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  བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༢   ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥  ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། 
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                    དཀར་ཆག 

                ༡ བོད་དང་བོད་མྱི་ 
སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ཐེངས་ཞེ་དྲུག་པ
འྱི་ཐོག་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༣ 
གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ཐེངས་ཞེ་དྲུག་པའྱི་ཐོག་བཀའ་ཤག་གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསུང་བཤད།་་་་་་༥ 

 

གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ཐེངས་ཞེ་དྲུག་པའྱི་ཐོག་བོད་མྱི་དམངས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས
་ཁྱབ་གསུང་བཤད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༧ 
གཞུང་དམངས་ནས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ཐེངས་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་པ་སྲུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུ
ས་པ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༠ 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་གསར་པ་དབུ་འབེད་གནང་བ།་་་་་་་་་་༡༡ 
གངས་ལོངས་འགོ་བའྱི་མགོན་པོ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་བོད་ཤྱིང་བའྱི་
དཔྱྱིད་ཆོས་ཀྱི་ཆོས་འབེལ་ཆེན་མོ་བཀྱིན་སྩལ་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༢ 
སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བོད་མྱི་དམངས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་བ་གཟབ
་རྒྱས་ངང་སྐོང་ཚོགས་གནང་བ།་་་་་་་་་་་༡༧ 

ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་ལ་གཞྱི་རྱིམ་དམངས་གཙོའྱི་ནུས་ཤུགས་སེལ་སླད་གཟབ་སོང་གན
ང་བ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༧ 
དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྙན་གགས་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པར་ཕུ
ལ་བའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ དང་ ༢༠༠༦ 
བར་གྱི་སོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་གསུང་བཤད།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༡༨ 
   ༢ གནས་ཚུལ་འབོར་གསལ།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༤ 
   ༥ གསལ་བསྒྲགས།་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་༢༩ 
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ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་རྒྱུད་སོད་གྲྭ་ཚང་དུ་གསུང་ཆོས་སྩལ་བ། 

བཞུགས་སྒར་ེ་ཁྲྱིས་སུ་དཔལ་ལྡན་རྒྱུད་སོད་གྲྭ་ཚང་གྱི་རེན་དང་བརེན་པ་བཅས་པ་ལེགས་པར་ཟྱིན་པ
འྱི་སོྒ་འབེད་མཛད་སོྒར་ཇྱི་ལྟར་གདན་ཞུ་གསོལ་འབེབས་ཞུས་པ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ 
ྱིན་གྱི་ཕེད་ཡོལ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྭ་ཆེ་རྒྱུད་སོད་གྲྭ་ཚང་གྱི་སོྒ་འབེད་མཛད་སོྒ
ར་བཀའ་སོླབ་དང༌། ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ྱིན་གྱི་ས་དོྲ་སྒྲུབ་ཞག་དང༌།  
ཕེད་ཡོལ་མཚུངས་མེད་ཤར་པ་ཆོས་རེ་དང༌།  རྒྱུད་སོད་མཁན་ལས་ཟུར། 
ཤར་རེ་མཁན་ཟུར་བ་ཏྱི་རྱིན་པོ་ཆེ།  སེར་བེས་མཁན་ལས་ཟུར། 
སེར་སྨད་མཁན་ཟུར་དྭགས་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་འཕྱིན་ལས་སོབས་རྒྱལ།  བཀས་ལྷུན་མཁན་པོ། 
རྣམ་གྲྭ་མཁན་ལས་ཟུར། སྲས་རྒྱུད་མཁན་པོ། སོག་པོ་དགའ་ལྡན་དགོན་གྱི་མཁན་པོ།  
ཀ༔ཐོག་དགེ་རེ་སྤྲུལ་སྐུ། འོད་གསལ་རོ་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ།  ཀུན་བདེ་གྱིང་རྱིན་པོ་ཆེ། 
སེར་ཀོང་མཚན་ཞབས་དང་རོ་རེ་འཆང་མཆོག་སྤྲུལ་རྣམ་གྱིས།  
རྭ་སོད་སོྐྱང་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་སོགས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་བ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་དང་  གྲྭ་བཙུན་གངས་ ༣༢༠༠ 
དང༌།ཕྱི་རྒྱལ་པ་གངས་༣༠༠མྱི་སྐྱ་ཕོ་མོ་གངས་༢༠༠བཅས་ལ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྱི་དབང་ཆེན་གྱི་
ས་གོན་དང་ལྟ་ཁྲྱིད་དྲན་པ་བཞྱི་ལྡན་གྱི་ལགས་ལུང༌།  
གསོལ་ཇའྱི་བར་སེང་དུ་གསང་འདུས་ར་བརྒྱུད་ཀྱི་ལགས་ལུང༌།  ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ 
ྱིན་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྱི་དབང་ཆེན་དངོས་གཞྱི་བཀྱིན་སྩལ།  ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ 
ྱིན་ས་དོྲ་རྒྱུད་སོད་གྲྭ་ཚང་གྱི་ལོངས་རྒྱུའྱི་བརན་བཞུགས་དགེས་བཞེས་དང་རྒྱུད་པ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཕྱི་ནང་
འབེལ་ཡོད་ཁག་གཅྱིག་ལ་མཇལ་ཁ།གཞན་ཡང་གསང་ཆེན་རྒྱུད་སེ་བཞྱིའྱི་རོད་རྒྱུགས་ཆེན་མོར་དམ་ག
ཟྱིགས་བཅས་ཀྱི་བཀྱིན་བསྐྱངས་འདུག  །ཁ་ཤོག་སྐུ་པར་བསྒྲོན་མཁན། 
དཔར་པ་བོ་བཟང་དབང་རྒྱལ། 
 

སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ཐེངས་ཞེ་དྲུག་པའྱི་ཐོག་ 
ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན། 

བོད་མྱི་དམངས་ཀྱིས་རང་དབང་སེྒར་ལངས་བས་ཏེ་མྱི་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་ཧྱིལ་པོ་འཁོར་བའྱི་དུས་དྲན
་གྱི་ྱིན་མོ་འདྱིའྱི་ཐོག་ངོས་ནས་བོད་གཞྱིས་བེས་གྱིས་སུ་གནས་པའྱི་བོད་རྱིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་དང༌།  
དེ་བཞྱིན་འཛམ་གྱིང་ཁོྱན་དུ་ཡོད་པའྱི་ང་ཚོའྱི་གོགས་པོ་ཚོ་བཅས་ཚང་མར་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
འདས་པའྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་བཞྱི་བརྒལ་བའྱི་རྱིང་བོད་ནང་འགྱུར་ལོྡག་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང༌།  
དཔལ་འབོར་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་ཆབས་ཅྱིག་གཞྱི་རའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་ཁག་ཀང་ཡར་རྒྱ
ས་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། 
གུར་མོ་ནས་ལྷ་ས་བར་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་བེད་བཞྱིན་ཡོད་པ་འདྱི་ནྱི་དཔེ་མཚོན་ཞྱིག་ཡྱིན།  
འོན་ཀང་དུས་ཡུན་དེའྱི་རྱིང་རང་དབང་ཅན་གྱི་གསར་འགྱུར་དང༌།  
ཡུལ་སོྐར་སོ་འཆམ་ལ་འགོ་མཁན་བཅས་ཀྱིས་བོད་ནང་གྱི་ཕྱི་ཚུལ་ཙམ་མྱིན་པར་དངོས་ཡོད་གནས་སང
ས་སོྐར་རོམ་ཡྱིག་མང་པོ་སེལ་ཡོད་ཅྱིང༌།  
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མང་ཆེ་བའྱི་རོམ་ཡྱིག་ནྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་བཅོས་མའྱི་བརོད་ཚུལ་དང་ཐ་དད་རེད་འདུག  
བོད་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང༌།  ཆོས་དད་རང་མོས། 
རང་སྲྱིད་རང་སོྐྱང་བཅས་བརྱི་མེད་རོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞྱིན་པར་སོྐྱན་བརོད་གསལ་འདོན་བ
ས་ཡོད་པ་རེད། དོན་དངོས་བོད་ཀྱི་འདས་པའྱི་གནས་ཚུལ་དང༌།  
ད་ལྟའྱི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོར་བརོད་ན།  
བོད་རང་སོྐྱང་ལོངས་བཙུགས་ནས་ད་བར་འགོ་ཁྲྱིད་ལེྟ་བ་རྒྱ་རྱིགས་ཁོ་ནས་བེད་བཞྱིན་པ་དང༌།  
བོད་མྱིའྱི་ཐོག་དོགས་པ་རྣམ་རོག་དང༌།  
དོ་དམ་སངས་འཛིན་བེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞྱིན་ཡོད་པ་དེ་ཡྱིན།  དེས་གང་ཞྱིག་སོན་གྱི་ཡོད་ཅེས་ན།  
བོད་ནང་དོན་དམ་གྱི་མྱི་རྱིགས་འདྲ་མམ་དང༌།  གཅྱིག་ཡྱིད་གཅྱིག་ཆེས་ཀྱི་མཐུན་སྒྲྱིལ།  
བརན་ལྷྱིང་བཅས་མེད་པའྱི་གཞྱི་རའྱི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་གསལ་པོར་བསན་ཡོད།  

   

བོད་ནང་ཡོད་པའྱི་བཀུར་འོས་བོད་རྱིགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲྱིད་གགས་ཅན་ཚོས་དུས་ནས་དུས་སུ་གནད་དོན་འ
དྱིའྱི་སོྐར་གེང་སོླང་བས་ཡོད་པ་དང༌།ཁོང་ཚོའྱི་སྙྱིང་སོབས་ཆེ་བའྱི་བ་སོད་དེ་རྱིགས་ཀྱིས་རེན་པས་དཀའ
་སྡུག་ཀང་ཚད་མེད་མོང་དགོས་བྱུང་ཡོད།དུས་རབས་ྱི་ཤུ་པའྱི་ལོ་རབས་དྲུག་ཅུའྱི་འགོ་སོད་དུ་ཀུན་ག
ཟྱིགས་པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གོང་མས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་དབུ་ཁྲྱིད་ཚོར་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་ཕུལ་བའྱི་ནང་བོད་
མྱི་དམངས་ཀྱི་དགའ་སྡུག་དང༌།  སེམས་ནང་གྱི་རེ་འདུན་གསལ་པོར་བཀོད་པ་གནང་ཡོད།  
བོད་རྱིགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲྱིད་ནང་ནས་དམར་པོའྱི་ལྟ་བ་འཛིན་མཁན་ཐོག་མའྱི་གས་འབའ་བ་ཕུན་ཚོགས་ད
བང་རྒྱལ་གྱིས་ཀང་ེ་དུས་དབྱིན་ཡྱིག་ཐོག་ཁོང་གྱི་ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཅྱིག་བཏོན་པ་དེའྱི་ནང་བོད་མྱི་དམངས
་ཀྱི་ཁེ་ཕན་རྣམས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ནྱི་དགོས་གཏུགས་ཆེ་བའྱི་སོྐར་རྒྱས་གེང་བས་འདུག  
དེ་བཞྱིན་བོད་རྱིགས་མཐོ་རྱིམ་འགོ་ཁྲྱིད་མང་ཆེ་བའྱི་སེམས་ཀྱི་གཏྱིང་ནས་ཡོད་བོ་མྱི་ཚིམས་པའྱི་མོང་ཚོ
ར་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད།    
རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་འདྱི་ལོ་བོད་རང་སོྐྱང་ལོངས་བཙུགས་ཏེ་ལོ་བཞྱི་བཅུ་འཁོར་བའྱི་དུས་ཚིགས་འཁེལ་
གྱི་ཡོད་སབས་བཅོས་མའྱི་དུས་དྲན་གྱི་བེད་སོྒ་རྣམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་སེལ་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་རེད།  
འོན་ཀང་བེད་སོྒ་དེ་དག་གྱིས་བོད་ནང་གྱི་གཞྱི་རའྱི་དངོས་ཡོད་གནས་སངས་མཚོན་མྱི་ཐུབ་པས་ཕྱི་ཚུལ
་ཙམ་རེད། དཔེར་ན། དེ་ས་མདུན་མཆོངས་ཆེན་པོ་དང༌།  
རྱིག་གནས་གསར་བརེ་ཆེན་པོ་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཁག་ལའང་སྐབས་དེ་དུས་ཕྱི་ཚུལ་རླབས་ཆེ
ན་གྱི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པའྱི་རེས་དྲན་ག་རྒྱས་བརྱིད་མས་ལྡན་པ་ཞྱིག་སེལ་ཡོད།  

   

ེ་བའྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་གྱིས་ལྷག་ནང་རྒྱ་ནག་གྱི་དཔལ་འབོར་ཧ་ལས་པའྱི་འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ་ཕྱིན་པར་
བརེན།ད་ལྟའྱི་རྒྱ་ནག་འདྱི་ལོ་ྱི་ཤུ་སུམ་ཅུའྱི་གོང་གྱི་རྒྱ་ནག་དང་མྱི་འདྲ་བར་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས
་དེང་སང་རྒྱ་ནག་དེ་འཛམ་གྱིང་ཐོག་ཤུགས་རེན་ཆེ་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ལ།  
དེ་ནྱི་འོས་ཤྱིང་འཚམས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན།  གང་ལགས་ཤེ་ན། 
རྒྱ་ནག་ནྱི་མྱི་འབོར་ཆེས་མང་བའྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་མ་ཟད།  
ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རྱིང་པོའྱི་གནའ་བོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་ལྡན་པ་ཞྱིག་ཀང་རེད།  
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འོན་ཀང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་དང༌།  དམངས་གཙོའྱི་ལམ་སོྲལ་མེད་པ།  
དྲང་བདེན་གྱི་ཁྲྱིམས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་མེད་པ།  
བོད་མྱི་རྱིགས་ཚུད་པའྱི་གངས་ཉུང་མྱི་རྱིགས་ལ་འདྲ་མམ་གྱི་རང་སོྐྱང་ལག་ལེན་ཇྱི་བཞྱིན་མེད་པ་བཅ
ས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་རང་ྱིད་ལ་མཚན་ཤས་ཡོང་གྱི་ཡོད་པར་མ་ཟད།  
འཛམ་གྱིང་ཕྱི་ཕོགས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་དཀའ་བ་དང༌།  དོགས་པ་རྣམ་རོག་བེད་པའྱི་རེན་དང༌།  
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཁུལ་དུའང་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲྱིད་རྣམ་པས་གལ་ཆེ་ཤོས་སུ་
འཛིན་པའྱི་ཆྱིག་སྒྲྱིལ་དང༌། བརན་ལྷྱིང་གྱི་འགོག་རེན་དུ་གྱུར་ཡོད།  ངོས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ལ། 
རྒྱ་ནག་སོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཚད་ལྡན་བཀུར་འོས་ཤྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་ཆབས་ཅྱིག  
གནད་དོན་དེ་དག་གྱི་ཐོག་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་དང༌།  
གདེང་སོབས་ལྡན་པའྱི་སྲྱིད་བྱུས་ལག་ལེན་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པ་མཐོང་གྱི་འདུག   

རྒྱ་ནག་གང་དུ་ཡོད་པའྱི་འཛམ་གྱིང་སྱིའྱི་ཆ་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་གནས་ཚུལ་ཐོག་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་འ
གོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ེ་བའྱི་དུས་སྐབས་ནང་ཞྱི་བདེ་དང༌།  འཚེ་བ་མྱི་འདོད་པ། དམངས་གཙོ། དྲང་བདེན། 
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོྐྱབ་བཅས་ལ་དོ་འཁུར་ཇེ་ཆེར་འགོ་བ་དང༌།གཞྱི་རའྱི་ཤེས་རོགས་གོང་འཕེལ་འགོ་བཞྱིན
་ཡོད།དཔེར་ན།བར་ལམ་རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོའྱི་ཁུལ་དུ་ས་འགུལ་མཚོ་འཁོྱམས་ཀྱི་རང་བྱུང་གནོད་འཚེ་བྱུང་
སྐབས་འཛམ་གྱིང་གྱི་སྲྱིད་གཞུང་ཁག་དང༌།མྱི་སེྒར་བཅས་མང་པོས་སར་ན་མ་གགས་པའྱི་སེམས་འཚབ་
ཀྱིས་ཛ་དྲག་རྒུད་སོྐྱབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་ནང་ཞུགས་པ་དེས་འཛམ་གྱིང་འདྱི་དོན་དམ་ཐོག་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་
བརེན་གྱི་འབེལ་བ་དང༌། 
དེ་བཞྱིན་འཇྱིག་རེན་སྱི་ཡོངས་འགན་ཁུར་གྱི་བསམ་བོ་འདྱི་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ར་སོད་གསལ་པོ་བྱུང
་ཡོད།   བོད་ཀྱི་ལས་དོན་ཐད་ངོས་རང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་ནྱི་རང་ྱིད་སེྒར་གྱི་ཆབ་སྲྱིད་གོ་གནས་དང༌།  
ཐོབ་ཐང་རོད་རྒྱུའམ། ཡང་ན་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱི་ཐོབ་ཐང་རོད་ཆེད་མྱིན་པ་ཕྱི་ལོ་   ༡༩༩༢ 
ལོར་གཞུང་འབེལ་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱིས་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོད།  
དེ་ཡང་ནམ་ཞྱིག་ང་ཚོར་རང་དབང་གང་འཚམས་བྱུང་སེ་བོད་དུ་ལོག་རྒྱུ་བྱུང་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ངོས
་ནས་གཞུང་གྱི་ལས་འགན་གང་རུང་ངམ།ཡང་ན་ཆབ་སྲྱིད་ཀྱི་གོ་གནས་གཞན་གང་ཡང་འཛིན་རྒྱུ་མྱིན་
པ་དང༌། དེ་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་འདྱི་ཡང་ཕྱིར་བསྡུ་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་དང༌།  
བོད་ཀྱི་ར་བའྱི་འགན་འཁུར་བོད་ནང་ལས་ཀ་བེད་མུས་རྣམས་ནས་རྐང་འགན་བང་དགོས་པ་གསལ་པོ་
བརོད་ཡོད།   ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་འགོ་ཁྲྱིད་རྣམ་པར་སླར་ཡང་གསལ་བརོད་བ་རྒྱུར།  
ངོས་ཀྱིས་ཇྱི་སྲྱིད་བོད་ཀྱི་ལས་དོན་གྱི་འགན་འཁུར་བ་དེ་སྲྱིད་དུ་ང་ཚོའྱི་ངོས་ནས་རང་བཙན་རོད་ལེན་
མྱི་བེད་པར་དབུ་མའྱི་ལངས་ཕོགས་འདྱི་མཐའ་འཁོྱངས་དམ་འཛིན་བ་རྒྱུ་དང༌།  
རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སོྒྲམ་གཞྱིའྱི་ནང་གནས་རྒྱུ་འདོད་འདེམས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
དེ་ལྟའྱི་ཐབས་ལམ་གྱིས་བོད་མྱི་དམངས་ལ་མ་འོངས་རྒྱང་རྱིང་ནང་ཕྱི་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཡོ
ང་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་ངས་ཡྱིད་ཆེས་བརན་པོ་བེད་ཀྱི་ཡོད་ལ།འཛམ་གྱིང་གྱི་ས་ཕོགས་གང་ས་ནས་ཀང་འདྱི་ནྱི་
དངོས་ཡོད་གནས་སངས་དང་མཐུན་ཞྱིང་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་དང༌།  
བོད་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་གྱིས་ཀ་ཐུན་མོང་གྱི་ཁེ་ཕན་མཚོན་པ་བཅས་ལ་ངོས་འཛིན་གྱིས་རྒྱ་སོྐྱར་གནང་བར་
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བརེན་ངོས་ཀྱི་བོ་སོབས་ལ་སྐུལ་ལྕག་ཆེན་པོ་བྱུང༌།  
ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་གྱི་ཤེས་ཡོན་ཅན་གྱི་མྱི་སྣའྱི་ཁོྲད་ནས་ངོས་ཀྱི་ལངས་ཕོགས་ལ་ཡང་དག་པའྱི་ངོས་འ
ཛིན་དང༌། རྒྱབ་སོྐྱར་གནང་བ་དེས་ངོས་ཀྱི་སེམས་ཤུགས་ལ་དེ་བས་སྐུལ་ལྕག་ཆེན་པོ་བྱུང༌།  

   རྒྱ་ནག་གྱི་དབུ་ཁྲྱིད་དང༌། ང་ཚོའྱི་བར་སླར་ཡང་འབེལ་བ་མཐུད་ཐུབ་པར་ངོས་རང་དགའ་བོ་བྱུང༌།  
ས་ལོ་ཕྱི་ཟླ་༩པར་ངོས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསོྐྱད་དེ་དབུ་ཁྲྱིད་རྣམས་དང་གེང་མོལ་ཐེངས་ག
སུམ་པ་བེད་ཐུབ་པ་དེ་ནས་ང་ཚོའྱི་བར་གྱི་འབེལ་བ་གོང་འཕེལ་དུ་འགོ་བ་མཚོན་ཡོད།  
དེང་སྐབས་བཙན་བོལ་མང་ཚོགས་ནས་འོས་འདེམས་བས་པའྱི་ཆབ་སྲྱིད་ཀྱི་འགོ་ཁྲྱིད་པས་བོད་མྱིའྱི་ལས
་དོན་དང་འབེལ་བའྱི་འགན་ཁུར་མང་ཙམ་ལེན་བཞྱིན་ཡོད་པ་ལྟར།  
ངས་ཁོང་ཚོར་བར་ལམ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕོགས་དང་གྱིང་མོལ་ཐེངས་གསུམ་པ་བེད་སྐབས་རྒྱ་ཕོགས་ནས་
གེང་སོླང་བེད་པའྱི་གནད་དོན་ཁག་གྱི་ཐོག་བསམ་གཞྱིགས་ཀྱིས་དགོས་ངེས་རྱིགས་ལ་གསལ་བཤད་དམ།  
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་གོམ་སབས་སོ་དགོས་པའྱི་བཀོད་མངགས་ལམ་སོན་བས་ཡོད།  
ང་ཚོས་ཡྱིད་ཆེས་ཡོང་བའྱི་དགོས་ངེས་ཆ་རེན་བསྐྲུན་ཏེ་ཡུན་རྱིང་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་བའྱི་བོད་ཀྱི་གནད
་དོན་འདྱི་ཕན་ཚུན་གྱིས་མོས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་བེད་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་བེད་བཞྱིན་ཡོད།མཐའ་དོན
་དེ་རྱིང་གྱི་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་གཞུང་དང༌།མྱི་དམངས་ནས་ང་ཚོར་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་ཤ་ཚའྱི་
སེམས་འཁུར་དང༌། 
མཐུན་འགྱུར་རྒྱབ་སོྐྱར་གནང་བར་ངོས་ནས་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་བསགས་བརོད་དང༌།  
ཐུགས་རེ་བཀྱིན་བ་མེད་དུ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།ངོས་རང་རྒྱལ་ཁབ་འདྱིའྱི་ཆ་ཤས་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུའྱི་ཚོར་སྣང་
ཞྱིག་ཡོང་གྱི་འདུག དེ་ནྱི་རྒྱ་གར་དང༌། བོད་ཀྱི་བར་དུས་རབས་མང་པོའྱི་སོན་ནས་ཆོས་དང༌།  
རྱིག་གཞུང་གྱི་འབེལ་བ་ཟབ་མོ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཐོག་ངོས་དང༌།  
དེ་བཞྱིན་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་མང་ཆེ་བ་འདས་པའྱི་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་ལྔའྱི་རྱིང་རྒྱ་གར་ནང་རང་དབང་གྱི་
སོྒ་ནས་གནས་སོད་ཆོག་པ་བྱུང་བས་ཡྱིན།    
བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་ར་དོན་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་གྱི་ལུས་སོྲག་ལེགས་སེྐྱས་སུ་འབུལ་མཁན་བོད་མྱི་དཔའ་བོ་
ཕོ་མོ་རྣམས་ལ་རེས་དྲན་གུས་འདུད་དང༌།  སོྨན་ལམ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས། 
ཏཱ་ལའྱི་བ་མས་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའྱི་ཤྱིང་བ་ཟླ་  ༡ ཚེས་ ༣༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ལ། 

 
གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ཐེངས་ཞེ་དྲུག་པའྱི་ཐོག་བཀའ་ཤག་གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསུང་བཤད། 

དེ་རྱིང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ 
བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ལྷ་སར་རྒྱ་དམར་གྱི་དབང་བསྒྱུར་ལ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བས་ངོ་རོྒལ་བས་ཏེ་ལོ་  ༤༦ 
འཁོར་བའྱི་དུས་ཚིགས་འདྱིའྱི་ཐོག་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བོད་ལོངས་བསན་སྲྱིད་ཀྱི་དོ
ན་དུ་ལུས་སོྲག་དོར་བའྱི་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམས་ལ་རེས་དྲན་གུས་འདུད་དང༌།  
ད་ལྟའང་མནར་གཅོད་མོང་བཞྱིན་པའྱི་ེས་མེད་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་གདུང་སེམས་ཆེན་པོས་འཚམས་
འདྲྱི་དང་ཐུགས་དགོངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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   བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གྱིས་པས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༣ 
སོ་སོའྱི་གསུམ་བཅུའྱི་གཏམ་བཤད་ཀྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྲྱིད་ཀྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྲྱིད་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ་ལ
་བསྐྱར་ཞྱིབ་དང༌། དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་མཛད་བྱུས་ལག་བསར་བེད་ཕོགས་ཀྱི་སྲྱིད་བྱུས།  
བོད་མྱིའྱི་སོབས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཕོགསབོད་མྱིའྱི་འབེལ་ལམ་བསྐྱར་གསོ་བྱུང་རྱིམ།  
ཞྱི་མོལ་ལམ་ལོྷང་ཡོང་ཆེད་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་ཐབས་བཅས་གཞྱིས་བེས་བོད་མྱིར་དམྱིགས་པའྱི་དོན་ཚན་ཁ
ག་དང༌།ཕྱི་ལོ་༢༠༠༤གཏམ་བཤད་ནང་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲྱིད་རྣམ་པར་ད
མྱིགས་ཏེ་ྋགོང་ས་ཆེན་པོའྱི་དགོངས་བཞེད་དང༌།  བཙན་བོལ་གཞུང་གྱི་སྲྱིད་བྱུས།  
བོད་ཀྱི་དཀའ་རོག་ཞྱི་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་གང་མྱུར་འགྱིགས་ཆགས་དགོས་པའྱི་གནད་དོན་བཅས་གསལ་
བཤད་ཞུས་ཡོད། 
གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་གྱི་གཏམ་བཤད་ནྱི་བཀའ་ཤག་གྱི་སྲྱིད་བྱུས་དང་བེད་འཆར་གྱི་ལས་དོན་སྙན་ཞུ་
ཆབ་སྲྱིད་དང་བྱུང་རབས་ཀྱི་དོན་སྙྱིང་ལྡན་པའྱི་བསྒྲགས་གཏམ་གལ་ཆེ་ཞྱིག་ཡྱིན་སབས།  
གཞྱིས་བེས་བོད་མྱི་ཚང་མས་ཐུགས་སྣང་གཟབ་ནན་གནང་བའྱི་རེ་བ་ཡོད།  

   ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་གོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་བཞག་པ་ནས་བཟུང༌།  
གོས་མཐུན་དེ་གནས་བབས་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་འོག་འཇོག་དགོས་བྱུང་བ་དང་དོན་ཚན་ཁག་བོད་མྱི་མང་ཚོ
གས་ཀྱི་མངོན་འདོད་དང་མཐུན་མྱིན་སོགས་ལ་མ་ལོྟས་པར་བོད་རྒྱའྱི་མྱི་རྱིགས་ཞྱི་མཐུན་མམ་གནས་
ཐུབ་ཐབས་ཁོ་ན་གཙོར་བཟུང་གྱིས་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་བོད་གཞུང་དམངས་ཚང་མས་ཁ་ཞེས་གྱིས་
མེད་ཀྱིས་གོས་མཐུན་ཚིག་དོན་གྱིས་ཐད་ནས་ལག་བསར་ཞུས་ཡོད།  
འོན་ཀང་ལོ་ཤས་སོང་མཚམས་རྒྱ་ཕོགས་ནས་དམག་གྱི་སོབས་ཤུགས་ཇྱི་ཆེར་སོང་རྱིམ་བཞྱིན་གོས་མཐུན
་དོན་ཚན་ཁག་བསམ་བཞྱིན་བརལ་བཤྱིག་མུ་མཐུད་བས་རེན་བཟོད་བསྲན་ཐུབ་ཐབས་བལ་ཏེ་  ༡༩༥༩ 
ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ 
ྱིན་མང་ཚོགས་བསམ་པ་གཅྱིག་མཐུན་དང་བང་རང་འགུལ་གྱིས་གེན་ལངས་བ་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་ད
ང༌།དེའྱི་སྐབས་སུའང་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱིས་འགྱིགས་ཆགས་ཡོང་ཐབས་ཡོད་རྒུ་རལ་སྦྲུགས་གནང་ཡང་
དོན་འབས་མ་སོན་པར་མཐའ་མར་དྲག་གནོན་བས་རེན་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་
རྒྱ་གར་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ་དང༌།གོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདྱིན་རྱིས་མེད་དུ་གཏོང་
བའྱི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་དགོས་བྱུང་ཡོད་པ་འདྱི་དག་སྐབས་དེའྱི་འབེལ་ཡོད་རྒྱ་མྱིའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་རྣམ་
པས་བསམ་ཤེས་དང་གུ་བཤངས་གཏན་ནས་མ་བས་པར་སོབས་ཤུགས་ཀྱིས་བཙན་གནོན་གཏོང་རང་བ
ས་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་གཏོགས།བོད་མྱིའྱི་ངོས་ནས་འོས་མཚམས་མྱིན་པའྱི་བ་སོད་གུ་ཡང་བས་མེད་པའྱི་ད
ན་རགས་ཚད་ཐུབ་ཡོད།དེ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་དཀའ་རོག་ཇེ་སྡུག་ཏུ་སོང་སེ་བོད་མྱི་འབུམ་ཕག་བརྒལ་
བ་བཙན་བོལ་དུ་ཡོང་དགོས་བྱུང་ཡོད་ཅྱིང༌།བཙན་བོལ་བོད་མྱི་མང་ཆེ་བ་ཞྱིང་འབོག་གྱི་ལས་མྱི་དཀྱུས་
མ་དང་གྲྭ་བཙིན་རྒན་བྱིས་སོགས་གལ་རྱིམ་དང་སྲྱིད་དོན་གྱི་འབེལ་བ་གངུ་ང་མེད་རྱིགས་ཡྱིན་པ་དེས་
བོད་མྱིའྱི་དཀའ་རོག་གྱི་ངོ་བོ་གསལ་པོ་མཚོན་ཡོད།བོད་མྱིས་ངོས་ལེན་བས་ཟྱིན་པའྱི་གོས་མཐུན་དོན་ཚ
ན་བཅུ་བདུན་གྱི་ནང་གསལ་བའྱི་དོན་གནད་ཁག་ལག་ལེན་དོན་འཁོྱལ་མ་བྱུང་བའྱི་རེན་གྱིས་བོད་མྱི་རྣ
མས་ཀྱིས་རང་བཙན་བསྐྱར་གསོའྱི་ལས་འགུལ་ལ་ཞུགས་དགོས་བྱུང་བ་དང་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཁག་གྱིས་བོད་
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ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་དོ་སྣང་མ་བས་ཀ་མེད་བྱུང་བ་རེད།    ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ 
ལོར་སྐབས་དེའྱི་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་ཁྲྱིད་རྣམ་པས་ཞྱི་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་བོད་ཀྱི་དཀའ་རོག་སེལ་ཐབས་བ་ད
གོས་ཀྱི་གོས་འཆར་བྱུང་མ་ཐག་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་ངོས་ནས་ཀ་ཀོར་གང་ཡང་མེད་པར་དབུ་མའྱི་ལམ་
ལ་བརེན་ནས་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་གནང་རྒྱུར་དགོངས་མཐུན་གནང་བ་དང༌།  
དེ་ནས་བཟུང་ལྷག་བསམ་ཟོལམེད་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་ཡོད་རྒུ་རལ་སྤྲུགས་གནང་ཞྱིང༌།  འདས་པའྱི་ལོ་ 
༢༦རྱིང་བོད་རྒྱའྱི་འབེལ་ལམ་ལ་འགྱུར་ལོྡག་ཅྱི་རྱིགས་ཤྱིག་བྱུང་ཡང་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྲྱིད་བྱུས་འགྱུར་
མེད་བརན་བཟུང་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད།སྲྱིད་བྱུས་དེ་ལ་གཞྱིས་བེས་བོད་མྱི་མང་ཚོགས་དང་གོས་ཚོགས་
བཅས་ཀྱི་ནང་གོ་རོགས་དང་རྒྱབ་སོྐྱར་གོང་མཐོར་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།འོན་ཀང་དོན་མེད་དང་དོན་ཆུ
ང་གྱི་གནད་དོན་རེ་ཟུང་དང༌།གོ་བར་མ་འཕོད་པ།ཡང་ན་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་གོམས་གཤྱིས་མྱི་འདྲ་
བ་སོགས་ཕྱི་ནང་གྱི་འགལ་རེན་སྣ་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་ཞྱི་མོལ་ལམ་ལོྷང་མ་བྱུང་བར་ལོ་  ༢༦ 
ཆུད་ཟོས་སུ་ཕྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་བོད་རྒྱ་གྱིས་ཀར་བསབ་ཏུ་མེད་པའྱི་གོང་གུད་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡྱིནཔ་དང༌།  
བྱུང་རབས་ཀྱི་ནང་ཟུབ་ཏུ་མེད་པའྱི་ནག་ཐྱིགས་ཤྱིགས་ཆགས་ཡོད།  
འདས་པའྱི་ལོ་གསུམ་གྱི་ནང་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི་སྐུ་ཚབ་ཐེངས་གསུམ་རྒྱ་ནག་དང་བོད་
ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ལ་ཕེབས་ཐུབ་པ་དང༌།  
ཕན་ཚུན་གོ་བསྡུར་ལྷུག་པོ་བྱུང་བ་དེས་ྋགོང་ས་མཆོག་དང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་འགོ་ཁྲྱིད་རྣམས་ལ་ག
ནས་ཚུལ་མང་པོའྱི་ཐོག་གོ་རོགས་གཏྱིང་ཟབ་རེད་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་ལྟར།  
རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་དབུ་ཁྲྱིད་རྣམ་པར་ཡང་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་དགོང
ས་བཞེད་དང༌།བཙན་བོལ་གཞུང་གྱི་བསམ་ཚུལ་གསལ་པོ་མཁེྱན་པ་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ཡོད་པའྱི་ཡྱིད་ཆེ
ས་ཡོད།ལྷག་པར་ས་ལོ་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཕེབས་ཐེངས་གསུམ་པའྱི་སྐབས་གོ་བསྡུར་ཞྱིབ་ལྷུག་བྱུང་བ་ནས་
རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲྱིད་རྣམ་པར་གཞྱི་མེད་ཀྱི་རྣམ་རོག་གང་མང་ཡོད་པ་ག
སལ་རོགས་བྱུང་བས་དེ་ཚོར་ཡྱིད་ཆེས་འོས་པའྱི་གསལ་བཤད་བ་རྒྱུའྱི་འདུན་པ་ཡོད་ཅྱིང༌།  
དེ་ལ་བརེན་ནས་རྣམ་རོག་རྣམས་གཙང་སེལ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཡོད།  
གཙོ་འཛིན་ཏྱིང་ཞའོ་ཕྱིན་གྱིས་བབརང་བཙན་རོད་ན་གནས་ཚུལ་གཞན་དང་ཚང་མ་ཞྱི་མོལ་གྱི་ལམ་ན
ས་འགྱིགས་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་རེད་བབཅེས་པའྱི་སོམ་ཚིག་དེ་གཏྱིང་ཟབ་ལ་ཁྱབ་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང༌།  
དེ་ལ་བརེན་ནས་ྋགོང་ས་ཆེན་པོས་རང་བཙན་རོད་གེང་གནང་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་རླབས་ཆེན་གྱི་ཐག་གཅོད་
གནང་བ་དེས་བོད་རྒྱའྱི་བར་གྱི་གཞྱི་རའྱི་མྱི་མཐུན་པ་བསལ་ཏེ་གྱིས་མོས་གཞྱི་རེན་ཞྱིག་བསྐྲུན་ཟྱིན་པ
་ཡྱིན་སབས། ཞྱིབ་ཆའྱི་གནད་དོན་གོས་མོལ་གྱི་ལམ་ནས་ཐག་གཅོད་ཡོང་ཐབས་མ་བས་པར།  
སུ་ཐད་ནས་སོན་འགོའྱི་ཆ་རེན་བཏོན་པའམ།  
དོན་མེད་ཀྱི་དོྭགས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཞྱི་མོལ་ལས་ཡོལ་ཐབས་བེད་རྒྱུ་ནྱི་ཏྱིང་ཞའོ་ཕྱིན་གྱི་ཞལ་བཞེས་ད
ང་འགལ་བ་མ་ཟད། ཐབས་ལམ་མཁས་པའྱི་སྲྱིད་བྱུས་ཤྱིག་མྱིན་པའང་གསལ་པོ་རེད།  
ྋགོང་ས་ཆེན་པོའྱི་ཞྱི་བའྱི་དོན་ཚན་ལྔ་དང༌།སོ་ཏྲས་སྱི་སྦག་གྱི་གོས་འཆར་བཅས་ཀྱི་ནང་བོད་མྱིའྱི་མངོ
ན་འདོད་ཀྱི་གནད་དོན་གཙོ་ཆེ་བ་ཁག་གསལ་བཏོན་གནང་ཡོད་ཀང༌།  
དེ་དག་གྱི་ཞྱིབ་ཆ་ཞྱི་མོལ་གྱི་མལ་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུའྱི་གོས་གཞྱི་ཙམ་ལས་གོས་མོལ་བེད་རྒྱུ་མེད་
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པའྱི་མཐའ་མའྱི་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ངོ་བོར་བཀའ་གནང་བ་མྱིན་པ་དང༌།  
སོན་གེང་ཁག་ནྱི་རྒྱབ་ལོངས་ཙམ་ལས་གོས་གཞྱིའྱི་ཆ་ཤས་མྱིན་པའང་གསལ་པོ་རེད།  
ལྷག་པར་ཞྱི་བའྱི་དོན་ཚན་ལྔ་ནྱི་བོད་ཀྱི་གནས་བབས་ཐག་གཅོད་བྱུང་མྱིན་ལ་མ་ལོྟས་བར་རྒྱ་བོད་གྱི
ས་ཀྱིས་མཚོན་པས་འཛམ་གྱིང་སེྐྱ་འགོ་སྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་ཆེད་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕུགས་དམྱིགས་
ཤྱིག་ཡྱིན་པས་བོད་མྱིའྱི་ཆབ་སྲྱིད་ཀྱི་གནས་བབས་དང་ཞྱི་མོལ་གྱི་གོས་གཞྱིར་ཐད་ཀར་འབེལ་བ་མེད་པ
་དེའང་མཁེྱན་གསལ་རེད། 
སྙྱིང་དོན་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ར་ཁྲྱིམས་ཀྱི་སོྒྲམ་གཞྱིའྱི་ནང་ཁྲྱིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་ཐ
ང་ཡོད་པའྱི་བོད་རྱིགས་ཡོངས་ལ་མྱི་རྱིགས་ས་གནས་རང་སོྐྱང་གྱི་གནས་བབས་ཚད་ལྡན་མྱིང་དོན་མཚུ
ངས་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་དེ་བོད་མྱིའྱི་ཁྲྱིམས་མཐུན་གྱི་དགོས་མཁོ་ཡྱིན་སབས།  
བོད་མྱི་ཚང་མར་གཅྱིག་གྱུར་ཡོངས་ཁྱབ་ཅྱིག་དགོས་པ་ནྱི་ལན་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར་གསལ་བརོད་ཟྱིན་པ་
མ་ཟད་གཞྱི་རའྱི་ལྟ་གྲུབ་འདྱི་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐབས་མེད་པ་བསྐྱར་བརོད་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན།  

   དེ་རྱིང་གྱི་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་བོད་མྱི་ཡོངས་ལ་སྙན་སོྒྲན་ཞུ་རྒྱུར།  
དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྲྱིད་བྱུས་ནྱི་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ་གྱིས་པས་གསར་གཏོད་བས་པ་ཞྱིག་མྱིན་པར།  
ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ནས་བཟུང་བཙན་བོལ་གཞུང་གྱི་འཛིན་སོྐྱང་དང༌།  གོས་ཚོགས། 
མང་ཚོགས་བཅས་ནས་དམངས་གཙོའྱི་བརྒྱུད་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་སྲྱིད་བྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན་སབས།  
ང་ཚོས་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་ཀྱིས་ལག་བསར་ཐུབ་ཐབས་ལ་ནུས་པ་གང་ཡོད་ངེས་པར་བཏོན་དགོས།  
སྲྱིད་བྱུས་འདྱི་ལ་དམངས་གཙོའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནས་འགྱུར་བ་ཞྱིག་མ་ཕྱིན་པར་འཛིན་སོྐྱང་གྱི་ངོས་ནས་ལ
ག་ལེན་འགེལ་ཐབས་ཡོད་རྒུ་རལ་སྤྲུགས་མ་ལན་མ་འགོད་མེད་པ་ཞྱིག་མ་བས་པར་ལོྷད་གཡེང་དུ་ལུས་
ན་ྋགོང་ས་མཆོག་དང༌། གོས་ཚོགས། མང་ཚོགས་བཅས་ལ་འགན་ཁུར་མ་ཞུས་པ་དང༌།  
བོད་ཀྱི་ར་དོན་ཟོམ་འཇོག་ཏུ་བཞག་པའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ནག་ེས་འཕོག་རྒྱུར་བསམས་ཏེ་རང་ནུས་གང་ལོྕག
ས་ཀྱིས་ནྱིས་ཤུགས་རལ་བཏོན་བས་པ་ཡྱིན།  འདྱིའྱི་ཐོག་གོས་ཚོགས་དང༌། མང་ཚོགས། 
བོད་དོན་རྒྱབ་སོྐྱར་ཚོགས་པ་ཁག་བཅས་ནས་མཐུན་འགྱུར་གང་ལེགས་གནང་བར་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱི
ན།ས་ལོ་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་ཐེངས་གསུམ་པ་ཕྱིར་འཁོར་རེས་ཁོ་ཚོའྱི་བགོ་གེང་གྱི་ཚིག་ཐོ་ཁག་ལ་ཞྱིན་འཇྱིག་
ནན་གཟབ་དང་འབེལ་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་གྱི་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་རྒྱ་བསེྐྱད་དང༌།  
དེའྱི་གཏན་འཇགས་ལས་ཁུངས་གསར་འཛུགས་བཅས་ཀྱི་ཐོག་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་འདུ་དང༌།  
དེ་བཞྱིན་གོས་འདྲྱི་ཞུ་ཡུལ་ཁག་ལ་དགོངས་སོྐར་དང་འབེལ་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་གྱི་ལས་དོན་ཐོག་སར་ལྷག་
འབད་རོལ་བ་྄ གྱུའྱི་ཐག་གཅོད་བས་པ་ཡྱིན།  
ྋགོང་ས་ྋསྐཡབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི་བཀའ་དགོངས་བཞྱིན་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚིག་ཐོར་གསལ་བའྱི་
རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དགོངས་ཚུལ་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་ལན་འདེབས་དང༌།  
རང་ཕོགས་ནས་བང་དོར་བ་དགོས་རྣམས་བ་རྒྱུའྱི་འབད་རོལ་བེད་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།  
བོད་མྱིའྱི་ཁོྲད་ཀྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དང་གང་ཟག་ཁག་གཅྱིག་གྱི་དགོངས་ཚུལ་དང་སོྐྱན་བརོད་ལ་འཛེམས་
ཟོན་བས་ཏེ་ཞྱི་མོལ་གྱི་འཁོར་ཡུག་སྐྲུན་ཐབས་ལ་འཐུས་ཤོར་ཕྱིན་ན་མྱི་འགྱིགས་པའྱི་དགག་དགོས་ཀྱི་རྒྱུ
་མཚན་ལ་བརེན་ནས་ཡྱིད་གྱིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་མདུན་བསོྐྱད་བ་རྒྱུའྱི་བོ་ཐག་བཅད་པ་ཡྱིན།  
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འདས་པའྱི་ལོ་བཅུ་ཕག་གྱིས་ཀྱི་བྱུང་རྱིམ་ལས་མས་མོང་བངས་ཏེ་འབྱུང་འགྱུར་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་གྱི་ལ
ས་དོན་ལམ་ལོྷང་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་རེན་རང་ཕོགས་ནས་མ་ལྷག་པ་ཞྱིག་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན།  

  དམངས་གཙོའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ལྟ་གྲུབ་དང་ཐབས་ལམ་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྣམ་གངས་མང་པོ་ཆོག་པ་དང༌།  
ཡོད་དགོས་པ་ཞྱིག་ཀང་ཡྱིན་པ་མ་ཟད །   
རང་རང་གྱི་ལྟ་གྲུབ་དང་ཐབས་ལམ་སེལ་སླད་མང་ཚོགས་སུ་དྲྱིལ་བསྒྲགས་དང༌།  འབོད་བསྐུལ། 
སོླབ་སོན་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་ཤུགས་ནུས་ཆེན་པོས་སེལ་རྒྱུའྱིརང་དབང་ཡང་དམངས་གཙོའྱི་གཞྱི་རྱིམ་གྱི་
ཁེ་ཕན་ཤྱིག་ཡྱིན། 
དེར་བརེན་བཙན་བོལ་ག ཞུང་གྱིས་བུ་མའྱི་ལམ་གྱི་སྲད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སོྐྱར་འཐོབ་ཐབས་དང༌།  
བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་ཐབས་བཅས་ཀྱི་ཆེད་ད་ལམ་སྐྱར་ནན་གྱིས་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བོད་མྱིའྱི་གཞུང་འབལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དང༌།  
བོད་དོན་རྒྱབ་སོྐྱར་ཚོགས་པ་བཅས ་ལའང་རྱིང་མྱིན་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་གྱི་ཁོར་ཡུག་སྐྲུན་ཐབས་སུ་ཞྱིབ་མོལ
་འབོད་བསྐུལ་ཡྱིག་ངག་གྱིས་ཐོག་ནས་ཞུ་རྱིས་ཡྱིན།  
མདོ་དོན་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་སུ་བཙན་བོལ་གཞུང་གྱི་བོད་ཀྱི་ར་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ལས་རྱིམ་གྱི་སྲྱིད་བྱུས་
དབུ་མའྱི་ལམ་དང༌།  
དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཐབས་ལམ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བ་ག་གཅྱིག་ལ་དམ་བཅའ་ཡོད་པ་ཚང་མས་མཁེྱན་
གསལ་ལྟར།སྱི་སེྒར་སུ་ཐད་ནས་བོད་ཀྱི་ར་དོན་ལ་སྨན་པའྱི་ལས་དོན་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་བརམ་རུང་རང་གྱིས་
དམ་བཅས་པའྱི་སྲྱིད་བྱུས་དང་ཐབས་ལམ་ལ་འགལ་ཟླ་མྱི་འགོ་བའྱི་ཐོག་ནས་གནང་དགོས་པའྱི་འབོད་
བསྐུལ་ནན་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།བཙན་བོལ་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་འཕལ་སེལ་གྱ྄ི ་བདེ་དོན་དང་བོད་དོན་བདེན་མ
ཐའ་གསལ་ཐབས་ཀྱི་ཕུགས་དམྱིགས་གྱིས་ཀའྱི་ཐོག་མཐུན་འགྱུར་རོགས་སོྐྱར་གནང་མཁན་གྱི་གཞུང་
དང ༌།གོས་ཚོགས་ཁགབོད་དོན་རྒྱབ་སོྐྱར་ཚོགས་པ་ཁགམྱི་སྣ་སེྒར་ཁག་བཅས་ཚང་མར་ད་རེས་ཀྱི་གོ་སྐབ
ས་འདྱིའྱི་ཐོག་བཀའ་ཤག་གྱིས་གཞྱིས་བེས་བོད་མྱི་ཡོངས་ཀྱི་ཚབ་བས་ཏེ་སྙྱིང་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ད
ང༌། ལ ྄ ག་པར་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་གཞུང་དམངས་གྱིས་ཀར་འདས་པའྱི་ལོ་  ༤༥ 
རྱིང་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་འབུམ་ལ་ེ་བར་མགོན་སྐྱབས་འཚོ་སོྐྱང་དང༌།  
བོད་ཀྱི་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་གཞྱི་ར་བརན་པོ་ཚུགས་ཐུབ་པའྱི་ཆ་རེན་བསྐྲུན་པ་འདྱི་ནྱི་འབྱུང་འགྱུ
ར་གྱི་བོད་མྱི་མྱི་རབས་ཚང་མས་ནམ་ཡང་བརེད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་བ་ན་མེད་པའྱི་བཀ འ་དྲྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་འ
དྱི་གསལ་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་ཐབས་སུ་བོད་མྱིའྱི་སྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་
གོང་མཐོར་སེལ་དགོས་པ་གནད་་ཀྱི་དོན་པོ་ཡྱིན་པས་ས་ལོའྱི་རྱིང་འདྱི་ནས་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་པ་བཞྱིན
་གཞྱིས་བེས་བོད་མྱི་ཚང་མས་རྣམ་དཀར་དགེ་ཚོགས་ཀྱི་བ་བ་རླབས་ཆེན་འབད་བསྒྲུབས་གནང་བར་ཐུ
གས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་འབེལ་བོད་ཤྱིང་བའྱི་ལོ་འདྱི་སྱི་ནོར་༧གོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལུ
གས་ཀྱི་དགུང་གངས་བདུན་ཅུར་ཕ྄ེ བས་པའྱི་ལོ་དུས་སུ་འཁེལས་བས།  
གཞྱིས་བེས་བོད་མྱི་ཡོངས་ནས་རྣམ་དཀར་གྱི་བ་བ་སྱི་དང ་ཁྱད་པར་ྋགོང་ས་ཆེན་པོའྱི་སྐུ་ཚེའྱི་ཚེ་སྒྲུབ་
ལ་དམྱིགས་པའྱི་ལས་དཀར་གྱི་གཟུངས་སགས་གངས་གསོག་གནང་རྒྱུའྱི་འབོད་བསྐུལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   
སྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརན་ཅྱིང༌།  
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སྐུ་ཁམས་བཟང་ལ་རླབས་ཆེན་ཐུགས་ཁྱྱི་བཞེད་དོན་མཐའ་དག་གེགས་མེད་ས ྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང༌།  
བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་པའྱི་སོྨན་འདུན་ཞུ་རྒྱུར་བཅས་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་  
༢༠༠༥  ཟླ་ ༣  ཚེས་ ༡༠ ལ།།  

 

  

གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ཐེངས་ཞེ་དྲུག་པའྱི་ཐོག་བོད་མྱི་དམངས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་ 
ཁྱབ་གསུང་བཤད། 

དེ་རྱིང་འདྱིར་བོད་ལོངས་རང་དབང་སེྐར་ལངས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེྦལ་ཏེ་  ༤༦ 
འཁོར་པའྱི་དུས་དྲན་འཛད་སོྒའྱི་དབུ་གཙོར་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བཀྱིན་བསྐྱངས་པ་གཞྱིས་བེས་བོད་མྱིའྱི་བ་ན་
མེད་པའྱི་དབུ་ཁྲྱིད་སྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་སོྒ་གསུམ་མྱི་ཕེད་དད་པས་ལྷ་ཕག
་གངས་མེད་སོན་དུ་སོང་ནས་སྐྱབས་གནས་དགེ་འདུན་གྱི་སེ་རྣམས་དང༌།  
བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱི་ཆེས་མཐོའྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ཆེན་མོས་དབུས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་ལས་ཟུར་རྣམ་པ།  
འཛིན་སོྐྱང་བཀའ་ཤག་གྱི་བཀའ་བོན་ཁྲྱི་པས་དབུས་བཀའ་བོན་ལས་ཟུར་རྣམ་པ།  
རང་དབང་ཅན་གྱི་སེ་ཚན་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།  དྲུང་ཆེ་ཆུང་གྱིས་གཙོས་གཞུང་ཞབས་ཆེ་ཕ།  
ས་གནས་འཐུས་མྱིའྱི་ཚོགས་འདུའྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ།  ར་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན།  
ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱི་རྣམ་པ།  སེ་ཁག་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ། 
འདྱིར་འདུས་དམངས་ཚོགས་བརྒྱུད་གཞྱིས་བེས་བོད་མྱི་རྣམས་དང༌།  
བརེ་བའྱི་སོླབ་ཕྲུག་རྣམ་པ་བཅས་ལ་གདུང་སེམས་མམ་བསེྐྱད་ཀྱི་འཚམས་འདྲྱི་ཞུ་གྱི་ཡོད།  

   ཚང་མའྱི་དགོངས་མངའ་བཞྱིན།  ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ 
ྱིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་ཆོལ་གསུམ་བོད་མྱི་སེར་སྐྱ་ཡོངས་རོགས་མ་བགོས་བསམ་པ་གཅྱིག་མཐུན་གྱི
ས་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་འཛུལ་པ་རྒྱ་དམར་གྱི་དྲག་དཔུང་ལ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་ནས་རང་དབང་སེྒར་ལངས
་ཀྱི་ལས་འགུལ་བེད་སོྒ་སེལ་ཏེ་ད་ཆ་ལོ་  ༤༦ 
འཁོར་ཞྱིང་དུས་ཡུན་དེའྱི་རྱིང་རྒྱ་དམར་གྱིས་བཙན་གནོན་གདུག་རྩུབ་མྱི་བཟད་པའྱི་འོག་ེས་མེད་བོ
ད་མྱི་ས་ཡ་གཅྱིག་དང་སུམ་འབུམ་མ་ཟྱིན་ཙམ་བརྒལ་བ་དུས་མྱིན་འཆྱི་རེན་བྱུང་བ་དང༌།  
ད་དུང་ཡང་བོད་མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་མ་ེས་ཁག་གཡོག་གྱིས་ེས་མྱིང་སྣ་ཚོགས་འོག་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེ
ད་མང་དང་མོང་བཞྱིན་པར་བརེན་འདས་སོན་དེ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་འཛངས་སྙྱིང་སོབས་ལ་གུ
ས་བཀུར་ཆེ་བསོད་རེས་དྲན་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་ཁོང་ཚོའྱི་ཡྱིད་ལ་བརྣག་པའྱི་འདོད་དོན་བོད་ལོངས་རང་
དབང་གཙང་མའྱི་རྒྱལ་ཁ་མྱུར་དུ་ལོན་པ་དང༌།  
འཕགས་མཆོག་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱིས་མེས་ཤྱིང་རེས་སུ་འཛིན་པའྱི་གསོལ་འདེབས་སོྨན་ལམ་ཤྱིགས་
དྲག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
   འདས་པའྱི་ལོ་ ༤༦ རྱིང་བོད་ནང་གྱི་བྱུང་རྱིམ་གནས་སངས་ལ་ཕྱི་མྱིག་བལྟས་ཚེ།  
རྒྱ་དམག་དྲག་དཔུང་གྱིས་བོད་ཡུལ་མ་བདག་བདག་བཟུང་ཐོག་བཙན་གནོན་དབང་བསྒྱུར་འབུ་ཆེས་ཆུ
ང་བཟོས་ལྟ་བུ་བས་པའྱི་ངན་འབས་སུ་བོད་ནང་ཆབ་སྲྱིད་འཕོ་འགྱུར་ཅྱི་ཆེའྱི་དབང་གྱིས་བོད་མྱིའྱི་རླབ
ས་ཆེན་དབུ་ཁྲྱིད་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང༌།  
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བོད་མྱི་ཁྲྱི་ཚོ་བརྒྱད་ཙམ་རང་ཡུལ་དོར་ཏེ་མྱི་ཡུལ་ས་མཐར་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་མ་ཕེབས་མཐུ་མེད་ཀྱིས་བོ
ད་མྱི་རྣམས་གཞྱིས་བེས་གྱིས་སུ་གར་ནས་ལུས་སེམས་ཀྱི་དཀའ་ཚེགས་ཚད་མེད་རྒྱུན་འབམས་སུ་མང་
དང་མོང་དགོས་བྱུང་བའྱི་ཐོག་བོད་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ལ་བརྱི་མེད་རོག་རོལ་བཏང་སེ་མྱི་
སོད་ལས་འདས་པའྱི་མནར་གཅོད་དཀའ་སོང་མང་དང་མོང་བཞྱིན་པ་དང༌།  
ལྷག་པར་རྱིག་གནས་གསར་བརེ་དང༌།  
རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཟེར་བའྱི་མྱིང་ཐོག་ནས་ཆོས་བེད་དགེ་བཙུན་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་བེད་རང་དབང་ཐོ
བ་ཐང་ཕོགས་ཤྱིང༌།བོད་མྱིའྱི་སོྲག་ལས་གཅེས་པའྱི་ཤེས་ཡོན་གྱི་བསྱི་གནས་དགོན་སེ་གྲྭ་ཚང་སོང་ཕག་
མང་པོ་ར་གཏོར་རེག་མེད་དུ་བཏང་སེ་ར་ཆེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་རྱིན་ཐང་ཅན་རྣམས་དང༌།  
བོད་མྱིའྱི་ཕ་མེས་ཀྱི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སོད་དང་བཅས་པ་བཙན་ཕོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་དབོར་འཁེྱར།  
ཡུལ་གྱི་རང་བྱུང་གཏེར་དངོས་རྣམས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའྱི་བསོགས་འདོན་ཐོག་གདོད་མའྱི་ནགས་ཚལ་
རྣམས་བཅད་འབེགས་ཀྱིས་ཐོན་སེྐྱད་རྣམས་རྒྱ་དམར་གྱིས་བདག་བེད་བེད་བཞྱིན་པ་སོགས་ཡུལ་གྱི་ཁོར་
ཡུག་སོྣད་བཅུད་དང་བཅས་པར་མས་ེས་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེ་བཏང་བའྱི་ེར་ལེན་གྱིས་འབྱུང་བའྱི་
རེན་ངན་གོད་ཆག་སྣ་ཚོགས་རྱིམ་ཅན་དུ་མོང་དགོསཔས་མཚོན་མདོར་ན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ལོ་རྒྱུས་ན
ང་དེ་ས་བྱུང་མ་མོང་པའྱི་ཆགས་འཇྱིག་གྱི་སོ་མཚམས་ཛ་དྲག་གན་འཕང་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་གནས་ལུག
ས་རྣམས་ད་རེ་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་ཡྱིད་ལ་དྲན་ཞྱིང༌།  
དགོས་དོན་སྙྱིང་པོ་བོད་ལོངས་རང་དབང་སླར་གསོའྱི་ལས་ཐབས་གང་ཅྱིར་རང་གྱི་ཤེས་ནུས་ཀྱི་གང་ལེྡ
ང་ལྷག་བསམ་ཐེག་པ་འཁུར་ལེན་ཆེ་བསེྐྱད་བ་རྒྱུའྱི་སྙྱིང་སོབས་དང་དམ་བཅའ་བསྐྱར་གསོ་བེད་དགོས་
པ་ཡྱིན།བོད་རྒྱ་གྱིས་ཀྱི་དཀའ་རོག་ཕན་ཚུན་གོས་མོལ་ཞྱི་མཐུན་གྱི་ལམ་ནས་སེལ་རྒྱུ་ལས་ཐབས་ལམ་
བཟང་བ་གཞན་དུ་མ་མཆྱིས་སབས།  
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རང་ཡུལ་དུ་བཞུགས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུའང་བོད་སོད་རྒྱ་དམ
ར་གྱི་ཞྱི་དྲག་འགོ་ཁྲྱིད་རྣམས་དང༌།  
རྒྱ་གཞུང་བཅས་པར་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རེའྱི་ལམ་ནས་མེས་འཚིགས་མེར་གཏུགས་ཀྱི་འབེལ་མོལ་ལུ་གུ་
རྒྱུད་སེྦྲལ་མཛད་པ་མ་ཟད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༩ ལོའྱི་ནང་བོད་ཕྱི་ནང་འགོ་འོངས་ཀྱི་ལམ་སོྒ་ཕེས་ཤྱིང༌།  
བོད་རྒྱའྱི་དབར་འབེལ་ལམ་གསར་མཐུད་ཀྱི་རེས་འབེལ་རྒྱ་ནག་གྱི་འགོ་ཁྲྱིད་ཏྱིང་ཞའོ་ཕྱིན་གྱིས་གོས་འ
གོ་བཏོན་པ་ནང་གསལ། 
བོད་རང་བཙན་གྱི་གནད་དོན་མ་གཏོགས་དོན་གནད་གང་ཡང་ཕན་ཚུན་གོས་མོལ་འགྱིགས་འཇགས་ཡོ
ང་གནས་ཞེས་གསུངས་དོན་ལྟར་གོ་སྐབས་དེ་དང་བསྟུན་ཏེ་རྒྱ་ནག་དང་བོད་བཅས་སུ་བཙན་བོལ་གཞུ
ང་གྱི་ཆེས་མཐོའྱི་གཟྱིགས་སོྐར་སྐུ་ཚབ་ས་རེས་སུ་ཆེད་བརངས་གནང་བ་དང༌།  
དེ་རེས་ཨ་རྱིར་ཞྱི་བའྱི་གོས་འཆར་དོན་ཚན་ལྔ་དང༌།  
སྱི་ཉ་སྱི་སྦག་ཏུ་གསུང་བཤད་སྩལ་བ་སོགས་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱི་ཐབས་ཚུལ་ལྷུར་བཞེས་ཀྱིས་བོད་རྒྱ་གྱིས
་སྨན་སླད་དགོངས་ཡངས་དཀེལ་ཆེའྱི་སོྒ་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་དགོངས་བཞེས་རྱིམ་བསྟུད་གནང
་བར་གཟུར་གནས་སེྐྱ་བོ་ཡོངས་ནས་བསགས་བརོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞྱིང་བོད་རྒྱ་གྱིས་ཞྱི་མོལ་འཕལ་
དུ་འགོ་འཛུགས་དགོས་པའྱི་གནོན་ཤུགས་སོྒ་གང་ས་ནས་གནང་མུས་ཀང༌།  
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ད་ཕན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རྣམ་དོག་དང་མཁེྲག་བཟུངས་ཁོ་ནས་ཡ་ལན་བདག་སོད་ཚུལ་བཞྱིན་མ་བས་
པར་སོང་ལོ་མང་རྱིང་ནར་འགངས་སུ་ལུས་ཤྱིང༌།  
འོན་ཀང་ེ་བའྱི་ཆར་བོད་རྒྱའྱི་འབེལ་ལམ་བསྐྱར་མཐུད་ཐུབ་པ་བྱུང་སེ་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་འབེལ་མཐུ
ད་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་འགའ་ཞྱིག་ནང་ངོ་ཕེབས་ཐུབ་པ་ནྱི་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་
འགྱུར་བ་གང་ལེགས་ལ་ཡྱི་རང་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།  
དུས་རབས་ེར་གཅྱིག་པ་འགོ་འཛུགས་དང་བསྟུན་འཛམ་གྱིང་ནང་རོད་རོག་འགལ་འདུའྱི་རྱིགས་ཕན་
ཚུན་གྱིས་སྨན་སླད་ཞྱི་མོལ་གོས་བསྡུར་གྱི་ལམ་ནས་གཙང་སེལ་འགྱིག་འཇགས་ཡོང་ཐབས་གཙོ་འདོན
་གནང་མུས་ལྟར་རྒྱ་ནག་གྱི་ད་ཡོད་འགོ་ཁྲྱིས་གཞོན་རབས་ཚོས་ཀང་བོ་སོབས་ཆེ་ཙམ་བང་སེ་གོས་མོལ་
དངོས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་གང་མགོགས་ཐུབ་པའྱི་ཁ་ཞེ་གྱིས་མེད་ཀྱི་བསམ་ཞྱིབ་ལག་བསར་ཐུབ་ཚེ་རྒྱ་
ནག་གྱི་ཆེ་མཐོང་དང༌། ཡུལ་གྱི་ལྷྱིང་འཇགས། 
བོད་རྒྱ་གྱིས་གནའ་འབེལ་དམ་ཟབ་ཡུན་གནས་ཡོང་རྒྱུ་བཅས་ལ་བརེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཞྱི་མོལ་གོ
ས་བསྡུར་འགོ་འཛུགས་མགོགས་ནས་མྱུར་དུ་ཐུབ་ཐབས་དང༌།  
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ནས་ཀང་ད་མུས་བཞྱིན་རྒྱབ་གེར་ཕན་གོགས་གནད་བསྣུན་རྒྱུན་བསྲྱིང་ཡོང་བའྱི་ད་
རེས་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་འབོད་བསྐུལ་ནན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།    

སོན་དུ་རྒྱལ་གཅེས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བདེ་ལེགས་མཆོག་ལ་མ་ེས་ཁག་གཡོག་གྱིས་ེས་བ་སོྲག་ཐོ
ག་གཏོང་རྒྱུར་ཁྲྱིམས་ཐག་བཅད་རེས་ལོ་གྱིས་ཀྱི་ཕར་འགངས་དུས་ཚོད་ེ་བར་སེླབས་པ་ན།  
སོྲག་ཁྲྱིམས་དེ་དག་ཕྱིར་འཐེན་ཐོག  
དོ་དམ་བཙོན་འོག་ནས་གོད་བཀོལ་ཡོང་ཐབས་སོྐར་བོད་མྱི་མང་ཚོགས་དང༌།  
རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་བོད་དོན་རྒྱབ་སོྐྱར་ཚོགས་པ་ཁག  འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་ཚོགས་པ་ཁག  
ཆབ་སྲྱིད་དང་གོས་ཚོགས་མྱི་སྣ་ཁག  
སྲྱིད་གཞུང་ཁག་ནས་གདུང་སེམས་མམ་བསེྐྱད་ཀྱིས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་སེལ་ཐོག་གནོ
ན་ཤུགས་སད་པའྱི་ེར་ལེན་གྱིས་འཛམ་གྱིང་མང་ཚོགས་མདུན་སར་རྒྱ་ཕོགས་ནས་རང་འགར་སྱིག་པ་
མྱིག་བཙུམ་བ་སོད་ལག་བསར་མ་བས་པའྱི་གྲུབ་འབས་བཟང་པོ་བྱུང་བར་འབེལ་ཡོད་ཚང་མར་ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། 
འོན་ཀང་ེས་པ་བརེ་སྒྱུར་བས་པ་འདྱིས་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་རྒྱ་ནག་གྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ལས་དོན་མཐའ་དག་
རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྲྱིམས་ལུགས་དང་མཐུན་པའྱི་དྲང་བདེན་ཡྱིད་རོན་འཕེར་ངེས་མེད་པར།  
རང་འདོད་གོད་འཛུགས་ེས་འགེལ་བ་ཆོག་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཡང་མངོན་པས་འབྱུང་འགྱུར་བོད་མྱི་དྲ
ག་ཞན་སུ་ལའང་འདྱི་རྱིགས་མྱི་འབྱུང་བ་དགོས་ཞེས་ཐེར་འདོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

   ཀུན་གཟྱིགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅྱིག་པ་དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱི་ྱི་མ་མཆོག་དང༌།  
ཁོང་གྱི་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་འཁོར་རྣམས་རྒྱ་དམར་གྱིས་དོ་དམ་འཛིན་བཟུང་བས་ཏེ་ད་ཆ་ལོ་ངོ་བཅུ་འགོ་ེའྱི་
སྐབས་སུའང་ཁོང་རྣམས་གར་ཡོད་མྱི་ཤེས་པའྱི་སྐུ་ཕའྱི་ེན་འགན་བོ་ཚབས་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་ཅྱིང༌།  
ལོ་བཅུ་འཁོར་ེའྱི་དུས་ཚིགས་ཕད་པར་ཅན་འདྱི་ར་ཆེར་བཟུང་སེ་པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་སྐུ་འཁོར་རྣམས་
གོད་བཀོལ་ཐོག 
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པཎ་ཆེན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་གདན་ས་རང་གྱི་སོྐྱང་ཡུལ་ཆོས་སེ་བཀྱིས་ལྷུན་པོར་ཞབས་སོར་འཁོད་དེ་གཞུ
ང་ལུགས་རབ་འབམས་རྒྱ་མཚོར་གསན་བསམ་སོླབ་གེར་སོགས་གོང་མའྱི་མཛད་པ་བདག་གྱིར་བཞེས་
རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་སྐྲུན་ཐབས་སོྐར་ལོ་འདྱིར་རྒྱལ་སྱིའྱི་ནང་ལས་འགུལ་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་སེལ་གནང་དགོས་པའྱི
་དམྱིགས་བསལ་འབོད་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
   

ཆོས་དང་འཇྱིག་རེན་གྱི་བ་བཞག་གང་དུའང་བསོད་ནམས་རྒྱབ་རེན་མེད་དུ་མྱི་རུང་བར་སོང་བོད་མྱིའྱི་
ར་དོན་བསྒྲུབ་བ་བོད་ལོངས་རང་དབང་སླར་གསོའྱི་མཛད་དོན་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་འགྱུར་བ་དང༌།  
བོད་མའྱི་སྱི་མཐུན་གྱི་བསོད་ནམས་གསོག་སླད་ཁར་སོན་གནས་མཆོག་རོ་རེ་གདན་དུ་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་
ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཆོས་ལུགས་ཆེན་པོ་བཞྱི་དང༌།  
གཡུང་དྲུང་བོན་དང་བཅས་པའྱི་བ་ཆེན་རྣམས་ལྷན་འཛོམས་ཐོག་ཚོགས་གྱིས་ཀྱིས་མཆོད་འབུལ་དགེ་
སོར་རྒྱ་ཆེ་སྨྱིན་བསྒྲུབས་གནང་བའྱི་འབས་བཟང་དུས་སུ་སྨྱིན་རྒྱུ་ནྱི་ལས་འབས་བསླུ་མེད་ལ་སོང་འདྱི་ན
ས་ལེགས་སོའྱི་བསགས་བརོད་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།  
   

འདྱི་ལོ་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལུགས་ལྟར་དགུང་གངས་བདུན་ཅུར་ཕེབས་
རྒྱུའྱི་དུས་ཚིགས་ཁྱད་འཕགས་ཅན་ཞྱིག་འཁེལ་བར་བརེན་བསན་འགོའྱི་མགོན་དུ་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ཡུན
་དུ་བརན་ཅྱིང༌། 
རླབས་ཆེན་མཛད་བཟང་ཡར་ངོའྱི་ཟླ་ལྟར་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་ཡོང་སླད་བ་ལྷའྱི་ཐུགས་དམ་དགོངས་དོ
ན་རང་ལུགས་ཞབས་བརན་རྒྱ་ཆེགནད་སྨྱིན་འབད་བསྒྲུབ་ཐོག་གཞུང་དམངས་གྱིས་ཐོག་ནས་བརན་
བཞུགས་བསར་འབུལ་རྒྱས་བཤམ་དང༌།  
སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་རྒྱས་པ་སྲུང་བརྱི་གནང་འཆར་ཡོད་པ་ནྱི་ཡྱིད་སོ་བརས་ཤྱིང༌།  
གཙོ་ཆེ་རང་རེ་གཞྱིས་བེས་བོད་མྱི་རྣམས་ཡུལ་ལུང་ཕོགས་རྱིས་འཐེན་འཁེྱར་མེད་པར་མཐུན་ལམ་ཟོང་
ཁ་ཆྱིག་སྒྲྱིལ་དང༌། 
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་དུས་གསུམ་གསལ་གཟྱིགས་ཀྱིས་བང་དོར་བཀའ་སོླབ་རྣམས་རང་མ
ཁོ་ཡོད་མྱིན་ལ་མ་ལོྟས་པར་རྒྱབ་མདུན་ངོ་ལོག་མེད་པར་ཐོད་བཅྱིངས་ཀྱིས་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་པ་མཆོ
ད་པས་མེས་པ་བ་རྒྱུའྱི་ཐོག 
དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་རྒྱལ་ཞེན་ལྷག་བསམ་ས་སོར་ཆུད་ཐབས་བ་རྒྱུ་བཅས་ནྱི་ནང་གྱི་ཞབས་རྱི
མ་ཡང་ཡྱིན་པས་ཚང་མས་རང་དོན་རང་གཅེས་དོན་གེར་འབད་བསྒྲུབ་དགོས་རྒྱུ་འདུག་པ་དང༌།  
སྐུའྱི་ེན་སྲུང་ཞུ་སོྒར་རྒྱ་གར་དབུས་སའྱི་གཞུང་དང༌།  
འབེལ་ཡོད་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་བཅས་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆེ་བསེྐྱད་གནང་མུས་ལྟར།  
སྐུའྱི་གསང་གསམ་ལ་འགལ་རེན་ེར་འཚེ་ཕ་མོས་ཀང་མ་རེག་པའྱི་ྱིན་མཚན་བ་ར་དང་མེལ་ཚེ་ལོྷད་
གཡེང་འཐུས་ཤོར་མེད་པ་སར་ལྷག་ཡྱིད་གཟབ་དགོས་གལ་བཅས།  

   མཐའ་དོན་སྱི་ནོརྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཞབས་ཟུང་རོ་རེའྱི་ཁམས་སུ་བརན་ཅྱིང༌།  
ཐུགས་བཞེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང༌།  བོད་དོན་བདེན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའྱི་སོྨན་འདུན་ཞུ་རྒྱུར།  
བོད་མྱི་དམངས་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་  ༢༠༠༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ལ། །། 
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གཞུང་དམངས་ནས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ཐེངས་ བཞྱི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་པ་སྲུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ། 
ཕྱི་ལོ་༡༩༥༩ལོར་བོད་མྱི་དམངས་ནས་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་རྒྱ་དམར་གྱི་བཙན་འཛུལ་ལ་ངོ་རོྒལ་གྱི་རང་དབ
ང་སེྒར་ལངས་ཀྱི་བཙན་རོྒལ་ལས་འགུལ་སེལ་ཏེ་མྱི་ལོ་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་ཧྱིལ་པོ་འཁོར་བའྱི་དུས་དྲན་མ
ཛད་སོྒ་ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ྱིན་ཞོགས་པའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༩ 
ཐོག་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་གསུང་རྭ་ཆེན་མོར་ཚོགས་ཞྱིང༌།  
དུས་དྲན་མཛད་སོྒར་སྱི་ནོར་ྋགོངས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དབུ་བཞུགས་སུ་ཆྱིབས་སྒྱུར་གནང་
བ་དང༌། ཆེས་མཐོའྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཆེ་བས་དབུས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་པ་རྣམ་པ།  
སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་བགེས་གཞོན་གྱིས་དབུས་སྱི་འཐུས་རྣམ་པ།  
བཀའ་བོན་ཁྲྱི་པས་དབུས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ།  རང་དབང་ཅན་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།  
ལས་ཁུངས་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆེ་ཆུང་ལས་བེད།  ཕྱི་རྒྱལ་དང་རྒྱ་གར་སྐུ་མགོན།  གསར་འགོད་པ། 
རང་རྱིགས་སེར་སྐྱ་མྱི་དམངས་དང་སོླབ་ཕྲུག་སོགས་ཁོྱན་མྱི་གངས་སོང་ཕག་ཁ་ཤས་མམ་འཛོམས་གན
ང་ཡོད་པ་རེད།བོད་གཞུང་བཀའ་དྲུང་ཡྱིག་ཚང་གྱི་དྲུང་ཡྱིག་ཆེན་མོ་བེ་སྲང་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས་དུས་དྲ
ན་མཛད་སོྒ་དབུ་ཚུགས་པའྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་བ་དང༌།  
ར་སེང་བོད་ཁྱྱིམ་སོླབ་ཕྲུག་རྣམ་ནས་རྔ་རོལ་དང་བཅས་རྔམ་བརྱིད་ལྡན་པའྱི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་གླུ་དབངས་སུ
་གེར་ཞྱིང༌།བཀའ་བོན་ཁྲྱི་པ་མཁས་དབང་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཆེ་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་མཆོག་གྱིས་རྒྱལ་
དར་མཁའ་དབྱིངས་སུ་སེྒྲང་འཛུགས་གནང༌།  
དེ་རེས་བོད་རང་དབང་གྱི་དོན་དུ་རང་སོྲག་བོས་གཏོང་གནང་མཁན་སྐུ་གཤེགས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣ
མས་ཀྱི་བཀྱིན་རེས་དྲན་ཆེད་ངག་བཅད་མ་ངན་སྐར་མ་གཅྱིག་གནང་རེས་ཚང་མའྱི་ཞལ་འཕགས་མཆོ
ག་ཕག་ན་པད ོ་ཕག་སོང་སན་སོང་གྱི་སྣང་བརན་ཞལ་ཐང་ལ་ཕོགས་ཏེ་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན
་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་རོམ་མཛད་པའྱི་བདེན་ཚིག་སོྨན་ལམ་གདུང་དབངས་ཀྱི་སོྒ་ནས་བོད་ཀྱི་བདེ
ན་མཐའ་མྱུར་དུ་གསལ་བའྱི་གསོལ་འདེབས་གནད་སྨྱིན་གནང་བ་རེད།  
ཨྱི་སྱི་རལ་ནས་ཡྱིན་པ་གོག་བརན་འཁྲབ་སོན་དང༌།རོམ་སྒྲྱིགགླུ་གཞས་བཅས་མཁས་པ་སྙན་གགས་ཅན་
ནས་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་འཐབ་རོད་ལ་གདུང་སེམས་མམ་སེྐྱའྱི་ཆེད་རང་གཞས་ཁག་གྱིས་ཕུལ་བར
་ཚོགས་རྭ་ཡོངས་ནས་དགའ་བསུའྱི་ཐལ་མོ་ཤུགས་ཆེ་བརབས།  

   

བཀའ་བོན་ཁྲྱི་པ་ཟམ་གདོང་རྱིན་པོ་ཅེ་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་མཆོག་ནས་བཀའ་ཤག་གྱི་ཡོངས་ཁྱབ་དུ
ས་དྲན་གསུང་བཤད་དང༌།བོད་མྱི་དམངས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་པད ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས་སྱི་འཐུས
་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་གསུང་བཤད་སྙན་སོྒྲན་གནང༌།  
དེ་རེས་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ཐེངས་  ༤༦ 
ཐོག་ཡོངས་ཁྱབ་ཏུ་སྩལ་བའྱི་གསུང་འཕྱིན་ལགས་ཀོག་གནང་གྲུབ་རེས་ར་སེང་བོད་ཁྱྱིམ་སོླབ་ཕྲུག་རྣམས
་ནས་གསུམ་བཅུའྱི་དྲན་གླུ་རྔ་རོལ་དང་བཅས་རྔམ་བརྱིད་ལྡན་པ་ཕུལ་ནས་གཞུང་འབེལ་མཛད་སོྒ་གོལ།  

   

བཞུགས་སྒར་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁང་སོགས་ནས་འགོ་ཁྲྱིད་དེ་ར་སའྱི་སེར་སྐྱ་མྱི་དམངས་སོང་ཕ
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ག་ཁ་ཤས་ཀྱི་ར་ཤོད་ཀ་ཅལ་རྱིའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ལས་ཁུངས་བར་བང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་མ་འདོན་བ
ཞྱིན་པར་ཞྱི་བའྱི་གོམ་བགོད་གནང་ཡོད་པ་རེད།  
དེ་ྱིན་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་གནས་ཡུལ་གནས་ཡུལ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང༌།  
རང་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང༌།  
བོད་དོན་རྒྱབ་སོྐྱར་ཚོགས་པ་གནས་ཡུལ་གང་སར་ྋགོང་ས་མཆོག་གྱི་གསུང་འཕྱིན་དང༌།  
བཀའ་སྱིའྱི་གསུང་བཤད་བཅས་སོྒྲག་བང༌།  
དེ་བཞྱིན་ཞྱི་བའྱི་རྔམ་སོན་ཁོྲམ་སོྐར་སོགས་ཡུལ་དུས་དང་མཚམས་པའྱི་གསུམ་བཅུའྱི་དུས་དྲན་ཐེངས་བ
ཞྱི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་པ་སྲུང་བརྱི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ་རེད།  
 

བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་ དེབ་གསར་པ་དབུ་འབེད་གནང་བ། 
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣ ྱིན་གྱི་ས་དོྲའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༡༡།༣༠ 
ཐོག་གངས་སྐྱྱིད་ལས་བེད་གསོལ་ཐབ་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་རང་དབང་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་
དེབ་གསར་པ་དབུ་འབེད་མཛད་སོྒ་གཟབ་རྒྱས་རྒྱས་གནང་ཡོད་པ་རེད།  
མཛད་སོྒར་ཆེས་མཐོའྱི་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་ཆེ་བས་དབུས་ཁྲྱིམས་ཞྱིབ་རྣམ་པ་དང༌།  
བོད་མྱི་དམངས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་རྣམ་པ།  བཀའ་བོན་ཁྲྱི་པའྱི་དབུས་བཀའ་བོན་རྣམ་པ།  
རང་དབང་ཅན་གྱི་འགན་འཛིན་རྣམ་པ།  ལྷན་ཁང་ཁག་གྱི་དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ།  
ར་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང༌།  ས་གནས་འཐུས་ཚོགས། རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང༌། 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབེལ་ཡོད་ལས་བེད།  གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁོྱན་མྱི་གངས་  ༥༠ 
བརྒལ་བ་འཛོམས་ཡོད་པ་རེད།དཔལ་འཕོད་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྙན་གགས་མཆོག་གྱིས་བཀའ་ཤག་སྐ
བས་བཅུ་གྱིས་པས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་གསར་པ་བཟོ་ཕོགས་ཀྱི་ཐོག་མའྱི་དམྱིགས་ཡུལ་དང༌།  
དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་མཁན་ཇེ་མང་ཡོང་ཐབས།དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་རྫུན་བཟོ་ཡོང་བཞྱིན་པ་བཀག་འགོག་ཡོ
ང་ཐབས་སོགས་ཀྱི་དོན་སྙྱིང་སོྐར་ལ་ངོ་སོད་གསུང་བཤད་དང༌།    

དེ་རེས་བཀའ་བོན་ཁྲྱི་པ་དང༌།བོད་མྱི་དམངས་སྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གྱིས་ནས་བོད་མྱིའྱི་དཔྱ་ཁྲལ
་ལག་དེབ་ཐོག་མར་གསར་བཟོའྱི་འབྱུང་རྱིམ་དང༌།  བཅའ་ཁྲྱིམས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུལ།  
ད་ལམ་འཛིན་སོྐྱང་ནས་དུས་བསྟུན་ལེགས་བཅོས་ཀྱིས་གསར་པ་དཔར་བསྐྲུན་འགེམས་སེལ་ཞུ་ཕོགས།  
དེས་གཞུང་གོན་ཐོག་ཕན་འབས་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།  
ཕྱི་དྲྱིལ་ཀམ་པ ྷུར་ཌར་སེ་ཚན་ནས་ལག་དེབ་གསར་པ་ཀམ་པ ྷུར་ཌ་རྒྱའྱི་ནང་གཟྱིགས་ཕོགས་ངོ་སོད་དང༌
།ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱིས་ཚོགས་བཅར་བ་རྣམས་ལ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བང་དཔྱ་ཁྲ
ལ་ལག་དེབ་གསར་པ་ཁུངས་སོ་སོར་ངོ་སོད་ཞུས།མཇུག་ཏུ་དཔལ་འབོར་དྲུང་ཆེས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྱི་གསུ
ང་བཤད་གནང་སེ་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་དང་བངས་དཔྱ་ཁྲལ་ལག་དེབ་གསར་པ་དབུ་འབེད་མཛད་སོྒ་
རྒྱལ་ཁའྱི་ངང་གོལ་ཡོད་པ་རེད།  ། 
 

གངས་ལོངས་འགོ་བའྱི་མགོན་པོ་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་བོད་ཤྱིང་བའྱི་དཔྱྱིད་ཆོས་       
ཀྱི་ཆོས་འབེལ་ཆེན་མོ་བཀྱིན་སྩལ་བ། 
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རྒྱལ་བའྱི་བསན་ལ་དད་གཏོང་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པ་སུད་སྱིར་གནས་སོད་ཚ་བ་བསོད་ནམས་དང་བསན་
འཛིན་ཁྱྱིམ་ཚང༌།ཡང་སུད་སྱི་མཚམས་མ་བུ།བལ་ཡུལ་བཙུན་དགོན་ཐུགས་རེ་ཆོས་གྱིང༌།  
རོ་འབུམ་རྱིན་པོ་ཆེ། གཞུང་ཞབས་བགེས་ཡོལ་བོ་བཟང་དབང་ཕྱུག  
སེར་བེས་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསན་ཚེ་རྱིང་ལགས་བཅས་ནས་སོར་བཅུའྱི་འདབ་མ་སྱི་བོར་བཀོད་དེ་གསོལ
་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་པ་བཞྱིནསྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ 
ཕྱི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༤ 
ྱིན་ནས་དུས་ཡུན་བདུན་ཕག་གྱིས་རྱིང་དཔྱྱིད་ཆོས་ཀྱི་ཆོས་འབེལ་ཆེན་མོ་བཞུགས་སྒར་ར་རམ་ས་ལ
འྱི་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་གསུང་རྭ་ཆེན་མོར་གནང་ཡོད་པ་དང༌།  
ཆོས་འབེལ་དབུ་འཛུགས་ྱིན་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་ཆོས་ཞུ་བ་ཡོངས་ལ་འཚམས
་འདྲྱི་དང་འབེལ་བཀའ་སོླབ་རྒྱ་ཆེ་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།  
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་བཀའ་སྩལ་དོན།  
བབདེ་རྱིང་ནས་བདུན་ཕག་གྱིས་རྱིང་འདྱི་ལོའྱི་དཔྱྱིད་ཆོས་ཀྱི་ཆོས་འབེལ་ནྱི་འཇམ་མངོན་བ་མ་ཚོང་
ཁ་པ་ཆེན་པོའྱི་ལེགས་བཤད་རད་དུ་བྱུང་བ་བང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མོའྱི་བཤད་ལུང་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ངོས་ནས་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཤེས་རྒྱུ་མེད་ཀང་གང་ཡོང་ཇྱི་ཡོང་གྱིས་བཤད་པ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
ཁེྱད་རང་ཆོས་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཐོས་ལོ་དང་ན་ལོ་ཙམ་དང༌།  
དེ་བཞྱིན་ཤེས་བ་གསར་པ་རེ་གྱིས་ལ་རེ་བ།མཁས་འདོད་གགས་འདོད་སོགས་སོྣད་ཀྱི་སོྐྱན་སངས་ཏེ་བ
སམ་པ་ཆོས་དང་འབེལ་ནས་ན་རྒྱ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན།རྣམ་ཀུན་ཕག་ལེན་དུ་ཆོས་ན་བཤད་སྐབས་སྐྱབ
ས་ཡུལ་དམ་པར་སྐྱབས་སུ་འགོ་བའྱི་སོྨན་ལམ་བརྒྱབ་སེ་བོ་ཆོས་སུ་འགོ་བ་དང༌།  ཆོས་ལམ་དུ་འགོ་བ། 
ཆོས་ལ་བར་ཆད་མེད་པའྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཕག་ལེན་རྣམ་པར་དག་པཡོད་པ་ལྟར་ཆོས་འབེལ་རྱིང་ྱི
ན་རེ་ས་དོྲའྱི་ཆོས་ཐུན་གྱི་ཐོག་དཀོན་མཆོག་རེས་དྲན་གྱི་མདོ་དང༌།  ཤེས་རབ་སྙྱིང་པོ། 
མངོན་རོགས་རྒྱན་དང་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མཆོད་བརོད།  
ལམ་རྱིམ་བརྒྱུད་དེབ་ལས་མཆོག་སོྒ་འབེད་བཅས་འདོན་རྒྱུ་དང༌།  
ཕྱི་དོྲའྱི་ཆོས་ཐུན་གྱི་མཇུག་ཏུ་ལམ་རྱིམ་སོྨན་ལམ་འདོན་རྒྱུ་ཡྱིན།  
བརྒྱུད་འདེབས་དང་ལམ་རྱིམ་སོྨན་ལམ་གྱིས་ཀྱི་ར་དབངས་དྭགས་པོ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ཕག་ལེན་བཞྱིན་འདོ
ན་རྒྱུ་ཡྱིན།དྭགས་པོ་གྲྭ་ཚང་གྱི་ར་དབངས་འདྱི་ཐམས་ཅད་མཁེྱན་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་སོྲལ་གཏོད་པ
ར་གསུང་སོྲལ་ཡོད་པས་བྱིན་རླབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད།  
ད་རེས་ཆོས་ཞུ་པའྱི་ཁོངས་རང་ཅག་བོད་མྱི་མང་པོ་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་སོྨས་ཅྱི།  ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དང༌། 
ཆེན་པོ་ཧོར་དང་རྒྱ་མྱི་རྱིགས།  
དེ་བཞྱིན་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གཞྱིས་ལུས་གངས་ཅན་ལོངས་ནས་འབོར་བའྱི་ཚོ་ཁག་གཅྱིག་བཅས་
མྱི་མང་པོ་ཞྱིག་འདུས་ཡོད།  
   

ཁེྱད་རང་ནུབ་ཕོགས་པ་སོགས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མང་ཆེ་བ་དེ་ས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དར་ཁྱབ་
མེད་པའྱི་ཡུལ་གྲུ་ནས་ཡྱིན། 
བར་སྐབས་འཇྱིག་རེན་འདྱིའྱི་ཐོག་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་བརེན་གྱི་འབེལ་བ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་མ་ཟད།  
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ཕན་ཚུན་འབེལ་མཐུད་སབས་བདེ་རུ་ཕྱིན་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་བེད་
མཁན་མང་པོ་གོང་འཕར་ལ་བྱུང་སེ་ད་རེས་ཀང་ས་ཐག་ཧ་ཅང་རྱིང་བ་རྱིང་བ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མ
ང་པོ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་འདྱི་གར་འབོར་ཡོད།  
ངོས་ནས་རྣམ་ཀུན་བརོད་པ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཡོང་མཁན་ཚོ་རང་རང་ཕ་མེས་ཆོས་ལུགས
་ལ་གོམས་འདྲྱིས་ཆེ་བ་ཡོད་པར་བརེན་གཙོ་བོ་ཕ་མེས་ཆོས་ལུགས་མས་ལེན་བས་ན་འཚམས་ཤྱིང་བར
ན་པ་ཡོད། 
ཡང་རྱིགས་ཁ་ཤས་རང་རང་ཁམས་དང་མོས་པར་གཞྱིགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལ་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་བའྱི
་དད་པ་དང༌། 
རྱིགས་ཁ་ཤས་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ནང་དཔྱད་པའྱི་རྱིག་གཞུང་དམྱིགས་བསལ་ཞྱིག་ཡོད་པར་མཐོང་ནས་
དགའ་མོས་བེད་མཁན་ཡོད་པ་ཚོའྱི་གནས་ཚུལ་དམྱིགས་བསལ་རེད།  

   ཡང་ཆོས་ཞུ་བའྱི་ཁོངས་ཆེན་པོ་ཧོར་གྱི་ཡུལ་དང༌།  
ཨུ་རུ་སུའྱི་མཇའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའྱི་སོག་རྱིགས་མང་པོ་ཡོད།  
སོག་རྱིགས་མང་ཆེ་བས་བོད་སྐད་ཡྱིག་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་འཆད་ན་བེད་ཀྱི་ཡོད།  
ཕལ་སྐད་ནང་གོ་བར་འཕོད་མྱིན་གྱིས་དཀའ་ངལ་ཕན་བུ་ཡོད་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ནྱི་ཕ་མེས་ཀྱི་
རྱིག་གཞུང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་པར་བརེན་ཁེྱད་རང་ཚོར་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་མེད།  
སྐད་བར་མྱི་འཕོད་མཁན་ཚོར་སྐད་ཤེས་མཁན་ཚོས་རོགས་རམ་བས་ཏེ་གོ་བར་འཕོད་པ་བེད་དགོས།  

   

འདྱིར་ཆོས་འཕེལ་བཟོད་པ་ལགས་ཀྱིས་གཙོ་བོར་བས་པའྱི་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་ག
ང་འཚམས་ཡོད། ཆོས་འཕེལ་བཟོད་པར་མཚོན་ན་ང་ཚོ་བོད་མྱིའྱི་གོགས་པོ་བོ་ཐུབ་ཡྱིན།  
ལ་དྭགས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་ཧྱི་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ནྱི་ཕ་མེས་ཀྱི་ཆོ
ས་དང་རྱིག་གཞུང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད།  
ང་རང་སེྒར་ལ་མཚོན་ན་དེ་ས་ཆོས་འབེལ་མང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་ས་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་ཁུ་ནུ་བ་མ་བསན་འ
ཛིན་རྒྱལ་མཚན་རྱིན་པོ་ཆེ་དང༌།  
ཁ་ནུ་བ་མ་རྱིག་འཛིན་བསན་པ་རྣམ་པ་གྱིས་ཀ་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་དུ་བོན་པའྱི་སེྐྱས་བུ་དམ་
པ་ཡྱིན། 
བར་སྐབས་ངོས་ནས་ཆོས་འབེལ་ཞུ་ཡུལ་བང་རེ་ཆོས་རེ་རྱི་རོང་རྱིན་པོ་ཆེ་ཡང་ལ་དྭགས་པ་ཡྱིན།  
ཁོང་རྣམ་པ་ནྱི་ངོས་ལ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་བཀྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན།  
བོད་ཀྱི་ར་དོན་ནས་བཤད་ན་ལ་དྭགས་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་གོང་གསལ་ཡུལ་གྲུ་མྱི་དམངས་ནས་བོད་
ཀྱི་བདེན་པ་བདེན་ཐོག་འཁོྱལ་ཐབས་སུ་ཞྱི་བའྱི་གོམས་བགོད་ལས་འགུལ་གྱིས་མཚོན་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་
གྱི་འབད་བརོན་དང་རྒྱབ་སོྐྱར་བེད་བཞྱིན་ཡོད།  
ལྷག་པར་བོད་ཀྱི་རྱིས་མེད་ཆོས་སེ་ཁག་ཏུ་སོླན་གེར་སྐྱ་ཟད་སོ་ལ་ཐུག་པ་ལྟ་བུའྱི་ག་ཕ་བའྱི་སྐབས་སུ་
ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ཁག་ནས་སོླབ་གེར་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་རྣམས་ནྱི་བསན་པའྱི་རྐང་འཛིན་ལྟ་
བུར་གནས་ཡོད་པས་བསན་པ་ཡང་བཀྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན།  
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ཡང་ཆོས་ཞུ་བའྱི་ཁོང་རང་དབང་བལ་ཏེ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོའྱི་འོག་གནས་པའྱི་གཞྱིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་གང་
འཚམས་ཡོད། 
ཁེྱད་རང་ཚོ་བོད་གངས་ཅན་ནང་རང་དབང་མེད་པར་བརེན་ཆོས་འཆད་ན་བེད་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཧ་ཅ
ང་ཞན་པོ་ཡྱིན། 
གལ་སྲྱིད་ཆོས་འཆད་ན་གྱི་གོ་སྐབས་ཕན་བུ་ཡོང་བའྱི་སྐབས་སུའང་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཀྱི་ཆོས་ཤྱི
ག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐབས་བེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།  བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ནྱི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཁབ་དང༌།  
གུང་ཁྲན་རྱིང་ལུགས་ལ་གཅེས་པའྱི་ཆོས་དང༌།  ཆོས་བེད་མཁན་ཡང་དེ་ལྟར་ཡོང་བ་བེད་དགོས་པ་རེད།  
རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་ཏང་གྱིས་ཆོས་དུག་ལ་བརྱིས་ཏེ་ཕན་ཐོགས་མེད་པར་ངོས་འཛིན་བེད་ཀྱི་ཡོད།  
འདས་ཟྱིན་པའྱི་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་བརྒལ་བའྱི་དུས་ཡུན་ནང་ཆོས་བེད་མྱི་སྣ་གསོད་དགོས་པ་རྣམས་བསད་པ་
དང༌། 
བཙོན་འཇུག་བེད་དགོས་པ་བཙོན་འཇུག་བས་པ་སོགས་དཀའ་སྡུག་མྱི་བཟད་པའྱི་སྡུག་བསལ་ནང་གན
ས་དགོས་པར་གྱུར་ཡོད། 
མ་གཞྱི་རང་ཅག་བོད་འབངས་ཁོྲད་ཆོས་ཀྱི་ནང་དོན་ཡག་པོ་ཤེས་མཁན་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན་ཡང་ཚང་མར་ད
ད་པ་ནྱི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་ཆེན་པོ་ཡོད།  
སྐབས་རེ་ཕ་རོལ་པོས་ཆོས་དུག་རེད་ཅེས་ངོ་རོྒལ་བེད་སྐབས་བོད་མྱིའྱི་སེམས་ནང་དེ་བས་ཆོས་ལ་དད་པ
་ཆེ་རུ་འགོ་བ་ཡོང་གྱི་ཡོད།  
གཞྱིས་ལུས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ཆོས་ལ་དད་པ་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀང་ཆོས་བེད་ཀྱི་རང་དབང་མེད།  
ད་རེས་ཆོས་ཞུར་བོད་ནས་ཚོ་ཁག་ཅྱིག་འབོར་ཡོད།  
གསར་འབོར་པ་ངོས་དང་ངོ་འཕད་སྐབས་ཏཱ་ལའྱི་བ་ལོག་སོད་པར་ངན་འབེལ་བས་པའྱི་ེས་འཛུགས་
ཀྱིས་སྐབས་རེ་ེན་ཁ་ཆེན་པོ་འཕད་ཀྱི་ཡོད།  
ེན་ཁར་མ་ལོྟས་པར་དད་འདུན་གཡོ་བ་མེད་པའྱི་སོྒ་ནས་མང་པོ་ཞྱིག་འདུས་ཡོད།  
རོ་དོན་རང་རེར་ྱིན་ཤས་རྱིང་ཆོས་འཆད་ན་གྱི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་ནྱི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་ཡྱིན།  
འཆད་པར་འགྱུར་པའྱི་བང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མོའྱི་ཕག་དཔེ་བོད་ཡྱིག་ནང་ཡོད་པ་སོྨས་ཅྱི།  
དབྱིན་ཡྱིག་ནང་བསྒྱུར་ཟྱིན་ཡོད།  
རྒྱ་ཡྱིག་ནང་བོད་ལ་དུས་འགྱུར་མ་བྱུང་གོང་བསྒྱུར་ནས་བར་སྐབས་རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་དང༌།  
ཐེ་ཝན། 
སྱིངྒ་པུར་སོགས་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་ཁོྲད་མང་པོས་འཆད་ན་བེད་མུས་ཡྱིན་བབཞེས་བཀའ་སྩལ་
གནང་བ་དང༌།  
   

ཡང་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ནས་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་དར་རྒྱས་བྱུང་བའྱི་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་
འགེལ་དུ་གྱུར་པའྱི་རད་བྱུང་ལེགས་བཤད་སྱི་དང༌།བེ་བག་བང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཁྲྱིད་རྒྱུན་དང༌།  
བར་སྐབས་ག་ཕར་གྱུར་བའྱི་ཁྲྱིད་རྒྱུན་ཁག་མས་པ་སླར་གསོ་དང༌།  
མྱི་མས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའྱི་རད་བྱུང་ཐུགས་བསེྐྱད་སོྐར་བཀའ་སོླབ་རྒྱ་ཆེ་ཞྱིག་ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།  
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ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་བཀའ་སྩལ་དོན་བབབོད་གངས་ཅན་ལོངས་སུ་དགེ་ལྡན་པའྱི་ཁོྲད་ལ
མ་རྱིམ་གྱི་ཁྲྱིད་རྒྱུན་མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ནང་གཙོ་བོ་ནྱི་ལམ་རྱིམ་ཁྲྱིད་ཆེན་བརྒྱད་ཡོད།  
འཇམ་མགོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའྱི་ལམ་རྱིམ་ཆེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ་དང༌།  
དེའྱི་ཐོག་ཐམས་ཅད་མཁེྱན་པ་ྋརྒྱལ་མཆོག་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་ལམ་རྱིམ་གསེར་ཞུན་མ་མ་མཛད་
ཡོད། དེའྱི་འབེལ་བའྱི་ཚུལ་དུ་པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ནས་ལམ་རྱིམ་མྱུར་ལམ་མཛད་ཡོད།  
ལམ་རྱིམ་གསར་ཞུན་མའྱི་འགེལ་བའྱི་ཚུལ་དུ་ྋགོང་ས་ལྔ་བ་ཆེན་པོས་ལམ་རྱིམ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་
མཛད་ཡོད། 
དུས་ཕྱིས་དྭགས་པོ་ངག་དབང་གགས་པས་ྋགོང་ས་ལྔ་བ་ཆེན་པོའྱི་ལམ་རྱིམ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་བ
སྡུས་སུ་བཏང་སེ་ལམ་རྱིམ་ལེགས་གསུང་ྱིང་ཁུ་མཛད་ཡོད།  
དེར་ལོྷད་བརྒྱུད་ལམ་རྱིམ་ཞེས་གསུང་རྒྱུན་ཡོད།  དེ་དག་ནྱི་ལམ་རྱིམ་ཁྲྱིད་ཆེན་བརྒྱད་དུ་གགས་པ་དང༌།  
ད་ལྟ་ཁྲྱིད་རྒྱུན་མ་མས་པར་གནས་ཡོད།  
དེའྱི་ཐོག་ཕྱིས་སུ་རེ་ཕ་བོང་ཁས་ལམ་རྱིམ་རྣམ་གོལ་བཅངས་མཛད་ཡོད།  
ཁོང་ནྱི་ལམ་རྱིམ་དང་བོ་སོང་གྱི་བསན་པའྱི་བདག་པོ་ཡྱིན།  
ལྷག་པར་རེ་ཕ་བོང་ཁ་བའྱི་གསུང་ནང་བཤེས་གེན་བསེན་ཚུལ་གྱི་བོ་སོང་ཧ་ཅང་རྒྱས་ལ་ལེགས་པོ་ཞྱི
ག་བསྒྲྱིག་ཡོད་པ་ནང་བཞྱིན་གསུང་གཞན་ནང་ཕལ་ཆེར་ཉུང་ཉུང་ཡྱིན།  

དེའྱི་ཐོག་ྋགོང་ས་བཀྱིན་ཟླ་མེད་སྐུ་གོང་མའྱི་བཤེས་གེན་དུ་བསེན་མོང་བ་ཞྭ་དམར་དགེ་འདུན་བས
ན་འཛིན་གྱི་ལམ་རྱིམ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡོད།  
དེའྱི་ཁྲྱིད་རྒྱུན་ཡོད་འདུག་པ་ཡག་པོ་ཞྱིག་གསོ་ཐུབ་ན་ལམ་རྱིམ་ཁྲྱིད་རྒྱུན་བཅུ་བཞུགས་ཡོད།  
གཞན་ཡང་ལམ་རྱིམ་གྱི་ཁྲྱིད་རྒྱུན་ཁ་ཤས་ཡོད་སྲྱིད་ཀང་གཙོ་ཆེ་བ་གོང་གསལ་ཁག་ཡྱིན།  
ལམ་རྱིམ་གྱི་གཙོ་བོ་དང༌། 
རྒྱལ་བོ་ལྟ་བུ་ནྱི་འཇམ་མགོན་བ་མ་ཙོག་ཁ་པ་ཆེན་པོས་མཛད་པའྱི་བང་ཆུབ་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མོ་ཡྱིན།  
ངོས་ནས་དེ་ས་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མོའྱི་ཆོས་འབེལ་དང་གྱིས་གཅྱིག་གྱི་སྐབས་ཕལ་ཆེར་ཡྱིན།  
ལམ་རྱིམ་བ་བརྒྱུད་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ལ་ལེགས་སྒྲྱིག་ཅྱིག་བས་ཡོད།  
ཁ་སོྐང་ཞུས་པའྱི་བརྒྱུད་འདེབས་དེའྱི་རྒྱབ་རེན་ནྱི་བོད་དུ་སར་དགའ་ལྡན་ཁྲྱི་ཟུར་གཙང་པ་ལྷུན་གྲུབ་བ
རོན་འགྲུས་སེར་བེས་མཁན་པོ་ཁྲྱི་པ་གནང་སྐབས་རྱི་རུ་དགོན་པར་དཔྱྱིད་ཆོས་ལ་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མོའྱི་བ
ཀའ་ཁྲྱིད་གནང་པའྱི་སྐབས་སུ་བརྒྱུད་འདེབས་ཟྱིན་བྱིས་ཤྱིག་མཛད་ཡོད་པ་དེ་ངོས་ཀྱི་དཔེ་ཆའྱི་ཁོྲད་སེླ
བས་ཡོད་པ་ནས་ཁ་སོྐང་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
བརྒྱུད་འདེབས་ཟྱིན་བྱིས་ནས་ཁ་སོྐང་མ་ཞུས་གོང་ངོས་ནས་ྋསྐྱབས་རེ་ཁྲྱི་བང་རྱིན་པོ་ཆེར་ཟྱིན་བྱིས་ས
ན་བསར་ཞུས་ཏེ་ཚད་ལྡན་ཡྱིན་མྱིན་དོགས་གཅོད་ཞུ་སྐབས་ྋསྐྱབས་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ནས་ཏན་ཏན་ཚད་ལྡ
ན་ཡྱིན་དགོས་པ་རེད། བརྒྱུད་འདེབས་ནང་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ་ནས་རེ་བཙུན་ཤེས་རབ་སེངེྒ་དང༌།  
དེ་ནས་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ། དེ་ནས་མཁས་གྲུབ་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།  
དེ་ནས་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་བས་ཏེ་ཏག་ཏག་མཐུད་ཡོད།  
ཚད་ལྡན་ཡྱིན་ལ་འགྱིགས་འདུག་ཅེས་བཀའ་གནང་མོང་ཡོད།  
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གང་ལྟར་གཙང་པ་ཁྲྱི་ཟུར་བརོན་འགྲུས་ནྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་མཁས་པ་ཞྱིག་དང༌།  
ཚད་ཐུབ་ཀྱི་བ་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་པར་བརེན་ཁོང་གྱིས་ཕོགས་སྒྲྱིག་གནང་པའྱི་ཟྱིན་བྱིས་ནྱི་ཚད་ཐུབ་ཅྱིག་ཏན
་ཏན་ཡྱིན། དེ་རེས་ཕ་བོང་ཁ་བའྱི་གསན་ཡྱིག་འཁོད་མེད།  
གང་ལྟར་ད་ལྟ་རང་རེས་འདོན་བཞྱིན་པའྱི་བརྒྱུད་འདེབས་གསོལ་འདེབས་འདྱི་གཙང་པ་ལྷུན་གྲུབ་བརོ
ན་འགྲུས་ཀྱིས་ཟྱིན་བྱིས་མཛད་པའྱི་ཕག་དཔེར་གཞྱི་བཅོལ་ཡོད།  
བརྒྱུད་འདེབས་ནང་ྋརྒྱ་མཆོག་སྐུ་འཕེང་རྱིམ་པའྱི་ནང་ནས་མཛད་འཕྱིན་རླབས་པོ་ཆེ་ལྡན་པའྱི་ྋརྒྱལ
་དབང་སྐུ་འཕེང་གཙོ་བོ་རྣམས་ཡོད།  
དེ་དག་གྱི་རྒྱུན་ྋགོང་ས་སྐུ་འཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་ལེགས་པར་མཐུད་ཡོད་པར་མ་ཟད།  
སྐུ་གོང་མས་ནོར་བུ་གྱིང་ཁར་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མོའྱི་བཀའ་ཁྲྱིད་ཆ་ཚང་བ་ཞྱིག་གནང་ཡོད།  
སྐུ་མདུན་སྐུ་གོང་མ་མཛད་བེལ་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་བརེན་ནས་ཞག་བཅུའྱི་ནང་གྲུབ་པ་གནང་སེ་ལམ་རྱིམ་
གྱི་སོད་པ་སྱི་བཤད་སྐབས་བཀའ་ཁྲྱིད་རྒྱས་ཙམ་གནང་ཡོད་པ་དང༌།  
ཞྱི་ལྷག་མན་ནས་བཤད་པ་གཙོ་བོར་གནང་སེ་ཕེབས་ཡོད།  
སྐུ་གོང་མ་མཛད་བེལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་བརེན་ཆོས་འབེལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་གནང་བ་ཕལ་ཆེར་དེ་
ཙམ་ཡྱིན། ནོར་བུ་གྱིང་ཁར་ལམ་རྱིམ་བཀའ་ཁྲྱིད་གནང་སྐབས་གྱིང་རྱིན་པོ་ཆེས་གསན་ཡོད་ལ།  
རེ་ཕ་བོང་ཁ་རྱིན་པོ་ཆེས་གསན་གནང་བ་གསན་ཡྱིག་ནང་འཁོད་འདུག  
རོ་དོན་ྋགོང་ས་སྐུ་འཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་ནྱི་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་ལོངས་ལ་ཆོས་སྲྱིད་གང་ཐད་
ནས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའྱི་བཀྱིན་ཆེན་པོ་ཡྱིན།  
ཁོང་ནྱི་ཕྱི་ནང་དུས་ཚོད་འཕོ་འགྱུར་ཆ་ཚང་བ་མཁེྱན་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་དང༌།  
དེར་གཞྱིགས་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཏྱིང་ཟབ་བཞེས་ཐུབ་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན།  
ལོ་རྒྱུས་ལ་གཞྱིགས་ན་ྋརྒྱལ་མཆོག་བདུན་པ་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ནྱི་བ་མ་འདུལ་འཛིན་བང་ཆུབ་སེམ
ས་དཔའ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕེང་རྱིམ་པའྱི་བཞུགས་ཁྲྱིའྱི་སྒང་བཞུ
གས་ཏེ་འགན་འཁུར་ཆ་ཚང་བ་བཞེས་ཐུབ་མེད་པ་ཕལ་ཆེར་གསལ་པོ་ཡོད།  
མ་གཞྱི་ཕྱིའྱི་རེན་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད།  
ྋགོང་ས་ལྔ་བ་ཆེན་པོའྱི་སྐབས་བོད་བསན་སྲྱིད་སྱིའྱི་ཕན་བདེའྱི་རེན་འབེལ་གྱི་སོྒ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་སྒྲྱི
ག་ནས་བོད་གོང་བུ་ཆྱིག་སྒྲྱིལ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་མཛད་རེས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་འཇོག་པར་གནང་ཡོ
ད།འོན་ཀང་ྋརྒྱལ་མཆོག་ཚངས་དབངས་རྒྱ་མཚོ་བོན་པའྱི་སྐབས་བོད་འབངས་ནས་རེན་འབེལ་མང་པོ
་འཕྱུག་ནས་དུས་ད་ལྟ་དཀའ་ངལ་འདྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་ནང་ལྷུང་ཡོད།  
སར་ཆོས་རྒྱལ་བཀྱིན་ཅན་ཚོའྱི་སྐབས་སུའང་བོད་འབངས་ནས་རེན་འབེལ་འཕྱུག་སེ་དེའྱི་རེས་སུ་བཀྱིས་
མྱི་ཤྱིས་པའྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ཡོད།  
རེན་འབེལ་གཅྱིག་འཕྱུག་ཚར་ན་ལམ་སེང་གསོ་མྱི་ཐུབ་པར་དཀའ་ངལ་མུ་མཐུད་འཕད་ཀྱི་ཡོད།  
ྋརྒྱལ་མཆོག་སྐུ་འཕེང་བཅུ་གསུམ་པ་བར་སྐུ་འཕེང་ན་རྱིམ་སྐུ་ཚེ་རྱིང་པོ་མ་བཞུགས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས
་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། 
སྐུ་མདུན་སྐུ་གོང་མས་ྋརྒྱལ་དབང་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་འཕྱིན་འཕོ་མཐུད་དེ་བོད་གངས་ཅན་ལོང
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ས་ཀྱི་བསན་སྲྱིད་སེྐྱ་འགོ་བཅས་པ་གང་ཅྱིར་སོྒ་གང་ས་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོ་བཞེས་ཏེ་དུས་སྐབས་དང
་མཐུན་པའྱི་རང་གཞྱི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞྱིག་གྱི་ཐུགས་བསེྐྱད་ཡོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་པོ་ཡྱིན།  
འོན་ཀང་དེ་འགལ་རེན་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱིས་འཕོ་སོྐྱང་ཡག་པོ་ཐུབ་པར་མཐར་ད་ལྟའྱི་གནས
་སངས་ཐབས་སྡུག་འདྱི་འདྲའྱི་དཀའ་ངལ་ནང་ལྷུང་ཡོད་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕེང་ན་རྱིམ་དེ་དག་གྱི་མཛ
ད་པ་འཕྱིན་ལས་མཇུག་སོྐྱང་བས་ཏེ་རེན་འབེལ་གསོ་བའྱི་ལས་འགན་དེ་ངོས་ལ་བབ་ཡོད།  
ངོས་ནས་བསམ་རྒྱུ་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་དང༌།  
དྲན་རྒྱུ་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་རེན་དང་འགོ་བར་ཐད་ཀའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་བྱུང་ན་བསམ་ན
ས་མ་མཐའྱི་སོྨན་ལམ་ཚུལ་དུ་གང་ཡོང་ཅྱི་ཡོང་གྱིས་འབད་བརོན་བེད་ཀྱི་ཡོད།  
འོན་ཀང་རང་ཡུལ་ཤོར་ནས་མྱིའྱི་ལུང་པའྱི་ནང་བཙན་བོལ་དུ་གནས་ཏེ་མྱི་ལོ་  ༤༦ 
ལྷག་ཙམ་འདས་ཟྱིན་པ་རེད། 
ཁེྱད་རང་ཚོ་བོད་འབངས་མཆོག་དམན་ཚང་མས་ངོས་ལ་རེ་བ་དང་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་དད་འདུན་གཡོ་བ་མེད
་པས་མྱིག་འབུར་བལྟས་ཏེ་གནས་ཡོད་ཀང༌།  
ད་ལྟའྱི་གནས་བབ་ལ་ཐད་ཀའྱི་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་ཡོང་རྒྱུ་ཁག་པོ་ཡོད།  
ཡྱིན་ཡང་ལས་འབས་བསླུ་བ་མེད་པ་དང༌།  
བདེན་པར་ནུས་པ་ཞྱིག་ཡོད་པར་བརེན་བདེན་མཐའ་གང་མྱུར་གསལ་ངེས་ཡྱིན་པར་ངོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་
བརན་པོ་ཡོད། ངོས་ནས་ཀང་གཟབ་ནན་བེད་ཀྱི་ཡོད་ལ།  
ཁེྱད་རང་ཚོས་ཀང་གཟབ་ནན་བས་ཏེ་གང་ལྟར་ཕྱི་ནང་གྱི་རེན་འབེལ་ལ་འཕྱུག་པ་ཞྱིག་གྱི་བསམ་བོ་ངེ
ས་པར་གཏོང་དགོས། 
རེ་བདག་ྱིད་ཆེན་པོས་བོ་ཕོགས་རེ་བའྱི་ཕ སཡོགས་སུ་མ་ལྷུང་བ་ཞེས་གསུང་བ་ཇྱི་བཞྱིན་སྱི་ར་སྒལ་རལ
་དུ་མ་གྱུར་བ་ཞྱིག་ཚང་མས་སེམས་བསེྐྱད་དེ་འབད་བརོན་བེད་དགོས་པ་རེད།  ཤེས་སོང་ངམ། 
ངོས་ནས་ལས་རྱིམ་ཆེན་མོའྱི་ཁྲྱིད་རྒྱུན་ནྱི་ཡོངས་འཛིན་གྱིང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དྲུང་ནས་ཞུས་པ་དང༌།  
རྣམ་ཀུན་ཁྱབ་སེལ་གྱི་སྐབས་སུའང་ཡོངས་འཛིན་རྱིན་པོ་ཆེ་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་ཁྲྱིད་རྒྱུན་གཙོ་བོར་འཛིན་
གྱི་ཡོད། 
འདྱིའྱི་ཁྲྱིད་རྒྱུན་ནྱི་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕེང་རྱིམ་པའྱི་ནང་གྱི་མཛད་འཕྱིན་རླབས་པོ་ཆེ་ལྡན་པའྱི་ྋརྒྱལ་
དབང་རྱིམ་པ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པས་ཡྱིན།  
ངོས་རང་ྋརྒྱལ་དབང་གྱི་སྐུ་འཕེང་འཛིན་མཁན་ཞྱིག་གྱིས་ངེས་པར་འགན་ཁུར་ཞྱིག་བངས་ཏེ་ྋརྒྱལ་
དབང་བཀའ་དྲྱིན་ཅན་དེ་དག་གྱི་བཀྱིན་རེས་སུ་དྲན་པའྱི་སོྒ་ནས་ཞེན་གོག་ཅྱིག་མ་བས་མཐུ་མེད་ཡྱིན།  
རྣམ་ཀུན་ཁྲྱིད་  
རྒྱུན་མང་པོ་ཡོད་པ་ནས་ྋརྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕེང་རྱིམ་པ་དང་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེ་དག་གཙོ་བོར་བཟུང་
གྱི་ཡོད། 
ལམ་རྱིམ་མཆན་བཞྱིའྱི་ཁྲྱིད་རྒྱུན་ྋསྐྱབས་རེ་ཁྲྱི་ཤྱིང་རྱིན་པོ་ཆེ་ནས་ཐོབ་ཡོད་ལ་ཁྲྱིད་རྒྱུན་འབུལ་སྐབས་
ཡང་ྋསྐྱབས་རེ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཁྲྱིད་རྒྱུན་གཙོ་བོ་བས་ཏེ་འབུལ་གྱི་ཡོད།  
ལམ་རྱིམ་བསྡུས་དོན་གྱི་ཁྲྱིད་རྒྱུན་སག་བག་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དྲུང་ནས་ཞུས་པ་དང༌།  
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ལམ་རྱིམ་གསེར་ཞུན་མ་དང་ལོྷ་བརྒྱུད་ལམ་རྱིམ་ཁུ་ནུ་བ་མ་རྱིག་འཛིན་བསན་པའྱི་དྲུང་ནས་ཞུས་པ་ཡྱི
ན། 
ལམ་རྱིམ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་དང་མྱུར་ལམ་གྱིས་ཀྱི་ཁྲྱིད་ཡོངས་འཛིན་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དྲུང་ནས་ཐོབ་
ཡོད། 
རྣམ་གོལ་ལག་བཅངས་ྋསྐྱབས་རེ་ཁྲྱི་ཤྱིང་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་དྲུང་ནས་ཐོབ་ཡད་པ་བཅས་ཁྲྱིད་རྒྱུན་གྱི་བྱིན་རླ
བས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་བབཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏེ་ཆོས་ཞུ་པ་གཙོ་བོ་དཔལ་ྋརྒྱལ་བ་ཀར་པ་རྱིན་པོ་
ཆེ་དང༌། 
ཀར་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་ྱིན་གྱིས་བཅར་ནས་ལྷཔ་ཕོགས་མཛད་འཆར་ལ་བརེན་ནས་ཕེབས་ཐོན་
གནང༌། དགའ་ཤར་མཁན་ཟུར་བ་ཏྱི་རྱིན་པོ་ཆེ།  སེར་ཀོང་རོ་རེ་འཆང་མཆོག་སྤྲུལ་རྱིན་པོ་ཆེ།  
ཁལ་ཁ་རེ་བཙུན་རྱིན་པོ་ཆེ། རྣམ་གྲྭ་མཁན་ཟུར་བ་དོར་རྱིན་པོ་ཆེ།  སེར་སྨད་ལྷ་བཙུན་རྱིན་པོ་ཆེ།  
སེར་སྨད་འོད་ཟེར་རྱིན་པོ་ཆེ།  སེར་སྨད་བག་རྱི་རྱིན་པོ་ཆེ། ས་རྱི་རྱིན་པོ་ཆེ། ཀེའུ་ཚང་རྱིན་པོ་ཆེ། 
རོ་འབུམ་རྱིན་པོ་ཆེ། ཁམས་སྤྲུལ་འཇམ་དབངས་དོན་གྲུབ་རྱིན་པོ་ཆེ།  རྭ་སོད་སོྐྱང་བ་རྱིན་པོ་ཆེ། 
འོད་གསལ་རོ་རེ་རྱིན་པོ་ཆེ། ཏེ་ལོ་རྱིན་པོ་ཆེ་སོགས་བ་སྤྲུལ་དང༌།  གདན་ས་ཁག་དང༌། 
རྒྱུད་གྲྭ་རྣམ་གྱིས། རྱིས་མེད་དགོན་སེ་ཁག་ནས་བཅར་བའྱི་མཁན་ལས་ཟུར།  རྣམ་གྲྭ་མཁན་སོླབ། 
སོག་པོའྱི་མཁན་པོ་བ་མ་གཞོན་པ་སོགས་ཧོར་གྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའྱི་མཁན་ལས་ཟུར་སོགས་བ་
སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་དང༌། རེ་གཅྱིག་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བའྱི་བ་བཏང་པ།  
གསང་སགས་རྱིག་པ་འཛིན་པབཅས་བརྒྱ་ཕག་གསུམ་བརྒལ་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་ཆོས་ཞུ་པ་དགེ་བཙུན
་གངས་ ༤༩༠༠ བརྒལ་བ་དང༌། གྱིང་ཆེན་ཨ་མའྱི་རྱི་ཀ་དང༌།  ཡོ་རོབ་གྱིང༌། 
ཨེ་ཤ་ཡ་དཀྱིལ་ཤར་ཡུལ་གྲུ་སོགས་འཛམ་གྱིང་ཡུལ་གྲུ་གངས་  ༥༧ ནས་ཆོས་ཞུ་པ་གངས་ ༢༡༠༠ 
ལྷག་ཙམ། བཞུགས་སྒར་དང་དེ་མྱིན་ཕོགས་མཐའ་ཁག་ནས་འབོར་བའྱི་རང་རྱིགས་དང༌།  
ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་རྒྱུད་ས་ཁུལ་ཁག་ནས་འབོར་བའྱི་མྱི་གངས་  ༣༠༠༠ བརྒལ་བ། 
བོད་གངས་ཅན་ཆོལ་གསུམ་ཁོྱན་ནས་འབོར་བ་མྱི་གངས་  ༡༠༠༠ ེ་བ་བཅས་ཁོྱན་ཆོས་ཞུ་བ་མྱི་གངས་  
༡༠༠༠༠ བརྒལ་བར་ས་དོྲའྱི་ཆུ་ཚོད་  ༩ ནས་ཕྱི་དོྲའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༤ 
བར་ཆོས་ཐུན་གྱིས་རེ་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མོའྱི་བཤད་ཁྲྱིད་ཟབ་རྒྱས་སྩལ་ཞྱིང༌།  
དེ་ཡང་ས་དོྲའྱི་ཆོས་ཐུན་ཐོག་ཆོས་སོད་ཞལ་འདོན་གྲུབ་རེས་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མོའྱི་ཆོས་འབེལ་གཞུང་བཤ
ད་ར་བའྱི་ས་བཅད་བཞྱིར་དབེ་ནས་ཐོག་བདག་ཅག་གྱི་སོན་པའྱི་བཀའ་མདོ་རྒྱུད་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་པ
ཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་སོགས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་མཁས་པའྱི་བཞེད་གཞུང་དང༌།  
བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་རྱིས་སུ་མ་མཆྱིས་པའྱི་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་སེྐྱས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་
ནས་ཚིགས་བཅད་ཤོ་ལོ་ཀ་རེ་ལུང་འདེྲན་གནང་སེ་དེས་བསན་པའྱི་གདམས་པ་སྱི་དང༌།  
ཁྱད་པར་མདོ་སགས་ཟུང་འབེལ་གྱིསངས་རྒྱས་བསན་པ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་གཞྱི་ལམ་འབས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞ
ག་སོྐར་ྱིང་ཁུ་འཕྱུང་བ་ལྟ་བུའྱི་ཞབ་ཁྲྱིད་གནད་སྨྱིན་རེ་དང༌།  
དེ་རེས་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མོའྱི་གཞུང་བཤད་སྐབས་ཐོག་མ་ས་བཅད་ཀྱི་དབུ་ནས་བརམས་ཏེ་བསྐྱར་བཤད་
གནད་སྨྱིན་རེ་སར་ཆགས་སུ་བཀྱིན་སྩལ་ནས་ྱིན་རེའྱི་གཞུང་བཤད་མུ་མཐུད་བཀྱིན་སྩལ།  ཕྱི་ཟླ་ ༣ 
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ཚེས་ ༣ 
ྱིན་གྱི་ས་དོྲའྱི་ཆོས་ཐུན་སེྐྱས་བུ་ཆེན་པོའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པའྱི་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཇུག་སོྒ་སེམས་བསེྐྱན་བསན་
པའྱི་གཞུང་བཤད་སྐབས་སོྨན་སེམས་དམ་བཅའ་ཅན་གྱི་སེམས་བསེྐྱད་དང༌།  ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༨ 
ཆོས་འབེལ་ྱིན་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ས་དོྲའྱི་ཆོས་ཐུན་ཐོག་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མོའྱི་ལམ་སྱིའྱི་དོན་བསྡུ་པའྱི་ལམ་
གྱི་རྱིམ་པའྱི་གཞུང་བཤད་གོང་སོླབ་དཔོན་ཙན་དྲ་གོ་མྱིས་མཛད་པའྱི་སོམ་པ་ྱི་ཤུའྱི་བཤད་ཁྲྱིད་དང་འ
བེལ་བང་སའྱི་ཚུལ་ཁྲྱིམས་ལེའུ་ནས་བསན་པའྱི་བང་སོམ་འབོག་ཆོག  
ལྷག་པར་སེྐྱས་བུ་ཆེན་པོའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པའྱི་གཞུང་བཤད་སྱི་དང༌།  
ཞྱི་ལྷག་གྱིས་ཀྱི་བཤད་ཁྲྱིད་སྐབས་གཞུང་དོན་ཁག་ལ་རྱིག་པ་མཐའ་ཡས་པའྱི་མཐའ་དཔོྱད་དང་འབེ
ལ་མགོན་པོ་ཐུགས་རེའྱི་གཏར་ཆེན་གང་ྱིད་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་སེྙད་ཀྱི་དངོས་པོའྱི་གནས་ལུགས་མཐའ་དག་ལ་ལོ
ག་ཏུ་མ་གྱུར་པའྱི་རྣམ་མཁེྱན་ཆོས་ཀོང་གྱི་རང་མདངས་ྱི་ལྟར་གསལ་བའྱི་སོྒ་ནས་ལྟ་བའྱི་དཀའ་གནད
་ཁག་ལ་མོང་ཁྲྱིད་ཀྱི་དམྱིགས་བཀར་ཟབ་ཁྲྱིད་རྒྱས་པར་སྩལ་བར་ཆོས་ཞུ་པ་སྱི་དང༌།  
ལྷག་པར་གདན་ས་ཁག་ཏུ་གཞུང་ཆེན་ལ་སོླབ་གེར་གནང་བཞྱིན་པའྱི་བཤད་གྲྭ་པ་དང༌།  
མདོ་སགས་གཞུང་ལུགས་ལ་མཁས་པའྱི་སོབས་པ་ལྡན་པའྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་བཅས་པར་གཞུང་དོ
ན་དཀའ་གནད་སེལ་བར་མྱིག་ཕེ་བ་ལྟར་གྱི་བྱིན་རླབས་བ་མེད་ཐོབ་པ་མགྱིན་དབངས་གཅྱིག་གྱིས་བསོ
ད་བཞྱིན་ལགས།  
   

གཞན་ཡང་གསོལ་ཇའྱི་བར་སེང་དུ་རྣལ་འབོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རེ་བཙུན་མྱི་ལའྱི་མགུར་འབུམ་ས་ལོའྱི་འ
ཕོས་རས་ཆུང་མ་དང་མཇལ་བའྱི་སོྐར་ནས་ཕག་དོག་གྱི་རོད་པ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ནུས་པས་བཟོླགས་པའྱི་བ
ར་གྱི་ལུང་དང༌། བོ་སོང་མཚོན་ཆ་འཁོར་ལོའྱི་བཤད་ལུང་བཅས་དགེས་པར་སྩལ།  
ད་དུང་གཞྱིས་བེས་གཞུང་དམངས་ཡོངས་ནས་མཐོ་བསན་སྲྱིད་སྱི་དོན་གྱི་འགན་ཁུར་ནས་དམའ་མྱི་སེྒ
ར་ཞྱིག་གྱི་ྱིན་རེའྱི་མྱི་ཚེ་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡོང་ཐབས་བར་ཆོས་སྲྱིད་ཀྱི་བཀའ་སོླབ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་རྒྱ
་ཆེ་ཕེབས་པ་རེད།  
   ཕྱི་ཚེས་ ༩ ྱིན་ས་དོྲའྱི་ཆོས་ཐུན་ཐོག་གོང་གསལ་བསན་པའྱི་སྱིན་བདག་ཁག་དང༌།  
ར་ས་མེག་གྷན་ཕོ་སར་སྦ་སར་དུ་གནས་སོད་ཨ་མ་ཆོས་འཛོམས་དང་བུ་མོ་ཕུར་བུ་ནས་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུ
གས་སུ་བཏབ་པ་བཞྱིན་གོང་གསལ་ཆོས་ཞུ་བ་དང༌།  
ར་སའྱི་ེ་འཁོར་མྱི་དམངས་ལ་དགེ་སོླང་མ་པད ་ལས་རྒྱུད་པའྱི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཕག་སོངསན་སོང་གྱི་
བཀའ་དབང་བཀྱིན་སྩལ། 
ཆོས་འབེལ་སྐབས་བཞུགས་སྒར་དུ་གནམ་གཤྱིས་ཆར་ཞོད་ཧ་ཅང་ཆེ་ཡང་གསུང་ཆོས་ཚུགས་མ་ཐག་གན
མ་གཤྱིས་དྭངས་ནས་འགོག་རེན་རང་ཞྱིར་གྱུར་བའྱི་ངོ་མཚར་གྱི་མཚན་མ་ཇྱི་སེྙད་བྱུང་བ་དང༌།  
ཡང་ཐུགས་རེ་ཆེན་མོའྱི་དབང་ཆེན་ས་གོན་སྐབས་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མེ་ཏོག་རྱིགས་བདག་དོན་གྲུབ་ལ་འ
ཕོག་པ་བོད་གངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་བསན་སྲྱིད་རང་དབང་གྱི་འདོད་དོན་བཟང་པོ་ཡྱིད་བསམ་ལྟར་ལྷུན་
གྱིས་འགྲུབ་པའྱི་རེན་འབེལ་གསུག་གྱི་དབུགས་དབྱུང་ཕེབས་པ་སོགས་བཀྱིས་པའྱི་མཚན་བཟང་མང་དུ་
བྱུང་བ་བཅས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོའྱི་དཔྱྱིད་ཆོས་ཆེན་མོ་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་དང༌།  
མཇུག་ཏུ་ཆོས་ཞུ་པ་ཡོངས་ལ་ཆོས་ཐུན་གྱི་བཀའ་སོླབ་ཕེབས་དོན།  
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བབའདྱི་ལོའྱི་དཔྱྱིད་ཆོས་མཇུག་དངོས་རེས་གསུམ་ཆ་ཚང་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་རེད།  
ྱིན་མང་པོའྱི་རྱིང་ཆོས་ན་པའྱི་ཐོས་པའྱི་དོན་རྣམས་མས་ལེན་ལེགས་པོ་ཡོང་བར་འབད་བརོན་བེད
་དགོས། 
ཆོས་འབེལ་སྐབས་ངོས་རང་མ་བདེ་བ་མེད་པར་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རང་གཞན་ཚང་མ་བཀྱིས་ལུ
གས་ལེགས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བྱུང༌།  
དེ་ནྱི་དམ་ཚིག་མཐུན་པོ་ཡོད་པའྱི་རགས་མཚན་བཟང་པོ་ཡྱིན་པས་ཧ་ཅང་དགའ་བོ་བྱུང་ལ།  
ཁེྱད་རང་ཚོ་ཡང་དེ་དེ་བཞྱིན་དུ་བོ་ཡྱིད་ཚིམས་པ་བྱུང་ཡོད།  
རང་རེ་སེམས་སོྐྱ་བ་ཞྱིག་ལ་ང་ཚོ་འདྱིར་བཙན་བོལ་བ་ཆགས་ཏེ་གནས་ཡོད་པ་དང༌།  
འདྱིར་ཡོད་པ་དུམ་བུ་གཅྱིག་བོད་ནས་འབོར་བ་བཅས་རང་རེ་གཞྱིས་བེས་གྱིས་སུ་གནས་ཡོད།  
གཞྱིས་ལུས་ས  ྄  ན་ཟླ་ཚོ་ནྱི་བོད་དུ་ལོག་འགོ་རྒྱུ་ཡྱིན།ང་ཚོ་འདྱིར་བཙན་བོལ་ནང་གནས་སྐབས་སོད་རྒྱུ་
རེད། བོད་འབངས་ཚང་མར་བོད་སྱི་དོན་གྱི་འགན་ཁུར་གཅྱིག་གྱུར་དུ་ཡོད།  
ང་ཚོ་བཙན་བོལ་དུ་ཡོད་པ་བོད་མྱི་ཚོས་བོད་བསན་སྲྱིད་དོན་དུ་བསམ་སོར་གང་ཐད་ནས་ལོྷད་པ་མེད་
པར་གནས་ཡོད། གཞྱིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མྱི་དམངས་ནས་ད་བར་ལྷག་བསམ་གཅྱིག་ཏུ་དཀར་བ་དང༌།  
སྙྱིང་སོབས་ལྡན་ལ་རང་ཚིགས་བརན་པོར་གནས་ཡོད།  ད་དུང་ཡང་ཚང་མས་ཧུར་བསེྐྱད་བེད་དགོས།  
རང་ཅག་གཞྱིས་བེས་གྱིས་མམ་འཛོམས་ངེས་པར་ཡོང་གྱི་རེད།  
རང་རེ་ལོ་རེས་མའྱི་དཔྱྱིད་ཆོས་བར་ངས་ཀང་མས་ལེན་གང་ཐུབ་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ།  
ཁེྱད་རང་ཚོས་ཀང་ྱིན་ཤས་ལམ་རྱིམ་ཆེན་མོར་ཐོས་བསམ་འཆད་ན་བས་པའྱི་དོན་རྣམས་མས་ལེ
ན་གང་ཐུབ་བེད་དགོས།ལོ་རེས་མའྱི་དཔེྱད་ཆོས་སུང་འཛོམས་པའྱི་སྐབས་རང་རེ་ཚང་མས་ལོ་གཅྱིག་བུ་
དེ་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་བ་ལས་སདྱིག་པའྱི་ཕོགས་སུ་བཏང་མེད་བསམ་པའྱི་ངང་ནས་ལོ་རས་མ་སླར་ཡང་
འཛོམས་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡོང་བ་ངེས་པར་དགོས་ཞེས་བཀའ་སྩལ།།  
འཇུག་ཏུ་སོླབ་མ་ཡོངས་ནས་མདོ་ལུགས་བརན་བཞུགས་གཟབ་རྒྱས་བསར་འབུལ་ཞུས་པར་བཀའ་བཞེ
ས་བཅས་བཔྱྱིད་ཆེས་ཆེན་མོ་མཇུག་དངོས་རེས་གསུམ་ལེགས་པར་གྲུབ་སེ་ད་ཆ་གལ་ཆེ་ཤེས་ནྱི་སོླབ་མ་
རྣས་ནས་བཀའ་བཞྱིན་སྒྲུབ་པ་མཆོད་པས་མེས་པའྱི་མས་ལེན་ལ་གཞོལ་རྒྱུ་ནྱི་གནས་ཀྱི་སྙྱིང་པོ་ལག
ས་སོ།  

 

སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཐེངས་ལྔ་པ་གཟབ་རྒྱས་ངང་སྐོ
ང་ཚོགས་གནང་བ། 

 

སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོགས་ཚོགས་ཐེངས་དགུ་པ་ཕྱི་ཟླ་༣  
ཚེས་༡༥ ྱིན་གྱི་ས་དོྲའྱི་ཚོད་ ༡། ༣༠ 
ཐོག་ཚོགས་ཁང་དུ་གཟབ་རྒྱས་ངང་སོྐང་ཚོགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།  
སྱི་འཐུས་ཚོགས་ཚོ་པད ་འབྱུང་གནས་མཆོག་ནས་ཚོགས་འདུ་དབུ་ཚུགས་པའྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་བ་ད
ང་འབེལ་ཚོགས་གཙོའྱི་དབུ་འབེད་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང༌།  
ཁོང་གྱིས་གསུང་བཤད་ནང་ནག་དང་བོད་ནང་ཕེབས་ཏེ་རྒྱ་ནག་དཔོན་རྱིགས་དང་བཀའ་མོལ་ཞྱིབ་ལོྷ
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ད་བྱུང་བ་དང༌།འབྱུང་འགྱུར་འབེལ་ལམ་སར་བས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བར་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱབ་སོྐྱ
ར་ཞུ་ཐོབས་སོྐར།༣གཞྱི་རྱིམ་མང་གཙོའྱི་ལམ་སོྲལ་ཚད་ལྡན་གོང་འཕེལ་ཡོང་ཆེད་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས
་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཚོགས་གཞོན་སོགས་ཟུར་ན་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དབུས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོ
ན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་མྱིག་དཔེ་བཟང་པོ་སོན་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ནན་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།   

དེ་རེས་ཚོགས་འདུའྱི་འགོ་ལུགས་ལྟར་ཚོགས་གཙོ་ལས་ཚབ་སྱི་འཐུས་ཆོས་རྒྱལ་བསན་འཛིན་ལགས་དང
༌།སྱི་འཐུས་རྒྱལ་རོང་ཟླ་བ་ཚེ་རྱིང་ལགས།སྱི་འཐུས་གསང་གྱིང་ཚེ་རྱིང་རོ་རེ་ལགས་བཅས་བསོྐ་གཞག་ག
ནང་བ་དང༌།ལས་རྱིམ་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ཚོགས་མྱིར་སྱི་འཐུས་དགེ་འདུན་སྱིན་པ་ལགས་དང་སྱི་འཐུས་སྦྱི་
རྱི་འཇྱིགས་མེད་དབང་རྒྱལ་ལགས།ཚོགས་འདུའྱི་ལས་རྱིམ་བཞྱིན་དཔལ་བོ་བཟང་སྙན་གགསམཆོག་ནས
་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ནས་ ༢༠༠༥ 
བར་ཀྱི་དཔལ་འབོར་བསྐྱར་ཞྱིབ་སྙན་ཐོ་གོས་ཚོགས་ལ་ཕུལ་ཏེ་སྙན་སོྒྲན་གནང༌།  
དེར་འགོ་གེང་གྱི་གོས་འཆར་བྱུང་བ་ལྟར་བགོ་གེང་དབུ་འཛུགས་གནང་སེ་གོས་ཚོགས་ཕྱི་ཚེས་  ༢༨ 
བར་ཚོགས་མུས་ཡྱིན།  

པར་བསྐྲུན་དུས་ཚོད་ཀྱིས་རེན་པས་གོས་ཚོགས་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་འདོན་ཐེངས་རེས་མར་འགོ
ད་རྒྱུ་ཡྱིན།  

 

 

ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཁག་ལ་གཞྱི་རྱིམ་མང་གཙོའྱི་ནས་ཤུགས་སེལ་སླད་གཟབ་སོང་གནང་བ། 
 

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ པྱྱི་ཟླ་༣ ཚེས་༡༢ 
ནས་ྱིན་གྱིས་རང་བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྲྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱིས་གོ་སྒྲྱིག་འོག་གངས་སྐྱྱིད་ལ
ས་བེད་གསོལ་ཐབ་ཚོགས་ཁང་སུ་ས་གནས་ཁག་  ༢༤ ས་འཐུས་མྱི་གངས་ ༥༥ 
གཞྱི་རྱིམ་མང་གཙོའྱི་བུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་ཚད་ལྡན་ཡོང་མེད་གཟབ་སོང་གནང་ཡོད་པ་རེད།  
བོད་ཀྱི་གོས་ཚོགས་དང་སྲྱིད་བྱུས་མས་ཞྱིབ་ཁང་གྱི་ལས་འཆར་འགན་འཛིན་ཨཅ་རྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོག
ས་ལགས་ཀྱིས་འཚམས་འདྲྱི་དང་འབེལ་ངོ་སོད་གསུངབཤན་གནང་ཡོད་པ་རེད།  
བོད་ཀྱི་གོས་འཛིན་སོྐྱང་ངེས་སོན་པ་སྱི་འཐུས་ས་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས་གཟབ་སོང་གྱི་དགོས་དམྱིག
ས་དང༌། དེས་སྱི་ཚོགས་ནང་ཕན་ནུས་གང་ཐོན་སོགས་ཀྱི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་རེད།  
རང་གཞུང་བཀའ་ཤག་གྱི་མཛད་ཕོགས་སྲྱིད་བྱུས་དང༌།  
བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་གྱི་གནས་བབ་སོགས་ཀྱི་སོྐར་ལ་ས་འཐུས་རྣམས་ནས་འཀའ་འདྲྱི་ཤུས་པ་ཁག་ལ་གསལ་
བཤད། བོད་མང་པོ་ཞྱིག་གཙང་སེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།  ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ 
ྱིན་སྱི་འཐུས་སེན་པ་ཚེ་རྱིང་ལགས་ནས་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱི་མང་གཙོའྱི་ཀ་བ་གསུམ་དང་འཛིན་
སོྐྱང་གྱི་སོྒྲམ་གཞྱི་དང༌། 
དཔལ་འཀའ་སོླན་བོ་བཟང་སྙན་གགས་མཚོག་གྱིས་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱི་སོན་རྱིས་འབུལ་ཕོགས་ཀྱི་
སྒྲྱིག་སོྲལ་སོྐར་ངོ་སོད། 
དཔལ་འབོར་སོན་རྱིས་སེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་དབུ་རྒྱན་ལྕག་ཟམ་ལགས་ནས་གནས་སོ་སོར་སོན་རྱིས་
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སངས་འཛིན་བེད་ཕོགས་སོགས་ཀྱི་སོྐར་ངོར་སོད་གནང་སེ་གཟབ་སོང་ལེགས་མང་སྱི་འཐུས་གོས་ཚོགས་
ཚོགས་བུས་དགུ་པར་ཟུར་ན་དུ་བཞུགས་ཏེ་དབུས་ས་གྱིས་ཀྱི་འབེལ་ལམ་དམ་ཟབ་དང༌།  
དབུས་གོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་དོན་བེད་ཕོགས་ཀྱི་བཟང་ཆ་ཁག་བངས་ཏེ་ས་གནས་སོ་སོའྱི་ནང་གཞྱི་རྱིམ་གོ་
རོགས་སེལ་རྒྱུ་ཡྱིན་འདུག 
 

དཔལ་འབོར་བཀའ་བོན་བོ་བཟང་སྙན་གགས་མཆོག་གྱིས་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པར་ཕུལ་པའྱི་ཕྱི་
ལོ་ ༢༠༠༥ དང་ ༢༠༠༦ བར་ཀྱི་སོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་གསུང་བཤད། 

 

དཔལ་སན་བོད་མྱི་མང་སྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པར་བཀའ་ཤག་སྐབས་བཅུ
་གྱིས་པའྱི་སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ཐེངས་བཞྱི་པ་བཅའ་ཁྲྱིམས་དོན་ཚན  ༥༣ 
དགོངས་དོན་བཙན་བོལ་བོད་གཤུང་ལས་ཁུངས་ཡོང་ཛོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ །༠༦ 
ལོའྱི་སོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།   

ཕྱི་ལོ་༡༩༩༡ལོར་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་བཅའ་ཁྲྱིམས་རྱིན་པོ་ཆེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནས་བཟུང་འདས་ལོ་བ
ཟུ་གསུམ་རྱིང་བོད་གཞུང་གྱི་ལོར་འཁོར་སོན་རྱིས་དམངས་གཙོའྱི་ལམ་སོྲལ་དང་མཐུན་པ་གོས་ཚོགས་ན
ས་བཀའ་ཁོྲལ་གཏན་འབེབས་གནང་བཞྱིན་པ་མ་ཟད།    
སོན་རྱིས་འབུལ་ཕོགས་དང་སོན་རྱིས་བགོ་འགེམས་ཞུ་ཕོགས་ཀང་དེང་སྐབས་བཙན་བོལ་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ད
གོས་མཁོ་དང་འཚམས་པ། 
རང་གཞུང་གྱི་སྲྱིད་བྱུས་དང་མཐུན་པ་ཡར་རྒྱས་གང་ལེགས་འགོ་བཞྱིན་ཡོད།  
འཛིན་སོྐྱང་བཀའ་ཤག་གྱིས་འདས་ལོ་གསུམ་དང་ཕེད་རྱིང་རང་གཞུང་གྱི་དངུལ་རྱིས་བཏང་འཛིན་ལོྷད
་མེད་ཞུས་ཐོག་གཞུང་དངུལ་འདུ་འགོད་དང་གཞུང་གོན་ཡོངས་རོགས་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གོས་ཚོགས
་ཀྱི་བཏང་འཛིན་འོག་ཚུད་པ་དང༌།  
བཀའ་ཁོྲལ་མེད་པར་གཞུང་དངུལ་གཏོང་ལེན་མྱི་ཆོག་པ་བཅས་དངུལ་རྱིས་འགན་ཁུར་ཚད་ལྡན་ཡོངས
་ཐབས་ལ་འབད་བརོན་ཞུས་པ་ཡྱིན།  
   གཞུང་གྱི་སོན་རྱིས་ཡོང་དམྱིགས་ཀང་སར་ལྷག་མང་དུ་འགོ་བཞྱིན་པ་དཔེར་ན།  
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དངུལ་འབབ་སོྒར་འབུམ་  ༡༠༤ 
འདས་ལོ་བཅུ་གཅྱིག་ནང་ཆེ་ཤོས་ཡྱིན་པ་དང༌།  
འབུལ་འབབ་དེ་ཡང་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་པར་ལོ་ལྟར་འཕར་ཆ་འགོ་ངེས་ཡྱིན།  
དེ་བཞྱིན་དཔྱ་ཁྲལ་དངུལ་འབབ་ཀང་ལོ་རེ་བཞྱིན་མང་དུ་འགོ་བ་མ་ཟད་ད་ལམ་དཔྱ་ཁྲལ་ལས་གཞྱི་ག
སར་སེལ་ཐུབ་པ་འདྱིས་རྱིང་པོ་མ་འགོར་བར་དཔྱ་ཁྲལ་བསྡུ་བཞེས་ཚགས་ཚུད་དང་དངུལ་འབོར་མང་
དུ་འགོ་ཐུབ་པའྱི་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད།  
གཞུང་དངུལ་ཡོང་འབབགཅྱིག་ནྱི་དམྱིགས་བཀར་རོགས་དངུལ་གྱི་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་གཞུ
ང་གྱི་ཐད་འཛིན་འོག་ཡོད་པའྱི་དབུས་དང་ས་གནས་ལས་ཁུངས་ཡོངས་རོགས་ལ་རོགས་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་
བསྡུ་འབབ་གཅྱིག་གྱུར་བཟོ་འཆར་ཡོད་པས་ད་རེས་ཀྱི་གོས་ཚོགས་འདྱིའྱི་ཐོག་གོས་ཆོད་ཀྱི་ལམ་ནས་ཐ
ག་གཅོད་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
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འདས་ལོ་གྱིས་ཀྱི་སོན་རྱིས་གཏམ་བཤད་ནང་སོན་རྱིས་བྱུང་སོང་གནས་ཚུལ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་གཞུང་
གྱི་ལས་གཞྱི་སེ་ཚན་སོ་སོའྱི་གཞུང་གོན་གནས་སངས་ཁ་གསལ་དང༌།  
ལྷག་པར་དུ་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་རང་གཞུང་སོན་རྱིས་ལ་ཐུགས་སྣང་ཡོང་སླད་མང་ཚོག
ས་དང་ཐད་ཀར་འབེལ་ཆགས་ཀྱི་གཞུང་གོན་ལས་འཆར་ཁག་གསལ་བཀོད་ཞུས་པ་བཞྱིན་ད་རེས་ཀང་
ཞྱིབ་ཕ་འགོད་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱི།  
   ༡ ཤེས་ཡོན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥།༠༦ ལོའྱི་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕོགས་བསོམས་སོན་རྱིས་ཧྱིན་སོྒ་ས་ཡ་  
༡༣༢།༩༠ རྒྱ་གེར་ཞུས་ཁོངས་ནས་སམ་བྷོ་ཌའྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སོླབ་གྲྭ་ཁག   ༡༨ 
དང་ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་སོླབ་གྲྭ་བཅས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་སོྒར་ས་ཡ་  ༥༣།༧༧ རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད། 
གཞན་ཡང་ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་སེ་ཚན་ཁག་གྱི་ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་དང་མས་གསོའྱི་ལས་རྱིགས་
ཁག་ལ་སོྒར་ས་ཡ་ ༥།༡༡ ཡྱིན། 
དེ་བཞྱིན་བོད་ཡྱིག་གནས་ཚད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་འཆར་ཁག་གྱི་སོན་རྱིས་སོྒར་ས་ཡ་  ༡།༦༦ 
རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
   ཀ མཐོ་རྱིམ་སོླབ་ཡོན་དང་སོླབ་སོང་གྱི་གོ་སྐབས།  
འདྱི་ལོ་ནས་བཟུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་མཐོ་རྱིམ་སོླབ་ཡོན་སར་ཆ་ཞུས་ཏེ་མཐོ་རྱིམ་སོླབ་གྲྭའྱི་སོླབ་
ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཧྱིན་སོྒར་ ༢༡༠༠༠ 
ཙམ་དང་སྨན་པ་དང་འཕྲུལ་ལས་རྱིག་པའྱི་སོླབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཧྱིན་སོྒར་༣༧༠༠༠  
ཙམ་ལོ་རེ་སོླབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
   སོྲང་བཙན་སོླབ་ཡོན། 
རང་གཞུྱིང་གྱི་རྒྱུན་གཏན་མཐོ་རྱིམ་སོླབ་ཡོན་སོར་འགེམས་ལས་གཞྱི་གང་ཡོད་སེང༌།  
རང་རེའྱི་སོླབ་ཕྲུག་ཁོངས་ནས་དྭ་ཕྲུག་དང༌།  ཕེད་དྭ་ཕག 
དབུལ་ཕོངས་མ་ཐག་ཅན་གྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་ཕྲུ་གུ་རྒྱུན་གཏན་སོླབ་སོང་ལེགས་པོ་ཡོད་ཀང་ཐོན་རྒྱུགས་སྐ
བས་བརྒྱ་ཆ་མཐོན་པོ་ལོན་མ་ཐུབ་པ་རྣམས་ལ་སོླབ་ཡོན་གངས་  ༡༠ འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
   རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་སོླབ་ཡོན།  
བོད་མྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་རྱིག་ཚན་བེ་བག་པའྱི་ཐོག་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་ཁྱད་མཁས་པ་གང་མང་
ཐོན་ཐབས་ཆེད་ས་ལོ་ནས་བཟུང་ལོ་རེར་བོད་ཕྲུག་བཅུ་ལ་སོླབ་ཡོན་གོ་སྐབས་འབུལ་བཞྱིན་པ་ལྟར་འདྱི་
ལོ་ཡང་རྒྱ་གར་གཙུག་ལག་སོླབ་ཁང་ནང་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སོླབ་སོང་ཆེད་སྒྲྱིག་ཞུགས་སོླབ་ཡོ
ན་གངས་ ༥ དང་སྒྲྱིག་ཞུགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆེད་སོླབ་ཡོན་གངས་  ༥ བཅས་སོླབ་ཡོན་གངས་ ༡༠ ཡོད། 
སྒྲྱིག་ཞུགས་པ་ལ་ཟླ་རེ་ཧྱིན་སོྒར་  ༣༥༠༠ 
ཐོག་མས་ཞྱིབ་ཀྱི་རྒྱུ་ཆ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་འགྲུལ་བཞུད་ཆེད་ལོ་རེར་ཧྱིན་སོྒར་  ༦༠༠༠ ཡོད། 
   སྨན་པ་དང་འཕྲུལ་ལས་རྱིག་པའྱི་སོླབ་སོང༌།  
ལྡྱི་ལྱི་དབུས་བོད་སོླན་འཛིན་ཚོགས་ནས་ལོ་ལྟར་རང་རྱིགས་སོླབ་ཕྲུག་གསར་ཐོན་རྣམས་ལ་སྨན་སོླབ་ཟུ
ར་བཅད་ཞབས་སེགས་གཅྱིག་དང༌།  འཕྲུལ་ལས་རྱིག་གནས་ཀྱི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སེགས་བདུན།  
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ཧྱི་མ་ཅལ་མངའ་གཞུང་ནས་སྨན་པའྱི་སོླབ་སོང་ཆེད་ཟུར་བཅད་ཞབས་སེགས་གྱིས་བཅས་ཁོྱན་བསོམ
ས་ས་མྱིག ༡༠ ཡོད། 
   ཕྱི་རྒྱལ་སོླབ་སོང་གོ་སྐབས། 
རང་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་པའྱི་སོླབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་སོླབ་སོང་གོ་སྐབས་ཐབས་འ
ཚོལ་གྱིས་ལོ་ལོ་ལྟར་སོླབ་ཕྲུག་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་བཞྱིན།  
འདྱི་ལོ་ཡང་ཨ་རྱི་གཞུང་གྱི་ཕ ྷུལ་སྦ་རཡེཉ་སོླབ་ཡོན་གངས་  ༡༥ ཐོག ཨ་རྱི་ཝ་སཆ་སོླབ་གྲྭར་སོླབ་ཕྲུག  
༢ དབྱིན་ཡུལ་སོླབ་གྲྭ་དང་གཙུག་ལག་སོླབ་གེར་ཁང་དུ་སོླབ་ཕྲུག་གངས་  ༨ ཧང་ག་རྱི་ལ་སོླབ་ཕྲུག 
༡ ཕྱིན་ལེནཉ་དུ་སོླབ་ཕྲུག ༡ ཀལ་མུག་ཀཡ་མཐོ་མཐོ་རྱིམ་སོླབ་གྲྭར་ཕྲུག་གངས་  ༣ 
བཅས་ཁོྱན་སོླབ་ཕྲུག ༣༠ ལ་གོ་སྐབས་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  
   རྒྱུན་གཏན་སོླབ་ཡོན་ལས་འཆར།  
འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གྱིས་གསར་ཐོན་དང་ེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོླབ་ཐོན་རྣམས་ལ་ཤེས་རྱི
ག་ལས་ཁུངས་ནས་འཆར་ལོའྱི་ནང་མཐོ་རྱིམ་སོླབ་གྲྭའྱི་སོླབ་ཡོན་ཕྲུག་གངས་  ༡༣༧ ལ་འབུལ་རྒྱུ་དང༌། 
ལྡྱི་ལྱི་བོད་སོླབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ལོ་རེར་མཐོ་སོླབ་སོླབ་ཡོན་གངས་  ༡༥ 
དང་ལས་རྱིགས་སོླབ་སོང་ཆེད་དུ་སོླབ་ཡོན་གངས་  ༥ བཅས་འབུལ་གྱི་ཡོད། 
འདྱི་ལོའྱི་སོན་རྱིས་ནང་སོླབ་གངས་  ༣༥༨ ལ་སོྒར་ ༩༩༩༩༠༠༠ རྒྱ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
ཁ གཞྱི་རྱིམ་ཤེས་ཡོན་སྲྱིད་བྱུས་ལག་བསར།  དཔེ་སོན་སོླབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས།  
ཤེས་ཡོན་སྲྱིད་བྱུས་གསར་པའྱི་དགོངས་དོན་ལྟར་དཔེ་སོན་སོླབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་སླད་ར་ཤོད་དཔལ་འ
བོར་བཟོ་གྲྭའྱི་ས་ཁང་ཤེས་རྱིག་ནས་རྱིས་ལེན་གྱིས་བཟོ་བཅོས་རེས་དཔེ་སོན་སོླབ་གྲྭ་ཞྱིག་གསར་འཛུག
ས་གནང་རྒྱུའྱི་ས་ཁང་བཟོ་བཅོས་དང་སོླབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་ཀྱི་འགོ་གོན་ཁོྱན་བསོམས་སོྒར་འབུམ་  
༡༡༡་༧༨ རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
   དུས་ཐུང་དགེ་རྒན་འོས་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི།  
ཤེས་ཡོན་སྲྱིད་བྱུས་གསར་པའྱི་དགོངས་དོན་དང་མཐུན་པའྱི་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་གང་མང་བཟོ་ཆེད།  
དགེ་རྒན་འོས་སོང་གྱི་ལས་གཞྱི་རྒྱ་ཆེར་སེལ་དགོས་ཀང༌།  
ཐོག་མར་སོན་འགོ་དང་གཞྱི་རྱིམ་འོག་མའྱི་སོླབ་རྱིམ་ལ་གཙོ་བོར་དམྱིགས་ཏེ་བསྐྱར་སོང་དང་གཟབ་ཁྲྱི
ད་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྡན་པའྱི་དགེ་རྒན་གྱི་འོས་སོང་ཞྱིག་ཟླ་བ་གསུམ་རྱིང་མྱི་འགོ་གངས་  ༣༠ ལ་གནང་རྒྱུ། 
དེ་ལ་སོྒར་འབུམ་ ༡༣་༢༢ སོན་རྱིས་རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
   ༢ ཆོས་རྱིག་གཞུང༌། འཆར་ལོའྱི་ནང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕོགས་བསོམས་སོན་རྱིས་སོྒར་ས་ཡ་  
༥༩་༤༦ 
རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད་པའྱི་ཁོངས་ནས་ྋརྒྱལ་བའྱི་སྐུ་ཕྱྭ་དང་བོད་བསན་སྲྱིད་ཀྱི་ྋཞབས་རྱིམ་གཙོ་བོར་
གྱུར་བའྱི་ཆོས་ཕོགས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་ཆེད་སོན་རྱིས་སོྒར་འབུམ་  ༣༠༠༧ 
དང་གཞུང་དམངས་སྱི་མཐུན་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེ་གསོག་ཆེད་བསམ་ཡས་མྱི་འགྱུར་ལྷུན་གྱི་འགྲུབ་པའྱི་
གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་པའྱི་གུ་རུ་ང་འདྲ་མའྱི་སྐུ་བརན་གསར་བཞེངས་གནང་རྒྱུའྱི་ཆེད་སོན་རྱིས་
སོྒར་འབུམ་ ༡༢༦་༠༦ དེ་བཞྱིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ 
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ལོར་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལྱིགས་ལྟར་དགུང་གངས་  ༧༠ 
ཕེབས་པར་གཞྱིས་བེས་བོད་འབངས་ལྷ་མྱི་ཡོངས་ནས་བཀའ་དྲྱིན་རེས་དྲན་གྱི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་ཆེན་ཟ
བ་རྒྱས་གནང་ཆེད་སོན་རྱིས་སོྒར་འབུམ་  ༣༣་༡༠ བཅས་རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
   གྲྭ་བཙུན་སོླབ་ཡོན་དང་འཚོ་སོྣན།  
བོད་ནས་གྲྭ་བཙུན་འབོར་ཆེན་བཙན་བོལ་དུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་སོླབ་སོང་ཆེད་རྱིམ་འབོར་བྱུ
ང་རྱིགས་ལ་རང་གཞུང་ནས་ཆོས་སོླབ་གེར་བ་རྣམས་ལ་སོླབ་ཡོན་འབུལ་རྒྱུའྱི་མཚོན་ད་ཡོད་གྲྭ་བཙུན་
བསོམས་ངོ་གངས་ ༩༩༨༣ ལ་སོླབ་ཡོན་སོྒར་འབུམ་ ༢༤༡་༤༦ དང༌། 
རུ་སོག་ཡུལ་ཁག་གྱིས་ནས་སོླབ་གེར་བ་གངས་  ༢༢༠ 
ལ་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་རྱིག་པའྱི་སོླབ་གེར་ཆེད་སོླབ་ཡོན་འབུལ་དམྱིགས་སོྒར་འབུམ་  ༢༣་༨༨ 
གཞན་ཡང་གྲྭ་ཚང་མ་ཐག་ངོ་གངས་  ༢༠༢ ལ་འཚོ་སོྣན་སོྒར་འབུམ་ ༧་༤༡ 
བཅས་སོླབ་ཡོན་དང་འཚོ་སོྣན་ཆེད་སོན་རྱིས་སོྒར་ས་ཡ་  ༢༧་༢༧ རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
  དགོན་སེ་ཁག་ལ་རོགས་སོྐྱར། རྱིས་མེད་དགོན་སེ་ཁག་དང༌།  མཆོད་རེན། 
ལྷ་ཁང་སོགས་གསར་བཞེངས་དང་མས་གསོའྱི་ཆེད་སོྒར་འབུམ་  ༢༠་༠༠ དང༌། 
དེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ཧྱི་མ་ལ་ཡའྱི་རྱི་བརྒྱུད་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་སོྲལ་རྒྱུན་མས་པ་སོར་ཆུད་
དང་མྱི་མས་གོང་འཕེལ་ཡོང་ཐབས་སུ་ནང་ཆོས་སོླབ་གེར་བ་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཆེད
་སོྒར་འབུམ་ ༤་༨༦ བཅས་རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
   ༣ འཕོད་བསེན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥།༠༦ 
ལོའྱི་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱིྱིཽ་྄ ཡོགས་བསོམས་སོན་རྱིས་སོྒར་ས་ཡ་  ༨༧་༦༨ 
རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཁོངས་ནས་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ཆེ་བ་གངས་  ༦ 
དང་ཆུང་བ་གངས་ ༥༠ ལས་བེད་གངས་ ༢༢༣ 
བཅས་ཀྱི་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་ལས་འཆར་ཆེད་སོན་རྱིས་སོྒར་འབུམ་༡༨༣་༡༠  
རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
   ཆུ་དང་གཙང་འཕོད་ལས་གཞྱི།  
འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ཁུལ་ཡོད་བོད་མྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་དང༌།  སོླབ་གྲྭ། 
དགོན་པ་ཁག་བཅས་ནང་འཐུང་ཆུའྱི་ལས་གཞྱི་དང༌།  གསང་སོད་གསར་རྒྱག 
དེ་བཞྱིན་ཆུ་ཡུར་ལས་གཞྱི་བཅས་ཀྱི་ཆེད་སོྱིན་རྱིས་སོྒར་འབུམ་  ༡༤༢་༢༨ རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
   ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་དང་མ་དང་བྱིས་པའྱི་འཕོད་བསེན།  
བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་སྒར་ཁག་ནང་མངལ་ཆགས་ཨ་མ་རྣམས་ཀྱི་མངལ་སྲུང་ཐབས་དང་ཟུངས་ཁྲག་གསོ་སླ
ད་བོད་སྨན་རྱིན་མེད་གནང་རྒྱུ་དང༌།  
བྱིས་པ་གསར་སེྐྱས་རྣམས་ལ་བོ་རྱིགས་འཕེལ་བེད་དང་ལུས་སོབས་རྒྱས་ཕྱིར་བོད་སྨན་རྱིན་མེད་གནང་
རྒྱུ།དེ་བཞྱིན་ནད་རྱིགས་སོན་འགོག་ལས་གཞྱིའྱི་ནང་ལོ་ལྔ་མན་གྱི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་མཆྱིན་པའྱི་གན་ཚ
ད་ནད་གཞྱི་སོན་འགོག་ཁབ་རྱིན་མེད་བཅས་ལས་འཆར་ཁག་གྱི་ཆེད་སོན་རྱིས་སོྒར་འབུམ་  ༤༢་༣༠ 
རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད །   གོ་ནད་ཀྱི་བྱི་སོན་འགོག་དང་སྨན་བཅོས།  
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རང་རེའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་གོ་ནད་ཀྱི་བྱི་ཁྱབ་བརལ་མྱི་འགོ་པའྱི་ཆེད་གོ་ནད་ཀྱི་བྱི་སོན་འགོག་དང་སྨན་བ
ཅོས་མཐུན་རེན་ཚགས་ཚུད་ཡོང་ཆེད་འཕོད་བསེན་སྨན་ཁང་ཆེ་ཁག་ལ་སྨན་གྱི་མཐུན་འགྱུར་དང་གཏ
ན་སོླབ་ཁག་ནང་གོ་ནད་ཀྱི་བྱི་སོན་འགོག་ཆེད་སོླབ་ཕྲུག་ནང་ནད་གཞྱི་ཡོད་མེད་བརག་དཔྱད་བ་རྒྱུ།  
དེ་བཞྱིན་ནད་པ་རྣམས་ལ་རང་གཞུང་ནས་གང་ཐུབ་སྨན་རྱིན་ཕེད་བཅག་ཐོག་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གོང་ག
སལ་ལས་གཞྱི་ཁག་གྱི་ཆེད་སོན་རྱིས་སོྒར་འབུམ་  ༦༧་༦༩ རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
   མོས་རས་ངག་གོམས་བཅོས་ཐབས།  འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནས་རང་རེའྱི་སོླབ་གྲྭ་ཁག་དང༌།  
མཐོ་སོླབ།བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་ཆེ་ཁག་ནང་མོས་རས་ངག་གོམས་སོྐར་གོ་རོགས་སེལ་རྒྱུའྱི་ཐོག་སོླབ་གྲྭ་ཁག
་གྱི་ནང་འཕོད་བསེན་ཚོགས་ཆུང་རེ་གསར་འཛུགས་ཀྱིས་འཆར་ལོའྱི་ནང་བོད་སོླབ་འཕོད་བསེན་ཚོགས་
ཆུང་གྱི་ཚོགས་ཆེན་ཞྱིག་བསོྐང་ཚོགས་གནང་རྒྱུ།  
དེ་བཞྱིན་ན་གཞོན་མོས་རས་ངག་གོམས་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོས་མཐུན་རེན་དང་ལས་རྱིགས་སོར་བརར་བ
ཅས་ཀྱི་ཆེད་དགོས་དངུལ་སོན་རྱིས་སོྒར་འབུམ་  ༡༣་༣༥ རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
   ཆབ་སྲྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་ཆེས་མ་ཐག་ལ་སྨན་བཅོས་རོགས་སོྐྱར་དང་འཚོ་སོྣན།  
འཆར་ལོའྱི་ནང་བོད་མྱི་ཆབ་སྲྱིད་བཙོན་ཟུར་དང་ཆབ་སྲྱིད་ལས་འགུལ་ནང་ཞུགས་པ་མྱི་གངས་  ༢༠༠ 
ཙམ་ལ་འཚོ་སོྣན་དང༌། སྨན་བཅོས་མཐུན་རེན། 
གཞན་ཡང་འཚོ་ཐབས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའྱི་ལས་གཞྱི་བཅས་ཀྱི་ཆེད་སོན་རྱིས་སོྒར་འབུམ་  ༦༩་༩༠ 
དང༌། ནད་མནར་མ་ཐག་གངས་  ༤༥༠ ཙམ་ལ་ཟླ་རེ་འཚོ་སོྣན་སོྒར་  ༥༠༠་༠༠ 
རེ་ཐོག་སྨན་གོན་མཐུན་འགྱུར་བཅས་ཀྱི་ཆེད་སོན་རྱིས་སོྒར་འབུམ་  ༣༣་༠༠ རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
   མཛེ་ནད་དང་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་ལ་རོགས་སོྐྱར།  
སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱི་དམྱིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་ཅན་གངས་  ༤༠༦ 
ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རང་གཞུང་གྱི་གཟྱིགས་རོག་དང་འཕོད་བསེན་ཁྱབ་ཁོངས་མངོན་དགའ་བུ་ཕྲུག་དམྱིག
ས་བསལ་དགོས་མཁན་ཅན་གངས་  ༥༠ ཆེད་རྒྱུན་གོན་དང༌། དམྱིགས་བསལ་ལས་རྱིགས། 
དེ་བཞྱིན་བོད་མྱི་མཛེ་ནད་ཕོ་མོ་གངས་  ༡༤ 
ལ་འཚོ་སོྣན་དང་སྨན་བཅོས་མཐུན་རེན་སོགས་ཆེད་སོན་རྱིས་སོྒར་འབུམ་  ༦༣་༠༥ 
རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
   ཛ་དྲག་སྨན་བཅོས་མཐུན་འགྱུར།  
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནང་ཡོད་པའྱི་བོད་མྱི་མ་ཐག་པ་རྣམས་ལ་སྨན་གོན་དཀའ་སེལ་ཆེད་ནང་མྱིའྱི་ག
ནས་སངས་ལ་དཔགས་པའྱི་རོགས་རམ་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།  
སྲྱི་ཞུ་ལས་བེད་རྣམས་ལ་སྨན་གོན་མཐུན་འགྱུར་བཅས་ཀྱི་ལས་གཞྱི་དགོས་དངུལ་སོན་རྱིས་ནང་སོྒར་འ
བུམ་ ༧༥་༣༧ འཆར་འབུལ་རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
   ༤ གཞྱིས་ཆགས་ཁག་འཚོ་གནས་ཐུབ་པ་བཟོ་ཐབས།  
བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་སྒར་ཁག་བརན་ལྷྱིང་རྒྱུན་གནས་ཐུབ་ཐབས་གཞྱི་ཆགས་ཁག་ནང་འཚོ་བའྱི་མདུན་ལམ
་བཟང་དུ་གཏོང་རྒྱུས་མཚོན་ལས་གཞྱི་གཞན་ཆེད་ནང་སྲྱིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕོགས་བསོམས་སོན་རྱིས་སོྒར
་ས་ཡ་ ༢༥༨་༥༩ རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
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   སོ་ནམ་ལས་གཞྱི། 
བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་ས་ཆུ་བདག་གཅེས་ལས་གཞྱི་དང་གཞན་ཡང་ཞྱིང་ཆུ་འདེྲན་གཏོང་ཆེ
ད་སོན་རྱིས་སོྒར་འབུམ་ ༡༩་༧༢ དང༌། སོན་ཐོག་སྲུང་སོྐྱབ་ཆེད་སོྒར་འབུམ་  ༡༢ 
གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནང་སོྲལ་རྒྱན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་བཟང་པོ་བསྐྲུན་རྒྱུར་འབས་ལྡན་དང
་འབས་མེད་ཤྱིང་སྣ། ཚལ་རྱིགས་འདྲ་མྱིན་འདེབས་ལས་ཆེད་སོན་རྱིས་སོྒར་འབུམ་  ༤༥་༥ 
ས་ཞྱིང་ཡོངས་རོགས་སོྲལ་རྒྱུན་དང་རང་བཞྱིན་སོ་ནམ་འདེབས་ལས་ཐུབ་ཐབས་བ་རྒྱུའྱི་ཆེད་རས་ལུད་
བེད་སོད་མ་དགོས་པར་སོྲལ་རྒྱུན་སར་ལུད་འདྲ་མྱིན་གསོག་འཇོག་གྱི་སོང་བརར་དང་བཟོ་བསྐྲུན་ཞུ་རྒྱུ
འྱི་ཆེད་སོན་རྱིས་སོྒར་འབུམ་  ༢༩་༡༣ དེ་བཞྱིན་སོྒ་ཕྱུགས་གསོ་སོྐྱང་གྱི་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་སོྒར་འབུམ་  
༧་༩༣སོྲལ་རྒྱུན་སོ་ནམ་ལས་གཞྱི་མྱིག་དཔེ་འོས་བའྱི་སོ་ནམ་གཞྱིས་ཆགས་གཅྱིག་གསར་བསྐྲུན་ཆེད་སོྒར
་འབུམ་ ༡༠་༡༥ བཅས་སོ་ནམ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་འཆར་ལོའྱི་སོན་རྱིས་ནང་སོྒར་  ༡༢༤་༤༩ 
རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།    མམ་འབེལ་རོགས་སོྐྱར་ལས་གཞྱི།  
ད་ཡོད་བོད་མྱིའྱི་མམ་འབེལ་ཁག་གྱི་འཛིན་སོྐྱང་ལས་གཞྱི་ཚགས་ཚུད་གཏོང་རྒྱུར་དུས་བསྟུན་གསར་
གཏོད་དང་བཅོས་བསྒྱུར་ཞུ་རྒྱུར་མམ་འབེལ་ཡོངས་ཀྱི་མམ་འབེལ་ཚོགས་གཙོ་དང༌།  དྲུང་ཆེ། 
ཤས་བདག་མང་ཚོགས་བཅས་པར་མམ་འབེལ་གྱི་ཁྲྱིམས་སྒྲྱིག་དང་འགན་དབང་ཇྱི་ཡོད་ཀྱི་གཟབ་སོང་
འདྲ་མྱིན་སོད་རྒྱུར་སོན་རྱིས་སོྒར་འབུམ་  ༤་༨༦ དང༌། 
མྱིག་དཔེ་འོས་པའྱི་མམ་འབེལ་ཞྱིག་གསར་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆེད་སོན་རྱིས་སོྒར་འབུམ་  ༥་༨ 
དེ་བཞྱིན་ཁྱབ་ཁོངས་མམ་འབེལ་ཁག་གྱི་འཛུགས་བསྐྲུན་དང་ཡོང་འབབ་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་སོྒར་འབུམ་  
༣༡་༩༧ གཞན་ཡང་ཙག་ཙིག་ལས་གཞྱིའྱི་ཆེད་སོྒར་འབུམ་  ༤༦་༢༦ རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
  གཞྱིས་ཆགས་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་དང༌།  མས་གསོའྱི་ལས་གཞྱི། 
བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་སོད་ཁང་གསར་རྒྱག་དང་མས་གསོའྱི་ལས་གཞྱི་ངེས་གཏན་འཁེལ་
བའྱི་ཁོངས་ཌལ་ཧོར་ཁྱྱིམ་ཚང་  ༥༦ 
ཆེད་གཞྱིས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་ད་ལྟ་འགོ་མུས་ཡྱིན་པའྱི་ལས་མཇུག་བསྒྲྱིལ་ཆེད་སོན་རྱིས་སོྒར་འ
བུམ་ ༨༠ རྒྱབ་གེར་དང༌། སེ་ལྡུན་གནས་སོད་ཁ་ཐོར་བོད་མྱིའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་  ༡༤༥ 
ཆེད་གཞྱིས་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱིའྱི་སོན་རྱིས་བསོམས་སོྒར་འབུམ་  ༣༠༠ 
ནས་འཆར་ལོའྱི་སོན་རྱིས་ནང་སོྒར་འབུམ་  ༢༣་༩༩ ལས་གཞྱི་འགོ་འཛུགས་ཆེད་རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
དེ་བཞྱིན་སྱིམ་ལ་གནས་སོད་ཁ་ཐོར་བོད་མྱིའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་  ༣༥ ནས་སོད་ཁང་ ༣༡ 
གསར་སྐྲུན་ཟྱིན་འཕོས་སོད་ཁང་  ༤ 
གསར་སྐྲུན་དང་ལས་མཇུག་བསྒྲྱིལ་ཆེད་འཆར་ལོའོ་སོན་རྱིས་ནང་སོྒར་འབུམ་  ༣༥་༤༩ དང༌། 
གཞན་ཡང་བོན་གཞྱིས་ཁོངས་གཞྱིས་ཁང་  ༨༣ 
དང་འབྲུག་སོད་བོད་མྱི་རྣམས་ཀྱི་སོད་ཁང་མས་གསོ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་སོན་རྱིས་སོྒར་འབུམ་  ༣༧ 
རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
   རྒས་འཁོགས་དང་མ་ཐག་གཟྱིགས་སོྐྱང་ལས་གཞྱི།  
རང་རེའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་རྒས་གཅོང་མགོན་མེད་མ་ཐག་དཀའ་ངལ་ཅན་གངས་  ༢༢༠༡ 
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ལ་འཚོ་སོྣན་སོན་རྱིས་སོྒར་འབུམ་  ༢༤༢་༢༦ 
དང་དྭང་ཟུར་མ་ཐག་དངོས་ཡོད་དཀའ་ངལ་ཅན་གངས་  ༢༦༢ ཆེད་སོན་རྱིས་སོྒར་འབུམ་ ༣༢་༥༠ 
རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད། 
དེ་བཞྱིན་རྒས་གསོ་ཁང་གསར་རྒྱག་ལས་གཞྱི་དང་ད་ཡོད་རྒས་གསོ་ཁང་གྱི་རྒྱུན་གྱིན་བཅས་ཀྱི་ཆེད་སོན
་རྱིས་སོྒར་འབུམ་ ༡༣༨་༩༡ དང༌། 
མ་ཐག་ལས་མེད་སོང་བརར་རོགས་སོྐྱར་ཆེད་སོན་རྱིས་སོྒར་འབུམ་  ༣༩་༥༥ 
བཅས་རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
   ༥ དང་བངས་དཔྱ་དངུལ་དང་བསྡུ་དངུལ་འབུལ་འབབ།  
བཀའ་ཤག་གྱིས་དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་ཕོགས་ལེགས་བཅོས་ཆེ་ཙམ་ཞྱིག་གཏོང་རྒྱུའྱི་འས་འཆར་གཙོ་བོ་དཔྱ་
ཁྲལ་འབུལ་དེབ་གསར་བཟོ་དང༌།  དཔྱ་ཁྲལ་དང་འབེལ་བའྱི་ཀམ་སྤུ་ཀར་ལས་གཞྱིའྱི་རེའུ་མྱིག་བཟོ་རྒྱུ།  
དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་བདེ་བཟོ་ཐབས།  
གཞན་ཡང་དཔྱ་ཁྲལ་ཌ་རྒྱ་ཞྱིག་བཟོ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་སོན་ནས་ཡོད་པ་བཞྱིན་འདྱི་ལོའྱི་ལོ་མཇུག
་ནས་འགོ་འཛུགས་ཟྱིན་པ་དང༌།  
འཆར་ལོའྱི་ནང་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་དེབ་གསར་པ་ས་གནས་སོ་སོར་ཁུ
ངས་འགེམས་ཀྱིས་ལས་གཞྱི་ལག་བསར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

   རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༤།༠༤ ནང་བོད་མྱི་གནས་སོད་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ནས་དཔྱ་ཁྲལ་བསྡུ་བཞེས་སོྒར་འབུམ་  
༤༩༧་༩༦ བྱུང་ཡོད། དེ་ཡང་རྒྱ་གར་ནས་སོྒར་འབུམ་  ༢༣༣་༧༧ དང༌། 
བང་ཨ་རྱི་ཁུལ་ནས་སོྒར་འབུམ་  ༡༦༦་༤༥ སུད་སྱི་ནས་སོྒར་འབུམ་ 
༦༨་༣༨བཅས་ས་གནས་སོ་྄ སོའྱི་ཞྱིབ་ཕའྱི་འབུལ་འབབ་གཤམ་དུ་གསལ་བཀོད་ཞུས་ཡོད།  

༡ རྒྱལ་ཁབ། རྒྱ་གར། ཧྱིན་སོྒར་འབུམ། ༢༣༢་༧༧ ༢ རྒྱལ་ཁབ། འབྲུག ཧོན་སོྒར་འབུམ་ ༠།༧༥ ༣ 
རྒྱལ་ཁབ། བལ་ཡུལ། ཧྱིན་སོྒར་འབུམ་ ༣༢་༣༧ ༤ རྒྱལ་ཁབ། ཨ་རྱི། ཧྱིན་སོྒར་འབུམ་ ༡༥༩་༧༥ ༥ 
རྒྱལ་ཁབ། ཁེ་ན་ཌ། ཧྱིན་སོྒར་འབུམ་ ༦་༧༠ ༦ རྒྱལ་ཁབ། སུད་སྱི། ཧྱིན་སོྒར་འབུམ་ ༦༨་༣༨ ༧ 
རྒྱལ་ཁབ། དབྱིན་ལེན། ཧྱིན་སོྒར་འབུམ་ ༡་༡༩ ༨ རྒྱལ་ཁབ། ནོར་ཝེ། ཧྱིན་སོྒར་འབུམ་ ༠་༤༨ ༩ 
རྒྱལ་ཁབ། ཌན་མག ཧྱིན་སོྒར་འབུམ་ ༠་༡༩ ༡༠ རྒྱལ་ཁབ། ཕ་རན་སྱི། ཧྱིན་སོྒར་འབུམ་ ༡་༤༦ ༡༡ 
རྒྱལ་ཁབ། སེྦལ་ཇམ། ཧྱིན་སོྒར་སོྒར་འབུམ་ ༢་༢༩ ༡༢ རྒྱལ་ཁབ། རུ་སོག ཧྱིན་སོྒར་འབུམ་ ༠་༦༣ 

   ཁོྱན་བསོམས་ ༤༩༧་༩༦ རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའྱི་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༣ ལོའྱི་འབུལ་འབབ་བསོམས། 
རྒྱ་གར་ནང་དཔྱ་ཁྲལ་ཧྱིན་སོྒར་འབུམ་  ༢༣༣་༧༧ གཤམ་གསལ་ལྟར་བསྡུ་བཞེས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།  
༡ དོན་གནད། དཔྱ་ཁྲལ་དང་ཟས་བཅད། ཧྱིན་སོྒར་འབུམ་ ༦༣་༥༣ ༣ དོན་གནད། 
ཕོགས་ཐོབ་བརྒྱ་ཆ། ཧྱིན་སོྒར་འབུམ་ ༡༠༧་༣༤ ༤ དོན་གནད། འཕར་འབུལ། ཧྱིན་སོྒར། 
ཧྱིན་སོྒར་འབུ་ ༠་༦༣ ༥ དོན་གནད། ཚོང་ཕུད། ཧྱིན་སོྒར་འབུམ་ ༢་༨༠ 

   ཁོྱན་བསོམས་ ༢༣༣་༧༧ 
འདས་ལོ་ལྔའྱི་ནང་སུང་ཚོང་ཚོགས་པ་ཁག་ནས་ཚོང་ཕུད་ཞལ་འདེབས་འབུལ་འབབ་གཤམ་གསལ་ལྟར
་བྱུང་ཡོད། ༡ལོ། ༡༩༩༩།༢༠༠༠ཧྱིན་སོྒར། ༢༦༣་༢༣༩་༠༠ ༢ལོ། ༢༠༠༠།༢༠༠༡ཧྱིན་སོྒར། 
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༢༡༥་༥༠༨་༠༠ ༣ལོ། ༢༠༠༡།༢༠༠༢ཧྱིན་སོྒར། ༢༣༨་༠༦༡་༠༠ ༤ལོ། ༢༠༠༢།༢༠༠༣ཧྱིན་སོྒར། 
༢༤༢་༧༦༡་༠༠ ༥ལོ། ཧྱིན་སོྒར། ༢༥༢་༤༠༤་༠༠ བསོམས། ༡་༢༡༡་༩༧༣་༠༠ 

   ༦ ༢༠༠༢།༠༤ ལོའྱི་སོན་རྱིས་དངོས་བྱུང་དངོས་སོང་གནས་སངས།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣།༠༤ 
ལོའྱི་བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྱིས་འཆར་གསལ་ཡོང་དམྱིགས་སོྒར་༡༤༥་༠༢༥་༧༢༤་༠༠  
ལ་ཕན་པར་དངོས་བྱུང་སོྒར་  ༡༢༠་༩༨༥་༨༣༢་༤༠ བྱུང་ཡོད་པ་ལོ་དེར་ཡོང་དམྱིགས་སེང་སོྒར་  
༢༤་༠༣༩་༨༩༡་༦༠ ཆག་ཡོད། བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྱིས་བཀའ་ཁོྲལ་སྩལ་བ་སོྒར་  ༡༤༩་༢༧༡་༧༩༣་༢༠ 
ནས་ངོ་སོང་སོྒར་ ༡༡༨་༣༢༡་༢༦༨་༥༤ འཐེན་འཕོས་བཀའ་ཁོྲལ་ལྷག་བསད་སོྒར་  
༣༠་༩༥༠་༥༢༤་༦༦ ཡོད། ཡང་སྙྱིང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༣།༠༤ 
ལོའྱི་དངོས་ཡོད་བྱུང་སོང་གྱིས་ཁ་འཐབ་ཀྱིས་འཕར་བྱུང་སོྒར་  ༢་༦༦༤་༥༦༣་༨༦ ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༤།༠༥ ལོའྱི་སོན་རྱིས་ལ་ཕན་པར་བས་ཡོད།  
   ༧ ༢༠༠༤།༠༥ ལོའྱི་སོན་རྱིས་དང་བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྱིས་གནས་སངས།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤།༠༥ 
ལོའྱི་སོན་རྱིས་རྒྱུན་གོན་དང༌།  
དམྱིགས་བསལ་ལས་རྱིགས་ཐོག་བཀའ་ཁོྲལ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་སོྒར་  ༡༥༥་༡༧༣་༡༨༥་༩༤ 
ལ་ཕན་པ་ཡོང་དམྱིགས་ཧྱིན་སོྒར་  ༡༤༧་༥༣༨་༥༠༦་༠༠ འཐེན་འཕོས་འཕར་སོང་འགོ་འཆར་སོྒར་  
༧་༦༣༤་༦༧༩་༩༤ དང༌། རྱིས་ལོ་༢༠༠༤།༠༥ ལོའྱི་བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྱིས་རྒྱུན་གོན་དང༌།  
དམྱིགས་བསལ་ལས་རྱིགས་ཐོག་བཀའ་ཁོྲལ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་སོྒར་  ༡༦༨་༧༡༨་༢༢༨་༦༦ 
ལ་ཕན་པ་ཡོང་དམྱིགས་སོྒར་  ༡༤༡་༤༩༩་༣༧༨་༠༠ འཐེན་འཕོས་འཕར་སོང་འགོ་འཆར་སོྒར་  
༧་༦༣༤་༦༧༩་༩༤ དང༌། རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༤།༠༥ ལོའྱི་བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྱིས་རྒྱུན་གོན་དང༌།  
དམྱིགས་བསལ་ལས་རྱིགས་ཐོག་བཀའ་ཁོྲལ་གཏན་འབེབས་གནང་བ་སོྒར་  ༡༦༨་༧༡༨་༢༢༨་༦༦ 
ལ་ཕན་པ་ཡོང་དམྱིགས་སོྒར་  ༡༤༡་༤༩༩་༣༧༨་༠༠ འཕེན་འཕོས་འཕར་སོང་འགོ་འཆར་སོྒར་  
༢༨་༢༡༨་༨༥༠་༦༦ བེད་འདུག་པ་ཡང་སྙྱིང་རྱིས་ལོ་  ༢༠༠༤།༠༥ 
ལོའྱི་སོན་རྱིས་ནས་བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྱིས་བར་འཕར་སོང་འགོ་འཆར་སོྒར་  ༡༩་༥༨༤་༡༧༠་༧༢ 
འཕར་ཡོད།༨༢༠༠༥།༠༦ལོའྱི་སོན་རྱིས་ཕོགས་བསོམས།འཛིན་སོྐྱང་བཀའ་ཤག་གྱིས་བཙན་བོལ་བོད་གཞུ
ང་ལས་ཁུངས་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་འཆར་ལོའྱི་རྒྱན་གོན་དང༌།དམུགས་བསལ།དམྱིགས་བཀར་བཅས་ཀྱི་སོན་
རྱིས་སར་བཞྱིན་ཞྱིབ་བཤེར་གང་ཐུབ་ཞུས་ཐོག་གཞུང་གྱིན་འགོ་འཆར་ཁག་བཙན་བོལ་གཞུང་གྱི་དགོས
་མཁོ་དང་འཚབས་པར་རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  

   

འཆར་ལོའྱི་སོན་རྱིས་བལ་ཡུལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཕུད་པའྱི་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་བྱིངས་
ཀྱི་སོན་རྱིས་ཡུལ་ལུང་སོ་སོའྱི་དངུལ་འབབ་ཐོག་སོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་ཞུ་ཕོགས་སྱི་འཐུས་རྒྱུན་ལས་ན
ས་བཀའ་ཁོྲལ་སྩལ་སྨྱིན་ལྟར་དེ་ལྟར་འཆར་འབུལ་དང་རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
དེ་བཞྱིན་འཆར་ལོའྱི་ནང་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུའྱི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་དུས་
ཆེན་རྒྱས་པ་ཞྱིག་གཞུང་འབེལ་ཐོག་ནས་སྲུང་རྱི་ཞུ་རྒྱུའྱི་ཆེད་ཆོས་ཕོགས་དང༌།  
དེ་བཞྱིན་སྱི་ཚོགས་དང་འབེལ་བའྱི་ཞུ་སོྒའྱི་ཆེད་འབེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོའྱི་སོན་རྱིས་འཆར་འབུལ་
ཞུས་པ་ཁག་ལ་རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  
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   འཆར་ལོ་ནས་བདེ་སྲུང་མས་ཞྱིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ནང་ཟླ་བསྒྲྱིལ་དང༌།  
དེ་བཞྱིན་ཀམ་སྤུ་ཀར་སེ་ཚན་དང་སྣར་ཐང་དཔར་ཁང་གྱིས་ཀྱི་སོན་རྱིས་ཡང་ཕྱི་དྲྱིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
སོན་རྱིས་ནང་ཟླ་བསྒྲྱིལ་ཞུས་པ་བཞྱིན་དེ་ལྟར་རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  

   

ས་ལོ་བཞྱིན་འཆར་ལོའྱི་སོན་རྱིས་ནང་དགོས་དངུལ་རང་ཁུངས་ནས་གཏོང་དམྱིགས་ཡོད་ཀང་ས་གནས
་འཐུས་ཚོགས་མེད་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་དྲུག་གྱི་སོན་རྱིས་དབུས་ནས་བཀའ་ཁོྲལ་
རྒྱབ་གེར་དང༌། 
དགོས་དངུལ་གཏོང་དམྱིགས་མེད་པའྱི་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཁག་གསུམ་གྱི་རྒྱུན་གོན་སོན་རྱི
ས་དབུས་ནས་བཀའ་ཁོྲལ་ཞུས་པ་པར་དེ་ལྟར་རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད།  

   ཀ སོན་རྱིས་ཕོགས་བསོམས་འགོ་འཆར།  རོས་ལོ་ ༢༠༠༥།༠༦ 
ལོའྱི་སོན་རྱིས་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་ལས་རྱིགས་ཐོག་མཐའ་མའྱི་བཀའ་ཤག་རྒྱབ་གེར་གནང་
བ་སོྒར་ ༡༧༥་༣༠༡་༧༢༥་༤༠ ཡང་སྙྱིང་རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༤།༠༥ 
ལོའྱི་བསྐྱར་བཅོས་སོན་རྱིས་བཀའ་ཁོྲལ་གཏན་འབེབས་སོྒར་  ༡༦༨་༢༢༨་༦༦ ནས་སོྒར་ 
༦་༥༨༣་༤༩༦་༧༤ འཕར་ཡོད་པ་དང་བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་  ༣་༩༠ ཡྱིན། 
གོང་གསལ་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་ལས་རྱིགས་ཐོག་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གེར་ཞུས་པ་སོྒར་  
༡༧༥་༣༠༡་༧༢༥་༤༠ སེང་དམྱིགས་བཀར་འགོ་འཆར་གཏན་འབེབས་རྒྱབ་གེར་ཞུས་པ་སོྒར་  
༩༠༣་༦༩༧་༨༤༡་༤༤ བཅས་སོན་རྱིས་བསོམས་སོྒར་  ༡་༠༧༨་༩༩༩་༥༦༦་༨༤ 
རྒྱབ་གེར་ཞུས་ཡོད། ༡ འགོ་ཁུངས། ངེས་ཅན། སོྒར། ༧༦་༤༣༡་༧༩༩་༠༠ བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ། ༧་༠༨ 
༢ འགོ་ཁུངས། ཁྲྱིམས་བཟོ་ལྷན་ཚོགས། སོྒར། ༡༩་༢༩༠་༠༧༣་༢༤ བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ། ༡་༧༩ ༣ 
འགོ་ཁུངས། ཆབ་སྲྱིད། སོྒར། ༢༧༩་༥༡༧་༤༨༢་༢༥༢ བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ། ༥་༩༠ 

༤ འགོ་ཁུངས། འཛིན་སོྐྱང༌། སོྒར། ༧༩་༢༩༡་༠༩༧་༡༩ བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ། ༧་༣༥ ༥ འགོ་ཁུངས། 
ཆོས་རྱིག སོྒར། ༥༩་༤༦༤་༡༥༢་༠༠ བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ ༥་༥༡ ༦ འགོ་ཁུངས་ཤེས་རྱིག སོྒར། 
༡༣༢་༩༠༠་༦༩༦་༤༤ བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ་ ༡༢་༣༢ ༧ འགོ་ཁུངས། འཕོད་བསེན། སོྒར། 
༨༧་༦༨༡་༤༢༡་༠༠ བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ། ༨་༡༣ ༨ འགོ་ཁུངས། སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱིར་སེྣ་ལེན། སོྒར། 
༣༥་༡༨༨་༡༤༡་༠༠ བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ། ༣་༢༦ ༩ འགོ་ཁུངས། སྱི་ཚོགས་བདེ་དོན། སོྒར། 
༣༠༩་༢༣༤་༧༠༤་༧༢ བརྒྱ་ཆའྱི་འབབ། ༢༨་༦༦ སོྒར། ༡་༠༧༨་༩༩༩་༥༦༦་༨༤ བརྒྱ། ༡༠༠ 

   ཁ ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ། རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༥།༠༦ ལོའྱི་རྒྱུན་གོན་དང༌། དམྱིགས་བསལ། 
དམྱིགས་བཀར་སོན་རྱིས་བསོམས་སོྒར་  ༡་༠༧༨་༩༩༩་༥༦༦་༨༤ 
བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གེར་ཞུས་པའྱི་སེང་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའྱི་དམྱིགས་བཀར་ཁོངས་ལྷ
ག་འཆར་སོྒར་ ༨༤༨་༧༤༩་༦༦༣་༦༨ 
བསྣན་པའྱི་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་གྱི་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་སོྒར་  ༡་༩༢༧་༧༤༩་༢༣༠་༥༣ 
བེད་འདུག་པ་དང༌། 
གོང་གསལ་ཕོགས་བསོམས་མ་དངུལ་ཁོངས་དམྱིགས་བཀར་རོགས་དངུལ་ཡོང་གཏན་མ་ཁེལ་པའྱི་སོན་
རྱིས་སོྒར་ ༣༣༢་༤༨༩་༨༥༢་༠༠ ཚུད་མེད། 
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   ༩ ༢༠༠༥།༠༦ ལོའྱི་སོན་རྱིས་ཡོང་དམྱིགས།་  སགོན་རྱིས་འཆར་གསལ་ཡོང་དམྱིགས་རྱིས་འགོ  ༧ 
ཡོད་པ་ནས་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་འབུལ་འབབ་ཅེས་པའྱི་རྱིས་འགོ་དང༌།  
གཅྱིག་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་འབུལ་འབབ་ཅེས་བའྱི་རྱིས་འགོ་ནང་ཟླ་བསྒྲྱིལ་རེས་སོན་རྱིས་འགོ་
ནང་ཟླ་བསྒྲྱིལ་རེས་སོན་རྱིས་ཡོང་དམྱིགས་རྱིས་འགོ་  ༦ 
ཡོད་པ་ནས་སྐུ་སེྒར་ཡྱིག་ཚང་ནས་གསོལ་སྩལ་སོྒར་ས་ཡ་  ༡༨ དང༌། 
བཀའ་ཤག་ནས་ཐབས་ཤེས་སོྒར་ས་ཡ་  ༦༠ 
ས་གནས་ཚོགས་ཆུང་ཁག་གྱི་དྭང་བངས་དཔྱ་ཁྲལ་འབུལ་འབབ་དང༌།  ངེས་ཅན་བསྡུ་དངུལ། 
གཞན་ཡང་ངེས་མེད་ཞལ་འདེབས་བསྡུ་དངུལ་བཅས་ནས་སོྒར་ས་ཡ་  ༥༠ 
ལས་ཁུངས་ཁག་ནས་ཡོང་འབབ་སོྒར་  ༤་༦༡༤་༣༡༦་༠༠ 
དཔལ་འབོར་ལས་ཁུགས་ནས་འབུལ་འབབ་སོྒར་ས་ཡ་  ༡༠་༤༠ 
སོན་རྱིས་གསུང་བཤད་ནང་གསལ་བསྡུ་འབབ་ཅེས་པའྱི་རྱིས་འགོ་ནས་སོྒར་  ༡༢་༦༡༨་༧༡༡་༠༠ 
བཅས་སོན་རྱིས་འཆར་གསལ་ཡོང་དམྱིགས་བསོམས་སོྒར་  ༡༥༥་༦༣༣་༠༢༧་༠༠ བེད་འདུག 

  ༡༠ ༢༠༠༥།༠༦ ལོར་སོན་རྱིས་འཕར་སོང་འགོ་འཆར།  རྱིས་ལོ་ ༢༠༠༥།༠༦ 
ལོའྱི་སོན་རྱིས་རྒྱུན་གོན་དང་དམྱིགས་བསལ་ལས་རྱིགས་ཐོག་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱབ་གེར་གནང་བ་སོྒར་  
༡༧༥་༣༠༡་༧༢༥་༤༠ ལ་ཕན་པ་སོན་རྱིས་འཆར་གསལ་ཡོང་དམྱིགས་སོྒར་  ༡༥༥་༦༣༣་༠༢༧་༠༠ 
འཐེན་འཕོས་ཡང་སྙྱིང་ཁ་མ་འདུམ་པ་སོྒར་  ༡༩་༦༦༨་༦༩༨་༤༠ བེད་འདུག་པ་དང༌། 
འཕར་སོང་འགོ་འཆར་དང་སོན་རྱིས་རྒྱུན་གོན་དམྱིགས་བསལ་འགོ་འཆར་གྱི་བསོམས་བརྒྱ་ཆ་  ༡༡་༢༢ 
ཡྱིན། 
   ༡༡ མཇུག་བསོམས། 
མཐའ་དོན་སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་ྋཞབས་པད་སྲྱིད་མཐར་བརན་ཅྱིང༌།  
ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དགོངས་མཐའ་དག་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་དང༌།  
གཞྱིས་གཞྱིས་བོད་མྱི་མམ་འཛོམས་ཀྱི་སྐལ་བཟང་མྱུར་དུ་འཆར་བའྱི་སོྨན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་བོད་གཞུ
ང་བཀའ་ཤག་ནས་བོད་རྒྱལ་ལོ་  ༢༡༣༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ལ།། 

 

སྐྱབས་མཆོག་རྭ་སོད་སྐྱོང་བ་རྱིན་པོ་ཆེས་ྋགོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོའྱི་གསུང་འབུམ་གྱི་ལུང་རྒྱུན་དར་       
སེལ་ཐད་ལེགས་སྐྱེས་ཕུལ་བ། 

འདྱི་ག་རོམ་སྒྲྱིག་ཁང་དུ་མོན་གྷོ་རྭ་སོད་གྲྭ་ཚང་ནས་གནས་ཚུལ་འབོར་བར།  
བསན་ལ་དད་གཏོང་མཆོག་ཏུ་ཡངས་པ་ཌེ་ཌོན་བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་གཞྱིས་སྒར་དུ་ཡོད་པའྱི་ལོྷ་བག་དགའ་ལྡ
ན་དོན་གྱིས་གྱིང་གྱི་དགེ་སོླང་ཡེ་ཤེས་དོན་ཡོན་ལགས་དང༌།སེར་བེས་བག་རྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཐུབ་བསན་ལྷུན་
གྲུབ་བསན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་རྱིན་པོ་ཆེ།འབས་བོ་གྱིང་རེད་ཐང་དགེ་བཤེས་྄ ག་མཚོ་སྱིན་པ།འབས་བོ་གྱི
ང་གོ་བོ་དགེ་བཤེས་གགས་པ་དགེ་ལེགས།  རྭ་སོད་གདོང་སོང་སྤྲུལ་སྐུ་བསན་འཛིན་མཐུ་སོབས།  
རྭ་སོད་སྤྲུལ་སྐུ་བསན་འཛིན་ཐོས་བསམ།  གཞན་ཕན་སྤྲུལ་སྐུ་བམས་པ་འཇྱིགས་མེད།  
དགེ་བཤེས་བྐརྱིས་རབ་བརན།དགེ་བོ་བཟང་རྒྱལ་མཚན།དགེ་བསོྐས་བོ་བཟང་བམས་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་བ
འྱི་དོན་གེར་ཅན་གྱི་མྱི་གངས་ྱི་སུ་བརྒལ་བར་བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་བསན་སྲྱིད་སེྐྱ་འགོའྱི་བདེ་སྐྱྱིད་བཅ
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ས་པ་ཐད་ཀའྱི་ཐུགས་རེས་འཛིན་པ་མཛད་པ་དང༌།  འཕྱིན་ལས། 
བཀྱིན་བཅས་པ་རྒྱལ་དང་རྒྱས་སྲས་ནམ་མཁའྱི་སྐར་ཚོགས་ལྟར་གྱི་དབུས་ན་རྒྱལ་མཚན་ཏོག་ལྟར་མངའ
་བར་བཀའ་དྲྱིན་ཟླ་མེད་ྋགོང་ས་ལྔ་བ་ཆེན་པོའྱི་གསུང་འབུམ་གྱི་ལུང་རྒྱུན་བྱིན་ཅན་ལེགས་པར་བཀྱིན
་སྩལ་ཡོད་པ་རེད།ཆོས་འབེལ་ྱིན་དང་པོར་བསྱིལ་ལྡན་ལོངས་འདྱིར་ཕན་བདེ་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའྱི་ཡྱི
ད་བཞྱིན་ནོར་བུ།ྋགོང་ས་ལྷ་མྱིའྱི་རྣམ་འདེྲན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱིས་དེ་ས་མཚན་ྱིད་གཞུང་ཆེན་གསན་བ
སམ་གྱི་ཐོག་མ་ྋརྒྱལ་མཆོག་ལྔ་བ་ཆེན་པོའྱི་གསུང་ཕྱི་ནང་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ཕྱི་མ་ཕར་ཕྱིན་བོ་བཟང་ད
གོངས་རྒྱན་ནས་ཐུགས་གེར་མཛད་དེ་འཕགས་བོད་མཁས་པའྱི་མདོ་སགས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ
ར་གསན་བསམ་སོྒམ་གསུམ་དང༌།  འཆད་རོད་རོམ་གསུམ། 
མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྱི་མཛད་པ་དང་མས་བཞེས་ཕ་མཐར་གསོན་པའྱི་རེན་འབེལ་ཁྱད་དུ་འཕ
གས་པའྱི་གནད་ལ་དགོངས་ནས་ྋསྐྱབས་མཆོག་སོྐྱང་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ནས་ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་ལ་ྋརྒྱལ་མཆོ
ག་ལྔ་བ་ཆེན་པོའྱི་གསུང་ཐ་བ་ནས་དབུ་བརམས་ཏེ་དུས་ཡུན་ྱིན་གངས་  ༢༨ རྱིང་པོད་ད་པ་དང༌། 
ན་པ། པ་པ། ཕ་པ། བ་མ། མ་པ། ཛ་པ། ཝ་པ། ཞ་བ་བཅས་དང༌། གསུག་ནང་མའྱི་ཀ་པ་དང༌།  ཁ་པ། 
ག་པ། ང་པ། ཆེས་ནང་མའྱི་གས་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་ཆོས་ཚན་ེར་ལྔ་ཕོད་གཅྱིག  
གསུང་ཕྱི་མའྱི་གས་བ་མ་ཁག་རྣམ་ཐར་པོད་གྱིས་བཅས་ཁོྱན་པོད་བཅུ་བདུན་གྱི་ལུང་རྒྱུན་ཇྱི་ཡོད་དང
༌། 
གདམས་པའྱི་བྱིན་རླབས་མས་པ་མེད་པ་བུམ་གང་འཇོའྱི་ངང་དགེས་བཞྱིན་རོགས་པར་སྩལ་ཡོད་པ་ད
ང༌། 
   ཡང་གསུང་ཕྱི་མའྱི་གས་གསན་ཡྱིག་པོད་བཞྱི་དང༌།  རང་རྣམ་དུ་ཀུ་ལ་པོད་གསུམ།  
ཆེས་ནང་མའྱི་གསུང་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གས་ཆོས་ཚན་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་བཞྱིའྱི་ལགས་ལུང་འཕོས་རྣམས་ལོ་རེ
ས་མར་རོགས་པར་སོྩལ་རྒྱུའྱི་བཀའ་བཞེས་བཟང་པོ་ཐོབ་པ་བཅས་བ་སོླབ་ཕོགས་ཚང་མས་བོད་ཁ་བ་ག
ངས་ཅན་ལོངས་ཀྱི་བསན་པར་ལྷག་བསམ་དུང་ལྟར་དཀར་བའྱི་ལེགས་སེྐྱས་ཆེན་པོ་ཞྱིག་འབུལ་ཐུབ་པ་
བྱུང་འདུག 

  ཡང་ད་རེས་ཆོས་འབེལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་གནས་ཚུལ་ནང་འཁོད་གསལ།  
བོད་གངས་ལོངས་ལོྷ་ཁུལ་དུ་དུས་རབས་བཅུ་བདན་པའྱི་ནང་ྋརྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་ལོྷ་བག་དག
འ་ལྡན་དོན་གྱིས་གྱིང་ཕག་བཏབ་ནས་ལོྷ་ཁུལ་རྒྱལ་བའྱི་བསན་པའྱི་དཔལ་ཡོན་རྣམ་པར་གྱུར་ཀང་ལོ་
རབས་དྲུག་ཅུའྱི་ནང་རྒྱ་དམར་གྱིས་རྱིག་གནས་གསར་བརེའྱི་ལས་འགུལ་སྐབས་དགེ་འདུན་སེ་དང་གཙུ
ག་ལག་ཁང་རེན་དང་བརེན་པ་བཅས་པ་དམྱིགས་མེད་དུ་བཏང་ཡོད་པ་དང༌།  
རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་སླར་ཡང་ལོྷ་བག་དགེ་སོླང་ཡེ་ཤེས་དོན་དོན་ལྡན་ནས་ཐུགས་འཁུར་གཙོ་བོ
ར་བཞེས་ཏེ་རྒྱ་གར་ཌེ་ཌོན་བདེ་སྐྱྱིད་གྱིང་བོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་སྒར་དུ་ལོྷ་བག་དགའ་ལྡན་དོན་གྱིས་གྱིང་
སླར་གསོ་ཞུས་ཏེ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་དབུ་འབེད་ཕག་ནས་སྩལ་གནང་ཡོད་པ་
དང༌། 
དགེ་སོླང་ཡེ་ཤེས་དོན་ཡོད་ནས་ྋགོང་ས་ལྔ་བ་ཆེན་པོའྱི་གསུང་འབུམ་གྱི་ལགས་ལུང་ཞྱིག་ཐོབ་འདོད་སོྐ
མ་པ་ཆུ་འདོད་ལྟར་བྱུང་སེ་དགེ་ལུགས་པའྱི་བ་མ་ཁག་དང༌།  
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དགེ་བཤེས་ཁག་ལ་འབེལ་གཏཡགས་རད་གཅོད་རྱིམ་པར་ཞུས་རེས་གསུང་འབུམ་གྱི་ལུང་རྒྱུན་ྋསྐྱབས་
མཆོག་སོྐྱང་བ་རྱིན་པོ་ཆེར་མངའ་བ་ངེས་རེད་བྱུང་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༠ 
ལོར་སོྐྱང་བ་རྱིན་པོ་ཆེ་ཞལ་མཇལ་ས་ཕྱིར་གསོལ་འདེབས་ལན་མང་ཞུས་པར་ཞལ་འདེབས་བྱུང་བ་དང༌།  
དེ་རེས་འབས་བོ་གྱིང་དགེ་བཤེས་རྒྱ་མཚོ་སྱིན་པ་ལགས་དང༌།  
རེད་ཐང་སེ་སྲྱིད་སྤྲུལ་སྐུ་གྱིས་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ 
ལོར་སེར་བེས་བག་རྱི་རྱིན་པོ་ཆེ་ནས་གསོལ་འདེབས་ནན་ཏན་ཞུས་པ་མ་ཟད།  
ཨ་རྱིར་འཕྱིན་ལམ་བརྒྱུད་ཡངུ་ང་ཞབས་བསྐུལ་གྱི་སྐབས་ཤྱིག་རེན་འབེལ་གྱི་མཚན་བཟང་བྱུང་བ།  

  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༨ 
ྱིན་ཧོན་སུར་རབ་རྒྱས་གྱིང་རྒྱུད་སྨད་ག་ཚང་དུ་གསུང་ཆོས་སྐབས་སོྐྱང་བ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་སྐུ་ནའྱི་བབ་དང
་བསྱིན་ནས་སོྒ་ཕོགས་ས་གནས་གང་འོས་ཞྱིག་ཏུ་བཀའ་བཞེས་གནང་སེ་གོང་གསལ་བ་མ་དང་དགེ་བཤེ
ས་བཅས་ནས་གསོལ་འདེབས་ལན་མང་ཞུས་པའྱི་རེན་འབེལ་ཕོགས་ཡོངས་ནས་དུས་སུ་སྨྱིན་ཏེ་འདྱི་ག་
མོན་གྷོ་ར་སོད་གྲྭ་ཚང་དུ་འོས་བབས་ཆེ་བར་དགོངས་ཏེ་གོང་གསལ་ཆོས་འབེལ་ལེགས་པར་བཀྱིན་སྩལ་
སོན་བྱུང་ཞེས་འཁོད་འདུག 
 

བོད་གཞུང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཚོང་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་བསྐྱངས་རྒྱུའྱི་ 
གསལ་བསྒྲགས། 

བོད་གཞུང་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་བཙན་བོལ་ནང་གནས་འཁོད་བོད་མྱིའྱི་ཚོང་པའྱི་ལྷན་ཚོགས་
ཞྱིག ༢༠༠༥ ཟླ་ ༦ 
པའྱི་བདུན་ཕག་བཞྱི་བའྱི་ནང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱིར་ྱིན་གྱིས་རྱིང་བསྐྱངས་རྒྱུའྱི་གོ་སྒྲྱིག་ཞུ་གཏན་འ
ཁེལ་ཡོད།དེ་རྱིང་གྱི་ལྷན་ཚོགས་འདྱི་ཡྱི་དམྱིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནྱི་ེ་ཆར་དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་བོ
ད་མྱིའྱི་ཚོགས་པ་ཁག་དང་བལ་གོས་ཚོང་པ་བཅས་ཀྱི་གནས་སངས་ཐོག་དཔ ད་ཞྱིབ་ཞུས་འབས་སུ།  
རང་རྱིགས་ཚོང་པ་རྣམས་ནས་བོད་མྱིའྱི་ཚོང་པའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཞྱིག་དགོས་པའྱི་རེ་འདུན་བརྒྱ་ཆ་  ༨༡་ 
པའྱི་མངོན་འདོད་སྒྲུབ་ཐབས་དང་སྱིར་ཚོང་འབེལ་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཕོགས་དང་ལྷག་པར་དུ་སྒྲྱིག་འཛུ
གས་འདྱི་བརྒྱུད་བཙན་བོལ་བོད་གཞུང་ནས་འབེལ་མཐུད་ཚད་ལྡན་གྱི་ངོ་བོའྱི་ཐོག་ནས་ལམ་སོན་དང་
ཕན་གོགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ལམ་སོྲལ་སྲ་བརན་བཟོ་རྒྱུ་བཙས་ཡྱིན་ན།  
དགའ་དབྱིངས་ཡོད་པའྱི་ཚོང་པ་རྣམས་ནས་རང་ྱིད་ཚོང་པའྱི་སྒྲྱིག་ཁོངས་ཇྱི་ཡྱིན་མཚོན་བེད་ཚོང་སྒྲྱི
ག་དེབ་སེྐྱལ་ཞུས་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་གོ་བཤུས་སམ་ངོས་སོར་རེ་དང་ཞལ་བང་ཆ་ཚང་དང་ཁ་པར་ཨང༌།  
ཨེ་མེལ་བཅས་འཁོད་པའྱི་སྙན་ཤོག་འདྱི་ལས་སུ།  ༢༠༠༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧ 
འགངས་མེད་གནང་སོྐྱང་བྱུང་མཚམས་འདྱི་ནས་ཚོགས་བཅར་ངེས་གཏན་རྣམས་ལ་ཡྱིག་ཐོག་བར་ལན་
གསལ་པོ་འབུལ་འབུལ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།  དཔལ་འབོར་ལས་ཁུངས་ནས་  ༢༠༠༥ ཟླ་ ༢ 
ཚེས་ ༢༥ ལ། ། འབེལ་བ་ཞུ་སའྱི་ཁ་བང༌།  
 

བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ནས་རང་དབང་སྒེར་ལངས་ཐེངས་༤༦དང་སབས་བསྟུན་རྒྱ་གར་ནང་ཞྱི་
བའྱི་གོམ་བགོད་ཀྱི་ལས་ འགུལ་འགོ་འཛུགས་གནང་བ། 
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བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༢ 
ྱིན་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་རང་དབང་སེྒར་ལངས་ཀྱི་དུས་དྲན་ཐེངས་  ༤༦ 
པའྱི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་རྒྱ་གར་གྱི་གོང་ཁེྱར་སྱི་ལྱི་གུ་རྱི་ནས་     ཀ་ལྱི་ཀ་ཏ་བར་དང༌། 
ཌེ་ཌོན་ནས་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི་བར།  སྤུར་ན་ནས་མོམ་བེལ་བར། 
ར་ས་ནས་ཅན་དྱི་སྒར་བར་བཅས་རྒྱ་གར་གྱི་གོང་ཁེྱར་ཁག་བཞྱི་ནས་ཞྱི་བའྱི་གོམ་བགོད་ཀྱི་ལོངས་རྒྱུའྱི་
ལས་འགུལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞྱིག་འགོ་འཛུགས་བས་ཡོད་པ་དང༌།  
ལས་འགུལ་ནང་མམ་ཞུགས་གནང་མཁན་མྱི་གངས་  ༥༥༧ ཡོད་པ་རེད། 
སརེས་ལས་འགུལ་སེལ་བའྱི་དགོས་དམྱིགས་ནྱི་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ྋགོང་ས་ྋ
སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་ཆ་རེན་གང་ཡང་མེད་པའྱི་སོྒ་ནས་འཕལ་མར་ཞྱི་མའྱི་གོས་མོལ་འགོ་འ
ཛུགས་དགོས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང༌།  འཛམ་གྱིག་མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས།  
རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་སྲྱིད་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས།  
བོད་དོན་རྒྱབ་སོྐྱར་བ་སོགས་ལ་སྐུལ་འདེད་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་ཆེད་དུ་ཡྱིན་འདུག  
བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་རང་དབང་སེྒར་ལངས་ཀྱི་དུས་དྲན་ཐེངས་  ༤༦ 
ཐོག་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབུས་རྒྱུན་ལས་ཁང་གྱིས་ལས་འགུལ་གྱི་དགོས་དམྱིགས་སོྐར་ཡོང
ས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གཏམ་སེལ་བ་འདྱི་ག་བཞུགས་སྒར་དུ་དྲུང་ཆེ་པ་སངས་སོྒྲལ་མ་ལགས་ནས་ཡོངས་བསྒྲ
གས་གནང་ཡོད་པ་རེད།  
   ཡོངས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གཏམ་ནང་འཁོད་པར་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༣ 
ཚེས་ ༡༢ ྱིན་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ཀྱི་རང་དབང་སེྒར་ལངས་ཀྱི་དུས་དྲན་ཐེངས་  ༤༦ 
བའྱི་གོ་སྐབས་དང་བསྟུན་རྒྱ་གར་གྱི་གོང་ཁེྱར་སྱི་ལྱི་གུ་རྱི་ནས་ཀ་ལ་ཀ་ཏ་བར།  
ཌེ་ཌོན་གོང་ཁེྱར་ནས་རྒྱལ་ས་ལྡྱི་ལྱི་བར།  སྤུར་ན་ནས་མོལ་འབེ་བར།  
ར་ས་ནས་ཅན་དྱི་སྒར་བར་བཅས་ཞྱི་བའྱི་གོམ་བགོད་ཀྱི་ལོངས་རྒྱུའྱི་ལས་འགུལ་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཞྱིག་སེལ་
ཏེ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་འདོན་གནང་མཛད་པ་དང༌།  
བོད་གཞྱིས་བེས་མྱི་དམངས་མང་མོས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ།  
བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཆབ་སྲྱིད་ལངས་ཕོགས་བཅས་ཡྱིན་པའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་ཕོགས་ལ་ལྷག་བ
སམ་རྣམ་དག་གྱིས་རྒྱབ་སོྐྱར་ཞུས་པ་བསྐྱར་བསྒྲགས་དང༌།  
དེའྱི་དར་ཆ་མཐོན་པོར་བསེྒྲངས་ནས་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོ
ན་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དུ་ཕལ་མེ་ཞྱི་བའྱི་གོས་མོལ་འགོ་འཛུགས་གནང་སེ་བོད་ཀྱི་ག
ནད་དོན་གྱིས་སྨན་སྨན་ཞྱི་བའྱི་སོྒ་ནས་ཐག་གཅོད་ཡོང་བ་དགོས་རྒྱུར་ཛ་དྲག་གྱི་རེ་སྐུལ་བེད་རྒྱུ་དང༌།  
དེ་བཞྱིན་འཛམ་གྱིང་མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང༌།  
འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་སྲྱིད་གཞུང་དང་གོས་ཚོགས།  
བོད་དོན་ཐོག་ལོ་མང་རྱིང་རྒྱུན་མཐུད་རྒྱབ་སོྐྱར་གནང་མཁན་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཐོས་པའྱི་འཛམ་གྱིང་ཐོག་གྱི་
བོད་ཀྱི་གོགས་པོ་བཅས་ཚང་མར་སར་བས་ང་ཚོའྱི་ལས་འགུལ་འདྱིར་ཆར་བ་ཆུ་གོགས་དང༌།  
ྱི་མ་མེ་གོགས་ཀྱི་རྒྱབ་སོྐྱར་ཤུགས་ཆེ་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་ནན་པོ་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད།  
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ད་རེས་ལོངས་རྒྱུའྱི་ཞྱི་བའྱི་གོམ་བགོད་ཀྱི་རྒྱ་ཆེའྱི་ལས་འགུལ་འདྱིའྱི་ཐོག་རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱ
ལ་ཁབ་ཀྱི་སྲྱིད་གཞུང་ལ་གཤམ་གསལ་གྱི་ཚན་ཁག་བཏོན་ནས་ཛ་དྲག་གྱི་དྲན་སྐུལ་གཏོང་རྒྱུ་ཡྱིན།  

   ༡ 
རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲྱིད་རྣམས་ནས་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཐེ་བའྱི་རྒྱལ་
སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཆོག་ནྱི་བོད་རྒྱ་ཞྱི་མོལ་གྱི་ལེྡ་མྱིག་ཡྱ྄ི ན་པ་
དང༌། 
ྋགོང་ས་མཆོག་ནས་འདོན་གནང་མཛད་པའྱི་གྱིས་སྨན་དབུ་མའྱི་ལམ་ནྱི་བོད་རྒྱ་གྱིས་པར་ཞྱི་བདེ་
མམ་གནས་དང༌། 
རྒྱ་ནག་གཅྱིག་གྱུར་སྱི་ཚོགས་བརན་ལྷྱིང་བཅས་ཡོང་བའྱི་དཔེ་མཚོན་རང་བཞྱིན་གྱི་འགན་ལེན་ཡྱིན་ཞེ
ས་ཚན་རྱིག་དང་མཐུན་པའྱི་ཆོད་སོམ་བཞག་པར་གོ་དོན་ལེགས་རོགས་དང་ཡང་དག་པའྱི་ངོས་འཛིན་
བས་ཏེ་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཆོག་དང༌།  
གང་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་དུ་ཆ་རེན་གང་ང་མེད་པའྱི་སོྒ་ནས་དངོས་གཞྱིའྱི་ཞྱི་མོལ་འཕལ་དུ་འགོ་འཛུག
ས་ཞུས་ཏེ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྲྱིལ་བའྱི་རང་སྲྱིད་རང་སོྐྱང་མྱིང་དོན་མཚུངས་པ་ཞྱིག་སོད་རྒྱུ
་ཁས་ལེན་གྱིས་བོད་ལ་ཞྱི་བདེ་དང༌།  བརན་ལྷྱིང༌། 
མྱི་རྱིགས་དར་རྒྱས་བཅས་ཡོང་བའྱི་གནས་བབ་གསར་པ་ཞྱིག་བསྐྲུན་དགོས་པ་དང༌།  
ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་བརན་ལྷྱིང་དང༌།  
ཁ་བལ་ཟེར་བར་ཁ་གཡར་ནས་གང་བྱུང་དྲག་གནོན་བེད་པ་དེ་དག་འཕལ་མར་མཚམས་འཇོག་བེད་ད
གོས། ༢ 
བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ནུབ་བརྒྱུད་ཐོན་འབེད་ཆེན་པོ་ཟེར་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་བའྱི་དུས་རབས་གསར་པའྱི་
ནོར་སྲྱིད་ཐབས་བྱུས་ལ་བརེན་ནས་བོད་མྱི་རྣམས་རང་རང་ས་ཁུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་མཐུན་པའྱི་མྱི་ཚེ་
སེྐྱལ་སངས་དང༌། 
དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་ཟུར་འབུད་བས་ཏེ་མྱི་རྱིགས་ར་མེད་བཟོ་བའྱི་སྲྱིས་བྱུས་ལ
ག་བསར་བེད་པ་དེ་དག་འཕལ་མར་མཚམས་འཇོག་བེད་དགོས།  ༣ འགན་འཁྲྱི་གཅྱིག་དང༌། 
དབེ་མཚམས་གྱིས་ཟེར་བའྱི་ལས་འགུལ་ལ་བརེན་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་རྱིག་གཞུང་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་སོྲལ་རྒྱུན་
གོམས་སོྲལ་བཟང་པོར་བཀག་སོམ་བས་ཏེ་བོད་མྱི་རྱིགས་རྣམས་རང་གྱི་ཆོས་ལུགས་དང༌།  རྱིག་གཞུང༌། 
གོམས་སོྲལ་བཅས་དང་རྒྱང་རྱིང་དུ་གཏོང་བའྱི་བ་ཐབས་ཁག་མཚམས་འཇོག་བེད་དགོས།  ༤ 
བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ནང་གང་བྱུང་གཞྱི་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་འཛུགས་སྐྲུན་དང༌།  
ཐོན་ཁུངས་སོན་འདོན་བས་ཏེ་བོད་ཀྱི་དྭངས་གཙང་སེྐྱ་ཁམས་དང༌།  
རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་ཚབས་ཆེའྱི་གནོད་འཚེ་བཏང་སེ་རྒྱལ་ཁམས་ཕུང་ལ་སོར་བའྱི་ལས་ངན་ཁག་འཕ
ལ་མར་མཚམས་འཇོག་བེད་དགོས།  ༥ 
རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་རྒྱལ་སྱིའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་ཆེན་པོའྱི་འགན་ཁུར་གྱི་འདུ་ཤེས་ཆེ་ཙམ
་བཟུང་སེ་འཛམ་གྱིང་མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་བསྒྲགས་གཏམ་ལ་བརྱི་བཀུ
ར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༤ 
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ལོར་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནད་དོན་ར་ཁྲྱིམས་ནང་བཀོད་པ་ཁག་དོན་དམ་པའྱི་ཁྲྱིམས་སོྲལ་དུ་གྱུར
་པའྱི་དངོས་དཔང་གཏོད་དགོས།  ༦ 
རྒྱ་ནག་མྱི་དམངས་སྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཙོན་ཁང་ཁག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཆབ་སྲྱིད་བཙོན་པ་སྱི་དང༌།  
ལྷག་པར་ཀུན་གཟུགས་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཅྱིག་པ་བསན་འཛིན་དགེ་འདུན་ཡེ་ཤེས་འཕྱིན་ལས་ཕུན
་ཚོགས་མཆོག་དང༌། སྤྲུལ་ས  ་བསྱིན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རྱིན་པོ་ཆེ།  
བོ་བཟང་བསན་འཛིན་སོགས་ཆབ་སྲྱིད་ཀྱི་བཙོན་པ་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ་བ་ཡོད་པ་རྣམས་འཕལ་མར་གོད་
འགོལ་བཏང་སེ་རྒྱལ་སྱིའྱི་འབོད་སྐུལ་དང༌།  
ལྟ་སྐུལ་ཁག་ལ་དོན་དམ་པའྱི་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་བར་ལན་གསལ་པོ་ཞྱིག་སོད་དགོས།  ༧ 
རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཁག་དང༌།  སྲྱིད་གཞུང་ཁག གོས་ཚོགས་ཁག 
བཙན་བོལ་བོད་མྱི་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མྱི་སྣ་རྣམས་ལ་ཆ་རེན་གང་ཡང་མེད་པའྱི་སོྒ་ནས་བོད་ནང་བསོྐྱད་
དེ་བོད་ཀྱི་གནས་སངས་ལ་རོག་ཞྱིབ་དང༌།  
ལྷག་པར་དོགས་གནས་ཆེ་བའྱི་གནད་དོན་ཁག་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་བེད་ཆོག་པ་བཅས་དེའྱི་ཐད་ཀྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་
ཆོད་ཡྱིག་ཁག་ལ་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གྱི་འགན་ལེན་བེད་དགོས་པ་འདྱི་ནྱི་ང་ཚོའྱི་ལས་འགུལ་གྱི་དགོས
་འདུན་གཙོ་བོ་ཡྱིན།  
  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ལོའྱི་ཟླ་ ༩ པར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དང༌།  
བོད་རང་སོྐྱང་ལོངས་ཟེར་བའྱི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་ནང་གཟྱིགས་སོྐར་དུ་ཕེབས་པ་དང༌།  
རྒྱ་ནག་པེ་ཅྱིན་གཞུང་དང༌། 
ས་གནས་ཀྱི་དཔོན་རྱིགས་ཁག་དང་ཐུགས་འཕད་ཀྱིས་ཕོགས་གྱིས་ཕན་ཚུན་བར་བཀའ་མོལ་ལྷུག་པོ་བྱུ
ང་བར་མ་ཟད་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༣ 
ལོར་ཕོགས་གྱིས་བར་ཐད་ཀའྱི་འབེལ་བ་ཆད་པ་བསྐྱར་མཐུད་ཐུབ་པ་དང༌།  དེ་ནས་བཟུང་ཕྱི་ལོ་ 
༢༠༠༤ 
ལོ་ས་རེས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའྱི་སྐུ་ཚབ་ཐེངས་གསུམ་རྒྱ་ནག་དང་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁ་ཤས་
ནང་གཟྱིགས་སོྐར་དང༌། 
རྒྱ་ནག་གྱི་རྱིམ་པས་ཁག་གྱི་དཔོན་རྱིགས་རྣམས་དང་ཐུགས་འཕད་ཀྱིས་ཕོགས་སོ་སོའྱི་ལངས་ཕོགས་དང
༌། 
དགོངས་འཆར་ཇྱི་ཡོད་བཀའ་མོལ་ལྷུག་པོ་གནང་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ཕོགས་གྱིས་བར་ཁོར་ཡུག་བཟང་
པོ་བསྐྲུན་རྒྱུར་གྱིས་མོས་བྱུང་བའྱི་གནས་གསར་བཀོད་གསལ་བསྒྲགས་སེལ་ཡོད།  
འོན་ཀང་ང་ཚོས་ནན་བཤད་བེད་དགོས་པར་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པའྱི་གསལ་བསྒྲགས་ནང་བོད་རྒྱ་ཕོགས་གྱིས
་བར་གཞྱི་རྱིམ་གནད་དོན་མང་པོའྱི་ཐད་ད་དུང་མྱི་མཐུན་པའྱི་འགལ་ཟླ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་འཁོར་བར་ང་
ཚོ་བོ་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང༌། ཕོགས་གྱིས་པར་མྱི་མཐུན་པ་སོར་བཞག་དང༌།  
མཐྱིན་པ་མམ་སེབས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ར་བའྱི་གནད་དོན་ཐག་གཅོད་ཡག་པོ་བེད་དགོས།  
དེས་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་ང་ཚོའྱི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གྱི་འབད་བརོན་ལ་ཁ་ཞེ་གྱིས་མེད་ཀྱི་བར་ལ
ན་བཟང་པོ་ཞྱིག་ཞུ་དགོས་པ་ལས།  ང་ཚའྱི་ལྷག་བསམ་བཟང་པོ་ནུས་མེད་དུ་བརྱིས་ནས།  
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དྲྱིན་ལན་ལོག་འཇལ་གྱིས་དུས་ཚོད་འཕུལ་ཐབས་བས་ན་དེའྱི་ངན་འབས་ཀྱིས་འགན་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཁེྱ
ར་དགོས་པ་དྲན་སྐུལ་བསྐྱར་ནན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན།   

   

ང་ཚོའྱི་གོ་སྐབས་འདྱི་བརྒྱུད་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ལ་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱི་ཁ་རྱིང་མྱི་མཚུངས་པའྱི་
བ་སོད་ཚབས་ཆེ་བས་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཐེར་འདོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ནས་བདེན་ད
པང་གནང་སེ་ང་ཚོར་རྒྱབ་སོྐྱར་གནང་རྒྱུའྱི་རེ་བ་ཡོད།  

   ༡ ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གྱི་སྐུ་ཚབ་དང༌།  རྒྱ་ནག་གཞུང་བར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༢ ཕྱི་ཟླ་ 
༩ 
པར་བསྐྱར་དུ་ཐད་ཀའྱི་འབེལ་བ་མཐུད་ནས་ད་བར་ལོ་གསུམ་ལྷག་ཙམ་སོང་ཡོད་ཀང་ཕོགས་གྱིས་བ
ར་མཐུན་ཆའྱི་གོས་མོལ་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་མྱིན་ལ་མ་ལོྟས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ནང་བཟང་ཕོགས་ཀྱི་
འགྱུར་བ་སེྣ་གཅྱིག་བཏང་མེད་པའྱི་ཡྱིད་སོྐྱ་བའྱི་གནས་ཚུལ་འདྱིར་འཛམ་གྱིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གྱི་སྲྱིད་ག
ཞུང་དང༌། གོས་ཚོགས། རྒྱ་ཆེའྱི་མྱི་དམངས༌། 
རྒྱལ་སྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཁག་བཅས་ནས་ཕྱིར་མྱིག་གཅྱིག་གཟྱིགས་རྒྱུའྱི་རེ་སྐུལ་ཤུགས་དྲག་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།  

   འདས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ 
ལོའྱི་ལོ་འཁོར་འདྱིར་མཚོན་ན་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་རང་སོྐྱང་ལོངས་ཟེར་བ་དང༌།  
བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བརན་ལྷྱིང་སྲུང་སོྐྱབ་དང༌།  ཁ་བལ་ལ་ངོ་རོྒལ། 
དབེ་མཚམས་གྱིས་གསལ་པོ་འབེད་པ།  རྡུང་རེག་ཚ་ནན་གཏོང་བ། 
རྒྱལ་གཅེས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་སོླབ་གསོའྱི་ལས་འགུལ་ཟེར་བ་ས་རེས་སེལ་ནས་ཆབ་སྲྱིད་ཐོག་སར་བས་དམ་
དྲག་ཤུགས་ཆེ་བས་ཏེ་བོད་མྱི་འགོ་ཁྲྱིད་ལས་བེད་དང༌།  
ཏང་ཡོན་ནས་གཞྱི་རྱིམ་མྱི་དམངས་བར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའྱི་བ་མ་མཆོག་ལ་དད་གུས་ཞུ་བ
་དང༌། རང་དབང་ལུང་པའྱི་གསར་འགྱུར་ན་པ།  མྱི་རྱིགས་དོན་དུ་འདུ་ཤེས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཤོད་པ།  
ཐ་ན་བོད་ཀྱི་རྱིག་གནས་ཀྱི་སོྐར་སྐད་ཆ་ཆེ་ཙམ་བཤད་པ་ཚུན་ལ་ཁ་བལ་གྱི་ེས་མྱིང་བཏགས་ཏེ་མཐོ་བ
་མ་དགེ་འདུན་དང༌། རྱིག་གནས་ལས་དོན་པ་ནས་གཞྱི་རྱིམ་མྱི་དམངས་བར་འྱིགས་སྐུལ་དང༌།  
བཀག་ར། 
འཛིན་བཟུང་བཅས་བས་པ་ནྱི་རྒྱལ་སྱིའྱི་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐབ་ཐང་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་སྙན་ཐོའྱི་ནང་རྒྱ་དམར
་གྱི་བཙོན་ཁང་ཁག་ཏུ་ད་དུང་བོད་མྱི་ཆབ་སྲྱིད་བཙོན་པ་གངས་  ༡༤༥ ཡོད་པ་ཁུངས་སེྐྱལ་བས་ཡོད།  
   ༢ རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ནུབ་བརྒྱུད་ཐོན་འབེད་ཆེན་པོ་དང༌།  
བོད་ཕྱི་ཕོགས་སུ་སོྒ་མོ་ཕེ་པར་ཁ་གཡར་ནས་བོད་དུ་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་གསར་བསྐྲུན་བས་ཏེ་ད་ཆ་རྒྱ
ལ་ས་ལྷ་ས་བར་སེླབས་པར་ཀེ་ལོ་མྱི་ཉར་  ༢༠༠ 
ལས་ལྷག་མེད་པར་བོད་མྱི་རྣམས་ཟས་བཅུད་གེད་བལ་དུ་གྱུར་བ་དང༌།  
རྒྱ་གཞུང་གྱི་ནོར་སྲྱིད་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ལ་བརེན་ནས་རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱ་མྱི་རྱིགས་འབོར་ཆེན་བོད་དུ་གནས་
སོས་བེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ནས་རྒྱ་གཞུང་གྱིས་བཏོན་པའྱི་ཡྱིག་ཆར་གཞྱིགས་ན་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༩༧ 
ལོར་ལྷ་ས་གོང་ཁེྱར་གྱི་མྱི་འབོར་འབུམ་གསུམ་ཡྱིན་པ་ནས་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༤ 
ལོར་སེླབས་སྐབས་འབུམ་ལྔ་བརྒལ་བ་ཡོངས་བསྒྲགས་བས་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་དཔེ་མཚོན་གསལ་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན་
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པས་དུས་ཐུང་ནང་མྱི་འབོར་འདྱི་འདྲ་འཕར་བ་དེས་བོད་མྱི་རྱིགས་དང་བོད་ཀྱི་རྱིག་གཞུང་ལ་འཇྱིགས་
ེན་ཚབས་ཆེན་བཟོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ང་ཚོས་རང་བཞྱིན་འདྱི་མུར་སོད་ཐབས་མེད།  ༣ 
རྒྱ་གཞུང་ནས་འདས་པའྱི་ལོའྱི་ནང་བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་མོས་ལ་སར་བས་བཙན་གནོན་དང༌།  
དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེ་བས་པ་དང༌།  
བོད་ཀྱི་དགོན་སེ་ཁག་ཏུ་རྒྱལ་གཅེས་རྱིང་ལུགས་ཀྱི་སོླབ་གསོའྱི་ལས་འགུལ་ཟེར་བ་སར་བས་སེལ་ཤུགས་
ཆེ་རུ་བཏང་བ། ཡང་འགན་འཁྲྱི་གཅྱིག་དང༌། དབེ་མཚམས་གྱིས་གསལ་བོ་ཕེ་བ་ཟེར་བ།  
རྡུང་རེག་ཚ་ནན་གཏོང་བ་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སེལ་ནས་བོད་ཀྱི་དགོན་སེ་ཁག་ནྱི་རྒྱ་གཞུང་གྱི་
བཙོན་ཁང་ལྟ་བུར་གནས་ཡོད།  
ང་ཚོས་ཡྱིད་སོྐྱ་བའྱི་ངང་བརོད་དགོས་པ་ནྱི་བོད་ཀྱི་ཆོས་ཕོགས་ནས་བ་མ་པཎ་ཆེན་རྱིན་པོ་ཆེ་དང༌།  
སྤྲུལ་སྐུ་བསན་འཛིན་བདེ་ལེགས་རྱིན་པོ་ཆེ་དང་བང་རྱི་རྱིན་པོ་ཆེ་གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར་པ།  
མཁན་ཆེན་འཇྱིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་སོགས་སེྐྱས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོ་ཞྱིག་སྐུ་ངལ་ཆེན་པོའྱི་ངང་སྐུ་གཤེ
གས་པ། 
དགོན་སེ་ཁག་གྱི་གྲྭ་བཙུན་གྱི་གངས་འབོར་ལོ་རབས་དགུ་བཅུ་པའྱི་ནང་ལས་ཆེས་ཆེར་ཉུང་དུ་ཕྱིན་པ།  
དགོན་སེ་མང་པོ་ཞྱིག་གྱི་རྱིག་གནས་དངོས་རས་རྐུ་འཕོག་དང༌།  
གྲྭ་བཙུན་གཅྱིག་ཀང་གནས་མ་ཐུབ་པར་དགོན་པ་བདག་མེད་དུ་གྱུར་པ་སོགས་ཡྱིད་ཤྱིན་ཏུ་སོྐྱ་བའྱི་གན
ས་ཚུལ་ཇེ་མང་དུ་གྱུར་ཡོད། ༤ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ 
ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་བོད་བོད་ཀྱི་མྱི་རྱིགས་ས་ཁོངས་རང་སོྐྱང་ལག་བསར་ཟེར་བའྱི་ཡྱིག་ཆ་དཀར་པོ
འྱི་དེབ་སོགས་བཏོན་ནས་བོད་ནང་མྱི་རྱིགས་ལ་རང་ཐག་རང་གཅོད་དང༌།  
འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་ཆ་ཚང་ལྡན་པའྱི་འུད་སོྒྲག་ཤུགས་ཆེ་བས་བས་ཡོད་ཀང་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༤ ཕྱི་ཟླ་ ༩ 
ནང་འཛམ་གྱིང་མམ་འབེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྡུག་སོང་མནར་གཅོད་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་གནང་མཁན་གྱི་ཚོག
ས་པས་བོད་ནང་གཟྱིགས་སོྐར་འཚམས་འདྲྱི་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་མེད་པ་དང༌།  
ཁོང་ཚོས་བཏོན་པའྱི་སྙན་ཐོ་ནྱི་བོད་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་མེད་པའྱི་བདེན་དཔང་ཡག་པོ་ཞྱིག་ཡྱིན
། 
དེས་ན་ང་ཚོས་བོད་ནང་འགོ་བ་མྱིའྱི་ཐོབ་ཐང་གྱི་གནས་སངས་སར་བཞྱིན་ཛ་དྲག་ཡོད་པ་བསྐྱར་བསྒྲག
ས་བ་རྒྱུ་ཡྱིན། ༥ བོད་ནྱི་ས་རྒྱ་ཆེ་ལ་མྱི་འབོར་ཉུང་བའྱི་ཡུལ་ཁམས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང༌།  
དོན་དངོས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ས་ཁོྱན་དང༌།  ཐོན་ཁུངས། རྱིག་གཞུང༌། 
ཐོན་སེྐྱད་ན ས་པ་སོགས་གང་ལ་བལྟས་ཀང་བུད་མེད་སེྐྱ་སོྒ་འགོག་པའྱི་ལས་འགུལ་དེ་ནྱི་བོད་ཀྱི་དངོས་
ཡོད་གནས་ཚུལ་དང་གཏན་ནས་མྱི་མཐུན་པ་དང༌།  
མྱི་རྱིགས་ས་ཁུལ་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་དང་ཡང་རྒྱབ་འགལ་བས་པ་ཞྱིག་རེད།  
འདས་པའྱི་ལོ་མང་རྱིང་ཕྲུ་གུ་གྱིས་ལས་སེྐྱས་མྱི་ཆོག་པའྱི་ཚད་བཀག་བཟོས་པ་དང༌།  
དེ་ལས་བརྒལ་ན་དངུལ་ཆད་འགེལ་བ་སོགས་ེས་ཆད་འདྲ་མྱིན་གཏོང་གྱི་ཡོད་པ་རེད།  
དོན་སྙྱིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གྱིས་བོད་ཀྱི་མྱི་འབོར་འཕར་ཚད་དལ་དུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་བསྒྲགས་བས་པ་དེ་ནྱི་
དོན་དངོས་བོད་མྱི་རྱིགས་ར་མེད་བཟོ་བའྱི་སྲྱིད་བྱུས་ཀྱི་ནུས་འབས་ཁས་ལེན་བས་པ་ཞྱིག་རེད།  
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དེའྱི་ཐོག་ནས་བོད་དང་བོད་མྱི་རྱིགས་འཚོ་གནས་ཐབ་མྱིན་འགག་རའྱི་དུས་ལ་སེླབས་པ་གསལ་པོ་ཡྱིན་
པས་རྒྱལ་སྱིའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱིས་འཕལ་དུ་བོད་སོྐྱབ་ཐབས་བེད་དགོས་པ་དང༌།  
ང་ཚོས་བཏོན་པའྱི་དགོས་འདུན་ཁག་ལ་རྒྱབ་སོྐྱར་ཤུགས་ཆེ་གནང་སེ་བོད་འདྱི་འཛམ་གྱིང་ཁྱྱིམ་ཚང་ཆེ
ན་པོའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁོྲད་ནས་ར་བརླག་ཏུ་མྱི་འགོ་པའྱི་སྲུང་སོྐྱབ་གནང་དགོས་པའྱི་རེ་འབོད་ཤྱིགས་དྲག
་ཞུ་བཞྱིན་ཡོད་བབཅེས་འཁོད་འདུག  ། 
 

བོད་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཁག་བཞྱི། 
༡ དབྱིན་ཡུལ་ Pestalozzi Children's Village ནས་ ༢༠༠༥ 
ལོར་རང་རྱིགས་འདྱི་ལོ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་བ་ཐོན་པའྱི་སོླབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དབྱིན་ཡུལ་མཐོ་སོླབ་ཏུ་ལོ
་གྱིས་ཀྱི་སོླབ་སོང་བེད་རྒྱུའྱི་སོླབ་ཡོན་རོགས་རམ་གནང་གཏན་འཁེལ་ཡོད་ན་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ ཟླ་ ༣ 
པའྱི་ནང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལེགས་འཕོད་བྱུང་བའྱི་བོད་རྱིགས་སོླབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་གོང་ག
སལ་སོླབ་ཡོན་ཞུ་རྒྱུར་ལུགས་མཐུན་འཚང་སྙན་མམ་གཤམ་གསལ་དགོས་མཁོའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་འདྲ་བཤུས་
རེ་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་  ༢༠༠༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ དགོང་དོྲ་ཆུ་ཚོད་ ༥།༣༠ 
འགངས་མེད་ཕུལ་འབོར་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ།  
   སོླབ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གྱི་དགོས་ངེས་ཆ་རེན།  
༡།འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཨང་ཤོགདང་ལག་འཁེྱར་དཔར་བཤུས།  
༢།རང་ྱིད་དང་ཕ་མ་གྱིས་ཀྱི་རྒྱལ་དོན་དཔྱ་དངུལ་ཉུང་མཐར་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡ ནས་ ༡༢ 
ནང་ཚུན་ཕུལ་ཟྱིན་ཡོད་པའྱི་ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའྱི་དཔར་བཤུས།  ༣། 
འབེལ་ཡོད་ས་གནས་རང་དབང་ལྡབ་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ནས་རང་ྱིད་དང་ཕ་མ་བཅས་ཀྱི་རྒྱ
ལ་དོན་དཔྱ་དངུལ་ཉུང་མཐར་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡ ནས་༡༢ 
ནང་ཚུན་སྒྲུབ་འཇལ་ཞུས་པའྱི་ངོས་སོར་ཡྱིག་ཆུང༌།  
༤།རང་ྱིད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ནང་ཉུང་མཐར་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡ 
ནས་ ༡༢ 
ནང་ཚུན་ཁྲྱིམས་མཐུན་དུས་འགངས་ཞུས་ཡོད་པའྱི་ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའྱི་དཔར་བཤུས།  
གལ་ཏེ་དུས་འགངས་ཆེད་ཕུལ་ཡོད་ཚེ་ལག་འཁེྱར་ལས་ཁུངས་དེའྱི་བྱུང་འཛིན་དཔར་བཤུས་སམ་ས་ག
ནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས་སོར་ངོ་མ་འབུལ་དགོས།  བལ་ཡུལ་དང༌། 
འབྲུག་ཁུལ་གནས་སོད་བོད་མྱིའྱི་སོླབ་ཕྲུག་ནས་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་པ་དངོས་འབེལ་ཡྱིན་པ་ཁྲྱིམས་མཐུ
ན་གྱི་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པར་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོ་སོད་རྒྱབ་གེར་ཐོག་ཡྱིག་ཆུང་ངོ་བཤུ
ས་མམ་སར་དགོས་པ་ 
ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ངོས་སོར་ཡྱིག་ཆུང་ངེས་པ
ར་དུ་བསྡུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 
༥།རང་གྱི་ཕ་མ་བོད་ནང་ཡོད་པའམ་ཡང་ན་འདས་གོངས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཚེ་འབེལ་ཆགས་ས་གནས་འགོ་
འཛིན་ནམ། 
བོད་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་བ་ཡན་ཡོད་པའྱི་སོླབ་གྲྭའྱི་སོླབ་སྱི་གང་རུང་ནས་ངོས་
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སོར་ཡྱིག་ཆུང་ཕུལ་དགོས། ༦།ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་བོད་ཡུལ་སྨན་པའམ།  
དེབ་བསེྐྱལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་གང་རུང་ཞྱིག་གྱི་གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཐང་ཡོད་པའྱི་ལག་འཁེྱར།  
༧།སྙན་ཤོག་འབུལ་མྱི་རྣམས་ནས་འབེལ་ཡོད་སོླབ་ཡོན་སྱིན་བདག་ནས་ཆ་རེན་འདོན་གནང་མཛད་པ་
གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན་དགོས་རྒྱུ།  ༡རང་ལོ་ ༡༦ ནས་ ༡༩ བར་ཡྱིན་དགོས། དེ་ཡང་ ༢༠༠༦ ཕྱི་ཟླ་ 
༩ ཚེས་ ༡ གྱི་ཚེས་ཆ་ནས་རང་ལོ་ ༡༩ མ་འགལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡྱིན་པ།  
༢ནང་མྱིའྱི་ཡོང་འབབ་ཆུང་གས་སམ་མས་ཐག་ཁོངས་ཡྱིན་པ་དང༌།  
དབྱིན་ཡུལ་ནང་སྤུན་ེ་སོགས་ཀྱི་འབེལ་མཐུད་མེད་པའྱི་ངོས་སོར་འབེལ་ཡོད་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ན
ས་ཞུས་ཏེ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ། 
༣རང་ྱིད་ཀྱི་སོླབ་གྲྭའྱི་སོླབ་ཚན་ཁོངས་ནས་དམྱིགས་བསལ་གྱིས་དབྱིན་ཇྱི་དང༌།  ཨང་རྱིས། 
ཚན་རྱིག་བཅས་ཀྱི་སོླབ་ཚན་ཐོག་ཤེས་ཚད་དང་སངས་པ་རེ་ཕུད་དགོས་པ།  
འདྱི་ནྱི་སོ་སོའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་ཨང་ཤོག་ལ་གཞྱིར་བཞག་བ་རྒྱུ།  
༤མ་འོངས་པར་སྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུར་ཁེ་ལེན་ཐུབ་རྒྱུར་སོླབ་གྲྭའྱི་ནང་ངམ་སོླབ་གྲྭའྱི་ཕྱིར་འགན་བདག་
དང་དྭང་བངས་ཞབས་ཞུ་སོགས་སུ་དྱིགས་བསལ་ལས་རྱིགས་ནང་ཞུགས་ཡོད་པའྱི་འབེལ་ཡོད་སོ་སོའྱི་སོླ
བ་གྲྭ་ནས་ངོས་སོར་ཞུས་ཏེ་འབུལ་དགོས།  
   དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་དགོས་གལ་ཁག  
འདྱི་ལོ་འབེལ་ཡོད་མཐོ་སོླབ་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཟུར་བཅད་སོླབ་ཡོན་གངས་ཚད་གསལ་ཁ་མེད་སབས་
ད་ལྟ་ཁ་གངས་ཞུ་ཚོད་དཀའ།  
སྙན་འབུལ་བ་ཆ་རེན་ཚང་རྱིགས་ཁོངས་ནས་ཡྱིག་རྒྱུགས་བརྒྱ་ཆ་རེ་བཏོག་བང་རྱིམ་གྱི་མྱི་འགོ་  ༢༠ 
ལྡྱི་ལྱིར་ཕྱི་ཟླ་ ༧ པའྱི་ནང་མཐའ་མའྱི་འདེམས་རྒྱུགས་ཆེད་འབོད་རྒྱུ་དང༌།  
སྐབས་དེར་གོང་གསལ་ཡྱིག་ཆ་ངོ་མ་རྣམས་མམ་འཁེྱར་དགོས་རྒྱུ།  
ཤེས་ཡོན་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁེྱར་གཞན་གྱི་འདྲ་བཤུས་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ།  
ཟུང་དྲུང་གནས་རྱིམ་ཡན་གྱི་གཞུང་ཞབས།  
ཡང་ན་བོད་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་བ་ཡན་ཡོད་པའྱི་སོླབ་གྲྭའྱི་སོླབ་སྱི་བཅས་གང་
རུང་གྱི་འགན་ལེན་དག་མཆན་ཡོད་དགོས།  
རང་ྱིད་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་སོླབ་གྲྭ་འམ་ས་གནས་སོླབ་ཁོངས་ཡྱིན་པ་སོླབ་ཕྲུག་ནས་ནང་གྱི་ཞལ་བང་ཁ་གསལ་
འཚང་སྙན་ནང་ངེས་པར་འཁོད་དགོས།  འཚང་སྙན་དུས་ཐོག་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་དང༌།  
ཆ་རེན་མ་འཚང་པའྱི་རྱིགས་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་མྱིན།  
དོྭགས་འདེྲྱི་ཡོད་ཚེ་གོག་འཕྱིན་ཡང་ན་འདྱི་གའྱི་མཐོ་སོླབ་སེ་ཚན་ལ་གཤམ་གསལ་ཞལ་བང་ཐོག་འབུལ་
དགོས་རྒྱུ། ། 
   ༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ 
ལོར་དབྱིན་ཡུལ་རང་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ལགས་ནས་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་དབྱིན་ཡུལ་ཡྱིས་འཛིན་རྱིམ
་བཅུ་བ་ཐོན་པའྱི་རང་རྱིགས་སོླབ་ཕྲུག་གཅྱིག་ལ་གོང་གསལ་མཐོ་སོླབ་ཏུ་ལོ་གྱིས་རྱིང་སོླབ་སོང་བེད་རྒྱུ
འྱི་རོགས་རམ་ཐབས་འཚོལ་དོན་སྨྱིན་བྱུང་པ་ལྟར་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༣།༢༠༠༤ 
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ལོར་སོླབ་ཕྲུག་རེ་སོླབ་ཚུད་ཟྱིན་ཅྱིང༌།  ༢༠༠༥ 
ལོར་ཡང་གོང་གསལ་མཐོ་སོླབ་ནས་རང་རྱིགས་སོླབ་ཕྲུག་གཅྱིག་སླར་ཡང་སོླབ་བཞེས་གནང་གཏན་འཁེ
ལ་བ་མ་ཟད། 
གནམ་གྲུའྱི་ག་ཆ་དང་ལག་དངུལ་དབྱིན་ཡུལ་རང་གཞུང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ནས་ཐབས་འཚོལ་གྱིས་ག
ནང་རྒྱུའྱི་ཞལ་བཞེས་གནང༌། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༣ 
པའྱི་ནང་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ལེགས་འཕོད་ཀྱིས་གྲུབ་འབས་བརྒྱ་ཆ་  ༧༠ 
ཡན་ལོན་པའྱི་བོད་རྱིགས་སོླབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་གོང་གསལ་སོླབ་ཡོན་ཞུ་རྒྱུར་ལུགས་མཐུན་འཚང་སྙན་
མམ་གཤམ་གསལ་དགོས་ངེས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་འཐུས་ཚང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥  ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༢༠ དགོང་དོྲ་ཆུ་ཚོད་ ༥།༣༠ འགངས་མེད་ཕུལ་འབོར་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ།  
   སོླབ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གྱི་དགོས་ངེས་ཆ་རེན།  
༡།འཛིན་གྲྭ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁེྱར་དཔར་བཤུས།  
༢རང་ྱིད་དང་ཕ་མ་གྱིས་ཀྱི་རྒྱལ་དོན་དཔྱ་དངུལ་ཉུང་མཐར་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡ ནས་ ༡༢ 
ནང་ཚུན་ཕུལ་ཟྱིན་པའྱི་ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའྱི་དཔར་བཤུས།  ༣། 
འབེལ་ཡོད་ས་གནས་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ནས་རང་ྱིད་དང་ཕ་མ་བཅས་ཀྱི་རྒྱ
ལ་དོན་དཔྱ་དངུལ་ཉུང་མཐར་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡ ནས་ ༡༢ 
ནང་ཚུན་སྒྲུབ་འཇལ་ཞུས་པའྱི་ངོས་སོར་ཡྱིག་ཆུང༌།  ༤། 
རང་ྱིད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ནང་ཉུང་མཐར་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡ ནས་ 
༡༢ ནང་ཚུན་ཁྲྱིམས་མཐུན་དུས་འགངས་ཞུས་ཡོད་པའྱི་ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའྱི་དཔར་བཤུས།  
གལ་ཏེ་དུས་འགངས་ཆེད་ཕུལ་ཡོད་ཚེ་ལག་འཁེྱར་ལས་ཁུངས་དེའྱི་བྱུང་འཛིན་དཔར་བཤུས་སམ་ས་ག
ནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས་སོར་ངོ་མ་དགོས།  བལ་ཡུལ་དང༌། 
འབྲུག་ཁུལ་གནས་སོད་བོད་མྱིའྱི་སོླབ་ཕྲུག་ནས་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དངོས་འབེལ་ཡྱིན་པ་ཁྲྱིམས་མཐུ
ན་གྱི་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པར་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོ་སོད་རྒྱབ་གེར་ཐོག་ཡྱིག་ཆུང་ངོ་བཤུ
ས་མམ་སར་དགོས་པ་་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ངོ
ས་སོར་ཡྱིག་ཆུང་ངེས་པར་དུ་བསྡུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།  ༥། 
རང་གྱི་ཕ་མ་བོད་ནང་ཡོད་པའམ་ཡང་ན་འདས་གོངས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཚེ་འབེལ་ཆགས་ས་གནས་འགོ་འཛི
ན་ནམ། 
བོད་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་བ་ཡན་ཡོད་པའྱི་སོླབ་གྲྭའྱི་སོླབ་སྱི་གང་རུང་ནས་ངོས་
སོར་ཡྱིག་ཆུང་དགོས། ༦། ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་བོད་ལུགས་སྨན་པའམ།  
དེབ་བསེྐྱལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་གང་རུང་ཞྱིག་གྱི་གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཐང་ཡོད་པའྱི་ལག་འཁེྱར།  
༧། 
སྙན་ཤོག་འབུལ་མྱི་རྣམས་ནས་འབེལ་ཡོད་སོླབ་ཡོན་སྱིན་བདག་ནས་ཆ་རེན་གདོན་གནང་མཛད་པ་ག
ཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན་དགོས་རྒྱུ།  ༡། སེྐྱས་ལོ་སེྐྱས་ཚེ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ རེས་སུ་སེྐྱས་པ།  
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   དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་དགོས་གལ་ཁག  
ཤེས་ཡོན་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁེྱར་གཞན་གྱི་འདྲ་བཤུས་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ།  
ཟུང་དྲུང་གནས་རྱིམ་ཡན་གྱི་གཞུང་ཞབས།  
ཡང་ན་བོད་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་ཡན་ཡོད་པའྱི་སོླབ་གྲྭའྱི་སོླབ་སྱི་བཅས་གང་
རུང་གྱི་འགན་ལེན་དག་མཆན་ཡོད་དགོས།  
མཐའ་མའྱི་འདེམས་སྒྲུག་དབྱིན་ཇྱི་དང་བོད་ཡྱིགའབྱི་རྒྱུགས།  
ངག་རྒྱུགས་བཅས་ནས་བརྒྱ་ཆ་རེ་བཏོག་གྱིས་འདེམས་སྒྲུག་གནང་རྒྱུ།  
ཡྱིག་རྒྱུགས་ཆེད་ཕེབས་སྐབས་བཞུགས་ཡུལ་དང་ལམ་གོན་སོགས་འགོ་གོན་ཆ་ཚང་དོ་བདག་རང་ྱིད་
ནས་གཏོང་དགོས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༨ 
པའྱི་ཟླ་མཇུག་ལ་གོང་གསལ་མཐོ་སོླབ་ཏུ་འབོར་དགོས་པར་བརེན་ཕྱིར་བསོྐྱད་ལག་འཁེྱར་སེར་པོ་དུས་
ཐོག་ཐོབ་ཐབས་དོ་བདག་རང་ྱིད་ནས་དེ་ཐོག་འགན་ལེན་གནང་ཐབས་མ་མཆྱིས།  
རང་ྱིས་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་སོླབ་གྲྭ་འམ་ས་གནས་སོླབ་ཁོངས་ཡྱིན་པ་སོླབ་ཕྲུག་ནས་ནང་གྱི་ཞལ་བང་ཁ་གསལ་
འཚང་སྙན་ནང་ངེས་པར་འགོད་དགོས།  འཚང་སྙན་དུས་ཐོག་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་དང༌།  
ཆ་རེྐན་མ་འཚང་པའྱི་རྱིགས་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་མྱིན།  
དོྭགས་འདྲྱི་ཡོད་ཚེ་གོག་འཕྱིན་ཡང་ན་འདྱི་གའྱི་མཐོ་སོླབ་སེ་ཚན་ལ་གཤམ་གསལ་ཞལ་པར་ཐོག་འབེལ་
བ་གནང་དགོས། ༠༡༨༩༢༢༢༢༥༧༢།༢༢༢༧༢༡ 
འཚང་སྙན་མམ་དགོས་མཁོའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཆད་ལུས་མེད་པ་གཤམ་གསལ་ཞལ་བང་ཐོག་འས་འབུལ་
དགོས་རྒྱུ། ། 
 ༣ 
དབྱིན་ཡུལ་ལོན་ཉོན་མེ་ཉོ་པོ་ལྱི་ཉོན་གཙུག་ལག་སོླབ་གེར་ཁང་ནས་རང་རྱིགས་སོླབ་ཕྲུག་གྱིས་ལ་ག
ཙུག་ལག་རབ་འབམས་པ་དང༌།  
སོླབ་ཕྲུག་གཅྱིག་ལ་ེ་བའྱི་རབ་འབམས་པའྱི་སོླབ་ཆུང་གྱི་གོ་སྐབས་དང་སོླབ་ཡོན་མཐུན་སོར་བྱུང་བར་
འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་རྣམས་ནས་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་དང་མམ་དགོས་ངེས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཕྱི་ལོ
་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༠ འགངས་མེད་འདྱི་ལས་སུ་འབུལ་དགོས།  
   གོང་གྱི་གཙུག་ལག་སོླབ་ཁང་ནས་ཆ་རེན་འདོན་གནང་མཛད་པའྱི་མཐོ་སོླབ་སོླབ་སོང་གྱི་ཆ་རེན་ཁག  

  ཀ ེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་ས་མྱིག་ཐོག་ཉུང་མཐར་དགོས་ངེས་བརྒྱ་ཆ།  ༡ 
འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་ཐོན་རྒྱུགས་བརྒྱ་ཆ་  ༧༠ ༢ འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གྱིས་པའྱི་ཐོན་རྒྱུགས་བརྒྱ་ཆ་  ༧༠ 
༣ འཛིན་རྱིམ་བཅུ་བ་དང་བཅུ་གྱིས་གྱིས་ཀྱི་ཐོན་རྒྱུགས་ནང་དབྱིན་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་  ༧༠ ཁ 
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་ས་མྱིག་ཐོག་ཉུང་མཐར་དགོས་ངེས་བརྒྱ་ཆ།  
༡ེ་བའྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་ཐོན་རྒྱུགས་བརྒྱ་ཆ་  ༦༥ ༢ 
འཛིན་རྱིམ་བཅུ་བ་དང་བཅུ་གྱིས་གྱིས་ཀྱི་ཐོན་རྒྱུགས་ནང་དབྱིན་ཡྱིག་ཨང་ཀྱི་  ༧༠ ༣ 
འཛིན་རྱིམ་བཅུ་བ་དང་བཅུ་གྱིས་གྱིས་ཀྱི་ཐོན་རྒྱུགས་བརྒྱ་ཆ་  ༦༥ 
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   འཚང་སྙན་འབུལ་ཕོགས་སོྐར།  
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་ནས་བཙན་བོལ་བོད་མྱི་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་མཐོ་སོླབ་སོླབ་སོང་དང་རྱིགས་གཅྱིག་རྐང་འཛི
ན་གྱི་སོླབ་སོང་ཆེད་དུ་སོླབ་གེར་གཏོང་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲྱིག་གཞྱི་དོན་ཚན་བརྒྱད་པའྱི་ནང་ཁ་གསལ་འཁོད་
ཡོད། 
སྒྲྱིག་གཞྱི་དང་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་གནས་ནས་ཕབ་བཤུས་ཀྱིས་ལས་འབུ
ལ་བས་ནའང་འཐུས་རྒྱུ།  
   སོླབ་ཡོན་ཞུ་སྙན་གྱི་དགོས་ངེས་ཆ་རེན།  ༡། གོང་གྱི་སེ་ཚན། 
ཀ་པཁོངས་སུ་འཚང་སྙན་འབུལ་མྱི་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ལོ་  ༡༩༨༥ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ 
འམ་དེའྱི་རེས་སུ་སེྐྱས་པ་ཞྱིག་དང༌།  སེ་ཚན་ ཁ་པ ཁོངས་སུ་འཚང་སྙན་འབུལ་མྱི་ཡྱིན་ན་ཕྱི་ལོ་  
༡༩༧༠ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ འམ་དེའྱི་རེས་སུ་སེྐྱས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དགོས།  ༢། 
དོ་བདག་དང་ཕ་མའམ་བཟའ་ཟླའྱི་དྭང་བངས་དཔྱ་དངུལ་ཉུང་མཐར་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༢ 
བར་སྒྲུབ་འབུལ་ཟྱིན་པའྱི་ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའྱི་དཔར་བཤུས།  ༣། 
རང་ྱིད་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བོད་མྱིའྱི་ལག་དེབ་ཉུང་མཐར་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡ 
ནས་ཟླ་ ༡༢ 
ནང་ཚུན་ཁྲྱིམས་མཐུན་དུས་འགངས་ཞུས་པའྱི་ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའྱི་དཔར་བཤུས༌།  
གལ་ཏེ་དུས་འགངས་ཆེད་ཕུལ་ཡོད་ཚེ་ལག་འཁེྱར་ལས་ཁུངས་དེའྱི་བྱུང་འཛིན་གྱི་དཔར་བཤུས་སམ་ས་
གནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས་སོར་ངོ་མ་འབུལ་དགོས།  བལ་ཡུལ་དང༌། 
འབྲུག་ཁུལ་གནས་སོད་བོད་མྱིའྱི་སོླབ་ཕྲུག་ནས་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་པ་དངོས་འབེལ་ཡྱིན་པ་ཁྲྱིམས་མཐུ
ན་གྱི་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པར་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོ་སོད་རྒྱབ་གེར་ཐོགཡྱིག་ཆུང་ངོ་བཤུ
ས་མམ་སར་དགོས་པ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ངོ
ས་སོར་ཡྱིག་ཆུང་ངེས་པར་དུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།  ༤། 
འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁེྱར་གྱི་དཔར་བཤུས།  ༥། 
འཛིན་རྱིམ་བཅུ་གྱིས་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཨང་ཤོགདང་ལག་འཁེྱར་གྱི་དཔར་བཤུས།  ༦། 
འབེལ་ཡོད་ས་གནས་རང་དབང་བདེན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ནས་རང་ྱིད་དང་ཕ་མ་བཅས་ཀྱི་
རྒྱལ་དོན་དཔྱ་དངུལ་ཉུང་མཐར་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༢ བར་སྒྲུབ་འཇལ་ཞུས་པའྱི་ངོ་སོར་ཡྱིག་ཆུང༌།  
༧། རང་གྱི་ཕ་མ་བོད་ནང་ཡོད་རྱིགས་དང༌།  ཁ་བལ། 
འདས་གོངས་སོང་བའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་ཚེ་འབེལ་ཆགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ།  
ཡང་ན་བོད་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་བ་ཡན་ཡོད་པའྱི་སོླབ་གྲྭ་སོླབ་སྱི་གང་རུང་ནས
་ཕ་མའྱི་གནས་སངས་ངོ་སོད་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་སྙན་ཤོག  ༨། ངོས་འཛིན་ཡོད་པའྱི་བོད་ལུགས་སྨན་པའམ།  
དེབ་སེྐྱལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་གང་རུང་ཞྱིག་ནས་གཟུགས་ཁམས་བདེ་ཐང་ཡྱིན་པའྱི་ལག་འཁེྱར།  
༩། 
འཚང་སྙན་འབུལ་མྱི་གང་ཞྱིག་གཞུང་སེྒར་གྱིས་ཀྱི་ཚོགས་པ་གང་རུང་ནང་ལས་ཀ་བེད་མུས་ཡྱིན་ཚེ་འ
ཚང་སྙན་མམ་དུ་ཚོགས་པའྱི་འགན་འཛིན་ནས་སོླབ་ཡོན་འདྱི་ཁོངས་འཛུལ་ཞུགས་གནང་ན་འགག་བ
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་མེད་པའྱི་ཡྱིག་ཆུང་ངེས་པར་འབུལ་དགོས།  ༡༠། 
དོ་བདག་སོ་སོའྱི་ཕེད་དཔར་ཁ་གསར་རེ་དང་ཀྱི་ཚད་ཕེད་དཔར་རེ་ཆབས་འབུལ་དགོད་རྒྱུ།  

   དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་དགོས་གལ་ཁག  ཤེས་ཡོན་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁེྱར།  
ཡྱིག་ཆ་ཁག་གྱི་དཔར་བཤུས་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ།  ཟུང་དྲུང་གནས་རྱིམ་ཡན་གྱི་གཞུང་ཞབས།  
ཡང་ན་བོད་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་བ་ཡན་ཡོད་པའྱི་སོླབ་གྲྭའྱི་སོླབ་སྱི་བཅས་གང་
རུང་གྱི་འགན་ལེན་དག་མཆན་ཡོད་དགོས།  
གོང་གསལ་ཆ་རེན་ཚང་བ་རྣམས་བོད་ཡྱིག་དང་དབྱིན་ཡྱིག་འབྱི་རྒྱུགས།  
ངག་རྒྱུགས་བཅས་ཀྱི་ཚུད་རྒྱུགས་སུ་འབོད་རྒྱུ་ཡྱིན།  གོང་གྱི་སེ་ཚན་ ཀ་པ དང་ ཁ་པ 
གྱིས་ཀྱི་ཚུད་རྒྱུགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་རེ་ཏོག་གྱིས་སོླབ་ཕྲུག་གངས་བཅུ་ལས་མ་མང་བའྱི་མྱི་འགོ་འདེམས་སྒྲུག
་སླད་མྱིང་གཞུང་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན།  གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་ས་མྱིག་ཐོག་འདེམས་ཐོན་བྱུང་རེས།  
དབྱིན་ཡུལ་དུ་སོད་གནས་ད་ལྟ་ཐབས་འཚོལ་བེད་མུས་ཡྱིན་རུང༌།  
དོན་སོན་མ་བྱུང་ཚེ་དོ་བདག་རང་ངོས་ནས་ཐབས་འཚོལ་བ་དགོས།  

   

ཚུད་རྒྱུགས་ཆེད་ཕེབས་སྐབས་བཞུགས་ཡུལ་དང་ལམ་གོན་སོགས་ཀྱི་འགོ་གོན་ཆ་ཚང་དོ་བདག་རང་ྱི
ད་ནས་གཏོང་དགོས་པ་ཡྱིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༩ 
པའྱི་ནང་གོང་གསལ་མཐོ་སོླབ་ཏུ་འབོར་དགོས་པར་བརེན་ཕྱིར་བསོྐྱར་ལག་འཁེྱར་སེར་པོ་དུས་ཐོག་ཐོན
་ཐབས་དོ་བདག་རང་ྱིད་ནས་ཐབས་ཤེས་དགོས་པ་ལས་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་དེ་ཐོག་འགན་འཁུ
ར་གནང་ཐབས་མ་མཆྱིས། འཚང་སྙན་ནང་གནས་འབེལ་བ་ཡུལ་ཁ་བང་དང༌།  གོག་འཕྱིན། 
ཁ་པར་ཨང་སོགས་གང་མཆྱིས་ཁ་གསལ་འགོད་དགོས་ཤྱིང༌།  
ཁ་བང་གསལ་པོ་མེད་པའྱི་རེན་གྱིས་དུས་ཐོག་གནས་འབེལ་མ་ཐུབ་ཚེ།  
དེའྱི་འགན་འཁུར་དོ་བདག་སོ་སོར་ཡོད།  
འདྱི་གའྱི་རྒྱ་གར་གཞུང་གྱི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སེགས་ཁོངས་སུ་སོླབ་སོང་གནང་མུས་རྣམས་སོླབ་ཡོན་འདྱི
་ཁོངས་གོ་སྐབས་གནང་རྒྱུ་མྱིན།  འཚང་སྙན་དུས་ཐོག་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་དང༌།  
ཆ་རེན་མ་འཚང་པའྱི་རྱིགས་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་མྱིན།  དོགས་འདྲྱི་ཡོད་ཚེ་གོག་འཕྱིན་འམ།  
ཡང་ན་འདྱི་གའྱི་མཐོ་སོླབ་སེ་ཚན་ལ་གསམ་གསལ་ཞལ་པར་ཐོག་འབེལ་བ་གནང་དགོས།  
༠༡༨༩༢༢༢༢༥༧༢།༢༢༢༧༢༡ 
གོང་གསལ་མཐོ་སོླབ་དང་བཙན་བོལ་བོད་མྱིའྱི་ཆེས་མཐོའྱི་སོླབ་ཡོན་ཚོགས་ཆུང་ནས་ེ་བའྱི་གཙུག་ལ
ག་རབ་འབམས་པའྱི་སོླབ་སོང་ཐོག་སོླབ་ཚན་ཁག  ༡༣ དང༌། 
གཙུག་ལག་རབ་འབམས་པའྱི་སོླབ་སོང་ཐོག་སོླབ་ཚན་ཁག  ༡༡ 
གཏན་འབེབས་གནང་བ་འདྱི་མམ་ཟུར་སར་ཐོག་སོླབ་ཚན་སོ་སོར་དགོས་མཁོ་ཆ་རེན་གང་མཆྱིས་ཀང
་ཟུར་བཀོད་བས་ཡོད་ན། དེ་དག་ཁོངས་ནས་གང་རུང་རེ་ལ་འཚང་སྙན་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།  

   ༤ 
ཡུ་ན་ཡྱི་ཏེཏ་ཝོལཏ་ཀོ་ལེཇེ་ནེཏ་ཝོརཀ་ཁོངས་རོགས་ཡྱིན་པ་རྒྱ་གར་ས་གནས་སྤུ་ནེ་མ་ཧྱིན་ར་ར་ཡུ་ན་
ཡྱི་ཏེཏ་ཝོལཏ་ཀོ་ལེཇྱི་ནས་ལོ་ལྟར་བོད་རྱིགས་སོླབ་ཕྲུག  ༡ ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༩ 
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པའྱི་ནང་སོླབ་གྲྭ་འགོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུའྱི་ཨྱིན་ཏར་ནེ་ཤོ་ནལ་བྷཀ་ཀ་ལོ་རེཉ་ལོ་གྱིས་ཀྱི་སོླབ་ཚན་ཆེ
ད་ཨ་སོྒར་ ༡༢༠༠༠།༠༠ ཅན་གྱི་སོླབ་ཡོན་ཟུར་བཅད་གནང་དང་གནང་མུས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཟད།  
ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་སོླབ་རྒྱུན་བདུན་ཕག  ༣༥ 
ཆེད་བདུན་རེའྱི་ལག་གནས་དགོས་མཁོར་ཧྱིན་སོྒར་  ༢༥༠།༠༠ རེ་གནང་རྒྱུ་དང༌། 
དེའྱི་སེང་སོླབ་སོང་དང་འབེལ་བའྱི་བདུན་གྱིས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཆེད་ཧྱིན་སོྒར་  ༡༠༠༠༠།༠༠ 
ཐམ་པ་རེ་བཅས་གནང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ལྟར།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༣ 
པའྱི་ནང་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་ཀྱི་གྲུབ་འབས་བརྒྱ་ཆ་  ༥༥ 
ཡན་ལོན་པའྱི་བོད་རྱིགས་སོླབ་ཕྲུག་རྣམས་ནས་གོང་གསལ་སོླབ་ཡོན་ཞུ་རྒྱུར་ལུགས་མཐུན་འཚང་སྙན་
མམ་གཤམ་གསལ་དགོས་ངེས་ཡྱིག་ཆ་ཁག་འཐུས་ཚང་ཤེས་རྱིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ ཟླ་ ༦ 
ཚེས་ ༡༥ དགོང་དོྲ་ཆུ་ཚོད་ ༥།༣༠ འགངས་མེད་ཕུལ་འབོར་ཟྱིན་པ་དགོས་རྒྱུ།  
   སོླབ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གྱི་དགོས་ངེས་ཆ་རེན།  
༡།འཛིན་རྱིམ་བཅུ་བའྱི་ཡྱིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབས་ཨང་ཤོག་དང་ལག་འཁེྱར་གྱི་དཔར་བཤུས།  ༢། 
རང་ྱིད་དང་ཕ་མ་གྱིས་ཀྱི་རྒྱལ་དོན་དཔྱ་དངུལ་ཉུང་མཐར་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ 
བར་སྒྲུབ་འབུལ་ཟྱིན་པའྱི་ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའྱི་དཔར་བཤུས།  ༣། 
འབེལ་ཡོད་ས་གནས་རང་དབང་ལྡན་པའྱི་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་ནས་རང་ྱིད་དང་ཕ་མ་བཅས་ཀྱི་རྒྱ
ལ་དོན་དཔྱ་དངུལ་ཉུང་མཐར་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༤ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༣༡ 
བར་སྒྲུབ་འཇལ་ཞུས་པའྱི་ངོས་སོར་ཡྱིག་ཆུང༌།  ༤། 
རང་ྱིད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་ནང་ཉུང་ཉུང་མཐར་ཕྱི་ལོ་  ༢༠༠༥ ཟླ་ ༡ 
ནས་ཟླ་ ༡༢ 
ནང་ཚུན་ཁྲྱིམས་མཐུན་དུས་འགངས་ཞུས་ཡོད་པའྱི་ཤོག་ངོས་དང་པོ་དང་མཐའ་མའྱི་དཔར་བཤུས།  
གལ་ཏེ་དུས་འགངས་ཆེད་ཕུལ་ཡོད་ཚེ་ལག་འཁེྱར་ལས་ཁུངས་དེའྱི་བྱུང་འཛིན་དཔར་བཤུས་སམ་ས་ག
ནས་འགོ་འཛིན་གྱི་ངོས་སོར་ངོ་མ་འབུལ་དགོས།  བལ་ཡུལ་དང༌། 
འབྲུག་ཁུལ་གནས་སོད་བོད་མྱིའྱི་སོླབ་ཕྲུག་ནས་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་པ་དངོས་འབེལ་ཡྱིན་པ་ཁྲྱིམས་མཐུ
ན་གྱི་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པར་ས་གནས་རང་བདེན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་ངོ་སོད་རྒྱབ་གེར་ཐོག་ཡྱིག་ཆུང་ངོ་བཤུ
ས་མམ་སར་དགོས་པ་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞྱིབ་འཇུག་གྱིས་བོད་མྱི་སྐྱབས་བཅོལ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ངོ
ས་སོར་ཡྱིག་ཆུང་ངེས་པར་དུ་བསྡུ་འབུལ་དགོས་རྒྱུ།  ༥། རང་གྱི་ཕ་མ་ནང་ཡོད་པའམ། ཁ་བལ། 
ཡང་ན་འདས་གོངས་ཡྱིན་ཚེ་འབེལ་ཆགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ།  
བོད་གཞུང་ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་བ་ཡན་ཡོད་པའྱི་སོླབ་གྲྭའྱི་སོླབ་སྱི་གང་རུང་ནས་ངོས་
སོར་ཡྱིག་ཆུང་དགོས། ༦། 
སྙན་འབུལ་བ་རྣམས་ནས་འབེལ་ཡོད་སོླབ་ཡོན་སྱིན་བདག་ནས་ཆ་རེན་གདོན་གནང་མཛད་པ་གཤམ་
གསལ་ལྟར་ཡྱིན་དགོས་རྒྱུ། རང་ལོ་ ༡༦ ནས་ ༡༩ བར་ཡྱིན་དགོས། དེ་ཡང་ ༢༠༠༥ ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ 
༡ གྱི་ཚེས་ཆ་ནས་རང་ལོ་ ༡༩ མ་བརྒལ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པ།  
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   དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་དགོས་གལ་ཁག  
མཐའ་མའྱི་འདེམས་སྒྲུག་དབྱིན་ཇྱི་དང་བོད་ཡྱིག་འབྱི་རྒྱུགས།  
ངག་རྒྱགས་བཅས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་རེ་ཏོག་གྱིས་ལམ་ནས་བ་རྒྱུ།  
ཡྱིག་རྒྱུགས་ཆེད་ཕེབས་སྐབས་བཞུགས་ཡུལ་དང་ལམ་གོན་སོགས་དོ་བདག་རང་ྱིད་ནས་གཏོང་དགོས།  
ཤེས་ཡོན་ཨང་ཤོག་དང་ལད་འཁེྱར་གཞན་གྱི་དཔར་བཤུས་ཐོག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནམ།  
ཟུང་དྲུང་གནས་རྱིམ་ཡན་གྱི་གཞུང་ཞབས།  
ཡང་ན་བོད་གཞུང་ཞབས་ཤེས་རྱིག་ཁྱབ་ཁོངས་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་བ་ཡན་ཡོད་པའྱི་སོླབ་གྲྭའྱི་སོླབ་སྱི་བཅ
ས་གང་རུང་གྱི་འགན་ལེན་དག་མཆན་ཡོད་དགོས།  འཚང་སྙན་ནང་གནས་འབེལ་བ་ཡུལ་ཁ་བང་དང༌།  
གོག་འཕྱིན། ཁ་པར་ཨང་སོགས་གང་མཆྱིས་ཁ་གསལ་འགོད་དགོས་ཤྱིང༌།  
ཁ་བང་གསལ་པོ་མེད་པའྱི་རེན་གྱིས་དུས་ཐོག་གནས་འབེལ་མ་ཐུབ་ཚེ།  
དེའྱི་འགན་ཁུར་དོ་བདག་སོ་སོར་ཡོད།  འཚང་སྙན་དུས་ཐོག་འབུལ་མ་ཐུབ་པ་དང༌།  
ཆ་རེན་མ་འཚང་བའྱི་རྱིགས་ལ་ངོ་བཞེས་གནང་རྒྱུ་མྱིན།  
དོྭགས་དྲྱི་ཡོད་ཚེ་གོག་འཕྱིན་ཡང་ན་འདྱི་གའྱི་མཐོ་སོླབ་སེ་ཚན་ལ་གཤམ་གསལ་ཞལ་པར་ཐོག་འབེལ་བ
་གནང་དགོས། ༠༡༨༩༢ ༢༢༢༥༧༢།༢༢༢༧༢༡ 
འཚང་སྙན་མམ་དགོས་མཁོའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཁག་ཆད་ལུས་མེད་པ་གཤམ་གསལ་ཞལ་བང་ཐོག་ལས་འབུལ་
དགོས་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲགས་སུ།  བོད་གཞུང་ཤེསརྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་  ༢༠༠༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ 
ལ།   བོད་གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གསལ་བསྒྲཉ།  

སྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བོད་གཞྱིས་བེས་ལྷ་མྱི་ཡོངས་ཀྱིས་སོྒྲལ་དཀར་ཡྱིད་བ
ཞྱིན་འཁོར་ལོའྱི་ཆོ་གའྱི་སོྒ་ནས་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའྱི་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་ཟྱིན་པ་དེ་
ལྟར་ཡང༌། 
སྐབས་དེར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཅྱིག་ཏུ་ཆྱིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་
དགོས་གལ་ཆེའྱི་གནས་ཚུལ་ཞྱིག་ལ་བརེན་ཚེས་གངས་ས་བསྣུར་གྱིས་བོད་རྒྱལ་ལོ་  ༢༡༣༢ ཟླ་ ༥ ཚེས་ 
༢ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ 
ྱིན་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྱིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གྱི་དབུ་ཁྲྱིད་བ་ཆེན་
རྣམ་པ་དབུ་བཞུགས་བརན་བཞུགས་བསར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཐུགས་གཏན་འཁེལ་བ་ལགས་ན།  
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་དང༌།ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་གནང་གནས་སོད་བོད་མྱི་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ནས་སོྒྲལ་ད
ཀར་གྱི་གཟུངས་སགས་འབུམ་བདུན་ཅུ་ལྷག་གནད་དུ་སྨྱིན་པ་གསོག་སྒྲུབ་ཀྱིས་བརན་བཞུགས་ྱིན་གྲུབ་
ཐོ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། 
བོད་མྱི་སེར་སྐྱ་ཡོངས་ནས་གཟུངས་སགས་ཇྱི་བསགས་ཀྱི་ཞལ་གངས་ཁ་གསལ་འཁོད་པའྱི་གྲུབ་ཐོ་འདྱི་
ལས་སུ་ ༢༠༠༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ སོན་འབུལ་འབོར་ཐུབ་པ་དགོས་རྒྱུ་དེ་དོན་དགོངས་འཇགས་ཞུ།  
བོད་གཞུང་ཆོས་རྱིག་ལས་ཁུངས་ནས་  ༢༠༠༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢ ལ།།  
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