་ཀི་མེད་ལ་དེར་གལ་ཆེན་པོ་ཡང་འཛིན་གི་མེད།  ཡིན་ནའང་བདེན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་།  རྫུན་གཏམ།  
འཁོག་བཤད།  མཁྲེགས་འཛིན།  མ་འོས་པ་དང་མ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིནང་འཁོག་བཤད་བས་
ཡོང་པའི་སྐབས་སུ།  ང་ཚོ་འདིར་གཞིས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་ཚོའི་མགིན་ཚབ་པ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས།  མང་གཙོའི་ཀ་བ་
གསུམ།  བོད་མི་ཡོད་དོ་ཅོག་གིས་རྒྱ་ནག་གིས་བཤད་པ་དེ་དག་ལ་དང་ལེན་བས་ཏེ་གསལ་བཤད་མ་བེད་ན་ཁོ་ཚོས་རྫུན་བཤད་
པའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ཐེར་འདོན་བེད་མི་ཐུབ་པ་དང་།  སིར་བཏང་འཛམ་བུ་གིང་ཡོངས་རོགས་ཀིས་རྒྱ་མི་རྫུན་གཏམ་བཤད་
མཁན་དང་མགོ་སྐོར་གཏོང་མཁན།  དེ་བཞིན་ཁ་ནས་བཤད་པ་དང་ལག་ལེན་གཉིས་མཉམ་འདུས་མ་ཡིན་པར་དེ་འཛམ་བུ་གིང་
ཡོངས་རོགས་ཀིས་མགོ་འཚོས་པ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་སོད་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་སྐབས་རེ་གནད་དོན་རིང་པའི་ལོ་
རྒྱུས་མ་ཤེས་པ་ཚོར་འདི་ལྟ་བུའི་ཡིག་ཆ་འདིར་བསེབས་པ་ཙམ་གིས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་གསལ་བཤད་ཡང་དག་པ་ཞིག་
མེད་པ་ཡིན་ན།  གནད་དོན་དེ་དག་བདེན་པ་མིན་ནམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་འཆར་མི་སིད་པ་མ་རེད།  དེ་རིང་
རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིནང་ལ་དོན་ཚན་ལྔ་བཤད་པ་དེ་གོང་དུ་གོས་ཆོད་ནང་ཞུས་པ་གཞི་བཟུང་རེད།  བསར་འདེབས་རེད།  བསར་
འདེབས་ཙམ་མ་ཟད་བསར་འདེབས་ནང་གི་བསར་འདེབས་བས་ནས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།  དེའི་ནང་ནས་ལོ་རྒྱུས་
ལ་འཁོག་བཤད།  ཁ་སང་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ལས་ཀི་ས་མོ་བ་ཚོར་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་།  དེ་ཙམ་མ་ཟད་ཕིའི་མིས་བིས་བཞག་
པའི་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཉམས་ཞིབ་བས་པའི་དེབ་ཤོག་གངས་ལྔ་བརྒྱ་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  ཤོག་གངས་ལྔ་བརྒྱའི་ནང་དོན་གི་ནང་
ནས་གནས་ཚུལ་ཆུང་ཆུང་གི་རིགས་དེ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིནང་བིས་ཏེ་བོད་ཀི་སྔ་མོའ་ིལོ་རྒྱུས་དེ་དག་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་
ལུང་དངས་ནས་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁོག་བཤད་བེད་པ་དང་།  ལྷག་པར་དུ་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁོག་བཤད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བོད་ཀི་ཆོས་དང་
སྐད་ཡིག་ལ་ཚད་མཐོན་པོའ་ིསྒོ་ནས་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད་པ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།  གོང་དུ་ང་ཚོས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གཞིས་ལ་
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ཡོད་པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་སྐུ་ལུས་ཕུལ་བ་དེ་ཚོ་འོ་ན་ཁོ་རང་ཚོས་ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་དཀར་པོའ་ིནང་བཤད་བཞག་པ་གཞིར་
བཟུང་རིག་གནས་ཚད་མཐོན་པོ་སེབས་ཡོད་པ།  སྐད་ཡིག་ཚད་མཐོན་པོར་སེབས་ཡོད་པ།  གུ་ཡངས་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་སྐུ་
ལུས་ཕུལ་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་ཀི་སེ་མོ་བ་ཚོས་བསམ་ཤེས་བེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་
འདོད་བྱུང་།   
 དེ་ག་ནང་བཞིན་གི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་གནང་ཕོགས་༸རྒྱལ་དབང་དོན་གི་བདག་
པོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་གནང་ཕོགས་ལ་ཇུས་མེད་ཇུས་གཏོགས་བས་ནས་དེ་རིང་ཡིག་ཆ་དཀར་པོའ་ིནང་
དུ་བཤད་ཡོད་པ་རེད།  ངས་ནམ་རྒྱུན་ཞུ་ཡི་ཡོད།  ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་གཙོས་པའི་བཀིས་ལྷུན་པོའ་ིཁུངས་སེལ་
ར་སོད་ཀི་བདག་དབང་དེ་གཞིས་ལ་ཡོད་པའི་དོན་གི་བདག་པོ་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པོའ་ིདགོན་བདག་དང་།  བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཡོད་
པའི་དགོན་གི་དགོན་བདག་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པོའ་ིཁོངས་སུ་ཚུད་པའི་རྣམ་པ་ཚོ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོའ་ིཆོས་
མེད་རིང་ལུགས།  ཆོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་གཅིག་གིས་དེ་རིང་ཆོས་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད།  རིག་གཞུང་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད།  
སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་གང་འད་བས་ནས་བདེན་པ་ར་སོད་བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་འདི་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  ལས་
ཀི་སེ་མོ་བ་ཚོ་ལའང་དེ་ག་རང་ཞུས་པ་ཡིན།  ང་ཚོས་ལན་འདེབས་དང་གསལ་བཤད་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་ཉམས་ཞིབ་དང་
སྒྲུག་པ་མ་ཡིན་པའི་དངོས་སུ་དགོན་བདག དགོན་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པོའ་ིཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་དཔང་རྟགས་ཡིན་ཙང།  དཔང་པོ་ཡིན་ཙང།  
ལོ་རྒྱུས་ཀི་བདག་དབང་ཡིན་ཙང་།  སིར་བོད་མི་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་འགན་ཡོད་པ་རེད་དེ།  ཡིན་ནའང་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པོའ་ིད་ལྟའི་
ལས་ཀི་སེ་མོ་བ་ཡོངས་རོགས་བརྒྱུད་ནས་གནས་ཚུལ་ལེན་ནས་བདེན་པ་ར་སོད་འདི་འད་བས་ནས་གནང་དགོས་རེད།  ད་ལྟ་རྒྱ་
ནག་གི་ཁུངས་མེད་ལུང་མེད་ཀི་འདིའི་རིགས་ལ་འགན་དབང་དང་དབང་ཆ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་ཡི་ཡོད།   
 དེ་ནང་བཞིན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་༸སྐུའི་ཡང་སིད་སྐོར་ལའང་དེ་ནང་བཞིན་བཤད་བསད་ཡོད་པ་རེད།  
༸སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ་ཡང་ཇུས་གཏོགས་བས་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་བདག་དབང་དེ་ཆོས་
མེད།  ཆོས་མི་ཤེས་མཁན།  ཆོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན།  ཆོས་དུག་ཏུ་འཛིན་མཁན་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཉམས་ཞིབ་དང་དཔད་
ཞིབ་བས་པ་ལྟ་བུ་བས་ནས་ཁུངས་སེལ་ར་སོད་གང་ཡང་མེད་པར་ཇུས་གཏོགས་བས་པ་དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་འཛམ་བུ་གིང་ཡོངས་
རོགས་ཀིས་ཁས་ལེན་བ་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ། ང་ཚོ་བོད་མི་ཡོད་དོ་ཅོག་གིས་ནམ་ཡང་ཁས་ལེན་བེད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད།  གལ་
སིད་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཕྲེང་ཡོངས་རོགས་ཀི་ཡང་སིད་ངོས་འཛིན་གནང་ཕོགས་ཀི་སྐོར་ལ་འཛམ་བུ་གིང་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་
༸སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དུས་དང་ནམ་པ་ཀུན་ཏུ་ནས་གསུང་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་དེ་ལ་དབུ་འཁོར་གི་
རེད་བསམ་གི་མི་འདུག་ལ།  དེ་རིང་འདིར་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིནང་ལ་དེ་ལྟ་བུ་བཤད་པ་དེ་རྫུན་གཏམ་དང་།  ལོ་རྒྱུས་འཁོག་
བཤད་བས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད།  
 དེ་ནས་བོད་ནང་ལ་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད།  སྐད་ཡིག་ལ་རང་དབང་ཡོད་པ།  དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ནང་ལ་ཆོས་
ཀི་བ་བ་བེད་རྒྱུ་ལ་ཧ་ཅང་རང་དབང་ཡོད་པ་བཤད་ཡོད་པ་རེད་དེ།  གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད།  དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ནང་ལ་
དགེ་འདུན་པ་ཚོས་སྐུ་ལུས་ཕུལ།  རང་གི་སྐུ་སོག་དང་ལོངས་སོད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དེ་དག་ཕུལ་བ་དང་།  བོད་མི་རེ་རེ་གཉིས་
རེས་དངངས་སྐྲག་དང་ཚབས་སྐྲག་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གི་མདུན་དུ་སྐད་འབོད་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ད་ལྟའི་ཁེད་རང་
ཚོའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིནང་དུ་བཤད་བཞག་པ་དེ་དག་བདེན་པ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།  
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 དེ་ག་ནང་བཞིན་གི་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གིས་གངས་ཚད་རེ་རེ།  གངས་
ཀ་འདི་དང་འདི་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡོད་པའི་འཛམ་བུ་གིང་ནང་ལ་རྫུན་གཏམ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།  ར་སོད་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།  ང་
ཚོས་གསལ་བཤད་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་།  ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གིས་ཤོག་བུ་དཀར་པོའ་ིནང་དུ་བཤད་བཞག་པའི་གངས་
ཚད་དེ་ཚོ།  རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་བ་སོ་སོས་དཔད་ཞིབ་བས་པའི་གངས་ཚད་གཅིག་རེད་མ་གཏོགས།  འཛམ་བུ་གིང་གི་ཆེས་
མཐོའ་ིམི་ས་བོད་ཀི་གནད་དོན་ལ་དཔད་ཞིབ་དང་ཉམས་ཞིབ་བ་རུ་གཏང་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ནམ་ཡང་མ་རེད།  དེ་ངོས་འཛིན་
ཞུ་ཐབས་བལ་བ་ཞིག་རེད།  གལ་སིད་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོ་ཁེད་རང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དང་།  རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིནང་ལ་
བཤད་བཞག་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཡིན་ན།  རྒྱལ་སིའི་མི་ས་དེ་ཚོ་ཅི་ཕིར་བོད་དུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།  ད་ལྟ་ཆ་བཞག་པ་
ཡིན་ནའང་བོད་ཀི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཟས་བཅད་ལས་འགུལ་མ་གིར་སེལ་བཞིན་པའི་དོན་ཚན་ལྔ་ཡི་ནང་དུ་ཡིན་ནའང།  
བོད་ཀི་གནད་དོན་དངོས་གནས་ཞིབ་འཇུག་དང་རྟོག་ཞིབ་བ་ཕིར་རྒྱལ་སིའི་མི་ས་གཏང་རོགས་ཞེས་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།  དེ་འདའི་
ཐོག་ཏུ་ཡིན་ནའང་ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་དམར་པོས་དེ་ལས་ངན་པ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བཙོན་ཁང་
ནང་དུ་ཚེ་སོག་ཏུ་བཏང་།  ཚེ་སོག་ཏུ་བཏང་བ་མ་ཟད་ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་ཡན་ཆད་ཀང་རིས་སོད་རིས་ལེན་བེད་མ་ཐུབ་པའི་ཡ་ང་བའི་
གནས་ཚུལ་དེ་འཛམ་གིང་ལ་ཡོངས་ཁབ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  ཡོངས་ཁབ་ཆགས་པ་གཞིར་བཟུང་གི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོའ་ིམཚན་ཐོག་ཏུ་རྒྱལ་སིའི་ནང་དུ་ཡོངས་ཁབ་འབོད་སྐུལ་ཕག་བིས་ཕུལ་བའི་ལན་གི་ནང་དུའང་། 
རྒྱ་ནག་གིས་ད་ལྟའི་བས་རེས་དེའི་ཐོག་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་པ།  ཡིད་ཆེས་མེད་པ་མ་ཟད་དེའི་ཐོག་ལ་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲའི་རེ་རེ་
གཉིས་རེ་བས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཀི་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་ཚོ་ཡང་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་མོའ་ི ཤོག་བུ་དཀར་པོའ་ིནང་དུ་བཤད་པ་དེ་
དོན་དངོས་ཡང་དག་པ་ཁས་ལེན་མེད་པ་དང་།  དོན་དངོས་ཡང་དག་པའི་ངོས་འཛིན་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་གསལ་པོ་
ཆགས་བསད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་བཞིན་ཡིག་ཆ་དཀར་པོའ་ིནང་ལའང་དབུ་མའི་ལམ་ལ་འཁོག་བཤད།  ལོག་བཤད།  དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་ཡིག་ཆ།  ཁོ་རང་ཚོས་གང་བཤད་པ་གཞིར་བཟུང་གི་ང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་གི་ཡིག་ཆ་
ཕུལ་བ་རེད།  དེ་ཡང་བོད་མི་སི་ཡོངས་ཀི་མངོན་འདོད་གཞི་བཟུང་གིས་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་ཚ་
དགས་ནས།  འདིའི་ནང་དུ་ལམ་དབུ་མའི་སྒང་ལ་དུས་ཚོད་མང་ཤོས་ཤིག་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིནང་དུ་ལག་པ་འཇུ་རྒྱུ་ཧ་ལམ་ཐག་
རིང་དུ་བཏང་སྟེ།  མ་ཡིན་པའི་ལོག་བཤད་བས་པ།  དེ་དང་མཉམ་དུ་འགེལ་བཤད་ཀང་ལོག་བཤད་འདི།  རྒྱ་ནག་ལ་སིད་བྱུས་
གཉིས་འདི་ཐེ་ཝན་དང་།  མ་ཀཱའོ།  ཧོང་ཀོང་གིས་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞེས་བཤད་དེ།  རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་སིད་བྱུས་གཉིས་འདི་ད་ལྟ་གཞི་
ནས་འགེལ་བཤད་དེ་དག་ང་ཚོའི་གོ་ཐོས་ལ།  དེ་རིང་ཡིག་ཆ་འདི་ཚོའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་རེད།  སྔོན་མ་ཡིན་ནའང་འད།  གཅིག་
མཚུངས་ཀི་འགེལ་བཤད་དེ་ག་རང་བརྒྱབས་བསད་པ་ལས།  ༡༩༥༡ ལོར་གོས་དོན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་བཞག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཅིག་ལ་སིད་བྱུས་གཉིས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚོ་ནག་གསུབ་བཏང་སྟེ།  ད་ལྟ་སར་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ།  དེ་བཞིན་ང་
ཚོར་ཁེད་རང་ཚོ་རྒྱ་ནག་དུམ་བུ་ཆགས་རྒྱུ་དེ་རྨི་ལམ་མ་གྲུབ།  རཱ་ཤི་ཡ། (Russia) དུམ་བུ་ཆགས་པ་དེ་བཞིན་རེ་བ་བེད་ཀི་
ཡོད་ན།  རེ་བ་དེ་ནམ་ཡང་ཡོང་གི་མ་རེད་ཅེས།  ང་ཚོས་དུས་ནམ་ཡང་རཱ་ཤི་ཡ་དུམ་བུ་ཆགས་པ་བཞིན་རྒྱ་ནག་དུམ་བུ་ཆགས་
ཀི་རེད་ཅེས་རེ་བ་བརྒྱབས་ཀང་ཡོད་མ་རེད་ལ།  རེ་བ་བེད་ཀི་ཡང་ཡོད་མ་རེད།  དེ་བཞིན་གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་གནད་དོན་བྱུང་
བ་དེ་སར་ཡང་ཡོང་གི་མ་རེད།  དེ་ལྟ་བུའི་ཁེད་རང་ཚོ་བསྒུག་བསད་ན་འགིག་གི་མེད་ཅེས་འགེལ་བཤད་ལོག་པ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་
རེད།  ང་ཚོའི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་མེད་པ་དེ་རྒྱ་ནག་ཡིག་ཆ་དཀར་པོའ་ིནང་ལ་འགེལ་བ་ལོག་བཤད་རྒྱག་སྟེ་རྣམ་རྟོག་བསྐྲུན་ནས།  
སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ནང་ལ་ཚོང་གི་འབ་སུ་མ་བསྡུས་པར་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་མར་ཉམས་རྒུད་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་མི་མང་ལ་མགོ་
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སྐོར་བཏང་རྒྱུ།  སོ་སོའ་ིམི་མང་ལ་མགོ་སྐོར་གཏང་རྒྱུ།  དེའི་མགོ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུ་ལ་གཞན་དཀྲུག་ཤིང་ག་རེ་རྒྱག་རྒྱུ་འདུག   
རང་གི་མི་མང་ཚོར་ཉར་རྒྱུ་ཕིའི་གནད་དོན་གཞན་འཁོག་བཤད་བས་ནས་མི་མང་བོ་ཁུག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་གང་འདུག་ཅེས་དང་།  
ལྷག་པར་དུ་འཚེ་བ་མེད་པའི་གནད་དོན་སྒང་ལ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིནང་བིས་ཏེ།  ཆོས་ཁས་མི་ལེན་མཁན།  ཞི་བདེ་ཁས་མི་ལེན་
མཁན།  བདེན་འཇགས་ཁས་མི་ལེན་མཁན་ཞིག་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྐོར་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་དང་།  ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་
གཞིར་བཞག་སྟེ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་པ་འདི།  ཧ་ཅང་གི་ཧམ་པ་ཆེན་པོའ་ིགནས་ཚུལ་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  ༡༩༨༧ ལོར་འཚེ་
མེད་ཞི་བའི་ཐོག་ལ་རང་གིས་སོག་ཕུལ་བ་རེད་དེ།  ཡིན་ནའང་ཚུར་ཞྭ་མོ་གཡོགས།  ༢༠༠༨ ལོར་དོན་རེན་གང་བྱུང་བ་དེ་ཚོ་
དང་།  ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་སིག་འཛུགས་ཁག་གི་ལས་འགུལ་སེལ་བ་དེ་ཚོའང་འགེལ་བརོད་བས་ཏེ། ལོ་རྒྱུས་དཀོན་ཐག་ཆོད་དེ།  
ལོ་རྒྱུས་འཚོལ་རྒྱུ་ལ་དངོས་གནས་ཀི་ཡང་དག་པ་ད་བར་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་ནང་ལ་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་གི་ཐབས་ལམ་གང་འད་
བྱུང་ཡོད་མེད་དེ་ཚིག་གཅིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད།  ཡང་དག་པའི་འགེལ་བརོད་གཅིག་ཡོད་མ་རེད།  ལོག་བཤད་ཡོད་པ་རེད།   
 དེ་བཞིན་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐོག་དམིགས་བསལ་གི་དོན་ཚན་གཅིག་བཞག་ནས་༸རྒྱལ་བ་
རིན་པོ་ཆེ་ལ་དམིགས་བསལ་གི་བསྐུར་འདེབས་ཞུ་རྒྱུ།  ༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཀི་དགོངས་གཞི་གང་ཡོད་པ་དེ་
ཚོར་ལོག་བཤད་བ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ།  གནད་དོན་མ་འད་བ་ཞིག་དེ་རིང་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིནང་ལ་དེ་ཚོ་བཤད་ཡོད་པ་རེད།  དེ་
ཡོངས་རོགས་ལ་འཛམ་བུ་གིང་མགོ་འཁོར་ཀི་མ་རེད་ལ། གང་ལྟར་ང་རང་ཚོའི་བཙན་བོལ་དང་གཞིས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ལོ་
རྒྱུས་མ་མཁེན་མཁན།  བོད་ནང་གི་ལོ་རྒྱུས་མཁེན་པ་དང་།  མི་མཁེན་མཁན།  འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མཁེན་པ་དང་།  མི་མཁེན་
མཁན།  ཡོངས་རོགས་ཀིས་རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་འདི་འཁོག་བཤད་དང་།  རྫུན་གཏམ།  ལོག་བཤད།  དེ་ལྟ་བུའི་གནས་
ཚུལ་རང་བཞིན་ཞིག་བཞག་ཡོད་པར་བརྟེན།  གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་དུས་རྟག་ཏུ་བཤད་བསད་པ་ཡིན་ན།  བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་ཐག་རིང་
དུ་མ་གཏོགས་ཐག་ཉེ་རུ་འགོ་བར་ཡོང་ཐབས་བལ་བ་རེད།  ལྷག་པར་དུ་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་ཡོང་རྒྱུར་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དབུ་ཁྲིད་
སྔ་མ་སྔ་མ་ཚོའི་སྤུན་རིགས་ཀི་ཁ་དན་ཚིག་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཡང་།  ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གིས་སྤུན་རིགས་ཚོས་རང་གི་སྤུན་རིགས་ལ་
རང་གི་ཡིད་ཆེས་མེད་པའི་རྣམ་པ་འདོན་གི་འདུག   ཏིང་ཞཱའོ་ཕིན་གིས་བཤད་པའི་ཚིག་ལ་དེ་རིང་ཞི་ཅིན་ཕིན།  ཕིའི་ཉམས་ཞིབ་
ཚོས་མའོ་གཉིས་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།  དངོས་གནས་མཱའོ་གཉིས་པ་ནང་བཞིན་ཆགས་ཀང་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།  
ང་ཚོའི་སྔོན་མ་མི་ཚོས་ཧ་ཅང་གི་རེ་བ་ཡོད་པའི་ཡོད་སྟངས་གསུངས་སོང་སྟེ།  དེང་སང་བོད་ཀི་ནང་ལ་གནད་དོན་བཤད་སྟངས་
དང་།  བེད་སྟངས་དང་།  དངངས་སྐྲག   འཚབ་སྐྲག  ལས་སྟངས་དེ་དག་བས་ན་རེ་བ་ཕར་བཞག་སྟེ།  ལྡོག་ཕོགས་བས་ནས་
ཡོང་བསད་ཀི་འདུག   དེའི་ནང་ནས་ཀང་༸རྒྱལ་བ་དོན་གི་བདག་པོ་དགུང་གངས་བརྒྱད་བཅུར་ཞབས་སོར་འཁོད་དེ།  འཛམ་བུ་
གིང་གིས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དང་ལྟོ་གོས་གཏམ་གསུམ་གནང་མཁན་གི་མི་འབུམ་ཚོགས་མང་པོ་༸སབས་མགོན་རིན་
པོ་ཆེའི་༸སྐུའི་ག་སྟོན་ལ་འཛོམས་ཡོང་དུས།  སར་ཡང་བོད་ཀི་གནད་དོན་འདི་ཡོངས་ཁབ་ཆེ་རུ་དང་།  ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་
༸སྐུའི་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་སུ་འགོ་ཡི་ཡོད་སྟབས།  དེ་ལས་དངངས་སྐྲག་ཆེ་རུ་ཕིན་ནས་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁོག་བཤད་བ་རྒྱུ་དེ་དུས་
ཚོད་འདིའི་ཉེ་འགམ་དུ་བཤད་ཡོང་བ།  གལ་སིད་དངོས་ཡོད་ཀི་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཆེ་
མཐོང་དང་།  ང་ཚོའི་རྒྱ་གར་གནད་ཡོད་མི་ས་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོ་ལ་ཀླད་པ་ཡིན་ན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུའི་
ཐུགས་ཀི་དགོངས་གཞི་ལ་བསམ་ཞིབ་བེད་པ་དང་།  དོན་དག་སྒྲུབ་ནས་མ་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་དེ་ཆེ་མཐོང་ཆེ་རུ་འགོ་བ་མ་ཟད་
རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཀང་ཆེ་མཐོང་ཆེ་རུ་འགོ་ཡི་རེད་ཅེས་བཤད་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།  བས་ཙང་དེ་ལྟ་བུ་ཡོང་བའི་
རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་སིད་གཞུང་གི་ལས་ཀི་སེ་མོ་བ་ཚོས་བསམ་ཞིབ་བ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  སར་ཡང་བོད་
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དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན།  གོས་ཆོད་བཞག་གནང་མཁན།  གསུང་བོན་གནང་མཁན་མང་པོ་ཅིག་ལ་དེ་རིང་འདིར་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟ་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དང་གསུང་བོན་པ་ལ་སང་བ་དག་ནས་མ་བསད་པར། ད་དུང་
གནང་བ་ལས་གནང་རྒྱུ་མང་བ་ལྷག་འདུག་ཅེས་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སྒང་ལ་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་བགོ་གེང་ནང་ཆ་ཤས་གནང་མཁན་ཕག་བརངས་ཟིན་པ་ཚོགས་གཙོས་མཐོང་བ་སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས།  
སི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།  སི་འཐུས་ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས།  སི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས།  སི་འཐུས་
སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས།  སི་འཐུས་བཀ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས།  སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས།  སི་འཐུས་
ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།  སི་འཐུས་གངས་ལྷ་མོ་ལགས།  སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས།  སི་འཐུས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་
ལགས་དེ་ལྟར་ཡོད།  དེའི་རེས་སུ་མཐོང་མེད་པ་ཡིན་ན་ཕག་རོང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་
ལགས།  
 
སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེར་སྙིང་
ཐག་པ་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ངའི་ལག་པ་བརངས་དགོས་པ་དེར་ཚིག་གཅིག་གཉིས་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མེད།  གོང་ནས་
ལགས་ཀློག་གནང་སྐབས་གོས་ཆོད་གཉིས་པའི་ཡིག་ཕྲེང་བཞི་པར་ "༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ཆུང་སིད་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་བོད་
ནང་ལ་ཉེས་མེད་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་སོགས་ཀིས་སྡུག་སྦྱོང་མྱོང་བཞིན་པ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་གོད་བཀོལ་གིས་རྒྱལ་སིའི་
ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་འགོ་བ་མི་སི་མཚུངས་ཀི་ཐོབ་ཐང་ངེས་པར་དགོས་"ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་གོང་དུ་གོས་ཆོད་ཨང་དང་པོའ་ིནང་དུ་
བཞག་ན་བསམས་སོང་།  གོང་གི་གོས་ཆོད་དང་པོའ་ིནང་དེའི་སྐོར་བཀོད་འདུག གོས་ཆོད་གཉིས་པ་དེ་དམིགས་བསལ་གི་གོས་
མོལ་རང་སྟེང་དུ་བཞག་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག གོས་མོལ་དང་དབུ་མའི་ལམ་སྐོར་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་གཉིས་ཡར་མར་
བཟོ་བཅོས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་ཡིན།  དེ་དང་ཆབས་ཅིག་རང་ཉིད་ཀིས་ཚོར་བ་བྱུང་ཚུལ་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  མྱ་
ངན་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ནང་དུ་དངོས་གནས་བས་ན་སོ་སོའ ་ིབསམ་ཚུལ་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་འདས་གོངས་
ཕིན་པའི་མྱ་ངན་གིས་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གཅིག་བསམས་ཕེབས་དགོས་རེད་བསམས་བྱུང་།  དེ་འད་མིན་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།   
 
 ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
སི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོལ་དཀར་ལགས།   
 
སི་འཐུས་དབངས་ཅན་སོན་དཀར་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པར་རྒྱབ་སོར་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ལ་ཡོད་པ་གཞི་བཟུང་གིས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་སྙིང་སྟོབས་དང་ལྷག་བསམ་ལ་གུས་
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བརི་དང་རེས་སུ་ཡི་རངས།  སྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་མི་ ༡༤༢ ཀིས་བོད་ར་དོན་གི་ཆེད་
དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་ཚར་བ་རེད།  ད་དུང་དེ་མ་ཡིན་པར།  བོད་ནང་གི་བཙོན་ཁང་དུ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སིད་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གཙོས་པའི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་དཀའ་ལས་མྱང་བསད་ཡོད་པ་རེད།  ཁོང་ཚོ་
ཚང་མ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནས་རྒྱ་མིས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ནང་ལ་ཡར་རྒྱས་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་གི་ཡོད་
ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད།  ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཡར་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞིག་སྟོན་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  ཡར་རྒྱས་ག་ཚོད་ཕིན་ཀང་ཁོ་
རང་ཚོའི་མི་ལས་ང་ཚོའི་མི་ལ་ཕན་ཐོགས་སྤུ་ཙམ་ཡང་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།  གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་ནས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
ཚོགས་ཡིན་ནའང་རེད།  འཛམ་གིང་གི་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རི་དང་།  རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ཚང་མ་ལ་འབོད་སྐུལ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན་ཟེར་ན།  ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་དེ་བདེན་པ་རེད།  འཐབ་རོད་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ལམ་སྟོན་གཞི་བཟུང་གིས་འཚེ་མེད་ཞི་
བའི་འཐབ་རོད་དེ་རེད།  དེ་བས་ཚང་མས་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་གནང་རོགས་གནང་།  ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱབ་སོར་གནང་ཡོད་པ་རེད་ལ།  
ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེ་རུ་གནང་སྟེ་རྒྱ་མི་ལ་གནོན་ཤུགས་སྔར་ལས་ཆེ་རུ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་བ་དང་
སྦྲགས་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་འཆར་ཨང་ ༧ པ་དེ་ལ་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  ཐུགས་རེ་ཆེ་
གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
སི་འཐུས་ ཤར་གིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ཤར་གིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མ་དེ་ལ་གཞུང་འབེལ་གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཁེར་བ་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
དང་པོ་དེ་འགོ་བཙུགས་དུས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་ཅུང་ཙམ་གསུངས་ཚར་སོང་།  སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་
རིན་པོ་ཆེ་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་པ་རེད།  དེས་ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་བོ་ཕམ་དང་ཧ་ཅང་གི་ཕངས་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག 
མྱ་ངན་གུས་འདུད་དང་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་མི་ས་གསུམ་ལ་འདུག ཡིན་དང་ཡིན།  ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ཏན་ཏན་རིན་པོ་
ཆེའི་ཐོག་ལ་གོས་ཚོགས་འདི་ནས་འཛོམ་རྒྱུའི་ཉིན་མ་འགའ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཏན་ཏན་བགོ་གེང་ཞིག་བ་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་པ་
ངའི་བསམ་ཚུལ་རང་ཡིན།  ད་ལྟ་ང་ཚོ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ནང་ལ་བོད་མི་ཚོས་སྐུ་ལུས་མེ་
མཆོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡིན་ནའང་འད།  ཕོགས་གང་ས་ཅི་ཐད་ནས་རང་སོག་གཅེས་པོ་དེ་བོས་གཏང་གི་ཡོད་པ་རེད།  རེ་བ་དེ་ང་
ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཡོད་པའི་སིག་འཛུགས་གཙོས་པའི་འབངས་མི་སེར་ཚང་མ་ལ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད།  ང་རང་གི་སེམས་ལ་
ཚོར་བ་ཆེན་པོ་དེ་ད་ལྟ་སྐུ་ལུས་མེར་མཆོད་གནང་མཁན་བུད་མེད་བཀིས་སིེད་ལགས་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ཕྲུ་གུ་བཞིའི་ཨ་མ་ཞིག་རེད་
འདུག ཕྲུ་གུ་བཞི་པོ་དེ་བཞག་ནས་གང་ལྟར་སྐུ་སོག་ཤོར་བའི་གནས་ཚུལ་ཆགས་པ་རེད། དེ་ང་ཚོར་བོ་ཕམ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད།  དེ་
བཞིན་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ལྟར་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་པའི་ཉིན་མ་བཅུ་གཅིག་ཏག་ཏག་གི་
རེས་ལ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༣ ལ་ལྷ་སའི་བཙོན་ཁང་ནང་ལ་ཚུད་བསད་ཡོད་པའི་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་དགུང་ལོ་དྲུག་བཅུ་ཡིན་
པ་གཅིག་གིས་ལོ་འདིའི་གོང་ལ་གཏེར་ཁ་བསྔོག་རྒྱུའི་དང་འབེལ་བའི་ངོ་རྒོལ་གནང་བའི་རེན་གིས་བཙོན་ལ་བཅུག་ནས།  གང་
ལྟར་ཟླ་བ་བཅུ་བཞིའི་རིང་ལ་ཉེས་བརྡུང་དང་མནར་བཅོས་ཀི་འོག་ལ་བཙོན་ཁང་གི་ནང་ལ་ལྷག་པའི་རེན་གིས་འདས་གོངས་སུ་
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ཕིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་པ་རེད།  དེ་འད་བའི་གནས་ཚུལ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཀིས་ཞིབ་ཕྲ་གསུངས་སོང་བས་དེ་བསར་
ཟློས་ཞུ་མི་དགོས་པ་དང་།  གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདི་ག་དུས་ཡིན་རུང་གོས་ཚོགས་དབུ་འཛུགས་
དུས་འཁེར་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཕོགས་གཅིག་ནས་ག་རེ་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་ན།  ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་འདི་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ས་ཡ་
དྲུག་ཞུ་ནའང་འད།  གངས་འབོར་གི་ཚད་གཞི་དེ་མེད་པ་རེད་དེ།  གང་ལྟར་བོད་མི་སི་བོ་གནམ་བསྟན་གི་གངས་འབོར་བརྒྱ་ཆ་ 
༩༧ དེ་བོད་ནང་དུ་ཡོད་པ་དང་།  ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་འདིས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་མངོན་འདོད་དེ་གཙོ་བོ་མཚོན་དགོས་ཀི་
ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་ཚོར་བ་དེ་ཏན་ཏན་ཉིན་དང་པོའ་ིལས་རིམ་དང་པོ་རང་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་དང་།  ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟ་བོད་ཀི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་གོས་བསྡུར་བེད་དུས།  རིམ་པས་ཚོར་བ་ཞིག་སེབས་ཡོང་
གི་འདུག་པས་དེ་ཧ་ཅང་གིས་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་རིམ་པ་ག་ཚོད་ཚོགས་ཀི་ཡོད་ནའང་རེད།  
གོས་ཚོགས་ཉིན་བཅུ་ཚོགས་ཀི་ཡོད་ནའང་འད།  བཅུ་གཉིས་ཚོགས་ཀི་ཡོད་ནའང་འད།  ཚོར་བ་དེ་གནས་དགོས་རེད་བསམ་གི་
འདུག ང་ཚོ་སི་པའི་འཐུས་མི་ཞིག་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་དང་གནད་འགག་རེད་འདུག ང་ཚོ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བོད་ནང་གི་
གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཡིན་པ་དང་།  རྒྱ་གཞུང་གི་བོད་འདི་ལོ་ལྔ་བཅུ་རིང་ཡང་བསར་ལག་འོག་ཏུ་འཇུ་ཐུབ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་དང་
ཐབས་བྱུས་ཚང་མ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད།  དཔེར་ན།  འདས་པའི་ཟླ་བ་གཉིས་གསུམ་གི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ག་ཚོད་བྱུང་
ཡོད་པ་རེད།  ཕི་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་དུ་ཡིག་ཆ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་བཏོན་པ་ནས་བཟུང།  ཕི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་བོད་ཀི་ལས་དོན་
ཐོག་ལ་གཞུང་མོལ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་འད།  ཕི་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡ ལ་ལྷ་སར་རང་སོང་ལོངས་དབུ་བརེས་པའི་ལོ་
ལྔ་བཅུའི་སྲུང་བརི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་རེད།  གང་ལྟར་༸རྒྱལ་བ་༸སྐུ་ཕྲེང་བཅོ་ལྔ་པའི་ཡང་སིད་ཡན་ཆད་གང་འད་གནང་དགོས་
མེད།  རྒྱ་གཞུང་ཕོགས་ནས་ག་སིག་ཨང་གསར་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད་འདུག  འདི་ལ་དཔག་པའི་ང་རང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་
འདིས་ག་ཚོད་ཙམ་གི་ག་སིག་ཡོད་དམ།  ཐབས་བྱུས་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།  འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ལྔའི་རིང་ལ་ང་ཚོའི་འཆར་སང་གང་འད་
ཡོད་དམ།  ང་ཚོར་ཏན་ཏན་བསམ་བོ་སེབས་དགོས་འདུག   གོས་བསྡུར་ཡང་བྱུང་ནས།  གང་ལྟར་ཡིག་ཐོག་ལ་རིམ་གིས་འཁོད་
དགོས་འདུག་བསམ་གི་འདུག   ང་ཚོ་སྐབས་རེ་གསུང་བདེ་པོ་མི་འདུག་ཅེས་མ་གསུངས་ནས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།  འདིའི་
རྒྱལ་སི་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་རེད།  རྒྱལ་སིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་ཙམ་གི་འགོ་ཐུབ་
ཀི་མེད་པ།  གང་ལྟར་དེ་རིང་ཁ་སང་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་དུ་ Tibet ཞེས་བསྔོག་པ་ཡིན་ན་གནས་ཚུལ་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཏོན་པ་
ལས།  ང་ཚོས་བཏོན་པ་ཉུང་ཤས་ཏེ།  བརྒྱ་ཆ་བཅུ་ཙམ་རེད།  འདི་འདའི་ང་ཚོའི་ཐབས་རོད་ཀི་ནུས་པ་འདི་ཆགས་ཀི་ཡོད་པའི་
རྣམ་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག   འདིར་དངངས་སྐྲག་འདུག དེ་བཞིན་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་རག་ལས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད།  མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་།  རྒྱལ་སིའི་རྒྱབ་སོར་དེ་གོས་ཆོད་ནང་ལ་རིམ་གིས་སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།  ད་ལྟ་
འད་པོ་ཡིན་ན་བོད་ཀི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་རིང་ལ་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གི་ལས་འགུལ་འདིའི་དགོས་དོན་
གཙོ་བོ་དེ།  བོད་ཀི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་གསལ་ཆེད་དུ།  རྒྱལ་སི་དང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་བར་འདུམ་ཞིག་དགོས་
ཀི་ཡོད་པ་གསུང་བསད་ཀི་ཡོད་དུས།   
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
སི་འཐུས་ ཤར་གིང་ཟླ་སོན་ལགས།  གསུང་རྒྱུ་མང་ལོས་ཡོད་དམ།  སྐར་མ་གསུམ་ཙམ་ཡོད་ན་རེས་སུ་གསུང་རོགས་གནང་།  
ཚུ་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།  
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ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ཐུན་གཉིས་པ། 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཚོགས་འདུ་མུ་མཐུད་གནང་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་ཤར་གིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས། མུ་མཐུད་གསུང་རོགས་གནང་། 
 
སི་འཐུས་ཤར་གིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས།  
ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གང་ལྟར་རྒྱ་གཞུང་ངོས་ནས་རིམ་པས་ཁོ་རང་ཚོའི་ཡིད་ངག་གཉིས་ཐོག་ནས་གསུང་
བསད་པ་དང་། ཡིག་ཐོག་ལ་འཁོད་པ་དེ་ཚོར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་ལ་རྒྱ་གཞུང་ངོས་ནས་
གོམ་པ་དང་པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པ་སོགས། གོམ་པ་བཅུ་པའི་བར་དུ་ག་སིག་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་མངོན་གི་འདུག དེ་ལ་དཔག་
པའི་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ིཐབས་བྱུས་བརམས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཅིག་རེད་བསམ་གི་འདུག སྐབས་རེ་དེ་
འད་ཡིག་ཐོག་ལ་ནན་པོ་འགོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོའི་ལངས་ཕོགས་གང་འད་ཡིན་པ་དང་། ང་རང་ཚོའི་དགོས་མཁོ་ག་རེ་
ཡིན་པ་སོགས་གསལ་པོ་ངོ་འཕྲོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དུས་ད་ལྟའི་ཆར། ཞི་ཅིན་ཕིན་གིས་ཁ་སང་ཕི་ཟླ་ ༨ པའི་
ནང་ཚོགས་ཆེན་ནང་ལ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་བོད་ལ་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་འཛིན་བཟུང་གིས་དབང་ཆ་དེ་འཛིན་རྒྱུ་
རེད། དཔལ་འབོར་ཡར་རྒྱས་ཐོག་དང་། ཆབ་སིད་ཀིས་མནར་གཅོད་ཐོག་ནས་དབང་ཆ་འཛིན་ཐུབ་ཀི་རེད་གསུངས་པ་སོགས། 
གང་ལྟར་བོད་ཕི་ལ་ཡོད་པ་ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་གཙོས་པའི་ང་རང་ཚོ་ནུས་མེད་ཅིག་ལ་བརི་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་གསལ་
རང་རེད་འདུག དེ་ལྟར་ཡིན་ཙང་། ང་རང་ཚོས་ནུས་པ་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་ཏན་ཏན་སྟོན་དགོས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་ཡོད། 
 གཉིས་པ་དེ་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བདེན་པ་ང་ཚོར་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བདེན་པ་ཡོད་པ་རེད་དེ། 
ཡིན་ནའང་བདེན་པ་ར་འཕྲོད་པའི་ནུས་པ་ཞིག་ང་ཚོར་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འདའི་ཐོག་ནས་ཏན་ཏན་ང་རང་ཚོར་
ཞན་ཆ་ཅུང་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དེའི་སྒང་ལ་ང་རང་ཚོའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཏེ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐུབ་པ་བ་དགོས་རྒྱུ་ཧ་
ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཛ་དག་ཏུ་འགོ་བ་མ་གཏོགས། རྒྱ་གཞུང་གིས་བཤད་པ་ནང་
བཞིན་གིས་ཡར་རྒྱས་འགོ་གི་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད། གཉིས་པ་དེ་ལ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་ང་ཚོས་རེ་འདུན་མང་པོ་
རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡོད་རེད། སྐབས་གོང་མའི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སི་ཁབ་འགན་འཛིན་ 
Navi Pillay ཡིན་ན། ལོ་བཞིའི་རིང་བོད་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ལ་འབད་བརོན་གནང་བ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་
ནིའུ་ཡོག་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་མདུན་དུ་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གནང་བའི་སྐབས་ལ་ད་མཚམས་འཇོག་གནང་རོགས་གནང་། 
དེ་ང་རང་ངོས་ནས་འབད་བརོན་བེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་བར་དུ་འགྱུར་བ་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་
བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། ༢༠༡༤ ལོ་ལ་སི་ཁབ་འགན་འཛིན་གསར་པ་ Prince Zeid bin Ra'ad ཁོ་རང་གིས་འགན་བཞེས་མ་
ཐག་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་དང་པོ་དེ་ལ་ངའི་ལས་གནས་ནང་ནས་གཙོ་བོ་དེ་བོད་ལ་འགོ་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་དང་། 
དེའི་ཐོག་ལ་ད་དུང་རྒྱ་གཞུང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་ཤོད་ཀི་ཡོད་ཅེས་ང་ཚོ་ཚང་མ་དགའ་དགོས་པ་དང་། རེ་བ་གསར་པ་བསྐྲུན་རྒྱུའི་
གནས་ཚུལ་ཆགས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ལོ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀ་ཙམ་འགོ་བཞིན་ཡོད་རེད་དེ། ད་ལྟའི་ཆར་དེའི་ཐོག་ལ་གོ་རྒྱུ་
དམིགས་བསལ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་རེས་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ནང་ལོགས་ལ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་མནར་གཅོད་ཚོགས་
ཆུང་གིས་སྙན་ཐོ་ཞིག་སྔོག་བཤེར་བེད་པའི་སྐབས་ལ། རྒྱ་གཞུང་གིས་སྙན་ཐོ་ཞིག་འབུལ་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་བོད་དང་
འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཉུང་ཤས་ཤིག་མ་གཏོགས་འབི་ཡི་མ་རེད། དི་བ་ག་རེ་སེབས་པ་ཆ་ཚང་ལ་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་ཡོད་ཅེས་
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གསུངས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཡང་ལོ་བཅུ། ཉི་ཤུའི་རིང་ལ་འགོ་སྟངས་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་ཕིན་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཡིན་དུས། 
དེའི་ཚོད་ཀིས་ང་རང་ཚོ་སིག་འཛུགས་ཀི་འགན་ཁུར་མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང་རེད། གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ང་རང་
ཚོ་ཚང་མ་ལ་ལས་འགན་ཆེན་པོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོ་བོད་ཀི་དཀའ་ངལ་ཛ་དག་དེ་སེལ་ཐབས་ལ་དབུ་
མའི་ལམ་དེ་ང་ཚོའི་ལག་ཆ་ནང་བཞིན་ཡིན་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་དེས་བོད་དོན་བདེན་
མཐའ་སེལ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་། ད་ལྟའི་ཆར་ང་རང་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡིན། སྒོ་ཕེས་ནས་
བཞག་ཡོད་ཅེས་ག་ཚོད་གསུངས་པ་ཡིན་ནའང་ཡ་ལན་གཅིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་རེས་ཡིག་ཆ་དཀར་པོའ་ིནང་ལོགས་ལ་
སིག་འཛུགས་དང་ང་ཚོར་བརི་སྲུང་ར་བ་ནས་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ཁ་བལ་རིང་ལུགས་པ་ཟེར་ནས་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཆགས་
དུས། ང་རང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་འདི་ནུས་སྟོབས་ལྡན་པ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་པ་དང་། ང་ཚོར་རྒྱ་གཞུང་གིས་གང་ལྟར་བརི་ས་ཞིག་དང་
ཞེན་ས་ཞིག་གནད་འགག་ཅིག་བརི་བའི་རིམ་པ་ཞིག་ལ་ཏན་ཏན་སེབས་དགོས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་འདུག དེ་སེབས་པར་ང་རང་
ཚོའི་སིག་འཛུགས་འདི་ཉི་མ་བཞིན་དུ་ཤར་ནས་དེའི་འོག་ལ་བོད་པ་ཚང་མ་གཅིག་སིལ་གི་ནུས་པ་སེབས་ཐུབ་རྒྱུར་སིག་འཛུགས་
འདི་ཉི་མ་ལབ་ནའང་རེད། ཉི་གདུགས་ནང་བཞིན་སོད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེར་བརྟེན། བོད་ཀི་གནས་སྟངས་
ཛ་དག་ག་ཚོད་ཡིན་པར་དཔོག་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཐབས་བྱུས་མི་འད་བ་རེ་རེ་རོམ་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་དཔག་པའི་ང་རང་ཚོས་
ཀང་མུ་མཐུད་ནས་གདོང་ལེན་བེད་ཐུབ་རྒྱུར་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ིདམིགས་ཡུལ་དང་། གནས་སྐབས་ཀི་ཐབས་བྱུས་ག་རེ་རོམ་
དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་ཁ་གསལ་པོ་དང་། སྐབས་རེ་སྐབས་རེ་ཡིག་ཐོག་ལའང་འགོད་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་པ་ཡིན་
ན་ཏན་ཏན་རྒྱ་གཞུང་ངོས་ནས་སིག་འཛུགས་དེ་བོད་ནང་ལོགས་ལ་མཚོན་ཐུབ་པའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་རེད་འདུག དེ་ལ་བོད་ནང་
ལོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་དེ་ང་ཚོའི་མངའ་འོག་ཏུ་མི་འདུག བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མངའ་འོག་ཏུ་འདུག་ཅེས་པའི་
གནས་ཚད་དེ་ངེས་པར་དུ་ཡོད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་གོས་ཆོད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཤུགས་སོན་བརྒྱབ་ཏེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་གིན་བགོ་གེང་སྐབས་སུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་གངས་ཀ་མི་འད་བ་བེད་སོད་གཏང་གི་ཡོད་པ། དེའི་སྐོར་ལ་གཅིག་
གསུངས་གནང་སོང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས། བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་
བསེགས་བཏང་བའི་གནད་དོན་རེ་རེའི་ཐོག་ལ། ཞིབ་ཚགས་བལྟས་ནས་གངས་ཀ་གཏན་འབེབས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་
ད་ལྟ་བར་དུ་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་མི་གངས་ ༡༤༢ ཀི་གནས་སྟངས་འདི་དེ་འད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རླུང་འཕྲིན་
ཁང་ཁག་ཅིག་གིས་ ༡༤༣ བས་ཏེ་བེད་སོད་གཏོང་གནང་གི་ཡོད་པ་འད། དེ་གཏང་རྒྱུའི་གནད་དོན་གཅིག་དེ། བོད་མི་མང་སི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་ཀང་ད་ལྟ་བར་དུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འདི་མང་པོ་
ཞུས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་སྟངས་དེ་གསལ་པོ་མ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། ༡༤༢ རང་འཇགས་ལྷག་
ཡོད་པ་རེད། གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་གཅིག་གིས་ ༡༤༩ བས་ནས་བེད་སོད་བཏང་གནང་གི་ཡོད་ས་རེད། གངས་ཀ་
དེའི་ནང་ལ་བོད་ནང་ཙམ་མ་ཡིན་པ། བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ལ་ཡོད་པའི་གངས་ཀ་བསོམས་ནས་བཏང་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ༡༤༥།༤༦ རིགས་བེད་སོད་གཏོང་མཁན་བྱུང་མི་འདུག ༡༤༢།༡༤༣།༡༤༩ འདིའི་གནས་སྟངས་འདི་འད་ཞིག་རེད་
འདུག ད་ལྟ་གོས་ཆོད་ནང་ལ་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིནང་ལ་བཀའ་གནང་ཟིན་པ་རེད། སི་འཐུས་མང་
པོ་ཞིག་གི་དགོངས་པར་འདི་ཡོད་པ་ཡིན་ན། གོས་ཚོགས་ཀི་ཐག་གཅོད་གནང་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་མ་གཏོགས་གཞུང་འབེལ་
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གི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདི་བཟོས་པའི་སྐབས་ལ། དོན་ཚན་དང་པོའ་ིནང་ལ་གང་འཁོད་ཡོད་པ་དེ་ག་རང་བས། དོན་ཚན་གཉིས་
པའི་ནང་ལ། བོད་ནང་ལ་ད་ལྟའི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་གསལ་དགོས་པ་དང་། ཕུགས་རྒྱང་གི་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་གི་ཐོག་ནས། 
མཐར་ཐུག་གི་བོད་པའི་དཀའ་རོག་བསལ་དགོས་རྒྱུ། དེ་གཉིས་མཉམ་དུ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་འགིག་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་
རེད། ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོའ་ིངོས་ནས་དེ་འད་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད། དེ་ཡང་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་འགྱུར་བ་གཏོང་
དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིལན་དེ་དང་འབེལ་བའི་
ཐོག་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོར་ལན་སྔ་ས་ནས་ག་སིག་ཡོད་ཅེས་གསུངས་གནང་སོང་། ཡིན་
ནའང་དེའི་ལན་འདེབས་དེ་དངོས་སུ་ཕིར་དིལ་བསགས་ག་དུས་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་དང་མེད། སྐབས་དེར་སོ་སོས་གཟིགས་རྒྱུ་
རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། ཉེ་ཆར་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ངོས་ནས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིལན་འདེབས་དང་འབེལ་བའི་གསར་
འགོད་གསལ་བསགས་ཤིག་གནང་ཡོད་པ་རེད། གཅིག་བས་ན་དེའི་རེས་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བཀའ་ལན་གནང་
སིད་པ་རེད་དེ། ཚོགས་གཙོ་གཉིས་ཀིས་གང་ཤེས་པ་དེ་གཅིག་ཞུས་ན་བསམ་པ་རེད། དེ་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་
རིན་པོ་ཆེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་མྱ་ངན་གུས་འདུད་རེས་དན་གོས་འཆར་ཟུར་དུ་འཁེར་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུང་མཁན་མང་
པོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གོས་ཚོགས་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ངོས་ནས་ཡིག་ཆ་བཟོས་
པའི་སྐབས་ལ་བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་སུ་ཡིན་ནའང་བོས་གཏོང་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། སྤྲུལ་སྐུ་
བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་ནའང་བོས་བཏང་ཆེན་པོ་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཟུར་དུ་མི་རེ་ངོ་རེར་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་
རེས་དན་གོས་འཆར་འཁེར་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་རིང་འདིར་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ནང་ལའང་། སྤྲུལ་
སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་ཀི་མཚན་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་བཀོད་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་བཞིན་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་
འཆར་ནང་ལའང་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་ཀི་མཚན་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་བཀོད་ཡོད། འདི་གཅིག་བགོ་གེང་མ་བས་
པའི་སྔོན་ལ་གསལ་བཤད་བས་ན་བསམས་སོང་། སི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདིའི་སྔོན་གེང་དང་གོས་ཆོད་བཅས་པ་ཚང་
མར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་ལྟ་བུའི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ནང་ལ་ག་དུས་ཡིན་ཡང་གལ་ཆེན་པོ་བས་
ནས་བསམས་ཕེབས་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་དེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་གྲྭ་བཀ་བེ་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་མགོ་
བཙུགས་པ་ནས་བྱུང་བ་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་བས་ན་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ ༢༠༠༩ ཙམ་མ་ཡིན་པར་བོད་ལུང་
པ་ཤོར་བ་ནས་བཟུང་ཛ་དག་ཡོད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་བ་དེ་ ༢༠༠༩ ནས་བྱུང་སྟེ་དེའི་ཐོག་
ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ལམ་ལུགས་དེ་བསམས་ཕེབས་རྒྱུ་ལམ་ལུགས་གཅིག་ཡོད་རེད། བས་
ཙང་ཕོགས་གཅིག་ནས་སེམས་སོ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་དཀའ་ངལ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཡོད་པ་དང་། 
གནས་པ་མ་ཚད་ཛ་དག་ཆེན་པོ་ངང་གནས་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། ད་དུང་ཡང་ཕོགས་གཞན་དག་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་
ན་བོད་རྒྱ་མིས་བཙན་བཟུང་བས་ནས་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་ནས་བརིས་ན་ལོ་དྲུག་ཅུ་རེ་དྲུག་ལྔ་བཅུ་ལྔ་དགུ་ནས་བརིས་ན་ལྔ་བཅུ་ལྔ་
དྲུག་ཙམ་ཞིག་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རིང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གངས་དང་དྲུག་ཅུ་རེ་གངས་རིང་
པོ་ཞེ་དག་རང་མ་རེད། ཡིན་ནའང་མི་གཅིག་གི་མི་ཚེའི་ནང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་གངས་དང་དྲུག་ཅུ་རེ་གངས་ཕིན་ཚར་བ་ཡིན་དུས་ཞེ་
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དག་རིང་པོ་རེད། དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ལ་བོད་ནང་ལ་དེ་འདའི་མནར་གཅོད་སྡུག་སྦྱོང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཡོད་རེད་དེ། གཙོ་བོ་
དོན་གི་བདག་པོ་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་ཚོས་སེམས་ཤུགས་མ་ཆགས་པ་བས་ནས་སོ་སོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་དང་མི་
རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་བརྟན་པོའ་ིཐོག་ནས་སེམས་ཤུགས་མ་ཆགས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་
བས་སོད་པ་དེ་ཞེ་དག་གི་གཟི་བརིད་ཆེན་པོ་དང་ང་ཚོས་དགའ་སྒོམ་བེད་དགོས་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོའི་སེམས་ཤུགས་འཕར་བའི་རྒྱུ་
རེན་ཆེན་པོ་དེ་བཟང་ཕོགས་ཐོག་ནས་བལྟས་ན་ངས་དེ་འད་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་སྐབས་བཅོ་
ལྔ་པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བཅུ་པའི་ཐོག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། ཡག་པོ་
ཞེ་དག་བྱུང་འདུག གཙོ་བོ་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ལྔ་ཡོད་པ་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡི་ཡོད། དོན་ཚན་དང་པོ་ནང་ལ་བོད་ནང་ལ་རང་
ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་ལ་སོགས་པ་གང་ལྟར་བོད་ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་ཁྲི་ཚོ་མང་པོས་སོ་
སོའ་ིགཅེས་པའི་ལུས་སོག་ལོངས་སོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་བོས་བཏང་གནང་ཡོད་པ་རེད། བོས་བཏང་གནད་
མཁན་དེ་དག་ལ་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་རེད། དེ་སོང་ཙང་རེས་དན་ཞུས་བའི་སྐབས། འདིའི་ནང་ལ་བོད་ཁ་བ་གངས་
ཅན་གི་ཞིང་ལ་རང་དབང་བདེ་སིེད་ཀི་ཉི་མ་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ ཤར་ནས་དེར་སེས་པ་དང་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། གནད་འགག་
ཆེན་པོ་ཡིན་གི་མ་རེད་དེ། རྣམ་ཀུན་ངའི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་མཚོན་པས་བོད་སིའི་དོན་དུ་ད་
ལྟ་བར་དུ་ལུས་སོག་ལོངས་སོད་བོས་གཏོང་གནང་མཁན་དེ་དག་མང་པོ་ཞིག་གོང་གི་ཡོད་པ་རེད། གོང་པ་དེ་དག་མུ་མཐུད་ནས་
བོད་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ཡོད་ས་དེའི་ནང་དུ་མུ་མཐུད་ནས་སར་ཡང་བོད་ཀི་དོན་དག་ལ་ད་ལྟ་ལས་ལྷག་པའི་སྐུ་
ལས་བསོན་ནས་བོད་རང་དབང་སར་གསོ་དང་། བོད་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆེད་དུ་ཡང་བསར་སེ་དགོས་རེད་བསམ་གི་
ཡོད་པ་རེད། བོད་ལ་བདེ་སིད་ཀི་ཉི་མ་ཤར་བ་ཡིན་ན་བོད་ལ་མ་འཁྲུངས་ནའང་འགིག་གི་རེད། བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས་ལ་སེས་
ན་ད་དུང་ཡག་གི་རེད། སིར་བཏང་མི་ཚང་མས་ང་ཚོ་ཕི་མ་བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས་སུ་སེ་བར་ཤོག རེན་བགེགས་དང་བར་ཆད་
མི་ཡོང་བ་ཞེས་སྨོན་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད་རེད། ངའི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དེ་རེད། སོ་སོ་རང་ཉིད་ཀིས་སྨོན་ལམ་རྒྱག་པའི་སྐབས་
ལ་བོད་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པའི་སྐབས་སར་ཡང་བོད་ལ་སེས་ནས་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་མུ་མཐུད་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་ཞིག་
ལ་སེས་པར་ཤོག་ཅེས་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དེ་རེད། བོད་ལ་བདེ་སིད་ཀི་ཉི་མ་ཤར་ཚར་བ་ཡིན་ན་བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས་ལ་
སེས་ན་ཡག་ཤོས་རེད་མ་གཏོགས། བོད་ལ་ཡང་བསར་འཁྲུངས་དགོས་ཞེས་བརོད་དགོས་ཡོད་མ་རེད། འཁོར་བའི་ནང་སེས་པ་
ཡིན་ན་མིའི་ལུས་བངས་པ་མ་ཚད་བོད་ལ་སེས་པ་ཡིན་ན་ཡག་ཤོས་རེད། དེ་མ་གཏོགས་གཞན་ར་བའི་རྒྱབ་སོར་ཡོད། གོས་ཆོད་
དོན་ཚན་གཉིས་པ་དེའི་ནང་ལ་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་སེལ་ཐབས་དང་། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་དེ་སིར་ཡོངས་ཀི་
བོད་སི་ཡི་གནས་སྟངས་དེ་སེལ་ཐབས་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་
ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་དགོངས་པར་འཁོར་རྒྱུ་དང་། མཚན་མོའ་ིགཉིད་ཀི་རྨི་ལམ་དུ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེ་སྡུག་པོ་དེའི་འོག་ནས་
རྒྱ་མིས་སྔུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་འདོད་པ་མེད་པའི་བཙན་དབང་གི་དབང་བསྒྱུར་འདིའི་འོག་ནས་ག་དུས་གོལ་རོགས་བས་ན། ག་
དུས་མཐར་རོགས་བས་ན་བསམ་པ་དེ་རེད། ང་ཚོ་ཕི་ལོགས་ལ་ཡོད་པ་ཚོས་ཀང་སོ་སོའ་ིལུང་པར་ག་དུས་འགོ་རྒྱུ་བྱུང་ན་བསམ་
པ་དང་། བོད་གཞིས་བེས་མཉམ་འཛོམས་ཀི་སིད་པའི་ཉི་མ་ག་དུས་ཤར་རོགས་བས་ན་བསམ་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་སོང་ཙང་ང་རང་
ཚོས་གདོང་ལེན་བེད་དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད། བོད་སི་ཡོངས་ཀི་གནད་དོན་སེལ་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བསམ་གཞིག་ནན་ཏན་བེད་དགོས་པ་དང་། ཕན་ཚུན་ཞི་འཇམ་དང་འབེལ་མོལ་གི་ལམ་ནས་སེལ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་རེ་བ་དེ་རེད་མ་
གཏོགས་རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་དང་། ཕན་ཚུན་བསད་བཏུབ་སོགས་དག་ལ་ཁ་གཏད་ཀི་ལྟ་ཚུལ་དེ་གཟིགས་མི་དགོས་བའི་ཐོག་ཞི་
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འཇམ་གི་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་ཐོག་ནས་རང་དབང་ཡིན་ནའང་རེད། རང་བཙན་ཡིན་ནའང་རེད། སྐད་ཆ་བཤད་ནས་ཞི་འཇམ་གི་
ཐོག་ནས་སེལ་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་རེ་བ་དེ་རེད། རེ་བ་དེ་ང་ཚོའི་བོད་པའི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་ཀི་གནད་དོན་བོད་དོན་བདེན་
མཐའ་སེལ་ཐབས་ཀི་གནད་དོན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐོག་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ང་ཚོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་
འདི་རེད། འདི་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་དང་མི་འགོ་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་མིའི་ལག་པར་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མགོ་ཁྲིད་ཚོས་ད་ལྟ་ནང་
བཞིན་མཁྲེགས་བཟུང་མ་བས་པའི་ཐོག་ནས་བོད་པའི་སྟེང་ལ་གུ་ཡངས་ཀི་བསམ་བོ་ཡག་པོ་ཞིག་བཏང་ནས། སྔོན་ཆོས་རྒྱལ་
ཚོས་གསུངས་པ་བཞིན་བོད་བོད་ཡུལ་ན་སིད། རྒྱ་རྒྱ་ཡུལ་ན་སིད་ཅེས་པ་བཞིན་བསམ་བོ་གུ་ཡངས་ཤིག་གཏོང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། 
བོད་པའི་ངོས་ནས་ཞི་འཇམ་དང་འཆམ་མཐུན་གོས་མཐུན་གོས་མོལ་ལམ་ནས་སེལ་རྒྱུར་མུ་མཐུད་ནས་འགྱུར་བ་མེད་པར་
གནས་ཀི་རེད། ཡིན་ནའང་མི་ཟེར་བ་འདིར་འུ་ཐུག་རྒྱུ་ཡོད་རེད། དེ་སོང་ཙང་གནས་སྟངས་ག་འད་ཆགས་ཡོང་ཧ་གོ་རྒྱུ་ཡོད་མ་
རེད། འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀི་སྐབས་ལ་ཐབས་ཇུས་དེ་འད་འདོན་མི་སིད་པ་མ་རེད་ལ། འདོན་རྒྱུ་དེའང་འཇིག་རྟེན་མི་ཡི་འགོ་སྟངས་
འད་ཞིག་རེད། སོང་ཙང་བོད་སི་ཡོངས་ཀི་དཀའ་རོག་སེལ་རྒྱུ་དེ་ཞི་འཇམ་དང་གོས་མོལ་གིེ་ལམ་ནས་སེལ་ཐུབ་དགོས་ཀི་རེད་
ལ། དེ་བྱུང་ན་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀར་ཡག་ཤོས་རེད། ཡིན་ནའང་དེའི་འགན་གཙོ་བོ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་རེད་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་
གིས་མ་མཁེན་པ་ཡང་མ་རེད། དེའི་འགན་དེ་ཁུར་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་དུས་ཚོད་བསལ་རྒྱུ་དང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚེ་ལ་
ཚོད་འཛིན་འད་བས་ནས། ནམ་ཞིག་བོད་པ་ཚོ་ཡང་སེམས་ཤུགས་ཆགས་འགོ་རྒྱུ་རེད་ལ། ག་དུས་ཡིན་ཡང་བརྡུངས། བསད། 
བཏུབ་ཤ་སྟག་བས་ན་ཉི་མ་གཅིག་ཁོ་ཚོ་འདུར་འགོ་ཡི་རེད་ཅེས་དེ་འད་རང་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་མ་གྲུབ་པ་རེད་
ལ། མ་འོངས་པར་གྲུབ་ཀི་མ་རེད། དེ་སོང་ཙང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་རག་ལས་ཡོད་པ་རེད། 
 དེ་ནས་གསུམ་པ་དེ་གཙོ་བོ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཡིག་ཆ་དཀར་དེ་ཚོའི་ནང་ལོགས་ལ། དབིན་ཇིའི་
ནང་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན་ White paper ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། White paper ཟེར་དུས་གཙོ་བོ་ཤོག་བུ་དཀར་པོ་ཟེར་ན་གཙོ་
བོ་དེ་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་རིམ་པ་གཉིས་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། འདས་པའི་ལོའ་ིནང་ལ་བོད་པའི་
ཐོག་ལ་རྒྱ་མིས་ཁོ་རང་ཚོས་འཁོག་བཤད་བས་པའི་སག་རྫུན་དེ་དག་བདེན་པར་ཆགས་རོགས་བས་ན་བསམ་ནས་ཡིག་ཆ་དེ་
འད་པོ་འདོན་གི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོར་དམིགས་ཡུལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་དེས་ཁོ་རང་ཚོའི་མི་
དམངས་མགོ་སྐོར་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། མི་མང་ནང་ནས་བསམ་ཚུལ་མི་ཡོང་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་སིའི་ནང་ལ་དེ་བཞིན་མགོ་སྐོར་གཏོང་
ཐུབ་རྒྱུ། བོད་པའི་ཐོག་ལ་རོག་རོལ་རང་རེད། བདེན་པ་ག་རེ་ཡིན་མིན་བོད་པས་ཤེས་ཀི་ཡོད་རེད་དེ། དེ་མ་རེད་ཅེས་ལབ་ནས་
བོད་ལ་སྡུག་པོ་དེ་ག་ཙམ་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། དེར་བོད་ལ་སིད་པའི་ཉི་མ་ཡོད་རེད་ཅེས་ལབ་སོད་དུས་བོད་པར་མཐོང་ཆུང་རང་
རེད། དེ་འད་པོའ་ིཡིག་ཆ་དཀར་པོ་དེ་ད་ལོ་དམིགས་བསལ་དགོས་པའི་དབང་གི་གཅིག་མ་ཟད་གཉིས་གཅིག་རེས་གཉིས་མཐུད་
ངང་འདོན་དགོས་བྱུང་བ་རེད། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཧང་སང་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་
རེད། ང་ཚོའི་བོད་པའི་སྐད་ནང་སག་རྫུན་སག་ནག་ཅེས་སག་རྫུན་ནག་པོར་བརི་ཡི་རེད། 
 ཡིན་ནའང་དབིན་ཇིའི་ནང་དེའི་རིགས་ལ་སག་རྫུན་དཀར་པོ་ལབ་ཀི་རེད། White lie དེ་རྫུན་གི་ནང་ནས་རྫུན་སྡུག་
ཤོས་དེ་རེད། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཟེར་ནའང་རེད། ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་ནའང་སག་རྫུན་དཀར་པོ་བཤད་པ་རེད་ White lie དེའི་བཟོ་
འད་པོ་ཞིག་རེད། ཧ་ཅང་གི་ཐབས་སོ་པོའ་ིངང་ད་གིན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཁོ་རང་ཚོའི་མི་དམངས་དང་། 
འཛམ་བུ་གིང་མགོ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུ། ང་ཚོའི་བོད་པའི་ཐོག་ལ་རོག་རོལ་དང་མཐོང་ཆུང་ཁད་གསོད་རང་རེད། སོང་ཙང་ཐབས་སོ་པོ་
རེད། དེ་ཚོ་གས་ཡིག་ཆའི་ཐོག་བཏོན་པ་ཡིན་དུས་ད་དུང་ཡང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཁོ་རང་ཚོའི་ཞབས་འདེན་དེ་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་མུ་
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མཐུད་སོད་རྒྱུ་དང་། ཁོ་རང་ཚོས་དེ་བཟོ་བའི་སྐབས་ལ་ཚང་མ་སག་རྫུན་ཡིན་པར་ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ཁོ་
རང་ཚོས་མ་ཤེས་པ་མ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་རིག་པ་གྲུང་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་བ་ཡོན་ཏན་ཡོད་རེད།ལེགས་ཉེས་ལོས་འབེད་
ཤེས། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ཨུ་ཚུགས་རང་བས་ནས་ཁོ་རང་ཚོའི་མི་དམངས་ཐོག་ལ་མགོ་སྐོར་དང་སག་རྫུན་རང་ཤོད་ཀི་ཡོད་
པ་རེད། ང་རང་ཚོའི་སྒང་ལ་ཡིན་དང་ཡིན། འཛམ་བུ་གིང་གི་ཐོག་ལ་དེ་ག་རང་བཤད་ནས་ཨུ་ཚུགས་རང་བརྒྱབས་པ་དེ་ཡིག་ཆའི་
ཐོག་བསད་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པ་ལོ་མང་པོར་ཕིན་པའི་རེས་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ལ་འགྱུར་བ་ག་རེ་ག་རེ་འགོ་གི་ཡོད་མེད་སུ་གཅིག་
གིས་ཤེས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། མཁས་པ་མང་ཆེ་བས་དམར་པོའ་ིརིང་ལུགས་འདི་ཡུན་རིང་པོར་གནས་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། རྒྱ་ནག་ཀང་
མང་གཙོ་ལམ་ལུགས་ལ་འགྱུར་གི་ཡོད་ཅེས་ཤོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སིད་དེར་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན་མ་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་གི་མི་
མང་ཚོས་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཨ་ཙི་སག་རྫུན་ཤ་སྟག་བཤད་འདུག་སྙམ་ནས་ཁོ་རང་ཚོའི་མི་མང་ཚོ་ཁོ་ཚོའི་མགོ་
ཁྲིད་ཐོག་ལ་ཞེན་པ་ལོག་རྒྱུ་དང་། དེབ་ཐེར་གི་ནང་ལ་ record ནང་ལ་བསད་པ་ཞིག་ཆགས་དུས་དེ་སིག་པ་མིག་བཙུམས་ཀིས་
ལས་ཀ་ཐབས་སྡུག་ཅིག་རེད། སོད་ཙང་དེ་ལ་ང་ཚོས་སྙིང་རེ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་དེ་ལ་ཧང་སང་རྒྱུ་དང་ཧོན་འཐོར་རྒྱུ་གང་ཡང་
ཡོད་མ་རེད། ལྷག་པར་དུ་དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་སེམས་ཤུགས་འཕར་གི་རེད་མ་གཏོགས་སེམས་ཤུགས་ཆག་རྒྱུའི་གནད་དོན་གང་
ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ནས་དོན་ཚན་བཞི་པ་དེའི་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་དེ་དག་ཚང་མར་
རྒྱབ་སོར་ཡོད། གནད་དོན་དེ་དང་འབེལ་བའི་བོད་ཀི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ལྡི་ལིར་གཞོན་ནུའི་དབུས་རྒྱུན་ལས་མི་གསུམ་
གིས་སིར་བོད་ཀི་དཀའ་ངལ་དང་། ད་ལྟའི་བོད་ཀི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཀི་འཛམ་བུ་གིང་ཐོག་ལ་གསལ་འདོན་བེད་རྒྱུའི་ཐོག་
དགོས་འདུན་གི་དོན་ཚན་བཞག་ནས་ལྡི་ལིར་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་དག་ངོས་ལེན་བེད་ཀི་སྙམ་པའི་རེ་བ་དེ། ཟས་
བཅད་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོར་རེ་བ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འཛམ་གིང་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐོག་གསལ་འདོན་བེད་རྒྱུ་དེ་ང་
ཚོའི་ལས་འགན་ཞིག་ཡིན་ཙང་དེའི་ཐོག་ནས་བཞུགས་ཡོད་པས། ཁོང་ཚོར་ཡི་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 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 གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་དང་དེའི་གོང་གི་མྱ་ངན་གུས་འདུད་
ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་ན་བསམས་སོང་། འདས་
པའི་ལོ་བརྒྱད་ཀི་རིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདི་ཡི་ནང་དུ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདི་འཁུར་དགོས་ཐུག་པ་རེད། ཁུར་དགོས་རྒྱུ་དེས་ག་རེ་མཚོན་གི་རེད་ཞུས་ན། ང་ཚོའི་
བོད་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་རླངས་པ་ཡལ་བ་ལྟ་བུར་ཡལ་མེད་པ་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་གང་འད་
ཞིག་ཡིན་ནའང་གསོན་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་གནས་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་མཚོན་གི་ཡོད་དུས། ཕོགས་གཅིག་ནས་ལོ་རྟག་
པར་གོས་ཚོགས་ག་དུས་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་བཟོ་དགོས་འདི་དགའ་
དགོས་པ་མ་རེད་དེ། ཕོགས་གཞན་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཞུས་ན་མི་རིགས་ཤིག་གི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་རང་དབང་
སར་གསོ་བེད་པའི་གནས་སྟངས་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་དུས། ང་རང་ཚོས་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་ཆེན་པོ་ཞིག་
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དང་འབེལ་ཏེ། འདིར་བགོ་གེང་ཚོགས་རྒྱུ་དང་འདི་ཡོང་དགོས་པ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད། དེ་རིང་ ༢༠༡༥  
ལོའ་ིགོས་ཚོགས་བཅུ་པའི་ཐོག་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདིའི་ནང་དུ་ཤུགས་ཆེ་བ་དེ། ད་
ལམ་རྒྱ་ནག་གི་མགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཚོ་ཡར་སེབས་ཏེ་སིད་བྱུས་ཀི་འཛིན་སྟངས་ཐོག་ལ་འཛམ་བུ་གིང་ཟེར་ནའང་འད། ང་ཚོ་བོད་
པ་ཚང་ཟེར་ནའང་འད་དེར་ཚོད་དཔག་དང་ཉམས་ཞིབ། དོགས་སོང་མང་པོ་ཞིག་སེབས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆར་ང་
ཚོས་གསལ་པོ་མཐོང་བསད་པ་དེ། ཉེ་ལམ་ཕི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་རྒྱ་ནག་དབུས་ཆབ་སིད་ཅུས་ཀིས་བོད་ཀི་ལས་དོན་སྐོར་ལ་
ཞིབ་འཇུག་དང་བགོ་གེང་ཚོགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཕི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༤།༢༥ ཉིན་གཉིས་ཀི་ནང་ལ་བོད་ཀི་ལས་དོན་སྐོར་ལ་
བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་དེ་ཚོགས་པ་དང་། དེ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བོད་རང་སོང་ལོངས་དབུ་བརེས་ཏེ་ལོ་ལྔ་
བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་དན་མཛད་སྒོ་ཚོགས་རྒྱུ་དང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ཞི་ཅིན་ཕེང་གིས་དབུ་འཁྲིད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁྲིད་
ཚོས་སིད་བྱུས་དེ་ག་འད་ཞིག་འདིང་ས་རེད། དེ་ནི་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད་དུས་ད་ལྟ་
གསལ་པོ་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་པ་དང་མཉམ་དུ་ང་རང་ཚོས་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་གཞི་སྔ་མ་ནང་བཞིན་གིས་གཅིག་པ་གཅིག་རང་
འཁུར་སོད་རྒྱུ་དེ་ལ། སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཅུང་ཟད་མི་འད་བ་ཁ་ཤས་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། 
 དང་པོ་དེར་ང་རང་ཚོས་བཤད་རྒྱུ་དེ་ལ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིཡིག་ཆ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་རེད། རྒྱབ་ཤ་
དཀར་པོའ་ིཡིག་ཆ་དེ་བོད་ཐོག་ལ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་དང་པོ་དེ་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༢ ལོར་ད་བར་དུ་བོད་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་རྒྱབ་ཤ་
དཀར་པོའ་ིཡིག་ཆ་བཅུ་གཉིས་བཏོན་ཚར་བ་རེད། དེ་དང་མཉམ་དུ་རྒྱ་ནག་སི་ཡོངས་ཀི་མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སོང་གི་གནས་
བབ་དང་། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་བཅས། བོད་དང་འབེལ་བ་གསུམ་བཏོན་པ་ཡོད་ཙང་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིཡིག་ཆ་དེ་བཅོ་ལྔ་
ཙམ་ཞིག་བཏོན་ཚར་བ་རེད། གོང་དུ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་ང་ཚོ་འདིར་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིདེབ་ལབ་ཀི་ཡོད་
མ་རེད། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིཡིག་ཆ་ལབ་དགོས་ཡོད་པ་རེད། འདི་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་དེ་གཞུང་ཞིག་གི་སིད་
བྱུས་མཚོན་བེད་ཀི་ཡིག་ཆ་དེའི་རྒྱབ་ཤའི་ཐོག་ལ་ཚོན་ཁྲ་འད་མིན་ར་བ་ནས་མ་བཏང་བར་དཀར་པོ་རང་འཇགས་བཞག་པས།  
གཞུང་གི་སིད་བྱུས་མཚོན་བེད་ཀི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིཡིག་ཆ་དེ་འདོན་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་དང་འབེལ་བའི་
ཐོག་ ༡༩༩༢ ལོར་བོད་ཀི་བདག་དབང་སྐོར་ལ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིཡིག་ཆ་བཏོན་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བཅུ་གཉིས་བཏོན་དགོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེར་ཐུག་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་བོད་ཀི་གནད་དོན་འདི་རྒྱལ་སིའི་སྟེང་དུ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་གེང་སོང་
བྱུང་སྟེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཤིག་མེད་པར། ད་ལྟ་གོང་དུ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་
བཞིན་ཡིག་ཆའི་ཐོག་ཏུ་གངས་ཁ་མང་པོ་ཞིག་རྫུན་སིག་བས་ཏེ། རྫུན་དེ་འདོན་པའི་སྐབས་སུ་མུ་མཐུད་ནས་ཡིག་ཆ་འདོན་དགོས་
པ་འདི་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་བོད་ནང་ལ་ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག་འགོ་གི་འདུག་ཅེས་ཟེར་བའི་
ཤུགས་ཆེན་པོས་སོན་བརོད་སེབས་དུས་ཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་ཡིན་པའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིཡིག་ཆ་བཏོན། བོད་ནང་དུ་འགོ་བ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་ར་བ་ནས་གཏོར་བཤིག་གཏོང་བ་དེ་འཛམ་གིང་གིས་སོན་བརོད་ཆེན་པོ་སེབས་ཡོང་དུས། བོད་ནང་གི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་
ཐང་ཡར་རྒྱས་འགོ་བའི་སྐོར་གི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིཡིག་ཆ་དེ་འདོན་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
སྐད་ཡིག་དང་བཅས་པ་ར་མེད་གཏོང་རྒྱུའི་སོན་བརོད་ཤུགས་ཆེན་པོ་སེབས་ཡོང་དུས། ཁོང་ཚོས་དེ་ཡར་རྒྱས་འགོ་བའི་ཡིག་ཆ་
འདོན་གི་རེད། ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་གཅིག་དེ་ད་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་བཏོན་པའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་དེའི་དོན་ཚན་གཅིག་གི་ནང་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་སྐོར་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་དང་། དོན་ཚན་དེའི་
ནང་ལ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ལ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཁས་ལེན་བེད་ཀི་མེད་པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དགག་པ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་
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ནག་གཞུང་གི་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིཡིག་ཆ་ཨང་བཅུ་གཅིག་པ་དེ་འདོན་པའི་
སྐབས་སུ་བོད་ནང་གི་འབེལ་ཡོད་དང་བསམ་ཡོད་ཤེས་ཡོན་ཅན་མང་པོ་ཞིག་གིས་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད་ཅེས་པའི་
གནས་ཚུལ་ཞིག་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་ལའང་བགོ་གེང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོང་པ་རེད། བགོ་གེང་དེ་ཚོ་རྒྱ་ནག་གི་
མཁས་དབང་བར་ལ་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ནས་བགོ་གེང་ཤུགས་ཆེན་པོ་འགོ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ཚོ་
ལ་བརྟེན་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ལ་ལན་འདེབས་གནང་མ་སོང་ཟེར་བའི་སི་ཚོགས་ནང་
དུ་གཏམ་གེང་ཞིག་ཡོད་རེད་ཀང་། བསྒུགས་ནས་ཕལ་ཆེར་བསད་ཡོད་རེད་དན་སོང་། ཁ་སང་རྒྱ་ནག་གི་བོད་ཀི་ལས་དོན་སྐོར་
གི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་དེ་ཚོགས་ཚར་བའི་རེས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་དངོས་གནས་དེ་དོན་ཡོང་དུས།  རྒྱབ་ཤ་
དཀར་པོའ་ིལན་འདེབས་དེ་མར་འདོན་པའི་དུས་ཚོད་དང་རན་པོ་ཞིག་དང་། མཐའ་གཅིག་ཏུ་འདི་སེབས་བསམ་བསམ་ཞིག་སོ་སོ་
ཡིན་ནའང་ཚོར་བ་དེ་ག་རང་སེབས་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ལན་འདེབས་ལ་ང་རང་གིས་ཕར་བལྟས་པ་ཡིན་
ན་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ལ་འདུག དེའི་ལན་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དང་དུས་དང་འཚམ་པ་ཞིག་སེབས་འདུག་བསམ་བསམ་ཞིག་དང་། དེ་མ་
སེབས་པ་ཡིན་ན་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིནང་གི་ཨང་གངས་ཡིན་ནའང་འད། ཡིག་ཆའི་ཁོངས་ཡོངས་སུ་རྫུན་སིག་དང་འཁོག་བཤད། 
བར་ལམ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་ཉམས་ཞིབ་པར་བརླམས་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་ཁུངས་སེལ་ར་བ་ནས་མེད་པའི་འགན་ར་
བ་ཉིད་ནས་འཁུར་མེད་པའི་གཏམ་བཤད་ཁག་སིག་པའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་སྟབས། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་
གང་འད་ཆགས་པ་རེད་ཅེ་ན། དབུ་མའི་ལམ་ལ་དགག་བཞག་བེད་པ་ལ་དོན་ཚན་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་དགག་པ་བརྒྱབས་པ་རེད། 
གཅིག་དེ་ཁས་ལེན་བེད་མི་ཐུབ་པ་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་བས་མི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད། 
དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཁས་ལེན་བེད་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་ལན་འདེབས་དེའི་ནང་དུ་བོད་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་རྒྱ་
ནག་གི་ཆ་ཤས་མ་རེད། ཡིན་ནའང་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དེ་བོད་ཀི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་བེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་
རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ། འགོ་བརོད་དང་བཅས་ལན་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག་དན་གི་འདུག ངས་དེ་ཞུ་དགོས་དོན་ནི་བར་ལམ་
ཞིག་ལ་ང་རང་ཚོའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་དགོངས་དོན་ཁབ་བསགས་བེད་མཁན་དང་དབུ་མའི་ལམ་མང་ཚོགས་ལ་དིལ་བསགས་བེད་
མཁན་ཚོས་བོད་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཏུ་རང་བཙན་ཡིན་པའི་ཁུངས་སེལ་མེད་མདོག་མདོག་དང་། དེ་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཧ་ལས་པའི་དབུ་
མའི་ལམ་ལ་དགག་བཞག་བེད་མཁན་ཡིན་མདོག་མདོག་གིས་གཏམ་གེང་འདིས་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཤུགས་ཆེན་པོ་
ཞིག་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། རོམ་ཡིག་སེལ་ཡོད་པ་རེད། བོད་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཏུ་རང་བཙན་ཡིན་པའི་ཁུངས་སེལ་མེད་པའི་རོམ་
ཡིག་དུས་དེབ་དང་ཚགས་པར་ཁག་ཏུ་སེལ་ཡོད་ལ་། ང་ཚོ་སིངས་ཆ་འདིའི་ནང་དུའང་བཤད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ལམ་དབུ་
མའི་ལམ་གི་དགོངས་དོན་དེ་བཤད་དུས་བོད་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཁས་ལེན་ཡོད་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཤད་ཀི་
ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་གལ་སིད་ང་ཚོས་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་བས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་
དབུ་མའི་ལམ་རོད་ས་དང་རང་བཙན་རོད་སའི་གཞི་མི་འདུག་པས། རྒྱ་ནག་གིས་ང་རང་ཚོའི་བཤད་སོལ་ནང་ལ་དེ་འད་ཞིག་
གནས་སྟངས་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཤེས་ཏེ། ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ཏེ་བོད་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་དགོས་ཟེར་རྒྱུ་དེ་
ཁོང་ཚོའི་སིད་བྱུས་རེད། དེ་ང་ཚོས་གསལ་པོ་ཤེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 
 གཉིས་པ་དེར་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་དང་འགལ་འདུག་ཅེས་བཤད་སོད་རྒྱུ་དེ་ཁོང་ཚོས་བོད་
རིགས་ཡོངས་རོགས་འཛིན་སོང་གཅིག་གི་འོག་ལ་དགོས་ཟེར་རྒྱུ་དེར་རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁྲིམས་དང་འགལ་ལུགས་བརོད་ཀི་ཡོད། 
ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་འདི་ལྟ་བུར་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་མངོན་འདོད་དང་། བོད་སི་ཡོངས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་
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ཐོག་ནས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསིལ་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་དང་། མི་རིགས་གཅིག སྐད་ཡིག་གཅིག་པ་དེ་འཛིན་སོང་གཅིག་
གིས་འོག་ཏུ་སོད་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁྲིམས་ཀི་དགོངས་དོན་ནང་། མི་རིགས་གཅིག་ལ་ས་གནས་རང་སོང་གི་
ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་དང་མཐུན་བསད་པ་ཞིག་དང་། དེ་བཞིན་མི་རིགས་ས་གནས་རང་སོང་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ནང་དུ་གསལ་ཡོད་དུས། 
མི་རིགས་གཅིག་ཁག་མང་པོར་བགོས་ཏེ་མངའ་སེ་ཁག་ཏུ་བགོ་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ར་ཁྲིམས་དང་འགལ་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཁོང་
ཚོས་འཁོག་བཤད་དེ་འད་བཤད་སོད་རྒྱུ་འདི་ཚོར་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་དང་། དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁ་ཤས་
ཀིས་བོད་རིགས་ཡོངས་རོགས་གཅིག་ཏུ་སིལ་རྒྱུ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་ས་མ་རེད། ང་ཚོས་བོད་རང་སོང་ལོངས་འད་པོར་
རོད་བཞག་ན་གང་འད་ཡོང་ས་རེད་ཟེར་བའི་བསམ་འཆར་བཤད་མཁན་ཡོད་པ་རེད། བསམ་ཚུལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་
ནའང་ང་ཚོ་ལ་ཚུར་དི་བ་བཏང་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ག་དུས་བོད་རང་སོང་ལོངས་གཅིག་པུ་ང་ཚོ་ལ་སོད་དགོས་རེད་ཟེར་བའི་ཁོང་
ཚོས་ཁས་ལེན་བེད་ཀི་མ་རེད། བེད་ཀི་མི་འདུག་གཱ། གལ་སིད་དེ་མ་བས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་ནང་ཁུལ་ལ་མར་བབས་ནས་དེ་འད་
ཞིག་གི་བསམ་ཚུལ་ཡོད་ཚེ། ཐོག་མར་གང་འཁྲུག་གི་འདུག་ལབ་ན། ང་ཚོ་བོད་པ་ནང་ཁུལ་དུ་འཁྲུག་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ང་རང་
ཚོ་ལ་ར་དོན་གཉིས་ག་རེ་ཆགས་དགོས་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བོད་འདི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་རང་བཙན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་
དང་། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ལ་བོད་འདི་རྒྱ་ནག་གིས་བཟུང་བཞག་ཡོད་དུས། མ་འོངས་པ་ལ་རྒྱ་
ནག་མཉམ་དུ་བསད་ན་འགིག་གི་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་ཁས་ལེན་བེད་དགོས་རྒྱུ་གཅིག་ནི། བོད་རིགས་ཡོངས་རོགས་མངའ་ཁུལ་
གཅིག་གི་འོག་ཏུ་སོད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་ར་དོན་གཅིག་ཆགས་ཡོད། ང་རང་ཚོའི་དོར་རྒྱུ་མེད་པའི་ར་དོན་གཉིས་དང་རྒྱ་གཞུང་
གི་བཤད་བསད་པ་དེའི་བར་དུ་གང་འད་བས་ཏེ་བབས་དགོས་ས་རེད། འབབ་ས་དེ་ལ་ང་ཚོས་ཐག་གཅོད་ཀི་ར་དོན་གང་འད་བེད་
དགོས་ས་རེད་སྙམ་པའི་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་གཅིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། 
བསམ་ཚུལ་དེ་མ་བཤད་པའི་སྔོན་ལ་བོད་ཀི་ལས་དོན་སྐོར་གི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་སྐོར་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་སྔོན་
གེང་དུ་དངས་པ་དེ་སིད་བྱུས་རེད། ཁྲིམས་ལྟར་བོད་སོང་། དམངས་ཕྱུག་བོད་དར། ཡུན་རིང་བོད་སྐྲུན། མི་སེམས་གཅིག་སིལ་
ཟེར་བ་འདི་ཕལ་ཆེར་བོད་ནང་དུ་བསྒྱུར་བཞག་པ་རེད་འདུག མི་སེམས་གཅིག་སིལ་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། མི་སེམས་འགུག་
ཐབས། རྨང་གཞི་བརྟན་འཛུགས་བེད་པ། འདི་བཞི་པོ་ཚིག་བཅད་བཞི་ཡིག་འབྲུ་ཉི་ཤུ་འདི་བོད་ནང་གི་སིད་བྱུས་དངོས་གནས་
འདི་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་བོད་ནང་དུ་བལྟས་ཡོང་དུས་འདི་བཞི་དང་སྔོན་མ་བོད་ཐོག་ཏུ་འཛིན་སོད་པའི་སིད་བྱུས་
གཉིས་ཀི་བར་ཁད་པ་གང་འད་འདུག འགྱུར་བ་གང་འད་འགོ་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་བལྟ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དན་གི་
ཡོད། ཁྲིམས་ལྟར་བོད་སོང་བ་ཟེར་རྒྱུ་དེར་ཁོང་ཚོས་མར་འགེལ་བཤད་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ཁྲིམས་ལུགས་མདུན་ལ་མི་ཚང་མ་
འད་མཉམ་ཡིན་ལབ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་བར་ལམ་ཞིག་ལ་མི་རིགས་དབེ་འབེད་དང་། དཔལ་འབོར་རྒྱང་འབུད་དུ་གཏོང་བ། 
བོད་པ་ཚོ་ཕི་རྒྱལ་དུ་འགོ་བའི་ལག་ཁེར་མི་རག་པ་ཡོངས་རོགས་ང་ཚོས་བཤད་སོད་རྒྱུ་དེར་དམིགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་བསད་
ཡོད། རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཐོག་ཏུ་སིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་བས་ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོས་ལམ་སེང་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཡོང་རྒྱུ་འད་པོ་
ཞིག་དང་། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཞུང་ལ་རྣམ་འགྱུར་ཡག་པོ་ཞིག་བསྟན་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་བར། སིད་བྱུས་དེར་འགྱུར་བ་ཞིག་
ཐེབས་འདུག་པའི་བསོམས་ཤིག་བརྒྱབས། བོད་ནང་ལ་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བེད་ལུགས་བེད་སྟངས་ལ་གང་འད་ཞིག་འགྱུར་བ་
ཐེབས་ཀི་འདུག་མིན་མ་མཐོང་བ་ཡིན་ན། རད་དེ་འགྱུར་བ་ར་ནས་འགོ་མེད་པ་ཞིག་མཐོང་བའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་
ཡིན་དུས་ཁ་རང་བོད་ཀི་ལས་དོན་སྐོར་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་སིད་བྱུས་ཀི་གདོང་གང་འད་ཞིག་སེབས་ཡོང་གི་འདུག་ཞུས་
ན། ཚང་མས་མ་མཁེན་པ་ཡོད་མ་རེད་དེ། ངས་ག་རེ་མཐོང་གི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་བོད་ནང་ལ་སིར་བཏང་དང་མི་འད་བར་
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”ཡུན་རིང་འཛུགས་བསྐྲུན་ཞེས་སྔོན་ཆད་ཁ་གཏད་རོགས་སོར།“ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་པ་འདི་ནི། བོད་ཡུན་
རིང་འཛུགས་བསྐྲུན་བེད་དགོས་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཁོང་ཚོས་སིད་བྱུས་བཟུང་སྟངས་ཀི་ནང་ལ་ᨊརྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་
ཡིན་ནའང་འད། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་ཡིན་ནའང་འད། དེ་ལ་ར་བ་ནས་སང་མེད་དང་ཡ་མེད་ཐོག་ཏུ་བཞག་པ་གཅིག་
དང་། བོད་ནང་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་གིས་འགྱུར་བ་བཏང་བའི་སིད་བྱུས་ཤིག་ལག་བསྟར་བས་ནས་འགོ་སོད་པ་འདི་གསལ་
པོ་ཞེ་དག་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག 
 ངས་ག་རེ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ལབ་ན། དཔེར་ན། དཔལ་འབོར་འཛུགས་བསྐྲུན་ཆེན་པོ་བས་ཡོད་ལབ་པ་འདི། སྔོན་ཆད་ང་
ཚོས་དཔལ་འབོར་གི་ཁེ་ཕན་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་མིས་ཁུར་འགོ་གི་ཡོད་པ་དང་། བོད་པ་ཚོ་ལ་ཁེ་ཕན་རག་གི་མེད་པ། བར་དུ་
བཤད་སོད་རྒྱུ་དེ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་གི་ཚོགས་འདུ་འདིའི་ནང་དུ་དཔལ་འབོར་འཛུགས་སྐྲུན་གི་དབུས་གཞུང་གིས་དཔལ་
འབོར་ག་ཚད་བཏང་བ་དེའི། བརྒྱ་ཆ་བདུན་ཅུ་ཞིང་འབོག་མི་མང་གི་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་ཐོག་གཏོང་དགོས། ཞེས་དམངས་ཕྱུག་བོད་
དར་ཟེར་བའི་མི་མང་ཕྱུག་པོ་ཆགས་དགོས་པར་གཏན་འབེབས་བས་ཡོད། དེ་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་བའི་འཛིན་གྲྭ་བཅོ་ལྔའི་བར་དུ་
སོབ་ཡོན་ར་བ་ནས་མི་དགོས་པའི་སིད་བྱུས་དེ་ཁོང་ཚོས་བཟོ་བཞིན་པ་དང་། ལོ་དྲུག་ཅུ་ཡར་བརྒལ་བ་ཡིན་ན་གཟིགས་སོང་གི་
སིད་བྱུས་དང་སྣུམ་འཁོར་ནས་ཡར་མར་འགོ་དུས་དངུལ་སོད་མི་དགོས་པ། དེ་དང་མཉམ་དུ་དཔལ་འབོར་འཛུགས་སྐྲུན་སྐབས་
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་དེ་ལས་ཀའི་ནང་གི་གལ་ཆེ་ཤོས་ནང་གི་ཆེ་ཤོས་རེད་ཟེར་ནས་ངོས་ལེན་ཞུས་ཡོད། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་ག་རེ་
བཤད་ཀི་ཡོད་རེད་ལབ་ན། བོད་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་བཤིག་ཆེན་པོ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་བཤད་ཀི་ཡོད། ད་ལྟ་ཐ་ན་ཞི་ཅིན་
ཕིན་གི་གཏམ་བཤད་གཅིག་གི་ནང་དུ་ས་གནས་ས་ཐོག་གི་མང་ཚོགས་ཀིས་རེ་བ་དང་མངོན་འདོད་མེད་པ་ཡིན་ན་དཔལ་འབོར་
ཁེ་ཕན་གཅིག་པུ་ལ་བལྟ་མི་ཆོག་ཅེས་བཤད་ཡོད། དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བེད་པའི་སྐབས་སུ་སིད་བྱུས་དེ་ག་ཚོད་འགོ་ཐུབ་དང་མི་
ཐུབ་ཐད་ལ་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཅིག་རེད། དེ་བཞིན་ཁྲིམས་ལྟར་བོད་སོང་ཟེར་དུས། ཁྲིམས་ལུགས་ཀི་མདུན་ལ་མི་རིགས་ཚང་མ་
འད་མཉམ་ཡིན་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་མི་ཚང་མས་ཕིར་བསོད་ལག་འཁེར་བཟོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོ་བོད་པ་ལ་ཕིར་བསོད་ལག་
ཁེར་བཟོ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་རེད། རོད་ས་ཡོད་པའི་གཞི་འདི་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དེའི་མཉམ་དུ་མི་སེམས་
འགུག་ཐབས་ཟེར་བའི་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་རེད། མི་སེམས་འགུག་ཐབས་ཞེས་ཁོ་ཚོས་སྡུག་སྐད་རྒྱག་ཡོང་བ་དེ། རྒྱ་མིས་བོད་བཙན་
བཟུང་བེད་པའི་ལོ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་གི་རིང་ལ་དཔལ་འབོར་གཏོང་གི་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡོད། དག་པོའ་ིདམག་གིས་རྡུང་རེག་བཏང་ཡོད་པ་
དང་། ཐབས་ཤེས་གང་འད་སེལ་ཡང་བོད་པའི་མི་སེམས་འགུག་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་ཚོས་མི་སེམས་འགུག་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་
དེར་མི་མང་ཚོའི་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་ལབ་ཀི་ཡོད། འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བ་གཅིག་པུ་ཙམ་གིས་མི་སེམས་འགུག་
ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་མ་རེད། མི་སེམས་གང་དུ་ཕིན་ཡོད་དམ། བོད་པའི་མངོན་འདོད་དེ་ག་རེ་ལབ་པ་ཡིན་ན། ང་རང་ཚོས་སོག་ལས་
གཅེས་པའི་སོ་སོའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་ཆོས་ལུགས་དད་པ་སོ་སོའ་ིར་བའི་བ་མ་ᨊརྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་དུ་གདན་
འདེན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དེ་མངོན་འདོད་རེད། ཡིན་ནའང་དུས་དང་འཚམ་པའི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་ཀི་ཡོད་རེད་དམ་ཞེ་ན། བེད་
ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁོ་ཚོས་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཞི་ཅིན་ཕེང་གིས་ག་རེ་བཤད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱལ་ཁབ་སོང་དགོས་ན་དང་པོ་
མཐའ་མཚམས་སོང་དགོས་པ་དང་། མཐའ་མཚམས་སོང་དགོས་ན་དང་པོ་བོད་ཀི་བརྟན་ལྷིང་དགོས་ཟེར་བའི་ཚིག་འདི་རྟག་པར་
བགང་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་བོད་འདི་བརྟན་ལྷིང་དགོས་ན་བརྟན་ལྷིང་བེད་ལུགས་བེད་སྟངས་དེ་གང་འད་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བོད་
པ་ལ་བརི་མཐོང་བཞག་པ་ཡིན་ན་བརྟན་ལྷིང་ཡོང་གི་རེད། དེ་འད་བེད་ཀིན་ཡོད་པ་མ་རེད། གནས་ཚུལ་གང་འད་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་
ནའང་ལམ་སེང་དམག་མི་བཏང་ནས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བས་པ་དེ་ཆགས་ཡོད། དེ་རིང་གི་སིད་བྱུས་དེ་དང་མཉམ་དུ་གལ་ཆེ་
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བ་གཅིག་ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་པའི་བོད་རིགས་ཡོངས་རོགས་ཁ་ཐོར་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་མངའ་སེ་ཁག་ནང་དུ་བཏང་ཡོང་དུས་སིད་
བྱུས་མི་འད་བ་མི་འད་བ་ཆགས་བསད་ཡོད། སི་ཁྲོན་མངའ་སེ་རྒྱ་ནག་གི་མི་འབོར་མང་ཤོས་རེད། བོད་རང་སོང་ལོངས་ལྟ་བུས་
གཟིགས་སོང་གིས་སིད་བྱུས་རག་གི་མ་རེད། མཚོ་སྔོན་ལ་མི་རིགས་མང་པོ་རེད། དེ་བཞིན་ཡུ་ནན་དུ་མི་རིགས་འད་མིན་ས་
ཚོགས་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་བགོས་པ་སོགས་བས་ཡོད་ཀང་། དེ་རིང་ཚོགས་འདུ་འདིའི་ཐོག་ལ་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀི་སིད་
བྱུས་དང་གཅིག་པ་གཅིག་རང་བོད་རིགས་གཞན་དག་ས་ཆ་ཡོངས་རོགས་ལ་གཅིག་གྱུར་ཁབ་དགོས་པའི་སིད་བྱུས་འབེབས་པ་
དེས། དོན་གི་ཐོག་ལ་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་འཚོ་བ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཟེར་ནའང་འད། སོ་སོའ་ིའཛུགས་སྐྲུན་ཟེར་ནའང་འད། ཚང་
མར་སིད་བྱུས་གཅིག་གྱུར་ལག་བསྟར་བེད་དགོས་པའི་སིད་བྱུས་དེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ཚང་མ་འཛིན་སོང་གཅིག་
གི་འོག་ཏུ་བཞག་ཟེར་བའི་ཁས་ལེན་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སིད་བྱུས་ཀི་འགོ་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ལག་
བསྟར་བས་པ་ཡིན་དུས། སིད་བྱུས་བཟུང་སྟངས་དེ་འདི་འད་ཞིག་བཟུང་ཡོང་དུས་བོད་ནང་དུ་གང་ལ་གང་འཚམ་འགྱུར་བ་བཏང་། 
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཞུང་དང་དེའི་སིད་བྱུས་ལ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཁས་ལེན་མེད་པའི་སིད་བྱུས་ཤིག་བསྟན། དམིགས་བསལ་
རྒྱལ་སིའི་འབོད་སྐུལ་དང་སོན་བརོད་ཡོངས་རོགས་ར་བ་ནས་ཡ་མེད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་འད་ཞིག་སེབས་ཡོང་དུས། ཁོ་ཚོ་ལ་དེ་འདའི་
སོབས་པ་དང་ཧམ་སེམས་གང་འད་བས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་པར། གཅིག་ནི་དེང་སང་རྒྱལ་སི་དང་མཉམ་འབེལ་
རྒྱལ་ཚོགས་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སོགས་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་དང་བདེན་གི་ཐབས་རོད་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ལ་འགོ་མཁན་
གི་མི་རིགས་དེ་ལ་དང་བདེན་གི་རྒྱབ་སོར་ཆེན་པོ་མེད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག བོ་ཕམ་གི་ངོ་བོ་ཆགས་ཀི་འདུག 
སི་རི་ཡ་དང་ཁ་ཆེའི་ལུང་པ་ནང་དུ་འཁྲུག་ཡོང་དུས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀིས་དོ་སང་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཚོགས་
ཆུང་གཏང་གི་ཡོད་པ་དང་། ཡིན་ནའང་བོད་ནང་དུ་ད་བར་དུ་བོད་མིས་ ༡༤༢ ཀིས་སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་། དེ་བཞིན་བོད་
མི་ ༡༢༠ ལྷག་ཙམ་གི་སྐུ་སོག་ཤོར་ཚར་བ་རེད་དེ། འཛམ་བུ་གིང་གིས་འགུལ་ཀོག་རྒྱག་གི་ཡོད་མ་རེད། འགུལ་ཀོག་ཅིག་མ་
རྒྱག་པ་ཡིན་དུས་རྒྱ་མི་ཁོ་ཚོ་རྒྱ་ཡན་དུ་གཏོང་བའི་རེན་ལས་ཁོ་ཚོའི་སོབས་པ་དང་ཧམ་པ་ཆེ་རུ་ཕིན། བོད་ནང་དུ་ཁྲིམས་མེད་
ལུང་མེད་བེད་ཀང་བེད་ཐུབ་པའི་སོབས་པ་དེ་སེབས་ཡོང་གི་ཡོད། གཉིས་པ་དེར་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དེ་
ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་བོད་ཁྲིམས་མཐུན་གཞུང་འདི་བཙན་བོལ་དུ་ཁྲིམས་མཐུན་གི་ངོ་བོར་གནས་དགོས་པ་འདི་རེད། ཁོ་ཚོས་ངོས་
ལེན་མེད་ལབ་ཀི་ཡོད། ང་ཚོའི་གཞུང་འདིའི་ལས་འགན་བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་དང་གཞིས་ཆགས་ས་བརྟན་ཙམ་
ཞིག་མིན་པར། བོད་ཀི་བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀར་འགོ་ཁྲིད་དེ་ལས་ཀ་གང་འད་བེད་ཐུབ་ས་
རེད། འགོ་ཁྲིད་ཀིས་ནུས་པ་གང་འད་ཞིག་འདོན་ཐུབ་ས་རེད། དེང་སང་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་ང་ཚོ་ལ་རྒྱ་མ་འགོག་གི་རེད། ང་
ཚོའི་འགོ་འཁྲིད་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་དང་དེ་བཞིན་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་སྟངས་ཡག་པོ་ཞིག་མ་བྱུང་ན་ཁོང་ཚོ་སེམས་ཤུགས་
ཆགས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་མིས་འདི་ལྟ་བུའི་དམ་དག་ཅིག་དང་བསླུ་བིད་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་སིར་བཏང་རང་དབང་མང་
གཙོའི་ལམ་དུ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་། གཟི་བརིད་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་དེ། རང་དབང་མང་གཙོ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ལོངས་
སོད་བེད་མ་ཤེས་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་འོས་བསྡུ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་བགོ་གེང་གང་འད་བེད་ཀི་འདུག གཞི་མེད་སོན་འཛུགས་གང་
འད་བེད་ཀི་འདུག ཁོར་ཡུག་འདི་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག འདི་ཚོ་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་སིངས་ཆ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་
མཉམ་དུ་འཛོམས་ནས་བགོ་གེང་བེད་ཀི་ཡོད་དུས། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་ཚོའི་སྤུས་ཚད་ཀིས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་
ཚོའི་ལིད་ཚད་བཅག་སྟེ་བོ་ཕམ་པ་ཡིན་ན་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ས་རེད། ཚང་མས་ངེས་པར་དུ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་འདུག ངས་
ནམ་རྒྱུན་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་སིག་འཛུགས་འདི་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་མིའི་སིད་བྱུས་གཙོ་བོ་དེ་དང་སིག་འཛུགས་འདི་མེད་པ་བཟོ་དགོས་
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རྒྱུ་དེ་རེད། མ་འོངས་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་དང་མི་རིགས་ཀི་གནས་སྟངས་འདི་ད་དུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་
སིག་འཛུགས་འདི་གནས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་དུས། ད་ནང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་
ཀི་གསུང་བཤད་ཀི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། ང་ཚོས་བསམ་བོ་མ་བཏང་བར་རང་དབང་མང་གཙོ་ཡིན་བསམས་ཏེ་ཚང་
མས་བཤད་ཕོད་པ་དང་། བསམ་ཚད་ཞུས་ཆོག་བསམས་པ་ཡིན་ན་དེ་ཉེན་ཁ་ཚ་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག་སྙམ་སྟེ། ན་ནིང་ཡང་
གཅིག་བཤད་ཡོད། ད་ལོའང་བསར་དུ་བཤད་འདོད་བྱུང་སོང་། དེར་བརྟེན་རྒྱ་མིའི་སིད་བྱུས་འདི་འད་ཞིག་འདིང་གི་འདུག ང་
ཚོས་ག་རེ་བེད་དགོས་རེད། ཏཱ་ལའི་ཁ་བལ་རིང་ལུགས་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཐབ་རོད་བེད་དུས་ཡུན་རིང་པོ་བེད་རྒྱུ་བེད་དགོས་
རྒྱུ། ཁ་སང་ཡུས་ཀིན་ཧིན་གིས་བོད་ནང་གི་དམག་མི་དང་ཐུག་པའི་སྐབས་སུ་ཁོང་གིས་སྐད་ཆ་འདི་རེད། ང་རང་ཚོ་ཡིན་ནའང་རྒྱ་
མི་མཉམ་དུ་འཐབ་རོད་བེད་རྒྱུ་མ་ཟད་ཡུན་རིང་པོར་འཐབ་རོད་བེད་རྒྱུ་ག་སིག་བེད་དགོས་ཀི་འདུག  ག་སིག་བེད་དགོས་དུས་
དོན་དངོས་སུ་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་དོན་ཚན་ལྔ་བཤད་ཀི་ཡོད། དོན་ཚན་ལྔ་བཤད་སོད་པ་དེ་དེ་རིང་བསར་དུ་བཤད་ན་རིང་དག་ས་རེད། 
ཡིན་ནའང་ངས་ག་རེ་དན་གི་འདུག་ལབ་ན། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་དུ་བོད་མི་འབུམ་གཅིག་ལྷག་དེ་གངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་རེད། རྒྱ་མིས་
དེར་སང་བ་གཏོང་གི་མ་རེད། རྒྱ་མིའི་ཞེད་སང་ཆེ་ཤོས་དེ་བོད་ནང་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ལྷག་ཙམ་དེ་རེད། མི་འབོར་དངོས་གནས་
རིས་པ་ཡིན་ན་ས་ཡ་བདུན་ཆགས་གབས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་སེམས་ཤུགས་མ་ཆག་པ་བེད་རྒྱུ། ང་རང་ཚོའི་
ལས་ཀ་ག་རེ་བས་ན་གལ་ཆེ་ཤོས་སུ་རིས་རྒྱུ་རེད། ད་བར་དུ་བོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཐད་ལ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིཡིག་ཆ་
ཐེངས་བཅུ་གཉིས་འདོན་དགོས་ཐུག་པ་དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཀི་ལས་དོན་སྐོར་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་ཚོགས་
དགོས་པ་འདི་དག་ཚང་མས། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཞེ་དག་གནས་སོད་ཡོད་པ་མཚོན་གི་ཡོད། གལ་སིད་མེད་པ་ཡིན་ན་
ཤིང་ཅང་ཐོག་ལ་ག་ཚོད་བཏོན་འདུག དེ་བཞིན་སོག་པོ་སོགས་ལ་གཅིག་ཀང་བཏོན་ཡོད་མ་རེད། གངས་ཉུང་མི་རིགས་གཞན་
དག་ཚོ་ལ་གཅིག་ཀང་བཏོན་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ནང་དུ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་ཚོས་གསུངས་པ་བཞིན། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིཡིག་
ཆ་ལ་ང་ཚོ་ཞེད་དགོས་པ་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་གནས་སྟངས་དེ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོའི་སེམས་ཤུགས་རི་བཞིན་
དུ་ད་ལྟ་གནས་ཡོད་པ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོ་ལ་དགོས་རྒྱུ་དང་ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་མ་འོངས་པར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་
རེད། གལ་སིད་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོ་སེམས་ཤུགས་ཆག་ནས་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་རང་ལ་རེ་བ་བཅོལ་ས་མེད་མཁན་
ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་བོད་ཀི་གནད་དོན་གི་ཁ་ཕོགས་དེ་གང་དུ་འགོ་གི་ཡོད་པ་རེད། 
 གཉིས་པ་དེ་བོད་གཞིས་བེས་གཉིས་ཀི་བར་དུ་འབེལ་ཐག་དེ་ལབ་ཀི་ཡོད། ང་རང་ཚོ་ལ་ད་ལྟ་བོད་གཞིས་བེས་གཉིས་
ཀི་དབར་སེར་སྐུད་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ། བོད་ཀི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་འཁྲིད་བ་ཆེན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་
དུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གི་བཀའ་དིན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྐད་ཡིག་མི་རིགས་ཀི་འདུ་ཤེས་བརེ་བ་དེའི་
ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོའི་བར་གི་འབེལ་བ་དེ་མུ་མཐུད་གནས་བཞིན་པ་དང་། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཞུང་
ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་པའི་བོ་སྟོབས་སེས་ཀི་ཡོད། གལ་སིད་ང་ཚོའི་དབར་གི་འབེལ་བ་དེ་ཉར་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ངས་སྔོན་མ་
བཤད་པ་ལྟར་རྒྱ་མི་མང་གཙོ་དོན་གཉེར་ཅན་ནང་བཞིན་གཅིག་འོག་གཅིག་ལ་མ་འདུས་པར་སོ་སོ་སོ་སོའ་ིསིག་འཛུགས་རེ་
བཙུགས་ཏེ་ནུས་པ་གང་ཡང་ཐོན་མི་ཐུབ་པ་ཆགས་ཉེན་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོས་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་དབུ་འཁྲིད་རྣམ་པ་དང་
ཆོས་བརྒྱུད་དང་ཆོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་བར། ལུང་ཚན་ཕན་ཚུན་བར་འགལ་ཟླ་མི་ཡོང་བ་བེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་
འདུག དེ་བཞིན་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་སོ་སོའ་ིསོག་ལས་ར་ཆེ་བ་བརིས་པའི་ར་བའི་བ་མ་དང་དབུ་འཁྲིད་རྒྱལ་སིའི་སྟེང་དུ་
མཚན་མཐོང་ཅན་ཡོད་པ་འདི། མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་ཁ་ཐོར་འགོ་མི་དགོས་པར་ང་ཚོའི་མི་རིགས་འདི་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀར་རོག་
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རོག་སོད་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་གཞུང་དེ་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་ངོ་བོར་
གྱུར་བའི་བོད་ཀི་གནད་དོན། ང་རང་ཚོས་གནད་དོན་དེ་དག་ཐོག་ལ་ཉིན་རྟག་པར་སོད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་མིས་བོད་ཀི་གནད་དོན་
འདི་གང་འད་ཡིན་ནའང་སང་མེད་དུ་གཏོང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སིད་བྱུས་དེར་འགྱུར་བ་གཏོང་ས་རེད་དམ། 
གཏོང་ས་མ་རེད་ཟེར་ནས་སྒུག་དགོས་རྒྱུ་མ་རེད། ཁོ་ཚོས་ངེས་པར་དུ་བོད་ཀི་གནས་ཚུལ་འདིར་ཐག་གཅོད་མ་བས་ན་འགིག་ས་
མ་རེད་བསམ་པ་དེ་ང་ཚོས་བཟོ་དགོས་རེད། དེ་ལྟར་མ་བཟོ་ན་རྒྱ་མིའི་འགོ་འཁྲིད་ཚོས་ཆབ་སིད་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་གཏོང་ས་
རེད། དེ་གཅིག་པུར་རེ་བ་དང་བསྒུགས་བསད་ན་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདིར་
སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་བཤད་པ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
སི་འཐུས་བཀ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བཀ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གིས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་
ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། ར་བའི་མང་པོ་ཞིག་ད་ལྟ་གོང་དུ་སི་འཐུས་རྣམ་པས་གསུངས་པ་དེ་དག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བ་
དང་སྦྲགས་དམིགས་བསལ་བསར་འདོན་བེད་དགོས་མི་འདུག ང་ཚོའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འདིའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ཕོགས་ནས་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་བས་ཏེ་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་བཅུ་གཉིས་བཅུ་གསུམ་བཏོན་དགོས་རྒྱུ་དེ། དགུང་
ལོ་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་པའི་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྐུ་ངལ་བསོན་པའི་འབས་བུ་དང་། དེའི་ཐོག་
ལ་བ་ཆེན་རྣམ་པ། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་ལོགས་ལ་གནས་པའི་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་མི་མང་དེ་ཚོའི་སེམས་ཤུགས་མ་ཆགས་པ་
བས་ཏེ་རོག་ར་གཅིག་སིལ་བས་ནས་བསད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་འབས་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་བེད་
དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ཆ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ་དབང་ཡོངས་
རོགས་ང་ཚོ་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བས་པའི་དབུ་འཁྲིད་ལ་གསོལ་རས་གནང་དུས། དེའི་ལམ་གི་ཐོག་ཏུ་ཤར་བསོད་བེད་
དགོས། ང་ཚོ་བོད་མིའི་འཐབ་རོད་དང་། བོད་ཀི་དཀའ་རོག་སེལ་ཐབས་ཀི་འགན་ཁུར་དེ་ང་ཚོའི་ཕྲག་པའི་སྒང་ལ་སེབས་བསད་
ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། དངོས་གནས་དང་གནས་ང་ཚོས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་དེ་མཉམ་དུ་ལག་གདང་དཔུང་སིག་བས་ཏེ་འགོ་ཐུབ་
ཀི་འདུག་དང་མི་འདུག་བལྟ་དགོས་རྒྱུ་ནི། བཙན་བོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དེ་ལ་རག་ལས་བསད་ཡོད་པ་རེད་
བསམ་གི་འདུག ང་ཚོའི་བཙན་བོལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འདིར་རྒྱ་ནག་ཕོགས་ནས་ག་རེ་བཤད་ཀི་ཡོད་རུང་མེད་
རུང་། དོན་དམ་པའི་ཐོག་ལ། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གིས་ངོས་ལེན་དང་རྒྱབ་སོར་ཡིད་ཆེས་ཡོད་བསད་པའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་རེད། 
དེའི་གདེང་སོབས་ང་ཚོ་ལ་ཡོད་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོའི་བེད་སྟངས་དང་ལས་སྟངས་ཤིག་ལ་བརྟེན་ནས། གཞིས་
ལུས་སྤུན་ཟླ་མི་མང་ལ་སེམས་ཤུགས་ཆགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། བོད་ཀི་ར་དོན་གི་འཐབ་རོད་དེ་ག་པར་སེབས་
ཀི་རེད། རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། རྒྱ་མིའི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་དངོས་ཤུགས་རྒྱུ་གསུམ་ནས། ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་
བཏོན་ཏེ་བོད་མི་དེ་ཚོའི་བོ་འགུག་ཐབས་བས་པ་རེད། བོ་འགུག་ཐབས་བས་པ་དེའང་། འཁྲབ་ཁྲིད་ནང་བཞིན་བས་པ་ལས་དོན་
དམ་པའི་འབད་བརོན་ཞིག་བེད་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད་ལ་བས་ཀང་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁོ་ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་
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བོད་མི་དེ་ཚོར་གཉའ་གནོན་བཤུ་བཞོག་གཏོང་རྒྱུ་དང་། སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་གཏོང་རྒྱུ། དག་གནོན་བེད་རྒྱུ་དེ་ལམ་ཁ་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཡིན་ཙང་། ང་ཚོས་དེ་འདའི་གཞིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་མི་མང་དེ་ཚོའི་ཆོད་སེམས་དང་སྙིང་སྟོབས་ལྷག་
བསམ་དེ་དག་ལ་ང་རང་ཉིད་ཀི་ངོས་ནས་གུས་བཀུར་དང་རེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 ཁོ་རང་ཚོར་སེམས་ཤུགས་དང་ལྷག་བསམ་རི་བཙུགས་པ་ནང་བཞིན་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་སྙིང་སྟོབས་ཡིན་པར། སི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་སྐུ་ལས་བསོན་པའི་དགོངས་གཞི་དེའི་འོག་ལ་ཤར་བསོད་བས་པ་ཡིན་ན། 
ལོ་ག་ཚོད་ཅིག་འགོར་གི་ཡོད་ནའང་མི་རིགས་ཤིག་གི་འཐབ་རོད་དེ་མུ་མཐུད་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོར་མངོན་གི་ཡོད།  ང་
ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་དེ་ Israel ལ་དཔེ་ལྟ་བཞིན་འདུག་ཟེར། Israel ཡི་མི་ཚང་མ་
འཛམ་བུ་གིང་ས་གནས་མང་པོར་ཁ་གམ་སྟེ་ལོ་ངོ་ཉིས་སྟོང་ལྷག་ཅིག་ཕིན་ནའང་མཐའ་མ་ཡུལ་ལུང་ཞིག་ཏུ་བཟོ་ཐུབ་པ་རེད། ང་
ཚོས་དེ་འད་ལ་དཔེ་ལྟ་བཞིན་ཡོད་ན། ང་ཚོས་འཐབ་རོད་དེའང་། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཁག་གཅིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་
བཞིན་རེད། ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུ་ཟེར་བ་དེ་མི་རིགས་ཤིག་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་འཐབ་རོད་ངོས་ནས་རིང་པོ་ཞིག་ར་བ་ནས་མ་
རེད། ཡིན་ནའང་། ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་དེ་ཕིའི་ལུང་པ་ཞིག་གི་ནང་ལ་གམ་ཏེ་གནས་ཡོད་དུས། ང་ཚོས་འགན་ཁུར་གི་ལྟེ་བ་དེ་མི་
རིགས་དང་སིག་འཛུགས་དེ་ཚོ་མ་འཐོར་བ་བས་ཏེ་གནས་ཐུབ་པར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འད་ལ་
བརྟེན་ནས། ག་དུས་ཡིན་ནའང་བསམ་གི་ཡོད། ང་ཚོ་སི་འཐུས་ཚོགས་འདུ་དེ་འད་ཙམ་མ་ཡིན་པར། བཀའ་སི་ལྷན་རྒྱས་
བཞུགས་གདན་གོར་མོའ་ིལྷན་འཛོམས་རིགས་གནང་སྟེ་ཁ་གསལ་གཏིང་གསལ་དང་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་གིས་ང་ཚོའི་དཀའ་
ངལ་སེལ་ཐབས་ལ་ཐབས་ཇུས་གང་འད་དགོས་པ་དང་། ལངས་ཕོགས་གང་འད་ཞིག་འཛིན་དགོས་ཀི་འདུག ཅེས་པའི་སྐོར་གོས་
བསྡུར་གནང་དགོས་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དན་གི་ཡོད། དེ་ཡང་སྐབས་སྐབས་སུ་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ་དང་། བཀའ་
ཤག་ལྷན་རྒྱས་བར་ལ་དེ་འད་ཡོང་བསད་ཡོད་པ་རེད། སི་འཐུས་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་འདི་འད་ཞིག་འཛོམས་པའི་སྐབས་ལ་བཀའ་སི་
ལྷན་རྒྱས་དབར་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་འགན་ཡོད་པ་གཞུང་ཞབས་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། དེ་འད་ཡོད་པའི་
ཐོག་ལ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་གནང་ན་ཐུགས་ཕན་གསོས་པོ་ཞིག་མི་ཡོང་ངམ་དན་གིན་འདུག གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་ཚོ་ཚང་མ་དཀིལ་
འཁོར་གཅིག་གི་ལྷ་ཚོགས་རེད། གཅིག་གི་གཅིག་ལ་སྦས་རྒྱུ་དང་གསང་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
 རྒྱ་ནག་གིས་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་བཏོན་པའི་ཐད་ལ་བཤད་རྒྱུར་འཛམ་བུ་གིང་ནང་ལ་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་ཞེས་འདོན་རྒྱུའི་
ལམ་སོལ་ནི་མང་ཚོགས་ནང་ལ་བསམ་ཚུལ་ཞིག་དང་། གཞུང་གི་དང་པོ་མ་བས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རིགས་ཕོགས་ལྷུང་གི་གནས་
ཚུལ་དེ་འད་ཡོད་བསད་པ་མ་ཡིན་པར། དངོས་དངོས་རེན་རེན་གི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་ག་རེ་ཡིན་མིན་དང་། མི་ཚང་མས་ཆ་འཛིན་
བ་ཆོག་པ་ཞིག་དང་། དེ་ནས་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་ཟེར་བ་འདོན་སོལ་ཡོད་པ་རེད། མང་ཚོགས་ཡིན་ནའང་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་དེའི་ནང་
ལ་དེ་གསལ་འདུག་ཅེས་དངོས་གནས་གཞི་འཛིན་ས་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ངོས་བཟུང་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་བཏོན་བཞག་ཡོད་པ་དེར་གང་ལྟར་ཁོང་ཚོའི་ངོས་ནས་གངས་ཀ་བགང་བའི་ཆེད་དུ་གཅིག་བཏོན་བཞག་པ་ཙམ་
མ་གཏོགས། ང་ཚོ་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོས་དེའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་དག་ལ་ངོས་འཛིན་དང་ངོས་ལེན་ནམ་ཡང་
གནང་གི་ཡོད་མ་རེད་ལ། བོ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་འཛམ་གིང་མི་མང་ཚོ་རེད། གཞུང་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་ཚོའི་ནང་དུ་བཤད་ཡོད་
པ་དག་ལ་བདེན་པ་ཞིག་དང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་པར་ར་བ་ནས་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་དེའི་ནང་
ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕོགས་ཀི་སིད་བྱུས་ག་རེ་ཡིན་པ་དེ་དངོས་ཡོད་ཅིག་ཡིན་པ་ལས། དེ་མ་ཡིན་པའི་བོད་མི་ཚོའི་རྒྱ་ནག་ཐོག་ལ་
བལྟ་སྟངས་དང་བསམ་ཚུལ་འཛིན་སྟངས་སོགས་ལ་བོ་ཉེ་པོ་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་བཤད་
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བཞིན་པ་ལྟར་བོད་ནང་ལ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་རེ་འདུག་མི་འདུག་དེ་བོ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་ཐོག་དང་། ཕོགས་ལྷུང་སངས་
པའི་རྒྱལ་སིའི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ལྟ་སྐོར་དུ་བཏང་སྟེ་ལྟ་ཞིབ་བེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཞིག་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གི་བེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ནས་དངོས་གནས་དང་གནས་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་ཁ་ཐུག་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཕོ་རྒོད་པོ་རེད། དེ་ནས་
རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྦས་རྒྱུ་དང་སྐུང་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཀི་རེད། དེ་འད་ཞིག་མ་བས་བར་དུ། དེ་བཞིན་གི་
མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་བོད་ནང་ལ་ལྟ་སྐོར་དུ་འགོ་བར་འབད་བརོན་བས་པ་རེད་དེ་དུས་ད་
ལྟའི་བར་དུ་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད། མི་གཏོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེའང་ཁོང་ཚོར་སྟོན་མི་རུང་བ་ཞིག་དང་། བཤད་མི་རུང་བ་ཞིག ཐུག་
མི་རུང་བ་ཞིག སྦས་རྒྱུ་དང་སྐུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་གསལ་རང་དང་། ཟུར་བལྟས་ལེབ་མཐོང་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། གལ་
ཏེ་དེ་འད་མེད་པ་ཡིན་ན། བོད་ནང་ལོག་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚང་མ་སིད་པོ་ཞེ་དག་ཡོད། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། ཆོས་དད་རང་
དབང་ཡོད་ན། དེ་ཚོ་ལྟ་སྐོར་དུ་གཏོང་བར་མི་འོས་པ་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། འཛམ་གིང་རྒྱལ་སིའི་འགོ་བ་མིའི་
ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ས་ཡིག་བརྒྱབས་ཏེ་རྒྱལ་སིའི་ཁྲིམས་ཐོག་འོག་ཏུ་བཞག་ཡོད་པའི་སིག་འཛུགས་ཅིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཚོགས་མི་གཅིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་འབྲུ་དོན་ལག་ལེན་བསྟར་བ་ཡིན་
ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མཚན་མཐོང་ལ་ཡག་ཏུ་འགོ་བ་ལས་གནོད་སོན་གང་ཡང་འགོ་ཡི་མ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་ལ་
བདེ་འཇགས་དང་བརྟན་ལྷིང་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། བོད་མི་ཀུན་གི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་དངོས་གནས་དང་གནས་བོད་མི་རིགས་དེ་ལ་
རང་དབང་དགོས་ཀི་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་རེ་འདུན་ཞུས་ཀིན་ཡོད་པ་
རེད། ལྷག་པར་དུ། རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་ཚོས་ཞལ་ཆེམས་ཀི་ལྟེ་བ་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ངས་
བལྟས་ན་རྒྱ་མིས་བཏོན་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག མགོ་སྐོར་གཏོང་བའི་ཆེད་དུ་བིས་ཏེ་བཏོན་གི་ཡོད་པ་མ་གཏོགས། དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད་བསམ་པ་དན་གི་མི་འདུག གལ་སིད་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་བེད་
ཕོད་པ་ཡིན་ན་དངོས་གནས་དང་གནས་བོ་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ང་རང་གི་ངོས་ནས་དན་གི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ། བོད་ནང་
ལ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་གི་གངས་འབོར་གི་ཆ་ནས་ ༡༤༢ བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ལྷག་བསམ་དང་ཆོད་
སེམས། སྙིང་སྟོབས་དེ་དག་ལ་བཀའ་དིན་དང་རེས་དན་དང། དེ་ཚོ་འགེལ་བཤད་བེད་དགོས་ན་ཚིག་གིས་མི་འདང་བའི་གནས་
ཚུལ་རེད། དེ་འད་བའི་ལྷག་བསམ་དང་ཆོད་སེམས་ཤིག་ཡོད་མཁན་ཚོས་བཞག་པའི་ཞལ་ཆེམས་དེ་དག་ལ་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་
ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་གསལ་བ་ནང་བཞིན་གིས་ག་ཚོད་ཅིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀིན་འདུག དེ་ཚོར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རེད། དེ་
གང་འད་བས་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་རེད། ལས་འགན་དེ་བོད་མི་ཡོངས་ལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་
ཡོད་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དེ་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་འགོ་འཁྲིད་མཁན་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། ང་
ཚོས་དེ་དག་གང་འད་བས་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མེད་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེར་བརྟེན་གནས་ཚུལ་
དེའི་ཐད་ལ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་དགོས་ཀི་མི་འདུག བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དེ་བོད་མིའི་དཀའ་རོག་སེལ་མཁན་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་
ལ་གནས་པའི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གིས་ངོས་ལེན་དང་རྒྱབ་སོར་ཡོད་བསད་པ་ཡིན་པ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གསལ་པོ་བཟོས་བཞག་
ཡོད་དུས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགོ་འཁྲིད་ཚོའི་ངོས་ནས་བོད་ཀི་དཀའ་རོག་སེལ་རྒྱུ་བོད་མི་རིགས་ཀི་བསམ་འདུན་དང་མཐུན་པ་
ཞིག་གི་ཐོག་ནས་སེལ་ཐུབ་པར་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཞེ་དག་རེ་བསམ་གི་ཡོད། 
 དེ་དང་ཆབས་གཅིག་རང་ཉིད་སི་འཐུས་མ་བས་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། སི་འཐུས་ཆགས་ཏེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་
ཐེངས་དང་པོའ་ིགཏམ་བཤད་བཤད་དུས་སྐབས་ཡིན་ནའང་རེད། སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་མཁན་ཚོར་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུ་
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དང་། དེ་ནང་བཞིན་གིས་དེ་དག་གི་རླབས་ཆེན་གི་མཛད་རེས་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཆོད་སེམས་དང་དགོངས་གཞི་རྒྱ་
ཆེ་དེ་དག་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་གནང་སྟེ་བོད་མི་རིགས་ཀི་དོན་དུ་ཕག་ལས་གནང་བ་ཡིན་ན། ཕག་ལས་དེ་ནུས་པ་ཆེ་རུ་ཡོང་ཐུབ་ཀི་
རེ་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས། སྙིང་ཁོངས་རུས་པའི་གཏིང་ནས་སོ་སོའ ་ིརེ་བ་ལ། ད་ལྟ་བར་དུ་ ༡༤༢ སྐུ་ལུས་མེར་
བསེགས་གནང་ཚར་བ་རེད་དེ། དེ་ནས་བཟུང་སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་བར་མཚམས་ཆོད་ཐུབ་པ་ཞིག་ལ་རེ་བ་བེད་ཀི་ཡོད། 
གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་མཉམ་དུ་བསོད་དུས། རྒྱ་ནག་གཞུང་དེ་ལ་གོ་ཤེས་ཉན་ཤེས་ཡོད་མཁན་
ཞིག་དང་། དེ་དག་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན་སྔོན་མ་ཝི་ཏི་ནམ་
གི་དགེ་སོང་གཅིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་བར་བརྟེན་ནས་ཝི་ཏི་ནམ་གི་དམག་འཐབ་དེ་མཚམས་གང་འད་ཞིག་ཆད་
ཡོད་མེད་དེ་འདིར་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་མ་རེད། ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་དེ་ཉུང་ཉུང་རེད། ད་དུང་ཉུང་དུ་འགོ་མི་དགོས་པ་ཞིག་
དང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་བ་དེ་མཚམས་ཆོད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ང་རང་གིས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་དག་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། དེ་
རིང་གཞུང་འབེལ་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ། མདུན་གི་
སྔོན་གེང་དང་གོས་ཆོད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡོད། གོས་ཆོད་ཀི་དོན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁྲིད་ཚོས་བོད་དང་བོད་མིའི་ཐོག་འཛིན་པའི་མི་རིགས་མཉམ་
སེས་དང་མི་སེར་སེལ་ཡུལ་སོགས། མཁྲེགས་འཛིན་དང་དམ་དག་ཅན་གི་སིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་དང་། བོད་མིའི་མངོན་འདོད་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་བོད་རྒྱ་གཉིས་སྨན་གི་བཟང་ཕོགས་ཀི་འགྱུར་བ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་
གཏོང་དགོས་པ་དང་། ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་ཆུང་སིད་རིན་པོ་ཆེས་བོད་ནང་ཉེས་མེད་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་སོགས་ཀི་སྡུག་
སྦྱོང་མྱོང་བཞིན་པ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་གོད་གོལ་གིས་རྒྱལ་སིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་འགོ་བ་མིའི་སི་མཚུངས་ཀི་ཐོབ་ཐང་ངེས་པར་
དགོས་པ་དང་། བོད་ཀི་གནད་དོན་སི་ཡོངས་ལ་བསམ་གཞིག་ནན་ཏན་གིས་བོད་རྒྱ་ཕན་ཚུན་ཞི་འཇམ་ངང་འབེལ་མོལ་གི་ཐོག་
ནས་ཐག་གཅོད་གང་ཡོད་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་གསུངས་འདུག 
 སིར་བཏང་ཚིག་འདིའི་ཆ་ནས་བཤད་ན་ང་ཚོ་ལ་དགོས་རྒྱུ་དངོས་གནས་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་གང་
མྱུར་ཇེ་མགོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་པ། དེ་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བཤད་སྟངས་དང་སིད་བྱུས་དང་དེ་ཚོ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དེ་ང་རང་ཚོ་ལ་དགོས་པ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
དེ་དགོས་པ་ཞིག་ལ་བརི་ཡི་ཡོད་ན་མེད་ན་བསམ་གི་འདུག དོགས་པ་དེ་འད་འདུག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀང་མི་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
ངོས་ནས་དེ་འད་ཞིག་བེད་ས་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་དེའང་མི་འདུག དེ་ནས་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་སྔོན་
གེང་གི་ནང་དུ་ལུང་དངས་བཞག་པའི། ཤོག་བུ་དཀར་པོའམ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཟེར་བ་དེའི་ནང་དུ་ག་རེ་གསུངས་འདུག་ལབ་ན། 
དབུ་མའི་ལམ་གི་ངོ་བོ་ནི་ཀྲུང་གོ་ཁ་བལ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་རེད། ཞི་བདེ་དང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལྟར་སང་། ཀྲུང་དབང་སིད་གཞུང་གིས་ཏཱ་
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ལའི་སེ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པར་འཛིན་པའི་སིད་ཇུས་ཟེར་བའི་ས་བཅད་ཆེ་ཁག་ལྔ་དེར་འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་བཞག་པ་དེ་རེད། མང་
པོ་ཞིག་གིས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་དང་དེ་ལ་ཚད་གཞག་ས་དང་གཞི་འཛིན་ས་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་རེད་གསུངས་སོང་། དེ་ཚོའང་
དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཚིག་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 ཡིན་ནའང་གང་ལ་ཚད་འཛིན་ས་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཁོ་རང་ཚོའི་ལག་པར་ཡོད་པའི་ཐག་
གཅོད་བ་རྒྱུའི་ཁ་ཕོགས་དེ་ལ་ང་ཚོས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཀི་གནས་བབ་དེ་ཚོ་ལ་ཁོ་
རང་ཚོས་འགེལ་བཤད་འད་དང་མི་འད་བརྒྱབས་ཀང་ལོ་རྒྱུས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་རྒྱུ་མེད་ཙང་། འགེལ་བཤད་དང་རྫུན་མང་པོ་
ཞིག་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཁོ་རང་ཚོས་ག་རེ་བ་རྒྱུ་ཡིན་པ། མ་འོངས་པར་གནས་སྟངས་ག་རེ་བ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་ཁོ་རང་ཚོའི་
ཐག་གཅོད་ཀི་ཁ་ཕོགས་དེའི་ནང་ལ་ཡང་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་འད་བེད་དུས་ང་རང་ཚོའི་སིད་བྱུས་
དེ་བསམ་བོའ་ིནང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ༡༩༧༤ ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ལོ་ངོ་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་འགོ་བསད་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་འདའི་རིང་
ལ་གང་ལྟར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་སིད་བྱུས་དེ་ལ་ལྟ་སྟངས་དེ་ངས་བལྟས་ན་གསལ་པོ་རང་རེད་བསམ་གི་འདུག ཐག་གཅོད་
བེད་རྒྱུའི་རེ་བ་དེ་ཡང་གང་འད་ཞིག་ཡོད་མེད་ངས་བལྟས་ན་གསལ་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་དེ་རིང་
འདི་བརྒྱུད་ནས་བཤད་རྒྱུར་གཞུང་གི་དབུ་ཁྲིད་མཁན་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་ལས་དོན་གི་ཐོག་
ལ་ཧ་ཅང་གི་མཁས་པ་ཡོད་བསམ་མཁན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་རེད། མང་པོ་ཞིག་གིས་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་བཀའ་
མོལ་དེ་དཔེ་མི་སིད་པའི་མང་པོ་གནང་བསད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཞི་ཅིན་ཕིན་གཅིག་པུའི་གནད་འགག་ཐོག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན་
ཡོང་ས་རེད། ཡག་ས་རེད། རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་གི་པ་ལགས་དེ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་དད་པ་ཡོད་རེད། 
བསྔོ་རྟེན་ཕུལ་བ་རེད། ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཀང་ཕུལ་བ་རེད་སོགས་དེ་འད་མང་པོ་ཞིག་གསུང་བསད་དུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་ངོས་ནས་
ཀང་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་ཚོར་གི་འདུག ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་དེང་སང་དོན་དངོས་པོའ་ིཐོག་ལ་
བོད་ནང་གི་མི་མང་གི་ངོས་ནས་ཞི་ཅིན་ཕིན་ལ་ལྟ་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་ཞི་ཅིན་ཕིན་གིས་
བོད་དོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་གི་སྒང་ལ་ལྟ་སྟངས་གང་འད་ཞིག་འཛིན་གི་ཡོད་པ་རེད། ཐག་གཅོད་གང་འད་བེད་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། ལས་དོན་གང་འད་ཡོད་མེད་ང་རང་ཚོས་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་འདི་གར་འགེལ་བཤད་དེ་ཚོར་ཧ་ཅང་
གི་དག་སང་འད་མང་པོ་ཞིག་གནང་བསད་དུས། ཁ་ཕོགས་རད་དེ་གང་ཞིག་ལ་འགོ་ཡི་ཡོད་དམ་བསམས་ནས་ཐེ་ཚོམ་དང་དོགས་
པ་དེ་འད་སེ་ཡི་འདུག་ཅེས་མི་ཞུ་ཐབས་མེད་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་སོང་། 
 དེ་ནས་གཉིས་པ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ང་ཚོའི་སིད་བྱུས་ལ་མོས་མཐུན་བེད་ཀི་མི་འདུག་ན། ང་ཚོར་བ་རྒྱུ་གཞན་
གང་ཡོད་དམ། ཡང་ན་དེ་ག་རང་དུ་སོད་དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་དེ་ཡང་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པའི་ཚད་ཅིག་ལ་སེབས་ཡོད་པར་ངས་
དན་གི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ང་ཚོའི་སིད་བྱུས་ལ་ལྟ་སྟངས་དེ་ཚོ་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། 
སྐབས་རེ་སྐབས་རེ་ང་རང་ཚོའི་ང་རང་ཚོའི་སིད་བྱུས་ལ་ལྟ་སྟངས་དེ་ཁད་མཚར་འད་ཞིག་མེད་དམ་བསམ་ནས་ཐེ་ཚོམ་དེ་འད་ཟ་
སོང་། དཔེ་བཞག་ན་ད་ལོ་ང་རང་ཚོའི་གཞུང་འབེལ་གི་སིད་བྱུས་ཀི་སྐོར་ལ་གཞས་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། རེད་ཐང་སྒང་ལ་མེད་
པ་གཅིག་ཀང་མི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་འད་དང་སྦྱར་ནས་བཤད་ཡོང་དུས། ཕལ་ཆེར་དངོས་གནས་ཕྲུ་གུས་རེད་མོ་རེད་བེད་ཀི་ལག་ཆ་
ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་ཚར་མེད་དམ་བསམ་ནས། དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་དེ་མཚུངས་ཆོས་དང་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་སྦྱར་
ཡོང་དུས། ང་རང་ཚོས་ཀང་དེ་ཕྲུ་གུའི་རེད་མོ་རེད་བེད་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་བརི་བཞག་གི་མེད་དམ་བསམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་དེ་འད་སེས་
སོང་། དེ་འད་ཡིན་མིན་མི་ཤེས། འོན་ཀང་ཕལ་ཆེར་ང་རང་གིས་གོ་བ་དེ་འད་ལེན་སོད་ཀི་ཡོད། ཡང་ཕོགས་གཅིག་ནས་དངོས་
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གནས་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་མེད་དམ་བསམ་པའི་ཚོར་སང་ཡང་བྱུང་སོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་འདི་ཚོ་སེམས་འཚབ་རེད། གནས་
སྟངས་འདི་ཚོའི་ཐོག་ནས་གང་ལྟར་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ཁ་གསལ་པོ་བས་ནས་བཤད་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལན་གཅིག་ཙམ་མ་
ཡིན་པར་ལན་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མར་ཐག་བཅད་ནས་བཤད་བསད་པའི་སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་གང་ལྟར་ངེད་ཚོ་ལ་གསལ་པོ་རེད་བསམ་པ་ང་རང་
ངོས་ནས་དན་གི་ཡོད། དེ་ལས་ལྷག་པ་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་དེ་ཤོག་བུ་དཀར་པོ་ཙམ་རེད། ཁོང་ཚོས་དེ་རྫུན་མ་རེད་ཅེས་བཤད་
བསད་ན་ལོ་རྒྱུས་ཀི་གནས་བབ་དང་འགེལ་བཤད་ཀི་ཆ་ནས་བདེན་པ་རེད་ལ་ང་ཚོས་བཤད་བཞག་པ་བཞིན་རྫུན་མ་རེད། ཡིད་
ཆེས་སེ་ཆོག་གི་མ་རེད་ཀང་། འོན་ཀང་ཐག་གཅོད་ཀི་རང་བཞིན་གི་གནད་འགག་དེ་དེ་འད་ལག་པ་འཆང་ས་མེད་པ་ཞིག་ཨེ་ཡིན་
ནམ། དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་དེ་རིང་བཤད་དགོས་པའི་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་རང་ཚོ་ང་རང་ཚོ་མགོ་སྐོར་མང་པོ་ཞིག་ཐེབས་
བསད་ན། དེའང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་མེད་དམ་བསམ་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་བྱུང་སོང་། དེ་བཤད་སྟངས་ཀི་ཆ་ནས་
ཏོག་ཙམ་མ་འགིག་པ་ཡོད་ན་དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་དང་འབེལ་ནས་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་གཅིག་གིས་འདི་གསུངས་སོང་། ཁ་
ཤས་ཀིས་བཤད་ན་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ང་ཚོ་བོད་ནང་གི་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་སིལ་བ་ཟེར་བ་དེའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ནས་
བཤད་ན་ཧ་ཅང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡིན་གི་རེད། བོད་རང་སོང་ལོངས་ཀི་གནས་བབ་ནས་བཤད་ན་ཅུང་ཙམ་ལས་ས་བ་མེད་དམ་
ཞེས་དགོངས་ཚུལ་ཡོད་མཁན་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་བཞིན་ང་ལ་ཡང་དེ་འད་འགའ་ཞིག་བྱུང་སོང་། ཡིན་ནའང་གོང་དུ་གསུང་མཁན་
གི་ཕག་སྦྲེལ་དེ་དང་ངེད་གཉིས་ཀི་ངོས་ནས་དེ་ལ་ལྟ་སྟངས་རད་དེ་ཁག་ཁག་རེད་འདུག སྔོན་མ་ཡིན་ན་ངས་དེ་གནད་འགག་ཆེན་
པོ་ཞིག་ལ་བརི་ཡི་ཡོད། འོན་ཀང་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དེ་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་
བ་རྒྱུ་དེ་ཙམ་རེད། འོན་ཀང་ངས་’’དེ་ཙམ་རེད་’’ཟེར་དུས་དེ་སྡུག་ཅག་རེད་ཟེར་གི་མེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་
བོད་རང་སོང་ལོངས་དང་དེའི་ཕི་ལོག་གཉིས་བསྡུར་ཏེ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ཉམས་རྒུད་གང་ནས་འགོ་
ཡི་འདུག གང་དུ་གནས་སྟངས་ཛ་དག་པོ་ཆགས་འདུག ག་རེའི་ཕོགས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་འདུག གལ་ཏེ་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་
དང་ནུས་པ་ཡོད་པ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀང་སོད་ཀི་འདུག་ན། བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པའི་དུས་ཤིག་ལ་སེབས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་ངས་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་ན། བ་དེའི་ཉལ་སྟངས་ལ་བལྟས་ན་བེའུ་དེ་ཤི་རོ་རེད། དེ་
ཙམ་ཡང་རེ་རྒྱུ་ཡོད་ས་མ་རེད་བསམ་པའི་བསམ་བོ་དེ་འད་ང་རང་ལ་ཡོད་ཀང་གལ་སིད་རག་གི་འདུག་ན། ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་
དང་བསྟུན་ནས་བེད་དགོས་རེད། ང་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་བོད་ཀི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུ་དང་དེའི་ངོ་བོ་མ་བརླགས་
པ་བ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ན། གང་དུ་ཉམས་ཆག་འགོ་ཡི་འདུག དེའི་ཉམས་ཆག་འགོ་ཡི་ཡོད་ས་དེ་ལ་ང་ཚོས་བལྟ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ལ་ཡང་
གནད་འགག་ཅིག་ཡོད་རྒྱུ་རེད་བསམ་དན་གི་འདུག དེ་འདའི་རེ་བ་དེ་གལ་སིད་རྣམ་པ་ཚོས་གཟིགས་ཀི་ཡོད་ན། ངས་དེ་འདའི་རེ་
བ་གང་ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ཁེད་རྣམ་པས་དེ་འདའི་རེ་བ་གཟིགས་ཀི་ཡོད་ན། དེ་འདའི་སྒང་ལའང་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་ས་རེད། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གི་སྐོར་ལ་གང་ནས་ཉམས་ཆག་འགོ་ཡི་འདུག ཆོས་དང་རིག་གཞུང་
གི་ཐོག་ལ་གང་ནས་ཉམས་ཆག་འགོ་ཡི་འདུག ཕིའི་དངོས་པོའ་ིཡར་རྒྱས་ཀི་ཐོག་གང་ནས་ཉམས་ཆག་འགོ་ཡི་འདུག མིའི་བསམ་
བོ་གཏོང་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་གང་དུ་ཉམས་ཆག་འགོ་ཡི་འདུག ཞིས་བེས་བར་གི་འབེལ་ལམ་གི་ཐོག་གང་ནས་ཉམས་ཆག་འགོ་
ཡི་འདུག གང་དུ་དཀའ་ངལ་ཛ་དག་འཕྲད་ཀི་འདུག་པ་དེར་བསམ་བོ་ངེས་པར་དུ་གཏང་ནས། དེའི་ཐོག་ལ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་
གནང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ན། གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད་ན་གནང་རྒྱུར་ཕིས་དགས་མེད་ན་ཡང་སྔ་དགས་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་
བྱུང་སོང་། དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད་དན་གི་འདུག དེ་ནས་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ད་ལྟའི་སྔོན་གེང་འདི་ཡི་ནང་དུ་ཚིག་ཅིག་ཡོད་
རེད། འདི་ནི་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རང་ཡུལ་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་༸ཞབས་སོར་གང་མྱུར་འཁོད་ཐུབ་
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པ་ཞེས་སིར་བཏང་གི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ངོས་ནས་འབོད་ཚིག་དང་རེ་བ་ཆ་རེན་དེ་ཚོར་གཞིར་བཞག་ནས་རེད། བཀའ་
ཤག་ངོས་ནས་དེ་འད་མང་པོ་གསུངས་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེའི་བཀའ་མོལ་དེ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་ཐོག་མར་
གསུངས་ནས་ང་ཚོས་དེ་གཞི་རར་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ། འདི་འདའི་འབོད་ཚིག་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ནང་ལ་གསུངས་བསད་
པ་ཡིན། ངས་ཐག་བཅད་ནས་ཞུ་རྒྱུ་མིན་ཡང་། དེ་ལ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་པ་ཞུ་ཡི་ཡོད། སི་ཡོངས་ཀི་ང་
ཚོའི་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གི་གནས་སྟངས་འདི་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་དྲུག་ང་བདུན་ཞིག་གི་རིང་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་མ་ཐུབ་པ་དེ་ལོ་ཁ་ཤས་
ཤིག་གི་ནང་ལ་འགོ་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་བརྒྱབས་མེད་ལ། མ་འོངས་པར་ཡང་ལོ་བཞི་ལྔ་ཞིག་གི་ནང་འདིར་འགྱུར་བ་
ཆེན་པོ་ཞིག་འགོ་ཡི་རེད་བསམ་གི་མེད། ཡིན་ནའང་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་ནག་ཡིན་ནའང་རེད། 
བོད་ནང་ཡིན་ནའང་རེད། ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་ཡིན་ན་ངོ་བོ་དང་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་
གི་རེད། དེ་འདའི་བར་ལན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ནང་གི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡིད་
ཆེས་དང་ཁོ་རང་ཚོར་ང་རང་ཚོ་ལ་མི་དགོས་པའི་ཤུགས་རེན་དེ་འདའང་ཐེབས་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་རེད་དན་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་
དུས་དེ་ཚོའི་སྒང་ལ་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཀང་ངོ་བོ་གང་འད་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་ཡིན་མིན་གི་གསལ་
བཤད་ཅིག་དགོས་འདུག ངས་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་བསམ་གི་ཡོད། ང་ཚོས་གནད་འགག་དེ་ཚོ་གསང་བཞག་པ་
ཡིན་ན་སྐད་ཆ་སྙན་པོ་རེད་ཀང་དོན་དག་ངོ་མའི་ཐོག་ནས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་ཡིན་ན་ངོ་བོ་གང་འད་
ཞིག་གི་ཐོག་ནས་གནང་གི་རེད། དེ་དུས་ཆབ་སིད་ཀི་བར་ལན་གང་འད་ཞིག་བསྟན་གི་རེད། ཁབ་ཆེ་ཆུང་གང་གི་ཕོགས་ནས་
བཤད་ཀང་ང་ཚོ་ད་ལྟ་སབས་བཅོལ་བ་ཞིག་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཕར་ཁ་ཐུག་འབེལ་བ་
ཡོད་པ་ཡིན་ན་སྐབས་དེ་དུས་ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་ངོ་བོ་དེས་འཛམ་གིང་གི་ནང་ལ་བར་ལན་གང་འད་ཞིག་སྟོན་གི་ཡོད་མེད། དེ་
ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡང་འཕྲལ་དང་ཕུགས་ཀི་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་གང་འད་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་དེའི་དགོངས་གཞི་ཞིག་ཏན་ཏན་
ཡོད་རྒྱུ་རེད། དེའི་གསལ་བཤད་ཅིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་དེ་ད་ལྟའི་དུས་
ཚོད་ལ་གང་ལྟར་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ངའི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་ལ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་
རང་བཞིན་གིས་ནམ་རྒྱུན་རྟག་པར་ཏོག་ཙམ་ཞིག་ཁ་ཕིར་བལྟས་འད་ཞིག་ཡིན་ས་རེད། ངས་བལྟས་ན་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་
མང་གིས་ང་ཚོ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཤུགས་འཕར་གི་ཡོད་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག ང་ཚོའི་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུའི་གཞི་ར་དེ་
གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་གཞི་ར་ལ་བཞག་དགོས་རེད་བསམ་གི་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་གཅིག་
ཡག་པོ་བེད་ས་རེད། ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་ཡག་པོ་བེད་དགོས་འདུག་བསམ་རྒྱུ་གཅིག་དང་། ཁོང་ཚོས་གཅིག་ཡག་པོ་བྱུང་མ་སོང་། 
ང་ཚོས་གཡུག་བཞག་གི་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་འདར་ངས་དུས་ནམ་ཡང་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡི་མེད། གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་དགོངས་
པ་བཞེས་སྟངས་དང་བསམ་བོ་གཏོང་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཚོའི་
བར་ལན་དེ་ནམ་རྒྱུན་གནད་འགག་ཆེན་པོས་གཏོང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དོན་དག་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་
ཡང་དཔེ་ཆ་བཞག་ན། ང་ཚོས་ཕི་ལོགས་ཀི་རྒྱ་མི་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་བེད་དགོས་རེད། གོགས་པོ་སིག་དགོས་རེད། རྒྱ་ནག་
གཞུང་ང་ཚོའི་དག་ཡིན་མ་གཏོགས་རྒྱ་ནག་མི་མང་ང་ཚོའི་གོགས་པོ་ཡིན་ལབ་ན། བོད་ནང་ལ་ཉི་མ་རེ་རེ་བཞིན་རྒྱ་དང་མཉམ་དུ་
བསད། རྒྱ་དང་གཉེན་སིག་བས། རྒྱ་དང་གོགས་པོ་བསིགས། རྒྱ་དང་ཚོང་ཤག་སིག་མཁན་དེ་འད་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་བར་
ལན་དེ་ལ་ང་ཚོས་ག་ཚོད་སོད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་བོད་ཀི་ས་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ལ་རྒྱ་ཡི་ཟ་ཁང་ནང་ལ་ཁ་ལག་མི་ཟ་
བ་དེ་འད་དང་། དེ་འད་བའི་ཚོང་ཁང་ནས་ཅ་ལག་མ་ཉོས་པས་ས་ཆ་མང་པོ་ཞིག་ནས་རྒྱ་མི་ཚོའི་ཚོང་བརིབ་འགོ་བའི་གནས་
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སྟངས་བྱུང་བསད་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་འད་བའི་གནས་སྟངས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་གཅིག་ལ་ང་ཚོས་གོགས་པོ་སིག་བསད་
པའམ། ཡང་ན་ང་ཚོ་ཕི་ལོགས་འདི་ཚོས་སིག་གི་ཡིན། ཁེད་རང་ཚོ་བོད་ནང་དུ་སིག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡིན་ནམ། 
ངས་བལྟས་ན་དེ་འད་མ་རེད། དེ་འད་བེད་དུས་ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ཤུགས་རེན་ག་རེ་
ཐེབས་ཀི་འདུག་པ་དེ་ཚོ་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུའི་གནད་འགག་རེད་དན་གི་འདུག དེ་འད་བེད་དུས་གནད་འགག་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་
བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ངའི་སྐད་ཆ་འདི་ཚོ་གཅིག་ཕན་ཐོགས་པོ་དང་སྙན་པོ་ར་
བ་ཉིད་ནས་ཡིན་གི་མ་རེད། འོན་ཀང་སེམས་ནང་དན་བསད་པ་དེ་རང་ཁ་ནས་བཤད་མ་བཞག་པ་ཡིན་ན་སིད་པོ་ཞིག་མི་འདུག 
གང་ལྟར་སེམས་ནང་དན་པ་དེ་རང་བཤད་བཞག་པ་ཡིན། དེ་འད་ཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་རང་ཚོས་བ་ཐུབ་རྒྱུ་
ངོ་མ་དེ་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། མགོ་ལ་བཞུགས་མཁན་དེ་ཚོས་གང་ལྟར་དམའ་མཐའ་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ལ་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་ག་ཚོད་གཅིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དེ་བཤད་ཐུབ་པ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་མ་གཏོགས། དེའི་རྒྱབ་ལོགས་སུ་
འབེལ་བ་ཞིག་དཔེ་ཆ་བཞག་ན། ང་རང་ཚོ་རྒྱ་དང་བོད་ཀི་བར་ལ་འབེལ་བ་བེད་མཁན་ཡིན་ཟེར་བའི་མི་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་
ཆ་བཞག་ན་གཞུང་གིས་ལས་ཀ་ཞིག་བསྐོས་བཞག་པ་དེ་ཚོའི་བེད་སྟངས་ཡིན་ཡང་། སྐབས་རེ་བལྟ་ཡོང་དུས་དངོས་གནས་ང་ནི་
སིར་བཏང་རྒྱ་ཡིག་དང་རྒྱ་སྐད་མི་ཤེས། ཡིན་ནའང་ཕོགས་གཅིག་ནས་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་བེད་དུས་མི་མང་པོ་
ཞིག་ལ་དོན་དག་མེད་པར་མགོ་སྐོར་བཏང་ནས། དཔེ་མི་སིད་པའི་ཡག་པོ་བྱུང་གི་ཡོད་ཅེས་བཤད། དོན་དམ་པར་དེ་འད་མ་ཡིན་
པར་ཆགས། ང་རང་ཚོ་ལ་དོན་དམ་པའི་རྒྱབ་སོར་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོའང་མེད་པ་ཆགས། དེ་མ་ཟད་ང་རང་ཚོ་རང་རིགས་ཀི་ནང་དུ་
ཡོད་པའི་སེམས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོའང་མང་པོ་ཞིག་འཕྲོ་བརླག་བཏང་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་མཐོང་ཡོང་
དུས། དངོས་གནས་སིད་པོ་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག སོང་ཙང་གནས་སྟངས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་མདོར་ན་གཞུང་གི་ངོས་
ནས་ཡོང་གི་མེད་པ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག་ཟེར་བ་གཅིག་དང་། མ་ཡིན་པ་ཞིག་རེད་ཟེར་ནས་ད་ལྟའི་ཡན་ཆད་ལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་
གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་གི་མེད་ཀང་། དེ་འདའི་རིགས་དེ་ལ་དོགས་ཟོན་མང་པོ་ཞིག་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། བོད་ཕི་ནང་
གཉིས་ཀར་མགོ་སྐོར་གཏོང་རྒྱུའི་བེད་སྟངས་ཤིག་ཆགས་སིད་ཀི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།  

 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ཐུན་གསུམ་པ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཉིན་དགུང་གསོལ་ཚིགས་ཀི་དུས་ཚོད་ཟིན་འདུག ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་དུ་དགུང་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
གི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། རང་ཉིད་རྒྱུན་ལས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཡིག་ཆ་འདིར་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་ལ་
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རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྐབས་སུ་བབས་པའི་ཆ་ཤས་ལེན་དགོས་པ་འགའ་ཞིག་རྒྱུན་ལས་སུ་ཞུས་ཡོད། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་འདིར་
གོས་ཚོགས་རྭ་བའི་ནང་ཡིག་ཆ་འདི་དངོས་སུ་སེབས་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ་དེའི་སྒང་ཆ་ཤས་ཕྲན་བུ་ཞིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། 
ཐོག་མ་དེར་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཁག་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གོས་ཆོད་ཀི་དོན་དག་གཙོ་བོ་དེ་དགོས་འདུན་
དོན་ཚན་བཞི་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་དོན་ཚན་བཞི་ཀར་མ་བསྡུས་པ་ར་བ་ནས་མེད་པ་འགིགས་བསད་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་
ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས་ནས། གལ་ཆེ་ཤོས་དགོས་འདུན་དེ་དག་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་རེ་འབོད། ཁོང་
རང་ཚོའི་དགོངས་དོན། ཁོང་རང་ཚོའི་སེམས་ནས་བསམ་བསད་པ་དེ་གྲུབ་པར་བས་པ་ལ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་གྲུབ་པར་བེད་པར་ལྟོས་ས་ལྟོས་ཕོགས་བས་ནས་གཞན་དབང་སྟབས་བསྟུན་གིས་རེན་བས་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་
རེད། ཡིན་ནའང་གལ་ཆེ་ཤོས་རྒྱ་ནག་གིས་ཉེ་ཆར་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བ་བཙུགས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བ་དེ་ཁ་ལ་ཁེར་
ནས་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ། སྔོན་མ་ཡིན་ན་གཞུང་འབེལ་གི་ཡིག་ཆ་མང་ཆེ་བ་དཀར་པོ་ཞུ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་ཁ་སང་རྒྱབ་
ཤ་དཀར་པོ་ལབ་ཀི་རེད། དོན་དག་ཡང་སྙིང་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་ཟེར་ནའང་འད། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཟེར་ནའང་འད། དོན་དག་དེ་ག་
རང་ཡིན། དེ་ཁོང་ཚོས་བཏོན་ནས་བོད་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་དེ་ཡིན་ཞེས་འཛམ་གིང་མི་མང་ལ་ཁབ་བསགས་བེད་ཀི་ཡོད་
པ་རེད། ནང་དོན་ཆ་ཚང་རྫུན་མ་ཡིན་པ་དེ་བརོད་མི་དགོས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་ཁོང་རང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་
ཀི་ནང་འཛམ་གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་བོད་ཀི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་དེ་དཀར་ཐག་ཆོད་ཡོད་ཅེས་གསལ་བཤད་
བེད་དུས། དེར་མགོ་མི་འཁོར་མཁན་མེད་པ་མིན་པས་དེ་ང་ཚོས་ཤེས་པ་བ་དགོས་ཀི་འདུག་བསམ་གི། མགོ་འཁོར་མཁན་མང་
པོ་ཡོད་པ་རེད། དཀིལ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་ནའང་འད། ཨཧི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་ནའང་འད། རྒྱ་ནག་གིས་གང་བཤད་
པ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཁས་མི་ལེན་ནའང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་ཡིག་ཆ་དེ་འད་འདོན་པའི་སྐབས་སུ། 
དེ་ཚོར་རྒྱ་ནག་ཕོགས་ལ་ལག་པ་རོང་མཁན་ཚོགས་འདུ་རིམ་པའི་ནང་ལ་ཡོང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་སྐབས་སུ་བབ་པ་
ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་ལ་ལན་བརྒྱབ་དགོས་པ་དེ་ར་བའི་གནང་གི་ཡོད་ཀང་། ད་དུང་ཚ་པོ་ཚ་པོ་དུས་ཐོག་ལ་ཚིག་དང་དོན་དག་རེ་རེ་
བས་ནས་ལན་བརྒྱབ་དགོས་པ་དེ་ང་ཚོའི་བཙན་བོལ་སིག་འཛུགས་ཀི་འགན་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི། དེས་ན་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀིས་ད་བར་གནང་བ་རེད་ལ་ད་དུང་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་བཏོན་མིན་ལ་ལྟོས་མེད། ནང་དོན་རྫུན་མ་ཡིན་མིན་ལ་ལྟོས་མེད། 
འཛམ་གིང་གི་སིངས་ཆའི་སྒང་ལ་ང་རང་ཚོའི་ལངས་ཕོགས་འདི་ཡིན་པ་ཐེར་འདོན་བ་དགོས་པ་དེ་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་ལས་འགན་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་རེད། དེ་ད་ལྟའི་བར་དུ་གནང་ཡོད་ལ་ད་དུང་ཚགས་ཚུད་པོ་གནང་དགོས་པ་དང་
ཤུགས་ཆེ་རུ་གནང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ཟླ་ ༡༢ ནང་ལ་རྒྱལ་སིའི་ཁྲིམས་དོན་
ལྷན་ཚོགས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་བཀའ་འཁྲོལ་དང་སྦྲགས་ནས་དབིན་ཇིའི་ཚ ིག་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། 
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གངས་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་བཏོན་པ་རེད། དེའང་སྐབས་དེའི་རྒྱལ་སིའི་ཁྲིམས་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བོད་ཀི་གནས་བབ་དེ་རྒྱལ་
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འདེབས་ཞུས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་ལ་འཁོག་བཤད་དང་ལན་འདེབས་ང་ཚོས་རྒྱག་ཆོག་གི་རེད་དེ། དེ་ལས་གལ་ཆེ་
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 གཉིས་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་མཁྲེགས་བཟུང་གི་སིད་བྱུས་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་ཡོང་བསམ་པའི་ཡིད་ཆེས་ར་བ་ནས་
མེད། རྒྱ་མིས་བོད་ཟ་དུས་ལོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་བཅུའི་རེས་སུ་བོད་གོད་དགོས་བསམ་ནས་ཟ་ཡོད་པ་མ་རེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བཟའ་རྒྱུའི་
དོན་དུ་རང་བཟས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་བཟའ་བ་དེ་གཏན་དུ་གནས་ཀི་རེད་དམ་ཞེ་ན། དེ་མི་གནས་པའི་བ་རྒྱུ་ང་ཚོ་ལ་འགན་ཡོད་པ་
རེད་ལ་ང་ཚོས་དེར་འཐབ་རོད་བ་རྒྱུྒྱུ༷འི་ནུས་པ་མེད་པ་མ་རེད། བོད་པའི་འཐབ་རོད་དེ་བདེན་པའི་འཐབ་རོད་རེད། ཐབས་ལམ་དེ་
འཚེ་མེད་ཞི་བའི་སྒང་ལ་བརྟེན་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་འཚེ་མེད་ཞི་བ་དང་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་། མང་གཙོ། བདེ་སིད། འཆམ་
མཐུན་བཅས་ཚིག་མང་པོ་ཞིག་རྒྱལ་སིའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་ཁ་ན་ན་བཤད་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བཤད་མཁན་གི་རྒྱལ་སིའི་
དབུ་ཁྲིད་ལ་ང་ཚོས་འབེལ་བ་བས་ནས་དེ་ཁ་ཤས་དོན་ལ་གནས་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་གནོན་ཤུགས་སད་དགོས་པ་དེ་གལ་
ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག བོད་ནང་ལ་བོད་མི་ ༡༤༢ གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་བཙན་བོལ་ནང་གི་བོད་པ་ཁག་ཅིག་གིས་རང་ལུས་
མེར་སེག་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བས་ནས། མང་པོ་ཞིག་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་པ་དང་དེའི་དགོས་འདུན་དེ་དག་འཁེར་ནས་ལྡི་ལིར་
གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དབུས་རྒྱུན་ལས་གསུམ་གིས་ལས་འགུལ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དགོས་འདུན་གཙོ་བོ་དེ་དག་རེད། སིར་
ས་དེ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་སིར་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་ཚུགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ Geneva དང་ག་ལེར་ག་ལེར་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་རེད། རིང་མིན་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཨ་རི་
ལ་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཨ་རིའི་སིད་གཞུང་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་དབུ་ཁྲིད་དང་མཇལ་བའི་སྐབས་སུ། 
བོད་པའི་གནས་ཚུལ་གེང་དགོས་པ་དང་། གེང་བ་ཙམ་མིན་པར་ཤུགས་ཆེར་གེང་དགོས་པ་དང་། གནོན་ཤུགས་སོད་དགོས་པ། 
བོད་མི་ ༡༤༢ ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་དང་། བོད་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ། སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་
གཙོ་བོར་བས་པའི་སོག་ཐོག་ཁྲིམས་ཆད་འད་མིན་བཏང་བ་དང་། དེ་བཞིན་བཙོན་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཕིན་
ཡང་ད་དུང་བོད་པའི་དཀའ་ངལ་ཡར་རྒྱས་མ་ཕིན་པ། བོད་ནང་ལ་གང་བཤད་རུང་མ་བཤད་རུང་མཐའ་མའི་དུས་ལ་བོད་མི་ཚོར་
འགོ་འོང་གི་རང་དབང་མེད་པ། ཆོས་དད་ཀི་རང་དབང་མེད་པ། དེ་འདའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཤེས་པའི་ཐོག་
ནས། ད་རེས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིནཨ་རིར་སེབས་པའི་སྐབས་སུ། ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་དགོས་པའི་
འགན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ར་བའི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དེ་སིག་འཛུགས་ཅིག་རེད། དེའི་ནང་ལ་ཚོགས་མི་ཚང་
མས་མཉམ་དུ་མ་བས་ན་ཧ་ཅང་གིས་བ་རྒྱུ་མེད་ཀང་། ཨ་རི་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཕེབས་
པའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སད་རྒྱུ་དེ་ཨ་རིའི་ལས་འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་ཅེས་སོ་སོས་རྟག་པར་དན་བསད་
ཀི་ཡོད།  
 དེ་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་བསད་ནས་ལོ་ག་ཚོད་ཕིན་པ་རེད། ད་དུང་ག་ཚོད་ལྷག་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། འཐབ་རོད་
དེ་ལོ་གཅིག་གཉིས་ཀི་ནང་གྲུབ་སིད་ཀི་རེད་ལ། ལོ་བཅུ་ཅོ་ལྔའི་ནང་གྲུབ་སིད་ཀི་རེད། ལོ་ལྔ་བཅུའང་འགོར་སིད་པ་རེད། དེ་ལ་
དཔག་པའི་འཆར་གཞི་བང་སིག་ནས། ལོ་བཅུ་འགོར་ན་གང་བ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། ལྔ་བཅུ་འགོར་ན་གང་བ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། བརྒྱ་འགོར་ན་
གང་བ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། བོད་ཀི་ནང་ལ་གང་འད་ཆགས་ཀི་རེད་དམ། བཙན་བོལ་ནང་ལ་གང་འད་ཆགས་འགོ་ཡི་རེད་དམ། དེ་ལ་
བརྟེན་ནས་ང་ཚོའི་རྒྱལ་སིའི་གནས་ཚད་གང་འད་ཆགས་བསད་འདུག རྒྱབ་སོར་གི་གནས་ཚད་གང་ལ་སེབས་བསད་ཀི་འདུག 
གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མིས་ག་ཚོད་བེད་ཀི་འདུག སིད་གཞུང་གིས་གང་འད་བེད་ཀི་འདུག དེ་དག་ཕོགས་བསོམས་ནས་ང་ཚོས་
ཉམས་ཞིབ་ཚད་ལྡན་བས་ནས་ང་ཚོའི་གནས་བབ་ལ་དཔག་པའི་གོམ་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་མ་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་མིས་བསམ་བོ་
གཏིང་རིང་པོ་བཏང་ནས་བོད་ཀི་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཞེས་པ་དེ་བརྒྱུད་ནས་སྐད་ཆ་གང་བཤད་པ་དེ་ཞི ་ཅི་ཕིན་གིས་ག་ཚོད་གུ་
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ཡངས་པོ་དང་གང་ཡིན་རུང། མཐའ་མའི་དུས་ལ་གང་ལྟར་ཁོ་རང་གི་སྐབས་སུ་བོད་མ་ཤོར་བའི་འབད་བརོན་གཙོ་འདོན་བ་རྒྱུ་དེ་
གཞི་གྲུབ་པ་རེད། དེས་ན་དེ་ལ་དཔག་པའི་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ནས་ག་སིག་བས་ནས། རྒྱ་ནག་གི་ལངས་ཕོགས་ལ་དཔག་པའི་ཁ་ལ་ཁ་
ལན་དང་། ཚིག་ལ་ཚིག་ལན་སོག་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག 
 བོད་མི་ ༡༤༢ བོད་ནང་ལ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་ནས་ ༡༢༠ ལྷག་ཙམ་འདས་གོངས་སུ་ཕིན་པ་དང་། ཁག་ཅིག་
གི་གནས་སྟངས་ང་ཚོས་གསལ་པོ་ཤེས་ཀི་མེད་པ་རེད། དེ་དག་གི་ཁ་ཆེམས་དང་བོད་མི་ས་ཡ་གཅིག་དང་འབུམ་གཉིས་ཀི་ཞལ་
ཆེམས། དེ་བཞིན་དེ་མིན་གི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཚང་མ་ང་ཚོའི་སེམས་ནང་འཁོར་ནས། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་འདི་ཉག་ཕྲ་བ་
རེད། འཛམ་གིང་ཚང་མས་ཁ་ནས་མང་པོ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དོན་དག་ཡང་སྙིང་ལ་བདེན་པ་དང་། འཚེ་བ་མེད་པ། ཡང་
དག་པ། དེ་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་དཀོན་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག་པས་དེ་འདའི་སྒང་ལ་ང་ཚོས་ཤུགས་རྒྱག་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་
བ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག 
 གཉིས་པའི་ཐོག་ནས་དོན་ཚན་བཞི་དེ་ག་རང་འགིག་འདུག དེ་ལ་ཧ་ཅང་གིས་དཀྲུག་དགོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག མཐའ་
མར་མང་མོས་སི་མོས་བལྟ་ཡི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཞུས་ན་བསམ་པ་དེ་གཅིག་ཡིན། མཐའ་དོན་དེ་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་
ཆེ་ད་ལོ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུར་ཕེབས་ནས་ག་སྟོན་གནང་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བའི་དུས་ཆེན་དེ་འཛམ་གིང་དབུ་ཁྲིད་མང་
པོས་བེད་སོད་བས་ཏེ། བོད་པ་ལ་ཤ་ཚ་ཡོད་པའི་གཏམ་བཤད་དང་བོད་དོན་སྐོར་གོས་ཚོགས་ཀི་གེང་སོང་དེ་འད་ཡོང་བསད་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ཡིན་ནའང་ད་རེས་གོ་སྐབས་ཟིན་དགོས་རེད་བསམ་གི་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ལ་
ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་འབེལ་མོལ་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་དེ་ལྟ་བུའི་གོ་སྐབས་གཟུང་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་ནག་ལའང་འགན་ཞིག་ཡོད་པ་
རེད་བསམ་གི་འདུག རྒྱ་ནག་མི་དམངས་མང་པོ་གཅིག་གིས་༸སྐུ་མདུན་ལ་དད་པ་དང་ཡིད་ཆེས་བེད་ཀི་ཡོད་པས། དེ་གཞི་ལ་
བཞག་ནས་རྒྱ་ནག་དབུ་འཁྲིད་ཚོས་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུའི་ག་སྟོན་དེ་གོ་སྐབས་ཟིན་ནས་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་ལ་གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཞིག་རེད་ཅེས་ངས་དན་བསད་ཀི་འདུག རེ་བ་ནི་དེ་ཙམ་མེད། ཡིན་ནའང་གོ་སྐབས་ཤིག་
རེད། དམ་འཛིན་བ་ཐུབ་ན་དུས་ཚོད་ཡག་པོ་ཞིག་རེད། དེ་མིན་ནམ་ཞིག་བོད་པའི་འཐབ་རོད་དེ་ག་པར་འགོ་དང་མི་འགོ་རྒྱ་ནག་
གིས་འགན་འཁེར་དགོས་རེད། དེའི་འགན་དེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་རྒྱ་ནག་གིས་འགན་བཞེས་ནས་བོད་
རྒྱའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགན་དང་ཡ་ལན་བ་དགོས་པ་དང། རྒྱལ་སིའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་དབུ་འཁྲིད་ཚོས་
གནོན་ཤུགས་སད་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་སེབས་བསད་འདུག བོད་མི་དེ་དག་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་པ་རེད། དཀའ་
ངལ་དེའི་སྒང་ལ་ཚང་མས་རྒྱབ་སོར་བེད་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཤར་བསད་འདུག་ཅེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས་མཐའ་མར་
གོས་ཆོད་དེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་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 གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཨང་ ༧ པ་དང་འབེལ་བའི་དོན་
ཚན་གསུམ་པའི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བོད་ཀི་སྐོར་ལ་རྒྱ་ནག་དམར་པོའ་ིགཞུང་གི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ི
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ཡིག་ཆ་དེ་འད་གསུམ་རབ་དང་རིམ་པར་བས་ནས་སྐབས་དང་དུས་ལ་དཔག་པའི་ཁོ་ཚོར་ལན་འདེབས་གང་ལ་གང་འཚམ་བས་
ནས་ཡར་འགེམ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་། བོད་ནང་གི་མི་མང་དེ་ཚོ་དེ་ལ་མགོ་
འཁོར་གི་རེད་དམ་ཞེ་ན། མང་པོ་ཞིག་དེ་ལ་མགོ་འཁོར་གི་རེད་བསམ་གི་ཡོད། དེའི་གནད་དོན་གང་ལ་ཐུག་ཡོད་ཅེ་ན། དངོས་
ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་ར་མ་འཕྲོད་པས་མགོ་འཁོར་བ་རེད། སྔ་མ་ང་རང་བོད་ནང་ཡོད་དུས་དམར་ཤོག་གིས་མང་པོ་ལབ་སོད་ཀི་
འདུག ཕལ་ཆེར་མིན་ནམ་སྙམ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀང་བས་མྱོང་ཡོད། ཡིན་ནའང་དེ་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ལོ་བཅིུས་འགོ་བཞིན་འདུག 
དེའི་ནང་ལ་བསམ་བོ་ཞིག་བཏང་ཡོང་དུས། དངོས་གནས་དང་གནས་ཀི་གང་ལ་གང་འཚམ་གིས་ཤེས་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་
སྟངས་དེ་གང་རེད་དམ་ཞེས་སོ་སོའ་ིརྨོངས་སེལ་ཡོང་དུས། རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཡིན་ནའང་འད། དམར་པོ་ཡིན་ནའང་། 
ནག་པོ་ཡིན་ནའང་འད། ག་ཚོད་བཏོན་ནའང་དེའི་ནང་ལྟ་དུས་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་དེ་འད་ལའང་ཀོག་ནས་དང་སྡུག་པོ་བཤད་འདུག་
བསམས་ནས་ལྟ་འདོད་མི་འདུག སྔོན་ཡིན་ན་གང་ཡིན་ནམ་བསམས་ནས་ཏོག་ཙམ་ལྟ་ཡི་ཡོད། རེས་མ་ལྟ་གིན་ལྟ་གིན་ལ་ལོག་
བཤད། ཆོ་མེད་ཀི་སྐད་ཆ་དེ་འད་མང་པོ་སེབས་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ཡིད་གཏན་འཕེར་བ་གང་ཡང་མེད་པ་རེད། ཡིན་
ནའང་དེའི་ནང་ལ་ཡིད་ཆེས་འོས་པ་དེ་འད་གང་འདུག་ལབ་ན་གང་ཡང་མི་འདུག ང་རང་གིས་བསམ་པ་ཡིན་ན་བཙན་བོལ་ནང་
ཡོད་པའི་སེར་ས་ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་གང་རུང་ཞིག་ལ་དོན་ཚན་རེ་རེ་དེ་འད་རྒྱ་མི་དམར་ཤོག་ཚོགས་པས་ལབ་བཞག་འདུག ཁེད་
རང་ལ་གང་ལབ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེ་ན། གང་ལ་གང་འཚམ་གི་ལན་ཐེབས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་ནང་ལ་དེ་སྔོན་ཡིན་ནའང་དམར་
ཤོག་གཞུང་གི་གང་བས་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ཏཱ་ལའི་བ་མ་ལ་དི་བ་བདུན་ཞེས་པ་ཞིག་བཀོད་ཡོད་པ་རེད། བཀོད་མཁན་དེ་རྒྱ་ནག་
དམར་པོའ་ིསིད་གཞུང་གི་བེད་སོད་ཡོད་པའི་སྨྱུག་འཛིན་པ་དེ་འད་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ངས་སྔ་མ་ལན་འདེབས་ཤིག་
བིས་མྱོང་ཡོད། དེའང་ཀུ་རེའི་ཚུལ་དུ་བིས་པ་དང་ཕི་རྒྱལ་གི་རྒྱ་མི་ཚོས་ཁོད་རང་གིས་དེ་ཀུ་རེ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ལ་ར་ཏག་ཏག་
འཕྲོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྣག་ཐོག་གཙག་འཁེལ་རེད་འདུག་ཟེར་མཁན་བྱུང་བས་ང་རང་དགའ་པོ་བྱུང། དེས་ན་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ལན་འདེབས་
བེད་པ་ལས་ང་ཚོ་ཕལ་ཆེར་ཧ་གོ་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཁྲིད་ཡོང་ནས་ཁོ་ཚོར་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་རེད། སྐད་
གགས་ཆེན་པོ་རེད། ཁེད་ཚོས་ལན་འདེབས་བེད་ལབ་ན།  ངའི་སེམས་པར་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ལན་གང་ལ་གང་འཚམ་
ཞིག་ཕྲོད་ཐུབ་མཁན་དེ་འད་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འར་བཤད་འུར་བཤད་མ་རེད། དེ་སྒང་པ་ནང་བཞིན་གི་དབུགས་
བརྒྱབ་ནས་ཁྲ་ཁྲ་བཟོས་ནས་དེ་ལ་ཁབ་རེ་གཅིག་མ་གཏོགས་དགོས་པ་མ་རེད། ཁབ་རེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གིས་བརོལ་འགོ་ཡི་རེད། 
དེས་ན་དེ་ཚོར་ཆ་འཇོག་བ་དགོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག ཡིན་ནའང་འདིའི་ནང་ནས་ད་ལོ་ཉེ་དུས་བོད་རང་སོང་ལོངས་བཙུགས་
ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བ་ཞེས་པའི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་ཚོགས་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད།  དེའི་ནང་
ལ་ཀུ་རེ་ཚ་པོ་ཞིག་འདུག དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་མི་དེ་ལ་ཆོ་མེད་པ་ལབ་དགོས་སམ། སྐད་ཆ་རོབ་པོ་མང་པོ་
དེ་བཤད་མི་དགོས་པ་དང་།  སྤུས་ཚད་ར་བ་ནས་མེད་པ། མགོ་བདེ་དན་འཕྲུལ་སྐབས་འཚོལ་རིང་ལུགས་གང་བཤད་ནའང་འགིག་
གི་འདུག མི་ཡུས་ཀིན་ཧིན་ཟེར་བ་དེ་རེད། ཁོ་བོད་རང་སོང་ལོངས་བཙུགས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་དན་མཛད་སྒོ་ཟེར་
བར་ཕིན་པ་རེད། ང་ནི་གད་མོ་ཤོར་སོང་། ཁོའ་ིདབུས་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་ང་ཚོའི་རྒྱལ་གཅེས་བོད་མི་མང་ཚོར་ལག་རྟགས་
ཡིན་ཞེས་དགུ་འཁེར་ཡོད། དེའི་ནང་ནས་ཐོ་ནང་ལ་སེབས་བསད་པ་གཅིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གསུམ་ནི་ཤོག་བུའི་སྒང་ལ་ཡི་གེ་
བིས་བཞག་པ་ང་ཚོ་མི་རིགས་མཐུན་སིལ་དང་། ལ་སོགས་པའི་ཤོག་བུ་འཁེར་ཡོང་ནས་ཁག་གསུམ་སད་ཡོད་པ་རེད། ཤོག་བུ་
དགུ་པོ་དེ་སུ་ལ་སོད་ཀི་ཡོད་ལབ་ན། ལས་བེད་མི་ས་དང་གཞི་རིམ་གི་འགོ་ཁྲིད་མི་སའི་ལས་བེད་དེ་ཚོར་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཚོ་ཁོ་ཡ ི་རེད་དམ། ཤོག་བུ་དེ་ཚོ་བརེགས་ནས་རུལ་གབས་བས་ནས།  ཨིན་སྐད་བེད་སོད་བཏང་བ་ཡིན་ན་  
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cockroach དེས་ཟ་ཐག་ཆོད་ནས། རུལ་གབས་བས་ནས་དེ་འད་བརེགས་ནས། ཤོག་བུར་འགོད་རྒྱུ་མེད། འཐོལ་པ་གང་བ་
དགོས་ཁོང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་དེ་གང་རེད་ལབ་ན། བོད་རང་སོང་ལོངས་ལ་ཡོད་པའི་འགོ་ཁྲིད་རྣམ་པ་ཚོས་བོད་མི་རིགས་ཀི་
འདོད་དོན་དེ་གང་རེད་དམ། ཁོ་ཚོར་དགོས་པ་དེ་གང་རེད་འདུག དེ་ཚོ་ཤེས་རྟོགས་བ་རྒྱུ་ལས་ཤོག་བུ་བརེགས་ནས་གང་ཡོང་། 
དེ་ལ་སོགས་པའི་ཤོག་བུ་མི་འད་བ་ས་ཚོགས་སད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ད་དུང་གང་སད་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཕོར་པ་མི་འད་བ་
གསུམ་སད་སོང་། དེ་ཚོ་སུ་ལ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། ཞིང་འབོག་མི་མང་དང་ས་ཚོགས་དེ་འད་ལ་སད་བཞག་པ་རེད། དེ་ཚོར་
དགོས་མཁོ་ཡོད་དམ། ད་དུང་དེ་མིན་པ་གང་སད་ཡོད་ཅེ་ན། ཞིང་འབོག་ཁུལ་ལ་གོག་མེད་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ལ་ལག་པར་འཁེར་
བེད་ཀི་བརན་འཕྲིན་ཞིག་སད་འདུག དེ་དངོས་གནས་ཟུར་ཟ་གང་བེད་ཀི་འདུག་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་དེ་དཔལ་
འབོར་ཚད་མཐོན་པོ་དེ་འཛམ་གིང་གི་དཔལ་འབོར་ལ་གང་ལ་གང་འཚམ་གིས་སྐོར་བ་རྒྱག་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མདོག་མདོག་མ་རེད་
དམ། ཡིན་ན་ད་དུང་བོད་ལ་གོག་མེད་པའི་ས་ཁུལ་གི་ཞིང་འབོག་མི་མང་འབོག་པའི་ས་ཁུལ་ལ་ཁོ་ཚོས་དེ་འད་བས་ནས་དེའང་ཉི་
འོད་ལ་བརྟེན་པའི། ཉི་འོད་དེ་རང་འབྱུང་ཁམས་ཀི་གནང་ཡོང་བའི་སྦྱིན་པ་དེ་རེད་མ་གཏོགས། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་
བཏང་ཡོང་བའི་སྦྱིན་པ་མ་རེད། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བརན་འཕྲིན་གོག་བརན་དེ་བལྟས་ནས་གང་བ་དགོས་སམ། འབོག་པ་མི་མང་ལ་
དགོས་རྒྱུ་དེ་གང་རེད། རྩྭ་བཟང་དང་སོ་སོའ་ིཤ་མར་འཐུས་གསུམ་གི་འཚོ་བར་བརྟེན་ས་དེ་ཚོ་རེད་མ་གཏོགས། བརན་འཕྲིན་
བལྟས་ནས་གང་བེད། བརྒྱ་ཆ་ ༩༧༌༩ རྫུན་མ་བཤད་ནས་ཁོ་ཚོས་འབོག་པར་མགོ་སྐོར་བཏང་ནས་གང་བེད་དགོས་པ་རེད། 
གཞན་ཡང་གང་བས་ཡོད་ཅེ་ན་སྔོན་མཐོན་ཅན་གི་དགོན་པ་དེ་ཚོ་ལའང་ཁོ་ཚོས་ཚ་དམ་ལྟ་བུ་ཇ་བླུག་ས་དེ་འད་སད་སོང་། དེ་
དགོན་པ་ལ་དགོས་སམ། དེ་སྔོན་ནས་ད་བར་དུ་ཚོགས་ཕོར་ནང་དུ་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་པའི་ང་ཚོའི་བ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་བསྟན་པའི་
ར་བ་འཛིན་མཁན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམ་པས་ད་བར་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ཕིན་པའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ད་བར་དམ་འཛིན་བས་
ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཇ་འཐུང་ས་མེད་ནས་བསད་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་བསད་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཞིག་བས་སོང་། མཇུག་དེ་ལ་
གཅིག་འདུག དགོན་པ་དེར་ད་དུང་དེ་ལས་གད་མོ་ཤོར་རྒྱུ་ཞིག་ལ་རིན་ཐང་དང་བལ་བའི་ལག་རྟགས་དེ་ཡིན་ལབ་པ་རེད། ལག་
རྟགས་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན་བོད་ལ་མཛའ་བརེ་ལྡན་པའི་དབུས་གཞུང་གི་བོད་རིགས་མི་མང་ཚོར་གཙོས་བས་པའི་མཛའ་བརེ་ཡིན་
ལབ་པ་རེད། ཁ་སྟོང་ནང་གི་རལ་སྟོང་རེད། མཛའ་བརེ་གང་གི་མཛའ་བརེ། བོད་མི་མང་གི་མངོན་འདོད་ཁོ་ཚོས་མི་ཤེས། བོད་མི་
མང་གི་གནས་སྟངས་ནི་ཁོ་ཚོས་མི་ཤེས། བོད་མི་རིགས་ལ་གང་དགོས་ཀི་འདུག ཞིང་འབོག་ཁུལ་ལ་གང་དགོས་ཀི་འདུག སེར་
ས་ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་གི་འདོད་དོན་དང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་ར་བ་ནས་མི་ཤེས་པར་ཁ་སྟོང་ནང་གི་རལ་སྟོང་དེ་འཁེར་
ནས་རིན་ཐང་བལ་བ་ཞིག་ཡིན་ལབ་པ་རེད། དེ་དག་གད་མོ་ཤོར་རྒྱུ་རང་རེད་འདུག དེ་དག་རེ་རེ་བས་ནས་སིག་གི་སྒང་ཕོ་བཟོ་
འད་པོ་དེ་དབུགས་རོལ་གིན་རོལ་གིན་འགོ་ཆོག་པ་དེ་འད་རེད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ནང་གཞན་ཞིག་གང་ཡོད་ཅེ་ན། དམར་
པོའ་ིགཞུང་གི་རོ་ལག་རྒྱུད་ཟེར་བའི་པར་ཡོད་པ་རེད། སྔར་ང་ཚོའི་དགོན་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་པར་དང་། བ་ཆེན་རྣམ་པ་དང་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་པར་བཞེངས་ནས་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོས་ཨུ་ཚུགས་མཐའ་སེལ་བས་ནས་གང་བས་ཡོད་ཅེ་ན། སྔར་རྒྱ་
ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་གཙོ་འཛིན་མའོ། ཏིང་། ཅང་། ཧུ། བཅས་རུས་མིང་དེ་བཞིས་བས་ཡོད། ད་ལོ་ཞི་ཅིན་ཕིན་གི་མགོ་དེ་
ཡར་སྦྱར་ནས་ཁོ་ཚོའི་མགོ་ལྔ་དེ་མི་མང་ཚོར་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་སོད་ཀི་འདུག དེ་དག་སད་ནས་ཁོ་ཚོས་དད་པ་ག་ཚོད་བེད་ཀི་
ཡོད་དམ། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་ད་བར་མའོ། ཏིང་། ཅང་། ཧུ། ཞིས་གང་བཤད་ཀི་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དམར་པོའ་ིགཞུང་དེ་ང་
ཚོའི་མི་ཉུང་ཉུང་ཞིག་གིས་ཕོགས་བཞིར་གང་ལ་འཐེན་འཐེན་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་དམ། དེ་མི་མང་གི་ཀྲུང་གོའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞུང་
རེད་དམ་མ་རེད། ཡང་ན་སྒེར་གཅོད་པ་ཉུང་ཤས་ཤིག་གི་གཞུང་རེད་དམ། ཁོ་ཚོས་ཕྲེང་བ་ལག་བརྒྱུད་བས་ནས་ད་བར་དུ་དེ་ལྟར་
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བས་ནས་འདུག དེས་ན་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་གང་ཞིག་རེད་ཟེར་ན་ད་ལྟ་དམར་པོའ་ིདབང་འཛིན་བེད་སོད་པའི་གཞུང་དེ་དམར་པོ་ཁོ་
རང་གི་སིད་གཞུང་རེད་མ་གཏོགས་རྒྱ་ནག་མི་མང་གི་གཞུང་དེ་མིན་ཞེས་དང་། དེའི་ནང་འགེལ་བཤད་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཕི་
རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་དང་། ནང་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ལྔ་བཅུ་ལྔ་དྲུག་གི་མི་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་
དངོས་གནས་བེད་སྟངས་མ་འགིག་ནས་ངོ་རྒོལ་གང་ཙམ་ཞིག་འགོ་སོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་གཅིག་དང་གཉིས་ཞིབ་ཕྲ་བརི་དགོས་
ཀི་མི་འདུག་པས་མཁེན་རྟོགས་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་དེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  
 མཇུག་བསོམས་ཀི་ཚུལ་དུ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིནང་དབུ་མའི་ལམ་ལབ་ཡོད་པ་རེད། ཡུས་ཀེང་ཧེང་ནི་
དངོས་གནས་སྐབས་འཚོལ་རིང་ལུགས་པ་དང་ཁོས་གོ་སྐབས་བཟུང་ནས་འུར་བརྒྱབས་ནས་མི་ཚང་མའི་ཕྲག་པར་མགོ་ཡོད་
ཚད་ཚང་མས་བསམ་བོ་གཏོང་ཤེས་ཀི་མེད་པ་ལྟ་བུར་བཤད་ཀི་འདུག ཡུས་ཀིན་ཧིན་ཁོ་རང་ངོ་ཚ་ཤེས་ནའང་འད། རུས་བཞི་
ནང་དགོས་པ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་བསམ་གི་ཡོད་ན་ནི། དངོས་གནས་ཀི་སྐད་ཆ་དེ་འད་ས་ཚོགས་ཤིག་བཤད་ཀི་འདུག དབུ་མའི་
ལམ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིནང་ལ་གང་བཤད་ཡོད་ཟེར་ན། དེ་སྔོན་ལ་ངོས་ལེན་མེད། ད་ལྟའང་ངོས་ལེན་བེད་ཀི་མིན། མ་འོངས་པ་
ནའང་ངོས་ལེན་བ་མི་སིད་ཅེས་ལབ་ཡོད། དེས་ན་དེ་སྐད་ཆ་གང་འད་ཞིག་བཤད་ཀི་ཡོད་དམ། དབུ་མའི་ལམ་གི་ནང་དོན་ནང་ལ་
ཚིག་དེ་འད་ཞིག་ཁེད་ཚོས་འགིག་གི་མི་འདུག་ལབ་ན་མི་འགིག་པ་གང་ཡང་མེད། དེ་འད་གང་ཡང་བཤད་མི་འདུག དེ་གང་ཙམ་
རོག་རོག་གཅིག་འཁེར་ནས་སེབས་ཡོད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེས་བོད་ཆེན་པོ་ཞེས་པར་འགེལ་བཤད་བསོན་ཡོད། 
སོན་ཆ་དེ་འད་ཞིག་འདུག ཁོད་རང་རྐུན་མ་འདི་བརྐུས་འདུག སག་རྫུན་དེ་བཤད་འདུག་ཅེས་ར་འཕྲོད་པ་གཅིག་བཤད་དགོས་མ་
གཏོགས། དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་ནས་རོག་རོག་གཅིག་འཁེར་ཡོང་ནས་དེ་སྡུག་པོ་རེད་ལབ་པ་དང། སྔ་མ་ཡང་ངོས་ལེན་མེད། ད་
ལྟའང་ངོས་ལེན་མེད། མ་འོངས་པ་ལའང་ངོས་ལེན་མེད་ལབ་ན་སུའི་རྣ་བར་འགོའམ། ནང་དོན་གང་ནོར་འདུག་གམ། ནང་དོན་ལ་ང་
ཚོས་བཤད་པ་གང་འགིགས་མེད་པ། དབུ་མའི་ལམ་དེ་བོད་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་ར་ཁྲིམས་དང་བཅའ་ཁྲིམས་གང་དང་
འགལ་འདུག་གམ། ང་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད་དེ་ལ་བདེན་པའི་ཨུ་ཚུགས་ཀང་བེད་ཐུབ་པའི་རྨང་
གཞི་ཡང་ང་ཚོ་རྒྱ་ནག་གི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ར་ཁྲིམས་ཀི་འོག་ལ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་གཅིག་བཤད་ཀང་ཁོ་ཚོས་ད་ལྟའང་མེད། 
སྔ་མ་ཡང་མེད། མ་འོངས་པ་ལའང་མེད་ཅེས་པ་དེ་གང་ཞིག་ལབ་ཀི་ཡོད་དམ། དེས་ན་མཇུག་དེར་གང་བཤད་རྒྱུ་ཡིན་ཞུས་ན། 
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དེ་ང་རང་ཚོའི་ཆོལ་གསུམ་གཅིག་སིལ་གི་ཚད་ལྡན་རང་སིད་རང་སོང་ཞེས་དེ་ལབ་ཡོད་པ་རེད། 
དེའང་ཁོ་ཚོའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་། ར་ཁྲིམས་གང་དང་འགལ་གི་མེད། ལྷུ་ལྟ་བུར་ཏག་ཏག་ར་འཕྲོད་བསད་ཡོད་པ་རེད། འཕྲུལ་ཆས་
ལྟ་བུར་ལྷུ་མ་འགིགས་ནས་འགོ་ཡི་མེད་པ་བཞིན་ལྷུ་ཏག་ཏག་སད་ནས་བསིགས་བཞག་པ་དེའང་འགིག་ཀི་མི་འདུག་ལབ་ཀི་འདུག 
དབུ་མའི་ལམ་ལ་བོད་རྒྱ་དབར་འབེལ་མཐུད་དེ་འགོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐད་ཆའི་མཚམས་ཆད་ནས་ད་ལྟ་ནི་ཡོང་གི་མི་
འདུག མ་འོངས་ན་གང་བ་དགོས་བསམ། དེ་གོང་ལ་སི་འཐུས་ཚོས་གསུངས་སོང་། དེར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་རྒྱབ་སོར་ཡོད། ལག་པ་
གཡུག་ས་ཁོ་རང་ཚོ་ལ་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོར་གང་ཡང་མེད། གང་ཟག་སུ་འད་ཞིག་བརེས་ཀང་དེར་དབང་ཆ་གང་ཡང་
མེད། དེ་ལ་དབང་ཆ་ཡོད་ན་བ་ཆོག་པ་ཞིག་རེད། བཀིས་ཀིས་འཇོན་མ་སོང་། ཟླ་བ་དང་ཕུར་བུ་རྣམས་བརེ་པོ་བརྒྱབ་ན་འཇོན་མི་
ཡོང་ཞེས་ལབ་ན་སྐད་ཆ་དེ་དག་ལ་ཆོ་མི་འདུག་ལ། རྒྱུག་པ་གཡུག་སའི་ལག་པ་ཁོ་རང་གིས་འཇུས་ནས་ཚུར་ཕོགས་ཀི་འཇོན་གི་
མི་འདུག་ཅེ་ན་གང་བཤད་ཀི་ཡོད་དམ། དེ་ར་བ་ནས་འགིག་གི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་དབུ་མའི་ལམ་ལ་བསམ་བོ་གཅིག་ངེས་པར་
དུ་གཏང་དགོས་ཀི་འདུག་བསམ། དབུ་མའི་ལམ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བསད་དུས། ཁོང་ཚོས་དེ་འགིག་གི་མི་འདུག་ལབ་ན། ང་ཚོའི་
དབུ་མའི་ལམ་སྐབས་དང་དུས་ལ་དཔག་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་ཐབས་ཇུས་ཤིག་ཡིན་ན། སྐབས་དང་དུས་ལ་དཔག་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་
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ཐབས་ཇུས་དེ་ལམ་ལ་མི་འགོ་བའི་དཀའ་ལས་གང་བ་དགོས་སམ། དབུ་མའི་ལམ་བསར་ཞིབ་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་དན་མྱོང་ཡོད། དེ་
ཡིན་ནའང་རང་ཉིད་ཀི་བསམ་ན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ནང་། ཁོ་ཚོར་མི་འཚམ་པ་དང་ང་ཚོར་མི་མཛའ་བའི་སྐད་ཆ་དེ་འད་ངས་མཐོང་
མེད་པས་བསར་ཞིབ་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་ཏོག་ཙམ་འགིག་གི་མི་འདུག་བསམ། ངས་བསམས་ན་ད་དུང་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཡིག་ཆའི་
མ་དེབ་ཀི་ཐོག་ནས་ཟུར་འཛར་ཡིག་ཆ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀི་འདུག་སྙམ། དེ་མེད་ན་ར་བ་ནས་འགིག་ཐབས་མི་འདུག དེ་ལྟར་
འགག་བསད་པ་ཡིན་ན་གཡོན་ཕོགས་དང་གཡས་ཕོགས་ལ་འགོ་ས་མེད་པ་དང་། ཁོ་ཚོས་སྔ་མ་དང་ད་ལྟ། མ་འོངས་གསུམ་ཀར་
ངོས་ལེན་མེད་ལབ་ན་ང་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་གི་ཤོག་བུ་དེ་བཞག་ནས་བསད་ན་འགིག་མི་འདུག་སྙམ། 
 དེས་ན་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་གོང་ལའང་གསུངས་སོང་། བཀའ་སི་གཉིས་དང་། གནད་ཡོད་མི་ས། བསམ་བོ་ཅན། 
བོ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་རུབ་རུབ་བས་ནས་ཟུར་འཛར་ཡིག་ཆ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀི་འདུག་ལ། དེའི་ནང་ལ་
ང་རང་སྒེར་གི་བསམ་བོ་མང་པོ་ཞིག་བཏང་གི་ཡོད། བསམ་བོ་བཏང་བའི་སྐབས་དོན་ཚན་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ཞིག་མེད་ཐབས་
མེད་པ་དང་ག་པར་གཏུགས་དགོས་ནའང་བོས་གཏོང་ར་བ་ནས་བ་རྒྱུ་མེད་པའི་དོན་ཚན་འགའ་ཞིག་འདུག དེའི་ནང་ལ་གང་འདུག་
ཅེ་ན་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་གོང་དུ་གཅིག་གསུངས་སོང་། ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ལ་བོད་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་ར་བ་
ཉིད་ནས་གོད་རྒྱུ་མི་འདུག དེ་ནི་སོང་པོའ་ིར་བ་ལྟ་བུ་དེ་རེད་འདུག དབུ་མའི་ལམ་བ་རྒྱུ་ནི་གང་བ་དགོས་བཙན་བོལ་གཞུང་འབུམ་
གཉིས་ལྷག་ཙམ་ཞིག་གི་རེད་ཅེས་ང་ཚོའི་གཞུང་དེ་ལ་སུས་བརི་བཀུར་བེད་ཀི་ཡོད་དམ། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ཡིན་ནའང་འད། 
བདུན་ཡིན་ནའང་འད། བརི་བཀུར་བེད་དགོས་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཁྲ་རུག་རུག་བཞུགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་བོད་
ཀི་ནོར་བུ་ཡིན་པ་ཚང་མས་བརི་བཞིན་ཡོད་པས་ཚད་ལྡན་ཆགས་པ་རེད། མ་བརིས་ན་ཚད་ལྡན་ཆགས་ཀི་མ་རེད།  དེས་ན་ལོ་
རྒྱུས་ཐོག་ལ་རང་བཙན་ཡིན་བཞིན་དུ་ང་ཚོས་དུས་ཚོད་ཚང་མ་བོས་གཏོང་བས་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་པོ་གཞུང་དང་དངོས་གནས་
རང་མདའ་དང་མདུང་རེད་བས་ནས། སྔར་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་གི་དཔའ་བོ་ཁྱུ་ཚོགས་ཀིས་རྒྱ་དམར་ལ་འཛིངས་འདུག མདའ་མདུང་
རེ་ཚང་མ་འཁེར་ནས་ཁོང་ཚོས་གཉའ་གནོན་བེད་པ་དེ་འཁེར་གི་མིན་ཞེས་སེས་ཕོ་རྣམས་ཀིས་འཛིངས་འདུག དེ་ཚོ་ཚང་མ་བོས་
གཏོང་བས་ཡོད། དག་པོའང་བེད་མི་ཤེས་པ་མ་རེད།  ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ལའང་དག་པོའ་ིངོ་རྒོལ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་
ནའང་ང་ཚོས་བ་མའི་བཀའ་སོབ་བཞིན་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་ནས་འགོ་ཡི་ཡིན་ཞེས་ད་བར་དུ་སྡུག་རུས་བརྒྱབས་ནས། སྔ་མ་
ཡང་གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་ཞུས་མྱོང་ཡོད་ལ་མ་འོངས་པ་ནའང་དེ་རང་ཡིན། འཐོལ་པ་དང་མི་འད་བ་ཞུ་རྒྱུ་མེད།  འཚེ་མེད་ཞི་བའི་
ལམ་ལ་སྡུག་རུས་བརྒྱབས་ཡོད། སྡུག་སྒོམ་བས་ཡོད། དེས་ན་ང་ཚོ་འབབ་ས་མེད་པར་བབས། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་སོང་པོ་ལྟ་བུར་བོད་
རང་བཙན་ཞེས་པ་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ལ་ཡིན། ང་ཚོ་ཡིན་ནའང་འཛིང་མི་ཤེས་པ་མིན། ཁོད་རང་ཚོ་དམར་ཤོག་ཡིན་ནའང་མི་དྲུག་
བཟུང་ནས་ད་ལྟ་སྟོབས་ཆེན་ཆགས་ཡོད་ན། ང་ཚོ་མི་ཆགས་པ་གང་ཡིན་ནམ། ཆགས་སིད་པ་རེད། སྡུག་རུས་དང་སོབས་པ། སོ་
སོའ་ིསེམས་ཤུགས་དེ་མ་ཉམས་ན་གང་ཡིན་ནའང་ཆགས་སིད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེས་ན་ང་ཚོ་ད་ག་ཙམ་མིན་པར་ཁོང་
ཚོར་དེ་འད་བེད་བསད་ན་ང་ཚོ་དངོས་གནས་ཁོ་རང་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད།  ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་འགིག་གི་ཡོད་པ་རེད། 
༸རྒྱལ་བ་དོན་གི་བདག་པོ་ཁྲ་རིག་རིག་བཞུགས་ཡོད་པས་ང་ཚོ་ཡིན་ནའང་དངོས་གནས་རང་ང་ཚོ་ཚ་བ་འཚིག་པ་དང་ལོན་ཤིང་
གི་འོག་ཏུ་བསད་པ་དེ་དང་གཅིག་པ་རེད། བསིལ་པོ་བས་ནས་རླུང་གཡབ་འད་གཡུག་ནས་བསད་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་རེད།  
རེས་མ་ང་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རྒྱུ་དེ་ད་ལྟ་མ་རེད། རེས་སུ་རབས་དང་རིམ་པ་འཕྲད་ཡོང་གི་རེད། དེ་དུས་ང་ཚོ་འུ་ཐུག་
ཐབས་ཟད་སོགས་ག་རེ་ཡིན་ཡང་ཡོང་སིད་ཀི་རེད། ཆབ་སིད་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན། ད་དུང་ཡང་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་མིན་དངོས་
འབེལ་གི་ཧ་གོ་ཡི་མི་འདུག གནས་ཚུལ་དེ་འད་རེད། བས་ཙང་ཟུར་འཛར་གཅིག་གི་ནང་ལ་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་བོད་རང་བཙན་
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ཡིན་ཞེས་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་ད་དུང་ཡང་འགོད་དགོས་ས་རེད། ད་ལྟ་ནས་ཟུར་འཛར་ཡིག་ཆའི་ནང་དེ་འད་འབི་ནས་དེ་ར་བ་ཉིད་
ནས་བོས་གཏོང་བེད་མེད། 
 གཉིས་པ་དེ་གང་རེད་ཞུས་ན། ཆོལ་གསུམ་གཅིག་སིལ་གི་ཚད་ལྡན་རང་སིད་རང་སོང་དེ་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། 
ད་ལྟ་ཆ་བགོས་བས་ཏེ་ཟི་ཁྲོན། ཡུ་ནན། མཚོ་སྔོན།  ཀན་སུ། ལ་སོགས་པར་བགོས་པ་རེད། ཕི་ནས་ཏོག་ཙམ་མི་འད་རེད་མ་
གཏོགས། མི་འཆམ་པ། མི་མཐུན་པ། མི་འཚམ་པ་མེད་པ་མཉམ་དུ་རུག་རུག་བས་ནས་སོད་ཀི་རེད། སོ་སོའ་ིབསམ་བོ་གཅིག་པ་
ཡིན་པ། རྣམ་དཔོད་གཅིག་པ་ཡིན་པ། དངོས་འབེལ་རང་དབང་དང་མང་གཙོ་སོགས་ལ་དགའ་མཁན་ཚོ་རུག་རུག་བས་ནས་སོད་
རྒྱུར་དགའ་དགོས་ཀི་རེད། བས་ཙང་ང་ཚོ་ཆོལ་གསུམ་བོད་པ་ཟེར་བ་དེ་ཕ་སེའུ་བང་ཆུབ་སེམས་པ་དང་མ་བག་སིན་མོ་བརྒྱུད་
ནས་ད་ལྟའི་བར་མར་མཆེད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་འགོ་སྟངས། ཟ་སྟངས། ལས་སྟངས་ཐ་ན་བེད་སྟངས་དང་ཚང་མ་གཅིག་པ་
གཅིག་རང་ཡིན་པ་དེ་ཕར་ལོགས་ཀར་ཕེས་ཏེ། ད་དུང་ཕ་རྒྱ་མ་བོད་བཟོ་འད་དང་ར་མ་ལུག་བཟོ་འད་ཞིག་དང་། ཡ་མ་ཟུང་བཟོ་
འད་བཟོ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད། དེ་གནག་པོ་རེད། དེ་གནག་པོ་ཡིན་ཙང་ང་རང་ཚོ་ཚུར་རུག་རུག་བཟོས་ཏེ། ང་རང་ཚོའི་
ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་དེ་ཚོ་འཛིན་སོང་བེད་ཀི་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བས་ནས་རུག་རུག་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་
དེར་ངེས་པར་དུ་ཁོ་ཚོས་བཤད་བཞིན་པའི་འབི་ཆུའི་ཕར་ཁ་ཚུར་ཁ་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རེད། བོད་ཟེར་བ་དེ་
སྟོད་ལ་དྭགས་ནས་སྨད་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོའ་ིབར་དུ་ང་ཚོའི་ས་ཆ་རེད། ང་ཚོའི་མི་རིགས་རེད། ང་ཚོ་གཅིག་པ་གཅིག་རང་རེད། 
རམ་གཟན་པ་ཟེར་བ་དང་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ལོངས་ཞེས་པ་དེ་རེད། བས་ཙང་དེ་བོས་གཏོང་བས་པ་ཡིན་ན་བབ་ཆུང་ཆགས་ས་
རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་པས་ན་ངས་མཇུག་སོམ་གི་ཚུལ་དུ་ག་རེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཡིན་ནའང་འད། 
དམར་པོ་ནག་པོ་ག་རེ་ཡིན་ཡང་ཅི་ཞིག་ཧ་ལས་ཧོན་ཐོར་དགོས་རྒྱུ་དེ་འད་ཅི་ཡང་མི་འདུག ང་ཚོ་ཤེས་མཁན་ཚོས་ར་སོད་ཅུང་
ཙམ་ཅུང་ཙམ་བས་ན་དེ་ཆོ་མེད་པ་རང་རང་རེད་འདུག དབུ་མའི་ལམ་ལ་ད་ལྟ་བར་དུ་མི་འགོ་མི་འགོ་ཟེར་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་པོ་
གཞུང་གིས་འདི་འད་བས་བསད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་བ་དགོས་སམ། ཟུར་འཛར་ཡིག་ཆ་དངོས་གནས་དགོས་རེད། ཚང་
མས་བགོ་གེང་སོགས་ག་རེ་གནང་དགོས་ཡོད་ན་ཡང་གནང་སྟེ་ཟུར་འཛར་ཡིག་ཆ་དེ་འད་ཞིག་ར་བ་དང་ར་འཛིན་གི་ཡིག་ཆ་དོན་
ཚན་གཉིས་གསུམ་ཞིག་གཡོ་འགུལ་སོགས་ཅི་ཡང་བེད་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་འད་ཞིག་བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་
ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
མཇུག་བསོམས་བཞི་བྱུང་སོང་། སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས། 
 
སི་འཐུས་སོལ་མ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ། གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་སི་
འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བསམས་ཕེབས་པ་དེ་ལས་ལྷག་ཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ར་བ་ནས་མི་འདུག ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་མི་མང་སི་མཐུན་རྒྱལ་
ཁབ་ཀིས་བོད་རང་སོང་ལོངས་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བ་ཡིན་ཟེར་ནས་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། བདེན་པ་
མིན་པ་ཞིག་བདེན་པ་ཡིན་པར་བཟོ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་ཅི་ཙམ་ཞིག་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གོས་ཚོགས་ཀི་སིངས་ཆ་
འདིའི་ཐོག་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་དེ་ང་ཚོར་བདེན་པ་ཡོད་དུས། བདེན་པ་དེ་བདེན་པར་འཁོལ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སོ་སོས་ཚིག་གཅིག་



51 

 

གཉིས་ཤིག་ལས་མེད་ཀང་ཞུ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་བས་པ་ཞིག་ལ་འགོ་ཡི་རེད་བསམ་པའི་ཚུལ་གི་ཡར་ལངས་
ཀི་ཡོད། འདིའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་སྔོན་གེང་དང་གོས་ཆོད་ཁག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་པས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡི་
ཡོད། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བོད་ཧམ་ཟས་བས་པ་ནས་བཟུང་། བོད་རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བ་ཞིག་བཙུགས་
པ་ཡིན་ཞེས་ལོ་ལྔ་བཅུ་སོན་པ་ལ་ཁོང་ཚོས་དན་གསོ་ཆེན་པོ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དན་གསོ་བེད་པའི་སྐབས་དེ་ལ་ཕིའི་རྣམ་པ་
ལྟར་དུ་བས་པ་ཡིན་ན། རང་དབང་ཧ་ཅང་ཡོད་པ། བདེ་སིད་ཧ་ཅང་ཡོད་པ། ཁོང་ཚོས་གསལ་བསགས་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་བོད་རང་
སོང་ལོངས་བཙུགས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུའི་རིང་ལ་བོད་ཀི་གནས་བབ་དེ་གསེར་གི་དུས་རབས་ཤིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཡོད་ཅེས་འཁོག་བཤད་
དང་འུར་བཤད་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་གསེར་གི་དུས་རབས་དེའི་ནང་བོད་མི་ ༡༤༢ རང་ལུས་མེར་སེག་བཏང་སྟེ་ ༡༢༢ 
རང་སོག་ཤོར་བ་དང་། དེ་བཞིན་ ༢༠ ཙམ་ཞིག་གི་གནས་བབ་དེ་ད་ལྟ་ཆ་མ་རྟོགས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་དགོས་པ་དེ་གསེར་
གི་དུས་རབས་ལ་བྱུང་བ་ཞིག་ཆགས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།  དེ་ཡིན་དུས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བདེན་པ་མ་
ཡིན་པའི་འུར་སོག་ཇི་ཙམ་བས་པ་དང་སག་རྫུན་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་བཤད་ནས་བདེན་པར་བསྒྱུར་ཐབས་ར་བ་ནས་ཡོད་མ་རེད། 
དཔེར་ན་ཕི་ཟླ་ ༤ པའི་ནང་ལ་བོད་ལོངས་འཕེལ་རྒྱས་བགོད་ལམ་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་གདམ་ག་ཞེས་པའི་ནང་ཅི་ཞིག་བཤད་ཡོད་པ་
རེད་ཟེར་ན། ལམ་ལུགས་རིང་པ་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་སྟེགས་བུ་ནས་ཕིར་འཐེན་བེད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཕིར་འཐེན་མ་བས་ན་ཁོན་ནས་
འགིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་བཤད་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ལམ་ལུགས་རིང་པ་ག་རེ་ཕིར་འཐེན་བས་ཡོད་དམ། དི་བ་འདི་ཆགས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། ལམ་ལུགས་རིང་པ་གང་ཡང་ཕིར་འཐེན་བས་ཡོད་མ་རེད། ལམ་ལུགས་ཟེར་བ་དེ་བོད་པའི་ལམ་ལུགས་དེ་བོད་པས་
དམ་འཛིན་དང་སྲུང་བརི་བས་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གེང་སྟེགས་ནས་ག་རེ་ཕིར་བསྡུ་བས་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བོད་རང་བཙན་
ཡིན་པ་དེ་ཕིར་བསྡུ་བས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཁོང་ཚོ་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་མ་རེད། བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁོག་བཤད་བས་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་འདའི་གནས་བབ་ཅིག་གི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིཡིག་ཆ་དེ་གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད། གཅིག་དོད་མ་ཡལ་གོང་ནས་
གཅིག་བཏོན་དགོས་རྒྱུའི་གནས་བབས་དེ་གང་འད་ཆགས་པ་རེད་ཟེར་ན། རྫུན་མ་ཞིག་བདེན་པར་བཟོ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཀི་ཕིར་
བཏོན་པ་ཡིན་དུས། ཡིག་ཆ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་འཁོག་བཤད་དེ་དག་ལ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདི་ནས་དུས་ནམ་ཡང་ངོས་
ལེན་བ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་ག་རེ་གསུང་
གི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བརྟན་བརླིང་དགོས་ཀི་རེད། མཐའ་མཚམས་སོང་བར་བརྟན་བརླིང་ཟེར་བ་སོགས་ལ་ཚོར་ཤུགས་སོན་
དགོས་ཀི་རེད་ཟེར། བརྟན་བརླིང་ཟེར་བ་དེ་མེ་མདའི་འོག་ནས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། བརྟན་བརླིང་ཟེར་བ་དེ་མིའི་སེམས་ནང་
ལ་ཡིད་ཆེས་འཕེལ་བའི་ངང་ནས་སེབས་དགོས་ཀི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བོད་མི་རིགས་
ལ་མཐོང་ཆུང་དང་ཁད་གསོད། དབེ་འབེད། སོ་སོའ་ིལུང་པའི་ནང་སོ་སོ་ཡུལ་མི་གཉིས་པ་གཅིག་གི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་
གང་དུ་ཕིན་ཡང་ལག་ཁེར་འཁེར་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དེ་གང་དུ་ཐུག་གི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བོད་མི་རིགས་ལ་ཡིད་ཆེས་
མེད་པ། བོད་མི་རིགས་ཀི་སྙིང་སྟོབས་ཀི་ནུས་པ་ཆ་མ་རྟོགས་པ། ཁོང་ཚོས་དཔལ་འབོར་གི་ལྷོད་ཡངས་བཏང་ཡང་བོད་པ་སླུ་མ་
ཐུབ་པ། མནར་གཅོད་དང་སྡུག་རྩུབ་ཀིས་ཀང་བོད་པ་སླུ་མ་ཐུབ་པ། དེ་འད་བའི་ང་རང་ཚོའི་བོད་ནང་ཡོད་པའི་གཞིས་ལུས་རྒྱ་
ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀི་སྙིང་སྟོབས་དང་ཆོད་སེམས་དེ་ཚོར་ཚོད་མ་ཐིག་པའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་ཟེར་བ་དེ་
གཅིག་མཇུག་གཉིས་མཐུད་བཏོན་ཡོང་བ་དེས་ག་རེ་ར་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། བོད་ནང་ལ་གསེར་གི་དུས་རབས་ཤིག་མ་
ཡིན་པ། ཧ་ཅང་ཛ་དག་པའི་མུན་ནག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་འདའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་
དེ་དག་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཞེས་བོད་ཕི་ནང་གཉིས་ཀིས་ངོས་འཛིན་བས་པའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། 
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དེའི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་དེ་དག་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་རིང་ཐུང་ལ་མ་ལྟོས་པའི་ལན་འདེབས་དུས་ཐོག་ཏུ་བཏོན་ཐུབ་སོང་
བསམ་གི་ཡོད། དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་ཡག་པོ་ལ་མཐའ་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་དུང་སྤུས་ཀ་དག་ཏུ་གཏང་རྒྱུ། ད་
དུང་ཡང་གནས་བབ་ཡག་ཏུ་གཏང་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས། འགན་ཁུར་གི་པོ་ལོ་ཕར་གཡུག་ན་ཚུར་འཁེལ་རྒྱུ་
རང་རེད། ཚང་མ་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་དུས་ལེགས་ཆ་གང་འད་ཞིག་འབུལ་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་། ཚོགས་ཆེན་ཞིག་དང་གོས་
ཚོགས་ཤིག་ལ་སྒུག་མ་བཞུགས་པར་ག་དུས་ཡིན་ཡང་སྒོ་ཕེ་ཡོད་ཅེས་གསུང་བཞུགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་རྒྱུན་ལས་
ནས་ཡིན་ནའང་རེད། འཛིན་སོང་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། རྣམ་དཔོད་ལྡན་པའི་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཆ་ཤས་ཕིས་
མ་དག་ནས་ལེན་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་པའི་སོ་སོར་ཚོར་སང་དེ་འད་ཞིག་སེབས་སོང་། གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་
རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིནང་ལ་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་མེད། སྔར་ཡང་མེད། ད་ཡང་མེད། མ་འོངས་པར་ཡང་མེད་
ཟེར་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕོགས་གཅིག་ནས་ག་རེ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། མི་རིགས་ས་ཁོངས་རང་སོང་ལམ་
ལུགས་དེ་ཚོ་བོད་ནང་དུ་གྲུབ་འབས་ལྡན་པ་ལག་བསྟར་བས་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ག་རེ་མཚོན་གི་ཡོད་པ་རེད་
དམ། བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སོང་གི་གནས་བབས་དེ་འད་ཞིག་ང་ཚོས་ལག་བསྟར་བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་
བར་ཞིག་བསྟན་པ་མཐོང་གི་ཡོད་མ་རེད་དམ། ང་ཡིན་ན་དེ་འད་ཞིག་མིན་ནམ་བསམ་པའི་ཚོད་དཔག་ཅིག་བེད་ཀི་ཡོད། ཆབ་སིད་
མཁས་པ་དེ་འད་མིན་ལ་ཉམས་ཞིབ་པ་ཡང་མིན། དེ་ཡིན་དུས་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་སྟོན་རྒྱུའི་སོ་གཅིག་དང་
ཟ་རྒྱུའི་སོ་གཅིག་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་དབུ་མའི་ལམ་ལ་རྒྱབ་སོར་མེད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅིག་
ནས་མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སོང་དེ་བོད་ནང་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་ནས་གྲུབ་འབས་ལྡན་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ཟེར་བ་དེས་བར་ལན་ཞིག་
ལ་འགོ་ཡི་མི་འདུག་གམ། འོ་ན་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སོང་ཟེར་བ་དེ་བོད་རང་སོང་
ལོངས་གཅིག་པུར་ལག་བསྟར་བས་པའི་འབས་བུ་དེས་ང་ཚོའི་མི་རིགས་ས་ཁུལ་རང་སོང་དེ་ཚུད་ཀི་ཡོད་དམ་ཟེར་ན་ཚུད་ཀི་ཡོད་
པ་མ་རེད། མདོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གི་ས་གནས་དེ་ནས་མང་ཆེ་བ་དེ་ཞིང་ཆེན་ལྔ་རུ་བཏུབ་ནས་ཆ་བགོས་བས་ཏེ་ཕར་རྒྱ་ནག་
གི་ཞིང་ཆེན་དུ་བཅུག་བཞག་ཡོད་པ་རེད་། དེ་དག་གི་ནང་དུ་བོད་མི་ཡོད་པ་ཚོའང་དེའི་ནང་དུ་ཚུད་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་ཕོགས་གཅིག་ནས་མིའི་སེམས་འགུག་ཐབས་བེད་དགོས་རྒྱུ་དང་། བརྟན་བརླིང་དང་
འཕེལ་རྒྱས་སོགས་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དེ། བ་བ་བ་རྒྱུ་དེ་ལོགས་སུ་ཟློག་ནས་ཕུལ་བྱུང་གི་སོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་
སྲུང་བསོབ་བ་དགོས་རེད་ཅེས་ལབ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ཙམ་འཐེན་འཁེར་གི་སིན་པ་བཞིན་སྐད་རྒྱག་པ་ཙམ་ལས་ཆར་པ་ཁོན་
ནས་འབབ་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་འད་རེད། བོད་མི་རིགས་ལ་ཚིག་སྐམ་པོ་དེས་གསོས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ཏིག་དེ་ག་རེ་རེད་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། གྲྭ་ཚང་ཁག་གི་ནང་ལ་གྲྭ་པའི་ཚད་བཀག་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གཉེར་ཚུལ་བཞིན་བེད་དུ་འཇུག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་
པའི་སེམས་ལ་བརྣག་པའི་ར་ཆེ་བའི་རི་དེ་ཚོ་སྔོག་གཤེར་བས་ཏེ་བོད་མི་སོག་ཐོག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བོད་མི་
ཚོའི་སེམས་འགུག་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་ཁ་བཤད་དང་མཚུངས་པའི་ལག་ལེན་ཞིག་བསྟར་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 
བོད་ལ་བདེ་སིད་ཀི་ཉི་མ་ཤར་ཡོད་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། བདེ་སིད་ཀི་ཉི་མ་ཤར་ཡོད་ཟེར་དུས་བོད་རང་སོང་ལོངས་འཛུགས་པའི་
སྐབས་སུ་ཐ་ན་རྒྱལ་སིའི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་བི་བི་སི། (B.B.C) རླུང་འཕྲིན་ཡན་ཆད་འགོན་འབོད་མ་བས་པར་ཟུར་དུ་ཕུད་
བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེས་ག་རེ་མཚོན་གི་རེད་ཟེར་ན། སྦས་རྒྱུ་དང་གསང་རྒྱུ། བསྐུང་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཇི་སིད་བོད་དེ་རང་དབང་གི་ཐོག་ནས་འགོ་བསོད་ཐུབ་པའི་གནས་ཤིག་མ་ཆགས་པའི་བར་དུ།རྒྱ་ནག་
མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་བཤད་པའི་ཚིག་དེ་ཚོ་ཚང་མ་སྟོང་པ་ཆགས་ཀི་རེད། སྟོང་པ་རེད་འདུག་ཅེས་དེ་རིང་སིངས་
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ཆ་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་ཡིན་དུས་མཐའ་དོན་དེ་ལ་ང་རང་ཚོར་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། མེད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། 
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འདིའི་ནང་དུ་ང་རང་ཚོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་འགན་
འཁུར་མཁན་ཆ་ཚང་གཏོགས་ཀི་ཡོད་དུས། ཚང་མས་ལས་རྒྱུ་འབས་དང་བཟང་སོད་འཕེར་བའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའ་ིསྐབས་སུ་བབ་
པའི་ལས་འགན་དེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་གང་འད་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀི་འདུག ཉིན་རེ་ཉིན་རེ་ནས་ཡག་ཏུ་གཏང་རྒྱུ་དང་ཛ་དག་ལ་
དཔག་པའི་ལས་ཀ་བ་དགོས་པ་དེ་དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་རེད་ཅེས་བསམ་གི་ཡོད། ཐུགས་ཆེ་རེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས།  
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་རྣམ་དག་གཙུག་ཕུད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ། གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་ཆར་གི་སྔོན་
གེང་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གོས་ཆོད་ཁག་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་ཚར་ཡོད་
དུས། མང་པོ་ཞུ་མ་དགོས་པ་དང་། ཡང་ཁ་ཤས་ཤིག་མ་ཞུས་ན་ཅུང་ཙམ་ལྷག་འགོ་བ་ཞིག་སོ་སོའ་ིམཐོང་ཚུལ་དུ་མཐོང་གི་འདུག 
ད་ལྟ་འདིར་ང་ཚོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ བཟུང་སྟེ་ད་བར་དུ་རང་ལུས་མེར་སེག་གཏོང་མཁན་ ༡༤༢ ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། 
སོ་སོའ་ིམཐོང་ཚུལ་ལྟར་ན་ད་ལྟ་དཔང་པོ་དང་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་པ་ཁ་གསལ་པོ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ ༡༤༢ འདོན་གི་ཡོད་པ་རེད་
མ་གཏོགས། དེ་ལས་མང་བ་དང་ལུང་པ་ཁུག་ཀོག་ནས་ལྷག་བསད་པ། བོད་སི་པའི་དོན་དུ་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཏོང་མཁན་
དང་། རང་སོག་ཤོར་བསད་པ་གངས་ལས་འདས་པ་ཡོད་ཀི་རེད་ཅེས་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཞུས་སོད་མཁན་ཞིག་ཡིན། དེ་འད་ཡིན་དུས་
ཁོང་རྣམ་པའི་བས་རེས་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་དུ་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་ད་ལྟའི་བར་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་རེ་
རེ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཞུ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཚོས་གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གིས་མུ་མཐུད་
ནས་ང་རང་ཚོས། ཛ་དག་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོང་དུས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་མཚོན་བེད་ཅིག་ཞུ་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་ནང་
གི་དོན་ཆེན་ཞིག་ལ་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད། གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་ཚོས་ཧ་གོ་བ་ཞིག་དང་སེམས་ཤུགས་འཕར་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའི་
བར་དུ་ཁོང་ཚོས་རེ་འདུན་བེད་ས་ང་རང་ཚོའི་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་། གཙོ་བོ་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་དབུ་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། ཆོས་ལུགས་ཁག་གི་བ་ཆེན་དང་བ་སྤྲུལ་རྣམ་པ་གཟུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ང་
རང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ངོས་ནས་ཁོང་རྣམ་པས་དེ་ལྟ་བུའི་བས་རེས་གནང་བ་དེ། ཆབ་སིད་ཀི་སྟེང་དང་སིངས་ཆ་འདི་འདའི་སྟེང་
ལ། འཛམ་བུ་གིང་འདིའི་ནང་ལ་བྱུང་མ་མྱོང་ཟེར་ནའང་རེད། སྔར་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་བས་རེས། ཕག་རེས་བཞག་གནང་བ་དེ་ལ་ང་
རང་ཚོ་བཙན་བོལ་ལམ་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་གི་མངའ་འོག་ཏུ་གནས་བཞིན་པའི་སོ་སོའ་ིམཐོང་ཚུལ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། འཛིན་སོང་
ཡིན་ནའང་རེད། བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས།  དེ་ག་ནང་བཞིན་གི་སི་འཐུས་རྣམ་པ། གོས་ཚོགས་ཀི་ཡིན་ནའང་རེད། སིངས་ཆ་བཟང་
པོ་འདི་འད་ཞིག་བོད་ནང་ལ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་དང་། སྡུག་སྦྱོང་འོག་ལ་གནས་སོད་པའི་ཁོང་ཚོས་ལས་འགུལ་འདི་འད་སེལ་ཡོང་
དུས། ང་རང་ཚོས་དེ་ལ་དཔག་པའི་འཛམ་གིང་གི་ཐོག་ལ་བས་རེས་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་ལས་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྒྲུབས་སོང་བསམ་
པ་ཞིག་བྱུང་མ་སོང་། འཛམ་བུ་གིང་གི་ཐོག་ལ་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་ང་རང་ཚོས་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀི་སེ་
མོར་སོད་མཁན་གཙོ་བོར་བས་པའི་འགན་འཁུར་ནས་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་འཛམ་གིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་
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ཚོགས་གཙོ་བོར་བས་པའི་འཛམ་བུ་གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་དེའི་སྒང་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་མེད་རེད། འགུལ་བསོད་གནང་མེད་
པ་རེད། མ་གནང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཆགས་ཀི་འདུག བསམ་གཞིག་དང་བསར་ཞིབ་ངེས་པར་དུ་བ་དགོས་ཀི་འདུག ང་རང་
ཚོའི་འཛིན་སོང་དང་སི་འཐུས་རྣམ་པས་ཕག་ལས་གནང་གི་མི་འདུག་ཅེས་ངས་ཞུ་ཡི་མེད། ད་ལྟའི་བར་གནང་བསད་པ་རེད་ལ། 
འཛམ་གིང་སྟེང་དུ་འབུར་དུ་ཐོན་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའི་གནད་དོན་ཛ་དག་པོ་ཞིག་དང་གནད་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་འད་ཞིག་ལ་སིད་
དོན་གི་ཆབ་སིད་ཀི་སིངས་ཆ་བཟང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དེ་དང་འད་བའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སེལ་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་
གནད་འགག་ག་རེ་ཐུག་བསད་ཡོད་དམ། སེམས་ཤུགས་ཀིས་འདང་གི་མེད་དམ། ལྷག་བསམ་གིས་འགིག་གི་མེད་དམ། ལས་དོན་
བེད་ཕོགས་ཀི་འགིག་གི་མེད་དམ། ད་ལྟ་བར་དུ་ནར་ལུས་གནས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་དམ་
བསམ་པ་དན་སོད་ཀི་འདུག ང་ཚོས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་སྟེང་ནས་ཡིན་ན། གཞིས་སོད་ཀི་བོད་མི་རྣམ་པ་སེམས་ཤུགས་མ་
ཆགས་པ་ཞིག་དང་། སེམས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ང་རང་ཚོའི་ར་བའི་གཞི་ར་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག  ང་རང་
ཚོའི་ལས་ཀི་སེ་མོ་བར་སོད་མཁན་རྣམ་པའི་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཐོག་ནས་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཕར་བཞག་སྟེ་གནོད་སོན་འགོ་ཡི་
མེད་དམ་བསམ་པའི་སེམས་ཚབ་ཅིག་ང་རང་ངོས་ནས་མཐོང་གི་འདུག ཉེ་ཆར་ང་རང་ཚོའི་ངོ་དེབ་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། སྐད་
འཕྲིན་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་ཟེར་བ་དེ་གཏན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་བྱུང་མ་མྱོང་བ་ཞིག་རེད་ཟེར་བའི་ལས་ཀི་སེ་མོ་བ་དེས་བཀའ་
མོལ་གནང་བསད་པ་དེ། ཧ་ཅང་གི་རབ་ཆེན་ཞིག་དང་དོན་དང་མ་མཐུན་པ་ཞིག་མཐོང་སོད་ཀི་འདུག བརན་འཕྲིན་དེ་དག་ཀམ་པུ་
ཊར་ Computer ལ་སོགས་པར་ Edit སིག་བཟོ་བས་པ་ཡིན་སིད་ཀི་རེད། དངོས་ཡོད་ཡིན་གི་མ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་ཡིན་
ན་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་མཐོང་གི་འདུག ཧ་ཅང་གི་ནོར་བསད་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་
ཀིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ང་རང་ཚོའི་བོད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་རང་བཙན་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ང་ཚོ་དབུ་
མའི་ལམ་དུ་བསོད་ཀི་ཡོད། རྒྱ་མི་དང་མཐུན་ལམ་བས་ནས་བསད་ཀི་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། སྔར་ང་རང་ཚོ་
རང་བཙན་ཅན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་མ་རེད་ཅེས་ནམ་ཡང་གསུང་གི་ཡོད་མ་རེད། ལས་ཀི་སེ་མོ་བ་ཆེ་ཆུང་སུ་ཡིན་ཡང་། བོད་ཀི་མི་
སྒེར་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་དེ་འད་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀི་སེ་མོ་བས་དེ་འད་གསུང་བསད་པ་ཡིན་ན་དངོས་གནས་གནད་འགག་
ཅིག་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་ང་རང་ཚོས་གཞིས་བཞུགས་ལ་གཞི་ར་བཟོས་བཞག་པ་དང་། གཞིས་བཞུགས་ཀི་ལྷག་བསམ་དང་
སོབས་པར་ང་རང་ཚོས་རེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ནི་ཁ་གསལ་པོ་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་
རྣམ་པའི་བས་རེས་དེ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་ཡི་ཡོད། དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་སྦྱར་གི་ཡོད་པ་
རེད། མ་འོངས་པར་ག་རེ་འབྱུང་གི་འདུག ཁོང་ཚོས་བས་བཞག་པ་དེས་ཁོང་ཚོའི་འདོད་དོན་ཅི་ཙམ་འགྲུབ་ཀི་འདུག ཁོང་ཚོའི་
འདོད་དོན་དེ་ག་རེ་རེད་འདུག ཁོང་ཚོའི་འདོད་དོན་དེ་ཕར་ཟུར་དུ་བཞག་ནས་ང་ཚོས་དབིན་ཇིའི་ཚིག་ལ་ Routine (རྒྱུན་
ལྡན།) ལྟར་བོད་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་བས་ཚར་བའི་རེས་སུ་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་ཞིག་འཁེར་བསད་རྒྱུ་དང་། མཆོད་འབུལ་བ་རྒྱུ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། དེ་ལས་ལྷག་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སེལ་རྒྱུ་ཡོད་འགོ་
བསམ་གི་འདུག དེ་འད་བེད་དུས་དེའི་སྒང་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག དེ་ལྟ་བུའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གོ་ན། ཁོང་ཚོར་
ཐུགས་ཕམ་གང་འད་ཞིག་བཟོ་ཡི་རེད། ཁོང་ཚོས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་བསམ་པའི་བསམ་པ་དེ་གང་འད་སོད་ཀི་འདུག ཁོང་
ཚོའི་གནད་དོན་དང་ཁོང་ཚོའི་རེ་སྨོན་ག་རེ་རེད་འདུག མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ངས་རེ་རེ་བས་ནས་ཞུ་
དགོས་རྒྱུ་མི་འདུག བོད་ནང་དུ་དཀའ་ངལ་གང་འཕྲད་ཀི་འདུག ཆོས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་དད་རང་དབང་
མེད་པ་དང། དེ་ག་ནང་བཞིན་གི་མི་རིགས་བསེས་ལྷད་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། མི་རིགས་བསེས་ལྷད་བས་ན་ང་རང་ཚོ་བོད་མི་
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རིགས་དེ་ཉམས་རྒུད་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུར་ང་ཚོས་གཙོ་བོར་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་ཀི་འདུག ཐུགས་བསམ་
བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག ལོ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་གི་མི་སྟོང་ཕྲག་དང་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་བོད་ནང་སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། མདོར་
བསྡུས་ན་ཁོ་ཚོའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་བོད་ཀི་མི་རིགས་དང་བོད་ཀི་ཆོས། བོད་ཀི་རིག་གཞུང་དེ་ར་མེད་བཟོ་རྒྱུ་རེད། ནམ་རྒྱུན་
གསུང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སོབ་ས་མེད་པ་དང་། དགོན་སེ་ཁག་ཏུ་ཡིན་ནའང་གྲྭ་པ་
དེ་ཚོར་ཚད་གཞི་ཞིག་བཟོས་ནས་སྔོན་མ་ནང་བཞིན་སོ་སོའ་ིའདོད་མོས་ལྟར་དུ་མ་ཡིན་པ། དགོན་པ་ཁག་ཕན་ཚུན་སོབ་སྦྱོང་གི་
བགོ་གེང་ཆེད་དུ་ཡིན་ནའང་རེད། སོབ་སྦྱོང་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནའང་རེད། ཕར་ཚུར་འགོ་མི་ཆོག་པ་དང་། རུག་རུག་བེད་ནས་སྐད་
ཆ་བཤད་མི་ཆོག་པའི་གནད་དོན་དེ་གང་འད་བས་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཆོས་ལུགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། མི་རིགས་ཀི་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཡོང་དུས། དེ་འདའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་སྲུང་སོབ་བེད་དགོས་པ་དེ་ཁོང་
ཚོའི་འདོད་དོན་དེ་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་འདུག་གམ་མི་འདུག དེ་ག་ནང་བཞིན་མི་རིགས་བསེས་ལྷད་དང་ཆོས་ཀི་དཀའ་ངལ་སོགས་ཚང་
མ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་མང་པོས་གསུངས་པ་བཞིན། དེབ་དེར་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཟེར་གི་ཡོད་
ནའང་རེད། ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་ཟེར་གི་ཡོད་ནའང་རེད། ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ལ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཀི་ནང་ནར་
འགངས་ཀི་གནད་འགག་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་ག་སིག་ཨང་གསར་ཡོད། 
གོས་མོལ་གཅིག་བས་ན་གོས་མོལ་བ་རྒྱུ་ཨང་གསར་ཡོད་ཅེས་གསུང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གོས་མོལ་ཕར་ཞོག རྒྱ་ནག་གིས་
རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིདེབ་བཏོན་པ་དེ་རྫུན་བཤད་ཡིན་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་དེ་གལ་
ཆེན་པོ་མ་རེད་གསུངས་སོང་། ངས་བལྟས་ན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་མཐོང་གི་འདུག ཁོང་ཚོ་རྫུན་ལུམ་ཡིན་པ་བསྟན་སའི་གཞི་ར་
ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་བྱུང་ན་ཉི་མ་བདུན། ཉི་མ་བཅུའི་ནང་ལ་དེབ་དཀར་པོ་དེ་དེབ་དཀར་པོ་རེད་མི་འདུག དེབ་
ནག་པོ་རེད་འདུག་ཅེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་འགོད་ནས། རྒྱུ་མཚན་འགོད་རྒྱུ་མེད་པ་མ་རེད། མཁས་དབང་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་པ་
རེད། དེབ་དེ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་དགག་ལན་ཞིག་ཁ་ཐུག་འདོན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ནད་ན་ཚ་ཡོད་པའི་སྐབས་
སུ་མི་སོབ་ཐུབ་པ་བེད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ནད་དག་ཚར་དུས་གཞི་ནས་སྨན་བཏང་ན་ཕན་ཐོགས་སྒྲུབ་ཀི་མ་རེད། དེ་ང་རང་
ཚོ་མི་རེ་རེ་གཞིར་བཟུང་མ་ཡིན་པ། འཛམ་གིང་སི་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ལ། འཛམ་བུ་གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་ད་ལྟ་བར་དུ་ང་ཚོར་
རྒྱབ་བསོར་ཕོགས་ཅིག་ཏུ་མི་ཡོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཆགས་ཀི་འདུག གནད་དོན་དེ་འདའི་ཐོག་ནས། ཕི་ལོགས་ཀི་རྒྱབ་སོར་
འཛམ་བུ་གིང་གི་ཐོག་ནས་ནར་ལུས་སུ་བཏང་བཞག་པ་རེད་དན་གི་མི་འདུག ང་རང་ཚོས་ལས་ཀ་བེད་ཕོགས་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕིན་
མེད་དམ་བསམ་པ་ཞིག་འདུག གནད་དོན་དེ་དག་ལ་གཞིགས་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད་མ་གཏོགས། འདི་ལས་གཞན་པའི་གནད་དོན་ཡོད་
ཀི་རེད། ལས་ཀ་བེད་ཕོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཀི་རེད། དེ་འད་བེད་དུས་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་པའི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་
ཞིག་འདུག ང་ཚོས་བགོ་གེང་གནང་དུས་ཡིན་ནའང་རེད། གོས་ཆོད་བཞག་པ་ཡིན་ནའང་སོ་སོས་བས་རེས་བཞག་པ་རེད་དན་གི་
མི་འདུག བོད་ནང་རང་ལུས་མེར་སེག་བཏང་བ་དེ་ང་ཚོས་བས་རེས་བཞག་པར་བརིས་ན་འགིག་གི་མ་རེད། ང་ཚོས་བས་བཞག་
པ་ཞིག་མ་རེད། ང་ཚོས་བེད་ཐུབ་ན་ཁོང་ཚོའི་འདོད་དོན་དེ་བསྒྲུབ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོའི་རེ་འདུན་དེ་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན། ང་རང་ཚོའི་བས་རེས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པའི་བས་པ་དེ་རྣམས་ང་ཚོའི་བས་རེས་སུ་བཞག་ན་དུས་ནམ་
ཡང་འགིག་གི་མི་འདུག  དེ་འད་བརིས་ན་ཕར་ཕོགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བའི་དོན་དག་དེ། ཁོ་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་
ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལ་ད་ལྟའང་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་ལས་འགུལ་སེལ་བཞག་པ་ཞིག་
རེད། དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གིས་བརྒྱུད་སྐུལ་བས་པ་རེད། ཏཱ་ལའི་བ་མས་བརྒྱུད་སྐུལ་བས་བཞག་པ་རེད་ཅེས་ལབ་ཀི་
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ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་མ་ཡིན་པར་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་དང་ལས་ཀ་བེད་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ནས་ཐུགས་བསམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་
དགོས་ཀི་འདུག ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོར་བསམ་བོ་གཏང་དགོས་ཀི་འདུག གནས་སྐབས་གནས་སྐབས་ཙམ་གིས་མ་ཡིན་པ། ལོ་རེ་
ཟུང་ཞིག་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པ། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོའི་ཞལ་ཆེམས་དེ་ཚོ་ཇི་ཙམ་གྲུབ་ཀི་འདུག དེ་དག་ལ་བསར་ཞིབ་
གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་བཤད་སོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། དོན་ལ་གནས་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་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་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འདིའི་
ནང་ལ། སྔོན་གེང་དང་། གོང་དུ་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བཞི་ལ་རང་གི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་བཞིན་འདི་དང་
འབེལ་ནས་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་དན་གསོ་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་སོང་། དེའི་ནང་གཅིག་དེ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ ི་གནས་ཚུལ་
གཅིག་རེད། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་ང་རང་ཚོ་མང་པོས་འདིའི་ནང་ལ་བགོ་གེང་གནང་བ་རེད། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཡིན་
ནའང་རེད། རྒྱ་མི་དཔོན་རིགས་ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོར་སང་ཆུང་གཏང་རྒྱུ་འདི་རྒྱ་ནག་གི་ལམ་ལུགས་
སོལ་གི་བཟོ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། དེར་ཧ་ལས་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ང་དེར་གཏན་ནས་ཧ་ལས་ཀི་མེད། རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚོར་
བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དག་བོ་ལ་སང་ཆུང་དང་། དག་བོའ་ིབ་སོད་ལ་དོ་སང་བེད་དགོས་ཀི་རེད། ང་ཚོས་བལྟ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གང་
རེད་ཞུས་ན། རྒྱ་མིའི་བ་སོད་དེར་ང་རང་ཚོ་ལྟ་དགོས་པ་རེད། བ་སོད་ལ་ལྟོས་ཞུ་དུས། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིཡིག་ཆ་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་རྒྱ་
ནག་གིས་བ་སོད་ཅིག་རེད། བ་སོད་དེར་ངེས་པར་དུ་ང་ཚོ་དོ་སང་བེད་དགོས་རེད། དེར་བརྟེན་བ་སོད་བཞག་སྟེ་དོ་སང་བེད་ས་
གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་ནག་ཚོ་ཡང་དེ་བཞིན་རེད། ང་ཚོའི་བ་སོད་ལ་དོ་སང་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བ་སོད་ལ་དོ་སང་བས་
པའི་རྟགས་མཚན་དེ་ག་པར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། ད་ལྟ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིཡིག་ཆ་རིམ་བཞིན་དུ་བཏོན་ཡོང་བ་དང་། དེ་
བཞིན་འགོ་སོང་ཕོན་ཆེན་པོ་བཏང་སྟེ་ང་རང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོ་པར་བསྐྲུན་བ་རྒྱུ། སྐད་ཡིག་གཞན་པའི་ནང་འགེམས་
སེལ་བ་རྒྱུ། གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་འཐོན་གི་ཡོད་པ་རེད། ངས་མཐའ་བསོམས་རྒྱག་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གིས་ང་རང་ཚོར་མཐོང་ཆུང་
བེད་ཀི་ཡོད་པ་ངས་འདི་ཚོར་གི་ཡོད། ཕག་སྦྲེལ་ཞིག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར། སོག་པོ་དང་འདི་ཚོར་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིཡིག་
ཆ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཟེར་བ་དེ་རེད། འདི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ང་ཚོར་མཐོང་ཆུང་དང་དོ་སང་བེད་ཀི་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་
རེད། དེ་ཡང་ང་རང་ཚོ་གོ་བ་ཏག་ཏག་ཅིག་འཕྲོད་དགོས་པ་ཞིག་རེད། མ་གཞི་ནས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིཡིག་ཆ་རེད། རྒྱ་ནག་གིས་
བཏོན་པའི་ང་རང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་སྒང་ལ་འགེལ་བརོད་བས་པའི་གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། མང་པོ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་
མ་རེད། དེའི་ནང་གི་ཐ་སྙད་དེ་ཚོར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། གསལ་པོ་བས་ནས་ར་འཕྲོད་ཀི་རེད། ལྕགས་ཕག་ལོའ་ིལས་འགུལ་མ་བྱུང་
བའི་སྔོན་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཐ་སྙད་མེད་མཁན། ལྕགས་ཕག་ལོའ་ིལོ་གསར་རེས་སུ་བྱུང་བའི་རྒྱ་ནག་ཐ་སྙད་དེ་ཚོ་ལོ་བདུན་བརྒྱ། 
བརྒྱད་བརྒྱ། ལོ་གཅིག་སྟོང་གི་ཡར་སྔོན་ལ་སྦྱར་འདུག ང་རང་ཚོའི་སྒང་གི་གནས་ཚུལ་བཀོད་དུས་ཐ་སྙད་དེ་ཚོ་བཀོལ་སོད་བས་
ཡོད་པ་རེད། མ་གཞི་ནས་སྒྲུབ་བེད་མང་པོ་བཙལ་དགོས་མ་རེད། ཐ་སྙད་གཅིག་པུའི་སྒང་ནས་ཧ་གོ་ཡི་རེད། ཕི་རྒྱལ་གི་སྐད་
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ཡིག་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་འགྱུར་བའི་བོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཁོ་རང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་གི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ཐ་སྙད་དེ་དང་། རྒྱ་ནག་
གི་ཕར་བསྒྱུར་ནས་ཐ་སྙད་བཀོལ་སོད་བེད་སྟངས་གཉིས་ཀར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དེ་ག་རང་ནས་རྒྱ་ནག་གིས། འཛིན་བཟུང་བས་
པ་དེ་ཐག་བཅད་ཐུབ་ཀི་རེད། དེ་སག་རྫུན་བཤད་སྟངས་དེ་ཕྲུ་གུའི་སག་རྫུན་བཤད་པ་འད་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བས་དུས་ཐ་སྙད་
གཅིག་པུའི་ནང་ནས་ཧ་གོ་ཐུབ་ཀི་རེད། 
 དོན་དག་གཞན་ཞིག་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་ལ་ཁྲིམས་དང་། ཆབ་སིད་སོགས་འད་མཉམ་ཡིན་ཟེར་བ་འདི་གང་འད་
ཆགས་ཀི་ཡོད་དམ། ཆབ་སིད་ཀི་སྒང་ནས་དབེ་འབེད་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ཀི་སྒང་ནས་འད་མཉམ་མིན་པའི་གནས་ཚུལ་འཐོན་གི་
ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། གནས་ཚུལ་ངོ་མ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་སྒང་ནས་ཕར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཕི་ལ་ཡོད་མཁན་བོད་རིགས་འདི་འད་
བོད་ནང་ལ་གཉེན་འཕྲད་ལ་འགོ་བའི་གནས་སྐབས། ཟླ་བ་འདིའི་སྔོན་མ་ནང་ལ་རེད། བོད་པ་གཅིག་གི་ལག་ནས་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་
མི་སེར་ཡིན་པའི་ཕི་སོད་ལག་ཁེར་འཕྲོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་སོང་། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་ནང་ནས་ཕར་གཉེན་འཕྲད་ལ་འགོ་
མཁན་གནམ་ཐང་ནས་བཟུང་སྟེ་དཀའ་ངལ་ག་རེ་བྱུང་སོང་ངམ། གནམ་ཐང་ནས་གནམ་གྲུའི་ནང་མར་འབབ་རྒྱུ་མེད་པ་བས། 
གནམ་ཐང་ནང་ཉེན་རྟོག་པས་བཟུང་བ་དེ། རྒྱལ་སིའི་ཁྲིམས་དང་ལམ་ལུགས་སོལ་ཆ་ཚང་འགལ་ནས། གནམ་ཐང་ནང་དུ་བཟུང་
སྟེ། ཉི་མ་བཅུ་དྲུག  བཅུ་བདུན་ལྷག་སྟེ་མཐའ་མ་ནང་ལ་ཡོང་དུས་མི་ཁ་གག་མི་ཐུབ་པ་བཟོས་པ་རེད། ཉེ་བའི་ཆར་རེད། དེ་དང་
མཉམ་དུ་ཡོད་མཁན་ཁ་ཤས་ཤིག་དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་གི་ནང་ནས་ཚུར་ལོག གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་གོགས་པོ་གོགས་མོ་ཚོར་བཤད་པ་
ལའང་ལྡི་ལི་རུ་མ་འབོར་བར་དུ་ཁ་ནས་བཤད་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་སོང་། དེར་བརྟེན་ནང་གི་མི། བདེ་འཇགས་ལས་
ཁུངས་ཀིས་བསྐོང་ནས་ག་པར་འཁྲིད་པ་ཡིན་ནའང་། ནང་མིས་ཕིན་ཆད་ལའང་བཤད་མི་ཆོག་པའི་དཀའ་ངལ་ག་ཚོད་འཕྲད་ཡོད་
པ་རེད་དམ། ཁོ་ག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་ན་སེས་དམན་གི་ཧ་མི་གོ་བ་དང་། ཕ་མར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་ན་བུ་ཕྲུག་གིས་ཧ་མ་
གོ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་རྒྱ་ནག་གི་ནང་། དེ་རིང་སང་ཉིན་གསོན་པོ་བས་གནས་ཚུལ་འདི་ཚོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་བས་
ཆོག་པ་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་གང་གི་ནང་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ནང་དེ་རིང་སང་ཉིན་མི་བཀོངས་པ་ཡིན་ན། གྲྭ་པ་འདི་
འད་སྐད་བཏང་སྟེ། གདན་འདེན་ཞུས་ནས། བདུན་ཚིགས་འཛིན་དགོས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་གྲྭ་པ་སྐད་གཏང་རྒྱུ་ཕར་བཞག ལུང་པ་
ཁོ་རང་ནས་གྲྭ་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ན། ལམ་སེང་ཉེན་རྟོག་ལས་ཁུངས་ནང་ཐོ་འགོད་བེད་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་འདི་འད་དེ་རིང་སང་
ཉིན་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ཁྲིམས་ཀི་མདུན་སར་འད་མཉམ་ཆགས་པའི་རྟགས་མཚན་རེད་དམ། དེ་ཚོ་
ཚང་མ་ཆབ་སིད་ཀི་ཐོབ་ཐང་འད་མཉམ་ཡིན་པའི་རྟགས་མཚན་རེད་དམ། བར་སྐབས་ཤིག་ལ་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་དེ་སྐད་གགས་
ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོང་དུས། བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆགས་ཧ་ཅང་ཕིན་པ་རེད། ཁོར་ཡུག་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་རྒྱ་
ནག་གིས་ག་རེ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། གསར་དུ་གསར་བསྐྲུན་བ་རྒྱུ། གནས་ཚུལ་དེ་འད་མང་པོ་པར་བསྐྲུན་བ་རྒྱུ་དང་
འགེམས་སྟོན་བེད་ཀི་འདུག  གལ་སིད་ཁོར་ཡུག་ཉམས་ཆགས་བཏང་མེད་ན་གསར་དུ་བསྐྲུན་དགོས་པ་ག་རེ་བས་ནས་བྱུང་བ་
རེད་དམ། ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་གི་རིང་བོད་པ་ཚོས་ས་སེས་རོ་སེས་བས། མི་དང་སེམས་ཅན་གཉིས་འཚོ་སོད་བས་ཏེ། ཁོར་ཡུག་ལ་
དག་མ་ཐོན་མཁན་དེ། དེ་རིང་སང་ཉིན་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ལ་ཁ་གཡར་ནས་གནས་སོས་བ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་གང་དང་གང་ཡོང་
གི་འདུག  ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་གི་རིང་ཞིང་ཀ་བཏབ་སྟེ་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་ལ་དཀའ་ངལ་མ་འཕྲད་པ་དང་། ཉེ་བའི་ཆར་ལོ་ཁ་ཤས་ནང་
ལ་ཞིང་ཁའི་ནང་ཤིང་སོང་བཙུགས་པ་དང་། ནགས་ཚལ་གི་ས་ཁུལ་གི་མི་དེ་གནས་སོས་བ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ག་རེ་བས་
ནས་བྱུང་རེད་དམ། བས་ཙང་དེ་ཚོ་ཚང་མ་འད་མཉམ་མིན་པ། ད་དུང་ཁྲིམས་འགལ་མིན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཉི་མ་རེ་རེའི་དུས་
ཚོད་ཀི་ནང་ལ་ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་བསད་ཡོད་པ་འདི། རྒྱ་ནག་གི་དེ་རིང་སང་ཉིན་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀི་འོག་ནས་འད་མཉམ་
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མ་ཡིན་པ་དང་། ཆབ་སིད་ཀི་ཐོབ་ཐང་འད་མཉམ་པ་མ་ཡིན་པའི་རྟགས་མཚན་འདི་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་རེད། འདི་ཚོ་ཚང་མར་དོ་སང་
བ་དགོས་ཀི་རེད། དེ་ཚོར་དོ་སང་བེད་པའི་སྐབས་ལ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིནང་འཁོད་པ་དེ་ག་རང་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཁ་ཤས་ལ་འཁོག་
བཤད་བ་རྒྱུ་དང་། གནས་ཚུལ་འགའ་ཤས་ལ་འགེལ་བརོད་ཕིན་ཅི་ལོག་རྒྱག་རྒྱུ། དོན་མེད་འཛིན་བཟུང་བ་རྒྱུ། གནས་ཚུལ་ངོ་མ་
གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་འགེལ་བརོད་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་བས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཀི་འཕེལ་རིམ་ངོ་མ་ལ་འཛིན་གཟུང་བེད་དུ་
བཅུག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བས་དོན་དག་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དོན་དག་གསར་པ་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། ཧ་ལམ་དེ་འད་བའི་རིགས་གསུམ་གི་
ནང་ལ་བསྡུས་ཏེ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། དེབ་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་ནང་དོན་ཆ་ཚང་བསྡུས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་མཐོང་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་སྐུ་ཕྲེང་
བཅུ་པ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེར་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། སྔོན་མ་རྒྱ་ནག་གིས་ག་རེ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཡིན་
པར་བརྟེན་གཞུང་གིས་བདག་པོ་བརྒྱབས་ཏེ། སྲུང་སོབ་མ་བས་པ་ཡིན་ན་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་འདུག་ཅེས་ཁོང་ཚོས་དེ་འད་
བསགས་པ་རེད། ཁྲིམས་ལུགས་ཀི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་མི་དར་མའི་ན་ཚོད་ལ་སེབས་ཡོད་རེད། དེ་ག་རེ་བས་པ་རེད། ད་ལྟ་གོ་རྒྱུ་
མེད་པ་འདི་འད་ག་རེ་བས་ཏེ་བྱུང་བ་རེད་དམ། སྔོན་མ་ཡིན་ན་དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ཁྲིམས་མཐུན་གི་ཁེ་ཕན་
ལོངས་སུ་སོད་རྒྱུའི་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ཀི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སོད་ཆོག་པའི་དུས་ཚོད་སེབས་པ་རེད། ད་ལྟའང་
ཁྲིམས་མཐུན་གི་ཁེ་ཕན་ཆ་ཚང་མེད་པ་དེ་ག་རེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད་དམ། དེ་ག་རང་ནས་ཁོ་རང་ཚོའི་གནས་ཚུལ་དེ་སག་
རྫུན་ཡིན་པ་ཧ་གོ་ཐུབ་ཀི་འདུག  སྔོན་མ་ཡིན་ན། མང་ཆེ་བ་དེ་ག་རང་འགེལ་བརོད་བས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁྲིམས་མཐུན་གི་
ཐོབ་ཐང་དང་ཁེ་ཕན་ཐོབ་སྟེ་ལོ་ངོ་ག་ཚོད་ཕིན་པ་རེད་དམ། ད་ལྟའང་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་ཆགས་ནས་བསད་ཡོད་པ་དེ་རང་གིས་ར་
འཕྲོད་ཐུབ་ཀི་རེད།  
 ཡང་དན་གསོ་ཞིག་བང་དགོས་པའི་འདོད་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་། མ་གཞི་ནས་རྒྱ་མིས་ལས་ཀ་དེར་ཧ་ལས་དགོས་པ་གང་
ཡང་ཡོད་མ་རེད། ལོ་བརྒྱའི་སྔོན་ལ་ང་རང་ཚོར་འདི་དང་ཆ་འད་བའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་མི་རིགས་དེ་ག་རང་ལ་འཕྲད་མྱོང་ཡོད་པ་
རེད། ལོ་བརྒྱའི་སྔོན་རང་ལ་༸རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་མཚན་གནས་དབྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་རྒྱ་ནག་མན་ཇུའི་གཞུང་གིས་གསལ་
བསགས་བས་མྱོང་བ་རེད། མཐའ་མ་དེ་ལ་གནས་ཚུལ་ག་རེ་བྱུང་སོང། ད་ལྟ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོས་གཅིག་བེད་ཀི་མིན། གཉིས་བེད་
ཀི་མིན་ཞེས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ག་རང་ཡོང་གི་རེད། ང་དེར་ཡིད་ཆེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད། ལོ་བརྒྱའི་སྔོན་ལ་རྒྱ་ནག་གི་
གཞུང་འདི་བརྟན་པོ་མེད་པའི་གནས་སྐབས་ལ་མཐའ་མཚམས་དོན་གཅོད་བོན་ཆེན་ཞེས་བཙུགས་ནས་ག་རེ་བས་སོང་། བོད་ཀི་
ས་ཁུལ་དེ་ཚོར་ག་རེ་བས་སོང་།   མཐའ་མ་དེ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ནང་ལ་གང་བྱུང་སོང་། ད་ལྟའང་དེ་ག་རང་གི་ལས་ཀ་དེ་ལས་སོད་ཀི་
འདུག  རྒྱ་ནག་ནང་ལ་བརྟན་ལྷིང་མེད་པ། གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་ཡོང་དུས་མཐའ་མཚམས་མི་རིགས་ཀི་སྒང་དང་། 
གནས་ཚུལ་སེལ་རྒྱུ་དེ་གཞན་ལ་བསྒྱུར་ནས་མགོ་སྐོར་གཏོང་གི་ཡོད་ནའང་རེད། གང་ཡིན་ནའང་རེད། ལམ་ལུགས་ཡིན་ནའང་
རེད། ད་ལྟའང་དེ་ག་རང་ཆགས་ཀི་འདུག དེའི་མཇུག་འབས་དེ། དེའི་རེས་སུ་གནས་ཚུལ་ག་རེ་བྱུང་བ་དེ་ག་རང་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་
ངས་དེར་ཡིད་ཆེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད།   
 དེར་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་བསམས་ཕེབས་པའི་སྔོན་གེང་དང་གོས་ཆོད་དང་བཅས་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུ་ཡི་
ཡོད། དེ་ཞུས་ཏེ་མཇུག་བསྡུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། 
 
ཚོགས་གཅོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། 
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སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གི་ཡིག་ཆ་ཨང་བདུན་པར་རྒྱབ་སོར་དང་ལྷན་དུ། སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་
ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། དེ་རིང་གི་ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་དེ་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་ཁེར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་ཁ་ཤས་
གོང་ནས་གོད་ཆོད་འདིའི་རིགས་རབས་དང་རིམ་པ་བས་ནས་མཚམས་མ་ཆད་པར་འཁེར་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བས་སྐད་ཆ་
ཡིན་ནའང་མང་ཆེ་བ་བསར་ཟློས་ལྟ་བུ་ཆགས་ངེས་རེད་དེ། འོན་ཀང་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ནས་བཤད་
ན། སོ་སོ་ཡང་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ཤིག་གི་མཚན་གནས་ཡོད་པའི་ཆ་ནས། འདིར་སོ་སོར་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་ན་དེ་ཚང་མ་
བཤད་དགོས་རྒྱུ་དེའང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་སོང་།  
 གོས་ཆོད་འདིའི་སྔོན་གེང་སོགས་ཀི་ནང་དུ་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཕྲན་ཙམ་བསྟན་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་རེ་རེ་
བཞིན་དབེ་གསེས་བས་ཏེ་བཤད་པ་ཡིན་ན། དེ་རིང་ཁ་སང་རྒྱ་མིའི་གཞུང་འདི་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་
དམརཔོའ་ིརིང་ལུགས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་འཛིན་མཁན་དེ་ཚོས་ག་རེ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའི་ལྟ་བ་གསོན་པོའམ་གཙོ་བོ་འད་
པོ་གང་རེད་ཞུས་ན། མིའི་སི་ཚོགས་ནང་གི་དུག་གསུམ་དེ། མེད་པར་གཏང་གི་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སྐད་ཆ་གཙོ་བོ་
དེ་རེད། དེ་ནི་མི་མང་མགོ་སྐོར་གཏོང་བེད་ཀི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཀང་རེད། ཁོ་ཚོས་འཆད་བཞིན་པའི་དུག་གསུམ་ནི། ཆོས་ལུགས་
རྨོངས་དད་རིང་ལུགས། དཔོན་ངན་མ་རའི་རིང་ལུགས། བཀས་བཀོད་རྒྱུན་འཛིན་རིང་ལུགས། དེ་ཚོ་དུག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བས་ཏེ་
མེད་པ་བཟོ་ཡི་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་ཁ་སང་། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཁོ་རང་ཚོ་ཁོ་ཚོས་བཤད་བཞིན་པའི་
བཀས་བཀོད་རྒྱུན་འཛིན་རིང་ལུགས་ཆགས་ཚར་བ་རེད། ཕ་བརྒྱུད་བུ་འཛིན་གི་ལམ་ལུགས་ཀང་ཆགས་ཚར་བ་རེད། དམར་
ཤོག་དཔོན་ངན་མ་རའི་རིང་ལུགས་པའང་ཆགས་ཚར་བ་རེད། མི་མང་གི་ཤ་ཟ་ཁྲག་འཐུང་ཟེར་བ་དེ་ག་རང་ཁོང་ཚོ་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། ད་དུང་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། དམར་ཤོག་དབང་ཆ་གཅིག་བསྡུས་རིང་ལུགས་པ་ཡང་ཆགས་པས་མ་ཚད་འད་
གཟུགས་དད་མོས་རིང་ལུགས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད། དེང་སྐབས་ཁིམ་རྒྱུད་རང་བཞིན་ཀི་དཔོན་ངན་དེ་ཚོ་རིམ་གིས་མི་
རབས་དང་པོ་དང་། མི་རབས་གཉིས་པ། མི་རབས་གསུམ་པ་ཞེས་རོ་དང་ ཤིང་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལ་མའོ་ཙེ་ཏུང་དང་། ཏིང་ཞའུ་
ཕིན། ཅང་ཙེ་མིན། ཧུའུ་ཅིན་ཐའོ། ཞི་ཅིན་ཕིན་དང་བཅས་པའི་མི་ལྔ་དེ་ཤིང་རོ་སོགས་པའི་ཐོག་བརྐོས་བརྒྱབས་ནས་བོད་ཀི་ཞིང་
འབོག་མི་མང་གིས་གཉའ་ལ་འཁུར་དུ་བཅུག་ནས་འགོ་བཞིན་པ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག  དེས་ག་རེ་སྟོན་གི་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། རྒྱ་ནག་
དམར་ཤོག་གི་གཞུང་དེ་སྒེར་བདག་ཅན་གི་གཞུང་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོ་སྟོན་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡོངས་གགས་ཡིན་པ་མ་ཟད། 
ཁོ་རང་ཚོས་ཇེ་གསལ་དུ་བཏང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།  
 དེ་བས་སྒེར་བདག་ཅན་གི་གཞུང་དེས་སོ་སོའ་ིཁེ་ཕན་དེ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་བོས་གཏོང་གི་མ་རེད། དཔེར་ན། ལག་ནས་
འཕྲོག་སྟེ་འཁེར་སོང་ན་མ་གཏོགས་ཁོ་ཚོས་བསམ་ཤེས་ཀིས་ཕར་བདག་པོ་སོད་ཤེས་ཀི་མ་རེད། བདག་འཛིན་ཟེར་བ་དང་། སྒེར་
བདག་ཟེར་བའི་ནུས་པའི་ཆ་ཤས་དེ་དེ་ཡིན་པ་རེད། དེ་བས་རྒྱ་མིའི་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་བོད་རང་བཙན་ཟེར་ནའང་རེད། རང་
སོང་ཟེར་ནའང་རེད། དེ་ཁེད་རང་ཚོའི་ཡིན་ད། ཁེད་རང་ཚོས་གང་བཤད་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚོས་ཁེད་ཚོར་སོད་ཀི་ཡིན་ཞེས་པའི་
སྐད་ཆ་ཞིག་དམར་ཤོག་ཁིམ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་པ་ཁོ་ཚོའི་ད་ལྟའི་སིད་བྱུས་ཀི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་རེད། 
དེར་བརྟེན། ང་རང་ཚོས་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀི་དགོས་ཀི་འདུག འཐབ་རོད་བ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས། ངས་ཞུ་འདོད་པ་དེ་ཡིན། 
དཔེར་ན། ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་ཀི་འགོ་བརོད་ནང་འཁོད་ཡོད་པ་ལྟར་རེད།  
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སྔོན་གི་ཚེ་ན་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཁྲོད་ཀི་སྔོན་རབས་པ་མང་པོའ་ིབཀའ་དིན་ཉག་ཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་འདི་ལྟ་བུའི་
གཞུང་ཞིག་འཛུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་ལ། འདི་ལྟ་བུའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་བསྲུང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། འཛམ་གིང་ཐོག་གི་གལ་གནད་
ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་བོད་མིའི་ཚོགས་པ་སིག་འཛུགས་བཙུགས་ཐུབ་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའང་ག་མ་ཉམས། གྲུ་མ་
ཞིག་པར་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་བེད་སྟངས་དེ་དེད་མོང་གིས་ཕི་བ་བསྐོ་བ་དང་
འད་པོ་མཐོང་གི་འདུག  གང་ནས་ཛ་དག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དེའི་བར་མཚམས་ནས་མེ་ནང་བཞིན་འབར་ཙམ་བས་ནས་དེ་མུར་ག་
ལེར་ཞི་འཇམ་དུ་གྱུར་འགོ་གི་འདུག གནའ་སྔོན་མའི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་བྱུང་རིམ་རྣམས་རིམ་གིས་དན་ངོ་ནས་བརེད་འགོ་གི་
འདུག གནས་སྟངས་གསར་པ་རེ་བྱུང་དུས་རིང་པ་རྣམས་བརེད་འགོ་གི་འདུག  དེར་བརྟེན་ད་ག་རེ་བ་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན། རྒྱ་
གཞུང་ལ་ཕར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་རིང་ཁ་སང་། ཉི་ཧོང་གིས་ཁོང་ཚོར་དཔེ་མི་སིད་པ་ཞིག་བས་རབས་
བརོད་ཀི་འདུག གང་འད་བས་པ་རེད་ཅེ་ན། ཁོ་ཚོ་དམར་གསོད་བཏང་བ་རེད་ཟེར། སེབ་གསོད་བཏང་བ་རེད་ཟེར། ད་དུང་ནན་
ཅིན་དམར་གསོད་ཆེན་མོ་ཞེས་སྐད་གགས་ཆོད་པ་ཞིག་བས་རབས་བརོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ནན་ཅིན་དམར་གསོད་ཆེན་མོ་ཞེས་
པའི་ཁོ་ཧོན་ཐོར་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། མི་གསོན་པོ་སའི་འོག་ཏུ་བཅུག་ནས་བསད་པའི་རེན་གིས་མི་རྣམས་ཀི་བོ་ཁོག་ཏུ་གཤོང་
ཐབས་བལ་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མི་འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་བསད་རབས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད།  

ཉི་ཧོང་གིས་ཁོ་ཚོར་བཙན་འཛུལ་བས་པ་དང་། འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ནས་མི་ལོ་བདུན་ཅུ་
འཁོར་བའི་དན་གསོ་ཡིན་ཟེར་བའི་ཐོགམི་མང་ལ་སྔོན་གི་བྱུང་རབས་དན་གསོ་བངས་ཡོང་དུས། རྒྱ་མི་དུང་ཕྱུར་མང་པོའ་ིཁྲོད་
ནས་འབུམ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཤིག་མ་གཏོགས་བསད་མི་འདུག མི་གངས་དུང་ཕྱུར་དྲུག་མ་དགོས་བེ་བ་གཅིག་ལའང་མི་ལོང་བའི་བོད་
མི་རིགས་ཐོག་རྒྱ་གུང་ཁྲན་གིས་བཙན་འཛུལ་དམར་གསོད་བཏང་བའི་གངས་ཀ་ནི་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀ་ཟིན་གི་ཡོད་པ་རེད། 
༼ཆེའི་མ་མཐའི་གངས་ཀ་ལྟར་རིས་པ་ཡིན་ན་བོད་མི་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཁྲི་ཉི་ ཤུ་ལྷག་རྒྱ་ནག་གིས་དམར་གསོད་བཏང་བ་རེད།༽ 
ལོ་གཉིས་གསུམ་གི་ནང་ལ་དམར་གསོད་བཏང་བ་རེད། འཇའ་པན་གིས་རྒྱ་མི་དམར་གསོད་བཏང་བ་དེ་ལོ་ག་ཚོད་ཅིག་གི་ནང་ལ་
རེད། མི་གངས་དུང་ཕྱུར་ག་ཚོད་ཀི་ནང་ནས་མི་གངས་འབུམ་ཕྲག་ག་ཚོད་དམར་གསོད་བཏང་འདུག དེ་མི་གངས་དུང་ཕྱུར་དྲུག་
བདུན་གི་ནང་བགོས་པ་ཡིན་ན་བརྒྱ་ཆའི་ག་ཚོད་ཅིག་ཟིན་གི་འདུག  བོད་མི་ས་ཡ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་ནང་དུ་འབུམ་གཅིག་དང་ཕེད་
ཀ་ལྷག་དམར་གསོད་བཏང་བས་སིའི་ར་འབོར་གི་བརྒྱ་ཆའི་ག་ཚོད་ཅིག་ཟིན་གི་འདུག དེ་བས་ན་འཛམ་གིང་ཐོག་དམར་གསོད་
བེད་མཁན་གི་ནག་ཉེས་ཅན་གཙོ་བོ་དེ་སུ་རེད། འཇར་པན་རེད་དམ་རྒྱ་མི་དམར་པོ་རེད། བསར་ཞིབ་ཀིས་ལྟ་དགོས་ཀི་རེད་
བསམ་གི་འདུག  ནན་ཅིན་དམར་གསོད་ཆེན་མོ་ཟེར་བ་མི་གསོན་པོ་སའི་འོག་ལ་བཅུག་པ་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གུང་
ཁྲན་ཏང་གིས་ང་ཚོའི་བོད་པ་མང་པོ་ས་འོག་ཏུ་བཅུག་མྱོང་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཨ་མདོ་ལུང་པ་ནས། དྭང་ཆེན་དྭང་ཆུང་ཟེར་བའི་ས་
ཆ་ཞིག་ཏུ་ དྭང་ཆུ་ཟེར་བའི་ཆུ་ཆེན་ཞིག་གི་ནང་ལ་བོད་མིའི་ཕུང་པོས་ཁ་གང་བར་བས་པ་རེད། དེས་རྨ་ཆུའི་ཁའང་བཀག་པ་རེད། 
རྨ་ཆུར་མིའི་ཕུང་པོས་ཁ་བཀག་དགོས་ན་ཕུང་པོ་ག་ཚོད་ཅིག་དགོས་ཀི་རེད། དེས་མ་ཚད་མི་གསོན་པོ་དུར་དུ་སྦས་པ་བྱུང་མྱོང་
ཡོད་པ་རེད། དྭང་ཆེན་དྭང་ཆུང་གི་ལུང་པ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཁ་མིའི་བེམ་རོས་སྙོམས་པར་བས་པ་རེད། ད་དུང་དེའི་ཐོག་དུ་ས་བརལ་
ནས་སོ་སོའ་ིནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམས་ལ་སྟེང་དུ་ཞབས་བོ་འཁྲབ་བཅུག་པ་རེད། ས་བཅག་བཅག་བེད་དུ་བཅུག་པ་རེད། ཕུང་པོ་
བཅག་བཅག་བེད་སའི་ས་ཐོག་ཏུ་ནང་མི་ཚོར་ཞབས་བོ་འཁྲབ་པའི་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་དུ་བཅུག་པ་རེད། ངུ་ངག་གི་ཚབ་ཏུ་གད་མོ་
གད་དུ་བཅུག་པ་རེད། དེ་འདའི་མི་སེམས་མེད་པའི་བ་སོད་ངན་པ། སིག་འཛུགས་ངན་པ། མནར་གཅོད་ཐུབ་ཆོད་བེད་མཁན་གི་
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གཞུང་ངམ་སིག་འཛུགས་དེ་སུ་ཆགས་ཡོད་རེད་ཞུས་ན། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།  གནད་དོན་དེ་རིགས་
ཐོག་བསར་ཞིབ་བ་དགོས་པ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག   

དེ་བཞིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ད་བར་དུ་རང་ལུས་མེ་བསེགས་གཏོང་མཁན་མི་ ༡༤༢ ཀི་གངས་ང་རང་ཚོས་གསལ་པོ་
བས་ནས་ཧ་གོ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་མི་ ༡༢༢ གོངས་ཚར་བ་རེད། མི་ཉི་ཤུ་ཐམས་པའི་ ཤི་གསོན་ཤེས་རྟོག་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་
མ་རེད། མི་ ༡༤༢ དེ་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༥ བར་དུ་ལོ་ངོ་དྲུག་གི་རིང་ལ་ལོ་རེ་རེར་ཆ་སྙོམས་བས་ཏེ་བགོས་པ་ཡིན་ན། ལོ་དྲུག་
གི་ནང་དུ་ལོ་རེ་རེར་ཆ་སྙོམས་མི་གངས་ ༤༢ ཀིས་རང་ལུས་མེ་བསེགས་བཏང་འདུག  གོས་ཆོད་འདིའི་ནང་དུ་ད་ལོ་གཅིག་པུར་
མི་དྲུག་ཟེར་ནས་བཀོད་པ་འདི་ཧ་ཅང་གངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་མངོན་གི་འདུག དོན་ངོ་མར་ལོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་མི་ ༤༢ རེ་
ཐེམ་གི་འདུག་པས། ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་འདིའི་འགན་དེ་སུས་འཁུར་དགོས་པ་རེད། དོན་དག་དེ་འད་བྱུང་དགོས་པའི་རྒྱུ་རེན་
ཅི་རེད། བྱུང་ས་དེ་གང་ནས་བྱུང་བ་རེད།  

ཕི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཐམ་པ་ནས། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཐམ་པ་བར་དུ་བོད་ས་ཡོངས་ལ་དམར་གསོད་མཚམས་ཆད་མྱོང་ཡོད་པ་མ་
རེད། དེ་ནི་ལོ་རབས་ག་བཅུའི་བར་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། ༢༠༠༨ ནས། ༢༠༠༩ བར་དུ་རང་ལུས་མེ་བསེགས་གཅིག་པུ་
མིན་པ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བ། ས་ཆ་ཁུག་ཀོག་ནང་དམར་གསོད་བཏང་བ། བཙོན་ཁང་ནང་དུ་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་པ། ཅར་
རྡུང་ཁོ་ན་བས་ཏེ་དམར་གསོད་བཏང་ཚར་བ། གཟུགས་པོར་མནར་གཅོད་བཏང་རེས་རང་ཁིམ་སོགས་སི་ཚོགས་སྒང་ནས་སྐུ་
སོག་ཤོར་བ། དེ་དག་ཚང་མ་གངས་ཀ་རྒྱག་དགོས་པ་དང་། བསྡུ་རུབ་བེད་དགོས་པ། གཅིག་གི་རེས་ལ་གཅིག་མཐུད་དེ་ཞུ་
གཏུག་བེད་དགོས་འདུག 

དེང་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ལོ་ངོ་བདུན་ཅུའི་སྔོན་དུ་འཛམ་གིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པ་བྱུང་རབས་དང་། དེ་དུས་ཁོ་ཚོར་
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་གི་གཉའ་གནོན་བས་མྱོང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཕིར་འཛམ་བུ་གིང་ལ་བརྒྱུད་བསོག་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་
རང་ཚོས་བོད་མི་རིགས་དང་། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ལ་གཉའ་གནོན་བས་ཚུལ་དང་། སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་བཏང་ཚུལ་སྦ་གསང་བེད་
ཀིན་ཡོད་པས་དེ་དག་ལ་བསར་ཞིབ་ཀིས་ཕིར་འདོན་དགོས་ཀི་འདུག ང་ཚོའི་ལོ་རྒྱུས་བྱུང་རབས་ནས་འགོ་འཛུགས་ཏེ་ཡོང་
དགོས་ཀི་འདུག དེ་ནི་ང་ཚོའི་མ་འོངས་ལས་འགུལ་སེལ་སྟངས་ཁ་ཕོགས་ལ་འཛིན་དགོས་ཀི་འདུག དེ་ཕོགས་གཅིག་ཡིན། 
གཞན་ཞིག་ནས་མི་སེར་སེལ་ཡུལ་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་རེད། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ལ་བཙན་བཟུང་བས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ག་རེ་
བས་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། བོད་ཡུལ་དེ་མི་སེར་སེལ་ཡུལ་བས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། གང་འད་ཞིག་ལ་མི་
སེར་སེལ་ཡུལ་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་ན། སྟོབས་ཆེན་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གིས་སྟོབས་ཆུང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་བཙན་འཛུལ་
གིས་བདག་བཟུང་བས་རེས། ཡུལ་དེའི་ས་སེས་རོ་སེས་ཀི་མི་མང་གི་ཐོབ་ཐང་ཅི་ཡོད་བཙན་འཕྲོག་བས་ཏེ། རྟ་ཟོག་སེམས་ཅན་
ལྟར་བེད་སོད་བེད་པ་རེད། གཡོག་པོ་དང་། གཡོག་མོར་བཀོལ་ནས། མནར་གཅོད་གཏོང་བ། སྔོན་གི་བྱུང་རབས་ནང་མི་མང་
རྣམས་སེབ་སེབ་བས་ཏེ། རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་བར། གིང་ཕྲན་དང་གིང་ཕྲན་བར་ཚོང་བསྒྱུར་བས་ཏེ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་
གཞུང་གིས་བོད་ལ་དེ་འད་བེད་ཀི་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་ན་ཡོད་པ་རེད། ཁ་སང་དེ་རིང་བོད་ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་ལོ་ཆུང་དང་། སེས་དམན་ལོ་
གཞོན་གཞོན་མང་པོ་བོར་བརླག་ཏུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། གར་སོང་ཆ་མེད་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མ་མི་གཡོག་ཏུ་རྒྱུགས་
བཅུག་གི་ཡོད་པ་རེད། མིའི་གཟུགས་པོ་བེད་སོད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་རྒྱ་མི་ཁོ་རང་ཚོའི་ཚོར་བ་ཡར་རྒྱས་ཀི་
མཐུན་རེན་ཞིག་ཏུ་བརི་ཡི་ཡོད་པ་རེད། བོད་པ་ཟེར་བ་དེ་མི་ལ་བརི་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། གཅིག་དེ་ཡིན། གཉིས་ནས་ཁ་སྙན་མོ་
དང་ཁོག་བཙོག་པོའ་ིངང་ནས་ཕྲུ་གུ་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་ཕྲག་རྒྱ་མིའི་ནང་ལོག་ལ་འཁྲིད་ནས། སོབ་སྦྱོང་སོད་ཀི་ཡོད་ཟེར་ནས་མར་
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འཁྲིད་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་སྦྱོང་ག་རེ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། སོབ་སྦྱོང་གང་ཡང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། མང་ཆེ་བར་
ཞབས་བོ་འཁྲབ་བཅུག་གི་ཡོད་པ་རེད་འདུག  དེ་རེད་མོ་རེད་བེད་ཀི་ཅ་ལག་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་བེད་སོད་བ་ཡི་འདུག  རེས་མ་ཕིར་
ཡོང་དུས་ཞབས་བོ་འཁྲབ་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གླུ་གཞས་ལེན་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་རྒྱ་མིའི་རྒྱ་སྐད་ཁོ་ན་རེད། དེ་ནི་ཁོ་
རང་ཚོའི་མི་གགས་དཔོན་ཆེན་ཚོའི་ངལ་གསོའ་ིཆེད་དུ་བོད་པ་དེ་ཚོ་ཅ་ལག་ཏུ་བརིས་ཏེ། མར་བཏང་ནས་སོབ་སྦྱོང་དེ་འད་ཞིག་
སད། ཡར་ཡོང་ནས་རེད་མོ་རེད་ཆས་སུ་བསྒྱུར་བ་རེད། ཁོ་རང་ཚོའི་སིད་པོ་གཏོངབའི་ཅ་ལག་ཙམ་རེད། ཕྲུ་གུ་ཁ་ཤས་ལ་ཆེད་
ལས་སྦྱོང་བརར་སོད་ཀི་ཡོད་ཟེར་ནས་མར་འཁྲིད་འགོ་གི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་གསུམ་བཞིའི་རེས་སུ་ཡར་ལོག་ཡོང་དུས། ཅི་ཡང་
ཤེས་མེད་པ་རེད། ལྕགས་གཏུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། ངས་ལྕགས་དུམ་བུ་འདི་འད་ཞིག་གཏུབ་ཐུབ་ཅེས། ལོ་གསུམ་ལ་ལྕགས་
དུམ་གཅིག་གཏུབ་བཅུག་པ་དེ་འད་རེད། རིང་ཐུང་དང་། སྦོམ་ཕྲ་གཅིག་པ། འཕྲུལ་ཆས་ཤིག་གི་ཅ་ལག་གཅིག་ཁོ་ན་བཟོ་ཤེས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། འཕྲུལ་ཆས་ཆ་ཚང་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་བཟོ་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། འཛེར་མ་ཞིག་ཡིན་ན། ལོ་གསུམ་གི་རིང་འཛེར་
མ་གཅིག་གཅུ་རིལ་རྒྱག་བཅུག་ནས་བསད་པ་རེད། གཞན་པ་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདའི་ཐབས་བྱུས་ངན་པ་བཏང་སྟེ། རྒྱ་
མི་དེ་ཚོས་བོད་པ་ཚོ་མི་སེར་སེལ་ཡུལ་ཁོ་ནར་བཀོལ་སོད་བས་ནས། བོད་མི་བརྒྱ་ལ་འཛེར་མ་དང་ལྷུ་ལག་མ་འད་བ་བརྒྱ་བགོ་
བཤའ་བརྒྱབས་ནས་མཐའ་མ་འཕྲུལ་ཆས་རོག་རོག་ཅིག་བཟོ་ཐུབ་པ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ག་ཡོནམི་དགོས་པའི་མི་སེར་
སེལ་ཡུལ་གི་བན་གཡོག་པར་བཀོལ་ཡོད་པ་རེད། བན་གཡོག་ལ་ལྟོ་གོས་ཙམ་ལས་ཤེས་ཡོན་གི་སོབ་གསོ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་མ་
རེད། དེ་བཞིན་མི་སེར་སེལ་ཡུལ་ཟེར་བའི་འགེལ་བཤད་གཞན་ཅིག་དེ་གང་རེད་ཞུས་ན། ས་སེས་རོ་སེས་ཀི་མི་མང་གནས་གཞན་
དུ་བཙན་སོ་བེད་དུ་བཅུག་ནས། དེའི་ཚབ་ཏུ་ཁོ་རང་ཚོའི་མི་མང་ཚུར་སོ་བས་ཏེ་བདག་པོའ་ིཁིམ་གཞི་འཕྲོག་བཅོམ་བེད་པའི་
གནས་སྟངས་དེ་རེད། 

དེང་གི་ཆར་བོད་ནང་དུ་གཅིག་མར་བན་གཡོག་ཏུ་བཏང་། གཅིག་ཚབ་ཏུ་ཡར་ཡོང་དགོས་པ་དེ་ནི་མངོན་གསལ་དོད་
པོའ་ིཐོག་ནས་མིག་གིས་བལྟས་ན་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་ལ་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ཤིག་རེད།  

དེར་བརྟེན་རྒྱ་མིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་འདི་"བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་གོལ་"ཞེས་པ་དེ་འད་ཞིག་མ་ཡིན་པར། མི་
གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་ཡིན་པ། མི་སེར་སེལ་ཡུལ་ཡིན་པ། བོད་མི་ས་ཡ་མང་པོ་དམར་གསོད་གཏོང་གི་ཡོད་པ། ད་ལྟའི་ཆའང་
མཚམས་ཆད་ཀི་མེད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཇི་བཞིན་འཛམ་གིང་མི་མང་ལ་ངོ་སོད་བས་ན། དེ་སོད་དགོས་ཀི་འདུག  ལོ་རྒྱུས་ཀི་
བྱུང་རིམ་ནས་བཟུང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་བརྒྱུད་རིམ་ཆ་ཚང་འཛམ་གིང་མི་མང་ལ་ངོ་སོད་བེད་དགོས་ཀི་འདུག 

ང་ཚོས་ཀང་ད་ལྟའི་བར་དུ་དཀའ་ལས་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད། སྐུ་སོག་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། ཕག་ལས་མང་པོ་གནང་ཡོད་པ་
རེད། འབས་བུ་ཡང་གང་ཙམ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ད་དུང་། ཛ་དག་ཛ་དག་ཅེས་བསད་ན་འགིག་གི་མི་འདུག 
ང་ཚོས་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་ཞིག་ཚོགས་པ་དེ་གཅིག་པུར་རེ་ནས་བསད་ན་ཅི་ཡང་ཕན་གི་མི་འདུག ང་ཚོའི་ར་དོན་དེ་རོད་
དགོས་པ་ལས་རྒྱ་མིས་ང་ཚོར་ཚུར་སོད་ཀི་མ་རེད་ཅེས་ངའི་སྐད་ཆ་རོག་རོག་དེ་ཡིན། ང་ཚོས་རོད་དགོས་ཀི་འདུག  བརད་ནས་
ཚུར་ལེན་དགོས། འཛམ་གིང་མི་མང་གི་མིག་མཐོང་སར། རྒྱ་མིའི་རྫུན་གི་པགས་པ་རེ་རེ་བཞིན་བཤུས་ཏེ་དམར་རེན་དུ་ཕུད་
དགོས། ཁོང་ཚོའི་ནང་ལོགས་ལ་ག་རེ་ཡོད་པ་བལྟ་དགོས་རྒྱུ་དེ་རེད། མི་ཚང་མས་ཧ་གོ་དགོས་པ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་རེད།  

ཐ་ན་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གཅིག་པོའ་ིཐོག་ནས་གནད་དོན་མང་པོ་མངོན་ཡོང་གི་འདུག མི་ ༡༢༢ སྐུ་གོངས་ཚར་བ་
རེད། ཕུང་པོ་ག་ཚོད་རག་ཡོད་པ་རེད། དེ་གནད་དོན་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག  གང་འད་བས་ནས་ང་ཚོར་ཕུང་པོ་སོད་ཀི་ཡོད་
པ་མ་རེད། མི་གོངས་ཚར་བའི་རེས་སུ་ཕུང་པོ་ག་རེ་བས་ནས་མ་སད་པ་རེད། མི་གོངས་ཚར་བ་རེད། གང་ལྟར་བསད་ཚར་བ་
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རེད། ཕུང་པོ་དེ་ཕར་འཁེར་སོང་བ་ཡིན་ན་དེ་བཞིན་རོག་ཁྲ་ལྷག་མ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་ཕུང་པོ་དེ་
ཚུར་ནང་མིར་སད་པ་ཡིན་ན་ཏོག་ཙམ་ཡག་གི་རེད། ཡིན་ནའང་རོག་ཁྲ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡང་ཕུང་པོ་དེ་མྱུར་དུ་འཕྲོག་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་
རེད། མཐར་པུར་ཐལ་ཙམ་སོད་ཀི་འདུག  དེས་ག་རེ་མཚོན་གི་འདུག  ཁ་ཚོན་བཅད་ནས་བཤད་ཁག་པོ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་རྣམ་
རྟོག་ཅིག་ཡོང་གི་འདུག  མིའི་ཁོག་པའི་ནང་ལོག་གི་དོན་ལྔ་སོད་དྲུག་ཚོང་སྒྱུར་བས་ན་གོང་ཆེན་པོ་རག་གི་ཡོད་པས་དེ་ཚོ་ཚང་
མ་བཀོག་ནས་འཁེར་འགོ་ཡི་མེད་ན་སྙམ་པའི་དོགས་པ་ཡོང་གི་འདུག  ལས་ཀ་དེ་འད་རྒྱ་མིས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མི་ལ་དེའི་
ལུགས་སོལ་དེ་འད་དར་འདུག  དེང་སྐབས་རྒྱལ་སིའི་ནང་ཡོངས་སུ་གགས་ཡོད་པ་རེད། མིའི་ཤ་ཟ་ཡི་ཡོད་རབས་ཀང་བཤད་ཀི་
འདུག  སྨན་ཁང་ནང་དུ་མིའི་དབང་པོ་བརེ་སྒྱུར་གི་གཤག་བཅོས་བེད་ཀི་ཡོད་རབས་བཤད་ཀི་འདུག  བོད་པ་ཚོར་ཆབ་སིད་ཀི་
ནག་ཉེས་ཕོག་རབས་བཤད་ནས་ཆབ་སིད་ཀི་ཁེ་དབང་མེད་པ་བས་དུས་མི་དེར་སུ་ཞིག་གིས་ཀང་བདག་པོ་རྒྱག་ཆོག་གི་ཡོད་པ་
མ་རེད། སུ་ཞིག་གིས་འགན་འཁུར་ཆོག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད།  དེར་བརྟེན་གཟུགས་པོའ་ིཐོག་ནས་གང་དགོས་པ་རྣམས་ཁོ་ཚོས་
ཁེར་ན་འགིག་གི་ཡོད་པ་འད་པོ་མཐོང་གི་འདུག  དེ་ངའི་དོགས་པ་ཡིན། དེ་ཚོ་ཚང་མར་ཞིབ་འཇུག་བེད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་
མཐོང་སོང་།  

གཙོ་བོ་གཅིག་དེ། ང་རང་ཚོ་ལོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་གོས་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་ཚོགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་དུ་བཙན་
བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དང་སི་ཚོགས་ས་བརྟན་ཡོང་བའི་ཕག་ལས་མང་པོ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གནང་གི་ཡང་ཡོད་
པ་རེད། མ་འོངས་པར་མུ་མཐུད་དུ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོས་གཞུང་སིག་འཛུགས་འདི་སྲུང་སོབ་བ་རྒྱུར་ལོ་བརྒྱ་
ཕྲག་ལ་རིས་རྒྱག་སྟེ། བརྟན་པོ་གནས་དགོས་པའི་ལས་ཀ་བེད་དགོས་ཀི་འདུག དེ་དང་མཉམ་དུ། གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་བོད་ནང་གི་ཛ་
དག་གནས་སྟངས་ཀི་འགན་དེ་ང་ཚོས་འཁུར་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལས་འགུལ་མཚམས་མ་ཆད་པར་འགོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། 
ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཟེར་བ་དེར་ངས་ག་རེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེས་ན། འཕྲེད་དར་མང་པོ་བིས་ཏེ། ཁུ་ཚུར་ཡར་འཕར་ནས་འགོ་དགོས་
པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀི་མེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་མི་སེམས་འགུག་རྒྱུའི་རྣམ་པ་སྟོན་དགོས། དེ་འདའི་ལས་འགུལ་
སེལ་རྒྱུ་འདུག  དེའི་སྒང་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་པ་མཐོང་སོང།  

རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཟེར་བ་དེ། དེ་རིང་གི་གོས་ཆོད་འདིའི་ནང་ལ་དངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྒྱ་མིས་ཧ་ཅང་བརི་ཡི་ཡོད་པ་
རེད། མིའི་མགོ་གཡོག་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ཡིན་བསམ་གི་ཡོད་པ་རེད། ར་བའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཟེར་བ་ནི། རྒྱབ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་
ནའང་རེད། སིད་གཞུང་ཞིག་ཡིན་ནའང་རེད། མི་མང་ལ་མི་འཚམས་པའི་ལས་ཀ་ཞིག་བས་ཏེ། མི་མང་གི་འདོད་པ་མ་གྲུབ་པའི་
སྐབས་སུ་སོན་དང་ཉེས་པ་ཐེར་འདོན་བེད་པའམ་ཡང་ན་གསལ་བཤད་བས་ཏེ། མི་མང་གི་རེ་བ་དེ་སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བིས་པའི་
ཡིག་ཆ་ཞིག་ལ་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། མདོར་བསྡུས་ན་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཞེས་པ་དེ། རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་དང་། སིད་གཞུང་ཞིག་གིས་
སོན་ནོར་འཁྲུལ་མང་པོ་བཟོས་པ་སྟོན་གི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིདེབ་ཅིག་བཏོན་ན་ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་ཡོད་པའམ་ཡང་ན་
མི་མང་གིས་ངོས་ལེན་མེད་པའི་གནད་དོན་ཞིག་བྱུང་གི་ཡོད་གནད་བསྟན་ཡོད།  

རྒྱ་ནག་གིས་ཁོ་རང་ཚོའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་དེ། གཟི་བརིད་ཅིག་ཏུ་བརི་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་དེ་ཡིག་ཆ་
རེད། ཡང་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་དེབ་རེད་ཟེར། གང་ལྟར་ཡང་ངས་དེ་དེབ་ཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད། དེབ་ཀི་ནང་ནས་ཀང་དུས་
དེབ་ཅིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བ་རྒྱུ་ཡིན། དུས་དེབ་ཟེར་བ་ནི་དབར་དགུན་སྟོན་དཔིད་ཀི་དུས་ཚིགས་ལྟར་འདོན་གི་ཡོད་པས་ 
(magazine) དུས་དེབ་ཟེར་ཀི་ཡོད་རེད། རྒྱ་མིས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ལོ་གཅིག་རེར་འདོན་གི་ཡོད་པས་ན་ལོ་དེབ་ཆགས་ཡོད་པ་
རེད། ༡༩༩༧ ནས་ད་བར་དུ། ལོ་གཉིས་མ་གཏོགས་ལོ་རེ་རེར་གཅིག་བཏོན་འདུག་དེ་བས་ལོ་དེབ་ཅིག་རེད། ལོ་དེབ་དེས་ག་རེ་
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སྟོན་གི་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། ཁོ་རང་ཚོའི་ནོར་འཁྲུལ་གནད་མ་འཁོགས་པ་ཐབས་ཤེས་བལ་བ་རྣམས་རྒྱལ་སིའི་མི་མང་ལ་མགོ་
སྐོར་གཏོང་ཆེད་རྫུན་མ་བཟོས་ཏེ། སྐྱུག་ལྡད་རང་བཞིན་གིས་རྫུན། སྐྱུག་ལྡད་ཟེར་ན། ར་གཟན་སེམས་ཅན་གིས་ཟས་ཚར་བའི་རྩྭ་
དེ་ཡང་བསར་ཁ་ནང་དུ་བཅུག་ནས་ལྡད་བེད་པ་ལ་ཟེར། དེ་འདའི་སྐྱུག་ལྡད་ཀི་སྐད་ཆ་རེད། ནང་དོན་ལ་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་མ་རེད། 
རྟག་པར་གཅིག་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་མིའི་བེད་སྟངས་དེ་ནི་ཁོག་སྨད་ནས་ཁིས་བཟས་ན་ཁོག་སྟོད་ནས་སྐོང་དངས་ཟེར་བ་
ལྟར་ཁོ་ཚོར་ནད་མ་འཁོགས་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་དུས། མ་ཡིན་ཡིན་མདོག་མདོག་གི་རྣམ་པ་སྟོན་བེད་ཀི་ཆེད་དུ་རེད།  

དབུ་མའི་ལམ་ལ་ངོས་ལེན་མེད་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་། ངས་དེར་ཆ་འཇོག་བཞན་ཞིག་བེད་ཀི་ཡོད། ཐབས་
ལམ་གཞན་ཞིག་མ་ཡིན་ནམ། གང་ལྟར་ཡང་། དེ་རིང་ཁ་སང་རྒྱ་མི་ཧམ་པ་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགོ་བ་དང་། བོད་པའི་སྒང་ལ་ལས་ཀ་བེད་
སྟངས། མནར་གཅོད་གཏོང་སྟངས་དེ་མངོན་གསལ་དོད་དུ་འགོ་བ་དེས་ག་རེ་སྟོན་གི་འདུག་ཞུས་ན། བཙན་བོལ་གི་སི་ཚོགས་
ནང་རྔ་གང་འད་བརྡུང་བར་བལྟས་ནས་འཆམ་ཡང་དེ་འད་ཞིག་འཁྲབ་ཀི་མེད་འགོ་བསམ་པའི་དོགས་པ་ཡང་ཡང་ཡོང་གི་འདུག 
བས་ཙང་ང་ཚོས་ལས་ཀ་ག་རེ་བ་དགོས་ཀི་འདུག མཐུན་སིལ་རོག་ར་གཅིག་སིལ་དགོས་ཀི་འདུག བོད་ནང་ལ་ལབ་དགོས་ཡོད་
པ་མ་རེད། བོད་ནང་དུ་རོག་ར་གཅིག་སིལ་བཤད་དགོས་མ་རེད། མིའི་ཚེ་སོག་གིས་དཔང་པོ་བས་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་རོག་ར་གཅིག་སིལ་ཡོང་དགོས་ཀི་འདུག རོག་ར་གཅིག་སིལ་མི་ཡོང་
བའི་དཀའ་ངལ་གང་རེད། ཆོལ་ཁའི་འཐེན་འཁེར་ཟེར་བ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་འཐེན་འཁེར་ཟེར་བ་དེ་འད་མ་རེད། རད་དེ་ལྟ་གྲུབ་
འད་ཞིག་བརད་ནས། སོ་སོ་ལ་མེད་པ་དེ་མ་མཐོང་བར་གཞན་ཞིག་རོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་བ་ཞིག་དང་རང་བཙན་
ཟེར་བ་ཞིག་རོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རོད་རྒྱུ་ཞིག་མ་རེད། རང་བཙན་ཟེར་བ་དེ་གང་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན་བོད་ས་སེས་རོ་ཟུག་གི་
རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་ལོ་རྒྱུས་ཀི་བྱུང་རིམ་ནས་རང་བཙན་གཙང་མ་ཡིན་པ་དེ་བཤད་མ་དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་ཚང་མས་རོད་ཀི་ཡོད་
པ་རེད། ཚང་མར་ལོ་རྒྱུས་ཀི་བྱུང་རིམ་དེ་ཏག་ཏག་ངེས་དགོས་པ་རེད་ལ། དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་དོར་མི་རུང་བ་ཞིག་ཀང་རེད། 
འོན་ཀང་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་བོད་རང་བཙན་ཟེར་དུས་བོད་ཕི་མ་ནང་མ་ཞེས་པ་ཞིག་འདུག རྒྱ་སེ་བོད་སེ་ཟེར་བ་ཞིག་འདུག བོད་
རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བ་དེ་བོད་ངོ་མ་རེད་བསམ་ནས་གནས་ཚུལ་འད་ཞིག་བྱུང་མྱོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་རང་བཙན་
ཟེར་ན་ཏོག་ཙམ་འགིག་གི་མེད་པའི་བསམ་བོ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་ཟེར་བ་དེ་ད་བར་དུ་རོག་རོག་ཅིག་བས་ཏེ་གནས་
བསད་པ་ཞིག་རེད། དཔེར་ན་ཆ་བཞག་ན། སིམ་ལའི་ཆིངས་ཡིག་མ་བྱུང་བའི་སྔོན་ལ། རྒྱ་ནག་གི་ལྕགས་ཕག་གསར་བརེ་མ་བྱུང་
བའི་སྔོན་ལ། མན་ཇུ་སིད་གཞུང་གིས་བོད་བཟུང་བ་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། གོར་ཁ་ཡིས་བོད་ལ་དག་གནོན་བས་ཏེ་ཛ་དག་
ཐུག་པའི་སྐབས་སུ་ཕིའི་བཙན་འཛུལ་དེ་སུས་ཟློག་པ་རེད། མན་ཇུ་སིད་གཞུང་གིས་མངགས་པའི་ཨམ་བན་སྲུང་སོབ་དམག་གིས་
ཟློག་པ་རེད་ཟེར་ན་ཏག་ཏག་མ་རེད། མན་ཇུ་ཨམ་བན་གིས་དམག་རོགས་བཏང་བ་དེ་ཁོ་རང་ཚོའི་ལས་ཁུངས་དེ་སྲུང་སོབ་ཀིས་
མཐའ་མ་བོད་བདག་འཛིན་བེད་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་གི་ཆེད་དུ་སྲུང་དམག་བཏང་བ་བདེན་པ་རེད་དེ། མཐའ་མ་དེར་གོར་ཁའི་
དམག་ཟློག་མཁན་དེ་ང་ཚོ་བོད་པ་རེད། བོད་ཨ་མདོ་བ་རེད། སྨད་ཀི་ཉྭ་ནག་གིས། སྟོད་ཀི་གོར་ཁ་བཅོམ་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་དེ། 
ཡུལ་མདོ་སྨད་དུ་ས་ཁབ་གནམ་ཁབ་ཀི་སྐད་ཆ་ཞིག་རེད། སྨད་ཀི་ཉྭ་ནག་ཟེར་བ་དེས་རྒྱལ་རོང་རྒྱལ་ཕྲན་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་ས་ཁུལ་དུ་
ཇ་ཤིང་འདེབས་ལས་བེད་ཀི་ཡོད་པས། ཇ་ཤིང་ནང་ལས་ཀ་བེད་དུས་གོས་ཐུང་ཁ་ཆེན་པོ་དེ་ས་ལ་དྲུད་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་
ཡོད་ཙང་། རས་ནག་པོ་ཞིག་གིས་རྐང་པའི་ཉྭ་ནས་པུས་མོའ་ིཕང་ལོའ་ིབར་དུ་དཀི་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གོན་པ་ཤིང་ལ་མི་དཀི་བ་
དང་སྦྲུལ་ལ་སོགས་པས་སོ་མི་བརྒྱག་པའི་ཆེད་དུ། ཁོ་རང་ཚོའི་སོལ་རྒྱུན་གི་གོན་ཆས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བས་
ཙང་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོང་ཚོ་ལ་ཉྭ་ནག་ཅེས་འབོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སྨད་ཀི་ཉྭ་ནག་སོང་། སྟོད་ཀི་གོར་ཁ་བཅོམ་ཟེར་བ་
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དེ་ལྕགས་ཕག་གསར་བརེ་ཡི་སྔོན་དུ་རེད། ཁ་སང་དེ་རིང་བལ་ཡུལ་གི་ས་ཆ་ཁ་ཤས་ནང་ཤར་པ་དང་། རྟ་མང་ཞེས་པ་དེ་ཐམས་
ཅད་སྨད་ཀི་ཉྭ་ནག་རེད། གང་ལྟར་ཡང་ངས་ཅི་ཞིག་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཟེར་ན། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སིད་དོན་དང་། རིག་གཞུང་མི་རིགས་
དང་ཅེས་པའི་ཆེད་དུ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཡི་མཐའ་ཁོན་དུ་གནས་བཞིན་པའི་བོད་མི་དེ་ཚོས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའ་ིསྔོན་ནས་ད་
ལྟའི་བར་དུ་ཚེ་སོག་གི་འགོ་སོང་བཏང་སྟེ་རྒྱལ་ཁབ་འདི་སྲུང་སོབ་བས་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའང་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལ་མ་འོངས་པ་
ལ་ཡང་བ་ཡི་རེད། ང་རང་ཚོ་རོག་རོག་གཅིག་ལས་གཉིས་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་ ཤ་ཟ་དུས་ཁ་གཅིག་ཀི་འདེབས་དུས་ཕར་རིའི་
སྒང་ཟེར་བ་དེ་འད་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འདའི་བསམ་བོ་གཏོང་མཁན་ང་ཚོའི་ར་བ་འདིར་ཡོད་པ་མ་རེད་མོད། འོན་ཀང་སི་
ཚོགས་སྒང་ལ་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ཀླད་པ་ཐང་ཐང་མེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ངེས་རེད། ང་ཚོ་འབུད་ན་ཁ་གཅིག་ལ་འབོད་དགོས་
རེད། ལྷུང་ན་ཁུག་གཅིག་ལ་ལྷུང་དགོས་རེད། བས་ཙང་ད་ཆ་ག་རེ་རོད་དགོས་རེད་ཞུས་ན། ང་ཚོས་རང་བཙན་དང་དབུ་མ་ཞེས་པ་
དེ་རོད་དགོས་པ་མ་རེད། བོད་ཀི་ར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཟིན་དགོས་པ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཉར་དགོས་པ་རེད། ལོ་རྒྱུས་འཚོལ་དགོས་པ་རེད། 
བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་རེད། ད་དུང་དབུ་མའི་ཐབས་ལམ་དེས་འཁྲུག་པ་རྒྱག་མ་དགོས། ལུས་སོག་འགོ་མ་དགོས། དཀའ་ངལ་
འབྱུང་མི་དགོས་པར། ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀར་དཀའ་ངལ་མེད་པ། ད་དུང་ཡང་དེ་འད་བའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་
ཤིག་ཡོད་ན། ཐབས་ཤས་དེ་འགྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་དཀའ་ལས་རྒྱག་དགོས་པ་རེད། རོག་ར་གཅིག་སིལ་བ་དགོས་
པ་རེད། དེ་མ་འགིག་པའི་ཉི་མ་གཅིག་ལ་ང་རང་ཚོས་རྐང་པ་སོ་སར་ལག་པས་སྙོབ་དགོས་པ་རེད། རྐང་རེས་ལག་བསུབ་གཏང་རྒྱུ་
ཡོད་པ་མ་རེད། བོད་ལ་གཏམ་དཔེ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁིས་ཟུག་ན་ག་རེ་བ་དགོས་པ་རེད། རོ་རྒྱག་དགོས་པ་རེད། རོ་རོག་ན་ག་
རེ་བ་དགོས་པ་རེད་བེད་དུས། ད་ཐབས་ཤེས་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བསད་ན་འགིག་གི་མ་རེད། ག་སིག་ཚང་མ་འཐུས་ཚང་དགོས་
པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་འདིའི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོར་རོད་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་མིས་ (ཚོགས་གཙོས་མཆོག་ནས། སི་
འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། སྐར་མ་གཅིག་གཉིས་ནང་མཇུག་བསྡུ་ཐུབ་པ་ཡོད་དམ།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ལམ་
སེང་ཡིན། རྒྱ་མིས་ག་རེ་བཤད་ཀི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། དབུ་མའི་ལམ་དེ་ར་བ་ནས་སྔོན་མར་ངོས་ལེན་མེད་ལ། ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པ་
ལའང་ངོས་ལེན་བ་མི་སིད་ཅེས་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་གཡུག་བཞག་པ་དེ། གཅིག་བས་ན་ཕར་ཕོགས་རིའི་ཕར་རྒྱབ་ཏུ་ཡོད་པའི་ཡུལ་
གར་སིད་གཞུང་དེས་ཅིག་བརད་ནས་བསད་འདུག་པས། དབུ་མའི་ལམ་དེ་ཕར་བཀོག་བཞག་ན་རང་བཙན་དབུ་མའི་བར་གི་རུས་
པ་རོག་རོག་དེ་མིན་འགོ་བསམ་ནས་གཡུག་པ་དེ་འད་མིན་ནམ། དེ་བས་ང་ཚོས་རོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད་ཟེར། མེད་པའི་བར་ལན་དེ་
ཡང་ཁོ་ཚོར་སྟོན་དགོས་ཀི་འདུག མཐའ་དོན་དེར་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དེ་ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་རྒྱུ་ཡིན་པ་
མ་ཟད། མ་འོངས་པར་རྒྱ་མིས་ང་རང་ཚོ་ལ་རྔན་པ་རོག་རོག་འད་ཞིག་ཚུར་སད་ཡོང་གི་མ་རེད། བས་ཙང་འཐབ་རོད་བེད་དགོས་
འདུག འཐབ་རོད་དེ་ཐབས་ཤེས་འད་མིན་ས་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་བེད་དགོས་ཀི་འདུག  མཚམས་ཆད་ན་ཡོང་གི་མི་འདུག་ཞེས་པ་
དེ་མཐའ་དོན་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཕག་ཚོད་ ༣།༢༠ བར་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན། 
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ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ཐུན་བཞི་པ། 
 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་འགོ་བཞིན་པའི་ལས་རིམ་དེ། གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་
དེ་རེད། ད་ལྟ་སི་འཐུས་ཕག་བརངས་པ་བཅུ་ཡོད། དེ་དག་ཆ་ཚང་དེ་རིང་ཚར་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་
བཀས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས། བཀས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ཕེབས་མི་འདུག སི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་
པ་ལགས་ཕེབས་མི་འདུག སི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།  
གོས་ཆོད་ཁག་ཚང་མ་ལ་གུས་འདུད་ཆེན་པོས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་དག་གི་ཐོག་ཏུ་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཆུ་
ཚོད་མང་པོ་བཀག་དགོས་ཀི་མེད། སིར་བཏང་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་དེ་དག་བཞག་པ་དེ་ཡག་པོ་ཞེ་དག་རེད། དེར་བརྟེན། རྒྱ་མིས་
བོད་ལ་སྡུག་སྦྱོང་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དང་གཡོ་སྒྱུ་བེད་ཀི་ཡོད་པ། དེབ་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་འདོན་གི་ཡོད་པ་ཚང་མ་གོང་དུ་ཕག་
རོགས་རྣམ་པས་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་གསུངས་སོང་། དེ་དག་ཚང་མ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་
མིན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་དགོས་པ་ཞིག་མ་རེད། བོད་ནང་གི་གཞིས་ལུས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ ༡༤༢ ཀིས་གཅེས་པའི་ལུས་
སོག་ཀང་བོས་བཏང་སྟེ་རྒྱ་མི་ལ་ངོ་རྒོལ་བས་པ་རེད། དགའ་དག་ནས་ངོ་རྒོལ་བས་པ་མ་རེད། ཁོ་ཚོ་འུ་ཐུག་ནས་ངོ་རྒོལ་བས་པ་
རེད། གནས་ཚུལ་དེའི་ཐོག་ནས།  རྒྱ་མིས་བོད་ནང་ལ་གདུག་རྩུབ་ཤུགས་ཆེན་པོ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་གསལ་རང་
དངོས་ར་འཕྲོད་པ་རེད།  ང་ཚོས་དེ་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་པ་ཞིག་མ་རེད། ང་ཚོས་ལས་ཀ་བེད་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་དུ་
སེབས་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཅི་ཞིག་བེད་དགོས་རེད་ཅེ་ན། བོད་ནང་ལ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ ༡༤༢ ཀིས་སྐུ་སོག་མེར་བསེགས་པ་
རེད། སྐབས་དེར་ག་རེ་གསུང་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་དགོས་ཡོད། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་
ཀི་ཡོད་ཅེས་གསུང་ཡོད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་དེར་དབེ་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་འབེད་དགོས་ཀི་འདུག 
ཞལ་མཇལ་ཞུ་བའི་ཆེད་དུ་གདན་འདེན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད་དམ། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབུ་ཁྲིད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བོད་ལ་གདན་
འདེན་ཞུ་དགོས་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། དེར་དབེ་འབེད་ཆེན་པོ་ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག་ལ། དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེས་དགོས་ཀི་
འདུག དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་རེད་དན་གི་འདུག དེ་ནས་རང་དབང་ཟེར་བ་དེ་གང་རེད། འགོ་བ་མི་ཡོངས་རོགས་ལ་རང་
དབང་གང་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ལ་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། ཆོས་དད་ཀི་རང་དབང་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། སྨྲ་བརོད་ཀི་རང་
དབང་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། འགོ་འདུག་སོད་གསུམ་གི་རང་དབང་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། སོ་སོའ་ིཆོས་དང་རིག་གཞུང་མ་ཉམས་
རྒྱུན་འཛིན་བེད་པའི་རང་དབང་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་བེད་པའི་རང་དབང་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་དག་ཚང་མ་
རང་དབང་རེད། དེ་འད་ཡིན་པར་བརྟེན། དེ་དག་ཚང་མ་ང་ཚོར་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅེས་སྐུ་སོག་བོས་བཏང་བར་ང་ཚོས་འདིར་གོས་
ཆོད་ཅིག་བཞག་སྟེ་བསད་ན་ཅུང་ཙམ་འགིག་གི་མེད་པ་འད་པོ་ཞིག་བསམ་གི་འདུག ར་བའི་གཤམ་གི་དོན་ཚན་བཞིའི་ནང་ལ་མ་
བསྡུས་པ་མེད་པ་འད་པོ་ཞིག་འདུག ཡིན་ནའང་དོན་ཚན་བཞི་པའི་ཡིག་ཆ་དེའི་ནང་དུ་འཛམ་གིང་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་སི་དང་
སྒེར། གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མས་སྔོན་མ་ནས་རོགས་སོར་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་རེད། མ་
འོངས་པ་ལའང་མུ་མཐུད་དེ་རོགས་སོར་དང་མཐུན་འགྱུར་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག འབོད་སྐུལ་གནང་བ་
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དེ་ཡིག་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་ཞུ་གནང་བ་ཙམ་གིས་འགིག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། འབོད་སྐུལ་གང་འད་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་དེ་ཐག་
གཅོད་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་འདིར་བཞུགས་པའི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་ཕག་ལས་ཏན་ཏན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། ངས་དེ་
ཚོས་ཕག་ལས་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་ར་བ་ནས་ཞུ་བཞིན་མེད། གྲུབ་འབས་ཀང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཐོན་གི་ཡོད་པ་རེད། 
ཕོགས་གང་ས་གང་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྟེ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་འབེལ་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་དངོས་
ནས་ཡག་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་བོད་ལ་གནའ་བོའ་ིདཔེ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། “དཔའ་བོའ་ིརྒྱབ་ལ་དཔུང་”ཞེས་པ་ཞིག་དགོས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། “དཔའ་བོའ་ིརྒྱབ་ལ་དཔུང་”མེད་ན་དཔའ་བོ་ཁོ་ནས་ཁུངས་འཁོལ་གི་མ་རེད། དེར་བརྟེན་དཔུང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། དཔུང་དེ་སུ་རེད་ཟེར་ན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆོལ་གསུམ་གི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་རོངས་རོག་ར་གཅིག་སིལ་གིས་
དཔུང་སིག་པ་དེས་ནུས་པ་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་མ་འོངས་པ་ལ་ཡང་དཔུང་སིག་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག 
དེར་བརྟེན། ང་ཚོ་ད་ལྟ་བར་དུ་བཙན་བོལ་གཞུང་འདིར་མི་འབོར་ཉུང་ཉུང་རེད། མི་འབོར་འབུམ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ལས་ཡོད་
པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་འཛམ་གིང་ནང་ལ་བཙན་བོལ་བ་འད་འདའི་ནང་ནས་མི་འད་བ་ཞིག་ཆགས་ཏེ་རྒྱ་མི་སྐད་ཤོར་དགོས་པ་
ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་སུའི་བཀའ་དིན་རེད་ཅེ་ན། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་རླབས་ཆེན་གི་དབུ་ཁྲིད་དང་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ཆོས་
ལུགས་དང་བཅས་པ་ཡོངས་རོགས་རོག་ར་གཅིག་སིལ་གིས་ད་ལྟའི་བར་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀིས་ནུས་པ་སིམ་པའི་
བཀའ་དིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། དེ་རེད། གྲུབ་འབས་དེའི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པ་ཡིན་པ་ཡང་ལམ་ཁ་དེའི་སྒང་ལ་ཏན་ཏན་ང་
ཚོས་འགོ་དགོས་ཀི་རེད། ང་ཚོ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་དང་ཆོས་ལུགས་དང་བཅས་པ་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་གི་རོག་ར་གཅིག་སིལ་བེད་དགོས་
རེད། ག་ཚོད་ནང་ཁུལ་ལ་རོད་རྒྱུ་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་རོད་རྒྱུ་དེ་གང་རེད་ཅེ་ན། ཕར་རྒྱ་མིར་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་
རྒྱུ་དེ་རེད། སོ་སོའ་ིལུང་པ་དེ་ཚུར་ལེན་དགོས་རེད། ང་ཚོ་བོད་མི་ལ་རང་དབང་ཐོབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་རོད་རྒྱུ་ནི་དེ་
ཡན་ལས་གཞན་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་། ང་ཚོས་རང་བཙན་རོད་ཀི་ཡིན་ནའང་རེད། དབུ་མའི་ལམ་རོད་ཀི་
ཡིན་ནའང་རེད། ང་ཚོས་རོད་རྒྱུ་དེ་རང་དབང་རེད། ད་ལྟ་རོད་བེད་དེ་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་པ་རེད། དེ་དག་མ་ནོར་བ་གནང་དགོས་
ཀི་འདུག ང་ཚོའི་བརད་བ་དབུ་མའི་ལམ་མ་རེད། རོད་བེད་དབུ་མའི་ལམ་རེད། བརད་བ་དེ་ང་ཚོས་རང་དབང་རོད་ཀི་ཡོད་རེད། 
དེ་ཚོ་ཚང་མ་མཁེན་པ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལ། མཁེན་གི་ཡོད་ཚོད་རེད། འོན་ཀང་དེང་གི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་མཁེན་གི་ཨེ་
ཡོད་བསམ་པ་དེ་འད་ཡང་ཡོང་གི་འདུག དེ་ཚོ་མ་ནོར་མ་ལྷག་པ་བེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག 
 དེ་ནས་ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་གཟབ་གཟབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། རྒྱ་མིས་སྔོན་རིས་ནང་ལ་བེས་སོད་བོད་མི་
རིགས་ཀི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དགོས་དངུལ་ཟུར་དུ་འཇོག་པའི་ལས་འགུལ་ཞིག་སེལ་གི་ཡོད་པ་རེད། 
ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡོད་ཀི་རེད། རྒྱ་མིས་ལོ་རེའི་སྔོན་རིས་ནང་ལ་དགོས་དངུལ་ཟུར་འཇོག་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ག་པར་འགོ་
སོང་གཏོང་གི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། བེས་སོད་བོད་མི་རིགས་ཀི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་འགོ་སོང་གཏོང་གི་ཡོད་
པ་རེད། དཔོན་འབངས་དང་ཆོལ་ཁའི་བར། ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་བར་ལ་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་དོལ་
རྒྱལ་གི་གོ་སྐབས་བཟུང་སྟེ་དཀྲུག་ཤིང་བརྒྱབས་དང་རྒྱབ་མུས་རེད། ལོ་སྔོན་མ་ཞིག་ནས་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་རྒྱ་མིས་
འདེ་ལག་རོང་གི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས། ཚིག་ཐག་ཆོད་པོས་བཤད་མི་ཐུབ། འོན་ཀང་གཅིག་བས་ན་འདེ་ལག་རོང་གི་མེད་དམ་
བསམ་གི་འདུག ཡང་དབུ་མའི་ལམ་དང་རང་བཙན་བར་ལ་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་ཡོང་གི་འདུག རྒྱ་མིའི་འདེ་ལག་དེ་སེབས་ཀི་མེད་
དམ་བསམ་པའི་ང་ལ་དོགས་པ་ཡོད། ར་བའི་ང་ཚོའི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཀིས་མཁེན་གི་ཡོད་ཚོད་རེད། དེ་ཚོ་ཉམས་ཞིབ་
གནང་གི་ཡོད་ཚོད་རེད་ལ། གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག དངོས་གནས་དང་གནས་དེ་ཚོ་རོད་རྒྱུ་ཞིག་མ་རེད། རང་
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བཙན་རོད་ན་བོད་ཀི་བདེ་སིད་རོད་ཀི་ཡོད་རེད། དབུ་མའི་ལམ་རོད་ནའང་བོད་ཀི་བདེ་སིད་རོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་
གཞན་པ་ཅི་ཡང་རོད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་ཕོགས་གང་ནས་བལྟས་ནའང་འགིག་གི་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ང་ཚོ་ ༡༩༧༩ བར་དུ་
རང་བཙན་རོད་པ་རེད། ངོ་རྒོལ་བས་པ་རེད། རྒྱ་མིའི་དཔོན་རིགས་ཤིག་ཕི་ལོག་ཏུ་མ་ཡོང་ན་རེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་ངོ་རྒོལ་
བས་པ་རེད། ངས་བལྟས་ན་དེའི་གྲུབ་འབས་རེད་བསམ་གི་འདུག ༡༩༧༩ ལོར་ཚུར་ང་ཚོར་རང་བཙན་མ་རོད་ན་གཞན་པའི་དོན་
ཚན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གོས་མོལ་བས་ཏེ་ཐག་གཅོད་བེད་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་ཚུར་ལན་སད་པ་རེད། ང་རང་གིས་བསམ་ན་དེས་
གནོད་ཤུགས་ཤིག་ཐེབས་ཀི་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག མ་གཞི་ནས་ངས་ཆབ་སིད་ཡག་པོ་ཤེས་ཀི་མེད། ཡིན་ནའང་ངས་དེ་འད་
བསམ་གི་ཡོད་ལ། ཐག་གཙང་མ་གཅོད་ཀི་ཡོད། དེ་བཞིན་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོའི་དབུ་ཁྲིད་འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་སྐུ་
དངོས་སུ་རེད། སེམས་ཅན་སོག་ཆགས་ཕྲ་མོ་ཚུན་ཆད་ལ་གནོད་པ་བེད་ཀི་མ་རེད། དེ་བས་ང་ཚོས་ཀང་ལས་འགུལ་ག་རེ་སེལ་
ནའང་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་མ་གཏོགས་འགོ་ས་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ཞི་བའི་ལམ་ཁོ་ནས་འགིག་གི་མི་འདུག 
ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཀི་འདུག མུ་མཐུད་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་ཏེ་གནོན་ཤུགས་ཐེབས་ཀི་ཡོད་ནའང་རེད། མེད་ནའང་རེད། 
གནོན་ཤུགས་སོད་དགོས་ཀི་འདུག་དན་གི་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་བཤད་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། རེད་བདེན་པ་རེད། རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད། ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཕར་རྒྱ་མིར་རིས་སོད་ཀི་
ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། དེ་ལ་ཚང་མས་རྒྱབ་སོར་བེད་ཀི་རེད། རྒྱ་མི་ལ་ཕོག་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ནས་དེ་
ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་ལབ་ཐུབ་ཀི་རེད། སུ་ཡིན་ནའང་ལབ་ཀི་རེད། དེ་འད་ལབ་པར་ཧང་སང་དགོས་རྒྱུ་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། 
དེར་བརྟེན། དེ་འདའི་ངང་ཉི་མ་ཕུད་ནས་བསད་ན་འགིག་གི་མི་འདུག ང་ཚོས་ག་རེ་ཡིན་ནའང་འགུལ་སོད་ཅིག་ཏན་ཏན་རྒྱག་
དགོས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་འདུག འགུལ་སོད་དེའང་ང་ཚོས་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོལ་ཁ། ལྟ་བའི་བར་གི་རོད་རོག་དེ་འད་མ་ཡིན་
པར་ཚང་མ་ལངས་ཕོགས་གཅིག་གྱུར་དང་། བསམ་རྒྱུ་གཅིག་དང་སྒོམ་རྒྱུ་གཅིག གཏད་ས་གཅིག་གི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་མཆོང་རྒྱུག་
བེད་དགོས། དབུ་ཁྲིད་མཁན་གིས་དབུ་ཁྲིད། རྒྱབ་འདེད་བེད་མཁན་གིས་རྒྱབ་འདེད་བས་ཏེ་ང་ཚོ་ཚང་མ་དཔུང་སིག་གིས་ཧུར་
ཐག་འབད་ཐག་བེད་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ངས་གལ་ཆེན་པོ་གཅིག་མཐོང་གི་འདུག དེའི་ཐོག་དེ་ལ་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་
དུ་བཙན་བོལ་གི་སིག་འཛུགས་དེ་རླབས་ཆེན་ཞེ་དག་དང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགོས་
པ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་གཟིགས་ཏེ་བཙན་བོལ་གཞུང་བཙུགས་བཞག་ཡོད་པ་དང་། བཙན་བོལ་གཞུང་དེ་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མང་
གཙོར་བསྒྱུར་སྟེ་མི་མང་གིས་འོས་འདེམས་བས་པའི་མི་ལ་རིས་སད་པ་དེ་ཆབ་སིད་ཀི ་དགོས་དབང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ཞིག་
ངས་མཐོང་གི་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་གཟིགས་གཟིགས་པ་རེད་ལ་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་དགོས་དབང་དེ་གཞི་
བཟུང་གིས་ད་ལྟ་བར་དུ་འགན་ཁུར་གཙང་མ་བས་ཏེ་ལས་དོན་ཡག་ཐག་ཆོད་དང་། ཚགས་ཚུད་པོ་བྱུང་སོང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་
ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་འོངས་པར་ཡིན་ནའང་། ལས་དོན་ཚགས་ཚུད་ཡག་པོ་ཡོང་བར་ང་ཚོ་ཚང་མས་ནུས་ཤུགས་
གཅིག་སིལ་བེད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སོན་འཛུགས་བེད་རེས་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ངོ་རྒོལ་
བེད་རེས་བས་ཏེ་ཉི་མ་བསལ་ན་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚང་མས་འཕར་བ་གྲུ་འདེགས་བས་ཏེ་གདུང་སེམས་མཉམ་
སེད་ཀི་ཐོག་ནས་འཛིན་སོང་གི་སིག་འཛུགས་དེ་ས་བརྟན་ཡག་པོ་ཡོང་བའི་དོན་དུ་དག་ལ་འཕར་རྒྱུ་དེ་རེད། གཉེན་ལ་ངོམ་རྒྱུ་དེ་
རེད། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གིས་རེ་ལྟོས་བེད་སའང་ར་རམ་ས་ལའི་བཙན་བོལ་གཞུང་ཆུང་ཆུང་འདི་རེད། འདི་ས་བརྟན་ཡག་པོ་ཡོང་
བར་ང་ཚོ་ཚང་མས་ནུས་ཤུགས་འདོན་དགོས་པ་ང་ཚོ་སི་འཐུས་ ༤༤ དེ་དག་གིས་ལས་འགན་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ལ་སོན་
བརོད་དེ་འད་བས་ནས་སོད་པའི་དུས་སྐབས་མ་རེད། དེ་ངས་གསལ་པོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དངོས་གནས་”ཁ་གསང་ན་གོགས་པོའ་ི
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ཡོན་ཏན་ཡིན།”ཟེར་བ་རེད། སྦས་གསང་བེད་དགོས་པ་ཅི་ཡང་མི་འདུག དེ་བས་གསལ་པོ་གསལ་རང་བས་ཏེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ང་
རང་ཚོ་ཕག་རོགས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མས་ད་ལྟ་བར་དུ་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཏེ་དགོངས་བཞེས་ཡག་པོ་གནང་ཞིང་
གསུང་བཤད་ཡག་པོ་གནང་སོང་། མ་འོངས་པ་ལ་ཡང་ང་ཚོས་ལས་འགུལ་སེལ་བའི་དུས་ལ་སེབས་འདུག་མ་གཏོགས། ཁ་སྟོང་
པ་བརར་ནས་སོད་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་རེད་མི་འདུག ལས་འགུལ་སེལ་ཕོགས་ག་རེ་ཡག་པ་འདུག མགོ་དབུ་འཁྲིད་རྣམ་པ་ཚོ་རེད། 
ཕག་རོགས་ང་ཚོ་མི་མང་ཚོ་ཚང་མར་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཏེ་ལས་ཀ་བེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོའ་ིདུས་ལ་སེབས་འདུག་
བསམ། ར་བའི་མཐའ་མ་དེ་གོས་ཆོད་ཁག་དེ་དག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་བཀས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བཀས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་དབང་པོ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རིང་འདིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་དེར་རྒྱབ་
སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སིར་བཏང་ང་རང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་དང་། བོད་དང་འབེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་
གི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ཚིག་དེ་ཐོག་མར་གོ་དུས་ཚོར་བ་འདེས་
ནས་གོ་བ་ཞིག་སེབས་ཀི་འདུག་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་དེ་ལ་ཉམས་ཞིབ་དང་དཔད་ཞིབ་བེད་དགོས་པའི་གོ་བ་ཞིག་སེབས་ཀི་མི་
འདུག གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། སོ་སོ་ཡིན་ནའང་རེད། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་འད་གོ་དུས་སེམས་པ་
མ་སིད་པ་ཞིག་དང་། དེར་གང་འད་ཞིག་བེད་དགོས་ཀི་འདུག་བསམ་པ་འད་ཡོང་གི་འདུག ཕར་ཕོགས་ནས་རེ་བ་དེ་འད་ཞིག་
བརྒྱབས་ཏེ་ལས་ཀ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་དེ་ལ་དཔག་པའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་འདུག་གམ་མི་འདུག་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་
ཞིག་སེབས་ཀི་འདུག དེ་བས་སེམས་པ་རང་བཞིན་གིས་མ་སིད་པ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། སོ་སོའ་ིཆབ་
སིད་ཀིས་འགན་ཞིག་ཁུར་ནས་འདིར་སེབས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། ང་ཚོའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་དེ་དག་ལ་དཔད་ཞིབ་དང་
བོ་གཟུ་བོའ་ིངང་ནས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་སྦ་གསང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་རྒྱུས་ལོན་བེད་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད། དེ་འད་
ཡིན་དུས། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་བོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་དེ་རིང་ཁ་སང་འདས་པའི་ལོ་བརྒྱད་དང་
དགུའི་ནང་ལ་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཕིན་སོང་དན་གི་ཡོད། ལོ་བརྒྱད་དགུའི་སྔོན་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གཙོ་བོ་དཔལ་འབོར་ཐོག་ནས་
རེད། དེ་ནས་དམག་ཤུགས་ཐོག་ནས་རེད། གང་ལྟར་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཆེ་རུ་འགོ་དུས་འཛམ་བུ་གིང་གང་ས་གང་ལ་རྒྱ་མི་ཟེར་དུས། 
མཐོང་ཆེན་བ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོ་ཡིན་ནའང་སོབས་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་སེས་ཡོད་པ་
རེད། ལོ་བརྒྱད་ཀི་རེས་སུ་ཁེད་རང་ཚོས་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། རྒྱ་ནག་གི་དཔལ་འབོར་གི་གནས་སྟངས་གང་ལ་གང་འཚམ་རོག་
ཁྲའི་ནང་ལ་ཚུད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་སིད་འཛིན་ཨ་མི་རི་ཁའི་ནང་དུ་ཕེབས་དུས། འདས་པའི་ལོ་བརྒྱད་ཀི་གནས་
ཚུལ་དང་ད་ལྟའི་གནས་ཚུལ་གཉིས་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་ཚེ་དེ་གཉིས་བར་ལ་འགྱུར་བ་གང་འད་ཞིག་ཕིན་འདུག ཨ་རིའི་གཞུང་
གི་དངུལ་ཁང་གིས་མར་བུ་ལོན་གནང་བ་དེའི་སེད་ཀ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱད་ཅུའི་ཕེད་ཀ་ཞིག་ཡར་སར་བ་ཡིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་ནང་གི་མ་
ར་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཨ་རིའི་དངུལ་ཁང་དང་དངུལ་འཛའ་ཡི་ནང་ལ་ཕར་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་
འད་ཡིན་དུས། ཐུགས་རེ་གཟིགས། ང་ཚོར་དཔལ་འབོར་གི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད། ང་ཚོས་གཉིས་ཕན་གི་བསམ་བོ་ཞིག་བཏང་
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ནས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་གཟབ་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་དེ་འད་བའི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། གནས་ཚུལ་དེ་དག་ང་ཚོ་བོད་པ་ལ་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་མེད་པ་དང་ནུས་ཤུགས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། གནས་ཚུལ་དེ་དག་
ཡག་པོ་ཞིག་རེད་ཅེས་བཤད་ན་འགིག་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཡུ་རོབ་ནང་ལ་ཕིན་པ་ཡིན་ནའང་རེད། ནུབ་ཕོགས་ནང་གི་བོད་མི་
དག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཁོར་ཡུག་དེ་མི་འད་བ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད།  རྒྱ་མིས་
ད་ལྟ་བར་དུ་བོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་ཧམ་བཤད་བས་པ་དེ་འད་ཡིན་ནའང་རེད། ར་བའི་གནས་སྟངས་དེ་ལ་འགྱུར་བ་ཞིག་
འགོ་བཞིན་ཡོད་དུས་ཉན་མཁན་ཅུང་ཙམ་མང་དུ་ཕིན་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་དེ་ཡོད། དེ་འད་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་འཛམ་
གིང་གི་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོར་ཏན་ཏན་རེ་བ་ཞིག་འདུག་བསམ་པའི་ཡིད་ཆེས་དེ་ཡོད། དེ་འད་ཡིན་པ་ཡིན་
ནའང་། ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་པའི་རྒྱབ་སོར་གི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ་དཀའ་
ངལ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དངོས་འབེལ་རེད། དེ་སྦ་གསང་མེད་པར་བས་ཏེ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། དེ་མ་རེད་ཟེར་
ནས་ཕན་པ་ཅི་ཡང་མི་འདུག་བསམ་གི་ཡོད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་དེ་དག་ལ་གདོང་ལེན་བེད་པའི་གོ་སྐབས་དེ་ཡོད་དམ་མེད། ང་
རང་ཚོས་གཅིག་སྒྲུབ་ཐུབ་ཀི་འདུག་གམ་མི་འདུག་ཅེས་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་ང་ཚོར་བེད་རྒྱུ་ཞིག་འདུག་བསམ་
གི་འདུག བོད་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་དངོས་གནས་དགའ་པོའ་ིངང་ནས་ང་ཚོས་ཕག་ལས་
གནང་ས་ཞིག་འདུག ང་ཚོར་སིད་བྱུས་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་ན། ལས་འགུལ་རོམ་ས་འདུག་བསམ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཤིག་བྱུང་བ་ཡིན་
ན། བོ་ཕམ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས། ཡུ་རོབ་ནང་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་དང་། ནུབ་ཕོགས་ནང་ལ་
ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ཁ་སང་སྔོན་མ་ནས་ཞུས་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་རིང་ཡང་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་རང་ཚོས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་གནང་
གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ངས་མཐོང་གི་འདུག དེ་རྒྱལ་སིའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་རེད། 
 གཉིས་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་གནས་ཚུལ་རེད། དེར་ཚང་མས་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཚར་སོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེའི་ཐོག་ལ་
དམིགས་བསལ་ཞིབ་ཕྲ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་མི་འདུག གསལ་པོ་གཅིག་ག་རེ་ཆགས་སོང་ཟེར་ན། ཞིན་ཅི་ཕིན་ཁོ་རང་གིས་སིད་འཛིན་
གནང་སྟེ་རེ་བ་བསོན་པ་ནང་བཞིན་ལམ་འགོ་བྱུང་གི་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཞེ་དག་རེད། དེས་མ་ཚད་ཟང་ངི་ཟིང་ངིར་ཡོང་བའི་
རྟགས་མཚན་ཅུང་ཙམ་རེ་ཡོང་གི་མེད་དམ་ཞེས་ཁག་ཅིག་གིས་གསུང་གི་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་། ང་ཚོས་ཞིན་ཅི་ཕིན་ལ་རེ་
བ་བརྒྱབས་པ་ནང་བཞིན་འགྲུབ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་གནས་ཚུལ་དེར་ང་ཚོས་ཞིབ་ཚགས་པོ་བས་ཏེ་གཟིགས་དགོས་
རྒྱུ་ཞིག་རེད། ར་བའི་ང་ཚོས་སྔོན་མ་བསམ་པ་ནང་བཞིན་མིན་པ་ཞིག་དང་། རྒྱ་ནག་དེ་མུ་མཐུད་ནས་བརྟན་པ་མིན་པའི་གནས་
སྟངས་ཤིག་མཐོང་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་ནའང་རེད། ལམ་སེང་བོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོག་ལ་ཁོ་ཚོའི་བསམ་བོ་གཏོང་ཕོགས་དེར་
འགྱུར་བ་འགོ་གི་རེད་ཟེར་ན་ཕལ་ཆེ་འགྱུར་བ་འགོ་གི་མེད་པའི་རྟགས་མཚན་མང་བ་འདུག དེ་རིང་ཡིན་ནའང་དེའི་སྐོར་བཀའ་
མོལ་བྱུང་སོང་། ཡིག་ཆ་དཀར་པོའ་ིགནས་སྟངས་དེ་ཚོ་རེད། 
 དེ་ནས་མཚམས་མཚམས་ལ་ང་རང་ཚོ་བོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་རེད། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་རེད། དེ་རིང་
དེའི་སྐོར་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་གསུང་བཤད་གནང་མཁན་བྱུང་སོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས། དེའི་སྒང་ལ་དམིགས་བསལ་ཞུ་མི་དགོས་པ་
དང་། དེ་འད་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོས་ཕག་ལས་གནང་ས་དེ་གཉིས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གཅིག་དེ་སབས་བཅོལ་ནང་
ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱ་གར་ནང་ཡིན་ནའང་རེད། ཡུ་རོབ་ནང་ཡིན་ནའང་རེད། ཨ་རིའི་ནང་ཡིན་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོར་གོ་སྐབས་
ཤིག་ཡོད་པ་དེ་བེད་སོད་གནང་དགོས་རྒྱུ་དེ་རེད། གཉིས་པ་དེ་བོད་ནང་ལ་གནང་དང་གནང་བཞིན་པ་དེ་རེད། དེ་ནས་གསུམ་པ་
བོད་པ་དང་བོད་ཀི་གནས་སྟངས། རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་སི་གསུམ་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ར་བའི་ཕན་ཚུན་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་
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ཀི་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད་མ་གཏོགས། ལམ་སེང་འཕྲལ་དུ་ང་ཚོས་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་ཀི་རེད་ཅེས་རེ་བ་དེ་འད་བས་ན་གང་
འད་ཡོད་དམ་བསམ་པའི་དི་བ་ཞིག་སེབས་ཀི་འདུག ང་ཚོའི་ཁ་རྒྱུན་ལ་”རེ་བ་བཟང་ས་ནས་རྒྱོབ། ག་སིག་སྡུག་ས་ནས་
བོས”ཟེར་བ་དེ་འད་ཡོད་རེད། དེ་ཚོ་ཁ་རྒྱུན་རེད། ཁ་རྒྱུན་དེ་དངོས་གནས་ཕར་ཆབ་སིད་ཀི་ལག་ལེན་ནང་ལ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། 
གང་འད་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་རེད། སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བས་
པའི་ཐོག་ནས་ལས་འགུལ་གང་འད་བེད་དགོས་མིན་བལྟས་ཏེ་བང་རིམ་སིག་སྟེ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། གོང་
གི་གནས་སྟངས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལོ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུའི་རིང་ལ་གནས་བསད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་འཆར་གཞི་གང་རེད་དམ། ག་སིག་དེ་
ག་རེ་རེད་ཅེས་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་གོང་དུ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཤིག་གིས་ཀང་དེའི་ཐོག་
ལ་བསམ་ཚུལ་བཏོན་སོང་། ང་རང་ཡང་དེའི་ཐོག་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་རྒྱབ་སོར་ཡོད། ང་ཚོས་གནས་ཚུལ་དེ་སྦ་གསང་མེད་པའི་ཐོག་
ནས་ཉམས་ཞིབ་གནང་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ལ་སེབས་འདུག་བསམ་གི་འདུག ལོ་སྔོན་མ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་རྒྱ་མི་
དང་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་གོ་སྐབས་ཤིག་རག་པ་དང་། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་རིང་ཁ་སང་གི་གནས་
ཚུལ་འགྱུར་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་རེད་འདུག་བསམ་གི་ཡོད། དེ་འད་ཡིན་དུས། ང་རང་ཚོས་ག་རེ་གནང་ངམ་ཞེས་པའི་དི་བ་དེ་
སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེར་གོང་དུ་ཉམས་ཞིབ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་མང་པོ་གསུངས་སོང་། ང་རང་གིས་དེ་དག་ལ་རྒྱབ་
སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ང་རང་ཚོའི་འོས་བསྡུའི་ལས་འགུལ་འགོ་བཞིན་པ་དེ་རེད། ང་རང་ཚོ་ཆབ་སིད་ཀིས་འགན་བཞེས་མཁན་
ཚང་མས་སོ་སོས་གང་མཁེན་པ་དེ་དགོངས་འཆར་མར་གསུང་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ནས་མི་མང་ཡིན་ནའང་འགན་
ཞིག་ཡོད་པ་མཐོང་གི་ཡོད་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་དི་བ་ཡར་འགོད་གནང་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའི་སིད་བྱུས་དེ་མུ་མཐུད་ནས་འགྱུར་བ་མེད་
པའི་ཐོག་ནས་འགོ་བ་ཡིན་ན་ཡག་པ། ཡང་ན། དེ་དངོས་གནས་ཞིབ་འཇུག་མཐར་ཕིན་བས་པའི་ཐོག་ནས་གོ་སྐབས་གསར་པ་ག་
རེ་བསྐྲུན་རྒྱུ་འདུག་བལྟས་ཏེ། ལམ་ཁ་དེ་འད་ཞིག་ལ་འགོ་བའི་དི་བ་དེ་ལ་ལན་གཅིག་དགོས་འདུག མཇུག་བསོམས་དེ་ལ་ངས་
འབོད་སྐུལ་དང་སྦྲགས་དེའི་བགོ་གེང་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་བ་དང་། 
 འབོད་སྐུལ་དེ་བགོ་གེང་ནང་དུ་སེབས་པའི་སྐབས་སུ་རྣམ་དཔོད་ལྡན་པ་ཕོགས་ལྷུང་མེད་པ། སྦ་གསང་མེད་པའི་ཐོག་
ནས་ང་ཚོས་གོས་བསྡུར་ཡག་པོ་བྱུང་བའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་རིང་དེ་ཙམ་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་དེ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་རྨོག་རུ་བསྟན་པ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་དོན་ཚན་
བཞི་ཚང་མ་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་ཀི་ཡོད། ཡིན་ནའང་ང་རང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་དང་པོ་མཉམ་ཞུགས་བས་པ་ནས་བཟུང་། དུས་ད་
ལྟའི་བར་དུ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ལས་རིམ་དེ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ཀི་སྐབས་རེ་རེ་ལ་ཡོང་བསད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། 
དེ་འད་ཡིན་དུས། ར་བའི་ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་རེན་དེ་རྒྱ་མིས་བཟོས་པ་རེད། རྒྱུ་གང་དང་རེན་གང་ལགས་ཞེས་བཙལ་ནས་སོང་
དུས་ཐུག་ས་དེ་རྒྱ་མི་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་འཇོག་དགོས་པ་དང་། གནང་
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དགོས་པ་དེ་ཧ་ཅང་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རྣམ་འགྱུར་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་རེ་རེ་
བཞག་པ་དང་། ཚོགས་ཐེངས་རེ་རེ་ལ་གོས་ཆོད་རེ་རེ་བཞག་སྟེ་བསད་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་བསད་ཀི་མི་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་སྔོན་མ་
ནས་ཡོང་གི་འདུག་ལ་ད་ལྟའང་དན་གི་འདུག མ་འོངས་པ་ལའང་འབོད་སྐུལ་བེད་ཀི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། གོས་ཆོད་
དེ་ཡིག་ཐོག་གི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་མ་བཞག་པ་བས་ཏེ་ལག་ལེན་གི་ཐོག་ནས་མཇུག་གནོན་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་
ཞིག་མཐོང་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་བཤད་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན། དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་མང་པོས་བཀའ་མོལ་ཞེ་
དག་རྒྱས་པོ་གནང་སོང་། དངོས་གནས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་མང་པོ་གསུངས་སོང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་གི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིསྐོར་
ལ་མང་པོ་གསུངས་སོང་། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིསྐོར་ལ་ཡིན་ནའང་། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་
དང་། དེ་འདའི་ཐོག་ལ་གོ་སིག་ཡོད་བསད་པ་ཞིག་རེད། དེ་འད་ཡིན་པར་བརྟེན། དེ་རིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདི་དམིགས་བསལ་
ལན་འདེབས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་ངོ་བོའ་ིསྒང་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད་བསམ་པ་ཞིག་ཀང་དན་བྱུང་། ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་གནད་འགག་མང་
པོ་ཞིག་གསལ་བཤད་ཐུབ་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོའ་ིརང་བཞིན་ཞིག་མཐོང་སོང་ཞེས་བཤད་རྒྱུ་གཅིག་དེ་ཡིན། དེ་ནས་གསུམ་གི་ཐོག་
ནས། དེ་ནས་དེ་རིང་འཕྲོས་བཤད་དང་རྒྱས་བཤད་མང་པོ་ཞེ་དག་གནང་སོང་། འཛམ་བུ་གིང་གི་གནས་ཚུལ། དེ་ག་ནང་བཞིན་རྒྱ་
གར་དང་འབེལ་ཡོད། རྒྱ་མི་དང་འབེལ་ཡོད། བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་དང་འབེལ་ཡོད། ཚང་མའི་སྐོར་གསུངས་སོང་། བཤད་
སོང་། འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་གསུམ་གི་གནས་ཚུལ་སི་བསོམས་བརྒྱབས་ཏེ་བཤད་པ་འད་པོ་ཞིག་ཆགས་སོང་། ཡིན་ནའང་གཅིག་
ལྷག་སོང་། ག་རེ་ལྷག་སོང་ཟེར་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ཁང་པ་ཉིས་ཐོག་གི་འོག་ལ་མི་མང་པོ་ཞིག་འཛོམས་བསད་འདུག དེ་ཚོ་ག་རེའི་
ཆེད་དུ་འཛོམས་པ་རེད། དཀའ་ངལ་ག་རེ་བས་ཏེ་སེལ་དགོས་ཀི་འདུག ཁོང་ཚོར་ཐབས་ལམ་ཞིག་འགོ་རྒྱུ་མི་འདུག་གམ། ང་ཚོ་
དབུ་མའི་ལམ་གཏན་འབེབས་བེད་མཁན་གི་གོས་ཚོགས་ར་བ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་། ནང་ཁུལ་གི་
དཀའ་ངལ་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ལམ་ཁ་ཞིག་མ་བསང་བ་བས་ཏེ་ག་རེ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག དེ་འདའི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་
གཅིག་ཀང་བྱུང་མ་སོང་། ར་བའི་དེ་རིང་ངས་འདི་ནས་མང་པོ་བཤད་ཀི་མིན། དེ་འད་ཡིན་དུས། དངོས་གནས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་
པོ་ནས་བཞེས་པ་ཡིན་ན། གོང་ནས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་། ང་ཚོར་སིག་འཛུགས་འདུག ས་བརྟན་གནས་དགོས་རྒྱུ། 
རྒྱུན་གནས་དགོས་རྒྱུ། དེ་ག་ནང་བཞིན་རྒྱ་ནག་ལ་དག་ཁ་གཏད་ཀིས་འཐབ་རོད་དེ་རྒྱུན་བསིང་དགོས་རྒྱུ་འདུག་ཅེས་བཤད་ཡོད་
པ་རེད། ང་ཚོས་རྒྱུན་བསིང་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཚར་བ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུན་བསིང་བར་ང་ཚོས་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀི་
རེད། ང་ཚོས་མི་སེམས་འགུག་དགོས་ཀི་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་མི་སེམས་འགུག་པར་ག་རེ་བེད་དགོས་ཀི་རེད། ང་ཚོའི་
ཕོགས་ལ་ཡོད་བསད་པའི་མི་མང་མགོ་སྒུར་མཁན་གི་མི་མང་དེ་ཚོ་ང་ཚོའི་ཕོགས་སུ་ལེན་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤེས་ཤིག་བེད་དགོས་
ཀི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་འད་གནང་བའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ག་རེ་བས་ན་ཡག་པོ་འདུག ག་རེ་ཡོང་གི་འདུག དེ་འདའི་
ཐོག་ལ་ང་ཚོ་ལག་ལེན་རང་གི་ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་ན་གལ་ཆེན་པོ་འད་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག་ཅེས་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་འད་མ་བས་
པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་བར་ཐག་ཐག་རིང་ཞིག་བཤད་པ་ལས་རང་གི་མདུན་ལ་ཡོད་པ་དེ་དག་མ་མཐོང་མདོག་བས་ཏེ་བསད་ན་ཏག་ཏག་
ཅིག་བསད་མེད་པའི་གནས་བབ་ཅིག་མཐོང་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས། མཐའ་དོན་དེ་ལ་ངས་ག་རེ་བཤད་ཀི་ཡོད་ཟེར་ན། 
“གཞན་ལ་བལྟ་བའི་མིག་ཡོད་ན།། རང་ལ་བལྟ་བར་མེ་ལོང་དགོས།།”ཞེས་པའི་ལེགས་བཤད་ར་ཚིག་དེ་སོར་གི་ཡོད། དེ་ནས་
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།  
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའི་སྔོན་གེང་དང་
གོས་ཆོད་བཅས་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་ཆ་ཚང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དུས་ ༩ པ་
བར་དུ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་དཀའ་ངལ་གི་ཐོག་ལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དང་། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་
འཇོག་དགོས་པའི་གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་པ་རེད། དེ་ཧ་ཅང་གིས་སེམས་ཀི་ནང་ལ་ཚོར་བ་ཆེན་པོ་ཡོང་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་དང་། ཧ་
ཅང་གིས་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་པ་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཛ་དག་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ཁ་ནས་བཤད་པ་དང་ཡིག་
ཐོག་ཏུ་འཁོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དོན་ལག་ལེན་གི་ཐོག་ལ་ཡིན་ནའང་ཛ་དག་གིས་བསྟར་དགོས་པ་ངས་ཞུ་མི་དགོས་པར་ཚང་མས་
རྟོགས་ཀི་ཡོད་རེད། གནས་སྟངས་དེ་གཅིག་རེད། དེ་ནས་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་ཐེངས་བཅུ་གསུམ་
ཞིག་བཏོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེབ་དཀར་པོ་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་གནད་དོན་དེ་དག་བདེན་པ་ཡིན། འགིག་བསད་ཡོད་
ཅེས་དེ་འད་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། མ་གཞི་ནས་དཀར་པོ་ཡིན་ན་དཀར་པོ་ཡིན་ཟེར་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་མ་རེད། དཀར་པོ་
ཡིན་ན་མི་ཚང་མས་དཀར་པོ་ཡིན་པ་མཐོང་གི་རེད། ད་རེས་ང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་བཞག་
པའི་སྐབས་ཡིན་ནའང་། གོས་ཆོད་དགུ་ཙམ་བཞག་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཚིག་དང་ནང་དོན་རེ་ཟུང་སྐབས་བབ་ཀི་གནས་སྟངས་དང་
བསྟུན་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་དང་གཅིག་པ་རེད། དོན་དག་དེ་གཅིག་པ་རེད། བོད་ནང་གི་
ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་དང་གཅིག་པ་རེད། བོད་ནང་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོས་ལུས་སོག་ལོངས་སོད་གཏོང་བའི་རེ་
འདུན་དང་ཁ་ཆེམས་ཚང་མ་གཅིག་པ་ཡིན་པ་རེད། དེར་བརྟེན། དཀར་པོ་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡང་བདེན་
པ་མེད་པའི་འཁོག་བཤད་བེད་དུས་ཧ་ལས་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཏན་ཏན་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ལ་དེ་མཉམ་དུ་ཚོར་བ་
གསར་པ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག སོ་སོ་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་ཡག་པོ་མེད་པའི་ཆ་ནས་གོ་བ་ལེན་སྟངས་དེ་ཏག་ཏག་མ་བསད་པ་
ཡིན་སིད། བོད་མི་དེ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སེམས་འགུག་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་དངོས་སུ་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད་ཀང་ཤུགས་སུ་
བསྟན་གི་ཡོད་པ་རེད། བསྟན་གི་མེད་ཟེར་བ་ཡིན་ནའང་ཤུགས་ལས་བསྟན་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། རྒྱ་ནག་མི་མང་སི་
མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ད་ལྟའི་སིད་བྱུས་འཛིན་མཁན་ནང་ལ་དངངས་སྐྲག་ཆེན་པོ་ཞིག་སེབས་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། འདར་ཟིག་ཆེན་པོ་
ཞིག་རྒྱག་གི་ཡོད་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དངངས་སྐྲག་དང་འདར་ཟིག་རྒྱག་དགོས་པའི་རེན་ར་དེ་གནད་དོན་གསུམ་རེད་
བསམ་གི་འདུག དེ་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད། རེན་ར་དང་པོ་དེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དངངས་སྐྲག་སེ་དགོས་པ་དེ། བདེན་པས་
ཕུང་སྟེ་ཉི་ཤར་སར་མོས་འཁེབ་ས་མ་རེད་བསམས་ཏེ་བོ་འཚབ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་འདུག དེའང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་རྣམས་འཛམ་གིང་ཁོན་ཡོངས་ནས་མངོན་པར་བསྟོད་ཡོད་པས་དེ་ལ་ལན་འདེབས་དཀར་པོ་
བཅུ་གསུམ་མ་ཟད་བཅོ་བརྒྱད་བར་དུ་ཕིན་པ་ཡིན་ནའང་། ཁུངས་འཁོལ་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་ཡོད། གཉིས་པ་དེ་
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཆེད་འཛུགས་གནང་བའི་བོད་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་སིག་འཛུགས་འདི་རེད་བསམ་
གི་ཡོད། གསུམ་པ་དེ་གཞིས་བེས་གཉིས་ཀི་སེམས་ཤུགས་དང་སྙིང་སྟོབས་རེད་བསམ་གི་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་གཞིས་ལུས་མི་
མང་གི་སྙིང་སྟོབས་དང་ལྷག་བསམ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ལ་དེ་འདའི་སེམས་ཤུགས་དང་སྙིང་སྟོབས་
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ཤིག་ཡོང་དགོས་པའི་རེན་ར་དེ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དད་གུས་དང་། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་
ཆེ་མཆོག་གིས་མ་འོངས་མངོན་གཟིགས་ཀི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གནང་བསད་པ་དེར་ཡིད་ཆེས་ངེས་ཤེས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གི་
རེད། དེ་ནང་བཞིན། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འདི༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཆེད་འཛུགས་གནང་བའི་ད་ལྟ་
བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་མཐོང་རྒྱུ་གང་ཡོད་པ། བསྟན་རྒྱུ་གང་ཡོད་པ། གནས་སྟངས་གང་ཡིན་པ་ཚང་མ་ཁོང་གི་ཐུགས་རེ་
བཀའ་དིན་གིས་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་འད་ལ་བརྟེན་ནས། གཞིས་བེས་གཉིས་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་
བོད་མི་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། ཡོང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བ་ན་མེད་པའི་དབུ་འཁྲིད་ཀི་མཚན་བཞེས་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་། དེའི་སྐབས་ལ་ཡིན་
ནའང་གཞིས་བེས་བོད་མི་རྣམས་ཀི་འགོ་འཁྲིད་ཐུབ་པའི་ཆབ་སིད་ཀི་འགོ་ཁྲིད་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་
ཆེ་མཆོག་གིས་ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ་དབང་དེ་གནང་ཡོད་པ་རེད། གནང་བ་གཞི་བཟུང་གིས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་ངོས་བཞེས་གནང་སྟེ་
དེའི་སྐུ་དབང་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་ཆེས་དང་རེ་བ། བོ་
གཏད་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཐག་ཆོད་པོས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། མ་འོངས་པ་ལ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་སེམས་ཤུགས་དང་སྙིང་
སྟོབས་ད་ལྟ་ནང་བཞིན་བསད་དང་མི་བསད། དི་བ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དད་གུས་
ཡིད་ཆེས། དེ་དག་ལ་དུས་ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་འགོ་ཡི་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་རེ་བ་དེ་ད་
ལྟ་བཞིན་དུ་སོད་ཀི་རེད་དམ། ད་ལྟ་ལས་ཆེ་རུ་འགོ་ཡི་རེད། ཡང་ན་ད་ལྟ་ལས་ཆུང་དུ་འགོ་ཡི་རེད། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཚོད་དཔག་
བེད་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་རེད། ཡིད་ཆེས་བོ་གཏད་ག་ཚོད་ཡོང་དང་མི་ཡོང་ཟེར་བ་དེ། ལས་ཀི་སེ་མོར་གཏོགས་པའི་ལས་ཀ་བེད་པ་པོ་
ལ་རག་ལས་པ་ཞིག་རེད། ང་ཚོར་ལ་གདོང་ལེན་མང་པོ་ཞིག་བེད་དགོས་ཡོད་པས། ལས་དོན་ཚང་མ་བེད་ཆོག་ཆོག་ཅིག་ཡོད་པ་
མ་རེད། གང་ཡིན་པ། གང་ཐུབ་དང་ཐུབ་མིན། མ་འོངས་པར་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་ཁུར། ལས་ཀི་སེ་མོར་གཏོགས་མཁན་སུ་ཡིན་
ནའང་། མི་འཇོན་པ་ལ་འཇོན་མདོག་དང་། མི་ཐུབ་པ་ལ་ཐུབ་མདོག་བས་པ་ཡིན་ན། ཡིད་ཆེས་དང་རེ་བ་གང་འད་ཡོད་མིན་བཤད་
མི་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། དེ་འདའི་སྒང་ལ་དགོངས་པ་ཟབ་བཞེས་གནང་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ནས་རྒྱ་
ནག་མི་དམངས་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀིས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་གཞི་མེད་ཞུ་བཞིན་པ་དང་མཚན་སྨད་
ཅིག་དང་། མ་འོངས་པར་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོའ་ིནང་ལ་ས་ཡོམ་ཞིག་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ནའང་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ལེ་ཁག་
ཐབས་རྡུག་དེ་འད་བས་ཡོང་གི་འདུག བོད་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་ནས་ཐག་གཅོད་བས་
དགོས་པའི་དུས་ལ་བབས་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས། རྒྱ་ནག་མི་མང་སི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགན་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་བསམ་བོ་
གཏོང་རོགས་བོས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། གཞིས་ལུས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ ༡༤༢ ཀིས་རང་ལུས་བོས་བཏང་དང་། དེ་དང་
ཕོགས་མཚུངས་པའི་བཙོན་འཇུག་མནར་གཅོད། གང་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་དཀའ་སྡུག་གདོང་ལེན་བེད་མཁན་
ཚང་མ་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དེ་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་གོས་འཆར་དེའི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་ཞུ་བའི་གོ་སྐབས་
གནང་བ་དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས 
སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས། 
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སི་འཐུས་རྒྱ་རི་བུ་ཕྲུག་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་སྔོན་གེང་དང་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བཞི་ཡོད་པ་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བ་དང་ཆབས་གཅིག་ཏུ་ཚིག་རེ་ཟུང་ཞིག་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། དེ་མ་ཞུས་པའི་སྔོན་ལ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཞིག་གིས་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་ཀི་ཆེད་དུ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་
ཀི་དགོངས་ཚུལ་ཞིག་ཕེབས་སོང་། དེའི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་གོས་ཚོགས་སྐབས་སུ་དེ་མང་པོ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཏན་
ཏན་དགོངས་པ་བཞེས་ཀི་རེད་གསུངས་སོང་། སོང་ཙང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་འདི་གཞུང་འབེལ་རང་གི་གནང་རོགས་
གནང་ཟེར་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། གོས་ཆོད་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་པའི་
ཤོག་བུ་དཀར་པོ་དེའི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཕག་སྦྲེལ་རྣམ་པ་ཚོས་འདིའི་ཐོག་ལ་རང་གིས་མ་ཤེས་པའི་
དགོངས་འཆར་མང་པོ་ཞིག་ཕེབས་སོང་བས་དེའི་ཐོག་ལ་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། 
 ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཚོགས་ནང་ལ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་དང་ ཤོག་བུ་དཀར་པོ་ཟེར་བ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། 
ཡོངས་གགས་སུ་ཤོག་བུ་དཀར་པོའ་ིཐོག་གནས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཤོག་བུ་དཀར་པོ་ཡིན་པ་ལས་གོ་དོན་ཆ་ཚང་རྟོགས་ཐུབ་པའི་
ནུས་པ་ཡོད་དུས་ཤོག་བུ་དཀར་པོར་གནས་ཐུབ་ན་ཡག་པ་འདུག་བསམ་གི་ཡོད། ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གོས་ཚོགས་
ནང་ལ་གསུངས་གནང་སོང་། རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་བོད་དང་འབེལ་བའི་ཤོག་བུ་དཀར་པོ་བཅུ་བཞི་བཏོན་ཡོད། ད་གིན་
ཕག་སྦྲེལ་གཅིག་གིས་གསུངས་སོང་། རྟགས་མཚན་གཅིག་དེ་རྒྱ་ནག་སིད་གཞུང་གིས་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞིག་དབང་བསྒྱུར་བེད་
ཐུབ་པའི་རྟགས་མཚན་གསལ་པོ་རེད། སོང་ཙང་ངེས་པར་དུ་ང་ཚོས་ཤོག་བུ་དཀར་པོ་དེའི་སྒང་ལ་འགོ་དགོས་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་དན་
གི་འདུག ང་ཚོས་དེའི་ནང་ལ་འགོ་རྒྱུ་དེ་སེམས་ལ་ན་ཚ་ཞིག་བཏང་བ་དེ་དེའི་ནང་ལ་གནད་དོན་ག་རེ་གསལ་བ་དེའི་ཐོག་ལ་ཏན་
ཏན་མཛད་དཀའ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་ཅིག་རེད། མ་གཞི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་ཡིན་དུས་རབ་བྱུང་ན་ཤོག་བུ་དཀར་པོ་དེ་ཆ་ཚང་ཁག་ཁག་ཅིག དེའང་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་གོས་
ཚོགས་ནང་ལ་དེའི་ཐོག་ལ་གེང་སོང་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་ན། རྒྱུ་མཚན་དང་གནད་འགག་དེ་ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་ཐོག་
སིད་བྱུས་ཟིན་སྟངས་ཤིག་གཏན་འབེབས་བས་ནས་ད་ལྟ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བགོ་གེང་གང་འད་ཅིག་ཡིན་
ནའང་རྨང་གཞི་ང་ཚོས་བཀའ་མོལ་ཞིག་མ་གནང་ན་མ་གཏོགས། ད་ལྟའི་སིད་བྱུས་འདིར་ར་བ་རང་ནས་གོང་འོག་མ་ཕེས་པར་
གནང་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་སོད་ཀི་ཨེ་ཡོད་དམ། དེའི་ཐོག་ལ་ཙ་བ་རང་ནས་གནང་ཆོག་གི་ཡོད་མ་རེད་ཞུ་ཡི་མེད། འཛིན་སོང་གི་ཐོག་
ནས་དེར་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གེང་སོང་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོའི་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུར་རང་བཞིན་གི་ཁད་
པར་ཞིག་འགོ་རེད་དན་གི་འདུག འཛིན་སོང་དང་འབེལ་བའི་ཤོག་བུ་དཀར་པོ་དེ་ཕལ་ཆེར་ཕི་ཟླ་བཞི་པའི་ནང་ཡིན་པ་ཡོད། ཕི་ཟླ་
བཞི་པའི་ནང་ tibet.net ཐོན་པའི་ནང་ལ་དེ་འད་གཅིག་གསལ་གི་འདུག དེ་འཛིན་སོང་གིས་བིས་ཡོང་དུས་ཏན་ཏན་གནད་
འགག་ཡོད་པ་གཅིག་ལ་ངོས་འཛིན་བས་ན་མ་འགིག་པ་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་ནང་ལ་ག་རེ་གསལ་གི་འདུག་ཅེ་ན། ད་
རེས་ཀི་དེབ་དཀར་པོ་དེ་འདོན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་དེ། འཛིན་སོང་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དེ་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཁག་ལ་ཁབ་བསགས་གནང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཁོ་ཚོས་ཤོག་བུ་དཀར་པོ་བཏོན་པ་འད་པོ་ཞིག་གསལ་གི་འདུག སོང་ཙང་འཛིན་སོང་
གིས་དེ་འད་བིས་པར་ཏན་ཏན་གནད་འགག་ཅིག་ཡོད་རྒྱུ་རེད། དེའི་སྔོན་ལ་ག་རེ་ཞུས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། སིད་བྱུས་ཀི་བདག་པོ་འད་པོ་
དེ་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་ཟིན་རྒྱུ་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཡིན་ཞེས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་འདི་རེད། འདིའི་དོན་གི་བདག་པོ་དེ་ང་
རང་ཚོའི་ལས་བགོས་ཀི་འཛིན་སོང་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སོང་གི་གནད་འགག་ཅིག་གཟིགས་ཀི་ཡོད་པ་འད། དེར་འགེལ་
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བཤད་ཅིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག ད་དུང་ཉི་མ་ཁ་ཤས་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ཤོག་བུ་དཀར་པོ་དང་འབེལ་བའི་བགོ་གེང་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ། བཀའ་མོལ་གཅིག་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་བཏོན་པའི་དེབ་དེ་
ལ་རང་བཞིན་གིས་ང་ཚོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་བྱུས་དེ་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་རེད་ལ་ཆགས་དགོས་ཀི་ཡང་རེད། སོང་ཙང་
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་གི་འཐུས་མི་ཚོས་འགེལ་བཤད་མི་འད་བ་བརྒྱབ་ཡོང་གི་འདུག དེ་དང་འབེལ་བའི་
ཐོག་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་སྟེང་ནས་རང་བཙན་གསལ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་གསུང་མཁན་ཡོང་གི་འདུག དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་
དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་བོད་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ནས་ག་རེ་ཡིན་མིན་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པ་ཆེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་ནི་
འདས་ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ནམ་ཡང་འཁོག་བཤད་བེད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད། དེ་འདས་པ་ཞིག་ཡིན་དུས་འགྱུར་བ་
གཏོང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་དེ་རང་བཙན་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད་བསམས་ན་དེ་མ་རེད་བསམ་
གི་འདུག དེ་ཚོ་གསལ་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དེ་ཚོར་འགེལ་བཤད་གང་འད་རྒྱག་གི་ཡིན་མིན་མགོ་འཚོས་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དེར་
གནད་འགག་ཅིག་མཐོང་སོང་། 
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཉིས་པ་དེར་སྐུ་མདུན་བོད་ལ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་གདུང་
སེམས་མཉམ་སེད་དང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་དེ་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ལ་ལོག་ཐུབ་རྒྱུ་མངོན་འདོད་དེ་
རེད། ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་སྟངས་ལྟར་བས་ན། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བོད་ནང་ཕིར་ཕེབས་རྒྱུ་དང་སྔར་
བཞིན་བོད་ཀི་དབུ་འཁྲིད་ལ་བཞུགས་རྒྱུ་བྱུང་ན་བསམ་པ་ཞིག་རེད་དན་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཀི་ཐོག་
ནས་བོད་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་འད་ངས་གོ་མ་མྱོང་། ངས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཚར་མང་པོ་ཞིག་ལ་འདི་ང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་དོན་དག་མིན་ཞེས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབས་པ་དེ་རྣམ་པ་
ཚོ་ཚང་མར་གསལ་པོ་རེད། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཀི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཁ་གསལ་པོ་ཞེ་དག་རེད། 
དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་འདིས་བོད་ཀི་བདེན་མཐའ་སེལ་བར་ཐབས་ལམ་ཞིག་རོད་ཀི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་
པོ་ཆེ་བོད་ནང་ཕེབས་མ་ཕེབས་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་གནས་སྐོར་ཕེབས་ཟེར་བ་འདི་རང་ངོས་ནས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དང་
འབེལ་བ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་མེད་ཙང་ཁ་གསལ་པོ་ཞིག་མ་བཟོས་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་སོད་ཀི་མི་འདུག གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་
ནང་ལ་སོ་སོ་ནས་ནམ་རྒྱུན་འགེལ་བཤད་རྒྱག་སྟངས་དང་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་འདི་ཡིན་མ་གཏོགས་གཞན་དོན་ཚན་གང་ཡང་
མེད།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་གསུམ་པ་དེའི་ནང་ལ། བོད་སྐོར་གི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིདེབ་གཉིས་ཟེར་བ་དེ། རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་
ཚོས་བསྒྱུར་བཞག་པ་དེ་བོད་ཡིག་ནང་གསལ་བ་དེ་རང་བཀོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་ཤོག་བུ་དཀར་པོ་དང་དེ་འད་ལབ་
ཡོད་པ་མ་རེད། དབིན་ཇིའི་ཚིག་ནང་ White paper ཟེར་ནས་སི་ཡོངས་ཀི་བེད་སོད་གཏོང་སྟངས་ཤིག་ཡོང་བསད་ཀི་ཡོད་
པ་རེད། དེ་ཚུར་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ན། ད་གིན་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ང་ཚོས་འདིར་ཚིག་བཀོད་རྒྱུ་དེ། ཁོ་
རང་ཚོས་བེད་སོད་གང་བཏང་བ་དེ་རང་བཀོད་བཞག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས། 
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སི་འཐུས་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དང་མྱ་ངན་གུས་འདུད་གོས་ཆོད་
གོས་འཆར་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱས་ཐག་ཆོད། གསལ་ཐག་
ཆོད། རིང་ཐག་ཆོད་མང་པོ་གསུངས་སོང་། དེའི་སྒང་ལ་སར་ཡང་ཁ་སོན་རྒྱག་དགོས་པ་མི་འདུག ཡིན་ནའང་གནད་དོན་གཅིག་
གཉིས་ཤིག་གི་ཐོག་ལ་ཞུས་ན་དན་སོང་། ང་ཚོས་ར་དོན་གི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཙམ་
མ་ཡིན་པར་དེ་དག་ལག་ལེན་ལ་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་ང་ཚོ་ཚང་མས་འབད་བརོན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་
འབད་བརོན་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་འདུག དེ་དང་ར་དོན་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དཔལ་འབོར་སྟོབས་ཤུགས་
ངོམ་ནས་འཛམ་གིང་ལ་ཧམ་བཤད་དང་རྫུན་གཏམ་ཐོག་ནས་ཧ་ལས་པའི་ལས་ཀ་མང་པོ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་
གིས་གནོན་ཤུགས་དེ་འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མ་ལ་འགོ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་དེ་མང་ཆེ་བས་ཁོ་ཚོར་ཉན་དགོས་ཆགས་ཀི་འདུག ད་
ལྟའི་ཆར་དཔལ་འབོར་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འགོ་དུས་ཉེ་ཆར་རང་ SCOTLAND ནང་ལ་གོས་ཚོགས་འཚོག་བཞིན་པའི་སྐབས་
ལ་ང་རང་མགོན་འབོད་གནང་སོང་། ཉིན་གངས་གསུམ་རིང་བཅར་བ་ཡིན། མང་པོ་ཞིག་གི་མཉམ་དུ་བོད་ཀི་ར་དོན་འགེལ་བཤད་
རྒྱག་རྒྱུ་དང་བདེན་སུ་ལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཚང་མ་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་སྟེང་ནས་ཞུ་གཏུགས་དང་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་བཞིན་
ཁོ་ཚོས་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ང་ཚོར་ White paper འབོར་བྱུང་། 
 ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་དེ་ང་ཚོས་ཀློག་གི་ཡོད། དེ་ང་ཚོས་ཁེད་རང་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ཡིག་
ཆ་དཀར་པོ་དེ་ང་ཚོ་གཅིག་པུར་བཀམ་པ་ཡིན་ས་མ་རེད། དེ་འདའི་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་རེ་འགེམས་དུས་གཞུང་ཚབ་ཁག་དང་། ཆབ་
སིད་ཁག་ཡོངས་རོགས་ལ་འགེམ་གི་ཡོད་པ་རེད་ལ། འཛམ་གིང་ཡོངས་ལ་འགེམ་གི་ཡོད་པ་རེད། མི་མང་པོ་ཞིག་འདིར་མགོ་
འཁོར་ཏེ་དངོས་གནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ལ་ཡར་རྒྱས་ཞེ་དག་བཏང་འདུག་གཱ་ཟེར་ནས་དེ་འདའི་བསམ་བོ་གཏོང་མཁན་
མང་པོ་འདུག ང་ཚོ་དེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་རབས་དང་རིམ་པར་བྱུང་མྱོང་། ང་ཚོས་བོད་ནང་ལ་འགོ་བ་མི་ཡི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ་དང་། 
རྒྱ་གཞུང་གིས་གཉའ་གནོན་བཏང་བ་དང་བཤུ་གཞོག་བཏང་བ་ཐུབ་ཚོད་བཏང་བ་སོགས་ལ་འགེལ་བཤད་མང་པོ་ཞིག་རྒྱག་ཡོང་
དུས། མགོ་འཁྲིད་མང་པོ་ཞིག་ཧོན་ཐོར་ནས་ང་ཚོས་དེ་འད་ཡིན་པ་ར་བ་ནས་ཧ་གོ་ཡི་མེད་ཟེར་ནས་དེ་འད་གསུང་མཁན་མང་པོ་
འདུག རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིལན་འདེབས་ཐོག་ལ་བཀའ་སི་གཉིས་ཐུན་མོང་ནས་འགན་ཁུར་ཏེ་ལན་རྒྱག་པ་དེ་དག་ཡིག་ཐོག་ལ་ཕབ་
དགོས་ནའང་རེད། ཆབ་སིད་ཀི་སེ་ཚན་ཁག་དང་གཞུང་ཚབ་ཁག་ལ་གང་མང་མང་ཞིག་འགེམས་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་གི་དགེ་མཚན་
ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད་དན་གི་ཡོད། ང་རང་ཕ་གིར་ཕིན་ནས་ཉི་མ་ལྔ་དྲུག་ཅིག་མ་གཏོགས་འགོ་ཡི་མི་འདུག རེས་ལ་ང་ཚོས་ག་རེ་
བེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཚུར་སྐད་ཆ་བིས་ཡོང་གི་འདུག ང་ཚོས་ཁེད་རང་ཚོས་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སོར་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། ང་ཚོ་བོད་ལ་དང་བདེན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་རྒྱབ་སོར་དགོས་ཀི་འདུག དེའི་ཐོག་ནས་ས་ཡིག་བསྔུ་རུབ་ཅིག་ཀང་ཡོད་རེད་ཅེས་
བཤད་དེ། ཤོག་བུ་ཞིག་གི་སྒང་ལ་"ང་བོད་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་"ཅེས་པའི་ཡི་གེ་ཆེ་ཐག་ཆོད་བིས་ཏེ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ནས་
མགོ་བཙུགས་ཏེ་ཕ་རན་སི་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སིར་ཡུ་རོབ་སི་འཐུས་གཉིས་དང་སིད་སོང་ཆེད་ཕེབས་གནང་ནས་ལས་འགུལ་སེལ་
བཞག་པ་ཡིན་དུས། ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་འཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་ངང་ས་ཡིག་རྒྱག་རང་བེད་ཀི་འདུག  ང་རང་གིས་
སངས་རྒྱས་ཀི་ན་བཟའ་གོན་ཡོད་པ་དང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་གཟི་བརིད་ཀིས་དངོས་གནས་ཚུར་སྐུ་པར་སོན་ཡོང་མཁན་འཚང་
ཁའི་ངང་། གང་ལྟར་ང་ཚོའི་བོད་དོན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སོར་མེད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོས་ཕར་ཞུ་གཏུགས་ཡག་པོ་བེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་
དངོས་གནས་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་མང་པོ་འདུག དེ་མིན་པར་ང་རང་ཚོ་དང་འབེལ་ཡོད་ཕི་རྒྱལ་གི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་
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པ་ཞེས་མིང་རིག་པོ་ཡོད་རེད། མིང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་རེད་ལ། བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་ཡོད་དམ་ཞེས་གངས་ཀ་བརྒྱབས་ཡོང་
དུས་མང་པོ་ཞིག་འདུག ཡིན་ནའང་ཁ་ཡོད་ལག་ཡོད་ཀི་ཤུགས་རྒྱག་ཐུབ་མཁན་དང་ནུས་པ་འདོན་ཐུབ་མཁན་ཡོད་དམ་ཟེར་ན། 
དངོས་གནས་ཞེ་དག་ཉུང་ཉུང་རེད། རེད་དེ་ང་ཚོ་ཉུང་ཉུང་རེད་ཟེར་ནས་སེམས་སོ་དགོས་རྒྱུ་འད་རེད་མི་འདུག ང་ཚོས་བཀའ་སི་
གཉིས་ཐོག་ནས་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་དང་ལས་འགན་རེད་དན་གི་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྔོན་མ་བས་འདུག་ལ། ཉེ་
བའི་ཆར་བོད་ནང་གི་མིང་ཏོག་ཙམ་ཡོད་མཁན་གོ་ས་ཏོག་ཙམ་ཡོད་མཁན་ཚོ་བེད་སོད་བཏང་ནས་ཡུ་རོབ་ནང་བསེབས་སོང་། 
བོད་པ་བཞི་ལས་གྲུབ་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག་བཙུགས་ཏེ་ཡུ་རོབ་ནང་ཁྲིད་ཡོང་ནས་བོད་ཀི་སྐོར་ཁོ་ཚོར་བཤད་དུ་འཇུག་གི་འདུག 
བོད་པ་ཨ་ཅག་ཅིག་འདུག བོད་ཆས་གོན་འདུག་ལ་པང་ཁེབས་ཀང་རྒྱག་འདུག ཁོ་ཚོས་བོད་ལ་སྔ་མོ་གདུག་རྩུབ་གཏོང་གི་ཡོད་
པ་དང་། གཉའ་གནོན་གཏོང་གི་ཡོད་པ། དཔལ་འབོར་སོ་པོ་ཡིན་པའི་སྐོར་ལ་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གི་འདུག དེང་སང་རྒྱ་ནག་གཞུང་
གི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དིན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོར་རང་དབང་ཡོད། བདེ་སིད་ཡོད་པ་བོད་ནང་ཡར་རྒྱས་ཞེ་དག་གཏོང་གི་ཡོད་ཅེས་
བོད་པ་ཚོར་མར་བཤད་དུ་འཇུག་སྐབས། ཕི་རྒྱལ་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་པ་ཁོ་རང་ཚོས་ལབ་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས་དེང་སང་བེད་
སོད་གཏོང་གི་འདུག དེ་ཚོ་ང་ཚོའི་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་ཤེས་པ་བས་ནས་དོན་གཅོད་རྣམ་པ་ཚོས་འགན་ཁུར་ནས་ཧ་གོ་བ་དང་། 
དེ་འདའི་ཚོགས་འདུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ང་རང་ཚོ་བོད་པ་གང་མང་མང་བཅར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཉེ་ཆར་སི་པན་ལ་དེ་འད་གཅིག་འདུག 
ཁོ་ཚོས་གཡོ་སྒྱུ་འད་བས་ནས་ཚོགས་འདུ་དེར་སྐད་ཆ་ཉན་ལ་འགོ་བ་ཡིན་ན་སྔོན་ལ་ད་ཐོག་ནས་རང་གི་ལག་འཁེར་པར་བཤུས་
རྒྱག་ནས་མིང་སོགས་བསྐུར་དགོས་ཀི་འདུག ངས་བསྐུར་བ་ཡིན་པས། ལམ་སེང་ངོས་ལེན་བས་སོང་། ཡང་ཚུར་ལན་ཞིག་
བསྐུར་ཡོང་ནས་དགོངས་དག་ང་ཚོའི་ཚོགས་འདུ་དེ་མེད་པ་ཆགས་སོང་། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཚོར་རོག་ཁྲ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བྱུང་
སོང་། གང་ཡིན་ནམ་བསམས་སྐབས། ཡང་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་གབ་དེར་ཡི་གེ་ཞིག་བཏང་ཡོང་གི་འདུག དེའི་ནང་གོང་དུ་ང་ཚོས་
རོག་ཁྲ་དེ་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་སོང་། དེ་རིང་དགོང་མོར་སྐད་ཆ་ཡོད་ཟེར་ནས་ལབ་ཡོང་དུས་སྐར་མ་བཅུའི་ནང་ལ་ང་ཚོ་འགོ་མ་ཐུབ་
པ་ཆགས་ཀི་འདུག རྒྱ་ནག་དང་ཐུག་དུས་རོག་ཁྲ་བཤད་ཀི་ཡོད་དུས་སྐར་མ་བཅུ་ནང་ལ་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་སར་བསེབས་པ་
དང་ཁོ་ཚོས་ཧོན་ཐོར་ཐོར་ངང་བལྟས་ཡོང་གི་འདུག ཚོགས་ཁང་དུ་འཛུལ་དུས་བོད་པ་བཞི་དང་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁོ་རང་
ཚོས་སྐད་ཆ་བཤད་ཀི་འདུག ང་མཐོང་སྐབས་ཁོ་ཚོ་དཔེ་ཁག་པོ་ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག (ཨོ་ཧོ་ད་མ་གཞི་ངས་ང་རང་གི་ལོ་རྒྱུས་
བཤད་པ་འད་ཆགས་ཀི་འདུག ཡག་པོ་མི་འདུག) དེ་ཚོའི་གས་ཀིས་གཏམ་བཤད་བེད་སྐབས་དི་བ་གཏོང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་མེད་
ཅེས་ལབ་ཀི་འདུག་ཀང་ངས་ལག་པ་བརངས་དུས་ཁོ་ཚོས་སྐར་མ་གཅིག་གི་ནང་ཚར་བ་གིས་གསུང་གི་འདུག དང་པོ་ངས་བོད་
རིགས་སྤུན་ཟླ་བཞི་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། ཁེད་རང་ཚོ་བོད་ཆས་གོན་ཏེ་ཕེབས་པ་དེར་དགའ་པོ་བྱུང་། ཡིན་ནའང་ཁེད་རང་ཚོ་བཀའ་
མོལ་གནང་རྒྱུ་དེ་དག་ང་ཚོའི་རྣ་བར་ཁོན་ནས་འགོ་མ་སོང་། རྒྱ་མི་ཞིག་གིས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་ལས་སྡུག་པ་འདུག ཡིན་ནའང་ཁེད་
ཚོར་རང་དབང་ཡོད་མ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གང་བིས་པ་དེ་ཀློག་གི་འདུག་མ་གཏོགས། སོ་སོའ་ིསེམས་གཏིང་གི་སྐད་ཆ་དེ་
ཚོ་བཤད་ས་ཡོད་མ་རེད། སོང་ཙང་ཁོད་ཚོའི་གཏམ་བཤད་ཡག་པོ་མེད་ཀང་ཁག་ཡོད་མ་རེད། སོང་ཙང་དང་པོ་དེ་ངས་འཚམས་
འདི་ཡོད། ཡིན་ནའང་བོ་ཕམ་ཞེ་དག་བྱུང་། ཡིན་ནའང་ཁེད་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་སོད་ཀི་ཡོད་མ་རེད། ང་རང་དབང་ལུང་
པའི་ནང་བསད་པ་ཡིན་དུས་སི་པན་སྐད་ཐོག་ནས་བཤད་ཀི་ཡིན་ལབ་ནས་མང་པོ་ཞིག་བཤད་བཞག་དུས། དེའི་ནང་ལ་ཉེན་པར་
ཡོང་མཁན་མང་ཆེ་བ་རྒྱ་མི་རེད་འདུག རྒྱ་མི་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ནང་འགོ་མཁན་ཁོ་ཚོའི་ཀླད་པའི་ནང་བོད་དེ་སྡུག་ཅག་ཡིན་པར་
བླུག་གི་འདུག དེ་འདའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་རེད་མ་གཏོགས་སི་པན་རང་གིས་མི་སེར་ཞེ་དག་མི་འདུག ཡིན་ནའང་སི་པན་སྐད་
ཐོག་ནས་གད་མོ་སོང་རྒྱུ་དང་སྐད་ཆ་སྙན་མོ་འད་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་གད་མོ་འད་བསངས་ནས་དོན་དག་མེད་པར་
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བཟོ་ཡི་མེད། གད་མོ་བསངས་ནས་རྒྱ་མི་ཏོག་ཙམ་སྡུག་ཅག་ཡིན་པའི་བཟོ་རྒྱུ་འདུག སོང་ཙང་མི་ཚང་མ་གད་མོ་ཤོར་བ་དང་ལག་
པ་རེབ་པ་འད་ཡོང་གི་འདུག རྒྱ་མི་ཁ་ཤས་ཀིས་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་པ་དེར་ལག་པ་བརབ་ཀི་འདུག ཡིན་ནའང་གཙོ་བོ་དེ་རྒྱ་ནག་
གཞུང་གིས་བོད་དེ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཡོད་པར་གཏམ་བཤད་མང་པོ་བས་སོང་ལ། འཛམ་གིང་ནང་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་མཐོ་ཤོས་
བསྐྲུན་ཡོད་པ་བཤད་སོང་། གཞུང་ལམ་དང་ཁང་པ་བརྒྱབས་ཡོད་ལ། སྒོར་དུང་ཕྱུར་མང་པོའ་ིའགོ་སོང་བཏང་ཡོད་ཅེས་མང་པོ་
བཤད་ཀི་འདུག ངས་མགོགས་པོ་བཤད་ཀི་ཡིན། ས་ཡ་མང་པོ་འགོ་སོང་བཏང་བ་རེད། དེ་གཏོར་བཤིག་ག་ཚོད་བཏང་ཡོད་པ་དེ་
བཤད་ཀི་མི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་ནང་བཞིན་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་བསྐྲུན་པ་དེ་བོད་ཀི་ཆེད་དུ་མ་རེད། རྒྱ་མི་བོད་ལ་
དབོར་འདེན་བེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བཟོས་པ་རེད། ལམ་ཁ་དེ་ཚོ་ཡིན་ནའང་བོད་པ་ཚོ་ཡར་མར་འགོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བཟོས་མེད་པ། དེ་
བཟོ་རྒྱུ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་དམག་མིའི་མོ་ཊས་མཚོན་ཆ་དབོར་ཡོང་རྒྱུ་དང་མེ་སོགས་ཁུར་དགོས་ཙང་ལམ་ཁ་མ་བཟོས་ཀ་མེད་རེད། 
དེ་བཞིན་ཁང་པ་ཆེན་པོ་ག་ཚད་བརྒྱབས་ཡོད་ནའང་ནང་ལ་སོང་ན་རྒྱ་མི་ཤ་སྟག་གི་མ་གཏོགས། དངོས་གནས་བོད་པ་སོད་མཁན་
མེད་པ་ཟེར་བ་སོགས་དེ་འད་པོ་མང་པོ་བཤད་པ་རེད། གང་ལྟར་ད་ལྟ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་སྐོར་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་ཚང་མ་རྒྱ་
གར་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོ་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གཏམ་བཤད་འད་མ་འད་མང་པོ་གནང་བར་དེ་ཚོ་ཕི་ལ་བཞུགས་
མཁན་ཚོས་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་དང་ཡུ་རོབ་ཨ་རི་ག་པར་ཡིན་ནའང་དེ་ཚོའི་མཉམ་དུ་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་དེ་དཔེ་མི་སིད་པ་གལ་
ཆེན་པོ་རེད། ངས་དུས་ཚོད་མང་པོ་བཀག་གི་ཡོད་པ་འད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ད་གིན་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་དངོས་
གནས་ཡག་པོ་གསུངས་སོང་། དེ་ཚོ་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་དང་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་
ཞུས་ནས་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན། 
 
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་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བ་དང་། བོད་ཀི་ཛ་དག་གི་
གནས་སྟངས་ཐོག་ཡིག་ཆ་དཀར་པོའ་ིཐོག་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་མང་པོས་གནད་དོན་འདིའི་ཐོག་ལ་གསུངས་
གནང་སོང་། ཁག་ཅིག་གིས་ང་ཚོའི་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་ནས་ལན་འདེབས་དེ་མགོགས་ཙམ་བྱུང་ན་ཞུས་སོང་། སོ་སོའ་ིབསམ་
བོའ་ིནང་དེ་འད་པོ་ཚོར་སོང་ཡང་རེས་ལ་ལན་འདེབས་དེ་ཚད་དང་ལྡན་པ་བྱུང་འདུག ཡིན་ནའང་ཡང་བསར་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་
ཞིག་བཏོན་ཡོད་རེད། ད་གིན་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་གཅིག་གིས་སྔ་མ་ཡིག་ཆ་བཅུ་གཉིས་བཏོན་པ་དེ་ཆ་ཚང་ལ་བསར་ཞིབ་ལྟ་བུ་ཞིག་
དང་ཚང་མ་ཕོགས་བསིགས་བས་ནས་མཉམ་དུ་སྤུངས་བཞག་པ་མ་གཏོགས་གསར་པ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་པ་དང། དེའི་སྒང་ལ་ང་ཚོའི་
དབུ་མའི་ལམ་ལ་དགག་པ་རྒྱག་སོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་འདུག་ཟེར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 བོ་ཕམ་པ་ཞིག་ལ། ལོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཅུའི་ནང་ལ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་པའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་མང་པོ་ཞིག་ལ་སོབ་སྦྱོང་སད། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ནས་སྐད་ཡིག་རྒྱ་སྐད་ཡིན་ནའང་རེད། དབིན་ཡིག་རེད། བ་
དགའ་རག་པ་དང་། དེབ་བིས་རོམ་བིས་ནས་སྐད་གགས་ཆགས་པ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་ཀང་། ད་རེས་ཡིག་ཆ་དཀར་པོ་འདིར་ལན་
འདེབས་རྒྱག་མཁན་ཞིག་བསྒུག་ཡོང་དུས་སོ་སོས་ཤེས་པ་དེ་ལྡི་ལི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཞིག་གིས་ལན་ཐུང་ཐུང་ཞིག་བརྒྱབས་སོང་། 
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ར་ས་ནས་མི་སྒེར་ཞིག་གིས་ལན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བསོན་གནང་སོང་། དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་འདི་རེད། ནམ་རྒྱུན་
ཞུ་རྒྱུ་ལ་ར་དོན་འདི་མཐའ་མ་དེར་ལས་འགུལ་སེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ལས་འགུལ་ར་ཆེ་ཤོས་འད་
པོ་དེ་ཡིག་ཆའི་ཐོག་ནས་ལན་འདེབས་བེད་རྒྱུ་དེ་ར་ཆེ་ཤོས་འད་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། འདིས་ཕར་གནོད་རྒྱུ་དང་ཚུར་
གནོད་རྒྱུ་འད་པོ་ང་ཚོའི་ནང་ལོག་ལ་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ཡིན་ན་གནོད་ཀི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་འད་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་མ་རེད། 
ལས་གཞི་འདི་ར་ཆེ་ཤོས་ཡིན་དུས་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་རེ་བ་ལ་ཏན་ཏན་བོད་མི་ཡོད་དོ་ཅོག་གིས་ཤེས་ཡོན་རྣམ་དཔོད་གང་ཡོད་པ་
སྤུངས་ནས་ད་རེས་ལན་ཚད་མཐོན་པོ་ཞིག་སིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་སོན་ཡོད་པ་རེད་ལ། སྒེར་གི་ངོས་ནས་ཧ་ཅང་གི་རེ་བ་མང་
པོ་ཞིག་རྒྱག་གི་ཡོད། འདི་ཏན་ཏན་གི་བོ་ཕམ་ཞིག་ཆགས་སོང་། ཉེ་བའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་གཉིས་དེར་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་དང་ཕི་
དིལ་ལས་ཁུངས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་སོགས་ནས་ཧུར་ཐག་ངང་ལན་བསོན་གནང་སོང་། ཡིན་ནའང་སྔོན་གེང་ནང་ལ་གནད་དོན་ཁག་
ཅིག་སྔོན་མ་ནས་བཤད་རྒྱུ་དང་ལོ་རྒྱུས་ལ་འཁོག་བཤད་བས་ནས་བོད་ལ་རྒྱ་མིས་བཙན་འཛུལ་བེད་རྒྱུ་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་
ཞིག་བསྟན་པའི་ཐོག་ནས། ད་ལྟའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིསྔོན་གེང་ནང་ལ་ཏོག་ཙམ་འཁོད་འདུག དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལན་ཞིབ་ཕྲ་
རྒྱག་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིསྔོན་གེང་ནང་ལ་གནད་དོན་གཅིག་དེ་གནའ་སྔ་མོ་ནས་བོད་དེ་རྒྱ་
མིའི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་བ་དང་། ཡང་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་ནས་རེད་ཟེར་བ་འད་པོ་ཞིག ཡང་གོ་མིང་ཏང་ནས་དུས་རབས་བཅུ་
དྲུག་ནས་རེད་ཟེར་བ་འད་པོ་ཞིག དེ་འདའི་དུས་ཚོད་ཡར་མར་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་དེ་ལས་ཡང་གནའ་སྔ་མོ་
ནས་བོད་དེ་རྒྱ་མིའི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་བ་འད་པོ་ཞིག དེ་ཡང་བོད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཙན་སྒམ་པོ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སས་མོ་
འུན་ ཤིང་ཀོང་ཇོ་གཉིས་གཉེན་སིག་བས་པའི་ཐོག་ནས་རིག་གཞུང་དང་ཆབ་སིད་སྒྱུ་རལ་རིགས་སོགས་འབེལ་བ་བས་ཏེ་རྒྱལ་
ཁབ་གཅིག་ཆགས་རྒྱུ་རེད་ཟེར་བ་འད་པོ་དང་། ཕི་ལོ་ ༨༢༡ ནང་བོད་རྒྱ་ཆིངས་ཡིག་ནང་ལོག་ལ་འཁོག་བཤད་བས་ཏེ། དེ་ནས་
བཟུང་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་བཟོས་རེད་ཟེར་བ་འད་པོ་དང་། ཕ་གིའི་ནང་ལ་བིས་པའི་ཚིག་དེ་ཚོར་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་ད་ལྟའི་སྔོན་གེང་
ནང་ལ་དེ་འད་པོ་འཁོད་ཡོད་རེད། དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་གཞུང་འབེལ་ཡིག་ཆ་མང་པོའ་ིནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་སས་མོ་
འུན་ ཤིང་ཀོང་ཇོ་དང་ཀིམ་ཤིང་ཀོང་ཇོ་གཉིས་ཡར་ཡོང་ནས་བོད་དེ་དེ་དུས་མཐའི་སྒྱུ་རལ་དང་། སྐད་ཡིགརིག་གཞུང་། རྣམ་
དཔོད། འཕྲུལ་ཆས་སོགས་འད་མིན་ཚང་མ་བསབས་པ་རེད་ཟེར་བ་འད་པོ་ཁོ་ཚོས་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་དེ་འད་པོ་ཞིག་འདོན་གི་ཡོད་པ་
རེད། དེ་ཚོ་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོའི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་དུས་ཀི་དགོས་དབང་ཡིན་ནའང་རེད། ཡང་བོད་པའི་གཤིས་ཀ་ལ་ཕི་
ལོག་ནས་ཡོང་བ་དག་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བཏང་བ་དང་། ང་རང་ཚོར་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། ཕི་ལོགས་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཞེ་པོ་ཡིན་པའི་
རྣམ་པ་དང་དགོས་མཁོའ་ིཐོག་ནས་བསེབས་པ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་ཡིག་ཆ་རེ་ཟུང་གི་ནང་ལ་འུན་ ཤིང་ཀོང་ཇོ་བསེབས་ནས་བོད་
ནང་ལ་རིག་གཞུང་དར་སེལ་ཞུས་རེད་ཟེར་བ་འད་པོ་འཁོད་འདུག རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབེལ་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་ནང་དུ་བོད་ནང་དུ་
སྐད་ཡིག་བསེབས་པ་དེའང་འུན་ ཤིང་ཀོང་ཇོས་བས་པ་རེད་ཟེར་བ་འད་པོ་དང། ཧ་ལམ་བོད་ནས་ཙམ་པ་ཟ་བ་དང་བོད་ཇ་འཐུང་
བ་དེ་ཚོ་ཡན་ཆད་ཁུར་པ་རེད་ཟེར་བ་འད་པོ་དང་། ཞིང་ཁ་འདེབས་རྒྱུ་དང་ཆ་ཚང་མོས་བོད་སྟོང་པ་དེའི་ནང་ལ་རིག་གཞུང་ཁུར་
ནས་བསེབས་པའི་བཟོ་འད་པོ་སོགས་འཁོག་བཤད་ཤུགས་ཆེན་པོ་བས་འདུག ཡི་གེ་ཡན་ཆད་ནས་ཁོ་རང་ཚོས་བརྒྱུད་སྐུལ་ཐོག་
ཡར་བསེབས་པ་རེད་ཟེར་བ་འད་པོ་དང་། དེ་བཤད་ཡོང་དུས་རྒྱལ་རབས་མཁས་པ་ཁག་ཅིག་གིས་ག་རེ་བཤད་ཡོང་གི་འདུག་ཅེ་
ན། དེ་ཡོང་སིད་རྒྱུ་ཁོ་རང་ཡོད་མ་རེད། འུན་ཤང་ཀོང་ཇོ་ལོ་ཆུང་ཆུང་ཞེ་པོ་རེད། མོ་རང་ལོ་ཆུང་བ་མ་ཟད་སོབ་གྲྭ་ཡག་པོ་ཞིག་ལ་
འགོ་ཡོད་མ་རེད། དེ་འད་པོ་ཞིག་གང་འད་བས་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། པོ་ཏཱ་ལ་ཡན་ཆད་མོས་འཛུགས་བསྐྲུན་བས་ནས་སོང་
བཙན་སྒམ་པོར་ཡར་ཕུལ་བ་རེད་ཟེར་བ་འད་པོ། དེ་འདའི་ལོ་རྒྱུས་འཁོག་བཤད་བས་པ་དེ་འད་ཡོང་སིད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད།  མོ་ 
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༦༤༡ ལོར་བསེབས་རེད། སོང་བཙན་སྒམ་པོས་འབོད་བསྐུལ་དང་འབེལ་བའི་བལ་བཟའ་ལ་ ༦༣༦ ལོར་བརྒྱབས་བཞག་པ་
རེད་ཟེར། ལོ་རྒྱུས་ལ་དཔད་ཞིབ་བས་ཡོང་དུས་རྒྱ་ནག་གི་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་འཁོག་བཤད་ཡིན་པ་གསལ་པོ་ཞེ་པོ་བཏོན་ཐུབ་
རྒྱུ་འདུག་བསམ་གི་ཡོད། ཕི་རྒྱལ་ལོ་རྒྱུས་དང་རྒྱལ་རབས་ཉམས་ཞིབ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བིས་བཞག་པ་མང་པོ་འདུག དེ་ཚོ་ང་
ཚོས་ཚུར་ལེན་ནས་ཐ་ན་ཐོན་མི་སཾ་བོ་ཊ་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་དེ་མོ་མ་བསེབས་སྔོན་ལ་རེད། པོ་ཏཱ་ལ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་མོ་མ་བསེབས་
གོང་ལོ་གསུམ་སྔོན་ལ་བཟོས་པ་རེད། དེ་ཚོ་དུས་ཚོད་དང་བདེན་པ་དེའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལན་འདེབས་རྒྱག་རྒྱུ་འདུག་བསམ་གི་
འདུག 
 དེ་བཞིན་ཀིམ་ཤིང་ཀོང་ཇོ་བོད་དུ་བསེབས་སྐབས་ལོ་ཆུང་ཆུང་ཞེ་པོ་ཞིག་དང་བཅུ་གཅིག་བཅུ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་རེད་
ཅེས་ལོ་རྒྱུས་མང་པོའ་ིནང་འཁོད་འདུག མོ་བོད་ནང་ལོ་སུམ་ཅུ་བསད་པའི་སྐབས་མོ་བོད་ནང་སོད་རྒྱུའི་འདོད་པ་མེད་ནས་བོས་
རྒྱུར་ཐབས་ཤེས་མང་པོ་བཏང་བ་རེད། མོར་འཇོན་ཐང་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་དང་། མོས་ག་རེ་རིག་གཞུང་ཁུར་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་
རེད། 
 མོ་རང་བོས་རྒྱུ་ལམ་ཁ་བསྩལ་སོད་མཁན་ཞིག་རེད། གང་ལྟར་བདེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་འཁོག་བཤད་བས་ཏེ་ཧ་ལམ་
བོད་དེ་ཀླ་ཀློ་དང་སྟོང་པ་ཡིན་པ་བས། གང་ཡོད་པ་དེ་ཕིར་ལོག་ནས་ཁུར་ཡོང་བ་དང་བོད་ཡིག་ཡན་ཆད་ནས་ཕི་ལོག་ནས་ཁུར་
ཡོང་བའི་འཁོག་བཤད་དང་ཟུར་ཟ་གཅིག་སྔོན་གེང་ནང་ལོག་ལ་འདུག ཞིབ་ཕྲ་དེ་ཁོ་རང་ཚོའི་ཡིག་ཆ་གཞན་པ་དེ་དག་ནང་མང་
ཐག་ཆོད་བིས་འདུག དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ལན་འདེབས་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དན་གི་འདུག ས་བདག་རིང་ལུགས་དང་
བན་གཡོག་གི་སྐོར་ལ་ད་ལན་ཡིན་ན་སྔོན་གེང་ནང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བིས་ཡོད་པ་རེད། དེ་སྔོན་ལན་འདེབས་མང་པོ་བིས་ཡོད་རེད། 
ཁོ་རང་ཚོ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ་དང་དེ་བཞིན་ཁོ་རང་ཚོའི་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་ཁོ་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་ཕི་རྒྱལ་གི་
ཉམས་ཞིབ་པ་ཚད་ལྡན་ཡིན་མདོག་མདོག་བེད་མཁན་གཙོ་ཆེ་ཤོས་ Melvyn Goldstein (Anthropologist) ཁོ་རང་
ཚོའི་ཡིག་ཆ་དེ་ཚོའི་ནང་ལ། བོད་ཀི་སྔོན་མའི་གནས་སྟངས་དེ་ས་བདག་རིང་ལུགས་དཔེ་མི་སིད་རེས་ལུས་ཐེབས་མཁན་མི་མང་
ལ་རང་དབང་མེད་པར་འཁོག་བཤད་མང་པོ་ཞེ་དག་འབི་བ། ཁོ་རང་ཡིན་ནའང་སྐད་ཡིག་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན། བོད་ནང་གི་གནས་
སྟངས་ཧ་གོ་མཁན། ཚིག་མཛོད་ཡན་ཆད་ནས་བིས་མྱོང་མཁན། ཁོ་རང་གི་ཚིག་མཛོད་ནང་ལ་མི་སེར་གི་འགེལ་བཤད་དེར་བན་
གཡོག་ཅེས་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་རེད། ཁོས་དབིན་ཇི་ནང་ལ་ serf ཞེས་བསྒྱུར་ཡོད་པ་རེད། དོན་དག་གཉིས་པ་ཞིག་ལ་མི་སེར་
ཟེར་དུས་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་མི་སེར་ཡིན་པ་ citizen དེ་དགོས་མཁོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཁོ་རང་གིས་བོད་ནང་
ལ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་བན་གཡོག་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན་ན་དེ་ནོར་གི་ཡོད་རེད། གལ་སིད་མི་སེར་ཟེར་བ་དེ་བན་གཡོག་ལ་
བསྒྱུར་གི་ཡོད་ན་ཧ་ལམ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་ཞིག་བན་གཡོག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། ཡ་མཚན་པོ་ཞེ་དག་རེད། ཕོགས་གཞན་
པ་ཞིག་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་བཅིངས་དཀོལ་བས་ནས་བན་གཡོག་བོད་མི་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་ལ་བཅིངས་དཀོལ་བཏང་བ་
ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་གོ་ལྔ་བན་གཡོག་ཡིན་ན་ད་དུང་ས་ཡ་ལྔ་ལྷག་ཡོད་རེད་པ། འཁོག་བཤད་དེའི་ནང་ལ་
མཐོང་ཡོང་དུས་ཡ་མཚན་པོ་ཞེ་པོ་ཞིག་དེའི་ཐོག་ལ་ང་རང་ཚོས་ལན་སོན་མེད་པ་ཡིན་ནའང་ཕི་རྒྱལ་གི་མཁས་པ་ཚོས་མེ་ཝེན་གྷོ་
སི་ཁྲིན་དང་ལོ་གསུམ་བཞི་གོས་བསྡུར་བས་བཞག་པ་དེ་འད་འདུག དེ་ཚོའི་ཐོག་ང་ཚོས་དོ་སང་བས་ཏེ་མ་འོངས་པར་ལན་
འདེབས་ནང་བླུགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་དན་གི་འདུག ཁོ་རང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་པ་དེ་བོད་ནང་ལ་སྔོན་མ་ ༡༩༠༤ 
ལོར་དབིན་ཇི་སེབས་པའི་སྐབས་དེ་ནས་འཁོག་བཤད་བེད་པའི་ཡིག་ཆ་དེར་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག ང་ཚོ་བསེབས་ནས་བོད་
བཅིངས་དཀོལ་གཏོང་བའི་སྐབས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ནད་པ་རེད་བཞག རྒྱལ་སིའི་སྨན་གི་རིག་པའི་ཐོག་ནས་བཤད་ཡོང་དུས་བསེ་
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མོག་ན་ཚ་ན་བསད་པའི་རིགས་དེ་ཕྲུ་གུ་སེ་བར་ཁག་པོ་ཡོད་ལ། གལ་སིད་སེས་པ་ཡིན་ནའང་གསོན་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཁག་པོ་ཡོད་པ་
མ་ཟད་ལམ་སེང་གོངས་འགོ་ཡི་རེད། ཡིན་ནའང་བོད་ནང་ཁིམ་ཚང་རེར་ཕྲུ་གུ་བཅོ་ལྔ་ལྷག་སེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཚན་རིག་
པས་བཤད་སྟངས་དང་རད་དེ་ལྡོག་ཕོགས་ཆགས་ཡོད་ཀང་ཁོ་ཚོས་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
གང་འད་རེད་འདུག་ཞུས་ན་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་དང་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པའི་ནང་འཛམ་གིང་ནང་བསེ་མོག་ན་ཚ་དེ་མང་ཤོས་རྒྱ་ནག་ནང་
རེད་འདུག ཁོ་རང་ཚོའི་གནས་སྟངས་དེ་བོད་ལ་ཡོད་རེད་བསམས་ནས་དེ་ང་ཚོའི་སྒང་ཚུར་གཡུགས་པ་ཞིག་རེད། དེ་འདའི་
འཁོག་བཤད་ཅིག་བས་བཞག ཡིན་ནའང་དངོས་སུ་མར་བལྟས་ཡོང་དུས་གནས་སྟངས་གཞན་པ་ཞིག་རེད་བཞག དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་
ང་ཚོས་ཚན་རིག་གི་ཐོག་ནས་ལན་འདེབས་བེད་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་དན་གི་འདུག བོད་དེ་རྒྱ་མིའི་ཆ་ཤས་རེད་ཟེར་བ་དང་། 
རྒྱལ་སིའི་ཁྲིམས་ནང་ལ་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་ཡོད་རེད། སྔ་མ་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་གི་མི་རིགས་ལྔའི་ནང་ནས་གཅིག་
རེད་ཟེར་ལབ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་དཀར་པོའ་ིནང་དུ་བོད་མི་རིགས་འདི་རྒྱ་རིགས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པར་ཧམ་པ་བཤད་ཀི་
ཡོད། དེ་བཤད་རྒྱུར་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀི་ཐོབ་ཐང་ནང་ལ་མི་རིགས་གཅིག་པ་ཡིན་ན་རང་
ཐག་རང་གཅོད་ཀི་ཐོབ་ཐང་རོད་རྒྱུར་ནུས་པ་ཉམས་ནས་ནུས་པ་འཐོན་གི་མ་རེད་ཅེས་དང་། དེ་སོང་ཙང་དེ་འདའི་འཁོག་བཤད་
ཅིག་ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལ་བིས་འདུག ང་ཚོའི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ནང་མ་བལྟས་པར་བོད་མི་རིགས་ཆགས་སྟངས་དེ་ཚན་རིག་གི་
ཐོག་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། བོད་མི་རིགས་འདི་རྒྱ་མི་རིགས་དང་ཐ་དད་རེད་ཅེས་བོད་རིགས་ཉམས་ཞིབ་པ་ཕི་རྒྱལ་བས་བིས་
བཞག་པ་མང་པོ་འདུག ཁོ་ཚོ་ཉམས་ཞིབ་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཉམས་ཞིབ་བས་པའི་ཐོག་ནས་བོད་དེ་རྒྱ་ནག་མི་རིགས་ལས་རད་
དེ་ཐ་དད་རེད་ཅེས་བིས་བཞག རྒྱ་ནག་དང་འད་ཡི་མི་འདུག་ཟེར་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་
ཉམས་ཞིབ་བས་ནས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་མི་རིགས་འབྱུང་ཁུངས་ཐ་དད་ཡིན་པ་བཤད་ཡོད་ལ། ༡༩༣༠ ལོར་འཇར་མན་གི་
མི་གཉིས་བོད་ནང་བསེབས་པའི་སྐབས་མི་རིགས་བརྟག་དཔད་བས་སྐབས་ཁོ་ཚོས་ཚད་མཐོ་པོ་ཞེ་པོ་ལབ་བཞག འཛམ་གིང་གི་
མི་རིགས་ཆ་ཚང་བྱུང་ས་བོད་པ་རེད་ཟེར་བ་དང་། སྔོན་མ་ཨ་ཧི་རི་ཀ་ནས་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་པའི་བཤད་སོལ་དེར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
དགག་པ་བརྒྱབས་ཏེ་ཨེ་ཤེ་ཡ་ནས་བྱུང་བ་མ་ཟད་བོད་པ་ནས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འདའི་བོད་པ་དེ་ཚད་མཐོན་པོ་ཞིག་ལ་བཞག་
འདུག དེར་རྒྱབ་སོར་བེད་མཁན་ཡང་མང་ཐག་ཆོད་བྱུང་འདུག ཚན་རིག་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་བོད་པ་དེ་རྒྱ་མི་རིགས་དང་ཐ་དད་
ཡིན་པར་ཚན་རིག་གི་ཐོག་ནས་བཤད་མཁན་རིགས་ཤིག་འདུག སོང་ཙང་བོད་པ་དེ་རྒྱ་མིའི་རིགས་ནས་བྱུང་བ་རེད་ཟེར་བ་དེ་
ཚན་རིག་དང་མཐུན་གི་མེད་པར་འཁོག་བཤད་ཡིན་པར་གསལ་པོ་ཆགས་འགོ་ཡི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་དེ་ཚོ་ཐོག་ལ་གདོང་
ལེན་བས་ཏེ་དེར་དགག་པ་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག ཁོ་ཚོས་བོད་དེ་ཁྲིམས་མེད་ལུང་མེད་ཀི་ལུང་པ་
རེད་ཅེས་ད་ལྟ་སྔོན་གེང་ནང་ལ་བིས་ཡོད་རེད། ཡིན་པ་མ་ཟད་ང་ཚོར་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་ཆོས་གཙང་མ་
བཅུ་དྲུག་ཡན་ཆད་ནས་འཁོག་བཤད་དང་ཞེ་སང་ཚ་པོ་བཟོས་འདུག དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོའི་བོད་པ་དང་དཔེ་མཛོད། དེ་བཞིན་ཕི་
རྒྱལ་བ་མང་པོ་ཞིག་གིས་དེབ་བཏོན་བཞག Rebecca Frisch ཟེར་བའི་སེས་དམན་ཞིག་གིས་དེབ་ཅིག་བཏོན་གནང་བར་དེའི་
ནང་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་བིས་གནང་འདུག དེའི་ནང་ལ་གནའ་སྔ་མོ་སོང་བཙན་སྒམ་པོ་ནས་བོད་ལ་ཁྲིམས་ཚད་མཐོན་པོ་ཡོད་པ་དང་། 
ཁྲིམས་ཁ་ཤས་དུས་མཐའི་ཁྲིམས་ལས་ཚད་མཐོ་བ་ཡོད་པ། སོག་ཐོག་བཏང་བའི་ཉེས་པ་འད་པོ་ཡིན་ན་ ༡༨༨༠ ནང་ལ་མཚམས་
བཞག་ཡོད་པ་དང་། ད་དུང་ཡིན་ན་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དེ་ཚོར་མཚམས་གཞག་མེད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཉི་ཤུ་ལྷག་མ་གཏོགས་
མཚམས་བཞག་ཐུབ་མེད་པ་དང་། དེ་འདའི་དབེ་ཞིབ་བས་ཏེ་ད་ལྟ་བོད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་ཚད་མཐོན་པོ་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་
གིས་བོད་ལ་ཁྲིམས་མེད་པ་དང་ཁྲིམས་མང་ཆེ་བ་ཁོ་ཚོས་ཁུར་ཡོང་བ་དང་། དེ་འདའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་ཁྲིམས་དེ་ཚོ་དཔད་ཞིབ་
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བས་ཡོང་དུས་ཁྲིམས་དེ་ཚོ་རྒྱ་ནག་དང་མན་ཇུ་ནས་བསེབས་ཡོང་བ་མ་གཏོགས། བོད་ནང་སྔ་མ་ནས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར། 
ཁྲིམས་དེ་ཚོ་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་ལག་བསྟར་བེད་རྒྱུ་ཉུང་ཉུང་ཡིན་པ་དང་། ལག་བསྟར་བས་པ་ཡིན་ནའང་དུས་ཚོད་ཅིག་
འཁེལ་པའི་སྐབས་ལག་བསྟར་བེད་མ་ཐུབ་པ་དང་། ལག་བསྟར་བེད་མཁན་མི་མི་རག་པ་དང་། དེས་ག་རེ་མཚོན་གི་ཡོད་རེད་ཅེ་
ན། བོད་ནང་ལ་ཁྲིམས་དེ་ཡོད་རེད་ལབ་བསད་པ་མ་གཏོགས་ལག་བསྟར་བེད་ཀི་མེད་པ་དང་། ད་དུང་ས་བདག་རིང་ལུགས་ཀི་
གནས་སྟངས་བཤད་ཡོང་དུས། དེའི་སྐབས་ཀི་བོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཚོའི་གནས་སྟངས་དེའི་སྐབས་ཀི་རྒྱ་ནག་གིས་ཡུལ་མི་དཀྱུས་མ་
ལས་དག་པ་ཡོད་པ་རྒྱལ་སིའི་ཉམས་ཞིབ་མང་པོས་བིས་གནང་བཞག ཁོ་ཚོས་གཞི་འཛིན་ས་གཅིག་དེ་སྔོན་གེང་ནང་ལ་དེ་ག་
རང་རེད་བཞག དབོན་ཞང་གི་འབེལ་བ་དེ་འུན་ཤིང་ཀོང་ཇོ་དང་ཀིམ་ཤིང་ཀོང་ཇོ་གཉིས་བོད་ལ་བསེབས་ནས་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཨ་
ཞང་དང་ཚ་བོའ་ིའབེལ་བ་ཆགས་པ་རེད་ཅེས་དང་། བརྒྱད་བརྒྱ་ཉེར་གཅིག་ཉེར་གཉིས་ཀི་ཆིངས་ཡིག་ནང་ལ་དབོན་ཞང་ཞེས་
བིས་ཡོད་པ་རེད། མཁས་པ་ཁག་གཅིག་གིས་དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། དབོན་ཞང་ཡོང་སིད་རྒྱུ་མེད་པར་མཁས་པ་དེ་ཚོས་བིས་
ཀི་འདུག ཁོ་རང་གཉིས་བོད་ནང་ཡོང་བའི་སྐབས་ཕྲུ་གུ་བཟོས་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད་ལ། བོད་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཚོས་བཟོ་བཅུག་གི་ཡང་ཡོད་
མ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་སས་མོ་ཡོང་བ་དེ་ཚོར་ཕྲུ་གུ་ར་བ་ནས་སེ་རུ་འཇུག་གི་ཡོད་མ་རེད། གལ་སིད་བཟོས་པ་ཡིན་ན་ཕྲུ་གུ་དེ་
བརྒྱུད་ནས་སས་མོ་དེས་དབང་བསྒྱུར་བེད་པའི་འགོ་སྟངས་ཤིག་འདུག་ཅེས་ཁོ་རང་ཚོའི་མཁས་པ་ཁག་ཅིག་གིས་བཤད་ཀི་འདུག 
དབོན་ཞང་གི་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་བོད་པའི་བཙུན་མོ་ཏུན་ཡན་དང་ཨ་སང་སོགས་ལ་བཏང་ནས་ཕྲུ་གུ་བཟོས་ཏེ་ཕ ་གིའི་རྒྱལ་
བརྒྱུད་དེ་ཚུར་བསྡུས་པ་བྱུང་འདུག དེ་ལ་བོད་ཞང་གི་འབེལ་བ་བྱུང་བཞག་དེར་དབོན་ཞང་གི་འབེལ་བ་ལབ་ཀི་རེད་ཅེས་པ་དེར་
མཁས་པ་ཁག་ཅིག་གིས་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གི་འདུག དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་ལན་འདེབས་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་འཁོད་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་
ཡིན་ན་ཡག་པོ་འདུག་བསམ་སོང་། 
 གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གི་གནད་དོན་གཅིག་དེ་བོད་ནང་ལ་སིད་བྱུས་ངན་པ་ཟིན་རྒྱུའི་ཐོག་ཞིང་འབོག་ཚོར་
བཙན་དབང་གི་ཐོག་ནས་གཞིས་ཆགས་ཏེ་ས་ཆ་ཁུག་ཀོག་ལ་གཞག་རྒྱུ་དེ། ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་དེ་ལོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་མ་འཕྲད་རྒྱུ་
ག་རེ་རེད་ཅེས་ཞུས་པ་དེ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཉེ་བའི་ཆར་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དིལ་བསགས་ནས་
ལན་འདེབས་མང་པོ་ཞུ་ཡི་འདུག ༡༩༩༡ ལོར་ཨུ་རུ་སུ་སིལ་བུར་ཐོར་ཡོང་སྐབས། རྒྱལ་ཁབ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་རང་བཙན་རག་པའི་
སྐབས་དམིགས་བསལ་དཔལ་འབོར་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་པོ་ཆགས་ཡོང་དུས་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་སྔོན་མའི་འབོག་པའི་
ལམ་ལུགས་ཕར་ལོག་ནས་ར་ལུག་གསོ་རྒྱུ་ཐོག་ནས་སར་གསོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་ཡིན་ན་རྒྱལ་ཁབ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་ལ་
འབོག་པའི་ལམ་ལུགས་དང་འཚོ་བ་སེལ་སྟངས་ཤིག་འདུག 
 དེ་འགིག་གི་འདུག འདི་མཚམས་བཞག་དགོས་རྒྱུ་མི་འདུག་ཟེར་བ་དང་། རྒྱལ་སིའི་ཁྲིམས་ཐོག་ནས་དེ་ཚོར་སྲུང་སོབ་
བེད་དགོས་པའི་སིག་གཞི་མང་པོ་ཞིག་འདུག དེ་བརྒྱུད་ནས་ང་ཚོས་ཐོབ་ཐང་རོད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག གོང་དུ་
ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དེ་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། བོད་མི་རིགས་ཚད་མཐོན་པོ་དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་
ཞིག་བྱུང་སོང་། སོང་བཙན་སྒམ་པོ་ནས་རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་ས་འཕྲོག་སྟེ་རྒྱལ་པོ་གསར་པ་བསྐོས་ཡོད་པ་དང་། གནད་དོན་དེའི་
ཐོག་ལ་མར་ཞིབ་འཇུག་བས་ཡོང་དུས་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ལ་ང་རང་འད་པོ་ཡིན་ན་དེ་དན་གི་
འདུག འགོ་མགོན་ཆོས་འཕགས་དེ་འཛམ་གིང་ནང་མི་འབོར་མང་ཤོས་ཀི་ཆོས་ཀི་དབུ་ཁྲིད་ཅིག་རྒྱ་ནག་ནང་ལ་ཆགས་འདུག དེ་
སོག་པོའ་ིའོག་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་ཞེ་པོ་ཞིག་གི་འགོ་མགོན་ཆོས་འཕགས་ཆགས་ཡོང་དུས་འཛམ་གིང་ནང་ཐེངས་དང་པོ་
ཆགས་བཞག དེའི་སྐབས་ལ་སྐད་རིགས་མང་པོ་ཞིག་བེད་སོད་བས་ཡོང་དུས་སྐད་ཡིག་ཅིག་བཟོ་དགོས་པ་དེ་འགོ་མགོན་ཆོས་
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འཕགས་ལ་རིས་སད་ཡོང་དུས་བོད་ཡིག་དེ་འགྱུར་བ་ཞིག་བཏང་ནས་ལོ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་སོག་པོ་དང་རྒྱ་ནག་ཡོངས་ལ་བེད་
སོད་བེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་བྱུང་བཞག གལ་སིད་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཕར་ཚུར་ཐོབ་ཐང་འད་རོད་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ང་ཚོ་ཡང་
ཁོད་རང་ཚོའི་འོག་ལ་འགོ་བའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གི་ཐོག་ནས་བྱུང་བཞག དེའི་སྐབས་ཀི་སི་ཚོགས་ནང་གི་གལ་རིམ་བསྡུར་
ཡོང་དུས་སོག་པོ་དང་པོ་དང་། བོད་དེ་གཉིས་པ་རེད་འདུག རྒྱ་ནག་དང་མན་ཇུ་དེ་ཚོ་སི་ཚོགས་ཀི་གལ་རིམ་ནང་ནས་དམའ་ཤོས་
ཆགས་འདུག མཐོང་ཆུང་བེད་ས་དང་ལོ་བརྒྱ་ལྷག་ང་ཚོས་ཁོ་ཚོ་མངའ་འོག་བསྡུས་བཞག་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན་ན་མ་འགིག་པ་མེད་
པའི་བཟོ་འད་ཞིག་འདུག སོབས་པ་སེ་བ་དང་སྙིང་སྟོབས་ལྡན་པའི་ལོ་རྒྱུས་དེ་ཚོ་ང་ཚོས་དན་བསྐུལ་བས་ནས་མར་འཁོད་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན། འཁོག་བཤད་བས་པའི་ལན་འདེབས་ཧ་ཅང་གི་ཚད་མཐོན་པོ་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག  དེ་ག་རང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་བཀ་ཤིས་དོན་འགྲུབ་ལགས། 
 
སི་འཐུས་བཀ་ཤིས་དོན་འགྲུབ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའི་སྔོན་གེང་དང་གོས་ཆོད་བཞི་
ཆར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དེའི་སྐོར་ལ་ཚིག་ཅིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། བོད་ནང་གི་
གནས་སྟངས་དེ་ཛ་དག་ཆགས་ཡོད་རེད། གཙོ་བོ་སྐུ་ལུས་མཆོད་མེར་སོར་མཁན་ ༡༤༢ དང་། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཉེ་བའི་ཆར་ཨ་
མདོ་རྔ་པའི་ཁྲོམ་གཞུང་ནང་ལ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་པར་མཉམ་ཁེར་གིས་མི་རེ་ངོ་རེ་ཁྲོམ་གཞུང་ནང་ཐོན་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་
བོད་ལ་ཕེབས་དགོས། བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ལབ་སྟེ་ངོ་རྒོལ་འདི་འད་བས་ཟིན་པའི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། 
གནས་སྟངས་འདིའི་སྐབས་ལ་སི་ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས་ཨ་མདོ་རྔ་པའི་ཕོགས་ཀི་ད་ལམ་ཆ་ཚང་སྒོ་བརྒྱབས་ནས་ད་ལྟ་འབེལ་བ་བེད་
མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ད་རྒྱའི་ནང་ལ་གནས་ཚུལ་མཐོང་རྒྱུ་དང་ཐོས་རྒྱུ་ཡོད་པའི་གནས་
སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། མི་སྒེར་སོ་སོ་ནས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་དེར་སེམས་ཀིས་མ་བཟོད་ནས་
བོད་བསྟན་པ་ཆབ་སིད་དང་། སི་པའི་ར་དོན་ཆེད་ཕག་ལས་གནང་གི་ཡོད་དུས་སེམས་པས་མ་བཟོད་ནས་སི་ཚོགས་ད་རྒྱའི་ནང་
དུ་བཏང་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད། མ་ཟད་ཁོ་རང་ཚོ་ཁྲོམ་གཞུང་དུ་ཐོན་ནས་སྐད་འབོད་གནང་བའི་སྐབས་རྒྱ་མིའི་ཉེན་
རྟོག་པས་ཁོ་ཚོ་འཛིན་བཟུང་བེད་སྐབས་མང་ཚོགས་ནང་རྒྱབ་སོར་གི་སྐད་ས་དེ་འད་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གཙོ་བོ་བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་དབང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་སིད་སོང་གིས་དེའི་རིགས་དེ་རྒྱལ༌སིའི་སིངས་ཆ་ཐོག་ལ་ཚད་
མཐོན་པོར་བསེབས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་བྱུང་བའི་སྐབས་ལ་གསར་འགོད་
གསལ་བསགས་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཏན་ཏན་བོད་ནང་ནས་སོ་སོའ་ིགཅེས་པའི་སོག་ལ་མ་འཛེམས་པར་ལས་འགུལ་སེལ་གི་
ཡོད་དུས་ང་ཚོའི་བཙན་བོལ་སིག་འཛུགས་ཀིས་ངེས་པར་དུ་དགོས་སྐབས་དེ་བེད་སོད་བཏང་ནས་ཚད་མཐོན་པོའ་ིསི་ཚོགས་ཀི་
གསང་ལམ་ཁག་ལ་སེལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག དེ་ངས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་། 
 གནས་སྟངས་གཞན་ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་བདེ་པོ་མེད་པ་ཞིག་འདུག དཔེར་ན། ད་རེས་གོས་ཚོགས་
ནང་ཡར་འཛུལ་ཡོང་བའི་དུས་དང་མར་ཐོན་འགོ་བའི་སྐབས་བདེ་པོ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། སོང་ཙང་དེ་
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དག་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་སི་འཐུས་ལྷན་རྒྱས་ཀིས་དཀའ་ངལ་འདི་རིགས་འཕྲལ་དུ་བསལ་དགོས་པ་དང་། དཀའ་ངལ་
འདི་རིགས་དག་དགའ་གཉེན་སྡུག་གི་གནས་སྟངས་ཞིག་ལ་འགྱུར་མི་སིད་པ་མིན་པས་ངེས་པར་དུ་སེལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་འབོད་སྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་ལ་ལྷག་
བསམ་རྣམ་དག་གིས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་བ་ལ། གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་སྔོན་གེང་དང་། དེ་ནང་
བཞིན་གི་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་བཞི་ཆ་ཚང་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞིག་བྱུང་འདུག དེར་བརྟེན་རྒྱུན་ལས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་འབེལ། 
གོང་དུ་ང་ཚོས་གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་མར་འགོ་ཡོད་རེད། དེ་དང་
འབེལ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཁག་ཅིག་གིས་གསུངས་སོང་། ཉེ་བའི་ཆར་ང་ཚོ་བོད་ཀི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་གགས་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་
བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡིན་པས། དེ་དང་འབེལ་བའི་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་
ཅིག་ཡོད་ཤག་བས་ཏེ་ཡོང་བ་ཡིན། ཁ་སང་ཐོག་མར་ཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་དེ་གོ་བ་དང་། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ལ་
འབེལ་བ་བས་ཏེ་གནས་ཚུལ་དེ་འད་བྱུང་འདུག མཁེན་རྟོགས་ཀི་ཆེད་དུ་ཡིན། བསགས་གཏམ་སེལ་དགོས་ནའང་རེད། གོས་
ཚོགས་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་མྱ་ངན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་འཇོག་དགོས་ནའང་རེད། དེ་འད་དགོས་པ་ཡིན་ཙང་མཁེན་རྟོགས་ཀི་
ཆེད་དུ་ཡར་ཐེངས་གཉིས་ལ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་བརྟེན། དེ་རིང་འདིར་ཁུར་མེད་པ་དེས་ཅུང་ཙམ་སེམས་པ་མ་བདེ་བ་འད་པོ་ཞིག་
བྱུང་། སིར་ན་ཁུར་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་གཞི་རའི་གོས་ཆོད་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་ངས་མང་པོ་ཞུ་
དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་མ་སོང་། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་ཧ་ལས་པའི་གཏིང་ཟབ་པོ་དང་། ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་པོ་
གསུངས་སོང་། ལྷག་པར་དུ། རྒྱ་བོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཉམས་ཞིབ་ཆེད་མཁས་པ་ཟེར་ནའང་འགིག་པ། 
རྒྱ་བོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞིབ་ཀི་མཁས་དབང་ཟེར་ནའང་ཆོག་པའི་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་
གི་ཁ་ཕོགས་དང་བོད་ཀི་གནས་སྟངས་ཆ་ཚང་གོང་འོག་བསིགས་ཏེ། བོ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་ཐོག་ནས་སོན་ཡོན་དབེ་འབེད་ཀི་
ཐོག་ནས་བཀའ་སོབ་ཧ་ལས་པའི་ར་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་སོང་། དེ་ཚོ་ཧམ་བཤད་དང་འཁོག་བཤད་མ་ཡིན་པར་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བར་
གསུངས་སོང་། དེ་ག་རང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ལས་ལྷག་པའི་བཤད་རྒྱུ་ཅི་ཡང་མི་འདུག ཞུ་དགོས་པ་ཅི་ཡང་མི་འདུག རྣམ་པ་ཚང་
མས་མཁེན་གི་རེད། དེང་སང་བོད་ཀི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ངས་ནམ་རྒྱུན་མང་ཚོགས་ལ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། ང་ཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་གནས་སྟངས་དེ་འཛམ་གིང་ཡོངས་རོགས་ལ་དི་རྟགས་ཤིག་གི་སྒང་ལ་གནས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་ཧ་ལས་པའི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་གཅིག་དང་། ཛ་དག་གིས་དབང་དུ་གནས་ཡོད་པ་
གང་ཞིག་ལ། དེའི་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་འཛམ་གིང་གི་མི་མང་ལ་བཤད་པའི་འདོད་པ་དང་དབང་ཆ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་
ནའང་རྒྱ་ནག་གིས་དམ་དག་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་འོག་ནས་བཤད་པའི་འདོད་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། བཤད་པའི་དབང་ཆ་མེད་པ་སོང་
ཙང་། བོད་མཐོ་སྒང་གི་གནས་སྟངས་དེ་འཛམ་གིང་མི་མང་ཚང་མ་ལ་དི་རྟགས་གཅིག་གི་སྒང་ལ་གནས་བསད་ཡོད་རེད་ཅེས་ཞུ་



86 

 

བཞིན་ཡོད། དེ་ལྟར། དི་རྟགས་གཅིག་གི་སྒང་ལ་ཡོད་པའི་གནས་བབ་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་དགོས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་དེ། ང་
ཚོས་ད་ལྟའི་དུས་རབས་ཀི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་བཤད་སོང་ན།འཛམ་གིང་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་དང་། འཛམ་གིང་སྨྲ་བརོད་རང་
དབང་དང་བསམ་བོའ་ིརང་དབང་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་གནས་སྐབས་ཤིག་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། རད་དེ་རེས་ལུས་ཐེབས་བསད་
ཡོད་པ་རེད། དུས་རབས་ཀི་རེས་ལུས་ཐེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དཔེ་མཚོན་གཅིག་ཞུས་ན། ༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་
ཆུང་ཆུང་སྐབས་ནས་ཉེས་མེད་འཛིན་བཟུང་བས་ཏེ་བཙོན་འཇུག་བས་པ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་ག་ཚོད་ཅིག་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། ལོ་
དེའི་ནང་ལ་འཛམ་གིང་རང་དབང་ལྡན་པའི་གསར་འགོད་པ་རྣམ་པ་ཚོས་མཚོན་པའི་འཛམ་གིང་མི་མང་ག་ཚོད་ཅིག་ལ་ཤེས་འདོད་
ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆར་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་དངོས་གནས་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་
ཡོད་མེད་དེའང་དི་བའི་སྒང་ལ་སེབས་བསད་ཡོད་པ་དེས་ག་རེ་གསལ་བཤད་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། བོད་ཟེར་བ་དེ་འཛམ་
གིང་སྒང་ལ་དི་རྟགས་རང་གི་སྒང་ལ་གནས་ཡོད་པ་གསལ་པོ་ཤེས་ནུས་ཀི་རེད། དེ་འདའི་དམ་དག་ཅིག་གི་འོག་ལ་ཡོད་པ་དང་། 
དེ་འདའི་བོད་འདི་རྒྱ་ནག་གིས་མུན་ཁུང་ནང་དུ་བཅུག་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཀིས་རེན་པས། དེར་བརྟེན་ང་ཚོར་ ༡༤༢ ཙམ་མ་
གཏོགས་རག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། ༡༤༢ ལ་ང་ཚོས་བསམ་བོ་ཞིག་ཐོངས་དང་། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་མི་ག་ཚོད་ཅིག་
ཡོད་པ་རེད། སི་འཐུས་ ༤༤ རེད། ད་དུང་ཟུར་ཉན་པ་ཚང་མ་བརིས་ཀང་ར་བ་ཉིད་ནས་ ༡༤༢ ཟིན་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་
ཞིག་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡིན་ན། མི་དེ་འད་མང་པོ་ཞིག་གིས་ང་ཚོའི་ར་དོན་གི་ཆེད་དུ། ང་ཚོའི་རང་དབང་དང་བདེ་སྡུག་གི་ཆེད་
དུ་སྐུ་ལུས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་མེ་ལ་སར་ཏེ་ངོ་རྒོལ་བས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་ 
༡༩༩༢ ནས་ ༢༠༥།༩།༥ བར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཆབ་སིད་ཀི་ཉེས་མིང་འོག་ནས་འཛིན་བཟུང་གིས་བཙོན་འཇུག་བས་པའི་གངས་
འབོར་དེ་ ༢༢༡༡ ཙམ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ཆབ་སིད་ཀི་ཉེས་མིང་འོག་ནས་འཛིན་བཟུང་བས་ཡོད་པ་དེ། ༢༢༡༡ མ་གཏོགས་ང་
ཚོར་རག་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་མིན་མེད་པ་རེད་དམ་ཟེར་ན། ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། མིན་པའི་དཔེ་མཚོན་ཆུང་ཆུང་གཅིག་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། ཉེ་བའི་ཆར་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་དུག་དངས་ཏེ་བསད་པ་རེད། དེ་འདའི་ཡིད་སོའ་ི
གནས་ཚུལ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་ངའི་ཆོས་གོགས་ཤིག་གིས་ཁོ་རང་གི་ཨ་མ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་བསད་པ་ཞིག་གོ་སོང་། ཁོ་རང་གི་ཨ་
མས་ག་རེ་བཤད་ཀི་འདུག་ཟེར་ན། ང་ཚོའི་སེ་པའི་ནང་གི་མི་ ༡༨ མ་གཏོགས་མི་རྒན་པ་ཚང་མ་རྒྱ་མིས་འཛིན་བཟུང་བས་ཚར་
སོང་ཟེར། འཇུ་བཟུང་བས་ཏེ་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཕིན་སོང་ཟེར། ༡༨ ནང་ལ་ང་ཚུད་ཡོད་རེད། ང་ད་དུང་འཇུ་བཟུང་བས་ཡོད་
པ་མ་རེད་ཟེར། དེ་མིན་པཱ་ལགས་དང་སྤུན་མཆེད་ཚང་མ་འཇུ་བཟུང་བས་ཏེ་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཕིན་སོང་ཟེར། ང་ཚོ་མི་ ༡༨ 
དེ་འཇུ་བཟུང་བེད་ཀི་རེད་ཟེར་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་སེ་པ་ཨའོ་ཙམ་རེད་འདུག སེ་པ་གཞན་པ་ཚོའི་མི་རྒན་པ་གཅིག་
གཉིས་མ་གཏོགས་ལྷག་མི་འདུག ཚང་མ་འཇུ་བཟུང་བས་ཚར་འདུག་ཟེར། རེས་སུ་ངའི་ཆོས་གོགས་ཀིས་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་
བས་པ་ན་པཱ་ལགས་གོད་གོལ་ཐོབ་འདུག ཡིན་ནའང་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་ཞིག་ལ་བཙོན་འཇུག་བས་སོང་ཟེར། བཙོན་འཇུག་བེད་
པའི་སྐབས་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་སྐད་ཆ། གནས་ལུགས་བདེན་པ་ཟེར་བ་ཞིག་བཤད་ས་ར་བ་ནས་མི་འདུག་ཟེར། གནས་སྟངས་དང་
རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་བཤད་ས་མེད་པར་ཉེས་བརྡུང་ཁོ་ན་གཏོང་གི་འདུག དེ་འད་བས་ཏེ་འཛིན་བཟུང་བེད་ཀི་འདུག་ཟེར། ད་དུང་མི་ 
༡༨ ལྷག་པའི་སེ་པ་དེ་སྡུག་ཤོས་འད་པོ་རེད་མི་འདུག དེ་མིན་པའི་སེ་པ་གཞན་པ་ཚོར་མི་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ལས་ལྷག་མེད་པའི་
གནས་སྟངས་དེ་ཚོར་བསམ་བོ་ཞིག་བཏང་ན། སེ་པ་རེ་རེའི་ནང་ལ་མི་ག་ཚོད་ཅིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་བལྟས་ཏེ་བཤད་ན། མ་ཉེས་
ཁག་གཡོག་གིས་བཙོན་འཇུག་བས་པར་མི་ ༢༢༡༡ གི་གངས་འབོར་གིས་འདང་བ་ཞིག་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། བས་ཙང་ད་
ལྟའི་ཆ་ལ་ཡང་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་དི་རྟགས་གཅིག་གི་སྒང་རང་ལ་གནས་བསད་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། ད་
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དུས་ཚོད་མང་པོ་མེད་པ་ཡིན་ཙང་། ངས་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ཞུས་ན། དེ་འདའི་གནས་བབ་ཅིག་ཡོད་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱབ་ཤ་
དཀར་པོ་ཟེར་བའི་དེབ་ནག་པོ་ཞིག་བཏོན་ཏེ། འཛམ་གིང་གི་ཐོག་ལ་ང་ཚོ་བོད་ལ་རང་དབང་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་ལ་བདེ་སིད་
ཡོད་རེད་ཅེས་ཧམ་བཤད་ཆེན་པོས་སོག་གི་ཡོད་པ་རེད། ངས་དེ་ལ་དེབ་ནག་པོ་ཞེས་ཟེར་གི་ཡོད། ག་རེ་བས་ཏེ་དེབ་ནག་པོ་
ཆགས་པ་རེད་ཟེར་ན། བརོད་བ་དོན་གི་ཆ་ནས་ནག་པོ་ནག་རང་རེད། མི་ལ་སྡུག་པོ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། མི་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ། བོད་མི་
རིགས་འདིའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་པར་བཟོ་བའི་སྡུག་སེམས་ནག་པོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དེབ་ཅིག་ཡིན་
ཙང་ཡིག་ཆ་ནག་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། དེ་འད་བའི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ཟེར་བའི་ཡིག་ཆ་ནག་པོ་དེའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་། གོང་དུ་
བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམས་ཀིས་བགོ་གེང་བས་སོང་། དེ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ཀིས་གཉིས་ཕན་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སིད་བྱུས་ཐོག་ལ། སྔོན་མ་ཡང་ཡིད་ཆེས་བས་མྱོང་མེད། ད་ལྟའང་ཡིད་ཆེས་བེད་ཀི་མེད། མ་འོངས་པ་ལ་ཡང་ཡིད་ཆེས་མེད་
ཅེས་སྐད་ཆ་ཞིག་བཤད་པ་རེད། ང་དེར་ཧང་གང་ཡང་སང་གི་མི་འདུག ག་རེ་བས་ནས་ཟེར་ན། ངས་རྒྱ་ནག་གི་སག་རྫུན་ཆ་ཚང་
ཉན་པ་རེད། ང་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་པོ་དང་ད་ལྟའི་སིད་བྱུས་དེ་ལ་ཡིད་ཆས་ར་བ་ནས་མེད་པ་ཡིན་ཙང་། ཁོ་ཚོས་ཁ་ནས་དབུ་མའི་
ལམ་གི་སིད་བྱུས་འདི་འད་ཞིག་བཤད་པ་དེ་ལ། ང་ཚོས་ག་འད་བས་ནས་ཡིད་ཆེས་བེད་ཐུབ་ཀི་རེད། ཡིན་ནའང་སྐབས་རེ་ང་ཚོ་
ཆབ་སིད་ཀི་གོ་རྟོགས་ཡག་པོ་ཡོད་ཟེར་མཁན་རེ་ཟུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡིད་ཆེས་མེད་པ་དེ། དབུ་མའི་ལམ་ཡག་པོ་
མ་རེད་ཟེར་མཁན་ལ་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཅེས་བཀའ་མོལ་འད་གནང་ཡོང་གི་འདུག དེ་དག་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ངའི་སེམས་སུ་དོགས་པ་ག་
རེ་སེབས་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་དེ་གཡོ་སྒྱུ་ཚ་པོ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་དེ་སོ་སོས་ནག་པོ་བཟོ་དགོས་སའི་ཁ་གཏད་ཀི་མི་རིགས་
ཡིན་ནའང་འད། ནག་པོ་བཟོ་དགོས་སའི་མི་རིགས་དེའི་བར་ལ་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་པ་ལ་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་འདོན་གི་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་འད་ཡིན་ཙང་། ང་ཚོ་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཉེ་བའི་ཆར་རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་ལམ་གི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ཡོང་
བའི་སྐབས་འདིར། ཆེད་དུ་དཀྲུག་ཤིང་རྒྱག་གི་མེད་དམ་བསམ་པའི་དོགས་པ་སེབས་སོང་། གཞི་རའི་ངས་ནམ་རྒྱུན་མང་ཚོགས་
ལ་ངོ་སོད་བེད་དུས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། གཉིས་ཕན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དང་། ང་ཚོ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ནས་ཁེ་དབང་ཡོད་བསད་
པའི་རང་བཙན་འཐབ་རོད་ཀི་ལྟ་གྲུབ་གཉིས་དེ། ང་ཚོས་ཆོས་ཕོགས་ནས་བཤད་ན་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབེལ་དང་། འཇིག་རྟེན་ཆབ་
སིད་ཀི་ཐོག་ནས་བཤད་ན་ཞི་དག་གཉིས་ལྡན་གི་བོད་ཀི་འཐབ་རོད་བེད་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་དང་། དེ་གཉིས་ཆུ་དང་འོ་མ་ལྟ་བུ་མཉམ་
དུ་འགོ་དགོས་པ་ཞིག་ལས། མེ་དང་སྤུ་ལྟ་བུའི་འགལ་ཟླ་ར་བ་ཉིད་ནས་སིད་བྱུས་དེ་གཉིས་ལ་ཡོད་པ་མ་རེད། དཔེར་ན་ང་རང་ལྟ་
བུ་ཞིག་ལ་དཔེ་བཞག་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ན། གཉིས་ཕན་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ངེས་ཤེས་རེད་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་མཁན་ཞིག་
ཡིན། ད་ལྟའི་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ནས་ལོ་རྒྱུས་དཔང་པོར་བཞག་སྟེ་རང་བཙན་གཙང་མའི་འཐབ་རོད་བེད་མཁན་ལ་ཧ་ཅང་ནས་
གུས་ཞབས་དང་བརི་བཀུར་ཡོད། དཔེ་མཚོན་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཚོགས་གཙོ་ལ་བཀའ་ཁྲོལ་དང་འབེལ་ནས། ང་ཚོས་དེང་སང་
འགོ་འཁྲིད་དམར་པོ་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། བསྟན་འཛིན་བརོན་འགྲུས། དེ་ནང་བཞིན་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན། ཁོང་ཚོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་དངོས་
གནས་དང་གནས་སོ་སོའ་ིམི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལ་རྒྱ་དང་། ཞེན་ཁོག་དང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་རང་བཙན་རོད་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། རེས་སུ་ཡི་རང་ཡོད། ང་ཚོ་ག་རེ་བས་ཏེ་འགལ་ཟླ་ཡོང་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་ཁ་གཏད་གཅིག་པ་རེད། 
དམིགས་ཡུལ་བོད་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་བརོན་གི་ཡོད་རེད། དམིགས་ཡུལ་གཅིག་པ་རེད། དེ་གཉིས་མེ་དང་སྤུ་ནང་བཞིན་ཡོང་
སིད་པ་ཞིག་མ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་དཀྲུག་ཤིང་མཁས་པ་ཡོད་ཙང་ཕར་དཀྲུག་ཚུར་དཀྲུག་བེད་ཉེན་ཆེ་བ་དང་། ང་རང་ཚོ་
སྐབས་འཚོལ་རིང་ལུགས་པ། ཆབ་སིད་ནག་པོ་དེ་འད་འཁྲབ་འདུག་མཁན་དང་། ཁ་ནས་གཞུང་དང་སི་པའི་ལས་དོན་བཤད་
འདུག་མཁན་དང་། དོན་ལ་རྟིང་གནད་རང་རང་གི་ཐོག་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་རེ་བཟུང་ཡོད་པ་རེད། མདོར་བསྡུས་ཏེ་བཤད་
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ན། རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་ལམ་ལྟ་གྲུབ་ཟེར་འོང་དུས་མེ་དང་སྤུ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་གབས་ཆགས་གབས་བེད་ཀི་འདུག་པ་དེ་ཚོར་
ང་ཚོས་གཟབ་གཟབ་བེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད། དེར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གིས་ཡིན་ནའང་དབུ་མའི་ལམ་ལ་ངོས་ལེན་ར་
བ་ནས་མེད། མ་འོངས་པ་ལ་ཡང་ཡོང་མི་སིད་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། མ་འོངས་པ་ལ་སིད་དང་མི་སིད་ཟེར་བ་དེ་ལ། བདག་ཅག་གིས་
སྟོན་པས་མ་འོངས་པར་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་ལ། མ་འོངས་པ་ལ་གོ་རིམ་མེད་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་
མ་འོངས་པའི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད་སུ་གཅིག་གིས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ཙང་། འདི་ནས་རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་ཟེར་མཁན་ཚོས་ཚིག་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་འད་པོ་བས་ཏེ་གནང་ཕོགས་གང་ལ་བལྟས་ན་དཀྲུག་ཤིང་རང་ལ་
ངོས་འཛིན་ཞུ་དགོས་ཀི་འདུག དེ་འད་ཡིན་ཙང་། རྒྱའ་སིའི་མང་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་སི་དང་སྒེར། ཁེ་དང་གོང་གི་དབེ་བ་ཤེས་
པའི་ཐོག་ནས་ནམ་ཞག་རྒྱུན་དུ་ནས་ར་བའི་ཡག་པོ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་དུང་ཡིན་ནའང་གནད་འགག་དང་ཉེན་ཁ་ལ་སེབས་
པའི་སྐབས་སུ་རི་བསང་པོ་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། བས་ཙང་མང་པོ་འད་པོ་ཞིག་ཆགས་འགོ་གི་འདུག མཐའ་དོན་དེ་
ལ་ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འགྱུར་བ་འགོ་བ་དེ་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་གཙང་རང་ཡོད། དེ་རྒྱུ་མཚན་
ག་རེ་བས་པ་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་སིད་བྱུས་དང་། ད་ལྟའི་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་པོ་གཉིས་ལ་ང་ལ་ཡིད་ཆེས་ར་བ་ཉིད་ནས་
མེད། མེད་པ་ཡིན་ཙང་། ཁོང་ཚོའི་སིད་བྱུས་དེ་ལ་འགྱུར་བ་ཞིག་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པར་ངས་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་གཙང་རང་ཡོད། དེ་
ནང་བཞིན་གི། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་བོད་མི་མང་སིའཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གཉིས་ཕན་དབུ་མའི་ལམ་གི་
སིད་བྱུས་དེར་ངས་ཡིད་ཆེས་གཙང་མ་གཙང་རང་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་ན། ང་ཚོ་གཉིས་ཕན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་
བྱུས་དེ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། དཔེར་ན་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ཡིན་ནའང་དབུ་
མའི་ལམ་ལ་ངོས་ལེན་མེད་ཟེར་བ་དེ། ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་ཅིག་བས་པ་ཡིན་ན་མགིན་པ་ཡན་ཆད་ཀི་སྐད་ཆ་རེད་འདུག་གམ། 
ཡང་ན་སེམས་གཏིང་ནས་ཡིད་ཆེས་རེད་པའི་ཐོག་ནས་རེད་འདུག དེ་ལ་བསམ་བོ་ཞིག་བཏང་བ་ཡིན་ན། ཁོ་ཚོའི་དབུ་མའི་ལམ་
དེ་གཞི་རའི་དབུ་མའི་ལམ་གི་གནས་ལུགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཁོག་པའི་ནང་ནས་ངོས་ལེན་བེད་ཚར་བ་ཡིན་ནའང་། ཁོག་
པའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཞིག་ཕི་ལ་ངོས་ལེན་བས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་སིད་བྱུས་ལ་གཏོར་བཤིག་ཆེན་པོ་གཏོང་དགོས་པ་
ཡིན་ཙང་ཁ་ཙམ་གིས་ངོས་ལེན་མེད། ཕེད་རང་བཙན་རེད་འདུག མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་རང་བཙན་རེད་འདུག་ཅེས་པ་འདིས་
ང་ཚོའི་དབུ་མའི་ལམ་འདི་ཕར་ཕོགས་རྒྱ་མི་ལ་ཏག་ཏག་ཟུག་གི་ཡོད་པ་དེར་ཡིད་ཆེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད། དེ་ནང་བཞིན་
གི་ང་རང་ཚོ་བོད་ནང་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོར་ཡིད་ཆེས་ཚད་མཐོན་པོ་ཡོད། ང་ཚོས་འདི་ནས་བེད་སྟངས་འགིག་
དང་མ་འགིག་འད་པོ་དང་། དེ་ནས་ཕར་ཕོགས་རྒྱ་ནག་གིས་སྡུག་རྩུབ་དང་མནར་གཅོད་ཅིག་གིས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་
ཚོའི་སེམས་ཤུགས་ཆགས་ཀི་མ་རེད། ག་རེ་བས་ནས་ཆགས་ཀི་མ་རེད་ཟེར་ན། རྒྱ་ནག་ནང་ལ་དངོས་སུ་སྡུག་རྩུབ་དང་མནར་
གཅོད་མྱོང་ནས་བསད་ཡོད་རེད། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ལ་ཤ་ཞེན་དང་ལ་རྒྱ་ཡོད་རེད། དེར་
བརྟེན། ད་ལྟ་འདི་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཤིག་གིས་རླུང་བུ་འད་མིན་ས་ཚོགས་བརྒྱབས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་རྒྱལ་གཅེས་
དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་རྒྱལ་ཞེན་དང་ལྷག་བསམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སེ་རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡིན་ཙང་། ངས་མཐའ་བསོམས་དེ་ལ་ར་
བ་ཉིད་ནས་དོགས་པ་དགོས་ཀི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་ནང་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཚོའི་སྙིང་སྟོབས་ལ་ཡིད་ཆེས་
གཙང་མ་ཡོད་ཅེས་མཐའ་བསོམས་ལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
དུས་ཚོད་ལ་ཕྲན་བུ་འགྱུར་བ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས། དེ་རིང་ལས་རིམ་འདི་རོགས་པ་བ་རྒྱུ་ཡིན། 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 ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གལ་ཆེའི་
ཡིག་ཆ་འདིའི་ཐོག་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། སིར་བཏང་ར་བའི་ཡིག་ཆ་འདིའི་ནང་ལ་བོད་ནང་གི་ཛ་
དག་གི་གནས་སྟངས་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིདེབ་བཏོན་ནས་དེའི་ནང་ལ་དོན་ཚན་ལྔའི་
ཐོག་ནས་ནོར་འཁྲུལ་དང་གདུག་རྩུབ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་མང་པོ་ཞིག་མངོན་དུ་གྱུར་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ཙམ་མ་ཡིན་པ་ཉེ་ལམ་ཕི་ཟླ་ ༨ 
ཚེས་ ༢༤།༢༥ ལ་པེ་ཅིང་དུ་ཚོགས་པའི་བོད་ཀི་ལས་དོན་སྐོར་གི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུ་དེའི་ཐོག་ལ་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁྲིད་
ཀིས་གསུངས་བཞག་པའི་ཏཱ་ལའི་ཁ་བལ་རུ་ཚོགས་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་སྐད་མགོ་མཐོ་རུ་བཏང་བའི་གནས་
སྟངས་དེའི་ཐོག་ནས་སིད་བྱུས་ཤིག་མངོན་ཡོང་གི་ཡོད། མ་ཟད་དེའི་ཐོག་གི་གཏམ་བཤད་དང་ཡིག་ཆའི་ལུང་རྒྱུན་བངས་པའི་
ཐོག་ནས་ལྷ་ས་རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བའི་ནང་ལ་བོད་རང་སོང་ལོངས་བཙུགས་ནས་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཁོར་བའི་དུས་དན་སྲུང་བརི་བས་
པའི་ཐོག་ལ་བོད་ཀི་ཆབ་སིད་གོས་མོལ་ཁང་གིས་མགོ་གཙོ་ཡུས་ཀེང་ཧིན་གིས་སྔ་ཕི་རིམ་པའི་གཏམ་བཤད་དེའི་ནང་ལ་བལྟས་
ཡོང་བའི་སྐབས་སུ། 
 བོད་ནང་དུ་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་འད། མ་འོངས་པ་ཡིན་ནའང་འད། ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་
ལྟར། སོན་ཅན་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞིག་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་འདའི་ཐོག་ལ་བིས་བཞག་པ་དང་ང་ཚོས་སོམ་གཞི་
བཟོས་བཞག་པའི་གོས་འཆར་ཞིག་རེད་འདུག 
 སིར་བཏང་ར་བའི་ཆ་ནས་ད་ལྟའི་སོམ་གཞི་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་བོད་ནང་ ༢༠༠༩ ནས་བཟུང་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀི་
གནས་སྟངས་ད་ལྟ་གངས་ཀ་ ༡༤༢ ཤེས་རྟོགས་ར་སོད་གསལ་པོ་བྱུང་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་གནས་བབ་ཀི་ཐོག་ནས་
ང་ཚོའི་ད་ལྟའི་ཆ་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དབུས་དང་བོད་རང་སོང་ལོངས་ཟེར་བའི་ནང་ལ་བོད་གསར་རིང་ཞིབ་བསྡུར་བེད་པའི་
བརན་འཕྲིན་གི་ལེ་ཚན་མང་པོ་ཞིག་བརན་འཕྲིན་བརྒྱུད་ནས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཡིག་ཆ་དང་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་མང་པོ་
ཞིག་བེད་སོད་བཏང་སྟེ་རྒྱལ་སིའི་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དང་རྒྱལ་སིའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཕོགས་ཀི་མང་པོ་ཞིག་ལ་བོད་རིང་པ་
ཆེས་མུན་ནག་དང་ཆེས་རེས་ལུས་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟའི་འགོ་ཁྲིད་ཀི་འོག་ལ་བོད་གསར་པའི་ལམ་དུ་བསོད་ཀི་ཡོད་པའི་གནས་
ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཁབ་བསགས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་ཙང་ང་ཚོས་འདིའི་སྟེང་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན། བོད་རིང་པའི་སྐབས་
ལ་ག་ཚད་ཅིག་གི་སིད་བྱུས་ཀི་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་རིང་པ་དང་སྡུག་ཅག་ཡིན་ནའང་དེར་ངོ་རྒོལ་བེད་མཁན་གི་རང་ལུས་མེར་
བསེགས་གཏོང་བ་ཚུན་ཆད་ཀིས་ངོ་རྒོལ་བེད་མཁན་ཞིག་བྱུང་མྱོང་ཡོད་མ་རེད། ཏན་ཏན་བྱུང་མྱོང་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་ལྟའི་རྒྱ་
གཞུང་གི་གནས་བབ་འདི་འདའི་འོག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འགོ་འཁྲིད་ཁག་ཅིག་གི་འད་པར་དེ་ཚོ་ཐང་ག་ནང་བཞིན་ཡར་བཞག་
དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དང་། ལམ་དང་ལུགས་སོལ་མཚོན་པའི་དར་ཆ་དམར་པོ་དེ་ཁང་པའི་སྟེང་ལ་བསེང་འཛུགས་དགོས་
བཙན་བཀའ་བཏང་སྟེ། ད་ལྟ་རྒྱ་གཞུང་གི་འགོ་འཁྲིད་དང་ལམ་ལུགས་གཉིས་ཀ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ར་སོད་དང་། དཔང་རྟགས་
གསལ་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་བསགས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་འདི་ནས་བལྟ་དུས་ཧ་ཅང་ནོར་འཁྲུལ་ཅན་གི་སིད་བྱུས་
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དེའི་ཐོག་ནས་དབུས་དང་ས་གནས་བོད་རིགས་ཀི་འགོ་འཁྲིད་ཡིན་ནའང་། སོབས་པ་ཆེན་པོས་སོ་སོའ་ིམི་རིགས་ལ་འགན་འཁུར་
དང་རང་ཉིད་ཀི་རྐུབ་སྟེགས་ལ་འགན་འཁུར་ནས་དབུས་དང་ས་གནས་འབེལ་ཡོད་གོང་རིམ་ལས་བེད་ལ་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་
གསལ་པོ་ཞིག་ཞུ་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་བཙན་
བོལ་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་བོད་ནང་དུ་མི་གངས་ ༡༤༢ སྐུ་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་རེད། རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་
བའི་སྐུ་པར་དང་ལོ་རྒྱུས་སྐད་འབོད་ཀི་འབོད་ས་དང་ཞལ་ཆེམས་ཁག་རིམ་པ་དེ་སྔོན་མ་དང་པོ་ནས་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་
ལངས་པའི་སྐབས་སུ་གསེར་གི་གེགས་བམ་འབི་དགོས་པའི་དེབ་ཐེར་གི་ལོ་རྒྱུས་རེད་ཟེར་ནས་ང་ཚོས་གསུང་གི་ཡོད་རེད།  
དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་རེད། ད་ལྟ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་གཞུང་གི་ངོས་ནས་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ་ཚོས་མཛད་རེས་དེ་
གསེར་གི་གེགས་བམ་ལ་བིས་ཡོད་པ་རེད་དམ་མ་རེད། གསེར་གི་གེགས་བམ་མ་ཚད་ཤོག་བུ་དཀར་པོའ་ིསྟེང་དུ་འབི་དགོས་པ་
ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ད་ལྟ་དངོས་སུ་ལག་སོན་མ་བྱུང་པའི་སྐུ་པར་ ༢༡ ལྷག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་བརྒྱུད་ལམ་གི་ཐོག་ནས་
བཙལ་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཆ་ཚང་མ་རེད་པ་ཡིན་ནའང་འབད་པ་བེད་དགོས་པ་རེད། དེ་སྔོན་མ་བཀའ་སི་ལྷན་
ཚོགས་ཐོག་ལ་ཞུས་མྱོང་། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་ཡིན་ནའང་ཚང་མ་ཆ་ཚང་ཞིག་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་
འདུག འགན་འཁུར་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ལོ་འདིའི་ནང་ལ་བྱུང་བའི་བོད་ནང་གི་འཐབ་རོད་ཀི་གནས་བབ་དང་རང་
ལུས་མེར་བསེགས་ཀིས་མཚོན་དེ་ལྟར་མིན་པའི་གཞན་དག་མང་པོ་དང་རྣམ་གངས་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་རྣམས་ལོ་རྒྱུས་
ཐོག་ཏུ་འཁོད་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་དན་གི་འདུག དེའི་རེས་འབེལ་གི་ཐོག་ནས་བཙན་བོལ་ནང་ལ་ཡིན་ན། སི་འཐུས་
རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་རེད། འབེལ་ཡོད་ཀི་ལས་བེད་ཁག་རེད། འདི་འདའི་ཐོག་ནས་རྒྱལ་སིའི་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་པ་ཁག་ལ་ཞུ་གཏུག་བས་པ་དང་། རེས་འདེད་ཀི་དཔད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་བཀའ་མོལ་ཁག་ཚང་མ་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་
ཆའི་ཐོག་ཏུ་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་འབི་དགོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ད་ནས་འབྱུང་འགྱུར་གི་ལོ་བཅུའི་རེས་ལ་འདིའི་གནས་
སྟངས་ལ་ཞིབ་འཇུག་བེད་མཁན་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེའི་ཐོག་ཏུ་ཧ་ཅང་གིས་འགན་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་དན་སོང་། སོ་སོའ་ིབསམ་
ཚུལ་འདི་སིངས་ཆ་འདི་བརྒྱུད་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞིག་ཞུ་ན་བསམས་བྱུང་། དེ་ནས་དོན་དག་གཅིག་དེ་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་རྒྱ་
ནག་གཞུང་གིས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིཡིག་ཆ་དེ་བཏོན་པའི་ནང་ལ་དོན་ཚན་ལྔ་ཞིག་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་ལྔའི་ནང་དུ་དོན་
གལ་ཆེ་བ་གཅིག་ནི་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དེ་རྒྱ་ནག་ཁ་བལ་གི་སིད་བྱུས་རེད་ཟེར། དེང་སང་ཁ་བལ་ལབ་ཀི་ཡོད་མ་རེད། 
ཁ་ཕྲལ་ལབ་ཀི་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཚིག་དེའི་ནུས་པ་བསྟན་པ་རེད། ཁ་བལ་གི་སིད་བྱུས་རེད་ཟེར་བའི་སྒྲུབ་བེད་མང་པོ་
ཞིག་ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་དཀར་པོའ་ིནང་ལ་མར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཀོད་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེའི་ནང་ལ་ཁོ་ཚོས་དཔད་བསོམས་ཀི་མཐའ་
དོན་དེར་ཁོང་ཚོས་ག་རེ་བས་ནས་འགེལ་བཤད་རྒྱབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལབ་ན། དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཀི་ཡིག་ཆའི་ནང་དུ་རང་
སིད་རང་སོང་གིས་བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་དེར་མཐའ་བསོམས་དེ་གང་དུ་སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལབ་ན། ཕེད་རང་བཙན་རེད། 
མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་རང་བཙན་རེད། རྣམ་པ་འགྱུར་བའི་རང་བཙན་རེད། ཟེར་བའི་དོན་ཚན་གསུམ་སྟེང་དུ་ཕར་བགོས་ཏེ། 
བསོམས་བསོན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་འདི་ནས་བལྟས་དུས་ཕེད་རང་བཙན་ཡིན་ན་རང་བཙན་རོད་ཀི་མི་འདུག ཕེད་ཀ་ཞིག་རོད་
ཀི་འདུག ཕེད་ཀ་དེ་ག་རེ་རེད། ཁོ་རང་ཚོར་གསལ་པོ་བིས་འདུག ཕེད་ཀ་དེ་ག་རེ་རེད། ང་ཚོས་བཤད་པའི་དབུ་མའི་ལམ་དེ་རེད། 
ང་ཚོས་ཕེད་ཀ་ཞིག་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཆ་ཚང་དེ་དོན་དག་དངོས་གནས་བས་ན་ལབ་ཀི་ཡོད་མ་རེད། ཁོང་ཚོས་བསོམས་
ཚིག་ནང་ལ་དེ་ག་རང་སེབས་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། བས་ཙང་ང་ཚོས་འདིའི་ཐོག་ན་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཐོག་ནས་བསམ་
འཆར་ཡིག་ཆ་དེར་ཁོས་ཚོས་ལོག་འགེལ་རྒྱག་གི་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་དེ་དང་འབེལ་ཡོད་ཀིས་རྫུན་སིག་མང་པོ་ཞིག་བེད་ཀི་ཡོད་
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རེད། གོང་དུ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྫུན་སིག་གི་རྣམ་པ་དེ་གངས་ཀའི་ཆ་ནས་རེད། ཡུལ་གི་ཆ་ནས་རེད། དོན་དག་གི་ཆ་
ནས་རེད། རྫུན་མང་པོ་ཞིག་སིག་གི་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། དེ་བཞིན་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་སི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིབཀའ་སོབ་དང་། དེ་བཞིན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་གཏམ་བཤད། འབེལ་ཡོད་རྣམ་པ་ཚོས་གསུང་
བཤད་ཁག་དེ་ཚོར་ལོག་འགེལ་དང་། དུམ་བུ་བཅད་དེ་འཁོག་བཤད་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ནང་དང་། བོད་ནང་དང་རྒྱལ་སིའི་སྒང་
ལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་ལོག་འགེལ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་ང་ཚོས་བཏོན་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ལ་ལོག་འགེལ་རྒྱག་པ་དང་། 
ཆབ་སིད་ཀི་ཐོག་ནས་ཧམ་བཤད་བེད་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་རྣམས་ཡག་པོ་མ་རེད་ཟེར་བ་དང་། བོད་
རྒྱ་མི་རིགས་ཀི་མཐུན་ལམ་ཐོག་ལ་ཡག་པོ་མ་རེད་ལ། མ་འོངས་འབྱུང་འགྱུར་བོད་རྒྱ་གཉིས་ཀི་དབར་གི་དཀའ་རོག་ཐག་གཅོད་
བེད་པའི་ཐད་ལ་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཞིག་རེད། རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ིདེབ་བཟོ་མཁན་དང་ལམ་སྟོན་བེད་མཁན་ཡིན་ནའང་རེད། 
འབེལ་ཡོད་ཀི་མཁས་པ་ཚོས་འབི་སྟངས་ཐད་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་རྣམས་ཕན་ཐོགས་མེད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང་། དེ་བཞིན་ཉེ་ཆར་པེ་ཅིང་དུ་ཚོགས་པའི་བོད་ཀི་ལས་དོན་སྐོར་གི་བཞུགས་མོལ་ཚོགས་འདུའི་ནང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁྲིད་
ཞི་ཅིན་ཕིན་གིས་སྔོན་མ་འགོ་འཁྲིད་ཚོས་བཤད་མ་མྱོང་བའི་ཏཱ་ལའི་ཁ་བལ་རུ་ཚོགས་ཟེར་བའི་ཐ་སྙད་དེ་བསར་དང་ཡང་དུ་གེང་
གི་ཡོད་རེད། འདིའི་སྐོར་ལ་བོད་ནང་ལ་ཐེ་ཚོམ་དོགས་གཞི་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་ས་རེད། ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་
དེའི་སྐོར་ལ་ཕལ་ཆེར་གིས་བོ་མི་བདེ་བའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། གང་ལྟར་མཐའ་དོན་འདི་དང་དེ་འདའི་
གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ཡིན་ན་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སིད་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་ཚོགས་འདུ་རིམ་པ་ཁག་ཏུ་གཏམ་
བཤད་རིམ་པ་ཁག་གི་གནས་བབ་ཀི་ཐོག་ནས་ཚུར་མངོན་པར་ང་ཚོས་ཚོད་དཔག་བས་ན་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་འགོ་འཁྲིད་ཀི་སིད་
བྱུས་དེ་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་དང་། ཡོ་སང་བ་རྒྱུ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་སོ་སོའ་ིསེམས་ཚོར་ནང་དུ་
ཡོང་གི་འདུག དེ་ལ་དཔག་སྟེ་ག་སིག་དང་དེ་ལ་དཔག་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་བེད་དགོས་འདུག་བསམ་བསམ་ཞིག་སེམས་
ཚོར་དུ་ཡོང་གི་འདུག 
 དེ་བཞིན་ད་ལྟ་དབུ་མའི་ལམ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་བར་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་འབྱུང་འགྱུར་གི་རྒྱུ་ཆ་
ཁག་གི་ཐོག་ལ་བསམ་བོའ་ིནང་དུ་གང་འད་འཁོར་གི་འདུག་ཟེར་ན། ༡༩༧༩ ཚུན་ཆོད་ནས་སྐུ་ཚབ་རིམ་པ་ཁག་ཕིན་པས་སྙན་ཐོ་
ཁག་དང་། དེ་བཞིན་སྐུ་ཚབ་རིམ་པ་ཁག་གི་གསུང་བཤད་དང་། གནད་ཡོད་ཀི་མི་ས་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར། འདས་པའི་བཀའ་ཤག་
གི་སྐབས་སུ་འབེལ་མོལ་དུ་ཕིན་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་ཚོའི་སྙན་ཐོ་ཁག་དང་། སྐུ་ཚབ་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་དང་། དེའི་ནང་དུ་གསུང་བཤད་
ག་རེ་གནང་གི་འདུག རྒྱ་ནག་གི་རིམ་པ་ཁག་གི་འགོ་འཁྲིད་ཚོས་གནད་འགག་གང་དང་གང་རིས་ཀི་འདུག ག་རེ་བཤད་ཀི་འདུག་
གང་དང་གང་གི་ཐོག་ལ་གནད་འགག་ཆགས་ཀི་འདུག དེའི་སྐོར་ལ་བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཚོགས་ཆུང་ཡིན་ནའང་འད། ལས་བགོས་
གང་འད་ཡིན་མིན་མི་ཤེས་ཀང་། ཡིན་ནའང་ག་སིག་དམིགས་བཀར་རང་བཞིན་དང་བེ་བག་རང་བཞིན་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་གནད་
འགག་གང་དང་གང་ལ་ཐུག་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་ག་སིག་ཅིག་ཡོད་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་བསམས། ར་བའི་ཆ་ནས་ང་ཚོས་ག་སིག་
ཨང་གསར་བས་ཡོད་པ་རེད། ཡིད་ཆེས་ཡོད། ཡིན་ནའང་དེ་ནི་སོ་སོ་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་ཡིན་ཙང་དེའི་ཐོག་ནས་དེ་ཙམ་ཞུས་ན་
ཁད་པར་ཞིག་མེད་དམ་སྙམ། དེ་ནས་དོན་དག་གལ་ཆེན་ཞིག་ལ་བོད་ནང་དུ་ཡིན་ན་སི་ནོར་ᨊགོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་བོད་དུ་གདན་འདེན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། བོད་རང་དབང་གི་འབོད་ས་ཞིག་སོག་གི་ཡོད། ང་ཚོས་ཀང་དེར་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡོད། 
གལ་ཏེ་ང་ཚོས་གོམ་པ་ཆེ་ས་ཞིག་ལ་སོ་མ་ཐུབ་ནའང་གོམ་པ་རིམ་པ་རིམ་པ་སོ་བའི་ལམ་ཁ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་དམ་མ་རེད། 
༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་ ༨༠ ལ་ཕེབས་པའི་དུས་ཚིགས་ཁད་པར་ཅན་འདི་ལ་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་རྒྱལ་སིའི་སི་
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ཚོགས་ནང་དུ་གནད་འགག་ཅན་གི་མི་ས་དང་དེ་ཚོའི་སིངས་ཆ་ཕར་བརྒྱུད་དེ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེས་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་
གནང་བཞག་པའི་རྒྱ་བོད་མི་རིགས་བར་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་བར་རེ་བ་ག་རེ་གནང་འདུག མ་འོངས་པར་
རེ་བ་ག་རེ་གནང་གི་འདུག འདི་ཚོའི་སྐོར་རྒྱ་ནག་ནང་དང་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་རབས་གསར་པ་ཚོ་ལ་ར་སོད་ཐུབ་པའི་ཁོར་
ཡུག་ཅིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་མ་རེད། བརྒྱུད་ལམ་གཅིག་བཟོ་ཐུབ་ཀི་རེད་དམ་མ་རེད། འདིའི་སྟེང་དུ་དགོངས་པ་ཞིག་བཞེས་
ཐུབ་ན་ཁད་པར་མེད་དམ་སྙམ། འདི་འདའི་ཐོག་ནས་ངས་བསམ་བོ་ཞིག་འཁོར་གི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཡང་བསར་གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན། སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས། 
 
སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སིར་བཏང་མང་པོ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་མེད་ཀང་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་འད་པོ་ཞིག་ཆགས་
སོང་། ཡིན་ནའང་ཞུ་འདོད་མེད་པ་འད་པོ་ཞིག་ཀང་བྱུང་སོང་། ཡིན་ནའང་ད་རེས་གོ་སྐབས་ཤིག་གནང་བ་འདིར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སིར་
དེ་རིང་ང་ཚོས་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ལ་དགོངས་ཚུལ་
མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། གཙོ་བོ་དེ་གོས་ཆོད་ཀི་ནང་དོན་ཁག་གི་བརྒྱུད་རིམ་དང་དེའི་རྒྱབ་ལོངས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་
བསམ་ཚུལ་དེ་འད་བཤད་པ་རེད། དེ་ནས་སི་ཡོངས་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་གི་མི་ཚང་མའི་བསམ་ཚུལ་གཅིག་པ་བྱུང་
དགོས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ར་བ་ནས་བེད་ཀི་མེད། གལ་སིད་ང་ཚོའི་མང་གཙོ་དེ་ལ་དི་བ་མེད་ན། ཚང་མ་བསམ་ཚུལ་གཅིག་པ་
ཡོང་སིད་ཀི་མ་རེད་བསམ་པ་དེ་འད་དན་གི་ཡོད། དེ་འད་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཐོག་ནས་སྐད་ཆ་ཁ་ཤས་ཤིག་བཤད་ཡོད། དེ་ལ་ཡང་
ཕག་རོགས་ཁ་ཤས་ཀིས་དོགས་སོང་ཆེན་པོ་དང་། དེ་ལ་ཡང་། ཚིག་དེ་བེད་སོད་བས་ན་འགིག་ས་རེད། སོ་འདོགས་ཆེན་པོས་དེ་
འད་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། སིར་དུས་ཚོད་ཀི་གནད་འགག་ཐོག་ནས་དགོས་མཁོ་ཞིག་ལ་དམིགས་མེད་དམ་བསམ་སྟེ་གོ་བ་
ལེན་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་དེ་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡང་མི་འདུག དེ་ལ་གསལ་བཤད་བེད་པའི་འདོད་པ་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་གནད་
འགག་ཆེ་ཤོས་གཅིག རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་ཅེས་ངས་གསལ་པོ་བཤད་པ་ཡིན། ངས་ཡིད་ཆེས་མེད་ཟེར་བ་དེ་རྒྱུ་
མཚན་ག་རེ་བས་ནས་ཡིད་ཆེས་མེད་ཟེར་དུས། བོད་མི་རིགས་ལ་ཡག་པོ་ཞིག་བེད་ཀི་རེད་བསམ་པའི་ཡིད་ཆེས་མེད་ཟེར་བ་
ཡིན། རྒྱུ་མཚན་དེ་འད་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཡིད་ཆེས་མེད་ཟེར་བ་ཡིན། ང་ཚོར་ཡག་པོ་བེད་ཀི་མེད་ཟེར་བ་དེའང་། ཁོ་རང་ཚོས་དེ་
ག་རང་བེད་ཀི་འདུག་བསམ་ནས་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་དེ་ག་རང་གི་ཐོག་ནས་གོ་བ་དེ་ལེན་གི་ཡོད། དེ་འད་ཡིན་དུས། དེ་ནོར་ཡོད་མ་
རེད་ཅེས་ཞུ་ཤེས་ཀི་མི་འདུག ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་པོ་དེ་ཚོས་ཁོག་པའི་ནང་ལ་གཅིག་དན་ཀི་ཡོད་མེད་དེ་ང་ལ་མངོན་
ཤེས་མེད་ཙང་ར་བ་ནས་ཤེས་ཀི་མི་འདུག ཡིན་ནའང་བཤད་སྟངས་དང་ལས་སྟངས་ལ་བལྟས་འོང་དུས་ང་ཚོར་ཡག་པོ་ཞིག་བེད་
ས་རེད་སྙམ་པའི་བསམ་བོ་དེ་མེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡིན། དོན་དག་གཉིས་པ་དེ་ང་རང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ར་བ་དེའི་ནང་ནས་སི་
མོས་ཀིས་ཐག་གཅོད་གནང་སྟེ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ངེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པའི་སིད་བྱུས་དེ་གཞུང་
འབེལ་གི་སིད་བྱུས་རེད། དེ་ཡིན་པ་དེ་གསལ་པོ་ཤེས་ཀི་ཡོད། དེའི་གྲུབ་འབས་དེ་ཚོ་བཤད་འོང་བའི་སྐབས་སུ། བཀུར་འོས་སི་
འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་ང་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ལ་སོང་ནས། བོད་ལ་འགོ་ཆོག་པའི་ལག་འཁེར་དེ་འད་བངས་ཏེ་སོང་ནས་བུ་ཕྲུག་དེ་
འད་ཡར་ཁྲིད་འོང་སྟེ། དེ་ཚོ་དབུ་མའི་ལམ་གི་གྲུབ་འབས་རེད་དེ་འད་གསུང་མཁན་ཡང་སྔོན་མ་བྱུང་བ་རེད། དེ་འད་ཡིན་རྒྱུ་རེད། 
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ངས་ཡག་པོ་ཤེས་ཀི་མེད། དེ་ཚོ་མ་འོངས་པར་བེད་སོད་ལོག་པ་ཞིག་བཏང་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེའི་ཉི་མ་དེ་ལ་ང་ཚོའི་གྲུབ་
འབས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ཐེ་ཚོམ་ཡིན། ཡིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལ་བཀའ་མོལ་ཁ་ཤས་ཤིག་བསམས་
བསད་ཡོད་ནའང་ཞུ་མ་ཐུབ་པར། ཡང་ཁ་ཤས་ཤིག་དན་ཡོད་ནའང་ཞུས་ན་མ་འགིག་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཡོང་གི་འདུག དེ་
འད་ཡིན་དུས། སྐབས་རེ་ཞུ་མ་ཐུབ་པ་དེ་འད་ཡོང་གི་འདུག དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དེ་ཚོ་གྲུབ་འབས་ཤིག་
ལ་བརི་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། དཀའ་ལས་ཁག་པོ་མེད་དམ་དེ་འད་བསམ་གི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་ཞེས་
མང་པོ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། གནད་དོན་དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ཡོད་ན། གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་ནང་ནས་རྒྱལ་
གཅེས་དཔའ་བོ་ཞིག་གིས་ཚེ་སོག་ཀང་གཏའ་མར་བཞག་པའི་འབོད་ཚིག་དེ་ཚོ་ཡང་། རང་རང་གིས་འདོད་པ་དང་བསྟུན་ནས་ཕར་
བཟོ་ཚུར་བཟོ་ཡར་བཟོ་མར་བཟོ། བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་རེས་ལ་དང་པོ་བཤད་པ་དེའི་རེས་ལ་ཡང་གཅིག་བཤད་དེ་གང་ཟག་
གཅིག་གིས་དེ་འད་རང་བཟོས་ཏེ་འགོ་བ་ཡིན་ན། ང་རང་གི་བསམ་བོའ་ིནང་ལ་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་བོས་གཏོང་དེ་
ཚོར་འདི་ནས་རེད་མོ་རེད་རྒྱུ་དང་བེད་སོད་གཏོང་བའི་འཁོར་ཡུག་ཅིག་ལ་ཁྲིད་འགོ་གི་མི་འདུག་གམ་བསམ་པའི་ཚོར་སང་འད་
ཡོང་གི་འདུག དེ་ཚོ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་མི་འདུག མདོར་བསྡུས་ཏེ་བཤད་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡིད་ཆེས་མེད་ཅེས་གསལ་པོ་
བཤད་རྒྱུ་ཡིན། གོང་དུ་ཡང་དེ་བཤད་ཡོད། ད་ལྟ་ཡང་དེ་ག་རང་བཤད་ཀི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཡང་ཡིད་ཆེས་ཐུབ་ས་མ་རེད། དེ་
ཡིན། དེ་ནས་དེ་མ་ཡིན་པའི་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་བཤད་རྒྱུ་ཡོད་དེ། རེས་མ་ཞིག་ལ་གོ་སྐབས་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་
རེ་ཆེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
མཐའ་མ། སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སོན་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་གཡུ་སོན་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། ཕག་རོགས་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གོང་དུ་བསམ་བོའ་ི
ནང་ལ་ཡོད་པ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་འད་པོ་འད་པོ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་མི་དགོས་པར་བསམས་ཏེ་དང་པོ་
ནས་ལག་པ་བརངས་མེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། སྔོན་ལ་མང་པོ་ཞིག་གསུང་ཚར་བ་དག་བསར་འདོན་བེད་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་
རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་གནས་ཚུལ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་རང་ཚོའི་གོས་ཆོད་གོས་
འཆར་དེ་ཚོ་ཚང་མར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་༸པཎ་ཆེན་ཀུན་གཟིགས་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ན་དྲུག་ཙམ་ནས་འཛིན་
བཟུང་བས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོད་མེད་ལ་ཤེས་རྟོགས་མེད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཉེ་ཆར་གསར་
འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་ནག་གིས་བཤད་ཀི་ཡོད་རེད་ཅེས་༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་གཟུགས་བདེ་ཐང་ཡིན་པ་བརྒྱུད་ལམ་
ཁག་ཅིག་ཏུ་འདོན་གི་འདུག གལ་སིད་དེ་དངོས་ཡོད་ཡིན་ན། ང་ཚོ་རྒྱལ་སིའི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་
རེད། ག་རེ་ཡིན་ནའང་བདེན་པ་ར་སོད་ཅིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀི་འདུག་མ་གཏོགས། ཁོ་རང་ཚོས་བཤད་པ་དེ་ལ་མཚམས་
མཚམས་སུ་སེམས་འཚབ་ཅིག་འདུག ང་ཚོའི་ད་ལྟའི་བ་ཆེན་རྣམ་པའི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པ་ལ་
ཡང་དེའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ག་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་སྙམ་པ་དེ་དངངས་སྐྲག་སེ་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རེད་འདུག སིར་ན་
ང་ཚོའི་གོས་ཆོད་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་དེ་ལ་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་ཛ་དག་པོ་ཞིག་བརིས་ཏེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
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ཡིན་ན་བདེན་པ་ར་འཕྲོད་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ང་ཚོས་ད་ལྟའི་ཆར་ཛ་དག་གི་
གནས་སྟངས་རེད། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་མང་པོ་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་དེ་ཞུ་མི་དགོས་པ་
འད་པོ་ཞིག ཁོ་རང་ཚོའི་ཆོས་སེམས་དང་སྙིང་སྟོབས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་གནས་
སྟངས་འདིར་བོད་ནང་ཛ་དག་གི་གནས་སྟངས་ཆགས་པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོའི་བཙན་བོལ་ནང་གི་གནས་སྟངས་དེ་སྔོན་མའི་ཛ་དག་
གི་གནས་སྟངས་ལ་ཡོད་པའི་སྐབས་ཀི་ལས་འགུལ་དང་། ད་ལྟའི་ལས་འགུལ་སེལ་སྟངས་དེ་ཚོ་ཉམ་ཆགས་སུ་འགོ་བསད་པ་ཞིག་
དང་། སྔོན་མ་ཡིན་ན་མཆོད་འབུལ་འད་པོ་ཞིག་བེད་ཀི་ཡོད་རེད། ད་ལྟའི་མཆོད་འབུལ་བེད་སྟངས་དེ་སྔོན་མའི་མཆོད་འབུལ་བེད་
སྟངས་ལ་བལྟས་ན་ཉམ་ཆགས་སུ་ཕིན་འདུག་པ་འད་པོ་མཐོང་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས། དེ་བོ་ཕམ་བེད་དགོས་པའི་གནས་
སྟངས་ཤིག་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་རང་ཚོས་མ་སྙོབ་པའི་ས་ཆ་དེ་ཚོར་བེད་རྒྱུ་ཅི་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོས་སྙོབ་
སའི་ས་ཆར་ངོ་ལོག་མེད་པའི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཀིས་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་
ཚང་མ་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དེ། དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་རེད་དམ་ཡོད་པ་མ་རེད། ངས་མཐོང་
སར་དེ་འད་བྱུང་མ་སོང་བསམས་སོང་། དངོས་གནས་ཀི་གནས་ཚུལ་དེ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ལྷིང་འཇགས་ཡོད་རེད་དམ། ང་
རང་ཚོས་མང་པོ་ཞིག་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དབུ་མའི་ལམ་དང་རང་བཙན་གཉིས་ཀི་བར་ལ་རོད་ལེན་བེད་པ་དེ་རྒྱ་མིས་རྒྱུད་
བསྐུལ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་ན། དེ་འད་མ་བྱུང་བའི་ཆེད་དུ་ང་ཚོས་
འགན་ཁུར་ནས་བཀའ་སོབ་ག་ཚོད་ཅིག་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ག་ཚོད་ཅིག་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་པོ་ཞིག་བཟོ་ཡི་
ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པ་དེ་དི་བ་ཞིག་རེད་འདུག 
 སིར་ན་མང་པོ་ཞིག་གིས་བཀའ་སོབ་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་བཀའ་སོབ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་གཅིག་སིལ་དེ་
ཚོའི་སྐོར་ལ་བསམ་ཤེས་གནང་སྟེ་བཀའ་སོབ་གཅིག་ཀང་གནང་མ་སོང་བསམ་པ་འད་བྱུང་བས་བོ་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་འད་ཡིན་
དུས། ང་ཚོས་ཛ་དག་པོ་ཞིག་ལ་བརིས་ཏེ་ཕག་ལས་ཤིག་མ་གནང་བར་དེ་འད་རང་བཞག་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པའི་གཞོན་སེས་དེ་
ཚོར་ཆབ་སིད་ཀི་གོ་རྟོགས་དང་། ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོང་ངམ་བསམ་པ་དང་། ཉེན་
ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་འདུག་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་ཙང་། ར་བ་འདིའི་ནང་ཡོད་པ་ཚང་མར་འགན་ཁུར་ཡོད་པས་དེ་ལ་དོ་སང་
ཞིག་དང་ཐབས་ལམ་ཞིག་འཚོལ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག 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 ད་རེས་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ་
ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་གཞི་ནས་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་ནང་ལ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་
གསལ་བཤད་ཞུ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡོད། དེ་འད་ཡིན་དུས། བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་ནང་ལ་དེ་རིང་གེང་སོང་བྱུང་ཡོད་
པ་དེའི་ཐོག་ལ་གསལ་བཤད་གནང་ཆོག་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཙོ་བོ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ནས་ད་རེས་གོད་ཆོས་གོས་འཆར་
འདིའི་ཐོག་ལ་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་དང་། གཏིང་ཟབ་པའི་ཐོག་ནས། རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། ད་ལྟའི་བོད་ནང་
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གི་གནས་སྟངས་ཡིན་ནའང་རེད། ཚོར་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་དང་དགོངས་ཚུལ་གསུངས་གནང་སོང་། དེ་
དག་གིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཡིན་ནའང་སོབ་གསོ་ཐེབས་དགོས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་བསམ་ཞིབ་བེད་དགོས་པ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་
སོང་། ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་སྦྲགས་མུ་མཐུད་ནས་མིག་དཔེ་འོས་པའི་བཀའ་སོབ་གནང་བ་ནང་
བཞིན་གིས་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
 གཞི་རའི་གོད་ཆོས་གོས་འཆར་ནང་ལ་འཁོད་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་རེད། རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་མཁན་ ༡༤༢ 
གཙོས་པའི་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རིན་པོ་ཆེས་གཙོས་པའི་བོད་ནང་གི་སྙིང་
སྟོབས་ཅན་གི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ། བཙོན་ཁང་དུ་སྡུག་བསྔལ་མྱངས་དང་མྱོང་བཞིན་པ་ཚང་མ་ལ་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་
སེད་ཡོད་ཅེས་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་མི་སེར་སེལ་ཡུལ་ལམ་ལུགས་འོག་ཏུ་གནས་
ཡོད་པ་དང་། དེ་ནང་བཞིན་ཆབ་སིད་ཐོག་ནས་དམ་དག་དང་སི་ཚོགས་ཐོག་ནས་དབེ་འབེད། དཔལ་འབོར་གི་ཐོག་ནས་དབེ་
འབེད། ཁོར་ཡུག་གཏོར་བཤིག རིག་གཞུང་ར་མེད་སོགས་འདས་པའི་ལོ་དེ་དག་ནང་ལ་བཏང་བ་རེད་ལ། ད་ལྟའང་གཏོང་བཞིན་
ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་འདུག་ཅེས་བཀའ་ཤག་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་རེད། དེ་ནས་བོད་
རང་སོང་ལོངས་དབུ་བརེས་ནས་ལོ་ ༥༠ འཁོར་སོང་ཟེར་བ་དང་། བོད་ཀི་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་གཞི་རའི་ཁོ་རང་གིས་
གསུང་སྟངས་ལ་ཆབ་སིད་ཀི་དམ་དག་སྔར་བཞིན་གནས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། གཞི་རའི་ཁོ་རང་ཚོས་ཐབས་ཇུས་དང་མ་སོང་ནའང་
བདེ་སིད་བདེ་ལེན་ཟེར་བ་ཞིག་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བདེ་སིད་བདེ་ལེན་ཟེར་ན་ག་རེ་ཟེར་གི་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། སད་རྒྱུ་དེ་བདེ་
སིད་སད་རྒྱུ་རེད་ཟེར། ལེན་རྒྱུ་དེ་བདེ་འཇགས་ལེན་རྒྱུ་རེད་ཟེར། གཞི་རའི་ཁོ་རང་ཚོས་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོས་གཙོས་པའི་བོད་ཀི་
ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལ་འཛུགས་སྐྲུན་གི་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པའི་སྐོར་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད་རེད། མི་མང་
ལ་ཐོབ་ཐང་སོད་ཀི་ཡོད། མི་མང་ལ་བདེ་སིད་སོད་ཀི་ཡོད། ང་ཚོ་ཚུར་ལེན་རྒྱུ་བདེ་འཇགས་ལེན་གི་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་ནག་གིས་བཤད་
ཀི་ཡོད་རེད། དེ་དག་རྒྱ་ནག་ཁོ་རང་ཚོས་ཐབས་ཇུས་དང་མ་སོང་ནའང་ལག་བསྟར་བེད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཆགས་
འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་འད་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་ཐབས་ཇུས་དེ་ལ་མུ་མཐུད་ནས་གདོང་ལེན་བེད་དགོས་རྒྱུ་གཅིག་
དང་། དེ་ག་ནང་བཞིན། དབུ་མའི་ལམ་དང་ཞི་བའི་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་གོས་མོལ་བས་ཏེ་བོད་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སིད་བྱུས་རེད་ལ། སི་འཐུས་ཡིན་ནའང་རེད། གོས་ཚོགས་ཡིན་ནའང་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སིད་
བྱུས་དེ་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་བེད་དགོས་རྒྱུ་དེ་བཀའ་ཤག་ལ་དམིགས་བསལ་འགན་ཡོད་རེད་ལ། དེའི་ཐོག་ལ་
སྔར་བཞིན་དམ་བཅའ་གཙང་མ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གཞི་རའི་གསལ་
བཤད་གནང་དགོས་པ་དག་བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་ཐུབ་པར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་དོན་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་དུས་ཚོད་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་གཞུང་འབེལ་གི་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་
གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
འདི་ཡན་ཆད་ཀིས་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། དང་པོ་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་
དགག་བ་ཡོད་དམ། མེད་སྟབས། འདི་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན། འདི་ཡན་ཆད་དེ་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་
སེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་གི་ལས་རིམ་དེ་ཟིན་པ་ཡིན། སང་ཉིན་ནས་ལས་རིམ་ཁག་ཅིག་དེ། ལྷན་ཁང་སོ་སོའ་ིལས་བསོམས་
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དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ལས་བསོམས་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་གིས་ཞིབ་བཤེར་བ་རྒྱུའི་ལས་དོན་ནང་ལ་དེ་སྔ་དང་བསྡུར་
ན། ཕྲན་བུ་ཞིག་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་རིང་བལྟ་ཚོད་ཅིག་བེད་ཀི་ཡིན། ར་བའི་འཛིན་སོང་བཀའ་
ཤག་ནས་ཚུར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་རེད། དེ་ནས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་གཉིས་ཀིས་གོས་བསྡུར་བས་ཏེ་ལྷན་ཁང་རེ་རེའི་ཐོག་མར་ཆུ་
ཚོད་གསུམ་གསུམ་གཏོང་རྒྱུ་བས་པ་རེད། གལ་སིད་ལྷན་ཁང་དེའི་ནང་ལ་ད་དུང་དི་བ་གཏོང་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་ན། དུས་ཚོད་རེས་སུ་
གོ་སྐབས་སོད་རྒྱུ་བས་པའི་ཐག་གཅོད་ཅིག་བྱུང་བ་རེད། སང་ཉིན་ནས་ལས་བསོམས་སེབས་པའི་སྐབས་སུ་སི་འཐུས་རེ་རེ་ལ་དི་
བ་གཉིས་གཉིས་ཀི་གོ་སྐབས་དང་པོ་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་རེས་སུ་ལྷག་མ་ག་རེ་ཡོད་ནའང་དུས་ཚོད་རེས་མ་ཞིག་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་
རྒྱུ་བས་པ་ཡིན། དེ་འད་ཡིན་དུས། དི་བ་ག་རེ་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། གལ་གནད་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་པའི་དི་བ་གཉིས་
གཉིས་མ་གཏོགས་གཏོང་ཆོག་གི་མེད། དེའི་རེས་སུ་རིམ་པས་དུས་ཚོད་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན། རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པར་འཇགས་རྒྱུའི་
ཆེད་དུ། དེ་ནས་རིམ་པས་སེབས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་སྟེ། དེའི་ནང་ནས་གལ་གནད་ཆེ་བ་དག་བཏོན་ནས་གནང་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 སང་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡིན། 
 
 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཐུན་དང་པོ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
དེ་རིང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་  ༩ ཚེས་ ༡༦ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ 
པའི་ལས་ཉིན་གཉིས་པ་ཆགས་བསད་ཡོད། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དང་པོ། དི་བ་དིས་ལན། དི་བ་ཨང་ ༡ པོ། དི་བ་གནང་མཁན་སི་
འཐུས་ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
 

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

དི་ཤོག 
དི་བ་ཨང་  ༡ 

གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༢༥ བར། 
དི་བ་གནང་མཁན་སི་འཐུས། ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས། 
དིས་ལན་གནང་མཁན། དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
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བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང།  ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་ལེའུ་བདུན་པའི་དོན་
ཚན་ ༢༢ པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་གཤམ་གསལ་སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བར་བཀའ་ལན་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ། 

བཀའ་ཤག་གོང་མའི་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་གི་སིད་བྱུས་ཐོག་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་གནང་རྒྱུར་ལོ་རེར་དངུལ་རིས་ས་ཡ་
དང་ས་ཡ་བཏང་གནང་ཡོད་པ་དང།  ལྷག་པར་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་བཞི་པས་ཀང་སིད་བྱུས་དེ་ཉིད་མུ་མཐུད་ཕག་བསྟར་
གནང་སད་ལོ་ལྟར་དངུལ་རིས་ས་ཡ་མང་པོ་ཞུས་ཡོད་སྟབས། 
༡༽ སོལ་རྒྱུན་ཐོག་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་མུ་མཐུད་གནང་མཁན་གཞིས་ཆགས་གང་དང་གང་ནང་ཡོད་དམ། 
༢༽ བཀའ་ཤག་འདིའི་དུས་ཡུན་ནང་ཇི་ཙམ་མང་དུ་ཕིན་ཡོད་དམ། 
༣༽ གལ་སིད་མང་དུ་ཕིན་མེད་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའི་སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་

ཨང་ ༡ པོའ་ིལན། 
༡ སོལ་རྒྱུན་ཐོག་ས་ཞིང་འདེབས་ལས་བེད་བཞིན་པ་གཤམ་གསལ། 
 ཀ བང་ཤར་གཞིས་ཆགས་བཞི། 
 ༡ མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གིང་། 
 ༢ ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་གིང་། 
 ༣ བསྟན་འཛིན་སྒང་། 
 ༤ ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གིང་། 
 ཁ དབུས་གཞིས་ཆགས་གཉིས། 
 ༡ ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གིང་། 
 ༢ མན་སར་ཕན་བདེ་གིང་། 
 ག ལྷོ་གཞིས་ས་གནས་ཁག་ལྔ་། 
 ༡ མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གིང་། 
 ༢ སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ། 
 ༣ སྦེལ་ཀོབ་བདེ་སར། 
 ༤ ཀོ་ལི་གྷལ་དོན་ལྡན་གིང་། 
 ༥ སྦེལ་ཀོབ་སེ་ལྡན་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦྱོང་བརར་ཁང་བཅས། ཁོན་བསོམས་ས་གནས་ཁག་ ༡༡ ཡིན་ཞུ་རྒྱུ། 
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༢ སེས་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བེད་མཁན་གཞིས་ཆགས་མང་དུ་ཕིན་མེད། 
༣ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཁབ་ཁོངས་སོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ཆེ་ཁག་ ༡༢ ཡོད་ཁོངས་ནས་གོང་གསལ་ལྟར་གཞིས་

ཆགས་ཁག་ ༡༠ དང་སྦེལ་ཀོབ་ཞིང་འབོག་ཕུད། ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གིང་དང་། སྦན་ར་ར་ནོར་རྒྱས་གིང་། དེ་
མཚུངས་སོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ཆུང་ཁག་བདུན་ནས་སྦིར་ཁུལ་གཞིས་ཆགས་གསུམ་དང། ཧར་སར་པུར་འདོད་རྒུ་
གཡུལ་རྒྱལ་གིང་། པུར་ཝ་ལ་ས་ས་གཞིས་ཆགས། སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ། ཌོ་ལན་ཇི་བོན་གཞིས་བཅས་ལ་ས་གནས་ཀི་
གནས་བབ་དང་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་གང་ཅིའི་ཆ་ནས་སེ་ལྡན་སོ་ནམ་ཐོག་དམིགས་བསལ་ལས་འཆར་འགོ་
འཛུགས་ཞུས་མེད། ནང་སིད་བཀའ་བོན་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ལ།། 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
སིར་བཏང་སེས་ལྡན་སོ་ནམ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འཕྲོས་དོན་དི་བ་ག་རེ་གནང་བ་ཡིན་
ནའང། དི་བ་དངོས་གཞི་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༡ པོའ་ིལན་འདེབས་ནང་ལ་ད་ལྟ་གཞིས་ཆགས་ཁག་བཅུ་དང་དེའི་
མཉམ་དུ་སྦེལ་ཀོབ་སེས་ལྡན་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦྱོང་བརར་བཅས་བཅུ་གཅིག་ཡོད་ཅེས་གསུང་གནང་འདུག དེའི་ནང་ནས་ད་ལྟ་
གཞིས་ཆགས་ཡོངས་རོགས་ཀི་མཚན་འབོད་པ་བཞིན་རེ་རེ་བས་ནས་འབོད་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས། འདེབས་བཞིན་པའི་
གཞིས་ཆགས་བཅུ་གཅིག་ནང་ནས་བཅུ་པོ་དེ་དག་གིས་གཞིས་ཁིམ་དང་གཞིས་མི་ག་ཚོད་ཙམ་གིས་འདེབས་ཀི་ཡོད་དམ། 
གཞིས་ཆགས་ནང་དུ་ཡོད་པའི་གཞིས་མི་ག་ཚོད་ཙམ་གིས་འདེབས་གནང་གི་ཡོད་དམ། སིར་བཏང་འདིར་གཞིས་ཆགས་རང་གི་
གངས་ཚད་ཅིག་མ་གཏོགས་བཀོད་ཡོད་པ་མ་རེད།  
 དེ་ནས་དི་བ་གཉིས་པ་དེ་ལ། སོ་ནམ་འདེབས་ལས་གནང་བཞིན་པ་དེའི་ནང་དུ་སོ་ནམ་སོལ་རྒྱུན་ཞིང་ལས་ཀིས་ཐོན་
ཁུངས་གང་དང་གང་འདེབས་ལས་གནང་གི་ཡོད་དམ།  
 གསུམ་པ་དེ་ལ། སྔར་ནས་ད་ལྟ་མུ་མཐུད་དེ་འདེབས་བཞིན་པའི་འཕན་འབས་ག་རེ་ག་རེ་ཡོང་གི་ཡོད་དམ། ཕན་འབས་
དེ་དང་མཉམ་དུ་ལོ་བཅུ་ཙམ་ཕིན་པ་ཡིན་སྟབས་ཁྲོམ་ར་ག་ཚོད་ཙམ་འཚོལ་ཐུབ་ཡོད་དམ།  
 དེ་བཞིན་དི་བ་བཞི་པ་དེ་ལ། འདེབས་བཞིན་པའི་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་གིས་གཞིས་ཆགས་སོ་སོའ་ིནང་དུ་སོལ་རྒྱུན་སོབ་
སྟོན་པ་གཞིས་ཆགས་གང་དང་གང་དུ་ཡོད་དམ། དེ་བཞིན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གོང་མ་ལའང་སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཕུལ་བ་
ཡིན། དེ་རིང་སར་ཡང་འབུལ་རྒྱུ་འདིའི་ནང་དུའང་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་དེ་ད་ལྟ་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་འདེབས་བཞིན་པའི་གཞིས་ཆགས་
ཡོངས་རོགས་རྒྱ་གར་གི་མངའ་གཞུང་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་ཤ་སྟག་ནང་དུ་ཡོད་ཙང་། ང་རང་ཚོ་རང་རང་མ་ཡིན་
པར་འབེལ་ཡོད་མངའ་སེའི་གོང་སེའི་རོང་སེ་ལས་ཁུངས་ཀི་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་དང་འབེལ་ལམ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བར་གང་དང་གང་
གནང་ཡོད་དམ། དེ་བཞིན་གཞིས་ཆགས་དེ་རང་གི་ནང་དུ་འདེབས་ལས་གནང་མཁན་འདས་པའི་ལོ་བཞིའི་ནང་དུ་སྔོན་མ་ཕིར་
འཐེན་གནང་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་ལོ་བཞིའི་ནང་དུ་འདེབས་ལས་གནང་བའི་གཞིས་ཆགས་དེ་དག་གི་ནང་ནས་བཀའ་
ཤག་འདིའི་སྐབས་སུ་ཕིར་འཐེན་གནང་མཁན་གང་ཚོད་བྱུང་ཡོད་དམ། ད་ལྟ་འདེབས་ལས་གནང་བཞིན་པའི་སོལ་རྒྱུན་ཡོངས་
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རོགས་ལོ་ལྟར་སྔོན་རིས་ཞུས་ཀི་ཡོད་སྟབས། སྔོན་རིས་དེ་མཐུན་འགྱུར་སྦྱར་རྒྱུར་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་མུ་མཐུད་ནས་སྔོན་
རིས་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་བཞིན་པ་རེད། མ་འོངས་པ་ལའང་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནས་དཔལ་འབོར་མཐུན་འགྱུར་སོན་ལུས་དང་
བཅས་པ་མཐུན་འགྱུར་སྦྱོར་མ་ཐུབ་པར་དུས་ཚོད་ཅིག་ལ་རང་ཁ་རང་གསོ་བས་ཏེ། མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཐབས་ཀི་ཐབས་བྱུས་
གང་ཡོད་དམ།  
 དེ་ནས་དི་བ་གཉིས་པའི་ལན་འདེབས་ནང་དུ། སེས་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བེད་མཁན་མང་དུ་ཕིན་མེད་ཅེས་
གསུངས་པ་ཡིན་སྟབས། ལོ་བཞིའི་ནང་ལ་ཡོད་བཞིན་པ་དེ་མ་ཡིན་པར་གཞན་ཁག་གི་ནང་དུ་མང་དུ་མི་འགོ་བའི་རྒྱུ་རེན་ག་རེ་
བས་ནས་རེད་དམ། འཛིན་སོང་གིས་འབད་བརོན་མ་གནང་བ་རེད་དམ། ཡང་ན་ད་ལྟ་འདེབས་བཞིན་པའི་གཞིས་ཆགས་དེ་ཚོའི་
ནང་དུ་འདེབས་ལས་གནང་མཁན་ཚོའི་གྲུབ་འབས་བཟང་པོ་ཞིག་ལ་མ་གཟིགས་ནས། སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་གནང་
མཁན་མ་ཡིན་པའི་རས་ལུས་བརྒྱབས་ཏེ་འདེབས་ལས་གནང་མཁན་ཚོས་དམིགས་དཔེ་བཟང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་མ་རེད་དམ། 
སྐུལ་ལྕག་ཐེབས་ཡོད་མ་རེད་དམ།  
 དེ་ནས་འདིར་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ནང་མང་དུ་མི་འགོ་བའི་རྒྱུ་རེན་ཁ་ཤས་ཤིག་གསུངས་གནང་འདུག གཞིས་ཆགས་
ཁག་ཆེ་བ་དང་ཆུང་བ་བཅས་གསུངས་འདུག དེའི་ནང་དུ་ད་ལྟའི་གཞིས་ཆགས་ཆུང་བ་དེ་དངོས་གནས་བས་ན་སོལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་
གི་ནང་ལ་ཕེབས་བདེ་བ་དང་སྟབས་བདེ་བ་རེད། ལྷག་པར་དུ་གོང་དུ་གཞིས་ཆགས་མཚན་འབོད་གནང་བཞིན་པ་དེ་དག་གི་ས་
ཁུལ་ཡང་མངའ་སེ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་སོལ་རྒྱུན་ཡག་པོ་ཞིག་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ། དེ་ནས་མིག་དཔེ་བཟང་པོ་ཞིག་ག་རེ་བས་ནས་ལེན་
ཐུབ་ཀི་ཡོད་མ་རེད་དམ། གནས་བབ་ལ་གཟིགས་ནས་ཚོད་ལྟ་ག་རེ་བས་ནས་གནང་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད་དམ།  

དེ་ནས་ད་ལྟ་ལྷོ་སིའི་གཞིས་ཆགས་ཀི་ནང་དུ་སྦེལ་ཀོབ་སེས་ལྡན་སོ་ནམ་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦྱོང་བརར་ཟེར་བའི་ས་ཁུལ་དེ། 
ད་ལོའ་ིསྔོན་རིས་བཀའ་ཁྲོལ་གི་ནང་དུ་ཕལ་ཆེར་འབྱུང་འགྱུར་དེ་མཇུག་བསིལ་ཏེ། ང་ཚོའི་ལས་བེད་ཟུར་པ་ཚོ་ལ་ལས་ཤག་སྐྲུན་
རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ས་ཁུལ་དེའི་ངོ་བོ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་བསམས་སོང་། བས་ཙང་དེ་མུ་མཐུད་ནས་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་
དེ་དག་མི་དགོས་པའི་གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད་དམ། ཡང་ན་རང་འཇགས་མུ་མཐུད་ནས་ས་ཁུལ་གཞན་ཞིག་ཏུ་གནས་
ཀི་རེད་དམ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག འཕྲོས་དོན་དི་བ་དོན་ཚན་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་དིས་ཡོད། བཀའ་ལན་མ་བྱུང་བ་ཡིན་
ན། ཡང་བསར་དི་བ་འདི་ཆོག་པའི་གོ་སྐབས་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ། དཔལ་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
འཕྲོས་དོན་དི་བ་དང་པོའ་ིནང་ལ་དི་བ་ ༡༠ བྱུང་སོང་། གནད་དོན་ཁག་ཅིག་དི་བ་དང་པོ་ནས་གཏོང་བཞག་པ་ཡིན་ན། ལྷན་ཁང་
ནས་ལན་རྒྱག་རྒྱུ་སྟབས་བདེ་བ་ཡོད་པ་རེད། ཞིབ་ཕྲ་ལེན་དགོས་བྱུང་བ་ཡིན་ན་རེས་སུ་ལན་སོད་རྒྱུ་མ་གཏོགས། འབེལ་ཡོད་
བཀའ་བོན་གིས་ལན་ཏག་ཏག་ཅིག་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། མ་འོངས་པར་དེའི་ཐད་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་
དགོས་འདུག བཀའ་ལན་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་འདི་ནས་མར་ཐོ་ཞིག་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ཏེ། དི་བ་དང་པོའ་ིནང་དོན་བཅུ་དེ་རག་ཐུབ་མ་སོང་། 
གལ་ཏེ་ལྷག་པ་བྱུང་ན་ཡང་བསར་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་། གང་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་གོས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་ནས་ཁ་གསལ་ཞུ་
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རྒྱུར་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡིན། དང་པོ་འདིར་མིང་ཐོ་ཡོད་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་འདིའི་མིང་ཙམ་མ་གཏོགས་གནས་སྟངས་གང་
འད་རེད། གཞིས་ཆགས་རེ་རེའི་ནང་ལ་འདེབས་ལས་བེད་པའི་ས་ཆ་ག་ཚོད་དང་། མི་ག་ཚོད་ཡོད་པ་འཁོད་མི་འདུག དེ་ཤེས་
དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་སོང་། སིར་བཏང་གོས་ཚོགས་ཀིས་མཁེན་གི་རེད་ལ། འདིར་མ་འཁོད་པ་དེ་དི་བའི་ནང་དུ་
མེད་ཙང་མ་འཁོད་པ་རེད་མ་གཏོགས་མ་ཞུས་པ་མིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ལོའ་ིསེས་ལྡན་སོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་
ས་ཞིང་འདེབས་ལས་བས་པ་དང་། ཁིམ་ཚང་གི་གནས་སྟངས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན། སིར་བཏང་ལས་བསོམས་རྒྱས་པའི་ནང་
དུ་ཆ་ཚང་གཅིག་ཡོད་པ་རེད། གཅིག་བདེ་སིད་སར་གསོའ་ིསེས་ལྡན་འགོ་བཙུགས་པའི་དུས་དེ་ད་ལྟ་གནང་བཞིན་པ་འདི་ ༢༠༠༧ 
དང་ ༢༠༠༩ བར་ནས་འགོ་བཙུགས་བཞག་པ་ཞིག་རེད། ཁིམ་ཚང་གསུམ་འདུག ཁིམ་ཚང་གསུམ་དེའི་ཨེ་ཀར་འདེབས་ལས་
བེད་སའི་ས་ཞིང་དེར་ཨེ་ཀར་ ༣་༠༧ འདུག གཉིས་པ་དེར་ཀོ་ལི་གྷལ་དོན་ལྡན་གིང་འདི་ལ་ ༢༠༠༥ ལོར་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། 
དེའི་ནང་ལ་ ༢༠༡༤་་་༢༠༡༥ ལོར་ཁིམ་ཚང་གངས་དྲུག་དང་། འདེབས་ལས་བེད་པའི་ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༡༦་༢༤ འདུག དེ་ནས་
མན་སར་ཕན་བདེ་གིང་ལ་ ༢༠༠༢ ནས་འགོ་བཙུགས་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་ཁིམ་ཚང་ ༢༧ ཡོད། ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ལོའ་ིལས་
བསོམས་དང་མཐུན་པ་བས་ན། ཁིམ་ཚང་ ༢༧ གིས་འདེབས་ལས་བེད་པའི་ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༢༣༡་༡༥ ཡོད། ཏི་ཛུ་དར་རྒྱས་
གིང་དུ་ ༢༠༠༨༌༌༌༠༩ ལོར་འགོ་འཛུགས་གནང་ཡོད། ཁིམ་ཚང་ ༡༢༢ དང་། འདེབས་ལས་བེད་པའི་ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༦༠༠ ཡོད། 
དེ་ནས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གིང་དུ་ ༢༠༠༧ དང་ ༢༠༡༠ བར་འགོ་འཛུགས་གནང་འདུག ད་ལྟ་ཁིམ་ཚང་ ༣༢༥ ཡིས་འདེབས་ལས་
བེད་པའི་ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༨༥༦ ཐོག་ལ་སེས་ལྡན་འགོ་བཞིན་ཡོད། དེ་ནས་ཨོ་རི་ས་ཕུན་ཚོགས་གིང་དུའང་ ༢༠༠༦ དང་ ༢༠༡༠ 
ནང་ལ་འགོ་བཙུགས་ཡོད། དེའི་ནང་ལ་ཁིམ་ཚང་གངས་ ༡༤ དང་འདེབས་ལས་བེད་པའི་ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༦༠་༣༠ ཐོག་ལ་སེ་
ལྡན་འགོ་བཞིན་ཡོད། དེ་ནས་སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ་ལ་ ༢༠༠༨ ནས་འགོ་བཙུགས་ཡོད། དེའི་ནང་ལ་ཁིམ་ཚང་ ༡༠ ཡོད། 
འདེབས་ལས་བེད་པའི་ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༥༡་༣༧ ཐོག་ལ་སེས་ལྡན་འགོ་བཞིན་ཡོད། དགུ་པ། མེའོ་ཆོས་འཕེལ་གིང་ལ་ཁིམ་ཚང་ 
༦༦ དང་། འདེབས་ལས་བེད་པའི་ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༧༩ ཡོད། བསྟན་འཛིན་སྒང་ལ་ཁིམ་ཚང་གི་གངས་གསལ་པོ་ཞིག་འཁོད་ཐུབ་
མི་འདུག ཡིན་ནའང་ས་ཞིང་ཁོན་བསོམས་ ༣༩༢་༣༠ ཡོད། ར་ཝང་ལ་ཀུན་ཕན་གིང་ལ་ཁིམ་ཚང་ ༡༠ འདུག དེའི་འདེབས་ལས་
བེད་སའི་ས་ཞིང་ཨེ་ཀར་ ༡༠ ཆགས་ཀི་འདུག ཁོན་བསོམས་པས་ ༢༠༡༤༌༌༌༢༠༡༥ ནང་ལ་ཁིམ་ཚང་རང་བརིས་ན་ཁིམ་ ༥༨༢ 
དང་འདེབས་ལས་བེད་པའི་ས་ཞིང་ཁོན།  ༢༣༧༥་༤༣ འདུག ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་ནས་ ༢༠༡༢ ལོར་ནས་འགོ་འཛུགས་
ཐུབ་པ་དེ་མེའོ་ལ་ཨེ་ཀར་ ༧༩ ཙམ་མ་གཏོགས་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་ཐོན་འབབ་དེ་གང་དང་གང་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། སིར་ལས་བསོམས་ནང་ལ་ཡོད་པས་རག་ཙམ་
ཞུས་ན་མ་འགིག་པ་གང་ཡང་མི་འདུག སོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ ༡༡ ནང་ལ་ཁིམ་ཚང་ ༥༨༣ ནས་ཁོན་བསོམས་ཨེ་ཀར་
གངས་ ༢༣༧༥་༣༨ སྟེང་སེས་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བེད་བཞིན་ཡོད། སེས་ལྡན་འབས་ལོ་གཅིག་ལ་ཀུན་ཌལ་ Quintal 
༧༨,༧༡༠ བས་ཀི་ཡོད། ལས་བསོམས་བསྡུས་པའི་ཤོག་གངས་ ༡༠ པའི་ནང་དུའང་ཡོད་དེ། ཨ་ཤོམ་(མ་རྨོས་ལོ་ཏོག) ཀུན་ཌལ་ 
༡༢༢༧༤་༦༠ ཡོད། ཞོག་ཁོག་ཀུན་ཌལ་ ༢༡༢ ཡོད། མོན་ཆ་ཀུན་ཌལ་ ༤༨༠ དང་སན་མ་ཀུན་ཌལ་ ༥༡༧༡ དང་། གྷ་སེར་ཀུན་
ཌལ་ ༤༧༠༠ གྷ་སྨུག་ཀུན་ཌལ་ ༧༩༦༠ དང་བལ་ཡུག་ཀུན་ཌལ་ ༡༢༠༢༥ དང་། པད་དཀར་ཀུན་ཌལ་ ༧༧༩༠། གོ་ཀུན་ཌལ་   
༤༥༦ སོགས་ཁོན་བསོམས་ཀུན་ཌལ་ ༡༥༢༡༢༢༌༦༠ ཐམ་པ་ཐོན་གི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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དེ་ནས་ས་གནས་ཀི་མངའ་སེ་གཞུང་སོ་སོའ་ིནང་ལ་སེས་ལྡན་གི་ལས་གཞི་དང་། དེ་ཚོའི་ནང་ལ་མཉམ་ཞུགས་དང་གོ་སྐབས་
བངས་དགོས་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། ད་བར་མང་ཆེ་བ་ང་ཚོའི་ས་ཆ་ཁག་ལ་བོད་མིའི་ལྟ་སོང་བེད་པའི་སིད་བྱུས་
རང་ལ་ཤུགས་རྒྱག་པ་དང་། སིད་བྱུས་དེའི་མངའ་སེ་སོ་སོས་ངོས་ཤེས་གཙང་མ་ཞིག་བྱུང་ན་རང་བཞིན་གིས་ཞིང་པ་དེར་རིམ་པ་
གཉིས་པའི་ཐོག་ཆ་ཤས་ཆ་ཚང་ཞིག་ལེན་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བེད་ཀི་ཡོད།  
 དེ་ནས་བཀའ་ཤག་འདིའི་སྐབས་འདིར་མར་ཐོན་འགོ་མཁན་གི་ཁིམ་ཚང་ག་ཚོད་བྱུང་སོང་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ང་རང་གིས་ནམ་རྒྱུན་ལས་ཀ་བེད་སྟངས་ནི། བཀའ་ཤག་གོང་མའི་སྐབས་ལ་ག་རེ་བྱུང་འདུག ད་
ལྟའི་བཀའ་ཤག་སྐབས་སུ་ག་རེ་བྱུང་འདུག་ཅེས་འདི་གཉིས་དབར་ང་ཚོའི་ལྷན་ཁང་གིས་ཞེ་དག་རྩུབ་བརར་བེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་། ཡིན་
ནའང་དངོས་ཡོད་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སེས་ལྡན་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་ནས་མང་དུ་ཕིན་པ་ངས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་
མེད་པ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོད།  
 དེ་ནས་སྔོན་རིས་ནང་ལ་དངུལ་མང་པོ་ཞིག་ཞུས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་མ་འོངས་པར་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ ་ི
འཆར་གཞི་འདིང་དགོས་པ་དང་། དེའི་ཐོག་ལ་ག་རེ་བེད་ཀི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་གནང་བ་རེད། ད་ལྟ་སེས་ལྡན་གི་ཐད་ཀར་ང་
ཚོས་འགོ་སོང་ཆེན་པོ་གཏོང་ས་དེ་ག་རེ་ཆགས་ཀི་འདུག་ཞུས་ན། སེས་ལྡན་འདེབས་ལས་ཡིན་པའི་ལག་འཁེར་ organic 
certificate འདི་རག་ཐབས་བ་རྒྱུར་གཞུང་གི་ཐོག་ནས་མཐུན་རེན་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ཡིན་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ནང་མི་རེ་རེས་
བེད་ཐུབ་པ་ཁག་པོ་རེད། ད་ལྟ་སེས་ལྡན་གི་ལག་འཁེར་འདི་རག་པ་ལ་འགོ་སྟངས་གཉིས་ཙམ་འདུག གཅིག་འདི་རོང་དང་རོང་། 
མངའ་སེ་དང་མངའ་སེ་བས་ནས་ Certificate ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་འདུག དཔེར་ན་ལྷོ་ཕོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ཡོད་པ་དེ་དག་
ཐུན་མོང་ནས་ South Zone Organic Certificate ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད། ལག་འཁེར་དེ་སེས་ལྡན་ཡིན་པ་ཙམ་མིན་པ་རྒྱ་
གར་ནང་ལ་བཙོང་ནའང་འད། ལྷག་པར་དུ་ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རི་ཕོགས་སུ་བཏང་ཐུབ་ན། གཏོང་ཆོག་པའི་ལག་འཁེར་ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་
ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ང་ཚོས་མཐུན་རེན་གཅིག་འབུལ་གི་ཡོད། མ་འོངས་པར་འདིའི་རིགས་དགོས་ཀི་འདུག་དང་མི་འདུག་གོས་
ཚོགས་ཀིས་གཟིགས་གནང་ནས། མར་བཅག་དགོས་པའི་འོས་བབ་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན་བཅག་ཆོག་པ་རེད། འཚམས་རེ་ང་
ཚོས་ཤེས་ཀི་མི་འདུག་ལ། སེས་ལྡན་གི་སྟེང་ལ་འགོ་དགོས་པ་ཞིག་ལ་མཚམས་བཞག་དགོས་པའི་དགོངས་པ་གོས་ཚོགས་ལ་
ཡོད་དམ། མེད་ན་དེའི་སྟེང་ཤུགས་རྒྱག་ཟེར་བའི་དགོངས་པ་ཡོད་དམ་ཞེས་མཚམས་རེ་གསལ་པོ་རྟོགས་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག  
 དེ་ནས་ད་ལྟ་མ་འོངས་པ་འཚོ་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡག་ཤོས་དེ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ། གོང་གི་གོས་ཚོགས་
ལའང་ཞུས་ཡོད། གཅིག་ཕན་གཅིག་གོགས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་ Save Help Group འཛུགས་ཐུབ་ན། འགོ་འཛུགས་རྒྱུའི་དངུལ་
ང་ཚོས་མཐུན་འགྱུར་ཞུས་ནས། ད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚོའི་ནང་དུ་ཡག་ཐག་ཆོད་འགོ་བཞིན་ཡོད་
པས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ིཐོག་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་དང་། དེ་བཞིན་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་མཐར་མངའ་སེ་སོ་སོའ་ིགཞུང་གི་
ལས་འཆར་ནང་དུ་ཕར་འཛུལ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ིལམ་དེའི་ཐོག་ནས་ཡོང་གི་རེད་བསམ་པ་མ་གཏོགས། ཕི་
རྒྱལ་གི་རོགས་རམ་གཅིག་པུར་བལྟས་ན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡིན་པ་རང་བཞིན་ཆགས་ཀི་འདུག 
 དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ་ལ། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་སྐབས་ལ་གཞིས་ཆགས་འཕར་མ་དེ་འདའི་ནང་ལ་སེས་ལྡན་འགོ་ཐུབ་པ་
བྱུང་མི་འདུག དེའི་རྒྱུ་རེན་གང་རེད་དམ། གཞིས་ཆགས་གཞན་དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་བཟང་པོ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་
གཞུང་གིས་དམིགས་བསལ་ལས་འཆར་མ་འགིག་པ་ཆགས་སོད་ཡོད་དམ་ཞེས་དོགས་འདི་གནང་སོང་། དེའི་ཐོག་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ད་
ལྟའི་བར་དུ་ང་ཚོའི་གནས་སྟངས་བཟང་པོ་བྱུང་མེད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་མེད། ང་ཚོའི་སེས་ལྡན་སོ་ནམ་གི་སིད་བྱུས་
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འདི་བོད་མི་ལ་འོས་ཤིང་འཚམས་པའི་སིད་བྱུས་ཤིག་དང་། འདིའི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་གཞུང་གི་ངོས་ནས་མི་མང་ལ་ངོ་
སོད་དང་མཐུན་འགྱུར། རྒྱབ་སོར་གནང་དགོས་པ་འདི་ལྷག་པར་དུ་ང་ཚོའི་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ར་དོན་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་
ཁོར་ཡུག་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན། དེའི་ནང་ནས་བོད་ནང་ལ་རྒྱ་མིས་བས་བཞག་པའི་གནས་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ནའང་། 
ང་ཚོའི་སིད་བྱུས་དེ་ང་རང་ཚོ་ལ་ཡོད་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་གང་ཐུབ་ཐུབ་བེད་དགོས་པ་དང་། བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་
འཛིན་བེད་ཀི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 གཉིས་པ་ཐད་ནས་ཁྲོམ་ར་འཚོལ་མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ད་ལྟ་གནས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནི་དངོས་འབེལ་ཆགས་པ་
ཞིག་ཡིན། དེའི་ཐོག་ལ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སེ་ཚན་ནང་དུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འགོ་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་
ཡོད། ཡིན་ནའང་ས་གནས་གཅིག་ལ་བཟང་པོ་མ་བྱུང་ན་གཞན་ལ་ཡོང་གི་མ་རེད་ཅེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ཡིན་ཡང་
ལན་འདེབས་ནང་ཞུས་པ་ལྟར། གཞིས་ཆགས་ཁག་ཆེ་བའི་ནང་དུ་འགོ་བཙུགས་མ་ཐུབ་པ་ལ་དྭགས་གཅིག་དང་། སྦན་ར་ར་
གཉིས་ཆགས་ཡོད། གལ་ཏེ་ཞིང་པས་སེས་ལྡན་ཐོག་ཏུ་འགོ་ཡི་ཡིན་ལབ་ན། བཀག་བསོམས་ཀི་ལམ་ཡོད་མ་རེད་། གཅིག་
མཚུངས་ཀི་མཐུན་འགྱུར་དང་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དང་ཞུ། དམིགས་བསལ་ལས་འཆར་འགོ་མ་བཙུགས་པ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། དང་པོ་ལ་
དྭགས་སྐོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བསོད་ནམས་གིང་ནང་དུ་ཡིན་ན། སེས་ལྡན་ཕར་བཞག་སྟེ། སོ་ནམ་ལས་གཞིས་ལ་ས་གནས་ཀི་གནམ་
གཤིས་དང་གང་ཅིའི་ཐོག་ནས་ཁག་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་མ་བས་པ་རེད། དེ་བཞིན་སྦན་ར་ར་དེ་ཁྲོམ་ར་ནས་ས་
ཐག་རིང་པོ་རེད། དེའི་ནང་ནས་དཔལ་ལྡན་དགའ་ལྡན་ཕོ་བང་གི་རོགས་རམ་མཐུན་འགྱུར་དང་སྦྲགས་ནས་ད་ལྟ་འབས་འདེབས་
ལས་ཀི་ལས་གཞི་ཞིག་འགོ་བཙུགས་ཀིས་འགོ་མུས་ཡིན། ལས་འཆར་འདི་དང་མཉམ་དུ་སེས་ལྡན་སོ་ནམ་དེའི་བར་དུ་བཅུག་ན་
གཞིས་ཆགས་ཆེན་པོ་ཞིག་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གནས་སྟངས་འད་བྱུང་མ་སོང་། ད་ལྟ་ཞུས་བཞག་པའི་གཞིས་ཆགས་ཁག་དེ་
དག་ནང་ལའང་། མི་མང་ཚོས་ང་ཚོས་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་སྙིང་སྟོབས་ཤིག་བྱུང་ན་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་རྒྱབ་སོར་བེད་ཀི་རེད་ལ། བེད་
དགོས་ངེས་ཀང་རེད་བསམ་གི་འདུག  
 དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ལན་འདེབས་དང་འབེལ་འབོད་སྐུལ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། འབོད་སྐུལ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་
ན། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་སེས་ལྡན་ཐོག་ལ་ཕེབས་ཏེ། འགོ་འཛུགས་མ་ཐུབ་པའི་ས་གནས་དེ་རྣམས་ལ་བཙུགས་པ་ཡིན་
ན་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་། གནང་ཕོགས་འདི་འད་ཞིག་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན། རེས་སུ་བགོ་གེང་ཡོང་གི་རེད་ལ། དགའ་
བསུ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་འབད་བརོན་བེད་དགོས་པ་ཡོད་ན་ཞུ་ཡི་ཡིན། ད་ལྟ་ང་ཚོས་བྱུང་མ་སོང་ཞེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
སེས་ལྡན་སོ་ནམ་གི་སོབ་སྟོན་པ་ས་གནས་གང་ལ་ཡོད་པ་དང་། ལྷོ་གཞིས་ཀི་ཞིང་འབོག་འདི་མཇུག་སིལ་བའི་བཟོ་འད་པོ་ཞིག་
དང་། དེ་ཚོ་ལས་བེད་ཀི་ལས་ཤག་བཟོ་སའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ལ་འགྱུར་གི་ཡོད་པ་དང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཉམས་
ཞིབ་པ་མི་དགོས་པ་རེད་དམ་ཞེས་དི་བ་གཅིག་ལྷག་སོང་། དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རི་སོལ་མ་མཆོག་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོ་ནམ་སོབ་སྟོན་པ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ཆེ་བ་ནང་ལ་མེད་བསམ་པ་ཞིག་མེད། གཞིས་ཆགས་
ཚང་མ་ལ་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སོ་ནམ་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་སུ། ལོ་གཅིག་གཉིས་ ཤིག་སྔོན་ལ་གོས་ཆོད་
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ཅིག་གི་ཐོག་ལ་གཞིས་ཆགས་ཚང་མ་ལ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀི་འདུག་ཟེར་དུས་བསྐོ་གཞག་ཡོད་ལ་ས་མིག་ཀང་ཡོད། ཡིན་ནའང་
འཚམས་རེ་དགོངས་པ་ཞུས་པ་ཆགས་ཡོད་མ་གཏོགས། དེའི་ཐད་ལ་དོ་སང་བེད་ཀི་ཡོད།  
 ཞིང་འབོག་གི་ས་ཆའི་ངོ་བོ་དེ་འགྱུར་གི་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་ཞིང་འབོག་ལ་ཡོད་བཞིན་པའི་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་དགུ་བཅུ་གོ་
གངས་ཤིག་ཐོག་མ་ནས་ཡོད་པ་རེད། དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ཚང་མའི་ནང་དུ་འདེབས་ལས་བེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་སྔོན་མ་ནས་
ཆགས་ཀི་མི་འདུག་ལ། ད་ལྟའང་ཆགས་ཡོད་མ་རེད། དེ་བཞིན་ཞིང་འབོག་གི་ས་ཆའི་ནང་ནས་དགོས་ངེས་ཀི་དགོན་སེ་ཁག་ལ་
གསོལ་རས་བསྩལ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་བྱུང་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་དགོས་བཞིན་པའི་ས་ཆ་ཚོ་བེད་སོད་གཏོང་བ་དང་། དེ་
བཞིན་བགེས་ཤག་ངེས་པར་དུ་རྒྱག་དགོས་རེད། བགེས་ཤག་རྒྱག་སའི་ས་ཆ་ང་རང་ཚོ་ལ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་དེའི་སྟེང་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་
ན་ཡག་ཤོས་རེད་བསམ་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་གོ་སྐབས་འདི་བངས་ཏེ། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཞུ་རྒྱུར། བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་བའི་
རིགས་རྣམས་ལ་སྦེལ་ཀོབ་ཁུལ་དུ་ང་ཚོས་ལས་གཞི་ཞིག་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་ན་སྙམ་པའི་བསམ་ཚུལ་ཡོད་པ་རེད་ལ། བཀའ་
འཁྲོལ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་སྦེལ་ཀོབ་ལ་སྔོན་ནས་ཐབས་ཤེས་ཞུས་ཏེ་ས་ཆ་ཞིག་འབུལ་མཁན་ཞིག་དང་རག་རྒྱུའི་
རེ་བ་ཀང་བྱུང་བ་རེད། དེ་མཇུག་སོང་བས་པ་རེད་དེ་རག་མ་སོང་། ལས་གཞི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་དུས་ས་ཆའི་ནང་ནས་ཞིང་
འབོག་གི་ངོ་བོར་གནོད་སོན་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་གཉིས་གསུམ་ག་ཚོད་ཙམ་ཟུར་སྟོན་བེད་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་། ཉེ་
ཆར་སྐུ་ངོ་དྲུང་ཆེ་མར་ཕེབས་ནས་དེའི་སྐོར་མ་འོངས་པར་བེད་སོད་གཏོང་དགོས་པ་ཡོང་ས་རེད། དེའི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་ཞིག་ར་བ་
ནས་ཆགས་ཀི་མེད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
འཕྲོས་དོན་དི་བ་གཉིས་པ་སི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་ཨང་ ༡ པོའ་ིཐོག་ལ་དཔའ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་བཀའ་འདི་
ཞུ་རྒྱུ་གཅིག་ཡོད། སེས་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བེད་ས་ས་ཆ་ ༢༣༧༥ ཡོད་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་དེ་གཞིས་ཆགས་སོ་
སོའ་ིལས་བསོམས་ནང་ལ་འཁོད་པ་ནང་བཞིན་གི་གངས་ཐོ་རེད་དམ། ཡང་ན་གངས་ཐོ་དེ་ལས་གཞིར་བཅོལ་ཏེ་ནང་སིད་ཀི་སོ་
ནམ་སེ་ཚན་ནས་ཞིབ་འཇུག་བས་པའི་གངས་ཐོ་རེད་དམ། གང་ཡིན་ཟེར་ན་སེས་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བས་པ་ཙམ་གིས་དེའི་
འབྲུ་རིགས་ཚང་མ་སེས་ལྡན་སོ་ནམ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། སེས་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་འདི་རས་ལུས་ཡོད་མཁན་གི་ཉེ་
འགམ་དུ་བཏབ་ཡོད་ན། འདི་ཆགས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། སོང་ཙང་སེས་ལྡན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་བརྟག་དཔད་བ་རྒྱུའི་བརྒྱུད་
རིམ་དེ་དང་སྦྲགས་ནས་འབྲུ་རིགས་གང་བྱུང་བ་དེ་སེས་ལྡན་སོ་ནམ་ཆགས་ཐུབ་པའི་གངས་ཐོ་དམིགས་བསལ་ཡོད་དམ་མེད་
ཅེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དུས་ཚོད་རིང་པོ་ཞིག་ནས་སེས་ལྡན་ཐོག་ལ་ཕེབས་པའི་ཞིང་པ་དང་ཁིམ་ཚང་། ས་ཆ་ཁོན་
བསོམས་པ་དེ་ཚོ་ས་གནས་ནས་འཆར་རིས་ ཤིག་ཡར་ཕུལ། དེ་ནས་ཡར་བསོམས་བཞག་པ་ཞིག་བྱུང་འདུག ཡིན་ནའང་དེའི་སྔོན་
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གི་གོས་ཚོགས་ཅིག་གི་ནང་ལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཁག་ཅིག་གིས་ཞིབ་ཚགས་པོ་བས་ནས་དོགས་འདི་ཕེབས་སོང་བས་ང་ཚོར་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་། མཚམས་ཤིག་ནས་ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་མཐིལ་ཕིན་པ་ཞིག་བྱུང་སོང་། འདིར་གངས་ཀ་ཕུལ་བཞག་པ་དེ་
ས་གནས་རང་ལ་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་དེ་འད་ཞིག་ཡོད་བཞག་པ་ཞིག་དང་། ཞིང་པ་ཡིན་ནའང་གངས་ཀ་དེ་ག་རང་ཡོད་ཅེས་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་
ཐམ་པ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལྷག་དོན་ལྷོ་ཕོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་རེད། དེ་ནང་བཞིན་དབུས་ཀི་གཞིས་ཆགས་ཁག་འད་པོ་ཞིག་ཡིན་ན། 
གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་སེས་ལྡན་ཁྲོམ་རའི་ནང་དུ་འགོ་ཆོག་པའི་ལག་འཁེར་ཞུས་པའི་སྐབས་ལའང་དེ་ཚོའི་རིགས་གཙང་མ་
བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། དེ་དག་གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་བསམ་གི་ཡོད། ཡིན་ནའང་བང་ཤར་ཁུལ་གི་དེ་ཚོ་ཏན་ཏན་རང་དི་བའི་
ནང་ལ་གསུངས་པ་བཞིན་དི་བའི་ནང་གི་གནད་དོན་དེ་ཚོ་རྟོགས་པའི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་གཟབ་གཟབ་
བ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
འཕྲོས་དོན་དི་བ་གསུམ་པ་སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་འཕྲོས་དོན་དི་བ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའི་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་ལ་གཞིས་ཆགས་ཁག་ནང་ལ་ཞིང་ཁ་འདེབས་ལས་བ་རྒྱུ་དེ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། རྒྱུ་མཚན་དེར་བརྟེན་ནས་སེས་ལྡན་སོ་ནམ་ཡང་འདེབས་མཁན་མང་དུ་མ་ཕིན་པ་གཅིག་མཚུངས་འད་པོ་ཞིག་ལ་
ངོས་ལེན་གནང་གི་ཡོད་དང་མེད་ཅེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག   
 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡི་ཡོད། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
འཕྲོད་དོན་དི་བ་མཐའ་མ། སི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སོལ་མ་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སོལ་མ་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། སེས་ལྡན་སོ་ནམ་གི་ཁྲོམ་ར་དེ་རག་ཁག་པོ་འདུག་
གསུངས་པ་རེད། ཁྲོམ་ར་དེ་ organic certificate མེད་ཙང་དཀའ་ངལ་སད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་ཁྲོམ་ར་མ་རག་པ་དེ་
ཚོང་པ་ཚོས་ལེན་གི་མེད་པ་རེད། དེར་ག་རེ་ཐབས་ཤེས་གཏོང་ཡོད་དམ། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁ་སང་ཚོང་འབེལ་གི་ཚོགས་འདུའི་
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སྐབས་སུ་ས་གནས་ཤིག་ནས་སྒ་སེར་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཞིག་བསམས་ཕེབས་འདུག ཚང་མས་དེར་ཧབ་ཐོབ་བརྒྱབས་སོང་། 
དེང་སང་ organic ཧ་ཅང་སྐད་གགས་ཆེ་བ་དང་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལའང་གོང་ཚད་ཆེ་བ་ཡོད་པས་སེས་ལྡན་གི་རིགས་དེ་ཉོ་བར་
དགའ་པོ་བེད་ཀི་འདུག དེར་བརྟེན་ང་ཚོར་དེའི་ལག་འཁེར་མེད་པར་བརྟེན་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་དམ། ཡང་ན་ལག་འཁེར་
འཐོབ་རྒྱུའི་ཆེད་ག་རེ་གནང་ཡོད་དམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་མཆོག 
དཔལ་ལྡན་ནང་སིད་བཀའ་བོན་རྒྱ་རི་སོལ་མ་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པའི་སེས་ལྡན་ཞིང་པ་ཚོར་ལག་འཁེར་མ་རག་པའི་དཀའ་ངལ་མ་རེད། གལ་སིད་
ཚད་ལྡན་གི་སེས་ལྡན་སྒང་ལ་འགོ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། ལག་འཁེར་རག་ཐབས་ཤིག་ཡོང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ལག་འཁེར་དེ་སེས་
ལྡན་རེད་ཅེས་པའི་དཔང་རྟགས་ཤིག་ཆགས་ཀི་འདུག ཡིན་ནའང་ཁྲོམ་ར་འཚོལ་རྒྱུ་དེ་ཁག་ཁག་ཅིག་རང་བཞིན་གིས་ཆགས་
བསད་འདུག དེ་དབིན་ཇིའི་སྐད་དུ་ marketing དང་། གཅིག་དེ་ certification རེད། ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་འདིར་སེས་ལྡན་
གི་ཐོག་ནས་སྒ་སེར་ལ་སོགས་པ་དཔེ་མཚོན་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཡོང་འབབ་དེ་ཚོ་ཕར་ཚོང་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་མི་འདུག ཡིན་
ནའང་དགོས་ངེས་ཀི་དངུལ་དེ་རག་མ་ཐུབ་པ་དངོས་ཡོད་རེད་འདུག དེ་འད་ཡིན་ཙང་ཁ་སང་ཚོང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་
པའི་ཚོང་པ་ཁག་ཅིག་མཉམ་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཞིང་པ་དང་། བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ཚོང་པ་དེ་
འདའི་ཐོག་ནས་ཕར་ཚུར་འབེལ་བ་གནང་སྟེ། གཅིག་ཕན་གཉིས་ཕན་གིས་ཐབས་ཤེས་མེད་དམ་ཞེས་བལྟ་བཞིན་ཡོད།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
འདི་ཡན་ཆད་ཀིས་དི་བ་དི་ལན་གི་དུས་ཚོད་ཟིན་པ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ། སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་བོད་མི་མང་སི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པའི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༡༤་༡༥་༨་༤ དང་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ 
པའི་དགོངས་དོན། ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོགས་
ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སི་འཐུས་པད་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་པད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཀི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་གནང་ཆོག་པ་ཞུ།  

 
བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ། 

དང་པོ། བཀོད་ཁབ། 
༄༅། །ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ འཁོད་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོའ་ིབཀོད་ཁབ་ནང་། “བོད་མི་མང་སི་
འཐུས་སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའི་གོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༡༤།༡༥།༨།༤ དང་། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པའི་
དགོངས་དོན། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་ཀིས་ལོ་མང་སོང་བས། སིད་བྱུས་འདི་བཞིན་
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བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་ལ་ལག་བསྟར་ཇི་ཙམ་འཁེལ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མེད་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་སི་
ཡོངས་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་ཁོན་ཡོངས་ནས་བསར་ཞིབ་མཐིལ་ཕིན་དང་འབེལ། མ་འོངས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོར་བཙན་བོལ་བོད་
མིའི་ཤེས་ཡོན་སེ་ཚན་ཡོངས་རོགས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གཅིག་གི་འོག་འགོ་ཐབས་ཀི་ལམ་སྟོན་ཚད་ལྡན་ཞིག་གཏན་འབེབས་
དགོས་གལ་ལ། དེའི་ཆེད་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་སིག་
གཞི་དོན་ཚན་ ༡༢༨ པའི་དགོངས་དོན་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བསྐོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུ་གསལ་དོན་བཞིན་ཚོགས་ཆུང་གི་མི་
འགོ་གཤམ་གསལ། 
༡༽ སི་འཐུས་པད་འབྱུང་གནས་ལགས། 
༢༽ སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། 
༣༽ སི་འཐུས་ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། 
༤༽ སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས། 
༥༽ སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལགས། 
 བཅས་ལ་དམིགས་འཛུགས་བསྐོ་གཞག་གནང་ཞིང་། ཚོགས་ཆུང་གིས་གོང་གསལ་གོས་ཆོད་འབྲུ་དོན་བཞིན་ཞིབ་
འཇུག་དཔིས་ཕིན་དང་འབེལ། ལམ་སྟོན་འཆར་ཟིན་ཞིག་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ 
པའི་ཐོག་འབུལ་ཐུབ་པ་གནང་དགོས།” ཞེས་ཕེབས། 
གཉིས་པ། ཐོག་མའི་ལྷན་འཛོམས་དང་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོའ་ིལམ་སྟོན། 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ སྔ་དོ་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༡༥ ཐོག་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་
ཚོགས་གཙོར་སི་འཐུས་པད་འབྱུང་གནས་དང་། ཚོགས་དྲུང་དུ་སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་སི་མོས་བྱུང་། ཆུ་
ཚོད་ ༡༡།༢༠ ཐོག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོའ་ིམདུན་དུ་ཆེད་བཅར་གིས་ལམ་སྟོན་ཞུས་སྐབས། 
༡༽ སྐབས་ ༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ་ནང་ཁ་གསལ་ཡོད་པ་ལྟར་དང་། བོད་མི་མང་

སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༡༢༨ པ་དང་
དམིགས་བསལ་ ༡༢༩ པར་འབེལ་བ་མང་བ་ཆགས་ཡོད་རེད། མ་གཞི་ལས་ཀ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཇི་དགོས་ཚོགས་ཆུང་
ནས་བབ་གཟིགས་དགོས་རྒྱུ། 

༢༽ སྔོན་མ་འཛིན་སོང་རྟོག་ཞིབ་སེ་ཚན་ནས་རྒྱུན་ལས་སུ་ཕུལ་བའི་སྙན་ཐོའ་ིནང་དོན་ཁག་ ༥ ཡོད་པ་རྣམས་གཞིར་བཞག་
གིས་བལྟ་ཞིབ་དགོས་རྒྱུ། 

༣༽ སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་བསོད་ཕོགས་སྐོར། དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་། སཾ་བོ་ཊ། རང་སོང་ཁག བལ་ཡུལ་གི་སྒེར་
སོབ་བཅས་སུ་རྟོག་ཞིབ་ཐུབ་ན་ལེགས་པར་སྙམ། ད་དུང་དོན་གྲུབ་གིང་དང་། གིང་ཚང་གི་སོབ་གྲྭ་སོགས་ཀང་ཡོད་རེད། 

༤༽ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་སྐོར་དང་། ད་བར་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཆེད་འགོ་གོན་བཏང་བ་རྣམས་ཀི་
འགོ་ཁུངས་ཁ་གསལ་ཤེས་ཐབས་དགོས་རྒྱུ། 

༥༽ མ་འོངས་པའི་གནང་ཕོགས་ཀི་ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རེད་ཐང་སོགས་ཀི་མཐུན་རེན་ག་འད་ཡོད་
མེད། སོན་བརོད་མིན་པར་བསམ་ཤོག་ཁག་བསྡུ་ཐུབ་ན་ལེགས་པར་སྙམ། ཞེས་ཕེབས་དོན་ལྟར། 
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༡༽ ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཡུལ་ཁག་ལས་གཞན་པའི་སོབ་ཁག་ལ་རྟོག་ཞིབ་ཞུས་མེད། 
༢༽ དོན་ཚན་ལྔ་ལས་བཞི་སི་ཡོངས་ལྟ་བུ་དང་། དོན་ཚན་ལྔ་པ་ཐད་ཀར་འབེལ་ཆགས་ལ་སོང་དམིགས་བསལ་དོ་སང་གིས་

ཞིབ་འཇུག་ཞུས་ཡོད། 
༣༽ སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཕོགས་བསོད་བ་ཕོགས་ཚོགས་ཆུང་རང་གིས་གཏན་འབེབས་ཀིས་རྟོག་ཞིབ་ཇི་བས་གཤམ་དུ་ཞིབ་ཕྲ་

བཀོད་ཡོད། 
༤༽ ད་བར་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཇི་གནང་གི་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་རྟོག་ཞིབ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། འགོ་གོན་སྐོར་

སྔོན་རིས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། སོབ་དེབ་དང་། བསབ་གཞི་ར་འཛིན་གཏན་འབེབས་ཀིས་པར་བསྐྲུན་
གནང་བ། ཟབ་སྦྱོང་རིམ་པ་མང་པོ་ཚོགས་པ། བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་ཁང་གསར་འཛུགས་གནང་བ་སོགས་ཁ་གསལ་འདུག་
པས་སེ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་དབེ་གསེས་བ་དགོས་མ་མཐོང་། 

༥༽ གཤམ་དུ་ཁ་གསལ་བཀོད་ཡོད། 
 
གསུམ་པ། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་སྐོར། 
 ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠།༢༡ ཉིན་གཉིས་རིང་ཚོགས་མི་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་དེ་སྔོན་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་འཛིན་

སོང་རྟོག་ཞིབ་སེ་ཚན་དུ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཏང་གནང་བའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་སྙན་ཐོ་ཕུལ་
འབོར་བྱུང་བའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་པར་བཤུས་ཀིས་ཚོགས་མི་སོ་སོར་བཀམས་ཏེ་ཞིབ་གཟིགས་ཀིས་ལྷན་ཚོགས་རེས་
མར་གོ་བསྡུར་བ་རྒྱུ་བས་པ་དང་། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་དུ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་
ཐོག་མར་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་བ་ནས་ ༢༠༡༣ བར་གི་སྙན་ཐོ་འདི་གར་འབོར་ཟིན་ཡོད་ནའང། 
༢༠༡༤ ལོའ་ིསྙན་ཐོ་དང་། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་ཁག་གི་ངོ་བཤུས། དེ་དག་ཕག་བསྟར་ཇི་གནང་གི་སྙན་
ཐོ། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་ར་འཛིན་བསབ་གཞིའི་གཙོས་དེ་འབེལ་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་། སོབ་དེབ་གཏན་
འབེབས་ཟིན་པ་ཇི་ཡོད་ཀི་ངོ་བཤུས། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཕག་བསྟར་གནང་མཁན་དང་མ་གནང་མཁན་སོབ་ཁག་སོ་
སོའ་ིཐོ་གཞུང་བཅས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ནང་ཚུད་འདི་གར་འབུལ་དགོས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྐབས་ཐོག་སོ་
སོར་ཚོགས་ཆུང་ནས་བཀོད་མངགས་ཇི་གནང་དང་། ཚོགས་ཆུང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་རྟོག་ཞིབ་གནང་བར་ཕེབས་སྐབས་
བཅས་སུ་མཐུན་འགྱུར་ཁག་ཞུ་དགོས་བཅས་གོང་དོན་རྣམས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་བཀོད་མངགས་དམ་དོན་འཕྲལ་
གནང་ཡོང་བ་ཞུས་དོན་བཞིན། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་ཤེས་རིག་ལ་བཀོད་ཁབ་
གནང་འདུག 

 ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོང་གསལ་དགོས་ངེས་ཡིག་ཆ་ཁག་གནང་འབོར་བྱུང་བའི་
ཁོངས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་མཁན་དང་མ་གནང་མཁན་གི་སོབ་ཁག་གི་ཐོ་གཞུང་ཟུར་འཛར་དང་པོར་
གསལ། 

 ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧།༢༨ ཉིན་གཉིས་རིང་ ༢༠༠༥ ནས་ ༢༠༡༣ བར་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཇི་གནང་
གི་སྙན་ཐོ་དང་། ཤེས་རིག་ནས་ ༢༠༡༤།༡༡།༡༤ ཉིན་བཏང་འབོར་བྱུང་བའི་སྙན་ཐོའ་ིགཙོས་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་དོན་ཚན་
རེ་རེར་གོ་བསྡུར་དང་རྟོག་ཞིབ་ནན་འདོངས་བས་ཏེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་དི་བ་ཆེ་ཁག་ ༡༠༠ དང་། ཚོགས་ཆུང་
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སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཕོགས་བསོད་སྐབས་དོ་སང་དགོས་པ་ ༣༤ བཅས་གཏན་འབེབས་བས། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ 
༡།༢།༣།༤ བཅས་སུ་ཡིག་ཆ་དག་བཤུས་བས་ཏེ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༤ ཉིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་བ་དང་འབེལ་
བཀའ་ལན་རྣམས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༦ ནང་ཚུད་འབོར་དགོས་གནས་ཞུས། 

 ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དི་བ་ ༡༠༠ ཐམ་པའི་ལན་དང་། ཟུར་སྦྱར་སོགས་འབེལ་ཡོད་
ཡིག་ཆ་ཁག་ཚོགས་ཆུང་དུ་གནང་སོན་བྱུང་། 

 ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣།༤།༦།༧།༩།༡༣ བཅས་སུ་དིས་ལན་ ༡༠༠ ཐམ་པ་དང་དེ་འབེལ་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ནང་དོན་རེ་
རེར་རྟོག་ཞིབ་ནན་འདོངས་བས་ཏེ་སར་ཡང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་དི་བ་ཆེ་ཁག་ ༢༦ ཕུལ་ནས་ 
༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ནང་ཚུད་དིས་ལན་འབོར་དགོས་གནས་ཞུས་པ་དང་། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་
ཡུལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལས་སོབ་ཁག་གཞན་དུ་ཕོགས་བསོད་མི་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་བས་ཏེ། དཔེ་སྟོན་སྟེང་ཤོད་གཉིས་
གཙོས་སཾ་བོ་ཊའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གཅིག་དང་། བོད་ཁིམ་གཉིས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སྔོན་སོབ་ཁག་གཅིག ལ་དྭགས། བལ་ཡུལ། 
བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རིས་ལེན་ཟིན་པའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གཅིག དོན་གྲུབ་གིང་ནེ་རུའི་དན་རྟེན་སྒེར་སོབ། བྷུན་ཏར་
དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་བཅས་ཕོགས་བསོད་བ་ཡུལ་སོབ་ཁག་རྣམས་གཏན་འཁེལ་བས་ཏེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་གུང་གསེང་ག་
དུས་འཁེལ་མིན་སྐོར་དང། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རིས་ལེན་ཟིན་པའི་སོབ་ཁག་གི་ཐོ་གཞུང་བཅས་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་བངས། 

 ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་དིས་ལན་ ༡༠༠ ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་སོབ་ཁག་སོ་སོར་བསོད་སྐབས་
རྟོག་ཞིབ་དགོས་པ་གངས་ ༢༨ གཏན་འབེབས་དང་། སོབ་ཁག་རྣམས་སུ་བསོད་འཆར་གི་དུས་ཚོད་རེའུ་མིག་ཞིབ་ཕྲ་
བཟོས་ཏེ་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བཅས་སུ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། སོབ་ཁག་རྣམས་ནས་
མཐུན་འགྱུར་ཡོང་བའི་ཡིག་ཆུང་ཕུལ། 

 ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དི་བ་ ༢༦ གི་ལན་དང་། ཟུར་སྦྱར་སོགས་འབེལ་ཡོད་ཡིག་
ཆ་ཁག་གནང་འབོར་བྱུང། 

 ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦།༧ ཉིན་གཉིས་རིང་དིས་ལན་ཉེར་ ༢༦ དང་དེ་འབེལ་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་དོན་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་བལྟ་
ཞིབ་ནན་པོ་བས་ཏེ་སར་ཡང་ཤེས་རིག་ལ་འཕྲོས་དོན་དི་བ་ཆེ་ཁག་ ༣ ཕུལ་ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ནང་ཚུད་
དིས་ལན་འབོར་དགོས་གནས་ཞུས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་སོབ་ཁག་ཏུ་བསོད་སྐབས་བལྟ་ཞིབ་དགོས་པ་  ༣ གཏན་
འབེབས་བས། གཞན་ཡང་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ འཁོད་
བཀའ་ཡིག་གནང་བའི་ནང་། བལ་ཡུལ་གི་གང་ཅིའི་གནས་སྟངས་གཟིགས་ཏེ་ཕེབས་འགབ་མཆིས་མིན་གཟིགས་གལ་
དང་། གལ་ཏེ་ཕེབས་རྒྱུ་གནང་ཚེ་སྟབས་ཟོལ་དང་བག་ཟོན་གནང་འོས་ཀི་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་སོང་ན། དེ་ལུགས་ཞུ་
བརྒྱུད་དགོངས་མངའ་ཞུ། ཞེས་གསལ་བ་དང་། ཉེ་ཆར་བལ་ཡུལ་ནང་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ས་ཡོམ་གི་གོད་ཆག་
ཚབས་ཆེ་ཕོག་སྟེ་སི་ཚོགས་ཟང་ཟིང་གི་རྣམ་པ་ལྷིང་འཇགས་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན། སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བརབ་
གསིག་ཡོང་ཉེན་ཆེ་བས་ཚོགས་ཆུང་བལ་ཡུལ་དུ་བསོད་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཕིར་འཐེན་བས། 
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 ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་དེ་སྔོན་ནས་གཏན་འབེབས་ཟིན་པ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་སོབ་ཁག་སོ་སོར་
ཕོགས་བསོད་སྐབས་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱུས་ལོན་དགོས་པ་རྣམས་ལས་འཛིན་སོང་དང་འབེལ་ཆགས་ ༣༩ དང་། དགེ་རྒན་
དང་འབེལ་ཆགས་ ༢༦ སོབ་གཉེར་བ་དང་འབེལ་ཆགས་ ༡༦ བཅས་སུ་དབེ་གསེས་བས། 

 ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༨ ཕི་དོ་ནས་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༤ སྔ་དོ་བར་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་གཞི་རིམ་
སོབ་གྲྭ་ཁག་དང་། བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཁང་བཅས་སུ་ཕོགས་བསོད་བས་པ་ལྟར་ཕོགས་བསོད་གང་དུ་བས་མིན་
སོབ་ཁག་གི་མིང་གཤམ་དུ་བཀོད་ཡོད། དོན་གྲུབ་གིང་ནེ་རུ་དན་རྟེན་སྒེར་སོབ་ཀི་སྔོན་འགོར་ལྟ་ཞིབ་ཆེད་བསོད་འཆར་
གི་ལས་རིམ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་སྔོན་ནས་ཕུལ་ཟིན་ནའང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་རེ་ར་ལྡུན་ཁུལ་དུ་
འབོར་སྐབས་སོབ་གྲྭ་གུང་གསེང་ཡིན་གནས་ཀི་ལན་འབོར་བས་དེར་བསོད་ཐུབ་མེད། 

 ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དི་བ་ཆེ་ཁག་ ༣ གི་ལན་འདེབས་དང་། ཤེས་ཡོན་ལྷན་
ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་གོས་ཆོད་སོགས་ཟུར་སྦྱར་ཡིག་ཆ་ཁག་གནང་འབོར་བྱུང་། 

 ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༧ ནས་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ བར་ལས་ཉིན་ཁག་གི་རིང་ལྷན་ཚོགས་བས་ཏེ་ཐོག་མར་སྙན་ཐོའ་ིསོམ་
གཞི་བཟོ་འགོད་དང་། དེ་ནས་སྙན་ཐོ་རགས་ཟིན་ཐོག་གོ་བསྡུར། མཐར་སྙན་ཐོ་གཏན་འབེབས་བཅས་བས། 

 སྙན་ཐོ་རགས་ཟིན་བཟོ་འགོད་རིང་འབེལ་ཡོད་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དྲུང་གཞོན་བསོད་ནམས་བཟང་པོ་
དང་། ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དངོས་གྲུབ་བསྟན་པ། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ། 
སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་སི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཀརྨ་ཆུང་བདག་བཅས་སུ་སྐབས་བསྟུན་དོགས་འདི་དགོས་ཁག་བས་པས་འབེལ་
ཡོད་ཀི་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་། སོབ་དེབ་སོགས་མང་པོ་ཞིག་གསར་དུ་གནང་འབོར་བྱུང། 

 མཐའ་དོན་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་། ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་
གཉིས་སུ་བཀའ་འདི་རིམ་པ་ཁག་གཅིག་ཞུས་མཚམས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིརགས་ཟིན་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་དགོས་པ་
ཁག་གྲུབ་སྟེ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ཉིན་སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་སྙན་ཐོ་དང་། རྒྱབ་ལོངས་ཡིག་ཆ་
རྣམས་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས། 

 
བཞི་པ། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཆེད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབད་བརོན་ཇི་གནང་དང་།   
དེ་འབེལ་ཚོགས་ཆུང་གི་མཐོང་ཚུལ་ཁག་སོགས། 
༡༽ ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ནས་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༨ བར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་སིག་འོག དཔེ་སྟོན་

སོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་དམིགས་སྒོའ་ིཆེད་དུས་ཐུང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་དང་། གཞི་རིམ་བར་མའི་
དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་དང་པོ། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དང་མཐུན་པའི་སྔོན་འགོའ་ིདགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཐེངས་དང་པོ། གཞི་རིམ་
འོག་མའི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་དང་པོ། ཆོས་དགེ་འོས་སྦྱོང་། གཞི་རིམ་བར་མའི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཐེངས་གཉིས་པ། 
གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཐེངས་གཉིས་པ། ཟློས་དགེ་འོས་སྦྱོང་ཐེངས་དང་པོ། གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་
རྒན་འོས་སྦྱོང་ཐེངས་གསུམ་པ། ཝཱ་ཎ་མཐོ་སོབ་ཏུ་གཞི་རིམ་བར་མའི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་། ཟློས་དགེ་འོས་སྦྱོང་ཐེངས་
གཉིས་པ། ཆོས་དགེའི་དུས་ཐུང་འོས་སྦྱོང་བཅས་ནང་ཁོན་མི་གངས་ ༢༠༧ ལ་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་སད་འདུག་པ་དང་། 
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ད་དུང་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ ནས་ ༢༠༡༧ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༥ བར་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་ཏུ་མི་གངས་ ༡༩ ལ་གཞི་རིམ་འོག་
མ་དང་སྔོན་འགོའ་ིདགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་སོད་བཞིན་པ་རེད་འདུག 

༢༽ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ དང་ ༡༥ ཉིན་གཉིས་རིང་གཏན་ཉིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་དང་སོབ་སི། དགེ་ཆེ་བཅས་
ཀི་ཚོགས་འདུ་བསངས་ཏེ་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་། ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ། བོད་སོབ་འཛིན་
ཚོགས་ཁོངས་མོན་གྷོ་གཏན་སོབ་ཀི་སོབ་སི། ར་ས་བོད་ཁིམ་སི་ཁབ་དྲུང་ཆེ། མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ་དྲུང་ཆེ། སཾ་བོ་ཊ་བོད་
སོབ་སི་ཁབ་འགན་འཛིན། བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རའི་དྲུང་ཆེ་བཅས་ཀི་མཚན་རྟགས་འཁོད་པའི་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་
དང་པོའ་ིནང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཕོགས་ཀི་སྐོར་ཁ་གསལ་བཀོད་འདུག་པ་དང་། བཙན་བོལ་བོད་
མིའི་སོད་སྒར་ཁག་ཏུ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་གང་མང་གསར་འཛུགས་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་
ཀིས་ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་ཞུས་དོན་ལྟར། མཐར་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་སོབ་མ་ ༩༤ དང་། དགེ་ལས་ ༡༢ 
ཅན་གི་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་གནང་
འགོ་བཙུགས་འདུག  ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་སོབ་མ་རྣམས་མུ་མཐུད་རྒྱུན་གནས་ཡོང་སད་ ༢༠༠༩  ནས་
འཛིན་རིམ་ ༦ པ་བར་གསར་འཛུགས་གནང་འདུག་པ་དང་། སོབ་ཁང་དཀའ་ངལ་སེལ་སད་ ༢༠༡༡ ནས་གངས་སིད་
ཉིན་སོབ་དཔེ་སྟོན་གཞི་རིམ་འོག་མ་དང་། ར་ཤོད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དེ་བཞིན་གཞི་རིམ་བར་མ་དང་གོང་མར་སར་ཆ་
གནང་སྟེ་སོབ་ཁག་གཉིས་འཛིན་སོང་གཅིག་ཏུ་ཟླ་སིལ་ཞུས་འདུག 

༣༽ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ཤེས་ལྷན་ཚོགས་ཁང་དུ་འཕྲོད་ཤེས་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་། ནང་སིད་དྲུང་ཆེའི་ཚབ་དྲུང་
འཕར། ཤེས་ཡོན་སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན། བོད་ཁིམ་སི་ཁབ་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན། སཾ་བོ་ཊའི་སི་ཁབ་འགན་འཛིན་
བཅས་མཉམ་འཛོམས་ཀིས་སཾ་བོ་ཊའི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༡༣ པ་བསངས་སྐབས་སི་སྨན་དགོངས་འཆར་
ནང་། ༢༠༠༦ སོབ་དུས་ནས་བཟུང་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་གི་ཤེས་ཡོན་སིད་
བྱུས་གསར་པ་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་དགོངས་དོན་བཞིན་རིམ་པས་ལག་བསྟར་ཞུ་འཐུས་ཆོག་པ་དང་འབེལ་སིད་
བྱུས་གཞིར་བཟུང་ལས་དོན་ཞུ་སྒོའ་ིའཆར་གཞི་ཚད་ལྡན་བཟོ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་། ཞེས་གསལ། 

༤༽ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ནས་བཟུང་སཾ་བོ་ཊའི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་ ༡༣ ནང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དངོས་སུ་ལག་
བསྟར་གནང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ད་ཆ་སོབ་ཁག་ ༡༠ ནང་ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་ཡོད་འདུག 

༥༽ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ འཁོད་བཀའ་ཤག་ནས་ར་ས་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེའི་སི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་། མ་སུ་རི་བོད་ཕྲུག་
ཁིམ་སེའི་སི་ཁབ་དྲུང་ཆེའི་མཚན་ཐོག་གོས་འདེབས་དང་འབོད་སྐུལ་གནང་བའི་ནང། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༥ པའི་ནང་
བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་ཚོགས་ཆེན་བསངས་སྐབས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་
ཕོགས་ཀི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ར་བའི་དོན་གནད་ཁག་ལག་བསྟར་འགོ་མུས་ཡིན་སྐོར་དང་། སིད་བྱུས་ཀི་ལས་རིམ་
རིགས་གཅིག་གཞུང་འབེལ་འཆར་གཞི་དང་བཀོད་ཁབ་ཐོན་བསྒུག་མི་དགོས་པར་སོབ་གྲྭའི་འཛིན་སོང་སི་ཁབ་སོ་སོས་
རང་འགུལ་གིས་ཕག་བསྟར་དགོས་པའང་ཡོད་པས། ད་ལམ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་ལག་བསྟར་ལས་དོན་སྐོར་གོས་
འདེབས་ཞུ་རྒྱུར་གསལ་བ་ལྟར། 
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ཀ༽ ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧།༠༨  ནང་དེ་ག་བོད་ཁིམ་གཉིས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སྔོན་སོབ་ནས་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ་བར་ཤེས་
ཡོན་སིད་བྱུས་ལམ་སོལ་དུ་བསྒྱུར་ཐབས་དང་། དེའི་ཕི་ལོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ་ཡན་ཡར་ལྡན་ཚུལ་དུ་རང་
བཞིན་གིས་ལམ་སོལ་དེར་བསྒྱུར་ཐུབ་གནང་འོས། 

ཁ༽ སྔོན་འགོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ་བར་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ནས་གསུངས་པའི་ལམ་སོལ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་
གནད་དོན་ནི། ལྟ་གྲུབ་དང་ཉམས་མྱོང་ཚད་མ་ལས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཐུགས་གཡེང་དང་ཐེ་ཚོམ་གཏན་
ནས་མི་དགོས་པ་མ་ཟད། བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་གི་ར་དོན་དང་དངོས་སུ་འབེལ་བ་ཞིག་ཀང་ཡིན་
པས། འཛིན་སོང་སོགས་ཀི་དགག་བའི་གནད་དོན་ཆུང་རིགས་ལ་བརྟེན་ནས་གནད་དོན་འདི་བཏང་སྙོམས་སུ་
མ་བཞག་པར་སིད་བྱུས་ཀི་འབྲུ་དོན་ཇི་བཞིན་ལག་བསྟར་གནང་འོས། 

ག༽ ལྷག་པར་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དོན་ཚན་ ༦།༤ དང་། ༨།༤ གཉིས་ནི་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་དགོངས་དོན་ར་ས་བོད་ཁིམ་ནས་འགན་ཁུར་དང་ལེན་གིས་ ༡༩༨༦ ནས་འགོ་འཛུགས་
ཀིས་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར་སོབ་སྟོན་བརྒྱུད་ལམ་ཨིན་སྐད་ནས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་དེས་རམ་འདེགས་
དང་མཇུག་གནོན་དུ་གྱུར་ཡོད་པས། གཞུང་སྒེར་སོབ་གྲྭའི་སིག་འཛུགས་ཡོངས་ནས་གོང་སྨོས་དོན་ཚན་
གཉིས་ཐུགས་གཉེར་ཆེན་པོས་ཕག་བསྟར་གནང་འོས། 

ང༽ བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་དོན་ཚན་ ༡༧།༢ པ་དང་། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དོན་ཚན་ ༡༣།༡ ༢༠༠༤ 
ལོར་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་དབུ་བཞུགས་ཀི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཆེས་མཐོའ་ིའཛིན་སོང་ཚོགས་འདུ་གནང་སྐབས་
གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་བཅས་ཀི་དགོངས་དོན། དབུལ་ཕྱུག་སོགས་ཀི་དབེ་བ་མེད་པར་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ བར་
སོབ་སྟོན་ག་ཡོན་མི་དགོས་པ་བཅས་ཀི་གོས་འདེབས་དང་འབོད་བསྐུལ་གནང་འདུག 

༦༽ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ར་ས་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེ་གཉིས་ཀི་དབུ་འཛིན་དང་འབེལ་ཡོད་
ལས་བེད་ཁག་ཅིག་ལྷན་ཚོགས་གནང་སྟེ། ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་དང་། བོད་ཁིམ་སི་ཁབ་དབུ་འཛིན་གཉིས་ཀི་མཚན་
རྟགས་བཀོད་པའི་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ལྔ་ཅན་བཞག་པའི་ནང།  

 
༦།༡ སོབ་དེབ་རོམ་སིག་དང་དེ་འབེལ་ལས་དོན་སྐོར།  
ཀ༽ ཚན་རིག་དང་ཨང་རིས་སོགས་རིག་ཚན་མི་འད་བའི་སོབ་དེབ་ཁག་ཉིས་ཟློས་མི་དགོས་པའི་ཆེད། ཤེས་ཡོན་

སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་སོབ་དེབ་རོམ་སིག་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་གཅིག་གྱུར་གནང། 
ཁ༽ ད་ལྟའི་ཆར་སོབ་ཚན་འཆར་གཞི་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ར་འཛིན་འཆར་གཞི་ཐོན་རྒྱུར་བརྟེན། དེ་བར་

ཕོགས་གཉིས་ཀའི་རོམ་སིག་ཞུ་སྒོ་ཁག་ད་མུས་བཞིན་གནས་ཐོག་མཉམ་རུབ་གནང་རྒྱུ། 
ག༽ ར་འཛིན་འཆར་གཞི་ཐོན་རེས་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར་གི་ཚན་རིག་དང་ཨང་རིས། སི་ཚོགས་རིག་གནས་བཅས་

ཀི་སོབ་དེབ་རྣམས་བོད་ཁིམ་ཤེས་ཡོན་འཕེལ་རྒྱས་སེ་ཚན་ནས་རོམ་སིག་ཕབ་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུ་དང་། འཛིན་
རིམ་དྲུག་པ་ཡན་གི་སོབ་དེབ་ཆ་ཚང་ཤེས་རིག་སོལ་རྒྱུན་ཚན་པ་ནས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་རོམ་སིག་གནང་རྒྱུ། 

ང༽ ཕོགས་གཉིས་ཀའི་སོབ་དེབ་པར་བསྐྲུན་འགེམས་སེལ་མ་གནང་གོང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ངོས་འཛིན་
དག་མཆན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ། 
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  དུས་རྒྱུན་སོབ་དེབ་རོམ་སིག་ཟིན་མཚམས་སོབ་དེབ་སོ་སོའ ་ིབསར་ཞིབ་དང་གཏན་འབེབས་
ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་ཞིབ་འཇུག་དང་གཏན་འབེབས་བེད་ཀི་ཡོད་འདུག  ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིའི་
ཁོངས་སུ་བོད་ཁིམ་གཉིས་གཙོས་སོབ་ཁག་སོ་སོའ་ིའཐུས་མི་མཉམ་ཞུགས་གནང་གི་ཡོད་འདུག་པ་དང་། 
༢༠༡༤ ལོ་ནས་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེས་སོབ་དེབ་རོམ་སིག་གི་ལས་འགན་ཡོངས་རོགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ལ་རིས་ཕུལ་ཏེ། དེ་ནས་བཟུང་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་སོབ་དེབ་རོམ་སིག་གི་ལས་འགན་ཆ་ཚང་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ངོས་ནས་ཁུར་བཞིན་ཡོད་འདུག 

༦།༢ ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་སྐོར་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་ཁིམ་གཉིས་ལ་ ༢༠༠༦།༩།༡༣ འཁོད་པའི་གོས་
འདེབས་ཕག་བིས་གནང་བའི་དོན་ཚན་གསུམ་སྐོར། 

ཀ༽ བོད་ཁིམ་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་ཚང་མར་སྔོན་འགོ་ནས་འཛིན་རིམ་གསུམ་པ་བར་རིམ་པས་བོད་སྐད་ཁོ་ནའི་
ལམ་ནས་སོབ་ཁྲིད་བ་རྒྱུ་དང་། ༢༠༠༧ ནས་བོད་ཁིམ་ཁོངས་སྔོན་འགོ་ལོ་རིམ་དང་པོ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་
དང་མཐུན་པར་བསྒྱུར་རྒྱུ། 

ཁ༽ བོད་ཁིམ་གཉིས་ནས་ད་བར་སོབ་སྟོན་ག་ཡོན་དང་། ཟས་གོས་གནས་མལ་གི་དོད་ཀང་བསྡུ་བཞེས་གནང་གི་
མེད་པ་དང་། ཞལ་འདེབས་ཀི་ངོ་བོར་བསྡུ་བཞེས་བྱུང་བ་རྣམས་སིད་བྱུས་དང་མཐུན་ཞིང་། བྱུང་འཛིན་
སོགས་སུ་ཟས་གོས་གནས་མལ་ག་དོད་ལྟ་བུའི་ཚིག་བརོད་གང་འོས་ལས་སོབ་ཡོན་ཞེས་འགོད་ཐལ་མེད་པ་
བ་རྒྱུ། 

༦།༣ གཞི་རིམ་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གི་ལས་གཞིའི་སྐོར། 
ཀ༽ ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ནང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་དུ་ཞུགས་པར་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་

འབམས་པ་ཐོན་དགོས་གསལ་བ་ལྟར། གནས་སྐབས་རིང་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་ཏེ་འོས་སྦྱོང་དུ་ཞུགས་
པ་རྣམས་ལ་ལོ་གསུམ་རིང་འོས་སྦྱོང་དང་། ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་ཐོན་པ་ཚོར་ལོ་གཉིས་རིང་
འོས་སྦྱོང་སོད་རྒྱུ། 

འདི་ནས་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་སྐོར་དིས་པར། ལན་དུ། ར་ས་བོད་ཁིམ་ཁབ་ཁོངས་གཞི་
རིམ་འོག་མའི་དགེ་འོས་སོབ་ཁང་སྦེང་ལོར་དུ་སོས་རེས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་བོད་ཁིམ་གཉིས་དབར་
བཞག་པའི་གན་ཡིག་དགོངས་དོན་བཞིན་གནས་མེད་སྟབས། གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ནུས་མེད་དུ་ཕིན་ཏེ་
ལམ་སོལ་དེ་རིགས་ལག་བསྟར་བས་མེད། ད་ཆ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་ལག་
བསྟར་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརོན་ཞུ་མུས་ཡིན་སྐོར་གསལ་འདུག 

ཁ༽ དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གི་སོབ་ཚན་ལའང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དང་མཐུན་པར་བསར་བཅོས་སད་ཚོགས་ཆུང་
ཟུར་འཛུགས་ཀིས་བསར་ཞིབ་གནང་རྒྱུ། 

འདི་ནས་གནས་སྟངས་དིས་ལན་དུ། ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་སྐད་དང་། གོང་གསལ་ལྟར་བོད་
ཁིམ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པ་རྣམས་ལ་འོས་སྦྱོང་སོད་མཚམས་བཞག་པར་བརྟེན། སོབ་ཚན་ལ་
བསར་ཞིབ་གནང་དགོས་བྱུང་མེད་གནས་གསལ་འདུག 

 ༦།༤ ལས་རིགས་སྦྱོང་བརར་ལས་གཞིའི་སྐོར། 



113 

 

བོད་ཁིམ་སེ་ལི་ཁུལ་ལག་ཤེས་སོབ་ཁང་གི་ས་མིག་ཆ་ཚང་བེད་སོད་ཡོང་སད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ལམ་སྟོན་ཁབ་བསགས་གནང་རྒྱུས་མཚོན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ནས་རྒྱབ་སོར་ཇི་དགོས་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དང་མཐུན་པར་འབྱུང་འགྱུར་ལག་ཤེས་
ཀི་རྣམ་གངས་གཞན་འཕར་འཛུགས་བ་འོས་མཆིས་མིན་དང་། ལག་ཤེས་སོབ་ཁང་གཞན་དགོས་མིན་ཕིས་སུ་
དགོངས་བཞེས་གོ་བསྡུར་གནང་རྒྱུ།  

འདི་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ། ཁབ་བསགས་གནང་རྒྱུས་མཚོན་རྒྱབ་སོར་ཇི་ཙམ་གནང་ཡོད་
མེད་དང་། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པའི་ལག་ཤེས་ཁ་སོན་ཇི་ཙམ་གནང་ཡོད་མེད་
བཅས་དིས་པར། ཤེས་རིག་མདུན་ལམ་ཚན་པས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་། སཾ་བོ་ཊའི་སོབ་ཁག་རྣམས་སུ་
སྐོར་བསོད་སྐབས་ལག་ཤེས་སོགས་ཀི་མདུན་ལམ་སྐོར་ལ་སོབ་སྟོན་གནང་བ་དང་། བོད་ཁིམ་སོབ་ཁག་
ཡོངས་རོགས་ནང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཆ་ཚང་གནང་མིན་སོགས་ལ་བརྟེན། སེ་ལི་ཁུལ་ལག་ཤེས་
སོབ་ཁང་ནང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དང་མཐུན་པའི་ལག་ཤེས་རྣམ་གངས་གཞན་ཁ་སོན་བ་ཐབས་མ་བྱུང་། རང་
རེའི་སི་ཚོགས་ནང་སོལ་རྒྱུན་གི་ལག་ཤེས་སོབ་སྦྱོང་བ་ཡུལ་བསྟི་གནས་འགའ་ཡོད་བཞིན་དུ་ལག་ཤེས་སོབ་
ཁང་གསར་འཛུགས་ཞུ་དགོས་མ་མཐོང་ཡང་། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པའི་ལྷ་བིས་
དང་། ཤིང་བཟོ། འཚེམ་བཟོ་སོགས་བོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལག་རལ་ལ་འདུན་པ་འདེན་ཐབས་སུ། 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ ༢༠༡༥ ལོའ ་ིམཐོ་སོབ་སོབ་ཡོན་གསལ་
བསགས་སེལ་བའི་སྐབས། བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་བཟོ་རིག་སོབ་ཚན་དང་འབེལ་བའི་སོབ་ཡོན་གངས་ ༡༠ ཟུར་
བཅད་ཡོད་སྐོར་འཁོད་ཡོད་པ་དང་། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ཞིབ་ཕྲའི་སོབ་ཚན་གསལ་འཁོད་ཀིས་
གསལ་བསགས་བསར་དུ་སེལ་བའི་ནང་། བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་བཟོ་རིག་སོབ་སྦྱོང་ཁོངས་ལྷ་བིས་དང་། རྐོས་
རིས། ཤིང་བཟོ། འཚེམ་བཟོ། སྣུམ་ཚོན་རི་མོ། ཐང་ག་འཚེམ་དྲུབ་བཅས་ལ་སོབ་ཡོན་གནང་འཆར་སྐོར་
བཀོད་ཡོད་ནའང། ༢༠༡༥ ལོར་སོལ་རྒྱུན་བཟོ་རིག་སོབ་སྦྱོང་ཐོག་སོབ་ཡོན་བཞེས་མཁན་གཅིག་ཀང་མ་
བྱུང་སྐོར་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ལག་ཤེས་སོབ་སྦྱོང་གི་དགོས་མཁོའ་ིཆེད་བཟོ་རིག་མི་ས་ངོ་སོད་ཀི་དཔེ་དེབ་
ཆེད་བསིགས་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསལ། 

གཞན་ཡང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་གོས་ཆོད་ནང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་སོབ་ཐོན་པ་རྣམས་ལ་ལག་ཤེས་སོབ་སྦྱོང་གི་སོབ་ཡོན་ས་མིག་གངས་བཅད་རེ་གཏན་
འབེབས་ཀིས་ལོ་རེ་བཞིན་གནང་སོང་ཡོང་བའི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
སོབ་ཡོན་གངས་ ༡༠ ཟུར་བཅད་གནང་བར་ ༢༠༡༣ ལོར་སོབ་ཡོན་བཞེས་མཁན་གངས་ ༡༣ བྱུང་འདུག་པ་
དང་། དེའི་ནང་ ༡ ཕིས་སུ་ཕིར་འཐེན་ཞུས་འདུག ༢༠༡༤ ལོར་སོབ་ཡོན་བཞེས་མཁན་གངས་ ༢༡ བྱུང་
འདུག་པ་ནས་ཕིས་སུ་སོབ་ཕྲུག་གངས་ ༦ ཕིར་འཐེན་ཞུས་འདུག་སྐོར་དང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོབ་
ཡོན་བསྐྲུན་རྒྱུ་ཙམ་ལས་སོབ་ཡོན་ཐོབ་མཚམས་སོབ་སྦྱོང་བེད་སའི་མཐོ་སོབ་སོབ་ཕྲུག་རང་ཉིད་ནས་ཐབས་
འཚོལ་གནང་དགོས་པ་ཡིན་སྟབས། སོ་སོའ་ིའདོད་པ་ལྟར་གི་སོབ་ཡུལ་ཞིག་མ་ཐོབ་པའི་རེན་གིས་ཕིར་
འཐེན་ཞུས་པ་ཡིན་གནས་གསལ་འདུག 
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༦།༥ གཞུང་འབེལ་སེ་ཚན་གསུམ་གི་ཕྲུ་གུ་སོབ་བཞེས་སྐོར། 
གཞུང་གི་སི་ཞུ་བའི་བུ་ཕྲུག་སོབ་བཞེས་སྐོར་ཤེས་རིག་ནས་བོད་ཁིམ་ལ་ཡིག་ཐོག་གནང་སྟེ་བོད་ཁིམ་གི་ལྷན་
ཚོགས་ཐོག་བཀའ་བསྡུར་གིས་བཀའ་ལན་འབུལ་རྒྱུ་བཅས་རེད་འདུག 

༧༽ ༢༠༠༨  སོབ་དུས་ནས་བཟུང་ར་ས་བོད་ཁིམ་ཁབ་ཁོངས་ལ་དྭགས་བང་ཐང་ཁུལ་སོབ་ཁག་གསུམ་ལ་སྔོན་འགོ་ནས་
ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་སྟེ་ད་ཆ་ཧང་ལེར་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར་ལག་བསྟར་གནང་མུས་དང་། ནུ་མ་དང་
སུམ་མདོ་གཉིས་སུ་འཛིན་རིམ་གསུམ་པ་བར་ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་འདུག 

༨༽ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ ཉིན་བཀའ་ཤག་ཚོགས་ཁང་དུ་ ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་། ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ། ཤེས་རིག་
དྲུང་འཕར་གཉིས། ཤེས་རིག་ཟུང་དྲུང། ཤེས་རིག་དྲུང་གཞོན་བཅས་དང་། ར་ས་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེའི་སི་ཁབ་འགན་
འཛིན་དང་། སི་ཁབ་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན། སི་ཁབ་དྲུང་ཆེ། སི་ཁབ་བོད་ཡིག་སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན། ཤེས་ཡོན་
འཕེལ་རྒྱས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་བཅས་ལྷན་ཚོགས་གནང་སྟེ་ཕན་ཚུན་ཕོགས་གཉིས་ཀི་སྙན་ཞུ་དང་གོས་བསྡུར་གནང་
སྒོ་ཁག་ལ་གོ་བསྡུར་དང་གསལ་བཤད་གནང་རེས་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་གཉིས་བཞག་གནང་འདུག 

  ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་བོད་ཁིམ་གི་ཞུ་སྒོའ་ིནང་། དམའ་རིམ་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་
བསྟར་གནང་ཕོགས་ཐད། ལ་དྭགས་བང་ཐང་སོབ་གྲྭ་གསུམ་ལ་ད་ལོ་ནས་བཟུང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལྟར་ལག་བསྟར་
གནང་འགོ་བཙུགས་ཟིན་སྐོར་དང་། དེ་བིངས་བོད་ཁིམ་སོབ་གྲྭ་རྣམས་ལ་གནས་སྐབས་ཆར་ངང་འཐེན་གནང་རྒྱུ་ཡིན་
པའི་སྐོར་འགེལ་བཤད་གནང་འདུག་པ་དང་། གཞན་ཡང་དེ་སྔོན་ ༡༩༨༦ ལོ་ནས་དབུ་འཛུགས་ལག་བསྟར་འགོ་མུས་
ཡོད་པ་དགོངས་མངའ་ལྟར་ཡིན་པས། རང་གཞུང་ནས་དེ་མཐུན་ངོས་འཛིན་འགེལ་བརོད་གནང་ཕོགས་ཡོང་བར་འབོད་
སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་གསལ་འདུག་པར། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་བོད་ཁིམ་
ནས་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར་སོབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ས་ཁྲིད་རླབས་ཆེན་གནང་ཡོད་པ་ལྟར། ད་ཆ་
ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ཡན་གི་སོབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་ཡང་བོད་སྐད་དུ་རིམ་བསྒྱུར་བ་རྒྱུར་
ས་ཁྲིད་དང་མདུན་མཆོངས་གནང་རྒྱུར་དམིགས་བསལ་འོས་བབ་ཡོད་པ་མཐོང་བས་དེ་ལུགས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་
གནང་འོས་སྐོར་རྒྱུ་མཚན་འགེལ་བརོད་ཞུས། ཞེས་པ་དང་།  

ཡང། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་བོད་མིའི་སོབ་གྲྭ་སི་ཡོངས་དང་། ལྷག་པར་སོབ་གྲྭ་ཆེ་
ཁག་རྣམས་ཡིན་པར་བརྟེན། ལག་བསྟར་བ་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཡང་སོབ་གྲྭ་སི་ཡོངས་དང་ཆེ་ཁག་རྣམས་ཡིན་སྐོར་དང་། བོད་
ཁིམ་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་འགོ་འཛུགས་གནང་ཡུལ་མཐའ་མཚམས་སོབ་ཆུང་ཁག་ཅིག་ལ་གནང་བ་དེར་
མི་མང་ཁྲོད་ནས་མཐོང་ཚུལ་དང་བསམ་ཚུལ་ཤོད་མཁན་འགའ་ཤས་ཡོད་སྐོར་འགེལ་བརོད་ཞུས་རེས། 

 གོས་ཆོད་ནང་། གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་བཀོད་ཁབ་ཟིན་པའི་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སྔོན་འགོ་དང་གཞི་
རིམ་འོག་མའི་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་ལག་བསྟར་དགོས་པ་བཞིན། བོད་ཁིམ་སོབ་ཁག་ནང་དབིན་སྐད་ཙམ་ལས་ཤེས་
ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་མཚུངས་འགོ་མུས། ཞེས་བཀོད་འདུག 

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཕོགས་ནས་གོས་བསྡུར་ཞུ་སྒོའ་ིགོས་ཆོད་ནང་།  བོད་ཁིམ་གི་དམའ་རིམ་དགེ་རྒན་
འོས་སྦྱོང་སྦེང་ལོར་ལ་གནས་སོས་གནང་རེས་ཕིའི་མཐུན་རེན་གང་ཅིར་དཀའ་ངལ་མེད་པས། དགེ་འོས་ཁང་དེའི་ར་
བའི་ལས་འཆར་དང་། སོབ་ཚན་དང་ལག་འཁེར་གི་རིམ་པ། འཛིན་སོང་སྟངས་འཛིན་གནང་ཕོགས་བཅས་ལ་བསར་
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ཞིབ་དང་འབེལ་འཕེལ་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཇི་དགེ་བོད་ཁིམ་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཟུར་དུ་གོས་བསྡུར་གནང་
སྟེ་འཆར་གཞི་བཟོ་འགོད་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་འབེལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་བོད་ཁིམ་ཟུང་འབེལ་གི་དམིགས་བསལ་
ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ཀང་ཟུར་འཛུགས་གནང་རྒྱུ། ཞེས་གསལ་བ་ལྟར།  

དམིགས་བསལ་ལྷན་ཚོགས་བཙུགས་ཏེ་འཆར་གཞི་བཟོ་འགོད་གང་ཞིག་གནང་ཡོད་མེད་བཀའ་འདི་ཞུས་ལན་
དུ། ར་ས་བོད་ཁིམ་དགེ་འོས་ཁང་སྦེང་ལོར་དུ་སོས་རེས་སོབ་མ་གསར་བསྡུ་དང་ལག་འཁེར་གནང་ཕོགས་བཅས་ཤེས་
ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་མ་བྱུང་སྟབས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགེ་འོས་ཁང་དེར་ངོས་འཛིན་
ཕིར་འཐེན་ཞུས་པར་སོང་། དམིགས་བསལ་ལྷན་ཚོགས་གསར་འཛུགས་གནང་དགོས་བྱུང་མེད། ཅེས་གསལ་འདུག 

༩༽ མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ་ཁབ་ཁོངས་ནང་ ༢༠༡༠ ལོར་སྔོན་འགོ་དང་པོ་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ད་ཆ་སྔོན་འགོ་གསུམ་པ་བར་ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་འདུག་ཅིང་། འཛིན་རིམ་དང་པོ་ནས་རིམ་བཞིན་ལག་
བསྟར་གནང་རྒྱུའི་ལས་འཆར་བསིགས་ཟིན་ཡོད་འདུག་ཀང། འགན་འཛིན་འཕོ་འགྱུར་ཕིན་པར་བརྟེན་དེ་མུར་ལྷག་པ་
རེད་འདུག 

 ༡༠༽ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༨ ལ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་བསྐོ་གཞག་སོགས་གནང་སྒོ་ཁག་ཅིག་གནང་སྟེ། ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༡༦ ནས་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་ཁུངས་དངོས་སུ་གསར་འཛུགས་གནང་འདུག 

༡༡༽ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ཉིན་བཀའ་ཤག་ནས་ནང་སིད་བརྒྱུད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཚོར་སྔོན་འགོ་ནས་གཞི་རིམ་འོག་མ་
བར་གི་སོབ་འཇུག་ཐད་ཕ་མའི་འགམ་དུ་ཉར་དགོས་པ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་ར་འཛིན་ལག་བསྟར་དགོས་
སྐོར་བཀོད་ཁབ་བཏང་འདུག་པ་དང་། ཡང་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བསར་སྐུལ་
གནང་འདུག 

  ད་ལྟའི་ཆར་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་དཀའ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་འདུག 
༡༢༽ ར་ས་བོད་ཁིམ་ཁབ་ཁོངས་ཀི་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་ལ་  ༢༠༡༡  ལོར་སྔོན་འགོ་དང་པོ་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་

བསྟར་གནང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ད་ཆ་སྔོན་འགོ་གསུམ་པ་བར་ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་ཡོད་འདུག 
༡༣༽ བལ་ཡུལ་ཨ་ཏི་ཤ་ཉིན་སོབ་ནང་ ༢༠༡༤ ལོར་སྔོན་འགོ་དང་པོ་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་འགོ་

བཙུགས་ཡོད་འདུག  
༡༤༽ དབུས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་སཾ་བོ་ཊར་རིས་སོད་ཟིན་པའི་སྔོན་འགོའ་ིདགེ་རྒན་ ༣༣ ལ་ ༢༠༡༤ ལོའ་ིཟླ་ ༦ 

པའི་ནང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ར་ས་དབུས་སེ་ལེན་ཁང་དུ་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་ཏེ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་
འགོ་བཙུགས་ཡོད་འདུག་པ་དང་། ༢༠༠༦ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༣ འཁོད་བཀའ་ཤག་ནས་ར་ས་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེའི་སི་ཁབ་
འགན་འཛིན་དང་། མ་སུ་རི་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེའི་སི་ཁབ་དྲུང་ཆེའི་མཚན་ཐོག་གོས་འདེབས་དང་འབོད་སྐུལ་གནང་བའི་
ནང་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧།༠༨  ནང་དེ་ག་བོད་ཁིམ་གཉིས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སྔོན་སོབ་ནས་འཛིན་གྲྭ་གསུམ་པ་བར་ཤེས་ཡོན་སིད་
བྱུས་ལམ་སོལ་དུ་བསྒྱུར་ཐབས་དང་། དེའི་ཕི་ལོ་ནས་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ་ཡན་ཡར་ལྡན་ཚུལ་དུ་རང་བཞིན་གིས་ལམ་སོལ་
དེར་བསྒྱུར་ཐུབ་གནང་འོས་དང་། རྒྱ་གར་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་རྣམས་སུ་དེ་ལྟར་བསྒྱུར་དགོས་
ཐུབ་ཐབས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འབེལ་མོལ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་གནས་གསལ་འདུག  
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འབེལ་མོལ་གནང་ཡོད་མེད་བཀའ་འདི་ཞུས་ལན་དུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཁབ་
ཁོངས་སོབ་ཁག་རིས་ལེན་དང་འབེལ་བའི་ལས་དོན་གལ་ཆེར་བརིས་ཏེ་དེའི་ཐོག་ཤུགས་སོན་བེད་མུས་དང་།  རིས་
ལེན་གྲུབ་མཚམས་རིམ་བཞིན་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་ལམ་སོལ་དུ་བསྒྱུར་ཐབས་ཞུ་འཆར་ཡོད། ཅེས་གསལ་འདུག་
པས།  

དོན་དངོས་ད་ལྟའི་བར་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སོབ་གྲྭ་གཅིག་ལའང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་འཁེལ་
ཐབས་བྱུང་མེད་པ་གསལ་པོར་མངོན། 

༡༥༽ ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༡ བར་གཞི་རིམ་གོང་འོག་བར་གསུམ་གི་དགེ་རྒན་ ༩༧༧ དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་
འགན་འཛིན ༦༥ ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཡུལ་གི་འགན་འཛིན་ ༢༠ བཅས་ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དང་
འབེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སིག་ཞུས་འདུག་པ་དང་། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོས་དམིགས་སྒྲུབ་ཕིར་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་
རིམ་འཛུགས་ཀིས་དགེ་རྒན་ ༢༣༢ ལ་འོས་སྦྱོང་ཕུལ་འདུག སོབ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་དང་འགན་འཛིན་གངས་ ༡༨༣ ལ་
དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་ཟབ་སྦྱོང་དང་། གཞི་རིམ་བར་མའི་སོབ་ཚན་ཁག་བོད་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་སོབ་ཁྲིད་ཆེད་
དགེ་རྒན་ ༧༢ ལ་ཟབ་སྦྱོང་། ཀིཥྞཱམུརྟི་སོབ་གྲྭར་ཤེས་ཡོན་ཉམས་གསོག་ཆེད་སོབ་སི་དང་དགེ་ཆེ། དགེ་རྒན་ ༢༢ 
བཅས་ལ་གོ་སྐབས་གནང་ཐུབ་པ་བཅས་བྱུང་ཡོད་འདུག གཞན་ཡང་གཏན་ཉིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་
པའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་ ༦ ནང་ཚོགས་མི་ ༨༥༢ མཉམ་ཞུགས་སྐབས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་ནང་དོན་ཁག་ངོ་སོད་
ཞུས་འདུག ར་ཤོད་བོད་ཁིམ་ཆོས་དགེ་ལགས་ནས་གསར་རོམ་གནང་བའི་རིགས་ལམ་དཔེ་དེབ་པར་སྐུྐུྲན་འགེམས་
སེལ་དང་། གཏན་ཉིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་སེ་ཚན་བཞིར་ཆ་བགོས་ཀིས་རིགས་ལམ་འདུ་འཛོམས་ཐེངས་དྲུག་གནང་སྟེ་སོབ་
ཕྲུག་གངས་  ༥༧༢ ཞུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག 

  གོང་གསལ་སེ་ཚན་ཁག་གི་ལས་འཆར་རྣམས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་དང་དངོས་སུ་འབེལ་བ་
ཡོད་པ་ཁོ་ན་ལས། སོལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་ཚན་པ། མདུན་ལམ་ཚན་པ། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་བཅས་ནས་ཤེས་ཡོན་
དང་འབེལ་བའི་དགེ་སོབ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་དང་ལས་གཞི་ས་མང་གོ་སིག་ཞུས་པའི་ཐོ་གཞུང་བཀོད་མེད། ཅེས་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དམིགས་བསལ་བཀའ་ལན་གནང་བྱུང་། 

༡༦༽ འོས་སྦྱོང་ཐོབ་པའི་དགེ་རྒན་མང་པོ་ཞིག་སི་ཞུ་བའི་ཁོངས་ཞུགས་པའམ། ཡང་ན་ཕི་རྒྱལ་ལ་བསོད་པ། སྒེར་གི་དཀའ་
ངལ་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་ར་དགོངས་ཞུ་མཁན་སོགས་བྱུང་ཡོད་འདུག་པ་དང་། དགེ་རྒན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཆེད་ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གོ་བསྐོན་སོབ་གསོ་དང་། ལས་འབོར་ཉུང་འཕྲི། ཡིག་འགྲུལ་ལམ་ནས་སོབ་སྦྱོང་བེད་པའི་སོབ་
ཡོན་མཐུན་རེན། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སོབ་སྦྱོང་ཆེད་སོབ་ཡོན་ཟུར་བཅད། དགེ་རྒན་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་གོ་
སྐབས་མང་དུ་བསྐྲུན་ཐབས་དང་།  ཕོགས་དང་མཐུན་རེན་བཟང་དུ་གཏོང་ཐབས་བཅས་སུ་སཾ་བོ་ཊའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་
དབུས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཕོགས་འཕར་གཞིར་བཟུང་མཐུན་རེན་སྦྱོར་སོད་གནང་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསལ་བ་
དང་། དེ་བཞིན་བོད་ཁིམ་གཉིས་ནས་ཀང་དགེ་ལས་རྣམས་ཀི་གསོལ་ཕོགས་ཤུགས་ཆེ་སར་གནང་ཡོད་གནས་གསལ་
འདུག 
ཀ༽ ལས་འབོར་ཉུང་འཕྲིའི་སྐོར། ཤེས་རིག་ནས་ལན་གནང་གསལ་དུ།  སོབ་གྲྭའི་སེ་ཁག་སོ་སོའ་ིཁབ་ཁོངས་སོབ་

གྲྭ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་མི་འད་བའི་དབང་གིས་དགེ་ལས་རྣམས་ལས་དོན་འཕར་མར་བཀོད་སིག་གནང་བ་
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སོགས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལས་འབོར་མང་ཉུང་འད་མིན་ཡོང་གི་ཡོད། འོན་ཀང་དེ་སྔ་སོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་གཅིག་
ལ་བདུན་རེར་ཚོགས་ཐུན་ ༣༥ ནས་ ༤༠ བར་ཡོང་གི་ཡོད་སྟབས། དགེ་རྒན་གི་ལས་འབོར་ཉུང་འཕྲི་ཡོང་
ཐབས་སུ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་ཁག་ནང་དགེ་རྒན་རེར་བདུན་རེར་ཚོགས་ཐུན་ ༢༤ ལས་
མང་བ་འབུལ་མི་དགོས་པའི་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད། དེས་ཕན་ཐོགས་ཇི་ཙམ་བྱུང་མིན་ད་ལྟའི་ཆར་ཞིབ་འཇུག་
ཞུས་མེད་ནའང་ཐུགས་ཕན་གང་འཚམས་གསོ་བའི་རེ་བ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཅེས་གསལ་འདུག  

ལས་འབོར་མང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་གི་གངས་ཐོ་མ་བྱུང་བས་ལས་འབོར་ལ་བརྟེན་
ནས་དགོངས་པ་ཞུ་མཁན་བྱུང་ཡོད་མེད་བཤད་ཚོད་དཀའ་འདུག་པ་དང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༤ 
ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣ ཉིན་བོད་ཁིམ་གཉིས་དང་སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ། གངས་ཅན་བདེ་ར་བཅས་ལ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་དགེ་རྒན་རེར་བདུན་རེར་ཚོགས་ཐུན་ ༢༤ ལས་མང་བ་འབུལ་མི་དགོས་
པ་སོགས་ལག་བསྟར་དགོས་པའི་བཀོད་ཁབ་གནང་འདུག་ཀང་། ང་ཚོ་ཕོགས་བསོད་བ་ཡུལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་
གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་ཇི་བཞིན་འཁེལ་གི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་མ་མངོན། དཔེར་ན་དགེ་རྒན་ཁག་
གཅིག་ལ་ཚོགས་ཐེངས་ ༣༦ ལྷག་ཡོད་པ་དེ་འདའང་འདུག 

ཁ༽ ཡིག་འགྲུལ་ལམ་ནས་སོབ་སྦྱོང་བེད་པའི་སོབ་ཡོན་མཐུན་རེན་སྐོར། 
 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགེ་རྒན་ལས་ཐོག་པ་རྣམས་ཀི་ཤེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད། ཡིག་འགྲུལ་གི་

ལམ་ནས་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་མཁན་རྣམས་ལ་སོབ་ཡོན་གངས་ ༢༠ ཟུར་བཅད་ཞུས་ཁོངས་སུ། འདི་ལོ་འཚང་
སྙན་འབུལ་མཁན་ ༡༥ བྱུང་ཡོད། ཅེས་གསལ་འདུག 

ག༽ ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སོབ་སྦྱོང་ཆེད་སོབ་ཡོན་ཟུར་བཅད་སྐོར། འདི་ལོ་ནས་ཨིན་ཡུལ་ཨོསོཊ་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་
དུ་ཟླ་གསུམ་རིང་དུས་ཐུང་སོབ་སྦྱོང་ཆེད་ས་མིག་གཉིས་བསྩལ་ཐོབ་བྱུང་ཡོད་གནས་དང་། དེ་ཡང་ལས་བེད་
ལ་ས་མིག་གཅིག་དང་དགེ་རྒན་ལ་ས་མིག་གཅིག་ཟུར་བཅད་གནང་སྟེ། དགེ་རྒན་གི་ས་མིག་ཁོངས་གོ་པལ་
པུར་བོད་ཁིམ་གི་དགེ་རྒན་ཞིག་ལ་གན་ཡིག་ཐོག་གོ་སྐབས་བསྩལ་ཡོད་གནས་འདུག 

  ད་ལན་གོ་སྐབས་ཕུལ་བའི་གྷོ་པལ་པུར་བོད་ཁིམ་གི་དགེ་རྒན་དེ་ཉིད་ཤེས་རིག་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་
བྱུས་ལག་བསྟར་ཆེད་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་བའི་ཁོངས་ཡིན་མི་འདུག་པ་དང་། དགེ་རྒན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཆེད་ལས་
བེད་ལ་ས་མིག་ཟུར་བཅད་གནང་བ་དེ་བཞིན་འབེལ་བ་ར་བ་ནས་མ་མངོན། 

ང༽ དགེ་རྒན་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མང་དུ་བསྐྲུན་ཐབས་སྐོར།  
༢༠༡༤ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༧ ནས་ ༩ བར་གི་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་གོས་གཞི་དང་པོ།  ཀ༽ ༡། 
ཚོགས་ཆེན་ཐོག་འགེམས་སེལ་ཞུས་པའི་དགེ་རྒན་གི་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཀི་སོམ་གཞི་དང་
ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་དེར་ཚོགས་བཅར་བ་ཡོངས་ནས་སི་མོས་རྒྱབ་སོར་བྱུང་བ་ལྟར། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རིམ་
བཞིན་ལག་བསྟར་ཇི་བཞིན་ཡོང་ཐབས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འཆར་འགོད་དང་མི་ས་ཆེད་ཕེབས་ཀིས་ངོ་
སོད་དང་གོ་རྟོགས་གཏིང་ཟབ་སེལ་ཐབས། ཞེས་གསལ་འདུག་པར།  

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཇི་ཙམ་ལ་མི་ས་ཆེད་ཕེབས་ཀིས་ངོ་སོད་གནང་ཡོད་མེད་དིས་
པར། སོབ་ཁག་གི་སོབ་སི་དང་འགན་འཛིན་རྣམ་པར་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་བ་དང་། དེ་རེས་བོད་ཁིམ་གཉིས་དང་སཾ་
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བོ་ཊ་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་ཡོངས་རོགས་ལ་མི་འགོ་ཆེད་གཉེར་གིས་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་ཞུ་མུས་ཡིན་ཞེས་
གསལ་འདུག 

  དགེ་རྒན་ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན་གཏན་འབེབས་གནང་བ་གང་ལེགས་བྱུང་འདུག་པ་
དང་། ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཆེད་བསོད་སྐབས་ཀང་དགེ་རྒན་ཚོས་གང་འཚམས་ལག་བསྟར་
གནང་གི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་འདུག 

ཅ༽ ཕོགས་དང་མཐུན་རེན་བཟང་དུ་གཏོང་ཐབས་སྐོར། 
སཾ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ ནས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་སི་ཞུའི་ལས་བེད་
རྣམས་དང་འད་བ་བར་བརྒལ་ངལ་སེལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༢ སར་ཆ་གནང་འདུག་པ་དང་། མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ་ཁབ་
ཁོངས་དང་བཅས་པར་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༤ པ་དང་། ར་ས་བོད་ཁིམ་ཁབ་ཁོངས་དང་བཅས་པར་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༦ 
པ་བཅས་ནས་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀི་གསོལ་ཕོགས་སྔ་མ་ལ་ལྟོས་ན་སར་ཆ་ཤུགས་ཆེ་གནང་འདུག  

  གོང་གསལ་སེ་ཚན་གསུམ་ལས་ག་ཕོགས་མཐོ་ཤོས་སཾ་བོ་ཊའི་མཐོ་རིམ་དགེ་རྒན་ (PGT) གི་ག་
ཕོགས་སི་ཞུའི་ལས་བེད་ལས་བ་ཞབས་ལོ་བཞི་འཁོར་བ་ཞིག་གི་ག་ཕོགས་དང་བསྡུར་ཚེ་མཐོ་རིམ་དགེ་རྒན་
གི་ཟླ་རེའི་ག་ཕོགས་ཧིན་སྒོར་ ༧༤༠ དམའ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་
ཐེངས་དང་པོའ་ིགོས་ཆོད་དགོངས་དོན་བཀའ་ཤག་ནས་བཙུགས་པའི་“བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་སོབ་
གྲྭའི་དགེ་རྒན་གི་ཉུང་མཐའི་གསོལ་ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང་གཏན་འབེབས་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་”གི་རྒྱབ་གཉེར་
སྙན་ཐོའ ་ིནང་གསལ་མཐོ་རིམ་དགེ་རྒན་ (PGT) དང་། འབིང་སོབ་དགེ་ཆེ་ (Head Master, Middle 
School) གཉིས་ཀི་ཉུང་མཐའི་གསོལ་ཕོགས་དང་བསྡུར་ཚེ་སཾ་བོ་ཊའི་མཐོ་རིམ་དགེ་རྒན་གི་ཟླ་རེའི་ག་
ཕོགས་ཧིན་སྒོར་ ༥༦༧༥ ཉུང་བ་ཆགས་ཀི་འདུག 

མདོར་ན། གསོལ་ཕོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དགེ་རྒན་རྒྱུན་གནས་མི་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཚེ། ད་ལྟའི་
གནང་ལམ་འདིས་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་མི་ཐུབ་པ་མངོན་གསལ་རེད་འདུག  

མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་གསོལ་ཕོགས་སར་གནང་འདོད་ཡོད་པ་
གང་ཞིག་ལ་དགོས་དངུལ་འདང་མིན་གིས་ཤེས་རིག་ལ་མཐུན་འགྱུར་དགོས་གནས་ཞུས་ཡོད་ཀང་བཀའ་ལན་
མ་བྱུང་སྐོར་བཤད་ཀི་འདུག་པ་ལྟར། དགོས་དངུལ་སོབ་ཁག་རང་ཉིད་ཀིས་འགན་བཞེས་དགོས་རྒྱུར་
གཟིགས་ཏེ་ཤེས་རིག་གིས་ལན་གནང་མི་འདུག 

༡༧༽ ༢༠༠༥ ལོར་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ཐོག་མར་གསར་འཛུགས་གནང་སྐབས་ར་ས་ཁུལ་ནས་སོབ་མ་གངས་ ༢༤ ལས་སོབ་
འཇུག་གནང་མཁན་མེད་པར་སོང་། མེའོ་དང་ཀྲུ་ཀིང་། ཨོ་རི་ས། བན་ར་ར་སོགས་ནས་སོབ་མ་གངས་ ༧༠ སོབ་འཇུག་
གནང་འདུག་པ་དང་། ད་སྐབས་སོབ་འཇུག་ཞུ་མཁན་ཚང་མ་ར་ས་ཁུལ་ནས་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཡང་གངས་སིད་ཉེ་འཁོར་
དང་། མེག་གྷན། ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གིང་། ནོར་གིང་། ས་ཪཱ་མཐོ་སོབ་བཅས་ནས་རེད་འདུག ཕི་ནས་སོབ་
འཇུག་ཞུ་མཁན་ཡོད་འདུག་ཀང་འཛིན་ཁང་གི་གངས་ཀ་ཉུང་བ་དང་། ཤོང་ཚད་ཆུང་བ་བཅས་ཀིས་སོབ་འཇུག་ཞུ་
མཁན་ཆ་ཚང་ལ་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཀི་ཡོད་མི་འདུག  
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གངས་སིད་དཔེ་སྟོན་ཉིན་སོབ་ཀི་ཚོགས་ཁང་ནང་བཅད་བརྒྱབས་ནས་འཛིན་ཁང་གསུམ་གསར་བསྐྲུན་གིས་
འདི་ལོའ་ིསོབ་འཇུག་དང་འབེལ་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་གནས་གསལ་འདུག་ཀང་།  

དེས་འཕྲལ་སེལ་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་བ་ཙམ་ལས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཤིག་ཏུ་མ་
མངོན།  ད་ལྟའི་ཆར་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་སྟེང་ཤོད་གཉིས་དེ་ར་རམ་ས་ལ་ཁོ་ནའི་ཆེད་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་ཆགས་འདུག 

༡༨༽ ༢༠༠༦ ནས་བཟུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་གཏན་འབེབས་
དང་། བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་གི་དགོངས་དོན་བཞིན་སོབ་དེབ་རོམ་སིག་བ་རྒྱུའི་ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་ཀིས་གཤམ་
གསལ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་རིམ་བཞིན་བཙུགས་གནང་འདུག 

 
སྔོན་འགོ་དང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་།  
 ཀ༽ ཚོགས་མི་དགུ་ཅན་གི་སྔོན་འགོ་དང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་བསབ་གཞི་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་། 
གཞི་རིམ་བར་མའི་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་། 
 ཁ༽ ཚོགས་མི་བཅུ་གཉིས་ཅན་གི་གཞི་རའི་ལམ་སྟོན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང། 
 ག༽ ཚོགས་མི་དགུ་ཅན་གི་སྐད་ཡིག་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་། 
 ང༽ ཚོགས་མི་བརྒྱད་ཅན་གི་ཚན་རིག་དང་རིས་རིག་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་། 
 ཅ༽ ཚོགས་མི་དགུ་ཅན་གི་སི་ཚོགས་ཚན་རིག་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་། 
 ཆ༽ ཚོགས་མི་བརྒྱད་ཅན་གི་ཟློས་གར་དང་ལུས་རལ་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་། 
 འཛིན་རིམ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པའི་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་། 

ཇ༽ ཚོགས་མི་དགུ་ཅན་གི་གཞི་རིམ་གོང་མའི་གཞི་རའི་ལམ་སྟོན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང། 
 ཉ༽ ཚོགས་མི་བཅུ་གསུམ་ཅན་གི་སྐད་ཡིག་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་། 
 ཏ༽ ཚོགས་མི་དགུ་ཅན་གི་ཚན་རིས་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་། 
 ཐ༽ ཚོགས་མི་བཅུ་ཅན་གི་སི་ཚན་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་། 

ད༽ ཚོགས་མི་བརྒྱད་ཅན་གི་ཟློས་གར་དང་ལུས་སྦྱོང། འཕྲོད་བསྟེན་བཅས་ཀི་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་
ཚོགས་ཆུང་། 

ན༽ ཚོགས་མི་བཅུ་གཅིག་ཅན་གི་རིགས་ལམ་དང་ནང་ཆོས་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་། 
འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས་ཀི་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་། 

པ༽ ཚོགས་མི་བཅུ་གཅིག་ཅན་གི་བོད་ཡིག་སོབ་དེབ་དང་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་། 
 ཕ༽ ཚོགས་མི་བདུན་ཅན་གི་ཚན་རིག་སེ་ཚན་གི་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་། 
 བ༽ ཚོགས་མི་བཅུ་གཉིས་ཅན་གི་འབྱུང་རིག་སེ་ཚན་གི་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་། 
 མ༽ ཚོགས་མི་བཅུ་ཅན་གི་ཚོང་ལས་སེ་ཚན་ཀི་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་། 
  གོང་གསལ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་བསྐོ་གཞག་གནང་དོན་ལྟར་སྔོན་འགོ་དང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་བསབ་གཞིའི་ར་

འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པའི་བསབ་གཞིའི་ནང་དོན་དང་། 
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སོབ་ཁྲིད་ཀི་ཐབས་ལམ། གཞི་རའི་ཁ་ཕོགས། སོབ་སྦྱོང་གི་རིག་ཚན་དང་། ཚོགས་ཐུན་ཇུས་འགོད་བས་པའི་མཐའ་
མའི་འཆར་ཟིན་ལེགས་གྲུབ་ཀིས་ ༢༠༠༧ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣ ཉིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་བ་དང་། དེ་ནས་བསར་
ཞིབ་ཀིས་གཏན་འབེབས་སད་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཕུལ་བར་བཀའ་ཤག་ནས་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་བཀའ་འཁྲོལ་
གཏན་འབེབས་བསྩལ་རེས་ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་ལ་ལག་བསྟར་དགོས་པའི་བཀོད་ཁབ་དང་འབེལ་འགེམས་གཏོང་
གནང་འདུག 

གཞི་རིམ་བར་མའི་བསབ་གཞི་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལྔ་ནས་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་
བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་གི་འཆར་ཟིན་ལེགས་གྲུབ་ཀིས་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉིན་བཀའ་ཤག་ལ་གཏན་འབེབས་སད་
ཕུལ་བར། བཀའ་ཤག་ནས་བསར་ཞིབ་དང་འབེལ་དེ་སྔོན་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་སྔོན་འགོ་དང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་
བསབ་གཞི་ར་འཛིན་ལའང་བསར་ཞིབ་གནང་སྟེ།  ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་སྔོན་འགོ་ནས་གཞི་རིམ་བར་མ་བར་གི་
བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་བཀའ་འཁྲོལ་གཏན་འབེབས་གནང་བར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དེབ་གཟུགས་སུ་པར་
འགེམས་དང་ད་རྒྱའི་ནང་དུ་ཆེད་འགོད་གནང་འདུག གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་རྣམས་གང་ལེགས་
བྱུང་འདུག་ཀང་།  

སོབ་ཚན་འཆར་འགོད་སྐབས་དུས་ཀི་འགྱུར་འགོས་དང་མཉམ་དུ་འགོ་དགོས་པ་ཁག་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་
བསར་ཞིབ་ཀིས་ཁ་སྐོང་གནང་དགོས་པར་མཐོང་། 

༢༠༠༧ ལོར་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་སྐབས་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་ལྟར་འགོ་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་
ཡོད་སྐོར་འཁོད་འདུག་པ་དང་། ད་སྐབས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བ་ཡུལ་སོབ་ཁག་ནང་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཡོད་
སྐོར་ལན་འདེབས་བྱུང་། 

འོན་ཀང་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་དངོས་སུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྟོག་ཞིབ་ཏུ་ཕིན་སྐབས་དགེ་
རྒན་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་དཀོན་པ་དང་། ཡོད་པ་ཤེས་ཀང་གོ་རྟོགས་དམན་
པ། གོ་རྟོགས་ཕྲན་བུ་ཡོད་ཀང་ལག་བསྟར་ཇི་བཞིན་གནང་གི་མེད་པའི་ཚོར་སང་བྱུང་། 

གཞི་རིམ་གོང་མའི་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་ཚོགས་ཆུང་ཁག་བཅུ་ནས་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་གི་
འཆར་ཟིན་ ༢༠༡༤ ལོར་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་འདུག་པ་དང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
ཞུ་སིག་མཐའ་མ་གནང་མུས་ཐོག་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་བཀའ་ཤག་ལ་གཏན་འབེབས་སད་འབུལ་གཏན་འཁེལ་ཡོད་
གནས་གསུངས་སོང་། 

གོང་གསལ་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་ཁག་གི་དགོངས་དོན་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གི་སྐད་ཡིག་
སོབ་དེབ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༡༢ ནང་གཏན་འབེབས་ཀིས་པར་སྐྲུན་དང་། འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་སི་ཚོགས་ཚན་རིག་སོབ་དེབ་ 
༢༠༡༢ ཟླ་ ༡ ནང་དང་། བདུན་པའི་སི་ཚན་སོབ་དེབ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡ དང་། གསུམ་པའི་ཨང་རིས་དང་བརྒྱད་པའི་སི་
ཚན་སོབ་དེབ་ཟླ་ ༥ པ་བཅས་སུ་གཏན་འབེབས་ཀིས་པར་སྐྲུན། འཛིན་རིམ་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་སྐད་ཡིག་སོབ་དེབ་ 
༢༠༡༤ ཟླ་ ༦ ནང་དང་། འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་སྐད་ཡིག་སོབ་དེབ་ཟླ་ ༩ པ། འཛིན་རིམ་གཉིས་པའི་ཨང་རིས་སོབ་
དེབ་ཟླ་ ༡༠ པ། འཛིན་རིམ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པའི་སྐད་ཡིག་སོབ་དེབ་ཟླ་ ༡༡ ནང་བཅས་སུ་གཏན་འབེབས་ཀིས་པར་སྐྲུན་
གནང་ཟིན་འདུག་པ་དང་། སོབ་དེབ་དེ་རྣམས་གང་ལེགས་འདུག་པ་མ་ཟད། ལག་བསྟར་གནང་ཕོགས་སྐོར་ལ། འཛིན་
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རིམ་དྲུག་པ་དང་། བདུན་པ། བརྒྱད་པ་བཅས་ཀི་སྐད་ཡིག་སོབ་དེབ་རྣམས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སྔོན་
མ་ནས་ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་ཡོད་གནས་དང་། སྔོན་འགོ་ནས་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར་གི་སོབ་དེབ་རྣམས་ ༢༠༡༥ 
སོབ་དུས་ནས་བེད་སོད་གནང་འགོ་ཚུགས་ཡོད་གནས་འདུག  

གཞི་རིམ་འོག་མ་དང་བར་མའི་སི་ཚོགས་ཚན་རིག་རོམ་སིག་ཟིན་པ་དང་། གཞི་རིམ་འོག་མ་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་
བར་སོབ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ༢༠༡༥ ལོ་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དང་སོན་ཊ་གཏན་སོབ་ནང་འཛིན་རིམ་དྲུག་
པའི་སི་ཚོགས་ཚན་རིག་ལག་བསྟར་བ་འགོ་བཙུགས་འདུག བདེ་སིད་གིང་ཉིན་སོབ་དང་ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭར་ 
༢༠༡༦ ལོ་ནས་ལག་བསྟར་བ་གཏན་འཁེལ་འདུག  

འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་ཡན་གི་སི་ཚན་སོབ་དེབ་རྣམས་རིམ་བཞིན་རོམ་སིག་གནང་འཆར་ཡོད་གནས་གསལ་
འདུག་པ་དང་། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཡུལ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ཅན་གི་སོབ་ཁག་རྣམས་སུ་ལག་བསྟར་
དུས་ཚོད་གཅིག་གྱུར་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིམཐུན་རེན་འདང་མིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་སྐོར་དང་། གོམ་
པ་རིམ་འཛེགས་གིས་ལག་བསྟར་ཚགས་ཚུད་དང་ག་སིག་འཐུས་ཚང་ཡོང་ཆེད་དེ་ལྟར་ཞུས་པ་ཡིན་སྐོར་གསལ།  

༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ པའི་ནང་འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག་སོབ་དེབ་དང་། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༥ པའི་ནང་འཛིན་རིམ་བཅུ་
པའི་ཚན་རིག་སོབ་དེབ་གཉིས་རོམ་སྒྱུར་གིས་རིམ་བཞིན་པར་བསྐྲུན་དང་འགེམས་སེལ་གནང་འདུག་ཅིང་། སོབ་དེབ་དེ་
གཉིས་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་བཟོ་འགོད་གནང་ཞོར་དང་ལྷན་རོམ་སྒྱུར་གནང་བ་ཡིན་པས་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་
དགོངས་དོན་ཆགས་ཀི་ཡོད་གནས་གསུང་གི་འདུག 

འཛིན་རིམ་གཉིས་པ་དང་། བཞི་པ། ལྔ་པ་བཅས་ཀི་ཨང་རིས་སོབ་དེབ་རོམ་སིག་ཟིན་པ་དང་། གཞན་ཡང་
ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དང་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་དགོངས་དོན་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་གི་རིགས་ལམ་
དང་ནང་ཆོས་ཀི་སོབ་དེབ་རོམ་སིག་ལེགས་པར་གྲུབ་སྟེ། ད་ཆ་རི་མོ་དང་ཇུས་འགོད་བེད་བཞིན་པ་དང། གོང་གསལ་
སོབ་དེབ་རྣམས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ནང་པར་སྐྲུན་བ་གཏན་འཁེལ་ཡོད་གནས་གསལ། 

གཞན་ཡང་འཛིན་རིམ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་གི་བསབ་གཞི་དང་སྐད་ཡིག་སོབ་དེབ་ཀི་རགས་ཟིན་
གཏན་འབེབས་ཀིས། མཐའ་མའི་གཏན་འབེབས་ཆེད་རྒྱ་གར་དབུས་འབིང་རིམ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ལ་འཆར་འབུལ་
ཞུས་ཏེ་ད་ལྟ་བཀའ་འཁྲོལ་འཐོབ་རྒྱུ་ཡིན་གནས་གསལ། 

༡༩༽ ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཆེད་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་སོགས་ཇི་གནང་གོང་གསལ་ལྟར་དང་། ད་དུང་
གཏན་ཉིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགོས་མཁོ་ཆ་ཚང་ཞིག་སྐོང་ཐུབ་ཀི་མེད་པར་སོང་། ༢༠༡༢ ལོར་བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་སོབ་
ཁང་དུ་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་དགེ་འོས་ཟུང་འབེལ་ (B.A B.Ed & B.Sc B.Ed) གི་ལས་གཞི་
གསར་འཛུགས་གནང་འདུག 

༢༠༠༧ ལོའ་ིདཀའ་ངལ་ནང། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དང་མཐུན་པའི་ཨང་རིས་དང་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་མི་འགོ་
ཐོབ་དཀའ་སྐོར་དང་། ༢༠༠༨ ལོའ་ིདཀའ་ངལ་ནང་ཨང་རིས་དང་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་རྒྱུན་གནས་མ་ཐུབ་པའི་སྐོར། 
༢༠༡༣ ལོའ་ིདཀའ་ངལ་ནང་ཚན་རིག་དང་ཨང་རིས་དགེ་རྒན་མི་འགོ་ཐོབ་དཀའ་བ་བཅས་འཁོད་པར།  

དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་དམིགས་བསལ་ཕག་བསྟར་ཇི་གནང་དང་། ད་སྐབས་ཀི་གནས་སྟངས་སྐོར་བཀའ་འདི་
རིམ་པར་ཞུས་ལན་དུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ལོ་མང་རིང་ཚན་རིག་ཐོག་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་
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དགེ་འོས་གཅིག་སྡུད་གནང་འདོད་ཡོད་རིགས་ལ། ཟུར་བཅད་སོབ་ཡོན་ས་མིག་བཞི་ཕུལ་ཡོད་ཀང་། མཐར་སོབ་སྦྱོང་
ཐོན་རེས་དགེ་རྒན་གནང་མི་གནང་ཅི་རིགས་ཡོང་བཞིན་པའི་ཉམས་མྱོང་ལ་བརྟེན། ༢༠༡༤ ལོ་ནས་བཟུང་གོང་གསལ་
ས་མིག་ཐོག་ཞུགས་རིགས་ནས་སོབ་སྦྱོང་ཐོན་མཚམས། ངེས་པར་དུ་དགེ་རྒན་གནང་དགོས་པའི་གན་ཡིག་བཞག་ཡོད་
པས། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་རེ་ཡོད་པ་དང་། བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་ཁང་ནས་རིམ་པས་དགེ་རྒན་ཐོན་
རེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་གནས་གསལ་ནའང། 

དོན་དངོས་སུ་ཨང་རིས་དང་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དངོས་ཡོད་རེད་འདུག 
༢༠༽ ས་གནས་འགོ་འཛིན་ཁག་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་ལྔ་པའི་ཐོག་བཀའ་བོན་ཁྲི་པ་དང་། ཤེས་རིག་བཀའ་བོན། དྲུང་ཆེ་

བཅས་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་ནང་དོན་ཁག་ངོ་སོད་ཉིན་འཁོངས་ཞུས་འདུག་པ་དང་། ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༡༥ བར་ལ་
དྭགས་དང་མོན་གྷོ། ཀ་སྦུག མ་ན་ལི། སྦིར་དང་ཅོན་ཏ་ར། སོན་ཊ། སྤུ་རུ་ཝ་ལ། བདེ་སིད་གིང་། མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ། རཇ་
སྤུར་བོད་ཁིམ། སྦེལ་ཀོབ་ལུགས་བདེ་གཉིས། ཧུན་སུར། བྷུན་ཏར་དགེ་སོབ་ལ་ཐེངས་གཉིས། གཞན་ཡང་སཾ་བོ་ཊའི་
སོབ་ཁག་གི་ཕ་མ་བཅས་ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་ངོ་སོད་དང་གོ་རྟོགས་སེལ་ཡོད་གནས་དང་། གོ་རྟོགས་སེལ་བ་ལ་
བརྟེན་ནས་བོད་ཀི་ཐུན་མིན་སྐད་ཡིག་རིག་གཞུང་ཐོག་ཐུགས་སང་ཇེ་ཆེར་སོང་ཡོད་པ་མ་ཟད། དེང་སང་ཕ་མ་ཕལ་མོ་
ཆེས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་འདི་ལྟར་སོབ་ཚན་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་གས་སུ་བརི་བཞིན་ཡོད་སྐོར་གསལ་འདུག་ཀང་། 

  ཚོགས་ཆུང་ཕོགས་བསོད་སྐབས་དགེ་ལས་མང་པོ་ཞིག་ནས་ཕ་མ་དང་། མང་ཚོགས་ལ་ད་དུང་ཡང་ ཤེས་ཡོན་
སིད་བྱུས་གོ་རྟོགས་ཞན་པོ་འདུག་སྐོར་ཞུ་བཞིན་འདུག 

༢༡༽ རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦྱོང་བརར་ལྷན་ཁང་ (NCERT) ནས་ ༢༠༠༣ ལོར་འདོན་སེལ་བས་པའི་
འཛིན་རིམ་གསུམ་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གི་ཨང་རིས་སོབ་དེབ་དང་། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གི་ཚན་
རིག་སོབ་དེབ་བཅས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༠༣ ལོར་འགོ་འཛུགས་ཀིས་བོད་བསྒྱུར་བ་འགོ་བརམས་ཤིང་། 
སོབ་དེབ་དེ་དག་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པའི་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭའི་བསབ་གཞི་ར་འཛིན་གཏན་
འབེབས་མ་བས་གོང་དུ་པར་སྐྲུན་བས་ཏེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་འགེམས་སེལ་ཞུས་འདུག་ཀང་། དགེ་རྒན་རྣམ་པས་སོབ་ཁྲིད་
ཀི་ནང་དོན་གོ་བདེ་ཁ་གསལ་ཡོང་སད་ཟུར་བལྟའི་རྒྱུ་ཆ་རུ་སོད་བཞིན་པ་ལས་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་གནང་གི་ཡོད་མི་
འདུག 

༢༢༽ བོད་ཁིམ་གཉིས་ཀི་སོབ་སི་དང་འགན་འཛིན་སོགས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་ཉམས་གསོག་སད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དང་། 
ཀིཥྞཱམུརྟི་སོབ་གྲྭ་བཅས་སུ་གཟིགས་སྐོར་གོ་སིག་ཞུས་འདུག 

  འདི་ནས་བོད་ཁིམ་གཉིས་གཙོས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་དང་། ལས་བེད། སོབ་ཕྲུག ཕ་མ་སོགས་ལ་ཤེས་
ཡོན་སིད་བྱུས་ཐད་གོ་རྟོགས་ཇི་ཡོད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རྟོག་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་མེད་དིས་ལན་དུ། བོད་
ཁིམ་གཉིས་ཀི་དགེ་སོབ་གཙོས་ས་གནས་མང་ཚོགས་རྣམས་ལའང་གོ་རྟོགས་དུས་ནས་དུས་སུ་སེལ་མུས་ཡིན། གོ་
རྟོགས་ཇི་ཡོད་བིས་རྒྱུགས་དང་ངག་རྒྱུགས་སོགས་ཀི་ལམ་ནས་དམིགས་བསལ་རྟོག་ཞིབ་བས་མེད་ཀང་གོ་རྟོགས་
སེལ་རིམ་བཞིན་དམངས་ལ་གོ་བསྡུར་སྦྱང་བཤད་ཟབ་ནན་ཞུས་ཡོད། ཅེས་གསལ་འདུག་པས། 

ཟབ་སྦྱོང་དང་འོས་སྦྱོང་ག་ཚོད་སད་ཀང་གོ་རྟོགས་ཇི་ཙམ་འཕེལ་ཡོད་མེད་ཀི་རྟོག་ཞིབ་ཚད་ལྡན་གནང་གི་
མེད་པ་མངོན་གསལ་རེད་འདུག 
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ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
སི་འཐུས་པད་འབྱུང་གནས་ལགས། མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང་། ཕག་ཚོད་ ༡༡།༡༥ བར་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།  
 

 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཐུན་གཉིས་པ། 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགོ་བཞིན་པ་འདི་ ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུ་བཞིན་པ་རེད། སི་
འཐུས་པད་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་པད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མུ་མཐུད་ནས་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞིག   
༢༣༽ ༢༠༠༦ ལོར་བོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མིག་མངས་རྣམ་གངས་ ༢༢ འཁོད་པའི་བརན་དེབ་པར་སྐྲུན་གིས་སོབ་གྲྭ་

ཡོངས་ལ་འགེམས་སེལ་གནང་ཡོད་འདུག་པ་ལྟར། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭས་གཙོས་སཾ་བོ་ཊའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ལུས་དགེ་རྣམ་
པས་སོབ་ཁག་སོ་སོར་བིས་པའི་རིག་རལ་གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་གཞོགས་འདེགས་ཀི་རྒྱུ་ཆར་བེད་སོད་གཏོང་གི་ཡོད་
འདུག་ཀང་མིག་མངས་རྣམ་གངས་ཆ་ཚང་བེད་སོད་ཤེས་མཁན་དཀོན་པོ་ཡིན་ཚོད་འདུག་ཅིང་། གཙོ་བོ་རྒྱལ་སིའི་
གཅིག་གྱུར་གི་མིག་མངས་རེད་མཁན་གང་འཚམས་ཡོད་མུས་རེད་འདུག 

༢༤༽  ༢༠༠༧ ཟླ་ ༧ པ་ནས་མོན་ཌེ་སོ་རིའི་དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཁང་གགས་ཅན་གས་ཨེ་མ་དྷ་བཊ་ཨེཀ་ལ་ཝེ་ཡ་ 
(Eklavya) དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཏུ་སྔོན་འགོའ་ིདགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་བ་གངས་ ༢༥ བཏང་སྟེ་ལོ་དང་པོར་སྔོན་འགོའ་ིསོབ་
ཚན་སོབ་ཁྲིད་བེད་ཐབས་ཐད་གོ་རྟོགས་སེལ་བ་དང་། ལོ་གཉིས་པར་ར་ས་རུ་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་
ཀི་ལྟ་གྲུབ་སོགས་ཀི་སྦྱོང་བརར་སད་འདུག་པའི་ནང་། འོས་སྦྱོང་བ་ ༢ དཀིལ་མཚམས་ནས་སྒེར་དགོངས་ཞུས་ཡོད་
འདུག་པ་དང་། དེ་འཕྲོས་དགེ་འོས་སོབ་ཐོན་པ་རྣམས་སཾ་བོ་ཊའི་སོབ་ཁག་ནང་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་དེའི་ཁོངས་ནས་
དགེ་རྒན་གངས་ ༡༢ ར་དགོངས་ཞུས་འདུག་པས་མདོ་དོན་འོས་སྦྱོང་སད་ནས་ཐུགས་ཕན་སོས་པ་གངས་ ༡༡ ལས་
བྱུང་མི་འདུག་ཀང་། བཀའ་ལན་ནང། དགེ་རྒན་གངས་ ༡༢ ར་དགོངས་ཞུས་པ་ལས། གཞན་རྣམས་ཕག་ལས་གནང་
མུས་ཡིན། ཞེས་གསལ་འདུག 

༢༥༽ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༧ ནས་ ༢༩ བར་ཉིན་གསུམ་རིང་ར་ཤོད་བོད་ཁིམ་དུ་ཚོགས་པའི་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་
ཐེངས་ལྔ་པའི་གོས་གཞི་དང་པོ། གོས་ཆོད་ ༡། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་ཆ་
ཚང་བ་བོད་མིའི་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་ནས་ལག་བསྟར་ཡོང་བར་ཚོགས་ཆེན་འདི་ཉིད་བརྒྱུད་འབོད་སྐུལ་ཤུགས་ཆེན་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། སིད་བྱུས་ནང་གསལ་དགེ་རྒན་གི་ལས་འགན་དང་བེད་སྒོ་ཁག་སོབ་དགེ་སོ་སོས་གོ་རྟོགས་དང་ལག་ལེན་འཐུས་
གཙང་ཡོང་སད། སོབ་ཁག་སོ་སོའ་ིནང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་སོབ་སྦྱོང་དང་བགོ་གེང་གི་ལས་རིམ་གང་མང་སེལ་རྒྱུ། དེ་
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བཞིན་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ནུས་ཤུགས་ཅི་ཡོད་ཀིས་སིད་བྱུས་ནང་གསལ་དགོས་མཁོའ་ིཆ་རེན་དང་
ལས་རིམ་ཁག་འཐུས་གཙང་ལག་བསྟར་ཡོང་ཐབས་གནང་དགོས། ཞེས་གསལ་འདུག་པར། 

གོས་ཆོད་འདི་བཞག་པ་ནས་བཟུང་ལོ་རང་བཀག་སོ་སོར་སོབ་ཁག་སོ་སོའ་ིནང་བགོ་གེང་ཇི་ཙམ་སེལ་ཡོད་
མེད་དང་། དགོས་མཁོའ་ིཆ་རེན་གང་དང་གང་སེལ་ཡོད་མེད་དིས་ལན་དུ། ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པའི་གོས་
གཞི་དང་པོའ་ིགོས་ཆོད་ ༡ དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་། སོབ་ཁག་སོ་སོའ་ིནང་བགོ་གེང་དང་གོ་བསྡུར་གི་ལས་འཆར་
སོགས་གང་མང་སེལ་དགོས་པའི་བར་ཁབ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ར་སྟེང་བོད་ཁིམ་སོབ་གྲྭར་བགོ་གེང་སོགས་ཀི་ཆེད་དུ་
འདི་ག་ལས་ཁུངས་ནས་ལས་བེད་ངོ་བཅར་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། ཤེས་རིག་ནས་ཀང་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སིག་བརྒྱུད་འབད་
བརོན་ཞུ་མུས་ཡིན་པ་དང་། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་བཞིན་དགེ་རྒན་ཁད་ལས་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་
ལས་འཆར་སད་འགོ་གོན་རོགས་སོར་གནང་དང་གནང་མུས་ཡིན། ཞེས་གསལ། 

  གནད་དོན་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་བ་ནས་བཟུང་འཆར་ཅན་གི་བེད་སྒོ་རྣམ་བཞག་
ཅིག་ཡིན་དགོས་པ་ལས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གཞི་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་སྟེ་ལག་བསྟར་དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་མ་མཐོང་བ་དང་། 
ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ཕོགས་བསོད་བ་ཡུལ་གི་སོབ་ཁག་ནང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གོ་རྟོགས་སེལ་སད་ཆེད་གཉེར་གིས་
གོ་བསྡུར་དང་བགོ་གེང་གནང་མྱོང་ཡོད་པ་མཐོང་ཐོས་མ་བྱུང་། 

༢༦༽ ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པའི་གོས་གཞི་དང་པོ། གོས་ཆོད་ ༢། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཁོངས་སུ་བོད་དགེ་གཏན་འཇགས་
གསར་བསྐོ་མི་ཐུབ་པ་དང་། འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་བར་ལ་བོད་ཡིག་སོབ་མཁན་ཟུར་དུ་མེད་པ། གཞི་རིམ་འོག་མའི་སོབ་
ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་བོད་ཡིག་ཡིན་སྟབས་སོབ་གྲྭ་དེ་དག་གི་དགེ་ཆེ་བོད་རིགས་བསྐོ་ཐབས་བཅས་ཀི་ཐད་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ནས་ཇི་དགེའི་ཐབས་ཤེས་གནང་རྒྱུ། ཞེས་པར།  

ད་བར་འབད་བརོན་ཇི་གནང་དང་། གྲུབ་འབས་ཇི་སོན། དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད་ཚེ་མ་འོངས་དཀའ་
སེལ་གནང་ཕོགས་བཅས་ཀི་སྐོར་དིས་ལན་དུ། དེའི་སྐོར་ཤེས་རིག་ལ་སེམས་འཚབ་ཡོད་གནས་དང་། འབད་བརོན་
ཞུས་པས་བོད་རིགས་དགེ་རྒན་གཏན་འཇགས་བསྐོ་གཞག་གནང་ཐུབ་པ་མ་བྱུང་ཡང་། ཆོད་གན་ལ་ལོ་རེ་བཞིན་ངག་
རྒྱུགས་ལེན་མི་དགོས་པར་ལོ་ལྔའི་བར་རང་བཞིན་གིས་ཕར་འགངས་ཆོག་པའི་བཀའ་འཁྲོལ་བྱུང་གནས། འཛིན་རིམ་
བརྒྱད་པ་ཅན་གི་སོབ་གྲྭར་བོད་ཡིག་མ་ཟད། ཨིན་ཇིའི་དགེ་རྒན་ཡང་ཟུར་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུའི་ས་མིག་བཀའ་
འཁྲོལ་གནང་ལམ་མེད་གནས། འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་ཅན་གི་སོབ་ཁག་ནང་ཆོས་དགེའི་གསོལ་ཕོགས་རོགས་སོར་དང་
འབེལ་བསྐོ་གཞག་གནང་མུས་ལྟར། ཆོས་དགེ་ཚོས་བོད་ཡིག་སོབ་ཁྲིད་ལའང་མཐུན་འགྱུར་གནང་བཞིན་ཡོད་གནས་
བཅས་གསལ། 

  མདོར་ན་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སོབ་ཁག་ནང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུ་ཕར་ཟད། ད་
ལྟ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་རིགས་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ནང་སེལ་ཐབས་མ་གནང་ཚེ། འབྱུང་འགྱུར་རི་ལུགས་པ་
ཐག་པས་མི་འདུམ་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་གནས་སུ་ལྷུང་ཉེན་འདུག་ན། གང་མགོགས་རིས་ལེན་ནམ་དོན་ཕན་སོན་པའི་ཛ་
དག་གི་དཀའ་སེལ་གནང་དགོས་པར་མཐོང། 

༢༧༽ ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པའི་གོས་གཞི་དང་པོ། གོས་ཆོད་ ༥། བོད་དགེ་སི་དང་། ཁད་པར་སྔོན་འགོ་དང་གཞི་རིམ་འོག་
མའི་སོབ་དགེ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གང་མང་དགོས་པ་དང་། སྦྱང་ཤིང་འབི་སྦྱོང་གིས་གཙོས་པའི་དབུ་མེད་ཡིག་གཟུགས་
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ལ་སྦྱོང་བརར་སོད་རྒྱུ། ལྷག་པར་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ཡན་དུ་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་སྦྱོང་དེབ་དགོས་གལ། ཞེས་
གསལ་བར།  

སྦྱང་ཤིང་འབི་སྦྱོང་སོགས་གནང་གི་ཡོད་མེད་དང་། འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ཡན་གི་ཡིག་གཟུགས་སྦྱོང་དེབ་བཟོས་
ཡོད་མེད་དིས་ལན་དུ། དེང་སྐབས་སྦྱང་ཤིང་ཐོག་འབི་སྦྱོང་གནང་གི་མེད་པ་དང་། འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ཡན་གི་ཡིག་
གཟུགས་སྦྱོང་དེབ་ཀང་བཟོས་མེད་གནས་གསལ་འདུག 

༢༨༽ ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པའི་གོས་གཞི་དང་པོ། གོས་ཆོད་ ༨།  བོད་མི་སི་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་
དར་སེལ་གཏོང་ཆེད་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་ཉམས་མྱོང་དང་གྲུབ་འབས་ཇི་བྱུང་སོབ་ཁག་གཞན་ལ་
སེལ་ཐབས་བ་རྒྱུ། ཞེས་གསལ་བར།  

སོབ་ཁག་ཇི་ཙམ་ལ་ཉམས་མྱོང་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། གྲུབ་འབས་ཇི་སོན་བཅས་དིས་ལན་དུ། 
༢༠༡༡ དང་ ༢༠༡༢ ལོ་སོ་སོར་མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ་དང་རཱཇ་པུར་བོད་ཁིམ་གི་གཞི་རིམ་འོག་མ་དང་སྔོན་དགེ་དྲུག་རེ་
དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་ཉམས་གསོག་སད་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ནས་ ༢༢ བར་བལ་ཡུལ་གངས་
ཅན་བདེ་རའི་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དང་། རྣམ་རྒྱལ་འབིང་རིམ་སོབ་གྲྭའི་སོབ་སི། སོང་བཙན་མཐོ་སོབ་ཀི་སོབ་སི་
བཅས་ཉམས་གསོག་གཟིགས་ཞིབ་ལ་ཕེབས་པ། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༩  ནས་ ༡༡ བར་བོད་ཁིམ་གཉིས་ཀི་སོབ་སི་དང་དགེ་
ཆེ་བཅས་ཉམས་གསོག་སད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་ཕེབས་རྒྱུའི་གོ་སིག་ཞུས་ཡོད་པ། གོང་གསལ་ཉམས་གསོག་ལས་རིམ་
སེལ་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཐད་གོ་རྟོགས་སྔར་ལྷག་འཕེར་བ། དཔེར་ན་བལ་ཡུལ་དང་བོད་ཁིམ་སོབ་ཁག་གི་སྔོན་
འགོའ་ིསོབ་སྦྱོང་སོད་སྟངས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དང་མཐུན་པར་བསྒྱུར་བཅོས་ཕིན་ཡོད།  ཅེས་གསལ་འདུག 

༢༩༽ ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པའི་གོས་གཞི་དང་པོ། གོས་ཆོད་ ༡༠། བོད་མི་རྒན་གཞོན་ཚང་མས་དུས་རྒྱུན་དུ་བོད་སྐད་གཙང་
མ་བཀོལ་སོད་བ་རྒྱུ་ལས། བོད་སྐད་ནང་བསེས་ལྷད་མི་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་དང་། ཁད་པར་སོབ་གྲྭའི་དགེ་ལས་རྣམས་
ཀིས་དམིགས་བསལ་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་སོབ་གྲྭའི་ནང་རྒྱུན་ལྡན་ཡིག་སྐད་བེད་སོད་གང་ཐུབ་བ་དགོས། ཞེས་
གསལ་བར།  

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་སྐད་གཙང་མའི་སྐོར་ལ་འགེལ་བརོད་དང་དིལ་བསགས་གང་དང་གང་བས་
ཡོད་མེད་དང་། སོབ་གྲྭའི་ནང་དགེ་ལས་རྣམས་ནས་རྒྱུན་ལྡན་ཡིག་སྐད་བེད་སོད་གནང་གི་ཡོད་མེད་དིས་ལན་ནང་། 
ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་དང་དྲུང་ཆེ་སོགས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བཅར་སྐབས་དང་། ཟབ་སྦྱོང་། འོས་སྦྱོང་བཅས་སུ་གལ་ཆེ་དོན་
ཆེར་བརིས་ཏེ་ལམ་སྟོན་དང་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་གནས་དང་། གནད་དོན་འདི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་གཅིག་པུའི་འགན་
མིན་པར་བོད་མི་ཡོད་དོ་ཅོག་གིས་འགན་འཁུར་མ་བངས་ན་ཐེ་གུ་སེ་ཤོར་ཡོང་ངེས་ལ་སོང་། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཕོགས་
བསོད་སྐབས་མི་མང་ལ་འབོད་སྐུལ་དང་བཀའ་སོབ་གནང་སོང་ཡོང་བའི་སྙན་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གནས་གསལ་འདུག  

  གོས་ཆོད་འདི་བཞག་པ་ནས་བཟུང་རང་རེའི་སི་ཚོགས་ནང་བོད་སྐད་གཙང་མ་བསོན་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་
དམིགས་བསལ་གང་བྱུང་ཡོད་མེད་ཁ་གསལ་མི་འདུག་པ་དང་། ཐོག་མར་ཕལ་སྐད་ཚད་ལྡན་ཡོང་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་
ཡིག་སྐད་བེད་སོད་དགོས་པའི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ནི་སེམས་བསམ་པས་བར་སང་ལ་རྟ་རྒྱུགས་ཀང་། དོན་ངོ་མ་སྦར་
མཐིལ་ལ་སོ་མི་ཐེབས་པ་ལྟར་ཆགས་གཞིར་མངོན། 
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༣༠༽ ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པའི་གོས་གཞི་དང་པོ། གོས་ཆོད་ ༡༢། སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་ད་ཡོད་སྦྱོང་དེབ་ཁག་བེད་སོད་ལེགས་
པོ་གཏོང་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཡིག་དང་ཨང་རིས། ཚན་རིག་བཅས་ལ་སྦྱོང་དེབ་
གང་དགོས་དང་། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ཡན་ལ་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་སྦྱོང་དེབ་བཅས་གསར་བཟོ་གནང་ཐབས་གནང་
རྒྱུ། ཞེས་གསལ་བར། སོབ་ཁག་སོ་སོས་ད་ཡོད་སྦྱོང་དེབ་ཁག་བེད་སོད་ཚུལ་བཞིན་གཏོང་གི་ཡོད་མེད་དང་། ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཡིག་དང་ཨང་རིས། ཚན་རིག་བཅས་ཀི་སྦྱོང་དེབ་གསར་བཟོ་གནང་ཡོད་མེད་བཅས་དིས་
ལན་ནང་། སོབ་ཁག་སོ་སོར་དེ་སྔ་ནས་ཡོད་པའི་སྦྱོང་དེབ་ཁག་བེད་སོད་གཏོང་མཁན་ས་ཚོགས་འདུག་སྐོར་དང་། སོབ་
དེབ་རོམ་སིག་པའི་མི་འགོ་དཀོན་པའི་རེན་གིས་ད་བར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་ཡིག་དང་། ཨང་རིས། ཚན་རིག་
བཅས་ཀི་སྦྱོང་དེབ་གསར་བཟོ་གནང་ཐུབ་མེད་གནས་གསལ་འདུག 

༣༡༽ ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པའི་གོས་གཞི་དང་པོ། གོས་ཆོད་ ༡༥། སོབ་གྲྭ་སི་དང་ཁད་པར་གཞི་རིམ་བར་མ་དང་གོང་མའི་
ནང་བོད་ཡིག་སོབ་ཚན་གི་ཚོགས་ཐེངས་སར་ཆ་གནང་རྒྱུ་དང་། བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་རྣམས་བོད་ཡིག་གི་སྦྱོང་བརར་
ཚད་ལྡན་ཐོན་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་དགོས། ཞེས་གསལ་འདུག་པར། ཚོགས་ཐེངས་ཇི་ཙམ་སར་ཆ་གནང་ཡོད་མེད་དང་། བོད་
ཡིག་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་ཚད་ལྡན་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་རྟོག་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་མེད་དིས་ལན་དུ། དགེ་རྒན་
བེ་བག་པའི་ལས་འབོར་དང་སོབ་ཚན་གཞན་ལའང་ཚོགས་གངས་ཚད་གཞི་ཆ་སྙོམས་དགོས་ངེས་ལ་སོང་། ད་ལྟའི་ཆར་
བོད་ཡིག་སོབ་ཚན་གི་ཚོགས་གངས་སར་ཆ་ཞུས་མེད། ཅེས་གསལ། 

༣༢༽ ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པའི་གོས་གཞི་གཉིས་པ། གོས་ཆོད་ ༡། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་
འབེལ་རིགས་ལམ་གི་གཞུང་ལུགས་དང་ཐབས་ཚུལ་རྣམས་དེང་རབས་ཀི་སོབ་ཚན་དང་སྦྱར་ཏེ་སོབ་ཁྲིད་བ་ཕོགས་ཇི་
དགེའི་ཐད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཉམས་ཞིབ་དང་ལག་ལེན་འཐུས་ཚང་ཞུ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་རང་རིགས་དགེ་རྒན་སི་
དང་ལྷག་པར་ཚན་རིག་དང་ཨང་རིས་ཀི་དགེ་རྒན་རྣམ་པར་ཡང་རིགས་ལམ་གི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སིག་གནང་རྒྱུ། ཞེས་
གསལ་འདུག་པར།  

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཉམས་ཞིབ་དང་ལག་ལེན་འཐུས་ཚང་གང་ཞིག་གནང་ཡོད་མེད་དང་། དགེ་རྒན་སི་
དང་ལྷག་པར་ཚན་རིག་དང་ཨང་རིས་དགེ་རྒན་རྣམ་པར་རིགས་ལམ་གི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སིག་ཇི་ཙམ་གནང་ཡོད་མེད་དིས་
ལན་དུ། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་འབེལ་བཞིན། སོབ་ཚན་སི་དང་། ཡང་སྒོས་འཛིན་
རིམ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གི་ཚན་རིག་སོབ་ཚན་ཁག་ཅིག་རིགས་ལམ་བརྒྱུད་ནས་ཁྲིད་ཐབས་སུ་ལག་དེབ་བཟོ་
འགོད་སད་མི་ས་བསྐོ་གཞག་ཟིན་ཏེ་ལས་འཆར་འགོ་མུས་ཡིན། གཏན་ཉིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཆོས་དགེ་རྣམས་ལ་ཟླ་བ་
གཅིག་རིང་ཚན་རིས་ངོ་སོད་ཀི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སིག་ཞུས་པ་དང་། མ་འོངས་པར་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་ ༣༠ ལ་ཟླ་བ་གཅིག་
རིང་རིགས་ལམ་གི་ངོ་སོད་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གོ་སིག་ཞུ་འཆར་ཡོད། ཅེས་གསལ་འདུག 

  གོས་ཆོད་ནང་ཚན་རིག་དང་ཨང་རིས་གི་དགེ་རྒན་རྣམ་པར་རིགས་ལམ་གི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སིག་ཞུ་དགོས་
གནས་གསལ་ཡང་། ལག་ལེན་ནང་ཆོས་དགེ་ཚོར་ཚན་རིས་ངོ་སོད་ཀི་ཟབ་སྦྱོང་ཞུས་གནས་གསལ་བས། གོས་ཆོད་ཀི་
དགོངས་དོན་ངོ་མ་ལག་ལེན་བསྟར་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་མི་འདུག 

༣༣༽ ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པའི་གོས་གཞི་གཉིས་པ། གོས་ཆོད་ ༢། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དང་མཐུན་པའི་རང་རིགས་དགེ་
རྒན་ཚད་ལྡན་བསྐོ་གཞག་དགོས་པའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག དབིན་ཡིག་གི་སོབ་ཚན་རྣམས་དབིན་སྐད་གཙོ་བཟུང་གིས་སོབ་
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སེལ་དགོས་རྒྱུ། དེ་ཡང་སོབ་གྲྭའི་ནང་དབིན་སྐད་དེ་ཉིད་སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་ཚུལ་དུ་སོབ་པའི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཏེ་འབི་
ཀློག་བརོད་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བ་སོབ་སྟོན་ཚད་ལྡན་གནང་རྒྱུ། ཞེས་གསལ་འདུག་པར།  

ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དང་མཐུན་པའི་རང་རིགས་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་ཇི་ཙམ་བསྐོ་གཞག་གནང་ཡོད་མེད་དང་། 
ཨིན་སྐད་དེ་ཉིད་སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་ཚུལ་དུ་སོབ་པའི་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་ཏེ་འབི་ཀློག་བརོད་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བ་སོབ་
སྟོན་ཚད་ལྡན་གནང་རྒྱུ་གསལ་དོན་ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་ཡོད་མེད་བཅས་དིས་པའི་ལན་དུ།  

ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཞུས་པ་ནས་ད་བར་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་ཐོན་པའི་ཐོག་སྔོན་འགོ་
དང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན། འབིང་རིམ་བོད་དགེ་བཅས་ཀི་འོས་སྦྱོང་སྔ་ཕི་ལན་མང་གོ་སིག་ཞུས་ཏེ་སཾ་བོ་ཊ་སོབ་
ཁག་ནང་དགེ་རྒན་ ༡༠༣ བསྐོ་གཞག་ཞུས་པ་དང་། ར་ས་བོད་ཁིམ་དུ་ ༡༧ མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ་དུ་ ༣ བོད་སོབ་འཛིན་
ཚོགས་ལ ༡༣ བལ་ཡུལ་སོབ་ཁག་ལ་ ༣ བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ནང་ལས་ཞུགས་གནང་བ་ ༥ དོན་གྲུབ་གིང་དང་། 
ས་རཱ་མཐོ་སོབ། ནོར་ཝེ་རླུང་འཕྲིན། ཝཱ་ཎ་མཐོ་སོབ་ཀི་དཔེ་མཛོད། སི་ཏི་མུན་སེལ་སོབ་གྲྭ། ལྡི་ལི་བོད་ཁང་། བཀིས་
ལོངས་ཉེ་འདབས་བཙུན་དགོན། ར་ས་དཔེ་མཛོད། ལ་དྭགས་སྒེར་སོབ། ནེ་རུའི་དན་རྟེན་སོབ་གྲྭ། བོད་ཀི་ཟློས་གར་
ཚོགས་མི། ཡོངས་གིང་སོབ་གྲྭ། སྦེལ་ཀོབ་ཀ་རུ་ཎ་སོབ་གྲྭ། མངོན་དགའ་སོབ་གྲྭ། སོལ་མ་གིང་། ཟངས་དཀར་བཅས་སུ་
གངས་ ༢༧ ཕི་རྒྱལ་དུ་ཕིན་པ་གངས་ ༡༣ བཅས་ཡིན་སྐོར་དང་།  

འཛིན་རིམ་བཞི་པ་ནས་སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་ཚུལ་དུ་ཨིན་ཡིག་ངོ་སོད་འགོ་འཛུགས་གནང་སྐབས་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་ཡོད་ཀང་། ཨོ་སི་ཀོ་ལི་ཡ་ནས་ཡིན་པའི་ཨིན་ཡིག་མཁས་དབང་ཊོ་ནི་ལོན་ཌོན་ཞེས་པའི་སཾ་བོ་ཊའི་གཞི་རིམ་
འོག་མའི་ཨིན་དགེ་རྣམས་ལ་ (Sound-way) ཞེས་ཨིན་ཇིའི་ས་གདངས་ངོ་སོད་དང་སོབ་ཁྲིད་གནང་ཐབས་བཅས་ཀི་
ཟབ་སྦྱོང་སད་ཡོད་པ་མ་ཟད། སཾ་བོ་ཊའི་ཁབ་ཁོངས་གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཨིན་དགེ་རྣམས་ལ་དུས་ནས་དུས་སུ་སོབ་ཁྲིད་
དང་མཇུག་སོན་སད་སོན་ཊ་སོབ་སི་རྣམ་རྒྱལ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ཀང་ས་གནས་སོ་སོར་སྐོར་བསོད་གནང་མུས་ལ་སོང་
ད་ཆ་དཀའ་ངལ་གང་འཚམས་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་གནས་གསལ། 

༣༤༽ ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པའི་གོས་གཞི་གསུམ་པ། གོས་ཆོད་ ༦། སོབ་ཕྲུག་གི་ལུས་སེམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཚེ་བདེ་
སྡུག་ཞུ་ས་དང་ལམ་སྟོན་ཞུ་ཡུལ་ཁད་ལས་པ་རེ་རིམ་པས་སོབ་གྲྭ་ཆེ་ཁག་ཚང་མར་བསྐོ་འཛུགས་ཐུབ་ཐབས་གནང་རྒྱུ། 
ཞེས་གསལ་བར།  

ཕག་བསྟར་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། མེད་ཚེ་ཕག་བསྟར་གནང་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་བཅས་དིས་ལན་དུ། 
ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་ནང་མདུན་ལམ་སོབ་སྟོན་པ་ཟུར་འཛུགས་མི་དགོས་པར། དགེ་རྒན་རྣམ་པས་རྒྱུན་དུ་
ཕྲུ་གུའི་བདེ་སྡུག་ལ་གསན་གཟིགས་གནང་དགོས་འཁོད་ཡོད་རུང་། འདིར་བཀའ་འདི་ཕེབས་པ་ཡིན་སྟབས་སྙན་གསན་
ཞུ་རྒྱུར། ཞེས་པ་འདིས།  

གོས་ཆོད་ནང་དོན་དང་དི་བ་ལ་གཞིགས་པའི་ལན་མ་གནང་བར་གནད་དོན་གཞན་ཞིག་གེང་སྟངས་ལ་བལྟས་
ན་གོས་ཆོད་ཁག་ཕག་བསྟར་ཚུལ་བཞིན་གནང་གི་ཨེ་ཡོད་དམ་སྙམ་པ་བྱུང་། 

༣༥༽ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་སཾ་བོ་ཊའི་སི་ཁབ་ལས་ཁུངས་གཉིས་དམིགས་བསལ་ལྷན་
ཚོགས་བསངས་བའི་གོས་ཆོད་ནང་། ༢༠༡༠ སོབ་དུས་ནས་བཟུང་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་འཛིན་རིམ་ ༦ ཡན་གི་སོབ་
འཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་བོད་སྐད་ཐོག་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་ལྟར་ལག་བསྟར་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་སུ་ཛ་དག་ལས་འཆར་
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ཁོངས་སུ་ད་ཡོད་སོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཁོངས་ནས་བོད་ཡིག་གནས་ཚད་ཡོད་རིགས་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཛ་དག་
ཟབ་སྦྱོང་ཇི་དགོས་གོ་སིག་ཞུ་རྒྱུ།  

  མ་འོངས་པའི་དགེ་རྒན་གི་དམིགས་སྒོ་འཛིན་རིམ་དགུ་པ་ནས་བཟུང་སོབ་ཕྲུག་གསོ་སོང་གནང་ཕོགས་དང་
འབེལ་མཐོ་སོབ་གནས་སྐབས་སུའང་བོད་ཡིག་སོབ་འཁྲིད་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ཡོང་ཐབས་ཀི་འཆར་འགོད་གནང་རྒྱུ། ད་ཡོད་
B.Sc, B.Ed གནང་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་སྦྱོང་བརར་གོ་སིག་ཞུ་རྒྱུ་དང་གན་ཡིག་འཇོག་རྒྱུ། ཞེས་གསལ་
འདུག་པར། 
ཀ  ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ སོབ་དུས་ནས་བཟུང་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་འཛིན་རིམ་ ༦ པ་ཡན་གི་སོབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་བོད་

སྐད་ཐོག་གནང་ཡོད་མེད། 
ཁ། དེ་ལྟར་ལག་བསྟར་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་སུ་ཛ་དག་གི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སིག་གནང་ཡོད་མེད། 
ག མཐོ་སོབ་གནས་སྐབས་སུའང་བོད་ཡིག་སོབ་ཁྲིད་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ཡོང་ཐབས་ཀི་ཕག་བསྟར་ས་གནས་གང་དང་

གང་དུ་གནང་ཡོད་མེད། 
ང་། ད་ཡོད་བི་ཨེས་སི། བི་ཨེཌ་གནང་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་སྦྱོང་བརར་གོ་སིག་ཇི་ཙམ་གནང་ཡོད་མེད་

དང་། ཕན་འབས་ཇི་སོན། གན་ཡིག་བཞག་ཡོད་མེད་བཅས་དིས་ལན་དུ། 
ཀ  དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ཙམ་མིན་པར་སཾ་བོ་ཊའི་སོབ་ཁག་གཞན་ལའང་ལག་བསྟར་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བས་ཀང་། 

འབེལ་ཡོད་དགེ་རྒན་གི་བོད་ཡིག་གནས་ཚད་འདང་མིན་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ལག་བསྟར་ཚུལ་བཞིན་མ་བྱུང་
བར་བརྟེན་། སྐད་གཉིས་ཟུང་འབེལ་གི་ཁྲིད་ཐབས་ཐོག་འབད་བརོན་ཞུས་ཡོད། 

ཁ། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༡།༢༠༡༣ སོ་སོར་སོབ་ཚན་གཞན་བོད་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ནས་ཁྲིད་ཐབས་ཀི་ཟབ་
སྦྱོང་ཁག་བཞི་གོ་སིག་ཞུས།  

ག བོད་ཀི་རིག་གནས་སོབ་ཁྲིད་བ་ཡུལ་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་བོད་ཡིག་སོབ་སྦྱོང་བ་ས་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ཡོད། འོན་
ཀང་རྒྱ་གར་མཐོ་སོབ་ཁག་ཏུ་སོབ་སྦྱོང་བེད་མཁན་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀི་ཆེད་བོད་ཡིག་སོབ་སྦྱོང་བ་ཡུལ་ཟུར་
འཛུགས་ཞུས་མེད། ད་སྔ་མཐོ་སོབ་ཁག་ཅིག་ལ་བོད་ཡིག་ཟུར་ཁྲིད་ཞུ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་ཞུ་མྱོང་ཡོད་ཀང་
སོབ་ཕྲུག་གིས་འཛུལ་ཞུགས་རྒྱུན་འཁོངས་ཡོང་མིན་ལ་བརྟེན་མཚམས་འཇོག་ཞུ་དགོས་བྱུང་འདུག་ཅེས་
གསལ་བར།  

འདི་ནས་བསར་དུ་གོས་ཆོད་འདི་བཞག་པའི་སྐབས་བོད་ཀི་རིག་གནས་སོབ་ཁྲིད་བ་ཡུལ་མཐོ་སོབ་
ཁག་ལ་དམིགས་ནས་བཞག་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་རྒྱ་གར་མཐོ་སོབ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་ཕྲུག་ལ་དམིགས་
ནས་བཞག་པ་རེད། བོད་ཀི་རིག་གནས་སོབ་ཁྲིད་བ་ཡུལ་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་དམིགས་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ན་
འཇོག་དགོས་དོན་ཇི་ཡིན། རྒྱ་གར་མཐོ་སོབ་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའི་བོད་ཕྲུག་ལ་དམིགས་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ཚེ་
སྔོན་མ་རྒྱུན་འཁོངས་མ་བྱུང་བ་དེ་ཤེས་ནས་བཞག་པ་རེད་དམ་མ་ཤེས་ནས་བཞག་པ་རེད། ཤེས་ནས་བཞག་
པ་ཡིན་ཚེ་གོས་ཆོད་ལག་བསྟར་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་བཅས་དིས་པའི་ལན་དུ།   གོས་ཆོད་ནང་
དགེ་རྒན་གསོ་སོང་དང་འབེལ་བའི་ཆ་ནས་མཐོ་སོབ་སོབ་ཐོན་པ་རྣམས་ལ་དུས་ཐུང་བོད་ཡིག་སྦྱོང་བརར་གོ་
སིག་ཞུ་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་ཡོད་པས། དགེ་རྒན་གི་དགོས་མཁོ་གཞིར་བཟུང་བོད་ཡིག་སྦྱོང་བརར་གོ་སིག་ཞུ་
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ཐབས་ཆེད་དུ་བཞག་པ་ཡིན་སྐོར་དང་། ༢༠༡༢ ནས་བཟུང་བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཟུར་འཛུགས་ཞུས་
པར་བརྟེན། གོང་གསལ་གོས་ཆོད་ལག་བསྟར་ཞུ་དགོས་བྱུང་མེད་གནས་གསལ། 

གོང་གསལ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དང་ལན་འདེབས་གནང་བ་གཉིས་ཆ་མཚུངས་ཀི་མི་འདུག 
ང་། གོང་ཞུས་ལྟར་ཚན་རིག་དགེ་འོས་པ་རྣམས་ལ་དམིགས་བསལ་བོད་ཡིག་ཟུར་ཁྲིད་ཞུ་ཐབས་མ་བྱུང་། སོབ་

ཐོན་རེས་དགེ་རྒན་གནང་དགོས་པའི་གན་ཡིག་བཞག་ཡོད། ཅེས་གསལ་འདུག 
༣༦༽ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་བཀའ་ཤག་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་། སོབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་

གཅིག་ལྕོགས་ཀི་འགན་དབང་དང་། ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་ལེའུ་བདུན་དང་། དོན་ཚན་ ༡༣ ཅན་ཞིག་
གཏན་འབེབས་གནང་དོན་ལྟར་ཕག་བསྟར་གནང་མུས་རེད་འདུག 

༣༧༽ ༢༠༡༢ ལོར་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་འཛིན་རིམ་དགུ་པ་བར་སར་ཆ་ཞུས་པ་དང་འབེལ་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་ཁོངས་
འཛུལ་ཞུགས་བ་ཐབས་བས་ཀང་། ས་རྒྱ་ཆུང་བའི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟེན་ངོས་འཛིན་མ་ཐུབ་པས་དེབ་སེལ་ལས་ཁུངས་
ཀི་འགོ་སྟངས་བཞིན་ཅོན་ཏ་ར་སོབ་གྲྭའི་ཁོངས་དེབ་སེལ་ཞུས་ཏེ་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་པའི་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག་
པ་དང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་སཾ་བོ་ཊའི་འགན་ཁུར་བ་བཅས་དམིགས་བསལ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་དགོངས་
དོན། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་འཛིན་རིམ་དགུ་པ་ཡན་གི་རྒྱུགས་སོད་དེབ་སེལ་ཞུ་ཕོགས་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་རྒྱུགས་
སོད་ལྷན་ཚོགས་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོད་འདུག་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་མངའ་གཞུང་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ནས་ངོས་འཛིན་
ཡིག་ཆ་ཐོབ་ཆེད་མུ་མཐུད་རྟོག་ཞིབ་གནང་བཞིན་ཡོད་གནས་གསུང་གི་འདུག་རུང་།  

ད་ལྟའི་སོབ་གྲྭ་ཚུགས་ཡུལ་ས་རྒྱའི་གནས་བབ་ལ་གཞིགས་ཚེ་གྲུབ་འབས་ཐོན་བཟོ་དཀའ་བར་མངོན། 
༣༨༽ ༢༠༠༩ ལོར་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་འགོ་ཚུགས་སྐབས། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་བཞིན་བསབ་

གཞི་ར་འཛིན་གཏན་འབེབས་དངོས་སུ་མེད་པས། དགེ་རྒན་ཚོས་སོབ་ཕྲུག་གི་ཁམས་དང་མོས་པ་གཞིར་བཞག་གིས་
གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལག་བསྟར་བེད་བཞིན་པའི་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦྱོང་བརར་ལྷན་ཁང་ 
(NCERT) ནས་བཏོན་པའི་བསབ་གཞི་ར་འཛིན་ལག་བསྟར་གནང་འགོ་བཙུགས། ཐོག་མའི་ཆར་སྐད་ཡིག་ཕུད་པའི་
སོབ་ཚན་གཞན་ཁག་གི་སོབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་ནི་བོད་སྐད་ཡིན་པ་དང་། ཕིས་སུ་ཨིན་བོད་ཟུང་འབེལ་ཐོག་བསོད་ཡོད། 
དེ་དག་ཡིག་རྒྱུགས་སྐབས་ཀི་དི་ཤོག་ཁག་ནས་གསལ་པོ་མངོན་ཐུབ། ཅེས་གསལ་བར། 

ཕིས་སུ་ཨིན་བོད་ཟུང་འབེལ་བེད་དགོས་དོན་དང་། དེས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དང་མཐུན་གི་ཡོད་མེད་དིས་
པར། ལན་དུ། ཐོག་མའི་ཆར་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་བཞིན་སོབ་ཚན་གཞན་ཁག་གི་སོབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་
བོད་སྐད་ཐོག་གནང་རུང་། འབེལ་ཆགས་དགེ་རྒན་གི་བོད་ཡིག་གནས་ཚད་མ་འདང་བས། དེ་མུར་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་
ཚེ་དགེ་སོབ་གཉིས་ཀར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞིར་མཐོང་སྟེ་སྐད་གཉིས་ཟུང་འབེལ་ཐོག་ནས་མ་གནང་ཀ་མེད་བྱུང་ཡོད། 
འོན་ཀང་དགེ་རྒན་གི་བོད་ཡིག་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་སུ་བོད་ཡིག་ཟུར་སྦྱོང་ལས་འཆར་འགོ་བཙུགས་
ཟིན་ཡོད་ཅིང་། རིམ་པས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་ལྟར་གོམ་པ་སོ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བ་རྒྱུ་ཡིན་གནས་
གསལ་འདུག 

༣༩༽ དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་ ༢༠༠༩ ལོར་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པའི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཨང་རིས་དང་། ཚན་རིག སི་ཚོགས་ཚན་རིག་
སོབ་ཚན་ཁག་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ནས་སོབ་ཁྲིད་བས་པར། དེ་འབེལ་གི་དཀའ་ངལ་ནི། གཞི་རིམ་འོག་
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མའི་དགེ་རྒན་རྣམས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཤེས་ཚད་དང་སོབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་ལེགས་ཀང་ཚན་རིས་སོབ་ཚན་གི་རྒྱབ་
ལོངས་མེད་རེན། སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཚན་རིས་དང་འབེལ་བའི་བརྟག་དཔད། ལག་ལེན། དོ་སང་། རྟོག་ཞིབ། ཞིབ་འཇུག 
དཀའ་རོག་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ། ཚོད་དཔག་སོགས་ཀི་ཁམས་གཤིས་དང་ཁོར་ཡུག་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ཐོག་དཀའ་ངལ་མི་
ཉུང་བ་ཞིག་འཕྲད་ཡོད། ཅེས་གསལ་བར།  

དཀའ་ངལ་སེལ་ཆེད་ཐབས་ལམ་ཇི་བཙལ་དང་། ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་བཅས་ཀི་སྐོར་དིས་ལན་དུ། 
དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་ཐབས་སུ་དགོས་ངེས་ཀི་དགེ་རྒན་གསར་བསྐོ་དང་། ཚན་རིག་བརྟག་དཔད་ཁང་གསར་
འཛུགས། ཁྲིད་ཆས་གསར་ཉོ་སོགས་ཞུས་རེས་ཚན་རིས་གཉིས་ཀི་སོབ་མའི་ཤེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་སོང་ཡོད་གནས་
དང་། ད་ལྟའི་ཆར་ར་ཤོད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ཚད་ལྡན་ཡིན་པ་མ་ཟད། སོབ་ཕྲུག་གི་གངས་ཚད་ལ་དཔག་
པའི་འདང་ངེས་ཡོད་གནས་གསལ་འདུག 

  ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ར་ཤོད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་དངོས་སུ་བཅར་སྐབས་ཤེས་གསལ་ལྟར་
ན། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་ལ་བོད་དགེ་གཅིག་དང་ཨིན་དགེ་གཅིག་ལས་མི་འདུག་ཅིང་། དགེ་རྒན་གཞན་པ་
རེ་ཟུང་གིས་བོད་ཨིན་འཛིན་གྲྭ་ཁག་ཅིག་ཞོར་ཁྲིད་བེད་དགོས་ཐུག་གི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་རེད་འདུག་པ་དང་། དགེ་
རྒན་འདང་ངེས་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་མ་མཐོང་བས་མ་འོངས་པར་དགོངས་བཞེས་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས་འདུག ཚན་རིག་
བརྟག་དཔད་ཁང་གསར་འཛུགས་ཞེས་པ་དེ་ཡང་ཚོགས་ཁང་ལ་བཅད་བརྒྱབས་ཏེ་ཁྲལ་འཁོལ་ཙམ་ལས་ཚད་དང་ལྡན་
པ་གང་ཡང་མ་མཐོང་། 

  ༢༠༡༢ ནས་ ༢༠༡༤ བར་གི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀི་ཨང་རིས་དང་ཚན་རིག་གི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ལ་
གཞིགས་ཚེ་ཕྲན་བུའི་ཡར་རྒྱས་ཕིན་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་འདུག 

༤༠༽ ར་ཤོད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་ ༢༠༠༩ ལོ་མཇུག་ཏུ་ཚན་རིག་དང་ཨང་རིས་དགེ་རྒན་གསར་བསྐོ་བས་སྐོར་དང་།  གསར་
བསྐོ་བས་པའི་དགེ་རྒན་ཚོས་ཨིན་ཡིག་ཐོག་བིས་པའི་ཚན་རིག་དང་ཨང་རིས་ཀི་སོབ་དེབ་ཁག་བཀོལ་སོད་གནང་ཞོར་
བོད་སྒྱུར་ཟིན་པའི་སོབ་དེབ་རྣམས་ཟུར་བལྟའི་ཚུལ་དུ་སོབ་ཁྲིད་གནང་བ་དང་། རིམ་པས་སྐད་ཡིག་གཉིས་ (བོད་ཨིན) 
ཀི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་འཁྲིད་ཐབས་བས་ཀང་། དགེ་རྒན་རྣམས་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ནང་དང་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་
འབམས་ (BA) བཅས་ཨིན་ཡིག་ཐོག་ཐོན་ཡོད་པར་བརྟེན། བོད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་ཞན་ཙམ་ཡོད་པས་བོད་སྐད་ཐོག་
ནས་སོབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འཕྲད་ཡོད། ཅེས་གསལ་བར།  

དཀའ་ངལ་དེ་རྣམས་སེལ་ཆེད་འབད་བརོན་ཇི་གནང་དང་། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ཇི་ཆགས་སྐོར་དིས་ལན་དུ། 
གཞི་རིམ་འོག་མར་ཨིན་ཡིག་ཕུད་སོབ་ཚན་གཞན་རྣམས་བོད་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ནས་སོབ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པའི་གལ་
གནད་ལ་གཞིགས་ཏེ་འབེལ་ཡོད་དགེ་རྒན་གི་བོད་ཡིག་གནས་ཚད་ཀང་གང་ལེགས་དགོས་ངེས་སོང་། སཾ་བོ་ཊ་དང་། 
བོད་ཁིམ་གཉིས། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་བཅས་སོབ་ཁག་ ༡༣ གི་དགེ་རྒན་གངས་ ༡༢༣ ཙམ་གི་བོད་ཡིག་གནས་
ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ། ༢༠༡༤ ཟླ ༨ པ་ནས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ པ་བར་ལོ་འཁོར་གུང་གསེང་ཟླ་བ་གཉིས་
ཕུད་ཟླ་གངས་བཅུའི་རིང་། འཛིན་གྲྭ་གོལ་རེས་བདུན་རེར་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཅན་གི་ཚོགས་ཐུན་ ༣ དང་། ཟླ་རེར་ཚོགས་
ཐུན་ ༡༢ བསོམས་ལོ་རེར་ཚོགས་ཐུན་ ༡༢༠ ལ་བོད་དགེ་ ༢༠ ནས་སོབ་ཁྲིད་གནང་སྟེ་བོད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་
རྒྱུའི་ལས་གཞི་འགོ་བཙུགས་ཀིས་ལག་བསྟར་འགོ་མུས་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ནང་དཔེ་སྟོན་སྟེང་ཤོད་གཉིས་ཀི་དགེ་རྒན་ ༡༩ 



131 

 

འཛུལ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པས། ཁོང་རྣམས་ཀི་བོད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་བཞིན་འདུག་
གནས་གསལ། 

  ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ཕོགས་བསོད་བ་ཡུལ་སོབ་ཁག་མང་པོའ་ིནང་གོང་གསལ་ལྟར་གི་ལས་གཞིའི་སྐོར་
གང་ལེགས་འགོ་བཞིན་འདུག་པ་དང་། དགེ་རྒན་རྣམས་ཀིས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་གནས་གསུང་བཞིན་འདུག་ཀང་
ཕུགས་འཕེར་གི་ལས་གཞི་ཞིག་ཏུ་མ་མངོན། 

༤༡༽ ས ཾ་བ ོ་ཊ ་བ ོད ་ས ོབ ་ས ི་ཁབ ་ཡ ིག ་ཚང ་ག ི་ཕ ི་ལ ོ་ ༢༠༡༣  ཟླ ་ ༣  ཚ ེས ་ ༤  འཁ ོད ་པའ ི་བཀའ་ཡ ིག ་ཨང ་ 
༼༢༠༡༣།༡༡༧༤༽ མ་འབོར་སྔོན་དུ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་ཚན་རིས་དང་སི་ཚན་དགེ་རྒན་རྣམ་པས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་
གི་གནས་ཚད་ཞན་པ་ཡོད་ནའང་རིས་རིག་དང་། ཚན་རིག སི་ཚན་སོབ་ཚན་སོགས་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་
ནས་སོབ་ཁྲིད་གནང་ཐབས་འབད་བརོན་གནང་བ་མ་ཟད་ཡིག་རྒྱུགས་སྐབས་དི་ཤོག་ཀང་སྐད་ཡིག་གཉིས་ལྡན་ཐོག་
བཏོན་ཡོད། འོན་ཀང་སོབ་ཕྲུག་ཚོས་ལན་ཤོག་ཐོག་ཨིན་ཡིག་ཐོག་ནས་ལན་བིས་པ་ལས་བོད་ཡིག་ཐོག་ནས་ལན་བིས་
མེད་པ་ནི་སོབ་མའི་ལན་ཤོག་ནས་ཁ་གསལ་མངོན་ཐུབ། ཅེས་གསལ་བར།   

གོང་གི་གནས་ཚུལ་དེའི་ངོ་གདོང་ལ་གཞིགས་ཚེ། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་ནང་རིས་རིག་དང་། ཚན་རིག སི་ཚན་
བཅས་ཀི་དགེ་རྒན་ཚོས་བོད་སྐད་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་པར་ཨིན་སྐད་ཐོག་བསབ་ཀི་ཡོད་པ་ཡིག་རྒྱུགས་ལན་ཤོག་ནས་
དངོས་ར་འཕྲོས་ཀི་ཡོད་པ་ལྟ་བུའི་དོགས་གནས་འདུག་ན། ཛ་དག་གནས་སྟངས་དེར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་
དགོངས་ཚུལ་ཇི་ཡོད་དང་། དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཇི་གནང་། ད་ལྟ་ཡང་གནས་སྟངས་རང་འཇགས་ཡིན་མིན་བཅས་ཀི་
སྐོར་དིས་ལན་དུ། སིར་བཏང་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་ཚན་རིག་དང་། རིས་རིག སི་ཚོགས་ཚན་རིགས་
སོགས་སྐད་གཉིས་ཟུང་འབེལ་ཐོག་སོབ་ཁྲིད་གནང་མུས་དང་། དི་ཤོག་ཀང་སྐད་གཉིས་ཟུང་འབེལ་ཐོག་བཏོན་ཡོད་ཀང་། 
སོབ་མ་ཚོས་དིས་ལན་ཨིན་ཡིག་ཐོག་དིས་པ་དངོས་བདེན་ལགས། འབྱུང་འགྱུར་བོད་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ནས་སོབ་ཁྲིད་
མཐིལ་ཕིན་བ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚེ་ཡིག་རྒྱུགས་ཀང་དེ་བཞིན་བོད་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་རང་ཐོག་ལེན་ཐུབ་པའི་རེ་བ་བེད་ཀི་ཡོད་
གནས་གསལ། 

སིར་བཏང་སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་སི་ཁབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ འཁོད་པའི་བཀའ་ཡིག་ཨང་ 
༼༢༠༡༣།༡༡༧༤༽ འཁོད་བཏང་དོན་ནི། ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༧ ཉིན་ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་
ཀིས་གཙོ་སོང་འོག་ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞིབ་ཞུས་པའི་སྙན་ཐོ་དང་། མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་སྐོར་
དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུ་བསྡུ་སྐོང་གནང་བའི་གོས་གཞི་གོས་ཆོད་དང་པོའ་ིདགོངས་དོན། ཤེས་ལས་ནས་ ༢༠༡༣ 
ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉིན་སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའི་སི་ཁབ་འགན་འཛིན་གི་མཚན་ཐོག འཛིན་རིམ་ ༦ ནས་ ༨ བར་གི་
སོབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་ཐད། ཨིན་བོད་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀི་ཚད་འཕེར་སོབ་དགེ་འདང་ངེས་ཤིག་མ་བྱུང་བར་སོབ་ཁྲིད་
བརྒྱུད་ལམ་གཙོ་བོ་ཨིན་ཡིག་དང་། ཚིག་དོན་དཀའ་གནད་རིགས་བོད་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ནས་འགེལ་བརོད་གནང་རྒྱུ་
བཅས་སྔ་འཕྲོས་སྐད་གཉིས་ཟུང་འབེལ་སོབ་ཁྲིད་གནང་ཕོགས་འདི་ལྟར་གཏན་འཁེལ་སོང་བ་བཞིན་དེ་ནས་ཁབ་ཁོངས་
སོབ་ཁག་ལ་ལག་བསྟར་བཀོད་ཁབ་ངེས་གནང་ཡོང་བ་དང་། འདི་གར་ཡང་འདི་བས་སྙན་སེང་ཞུ་གནང་དགོས་རྒྱུ། 
ཞེས་པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་རེད་འདུག 
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༤༢༽ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༣ པ་ནས་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༨ པ་བར་ཟབ་སྦྱོང་དང་འོས་སྦྱོང་མ་འད་བ་གངས་ ༤༧ ནང་མི་གངས་ ༡༥༠༤ ལ་
ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་གོ་རྟོགས་སོགས་སེལ་འདུག་པའི་ཁོངས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ཀང་གང་
འཚམས་འདུག་པས་དེའི་ཕན་ཐོགས་ཇི་བྱུང་དང་། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་ཁྲིད་ཐབས་
སུ་ཁ་ཕོགས་བསྒྱུར་ཐུབ་ཡོད་མེད་དིས་པར། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དང་ཐོག་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སོབ་ཁག་
རིས་ལེན་གི་ལས་དོན་གལ་ཆེར་བརིས་ཏེ་ཤུགས་སོན་རྒྱག་བཞིན་ཡོད་པས། དེ་རེས་རིམ་པས་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་
གནང་ཕོགས་ཇི་དགེ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་གནས་གསལ་འདུག 

༤༣༽ ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་གོས་གཞི་དང་པོའ།ི ཀ༽ ༧། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སིད་
བྱུས་ཀི་དོན་ཚན་ ༡༡།༩ པར། དགེ་རྒན་འདེམས་སྒྲུག་དང་། ག་ཕོགས་མཐུན་རེན། གནས་སར་གནས་སོ། རྒྱུན་འཕར་
ལས་འགན། སིག་ལམ་ཀུན་སོད། བདེ་དོན་ལྟ་རྟོག གྲུབ་འབས་ཞིབ་བཤེར་སོགས་ཀི་སྐོར་ཁྲིམས་ལུགས་དང་སིག་གཞི་
ཞིབ་གསལ་བཟོ་རྒྱུ་ཞེས་འཁོད་དོན་ལྟར་ཁྲིམས་ལུགས་དང་སིག་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང་རྒྱུ། ཞེས་གསལ་འདུག་
པར།  

ཁྲིམས་ལུགས་དང་སིག་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་མེད་དང་། མེད་ཚེ་གནང་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
གསལ་བཤད་ཡོང་བར་དིས་ལན་དུ། སོབ་ཁག་སེ་ཚན་སོ་སོར་ར་འཛིན་སིག་གཞི་རེ་ཡོད་མུས་དང་། དོན་དངོས་སུའང་
འཛིན་སོང་སེ་ཚན་སོ་སོ་ནས་གནང་མུས་ལ་བརྟེན། ད་ལྟའི་ཆར་སི་ཁབ་སིག་གཞི་ཞིག་བཟོ་འགབ་མ་མངོན་ཞེས་
གསལ། 

གོས་ཆོད་འདི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གཞི་རར་བཞག་པའི་ཐོག་སི་ལ་ཁབ་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་སིག་གཞི་
གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུའི་ཆེད་བཞག་པ་ཞིག་རེད་འདུག་པ་དང་། སོབ་ཁག་སེ་ཚན་སོ་སོར་ར་འཛིན་སིག་གཞི་རེ་ཡོད་པ་
དེ་རྣམས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་མ་གནང་གོང་ནས་བཟོས་པ་རེད་འདུག དིས་ལན་གི་ངོ་གདོང་ལ་གཞིགས་
ཚེ་དེ་སྔ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་སིག་གཞིར་སོར་འཛིན་བ་རྒྱུ་ལས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་
གནང་འཆར་མིན་པ་གསལ་པོར་མངོན་པས་མ་འོངས་པར་དེའི་ཐོག་བསམ་གཞིགས་ནན་པོ་གནང་གལ། 

༤༤༽ ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་གོས་གཞི་དང་པོ། ཀ༽ ༨། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ནང་འཁོད་བཞིན་དགེ་རྒན་གི་སྤུས་ཚད་
ཐོག་བཏང་འཛིན་ཚད་ལྡན་ཡོང་སད་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ངོས་ནས་ལོ་ལྔ་རེའི་དུས་ཡུན་ཅན་གི་
དགེ་རྒན་ལས་སྒོར་ཞུགས་པའི་ལག་འཁེར་ཞུ་དགོས་པ་བཟོ་རྒྱུ་དང་། ལོ་ལྔ་རེའི་མཚམས་སུ་ལག་འཁེར་བསར་ལེན་
བེད་པར་དུས་ཡུན་དེའི་རིང་རང་གི་ཁད་ལས་གོང་འཕེལ་གཏོང་བའི་ཟབ་སྦྱོང་གསར་པ་གངས་ཚད་ངེས་ཅན་རེ་འགིམ་
དགོས་པའི་ཆ་རེན་འདོན་དགོས། ཞེས་གསལ་འདུག་པར།  

གོང་གསལ་དོན་གནད་ཁག་ལག་བསྟར་ཆེད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། སོབ་ཁག་སོ་སོ་བཅས་ནས་ལག་
བསྟར་བས་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་། ཤེས་རིག་རང་ནས་གནད་དོན་དེ་རང་གི་ཆེད་ཟབ་སྦྱོང་དང་འོས་སྦྱོང་སད་པ་
ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་བཅས་དིས་ལན་དུ། 

ད་ལྟའི་ཆར་གནས་སྟངས་གང་ཐད་ནས་སིད་བྱུས་འདི་བཞིན་ལག་བསྟར་ཐུབ་ཐབས་དཀའ་མོད། འོན་ཀང་
དགེ་རྒན་གི་སྤུས་ཚད་གོང་འཕེལ་ཡོང་ཐབས་སུ། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་ནང་“དགེ་རྒན་རྣམ་པས་ལོ་ལྔའི་
དུས་ཡུན་ནང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་བཞིན་ཉུང་མཐར་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་གཉིས་སམ་ཉིན་གངས་བཅོ་ལྔ་
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ཐོབ་པ་དགོས་རྒྱུ་”ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་སོབ་གྲྭའི་སེ་ཁག་སོ་སོ་ནས་ར་འཛིན་ལག་བསྟར་དགོས་པའི་བཀོད་ཁབ་གནང་
ཟིན་པ་མ་ཟད་། སོབ་ཁག་སོ་སོ་ནས་ལག་བསྟར་འབད་བརོན་ཞུ་མུས་དང་། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཟབ་སྦྱོང་གང་
མང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན་གནས་གསལ། 

ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཕོགས་བསོད་བ་ཡུལ་སོབ་ཁག་ལ་དེ་ལྟའི་ཆེད་དམིགས་བསལ་
ཟབ་སྦྱོང་གོ་སིག་ཞུས་ཡོད་པ་ཤེས་ཚོར་མ་བྱུང་བ་དང་། ཐོག་མར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཟབ་སྦྱོང་དང་འོས་སྦྱོང་
གང་མང་གོ་སིག་བེད་བཞིན་ཡོད་གནས་གསལ་བར། བསར་དུ་ཟབ་སྦྱོང་དང་འོས་སྦྱོང་སད་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་
དིས་ལན་དུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཟབ་སྦྱོང་གང་མང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན་ཟེར་བ་ལས་ཟབ་སྦྱོང་དང་འོས་སྦྱོང་
ཁ་གངས་ཇི་སད་ལན་གསལ་མ་བྱུང་ཞིང་། གནད་དོན་དེ་རང་གི་ཆེད་དུ་ཟབ་སྦྱོང་སད་པ་བྱུང་ཡོད་མི་འདུག 

༤༥༽ ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་གོས་གཞི་དང་པོ། ཁ༽ ༡། དགེ་རྒན་སོད་གནས་ (Staff Room) ནང་ཀམ་པུའུ་ཊར་
དང་ད་རྒྱའི་མཐུན་རེན། དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་དཔེ་དེབ་ས་འཛོམས། གཞན་ཡང་སོབ་ཚན་སོབ་ཐབས་ཀི་གོག་བརན་སྟོན་
བེད་འཕྲུལ་འཁོར་ (LCD Projector) མཐུན་རེན་སྦྱོར་ཐབས། ཞེས་གསལ་དོན་ལྟར་ལག་བསྟར་གནང་ཡོད་མེད་
དིས་ལན་དུ།  

བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སོབ་ཁག་ཕུད་བོད་ཁིམ་གཉིས་དང་སཾ་བོ་ཊའི་སོབ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་སོད་གནས་
ཁང་ (Staff Room) ནང་ཀམ་པུའུ་ཊར་དང་ད་རྒྱའི་མཐུན་རེན་ཡོད་མུས་དང་། དགེ་རྒན་ཁད་ལས་ཡར་རྒྱས་ལས་
གཞིའི་འོག་དགེ་རྒན་སོད་གནས་ཁང་ནང་དགེ་རྒན་གི་ཟུར་བལྟའི་དེབ་རིགས་ས་ཚོགས་ཉོ་རྒྱུའི་མཐུན་རེན་སྦྱར་ཡོད། 
གཞན་ཡང་ཆེས་དེང་རབས་ཅན་གི་སོབ་ཁྲིད་གནང་བེད་འཕྲུལ་འཁོར་ (Smart Class) གངས་བཅུ་གཉིས་གསར་
འཛུགས་གནང་ཡོད་ཅེས་གསལ། 

  ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཕོགས་བསོད་བ་ཡུལ་སོབ་ཁག་ནང་གོང་གསལ་མཐུན་རེན་ཁག་
ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ་འདོད་བོ་ཁེངས་པ་ཞིག་གང་དུའང་མཐོང་མ་སོང་བ་དང་། སོབ་ཁྲིད་གནང་བེད་འཕྲུལ་འཁོར་བསྩལ་
གནང་ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་བེད་སོད་གནང་མཁན་དང་། གནང་མི་ཤེས་མཁན་དེ་འད་ཡང་འདུག 

༤༦༽ ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་གོས་གཞི་དང་པོ། ཁ༽ ༣། དགེ་རྒན་གི་གསོལ་ཕོགས་སར་ཆ་དང།  སྨན་ཁང་བསྟེན་
གཏུག་དང་མཛད་སྒོ་སོགས་ཀི་སྐབས་མི་མང་དཀྱུས་མ་བཞིན་མིན་པར་ཆེ་མཐོང་དང། བརི་འཇོག་ཡོང་ཐབས། ཞེས་
གསལ་བར།  

ལག་བསྟར་གནང་ཡོད་མེད་དང་། གནང་མེད་ཚེ་གནང་མི་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ཡིན་དིས་ལན་དུ། གསོལ་
ཕོགས་ཐད་གོང་དུ་དིས་ལན་དང་པོའ་ིནང་གསལ་བཀོད་ཞུས་པ་ལྟར་ཡིན། དེ་འཕྲོས་ཆེ་མཐོང་ཡོང་ཐབས་སྐོར་གོང་
རིམ་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་འཐུས་གསལ་བ་བཞིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགེ་རྒན་ལ་དངུལ་གི་འགོ་གོན་གཏོང་མི་
དགོས་པའི་ཐོག་ནས་དམིགས་བསལ་ཆེ་མཐོང་འབུལ་ཐུབ་པའི་རིགས་དོན་ཚན་ལྔ་ཅན་ཞིག་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣ 
ཉིན་བཀའ་ཤག་ལ་འཆར་འབུལ་ཞུས་རེས། བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ ཉིན། སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་
དགེ་རྒན་རྣམས་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་ཏུ་བསྟེན་གཏུགས་སྐབས་
བང་རིམ་སྒུག་སོད་མི་དགོས་པར་ཐད་ཀར་བསྟེན་གཏུགས་ཆོག་པ་དང་། སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་སོབ་སི་ཟུར་པ་དང་། རེག་ཊར་
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ཟུར་པ། དགེ་རྒན་ཟུར་པ་བཅས་ཆོད་གན་གི་ངོ་བོར་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་གི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དུ་བསྐོ་གཞག་གནང་
ཐབས་བ་འཐུས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ལས་བེད་བཀོད་སིག་ཚན་པ་ནས་འབེལ་མོལ་གནང་རྒྱུ། 

བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་མཛད་སྒོ་ཁག་ལ་དམིགས་བསལ་བཞུགས་གལ་ལོགས་སུ་གནང་གལ་དང་། 
༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་བ་ཆེན་ཁག་གི་གསུང་ཆོས་སྐབས་དམིགས་བསལ་བཞུགས་ས་ལོགས་
སུ་བཟོ་རྒྱུ། སོབ་གྲྭའི་དུས་ཚོད་ཆུད་ཟོས་མི་འགོ་སད་སི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ཚོང་ཁང་ཁག་ལ་བང་རིམ་སིག་མི་དགོས་
པར་ཐད་ཀར་ཅ་ལག་ཉོ་འཐུས་ཆོག་པ་བཅས་ཀི་སྐོར་ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པ་
དང་། བོད་མིའི་སི་མཐུན་མཉམ་འབེལ་ཡིག་ཚང་སོ་སོར་མཐུན་འགྱུར་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་གནས་འཕྲིན་གནང་
དགོས་གནས། གཞན་ཡང་རྒྱལ་ཡོངས་ཕུལ་བྱུང་དགེ་རྒན་གཟེངས་རྟགས་ཤིག་གསར་གཏོད་གནང་རྒྱུར་ཤེས་རིག་
ནས་འཆར་འབུལ་དགོས་སྐོར་ཕེབས་གནས་ཀི་ཡིག་ཆུང་ཁག་གཉིས་བཅས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་གནང་འདུག 

༤༧༽ ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་གོས་གཞི་དང་པོ། ཁ༽ ༤། མཐའ་མཚམས་སོགས་ས་ཆ་ཁུག་ཀོག་ལ་ཡོད་པའི་སོབ་གྲྭ་
ཁག་གི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་མཐུན་རེན་དང་ག་ཕོགས་སོགས་དམིགས་བསལ་གནང་གལ། ཞེས་གསལ་དོན་ལྟར་ཕག་
བསྟར་གང་ཞིག་གནང་ཡོད་མེད་དིས་པར།  

བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་བོད་ཁིམ་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་སྔར་ནས་ཡོད་མུས་དང༌། སཾ་
བོ་ཊའི་ཁོངས་སུ་མཐའ་མཚམས་ལ་ཁེལ་བའི་སོབ་གྲྭ་གཅིག་ཀང་མེད་གནས་གསལ། བསར་དུ། ལན་འདིའི་ངོ་གདོང་ལ་
བལྟས་ཚེ་གོས་ཆོད་འདི་གངས་ཅན་བདེ་རའི་ཁབ་ཁོངས་ལ་དམིགས་ནས་བཞག་པ་ཞིག་ཏུ་སང་བ་ལས་དེ་མིན་གོས་
ཆོད་འདི་དགོས་མེད་ཅིག་ཏུ་མངོན་པས། དོན་དངོས་གོས་ཆོད་འདི་གང་ལ་དམིགས་ནས་བཞག་པ་ཡིན་མིན་དིས་པར། 
གངས་ཅན་བདེ་ར་ལ་དམིགས་ནས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་གོས་ཆོད་གང་ཡིན་ཡང་། སོབ་ཁག་སི་ལ་དམིགས་ནས་
བཞག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གསལ་འདུག 

  གོང་གསལ་དི་བ་དིས་ལན་གི་བརྒྱུད་རིམ་འདི་ལ་གཞིགས་ཚེ་གོས་ཆོད་འདི་འཇོག་དགོས་པའི་གནད་དོན་ར་
བ་ནས་མ་མཐོང་། 

༤༨༽ ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་གོས་གཞི་གཉིས་པ། ༡། སྔོན་འགོ་དང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་གསར་པ་བསྐོ་གཞག་
གནང་ཕོགས་དང་དགེ་རྒན་གི་འོས་ཆོས། མཐུན་རེན། གསོལ་ཕོགས་སོགས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་
སིད་བྱུས་ཀི་དོན་ཚན་ ༡༡།༡༢ ནང་དུ། “སྔོན་འགོ་དང་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པའི་ཤེས་ཚད་ཐོག་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཡོད་པ་དགོས་ཤིང་། དེ་དག་གི་ག་ཕོགས་དང་མཐུན་རེན་ཁག་ཀང་
གཞི་རིམ་གོང་མའི་དགེ་རྒན་དང་གཅིག་མཚུངས་དགོས་པ་བཟོ་རྒྱུ།” ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་སོབ་གྲྭའི་འཛིན་སོང་ཁག་
ནས་ཕག་བསྟར་གནང་ཐབས་གསལ་བར། 

ཕག་བསྟར་གནང་ཡོད་མེད་དིས་ལན་དུ། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཡུལ་སོབ་ཁག་ནང་ལག་
བསྟར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅེས་གསལ། 

  ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་བ་ནས་བཟུང་། སཾ་བོ་ཊའི་སོབ་ཁག་ནང་དགེ་རྒན་གསར་བསྐོ་གནང་བ་
རྣམས་ལས་གཅིག་ཙམ་མ་གཏོགས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་ཐོག་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཐོན་པ་ཤ་སྟག་དང་།  
གཅིག་དེ་ཡང་ཡིག་འགྲུལ་གི་ལམ་ནས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའི་ལོ་རིམ་གསུམ་པ་འགོ ་མུས་རེད་འདུག་
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ཅིང། དགེ་རྒན་གི་གསོལ་ཕོགས་དང་མཐུན་རེན་ཁག་ཀང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་འགོ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་དང་། 
བོད་ཁིམ་གཉིས་ལའང་ཉེ་ཆར་རང་དེ་ལྟར་འགོ་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་ཡོད་གནས་གསུངས་སོང་། 

༤༩༽ ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་གོས་གཞི་གཉིས་པ། ༥། ཤེས་རིག་ནས་སྐད་ཡིག་གནས་ཚད་ཐད་དམིགས་བཀར་རྟོག་
ཞིབ་མཇུག་གནོན་གང་མང་གནང་གལ། ཞེས་གསལ་འདུག་པར།  

ཤེས་རིག་ནས་དམིགས་བཀར་རྟོག་ཞིབ་ཇི་ཙམ་གནང་ཡོད་མེད་དང་། གནང་ནས་གྲུབ་འབས་གནས་སྟངས་
ཇི་ཡིན་བཅས་དིས་པར། དུས་རྒྱུན་སོབ་ཁག་སོ་སོ་ནས་དེ་ལྟར་གནང་མུས་མ་ཟད། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་དང་སཾ་བོ་
ཊའི་སོབ་ཁག་ནང་ལོ་འཁོར་ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞིབ་སྐབས། སྐད་ཡིག་གནས་ཚད་ཞིབ་འཇུག་བེད་པ་ལས་སྐད་ཡིག་ཞིབ་
འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་བཙུགས་ཞུས་མེད། འོན་ཀང་ར་ས་བོད་ཁིམ་དང་སཾ་བོ་ཊའི་སོབ་ཁག་ནང་བོད་ཡིག་དང་ཨིན་
ཇིའི་དམིགས་བསལ་སོབ་སྟོན་པ་ Mentor བསྐོ་འཛུགས་ཞུས་ཏེ་སྐོར་བསོད་ཀིས་ལམ་སྟོན་གནང་བཞིན་ཡོད་
གནས་གསལ། 

༥༠༽ ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་གོས་གཞི་གཉིས་པ། ༩། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་སོབ་ཕྲུག་གི་ལོ་ཚད་དང་ཤེས་
ཡོན་ལ་དཔག་པའི་སྒྲུང་དེབ་དང་། བརན་པར་འོད་སེར། ས་བརན་འཁོར་ཐག པར་རིས་སྒྲུང་དེབ་སོགས་སྔར་བཞིན་པར་
སྐྲུན་གང་མང་གནང་རྒྱུ། ལྷག་པར་དུ་བོད་ཡིག་གི་ཞབས་མཆན་གསལ་བའི་བོད་སྐད་ཐོག་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་ལྡན་
པའི་བིས་པའི་འགུལ་རིས་ལྟད་མོ་དགོས་གལ་ཆེ་བ་དང་། དེ་བཞིན་གཞི་རིམ་འོག་མ་དང་སྔོན་འགོའ་ིཆེད་དུ་དབུ་མེད་ཐོག་
རི་མོ་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་གོ་བདེའི་བིས་སྒྲུང་དཔེ་དེབ་ཚད་ལྡན་གང་མང་བཟོ་གལ། དེ་ཡང་དཔེ་དེབ་རོམ་སིག་ཚོགས་ཆུང་
ནང་ཕྲུ་གུའི་མངོན་འདོད་ཤེས་མཁན་དང་། ཕྲུ་གུའི་སེམས་ཁམས་རིག་གནས་ལ་སྦྱངས་པ་ཡོད་པའི་མི་ས་དགོས་གལ། དེ་
བཞིན་སྒྲུང་དེབ་སོགས་ཕྲུ་གུའི་ཕ་མ་དང་མི་དམངས་བིངས་ནས་འབི་རོམ་ཡོང་ཐབས་ཀང་གནང་གལ། ཞེས་གསལ་
འདུག་པར། 

བོད་ཡིག་གི་ཞབས་མཆན་གསལ་བའི་བོད་སྐད་ཐོག་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དང་ལྡན་པའི་བིས་པའི་འགུལ་རིས་ལྟད་མོ་ད་
བར་ཇི་ཙམ་བཟོས་ཡོད་མེད་དང་། བཟོས་པ་དེས་ཕན་ཐོགས་ཇི་བྱུང་སྐོར་དིས་ལན་དུ། བོད་ཀི་སི་ཚོགས་ནང་བིས་པར་
སོབ་གསོ་ཐེབས་པའི་ནང་དོན་ཅན་གི་འགུལ་རིས་ཚད་ལྡན་བཟོ་ཐུབ་མཁན་ཧ་ལམ་མེད་པ་ལྟ་བུར་སོང་། ད་བར་བོད་སྐད་
ཐོག་བོད་ཡིག་གི་ཞབས་མཆན་གསལ་བའི་ཡ་རབས་སོད་བཟང་གི་སོབ་གསོའ་ིནང་དོན་ལྡན་པའི་འགུལ་རིས་ལྟད་མོ་
གཅིག་ཀང་བཟོ་ཐུབ་མེད། འོན་ཀང་། བིས་པའི་སྐད་ཡིག་གི་རྨང་གཞི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཐབས་དང་། འཆར་ཡན་གི་
བསམ་བོ་བསེད་སིང་ཡོང་ཐབས་སོགས་ལ་དམིགས་ཏེ། བིས་སྒྲུང་བོད་སྒྱུར་དང་རོམ་འབི་བ་བར་དོ་སང་ཡོད་མཁན་གི་
གཞོན་སེས་ཁག་ཅིག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གི་མཐུན་རེན་རིམ་པར་སྦྱར་ཏེ་པར་རིས་ལྡན་པའི་བིས་སྒྲུང་དེབ་གངས་ ༣༠ བོད་
སྒྱུར་བེད་མུས་དང་། བིས་སྒྲུང་དེབ་གངས་ ༤༠ གསར་རོམ་ཞུས་ཟིན་པས་རིང་མིན་པར་སྐྲུན་འགེམས་སེལ་ཞུ་འཆར་
ཡོད། གཞན་ཡང་ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཁ་འཐོར་དུ་གནས་སོད་བེད་པའི་བོད་ཕྲུག་ཚོའི་དགོས་མཁོར་དམིགས་ཏེ་གཞི་རིམ་འོག་
མའི་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་སོབ་ཁྲིད་ཀི་བརན་རིས་བཟོས་ཡོད། དེ་བཞིན་བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་མུ་འབེལ་དེབ་ཆུང་བཅུ་ཡོད་
པ་རྣམས་བརན་པར་བཟོས་ཏེ་རིང་མིན་ད་ལམ་བརྒྱུད་གཟིགས་ཐུབ་པ་ཞུ་འཆར་ཡོད་གནས་བཅས་གསལ། 

  བོད་སྒྱུར་ཅན་གི་དེབ་གངས་ ༣༠ ལས་ ༥ པར་སྐྲུན་ཟིན་ཡོད་འདུག་པ་དང་། གསར་རོམ་དེབ་གངས་ ༤༠ རྣམས་ཀི་
པར་རིས་འབི་མཁན་མ་བྱུང་ནས་པར་སྐྲུན་བ་རྒྱུར་ལྷག་ཡོད་འདུག སིར་བིས་སྒྲུང་རྣམས་སྐད་ཡིག་གཞན་ནས་བསྒྱུར་བ་
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ལས་བོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སོལ་རྒྱུན་ཁྲོད་གགས་ཆེ་བའི་སྒྲུང་གཏམ་ཁག་གཞི་རར་བཞག་སྟེ་གསར་རོམ་གནང་ན་
ལེགས་གནས་སུ་མཐོང་། 

 གཞན་ཡང་ར་ས་བོད་ཁིམ་ནས་བོད་ཁིམ་བིས་པའི་ཀློག་དེབ་ཅེས་རྒྱ་ནག་གི་བིས་སྒྲུང་། ཏ་ཡིས་ཆུ་བཅོས་པ། 
ན་ཀ་ཡིས་རྒྱ་མཚོ་དཀྲུགས་པ། པ་ཅེ་ཡིས་ཆུ་ག་གོན་བཟས་པ། དབི་ཡིས་ཉི་མ་བཏུལ་བ། ཟེར་བ་སོགས་སྒྲུང་དེབ་ཁག་
ཅིག་པར་སྐྲུན་འགེམས་སེལ་བས་འདུག་པས་མ་འོངས་པར་དེ་རིགས་མི་ཡོང་བའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་པར་མཐོང་། 

༥༡༽ ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་གོས་གཞི་གསུམ་པ། ༡། ཤེས་ཡོན་སོད་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་བཞི་པོ་འདི་དག་ཉིན་རེའི་
སོབ་ཚན་དང་འབེལ་ནས་སོབ་ཁྲིད་ཡོང་ཐབས་ཀི་ལམ་སྟོན་ལག་དེབ་གསར་བསིག་དང་འབེལ་ཡོད་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ངོ་
སོད་གསལ་བཤད་དང་། འགེམས་སེལ། དེ་བཞིན་ཕ་མ་དང་མང་ཚོགས་ལའང་གསལ་བཤད་གནང་ཐབས་དགོས་རྒྱུ། 

ཞེས་གསལ་དོན་ལྟར་ལག་དེབ་གསར་སིག་དང་འབེལ་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ངོ་སོད་གསལ་བཤད་ཇི་ཙམ་གནང་
ཡོད་མེད་དང་། དེ་བཞིན་ཕ་མ་དང་མང་ཚོགས་བཅས་ལའང་འགེམས་སེལ་དང་གསལ་བཤད་ཇི་ཙམ་གནང་ཡོད་མེད་
དིས་པར། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ནང་གསལ་ཤེས་ཡོན་གི་ངོ་བོ་དང་ངོས་འཛིན་སྐོར་གི་དཔེ་དེབ་རོམ་སིག་གིས་པར་
བསྐྲུན་བས་ཟིན་འདུག་པ་དང་། ཤེས་ཡོན་གི་དགོས་པ་དང་དམིགས་ཡུལ་སྐོར་གི་དཔེ་དེབ་རོམ་སིག་པར་ཉེ་ལམ་འབོད་
སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་གང་མགོགས་འགྲུབ་པ་བ་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་བྱུང་སྐོར་གསལ། 

༥༢༽ ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་གོས་གཞི་གསུམ་པ། ༨། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱབ་ལོངས་སམ་གཞི་
བཅོལ་སའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཕོགས་བསིགས་གནང་ཐུབ་ཚེ། གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་
རྣམས་མཐིལ་ཕིན་པ་ཤེས་རྟོགས་དང། ལག་བསྟར་དོན་འཁོལ་ཡོང་བར་ཐུགས་ཕན་གསོ་ངེས། ཞེས་གསལ་འདུག་པ་
བཞིན་བཀའ་བོན་ཁྲི་ཟུར་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་སྐོར་བཀའ་སོབ་སྔ་ཕི་རིམ་གནང་ཁག་
གིས་གཙོས་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་ཕོགས་བསིགས་བེད་མུས་ཡིན་འདུག 

༥༣༽ ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་སི་སྨན་དགོངས་འཆར་ ༥། སོབ་མ་ཉུང་བ་དང་ཁ་འཐོར་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཟླ་སིལ་བཏང་ན་དགེ་
རྒན་མ་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པས་དེ་ལྟར་གནང་གལ་ཆེ་ཞེས་གསལ་བར། སོབ་མ་ཉུང་བ་དང་ཁ་འཐོར་སོབ་གྲྭ་
ཇི་ཙམ་ཟླ་སིལ་བཏང་ཡོད་མེད་དང་། དེས་ཐུགས་ཕན་ཇི་སོས་སྐོར་དིས་ལན་དུ།  

ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པ་བསྐོངས་ཚོགས་གནང་སྟེ་ད་བར་ལོ་གཅིག་ལས་འགོ་གི་མེད་པ་མ་ཟད། 
བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སོབ་ཁག་ཀང་ད་ལྟའི་ཆར་ཆ་ཚང་རིས་ལེན་ཟིན་མེད་སྟབས། དེ་སྐོར་དམིགས་བསལ་ལག་
བསྟར་ཞུས་མེད། མ་འོངས་པར་རིས་ལེན་ཆ་ཚང་བྱུང་མཚམས་ཟླ་སིལ་གཏོང་འོས་ཇི་དགེ་སྐབས་མཚམས་བབས་
གཟིགས་ཞུ་འཆར་ཡོད་གནས་གསལ་འདུག 

༥༤༽ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ནས་ཉིན་གཉིས་རིང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཡུལ་སཾ་བོ་ཊ་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་
ཚང་མ་དང་། བོད་ཁིམ་ལ་བང་སོབ་ཁག་གཅིག་བཅས་ཀི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་དང་། སོབ་སི། དགེ་ཆེ་བཅས་ཚོགས་
བཅར་བ་ ༢༠ ལྷག་སྐོང་ཚོགས་གནང་སྐབས། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་དང་འབེལ་བའི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་
དང་ལག་བསྟར་མདུན་བསོད་དང་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཐབས་ཇི་དགེའི་སྐོར་དང་། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ཡན་གི་སོབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་
ལམ་སྐད་གཉིས་བརྒྱུད་ནས་ཁྲིད་ཐབས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་དང་ལག་བསྟར་གནང་ཕོགས་སྐོར། ཁོན་ཡོངས་ཀི་སོབ་གྲྭའི་འཛིན་
སོང་ཚགས་ཚུད་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་བཅས་ལ་གོས་བསྡུར་གིས་ ༢༠༡༥ ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དང་སོན་ཊ་སཾ་བོ་ཊ་གཉིས་



137 

 

ཀི་འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་སི་ཚོགས་ཚན་རིག་བོད་སྐད་བརྒྱུད་ནས་སོབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕི་ལོ ༢༠༡༦ ནས་ཅོན་ཏ་ར་
སམ་བོ་ཊ་དང་བདེ་སིད་གིང་གཉིས་ནས་འགོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུའི་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་དང་། རིམ་བཞིན་ཉམས་མྱོང་
ལ་གཞིགས་ཏེ་འཛིན་རིམ་བདུན་པ་སོགས་ལ་ལག་བསྟར་འབད་བརོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསལ་འདུག 

༥༥༽ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༩ ནས་ ༢༡ བར་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཇི་འགེལ་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཤེས་ཡོན་
སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་ས་དང་མི་བེད་སའི་སོབ་གྲྭ་གངས་སིད་དཔེ་སྟོན་དང་ར་ཤོད་བོད་ཁིམ། སོན་ཊ་གཏན་སོབ། 
རཛ་པུར་བོད་ཁིམ། མ་སུ་རི་གཏན་སོབ་བཅས་སོབ་ཁག་ལྔར་ཆེད་ཕེབས་ཀིས་ཕི་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་གཤིབ་
བསྡུར་རྟོག་ཞིབ་ཞུས་སྐོར་གསལ་བ་ལྟར། ཚོགས་ཆུང་དེའི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཞིག་འདི་གར་གནང་སོན་གིས་བོ་ངེས་བྱུང་། 

༥༦༽ ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའ་ིགོས་གཞི་ ཀ༽ པའི་དགོངས་དོན་བཞིན་མོན་ཊེ་སོ་རིའི་སྔོན་འགོའ་ིཤེས་ཡོན་
ལམ་ལུགས་ལ་མ་ལྡེང་བ་ཇི་ཡོད་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་གནང་བའི་སྙན་ཐོའ་ིམཐའ་སོམ་དུ། 
༥༦།༡ ད་བར་བཙན་བོལ་ནང་མོན་ཊེ་སོ་རིའི་སྔོན་འགོའ་ིཤེས་ཡོན་ལམ་སོལ་ལག་བསྟར་གནང་ནས་དུན་ཡུན་རིང་པོ་

ཞིག་སོང་ཡོད་ནའང་། དགེ་རྒན་གི་གནས་ཚད་དང་། གཞི་རིམ་མཐུན་རེན། དགེ་སོབ་ཀི་གངས་འབོར་བསྡུར་
ཚད། དགེ་འོས་ལམ་སོལ། སོབ་ཚན་ཇུས་འགོད། རྟོག་ཞིབ་བེད་སྟངས་སོགས་ཀི་ཐད་དཀའ་རོག་མི་ཉུང་བ་
ཞིག་འཕྲད་བཞིན་ཡོད། 

༥༦།༢ སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་མོན་ཊེ་སོ་རིའི་ལམ་སོལ་ལག་བསྟར་བེད་ཀི་ཡོད་ཟེར་ན་ཡང་། དོན་དངོས་ཐོག་མོན་ཊེ་སོ་རིའི་
ཤེས་ཡོན་ལམ་སོལ་ཆ་ཚང་ཞིག་བལྟ་ཞོག ཐ་ན་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཙམ་ཡང་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་
སྟབས། ལམ་སོལ་དེའི་དགེ་མཚན་ཆ་ཚང་ཞིག་ལོངས་སུ་སོད་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཡོད། 

༥༦།༣ བོད་མི་རང་ལ་འཚམས་པའི་ལམ་སོལ་གསར་གཏོད་བ་དགོས་ན། ཐོག་མར་མོན་ཊེ་སོ་རིའི་ལམ་སོལ་ལ་སོན་
དང་ཞན་ཆ་ཇི་ཡོད་ངེས་ཤེས་གསལ་པོ་ཞིག་རེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཧ་ཅང་ཆེ་བས། དེ་འདའི་ངེས་ཤེས་
རེད་པ་ལ་ད་ཡོད་མོན་ཊེ་སོ་རིའི་ལམ་སོལ་ལག་བསྟར་ལ་ཤུགས་བསན་ཏེ། ཉུང་མཐར་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ ༧༠ ནས་ 
༨༠ བར་དོན་འཁོལ་ཐུབ་པ་ཡོང་ཐབས་བ་དགོས། ཞེས་གསལ་འདུག་པ་དང་། སྙན་ཐོའ་ིངོ་བཤུས་ཟུར་འཛར་
གཉིས་པར་ཕུལ་ཡོད། 
ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པར་གོང་གསལ་འགོད་འབུལ་དང་འབེལ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ད་ཡོད་མོན་ཊེ་སོ་

རིའི་ལམ་སོལ་ལག་བསྟར་ཚགས་ཚུད་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མུས་ཡིན་སྟབས། གནས་སྐབས་རིང་ལམ་སོལ་
གསར་བཟོ་མི་དགོས་པར་མོན་ཊེ་སོ་རིའི་ལམ་སོལ་ལག་བསྟར་ཚད་མཐོ་ཡོང་བའི་འབད་བརོན་ཞུ་དགོས་གསལ་བ་
བཞིན་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིནང་སི་ཡོངས་ལེགས་བཅོས་གཏོང་ཕོགས་ཐད་ཀི་དགོངས་འཆར་བཅས་ལ་ཤེས་
ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱབ་གཉེར་ཞུས་འདུག་པ་མ་ཟད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ར་སྟེང་བོད་ཁིམ་ནས་འདོན་སེལ་
ཞུས་པའི་སྔོན་འགོའ་ིདགེ་རྒན་གི་ལག་དེབ་བཞི་སོབ་ཁག་ཚང་མར་འགེམས་སེལ་ཞུས་འདུག 

འདི་ནས་ལག་དེབ་བཞི་པོར་རྟོག་ཞིབ་ཞུས་པར་སྔོན་དགེ་རྣམས་ཀིས་བིས་པར་སོབ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་གནང་
སྐབས་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཅན་ཡོང་ངེས་མཐོང་། 

༥༧༽ ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཉིན་དང་པོའ་ིགོས་གཞི། ཀ  ཤེས་ལྷན་གི་དགོངས་འཆར་ལ་ངོས་བཞེས་གནང་བའི་ར་
འཛིན། དོན་ཚན་བཞི་པར། སྔོན་སོབ་ཁག་ནང་མོན་ཊེ་སོ་རིའི་ལམ་ལུགས་ཚགས་ཚུད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་ལ། 
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སོབ་གྲྭའི་སེ་ཁག་ཚང་མའི་སྔོན་སོབ་ནང་མོན་ཊེ་སོ་རིའི་ལམ་ལུགས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་དང་མཐུན་པར་ལག་བསྟར་ཡོང་ཐབས་
ལ་འབད་བརོན་དང་འབེལ་ཆེད་ལས་པ་གདན་ཞུས་ཀིས་ལམ་སྟོན་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་དང་། ད་ཡོད་སྔོན་དགེ་རྣམ་པའི་ཤེས་
ཡོན་གནས་ཚད་གོང་མཐོར་གཏོང་ཐབས་ཀི་ལས་འཆར་སེལ་རྒྱུ། མ་འོངས་པར་སྔོན་དགེ་གསར་བསྐོ་རིགས་ལ་ཉེ་བའི་
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང་དགེ་འོས་སྦྱོང་བརར་ཐོན་པ་བསྐོ་ཐབས་གནང་རྒྱུ། སྔོན་སོབ་ནང་མོན་ཊེ་སོ་རིའི་སོབ་
ཁྲིད་ཡོ་ཆས་འདང་ངེས་མཁོ་སོད་དང་འབེལ་དགེ་རྒན་རྣམས་ནས་ཀང་གསར་བཟོ་ཐུབ་རིགས་བཟོ་སྐྲུན་གནང་གལ་
སོགས་ཀི་སྐོར་ལ། 

ཆེད་ལས་པ་སོབ་ཁག་གང་དུ་གདན་ཞུས་གནང་ཡོད་མེད་དང་། སྔོན་དགེ་བསྐོ་གཞག་ལ་སོགས་ཀི་སྐོར་ལག་
བསྟར་འཁེལ་གི་ཡོད་མེད། ཡོ་ཆས་འདང་ངེས་མཁོ་སོད་གནང་ཡོད་མེད་བཅས་ཀི་སྐོར་དིས་པར། བོད་སོབ་འཛིན་
ཚོགས་ནས་རིས་ལེན་ཟིན་པའི་གཞིས་ཁག་བཅུ་བཞིའི་སྔོན་དགེ་ ༣༣ ལ་མོན་ཊེ་སོ་རིའི་ལྟ་གྲུབ་ངོ་སོད་དང་འབེལ་
སྔོན་འགོའ་ིབོད་ཡིག་དང་ཨང་རིས་ཁྲིད་ཐབས། རྒྱུན་སོད་ལས་རིགས་བེད་སྒོ་སོབ་ཐབས། བིས་པའི་གླུ་གཞས་སོབ་
ཁྲིད་བེད་ཐབས་སོགས་སོབ་ཁྲིད་གོ་སིག་ཞུས་ཏེ། ར་ས་བོད་ཁིམ་གི་སྔོན་འགོའ་ིཁད་ལས་པ་གསུམ་གདན་ཞུས་ཀིས་
ཟབ་ཁྲིད་གནང་ཡོད་སྐོར་དང་། ད་བར་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཞུ་སའི་སོབ་ཁག་ནང་སྔོན་འགོ་ནས་བཟུང་ཤེས་
ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་ལྟར་དགེ་རྒན་འདེམས་སྒྲུག་གནང་མུས་མ་ཟད། མ་འོངས་པར་ཡང་དེ་ལྟར་མུ་མཐུད་གནང་
རྒྱུ་ཡིན་གནས། སཾ་བོ་ཊ་སོབ་ཁག་ནང་སྔོན་དགེ་སོ་སོས་འབད་བརོན་གིས་ཁྲིད་ཆས་གསར་ཉོ་དང་གསར་བཟོ་གནང་
སྟེ་ཁྲིད་ཆས་གང་ལེགས་ཡོད་མུས་ཀང༌། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སྔོན་སོབ་ཁག་ནང་ཁྲིད་ཆས་དེ་ཙམ་ལེགས་པོ་མེད་
སྟབས། གོང་གསལ་ཟབ་སྦྱོང་སྐབས་བོད་ཡིག་དང་ཨང་རིས་ཁྲིད་ཆས་སོབ་ཁག ༣༠ ལ་ཕུལ་བ་མ་ཟད། ཁྲིད་ཆས་
འཇོག་སའི་བང་ཁྲི་བཟོ་ཆེད་སོབ་གྲྭ་རེར་ཧིན་སྒོར་ ༡༣༠༠༠ རེ་ཡང་མཐུན་རེན་སྦྱོར་སོད་བས་ཡོད། བོད་ཁིམ་ཁག་གི་
སྔོན་སོབ་གནས་སྟངས་གང་ལེགས་ཡོད་མུས་ཡིན་ཞེས་གསལ། 

  ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ནས་བཟུང་གོང་གསལ་སྔོན་དགེ་གངས་ ༣༣ 
ལ་ཟབ་ཁྲིད་སོགས་གནང་བ་ཙམ་ལས་སྔོན་སོབ་གཞན་ཁག་ཡར་རྒྱས་གོང་མཐོར་གཏོང་ཆེད་ལས་འཆར་སིག་པ་དང་། 
ཆེད་ལས་པ་གདན་ཞུས་ཀིས་ཟབ་ཁྲིད་གནང་བ་སོགས་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་མ་མངོན། 

  ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ཕོགས་བསོད་བ་ཡུལ་བོད་ཁིམ་གཉིས་ཕུད་པའི་སྔོན་འགོའ་ིསོབ་ཁག་ཏུ་ཁྲིད་ཆས་འདོད་བོ་
ཁེངས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་མཐོང་ཡང་། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་སྔོན་འགོའ་ིབོད་ཡིག་གི་ཁྲིད་ཆས་ཆ་ཚང་ཞིག་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཟོས་ཟིན་ཏེ་འགེམས་སེལ་བ་འཆར་རེད་འདུག་པ་དང་། མ་དཔེའི་མཉེན་ཆས་སྤུས་དག་
གཅིག་འདི་གར་གནང་སོན་བྱུང་། 

༥༨༽ ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཞི་པའི་གོས་གཞི་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིནང་སད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་གི་ནང་གསེས་
ལྔ་པར། བོད་མིའི་སོབ་གྲྭའི་སེ་ཁག་ཚང་མར་ཁབ་པའི་ཤེས་ཡོན་ཞིབ་འཇུག་སེ་ཚན་ནམ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གསར་
འཛུགས་ཀིས་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་ལ་དུས་བསྟུན་རྟོག་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་དང་། ལེགས་སེལ་ཉེས་འགོག་གི་སྙན་ཐོ་དང་བདེན་ཕུལ་ཏེ་
ལེགས་ཉེས་དབེ་འབེད་ཀིས་བ་དགའ་ཆད་གཅོད་གནང་རྒྱུ། ཞེས་གསལ་བ་ལྟར། 

ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོའ་ིགོས་ཆོད་ནང་། གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞིབ་ཀིས་སྙན་
ཐོ་འགོད་འབུལ་གནང་ཕོགས་སྐོར། ཁད་མཁས་པ་ཆེད་འཛུགས་ཀིས་ད་ཡོད་ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞིབ་བེད་ཐབས་ལ་བསར་
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ཞིབ་ཀིས། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་ཡོན་གི་ངོས་འཛིན་དང་དགོས་དམིགས་སོགས་ཀི་གཞི་རའི་ཐོག་
སོབ་གྲྭའི་ནང་དགེ་རྒན་གིས་སོབ་སྦྱོང་སོད་ཕོགས་དང་དགེ་སོབ་དབར་གི་འབེལ་ལམ་སོགས་ལ་རྟོག་ཞིབ་ཀིས་སྒྲུབ་
ཕོགས་བེད་ཐབས་དང་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡོད་ལྷན་ཚོགས་རེས་མར་སྙན་ཐོ་འབུལ་དགོས་གསལ་བ་ལྟར། ཤེས་ཡོན་
ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་རྣམས་ཀི་ཚོགས་འདུ་ལན་གཉིས་བསངས་ནས་སྙན་ཐོ་
འགོད་འབུལ་ཞུ་ཕོགས་དང་རྟོག་ཞིབ་འགེངས་ཤོག་རགས་ཟིན་གོ་བསྡུར་སད་ཚོགས་འདུ་རེས་མར་འབུལ་ལམ་ཞུ་
དགོས་གསལ་བ་ལྟར། དགེ་རྒན་གི་ཤེས་ནུས་དང་ཀུན་སོད་ཀི་ཚད་གཞི་སྟངས་འཛིན་བེད་པའི་ཆ་རེན་གསར་གཏོད་
དང་ལག་བསྟར་གནང་ཕོགས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་འདི་གར་འབོར་སོན་བྱུང་བ་ལྟར་ངོ་བཤུས་ཟུར་འཛར་གསུམ་
པར་ཕུལ་ཡོད། 

༥༩༽ ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་གོས་ཆོད་དགོངས་དོན་སོབ་ཕྲུག་གི་ཤེས་ཚད་འཇལ་བེད་ཀི་ལམ་སོལ་ཚད་ལྡན་
གསར་གཏོད་བ་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་དཔེ་སྟོན་སོབ་སི་བསྟན་འཛིན་རོ་རེ་ལགས་ནས་བཟོ་འགོད་བས་པའི་རྒྱུན་མཐུད་ཞིབ་འཇུག་
གནང་ཕོགས་ཀི་ལམ་སྟོན་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་ཞུས་འདུག་པ་གང་ལེགས་འདུག 

༦༠༽ ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་གོས་ཆོད་ནང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བ་
ཡུལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་བཞིན་བཟོ་འགོད་བས་པའི་བསབ་གཞི་ར་འཛིན་ངེས་པར་ལག་
བསྟར་དགོས་རྒྱུའི་བཀོད་ཁབ་ཡོང་བའི་གཞེན་སྐུལ་ནན་པོ་ཞུ་རྒྱུ། ཞེས་གསལ་དོན་ལྟར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་
ཚོགས་འདུ་སྔ་རེས་ཀི་གོས་ཆོད་རྣམས་ཀི་གལ་གནད་ཆེ་རིགས་དེབ་གཟུགས་ངོ་བོར་བཟོ་འགོད་ཀིས། སོབ་ཁག་ཚང་
མར་ལག་བསྟར་དགོས་པའི་བཀོད་ཁབ་བཏང་འདུག 

༦༡༽ བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དོན་ཚན་ ༧།༣ དགོན་སེ་དང་ཆོས་སྒར་སོགས་སོལ་རྒྱུན་ནང་དོན་
རིག་པ་གཙོ་བོར་བཟུང་བའི་ཤེས་ཡོན་གི་བསྟི་གནས་རྣམས་སུ་གཞུང་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སོམ་གཞིས་ཁབ་མི་
དགོས་ཀང་། ཆོས་སེ་དེ་དག་དང་གཞན་ཡང་བོད་མི་སི་སྒེར་གིས་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་བྱུང་ཚེ། དེ་དག་ལ་
བཙན་བོལ་གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་དགོས་ན་སིའི་སོམ་གཞི་དང་མཐུན་པ་དགོས་རྒྱུ། ཞེས་དང་། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་
ཐེངས་གཉིས་པའི་གོས་ཆོད་ནང་། གདན་ས་ཁག་དང་སྒེར་གཉེར་སོབ་གྲྭ་ཁག་གཞུང་འབེལ་ངོས་འཛིན་གནང་ཕོགས་
ཐད་ངོས་འཛིན་འོས་པའི་སོབ་ཁག་གི་དགོས་མཁོའ་ིཆ་རེན་ཞིབ་གསལ་འཁོད་པའི་ར་འཛིན་ཡིག་ཆའི་ཟིན་བིས་ཤེས་
ལྷན་སི་ཁབ་འགན་འཛིན་ནས་བཀོད་དེ་ལྷན་ཚོགས་རེས་མར་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུའམ། ཛ་དག་དགོས་གལ་གཟིགས་ན་
ཡིག་འགྲུལ་གི་ལམ་ནས་གཏན་འབེབས་བ་རྒྱུ།  

གསལ་བ་ལྟར་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་སྐབས་དོན་ཚན་ ༡༦ ཅན་གི་དགོན་སེ་དང་ཆོས་སྒར། 
སི་སྒེར་སོབ་གྲྭ་ངོས་འཛིན་གནང་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི་ཞེས་པ་ཞིག་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་གཏན་འབེབས་
གནང་འདུག 

  གཏན་འབེབས་གནང་བ་དེའི་ནང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལུང་འདེན་སྐབས་སིད་བྱུས་ནང་ཡོད་པའི་ཐ་སྙད་ཇི་
བཞིན་མ་ཡིན་པར་ཐ་སྙད་གཞན་ཞིག་བེད་སོད་བཏང་འདུག་པས་མ་འོངས་པར་གཞི་འཛིན་ས་ལ་བསར་བཅོས་གནང་
རེས་གཞི་ནས་ལུང་འདེན་གནང་ཚེ་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་མངོན། 
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༦༢༽ ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་གོས་ཆོད་གསུམ་པའི་ནང་། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་ས་དང་མི་
བེད་སའི་སོབ་ཁག་དབར་གཤིབ་བསྡུར་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིདོན་གནད་དང་འབེལ་གཤམ་གསལ་དོན་
ཚན་ཁག་ལ་རྒྱབ་གཉེར་བསར་ནན་ཞུས་འདུག 
༦༢།༡ ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར། 

 སྔོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ཁག་གིས་བོད་སྐད་རང་པའི་ཐོག་སོབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུར་དམ་དོན་གནང་དགོས་པ་མ་ཟད། དེ་
མཚུངས་ཀི་དགེ་རྒན་ཡང་བཀོད་སིག་གནང་དགོས། སོབ་ཁྲིད་ཀི་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་ ༣ དང་ཕེད་ཀ་ལས་མང་
མི་རུང་ཞིང་། མང་མཐར་ཡང་ཆུ་ཚོད་ ༤ ལས་མ་མང་བ་དགོས། 

 བོད་ནས་དབོར་འདེན་བས་པའི་སོབ་དེབ་དང་བོད་ཡིག་གི་དེབ་རྣམས་བཀོལ་སོད་མི་བེད་པར་གཙོ་འདོན་
དང་། དེ་བཞིན་ NCERT ཡི་དེབ་རྣམས་ཀང་བཀོལ་སོད་བ་རྒྱུར་རིམ་བཞིན་ཉུང་འཕྲི་བས་ཏེ། བོད་ཀི་ནང་
དོན་དང་འཚམས་པའི་དཔེ་དེབ་གསར་བཟོ་བ་གལ། 

 མི་འགོའ་ིཆ་རེན་དབང་གིས་ད་ལྟའི་ཆར་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་མི་བེད་སའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གིས་ཚན་
རིག་དང་། ཨང་རིས་སོགས་བོད་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་སོབ་ཁྲིད་བ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་ཡོད་ཀང་། རིམ་བཞིན་
བོད་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ཐོག་སོབ་ཁྲིད་བ་རྒྱུའི་ག་སིག་གནང་དགོས། 

༦༢།༢ སོབ་གྲྭའི་གངས་འབོར། 
 ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཆ་ཚང་བར་ལག་བསྟར་བ་དགོས་ན་ཤེས་ཡོན་དང་ལྷག་བསམ་ཅན་གི་དགེ་རྒན་དགོས་

པས། ལོ་ཤས་རིང་སོབ་གྲྭ་རེ་གཉིས་ནང་མཐུན་རེན་དང་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བས་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་
ལག་བསྟར་ཆ་ཚང་བར་བས་ཏེ། རིམ་བཞིན་སོབ་གྲྭ་གཞན་ནང་ལག་བསྟར་བ་གལ། 

 ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་ངེས་ཤེས་གཏིང་ཟབ་རེད་པའི་དགེ་རྒན་ཉུང་ཤས་ལས་མེད་པར་བརྟེན་། ཤེས་ཡོན་
སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་མཁན་གི་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་གཉིས་དགོས། ༡) དམའ་རིམ་ནས་འཛིན་རིམ་བདུན་པ་
བར་དྷ་ས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་འཇོག་རྒྱུ་དང་། ད་ལྟའི་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་ཕི་ནང་མཐུན་རེན་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུ། 
༢) མེས་དབོན་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་ཡན་གི་སོབ་མ་རྣམས་སཾ་བོ་ཊ་སོན་ཊ་སོབ་གྲྭར་ཟླ་
བསིལ་བཏང་ནས། འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་གི་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་བཟོ་རྒྱུ། མདོར་ན་འཛིན་
རིམ་དྲུག་པའམ་ཡང་ན་བདུན་པ་ (ས་ཆའི་མཐུན་རེན་ལ་དཔགས་ནས) བར་གི་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དྷ་སར་
འཇོག་རྒྱུ་དང་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་ཡན་གི་གཞི་རིམ་གོང་མའི་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་སོན་ཊ་གཏན་སོབ་ཏུ་འཛུགས་
གལ། 

༦༢།༣ དགེ་རྒན་ལ་མཐུན་རེན་སྦྱོར་སོད་དང་སོར་གནས་ཐུབ་ཐབས། 
 དགེ་རྒན་ནི་སི་ཚོགས་ཀི་སོག་ཤིང་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གིས་ཤེས་ཡོན་

སིད་བྱུས་ཀི་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་ངེས་པར་ལག་བསྟར་གནང་དགོས། དགེ་རྒན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་སུ་གོང་
གསལ་སིད་བྱུས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་མཐུན་རེན་དང་གསོལ་ཕོགས་བཟང་ཤོས་སོད་དགོས་པ་དང་། སོབ་ཁྲིད་
ཀི་ལས་དོན་ནང་དགེ་རྒན་ལ་རང་དབང་ཆེ་ཙམ་སོད་དགོས། 
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 དགེ་རྒན་གི་ལས་ཡུལ་དངོས་སུ་ཟབ་སྦྱོང་དང་སྦྱོད་བརར་མང་ཙམ་སད་ནས་ཆེད་ལས་གོང་མཐོང་གཏོང་
ཐབས་གནང་གལ། 

 ཨིན་ཇི་དང་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཕུད་སོབ་ཚན་གཞན་གི་སོབ་ཁྲིད་གནང་ཕོགས་ཐད་ལེགས་བཅོས་གཏོང་གལ། 
དེ་ཡང་ཐབས་ལམ་(ཆོ་ག་དང་མཚན་ཉིད)ཁོ་ན་བོ་འཛིན་མི་བེད་པར། ནང་དོན་རྟོགས་ཐབས་བ་རྒྱུར་གཙོ་
འདོན་བ་དགོས། ད་ལྟའི་ཆར་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་ཀི་སོབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས་ནི་ཡིད་མུག་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། 
གསར་བཏོད་དང་སོ་སང་རེན་པོ་མེད་པར། ཆོ་ག་དང་མཚན་ཉིད་སོབ་རྒྱུ་སོགས་སོབ་དེབ་རང་པར་གཙོ་
བཟུང་བེད་བཞིན་འདུག 

༦༢།༤ སྐད་ཡིག་བང་ཚད། 
 སོབ་མ་རྣམས་ཀི་ཀློག་རལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པ་དང་དཔེ་མཛོད་ནང་གཞོགས་འདེབས་དཔེ་དེབ་གང་

མང་དགོས་གལ། བོད་ཡིག་སོབ་དེབ་ཀི་ནང་དོན་གཙོ་བཟུང་བས་པ་ལས་སྐད་ཡིག་ཁྲིད་ཐབས་ལ་དོ་སང་བེད་
དགོས། 

༦༢།༥ ཕ་མར་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གོ་རྟོགས་སེལ་གལ། 
 ཕ་མ་མང་པོས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་རྒྱུས་མངའ་དེ་ཙམ་མེད་པ་དང་། ལྷག་པར་འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བར་

ཨིན་ཇི་མི་སོབ་པའི་དགེ་མཚན་ར་མི་འཕྲོད་པས། ཕ་མ་རྣམས་ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་གལ་གནད་སྐོར་གོ་
རྟོགས་སེལ་གལ། 

༦༢།༦ ཟབ་སྦྱོང་ཉུང་འཕྲི། 
 ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་སའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་གི་སྤུས་ཚད་གོང་མཐོར་བཏང་ནས། གཞི་

རིམ་བར་མའི་ཚན་རིག་དང་ཨང་རིས་བསབ་གཞི་བོད་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ནས་སོབ་ཁྲིད་གནང་ཐབས་བ་གལ། 
 དགེ་རྒན་རྣམས་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་འབོད་བཀུག་བས་ནས་ཟབ་སྦྱོང་མི་སོད་པར།  ཁད་མཁས་པ་ཆེད་

འཛུགས་ཀིས་ས་གནས་སོབ་ཁག་ཏུ་ཕོགས་བསོད་བས་ཏེ་ཟབ་ཁྲིད་གནང་གལ། 
༦༢།༧ དུས་ཚོད་རེའུ་མིག་དང་དགེ་རྒན་གི་ཚོགས་འདུ། 

 དུས་ཚོད་རེའུ་མིག་སྟབས་བསྟུན་བ་བདེ་པོ་དགོས་པ་དང་། ཚོགས་ཐེངས་ཀི་དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༣༠ དེ་སྐར་
མ་ ༤༠-༥༠ བར་མང་དུ་གཏོང་རྒྱུ། 

 དགེ་རྒན་རྣམས་དུས་ནས་དུས་སུ་དགོངས་ཚུལ་བརེ་ལེན་བེད་པའི་ཚོགས་བསྡུ་བསྐོང་ཚོགས་གནང་གལ། 
 
༦༢།༩ སོབ་གྲྭ་ཚང་མར་དགེ་རྒན་ལས་རོགས་གང་མང་བསྐོ་འཛུགས་བ་གལ། 

 སོབ་གསོའ་ིབཅོས་བསྒྱུར་ནི་རང་འགར་བ་ཐུབ་པ་ཞིག་མིན་སྟབས། བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཁོན་ཡོངས་ཀིས་
མཉམ་ཞུགས་བ་དགོས་པ་ཡིན། 

 ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་གྲུབ་འབས་བཟང་ངན་གང་ཞིག་བྱུང་ཡང་དེར་གཅིག་འགྱུར་གི་འདོད་ཚུལ་འཛིན་རྒྱུར་
སྐུལ་འདེད་མི་བེད་པར། ཚང་མར་བསམ་ཚུལ་གེང་བའི་གོ་སྐབས་གཅིག་མཚུངས་སོད་དགོས། 
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 དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ནི་སིད་བྱུས་ཀི་དགོས་དོན་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་ས་ཞིག་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་གཏན་དུ་གཞན་
ལས་ལོགས་སུ་མི་འཇོག་པར། ལེགས་ཆ་རྣམས་གཞན་ལ་ཁབ་སེལ་གཏོང་དགོས་། དེར་བརྟེན་ཤེས་ཡོན་སིད་
བྱུས་ལག་བསྟར་ལེགས་པོ་ཞིག་བ་དགོས་ན་འཛིན་སོང་དང་། དགེ་རྒན། སི་ཚོགས་བཅས་ཀིས་ནུས་པ་
མཉམ་སྤུངས་བ་དགོས། དེ་འདའི་ལེགས་ཆ་རྣམས་ཁབ་སེལ་བེད་པར་གཞུང་གིས་འགན་འཁུར་བངས་དགོས། 

 སོབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་སྐད་ཡིག་གང་གི་ཐོག་ནས་བ་མིན་གི་དོགས་འདི་འདི་ད་དུང་མ་ཡལ་བར་འདུག་པས། 
ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ནི་སོབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་ཙམ་མིན་པར་དེ་ལས་ལྷག་པའི་གནད་དོན་མང་དག་ཅིག་ཡོད་ན། 
ཤེས་རིགས་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་གནད་དོན་འདི་དག་གསལ་བཀོལ་གནང་གལ། 

དེ་སྔོན་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་ཀི་གོས་ཆོད་ཁག་ལག་བསྟར་གང་ལེགས་གནང་འདུག་པ་བཞིན། ད་
ལན་འདིར་རྒྱབ་གཉེར་གནང་བ་ཁག་ཀང་ལག་བསྟར་འཁེལ་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་ཆེར་བསེད་གནང་གལ་མཐོང ་བ་
བཅས། 

 
ལྔ་པ། སོབ་ཁག་སོ་སོར་ཕོགས་བསོད་ཀིས་རྟོག་ཞིབ་བས་ནས་མཐོང་ཚུལ་ཇི་བྱུང་། 

༡༽ སོབ་ཁག་གང་དང་གང་དུ་བསོད་པ། 
ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ནས་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༤ བར་མ་སུ་རི་བོད་

ཁིམ་སྔོན་སོབ་དང་། རཇ་པུར་བོད་ཁིམ་སྔོན་སོབ། བདེ་སིད་གིང་སཾ་བོ་ཊ། ཚེ་རིང་དོན་ལྡན་སཾ་བོ་ཊ། སྤུ་རུ་ཝ་ལ་སཾ་བོ་ཊ། སོན་
ཊ་གཏན་སོབ་སཾ་བོ་ཊ། བོན་གཞིས་ཌོ་ལན་ཇི་སྔོན་སོབ། སིམ་ལ་སྔོན་སོབ། ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བོ་ཊ། ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁིམ་སྔོན་སོབ། 
སྦིར་སཾ་བོ་ཊ། ར་སྟེང་བོད་ཁིམ་སྔོན་སོབ། ར་ཤོད་བོད་ཁིམ་སྔོན་སོབ། ར་ཤོད་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ། གངས་
སིད་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ། ལ་བང་ནུ་མ་བོད་ཁིམ། ལ་བང་ཧང་ལེ་བོད་ཁིམ། ལ་བང་སུམ་མདོ་བོད་ཁིམ། ལ་
སེ་བོད་ཁིམ་དབུས་མའི་སྔོན་འགོ། ལ་སེ་སྨན་ལྷའི་བོད་ཁིམ་སྔོན་འགོ། ལ་སེ་གཞིས་གོང་བཞི་པ་དང་ལྔ་པའི་བོད་ཁིམ་སྔོན་འགོ། 
ལ་སེ་ཨག་གིང་བོད་ཁིམ་སྔོན་འགོ། བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཁང་། ལྡི་ལི་བསམ་ཡས་གིང་སྔོན་སོབ་བཅས་སུ་བསོད་དེ་རྟོག་
ཞིབ་བགིས། 

 
༢༽ སོབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབ་དང་མཐུན་རེན། 

 མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ་གི་སྔོན་འགོའ་ིའཛིན་ཁང་དང་། ཁྲིད་ཆས། སོབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས། དགེ་རྒན་གི་གངས་ཚད་བཅས་
ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ཕོགས་བསོད་བ་ཡུལ་སོབ་ཁག་རྣམས་ལས་ལེགས་ཤོས་སུ་མཐོང་། 

 རཇ་པུར་བོད་ཁིམ་གི་སྔོན་འགོའ་ིའཛིན་ཁང་མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ་ལས་ཅུང་ཞན་པ་དང་། ཁྲིད་ཆས་ཕྲན་བུ་སོ་བ། དགེ་རྒན་
གི་གངས་ཚད་གོང་བཞིན་མི་འདུག་ཀང་ར་བའི་ཆ་ནས་གང་ལེགས་འདུག 

 བདེ་སིད་གིང་སཾ་བོ་ཊར་སྔོན་འགོ་ནས་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་བར་འདུག་ཅིང་། སོབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་གི་རྒྱ་ཁོན་དང་འཛིན་
ཁང་། དཔེ་མཛོད། ཚོགས་ཁང་། དགེ་རྒན་སོད་ཁང་ Staff Room ལ་སོགས་སོབ་གྲྭ་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་ན་འོས་
འཚམས་འདུག་པ་དང་། བཟོ་རིག་གི་ལག་ཤེས་ཐོན་རས་སོབ་གྲྭ་གཞན་དང་བསྡུར་ཚེ་ལེགས་ཤོས་སུ་མཐོང་ཡང། སྔོན་
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འགོའ་ིཁྲིད་ཆས་དགོས་ངེས་ལྟར་འཐུས་སྒོ་ཚང་བ་མི་འདུག་པ་དང་། ཡན་ལག་ཚེ་རིང་དོན་ལྡན་གི་སྔོན་འགོའ་ིའཛིན་
ཁང་ཆུང་བ། ཁྲིད་ཆས་ཉུང་བ་དང་སོ་བ། དགེ་རྒན་གཅིག་ལས་མེད་པ་སོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཆགས་འདུག 

 སྤུ་རུ་ཝ་ལར་སྔོན་འགོ་ནས་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར་འདུག་ཅིང་། སོབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་གི་རྒྱ་ཁོན་དང་། འཛིན་ཁང་། དཔེ་
མཛོད། ཚོགས་ཁང་སོགས་འགིག་ངེས་འདུག་ཀང་། དགེ་རྒན་སོད་ཁང་དང་མཐུན་རེན། རོལ་ཆས་འཇོག་ཁང་བཅས་
སོ་ཙམ་འདུག 

 སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་གི་སྔོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་དེ་བཞིན་བཟོ་ཚོགས་ནས་བཙུགས་པ་གང་ཞིག་ལ་ད་བར་འཛིན་སོང་ཡང་
བཟོ་ཚོགས་རང་ནས་བེད་མུས་རེད་འདུག འཛིན་ཁང་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ་ཉམས་གསོ་མེད་པ། དགེ་རྒན་གི་ག་ཕོགས་
དང་མཐུན་རེན་ཞན་པ་སོགས་གང་ལྟར་ང་ཚོ་འགོ་ཡུལ་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་ཀི་ནང་ནས་སོ་ཤོས་རེད་འདུག་པ་དང་། 
ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་ཕོགས་བསོད་སྐབས་བཟོ་ཚོགས་ནས་སཾ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭར་རིས་སོད་བ་འཆར་ཡོད་གནས་དང་། ཤེས་
རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཀང་རིས་ལེན་དགོས་པའི་བཀོད་ཁབ་བཏང་གནས་སོགས་ཀི་གསལ་བཤད་བྱུང་བ་ལྟར། ༢༠༡༥ 
ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡ ཉིན་སོན་ཊ་སཾ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭ་ནས་རིས་བངས་ཟིན་པ་ཡིན་གནས་གསུངས་སོང་ན་ཛ་དག་དགོས་མཁོའ་ི
མཐུན་འགྱུར་ཁག་གོ་སིག་གང་མགོགས་གནང་དགོས་གནས་སུ་མཐོང། 

 སོན་ཊ་གཏན་སོབ་ཏུ་འཛིན་རིམ་དང་པོ་ནས་བཅུ་གཉིས་བར་འདུག་ཅིང་། སོབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་གི་རྒྱ་ཁོན། དགེ་རྒན་སོད་
ཁང་། (Staff Room) འཛིན་ཁང་། ཉལ་ཁང་། ཚོགས་ཁང་། རོལ་ཆས་ཁང་། རེད་ཐང་ལ་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་
མཐུན་རེན་ཡག་ཤོས་རེད་འདུག་ཀང་། དབར་ཁ་ཚ་ཡུན་རིང་དགེ་སོབ་ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འཕྲད་
བཞིན་པ་རེད་འདུག 

 བོན་གཞིས་ཌོ་ལན་ཇིར་སྔོན་འགོ་ཁག་གཉིས་འདུག་ཅིང་། འཛིན་ཁང་ནི་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རིས་མ་བངས་
གོང་ནས་བོན་ཕྲུག་བདེ་དོན་དང་། བོན་བུ་ཁིམ་ཁང་གཉིས་ནས་རིན་མེད་གཡར་པོ་གནང་བ་ཞིག་རེད་འདུག བོན་ཕྲུག་
བདེ་དོན་དུ་ཡོད་པའི་སྔོན་འགོ་དེར་འཛིན་ཁང་དང་ཁྲིད་ཆས་སོགས་འགིག་ཐག་ཆོད་འདུག་ཀང་། བོན་བུ་ཁིམ་དུ་ཡོད་
པའི་སྔོན་འགོ་དེར་ཁང་མིག་ཆུང་བ་དང་། རླུང་འགོ་མེད་པ། ཁྲིད་ཆས་འཇོག་ཡུལ་མེད་པ། ཕྲུ་གུ་མང་བས་དགེ་རྒན་ཡང་
ཡར་མར་འགོ་བསོད་དཀའ་བ་བཅས་ཆེས་གུ་དོག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད་འདུག་པ་དང་། སྔོན་འགོ་གཉིས་ལ་དགེ་
རྒན་རེ་རེ་མ་གཏོགས་མི་འདུག 

 སིམ་ལར་སྔོན་འགོ་ཁག་གསུམ་འདུག་ཅིང་། དེ་ཡང་ཀུ་སུམ་ཀི་སྔོན་སོབ། འགྲུལ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་སྔོན་སོབ། རང་
བཙན་གོང་སེའི་སྔོན་སོབ་བཅས་རེད་འདུག འགྲུལ་འཁོར་འབབ་ཚུགས་སུ་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ལས་མེད་པ་དང་། དགེ་རྒན་
ལས་ཚབ་གཅིག་ལས་མེད་པ། ཁྲིད་ཆས་རྣམས་བེད་སོད་གཏོང་མི་ཤེས་པ། ས་གནས་དེར་ཕྲུ་གུ་དེ་ལས་མང་བ་ཡོད་
ཚོད་འདུག་ཀང་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་མེད་པར་བརྟེན་ས་གནས་གཞན་དུ་གཏོང་དགོས་ཐུག་པ་བཅས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་
བཞིན་པ་རེད་འདུག རང་བཙན་གོང་སེར་འཛིན་ཁང་དང་ཁྲིད་ཆས་སོགས་འགིག་ཐག་གཅོད་འདུག ཀུ་སུམ་ཀི་རུ་ཕྲུ་གུ་
མང་བས་འཛིན་ཁང་གཉིས་ནང་དགེ་རྒན་གཅིག་གིས་བསྐོར་ར་འཁོར་དཀའ་བ། ཁྲིད་ཆས་ཆ་ཚང་བ་མེད་པ་བཅས་རེད་
འདུག སྔོན་འགོ་རེར་དགེ་རྒན་རེ་རེ་མ་གཏོགས་མི་འདུག ས་གནས་འགོ་འཛིན་གིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པའི་ཐོག་
སྔོན་སོབ་དེ་རྣམས་ཟླ་སིལ་གཏོང་ཕོགས་སྐོར་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་བཞིན་ཡོད་འདུག་པས་དེ་ལྟར་བྱུང་ཚེ་དགེ་
མཚན་ཆེ་བར་མཐོང་། 
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 ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བོ་ཊ་གཏན་སོབ་ཏུ་སྔོན་འགོ་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་བར་འདུག་ཅིང་། སོབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་གི་རྒྱ་ཁོན། 
འཛིན་ཁང་། ཚན་རིག་བརྟག་དཔད་ཁང་། ཉལ་ཁང་། བཟོ་རིག་གི་ཐོན་སེད། རེད་ཐང་ལ་སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་
མཐུན་རེན་གང་འཚམས་ཡག་པོ་འདུག་ཀང། གསར་རྒྱག་གནང་བའི་ཁང་ཁུངས་ཁ་ཤས་སེར་ཁ་གས་པ་དང་། སྐས་
འཛེགས་ཀང་ཞིག་རལ་དུ་གྱུར་བ་ལ་སོགས་ལོ་མང་ཕིན་ཟིན་པའི་ཁང་རིང་ལྟ་བུ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག སྔོན་འགོའ་ིཁྲིད་ཆས་
ཞན་པ་དང་ཨང་རིས་ཀི་ཁྲིད་ཆས་མི་འདུག ཆེས་དེང་རབས་ཅན་གི་སོབ་ཁྲིད་གནང་བེད་འཕྲུལ་འཁོར་ (Smart 
Class) གནང་སོན་བྱུང་འདུག་ཀང་བེད་སོད་གཏོང་མ་ཤེས་པར་ལྷག་འདུག དགེ་རྒན་སོད་ཁང་ཡང་ཡག་པོ་མེད་པ་
དང་མཐུན་རེན་ཡང་ཚད་ལྡན་མི་འདུག 

 ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁིམ་གི་སྔོན་འགོའ་ིའཛིན་ཁང་གི་རྒྱ་ཁོན་དང་། ཁྲིད་ཆས། སོབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས། དགེ་རྒན་གི་གངས་
ཚད་བཅས་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ཕོགས་བསོད་བ་ཡུལ་སོབ་ཁག་རྣམས་ལས་ལེགས་གས་སུ་མཐོང་། 

 སྦིར་སཾ་བོ་ཏ་ཉིན་སོབ་ཏུ་སྔོན་འགོ་ནས་འཛིན་རིམ་གསུམ་པ་བར་འདུག་ཅིང་། སོབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་དང་། འཛིན་ཁང་། 
དཔེ་མཛོད། ཚོགས་ཁང་། རེད་ཐང་བཅས་སོབ་གྲྭ་ཆེ་ཆུང་ལ་གཞིགས་པའི་འགིག་ངེས་འདུག སྔོན་འགོའ་ིཁྲིད་ཆས་ཞན་
པོ་འདུག 

 ར་སྟེང་བོད་ཁིམ་གི་སྔོན་འགོའ་ིསེ་ཚན་གསུམ་ལ་ཁྲིད་ཆས་དང་། རོལ་དབངས་ཁང་གང་ལེགས་འདུག་ཀང། ཕྲུ་གུའི་
གངས་འབོར་ལ་གཞིགས་པའི་འཛིན་ཁང་དང་། དགེ་རྒན་གི་གངས་འབོར་འདང་ངེས་ཤིག་མ་མཐོང་། 

 ར་ཤོད་བོད་ཁིམ་གི་སྔོན་འགོར་སོབ་མའི་གངས་ཚད་ལ་གཞིགས་པའི་འཛིན་ཁང་དང་། སོབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས་བཅས་
ཡག་པོ་འདུག་པ་དང་། སིར་བཏང་ཁྲིད་ཆས་གང་ལེགས་འདུག་ཀང་བོད་ཡིག་གི་ཁྲིད་ཆས་འདང་ངེས་མི་འདུག་པ་དང་། 
སྔོན་འགོའ་ིདགེ་རྒན་གཅིག་ལས་མི་འདུག 

 ར་ཤོད་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་འདུག་ཅིང་། ཁོར་ཡུག་གི་རྒྱ་ཁོན་
ཧ་ཅང་ཆུང་བ་དང་། འཛིན་ཁང་དང་ཉལ་ཁང་། ལས་ཤག་རྣམས་ཀི་ཁང་མིག་ཆུང་ཞིང་གཞའ་ཚན་གིས་བརླན་པ་ཤ་སྟག་
རེད་འདུག་པ་མ་ཟད། རོལ་ཆ་འཇོག་ཁང་དུ་གཞའ་ཚན་གི་བརླན་བཤེར་ཆེ་བར་བརྟེན་རྔ་རོལ་རྣམས་བེད་མེད་ཆགས་
ཉེན་ཆེ་བ། རེད་ཐང་ནི་སྔོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭར་དགོས་ངེས་ཀི་རེད་ཐང་ལས་ཆུང་བ་འདུག་པ་དང་། དགེ་ལས་ཁག་ཅིག་
གཞའ་ཚན་ཅན་གི་ལས་ཤག་ཀང་མ་ཐོབ་པར་གཡས་གཡོན་གོང་གསེབ་ཀི་ཁང་པའི་ནང་སོད་དགོས་ཆགས་པ་སོགས་
ཀི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་འདུག་ཀང། དགེ་རྒན་རྣམས་ཀིས་སོབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས་དང་། དགེ་སོབ་བར་གི་འབེལ་ལམ་ཟབ་
པ། དགེ་ལས་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཤུགས་བསེད་སྟངས་བཅས་དགའ་སོ་སེ་འོས་པ་ཞིག་རེད་འདུག 

 གངས་སིད་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་སྔོན་འགོ་ནས་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར་འདུག་ཅིང་། ཁོར་ཡུག་གི་རྒྱ་
ཁོན་ཧ་ཅང་དོག་པ་དང་། རེད་ཐང་མེད་པ། ཚོགས་ཁང་མེད་པ། འཛིན་ཁང་ཆུང་བ། འབྱུང་བའི་འཇིགས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་
དགེ་སོབ་རྣམས་བོས་སའི་སྐས་འཛེགས་གཅིག་ལས་མེད་པ། ཁང་ཁུངས་ཁག་ཅིག་གཞའ་ཚན་ཅན་ཡིན་པ། སྔོན་འགོའ་ི
ཁྲིད་ཆས་འདང་ངེས་མེད་པ་བཅས་རེད་འདུག་ཀང་། དགེ་རྒན་རྣམས་ཀིས་སོབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས་དང་། དགེ་སོབ་བར་
གི་འབེལ་ལམ་ཟབ་པ། དགེ་ལས་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཤུགས་བསེད་སྟངས་བཅས་དགའ་སོ་སེ་འོས་པ་ཞིག་རེད་འདུག 

 ལ་བང་ནུ་མ་བོད་ཁིམ་དུ་སྔོན་འགོ་ནས་འཛིན་རིམ་གསུམ་པ་བར་འདུག་ཅིང་། སོབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་དང་། འཛིན་ཁང་། 
ཉལ་ཁང་བཅས་འགིག་ཐག་གཅོད་འདུག་པ་དང་། དགེ་རྒན་གིས་སོབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས་ཡག་པོ་འདུག་ཀང་། སྔོན་འགོའ་ི
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ཁྲིད་ཆས་མང་ཆེ་བ་རིང་སོང་རེད་འདུག དབར་ཁ་ཆུ་རྒྱས་པའི་སྐབས་སུ་སོབ་གྲྭའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱུག་ཆུ་དེས་
དཀའ་ངལ་སད་མི་སིད་པ་རེད་མི་འདུག་ཀང་ད་བར་དཀའ་ངལ་དངོས་སུ་འཕྲད་པ་བྱུང་མི་འདུག 

 ལ་བང་ཧང་ལེ་བོད་ཁིམ་སོབ་གྲྭར་སྔོན་འགོ་ནས་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར་དུ་འདུག་ཅིང་། སོབ་གྲྭ་འདི་ནི་ར་ས་བོད་ཁིམ་གི་
ཁབ་ཁོངས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བ་ཡུལ་གི་འཛིན་གྲྭ་མཐོ་ཤོས་ཅན་དེ་ཆགས་འདུག སོབ་གྲྭའི་ཁོར་ཡུག་གི་
རྒྱ་ཁོན་ཆེ་བ་དང་། འཛིན་ཁང་། ཉལ་ཁང་། དཔེ་མཛོད། དགེ་རྒན་གིས་སོབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས་བཅས་གང་ལེགས་འདུག 
སྔོན་འགོའ་ིཁྲིད་ཆས་འདང་ངེས་འདུག་ཀང་མང་པོ་ཞིག་རིང་སོང་རེད་འདུག 

 ལ་བང་སུམ་མདོ་བོད་ཁིམ་སོབ་གྲྭར་སྔོན་འགོ་ནས་འཛིན་རིམ་གསུམ་པ་བར་འདུག་ཅིང་། འཛིན་ཁང་དང་། ཉལ་ཁང་
འགིག་ཐག་གཅོད་འདུག་པ་དང་། དགེ་རྒན་གིས་སོབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས་གང་ལེགས་འདུག སོབ་གྲྭ་རང་ལ་འཐུང་ཆུ་དང་
ཁྲུས་ཆུ་འདང་ངེས་མེད་རེན་རྒྱུག་ཆུ་ནས་དབོར་དགོས་ཆགས་ཀི་འདུག སྔོན་འགོའ་ིཁྲིད་ཆས་འདང་ངེས་འདུག་ཀང་
མང་པོ་ཞིག་རིང་སོང་རེད་འདུག 

 ལ་སེ་བོད་ཁིམ་དབུས་མའི་སྔོན་འགོ་དང་། ལ་སེ་སྨན་ལྷའི་བོད་ཁིམ་སྔོན་འགོ། ལ་སེ་གཞིས་གོང་བཞི་པ་དང་ལྔ་པའི་བོད་
ཁིམ་སྔོན་འགོ་བཅས་ཀི་འཛིན་ཁང་དང་། ཁྲིད་ཆས། སོབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས། དགེ་རྒན་གི་གངས་ཚད་བཅས་ཤེས་ཡོན་
ཚོགས་ཆུང་ཕོགས་བསོད་བ་ཡུལ་སོབ་ཁག་རྣམས་ལས་ལེགས་གས་སུ་མཐོང་། 

 ལ་སེ་ཨག་གིང་བོད་ཁིམ་སྔོན་འགོར་ཁྲིད་ཆས་དང་། སོབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས་གང་ལེགས་འདུག་ཀང་། འཛིན་ཁང་གཉིས་
ལས་གཅིག་ལ་དགེ་རྒན་གཅིག་ལས་མི་འདུག་པས་ཕྲུ་གྲུའི་གངས་ཚད་ལ་ལྟོས་ན་འདང་ངེས་མ་མཐོང་། 

 ལྡི་ལི་བསམ་ཡས་གིང་སྔོན་སོབ་ཀི་འཛིན་ཁང་དང་། སོབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས་བཅས་གང་ལེགས་འདུག ད་ཡོད་ཀི་ཁྲིད་
ཆས་རྣམས་ཞན་ཙམ་འདུག་ཀང་ང་ཚོ་དེར་འབོར་སྐབས་བོད་ཡིག་གི་ཁྲིད་ཆས་གསར་པ་ཁག་ཅིག་འབོར་མ་ཐག་རེད་
འདུག་པས་ང་ཚོར་མིག་སྟོན་གནང་བྱུང་། 

 སིར་བཏང་སྔོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་ཁག་ཡོངས་རོགས་ནང་དགེ་རྒན་སོ་སོས་ཁྲིད་ཆས་གསར་བཟོ་གནང་བའི་ལམ་སོལ་
གང་ལེགས་འགོ་བཞིན་འདུག་པ་ནི་བསྔགས་འོས་སུ་མཐོང་བ་དང་། བོད་ཁིམ་གཉིས་ཀི་སྔོན་སོབ་ཁག་དང་། སཾ་བོ་ཊའི་
སོབ་ཁག་གི་སྔོན་འགོ་ནས་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར་འཛིན་ཁང་ནང་ཕྲུ་གུའི་བསམ་མོས་དང་བསྟུན་པའི་བོད་ཡིག་གི་གང་
སྦྱར་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་འདུག་ཀང་། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་ཡར་གང་སྦྱར་མང་ཆེ་བ་ཨིན་ཡིག་ནང་རེད་འདུག སོན་ཊ་
གཏན་སོབ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་གཞི་རིམ་འོག་མའི་འཛིན་ཁང་གི་ཕི་ལོགས་སོགས་སུ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོས་
དམིགས་བཞི་སོགས་ལེགས་བཤད་ཁག་ཚོན་ཁྲ་ཅན་གི་པར་རིས་དང་སྦྲགས་བོད་ཡིག་ཐོག་གང་ལོགས་སུ་བིས་འདུག་
པ་དང་། གཞི་རིམ་བར་མ་ནས་བཟུང་ཨིན་ཡིག་ཐོག་བིས་སྦྱར་བས་པ་མང་བ་འདུག 

 གོང་གསལ་སྔོན་སོབ་སོ་སོར་དགེ་རྒན་གཅིག་ལས་མེད་པ་ཁག་ནང་དགེ་རྒན་ནད་མནར་ལ་སོགས་ཛ་དག་གི་དགོངས་
པ་ཞུ་དགོས་ཆགས་ཚེ། དགོངས་ཞུའི་དུས་ཡུན་དེའི་རིང་སོབ་གྲྭ་དེ་སྒོ་མ་བརྒྱབ་ཀ་མེད་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་
ཀི་འདུག 

 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་པད་འབྱུང་གནས་ལགས། མཚམས་འཇོག་རོགས་གནང། ཕག་ཚོད་ ༡།༣༠ བར་གུང་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན། 
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ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ 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་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་ཀི་དགོངས་དོན་
ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུ་བཞིན་པ་རེད། སི་འཐུས་པད་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་པད་འབྱུང་གནས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མུ་མཐུད་ནས་སྙན་སོན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞུ།   
༣༽ སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཤེས་ཡོན་གནས་བབ། 

 ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་སྐོར་བསོད་བ་ཡུལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་སོན་ཊ་ཆོལ་གསུམ་གི་སྔོན་འགོ་ཙམ་
ལས་གཞན་སྔོན་འགོ་ནས་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་དགེ་སོབ་དབར་ལ་སེམས་ཐག་ཉེ་བ། 
འཛིན་རིམ་ལ་གཞིགས་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཀློག་རལ་དང་། འབི་རལ། བཤད་རལ། ཡིག་གཟུགས། དག་ཆ་བཅས་གང་
ལེགས་ཡོད་པ། ཐ་སྙད་མང་པོ་ངོ་རྟགས་ཟིན་ཐུབ་པ། རང་དབང་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་བརྟེན་དི་བ་གཏོང་རྒྱུ་དང་གེང་མོལ་
གནང་རྒྱུ་བཅས་ལ་འཛེམ་བཟོན་མེད་པའི་བོ་སོབས་ལྡན་པ། གུ་ཡངས་ཀི་བསམ་བོ་ཡོད་པ། སོབ་ཕྲུག་ཕན་ཚུན་སེམས་
ཐག་ཉེ་བ་སོགས་ལ་ལྟོས་ན་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་བ་དེས་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཅན་ཞིག་བྱུང་འདུག 

 ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཡུལ་སོབ་ཁག་ཏུ་འཛིན་རིམ་བཞི་པ་ནས་ཨིན་ཡིག་སྐད་ཡིག་གཉིས་པའི་ཚུལ་དུ་
བསབ་འགོ་བཙུགས་ཀི་ཡོད་རུང་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ཙམ་ནས་བཟུང་། སྔོན་འགོ་ནས་ཨིན་ཡིག་བསབས་ཏེ་ཡོང་བ་
རྣམས་ཀི་རེས་ཟིན་ཐུབ་ཀི་འདུག་པ་དང་། དགེ་རྒན་རྣམས་ཀིས་ཀང་གདེང་སོབས་ཆེན་པོའ་ིཐོག་རེས་ཟིན་གི་ཡོད་
གནས་གསུང་གི་འདུག 

 འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་བཟུང་སོབ་ཁག་སོ་སོའ་ིནང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་རང་དབང་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་བརྟེན་
ནས་དི་བ་གཏོང་རྒྱུ་དང་གེང་མོལ་གནང་རྒྱུ་བཅས་ལ་འཛེམ་གཟོན་མེད་པའི་བོ་སོབས་ལྡན་པ་དང་། གུ་ཡངས་ཀི་བསམ་
བོ་ཡོད་པ། སོབ་ཕྲུག་ཕན་ཚུན་སེམས་ཐག་ཉེ་བ་སོགས་གང་ལེགས་འདུག་པ་དང་། སཾ་བོ་ཊ་སོབ་ཁག་བཞི་ལས་མེས་
དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ཤེས་ཡོན་ལེགས་ཤོས་སུ་མཐོང་བ་དང་། གཉིས་པ་བདེ་སིད་གིང་སཾ་བོ་ཊ་ཉིན་སོབ། 
གསུམ་པ་ཅོན་ཏ་ར་སཾ་བོ་ཊ་གཏན་སོབ། བཞི་པ་སོན་ཊ་སཾ་བོ་ཊ་གཏན་སོབ་བཅས་རེད་འདུག་པ་དང་། སོན་ཊ་སཾ་བོ་ཊ་
གཏན་སོབ་ཀི་གཞི་རིམ་འོག་མ་ནི་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་མིག་དཔེར་འོས་པ་འདུག 

༤༽ དགེ་ལས་ཁག་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་དགོངས་ཚུལ་སྙིང་བསྡུས་དང་ཚོགས་ཆུང་གི་ལྟ་སྟངས། 
 ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་སོབ་ཁག་སོ་སོར་ཕོགས་བསོད་དང་འབེལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་

དང་། དྲུང་ཆེ། སོབ་སི། དགེ་ཆེ། དགེ་རྒན། ལས་བེད་བཅས་དང་། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རིས་ལེན་ཟིན་པའི་སོབ་
ཁག་གི་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བཅས་ཁོན་མི་གངས་ ༡༡༤ ལ་བཅར་འདི་ཞུས། 
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 མི་གངས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༨ ལྷག་གིས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་གི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་འདི་ཉིད་ལ་མོས་མཐུན་དང་
རྒྱབ་སོར་ཡོད་པ་མ་ཟད། སིད་བྱུས་འདི་ཉིད་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་བ་ལས་
སིད་བྱུས་འདིར་མོས་མཐུན་མེད་གནས་གསུང་མཁན་གཅིག་ཀང་མ་བྱུང་། 

 དགེ་རྒན་རྣམ་པས་དགོངས་ཚུལ་ལྟར་ན། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་བ་འདིས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་
གཞུང་བདག་སོང་གི་ནུས་པ་གོང་མཐོར་ཕིན་པ་དང་། དགེ་སོབ་དབར་གི་སེམས་ཐག་ཉེ་པོ་ཕིན་པ། ཕྲུ་གུའི་ཤེས་ཚད་
ཙམ་མིན་པར་དགེ་རྒན་གི་བོ་བསེད་གོང་མཐོར་འགོ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ། ང་ཚོ་སྔོན་མ་སོབ་ཕྲུག་སྐབས་དགེ་རྒན་
ལ་ཞེད་སང་འཚེར་སང་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་ཀང་། ད་སྐབས་ཀི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་དགེ་ལས་སོགས་ལ་འཛེམ་ཟོན་དང་ཞེད་སང་
བལ་ཏེ་དི་བ་དང་བགོ་གེང་གི་ཆ་ཤས་ལེན་ཐུབ་པ་སོགས་དགེ་མཚན་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་གནས་དང་། བོད་པའི་སོབ་
ཁག་ཚང་མར་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གཅིག་གྱུར་བ་རྒྱུ་ཕིས་མེད་ནའང་སྔ་མ་དགས་པའི་དགོངས་ཚུལ་གཅིག་
མཚུངས་སུ་བྱུང་། 

 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ ༢༠༡༤ ཟླ ༨ པ་ནས་བཟུང་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་གི་བོད་ཡིག་གནས་
ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སད་འཛིན་གྲྭ་གོལ་རེས་བོད་ཡིག་གི་སོབ་ཁྲིད་གནང་བ་དེ་ཧ་ཅང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་གནས་
དང་། གཞི་རིམ་བར་མ་དང་གོང་མའི་ཚན་རིག་དང་། ཨང་རིས། སི་ཚོགས་ཚན་རིག་བཅས་ཀི་དགེ་རྒན་མང་པོ་ཞིག་
གིས་ཀང་བོད་ཡིག་ཐོག་སོབ་ཁྲིད་གནང་དགོས་པ་གོང་རིམ་ནས་བཀའ་ཕབ་པ་བྱུང་ཚེ་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུར་སེམས་
ཤུགས་དང་ཆོད་སེམས་གཏན་པོ་ཡོད་གནས་ཞུས་སོང་། 

 ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་བར་ཟབ་སྦྱོང་མང་པོ་སད་གནང་བ་ཁག་གིས་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་ཡང་། ཟབ་
སྦྱོང་ཕལ་ཆེར་དབུས་དང་ས་གནས་གཅིག་ཏུ་མཉམ་ཚོགས་གནང་བ་དེས་སོབ་ཁག་སོ་སོར་འབེལ་ཡོད་དགེ་རྒན་གི་
འཛིན་གྲྭར་སོབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་མེད་པ་སོགས་དཀའ་ངལ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འཕྲད་ཀི་འདུག་པས། མ་འོངས་པར་དགོས་
དབང་གི་གནས་ཚུལ་རེ་ཟུང་ལས་ཟབ་སྦྱོང་སོད་མཁན་རྣམས་ས་གནས་སོ་སོར་ཆེད་བཅར་གིས་ཟབ་ཁྲིད་གནང་ལམ་
གྱུར་ཚེ་ཕན་ཐོགས་ཆེ་ངེས་ཞུས་སོང་། 

 དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་ཉམས་གསོག་ཆེད་དུ་འགོ་མཁན་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་གནས་དང་མ་འོངས་པར་དེ་ལྟའི་
ཉམས་གསོག་མ་ཐོབ་པ་ཁག་ལའང་དེ་དོན་བྱུང་ཚེ་དགེ་མཚན་ཡོད་གནས་ཞུས་སོང་། 

 འགའ་ཞིག་གིས་དགེ་རྒན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པར་གསོལ་ཕོགས་དང་མཐུན་རེན་འདང་ངེས་དགོས་ཀང་གོང་རིམ་ལ་
ཐུགས་བསུན་ཞུ་རྒྱུར་འཚེར་སང་ཡོང་གི་ཡོད་སྐོར་ཞུས་སོང། 

 ར་ཤོད་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་བུ་བཅོལ་ཁང་མེད་པར་བརྟེན་དགེ་རྒན་གིས་སོབ་ཁྲིད་གནང་རིང་ཕྲུ་
གུ་ལྟ་མཁན་སྒེར་གས་ཀིས་བཞག་དགོས་པ་དང་། གངས་སིད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་དགེ་ལས་རྣམས་ཀི་བུ་ཕྲུག་མེ་ཏོག་བུ་
བཅོལ་ཁང་དུ་འཇོག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་མེད་པ་དེས་དགེ་ལས་རྣམས་ལ་བོ་ཕམ་སེ་རུ་བཅུག་འདུག 

སིར་བཏང་གཞིས་ཆགས་ཁག་གི་བུ་བཅོལ་ཁང་རྣམས་ནང་སིད་ཁབ་ཁོངས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་སོ་
སོས་སྟངས་འཛིན་དགོས་སྐོར་བཀའ་ཤག་གིས་བཀོད་ཁབ་བཏང་ཟིན་ཏེ་ས་གནས་གཞན་ནས་ལག་བསྟར་གནང་མུས་
ཡིན་འདུག་ཀང་གངས་སིད་མེ་ཏོག་བུ་བཅོལ་ཁང་གི་འཛིན་སོང་གནས་སྟངས་དེ་མ་འད་བ་ཞིག་རེད་འདུག 
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 སྔོན་འགོའ་ིདགེ་རྒན་རྣམས་ཀིས་སོབ་མར་བོད་སྐད་བསབ་རྒྱུར་གཙོ་འདོན་གནང་སྟེ་ཡར་རྒྱས་གང་འཚམས་ཟིན་པ་
མངོན་གསལ་དུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་། གོང་ཁེར་དུ་གནས་སོད་བེད་མཁན་ཕ་མ་ཁག་ཅིག་གིས་ཕྲུ་གུ་ལས་མི་མཉམ་དུ་
གཏོང་རང་བས་པའི་རེན་གིས་དགེ་རྒན་གིས་གང་བསབ་པ་རྣམས་རྐང་རེས་ལག་བསུབ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀི་འདུག་གནས་
གསུང་གི་འདུག 

 ར་ས་བོད་ཁིམ་གི་གནད་ཡོད་མི་ས་ཞིག་གིས་ང་ཚོས་སྔོན་མ་སོབ་དེབ་བཟོས་སྐབས་དཔེ་རིས་ཚུན་ཆད་བོད་པའི་ངོ་བོ་
མཚོན་ཐབས་བཟོ་ཡི་ཡོད། བསབ་གཞི་ར་འཛིན་དགོངས་དོན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་
སོབ་དེབ་རྣམས་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦྱོང་བརར་ལྷན་ཁང་ (NCERT) ནས་གང་གཏན་འབེབས་
གནང་བ་དེ་ཇི་བཞིན་བསྒྱུར་བ་ལས་བོད་པའི་གནས་སྟངས་དང་ངོ་བོ་མཚོན་བེད་གང་ཡང་མེད་གནས་གསུངས་སོང་
ཡང་། 

འདི་ནས་ཞིབ་འཇུག་སྐབས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་མ་གནང་གོང་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་ཉམས་ཞིབ་
དང་སྦྱོང་བརར་ལྷན་ཁང་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་ཨང་རིས་དང་ཚན་རིག་གི་སོབ་དེབ་ཁག་ཅིག རིམ་བཞིན་བོད་
སྒྱུར་བས་པ་རྣམས་དེ་ལྟར་རེད་འདུག་ཀང་ཟུར་བལྟ་ལས་སོབ་དེབ་ངོ་མར་བེད་སོད་གནང་མི་འདུག ཤེས་ཡོན་སིད་
བྱུས་དགོངས་དོན་བསབ་གཞི་ར་འཛིན་དང་སོབ་དེབ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་རྣམས་ཁོང་གི་གསུང་བབ་ལྟར་རེད་མི་
འདུག 
གོང་གསལ་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀིས་ཞུས་པའི་དཀའ་ངལ་རིགས་ལ་སོབ་སེ་སོ་སོ་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཀིས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་

དགོས་འདུག་པ་དང་། དམིགས་བསལ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་སྟེང་ཤོད་གཉིས་ཀི་དགེ་ལས་རྣམས་ཀི་བུ་ཕྲུག་བཅོལ་འཇོག་བ་ཡུལ་ཐད་
གཡས་ཁག་གཡོན་དཀི་མེད་པར་འབེལ་ཡོད་ནས་འགན་ལེན་ཐུབ་པ་དགོས་འདུག་པ་དང་། སོབ་ཁག་གཞན་ནས་ཞུ་མཁན་མ་
བྱུང་ཡང་དེ་ལྟའི་རིགས་ཡོད་ཚེ་དགོངས་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེར་མཐོང་། ད་ལན་ཚོགས་ཆུང་གི་བཅར་འདི་ཞུ་ཡུལ་དགེ་རྒན་
ཚོའི་ལྷག་བསམ་དང་སེམས་ཤུགས་ལ་ཡིད་སྨོན་སེ་འོས་པ་དང་། དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་སོབ་ཚན་
སོགས་རང་ངོས་ནས་ག་སིག་གནང་དགོས་ཁག་ལ་འགན་ཁུར་ཆེན་པོ་བཞེས་ཀི་ཡོད་པའི་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་། ཡུལ་མིའི་
དགེ་རྒན་རེ་ཟུང་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བཞེས་ཀི་དུས་ཚོད་འཕར་མ་གཏོང་མཁན་ཡང་འདུག 
༥༽ སོབ་ཕྲུག་ཁག་ཅིག་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་གནད་དོན་སྙིང་བསྡུས། 

 ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་བསོད་སྐབས་སོབ་གྲྭ་ཚང་མའི་སོབ་ཕྲུག་ལ་བཅར་འདི་བས་མེད་ཀང་། 
ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཡུལ་ར་ཤོད་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་སོབ་མའི་བཀའ་ཤག་གི་
ཁྲི་པ་དང་། གཙོ་སོང་བ་གཉིས་གཙོས་སོབ་ཕྲུག་ ༥ ལ་བཅར་འདི་ཞུས་སྐབས། 

 སོབ་མའི་བཀའ་ཤག་ནང་འཐུས་མི་ ༡༦ ཡོད། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་ནང་དགེ་རྒན་དང་ལས་བེད་སོགས་མ་ཁོམ་པ་བྱུང་
ཚེ་སོབ་མའི་བཀའ་ཤག་ནས་འགན་ཁུར་ལེན་གི་ཡོད། ཞལ་འདོན་སྐབས་ལྟ་སོང་དང་། སོབ་ཕྲུག་དང་སོབ་གྲྭའི་ཁོར་
ཡུག་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་རིགས་བྱུང་ཚེ་ཐུགས་སང་གཞེན་སྐུལ་བརྒྱུད་སོབ་སི་ལ་ཞུས་ནས་དཀའ་ངལ་ཁག་ཅིག་སེལ་
ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

 སོབ་ཕྲུག་སྒེར་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཞུས་ཁག་ནི། ཕ་མས་སོབ་གྲྭ་འདིར་གཏོང་དོན་ནི་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཡག་པོ་བསབ་
ཀི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རེད་སྙམ། ངའི་ཕ་མ་ཕི་ལོགས་སུ་ཟ་ཁང་ཟིན་མཁན་ཡིན། ཕ་མ་ལས་ང་རང་བོད་སྐད་
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བཤད་སྟངས་ཡག་བ་ཆགས་སོང་། སོབ་གྲྭར་དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་མི་འདུག་ཀང་རེད་ཐང་གཞན་ལས་སོ་བ་ཡོད་
རེད། 

 བོད་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སོབ་ཆེད་ང་རང་ཕ་མའི་མོས་མཐུན་དང་བཅས་སོབ་གྲྭ་འདིར་བཏང་བྱུང་། ཕ་མས་རོམ་
ཡིག་བིས་གསུང་གི་འདུག ང་ཚོའི་སོབ་གྲྭར་ཡ་རབས་བཟང་སོད་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། སོབ་གྲྭ་གཞན་དག་ནས་ཕྲུ་གུ་ལ་
མིང་འདོགས་སོགས་བཏགས་ཀི་འདུག་ནའང་ང་ཚོའི་སོབ་གྲྭར་དེ་ལྟར་མེད། ནང་དུ་ཕྲུ་གུ་བཞི་ཡོད་པ་ལས་ཕ་མས་རྒྱབ་
སོར་གཙོ་བོ་ང་ལ་བེད་ཀི་ཡོད། ནང་དུ་ཕ་མའི་ལས་ཀ་ལ་རོགས་པ་བེད་ཀི་ཡོད། 

 ཕ་མས་སོབ་གྲྭ་འདིར་བཏང་བྱུང་། ཐོག་མར་སོབ་གྲྭ་འདིར་ཡོང་དུས་བོད་ཡིག་དང་བོད་སྐད་ཡག་པོ་ཤེས་ཀི་མེད། ང་
རང་ངོ་ཚ་པོ་བྱུང་། ད་ལྟ་ངའི་སོབ་སྦྱོང་དང་བོད་སྐད་བཤད་སྟངས་ལ་ཕ་མ་སོབས་པ་སེ་ཡི་འདུག ང་རང་གིས་སོབ་སྦྱོང་
ཐོག་བརྒྱ་ཆ་ཡག་པོ་ལེན་གི་ཡོད། གུང་གསེང་སྐབས་ནང་དུ་སེབས་དུས་ལས་ཀ་ཙག་ཙིག་བེད་ཀི་ཡོད་ལ། ཚོང་ཁང་
ལ་རོགས་པ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཟུར་སྦྱོང་ལ་འགོ་ཡི་ཡོད། 

 ཡི་གེ་སོབ་གྲྭ་ཚང་མ་ནས་ཤེས་ཀི་རེད་དེ། ང་རང་གི་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་ལ་བལྟས་ན་སོབ་གྲྭ་འདིར་
ཡོང་བ་དེ་ནོར་མི་འདུག་བསམ་གི་འདུག དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་ཨིན་ཇི་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་
གཞན་པ་ལ་ཨིན་ཇི་ཐོག་མར་འགོ་བཙུགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཡག་པ་ ཤེས་ཀི་ཡོད་རྒྱུ་རེད་དེ། ང་ཚོ་རེས་ལུས་ཐེབས་མེད་
བསམ་པའི་གདེངས་ཚོད་ཆེན་པོ་ཡོད། ཕ་མར་བོད་སྐད་བཤད་སྐབས་ཧང་སང་གི་འདུག 

༦༽ དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་ཕ་མ་ཁག་ཅིག་གི་ལྟ་སྟངས། 
 མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་ཕྲུ་གུ་སོབ་འཇུག་བས་ཡོད་པའི་ཕ་མ་ ༦ ལ་སོ་སོའ ་ིཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭ ་དེར་

བཏང་དགོས་དོན་དང་། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་གཟིགས་ཚུལ་ཇི་ཡོད་སྐོར་དིས་པའི་ལན་འདེབས་སྙིང་བསྡུས་གཤམ་
གསལ། 

 གཙོ་བོ་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་དང་། ཤེས་ཡོན། ཤེས་བ་རིག་པའི་གནས་ཀུན་ཤེས་ཆེད་ཕྲུ་གུ་སོབ་གྲྭ་དེར་བཏང་བ་ཡིན། 
ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་གི་མེད་གནས་བཤད་མཁན་མང་པོ་རེད། སིད་སོང་
སོགས་གནད་ཡོད་མི་སས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་སྐོར་ལ་དམིགས་བསལ་སྐད་ཆ་བཤད་པ་གོ་མ་མྱོང་། སིད་བྱུས་
དགོངས་དོན་སོབ་ཕྲུག་དབུས་བཞག་དེ་ཏག་ཏག་མཐོང་མ་སོང་། ད་ལྟ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་
སྐོར་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད། སྔོན་མ་བཀའ་བོན་སོགས་སིད་བྱུས་གཏན་ལ་ཕབ་སྐབས་ཡོད་རེད། སྔོན་མ་
ཟབ་སྦྱོང་མང་པོ་སེལ་གནང་ཡོད་རེད། འདས་པའི་ལོ་བཞི་རིང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་སད་པ་མཐོང་མ་སོང་། 
དགེ་རྒན་སྐོར་ལ་སིད་བྱུས་དོན་ཚན་ ༡༡ གི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཞག་དགོས་ཀང་མཐུན་རེན་ཞན་པ་དང་། ག་ཕོགས་
ཆུང་བ། སོད་གནས་སོ་བ་སོགས་འདུག་པ་རྣམས་སིད་བྱུས་ཧ་མ་གོ་བས་ཡིན་ནམ་སྙམ། དགེ་རྒན་གསར་པ་རྣམས་ཀི་
ཤེས་ཚད་སོགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་མ་ཤེས། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་སྔོན་མ་འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པའི་ཡིག་ཚད་སྐབས་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་མྱོང་བ་རེད། ཨང་རིས་དགེ་རྒན་མེད་པ་ཡང་ཆགས་མྱོང་བ་རེད། ལོ་ལྔ་རེའི་མཚམས་དགེ་རྒན་ལ་བསར་ཞིབ་
དགོས་པ་ལག་བསྟར་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཚོར། ས་ཆ་དང་། འཛིན་ཁང་། སོབ་ཁང་བཅས་ལ་དཀའ་ངལ་འདུག མེག་
ལོར་ནས་ཕྲུ་གུ་ ༦༠།༧༠ ཡོང་གི་ཡོད་རེད། ང་རང་གི་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཀི་ཤེས་ཚད་འདོད་པ་ཁེངས་པ་འདུག ཕུགས་རྒྱང་
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རིང་པོར་བསམ་གཞིག་དགོས་འདུག སོལ་རྒྱུན་གི་ ཤེས་ཡོན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་ཡོད། འཚང་ཁ་རྒྱག་དོན་ཡང་དེ་
རེད་སྙམ། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་སྐོར་ལ་དེ་ཙམ་བདག་སོང་གནང་མ་སོང་། 

 གཙོ་བོ་བོད་ཡིག་དང་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་ཡག་པོ་ཤེས་ཆེད་ཡིན། འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ བར་བོད་ཡིག་ཡག་པོ་བྱུང་ན་སྙམ། 
ཨིན་ཡིག་སོགས་ག་ནས་རེད་ན་ཤེས་འགོ་ཡི་རེད་སྙམ། དམའ་རིམ་སྐབས་བོད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་ཕིན་པ་མངོན་གསལ་དུ་
མཐོང་རྒྱུ་འདུག་ཀང་། འཛིན་རིམ་ ༦ པ་ནས་ ༡༠ པ་བར་བོད་ཨིན་གི་གནས་ཚད་འད་མཉམ་འདུག བོད་ཡིག་གི་
གནས་ཚད་འདོད་པ་ཁེངས་པ་མ་བྱུང་བ་དང་། བསམ་པ་ནང་བཞིན་མ་བྱུང་། དགེ་རྒན་གི་འགིག་མིན་སྐོར་ལ་ཐུག་ཡོད་
རྒྱུ་རེད་སྙམ། འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པ་ཙམ་ནས་བསམ་བོའ་ིགནས་ཚད་ཐད་གོ་རྟོགས་སེལ་དགོས་འདུག ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་
གིས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་སྐོར་ལ་ཤུགས་མ་བསོན་པ་མ་རེད། བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་པར་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་རྒྱུ་རེད་
སྙམ། ཤེས་རིག་དང་སོབ་གྲྭ་བཅས་ནས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་རེད། སྔོན་མ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་བར་བོད་ཨིན་ཤན་སྦྱར་
བེད་མྱོང་བ་རེད། སོབ་ཚན་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་དགོས་ན་དགེ་རྒན་གི་ཤེས་ཚད་དེ་བཞིན་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། 
ས་རཱ་མཐོ་སོབ་སོགས་སུ་ཟབ་སྦྱོང་སད་དེ་དཀའ་ངལ་དེ་སངས་ཐུབ་ཚེ་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་མཐོང་། སྔོན་མ་ཕྲུ་གུ་ཚོས་
རོམ་མང་པོ་འབི་ཡི་འདུག་ཀང་དེང་སྐབས་ཉུང་དུ་ཕིན་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་། མ་སུ་རི་དང་ར་ས་བོད་ཁིམ་གཉིས་ཀིས་སྔོན་
འགོ་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་ཀི་ཡོད་ཟེར་བ་དེར་བལྟ་རྟོག་ཡག་པོ་དགོས་རེད། ར་ས་བོད་ཁིམ་གིས་
འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་ལྔ་པ་བར་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་ཀི་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་མངོན་སུམ་ལ་བསྙོན་པ་ལྟ་བུ་
རེད། བསྟར་གི་ཡོད་ན་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་ངོས་ལེན་བ་མི་དགོས་པ་མ་མཐོང་། སྔོན་མ་བོད་ཁིམ་དབུ་འཛིན་གིས་
ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་ངོས་ལེན་མེད་གསུང་སྐབས་ངས་ཐུགས་འཚབ་ཅིག་ཡོད་རྒྱུ་རེད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན། བོད་སོབ་
འཛིན་ཚོགས་རིས་ལེན་གི་སྐོར་ལ་གཞུང་སྒེར་སུ་དང་འབེལ་ཆགས་ལྟ་དགོས། དངུལ་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་ན་
དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད་སྙམ། སཾ་བོ་ཊ་ཤེས་རིག་གི་ཐད་ཀར་སྟངས་འཛིན་འོག་ལ་ཡོད་ན་ཡག་གི་རེད་སྙམ། དཔེ་སྟོན་
སོབ་གྲྭར་སོབ་དེབ་གཞིར་གཞག་མི་དགོས་པར་སོབ་ཁྲིད་གནང་སྟངས་དེ་མུ་མཐུད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་རེད་འདུག་པ་
དང་། དེ་དང་བསྟུན་པའི་པར་གོག་འཕྲུལ་ཆས་སོགས་མཐུན་རེན་ཡག་པོ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ། དགེ་རྒན་ག་ཕོགས་ཐད་ཀི་
དཀའ་ངལ་དེ་རེ་ཟུང་ཞིག་རེད་སྙམ། སོབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་རེས་གང་དུ་སོང་མིན་ལ་བལྟས་ན་ཧ་གོ་ཡི་རེད། ག་ཆ་ཁད་པར་
མང་པོ་ཡོད་པ་མ་མཐོང་། གལ་སིད་ནང་མི་ཁ་གསོ་མི་ཐུབ་སྐོར་སོགས་བཤད་ཀི་འདུག་ན་དེ ་ལུགས་དགོངས་བཞེས་
གནང་དགོས་རྒྱུ་རེད་སྙམ། ར་ཤོད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་ཉལ་ཁང་གི་ཉལ་ཁྲི་རྣམས་ཐུང་ཐུང་ཡིན་པས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་
འདུག མ་འོངས་པར་འཛིན་གྲྭ་ ༨ ནས་ ༡༠ བར་ལྟ་བུ་དབེ་བ་བྱུང་ན་སྙམ། འཛིན་གྲྭ་གཅིག་ལ་ཕྲུ་གུ་གང་ཉུང་ཉུང་བྱུང་ན་
སྙམ། དགེ་རྒན་གི་གནས་བབ་སྐོར་ལོ་ལྔ་རེའི་མཚམས་བསར་ཞིབ་ངེས་པར་དུ་དགོས་འདུག 

 རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ང་རང་གི་ཉམས་མྱོང་གཞིར་གཞག་ཐོག་དང་པོ་ཕ་སྐད་ཡག་པོ་བྱུང་ན་ཨིན་ཡིག་ལམ་སེང་ཤེས་ཀི་
རེད་སྙམ་ནས་ཡིན། སོབ་གྲྭའི་རིང་བོད་ཡིག་རང་བྱུང་ན་སྙམ། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་རང་དབང་དབུས་བཞག་དེར་རེ་
བ་ཆེན་པོ་མཐོང་སོང་། ཆ་ཚང་ལ་རེ་བ་ཞུ་ཡི་མེད། དགོངས་གཞི་ཡག་པོ་རེད། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་
སྟངས་ཀི་འཆར་གཞི་ཚགས་ཚུད་པོ་མ་བྱུང་བ་དང་འདང་ངེས་མཐོང་མ་སོང་། ཆབ་སིད་པ་སོ་སོས་རེས་བཞག་བ་སོལ་
ལྟ་བུ་མཐོང་སོང་། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གིས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་སྐོར་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་ཙམ་གནང་གི་མེད་གནས་གོ་
བྱུང་། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལག་བསྟར་བེད་ཀི་མེད་གནས་མ་རེད། དགེ་རྒན་ལ་དོན་དམ་པའི་གོ་རྟོགས་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་
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མ་སོང་། བསབ་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་སྔོན་མ་དང་འད་པོ་མཐོང་སོང་། བིས་པ་དག་ཡིག་ངག་ཐོག་ལ་ཟིན་བཅུག་པ་སོགས་
སྔར་བཞིན་དང་། ཕྲུ་གུ་ནས་མ་ཚར་བའི་དངངས་སྐྲག་ཡོང་གི་འདུག ཕ་མ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སོབ་གྲྭ་འདིར་བཏང་དོན་
སྟབས་བདེ་བའི་དབང་དུ་རེད་འདུག་སྙམ། དགེ་རྒན་དང་ཕ་མ་གཉིས་ཀར་གོ་རྟོགས་དེ་ཙམ་ཨེ་ཡོད་ན་སྙམ་པ་བྱུང་། 
དགེ་རྒན་རྣམས་ཀི་ཕོགས་སར་དགོས་པ་མཐོང་། བསམ་བོའ་ིརང་དབང་དགོས་པ་བཞིན་ས་ཆ་ལ་གུ་ཡངས་དགོས་
འདུག མ་འོངས་པར་དཔེ་སྟོན་དུ་གཞི་རིམ་གོང་འོག་བར་གསུམ་སོ་སོར་དབེ་དགོས་འདུག་སྙམ། ཕྲུ་གུ་ལ་བོ་འཛིན་བ་
བཅུག་རྒྱུ་ལས་ཡི་གེ་འབི་སྟངས་དང་དེབ་ཟིན་སྟངས་སོགས་བསབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་སྙམ། ངའི་ཕྲུ་གུའི་གནས་ཚད་
ཡག་པོ་འདུག འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་ལྔ་པ་བར་ཡག་པ་མཐོང་སོང་། དེ་རེས་ཀི་དཀའ་ངལ་དེ་དགེ་རྒན་གི་ཁད་པར་ཡིན་
ནམ་སྙམ། རྣམ་དཔོད་ཡར་རྒྱས་འགོ་རྒྱུར་ཁད་པར་ཆེན་པོ་མཐོང་མ་སོང་། 

 གོང་པ་ཁིམ་མཚེས་རྣམས་ཀི་ཕྲུ་གུ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ལ་བཏང་བ་རྣམས་ཡག་པོ་ཆགས་པ་མཐོང་ནས་ངའི་ཕྲུ་གུ་ཡང་དེར་
བཏང་བ་ཡིན། དེའི་སྔོན་ཡོངས་གིང་དང་ནོར་གིང་དུ་བཏང་མྱོང་། དཔེ་སྟོན་ཡག་པ་འདུག ཁད་པར་ཆེན་པོ་འདུག ཤེས་
ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་དོ་སང་གང་འཚམས་བས་མྱོང་། ནང་སིད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་ལས་གཞི་དང་འད་པོ་འདུག མ་འགིག་པ་
བཤད་མཁན་ཚོས་ཡག་པོ་རྣམས་མ་མཐོང་བ་ཡིན་རྒྱུ་རེད་སྙམ། ཕྲུ་གུའི་བརྒྱུད་ནས་ཕ་མས་ཤིང་ཏོག་དང་སེམས་ཅན་
གི་མིང་རྣམས་བོད་སྐད་ཐོག་ཤེས་སོང་། སྔོན་འགོ་དང་པོར་འཚང་ཁ་ཆེན་པོ་འདུག 

 གཙོ་བོ་བོད་ཡིག་ཡག་པོ་ཤེས་ཆེད་དང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་བཏང་བ་ཡིན། དང་པོ་སྐད་
ཡིག་ཡག་པོ་ཆགས་ན་སྙམ། གངས་སིད་དཔེ་སྟོན་གི་སྔོན་འགོའ ་ིནང་འཚང་ཁ་རྒྱག་དོན་དེ། ལས་བེད་སོགས་ཀི་
སྟབས་བདེ་མོ་ཡོང་ཆེད་རེད་དམ། སོབ་ཡོན་མི་དགོས་ནས་རེད། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་ཆེད་རེད་ཡག་པོ་གཟིགས་
དགོས་རེད་སྙམ། འདི་ནས་སོས་སོང་ན་ག་འད་ཡོང་གི་རེད། ལས་བེད་རྣམས་ལ་རྒྱན་རྒྱག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད་དུས་ཕྲུ་
གུ་གཞན་ལ་གཏོང་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་འདུག གཞན་གི་ཕྲུ་གུ་ཚུར་ཡོང་སའི་ལམ་ཁ་མི་འདུག ད་ཕི་ཡི་མཐུན་རེན་མི་བཤད། 
དགེ་རྒན་ག་ཚོད་འཕོ་འགྱུར་ཕིན་པ་རེད། དགེ་རྒན་གཅིག་གིས་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་ལྔ་པ་བར་སོབ་ཁྲིད་གནང་དགོས་
པ་དེ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་གི་རེད་དམ། གལ་སིད་སོབ་གྲྭ་འདི་ས་ཆ་གཞན་ལ་སོ་དགོས་
ཆགས་ཚེ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་ཕྲུ་གུ་ཕ་མའི་མཉམ་དུ་སོད་དགོས་པ་དེ་ག་འད་ཆགས་ཀི་རེད། ད་ལྟ་འཛིན་
གྲྭ་ ༡༠ པའི་རེས་སུ་ག་འད་ཆགས་ཀི་འདུག ར་ཤོད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དང་སེ་ལེན་ཁང་གཉིས་སོ་སྒྱུར་བས་བཞག་ན་
ལེགས་གནས་སུ་མཐོང་། 

 གཙོ་བོ་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡིག་ཡག་པོ་ཤེས་ཆེད་སོབ་གྲྭ་འདིའི་ནང་བཏང་ན་བོད་པ་ཆགས་ཀི་རེད་སྙམ། སོབ་གྲྭ་གཞན་
ནང་བཏང་བའི་ངའི་ཕྲུ་གུ་དེ་དང་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་བཏང་བ་གཉིས་ཀི་བསམ་བོའ་ིཁད་པར་དེ་ཙམ་མ་མཐོང་། དཔེ་སྟོན་
སོབ་གྲྭར་བཏང་བའི་ཕྲུ་གུ་དེར་ཨིན་ཡིག་ན་ནིང་བསབ་པས་ད་ལོ་གནས་ཚད་མཐོན་པོ་རེད། བོད་ཡིག་གནས་ཚད་
མཐོན་པོ་ཡིན་ཡིན་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་གཞན་པ་ར་ཤོད་བོད་ཁིམ་དུ་ཡོད་པ་དེས་སྐད་འཁྲུག་འགོ་ཡི་འདུག ངའི་ནང་དུ་ཨིན་
སྐད་རྒྱག་ཆོག་གི་མ་རེད། ད་ལྟའི་སིད་སོང་ཁོ་རང་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་ཐེངས་གཅིག་ཙམ་ལས་ཕེབས་ཡོད་ས་མ་རེད། ར་
ཤོད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་སོབ་སི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་ལངས་ཕོགས་བརྟན་པོ་འདུག ཕ་མའི་ངོས་ནས་རྒྱབ་སོར་བེད་
ཀི་འདུག ཕི་ཡི་མཐུན་རེན་དེ་གལ་ཆེན་པོ་བལྟ་ཡི་མེད། ད་ལོ་སྔོན་འགོའ་ིཕྲུ་གུ་མང་དུ་ཕིན་སོང། ཕ་མས་བསམ་འཆར་
ཁག་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སོང་། གལ་ཆེ་ཤོས་སྐད་ཡིག་རང་རེད་སྙམ། དེའི་ཁད་པར་ཆེན་པོ་མཚོན་གི་འདུག འཛིན་གྲྭ་
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བཞི་པ་བར་དབེ་བ་ཕེ་དགོས་འདུག་སྙམ། སིག་ཆས་སྐོར་ལ་དོ་སང་དགོས་འདུག དེང་སང་མཐོ་སོབ་ཐོན་མཁན་ལ་བོད་
ཡིག་ཚད་ལྡན་མི་འདུག སྐད་ཡིག་སོབ་ཁྲིད་བེད་སྟངས་ལ་དོ་སང་དགོས་འདུག ཀློག་རལ་དང་། ཉན་རལ། བཤད་རལ། 
འབི་རལ་སོགས་ཀི་ཐོག་ལ་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་འདུག ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ལ་ཡི་གེ་བསབ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་མ་རེད། རྒྱུན་
ལྡན་གི་ཤེས་བ་སོགས་བསབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེ་རེད་འདུག ནུབ་ཕོགས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚོར་དེ་འདའི་ལུགས་སོལ་ཤུགས་
ཆེན་པོ་འདུག 

༧༽ བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཁང་གི་སྐོར་དང་ཚོགས་ཆུང་གི་མཐོང་ཚུལ། 
 བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཁང་འདི་ཉིད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ཉིན་འགོ་འཛུགས་གནང་

འདུག་པ་དང་། མཐོ་སོབ་དེ་བཙུགས་དགོས་དོན་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཁག་ནི། དགེ་རྒན་གི་འོས་ཆོས་ལྡན་ཞིང་། བོད་
མིའི་བཟང་སོད་རང་རྒྱུད་ལ་སྨིན་པའི་མི་གཤིས་བཟང་པོ། བོད་ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་རང་ས་འཕེར་ངེས། བཙན་བོལ་བོད་
མིའི་གཞི་རིམ་གི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་གོ་རྟོགས་དང་ཡིད་ཆེས་རེད་པའི་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་གང་མང་བསྐྲུན་
ཐབས་བ་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག མཐོ་སོབ་འདི་ཝཱ་ཎ་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་ཡན་ལག་ཏུ་ངོས་འཛིན་གིས་ལོ་
རིམ་བཞི་ཅན་གི་སྒྱུ་རལ་དང་། གཅིག་བསྡུས་ཚན་རིག་དགེ་འོས་ཀི་བསབ་གཞི་ར་འཛིན་ (B.A B.Ed & B.Sc 
B.Ed) གཏན་འབེབས་ཀིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་དགེ་རྒན་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ནས་བཀའ་འཁྲོལ་ཐོབ་ཡོད་འདུག སེ་
ཚན་ཚང་མར་ལོ་བཞིའི་རིང་ངེས་པར་སྦྱོང་དགོས་པའི་བསབ་གཞི་རེ་བཞག་ཡོད་འདུག་ཅིང་། དགོས་མཁོ་ནམ་མཆིས་
ལ་ལོ་རིམ་ཅན་གི་(རེས་ལོ་ནས་ལོ་རིམ་གཉིས་སུ་གཏན་འབེབས་སོང་།)དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གོ་སིག་ཞུ་མུས་ལྟར། ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོར་དགེ་འོས་གངས་ ༢༠ དང་། ༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོར་དགེ་འོས་གངས་ ༢༥ བཅས་སོབ་ཐོན་ཟིན་འདུག 

 ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥༌༌༌༡༦ ལོའ་ིསོབ་དུས་ནང་སྒྱུ་རལ་དགེ་འོས་ལོ་རིམ་དང་པོར་སོབ་མ་གངས་ ༡༧ གསར་འཇུག་དང་། སྒྱུ་
རལ་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་ནང་སོབ་མ་གངས་ ༢༤ ཚན་རིག་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་ནང་སོབ་མ་གངས་ ༢༠ སྒྱུ་རལ་ལོ་རིམ་
བཞི་པའི་ནང་སོབ་མ་གངས་ ༢༩ ཚན་རིག་ལོ་རིམ་བཞི་པའི་ནང་སོབ་མ་གངས་ ༡༨ བཅས་ཁོན་དགེ་འོས་སོབ་མ་
གངས་ ༡༠༨ ཡོད་ཁོངས་སུ་བུ་ ༣༣ དང་། བུ་མོ་ ༧༥ འདུག 

 ཡིག་རྒྱུགས་འད་མིན་གི་ར་བའི་ལམ་སྟོན་ཡིག་ཆ་དང་བརྒྱ་ཆ་དབེ་སྟངས་སོགས་ཝཱ་ཎ་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་
ཁང་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་བ་ལྟར་ལག་བསྟར་བེད་མུས་རེད་འདུག སོབ་ཐུན་ (Semester) གཅིག་གི་ནང་རྒྱུན་
མཐུད་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་བ་དང་། སོབ་ཐུན་མཐའ་མའི་ཡིག་རྒྱུགས་དེ་ཝཱ་ཎ་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་
གོ་སིག་ཞུ་བཞིན་འདུག 

 ར་བའི་ཆར་བྷུན་ཏར་དུ་དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་ཟིན་འདུག་ཀང་། མཐོ་སོབ་འདི་ཉིད་ཝཱ་ཎ་བོད་ཀི་གཙུག་
ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་ཡན་ལག་ཡིན་སྟབས། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་སོབ་ཁང་གི་གནས་ཚད་ཞིབ་འཇུག་སེ་ཚན་ 
(National Assessment & Accreditation Council) ནས་ཞིབ་འཇུག་ཡོང་འཆར་ལ་བརྟེན། ཞིབ་འཇུག་
སྐབས་ཤེས་ཡོན་སེ་ཚན་ཚང་མར་རྟོག་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པས། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ པ་ནས་གནས་སྐབས་རིང་ཝཱ་ཎ་
བོད་ཀི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་དུ་གནས་སོས་བ་དགོས་བྱུང་འདུག 

 མཐོ་སོབ་ཁང་དེའི་འགོ་གོན་རྣམས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ནར་གཏོང་གནང་མུས་རེད་འདུག 



153 

 

 མཐོ་སོབ་དེར་འགན་འཛིན་ ༡ དང་། སོབ་དཔོན་ ༡༣ དཔེ་མཛོད་ལས་བེད་གཉིས། ཚན་རིག་བརྟག་དཔད་ཁང་གི་
ལས་བེད་ ༢ ཀམ་པུའུ་ཊར་དགེ་རྒན་ ༡ གཞན་ལས་བེད་ ༧ བཅས་ཁོམ་བསོམས་ལས་བེད་ ༢༦ འདུག་པ་དང་། 
འགན་འཛིན་ལས་རོགས་དང་དགེ་རྒན་གཅིག་གི་ས་མིག་སྟོང་པ་ལྷག་འདུག 

 སོབ་དུས་ཀི་བེད་སྒོ་ཁག་ནི། ཉིན་རེར་འཛིན་གྲྭར་སོབ་ཁྲིད་བེད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རིག་རལ་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ལྔ་སྟེ། 
རོམ་རིག ཁོར་ཡུག རིག་གཞུང་། རེད་རིགས། ལག་རལ་ཚོགས་ཆུང་བཅས་སུ་ཕེས་ཏེ་ལས་འཆར་སེལ་མུས་རེད་
འདུག 

 ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཝཱ་ཎར་བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཁང་དུ་ཆེད་བསོད་ཀིས་སོབ་ཁྲིད་རྟོག་ཞིབ་
དང་། འགན་འཛིན་གཙོས་དགེ་ལས་གངས་ ༤ དང་། སོབ་མ་གངས་ ༢༠ བཅས་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་སྙིང་དོན་དང་། 
ཚོགས་ཆུང་གི་མཐོང་ཚུལ་ཁག་བཅས་གཤམ་གསལ། 

 བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཁང་གི་སོབ་མ་རྣམས་ལ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༤ ནས་ ༣༠ བར་ཤེས་རིག་དྲུང་འཕར་
ཟུར་པ་བཀ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ཀིས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོས་དམིགས་དང་། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བསབ་
གཞི་ར་འཛིན་ཁག་ངོ་སོད་གནང་ཡོད་འདུག་པ་དང་། གཞན་ཡང་བོད་དགེའི་བརྒྱུད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཤེས་
ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་ཡིག་ཆ་མཁོ་སོད་གནང་ཡོད་གནས་གསུང་གི་འདུག ༢༠༡༥ ཟླ་  ༧ ཚེས་ ༢༨ ནས་ ༢༩ བར་ཉིན་
གཉིས་རིང་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ་ཀིས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ངོ་སོད་དང་། མ་འོངས་ཤེས་ཡོན་སིད་
བྱུས་དང་འབེལ་བའི་ལས་གཞི་གང་དང་གང་སེལ་འཆར་ཡོད་མེད་བཅས་ཀི་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་འདུག  

དགེ་འོས་སོབ་མ་རྣམས་ལ་བཅར་འདི་ཞུས་སྐབས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་དོ་སང་དང་རེ་བ་ཆེན་པོ་བཅང་གི་
འདུག་ཀང་། སིད་བྱུས་ཀི་འབྲུ་དོན་རེ་རེ་བཞིན་ཤེས་མཁན་དཀོན་པོ་འདུག་པ་དང་། ཉེ་ཆར་ཟབ་སྦྱོང་སད་པ་དེ་ཡག་པོ་
བྱུང་སོང་གནས་བཤད་ཀི་འདུག 

 དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཁང་དུ་བོད་པ་དགེ་རྒན་གཉིས་ལས་གཞན་པ་རྣམས་རྒྱ་གར་བ་ཤ་སྟག་རེད་འདུག་པས། སོབ་མ་
རྣམས་ཀིས་དགེ་རྒན་མང་ཆེ་བ་བོད་པ་བྱུང་ཚེ་དགེ་མཚན་ཆེ་གནས་བཤད་ཀི་འདུག་པ་ལྟར། དེ་གའི་འཛིན་སོང་བརྒྱུད་
ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན། དགེ་རྒན་འདེམས་སྒྲུག་སྐབས་དེ་ལྟའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་བས་འདུག་ཀང་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་
འབམས་པ་དང་དགེ་འོས་ཟུང་འབེལ་གི་སོབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུའི་གནས་ཚད་ལྡན་པའི་བོད་པ་ཐོབ་དཀའ་གནས་གསུངས་
སོང་། 

 སོབ་མ་རྣམས་བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་ཁང་དུ་འཛུལ་དོན་གཙོ་བོ་ནི། མཐོ་སོབ་རིང་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་སྦྱང་
རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་དང་། མི་ཚེའི་ནང་དགེ་རྒན་བ་རྒྱུ་དེ་འདུན་པ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་སྐོར། བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་བོད་པའི་
དགེ་རྒན་ཞིག་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་སྐོར་སོགས་ཡིན་པ་དང་། དགེ་འོས་ཁང་འདི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་
བཙུགས་པ་ཡིན་སྐོར་མཐོ་སོབ་འདིར་སེབས་ཚར་དུས་མ་གཏོགས་ཤེས་མ་སོང་ཡང་། དེ་ཤེས་དུས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་
ཐོག་དོ་སང་དང་སོབ་སྦྱོང་བེད་ཀི་ཡོད་སྐོར་བཤད་ཀི་འདུག ལོ་རེས་མར་བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་ཁང་གི་མཐོ་སོབ་དང་དགེ་
འོས་ཟུང་འབེལ་གི་སོབ་ཐོན་དང་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས་སེ་ཚན་གཞན་པའི་དགེ་རྒན་འོས་ཐོན་པ་ལས་ལྷག་པ་བ་ཐུབ་
རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་ཡང་འདུག་པ་མ་ཟད། བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཁང་འདི་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཁོན་
ཡོངས་ནས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་བ་རོགས་ཟེར་གི་འདུག 
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 གཞན་ཡང་ལོ་རིམ་ཅན་གི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གོ་སིག་ཞུས་ཁོངས་ནས་ ༢༠༡༣༌༌༌༡༤ ལོར་དགེ་འོས་གངས་ ༢༠ དང་། 
༢༠༡༤༌༌༌༡༥ ལོར་དགེ་འོས་གངས་ ༢༥ བཅས་སོབ་ཐོན་ཟིན་ཡོད་འདུག་པའི་ཁོངས་ནས་རེ་ཟུང་ཞིག་སཾ་བོ་ཊའི་ཁབ་
ཁོངས་དང་། བོད་ཁིམ་གཉིས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་བཅས་སུ་དགེ་རྒན་གནང་མུས་ཡིན་འདུག་པ་ལས་ཕལ་ཆེ་བར་ལས་ཀ་མ་
ཐོབ་ནས་ལྷག་བསད་ཡོད་འདུག ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་རིས་ལེན་གྲུབ་མཚམས་ལས་ཀ་
སད་ཀི་ཡིན་གནས་གསུང་གི་འདུག་ཀང་།  

དོན་དངོས་འོས་སྦྱོང་ཕུལ་ཟིན་པའི་དགེ་རྒན་དེ་རྣམས་དོན་མེད་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་སོང་བའི་འགན་ཁུར་ལེན་
དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེར་མཐོང་། 

 མཐོ་སོབ་འདིར་བོད་ཡིག་གི་ཤེས་ཚད་རང་ས་འཕེར་ངེས་ཤིག་དང་། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་སོབ་ཚན་གཞན་
ཁག་ཀང་བོད་ཡིག་གི་ལམ་ནས་ཁྲིད་ཐུབ་པའི་དགོས་ངེས་ཀི་དགེ་རྒན་བསྐྲུན་གནང་རྒྱུའི་དགོངས་བཞེད་འདུག་ཀང་། 
ད་སྐབས་མཐོ་སོབ་དེར་བོད་ཡིག་གི་དགེ་རྒན་གཅིག་ལས་མི་འདུག་པ་དང་། བོད་ཡིག་གི་ཚོགས་ཐུན་ཉུང་བ། བསབ་
གཞི་ར་འཛིན་དགོངས་དོན་སོབ་དེབ་བོད་བསྒྱུར་ཟིན་པ་རྣམས་ད་བར་ངོ་སོད་གནང་རྒྱུ་བྱུང་མི་འདུག ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀིས་ཟླ་ཤས་རེས་སོབ་དེབ་ཁག་ངོ་སོད་གནང་འཆར་ཡོད་གནས་གསུང་གི་འདུག སོབ་མ་རྣམས་ལ་འབེལ་ཡོད་
སོབ་ཁྲིད་ཁག་བོད་སྐད་ཐོག་བ་རྒྱུའི་འདུན་པ་དང་གདེངས་སོབས་ཆེན་པོ་འདུག 

 འབེལ་ཡོད་འཛིན་སོང་ནས་དགེ་འོས་པ་རྣམས་སོབ་ཁག་ཏུ་བསོད་ནས་སོབ་ཁྲིད་ཉམས་གསོག་ (Teaching 
Practical) ཆེད་ཟླ་གཅིག་དང་ཕེད་ཀི་དུས་ཚོད་སད་འཆར་ཡོད་གནས་གསུང་གི་འདུག་ཀང་། དགེ་འོས་པ་ཚོས་དུས་
ཚོད་དེ་ལས་མང་བ་དགོས་པའི་རེ་འདུན་ཞུ་བཞིན་འདུག 

 གཞན་བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་ཁང་གི་དཀའ་ངལ་འད་མིན་སོགས་ཞུས་ཁག་འབེལ་ཡོད་འཛིན་སོང་དང་། གོང་རིམ་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་བཅས་སུ་ཐད་ཀར་ཞུས་ཡོད་པས་འདིར་བཀོད་མེད། 
 

དྲུག་པ། ཕོགས་བསོམས་ཀི་གནས་སྟངས། 
 བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་གི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་འདི་ཉིད་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་སྐབས་བཅུ་

གསུམ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བརྒྱད་པར་སི་མོས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་
སིད་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པས། སྐབས་དེའི་བཀའ་ཤག་གམ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་གང་རུང་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་ཁག་ཡོངས་ལ་གཅིག་གྱུར་ལག་བསྟར་དགོས་སྐོར་སི་ལ་ཁབ་པའི་བཀོད་ཁབ་ནན་འདོངས་
ཤིག་གནང་དགོས་ངེས་ཡིན་ནའང་། དེ་དོན་གནང་རིགས་བྱུང་མི་འདུག 

 འོན་ཀང་བཀའ་ཤག་སྔ་རེས་ཀིས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཆེད་འབད་བརོན་རིམ་པར་གནང་སྟེ། མེས་དབོན་
གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ཟུར་འཛུགས་གནང་རྒྱུའི་མཚོན་སཾ་བོ་ཊའི་སོབ་ཁག་ཡོངས་ལ་རིམ་བཞིན་ལག་བསྟར་
གནང་བ་དང་། བོད་ཁིམ་གཉིས་ལ་གོས་འདེབས་ལམ་སྟོན། ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་དབུ་བཞུགས་ཀིས་ར་ས་བོད་ཁིམ་སི་
ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་དང་སྔ་རེས་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་གོས་ཆོད་བཞག་པ། བོད་ཁིམ་གཉིས་ཀི་ཁབ་
ཁོངས་སྔོན་སོབ་ཡོངས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ར་ས་བོད་ཁིམ་ཁབ་ཁོངས་ལ་དྭགས་བང་ཐང་སོབ་ཁག་ནང་འཛིན་རིམ་ཇི་
ཡོད་བཅས་སུ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་མུས་རེད་འདུག 
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 སཾ་བོ་ཊའི་ཁབ་འོག་སོབ་ཁག་ནང་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་ཨང་རིས་དང་། ཚན་རིག སི་ཚོགས་ཚན་རིག་བཅས་དགེ་
རྒན་རྣམས་ནས་བོད་སྐད་ཐོག་སོབ་ཁྲིད་བེད་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ 
༢༠༡༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡ ཉིན་སཾ་བོ་ཊ་བོད་སོབ་ཚོགས་པའི་སི་ཁབ་འགན་འཛིན་གི་མཚན་ཐོག འཛིན་རིམ་ ༦ ནས་ ༨ 
བར་གི་སོབ་ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་ཐད། ཨིན་བོད་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀི་ཚད་འཕེར་སོབ་དགེ་འདང་ངེས་ཤིག་མ་བྱུང་བར་སོབ་
ཁྲིད་བརྒྱུད་ལམ་གཙོ་བོ་ཨིན་ཡིག་དང་། ཚིག་དོན་དཀའ་གནད་རིགས་བོད་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ནས་འགེལ་བརོད་གནང་
རྒྱུ་བཅས་སྔ་འཕྲོས་སྐད་གཉིས་ཟུང་འབེལ་སོབ་ཁྲིད་གནང་ཕོགས་འདི་ལྟར་གཏན་འཁེལ་སོང་བ་བཞིན་དེ་ནས་ཁབ་
ཁོངས་སོབ་ཁག་ལ་ལག་བསྟར་བཀོད་ཁབ་ངེས་གནང་ཡོང་བ། ཞེས་པའི་བཀོད་ཁབ་དགོངས་དོན་བཞིན་ལག་བསྟར་
གནང་བཞིན་པ་དང་འདི་ལོ་ནས་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དང་། སོན་ཊ་གཉིས་སུ་སི་ཚོགས་ཚན་རིག་
བོད་སྐད་ཐོག་བསབ་རྒྱུའི་འགོ་བཙུགས་ཟིན་འདུག་པ་དང་། རེས་ལོ་ནས་བཟུང་སཾ་བོ་ཊ་ཅོན་ཏ་ར་གཏན་སོབ་དང་བདེ་
སིད་གིང་ཉིན་སོབ་གཉིས་སུ་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག 

 བོད་ཁིམ་གཉིས་ཀི་ཁབ་འོག་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་བཞིན་པ་རྣམས་གང་ལེགས་འདུག་པ་དང་། མ་སུ་
རིའི་བོད་ཁིམ་གི་སིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༧།༥ ནང་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གི་ཤེས་ཡོན་སིད་ཇུས་དགོངས་དོན་ཕག་ལེན་
འཁེལ་ཐབས་གནང་རྒྱུ་ཞེས་བཀོད་ཟིན་འདུག་པས་མ་འོངས་པར་ཕག་བསྟར་གནང་ཕོགས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་གཞི་མ་
མངོན། ར་ས་བོད་ཁིམ་གནད་ཡོད་འགན་ཁུར་བ་རྣམས་ཀིས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགེ་རྒན་སོགས་དགོས་ངེས་
ཀི་མཐུན་རེན་དང་། ལམ་སྟོན་ཁ་གསལ་བྱུང་ཚེ་ལག་བསྟར་གནང་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་མེད་ཚུལ་གསུངས་སོང་། 

 ད་བར་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་གཏན་འབེབས་གནང་ཟིན་པའི་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་དང་སོབ་དེབ་ཁག་གི་
སྤུས་ཀ་དང་གནས་ཚད་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་གང་ལེགས་བྱུང་འདུག་པ་དང་། དེ་དག་བཟོ་འགོད་ཀི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་ནང་
ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་བོད་ཁིམ་གཉིས་དང་། གཏན་ཉིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་སོབ་
ཚན་སོ་སོའ་ིའབེལ་ཡོད་དགེ་རྒན་རྣམས་བསྐོ་གཞག་གནང་དོན་ལྟར་ལས་ཁུར་ཞུས་འདུག 
 

བདུན་པ། ཚོགས་ཆུང་གི་རྒྱབ་གཉེར། 
༡༽ ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བསབ་གཞི་ར་འཛིན་དང་། གཏན་འབེབས་གནང་ཟིན་པའི་སོབ་དེབ་རྣམས་ཆ་རེན་

ཚང་རིམ་བཞིན་སོབ་ཁག་ཡོངས་སུ་གཅིག་གྱུར་གིས་ལག་བསྟར་གནང་གལ། 
༢༽ ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཇི་བཞིན་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་རེན་གཙོ་བོ་ནི་ཨང་རིས་དང་། ཚན་རིག སི་ཚོགས་ཚན་རིག་

སོགས་བོད་ཡིག་དང་བོད་སྐད་ཐོག་སོབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་གི་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་མ་ཐོབ་པའི་དཀའ་ངལ་ལ་བརྟེན་ནས་
རེད་འདུག་ན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ད་ཡོད་ཀི་འོས་སྦྱོང་ཁག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཛ་དག་ཐོག་དཀའ་སེལ་ཐབས་
ལམ་ངེས་པར་དུ་འཚོལ་དགོས་པ་དང་། དགེ་རྒན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་སུ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ནང་གསལ་དགེ་རྒན་
གི་མཐུན་རེན་ཁག་ཀང་ངེས་པར་དུ་སྦྱར་དགོས་རྒྱུ། 

༣༽ གོས་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་སིད་བྱུས་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཀ་ཀོར་མེད་པར་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་
རྒྱུ་ནི་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀིས་བསྐུར་བའི་ལས་འགན་ཉག་གཅིག་ཡིན་པར་སོང་། འཛིན་སོང་བཀའ་
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ཤག་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་འདི་ཉིད་ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་ནང་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སོབ་
ཁག་ཡོངས་སུ་ངེས་པར་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ། 

༤༽ ད་ལྟ་ཡོད་བཞིན་པའི་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་སྟེང་ཤོད་གཉིས་ཀི་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་བབ་ཐོག་ནས་
དགེ་སོབ་ཡོངས་ལ་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེ་འཕྲད་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད་འདུག་ན། སོབ་གྲྭ་དེ་ཉིད་གཞི་རིམ་
གོང་འོག་བར་གསུམ་སོ་སོར་ཕེས་ཏེ་ར་སའི་གཡས་གཡོན་ས་གནས་འོས་འཚམས་ཤིག་ཏུ་གང་མགོགས་གནས་སོས་
གནང་དགོས་རྒྱུ། 

༥༽ ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཆེད་ལས་དོན་འཆར་སིག་གནང་མཁན་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་
ཚོགས་རེད་འདུག་ན། མ་འོངས་པར་ལོ་འཁོར་གཅིག་ནང་ཉུང་མཐར་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་གནང་སྟེ་ཤེས་ཡོན་སིད་
བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་ཕོགས་ཐད་སྔར་ལྷག་འགན་ཁུར་བཞེས་དགོས་རྒྱུ། 
མཐའ་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་ལ་མཐུན་འགྱུར་གནང་མཁན་འབེལ་ཡོད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། ཕོགས་

བསོད་བ་ཡུལ་སེ་ལྡུན་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། སོན་ཊ་ས་གནས་འགོ་འཛིན། སྤུ་རུ་ཝ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན། བོན་གཞིས་ས་
གནས་འགོ་འཛིན། སིམ་ལ་ས་གནས་འགོ་འཛིན། ལྡི་ལི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་བཅས་དང་། སོབ་ཁག་གི་སོབ་སི་འགན་འཛིན་གཙོ་
བོར་གྱུར་པའི་དགེ་ལས་རྣམ་པ་ཡོངས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།། །། 

བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ལ།། 
ཚོགས་གཙོ། སི་འཐུས་པད་འབྱུང་གནས།  
ཚོགས་དྲུང་། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན། 
ཚོགས་མི། སི་འཐུས་ཨཱཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས།  
ཚོགས་མི། སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར། 
ཚོགས་མི། སི་འཐུས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།  
 
ཟུར་འབུལ་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་ཐོ་གཞུང་། 
ཡིག་སོད་དང་པོ། 
༡། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་འཛིན་སོང་རྟོག་ཞིབ་སེ་ཚན་ནས་རྟོག་ཞིབ་སྐབས་ ༢༠༡༣ བར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཤེས་

ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་བའི་སྙན་ཐོ་སོགས། 
༢། ༢༠༡༤ ལོའ་ིཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་སྙན་ཐོ། 
༣། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་དང་པོའ་ིགོས་ཆོད། 
༤། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་གཉིས་པའི་གོས་ཆོད། 
༥། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་དང་པོའ་ིལག་བསྟར་སྙན་ཐོ། 
༦། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་གཉིས་པའི་ལག་བསྟར་སྙན་ཐོ། 
༧། ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུ་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀི་གལ་ཆེའི་དོན་གནད་ཁག་ལག་བསྟར་བཀོད་ཁབ་དེབ་ཆུང་། 
༨། བསབ་གཞི་ར་འཛིན་དང་འབེལ་བའི་ཡིག་ཆ་དང་སོབ་དེབ་གཏན་འབེབས་ཟིན་པའི་ཐོ་གཞུང་། 
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༩། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གནང་མཁན་དང་མི་གནང་མཁན། གཞན་སོབ་ཁག་བཅས་ཀི་ཐོ་གཞུང་། 
༡༠། ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་གོས་ཆོད། 
༡༡། སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་དབར་དགུན་གུང་གསེང་གི་དུས་ཚོད་སྐོར། 
༡༢། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་ས་དང་མི་བེད་སའི་སོབ་ཁག་དབར་གཤིབ་བསྡུར་གནང་བའི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་

ཐོ། བོད་ཨིན་གཉིས། 
༡༣། སོབ་ཁག་སོ་སོར་ཕོགས་བསོད་སྐབས་སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་ཕུལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཁག 
༡༤། སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་ལས་ཀི་གསང་སྙན་འགེངས་ཤོག་དང་། སོབ་སྟོན་རྟོག་ཞིབ་འགེངས་ཤོག 
 
ཡིག་སོད་གཉིས་པ། 
༡། ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་དང་ཕན་ཚུན་ཡིག་འབེལ་བྱུང་བ་ཁག 
༢། ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་སྔ་ཕིར་ཡིག་ཐོག་དི་བ་ ༡༢༩ ཕུལ་བ་ཁག་དང་། དིས་ལན། དེ་

འབེལ་ཟུར་སྦྱར་ཁག་དང། ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ནས་དོ་སང་དགོས་པ་ཁག་བཅས། 
༣། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་རིས་ལེན་ཟིན་པའི་སོབ་ཁག་གི་ཐོ་གཞུང། 
༤། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གསུམ་པའི་གོས་ཆོད། 
༥།  བཙན་བོལ་བོད་མིའི་སྔོན་འགོའ་ིཤེས་ཡོན་གི་གནས་སྟངས་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་ཀི་བསམ་འཆར། 
༦། དགེ་རྒན་གི་ཤེས་ནུས་དང་ཀུན་སོད་ཀི་ཚད་གཞི་སྟངས་འཛིན་བེད་པའི་ཆ་རེན་གསར་གཏོད་དང་ལག་བསྟར་གནང་

ཕོགས་ཀི་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ། 
༧། སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཕོགས་རིམ་གི་ཐོ་གཞུང་། (ཨིན་ཡིག) 
༨། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་དགོན་སེ་དང་ཆོས་སྒར། སི་སྒེར་སོབ་གྲྭ་ངོས་འཛིན་གནང་ཕོགས་ཀི་སིག་གཞི། 
༩། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་གི་ཉུང་མཐའི་གསོལ་ཕོགས་དང་ཐོབ་ཐང་གཏན་འབེབས་ལས་དོན་

ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ། 
༡༠། ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༤ པ་དང་ ༥ པའི་གོས་ཆོད་ལག་བསྟར་ཇི་ཞུས་ཀི་སྙན་ཐོ། 
༡༡། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གཅིག་ལྕོགས་ཀི་འགན་དབང་དང་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀི་

སིག་གཞི། 
༡༢། དགེ་རྒན་ལ་དངུལ་གི་འགོ་གོན་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་དམིགས་བསལ་ཆེ་མཐོང་འབུལ་ཕོགས་སྐོར་གི་བཏང་

གནས་ཁག 
༡༣། ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ། 
དཔེ་དེབ་ཁག 
༡༽ སྔོན་འགོ་ནས་གཞི་རིམ་བར་མ་བར་གི་བསབ་གཞི་ར་འཛིན། ༢༠༡༠ 
༢༽ གཞི་རིམ་གོང་མའི་བསབ་གཞི་ར་འཛིན་གི་རགས་ཟིན། ༢༠༡༤ 
༣། ར་ས་བོད་ཁིམ་ཁབ་ཁོངས་ཁག་གི་ཤེས་ཡོན་ལམ་སྟོན་ཕོགས་བསིགས། (ཨིན་ཡིག) 
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༤། བོད་ཁིམ་ཡོངས་ཀི་འཛིན་རིམ་དང་པོ་ནས་ལྔ་པ་བར་གི་ཟུར་ལྟའི་བསབ་གཞིའི་མཆན་བུ། ༢༠༡༤ (ར་ས་བོད་ཁིམ།) 
༥། དགེ་རྒན་གི་ཆེད་ལས་ཡར་རྒྱས་ར་འཛིན་ལམ་སྟོན། ༢༠༡༤ (བོད་ཨིན།) 
༦། ཤེས་ཡོན་གི་ངོ་བོ་དང་ངོས་འཛིན། ༢༠༡༥ 
༧། རྒྱུན་མཐུད་དང་ཕོགས་ཡོངས་ནས་འདེང་འཇོག ༢༠༡༥ 
༨། ར་ས་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེའི་ལས་བེད་སིག་གཞི། ༢༠༠༩ (ཨིན་བོད་ཤན་སྦྱར།) 
༩། སཾ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭའི་འཛིན་སོང་དང་དགེ་ལས་བང་དོར་སིག་གཞི། ༡༩༩༨ 
༡༠། མེས་དབོན་གཙུག་ལག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་ ༢༠༡༥ ལོའ་ིཉིན་དེབ། 
༡༡། བལ་ཡུལ་གངས་སེང་ཚོགས་པའི་དགེ་ལས་ཀི་སིག་གཞི། (ཨིན་ཡིག) 
༡༢། འཛིན་རིམ་གསུམ་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གི་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦྱོང་བརར་ལྷན་ཁང་ (NCERT) 

གི་རིས་རིག་སོབ་དེབ་བོད་བསྒྱུར་ཅན་ཁག 
༡༣། འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གི་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་ཡོན་ཉམས་ཞིབ་དང་སྦྱོང་བརར་ལྷན་ཁང་ (NCERT) གི་

ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་གི་སོབ་དེབ་བོད་བསྒྱུར་ཅན་ཁག 
༡༤། བསབ་གཞི་ར་འཛིན་དགོངས་དོན་འཛིན་རིམ་དང་པོ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གི་སྐད་ཡིག་སོབ་དེབ་ཁག 
༡༥། བསབ་གཞི་ར་འཛིན་དགོངས་དོན་འཛིན་རིམ་དང་པོ་དང་གསུམ་པ་གཉིས་ཀི་ཨང་རིས་སོབ་དེབ། 
༡༦། བསབ་གཞི་ར་འཛིན་དགོངས་དོན་འཛིན་རིམ་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པ་བར་གི་སི་ཚོགས་ཚན་རིག་སོབ་དེབ་ཁག 
༡༧། བསབ་གཞི་ར་འཛིན་དགོངས་དོན་འཛིན་རིམ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་གཉིས་ཀི་ཚན་རིག་སོབ་དེབ། 
༡༨། ར་ས་བོད་ཁིམ་ནས་པར་བསྐྲུན་གནང་བའི་མོ་ཊེ་སོ་རི་གཞི་རིམ་སོབ་ཁྲིད་ལམ་སྟོན་དང་། བོད་ཡིག ཨང་རིས། ཚོར་

ཤེས་སྦྱོར་བརར། རྒྱུན་ལྡན་ལས་རིགས་བཅས་ཀི་ལམ་སྟོན་དཔེ་དེབ་བཞི། 
༡༩། བྷུན་ཏར་དགེ་འོས་མཐོ་སོབ་ཁང་གི་ལོ་འཁོར་དུས་དེབ། ༢༠༡༣།༡༤ 
༢༠། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་སྐོར་གི་ཆེད་དེབ། (ཨིན་ཡིག) 
༢༡། བོད་ཀི་མིག་མངས་ཁག་ ༢༢ ཕོགས་བསྡུས་ཀི་དཔེ་དེབ། 

གཞན་ཡང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཕོགས་བསོད་སྐབས་ཀི་འད་པར་བདམས་བཤུས་པར་སོད་
གཅིག་བཅས་མཉམ་འབུལ་ཞུས་ཡོད། 
 

ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུ་ཟིན་པ་རེད། སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟིན་པའི་ཐོག་
བགོ་གེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་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 ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། 
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གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར། 
༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷནཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༨ པའི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་ཨང་ 
༢༠༡༤།༡༥།༨།༤ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པའི་དགོངས་དོན་བཞིན། ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ་སྙན་སོན་ཟིན་
པར་བགོ་གེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར་དུ། 
 
སི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།  
 
སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པས་ཚུད་པ་ཡིན། གལ་སིད་ད་ལྟ་གསུང་མཁན་ཡོད་ན་སི་འཐུས་ལྔ་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་
རེས་ལ་བགོ་གེང་དེ་སྒོ་ཕེ་བཞག་ནས་དུས་ཚོད་རེས་མ་ཞིག་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས། 
 
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བགོ་གེང་གི་ཆ་
ཤས་ལེན་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཐོག་མར་དེ་ལ་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་ཞུ་
རྒྱུར། གོང་དུ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་གནང་བའི་སྐབས་སུ། ཡི་གེ་ཀོག་ཀོག་དེ་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་དགོངས་
ཚུལ་དང་གཟིགས་ཚུལ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། དེ་དུས་ང་རང་གི་ཚོར་བ་ལ་དགོངས་ཚུལ་དེ་དག་ཀོག་ཀོག་ཡིན་གསུང་གི་
མེད་དམ་བསམ་པའི་ཚོར་བ་བྱུང་སོང་། ཡིན་ནའང་མར་ལགས་ཀློག་བེད་ཡོང་དུས་ཚོགས་ཆུང་གི་དགོངས་ཚུལ་དེ་དག་དང་པོ་
དང་ཁ་རི་ཁ་ཐུག་ཡག་པོ་འདུག་པས་ངས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་དབུས་པའི་ཚོགས་མི་ལྷན་རྒྱས་ལ་སྐུ་ངལ་ཧ་ཅང་སོན་
འདུག་པས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་ལས་བསོམས་དེའི་ནང་ལ་འབེལ་ཡོད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་རེད། ར་ས་བོད་ཁིམ་སོབ་གྲྭ་གཉིས་རེད། སམ་བོ་ཊ་
སོབ་གྲྭ་རེད། གཞན་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་སྐུ་ངལ་ཇི་ཙམ་སོན་ཡོད་མེད་ལས་བསོམས་དེའི་ཐོག་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པོ་
ཆགས་ཀི་འདུག་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཀང་སེས་སོང་། དེ་བཞིན་དུ་ལས་བསོམས་འདིའི་ནང་ལ་འཐུས་དང་མ་འཐུས་པའི་གནས་ཚུལ་
མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག དེ་རིགས་ལ་ཆ་བཞག་ནའང་ཕག་ལས་ཀི་ལས་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཙང་། དེ་དེ་བཞིན་དུ་གནད་
དོན་དེ་རིགས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཞིག་ངོས་ལེན་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེར་བརྟེན་འབེལ་ཡོད་ཚང་མ་ལ་བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་
བའི་གོ་སྐབས་ཤིག་བང་ན་བསམ་པ་ཞིག་དན་བྱུང་།  
 དེ་ནས་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་གསལ་པོ་ཞིག་འཁོད་འདུག ད་ལྟ་བར་དུ་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་
སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ལ་བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་དང་། ར་ས་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཐོག་ལ་ཕག་བསྟར་གནང་གི་མེད་
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པའི་དགོངས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་རླུང་འཕྲིན་ཁག་ནང་གཏམ་བཤད་བེད་སྐབས་གཟིགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལ། འགེལ་བཤད་སོན་
མཁན་གི་ངོས་ནས་མཐར་ཕིན་པ་ཞིག་གནང་མ་སོང་བསམ་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་། ཡིན་ནའང་ལས་བསོམས་འདིའི་ནང་ལ་
གཟིགས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ར་ས་བོད་ཁིམ་སོབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་མ་གནང་གོང་ནས། སི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གཞི་ལ་བཞག་སྟེ་སྐུ་ལས་ག་ཚོད་སོན་པ་དེ་སྙན་ཐོ་འདིའི་ནང་གསལ་
པོ་ཆགས་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་བྱུང་། དེར་བརྟེན་ར་ས་བོད་ཁིམ་སོབ་གྲྭའི་འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་བསྔགས་བརོད་དང་རྣམ་པ་ཚོས་
ཕག་ལས་གནང་བ་དེ་ལ་སོབས་པ་སེ་འོས་པ་ཞིག་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། བུ་ཕྲུག་ཁིམ་སེའི་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་
ཆེའི་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གཞི་ལ་བཞག་སྟེ་ ༡༩༨༦ ནས་བཟུང་། སོབ་དེབ་ཁག་བོད་ཡིག་ནང་ལ་བསྒྱུར་ཏེ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་
གཏན་འབེབས་བས་པའི་རེས་ལ་། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གང་ལ་གང་འཚམ་ལག་བསྟར་གནང་ཆོག་ཆོག་གི་སོམ་གཞི་ཞིག་ཆགས་
ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོ་ཚང་མའི་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་བ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེ་ལ་ག་རེ་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་
ཅེ་ན། སྔོན་འགོ་ལ་བོད་ཡིག་གཙོ་བོ་མ་བསབ་པར་དབིན་ཡིག་མཉམ་དུ་བསབ་པ་དེ་མ་འགིག་པ་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཙམ་མ་
གཏོགས། བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེས་བོད་པའི་ཤེས་ཡོན་གི་ཐོག་ལ་སྐུ་ལས་བསོན་པ་དེ་ཧང་སང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟ་ལས་
བསོམས་འདི་མཇུག་སིལ་བའི་སྐབས་དེ་དག་ཚང་མ་ལ་བརི་བཀུར་དང་ལག་བསྟར་འཁེལ་གི་ཡོད་པ་འདི་མཐོང་ཆོས་སུ་གྱུར་བ་
ཡིན་ཙང་། ཧ་ཅང་གི་དགའ་པོ་བྱུང་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
 དེ་ནས་གནད་དོན་གཞན་ཞིག་ལ། མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ་རེད། ར་ས་བོད་ཁིམ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
ཀི་ཁབ་ཁོངས་ཤིག་ཡིན་པས་བོད་པའི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་མི་འབོར་ག་ཚོད་ཙམ་ལ་ཁུར་འཁེར་ཡོད་མེད་དེ་མངོན་གསལ་དོད་པོ་
ཞིག་རེད་དན་གི་འདུག དེ་བས་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་སེ་ཚན་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བོད་པའི་མ་འོངས་
པའི་སོན་རའི་ཆེད་དུ་སྐུ་ལས་ག་ཚོད་བསོན་པ་དེ་ལས་བསོམས་འདི་ནས་གསལ་གི་འདུག་སྙམ་པའི་ཚོར་སང་བྱུང་།  
 དེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༣༤ ནང་ལ་གནད་དོན་ཞིག་འདུག དེ་ཡང་ཞུ་འདོད་ཅིག་བྱུང་། སིར་བཏང་སེ་ཚན་གང་འད་ཞིག་
གི་ཐོག་ལ་ཆ་རེན་དང་ཐོབ་ཐང་གང་མང་མང་ཞིག་དང་། གང་ཡག་ཡག་ཅིག་ཕུལ་དགོས་པ་ང་ཚོ་ཚང་མའི་ལས་འགན་རེད་བསམ་
པ་དན་གི་འདུག་ལ། ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་པའང་དན་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ཐོབ་ཐང་དང་དེ་ཚོ་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་
རྒྱབ་ལོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ཞིག་མཁེན་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གནད་དོན་དེ་དག་ལ་འབེལ་ཡོད་ལས་ཀ་
བེད་མཁན་ཚོར་དཀའ་ངལ་མི་འཕྲད་པ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་བསམ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་འདུག  
 ད་ལྟ་ཡར་ལངས་པ་དེ་སི་འཐུས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གནད་དོན་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་འདུག འདིའི་ནང་ལ་གོ་བདེ་བའི་ཆེད་དུ་
གནས་ཚུལ་དེ་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། “བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥།༨།༢༦ ཉིན། སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགེ་རྒན་རྣམས་བོད་
མའི་སིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟན་ལས་ཁུངས་ཁབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཁག་ཏུ་བསྟེན་གཏུགས་སྐབས་བང་རིམ་སྒུག་སོད་མི་དགོས་
པར་ཐད་ཀར་བསྟེན་གཏུགས་ཆོག་པ་”ཞེས་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ས་གནས་ཚང་མ་ལ་དཀའ་ངལ་དེ་འད་འཕྲད་ཀི་ཡོད་མེད་ཞུ་མི་
ཐུབ་སྟེ། འོན་ཀང་ར་རམ་ས་ལ་ཆ་བཞག་ན། སྨན་ཁང་ལ་བསྟེན་གཏུགས་གནང་མཁན་དེ་དག་བོད་གཞུང་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་
རེད། ཁྲིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ། བཀའ་བོན་རྣམ་པ། དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ། སི་འཐུས་རྣམ་པ། ལས་བེད་རྣམ་པ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་གི་དགེ་
རྒན་ཡོད་པ་རེད། མི་མང་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོས་སྨན་པ་ལ་བསྟེན་སྐབས་ཚང་མ་བང་སིག་མི་དགོས་པའི་བཀོད་ཁབ་ཕེབས་པ་
ཡིན་ན། བང་སིག་དགོས་མཁན་དེ་སུ་ཆགས་ཀི་འདུག་ཅེ་ན། རྒན་འཁོགས་ལོ་བདུན་ཅུ་བརྒྱ་བཅུ་ཅན་གི་ནད་པ་དེ་དག་ཆགས་ཀི་
འདུག ང་ཚོ་བང་སིག་མི་དགོས་མཁན་ཚོ་ལོའ་ིཆ་ནས་དང་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་སྒུག་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་
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བསད་འདུག དུས་རྒྱུན་དུ་ངས་གོ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། ང་ཚོ་དཔོན་པོ་ཡིན་མ་བསམ་ནས་མི་མང་གི་ཞབས་ཕི་སྒྲུབ་མཁན་རེད་མ་
གཏོགས། ག་དུས་ཡིན་ནའང་བཟང་ས་ཞིག་དང་སིད་ས་ཞིག་གི་སྒང་ལ་འགོ་དགོས་པ་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག ངས་འདི་ནས་དགེ་
རྒན་གཅིག་པུ་ལ་ཞུ་བཞིན་མེད། ང་ཚོས་སྒུག་དགོས་ཀི་མེད་ན། སྒུག་དགོས་མཁན་དེ་སུ་ཆགས་ཀི ་རེད་དམ། སྒུག་དགོས་
མཁན་དེ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། དེའི་སྐོར་ལ་སུས་དགོངས་པ་བཞེས་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེ་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་མཁེན་དགོས་ཀི་
འདུག་ལ། འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ཀང་མཁེན་དགོས་ཀི་འདུག མི་མང་གིས་ཀང་མཁེན་དགོས་ཀི་འདུག གང་ལྟར་གནད་
དོན་དེའི་རིགས་ལ་ཁ་ཤས་ངུ་ནས་ཞུ་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ཁ་ཤས་མཛུབ་མོ་བརབ་ཏེ་ཞུ་མཁན་ཡོད་པ་རེད། ང་ལ་ཆ་བཞག་པ་
ཡིན་ན་ངུས་ནས་ཞུས་དུས་མང་པོ་ཞིག་ཁས་ལེན་རྒྱུ་ཆགས་ཀི་འདུག ཡིན་ནའང་མཛུབ་མོ་བརབ་ནས་ཞུ་མཁན་ཚོ་ལམ་སེང་
ཁས་ལེན་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དེ་དེ་བཞིན་དུ་དག་ཤེར་བེད་ཐུབ་ཀི་འདུག དེར་བརྟེན་ཞུས་སྟངས་མི་འད་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་
འདའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་བཀའ་ཁབ་དེ་འད་ཕེབས་མི་སིད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱབ་ལོངས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་མ་
མཁེན་པ་ཡིན་ན། ཐད་ཀར་འབེལ་ཡོད་ལ་ཞབས་ཕི་ཞུ་མཁན་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་ཙང་། གནས་སྟངས་དེ་ལ་རྒྱུས་མངའ་
ཡོད་པ་དང་། ཞུས་ས་དང་བཤད་ས་ཞིག་ཡིན་པའི་ཐོག་ནས་གནད་དོན་དེ་ཡར་ཞུ་འདོད་བྱུང་། སིར་གནད་དོན་དེ་རིགས་འདི་འད་
རེད། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་ཡོད་པ་རེད། George Orwell གི་སྒྲུང་ཞིག་གི་ Animal farm ནང་ལ་། སེམས་ཅན་དེ་
དག་གི་རྒྱུ་མཚན་འད་མིན་བཤད་དེ་མཐའ་མ་བོང་བུས་ལས་ཀ་བེད་དགོས་ཐུག་པ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་ད་ལྟའི་གནད་དོན་འདི་འད་
པོ་ཞིག་བཟོས་པ་ཡིན་ནའང་། དཀའ་ངལ་དེ་སུ་ལ་འཕྲད་ཀི་འདུག་ཅེས་པའི་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་
བསམ་པ་དན་གི་འདུག དེ་ངས་དཔེ་ཞིག་སྦྱར་ན་མ་གཏོགས་གོ་བར་ཡག་པོ་ཞིག་མི་འཕྲོད་པའི་ཉེན་ཁ་འདུག དེང་སང་དེང་དུས་
ཀི་སྒྲུང་དང་ཕིའི་རིག་གནས་ཀི་ཐོག་ལ་མཁས་པ་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ཙང་ཕིའི་རིག་གནས་དང་འབེལ་བའི་དཔེ་ཞིག་ཞུས་ན། གོ་བདེ་
བ་མེད་དམ་བསམ་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།  
 དེ་ནས་བོད་སྐད་དང་བོད་ཡིག་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དེ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་ཀང་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོར་སེམས་ཁྲལ་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཐེངས་ཤིག་བཀའ་གནང་བ་རེད། 
༢༠༢༠ ལ་ང་ཚོ་བོད་པ་ཕེད་ཀ་ཕེད་ཀ་ཆགས་པའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་འཕྲད་སིད་པ་རེད། ང་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་འདི་བོད་པ་རྒྱ་གར་
དང་། འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཁབ་ཀི་རེད་དམ། ཡང་ན་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ཁབ་ཀི་རེད་
དམ། དེ་ཚོ་བོད་པ་ནི་རེད། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ནི་རེད། བས་ཙང་དེའི་དཀའ་ངལ་དེ་ལ་ང་ཚོས་གདོང་ལེན་གང་འད་བེད་ཀི་ཡིན་
ནམ་ཞེས་པའི་སྐོར་ལ་དགོངས་པ་ངེས་པར་དུ་བཞེས་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ཉེ་ཆར་ང་ཨ་རིའི་ས་གནས་གཉིས་ཙམ་ལ་
འགོ་རྒྱུ་བྱུང་། སྐབས་དེར་ས་གནས་བོད་རིགས་སི་མཐུན་ཚོགས་པས་རེས་གཟའ་སེན་པ་ཉིན་གི་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭར་ཡོང་
རོགས་ཞེས་བཀའ་གནང་སོང་བས་ཕིན་པ་ཡིན། བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭར་བལྟས་པ་ཡིན། བུ་ཕྲུག་རིག་པ་གྲུང་པོ་དང་གཅིག་ལས་
གཅིག་ཡག་པ་མང་པོ་འདུག གཟའ་སེན་པའི་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭར་ཡོང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་བོད་ཡིག་དང་བོད་སྐད་ཀི་གནས་
ཚད་ཐོག་ལ་སེམས་པ་སོ་དགོས་པ་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་སྐུ་ལས་སོན་མཁན་ཚོ་ཧ་ལས་པ་རེད་འདུག སྐུ་
ལས་སོན་མཁན་མང་ཆེ་བ་དགེ་རྒན་ཟུར་པ། གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་ཚོས་བུ་ཕྲུག་ཚོའི་ཆེད་དུ་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་སོན་གི་འདུག དེ་ནང་
བཞིན་གིས་བུ་ཕྲུག་དེ་ཚོའི་ཕ་མ་ཚོས་འགན་བངས་ཏེ་གཏོང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་ནང་ལ་ཐེངས་གཅིག་རེད། 
དུས་རྒྱུན་དུ་འཁོར་ཡུག་གང་འད་ཞིག་ལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁོ་ཚོ་བོད་ཡིག་འཛིན་གྲྭར་སེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཕན་ཚུན་སྐད་
ཆ་དེ་དབིན་སྐད་ནང་བཤད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་བོད་སྐད་ནང་སྐད་ཆ་བཤད་དགོས་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ཁོ་ཚོས་བོད་སྐད་ཐོག་
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ནས་གོ་བར་ག་ཚོད་ཅིག་འཕྲོད་ཀི་ཡོད་མེད་ཚོད་དཔག་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད་འདུག བས་ཙང་དེ་འདའི་གནས་བབ་ཅིག་གི་ཐོག་
ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་འདི། བཙན་བོལ་གི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ང་ཚོ་བོད་པའི་ངོ་བོ་མཚོན་པའི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་
གཞུང་སོགས་མི་བརླག་པའི་ཆེད་དུ་བོད་པ་སི་ཡོངས་ལ་ག་ཚོད་ཙམ་ཁབ་ས་རེད་ཅེས་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་པ་འདི་ཧ་
ཅང་གི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་མ་གཏོགས།  དངོས་ཡོད་ཐོག་ནས་ང་ཚོ་བོད་པ་འདིར་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་མ་འོངས་པར་ནུབ་ཕོགས་
རྒྱལ་ཁབ་ལ་འགོ་ཡི་ཡིན་ཟེར་མཁན་ལས་འདིར་བསད་ཀི་ཟེར་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡིན་གི་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་བོད་པའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་
ནང་ལ་བོད་པའི་སོབ་ཕྲུག་ལས་གཞན་གི་སོབ་ཕྲུག་མང་བ་ཆགས་གབས་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དེ་ཧི་
མ་ལ་ཡའི་རི་བརྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་བོད་པའི་སྐད་ཡིག་ལ་དོ་སང་ཡོད་མཁན་ཚོའི་ཆེད་དུ་རེད་དམ། ཡང་ན་ང་རང་ཚོ་རང་གི་ཆེད་དུ་
རེད་དམ། དེ་ཚོའི་ཐད་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་རེད་བསམ་པ་དན་གི་འདུག ང་ལ་བོ་འཚབ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་འདུག 
ཁོང་ཚོར་ང་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་འདིས་ཐུགས་ཕན་ག་ཚོད་ཙམ་གསོས་ཀི་རེད་དམ། ང་ཚོ་དང་གཅིག་པ་གསོས་རྒྱུའི་
དམིགས་ཡུལ་རེད་དམ། གསོས་དགོས་ཀི་རེད་དམ། ཁོ་ཚོར་དེ་ལ་སོ་སང་ཡོད་པ་རེད་དམ། ང་ཚོས་གཞན་ལ་མཐུན་རེན་སྐྲུན་
རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་སོབ་མའི་གངས་འབོར་ལ་ཐུགས་བསམ་བཞེས་ན་བོ་འཚབ་སེ་དགོས་
པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་འདུག བས་ཙང་ང་ཚོས་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་ཞིག་བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།  
 དེ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་བོད་ཡིག་ལ་དོ་སང་མི་འདུག བོད་སྐད་ལ་མཐོང་ཆུང་བེད་ཀི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་དེ། ངས་ཕ་མ་
དང་ཕྲུ་གུ་རེད་བསམ་པ་དན་གི་མི་འདུག དེའི་ནང་ལ་འགན་ཁུར་མཁན་ཚོའི་ངོས་ནས་འཐུས་ཤོར་འགོ་བཞིན་འདུག་བསམ་པའི་
ཚོར་བ་ཡོད། དགེ་རྒན་ཚང་མ་རེད་ཅེས་ངས་ཞུ་བཞིན་མེད། བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་ཁག་ཅིག་གི་སོབ་ཕྲུག་ལ ་བོད་ཡིག་མ་སྦྱང་
དབིན་ཇི་སྦྱོང་། བོད་ཡིག་སྦྱང་ན་ང་ནང་བཞིན་ལྷག་གི་རེད་ཅེས་བསབ་བ་དེ་འད་རྒྱག་ན། བོད་ཡིག་ལ་སོ་སང་སེབས་ཀི་རེད་
དམ། བོད་པས་བོད་ཡིག་ཤེས་ནས་བོད་ཡིག་སོབ་ཐུབ་ན་སོབས་པ་སེ་དགོས་པ་རེད། ང་བོད་པ་ཡིན། ངས་བོད་པའི་མི་གཙང་མ་
བཟོ་བཞིན་ཡོད། བོད་པའི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སོབ་བེད་ཀི་ཡོད། བོད་པའི་ངོ་བོ་མ་བརླག་པ་བེད་ཀི་ཡོད། ཡ་རབས་བཟང་སོད་སོབ་
ཀི་ཡོད་བསམ་པའི་མི་དེ་ལ་སོབས་པ་དང་ཁེངས་པ་ཞིག་དགོས་ཀི་རེད། དེ་མེད་ནས་ང་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་རེད། ང་ལྷག་འདུག 
དེ་བས་ཁེད་རང་ཚོས་དབིན་ཇི་སྦྱོང་མ་གཏོགས། ནུབ་ཕོགས་ལ་འགོ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་ཟེར་བའི་ལམ་སྟོན་གནང་བ་བྱུང་སོང་། ང་
རང་གིས་ངོ་ཤེས་ཀི་ཡོད། དེ་རིགས་དེ་རིང་བརྒྱུད་ལམ་འདི་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་གཞན་དག་མང་པོ་ཞིག་
གིས་དེ་ལྟར་གནང་རིས་ཡོད་ན། མི་གནང་བའི་ཁད་པར་ཞིག་འགོ་ཡི་རེད་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་ཡོད་ལ། ང་ཚོ་ཚང་མས་དེ་ཚོའི་
ཐོག་ཡིད་གཟབ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ངས་ཞུ་དོན་གཙོ་བོ་དེ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སྔ་དོའ་ིརིང་འདི་འད་
ཞིག་གི་སྒང་ནས་མཚམས་འཇོག་གི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚནལགས། 
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སི་འཐུས་འབའ་པ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚནལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་མཆོག སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་
འགའ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ཐོག་མར་ཞུ་རྒྱུར་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་འདས་པའི་ལོ་གཅིག་རིང་ལ་བཀའ་ལས་མང་པོ་ཞིག་
བསོན་ཏེ་ལས་བསོམས་ཤོག་ལྷེ་དྲུག་ཅུ་ཅན་ཞིག་དེ་རིང་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་བསམས་ཕེབས་པ་རེད། ང་རང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་
སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་དང་ལག་བསྟར་བས་ནས་ད་ལོ་ལོ་བཅུ་འཁོར་བའི་རིང་ལ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་ཤེས་རིག་ལས་
ཁུངས་ཀིས་དཀའ་ལས་གང་འད་བསོན་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་ལ་མང་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ལ་ཤེས་ཡོན་
སིད་བྱུས་འདི་ལ་གོ་རྟོགས་གང་འད་ཡོད་པ་དང་། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་ནས་ད་ལྟ་བར་སོན་དང་དགེ་མཚན་གང་བྱུང་ཡོད་པ་
མང་པོ་ཞིག་ལས་བསོམས་འདིའི་ནང་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པར་བཟོས་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཚང་མས་
དཀའ་ལས་བརྒྱབས་པ་དེར་རང་ངོས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་དང་མཉམ་དུ་སོ་སོས་སྙན་ཐོ་མར་བལྟས་ཡོང་དུས་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོང་བ་དེ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཚོགས་ཆུང་
གིས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་དགེ་རྒན་དང་ལས་བེད། དེ་བཞིན་སོབ་ཕྲུག་དང་ཕ་མ་ཚོར་དི་བ་བཀོད་འདུག 
དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ལ་ཕོགས་བསོད་བས་ཏེ། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་མཁན་སོབ་གྲྭ་ག་
ཚོད་འདུག མི་བེད་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་པ་ཞིག་འདིའི་ནང་བསོམས་ཤིག་རྒྱག་ཡོང་དུས། དགེ་རྒན་དང་ཕ་མ་མང་ཆེ་བས་ཤེས་
ཡོན་སིད་བྱུས་དེ་ཡག་པོ་རེད་ལབ་པ་རང་རང་ཞིག་དང་། དེ་ནང་བཞིན་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་དེ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་ས་
སོབ་གྲྭར་བཏང་བ་དེ། བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་དེ་ཡག་པོ་ཞིག་སྦྱང་ཆེད་དུ་བཏང་བ་ཡིན་པར་གཅིག་གྱུར་འད་པོ་ཞིག་
ཡིན་པ་སྙན་ཐོ་འདིའི་ནང་འཁོད་བསད་འདུག ད་ལྟ་སྔོན་དུ་བཤད་སོད་པ་དེ་ང་རང་ཚོ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ནང་ཤེས་ཡོན་གི་སེ་
ཚན་དེ་ཁག་བཞི་འད་པོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁག་བཞིའི་ནང་ནས་སེ་ཚན་ཆེ་ཤོས་བོད་ཁིམ་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། བོད་
ཁིམ་གཉིས་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་ཕར་གཅིག་བལྟས་ཡོང་དུས། བོད་ཁིམ་ TCV ལྟ་བུར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ལ་དྭགས་ཀི་ས་
མཚམས་ཀི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་ཡོད་མཁན་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བས་པ་ཙམ་རེད་མ་
གཏོགས། ར་ཤོད་དང་ར་སྟེང་གི་སོབ་གྲྭ་དེ་དག་ནང་ལ་ཕིའི་རྣམ་པ་མཚོན་པ་ཙམ་དང་སྔོན་འགོའ་ིནང་ལ་ལག་བསྟར་བེད་ཀི་ཡོད་
པ་བཤད་ཡོང་དུས། སྔོན་འགོ་ཟེར་བ་དེ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་ལ་བཞུགས་པ་ཡིན་ན། ལོ་གསུམ་ནས་ལོ་དྲུག་གི་
བར་སྔོན་འགོ་རེད། སྔོན་འགོའ་ིནང་ལ་དམིགས་བསལ་གི་སོབ་སྦྱོང་སོད་མི་དགོས་པ་དེ་ཕྲུ་གུ་ཚོས་རེད་མོ་དང་འབེལ་ཏེ། རི་མོ་
དང་འབེལ་ཏེ་ཀ་ཁ་ག་ང་ངོ་ཤེས་རྒྱུའི་ངོ་བོ་ཙམ་རེད་མ་གཏོགས། དེ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་ཀི་ཡོད་ཟེར་ནས་སི་
ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་ངོམ་པ་དེ་གང་འད་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་བྱུང་སོང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའི་ནང་གི་དགེ་རྒན་
ཚོར་སྐད་ཆ་དིས་སྐབས་དགེ་རྒན་ལོ་སུམ་ཅུ་དང་ཉི་ཤུའི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དེ་ཡག་པོ་རེད་
ལབ་མཁན་རང་རང་གསུངས་འདུག་ཀང་། སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ནང་ལག་བསྟར་བེད་མ་ཐུབ་པར་དཀའ་ངལ་དངོས་གནས་འཕྲད་ས་དེ་
འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་ཚོར་སྐད་ཆ་དིས་ཡོད་དང་མེད། ཁོ་རང་ཚོས་ལན་ག་རེ་ཡིན་པ་འདིའི་ནང་གསལ་པོ་མེད་པ་ཡིན་དུས། 
མང་ཚོགས་ཀི་གོ་རྟོགས་གཞན་དང་ལག་བསྟར་བེད་མ་ཐུབ་པ་རེད་དམ། ཡང་ན་འབེལ་ཡོད་སོབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་ཚོས་ཤེས་
ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་ལ་མོས་མཐུན་མེད་པའི་རེན་གིས་རེད། དེ་གཉིས་ཀི་བར་ལ་ལན་གསལ་པོ་ཞིག་དགོས་པ་གལ་
ཆེན་པོ་རེད་བསམ་པ་བྱུང་།  
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 གཉིས་པ་དེ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་འདིའི་ནང་བལྟས་ཡོང་དུས། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་ས་དེ་སམ་བོ་ཊའི་
ཁབ་ཁོངས་སོབ་གྲྭ་ཁག་རེད། དེའི་ནང་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། ད་ལོ་འཛིན་གྲྭ་ ༡༢ ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།  
དེ་བཞིན་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་ཡིག་ཚད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀི་ཡིག་ཚད་དེའི་ནང་
ཞུགས་མཁན་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་གཞི་ནས་ཨིན་ཡིག་སོབ་ཁྲིད་བེད་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་མ་བེད་མཁན་ཚོས་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་ཨིན་ཇི་དང་བོད་ཡིག་མཉམ་དུ་སོབ་ཁྲིད་འགོ་
ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའི་ཡིག་ཚད་གྲུབ་འབས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་དང་། ནམ་རྒྱུན་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་
བསྟར་མ་བས་པའི་ཡིག་ཚད་ཀི་གྲུབ་འབས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་བསྡུར་རྒྱུ་རག་ཡོད་དམ་མེད། གལ་སིད་དེ་གཅིག་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་
ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པའི་སྐབས་སུ་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་དེ་སོབ་ཁྲིད་བས། འཛིན་གྲྭ་དྲུག་པའི་སྐབས་
སུ་སྐད་ཡིག་གསུམ་པ་དེ་གདམ་ག་བས་ཏེ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པ་དང་བཅུ་པའི་སྐབས་སུ་ཤེས་ཡོན་གི་ཆུ་ཚད་འད་མཉམ་ཆགས་ཐུབ་
ཀི་རེད། རེས་ལུས་ཐེབས་ཀི་མ་རེད་གསུངས་པ་དེ་སི་ཚོགས་ནང་གོ་རྟོགས་སེལ་དགོས་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་
མང་ཚོགས་ལ་གོ་རྟོགས་ཉུང་བ་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་
མཁན་ལབ་དུས་ཧ་ལམ་བོད་ཡིག་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས། ཨིན་ཇི་ར་བ་ནས་མི་ཤེས་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དགོངས་ཕོགས་ཤིག་སི་
ཚོགས་ནང་འགོ་བ་ཡིན་དུས། ད་ལོ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་འཐོན་པ་དེ་དང་ང་ཚོས་བསྡུར་མ་ཐུབ་པ་མ་རེད་དེ། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའི་
ཤེས་ཚད་ལས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་སོབ་གྲྭ་གཞན་དག་དང་གཅིག་བསྡུར་ནས། དེ་ཚོའི་དཔེ་མཚོན་དང་བཅས་པ་མང་ཚོགས་
ལ་མར་གསལ་བསགས་ཤིག་གནང་བ་ཡིན་ན། སྐབས་དེར་མང་ཚོགས་ཚོས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་སྟངས་མ་འད་
བ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་དན་གི་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་སོ་སོས་དེ་ལྟ་བུའི་མཚུངས་བསྡུར་བས་མི་འདུག་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་སེབས་ཀི་
འདུག  
 དེ་ནང་བཞིན་ན་ནིང་ལོར་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ལ་ཕན་ཚུན་བོད་ཡིག་དང་དབིན་ཇིའི་ཆུ་ཚོད་ལ་ཡིག་ཚད་ཅིག་བཏང་བ་
རེད། ངས་གོ་བ་ལྟར་བས་ན་དབིན་ཇི་ཨང་དང་པོ་དེ་སེ་ལ་ཁུལ་དང་། ཨང་གཉིས་པ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ ཨང་གསུམ་པ་སུ་ཇ་བོད་
ཁིམ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཡིག་ཨང་དང་པོ་སུ་ཇ་སོབ་གྲྭ་དང་ཨང་གཉིས་པ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ ཨང་གསུམ་པ་སོབ་གྲྭ་གཞན་
དག་ཅིག་རེད། དེ་བཞིན་ར་རམ་ས་ལའི་གཡས་གཡོན་གི་མཐོ་སོབ་ནང་ས་རཱ་མཐོ་སོབ་དང་། སྨན་རིས་ཁང་། ཀིརྟི་བེས་པ་གྲྭ་
ཚང་། མཚན་ཉིད་གྲྭ་ཚང་། གསོག་སྒར་སོབ་གྲྭ། དེ་བཞིན་སེ་ལ་ཀུ་དང་སུ་ཇ་བཅས་སོབ་གྲྭ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་གིས་ཐ་སྙད་གསར་པ་
འགན་བསྡུར་གི་ནང་ལ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ཨང་དང་པོ་རག་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུ་དེ་བོད་
ཡིག་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས། དབིན་ཇི་ ཤེས་ཀི་མ་རེད་ཟེར་བའི་སི་ཚོགས་ནང་གི་གེང་སོང་དེ། ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་
བསྟར་བས་ནས་ལོ་བཅུ་འཁོར་ཡོང་དུས། དེའི་གྲུབ་འབས་དེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཡིན་ནའང་འད། ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཚོས་
ཀང་མང་ཚོགས་ནང་ཁབ་བསགས་བ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་གཅིག་ཁབ་བསགས་མ་བས་པ་
ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་གོ་རྟོགས་ཏག་ཏག་མ་བསེབས་པའི་ཐོག་ལ། ཁ་སྔོན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕ་མའི་
ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་བསྐོངས་བའི་སྐབས་ཕ་མ་མང་པོ་ཐུག་པ་རེད། ཁོ་རང་ཚོས་ཀང་ད་དུང་བོད་ཡིག་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་
མ་བསབ་ན་ང་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་མ་འོངས་པར་གང་འད་བེད་དགོས་རེད་ཟེར་བའི་བཀའ་མོལ་དེ་འད་གསུང་གི་འདུག གོ་རྟོགས་དེ་འད་
ཞིག་ཆགས་ཡོད་དུས། དེར་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག  
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 དེ་དང་མཉམ་དུ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་མཁན་གི་ཕྲུ་གུའི་སྐོར་གསུངས་སོང་། ང་རྒྱ་གར་
ལ་བསེབས་ནས་ལོ་བཅུ་དྲུག་ཕིན་ཟིན། ངའི་མཐོང་སང་ལྟར་བས་ན། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་ལ་ཕི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་རིགས་ཚོས་
བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་སོབ་སྦྱོང་བ་རྒྱུར་དོ་སང་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་ཡི་འདུག དབར་དགུན་གུང་སེང་གི་སྐབས་ལ་ཕི་རྒྱལ་ནས་སོབ་
ཕྲུག་མང་པོ་ཞིག་རྒྱ་གར་ནང་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་སོབ་སྦྱོང་བེད་དུ་བཏང་བ་དེ་མང་དུ་འགོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཕི་རྒྱལ་དུ་བོད་རིགས་
འདུས་སོད་ས་གནས་ཁག་གི་སི་མཐུན་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་འགན་ཁུར་ནས་གཟའ་སེན་པ་དང་ཉི་མ་ལ་བོད་ཡིག་གི་འཛིན་གྲྭ་
འཚོགས་ནས་དཀའ་ངལ་སེལ་མཁན་དེ་མང་དུ་འགོ་ཡི་འདུག ང་རང་ཕི་རྒྱལ་ལ་འགོ་བའི་སྐབས་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་མཁན་ཚོས་ག་
རེ་གསུང་གི་འདུག་ཅེ་ན། ཁོ་རང་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞིག་ཚུར་རྒྱ་གར་གི་སོབ་གྲྭར་ལོ་བཞི་ལྔ་ཞིག་གཏོང་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཤུགས་
ཆེན་པོ་འདུག ཡིན་ནའང་འཛིན་གྲྭར་ཚུད་པ་ལ་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་ཀི་འདུག སོང་ཙང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ཕི་རྒྱལ་ཁག་
ལ་འཚར་ལོང་བྱུང་བའི་སོབ་ཕྲུག་ཁག་རྒྱ་གར་ནང་སོབ་སྦྱོང་བ་ཆེད་ཡོང་བ་ཡིན་ན། ལོ་ཆེ་ཆུང་གང་འད་ཡིན་རུང་དེ་དག་སྐབས་
འཕྲལ་སོབ་འཇུག་ཐུབ་པའི་ལམ་ཁ་དང་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་བསེབས་འདུག་དན་གི་ཡོད།  
 དེ་ནང་བཞིན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་གནས་སྟངས་རེད། ངས་ནམ་རྒྱུན་ཞུས་བསད་པ་དེ་གངས་སིད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དང་ར་
ཤོད་མེས་དབོན་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་གཉིས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ལ་རེད། གངས་སིད་དཔེ ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་ཆ་མཚོན་པ་ཡིན་ན། 
སྔོན་འགོ་གཅིག་པུར་ཕྲུ་གུ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་འགོ་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་ལ་ཕྲུ་གུ་དྲུག་ཅུ་བདུན་ཅུ་ཡོད་ཙང་འཛིན་ཁང་
གཅིག་ལ་ཤིང་གིས་བཅད་བརྒྱབས་ཏེ་ཕྲུ་གུ་སུམ་ཅུ་སུམ་ཅུ་བགོས་ཏེ་འཛིན་གྲྭ་འཚོགས་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། ལས་བསོམས་འདིའི་ནང་ཐོན་པ་ནང་བཞིན་སོབ་གྲྭའི་ནང་གལ་སིད་ཛ་དག་གི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཉེས་
སྲུང་བཅོལ་སའི་ཕི་སྒོ་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཚང་མ་འབུ་གོག་མ་ཐོན་པ་ནང་བཞིན་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། དེ་
འདའི་གནས་སྟངས་ཡན་ཆད་ནས་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཡོད་སར་རེད་ཐང་དང་སོབ་གྲྭའི་འཛིན་ཁང་དང་ཁོར་ཡུག་མེད་པ། ང་ཚོའི་ར་རམ་
ས་ལའི་གཡས་གཡོན་གཅིག་པུར་ཆ་བཞག་ན། སོབ་གྲྭ་ཆེན་པོ་དང་ཁོར་ཡུག་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ར་ཤོད་བོད་ཁིམ་དང་ར་སྟེང་བོད་
ཁིམ། ཕར་ཙམ་འགོ་བ་ཡིན་ན་གོ་པལ་པུར་བོད་ཁིམ། དེ་ནས་ཕར་འགོ་བ་ཡིན་ན་སུ་ཇ་བོད་ཁིམ་དང་ཅོན་ཏཱ་ར་བོད་ཁིམ། ཅོན་ཏཱ་
ར་གཏན་སོབ་མང་པོ་ཞིག་རེད་ཐང་ཆེན་མོ་དང་སོབ་ཕྲུག་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་ནས་ཞུས་པ་བཞིན་ང་
རང་ཚོའི་ལག་པར་ཡོད་པ་སེ་ལེན་ཁང་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྒྱབས་པ་ཁང་པ་ཚང་མ་སྟོང་པ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་
གསོག་སྒར་སོབ་གྲྭ་ཡིན་ནའང་སོབ་མ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དང་འཛིན་ཁང་མང་པོ་ལྷག་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་བསྒུག་མ་བསད་
པར་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་ནང་ལ་ཕྲུ་གུ་བདུན་ཅུ་བརྒྱད་ཅུ་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་ནང་འཚོགས་དགོས་པ། ལྕགས་ཤོག་འོག་ལ་སྐད་ཅོར་ཆེ་བའི་
དཀའ་ངལ་ལས་དགེ་རྒན་ཚོ་ཉིན་གང་ཆ་རེན་དེ་འད་ཞིག་གི་འོག་ཕྲུ་གུ་ལ་སོབ་སྦྱོང་སོད་དགོས་རེད། སོང་ཙང་ངེས་པར་དུ་གང་
མགོགས་བསམ་བོ་བཏང་ནས་ཡར་མར་བསིག་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་མ་བཏིང་བ་ཡིན་ན། སི་ཡོངས་ནས་སོབ་གྲྭ་དང་ཤེས་ཡོན་ལ་
འཐུས་ཤོར་འགོ་བའི་གཞི་དེ་ག་རང་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་ནམ་རྒྱུན་དུ་བསམ་བོ་དེ་ག་རང་འཁོར་གི་འདུག  
 དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་གི་སེ་ཚན་མང་པོ་ཞིག་དབེ་བ་ཕེས་ཚར་
རེས། བོད་ཁིམ་གཉིས་རེད། སམ་བོ་ཊ་རེད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་འདི་ཚགས་
ཚུད་པོ་དང་བརྟན་པོ་ཞིག་ཡོང་བའི་སྐབས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་ཤེས་ཡོན་སེ ་ཚན་ཡོངས་རོགས་ཀི་གོ་བསྡུར་བས་ཏེ། 
ཕར་ཚུར་སིལ་སའི་ལམ་ཁ་གང་འད་ཞིག་ཡོད་ས་རེད། སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ཆ་སྙོམས་ཀིས་བགོ་བཤའ་གང་འད་ཞིག་རྒྱག་དགོས་པ་
འདུག དེ་ནང་བཞིན་སོབ་ཕྲུག་གི་གངས་ཀ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་ཡོང་དུས་མི་རིགས་གཞན་གི་ཕྲུ་གུ་ལེན་བསད་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་
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པར་ང་ཚོའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ལ་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སྲུང་སོབ་ཀི་གནས་བབ་དེ་གང་འད་ཆགས་ས་རེད། དེ་དག་ཡོངས་
རོགས་ལ་ད་ལྟ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་ཛ་དག་ཅིག་ལ་སེབས་འདུག་མ་གཏོགས། ཤེས་ཡོན་དེ་ལས་དོན་
ཚང་མའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་དང་ཡིན། ང་ཚོ་བོད་མི་རིགས་ཀི་གནད་དོན་དེ་ཡུན་རིང་པོར་
ལྷག་པ་ཡིན་ན་མ་འོངས་པར་བོད་མི་རིགས་ཀི་ལས་དོན་དེ་བསར་གསོ་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། འཐབ་རོད་བེད་ཐུབ་རྒྱུ་དང་འགན་ཁུར་
ཐུབ་པའི་མི་རབས་ཤིག་གསོ་སོང་བེད་ཆེད་ཤེས་ཡོན་གི་སེ་ཚན་དེ་ཚགས་ཚུད་པོ་མ་བཟོ་བ་ཡིན་ན། རིམ་པས་སོ་སོ་རང་དབང་
ཆེན་པོ་ཞིག་དང་རང་བཙན་ཡིན་མདོག་བས་ནས་གཞུང་གི་བཀའ་འགོ་ས་མེད་པ་དང་། སུ་གཅིག་གིས་འོག་ལ་མགོ་སྒུར་ས་མེད་
པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་འདིའི་གནས་བབ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ས་རེད། གནས་བབ་དེ་
ཚོར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཆགས་འདུག  
 མཐའ་མ་དེར་བཀའ་ཤག་གིས་ཉེ་ལམ་དགེ་རྒན་ཚོར་མཐོང་ཆེ་རུ་གཏང་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་ཤིག་གསལ་བསགས་གནང་
འདུག དཔེ་ཡག་པོ་རེད། བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྔོན་མ་ནས་ཞུས་མྱོང་། དགེ་རྒན་ལ་མཐོང་སོད་དགོས་རེད་ལ། མཐུན་རེན་
ཡག་ཤོས་བསྐྲུན་དགོས་པ་དེ་བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ཀི་དགོངས་དོན་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ག་ཆ་སར་བའི་སྐོར་ལ་
མཐོ་རིམ་དགེ་རྒན་ཞིག་དང་གངས་སིད་ཀི་གནས་རིམ་བཅུ་པའི་ལས་བ་གཉིས་ཀི་བར་གི་ག་ཆ་མཐོ་ཚད་ག་ཚོད་འདུག དེའི་ནང་
ལ་གསལ་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་བཞིན་སི་ཚོགས་ཀི་མཐོང་ཟེར་བ་དེ་མཛད་སྒོ་འཚོགས་ས་དང་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་
གསུང་ཆོས་སྐབས་ལ་དགེ་རྒན་ལ་དམིགས་བསལ་མཐོང་སོད་རྒྱུའི་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གཏན་འབེབས་བཟོ་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་
པོ་བྱུང་འདུག དེ་ནང་བཞིན་དེ་འདའི་སིད་བྱུས་བྱུང་བ་དེ་སེ་ཚན་དང་ས་ཁུལ་སུ་ཡིན་ནའང་འད། གཞུང་གི་སིད་བྱུས་ ཤིག་ཡིན་
དུས་བཀའ་བརི་དང་ལེན་བས་ཏེ་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དན་གི་འདུག་མ་གཏོགས། སེ་ཚན་རེ ་རེས་རྒྱུ་
མཚན་རེ་བགང་བསད་པ་ཡིན་ན། སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བ་རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ར་བ་ནས་མེད་པ་ཆགས་ཀི་རེད་བསམས་ནས་ཞུ་འདོད་
བྱུང་སོང་། ཐུགས་རེ་ཆེ། དེ་ཙམ་མ་གཏོགས་མེད། ཡང་བསར་ཞུ་དགོས་བྱུང་ན་བསར་དུ་གོ་སྐབས་ལེན་གི་ཡིན། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན། ད་རེས་སི་འཐུས་ལྔ་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་ལྔ་ལྔས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་གྲུབ་རེས། དཔལ་
ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་གསལ་བཤད་གནང་དགོས་པ་ཡོད་ན་གསལ་བཤད་གནང་བའི་གོ་སྐབས་དང་། དེ་བཞིན་
ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་ཡོད་ན་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཕུལ་གི་ཡིན། ཤེས་ཡོན་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དེ་
ཚང་མས་མཁེད་གི་ཡོད་ཙང་བཤད་མི་དགོས་པ་ཞིག་རེད། གོས་ཚོགས་ནས་ཀང་གལ་ཆེན་པོར་བརིས་ཏེ་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་
པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕག་ལས་ཀང་ལོ་གཅིག་རིང་ལ་གནང་སྟེ་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་གནང་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་
བགོ་གེང་སྒང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའི་སྐབས་ལ་དགོངས་ཚུལ་གང་གསུངས་པ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་ང་ཚོས་མཐའ་མའི་གོས་ཆོད་ཅིག་
འཇོག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་གིས་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཞུས་པ་ཙམ་དང་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་བགོ་གེང་བས་པ་ཙམ་གིས་
འགིག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། གོས་ཆོད་འཇོག་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས། གོས་ཆོད་འཇོག་པའི་གཞི་ར་དེ་གཙོ་བོ་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱབ་
གཉེར་བས་པའི་དོན་ཚན་ལྔ་དང་། དེའི་སྒང་ལ་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་ཚུལ་ག་རེ་བྱུང་བ་དེ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་འགོ་
དགོས་པ་ཞིག་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས། སྙན་ཐོ་དེ་ཁ་སང་ནས་བཀམ་ཚར་བ་རེད། ཐུགས་སང་གནང་སྟེ་ཚོགས་ཆུང་གིས་དགོངས་
ཚུལ་ག་རེ་ག་རེ་གསུངས་འདུག ནམ་རྒྱུན་སོ་སོའ་ིབསམ་བོའ་ིནང་ལ་དགོངས་ཚུལ་གང་འད་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ནན་ཏན་བས་ཏེ་གོས་
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ཚོགས་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་པའི་སྐབས་སུ་འགན་བཞེས་གནང་དགོས་ཀི་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་
ལགས། 
 
སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ནས། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྙན་ཐོ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་
སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། སིར་བཏང་ནས སྙན་ཐོ་ག་རྒྱས་པོ་དང་ཞིབ་ཚགས་པོ། ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་སྙན་ཐོའ་ིནང་གི་ནང་དོན་ཁ་ཤས་ལ་བསམ་བོ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སོབ་དེབ་མང་པོ་ཞིག་
བཟོ་མ་ཐུབ་པ། བསྒྱུར་མ་ཐུབ་པ། གཏན་འབེབས་བེད་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་སི་ཡོངས་ནས་
གསལ་པོ་ཤེས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་ལྟ་སྙན་ཐོ་འདིའི་ནང་ལ་བལྟས་ན་དེ་ལས་ཀང་གསལ་པོ་འདུག སི་ཡོངས་ནས་ང་རང་ཚོ་
འདས་པའི་མི་ལོ་ལྔ་བཅུའི་ནང་གི་གྲུབ་འབས་བཤད་པ་ཡིན་ན། ཧ་ཅང་གི་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་འདུག་གི་རེད། ཡིན་ནའང་དོན་
དངོས་སུ་ང་རང་ཚོས་མི་ལོ་ལྔ་བཅུའི་གྲུབ་འབས་ཀི་གནས་སྟངས་དང་། ད་དུང་སོབ་དེབ་ཅིག་ཀང་གཏན་འབེབས་བེད་མ་ཐུབ་
པའི་གནས་སྟངས་སོགས་ལ་བསམ་བོ་བཏང་ཡོང་དུས། སེམས་པ་སོ་དགོས་པ་ཞིག་མི་འདུག་གམ་བསམ་པའི་ཚོར་སང་དེ་བྱུང་
སོང་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གཉིས་པ་དེར་སྔོན་མ་ཡིན་ན་གཞི་རིམ་ཁག་གི་སོབ་ཚན་མང་པོ་ཞིག་བོད་སོབ་ནས་ཚུར་བོད་ཡིག་ལ་
བསྒྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། རིམ་པའི་མ་བྱུང་ནས་ཚུར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་རིས་སད་པ་དེ་གོ་སོང་ལ་སྙན་ཐོའ་ི
ནང་ལ་ཡང་འདུག དེ་ཡང་ངས་གོ་ཐོས་བྱུང་བ་ལྟར་ན་ལས་ཀ་བེད་མཁན་གིས་ལས་བེད་མ་འདང་བའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡིན་པ་གོ་
ཐོས་བྱུང་། འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ལ་ང་རང་ཚོའི་འདབ་གཤོག་གཉིས་ལྡན། དེང་དུས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་ཞེས་ང་རང་ཚོས་དེང་
དུས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་ཟེར་དུས་དབིན་ཡིག་ཤེས་ན་ཕལ་ཆེར་འགིག་གི་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་གོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ང་
ཚོའི་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་འགོ་བའི་རིང་ལ་གཅིག་བལྟ་དུས། ད་དུང་འདབ་གཤོག་གཉིས་ལྡན་གི་གཤོག་པ་དེ་ཡག་པོ་ཞིག་འཕུར་ཐུབ་
པའི་ཚད་ཅིག་ལ་སེབས་མི་འདུག་སྙམ་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་བྱུང་སོང་།  
 དེ་ནས་ད་དུང་གཞན་པ་ཞིག་ལ། ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཞིབ་འཇུག་བས་ཏེ་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་ལ་
ཕེབས་འདུག དེ་བཞིན་གི་དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་རེན་མང་པོ་ཞིག་གི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་བཀོད་འདུག དེ་འད་ཡིན་
དུས། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་མཐུན་རེན་མང་པོ་ཞིག་རག་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ང་ཚོས་
གོ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོས་བལྟས་ཡོང་དུས། དེའི་མཐུན་རེན་དེ་ཚོ་དམའ་རིམ་ལ་དེ་ཙམ་ཞིག་བཏང་མི་འདུག་
སྙམ་པའི་ཚོར་སང་གསལ་པོ་ཞིག་བྱུང་སོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་མཐོ་སོབ་ཁག་ལ་འགོ་མཁན་དང་། ད་ལྟའི་ང་རང་ཚོའི་དགེ་འོས་
སྦྱོང་བརར་སོགས་ལ་མང་པོ་ཞིག་བཏང་པ་མིན་ནམ་མ་གཏོགས། དམའ་རིམ་གི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དགེ་རྒན་གི་མཐུན་རེན་ཡིན་
ནའང་འད། དེ་མ་ཡིན་པའི་མཐུན་རེན་ག་རེ་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་གིས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཡོད་ས་མ་རེད་བསམ་པའི་ཚོར་
སང་བྱུང་།  
 དེ་ནས་སྔོན་མ་ཡིན་ན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་དགེ་རྒན་གི་མཐུན་རེན་སྐོར་བཤད་ཉན་གི་མ་རེད། དེ་
བཤད་ན་སེམས་ ཤུགས་ཆུང་ཆུང་ཆགས་འགོ་ཡི་རེད། དགེ་རྒན་ལ་མཐོང་ཆུང་ཆགས་ཀི་རེད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་
ནའང་མིའི་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་འཚོ་བ་སེལ་དགོས་སྐབས་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཞིག་ཡོང་མ་ཐུབ་ཀང་། དགོས་མཁོ་གང་ཡོད་པ་དེ་
བསྐོང་ཐུབ་དགོས་པ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་གནས་སྟངས་དེ་རིགས་དེ་
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གཞན་དོན་མིན་པ་ར་བ་ནས་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ཆབ་སིད་གནད་འགག་ནང་བཞིན་གི་ང་ཚོས་ར་བ་ནས་ཐག་གཅོད་མི་ཐུབ་
པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་
རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དོན་རོག་རོག་དེ་དགེ་རྒན་གི་མཐུན་རེན་ཡག་ཏུ་བཏང་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཁ་ཚ་དགོས་གཏུག་ཅིག་རེད་
ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
 དེ་ནས་དེ་ག་ནང་བཞིན་ར་རམ་ས་ལའི་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བཙུགས་ནས་ལོ་ཡང་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཚོར་
སང་ཞིག་ག་རེ་ཡོད་ཅེ་ན། སོབ་གྲྭར་ཐོག་མ་སོབ་འཇུག་བེད་པའི་སྐབས་ལ། ང་རང་ཚོ་ར་རམ་ས་ལའི་གངས་ཅན་སིད་གཤོངས་ཀི་
ལས་བེད་མཐོ་རིམ་གི་བུ་ཕྲུག་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། སི་ཡོངས་ཀི་སོབ་གྲྭ་དེར་གསར་འབོར་གི་བུ་ཕྲུག་རང་རང་མ་
གཏོགས་མི་འདུག་སྙམ་པའི་ཚོར་སང་བྱུང་། དེའང་དཀོན་པོ་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་པ་ལས་ར་བ་ནས་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་བཞིན་མེད། དེ་
ནས་རིམ་གིས་གངས་སིད་སམ་བོ་ཊའི་སོབ་གྲྭ་དེ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་ངོ་བོ་ལ་ཕར་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་སུ། རིམ་གིས་བུ་ཕྲུག་མང་དུ་
ཕིན་ཡོད་པ་རེད། གཅིག་བས་ན་ཐ་སྙད་དང་སྟབས་བདེ་མིན་གི་ཆ་ནས་མིན་ནམ་ཞེས་སྐབས་རེ་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་
བུ་ཕྲུག་རང་མགོ་འཆོས་ཙམ་བྱུང་དུས་དེ་ནས་ཚུར་བངས་ཏེ་གཞན་པ་ལ་གཏོང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་དན་གི་འདུག སིར་
བཏང་གི་བོད་པ་སི་ཡོངས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཐོག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ཕ་མ་དང་བུ་ཕྲུག་གི་ཁོར་ཡུག་དེ་
གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ། དེ་རིང་འདིའི་ནང་ལ་དབེ་ཞིབ་ཅིག་བས་ཡོད་ཚེ་བསམ་བོ་གཏོང་བར་ཁད་པར་མེད་དམ་
བསམ་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་བྱུང་། ད་ལྟའི་ཆར་འཚང་ག་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། མ་ཚུད་པའི་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་
ནའང་དེ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་དང་རྒྱུ་རེན་གང་འད་ཞིག་གིས་ཡིན་ནམ་སྙམ་པ་དན་གི་ཡོད།  
 དེ་ནས་ཤེས་ཡོན་གི་སྐོར་ལ་མཐུན་རེན་མང་པོ་འབྱུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་ཆར། ཆུང་ས་ཞིག་ནས་
བཤད་ན། དཔེ་དོན་སོབ་གྲྭ་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་དེང་སང་སྒོར་མོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བརྒྱ་ཞེས་མང་པོ་ཞིག་བསྡུ་དགོས་པའི་གནས་
སྟངས་འདུག དེ་སད་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ལ་དཀའ་ངལ་ཅི་ཡང་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ཕ་མ་གནས་སྟངས་སོ་པོ་ཡོད་
མཁན་ཚོ་སྐད་ཤོར་བ་གོ་སོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོའི་དཔལ་འབོར་གི་གནས་སྟངས་དང་ཤེས་ཡོན་གི་ཐོག་ལ་གང་ལ་གང་
འཚམ་རག་གི་ཡོད་ན། དེ་ཚོ་མཐུན་སྦྱོར་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད་སྙམ་པའི་ཚོར་སང་འདུག དེ་ག་རེ་བས་ནས་ཞེ་ན། ཤེས་ཡོན་སིད་
བྱུས་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། སིར་བཏང་ནས་བུ་ཕྲུག་དེ་ཚོ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་འོག་ཏུ་བཅུག་པ་དེ་བོད་སྐད་དང་བོད་
ཡིག་ཤེས་ཆེད་གཅིག་པུ་ཡིན་གི་མ་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག ང་རང་ཡིན་ནའང་དེ་འད་མིན། ཡིན་ནའང་ངའི་བུ་ཕྲུག་དང་བུ་རབས་
ཚ་རྒྱུད་དེ་ཚོ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ལག་པ་གཉིས་ཀ་ཡར་བསྐོར་ནས་གཞན་ལ་བཟེད་མི་དགོས་པ་ཞིག་དང་། ལག་པ་གཉིས་ཀ་ཁ་
མར་བསྐོར་ནས་གཞན་ལ་རོགས་པ་བེད་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་བསམ་གི་ཡོད། ག་རེ་བས་ནས་ཞེ་ན། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་
མཐོ་རིམ་དམའ་རིམ་གང་འད་ཞིག་གི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་ནའང་མཐའ་མ་དེར་མི་ལ་ལག་པ་བཟེད་པའི་བསམ་བོ་གཏོང་མཁན་སེད་
བསིང་རང་རང་རེད། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་མི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་མཁས་པའི་དབང་པོ་དང་རོམ་པ་པོ་ཆགས་ཀི་མ་རེད་ལ། 
ཆགས་དགོས་ཀི་ཡང་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་མཐར་ཐུག་གི་བསམ་བོ་དེ་རང་ཁ་རང་གསོ་ཡོང་བ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ ་
གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་དེ་ཤེས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་སྐད་ཡིག་ཟེར་བ་དེ་རིག་གནས་སོབ་རྒྱུའི་
ལག་ཆ་ཡིན་པ་ལས་མཐར་ཐུག་གི་སོབ་རྒྱུ་དེ་སྐད་ཡིག་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་རོག་རོག་དེ་ལག་པ་ཡར་སྐོར་མཁན་ཞིག་མ་
ཆགས་ནའང་། སོ་སོ་སོབས་པ་དང་གདེང་ཚོད་ཡོད་པའི་མི་རབས་ཤིག་ཆགས་ཐུབ་ན་བསམ་པའི་བསམ་བོ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་རེད་
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སྙམ་པ་དན་གི་ཡོད། སི་ཡོངས་ནས་ང་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་སོམ་གཞིའི་ཕུགས་ཀི་བསམ་བོ་དངོས་གནས་དེ་ཡིན་པ་རེད་
བསམ་པ་ལས་བོད་སྐད་བོད་ཡིག་ཤེས་པ་ཙམ་ལ་བཟུང་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་ཁ་ཕོགས་ནོར་བ་རེད་བསམ་
གི་ཡོད། དེ་རིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ནས་མང་པོ་ཞིག་གིས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ། ཚང་མའི་འབབ་ས་དེ་
བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ཤེས་པ་དང་། བོད་ཀི་རིག་གནས་ཤེས་པ་ཙམ་ལ་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་བ་ཡིན་ན་ནོར་བ་མིན་ནམ་བསམ་པའི་
ཚོར་སང་བྱུང་།  
 དེ་ནས་གཞན་པ་ཞིག་ལ། ང་ཚོས་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་འཛུགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ལས་བེད་སྦྱོང་བརར་སོད་ཀི་ཡོད་པ་
རེད། ཡིན་ནའང་མཐའ་མ་དེ་ལ། དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ག་ཚོད་སད་ནའང་དགེ་རྒན་བེད་མཁན་མ་རག་པ་དང་། ལས་བེད་འོས་སྦྱོང་
ག་ཚོད་སད་ནའང་ལས་བེད་མ་རག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་བསམ་བོའ་ིགཞི་རིམ་ལ་འགྱུར་
བ་ཆེན་པོ་ཞིག་མ་སོང་བའི་བར་དུ་ལྡོག་ཐབས་ཡོད་པ་ཞིག་མ་རེད་བསམ་གི་ཡོད། དཔེ་ཞིག་བཞག་ན། དེ་རིང་ཁ་སང་འོས་བསྡུ་
ཆེན་མོར་ཐུག་ཡོད་དུས། འཛམ་གིང་ནང་ལ་བོད་པ་ལས་ཁབ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་མ་རེད་ཅེས་བཤད་ཆོག་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག ང་
ཚོའི་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། འཛམ་གིང་ཡོངས་རོགས་རེད། ཕལ་ཆེར་འོས་བསྡུ་ཆེན་མོའ་ིནང་ལ་འགོ་བའི་གནས་
སྟངས་ཤིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལ་ང་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀིས་ཁབ་ཀི་ཡོད་མེད་མ་ཤེས། གལ་སིད་ཁབ་ཀི་ཡོད་ན་ཧ་ཅང་ཡག་
པོ་རེད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་གར་ནང་ལ་དེའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་ཐོག་ནས། གཞི་རིམ་ནས་དགོས་མཁོ་བསྐོང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་གལ་
ཆེན་པོ་རེད། ད་ལྟ་ཕན་ཆད་ལ། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་ཀི་མི་འདུག ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་རིས་མེད་བཏང་སོང་བ་
རེད་ཅེས་བཤད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་འདའི་དོགས་པ་གང་ཡང་མ་བྱུང་། དེའང་གནས་སྟངས་ཤེས་ནས་ཡིན་
མ་གཏོགས་གཞན་གང་ཡང་མིན། ཡིན་ནའང་གཞི་རིམ་གི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་བསྐོང་ཐུབ་མི་འདུག་
བསམ་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་བྱུང་སོང་། དེ་དག་ཧ་ཅང་གིས་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་བསྐོང་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཀང་རེད་བསམས་མ་སོང་། མཐའ་
མ་དེ་ལ་དགེ་རྒན་གི་མཐུན་རེན་རེད། དམའ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་མཐུན་རེན་རེད། དེ་རིང་གི་སྙན་ཐོར་བལྟས་ན། ཕ་མ་ལ་སེམས་
ཤུགས་འདུག དགེ་རྒན་ལ་སེམས་ཤུགས་འདུག སོབ་ཕྲུག་ལ་སེམས་ཤུགས་འདུག ཡིན་ནའང་མཐུན་རེན་གིས་འདངས་མི་
འདུག་ཅེས་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་འཁོད་ཡོང་དུས་ང་ཚོར་བར་ཞིག་བསྟན་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོར་རོགས་སོར་རག་གི་ཡོད་དུས་དེ་
ཚོའི་སྒང་ལ་མཐུན་རེན་སྦྱོར་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  
 
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 གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་གནང་། ཐོག་མར་སི་འཐུས་སྐབས་བཅོ་ལྔའི་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་
ཆུང་གིས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་སྒང་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་སྟེ་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་གནང་བ་དེ་ལ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གནང་འདུག་པས་
ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཕོགས་ཚང་མ་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་སོབ་ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན། ཕ་མ་དང་འཛིན་སོང་
བཅས་ཚང་མའི་དགོངས་འཇགས་དང་གནས་སྟངས་བསྡུ་རུབ་གནང་སྟེ་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་འགོད་པ་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག 
བསྔགས་བརོད་དང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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 ང་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་གནའ་སྔ་མོ་ནས་སོབ་གྲྭ་རིགས་གཅིག་གིས་མོས་མཐུན་མ་གནང་བ་དང་
རྒྱབ་སོར་མ་གནང་བ། ཕག་བསྟར་མ་གནང་བ་མང་པོར་རབས་དང་རིམ་པས་སོན་བརོད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་གོང་དུ་
ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་གནང་སོང་། མུ་མཐུད་ནས་ཡོང་བསད་པ་དེ་བོད་ཁིམ་དང་འབེལ་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། 
བོད་ཁིམ་གི་གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དེ་སྐད་
ཡིག་ཁོ་ན་དང་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་མེད་པ་དངོས་འབེལ་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་ཟིན་བིས་ཚོགས་ཆུང་ནང་
ལ་བསད་མྱོང་ཡོད་ཙང་། སྐབས་དེ་དུས་ཀི་མཁས་དབང་ཟམ་མདོང་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་གི་འོག་སེབས་ཡོང་དུས་ཧ་
ཅང་གི་རླབས་ཆེན་ཞིག་དང་། དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པོ་ཞིག་ལ་གཟིགས་ཏེ་མར་གནང་བ་དེ་བརོད་མི་དགོས་པ་རེད། ཕིས་སུ་
སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དེ་ང་ཚོའི་སྐད་ཡིག་ཁོ་ནར་ཐུག་གི་ཡོད་པའི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞིག་སེབས་ཡོང་སྐབས། 
བོད་ཁིམ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན། ར་སྟེང་བོད་ཁིམ་སོབ་གྲྭའི་ཁབ་ཁོངས་སུ་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་གིས་ལག་ལེན་
བསྟར་གི་མེད་པའི་བཀའ་མོལ་འགོ་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཁིམ་གི་ ༡༩༨༤ ནས་སོབ་དེབ་ག་སིག་གནང་རྒྱུ་དང་། དགེ་རྒན་
ག་སིག་གནང་རྒྱུ། སོབ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པའི་དམའ་རིམ་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་ཚོ་ལའང་བོད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་འཛིན་
གྲྭ་གོལ་བའི་རེས་སུ་དགེ་རྒན་ཚོ་ལ་བོད་ཡིག་བསབས་ནས་ ༡༩༨༦ ལ་དངོས་སུ་ཕག་ལེན་བསྟར་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་
ཚོས་དགོངས་ཚུལ་ཞིག་ལ། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་ཕག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་དེ་དམའ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གཅིག་པུ། སྔོན་འགོ་སོབ་གྲྭ་གཅིག་
པུའི་ལོ་རིམ་གསུམ་དེ་ལ་རིས་བཞིན་པ་འད་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། ཡིན་ནའང་གཅིག་མཚུངས་ཀི་སོབ་ཚན་ཚང་མ་བོད་ཡིག་
ཐོག་ནས་སོབ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ་དེ་འཛིན་གྲྭ་ལོ་རིམ་ལྔ་པ་བར་དུ་ ༡༩༨༦ ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། དེ་བཞིན་ ༡༩༩༤ ནས་ང་རང་
ཚོའི་བོད་པའི་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་ནས་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། དེ་དུས་སྐབས་སུའང་སོབ་དེབ་བོད་ཡིག་ནང་ལ་ཕབ་བསྒྱུར་གནང་
བ་དེ་བོད་ཁིམ་རང་ནས་ཚང་མ་ལ་འགེམ་སེལ་བས་པ་རེད། ༡༩༩༥ ནས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་འོག་ལ་ཡོད་པའི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་
ལའང་བོད་ཡིག་ནང་ལ་བསྒྱུར་བའི་སོབ་དེབ་དེ་ཚོ་ཕུལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་ང་ཚོས་མཁེན་དགོས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་
འདུག  
 ད་ལྟ་སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་གནང་བའི་སྐབས་སུ་དཀའ་ངལ་ཚང་མ་ཐུག་ས་དེ་ལ་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁང་གིས་རིམ་པས་སྐུ་ལས་
བསོན་ཏེ་ལག་བསྟར་ཡོང་བ་ལ་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞིག་གནང་བ་རེད། བརྒྱུད་རིམ་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་གནང་བ་རེད། སོབ་གྲྭ་
ཁག་ལ་གནང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་དངོས་སུ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ས་དེ་དགེ་རྒན་ལ་ཐུག་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་བོད་ཁིམ་ཡིན་
ནའང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སོར་མེད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ཕག་བསྟར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་དོན་ལ་སྨིན་པ་ཞིག་གནང་
ཐུབ་རྒྱུ་དང་། དམིགས་ཡུལ་བཟུང་བ་ནང་བཞིན་གྲུབ་འབས་ཐོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། ཆ་རེན་ཚང་དགོས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཆ་རེན་གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་དགེ་རྒན་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་བོད་ཡིག་ཐོག་
ལ་རང་ར་འཕེར་བ་ཞིག་གནང་ཐུབ་པའི་ཤེས་ཚད་མེད་པ་ཡིན་ན། ལག་ལེན་ལ་བསྟར་གི་ཡོད་པ་ཙམ་ཞིག་ལ་འགྱུར་བའི་ཉེན་ཁ་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་འགའ་ཤས་ཀིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཡོད་མེད་ཀི་ཐེ་ཚོམ་འད་པོ་ཞིག་
ཡོང་གི་འདུག དེ་དགེ་རྒན་དང་ཆ་རེན། སོབ་དེབ་ཆ་ཚང་ག་སིག་མེད་པ་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་གི་ཡོད་ཅེས་ཕིན་པ་ཡིན་ན། དེ་ག་
རང་གི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་པ་ཞིག་བྱུང་། དཔེར་ན་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་བར་དུ་སོབ་གྲྭ་ཚང་མས་བོད་ཡིག་ཁྲིད་
གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། དྲུག་པ་ཡན་གི་སོབ་མ་ཚོར་བོད་ཡིག་ནང་ལ་ཁྲིད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་གསུངས་པ་དེར་སྔོན་མ་སིད་སོང་
ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་ཡིན་དུས་བཀའ་འདི་ཞུ་མཁན་བྱུང་སོང་། དེའི་སྐབས་སུ་བཀའ་གནང་སོང་། བོད་ཡིག་ནང་ལ་བསྒྱུར་གི་



171 

 

ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དབིན་ཇིའི་ནང་ལ་ཞུ་ཆོག་པར་ཞུ། NCERT གི་སོབ་དེབ་དེ་ཆ་ཚང་བོད་ཡིག་ནང་ལ་
བསྒྱུར་གི་ཡོད་ཙང་། ལོ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་གི་ནང་ལ་སོབ་གཞི་དེ་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་འགོ་ཡི་ཡོད་པས་བསྒྱུར་རྒྱུར་རེས་ཟིན་གི་
མི་འདུག་ཅེས་པ་དེའང་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། བས་ཙང་དེ་བསྒྱུར་མ་ཐུབ་གོང་ནས་བོད་ཡིག་ནང་ལ་དེ་ག་རང་བསབ་རྒྱུ་
ཡིན་ཟེར་བ་དང་། བསྒྱུར་ཚར་དུས་སོབ་དེབ་ཚང་མ་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཀི་ཡོད་ན་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡིན་པ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་
རེད་བསམ་བྱུང་། དེ་ནས་དཔེར་ན། འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་ CBSE གཏོང་མི་དགོས་པ་དང་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནས་གཏོང་ཆོག་
པའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་དེའི་ལམ་ལུགས་དང་གནས་ཚད་ཐོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་དེ་ཚུར་རང་
འཇགས་ CBSE Board Exam གཏོང་བ་ལ་འགྱུར་ཡོང་དུས། ང་ཚོ་གང་འད་ཆགས་ཀི་རེད། ཡིག་རྒྱུགས་དེ་གང་འད་ཞིག་
གཏོང་དགོས་རེད། ད་ལྟ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་ནང་སོབ་སྦྱོང་བེད་བཞིན་པའི་སོབ་མ་དེ་དག་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་ཀི་
ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་སྐབས། གཏོང་སྟངས་གང་འད་བས་ཏེ་གཏོང་གི་རེད། དེར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
བསམ་གི་འདུག  ང་ཚོ་མཐའ་མར་འགོ་ས་དེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་དེའི་ལམ་ནས་མ་སོང་བར་མཐོ་སོབ་ལ་
མུ་མཐུད་ནས་འགོ་བའི་གོ་སྐབས་མེད་པ་ཡིན་དུས། དེ་ཚོ་ཚང་མ་ང་ཚོས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའ་ིདགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་ཕག་ལས་
གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག་མ་གཏོགས། དེ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་རང་ལ་རྒྱབ་སོར་མེད་པ་དང་མཁྲེགས་བཟུང་བས་ཏེ་
གཞུང་གཞན་པ་ཞིག་ཡིན་བསམ་པ་ར་བ་ནས་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་གི་སྒང་ལ་ཕག་ལས་རྒྱུན་རིང་
པོ་གནང་མཁན་གི་ཚོགས་པ་དེ་བོད་ཁིམ་གཉིས་ཡིན་པ་རེད། ད་ལྟ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་འོག་ལ་ཡོད་པའི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་རེད། དེ་
ཚོའི་ནང་ལ་ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་པ་སྙན་ཐོའ་ིནང་འཁོད་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་དངོས་ཡོད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའི་འོག་ལ་ཡོད་པའི་སོབ་གྲྭ་དེ་
ཚོ་རིམ་གིས་རིས་ལེན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།  གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ཡོད་པའི་སྔོན་འགོ་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་སྔོན་ལ་རིས་ལེན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་ལག་བསྟར་འགོ་བཞིན་ཡོད་མེད་བལྟ་དགོས་རེད། གལ་
སིད་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་ཀི་མེད་ན། ག་རེ་བས་ནས་རེད། སོབ་གྲྭ་དེ་དག་གི་མཐུན་རེན་གང་འད་ཡོད་པ་རེད། སོབ་ཕྲུག་ག་ཚོད་
ཡོད་པ་རེད། དགེ་རྒན་གི་གངས་འབོར་ག་ཚོད་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་འོག་ལ་ཚུར་རིས་ལེན་བས་ཏེ་དཀའ་
ལས་ཁག་ཏུ་ཕིན་ཡོད་དམ། སྤུས་ཚད་ཡག་ཏུ་འགོ་ཡོད་དམ། དེ་ཚོ་ང་ཚོས་དོ་སང་བེད་དགོས་པ་ཞིག་རེད་འདུག ང་རང་འད་པོ་
ཡིན་ན། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་གིས་དམའ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཚུར་རིས་བཞེས་ཟིན་པའི་སོབ་གྲྭ་ཞིག་ལ་འགོ་བའི་གོ་སྐབས་བྱུང་སོང་། དེ་
ལ་མ་བན་དང་གཙང་མ་བཟོ་མཁན་སོགས་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་ཚུར་རིས་ལེན་བས་པས་ཁོ་ཚོའི་ལས་བེད་དེ་ཚོ་ཕིར་
བསྡུ་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། དེ་ཚོར་རིམ་གིས་དགོངས་པ་བཞེས་
དགོས་པ་དང་ཐུགས་སང་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་འདུག  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས། 
སི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས། ད་དུང་ཅུང་ཙམ་གསུང་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་ས་རེད། ཆུ་ཚོད་ ༣།༢༠ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་
ཡིན། 
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ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༦ ཐུན་བཞི་པ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགོ་བཞིན་པ་འདི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་
སྙན་ཐོ་སྙན་སོན་ཟིན་པ་དང་དེའི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་འགོ་བཞིན་པ་རེད། སི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས།  མུ་མཐུད་ནས་གསུང་
རོགས་གནང་།  
 
སི་འཐུས་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་མེད་པ་དང་ཤེས་ཡོན་འདང་ངེས་ཀིས་བོད་ཡིག་ནང་སོབ་འཁྲིད་ཆ་ཚང་གནང་
ཐུབ་མཁན་མ་འདང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དེ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ལག་བསྟར་མ་ཡོང་བའི་སྒང་ལ་ཐུག་
བསད་འདུག དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་བར་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག་བསམ་གི་ཡོད། དེ་ཚང་མ་གཅིག་མཚུངས་
ཡིན་གི་རེད། དེ་ཡོང་རྒྱུ་ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ ༢༠༠༤ གཏན་འབེབས་གནང་བ་རེད། ཕག་བསྟར་འཁེལ་ནས་ལོ་བཅིུག་ཙམ་
འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་དེ་འདའི་ཕག་ལས་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་ག་སིག་དེ་ཡག་པོ་ཞིག་མེད་ན་ཕག་བསྟར་གནང་བ་ཡིན་
ནའང་དོན་ལ་སྨིན་པ་ཞིག་ཡོང་གི་མ་རེད། ད་ལྟ་ཡིན་ནའང་དགེ་རྒན་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བོད་ཡིག་ནང་ལ་སོབ་ཚན་ཆ་ཚང་འཛིན་
རིམ་བཅུ་པ་དང་། རིམ་པས་བཅིུས་བར་དུ་བསབ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་བསྐྲུན་རྒྱུ་ད་ལྟ་ཚད་དངོས་སུ་མི་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་
འདུག བུན་ཊར་གི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཞིག་དབུ་བཙུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ལ་ཡིན་ནའང་གོང་དུ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་
གཟིགས་པའི་སྐབས་ལ་ཕ་གིར་ཁོང་རང་ཚོ་ལ་སོབ་འཁྲིད་གནང་མཁན་དགེ་རྒན་གཉིས་མ་གཏོགས། ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་ཡིན་པ་
གཅིག་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་རྒྱ་གར་རྣམ་པ་སོབ་ཚན་ཁག་ལ་མཁས་པ་དང་གནས་ཚད་མ་འདང་བ་ཡོད་ཀི་མ་
རེད་དེ། རྒན་ལགས་ཐོན་མཁན་དེ་ཚོར་སོབ་ཚན་ཆ་ཚང་བོད་ཡིག་ནང་ལ་འཁྲིད་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་
རེད་དམ་ཞེས་རང་བཞིན་གིས་སེམས་འཚབ་ཅིག་ཆགས་ཀི་འདུག  
 དེ་ནས་ཉེ་ཆར་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁང་ནས་ལོ་གཅིག་གི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ B.ed དེ་འགོ་བཙུགས་གནང་བ་ཡོད། དེར་
སོབ་འཇུག་བེད་མཁན་མཐོ་སོབ་གཞན་དག་ནས་ཐོན་པ་དེ་འད་ཚུད་རྒྱུར་མཛད་དཀའ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དེ་དག་ཝར་ཎ་སི་
མཐོ་སོབ་ཐོན་པའི་ཉུང་མཐར་ཤཱསི་ཡོད་མཁན་མ་གཏོགས་ཕ་གིར་སོབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་མེད་གསུངས་པའི་སྐབས་ལ། དེ་རང་
བཞིན་གིས་སེམས་འཚབ་ཅིག་སེས་དགོས་པ་རེད་འདུག སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་ནས་བོད་ཡིག་སྦྱོང་གི་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཡིག་ལ་རིག་
གནས་རབ་འབམས་པ་ཐོན་གི་ཡོད་པ་རེད། ཐོན་པ་དེ་དག་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་བས་ནས་འབིང་རིམ་དང་ High school ལ་
སོབ་མཁན་གི་དགེ་རྒན་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། བོད་ཡིག་ཡག་པོ་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོ་ཚུད་རྒྱུ་མེད་པའི་དགག་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ན་ཏག་
ཏག་བསད་ཀི་མི་འདུག་སྙམ། ཤེས་རིག་ལྷན་ཁང་ནས་དེ་དག་ལའང་ཚུད་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་གནང་སོང་ལ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལའང་འཁོད་བསད་འདུག དཔེ་སྟོན་ཞེ་
ན་དཔེ་བསྟན་རྒྱུ་ཡོད་པའི་དངོས་གནས་དབིན་ཇིའི་ནང་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ model school ཞེས་བརོད་ཀི་ཡོད་པས་ན། འཛམ་
བུའི་གིང་ཡོངས་ལ་སོབ་གྲྭ་ཞིག་ངོས་འཛིན་ཡོང་བར་ཆ་རེན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་མངོན་གསལ་དོད་པོ་ཞིག་
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རེད་ཐང་དེ་རེད། སོབ་ཕྲུག་ཚོ་རེད་མོ་རེད་སའི་རེད་ཐང་ཞིག་དགོས་ངེས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆ་ལ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་
གཉིས་ཀ་ལ་གུ་དོག་པོ་དང་། རེད་ཐང་མེད་པ་དང་འཛིན་གྲྭའི་ཐོག་དེ་དག་ལྕགས་ཤོག་ཡིན་པས་ཆར་པ་འབབ་དུས་ཧ་ཅང་གིས་
སྐད་ཅོར་ཆེན་པོ་དང་། དགེ་རྒན་དང་སོབ་ཕྲུག་ཚང་མར་ཆར་པ་དེ་མ་ཆད་བར་དུ་ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་
འད་ཞིག་གི་འོག་ལ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་གཞན་ལ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ཡིན་ཞེས་ངོམ་ཆོག་པ་ཞིག་གང་འད་ཡིན་ནམ་བསམ་པ་རང་
བཞིན་གིས་སེམས་འཚབ་སེ་རྒྱུ་ཞིག་རེད་འདུག དེས་ན་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་གནང་བར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 
དཔེར་ན་སེ་ལེན་ཁང་དེ་དངོས་གནས་ཀི་མཐོ་སོབ་གཅིག་བཟོས་ནའང་འགིག་གི་འདུག་བསམ་པ་འདུག སྔ་མ་ཐེངས་གཅིག་འགོ་
མྱོང་ཡོད། དེར་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་སོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཡང་ན་སོ་རྒྱུར་འགིག་གི་མེད་པ་ཡིན་ན་ད་ཆ་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་ལ་སོབ་ཕྲུག་
ཉུང་དགས་ནས་སོབ་གྲྭ་སྒོ་བརྒྱབ་རྒྱུའི་མཚམས་ལ་སེབས་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་དེ་འད་བ་འགའ་ཞིག་ཚུར་རུབ་རུབ་བཟོས་ནས་
སོབ་གྲྭ་གཅིག་ཙམ་ཞིག་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་རང་གི་ཆེད་དུ་བཏོན་ནས་བཙུགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དངོས་གནས་ཡག་པོ་ཡོང་གི་རེད་
བསམ་གི་འདུག དེ་བཞིན་སྙན་ཐོ་ལ་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དེ་སོབ་ཕྲུག་ཚོ་ཡིན་ནའང་སོབས་པ་དང་ལྡན་པ། འདོད་
བོ་ཁེངས་པ། དགེ་རྒན་ཚོས་ཀང་ཧུར་ཐག་འབད་ཐག་དངོས་གནས་ངེས་པ་བརེད་ནས་སོབ་འཁྲིད་གནང་གི་ཡོད་པ། ཕ་མ་ཚོས་
ཀང་བོད་ཡིག་དང་བོད་སྐད་དེ་ཚོ་ཡག་པོ་འདུག་གསུངས་བསད་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་པ་ཡིན་ན། དེ་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁང་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་
གྲྭ་རིམ་གིས་གངས་ཀ་མང་དུ་གཏོང་ཐུབ་ཀི་མེད་དམ་ཞེས་བསམ་པ་ཞིག་འདུག  སྔ་མ་ང་ཚོ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་ཟིན་བིས་
གནང་བའི་སྐབས་ལའང་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། དང་པོ་གཅིག་བཙུགས། དེ་ནས་དངོས་གནས་ཀི་གྲུབ་འབས་ཡག་པོ་ཞིག་སྟོན་
ནས་ཚང་མས་ཡིད་ཆེས་བརེས་པ་ཞིག་བྱུང་བའི་སྐབས་དེར་སོབ་གྲྭ་གཉིས་གསུམ་བཞི་ཡར་སར་གནང་ནས་རིམ་གིས་ད་ལྟའི་དེ་
ཚོ་མར་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་གནང་ཐབས་ཤིག་ཡོད་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཞིག་གནང་
རན་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་འདུག སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་བལྟས་ན་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་དེ་ར་སའི་གཡས་གཡོན་ཞིག་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོའི་
ཕྲུ་གུ་ལ་མ་གཏོགས། ཕི་ནས་ཚུར་ཡོང་ས་མེད་པའི་ཐུགས་འཚབ་ཅིག་བསོན་གནང་འདུག དེས་ན་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་ཕ་མ་ཚོས་
ངེས་པ་བརེད་པ་དེ་ར་རམ་ས་ལའི་གཡས་གཡོན་གཅིག་པུར་མིན་པར་ང་ཚོ་བོད་མི་གང་ས་གང་དུ་གམ་ནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། 
དེ་དག་གི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ཡིན་ནའང་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་འགོ་འདོད་ཡོད་པ་དང་འཇུག་འདོད་ཡོད་པའི་ཡོང་ས་ཞིག་ངེས་པར་དུ་བསྐྲུན་
གནང་དགོས་ཀི་འདུག་སྙམ།  
 དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་ཡིག་རྒྱུགས་དེ་དག་གི་གྲུབ་འབས་དངོས་གནས་དེང་དུས་ཀི་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཚོའི་ད་བར་འགོ་
བཞིན་པའི་སིད་བྱུས་དེའི་འོག་ལ་འགོ་མཁན་དང་། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་སེབས་པའི་སོབ་ཕྲུག་ཐོན་མཁན་དེ་
དག་བསྡུར་ཡོང་དུས། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་འོག་ནས་ཐོན་པའི་སོབ་མ་དེ་དག་གཞན་དང་མི་འད་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། གནས་
ཚད་ཡིན་ནའང་གཞན་ལས་ཡག་པ་ཡོད་པ་དང་། བསམ་བོ་ཡང་མཐོང་ཆེ་བ། གོང་དུ་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་
དེ་སྐད་ཡིག་གཅིག་པུ་འཁྲིད་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་མིན་པས་དམིགས་ཡུལ་གཞན་དེ་དག་ཀང་དངོས་སུ་དོན་ལ་སྨིན་གི་འདུག་གམ་
མི་འདུག་གཟིགས་ནས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ཁབ་བསགས་མང་བ་བ་རྒྱུ་དང་། དེ་ལ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུའི་གོམས་པ་གཅིག་གཅིག་
གཉིས་གཉིས་སོ་དགོས་པ་དེ་གནད་འགག་ཆགས་ཡོད་ལ། གདེང་ཞིག་ཀང་སེབས་ཀི་རེད་བསམ་གི་ཡོད།  
 སྙན་ཐོའ་ིནང་དགེ་རྒན་གི་ཚོགས་ཐེངས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་མིན་པར་ཁ་ཤས་ལ་མང་པོ་དང་ཁ་
ཤས་ལ་ཏགཏག་ཡོད་པ་འཁོད་གནང་འདུག དེ་ཚོགས་ཐེངས་རེར་དུས་ཡུན་དེ་སོབ་གྲྭ་འགའ་ཞིག་ལ་ཕག་ཚོད་གཅིག་དང་། 
འགའ་ཤས་ལ་སྐར་མ་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཁད་པར་གི་ཐོག་ནས་མང་ཉུང་ཆགས་ཀི་མེད་དམ་བསམ་པ་ཞིག་འདུག 
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ཡིན་ནའང་རིམ་གིས་དེ་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་བྱུང་ན་ཡག་པོ་འདུག དེ་འད་ཞིག་ལ་འཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན། རེས་སུ་གོ་སྐབས་ཞུ་
དགོས་པ་ཆགས་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
སི་འཐུས་ཤར་གིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ཤར་གིང་བསྟན་འཛིན་ཟླ་སོན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མར་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་རྒྱས་ཤིང་རྒྱས་པ་གནང་འདུག སྐུ་ལས་བསོན་པ་རང་
ཉིད་ཀིས་མཐོང་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕོགས་གཅིག་ནས་བསམ་བོ་བཏང་ན་སབས་བཅོལ་གི་གནས་བབ་ཅིག་
དང་བཙན་བོལ་གི་སིག་འཛུགས་ཤིག་རེད་ལ་འཐབ་རོད་ཅིག་གི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཡོད་བཞིན་དུ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་
ཆེའི་བཀའ་དིན་གི་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་སྐལ་པ་བཟང་པོ་རེད། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཞེས་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་པ་དང། 
དེའི་ཐོག་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་ཐུབ་པ་དང་དེའི་ཐོག་ལ་ཡང་བསར་གོས་བསྡུར་བ་ཐུབ་པ་དེ་དག་ཧ་ཅང་གིས་སྐལ་པ་བཟང་པོ་རེད། 
ང་ཚོས་མདུན་ཕོགས་སུ་འགོ་བཞིན་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ལ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་དགོས་རེད་བསམ་གི་འདུག དི་བ་དང་སྦྲགས་བསམ་
ཚུལ་ལམ་བསམ་འཆར་གཉིས་ཙམ་ཞིག་སེབས་ཀི་འདུག དང་པོ་དེ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་འགེལ་བརོད་ནང་གི་གཙོ་བོ་བོད་ཀི་
སྐད་ཡིག་གཉིས་རང་ས་འཕེར་བ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། གཉིས་པ་དེ་བོད་མི་བཟང་སོད་ལྡན་པ་ཞེས་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལའང་འདུག 
ངས་ལོ་ཆུང་བིས་པ་མཉམ་དུ་གཤིབ་དུས་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ལས་འདུག་བསམ་གི་འདུག གང་ལགས་ཞེ་ན། སིད་བྱུས་ཀི་འགེལ་
བཤད་དང་དངོས་ཡོད་ཀི་མི་ཚེ་ཉིན་རེ་བཞིན་བསལ་དུས་ལག་བསྟར་བེད་ཕོགས་ཀི་ཐོག་ལ། དཔེར་ན་ང་ཚོས་བོད་མིའི་བཟང་
སོད་ལྡན་པ་ཞེས་བརོད་དུས། གང་འད་ཞིག་ལ་འགེལ་བཤད་བསོན་གི་ཡོད་དམ། དེ་ཁ་གསལ་པོ་ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག་སྙམ། དེ་
རིང་གི་དུས་ཚོད་ཅིག་ལ་བཟང་སོད་དང་རང་ལས་གཞན་གཅེས་ཤིག་བེད་བསད་ན་རྒྱབ་ལ་ལྷག་རྒྱུ་མ་གཏོགས། མདུན་ལ་འགོ་
ཐུབ་ཀི་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེར་ཡོད་པའི་བཀའ་བོན་རྣམ་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་དང་། ང་ཚོ་ཚང་མ་རྐུབ་བཀག་འདིའི་
སྒང་ལ་སེབས་ཐུབ་པ་དེ་བཟང་སོད་རང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནམ། དེས་ན་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོར་འཁྲུག་གི་འདུག དི་བ་མང་པོ་གཏོང་གི་འདུག 
རང་ལས་གཞན་གཅེས་ལབ་བཞིན་དུ་ཁེད་རང་གོང་པོ་བ་དགོས། གཞན་ནས་གོང་ལེན་རྒྱུ་མེད་ལུགས་དེ་དག་བརོད་དུས། ཕྲུ་གུ་
ཚོས་དངོས་གནས་འཁྲུག་དུས། རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་གི་སིད་བྱུས་ཡིན་དུས། དེའི་སྒང་ལ་ཤེས་ཡོན་དང་སྦྲགས་སིད་བྱུས་དང་། དེའི་
ནང་ནས་བཟང་སོད་ལྡན་པ་ཞེས་པ་དེ་གཙོ་བོ་ཞིག་རིས་ཀི་ཡོད་དུས། འགེལ་བརོད་ཡག་པོ་དགོས་རེད་བསམ་གི་འདུག གང་
ལྟར་བཟང་པོ་བས་པ་ཡིན་ནའང་སོ་སོའ་ིདམིགས་ཡུལ་དེ་སྒྲུབ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་རྒྱབ་ལ་ལྷག་མ་བསད་པ། དེ་ལྟ་བུར་འགེལ་བརོད་
གཙང་མ་ཞིག་དགོས་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག  
 གཉིས་པ་དེ་ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཐོག་མར་དབུ་འཛུགས་དུས་ཏོག་ཙམ་སེམས་ཁྲལ་ཞིག་ལངས་སོང་། སོ་སོ་རང་ཉིད་
ཆུང་དུས་ནས་བོད་པའི་སོབ་གྲྭར་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་འགོ་མ་ཐུབ་པས་འཐུས་ཤོར་ལ་ཕིན་པའི་མི་རབས་ཤིག་ལ་ངོས་འཛིན་གི་ཡོད། 
ང་རང་ཉིད་སོབ་སྦྱོང་བེད་སར་རྒྱ་ནག་ Shanghai ནས་བུ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། མོ་རང་གིས་དབིན་ཇི་དེ་ལོ་བཅུའི་ནང་སྦྱངས་
འདུག ངས་དབིན་ཇི་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་གསུམ་ཙམ་སྦྱངས་པ་རེད་དེ། མོ་ངའི་དབིན་ཇི་ལས་ཡག་པ་འདུག དེ་གང་རེད་ཅེ་ན་སོ་སོའ་ི
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མ་སྐད་དེ་ཧ་ཐག་ཐག་ལོ་ཉེར་སུམ་གི་རིང་ལ་སྦྱངས་པ་སོང་། དབིན་སྐད་དེ་ཧ་ཅང་གི་ནན་པོ་ཇུས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་དངོས་
ཡོད་རེད། དེས་ན་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་འཆར་སང་གང་ཟིན་པ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་རེད་འདུག  
 ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་འགེལ་བཤད་གཅིག་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ལྷག་འདུག ར་བའི་ཕ་མ་ཚོར་དི་བ་དིས་ལན་གནང་བའི་
སྐབས་ལ་རེད་འདུག ཤོག་གངས་ ༥༣ དུམ་མཚམས་གཉིས་པའི་ནང་གི་ཡིག་ཕྲེང་དང་པོའ་ིནང་ཕ་སྐད་ཞེས་པ་འཁོད་འདུག མང་
ཆེ་བས་བོད་སྐད་ཅེས་བརོད་ཀི་ཡོད་ཀང་ཕ་སྐད་དེ་བེད་སོད་གནང་གི་འདུག  སྔོན་མ་ ༢༠༡༠ ལོར་དགུ་བཅུ་གསུམ་གིས་སེ་
འཁྲིད་པའི་ལོ་ལྟར་ཕི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༡ དེ་རྒྱལ་སིའི་མ་སྐད་ཀི་ཉིན་མོ་ཞེས་གཙོ་བོ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་
ཚན་རིག་ལྷན་ཚོགས་ UNESCO ཡིས་བཀོད་ཁབ་ཀི་འོག་ལ་སྲུང་རི་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། མཚམས་རེ་ང་ཚོས་ཀང་སྲུང་རི་ཞུ་ཡི་
ཡོད་པ་རེད། དེ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་པ་ཚང་མས་མ་སྐད་རེད་དེ། ང་ཚོ་གཅིག་པུ་ཕ་སྐད་རེད་འདུག ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་འགེལ་
བརོད་ནང་ལ་གང་འད་ཡོད་དམ། གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད་ན་ཡག་པོ་འདུག ཕ་སྐད་ཡིན་ན་ཕ་སྐད་རང་དང་མ་སྐད་ཡིན་ན་མ་སྐད་
རང་བེད་སོད་གཏོང་རོགས་གནང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། ཚང་མས་མ་སྐད་འབོད་དུས་ང་ཚོས་ཕ་སྐད་ཅེས་གསུངས་དགོས་
པ་གང་ཡིན་ནམ། དེས་ན་དོན་ཚན་དེ་གཉིས་ཀི་ཐོག་ལ་གསལ་ཁ་ཞིག་ཆགས་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ་
གནང་།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
དོན་དམ་པའི་ཐོག་ལ་ཕ་མ་གཉིས་ཀའི་སྐད་རེད་མ་གཏོགས། སྐད་ཡིག་དེ་ཕ་མ་གང་རུང་གཅིག་ལ་བདག་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། དཔལ་
ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག  
 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རིང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་རྟོག་ཞིབ་གནང་བའི་གྲུབ་དོན་སྙིང་པོའ་ིསྐོར་བགོ་གེང་གནང་གི་
ཡོད་པས། ཐོག་མར་སྙན་ཐོ་དེའི་ཐོག་ལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་དུས་ཚོད་བཏང་བ་རེད། དེ་དག་ལ་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་གིས་
བསོན་གནང་བ་ཏན་ཏན་རེད། མང་པོ་ཞིག་གིས་སི་ཚོགས་ནང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འདིའི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་དམ་
དགོངས་མཁན་ཡོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག དེར་བརྟེན་གནད་དོན་འགའ་ཞིག་གི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་པ་འདུག་སྟེ་
དང་པོར་ཁོང་རྣམ་པས་སྐུ་ལས་བསོན་པར་ཐུགས་རེ་ཞེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། གང་ཡིན་ལགས་ན་ཐོག་མར་ཤེས་རིག་ལ་རྟོག་ཞིབ་
གནང་བའི་སྐབས་ནས་ལོ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཡིག་ཆ་དགོས་ཀི་འདུག་གསུངས་རེས་ ༢༠༠༥།༢༠༠༦ དེ་དུས་ཀི་ཡིག་ཆ་དགོས་ཀི་
འདུག་གསུངས་ནས་ང་ཚོ་ཏོག་ཙམ་དངངས་སྐྲག་ཡོད་པ་འད་ཞིག་བྱུང་། ལས་བེད་མང་པོ་ཞིག་འགྱུར་བ་ཕིན་པ་དང་། སྐབས་དེའི་
ཡིག་ཆ་རིང་པ་དེ་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་གང་དུ་ཡོད་མེད་སྟོན་རྒྱུ་མེད་པར་དུས་ཚོད་ཀང་གང་ཙམ་ཞིག་བཏང་བ་རེད། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་
དེ་མ་འོངས་འགོ་ཕོགས་གང་འད་ཞིག་འདུག ད་ལྟའི་འདིར་སོན་གང་འདུག་གམ་དེ་དག་སྒང་ལ་ཐུགས་ཞིབ་གནང་ཐུབ་ན་མ་འོངས་
ཀི་ལམ་སྟོན་ལ་ཕན་ན་ཡག་པོ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་ནས་དེ་དུས་དན་སོང་། ད་ཆ་ ༢༠༠༥་༌༌༠༦ ནས་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་དག་
གེང་ཡོང་དུས་སོ་སོ་ཡིན་ཡང་དེ་སྔ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་དང་དགེ་མཚན་ཡང་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞེས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།  
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 གཉིས་པ་དེར་མང་ཚོགས་ཀི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་ལག་ལེན་བེད་ཕོགས་ཀི་སྐོར་ལ་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་
ཡོད་བསད་པ། མ་གཞི་ནས་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལའང་ཐོན་ཡོང་གི་འདུག་ལ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་
གནང་བའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ནའང་འད། ད་ལྟ་ངས་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་འགན་འཁེར་བའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ནའང་འད། ལག་ལེན་དུ་
ཏག་ཏག་ཅིག་མི་འགོ་བའི་བསམ་ཚུལ་ཡོད། དེར་ངས་བལྟས་པའི་སྐབས་སུ་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་དང་། ཡང་སྒོས་སུ་
མང་ཚོགས་ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དེ་གསོན་པོར་གནས་བསད་ཡོད་པ། དེ་ལག་བསྟར་འགོ་བསད་ཀི་ཡོད་པ། འགོ་བ་དེའང་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཆ་ཚང་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག་སྙམ། དེར་བརྟེན་སྔོན་མ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་པའི་སྐབས་
སུ་ཁག་ཅིག་ནས་དི་བ་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་སྙམ་པ་བྱུང་ཡོད། ངའི་བསམ་ཚུལ་ལ་གང་ཡིན་པ་དེ་འདོན་ཡོང་རྒྱུ་རེད། དེ་ཧ་
ཅང་གི་ཡག་པོ་ཡོང་གི་རེད་དན་མྱོང་། དེས་ན་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་གསུངས་པའི་དགོངས་ཚུལ་དེ་དག་ཡི་
གེ་ཀོག་ཀོག་ཐོག་ལ་ཡོད་གསུངས་པ་མ་གཏོགས། དེ་འབི་སྟངས་ཀོག་ཀོག་ལས་བསམ་ཚུལ་དང་པོ་དང་ཤག་བས་ནས་བཏོན་
གནང་བ་བྱུང་འདུག ངས་བསར་དུ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་ནས། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་གི་ནང་ལ་གལ་ཆེ་ཤོས་
ཤིག་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད། ར་བའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་ནང་ལ་དོན་ཚན་ ༡༥ ཡོད་པ་རེད། ཤོག་གངས་ཀང་ ༡༥ 
ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ལ་དངོས་སུ་ལག་ལེན་ལ་བསམ་བོ་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་ལ་དོན་ཚན་ ༦ 
དང་ ༧།༨།༩།༡༡།༡༣ བཅས་དེ་དག་ཡོད། དེ་དག་ལ་མར་ཞིབ་བསྡུར་ཞིག་གནང་བ་ཡིན་ན་གང་བས་འདུག་གམ། གང་བས་མི་
འདུག་གམ། ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དེ་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་ ༢༠༡༢ ཀི་ལོར་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་
དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་ཁྲི་ཟུར་གི་ཐོག་ནས་འགན་འཁུར་བཞེས་ནས་འགོ་ཞིག་བཙུགས་གནང་ཡོད།  
 གཉིས་པ་དེ་བསབ་གཞི་ར་འཛིན་དེ་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་རེད། དེ་ལེགས་པར་གྲུབ་རེས་ད་ལྟ་སྙན་ཐོའ ་ིནང་
གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གི་གཟིགས་རྒྱུ་ཡོད། དེ་ཡན་ ༩ དང་ ༡༠།༡༡།༡༢ དེ་དག་བཟོ་བཞིན་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད། དེ་
ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་ནང་ལ་བས་ན་འཛིན་གྲྭ་བརྒྱད་པའི་བར་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བ་དགོས་ཡོད་ཅེས་
བཀའ་གནང་ཡོད། དེས་ན་དེའི་ཐོག་ལ་འགོ་བཞིན་པ་དང་། དེ་ནས་གལ་ཆེ་བ་ཀློག་དེབ་དེའང་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་བར་དུ། གོང་དུ་སྙན་
ཐོར་ཐོན་པ་ནང་བཞིན་སྔ་མ་ཕེད་ཀ་བོད་ཁིམ་དང་། ཕེད་ཀ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་བས་ཡོད་པ་དེ་འད་མིན་པར་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་རང་ནས་འགན་ཆ་ཚང་བཞེས་དང་བཞེས་མུས་དེ་ལྟར་ལགས། དོན་ཚན་ ༡༡ དང་ ༦ པའི་ཕེད་ཀ་ཡོངས་སུ་རོགས་
པ་དེ་དགེ་རྒན་སྒང་ལ་ཡོད་པས་དགེ་རྒན་དེ་དངོས་གནས་ཀི་སོག་ཤིང་འད་པོ་རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པས་བཟོ་
སྐྲུན་གི་ཆེད་དུ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ ༢༠༡༢ ལོར་སྦུན་ཏར་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་སོབ་ཁང་དེ་ཉིད་གསར་དུ་བཙུགས་པ་རེད། 
གནས་ཚུལ་ཕྲན་བུས་རེན་པས་༌༌༌༌༌༌༌ ཝཱརཱཎསིར་སོབ་སྦྱོང་བེད་མུས་རེད་མ་གཏོགས། འོས་སྦྱོང་གི་ཆེད་དུ་དངོས་སུ་བཙུགས་པ་
རེད། ལག་ལེན་ཡང་འགོ་མུས་ཡིན་ལ། སོབ་གཉེར་བ་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཐེངས་དང་པོ་ ༢༠༡༢ ལོར་འཛུགས་པ་དེ་རེས་ལོར་
འཐོན་ཡོང་གི་ཡོད། དེས་ན་དགེ་རྒན་ ༤༧ འདོན་ཡོང་གི་ཡོད། ལོ་བཞི་ཙམ་ཞིག་དེའི་སྒང་ལ་འགོར་བ་རེད། ད་ཕན་ལོ་གཅིག་
བས་པའི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གཉིས་ཐོན་ནས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་དགེ་རྒན་གི་ཐོག་ལ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་རིས་ཀི་ཡོད།  
གཅིག་དེ་དགེ་རྒན་ཁད་ལས་པ་དང་། ན་ནིང་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་གསེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། གཉིས་ནས་དགེ་རྒན་རང་གི་ཤེས་ཚད་ཀི་
སྒང་ལ་ད་གིན་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལའང་གསལ་ཡོད། དེའི་སྒང་ལ་ཤུགས་ཤིག་རྒྱག་གི་ཡོད། གསུམ་པ་དགེ་རྒན་གི་ཀུན་སོང་དང་ལྷག་
བསམ་གི་ཐོག་གང་ཐུབ་སེལ་རྒྱུ། དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པ་གསུམ་ཙམ་བེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དགེ་རྒན་ལ་  ཤེས་ཚད་མེད་ན་
འགིག་གི་མི་འདུག ཤེས་ཚད་གོང་དུ་སེལ་དགོས་ཀི་འདུག  
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 གཉིས་པ་ཤེས་ཚད་ཡོད་ནའང་སོབ་འཁྲིད་བེད་སྟངས་དེ་མ་ཤེས་པ་དེས་ཀང་འགིག་གི་མི་འདུག  གསུམ་པ་དེར་མིའི་
ལྷག་བསམ་སེམས་ཤུགས་ཀི་ཐོག་ལ་ཡང་ནས་བསར་དུ་སར་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་མར་ཆག་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་འད་མང་་པོ་ཡོད་དུས། ཕི་ཟླ་ 
༦ པའི་ནང་ལ་༸སྐུ་མདུན་གིས་སོབ་གྲྭའི་ཕྲུ་གུར་ནང་ཆོས་ངོ་སོད་གནང་སྐབས་དམིགས་བསལ་གིས་བཀའ་འཁྲོལ་ཞུས་ནས་
གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་ ༢༥༠ ཙམ་ཞིག་ཆེད་མངགས་གདན་ཞུ་བས་ནས་ཁོང་ཚོར་སྐུ་མདུན་གི་གསུང་ཆོས་དང་མཉམ་དུ་
ཟུར་དུ་ཟབ་སྦྱོང་དང་བཅས་གོ་སིག་ཞུས་པ་ཡིན། དེས་ན་དགེ་རྒན་གི་ཆེད་ལས་ཀི་ཐོག་དང་ཟབ་སྦྱོང་ལ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་རིས་
བསད་ཀི་ཡོད། རིགས་ལམ་ཡང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་ནང་ལ་གལ་ཆེན་པོར་ངོས་འཛིན་གིས་མགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་ཡོད། དེ་
བཞིན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་བཀའ་སོབ་མང་པོ་གནང་ཡོད་། ངས་བསར་དུ་ཞུ་མི་དགོས་པ་དང་། དེའི་ཐོག་
ཤུགས་ཧ་ཅང་གིས་རྒྱག་བཞིན་ཡོད། སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་ནང་ལ་རིགས་ལམ་གི་ར་བ་དེ་རོབ་ཙམ་ཚུགས་ཡོད་བསམ་བསམ་
ཞིག་དང་། ཚུགས་ཡོད་ཟེར་ནའང་མ་འགིག་པ་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ཆོས་དགེ་རྣམ་པ་ཚོས་སྐུ་ལས་བསོན་
གི་ཡོད་པ་དེའི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དིན་ལ་བརྟེན་ནས་རེད།  
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པའི་དགོངས་འཆར་ནང་ལའང་ཕེབས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལ་ངས་ཀང་གལ་ཆེར་
མཐོང་གི་ཡོད། དེར་ངས་འགེལ་བཤད་ཅིག་ཀང་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་ལ། གཞི་རིམ་འོག་མའི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་གང་བ་རྒྱུ་ཡིན་པ། ང་
འདིར་སེབས་ནས་ལོ་བཞི་ཙམ་ཕིན་སོང་། དེས་ན་ལོ་བཞིའི་ནང་ལ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་བཀའ་བོན་གནང་བའི་
སྐབས་ནས་མཁས་པའི་སོབ་སྟོན་པ་གདན་འདེན་ཞུས་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཉམས་ཞིབ་བེད་ཆེད་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཤེས་ཡོན་འགན་
འཛིན་ཆེད་མངགས་བཏང་བ་རེད་ལ། སོབ་སི་ཚོའང་ཡར་གདན་འདེན་ཞུས་ཏེ་ཚོགས་པ་དང་འབེལ་བ་མང་པོ་བས་པ་རེད། མཐའ་
མའི་བསོམས་ལྟ་བུ་ཞིག་གང་རྟོགས་སོང་ཞུས་ན། གཞི་རིམ་འོག་མར་དངོས་གནས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཧ་ཅང་
གལ་ཆེན་པོས་དགོངས་འཆར་བཏོན་པ་རེད། གཞི་རིམ་འོག་མ་དེར་ཤུགས་ཤིག་བརྒྱབས་པ་ཡིན་ན། ཁང་པ་ལྟ་བུའི་རིག་རྨང་དེ་
འདིང་ཐུབ་པ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་སོབ་སྟོན་ཕེབས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་དེའི་སྒང་ལ་ལོ་གཉིས་གསུམ་གི་རིང་དེ་ག་རང་ལ་
ཤུགས་རྒྱག་གི་ཡིན་ཞེས་དོན་ཚན་གཅིག་དེ་ཡིན།  
 གཉིས་པ་དེ་དགེ་རྒན་གི་སྐོར་ལ་རེད། ད་གིན་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་རེད། གཞི་རིམ་འོག་མའི་ནང་ལ་གང་བེད་ཀི་ཡོད་དམ་
ཞེ་ན། ངས་ནམ་རྒྱུན་གི་ལྟ་སྟངས་ཤིག་ལ་ང་ཚོ་ ༡༩༨༠ ག་གངས་ནས་བས་ནས་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར་བོད་ཡིག་གི་བརྒྱུད་ལམ་
ནས་སོབ་ཁྲིད་ཆ་ཚང་བེད་རྒྱུར་འགོ་བཙུགས་པ་རེད། དེ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་གཞི་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཆགས་
ཡོད། ཡིན་ནའང་ལག་བསྟར་གི་སྒང་ལ། གང་ལྟར་ཨིན་ཇི་ཕར་ཕུད་པའི་ཆ་ཚང་བོད་སྐད་ནང་ལ་སོབ་ཀི་ཡོད་ཀང་བོད་པའི་ཕྲུ་གུ་
ཚོ་བོད་ཡིག་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་གོ་རྒྱུ་མེད། དེར་ཏན་ཏན་སོན་ཞིག་ཤོར་བསད་ཀི་ཡོད་པ་འད་བསམ་པའི་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་
ཐུབ་སོང་། གཞི་རིམ་འོག་མར་གང་ཞིག་བ་དགོས་ཀི་འདུག་གམ་ཞེས་མར་རད་གཅོད་བས་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ། སྔོན་འགོར་ཁྲིད་
ཆས་དེ་ཚོ་རེད། དེ་བཞིན་དགེ་རྒན་ཚོ་ལ་ཟབ་སྦྱོང་སོབ་འཁྲིད་བེད་སྟངས་ནམ་རྒྱུན་དང་མི་འད་བ་སྒྲུང་གི་ལམ་ནས་སོད་སྟངས་
དང་། བིས་པའི་ཀློག་རལ་གི་ལས་འཆར་ཞིག་སེལ་བ་རེད་ལ། སེལ་དགོས་པ་དེའང་རྒྱ་གར་གི་ནང་ལ་སྐད་གགས་ཆེན་པོ་ཡོད་
བསད་པའི་སིད་འཛིན་གི་རྟགས་མ་ཐོབ་པ་བསད་མཁན་གི་ Professor དེ་འདའི་འགམ་ནས་ཀང་ལམ་སྟོན་ཞུས་ནས། བིས་
པའི་ཀློག་རལ་དེའི་ཆེད་ལས་འཆར་དེ་སོབ་གྲྭ་ཆ་ཚང་ནང་ལ་འགོ་བཞིན་པ་ཆགས་བསད་ཀི་ཡོད། དེའི་གོང་ལ་ད་བར་ཟབ་སྦྱོང་དེ་
གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་ ༢༧༠ ཙམ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད། དེའི་ནང་ཕྲུ་གུར་སོབ་སྦྱོང་སོད་སྟངས་རང་གི་ཐོག་ནས་འགྱུར་
བ་འགོ་རྒྱུ། ཟབ་སྦྱོང་སོད་ཀིན་སོད་ཀིན་ལ་དེ་སྔ་ཕན་ཆད་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ནང་ཕེབས་མ་ཐུབ་མཁན་གི་རྒན་ལགས་དེ་ཚོས་གསུངས་
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སྐབས། ངས་ལོ་མང་པོ་ཞིག་ཕྲུ་གུར་སོབ་སྦྱོང་སོད་སྟངས་མ་ཤེས་འདུག་བསམ་པ་དན་གི་འདུག་ཅེས་པའང་བྱུང་ཡོད། དེ་དག་
ཁྲོད་ལ་ཤུགས་རྒྱག་མུས་ཡིན། གཉིས་པ་དེ་ལ་ཕྲུ་གུར་ལྷག་པར་དུ་འཛིན་རིམ་ལྔ་པའི་བར་དུ་བོད་ཡིག་གི་ལམ་རེད། བོད་ཡིག་གི་
ཐོག་ནས་ཡིན་དུས་ཕྲུ་གུར་བིས་པའི་སྒྲུང་དེབ་དེ་ཧ་ཅང་གི་དཀོན་པོ་དང་། དེབ་ཀློག་དགོས་རེད་ལབ་དུས་མང་ཆེ་བས་རང་ཉིད་
ཀི་སོབ་དེབ་བཀླགས་པ་ཙམ་ཞིག་ལས། ར་ས་བོད་ཁིམ་དང་སྃ་བོ་ཊ། དཔེ་མཛོད། དེ་བཞིན་སྒེར་གི་སྒྲུང་དེབ་ཤེས་རིག་ནས་ཡིན་
ནའང་སྒྲུང་དེབ་དེ་འད་བཏོན་ཡོད་རེད། ཕོགས་བསོམས་པ་ཡིན་ན་བརྒྱའམ་ཉིས་བརྒྱ་ཞིག་ལས་མི་འདུག དེས་ཉུང་ཉུང་ཡོད་དུས་
དེའི་སྒང་ལ་ཤུགས་ཤིག་བརྒྱབས་ནས་སྒྲུང་དེབ་མང་ཙམ་བཏོན་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཕྲུ་གུས་བེད་སོད་མང་ཙམ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོང་གི་
འདུག་ཅེས་དང་། དེས་ན་ཕྲུ་གུས་བེད་སོད་མང་ཙམ་གཏོང་བར་སྒྲུང་འབི་མཁན་མང་ཙམ་དགོས་ཀི་འདུག སྒྲུང་འབི་རྒྱུ་དེའང་ལས་
ས་པོ་མིན་ཏེ་སྒྲུང་འབི་མཁན་རང་ལའང་དམིགས་བསལ་གི་སོབ་སྦྱོང་སད་ནས་ཕྲུ་གུའི་བོ་དང་འཚམས་པ། ཕྲུ་གུའི་སེམས་ཁམས་
དང་ཕྲུ་གུའི་གནས་ཚད་དང་འཚམས་པའི་ཚིག་བེད་སོད་བཏང་སྟེ་འབི་དགོས་པ་ཤིག་འདུག ང་ཚོ་བོད་ཡིག་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རོམ་
རིགས་འབི་མཁན་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཕྲུ་གུའི་སྒྲུང་དང་དེབ་འབི་རྒྱུ་དེ་དམིགས་བསལ་གི་ཁད་ཆོས་ལྡན་པ་དགོས་འདུག གང་ལྟར་
ཡིག་རྒྱུགས་བཏང་ནས་ཕལ་ཆེར་མི་གངས་ ༡༣ ཙམ་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་ལྔའམ་བདུན་ཙམ་ཞིག་ཕུལ་ཟིན། ཕུལ་བ་དེའང་རྒྱ་གར་ 
Delhi University ནས་ professor ཕེབས་ནས་ཕྲུ་གུའི་སྒྲུང་འབི་སྟངས་ཡན་ཆད་སྐོར་ཕུལ་བ་རེད། དེས་མ་འོངས་པ་ལ་
མ་ར་བརྟན་པོ་ཞིག་དང་། ད་ལྟ་བིས་པ་དེ་བརྒྱུད་ནས་དེབ་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་ཞིག་སང་གནང་འདོན་སེལ་བ་རྒྱུ་སྙན་ཐོའ་ིནང་གསལ་
བ་ནང་བཞིན་རེད། ད་ལྟ་རི་མོ་འབི་མཁན་མ་རག་པར་ལྷག་པ་ལས་མགོགས་མྱུར་འཐོན་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད། བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་དེ་ཐོན་
པ་དང་མཉམ་དུ་མུ་མཐུད་ནས་འབི་ཐུབ་མཁན་ཞིག་བྱུང་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་ཆུའི་རྒྱུན་ལྟ་བུ་ཞིག་འཛིན་ཐུབ་པ་ཞིག་ཆགས་ས་རེད། 
དེ་འདའི་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་ཕུལ་བསད་ཡོད། བིས་སྒྲུང་ཁག་ཅིག་བསྒྱུར་བ་དང་། བསྒྱུར་སྟངས་དེའི་ཐོག་ལའང་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་
གསུམ་ཙམ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད། ནམ་རྒྱུན་ཡིག་སྒྱུར་གི་ཕག་ལས་གནང་མཁན་དྲུག་བདུན་ཙམ་ཞིག་ལ་ཆེད་མངགས་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་
བ་རེད། དེ་དག་གསོ་སོང་བ་རྒྱུར་ཁོང་རང་ཚོར་བཀའ་དིས་ཞུས་པ་ཡིན། སྒྱུར་སྐབས་ཀི་དཀའ་ལས་ཁག་ཤོས་གང་འདུག་ཅེས་
དིས་དུས་ཚིག་ལས་ས་ཤོས་རེད་རྒྱུ་དེ་རེད་ཟེར། དེས་ན་ཁོ་རང་ལ་རྣམ་དཔོད་དང་ཉམས་མྱོང་མང་པོ་ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག ངས་
ཞུས་དགོས་དོན་ནི་མི་ས་དེ་དག་གསོ་སོང་བས་པ་དེ་བརྒྱུད་ནས་མ་འོངས་པར་ཕྲུ་གུར་སྒྲུང་དེབ་བཀླག་རྒྱུ་དེ་དག་འཕོང་པ་མེད་པ་
ཞིག་ཕུལ་ཐུབ་པའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་འད་ཞིག་ཡིན་པས་རེད།  
 ད་ལྟའི་ལས་འཆར་དེའི་ཁོངས་སུ་སོབ་གྲྭ་ ༤༠ ཞེ་གངས་ཤིག་གི་ནང་ལ་གཞི་རིམ་འོག་མའི་འཛིན་ཁང་ ༡༩༣ དེའི་ནང་
ལ་ class room reading corner ཞེས་འཛིན་ཁང་ནང་ལ་དེབ་བཀླག་རྒྱུ་ཟུར་དུ་བཅད་ནས་དེབ་གཞག་ས་ཆ་ཚང་ཞིག་
བཟོ་རྒྱུར་འདི་ནས་མར་ང་ཚོས་འཆར་གཞི་ཕུལ། འགོ་སོང་ཡང་ཕུལ། དེའི་ནང་ཕྲུ་གུར་དེབ་ ༥༠༠ ཙམ་ཞིག་མཁོ་སྒྲུབ་བས་ནས་
ཕུལ་རྒྱུ་དང་། དེ་སེབས་པ་དང་མཉམ་དུ་དེའི་སོབ་སྦྱོང་སོད་སྟངས་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་ཕུལ་ཡོད། ཕྲུ་གུར་དབིན་ཇི་ལྟར་སེབས་
པར་གང་བ་དགོས་པ། དེ་དག་ཕོགས་གཅིག་ནས་ཟབ་སྦྱོང་སད། གཉིས་ནས་དགོས་མཁོ་བསྐྲུན་རྒྱུའི་འབད་བརོན་ལྟ་བུ་བེད་ཀི་
ཡོད། དེ་ཆ་ཚང་གཞི་རིམ་ནས་ཕྲུ་གུར་སོབ་སྦྱོང་དང་། བོད་ཡིག་གི་ཐོག་ལ་ཤུགས་སོན་སེབས་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བས་པ་རོབ་
ཙམ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཀློག་རྒྱུའི་གོམས་གཤིས་འཇོག་ཐབས་བ་རྒྱུ་དེ་དཔེ་མཛོད་ཀི་ལས་འགན་ཧ་ཅང་གི་
གལ་ཆེན་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག དེས་ན་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་དཔེ་མཛོད་ཀི་ནང་ལ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་ཞིབ་གནང་བ་བྱུང་ཡོད་པ་ཡིན་
ན། སོབ་གྲྭ་མང་པོའ་ིནང་ལ་དེབ་ཁྲ་ཆིག་གེར་བསིགས་ནས་ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་གི་མཁས་པ་གདན་དངས་ནས་བལྟ་བར་བཏང་དུས། 
སོབ་གྲྭའི་དཔེ་མཛོད་ཀི་བེད་སྟངས་དེར་གསར་བརེ་བ་དགོས་ཞེས་སྙན་ཐོ་ཕུལ་ཡོད། ཁེད་ཚོས་ཕན་མི་ཐོགས་པའི་དེབ་མང་ཞིག་
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བསིགས་ནས་འདུག་ཅེས་གསུངས་ཡོད། སོབ་གྲྭ་འགའ་ཞིག་ནང་གསོག་སྒར་ལྟ་བུར་ལྕགས་སྒམ་ནང་ལ་བསིགས་ནས་སྒོ་ལྕགས་
རང་བརྒྱབས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་དེའི་ལེའུ་དེ་ལོགས་བཀར་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་སོབ་གྲྭ་མང་པོའ་ིནང་དཀའ་ངལ་འདུག  དཔེ་
མཛོད་ཀི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོས་ཕྲུ་གུའི་སོབ་སྦྱོང་དེབ་བཀླག་རྒྱུའི་དབིངས་དེ་བསྐྲུན་ཐུབ་པའི་འགན་འཁུར་དེ་ཡོད་རེད། དེ་
བསྐྲུན་ཤེས་ཀི་མི་འདུག་པས་དེར་ཡང་ཟབ་སྦྱོང་སད་ཡོད་ལ་རྒྱ་གར་གི་མཁས་པ་གཉིས་དང་དཔེ་མཛོད་ཀི་འགན་འཁེར་མཁན་ 
༣༠ སོ་གངས་ཤིག་ཡོད། རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཞིབ་འཇུག་བས་ནས་སོབ་འཇུག་བེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དགེ་རྒན་གི་སྐོར་དེ་གོང་དུ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་རོབ་ཙམ་གསལ་བ་ནང་བཞིན་རེད། དགེ་རྒན་གི་ཤེས་ཚད་ལ་དཀའ་ངལ་
སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་ཞིབ་ཕྲ་གསལ་འདུག ཤེས་ཚད་དེ་ BA དང་ MA གང་ཡིན་རུང་རང་གི་སོབ་ཚན་སྐད་ཡིག་གཞན་གི་སྒང་ལ་
བསབས། ད་ལྟ་བོད་ཡིག་ནང་བསབ་དགོས་དུས་བོད་ཡིག་སྒང་ཕིན། བོད་ཡིག་གི་གནས་ཚད་དེ་འཛིན་རིམ་ ༡༢ མ་གཏོགས་
མེད་པ་མ་ཟད་དེའང་ཧ་ཐག་ཐག་ཅིག་མེད་པ་མང་པོ་འདུག དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་རེད། དེར་ཞིབ་ཕྲའི་
སོབ་སྦྱོང་སོད་ཀི་ཡོད། འཆར་གཞི་དེ་ཡག་པོ་འདུག་ཅེས་དགེ་རྒན་རྣམ་པས་དགའ་མོ་བེད་ཀི་འདུག 
 ད་ལོ་ཕ་མའི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་ཚོགས་པའི་སྐབས་དེར་ཟབ་སྦྱོང་ཡང་ཕུལ་ཡོད། མུ་མཐུད་ནས་ཕ་མས་ཀང་འགན་
འཁུར་མཉམ་དུ་ལེན་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་འདུག ད་དུང་མཇུག་སོན་གནང་རྒྱུ་ཡིན། གོང་དུ་ཞུས་པ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན།  
གཞི་རིམ་འོག་མར་འགོ་སོང་ཤུགས་ཆེན་པོ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་བཀའ་འདི་གནང་བ་དང་
གཅིག་པ་རེད། ཇི་ལྟར་ལགས་ན། དགེ་རྒན་ ༢༧༠ ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་བ་རེད། དགེ་རྒན་ཁད་ལས་ཀི་ཟབ་སྦྱོང་གཞན་པ་འགིག་
འགོ་ཡི་ཡོད། དགེ་རྒན་རེ་ཟུང་ནས་ཟབ་སྦྱོང་གཉིས་ཙམ་འགོ་དགོས་པ་དང་། འཁྲིད་ཆས་ཀི་ཐོག་ལ་དཀའ་ངལ་དེ།  སྔོན་འགོའ་ི
སོབ་གྲྭའི་འཁྲིད་ཆས་དེ་རྒྱ་གར་གི་ company ཚོང་འབེལ་སེ་ཚན་གི་ནང་ལ་ཉོས་ཆོག་ཆོག་མེད། གང་ལགས་ཤེ་ན། དེ་བོད་
ཡིག་ནང་ལ་ཡོད་པ་ང་ཚོས་བཟོས་དགོས་འདུག ད་ལྟ་དྷ་སྟེང་བོད་ཁིམ་ནས་བཟོ་གནང་གི་ཡོད། ན་ནིང་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་
སོབ་གྲྭ་ ༣༣ རིས་ལེན་ཞུ་བའི་སྐབས་སུ་སྔོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་སོ་པོ་རེད། ཁོང་ཚོར་འཁྲིད་ཆས་ཚད་ལྡན་
བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ order ཞུས་ནས་ཕལ་ཆེར་ལོ་གཅིག་མིན་ཙམ་འགོར་སོང་། སོབ་གྲྭ་ ༣༣ ལ་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་
ཁག་མི་འདུག་བཟོས་དགོས་པས་ཡིན། སོབ་གྲྭ་ ༣༣ ཆ་ཚང་ལ་ཕུལ། དེ་དང་ལྷན་དུ་བོད་ཁིམ་སྔོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭའི་ཐོག་ལ་ 
Montessori ལམ་ལུགས་དེ་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་རེད། ཆེད་ལས་དགེ་རྒན་གཉིས་གདན་འདེན་ཞུས་ནས་སོབ་སྦྱོང་ཕུལ་ཡོད། 
བདུན་ཕྲག་གཉིས་དང་གསུམ་གི་རིང་ལ་ཕུལ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་འགོ་བཞིན་ཡོད། འཁྲིད་ཆས་ཀི་ཟབ་སྦྱོང་དེ་ཚོར་འགོ་སོང་
ཡག་པོ་འགོ་ཡི་འདུག སི་ཡོངས་ཀི་མཐུན་རེན་དེ་ཚོ་ཞིབ་འཇུག་གནང་བར་ཕེབས་མཁན་དེ་ཚོས་གཟིགས་ཡོད། ང་རང་ལོ་ ༡༢ 
རེས་སུ་ཚུར་སེབས་པའི་སྐབས་ལ་བལྟས་དུས་སི་ཡོངས་ཀི་ཆ་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀིན་གིས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་  
infrastructure སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་དགོས་མཁོ་འཛིན་ཁང་ལ་སོགས་པ་གང་ཡག་ཡག་འདུག རྒྱས་སོད་བ་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མི་
འདུག དེས་ན་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ནང་གི་སོབ་སྦྱོང་གི་དོན་དུ་འཁྲིད་ཆས་དང་ཡོ་ཆས་གང་ཕུལ་དགོས་ནའང་། smart class 
སོགས་པ་སོབ་སྦྱོང་རང་གི་སྒང་ལ་ཤུགས་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེ་བ་མཐོང་སོང་། མང་པོ་ཞིག་གི་དགོངས་ཚུལ་ལ་ US ནས་དངུལ་
ཧ་ཅང་མང་པོ་རག་པ་དེ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་སྒང་ལ་ག་ཚོད་འགོ་ཡི་ཡོད་མེད་སྐོར་ལ་དགོངས་ཚུལ་ཕེབས་ཀི་འདུག དཔེ་ཆུང་
ངུ་ཞིག་ཞུ་ན་ Dollar ས་ཡ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ ༦༣༤,༦༩༤ དགེ་རྒན་རང་གི་སྒང་ལ་བཏང་ཡོད། བརྒྱ་ཆ་ ༣༠ ཙམ་དགེ་
རྒན་རང་ལ་བཏང་ཡོད། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ནང་གི་སོག་ར་ལྟ་བུ་དགེ་རྒན་རེད། དེ་འད་ཕུལ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། Canada ཡི་
རོགས་ཚོགས་ཀི་ནང་ནས་ཤེས་ཡོན་གི་ལས་འཆར་ལ་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕོགས་དེ་དགོས་ཀི་ཡོད་ཅེས་སྐབས་དེར་
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སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ནས། སམ་བོ་ཊའི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་ནི་བརོད་མེད་རེད། དངོས་གཞི་
ལག་ལེན་བསྟར་ཡོང་དུས་ག་ཚོད་ཅིག་ཚགས་ཚུད་ཡོང་གི་འདུག་གམ་ཞེས་པ་དེ་གནས་ཚུལ་གཅིག་རེད། ལག་ལེན་རང་བསྟར་
གི་འདུག་གམ་མི་འདུག་ཅེས་པ་དེ་གཉིས་པ་རེད། དེ་སྔ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་རང་ལ་འགན་བསྐུར་ཡོད་ས་རེད། ལག་ལེན་བསྟར་གི་
ཡོད་ས་མ་རེད་ཅེས་པ་དེ་དག་ལ་གཙང་མ་ཞིག་ཆགས་སོང་སྙམ། ངའང་དེའི་སྒང་ལ་དགའ་པོ་བྱུང་། གང་ལགས་ཞེ་ན། རང་ཉིད་
ལ་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་གི་འགན་ཡོད་པས་ ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་གཤེད་མ་ཟེར་བ་དང་། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་མེད་པ་བཟོ་ཕིར་
ཨ་རི་ནས་སེབས་པ་རེད་ཟེར་བ་མང་པོ་ད་ལམ་བརྒྱུད་ནས་བཤད་ཀི་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་རྒྱུན་ལས་ནས་ཀང་དེ་འདའི་དི་བ་ཕེབས་
པའི་སྐབས་དེར། ཚགས་པར་ནང་ཡོད་པ་དེའི་བིས་མཁན་མི་རག་གི་མི་འདུག་པས་ངོས་ལེན་གང་ཡང་བས་མེད། དེ་མིན་སི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ལ་འགན་འཁེར་དགོས་རེད། དེའི་སྒང་ལ་བཀའ་འདི་གང་གནང་བ་ཡིན་ནའང་ལན་གསལ་པོ་ཞུ་དང་ཞུ་
ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་ཕོགས་གཅིག་གི་གནས་ཚུལ་རེད།  
 གཉིས་པ་དེ་ལ། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་གནང་བའི་སྐབས་ལ་དེ་འད་པོའ་ིདི་བ་མང་པོ་
ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། སོན་བརོད་དེ་བཞིན་འདུག སིད་སོང་ནི་སོ་སོའ་ིཕྲུ་གུ་ཨ་རི་ནས་སྐད་བཏང་ནས་སོབ་གྲྭ་འདིའི་ནང་ལ་འཇུག་
གི་ཡོད་པ་དེས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་གསལ་པོ་རེད། དངོས་གནས་དང་གནས་དེ་འད་ཞིག་རེད། དེའི་
སྙན་ཐོའ་ིནང་ཕ་མའི་བསམ་ཚུལ་ཡང་ཡོད་པ་འད། དེར་ངས་བསམ་ཚུལ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་ནས་གནས་
ཚུལ་གང་ཞིག་ལ་རེས་སུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་བཀའ་འདི་གནང་རྒྱུ་དང་། དེ་སྐབས་ཞིག་ལ་འགེལ་བཤད་ཞུས་ན་བསམ་པ་
བྱུང་། ཕི་རྒྱལ་ཁག་ལ་སོབ་སྦྱོང་ཆེད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་དགེ་རྒན་གི་ཆེད་གཏོང་སའི་ས་མིག་ཟུར་འདོན་བས་པ་དགེ་རྒན་ལ་ཆེ་མཐོང་
ཏག་ཏག་མི་འདུག་གསུངས་སོང་། དེར་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་ནས་དེ་འད་ཞིག་འདུག (ད་ལན་གོ་སྐབས་ཕུལ་བའི་གྷོ་པལ་པུར་
བོད་ཁིམ་གི་དགེ་རྒན་དེ་ཉིད་ཤེས་རིག་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་ཆེད་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་བའི་ཁོངས་ཡིན་མི་འདུག་པ་དང་། 
དགེ་རྒན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཆེད་ལས་བེད་ལ་ས་མིག་ཟུར་བཅད་གནང་བ་དེ་བཞིན་འབེལ་བ་ར་བ་ནས་མ་མངོན།) ཞེས་གསུངས་
པ་དེ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགེ་རྒན་གི་གོ་སྐབས་ཕུལ་ཆེད་དུ་གཉིས་ཡོད་པ་ནས་གཅིག་ཕུལ་བ་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ཤེས་
ཡོན་སིད་བྱུས་ཁོངས་ཀི་དགེ་རྒན་མིན་ཡང་། དགེ་རྒན་རྒྱུན་གནས་དང་འབེལ་བ་གཅིག་ཆགས་ཡོད། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་
ཁོངས་ལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་སམ་བོ་ཊའི་ཁོངས་སུ་ ༡༠ དང་། ལ་དྭགས་ལ་ ༣ དང་བལ་ཡུལ་སྔོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭ་དེ་དག་བརིས་པ་ཡིན་
ན་གང་འཚམ་ཡོད། ཕྲུ་གུར་ཆ་བཞག་ན་ ༢༠༠༠ ཙམ་ཞིག་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་འོག་ལ་འགོ་གི་ཡོད། དེའི་འཕྲོས་དེ་ཆ་ཚང་
ཡང་སྔར་རྒྱུན་ནང་བཞིན་ཡོད་པས་དེར་ཡང་གཟིགས་རྟོག་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ལ། མ་བས་ན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་འགན་
འཁུར་གི་ཆ་ནས་མ་འགིག་པ་ལྟ་བུ་འདུག དེས་ན་སི་ཡོངས་ཀི་དགེ་རྒན་དེ་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེར་མངོན་གི། དེར་
བརྟེན་བོད་ཁིམ་ཁག་གཉིས་དང་། སམ་བོ་ཊ། བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཚང་མ་ལ་གོ་སྐབས་ཕུལ་བསད་ཡོད་ཅེས་དང་། དེའི་འོག་ཏུ་
དཔེ་སྟོན་གི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་རིང་པོ་ཧ་ཅང་བྱུང་སོང་། དཔེ་སྟོན་གིས་ཁང་ཐོག་ལ་བཅད་བརྒྱབས་པ་ཞེས་དང་དེ་ཚོའི་གས་
ཕྲན་བུའི་དཀའ་ངལ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ར་རམ་ས་ལ་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་འད་པོ་འདུག་ཅེས་གསུང་གི་འདུག  དེ་འད་མ་རེད། ར་
ཤོད་ཀི་དཔེ་སྟོན་གི་ནང་ལ་ཡིན་ན། ས་གནས་འད་མིན་ས་ཚོགས་ནས་ཕྲུ་གུ་ཡོད་པ་རེད། ངས་ཤེས་པ་ལྟར་བས་ན། ཕི་རྒྱལ་ནས་
ཀང་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཙམ་ཡོད། དེར་བརྟེན་ར་རམ་ས་ལ་ཁོ་ནའི་སད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་གངས་སིད་ཀི་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་ནང་ལ་ཕྲུ་
གུ་མང་ཆེ་བ་འདི་ནས་རེད། འདིའི་གཡས་གཡོན་དུ་སོད་དགོས་དུས། གངས་སིད་དང་ནོར་བུ་གིང་ཀ་ནས་ཡིན་པ་མ་གཏོགས་
ཡོད་པ་མ་རེད། ཉལ་ཁང་མེད་པར་བརྟེན་ཡོང་གི་མི་འདུག  འདི་འད་ཞིག་ཞུ་ན་བསམ་པ་བྱུང་།  
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 ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཚོགས་མི་རྣམས་དངོས་སུ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྟོགས་ཞིབ་ལ་ཕེབས་སྐབས་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀི་
ནང་ནས་སོབ་གཞིར་སྟངས་འཛིན་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་དཀོན་པ་དང་། ཡོད་པ་རྣམས་ལའང་གོ་རྟོགས་སོ་བ་ཞེས་པ་འདི་གཅིག་
བས་ན་ཡིན་གི་རེད། ང་ཚོའི་དགེ་རྒན་གི་གནས་ཚུལ་ལ་འགྱུར་བ་མང་པོ་འགོ་ཡི་འདུག  དགེ་རྒན་རྒྱུན་དུ་གནས་ཐུབ་རྒྱུ་བཀའ་
མོལ་ཡོང་གི་རེད་ལ། ཕོགས་དང་དེ་ཚོའི་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད་དེ། མང་པོ་ཞིག་དེང་སང་ཕི་རྒྱལ་ལ་འགོ་ཡི་འདུག 
གང་ལྟར་གསར་པ་འཛུལ་བ་མང་པོ་ཡོད་ཀི་རེད། དེའི་ཚབ་ལ་ང་ཚོ་གསར་པ་ཚོ་ལ་སྐབས་ཐོག་ལག་ལེན་མ་བྱུང་བ་དེ་འད་ཏན་
ཏན་ཡོད་ཀི་རེད་བསམ་པ་དན་གི་འདུག  ཟབ་སྦྱོང་དང་འོས་སྦྱོང་ག་ཚོད་སད་ཀང་། གོ་རྟོགས་ཇི་ཙམ་འཕེལ་ཡོད་མེད་ཀི་རྟོག་
ཞིབ་ཚད་ལྡན་གནང་གི་མེད་པ་མངོན་གསལ་རེད་འདུག་ཅེས་གསུང་གི་འདུག  སིར་བཏང་ཟབ་སྦྱོང་སད་པ་དང་། རེས་ལ་དི་
བརད་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གང་དུ་འདུག  ག་རེ་ཆགས་ཀི་འདུག ང་ཚོས་རད་ཞིབ་བེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚན་ཞིག་
དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་ Quantitative Research འདི་འདའི་ཉམས་ཞིབ་འད་པོ་བ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད་མ་གཏོགས། 
གཞན་ང་ཚོས་རོབ་ཙམ་རོབ་ཙམ་བེད་ཀི་ཡོད་རེད། མང་ཚོགས་དང་། ཕ་མ་ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་གོ་རྟོགས་མི་འདུག་ཞུས་
པ་འདི། དབུ་མའི་ལམ་ནང་བཞིན་ཡིན་ས་རེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་མི་མང་ལ་ག་ཚོད་གོ་རྟོགས་ཞུས་པ་ཡིན་ནའང་། ད་དུང་དེ་ལས་
མང་བ་འབུལ་དགོས་པ་ཏན་ཏན་ཆགས་འདུག དེར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་། སོབ་གྲྭ་སོ་སོ་ནས་ཏན་ཏན་གནང་དགོས་ཀི་རེད་
བསམ་གི་འདུག   
 དེ་ནས་ཤོག་གངས་ ༢༥ ནང་དུ། མདོར་ན་བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་ཀི་སོབ་ཁག་ནང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་
ཐུབ་རྒྱུ་ཕར་ཟད། ད་ལྟ་འཕྲད་བཞིན་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་རིགས་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ནང་སེལ་ཐབས་མ་གནང་ཚེ། འབྱུང་འགྱུར་རི་
ལུགས་པ་ཐག་པས་མི་འདུམ་པ་ཞེས་པ་ནས། སིར་བཏང་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའི་སྐོར་ལ་འདི་དང་འབེལ་བ་ཆགས་པར་
བརྟེན། ད་ལྟ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་རེ་བ་ལ། དེའི་སྐོར་ལ་ལྡི་ལི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དང་། དཔལ་ལྡན་སིན་སོང་མཆོག ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་འབེལ་ཡོད་བཅས། ཐེངས་མང་པོ་བཅར་ནས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་མཐའ་མའི་  stage 
དུས་ལ་སེབས་ཡོད། འགོར་ན་ཟླ་བ་གསུམ་བཞི། མགོགས་ན་ཟླ་བ་གཅིག་གི་ནང་ལ། རབ་བྱུང་ན་གོས་ཚོགས་མ་གོལ་སྔོན་ལ་
སྙན་སོན་སྙན་པོ་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད། དེ་ཙམ་དུ་སེབས་ཡོད། ཡིན་ནའང་རི་ལུགས་པ་ཐག་པས་མི་འདུམ་ཞེས་པ་ལྟར། དེ་ཙམ་
གི་སོན་ཆེན་པོ་ཡོད་རེད་བསམ་གི་མེད། དེ་ང་ཚོས་རིས་ལེན་རིས་སོད་ལོ་དང་པོ་ལ་དགེ་རྒན་དང་ཚང་མས། འུར་ས་འད་པོ་
ལངས་ཏེ་མ་བདེ་བ་འད་པོ་ཆགས་སོང་། ཡིན་ནའང་། དེའི་རེས་སུ། ལྷིང་འཇགས་པའི་སྐབས་སུ། ད་ལྟ་ཁོང་ཚོའི་ཁ་ནས་བཤད་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་སང་ཉིན་གནངས་ཉིན་འགོ་མཁན་རེད། ཉེ་ཆར་ང་ཨོ་རི་ས་ལ་ཕིན་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་སྦན་ར་ར་དང་མན་སཊ་ལ་
ཕིན་པ་ཡིན། སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་སོན་མི་འདུག  ལྷག་པར་དུ་སོབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་དེ། ཨོ་རི་ས་ཡིན་ན། ཁོང་ཚོའི་སོབ་སི་
དང། ཕ་མ། དགེ་རྒན། དེ་བཞིན་ས་གནས་ཀི་འགོ་འཛིན་བཅས་ཚང་མས་སྔོན་མ་ལས་ཡག་པ་ཡོད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག  དེ་
བཞིན་མ་སུ་རི་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་མོན་གྷོའ་ིསོབ་སི་ཡག་པོ་ཡོད། སོབ་སི་ལ་ཧ་ཅང་རག་ལས་
འདུག དེར་བརྟེན་རོར་གིང་དང་། ཌལ་ཧོར་གཉིས་ལ་བོད་པའི་སོབ་སིའི་ཐོག་ནས་ལས་ཚབ་བེད་བཞིན་པ་རེད། གནས་སྟངས་དེ་
ཙམ་གི་ཛ་དག་པོ་མེད་བསམ་པ་ཡོད། ཡིན་ནའང་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་གི་དགེ་རྒན་ཚོའི་སོབ་འཁྲིད་
བེད་སྟངས་ལ་ཏོག་ཙམ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཚང་མ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཡོང་བཞིན་པར་བརྟེན་
ནས་རིས་ལེན་འཕྲལ་དུ་ཞུ་རྒྱུར་འབད་བརོན་བེད་ཀི་ཡོད། གནས་སྟངས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་ད་ལྟ་གཅིག་པུ་མ་རེད།  སྔོན་མ་
ནས་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་སྐུ་གོང་མའི་སྐབས་ལ་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་གི་འོག་ནས། ཤེས་ཚད་དེ་འད་ཞིག་
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ཡོང་བ་ཡ་མཚན་རེད་ཅེས་དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་གསུངས་མྱོང་བ་རེད། དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་ཧ་ཅང་སོ་པོ་འདི་འད་ཡོད་དམ་མེད་བསམ་
གི་འདུག  དེ་ལ་ང་ཚོ་ཏོག་ཙམ་བསམ་ཚུལ་འད་པོ་ཞིག་དེ་རེད། ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པ། དེ་རིང་ང་ཚོའི་སྙན་སོན་ནང་དུ་སྐུ་ངོ་
རྣམས་ཀིས་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཞི་པ། ལྔ་པ། དྲུག་པ་ཚང་མའི་ནང་གོས་གཞི། གོས་ཆོད་ལ། མཇུག་སོན་བས་འདུག 
ཤེས་ཡོན་སིན་བྱུས་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་རུང་མེད་རུང། སིར་ཤེས་ཡོན་ལ་འབེལ་བ་ཡོད་པས་ན། ང་ཚོས་དེ་ལ། དམིགས་བསལ་
གི་བསམ་ཚུལ་མེད། ཡིན་ནའང་འདིའི་ནང་ལ། གོས་ཆོད་དེ་བཞག་པ་ནས་བཟུང་རང་རེའི་སི་ཚོགས་ནང་བོད་སྐད་གཙང་མ་
བསོན་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་དམིགས་བསལ་གང་བྱུང་ཡོད་མེད་ཁ་གསལ་མི་འདུག་པ་དང་། ཐོག་མར་ཕ་སྐད་ཚད་ལྡན་ཡོང་མིན་ལ་མ་
ལྟོས་པར་ཡིག་སྐད་བེད་སོད་དགོས་པའི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ནང་’’སེམས་བསམ་པས་བར་སང་ལ་རྟ་རྒྱུགས་ཀང་། དོན་ངོ་མ་སྦར་
མཐིལ་ལ་སོ་མི་ཐེབས་པ་ལྟར་ཆགས་བཞིན་མངོན།’’ གསུངས་པ་དེ་ལ། དེ་ནི་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པའི་གོས་ཆོད་
རེད། དེ་བས་ན། དེ་འད་ཡོང་རྒྱུ་མེད་པ་བཞག་ནས་དགོངས་པ་ཡིན་ན། ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ནང་དུ་ཚོགས་ཆེན་ལ་སེབས་
མཁན་ཚོས་བཞག་རྒྱུ་དང་། བཞག་ཆོག་པ་འད་པོ་མཐོང་གི་འདུག  གཉིས་ན། ཡིག་སྐད་ཐོག་ལ་བརྒྱབ་དགོས་རེད། འབད་བརོན་
བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་པའི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དེ་ཡག་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག  ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་མེད་དེ་གནས་ཚུལ་ཁག་
ཁག་རེད། ག་ཚོད་ཀིས་ལག་བསྟར་བེད་ཀི་ཡོད་མེད་ཀང་གནས་ཚུལ་ཁག་ཁག་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ལས་
ས་པོ་ཡོད་མ་རེད། སངས་རྒྱས་པ་བ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་པ་དགོས་རེད་བསམ་གི་འདུག  ང་རང་གིས་ལྟ་སྟངས་ལྟར་བས་ན། སྐབས་དེ་
དུས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་ནང་ལ་ང་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང། དེ་འད་བཞག་པ་དེ་ཡག་པོ་བྱུང་འདུག་བསམས་སོང། འདི་དེ་རིང་འདིར་
ཞུས་ན་བསམས་སོང།  
 ཡང་འདི་ནས། གོས་ཆོད་ནང་’’ཚན་རིག་ཨང་རིས་ཀི་དགེ་རྒན་རྣམ་པར་རིགས་ལམ་གི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སིག་ཞུ་དགོས་
གནས་གསལ་ཡང་། ལག་ལེན་ནང་ཆོས་དགེ་ཚོར་ཚན་རིས་ངོ་སོད་ཀི་ཟབ་སྦྱོང་ཞུས་གནས་གསལ་བས། གོས་ཆོད་ཀི་དགོངས་
དོན་ངོ་མ་ལག་ལེན་བསྟར་བ་ཞིག་ཆགས་ཀི་མི་འདུག’’ གསུངས་པ་འདི་ཡང་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ལྔ་པའི་གོས་ཆོད་རེད། ཡིན་
ནའང་ད་ལོ་ང་ཚོ་དགུན་ཁའི་རིང་ལ་ཚན་རིས་ཀི་དགེ་རྒན་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ནས་གསུམ་བཅུ་བར ་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་
འབུལ་རིས་བེད་ཀི་ཡོད། ཚོགས་ཆེན་རིམ་པའི་ནང་ལ་གོས་ཆོད་དེ་བཞག་པ་རེད། ཡིན་ནའང་། ཆོས་དགེ་ཚོར་སྔོན་ལ་ཟབ་སྦྱོང་
སོད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་སོང་། གང་ཡིན་ཞུ་ན། ཆོས་དགེ་ཚོས་རིགས་ལམ་གི་འགོ་སྟངས་ཚང་མ་ཤེས་ཀི་ཡོད་
ན། ཁོང་ཚོར་ཚན་རིག་དང་ཨང་རིས་ཀི་ཐ་སྙད་དང་དེ་ཚོའི་གནས་སྟངས་ངོ་སོད་བ་ཐུབ་ན། ཁོང་ཚོས་དགེ་རྒན་གཞན་པ་ཚོ་ལ་
རིགས་ལམ་གི་ནང་ལ་སོབ་རྒྱུར་ཏོག་ཙམ་ལས་ས་པོ་མེད་དམ་སྙམ། སོབ་གྲྭ་སོ་སོའ་ིནང་ལ་ཆོས་དགེ་ཚོ་རྟག་ཏུ་ཡོད་ཡོད་པ་ཡིན་
དུས། ཆོས་དགེ་ཚོས་དགེ་རྒན་ཚོ་ལ་དེ་འད་དེ་འད་རེད་ཅེས་རིགས་ལམ་གི་འགོ་སྟངས་སོགས་སོབ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་བསམ་
ནས་ཆོས་དགེ་ཚོར་སྔོན་ལ་ཕུལ་བ་རེད། ངས་ད་ལྟ་ཚོགས་ཆུང་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ་ལ། ཆོས་དགེ་ཚོ་ལ་འབུལ་ཆོག་གི་མ་རེད་
ཅེས་གསལ་ཡོད་མ་རེད། གོས་ཆོད་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ། ད་ལོ་དགུན་ཁའི་སྐབས་ལ་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ཡིན། ཤོག་གངས་ ༢༩ 
ནང་། ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ར་ཤོད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་དངོས་སུ་བཅར་སྐབས་ཤེས་གསལ་ལྟར་ན། ‘’འཛིན་
རིམ་དྲུག་པ་ནས་བཅུ་པ་བར་ལ་བོད་དགེ་གཅིག་དང་ཨིན་དགེ་གཅིག་ལས་མི་འདུག་ཅིང་། དགེ་རྒན་གཞན་པ་རེ་ཟུང་གིས་བོད་
ཨིན་འཛིན་གྲྭ་ཁག་ཅིག་ཞོར་ཁྲིད་བེད་དགོས་ཐུག་གི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ་རེད་འདུག  དགེ་རྒན་འདང་ངེས་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་མ་
མཐོང་བས་མ་འོངས་པར་དགོངས་བཞེས་ངེས་པར་གནང་དགོས།’’ གསུངས་པ་དེ། ར་བའི་འབོད་སྐུལ་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་
ངས་དེར་སྙན་གསན་ཞིག་ཞུ་ན། དགེ་རྒན་འདང་བ་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ཞོར་ཁྲིད་བེད་བསད་ཡོད་པ་དེར། ག་རེ་འགིག་གི་མི་འདུག་
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བལྟ་དུས། གཅིག་བས་ན་ཞོར་ཁྲིེད་བས་པ་དེ་དགེ་རྒན་གཞན་པ་ཞིག་གི་སོབ་ཚན་སོབ་རྒྱུར་འོས་འགན་ཞིག་མིན་པ་ཡིན་ན། དེ་
འགིག་གི་ཡོད་མ་རེད། དེར་རད་གཅོད་བས་ཏེ། གཅིག་ཨིན་ཇིའི་དགེ་རྒན་ཞིག་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་དང་མཉམ་དུ་ཨིན་ཇི་སོབ་
ཐུབ་མཁན་དེ་འད་རེད་འདུག  གཉིས་པ། རྒྱ་ཡིག་དགེ་རྒན་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་། བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ས་རཱ་ནས་ཐོན་པ་
རེད་འདུག  ཁོ་རང་གིས་བོད་ཡིག་དང་། ཨིན་ཇི་གཉིས་ཀ  གཅིག་གི་བོད་ཡིག་བས། གཅིག་གིས་ཨིན་ཇི། སོབ་ཐུབ་པ་མངོན་
འདུག  ར་ཤོད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་སོབ་ཕྲུག་དྲུག་བཅུ་རེ་ལྔ་ལས་མི་འདུག་སྟེ། ཡིན་ནའང་དགེ་རྒན་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པས་ན་ཕལ་
ཆེར་འདང་བ་འད་པོ་ཆགས་ཡོད། ཡིན་ཡང་། སྐབས་རེ་དེ་འད་ཆགས་སིད་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག  མཉམ་དུ་ཚན་རིག་བརྟག་
དཔད་ཁང་གསར་འཛུགས་ཞེས་པ་དེ་ཡང་ཚོགས་ཁང་ལ་བཅད་བརྒྱབས་ཏེ་ཁྲལ་འཁོལ་ཙམ་ལས་ཚད་དང་ལྡན་པ་གང་ཡང་མ་
མཐོང། གསུངས་པ་དེ། སིར་བཏང་གི་ Science བརྟག་དཔད་ཁང་ཚད་ལྡན་གི་ཕི་ལོག་ཚང་མ་དེ་འད་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་
ནང་ལོག་ལ་ཚན་རིག་གི་དགོས་མཁོ་ཚང་མ་ཚང་བ་གང་ཞིག་ལ། ཕིའི་ཁང་པ་བརྒྱབ་ས་དེ་འད་ཡོད་མ་རེད་མ་གཏོགས།  སིར་
བཏང་མ་འགིག་པ་མེད་པ་འད་པོ་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ཡང་ཡར་རྒྱས་ཏན་ཏན་འགོ་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག  དེར་
ཡིད་ཆེས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་རེས་གོས་ཆོད་འདི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་སི་ལ་ཁབ་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་སིག་གཞི་
གཏནའབེབས་བ་རྒྱུ་དེ་རེད། དིས་ལན་གི་ངོ་གདོང་ལ་གཞིགས་ཚེ་དེ་སྔ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་སིག་གཞིར་སོར་འཛིན་བ་རྒྱུ་
ལས། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་གནང་འཆར་མིན་པ་གསལ་པོ། ར་བའི་འདི་སི་ཁབ་ཀི་སིག་གཞི་དེ་ཟེར་རྒྱུ་
རེད། ར་བའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་སེ་ཚན་ཁག་བཞི། བལ་ཡུལ་རིས་ན་ལྔ། དེ་ཚང་མར་སི་ཁབ་ཀི་
སིག་གཞི་དགོས་ཀི་འདུག་ཞེས་གསུངས་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་སེ་ཚན་སོསོའ་ིནང་ལ་དེབ་སེལ་བས་པའི་སིག་གཞི་དང་། འགན་
འཛིན་ལྷན་ཆོགས་དང་ཚང་མ་ཡོད་དུས་ཧོབ་སྟེ་ཚང་མ་བེད་དགོས་པ་དེ། ཏོག་ཙམ་ལག་ལེན་དུ་བ་མ་ཐུབ་པ་འད་པོ་ཆགས་སོང་། 
ཡིན་ཡང་མ་འོངས་པར། ལག་ལེན་བསྟར་ཐབས་བས་ན་མ་འགིག་པ་ཡོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག  དགེ་རྒན་གི་དུས་ཡུན་ལོ་
ལྔའི་ནང་ལ་ཐེངས་གཉིས་སམ། ཉིན་གངས་བཅོ་ལྔ་ཐོབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ཞུས་པ་འདི། དེར་འདི་འད་ཞིག་གསུངས་འདུག  ཤེས་ཡོན་
ཆོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཕོགས་བསོད་བ་ཡུལ་སོབ་ཁག་ལ་ད་ལྟའི་ཆེད་དམིགས་བསལ་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སིག་ཞུས་ཡོད་པ་
ཤེས་ཚོར་མ་བྱུང་བ་དང་། ཐོག་མར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཟབ་སྦྱོང་དང་འོས་སྦྱོང་གང་མང་གོ་སིག་བེད་བཞིན་ཡོད་གནས་
གསལ་བར། བསར་དུ་ཟབ་སྦྱོང་དང་འོས་སྦྱོང་སད་པ་ག་ཚོད་བྱུང་ཡོད་མེད་དིས་ལན་དུ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཟབ་སྦྱོང་
གང་མང་ཞུས་དང་ཞུ་མུས་ཡིན་ཟེར་བ་ལས་ཟབ་སྦྱོང་དང་འོས་སྦྱོང་ཁ་གངས་ཇི་སད་ལན་གསལ་མ་བྱུང་ཞིང་། ད་འདི་ཚོའི་ཁ་
གངས་ཁ་གསལ་ཕུལ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ས་རེད་དེ། གནད་དོན་དེ་རང་གི་ཆེད་དུ་ཟབ་སྦྱོང་སད་པ་བྱུང་མི་འདུག་གསུང་རྒྱུ་འདིར། དེ་
འད་མ་རེད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ཡིན་ཞུ་ན། ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་ཟེར་བ་དེ། ཐེངས་གཅིག་དང་གཉིས་ཉིན་གངས་བཅོ་ལྔའི་ནང་ལ་ཟབ་
སྦྱོང་གང་འད་ཞིག་གི་ཐོག་བྱུང་ན་འགིག་གི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་ཆར་དགེ་རྒན་ཚོ་ཡུན་རིང་བསད་ཀི་མེད་པས་དཀའ་ངལ་ཡོང་
མུས་ལ་སོང་དགེ་རྒན་དེའི་ལས་རྒྱུན་ནང་དུ་ལོ་ལྔ་ནས་ལག་ཁེར་བསར་ལེན་བ་རྒྱུའི་ཆ་རེན་དེ་ཁག་པོ་འདུག  ཡོད་པ་ཚོར་ནན་
ཏན་བས་ཀང་དགེ་རྒན་ཚོ་ཡུན་རིང་བསད་ཀི་མེད་པས་ན་གང་ཙམ་ནས་དགེ་རྒན་མ་རག་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་ད་ལྟའི་ཆར་དེ་འད་
ཡོད་རེད། དེར་བརྟེན། དེ་ལག་ལེན་བསྟར་མ་ཐུབ་པའི་བར་དུ། དགེ་རྒན་གང་ཞིག་གིས་ཉུང་མཐར་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་གཉིས་སམ། 
ཉིན་གངས་བཅོ་ལྔ་བས་པ་ཞིག་ལེན་དགོས་ཀི་རེད། དེ་ངེས་པར་དུ་ལོ་གཅིག་གམ་གཉིས་ཀི་ནང་ལེན་དགོས་རེད། ཟབ་སྦྱོང་དེ་
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སིད་བྱུས་རང་གི་ཐོག་ལ་ཡིན་པའི་བཟོ་འད་པོ་མ་རེད། སིར་བཏང་གི་ཤེས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཆེད་དུ་ཟབ་སྦྱོང་ལེན་དགོས་པ་
རེད།  
 དེའི་འོག་ཏུ།  (Smart Class) སྐོར་ལ་གསུངས་འདུག  ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་ཕོགས་བསོད་བ་
ཡུལ་སོབ་ཁག་ནང་གོང་གསལ་མཐུན་རེན་ཁག་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ་འདོད་བོ་ཁེངས་པ་ཞིག་གང་དུའང་མཐོང་མ་སོང་། ཟེར་བ་
འདིར། བེད་སོད་གནང་མཁན་དང་། གནང་མི་ཤེས་མཁན་ཀང་འདུག་གསུངས་པར། གནང་ཤེས་མཁན་དེ་འདའང་ཡོད་རེད། ང་
ཚོར་སྙན་མཐོ་འབོར་བ་དང་། རད་གཅོད་བས་ཡོང་དུས། སོབ་གྲྭ་ཁག་མང་ཆེ་བ་ཞིག་གིས་བེད་སོད་ཡག་པོ་གཏོང་གི་ཡོད་ཅེས་
བཤད་ཀི་འདུག  འདིའི་ནང་གསལ་བ་དེ་ཅོན་ཏཱ་རའི་སོབ་གྲྭ་རེད་འདུག  སྐབས་དེ་དུས་ཁོང་ཚོར་འདི་རད་བས་པའི་ཚེ་ 
Program ལེ་ཚན་དེའི་འགྱུར་བ་གཏང་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་འཁེལ་བ་དང་། འབེལ་ཡོད་རྒྱ་གར་བ་ཞིག་དང་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་
སྐབས་ཡིན། ནམ་རྒྱུན་ནས་ལག་ལེན་ཡག་པོ་བསྟར་གི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་འདུག   
 ཡང་གཅིག་ལ། དོན་དངོས་གོས་ཆོད་དེ་གང་ལ་དམིགས་ནས་བཞག་པ་ཡིན་མིན་དིས་པར། གངས་ཅན་བདེ་རར་
དམིགས་ནས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་གོས་ཆོད་གང་ཡིན་ཡང་། གོང་གསལ་དི་བ་དིས་ལན་གི་བརྒྱུད་རིམ་འདི་ལ་གཞིགས་ཚེ་
གོས་ཆོད་འདི་འཇོག་དགོས་པའི་གནད་དོན་ར་བ་ནས་མ་མཐོང་ཟེར་བ་འདི་རེད། ས་ཁུལ་ཁུག་ཀོག་དེ་འད་ལ་ང་ཚོར་གུན་གསབ་
དེ་འད་དམིགས་བསལ་བས་ནས་སོད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་དེའི་སྐོར་ལ་རེད་འདུག  སིར་བཏང་དེའི་སྐབས་ལ་ང་ཚོར་ཞུ་རྒྱུར་དེ་འད་
ཡོང་གི་འདུག དཔེར་ན་ང་རང་ཚོའི་སིར་བཏང་གི་སོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཡིན་ནའང་སྐབས་རེ། བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པས་
གཏང་མ་ཐུབ་ན་ཆོས་དགེ་དེ་འད་གཏང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཨཱ་རུ་ན་ཅལ་ལྟ་བུར་བཏང་དུས། དགེ་རྒན་གསར་པ་ཡང་སྐབས་རེ། བོད་
སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པ་གཅིག་པུར་མ་བརྟེན་པར། སྟོང་པ་ཡོད་ན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་འགོ་སོང་གཏོང་དགོས་ན་གཏོང་
གི་ཡོད་པ་རེད། དགེ་རྒན་ཁག་ཅིག་འགོ་སོང་གཏང་རྒྱུར་དངུལ་མེད་མཁན་དེ་འད་ཡོང་གི་འདུག  དེ་འད་བར། དགོངས་པ་བཞེས་
ཀི་ཡོད་རེད། གཅིག་དེ་རེད།  
 གཉིས་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་སར་ང་ཚོའི་གུན་གསབ་ནམ་རྒྱུན་ནས་སོད་སོལ་ཡོད་རེད། ཡང་འདི་འད་ཞིག་
འདུག  ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པའི་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ནས་བཟུང་གོང་གསལ་སྔོན་དགེ་གངས་ ༣༣ ལ་ཟབ་ཁྲིད་
སོགས་གནང་བ་ཙམ་ལས་སྔོན་སོབ་གཞན་ཁག་ཡར་རྒྱས་གོང་མཐོར་གཏོང་ཆེད་ལས་འཆར་སིག་པ་དང་། ཆེད་ལས་པ་གདན་
ཞུས་ཀིས་ཟབ་ཁྲིད་གནང་བ་སོགས་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་མ་མངོན། དེར་ཕོགས་གཅིག་ནས་ཁག་མི་འདུག  བོད་ཁིམ་
ཁག་གཉིས་ཀི་སྔོན་འགོ་སོབ་གྲྭ་གཉིས་ནི་ཡག་ཐག་ཆོད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ཡང་སོ་ས་དེ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའི་སོབ་གྲྭ་
དེ་ཚོ་རེད། འདི་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་སྔོན་ལ་ཟབ་སྦྱོང་ཕུལ་ནས་ཤུགས་བསོན་པ་རེད། དེ་རེས་སུ་གང་འད་འགོ་ཡི་
འདུག་མི་འདུག་རྟོག་ཞིབ་བེད་པར་གཏང་བ་རེད། གཞན་སཾ་བོ་ཊ་སོབ་གྲྭའི་ཁོངས་སུ་སྔོན་འགོ་དེ་ཚོ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་མེད་གང་
ཡིན་ཡང་། གང་ལྟར་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 ཡང་གཏན་འབེབས་གནང་བ་དེའི་ནང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལུང་འདེན་སྐབས། ཟེར་བ་འདི་འགིག་གི་འདུག དེ་ང་ཚོས་
མོས་མཐུན་ཞུ་ཆོག་པ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་མཐུན་འགྱུར་འོག  ༢༠༡༤ ཟླ་ ༨ ནས་བཟུང་སོབ་གྲྭ་ཁག་
གི་དགེ་རྒན་གི་བོད་ཡིག་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་སད་འཛིན་གྲྭ་གོལ་རེས་བོད་ཡིག་གི་སོབ་ཁྲིད་གནང་བ་དེ་ཧ་ཅང་ཕན་
ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་གནས་དང་། གཞི་རིམ་བར་མ་དང་གོང་མའི་ཚན་རིག་དང་། ཨང་རིས། སི་ཚོགས་ཚན་རིག་བཅས་ཀི་དགེ་
རྒན་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཀང་བོད་ཡིག་ཐོག་སོབ་ཁྲིད་གནང་དགོས་པ་བཀའ་ཕེབས་པ་ཡིན་ན་ལག་བསྟར་བེད་ཀི་ཡིན་ཞེས་གསུང་
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གི་འདུག དེ་སིར་བཏང་ང་ཚོའི་དགེ་རྒན་ཚོའི་སེམས་ཤུགས་དེ་དཔེ་ཡག་པོ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ང་ཚོ་གཞི་རིམ་བར་མ་
དེར་ཤུགས་སོན་གི་ཡོད། དེའི་ནང་ཚན་རིག་དང་། ཨང་རིས། སི་ཚོགས་ཚན་རིག  དེའི་ནང་ནས་སི་ཚོགས་ཚན་རིག་དང་པོ་
འགོ་ཡི་ཡོད་རེད། ཚན་རིག་དང་། ཨང་རིས་གཉིས། སོབ་དེབ་བཟོ་བཞིན་པ་ཡིན། དེ་འདའི་རིགས་ལ་ཏོག་ཙམ་སེམས་ཤུགས་
བེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ཡིན་ཡང་ནུས་པ་དེ། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཆགས་ཀི་འདུག  སོབ་ཁྲིད་བ་རྒྱུའི་ཤེས་ཚད་སོགས་
ཚད་ལྡན་མེད་ན། སེམས་ཤུགས་གཅིག་པུས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་རེད། དེ་འད་ཞིག་ཞུ་ན་བསམས་བྱུང།  
 ཡང་དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་སོབ་ཚན་སོགས་རང་ངོས་ནས་ག་སིག་གནང་དགོས་ཁག་ལ་
འགན་ཁུར་ཆེན་པོ་བཞེས་ཀི་ཡོད་པའི་མཐོང་ཚུལ་བྱུང་བ་དང་། ཡུལ་མིའི་དགེ་རྒན་རེ་ཟུང་ནས་ཐུགས་ཁུར། དེ་ལ་ཧ་ཅང་གནད་
འགག་མི་འདུག  དེ་ནས་ཕ་མ་ཚོའི་དགོངས་ཚུལ་ད་གིན་ཞུས་པ་རེད། ཕ་མ་དྲུག་ལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་རད་གཅོད་རྒྱུ་བྱུང་
བ་རེད། ཕ་མས་ཀང་དགོངས་འཆར་དེ་ཚོ་ཕ་མ་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ཡིན་པས་ན། ཧ་ཅང་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་སྟེ། འདིའི་ནང་
བཀའ་ཤག་གི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་སྐོར་ལ་དེ་ཙམ་གི་བདག་སོང་མི་བེད་པ་ལྟ་བུ་དང། ལོ་བཞིའི་ནང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་སྐོར་
ལ་ཟབ་སྦྱོང་སད་མ་སོང་སོགས། དཔེར་ན། ཕ་མ་དང་པོ་དེ་ཡིས་གསུངས་པ་རེད་འདུག  ང་རང་ཡ་མཚན་པ་ཞིག་ལ། ར་རམ་ས་
ལ་རུ་བཞུགས་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་སྐོར་ལ་ཟབ་སྦྱོང་སད་མ་སོང་བཤད་པ་དེར། གཅིག་བས་ན་ཁག་ཡོད་ཀི་མ་རེད། གང་
ཡིན་ཞུ་ན། དེ་ཚོའི་གས་ཡོངས་གགས་བས་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག སོ་སོས་གང་བེད་དགོས་དེ་བས་པ་ཡིན་ན། ལས་འགན་དེའང་དེའི་
སྒང་ནས་སྒྲུབ་ཀི་རེད། འགིག་གི་ཡོད་མེད་དེ་སི་འཐུས་རྣམས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་གནང་གི་རེད། བཀའ་ཤག་ནས་ཀང་ཐུགས་སང་
གནང་གི་རེད་བསམ་པ་ལས། སིར་བཏང་ང་ཚོ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་ལ་ཆ་བཞག་ན། ༢༠༡༢ ནས་ད་བར་
དུ་ Detail དེ་ཞིབ་ཕྲ་ཡོད་ཀང་ཞུ་མི་དགོས་པ་བས་ནས། གང་ལྟར་དགེ་རྒན་གི་ཟབ་སྦྱོང་རེད། བོད་སྐད་བརྒྱུད་ལམ་ནས་དགེ་
རྒན་འོས་སྦྱོང་རེད། དམིགས་བསལ་ཤེས་ཡོན་འོས་སྦྱོང་རེད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་བསོམས་ན། དགེ་རྒན་ ༣༨༣ ལ་ང་ཚོས་ཟབ་སྦྱོང་
ཕུལ་འདུག  ༢༠༡༢ ནས་ ༡༣།༡༤ ད་ལྟ་ ༢༠༡༥ འགོ་བཞིན་པ་ཡིན་དུས་ཟབ་སྦྱོང་གང་ལ་གང་འཚམ་འབུལ་གི་ཡོད་པ་ཆགས་
འདུག  འདི་འད་ཞིག་བཀའ་གནང་འདུག  དེ་ང་ཚོ་ཏག་ཏག་ཅིག་ཞུ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་དམ་མེད་བསམ་གི་འདུག  ཤོག་གངས་  ༥༨ 
ནང་དུ། གཞན་ཡང་ལོ་རིམ་ཅན་གི་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཝཱ་རཱ་ཎ་སི་ནས་ཐོན་པ་ ༤༥ ཡོད་པ་རེད། འདི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
བོད་སོབ་འཛིན་ཚོགས་རིས་ལེན་གྲུབ་མཚམས་ལས་ཀ་སད་ཀི་ཡིན་ཞེས་གསུང་གི་འདུག་ཅེས་དང་། དོན་དངོས་འོས་སྦྱོང་ཕུལ་
ཟིན་པའི་དགེ་རྒན་དེ་རྣམས་དོན་མེད་ཆུད་ཟོས་སུ་མ་སོང་བའི་འགན་ཁུར་ལེན་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེར་མཐོང་ཅེས་གསུངས་འདུག  
དེར་ར་བའི་ང་ཚོས་དགེ་རྒན་དགོས་པ་དེ་ཚོ་ཁག་ཅིག་ལ་སྔོན་ལ་ཞུས་པ་ལྟར། དེའི་སྔོན་ལ་དེ་འདའི་གན་རྒྱ་དེ་འད་མི་འདུག ཕིས་
སུ་གན་རྒྱ་བཞག་གི་ཡོད་པ་རེད། གན་རྒྱའི་ནང་ལ་སིག་འཛུགས་ལ་དགོས་མཁོ་ཆགས་པ་ཡིན་ན་ཁེད་རང་ཡོང་དགོས་རེད་ཅེས་
ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་ལས། འོས་སྦྱོང་སད་ཚད་ཚང་མར་ལས་ཀ་སོད་རྒྱུ་དེ། ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་ཆུང་ཆུང་ཡིན་པར་བརྟེན། གང་འད་
བེད་ཀི་ཡོད་ན། དེ་ངས་གང་འད་ཡིན་མིན་ཤེས་ཀི་མི་འདུག དེ་འདའི་བཟོ་འད་ཡིན་ན་རེས་མ་འོས་སྦྱོང་སོད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ཡིན་ཡང་
སོད་མཚམས་སོད་མཚམས་བེད་དགོས་རྒྱུ་འད་ཞིག ཡང་ས་མིག་ཐོན་སོང་ན་དེ་ལ་དཔག་པའི་འོས་སྦྱོང་འད་ཞིག་སད་ན་མ་
གཏོགས། སྔ་ས་ནས་འོས་སྦྱོང་དེ་སད་པ་ནང་བཞིན་ལས་ཀ་དེ་ཡང་ག་སིག་བེད་དགོས་པ་འད་ཞིག་ཆགས་ན། ཏོག་ཙམ་རེས་མ་
ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཚོ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་བསམ་འད་ཞིག་བྱུང་། དེ་ནས་བསར་དུ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ། སིར་
བཏང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཕོགས་བསོམས་ཀི་གནད་དོན་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་གི་རྒྱབ་གཉེར་རེད། ཕོགས་བསོམས་གནད་དོན་ཁག་
ལ་ལྷག་པར་དུ་ད་ལྟའི་ཕན་ལ་བོད་ཁིམ་ཁག་གཉིས་ཀི་ཤེས་ཡོད་སིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་གི་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བའི་སྐད་ཆ་ཞིག་
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སི་ཚོགས་ནང་འགོ་སོད་ཀི་ཡོད་རེད། ན་ནིང་ནས་ངས་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། སྔོན་འགོའ་ིསོབ་གྲྭར་དེ་འགོ་བཞིན་པ་རེད། ད་ལྟ་
འདིའི་ནང་ལའང་གསལ་བཞིན་འདུག དེ་མིན་གི་སོབ་གྲྭ་དཔེར་ན་ར་རམ་ས་ལའི་བོད་ཁིམ་ཡིན་ན་སོབ་གྲྭ་གཅིག་སྔོན་ལ་འགོ་
འཛུགས་ཀི་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ་ཡིན་ན་དེ་འདའི་སྐུ་ངལ་འཕྲད་ཀི་མེད་པའི་བཟོ་འད་ཞིག་འདུག ཁ་
སང་ང་ཚོས་ཡིག་ཐོག་ནས་ཕར་འབེལ་བ་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། ཕར་ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དེ་རེས་ལོ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཐུབ་པའི་
ཐབས་ཤེས་བ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཕག་བིས་ཤིག་ཕུལ་ཚར་བ་ཡིན། ར་རམ་ས་ལའི་དེའི་ཐོག་ལ་སྔོན་ནས་རིམ་བཞིན། སྔོན་ལ་
སོབ་གྲྭ་གཅིག་ཏུ་འགོ་འཛུགས་ཀི་ཡིན་ཞེས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་སུ་སྙན་གསེང་ཞིག་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་དེ་
རིང་འདིའི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐོག་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགེ་རྒན་དང་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ག་སིག་ཡོད་
པ་ཡིན་ན། ཁོང་ཚོ་ལ་དེ་ཞུ་རྒྱུར་དཀའ་ངལ་མེད་ཟེར་བ་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཡག་པོ་འདུག ང་ཚོས་ཁོང་ཚོར་འབེལ་བ་ཞུ་ཡི་ཡིན། ཏན་
ཏན་ང་ཚོས་ཕར་ཚུར་བཀའ་མོལ་གནང་བ་ཡིན་ན་མ་འགིག་པ་ཡོད་མ་རེད་དན་གི་འདུག  
 གཞི་རྐང་ད་ལྟ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་འདི་རང་གི་ནང་ལ་རད་དེ་གལ་ཆེན་པོ་བས་ནས་གསུང་རྒྱུར་དོན་ཚན་བཅུ་བཞི་པ་དེ་
རེད། སིད་བྱུས་དེ་དག་གི་ཐོག་ཏུ་རིམ་བསོད་ཐུབ་ཐབས་སུ་ད་ཡོད་ཀི་ལམ་སོལ་ལ་འཆར་གཞི་དང་ལྡན་པའི་འགྱུར་བ་རིམ་གཏོང་
ཞེས་རད་དེ་ནན་པོ་བས་ཏེ་གང་ལྟར་སེབས་གཅིག་ཏུ་བཀའ་ཞིག་གཏང་སྟེ་བེད་རྒྱུ་དེ་འད་མ་ཡིན་པ་བས་ཏེ། མ་གཞི་ཚོགས་ཆུང་
གི་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་རྒྱབ་གཉེར་དེ་ག་རང་འདུག རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཆར་གཞི་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་འགོ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ང་རང་སྒེར་གི་
ངོས་ནས་ཡིན། ཡང་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་། དེ་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་བསམ་བསམ་ཞིག་འདུག དེ་ང་རང་ཚོའི་མ་འོངས་བོད་ཕྲུག་
རྣམས་ཀི་ཤེས་ཡོན་གི་མདུན་ལམ་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་ག་སིག་བ་རྒྱུ་དེ་ཚོ་བེད་ཀིན་བེད་ཀིན་བས་པ་ཡིན་ན། ག་སིག་ཡག་
པོ་ཡོང་བའི་འཚམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་གིན་གཏོང་གིན་བས་པ་ཡིན་ན། དེ་ཏན་ཏན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་བསམ་བསམ་ཞིག་
འདུག འདི་ངས་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་དེ་དེ་འད་ཞིག་ཡིན།  
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པའི་དགོངས་འཆར་ནང་གི་ཁག་ཅིག་ལ་ངས་གསལ་བཤད་དམ་རྒྱུས་མངའི་ཐོག་ནས་
ཞུ་རྒྱུར། ཐོག་མ་དེར་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ད་ལྟ་ཕི་རྒྱལ་ལ་ཡོད་པའི་ཕྲུ་གུ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཐུགས་འཚབ་གནང་སོང་། དེ་
དངོས་གནས་སྔོན་མ་ཨ་རིའི་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མཆོག་ནས་ཀང་སྙན་སེང་ཞུས་པ་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་དེའི་ཐོག་
ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ན་ནིང་གཞེས་ནིང་ནས་འབེལ་བ་བས་ཏེ། ཁོང་ཚོར་ཕར་ཀློག་དེབ་བཟོ་རྒྱུ་དང་དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་
ངེད་ཚོས་ཕག་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་སོགས་མང་པོ་འགོ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ན་ནིང་ང་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་སི་ཁབ་འགན་འཛིན་ཕར་ཚོགས་
འདུར་བཅར་བ་རེད། དེ་ནས་ངེད་གཉིས་མི་ནི་སོ་ཊ་  (Minnesota) དང་ནིའུ་ཡོག་ (New York) གཉིས་ཀི་གཟའ་ཉི་མའི་
སོབ་གྲྭ་ལ་བཅར་བ་ཡིན། དེ་དག་གི་ཐོག་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཀིས་ཕག་རོགས་ཞུ་རྒྱུའི་རིས་བེད་ཀི་ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་དུ་སོབ་སྦྱོང་
སད་པ་ནང་བཞིན་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། འོན་ཀང་ཕ་གིའི་སོབ་གྲྭ་དེ་དག་གི་ནང་ལ་གཟའ་མཇུག་གི་སོབ་གྲྭ་ཟེར་གི་འདུག ཁ་ཤས་
ཀིས་ Cultural school ཟེར་གི་འདུག ཡང་ཁ་ཤས་ཀིས་གཟའ་ཉི་མའི་སོབ་གྲྭ་ཟེར་གི་འདུག གང་ལྟར་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་
སོབ་ཚན་དང་ཀློག་དེབ་དེ་ཚོའི་གས་དེ་ང་ཚོས་ཕག་རོགས་ཞུས། དེའི་རེས་སུ་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཡང་ཟབ་སྦྱོང་འབུལ་རྒྱུ་
སོགས་ཀི་ཐོག་ལ་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་ཐུབ་ས་རེད་བསམ་གི་འདུག ཨ་རིར་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན་ཁོང་ཚོའི་ཚོགས་
འདུ་དེ་རེས་ལོ་བར་དུ་འགངས་འདུག དེ་ནས་ཨོ་སི་ཀོ་ལི་ཡའི་ནང་དུ་ཡང་ཁོ་རང་ཚོས་དེ་ནང་བཞིན་གི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡི་འདུག 
ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ཀློག་དེབ་ཐོག་ལ་ཁོ་རང་ཚོས་ས་བོན་ཁག་ཅིག་ཚུར་གནང་ཡོད་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་དོ་སང་དང་ཞིབ་འཇུག་གནང་
གི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཕི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་པ་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་འདི་གར་ང་རང་ཚོ་བོད་པའི་སོབ་གྲྭའི་
ནང་དུ་གཏོང་འདོད་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ལ་ཡོང་ས་དང་ཡོང་ཁུངས་ཤིག་ངེས་པར་དུ་ཡོད་དགོས་ཀི་འདུག་གསུངས་པ་དེ་ལ་ངས་རྒྱབ་
སོར་ཡོད། གང་ཡིན་ཞུས་ན་ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཕི་རྒྱལ་ནས་ཚུར་གཏོང་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ལས་མི་འདུག་ཀང་། ང་ཚོས་ཕི་རྒྱལ་གི་
སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་སྐོར་བསོད་ཕིན་པའི་སྐབས་སུ། ན་ནིང་ California ཡི་ནང་དུ་ང་ཚོས་བོད་ཀི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག་དེ་ཚོ་
གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་བཤད་ཡོང་དུས། པཱ་ལགས་གཅིག་གིས། ངར་ཕྲུ་གུ་ཞིག་གཏང་འདོད་ཡོད། དེ་ཁེད་རང་གིས་དཔེ་སྟོན་སོབ་
གྲྭའི་ནང་ལ་འཇུག་ཐུབ་པའི་འགན་ཁུར་གི་ཡིན་ནམ་ཞེས་དིས་བྱུང། དེ་དུས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ལ་སྐད་ཆ་མ་དིས་པར་དེར་ངས་
ཁས་ལེན་བེད་ཆོག་ཅེས་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ནས་རེས་སུ་འབེལ་བ་བས་ཏེ་ཚུར་བཏང་བ་རེད། ད་ལྟའང་དེའི་ནང་དུ་ཡོད་རེད། དེ་ལྟ་
བུ་ཕ་མའི་ངོས་ནས་གཏོང་མཁན་དེ་འད་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་ཏན་ཏན་གོ་སྐབས་འབུལ་ཐུབ་པའི་ཐོག་དགོངས་བཞེས་གནང་
དགོས་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཆགས་ཀི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 གོང་དུ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་སྐོར་ལ་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་འཛིན་ཁང་དང་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་བ་མེད་པ་སོགས་ཀི་སྐོར་ལ་ང་
ཚོ་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་སོང་། ད་དུང་གཅིག་བས་ན་ཡོང་མདོག་ཁ་པོ་རེད། དེ་ཏོག་ཙམ་ང་རང་ལ་ཡང་ཨིན་སྐད་ཐོག་ནས་ཞུས་
ན་ Guilty སེབས་མཁན་འད་ཞིག་འདུག གང་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ན་ནིང་དང་ད་ལོ་གཉིས་ཀ་ལ་སོབ་སི་ཕེབས་སོང་། ཕྲུ་གུ་
མང་པོ་ཞིག་སོབ་གྲྭ་འདིའི་ནང་འཇུག་རོགས་ལབ་ཡོང་གི་འདུག ན་ནིང་བདུན་བཅུ་ཙམ་ཞིག་དང་ད་ལོ་བརྒྱད་བཅུ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་
པ་ཡོད། འོན་ཀང་འཛིན་ཁང་ནི་མེད། ག་རེ་བེད་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ད་དེ་ཁོང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཐོག་ལ་དོ་
སང་བེད་ཀི་ཡོད་རེད། ང་ཚོར་རྒྱབ་སོར་བེད་ཀི་ཡོད་རེད། བས་ཙང་ང་ཚོས་འཇུག་དགོས་རེད། དེ་ལ་ཡར་མར་བས་ཏེ་བེད་རྒྱུ་
མི་འདུག་གམ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་། དེ་ནས་སཾ་བོ་ཊའི་འགན་འཛིན་དང་སོབ་སི་གཉིས་ཀིས་ཡར་མར་ཐབས་ཤེས་བས་ཏེ་ད་ལྟའི་གུ་
དོག་པོ་འདི་དེ་འད་བས་ཏེ་ཆགས་པ་རེད། གཞན་དེ་དུས་ནས་བཅད་མཚམས་ཤིག་བཞག་སྟེ། ཡོད་མ་རེད། འཛིན་ཁང་དེ་ལ་ཕྲུ་གུ་
བཅུ་གཉིས་མ་གཏོགས་གཤོང་གི་མེད། དེ་ལ་བཅུ་གཉིས་མ་གཏོགས་འཇུག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་དཀའ་
ངལ་འདི་འད་ཞིག་ཡོང་གི་མ་རེད། འོན་ཀང་ངའི་བསམ་པའམ་ཀུན་སོང་དེ་ཡག་པོ་ཡིན། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སོར་བེད་
མཁན་དེ་ག་ཚོད་ཀིས་མང་ན་དེ་ཚོད་ཀིས་ཡག་གི་རེད། ང་རང་ཚོ་བོད་པའི་མི་ལ་དཔེ་བསྟན་དགོས་ཀི་འདུག བསྟན་ནས་འདི་འད་
ཡོད་རེད་ཅེས་བཤད་ན་མ་གཏོགས། ཁ་ནས་མང་པོ་བཤད་པ་ཡིན་ན་དེང་སང་བཤད་རྒྱུ་དེ་མང་དགས་ནས་ཁོང་ཚོས་ཡིད་ཆེས་
བེད་ཀི་མི་འདུག དེ་ནས་ང་ཚོ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་མཁས་པའི་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་སྒང་ལ་
སེབས་པའི་ལས་བསོམས་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། དེ་སྔོན་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་སོང་བ། ཞུས་པ་དེ་ནང་བཞིན་གི་
ངས་ངོ་བཤུས་དེ་དག་བོད་ཁིམ་གི་དབུ་འཛིན་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན། གཅིག་གཟིགས་རོགས་བས་ན་བསམས་བྱུང་། དེར་ངས་རྒྱབ་
སོར་གི་ཚུལ་དུ་ཞུས་པ་ཡིན་ཡང་མཐའ་མ་དེར་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་ཞིག་ཨིན་སྐད་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ Overcrowding འཚང་
ཀ་ཚ་པོ་བྱུང་གི་ཡོད་ས་རེད། འོན་ཀང་ད་ལྟ་དེའི་སྒང་ལ་སྐུ་ངོ་རྣམ་པ་ཚོས་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོ་བཞེས་གནང་གི་འདུག ཐབས་
ཤེས་ཤིག་ཏན་ཏན་ཡོང་གི་རེད། ང་ཚོས་སྔོན་མ་སཾ་བོ་ཊའི་འགན་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་ས་ཆ་ཉོ་རྒྱུ་དེ་འད་འདུག་མི་འདུག་ལྟ་རུ་ཕིན་
པ་རེད། དཔེར་ན་གསོག་སྒར་སོབ་གྲྭའི་འགམ་ལ་ས་ཆ་སྟོང་པ་འདུག འོན་ཀང་ས་ཉོ་རྒྱུ་དེའང་དེང་སང་རོག་ཁྲ་ཚ་པོ་འདུག་ལ། 
ཁྲིམས་ཀི་སྒང་ནས་ཀང་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་འདུག དེའི་སྒང་ལ་ད་ལྟ་བོད་སོབ་འཛིན་སོང་ཚོགས་པའི་སོབ་གྲྭ་དེ་ཚོ་ཐོན་པ་ཡིན་ན། 
ནང་དོན་འཆར་གཞི་ཞིག་ལ་ཌ་ལ་ཧོ་སི་གཅིག་བཞག་གི་ཡོད་པ་རེད། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་གཏན་འཁེལ་བ་གང་ཡང་མ་རེད་ཀང་། 
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དེ་འད་ཞིག་བཞག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་མ་ཡིན་པའི་ཐབས་ཤེས་གཞན་དེ་འད་ཡང་དོན་གབས་དོན་གབས་བེད་ཀི་འདུག དེ་འད་བྱུང་
ན་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད་བསམ་གི་འདུག  
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་བཀའ་གནང་བ་དེ་དག་དམའ་རིམ་དེ་ཚོའི་སྐོར་དེ་རེད། བས་ཙང་ངས་ད་གིན་
འགེལ་བཤད་ཀང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ཞུས་པ་ཡིན། དེ་ནས་ར་བའི་ང་རང་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ནང་ནས་ཐུགས་ཞིབ་ཅིག་གནང་བ་
ཡིན་ན། ད་ལྟ་བཟང་སོད་ཀི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་བྱུང་སོང་། དེ་ནས་ལག་པ་ཡར་མར་རོང་བའི་ཚོར་བ་རང་གིས་འདོན་ཐུབ་པ་
གསུང་གི་འདུག དེ་ཚོ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་ནང་ལ་ཧ་ཅང་རྒྱས་པོ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོས་
དམིགས་བཞིའི་ནང་ནས་འཚོ་བའི་རང་དབང་ཟེར་བ་དེའི་ནང་ལ་སོ་སོ་རང་ས་འཕེར་བའི་འཚོ་བ་སེལ་ཐུབ་མཁན་དགོས་རེད་
གསུང་མཁན་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པར་དེ་འད་ཐུགས་སང་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་མེད་དམ་
བསམ་གི་འདུག  
 དེ་ནས་གོང་དུ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཤེས་མཁན་ཉུང་ཉུང་རེད་འདུག་ཅེས་
གསུངས་འདུག དེ་དངོས་གནས་དང་གནས་རེད་བསམ་གི་འདུག ལས་བེད་དམངས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད་ལ། འོག་ལ་ལས་ཀ་
གནང་མཁན་ཚོའང་ཡག་པོ་ཡོད། ད་ཕལ་ཆེར་སྒང་གི་བཀའ་བོན་ཞེ་དགས་ཡོད་མ་རེད་ཀང་ངས་དེབ་འདི་ཕལ་ཆེར་ཐེངས་དྲུག་
བདུན་ཞིག་བཀླགས་པ་ཡིན། དེ་དང་ཆབས་ཅིག་རིན་པོ་ཆེས་སོབ་ཁྲིད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་བཅར་རྒྱུ་མང་པོ་བྱུང་། དེ་ག་ནང་
བཞིན་ཚོགས་ཆེན་ཁག་ལ་རིན་པོ་ཆེས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོས་དམིགས་དེ་དག་གི་སྐོར་ལ་བཀའ་གནང་ཡོད་རེད། C.D 
(འོད་སེར་) ཡོད་རེད། དེ་ཚོར་མང་པོ་བལྟས་ཏེ་དོ་སང་འད་ཞིག་བེད་ཀི་ཡོད། དེ་ག་ནང་བཞིན་ངའི་ཕག་སྦྲེལ་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་དྲུང་
ཆེ་གཅིག་གསར་པ་རེད་ཀང་ཆ་ཚང་ཞིག་བཀླགས་ཚར་འདུག དྲུང་ཆེ་རིང་པ་དང་ང་ཚོས་ཐེངས་མང་ཀློག་གི་ཡོད། དེ་ལྟར་ཡིན་
དུས་སྒང་ལ་སོད་མཁན་ཚོས་ཤེས་ཀི་མེད་པའི་བཟོ་འད་ཞིག་ཡིན་ན། ཡང་ང་ཚོས་འདི་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཤེས་ཀི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་
ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་འདུག འདི་ཧ་ཅང་གཏིང་ཟབ་པོ་རེད་འདུག སོང་ཙང་འདིར་ཡང་ཡང་སོབ་སྦྱོང་བ་དགོས་རྒྱུ་དེ་ངེས་ཅན་རེད་
འདུག བས་ཙང་བཟང་སོད་ཀི་སྐོར་དང་སིར་བཏང་དགོས་དམིགས་བཞིའི་ཐོག་ལ་མར་ཚོར་བ་བསལ་སྟངས་སོགས་ཀི་སྐོར་ལ་
སོབ་སྦྱོང་གནང་རྒྱུ་འདུག་ཅེས་ཞུས་ན་བསམས་བྱུང་།  
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གནས་ཚུལ་ཁད་མཚར་ཏོག་ཙམ་ཡག་པོ་མ་མཁེན་པ་མིན་ནམ་སྙམ། དཔེར་ན་
དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་སྟངས་དེ་ཚོ་ག་རེ་བེད་ཀི་རེད། ད་ལྟ་ C.B.S.E ཡིས་
ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་ཟེར་བ་དེ། ར་བའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་འདིའི་ནང་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་འཛིན་རིམ་
བརྒྱད་པའི་བར་དུ་རེད། དགུ་པ་ནས་དོན་ཚན་བཅུ་པའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ནང་ལ་ག་རེ་འདུག་ཞུས་ན། དགུ་པ་ནས་གནས་ཡུལ་
རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུའི་ལམ་སོལ་དེ་གཞིར་བཟུང་འགོ་དགོས་རེད་ཅེས་གསལ་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་ནང་ལ་འཕྲལ་
དང་ཕུགས་གཉིས་ཀའི་སིད་བྱུས་ཏོག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་ང་རང་ཚོ་སོ་སོ་སོ་སོས་གོ་བ་ལེན་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་
འདུག དེ་ལྟར་བེད་དུས་དགུ་པ་བར་དུ་ཡིན་ན། བཅུ་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུའི་སྒང་ལ་སྐུ་ངལ་ཡོད་མ་རེད། གང་ཡིན་ཞུས་ན་
འདིའི་ནང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པར་སེབས་པའི་སྐབས་སུ་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་དེ་བང་ཆུབ་པར་དགོས་ཡོད་ཅེས་ཡོད་རེད། བས་ཙང་ངས་
རྒན་ལགས་ཚོ་དང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་མཁན་ཚོ་ལ་ཞུ་ཡི་ཡོད། འདི་ལས་ས་པོ་ཡོད་མ་རེད། བོད་ཡིག་དེ་འོག་
ནས་ཡར་ཨ་མ་འད་ཞིག་དགོས་རེད། དེའི་སྒང་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པར་སེབས་ཡོང་དུས་ཨིན་ཇི་བང་ཆུབ་པར་དགོས་ཡོད་ཟེར་སྐོར་
འགེལ་བཤད་གང་རྒྱག་གི་ཡོད། བང་ཆུབ་པ་ཟེར་དུས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའི་གནས་ཚད་ལོངས་པ་དགོས་ཡོད་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། དེ་
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ཁེད་རང་ཚོས་བཟོ་དགོས་རེད། དེ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་དགེ་རྒན་གི་ལས་འགན་རེད། སོབ་གྲྭའི་ལས་འགན་རེད་ཅེས་ངས་བཤད་སོད་ཀི་
ཡོད། བས་ཙང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་སྟངས་ཀི་སྐོར་ལ་ད་ལྟའི་ཆར་ཐུགས་ཁྲལ་མེད་པ་འད་ཞིག་རེད།  
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཀིས་བཀའ་གནང་རྒྱུར་ B.Ed ད་ལྟ་མ་གི་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་སོད་བཞིན་པ་དེའི་ནང་ Shastri 
ཐོན་པ་མ་གཏོགས་འཇུག་གི་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་གསན་བྱུང་གསུང་གི་འདུག དེ་བདེན་པ་མ་རེད། ད་ལྟ་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་
གི་ལོ་རིམ་དེ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གིས་གཏན་འབེབས་གནང་སྟེ་འགྱུར་བ་ཕིན་ཏེ་ལོ་གཉིས་ཆགས་ཡོད་རེད། སྔོན་མ་ཡིན་ན་ལོ་
གཅིག་རེད། འོན་ཀང་དེའི་ནང་ཡོད་པ་དེ་ B.A དང་ B.SE སུ་ཡིན་ཡང་འགིག་གི་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་འགེལ་བཤད་ཀི་ཚུལ་དུ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་དེ་ག་རང་གིས་གསུང་རྒྱུ་ལ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ནས་ཐོན་པའི་སོབ་ཕྲུག་དེ་ཚོ་གང་ཅིའི་ཐད་
ནས་ཀང་གཞན་དང་བསྡུར་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་རེད་ཅེས་གསུངས་པའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དེ་གང་འད་ཡར་རྒྱས་འགོ་མིན་དང་དེ་
ཚོའི་སྒང་ལ་བཀའ་གནང་གི་ཡོད་རེད། དེར་ངས་མོས་མཐུན་ཡོད། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བས་པའི་མཇུག་འབས་གང་
འད་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་པར་སོབ་གྲྭ་དེ་ནས་ཐོན་ནས་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭར་ཕིན་ཏེ་མཐའ་མ་བོད་པའི་སི་ཚོགས་སུ་བསེབ་ཡོང་དུས་
མི་དེ་གཞན་དང་མི་འད་བ་ཞིག་བསྟན་ཐུབ་པ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེའི་མཚམས་དེ་ནས་གསལ་པོ་ཞིག་
ཆགས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག འདི་དུས་ཚོད་ཅུང་ཙམ་རིང་པོ་འགོར་འགོ་བ་དེ་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་
མ་གཏོགས་ལམ་སེང་ཡིག་རྒྱུགས་འད་ཞིག་བཏང་། ཨིན་ཇིའམ་བོད་ཡིག་འད་ཞིག་འབི་རུ་བཅུག སོབ་ཚན་ཤེས་ཚར་ཙམ་ཞིག་
ལ་ལྟ་ཡི་ཡོད་པ་འད་ཞིག་འདུག དེ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོས་དམིགས་ཆ་ཚང་ཚང་གི་ཡོད་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ཤེས་
ཡོན་སིད་བྱུས་འདི་ཡིས་དངོས་གནས་དང་གནས་གཏུག་གཤེར་འད་ཞིག་བེད་དགོས་ཐུག་ན་ཐ་མ་མི་རང་བས་ནས་སོབ་གྲྭ་ཆ་
ཚང་ཐོན་ནས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་སྒང་ལ་སེབས་པའི་སྐབས་སུ་གང་དུ་སེབས་འདུག གནས་ཚད་གང་འད་ཞིག་ལ་སེབས་འདུག 
མི་འད་བ་གང་འད་ཞིག་ཐོན་གི་འདུག དེ་དུས་ང་ཚོས་རག་རེད་འདུག་གམ་གསེར་རེད་འདུག་ཤེས་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་རེད་བསམ་གི་
འདུག  
 གོང་དུ་ཚོགས་ཐེངས་ཀི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་ཞིག་སྙན་སོན་ནང་ལ་ཡོད་པ་ཡོད། ཚོགས་ཐེངས་འད་མི་འད་ཞེས་པ་སོབ་
གྲྭ་འཛིན་གྲྭའི་སོ་སོའ་ིནང་ལ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལ་ར་བའི་ཚོགས་ཐེངས་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་དགོས་ཀི་ཡོད་ཀང་། སུམ་བཅུ་སོ་
དྲུག་ནས་བཞི་བཅུའི་བར་དུ་ལེན་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ནས་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལམ་སྟོན་དང་བཀའ་ཤག་ནས་གཏན་འབེབས་
གནང་བ་དེར་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ལས་མང་བ་བེད་མི་ཆོག་ཅེས་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་སོབ་གྲྭ་གཅིག་གི་ནང་ལ་དགེ་རྒན་ཞིག་ལ་ཐེངས་
སུམ་བཅུ་སོ་དྲུག་སེབས་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ས་རེད། སྟབས་ཉེས་པ་ཞིག་ལ་ཤེས་ཡོན་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་བཀའ་འདི་
གནང་བར་ཏག་ཏག་སྐབས་ཁེལ་ཏེ་མང་པོའ་ིདཀིལ་ནས་ཅིག་ཐོན་པ་འད་ཞིག་འདུག་མ་གཏོགས། གཞན་ང་ཚོ་སོབ་གྲྭ་གཅིག་གི་
ནང་དགེ་རྒན་རེད་ལ། ཚོགས་ཐེངས་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་བས་ཏེ་རིང་པོ་ཞིག་འགོ་སོད་ཀི་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 གཞན་མཐུན་རེན་གི་ཐོག་ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀིས་གཏན་འབེབས་གནང་ནས་ལོ་མང་ཕིན་པ་རེད་ཀང་། ད་ལྟ་བཀའ་
འདི་གནང་བ་ཇི་བཞིན་ཕོགས་རིམ་གི་སྐོར་ལ་ཅུང་ཙམ་ཞིག་ཞུ་དགོས་བྱུང་སོང་བས་དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ཕོགས་རིམ་གི་
སྐོར་གོང་དུ་སྙན་སོན་གི་ནང་དུ་འཁོད་པ་དེ་ཏག་ཏག་མེད་པ་འད་ཞིག་འདུག སྙན་ཐོའ་ིནང་ PGT མཐོ་རིམ་དགེ་རྒན་དང་བོད་
མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་ལས་བ་ལོ་བཞི་ཟིན་པ་གཅིག་དང་བསྡུར་བ་ཡིན་ན་ད་དུང་ཉུང་བ་འདུག་འད་ཞིག་གསུངས་སོང་། འོན་ཀང་
ང་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བེད་དུས་འདི་འད་རེད་འདུག དཔེར་ན་ལས་བ་ལོ་བཞི་འཁོར་བ་ཞིག་གི་ག་ཕོགས་དེ་ཧིན་སྒོར་ ༡༧,༦༥༥ 
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རེད་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོའི་མཐོ་རིམ་དགེ་རྒན་  PGT གི་ཟླ་རེའི་ག་ཕོགས་ལ་ཧིན་སྒོར་ ༢༠༢༡༡༌༣༠ ཐམ་པ་བས་ཏེ་སྒོར་ ༢༥༥༦ 
གིས་མཐོ་རིམ་དགེ་རྒན་གི་ག་ཕོགས་དེ་མཐོ་བ་ཡོད་པ་རེད། དེ་བེད་དུས་མཐོ་རིམ་གི་དགེ་རྒན་དང་ཟུང་དྲུང་གི་ག་ཕོགས་ཀི་
ཚད་དེ་གཅིག་པ་ཡིན་པ་འད་ཞིག་འདུག དེ་དེ་ག་རང་འཐུས་ཀི་ཡོད་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་མིན། ཡིན་ནའང་གོང་དུ་ང་རང་ཡང་དེ་
འད་བཀའ་གནང་ཡོང་དུས། ལས་བ་གཅིག་གི་ཕོགས་ལས་སོ་བ་འདུག་ཟེར་དུས་ཏོག་ཙམ་བོ་མ་བདེ་བ་འད་ཞིག་བྱུང་ནས་ངས་
རད་གཅོད་བས་པས་འདི་འད་ཞིག་ཐོན་སོད་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ར་བའི་དགེ་རྒན་ཚོའི་ཕོགས་དང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཇི་ཙམ་
གི་སར་ཆ་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནའང་གནང་དགོས་རེད་བསམ་གི་འདུག་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡང་ཞུ་ཡི་ཡིན། འོན་ཀང་སེ་ཚན་མང་པོ་
ཞིག་གིས་ཐབ་དང་མེ་སོ་སོས་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། བས་ཙང་ང་ཚོས་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་སར་དགོས་ཞེས་གསུང་དགོས་ཀི་འདུག 
རྣམ་པ་ཚོས་རེས་སུ་དགོངས་པ་བཞེས་ཀི་རེད་ལ། ཁ་སྔོན་བཀའ་ཤག་གིས་བཀའ་འདི་གནང་བའི་སྐབས་སུ་སྔོན་གི་སྙན་ཐོའ་ིནང་
ལ་གསལ་བ་བཞིན་གང་ལ་གང་འཚམ་གིས་སར་ཆ་འད་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་རེད། ངས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་རྒན་ལགས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཆེ་
མཐོང་དང་གཟིགས་མཐོང་སོགས་ཕོགས་གང་གི་ཐད་ནས་གང་ཡག་ཡག་ཅིག་འདུག  འོན་ཀང་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཆ་རེན་ང་ཚོས་
བསྐྲུན་ཐུབ་པ་དེ་ཚོས་གང་ཐུབ་ཐུབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཏན་ཏན་རེད་བསམ་པ་ཞིག་བྱུང་།  
 དེ་ནས་མཐའ་མར་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་སྐུ་ལས་ཧ་ཅང་བསོན་གནང་འདུག སྙན་ཐོ་དང་དེ་ཚོ་
ཆ་ཚང་ཞིབ་ཚགས་པོ་འདུག ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ངོས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ་གནང་། དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ། སི་འཐུས་པད་འབྱུང་གནས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་པད་འབྱུང་གནས་ལགས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དགོངས་སེལ་དང་སྦྲགས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོའི་སྙན་ཐོ་དང་འབེལ་ནས་ཟུར་འཛར་གི་ཡིག་ཆ་མང་
པོ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཡིག་སོད་གཉིས་ཡོད། སོབ་གྲྭ་ཁག་ལ་རྟོག་ཞིབ་བས་ཏེ་པར་མང་པོ་ཞིག་བརྒྱབས་ཡོད་པ་རེད། དེས་རྟོག་
ཞིབ་བེད་སྟངས་གང་འད་བས་ཡོད་མེད་གཟིགས་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་རེད། འགའ་ ཤས་ཀིས་ང་ཚོས་སོབ་གྲྭའི་གང་ངོས་སུ་ཡི་གེ་གང་
སྦྱར་འདུག་ལྟ་དུས། ཁ་ཤས་ཀིས་སི་འཐུས་འདི་ཚོས་གང་ལ་ཨ་ཁུ་སོམ་ཐག་ག་ཚོད་ཡོད་མེད་ལྟ་རུ་སེབས་འདུག་ཅེས་ལབ་ཡོད་
པ་རེད། འོན་ཀང་ང་ཚོས་སོམ་ཐག་ལྟ་རུ་སེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། གང་ལ་ཁོར་ཡུག་གི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་འདུག འོག་ལ་
ཁྲིད་ཆས་གང་འད་ཞིག་འདུག དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ང་ཚོས་བལྟས་ཡོད་པ་རེད་ལ། དེ་ཚོ་པར་གི་ནང་དུའང་གསལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ནས་མིག་མངས་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་དང་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན། སོབ་དེབ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་གོས་ཚོགས་ཀི་གསོལ་ཅོག་སྟེང་ལ་
འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་ང་ཚོ་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་གང་གསལ་བ་དེ་ཚོགས་མི་ལྔའི་སི་མོས་ཀི་ཐོག་ནས་སེབས་པ་ཞིག་ཡིན། 
ཚང་མས་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བཏང་གནང་སོང་། ལྷག་པར་དུ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་དྲུང་ནམ་རྒྱུན་ནས་ལས་ཀ་ཅི་འད་ཞིག་
ཡིན་ཡང་ཧ་ཅང་གི་རུ་ངར་ཞིབ་ཚགས་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་འདིའི་ཐོག་ལ་ཡང་དམིགས་བསལ་གིས་ཐུགས་འགན་བཞེས་གནང་
སོང་། དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
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 དེ་ནས་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རེ་ཟུང་གིས་བཀའ་འདི་གནང་བ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་
གསུངས་པ་དང་འབེལ་ནས་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤིག་མི་ཞུ་ཐབས་མེད་ཆགས་སོང་། དང་པོ་དེར་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་
བོད་ཁིམ་གི་འབེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་ཁག་ལ་སྐད་ཆ་དིས་ཡོད་པ་རེད་དམ་གསུངས་སོང་། ར་བའི་བོད་ཁིམ་གི་སྔོན་འགོ་སོབ་
གྲྭའི་དགེ་རྒན་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོ་སྐད་ཆ་འདི་སྟངས་ཟུར་དུ་ཞིག་རེད། ར་ས་བོད་ཁིམ་གི་སི་ཁབ་འགན་འཛིན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་
དམིགས་བསལ་གིས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ནང་ཐུགས་འགན་བཞེས་སོད་མཁན་མི་བཞི་ཙམ་ལ་བཀའ་འདི་ཞུས་པ་ཡིན། 
བཀའ་འདི་ཞུས་པའི་སྐབས་ལ་ཡང་། ཁོ་རང་ཚོས་ག་རེ་གནང་གི་ཡོད་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོར་ཐོ་གཞུང་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། 
ཟུར་འཛར་དང་པོའ་ིནང་གསལ་བ་དེ་རེད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་ང་ཚོས་ག་རེ་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ཅེ་ན། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཆ་
ཚང་ལག་བསྟར་གནང་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། ཆ་ཤས་ལག་བསྟར་གནང་མཁན་ག་ཚོད་ཡོད་དམ། གང་ཡང་མ་བསྟར་མཁན་ག་
ཚོད་ཡོད་དམ། དེ་ཚོའི་ཐོ་གཞུང་འཁེར་ཤོག་ཅེས་ལབ་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་གནང་བའི་ཟུར་འཛར་དང་པོ་
དེར་གཟིགས་ན་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་ཐུབ་ཀི་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ར་ས་བོད་ཁིམ་གི་ཁབ་འོག་དང་བཅས་པ། མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ་
གི་ཁབ་འོག་དང་བཅས་པ་དེ་ཚོ་ཆ་ཤས་ལག་བསྟར་གནང་མཁན་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་ག་རེ་རེད་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། སྔོན་འགོ་དང་པོ་གཉིས་པ་གསུམ་པ་དེ་ལག་ལེན་བསྟར་མཁན་མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ་གི་ཁབ་འོག་དང་བཅས་པ་རེད། སྔོན་
འགོ་འཛིན་རིམ་དང་པོ་གཉིས་པ་གསུམ་པ་དང་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་དང་། ལ་དྭགས་ཀི་བང་ཐང་ཁུལ་ལ་གསུམ་དེ་འཛིན་རིམ་ལྔ་
པའི་བར་དུ་གཅིག་དང་འཛིན་རིམ་གསུམ་པའི་བར་དུ་གཅིག་བཅས་འདི་ལྟར་བསྟར་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་
རེད། བས་ཙང་ང་ཚོས་ཁེད་རང་ཚོ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་མ་གནང་མཁན་གི་གལ་དུ་ཚུད་པ་འདི་འཛིན་གྲྭ་དང་པོ་ནས་
བཞི་པའི་བར་དུ་བོད་ཡིག་སོབ་ཁྲིད་མ་བས་པ་དེའི་རེན་རེད་འདུག  དེས་ན་ཐོག་མར་ཁེད་ཚོར་ཐུགས་འཚབ་ཡོང་དོན་དེ་ང་ཚོས་
ཤེས་ཐུབ་ཀི་འདུག གོ་བུར་དུ་འདི་འད་ཞིག་བས་ཡོང་དུས་ཕྲུ་གུ་ཚོའི་ཨིན་ཇིའི་གནས་ཚད་དེ་གང་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོང་བསམ་
པའི་ཐུགས་འཚབ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ཀི་རེད། ཡིན་ནའང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གཞིར་བཟུང་གིས་ཕེབས་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་འཛིན་གྲྭ་
བཅུ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་ཐེངས་གཉིས་བཏང་ཚར་བ་རེད། ཁོང་ཚོའི་གནས་བབ་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། རེ་ཕུད་ལ་མེད་
ཀང་གལ་མཐའ་རུ་སེབས་ཡོད་པ་མ་རེད། དཀིལ་དུ་སེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་ཨིན་ཇི་ཡིན་ཡང་རེས་ཟིན་ཐུབ་པ་ཞིག་
ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། འདི་འདའི་ཐོག་ནས་གདེང་ཚོད་ཅིག་སེབས་ཀི་མི་འདུག་གམ། མཚན་ཤས་ཡོང་དོན་གི་གཞི་ར་དེ་འདི་
འད་ཞིག་རེད་འདུག་ཅེས་ང་ཚོས་ཞུས་ཡོད། མི་སོ་སོའ་ིབཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་དང་གཤིས་ཀ་མི་འད་བ་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་
པས་ཐུགས་ཕམ་ཞིག་གང་གནང་གི་འདུག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་མ་གནང་གོང་ནས། ༡༩༨༦ ནས་
བཟུང་སྟེ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་དགོངས་གཞི་ལ་བཟུང་སྟེ་ང་ཚོས་བོད་ཡིག་གཙོ་བོར་བས་ཏེ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པའི་བར་
དུ་སོབ་ཁྲིད་བས་བསད་པ་ཡིན། དེ་རིང་ཁ་སང་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ང་ཚོ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་མི་བེད་མཁན་དེ་ཁེད་
ཚོས་བཟོ་ཡི་འདུག་མདོག་མདོག་གསུང་གི་འདུག ང་ཚོས་བཟོས་ཡོད་མ་རེད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་གནང་བའི་ཐོ་གཞུང་
དེའི་ནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ཡོད། མཐའ་མ་དེར་འབབ་ས་གང་དུ་བབས་སོང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སྙན་ཐོ་ནང་གསལ་
བ་ནང་བཞིན་རེད། དགེ་རྒན་ཁེར་ཤོག དགེ་རྒན་ལ་སོགས་པའི་མཐུན་རེན་སྦྱར་བ་ཡིན་ན། ག་དུས་བསྟར་དགོས་འདུག་ཀང་
བསྟར་གི་ཡིན་གསུང་གི་འདུག དེ་ཡིན་ཙང་དགེ་རྒན་སྒྲུབ་དགོས་ཀི་འདུག སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་གསལ་ཡོད། སྦུན་ཊར་དང་ས་རཱའི་
དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཙམ་མ་ཡིན་པ། དམའ་འབིང་མཐོ་གསུམ་གི་དགེ་རྒན་གོ་སིག་གནང་དགོས་ཀི་འདུག དེའི་ནང་ནས་ད་ལྟ་ར་ས་
བོད་ཁིམ་གི་ཁབ་འོག་དང་བཅས་པ་དང་། མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ་གི་ཁབ་འོག་དང་བཅས་པར་སྔོན་འགོའ་ིདགེ་རྒན་བགེས་ཡོལ་དུ་
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ཕེབས་རན་པ་མང་པོ་འདུག ཁོང་ཚོ་བགེས་ཡོལ་དུ་ཕེབས་རེས་ཁ་གསབ་དགོས་ཀི་རེད། དེའི་ག་སིག་ཤེས་རིག་གིས་གནང་
དགོས་ཀི་རེད། དགེ་རྒན་ཁེར་ཤོག་ཟེར་དུས་འབུལ་དགོས་ཀི་རེད། བས་ཙང་དེ་ཇི་བཞིན་གི་ག་སིག་གནང་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་
ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 སྦྱང་ཚད་འགན་བསྡུར་དེ་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་ཧ་གོ་ཡི་རེད། ང་ཚོའི་ཡིག་རྒྱུགས་དེ་ཚོ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པ་དང་པོ་བཏང་བའི་
གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་འདུག  གཉིས་པ་བཏང་བའི་སྐབས་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་འདུག  གང་ལྟར་དཔེ་སྟོན་སོབ་
གྲྭ་ནས་ཐོན་པའི་ཕྲུ་གྲུ་དེ་དག་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། རེ་ཐོག་ཏུ་མ་སེབས་པ་ཡིན་ནའང་། འོག་ཏུ་ལྷག་མི་འདུག  འད་
མཉམ་འགོ་ཐུབ་ཀི་འདུག དགེ་རྒན་རྣམས་ཀིས་ཀང་འཛིན་གྲྭ་བཞི་པ་ནས་ཨིན་ཇི་སོབ་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དེ། འཛིན་
གྲྭ་དྲུག་པ་ནས་རེས་ཟིན་ཐུབ་ཀི་འདུག་ཅེས་གསུང་གི་འདུག   
 དེ་ནས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་སོབ་འཇུག་གནང་རྒྱུ་དེ་སྟབས་བདེ་བ་དང། དེ་ང་ཚོའི་ཕ་མ་
ཞིག་གིས་ཀང་གསུངས་སོང། མ་གཏོགས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་དགའ་དགས་པ་ཞིག་རེད་དམ། དེར་སྟབས་བདེ་པོ་ཞིག་ཡིན་
པས་བཅུག་རེད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག ཕ་མ་མང་ཆེ་བ་ཞིག་དེ་འད་མིན་ནོ། ངས་ཕྲུ་གུ་དེ་བོད་པ་ཞིག་བཟོ་ཆེད་དུ་དང་བོད་པའི་
སྐད་དང་ཡི་གེ་སྦྱོང་ཆེད་དུ་འདིར་བཏང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུང་གི་འདུག དེར་བརྟེན་སྟབས་བདེ་པོ་ཞིག་ཡིན་ས་མ་རེད།  
 བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ཕ་སྐད་ཀི་སྐོར་ལ་གསུངས་སོང་། བོད་རང་བཙན་ཡིན་པའི་སྐབས་ལ། ངའི་ཕ་ཡུལ་འདི་
ཡིན། ངའི་ཕ་སྐད་འདི་ཡིན་ཞེས་པ་ལས། ངའི་མ་ཡུལ་འདི་ཡིན་ཞེས་ལབ་ཀི་ཡོད་ས་མ་རེད། འཛམ་བུ་གིང་སི་ཡོངས་ཀི་ག་རེ་
ལབ་ཀི་ཡོད་ནའང་ལབ། ཡིན་ནའང་ ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་གདེང་ཚོད་ཅིག་ཡོད་ས་མ་རེད། གང་ཡིན་ཞུས་ན། ཡིག་ཆ་དེ་ཚོར་
བལྟ་བའི་སྐབས་ལ། ཕ་སྐད་ཀང་བིས་འདུག མ་སྐད་ཀང་བིས་པ་འདུག ངོ་མ་གང་རེད། ཁེད་ཚོས་ག་རེ་ངོས་ལེན་བེད་ཀི་ཡོད་
ཟེར་དུས། གཉིས་ཀ་བེད་སོད་བེད་ཀི་ཡོད་པ་ཆགས་འདུག  ང་ཚོ་བོད་པས་ཕ་ཡུལ་ཟེར་གིས་ཡོད་པ་རེད། ཕ་སྐད་ཟེར་གི་ཡོད་
པ་རེད། བོད་པའི་ཁོར་ཡུག་ནང་དུ་སྔོན་མ་གང་ཡོད་པ་དེ་བེད་སོད་བས་ན་ཡག་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག   
 དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་ནས་ཕིའི་མཐུན་རེན་ཚང་མ་ཡག་པོ་ཡོད་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དོན་དངོས་ལ་
ར་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའི་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་གཉིས་ཀི་ཕིའི་མཐུན་རེན་ཡག་པོ་ར་བ་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕལ་ཆེར་སང་གནངས་སོ་
རྒྱུ་ཡིན་པ་འད་པོ་ཡོད་པ་རེད། བཞའ་ཚན། ཆུང་ཆུང་། ཚོགས་ཁང་བཅད་བརྒྱབས་ཏེ། ཚན་རིག་བརྟག་དཔད་ཁང་བེད་ས་ཞིག་
འདུག  དེ་ཚན་རིག་བརྟག་དཔད་ཁང་གཅིག་པོ་རེད་མི་འདུག  ཕྲུ་གུ་ཚོའི་ཅ་ལག་བཟོས་པ་རྣམས་ཀང་བླུགས་ས་དང་། མང་པོ་
ཞིག་མཉམ་དུ་བ་རྒྱུ་རེད་འདུག  དོན་དངོས་སུ་སོབ་གྲྭ་ཞིག་ལ་དགོས་པའི་ཆ་རེན་མི་འདུག  སོབ་གྲྭ་ཞིག་ལ་དགོས་པའི་ཆ་རེན་
དུ། དགེ་རྒན་གི་ག་ཕོགས་ག་ཚོད་གནང་དགོས་ཀི་རེད། རེད་ཐང་གང་འད་ཞིག་དགོས་ཀི་རེད། ཁོར་ཡུག་གང་འད་ཞིག་དགོས་
ཀི་རེད། དེ་ཚང་མར་དེབ་སེལ་བེད་པའི་སྐབས་སུ་ཧ་གོ་དགོས་པ་རེད། ད་ལྟའི་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་སྟེང་འོག་གཉིས་ཀར་མི་འདུག  
གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་འགའ་ཤས་ཀིས་གསུངས་སོང་། ར་རམ་ས་ལའི་གཡས་གཡོན་ལ་སོ་དགོས་བྱུང་ན་ཡག་ཤོས་ར་ཤོད་
བོད་ཁིམ་དེ་ཉེ་ཤོས་རེད་འདུག བོད་ཁིམ་ལ་ཞུ་རྒྱུ་མེད་དམ། བོད་ཁིམ་ལའང་ཕྲུ་གུ་ཉུང་དུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཞུས་ཏེ་
སོས་པ་ཡིན་ན་ཉིན་གཅིག་ནང་སོ་ཐུབ་པ་ཆགས་ཀི་མེད་དམ། དེ་མིན་གི་སེ་ལེན་ཁང་། དེ་རིང་ཁ་སང་སེ་ལེན་ཁང་སྒོར་ཁྲི་ཕྲག་
དང་འབུམ་ཁྲག་མང་པོ་བཏང་བ་དེ་ཟབ་སྦྱོང་སད་ས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། བོད་ནས་གསར་དུ་འབོར་མཁན་ནི་ཉུང་ཉུང་རེད། 
དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་ར་ཤོད་ཀི་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་ཁང་པ་ཚང་མ་བཤིག  ཁང་པ་དེ་ཚོ་བེད་སོད་མི་འདུག  སེ་ལེན་ཁང་གསར་པ་
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བརྒྱབས། གསར་འབོར་ཚོ་ལ་ཡིན་ནའང་གཙུག་ལག་ཁང་མཇལ་རྒྱུར་ཉེ་བ་ཡོང་གི་རེད། སེ་ལེན་ཁང་ཡོད་སར་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་
མར་སོས། གང་འད་འདུག  དེ་ཚོར་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་གནང།  
 དེ་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭར་དགེ་རྒན་རྒྱུན་རིང་གནས་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དགེ་རྒན་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་
ཆེད་དུ་ག་རེ་བེད་ཀི་ཡོད་ལབ་དུས། ཡང་སི་ཡོངས་ཀི་སྐད་ཆ་ཡིན་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་ཀི་དགེ་རྒན་
རྒྱུན་གནས་ཐུབ་རྒྱུར་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། གོ་པལ་པུར་སོགས་ཚང་མ་འཁྲིད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེས་ན་ང་ཚོས་གང་དིས་
པར་ལན་གནང་ན་ཡག་པོ་འདུག ང་ཚོས་སྔོན་ལའང་ཞུས་ཡོད། ང་ཚོས་གང་དིས་པ་དེར་གསལ་པོ་གསུངས་རོགས་གནང་། ཕི་
གསལ་ནང་གསལ། སྐད་ཆ་དེ་གོས་ཚོགས་ལ་འགོ་ཡི་རེད། བས་ཙང་ང་ཚོའི་སྐབས་ལ་གསལ་པོ་གསུང་ཐུབ་རྒྱུའི་ལམ་ཀ་ཡོད་
པ་རེད། དེ་སྐབས་མ་གསུངས་ན་ཡག་པོ་ཏག་ཏག་ཆགས་ཀི་མི་འདུག   
 དེ་ནས་ཟབ་སྦྱོང་དང་འོས་སོང་དེ་དག་དོན་དངོས་སུ་ལོ་ལྔ་རེ་ནས་གོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་རིག་གི་ཚོགས་
ཆེན་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་བལྟ་རྒྱུ་དེ། ཚོགས་ཆེན་བཞི་པ། ལྔ་པ། དྲུག་པ། བཞི་པ་དེ་ཚོགས་པའི་
སྐབས་ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་ཟིན་བིས་བཟོ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་མར་འགོ་འཛུགས་པའི་དུས་ཚོད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་
ནས་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་དེ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་གནང་ཟིན་པ་རེད། དེ་དང་འབེལ་ནས་ང་ཚོས་བལྟས་པ་རེད། ཤེས་
རིག་ཚོགས་ཆེན་སྔ་རེས་ཀི་གོས་ཆོད་དེ་ཚོ་གཅིག་གཟིགས་པ་ཡིན་ན། ཚོགས་འདུག་དང་བཞག་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་
རེད། ཡིན་ནའང་ལག་ལེན་བསྟར་གི་ཡོད་མེད་སྐད་ཆ་གཞན་ཞིག་རེད། ཡི་གེ་ཚིག་འབྲུ་དང་བཅས་པ་ཧ་ཅང་གིས་སྙིང་རེ་པོ་ཡོད་
པ་རེད། ལག་ལེན་གང་དང་གང་འདུག་ཅེས་བལྟ་དུས་ཁད་མཚར་དེ་འད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཤར་ལ་འགོ་དགོས་པའི་གོས་ཆོད་
བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚོའི་གོས་ཆོད་ཤར་ལ་འགོ་དགོས་ཞེས་གསུངས་འདུག ནུབ་ལ་གང་བས་ནས་འགོ་བ་ཡིན་ཟེར་
དུས། ནུབ་ལ་འགོ་མི་ཆོག་ལབ་མི་འདུག་ཅེས། དེ་འད་མ་རེད། གང་ལྟར་གང་བཞག་པ་དེའི་ཐོག་ལ་འགོ་དགོས་པ་རེད་མ་
གཏོགས། གཞན་ཞིག་སྒང་ནས་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ར་ཤོད་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ང་ཚོས་མཐོང་བ་དེ་རེད། དགེ་
རྒན་ཞེས་པ་ནི་ཕྲུ་གུའི་གངས་འབོར་དང་བས་ན་ཏག་ཏག་རེད། སམ་བོ་ཊའི་འགན་འཛིན་ལའང་ཞུས་པ་ཡིན། ཕྲུ་གུའི་གངས་
འབོར་དང་བས་ན་ཏག་ཏག་རེད་དེ། འཛིན་གྲྭ་སོ་སོའ་ིགངས་འབོར་ལྟར་ན་ཕྲུ་གུ་ལྔ་ཡིན་ནའང་དགེ་རྒན་དེས་ཚོགས་ཐེངས་གང་
ཡིན་པ་དེ་བ་རྒྱུ་རེད་ལ། ཕྲུ་གུ་དྲུག་ཅུ་ཡོད་ནའང་ཚོགས་ཐེངས་གང་ཡིན་པ་བ་རྒྱུ་རེད། དེས་ན་ཚོགས་ཐུན་ག་ཚོད་བ་དགོས་པ་
རེད། བསབ་གཞི་ར་འཛིན་ནང་ལའང་ཡོད་པ་རེད། ཁེད་ཚོས་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཞིར་བཟུང་ཕེབས་དགོས་
པ་རེད།  
 དེ་ནས་སི་ཁབ་སིག་གཞི་ཞེས་པ་དེ་ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་གིས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་ཞིག་རེད། སི་ཁབ་སིག་གཞི་
བཟོས་ཡོད་དམ་ཟེར་དུས། སི་ཁབ་སིག་གཞི་དེ་སྔ་ནས་ཡོད་པས་བཟོ་དགོས་པ་མི་འདུག་གསུངས་པ་རེད། བཟོ་དགོས་མེད་ན་
གོས་ཆོད་གང་གི་ཕིར་བཞག་གི་ཡོད་དམ། ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལ་མ་འོངས་པར་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཡག་
པོ་གནང་དགོས་ཀི་འདུག ཐུགས་ལ་དན་ཚད་བཞག་རྒྱུ་མ་རེད། དེ་མཛེས་ཆོས་ཀི་ཆེད་དུ་མ་རེད། ལག་ལེན་བསྟར་ཆེད་བཞག་
གི་ཡོད་པས་དེ་ལ་གཞིགས་པའི་དངོས་གནས་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་རྒྱུ་གང་འདུག དེ་འད་གནང་དགོས་པ་ལས། ཤེས་རིག་
ཚོགས་ཆེན་སྔ་རེས་ཀི་གོས་ཆོད་ལ་བལྟ་དུས་ཀློག་སྐབས་ཧ་ཅང་སྙན་པོ་འདུག་སྟེ། བས་ཡོད་མེད་ལ་བལྟ་དུས་འད་མིན་ས་
ཚོགས་རེད་འདུག ལན་དེའང་ཁད་མཚར་པོ་ཡོང་གི་འདུག 
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 དེ་ནས་ smart class གསུང་རྒྱུ་དེ་རེད། ང་ཚོས་གང་ཞུས་ཡོད་ཅེ་ན། ལག་བསྟར་གནང་མཁན་འདུག་ལ་མ་གནང་
མཁན་ཡང་འདུག གནང་མི་ཤེས་མཁན་ཡང་འདུག སོན་ཊ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་གནང་གི་འདུག་ལ་ ཤེས་ཀི་ཡང་འདུག ཅོན་ཏ་ར་ལྟ་བུ་
ཡིན་ན་ལྟ་ཡི་ཡིན་ལབ་ཀང་སྒོ་ལྕགས་བརྒྱབས་ནས་འདུག གང་ཡིན་ནམ་བས་པས་དེ་ཤེས་མཁན་མེད་བརོད་ཀི་འདུག Smart 
class འཕྲུལ་ཆས་དེ་བཙོན་ཁང་གི་ནང་ལ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད།  
 དེ་ནས་མཐའ་མཚམས་གུན་གསབ་དེ་གོས་ཆོད་ཀི་ནང་དུ་བཞག་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མཚམས་གུན་གསབ་དེ་སམ་བོ་ཊ་
ལ་སད་དགོས་མེད་ལབ་པ་རེད། སོབ་གྲྭའི་ཐོ་གཞུང་དེ་ཚོ་མར་བསྔོགས་ཡོང་དུས་གངས་ཅན་བདེ་ར་མ་གཏོགས་ཆགས་ཀི་མི་
འདུག འོ་ན་གངས་ཅན་བདེ་ར་རེད་དམ་ལབ་དུས་མ་རེད་གསུང་གི་འདུག འོ་ན་གོས་ཆོད་དེ་གང་ཕིར་བཞག་པ་ཡིན་ནམ། དེས་ན་
དངོས་གནས་འབབ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ལས་དེ་ཙམ་ལ་བཞག་ན་འགིག་གི་མི་འདུག 
 དེ་ནས་ཕོགས་རིམ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་དེ་ཁད་མཚར་ཞིག་ཆགས་སོང། ང་ཚོ་ལ་ཐོ་གཞུང་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། 
གངས་ཅན་བདེ་རའི་ཁབ་འོག་གི་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཕོགས་རིམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། མ་སུ་རི་བོད་ཁིམ་ཁབ་འོག་གི་སོབ་གྲྭའི་ཕོགས་
རིམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ར་སྟེང་བོད་ཁིམ་ཁབ་འོག་གི་སོབ་གྲྭའི་ཕོགས་རིམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། སམ་བོ་ཊའི་ཁབ་འོག་གི་ཕོགས་
རིམ་དེ་དག་ཆ་ཚང་ང་ཚོ་ལ་ཡོད། འདི་དང་ལས་བེད་གཅིག་ལ་ཆེད་དུ་གཉེར་ནས་ལས་བེད་ཁ་ལོ་བ་གསར་ཤོས་ལོ་བཞི་ལ་ཉེ་བ་
དེ་འད་ཞིག་གི་ཕོགས་ག་ཚོད་ཐོབ་ཀི་ཡོད་མེད་གངས་ཀ་འཁེར་ ཤོག་ལབ་པ་རེད། ད་ལྟ་ཕོགས་རིམ་མཐོ་ཤོས་སམ་བོ་ཊའི་ 
P.G.T ཡི་དགེ་རྒན་དེ་རེད། དེ་གཉིས་བསྡུར་བ་ཡིན་པས་དེ་འད་ཆགས་པ་རེད། ད་ལྟ་དེ་གསུངས་པ་དེ་ཡིན་ན། ཡང་ན་ང་ཚོར་ཐོ་
གཞུང་དེ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་གནང་འདུག གང་ལྟར་དེ་མཚུངས་བསྡུར་གནང་དགོས་ཀི་འདུག མཚུངས་བསྡུར་གནང་ནས་སུའི་གང་
ཡིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ནང་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག་མ་གཏོགས། སུས་དབུ་སྐོར་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་ས་མ་རེད། ང་
ཚོར་གནང་བ་དང་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་གི་ཕག་ལ་ཡོད་པའི་ copy གཅིག་ང་ཚོར་སད་རོགས་གནང་། ང་ཚོས་བསྡུར་ནས་
གནས་སྟངས་གང་ཆགས་འདུག་ཞུ་ཡི་ཡིན། གང་ལྟར་ང་ཚོའི་སར་ཡོད་པ་དེ་མིན་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་གཞིགས་པའི་གསལ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་
ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག ངས་ཆད་ལྷག་དེ་འད་བྱུང་ཡོད་ན་ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་ཚོས་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་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 ར་བའི་ཆ་ནས་སྙན་ཐོའ་ིཐོག་ཞིབ་ཅིང་རྒྱས་པའི་ངོས་ནས་བགོ་གེང་གནང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་
གིས་ང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ནས་ཀང་གསལ་བཤད་གནང་སོང་། དེ་ལས་ལྷག་ཅིག་བཤད་དགོས་པར་མི་འདུག འོན་
ཀང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གཏན་འབེབས་བས་ཏེ་ལོ་བཅུ་གངས་ཤིག་འགོར་བའི་ནང་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་པ་རེད། དཀའ་ངལ་མ་
འཕྲད་ན་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་པ་མ་རེད། དཀའ་ངལ་འཕྲད་ནས་ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་པ་རེད། ཚོགས་ཆུང་བཙུགས་ནས་
དེ་རིང་འདིར་སྙན་ཐོ་བཏན་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་བོད་མི་རིགས་སི་དང་། ལྷག་པར་དུ་བཙན་བོལ་སི་ཚོགས་ཀི་མ་འོངས་པར་
བསམ་བོ་གཏོང་སའི་གཞི་ར་གཙོ་བོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས་ངས་ཆ་ཤས་ཤིག་བངས་ནས་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ (དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། དགོངས་འགལ་མེད་པ་ཞུ། ད་ལྟ་ངས་ཞུ་རྒྱུར། སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་གསུངས་བཞག་པ་དང་བཀའ་



195 

 

བོན་གིས་གསུངས་བཞག་པའི་སྒང་ལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མིས་གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ད་ལྟ་གོ་སྐབས་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན། 
སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གེང་གནང་གི་ཡིན་ན་དུས་ཚོད་རེས་ལ་འབུལ་གི་ཡིན། གསལ་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ན་གོ་སྐབས་བཞེས་
རོགས་གནང་། སི་འཐུས་རྒྱ་རིགས་ཐར་ལགས།) དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གསལ་བཤད་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་གང་ལྟར་
ཡང་དེ་རིང་སྙན་ཐོ་སོག་སྦྱང་ཞུས་རེས། ཚང་མར་སེམས་ནང་འཛིན་རྒྱུའི་ཚིག་དང་རུམ་ནང་བསྡུ་རྒྱུའི་བོ་ཟེར་བ་བཞིན་ང་རང་
ཚོའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དེ་གསོན་པོ་ནི་རེད་འདུག དེ་ཡིན་པ་སྙན་ཐོ་འདིའི་ནང་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། དེ་དངོས་གནས་རེད། གསོན་
པོ་གནས་བསད་འདུག གསོན་པོ་གང་གནས་ཡོད་པ་དེ་ང་ཚོས་བསྟན་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀང་གསོན་པོ་དེ་ནད་པ་མིན་པ་མ་རེད། 
ནད་པ་ཞིག་རེད་འདུག གསོལ་སྨན་དེ་མུ་མཐུད་ནས་མཆོད་དགོས་ཀི་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་འཚམ་འཇོག་རྒྱུ་མི་འདུག་ཅེས་དེ་
ཡང་ང་ཚོས་གཙོ་འདོན་བས་ཡོད། དཔེ་ཆ་བཞག་ན་ད་ལྟའི་ཆ་ལ་ཆ་ཚང་ཞིག་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ཚང་མ་
རེ་རེ་བས་ཏེ་བཏོན་ཡོད་པ་རེད། ཆ་ཚང་ལག་བསྟར་བེད་མཁན་དང་། ཕེད་ཀ་ལག་བསྟར་བེད་མཁན། ཁོན་ནས་མི་བེད་མཁན། 
དེ་འད་རིམ་པ་གསུམ་གི་སྒང་ནས་ང་ཚོས་བལྟས་ཡོད་ཙང་། ཆ་ཚང་ཞིག་ལག་བསྟར་བེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། གནད་དོན་དེ་
གང་དུ་ཐུག་གི་ཡོད་མེད་དེ་ཚང་མ་གཅིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གི་དགེ་རྒན་གི་བསམ་ཚུལ་དང་། མི་མང་དང་ཕ་མའི་བསམ་
ཚུལ། སོབ་ཕྲུག་གི་བསམ་ཚུལ། དེ་ནས་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་འགན་འཁུར་མཁན་གི་གཙོ་འཛིན་ཁག་གི་བསམ་ཚུལ། ཆ་ཚང་ཞིག་
བསྡུས་ཡོང་དུས། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་ངོས་ལེན་མེད་མཁན་ཁོན་ནས་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་གཙོ་བོ་ཞིག་རེད། དེ་ནས་ཤེས་
ཡོན་སིད་བྱུས་ཆ་ཚང་ལག་བསྟར་བས་དང་མ་བས་པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ད་དུང་ལྷག་སོད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཡིན་དུས་འདིའི་
ནང་གི་གཙོ་ཆེ་ཤོས་དེ་དགེ་རྒན་དགོས་ཀི་འདུག དགེ་རྒན་གི་ཐོན་ཁུངས་ཤིག་དགོས་ཀི་འདུག དཔེ་བཞག་ན་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན། 
དེ་བཞིན་ཚན་རིག་དང་སི་ཚོགས་ཚན་རིག ཨང་རིས་ལ་སོགས་པ་བོད་ཡིག་ནང་དུ་སོབ་ཁྲིད་བེད་ཐུབ་པའི་དགེ་རྒན་དགོས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། ཅིའི་ཕིར་དུ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཞུས་ན། ང་ཚོ་དགེ་རྒན་རེ་རེར་སྐད་ཆ་དིས་ནས་ཡོང་དུས། ཁོ་རང་ཚོས་ཤེས་
ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་ངོས་འཛིན་བེད་སྟངས་དང་། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་འདུ་ཤེས་འཛིན་སྟངས། དེ་ག་ནང་བཞིན་གིས་སེམས་
ཤུགས་དེ་ཚོ་ཧང་སང་དགོས་པ་རེད་འདུག དགེ་རྒན་ཚང་མ་གཅིག་ལས་གཅིག་ལྷག་པར་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་ཚད་མཐོན་པོའ་ི
སྒང་ནས་ཉམས་ཞིབ་བེད་ཀི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་འཛིན་གྲྭ་འོག་མའམ་སྔོན་འགོ་དང་པོ་གཉིས་པ་གསུམ་པ་དང་། དེ་ནས་འཛིན་
གྲྭ་དང་པོ་ནས་བཞི་པའི་བར་དུ་སི་ཚོགས་ཚན་རིག་དང་ཚན་རིག ཨང་རིས་ལ་སོགས་པ་དེ་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཚོར་
ཤེས་དང་དེ་ནས་རིམ་པས་སྐད་ཆ་སྦྱང་སྟངས་དང་ཡིག་གཟུགས་སྦྱང་སྟངས། དེ་ནས་དམའ་རིམ་ཡར་ཙམ་ཡོང་བའི་དེའི་བར་དུ་
དགེ་རྒན་དེ་ཚོར་སེམས་ཤུགས་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ལ་སོབ་ཁྲིད་ལ་འབད་བརོན་གནང་གི་འདུག་ལ། ཤེས་ཡོན་གིས་ཀང་འདང་གི་
འདུག ཁོང་ཚོར་སེམས་ཤུགས་དང་མཉམ་དུ་ཤེས་ཡོན་གིས་འདང་གི་འདུག བས་ཙང་ཁོ་རང་ཚོར་དཔག་པའི་འཛིན་གྲྭ་འོག་མ་
དེ་ཚོ་ཚད་ངེས་ཅན་གིས་འཕེལ་རྒྱས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་དང་། དགའ་འོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་མངོན་ཡོང་གི་འདུག འོན་ཀང་
འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པ་དྲུག་པ་ནས་ཡར་འགོ་དུས་རིམ་པས་སྡུག་ཏུ་འགོ་བ་ཞིག་འདུག ལྷག་པར་དུ་བོད་ཡིག་སྡུག་ཏུ་འགོ་ཡི་འདུག དེ་
དགེ་རྒན་ལ་སེམས་ཤུགས་མེད་པ་རེད་མི་འདུག གཙོ་བོ་དགེ་རྒན་གི་ཤེས་ཚད་ལ་ཐུག་གི་འདུག ཤེས་ཚད་ཀི་སྒང་ནས་ཏག་
ཏག་ཅིག་དོན་གི་མེད་པ་གསལ་པོ་མཐོང་གི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གཅིག་དེ་ཡིན། དེ་ནས་དགེ་རྒན་ཅིའི་ཕིར་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེ་ན། 
དཔེར་ན་ར་སྟེང་བོད་ཁིམ་འད་ཞིག་ཡིན་ན་གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་མང་ཆེ་བ་ཞིག་ལོ་སུམ་བཅུ་སོ་ལྔ། ཉི་ཤུ་ར་ལྔ། ཉི་ཤུའི་
སྒང་ལ་ཡོད་པ་རང་རང་རེད་འདུག ལོ་ཁ་ཤས་ཤིག་མ་གཏོགས་ཁོང་ཚོ་ཆ་ཚང་རྒས་ཡོལ་དུ་འགོ་རྒྱུ་རེད་འདུག དགེ་རྒན་མང་པོ་
ཞིག་གི་སྟོང་ཆ་ལྷག་ཡོང་གི་འདུག བས་ཙང་དེ་ཚོ་ཚང་མའི་སྟོང་ཆ་བསྐང་ཐུབ་པར་དགོས་ཀི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ར་སྟེང་བོད་ཁིམ་
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ལ་ཆ་བཞག་ན་ཁོང་ཚོར་མི་ཆ་ཡི་དཀའ་ངལ། དགེ་རྒན་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད། ཕོགས་ཐོབ་དང་སོབ་དེབ་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་ག་སིག་ཨང་
གསར་བས་ཏེ་ལག་པར་ཞོག་དང་། ངོས་ལེན་ཡོད་ཅེས་རོག་རོག་དེ་རེད། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་གི་འོག་ནས་(དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས། ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་གནང་གྲུབ་པ་དེ་ཚོ་བསར་ལྡབ་མི་དགོས་པ་ཞུ།) 
ལགས་སོ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁ་ཤས་ཤིག་མདོར་བསྡུས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་འཛིན་ཁང་ནང་ལ་སོབ་ཕྲུག་
མང་བ་དང་། དེ་ཚོའི་སྐོར་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཀི་ཡོད་པ་དེར་ང་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་གང་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་ཅེ་ན། ང་ཚོས་སོབ་གྲྭ་ལ་བལྟས་
ནས་སོབ་ཕྲུག་བསྡུ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་བཤད་ཀི་མེད། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཟེར་ནའང་གང་ལྟར་ཡང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་
དང་རིག་གཞུང་དེའི་ཆེད་དུ་སོབ་སྦྱོང་གནང་མཁན་གི་སོབ་ཕྲུག་དེ་ཚོ། སོབ་ཕྲུག་གི་གངས་འབོར་ལ་བལྟས་ནས་སོབ་གྲྭ་དགོས་
ཀི་འདུག སོབ་ཕྲུག་ཇི་ཙམ་ཡོད་ནའང་དེ་ཙམ་བསྡུ་དགོས་ཀི་འདུག དེ་ལ་དཔག་པའི་སོབ་གྲྭ་རྒྱ་སེད་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་བཤད་
རྒྱུ་གཙོ་བོ་དེ་དེ་ཡིན། དེ་ནས་ཕ་སྐད་མ་སྐད་དེ་ང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོས་གསལ་བཤད་གནང་གྲུབ་ཙང་ཞུ་རྒྱུ་མིན། 
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་ཙམ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།  
 
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཅིག་གཉིས་ཙམ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དེའི་ནང་ནས་དང་པོ་དེ་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་
ནས་གསལ་པོ་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུས་ན་སྙམ། ང་ཚོའི་ཚོགས་གཙོས་མི་བཞི་སྐད་བཏང་བ་ཡིན་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། མི་བཞིའི་
གོ་གནས་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གསལ་པོ་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང། བོད་ཁིམ་སི་ཁབ་ཡིག་ཚང་གི་སི་ཁབ་འགན་འཛིན། སི་ཁབ་དྲུང་
ཆེ། སོབ་འཇུག་སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན། སི་ཁབ་ཤེས་ཡོན་འགན་འཛིན་དང་བཅས་བཞི་རེད། ར་རམ་ས་ལའི་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེའི་
ཁབ་ཁོངས་ཀི་སྐད་ཆ་འདི་ས་དེ་ཚོ་ཁོང་རྣམ་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པས་སྐད་ཆ་གསུང་སྟངས་དང་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་ལའང་གསུང་
མཁན་ཞིག་བྱུང་སོང་། དེ་ཚོའི་གསུང་སྟངས་དེ་ཚོར་བལྟས་པ་ཡིན་ན། ཕག་ལས་གང་ལ་གང་འཚམ་གནང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་ལ། 
གསུང་སྟངས་འདིའི་ཨ་ལོག་རྒྱག་གི་ཡོད་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་སེབས་སོང་། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། དང་པོ་ཁེད་ཚོས་
ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་གི་ཡོད་དམ་ཅེས་འདི་དུས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེ་མཉམ་དུ་ཚོགས་
ནས་བཞག་པའི་གོས་ཆོད་དེའི་ནང་ལ་ ༡༩༨༦ བིས་འདུག་མ་གཏོགས། ཁོང་རྣམ་པ་སུ་ལའང་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་གསུང་རྒྱུ་མི་
འདུག དུས་དེ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ད་ལྟའི་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ལ་སོགས་པ་ལ་ ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་བཞིན་པ་དེ་གང་
འད་ཡོད་མེད་ང་ཚོས་ཧ་གོ་ཡི་མེད། ལྡོག་ཕོགས་ནས་རང་རང་བཤད་བསད་ཀི་འདུག དེ་ཚོས་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེས་ད་ལྟ་བར་དུ་
དཀའ་ལས་བསོན་བཞག་པ་དེ་ཚོ་མི་རེ་གཉིས་ཤིག་གི་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་སི་ཚོགས་ནང་ཁད་མཚར་ཞིག་བཏང་
འདུག་བསམ་པའི་ཚོར་སང་ཞིག་བྱུང་སོང་། དེ་དེ་རིང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ཞུས་བཞག་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་ཁོང་རྣམ་
པར་གསུང་བཤད་གནང་སྟངས་ལ་ཁད་པར་འགོ་རྒྱུ་མ་རེད་དེ། སྐུ་ལས་སོན་སོད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ཕན་ཞིག་ཐོགས་ཀི་རེད་བསམ་
གི་འདུག དེའི་ནང་ལ་དཀའ་ལས་རྒྱག་མཁན་མང་པོ་འདུག མི་བཞི་དེའི་ནང་མི་གཉིས་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་ཚོ་དེ་འད་མི་འདུག 
དོན་དག་དེའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ཚོགས་གཙོས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་ང་ཚོར་ཐོ་གནང་སོང་གསུངས་པ་རེད། དེ་ནང་བཞིན་
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ཁོ་རང་ཚོས་བརྒྱད་བཅུ་ག་གངས་ནས་བོད་ཡིག་བསབས་པའི་གྲུབ་འབས་སྐོར་ལ་ང་ཚོས་སྐད་ཆ་དིས་པ་ཡིན། ཁེད་རང་ཚོས་
བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ག་གངས་ནས་བོད་ཡིག་བསབས་ཏེ། དགུ་བཅུ་གོ་གངས་ནང་ལ་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་དང་མཐོ་སོབ་ཐོན་འགོ་ཡི་
ཡོད་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚོར་གྲུབ་འབས་དམིག་བསལ་ག་རེ་ཐོན་ཡོད་ཅེས་འདི་དུས། ཏན་ཏན་ཐོན་ཡོད་ཟེར་བ་ཙམ་ལས་འདི་ཐོན་
ཡོད་ཅེས་གང་ཡང་གསུངས་མ་སོང། ཁོང་རྣམ་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་རེད་འདུག གཙོ་བོ་ག་སིག་དགོས་ཟེར་བ་དེ་གསལ་
པོ་ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཡིན་ནའང་འད། བཀའ་ཤག་གིས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཐོག་མར་ལག་ལེན་བསྟར་
དུས་ཧ་ཅང་འཚབ་འཚུབ་ཀི་སྒོ་ནས་བསྟར་སོང་། ག་སིག་དང་འཆར་གཞི་སོགས་གང་ཡང་མི་འདུག སྔོན་མ་ང་ཚོས་དགེ་རྒན་
བཟོ་ཡི་ཡོད། སྔོན་མ་ང་ཚོས་སོབ་དེབ་བཟོ་ཡི་ཡོད། དེ་ཚོ་ཚང་མ་སྒོ་བརྒྱབས་བཅུག་སོང་། ད་གང་ནས་འཁེར་ཡོང་དགོས་རེད། 
གང་ནས་འཁྲིད་ཡོང་དགོས་ཀི་རེད་ཞེས་པ་དེ་རེད་འདུག དོན་དག་གསལ་པོ་བས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ཚང་མས་མཁེན་འགོ་ཡི་
རེད། གནས་སྟངས་དེ་འད་རེད་འདུག དེ་ལྟར་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ཡིག་ཆར་བལྟ་ཡོང་དུས། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་ལེན་མ་བསྟར་
བའི་སྔོན་ལ་ ༢༠༠༥ ལ་ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པའི་ནང་ལ་གསལ་པོར་བིས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཁིམ་གི་སི་ཁབ་འགན་འཛིན། སི་
ཁབ་དྲུང་ཆེ། སུ་སུས་མཚན་རྟགས་གང་དང་གང་དུ་བརྒྱབས་འདུག དེ་དུས་ནས་ཁོང་རྣམ་པ་ཕེབས་བསད་འདུག རེས་ཀི་ ༢༠༠༧ 
བར་དུ་མུ་མཐུད་ནས་ཕེབས་འདུག ༢༠༠༧ ལ་ཁོང་རྣམ་པས་བར་ཐག་ལ་ཆིངས་ཡིག་ལྟ་བུ་ཞིག་བཞག་སྟེ། དང་པོ་གོས་བསྡུར་
བས། དེའི་རེས་སུ་ག་ཚོད་འགོ་ཡི་འདུག་བལྟས་ནས་ཐག་རིང་ཙམ་ཕིན་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་བྱུང་འདུག གསུང་སྟངས་དེ་གཅིག་པ་
རེད། གོང་དུ་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གཅིག་གིས་གསུངས་སོང་། ཕ་གི་དེ་ཚོ་གང་འད་ཡོད་པ་རེད། ག་རེ་ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་མ་
གཏོགས། ཁོང་རྣམ་པས་ག་རེ་གནང་ཡོད་མེད་དེ་ཞེ་དག་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ ༡༩༨༦ ནས་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པའི་བར་དུ་སྐད་ཡིག་
ཨིན་ཡིག་དེ་མ་གཏོགས། གཞན་བོད་ཡིག་ཐོག་འཁྲིད་ཀི་ཡོད་ཅེས་པ་དེ་ལ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ང་ཚོས་གསལ་པོ་བས། 
དེ་འབེལ་ཡོད་ལ་ཞུ་དུས། དེ་ང་ཚོས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བས་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀི་མེད་ཅེས་གསལ་པོ་གསུངས་
སོང་། སྙན་ཐོ་འདིའི་ནང་ལ་ཁོ་རང་ཚོའི་གོང་མཚུངས་དང་འད་མཚུངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་ཕིན་པ་རེད། ཁེད་རང་ཚོས་སྔོན་མ་དེ་
ལྟར་འགོ་བའི་ལམ་སེ་དེ་ཁྲིད་རེད། ད་ལྟའང་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དངོས་གནས་འགོ་རྒྱུའི་ལམ་སེ་འཁྲིད་རོགས་གིས་ཞེས་ཡར་རེ་
བ་ཞུས་འདུག་ཀང་། མར་གསུང་སྟངས་འདི་འད་ཞིག་རེད་འདུག་ཅེས་དེ་རིང་སི་ཚོགས་འདིའི་ཐོག་ལ་གསལ་པོ་ཞིག་ཞུ་འདོད་
བྱུང་སོང་། ཕོགས་གཅིག་ནས་ག་རེ་གསུང་གི་འདུག་ཞུས་ན། ཁོང་རྣམ་པས་སང་ཉིན་གསུང་མདོག་ཁ་པོ་རེད། ངས་ད་ལྟ་འདིར་
ཞུས་དུས། ངས་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། མི་བེད་དགུ་བེད་བེད་མཁན་ཁེད་རང་ཚོ་སི་འཐུས་དེ་ཚོ་ཡིན་པ། གོས་ཚོགས་ནང་ལ་ལག་
ལེན་བསྟར་གི་མི་འདུག་བཤད་མཁན་ཁེད་རང་ཚོ་ཡིན་པ་ཞེས་གསུང་གི་འདུག ང་ཚོས་ཅིའི་ཕིར་ཞུས་རེད་ཅེ་ན། སི་འཐུས་རེ་
ཟུང་གི་དགོངས་ཚུལ་ལ་དེ་འད་ཡོང་སིད་ཀི་རེད། ཡིན་ནའང་གནས་སྟངས་དེ་ཚོ་གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་ཀི་རེད། མི་གཅིག་གིས་
བཤད་པ་དེ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ངོས་ལེན་བས། ཐག་གཅོད་བས། གོས་ཆོད་བཞག་འདུག་ན། སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་
བས་པ་རེད་མ་གཏོགས། མི་གཅིག་གཉིས་ཀི་བསམ་ཚུལ་བཤད་ཆོག་གི་རེད། ལྡོག་ཕོགས་རང་རང་ཚུར་གསུང་སོད་མཁན་འད་
ཞིག་ཡིན་དུས། དོན་དག་ངོ་མ་དེར་ཁོང་རྣམ་པས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུའི་འདོད་པ་ཡོད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག་
ཀང་། མི་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ལ་གང་འད་ཞིག་ཡོད་ན་བསམ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༩༨ སྒང་ལ་བཞག་དགོས་བྱུང་སོང་།  
 དེ་ནས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་སྐོར་ལ་རེད། གོང་དུ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་འཛུགས་དགོས་རེད་གསུངས་སོང་། ཁོང་རྣམ་
པས་ཀང་དེ་འད་གསུང་གི་འདུག ང་ཚོས་ཕྲུ་གུ་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་གསོ་སོང་བེད་ཀི་ཡོད་པས་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་སོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཕྲག་
མ་ཟིན་ཙམ་དེ་ལ་ཅི་ཞིག་ཧ་ལས་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད་གསུང་གི་འདུག སཾ་བོ་ཊའི་སི་ཁབ་འགན་འཛིན་གིས་གསུང་གི་འདུག སོབ་གྲྭ་
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བཙུགས་ཚད་ཀི་ནང་ནས་ང་ཚོ་གསར་ཤོས་ཡིན། ལོ་ཆུང་ཤོས་ཡིན་དེ། ང་ཚོའི་སིག་འཛུགས་གསར་པ་གསར་རང་ཡིན་ཡང་
ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དེ་ལག་ལེན་ང་ཚོས་བསྟར་བ་ཡིན། ཁོ་རང་ཚོ་སོབས་པ་ཆེན་པོའ་ིསྒང་ནས་གསུང་གི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ཕྲུ་
གུ་མང་ཉུང་གི་སྐད་ཆ་རེད་མི་འདུག འདུན་པ་ཡོད་མེད་ཀི་སྐད་ཆ་རེད་འདུག ཁ་ཤས་གསལ་པོ་ཞིག་ཞུས་ན་ཡག་པོ་འདུག སོན་
ཊ་སོབ་གྲྭའི་སོབ་སི་ལ་ཆ་བཞག་པ་ཡིན་ན། ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཐོག་མར་ཟིན་བིས་རྒྱབ་པའི་སྐབས་སུ། དགག་པ་ཆེན་པོ་
བརྒྱབས་ཏེ་ཐ་ན་ཡི་གེ་ཚུན་ཆད་བཏང་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་འདོད་པ་མེད་མཁན་དེ་འད་ཡིན། དེ་ནས་རིམ་པར་བཞིན་ད་ལྟ་
ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡིད་ཆེས་དང་ངེས་པ་རེད་བྱུང་ཞེས་གསུང་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ཤེས་ཡོན་སིད་
བྱུས་ལག་བསྟར་བེད་མཁན་གི་མི་དེ་ལ་ངེས་པ་རེད་པའི་མི་དེ་འད་ཞིག་ངེས་པར་དགོས་ཀི་འདུག་མ་གཏོགས། བོད་ཕྲུག་ཁིམ་
སེའི་ནང་མི་གཉིས་ཙམ་ཞིག་ད་དུང་ཡང་ངེས་པ་རེད་མི་འདུག་བསམ་པའི་བསམ་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་སོང་། གང་འད་བས་ནས་ཡོང་གི་
འདུག་ཅེ་ན། གསུང་རྒྱུ་ལ་ང་ཚོས་བསྟར་གི་མིན་ལབ་མ་མྱོང་གསུང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་བསྟར་ན་ག་སིག་མི་འདུག་ཟེར་བ་དེ་
རེད། ད་ལྟ་ཡང་གསུང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འདི་གར་ཡང་གསུང་མཁན་འདུག ལོ་བཅུ་བཅུ་གཅིག་ཕིན་ཚར་བ་རེད། ག་སིག་མང་
པོ་བས་འདུག དམིགས་བསལ་གིས་བཀའ་ཤག་གསར་པས་བསྟར་གི་མི་འདུག་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གསར་པ་
སེབས་ཚར་བའི་རེས་སུ་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན། དགོངས་དོན། སོབ་དེབ་ཆ་ཚང་རོམ་སིག་བ་རྒྱུ་དང་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་
དགོངས་དོན་གི་འཆར་གཞི་དང་ཟབ་སྦྱོང་མང་པོ་སིག་རྒྱུ་དེ་བྱུང་འདུག་པ་འདིའི་ནང་ལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དཔེ་སྟོན་
སོབ་གྲྭ་གང་མང་འཛུགས་དགོས་ཟེར་བ་དེ་ལ་བོད་ཁིམ་སི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་སི་ཁབ་དྲུང་ཆེ་ཆ་ཚང་བཞུགས་སོད་ས་ལ་དང་
པོ་དེ་ཐག་གཅོད་བས་འདུག རེས་སུ་མར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡོང་དུས། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་གཅིག་བཙུགས། སཾ་བོ་ཊའི་སོབ་ཁག་ཚང་
མའི་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ལག་ལེན་བསྟར་བ་ཡིན་དུས། དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་གཞན་བཙུགས་མི་དགོས་པ་དེ་རང་ལ་ངོས་འཛིན་
བེད་ཀི་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་རེད་འདུག ཡིན་ནའང་ཁོང་རྣམ་པས་དེར་ཞེ་དག་གཟིགས་རོགས་བེད་ཀི་མི་འདུག དེ་འད་བའི་ཚོར་སང་
ཞིག་བྱུང་སོང་། ག་རེ་རེད་ཟེར་དུས། བསྟར་གི་ཡོད་ཟེར་གི་འདུག བསྟར་གི་ཡོད་ཟེར་གི་འདུག གང་འད་བས་ནས་བསྟར་གི་
འདུག ཡག་པོ་བས་ནས་བལྟས་ན་ཤེས་ཀི་རེད་ཟེར་རྒྱུ་དེ་རེད་འདུག འདི་ཡང་བསར་ཟློས་འད་ཞིག་བྱུང་སོང་སྟེ་གལ་པོ་ཆེ་ལ་
ནན་ཏན་གི་ཁུལ་ཡིན། མ་འོངས་པ་ལ་རྣམ་པ་ཚོ་བལྟ་རུ་འགོ་དུས་མི་དེ་ཚོས་ཅི་ཞིག་བ་ཡི་ཡོད་མེད་ད་དུང་ཡང་ཡིད་ཆེས་རེད་མ་
སོང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གསུང་རྒྱུར་གསུང་གི་འདུག ང་ཚོའི་སྙན་ཐོ་ནང་ལ་གསལ་པོར་བིས་བཞག་ཡོད། བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་
གི་དགོངས་དོན་ད་ལྟ་འཛིན་གྲྭ་ལྔ་པའི་བར་དུ་བོད་ཡིག་ཁྲིད་ཀི་ཡོད་ཟེར་བ་དེ་བསབ་གཞི་ར་འཛིན་གི་དགོངས་དོན་དང་གང་ཡང་
མཐུན་གི་མི་འདུག ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་ཡིན་ན། བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་དགོས་ཀི་རེད། 
བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་དགོངས་དོན་དང་གང་ཡང་མཐུན་གི་མི་འདུག དེ་ལ་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེའི་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་གི་བསབ་
གཞིའི་འཆར་འབུལ་ཞེས་པ་ཞིག་དེར་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་ཐོ་ནང་དུ་ཡང་བིས་བཞག་ཡོད། དེ་ལ་གཅིག་བལྟས་པ་ཡིན་ན། 
གནས་སྟངས་དེ་ཏག་ཏག་བསད་མི་འདུག ཡིན་ནའང་སྔོན་འགོའ ་ིགནས་སྟངས་དེའི་ཐོག་ལ་དངོས་གནས་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེ་ལ་
བཤད་མ་དགོས་པ་རེད། ང་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་ནང་ལ་ཐོག་མ་བོད་པའི་གནས་སྟངས་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་འགོ་མ་
ཐུབ་པ་ཡིན་ན་མོན་ཊེ་སོ་རི་ལམ་ལུགས་ལ་འགོ་དགོས་ཀི་རེད (Montessori system) གསུང་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་མཁས་ཤོས་དེ་
ཁོང་རྣམ་པ་ཡིན་ས་རེད། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་ཁོང་རྣམ་པ་མར་གདན་འདེན་ཞུས་ཡིན་གསུང་གི་
འདུག ཁོང་རྣམ་པ་ལའང་སོབས་པ་ཆེན་པོ་འདུག ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་གདན་འདེན་ཞུ་སར་ང་ཚོ་སོང་ཡིན་ཟེར་གི་འདུག 
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དེ་ལྟར་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་ཐོག་ལ་ཡག་པོ་ཡོད་ས་རེད་དེ། གཞན་གི་ཐོག་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག་
ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 དེ་ནས་གོང་དུ་ཅོན་ཏ་རའི་སྐོར་དེ་ཕར་ཕོགས་ནས་གསུངས་སོང་། འདི་ཕོགས་ནས་ཀང་གསུངས་སོང་། ང་ཚོ་འགོ་བའི་
སྐབས་ལ་དུས་ཐུག་སྡུག་ཅག་ཅིག་བརྒྱབས་ཡིན་ས་རེད་གསུང་གི་འདུག འོན་ཀང་ང་ཚོར་ལན་དེ་ག་རང་བརྒྱབས་བྱུང་། སྒོ་
བརྒྱབས་བཞག་འདུག ག་རེ་རེད། ཡོད་པ་རེད་དམ་ཞེས་དིས་དུས་ཡོད་པ་རེད། ཤེས་ཀི་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་ལན་དེ་བརྒྱབ་སོང་། 
ཡིན་ནའང་ལན་དེ་བརྒྱབ་དུས། ང་ཚོ་འགོ་བ་དང་ཁ་ཐུག་བརྒྱབས་ཡིན་དུས། མ་འོངས་པ་ལ་ང་ཚོས་དེའི་རིགས་ལ་ཐུགས་བསམ་
ཡག་པོ་བཞེས་དགོས་ཀི་རེད་དན་གི་འདུག ཁོང་ཚོ་ཡོང་དུས་ཡག་པོ་བསྟན་མི་འདུག་ལབ་རྒྱུ་དེ་འད་མ་བས་ན། དང་པོ་ཤེས་ཡོན་
སིད་བྱུས་ཀི་ཡ་རབས་བཟང་སོད་དེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མའི་ཐོག་ལ་ཚུར་འགོ་དགོས་དུས། མཐུན་རེན་ཁ་ཤས་འཛོམས་དང་མ་
འཛོམས་ཀི་གནས་སྟངས་དང་། ང་ཚོ་འགོ་དུས་ཁ་ཐུག་རྒྱག་དང་མི་རྒྱག་གི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན་ནས་གཤམ་འོག་གི་ལས་བེད་
ཚོ་ལ་གང་གནང་དང་གནང་གི་མ་རེད་དེ། མ་གནང་ན་ཡག་པོ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་སྐད་ཆ་འདི་སའི་དགེ་རྒན་དེ་ཚོ་དངོས་གནས་
ཧ་ལས་པའི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་རེད་འདུག མཐུན་རེན་གི་གནས་སྟངས་གང་ལ་བལྟས་ཀང་ཚང་མ་ཡིན་དང་ཡིན་ཟེར་མཁན་
རང་རང་རེད་འདུག  
 དེ་ནས་ཨིན་ཇིའི་གནས་ཚད་སྐོར་ལ་ཞུས་ན། གོང་དུ་གསུངས་སོང་། ང་ཚོའི་ཞིབ་འཇུག་ནན་པོ་ཞིག་བེད་རྒྱུ་བྱུང་མ་
སོང་ཡང་། འཛིན་གྲྭ་སོ་སོའ་ིགནས་སྟངས་འགའ་ཤས་ལ་ལྟ་ཞིབ་བས་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ན་ནིང་ཤེས་རིག་
ལས་ཁུངས་ཀིས་གོ་སིག་བས་པའི་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་བཙུགས་དགོས་ཀི་མ་རེད། གཅིག་
གིས་འགིག་གི་རེད་ཅེས་གསུང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཆུང་དེས་ཞིབ་འཇུག་ནན་པོ་བས། ཡིག་ཚད་བཏང་། ཧོབ་སྟེ་རོམ་
འབི་རུ་བཅུག་པ་སོགས་བེད་དུས་དེ་ཚོའི་ནང་ལ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོ་ཕལ་ཆེ་བ་གནས་ཚད་ (A) ནང་དུ་རང་རང་རེད་
འདུག སོབ་གྲྭ་གཞན་པར་བསྡུར་ན་དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཡོད་པ་རེད། གཟིགས་འདོད་ཡོད་ན་དེར་བཞག་ཡོད་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
སི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས།  
 
སི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  ར་བའི་ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་གིས་ཕལ་ཆེར་མང་པོ་ཞུས་སོང་། གཙོ་བོ་གཅིག་འདི་གཞི་ལ་བཞག་སྟེ་
བསར་དུ་ཞུ་མ་དགོས་པ་བས། ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་སྙན་ཐོ་ཟིན་བིས་རྒྱག་རྒྱུ་ལ་འགོར་བ་རེད། དེའི་ནང་ལ་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་གནད་
དོན་གཉིས་ཙམ་སྙན་ཐོའ་ིནང་དུ་ཆད་འདུག  དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་སོབ་གྲྭ་གཉིས་ཀར་དགེ་རྒན་ཚོའི་སོབ་ཁྲིད་བེད་པའི ་སྐབས་སུ་
བཞུགས་གནས་དེ། སོབ་གྲྭ་གཞན་པ་དང་བསྡུར་ན་ཧ་ཅང་སོ་པོ་འདུག  ལྷག་པར་དུ་འཛིན་ག་ལྔ་པ་བར་གི་དགེ་རྒན་ཚོའི་སོབ་
སྦྱོང་ག་སིག་གནང་སའི་བཞུགས་ས་དེ་ཁང་ཆུང་དང་། རྒྱལ་སིའི་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་དུ་ཆགས་བསད་འདུག དེ་བཞིན་ཤོད་ཀི་
སོབ་གྲྭའི་གནས་སྟངས་ཀང་དེ་དེ་བཞིན་ཆགས་འདུག   
 གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀའ་བོན་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་བས་ན། འདིར་ཡོད་པའི་དཔེ་སྟོན་སོབ་གྲྭའི་ཕྲུ་གུ་ཚོ། ཧ་
ལམ་མང་བ་ཡོང་བ་དེ་ཉེ་འཁོར་ལ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོང་། ཤོད་ལ་ཡོད་པའི་སོབ་ཕྲུག་ཕལ་ཆེར་ཕི་ནས་ཡིན་པ་འད་པོ་གསུངས་
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གནང་སོང་། ཡིན་ནའང་ཤོད་ལ་གངས་ཚད་དེ་དྲུག་བཅུ་རེ་ལྔའི་ནང་ནས། གཏན་དུ་ཞུགས་མཁན་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་མ་གཏོགས་ཡོད་
མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། འདིར་ཡོང་མཁན་ཚོ། མར་གཤམ་ལའང་ཕལ་ཆེར་ཕིར་ལོག སྟེང་འོག་གཉིས་ནས་ཡོང་མཁན་མ་
གཏོགས། ཕི་ལོག་ནས་ཡོང་མཁན་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་གསལ་ཁ་རང་མི་འདུག་ཅེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 སི་ཡོངས་ཀི་སྐོར་ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་རེད། འབེལ་ཡོད་མཉམ་དུ་ང་ཚོ་བཅར་འདི་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། 
གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་མང་པོས་བཀའ་མོལ་བྱུང་ཡིན་པར་བརྟེན། དེ་ནན་པོ་བས་ནས་ཞུས་ན་བསམས་སོང། ཚོགས་ཆུང་ནང་ལའང་
མཉམ་ཞུགས་ཡོད་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་གནད་དོན་ཁ་ཤས་ཤིག་གོག་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་གེང་མོལ་བྱུང་ཟིན་པའི་རེས་སུ། གནས་
ཚུལ་དེ་ཚོ་རྒྱལ་སིའི་མང་ཚོགས་ཀིས་གསན་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོ་དངོས་སུ་ལོ་གཅིག་ཚོགས་ཆུང་ནང་བསད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་
བཟང་པོ་འདིའི་ནང་ལ་དང་པོ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྔོན་མ་ངས་ཚོགས་ཆུང་མ་བཙུགས་གོང་དུ། སྐར་རྟགས་ཅན་གི་དི་བ་འཁེར་བ་
རེད། འཁེར་ནས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་རྒྱུ་ཡོད་ཟེར་ནས་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དགོངས་དོན་ཡོངས་རོགས་ཀི་དོན་དུ། དི་བ་
འཁེར་རྒྱུ་དེ་ཕིར་འཐེན་བས་ཏེ། ཚོགས་ཆུང་དེའི་ནང་ལ་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་གཞི་བཟུང་ཐོག་བསད་པ་
རེད། བསད་པ་དང་མཉམ་དུ་དེ་རིང་ཉམས་མྱོང་དང་སོབ་སྦྱོང་གང་ཐོབ་སོང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། སྔོན་མ་སོ་སོའ་ིབསམ་བོའ་ིནང་ཡོད་
པའི་དི་བ་དིས་པའི་ནང་དོན་གཞི་བཟུང་གི་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་ག་སིག་མང་པོ་གནང་འདུག  དེར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་རེད། 
མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་ལ་སོབ་སྦྱོང་ཀང་མང་པོ་རག་བྱུང་། དེ་བཞིན་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་ལའང་མཐོང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་ཁག་གཅིག་ང་
ཚོ་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ཕག་ལས་གནང་གིན་གནང་གིན་བེལ་བ་ཚུབ་ཚུབ་འདི་འད་དང་། ཞོར་ལ་དེ་རིང་གི་ཚོགས་ཆུང་དེ་གཅིག་
བས་ན་འབས་བུ་འདིའི་ཕག་ལས་མང་པོ་ཞིག་རྣམ་པ་ཚོ་ལའང་བེལ་ཚུབ་ཚུབ་བྱུང་བ་དང་། སྤུས་དག་པོ་ཡོང་བ་ལ་ངས་རང་
བཞིན་གིས་མཐོང་སོང་། ཚོར་སོང་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  
 འདིར་ང་ཚོ་སོབ་གྲྭ་ཁག་གི་སེ་ཚན་བཞིའི་འགན་བསྡུར་གནང་གི་ཡོད་མ་རེད། དེ་རིང་ངས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཚོར་སོང་། 
དཔལ་ལྡན་ཤེས་རིག་བཀའ་བོན་གི་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་གཅིག་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་དག་དེ་ཚོ་ཤེས་རིག་
གི་ཁབ་ཁོངས་སུ་མ་ཡིན་པ་དང་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་བཟོ་འད་པོ། སཾ་བོ་ཊ་དེ་གསོས་ཕྲུག་ཡིན་པ་འད་པོ་བས་པ་ཡིན་ན། ཤེས་
རིག་བཀའ་བོན་གིས་ལན་དང་གསལ་བཤད་གནང་བའི་སྐབས་སུ་དེ་འགིག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དོན་གི་བདག་པོ་པཱ་ལགས་ཤེས་
རིག་བཀའ་བོན་རེད། དེའི་འོག་གི་ཁབ་ཁོངས་དེ་ཡན་ལག་སོ་སོ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་དི་བརད་བས་པའི་སྐབས་སུ། རྣམ་རྟོག་
མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག  ང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་ལ་བཀའ་བཀོན་མང་པོ་རག་བྱུང། གོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ངས་དི་རེད་ཞུ་ཡུལ་ཁ་ཤས་
ལ་གསལ་པོ་ཞུས་པ་ཡིན། ང་ཡང་དཀིལ་འཁོར་འདིའི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་གཏན་
འབེབས་བས་པའི་དགོངས་དོན་གཞི་བཟུང་དང་། སྔོན་མ་ང་ཚོའི་བོད་ཁིམ་དུ་ཐོག་མ་བོད་ཡིག་ནང་སོབ་ཁྲིད་བས་པ་དེ་གཉིས་
རྒྱབ་སྦྱོང་ཁག་ཁག་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུས་པའི་སྐབས་སུ། ཕར་ཕོགས་ཡིན་ནའང་གང་ཟག་རེད། མི་རེད། འཕྲོད་ཀི་འདུག  
སྐབས་རེ་ང་རང་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས། ཤེས་རིག་དེ་ཕར་ཙམ་ལ་ཡོད་པ་དང་། བོད་ཁིམ་དེ་ཡར་ཙམ་དུ་
ཡོད་པ་འད་པོ། བོད་སོབ་འཛིན་གཙོ་མར་ཡོད་པའི་བཟོ་འད་དང། གངས་ཅན་ཐེབས་ར་རིའི་སྒང་ལ་ཡོད་པ་འད་བཟོས་ན། དེའི་
དོན་དག་མེད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་སྟེང་ལ་རྣམ་རྟོག་དང་བིས་རོམ་མང་པོ་ཡོང་བ་ཞིག་མཐོང་སོང། དེ་བས་
ན། དེ་རྣམས་གསལ་པོ་ཞུས་ན་བསམས་སོང། དེ་རྣམས་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་རྣམ་པ་ཚོས་གསལ་པོ་ཞུས་ཚར་བར་བརྟེན། བསར་དུ་
ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་མི་འདུག  སྐབས་དང་དུས་སུ་ཡང་བསར་དོགས་པ་རྣམ་རྟོག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དེ་དུས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གི་དུས་ཚོད་རིམ་གིས་ཕུལ་བ་ཡིན་ན། དེ་དུས་གསལ་བཤད་བས་ཆོག་པ་ཞུ། གཞི་རའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཀི་དེབ ་ཀི་གངས་
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ཚད་དང་ང་ཚོའི་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལོ་གཅིག་གི་ལས་འགན་འཁོད་པ་ནང་བཞིན་གི་ཕལ་ཆེར་ཤོག་བུ་མང་ཉུང་
གཅིག་པ་ཆགས་སོང་། གཙོ་བོ་དེ་ཕག་བསྟར་འཁེལ་རྒྱུ་དེ་རེད། སང་ཉིན་གོས་ཆོད་བཞག་རྒྱུ་དེ་རེད། དངོས་སུ་རྣམ་པ་ཚོས་
ཕག་ལས་གནང་རྒྱུ་རེད། རྣམ་པ་ཚོའི་སོབ་གྲྭ་ཡོངས་རོགས་མཉམ་མཐུན་གི་འཁྲིད་གནང་རྒྱུ་རེད། དོན་མེད་སི་ཚོགས་ནང་ལ་
བསམ་ཚུལ་མ་ཆགས་པ་ཞིག་བཟོ་དགོས་ཀི་འདུག་ཅེས་ཞུ་འདོད་བྱུང་།  ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
ད་ལྟ་གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་འདི་མཇུག་སིལ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་ཕེ་ནས་བཞག་ཡོད། དངོས་གནས་བས་ན་མཇུག་བསོམས་
གསུང་བཤད་འད་པོ་དེ་རེས་སུ་གནང་བ་ཡིན་ན་རན་པ་ཡོད་པ་རེད། དེ་རིང་ཚང་མ་གསུངས་པ་ཡིན་ན། རེས་སུ་ཚོགས་ཆུང་ངོས་
ནས་མཇུག་བསོམས་གསུང་བཤད་མེད་པ་ཆགས་ས་རེད། དེར་བརྟེན་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་སྒོ་ཕེ་ནས་བཞག་
ཡོད། རེས་སུ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བསོམས་མ་སེབས་གོང་ལ་དེ་ཚང་མ་མཇུག་ཟིན་པ་བས། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀི་
ལས་བསོམས་སེབས་པའི་སྐབས་ལ་ཤེས་ཡོན་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་དུས་ཚོད་གཏང་མི་དགོས་པའི་འབད་བརོན་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་དུས་ཚོད་ཕྲན་བུ་ཕར་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་ཆུ་ཚོུད་དྲུག་པ་བར་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན། སྐར་མ་བཞི་བཅུ་ལྷག་འདུག   
 དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཞི་པ། སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་གི་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ 
པའི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་ཨང་ ༢༠༡༥།༡༥།༩།༤། དང་། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པའི་དགོངས་དོན། གསོ་བ་རིག་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་
གི་ཁྲིམས་ནས་ངོས་ལེན་གནང་བའི་རེས་འབེལ་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་
སའི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་ལམ་གིས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་། ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོ་བོ་རྒྱུན་གནས་དགོས་མིན་དང་
ཐུབ་མིན་སོགས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ལ་སི་ཡོངས་རྟོག་ཞིབ་སད། ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པར་
གཟིགས་རོགས་གནང་། སྙན་སོན་གནང་མཁན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ། སི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། སྙན་
སོན་མ་གནང་གོང་དུ་གཅིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། ཚོགས་ཆུང་ནང་ལ་མིང་འཁོད་པ་གཞི་བཟུང་བས་ནས། སི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་
ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་དང་། སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་དང་། སྨན་རིས་ཁང་གི་ང་ཚོའི་ལས་བེད་འགེས་པ་ཞིག་འདི་ནང་
བཞག་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཉི་མ་ཁ་ཤས་སྔོན་ལ། ང་ཚོའི་ལས་དོན་བེད་པའི་སྐབས་ལ་ཁོ་རང་། སྙུན་མནར་བྱུང་ནས་འདས་གོངས་
སུ་གྱུར་བ་རེད། དེར་བརྟེན་ནང་མི་ཚང་མར་ཐུགས་གསོ་ཞུ་ཡི་ཡོད། སི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་ལགས། སྙན་སོན་
གནང་རོགས་གནང།  
 
སི་འཐུས་ཨཱ་ཅརྱ་ཡེ་ ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག   

༄༅། །བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའི་ 
ཚོགས་ཆུང་གི་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འགོད་འབུལ་ཞུས་པ་གཤམ་གསལ། 

ཀ༽ ཚོགས་ཆུང་བསྐོ་གཞག 
བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་གོས་ཚགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའི་ཐོག་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་གོས་ཆོད་
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ དང་། གོས་ཆོད་ཨང་། ༢༠༡༥།༡༥།༩།༤ དགོངས་དོན་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ འཁོད་དཔལ་ལྡན་
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ཚོགས་སྦྲེལ་པོ་མཆོག་གིས་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའི་ཚོགས་ཆུང་
གི་མི་འགོར་ ༡༽ སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་དང་། ༢༽ སི་འཐུས་ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས། ༣༽ སྨན་རམ་པ་པད་རོ་རེ་བཅས་
ལ་བསྐོ་བཞག་གནང་སྟེ། ཚོགས་ཆུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་སྒོ་མཐིལ་ཕིན་དང་འབེལ་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ 
༡༥ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡༠ པའི་གོང་སི་འཐུས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་ཐུབ་པ་དགོས་ཞེས་བསྐོ་གཞག་
བྱུང་། 
ཁ༽ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་གནས་གཏན་འཁེལ། 
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་གཞུང་དོན་ལས་བེལ་གཞན་ཇི་སྙེད་ཡོད་དབང་གིས་སྐབས་འཕྲལ་ལྷན་འཛོམས་བྱུང་ཐུབ་མེད་
ཀང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཚོགས་མི་གསུམ་པོ་ཚང་འཛོམས་ཀིས་སི་འཐུས་ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ཚོགས་
གཙོ་དང་། ཚོགས་མི་སྨན་རམས་པ་པད་རོ་རེ་ཚོགས་དྲུང་དུ་གཏན་འཁེལ་བས། 
 

ག༽ ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོའ་ིལམ་སྟོན། 
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་གསུམ་པོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གཉིས་ཀི་སར་བཅར་ནས་
ལམ་སྟོན་ཞུས་པར།  
 

༡། གསོ་བ་རིག་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཁྲིམས་ནས་ངོས་ལེན་གནང་བའི་རེས་འབེལ་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་
པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་ལམ་གིས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་། ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ངོ་བོ་རྒྱུན་གནས་དགོས་མིན། 

  

༢། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས། བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་། 
ལྕགས་པོ་རི་དན་རྟེན་བོད་སྨན་མཐོ་སོབ། ཝར་ཎ་བོད་ཀི་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་བོད་སྨན་སེ་ཚན་སོ་
སོའ་ིདབར་འབེལ་ལམ་ཇི་འད་ཡོད་མེད། 

 

༣། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ། གནས་དགོས་གྱུར་ཚེ་མཐུན་
རེན་ཆ་ཚང་སུས་སྦྱོར་དགོས་མིན། 

༤། ཨ་ཡུ་ཤི་ (AYUSH) དང་། རྒྱ་གར་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་གསོ་བ་རིག་པའི་ཐོག་གཟིགས་སྟངས། 
 

༥། བཙན་བོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་བོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཁོ་ནར་ཁབ་ཀི་ཡོད་པར་སོང་། ཨ་ཡུ་ཤིའི་ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས་བས་
ཚེ་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་མིན། 

 

༦། དུས་ཁོམ་བྱུང་ཚེ་དེ་སྔ་གོས་ཚོགས་ནང་གང་སངས་བཏང་བའི་ཁྲིམས་ཡིག་བསར་བཅོས་བཅས་ལ་ཞིབ་འཇུག་དགོས་
པ་བཅས་ཀི་ལམ་སྟོན་གནང་། 

 

ང༽ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས། 
 

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦ ཉིན་རྒྱབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་གསུམ་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་ཁག་
གཤམ་གསལ་ལྟར་གཏན་འབེབས་གནང་།  
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༡། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དྲུང་ཆེ། བོད་ཀི་སྨན་
རིས་ཁང་གི་སི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན། ལྕགས་པོ་རི་དན་རྟེན་བོད་སྨན་མཐོ་སོབ་ཀི་འགན་
འཛིན། ཝར་ཎ་བོད་ཀི་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་ལས་ཚབ་དང་སྨན་རིས་སེ་ཚན་གི་འགན་
འཛིན་སོ་སོར་དོགས་འདི་བེད་རྒྱུའི་དུས་ཚེས་གཏན་འབེབས་ཀིས་འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཡིག་ཐོག་བར་ཐོ་གཏོང་དགོས་
རྣམས་བཏང་། 

 

༢། ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༧ དང་། ༨། ༡༡། ༡༢། སོ་སོར་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་ལས་དོན་གཞན་ཆེད་ཕོགས་བསོད་བས་པ་
དང་། ཚོགས་མི་གཞན་གཉིས་ནས་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་སོན་བྱུང་བའི་སྨན་ལྷན་དང་འབེལ་བའི་གོས་
ཚོགས་ཀི་ཡིག་ཆ་དང་། ཁྲིམས་འཆར་ཁག་ལ་ལྟ་ཞིབ་བས། དེ་བཞིན་ཕི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་སྨན་ལྷན་དྲུང་ཆེ་སྨན་པ་ཚེ་
རིང་མཚམས་གཅོད་ལགས་ཚོགས་ཆུང་དུ་ཆེད་བསྐོངས་ཀིས་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའི་རྒྱུས་ལོན་བ་དགོས་རྣམས་
བས།  

 

༣། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་གསུམ་ལྷན་འཛོམས་ཀིས་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་
དང་། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དྲུང་ཆེ། བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་སི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་རིག་
གཞུང་འགན་འཛིན། ལྕགས་པོ་རི་དན་རྟེན་བོད་སྨན་མཐོ་སོབ་ཀི་འགན་འཛིན། ཝ་ཎ་བོད་ཀི་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་
སོབ་གཉེར་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་ལས་ཚབ་དང་སྨན་རིས་སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་སོ་སོར་དོགས་འདི་གཏོང་དགོས་ཀི་དི་
བ་ཁག་ཡིག་ཐོག་ཏུ་གཏན་འབེབས་དང་། གཞན་ཡང་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་རྣམས་རྒྱ་གར་གི་འབེལ་ཡོད་ལས་
ཁུངས་ཁག་གི་མི་ས་མཇལ་འཕྲད་ཞུ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་རོབ་ཙམ་གཏན་འབེབས་ཀིས་ཡིག་ཐོག་འབེལ་ལམ་ཞུ་དགོས་
རིགས་ཆ་ཚང་བས། 

 

ཅ༽ ཚོགས་ཆུང་དུ་འབེལ་ཡོད་རྣམ་པ་གདན་ཞུ་དང་། ཕོགས་བསོད། 
༡། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ནས་ ༡༡།༣༠ བར་དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་ཚོགས་ཆུང་དུ་

གདན་ཞུས་ཀིས་དི་བ་ཨ་མ་ ༡༠ དང་། བཀའ་ལན་ལས་འཕྲོས་པའི་འཕྲོས་དོན་དི་བ་ཁག་ཅིག་ཞུས་པར་བཀའ་ལན་ཇི་
གནང་ཆ་ཚང་ས་འཇུག་བས་པ་སོགས་ཀི་ལམ་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་གང་ཐུབ་བས།  

༢། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢ པ་ནས་ ༥།༠༠ བར་བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་སི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་རིག་
གཞུང་འགན་འཛིན་གཉིས་ཚོགས་ཆུང་དུ་ཆེད་བསྐོངས་ཀིས་དི་བ་ཨ་མ་ ༡༠ དང་། ལན་འདེབས་ལས་འཕྲོས་པའི་
འཕྲོས་དོན་དི་བ་ཁག་ཅིག་བས་པར་ལན་འདེབས་ཇི་བྱུང་ཆ་ཚང་ས་འཇུག་བས་པ་སོགས་དོགས་འདི་བ་དགོས་རིགས་
གང་ཐུབ་བས། 

 

༣། ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་གོས་ཚོགས་ཀིས་ཆེད་བཙུགས་ཤེས་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འགན་ཡོད་པར་སོང་།  
ཚོགས་མི་གཞན་གཉིས་རོར་གིང་དུ་ཆེད་བསོད་དང་། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ལྕགས་པོ་རི་དན་རྟེན་མཐོ་སོབ་ཏུ་ལྟ་སྐོར་
དང་། ཕི་ཚེས་ ༣༠ ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ པའི་ཐོག་ལྕགས་པོ་རི་དན་རྟེན་མཐོ་སོབ་ཀི་ལས་ཁུངས་ཨ་མར་ཆེད་བསོད་
ཀིས་མཐོ་སོབ་ཀི་འགན་འཛིན་དང་འགན་ལྷན་ཚོགས་གཙོ་གཅིག་ལྕོགས་དང་། སོབ་སི་སོགས་འགན་ལྷན་གི་འཐུས་མི་
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ལྔའི་མཉམ་ཚོགས་འཛོམས་ཀིས་དི་བ་ཨ་མ་ ༡༠ དང་། ལན་འདེབས་ལས་འཕྲོས་པའི་འཕྲོས་དོན་དི་བ་ཁག་ཅིག་བས་
པར་ལན་འདེབས་ཇི་བྱུང་ཆ་ཚང་ས་འཇུག་བས་པ་སོགས་རྒྱུས་ལོན་བ་དགོས་རིགས་གང་ཐུབ་བས། 

 

༤། ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩ ཉིན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ཝ་ར་ཎ་སིར་འབོར་ཏེ་ཕི་ཚེས་ ༡༠ ཞོགས་པ་ཆུ་
ཚོད་ ༡༠ པའི་ཐོག་ཝར་ཎ་བོད་ཀི་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་ལས་ཚབ་དང་སྨན་རིས་སེ་
ཚན་གི་འགན་འཛིན་གཉིས་ལ་དི་བ་ཨ་མ་ ༡༠ དང་། ལན་འདེབས་ལས་འཕྲོས་པའི་འཕྲོས་དོན་དི་བ་ཁག་ཅིག་བས་པར་
ལན་འདེབས་ཇི་བྱུང་ཆ་ཚང་ས་འཇུག་བས་པ་སོགས་རྒྱུས་ལོན་བ་དགོས་རིགས་གང་ཐུབ་བས། 

 

༥། ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༧ ཞོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༩།༣༠ ཐོག་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་
གཙོ་དྲུང་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཚོགས་ཆུང་དུ་ཆེད་བསྐོངས་ཀིས་དི་བ་ཨ་མ་ ༡༡ དང་། ལན་འདེབས་ལས་འཕྲོས་པའི་འཕྲོས་
དོན་དི་བ་ཁག་ཅིག་བས་པར་ལན་འདེབས་ཇི་བྱུང་ཆ་ཚང་ས་འཇུག་བས་པ་སོགས་རྒྱུས་ལོན་ཞུ་དགོས་རིགས་གང་
ཐུབ་བས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའི་བཀའ་བསྡུར་བ་དགོས་རིགས་བས། གོང་གསལ་ས་འཇུག་ཡོད་
པ་ཆ་ཚང་ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་བེད་ཆོས་གགས་ལགས་ཀིས་ཡིག་ཕབ་ཞུས།  

 

ཆ༽ ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་འབེལ་བའི་རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སེའི་མི་ས་མཇལ་འཕྲད། 
གསོ་བ་རིག་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཁྲིམས་ཐོག་ངོས་ལེན་གནང་བར་སོང་། ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སི་འཐུས་ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་
ཕུན་ཚོགས་དང་། སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ངོས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་དང་མངའ་སེའི་བོན་ཆེན་དང་དབུ་ཁྲིད་
གཞན་མཇལ་འཕྲད་ཀིས་གསོ་བ་རིག་པའི་སྐོར་གསལ་འདེབས་ཆེད་བཅར་སྐབས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་
ཅིག་མཉམ་བཅར་ཐུབ་ཚེ། མ་འོངས་མཇུག་སོན་ཞུ་དགོས་རིགས་འཐུས་གཙང་ཡོང་རྒྱུ་དང་། ལྷག་པར་གསོ་བ་རིག་པ་སི་དང་
སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འདས་ལོ་བཅུའི་ལས་དོན་སོགས་ངོ་སོད་ཞུ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཅན་ཡོང་རྒྱུར་བསམས་ཏེ་ཆེས་མཐོའ་ི
སྨན་ལྷན་དྲུང་ཆེ་མཉམ་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་ཞིབ་གནས་གཤམ་གསལ། 
༡། ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཨ་ཡུ་ཤི་ (AYUSH) བོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ཤི་པཏ་

ན་ཡིག (Shripad Naik) མཆོག་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏེ་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ་སི་དང་། བོད་
ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་སྐོར། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་
ནང་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་ལྷན་གི་སྐུ་ཚབ་བསྐོ་འཛུགས་ཡོང་ཐབས་སོགས་ཞུ་དགོས་གནད་དོན་ཆ་
ཚང་སྙན་གསེང་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། 

 

༢། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཨ་ཡུ་ཤི་ལྷན་ཁང་གི་ཡུ་ན་ནི་ (Unani) སོབ་སྟོན་
པ་སྨན་པ་ རཡེ་སེ་ཨུར་རེ་ཧེ་མན་ (Dr. Rais Ur Rahman) མཆོག་དང་། ཨ་ཡུར་ཝེ་རའི་སོབ་སྟོན་པ་སྨན་པ་ཌི་
སི་ཀ་ཊོ་ཅི་ (Dr. D.C. Katoch) མཆོག་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏེ། གོང་བཞིན་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་བོད་ཀི་
གསོ་བ་རིག་པ་སི་དང་། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཆེད་འཛུགས་གནང་སྟངས་དང་དེའི་
ལས་འགན་སོགས་ཞིབ་གནས། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནང་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་
ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་ལྷན་གི་སྐུ་ཚབ་བསྐོ་འཛུགས་ཡོང་ཐབས་སོགས་སྙན་གསན་ཞུས། 
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༣། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རྒྱབ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཨ་ཡུ་ཤི་ལྷན་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་སྐུ་ཞབས་ནི་ལན་
ཇལསན་ཡལ་ (Nilanjal Sanyal) མཆོག་དང་། ཟུང་དྲུང་སྐུ་ཞབས་ ཨ་ནུ་རགྷ་སི་རི་ཝ་ས་ཏ་ཝ་ (Anurag 
Srivastava) རྣམ་གཉིས་བཅས་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏེ་གོང་བཞིན་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་ཆ་ཚང་ཞུས། 

 

༤། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༠ ཕི་དོ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རྒྱ་གར་དབུས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་སྐུ་
སྨན་པ་ ཝེ་ནི་ཏ་མུ་ར་ལི་ཀུ་མར་ (Dr. Vanitha Muralikumar) མཆོག་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏེ་བོད་ཀི་གསོ་བ་
རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ངོ་སོད་དང་འབེལ་གོང་བཞིན་སྙན་གསན་དང་། རེས་སུ་ཁོང་རྣམ་པས་སྨན་
ལྷན་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་གནང་སོང་ཡོང་བ་སོགས་ཞུ་དགོས་རིགས་ཆ་ཚང་སྙན་གསན་ཞུས། 

 

༥། ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སེའི་རྒྱལ་ས་སིམ་ལར་སི་ཁབ་བོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ ཝིར་སྦ་ར་ར་ སིང་
(Virbhadra Singh) མཆོག་དང་། མངའ་སེའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་ སྦི་ སྦི་ ཨེལ་ སྦུ་ཊ་ཡལ་ (B. 
B. L. Butail) མཆོག དེ་ཉིན་དམ་འབུལ་བྱུང་བའི་ཨ་ཡུ་ཤིའི་བོན་ཆེན་སྐུ་ཞབས་ (Karan Singh) མཆོག མངའ་
སེའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ ར་ཝི་ ཊ་ཀུར་ (Ravi Thakur) མཆོག མངའ་སེའི་སི་ཁབ་དྲུང་ཆེ་བཅས་
མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏེ་ཚོགས་ཆུང་ངོས་ནས་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ་སི་དང་། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་
ལྷན་གི་བྱུང་རིམ་དང་ལས་འགན་སྐོར། དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་དབུས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནང་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་
ལྷན་གི་སྐུ་ཚབ་བསྐོ་འཛུགས་ཐུབ་ཐབས་སོགས་མངའ་སེའི་ནང་ཨ་ཡུ་ཤི་ཁྲིམས་ཡིག་ལ་དགོས་ངེས་བསར་བཅོས་
གནང་དགོས་རིགས་གནང་སོང་ཡོང་བ་བཅས་སྙན་སེང་ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་མངའ་སེའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོའི་
སྐུ་མགོན་གི་ངོ་བོར་གོས་ཚོགས་སུ་ཟུར་ཉན་འཁྱུག་ཙམ་རིང་བཅར། 

 

༦། ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༧ ཉིན་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཡོད་པའི་ཀང་ར་རོང་གི་ཨ་ཡུ་ཤི་འགན་འཛིན་སྨན་པ་སྐུ་ཞབས་ སུ་
མིཏ་ ས་ཊ་ནི་ཡ་ (Sumit Pathania) ལགས་དང་། ཀང་ར་རོང་ནང་ཡོད་པའི་གོང་སེ་ཁག་གི་ཨ་ཡུ་ཤི་འགན་འཛིན་
སྨན་པ་ལྔ་དང་དུས་གཅིག་ཏུ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ཏེ། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གསོ་བ་རིག་པ་ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་གནང་
ཕོགས་དང་། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ་སི་དང་། བེ་བག་ཏུ་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་ལྷན་གི་བྱུང་རིམ་དང་
ལས་འགན་སོགས་ངོ་སོད་ཞུས་ཡོད་པ་མ་ཟད། སད་མར་སྨན་ལྷན་དང་འབེལ་ལམ་མུ་མཐུད་གནང་ཕོགས་བཅས་ཀི་
ཐོག་བཀའ་བསྡུར་ཞུས། 

 

ཇ༽ ཚོགས་ཆུང་གི་མཐོང་ཚུལ་ཁག 
༡། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནི་བཀའ་ཤག་གོང་མས་གལ་ཆེར་དགོངས་ཏེ་གོས་ཚོགས་

ནང་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་འབུལ་དང་འབེལ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་འོག་བཙུགས་པའི་སིག་འཛུགས་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་། ལྷག་པར་སྨན་ལྷན་གི་ངོས་ནས་གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་དང་། སྨན་སྦྱོར་ཁང་སོ་སོར་ཁྲིམས་སིག་དགོངས་
དོན་དགོས་ངེས་ཞིབ་འཇུག་གནང་སྟེ་ངོས་ལེན་དེབ་སེལ་གནང་བཞིན་པ་ལྟར། སོབ་གཉེར་ཁང་དེབ་སེལ་བས་པ་ ༤། 
སྨན་སྦྱོར་ཁང་ངམ་སྨན་སྦྱོར་སེ་ཚན་དེབ་སེལ་བས་པ་ ༥། སྨན་པ་རིགས་མི་འད་བ་གསུམ་དེབ་སེལ་བས་ཏེ་ད་བར་
སྨན་ལྷན་འོག་ཕི་ནང་སྨན་པ་དེབ་སེལ་ཡོད་པ་ ༤༥༥ བཅས་འདུག གོང་འཁོད་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སོལ་
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རྒྱུན་སྨན་གཞུང་གཞིར་བཟུང་སྨན་པ་དང་། སོབ་གཉེར་ཁང་། སྨན་སྦྱོར་ཁང་ཚད་ལྡན་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་ཞུ་བཞིན་པ་
སོགས་གསོ་བ་རིག་པ་མི་ཉམས་གོང་སེལ་དང་ཉམས་པ་སར་གསོར་ཞབས་འདེགས་གང་ཙམ་བསྒྲུབས་ཐུབ་པ་བྱུང་
འདུག ད་དུང་ཡར་རྒྱས་ལ་མཐའ་མེད་པར་སོང་སྨན་ལྷན་གི་ཞུ་སྒོ་ཇི་ཡོད་མུ་མཐུད་མཇུག་སོང་གནང་དགོས་གལ། 

 

༢། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་འདས་ལོ་བཅུའི་ནང་སྨན་གཞུང་དང་འབེལ་བའི་གལ་
ཆེའི་དབང་ལུང་ཁག་ཅིག་དང་། སྨན་གཞུང་དང་འབེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་བཅས་གོ་སིག་གནང་སྟེ། སྨན་པ་ཚོར་ཐུགས་ཕན་
གང་ཙམ་གསོས་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག 

 

༣། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ལྟ་བུའི་སིག་འཛུགས་ཤིག་ཡོད་པའི་དབང་གིས་སོབ་གཉེར་ཁང་ཁག་ནས་ཐོན་པའི་
གསོ་བ་རིག་པ་ཉམས་ལེན་པ་ཕི་ནང་གི་སྨན་པའི་དབར་བགོ་གེང་གོས་བསྡུར་དང་། ཕན་ཚུན་ཉམས་མྱོང་བརེ་རེས་
སོགས་འབེལ་བ་གང་ཙམ་མཐུད་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག 

 

༤། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་བསྡུས་ར་བ་དང་། སྨན་པ་དཀའ་བཅུ་པ། སྨན་རམས་པ་བཅས་ཀི་ར་འཛིན་སབ་
གཞི་གཅིག་གྱུར་གཏན་འབེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག 

 

༥། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁྲིམས་ཡིག་དགོངས་དོན་བོད་ཀི་གསོ་རིག་སི་ལ་ཁབ་པའི་
གལ་ཆེའི་སིག་འཛུགས་ "བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་" འདི་ཉིད་མུ་མཐུད་གནས་
དགོས་རྒྱུ་ནི་གསོ་རིག་མི་ཉམས་རྒྱུན་འཛིན་དང་ཉམས་པ་སར་གསོའ་ིཆེད་གལ་ཆེར་མཐོང་། ལྷག་པར་བོད་ཀི་གསོ་བ་
རིག་པ་ནི་ བོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། འཛམ་གིང་སི་ལ་ཞབས་འདེགས་དོན་
ཕན་ལྡན་པ་གང་ཙམ་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་པ་མ་ཟད། བོད་ཀི་ར་དོན་ལའང་རང་བཞིན་ཕན་ཐོགས་གང་ཙམ་བྱུང་ཡོད་པ་
ཀུན་གསལ་ཡིན། 

 

༦། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་གསོ་རིག་ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་གནང་སྟེ་ལོ་ངོ་གང་ཙམ་ཕིན་ནའང་། རྒྱ་གར་དབུས་སའི་
འབེལ་ཡོད་ལས་བེད་རྣམས་ལ་ད་དུང་གསོ་རིག་སྐོར་ངོ་སོད་མཐིལ་ཕིན་ཞུ་དགོས་འདུག་པར་སོང་།  བོད་མིའི་སིག་
འཛུགས་ཀི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་། ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་དེ་དོན་འགན་འཁུར་ཆེ་བཞེས་དགོས་
གལ། 

 

༧། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ལ་ད་བར་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་དང་། བོད་ཀི་སྨན་རིས་
ཁང་། ལྕགས་པོ་རི་དན་རྟེན་བོད་སྨན་མཐོ་སོབ། ཝ་ཎ་བོད་ཀི་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་བཅས་ནས་མཐུན་
འགྱུར་གང་ཐུབ་གནང་འདུག ད་དུང་མུ་མཐུད་དགོས་ངེས་མཐུན་འགྱུར་གང་དག་གནང་དགོས་གལ་ཆེར་མཐོང་། 

 

༨༽ ད་རེས་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་ཨ་ཡུ་ཤི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་གཞུང་འབེལ་མི་ས་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་གསོ་བ་རིག་པར་
གཟིགས་ཕོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཚོགས་ཆུང་ལའང་སེ་ལེན་ངོས་བཞེས་སོགས་གང་ལེགས་གནང་བྱུང་། ལྷག་
པར་གསོ་རིག་ལ་ཐུགས་སང་ཆེན་པོ་གནང་བཞིན་འདུག དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གསོ་རིག་ཉམས་ཞིབ་ཁང་ཞིག་
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གསར་འཛུགས་གནང་འཆར་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་བར་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ལའང་ཟབ་སྦྱོང་སོགས་གོ་སིག་
གནང་སད་དཔལ་འབོར་གི་མཐུན་འགྱུར་ཡང་གནང་འདུག  

 

ཉ༽ ཚོགས་ཆུང་གི་མཐའ་མའི་རྒྱབ་གཉེར་ཁག 
༡། སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་དང་སིག་འཛུགས་ཁག་ལ་འབེལ་བ་གནང་ཕོགས་དེ་སྔ་ལས་

ལེགས་སུ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་ཁྲིམས་ཡིག་བསར་བཅོས་འོག་གསོ་བ་རིག་པ་ཁྲིམས་
མཐུན་ངོས་ལེན་གནང་བ་སོགས་འབེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཡིག་སི་དང་། ལྷག་པར་རྒྱ་གར་དབུས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཁྲིམས་སིག་ཁག་ལ་སྨན་པ་ཚོར་དགོས་ངེས་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གོ་སིག་གནང་དགོས་རྒྱུ། 

 
༢། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གལ་གནད་སྐོར་གོང་དུ་ཚོགས་ཆུང་གི་མཐོང་ཚུལ་ནང་

ཞུས་ཡོད་པ་ལྟར། དཔལ་ལྡན་འཕྲོད་བསྟེན་བཀའ་བོན་མཆོག་དང་། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དྲུང་ཆེ། བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་སི་ཁབ་འགན་འཛིན་དང་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན། ལྕགས་པོ་
རི་དན་རྟེན་བོད་སྨན་མཐོ་སོབ་ཀི་འགན་འཛིན་དང་སོབ་སི། ཝ་ཎ་བོད་ཀི་ཆེས་མཐོའ་ིགཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་
ངེས་སྟོན་པ་ལས་ཚབ་དང་སྨན་རིས་སེ་ཚན་གི་འགན་འཛིན་བཅས་ནས་དོགས་འདིའི་ལན་འདེབས་སུ་སྨན་པའི་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་སིག་འཛུགས་ནི་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། མུ་མཐུད་གནས་དགོས་སྐོར་གཅིག་མཚུངས་གསུངས་
བཞིན་འདུག་ན། ཚོགས་ཆུང་ནས་དེ་དོན་མུ་མཐུད་གནས་དགོས་རྒྱུར་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 
༣། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནི་བཀའ་ཤག་གོང་མས་གལ་ཆེར་དགོངས་ཏེ་གོས་ཚོགས་

ནང་ཁྲིམས་ཡིག་འཆར་འབུལ་དང་འབེལ་གཏན་འབེབས་བས་པའི་འོག་བཙུགས་པའི་སིག་འཛུགས་གལ་ཆེ་ཞིག་ཡིན་
སྟབས། བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀི་ལོ་རེའི་སྔོན་རིས་ནས་གནང་བཞིན་པའི་མ་དངུལ་དེ་
བཞིན་སར་ཆ་གནང་དགོས་སྐོར་འབེལ་ཡོད་ཚང་མས་གཅིག་གྱུར་ཞུ་བཞིན་འདུག་པའི་ཁར། རྒྱ་གར་དབུས་ཆེས་
མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འགོ་སོང་ཆ་ཚང་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ནར་གཏོང་གནང་བཞིན་པ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མར་
དགོངས་ཏེ། མ་འོངས་པར་སྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་རང་རྐང་ས་བརྟན་མ་ཚུགས་བར་འགོ་གོན་ཐད་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་
ནས་དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེ་བཞེས་གནང་གིས་རྒྱུན་གོན་ཆ་ཚང་གནང་དགོས་པའི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

 
༤། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་གསོ་བ་རིག་པ་རྒྱ་གར་སྨན་ལུགས་སིའི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་གནང་ཡོད་པར་བརྟེན་

རང་རེའི་སི་ཚོགས་ནང་དེའི་ཐོག་ལྟ་སྟངས་མི་འད་བ་འགའ་ཡོད་ཀང་། གསོ་བ་རིག་པ་ནི་བོད་སྐད་ཀི་ཐ་སྙད་ཞིག་ཡིན་
པ་དང་། ལྷག་པར་རྒྱུད་བཞིའི་ནང་གསོ་བ་རིག་པ་མ་གཏོགས་བོད་སྨན་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་ར་བ་ནས་མེད་པ། ད་དུང་ད་ལྟ་
ང་ཚོ་བོད་མི་ཚོ་གཞིས་བེས་གཉིས་སུ་གར་བའི་དབང་གིས་བོད་ཀི་ཆོས་རིག་ལའང་དཀའ་ངལ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འཕྲད་
བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་གསོ་བ་རིག་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རྒྱ་གར་སྨན་ལུགས་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་གནང་བ་
ནི་གསོ་བ་རིག་པ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སར་གསོར་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་སྟབས། བོད་ཀི་གསོ་
བ་རིག་པ་ཞེས་མེད་པའི་དབང་གིས་ཐ་སྙད་ཙམ་ལས་གཞན་དམིགས་བསལ་གོང་གུན་སོགས་གང་ཡང་མ་མངོན། 
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༥། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ནས་གསོ་རིག་ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་གནང་ཡོད་ནའང་། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་ཨ་ཡུ་ཤུ་སིག་འཛུགས་སི་
དང་། ལྷག་པར་རྒྱ་གར་དབུས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སིག་འཛུགས་ནང་གསོ་རིག་སྐུ་ཚབ་གཅིག་ལས་
མེད་པ་མ་ཟད། གསོ་རིག་སོབ་སྟོན་པ་གཅིག་ཀང་མེད་སྟབས། གསོ་རིག་དང་འབེལ་བའི་ལས་དོན་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་
རྒྱུར་དུས་འགོར་ཆེ་བར་སོང་། སད་མར་གསོ་རིག་སྐུ་ཚབ་འཐུས་མི་སར་ཕོགས་དང་། སོབ་སྟོན་པ་བསྐོ་ཕོགས་སོགས་
ཀི་ཐད་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་ལྷན་ནས་རྒྱ་གར་གི་འབེལ་ཡོད་སིག་འཛུགས་ཁག་ལ་མུ་མཐུད་འབེལ་ལམ་གིས་ཤུགས་སོན་
རྒྱག་དགོས་པ་དང་། ལྷག་པར་སྨན་ལྷན་གི་ལས་གཞི་ཁག་གི་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཐོབ་ཐུབ་པ་གནང་གལ།  

  རྒྱ་གར་དབུས་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནང་ཚོགས་མིའི་ཡོང་ཁུངས་ནི་མངའ་སེ་སོ་སོར་དེབ་སེལ་
ཡོད་པའི་སྨན་པ་ཚོས་འོས་འདེམས་བས་པའི་ཚོགས་མི་དང་། སོབ་གཉེར་ཁང་སོ་སོའ་ིསྐུ་ཚབ་ཚོགས་མི། རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་འབེལ་ཡོད་ལྷན་ཁང་གིས་ཐད་བསྐོས་ཚོགས་མི་བཅས་ཡོང་སྟངས་མི་འད་བ་ཁག་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་དག་
བརྒྱུད་གསོ་རིག་ཚོགས་མི་སར་ཕོགས་ཐད་ཤུགས་གནོན་རྒྱག་གལ།  

 
༦། ད་ལྟ་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དེབ་སེལ་ཚོགས་མིའི་ནང་ཕི་ནང་མི་རིགས་གཉིས་

ཀ་ཡོད་ཀང་། ཚོགས་མི་དེབ་སེལ་ཞུ་སྐབས་སྨན་ལྷན་གི་ཁྲིམས་སིག་ཅི་རིགས་ལ་ཁས་ལེན་ཚུལ་མཐུན་ཞུ་དགོས་པར་
སོང་། དེ་ལྟར་ཞུས་པ་ཤ་སྟག་སྨན་ལྷན་གི་ཚོགས་མིའི་ཁོངས་དེབ་སེལ་ཞུས་འདུག དེར་བརྟེན་ཕི་ནང་མི་རིགས་སུ་འད་
ཞིག་ཡིན་རུང་སྨན་ལྷན་གི་ཁྲིམས་སིག་ཁག་ཚུལ་མཐུན་བརི་སྲུང་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གཞིར་བཞག་ཐོག སྨན་པའི་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཁྲིམས་ཡིག་ལ་དགོས་ངེས་བསར་བཅོས་ཞུས་པ་གྲུབ་དོན་སྙན་ཐོ་འདིའི་མཉམ་ཆབས་འབུལ་ཞུས་ཡོད། 

 

༧། བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་ཡོང་ཁུངས་དེར་གསོ་རིག་སོབ་གཉེར་ཁང་
དང་། སྨན་རིས་སིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སོང་། དེབ་སེལ་ཡོད་པའི་སྨན་པ། བོད་མི་མ་ཡིན་པ་དེབ་སེལ་ཡོད་པའི་ཡུལ་
མི་བཅས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཡོང་ས་ཡོད་པ་ཞིག་བསར་བཅོས་གནང་ཐུབ་ཚེ་ཕན་ཐོགས་ངེས་ཅན་ཡོང་རྒྱུར་སོང་། ཁྲིམས་ཡིག་
བསར་བཅོས་འདི་མཉམ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད།  

༨། ཉེ་འཆར་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་ཀི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནང་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་དང་འབེལ་བ་གནང་
མཁན་ལས་བེད་ཅིག་དམིགས་འཛུགས་བསྐོ་གཞག་གནང་འདུག་པར་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  སད་མར་བོད་ཀི་
གསོ་རིག་སི་ཡོངས་དང་འབེལ་བའི་སེ་ཚན་ཞིག་ཟུར་དུ་འཛུགས་གནང་གིས་གསོ་རིག་ཐད་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་
ནས་ཐུགས་འགན་ཆེ་ཙམ་བཞེས་གནང་དགོས་པའི་རྒྱབ་གཉེར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། 

ཏ༽ གཞན་གནད་དོན་ཁག 
༡། ད་རེས་ཚོགས་ཆུང་དངོས་སུ་འགོ་འཛུགས་ནས་དུས་ཡུན་གང་ཙམ་བར་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་

གཙོ་དང་པོ་དང་། བོད་ཀི་སྨན་རིང་ཁང་གི་སྨན་པ་བགེས་པ་ཟུར་པ་སྨན་རམས་པ་པད་རོ་རེ་ལགས་ནས་ཕག་ལས་གང་
ཙམ་གནང་ཡོད་ཀང་། དམ་པ་ཁོང་སྙུན་གཞི་བཞེས་ཏེ་སྨན་གཏུགས་རིམ་པར་བས་ནའང་མཐར་དག་བསེད་མ་བྱུང་བར་
ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༨ ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་ ༢ ཙམ་ཐོག་དགོངས་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་བར་བོ་
ཕམ་ཚད་མེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་པ་ཁོང་གི་ད་བར་བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་ནང་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་བཞི་ལྷག་ཕག་ལས་གནང་
རེས་ལུགས་མཐུན་བགེས་ཡོལ་ཞུས་ཐོབ་བྱུང་ཡོད་ནའང་། གསོ་བ་རིག་པ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སར་
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གསོའ་ིཆེད་སོབ་འཁྲིད་སོགས་ཕག་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་བར་གནང་བའི་བས་རེས་ལ་ཡིད་རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་
དང་། དམ་པ་ཁོང་གི་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་རྣམ་པར་འདི་བརྒྱུད་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 

༢། ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་ལ་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དྲུང་ཆེ་སྨན་པ་ཚེ་རིང་
མཚམས་གཅོད་ལགས་གཙོ་གྱུར་འབེལ་ཡོད་ཚང་མས་གང་ཅིའི་མཐུན་འགྱུར་གནང་བར་ད་རེས་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་
དམིགས་བསལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་ལས་དོན་སྙན་ཐོར་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༡ ལ།  

 
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སི་འཐུས་ཨཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས།  -------------------------------------------- 

ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས།  -------------------------------------------- 
ཟུར་འབུལ། ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་དོན་དང་འབེལ་བའི་ཡིག་སོད་ཆེ་ཆུང་གཉིས། (ཞིབ་ཕྲ་ཡིག་སོད་སོ་སོའ་ིདཀར་ཆག་ནང་གསལ།) 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
སིག་གཞི་བསར་བཅོས་ད་ལྟ་སྙན་ཐོའ་ིནང་ལ་མཉམ་སྦྱར་ཡོད་པ་འདི་སྙན་སོན་ཟིན་པར་ངོས་འཛིན་ནས། སང་ཉིན་གནངས་ཉིན་
ག་དུས་ཡིན་ནའང་སི་ཡོངས་ཀི་བགོ་གེང་སྐབས་ལ་སིག་གཞི་བསར་བཅོས་རང་ལ་དམིགས་བསལ་མི་དགོས་པ་བས་ཏེ། དེར་
ཡིག་ཆ་ཨང་གསར་པ་ཞིག་སད་ནས། ཁྲིམས་གསོའ་ིངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་འཁེར་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན། འདི་སྙན་སོན་ཞུ་རྒྱུར་རྒྱབ་སོར་བེད་
མཁན་ཚོགས་མི་དགོས་པ་མ་རེད། སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་བཞག་གསུང་རོགས་གནང་།  
 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  གལ་སིད་སིག་གཞི་འདི་ཟུར་དུ་སྙན་སོན་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། ངས་འདིར་བཟོ་བཅོས་འགའ་
ཤས་ཤིག་ཞུ་དགོས་ཡོད། (དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོས་མཆོག་ནས། ད་ལྟ་གསུངས་རོགས་གནང།) ཞིབ་ཕྲ་སྙན་སོན་ཞུ་མ་དགོས་
པ་བས་ཏེ། ཤོག་གངས་གཉིས་པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། ཤོག་གངས་གཉིས་པའི་ནང་དུ་བསར་བཅོས་ལ་ཁ་ཞིག་འདུག  བོད་
ཀི་སྨན་རིས་ཁང་སིག་ཁོངས་ཚོགས་མི་ ༤ དེའི་འོག་ལ་བོད་ཀི་སྨན་རིས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་འབི་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ། བོད་ཀི་སྨན་
རིས་ཁང་གི་རིག་གཞུང་འགན་འཛིན་ཞེས། རིག་གཞུང་འཐོལ་པ་འབི་དགོས་ཀི་འདུག  དོན་ཚན་ག་པའི་ནང་དུ། གཞན་ཡོང་
ཁུངས་ནས་ཚོགས་མི་ ༤ དེའི་འོག་ཏུ་ལྕགས་པོ་རི་སྟེ། རི་གཅིག་ཆད་འདུག  བོད་སྨན་མཐོ་སོབ་ཀི་འགན་འཛིན་ཞེས་པའི་ཚབ་
ཏུ་བོད་སྨན་མཐོ་སོབ་ཀི་སོབ་སི་ཞེས་འབི་རོགས་གནང། དེ་ངེས་པར་དུ་སྨན་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཅ་པའི་ནང་དུ་
སྨན་ལྷན་སིག་འཛུགས་ནང་ཅེས་པའི་ཚབ་ཏུ། གསོ་རིག་ལྷན་ཚོགས་འོག་ཅེས་བཟོ་ན་འགིག་ས་རེད། ལགས་སོ་དེ་རང་ཡིན།  
ཐུགས་རེ་ཆེ།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།  
སྙན་སོན་ཟིན་པ་བས། འདིའི་ཐོག་ལ་བགོ་གེང་དགོས་པའི་གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ཨང་ ༡༡ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་
འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།  
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སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག  
 

གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར། 
༄༅། །སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༩ པའི་གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་ཨང་ 
༢༠༡༥།༡༥།༩།༤ དང་། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པའི་དགོངས་དོན། གསོ་བ་རིག་པ་རྒྱ་གར་གཞུང་ཁྲིམས་ནས་ངོས་ལེན་གནང་བའི་
རེས་འབེལ་བོད་ཀི་གསོ་བ་རིག་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིསྨན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་ལ་འབེལ་
ལམ་གིས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་དང་། ལྷན་ཚོགས་ཀི་ངོ་བོ་རྒྱུན་གནས་དགོས་མིན་དང་ཐུབ་མིན་སོགས་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་
ལ་སི་ཡོངས་རྟོག་ཞིབ་སད་ཆེད་བཙུགས་ཚོགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ་སྙན་སོན་ཟིན་པར་བགོ་གེང་དགོས་པའི་
གོས་འཆར་དུ། 
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོགས་ནས།  
གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས།  
 
སི་འཐུས་ཀརྨ་ཡེ་ཤེས་ལགས་ནས།  
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་བགོ་གེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡི་ཡོད།  
 
ཚོགས་གཙོ་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོགས་ནས།  
ཚུད་པ་ལ་དགག་བ། མེད་པས་བགོ་གེང་གི་གོ་སྐབས་རེས་སུ་ཕུལ་རྒྱུ་ཡིན།  
སང་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩།༣༠ བར་དུ་ཚོགས་གསེང་ཡིན།  
 


