གསར་ཨང། ༡

འདོན་ཨང། ༡

དྷརྨ་ཤཱལཱ

སྐབས་བཅུ་བདུན་པ།
ཚོགས་དུས་དང་པོ།

གོས་ཚོགས་ལས་རིམ་གསར་ཤག
ོ
བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༠ ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥

རྩོམ་སྒྲིག་ཚོགས་ཆུང།
རྩོམ་སྒྲིག་པ།
བདེ་ཆེན་མཚོ་མྩོ།

གསར་འགྩོད་པ།

ཀམ་སྤུ་ཀྲར་འགྩོད་འཇུག་པ།

བྩོ་བཟང་མཚོ་མྩོ།

བསྟན་འཛིན་རྒྲིན་ཆེན།

ཐུབ་བསྟན་དབང་འདུས།

བྩོ་བཟང་མཚོ་མྩོ།

ཆྩོས་དབྒྲིངས་རང་གྩོལ།
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དཀར་ཆག
ཨང།

གནད་དོན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་དང་པོ།

ཤོག་གྲངས།

༡

ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་གསལ་བསྒྲགས་དང་། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ།

༡༌༌༌༡

༢

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གྱི་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསུང་བཤད།

༢༌༌༌༥

༣

ཚོགས་གཙོའྱི་ལས་ཚབ་དང་། ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་བསོ་འཛུགས།

༦༌༌༌༦

༤

བཀའ་ཤག་གྱི་དགའ་བསུའྱི་འཚམས་འདྱི།

༧༌༌༌༨

༥

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རེས་དན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༢ པ།

༩༌༌༌༩

༦

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རེས་དན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ།

༡༠༌༌༌༡༡

༧

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རེས་དན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ།

༡༢༌༌༌༡༣

༨

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རེས་དན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ།

༡༤༌༌༌༡༤

༩

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རེས་དན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ།

༡༥༌༌༌༡༦

༡༠

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རེས་དན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ།

༡༧༌༌༌༡༨

༡༡

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རེས་དན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ།

༡༩༌༌༌༢༠

༡༢

གཞུང་འབེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རེས་དན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ།

༢༡༌༌༌༢༡

༡༣

གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ།

༢༢༌༌༌༢༧

༡༤

གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཐོག་བགྲོ་གེང་།

༢༨༌༌༌༣༢

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གཉྱིས་པ།

༡༥

མུ་མཐུད་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར་ཐོག་བགྲོ་གེང་།

༣༣༌༌༌༣༣

༡༦

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ།

༣༤༌༌༌༣༧

༡༧

གཞུང་འབེལ་བགྲོ་གེང་དགོས་པའྱི་གྲོས་འཆར། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ།

༣༨༌༌༌༣༨

༡༨

དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གྱི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགྲོ་གེང་།

༣༩༌༌༌༤༣

༡༩

ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན། བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ།

༤༤༌༌༌༦༡

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་གསུམ་པ།
༢༠

མུ་མཐུད་ཁྱིམས་བཟོའ་ིལས་དོན་གྱི་བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉྱིས་པ།

༦༢༌༌༌༩༣

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉྱིན་གྱི་ཐུན་བཞྱི་པ།
༢༡

བཀའ་བོན་གྱི་འོས་འདེམས། ཡྱིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ།

༩༤༌༌༌༡༡༡

༄༅། །བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༨ རབ་གནས་ལྕགས་གླང་བོད་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༦ ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠
ཚེས་ ༡༡ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་སྔ་དོ་ཕག་ཚོད་ ༩:༣༠ ཐོག་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་བོད་མི་མང་
སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོ་དབུ་འཛུགས་ཀི་
གསལ་བསྒྲགས་དང་། གཟི་བརིད་ལྡན་པའི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ི
རྒྱལ་གླུ་བཅས་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་གནང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དང་པོ། ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་བོད་མི་མང་
སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོ་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གཉིས་པ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་གླུ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། ཚང་མ་སྐུ་བཞེངས་གནང་རོགས།
བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ ི་རྒྱལ་གླུ།

སི་ཞིའི་ཕན་བདེའི་འདོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་གཏེར།

ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའི་འོད་སྣང་འབར།
བསྟན་འགོར་ནོར་འཛིན་རྒྱ་ཆེར་སོང་བའི་མགོན།
འཕིན་ལས་ཀི་རོལ་མཚོ་རྒྱས།

རོ་རེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་པས་ཕོགས་ཀུན་བྱམས་བརེས་སོང་།
གནམ་བསྐོས་དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་དབུ་འཕང་དགུང་ལ་རེག
ཕུན་ཚོགས་སེ་བཞིའི་མངའ་ཐང་རྒྱས།

བོད་ལོངས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་ཁོན་ལ་བདེ་སིད་རོགས་ལྡན་གསར་པས་ཁབ།
ཆོས་སིད་ཀི་དཔལ་ཡོན་དར།

ཐུབ་བསྟན་ཕོགས་བཅུར་རྒྱས་པས་འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་སེ་རྒུ་ཞི་བདེའི་དཔལ་ལ་སོར།
བོད་ལོངས་བསྟན་འགོའ་ིདགེ་མཚན་ཉི་འོད་ཀིས།
བཀྲ་ཤིས་འོད་སྣང་འབུམ་དུ་འཕོ་བའི་གཟིས།

ནག་ཕོགས་མུན་པའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག

1

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་གསུམ་པ། ཚོགས་གཙོས་ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀི་གཏམ་བཤད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ནས་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ི
ཚོགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀི་གསུང་བཤད།
༄༅། །འཇིག་རྟེན་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ། བོད་མི་ཡོངས་ཀི་མགོན་སབས་དང་བླ་ན་མེད་པའི་
དབུ་ཁིད་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སོ་གསུམ་གུས་ཕག་སྔོན་དུ་ཕུལ་བའི་ཐོག་ནས། དེ་རིང་
སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིཐོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་དང་།
དཔལ་ལྡན་བོད་མི་མང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་དབུས་པའི་བཀུར་འོས་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཚང་མ་ལ་འཚམས་འདི་བཀྲ་
ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ཉིད་ཀི་ར་འཛིན་ཞུ་རྒྱུའི་བཙན་བྱོལ་
བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀིས་འགན་དབང་བསྐུར་བ་གཙོ་བོ་དེ་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་དང་། བཙན་བྱོལ་སི་
ཚོགས་ཀི་བདེ་དོན་ལ་གཟིགས་སོང་བྱ་རྒྱུ། གནས་སྐབས་བོད་ནང་གི་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་བོད་ཀི་ཁོར་
ཡུག་གི་གནས་སྟངས་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འཛིན་སོང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་འད། དེ་ག་ནང་
བཞིན་གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཡིན་ནའང་འད། དེའི་ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་དགོས་པ་ནི་ང་ཚོར་བཅའ་ཁིམས་ཀིས་
བསྐུར་བའི་ལས་འགན་གལ་ཆེ་བ་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དང་པོ་འདི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ད་ལྟ་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས ་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་དེ་སྔ་འཐུས་མི་བྱེད་མ་མོང་བ་གསར་དུ་
ཕེབས་པ་གངས་ ༡༨ དང་། དེ་སྔ་གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་བྱེད་མོང་བ་དང་བསར་དུ་སྐབས་བཅུ་བདུན་ནང་དུ་ཕེབས་པ་
གངས་ ༢༧ ཆགས་བསད་ཡོད། དེ་སྔ་གོས་ཚོགས་ལ་ཕེབས་མོང་མཁན་ཡིན་ནའང་འད། གོས་ཚོགས་སུ་དེ་སྔ་ཕེབས་མ་
མོང་མཁན་ཡིན་ནའང་འད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་བསྟན་སིད་གཉིས་ཀི་ཆེད་དུ་ཕག་ལས་གནང་མཁན་ཞིག་ལ་
ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཕོགས་གཅིག་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ཕོགས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ལས་དང་སོན་
ལམ་གི་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ང་རང་ཚོ་མཉམ་དུ་ལས་ཀ་ལས་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཤིག་བྱུང་བ་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་
བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ན། བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་ཟེར་ནའང་མི་འདུག བོད་མིའི་ལས་དབང་གིས་ང་རང་ཚོ་ལས་དོན་གཅིག་གི་
ཐོག་མཉམ་དུ་འཛོམས་ཏེ་ནུས་པ་འདོན་དགོས་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་དེ་ཚོ་ཆ་ཚང་
ཐུགས་ལ་བཅངས་ནས་སི་པའི་ལས་དོན་གི་ཐོག་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱེད་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་པོའ་ིནང་གི་ཆེ་ཤོས་
ཤིག་ལ་རིས་ཀི་ཡོད། དེ་ཐུགས་ལ་ཉར་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་དེ་རིང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིལས་རིམ་ནང་དུ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་གོས་ཆོད་གངས་ ༨ ཡོད། དེའི་ནང་
2

ནས་མང་ཆེ་བ་དེ་སྔ་བོད་དོན་གི་ཐོག་ཁ་ཞེ་གཉིས་མེད་ཀི་ཐོག་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མོང་མཁན་ཤ་སྟག་ཅིག་དང་། དེ་བཞིན་ང་
ཚོའི་སི་ཟུར་འདས་པ་གངས་ ༢ བཅས་ཀི་གོས་ཆོད་གངས་ ༨ དང་། དེའི་རེས་སུ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་
ཅིག་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ང་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་དེའི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་འཛམ་བུ་གླིང་གི་
ཆབ་སིད་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་འགོ་བཞིན་པ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ་ལའང་
འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་འགོ་བཞིན་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སིད་ལ་འགྱུར་བ་འགོ་བའི་མཉམ་དུ་བོད་ནང་གི་དཔལ་འབྱོར་དང་
རིག་གཞུང་། ཆོས། ཆབ་སིད། ཁོར་ཡུག གང་ཅིའི་ཐོག་རང་བཞིན་གིས་འགྱུར་བ་འགོ་བསད་པ་ཆོས་ཉིད་ཆགས་བསད་
ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་དེ་ཚོའི་ཐོག་ང་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་སྤུང་རྒྱུ་དང་། མ་འོངས་པར་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ནུས་པ་མཉམ་
སྤུངས་ཀི་ལས་འགུལ་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་རེད། ཞུ་གཏུག་བྱ་རྒྱུ་རེད། དེ་ཚོའི་གས་གང་འད་དགོས་ཀི་
ཡོད་མེད། རྣམ་པ་ཚོས་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་འདིའི་ཐོག་ནས་དགོངས་ཚུལ་གསུང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་
རེད། དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་བཞིན་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཡིན་ནའང་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་དབུ་ཁིད་པའི་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལྷན་རྒྱས་
ཡོད་མ་རེད་དེ། གང་ལྟར་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གི་ཐོག་མར་གསལ་བཤད་ཅིག་ཡོད་གསུང་
གི་འདུག གསལ་བཤད་དེའང་ཡིག་ཐོག་ནས་ཕུལ་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོའི་ལས་རིམ་ནང་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཐོག་
བགོ་གླེང་གི་ཆ་ཤས་བཞེས་མཁན་ཡོད་ན་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུའི་ག་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད།
དེའི་རེས་ལ་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཕེབས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་འོས་ཆོས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ། དེའང་
ང་ཚོས་གནད་འགག་གཅིག་ལ་རིས་ནས། ཁ་སང་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་གི་དམ་བཅའ་ཕུལ་རེས་དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཁུངས་སུ་ཕེབས་ནས། དེ་སྔ་ལས་དོན་གནང་བ་དང་། གནང་རྒྱུ་བསད་པ། གནང་བཞིན་པ་
དེ་ཚོའི་གས་གསུངས་བ་དང་མཉམ་དུ་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་དེའང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་འདུག་ཟེར་ནས། ད་ལྟ་
འཛིན་སོང་གི་ཆ་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་མ་འདང་བའི་ཆ་ནས་རྒྱུན་ལས་ནས་འཁུར་རོགས་བྱོས་གསུངས་པ་ལྟར། ཁ་
སང་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་གོ་བསྡུར་བྱེད་ཡོང་དུས་མང་མོས་ཀི་ཐོག་ནས་ཁུར་བ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེའང་དེ་རིང་
གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོ་ལ་ཁུར་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ག་ནང་བཞིན་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་ཕག་རོགས་བཀའ་བློན་འོས་འདེམས་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་དེ་
རིང་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་བསེབ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེར་ཚང་མས་རྣམ་དཔོད་བསྟན་ནས་བཀའ་བློན་འདེམས་ཐོན་ཞུ་
ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་དང་། སོ་སོའ་ི རྣམ་དཔོད་ལ་དཔགས་པའི་ཆ་ཤས་བཞེས་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཅེས་གཅིག་
དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེའི་རེས་ལ་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བཀའ་དིན་རེས་དན་ཞུ་རྒྱུའི་གོས་ཆོད་ཅིག་བསྣམས་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་
ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད། བར་ལམ་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་གནས་སྟངས་རེད། གང་ཅིའི་ཐད་
དཀའ་ངལ་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་འཕད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཚོགས་མ་ཐུབ་ནས་ཟླ་བ་ ༤ ཙམ་ལྷག་པ་རེད། དེ་ཡིན་
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དུས་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་བདམས་ཐོན་འཐུས་མི་ནང་ཁུལ་ལྷན་ཚོགས་གནང་ནས། ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་གིས་ནུས་པ་བསྟན་པ་རེད། མཐའ་མར་གཅིག་གྱུར་གི་བློ་མཉམ་པ་ཞིག་མ་རག་དུས། ཕལ་སྐད་ལྟ་བུ་ཞུས་པ་ཡིན་ན།
འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ལྟ་བུའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ནས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་མཛད་དཀའ་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་
ཀི་གནས་སྟངས་འདི་ཆགས་པ་རེད། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་དང་པོའ་ི དགོངས་དོན་གི་ཐོག་ནས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་ལ་ཡར་མཚན་འཁོད་སྙན་ཞུའི་ཐོག་ནས་སྙན་གསན་ཞུས་ནས། དེའི་རེས་ལ་བཀའ་ཡིག་རིན་པོ་ཆེ་གནང་བ་གཞིར་
བཟུང་གི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་འདི་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཆགས་པ་རེད། དེའང་༸སབས་མགོན་རིན་
པོ་ཆེའི་བཀའ་དིན་ཉག་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་དུས། ང་ཚོས་བཀའ་དིན་རེས་དན་གི་གོས་ཆོད་གཅིག་དང་། དེ་དང་
འབེལ་ནས་བར་ལམ་གི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ནས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཐུགས་དམ་སད་རེན་བྱུང་བ་བཀའ་ཡིག་ནང་
དུ་གསལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་མཐོལ་བཤགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ལ་ཡིན་ནའང་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ། ང་
རང་ཚོའི་མ་འོངས་པའི་ལས་དོན་ཐོག་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཡོང་ཐུབ་རྒྱུ། ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ཞུ་ཐུབ་དགོས་
རྒྱུ། ལས་ཀི་སྣེ་མོ་བ་གཙོས་པའི་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་དང་བཅས་པས་འགན་འཁུར་བཞེས་དགོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཆགས་
ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཆ་ནས་གོས་ཆོད་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རིས་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིལས་རིམ་གལ་
ཆེ་བ་དེ་ཚོ་གས་ཡིན་ཞེས་རྣམ་པ་ཚོར་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་བཞིན་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གི་རེད། ང་རང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ཀི་འགོ་སྟངས་འདི་ཕོགས་འགལ་ཚོགས་པ་དང་། གཞུང་
འཛིན་ཚོགས་པའི་རྣམ་པ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡོང་ཁུངས་མ་འད་བའི་ཐོག་ནས་དཀིལ་འཁོར་འདིའི་ནང་དུ་ཕེབས་པ་
ནས་བཟུང་སྟེ་བོད་ཀི་སི་མི་ཞིག་ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་མཚམས་རེར་དེ་འད་ཡོང་གི་འདུག ང་རང་ཚོའི་
གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཆོལ་ཁའི་ཐོག་ནས་ཕོགས་འགལ་དང་གཞུང་འཛིན་གི་རྣམ་པ་ཐོན་པ་དེ་འད་ཡོང ་སོད་ཀི་འདུག དེ་ཚོར་
ཐུགས་གཟབ་གནང་ཐུབ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། ང་ཚོས་ལེགས་ཉེས་ཀི་རྣམ་དཔོད་སྩལ་དུ་བསྟན་ནས་ལེགས་པའི་ཆ་ག་རེ་
ཡིན་ནའང་འཛིན་སོང་གིས་གནང་བ་ཡིན་ནའང་འད། གོས་ཚོགས་ཀིས་གནང་བ་ཡིན་ནའང་འད། དེར་ལེགས་བརོད་དང་
རྒྱབ་སོར་གནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ། ཉེས་པའི་ཆ་ག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ནའང་འཛིན་སོང་གིས་གནང་བ་ཡིན་ནའང་དེར་ལམ་སྟོན་
དང་བྱ་ར་སྟངས་འཛིན་གནང་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ། དེ་འད་གོས་ཚོགས་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ན་གོས་ཚོགས་ཀི་ཐོག་ནས་དེར་སོན་
སེལ་དང་ལེགས་བཅོས་བྱེད་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་འདི་ང་ཚོའི་ལས་འགན་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་དུས། དེ་ཚོ་ཆ་
ཚང་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པར་བཅང་དགོས་རྒྱུ་གནད་དོན་གཅིག་དེ་ཆགས་ཀི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་བཞིན་གོས་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ལས་རིམ་མ་འད་བ་མང་པོ་ཞིག་སེབ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། གཞུང་འབེལ་གི་ལས་རིམ་སེབ་
ཀི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ཀི་གཞུང་འབེལ་ལས་རིམ་སེབ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སོང་གི་གཞུང་འབེལ་ལས་རིམ་
སེབ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། སི་འཐུས་སེར་གི་ཐོག་ནས་ལས་རིམ་དེ་འད་སེབ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ལས་རིམ་སེབ་པའི་སྐབས་
སུ་བསམ་ཚུལ་གཅིག་གྱུར་མ་ཡོང་བ་གསལ་པོ་རེད། བསམ་ཚུལ་མི་འད་བ་ཡོང་གི་རེད། བསམ་ཚུལ་མི་འད་ཡོང་བ་ཡིན་
ནའང་། གུས་ཞབས་དང་དེར་ཚིག་རྩུབ་འཆད་རེས་མི་བྱེད་པ། སོ་སོའ་ི དགོས་དོན་གསལ་པོ་འདོན་ཐུབ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་
4

གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཚིག་རྒྱག་གཞུ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དང་། སོན་བརོད་ལ་སོགས་པ་དེ་འད་ཤུགས་ཆེན་པོ་མ་ཡོང་བའི་
གཙོ་དོན་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལྟར་བསམ་ཚུལ་མི་འད་བ་གང་ཞིག་ལ་ཐག་གཅོད་དེ་སི་མོས་དང་མང་
མོས་ག་རེ་ཡིན་ནའང་དེའི་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུ་རེད། དེར་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་སོ་སོའ་ི བསམ་ཚུལ་འདོན་ཐུབ་དགོས་རྒྱུ་
གནད་འགག་གཅིག་ཆགས་ཀི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་ར་དོན་ཐབས་རོད་ལ་ཚང་མས་ནུས་པ་ཆིག་སྒྲིལ་དང་། དེ་བཞིན་ཚང་མས་ཕར་གྲུ་མཉམ་
འདེགས་ཞུ་ཐུབ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡོང་བ་ཡིན་ན་བོད་མི་སིའི་བསོད་ནམས་
ཡིན་ནའང་གོང་ཐོར་འགོ་ཐུབ་པ། དེ་བཞིན་བོད་མིའི་ཆིག་སྒྲིལ་གི་ནུས་པ་ཡིན་ནའང་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགོ་ཐུབ་པ། བོད་ཀི་
ཆོས་དང་སྐད་ཡིག རིག་གཞུང་གི་རིན་ཐང་ཡིན་ནའང་རྒྱལ་སིའི་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་འད། ང་རང་ཚོའི་བཙན་བྱོལ་སི་ཚོགས་
ནང་དུའང་རིན་ཐང་ཆེ་རུ་འགོ་རྒྱུ། དེའི་སྟབས་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་ཀི་ར་དོན་གི་ཐབས་རོད་དེའང་དེ་སྔོན་ལས་ལྷག་ནུས་པ་
འབུར་དུ་ཐོན་ཐུབ་རྒྱུའི་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཆོག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གོས་ཚོགས་ཀི་
འཐུས་མི་ཚང་མ་རེད། རིམ་པས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ཕེབས་ཡོང་གི་རེད། དེ་འདའི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་ང་རང་
ཚོའི་ལས་དོན་གནང་ཕོགས་དེ་འད་ཞིག་གནང་རོགས་གིས་ཞེས་ཚོགས་གཙོའི་ཐོག་ནས་དབུ་འབྱེད་གཏམ་བཤད་དང་
འབེལ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚོགས་གཙོའི་དབུ་འབྱེད་གཏམ་བཤད་འདི་ནས་མཇུག་སྒྲིལ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
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་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་
དགུ་པའི་ནང་གསེས་ ༡ པོ་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་བསྒྲགས་དང་མོས་མཐུན་ཞུ་དགོས་པ་ལྟར། ད་རེས་ཕི་ལོ་
༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༢ བར་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོ་
སོང་བའི་སྐབས་སུ་ཚོགས་གཙོའི་ལས་ཚབ་ཀི་འོས་མིའི་མཚན་གཞུང་གཤམ་གསལ།
༡༽

སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས།

༢༽

སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས།

༣༽

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་ལྷ་མོ་ལགས་བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་ཡིན།
5

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཞི་པ། ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།

བཀོད་ཁབ།
༄༅། །བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་
བཅུ་དྲུག་པའི་ནང་གསལ། ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལས་རིམ་ཐོ་འགོད་ལས་དོན་ལ་རོགས་རམ་དང་སོབ་སྟོན་བྱེད་
མཁན་གི་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་བཅུ་བདུན་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་
པོ་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ནས་ ༡༢ བར་སོང་བའི་སྐབས་སུ་ལས་རིམ་ཚོགས་ཆུང་དུ་གཤམ་གསལ་སི་འཐུས་
རྣམས་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཡིན།
༡༽

སི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས།

༢༽

སི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས།

༣༽

སི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།

༤༽

སི་འཐུས་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སི་ཐར་ལགས།

༥༽

སི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ལགས་བཅས་ལ་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ལྔ་པ། བཀའ་ཤག་གི་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདི། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
ཆེས་བཀུར་བར་འོས་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཐོག་མ་དེ་བོད་དང་བོད་མིའི་
མགོན་སབས་དང་མཚོན་རྟགས་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་ལ་གུས་ཕག་སྔོན་དུ་བཏང་
ནས། དེ་རིང་སྐབས་ ༡༧ པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དུས་དང་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་། སི་
འཐུས་རྣམ་པ་བདམས་ཐོན་བྱུང་ནས་དམ་འབུལ་ཟིན་པའི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་
གཞོན་པ་མཆོག དེ་བཞིན་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མར། རྣམ་པ་ཚོར་མི་མང་གིས་འགན་བསྐུར་བ་ནང་བཞིན་དེ་
རིང་འདིར་གོས་ཚོགས་ཀི་ཞབས་སྟེགས་ཐོག་ཕེབས་ཐུབ་པ་དང་། མི་མང་གིས་འགན་བསྐུར་བ་ནང་བཞིན་ལས་འགན་
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བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གོས་ཚོགས་འདིའི་ ཐོག་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐེངས་དང་པོ་འདི་ཡིན་པར་སོང་ཙང།
སྐབས་ ༡༦ པའི་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་མཆོག དེ་
བཞིན་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མ་ལ་འཚམས་འདི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་དང་མཉམ་དུ་བར་ལམ་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་རིང་ང་ཚོའི་བཙན་བྱོལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་དཀའ་རོག་ཅིག་བྱུང་བ་རེད། དེའང་སི་
ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་ཡིག་ཕེབས་པའི་བརྒྱུད་ནས་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་
ང་ཚོའི་བཙན་བྱོལ་སི་ཚོགས་འདི་གང་ཡིན་པ་དེ་ཚོ་ཚང་མ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་
ཉག་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་འདི་སོས་མེད་རེད། ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་ངོས་འཛིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་
བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་ཡིག་ཕེབས་པའི་རེས་སུ་གནས་ཚུལ་གཙང་མ་ཆགས་པའི་གསལ་བསྒྲགས་དང་།
ལྷག་པར་དུ་མང་ཚོགས་ནང་དུ་འདིའི་ སྐོར་གསུང་མི་དགོས་པའམ་གླེང་སོང་བྱེད་མི་དགོས ་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ཀང་
བསངས་གནང་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་འདི་རྒྱལ་སིའི་ཆབ་སིད་ཀི་གནས་བབ་རེད། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སི་ཁོན་ཡོངས་
ཀིས་རྒྱ་ནག་ལ་བལྟ་སྟངས་དང། བོད་ནང་དུ་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཏུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། བོད་དང་མཉམ་པའི་
གནད་དོན་གཞན་དག་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀི་གནད་དོན་རེད། ཧོང་ཀོང་མི་རིགས་ཀི་གནད་དོན་རེད། ཉེ་བའི་ཆར་ཐའེ་ཝན་ལ་
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དག་སོད་ཀི་ཐབས་བྱུས་དེ་འད་སྒྲིག་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་སྐབས་
འདིར་བོད་ཕི་ ནང་གཉིས་ཀི་ བོད་མི་ཚང་མས་གོ་སྐབས་འདི་མ་བརླགས་པ་བྱས་ནས་དམ་འཛིན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་དང་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་
བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་མང་གི་སྐུ་ཚབ་མཚོན་དགོས་ཀི་ཡོད་པར་སོང་ཙང་། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོར་དཀའ་ངལ་གང་
འཕད་ཀི་ཡོད་པ་དེ་འཛམ་བུ་གླིང་ལ་ཕི་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་ནས་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སོར་ཐོབ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་
ཙང་། དེ་རིང་ནས་བཟུང་སྟེ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་འདས་པའི་དཀའ་རོག་གང་ཡིན་པ་དེ་ཚོར་སྙེས་མི་དགོས་པར། མ་འོངས་
པར་གོམ་པ་མདུན་སོས་བྱ་རྒྱུའི་ཐོག་སྙེག་དགོས་རྒྱུ་འདི་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་
ངོས་ནས་ཁ་སང་བཀའ་ཡིག་དེ་ཕེབས་པ་དང། ཚིག་འབྲུ་རེ་རེ་བཞིན། གཏིང་ཟབ་པོ་བྱས་ནས་བཀླགས་པ་ཡིན། འདི་ལ་
བསམ་ཞིབ་བྱས་པ་ཡིན། ད་བར་དཀའ་ངལ་ཕད་པ་ཚང་མ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་ཡིག་
འདིའི་བརྒྱུད་ནས་གཙང་མ་བཟོས་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། གོས་ཚོགས་ཀི་ངོས་ནས་དེ་བཞིན་མང་ཚོགས་ལ་
ལམ་སྟོན་ཕེབས་པ་ནང་བཞིན་གོས་ཚོགས་ཀི་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་བསར་དུ་ང་ཚོས་འདས་པའི་རོག་གླེང་གི་ཐོག་གླེང་སོང་བྱུང་
མི་དགོས་པ་དང་། མ་འོངས་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་རང་གི་ཐོག་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གང་ཞུ་ཡི་
ཡོད་མེད་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཀི་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་རྒྱུ་ཞིག་རེད། དེ་ཡིན་དུས་སར་ཡང་བཀུར་འོས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་དང་ཚོགས་གཙོ་ གཞོན་པ་དབུས་པའི་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ཚང་མར་འཚམས་འདི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་
ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་ང་རང་ཚོའི་ལས་དབང་གིས་མཉམ་དུ་
ཚོགས་ཁང་གི་ར་བ་འདི་ནང་དུ་འབྱུང་འགྱུར་གི་ལོ་ ༤ དང་ཕེད་ཀ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་མཐུན་མོང་གི་ནུས་པ་སེལ་དགོས་ཀི་
ཡོད་པ་སོང་ཙང། ཕན་བུ་ཕན་བུའི་འགལ་ཟླ་དེ་འད་ཡོང་སིད་པ་རེད ། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་བོད་སི་པའི་ར་དོན་ཐོག་སོ་
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སོའ་ི རང་ནུས་གང་ལྕོགས་ཀི་ཐོག་ནས། བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་ལས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཡོད། དེ་བཞིན་
དུ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལའང་མཐུན་འགྱུར་སར་རྒྱུའི་ཐོག་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཡོད། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་དེ་བཞིན་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། སར་ཡང་
འཚམས་འདི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་དྲུག་པ། གཞུང་འབེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ཁག ང་ཚོས་གོས་འཆར་
ཁག་ཆ་ཚང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཚར་བའི་རེས་ལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས་རྣམ་པ་ཚོར་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཀ༽ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢ པ། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲོང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲོང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན༌ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཡིག་ཆ་ཨང་། ༢
གཞུང་འབེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སྔོན་གླེང་།
༄༅། །རྒྱ་གར་ཆེས་མཐོའ་ི ཁིམས་ཁང་གི་ཁིམས་རོད་པ་དང་། སྙན་གགས་ཅན་གི་རོམ་པ་པོ་སྐུ་ཞབས་ན་རེ་ཤི་མ་ཐུར་
(Shri Naresh Mathur ji) མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རོགས་པའི་

ཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

ཁོང་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༤ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ཁིམས་ལུགས་རིག་པའི་ཐོག་བསབ་པ་མཐར་སོན་

རེས། རྒྱ་གར་གི་ཁིམས་རོད་པ་གནང་བ་དང་། དམ་པ་ཁོང་གིས་ཁིམས་རོད་པའི་ལས་རིགས་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་མང་

གཉིས་ལ་ཞབས་འདེགས་ཧུར་ཐག་ཞུས་གནང་ཡོད། ཁོང་ནི་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་
ཟད། ནང་ཆོས་ལའང་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་ལྡི་ལི་བོད་ཁང་ (Tibet House) བརྒྱུད་ནང་ཆོས་
སོབ་འཁིད་སྐོར་ཐོག་མར་མཁེན་རྟོགས་བྱུང་སྐོར་གསུངས་གནང་ཡོད།གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་ལྡི་ལི་བོད་ཁང་གཙོས་པའི་བོད་
མིའི་བསྟི་གནས་ཁང་མང་པོར་ཁོང་གི་ཆེད་ལས་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་ཡོད་པ་མ་

ཟད། ལྷག་པར་དུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ཀི་སོབ་སྟོན་པ་སྐུ་ཞབས་ཇེ་ཨེམ་མུ་ཁི་མཆོག་དང་ལྷན་ལྡི་ལི་བོད་སར་
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བསམ་ཡས་གླིང་དང་། བྷུ་ཏ་བི་ཧར་ (Ladakh Buddist Vihar) ས་བརྟན་གནས་མིན་ཐོག ་ལ་ཁིམ ས་གཏུགས་ཀི་

མཐུན་འགྱུར་ཆ་ཚང་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ལ་ཁོང་དང་ལྷན་
ཐེངས་མང་མཇལ་འཕད་ཀིས་བོད་དོན་སྐོར་བཀའ་བསྡུར་གནང་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༣ པའི་ནང་

རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་བདེན་པའི་མེ་ལྕེའི་ལས་འགུལ་སེལ་སྐབས་ཀང་ཁོང་མཉམ་ཞུགས་སོགས་བོད་དོན་དང་འབེལ་བའི་བགོ་
གླེང་ལྷན་ཚོགས་དང་། བོད་དོན་ལས་འགུལ་མང་པོའ་ི ནང་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོའ་ི སོ་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་ཞིག་

ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སིད་བྱུས་ལ་བསར་ཞིབ་དགོས་པ་དང་། བོད་ཀི་གནད་དོན་གསལ་
ཆེད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་གནོན་ཤུགས་སོད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་རིམ་པ་ཞུས་གནང་ཡོད།
གོས་ཆོད།

སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་རྨད་བྱུང་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆེ་བསྟོད་ཀིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་

ཉིད་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པ་འདིས་བོད་དོན་འཐབ་རོད་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟེན་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་
རྣམས་ལ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་གསོ་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་སོན་ལམ་

ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སི་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡
ལ།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཁ༽ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཡིག་ཆ་ཨང་། ༣

གཞུང་འབེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སྔོན་གླེང་།

༄༅། །སྐུ་ཞབས་དྷ་ཝར་ཀོ་སན་ཌར་ནི་ (Shri Dwarko Sundrani) མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་
དགུང་གངས་ ༩༩ ཐོག་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

ཁོང་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༩༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡ ཉིན་ད་ལྟའི་པ་ཀི་སི་ཐན་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཡོད་པའི་སིན་དཱ་ (Sindh) ས་ཁུལ་

གི་ལར་ཀཱ་ནཱ་ (Larkana) ཞེས་པའི་རོང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ལོ་ན་ ༢༠ ཡི་སྐབས་ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གན་དྷི་མཆོག་
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གི་བསམ་བློའ་ིལྟ་གྲུབ་དང་། རྣམ་གཞག་ལ་ཐུགས་སྣང་དང་། དེ་དག་གིས་སེམས་འགུལ་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཏེ་གན་དྷི་མཆོག་སྐུ་
དངོས་སུ་མཇལ་འདོད་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང ་གི་ལྟ་གྲུབ་ཁག་དཔེ་ཀློག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཉམས་ལེན་གནང་འགོ་

བཙུགས་ཡོད། ཕིས་སུ་ནག་པུར་གོང་ཁེར་དུ་གན་དྷི་མཆོག་དང་དངོས་སུ་མཇལ་འཕད་བྱུང་བ་དང་། དུས་དེ་ནས་བཟུང་སྐུ་
ཚེ་ཧིལ་པོ་མི་མང་ཆེད་བློས་གཏོང་གིས་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་གནང་ཡོད། རྒྱ་གར་དང་། པ་ཀི་སི་ཐན་ཞེས་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་

སུ་ཁ་གེས་ཚར་བའི་རེས། ཁོང་མུམ་བེ་ (Mumbai) གོང་ཁེར་དུ་ཕེབས་ཤིང་། དེར་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གན་དྷི་མཆོག་གི་ལྟ་
གྲུབ་རེས་ཤུལ་འཛིན་མཁན་སྐུ་ཞབས་ཨཅཱརྱ་ཝི་ནོ་བ་བ་ཝེ་ (Acharya Vinova Bhave) མཆོག་དང་མཇལ་འཕད་
གནང་བ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༥༣ ལོར་སྐུ་ཞབས་ཨཅཱརྱ་ཝི་ནོ་བ་བ་ཝེ་མཆོག་གིས་ཁོང་རྒྱ་གར་བྱང་ཕོགས་རོ་རེ་གདན་དུ་

འབོད་དེ། ཁོང་རྣམ་གཉིས་ནས་སཱ་མན་ཝ་ཡ་ (Samanvaya) ཞེས་པའི་བཞུགས་གནས་ (Ashram) གསར་བཙུགས་
དང་། ༡༩༥༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ནས་བཞུགས་གནས་དེའི་ལས་དོན་ཁག་བྱེད་འགོ་བཙུགས་གནང་ཡོད། བཞུགས་གནས་
སཱ་མན་ཝ་ཡ་བཙུགས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ནི། ཆོས ་དང་ཚན་རིག་གཉིས་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ཐོག་ནས་མཉམ་དུ་

འགོ་དགོས་པའི་སེམས་ཤུགས་སར་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན་འདུག ཕི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་དམ་པ་ཁོང་དེའི་དབུ་འཛིན་དུ་བསྐོ་གཞག་
གནང་ཡོད། རིམ་བཞིན་ཁོང་ནས་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕག་མང་པོའ་ི རིང་སྐུ་ཞབས་ཨཅཱརྱ་ཝི་ནོ་བ་བ་ཝེ་མཆོག་དང་ལྷན་སི་ཚོགས་ལ་
སན་པའི་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཡོད།

གཞན་ཡང་སྐུ་ཞབས་དམ་པ་དྷ་ཝར་ཀོ་སན་ཌར་ནི་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༨ ལོར་སོབ་ཕྲུག་ ༡༠༠ ཙམ་ལ་

མཐུན་འགྱུར་གནང་ཐུབ་པའི་སོབ་གྲྭ་ཞིག་བཙུགས་པ་དང་། ཕིས་སུ་གཞུང་གི་མཐུན་འགྱུར་འོག་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་གོང་

གསེབ་ ༣༥༠ ནང་སོབ་ཕྲུག་ ༡༠༠༠༠ ཙམ་ལ་ཤེས་ཡོན་གི་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་རྒྱུའི་ཆེད་སོབ་གྲྭ་མང་པོ་བཙུགས་གནང་
ཡོད། འོན་ཀང་ལོ་བདུན་གི་རེས་སྐབས་དེའི་གཞུང་གི་འབེལ་ཡོད་ནས་ཁོང་ལས་གནས་ནས་གནས་དབྱུང་བཏང་རེས།

ལས་གཞི་དེ་ཡུན་རིང་འཁོལ་ཐུབ་མེད་ཀང་ཉམ་ཐག་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སོབ་སོང་སོད་རྒྱུའི་ཆོད་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ཐུབ་མེད་
པ་མ་ཟད། ཁོང་གིས་མུ་མཐུད་བི་ཧར་མངའ་སེའི་ནང་གི་ (Musahar Community) མུ་སཱ་ཧར་རིགས་ཀི་ཕྲུ་གུ་ ༡༢༠༠

ལ་ཤེས་ཡོན་མཐུན་རེན་བསྐྲུན་ཐུབ་པའི་ཆེད་སོབ་གྲྭ་ཁག་ ༤༥ བཙུགས་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་ཉམ་ཐག་འཁོས་
ཞན་རྣམས་ལ་རིན་མེད་མིག་བརྟག་དཔད་དང་། དུས་ཐུང་ཞབས་ཞུ་སོག ས་སི་ ཚོག ས་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན ་མང་པོ་

བསྒྲུབས་གནང་ཡོད། ཁོང་ནི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་སི་ཚོགས་ལ་ལེགས་བཅོས་ཡོང་རྒྱུར་ཡིད་ཆེས་ཆེན་པོ་
གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གན་དྷི་མཆོག་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་ཀི་རེས་འབངས་པ་མཐའ་མ་དེ་
ཆགས་ཡོད།

ལྷག་པར་དུ་སྐུ་ཞབས་དྷ་ཝར་ཀོ་སན་ཌར་ནི་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སི་ནོར་༸གོང་ས་

༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ལྷན་ཐེངས་ཁ་ཤས་མཇལ་མོལ་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ༸གོང་ས་མཆོག་དང་ཐུགས་

འདིས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་ལ། དེ་སྔོན་རྒྱ་གར་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་གི་ཁོང་གི་བཞུགས་གནས་སུ་༸གོང ་ས་མཆོག་
ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་སྐུ་ཞབས་ཁོང་ནི་བྱམས་བརེ་ལག་བསྟར་གནང་མཁན་ངོ་མ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་བཀའ་གནང་ཡོད།

དེ་བཞིན་༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ནས་བཟུང་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་དང་། གསུང་
ཆོས་གནང་སྐབས་ས་མན་ཝ་ཡ་ (Samanvaya) ཞེས་པའི་ཁོང་གི་བཞུགས་གནས་ (Ashram) ནས་བོད་མི་རྣམས་ལ་
རྒྱུན་དུ་མཐུན་འགྱུར་གནང་གི་ཡོད། གཞན་ཡང་དམ་པ་ཁོང་གིས་བོད་མིའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་མང་དག་ཅིག་དང་མཇལ་
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འཕད་གནང་མོང་ཡོད། ཁོང་ནི་བོད་ཀི་ར་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེ་སྔོན་རྒྱ་ནག་ཏུ་
ཕེབས་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཀི་གནད་དོན་ཞི་མོལ་ཐོག་ནས་གསལ་ཐབས་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་
གནང་ཡོད་པ་བཅས།
གོས་ཆོད།

སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་རྨད་བྱུང་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆེ་བསྟོད་ཀིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་
ཉིད་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པ་འདིས་བོད་དོན་འཐབ་རོད་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟེན་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་
རྣམས་ལ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་གསོ་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་སོན་ལམ་

ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སི་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡
ལ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ག༽ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤ པ། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།

སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཡིག་ཆ་ཨང་། ༤

གཞུང་འབེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སྔོན་གླེང་།
༄༅། །རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ ཁིམ ས་དོན ་སི་ ཁབ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་སོ་ ལི་ སོ་ རབ་ཇི་ (Mr.Soli Sorabjee, former
Solicitor General and Attorney General of India) མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་རྒྱལ་ས་ལྡི་

ལིར་དགུང་གངས་ ༩༡ ཐོག་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་སྙུན་གཞིས་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་
འདུག

ཁོང་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༩༣༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ཉིན་བོམ་བེ་ (Bombay) རུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། མུམ་བེ་ (Mumbai)

ནང་རྟེན ་གཞི་ བྱས་པའི་ སན་ཌི་ ཛཱ་ཝི་ མཐོ་ སོབ ་ (St.Xavier's college) དང་། གཞུང་གི་ ཁིམ ས་ཀི་ མཐོ་ སོབ ་
(Government law college) བཅས་ནས་བསབ་མཐར་ཕིན་རེས ་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༣ ལོར་ཁིམས་རོད་པའི་ཆོག་མཆན་
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ཐོབ། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༡ ལོར་བོམ་བེ་འབིང་རིམ་ཁིམས་ཁང་གི་ཁིམས་དཔོན་རྒན་པར་བསྐོ་གཞག་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༥ ནས་
༧༧ བར་རྒྱ་གར་ནང་ཛ་དག་གི་ཁིམས་གཞི་བསམས་པའི་སྐབས་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་གི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་ཚོར་ཁིམས་ཀི་

ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབ་གནང་ཡོད། ཕིས་སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་རྒྱ་གར་ནང་སིག་གི་དད་ལྡན་མི་མང་ལ་མི་དགའ་བའི་ཟིང་འཁྲུག་
(1984 anti-sikh riots) དོན་རེན་བྱུང་སྐབས་ཁོང་གིས་གནོད་འཚེ་ཕོག་པའི་མི་མང་རྣམ་པར་དང་བདེན་ཡོང་ཆེད་མི་

མང་གི་དང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་ (Citizen's Justice committee) བཙུགས་ནས་ཁིམས་ཐོག་ནས་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་
གནང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༧ ནས་ ༡༩༨༠ བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཁིམས་དོན་སི་ཁབ་གཞོན་པའི་ཞབས་ཞུ་བསྒྲུབས་
པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༩ ནས་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢ བར་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༨ ཟླ་ ༤ ནས་ ༢༠༠༤
བར་བཅས་སུ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ཁིམས་དོན་སི་ཁབ་པར་བསྐོ་གཞག་གིས་མཛད་འགན་བཞེས་གནང་ཡོད།

གཞན་ཡང་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་ར་ཁིམས་འགེལ་བརོད་གནང་ཕོགས་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་མང་པོའ་ི ཐོག ་

ཁིམས་རོད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གི་ར་ཁིམས་ནང་གཞི་རའི་ཆ་རེན་ཁག་ཅིག་གོས་ཚོགས་ནས་བསར་བཅོས་བྱེད་

རྒྱུ་མེད་པའི་ཁིམས་རོད་གནང་སྟེ་ཕིས་སུ་གཞུང་འབེལ་གཏན་འབེབས་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ཁོང་གིས་གཞི་རའི་འགོ་བ་
མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། སྨྲ་བརོད་རང་དབང་སོགས་ལ་ཁིམས་ཐོག་ནས་སྲུང་སོབ་གནང་བར་བརྟེན་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཟླ་ ༣ པའི་

ནང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མི་སེར་གཟེངས་རྟགས་མཐོ་ཤོས་གཉིས་པ་ (Padma Vibhushan Award) ཐོབ་ཡོད་པ་དང་།
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ཁོང་ལ་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་ཆེ་བསྟོད་ (Order of Australia) ཞེས་པའི་གཟེངས་རྟགས་སོགས་ཕུལ་

གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཁོང་ནི་རྒྱལ་སིའི་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་ (Transparency International) ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་
དང་། གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་ (Minority Rights Group) བཅས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་དང་། ཕི་ལོ་

༡༩༩༧ ལོར་ནཡེ་ཇི་རི་ཡ་ (Nigeria) ཁུལ་གི་རྒྱལ་སིའི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་
(United Nations Commission on Human Rights (UNCHR) ཀི་ ད མིག ས ་ བ ས ལ ་ སྐུ ་ ཚ བ ། ཕི་ ལོ་

༡༩༩༨ རེས་རྒྱལ་སིའི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སོབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི།

ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༦ བར་ནི་ཐར་ལན་ཌི་གོང་ཁེར་ཧེག་ (The hague) ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དབར་
གི་རོད་རོག་འདུམ་འགིག་ཚོགས་པ་ (Permanent Court of Arbitration) ཞེས་པའི་ཚོགས་མི། རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་
རོད་པའི་ལྷན་ཚོགས་ (Commonwealth Lawyers Association) ཞེས་པའི་ཚོགས་གཞོན། རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་དོན་
ལྷན་ཚོགས་ (International law Association) ཞེས་པའི་གོ་མཚོན་བཀག་སོམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་བཅས་
གནང་ཡོད། ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་གི་ར་ཁིམས་སྐོར་དང་། སྨྲ་བརོད་རང་དབང་སོགས་ཀི་གནད་དོན་དང་འབེལ་བའི་དཔེ་དེབ་

དང་། རོམ་ཡིག་མང་པོ་བིས་གནང་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་སྐུ་ཞབས་ཁོང་ནི་བོད་ཀི་ར་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་གལ་
གནད་ཆེ་བའི་མི་སྣ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་སྐུ་འཚོ་ཞུགས་སྐབས་བོད་ཀི་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའི་བགོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་
སོགས་ལ་རྒྱུན་དུ་མཉམ་ཞུགས་ཀིས་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་བོད་མིའི་ཆབ་སིད་ཐོག་ལམ་སྟོན་གནང་

མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བོད་ཀི་གནད་དོན་ཐོག་རོམ་ཡིག་མང་དག་ཅིག་བིས་གནང་ཡོད། ཁོང་ནས་རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་

ལྡི ་ ལི ་ གསར་པར་རྟེ ན ་གཞི ་ བྱས་པའི ་ འཚེ ་ མེ ད ་ཞི ་ བའི ་ དགེ ་ ར་ཚོ ག ས་པ་ (Foundation for Non-violent
Alternatives) ཞེས་པའི་བསྟི་གནས་ཁང་གི་སོབ་སྟོན་པ་གནང་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གིས་གཙོས་པའི་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་དགེ་ར་
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ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་རྣམས་ལ་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༤ ལོར་བཞུགས་སར་ར་སར་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་མཇལ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་གནང་ཡོད།

གོས་ཆོད།
སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་རྨད་བྱུང་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆེ་བསྟོད་ཀིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་

ཉིད་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པ་འདིས་བོད་དོན་འཐབ་རོད་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟེན་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་
རྣམས་ལ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་གསོ་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་སོན་ལམ་
ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སི་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡
ལ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ང་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་ཆོས་གགས་རྒྱ་མཚོ་ལགས།

སི་འཐུས་ཆོས་གགས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཡིག་ཆ་ཨང་། ༥

གཞུང་འབེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སྔོན་གླེང་།

༄༅། །ལག་ནའོ་གོང་ཁེར་སི་ཁབ་ཟུར་པ་འབུམ་རམས་པ་སྐུ་ཞབས་ཌའོ་ཇི་གྷུབ་ཏ་ (Dr. Dauji Gupta, Former
Mayor of Lucknow) མཆོག ་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས ་ ༢ ཉིན་ཏོག ་དབྱིབ ས་ནད་ཡམས་སྙུན་གཞིས ་རེན་པས་

དགུང་གངས་ ༨༡ ཐོག་ལག་ནའོ་གོང་ཁེར་ནང་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

ཁོང་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༠ ལོར་གན་དྷིའི་རེས་འབངས་པ་དང་། རྒྱ་གར་འཐབ་རོད་པ་སྐུ་ཞབས་གོ་པལ་ཇི་ (Gopalji)

ཡི་སས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ལག་ནའོ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་ཚོང་རིག་དང་ཁིམས་ཀི་ཐོག་སོབ་སོང་གནང་བ་

དང་། དེ་རེས་ཨ་རིའི་ཝར་མོན་ཊ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ (Vermont University) ནས་སོབ་སོང་གནང་། ཕི་ལོ་
༡༩༧༡ ལོར་ཐོག་མར་ཡུ་པི་མངའ་སེའི་ལག་ནའོ་གོང་སེའི་སི་ཁབ་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ནས་བཟུང་ ༡༩༩༢ བར་སྐབས་
གསུམ་རིང་ལག་ནའོ་གོང་སེའི་སི་ཁབ་གནང་བ་མ་ཟད། ཁོང་ནི་ལག་ནའོ་ལོ་རྒྱུས་དང་རིག་གཞུང་ཐོག་རྒྱུས་མངའ་ཧ་ཅང་
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གཏིང་ཟབ་ཡོད་སྟབས། ཚང་མས་ལག་ནའོ་ལོ་རྒྱུས་ཀི་ཡབ་ཆེན་དུ་འབོད་ཀི་ཡོད། དེ་བཞིན་དམ་པ་ཁོང་གིས་ཧིན་དྷི་སྐད་
ཡིག་གོང་སེལ་ཚོགས་པ་མང་པོ་སྣེ་ཁིད་དང་། ལག་ནའོ་གོང་ཁེར་དེ་བཞིན་དེང་རབས་ཅན་གི་གོང་ཁེར་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུར་

འགན་རྐང་གཙོ་བོ་བཞེས་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ནས་ ༢༠༠༣ བར་སྐབས་དྲུག་རིང་ཡུ་པི་མངའ་སེའི་གོས་ཚོགས་གོང་མའི་

འཐུས་མི་གནང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༢ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ ཉིན་སྐུ་ཞབས་ཨེ་ལིག་ཛན་ཌར་ (Alexander Franke) མཆོག་
གིས་ཐོ་བཀོད་དང་། སྐུ་ཞབས་གེ་རེ་ཌེ་ཝི་སི་ (Garry Davis) མཆོག་གིས་རྒྱབ་སོར་འོག་དམ་པ་ཁོང་འཛམ་གླིང་གི་མི་

སེར་ (World Citizen) ཆགས་ཡོད། དམ་པ་ཁོང་ནི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་གན་དྷིའི་ལྟ་གྲུབ་དང་། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀི་བྱམས་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་གི་ལྟ་གྲུབ་བཅས་ལ་ཡིད་སོན་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་སྐུ་ཞབས་བིམ་
རའོ་ཨམ་བེ་ཊི་ཀར་ (Shri. Baba Saheb Dr. Bhim Rao Ambedkar) མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་རིགས་དམན་དུ་

བརི་བཞིན་པའི་ཌ་ལིཏ་ (Dalits) མི་མང་རྣམས་ལ་སི་ཚོགས་ནང་དང་བདེན་གཅིག་མཚུངས་ཡོང ་སད་རིགས་རུས་ཀི་
དབྱེ་འབྱེད་ལ་ངོ་རྒོལ་གིས་སྐུ་ངལ་བསོན་པ་སོགས་ཀིས་དམ་པ་ཁོང་སེམས་འགུལ་ཐེབས་གནང་ཞིང་། ཕིས་སུ་དམ་པ་

ཁོང་གིས་ཌ་ལིཏ་ (Dalits) མི་མང་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་རིགས་དམན་པར་བརི་བཞིན་པ་རྣམས་ཀི་ཆེད་རིགས་རུས་དབྱེ་
འབྱེད་ལ་ངོ་རྒོལ་རོམ་ཡིག་དང་། ཆབ་སིད་ཀི་ལས་འགུལ་མང་པོ་སེལ་གནང་ཡོད། ཁོང་ནི་སྐད་ཡིག་སྣ་མང་མཁེན ་མཁན་
ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཧིན་དི་དང་། ལེགས་སར། ཨུར་དུ། པ་ལི་བཅས་འཛམ་གླིང་ནང་གོང་སེལ་སད་ཕག་ལས་རྒྱ་ཆེ་གནང་

ཡོད ། ཁོང ་ནས་རྒྱལ་སིའི་ ར་ཁིམ ས་དང་གོས ་ཚོག ས་ཚོག ས་ཆུང་ (World Constitution and Parliament

Association (WPCA) ཞེས ་པའི་ ཚོག ས་གཞོན ་དང་། འཛམ་གླིང ་གོང ་སེ་ སི་ ཁབ་ཚོག ས་པ་ (World Mayor
Organisation) ཞེས ་པའི་ངེས ་སྟོན་པ། མོ་དྷི་ལལ་དན་རྟེན་ཚོག ས་པའི་ (Motilal Memorial Society) ཚོག ས་

གཙོ། ཧིན་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་བཅས་གནང་མོང་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་འབུམ་རམས་པ་སྐུ་ཞབས་ཌའོ་
ཇི་གྷུབ་ཏ་མཆོག་ནི་བོད་ཀི་ར་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སོར་ཡུན་རིང་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གིས་ཧིན་བོད་མཛའ་འབེལ་

ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་གནང་སྐབས། ལག་ནའོ་ལ་ཧིན་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་བསྐོང་ཚོགས་གནང་བ་
མ་ཟད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་བཞུགས་སར་དུ་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ཧིན་བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་སོགས་ཧིན་
བོད་མཛའ་འབེལ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཡོངས་ལ་རྒྱུན་དུ་ནས་མཉམ་ཞུགས་གནང་གི་ཡོད། དེ་བཞིན་བོད་མི་མང་སི་

འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༨ ལོར་ལག་ནའོ་གོང་ཁེར་ལ་བོད་ཀི་གནད་དོན་རྒྱ་གར་ལ་ཇི་ཙམ་གལ་གནད་ཆེ་ཚུལ་
ཞེས་པའི་བགོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ཐོག་ཁོང་གིས་ཚོགས་འདུ་གཙོ་སོང་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁོང་ནས་ལག་

ནའོ་ཁུལ་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་སུད་ཚོང་བ་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་གནང་ཡོད། ཁོང་སྐུ་འཚོ་ཞུགས་སྐབས་བོད་
དོན་ཐོག་རྒྱབ་སོར་ཤུགས་ཆེ་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་བཅས།
གོས་ཆོད།
སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་རྨད་བྱུང་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆེ་བསྟོད་ཀིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་

ཉིད་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པ་འདིས་བོད་དོན་འཐབ་རོད་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟེན་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་
རྣམས་ལ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་གསོ་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་སོན་ལམ་
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ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སི་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡
ལ།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ཅ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་གངས་རི་ལགས།

སི་འཐུས་༌དགེ་བཤེས་གངས་རི་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཡིག་ཆ་ཨང་། ༦

གཞུང་འབེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སྔོན་གླེང་།
༄༅། །རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་དང་། ར་ཤི་ཏི་ཡ་ལོག་དྷལ་ (Rashtriya Lok Dal) སིད་དོན་ཚོགས་

པའི་དབུ་ཁིད་སྐུ་ཞབས་དམ་པ་ཅོ་དཱ་རི་ཨ་ཇིཏ་སིངྒ་ (Chaudhary Ajit Singh) མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༦
ཉིན་དགུང་ལོ་ ༨༢ ཐོག་རྒྱ་གར་གོང་ཁེར་ (Gurugram) གི་སན་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམ་ ༡༩ ཡི་སྙུན་
གཞིས་རེན་པས་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག

སྐུ་ཞབས་ཁོང་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༩༣༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཡབ་ཅ་རན་སིངྒ་ (Charan Singh) དང་ཡུམ་དགའ་ཡ་
ཏི་རི་དྷེ་བི་ (Gayatri Devi) གཉིས་ཀི་སས་སུ་འཁྲུངས་པ་དང་། ནར་སོན་སྐབས་རྒྱ་གར་གི་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་སོབ་ཆེས་
སྙན་གགས་ཆེ་བ་ (IIT Kharagpur) ནས་འཕྲུལ་རིག་རབ་འབྱམས་པ་ (B. Tech in Electronics & Electrical
Communication Engineering) དང་ཨ་རིའི་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་སོབ་ (Illinois Institute of Technology) ནས་

འཕྲུལ་རིག་ཐོག་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་བསབ་པ་ཐར་སོན་མཛད། ཁོང་ནི་ཀམ་པུ་ཊར་ཐོག་མཁས་པའི་ཚན་རིག་པ་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཡས་མས་སུ་རྒྱལ་སིའི་འཕྲུལ་རིག་ཁང་ཨ་ཡེ་བི་ཨེམ་ (IBM) དང་ལྷན་ཕག་ལས་གནང་
མཁན་རྒྱ་གར་བ་ཐོག་མའི་གས་ཡིན་ལ། རྒྱ་གར་གི་དབུ་འཁིད་གགས་ཅན་ཞིག་ཀང་ཡིན་པ་དང་། དམིགས་བསལ་དུ་ཁོང་
གིས་ཞིང་པ་དང་དཔལ་འབྱོར་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བའི་ཆེད་རླབས་ཆེན་གི་གྲུབ་འབས་ཐོན་པའི་ཕག་ལས་གནང་
ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོར་ཁོང་གི་ཡབ་རྒྱ་གར་གི་སིད་བློན་ཟུར་པ་ཅཱ་རན་སིངྒ་མཆོག་སྙུང་གཞི་ཕོག་སྐབས་གོས་ཚོགས་
གོང་མའི་འཐུས་མིར་ཐོག་མར་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༧ ལོར་ལོག་དྷལ་ (Lok Dal) ཆབ་སིད་ཚོགས་
པའི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ ལོར་ཇཱ་ན་ཏ་ (Jananta Party) ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོའི་ཐུགས་འགན་
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དང་། དེ་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་ཇཱ་ན་ཏ་དྷལ་ (Janata Dal) ཆབ་སིད་ཚོགས་པའི་སི་ཁབ་དྲུང་སིའི་ཐུགས་འགན་ཡང་
བཞེས་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༩ ལོར་རྒྱ་གར་དབུས་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མིར་བདམས་ཐོན་བྱུང་པ་དང་ཕི་ལོ་
༡༩༨༩ ནས་ཕི་ ལོ་ ༡༩༩༠ བར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་བཟོ་ལས་བློན་ཆེན་ (Minister of Industry) གི་ཐུགས་
འགན་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་ཁོང་སར་ཡང་རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ འཐུས་མིར་བདམས་ཐོན་བྱུང་ནས་རྒྱ་གར་
དབུས་གཞུང་གི་བཟའ་བཅའི་བློན་ཆེན་ (Minister of Food) གི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་ཁོང་
རྒྱ་གར་གོས་ཚོགས་འོག་མའི་ འཐུས་མིར་བདམས་ཐོན ་བྱུང་ནའང་ལས་འཁུར་བཤོལ་ཏེ་ ར་ཤི་ ཏི་ རི་ ཡ་ལོག ་དྷལ་
(Rashtriya Lok Dal) སིད་དོན ་ཚོག ས་པ་གས ར་དུ་བཙུགས་གནང་སྟེ་ ཕི་ ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར ་སར་ཡང་

འོས ་འདེམ ས་བྱུང་། དེ་ རེས ་ཕི་ ལོ་ ༡༩༩༩།༢༠༠༤།༢༠༠༩ བཅས་སུ་སར་གོས ་ཚོག ས་འཐུས་མིར ་བདམས་
ཐོན ་བྱུང་བ་ལྟར་ཐུགས་འགན་བཞེས ་ཡོད ། དེ་ བཞིན ་ཕི་ ལོ་ ༢༠༠༡ ནས་ཕི་ ལོ ༢༠༠༣ བར་རྒྱ་གར་དབུས་
གཞུང་གི་ ཞིང ་ལས་བློན ་ཆེན ་ (Minister of Agriculture) དང་ཕི་ ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ཕི་ ལོ་ ༢༠༡༤ བར་
རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ མཁའ་ལམ་འགྲུལ་བཞུད་བློན ་ཆེན ་ (Minister of Civil Aviation) བཅས་ཀི་
ཐུགས་འགན་བཞེས ་ཡོད ། ཁོང ་ནི་ བོད ་དོན ་ཐོག ་ཁ་ཞེ་ གཉིས ་མེད ་ཀི་ རྒྱབ་སོར ་གནང་མཁན་ཞིག ་དང་ལྷག་
པ ར ་ དུ ་ རྒྱ ་ ག ར ་ ག ོས ་ ཚ ོག ས ་ འ ཐུ ས ་ མ ིའ ི་ བ ོད ་ ད ོན ་ རྒྱ བ ་ ས ོར ་ ཚ ོག ས ་ པ ་ (All Party Indian
Parliamentary Forum for Tibet) ཡི་ ཚོག ས ་ མི་ ཟུ ར ་ པ ་ ཞིག ་ ཡིན ་ ཞིང ་ ། ཕི་ ལོ་ ༡ ༩ ༩ ༠ ལོར ་

བཞུགས་སར་ར་སར་བོད ་མིའི་ བླ་ན་མེད ་པའི་ དབུ་ཁིད ་སི་ ནོར ་༸གོང ་ས་༸སབས་མགོན ་ཆེན ་པོ་ མཆོག ་དང་
མཇལ་ཁ་ཞུས་གནང་ཡོད ། དེ་ བཞིན ་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ བློན ་ཆེན་དང་། གོས ་ཚོག ས་འཐུས་མི་ གནང་
སྐབས་བོད ་མི་ མང་སི་ འཐུས་སྐུ་ཚབ་ཚོག ས་ཆུང་དང་མཇལ་མོལ ་ཞུ་རྒྱུའི་ གོ་ སྐབས་བྱུང་བ་སོག ས། ཁོང ་
གིས ་བོད ་དོན ་ཆབ་སིད ་ལས་འགུལ་དང་། བོད ་དོན ་ལྷན་ཚོག ས་མང་པོའ ་ི ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད ་པ་
བཅས།
གོས་ཆོད།

སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་རྨད་བྱུང་མཛད་རེས ་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆེ་བསྟོད་ཀིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་
ཉིད་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པ་འདིས་བོད་དོན་འཐབ་རོད་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟེན་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་

རྣམས་ལ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་གསོ་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་སོན་ལམ་

ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སི་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡
ལ།།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ཆ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པ། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས།

སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཡིག་ཆ་ཨང་། ༧
གཞུང་འབེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སྔོན་གླེང་།
༄༅། །བོད་མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་ ༡༤ པའི་སི་འཐུས་དང་། བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པར་སི་ཞུ་སྒྲུབ་
གནང་མོང་བ་སི་ཟུར་རྒྱལ་ནོར་ཚེ་དབང་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ཀཐ་མན་གྲུར་སྐུ་
ཚེའི་འཕེན་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་།
ཁོང་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༢ ལོར་སྟོད་ཤེལ་དཀར་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། ཆུང་དུས་བལ་ཡུལ་ཤར་ཁུམ་བོད་མིའི་གཞིས་
ཆགས་སོབ་གྲྭའི་ནང་འཛིན་རིམ་ལྔ་པ་བར་ཕེབས། དེ་རེས་གཞིས་ཆགས་སུ་ལག་ཤེས་བཟོ་གྲྭའི་ནང་གྲུམ་གདན་འཐག་
བསྐྲུན་དང་འབེལ་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༠ ནང་བལ་ཡུལ་ཀཐ་མན་གྲུར་གནས་སོས་ཀིས་གྲུམ་གདན་བཟོ་སྐྲུན་གནང་མུས་ཐོག་
༡༩༩༤ ལོར་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་སར་ཧི་མཱ་ལ་ཡ་རྒྱལ་སིའི་དགེ་སྟོན་སོབ་གྲྭ་ཞེས་པ་ཞིག་གསར་བཙུགས་གནང་། ཕི་ལོ་
༡༩༩༠ ནང་བལ་ཡུལ་རྒྱལ་སར་སོང་བཙན་བལ་བཟའ་སི་ཚོགས་དང་རིག་གཞུང་ཡར་འདེགས་ཚོགས་པ་ཐོག་མར་
གསར་དུ་འཛུགས་མཁན་གི་གས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ཚོགས་པ་དེའི་ཚོགས་གཞོན་ཡང་གནང་མོང་ཡོད། དེ་བཞིན་དབུས་
གཙང་ཆོལ་ཁའི་དབུས་རྒྱུན་ལས་སུ་འོས་ཐོན་གིས་སྐབས་འགའི་རིང་དབུས་རྒྱུན་དང་། བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇོར་ས་གནས་
འཐུས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཚོང་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་བསངས་
སྐབས་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་ཐོན་ལྟར་ལས་འཁུར་ཞེས། ལྷག་པར་བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་མི་རིགས་ཀི་ལ་རྒྱ་
བརྟན་པོར་བཟུང་སྟེ་སྐུ་ཉིད་ཀི་འཁོས་འབབ་ལྟར་བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཀི་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་
སིད། དགོན་སེ་སོགས་ལ་དཔལ་འབྱོར་གི་ཞལ་འདེབས་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་གནང་བ་མ་ཟད། བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་
བརྒྱུད་བོད་རིགས་ཉམ་ཐག་འཁོས་ཞན་གི་བུ་ཕྲུག་མང་དག་ཅིག་ལ་སོབ་ཡོན་རོགས་རམ་ཟམ་མ་ཆད་པ་གནང་ཡོད ་པའི་
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སོབ་འཇུག་སོབ་ཡོན་ཁོངས་སུ་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ནས་ ༡༩༩༩ བར་སོབ་མ་གངས་ ༥༠ དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༡༠
བར་སོབ་མ་གངས་ ༢༥ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ ༢༠༡༢ བར་སོབ་མ་གངས་ ༥ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ ནས་ ༢༠༡༤ བར་སོབ་མ་
གངས་ ༢ བཅས་དང་། དེ་བཞིན་མཐོ་རིམ་སོབ་ཡོན་ཁོངས་ཉེ་བའི་འབུམ་རམས་པ་སོབ་མ་གངས་ ༣ གི་ཆེད་ཧིན་སོར་
༣༦༠༢༠༠ གནང་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་མཛད་རེས་ལ་བརྟེན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་
པདོ་སོབ་གཟེངས་རྟགས་དང་། བོད་ཀི་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བརྒྱད་པའི་སྐབས་གཟེངས་བསྟོད་དན་རྟེན། གཞན་
ཡང་ཚོགས་སིད་གཞན་གི་གཟེངས་བསྟོད་དང་། ཕག་ཁེར་སོགས་གནང་སོན་བྱུང་ཡོད་བཅས་མདོར་ན་བོད་ཀི་ཆོས་དང་
རིག་གཞུང་སི་ཚོགས་བདེ་དོན་བཅས་ལ་ཞབས་འདེགས་རླབས་པོ་ཆེ་ཞུས་གནང་མཁན་ཞིག་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་
བོད་མི་ མང་སི་ འཐུས་སྐབས་ ༡༤ པའི་ སི་ འཐུས་སུ་དབུས་གཙང་ཆོལ ་ཁའི་ ཁོང ས་ནས་བདམས་ཐོན ་གིས ་ཕི་ ལོ་
༢༠༠༦།༥།༣༠ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡།༥།༢༩ བར་སི་འཐུས་ཀི་ལས་ཡུན་ལོ་ལྔ་རིང་ལས་འཁུར་བཞེས་ཡོད། མདོར་ན་ཁོང་ནི་
སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོར་བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པར་སི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་གི་འཇུག་སོ་ཆེར་བསེད་ཡུན་
རིང་གནང་མཁན་མཛད་རེས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་བཅས།
གོས ་ཆོད །
སྐུ་གཤེག ས་དེ་ ཉིད་ཀི་ མཛད་རེས ་ལ་ཡི་ རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ ཚེ་ རབས་ཀུན་ཏུ་བྱས་
བསགས་སིག་ལྟུང་རྣམས་བྱང་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་སོན་འདུན་དང་། ཤུལ་ལུས་གཉེན་ཉེ་དང་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ལ་ཐུགས་
གསོ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ཇ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡོང་ཕུར་པ་རོ་རེ་ལགས།

སི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡོང་ཕུར་པ་རོ་རེ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག
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གཞུང་འབེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།

ཡིག་ཆ་ཨང་། ༨

སྔོན་གླེང་།

༄༅། །བོད་མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་ ༦ པ་དང་ ༧ པའི་སི་འཐུས་དང་། བོད་བསྟན་སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པར་སི་ཞུ་
སྒྲུབ་གནང་མོང་བ་སི་ཟུར་བདེ་སིད་སྒྲོལ་དཀར་མཆོག་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡིས་རེན་པས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་
༨ ཚེས་ ༢༡ བལ་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ཀཐ་མན་གྲུར་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སོའ་ིགནས་ཚུལ་བྱུང་།
ཁོང་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༩༤༧ ལོར་བོད་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། རྒྱ་གར་ལ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་
སོན་ཌ་ཅ་རིར་ (Auroville Ashram) ནང་སོབ་ཞུགས་གནང་། སོབ་གྲྭ་དེར་བོད་ཕྲུག་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་དང་པོ་
དེ་ཆགས་ཡོད། སོབ་ཐོན་རེས་ལྡི་ལིར་ཟླ་དྲུག་རིང་ལས་བྱེད་སོབ་སོང་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༨།༡༩༦༩ ལོར་སྐུའི་གཅུང་མོ་
རེ་བཙུན་པད་མཆོག་གི་ཨིན་དྲུང་དམིགས་སོར་ཨིན་ཡུལ་དུ་མངགས་དོན་བཞིན་ལོ་གཉིས་རིང་མཐོ་སོབ་ཏུ་ཨིན་ཡིག་གཙོ་
བོར་གྱུར་པའི་ཕྲུ་གུ་བལྟ་སོང་དང་གཙང་འཕོད་སོགས་ཀི་ཐོག་སོབ་སོང་གནང་སྟེ་མཐར་སོན། དེ་རེས་ར་ས་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་
སེར་ལོ་ལྔའི་རིང་ཨིན་དྲུང་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༦ ལོར་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་ ༦ པའི་མདོ་སད་ཆོལ་ཁའི་ཁོངས་སི་
འཐུས་སུ་བདམས་ཐོན་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༦།༠༥།༠༥ ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩།༠༩།༠༡ བར་དང་། དེ་བཞིན་སར་ཡང་ཕི་ལོ་
༡༩༧༩ ལོར་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་སྐབས་ ༦ པའི་སི་འཐུས་སུ་བདམས་ཐོན་གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༧༩།༠༩།༠༢ ནས་ཕི་ལོ་
༡༩༨༢།༠༩།༠༡ བར་བཅས་སྐབས་གཉིས་རིང་སི་འཐུས་ཀི་ལས་འཁུར་བཞེས་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་རང་གཞུང་ལས་
བྱེད་བདག་གཉེར་ཁང་ནས་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་ལས་བྱེད་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་དོན་ལྟར་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦
བར་ལོ་ལྔའི་རིང་སི་ཞུའི་ལས་དོན་བསྒྲུབས། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༠ བར་ཧྥ་རན་སིའི་རོགས་ཚོགས་ Graines
d’Avenir དང་ (APACT) Association Paloise Art Culture Tibet གཉིས་ཀི་བལ་ཡུལ་ལས་དོན་གི་འགན་

ཁུར་རྐང་ལེན་གནང་ནས་བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་གནས་སོད་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཉམ་ཐག་དང་སོབ་ཕྲུག་བརྒྱ་ཕག་མང་པོར་འཚོ་
གོས་དང་སོབ་ཡོན་སོབ་ཞུགས་རོགས་རམ་སོགས་ཀི་ཕག་ལས་གནང་ཡོད། མདོར་ན་ཁོང་ནི་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོར་བོད་བསྟན་
སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པར་སི་ཞུ་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་གི་འཇུག་སོ་ཆེར་བསེད་ཡུན་རིང་གནང་མཁན་མཛད་
རེས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་བཅས།
གོས ་ཆོད །
སྐུ་གཤེག ས་དེ་ ཉིད་ཀི་ མཛད་རེས ་ལ་ཡི་ རངས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ ཚེ་ རབས་ཀུན་ཏུ་བྱས་
བསགས་སིག་ལྟུང་རྣམས་བྱང་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་སོན་འདུན་དང་། ཤུལ་ལུས་བཟའ་ཟླ་དང་བུ་ཕྲུག་གཉེན་ཉེ་ལྟོས་བཅས་
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རྣམས་ལ་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་
༡༡ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༧ པའི་མཐའ་མའི་ཚེས་གངས་དེ་ལ་ནོར་བཅོས་སོན་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕི་
ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ འཁོད་འདུག དེར་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ བཟོ་དགོས་འདུག

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དེ་ག་རང་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། གོང་དུ་སྙན་སྒྲོན་གནང་དུས་ཟླ་ ༡༠ པ་གསུངས་སོང་སྙམ། དེ་རིང་གི་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་
དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་མཐའ་མ། ལས་རིམ་ཉ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་མཁན་པོ་
ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

སི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཡིག་ཆ་ཨང་། ༩

གཞུང་འབེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སྔོན་གླེང་།

༄༅། །ཨེལ་སལ་ཝེ་ཌོར་ (El Salvador) རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་བ་རིང་གས་ཁིམས་རོད་པ་
གགས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ཨེལ་ཧྥི་རེ་ཌོ་མར་ཊི་ནེ་ཛི་མོ་རེ་ནོ་ (Dr Alfredo Martinez Moreno) མཆོག་ཨེལ་སལ་ཝེ་ཌོར་
གི་རྒྱལ་ས་སན་སལ་ཝེ་ཌོར་ (San Salvador) དུ་དགུང་གངས་ ༩༨ ཐོག་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ རེས་གཟའ་
སེན་པའི་ཉིན་སྐུ་ཚེའི་འཕེན་པ་རོགས་པའི་ཡིད་སོ་བའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་འདུག
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ཁོང་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༩༢༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ཉིན་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་རིམ་པས་ཨེལ་སལ་ལེ་ཌོར་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་ཆེན་

མོ་ནས་ཁིམས་དང་སི་ཚོགས་ཚན་རིག་ཐོག་སོབ་སོང་གནང་ནས་འབུམ་རམས་པའི་ཕག་འཁེར་ཐོབ་སོན་བྱུང་། ཁོང་གིས་
རྒྱལ་སིའི་ལྷན་ཚོགས་མང་པོའ་ི ནང་འགན་འཛིན་གཞོན་པའི་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཕི་ལོ་

༡༩༥༠ ལོར་ཁོང་གིས་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་ཆེན་དུ་ཨེལ་སལ་ཝེ་ཌོར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གི་
ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པའི་ཐུགས་འགན་ཆེར་བཞེས་ཀིས་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པར་སོན་བརོད་ཀིས་དང་

བདེན་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་མཚོ་ཁིམས་ཐོག་ལ་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་པའི་གོ་སྒྲིག ་ཚོགས་
ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ནས་གྲུབ་འབས་གཟེངས་སུ་ཐོན་པ་བྱུང་ཡོད། ཕི་ལོ་ ༡༩༦༧ ལོར་ཁོང་
ཕི་འབེལ་བློན་ཆེན་དང་དེ་རེས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༨ མོར་ཆེས་མཐོའ་ི ཁིམས་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོར་བསྐོ་བཞག་བྱུང་སྟེ་ཐུགས་

འགན་རིམ་བཞེས་གནང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་སལ་ཝེ་ཌོར་སྐད་ཡིག་སོབ་གཉེར་ཁང་ (Salvadoran Academy of
Language) གི་ཚོགས་གཙོའི་ཐུགས་འགན་མི་ལོ་ ༣༧ བར་བཞེས་གནང་ཡོད། སྐུ་ཞབས་ཁོང་ནི་ཁིམས་རོད་པ་དང་

རོམ་པ་པོ། དེ་བཞིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་གཞུང་འབེལ་སྐུ་ཚབ་སོགས་ལས་གནས་མང་པོའ་ིཐོག་ཕག་ལས་རླབས་ཆེན་གནང་མོང་
མཁན་ཞིག་ཡིན་ལ་ཁོང་ལ་ཆེས་མཐོའ་ི གཟེངས་རྟགས་ (Order of the Sun of Peru) ལ་སོགས་པའི་ཆེ་མཐོང་དང་
གཟེངས་རྟགས་མང་པོ་ཕུལ་སོན་བྱུང་ཡོད། ཨེལ་སལ་ཝེ་ཌོར་རྒྱལ་ཁབ་ཀང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བོད་ཀི་གནད་

དོན་སྐོར་གླེང་སོང་གནང་མཁན་ཆེས་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་
མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཧ་ཅང་ཉེ་པོ་གནང་སའི་གོགས་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པོར་བོད་དོན་སད་ལྷག་བསམ་རྣམ་
དག་གིས་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཞིག་ཀང་ཡིན་པ་བཅས།
གོས་ཆོད།
སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་རྨད་བྱུང་མཛད་རེས་རྣམས་ལ་གུས་བཀུར་ཆེ་བསྟོད་ཀིས་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ཁོང་
ཉིད་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པ་འདིས་བོད་དོན་འཐབ་རོད་ལའང་གོང་གུད་གོད་ཆག་བྱུང་བར་བརྟེན་ཤུལ་བཞུགས་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་
རྣམས་ལ་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཡོངས་ཀི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཐུགས་གསོ་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་སོན་ལམ་

ཤུགས་དག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ཀི་སི་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡
ལ།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
གཞུང་འབེལ་མ་ངན་གུས་འདུད་ཀི་རེས་དན་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་མཉམ་དུ་ངག་བཅད་སྐར་མ་ ༡ རིང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཚང་མ་
སྐུ་བཞེངས་གནང་རོགས་གནོངས། དབུ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངག་བཅད་ཀི་ལས་རིམ་གྲུབ་པ་ཡིན། བཞུགས་རོགས་
གནང་།
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དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བདུན་པ། གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ།
གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཡིག་ཆ་ཨང་། ༡༠

བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར།
སྔོན་གླེང་།

༄༅། །གནའ་སྔ་མོ་ནས་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཅིང་དར་རྒུད་ཅི་རིགས་བྱུང་བའི་ཁིམ་
མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཡུལ་གྲུ་སོ་སོ་བར་གྲུབ་ཡོད་པ་བསྙོན་མེད་ཡིན། འོན་ཀང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ལ་དག་པོའ་ི

བཙན་འཛུལ་བྱས་པར། བོད་ས་ཁོན་ཡོངས་ནས་འགོག་རྒོལ་རབ་དང་རིམ་པར་བྱས་ཀང་མང་སྣེ་ཉུང་གིས་མ་བརྟེན་པར་
མཐར་ ༡༩༥༩ ལོར་བོད་ཀི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ཤོར་བ་མ་ཟད། བོད་མིའི་ཆོས་སིད་གཉིས་ཀི་དབུ་འཁིད་སི་ནོར་༸གོང་ས་
སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་དབུས་པའི་བོད་མི་ཁི་ཕག་མང་པོ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་ཡོད།

རྒྱ་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགོན་སེ་དྲུག་སྟོང་ལྷག་གཏོར་བཤིག་དང་། ཉེས་མེད་བོད་མི་

ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་དམར་གསོད། ཆོས་བྱེད་སོམ་གཙང་གྲྭ་བཙུན་ཕལ་མོ་ཆེ་ས་སར་ཕབ་པ། ཇོ་བོ་མི་བསོད་རོ་རེ་གཙོ་བོར་

གྱུར་པའི་གནའ་རབས་བོད་ཀི་རིག་དངོས་རྒྱུ་ནོར་རིན་ཐང་ཅན་རྣམས་རྒྱ་ནག་ཏུ་དབོར་འདེན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་དང་
རིག་དངོས་གངས་ལས་འདས་པ་མེར་བསེགས། ལྷག་པར་དུ་དམངས་གཙོ་བཅོས་སྒྱུར་ཟེར་བ་དང་། རིག་གནས་གསར་

བརེ་ཟེར་བ་སོགས་རྣམ་པ་འད་མིན་གི་ལས་འགུལ་རིམ་པར་སེལ་ཏེ་བོད་མི་རྣམས་ལ་ཉེས་མིང་སྣ་ཚོགས་བཏགས་ནས་མི་
སོད་ལས་འདས་པའི་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་བཏང་ནས་བོད་ཀི་ས་ཁུལ་གང་སར་བོད་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སུ་སྔར་བྱུང་མ་མོང་བའི་
མི་ཤི་ཁིམ་སྟོང་གངས་ལས་འདས་པ་བྱུང་ཡོད།

རྒྱ་གཞུང་གི་མི་སེར་སེལ་བའི་སིད་བྱུས་འོག་རྒྱ་རིགས་མང་པོ་བོད་སར་གནས་སོས་བྱས་རེན་བོད་མི་རྣམས་རང་

ས་རང་ཡུལ་དུ་གངས་ཉུང་མི་རིགས་ཆགས་བཞིན་ཡོད་ལ། དབུལ་སོར་ལ་ཁ་གཡར་ནས་བོད་སིད་པ་ཆགས་ནས་རང་བྱུང་
ཁོར་ཡུག་དང་མཉམ་དུ་གནས་བཅས་པའི་ཞིང་འབོག་མི་མང་མང་དག་ཅིག་གནས་སོ་བྱ་དགོས་པར་བཙན་བཀའ་བཏང་སྟེ།
ཡུལ་ལུང་དེ་དག་གི་བདག་དབང་བཙན་འཕོག་བྱས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བྱ་རྒྱུའི་
ལས་འཆར་སེལ་བཞིན་པ་དང་། གནས་སོ་ས་ཁུལ་དུ་མི་མང་གི་འཚོ་བ་དང་འཕོད་བསྟེན་གང་ཅིར་དཀའ་ངལ་ཚད་མེད་
འཕད་བཞིན་པ་དང་། བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་གི་ཁང་པ་དང་ཆས་གོས། གོམས་སོལ་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་སྒྱུར་བའི་སིད་
བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་མི་འབོར་ཆེན་སོ་བཤུག་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་ཞིང་འབོག་མི་མང་གི་མི་རིགས་ཀི་ངོ་
བོ་དང་སོལ་རྒྱུན་གི་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ནས་མེད་པ་བཟོ་བཞིན་ཡོད།
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དེ་བཞིན་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རྒྱ་ནག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་སིད་བྱུས་འོག དགོན་སེ་ཁག་གི་གྲྭ་བཙུན་ལ་ཚད་
བཀག་དང་། ཆོས་བྱེད་གྲྭ་བཙུན་ཕིར་འབུད། བླ་སྤྲུལ་གི་ཡང་སིད་བརད་འཚོལ་གི་སྒྲིག་གཞི་ཟེར་བ་གཏན་འབེབས། རྒྱུན་
སོལ་ཆོས་ཀི་བྱེད་སོ་ཁག་ལ་ཐེ་བྱུས། རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀི་སོབ་གསོ་ཟེར་བ་སེལ་ནས། འདི་ཕི་གཉིས་ཀི་སབས་
གནས་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཚན་སད་ཞུ་རུ་བཅུག་སྟེ་མེས་རྒྱལ་ཁ་བལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་བརྟན་
ལྷིང་མེད་པ་བཟོ་མཁན་གི་ཆབ་སིད་ཀི་ཉེས་མིང་འོག་བོད་མི་གངས་ལས་འདས་པར་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཡོངས་སུ་
འགལ་ཏེ་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཏེ་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་གཏོང་བཞིན་ཡོད། དེ་ཡང་དཔེར་ན། འདི་ལོའ་ི ཟླ་ ༨ པའི་ཟླ་མགོར་
ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན ་ཟེར ་བའི་ ཁོངས་གཏོགས་སུ་ཡོད་པའི་ མཁར་དམར་དགོན་པར་རྒྱ་ཆེའི་མི་ མང་གི་ ཕུལ་བའི་ ཞལ་
འདེབས་ཡོང་སོ་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་སོད་དགོས་སོགས་ལ་བསྙད་དེ་གཞུང་གིས་དགོན་པ་སོ་རྒྱག་དགོས་པ་དང་གྲྭ་བཙུན་
རྣམས་ས་སར་འབབ་དགོས་པའི་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད་པར་བརྟེན་མཁར་དམར་དགོན་པའི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ནས་"བཙན་
དབང་གིས་དགེ་འདུན་པ་ཕིར་ཕུད་དང་ས་སར་འབབ་དགོས་ཟེར་བ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཁིམས་དང་འགལ་བ་རེད།" ཅེས་ངུ་
ངག་གིས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གནང་ཡོད།
བོད་ནང་བོད་མི་ཚོའི་སྨྲ་བརོད་དང་འགོ་འདུག་རང་དབང་འཕོག་སྟེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་སྔར་ལྷག་
བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་མི་གཉེན་ཉེར་ད་ལམ་བརྒྱུད་འབེལ་བ་བྱེད་མཁན་ལ་དོ་དམ་བྱེད་
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་ཉེན་རྟོག་པས་བོད་མིའི་ལག་ཐོགས་ཁ་པར་དང་། འགྲུལ་སོད་སྣུམ་འཁོར་སོགས་སྔོག་བཤེར་
བྱས་ཏེ་བོད་མི་ཁག་ཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་དཔེར་ན། འདི་ལོའ་ིཟླ་ ༨ ཚེས་ ༤ ཉིན་བོད་ཁམས་སེ་རྒུ་མདོ་ནས་ཡིན་
པའི་བོད་མི་གསུམ་ལ་སི་ཚོགས་ད་རྒྱའི་ཐོག་པར་རིས་སོགས་བརྒྱུད་སེལ་བྱས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁིད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཟླ་དེའི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་སེ་རྒུ་མདོ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་གོང་ཚོ་
ནས་སི་ལེ་ ༦༠ ཡས་མས་ཀི་མཚམས་སུ་བོད་མི་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་ཀི་སྣུམ་འཁོར་རྣམས་བཀག་ནས་སྔོག་བཤེར་
བྱས་པར་བོད་མི་རིག་གགས་ལགས་ནས་སྔོག་བཤེར་བྱེད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་སྐད་ཆ་དིས་པར་ཉེན་རྟོག་པས་སིགས་སྐུལ་
དང་བཅས་འབུད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཁོང་འབི་ཆུར་གཡུགས་ནས་རེན་ལམ་དུ་བཏང་བས་གསར་ལམ་ཁག་ལ་ཡོངས་གངས་
ཆགས་ཡོད། ཤེར་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཉེན་རྟོག་པའི་སར་འགོ་སྐབས་ཁོང་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་རྨས་སོན་ཚབས་ཆེན་བཏང་བའི་
སྐོར་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་ཡོངས་གགས་ཆགས་ཡོད།
རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་མེད་པ་བཟོ་ཆེད་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་ར་མེད་དུ་གཏོང་བཞིན་
ཡོད་པ་དཔེར་ན་ཉེ་ལམ་མགོ་ལོག་ཁུལ་གི་དར་ལག་རོང་ཟེར་བའི་ཁ་གླིང་དགོན་པའི་ཉེ་འདབས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཆོག་
མཆན་སད་པའི་མཁན་པོ་ཀུན་བཟང་མཆོག་གིས་ཆེད་བཙུགས་གནང་ནས་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ལྷག་སོང་ཟིན་པའི་སེང་འབྲུག་སྟག་རེ་
ཞེས་སེར་ས་དབྱེར་མེད་ཀིས་བོད་ཀི་སྐད་ཡིག་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་སོབ་སོང་བྱ་ཡུལ་སོབ་གྲྭ་དེར་གྲྭ་བཙུན་ཡོད་པར་སྙད་
བཏགས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙན་ཤེད་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ ཉིན་སོ་བརྒྱབ་ཏུ་བཅུག་ཡོད། སོབ་གྲྭ་དེའི་སོབ་
ཕྲུག་ཚོས་ཁུལ་ཡོངས་ཀི་རྒྱུགས་འབས་ཨང་དང་པོ་ཐེངས་མང་དང་ལེགས་གསོལ་བྱ་དགའ་ཡང་ཐོབ་མོང་ཡོད། ལྷག་པར་
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ནས་དགེ་སོབ་ཀི་གེ་སར་རྣམ་ཐར་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཙུགས་ནས་འཇུ་མི་ཕམ་གིས་མཛད་པའི་གླིང་བོ་བདེ་
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ཆེན་རོལ་མོ་དང་འདན་སས་ཆུང་གཡུ་འོད་འབུམ་མེའི་རྟོགས་བརོད། གླིང་གི་དཔའ་བོའ་ི རྟོགས་བརོད་རྣམས་ཟློས་གར་དུ་
འཁབ་སོལ་དར་ཏེ་ས་གནས་མང་ཚོགས་དང་ཕོགས་ཀི་སྐུ་མགོན་ཚོས་བསྔགས་བརོད་ཐོབ་པ་དང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀང་
༢༠༡༥ དང་ ༢༠༡༦ ལོ་སྔ་རེས་སུ་ཁུལ་དང་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་གེ་སར་རྣམ་ཐར་ཟློས་གར་ཚོགས་པ་འཛུགས་ཆོག་པའི་
ཆོག་མཆན་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡིན།
དེ་བཞིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་ཤེད་ཀིས་རྨ་ཆེན་རོང་ཟེར་བའི་མངའ་ཁོངས་སུའང་བོད་པའི་སེར་གཉེར་སོབ་གྲྭ་
གསུམ་དང་། མགོ་ལོག་དགའ་བདེ་རོང་ཟེར་བའི་འཁོངས་སུ་བོད་པའི་སེར་གཉེར་སོབ་གྲྭ་ཁ་ཤས་སོ་བརྒྱབ་ཡོད། སོ་བརྒྱབ་
པའི་སོབ་གྲྭའི་ཁོངས་སུ་དྭ་ཕྲུག་སོབ་གྲྭ་ཞིག་ཀང་ཚུད་ཡོད། ས་གནས་གཞན་དུ་སོབ་གྲྭ་སོ་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡོད་
ནའང་བོད་ནང་རྒྱ་གཞུང་གིས་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་པར་བརྟེན། ཞིབ་ཕའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་དཀའ་བར་
གྱུར་ཡོད།
ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཕི་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༡༢ ནས་བཟུང་སྟེ་བོད་ལོངས་ནག་ཆུ་གོང་ཁེར་གི་སོབ་གྲྭ་ཆེ་འབིང་ཆུང་

གསུམ་དང་། བོད་ལོངས་ལྷ་ས་གོང་ཁེར་གི་ལས་རིགས་ལག་རལ་སོབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཡིག་ཆ་གསར་པ་ཞིག་

བཀྲམས་ནས་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་སི་སྐད་དུ་བཟུང་ནས་སོབ་ཁིད་བྱེད་དགོས་བ་དང་རྒྱའི་སྐད་ཡིག་ཁོ་ནའི་སྟེང་དུ་ཤེས་ཡོན་སོབ་
ཁིད་བྱེད་དགོས་ཞེས་བཙན་བཀའ་བཏང་ཡོད། ནག་ཆུ་གོང་ཁེར་དང་བོད་ལོངས་ལྷ་ས་གོང་ཁེར་གི་ལས་རིགས་ལག་རལ་
སོབ་གྲྭ་ཕལ་ཆེ་བའི་སོབ་ཕྲུག་རྣམས་བོད་ཕྲུག་ཡིན་པར་བརྟེན་བོད་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གནས་ལ་དོ་ཁུར་བྱས་

ནས་གོང་རིམ་ལ་བཤད་ཀང་དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཞུ་བ་པོ་གང་ཟག་དེ་ཐད་ཀར་འཛིན་བཟུང་བྱེད་པའམ། ད་བར་བོད་མི་རིགས་

དང་སྐད་ཡིག་ཐད་བསམ་ཚུལ་བཤད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་དང་། གར་ཡོད་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་པའི་གནས་ཚུལ་མང་
པོ་ཐོན་བཞིན་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ནས་བཟུང་ར་དབོན་པོའ་ི གོ་སེ་དང་དགོན་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དམག་མི་

འབོར་ཆེན་བཏང་སྟེ་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་གཤོམ་བྱས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་སྔ་

རེས་སུ་སེར་ས་ཕོ་མོ་གངས་ ༡༡༧ འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ནས་ ༢༧
བར་དུས་ཚོད་འད་མིན་གི་ནང་གློད་གོལ་བཏང་ཡོད་ཀང་དགེ་འདུན་པ་གསུམ་མུ་མཐུད་བཙོན་ཁང་དུ་གནས་མུས་ཡིན།

གོང་གསལ་བོད་མི་རྣམས་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་རིང་རྡུང་རེག་གནར་གཅོད་བཏང་ནས་འདི་རད་བྱེད་པ་དང་རྒྱ་གཞུང་ལ་
དགའ་ཞེན་བྱ་དགོས་པ་སོགས་ཀི་སོབ་གསོ་ བརྒྱབ་ཡོད་ལ། ས་གནས་བོད་མི་མང་ཚོགས་ལ་སོབ་གསོ་ཟེར་བའི་ལས་

འགུལ་སེལ་ནས་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁན་ཏང་ཟེར་བར་དགའ་ཞེན་བྱེད་དགོས་པ་དང་བཀའ་དིན་དན་དགོས་པ། ཁ་བལ་གི་ལས་
འགུལ་སེལ་རྒྱུ་མིན་པ། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་བདག་ཉར་མི་བྱེད་པ། སྐད་འཕིན་དང་དྲྭ་རྒྱ་སོགས་ཀི་ཚོགས་པ་

བཙུགས་མི་ཆོག་པ། གལ་སིད་ངེས་པར་བཙུགས་དགོས་ཚེ་ས་གནས་ཀི་འགོ་འཁིད་དང་ལས་བྱེད་ཅིག་ཚོགས་པའི་ནང་
ཡོད་དགོས་པའི་ཆ་རེན་བཟོས་པ་རེད། སིར་བོད་ནང་དགོན་སེ་ཁག་ཏུ་ཕྲུ་གུ་རང་ལོ་ ༡༨ མན་ཆད་གྲྭ་བཙུན་དུ་བཅུག་མི་
ཆོག་པ་བཟོས་པ་བཞིན་དབོན་པོ་གོང་ཚོའི་ས་གནས་བོད་མི་རང་ལོ་ ༡༨ མན་ཆད་གྲྭ་བཙུན་ཁོངས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་མིན་པའི་
ཁས་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལྟར་བྱས་ན་རྒྱ་གཞུང་གི་རོགས་སོར་ཡོངས་རོགས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དོན་

ཚན་ ༥ ཅན་གི་འཇིགས་སྐུལ་གི་བཀའ་རྒྱ་བསྒྲགས་ཡོད་པ་མ་ཟད། གནས་ཚུལ་དེ་བྱུང་སྐབས་ར་དབོན་པོ་དགོན་གི་རང་
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ལོ་ ༡༨ ཡན་གི་དགེ་འདུན་པ་གངས་ ༢༠ རེ་ཉིན་ལྟར་ར་སད་སིད་གཞུང་ཟེར་བའི་ལས་ཁུངས་སུ་ཆེད་འབོད་ཀིས་འདི་རད་

བྱས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀི་ངོས་ནས་ནག་ཉེས་བསགས་མེད་པ་དང་། ཁ་པར་ཐོག་ཕི་ཕོགས་སུ་འབེལ་བ་མེད་པ། རྒྱ་གཞུང་གི་
ཁིམས་ལུགས་དང་འགལ་ནས་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའི་སྐད་ཆ་བཤད་མེད་པ། མ་འོངས་པར་ཡང་དེ་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་མིན་པའི་

ཁས་ལེན་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་དང་། འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁིད་བྱས་པའི་ཁོངས་ནས་ར་དབོན་པོ་ཡུལ་ཚོ་ནས་ཡིན་པའི་གྲྭ་
བསྟན་འཛིན་ཉི་མ་ལགས་སུ་ཉེན་རྟོག་པས་རྡུང་རེག་མནར་གཅོད་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཏང་བའི་རེན་གིས་ནད་གཅོང་དུ་

གྱུར་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་འདས་གོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། བུད་མེད་རང་ལོ་ ༥༠ ཙམ་ཡིན་པ་སྐལ་
བཟང་སྒྲོལ་མ་(དཀར་སྒྲོན།)ལགས་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་ཕོག་ནས་སན་ཁང་ལ་བསྟེན་གཏུགས་བྱ་རྒྱུའི་ཆོག་མཆན་མ་སད་
པའི་དཀའ་སྡུག་མོང་དགོས་བྱུང་བ་དང་། འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་འོག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཉིན་ལྟར་འདི་རད་བྱས་ཏེ་སུན་
གཙེར་བཟོས་ནས་གཅར་རྡུང་གཏོང་བ་དང་ཁ་ལག་མ་སད་པ་སོགས་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་བཏང་ཡོད།

གཞན་ཡང་བོད་ནང་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་དང་ཤིང་ནགས་གཅོད་བེགས་ཀིས་མཚོན་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གཏོར་

བཅོམ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་བཏང་དང་གཏོང་མུས་ཀིས་རྩྭ་ཐང་བྱེ་ཐང་དུ་གྱུར་བ་དང་། གཙང་ཆུ་འབག་བཙོག་ཆགས་པ།
འཛམ་གླིང་སྣེ་གསུམ་པར་གགས་པའི་བོད་མཐོ་སང་གི་འཁགས་རོམ་བཞུར་ཚད་ཆེས་མགོགས་པས་གནས་སྟངས་ཛ་དག་
ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཙང་ཆུ་བཀག་སིལ་དང་། ཁ་སྒྱུར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་པས་འཛམ་གླིང་སི་དང་། ཡང་སོས་
གླིང་ཆེན་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ནང་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་བཏང་སྟེ་མི་མང་ཐེར་འབུམ་མང་པོའ་ི འཚོ་གནས་ཐད་བསམ་བརོད་
ལས་འདས་པའི་གནོད་སོན་བཏང་ཡོད།
ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་འགོལ་ཟེར་བ་བཏང་ནས་ལོ་ངོ་ ༧༠ འཁོར་བའི་དུས་
སྟོན་བྱས་ཏེ་འཛམ་གླིང་མི་མང་མགོ་སྐོར་བསླུ་བིད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་ཀང་། དེ་ནི་བོད་འཆིང་བྱེད་ཀི་ལྕགས་སྒྲོག་གོས་མཐུན་
དོན་ཚན་ ༡༧ ཟེར་བ་བཙན་ཤེད་ཀིས་འཇོག་དགོས་བྱུང་ནས་བོད་ནང་རྒྱ་དམག་གིས་བཙན་འཛུལ་དག་གནོན་བྱས་ནས་
ལོ་ ༧༠ འགོ་བཞིན་ཡོད་པས་བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་འགོལ་ཞེས་རྒྱ་གཞུང་གིས་རྫུན་གཏམ་ཁོ་ན་བཤད་དེ་ལོ་ངོ་ལོ་ ༧༠ འགོ་
བཞིན་ཡོད་ལ། ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ནས་ཀང་དོན་ཚན་ ༡༧ ཟེར་བ་མ་བཞག་གོང་བོད་འདི་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ངོ་བོའ་ི ཐོག་
གནས་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༤༩ ལོ་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གི་དག་པོས་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་དང་། ཕི་ལོ་
༡༩༥༡ ལོའ་ིཟླ་བ་ ༥ པའི་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་བོད་ཀི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པར་བཙན་ཤེད་འོག་བོད་འཆིང་བྱེད་ཀི་གོས་མཐུན་དོན་ཚན་
༡༧ ཟེར་བར་མིང་རྟགས་བཀོད་དུ་བཅུག་ཡོད། དེ་ནི་བོད་གཞུང་དང་མི་མང་ལ་དག་ཤུགས་བཙན་ཤེད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་
སྟབས། བོད་ཀི་ཆོས་སིད་ཀི་དབུ་ཁིད་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༦ པའི་
ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གོས་མཐུན་དོན་ཚན་ ༡༧ ཟེར་བ་ངོས་ལེན་གནང་ཐབས་མེད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་མཛད་ཡོད་ལ། རྒྱ་ནག་
དམར་གཞུང་གི་ངོས་ནས་ཀང་གོས་མཐུན་གི་འབྲུ་དོན་གི་གཞི་ར་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་ནས་བོད་ནང་དགོན་སེ་ དྲུག་སྟོང་
ལྷག་གཏོར་བཤིག་དང་། བོད་མི་ས་ཡ་གཅིག་དང་ཉིས་འབུམ་ལྷག་དུས་མིན་རེན་འདས་སུ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཚད། བོད་རྒྱལ་
ཁབ་ཀི་ཆོས་སིད་གཉིས་ཀི་དབུ་ཁིད་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཕྱྭ་ལ་བདོ་བའི་ངན་གཡོའ་ི བྱ་
སོད་སེལ་ནས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀི་དབུས་བོད་མི་ཁི་ཚོ་འགའ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས ་བྱུང་ནས་དུས་ད་ལྟའང་རང་
ཡུལ་ལ་ཕིར་ཕེབས་མ་ཐུབ་པར་བཙན་བྱོལ་དུ་བཞུགས་དགོས་གྱུར་ཡོད། དེ་བཞིན་མཁེགས་མཛིན་གི་སིད་བྱུས་འོག་བོད་
25

ནང་དག་གནོན་མུ་མཐུད་བྱས་སྟབས། བོད་མི་རྣམས་ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་གསུམ་བཅུའི་ཞི་རྒོལ་ཆེ་མོས་མཚོན། ལོ་
རབས་བརྒྱད་ཅུ་པ་དང་དགུ་བཅུའི་ནང་སྔ་རེས་སུ་ཞི་རྒོལ་རིམ་པར་བྱ་དགོས་བྱུང་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོ་ས་
བྱིའི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ་སོགས་རྒྱ་གཞུང་གིས་སིད་བྱུས་ལ་ཞི་རྒོལ་རབས་དང་རིམ་པར་བྱ་དགོས་ཐུག་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གི་གྲྭ་བཀྲ་བེ་ལགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གི་རང་ལུས་མེར་བསེགས་བཏང་བ་
ནས་བཟུང་། ད་བར་ཤེས་རྟོགས་ར་འཕོད་གསལ་པོར་བྱུང་བ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་སེར་ས་གངས་ ༡༥༥ གིས་རང་ལུས་མེར་
བསེགས་གནང་དགོས་བྱུང་ཡོད།
དེས་ན་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ས་བཙན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་གཞིས་ལུས་བོད་མི་རྣམས་དམལ་བ་མི་ཡུལ་
དུ་འཕོས་པ་ལྟ་བུའི་དཀའ་སྡུག་མངས་དང་མོང་བཞིན་ཡོད་ནའང་བོད་མི་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་གི་གཉའ་གནོན་འོག་ལ་མགོ་

བོ་ནམ་ཡང་མི་སྒུར་བར་སེམས་ཤུགས་ཆེར་བསེད་གནང་ཡོད་པར་བརྟེན། ད་ཐེངས་སྐབས་ ༡༧ པའི་བོད་མི་མང་སི་
འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ི ཐོག ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་གོས་ཆོད་ཅིག་འཇོག ་དགོས་པ་
གལ་ཆེར་མཐོང་།

གོས་ཆོད།

༡། བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའ་ི རྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པའི་ཆེད་དུ་ལུས་སོག་ལོངས་སོད་དང་བཅས་པ་

བློས་གཏོང་གནང་མཁན་གི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ཀི་སྙིང་སྟོབས་ལ་ཡི་རངས་དང་། སྐུ་གཤེགས་དམ་
པ་ཁོང་རྣམས་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀི་ལྷ་སྐལ་འཕགས་མཆོག་སན་རས་གཟིགས་ཀིས་རེས་སུ་བཟུང་ནས་ཁ་བ་
གངས་ཅན་ཞིང་དུ་སེ་བ་དང་། ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ཉེ་འབེལ་ཡོངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སེད་ཀི་ཐུགས་གསོ་ཞུ་རྒྱུ།

༢། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གི་གྲྭ་བཀྲ་བེ་ལགས་ཀིས་རང་ལུས་མེར་བསེགས་གནང་བ་

ནས། ད་བར་ཤེས་རྟོགས་ར་འཕོད་གསལ་པོ་བྱུང་བ་ཁོན་བོད་མི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་གངས་ ༡༥༥ ཡིས་བོད་བསྟན་
སིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པའི་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསེགས་ཀིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་གནང་ཡོད། ཁོང་རྣམ་པའི་

གདུང་འབོད་དང་ཞལ་ཆེམས། མངོན་འདོད་བཅས་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་འགན་ཁུར་བདག་སོད་ངེས་པར་དུ་གནང་
དགོས་རྒྱུ།

༣། རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་འགོལ་ཟེར་བ་བཏང་ནས་ལོ་ངོ་ ༧༠ འཁོར་བ་སྒྲོག་བཞིན་ཡོད་ན་
ཡང་། བོད་ཡུལ་རྒྱ་ཡུལ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་ མི་ སེར ་སེལ ་བའི་ སིད་བྱུས་འོག ་རིག ་གནས་གསར་བརེ་ ཆེན ་པོ་ དང་།
དམངས་གཙོ་བཅོས་བསྒྱུར་ཟེར་བ་སོགས་མི་སོད་ལས་འདས་པའི་གདུག་རྩུབ་ཀི་ལས་འགུལ་རིམ་པར་སེལ་ནས་
བོད་ཀི་སྣོད་བཅུད་མི་རིགས་རིག་གཞུང་དང་བཅས་པ་ཡོངས་རོགས་ར་མེད་གཏོང་ཆེད་བོད་ནང་གི་རིག་གཞུང་གི་
བསྟི་གནས་དགོན་སེ་སྟོང་ཕག་དྲུག་ལྷག་ར་གཏོར་དང་ཆོས་དད་རང་དབང་བཙན་འཕོག སྐད་ཡིག་ཉམས་དམས།
རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སོན། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རོག་རོལ་གིས་མི་འབུམ་ཕག་བཅུ་གཉིས་ལྷག་གི་ཚེ་སོག་
འཕོག་པ་སོགས། གཞིས་བཞུགས་བོད་མི་རྣམས་ལ་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཡེ་ནས་མེད་པར་དག་པོའ་ི ལྕགས་སྒྲོག་
བཅིངས་ནས་ད་བར་ཆེས་མུན་ནག་ངང་གནས་བཞིན་པ་ཞིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན།
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༤། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་བོད་རྒྱ་གཉིས་སན་དབུ་
མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་དགོངས་དོན་བོད་རིགས་ཡོངས་ལ་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་རང་སོང་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་
བརོན་བར་མ་ཆད་པར་གནང་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སད་དང་བོད་ནང་དམ་

དག་ཆེ་རུ་བཏང་བ་དང་། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ལམ་ལྷོང་མ་བྱུང་བ་དེའི་འགན་ཡོངས་རོགས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཡོད་པ་
མ་ཟད། བྱ་སོད་དེར་ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོད། རྒྱ་ནག་ནང་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་འགོ་རྒྱུར་ང་ཚོའི་འཐབ་རོད་ཀི་
སྟོབས་ཤུགས་སྔར་ལས་ཆེ་བ་ཡོངས་ཐབས་སུ་གཞུང་མང་གཉིས་ནས་ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་བྱ་རྒྱུ།

༥། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས། རྒྱལ་སིའི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས།

རྒྱལ་སིའི་ཉེས་ཡང་ཚོགས་པས་གཙོས་གཞུང་དང་། གོས་ཚོགས། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དབུ་འཁིད་རྣམ་པ། ཕོགས་ལྷུང་
བལ་བའི་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སེ་བཅས་ནས་རང་དབང་ཅན་གི་རྒྱལ་སིའི་རྟོག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་བོད་ནང་
ཆེད་གཏོང་གནང་ནས། བོད་ནང་གི་ད་ལྟའི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ལ་རྟོག་ཞིབ་ཀིས། རྒྱ་གཞུང་གི་བཙོན་འོག་ཏུ་སྡུག་

སོང་མནར་གཅོད་མོང་བཞིན་པའི་བོད་མི་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་རྣམས་མྱུར་དུ་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་པ་མ་ཟད། ཁོང་
རྣམས་ཀི་ཚེ་སོག་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་འགན་འཁུར་དགོས་པ་མ་ཟད། བོད་མི་རྣམས་ལ་འགོ་བ་མི་སི་མཚུངས་ཀི་རང་

དབང་དང་ཐོབ་ཐང་ཡོང་བར་གོང་གསལ་ཚོགས་སེ་ཁག་གིས་ཤུགས་སྣོན་སྔར་ལྷག་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་།
ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའ་ི རྒྱལ་སིའི་དགུན་དུས་ཨོ་ལིམ་པིག་རེད ་འགན་གི་རྒྱས་འཛོམས་དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་དུ་བྱ་
གཏན་འཁེལ་བས་གཞུང་འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སེ་ཁག་བཅས་ནས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་
ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་ཞིག་སེལ་གལ་བཅས་ཀི་སི་མོས་གོས་ཆོད་དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
གཞུང་འབེལ་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་དེ་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པར་སོང་ཙང་ཚུད་པ་ཡིན།
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འདིའི་ཐོག་བགོ་གླེང་གི་གོ་སྐབས་སྐར་མ་ ༥ རེར་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པར་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། བགོ་གླེང་ཐོག་ཆ་ཤས་
བཞེས་མཁན་མེད་ན། གཤམ་གི་ལས་རིམ་ཐོག་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་
ལགས།

སི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་འདིར་རྒྱབ་སོར་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་དམིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།
ཡིན་ནའང་འདིའི་ནང་དུ་ཡི་གེ་གཉིས་ནོར་འདུག ཁ་སང་བཅོས་རོགས་ཞུས་པ་ཡིན་ཏེ། ད་ལྟ་བཅོས་གནང་མི་འདུག ཤོག་
གངས་ ༢ པའི་སེ་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་དུ་ "གྲྭ་བཙུན་ཡོད་པར་སྙད་བཏགས་" ཟེར་བར་སྔོན་འཇུག་ "བ་" ཆད་འདུག
ཤོག་གངས་ ༣ པའི་མགོ་ནས་ཡིག་ཕེང་ ༣ པར་ "ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༨ ཚེས ༢༢ ཉིན་ནས་བཟུང་ར་དབོན་པོའ་ིགོ་སེ་"
ཞེས་དེར་རེས་འཇུག་ "ང་" ཆད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ལགས་སོ། དེ་བཟོ་ཆོག་པ་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་དབུ་སྐར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས།

སི་འཐུས་དབུ་སྐར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ནང་གོས་ཆོད་དོན་ཚན་ ༥ ཕེབས་
འདུག དོན་ཚན་ ༥ པའི་ནང་འཛམ་བུ་གླིང་རྒྱལ་སིའི་དགུན་དུས་ཨོ་ལིམ་པིག་རེད་འགན་གི་ཐོག་ཐུང་ཐུང་ཞིག་གནང་
འདུག དེ་ངས་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་སྟོན་ཐུབ་ན་དན་སོང་། ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་དེར་ངོ་རྒོལ་ཡོད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་
བོད་པ་གཅིག་པུར་མིན་པ། ཡུ་གུར་དང་ཧོང་ཀོང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སིའི་ནང་ལའང་ཁོ་རང་ཚོས་གནོན་ཤུགས་དང་དབང་ཆ་
ཡར་མར་བྱེད་ཀི་ཡོད་དུས། རྒྱལ་སི་ནང་ལའང་འདིའི་ཐོག་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་འགོ་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ལ་
རེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་དང་ང་རང་ཚོའི་ངོས་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་སྟོན་
དགོས་འདུག་སྙམ།
དེ་བཞིན་སྔོན་གླེང་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོ་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་གསལ་པོ་འདུག རྒྱ་ནག་གི་རྒྱབ་ཤ་དཀར་པོའ་ི
ཐོག་ཁ་གསལ་པོ་གང་ཡང་གསུངས་མི་འདུག་སྟེ། བོད་ཡུལ་དེ་རྒྱ་ཡུལ་ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་དེ་དཔེ་གསལ་པོ་རེད་
འདུག ཁོ་རང་ཚོས་ང་རང་ཚོའི་སོབ་གྲྭ་གཅིག་པུ་མིན་པར་བོད་པའི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཚོར་སོང་བརར་གནང་རྒྱུའི་དེབ་དེ་
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ཚོ་ཆ་ཚང་རྒྱ་ཡིག་ནང་དུ་བཟོས་ཡོད་པ། གཙོ་བོ་དེ་རྒྱ་ཡིག་རང་གི་ཐོག་ནས་འགོ་ཐུབ་པ་དང་། བོད་མི་དེ་རྒྱ་མི་ལྟ་བུ་བཟོ་
རྒྱུའི་འཆར་གཞི་དང་སིད་ཇུས་ངན་པ་ཞེ་དག་ཅིག་འདིང་གི་ཡོད་དུས། དེ་ལའང་ང་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།
དེ་བཞིན་ད་ལྟ་ཁོར་ཡུག་གི་ཚོགས་ཆེན་ (COP 26) བསེབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆེན་དེ་ (Scotland) ལ་འཚོགས་རྒྱུ་
རེད ། དེ་ འད་ཡིན ་དུས་ཉེ་ བའི་ ཆར་བོད ་མིའི་ སྒྲི ག ་འཛུགས་ཀི་ ད་རྒྱའི་ ནང་དུ་ངས་ཁ་གསལ་པོ་ ཞིག ་མཐོང ་སོང ་།
(Scotland) ལ་ (Scottish Parliament) ནང་དུ་གོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པ་སར་གསོ་ཞིག་གནང་གི་

འདུག དེར་རེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། (COP 26) ཕ་གིར་གནང་གི་ཡོད་དུས་དེ་ཡང་གནད་འགག་ཅིག་མཐོང་གི་འདུག
དེ་བཞིན་བོད་ནང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་སྐོར་ལ་དམིགས་བསལ་རིན་ཆེན་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་དང་། འགོས་ཤེས་རབ་རྒྱ་
མཚོ་ལགས། ཁོ་རང་གཉིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་སྐོར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཕག་ལས་
གནང་མཁན་དེ་ཚོའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་མི་ལ་གནོན་ཤུགས་སད་ནས། ཁོ་རང་ཚོས་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་ཁ་གགས་ཡོད་པ་རེད། འདི་
ལྟ་བུ་བོད་ནང་དུ་ཆབ་སིད་བཙོན་པ་མང་པོ་ཞེ་དག་ཅིག་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོས་ག་ཚོད་ཡོད་པའང་ཡག་པོ་ཤེས་ཀི་ཡོད་
མ་རེད། དེ་གསལ་པོ་ཞིག་ར་སོད་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་གནང་མཁན་དེ་ཚོ་དང་དེ་བཞིན་
བོད་དོན་རྒྱབ་སོར་ཚོགས་པའི་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་དེ་ཚོ་ལའང་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས།

སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ། བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར། དེར་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་ཐུང་ཐུང་ཞིག་དན་གསོའ་ི
རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་ཐུབ་ན་བསམས་སོང་། སིར་བཏང་དེའི་ནང་ལ་རྒྱབ་ལོངས་ཚང་མ་གསལ་པོ་ཞེ་དག་ཅིག་ཐེབས་ཡོད་
དུས། ངའི་ངོས་ནས་ཞིབ་ཕ་ཞུ་མི་དགོས་པ་གིས། བོད་ནང་ལ་དམ་དག་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད། རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་གི་
མཁེགས་འཛིན་གི་སིད་དབང་དེ་ ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགོ་བའི་གནས་སྟངས་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སིད་
ཇུས་ངན་པ་ཞེ་དག་བཏིང་པའི་ཐོག་ནས། མགོ་སྐོར་བསླུ་བིད་བྱེད་སར་མགོ་སྐོར་བསླུ་བིད་བྱས། དབང་ཡོད་བྱེད་སར་དབང་
ཡོད་བྱས། སྡུག་རྩུབ་གཏོང་སར་སྡུག་རྩུབ་བཏང་བའི་ཐོག་ནས། གང་ལྟར་བསམ་ཚུལ་ཡོད་མཁན་ལ་བསམ་ཚུལ་འདོན་མ་
ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་བོད་ནང་ལ་བཟོས་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་པ་ཚང་མས་
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མཁེན་གསལ་རེད། ཡིན་ནའང་། ད་ལྟའི་ཆར་ང་ཚོ་ལ་བོད་ནང་ནས་གསར་འགྱུར་ཡིན་ནའང་རེད། གནས་ཚུལ་འབྱོར་རྒྱུ་
ཁག་པོ་ཞེ་དག་ཆགས་བསད་འདུག བོད་ནང་གི་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་འདི་ང་རང་ཚོར་འབྱོར་མ་ཐུབ་དུས། རྒྱལ་སིའི་
སྟེང་ལས་འགུལ་སེལ་བ་ཡིན་ནའང་གང་འད་སེལ་དགོས་ཡོད་མེད། དེའི་དཀའ་ལས་ཤིག་དང་། དེའི་སང་ལ་ང་རང་ཚོའི་
བཙན་བྱོལ་སི་ཚོགས་ཀི་འཁྲུགས་ཆ་ཞུས་ནའང་རེད། ང་རང་ཚོ་ནང་ཁུལ་མགོ་འཁོར་བསད་པའི་གནས་སྟངས་ཀིས་གང་
ལྟར་བོད་ནང་ལ་བཞུགས་མཁན་ཚོའི་དཀའ་སྡུག་ལ་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། ང་རང་ཚོས་ལས་འགུལ་ར་བ་ཉིད་ནས་
སེལ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་བསད་པ་མ་ཟད། ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་གུང་ཁན་ཏང་ལ་ལྟ་སྟངས་དེ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་
ཕིན་པ་དེ་གཏམ་བཟང་ཞིག་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་འདིའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་དུས་བོད་ཟེར་ནས་ཧ་ལམ་
མིང་མ་བོས་པའི་གནས་སྟངས། རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་ན་ཡུ་གུར་དང་ཧོང་ཀོང་དེ་ཚོ་མ་གཏོགས། བོད་ཅེས་
མིང་གོ་རྒྱུ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཆགས་པའི་སྐབས་སུ། ངས་རེ་བ་ག་རེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཞུས་ན། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་བོད་
ཀི་བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུ་དེ་དམིགས་ཡུལ་ཐོག་མ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཕ་སར་ལོག་རྒྱུ་དམིགས་ཡུལ་ཐོག་མ་ཆགས་ཀི་
ཡོད་པ་རེད། དེར་དམིགས་པའི་ཐོག་ནས། ད་ལྟ་ང་རང་ཚོ་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་གསར་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བཀའ་
ཤག་གསར་པ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁོ་ཚོ་ལ་མཉམ་དུ་རུབ་རུབ་བཟོ་ཐུབ་
པའི་ཐོག་ནས། བོད་ཀི་བདེན་པའི་འཐབ་རོད་ཐོག་ཤུགས་འཕར་མ་ཞིག་རྒྱག་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་བསེབས་འདུག་ཞུ་འདོད་བྱུང་
སོང་།
སིར་བཏང་ང་རང་ཚོའི་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ར་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། བོད་ཀི་བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུ་དང་ཕ་སར་ལོག་
འགོ་རྒྱུར་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་མེད་པ་ཡིན་ན་འབབ་ས་ཞིག་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་སྐབས་རེ་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་
རྒྱ་གུང་ཁན་ཏང་ལ་དགོས་པ་ནང་བཞིན་མི་མང་གི་དོ་སྣང་ཚང་མ་ང་རང་ཚོ་ནང་ལ་མགོ་འཁོར་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་བཟོ་
མཁན་གང་ཟག་མང་པོ་ཞིག་སི་ཚོགས་ནང་དོན་ཡོང་གི་འདུག བྱས་ཙང་དེ་ཚོའི་ཐོག་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནས་བཟོད་
བསན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག་ལ། ང་རང་ཚོའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཡོད་པ་དེ་ཚོར་གཟབ་གཟབ་གནང་
དགོས་རྒྱུ་ཞིག་དང་། དེའི་ཐོག་བཀའ་མོལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་གནང་དགོས་རྒྱུ་ངའི་ངོས་ནས་གལ་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག་མ་
གཏོགས། གལ་ཏེ་རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་པ་ང་རང་ཚོའི་མི་མང་ཚང་མ་ང་རང་ཚོའི་དབང་ཆ་འཐབ་རོད་ཀི་རོག་གླེང་ནང་
འཁར་བསད་པ་ཡིན་ན། ད་ལྟའི་གནས་བབ་འདི་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་ནག་ལབ་དུས་ཡུ་གུར་དང་ཧོང་ཀོང་། ཐའེ་ཝན་མ་གཏོགས་
བོད་ཅེས་པ་ཞིག་མ་གོ་པའི་ཉེན་ཁ་ཞིག་ཆགས་མ་སིད་པ་རེད་མི་འདུག བྱས་ཙང་ང་ཚོས་འདི་ཛ་དག་གི་གནས་བབ་ཅིག་ལ་
གཟིགས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་ཐོག་ནས་ངས་འབོད་སྐུལ་དང་སྦྲགས་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཕེབས་པ། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག་གསར་པ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། བོད་ཀི་བདེན་མཐའ་གསལ་རྒྱུའི་ཐོག་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་རིས་གནང་གི་ཡོད་
པ་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་ངས་རེ་བ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ལ། དེ་ག་རང་ར་ཆེ་ཤོས་བརིས་པའི་ཐོག་ནས་བོད་དོན་ཁབ་བསྒྲགས་དང་། ང་
རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་འཆམ་མཐུན་འབྱུང་རྒྱུར་ཤུགས་འཕར་མ་སོན་རོགས་གནང་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་ལགས།

སི་འཐུས་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངས་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་
ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་གཉིས་པ་དེ་ལ། སིར་བཏང་ངས་གང་ཡང་འཆད་དགོས་བསམས་མ་སོང་སྟེ། འདི་བཀླགས་པའི་རེས་སུ་སེམས་པར་
བློ་འཚབ་དང་མིག་ནས་མིག་ཆུ་ཤོར་བའི་ཚོར་བ་ཞིག་བསེབས་སོང། ངས་འདིར་ཞུ་རྒྱུར་བོད་ནང་དུ་གནས་སྟངས་ཉི་མ་
ནས་ཉི་མར་ཛ་དག་དང་ཐབས་སྡུག་པོ་ཞེ་དག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ངས་སིངས་ཆ་འདི་ནས་བོད་ལ་ཡོད་པའི་བོད་མི་ཚོར་
བར་ལན་གཏང་རྒྱུར་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་ར་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག བོད་ནང་གི་བོད་མི་གཅིག་པུ་མིན་པ། རྒྱ་མིའི་
གཞུང་ལའང་བར་ལན་གཏང་རྒྱུ། དེ་རིང་ང་ཚོ་འདིར་འཛོམས་པ་དེའང་སོབས་པ་དང་གཟི་བརིད ་ཅིག་ཡིན་བསམ་གི་འདུག
ངས་དེ་སྔོན་ནས་འདི་འད་ཞུ་རྒྱུའི་སིངས་ཆ་ཞིག་འཚོལ་སོད་ཀི་ཡོད། ངའི་བར་ལན་གལ་ཆེ་ཤོས་ག་རེ་ཡིན་ཟེར་ན། ཕི་ལོ་
༢༠༠༩ ནས་བཟུང་སྟེ་ད་བར་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོ། གྲྭ་བཙུན། མི་དཀྱུས་མ། ཕྲུ་གུའི་ཕ་མ། དགེ་རྒན། སོབ་ཕྲུག ལོ་ཆུང་
ན་གཞོན་མང་པོའ་ི ཚེ་སོག་དེར་ང་ཚོས་རིན་ཐང་གང་ཡང་སོད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ད་བར་བོད་མི་གངས་ ༡༥༥ ཙམ་གིས་སྐུ་
ལུས་མེར་སེག་བཏང་ཡོད་པ་རེད་དེ། ངས་མི་གངས་ ༡༥༥ ཙམ་ཞིག་ལ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀི་མེད། དེ་ལས་མང་བ་ཡོད་པ་དེ་
ཚོ་ང་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། རྒྱ་མིས་འཛིན་བཟུང་འོག་ལ་མེར་སེག་གནང་མཁན་དེ་འད་ཧང་སང་བ་ཞིག་རེད།
འདི་ཚོ་དམལ་བ་རང་རེད་བསམ་གི་འདུག ང་ཚོས་བསམ་བློ་ཐོངས་དང། བོད་མི་གངས་ ༡༥༥ ཚོའི་ཚོར་བ་གང་འད་ཞིག་
ཡོད་ན། ཁོང་ཚོ་སྡུག་རྩུབ་འོག་ཏུ་བསད་ནས། ང་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། རྦད་དེ་ཞི་བདེའི་ཐོག་ནས་འགོ་རྒྱུ་
ཡིན་ཟེར་དུས། གལ་སིད་མི་རེ་རེ་ནས་རྒྱ་མིའི་གཞུང་ཚབ་ལ་ཕིན་ནས་འབར་རས་བཏང་བ་དང་། མེ་མདའ་གཞུས། ག་རེ་
ཡིན་ནའང་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་དང་༸རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་
བུའི་བཀའ་གཞིར་བཟུང་ཕིན་ནས་སོ་སོས་སོ་སོར་མེར་སེག་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་སོ་སོའ་ི གཟུགས་པོར་གཅིག་
ལྟོས་དང། ཁབ་ཅིག་ཟུག་ནའང་ག་ཚོད་ཟུག་རྒྱག་གི་འདུག ང་ཚོ་འདིར་སོ་སོའ་ི སང་ལ་འདི་འདའི་གནོན་ཤུགས་སོད་ཐུབ་
ཀི་རེད་དམ་ཟེར་ན། ངས་འདི་འད་སོད་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་སྙམ། དེ་འད་གནང་དགོས་ཀི་ཡང་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་ཚོ་ཚང་
མ་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་རང་དབང་ལུང་པར་གནས་ཡོད་ཙང། ༸རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བཀའ་གཞིར་བཟུང་དང། སོ་
སོའ་ི གཞུང་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལས་སོ་སོའ་ི ཐོབ་ཐང་དང་དེ་ཚོ་རོད་པའི་ཐོག་ནས། ངོ་མ་བྱས་ན་མང་པོ་བྱ་རྒྱུ་ལྷག་འདུག་
བསམ་གི་འདུག བོད་ནང་དུ་བཞུགས་པའི་བོད་མི་ཚོར་བར་ལན་སོད་རྒྱུ་ནི། ངས་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སར་ནས་ཞུ་ཡི་ཡོད།
སྐུ་མཁེན་རང་ལུས་མེར་སེག་མ་གནང་རོགས་གནོངས། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་༸རྒྱལ་བ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་བཀའ་དིན་ལ་
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བརྟེན་ནས་ཚང་མ་སོབ་སོང་ལྡན་པ་དང་། སེམས་ཤུགས་ཡོད་པའི་མི་རང་རང་རེད། ང་རང་ལ་མཚོན་ནའང་རྒྱ་གར་དུ་སེས་
པ་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་པ་ལགས་དང་དགེ་ལགས་རྣམ་པ་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་དུ་བོད་དང། སོ་སོས་བོད་ཀི་རྒྱལ་རབས་དེ་ཚོ་
བཀླགས་ནས། བོད་ལ་འགོ་མོང་མེད་ནའང་བོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཟེར་ནས་སོབས་པ་ཡོད། ད་ལྟ་འདིེར་རྐུབ་བཀག་སྟེང་དུ་སེབ་
དགོས་རྒྱུ་དེའང་བོད་གཞུང་དང་ཕ་མའི་བཀའ་དིན་ཡིན། སོང་ཙང་ང་ཚོ་ཚང་མས་སོ་སོའ་ིཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་འཐེན་འཁེར་
ཕར་བཞག་ནས། འདིའི་ནང་དུ་སེབ་དུས་ང་ཚོས་རོག་ར་གཅིག་སྒྲིལ་གི་ ཐོག་ནས་བོད་མི་རིགས་སང་ལ་ལས་དོན་བྱེད་དུ་
བསེབས་ཡིན་བསམ་པའི་གདེང་ཚོད་ཅིག་དགོས་རེད་བསམ་གི་འདུག་མ་གཏོགས། གཞན་མར་དོན་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ངོ་
མ་ཡིན། ད་ལྟ་དཔེ་མཚོན་ཞིག་བཞག་ན། ད་ལོའ་ི སིད་སོང་གི་འོས་མི་ལ་ལྟོས་དང། སིད་སོང་གི་འོས་མིར་ལང་མཁན་མང་
པོ་མི་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ནས་དང་ཤོས་སོབ་གྲྭ་བཙུགས་གནང་བ་རེད། འོ་ན་ཕྲུ་གུ་ཚོ་ག་པར་ཕིན་པ་
རེད། ཕི་རྒྱལ་ལ་སོ་སོའ་ི ལྟོ་གོས་བཟོ་རྒྱུ་གཅིག་པུ་མ་རེད། ངས་ཕི་རྒྱལ་ལ་མི་མང་པོ་ཐུག་སོང་། མི་རྒས་འཁོགས་དེ་འད་
ཡང་འདུག ང་མཐོ་སོབ་ནས་དང་པོ་འཐོན་མཁན་གས་ཡིན་གསུང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ཁེད་རང་གིས་ག་རེ་བྱས་ཡོད་ཅེས་
དིས་ཡིན། ཁོ་རང་ལྷོད་ལྷོད་བྱས་ནས་བཞུགས་འདུག ཁོང་ཚོར་ (Mercedes-Benz) འདུག (Millionaire) ཡིན་
ཟེར་གི་འདུག འདིའི་ག་རེ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད། ངའི་འདི་བ་འདི་ཡིན།
གཉིས་པ། ད་ལོར་ང་ཚོའི་སིད་སོང་གི་འོས ་འདེམས་སྐབས་སུའང་ང་རང་ལ་འདོད་པ་ཡོད་པ་ཞིག་བྱུང་མ་སོང།
དངོས་གནས་བྱས་ནས་མདོ་སྟོད་དང་མདོ་སད། དབུས་གཙང་ཆ་ཚང་ནས་དོན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སིད་སོང་འོས་མི་
གངས་ ༢༠ ལས་མང་བ་དགོས་རེད་བསམ་གི་ཡོད་དེ་མི་འདུག ངས་འདི་ཐབས་སྡུག་པོ་འད་ཞིག་མཐོང་སོང་། ཕི་རྒྱལ་དང་
ག་པར་བཞུགས་མཁན་ཡིན་ནའང་སོ་སོ་གཅིག་པུའི་འདོད་པ་དང་སོ་སོ་གཅིག་པུའི་རང་དབང་། དཔལ་འབྱོར་ཚང་མ་
འགིག་གི་འདུག་བསམས་ནས་བསད་ན། ངོ་མ་ངོ་ཚ་བའི་སྐད་ཆ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་ད་ལྟ་འདི་ཐད་གཏོང་
འགོ་ཡི་ཡོད་ཙང། མ་འོངས་པར་ན་གཞོན་ཚོ་དང་དགེ་རྒན་རྣམ་པ་ཚོས་སོ་སོའ་ིཞེན་ཁོག་དང་སོབ་སོང་། ཕྲུ་གུ་དེ་ཚོར་ཡིན་
ནའང་སོབ་སོང་སོགས་ཡག་པོ་སོབ། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་དང་ཕི་རྒྱལ་བ་ཚོ་དང་འད་ཡི་མ་རེད། ང་ཚོ་ལ་ལས་འགན་འཐོལ་པ་ཞིག་
ཡོད་རེད། སོང་ཙང་ཕ་མ་ཚོ་ཡིན་ནའང་ཕྲུ་གུ་ལ་སོབ་གསོ་རྒྱོབས། རྒན་པ་ཚོས་རིག་གཞུང་དང་དེ་ཚོའི་ཐོག་གསུང་རྒྱུ་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་རེད། ནང་གི་སོ་རྨོ་ཚོ་ནས་ཀང་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་བསབ་བྱ་གནང་དགོས་རེད། ༼ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་
བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། གསུང་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་ན་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་རེས་སུ་གསུང་རོགས་གནང།༽
ལགས་སོ། དགོངས་དག ད་ལན་འདི་ཙམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ་ལགས་གོས་ཚོགས་ར་བར་ཕེབས་ནས་བཀའ་མོལ་དང་པོ་གསུངས་པ་ཡིན་དུས། ཚང་མས་
དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཕག་ཚོད་ ༡༡:༡༥ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།
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ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་གི་ཐུན་ ༢ པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་བོད་ནང་གི་ཛ་དག་གནས་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསེད་ཀི་གོས་
ཆོད་གོས་འཆར་ཐོག་བགོ་གླེང་འགོ་བསད་ཡོད། སི་འཐུས་རོ་རིང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སི་འཐུས་རོ་རིང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༠ པ་བོད་ནང་ཛ་དག་གནང་སྟངས་ཐོག་གཞུང་འབེལ་གདུང་སེམས་
མཉམ་བསེད་ཀི་གོས་ཆོད་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སི་ཡོངས་ཐོག་ནས་སྔོན་གླེང་དང་གོས་ཆོད་
༥ འདུག ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ནང་ནས་དམིགས་བསལ་གོས་ཆོད་ཨང་ ༥ པ་འདིའི་འོག་ཏུ་ "གཞུང་
འབེལ་དང་གཞུང་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སེ་ཁག་བཅས་ནས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཁབ་ཏུ་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་རྒྱ་ཆེ་
ཞིག་སེལ་གལ་བཅས་ཀི་སི་མོས་ཀི་གོས་ཆོད་དུ།" ཞེས་གསུངས་པ་དེར་སིངས་ཆ་འདིའི་ཐོག་ནས་ཞུ་རྒྱུར། ར་བའི་ང་ཚོ་
ནང་ཁུལ་དཀའ་ངལ་དང་། བསམ་ཚུལ་མཐུན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ང་རང་ཚོའི་འཐབ་རོད་བྱེད་སའི་ཡུལ་དེར་ཐུག་དུས་ཚང་
མས་རོག་ར་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་ཏེ་འགོ་རྒྱུ་འདི་གནད་འགག་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་ཡོད་རེད། རོག་ར་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་སྟངས་དེ་ལའང་
འགོ་ནས་མར་རོག་ར་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། བར་ནས་རོག་ར་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་ཐུབ་རྒྱུ། གཤམ་ནས་རོག་ར་གཅིག་
ཏུ་སྒྲིལ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག གང་ལྟར་འཐབ་རོད་ཀི་གནད་འགག་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་མང་
པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དག་ཏུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རང་རེད། དེ་
འད་སོང་ཙང་ང་རང་ཚོར་དེ་ཙམ་གི་འགན་ཆེ་རུ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་ཞིག་གསལ་པོ་ཞེ་དག་རེད། དམིགས་བསལ་ང་རང་ཚོ་
འགན་བཞེས་སོད་མཁན་དང་། སི་པའི་མཚན་གནས་ཡོད་མཁན་ཚང་མས་ཐུགས་འཁུར་མཉམ་བཞེས་ཀི་ཐོག་ནས་བོད་
ནང་གི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་པའི་རྒྱ་ནག་ལ་ལས་འགུལ་གང་འད་ཞིག་སེལ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་མཉམ་འདོད་དང་བསམ་ཚུལ་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་ལམ་ཞིག་ལ་འགོ་ཐུབ་རྒྱུར། འགོ་ནས་མར་འབད་བརོན་གནང་
རོགས་གནོངས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། དམིགས་བསལ་བོད་མི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ ༢༥།༢༦ ལ་གཞིས་ཆགས་
བསད་ཡོད་པ་རེད། གངས་ཀ་མང་ཉུང་ལ་མ་སྟོས་པར་བོད་པ་ས་ཆ་གང་སར་ཡོད་རེད། ཚོགས་པ་འགའ་ཤས་ཏོག་ཙམ་ཆེ་
བ་ཡོད་རེད། ཚོགས་པ་འགའ་ཤས་ཏོག་ཙམ་ཆུང་བ་ཡོད་རེད། ལས་འགུལ་ཚོགས་པའང་མང་པོ་ཞེ་དག་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་
བར་དུ་གནས་བསད་ཡོད་རེད། མ་ཟད་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་དེ་འདའང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་དག་ཚང་མས་ད་ལྟའི་
ཆར་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་འདི། དམིགས་བསལ་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་གོས་ཚོགས་འཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་དུས།
འདི་ནས་མར་བསམ་བློ་གང་འད་ཞིག ་བཏང་ནའང་འཐབ་རོད་སང་ལ་ལས་འགུལ་གང་འད་སེལ་དགོས་ཀི་འདུག རྒྱ་ནག་
གཞུང་ལ་བར་ལན་གང་འད་སོད་དགོས་ཀི་འདུག དེ་འདའི་ག་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུའི་བསམ་བློ་ཞིག་བསར་དུ་འགོ་འཛུགས་རོགས་
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གིས་ཞེས་ངས་སིངས་ཆ་འདིའི་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ལས་ལྷག་པ་ང་ལ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད།
ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་རོ་རིང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་གོས་ཚོགས་ཀི་ར་བའི་ནང་དུ་ཕེབས་ནས་བཀའ་མོལ་ཐོག་མ་གསུངས་པ་
ཡིན་དུས་ཚང་མས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་ལས་རིམ་བརྒྱད་པའི་ཐོག་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན། ལས་རིམ་བརྒྱད་པ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད། ཡིག་ཆ་
ཨང་ ༡༡ པ། གསལ་བཤད་གནང་མཁན་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བོད་མི་མང་གི་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ི ཐོག་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་
བཤད་མ་ཞུས་གོང་འགེལ་བཤད་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུར། གསལ་བཤད་རྒྱས་པ་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་དག་
གོས་ཚོགས་རེས་མ་ག་དུས་ཚོགས་པ་ཡིན་ནའང་། དེའི་སྐབས་སུ་འཁེར་ཡོང་གི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་འདི་གཙོ་བོ་བཀའ་
ཤག་སྐབས་ ༡༦ པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ ༡༧ པའི་ལྷན་དུ་འབེལ་བ་ཇི་ལྟར་གཞག་རྒྱུ་ཡིན་མིན།
ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས་ཇི་ལྟར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་མིན། འདི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཡིག་ཆ་ཨང་། ༡༡
བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད།
སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོའ་ི གསུམ་བཅུའི་དུས་དན་ཐོག་གསུང་འཕིན་བསྩལ་
བའི་ནང་། ངོས་རང་ཆུང་དུས་ནས་ཡིད་ལ་བརྣག་པའི་མངོན་འདོད་བོད་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་རང་བཞིན་ཡང་དག་པའི ་མང་
གཙོའི་ལམ་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུར་བོད་དུ་སིད་དབང་བཟུང་བ་ནས་འབད་རོལ་གང་ཐུབ་བྱས་ཏེ་གཞི་རིམ་གི་འགྱུར་བ་རེ་ཟུང་
བཏང་ཡང་གྲུབ་འབས་ཆེན་པོ་མ་ཐོན། བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར་བ་ནས་བཟུང་འབད་རོལ་ཅི་ཡོང་བྱས་ཏེ་ད་ཆ་བཙན་བྱོལ་བོད་
མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་སྒྲོམ་གཞིའི་འོག་སི་འཐུས་དང་བཀའ་བློན་ཁི་པ་མང་ཚོགས་ནས་ཐད་ཀར་འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུས་
མཚོན་དེང་རབས་ཀི་མང་གཙོའ་ི མཚན་ཉིད་དང་ཆ་ལག་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཞིག་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའ་ི སི་ཚོགས་སུ་དངོས་
སུ་ལག་བསྟར་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། ད་དུང་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡོང་ཆེད་ངོས་ནས་མིང་གནས་རེས་
འབེལ་གི་མི་རིགས་དང་འཛིན་སོང་གི་འགོ་ཁིད་བྱེད་མ་དགོས་པར་བོད་མིའི་ཆབ་སིད་ཀི་ལས་དོན་མཐའ་དག་མང་ཚོགས་
34

ཀིས་རང་དབང་གི་སོ་ནས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁིད་རྣམས་ཀིས་བྱེད་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་ཕི་ལོ་ཆིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་
དྲུག་ཅུ་རེ་གངས་ནས་བཟུང་ཡང་ཡང་སྐུལ་འདེད་ལམ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་པ་ལྟར་ད་ཆ་དེ་དག་དངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་
དུས་ཚོད་སིན་པར་མཐོང་སྟེ། ད་རེས་འདི་ཟླའི་ཕི་ཚེས་ ༡༤ ནས་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་སྐབས་བཅུ་བཞི་པའི་བོད་མི་མང་
སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་དུས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཐོག་འཕིན་ཡིག་གི་ལམ་ནས་བཅའ་ཁིམས་ཀིས་གཙོས་ཁིམས་སྒྲིག་
ཁག་ལ་གཞི་རའི་བསར་བཅོས་བྱ་དགོས་རྣམས་བྱེད་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་བྱས་ཏེ་ཆབ་སིད་ཀི་དབང་ལུང་ཡོངས་རོགས་
འོས་འདེམས་བྱས་པའི་འགོ་ཁིད་རྣམས་ལ་རིས་སོད་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་ཟིན་པ་ཡིན། གནས་ཚུལ་འདི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་
གསལ་བསྒྲགས་བྱུང་བ་ནས་བཟུང་བོད་ཕི་ནང་གང་སར་གནས་པའི་མང་ཚོགས་དང༌། སྒྲིག་འཛུགས་ཁག མི་སེར་མང་པོ་
བཅས་ཀིས་ངོས་ལ་སྔར་བཞིན་ཆབ་སིད་ཀི་འགན་འཁུར་མུ་མཐུད་བྱེད་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ནན་པོ་བྱུང་ཡང༌། ངོས་ཀིས་
སིད་དབང་རིས་སོད་བྱ་རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ་འདི་འགན་འཁུར་བྱེད་འདོད་མེད་པའམ། སེམས་ཤུགས་ཆག་པ། བོད་མིའ་ི བདེན་
དོན་གི་འཐབ་རོད་བློས་བཏང་བ་བཅས་གཏན་ནས་མིན་པར་བོད་མི་རིགས་ཀི་འཕལ་ཕུགས་ཁེ་ཕན་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་དམིགས་
པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཁེད་ཚོའི་རེ་སྐུལ་དང་ལེན་བྱ་ཐབས་མ་བྱུང་ཡང༌། བོད་མི་ཡོངས་ཀིས་ཇི་སིད་ངོས་ལ་ཡིད་ཆེས་བློས་
འགེལ་ཡོད་པ་དེ་སིད་དུ་ངོས་རང་བོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཞིག་ཡིན་པས་རང་འགན་ངེས་པར་བསྒྲུབ་རྒྱུར་བརྟེན། རིམ་བཞིན་གནད་
དོན་འདིའི་དགག་དགོས་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་གོ་རྟོགས་ཀིས་ངོས་ཀི་ཐག་གཅོད་ལ་མོས་མཐུན་དང་ལེན་བྱེད་པའི་ཡིད་ཆེས་
ཡོད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་ཏེ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ ༢༥ པ་གཏན་འབེབས་ཆོག་མཆན་བསྩལ་
ཐོན་བཞིན་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་ད་བར་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕག་གཅིག་སོང་ཡོད།
སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྟེང་ནས་གཤམ་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་མང་གཙོའི་ལམ་སོལ་
ཡང་དག་པ་ཞིག་ཏུ་ཁིད་ཐབས་ལ་སྐུ་ངལ་བརྒྱ་ཕག་ལྷུར་བཞེས་གནང་བའི་དགོངས་གཞི་ནི། དེང་སང་འཛམ་གླིང་འདིར་
ཆབ་སིད་ལམ་སོལ་ཇི་སྙེད་ཅིག་དར་ཡོད་པའི་ཁོད་ནས་མང་གཙོའི་ལམ་སོལ་འདི་ཡག་ཤོས་སུ་གཟིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
གིས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དབང་རིས་མངའ་ཐང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡུལ་ལུང་དེའི་མི་མང་ལ་བདག་པ་དང་། མི་
མང་གི་ལོངས་སུ་སད་བྱ་ཡིན་པ། མི་མང་གིས་ལོངས་སུ་སོད་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་པས། མི་མང་གིས་འོས་བསྡུའི་ལམ་ནས་
འདེམས་བསྐོ་བྱས་པའི་འགོ་ཁིད་ཚོས་ར་དོན་འདི་ཡིད་ལ་བཅངས་ནས་མི་མང་གིས་མངོན་འདོད་དང་ཁེ་ཕན་སྒྲུབ་དགོས་པ་
དང་། སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་བྱེད་སོ་མཐའ་དག་ར་དོན་འདིའི་རྒྱ་ལས་མ་བརྒལ་བ་ཞིག་དགོས་ལ། ཁིམས་ཀིས་དབང་བསྒྱུར་ནི་
ར་དོན་དེ་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བའི་ཁག་ཐེག་གལ་འགངས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན།
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་འདི་ཉིད་ཀི་གཞི་ཁུངས་གཙོ་བོ་ནི། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་
གིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་གསལ་བསྒྲགས་བསངས་པའི་མ་འོངས་བོད་ཀི་ར་ཁིམས་ལེའུ་བཅུ་དང་། དོན་

ཚན་དོན་བདུན་གི་བདག་ཉིད་ཅན་དེ་ཡིན་པ་དང་། བཅའ་ཁིམས་སུ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་ལ་
འགན་དབང་ཆ་བགོས་གནང་སྐབས། ལེའུ་བཞི་པ་དང་། ལྔ་པ། དྲུག་པ་བཅས་སུ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་འགན་འཛིན་དང་།

ཁིམས་བཟོའ་ི དབང་འཛིན། ཁིམས་ལུགས་དབང་འཛིན་བཅས་སོ་སོར་བཀོད་ཡོད་པ་དང་། བཀའ་ཤག་ནི་སིད་སོང་གི་འགོ་

འཁིད་འོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སོང་དང་། ཆབ་སིད་ཀི་ལས་དོན་འགན་འཁུར་རྐང་ལེན་བྱེད་པོ་དེ་ཡིན ་ཞིང་།
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སི་འཐུས་ཤིག་བཀའ་བློན་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ན་སི་འཐུས་ནས་འཁྱུར་དགོས་པ་དང་། སིད་སོང་དང་བཀའ་བློན་རྣམས་ལ་

སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་བསྡུའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པ། བཀའ་ཤག་གི་གོས་འཆར་དང་ཁིམས་འཆར་གང་རུང་ལ་སི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་མོས་མཐུན་མ་བྱུང་ཡང་བཀའ་ཤག་དགོངས་ཞུ་བྱེད་མ་དགོས་པ་བཅས་ལ་བརྟེན། དབྱིན་ཇི་དང་རྒྱ་གར་
ནང་བཞིན་བཀའ་ཤག་ལམ་ལུགས་སམ་གོས་ཚོགས་ལམ་ལུགས་ཅན་གི་སིད་གཞུང་མིན་པ་དང་། བཀའ་བློན་དང་སྒྲིག་

འཛུགས་ཀི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་སི་འཐུས་ཀིས་འོས་འདེམས་བྱེད་པ་དང་། བཀའ་ཤག་གིས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་འགན་

ཁུར་བའི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་སྙན་སེང་དང་དི་བར་ལན་འདེབས་ཞུ་དགོས་ཤིང་། སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁོལ་མོས་
མཐུན་མེད་པར་དཔལ་འབྱོར་འགོ་གོན་དང་། གལ་ཆེའི་སིད་བྱུས་ཐག་གཅོད་མི་ཐུབ་པ། སིད་སོང་གིས་སི་འཐུས་ལྷན་

ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ལ་ཆོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགོད་རྒྱུ་ལས་ཆོད་སོག་སྐུ་དབང་
མེད་པ་བཅས་ལ་བརྟེན། ཨ་རི་ལྟ་བུ་སིད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཅན་གི་སིད་གཞུང་ནང་བཞིན་བསད་མེད།
དེ་བཞིན་ཆེས་མཐོའ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདི་ཡུལ་ཁིམས་ཀི་དགག་བྱའི་གནས་སྟངས་དབང་གིས་ནག་ཉེས་དང་མཁར་དབང་

གི་རོད་རོག་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཆོག་གི་མེད་ནའང་། སི་མང་གཏུག་བཤེར་གི་ཁིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་དང་། ཁིམས་ལུགས་དབང་

འཛིན་གི་སྒྲིག་འཛུགས་གོང་ན་མེད་པ་དེ་ཡིན་པའི་ཐོག བཅའ་ཁིམས་ལ་འགེལ་བརོད་ (༦༦ ཀ་ ༡) དང་། བཅའ་ཁིམས་
དང་འགལ་བའི་ཁིམས་སྒྲིག་དང་ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་གི་བཀའ་རིས་མེད་གཏོང་བའི་དབང་ཚད་ལྡན་པའི་ར་ཁིམས་ཁིམས་
ཁང་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་གཞུང་འབེལ་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་དང་། ལས་བྱེད་པའི་ཁེ་ཕན་རེས་འབེལ་གི་རོད་
གླེང་ཐག་གཅོད་བྱེད་མཁན་འཛིན་སོང་ཁིམས་ཁང་གི་འགན་དབང་ཡང་བསྐུར་ཡོད།
བཅའ་ཁིམས་འདི་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་གཏན་འབེབས་བྱེད་སྐབས། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་
དབུ་ཁིད་དང་། གཞུང་གི་འགན་འཛིན་ཡིན་པའི་བཀོད་དབྱིབས་འོག་ནས་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་

༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཆབ་སིད་དང་འཛིན་སོང་གི་སྐུ་དབང་གསོལ་སྩལ་གནང་སྐབས། བབ་འབེལ་

གི་དོན་ཚན་ཁག་ལ་བསར་བཅོས་བཏང་ཡོད་ཀང་། སྐབས་དེར་ཚོད་དཔག་མ་ཐིག་པའི་སོན་གནད་ཁག་ཅིག་དེང་སང་ང་
ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕད་གཞི་ཆགས་ཡོད། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་དང་པོའ་ིནང་། ༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་

པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནི་བོད་དང་བོད་མིའི་མགོན་སབས་དང་མཚོན་རྟགས་ཡིན་ཞེས་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ ༣ བཀོད་ཡོད་ཀང་།
ྋརྒྱལ་དབང་ྋསྐུ་ཕེང་ན་རིམ་དང་བོད་མི་རིགས་དབར་གི་ཐུན་མིན་འབེལ་བ་དེ་མུ་མཐུད་གནས་གལ་ཆེ་མིན་སྐོར་སི་
ཚོགས་ནང་དགོངས་ཚུལ་རིམ་པར་བྱུང་དང་འབྱུང་མུས་སུ་ཡོད།

ལོ་ངོ་བཅུ་ཕག་གསུམ་རིང་ཉམས་ལེན་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་ཉམས་མོང་སི་དང་། སོས་སུ་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དཀའ་རོག་འཕད་
པ་དང་འཕད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་བལྟས་ན། སྐབས་གསར་པའི་སི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ནས་ཁིམས་ལུགས་མཁས་མོང་ཅན་

ལས་གྲུབ་པའི་བཅའ་ཁིམས་བསར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་ཐབས་བྱུང་ན། འཛིན་སོང་གི་ངོས་ནས་དེའི་ཐོག་མཐུན་
འགྱུར་རོགས་ཕན་ཇི་དགོས་ཞུ་ཆོག་པ་དང་།

དེ་བཞིན་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོས་གལ་གཟིགས་ཚེ། འཛིན་སོང་གི་ངོས་ནས་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོའ་ི བཀའ་
འཁོལ་འོག་ཁིམས་ལུགས་ཁད་མཁས་པ་གདན་ཞུས་ཀིས་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པར་བཅའ་ཁིམས་ཀིས་མཚོན་པའི་
ཁིམས་སྒྲིག་ཁག་ལ་ཟབ་སོང་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུར་མཐུན་རེན་ཕུལ་ཆོག
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སྐབས་གསར་པའི་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་ཞུ་སྟངས་ནི།
༡།

སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་ལས་དོན་སྙན་ཞུ་དང་། གཏམ་བཤད། གསལ་བཤད་ཞུ་སོ་དང་། སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་
ལ་འགན་ཁུར་བའི་ཐོག་ནས་ལས་དོན་སྙན་ཞུ་དང་། དི་བར་ལན་འདེབས་བྱེད་སོ་བཅས་བཅའ་ཁིམས་ནང་གསལ་
འཚེམས་ལུས་མེད་པར་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སི་ བའི་ལས་དོན ་དང་འབེལ་བའི་དོན་གནད་ཐོག་གསང་རྒྱ་དགོས་པའི་
གནས་ཚུལ་ཕུད། གོས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་དང་། ལན་འདེབས། རིས་རྒྱག་ཞུ་རྒྱུ།

༢།

ཁིམས་སྒྲིག་ནང་གསལ་གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་དོན་གནང་སོ་ཁག་ལ་འཛིན་སོང་གི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་སོ་རྣམས་གང་
ཡོད་ཞུ་རྒྱུ།

༣།

མང་ཚོགས་ལ་ཆབ་སིད་གོ་རྟོགས་སེལ་རྒྱུ་དང་། གཞིས་ཆགས་ས་བརྟན་དང་འབེལ་བའི་བསམ་ཚུལ་སྡུད་ལེན།
ཉམ་ཐག་ལ་ལྟ་སོང་། ཤེས་ཡོན་ཡར་རྒྱས་དང་ཚགས་ཚུད། ས་འཐུས་དང་རང་ཚོགས་ཁག་གི་ལས་དོན་ཡར་
རྒྱས་ཚགས་ཚུད་སད་སི་འཐུས་རྣམ་པ་ས་བགོས་ལྟར་གི་ས་གནས་སོ་སོར་ཕོགས་ཕེབས་གནང་སོལ་ཡོད་པ་
ལྟར། མང་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་དང། བསམ་ཚུལ་སྡུད་ལེན་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་དང་སྐུ་ཚབ་དབར་འབེལ་བ་དམ་
ཟབ་ཡོང་བའི་ལས་གཞི་དེར་འཛིན་སོང་ནས་མུ་མཐུད་མཐུན་འགྱུར་དང་། ས་འཐུས་མེད་སར་ས་འཐུས་གསར་
འཛུགས་ཐུབ་ཆེད་འཛིན་སོང་ནས་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ། དེ་བཞིན་ཕོགས་བསོད་སྐབས་སོ་སོར་ཞིབ་འཇུག་ཚད་
ལྡན་གནང་བའི་ལས་དོན་སྙན་ཐོ་ཁག་ལ་མཇུག་སོང་ནན་པོ་བྱ་རྒྱུ།

༤།

རྒྱལ་སིའི་གོས་ཚོགས་ཁག་ལ་འབེལ་གཏུག་རྒྱུན་སོང་དང་། རྒྱལ་སིའི་གོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་
སོར་ཚོགས་ཆེན་སྡུད་སྐོང་ལ་མཐུན་འགྱུར།

༥།

གོས་ཚོགས་ནས་སྐབས་དུས་སོ་སོར་བོད་སིའི་ར་དོན་དང་། བོད་མིའི་བདེ་རར་སན་པའི་ལས་འགུལ་ཇི་སེལ་ལ་
མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ།

༦།

གོས་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་གོས་ཆོད་ཁག་ལག་བསྟར་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཀི་གནས་སྟངས་ཇི་

༧།

འཛིན་སོང་གི་ངོས་ནས་དུས་ཀི་དགོས་མཁོ་ལྟར་ཁིམས་སྒྲིག་བསར་བཅོས་ཁིམས་འཆར་དང་། ཁིམས་སྒྲིག་གི་

ཆགས་གོས་ཚོགས་ལ་སྙན་གསན་ཞུ་རྒྱུ།

འཆར་ཟིན་ཁག་གོས་ཚོགས་ལ་འབུལ་རྒྱུ།
༨།

ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལྟ་སོང་འོག་ཁིམས་དོན་ལས་ཁུངས་ཤིག་འཛུགས་ཆོག་པའི་ཆ་རེན་ཡོད་པ་དེ་ ༢༠༡༡

ལོར་ཆེས་མཐོའ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་འགན་དབང་ཁོངས་ནས་ཕར་བླངས་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ད་བར་ལོ་ངོ་ ༣༠
རིང་ལས་དོན་འགོ་འཛུགས་གནང་ཐུབ་མེད་པ་དེ་ཉིད་བསྐོ་ འཛུགས་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། འཛིན་སོང་གི་ངོས་
ནས་མཐུན་རེན་གང་ཡོང་སར་རྒྱུ།

༩།

སྐབས་གསར་པའི་བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་སི་སྙོམས་དང་བདེན་དང་། ནུས་པ་མཉམ་སྤུངས། གོམ་པ་མདུན་སོ་
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བཅས་བསྒྲགས་ཚིག་གསུམ་གཞིར་རར་བཞག་སྟེ་ལས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། འཛིན་སོང་གི་བྱེད་སོ་མཐའ་དག་
ཁིམས་སྒྲིག་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ནི་སི་སྙོམས་དང་བདེན་གི་སྙིང་དོན་ཡིན་པ་དང་། ནུས་པ་མཉམ་
སྤུངས་ཀིས་ཕོགས་ལྷུང་དང་སེར་འཁོན་སང་བྱར་བཞག་སྟེ། སི་དོན་ཐོག་རང་གཞན་རོགས་གསུམ་གཟོང་ཁ་

གཅིག་ཏུ་བསྒྲིལ་རྒྱུར་དམིགས་ཡོད་ཅིང་། གོམ་པ་མདུན་སོ་ནི་ཕིར་བཤིག་རྒྱག་ཐབས་མེད་པ་དང་། རང་སོར་
གནས་ས་མི་འགོ་སྟབས། བོད་མིའི་ར་དོན་དང་བདེན་དོན་ཐོག་རྒྱུན་མཐུད་ཡར་རྒྱས་ཀི་ཁ་ཕོགས་སྙེག་དགོས་

པའི་བསམ་འདུན་བསྟན་པ་ཞིག་ཡིན། བཀའ་ཤག་གི་ངོས་ནས་བསྒྲགས་ཚིག་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི ་
ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཡོད།
༡༠།

བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་རྒྱས་པ་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་རེས་མའི་ཐོག་འབུལ་གི་ཡིན ་པ་བཅས། བཀའ་
ཤག་ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་གྲུབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ལས་རིམ་དགུ་པ། དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་
གླེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པར་གཟིགས་རོགས་གནང་། གོས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་
རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས།

སི་འཐུས་ལྷ་རྒྱ་རི་རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཡིག་ཆ་ཨང། ༡༢
གཞུང་འབེལ་བགོ་གླེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར།
༄༅། །དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་གནང་བའི་ཐོག་བགོ་གླེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར་
དུ། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ལ།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡོང་ཕུར་པ་རོ་རེ་ལགས། ཕུར་པ་རོ་རེས་ལགས་མི་འདུག་གམ། ཡིག་ཆ་ཨང་། ༡༢
པ་དེ་རེད།
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སི་འཐུས་རྒྱལ་ལྡོང་ཕུར་པ་རོ་རེས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། ༼ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ་རེད།༽ ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༢ པ། གཞུང་འབེལ་བགོ་གླེང་དགོས་པའི་གོས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སོར་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་འདི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། དགག་བྱ་མེད་པར་སོང་ཙང་གཞུང་འབེལ་གོས་འཆར་འདི་ཚུད་པ་ཡིན།
འདིའི་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་གསུང་མཁན་ཡོད་ན་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་
ནམས་ལགས། སྐར་མ་ ༥ ཡོད།

སི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་འདི་དེ་རིང་གུས་པའི་བསམ་ཚུལ་དང་དེ་ རིང་འདིའི་ནང་
བསྣམས་བསད་པ་གཉིས་འགལ་བ་ལྟག་སོད་ཆགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གུས་པས་བསམས་ན་དེ་རིང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་
བཤད་འདིར་འབྱུང་འགྱུར་ལོ་ལྔའི་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་ཕོགས་དང་། དེ་བཞིན་༸སབས་མགོན་དོན་གི་བདག་པོའ་ི སྐུ་ཕྱྭ་
དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་དེ་རིང་འདིར་གསལ་བཤད་ཕེབས་ཀི་རེད་བསམ་པའི་རེ་བ་བཅངས་ཡོད། དེ་
དེ་ལྟར་བྱུང་མི་འདུག ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་རེས་མའི་སྐབས་སུ་ཆབ་སིད་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་གསལ་བཤད་
བྱེད་ཀི་ཡིན་གསུངས་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་དེ་དེ་བཞིན་དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡིན།
དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟའི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་༸སབས་མགོན་དོན་གི་བདག་པོས་བཀའ་སོབ་ཅིག་ལུང་འདེན་
གནང་འདུག དེའི་ལུང་འདེན་ནང་དུ་རྒྱུན་ལྡན་ང་རང་གིས་དོ་སྣང་བྱུང་བསད་པ་དང་། སི་ཚོགས་ད་ལམ་ནང་གི་བཤད་
བསད་པ་དེ་མངོན་སུམ་ར་འཕོད་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ག་རེ་བྱུང་སོང་ཞེ་ན། ཡིག་ཕེང་འདིའི་ནང་༸སབས་
མགོན་དོན་གི་བདག་པོའ་ི གསུང་འཕིན་གི་ལུང་འདེན་བྱས་པའི་ནང་དུ་ "ངོས་ནས་" ཞེས་ཚར་ལྔ་གསུང་གནང་འདུག དེ་
ཡིན་དུས་རྒྱུན་ལྡན་ནས་༸སབས་མགོན་དོན་གི་བདག་པོའ་ི བཀའ་སོབ་དང་ལམ་སྟོན་སོགས་ལ་ "ངོས་ནས་" ཞེས་གསུང་
གི་ཡོད་པར་ར་འཕོད་བྱུང་སོང་ཞེས་སིངས་ཆ་འདིའི་ཐོག་ནས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིག་ཕེང་ཐུང་ཐུང་འདིའི་ནང་དུ་ལྟ་ཡོང་
དུས་ "ངོས་རང་ཆུང་དུས་ནས་" ཞེས་པ་དང་། "ངོས་ནས་" ཞེས་ཚར་ལྔ་ཏག་ཏག་གསུང་གནང་འདུག དེ་ཡིན་དུས་
༸སབས་མགོན་དོན་གི་བདག་པོས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་ཚིག་ག་རེ་གསུང་གི་ཡོད་པ་ར་འཕོད་གསལ་པོ་བྱུང་སོང་ཞུ་འདོད་བྱུང་།
གཉིས་ནས་ཤོག་གངས་ ༢ པའི་འགོ་ནས་ "སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྟེང་ནས་གཤམ་དུ་"
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ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་བེད་སོད་བཏང་གནང་འདུག "སྟེང་ནས་གཤམ་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་མང་གཙོའི་ལམ་སོལ་ཡང་
དག་པ་" སྟེང་ནས་གཤམ་ཟེར་བ་དེ། ངས་ཚར་ ༣ ཙམ་བཀླགས་པ་ཡིན། གོ་བ་ཁོན་ནས་ལོན་གི་མི་འདུག "སྟེང་ནས་
གཤམ་" ཟེར་བ་དེ་གོ་བ་གང་འད་ཞིག་ལ་གོ་ཡི་ཡོད། དེའི་ཐད་ངེས་པར་དུ་དོ་བདག་གསལ་བཤད་བྱེད་མཁན་གིས་གསལ་
བཤད་ཅིག་གནང་རོགས་གིས། "སྟེང་ནས་གཤམ་" ཟེར་བའི་ཚིག་དེ་ག་པར་སྟེང་རེད། ག་པར་གཤམ་རེད། འོ་ན། གོང་དུ་
༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་གསུང་ལུང་འདེན་གནང་བ་དེ་སྟེང་རེད་དམ། ཡང་ན་དོ་བདག་གིས་གསལ་བཤད་བྱས་
པ་དེ་གཤམ་རེད་དམ། སོང་ཙང་སྟེང་དང་གཤམ་གཉིས་གང་ཡིན་མིན་མགོ་འཚོས་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་བཞིན་དེའི་འོག་ལ་ "ཁིམས་ཀིས་དབང་བསྒྱུར་ནི་ར་དོན་དེ་མངོན་འགྱུར་ཡོང་བའི་" ཟེར་འདུག སོང་ཙང་ད་ལྟའི་ཆར་
ཁིམས་ཀི་དབང་བསྒྱུར་ལྷག་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་གསལ་པོ་གསལ་རང་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཁིམས་
དང་དབང་བསྒྱུར་ཟེར་བ་དེ་ཤོག་གངས་དེ་ག་རང་ནང་ "སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་བཀའ་འཁོལ་མོས་མཐུན་མེད་པར་དཔལ་
འབྱོར་འགོ་གོན་དང་། གལ་ཆེའི་སིད་བྱུས་ཐག་གཅོད་མི་ཐུབ་པ། སིད་སོང་གིས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་
བྱས་པའི་ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་ལ་ཆོག་མཆན་མིང་རྟགས་འགོད་རྒྱུ་ལས་ཆོད་སོག་སྐུ་དབང་མེད་པ་བཅས་ལ་བརྟེན།"
ཞེས་འཁོད་འདུག སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཁིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་དེ་ཚོ་མེད་ན་བཀའ་ཤག་གི་འགོ་གོན་གཏོང་མི་ཆོག་པ་
འདིའ་ི ནང་དུ་འཁོད་འདུག ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་འདས་པའི་ཟླ་བ་བཞིའི་ནང་དུ་གོས་ཚོགས་ཡོད་མ་རེད། རྒྱུན་ལས་ཡོད་མ་རེད།
བཀའ་འཁོལ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་ཕོགས་བསོད་གང་སར་ཕེབས་པ་དེ། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་དུ་དོ་བདག་གིས་ཀང་གསལ་བཤད་
བྱས་འདུག ཁིམས་དང་མཐུན་པའང་གསུངས་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ཟླ་བ་ ༤ ནང་དུ་ཁིམས་འགལ་བྱས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་ལེན་
བྱེད་ཀི་ཡོད་དམ།
དེ་བཞིན་ཤོག་གངས་ ༣ པའི་ནང་དུ་ "དེ་བཞིན་ཆེས་མཐོའ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདི་ཡུལ་ཁིམས་" ཞེས་དངས་འདུག ཆེས་
མཐོའ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་གནད་དོན་ཐད་དངས་པ་དེ་འགིག་གི་འདུག་སྟེ། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པར་ག་རེ་བྱས་
ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང་འབེལ་ནས་འདིའི་ནང་དུ་སེབས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཡིན་ན་བཀའ་ཤག་དང་
འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་འཆད་དགོས་པ་རེད་མ་གཏོགས། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ག་རེ་བྱས་ནས་བཤད་པ་
རེད། རྒྱུན་ལྡན་ནས་ང་ཚོས་འདིའི་ནང་དུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང་འབེལ་བའི་གནད་དོན་གླེང་སོང་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་ཚོགས་
ཆུང་དགོས་པ་དང་། ཡང་ན་སི་མི་ནས་མ་གཏོགས་འདིའ་ི ནང་གླེང་སོང་བྱེད་མི་ཆོག་པ་ཧ་གོ་བཞིན་དུ་ག་རེ་བྱས་ནས་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་དང་འབེལ་བའི་གླེང་སོང་ཁུར་ཡོད་པ་ཡིན། གཅིག་དེ་ཡིན།
དེ་ག་རང་གི་སེ་ཚན་འདིའི་ནང་ "བཅའ་ཁིམས་འདི་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་གཏན་འབེབས་བྱེད་སྐབས།" བཅའ་ཁིམས་ཀི་
དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་དོ་བདག་གིས་ངོས་འཛིན་གནང་འདུག ད་ལྟ་ཟླ་བ་བཞིའི་ནང་རོག་ག་འདི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་འགལ་བ་ཡོད་
པ་དེར་དོ་བདག་གིས་ངོས་འཛིན་གནང་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་ལྷག་བསད་པ་དེའང་ངོས་འཛིན་
འདིའི་ནང་དུ་དངོས་ཤུགས་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་བིས་འདུག་ཅེས་གསལ་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ད་ལྟ་དེ་ག་རང་ནང་དུ་ "ལོ་ངོ་བཅུ་ཕག་གསུམ་རིང་ཉམས་ལེན་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་ཉམས་མོང་སི་དང་། སོས་སུ་ཉེ་ལམ་
བཅའ་ཁིམས་ཀི་དཀའ་རོག་འཕད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་བལྟས་ན།" བཅའ་ཁིམས་ལ་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་ངོས་འཛིན་གནང་
འདུག དེ་ག་ནང་བཞིན་ "དེ་བཞིན་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པས་དགོས་གལ་གཟིགས་ཚེ། " ཞེས་ལབ་འདུག ཚོགས་
ཆུང་འཛུགས་དགོས་རྒྱུ་དང་མང་པོ་ཞིག་བཤད་འདུག
དེར་དོན་ཚན་ ༡༠ ཞིག་དངས་འདུག དོན་ཚན་ ༡༠ ནས་ ༨ པ་ལ་མོས་མཐུན་མེད། "ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ཀི་ལྟ་སོང་
འོག་ཁིམས་དོན་ལས་ཁུངས་ཤིག་འཛུགས་ཆོག་པའི་ཆ་རེན་ཡོད་པ་དེ་ ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་ཆེས་མཐོའ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་
འགན་དབང་" ཟེར་བ་དེར་ངོས་ལེན་མེད། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་དན་པའི་བློ་ལ་འཆར་བ་ཡིན་ན། སྐབས་སུ་བབ་པ་
ལྟར་ཆ་ཤས་བླངས་ནས་བཤད་ཀི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ། བཀའ་ཤག་གསལ་བཤད་ཐོག་བགོ་གླེང་ཕེབས་བཞིན་པ་རེད། ཐོག་
མ་དེར་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་དེ་རིང་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་ ༡ པོའ་ི ཐོག་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་འདི་ཡིག་
ཐོག་ཏུ་གནང་བ་དེར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ར་བའི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་ལ་བཅའ་ཁིམས་
དོན་ཚན་བཞི་པ་དང་། དོན་ཚན་བཅོ་ལྔ་པ། དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པ་བཅས་ཀི་ནང་གསལ་ལྟར། བཀའ་ཤག་གི་འགན་འཁུར་
དང་ལན་འདེབས་བྱེད་ཕོགས། བོད་ཀི་ར་དོན་སྒྲུབ་ཕོགས་དེ་དག་སྐོར་ལ་བཀའ་མང་པོ་ཞིག་གནང་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་
དེ་དག་ཆ་ཚང་ལ་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བའི་ཐོག་ནས། དེ་རིང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་དེའི་ཐོག་དེ་ཙམ་ཞིག་ཞུ་
ཆོག་པ་གིས། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་དི་བ་ཟེར་ནའང་རེད། སི་ཡོངས་
ཐོག་ནས་གནས་ཚུལ་མཐོང་བསད་རྒྱུ་ཞིག་གི་ཐོག་ཞུ་དགོས་དན་སོང་། གང་ཡིན་ཞེ་ན། ད་ནང་བཀུར་འོས་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཡིན་ནའང་། འཛིན་སོང་དང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁིམས་སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་བའི་ཐོག་ནས་བཀའ་
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མོལ་འདི་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་གི་ཐོག་ནས་འཆད་ཐུབ་པ་དགོས་ཀི་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་དོན་ཚན་ ༩
པའི་ནང་དུ་ངས་དེ་ལས་འཕོས་པ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། དོན་ཚན་ ༩ པའི་ནང་དུ་རྣམ་པ་ཚོས་གཅིག་གཟིགས་དང་། ང་ཚོའི་
བོད་ལ་གཏམ་དཔེ་ཞིག་ཡོད་རེད། ར་བསད། ར་ཤ་བཟས། ར་ལྤགས་མགོ་ལ་གོན། ད་དུང་ར་མཐོང་མ་སོང་ཟེར་ནས་ཧམ་
པ་བཤད་པ་ནང་བཞིན་ཞིག་བིས་འདུག་སྙམ། བིས་པ་དེའང་ངས་ཁུངས་སེལ་བྱེད་ཡོང་། "འཛིན་སོང་གི་བྱེད་སོ་མཐའ་དག་
ཁིམས་སྒྲིག་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ནི་སི་སྙོམས་དང་བདེན་གི་སྙིང་དོན་ཡིན་པ་དང་།" གསུངས་འདུག དོན་དམ་
པའི་དེ་ལྟར་བྱེད་རོགས་བྱས་ན། དེར་མོས་མཐུན་དང་རྒྱབ་སོར་ཡང་ཡོད། ཡིན་ནའང་། འདས་པའི་ཟླ་བ་བཞིའི་ནང་དུ་
བཀུར་འོས་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོས་ཡིན་ནའང་ཕོགས་འགལ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་མེད་པའི་ཐོག་ནས་བཅའ་ཁིམས་སྲུང་སོབ་
བྱེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སྒྲིག་གཞི་སྲུང་སོབ་བྱེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སོང་གི་སྒྲིག་
གཞིའི་དོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་གསེས་ ༢ པར། "བཀའ་ཤག་གི་འགན་འཁུར་ནི་སིད་སོང་དང་། བཀའ་བློན་རྣམས་མཉམ་
འདུས་ཀི་འགན་འཁུར་ཡིན་པས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ར་བའི་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་དོན་གནད་རྣམས་སིད་
སོང་དང་བཀའ་བློན་རྣམས་སི་མོས་སམ་མང་མོས་ཀིས་གོས་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པ་ལས་སིད་སོང་ངམ་བཀའ་བློན་
བྱེ་བག་པ་ཞིག་གིས་ཐག་གཅོད་མི་ཆོག " ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། མི་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད་དུས་གནད་དོན་ཆུང་ངུ་
འགའ་ཤས་ལ་ཐག་གཅོད་ལོས་བྱེད། ཡིན་ནའང་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུར། བོད་རྒྱ་འབེལ་མོལ་ཚོགས་ཆུང་འདི་
ལོ་ངོ་ ༢༠ ལྷག་ཙམ་ཕིན་པ་དེ། མི་གཅིག་དབང་འཛིན་ལྟ་བུ་ཡར་བསེབས་པ་ནས་རང་ཉིད་ཀི་དགའ་ས་ཉེ་ས་མི་ ༤ བསྐོ་
གཞག་བྱས་པ་དེ་འཛིན་སོང་གི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ པ་དང་འགལ་གི་ཡོད་པ་རེད། འདི་ང་སེར་བྱེ་བག་པ་ཞིག་གིས་འཛིན་
སོང་དང་སིད་སོང་ལ་དགའ་མ་དགའ་ཡི་སྐད་ཆ་འཆད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ང་
ཚོས་ཁིམས་སྒྲིག་ལ་གང་འད་འགོ་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་ནང་སིད་བྱུས་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཟེར་ཡོད་པ་རེད། གཞན་དག་གཞིས་
ཆགས་ཁག་ལ་འཕོད་བསྟེན་དང་ལྟ་སོང་དེ་ཚོ་དག་བསད་ཡོད་པ་རེད། མི་ལོ་ ༢༠ ལྷག་ཅིག་ཆེད་འཛུགས་བྱས་པའི་གནད་
ཡོད་མི་སྣ་ ༡༦།༡༧ འདི་འཕལ་དུ་མི་གཅིག་གིས་དབང་ཆ་བེད་སོད་བཏང་ནས་ཕིར་འབུད་བཏང་ནས་རང་གི་དགའ་ས་ཉེ་
ས་མི་ ༤ བསྐོ་འཛུགས་བྱས་པ་དེར་བོད་རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གིས་ལྟ་བསད་ཡོད་རེད། ང་ཚོས་འགེབས་ས་ཡོད་མ་རེད། བཤད་པ་
དེ་ཚོ་ཡང་དངོས་ཡོད་རེད། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་འཛིན་སོང་སྒྲིག་གཞིའི་དོན་ཚན་ ༨ པའི་ནང་གསེས་ ༢ པ་དེ་རེད།
སིད་སོང་དང་བཀའ་བློན་བྱེ་བག་པས་ཐག་གཅོད་མི་ཆོག་ཟེར་བ་དེར་ཐག་གཅོད་བྱས། ཡང་དེ་རིང་འདིའི་ནང་ག་རེ་འཁོད་
ཡོད་རེད་ཅེ་ན། "བྱེད་སོ་མཐའ་དག་ཁིམས་སྒྲིག་གཞིར་བཟུང་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ནི་སི་སྙོམས་དང་བདེན་གི་སྙིང་དོན་ཡིན་པ་
དང་།" རང་ཉིད་ཀིས་ཟླ་བ་བཞིའི་རིང་སྒྲིག་གཞི་འདི་ར་ལང་ཆ་ལང་བྱས། སུས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་རེད། དེ་འདས་བྱེད་བསད་
པ་ཡིན་ན་མི་ལོ་ ༥ འདི་ར་དོན་འཐབ་རོད་ཀི་འོག་ལ་ང་ཚོ་ནང་ཁུལ་འཐབ་རོད་ཡོད་ཡོད་པ་ཆགས་ཀི་རེད། གང་ཡིན་ཞེ་ན།
ང་ནི་བཅའ་ཁིམས་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། ཁིམས་སྒྲིག་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་
སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུ་ངས་འགན་ཡིན་དན་གི་ཡོད། འདིའ་ི ཐོག་ནས་ངས་མཐའ་མ་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ན། ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད། སྤུན་
ཉེ་འབེལ། གོགས་པོ་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ཁ་གཏད་བཅག་རྒྱུ་འདི་དཀོན་མཆོག་དཔང་བཙུགས་ངའི་དམ་བཅའ་ཡིན། དེ་
བྱེད་དུས་འདི་ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་ཁིམས་མེད་པ་ཞིག་གི་སྐད་ཆ་རེད། སོ་སོས་འཛིན་སོང་གི་སྒྲིག་གཞི་དོན་ཚན་ ༨ པ་ལ་ཕར་
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འགལ། ཡང་དེ་རིང་འདིར་མང་ཚོགས་ལ་མགོ་སྐོར་གཏོང་ས་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་འདི་སུས་འཁུར་ཐུབ་ཀི་རེད། རྣམ་པ་ཚོས་
ཚོར་གི་རེད། ཨའོ། ད་དེ་འད་ལབ་ཀི་རེད། གཅིག་གཅིག་རེད། ལབ་རྒྱུ་འདི་སེར་དང་ཆོལ་ཁ་ཆོས་བརྒྱུད་ལ་འབེལ་བ་མེད་
པ་ཞིག་རེད། འཛིན་སོང་གི་སྒྲིག་གཞི་འདི་འཛིན་སོང་གི་དབུ་ལ་སོད་མཁན་གིས་བདག་པོ་རྒྱབ་དགོས་རེད་དམ་མ་རེད།
གལ་སིད་བརྒྱབ་མི་དགོས་ན་འགིག་གི་རེད། ང་ཚོས་སྤུངས་བསྒྲིགས་ནས་ར་ལང་ཆ་ལང་བྱ་རྒྱུ་རེད་དམ། ཚིག་དེ་ཚོ་ཕིར་
འཐེན་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། མང་ཚོགས་གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་སོ་པོ་རྨོ་མོ་དང་རྒས་གསོ་ཁང་ལ་སོད་མཁན་ཁག་ལ་མགོ་སྐོར་
གཏོང་ཐུབ་ཀི་རེད་དེ། དེང་རབས་ཀི་ཤེས་ཡོན་ཡོད་མཁན་གི་ཆོལ་གསུམ་ནང་གི་གཞོན་སེས་ཚོར་མགོ་སྐོར་གཏོང་ཐུབ་ཀི་
མ་རེད། རང་ཉིད་ཀིས་མདུན་ལ་མིའི་རྣམ་པ་བསྟན། རྒྱབ་ལ་འདེ་ཡི་རྣམ་པ་བསྟན་བསད་པ་ཡིན་ན། འདི་ཕིར་འཐེན་མ་བྱས་
བར་དུ་ལོ་ ༥ རིང་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དགག་པ་ག་རེ་རྒྱབ་དགོས་ནའང་བརྒྱབ་ཀི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
འདི་ཡན་ཆད་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཀི་ཐོག་བགོ་གླེང་གྲུབ་པ་ཡིན། དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཅུ་པའི་ཐོག་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན།
ལས་རིམ་བཅུ་པ། ཁིམས་བཟོའ་ི ལས་དོན། བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ། ཀ༽ བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས། ཡིག་
ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། ཁིམས་འཆར་འདོན་མཁན་སི་འཐུས་ཆོས་གགས་རྒྱ་མཚོ་ལགས།

སི་འཐུས་ཆོས་གགས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག

ཡིག་ཆ་ཨང་། ༡༣
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཁིམས་འཆར།
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའ་ི བཅའ་ཁིམས།
དོན་ཚན།
རེ་གསུམ་
པ།

ཚིག་བརོད་རིང་པ།

བསར་བཅོས་ཚིག་བརོད།

ཆེས ་མཐོའ ་ི ཁིམ ས་ཞིབ ་ཁང་གི་ཁིམ ས་ ཆེས ་མཐོའ ་ི ཁིམ ས་ཞིབ ་ཁང་གི་ཁིམ ས་
ཞིབ་པ།

ཞིབ་པ།

ནང་གསེས། ག ཁིམ ས་ཁང་ཞིག ་ནང་ལོ་ ལྔའི་ རིང ་མུ་ ག ཁིམ ས་ཁང་ཞིག ་ནང་ལོ་ ལྔའི་ རིང ་མུ་
༢
མཐུད་ཁིམ ས་དཔོན ་གི་ ལས་འཁུར་
མཐུད་ཁིམ ས་དཔོན ་གི་ ལས་འཁུར་
བྱས་མོང་བའམ། ཡང་ན་ཉུང་མཐར་ལོ་

བྱས་མོང་བའམ། ཡང་ན་ཉུང་མཐར་ལོ་

བཅུའི་རིང་ཁིམས་རོད་མཁས་པའི་གས་

བཅུའི་རིང་ཁིམས་རོད་མཁས་པའི་གས་

སུ་ཚུད་པ་བཅས་ལ་མ་གཏོགས་འོས ་

སུ་ཚུད་པ་བཅས་ལ་མ་གཏོགས་འོས ་
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ཟུར་བརོད།

བབ་ཡོད ་པ་མ་ཡིན ། འོན ་ཀང་བཅའ་

བབ་ཡོད་པ་མ་ཡིན ། འོན ་ཀང་བཅའ་

ཁིམས་འདི་ཉིད་ལག་ལེན་འགོ་འཛུགས་

ཁིམས་འདི་ཉིད་ལག་ལེན་འགོ་འཛུགས་

བྱས་པ་ནས་བཟུང་ལོ་ སུམ་ཅུའི་ རིང ་

བྱས་པ་ནས་བཟུང་ལོ་བཞི་བཅུའི་ རིང་

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་

ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང༌། ཁིམས་ཞིབ་

པ་གཞན་གཉིས ་བཅས་བསྐོ་ གཞག་

པ་གཞན་གཉིས ་བཅས་བསྐོ་ གཞག་

དགོས ་རིག ས་ནང་གསེས ་འདིའི་ ཆ་

དགོས ་རིག ས་ནང་གསེས ་འདིའི་ ཆ་

རེན་ཁག་ལ་བསྟུན་གནང་མི་དགོས།

རེན་ཁག་ལ་བསྟུན་གནང་མི་དགོས།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཁིམས་སྒྲིག་བསར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་གངས་རི་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་གངས་རི་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཁིམས་འཆར་འདི་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཨ་ཀྲུག་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་ཚུད་
པར་དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དགག་བྱ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་བཅུ་
དྲུག་པས་བཞག་པའི་གོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དེ་ད་ལྟའི་ཆར་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེར་
བརྟེན་ཕིར་ལོག་པའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་དང་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་གཉིས་མཉམ་དུ་གནས་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་ར་བ་
ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རེད། དེ་མཉམ་དུ་གནས་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན་མང་གཙོའི་ཐོག་ནས་འགོ་སྟངས་འགིག་གི་ཡོད་མ་རེད།
ཁིམས་སྒྲིག་དགོངས་དོན་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་འགོ་སྟངས་འགིག་གི་ཡོད་མ་རེད། དེར་བརྟེན་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པའི་འགོ་
སྟངས་འདི་གཙང་མ་ཞིག་མ་ཆགས་ཀི་བར་དུ་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་འབེལ་བའི་ཁིམས་འཆར་ཡིན་ནའང་འད།
གོས་ཆོད་ཡིན་ནའང་འད། བཀའ་འཁོལ་ཡིན་ནའང་འད། ག་རེ་ཡིན་ནའང་འགོ་རྒྱུ་ལ་དགག་པ་བྱ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀི་
ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་མ་ཞུས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་མང་གཙོ་འདི་གཟི་བརིད་ཁོག་སྟོང་། ང་རང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཡིག་ཆ་དེ་
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གོས་ཚོགས་ཀིས་བདག་པོ་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། ངས་དེར་དགག་པ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཁིམས་འཆར་འདི་སེབ་སྟངས་འད་པོ་འདི་ཚོགས་གཙོས་དབུ་འབྱེད་ཀི་གཏམ་བཤད་ནང་རྣམ་པ་ཚོར་གསལ་པོ་བྱས་ནས་
ཞུས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
ངས་དགག་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ལགས་སོ། ཏོག་ཙམ་བཞུགས་རོགས། ར་བའི་ཁིམས་སྒྲིག་གཞིར་བཟུང་ཏག་ཏག་ཕིན་པ་ཡིན་ན། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་
ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒྲིག་གཞིའི་དོན་ཚན་ང་དགུ་པ། "ཁིམས་ཡིག་
འཆར་ཟིན་བཀག་འགོག ༡། ཁིམས་ཡིག་གམ་སྒྲིག་གཞིའི་འཆར་ཟིན་ཞིག་གོས་གཞིར་འཇུག་རྒྱུར་སི་འཐུས་སུ་རུང་ནས་
བཀག་འགོག་བྱ་རྒྱུའི་གོས་འཆར་བཏོན་པ་ཡིན་ན། ཚོགས་གཙོའི་བཀའ་འཁོལ་དང་སྦྲགས་དགག་བྱའི་གོས་འཆར་འདོན་
མཁན་དང་། ཁིམས་ཡིག་འཆར་ཟིན་འདོན་མི་སོ་སོས་དོན་གནད་སྐོར་གཏམ་བཤད་མདོར་བསྡུས་རེ་བྱས་རེས་བགོ་གླེང་མ་
དགོས་པར་འོས་བསྡུས་མང་མོས་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ།" འདི་འགོ་བཞིན་པ་རེད། གོང་དུ་དགག་བྱ་གནང་མཁན་གི་
གསལ་བཤད་སྙིང་བསྡུས་གནང་ཚར་བ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ཚོགས་གཙོས་དབུ་འབྱེད་ཀི་གཏམ་བཤད་ལའང་
ཞུས་ཡོད། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀི་གཞུང་འབེལ་གི་ཐོག་ནས་འཁུར་ཡོང་དུས། སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ནས་སྣོམ་མཁན་རྣམ་པ་
གཉིས་ཀིས་ཕག་རོང་གི་མི་འདུག དེར་བརྟེན་ཚོགས་གཙོས་དབུ་འབྱེད་ཀི་གཏམ་བཤད་ལ་ཞུས་ཡོད་པ་དེ་རེད། དེ་ནས་
བཟུང་སྟེ་ང་ཚོས་བགོ་གླེང་ཐོག་ཕེབས་ན་དང་པོ་ཡར་ཚུད་དང་མ་ཚུད་འོས་བསྡུ་བྱས་ནས་བགོ་གླེང་ཐོག་ཆ་ཤས་བཞེས་
གནང་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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དང་པོ་དེར་ཁིམས་འཆར་ཚུད་པ་ལ་དགག་བྱ་བྱུང་བ་ཡིན་པར་སོང་ཙང་། དགག་བྱ་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་
གནང་། དགག་བྱ་གནང་མཁན་གངས་ ༧ བྱུང་སོང་། ཚུད་པ་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང་རོགས་གནང་།
རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ ༡༩ བྱུང་སོང་། འདི་མང་མོས་ཀི་ཐོག་ནས་ཚུད་པ་ཡིན།
འདིའི་ནང་དུ་ "ལོ་སུམ་ཅུའི་རིང་" དང་ "ལོ་བཞི་བཅུའི་རིང་" ལ་མ་གཏོགས་གཞན་ཚིག་བརོད་ལ་འགྱུར་བ་ཡོད་མ་རེད།
དེ་ཡིན་དུས་སྔོན་མ་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཉེར་ལྔའི་སྐབས་སུ། དང་པོ་བཅའ་ཁིམས་བཟོ་བའི་སྐབས་སུ་ལོ་ ཉི་ཤུ་རེད་
འདུག བཅའ་ཁིམས་ཉེར་ལྔའི་སྐབས་སུ་ལོ་ ༡༠ ཞིག་སར་འདུག ལོ་སུམ་ཅུའི་རིང་ཟེར་བ་དེ་རེད། ད་ལྟ་གནས་སྟངས་དབང་
གི་ལོ་ ༡༠ ཞིག་སར་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ལོ་ཚད་འདི་མ་གཏོགས་ཚིག་བརོད་གཞན་ལ་འགྱུར་བ་ཡོད་མ་རེད། དེར་བརྟེན་
བརོད་པ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་མཉམ་དུ་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས།

སི་འཐུས་བསྟན་པ་ཡར་འཕེལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རིང་སྐབས་ ༡༧ པའི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དང་པོའ་ིཐོག་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་
ཤིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་བརྒྱུད་རིམ་འདི་ཁ་སང་རྒྱུན་ལས་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་རེད། དེ་རིང་ཚོགས་གཙོའི་དབུ་འབྱེད་ཀི་
གསུང་བཤད་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་རེད། གསལ་པོ་ཞེ་དག་ཅིག་གསུངས་ཚར་བ་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་
བསྣམ་ཕེབས་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་། བཀའ་ཤག་གི་གྲུབ་ཆ་ལོང་གི་མེད་པ་ཡིན་དུས་རྒྱུན་ལས་ལ་སྣོམ་རོགས་ཞེས་བྱུང་
སྟངས་དང་བྱུང་རིམ་དེ་འད་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཅིག་རེད།
འདིའི་ཐོག་སྐད་ཆ་མང་པོ་བཤད་རྒྱུ་ལྷག་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ད་ལྟའི་ཆར་ང་རང་ཚོའི་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་
གནས་བབ་འདི་གང་འད་ཆགས་ཡོད་མེད་འཛམ་བུ་གླིང་མི་མང་ཚང་མས་མཐོང་བསད་ཡོད་དུས། དེའི་ཐོག་ང་ཚོས་ཁིམས་
དང་སྒྲིག་གཞི་འཆད་ཡོང་དུས་ཏོག་ཙམ་ངོ་ཚ་སོད་མཁན་འད་པོ་ཞིག་འདུག ང་ཚོས་ཁིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཞེས་རིག་པོ་ག་
ཚོད་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་། མི་མང་ཉམ་ཆུང་དེ་ཚོ་ལ་རིག་པོ་བཤད་ས་ཞིག་དང་མི་མང་ཉམ་ཆུང་དེ་ཚོ་ལ་ཐུབ་ཚོད་གཏོང་ས་
འད་ཞིག དེ་མ་གཏོགས་ཁིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཞེས་ང་ཚོས་ད་ལྟ་བར་དུ་འགེལ་བཤད་ག་ཚོད་ཅིག་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ནའང་། ངོ་
མ་གནད་འགག་ལ་ཐུག་དུས་རྒྱབ་ར་ཡོད་མཁན། དཔུང་ཡོད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ནི་བཅའ་ཁིམས་ག་ཚོད་བསར་བཅོས་བྱས་པ་
ཡིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཐོང་བསད་ཡོད་རེད། སྒྲིག་གཞི་ག་ཚོད་བཟོ་བཅོས་བྱས་པ་ཡིན་
ནའང་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་གནས་བབ་འདི་འད་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།
སོང་ཙང་ད་ལྟ་ཡར་ཚུད་པར་རྒྱབ་སོར་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེའང་དེ་ག་རང་ཡིན། བཅའ་ཁིམས་འདི་གང་ལྟར་བསར་
བཅོས་བྱས་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་ཞིག་ངས་མཐོང་གི་མི་འདུག བཅའ་ཁིམས་འདི་བསར་བཅོས་བྱས་པ་
ཡིན་ནའང་རེད། མ་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་རང་སྣང་གང་ཤར་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ་ལ་ནི་སུ་གཅིག་གིས་ཁ་གཏད་
གཅོག་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག འདི་འཛམ་བུ་གླིང་ཚང་མར་ཡོངས་གགས་ཆགས་ཚར་བ་རེད། གཏམ་དཔེ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཆུ་གྲུང་
ཆེ་ན་ཉ་མི་འདུག ཟེར་བ་ལྟར། ང་ཚོས་ཞེ་དག་ཞིབ་ཚགས་པོ་བྱ་རྒྱུའི་གནས་བབ་ཅིག་ཆགས་མི་འདུག་བསམ་གི་འདུག དེ་
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ལས་སྦུག་སྦུག་བྱས་ནས་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ཟེར་བའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་གང་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ལྷིང་
འཇགས་ཤིག་ཡོང་གི་མེད་དམ་སྙམ། དེ་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་ཕི་ལ་ཕིན་ནས་ཁིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཐོག་བཤད་པ་ཡིན་ན་ངོ་
ཚ་རྒྱུ་རེད་འདུག མི་མང་དེ་ཚོས་ལབ་ཀི་རེད། ང་ཚོ་མི་ཉམ་ཆུང་དེ་ཚོ་ཐུབ་ཚོད་གཏོང་ས་རེད་མ་གཏོགས་ཁེད་ཚོས་སུ་
གཅིག་ལ་གླགས་འཁེལ་གི་མི་འདུག ད་ལྟ་ང་རང་ཚོས་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དང་ཁིམས་སྒྲིག་བསར་
བཅོས་བྱས་པ་དེ་དག་ཚང་མ་ད་ལྟའི་ཆར་རིས་མེད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། འདི་གཅིག་པུས་ཞེ་དག་ཅིག་ལམ་ཁ་གསལ་པོ་དོད་
འགོ་རྒྱུ་དང་། ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་དང་ས་གཞི་རྡུལ་དག ཆགས་འགོ་རྒྱུ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་པ་མཐོང་གི་མི་འདུག
དེར་བརྟེན་འདིའི་ཚིག་དོན་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འདོད་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད། མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་གོང་དུ་ཞུས་ཚར་བ་
ཡིན། ད་དུང་མུ་མཐུད་ནས་འཆད་དགོས་བྱུང་ན་རེ་རེ་བཞིན་བང་བསྒྲིགས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཆ་ཚང་ག་སྒྲིག་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་བརྒྱུད་རིམ་དང་གནས་སྟངས་ཚང་
མ་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ད་ལྟ་འགེལ་བཤད་སོན་དུས། དེ་རིང་གི་གནས་སྟངས་འདིའི་ཐོག་ལོ་
"སུམ་ཅུ་" འདི་ "བཞི་བཅུ་" ལ་བཟོ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད་གསུངས་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བརོད་པ་
དང་པོ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ་ཐད་ཀར་དི་བ་ཞིག་སེབ་ཀི་འདུག འདི་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་
རྒྱུན་ལས་ལ་རིས་སད་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་གོང་དུ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དེའི་ནང་དུ། ཤོག་གངས་ ༣ པའི་ནང་
དུ་ "བཅའ་ཁིམས་དང་འགལ་བའི་ཁིམས་སྒྲིག་དང་ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་གི་བཀའ་རིས་མེད་གཏོང་བའི་དབང་ཚད་ལྡན་
པའི་ར་ཁིམས་ཁིམས་ཁང་དང་།" དེའི་འོག་དེར་ "ལས་བྱེད་པའི་ཁེ་ཕན་རེས་འབེལ་གི་རོད་གླེང་ཐག་གཅོད་བྱེད་མཁན་
འཛིན་སོང་ཁིམས་ཁང་གི་འགན་དབང་ཡང་བསྐུར་ཡོད།" འདི་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་ཡོད་པ་དེ་རེད། ད་ལྟ་
བར་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་རེ་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ ༢ པའི་༼ག་པ།༽ནང་ཡོད་པ་དེ་ "ཁིམས་
ཁང་ཞིག་ནང་ལོ་ལྔའི་རིང་མུ་མཐུད་ཁིམས་དཔོན་ལས་འཁུར་བྱས་མོང་བའམ།" ཟེར་དུས། འདིའི་ཁིམས་ཁང་དེ་ང་ཚོས་
ནམ་རྒྱུན་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་མ་གཏོགས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བ་དེར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད་དེ། དེ་རིང་འཛིན་
སོང་གིས་ཁིམས་ཁང་ཞེས་ཐེངས་གཉིས་བིས་པ་དེས་ང་རང་ཚོའི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་ཚོའང་ཁིམས་ཁང་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་
ཀི་ཡོད་དམ་ཟེར་བ་འདི་རང་བཞིན་གིས་དེ་དང་བཏགས་ནས་སེབ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག
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གཉིས་པ་དེར་ད་ལྟའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཡིན་ཟེར་མཁན་དེ་ཚོར། ད་ལྟའི་གནས་བབ་ཏུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་
དོན་ཚན་རེ་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ ༢ པའི་༼ག་པ།༽ དེ་སུ་གཅིག་ལ་འོས་ཆོས་ཚང་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཚང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་
བླུག་གི་ཡོད་པ་རེད་དམ། དེའང་འདི་འདོད་བྱུང་སོང་། མ་འོངས་པར་ཁིམས་ཞིབ་པ་གསར་པ་བསྐོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ལོ་བཞི་བཅུ་
དེ་གསུང་གི་ཡོད་ན། སྔོན་མ་ང་ཚོ་འདིར་ལོ་ ༡༥ སྔོན་ལ་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་བྱེད་དུས་ཁིམས་ཀི་སོབ་སོང་ཆ་ཚང་
ཐོན་པ་ཞིག་ལ་ལོ་ཉི་ཤུ་ལ་བཟོ་དགོས་རེད་ཟེར་དུས། དེ་དུས་མི་རྒན་པ་དེ་ཚོས་ལོ་ ༢༠ བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡར་ལོ་ཆེ་
ཙམ་ཡོད་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་ཟེར་དུས། ང་ཚོས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལོ་ལྔ་བཅུ་རང་འཇགས་བཞག་ཡོད་རེད། དེ་ནས་ད་ལྟ་
བར་དུ་ལོ་ ༡༥ ཕིན་སོང་། དེ་དུས་ལོ་ ༤༠ ཟིན་མཁན་དེ་ཚོ་ད་ལྟ་ལོ་ ༥༥ ཆགས་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་གཙོ་བོ་
དེ་ག་རེ་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཅེ་ན། སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དིན་ལ་བརྟེན་ནས་དེང་སང་
འཛམ་བུ་གླིང་ལ་མཁས་དབང་དང་ག་རེ་ཡིན་ནའང་ལུང་པ་གང་ཡོད་དུས། དེ་ནས་ང་རང་ཚོ་ལ་མི་ལོ་ ༥༠ ལོན་པའི་ཁིམས་
ལུགས་མཁས་དབང་ཞིག་ཡོད་དགོས་ཀི་རེད། དེ་མེད་ན། ང་ཚོས་ནུས་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་ཐོན་པ་དང་གང་ཡང་འཇོན་མེད་
པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་ལོ་བཞི་བཅུ་དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་དགོས་མ་རེད།
ད་ལོ་བཅའ་ཁིམས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་གཅིག་དོན་ཡོང་དུས་ད་རྒྱའི་ནང་དུ་དོན་མཁན་ཚང་མ་བཅའ་ཁིམས་ལ་
མཁས་པ་རེད་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ལོ་ ༥༠ ལོན་མཁན་དང་ཁིམས་ཁང་ཞིག་ནང་དུ་ལོ་ ༥ ཡི་རིང་མུ་མཐུད་ཁིམས་
དཔོན་བྱས་མོང་བ། ཡང་ན། ཉུང་མཐར་ཁིམས་རོད་པ་ལ་མ་ཚུད་མཁན་ཡོད་ས་མ་རེད་བསམ་པའི་གདེང་སོབས་ཆེན་པོ་
སེབས་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་དགོས་ཀི་མི་འདུག ང་ཚོས་ལོ་ ༣༠ རིང་བཅའ་ཁིམས་ལ་ལག་ལེན་མ་བསྟར་ནས། མི་ལ་ལག་
ལེན་བསྟར་གི་མི་འདུག་ལབ། ང་རང་ཚོས་བིས་བཞག་པ་དེ་ལྟ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། དོན་དག་རོག་རོག་དེ་རེད། དེར་བིས་
བཞག་པ་དེ། ཡང་ཕར་འགང་ "འོན་ཀང་" བཅའ་ཁིམས་འདི་ཉིད་ལག་ལེན་བསྟར་བར་ལོ་ ༤༠ ཕིན་པ་རེད། ལོ་ ༤༠ ནང་
དུ་མི་ཚེ་རོགས་ནས་མི་མང་པོ་ཞིག་འཆི་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། མི་ཚེ་གཅིག་ཕིན་ཚར་བ་རེད། ཆ་སྙོམས་བྱས་ན། ང་ཚོ་རྒྱ་
ནག་གི་མི་རབས་དང་པོ། གཉིས་པ། གསུམ་པ། བཞི་པ་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ཚོ་ལོ་ ༣༠ དང་ལོ་ ༤༠ ཁད་པར་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་
དུས་མི་ཚེ་གཅིག་ནང་དུ་ད་དུང་ཡང་མེད་ན། མི་ཚེ་གཉིས་ལ་ཡོང་གི་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ལོ་བཞི་བཅུ་དགོས་ཀི་མ་རེད། ལོ་
༤༠ རིང་ལ་དགོས་ཀི་མ་རེད། གང་བིས་ཡོད་པ་དེར་འབད་བརོན་གནང་རོགས་གིས། འབད་བརོན་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་བྱས་
ན་འགིག་གི་མི་འདུག དང་པོ་འབད་བརོན་བྱས་ནས། དེ་ནས་རག་གི་མི་འདུག་ན་དེར་བསྟུན་པའི་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས། ང་
ཚོས་སི་ཁབ་རིས་ཞིབ་པའི་འོས་ཆོས་ལ་བཟོས་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་བཟོས་ནས་གང་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོས་
ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། སྔོན་མ་སི་ཁབ་རིས་ཞིབ་པའི་གནས་སྟངས་ལ་མང་པོ་ཞིག་བྱས་ནས་མཐར་ང་ཚོས་བཟོས་ཡོད་རེད།
མ་འོངས་པར་ལག་ལེན་ཏག་ཏག་ཅིག་བསྟར་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟོས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས། ཕར་རང་རང་འགང་
བསད་ན་ར་བ་ཉིད་ནས་འགིག་གི་མི་འདུག རྒས་འཁོགས་རང་རང་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བསད་ན། དུས་ནམ་ཡང་ངོས་ལེན་
མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།

སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཁིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་དེར་
དགག་བྱ་ཞུ་ཡི་ཡིན། དགག་བྱ་ཞུ་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེའང་། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་ང་ཚོས་འདི་ཆ་རེན་དེར་འགྱུར་བ་
གཏང་རྒྱུའི་རྒྱབ་ལོངས་ལའང་དོགས་པ་ཡོད། གོང་དུ་འགེལ་བཤད་སོན་མཁན་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་པ་དེ་དག་ལའང་མོས་
མཐུན་ཡོངས་སུ་བྱས་པ་དང་ང་རང་གི་ངོས་ནས་ཁ་སྣོན་བྱ་རྒྱུ་ལ། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ཀི་གནས་སྟངས་འདི་ལ་ཁིམས་ཞིབ་པ་
ཡིན་ཟེར་མཁན་གི་གནས་བབ་ཀི་ཐོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ གནས་བཞིན་དུ་དེ་མཉམ་དུ་འགོ་རྒྱུ་མེད་པ་ཞིག་ལ་ང་རང་གི་
ངོས་ནས་ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་བྱེད་ཀི་ཡོད། དེ་འད་ཡིན་དུས་མ་འོངས་པར་ཡིན་ནའང་། སིར་བཏང་གི་ར་བའི་སྔོན་རིས་
དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ངེས་ཅན་གི་རིགས་དེ་ཚོ་ལ་ར་བའི་གཅོག་འཕི་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་། ཁིམས་ཞིབ་པ་མིན་
པ་ཞིག་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་རང་གི་མིང་ཞིག་ཁེར་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན། མུ་མཐུད་ནས་ང་ཚོས་ཕི་ཟླ་ ༣ པའི་སྔོན་རིས་དང་
བཅས་པ་ལ་དགག་བྱ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བརྒྱབ་ནས་འགོ་ཡི་ཡིན། བྱས་ཙང་ད་ལྟའི་འདི་ཚོའང་འདིའི་གནས་བབ། ཡང་ན།
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་གཙང་མ་བཟོས། ཡང་ན་ཁིམས་ཞིབ་པའི་མིང་འཁེར་མཁན་དག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་ཕི་ལ་མ་ཐོན་
པའི་བར་དུ་ཁིམས་ཞིབ་པ་དང་འབེལ་བའི་ཁིམས་སྒྲིག་བསར་བཅོས་ག་རེ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དགག་པ་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སི་འཐུས་སོབ་དཔོན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གཞུང་འབེལ་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་དེར་རྒྱབ་སོར་ར་བ་ཉིད་
ནས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱབ་སོར་ཞུ་མི་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ། དོན་དག་མང་པོ་གང་ཡང་མེད། ང་
ཚོས་ལོ་སུམ་ཅུ་ནས་བཞི་བཅུ་ཕར་འགང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་ཚོ་ལ་དེ་འད་བའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཞིག་རག་གི་
ཡོད་མེད་ད་དུང་ཡང་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། ད་དུང་སྡུག་ཏུ་ཕིན་ན་མ་གཏོགས་ཡག་ཏུ་འགོ་རྒྱུའི་རེ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་
རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། མི་འབོར་ཉུང་དུ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཕྲུ་གུ་སེས་རྒྱུ་ཉུང་དུ་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་
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གཞོན་སེས་དེ་འད་ཡོང་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཆེ་བ་མ་གཏོགས་ཆུང་བ་ཆགས་རྒྱུའི་རེ་བ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་
ཚོར་རྒྱབ་སོར་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུ་ཐུབ་ས་མི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ད་ལོའ་ིལོ་འདིར་དཀའ་ལས་ཆེ་ཤོས་ཤིག རོག་འཛིང་ཆེ་ཤོས་
ཤིག ཁིམས་ཞིབ་པ་དང་ཁིམས་ཟེར་བ་དེ་གོ་ཡོང་དུས་ཞེ་མེར་ལང་དགོས་པའི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་དེ་ཁིམས་ཞིབ་པ་དེ་ཚོ་
ནས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་དང་པོ་དེར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དེ་ཁ་ཤས་ཀིས་ནུས་མེད་བཟོ་དགོས་
རེད་ཟེར་གི་འདུག ནུས་མེད་བཟོ་དགོས་ནའང་འད། ནུས་པ་ཡོད་པ་བཟོ་དགོས་ནའང་འད། གང་ལྟར་ར་བ་འདིའི་ནང་ནས་
དཀར་པོ་དང་ནག་པོ་དབྱེ་བ་མ་ཕེས་ཀི་བར་དུ། འདིའི་གནད་དོན་དེ་ཤེས་ཐུབ་རྒྱུ་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད། འདིར་ར་བ་ཉིད་ནས་
མོས་མཐུན་ཞུ་ཐུབ་ས་མ་རེད། སིར་བཏང་ང་མཁས་པ་གང་ཡང་མ་རེད་དེ། ནམ་རྒྱུན་ནས་སོ་སོར་ཚོར་བ་གང་ཡོད་པ་དེ་
ཞུ་ཡོང་དུས། བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་གི་ཁིམས་སྒྲིག་གཞི་དེ་མི་ཉམ་ཆུང་དེ་ཚོར་ཐུབ་ཚོད་གཏོང་ས་དང་། ཉམ་ཆུང་ལ་
གཉའ་གནོན་སོད་ས་འད་བོ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། དངོས་གནས་དང་གནས་ཀི་ཁིམས་ལག་བསྟར་བྱས་ནས་མཐོ་དམན་
བར་གསུམ་ལ་འགོ་ས་ཡོད་པ་ཞིག་དང་། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་ཁིམས་དེ་དང་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དེར་ནམ་རྒྱུན་ནས་ཚོར་སྣང་
གསལ་པོ་དེ་འད་ཞིག་མེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཁིམས་སྒྲིག་གཞི་ག་ཚོད་ཅིག་བཟོ་བཅོས་བྱས་པ་ཡིན་
ནའང་ནུས་པ་ལྡན་པ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་མ་རེད། འདི་བཤད་ཤེས་མཁན་ཞིག་གིས་བཤད། འགེལ་བཤད་སོན་
མཁན་ཞིག་གིས་བསོན། འཐེན་མཁན་ཞིག་གིས་འཐེན། རྒྱབ་སོར་དཔུང་གཉེན་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། ཁིམས་སྒྲིག་གཞི་
དེ་ཚོའི་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ག་རེ་བསམས་པ་ལྟར་འགོ་ཆོག་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བྱས་
ཙང་སྒྲིག་གཞི་བསར་བཅོས་འདིའི་ཐོག་ར་བ་ཉིད་ནས་མོས་མཐུན་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག དེ་ནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་ནུས་
མེད་མ་ཆགས་བར་དུ་ཁིམས་ཞིབ་པ་དང་ཁིམས་ཁང་ཐོག་ནས་ཡོང་རྒྱུ་བསད་པའི་ལས་དོན་མཐའ་དག་ལ་མཐའ་གཅིག་དུ་
དགག་པ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲོང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲོང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཁིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པར་
དགག་པ་ཡོད། ར་བའི་ད་ལྟ་འདིའི་ནང་ལོ་གངས་དེའང་ཡར་སར་འདུག དེར་ང་རང་གི་ལྟ་ཚུལ་བྱས་པ་ཡིན་ན། ལོ་གངས་དེ་
ཡར་སར་རྒྱུ་མི་འདུག མར་གཅོག་དགོས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གང་ལགས་ཞུས་ན། དེང་སང་ལོ་ཆེ་བ་ལས་ཆུང་བ་གཞོན་
སེས་ཤེས་ཡོན་ཅན་དང་། དེང་རབས་སི་ཚོགས་གང་ས་ཅི་ཐད་ཀི་ཐོག་ནས་མཐོ་སོབ་ཁག་ནས་རབ་འབྱམས་པ་མང་པོ་ཞིག་
50

ཐོན་ཡོང་དུས་ལོ་གངས་ཡར་སར་བ་ལས་མར་བཅག་ན་ཡག་གི་འདུག དེ་འད་ཞིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་
ནས་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་ཚར་སོང་། དེ་ལ་བསར་ཟློས་བྱེད་དགོས་པ་གང་ཡང་མི་འདུག
ཡིན་ནའང་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་ཞེས་པའི་དཔེ་ལྟར་ཚིག་ལྷག་འགའ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ར་བའི་ད་ལྟའི་ཆར་ཁིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཞེས་འཆད་ཡོང་དུས་སོ་སོ་ཡིན་ནའང་འདིའི་ཐོག་སོབས་པ་དང་སེམས་ཤུགས་
གང་ཡང་མེད། བྱ་སྔོན་མ་ཤི་བའི་རོ། རེས་མ་ཤི་རྒྱུའི་གཟུགས། ནང་བཞིན་ཆགས་བསད་པ་སོང་ཙང་། ང་ཚོ་ད་ལྟའི་ཆར་
གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་ཞུས་ན། ད་ལྟ་གོང་དུ་གསུངས་ཚར་སོང་། ད་ག་རང་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་ལྟར་
རེད། ག་མ་ཉམས་པ་གྲུ་མ་ཞིག་པ། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ལྷག་བསད་ཡོད་རེད། གནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་
དུས་དེ་དང་གོས་ཚོགས་ཀི་མར་གནས་དབྱུང་བཏང་བཞག་པའམ་ཕིར་འབུད་གཏོང་བཞིན་པའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཡིན་ཟེར་
མཁན་རྣམ་པ་ཡར་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། གང་ལྟར་འདི་གཉིས་ཀར་དུས་གཅིག་ལ་གཞི་གཅིག་གི་ ཐོག་གནས་ཐུབ་རྒྱུའི་
བརྒྱུད་ལམ་གང་ཞིག་མེད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཧ་གོ་ཡི་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་གཉིས་ཡང་ན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་གཙང་མ་
བཟོ་དགོས་ནའང་རེད། རིས་མེད་གཏོང་དགོས་ནའང་རེད། འདེིའི་ཐོག་འགོ་དགོས་པ་རེད། ཡང་ན་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཡིན་ཟེར་
མཁན་རྣམ་པ་གསུམ་དེ་མར་ཕེབས་དགོས་ཀི་རེད། དེ་གཉིས་ཀ་གནས་རྒྱུའི་བརྒྱུད་ལམ་གང་ཡང་མེད་དུས་འདིའི་ ཐོག་ང་
ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག དེ་གཅིག་ཞུ་འདོད་བྱུང་སོང་།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲོང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཕེབས་ནས་བཀའ་མོལ་ཐོག་མ་གསུངས་
པ་ཡིན་ཙང་། ཚང་མས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་། སི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿ བག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

སི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿ་བག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཚོག ད་ལྟ་ཆ་ཤས་མ་བླངས་གོང་དུ་ཁ་པར་དེ་ཡག་པོ་བཟོ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གློག་རས་
རོགས་ཡིན་ནའང་ག་རེ་ཡིན་ནའང་བེད་སོད་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པར་དགག་པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྒྱག་གི་ཡོད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་
ནང་དུ་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་ཙམ་མ་ཟད། ཁ་སང་རྒྱུན་ལས་ནང་དུའང་ཐོག་མ་དགག་པ་རྒྱག་མཁན་གི་གས་ཤིག་ཡིན། ཕི་
གསལ་ནང་གསལ་བཟོ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན་དུས་དེར་དགག་པ་གཙང་མ་གཙང་རང་རྒྱག་གི་ཡོད། དེར་ངོས་ལེན་
ར་བ་ཉིད་ནས་མེད། ངོས་ལེན་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ། བཀུར་འོས་ཁག་ཅིག་གིས་གསུངས་ཚར་བ་ཡིན་དུས་ངས་བསར་
ཟློས་གང་ཡང་བྱེད་ཀི་མིན། གང་ལྟར་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ ལྷག་བསད་ཡོད་རེད། གོས་ཚོགས་
ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དེའང་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀིས་ཚད་མཐོ་པོའ་ི རྒྱབ་སོར་རག་བསད་པ་ཞིག་
51

རེད་མ་གཏོགས། གང་ཟག་སེར་ཞིག་དང་ཆོལ་ཁ་རེ་ཟུང་གིས་རྒྱབ་སོར་བྱས་པ་ཞིག་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟའི་
ཁིམས་ཞིབ་པ་རྫུན་མ་དེ་ཚོས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་མ་ཐོན་གི་བར་དུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང་འབེལ་བའི་བཅའ་ཁིམས་འདི་
གཙོས་པའི་བྱེད་སོ་ཁག་ག་རེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། ཡོངས་སུ་རོགས་པར་དགག་བྱ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོད། དེ་གཅིག་ཡིན།
གཉིས་པ་དེར་ལོ་ཚད་སར་བ་ལ་དགག་བྱ་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་སོང་། ལོ་བཞི་བཅུའི་རིང་བཙན་
བྱོལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁིམས་རོད་པ་མེད་ཟེར་བ་དེ་གང་འད་ཞིག་གནས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེང་སང་ད་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་
ནས་རྒྱལ་སིའི་ཁིམས་ཤེས་ཀི་ཡོད། རྒྱ་གར་གི་ར་ཁིམས་ཤེས་ཀི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཁ་སང་ཟླ་བ་བཞིའི་ནང་དུ་ཐོན་སོང་བ། ད་
ལམ་ལ་ཐད་གཏོང་བྱས་ནས་ག་ཚོད་ཐོན་སོང་། དེ་ཚོ་འོས་བབ་མེད་ན་ག་རེ་རེད། དེའང་ད་ལྟ་དར་ནག་ཚོགས་པའི་རིགས་
མང་པོ་ཞིག་ཐོན་སོང་། བཅའ་ཁིམས་ཞེ་དག་མཁེན་གི་ཡོད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དེ་ཚོ་ནོར་འདུག ལྷག་པར་
དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ ༤༥ ཁིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཤེས་ཀི་མི་འདུག་ཟེར་ནས་ཞྭ་མོ་ནག་པོ་གཡོགས་སོང་བ། དེ་འད་
གཡོག་མཁན་རིགས་དེས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་འོས་བབ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཀའ་ཤག་གིས་ག་པར་ཐུག་ཡོད་རེད། དེར་མ་
གཟིགས་པ་རེད་དམ། མ་མཐོང་བ་རེད་དམ། དེ་བསྐོས་པར་འོས་བབ་མེད་པ་ཞིག་རེད་དམ། ག་རེ་རེད། ད་དུང་འདིའི་ནང་དུ་
ཐོན་པ་དེར་རྒྱབ་སོར་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད།
དེ་དང་མཉམ་དུ་སར་ཡང་ཞུ་རྒྱུར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ལོ་དུས་རྒྱས་བཅད་གང་འད་ཞིག་ཡིན་
ནའང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང་འབེལ་བའི་ཡིག་འབྲུ་ན་གཅིག་ཀང་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་སེབས་ན་དང་པོའ་ིགས་སུ་
ལངས་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་ཀི་ཡིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་དང་
འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་དགག་བྱ་ཞུ་ཡི་ཡོད། སྔོན་མ་ཡར་ཚུད་པའི་སྐབས་སུ་དགག་བྱ་མ་ཞུས་པ་དེ། ང་ཚོ་ཕི་ལ་བསད་ནས་
ཟླ་བ་བཞིའི་རིང་ཁིམས་ལུགས་མཁས་པ་དང་། ཁིམས་སྲུང་སོབ་བྱེད་མཁན་ཡིན་ཞེས་ཕོགས་གང་ཐད་ནས་བཤད་བསད་
ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་བྱེད་དུས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཁུངས་ལུང་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་བགོ་གླེང་ལྷུག་པོ་ཞིག་འགོ་ཐུབ་ན་བསམ་པའི་
ཐོག་ནས་ཐོག་མ་དགག་པ་མ་བརྒྱབ་པ་དེ་ཡིན།
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ད་ལྟའི་ཆར་ང་རང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཐོག་ནས་དགག་པ་ཞུ་དགོས་པ་དེ། བགོ་གླེང་གི་ཆ་ཤས་ཀི་ཐོག་ནས་དགག་པ་ཡིན། གང་
ཡིན་ཞེ་ན། ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་འཁུར་རྒྱུའི་འོས་བབ་ཅིག་ལ་གང་ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུག
གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཟླ་བ་བཞིའི་རིང་དོ་ཕོག་ཕིན་པ་དེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཐུག་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ད་ལྟ་
གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ར་བ་ལ་བསེབས་པ་རེད། ཁ་སང་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་
མཆོག་གི་བཀའ་སོབ་དམ་པ་དེའི་ནང་དུ་ཁིམས་དང་མཐུན་པ་དེ། ང་ཚོས་གོས་བསྡུར་གི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་ཕིན་པའི་
གནས་སྟངས་དེ་བཅའ་ཁིམས་ཀི་དགོངས་དོན་ཡིན་པ་འདི་གསལ་བཤད་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་རེད། ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་སེབ་
དུས་མི་ ༤༥ དེས་རང་ཚུར་བཞག གཞན་ཕར་བཞག་ནས། ཕི་ལ་བགོ་གླེང་མ་ཡིན་པར་འདིར་རྣམ་དཔོད་བཏོན་ནས།
ཚིག་ལ་གོ་བ་སར་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་སར་ནས་ང་ཚོས་བརར་ཤ་བྱས་ན། འབབ་ས་ཞིག་ལ་འབབ་ཀི་རེད། ང་ཚོས་འདི་སྲུང་
དགོས་ཀི་རེད་དན་གི་འདུག ཕི་རུ་མཁས་པ་དོན། འདིར་སེབ་དུས་ཁ་མ་གགས་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན། ཕན་ཐོགས་ཡོད་མ་
རེད་དན་གི་འདུག དེར་བརྟེན་ངའི་མཐའ་མའི་བསོམས་འདི། ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ལ་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་དབྱེ་མེད་
ཀི་ཐོག་ནས། ཚད་མཐོ་བོའ་ི ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་ ༣༩ བཞག་པ་དེ། གནས་སྟངས་དེའི་རེས་ལ་ད་ལྟ་གནས་དབྱུང་བཏང་ཟིན་
པའི་མི་སྣ་གསུམ་པོ་དེ་ཡར་བསེབ་རྒྱུ་དེ། དེ་རིང་གི་བཅའ་ཁིམས་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ལོ་བཞི་
བཅུ་འཐེན་དགོས་རེད་ཟེར་དུས། ང་ནི་ཞེ་མེར་ལང་གི་འདུག ག་རེ་བྱས་ནས་ཞུས་ན། ད་ལྟ་བར་དུ་གོས་ཆོད་ ༣༩ པ་དང་
འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་རོག་ག་སོང་མཁན་གི་གཏེ་པོ་དེ་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གི་མི་རབས་གཞོན་པ་ཚོ་མ་རེད། མི་རབས་རྒན་པ་ཚོ།
བཀའ་ཟུར་སེ་ཚན། གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་ཚོའི་སེ་ཚན་ཁག་ཅིག་རེད། དེ་ཚོའི་རིགས་ཀིས་ས་འོག་དར་ཐག་འཐེན་པའི་ཉེར་
ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་མཐའ་མར་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཛད་དཀའ་བཟོས་པ་དེ། དེ་ཚོའི་གས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་ཆེས་
མཐོའ་ིཁིམས་ཞིབ་ཁང་དེ་འདས་ཟིན་པའམ་ཕིན་ཚར་བའི་གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་དེ་ཚོ་རྒས་གསོ་ཁང་ལྟ་བུ་ངས་བཟོ་འདོད་མི་
འདུག མི་རབས་གཞོན་པ་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་ལོ་མར་བཅག་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་རེད། ཐབས་ལམ་གང་འད་ཞིག་བཏོན་ནས་
མི་རབས་གཞོན་པ་རྣམས་ལ་གོ་སྐབས་སོད་དགོས་ཀི་འདུག་མ་གཏོགས། ཁ་སང་ནས་བཟུང་སྟེ་བཀའ་ཟུར་ཁག་ཅིག་དང་
གཞུང་ཞབས་ཟུར་པ་ཁག་ཅིག་གི་བྱེད་སྟངས་ལ་བསྟས་ན། མ་འོངས་པར་ཟུར་པ་བསེབ་ཡོང་མཁན་དེ་ཚོའང་དེ་ཚོའི་ལམ་
སྟོན་འོག་ལ་ཕིན་ན། བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་རེ་བ་བྱེད་ས་མི་འདུག་བསམས་ནས་སེམས་པ་སྟོང་པ་ཞིག་བྱས་ནས་
བསད་ཡོད། དེར་བརྟེན་ལོ་ན་མཐོ་བར་སར་བ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་དང་། མ་འོངས་པར་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་ཁག་ཅིག་
གིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེས་མཐོའ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས། དཔུང་སྒྲིག་གི་ཐོག་
ནས་ཡར་བསེབས་པ་དང་གཅིག ཁིམས་ལ་འགེལ་ལོག་བརྒྱབ་ནས་ཡར་བསེབ་རྒྱུའི་གནད་དོན་དེ་དག དེ་ཚོ་གསུམ་མར་
མ་དོན་གི་བར་དུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་ཞུ་ཡི་ ཡིན། ངོ་རྒོལ་ཞུ་དགོས་པར་རྒྱུ་མཚན་ཡོད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་
ཁིམས་ལེའུ་ ༡༡ དང་དོན་ཚན་ ༨༥ མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ངས་འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེར་བཅའ་ཁིམས་ལ་
མཁས་པ་རེད་ཟེར་ནས་སྐད་གཏོང་དགོས་པ་ཡོད་མ་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དེ་སྙན་ངག་མ་རེད། མཚན་
ཉིད་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་བྱས་ན། དངོས་བསྟན་དང་ཤུགས་བསྟན་ཡོད་མ་རེད། རེད་དང་མ་རེད་ཟེར་བ་རང་རང་རེད།
དེ་མ་གོ་མཁན་ཡོད་མ་རེད། ཐོག་མར་སོ་སོའང་དེའི་གས་སུ་ཡོད། དེ་བྱེད་དུས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་མཁས་
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དབང་དང་མཁས་པ་ཡིན་ཟེར་མཁན་དེར་ཡིད་ཆེས་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་མེད་པ་དེ་གནས་བབ་དེར་བརྟེན་ནས་ཐུག་ཡོད། མ་
འོངས་པར་ལོ་ན་མཐོ་རུ་གཏང་རྒྱུ་དང་གཅིག ད་ལྟའི་རོག་ག་དེ་གཙང་སེལ་མ་འགོ་བར་དུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང་འབེལ་བའི་
བཀའ་མོལ་ག་རེ་བསེབས་པ་ཡིན་ན། ལག་པ་གནམ་ལ་བརང་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས།

སི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཁིམས་འཆར་གི་
བརོད་པ་དང་པོ་དང་བརོད་པ་གཉིས་པའི་ཐོག་ཕེབས་བཞིན་པ་རེད། ད་ལྟ་ཚིག་བརོད་གསར་པའི་ནང་དུ་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞེས་
སར་གནང་ཡོད་པ་རེད། བྱས་ཙང་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་རེ་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ ༢ པའི་ནང་དུ། ཆེས་མཐོའ་ི ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་བཅས་ནི། ཀ བོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ་དང་། ཁ རང་ལོ་
ལྔ་བཅུ་ཧིལ་པོ་ལོན་པ་ཡན། ག ཁིམས་ཁང་ཞིག་ནང་ལོ་ལྔའི་རིང་མུ་མཐུད་ཁིམས་དཔོན་གི་ལས་འཁུར་བྱས་མོང་བ། དེ་
འདའི་ཆ་རེན་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་གང་ཟག་གི་ཐོག་ནས་དང་། སོབ་སོང་གི་ཐོག་ནས་ཆ་རེན་ཡོད་པ་ཡིན་
ནའང་། ལོ་ཚད་ཀི་ཐོག་ནས་མ་ལོན་པ། ཁ་ཤས་ལོ་ཚད་ལོན་གི་ཡོད་ནའང་ཕག་འཁེར་མེད་པ། དེ་འདའི་གནས་སྟངས་ཀི་
འོག་ནས་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕད་ཀི་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་བཙན་བྱོལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ། ཚང་མས་
མཁེན་གསལ་རེད། ཨེམ་ཆི་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཨེམ་ཆི་ཚོ་ཕེབས་རོགས་ཟེར་དུས་ཕེབས་མཁན་ཡོད་མ་རེད། དེ་བཞིན་
ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁིམས་ཁང་ཞིག་ནང་ལོ་ལྔའི་རིང་མུ་མཐུད་ཁིམས་དཔོན་གི་ལས་འཁུར་བྱས་མོང་བ་ཡོད་རེད་
དམ་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོས་ཚང་མར་གཟིགས་དགོས་རེད། བྱས་ཙང་ཁ་ཤས་ལ་ལག་འཁེར་ཡོད་ནའང་། ལོའ་ི མ་འདངས་པ།
ཁ་ཤས་ལོའ་ི མ་ལོན་པ་ཡིན་ནའང་། ལག་འཁེར་མ་འདངས་བའི་དཀའ་ངལ་ཐོག་ནས་ཡོང ་གི་ཡོད་དུས། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ལོ་
སུམ་ཅུ་དེ་ལོ་བཞི་བཅུ་ལ་མ་སར་བ་ཡིན་ན། བཅའ་ཁིམས་དང་ཏག་ཏག་སོད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁིམས་ལུགས་དང་ཏག་
ཏག་སོད་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ལོ་སུམ་ཅུ་ནས་བཞི་བཅུ་ཡར་སར་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་གཞན་དག་གང་ཡང་མ་
རེད། གཅིག་དེ་རེད།
གཉིད་པ་དེར་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུང་གི་འདུག གོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དེ་ཞེ་དག་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་ཅེས་
གསུངས་སོང་། གོས་ཆོད་དེ་སི་འཐུས་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་ཕིན་པ་རེད། ར་འབོར་ནས་ ༣༡ གི་ཐོག་
ནས་ཕིན་པ་རེད། བྱས་ཙང་གོས་ཆོད་འདི་ར་འབོར་ནས་ ༣༡ གི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད་ནའང་རེད། སི་འཐུས་ ༤༥ སི་
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མོས་ཀི་ཐོག་ནས་འགོ་ཡི་ཡོད་ནའང་འད། དེར་ངས་ཧང་སང་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག གང་ལགས་ཞུས་ན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་དུས་གཅིག་ལ་འཕོ་འགྱུར་གཏང་རྒྱུ་དེ་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་རེ་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ ༤ པ་དང་།
དོན་ཚན་ང་བཞི་པ་འགལ་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་བཅའ་ཁིམས་འགོ་ནས་མཇུག་བར་དུ་རྣམ་པ་ཚོས་གཟིགས་པ་ཡིན་
ན། ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་དུས་གཅིག་ལ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་ཆོག་ཅེས་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་གང་དུའང་གསལ་ཡོད་པ་མ་
རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ང་ཚོར་བཅའ་ཁིམས་གལ་ཆེའི་ རེད་དམ། གོས་ཆོད་གལ་ཆེ་ཡི་རེད། ངས་གོས་ཆོད་ཡིག་ཆ་ཨང་
༣༩ པ་སྐད་ཆ་འཆད་ཀི་མེད། བཅའ་ཁིམས་འཆད་ཀི་ཡོད། ང་ཚོ་ད་ལྟ་འདིར་ཚོགས་པ་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་
ཚོགས་པ། སིད་སོང་དང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་དང་སི་འཐུས་རྣམ་པ་གང་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁིམས་
ནས་སྐུ་དབང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁིམས་གཙོ་བོ་རེད། བཅའ་ཁིམས་གཙོ་བོ་འཇོག་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་གོས་
ཆོད་གལ་ཆེ་བ་རེད་ངས་བསམ་གི་མི་འདུག བྱས་ཙང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ག་རེ་ཡིན་ནའང་སྐུ་དབང་ཆ་ཚང་བཙན་
བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ནས་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་འདིར་ཚོགས་བཞིན་པ་དེའང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་
ཁིམས་ཀི་སྐུ་དབང་འོག་ནས་ཚོགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ཆེས་མཐོའ་ི ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་པོ་དུས་གཅིག་ལ་
འཕོ་འགྱུར་གཏང་རྒྱུ་དེ་བཅའ་ཁིམས་དང་འགལ་འདུག དོན་ཚན་རེ་གསུམ་གི་ནང་གསེས་ ༤ པ་དང་དོན་ཚན་ང་བཞི་པ་
འགལ་འདུག དེར་བརྟེན་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ལྔ་པའི་ནང་དུ་འགལ་བའི་ཆ་དེ་ར་འཛིན་མེད་པ་བྱ་རྒྱུ་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་
རེད། དེ་རང་བཞིན་གིས་ནུས་མེད་ཆགས་པ་རེད། དེར་ང་ཚོས་རོད་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་རེད་བསམ་གི་མི་འདུག ད་ལྟའི་
བཅའ་ཁིམས་ཀི་ཆ་རེན་འོག་ལ་ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་དུས་གཅིག་ལ་འཕོ་འགྱུར་གཏང་རྒྱུའི་
ཆ་རེན་ཡོད་མ་རེད། ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་དུས་གཅིག་ལ་འཕོ་འགྱུར་བཏང་ན་ག་རེ་ བྱེད་ཀི་རེད་ཟེར་བ་དེ། ད་ལྟའི་བཅའ་
ཁིམས་ནང་དུ་གང་ཡང་གསལ་ཡོད་མ་རེད། གཅིག་དེ་རེད།
དེ་བཞིན་བཅའ་ཁིམས་ཟིན་བིས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ལྔ་པའི་ཆ་རེན་དེ་ཟིན་བིས་གནང་ཡོད་པ་རེད།
དེ་བཞིན་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བཅའ་ཁིམས་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་
ཡིན་ནའང་རེད། བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཐེངས་ ༢༥ པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ནའང་རེད། གང་ལྟར་འདི་ཕིར་བསྡུས་བྱེད་
ཡོད་པ་མ་རེད། རང་འཇགས་བཞག་ཡོད་རེད། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ལྔ་པ་ག་རེ་བྱས་ནས་རང་འཇགས་བཞག་པ་རེད། མ་
འོངས་པར་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ ནང་དུ་བཅའ་ཁིམས་དང་འགལ་བའི་ལས་ཀ བཅའ་ཁིམས་དང་མ་མཐུན་
པའི་ཐག་གཅོད་དེ་འད་ཡོང་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་གཟིགས་པ་ཡིན་ཙང་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ལྔ་པ་དེ་བཞག་པ་རེད་བསམ་གི་ཡོད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
བཞུགས་རོགས་གནང། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།
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སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སིར་བཏང་ཡིག་ཆ་ཨང ༣༩ པ་དང་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ལྔ་པ་གསུང་གི་འདུག འགའ་
ཤས་འབེལ་བ་ཆགས་ཀི་ཡོད་ཀི་རེད། ཡིན་ནའང་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ལྔ་པ་གཏན་འབེབས་བྱེད་དུས་སི་འཐུས་ལྷན་
ཚོགས་ཀི་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་བྱེད་ཀི་རེད་བསམས་ནས་བཟོས་རེད་ཟེར་བ་དེ། བརན་འཕིན་དང་ཡིག་ཆ། གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་
རིམ་གསར་ཤོག་གང་དུ་གསལ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཁུངས་སེལ་དགོས་ཀི་རེད་ལ། དེ་བཞིན་ཚོགས་གཙོས་འབེལ་བ་ཆགས་
ཀི་ཡོད་མེད་དེ་ཚོའི་ཐོག་སྟངས་འཛིན་གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ད་ལྟ་འདིར་ར་བའི་ཁིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པའི་ཐོག་བགོ་གླེང་འགོ་བཞིན་པ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ཡིག་ཆ་ཨང་
༣༩ པ་དེ་གོང་དུ་བཀའ་མོལ་གསུང་མཁན་ཚང་མས་འདེས་ནས་བཤད་བསད་སོང་། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེར་དབྱེ་བ་འད་
འབྱེད་མ་ཤེས་པ་འད་ཞིག་ཆགས་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་ཚང་མས་གང་ཉུང་ཉུང་གསུང་རོགས་གནང་། གང་ལྟར་གང་གསུངས་
པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་འཕེར་བ་དང་ཡིད་ཆེས་འཕེར་བ་ཞིག་གསུང་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་
འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས། མུ་མཐུད་ནས་གསུང་རོགས་གནང་།

སི་འཐུས་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཅོ་མཆོག སར་ཡང་གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ལྔ་པ་དང་འབེལ་ནས་
ངས་ཡིག་ཆ་དང་ཁུངས་འདེན་དེ་འད་བྱ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད། ངས་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ང་རང་སེར་གི་ངོས་ནས་དེ་འད་
ཞིག་མཐོང་གི་འདུག ཁ་སང་ངས་ནང་མོལ་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་སུའང་ཞུས་པ་ཡིན། ད་ལྟའང་ཞུ་ཡི་ཡོད། ང་རང་སེར་གི་
མཐོང་ཚུལ་ཐོག་ནས་དེ་འད་ཞིག་ཚོར་གི་འདུག་ཞུ་ཡི་ཡོད་མ་གཏོགས། ཡིག་ཆ་ཁུངས་འདེན་དེ་འད་གང་ཡང་བྱ་རྒྱུ་མེད།
དེ་འད་ཡིན་ན། "ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་།" གསུང་གི་ཡོད་རེད། དང་སྒྲ་བཀོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་
དགོས་མ་རེད་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། དང་སྒྲ་འཁོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་དགོས་མ་རེད་ཟེར་
གི་ཡོད་པའི་འགེལ་བཤད་ག་པར་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དོན་དག་རོག་རོག་ག་རེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཟེར་ན། ད་ལྟའི་ཡིག་ཆ་
ཨང་ ༣༩ པ་དེ་རང་བཞིན་གིས་རིས་མེད་དང་ནུས་མེད་ཕིན་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས།
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སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། ཆེས་མཐོའ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཀི་
ཐོག་བགོ་གླེང་བྱེད་བཞིན་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཅོ་མཆོག་གིས་གསུངས་པར། ཉུང་ཙམ་ཤོད་ཤོག་གསུངས་སོང་།
ཉུང་ཙམ་འཆད་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་མི་འདུག་སྟེ། ཡིན་ནའང། ག་ཚོད་ཉུང་ཉུང་བཤད་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བྱེད་ཀི་ཡིན། བཅའ་
ཁིམས་བསར་བཅོས་འདི་འཁེར་ཡོང་བ་དེ་ཧམ་པ་ཆེ་དགས་རེད་བསམ་གི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞུས་ན། འདས་པའི་
ཟླ་བ་ ༤ རིང་ལ་དམ་བཅའ་འབུལ་མ་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་དང་དེ་ཚོ་ཚང་མའི་གཞི་ར་དེ་ག་པར་ཐུག་རེད། ཆེས་མཐོའ་ི
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་དུ་ཁིམས་དཔོན་གསུམ་དེས་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་བསེབས་པ། ཁིམས་འགལ་བྱས་ནས་བསེབས་པ་
འདིའི་གཞི་གཙོ་བོ་དེར་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བསེབས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུའི་རྐུབ་
བཀག་དེ་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ལ་རིས་ནས། བཀའ་དེ་མ་ལྕོགས་པའི་ཐོག་ནས་ང་ཚོས་དམ་བཅའ་དེ་བླངས་ནས་
ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འཆད་དགོས་པ་དེ་དེ་འད་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁེན་གི་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་
༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེས་བཀའ་གནང་ནས་ང་ཚོས་དམ་བཅའ་བླངས་པ་ཙམ་གིས་ཆེས་མཐོའ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདི་གཙང་
མ་ཆགས་རེད་དམ་ཟེར་ན། དུས་ནམ་ཡང་གཙང་མ་ཆགས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་དུས་ནམ་ཡང་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀི་མིན། རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཁོང་ཚོ་གསུམ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་བསེབས་པ་དེ་རྣམ་པ་ཚོས་མཁེན་གི་རེད། གང་འད་བྱས་
ནས་བསེབས་པ་རེད། ད་ལྟ་འདིར་ཕག་རོགས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ འདི་རང་བཞིན་གིས་
ནུས་མེད་ཆགས་རེད་གསུངས་སོང་། དེ་རང་བཞིན་གིས་ནུས་མེད་གང་འད་བྱས་ནས་ཆགས་པ་རེད། རང་བཞིན་གིས་
ནུས་མེད་ཆགས་པ་ལ་གོས་ཚོགས་ནང་ནས་ཡོང་དགོས་ཀི་རེད། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་མ་སེབས་པར་རང་བཞིན་གིས་ནུས་
མེད་ཆགས་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཏོག་ཙམ་ཧམ་པ་ཚ་དགས་མེད་འགོ་བསམ་གི་འདུག གོས་ཚོགས་ནས་ཆེས་མཐོའ་ི ཁིམས་ཞིབ་
པ་གསུམ་པོ་མར་ཕུད་པ་དེས། ཕི་ལ་ཕིན་ནས་སི་འཐུས་ཁག་ཁ་ཤས་ཀིས་ཡི་གེ་བཏང་ནས་ཁེད་རང་ཚོ་ཡར་རྐུབ་བཀག་
སང་ལ་སོད་ཤོག་ལབ་པ་ཙམ་གི་རང་བཞིན་གིས་ནུས་མེད་ཆགས་རེད་ཟེར་ན་འགིག་གི་རེད་དམ། དེ་འད་ཡིན་ན། ང་ཚོ་
གོས་ཚོགས་ཚོགས་མ་ཚོགས་དགོས་པ་མི་འདུག ད་ལྟ་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་འདི་འགོ་ཡི་ཡོད་ནའང་རུང་། འགོ་ཡི་
མེད་ནའང་རུང་། དེར་ཐག་གཅོད་བྱས་ཏེ་མར་ཕིན་ནས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀི་མིན་ཟེར་ན་འགིག་གི་རེད་དམ། འདི་འགིག་གི་མ་
རེད་བ། ཁིམས་འགལ་ཆགས་འདུག་ཟེར་ན་འགིག་གི་རེད་དམ། བཀའ་མོལ་གསུང་དུས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག་
མ་གཏོགས། དེ་འད་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་དེར་རིན་ཐང་མི་འདུག ད་ལྟ་སྐད་ཆ་འགའ་ཤས་བསར་ཟློས་ཆགས་ཀི་
འདུག་སྟེ། མ་ཞུས་ཀ་མེད་རེད། གནད་འགག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། གལ་ཆེ་ཤོས་འདི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་བ་
བཞི་རིང་ལྷག་བསད་པའི་གནད་དོན་འདིར་ཐུག་བསད་ཡོད་རེད་ཞུ་བཞིན་ཡོད། བཙན་འཛུལ་བྱེད་མཁན་ཁིམས་དཔོན་
གསུམ་དེར་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁོང་ཚོ་གསུམ་ལ་ངོ་ཚ་རྒྱུ་མི་འདུག གཞུང་ཞབས་རིང་པ་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡོད་རེད། ཡར་གོས་ཚོགས་ཀིས་སེལ་བ་ཞིག་རེད།
ཡར་ལོངས་ཤོག་ཟེར་ན་ལང་གི་ཡིན་དང་། མར་སོད་ཤོག་ཟེར་ན་བསད་ཀི་ཡིན་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དེ། སོད་ཀི་མི་འདུག་བ།
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ཁ་ནས་བཤད་པ་ནང་བཞིན་དོན་ལ་གནས་ཀི་མི་འདུག་བ། ཡར་ཤོག་ལབ་པ་དེ་གོས་ཚོགས་ནང་ནས་ཡར་ཤོག་ལབ་པ་རེད་
དམ། གོས་ཚོགས་ནས་ཡར་ཤོག་ལབ་པ་ཡིན་ན། བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་མོས་མཐུན་ཡོད། མང་མོས་དང་སི་མོས་ག་རེ་གཏན་
འབེབས་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་། ད་ལྟ་བར་དུ་ཕིན་པ་ཡིན། བརི་སྲུང་བྱེད་ཀི་རེད། ཕི་ནས་ཡར་ཤོག་ལབ་པ་ཙམ་གིས་ང་ཚོ་
ཡར་ལངས་ན་ལང་གི་ཡིན་དང་། མར་བསད་ན་སོད་ཀི་ཡིན་ལབ་པ་ཡིན་ན་འགིག་གི་མ་རེད། ཁོ་ཚོས་ཡར་ཤོག་ཟེར་བ་དེ་
དང་པོ་གོས་ཚོགས་ནས་གཏན་འབེབས་གནང་དང་། དེ་ནས་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀི་རེད། ག་རེ་བྱས་ནས་བྱེད་ཀི་མ་རེད། མར་
ཕུད་པ་ནང་བཞིན་ཡར་ཤོག་ལབ་དང་།
ད་ལྟ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་འདི་ལབ་ཀི་ཡོད་པ་རེད། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་རེ་གསུམ་དང་དོན་ཚན་ལྔ་པ་གཞིར་བཟུང་
ཁིམས་འགལ་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ར་འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་བརྒལ་བའི་ཐོག་ནས་མར་འབུད་པའི་
སྐབས་སུ་ག་རེ་བྱས་ནས་གསུང་གི་ཡོད་མ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་གོས་ཚོགས་ནང་ཕག་རོགས་སི་འཐུས་ཡོད་རེད་བ། དེ་
དུས་སི་འཐུས་རེད་བ། དེ་ དུས་ཁིམ ས་དང་འགལ་གི་ཡོད་པ་ག་རེ་ བྱས་ནས་ཧ་མ་གོ་ པ་རེད ་བ། ཟམ་གདོང་བླ་མས་
(Interview) བྱས་པ་ཙམ་གིས་རྣམ་པ་ཚོ་གཉིད་སད་རེད་བ། དེ་མ་བྱས་བར་དུ་རྣམ་པ་ཚོ་འགིག་སོད་ཀི་འདུག་བ། དེ་

བཞིན་བཀའ་ཟུར་དང་། ཁིམས་ཟུར། ཚོགས་ཟུར་གི་མིང་འཁུར་མཁན་ཁག་ཅིག་རེད། ཚང་མར་ཞུ་ཡི་མེད། རྣམ་པ་ཚོ་
ལའང་ངོ་རྒོལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོད། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ད་ལྟ་བར་དུ་རྣམ་པ་ཚོས་གཞུང་
ཞབས་གནང་། ཁིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཐོག་ཕིན་པ་རེད། སོ་སོའ་ི རྣམ་དཔོད་དང་དེ་འད་ལ་མ་བལྟས་པར་མི་གཅིག་གི་ཁ་ལ་
བལྟས་ནས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཡི་གེ་བཏང་བ་རེད། དེ་ནས་འདིར་ཆ་ཚང་ཟང་ངི་ཟིང་ངི་ ༼ཐི་རད་རྦེད་རད།༽བཟོས་སོང་བ།
དེ་ཚོ་ཚང་མ་མི་གཅིག་གི་ཁ་ལ་བལྟས་ནས་བཟོས་པ་རེད་དཱ། མཁེན་དགོས་ཀི་རེད། གཞི་ར་དེ་ཕར་བཞག་ནས་གང་སར་
ལག་པ་འཇུ་ཡི་འདུག དེ་ཏག་ཏག་སོད་ཀི་མ་རེད། ངས་ཁ་སང་ནང་མོལ་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་སུའང་ཞུས་པ་ཡིན། གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་ཁེར་ནས་གཙང་མ་བཟོས་ཤོག མོས་མཐུན་བྱེད་ཀི་ཡིན། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་གང་ཡང་མེད་པར་ཕི་ནས་ཡི་
གེ་འད་མིན་བཏང་ནས་རང་བཞིན་གིས་རིས་མེད་རེད་ཟེར་ན། སུས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ཀི་རེད། ངོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མ་
རེད། བཀའ་ཟུར་དང་། ཁིམས་ཟུར། ཚོགས་ཟུར་རྣམས་ལ་སར་ཡང་ཞུ་ཡི་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མར་ངོ་རྒོལ་ཡོད། སོ་སོ་
རྒས་འཁོགས་མ་ཆགས་བར་དུ་གཞུང་ཞབས་བྱས་པ་རེད། གཞུང་ཞབས་བྱས་ཚར་ནས་མར་འཐོན་དུས་མི་གཅིག་གི་ཁ་ལ་
རྒྱུགས་ནས་ཡི་གེ་འད་མིན་བཏང་བ་རེད། རྣམ་དཔོད་མེད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་ཡོད། མིའི་ཁ་རྒྱུགས་བྱེད་པའི་ལས་ཀ་མཐོང་གི་
ཡོད། དགག་པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོད། འདི་གཅིག་ཞུ་ཡི་ཡོད།
ད་ལྟ་ཁིམས་དཔོན་རྫུན་མ་དང་། བཙན་འཛུལ་བྱེད་མཁན་གསུམ་པོ་དེར་ངོ་ཚ་རྒྱུ་ཡོད་ན་མར་དོན་དགོས་རེད། ང་ཚོས་
འདིར་༸རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་མ་ལྕོགས་པར། བཀའ་བརིས་ནས་འདིར་དམ་བཅའ་འབུལ་དུ་སེབས་པ་རེད། རྣམ་
པ་ཚོས་ཁིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ལ་བརི་སྲུང་བྱེད་ཀི་ཡོད་ན། རྐུབ་བཀག་དེ་བཞག་ནས་མར་ཐོན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་
བར་དུ་གཞུང་གི་ལས་ཀ་བྱས་པ་རེད། ཞབས་འདེན་མ་ཞུས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། དེ་ཞུ་ཡི་ཡིན། དང་པོ་སྔོན་ལ་ཁིམས་དང་
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སྒྲིག་གཞི་འདི་གཏན་འབེབས་མ་བྱས་སྔོན་ནས་ཁོང་ཚོ་གསུམ་རྐུབ་བཀག་ནས་མར་ངེས་པར་དུ་དོན་དགོས་ཀི་ཡོད། དེ་མ་
གཏོགས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀི་ཡིན། མར་དོན་དགོས་བྱུང་ནའང་དོན་གི་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཕུན་སིད་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་དང་གོས་ཚོགས་ནང་གི་བགོ་གླེང་འགོ་སྟངས་འདི་ཚོ་ཚང་མར་ལྟ་དུས་
བློ་འཚབ་སེས་སོང་། འདིར་བསེབས་པ་སོང་ཙང་། གོས་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཞིག་ཡིན་པར་སོང་། ཆ་ཤས་ལེན་རྒྱུ་དེར་ངའི་
ད་བར་བྱུང་བའི་བྱུང་རབས་གང་ལའང་ལག་པ་འཆང་གི་མིན། ངོ་གདོང་ལ་གང་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཆ་ཤས་ཞུ་རྒྱུར། བཙན་
བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ལ་གཏན་འབེབས་བྱས་ནས་ད་བར་ལོ་ ༣༠ ཕིན་པ་རེད། དེ་
ཕིན་པར་སོང་ཙང་། ད་ལྟའི་བཅའ་ཁིམས་ནང་དུ་ "སུམ་བཅུ་" འདི་ "བཞི་བཅུ་" ལ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་གནད་དོན་ཞིག་ཕེབས་
བསད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། འདིའི་ཐོག་ངའི་བསམ་ཚུལ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། ལོ་ ༣༠ ཡི་ནང་དུ་ང་ཚོར་འོས་ཆོས་
འདི་མ་ཚང་བའི་མི་མེད་པ་དེ་འད་ཁོན་ནས་མ་རེད་བསམས་ཀི་འདུག འོན་ཏེ་བྱེད་མཁན་རག་གི་མེད་དུས། དེ་འདའི་ཐབས་
ལམ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་འདི་བསྣམས་པར་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་འདུག་སྟེ། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་ང་ཚོའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་ཡོད་
མུས་ཐོག་ལ། ཁིམས་ཞིབ་པ་གསར་པ་བདམ་རྒྱུའི་ཆ་རེན་གི་ཆེད་དུ་ལམ་ཁ་ཞིག་བཟོ་ཡི་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་
ཡོད་མ་གཏོགས། ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་ཡོད་བསད་པ་འདི། གོས་ཆོད་འདི་ཁེར་ནས་ཁོ་ཚོས་ད་ལྟའི་ལས་ཤུལ་འདི་འཇོག་
དགོས་པའི་གནས་བབ་ལ་གོ་བ་ཁོན་ནས་མ་རེད་དན་གི་འདུག གསར་པ་བདམ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གོ་དགོས་རེད། བྱས་ཙང་ང་
ཚོས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་དབྱེ་བ་ངེས་པར་དུ་འབྱེད་དགོས་རེད་བསམ་གི་འདུག འདི་འགྱུར་བ་བཏང་བའི་རེན་གིས་ཁེད་ཚོ་འོས་
ཆོས་ཚང་མི་འདུག་ཟེར་རྒྱུ་དེ་འད་མ་རེད། འོས་ཆོས་འདི་བཞག་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ནས་གསར་པ་འདེམས་དུས། ཆ་རེན་འདིའི་
ཐོག་ལ། འོས་ཆོས་འདིའི་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། འདི་ཡར་རྒྱབ་བཤིག་བརྒྱབ་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་མིན་
པ་ཞིག་ལ་ངས་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཡི་ཡོད། དེ་ཡིན་དུས་ངས་འོས་ཆོས་རིང་པ་ཡོད་པ་དེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ལས་གསར་པ་དེར་
རྒྱབ་སོར་ཞུ་ཡི་མེད། འདི་ངོ་གདོང་རང་ལ་བལྟས་པའི་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་ཞུ་ཡི་ཡོད།
དེ་ནས་ད་ལྟ་བགོ་གླེང་གི་འགོས་ལ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་སྟངས་འཛིན་གནང་རྒྱུ་ལ་སྐུ་ངལ་ཡོད་རེད། ངས་
ཚོར་གི་འདུག ཧ་གོ་ཡི་འདུག ཐུགས་ཁག་མི་འདུག་སྟེ། ད་ལྟའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་དང་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ ལ་སོགས་པ་
འདི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ དང་འབེལ་བ་གང་ཡང་མི་འདུག་དན་གི་འདུག དེ་ཚོའི་ཐོག་ང་ཚོས་བཀའ་བསྡུར་གནང་བ་ཡིན་ན།
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གནང་ཆོག་གི་རེད། གནང་འོས་པ་རེད། གནང་ན་འགིག་གི་རེད། གང་འད་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་མོས་
མཐུན་ཞུ་ཡི་ཡིན་མ་གཏོགས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ངས་ནམ་ཡང་མཐོང་གི་མི་འདུག་སྙམ།
དེ་ནས་རྣམ་པ་ཚོས་བཀའ་མོལ་གནང་ཚར་བ་སོང་ཙང་། ང་ཡང་། དམ་བཅའ་དང་འགལ་གི་ཡོད་པ་འད་བོ་བྱས་སོང་། གོང་
དུ་ངས་རྒྱབ་བཤིག་བརྒྱབ་ཀི་ མིན་ཞེས་ཞུས་པ་ཡིན་ཏེ། ཚིག ་ཅིག་རྒྱག་འདོད་བྱུང་སོང་། ང་རང་འད་པོ་ཆ་མཚོན་ན།
ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་ཐོག་མ་ཉིད་ནས་སེབ་གཅིག་ལ་འབུད་རྒྱུ་དེ་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་ད་ལྟའི་ཟླ་བ་བཞིའི་དཀའ་ངལ་
སྐོར་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ལབ་ཚར་བ་ཡིན། ཡིན་ནའང་། བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་གཏོང་ཆོག་གི་རེད ་ཟེར་
ནས། ང་ཚོས་ལས་རིམ་འདིའི་སང་ལ་ཕིན་པ་རེད་མ་གཏོགས། ངས་ཚོད་ལ་ད་ལྟའི་རོག་གླེང་དེ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་། དེ་
འགིག་གི་མེད་པ་དེ། དེ་དུས་ནས་ཞུས་ཚར་བ་ཡིན། གསལ་ཐག་ཆོད་ཞུས་ཡིན། དེ་ནས་དཀའ་ངལ་འཕད་སོང་། འཕད་པ་
དེའང་འགོ་སྟངས་ཤིག་གི་ཐོག་ནས་འཕད་པ་རེད་མ་གཏོགས། ང་རང་སེར་ལ་འབེལ་བ་སྤུ་ཙམ་མེད་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཐུགས་
རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས།

སི་འཐུས་རོ་རེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ གི་བགོ་གླེང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གི་ཡོད། སིར་བཏང་འདིར་ཕག་སྦྲེལ་
སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་བསམ་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་འདིར་བསར་བཅོས་འཁེར་ཡོང་བའི་
བྱུང་རིམ་འདི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་གསུངས་སོང་། འདི་ཁེར་བསེབས་པ་ཡིན་ན། བགོ་གླེང་འདི་གང་འད་
བྱས་ནས་འགོ་ཡི་རེད། ཕལ་ཆེར་ཚོད་དཔག་ཅིག་ཐིག་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་། གང་ལྟར་གནད་དོན་འདི་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་ཞིག་རེད། ད་ལྟ་ཚིག་བརོད་རིང་པའི་ལོ་ཚད་དེའ་ི དམིགས་ཡུལ་ནི་དུས་ཡུན་འདིའི་ནང་དུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་
གི་ནང་དུ་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་ཞིག་རག་ཐུབ་ན་བསམས་པའི་ཐོག་ནས་བཟོས་པ་རེད། འདི་ང་རང་ཚོ་
ཚང་མས་འདོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག རྒྱ་ཆེ་མི་མང་གི་འདོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་དུ་
ཁིམས་ཤེས་མཁན་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀི་རེད། བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་གསུངས་བ་བཞིན་ང་ཚོའི་བཙན་
བྱོལ་གཞུང་འདི་ཨ་རི་གཞུང་འད་པོ་མ་རེད། རྒྱ་གར་གཞུང་འད་པོ་མ་རེད། ང་ཚོའི་གནས་བབ་གཞིར་བཟུང་འགོ་དགོས་ཀི་
ཡོད་དུས་ཕ་གིར་བཞུགས་མཁན་དེ་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་
རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་གཅིག་གིས་གསུངས་སོང་། ཐབས་ཤེས་བྱས་པ་རེད་དེ། རག་གི་མི་འདུག་གསུངས་
སོང་། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་དུ་ཁིམས་ཞིབ་པ་བསྐོ་རྒྱུའི་ལས་རིམ་གི་ཐོག་ནས། ཚོགས་ཆུང་གི་ཐོག་ནས་མི་འགོ་འཚོལ་
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དགོས་རྒྱུ་དེ་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད། སོ་སོས་ཚོད་དཔག་གནང་ནས་གསུང་གི་ཡོད་ནའང་འད། ཡང་ན་རྒྱབ་
ནས་ལས་རིམ་ཞིག་འགོ་བཙུགས་ཚར་རེད་དམ། དེ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ན་བསམ་པའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་བྱུང་།
གང་ལྟར་དེ་རིང་ངས་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་ཕལ་ཆེར་གོང་དང་གཅིག་མཚུངས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་
སོང་། ལོ་ ༣༠ ཕིན་པ་རེད། ང་ཚོས་ལྟ་དགོས་རེད་བསམ་གི་འདུག ཚོག་དཔག་བརྒྱབ་ནས་ལམ་སང་འགྱུར་བ་བཏང་བ་
ལས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐོག་ནས་འགན་ཁེར་ནས། གཟིགས་ཏེ། དེ་ནས་མ་རག་པ་ཡིན་ན། དེར་དཔག་པའི་ང་རང་ཚོས་ལས་ཀ་
ཞིག་བྱེད་དགོས་ཀི་རེད། ལྷག་པར་དུ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ནང་དུ་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན་ཧ་ཅང་གལ་
འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་ཡིག་ཆ་བསར་བཅོས་འདི་ལ་བལྟས་ནས། ཚོགས་ཆུང་གིས་ལས་རིམ་ཆ་ཚང་མ་འགོ་
གོང་ནས་ལམ་སང་འགྱུར་བཅོས་བཏང་ནས་རག་གི་མ་རེད་ལབ་ན། དེ་འད་བྱ་རྒྱུ་འདི་ཏག་ཏག་ཅིག་སོད་ཀི་མི་འདུག དེ་
འད་སོང་ཙང་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ཚིག་བརོད་རིང་པ་བཞག་ནས། ང་རང་ཚོས་ལྟ་དགོས་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ཐུགས་
རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཕག་ཚོད། ༡:༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཚིགས་བར་གསེང་ཡིན།
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ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་གི་ཐུན་ ༣ པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ལས་རིམ་མུ་མཐུད་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་ལས་རིམ་འགོ་བཞིན་པ་དེ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་
བསར་བཅོས་ཐོག་ཕེབས་བཞིན་ཡོད། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུ་
རྒྱུར་ཚང་མས་གང་བསྡུས་བསྡུས་གསུང་རོགས་གནང་། གོ་སྐབས་གཉིས་པ་ལེན་མཁན་ཁག་ཅིག་བྱུང་སོང་། དེ་ཚོར་སྐར་
མ་ ༣ རེ་མ་གཏོགས་འབུལ་རྒྱུ་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཁིམས་འཆར་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་བསམ་ཚུལ་ཟེར་ནའང་རེད། འཆར་སྣང་བསྡུས་
བསྡུས་ཤིག་མ་གཏོགས་ཞུ་རྒྱུ་མིན། དེའི་ཐོག་འདིའི་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་རེད། སི་ཚོགས་ད་ལམ་གི་བཀའ་མོལ་ནང་
བཞིན་དེའི་ཐོག་བསོམས་ཚིག་རྒྱག་མཁན་ཁ་ཤས་ཤིག་ཡོང་སོད་ཀི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་མང་ཚོགས་ལ་ཁ་གསལ་པོ་ བཟོ་
རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རང་ཡིན་མ་གཏོགས། གནད་དོན་གཞན་དག་གང་ཡང་མིན།
ངས་ཞུ་རྒྱུ་དེ་ཕི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་གསུམ་འཕོ་འགྱུར་དང་འབེལ་བའི་ ཐོག་ནས་གོས་ཆོད་ཅིག་
ཁུར་བ་རེད། གོས་ཆོད་ཁུར་བའི་སྐབས་སུ་སྔོན་གླེང་ལ་ཆ་ཚང་གིས་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རེས་སུ་
ང་ཚོས་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀི་ཐོག་ནས་ཕིན་པ་རེད། བསོམས་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་སྐབས་དེ་དུས་འདིའི་ནང་དུ་འགེལ་བཤད་
ཡང་དག་པ་ཞིག་སོན་མཁན་སུ་གཅིག་བྱུང་ཡོད་པ་མ་རེད། མ་བྱུང་བ་དེའང་སོ་སོའ་ི རང་དབང་གི་ཐོག་ནས། གཞན་དབང་
དུ་མ་སོང་བའི་ཐོག་ནས་ཀླད་པ་གྲུང་པོ་བྱས་ནས་སོད་པའི་སྐབས་སུ་ཁེལ་བ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོས་སི་ཚོགས་ལ་ཁ་
གསལ་པོ་བཟོ་དགོས་པ་དེ། ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ཉིན་ནོར་ཝེ་རླུང་འཕིན་ཁང་གིས་སྐུ་ཡི་མཁས་དབང་སབས་ཆེ་ཟམ་གདོང་
རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དི་བ་དིས་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ནས་བཟུང་སྟེ། སི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་། བཅའ་ཁིམས་ཐོག་
མཁས་མདོག་དང་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་བཤད་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན། རང་ཉིད་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་སབས་རེ་མཁས་
དབང་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་གང་ཐུབ་ཐུབ་བརི་བཀུར་ཞུ་སོད་མཁན་ཞིག་ཡིན། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་
པའི་སྐབས་སུའང་རིན་པོ་ཆེས་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་གནང་བའི་སྐབས་སུ་གང་གསུངས་འདུག རིན་པོ་ཆེའི་ལོ་རྒྱུས་
ལ་གང་ཐུབ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་ཀི་ཡོད། དེ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ལྔ་པའི་ནང་དུ།
སྐབས་དེ་དུས་བཅའ་ཁིམས་ཐོག་མ་བཟོ་བཅོས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཨིན་ཇིའི་ཚིག་གཅིག་བེད་སོད་
བཏང་འདུག ཨིན་ཇིའི་ཚིག་དེར་འགེལ་བཤད་གང་བསོན་པ་དེ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཡིག་ཆ་ནང་དུ་ལྷག་བསད་ཡོད་རེད།
སུ་གཅིག་གིས་ཕི་རུ་མཁན་དབང་དོན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་རིན་པོ་ཆེས་གསུང་རེན་པ་གང་དོན་པ་དེ་
རེད།
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གནད་དོན་གཉིས་པ་དེ། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཚོགས་གཙོ་ལོ་བཅུ་རིང་གནང་བའི་སྐབས་སུ། རང་ཉིད་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་རིན་པོ་
ཆེ་མཆོག་གི་གོམ་པ་སོ་ས་དེར་འགོ་ཐུབ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན། ཡིན་ནའང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཕི་ཟླ་
༤ ཚེས་ ༩ ཉིན་ནོར་ཝེ་རླུང་འཕིན་ཁང་དུ་གསུངས་པ་རེད། ང་ལའང་དི་བ་འདི་མཁན་དང་བཀའ་མོལ་གསུང་མཁན་དེ་འད་
བྱུང་སོང་། ངས་ཚང་མ་ལ་ཞུས་ཡོད། ང་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པར་གོ་བ་ལེན་སྟངས་དེ། ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩
ཉིན་གསུངས་པ་དེ་ང་ཚོའི་སུམ་རྟགས་ཀི་ནང་དུ། གང་གིས་མིང་གཞི་སྔོན་གསུངས་པ། །རྟག་ཞི་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། རིན་
པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་དེར་བརྟེན་གསུངས་པ་རེད། རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་གསུང་ངོ་མ་དེ་གསུང་འབུམ་པོད་བདུན་ཡོད་རེད། དེ་
དག་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གི་ནང་དུ་གང་གསུངས་པ་དེ་དག གང་ལ་ཡོན་ཏན་མཆོག་མངའ་བའི། །དཀོན་
མཆོག་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། དེ་ག་རང་གིས་ཀུན་སོང་བཞེས་ནས་ཕིན་ཡོད་པ་རེད། ཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༩ ཉིན་རིན་པོ་ཆེ་
མཆོག་གིས་ནོར་ཝེ་རླུང་འཕིན་ཁང་དུ་གསུངས་པ་དེ། གང་གིས་མིང་གཞི་སྔོན་གསུངས་པ། །རྟག་ཞི་བ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།
གསུང་དེ་ད་ག་རང་ཆགས་སོད ་ཀི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་དེར་ངས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཀི་མེད། དེ་དགོས་པའི་དབང་གིས་
གསུངས་པ་རེད། ཁེ་ཕན་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་རེད་ཅེས་ངས་ཁ་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གནད་དོན་གཅིག་དེ་
ཡིན།
གནད་དོན་གཉིས་པ་དེར། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་དུ་གསུངས་སོང་། ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་གཞན་སུ་རུང་དུས་གཅིག་ཏུ་འབུད་
ཆོག་པ་ག་པར་འདུག་ཅེས་གསུང་གི་འདུག དེ་རེད། དེ་ལོས་ཡིན། ཡིན་ནའང་དུས་གཅིག་ཏུ་འབུད་མི་ཆོག་ཟེར་བ་ཞིག་ག་
པར་ཡོད་རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཡིན་ཟེར་མཁན་ཚོས་ཀང་གསུངས་སོང་། དེའི་མཇུག་ལ་ཡང་འཇུག་བྱེད་
མཁན་ཚོས་ཀང་གསུང་གི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་བཅའ་ཁིམས་ནང་དུ་དུས་གཅིག་ལ་འཕུད་མི་ཆོག་ཟེར་བ་ཞིག་ག་པར་
ཡོད་རེད། མཐའ་གཅིག་དེ་འགོག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
དེ་ནས་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཐེངས་ ༢༥ པའི་སྐབས་སུ་ད་ལྟའི་སིད་སོང་ལས་ཐོག་སྐབས་དེ་དུས་སི་འཐུས་ཚོགས་
གཙོ་རེད། ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དང་གཞན་སུ་རུང་ཟེར་བ་དེའི་དང་སྒྲ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས། སྐབས་དེ་དུས་དི་བ་གཏོང་
མཁན་དེ་སི་ཟུར་ཐའེ་ཝན་དོན་གཅོད་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གིས་དི་བ་བཏང་བ་དེ་དག་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་
ལྷག་ཡོད་པ་རེད། སི་ཚོགས་ད་ལམ་ཁག་ཏུ་མཁས་མདོག་དང་འགེལ་བཤད་ཡོད་མདོག་བྱེད་དགོས་མ་རེད། ང་ཚོས་གང་
བྱས་པ་དེ་དག་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་གང་ལྷག་པ་གཞིར་བཞག་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཁུངས་ཡོད། ལུང་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་རིང་ཁིམས་འཆར་ཁུར་བ་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསུང་གི་འདུག ངས་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ག་རེ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། མཐའ་མ་མཐའ་བསོམས་དེ་ཡིན། མགོ་ལ་ཞྭ་མོ་བཙོག་པ་ཞིག་གོན་ནས། ཁོང་ལ་ལྷམ་གོག་གསར་པ་ཞིག་སོད་
དགོས་རེད་ཟེར་བ་ལྟ་བུ། དེ་རིང་དེ་ལྟར་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཞྭ་མོ་རིང་པ་རུལ་བ་དེ་གཙང་མ་མ་བཟོས་བར་དུ་
ལྷམ་གོག་གསར་པ་སོད་ཀི་མིན་ཞེས་ང་ཚོས་དེར་རོད་པ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གོ་བ་བྱེད་དགོས་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ད་ལྟ་ང་ཚོའི་བགོ་གླེང་གི་འགོས་དེ་གང་འད་ཞིག་འགོ་ཡི་ཡོད་མེད་གསལ་པོ་ཞིག་ཞུ་ཤེས་ཀི་མི་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ཚང་མས་
དགོངས་བཅད་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས།
དགོངས་དག ད་ལྟ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པའི་སྐོར་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུང་སོད་ཀི་འདུག ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོ་
གཉིས་ཀིས་གོ་བསྡུར་བྱས་ནས་སི་འཐུས་ཀི་ལས་རིམ་ཞིག་འགོ་ཐུབ་ཀི་འདུག་གམ། དེ་འདའི་གོ་བསྡུར་ཞིག་བྱེད་བཞིན་
ཡོད། དེར་བརྟེན་དེ་རིང་འདིར་མང་པོ་ཞིག་གསུང་དགོས་ཀི་འདུག་གམ་མི་འདུག་གཟིགས་རོགས་གནང་། དེའི་རེས་འབས་
ཀི་ཐོག་ནས་ག་རེ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་། སྐབས་དེ་དུས་གསུང་ཆོག་གི་རེད་བསམ་གི་འདུག
དེ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་གང་ཐུབ་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་དགོངས་ཚུལ་གསུང་ཐུབ་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས།

སི་འཐུས་མི་འགྱུར་རོ་རེ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བ་དེར་ཐུགས་རེ་ཆེ། ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ ཐོག་
བཀའ་བསྡུར་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་སོ་སོའ་ི དགོངས་ཚུལ་རྣམ་གངས་མང་པོ་
ཞིག་གསུངས་སོང་། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཕེབས་པ་ནང་བཞིན་ངའི་བསམ་བློའ་ི ནང་དུ་འཁོར་
བྱུང་། དངོས་གནས་བྱས་ན་ངས་དེ་ཞུ་དགོས་བསམས་སོང་། སི་འཐུས་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དང་།
ད་ལྟ་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་གཉིས་བསེས་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུས་བསད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོ་སེབ་ས་ཞིག་
ལ་ར་བ་ཉིད་ནས་སེབ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་མཐོང་གི་མི་འདུག དེ་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པར་དོན་ཚན་རེ་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ ༢ པའི་ཐོག་ཕེབས་བཞིན་པ་རེད། ངའི་ལྟ་སྟངས་ལྟ་བུ་བྱས་པ་
ཡིན་ན། འདི་ད་ལྟའི་ཁིམས་ཞིབ་པར་བལྟས་ནས་བཟོས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ར་བ་ཉིད་ནས་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག རྒྱུ་
མཚན་གང་ལ་ཟེར་ན། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་གོམ་པ་གང་འད་ཞིག་གི་ཐོག་ཕེབས་ཀི་ཡིན། ད་ལྟ་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་
མང་པོ་ཞིག་གིས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁིམས་དོན་ཐོག་སོབ་སོང་བྱས་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་དག་ལས་ཀ་
བྱེད་དུ་བཅར་གི་ཡོད་མ་རེད་མ་གཏོགས་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཏན་ཏན་དེ་འད་ཡོད་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་
ནའང་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་དང་། རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་ཡོད་པའི་ཁིམས་ཁང་དབར་གནས་སྟངས་ཀི་ཐོག་
ནས་དབྱེ་བ་ཞེ་དག་ཡོད་རེད། དཔེར་ན། ཁིམས་དོན་ཐོག་སོབ་སོང་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་། (Law) གཅིག་ (Pass) བྱས་
ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ན་དེར་ (Lawyer) ཟེར་གི་རེད་མ་གཏོགས། ཨིན་ཇིའི་ལུང་པ་ཡིན་ན་ (Barrister) ཟེར་གི་རེད། ལུང་
པ་སོ་སོར་མིང་མ་འད་བ་ཡོད་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ལམ་སང་ཁིམས་དཔོན་ཆགས་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོ་ཡིན་ན་ཁིམས་ཞིབ་པ་
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རེད། ཁོང་ཚོར་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆགས་རྒྱུའི་ཆ་རེན་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཁོད་དུ་དང་པོ་ཞུས་པ་
ཡིན་ན་ཟུར་བལྟས་ལེབ་མཐོང་ལྟ་བུ་ཞིག་རེད། ང་ཚོས་ཞེ་དག་ཅིག་འཚོལ་དུ་ཕིན་ན་རེད་ཀི་མེད་པ་དེའང་དངོས་ཡོད་
གནས་སྟངས་ལྟ་བུ་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ང་རང་ཚོའི་རྐང་པ་ལ་རན་ཚོད་ཀི་ལྷམ་གོག་ཅིག་ཉོས་ནས་ཕིན་
པ་ཡིན་ན་ཕལ་ཆེར་དེ་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་གཙོ་བོ་དེ་གཉིས་མཉམ་དུ་མ་སེ་རོགས་གནང་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཕེབས་པ་ནང་བཞིན་དེའི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་མུས་ཡིན་
གསུང་གི་འདུག དེ་འད་ཞིག་དགོངས་པ་བཞེས་ནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ ཐོག་བགོ་གླེང་གནང་གི་ཡོད་ན་གནང་ཆོག་གི་རེད།
གནང་ཆོག་གི་མ་རེད་ཅེས་སུ་གང་གིས་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་འདིའི་མཉམ་དུ་བསེས་པ་ཡིན་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་
ར་བ་ཉིད་ནས་སོད་ཀི་མི་འདུག འདི་གཉིས་ཀི་གནས་ལུགས་རྦད་དེ་ཁག་ཁག་རེད་ཞུ་འདོད་བྱུང་། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས།

སི་འཐུས་མཁན་པོ་འཇམ་དཔལ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཁིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པར་དགག་པ་ཞུས་པ་དང་
མཉམ་དུ། འདིའི་བརྒྱུད་རིམ་ལྟ་ཡོང་དུས་ལོ་སུམ་ཅུ་དེ་བཞི་བཅུ་ལ་སར་རྒྱུའི་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཤིག་ཁུར་ཡོད་པ་
རེད། ང་རང་ཚོར་སྔོན་མ་ནས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་
འདབ་གཤོག་གཉིས་ལྡན་གི་གང་ཟག་གཞོན་སེས་དེ་འད་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་གོ་སྐབས་ཤིག་
སོད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ལས་པའི་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་། གནས་སྐབས་
གང་འད་ཞིག་ཐུག་པ་ཡིན་ནའང་། དཔེ་འདི་ཏག་ཏག་ཅིག་ཡོད་མེད་མི་ཤེས་ཏེ། རྟ་ལམ་བོང་བུས་བཀག་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་
རེད། ག་དུས་ཡིན་ནའང་ལམ་ཁ་དེར་ཕིན་བསད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་འདིར་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གི་རྣམ་པ་ཞིག་
ར་བ་ཉིད་ནས་ཡོང་གི་མ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་དེ་རིང་འཛིན་སོང་གིས་འདི་འད་ཞིག་འཁུར་ཡོང་གི་མ་རེད་བསམས་སོང་སྟེ།
འདི་འད་ཞིག་ཁུར་འདུག མ་གཞིས་འདི་དང་འདི་འད་བའི་བཅའ་ཁིམས་ཐོག་མིང་འད་མར་འདོན་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཁིམས་ཞིབ་
པ་ཆེ་བ་དང་། ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གཉིས་ཟེར་བ་དེ་འདའི་ཐ་སྙད་གོ་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ། སོ་སོའ་ི སེམས་ནང་དུ་ཞེ་མེར་ལྟ་
བུ་ལང་ཡོང་གི་འདུག ཁ་སང་དེ་རིང་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཟླ་བ་བཞིའི་རིང་འདི་འད་བའི་རོག་ག་དང་། འདི་འད་བའི་ཟང་
ཟིང་ཞིག་ཡོང་བ་དེ། འདི་ལྟ་བུའི་བརྒྱུད་རིམ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཡོང་བ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་འཛིན་སོང་གསར་པ་
སེབ་པའི་སྐབས་སུ། འཛིན་སོང་གིས་སི་ཚོགས་དེ་ཡག་པོ་ཞིག་སྣེ་ འཁིད་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། འདི་ལྟ་བུའི་རིགས་མ་ཁིད་ན་
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ཡག་པོ་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག འཛིན་སོང་གསར་པས་ཁ་དགེ། བཀྲ་ཤིས། ལོ་ལེགས་ཤིག་གི་སོ་ནས་ལོ་ ༥ དེ་ངེས་པར་
དུ་སེལ་ཐུབ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གཅིག་དེ་རེད།
གཉིས་ནས་ད་ལྟ་ཁིམས་ཞིབ་པ་དང་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཞན་ཟེར་བའི་རིགས་གཅིག་ཡོད་པ་རེད། ཕོགས་གཅིག་ནས་དེ་ཚོ་
ལའང་ཁག་མེད་སིད། ཤ་ཚ་སྙིང་རེ་རེད། ཁོང་ཚོར་མིས་བེད་སོད་བཏང་། མིའི་ལག་ཆ་ཆགས་པ་རེད། ད་ལྟ་རྐང་རེད་པོ་ལོ་
ནང་བཞིན་བྱས་པ་རེད། དངོས་གནས་ཡིན། ཁོང་གསུམ་པོ་ལའང་ཁག་མེད། དེ་བཞིན་བཀའ་བློན་ཟུར་པ་དང་། ཟུར་པ་མང་
པོ་ཞིག་གིས་དཔུང་བསྒྲིགས་ནས་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་འདི་དུམ་བུ་གཉིས་བཟོས་སོང་། དུམ་བུ་གཉིས་དེ་ཕར་འཐུད་དགོས་ན་
གཙོ་བོ་འཛིན་སོང་གིས་འགན་འཁུར་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། མ་འོངས་པར་འཛིན་སོང་སྐབས་ ༡༦ པ་དེ་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་
འགོ་ཡི་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ ཐོག་ལའང་འཛིན་སོང་གསར་པས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་དུ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་རེད་
བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་འདིར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དགག་པ་ཡོད་ལ། དེ་དང་རེས་འབས་
ཀི་གནད་དོན་ག་རེ་བྱུང་བ་ཡིན་ནའང་ངས་དགག་པ་བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན། ཡིན་ནའང་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དེ་རེས་སུ་ཡོང་གི་
ཡོད་རེད་ཟེར་སོང་། དེའི་ཐོག་རེས་སུ་ཆ་ཤས་ལེན་གི་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།

སི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པར་སར་ཡང་དགག་པ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཞུ་འདོད་ཅིག་ལ་ང་ཚོ་
འདིའི་ནང་དུ་ཨིན་ཇི་མཁས་པ་ཞེ་དག་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་ཨིན་ཇིའི་ཚིག་བེད་སོད་བཏང་ན་
ངེས་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཞུས་ནས་མ་གཏོགས། ཨིན་ཇིའི་ཚིག་བེད་སོད་གཏོང་ཆོག་གི་
ཡོད་མ་རེད། དེ་དག་བཀུར་འོས་རྒན་པ་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ངེས་པར་དུ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
ནས་སྟངས་འཛིན་གནང་དགོས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
གཉིས་ནས་གཞན་པ་འགའ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད་དེ་ཞུ་འདོད་མེད། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་
གསུངས་པ་ལྟར་ན། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ལྔ་པ་ལུང་འདེན་བྱས་ནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དེ་རིས་མེད་བཏང་ཡིན་ཟེར་གི་
ཡོད་པ་རེད། སིར་བཏང་ཁོ་རང་ག་དུས་ཡིན་ནའང་དེ་ལྟར་འཆད་མཁན་ཞིག་རེད། ཁིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ཞེ་དག་མི་ཤེས་
མཁན་ཞིག་དང་མགོ་ཞེ་དག་མི་འཚོས་མཁན་ཞིག ག་དུས་ཡིན་ནའང་དེ་ལྟར་འཆད་སོད་མཁན་ཞིག་རེད། འདིའི་ནང་དུ་དོན་
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ཚན་གསུམ་ཡོད་རེད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ དེ་ཁིམས་ལུགས་ག་རེ་དང་འགལ་གི་འདུག ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཁབ་ཁོངས་ག་
པར་འདུག གསལ་བཤད་བྱོས་ཤོག གཅིག་དེ་ཡིན།
གཉིས་ནས། དོན་ཚན་ལྔ་པའི་དང་པོའ་ི ནང་དུ་ "ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་གི་བཀའ་" ཟེར་ཡོད་པ་རེད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་
དེ་ཆབ་སིད་དབང་འཛིན་གི་བཀའ་དང་ག་པར་འགལ་འདུག
དེ་བཞིན་ "སྒྲིག་གཞི་" གསུངས་ཡོད་པ་རེད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དེ་སྒྲིག་གཞིའི་ཁབ་ཁོངས་ག་པར་ཡོད་རེད། དེ་དག་
གསལ་པོ་གསུང་ཤོག དེ་དག་མགོ་མ་འཚོས་ནས་ཞེ་དག་མ་ཤོད། ད་དུང་འདི་མགོ་མ་འཚོས་ན་འདི་ཚོ་གསུམ་ཨིན་ཇིའི་ནང་
དུའང་འདུག བྱས་ཙང་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དེ་ཁིམས་ལུགས་ག་རེ་དང་མཐུན་འདུག ག་རེ་དང་འགལ་འདུག ཆབ་སིད་
དབང་བསྒྱུར་གི་བཀའ་ག་རེ་དང་འགལ་འདུག སྒྲིག་གཞི་ག་རེ་དང་འགལ་འདུག འདི་སྒྲིག་གཞི་རེད་བསམ་གི་ཡོད་ས་རེད།
དེ་ནོར་བ་རེད། གཅིག་དེ་ཡིན།
གཉིས་ནས། གོང་དུ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་ཚར་སོང་། ཁིམས་ཞིབ་པ་དེ་ཚོ་སེབ་གཅིག་ལ་འཕོ་འགྱུར་
གཏང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་སྐད་གསང་མཐོ་པོའ་ིསོ་ནས་རྒྱུ་མཚན་དང་ཚད་མའི་ལུང་ཡིན་མདོག་མདོག་བཤད་སོང་། བཅའ་
ཁིམས་བསར་བཅོས་ཐེངས་ ༢༥ པ་མ་བྱས་པའི་སྔོན་ལ་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཅིག་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་
ཁིམས་ཞིབ་པ་གཅིག་དེའང་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་ཆོག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དུས་སེབ་གཅིག་ལ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་ཆོག་གི་ཡོད་
རེད། དེ་དུས་ཁིམས་ཞིབ་པ་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད་དུས་དེའང་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་ཆོག་གི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་ག་རེ་བྱས་ནས་
གཏོང་ཆོག་གི་ཡོད་མ་རེད། རིག་པ་མགོ་མཚུངས་རེད།
དོན་ཚན་ཉེར་དགུ་པའི་ནང་དུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་གཙོས་པའི་བཀའ་ཤག་ཆ་ཚང་སེབ་གཅིག་ལ་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་ཆོག་གི་
ཡོད་རེད། ད་ལྟ་ཁིམས་ཞིབ་པ་སེབ་གཅིག་ལ་ག་རེ་བྱས་ནས་གཏོང་ཆོག་གི་ཡོད་མ་རེད། དེ་དག་རིག་འབེལ་ག་བ་གནང་གི་
ཡོད། གཅིག་དེ་ཡིན།
གཉིས་ནས། དོན་ཚན་ང་བཞི་པའི་ནང་དུ་དང་སྒྲ་དང་བཅས་ནས་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཅེས་བཤད་སོང་། ད་ལྟ་བཀའ་ཤག་སྐབས་
༡༦ པའི་འཛིན་སོང་གི་མིང་འཁུར་མཁན་དེ་སྐབས་དེ་དུས་ཚོགས་གཙོ་རེད། ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཡོད་རེད།
སྐབས་དེ་དུས་དི་བ་འདི་མཁན་སུ་རེད་ཅེ་ན། གོང་དུ་ཞུས་སོང་། སི་ཟུར་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གིས་དི་བ་འདི་
པའི་སྐབས་སུ། སྐབས་དེ་དུས་ལན་འདེབས་གསལ་བཤད་བྱས། བདེན་ཚིག་གཉིས་ཆ་རེ་རེ་ཡོད་བསད་པ་དེ་ད་ལྟ་གོས་
ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་འཛིན་སོང་གི་མིང་ཁུར་བ་དེ་རེད། དེས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་པ་རེད། གསལ་བཤད་བྱས་པ་དེ་
ངས་ཧམ་ཚོད་བྱས་ནས་བཤད་པ་མ་ཡིན་པར་གོས་ཚོགས་ར་བའི་སིངས་ཆའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དུ་ལྷག་བསད་ཡོད་པ་རེད། སང་
ཉིན་སན་འབུལ་ཞུ་དགོས་ན་ཆ་ཚང་ཉར་བསད་ཡོད། དེར་གསལ་བཤད་ག་རེ་བྱེད་ཀི་ཡིན། གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་
སྐབས་དེ་དུས་ཚོགས་གཙོ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་མཁན་དེ་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཡོད་རེད། ཁོ་རང་གིས་གསལ་
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བཤད་བྱས་ཡོད་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་འཕོ་འགྱུར་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་ན་ངེས་པར་དུ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་མི་དགོས་པ་
སྐབས་དེ་དུས་གསལ་བཤད་བྱེད་མཁན་ད་ལྟ་འདིའི་ནང་དུ་བཞུགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། གཅིག་དེ་ཡིན།
དེ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཕེབས་མཁན་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། ཁིམས་ཞིབ་པ་ཕེབས་མཁན་ཡོད་
མ་རེད། ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་འདི་ནས་ཕུད་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཕོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ནས་ས་འོག་
དར་ཐག་འཐེན་ནས་ཁ་པར་བཏང་སོང་། དྲུང་ཆེ་རེ་རེར་ཁ་པར་བཏང་འདུག དེ་དང་རིགས་མཚུངས་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁ
ཤས་ལ་ཁིམས་ཞིབ་པ་འོས་པ་འདུག་བསམ་བསམ་ཡོད་མཁན་རྣམ་པར་ཁ་པར་བཏང་འདུག སྒྲ་སམ་འདུག དེ་ཞུ་ཡི་ཡོད།
དེ་དང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་སྐར་མ་ ༡ གནང་རོགས།
ད་ལྟ་གོང་གི་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་དེ། བཀའ་དྲུང་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། ཡི་གེ་མཁས་པ་ཡིན་ཟེར་མཁན་དེས་ངོ་དེབ་ནང་ག་
དུས་ཡིན་ནའང་ཡིག་ནོར་རི་ལྟ་བུ་འབི་སོད་མཁན་དེས། སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དེ་སྐབས་བཅུ་དྲུག་རེད།
ད་ལྟ་སྐབས་བཅུ་བདུན་པས་དེར་སྟངས་འཛིན་བྱས་ན་འགིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་བཤད་སོང་། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་སྐབས་
དང་པོ་ནས་ཇི་སིད་འཁོར་བ་མ་སྟོང་བར་དུ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིས་བདག་པོ་བརྒྱབ་ནས་འགོ་དགོས་རེད་མ་གཏོགས།
སྐབས་རེ་རེ་དེ་ཕར་གཡུགས་ནས་སྐབས་རེ་རེ་ཞིག་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་ལྟར་བྱས་ན་ད་དུང་ཡང་ཁིམས་ཀི་དབང་
བསྒྱུར་དང་བཀའ་དྲུང་བྱས་པ་དེ་སྟོང་པ་ཕིན་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ཡིན་དུས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་གཏན་འབེབས་
བྱས་པ་དེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་འཐུས་མིས་འགན་ཁུར་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སིར་བཏང་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་དང་འགེལ་བཤད་དེ་གོང་དུ་ཞུས་པ་
ཡིན། དེའི་མཇུག་ཏུ་དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཚང་ཡོད་མེད་ཧ་གོ་མ་སོང་སྟེ། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་ཡང་ཡང་
གཟིགས་སོང་། དེ་འད་སོང་ཙང་སྐར་མ་ ༥ དེ་ཚང་ཡོད་རེད་བསམས་ནས་མཚམས་བཞག་པ་ཡིན།
ད་ལྟ་ཞུ་རྒྱུར། ང་ཚོ་འདིའི་ནང་དུ་ཁིམས་མཁས་པ་མང་པོ་ཡོད་ཀི་རེད། མི་ཤེས་མཁན་ཡང་ཡོད་ཀི་རེད། ཡིན་ནའང་གོ་བར་
མ་འཕོད་པའང་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ས་རེད་སྙམ། སི་འཐུས་ལང་པའི་སྐབས་སུ་ཚང་མས་ཤེས་ཀི་ཡོད་ཟེར་བ་དང་དེ་དུས་དུས་
ཚོད་གཏོང་ཐུབ་ཀི་ཡོད། སི་འཐུས་སྐབས་སུ་ལོ་ལྔ་ཆ་ཚང་གཏོང་དགོས་ནའང་གཏོང་ཐུབ་ཀི་ཡོད་ཟེར་གི་རེད། གོས་
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ཚོགས་འཚོགས་རྒྱུ་དང་གནད་དོན་རེ་རེ་བཞིན་སེབ་དུས། ང་ཁོམ་གི་མེད། ཁོ་ཁོམ་གི་མེད་ཅེས་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་
ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་འདིའི་ནང་དུ་མགོ་མ་འཚོས་པ་དེ་འདའང་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག
དེ་འད་ཡིན་དུས་ངས་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ནང་དུ་གསུངས་པའི་ཟབ་སོང་ལྟ་བུ་གང་ཡང་མིན། ཡིན་ནའང་ང་རང་
གིས་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་མར་ཞུས་ན་ཕན་ཐོགས་ཀི་ཡོད་འགོ་དན་གི་འདུག བཅའ་ཁིམས་ཟིན་བིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་
བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནང་དུ་དང་པོ་ཁུར་ཡོང་དུས་ནས། བོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ་དང་། རང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཧིལ་པོ་
ལོན་པ། ཧིལ་པོ་ཟེར་བ་དེ་རེས་སུ་སྣོན་ཡོད་མེད་ཧ་མི་གོ་སྟེ། དེའི་མཇུག་ཏུ་ཁིམས་ཁང་ཞིག་ནང་དུ་ལོ་ལྔའི་རིང་མུ་མཐུད་
ཁིམས་དཔོན་གི་ལས་འཁུར་བྱས་མོང་བའམ། ཡང་ན་ཉུང་མཐར་ལོ་བཅུའི་རིང་ཁིམས་རོད་མཁས་པའི་གས་སུ་ཚུད་པ་ཟེར་
བ་དེ་བཅའ་ཁིམས་ཀི་ཟིན་བིས་ནང་དུ་ཡོད་བསད་པ་དང་། བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བྱས་
བཞག་པ་ཞིག་རེད། དེའི་ནང་གི་ ༼ག༽ པ། ཁིམས་ཁང་ཞིག་ནང་དུ་ལོ་ལྔའི་རིང་མུ་མཐུད་ཁིམས་དཔོན་གི་ལས་འཁུར་
བྱས་མོང་བའམ། ཡང་ན་ཉུང་མཐར་ལོ་བཅུའི་རིང་ཁིམས་རོད་མཁས་པའི་གས་སུ་ཚུད་པ་དེ་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལོན་བསད་པ་
ཞིག་རག་གི་མི་འདུག་ཟེར་ནས། དང་པོ་ལོ་ལྔ་འགངས། དེའི་མཇུག་ཏུ་ལོ་བཅུ་འགངས། དེའི་མཇུག་ཏུ་ཡང་བསར་ལོ་བཅུ་
འགངས། མཐའ་མ་དེར་ཡང་བསར་ལོ་བཅུ་འགངས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ལོ་སུམ་ཅུ་བར་དུ་འགངས་པ་རེད་མ་གཏོག ས། དེ་
རིང་ལོ་བཞི་བཅུ་ལ་འགང་གི་ཡིན་ཟེར་རྒྱུ་དེ་ལོ་བཞི་བཅུ་ལོན་དང་མ་ལོན་གི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རེད། དོན་དག་གཙོ་བོ་དེ་
ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་དེ་རེད།
དེ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་ངས་དགག་པ་ཞུས་ཡོད། གོང་དུ་ངས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་པའི་ཁུལ་ཡིན། ཡིན་ནའང་གོ་བར་འཕོད་
ཡོད་མེད་མི་ཤེས། སྔོན་མ་ང་ཚོས་རིས་ཞིབ་ལས་ཁང་གི་སི་ཁབ་རིས་ཞིབ་པ་ལ་འོས་ཆོས་ག་རེ་ག་རེ་དགོས་ཀི་རེད་ཟེར་བ་
ཞིག་ཡོད་རེད། དེའི་མཇུག་ཏུ་སི་ཁབ་རིས་ཞིབ་པ་འདེམས་རྒྱུའི་གོས་བསྡུར་བྱེད་དུས་མི་གཅིག་མ་གཏོགས་རོགས་པ་
གཞན་གཅིག་རག་ཡོད་མ་རེད། དེ་མ་རག་པ་དེའང་དེའི་ནང་དུ་བིས་བཞག་པའི་འོས་ཆོས་དེ་མ་ཚང་ནས་མ་རག་རེད་ཅེས་
ཟེར་བ་རེད། དེའི་མཇུག་ཏུ་ང་ཚོས་བཅའ་ཁིམས་ནང་དུ་སི་ཁབ་རིས་ཞིབ་པའི་འོས་ཆོས་དེར་འགྱུར་བ་བཏང་ནས། གནས་
སྟངས་དེ་ལ་བསྟུན་ནས་ག་རེ་དགོས་འདུག་དེར་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་རེད་མ་གཏོགས། གནས་ཚུལ་གཞན་པ་ལ་བསྟུན་
ནས་མུ་མཐུད་ནས་ཕར་འགང་བྱེད་དགོས་རེད་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དེ་རིང་ངེས་པར་དུ་ཁིམས་ཁང་ཞིག་
ནང་ལོ་ལྔའི་རིང་མུ་མཐུད་ཁིམས་དཔོན་གི་ལས་འཁུར་བྱས་མོང་བའམ། ཡང་ན་ཉུང་མཐར་ལོ་བཅུའི་རིང་ཁིམས་རོད་
མཁས་པའི་གས་སུ་ཚུད་པ་ཞིག་བཙལ་དུ་འགོ་དགོས་ཀི་རེད། དེ་བཙལ་ནས་མ་རེད་ན་ངེས་པར་དུ་རེད་མ་སོང་ཟེར་དགོས་
རེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ཁིམས་ཞིབ་པ་རིམ་བཞིན་བསྐོས་པ་རེད་དེ། ཡིན་ཤག་ཤག་བྱས་ནས་ "འོན་
ཀང་" ཟེར་བ་དེར་བསྟུན་བཞག་པ་མ་གཏོགས། གཞན་པ་དེར་ཞེ་དག་མ་བསྟས་པ་ལྟ་བུ་རེད་འདུག ངས་མི་ཤེས་ཏེ། ཡིན་
ནའང་འདིར་སིད་སོང་དང་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་ཚང་མ་རྒྱུས་ཡོད་རེད། སྔོན་མ་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་མོང་མཁན་
གི་མི་ཡིན་དུས། ཚོགས་ཆུང་འདིའི་ནང་དུ་ཆ་རེན་འདི་ཚང་མཁན་ཞིག་རག་མ་སོང་ཞེས་ལབ་སོང་ཟེར་བ་དེ་གོས་ཚོགས་ར་
བ་འདིའི་ནང་དུ་ཉིན་གཅིག་ལའང་སྙན་སེང་ཞུས་མ་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་དེའི་ཆེད་དུ་ངེས་པར་དུ་ལག་ལེན་བསྟར་དུ་འགོ་
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དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། དེ་ནས་མ་རེད་པ་ཡིན་ན་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ཨིན་ཇིའི་ལུང་
པ་ནང་གི་ལུང་འདེན་བྱས་བསད་པ་ནང་བཞིན་གང་ཡང་བྱེད་དགོས་མ་རེད། ང་རང་ཚོས་དོན་ཚན་དང་པོ་ནས་མར་བཟུང་
སྟེ་ང་རང་ཚོ་ལ་ག་རེ་འདུག དེར་བསྟུན་པའི་ཁ་ཐུག་ལག་ལེན་བསྟར་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་མ་གཏོགས་ "འོན་ཀང་" ཟེར་བ་དེ་མི་
དགོས་པར་བྱེད་དགོས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།

སི་འཐུས་དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤས
ི ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁག་འགའ་ཤས་ཤིག་ཞུ་
འདོད་བྱུང་། དེའི་ཟུར་དུ་དགག་པའང་གང་ཡང་མིན། ད་ལྟ་འདིར་བགོ་གླེང་ཞིག་འགོ་ཡི་ཡོད་དུས་ཆ་ཤས་བླང་རྒྱུ་ངའི་ལས་
འགན་རེད་བསམ་པའི་ཐོག་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ང་རང་ལ་ཚོར་སྣང་ག་རེ་སེབས་སོང་ཞུས་ན། ད་ལྟའི་ཁིམས་ཞིབ་པའི་སྐོར་
དེ་རེད། སོ་སོ་སི་འཐུས་མ་ཆགས་པའི་སྔོན་དུ་ཐབས་ལམ་མང་པོ་ཞིག་འཚོལ ་བའི་ཐོག་ནས་མཐའ་མར་སི་འཐུས་ཆགས་
པའི་སྐབས་སུ་ང་ཚོས་དམ་འབུལ་ཞུ་ས་ཁིམས་དཔོན་ཡིན་ཤག་ཤག་བྱས་ནས་དམ་འབུལ་ཞུས། ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་
གཙོ་གཙོས་པའི་ང་ཚོ་ཚང་མ་སི་འཐུས་ཆགས་ཚར་བའི་རེས་སུ། ང་ཚོས་ཁིམས་དཔོན་དེ་རྫུན་མ་རེད་ཟེར་གི་བསད་པ་
ཡིན་ན། ང་ཚོའང་སི་འཐུས་ངོ་མ་ཡིན་ནམ་རྫུན་མ་ཡིན་བསམ་པའི་ང་ལ་དོགས་པ་ཞིག་སེབ་ཀི་འདུག དེར་བརྟེན་ངས་འདི་
ཚུད་པར་རྒྱབ་སོར་བྱས་པ་དེའང་སི་འཐུས་ཡིན་ཤག་ཤག་ཅིག་དང་། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ཁིམས་དཔོན་ཡིན་ཤག་ཤག་བྱས་ནས་
རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་དོན་དག་གཉིས ་པ་དེ། ལོ་སུམ་ཅུ་དང་བཞི་བཅུའི་གནས་བབ་ཀི་ཐོག་ནས་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་
གིས་གསུངས་སོང་། དེ་འདའི་ཐོག་ནས་འཛིན་སོང་གི་ཕག་ལས་གནང་བདེ་ཟེར་ནའང་འད། འཛིན་སོང་གི་ཐོག་ནས་ལོ་སུམ་
ཅུའི་སྒྲིག་གཞི་བསར་བཅོས་མ་བྱས་པའི་ཐོག་ནས། ཐབས་ལམ་འབད་བརོན་གནང་བ་དེ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་མཐོང་སོང་།
དེར་ངས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་གནང་བདེ་མེད་པ་དང་། གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ང་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། སི་
འཐུས་ཀི་མིང་འཛིན་པ་ཞིག་རེད། ང་ལས་ཧ་ལས་པའི་ལྡབ་མང་པོས་སྐུ་ཡོན་ཆེ་བ་དང་ཉམས་མོང་ཆེ་བ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་
རེད། ཡིན་ནའང་ཁམས་དང་མོས་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོས་བདེ་དང་མ་བདེ། དབྱིངས་ཡོད་མེད་ཀི་ཐོག་ནས་བཞེངས་ཡོད་པ་
མ་རེད། ང་ལྟ་བུ་ཐེབས་ཆག་ཅིག་ལངས་ནས་སི་འཐུས་ལ་འཁོད་པ་རེད། ང་ལས་དག་པ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་
ཁིམས་ཞིབ་པ་ཡིན་ནའང་ཁིམས་ཐོན་མཁན་མང་པོ་ཡོད་རེད་དེ། འདིར་ཕག་ལས་གནང་འདོད་ཡོད་མེད་ཀི་གནས་སྟངས་
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མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ང་ཚོར་ཁིམས་ཞིབ་པ་ངེས་པར་དུ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་པ་ཡིན་ན། འབད་བརོན་ངེས་པར་དུ་
གནང་དགོས་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ལྟར་མ་གནང་ན། ང་ཚོའི་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་ཧ་ཏག་
ཏག་འགོ་རྒྱུའི་ཐོག་ང་ཚོས་དབུ་འོག་དཔུང་འདེགས་ཞུ་དགོས་རེད་དན་གི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས།

སི་འཐུས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མང་པོ་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མེད། ད་ལྟ་འདིར་གོས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་འདི་འཁུར་ཡོང་
བའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་དེ་ག་རེ་རེད་འདུག་ཅེ་ན། ཁིམས་ཞིབ་པ་བསྐོ་གཞག་བྱེད་པ་ལ་ཆ་རེན་བཞག་པ་ནང་བཞིན་མ་
རག་པ་ཡིན་ན། དུས་ཡུན་ལོ་སུམ་ཅུ་དེ་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་རོགས་ཀི་ཡོད་རེད་ཟེར་དུས། ད་ལྟ་ཕི་ཟླ་ ༡༠
པ་ཟིན་ཚར་བ་རེད། དེ་འདའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་མ་འོངས་པར་ཁིམས་ཞིབ་པ་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུའི་ཐོག་དགོངས་པ་
བཞེས་ནས་བསྣམས་ཕེབས་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག ཡིན་ནའང་གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཁག་ཅིག་གིས་གསུངས་སོང་།
ད་ལྟ་འདིའི་ཐོག་ཆ་རེན་བཞག་པ་ནང་བཞིན་མི་རག་གི་ཡོད་དམ་མེད། དེ་འདའི་ཐབས་ཤེས་གནང་ཡོད་རེད་དམ་ཞེས་དི་བ་
གཅིག་རེད་འདུག གལ་སིད་དེ་ལྟར་གནང་མེད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ལོ་སུམ་ཅུའི་ནང་དེ་འད་ཞིག་བྱ་རྒྱུའི་དང་པོ་ནས་ཆ་རེན་
བཞག་ཡོད་ཙང་ཐབས་ཤེས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་གནང་དགོས་པ་ཆགས་ཀི་འདུག དེའི་ཐོག་ཚོགས་གཙོ་རེད། སིད་སོང་
རེད། ག་རེ་གནང་ཡོད་ན། གལ་ཏེ་དེའི་ཐོག་གསལ་བཤད་ཡོད་ན་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་ནས་ཁ་སྔོན་ནང་མོལ་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་སུའང་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། བར་ལམ་ང་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་
ཞིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་སྐུ་ངོ་སིད་སོང་གི་ལས་ཁུར་དམ་འབུལ་དེའང་ད་ལྟའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་
གསུམ་ནས་བཞེས་པ་རེད། དེའི་ཐོག་༸སྐུ་མདུན་དངོས་སུ་ཞབས་སོར་འཁོད་ཡོད་མ་རེད་དེ། ད་རྒྱའི་ཐོག་ནས་ཕེབས་ཏེ་
བཀའ་སོབ་གནང་ཆ་ཚང་བྱས་པ་རེད། དེ་ཚོའི་རིགས་ཁིམས་མཐུན་མིན་པ་དང་། བཅའ་ཁིམས་དང་མ་མཐུན་པ་ཞིག་རེད་
ཟེར་ན། ར་བ་ཉིད་ནས་མི་ཚེ་འདིའི་ནང་དུ་ངོས་ལེན་ཞུ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་ཅེས་ངས་སྐབས་དེ་དུས་ཀང་ཞུས་པ་ཡིན།
དེའི་རེས་སུ་ང་རང་ཚོས་ཐབས་ལམ་བཙལ་ནས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཐབས་ལམ་མ་རག་ནས། མཐའ་མ་དེར་ཡར་
༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཞུས། ཁོང་གིས་བཀའ་ག་རེ་གནང་བ་ཡིན་ནའང་བཀའ་སྲུང་ཅི་
སྒྲུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ནས། དེའི་སྐབས་སུ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པའི་ནང་དུ་དོན་ཚན་གཉིས་ཡོད་པ་རེད། དོན་ཚན་གཉིས་ཀི་ནང་
ནས་ང་ཚོས་དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་བདམས་ནས་དམ་འབུལ་ཞུས་པ་རེད། དམ་འབུལ་ཞུ་ས་དེ་ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་བརྒྱུད་
ནས་གནང་བ་རེད། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་ཀིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་ང་རང་ཚོའི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་
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གཞོན་ཚང་མ་ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་གི་བརྒྱུད་ནས་སི་འཐུས་ཆགས་པའི་རེས་སུ། ཡང་ཁོ་རང་ཚོ་ཁིམས་དང་མ་མཐུན་པ།
རྫུན་མ་ཡིན་པ། མར་འབུད་དགོས་རེད་གསུངས་ན། ང་རང་ཚོའི་གནས་བབ་དང་། རྒྱལ་ཆེ་མི་མང་ལ་ང་རང་ཚོའི་གནང་
སྟངས་དེ་ག་འད་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་ན། དང་བདེན་དང་ལམ་ལུགས། དངོས་འབེལ་གི་གནས་ཚུལ་སོགས་གང་འད་ཞིག་
ཆགས་ཀི་ཡོད་ན། དེ་དག་ལ་ང་ཚོས་དགོངས་པ་ངེས་པར་དུ་བཞེས་དགོས་འདུག ང་རང་ཚོས་ཚོར་བ་དང་བསམ་ཚུལ་དེ་
འད་འཆད་ཆོག་གི་རེད་དེ། སོ་སོའ་ིགནས་བབ་དང་གནས་སྟངས་དེ་དངོས་འབེལ་གང་འད་ཞིག་རེད་འདུག དེ་དག་དགོངས་
པ་བཞེས་ཏེ་བཀའ་མོལ་གསུངས་ན། ང་ཚོ་ཚང་མ་ལ་ལྷ་ཞི་ཀླུ་ཞི་ཡོང་བ་དང་། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཟང་ངི་ཟིང་ངིའི་སྐད་ཆ་
མང་པོ་མི་ཡོང་བར་ཁེ་ཕན་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་ང་ཚོ་འདིར་ཕེབས་བསད་པ་དེ་༸སབས་མགོན་རིན་
པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ཕེབས་པའི་ནང་དོན་ཚན་གཉིས་ཡོད་པའི་ནང་ནས་དོན་ཚན་དང་པོ་དེ་བདམས་ནས་
ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉིས་གཙོས་པའི་ང་རང་ཚོ་འདིར་སི་འཐུས་ཆགས་པ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་ང་ཚོས་དེའི་ཐོག་དགོངས་
པ་བཞེས་ན་མ་གཏོགས། ཚོར་བ་རང་གི་ཐོག་ནས་ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་རྫུན་མ་རེད་གསུངས་བསད་པ་ཡིན་ན། མང་
ཚོགས་ནང་དུ་བར་ལེན་ལྟ་བུ་གང་འད་ཞིག་འགོ་ཡི་ཡོད་ན། ཡང་མུ་མཐུད་ནས་ང་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕད་མི་ཡོང་ན་
བསམས་ནས་ཡིན། གལ་སིད་འཛིན་སོང་གིས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཚོར་ཆ་རེན་བཞག་པ་ནང་བཞིན་རག་གི་མེད་པ་ཡིན་ན།
ངས་ལོ་ཡར་སར་བ་དེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཐབས་ཤེས་གནང་མེད་པ་ཡིན་ན། དང་པོ་ཡིན་གཅིག་མིན་གཉིས་
ཐབས་ཤེས་འཚོལ་དགོས་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཆོས་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན་ལགས།

སི་འཐུས་ཆོས་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རིང་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་འདིའི་ནང་དུ་ཐེངས་དང་པོ་ལང་རྒྱུའི་
གོ་སྐབས་བྱུང་སོང་། དེའང་གཙོ་བོ་མདོ་སྟོད་རྒྱལ་ཆེ་མི་མང་གི་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་རེད། ལྷག་དོན་དུ་སི་ནོར་༸གོང་ས་
༸སབས་དགོན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཐུགས་རེའི་བྱིན་རླབས་དང་བཀའ་དིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་དང་། ལྷག་པར་དུ་
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀིས་ད་ལྟ་བར་དུ་སོ་སོར་ལྟ་སོང་དང་ལམ་སྟོན་བྱས་པར་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་ཞུ་
བཞིན་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
གོ་སྐབས་འདི་བཟུང་སྟེ་ད་ལྟའི་ཆར་བོད་ནང་ལ་ཡོད་པའི་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོས་བོད་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ཀི་དོན་དུ་
སྙིང་སྟོབས་དང་སེམས་ཤུགས་གནས་བསད་པ་དེར་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་རེས་སུ་ཡི་རངས་དང་བསྔགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་འདི་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནའང་ལབ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་
གང་ཡང་མི་འདུག གང་ལྟར་ད་ལྟའི་ཆར་དགག་བྱ་ཡོང་བསད་པ་གཙོ་བོ་དེ་གོས་ཆོད་ཨང་ ༣༩ པར་འཕོས་ནས་བཀའ་
མོལ་ཡོང་སོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གོས་ཆོད་ཨང་ ༣༩ པ་དེ་ད་ལྟའི་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་གཉིས་དབར་
བཀའ་བསྡུར་བྱུང་བ་ནང་བཞིན། དེར་ལག་པ་ཞིག་བཅངས་ནས་གང་ལྟར་གཙང་མ་བཟོ་ཐུབ་རྒྱུའི་འབད་བརོན་ཞིག་གནང་
ཡོད་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་དགོས་ངེས་ཅན་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག གང་ལྟར་གོས་ཆོད་དེ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་
ཁིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ འཐུས་མི་གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡོད ་པ་རེད།
དེའང་ཤོག་བུ་དཀར་པོའ་ི སང་ལ་སྣག་ཚ་ནག་པོས་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་དུས། དེར་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུའི་ལས་
འགན་དེ་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཁིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་འཐུས་མི་ཚང་མའི་ གང་ལྟར་ཡང་སྙིང་
ལས་འགན་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་སོང་ཙང་གོས་ཆོད་དེ་ཡང་ན་ནུས་མེད་གཏོང་དགོས་རེད། ཡང་ན་ཁིམས་མཐུན་
ཞིག་གི་ཐོག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་རེད། གང་ལྟར་དེར་ལག་པ་ཞིག་བཅངས་ནས་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་
འདུག་སྙམ། གལ་ཏེ་དེ་གཙང་མ་མ་བཟོས་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་ཕིས་འབྱུང་གི་གོས་ཆོད་གང་
འད་ཞིག་ཡོང་བ་ཡིན་ནའང་། གོས་ཆོད་དེ་དག་གི་ཆེ་མཐོང་བརླག་རྒྱུ་དང་མིག་དཔེ་ངན་པ་ཞིག ལམ་སོལ་སྡུག་ཆགས་ཤིག་
ཡོང་བའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་མཐོང་གི་འདུག
ལར་ནས་ཁ་སང་ང་ཚོས་ཉིན་གངས་ ༢།༣ འཛོམས་པའི་རིང་ལ་གནད་དོན་དེ་རོད་གཞི་ཞིག་ཡིན་པ་ང་ཚོ་སི་འཐུས་ ༤༥
ཚང་མས་ངོས་ལེན་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་༸སབས་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མཚན་འཁོད་སྙན་ཞུ་ཞིག་ཕུལ་བ་རེད། མ་འོངས་པར་
ང་ཚོས་ལས་ཀ་བྱས་པ་ལས་བྱ་རྒྱུ་མང་བ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་དུས། འདིའི་ཐོག་ང་རང་ཚོ་ཚང་མས་འཁུར་མཉམ་ལེན་གི་
ཐོག་ནས་གཙང་མ་ཞིག་བཟོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དགེ་མཚན་ཆེན་པོ་ཡོང་ས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཆོས་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན་ལགས་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་ཕེབས་ནས་ཐོག་མར་བཀའ་མོལ་གསུངས་པ་ཡིན་དུས་
ཚང་མས་དགའ་བསུ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡང་འཕེལ་ལགས།

སི་འཐུས་དཀོན་མཆོག་ཡང་འཕེལ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་རེ་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ ༢ པའི་
བསར་བཅོས་ཐོག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་སེར་གི་ངོས་ནས་བསམས་པ་ལྟར་ན་བསར་བཅོས་ཁུར་བ་དེ་ཏོག་ཙམ་སྔ་
དགས་འདུག སིར་བཏང་ངས་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་དེར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དགག་པ་ཡོད། གོང་དུ་ཞུས་པ་ལྟར་བསར་
བཅོས་དེ་སྔ་དགས་འདུག གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་། དང་པོ་ང་ཚོས་ཐབས་ཤེས་ཤིག་གཏོང་དགོས་
73

ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཐབས་ཤེས་དེ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ནས་ཁིམས་ཞིབ་པའི་ཁད་ཆོས་གཞན་པ་ཆ་ཚང་ནས་མར་འགྱུར་བ་གཏོང་
དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལོར་ལོ་བཅུ་མར་འཐེན། ཡང་རེས་མ་ལོ་བཅུ་མར་འཐེན་བསད་པ་ཡིན་ན། དེ་ང་ཚོའི་མཐའ་མའི་
ཐབས་ལམ་ཆགས་ཀི་མ་རེད།
དེ་ནས་ངས་གནད་དོན་བཤད་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་དེ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པའི་ཐོག་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་དེའི་
ཐོག་དུས་ཚོད་གཞན་ཞིག་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོང་། དེར་བརྟེན་ངས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་དེ་ཕིར་འཐེན་བྱས་ནས། རེས་སུ་གོ་
སྐབས་ཞུ་ཆོག་པ་གིས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་དབ་ར་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས།

སི་འཐུས་དབ་ར་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག དེ་རིང་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་དེར་རྒྱབ་སོར་གཙང་མ་ཞུ་ཡི་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན།
སིར་བཏང་ང་ཚོའི་ཁིམས་འཆར་རེད། གོས་ཆོད་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་དེའི་ཐོག་སོ་སོ་སེར་གིས་བསམ་ཚུལ་སྤུང་ཆོག་གི་
ཡོད་པ་རེད་དེ། སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ལམ་ཁ་དགག་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། རྦད་དེ་སོ་ལུག་རྒྱུ་དང་ལམ་ཁ་དགག་རྒྱུའི་གནས་
སྟངས་ཆགས་ཀི་ཡོད་ན། ང་ཚོའི་ལུང་མཚན་དང་ཁུངས་ཀི་བསམ་བློ་གཏོང་ཕོགས་དང་ལངས་ཕོགས་ཟིན་བསད་པ་ཡིན་ན།
སོ་སོའ་ི དན་རྒྱུ་དང་དེ་ལས་ལྷག་ང་རང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་སི་པ་ལ་གནོད་ཀི་རེད་བསམས་ནས་ངས་རྒྱབ་སོར་ཞུས་པ་
ཡིན། དེ་དང་འབེལ་ནས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་བཀའ་མོལ་གནང་གྲུབ་སོང་། དེའི་ཐོག་ངས་བསར་ཟློས་གང་
ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མིན། རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་ཅེ་ན། ཉེ་ཆར་ང་རང་ཚོ་ཚང་མར་བཀའ་ཡིག་ཅིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་
མས་མང་ཐར་ཐེངས་གཅིག་གཉིས་བཀླགས་ཡོད་པ་རེད་བསམ་གི་འདུག དེའི་ནང་དུ་གཙོ་བོ་ཞིག་དན་གསོའ་ི ཆེད་དུ་ཞུས་
པ་ཡིན་ན། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བློ་ཕམ་བྱུང་ཡོད་ཅེས་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོ་ཡང་བསར་དེ་ག་རང་ལ་
ཕིན་ནས་བསོགས་བསད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་རེད། བློ་ཕམ་རྒྱུའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀི་ཡོད་མ་རེད་དམ། སོ་སོར་
དི་བ་གཏང་རྒྱུ་རེད། རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་ལ་ང་ཚོའི་གཏམ་བརོད་འད་པོ་ཞིག་བྱས་ནས་འདི་འད་ཞིག་ཕིན་པ་འདིས་དོན་དངོས་སུ་
ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་ཚོའི་མི་མང་ཚོས་མགོ་འཚོས་ཡོད ་པ་རེད། རྒྱབ་ལོངས་ཆ་ཚང་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་
རེད། བྱས་ཙང་ང་ཚོས་འདིར་འཁབ་སྟོན་བྱས་ན་དོན་དངོས་སུ་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཕན་གི་རེད། དེ་ཚོའི་ཐོག་དགོངས་པ་
བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཞེ་དག་རེད་འདུག ད་དུང་འདིར་ང་ཚོས་ཐུགས་བཤགས་ཀི་གོས་ཆོད་ཅིག་འཁེར་གི་ཡིན་གསུང་གི་
ཡོད་པ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་ཡི་ཡིན། དགོངས་སེལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་བསར་ཉིན་དེ་ག་རང་ལ་ང་ཚོའི་
གནང་སྟངས་དེ་ག་རང་རེད་འདུག ཁ་སང་ཟླ་བ་ ༤ ཙམ་གོ་བསྡུར་གནང་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་བ་ ༤ ཙམ་གོ་བསྡུར་གནང་ནས་
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ག་རེ་ཕན་སོང་། མཐའ་མ་དེར་བཀའ་ཡིག་ཅིག་ཕེབས་ནས་ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁ་ལྷམ་མེར་འཛོམས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་
པ་རེད། བྱེད་སྟངས་ད་ག་རང་བྱས་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཐུགས་ཕམ་བཟོ་ཡི་རེད་དམ་མ་རེད། སོ་སོ་སེར་གིས་བསམ་བློ་
བཏང་ནས་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་ཚོར་དགོངས་པ་ཏན་ཏན་བཞེས་དགོས་རེད་བསམ་གི་འདུག
ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་བཀའ་ཞིག་ཕེབས་སོང་། གཅིག་བྱས་ན་གོ་སྐབས་ཤིག་སྐྲུན་ཐབ་བྱེད་ཀི་ ཡིན་
གསུངས་སོང་། དེའི་ཐོག་འཆར་གཞི་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་རེད་མ་གཏོགས། ང་རང་སེར་གི་བསམ་
ཚུལ་ཡིན་ན་འབབ་ས་ག་པར་བབས་ཀི་རེད། རོག་རོག་ཞུས་ན་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པར་ངོས་ལེན་ཡོད་མེད་དང་། རིས་མེད་
ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད་ཐོག་འགེལ་བཤད་མང་པོ་ཞིག་བསོན་ཚར་སོང་། ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་འགེལ་བརོད་བྱས་པ་རེད། རྒྱུ་
མཚན་གི་ཐོག་ནས་འགེལ་བརོད་བྱས་པ་རེད། ཚང་མས་ཧ་གོ་བསད་ཡོད་པ་རེད། མཐའ་མ་དེར་ང་ཚོ་ག་པར་འབབ་རྒྱུ་རེད།
ཡང་ན་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་གནས་ཀི་རེད་ཅེས་བཀའ་ཞིག་ཕེབས་ཀི་རེད། ཡང་ན་གནས་ཀི་མ་རེད་ཅེས་བཀའ་ཕེབས་ཀི་
རེད། གལ་ཏེ་གནས་ཀི་མེད་ཟེར་ནས་ཁད་པར་ག་རེ་འདུག གནས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ག་པར་ལྡོག་ཕོགས་འགོ་བཞིན་འདུག
ང་ཚོ་ཚང་མས་སི་མོས་ཀི་ཐག་གཅོད་ག་རེ་ཕེབས་པ་ཡིན་ནའང་དེའི་ཐོག་ཉག་གཅིག་འགོ་རྒྱུ་ཡིན་ལབ་ཚར་བ་རེད། ཡང་
བསར་དེར་དགག་པ་བརྒྱབ་རྒྱུའི་ལམ་ཞིག་བཟོ་ཡི་འདུག་གམ་མི་འདུག་སོ་སོས་བསམ་བློ་གཏང་རྒྱུ་རེད། ང་ཚོ་ཚང་མས་
འགན་འཁེར་དགོས་རེད་བསམ་གི་འདུག བྱས་ཙང་ང་རང་ཚོས་སོ་སོའ་ི རྐང་པ་ལ་སྟ་རེ་བརྒྱབ་ནས། རི་ཕར་ཕོགས་ཀི་
མིས་གད་མོ་ཤོར་བསད་ཡོད་པ་རེད། ལས་ཀ་དེ་ང་རང་ཚོས་བྱེད་ཀི་འདུག་བསམ་གི་འདུག འཛིན་སོང་ལ་ཁག་དཀྲི་ནའང་
རེད། སུ་ལ་ཁག་དཀྲི་ནའང་རེད། ང་ཚོ་སི་འཐུས་ ༤༥ ཡིས་འདི་ནས་མར་སེར་ཀ་གས་འཇུག་གི་འདུག བྱས་ཙང་ང་ཚོ་
ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་རེད། ངས་སུས་འགིག་དང་མི་འགིག་གི་ཐོག་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་བསད་པ་ཡིན་ན་འབ་
སུ་འདུ་ཡི་མ་རེད། ང་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་གིས་འགེལ་བཤད་བརྒྱབ་སོང་། ང་ཚོས་སོ་སོར་དི་བ་བཏང་ནས་འགན་འཁུར་དགོས་
རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་འད་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་རོ་རིང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས།

སི་འཐུས་རོ་རིང་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོ་སྐབས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ར་བའི་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་
གོང་དུ་འདི་རང་གི་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞེས་གསུངས་སོང་། དེ་ག་རང་ཐོག་མ་གཏོགས་ཡར་འཐེན་མར་
འཐེན་ཁོན་ནས་བྱ་རྒྱུ་མིན། ཨོ་སི་ཊོ་ལི་ཡ་ནས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་བྱས་ནས་བསེབས་པ་ཡིན། གནད་དོན་ཐོག་སྐད་ཆ་
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འཆད་པའི་སྐབས་སུ་སྐར་མ་ ༡ ཀང་འཕོ་བརླག་གཏོང་གི་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཀའ་ལས་གང་བརྒྱབ་པ་དེར་འགོད་པའང་
ཁོན་ནས་མེད། གོས་ཚོགས་འཚོགས་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་གནད་དོན་རང་གི་ ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུབ་པ་
ཡིན་ན། ང་ཚོས་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞིག་སྟངས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་ཀི་རེད་བསམ་གི་འདུག རྣམ་པ་ཚོར་འདི་འབོད་སྐུལ་ཡིན། དེ་
མ་གཏོགས་བཀའ་མོལ་གང་གནང་བ་དང་རྣམ་པ་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དེར་ངས་ཕོགས་གཉིས་ཀར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་
བཞིན་ཡོད། ཕོགས་ཚང་མ་དེ་འད་ཞིག་དགོས་ཀི་འདུག
ད་ལྟ་སྐབས་སུ་བབ་པར་འཆད་བཞིན་པ་འདི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་
ནས་དོན་ཚན་རེ་གསུམ་པའི་ཁིམས་འཆར་དེ་རེད། ལོ་བཞི་བཅུ་བཟོས་དང་མ་བཟོས་ཟེར་བ་དེ་རེད། ཡར་མར་འགང་རྒྱུ་དེ་
རེད། ངས་འདིར་རྒྱབ་སོར་བྱས་པ་ཡིན། རྒྱབ་སོར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་གོས་འཆར་སུས་འཁེར་ཡོང་བ་ཡིན་དང་། སུས་
འཁེར་མེད་ཀི་ཐོག་བསམ་བློ་བཏང་མེད། གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་སི་པའི་གནད་དོན་རང་ལ་
གཞི་བཞག་པ་མ་གཏོགས། དོ་བདག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་གི་ཡང་མེད་ལ། བསམ་བློ་གཏོང་མཁན་ཞིག་ཀང་མིན། དེ་ཡིན་
དུས་ངས་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ག་པར་ཐུག་པ་རེད་ཞུས་ན། གོང་དུ་ཁིམས་ཐོག་མཁས་པ་ཡིན་སོད་མཁན་
མང་པོ་ཞིག་གིས་གསུངས་སོང་། ལོ་ ༦༠ ནང་དུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རེ་བཀའ་དིན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་པ་མང་པོ་
ཞིག་ལ་སོབ་སོང་རག་ཡོད་པ་རེད། ཁིམས་ཀི་སོབ་སོང་ཡང་རག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་ཚུར་ཡོང་གི་རེད་དམ། དེ་ཚོར་སྐད་
ཅིག་བཏང་ན། ཡོད་མ་རེད་ལབ་ཐུབ་ཀི་མ་རེད། ཡོད་རེད། འཚོལ་དུ་ཕིན་ན་རེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད། བཙལ་ནས་ཐོབ་པའི་
གང་ཟག་དེ་འདིར་ཡོང་གི་རེད་དམ་མ་རེད། འདིའི་ཐོག་བསམ་བློ་གཏང་རྒྱུ་གཅིག་རེད། དེ་ནས་འདས་པའི་དུས་སུ་དེ་འདའི་
འབད་བརོན་གནང་ཡོད་མ་རེད་གསུངས་པ་རེད། རྣམ་པ་ཚོའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་རེད།
འདིའི་ཐོག་འབད་བརོན་གནང་དགོས་རེད་བསམ་གི་འདུག འབད་བརོན་གནང་ནས་མ་ཡོང་བ་ཡིན་ན། དེ་དུས་གཞི་ནས་
བསར་བཅོས་ཤིག་ཁེར་བསེབ ས་པ་ཡིན་ན་ཕི་དགས་མེད་འགོ། ངའི་བསམ་བློའ་ི ནང་དུ་དེ་འད་ཞིག་བསེབས་སོང་། དེར་
བརྟེན་འདི་བསར་བཅོས་ཤིག་གནང་བཞག་པ་ཡིན་ན། འབད་བརོན་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་བྱས། འབད་བརོན་གནང་ནས་
རག་པ་ཡིན་ན་དེའི་ཐོག་འགོ་རྒྱུ་དང་། གལ་ཏེ་མ་རག་པ་དང་ད་ག་རང་གི་ ཐོག་མ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཕག་
ལས་གནང་རྒྱུའི་དུས་ཡུན་འདི་རོགས། གསར་པ་ཞིག་ཀང་མ་རག ཡ་གིར་སྟོང་པ་ཞིག་ལྷག དེ་འད་ཆགས་པ་ཡིན་ན་བརབ་
གསིག་ཐེབས་མི་ཡོང་ངམ་བསམ་པའི་སེམས་འཚབ་ཅིག་ཡོད། སོང་ཙང་དེར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ།
ག་རེ་མི་དགོས་ག་རེ་བྱས་ནའང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་འདི་སྟོང་པ་མ་ལྷག་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན། གལ་སིད་ཁིམས་མཁས་
པ་དེ་འད་རག་པ་ཡིན་ན་ཡག་ཤོས་རེད། དེར་རྒྱབ་སོར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ནས་བརྒྱ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། མ་རག་ན་བཅའ་ཁིམས་འདི་
རེས་སུ་འཁེར་ཡོང་ན་ཕི་དགས་ཀི་རེད་ཅེས་ངས་སྔོན་བར་ཞུས་བཞག་ན་བསམས་སོང་། དེ་ག་རང་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས།
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སི་འཐུས་ཙ་ནེ་ཚང་དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཁིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པར་བགོ་གླེང་བྱེད་
བཞིན་པ་རེད། འདིར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གོང་དུ་བགོ་གླེང་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་
རིམ་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པོ་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག དང་པོ་སོ་སོས་དེ་འད་ཞིག་ཚོར་སོང་། ད་ལྟ་འདི་ལམ་སང་
འཁེར་དགོས་ཡོད་ན་བསམས་སོང་སྟེ། ཡིན་ནའང་བགོ་གླེང་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནས་གང་ལ་གང་འཚམ་གསལ་པོ་ཆགས་
ཡོང་གི་འདུག གཅིག་དེ་རེད།
གཉིས་པ་དེ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གི་རེད། ང་རང་ཚོར་ཁིམས་ཞིབ་པ་མ་རག་པའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོའི་
བཙན་བྱོལ་སི་ཚོས་ནང་དུ་ཁིམས་ལུགས་ཀི་སོབ་སོང་ཡོད་མཁན། དེ་ག་ནང་བཞིན་ཆ་རེན་ཚང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།
འདི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ན་ནིང་དང་ད་ལོར་ང་ཚོའི་ཆབ་སིད་འཁྲུག་ཆ་དོད་པོ་བྱེད་ཡོང་དུས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ།
འདི་བདེན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སིངས་ཆ་འདིའི་སང་ལ་ཡོང་ནས་འགན་ཁེར་ནས་ཕག་ལས་གནང་མཁན་འདུག་གམ། དཔེར་
ན། ད་ལོའ་ིཕི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ནས་ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༤ བར་དུ་ཁིམས་ཞིབ་པ་བཙལ་བ་རེད། བཙལ་བ་རེད་དེ་ཁོན་ནས་
མ་རག་པ་རེད། ཁིམས་ཞིབ་པ་ཟུར་པ་ཁ་ཤས་ཀིས་ཟླ་བ་ ༡ ལྷག་རིང་བཙལ་བ་རེད། ཡིན་ནའང་མ་རག་པ་དེ་དངོས་ཡོད་
གནས་ཚུལ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང་འདི་ལྟ་བུའི་ཐབས་ལམ་བཏོན་པ་ཡིན་ན། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་གཅིག ་གིས ་
གསུངས་པ་བཞིན། སྟོང་པ་མ་ལྷག་པར་ཕན་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་གཅིག་རེད། དེར་བརྟེན་འདིར་རྒྱབ་སོར་ཞུ་དགོས་དོན་གཙོ་
བོ་འདི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཁིམས་ཀི་སོབ་སོང་མེད་པ་དང་ཆ་རེན་མ་འདངས་བ་ང་ཚོས་བཙན་བྱོལ་ནང་དུ་མདུན་ལམ་བཀག་བཞག་པའི་གནས་ཚུལ་
འདི་གཅིག་པུ་མ་རེད། རག་གི་མེད་པ་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། སྔོན་མ་ནས་རེད། སོ་སོ་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་
བསེབས་ནས་ལོ་ ༦།༧ ཡིན་ཏེ། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་གསུངས་སོང་། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་རིམ་པ་མང་
པོ་ཁིམས་ཞིབ་པ་མ་རག་པའི་རེན་གིས་ལོ་ ༥ ཕར་འགང་ཡང་ཡང་བཏང་ནས་འདིའི་ཐོག་བགོ་གླེང་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།
ལོའ་ི དཀའ་ངལ་དང་ཆ་རེན་གི་དཀའ་ངལ། དབུས་ས་གཉིས་ཀར་འདིའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ངས་
བསམ་བློ་བཏང་བ་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཡོད་པའི་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་གང་ཟག་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་
ནས་མ་རེད། དངོས་གནས་སི་པའི་ར་དོན་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་འགོ་ཕོགས་ཀི་སོན་ཞིག་དང་དཀའ་ངལ་ཞིག་ལ་གཟིགས་
ནས་འདི་འཁེར་ཡོང་བ་རེད། དེར་རྒྱབ་སོར་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ཡིན།
དེ་ནས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དང་ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། ངས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ ཐོག་བཤད་རྒྱུ་
མིན། གོང་ནས་རེས་སུ་ཐབས་ཤེས་ཤིག་གཏོང་གི་ཡིན་གསུངས་སོང་། སིར་བཏང་ཐབས་ཤེས་གཏང་རྒྱུ་དེའང་ཡག་པོ་ཞིག་
དགོས་ཀི་རེད། གང་འད་ཆགས་རྒྱུ་རེད། ག་པར་བསེབ་ཀི་རེད། བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་རེད། གལ་སིད་དེ་འད་ཞིག་ཡིན་ན་
རེས་སུ་གོ་སྐབས་ཞུས་ནས་འཆད་ཆོག་པ་གིས།
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དེ་རིང་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་གཅིག ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པ་ཁིམས་མཐུན་ཡིན་མིན་དང་ཏག་ཏག་བསད་ཡོད་མེད་ངོས་འཛིན་
བྱེད་ཀི་ཡོད་ན། དེ་རིང་ང་ཚོ་འདིར་བསད་སའི་ལམ་ཡོད་པ་མ་རེད། གཅིག་དེ་རེད།
གཉིས་ནས་ད་ལོ་ཕི་ཟླ་ ༦ པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཧ་ལམ་གངས་ཅན་སིད་གཤོངས་ལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཡོད་ཀི་མ་རེད། ད་
ལྟ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཆགས་པ་དང་། མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་ཀ་བསེབས། འཐུས་མི་ ༤༥ གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་
ཆ་འགིག་ནས་ཡོང་བ་འདི་ཆེས་མཐོའ་ི ཁིམས་ཞིབ་པ་རྣམ་པའི་བཀའ་དིན་ཐུགས་རེ་ཡིན། སོ་སོས་དེའི་ཐོག་ངོས་འཛིན་
གཙང་མ་ཡོད། སྔོན་མའང་ཞུ་མོང། དེ་ག་རང་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས།

སི་འཐུས་དབུ་དཀར་ཚང་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཁིམས་འཆར།
བཅའ་ཁིམས་ཀི་དོན་ཚན་རེ་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ ༢ པའི་ཐོག་བསར་བཅོས་ཕེབས་པར་བགོ་གླེང་ཆ་ཤས་ལེན་པའི་ཐོག་
ནས་ཚིག་གཅིག་གཉིས་ཤིག་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། གཙོ་བོ་ངས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟའི་བསར་
བཅོས་འདི་ཕིར་འཐེན་ཞིག་གནང་ནས་བཟོ་བཅོས་ཤིག་བསྣམ་ཕེབས་ན་གང་འད་ཡོད་ན་སྙམ། ངས་བསམས་པར་ད་ལྟ་ལོ་
སུམ་ཅུ་ཞིག་འགངས་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ལོ་བཅུ་ཞིག་འགངས་ན་ཏག་ཏག་ཅིག་མ་མཐོང་བ་ཞིག་སོ་སོས་དེ་འད་ཞིག་ཚོར་
གི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་ཐོག་དི་བ་འདི་རྒྱུ་ཞིག་ཆགས་ཀི་འདུག ད་ལྟ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཁ་ཤས་ཀིས་གསུངས་སོང་།
འོས་ཆོས་ཚང་གི་ཡོད་མེད་ཐོག་ང་ཚོས་ནན་པོ་བྱས་ནས་གཟིགས་ཡོད་པ་རེད་དམ། གལ་སིད་ཆ་རེན་ཐོག་ནས་འགིག་གི་
མེད་ན། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་རེ་གསུམ་པའི་ནང་གསེས་ ༢ པའི་ ཀ༽ བོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཡིན་པ་དང་། ཁ༽ རང་ལོ་ལྔ་བཅུ་
ཧིལ་པོ་ལོན་པ་ཡན། རང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཧིལ་པོ་འཁོད་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཀི་ཡོད་དམ་ཞེས་བཀའ་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་
མར་ཕབ་ནས་རང་ལོ་བཞི་ཅུ་ཡང་ན་ཞེ་ལྔ་བཟོས་ན་འགིག་གི་རེད། དེ་བཞིན་ད་ལྟ་རྒྱ་གར་གི་ཁིམས་དཔོན་བསྐོ་གཞག་
གནང་སྟངས་ཀི་ལམ་སོལ་ཐོག་ཕེབས་འདུག ང་ཚོ་བཙན་བྱོལ་གི་གནས་བབ་ཡིན་དུས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་འདིའི་ ཐོག་
འགོ་དགོས་དོན་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ནས་ "ཁིམས་ཁང་ཞིག་ནང་ལོ་ལྔའི་རིང་མུ་མཐུད་ཁིམས་དཔོན་གི་ལས་འཁུར་
བྱས་མོང་བའམ།" ཟེར་བ་དེ་འགིག་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ "ཉུང་མཐར་ལོ་བཅུའི་རིང་" འཁོད་པ་དེ་དགོས་འདུག་གམ།
གལ་ཏེ་ལོ་ལྔའི་ཉམས་མོང་ཉུང་དགས་ཀི་ཡོད་ན་ལོ་བདུན་བཞག་ན་གང་འད་འདུག འདི་དི་བ་ཡིན།
དེའི་ཐོག་དི་བ་གཞན་གཅིག་ག་རེ་བསམ་བློ་འཁོར་སོང་ཞུས་ན། བྱང་ཤར་དང་ལྷོ་ཕོགས་ལ་ང་རང་ཚོའི་ཁིམས་དཔོན་དེ་འད་
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ཡོད་མ་རེད་དམ། ཁོ་རང་ཚོ་ལོ་ཚད་ནས་ལོན་གི་མེད་པ་རེད་དམ། ག་རེ་ཆ་ནས་ལོན་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་འདིར་
བཟོ་བཅོས་ཤིག་བསྣམས་ཕེབས་ན་གང་འད་འདུག་ཞུ་འདོད་བྱུང་།
དེ་དང་ཆབས་ཅིག་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་འདིའི་ ཐོག་བཀའ་མོལ་མ་གནང་གསུངས་པ་རེད་དེ། ཚང་མས་ཆ་
ཤས་ལེན་དུས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ ཐོག་ཕེབས་སོད་ཀི་འདུག ངས་འདིའི་ཐོག་ཞིབ་ཕ་འགོ་རིས་མེད། གོང་དུ་དཔལ་ལྡན་
ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གིས་འདི་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སྣོམ་ཕེབས་ཀི་ཡིན་ཞེས་བཀའ་ཞིག་ཕེབས་སོང་། འདི་གཙང་མ་
ངེས་པར་དུ་བཟོ་དགོས་རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་མིན་རོད་གཞི་འདི་མུ་མཐུད་ནས་བསད་རྒྱུ་ཞིག་རེད་འདུག ངའི་ལངས་
ཕོགས་གང་ཡིན་ཞུས་ན། ཁོ་རང་ཚོ་སེར་ལ་གང་ཡང་མེད། ཡིན་ནའང་ཚུར་ཕེབས་སྟངས་འགིག་མ་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་
ཁིམས་མཐུན་གི་ཐོག་ནས་འགོ་དགོས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཡིན་དུས། གོས་ཚོགས་ནང་ནས་འགོ་དགོས་རེད་ཟེར་རྒྱུའི་ ཐོག་ང་
ཚོ་ཐོགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བསྣམས་ནས། ནུས་མེད་གཏང་རྒྱུའི་ཡིག་ཆ་ཡིན་ནའང་རེད།
གང་འད་བསྣམ་ཕེབས་ཀི་ཡོད་ནའང་བསྣམས་ནས། དེའི་ཐོག་བགོ་གླེང་བྱས་ཏེ། གལ་ཏེ་མ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་བཟང་སོད་ཀི་
ཐོག་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་མ་གཏོགས་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མི་འདུག ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་དབང་འདུས་རོ་རེ་ལགས།

སི་འཐུས་དབང་འདུས་རོ་རེ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་ནང་དུ་བསེབས་པ་ཚར་དང་པོ་ཡིན། ཕི་ལོ་
༢༠༢༡ ལོར་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་མདོ་སྟོད་སི་འཐུས་སུ་ལང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུས་པ་
ཡིན་ན། ང་རང་ཚོའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁིད་སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཞབས་ཕི་ཞུ་རྒྱུ་རེད། དེ་
བཞིན་ང་རང་ཚོའི་ར་དོན་དང་མི་རིགས་ཀི་ཆེད་དུ་ཁོ་རང་ཚོའི་མངོན་འདོད་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། ང་རང་ཚོའི་མི་མང་གི་སེམས་
ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཚོར་བའམ་བསམ་ཚུལ་འདི་ང་ཚོས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་འཆད་ཐུབ་རྒྱུའི་གདེང་ཚོད་དང་སོབས་
པ་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས། ད་ལན་ལངས་བ་དང་མཉམ་དུ་མདོ་སྟོད་རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གིས་ཡིད་ཆེས་ཆེན་པོ་བྱེད་པའི་ཐོག་ནས་དེ་
རིང་ང་རང་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མའི་མདུན་དུ་ལངས་ཡོད། ད་ནས་བཟུང་སྟེ་རྣམ་པ་ཚོའི་མདུན་དུ་ཡིན་ནའང་འད། འཛམ་བུ་གླིང་
གི་སིངས་ཆ་ག་པར་ཡིན་ནའང་ང་རང་ཚོའི་ར་དོན་དང་འབེལ་ནས། མི་མང་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
གི་ཐོག་ནས་དཀོན་མཆོག་དཔང་དུ་བཙུགས་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་རིང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཁིམས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ ལ་སོ་སོའ་ིངོས་ནས་དགག་པ་
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བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་འདི་ད་ལྟའི་ཆར་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱུ་མཚན་མང་པོ་ཞིག་དངས་སོང་།
སོ་སོ་ཡིན་ན་ཚར་དང་པོ་ཡིན་དུས། ང་དང་ང་འད་པོ་ཕི་ལ་ཡོད་པའི་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཧ་གོ་ཡི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁིམས་
ཞིབ་པ་སེབ་སྟངས་དང་འབྱུང་རིམ་གང་འད་ཡིན་མིན། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་གནས་སྟངས་དང་འབྱུང་རིམ་དེ་དག་ལྟ་དུས། ད་
ལྟའི་ཆར་ཁིམས་ཞིབ་པ་བསྐོ་གཞག་གནང་སྟངས་དེ་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཞིབ་འཇུག་ཡིན་ནའང་འད། ཡར་མར་ཏོག་ཙམ་དཀའ་
ལས་མ་བརྒྱབ་པ་ཡིན་ན་འགིག་གི་ཡོད་ན་སྙམ། ཚོར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་སེབ་ཀི་འདུག ལས་ཁུངས་ཆེ་ཆུང་གང་འད་ཞིག་ཡིན་
ནའང་། དེ་རིང་ཁ་སང་ལག་འཁེར་གཞིར་བཟུང་སྟེ་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། རིས་ཞིབ་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་བསྐོས་པ་ཡིན་ནའང་
ཉམས་མོང་ལ་ལྟ་ཡི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་རིས་ཞིབ་པའི་ལག་འཁེར་ཞིག་མེད་པ་ཡིན་ན་ལས་ཁུངས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་གི་
ནང་དུའང་ལས་ཀ་རག་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད། དེར་བརྟེན་ད་ལན་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་དགག་པ་བརྒྱབ་པའི་མཉམ་དུ་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་
ཞིག་ལ། ང་རང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་འཛུགས་པའི་ཐོག་ནས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཚད་ལྡན་ལག་འཁེར་ཡོད་མཁན་དང་། ཉམས་མོང་
ཡོད་མཁན་དེ་འད་འཚོལ་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག དང་པོ་འདི་གཅིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
གཉིས་པ་དེ་ལ། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་མང་པོས་གསུངས་སོང་། དེ་དང་མཉམ་དུ་སོ་སོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་ཟླ་བ་ ༤།༥ ཙམ་
གི་ནང་དུ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཡོད་པའི་བོད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། བོད་ནང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་པ་ཚོར་ཚོར་བ་རྣོ་པོ་ཞིག་བསེབས་
ཡོད་པ་རེད། དེ་ཚོ་སོ་སོས་ཚོར་བའི་ཐོག་ནས། ཉམས་མོང་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་དེ་རིང་ཚིག་མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ལ།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ངོས་ནས་༸སྐུ་མདུན་གིས་མང་གཙོ་གསོལ་རས་གནང་ཡོད་པ་རེད། མང་གཙོ་གསོལ་རས་
གནང་བའི་རེས་ལ་བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་དོན། གོང་དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་གསུངས་སོང་། བཅའ་
ཁིམས་རིན་པོ་ཆེ་འདི་གལ་ཆེ་ཤོས་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང་། གོས་ཆོད་ལས་ལྷག་པ་བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེ་གལ་ཆེན་པོ་
རེད་དེ། བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེ་གཞིར་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་གོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོས་
གོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ལ། མི་མང་ནང་དུ་ང་ཚོས་གོས་ཆོད་དང་ཐག་གཅོད་ག་རེ་བྱས་ནའང་དེར་བརི་
བཀུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ང་རང་ཚོའི་མི་མང་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་འདིར་བརི་བཀུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་
རེད། དེའང་མང་གཙོ་ལམ་ལུགས་ཀི་འགོ་སྟངས་ཤིག་རེད། འདི་ལ་ལྟ་དུས་གོས་ཚོགས་གོང་མས་གོས་ཆོད་ཇི་འད་ཞིག་
བཞག་ཡོད་ནའང་། སྐབས་སྔོན་མའི་གོས་ཚོགས་དེ་ལ་མི་མང་གི་ངོས་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བརི་བཀུར་ཞུས་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་
ལྟའི་ཆར་སོ་སོའ་ི ངོས་ནས་ཀང་སྐབས་བཅུ་དྲུག་གིས་གོས་ཆོད་བཞག་པ་དེར་བརི་བཀུར་ཞུ་བཞིན་ཡོད། ཡིན་ནའང་ཡིག་
ཆ་ཨང་ ༣༩ རེན་གིས་ང་རང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་མདའ་དཀྲུག་ཕུ་དཀྲུག་མང་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ང་རང་ཚོས་ནང་མོལ་ཚོགས་འདུ་ཉིན་ ༢ དང་ཕེད་ཀའི་ནང་དུ་ཚང་མས་གོས་བསྡུར་བྱས་ཡོད་པ་
རེད་ལ། སོ་སོས་ཡིན་ནའང་ཚོར་བ་དེ་བཤད་རྒྱུ་བྱུང་སོང་། དེ་དུས་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་གོས་ཚོགས་འདི་
ཚར་གཅིག་འཚོགས་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འདི་ནུས་མེད་གཏོང་དགོས་ནའང་འད་འདུག རིས་མེད་གཏོང་
དགོས་ནའང་འད། ཡང་ན་དེར་ལག་བསྟར་བྱེད་དགོས་ནའང་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་འཆད་ཆོག་གི་རེད་ཅེས་མང་པོ་ཞིག་གིས་
ཁ་གསལ་པོ་གསུངས་སོང་། ངས་བསམས་པར་དེ་རིང་ང་ཚོ་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་བསེབས་ཚར་བའི་རེས་ལ་མང་གཙོའི་
ལམ་ལུགས་གཞིར་བཟུང་བའི་ཐོག་ནས། བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེ་གཞིར་འཛིན་པའི་ཐོག་ནས་གལ་སིད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩
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པ་དེ་ཏག་ཏག་ཕིན་མེད་པ་ཡིན་ན། མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དང་བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་རིས་
མེད་གཏོང་དགོས་ནའང་འད། གལ་སིད་རིས་མེད་བཏང་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་དེར་ལག་བསྟར་གང་འད་བྱེད་དགོས་ཡོད་མེད།
གོས་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་འདི་ང་ཚོས་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་གཞན་སུས་ཀང་བདག་པོ་རྒྱག་གི་མ་རེད་སྙམ།
ད་ལྟ་གོས་ཚོགས་ཀི་གོས་ཆོད་བདག་པོ་བརྒྱབ་མ་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པར་གོས་ཆོད་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ། ཡིན་གཅིག་
མིན་གཅིག་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང་འབེལ་བའི་གོས་ཆོད་སེབ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་མ་རེད། གོས་ཆོད་གཞན་དེ་འདའང་མང་པོ་
བསེབ་ཀི་རེད། ད་ལན་གོས་ཆོད་འདིར་ང་ཚོས་བདག་པོ་བརྒྱབ་ནས། ཡང་ན་རིས་མེད་དང་ནུས་མེད་གཏོང་དགོས་ནའང་
འད་འདུག གང་འད་ཞིག་གནང་རྒྱུ་ཡོད་ནའང་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་གཞིར་བཟུང་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འདི་
ང་རང་ཚོའི་ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་ལུགས་ཀི་སྐད་ཆ་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན། ང་ཚོར་མང་གཙོ་ཡང་དག་པ་གནང་བཞག་པ་འདི་དང་
བཅའ་ཁིམས་རིན་པོ་ཆེ་སྲུང་སོབ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ང་རང་ཚོ་ཚང་མར་གོ་སྐབས་རེད་བསམ་གི་འདུག འདི་ཡིན་མ་གཏོགས་
ང་རང་ཚོའི་ནང་དུ་མདའ་དཀྲུག་ཕུ་དཀྲུག་གཏང་རྒྱུའི་ཀུན་སོང་ར་བ་ཉིད་ནས་མིན། དེར་བརྟེན་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་དགོངས་
པ་ཆེན་པོ་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལགས་སོ། བཀའ་དིན་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་དབང་འདུས་རོ་རེ་ལགས་གོས་ཚོགས་སུ་ཕེབས་ནས་བཀའ་མོལ་ཐེངས་དང་པོ་གསུངས་པ་ཡིན་དུས། ཚང་མས་
དགའ་བསུ་གནང་རོགས་གནོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།

སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་འགའ་ཤས་ཤིག་
མ་ཞུས་ཀ་མེད་ཀི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་སོང་། སིར་བཏང་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ནང་ལ་གཅིག་བཤད་ན་གཅིག་འཆད་
དགོས་རྒྱུ་དང་། དེ་འདས་རྔ་དང་རྔ་དབྱུག་གི་ཚུལ་དུ་ཡོང་བསད་པའི་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་གོང་
དུ་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་སྐད་ཆ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་ཟེར་དགོས་ཡོད་ན། ཛ་དག་པོ་ཟེར་དགོས་ཡོད་ན། དེ་འད་
ཞིག་གི་ཚིག་ཅིག་བེད་སོད་གནང་སོང་། དཔེར་ན། སྒྲིག་འཛུགས་སོ་ལུག་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། ལས་དོན་མི་འགྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་དེ་
འད་གནང་བསད་ན་ཧ་ཅང་ཐབས་སོ་པོ་རེད་ཟེར་བའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་གནང་སོང་། གལ་སིད་དེ་འད་གསུང་གི་ཡོད་ན། ད་ལྟ་
ཡོད་བསད་པ་འདི་ བཙན་བྱོལ ་བོད་མིའི་ བཅའ་ཁིམ ས་རེད། དེ་ ཡིན ་དུས་བཅའ་ཁིམས་ནང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ ང་ཚོའི་ སྒྲིག ་
འཛུགས་སོ་ལུག་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ལས་དོན་མི་འགྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་གནང་དགོས་ཀི་
ཡོད་རེད་དམ། གང་འད་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་གས་དེས་བཀའ་མོལ་གསུང་ཡོང་བའི་སྐབས་ལ། དངོས་གནས་ཀི་
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བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་ཀི་གནས་བབ་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་ན་སྙམ་པའི་དོགས་པ་དེ་བྱུང་ཞེས་
དེ་དང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དོན་དག་གཉིས་པ་ཞིག་ལ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཞན་ཞིག་གིས་ "གང་ཟག་ལ་དམིགས་པ་" ཟེར་བའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་
གནང་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་དེ་ཚོའི་གས་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་ལ་གླེང་ཡོང་དུས་གནད་འགག་ཆེན་པོ་རེད། བྱས་ཙང་དེ་ཚོའི་
གས་ཀི་སྐད་ཆ་དེར། མང་པོ་ཞུ་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས། གསུང་སྟངས་དེ་ཚོའི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གནད་འགག་ཆེན་
པོ་རེད་སྙམ།
དེ་གཉིས་དང་དེ་མ་ཡིན་པའི་གནད་འགག་གཅིག་ལ། བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་ག་རེ་གསུངས་སོང་ཞུས་ན། ར་འབོར་
གསུམ་ཆ་གཉིས་ཡོད་ནའང་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་སི་འཐུས་ ༤༠ ཡོད་ནའང་རེད། སི་འཐུས་ ༤༥ ཡོད་ནའང་རེད། གང་
ཡང་ཧང་སང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དང་མཐུན་གི་མི་འདུག་ན་ཟེར་ནས། དོན་ཚན་ལྔ་པ་ལུང་
དངས་ནས་གསུངས་སོང་། གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུར། སི་འཐུས་ ༤༥ དགོས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། སི་འཐུས་ ༣༡ གམ་
༣༢ ཙམ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ར་བ་ཉིད་ནས་མེད་པ་བཟོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་
རེད། དེ་དེ་འདའི་སྟབས་བདེ་པོ་ངོས་འཛིན་བྱས་ན་བཅའ་ཁིམས་ཀང་གལ་ཆེན་པོ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་མ་རེད། སི་འཐུས་
༣༡ གི་ནང་ནས་བཅའ་ཁིམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལ་བསར་བཅོས་བྱ་རྒྱུའི་སྐུ་དབང་ཡོད་རེད། གལ་ཏེ་ ༣༢ ཡོད་ན་རེད།
དོན་ཚན་འགའ་ཤས་ལ་ ༣༢ དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་དེ་འད་རེད་མ་གཏོགས་བཅའ་ཁིམས་སི་ཡོངས་ལ་ར་འབོར་གི་
གསུམ་ཆ་གཉིས་ཀིས་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ཡོད་རེད། དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་མ་རེད་གསུང་གི་
ཡོད་ན། བཅའ་ཁིམས་ཀང་གལ་ཆེན་པོ་གང་ཡང་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་འདི་ཚོའི་གས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་
བཤད་རེས་མང་པོ་གཏུགས་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་གང་ཡང་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། ཁིམས་ལུགས་ཀི་
ཐོག་ནས་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རེད།
དེ་ག་ནང་བཞིན་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་གིས་ག་རེ་གསུང་གི་འདུག་ཟེར་བ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་ཁིམས་ལུགས་ཀི་ཆ་
རེན་ཚང་མཁན་གི་མི་འགོ་རག་པའི་ཆེད་དུ་འབད་བརོན་བྱས་ཡིན་ནམ་ཞེས་དི་བ་མང་པོ་བཏང་སོང་། དི་བ་དེ་འད་གཏང་
རྒྱུའི་ལམ་ཁ་ཞིག་གང་འད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ག་རེ་བྱས་ནས་ཟེར་ན། བཅའ་ཁིམས་ནང་དུ་ཁིམས་ཞིབ་པ་བསྐོ་དུས་གང་འད་
བསྐོ་དགོས་རེད། དེའི་ཆེད་དུ་ཚོགས་ཆུང་གང་འད་འཛུགས་དགོས་རེད་གསལ་བ་མ་གཏོགས། ད་ལྟའི་འཛིན་སོང་ཡིན་
ནའང་འད། གོས་ཚོགས་ཀི་དབུ་ཁིད་རྣམ་པ་ཡིན་ནའང་འད། སུ་གཅིག་ལ་ཐད་ཀར་དེ་འད་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་མ་རེད།
གལ་སིད་དེ་འད་གནང་ཡོད་པའི་དོགས་པ་དང་གོ་ཐོས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ར་བ་ཉིད་ནས་འགིག་གི་མ་རེད། དེ་གསལ་པོ་བྱས་
ནས་མ་ཞུས་ན། ང་ཚོས་གནས་སྟངས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐོག་ལ། གཅིག་བྱས་ན་ཁ་ཤས་ཤིག་ལ་དེའི་ཐོག་སྐད་ཆ་ཞིག་གོ་ཡི་
ཡོད་འགོ་བསམ་པའི་དོགས་པ་བྱུང་། སུ་ལ་དི་བ་གཏོང་དགོས་རེད། དེའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་མཁན་ར་བ་འདིའི་ནང་དུ་སུ་རེད།
ཁོད་ལ་ཆ་རེན་ཚང་གི་ཡོད་དམ་མེད་ཟེར་ནས་འདི་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་སུ་ལ་ཡོད་རེད། སུ་གཅིག་ལ་ཡོད་མ་
རེད། དེ་ཁིམས་ཀི་དགོངས་དོན་རེད། དེ་འད་ཡིན་དུས་དེ་ཚོ་ཚང་མའི་ཐོག་ནས་མང་པོ་བཤད་ན་ཕན་ཐོགས་གང་ཡང་མི་
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འདུག་སྟེ། བཅའ་ཁིམས་རང་གི་ཚིག་དོན་ལ་གསལ་བ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་མ་རེད་ཟེར་བ་དང་། ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་སོ་
ལུག་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། ལས་དོན་མ་འགྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཟེར་ནས་བཅའ་ཁིམས་ལ་སོན་བརོད་བྱེད་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ་ཚད་ལས་
བརྒལ་བའི་བློ་ཕམ་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ད་ལྟ་འདིར་མཚན་ཐོ་ཞུས་ཚར་བའི་སི་འཐུས་གསུམ་ཡོད། དེའི་རེས་ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་མིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་
འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས།

སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོང་དུ་གོ་སྐབས་ཤིག་བླངས་ཚར་བ་ཡིན། ད་ལྟ་བསར་དུ་ལེན་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་
འདུག སྐད་ཆ་འཆད་ཡོང་དུས་དེར་ལན་འདེབས་ཟེར་ནའང་རེད། གང་ལྟར་མ་བཤད་པ་ཡིན་ན། ར་བ་ཉིད་ནས་འགིག་གི་མི་
འདུག ད་ལྟ་སྐད་ཆ་འཆད་ཡོང་དུས་ཁག་ཅིག་གི་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་མར་འཁིད་ཡོང་གི་འདུག དེ་ར་བ་ཉིད་ནས་
འགིག་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། ཁ་སང་ང་ཚོས་དམ་བཅའ་ཕུལ་པ་དེ་ང་ཚོར་ཐབས་ལམ་མེད་ནས། ཐབས་ལམ་བརྒྱད་ནས་མར་
བབས་ནས་མཚན་འཁོད་སྙན་ཞུར་བབས་པ་རེད། འུ་ཐུག་ནས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་མཚན་འཁོད་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས་
ཆགས་རེད་མ་གཏོགས། ང་ཚོས་ལག་པ་འཕིད་ས་ཡོད་ཚད་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་འཕིད་བསད་ན་ཏག་ཏག་བསད་ཀི་མ་
རེད། དེ་འད་བྱས་པ་ཡིན་ན་སྐུ་དབང་མར་རིས་སོད་གནང་བ་དེ་ཕན་ཐོག ས་བྱུང་མ་སོང་བ། ད་ལྟ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་
ལག་པ་འཕིད་པ་མ་ཟད་སི་འཐུས་ཤིག་གིས་རྦད་དེ་རབ་ཆེན་པོ་འད་པོ་ཞིག་བཤད་སོང་། དེར་ལན་འདེབས་མ་བྱས་ན་ར་བ་
ཉིད་ནས་འགིག་གི་མི་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་བློ་ཕམ་བྱུང་སོང་ཟེར་ནས་གསུངས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་དུང་ཁེད་རང་
ཚོས་དེ་འད་བྱས་པ་ཡིན་ན་འགིག་གི་ཡོད་མ་རེད། འཁབ་སྟོན་བྱས་ནས་ཕན་ཐོག ས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་བཤད་སོང་།
འཁབ་སྟོན་ངོ་མ་ད་ལྟ་བཤད་སོད ་མཁན་ཁེད་རང་གིས་བྱེད་ཀི་འདུག རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ཆེས་མཐོའ་ི
ཁིམས་ཞིབ་པ་རྫུན་མ་ལབ་པ་དེ། ཁོང་ཚོ་རྫུན་མ་དངོས་གནས་རེད་པ། མ་རེད་དམ། མར་འབུད་དུས་གོས་ཚོགས་ནས་ཕུད་
པ་རེད། ཡར་རྐུབ་བཀག་ཐོད་སོད་དུས་གོས་ཚོགས་ནས་ཡར་བཏང་བ་ཞིག་མ་རེད། བཙན་འཛུལ་བྱས་ནས་ཡར་སེབས་པ་
རེད། དེ་རྫུན་མ་མིན་ན་ག་རེ་རེད། རྫུན་མ་ཡིན་པར་རྦད་དེ་མིག་བཙུམས་ནས་རྒྱབ་སོར་བྱས་ནས་དེར་རྫུན་མ་ལབ་ན་
འགིག་གི་མ་རེད་དང་། འཁབ་སྟོན་བྱེད་ཀི་འདུག་ཟེར་སོང་། འཁབ་སྟོན་ངོ་མ་ཁེད་རང་ཚོས་བྱེད་ཀི་འདུག ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་
ཆེ་ལ་རྦད་དེ་ཡར་ལག་པ་འཕིད་ནས་མར་འཁིད་ཡོང་གི་འདུག སིད་སོང་དམ་བཅའ་འབུལ་སར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་
ཡོད་པ་རེད་ཟེར་བ་འད་པོ། ད་ལྟ་ང་ཚོས་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའ་ི བཀའ་རེད་ཟེར་ནས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་
ཆེའི་བཀའ་བསྒྲུབས་ནས་ང་ཚོས་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་རེད། སིད་སོང་དམ་བཅའ་འབུལ་བའི་སྐབས་སུ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་
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ཕེབས་པ་ཙམ་གིས་ཡོད་ཚད་ཁིམས་མཐུན་ཆགས་པ་རེད་ཟེར་ན་འགིག་གི་རེད་དམ། ཁིམས་དཔོན་གསུམ་པོས་བཙན་
འཛུལ་བྱས་ནས་འཛུལ་ཡོང་བ་དེ་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཕེབས་པ་ཙམ་གིས་ཁིམས་མཐུན་གང་འད་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་རེད།
༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཁོང་ཚོས་བཙན་འཛུན་བྱས་ནས་བསེབས་པ་དེ་འགིག་ཤག་གསུངས་ཡོད་ན། ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་
སར་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེར་ཐེ་ཚོམ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟ་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཟེར་དུས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ཚིག་གཅིག་
ཀང་གསུངས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཆེས་མཐོའ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་དཔོན་གསུམ་དེ་བཙན་འཛུལ་བྱས། མ་སིན་བྱས་ནས་
ཡར་བསེབས་པ་དེ་ཁིམས་འགལ་རེད། ང་ཚོ་ད་ལྟ་བཤད་བསད་པ་འདི་ག་རེ་རེད་ཟེར་ན། མི་མང་གིས་ལྟ་བསད་ཡོད་རེད།
ང་ཚོ་སི་འཐུས་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཁིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་མ་སྲུང་
ན་མི་མང་ལ་མར་གང་འད་འགེལ་བཤད་རྒྱག་དགོས་རེད། ཆེས་མཐོའ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དུ་སོད་མཁན་གསུམ་པོས་ཁིམས་
འགལ་བྱས་ནས་བསད་པ་དེར་ད་དུང་མིག་བཙུམས་ནས་དེ་ག་རང་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ང་ཚོར་དམ་བཅའ་ཕུལ་
བར་བཀའ་གནང་བ་ནང་བཞིན་དེ་ག་རང་ཡིན་ལབ་ནས་ཕིན་ན་འགིག་གི་མ་རེད་པ། ཡོད་ཚད་ཆ་ཚང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་
ལ་འཕིད་ན་འགིག་གི་མ་རེད་པ། འདིས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མཚན་སད་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མིག་
ལྟ་བསད་ཡོད་པ་རེད། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆབ་སིད་ཀི་སྐུ་དབང་མར་རིས་སད་ཡོད་གསུངས་ཀི་ཡོད་རེད་
མ་གཏོགས། ཡོད་ཚད་ཡར་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་ཁ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་ཆེད་མངགས་རྒྱ་
མིས་ལག་པ་འཇུ་ས་བཟོ་ཡི་འདུག་པ། ཡོད་ཚད་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་རེད ་དང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཡིན་གཅིག་མིན་
གཅིག་ཡིན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་འད་པོ། དེ་འད་བྱས་ན་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་མཚན་སོད་ཞུ་ཡི་ཡོད་པ་རེད། ཁིམས་དཔོན་
གསུམ་པོར་སྲུང་སོབ་བྱས། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མཚན་སོད་བྱེད་ཀི་འདུག དེར་ར་བ་ཉིད་ནས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མ་
རེད།
ང་ཚོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་གཞིར་བཟུང་དམ་བཅའ་ཕུལ་བ་རེད། སོ་སོ་སི་འཐུས་ཡིན་མིན་ཧ་གོ་ཡི་མི་འདུག་ཟེར་
སོང་། དེ་དོ་བདག་སོ་སོས་བསམ་བློ་གཏང་རྒྱུ་རེད། ངས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་ཕེབས་པ་གཞིར་བཟུང་དམ་བཅའ་
ཕུལ་བ་ཡིན། སི་འཐུས་ཡིན། འདིར་ཐོབ་ཐང་བླངས་ནས་སྐད་ཆ་འཆད་ཀི་ཡོད། སི་འཐུས་མིན་ར་བ་ཉིད་ནས་བསམ་གི་
མེད།
གལ་སིད་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པའི་སྐོར་བསེབས་པ་ཡིན་ན། བསར་དུ་ཆ་ཤས་ལེན་གི་ཡིན། ད་དུང་དེའི་སྐོར་སྐད་ཆ་བཤད་
པ་ཡིན་ན། གོ་སྐབས་འཕར་མ་བླངས་ནས་གང་འད་བྱེད་དགོས་ཀི་ཡོད་ནའང་། ལན་འདེབས་བྱ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ར་བ་ཉིད་
ནས་འཇོག་ཐུབ་པ་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས།
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སི་འཐུས་ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པར་རྒྱབ་སོར་ཞུས་ཡིན། དེ་རིང་གསལ་བཤད་མང་པོ་ ཞིག་མར་ཉན་
ཡོང་དུས། ཚང་མས་འད་པོ་ཞིག་གསུངས་ཀི་འདུག དེར་རྒྱབ་སོར་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གོས་ཆོད་ཨང་ ༣༩ པའི་ཐོག་མང་པོ་
ཞིག་གིས ་གསུངས་གནང་སོང་། ཤུགས་ཆེན ་པོ་ཞེ་ དག་གསུངས་སོང་། ཚང་མར་དགག་པ་ཡོད་པ་དང་མང་པོ་ ཞིག ་
གསུངས་སོང་། ཟང་ངི་ཟིང་ངི་འད་པོ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང་། ང་རང་ཡང་ཟང་ངི་ཟིང་ངི་འད་པོ་ཆགས་སོང་། ག་རེ་བྱས་
ནས་ཞུས་པ་ཡིན་ན། ངས་བསམས་པར་ཁ་སང་ཟླ་བ་བཞིའི་རིང་ང་ཚོ་ཚོགས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། གནད་དོན་ག་རེའི་རེན་
པས་འཚོགས་ཐུབ་མེད་པ་ང་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གསལ་རེད། ཁིམས་ཞིབ་པ་དང་འབེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པའི་ཐོག་
རོག་ག་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ནས་ང་ཚོ་འཚོགས་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། མཐའ་མ་དེར་ཕི་རྒྱལ་སི་འཐུས་ལྔ་པོས་ང་ཚོར་འཛོམས་
རྒྱུའི་ཆ་རེན་ཞིག་བསྐྲུན་པ་ལྟར་ང་ཚོ་ ཚང་མས་མཉན་པ་རེད། དེ་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་འཛོམས་ནས་གཅིག་བཤད་གཉིས་
བཤད་ནས་མཐའ་མར་ང་ཚོ་འབབ་ས་ཞིག་ལ་འབབ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། བཤད་པ་དེའང་ད་ལྟ་གསུངས་པ་བཞིན་གོས་ཆོད་
ཨང་ ༣༩ དེ་ འགིག ་མི་ འདུག་པས་ཕིར ་འཐེན ་བྱེད ་དགོས ་པ་དང་། དེ་ བཞིན ་ཡང་བར་བརྒལ་ཚོག ས་གཙོ། ང་ཚོས ་
གསུངས་པ་ད་ག་རང་རེད། མཐའ་མར་ང་ཚོས་གང་ལའང་བབ་མ་ཐུབ་པར་བརྟེན་༸སྐུ་མདུན་ལ་གསོལ་འདེབས་མ་ཞུས་
རང་ཞུས་ཆགས་པ་རེད། ངས་ད་ལྟ་ལྟ་སོད་དུས་ང་ཚོ་སི་འཐུས་ཆགས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་འད་པོ་ཞིག་
ཆགས་བསད་འདུག ད་ལྟ་ང་ཚོའི་གནས་ཚུལ་དེ་ག་རེ་རེད་ཞུས་པ་ཡིན་ན། གོས་ཆོད་ཨང་ ༣༩ པ་དང་ཆེས་མཐོའ་ི ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་རྣམ་པ་ཚོར་ངོས་ལེན་མེད་པ། དེ་ཚོའི་ཐོག་རོག་ག་དེ་ཡོད་རེད། རོག་ག་དེ་སེལ་མ་ཐུབ་ཙང་ང་ཚོས་༸སྐུ་མདུན་ལ་
ཡར་ཞུས་པ་རེད། ཡར་ཞུ་དུས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་མར་བཀའ་གནང་བ་གཞིར་བཟུང་ང་ཚོས་བསྒྲུབ་ཀི་ཡིན་ཞེས་ཞུས་
པ་རེད། ༸སྐུ་མདུན་ནས་མར་བཀའ་ཕེབས་པའི་ནང་དུ་ཁེད་ཚོས་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དེ་སེལ་ཤོག ངས་དེ་འད་ཞིག་
མཇལ་མ་སོང་། ངས་བསམས་པར་ཁ་སང་མ་གིར་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའི་སྐབས་སུ་འདི་འད་ཞིག་གསུངས་སོང་། ང་
ཚོས་༸སྐུ་མདུན་གིས་གསུངས་པ་དེ་ག་རང་ཐོག་འགོ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་རེས་ལ་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་བསང་གི་མིན། གནས་ཚུལ་
དེས་ང་ཚོ་གོམ་པ་སོ་ཐུབ་པ་མི་འདུག ད་ལྟ་ཉིན་གངས་ ༢ མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། ལས་དོན་ཐོག་འགོ་ཐུབ་ས་མ་རེད།
༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེར་ཞུས་པ་དེ་མཐའ་མར་ང་ཚོས་ཡིག་ཆ་ ༣༩ དང་གནད་དོན་དེ་ཚོ་སེལ་མ་ཐུབ་ཙང་ང་ཚོ་འུ་ཐུག་ནས་
ཡར་ཞུས་རེད། ཡར་ཞུས་པ་ལྟར་༸སྐུ་མདུན་ནས་ང་ཚོར་རོག་ག་ག་རེ་ཡོད་ནའང་ཆེས་མཐོའ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་གཏུག་
གསུང་དུས། ཁོང་རྣམ་པ་ཚོ་ཏག་ཏག་སོད་ཀི་ཡོད་མ་རེད་གསུངས་པ་ཞིག་ངས་མཇལ་མ་སོང་། དེ་ཡིན་དུས་རྣམ་པ་ཚོ་སྐུ་
མཁེན། ཐུགས་ཁུར་བཞེས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ང་ཚོས་གོམ་པ་མདུན་སོ་ཐུབ་པའི་ ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་རོགས་
གནང་། ང་ཚོ་དང་ཁོ་ཚོ་ལབ་ནས་བསད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོས་གནད་དོན་གཅིག་ཀང་ཡོང་ས་མ་རེད། ཁ་སང་ཕ་གིར་གསུང་
མཁན་བྱུང་སོང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཕམ་འདུག འདི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་དགོངས་
སེལ་ཞུ་དགོས་འདུག་ཟེར་ནས་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། ༸སྐུ་མདུན་གིས་ག་རེ་གསུངས་ནའང་ང་ཚོས་ཆུ་སྔོན་མོའ་ི ནང་
མཆོང་གི་ཡིན་ཡང་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང་། ༸སྐུ་མདུན་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་མུ་མཐུད་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཤོག ལས་དོན་
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ཐོག་ཕེབས་ཤོག་གསུངས་པ་འད་པོ་ཞིག་མཇལ་སོང་། བྱས་ཙང་རྣམ་པ་ཚོ་ཐུགས་རེས་གཟིགས། སྐུ་མཁེན། ང་ཚོས་འདི་
ལྟ་བུ་གསུངས་ནས་བཞུགས་པ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་ལས་དོན་ཞིག་ཡོང་ས་མ་རེད། ང་ཚོས་ཁ་གཏད་བཅག་ས་དེ་ཕར་ཕོགས་ལ་
ཡོད་པ་རེད། ང་ཚོས་རོག་ར་གཅིག་སྒྲིལ་བྱས་ནས་ཁོ་ཚོར་ཁ་གཏད་བཅག་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོར་ལམ་ཁ་ཞིག་ལ་བསེབ་ཀི་
རེད། ང་ཚོས་ནང་ཁུལ་ཕར་ཚུར་བཤད་བསད་པ་ཡིན་ན་ལམ་ཁ་ཡོང་རྒྱུ་ཕར་ཞོག ད་ལྟ་ལམ་ཁ་ཞིག་ཡོད་པ་དེའང་བརླག་
འགོ་ཡི་རེད། ངས་འདི་འད་ཞིག་མཇལ་གི་འདུག ཁ་སང་༸སྐུ་མདུན་གི་གསུངས་འཕིན་དེ་མར་ཀློག་དུས་ངས་ནོར་ཡོད་
བསམ་གི་མེད། ངས་སོབས་པའི་ཐོག་ནས་བཤད་ཀི་ཡོད། རྣམ་པ་ཚོས་དེ་ནོར་བ་རེད། ཡང་གཅིག་རེད། གཉིས་རེད་ཟེར་བ་
ཡིན་ན། སོ་སོའ་ི མདོག་རེད། ངས་ཤེས་ཀི་མེད། ངའི་ངོས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ལ་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མར་ཐུགས་རེས་གཟིགས། ང་རང་
སི་འཐུས་ཤིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འབོད་སྐུལ་ཡིན། འདི་ནས་མར་ལས་དོན་ཐོག་གོམ་པ་སོ་རོགས་གནང་། ངས་ཕར་ཕོགས་
དང་ཚུར་ཕོགས་ཞུ་ཡི་མིན། ཚང་མ་མགོ་ན་ནས་སུན་བསད་པ། སྐྱུག་མེར་ལངས་ཟེར་བ་དེ་དངོས་གནས་བདེན་པ་རེད།
ངའང་སྐྱུག་མེར་འད་པོ་ཞིག་ལང་ཡོང་གི་འདུག དེར་བརྟེན་ཐུགས་རེས་གཟིགས། གལ་ཏེ་གོས་ཆོད་ཨང་ ༣༩ དེ་མར་ཕིར་
འཐེན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ལམ་ཁ་ཞིག་ལ་འགོ་དགོས་རེད་ཅེས་ཞེ་དག་ཅིག་གསུངས་པ་ཡིན་ན། ༸སྐུ་མདུན་ནས་མར་
བཀའ་གནང་ཚར་བ་རེད། དེ་འད་ཡིན་ན་ང་ཚོས་གཟི་བརིད་ངང་སི་མོས་ཐོག་ཕེབས་དང་། སི་མོས་བྱེད་པ་ལས་བགོ་གླེང་
མང་པོ་མ་གནང་། བགོ་གླེང་བྱས་ན་ཚང་མར་ན་ཚ་མང་པོ་ཡོད་རེད། འདི་ནས་ན་ཚ་གདོན་གི་རེད། ཕར་ཕོགས་དེ་ནས་ན་
ཚ་གདོན་གི་རེད། ཚང་མར་ན་ཚ་ཡོད་པ་རེད། ན་ཚ་ཡོད་ཙང་ཁ་སང་འགོ་ཐུབ་ཡོད་པ་མ་རེད། ཟླ་བ་བཞི་ལྔ་རིང་མི་མང་
དང་། ༸རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ། ཚང་མའི་སེམས་ལ་དཀའ་ངལ་བཟོས། དེ་བཞིན་ལ་ཕར་ཕོགས་ཀི་རྒྱ་མི་དགའ་བ་དང་། རྒྱ་
གར་ལའང་ངོ་ཚ་རྒྱུ་རེད། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
གོ་སྐབས་བཞེས་མཁན་མཐའ་མ། སི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ལགས།

སི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བྱོལ་བོད་མའི་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཁིམས་འཆར་ཡིག་ཨང་ ༡༣ ཐོག་སོ་སོའ་ི
ངོས ་ནས་རྒྱབ་སོར་ཞུས་མེད་ལ་དགག་བྱ་བརྒྱབ་མེད། བསམ་བློ་ཞིག་གཏོང་བཞིན ་ཡོད། དེ་ནས་ཚང་མས་ལག་པ་
བརངས་ཚར་སོང་། སོང་ཙང་འདིའི་ཐོག་ད་ལྟའི་ཆར་བགོ་གླེང་ཞིག་འགོ་བཞིན་པ་རེད། བགོ་གླེང་དེ་ཉན་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱུ་
མཚན་འདུག དགག་བྱ་རྒྱག་མཁན་ཚོ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་འདུག རྒྱབ་སོར་ཞུ་མཁན་ཚོ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་འདུག གཙོ་བོ་ང་
ཚོས་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཟེར་དུས་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ཉམས་མོང་ཡོད་མཁན། ཁིམས་ཀི་ཐོག་སོབ་སོང་ཡོད་མཁན། ལས་ཀ་བྱེད་
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མོང་མཁན་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ། ང་ཚོའི་ངོས་ནས་འབད་བརོན་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་སྙམ། ད་
རེས་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་འཕད་པའི་གནད་དོན་གཅིག་དེ་ཁིམས་དང་འབེལ་ནས་རེད། ང་རང་ཚོ་ཡིན་ན་ཁིམས་བཟོ་མཁན་
ཞིག་རེད་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོར་ཁིམས་ཀི་ཐོག་དོ་སྣང་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཡོད་རེད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩
འཇོག་པའི་སྐབས་སུ་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་བཅའ་ཁིམས་ལུང་དངས་ནས་འབུད་ཆོག་གི་མ་རེད་ཅེས་སྐབས་དེ་དུས་སུ་
གཅིག་གིས་ཀང་གསུངས་མ་སོང་། དེ་གནད་དོན་གཅིག་རེད། དེ་བཞིན་ཁིམས་ཞིབ་པ་གསུམ་གི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་།
གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ནས་གོས་ཚོགས་ལ་སྐུ་དབང་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས་མར་ཕིན་པ་རེད། སོང་ཙང་ང་ཚོས་
དེའི་ཐོག་ཉམས་མོང་ཞིག་བསགས་རེད་བསམ་གི་ཡོད། མ་འོངས་པར་ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་སོབ་སོང་ཡོད་མཁན་དང་ཉམས་
མོང་ཡོད་མཁན་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་འདུག ཁ་སང་དེ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད། ཁིམས་ཞིབ་པ་གསར་པ་གསུམ་
རག་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་རག་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེའང་རོག་ག་ཞིག་ཡོད་རེད། རོག་ག་ཞིག་ཡོད་དུས་སུ་འད་ཞིག་
ཡིན་ནའང་དེའི་ནང་འཛུལ་འདོད་བྱེད་ཀི་མ་རེད་དན་གི་ཡོད། སོང་ཙང་ང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་མ་
འོངས་པར་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་གོམ་པ་མདུན་སོས་བྱས་ནས། ཁིམས་ཀི་ཐོག་ནས་འབད་བརོན་ཞིག་གནང་ན་ང་ཚོར་རག་གི་
རེད་དན་གི་ཡོད། ད་ལྟའི་ཆར་དེར་དགག་བྱ་རྒྱག་གི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ལགས་གོས་ཚོགས་ལ་ཕེབས་ནས་བཀའ་མོལ་ཐེངས་དང་པོ་གསུངས་པར་ཚང་མས་
དགའ་བསུ་གནང་རོགས་གནོངས། འདིའི་རེས་སུ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་བཀའ་མོལ་གསུང་གི་རེད། དེ་ནས་
བརོད་པ་གཉིས་པ་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག ་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་དེ་བྱུང་རིམ་གི་ཐོག་
ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་གིས་དེ་རིང་འདི་ ཡར་འཁེར་ཡོང་བ་ལ་གནས་སྟངས་ཤིག་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་འགེལ་
བཤད་སོན་མཁན་ཁག་ཅིག་བྱུང་སོང། དེར་གསལ་བཤད་མ་ཞུས་ཐབས་མེད་ཅིག་རེད། དང་པོ་དེར་ཞུ་འདོད་ག་རེ་བྱུང་
སོང་ཞུས་ན། ད་ལྟ་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པའི་སྐོར་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞིག་གནང་གི་འདུག དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་
གིས་ཀང་གསུངས་པ་རེད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཐབས་ལམ་གཞན་པ་ཞིག་འཚོལ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་
ཐོག་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གཉིས་ཀིས་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན་ཞེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་རེད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་
དང་ད་ལྟ་འདིའི་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་འདི་གཉིས་ཀི་གནས་ཚུལ་རྦད་དེ་ཐ་དད་རེད། འདི་གཉིས་བསེ་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད།
གཅིག་འདི་རེད། འདི་གསལ་པོ་ཞེ་དག་ཅིག་བཟོ་དགོས་བསམས་སོང།
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གཉིས་པ་ནི། ད་ལྟ་འདི་ཁ་སང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་གཉིས་ལས་འཁུར་དམ་བཅའ་ཞུས་གྲུབ་
པའི་རེས་སུ་སིད་སོང་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་ལྷན་རྒྱས་ལ་བཅར་བ་ཡིན། བཅར་ནས་གནད་དོན་མང་པོའ་ི
སྐོར་བཀའ་བསྡུར་ཞུས་པ་ཡིན། གཙོ་བོ་འདི་གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཡིན། ནམ་རྒྱུན་ཡིན་ན།
ཚོགས་དྲུང་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་དྲུང་ཡིག་ཚང་ལ་ཡི་གེ་ཞིག་གཏོང་ཡོང་གི་རེད། གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་ནང་དུ་ལས་
རིམ་གང་དང་གང་གཞག་རྒྱུ་ཡིན། འདིའི་ཐོག་འཛིན་སོང་གིས་མར་ལས་རིམ་འདི་དང་འདི་ཡོད་ཅེས་ལན་ཞིག་འབུལ་
དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་འདིར་ང་ཚོར་དུས་ཚོད་འདེང་གི་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་གི་འོག་ནས། དཔལ་
ལྡན་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཟིན་པའི་རེས་སུ་གང་མགོགས་རྒྱུན་ལས་འཚོགས་གནང་གི་
མེད་འགོ་བསམས་ནས་དམ་བཅའ་ཕུལ་ཟིན་པ་དང་ཕར་བཅར་ཆོག་པ་གིས་ཟེར་ནས་སྙན་སེང་ཞུས་པ་ཡིན། ཡིན་ནའང་
རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་མོ་དེར་རྒྱུན་ལས་འཚོགས་རྒྱུའི་བང་སྒྲིག་གནང་མི་འདུག ཁ་སང་བསྒྲིགས་གནང་བ་རེད། དེ་ཡིན་
དུས་ཉིན་ག་ཚོད་ཙམ་ཞིག་འཚོགས་རྒྱུ་ཡིན་དང་མིན། འདིའི་ནང་དུ་ལས་རིམ་གང་དང་གང་འཇོག་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད་འདི་
གཙོ་བོ་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་ཐག་གཅོད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འཛིན་སོང་གི་ངོས་ནས་ལས་
རིམ་བཞག་པ་ཡིན་ན། འདི་དང་འདིའི་རིགས་ཡོང་གི་འདུག་དང་། འཛིན་སོང་གི་ངོས་ནས་ཡིག་ཆ་འདི་དང་འདི་འཁེར་རྒྱུ་
ཡོད་ཅེས་སྙན་སེང་ཞུ་བར་བཅར་བ་རེད།
ད་ལྟའི་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་འདི་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་འཛིན་སོང་བཀའ་ཤག་ལ། གལ་ཏེ་རྣམ་པ་ཚོས་འགོ་སྟངས་
མཁེན་གི་མེད་པ་ཡིན་ན། མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་གོས་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་རེད། དེ་བཞིན་ཆེས་མཐོའ་ི
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ། སིད་སོང། འདི་ཚོ་བཞིས་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་དགོས་ཀི་ཡོད་
པ་རེད། འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་འདི་འཛུགས་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས། སྔོན་མ་ནས་ཡིག་ཆ་བཞག་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ག་རེ་
ཡོད་རེད་ཅེ་ན། ག་པར་གོ་ཡུལ་སྟོང་པ་འཐོན་གི་ཡོད་པ་ཡིན ་ནའང་སེ་ཚན་དེས་ལན་སོད་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། བྱས་ཙང་དེ་
རིང་ལོ་འདིའི་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ནང་དུ་ཁིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་འཁྱུར་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་སོང་ཙང། གོ་ཡུལ་སྟོང་པ་འཐོན་གི་ཡོད་རེད་ཅེས་
བཀའ་ཤག་ལ་ཕག་བིས་ཤིག་འབྱོར་བ་རེད། སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་འཚོགས་ཐུབ་པ་དང། རྒྱུན་ལས་འཚོགས་ཐུབ་པའི་
གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་ན། འཛིན་སོང་གི་ངོས་ནས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་ལའང་གོ་བསྡུར་ཞུ་
དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཞུ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་སོང་ཙང་དེ་རིང་བཅར་བའི་སྐབས་དེར་གནས་སྟངས་འདི་འད་ཞིག་ཆགས་
བསད་འདུག བཅའ་ཁིམས་འདི་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་རེད། ཆ་རེན་འདི་ཚོའང་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་
གཏན་བེབས་བྱས་པ་ཞིག་རེད། འདིའི་རེས་སུ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་བཏང་ཡོད་པ་མ་རེད། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་གཏན་འབེབས་
བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ལོ་ ༡༥ རིང་། "འོན་ཀང་" ཟེར་བ་དེ། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་འོས་ཆོས་འདི་ཚང་གི་མེད་པ་དང་། འོས་
ཆོས་ཚང་མཁན་འདི་ཚོས་ལོང་གི་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། ལོ་ ༡༥ ཕར་འགངས་པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ང་རང་
སི་འཐུས་ཡིན། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་ལོ་ ༡༥ དེ་ཚར་བ་རེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ལ་རེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་
༦ ཚེས་ ༢༨ ལ་དུས་ཚོད་དེ་རོགས་པར་སོང་ཙང། སྐབས་དེ་དུས་ཀང་བསར་ཞིབ་བྱས་ནས་འོས་ཆོས་ཚང་མཁན་ཞིག་
བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཡོང་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག བྱས་ཙང་ལོ་ ༡༥ ཕར་འགང་དགོས་ཀི་རེད་ཟེར་ནས་ལོ་ ༣༠ འགང་
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དགོས་པའི་གནས་སྟངས་འདི་འད་བྱས་ནས་ཆགས་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཁ་སང་ཁ་ཉིན་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གཉིས་
སར་བཅར་བའི་སྐབས་སུ། དེ་དུས་ཡིན་གཅིག་མིན་གཅིག་ལོ་ ༡༠ འཇོག་དགོས་རེད་ཞུ་རྒྱུ་མ་བྱུང། སྐབས་དེ་དུས་ཟིན་
བིས་ཀང་ང་ཚོས་ཕུལ་མེད། གནས་སྟངས་འདི་འད་ཞིག་ཆགས་བསད་ཡོད་རེད། གནས་སྟངས་འདི་འད་ཞིག་ཆགས་སོད་
དུས་གལ་སིད་ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ལོ་ ༥༠ ཟིན་པ། ཁིམས་ཁང་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཁིམས་དཔོན་བྱེད་མོང་བ་ཟེར་དུས།
གོང་དུ་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས་དི་བ་ཞིག་ཀང་བསེབས་སོང། ང་ཚོའི་འདི་ཁིམས་ཁང་ཞིག་ལ་
ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད་དམ་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ནས། འདི་ཚོའི་ལན་ངས་རེས་སུ་བརྒྱབ་ཀི་ཡིན། ད་ལྟ་འདི་དང་འབེལ་
བའི་ཐོག་ནས་ཁིམས་ཁང་ཟེར་དུས་རྒྱ་གར་གི་ཁིམས་ཁང་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འདི་མ་གཏོགས་ང་ཚོས་འདིར་
ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཟེར་ནས་ལབ་ཡོད་མ་རེད། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དབུས་ལ་བྱེད་སོད་ཀི་ཡོད་ན་གཅིག་རེད། ས་གནས་ཁིམས་
ཞིབ་ཁང་ཡང་ལབ་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁབ་ཚད་ཀི་དབང་ཚད་འོག་ལ་
ཡོད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ནང་དུ་ཁིམས་དཔོན་བྱས་པ་འདིས་ད་ལྟའི་ཆ་རེན་འདི་ཚང་གི་ཡོད་པ་མ་རེད། དེ་བཞིན་
"ལོ་བཅུའི་རིང་ཁིམས་རོད་མཁས་པའི་གས་སུ་ཚུད་པ་" ཟེར་བ་འདི་ཡང་རྒྱ་གར་གི་ཁིམས་ཁང་ཞིག་གི་ནང་དུ་མ་གཏོགས།
བོད་པའི་ཁིམས་ཁང་ནང་དུ་ཁིམས་རོད་མཁས་པའི་གས་སུ་ཚུད་པ་ཟེར་རྒྱུ་འདི་ཁབ་ཀི་ ཡོད་མ་རེད། ད་ལྟའི་བཀའ་ཤག་
གིས་གོ་བ་ལེན་ཕོགས་འདི་ཡིན། འོན་ཀང་སི་འཐུས་ནང་དུ་གོ་བ་ལེན་ཕོགས་ཁག་ཁག་ཡོད་པ་ཡིན་ན་མི་ཤེས། བྱུང་རབས་
འདི་ཚོར་བལྟས་པ་ཡིན། འདིའི་གནས་སྟངས་འདི་འད་བྱས་ནས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འདི་འདའི་ཆ་རེན་མ་ཚང་
བའི་གནས་བབ་ཅིག་གི་འོག་ནས་ལམ་ཁ་གཉིས་མ་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད། གཅིག་འདི་དེ་འདའི་འོས་ཆོས་ཤིག་མ་ཚང་གི་
བར་དུ་དུས་ཚོད་ཕར་འགང་བྱེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ཡང་ན་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་སེབ་ཐུབ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཆ་རེན་
འདི་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དགུང་ལོ་ཆུང་བར་གོ་སྐབས་འབུལ་དགོས་རེད་གསུང་མཁན་བྱུང་སོང། དེ་འད་
སོང་ཙང། དགུང་ལོ་ཆུང་བར་གོ་སྐབས་འབུལ་དགོས་རེད། ཡིན་ནའང་ཆེས་མཐོའ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ཟེར་བ་འདི་མང་གཙོའི་
ཀ་བ་གསུམ་གི་སྒྲིག་འཛུགས་མཐོ་ཤོས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ཐོག་མར་བཅའ་ཁིམས་གཏན་འབེབས་
བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ལོ་ལྔ་བཅུ་འཇོག་དགོས་པའི་གནད་འགག་དེའང་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་བཞག་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་བཟོས་པ་ཞིག་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། འདི་བྱུང་རིམ་ཙམ་ཞིག་ཡིན། ཡང་ན་ནམ་རྒྱུན་འགོ་
སྟངས་འདི་གང་རེད་ཅེ་ན། ཆེས་མཐོའ་ི ཁིམས་ཞིབ་ཁང་དང་རང་དབང་ཅན་གི་སེ་ཚན་གསུམ་འདི་དང་འབེལ་བའི་ཁིམས་
ཡིག་བསར་བཅོས་དེ་འད་འཁེར་དགོས་ཀི་ཡོད་ན། བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ནས་འཁེར་ཡོང་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། དི་བ་སེབས་པ་
ཡིན་ནའང་བཀའ་ཤག་གིས་འབེལ་ཡོད་སོ་སོར་སྐད་ཆ་དིས་ནས་གོས་ཚོགས་སུ་འགན་འཁུར་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་མ་
གཏོགས། ཐད་ཀར་འདིར་འགན་འཁུར་མཁན་མེད་པ་སོང་ཙང་བཀའ་ཤག་གི་གནས་ཚུལ་འདི། ད་ལྟའི་གནས་བབ་འདི་ལ་
སིད་སོང་གཅིག་པུ་མ་གཏོགས་མེད་པ་སོང་ཙང། བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ལ་ཁིམས་འཆར་འདོན་མཁན་ཞིག་ཀང་
དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། རྒྱབ་སོར་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཀང་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། འདིའི་ཆ་རེན་འདི་ཚང་གི་མེད་པ་སོང་ཙང་།
གོས་ཚོགས་ནས་བསྣམ་ཕེབས་རོགས་གིས། འདི་བསྣམ་ཕེབས་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཞུ་དགོས་རྒྱུ་མཚན་འདི་རེད་མ་གཏོགས།
བཀའ་ཤག་ལ་ཁིམས་བཟོའ་ི འགན་དབང་གཙོ་བོ་འདི་ཡོད་མ་རེད། ཁིམས་བཟོའ་ི འགན་དབང་གཙོ་བོ་འདི་བོད་མི་མང་སི་
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འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཡོད་རེད། འདིའི་གནས་སྟངས་ག་རེ་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད། སྐབས་དང་དུས་སོ་སོར་འགྱུར་བ་ག་རེ་
གཏོང་དགོས་ཀི་ཡོད་མེད། འདི་ཚོ་ཚང་མར་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀི་རེད་མ་
གཏོགས། བཀའ་ཤག་གིས་དན་སྐུལ་བྱ་རྒྱུ་ཞིག་དངོས་གནས་བྱས་ན་ཆགས་ཀི་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་འདིའི་
གནས་སྟངས་འདི་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་གོས་ཚོགས་མེད་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ་ཁེལ་བ་དང། ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་འཛིན་
སོང་ལ་ཡི་གེ་དེ་བཏང་ཡོད་པར་སོང་ཙང། སི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་ཞུ་རྒྱུའི་ལས་འགན་འདི་སིད་སོང་གི་
ཆགས་ཀི་ཡོད་པར་སོང་ཙང། འདི་ཞུས་པ་རེད་མ་གཏོགས་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་མི་དགོས་པ་
ཞིག་འཛིན་སོང་གིས་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་འཁེར་ཡོང་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་རེད། འདི་གསལ་པོ་བྱས་
ནས་ཞུ་འདོད་བྱུང།
གཉིས་པ་འདི། གོང་དུ་ངས་ཉ་དང་ཉུག་མ་བསེས་ན་ཡག་པོ་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་བ་དེ་རེད། དེ་རིང་གི་བཀའ་མོལ་འདིའི་ནང་དུ་
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དང་དེ་རིང་གི་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་དེ་གཉིས་བསེས་པ་ཡིན་ན་ར་བ་ཉིད་ནས་བསད་རྒྱུ་
ཡོད་མ་རེད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པའི་སྐོར་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་སོང། ཡིན་ནའང་དེ་རིང་འདིར་གསུངས་པ་འདི་ཚོར་བཀའ་
ཤག་གི་ངོས་ནས་ལན་གང་ཡང་བརྒྱབ་རིས་མེད། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༩ པ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པའི་གོས་ཚོགས་འདིའི་ནང་དུ་
བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒྲིག་གཞི་གཞིར་བཟུང་ཚུལ་
དང་མཐུན་པར་འདིའི་ནང་དུ་བསེབས་པ་ཡིན་ན། དེ་སེབས་པའི་ཉིན་མོ་དེར་བཀའ་ཤག་གིས་བསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡིན་མིན་རེ་
རེར་བྱས་ནས་ཞུ་ཆོག་པ་གིས། འདི་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་འདོད་པ་བྱུང་། བྱས་ཙང་དེ་རིང་ངས་ནན་ཏན་བྱས་ནས་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་འདིའི་ནང་དུ་ལོ་ ༡༠ འཁོད་པ་དེ་སིད་སོང་གིས་ལོ་ ༡༠ ཕར་འགང་བྱེད་རོགས་ཟེར་ནས་ར་བ་ཉིད་ནས་ཞུས་
མེད། ལོ་ ༡ གནང་ནའང་འགིག་གི་ཡོད་རེད། ལོ་ ༢ གནང་ནའང་འགིག་གི་ཡོད་རེད། ལོ་ ༥ གནང་ནའང་འགིག་གི་ཡོད་པ་
རེད། ལོ་ ༡༠ གནང་ནའང་འགིག་གི་ཡོད་རེད། ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་འདིའི་ཆ་རེན་ཚང་བ་ག་དུས་ཤིག་ལ་ལོན་ས་རེད།
འདི་ལ་བརྟེན་ནས་བཟོ་དགོས་རྒྱུ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། གང་ཟག་ལ་བལྟས་ནས་ཁིམས་བཟོ་མཁན་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡོད་མ་
རེད་བསམ་གི་ཡོད།
དེ་ནས་དི་བ་འགའ་ཤས་ཤིག་བསེབས་སོང། གཅིག་འདི་བཀའ་ཤག་གིས་འདི་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་བཀའ་ཤག་
ཀང་ལོ་ ༥ རིང་འདིར་སོད་དགོས་ཀི་ཡོད་པར་སོང་ཙང། སི་ཚོགས་ནང་དུ་དུམ་བུར་ཆགས་པ་འདི་ཆམ་མཐུན་ཡོང་བར་
འགན་འཁེར་དགོས་ཀི་རེད་གསུངས་སོང་། འདི་ཆ་ཚང་འཁེར་གི་ཡིན། དམ་བཅའ་ཡིན། ག་ཚོད་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་བྱེད་ཀི་
ཡིན། ཉན་མཁན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཞུ་ཡི་ཡིན། ཉན་མཁན་མེད་པ་ཡིན་ན་ཐབས་ཤེས་ཟད་པ་རེད། འདི་ཆ་ཚང་ཞིག་བྱེད་ཀི་
ཡིན། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་འདི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་ལ་ཞུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་སི་ཚོགས་དུམ་བུར་འགོ་རྒྱུའི་
འགོ་གཞི་ཆགས་ཀི་མེད། འདི་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་ན་བསམས་སོང། གཅིག་འདི་རེད།
དེ་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་པ་ཞིག་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས།
ལག་ལེན་བསྟར་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཁིམས་བཟོས་པ་ཡིན་ནའང་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་
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དུས་ལག་ལེན་བསྟར་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དེ་རིང་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་འདི་བསྣམས་ཕེབས་པ་ཞིག་ལ་ངོས་
འཛིན་ཞུ་བཞིན་ཡོད། འདི་ལོ་ ༡༠ འཇོག་དགོས་ཀི་འདུག་དང་མི་འདུག་ཟེར་བ་འདི་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད།
གང་རེད་ཅེ་ན། བཀའ་ཤག་གིས་གོས་ཚོགས་ནང་གོང་དུ་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་བསམ་ཚུལ་གདོན་རྒྱུ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏོགས་
ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ཡོད་མ་རེད། ལག་པ་བརང་རྒྱུའི་དབང་ཚད་ཡོད་མ་རེད། འདི་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚོས་གནང་རྒྱུ་རེད། འདི་ཡིན་དུས། ལག་ལེན་ཁེལ་བ་ཞིག་རྣམ་པ་ཚོས་གནང་རོགས་གནོངས། གལ་སིད་དེ་རིང་གོས་
ཚོགས་ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གསུང་སྟངས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་འདི་འགོ་རྒྱུ་མེད་པའི་གནས་སྟངས་
ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་པའི་བཟོ་འད་ཞིག་འདུག ད་ལྟའི་གསུང་བབས་ལ་བལྟས་པ་ཡིན་ན། འདི་མ་ཕིན་པ་ཡིན་ན་མང་གཙོའི་
ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོས་ག་རེ་གནང་གི་རེད་ཟེར་ན། འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་ཀི་རེད། མ་
བཙུགས་རང་བཙུགས་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཕི་ཟླ་ ༡༡ ལ་ཁིམས་དཔོན་ཆེ་བ་འཁྱུར་འགོ་རྒྱུ་རེད། དེ་འད་སོང་ཙང། གོས་
ཚོགས་རེས་མ་ག་དུས་འཚོགས་གནང་གི་ཡོད་ནའང་སྐབས་དེ་དུས་མིང་འདོན་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་འཛུགས་
དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད།
གོང་དུ་གཅིག་གིས་དི་བ་གང་གནང་སོང་ཞུས་པ་ཡིན་ན། བཀའ་ཤག་གིས་གསལ་བཤད་གནང་རོགས་གནོངས་གསུངས་
པ་རེད། འདི་ཕར་འགང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་དམ། འགངས་དང་མ་འགངས་གོས་ཚོགས་ནས་གཟིགས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས་
བཀའ་ཤག་གིས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། འདི་གནས་ཚུལ་གཅིག་རེད།
དེ་བཞིན་ཆ་རེན་དེར་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་ཀི་མ་རེད་དམ། ཆ་རེན་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ན་ཡག་པོ་འདུག་ཟེར་བ་དེ་འདའི་
དགོངས་ཚུལ་བྱུང་སོང། ཆ་རེན་འགྱུར་བ་བཏང་ནའང་འད་མ་བཏང་ནའང་འད་འདི་ཚོ་ཚང་མ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་རྣམ་པ་
ཚོར་འགན་དབང་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་བཀའ་ཤག་ལ་འགན་དབང་ཡོད་མ་རེད། བྱས་ཙང་ཁ་སང་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་པའི་
སྐབས་སུ། དཔེར་ན། ཆ་རེན་འདི་མར་ཉུང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཐབས་ལམ་གཅིག་འདུག ཐབས་ལམ་གཞན་པ་འདི་འད་ཞིག་
འདུག དེ་ནས་ང་ཚོར་རེས་མ་རག་ས་རེད་ཟེར་བ་ཞིག འདི་འད་ཞིག་གོ་བསྡུར་བྱུང་ཡོད་མེད་ངས་ཞུ་མི་ཤེས། རྒྱུན་ལས་
ནང་དུ་བཀའ་མོལ་གང་བྱུང་ཡོད་མེད་ངས་ཤེས་ཀི་མ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་འདིའི་ཐོག་སི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ཀིས་དགོངས་པ་
བཞེས་དགོས་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀི་ཡོད་དུས། འདི་ལོ་ ༡༠ ཕར་འགང་བྱས་ན་འགིག་གི་མེད་པ་ཡིན་ན་ལོ་ཉུང་
དུ་བཏང་ནས་དེའི་ནང་དུ་ང་ཚོར་གཅིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན་བྱུང་བ་རེད། གོང་དུ་ངས་ཞུས་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚོས་ཚོགས་ཆུང་
འཛུགས་ཀི་རེད། འོས་མི་མ་རག་པ་ཡིན་ན་འོས་མི་རག་མ་སོང། གོང་དུ་གཅིག་གིས་བཀའ་འདི་གནང་སོང། འོས་མི་རག་
གི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། དེ་འདའི་གནས་ཚུལ་གང་འད་ཆགས་ཀི་ཡོད་རེད་ཟེར་ནས། ངས་ཞིབ་ཚགས་པོ་བྱས་ནས་བཙན་
བྱོལ་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁིམས་ཀི་སོབ་སོང་ཐོན་པ་དང་། དེ་འདའི་ཆ་རེན་ཚང་མཁན་སུ་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་ཚད་ལྡན་ཞིག་
བྱ་རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང། ཡིན་ནའང་གང་ཤེས་པ་ལྟར་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཀ་སྦུག་ལ་བོད་པའི་ཁིམས་རོད་པ་ཞིག་ཡོད་རེད། འདི་
ཡང་རོད་གཞི་འདི་རེད། ཁིམས་རོད་མཁས་པའི་གས་ལ་ཚུད་ཀི་རེད་དམ་མ་རེད་ཟེར་བ་འདི་རེད། ཚད་གཞི་འདི་ཡིན་དུས་
ཁིམས་རོད་མཁས་པ་དེར་འགེལ་བཤད་སུས་སོན་གི་རེད། འདིའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་ར་བའི་བོད་པའི་
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སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཁིམས་ཀི་སོབ་སོང་ཐོན་མཁན་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་ཆ་རེན་དེ་དག་ཚང་གི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། ཁིམས་
ཁང་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཁིམས་དཔོན་ལོ་ ༥ བྱེད་མོང་བ་དང་། ཁིམས་རོད་པ་མཁས་པའི་གས་སུ་ཚུད་ནས་ལོ་ ༡༠ འགོ་མོང་བ།
དེ་འདའི་ཆ་རེན་ཚང་གི་ཡོད་རེད་དམ་མ་རེད། འདིར་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད། ཁིམས་ཀི་སོབ་སོང་ཐོན་མེད་པ་དེ་འད་མ་
རེད། ལྷག་པར་དུ་དགུང་ལོ་ཆུང་བའི་ནང་ནས་ཁིམས་ཀི་སོབ་སོང་ཐོན་པ་དེ་འད་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ཁིམས་ཀི་
སོབ་སོང་ཐོན་པ་ཙམ་གི་ལམ་སང་ཁིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁིམས་དཔོན་བྱ་རྒྱུའི་གནས་བབ་བསེབས་པ་ཡིན་ན། འདི་ལའང་
དགེ་དང་སོན་གཉིས་ཀར་ཡོང་གི་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ཞབས་ལོ་མང་པོ་ཞིག་བོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཕག་ལས་གནང་
ནས་ཁིམས་དཔོན་ཕེབས་སོད་མཁན་གི་ཕག་ལས་གནང་སྟངས་དང་། མ་འོངས་པར་ཁིམས་ཀི་སོབ་སོང་ཐོན་ནས་ཉམས་
མོང་འདེང་ངེས་ཤིག་གི་གནས་སྟངས་གང་འད་ཆགས་ཀི་ཡོད་མེད། ཚང་མར་དགེ་དང་སོན་གི་གནས་སྟངས་ཡོང་སིད་པ་
རེད་མ་གཏོགས། འདི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོང་གི་རེད་ཟེར་ནས་ངས་ཞུ་ཤེས་ཀི་མེད། ད་ལྟ་བར་དུ་གནས་སྟངས་འདི་ཆགས་
བསད་ཡོད་རེད་ཅེས་གསལ་པོ་བྱས་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། གང་ལྟར་རྣམ་པ་ཚོས་གང་ཐག་གཅོད་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་
ཐག་གཅོད་དེར་གཞིར་བཟུང་། དེ་རིང་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་འདི་མ་ཕིན་པ་ཡིན་ན། མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གིས་
འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་མ་བཙུགས་རང་བཙུགས་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་གོ་ཡུལ་སྟོང་པ་འཐོན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད།
བཙུགས་ནས་འོས་མི་རག་གི་འདུག་དང་མི་འདུག་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་གཟིགས་རྒྱུ་རེད་མ་གཏོགས། འདི་མང་
གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་འགན་ཡོད་མ་རེད། དེ་ཡིན་ཙང་འདེམས་སྒྲུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་འོས་མི་མ་
རག་པའི་གནས་སྟངས་དེ་འད་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཡང་གོས་ཚོགས་རེས་མ་ལ་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་ཤིག་མ་བྱས་རང་
བྱས་རེད། བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་དེའང་ད་ལྟ་འདི་ནང་བཞིན་གི་ངོ་བོ་ཞིག་ལ་བསྣམ་ཕེབས་ཀི་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་
ཆ་རེན་དེ་ཚོ་ཏོག་ཙམ་ཉུང་དུ་བཏང་ནས་བོད་པའི་སི་ཚོགས་རང་གི་ནང་ནས་སེབ་ཐུབ་རྒྱུ་ཞིག་གནང་གི་ཡིན་ནམ། འདི་
རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུགས་རེ་ཆེ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་རོགས་གནང་།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ངས་ཞུ་རྒྱུ་འདི་ད་ལྟ་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་གནང་བའི་ནང་དུ་
ཁིམས་ཁང་ཞིག་ནང་ཁིམས་དཔོན་ལོ་ལྔའི་རིང་མུ་མཐུད་ཁིམས་དཔོན་བྱས་མོང་བའམ། ཁིམས་རོད་མཁས་པའི་གས་སུ་
ཚུད་པ་ཟེར་བ་འདི་རྒྱ་གར་ལ་གོ་ཡི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོང། ཨ་རི་དང། ཡུ་རོབ། ཁེ་ན་ཌ། དེ་འད་ལ་ར་བ་ཉིད་ནས་གོ་ཡི་
ཡོད་མ་རེད་དམ། ངས་བྱས་པ་ཡིན་ན་རང་དབང་ཡོད་མཁན་གི་རྒྱལ་ཁབ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་ཟེར་རྒྱུ་མེད་
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པ་རེད་མ་གཏོགས། གཞན་རྒྱལ་ཁབ་ག་པར་ཡིན་ནའང་ཕིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཡོད་མཁན་ཚང་མར་གོ་ཆོག་གི་ཡོད་པར་ད་བར་
དུ་ངོས་འཛིན་བྱེད་སོད་ཀི་ཡོད། འདི་རྒྱ་གར་རང་ལ་གོ་དགོས་པ་འདི་གཞི་ར་གང་དུ་ཡོད་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
འདི་ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་ནས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན་གང་ལྟར་རྒྱ་གར་ཙམ་དུ་མ་ཡིན་པར། བཙན་བྱོལ་སི་ཚོགས་
ནང་དུ་ཁིམས་ཀི་སོབ་སོང་གང་འད་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་དེ་ལ་གོ་དགོས་ཀི་རེད། གོང་དུ་ངས་རྒྱ་གར་གཅིག་པུ་ཞུས་
པ་དེ་ནོར་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དེ་ནས་གཏན་འབེབས་བྱ་རྒྱུའི་ཐོག་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན། འདི་གཏན་འབེབས་བྱེད་པ་ལ་སི་འཐུས་ར་འབོར་གི་གསུམ་ཆ་གཉིས་
ཡན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་སི་འཐུས་ ༤༥ ཡོད་དུས་སི་འཐུས་ ༣༠ ཡི་རྒྱབ་སོར་
དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། སི་འཐུས་ ༣༠ ཡི་རྒྱབ་སོར་མ་རག་ན་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་འདི་མར་ཟགས་འགོ་ཡི་རེད་ཞུ་
རྒྱུ་ཡིན། འདི་གཏན་འབེབས་བྱེད་པར་རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་ཚོས་ཕག་རོང ་རོགས། རྒྱབ་སོར་གནང་མཁན་སི་འཐུས་
གངས་ ༢༠། དེ་ཡིན་དུས་བཅའ་ཁིམས་བསར་བཅོས་འདི་མར་ཟགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
ཕག་ཚོད་ ༣:༣༠ བར་དུ་གསོལ་ཇའི་བར་གསེང་ཡིན།
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ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་གི་ཐུན་ ༤ པ།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་བཅུ་གཅིག་པ། བཀའ་བློན་གི་འོས་འདེམས། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ པའི་ཐོག་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་
སིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༤ སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཆོག་པ་གིས།
༄༅། །མཚུངས་མེད་དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་དབུས་པའི་སི་འཐུས་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ལ་ཆེད་ཞུ། བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་
༢༢ དགོངས་དོན་བཞིན། བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༦ པའི་བཀའ་བློན་བསྐོ་གཞག་སྩལ་རྒྱུའི་འོས་གཞི་མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་
བཅས་འདི་མཉམ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པར། བཀའ་བློན་འོས་གཞིར་མོས་མཐུན་གནང་སོང་ཡོང་བ་ཞུ། སིད་སོང་གིས་ཕི་
ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ལ།།
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ དགོངས་དོན། སིད་སོང་གིས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་སུ་
བཀའ་བློན་ཇི་དགོས་མང་མཐའ་བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའི་མི་འགོའ་ི མིང་དང་ལོ་རྒྱུས་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ པར་
གསལ་བའི་འོས་ཆོས་ཚང་ལུགས་བཅས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་འབུལ་དགོས་པ་ལྟར། སྐབས་
༡༦ པའི་བཀའ་ཤག་ཏུ་འོས་ཆོས་ཚང་བའི་བཀའ་བློན་འོས་དམིགས་ཀི་མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་འབུལ་རྒྱུ་གཤམ་གསལ།

མཚན།

ནོར་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

ཡུམ།

བདེ་ཆེན་ཆོས་འཛོམས།

ཕ་ཡུལ།

འཇོལ་བདེ་ཆེན།

འཁྲུངས་ལོ་ཟླ་ཚེས།

༡༩༧༥།༡༡།༢༨

དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་།

IN8615865

ཡབ།

སྐུ་ཟླ།
འཁྲུངས་ཡུལ།
ད་ལྟའི་བཞུགས་གནས།

ཚེ་འདས་ཀརྨ་རིག་འཛིན།
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།
ཀོ་ལི་གལ།

ཨ་རི་ནིའུ་ཡོཀ

94

ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

ནོར་འཛིན་སྒྲོལ་མ་མཆོག་ཀོ་ལི་གལ་དང་སིམ་ལ་བོད་གཞུང་གཏན་སོབ་གཉིས་ནས་གཞི་རིམ་སོབ་སོང་ ༡༩༩༣ ལོར་ཐོན།
༡༩༩༣ ནས་ ༡༩༩༦ བར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕོགས་ཊེ་རེ་ཤི་ཡན་ (Teresian) མཐོ་སོབ་ནས་དབྱིན་ཡིག་རོམ་རིག་དང་། སི་

ཚོགས་རིག་པ། ལོ་རྒྱུས་རིག་པའི་ཐོག་ཉེ་བའི་རབ་འབྱམས་པ་ (BA) དང་། ༡༩༩༦ ནས་ ༡༩༩༨ བར་མའེ་སོར་སོབ་གྲྭ་
ཆེན་མོ་ནས་ཨིན་ཡིག་རོམ་རིག་ཐོག་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (MA) ཐོན། ༢༠༠༦ ནས་ ༢༠༠༨ བར་ཨ་རི་བོད་མིའི་

སོབ་ཡོན་ལས་འཆར་འོག་སོ་སི་ཊོན་ཊཕ་སི་ (Tufts University, Boston) སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོའ་ི ཧྥེ་ལེ་ཅར་ (Fletcher)
སོབ་གཉེར་ཁང་དང་། ཧར་ཝཌ་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་མཉམ་འགིམས་བརྒྱུད་ ༡། རྒྱལ་སིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་། ༢། རྒྱལ་སིའི་ཞི་
མོལ་དང་འདུམ་འགིག་ཐོག་ཆེད་ལས་ཁིམས་དང་རྒྱལ་འབེལ་རིག་པའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (MALD) ཐོན།

༢༠༡༢ ལོར་མའེ་སོར་སོབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་ནས་དཔེ་མཛོད་དང་ཡིག་ཚགས་རིག་པའི་ཐོག་ཉེ་བའི་རབ་འབྱམས་པ་ (BLISc)
ཡང་ཐོན།

སོབ ་གྲྭའི་ འཛིན ་རིམ ་ནར་མར་ཤེས ་ཡོན ་རེ་ ཕུད་ཀི་ གསོལ ་རས་ཆད་མེད ་དང་། མའེ་ སོར ་ཨཡིངྒ ར་བྱ་དགའ་ (All
Mysore Iyengar Memorial Award) དང་། མ་དྷར་ཡུ་ཕ་རེ་ཤི་ཡའི་བྱ་དགའ་ (Mother Euphrasia Award)

ཊའོ་རོ་མེ་མོ་རི་ཡལ་བྱ་དགའ་ (Tauro Memorial Award) སོགས་ཐོབ་ཡོད།

༢༠༠༠ ནས་ ༢༠༠༦ བར་ར་ས་བོད་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་།
ལས་འཆར་ལས་འཛིན། ལག་བསྟར་འགན་འཛིན། འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་བཅས་གནང་། དེ་བཞིན་ཨ་རིར་

སོབ་སོང་ཐོན་རེས་རྒྱ་གར་དུ་ཕིར་ལོག་གིས་ ༢༠༠༩ ནས་ ༢༠༡༡ བར་ཕི་དིལ་ལས་ཁུངས་ཀི་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་
དང་། ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས། འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚན་པའི་འགན་འཁུར་གནང་། ༢༠༡༨ ནས་ ༢༠༢༠ བར་ཨ་རི་བོད་ཀི་
ཐེབས་རར་དཔལ་འབྱོར་འདུ་འགོད་དང་རོགས་སོར་ལས་འཆར་བའི་འགན་འཁུར་ཡང་གནང་ཡོད།

སུད་སིར་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀི་འགོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་ཆེན་ ༥༩ པ་དང་། ཚོགས་ཆེན་ ༦༡ པ། མུམ་བེ་རྒྱལ་
སིའི་སི་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན། ཐའེ་ལནཌ་མཉམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་སི་མང་སྒྲིག་འཛུགས་དབར་འབེལ་ལམ་ཚོགས་

ཆེན། ཨིན་ཌོ་ནེ་ཤི་ཡ་དང་ལྷོ་ཨ་ཕི་རི་ཀར་འཛམ་གླིང་སོལ་མཐུན་འཛུགས་སྐྲུན་ཚོགས་ཆེན་སོགས་སུ་བོད་དོན་གཏམ་
བཤད་སེལ་ཡོད།

ཁོང་ནས་ <<༢༠༠༨ ལོའ་ི བོད་ཀི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོ། བྱུང་རིམ་དང་དཔད་ཞིབ།>> དང་། <<སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་
ལེགས་ལ་ཁིམས་ཆད།>> <<གསེར་རྟ་བླ་རུང་སར་གཏོར་བཤིག>> <<ལོ་ངོ་ ༢༥ དམིགས་བསལ་སྙན་ཐོ།>>
<<བལ་ཡུལ་ས་འགུལ་གོད་ཆག་དང་འདུས་སེ་འཛུགས་སྐྲུན་སར་གསོ། >> སོགས་དབྱིན་ཡིག་ནང་ཕག་དེབ་དང་།
སྙན་ཐོ་རོམ་འབི་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་སུ།།

གཙོ་བོ་བཅའ་ཁིམས་གཞིར་བཟུང་སྟེ་དགུང་ལོའ་ིཚད་དེ་དང་བླངས་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ལ་འཇོག་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས། དང་
བླངས་དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་དང་། དཔ་དངུལ་ཆད་ལྷག་མེད་པའི་དན་རྟགས་ཆ་ཚང་ཕུལ་ཡོད།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་སི་འཐུས་གསར་པ་གསར་རང་ ༡༨
ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་རྣམ་པའི་མཁེན་རྟོག ས་ཆེད་དུ་སྒྲིག་གཞི་དེ་ཚོ་གས་གསལ་པོ་ཞུས་ན་བསམས་སོང་། བཅའ་
ཁིམས་ཀི་དོན་ཚན་ཉེར་གཉིས་པ། བཀའ་བློན་གི་འོས་འདེམས་ཟེར་བ་དེ་རེད། "འདེམས་ཐོན་ཐོག་དམ་འབུལ་ཟིན་པའི་སིད་
སོང་དེས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་སུ་བཀའ་བློན་ཇི་དགོས་མང་མཐའ་བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའི་མི་འགོའ་ིམིང་དང་ལོ་
རྒྱུས་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ཉེར་གཅིག་པར་གསལ་བའི་འོས་ཆོས་ཚང་ལུགས་བཅས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་སུ་གསལ་
བཤད་དང་སྦྲགས་འབུལ་རྒྱུ་དང་། དེའི་ཐོག་སི་མོས་བྱུང་ན་སོན་མེད། མ་བྱུང་ཚེ་སི་མོས་མ་བྱུང་བའི་འོས་གཞི་སོ་སོའ་ིཐོག་
ངོ་ཡོད་སི་འཐུས་ཡོངས་རོགས་ཀིས་གསང་བའི་འོས་ཤོག་འཕངས་ཏེ་འོས་འདེམས་བྱེད་དགོས། ངོ་ཡོད་སི་འཐུས་ཀི་བརྒྱ་
ཆ་ལྔ་བཅུ་ལས་མ་ཉུང་བའི་འོས་ཤོག་ཐོབ་ན་བཀའ་བློན་དུ་འོས་ཐོན་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ། གོས་ཚོགས་སུ་སི་མོས་སམ་
མང་མོས་ཐོན་པའི་རིགས་ལ་སིད་སོང་གིས་བཀའ་བློན་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱ་རྒྱུ། སིད་སོང་གིས་བཏོན་པའི་འོས་གཞི་ཡོངས་
རོགས་སམ་གང་རུང་ལ་མང་མོས་མ་ཐོབ་ཚེ་འོས་གཞི་གསར་པ་སིད་སོང་གིས་གོང་བཞིན་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འབུལ་
རྒྱུ།" ཟེར་བ་དེ་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། སོང་ཙང་འདིར་སི་འཐུས་ཡོངས་རོགས་ཀིས་གསང་བའི་འོས་ཤོག་འཕེན་
དགོས་ཞེས་གསལ་པོ་འཁོད་ཡོད་དུས། ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གི་ཐོག་ནས་དེར་ཆ་ཤས་བཞེས་རྒྱུ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དེ་བཞིན་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་འདུའི་འགོ་ལུགས་དང་། ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་སྒྲིག་གཞི་ནང་དུ།
དོན་ཚན་ག་དྲུག་པ། བཀའ་བློན་གི་འོས་འདེམས། སིད་སོང་དེས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་བློན་གི་མི་འགོ་བདུན་ལས་མ་
བརྒལ་བའི་མི་འགོའ་ི གསལ་བཤད་དང་འོས་བསྡུ། ༡། བཅའ་ཁིམ ས་དོན ་ཚན་ ༢༢ གཞིར ་བཟུང་བཀའ་བློན ་ཇི་
དགོས ་མང་མཐའ་བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའི་ མི་ འགོའ ་ི མིང ་དང༌། ལོ་ རྒྱུས། བཅའ་ཁིམ ས་དོན ་ཚན་ ༢༡ ནང་

གསལ་བའི་ འོས ་ཆོས ་ཚང་ལུགས་བཅས་སི་ འཐུས་ལྷན་ཚོག ས་སུ་རེ་ རེ་ བཞིན ་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་

ཕུལ་འཕལ་ཚོག ས་གཙོས ་འོས ་དམིག ས་རེ་ རེ་ བཞིན ་དགག་བྱ་ཡོད ་མེད ་གཟིག ས་རྒྱུ། ༢། དགག་བྱ་མ་བྱུང་
ཚེ་ གོས ་ཚོག ས་ཀིས ་སི་ མོས ་བྱུང་བར་ངོས ་འཛིན ་བྱ་རྒྱུ། ༣། གལ་ཏེ་ སི་ འཐུས་སུ་རུང་གིས ་བཀའ་བློན ་མི་
འགོ་ སུ་ཡང་རུང་བར་དགག་བྱ་བྱུང་ན། དགག་བྱ་གནང་མཁན་གིས ་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བཤད་དགོས ་པ་དང༌།
སིད ་སོང ་གིས ་དེ་ ལ་ལན་འདེབ ས་གསལ་བཤད་གྲུབ་མཚམས། བགོ་ གླེང ་མ་དགོས ་པར་ངོ་ ཡོད ་སི་ འཐུས་

ཀིས ་གསང་བའི་ འོས ་ཤོག ་འཕངས་ཏེ་ འོས ་འདེམ ས་བྱ་དགོས ་ཤིང ༌། དེ་ ལ་ངོ་ ཡོད ་སི་ འཐུས་ཀི་ བརྒྱ་ཆ་ ༥༠
ལས་མ་ཉུང་བའི་ འོས ་ཤོག ་ཐོབ ་ན་བཀའ་བློན ་དུ་འོས ་ཐོན ་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ།

འདི་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་མཁེན་གི་ཡོད་ཤག་རེད། དེར་དམིགས་བསལ་འགེལ་བཤད་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མིན། ད་ལྟ་ང་ཚོའི་
གོས་ཚོགས་ར་བའི་ནང་དུ་སི་འཐུས་ ༤༥ ཆ་ཚང་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་ལྟ་ནོར་འཛིན་སྒྲོལ་མ་ལགས་བཀའ་བློན་སི་
མོས་བྱས་ན་དགག་བྱ་ཡོད་དམ་མེད། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་གསུང་
རོགས་གནང།
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སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་ངོ་ཡོད་ ༤༥ ཡོད་རེད། དེ་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལོན་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། གལ་སིད་
འོས་ཤོག་འཕེན་དགོས་ཐུག་ན་ག་ཚོད་བར་དུ་ཚད་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་རེད། མི་གཅིག་ལ་ཕེད་ཀ་བྱ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།
གངས་ཆུང་བརི་རྒྱུ་མེད་ཟེར་བ་དེར་རོག་ག་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་གི་
འཆར་གཞི་འད་ཡོད་ཀི་རེད། དེ་དང་པོ་མར་གསལ་པོ་བྱས་ནས་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ལོན་པར་ག་ཚོད་དགོས་ཀི་ཡོད། དེའང་མང་
མོས་ཐོབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། དེར་འོས་དང་མི་འོས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་འོས་པ་དེར་མང་མོས་ཐོབ་དགོས་ཀི་ཡོད་དུས། བརྒྱ་
ཆ་ ༥༠ འདི་མི་ག་ཚོད་ལ་བརིས་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དེར་བརྒྱ་ཆ་སྐོར་ཕོགས་འདི་གལ་ཏེ་དགག་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་མར་གསལ་བཤད་ཞུ་དགོས་དན་སོང། ད་ལྟ་ང་ཚོ་སི་འཐུས་
༤༥ ཡོད་ན་སི་འཐུས་ ༢༣ གི་རྒྱབ་སོར་འཐོབ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ངོ་ཡོད་ཀི་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ རེད། གལ་ཏེ་སི་འཐུས་
༤༤ ཡོད་ན་སི་འཐུས་ ༢༢ ཀི་རྒྱབ་སོར་འཐོབ་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། གལ་ཏེ་སི་འཐུས་ ༤༣ ཡོད་པ་ཡིན་ན་སི་འཐུས་ ༢༢
ཀི་རྒྱབ་སོར་ཐོབ་དགོས་ཀི་ཡོད་པ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས།

སི་འཐུས་འཇུ་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀའ་བློན་གི་འོས་མི་འདིར་བསེབས་འདུག ཚང་མ་མཐོང་སོང། ཆ་ཚང་ལ་དགག་པ་
བརྒྱབ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སྔ་ས་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། འདས་པའི་སིད་སོང་གི་གནས་སྟངས་དང་གནས་
ཚུལ། གང་ཅི་ཐོག་ནས་དེ་སྔ་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདའི་ཐོག་ནས་ད་ལྟ་སིད་སོང་ཡིན་བཞིན་པ་དེར་སོ་
སོས་ཡིད་ཆེས་སེབ་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག ད་ལྟ་བཀའ་བློན་འོས་མི་ ༧ ཁེར་ཡོད་པ་རེད། འདི་ཚོ་ལ་རྣམ་དཔོད་ཡོད་མེད་སོ་
སོས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་ཡིན། སང་པའི་ཤེས་བྱ་ཡོན་ཏན་དེ་འད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། རང་གིས་རྣམ་དཔོད་བཏོན་ནས་སིད་
སོང་ལ་འདི་འད་མ་རེད་དང་། འདི་འད་རེད་ལབ་ཐུབ་པའི་རྣམ་དཔོད་ཡོད་པ་གཅིག་ཀང་མཐོང་མ་སོང། དེ་འད་ཡིན་ཙང་སི་
མོས་སུ་གཏང་རྒྱུ་མིན། དགག་པ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གསུང་རྒྱུ་ཡོད་ན། འདིར་དགག་བྱ་བྱུང་བ་ཡིན་ཙང། གོང་དུ་སྒྲིག་གཞི་ལུང་འདེན་ཞུས་ཚར་
རེད། མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག
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སི་འཐུས་མཁན་པོ་ཀཿབག་དངོས་གྲུབ་བསོད་ནམས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ༼ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས། ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་
གསུང་རོགས་གནང།༽ ལས་རིམ་རྣམ་གཞག་ཡིན། ནམ་རྒྱུན་ཁིམས་དང་སྒྲིག་གཞིའི་ནང་དུ་ཁ་གསལ་དེ་ཙམ་མི་འདུག་
སྟེ། ཡིན་ནའང་གོས་ཚོགས་ར་བའི་འཐུས་མི་ཞིག་བཀའ་བློན་འོས་མིར་སེབ་དུས། ནམ་རྒྱུན་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ལྟར་
བཀའ་བློན་གི་འོས་མིར་བསེབས་ན་གོས་ཚོགས་ནས་ཕི་ལ་དོན་རྒྱུའི་ལུགས་སོལ་ཞིག་འདུག འདིའི་ནང་དུ་ང་ཚོའི་བཀུར་
འོས་སི་འཐུས་ ༢ འོས་མིར་བསེབས་འདུག་པས། དེ་དག་ཕི་ལ་དོན་དགོས་ཀི་མ་རེད་དམ། གཞི་རའི་ཆ་ནས་ཁིམས་དང་
སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་མེད་པ་ཡིན་ནའང་ནམ་རྒྱུན་ལམ་དང་ལུགས་སོལ་ལྟར་ན་དོན་གི་འདུག དེ་རིང་འདིར་བཞུགས་འདུག
འདི་གང་འད་ཡིན་ན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
འདི་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་སོ་སོས་དགོངས་པ་དཔད་རྒྱུ་རེད། ད་ལྟ་སི་འཐུས་ནི་ཆགས་བསད་ཡོད་པ་རེད། ཁིམས་སྒྲིག་
གཞིའི་ ནང་དུ་གསལ་ཁ་ཡོད་མ་རེད། དེ་ ཡིན ་དུས་སོ་ སོའ ་ི ངོས ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས ་རྒྱུ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེའི་ཐོག ་
དམིགས་བསལ་བགོ་གླེང་གང་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་མིན་ཞུས་པ་དང་། ད་ལྟ་དགག་བྱ་བྱུང་བ་ཡིན་དུས་འོས་ཤོག་འགེམ་རོགས་
གནང་།
རྟགས་དགོད་རྒྱུ་གསལ་པོ་རེད་བསམ་གི་འདུག "འོས་" ཟེར་ན་སོ་སོས་མོས་མཐུན་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། "མི་འོས་"
ཟེར་ན་མོས་མཐུན་མེད་པ་བསྟན་གི་ཡོད་པ་རེད།
ད་ལྟ་ནོར་འཛིན་སྒྲོལ་མ་ལགས་ལ་མི་འོས་པའི་འོས་གངས་ ༡༨ དང་། འོས་པ་གངས་ ༢༧ རག་འདུག དེ་ཡིན་དུས་ངོ་ཡོད་
བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡན་གི་ཐོག་ནས་བཀའ་བློན་གི་འོས་ལ་ཐོན་པར་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུ་དང་སྦྲགས། འཚམས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ དགོངས་དོན། སིད་སོང་གིས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་སུ་
བཀའ་བློན་ཇི་དགོས་མང་མཐའ་བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའི་མི་འགོའ་ི མིང་དང་ལོ་རྒྱུས་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ པར་

གསལ་བའི་འོས་ཆོས་ཚང་ལུགས་བཅས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་འབུལ་དགོས་པ་ལྟར། སྐབས་
༡༦ པའི་བཀའ་ཤག་ཏུ་འོས་ཆོས་ཚང་བའི་བཀའ་བློན་འོས་དམིགས་ཀི་མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་འབུལ་རྒྱུ་གཤམ་གསལ།
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མཚན།

ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒྲོལ་མ།

ཡུམ།

ལྕང་ར་བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ།

ཕ་ཡུལ།

ཀོང་པོ།

འཁྲུངས་ལོ་ཟླ་ཚེས།

༡༩༥༡།༠༩།༠༡

དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་།

IN8688557

ཡབ།

སྐུ་ཟླ།
འཁྲུངས་ཡུལ།
ད་ལྟའི་བཞུགས་གནས།

ཚེ་འདས་ལྕང་ར་འོད་ཟེར་ཆོས་རྒྱལ།
བྱམས་པ་པསྟན་འཛིན།
བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན།
སེལ་ཀོབ་ལུགས་བསམ།

ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

སི་ཟུར་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒྲོལ་མ་མཆོག་སང་ཏོག་དང་སེལ་ཀོབ། མའེ་སོར་ (Nirmala Convent) བུ་མོའ་ིསོབ་གྲྭ་བཅས་
ནས་གཞི་ རིམ ་སོབ ་སོང ་གནང་། མའེ་ སོར ་བུ་མོའ ་ི མཐོ་ སོབ ་ (Teresian College) ནས་ཉེ་ བའི་ གཙུག་ལག་རབ་
འབྱམས་པ་ (B.A) དང་། མའེ་སོར་གཙུག་ལག་སོབ་ཁང་ཆེན་མོ་ནས་ ༡༩༧༥ ལོར་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་གཙུག་ལག་

རབ་འབྱམས་པ་ (M.A) ཐོན། མའེ་སོར་ (St. Joseph) ཞེས་པའི་མཐོ་སོབ་ནས་དགེ་རྒན་འོས་སོང་ (B.Ed.) ལེགས་
ཐོན་གནང་།
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་ཐོག་མར་དམའ་རིམ་དང་། དེ་ནས་མཐོ་རིམ་དགེ་རྒན་ལོ་ངོ་ ༡༤ ལྷག་རིང་གནང་། ཕི་
ལོ་ ༡༩༩༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ བར་ཌལ་ཧོར་གཏན་སོབ་ཀི་སོབ་སི་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ བར་དང་།
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ བར་སེལ་ཀོབ་ཉིན་སོབ་ཀི་སོབ་སི། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༩ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ བར་བདེ་སར་

སོབ་གྲྭའི་སོབ་སི། ཕི་ལོ་ ༢༠༠༣ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ བར་དང་། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༠ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣ བར་མོན་གོ་གཏན་སོབ་

ཀི་སོབ་སི་བཅས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སོབ་གྲྭ་ཁག་ནང་མི་ལོ་ ༣༧ ལྷག་དགེ་རྒན་དང་། སོབ་སིའི་ཞབས་ཞུ་གནང་སྟེ་ ཕི་
ལོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་༨ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་རྒས་ཡོལ་ཐོན། སེལ་ཀོབ་བུད་མེད་ཚོགས་པའི་རྒྱུན་ལས་དང་། (Dalhousie Public
School) དང་། (Hill Top School) ཞེས ་པའི་ སོབ ་གྲྭ་གཉིས ་ཀི་ སོབ ་སྟོན ་ཚོག ས་ཆུང་གི་ ཚོག ས་མི་ གནང་ཡོ ད །

༢༠༠༣ ལོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་དགེ་རྒན་གི་གཟེངས་བསྟོད་གགས་ཅན་ (National Award for Teachers) ཞེས་
པ་རྒྱ་གར་སིད་འཛིན་མཁས་དབང་ (A.P.J. Abdul Kalam) མཆོག་གི་ཕག་ནས་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་འདུག

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་བཟུང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཤེས་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་དང་ཤེས་ཡོན་སོབ་སྟོན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་འཁུར་ཞུ་
མུས་ཡིན་པ་དང་། སེང་ལོར་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་མཐོ་སོབ་ཀི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མིའི་འགན་འཁུར་གནང་བཞིན་
པ་བཅས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་སུ།།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཚང་མར་དགག་པ་ཡོད་གསུངས་པ་ཡིན་དུས་འོས་ཤོག་འགེམ་རོགས་གནང། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་
བཟང་ཕན་བདེ་ལགས།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་གོ་བོ་བློ་བཟང་ཕན་བདེ་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀའ་བློན་འོས་མི་གཉིས་པ་ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒྲོལ་མ་དང་འབེལ་ནས། དགག་པ་
བརྒྱབ་པ་དང་འབེལ་ནས་གནད་དོན་ཞིག་ཞུ་དགོས་དན་སོང། དེ་ཡང་སེར་གི་གནད་དོན་མ་ཡིན་པར་ད་ལྟ་ང་རང་ཚོའི་བོད་
མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་དཔལ་འབྱོར་དང་འབེལ་བའི་སྒྲིག་གཞི་འདི་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་དགག་པ་རྒྱག་གི་ཡོད། དེ་
ནས་འོས་ཆོས་ཚང་དང་མ་ཚང་གི་ ཐོག་རྣམ་པ་ཚོས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད། འདི་ལས་དབང་ཟེར་ནའང་མི་
འདུག ང་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༢༠༡༣ ལ་མོན་གོ་ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་བྱས་པ་
རེད། སྐབས་དེ་དུས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་གཞི་འདི་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་གཏན་སོབ་ཁབ་ཁོངས་ཀི་དགེ་རྒན་
ཚང་མ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་དིན་དང་། བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀི་བཀའ་དིན་ལས་དགེ་རྒན་རག་ཡོད་པར་སོང་ཙང།
དེའི་ཐོག་ནས་ལག་ལེན་ཞིག་བསྟར་བ་རེད། ང་ཚོས་ལག་ལེན་བསྟར་དུས་དོན་ཚན་ ༡༡ པ། ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ་ཕོགས་
ཐོབ་བརྒྱ་ཆའི་འབབ་ཚད་སྐོར་རེད། འདིའི་ནང་དུ་གང་གསལ་ཡོད་རེད་ཟེར་ན། "རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ། འབྲུག་གསུམ་ནང་
གནས་སོད་བོད་མི་ཕོགས་ཡོད་རྣམས་ཀིས་རང་གི་ར་ཕོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་བཞིའམ། སང་ཕོགས་ཀི་བརྒྱ་ཆ་གཉིས་གང་མང་བ་
དེ་འབུལ་དགོས།" ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་སྒྲིག་གཞི་འདི་ལག་བསྟར་གནང་དུས་ཁོང་སོབ་སི་ཡིན་པའི་
སྐབས་ནས་མ་ཕུལ་བ་ཙམ་མ་ཟད་ཁབ་ཁོངས་ཚོ་ལའང་བཀའ་གནང་རོགས་མ་བྱས་ནས་གདོང་ལེན་བྱེད་པའི་གནས་
སྟངས་ཤིག་ཆགས་པ་རེད། ས་གནས་གོས་ཚོགས་ནང་དུ་ཡིན་ནའང་ཁོང་ལ་གང་ཡང་བྱ་རྒྱུའི་འོས་འབབ་མི་འདུག་ཟེར་
ནས་གནས་སྟངས་དང་བགོ་གླེང་རབ་དང་རིམ་པ་བྱུང་ཡོད་རེད། དེ་བྱེད་དུས་ང་རང་ས་གནས་ས་ཐོག་ལས་ཀ་བྱེད་པའི་
སྐབས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་འདི་ལ་ལག་བསྟར་ཚུལ་བཞིན་མ་གནང་མཁན་ཞིག་དེ་རིང་གོ་སྐབས་ཤིག་གི་
ཐོག་ནས་སེབ་ཡོང་དུས། སྐབས་དང་དུས་ལ་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་འདི་ང་ལ་འོས་བབས་ཤིག་ཆགས་ཡོང་གི་འདུག
གལ་སིད་འབུལ་འབབ་དང་དངུལ་རིས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མ་ཕུལ་བ་ཡིན་ན་ག་རེ་ཡོད་རེད་ཟེར་དུས། དོན་ཚན་དྲུག་པ། དང་
བླངས་དཔ་དངུལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་། དེའི་ནང་དུ་ "ཁིམས་ཡིག་འདིར་གསལ་གི་དང་བླངས་དཔ་དངུལ་འབུལ་བའི་ཐོབ་
ཐང་བོད་ཀི་ཡུལ་མི་ཁོ་ནར་ཡོད་ཅིང་། དང་བླངས་དཔ་དངུལ་དང་ཟས་བཅད་དོད། ཕོགས་ཐབ་བརྒྱ་ཆ་ཆད་མེད་སྒྲུབ་
འབུལ་མི་བྱེད་མཁན་སུས་ཀང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དང་། ཁིམས་ཡིག་ནང་གསལ་བོད་ཀི་ཡུལ་མིའི་ཐོབ་ཐང་
ཁག་ལ་ལོངས་སུ་སོད་མི་ཆོག" ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། སྔོན་མ་ང་སོད་པའི་སྐབས་སུ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་སྒྲུབ་འབུལ་མ་
བྱས་པའི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟེན། ངས་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ལ་བརི་བཀུར་ག་ཚོད་ཞུ་མཁན་
ཞིག་ཡིན་པ་དང་གནས་སྟངས་གང་འད་ཞིག་ཡིན་མིན་ར་སོད་གཅིག་འདི་ཡིན།
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གནས་སྟངས་གཉིས་པ་ངས་དགག་པ་བརྒྱབ་པ་འདི་རྣམ་པ་ཚོ་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀི་འདུག གང་ཡིན་ཞེ་ན།
འདི་ངས་བཟོས་པ་མ་ཡིན་པར་འདིའི་ནང་དུ་བལྟས་ན་ལོ་ ༧༡། ལོ་ ༧༠ བརྒལ་འགོ་ཡི་འདུག ང་རང་ཚོའི་ནང་དུ་པ་ལགས་
དང་ཨ་མ་ལགས། ང་བོད་ནས་སེབ་མཁན་ཞིག་རེད། པ་ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་ལོ་ ༧༠ དང་ ༨༠ ཟིན་པ་ཚོས་ཕག་ལས་
ག་ཚོད་གནང་ཐུབ་ཀི་འདུག དེར་བརྟེན་བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་འདི་སྔར་ལས་ཡར་རྒྱས་ཚགས་ཚུད་གཏང་རྒྱུའི་
ཆེད་དུ་རེད་འདུག་གམ། པ་ལགས་དང་ཨ་མ་ལགས་ནང་བཞིན་དཔུང་བསྒྲིགས་བྱས་ནས་ནང་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་ནས་བསད་
རྒྱུ་རེད་འདུག རྣམ་པ་ཚོས་འདིའི་ཐོག་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀི་རེད། ང་སེར་ལ་ཁད་པར་གང་ཡང་མེད། དེ་བྱེད་དུས་ལོ་
༧༠ བརྒལ་ཚར་མཁན་ཞིག་གིས། རྣམ་པ་ཚོ་བཙན་བྱོལ་དུ་སེས་མཁན་ཚོས་མཁེན་གི་ཡོད་རེད། ནང་ལ་ལོ་ ༧༠ དང་ ༨༠
ཟིན་པའི་པ་ལགས་ཨ་མ་ལགས་ཚོས་ཕག་ལས་ག་ཚོད་གནང་ཐུབ་ཀི་འདུག འདི་ཚོ་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་པ་ཡིན་ན། དེ་
ནས་ང་ཚོའི་བཙན་བྱོལ་སྒྲིག་འཛུགས་འདི་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོང་བ་ལ་བསམ་གཞིག་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་དགག་པ་རྒྱག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསུངས་
གནང་བ་རེད། འདི་ད་ལྟ་བར་དུ་དོ་བདག་གི་དཔ་དངུལ་འབུལ་ཆད་ཡོད་དང་མེད། དེ་འདའི་གནས་བབ་ཞིབ་ཚགས་པོ་བྱ་
རྒྱུ་བྱུང་མ་སོང་སྟེ། ཡིན་ནའང་སི་ཚོགས་ནང་དུ་འདི་འད་ཞིག་ལབ་གླེང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་གང་ཡང་གོ་མ་སོང་ཞེས་
གཅིག་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རིས་ཞིབ་སྙན་ཐོའ་ི ནང་དུ་ཐོན་བཞག་པའི་གནད་དོན་དེ་འདའང་གང་ཡང་མ་རེད། ཕི་ལོ་ ༢༠༡༣
ནས་ལས་མཚམས་བཞག་ནས་ལོ་ ༨།༩ ཕིན་ཚར་བ་རེད། ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ལ་དཔ་ཁལ་ཕུལ་གི་ཡོད་པའི་དན་རྟགས་ཆ་
ཚང་ཞིག་མཉམ་སར་ཞུས་ཡོད། འདི་གཅིག་ཞུས་པ་དང།
གཉིས་པ་འདི། དགུང་ལོའ་ིབབས་འདི་བཀའ་བློན་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཚད་གཞི་ཡོད་མ་རེད། ཚད་གཞི་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེར་དགག་
པ་རྒྱག་ཆོག་པ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས། བཅའ་ཁིམས་ནང་དུ་བཀའ་བློན་ལ་འོས་གཞི་བཏོན་པ་ཡིན་ན་ལོ་འདི་འད་ཞིག་དགོས་
ཀི་རེད་ཟེར་བ་ཞིག་གི་གསལ་བཤད་ར་བ་ཉིད་ནས་ཡོད་པ་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོའ་ི ཐོག་ནས་གང་ཞུ་ཐུབ་
ཀི་ཡོད་ཟེར་ན། དགུང་ལོ་ ༧༠ ཕེབས་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་ལས་ཀ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་དང། ད་ལྟའི་སྐུ་
གཟུགས་ཀི་གནས་བབ་འདི་ཚོའང་ཡག་པོ་ཡོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
འོས་ཤོག་འགེམ་རོགས་གནང། དགག་པ་བསོན་བར་གསལ་བཤད་བྱས་རེས་བགོ་གླེང་གི་ངོ་བོར་འགོ་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་རེད།
ལྕང་ར་ཐར་ལམ་སྒྲོལ་མ་ལགས་སུ་མི་འོས་པ་འོས་གངས་ ༡༨ དང་། འོས་པ་འོས་གངས་ ༢༧ བཅས་བཀའ་བློན་འོས་ཐོན་
བྱུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་དང་འབེལ་འཚམས་འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ དགོངས་དོན། སིད་སོང་གིས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་སུ་
བཀའ་བློན་ཇི་དགོས་མང་མཐའ་བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའི་མི་འགོའ་ི མིང་དང་ལོ་རྒྱུས་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ པར་

གསལ་བའི་འོས་ཆོས་ཚང་ལུགས་བཅས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་འབུལ་དགོས་པ་ལྟར། སྐབས་
༡༦ པའི་བཀའ་ཤག་ཏུ་འོས་ཆོས་ཚང་བའི་བཀའ་བློན་འོས་དམིགས་ཀི་མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་འབུལ་རྒྱུ་གཤམ་གསལ།

མཚན།

རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ།

ཡུམ།

ཚེ་འདས་ནོར་འཛིན་ལྷ་མོ།

འཁྲུངས་ཡུལ།

རོར་གླིང་།

ཡབ།

ཕ་ཡུལ།

ཚེ་འདས་རྒྱ་རི་ཉི་མ།
ཉག་རོང་།

འཁྲུངས་ལོ་ཟླ་ཚེས།

༡༩༦༤།༠༥།༢༥

དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་།

IN8307296

ད་ལྟའི་བཞུགས་གནས།

ལྡི་ལི།

ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་མཆོག་རོར་གླིང་ཡབ་གཞིས་སོབ་གྲྭ་དང་། རོར་གླིང་བོད་གཞུང་གཏན་སོབ་འགིམས་ནས་ཕི་ལོ་
༡༩༨༡ ལོར་གཞི་རིམ་སོབ་མཐར་སོན། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༥ བར་པན་ཇབ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་ནས་
ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (B.A) དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༥ ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༨ བར་ལྡི་ལི་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་
ཁང་གི་གགས་ཅན་ཁིམས་ལུགས་སོབ་ར་ (Faculty of Law) ནས་ཉེ་བའི་ཁིམས་ལུགས་རབ་འབྱམས་པ་སོབ་སོང་
(B.A LL.B) གནང་།
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ཁོང་སོབ་ཕྲུག་སྐབས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བུ་མོ་སོབ་ཕྲུག་རེ་ཕུད་ཀི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མོང་བ་མ་ཟད། སོབ་ཕྲུག་
སི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཚོགས་པ་གསར་འཛུགས་ཀིས་ཚོགས་གཙོ་གནང་། དེ་ནི་བཙན་བྱོལ་ནང་བོད་རིགས་སོབ་ཕྲུག་ནང་

ཁུལ་བདེ་སྡུག་ཆེད་ཚོགས་པ་བཙུགས་པ་ཐོག་མ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད། དེ་བཞིན་པན་ཇབ་གཙུག་ལག་སོབ་གཉེར་ཁང་གི་
(Govt. College of Girls) མཐོ་སོབ ་ཀི་ཕི་རྒྱལ་སོབ ་ཕྲུག་ཚོག ས་པའི་ཚོག ས་གཙོ་དང་ས་གནས་གཞོན་ནུའི་རྒྱུན་

ལས་ཀི་འགན་འཁུར་བཞེས། ལྡི་ལི་མཐོ་སོབ་སྐབས་བོད་ཀི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརི་གཙོས་རྒྱ་གར་ཆབ་སིད་ཚོགས་པ་མང་དག་
ཅིག་གི་གཞོན་ནུ་སེ་ཚན་ཁག་དང་མཉམ་དུ་འབེལ་བ་གསར་འཛུགས་གནང་།

ཕི་ལོ་ ༡༩༨༦ ནས་ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ བར་དབུས་བོད་ཀི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དབུས་རྒྱུན་ལས་དང་། ལྡི་ལི་ས་གནས་བུད་
མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སོབ་སྟོན་པ་བཅས་གཞུང་འབེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པའི་ལས་སྣེ་ཉམས་མོང་འབུར་དུ་ཐོན་པ་མ་ཟད།
དབུས་བོད་ཀི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀི་སོབ་སྟོན་པ་ཡང་གནང་མོང་ཡོད།

སི་ནོར་༸གོང་ས་༸སབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་མང་གཙོ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ལ་
བསྒྱུར་ཆེད་མཛད་པ་ཆེར་བཞེས་ཤིག་སེལ་གནང་མཛད་སྐབས། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་དགུང་ལོ་ ༢༦ སྟེང་སྐབས་ ༡༡ པའི་

བོད་མི་མང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་འོས་ཐོན་གིས་ལོ་རྒྱུས་ནང་དགུང་ལོ་ཆུང་ཤོས་གས་ཀི་སི་འཐུས་ཡིན་པ་མ་ཟད། སར་
ཡང་སྐབས་ ༡༢། ༡༣། ༡༤ སོ་སོར་མདོ་སྟོད་སི་འཐུས་སུ་བདམས་ཐོན་གིས་བཙན་བྱོལ་ནང་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་
བུད་མེད་ཚོགས་གཞོན་དང་པོ་ཡིན་པ་དང་། བསྟུད་མར་སྐབས་གཉིས་རིང་ཚོགས་གཞོན་གི་མཛད་འཁུར་བཞེས་ཡོད།

ཕི་ལོ་ ༢༠༡༡ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༦ བར་བཀའ་ཤག་སྐབས་ ༡༤ པའི་ནང་སིད་བཀའ་བློན་གི་མཛད་འཁུར་བཞེས། ཕི་ལོ་
༢༠༡༡ ལོའ་ིབཀའ་བློན་ཁི་པ་དང་ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ སིད་སོང་འོས་བསྡུའི་ནང་ཆ་ཤས་ལེན་མཁན་བུད་མེད་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན་པ་
བཅས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་སུ།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཆ་ཚང་ལ་དགག་པ་ཡོད་དུས་འོས་ཤོག་འགེམ་རོགས་གནང་། རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་ལགས་སུ་མི་འོས་པ་འོས་གངས་ ༡༥ དང་།
འོས་པ་འོས་གངས་ ༣༠། ངོ་ཡོད་བརྒྱ་ཆ་ ༥༠ ཡན་གི་བཀའ་བློན་འོས་ཐོན་བྱུང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་དང་འབེལ་འཚམས་
འདི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ དགོངས་དོན། སིད་སོང་གིས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་སུ་
བཀའ་བློན་ཇི་དགོས་མང་མཐའ་བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའི་མི་འགོའ་ི མིང་དང་ལོ་རྒྱུས་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ པར་
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གསལ་བའི་འོས་ཆོས་ཚང་ལུགས་བཅས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་འབུལ་དགོས་པ་ལྟར། སྐབས་
༡༦ པའི་བཀའ་ཤག་ཏུ་འོས་ཆོས་ཚང་བའི་བཀའ་བློན་འོས་དམིགས་ཀི་མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་འབུལ་རྒྱུ་གཤམ་གསལ།
མཚན།

ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས།

ཡུམ།

ཚེ་འདས་སྐལ་བཟང་སིད་འཛོམས།

ཕ་ཡུལ།

ཨ་མདོ་རེབ་གོང་།

འཁྲུངས་ལོ་ཟླ་ཚེས།

༡༩༥༧།༠༥།༡༩

ཡབ།

སྐུ་ཟླ།
འཁྲུངས་ཡུལ།

ཚེ་འདས་ཨ་མདོ་བསྟན་འཛིན།
བཀྲ་ཤིས་སིད་འཛོམས།
བོད།

ད་ལྟའི་བཞུགས་གནས།

དྷ་སྟེང་བོད་ཁིམ།

དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་།

IN1377534

ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།
བཀའ་ཟུར་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས་མཆོག་ཕི་ལོ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས། ཕི་ལོ ༡༩༦༣ ལོར་ཌལ་
ཧོར་བོད་གཞུང་སོབ་གྲྭར་འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པ་བར་སོབ་གཉེར་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༧༢ ལོར་ཝར་ཎ་བོད་ཀི་ཆེས་མཐོའ་ིསོབ་
གཉེར་ཁང་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཀིས་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༡ ལོར་ཨ་ཅཱརྱ་མཐར་སོན། ལོ་དེ་གའི་ཕི་ཟླ་ ༦ ནང་དྷ་སྟེང་བོད་ཁིམ་སོབ་
གྲྭར་བོད་དགེའི་ལས་འཁུར་བཞེས། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༣ ལོར་སཱུ་ཇཱ་བོད་ཁིམ་སོབ་གྲྭར་སོབ་སིའི་ལས་འགན་དང་ངེས་སྟོན་པའང་
གཅིག་ལྕོགས་གནང་།
ཕི་ལོ་ ༡༩༩༦ ལོར་སྐབས་ ༡༢ པའི་བོད་མི་མང་སི་འཐུས་སུ་ཐད་བསྐོ་བསྩལ་ཐོག་སི་འཐུས་རྣམ་པས་སི་མོས་ཚོགས་
གཙོ་གཞོན་པར་བསྐོ་གཞག་གནང་། སྐབས་ ༡༣ པའི་སི་འཐུས་སུ་འོས་འདེམས་ཐོག་ཚོགས་གཙོར་བསྐོ་གཞག་གནང་།
ཟླ་ཤས་རེས་སྐབས་ ༡༢ པའི་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་བློན་དུ་གོས་ཚོགས་ནས་སི་མོས་ཐོབ་པ་ལྟར། ཐོག་མའི་ལས་རྒྱུན་ཕེད་
ཙམ་བར་ཆོས་རིག་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་གཉིས་དང་། ལས་རྒྱུན་ལྷག་མའི་རིང་ཤེས་རིག་དང་འཕོད་བསྟེན་ལས་
ཁུངས་གཉིས་ཀི་མཛད་འཁུར་བཞེས།
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༦ ལོར་སར་ཡང་སྐབས་ ༡༣ པའི་བཀའ་ཤག་གི་བཀའ་བློན་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ་ལྟར་ལས་རྒྱུན་ལོ་ལྔའི་རིང་

ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་གི་མཛད་འཁུར་བཞེས། དེ་རེས་སྐབས་ ༡༥ དང་ ༡༦ གཉིས་ཀི་སི་འཐུས་སུ་འོས་ཐོན་མཛད་འཁུར་
བཞེས་ཡོད་པ་བཅས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་སུ།།
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ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
འོས་ཤོག་འགེམ་རོགས་གནང་། འོས་གངས་རིས་བཤེར། ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིག་ལགས་སུ་འོས་པ་གངས་ ༡༨ དང་། མི་འོས་
པ་གངས་ ༢༧ ཡིན་དུས་བཀའ་བློན་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཐུབ་མ་སོང་། དེ་མར་ཟགས་པ་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ དགོངས་དོན། སིད་སོང་གིས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་སུ་
བཀའ་བློན་ཇི་དགོས་མང་མཐའ་བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའི་མི་འགོའ་ི མིང་དང་ལོ་རྒྱུས་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ པར་
གསལ་བའི་འོས་ཆོས་ཚང་ལུགས་བཅས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་འབུལ་དགོས་པ་ལྟར། སྐབས་
༡༦ པའི་བཀའ་ཤག་ཏུ་འོས་ཆོས་ཚང་བའི་བཀའ་བློན་འོས་དམིགས་ཀི་མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་འབུལ་རྒྱུ་གཤམ་གསལ།

མཚན།

ཚུལ་ཁིམས་རོ་རེ།

ཡབ།

དོན་གྲུབ།

ཡུམ།

སོ་ས་ཚེ་རིང་།

སྐུ་ཟླ།

བྱམས་པ་དཔལ་མོ།

ཕ་ཡུལ།

ཕ་དྲུག་བཀྲ་ཤིས་འཛོམས།

འཁྲུངས་ཡུལ།

དིང་རི།

འཁྲུངས་ལོ་ཟླ་ཚེས།

༡༩༧༣།༠༤།༠༥

ད་ལྟའི་བཞུགས་གནས།

ར་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེ།

དཔ་དངུལ་ལག་དེབ་ཨང་།

IN3951260

ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།

ཚུལ་ཁིམས་རོ་རེ་མཆོག་ཕི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་ཏེ་ར་ས་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེར་སོབ་ཞུགས་ཀིས་གཞི་རིམ་
སོབ་སོང་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༡ ལོར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བུམ་སོན་གསུམ་བལ་གི་སོབ་བུ་རེ་ཕུད་ཀི་ཕག་འཁེར་
ཐོབ།
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ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་ (Ahmedabad St. Xavier's College) མཐོ་སོབ་ནས་དཔལ་འབྱོར་རིག་པའི་ཐོག་བསབ་པ་
མཐར་སོན་གི་ཕག་འཁེར་ཐོབ། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༤ ལོར་དུས་ཐུང་ནང་བོད་དུ་ཕེབས་ཤིང་། ཕིར་འཁོར་རེས་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེ་
ནས་གོ་སྒྲིག་གནང་བའི་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གླིང་གི་སོབ་མར་ལོ་གཅིག་གི་རིང་ཨིན་སྐད་སོབ་འཁིད་ཀི་དགེ་རྒན་དུ་
ཆེད་གཏོང་གནང་།

ཕི་ལོ་ ༡༩༩༦ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༠༥ བར་ར་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེར་གཞི་རིམ་བར་མའི་སི་ཚོགས་རིག་གནས་ཀི་སོབ་དགེ་
དང་། བུ་རྒན་པའི་སོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གཅིག་ལྕོགས། བྱུང་རིག་སེ་ཚན་གི་དྲུང་ཆེ། རེད་རིགས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་

གཙོ། ལས་བྱེད་ཞི་བདེ་རོལ་དབྱངས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི། རྒྱལ་སིའི་ཞི་བདེ་ཚོགས་ཆེན་ནང་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེའི་སོབ་མ་
ཚོའི་ལམ་སྟོན་པ་སོགས་ཀི་འགན་འཁུར་གནང་།
ཕི་ལོ་ ༢༠༠༧ ནས་ཕི་ལོ་ ༢༠༡༢ བར་ར་སྟེང་བོད་ཕྲུག་ཁིམ་སེའི་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭ་ཆེ་བའི་དགེ་ཆེའི་ལས་རོགས་དང་། དགེ་

ཆེའི་ལས་འཁུར་ལོ་ལྔའི་རིང་གནང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁིམ་སེའི་འཛིན་སོང་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་དང་། བོད་ཁིམ་ཤེས་
ཡོན་འཕེལ་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀི་ཚོགས་མི་གནང་། ༢༠༡༢ ལོར་གོ་པལ་པུར་བོད་ཁིམ་འགན་འཛིན་དང་། ༢༠༡༧ ལོར་ར་
སྟེང་བོད་ཁིམ་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོ་གཞག་བྱུང་བ་བཞིན་ལས་འཁུར་གནང་མུས་བཅས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་སུ།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
འོས་ཤོག་འགེམ་རོགས་གནང་། འོས་གངས་རིས་བཤེར། ཚུལ་ཁིམས་རོ་རེ་ལགས་སུ་འོས་པ་འོས་གངས་ ༡༣ དང་། མི་
འོས་པ་འོས་གངས་ ༣༠། རིས་མེད་གངས་ ༢ བཅས་ངོ་ཡོད་བརྒྱ་ཆ་མ་ལོན་པའི་དབང་གི་འོས་ཐོན་བྱུང་ཐུབ་མ་སོང་། འདི་
མར་ཟགས་སོང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ལས་རིམ་རྣམ་བཞག་གསུངས་རོགས་
གནང་།

སི་འཐུས་དགེ་བཤེས་སོན་ལམ་མཐར་ཕིན་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག མི་འོས་པ་གངས་ ༣༠ རེད་དམ་ ༣༡ རེད།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
བསར་དུ་གསན་རོགས་གནང་། འོས་པ་གངས་ ༡༣ དང་། མི་འོས་པ་གངས་ ༣༠། རིས་མེད་གངས་ ༢། དཔལ་ལྡན་སིད་
སོང་མཆོག
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དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག
༄༅། །བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༢ དགོངས་དོན། སིད་སོང་གིས་རང་གི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཚོགས་སུ་
བཀའ་བློན་ཇི་དགོས་མང་མཐའ་བདུན་ལས་མ་བརྒལ་བའི་མི་འགོའ་ི མིང་དང་ལོ་རྒྱུས་བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ ༢༡ པར་

གསལ་བའི་འོས་ཆོས་ཚང་ལུགས་བཅས་སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་གསལ་བཤད་དང་སྦྲགས་འབུལ་དགོས་པ་ལྟར། སྐབས་
༡༦ པའི་བཀའ་ཤག་ཏུ་འོས་ཆོས་ཚང་བའི་བཀའ་བློན་འོས་དམིགས་ཀི་མཚན་དང་ལོ་རྒྱུས་འབུལ་རྒྱུ་གཤམ་གསལ།
མཚན།

དངོས་གྲུབ་རོ་རེ།

ཡབ།

མིག་དམར།

སྐུ་ཟླ།

ཚེ་རིང་ཀུན་སྒྲོལ།

འཁྲུངས་ལོ་ཟླ་ཚེས།

༡༩༥༦།༠༨།༡༦

ཡུམ།
འཁྲུངས་ཡུལ།

ད་ལྟའི་བཞུགས་གནས།

དཔ་ཁལ་ལག་དེབ་ཨང་།

སིད་སོད་དཔལ་མོ།
སོག་སྟོད་གསེར་ལེབ།
ར་ས།
IN1918930

ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།
དོན་གཅོད་ཟུར་པ་སོག་སྟོད་དངོས་གྲུབ་རོ་རེ་མཆོག་ནི་གཞི་རིམ་སོབ་མཐར་འཁོལ་རེས་ཤི་རི་ཎ་གར་དུ་དྲུང་ཡིག་སོབ་སོང་
ཐོན་ཏེ་ས་གནས་སུ་རང་ཁོངས་ལས་བྱེད་གནང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་གཞུང་ཞབས་སུ་ཚུད་དེ་ལ་དྭགས་སེ་བྱང་གཉིས་སུ་
བཟོ་འགོ་དང་མཉམ་དྲུང་། ར་སྤུར་མཉམ་ལས་བཟོ་འགོ། སང་ཏོག་བདེ་དོན། མོན་གོ་ས་གནས་འགོ་འཛིན། ལྷོ་ཕོགས་གཞིས་
སི། ནང་སིད་ལས་ཁུངས་ཀི་དྲུང་འཕར་དང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ། དེ་ནས་སུད་སི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་བཅས་སུ་ཐེམ་པ་རིམ་
འཛེགས་ཀིས་ལོ་ངོ་ ༤༠ ཙམ་སི་ཞུའི་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༧ ལོར་ལས་བྱེད་རེ་ཕུད་
གཟེངས་ཐོན་གཟེངས་རྟགས་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༩༩༨ ལོར་དམིགས་བསལ་གནས་སར་སོགས་བསྩལ་ཐོབ་བྱུང་ཡོད་པ་བཅས་
ཀི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་སུ།།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས།
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སི་འཐུས་གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁིམས་ལགས་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟའི་བཀའ་བློན་འོས་མི་འདི་ལ་དགག་བྱ་ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད་གནད་འགག་ཆེན་པོའ་ི ཚིག་
འགའ་ཤས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཚོགས་གཙོ་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོད།
སིར་བཏང་འདི་ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ད་ལྟ་བཀའ་བློན་འོས་གཞིར་བསེབས་བསད་པ་དེ་སིར་ཕག་སྦྲེལ་སི་འཐུས་རེད།
ཡིན་ནའང་མི་མང་གི་འདེམས་ཡོང་བའི་སྐབས་སུ། དམིགས་བསལ་ང་ཚོས་འདི་དང་འདི་ཟེར་ནས་ཞུ་ཚོད་ཐིག་པའི་གནས་
སྟངས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གིས་བཀའ་བློན་གི་འོས་གཞིའི་ནང་དུ་མི་སྣ་འདི་ལྟ་
བུ་བསྣམས་ཡོང་བ་དེར་བློ་ཕམ་ཚད་མེད་ཡོད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ག་རེ་ཡིན་ལབ་ན། ཕི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡ ལ་
གཞུང་ཞབས་ཟུར་པའི་གླེང་མོལ་ར་བའི་ནང་དུ་ཁོང་གི་གནང་བཞག་པའི་བཀའ་མོལ་ཞིག་ཡོད་རེད། སིར་བཏང་ངས་ཆ་
ཚང་ཡིག་ཐོག་ཕབ་ཡོད། ཚང་མ་ཞུ་དགོས་ན་དུས་ཚོད་འཕོ་བརླག་དང་། ཞུ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མི་འདུག དེའི་ནང་གི་
ཚིག་གནད་འགག་འགའ་ཤས་ཤིག་མ་ཞུས་ན་ར་བ་ཉིད་ནས་མ་འགིག་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་འདུག དེ་འད་ཡིན་དུས་ཁོང་
གིས་ག་རེ་ལབ་པ་རེད་ཟེར་ན། གོང་གི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཞུ་མ་དགོས་པ་བྱས། ར་བའི་ཁོང་གིས་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོའ་ི སོ་
ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་རེད། "ཨི་ནས་མང་པོ་ཞིག་གིས་དེའི་ཐོག་ཐུགས་སྣང་ཆེན་པོའ་ི སོ་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་
པ་རེད། གནས་སྟངས་དེའི་ཐོག་ཕིར་སོག་བྱེད་དགོས་ཀི་ཡོད་པ། ཞུས་པ་རེད་དེ། ང་ཚོས་གང་ཞུས་པ་དེ་མཐའ་ཡི་རྒྱ་མཚོ་
ཆེན་པོའ་ི དཀིལ་གི་སལ་པའི་སྐད་ངན་དེ་ལྷ་ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་གིས་གསན་གི་མེད་པ་ཇི་བཞིན། སི་འཐུས་ད་ལྟ་ཡོད་པའི་
རྒྱུན་ལས་གཙོས་པས་དེའི་ཐོག་གསན་དགོངས་གནང་རྒྱུ་ཕར་བཞག་ནས། ཕི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་ཉི་མ་གཅིག་གི་ཚོགས་
འདུ་འཚོག་གི་ཡིན་ཟེར་གི་ཡོད་རེད། ཚོགས་འདུ་དེའི་སྐབས་ལ་སི་འཐུས་གོས་ཚོགས་ཀི་ལས་རིམ་འགོ་སྟངས་དེ་ཚོ་ག་རེ་
ག་རེ་ཡོད་མེད་དེ། དངོས་གནས་བྱས་ནས་སི་འཐུས་ཚོགས་གཞོན་གིས་གསུངས་དགོས་ཀི་ཡོད་རེད་དེ། གཏམ་ཨ་པས་
བཤད་རྒྱུ་དེ་ཨ་མས་བཤད་ཀི་ཡོད་རེད། ཁི་བདག་པོས་བཀག་རྒྱུ་དེ་མགོན་པོས་བཀག་གི་ཡོད་རེད། ཁ་སང་བཀའ་ཤག་
གིས་དེའི་ཐོག་གསལ་བཤད་གནང་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཐོན་སོང་བ། དེ་ཚོའི་རིགས་དེ། དེ་སྔ་ཡིན་ན་བཀའ་
ཤག་གིས་གང་ཡང་ལབ་ཀི་མེད། བཀའ་ཤག་རྦད་དེ་ཁུ་སིམ་མེར་སོད་ཀི་ཡོད་ཟེར་བའི་གནས་བབ་ཅིག་རེད། ཁ་སང་ཡང་
གསུང་ཞིག་སྒྲོན་པའི་སྐབས་ལ་སྐུ་ངོ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀིས་གསུངས་པ་ནང་བཞིན། འོ་ད་ཁོན་ནས་རྦད་དེ་དེའི་ནང་
དུ་ངན་པ་ལག་འབེལ་གི་གནས་ཚུལ་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་ཞེ་བོ་ཞིག་ཐོན་ཡོང་གི་འདུག་གཱ།
བྱས་ཙང་དེ་འད་སོང་ཙང་། ང་ཚོས་དེ་ལབ་པ་རེད་པ། ཁིས་ལྷ་ཁང་ལ་དད་པ་བྱས་པ་མ་རེད། ཞལ་ཟས་ཟ་འདོད་
ཀི་ལྟོགས་ལང་རེད། ད་རེས་ཀི་འདི་ཅིག ཁིམས་ཞིབ་ཁང་གི་དཀའ་ངལ་ཁོ་སེལ་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་གང་ཡང་མ་རེད་དེ། ཁོ་རང་
ཚོས་ཊོ་ནལ་ཊོམ་གིས་བྱེད་སྟངས་ནང་བཞིན། མ་འོངས་པར་ཁོ་རང་ཚོའི་འདོད་ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་ཀི་གནས་བབ་
ཅིག་གི་ཐོག་བསམ་བློའ་ི གོས་ངན་བཅངས་ནས། གནས་སྟངས་དེ་འད་ཞིག་ཁུར་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། ཉི་མ་གཅིག་གི་ཚོགས་
འདུ་དེའི་ནང་དུ་ཟུར་བལྟས་ལེབ་མཐོང་བྱས་ནས་གནས་ཚུལ་ག་རེ་ཐོན་ཡ་རེད་ཞུས་ན། ད་ཁིམས་དཔོན་གསར་པ་གསུམ་
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བསྐོ་ཡི་ཡིན་ཟེར་རྒྱུའི་གནས་སྟངས་དེ་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། མི་འགོ་ག་རེ་ག་རེ་ཡོད་ད་མེད་ཟེར་ཡ་དེ་ཚོ་ག་ལ་གང་འཚམ་
ཞིག་ཚོད་དཔག་ཐུབ་བསད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་སོང་ཙང་། དེའི་ཐོག་ང་ཚོ་ཚང་མས་ཐུགས་འཚབ་བྱེད་ཀི་ཡོད་རེད།
དེ་ཚེས་ ༢༠ ཉིན་གི་ཚོགས་འདུ་ལམ་ལ་ར་བ་ཉིད་ནས་འགོ་ ཡི་མ་རེད་བསམ་གི་འདུག ག་རེ་རེད་ཟེར་དུས། ང་ཚོའི་
སི་འཐུས་མང་པོ་ཞིག་དེའི་ནང་དུ་ཡོད་རེད། སི་འཐུས་དེ་ཚོ་ཡིན་པ་ཡིན་ནའང་། མི་མང་གིས་རེ་བཅོལ་བློས་བཅོལ་བྱས་
པའི་སི་འཐུས་ཡོད་རེད། དེ་ག་ནང་བཞིན་མི་མང་གི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་ད་ལྟའི་བར་དུ་མི་དཀྱུས་མས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་བ་དེ་མི་
བཞི་སྟོང་ལྷག་ཅིག་ཡོད་རེད། དེ་ནང་བཞིན་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བརྒྱ་འབུལ་མཁན་ཡོད་རེད། ཚོགས་པ་ཁག་ལ་སོགས་མང་པོ་
ཞིག་གིས་ཕུལ་གི་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། ཏན་ཏན་དེ་ཚོ་གཞི་ར་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་ནས་སི་འཐུས་བཅོ་བརྒྱད། བཅུ་དགུ། ཉི་ཤུ་
ཞིག་གིས་ཏན་ཏན་དེའི་ཐོག་ལམ་ལ་མི་འགོ་པའི་གནས་སྟངས་ཏན་ཏན་བཟོའ་ི རེད་བསམ་གི་འདུག དེ་བཟོ་དགོས་ཡ་གི་
གནས་སྟངས་ཤིག་ཀང་རེད། དེ་ཚོ་མ་བཟོས་པ་ཡིན་ན་དངོས་གནས་ངན་ལག་འབེལ་གི་ནང་དུ་འཚུད་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་རེད།
རྐུན་མའི་རྒྱབ་ལ་ཇག་པ་ལང་ཟེར་པ་ནང་བཞིན་ཆགས་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ཡིན་ཙང་། ཚེས་ ༢༠ ཡི་ཚོགས་འདུ་དེ་ལམ་ལ་
འགོ་རྒྱུ་མེད་པ།" དེ་འད་སོང་ཙང་དེ་དང་འབེལ་བའི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་ཞིག་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས། ད་ལྟ་བར་
དུ་གནས་སྟངས་འདིའི་བྱུང་རིམ་གི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་ཁོ་རང་གིས་བཟོས་བཞག་པའི་ལམ་དེ་དེ་ག་རང་གི་ནང་ལ་འགོ་སོང་།
བྱས་ཙང་། ཧ་ཅང་གི་བློ་ཕམ་ཆེན་པོ་དང་འབེལ་བའི་ཐོག་ནས། འདི་བཀའ་བློན་འོས་གཞིའི་ནང་ལ་བཞག་པ་འདི་ཕིར་འཐེན་
མ་བྱས་བར་དུ། གོས་ཚོགས་ར་བ་འདིའི་ནང་ལ་ཆ་ཤས་ལེན་གི་མིན།
དེ་དང་ཆབས་ཅིག་ཚོགས་གཙོ་ལ་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར། ད་ལྟ་འདིའི་གཤམ་ལ་བཀའ་བློན་གི་འོས་གཞི་ཞིག་འདུག དེ་སྔོན་ལ་
བཏང་ན་འགིག་གི་ཡོད་ན་ནི་དེར་ཆ་ཤས་ལེན་གི་ཡིན། གལ་སིད་དེ་སྔོན་ལ་བཏང་ན་འགིག་གི་མེད་ན། ད་ལྟ་རང་ར་བ་འདིའི་
ནང་ནས་འཐོན་འགོ་ཡི་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ད་ལྟ་གོ་རིམ་བཞིན་ཕེབས་བསད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག་གི་དགོངས་གཞིའི་ཐོག་ནས་སྔོན་ལ་
བཏང་བ་ཡིན་ན། འོག་དེ་ཡར་གཏོང་རོགས་གནང་། དེ་མིན་ད་ལྟ་ཚོགས་གཙོས་ལས་རིམ་གང་བསྒྲིགས་པ་གཞིར་བཟུང་
འགོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག ད་ལྟ་བཀུར་འོས་སི་འཐུས་གཅིག་གིས་དགག་པ་བརྒྱབ་གནང་བ་རེད། རྒྱུ་མཚན་གསུངས་
པ་རེད། སྐབས་དེ་དུས་ད་ལྟའི་བཀའ་བློན་འོས་མི་དངོས་གྲུབ་རོ་རེ་ལགས་ཁོ་རང་གང་ཟག་སེར་གཅིག་རེད། གང་ཟག་སེར་
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གཅིག་གིས་སོ་སོའ་ིབསམ་ཚུལ་ག་རེ་ཡོད་པ་འདི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་སྤུང་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་
རེད། མང་གཙོའི་ལམ་སོལ་གི་ཐོག་ནས་སེར་གི་བསམ་ཚུལ་སྤུང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་རེད། དེ་སོ་སོ་སོ་སོའ་ི བསམ་ཚུལ་
སེར་གིས་སྤུངས་པ་རེད། དེ་ལ་སིད་སོང་གི་ངོས་ནས་དམིགས་བསལ་འདི་ལས་ལྷག་ཞུ་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་དང་། ལས་
རིམ་འགྱུར་བ་གཏོང་དགོས་རྒྱུ་གང་ཡང་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟ་གང་ཡོད་པ་དེ་མུ་མཐུད་ནས་ཕེབས་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་
ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
དེ་ཡིན་དུས་མུ་མཐུད་ལས་རིམ་གཞིར་བཟུང་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན། དགག་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ཙང་འོས་ཤོག་འགེམ་གནང་རོགས་
གནོངས།
ག་ཚོད་འདུག གོས་ཚོགས་ནང་སི་འཐུས་ ༢༥ མ་གཏོགས་མེད་ན་ཁིམས་ལུགས་གཞིར་བཟུང་ལས་རིམ་འགོ་ཐུབ་ཀི་ཡོད་
པ་མ་རེད། དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་མཆོག ལས་རིམ་འོག་མ་དེ་ཡར་བཏང་བ་ཡིན་ན་མར་ཕེབས་མཁན་རྣམ་པ་ཚོར་ཡར་
ཕེབས་རོགས་ཟེར་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འོག་མ་དེ་ཡར་མ་ཕེབས་པ་ཡིན་ན་ལས་རིམ་འདི་དེ་རིང་མཚམས་འཇོག་
དགོས་ཆགས་ཀི་འདུག

དཔལ་ལྡན་སིད་སོང་སེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་ནས།
དཔལ་ལྡན་ཚོགས་གཙོ་མཆོག བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁིམས་ཀི་ནང་དུ་བཀའ་ཤག་ནང་ལ་བཀའ་བློན་བདུན་ལས་མ་
བརྒལ་བའི་འོས་མི་འདོན་རྒྱུའི་འགན་དབང་དེ་སིད་སོང་གི་འགན་དབང་རེད། དེར་འདོད་པ་ཡོད་དང་མེད་ཀི་གནས་སྟངས་དེ་
གཅིག་རེད། དེར་འོས་འཕེན་པའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་དགོས་ཀི་རེད་མ་གཏོགས། ད་ལྟ་ནང་བཞིན་བྱས་ནས་གོས་ཚོགས་
འཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་བཟོས་ནས་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་ཡིན་ན། མང་གཙོའི་ལམ་སོལ་ཚད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོང་
གི་མ་རེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེར་བརྟེན་ལས་རིམ་འདི་མུ་མཐུད་ནས་འགོ་དགོས་ཀི་རེད་མ་གཏོགས། གནད་དོན་གང་འད་ཞིག་
ཡིན་ནའང་ཚང་མས་དེ་འད་ཞིག་གནང་བསད་པ་ཡིན་ན། ང་ཚོའི་ལས་དོན་བྱེད་ཕོགས་ཀི་ ཐོག་རང་བཞིན་གིས་ཁག་པོ་
ཆགས་བསད་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་རེད། དེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་མཆོག་ནས།
ཚོགས་གཙོ་རིས་པས་ ༢༦ མ་གཏོགས་མི་འདུག བཅའ་ཁིམས་དོན་ཚན་ཞེ་དགུ་པ། "སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་སུ་སི་འཐུས་
ཀི་ཉུང་ཚད་" ཟེར་བ་དེ་རེད། ༡། སི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་དང་། དེའི་རྒྱུན་ལས་གཉིས་ཀར་སི་འཐུས་ར་འབོར་གི་གསུམ་ཆ་
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གཉིས་འཛོམས་ན་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་མཚོན་རང་རང་གི་ལས་དོན་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད། འོན་
ཀང་སི་འཐུས་ར་འབོར་དང་ངོ་ཡོད་ཆ་བགོས་རིས་སྐོར་སྐབས་འཕོས་ལྷག་སྐར་ཆ་རི་མ་དགོས། དེ་ཡིན་དུས་སི་འཐུས་ར་
འབོར་གསུམ་ཆ་གཉིས་མ་ཚང་དུས་ང་ཚོས་ལས་རིམ་འདི་སོང་ཐུབ་ཀི་མི་འདུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གལ་ཏེ་སོང་བ་ཡིན་ན་བཅའ་
ཁིམས་དང་འགལ་བ་ཆགས་འགོ་ཡི་ཡོད་པ་རེད།
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