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                           བོད་ཀྱི་ཡྱིག་གཟུགས་སོར་ལ་གླེང་བ། 

ནང་དོན་གནད་བསྡུས།  

བོད་ཀྱི་ཡྱིག་སོལ་གསར་དུ་བཏོད་པ་ནྱི་དོན་སྱིང་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་འཕེལ་འགྱུར་རླབས་ཆེ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས། ཡྱིག་སོལ་དབུ་བརེས་ཏེ་
ད་བར་འཕེལ་རྒྱས་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་དང་འབེལ་རོབ་ཙམ་དཔོད་ཡོད། 

                                                  སོན་གེང་། 

སྐད་ཡྱིག་ནྱི་མྱི་རྱིགས་རྱིག་གནས་ཀྱི་སྱིང་བཅུད་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། རང་རེས་མྱི་རྱིགས་འདྱིར་འོད་སོང་ཕོ་བའྱི་རྱིག་གནས་ཡོད་པ་ཞེས་
བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཡུན་རྱིང་ལྡན་པའྱི་ཡྱི་གེའྱི་སོལ་ཡོད་པས་ཡྱིྱིན། དེང་དུས་སུ་ནྱི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྱི་ལ་ཞྱིབ་འཇུག་
རྱིམ་པས་ཟབ་ཏུ་སོང་བ་དང་བོད་ཀྱི་ཡྱིག་སོལ་འཕེལ་རྱིམ་ཐད་ཀྱི་འགལ་བ་ལྟག་སོས་སུ་གྱུར་བའྱི་བཞེད་པ་རྣམས་ཀང་གཅྱིག་མཐུན་གྱི་
ཕོགས་སུ་འགོ་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྱིག་ཐོན་བཞྱིན་ཡོད་པ་འདྱི་ནྱི་ཡྱིད་རང་གྱི་དགའ་འབོད་ཞུ་འོས་པ་སོས་མྱི་དགོས།  ཡང་འགའ་རེས་ནྱི་ད་ལྟའྱི་
བོད་ཡྱིག་འདྱིས་དེང་རབས་སྱི་ཚོགས་ནང་དར་བའྱི་རྱིགས་ཚན་མང་པོའ་ིཐ་སད་གོ་དོན་ཇྱི་བཞྱིན་བརྡ་སོད་མ་ཐུབ་པས་དམངས་ཁོད་ལ་མ་
གཏོགས་དགོས་མཁོ་ཆེ་བ་མེད་ཟེར་སོགས་དེ་དང་འདྲ་བའྱི་བཤད་ཡམས་ཀྱིས་གངས་ཅན་རྱིག་གནས་ཀྱི་སྱིང་ནོར་དེ་དག་མ་དག་གཡའ་
ཐལ་གྱི་བསྱིབས་ནས་ཕྱི་རབས་གཞོན་སེས་རྣམས་མྱི་རྱིགས་ཕུལ་བྱུང་རྱིག་གནས་འཛིན་སོང་དར་སེལ་བྱ་རྒྱུའྱི་ཐད་མུན་ཐོམས་ཀྱི་གནས་
སུ་གར་ནས་སོད་པའྱི་སྣང་ཚུལ་ཡང་མྱི་ཉུང་བ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཀུན་གྱིས་མཁེན་གསལ་ལྟར་ཡྱིན། དེ་འདྲའྱི་ཚུལ་ལ་མ་བཟོད་པར་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་
རོག་རྒྱུན་ཅུང་ཟད་སེལ་བ་དང་། གཙོ་བོ་གཞོན་རབས་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཕ་མེས་ཀྱིས་བཏོད་པའྱི་ཡྱིག་སོལ་འདྱིའྱི་མཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་
དགེ་མཚན་ཕན་བུ་ཙམ་ཞྱིག་རོགས་ཐུབ་པ། དེ་བཞྱིན་རེས་སུ་བོད་ཀྱི་ཡྱི་གེའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཆ་ཚང་ཞྱིང་ཁ་གསལ་བ་ཞྱིག་བྱིས་གནང་མཁན་གྱི་
དོན་གེར་ཅན་ཞྱིག་ཡོང་ངེས་པ་སོགས་མདོར་ན་གངས་ཅན་རྱིག་གནས་ཀྱི་སྱིང་བཅུད་དུ་གྱུར་བའྱི་ཡྱིག་སོལ་འདྱི་དག་མྱི་རྱིགས་འདྲ་
མམ་གྱི་སྱིད་འཇུས་བཟང་པོའ་ིལམ་སོན་འོག་མྱི་མས་རྒྱུན་འཛིན་གྱིས་དར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་ཡོང་གྱུར་ཅུང་ཟད་སན་པ་ཡོང་རེ་བཅས་ཀྱི་
བསམ་པ་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་དགོང་གསེང་ྱིན་མཐའ་མའྱི་སྐབས་དཔད་རོམ་ཆུང་ཆུང་འདྱི་བརམས་འ་་མགོ་བཙུགས།  ཤེས་ནུས་དམན་
པའྱི་སེང་དུ་དཔད་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་རྱིགས་ཤྱིན་ཏུ་དཀོན་པ།  དེ་མྱིན་ལས་འགན་མུ་མཐུད་འཁུར་མཁན་གྱི་གང་ཟག་མྱིན་པའྱི་རེན་བྱི་ཡུན་རྱིང་
ཙམ་འགོར་ཡང་མཐར་ཐུག་འབྱི་འཇུག་ཁ་གེ་ཁོ་གེ་ཞྱིག་འཁོལ་ཙམ་བྱུང།  བོད་ཀྱི་ཡྱིག་གཟུགས་འཕེལ་འགྱུར་ཇྱི་འདྲ་འབྱུང་ཚུལ་ཐད་ནོར་
འཇོལ་འགལ་འཁྲུག་གྱི་རྱིགས་ཀང་མྱི་ཉུང་བ་ཡོང་བ་ངེས་དེའྱི་ཐད་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་གསུང་བཟང་ལྷུག་སོལ་ཡོང་བའྱི་མདུན་པ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་
ཞུ་བཞྱིན་མཆྱིས།  

ཐོག་མར་རང་རེའྱི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་འདྱིར་ཡྱི་གེ་བྱུང་བའྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་རེན་དུས་ནམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་སྐོར་གེང་བར་བྱ་བ་ལ།  

༡༽ བོད་ཀྱི་ཡྱིག་སོལ་དང་པོ་ཇྱི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུལ།   

༢༽ བོད་ཀྱི་ཡྱིག་གཟུགས་ལ་འཕེལ་འགྱུར་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བའྱི་སྐོར་གེང་བ། 
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༣༽ རྒྱུན་སོད་ཁོངས་སུ་མྱི་ཐེ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཡྱིག་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་སྐོར་གེང་བ།  བཅས་ར་བའྱི་ས་བཅད་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་སོ་
ནས་བྱིས་བརོན་བྱས་པ་ལས་དང་པོ་བོད་ཀྱི་ཡྱིག་སོལ་ཇྱི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་ཚུལ་སྐོར་གེང་བ་ལ་གྱིས་ཏེ།   

༠༡༽ གཤེན་རབ་མྱིའོ་ཆེས་ཡྱིག་སོལ་ཕེ་བའྱི་གཏམ་རྒྱུད་དང་འབེལ་བའྱི་སྐོར་གེང་བ་དང།   

༠༢༽ ཐོན་མྱིས་བོད་ཀྱི་ཡྱིག་སོལ་གྱིས་པ་ད་ལྟའྱི་བོད་ཡྱིག་འདྱིའྱི་གསར་གཏོད་མཛད་པའྱི་སྐོར་གེང་བ། གྱིས་ལས་དང་པོ་གཤེན་རབ་
མྱིའྱི་ཆེས་ཡྱིག་གེ་སོལ་ཐོག་མར་གསར་གཏོད་ཇྱི་ལྟར་མཛད་ཚུལ་སྐོར་བརོད་པའྱི་སྐབས་ལྷ་སྒྲུང་གྱི་ངོ་བོ་ལྡན་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་སོ་ནས་
འཆད།  <<གངས་ཅན་ཡྱིག་སོལ་འཕེལ་རྱིམ་སྐོར་གྱི་གེང་གཏམ་ཡྱིད་ཀྱི་རང་ས>> ལས། 1“བོན་གཞུང་ནང་གསལ་བའྱི་ཡྱི་གེ་བྱུང་ཚུལ་
སྐོར་ལྷ་སྒྲུང་ལ་ལྟ་བའྱི་གཏམ་རྒྱུད་དེ་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་པ་སེ། སོན་པ་གཤེས་རབ་མྱིའོ་ཆེས་བདུད་བཏུལ་བའྱི་མཛད་པ་སེལ་བའྱི་སྐབས་ཀོང་
ཡུལ་དུ་གནས་པའྱི་བདུད་ཁབ་པ་ལག་རྱིང་ཞེས་པས་བདུད་འཁྲུག་ཤོར་བ་ར་བདུན་གཤེན་ཡུལ་དུ་ར་རྐུ་བར་བཏང་གཤེན་རབ་ཀྱི་ཆྱིབས་པ་
འབྲུག་ར་ཟེར་བ་སོགས་ར་བདུན་རྐུ་འཁྱིད་ཀྱིས་ཀོང་ཡུལ་དུ་དེད། ར་བདུན་རྐུན་མས་འཁྱིད་པ་དེ་གཤེན་རབ་ཀྱིས་མཁེན་ནས་དེ་ནྱི་ཀོང་
ཡུལ་ཀྱི་བདུད་རྣམས་འདུལ་བའྱི་གོ་སྐབས་སུ་གཟྱིགས་ཏེ་མཚན་ལྡན་གྱི་ཁེའུ་བཞྱི་དང་མམ་འགོགས་ཀྱིས་རྐུན་མའྱི་རེས་འདེད་དུ་ཕེབས། 
བདུད་རྣམས་ཀྱིས་གཤེན་རབ་རེས་འདེད་དུ་ཕེབས་པ་ཤེས་རེས་ལམ་དུ་ཁ་བ་ཕབ་པ་དང། བདུད་རྱི་ནག་པོས་ལམ་གཅོད་པ། བུད་མེད་
མཛེས་པར་སྤྲུལ་ནས་གཤེན་རབ་ལ་སྣེ་ལེན་ཞུས་ཁུལ་གྱིས་གསོལ་ཆས་ལ་དུག་སྦྱར་བ་སོགས་རེན་ངན་གྱི་གནོད་འཚེ་བཟོ་བའྱི་གཡོ་ཇུས་
ཅྱི་རྱིགས་བརམས་ཀང་བསམ་ངན་ཅྱི་ཡང་མ་འགྲུབ། དེ་ལས་ལྡོག་ཏེ་གཤེན་རབ་མྱིའོ་ཆེས་མཐུ་སོབས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་བརེན་ནས་བདུད་ཀྱི་
ཆོ་འཕྲུལ་རྣམས་ཐལ་བའྱི་རྡུལ་དུ་བརླགས། བདུད་རྱིགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་བོ་ཁ་གཤེན་ཕོགས་སུ་བསྒྱུར། བདུད་རེ་
ཁབ་པ་ལག་རྱིང་ཁོ་པ་ཡང་སོ་སོའ་ིའཁོར་རྣམས་ཀྱི་བོ་ཁ་གཤེན་ཕོགས་སུ་གཏད་པར་སེམས་ཀྱི་གཏྱིང་ནས་ཡྱི་མ་རངས་ཀང།  བྱ་ཐབས་
ཟད་དེ་སྐབས་ཤྱིག་དགེ་སྦྱོར་གྱི་ཚུལ་བཟུང་ནས་བསད།  དེ་ནས་གཤེན་རབ་ཡུལ་གཞན་དུ་གཤེགས་པའྱི་ཤུལ་དུ་བདུད་རེས་གཤེན་རབ་ཀྱི་
བཙུན་མོ་རྣམས་ལ་ཕ་མ་བཅུག་ཐོག  བཙུན་མོས་བོད་བཟའ་དང་ཀོང་བཟའ་གྱིས་ཀྱི་སེམས་པ་བསླུས་ཏེ་ལོག་ངན་གཡོ་སྦྱོར་གྱི་ཐབས་ལ་
བརེན་ནས་སངས་པོ་འབུམ་ཁྱིའྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་བཅུད་ཡྱིག་འབྲུ་ཁྱི་འབྲུམ་ཡོད་པའྱི་གཏོ་ཡྱི་བཀའ་སོམ་དུག་ཚེར་གྱི་མེར་བསེགས། དེ་ེན་
ཁ་ལ་སོབ་པར་དམག་བཏང་བས་བདུད་རེས་ཡུལ་གཞན་དུ་བོས། གཤེན་རབ་ཀྱི་ཐུགས་སས་ཡྱིད་ཀྱི་ཁེའུ་ཆུང་གྱིས་མེ་ལ་ལག་པ་བརབས་
པས་བེའུ་བུམ་འཚིག་འཕོ་སྦར་མོ་གང་ཐོབ། དེའྱི་ནང་དཔའ་བོའ་ིའབྲུ་ལྔ་མ་འཚིག་པར་བསད་ཡོད་དེ་གཤེན་རབ་ལ་ཕུལ་བས་གཤེན་རབ་
ཀྱིས “ མཁའ་གསལ་སོན་མ་མ་ནུབ་ན། སྐར་ཕན་འཐོར་བ་བཟོད་ཙམ་རྒྱུ། དཔའ་བོའ་ིའབྲུ་ལྔ་མ་འཚིག་ན། ཡྱིག་འབྲུ་ཁྱི་འབུམ་བཟོད་ཙམ་
རྒྱུ” ཞེས་གསུངས་ནས་སོན་ལམ་མཛད་པ་དང་སྦྲགས་དཔའ་བོའ་ིའབྲུ་ལྔ་པོ་དེ་ས་བོན་དུ་བྱས་ནས་ར་བའྱི་ཡྱིག་འབྲུ་སུམ་ཅུ་དང་།  ཡན་
ལག་གྱི་བརྒྱད་དམ་བཅུ་བཅས་འཕྲུལ་ཡྱིག་བཞྱི་བཅུར་གཏན་ལ་ཕབ་ཏེ་ཡྱི་གེའྱི་སོལ་ཕེས་པ་ཡྱིན་ཞེས་གགས་དེ་གཏམ་རྒྱུད་དེའྱི་གཙོ་བོའ་ི
ནང་དོན་ཡྱིན། དེ་ལྟར་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དམ་གཤེན་རབ་མྱིའོ་ཆེས་ཡྱིག་གེ་སོལ་ཐོག་མར་གསར་གཏོད་ཇྱི་ལྟར་མཛད་ཚུལ་སྐོར་བརོད་
པའྱི་ལྷ་སྒྲུང་གྱི་ངོ་བོ་ལྡན་པའྱི་གཏམ་རྒྱུད་གཅྱིག་ལས་མེད་པ་དང་།  དེ་ཡང་བོན་གཞུང་ཁག་ནང་འཁོད་པ་མ་གཏོགས་ཐུབ་བསན་རྱིང་
ལུགས་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་སོན་ཕག་གྱི་ནང་ང་ྱི་མ་འོད་ཟེར་གྱི<<ཆོས་འབྱུང་མེ་ཏོག་སྱིང་པོ་སྦྲང་རྱིའྱི་བཅུད>> ནང“བོད་ཀྱི་
ཡྱི་གེ་ཡང་ཁྱི་སོ་བུད་བཙན་པོ་རྱིང་ལ་བྱུང་བ་འདོད་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །” དེ་བཞྱིན་པ་རྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི<<བརྡ་སོད་སྦྱོར་བ་རྣམ་བཞྱི་རབ་

                                       
1 གོང་ཁ་ཚེ་རྱིང་ཆོས་རྒྱལ། <<གངས་ཅན་ཡྱིག་སོལ་འཕེལ་རྱིམ་སྐོར་གྱི་གེང་གཏམ་ཡྱིད་ཀྱི་རང་ས>> བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས ༢༠༡༠ ལོར། ཤོག་
གངས ༡༧ 
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གསལ>> ལས། 2“རྒྱལ་པོ་སོང་བཙན་སམ་པོའ་ིསོན་རོལ་ན། བོད་ལ་ཡྱི་གེ་ཡོད་ཟེར་བ་བདེན་པར་མངོན་ཏེ་དཔེར་ན་དེབ་ཐེར་གསར་མ་
ལས་པུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྱི་དུས་སུ་ཆབ་སྱིད་བོན་གྱིས་བསངས་གགས་ཏེ།  འདྱིའྱི་དུས་སུ་བོན་ཆོས་བསྒྱུར་ཏེ་དར་བ་བྱས་པའྱི་ཡྱིན་འདུག  
ཅེས་དང་།  རྒྱལ་རབས་གསལ་བའྱི་མེ་ལོང་ལས (པུ་དེ་གུང་རྒྱལ་དང་རུ་ལས་སེས) རྒྱལ་བོན་འདྱི་གྱིས་ཀྱི་དུས་སུ།  གཡུང་དྲུང་གྱི་བོན་
བྱུང་སེ།  སོན་པ་གཤེན་རབ་མྱིའོ་ཆེས་བྱ་བ་སག་གཟྱིག་འོལ་མོའ་ིལུང་རྱིངས་སུ་འཁྲུངས། ཁམས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་བོན་པོའ་ི
ཆོས་ཐམས་ཅད་ཞང་ཞུང་གྱི་ཡུལ་ནས་བསྒྱུར།” ཞེས་སོགས་པུ་དེ་གུང་རྒྱལ་ལུང་དང་སེལ་ནས་གངས། འཕྲུལ་ཡྱིག་བཞྱི་བཅུ་དེ་རྣམས་ཀྱི་
ཐོག་མྱིའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་དམ་ཞེས་ན།  བོན་གཞུང་མང་པོའ་ིནང་ཡྱི་གེའྱི་ཐོག་མ་སག་གཟྱིག་སྤུངས་ཡྱིག་ཟེར་བ་དེ་ཡྱིན་
ཚུལ་གསལ་ཏེ <<ལེགས་བཤད་རྱིན་པོ་ཆེ་གཏེར>>ལས། “ དང་པོ་དག་པ་ལྷའྱི་ཡྱི་གེ་སག་གཟྱིག་སྤུངས་ཡྱིག་ཏུ་བསྒྱུར། དེ་ཞང་ཞུང་ཡྱི་
གེ་དུ་བསྒྱུར།  དེ་སར་བག་ཏུ་བསྒྱུར། དེ་སར་ཆེ་ཆུང་དུ་བསྒྱུར། ” དེ་བཞྱིན་བོན་ཕོགས་མཁས་དབང་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་
པའྱི<<གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་བརྡ་ཡང་དག་པར་འསྦྱོར་བ་མྱིང་གྱི་བསན་བཅོས་ལེགས་པར་བཤད་པ་བོ་གསལ་འཇུག་ངོགས་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་
གཏེར་ཁྱིམ>>ནང་དེ་ཡང་ཡྱི་གེ་རྣམ་པ་མང་པོ་མཆྱིས་ཀང།  སག་གཟྱིག་ཡུལ་དུ་སྤུངས་པོ་ཆེ་ཆུང་གྱིས། །ཞང་ཞུང་ལོ་ཙཱས་སར་ཆེན་
སར་ཆུང་བསྒྱུར། །” ཞེས་གསལ་བ་བཅས་ལ་གཞྱིགས་ན་སོན་པ་གཤེན་རབ་མྱིའོ་ཆེས་གསར་གཏོད་གནང་བའྱི་ཐོག་མྱིའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་དེ་
སག་གཟྱིག་སྤུངས་ཡྱིན་ཞེས་དམྱིགས་དཀར་གྱི་བསན་མེད་ཀང།  ཡྱི་གེ་ས་རྱིང་བྱུང་རྱིམ་ཐད་སག་གཟྱིག་སྤུངས་ཡྱིག་དེ་ཨང་དང་པོར་
བཞག་ཡོད་པ་དང་ཞང་ཞུང་གྱི་སར་ཆེན་སར་ཆུང་ནྱི་ཞང་ཞུང་ལོ་ཙཱ་བས་སག་གཟྱིག་སྤུངས་ཡྱིག་ལ་དཔེ་བལྟས་ནས་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུ་བསན་
ཡོད། དེའྱི་ཐོག་ནས་འཕྲུལ་ཡྱིག་བཞྱི་བཅུའྱི་ཐོག་མྱིའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་སག་གཟྱིག་སྤུངས་ཡྱིག་གྱི་གཟུགས་རྱིས་དེ་ཡྱིན་པ་ངོས་འཛིན་པ་རང་
ཤུགས་སུ་བསན་ཡོད། སག་གཟྱིག་སྤུངས་ཡྱིག་ཅེས་པའྱི་ཡྱིག་དཔེ་ཡང་ད་ལྟ་ངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད།  འོན་ཀང་སག་གཟྱིག་སྤུངས་ཡྱིག་
ཟེར་བའྱི་ཡྱི་གེ་དེ་འཕྲུལ་ཡྱིག་བཞྱི་བཅུའྱི་ཐོག་མྱིའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་དོགས་ཚོམ་གནང་བ་མང་བ་དང།  དེ་བཞྱིན་སག་གཟྱིག་
བའྱི་ཡུལ་དེའྱི་གོ་དོན་ད་ལྟ་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད་པའྱི་སག་གཟྱིག་སྤུངས་ཡྱིག་དེའྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཁད་ཆོས་དཔད་ན་དེ་འདྲ་ཡྱིན་པ་རྒྱུ་མཚན་
གྱིས་ཀང་གྲུབ་མ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུར་མཐོང། སག་གཟྱིག་སྤུངས་ཡྱིག་ཟེར་བ་དེ་ཡུལ་གྱི་ཆ་ནས་ཡྱིག་གེར་བཏགས་པའྱི་མྱིང་ཞྱིག་ཡྱིན། འོན་
ཀང་ཡུལ་དེ་གང་དུ་ཡོད་དང་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡོད་མེད་ཐད་ས་དེང་ཚང་མར་ངོས་འཛིན་སངས་མྱི་འདྲ་བ་མང་དུ་མཆྱིས་ཏེ།  འགའ་རེས་ཡུལ་
དེ་བོད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་ཡུལ་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་པ་དང་།  འགའ་རེས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཞྱིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་ལ།  བོན་གཞུང་ནང་དུ་
ནྱི་ཡང་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ངོས་འཛིན་ཡུལ་ཞྱིག་ཡོད་པ་སོགས་ངོས་འཛིན་ར་བ་ནས་གཅྱིག་གྱུར་ཏུ་མ་གནས་སབས་ཡྱི་གེ་དེའྱི་ངོ་བོར་ཡང་
ངོས་འཛིན་གསལ་པོ་ཞྱིག་བྱེད་དཀའ་བར་གྱུར།  གོང་དུ་ནྱི་བོད་ཀྱི་ཡྱི་གེའྱི་སོལ་ཐོག་མ་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་སྐོར་ཀྱི་གཏམ་རྒྱུད་དེ་ལས་བྱུང་
བའྱི་ཡྱིག་སོལ་དེ་དག་ཡྱིད་རོན་རུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་མྱིན་ཐད་ཁུངས་སོན་ལུང་འདྲེན་བྱས་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་རྱིང་མ་དེ་འདྲ་རེད་སོན་ཡོངས་ཐབས་
བལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་འོག་རྱིག་དཔད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕན་བུ་འདྱི་བདག་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་ཤྱིན་ཏུ་གནས་ཀང་ཁག་པའྱི་ལམ་ཞྱིག་ཡྱིན 3“དེའྱི་
སྐོར་མཁས་དབང་ནམ་མཁའྱི་ནོར་བུས་མཛད་པའྱི<<ཞང་བོད་ལོ་རྒྱུས་ཏེ་སེའྱི་འོད>>ནང།  ཡ་ཐོག་ཞང་ཞུང་གྱི་ཡྱི་གེ་བྱུང་ཚུལ་སྐོར་འདྱི་
འདྲ་བ་ཞྱིག་གསུངས་ཡོད་པ་སེ། སོན་པའྱི་མྱི་བོ་ལུམ་ལུང་ནས་གཤེན་རབ་མྱིའོ་ཆེའྱི་ཡབ་རྒྱལ་བོན་ཐོད་དཀར་གྱི་བར་དམུ་རྒྱལ་གདུང་
རབས་བཅོ་བརྒྱད་ཕྱིན་ཡོད་པའྱི་ཚུལ།  ཡ་ཐོག་ཞང་ཞུང་གྱི་བོན་རབས་བཤད་པའྱི་སྐབས་གསལ་བར་སོས་ཡོད་པའྱི་རྒྱལ་རབས་དེ་སེད་ཀྱི་

                                       
2 པ་རྱིས་སངས་རྒྱས། <<བརྡ་སོད་སྦྱོར་བ་རྣམ་བཞྱི་རབ་གསལ>> ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རྱིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས ༢༠༡༧ ལོར། ཤོག་གངས ༡ 
3 གོང་ཁ་ཚེ་རྱིང་ཆོལ་རྒྱལ། <<གངས་ཅན་ཡྱིག་སོལ་འཕེལ་རྱིམ་སྐོར་གྱི་གེང་གཏམ་ཡྱིད་ཀྱི་རང་ས>> བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས ༢༠༡༠ ལོར། ཤོག་
གངས ༢༢ 
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རྱིང་ལ་ཕན་ཚུན་བརྡ་སོད་པའྱི་ཆ་རེན་དང།  རྒྱལ་ཁམས་ལ་དབང་བྱེད་པའྱི་ཆ་རེན་དུ་ཡྱི་གེའྱི་སྦྱོར་བ་སྱི་རྱིགས་ཤྱིག་བེད་སོད་བྱས་ཡོད་
དམ་མེད་པའྱི་སྐོར་དེ་རྱིགས་ནྱི་ཆེས་ས་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤྱིག་ཡྱིན་པ་དང་། ལོ་རྒྱུས་དེ་རྱིགས་ཀྱི་ཁུང་སོན་བྱེད་གནའ་བོའ་ིཡྱིག་རྱིང་འགའ་ཞྱིག་
ཐོབ་ཏུ་དཀའ་བར་བརེན་ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་རོགས་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བ་ཡྱིན།”  ཞེས་སོན་བྱོན་མཁས་པ་ཕལ་ཆེའྱི་དོགས་སློང་གྱི་ཚུལ་དུ་བཞག  
བདག་གྱི་ཡར་འབེལ་དགོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་སག་གཟྱིག་སྤུངས་ཡྱིག་དང་སར་ཆེན་སར་ཆུང་གྱིས་འབྱུང་ཁུངས་ཡྱིན་ནམ་སམ་པའྱི་
གཏམ་རྒྱུད་དེ་འཁེར་འོང་། ཡྱིག་སོལ་དེ་དག་ཕོགས་གཅྱིག་ནས་བལྟས་ན་བྱུང་བར་སམ།  ཡྱི་གེ་དེ་སུམ་ཅུ་ཡོད་དམ།  བཞྱིབཅུ་ཡོད་དམ། 
ཡང་ན་འབུམ་ཡོད་དམ། ད་ལྟའྱི་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་སོད་བཞྱིན་པའྱི་ཡྱི་གེ་དེ་དང་འདྲ་མཚུངས་ཡོད་དམ་དེའྱི་ཐད་ལ་བདག་ལའང་དོགས་པ་
ཆེན་པོར་མངོན། ཡྱིན་ཡང་རྒྱུན་ལྡན་ཁ་སྐད་ཀྱི་གདངས་འདྱི་གཞན་ལ་བསྐུར་བའྱི་ཡྱི་གེ་ཞྱིག་ཡོད་སམ་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཕན་བུ་ཙམ་ལྡན་པས་
བདག་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་དེ་འབེལ་དགོས་བྱུང།   

༠༢༽ ཐོན་མྱི་བོད་ཀྱི་ཡྱི་གེ་གྱིས་པ་ད་ལྟ་བོད་ཡྱིག་འདྱིས་གསར་གཏོད་མཛད་པའྱི་སྐོར་གེང་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། 

༠༠༡༽ གསར་དུ་གཏོད་པའྱི་མཛད་པ།  

༠༠༢༽ བོད་ཀྱི་ཡྱིག་སོལ་གྱིས་པའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་དཔེ་གཞྱི་གང་ཡྱིན་པ་དང་རྣམ་གངས་ཇྱི་ཡོད་སྐོར་གེང་བ་གྱིས་ལས། དང་པོར་
གསར་དུ་མཛད་ཚུལ་ནྱི་འདྱིར་ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་ཡྱིག་སོལ་གྱིས་པ་ད་ལྟ་བོད་ཡྱིག་འདྱིའྱི་གསར་དུ་ཏོད་གོ་དོན་དང་།  སྐབས་དེའྱི་སྱི་
ཚོགས་ཀྱི་ཆ་རེན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཅུང་ཟད་བརོད་པ་ལ།  དེ་ཡང་གངས་ཅན་ཡུལ་འདྱིའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གོམ་སབས་ྱི་ཟླའྱི་བགོད་པ་དང་སྦྲགས་
ཏེ་མདུན་ནས་མདུན་དུ་བསོད་ཅྱིང་།  སྤུར་རྒྱལ་དུས་རབས་དབུ་བརེས་པའྱི་རེས་བོད་མྱི་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕེལ་རྱིམ་དེ་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་
མཚམས་གསར་པ་ཞྱིག་གྱི་ཐོག་ཏུ་སླེབས་པ་དང།  སྤུར་རྒྱལ་དུས་རབས་སད་དུ་སླེབས་པའྱི་སྐབས་བོད་ཡུལ་ཁོན་དུ་ཆབ་སྱིད་གོང་བུ་
གཅྱིག་ཏུ་བསྱིལ་བ་དང་།  དཔལ་འབྱོར་སར་བས་མངའ་ཐང་རྒྱས་པར་བྱས་པའྱི་རྨང་གཞྱིར་གྱིས་ཚུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། དེ་རེས་དཔའ་
མཛངས་མཁེན་སན་ཡངས་པའྱི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོ་སོང་བཙན་སམ་པོ་སྱིད་ཁྱིར་མངལ་སོལ་རེས་ཁོང་གྱི་ཡབ་མེས་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་
འཕྱིན་རྒྱུན་ལེགས་པར་བསངས་ཤྱིང་།  དཔོན་གནས་ཀྱི་འགན་དབང་གཏན་ལ་ཕབ། རྒྱལ་ས་ཡང་བོད་ཡུལ་ཀུན་གྱི་ལྟེ་བ་གནས་པའྱི་ལྷ་
སར་སོས།  ཡུལ་མྱི་བདེ་བར་སོང་བའྱི་ཁྱིམས་སོང་བཙུགས། ཕུ་འབོག་མདའ་ཞྱིང་གྱི་ཐོན་ལས་གོང་དུ་སེལ། མཐའ་བཞྱིའྱི་མྱི་རྱིགས་དང་
མཛའ་མཐུན་གྱི་འབེལ་བ་བཙུགས།  ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སེལ་བ་སོགས་ཞྱི་རྒྱས་དབང་དྲག་མཛད་པའྱི་རླབས་ཕེང་རྱིམ་པ་
མཁའ་དབྱྱིངས་སུ་གྱུར་བ་མཛད་དེ་བོད་ཀྱི་སྱི་ཚོགས་རྒྱས་པ་ལྟར་གོང་འཕེལ་འགོ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ལེ་ཚན་གསར་དུ་ཕེ་བས་ཡྱི་གེའྱི་སོད་
ཡང་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་གྱུར།  འོན་ཀང་སར་ཡོད་ཞང་ཞུང་གྱི་ཡྱི་གེ་དེར་བརྡ་སོད་ཀྱི་ནུས་པ་འཐུས་ཚང་མེད་པ་སོགས་ཞན་ཆ་མང་བས་སེས་
ལན་སབས་བདེ་ཙམ་གྱི་གོ་དོན་ཡང་ཇྱི་བཞྱིན་བརྡ་སོད་མ་ཐུབ་པར་རྱིམ་པས་སོད་གོ་མ་ཆོད་པར་གྱུར།  དེ་འདྲ་བའྱི་གནས་ཚུལ་འོག་ཆོས་
རྒྱལ་སོང་བཙན་སམ་པོས་གངས་ཅན་སེ་འགོའ་ིཕན་བདེའྱི་བྱ་བཞག་མུ་མཐུད་རྒྱ་ཆེར་སེལ་ཆེད་ཆོས་སྱིད་འཇྱིག་རེན་གང་སར་སོད་སབས་
བདེ་ལ་གོ་དོན་ཅྱི་ཡང་མཚོན་པར་ནུསཔའྱི་ཡྱིག་སོལ་གསར་བ་ཞྱིག་ཅྱིས་ནས་ཀང་དགོས་གལ་ཆེ་བ་གཟྱིགས་ནས་གཞུང་དྲང་ཤེས་རྱིག་ས་
བའྱི་བོན་ཆེན་ཐོན་མོ་སཾ་བྷོ་ཉ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྒྱ་གར་ལ་སློབ་སྦྱོང་དུ་མངགས། ཐོན་མྱིས་ཀང་རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་ལོ་བདུན་ཙམ་གྱི་རྱིང་
བརོན་འགྲུས་ལྷུར་ལེན་གྱི་ཡྱིག་རྱིགས་ཁག་དང་ས་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་སོགས་གསན་སྦྱོང་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་གནང་ནས་མཁས་པའྱི་གོ་
འཕང་བརེས་ཏེ་སྱི་ལོ༦༣༩ལོར་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས། ཐོན་མྱི་སཾ་བྷོ་ཉར་དགའ་སོན་གྱི་བསུ་བ་གཟབ་རྒྱས་མཛད། ཐོན་མྱིས་ཀང་རྒྱལ་
གར་ཡུལ་དུ་དཀའ་འབད་འབུངས་ཀྱིས་སློབ་སྦྱོང་གནང་ནས་སྒྲུབ་འབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱུང་ཚུལ་ཞྱིག་གསལ་བ་སན་དུ་གསོལ།  
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བཙན་པོ་ཐུགས་དགེས་ནས་ཐོན་མྱིར་བསགས་བརོད་དང་བཀུར་བཟོད་བོས་མ་ཤོང་བ་མཛད་ཐོག “བོད་ཀྱི་ཕལ་སྐད་ལ་ཏེ་ཆོས་སྐད་དུ་གྱུར་
ངེས་པའྱི་ཡྱི་གེ་སེ་ཆོས་སྱིད་གང་སར་སོད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཅྱི་ཀང་རོམས། ” ཞེས་བཀའ་ཕབ། དེ་ནས་ཐོན་མྱིས་བཙན་པོའ་ིབཀའ་ལྟར་ཕོགས་
གཅྱིག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡྱི་གེ་འཇུག་གསོལ་དཔད་གཞྱིར་མཛད་ཐོག་ས་རྱིག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཕོགས་སོན་དུ་བྱས་ཏེ་སར་ཡྱིག་སོལ་དེའྱི་
དགེ་སོང་དང་།  ལྷག་པར་དུ་ཡྱིག་སོལ་དེ་བཞྱིན་མཐར་ཐུག་སོད་གོ་མ་ཆོད་པར་གྱུར་བས་མས་མོང་བསླབ་བྱ་རྣམས་ཕོགས་སོམ་མཛད།  
སོན་མའྱི་ཞང་ཞུང་གྱི་ཡྱི་གེ་དང་རྒྱ་གར་ཡྱི་གེ་སོ་སོའ་ིཁད་ཆོས་ལ་བསྡུར་ཞྱིབ་ཀྱིས་ཡྱིག་སོལ་གསར་པ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་བཟོ་བ་དང་།  ཡྱིག་
སོལ་དེ་གྲུབ་ཆ་ཇྱི་ཙམ་འདུ་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་ཐད་ཞྱི་འཇུག་ནན་ཟབ་མཛད། ་ཐོན་མྱིས་ས་སྦྱོར་གྱི་ཡྱིག་སོལ་ནྱི་ས་གདངས་སྣ་ཚོགས་ལ་
གཟུགས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་ཞྱིང་དག་ལ་ཐོན་པོའ་ིཐོག་ནས་བརོད་དོན་གང་ཡྱིན་བྱི་དོན་མ་འཁྲུག་པར་བརྡ་སོད་ཐུབ་པ་དང་།  ཡྱིག་
སོལ་དེ་དག་གྲུབ་པར་བྱེད་པའྱི་ཡན་ལག་གྱི་གྲུབ་ཆའམ་རྣམ་སོད་དང་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སོ་ནས་ཡྱིག་སོལ་རྣམ་བཞག་གཏན་ལ་ཕབ།  

༠༠༢༽ བོད་ཀྱི་ཡྱིག་སོལ་གྱིས་པའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་དཔེ་གཞྱི་གང་ཡྱིན་པ་དང་།  ཡྱིག་གཟུག་རྣམ་གངས་ཇྱི་ཡོད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་གེང་བ་ནྱི་
ད་ལྟའྱི་བོད་ཡྱིག་གྱི་ཡྱིག་གཟུགས་དཔེ་གང་འདྲ་ཞྱིག་བཟུང་ནས་བཟོས་པའྱི་སྐོར་མཁས་པ་སོ་སོའ་ིགསུང་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ཀང།  དེ་
སོན་ཚད་མར་འཛིན་པའྱི་གཅྱིག་གྱུར་གྱི་བསོམས་ཚིག་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས་པ་མེད།  ཡྱིག་གཟུགས་གང་འདྲ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཡྱིག་སོལ་གསར་ཏུ་
གཏོད་སྐབས་རྨང་གཞྱིར་བཟུང་བའྱི་ཡྱི་གེ་གང་ཡྱིན་པ་ཡང་འབེལ་བའྱི་གལ་ཆེའྱི་ཕོགས་ཤྱིག་ཡྱིན་སབས་འདྱིར་དམྱིགས་བཀར་གྱིས་ཅུང་
ཟད་ཞྱིབ་བརོད་པ།  དེ་ཡང་གོང་དུ་བརོད་པ་ལྟར་ཐོན་མྱིས་ད་ལྟའྱི་ཡྱིག་འདྱིའྱི་གཟུགས་ཀྱི་དཔེ་གཞྱི་གང་དུ་མཛད་ཡོད་མེད་སྐོར་ཞེས་པ་
འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བར་རྣམས་ཕོགས་བསྡུས་བྱས་ན་དེ་སོན་གྱི་དུས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡྱིག་གེར་དཔེ་བྱས་ནས་བཟོས་བཞེད་པ་ཆེ་མང་བ་
དང་། དེ་མྱིན་ཞང་ཞུང་གྱི་ཡྱི་གེར་དཔེ་བངས་ནས་བཟོས་ཞེས་པ་གཙོ་བོ་ཁག་གྱིས་ཡྱིན། དཔེ་གཞྱི་རྒྱ་གར་ཡྱི་གེ་ཡྱིན་པར་ཞེས་པ་རྣམས་
ནྱི་ཐུབ་བསན་རྱིང་ལུགས་འཛིན་པའྱི་རྱིམ་བྱོན་མཁས་དབང་རྣམས་ཡྱིན་པ་སེ། འདྱིར<<ཐོན་མྱི་ཞལ་ལུང>>ལས། 4“ དེ་ཡང་དཔེར་ལེན་ས་
ནྱི་ཆོས་སོ་བ་ཤྱི་ལ་བྷ་དྲའྱི་ཆོས་འབྱུང་དུ། (སྱི་ལོ༡༣༧༡ལོར་བརམས། ) ནཱ་ག་ར་ལས་ཡྱི་གཟབ་མར་བསྒྱུར། བྷ་ཏུ་ཏྱི་ལས་བོད་ཡྱིག་
བཤུར་མར་བསྒྱུར། ཞེས་དང། བུ་སོན་ཆོས་འབྱུང་དུ་(༡༣༢༢ལོར་བརམས། ) ཁ་ཆེའྱི་ཡྱི་གེ་ལ་དཔེར་བངས། ཞེས་དང། དཔའ་བོ་གཙུག་
ལག་ཕེང་བའྱི་ཆོས་འབྱུང་དུ( ༡༥༦༤ ལོར་བརམས། ) ནཱ་ག་ར་དང་ཁ་ཆེའྱི་ཡྱི་གེ་ལ་དཔེར་བངས། ཞེས་དང། རྒྱལ་དབང་ལྔ་བའྱི་དེབ་ཐེར་
དུ། ལཉྫ་ལ་དཔེར་བྱས་ནས་དབུ་ཅན་དང། ཝརྟུ་ལ་དཔེར་བྱས་ནས་གཤར་མ་བཟོས། ཞེས་དང། ཐུའུ་བཀྭན་ཆོས་ཀྱི་ྱི་མའྱི་གྲུབ་མཐར( 
༡༨༠༡ ལོར་བརམས། ) ནཱ་ག་རའྱི་ཡྱི་གེ་ལ་དཔེར་བྱས་ནས་མགོ་ཅན་གྱི་གཟབ་དང། ཝརྟུ་ལའྱི་ཡྱི་གེ་ལ་དཔེར་བྱས་ནས་མགོ་མེད་གྱི་
གཤར་མ་གྱིས་བཟོས། ཞེས་དང། ཕྱི་ཐོག་པ་རྡོ་བག་དགེ་འདུན་ཆོལ་འཕེལ་གྱི་དེབ་ཐེར་དཀར་པོར། ཐོན་མྱི་དེ་རྒྱ་གར་ན་གུཔྟའྱི་རྒྱལ་རྒྱུད་
ཀྱིས་སྱིས་སོང་བའྱི་སྐབས་སུ་བྱོན་ཅྱིང། ཐོན་མྱི་དང་དུས་ཐོག་མམ་པའྱི་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཧརྵ་དང། ཀུ་མ་ར་གུཔྟ་དང་སཱུརྱ་ཝརྨ་སོགས་
ཀྱི་དུས་སུ་བྱུང་པའྱི་ཟངས་ཀྱི་གེགས་བུ་ལ་སོགས་པར་ཡྱི་གེ་བཀོད་པ་རྣམས་བོད་ཡྱིག་དང་ཧ་ཅང་་འདྲ་ཞྱིང། ཅུང་ཟད་རྒྱང་ནས་བལྟས་ན་
ལག་མྱི་མཁས་པ་ཞྱིག་གྱིས་བོད་ཡྱིག་བྱིས་སམ་སམ་པ་འཆར་བས་ན། བོད་ཡྱིག་གང་ལ་དཔེར་མཛད་པའྱི་ཕྱི་མོ་ནྱི་གུཔྟའྱི་ཡྱིགེ་ཡྱིན་ཞེས་
ཟེར་རོ། །” ཞེས་གསུང་པ་ལྟར་སོན་བྱོན་མཁས་དབང་མང་ཆེ་བས་བོད་ཡྱིག་གྱི་དཔེ་གཞྱིར་འཛིན་པའྱི་ཡྱིག་རྱིགས་ཀྱི་ཁུངས་དེ་རྒྱ་གར་ལ་
བཏུགས་ནས་ལཉྫ་དང་། ཝརྟུ།  ནཱ་ག་ར་ཡྱི་གེ  བྷ་ཏུརྱི།  ཁ ཆེ་ཡྱི་གེ  གུཔྟ་ཡྱི་གེ་སོགས་ད་ལྟའྱི་བོད་ཡྱིག་ཡྱིག་གཟུགས་ཀྱི་དཔེ་གཞྱིར་
བྱས་པ་བཞེད།  དེའྱི་ནང་ནས་ལཉྫ་ལ་དཔེར་བྱས་ནས་དབུ་ཅན་ཡྱིག་གཟུགས་བཟོས་པ་དང། ཝརྟུ་ལ་དཔེ་བྱས་ནས་དབུ་མེད་ཡྱིག་

                                       
4 ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང། <<ཐོན་མྱི་ཞལ་ལུང>> ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ནས ༢༠༡༧ ལོར། ཤོག་གངས ༢༣ 
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གཟུགས་བཟོས་པ་ཡྱིན་ཞེས་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གགས་པའྱི་གསུང་རྒྱུན་དེ་ཡྱིན། དེ་ཡང<<ཐོན་མྱི་ཞལ་ལུང>>ལས། 5“གང་ལྟར་རྒྱ་གར་གྱི་
གཟབ་བྱིས་ལཉྫ་དང་། བཤུར་བྱིས་ཝརྟུ་ལ་དཔེར་བངས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་ད་ལྟའྱི་དུས་ཀྱི་འབྱི་རྒྱུན་ལས་ཀང་གསལ་བར་རོགས་ཏེ། རྣམ་པར་
དཔོད་པ་ཞྱིབ་མོའ་ིསོ་ནས་ཕན་ཚུན་བསྡུར་ཏེ་བལྟས་ན་གང་ལ་དཔེ་ལེན་སའྱི་གཞྱི་དང་དཔེ་དེ་ལྟར་བཟོས་པའྱི་དབྱྱིབས་རྣམས་གསལ་བར་
འཆར་བ་ནྱི་གཟུ་བོར་གནས་པའྱི་བོ་ལྡན་ཞྱིག་ལ་གཏམ་གྱི་ཕེང་བ་མང་པོ་སེལ་མྱི་དགོས་པར་གདའ་འོ། །” དེ་ལ་མྱི་འདོད་པའྱི་ཚུལ་
དུ<<བོད་ཀྱི་བརྡ་སོད་ནག་ཉྱིཀཿ>>ལས། 6“འོན་ཀང་དེང་རབས་ཀྱི་ཡྱི་གེའྱི་གཟུགས་ལ་མས་ཞྱིབ་པ་ཁག་ཅྱིག་གྱིས་ཐོན་མྱིའྱི་སོན་ལ་
ལཉྫའྱི་ཡྱི་གེ་ཞེས་པ་ཞྱིག་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁོད་དུ་ར་བ་ནས་རེད་ཀྱི་མེད་པ་གསུང་བཞྱིན་ཡོད། ལཉྫ་ཡྱི་གེ་ཞེས་པ་འདྱི་ཕལ་ཆེར་ར་ྱིད་ལ་ཡྱིག་ས་
གདངས་སུ་འགྱུར་ཏེ་རཉྫ་ལ་ལཉྫར་སྨྲས་པ་ཡྱིན་ཤས་ཆེ། ཅྱི་སེ་དེ་ྱིད་རཉྫའྱི་ཡྱི་གེ་ཡྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བཏང་ན་ནྱི་དུས་ཀྱི་སོ་ནས་བོད་ཡྱིག་
གྱི་ཕྱི་མོ་སྒྲུབ་ཐབས་གཏན་ནས་མེད་དེ།  རཉྫའྱི་ཡྱི་གེ་བརྒྱ་ཕག་བདུན་པའྱི་སོན་ལ་མེད་པའྱི་ཕྱིར།  ལར་ནས་གནའ་བོའ་ིགར་ར་ྱིད་ལས་
འགྱུར་བ་དུ་མ་མཆྱིས་ཏེ་གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང་ལས།  རྒྱ་གར་གྱི་རྡོ་རྱིང་རྱིང་མ་འགའ་ལ་ཡང།  རཱཛ་བྱ་བའྱི་ཚབ་ཏུ་ལཱཛ།  ར་ཧུལ་བྱ་བ་
ལ། ལ་ཧུལ་བྱ་བ་བྱིས། རཉྫན་བྱ་བའྱི་ཡྱི་གེ་དེ་ལ་ཡང་རང་རེས་ལཉྫ་ཞེས་འབོད། ”  གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང་མའྱི་ལུང་གྱིས་འགྲུབ་ཆར་
བཀོད། ཡྱིན་ཡང་ེ་རབས་མཁས་པ་ཕལ་ཆེར་ལཉྫ་ནས་དཔེ་བངས་པ་འདོད་ཀང་དཔད་གནས་ཡོད་པའྱི་གཞྱི་གཅྱིག་ཡྱིན།  ཡང་ཁག་ཅྱིག་
གྱི་དབུ་མེད་ནྱི་ཐོན་མྱིས་་བརམས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དབུ་ཅན་མགོགས་པོར་བྱིས་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་སོགས་འདོད།  དེ་ཡང<<བརྡ་སོད་
སྦྱོར་བ་རྣམ་བཞྱི་རབ་གསལ>> ལས། 7“བསན་པ་ས་དར་གྱི་རྱིང་ལ།  བྱིས་སོལ་དར་ཚུལ་རྱིམ་པ་དགུ་བྱུང་ཟེར་བ་ཚང་མ་དབུ་ཅན་ཡྱིན། 
དབུ་ཅན་མགོགས་པར་བྱིས་ནས་རང་ཤུགས་ཀྱི་དབུ་མེད་བྱུང་བ་ཡྱིན་གྱི།  ཞེས་དང་། <<ཐོན་མྱི་ཞལ་ལུང>> ལས།  8“ཐྱིན་མྱིའྱི་དུས་སུ་
དབུ་ཅན་ཁོ་ན་དར་བར་གྱུར་པ་ལས་དབུ་མེད་དར་བར་མྱི་སེམས་ལ།  དེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་དབུ་ཅན་དེ་ྱིད་མགོགས་པར་བྱིས་པ་ལས་རང་
བཞྱིན་གྱིས་དབུ་མེད་ཀྱི་རྣམ་པ་བྱུ་བ་ལུང་དང་རྱིགས་པས་སྒྲུབ་མྱི་དགོས་ཏེ།” དེ་བཞྱིན<<དེབ་ཐེར་དཀར་པོ>>ལས། 9“ དབུ་ཅན་དེ་ཀ་
རང་མགོགས་པར་བྱིས་པ་ལས་དབུ་མེད་རང་བཞྱིན་གྱིས་བྱུང་བ་ལྟར་མངོན་ཏེ།  སོན་གྱི་ཡྱིག་རྱིང་མང་པོ་དང་།  ད་ལྟ་ཡང་འབྲུག་ཡུལ་ན་
དར་སོལ་ཆེ་བའྱི་ལྷོ་ཡྱིག་ཏུ་གགས་པའྱི་གཟུགས་རྣམས་ལ་བལྟས་ན་དབུ་ཅན་དབུ་མེད་འགྱུར་ཚུལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལྟར་འདུག་སེ། ” 
དེ་དག་རྣམས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་དུ<<གངས་ཅན་ཡྱིག་སོལ་འཕེལ་རྱིམ་སྐོར་གྱི་གེང་གཏམ་ཡྱིད་ཀྱི་རང་ས>> ལས། 10“ཐོན་མྱིས་གངས་ཅན་
ཡྱིག་སོལ་གྱིས་པ་གསར་གཏོད་མཛད་སྐབས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་རྣམ་པ་གྱིས་ལ་གཟབ་མ་དང་འབྲུ་མ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སད་དུ་
བྱས་པ་སེ་གཟབ་མ་ནྱི་དབུ་ཅན་དང། འབྲུ་མ་ནྱི་དབུ་མེད་ཡྱིན། ” ཞེས་པའྱི་ལོ་ཆྱིག་སོང་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གོང་གྱི་འབྲུ་མྱིའྱི་ཡྱིག་
གཟུགས་ཐོན་མྱི་སཾ་བྷོ་ཉའྱི་ཕག་བསར་མའྱི་ཕག་བྱིས་ཡྱིན་ཞེས་པར་ཡྱིག་རྱིང་པར་རྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་བསྒྲུབ། དེ་དག་ཁུངས་བརན་དང་མྱི་
བརེན་དཔད་གཞྱི་ཡྱིན་ལ། སུ་བདེན་དང་སུ་རྫུན་ཞེས་བཤད་ཡས་ཀང་ཁག་ ད་ལྟ་བོད་ཡྱིག་འདྱི་ཡྱིག་གཟུགས་དཔེ་གཞྱི་གང་དུ་བཟུང་ཡོད་
མེད་ཐད་བཞེད་ཚུལ་འདྲ་མྱིན་ཡོད་པ་གོང་དུ་མདོ་ཙམ་བརོད་པར་བྱས། འདྱིར་ཐོག་མར་ད་ལྟའྱི་བོད་ཡྱིག་དང་དཔེ་གཞྱི་ཡྱིག་གཟུགས་འདྲ་

                                       
5 ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང།  <<ཐོན་མོ་ཞལ་ལུང>> ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ནས ༢༠༡༧ལོར། ཤོག་གངས ༢༤ 
6 ན་ག་སངས་རྒྱས་བསན་དར། <<བོད་ཀྱི་བརྡ་སོད་ནག་ཉྱིཀཿ>> བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས ༢༠༡༧ ལོར། ཤོག་གངས ༡༤ 
7 པ་རྱིས་སངས་རྒྱས། <<བརྡ་སོད་སྦྱོར་བ་རྣམ་བཞྱི་རབ་གསལ>> ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རྱིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས ༢༠༡༧ ལོར། ཤོག་གངས ༤ 
8 ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང།  <<ཐོན་མྱི་ཞལ་ལུང>> ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ནས  ༢༠༡༧ ལོར། ཤོག་གངས ༢༤ 
9 མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ། <<དེབ་ཐེར་དཀར་པོ>> ཤེས་རྱིག་དཔར་ཁང་ནས ༡༩༩༣ ལོར། ཤོག་གངས ༡༠༣ 
10 གོང་ཁ་ཚེ་རྱིང་ཆོས་རྒྱལ།  <<གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡྱིག་གཟུགས་འཕེལ་རྱིམ་གེང་གཏམ་ཡྱིད་ཀྱི་རང་ས>> བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས ༢༠༡༧ལོར། 
ཤོག་གངས ༡༧༩ 



7 
 

ཆེ་ཆུང་གྱི་ཁད་པར་བསྡུར་ཞྱིབ་བྱས་བདེ་པའྱི་ཕྱིར་རྒྱ་གར་ལཉྫའྱི་ཡྱི་གེ་དང་།  ཝརྟུ་ཡྱི་གེ  ནཱ་ག་ར་ཡྱི་གེ  ཁ་ཆེ་ཡྱི་གེ  གུཔྟའྱི་ཡྱི་གེ  བོད་
ཀྱི་སར་ཆེན་དང་།  སར་ཆུང་།  ལྷ་འབབ་སོགས་དེ་དག་མདོར་བསྡུས་ན་ཕེ་ཚུལ་ག7ྱིས་ཡྱིན་ཏེ།  དང་པོ་ཡྱི་གེའྱི་རྣམ་བཞག་དང་ཡྱིག་
གཟུགས་གྱིས་ཀ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡྱིག་སོལ་ལ་དཔེ་བངས་ནས་བཟོས་པར་བཞེད་པ་དང།  གྱིས་པ་ཡྱི་གེ་རྣམ་བཞག་དང་ཡྱིག་གཟུགས་
གྱིས་ཀ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡྱིག་སོལ་དང་མ་འབེལ་བ་གང་ཡང་མེད་པར་ཞང་ཞུང་ཡྱི་གེར་དཔེ་བངས་ནས་བཟོས་པ་བཞེད་པ་གྱིས་ཡྱིན། 

༢༽བོད་ཀྱི་ཡྱིག་གཟུགས་ལ་འཕེལ་འགྱུར་ཇྱི་ལྟར་སྐོར་གེང་བ་འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། 

༠༡༽ བཙན་པོའ་ིདུས་སྐབས་སུ་བོད་ཡྱིག་ཡྱིག་གཟུགས་འཕེལ་འགྱུར་ཇྱི་འདྲ་བྱུང་རྱིམ་དང་། 

༠༢༽བསན་པ་ཕྱི་དར་ནས་བཟུང་བོད་ཡྱིག་ཡྱིག་གཟུགས་འཕེལ་འགྱུར་ཇྱི་འདྲ་བྱུང་རྱིམ་བཅས་ས་བཅད་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་གསལ་བ་
ལ། 

དང་པོ་བཙན་པོའ་ིདུས་སྐབས་སུ་བོད་ཡྱིག་ཡྱིག་གཟུགས་འཕེལ་འགྱུར་ཇྱི་འདྲ་བྱུང་རྱིམ་ནྱི་སྐབས་དེར་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་ནྱི་
གཟབ་མའམ་དབུ་ཅན་དང་། འབྲུ་མའམ་དབུ་མེད་རྣམ་པ་གྱིས་ཡྱིན་པ་དེ་ད་ལྟ་ཆོས་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཡྱིག་དེ་ཡྱིན། དེ་ཡང་
ཐྱིན་མྱི་སཾ་བྷོ་ཉས་ཡྱིག་སོལ་གྱིས་པ་གསར་གཏོད་མཛད་པ་ནས་གང་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་པོའ་ིབར་་ཡྱིག་གཟུགས་དེ་དག་ས་བརན་དང་། 
དར་ཁབ་དཏོང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་མཚམ་གལ་ཆེན་ཞྱིག་ཡྱིན། གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་གྱིས་པོ་དེ་ལག་ལེན་ཁོད་མཛེས་མས་
འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ལྡན་པའྱི་རྒྱུན་གསར་པ་མང་དུ་མཆེད། དཔེར་ན། གཟབ་མ་དབུ་ཅན་ལ་མཚོན་ན་ཡྱི་གེའྱི་བྱིས་རལ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའྱི་
གགས་ཅན་ཡྱིག་མཁན་ཆེན་པོ་བརྒྱད་དམ་དགུ་སོགས་ཕག་རྒྱུན་མྱི་འདྲ་བ་རྣ་ཚོགས་དར་བ་དང་།  འབྲུ་མ་དབུ་མེད་ལ་ཆ་མཚོན་ན་ལྱི་
ལུགས་དང་། ལྡན་ལུགས་སོགས་བྱིས་རྒྱུན་གསར་པ་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་དར་ཞྱིང་། དེ་ཡང་བཙན་པོའ་ིདུས་སྐབས་སུ་ཐོན་མྱིའྱི་ཕག་རྒྱུན་རྱིམ་པས་
དར་ཁབ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུད་རྱིམ་ནང་དབུ་ཅན་གྱི་ཡྱིག་གཟུགས་ཡོངས་གགས་སུ་བརོད་པའྱི་ཡྱིག་མཁན་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཕག་རྒྱུན་མྱི་འདྲ་བ་
རྣམ་པ་བརྒྱད་དང་།  སྐ་བ་དཔལ་བརེགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱུན་ཅེས་གཙོ་བོ་བྱིས་རྒྱུན་དགུ་ཙམ་བྱུང<<བརྡ་སོད་སྦྱོར་བ་རྣམ་བཞྱི་རབ་
གསལ>>ལས། 11“ ས་དར་གཟབ་བྱིས་རྱིམ་པ་དགུ་ཙམ་རྒྱུད།  ཞེས་རྒྱལ་པོ་སོང་བཙན་སམ་པོའ་ིདུས་ཐོག་ཐོན་མྱི་སཾ་བྷོ་ཉས་གསར་དུ་
བརམས་པའྱི་ཕག་བྱིས་སྦལ་ནག་ན་ལ་བརྒྱངས་པ་ལྟ་བུ། དེ་རེས་མང་སོང་མང་བཙན་གྱི་སྐུ་རྱིང་ལ། ཡྱིག་མཁན་ཆ་ངར་རྱིན་ཆེན་འབར་
གྱིས་བྱིས་པ་ས་ཕག་བཤྱིབས་པ་ལྟ་བུ། འདུས་སོང་མང་བོའ་ིརེའྱི་དུས་སུ། ཡྱིག་མཁན་ཆབ་དཀར་བེའུ་ཚེས་བྱིས་པ་བྱ་ཕོ་འཇོལ་བ་ལྟ་བུ། 
ཁྱི་ལྡེ་གཙུག་བརན་ཀྱི་རྱིང་ལ་ཡྱིག་མཁན་དགེ་བསེན་དཀོན་ཅོག་དག་དབང་གྱིས་བྱིས་པ་ནས་སོན་ཕྱིང་དཀར་སེང་དུ་བཀྲམ་པ་ལྟ་བུ། ཁྱི་
སོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་དུས་སུ་ཡྱིག་མཁན་པོ་ཤོ་ཁོམ་གྱིས་བྱིས་པ་མུ་ཏྱིག་དར་ལ་བརྒྱུས་པ་ལྟ་བུ། མུ་ནེ་བཙན་པོའ་ིསྐབས་ཀྱི་ཡྱིག་མཁན་ཚེ་སང་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བྱིས་པ་སྦུར་ནག་བགད་པ་ལྟ་བུ། མུ་ཏྱིག་བཙམ་པོའ་ིརྱིང་ལ་ཡྱིག་མཁན་ཐེ་ཡོན་ཏན་གྱིས་བྱིས་པ་་མོ་ཆུ་ནང་ཕྱུང་བ་ལྟ་བུ། ཁྱི་
གཙུག་ལྡེ་བཙན་གྱི་དུས་སུ་ཡྱིག་མཁན་ཏྲ་ཤོད་འབུམ་མེས་བྱིས་པ་སེང་གེ་གནམ་དུ་མཆོང་བ་ལྟ་བུ། ” སྐ་བ་དཔལ་བརེགས་ཀྱི་གཡུ་ཁྱིད་
དེ་དག་དཔེ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་ཐྱིག་རྱི་བཏག་པ་དེའྱི་ཐོག་ནས་སྐ་བ་དཔལ་བརེགས་ནྱི་ཐོན་མྱིའྱི་དབུ་ཅན་ཡྱིག་གཟུགས་ཀྱི་ཕག་རྒྱུན་ངོས་
འཛིན་གནང་མཁན་དང་དར་སེལ་མཛད་པོ་གཙོ་བོ་ཡྱིན། དེ་དག་རྣམས་ས་དར་རྱིང་གྱི་གཟབ་མའམ་དབུ་ཅན་གྱི་དུས་ཡྱིན། འབྲུ་མྱི་ཡྱིག་

                                       
11 པ་རྱིས་སངས་རྒྱས། <<བརྡ་སོད་སྦྱོར་བ་རྣམ་བཞྱི་རབ་གསལ>> ཀྲུང་གོའ་ིབོད་རྱིག་པ་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས ༢༠༡༧ ལོར། ཤོག་གངས ༥ 
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གཟུགས་སམ་དབུ་མེད་ནྱི<<གངས་ཅན་ཡྱིག་སོལ་འཕེལ་རྱིམ་སྐོར་གྱི་གེང་གཏམ་ཡྱིད་ཀྱི་རང་ས>> ལས། 12“བཙན་པོ་དུས་སྐབས་འབྲུ་
མྱིའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་ལ་རྱིམ་པས་འཕེལ་འགྱུར་བྱུང་ཞྱིང་ཡྱིག་རྒྱུད་ཀྱི་ར་བ་ཚུགས་ཏེ་ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་ནྱི་ཆོས་རྒྱལ་ཁྱི་སོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་
སྐབས་སུ་བྱུང་བའྱི་ལྡན་ལུགས་དང་ལྱི་ལུགས་ཀྱི་འབྱིས་རྒྱུན་གྱིས་པོ་དེ་ཡྱིན་པ་དང་། འབྱིས་རྒྱུན་དེ་གྱིས་དབུ་མེད་ཡྱིག་གཟུགས་
འཕེལ་འགྱུར་འགོ་ཕོགས་ཐད་ཤུགས་རེན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཐེབས་ཡོད། ” བཅས་པ་དེ་དག་རྣམས་ནྱི་ས་དར་རྱིང་གྱི་ཡྱིག་གཟུགས་དར་
ལུགས་རྣམས་ཡྱིན།   

༠༢༽ བསན་པ་ཕྱི་དར་ཤར་བ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་ཡྱིག་གཟུགས་འཕེལ་འགྱུར་ཇྱི་འདྲ་བྱུང་རྱིམ་སྐོར་གེང་བ་ལ།  དེ་ནས་བསན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་
ཐོག་མའྱི་དུས་སུ་སོ་་ཤ་རྱི་དང་མཐོང་བ་རྡོ་རེ་སློབ་དཔོན་གྱི་འབྱི་རྒྱུན་དབུ་ཅན་ཡྱིག་གཟུགས་གསར་པ་གསར་ལེབ་གྲུབ་བཞྱི་ཞེས་པ་དེ་
བྱུང། ཕྱི་དར་གྱི་རེས་སུ་དར་བའྱི་དབུ་ཅན་གྱི་འབྱི་རྒྱུན་རྣམས་བཙན་པོའ་ིདུས་སྐབས་དང་བསྡུར་ན་བཟོ་གཞྱི་སོམ་པ་དང།  ཕྱུག་རྒྱུན་དེ་
དབུ་ཅན་ཡྱིག་གཟུགས་ལ་ལེགས་བཅོས་བྱ་རྒྱུར་ཕན་ནུས་ཟབ་མོ་ཐོན་པ་ནྱི་ངེས་ཤེས་རེད་ཐུབ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེའྱི་རེས་དུས་རབས་བཅུ་
གཅྱིག་པའྱི་དུས་སོད་དུ་ཁྱུང་པོ་གཡུ་ཁྱི་འབར་གྱིས་ཐོན་མྱིའྱི་ཕག་རྒྱུན་ལས་འཆད་པའྱི་ལོ་ཙཱ་བ་སྐལ་བ་དཔལ་བརེགས་ཀྱི་ལུགས་གཞྱིར་
བཞག་ཐོག་སོན་བྱུང་དབུ་ཅན་འབྱི་རྒྱུན་ཡོད་དོ་ཅོག་གྱི་ལེགས་ཆ་རྣམས་གཅྱིག་སྡུད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཐྱིག་ཚད་ལེན་སངས་དཔད་གཞྱིར་
བཟུང་ཞྱིང་།  དབུ་ཅན་གྱི་ཡྱིག་གཟུགས་ཐྱིག་རྱིས་སུ་བཏབ་ནས་ཡྱི་གེ་རྣམས་ཀྱི་མགོ་དང་།  རྐང་པ། དཔུང་ར།  སྦོ་ལག་ ཟགས་མཆུ། 
ཕུར་སོགས་ཀྱི་ཆ་ཚད་ངེས་གཏན་གྱི་ཐྱིག་སོམ་ནང་བྱིས་པའྱི་སོལ་ཐོག་མ་ཕེ།  དེ་ནས་བཟུང་མྱི་རྣམས་ཀྱི་གཡུ་ཁྱིའྱི་ཕག་རྒྱུན་དེར་ཁྱུང་
བྱིས་ཐ་སད་དུ་བྱས་ཏེ་ད་བར་དར་ཁབ་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་དབུ་ཅན་གྱི་ཡྱིག་གཟུགས་གཙོབོའ་ིགས་ཤྱིག་ཏུ་གྱུར་བ་ཡྱིན། ཁྱུང་པོ་གཡུ་ཁྱི་
འབར་ཞུ་བ་དེ་མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་ཡྱིན་པར་ངོས་འཛིན་པའང་ཡོད།  ཚུལ་དེ་ནྱི་བསན་པ་ཕྱི་དར་སྐབས་བཟུང་ལག་བྱིས་དབུ་ཅན་
ཡྱིག་གཟུགས་ཕལ་ཆེ་བ་ཁྱུང་བྱིས་ཀྱི་ལུགས་ཡྱིན་པ་དང་། ཁྱུང་པོ་གཡུ་ཁྱི་ནྱི་ལོ་ཙཱ་བ་སྐལ་བ་དཔལ་བརེགས་ཀྱི་ལུགས་ཁྱུང་པོ་གཡུ་ཁྱིས་
ཐྱིག་ཏུ་བཏབ་ཅྱིང་ཕྱི་རོང་པས་ལྷན་ཐབས་ཡང་དུ་མ་མཛད་ནས་དབུ་ཅན་སྤུས་ཁ་གཙང་མ་བཟོས། ཐྱིག་རའྱི་གཞུང་ལུགས་ཡོད་པར་བརེན་
ཕྱི་དར་གྱི་ཚུན་ཆེད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་མཚམས་སོ་སོ་ནང་ཁྱུང་བྱིས་ཀྱིས་གཙོས་པའྱི་དབུ་ཅན་ཡྱིག་གཟུགས་ར་བའྱི་འཆར་དེ་ལྟར་གནས་
ཤྱིང་དབུ་མེད་ལྟ་བུའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་འགྱུར་ཆེ་བ་བྱུང་མེད།  དེའྱི་རེས<<ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁབ>>ནང།  གསུང་པ་བཞྱིན་གཡུ་ཁྱིའྱི་ལུགས་དེ་
ཡྱིན་པས་སྦལ་ལུགས་དང་མང་ལུགས་སུ་གྱིས་ཏེ་དབུ་ཅན་བྱིས་རྒྱུན་གསར་པ་གྱིས་ཆགས།  སྦལ་མང་ལུགས་ཆེན་གྱིས་ཀྱི་བྱིས་རྒྱུན་
སར་བས་ལེགས་པ་དང་ཚེ་ལྡན་དུ་གྱུར་བའྱི་རྨང་གཞྱིའྱི་ཐོག་ཡུལ་ཕོགས་ཁག་གྱི་ཡྱིག་མཁན་སོ་སོའ་ིརལ་གྱི་དགེ་མཚན་མངོན་པའྱི་བྱིས་
རྒྱུན་གསར་པ་ཡང་མང་པོ་ཕེལ། དཔེར་ན། མདོ་ཁམས་ཁུལ་དུ་སེབ་བྱིས་སམ་སེ་བྱིས་དང་། ཀརྨ་སར་བྱིས། དབུ་གཙང་ཁུལ་དུ་ཨེ་བྱིས་
དང། སོ་བྱིས་ལ་སོགས་པའྱི་བྱིས་རྒྱུན་གསར་པ་མང་པོ་ཆགས། སྦལ་ལུགས་དང་མང་ལུགས་ནྱི་བྱིས་རྒྱུན་གསར་པ་སྣ་ཚོགས་དཔྱིད་ཀྱི་
མྱི་ཏོག་ཕན་ཚུན་མཛེས་མདངས་འགེན་པ་བཞྱིན་གངས་ལོངས་གོ་ལའྱི་ཁོན་དུ་བཞད་པར་བྱེད་པའྱི་གསོས་སུ་སྱིན་ནས་ལོ་རྒྱུད་ཐོག་བྱུང་
བའྱི་དབུ་ཅན་གྱི་ཡྱིག་གཟུགས་སུ་འཁོད་པ་བྱས་སོ། བོད་ཀྱི་ར་བའྱི་ཡྱིག་རྒྱུན་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ཁུངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་དབུ་མེད་ཀྱི་ཡྱིག་
གཟུགས་འདྱི་གངས་ཅན་ཤེས་རྱིགས་འཕེལ་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དུས་མཚམས་སོ་སོ་དང།  ཡུལ་ཕོགས་སོ་སོར་དར་ཁབ་འགོ་བའྱི་རྱིམ་པ་ནང་
ཡྱིག་གཟུགས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་དང། དབུ་མེད་ཀྱི་ཡྱིག་གཟུགས་འཕེལ་འགྱུར་འགོ་སངས་ཀྱི་ཁད་ཆོས་དབུ་ཅན་ཡྱིག་གཟུགས་དང་མྱི་འདྲ་ཞྱིང། 

                                       
12 གོང་ཁ་ཚེ་རྱིང་ཆོས་རྒྱལ། <<གངས་ལོངས་ཡྱིག་གཟུགས་འཕེལ་རྱིམ་སྐོར་གྱི་གེང་གཏམ་ཡྱིད་ཀྱི་རང་ས>> བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང། ༢༠༡༠ ལོར 
ཤོག་གངས ༡༨༣ 
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ལྡན་ལུགས་ཀྱི་འབྲུ་ཆེན་འབྲུ་ཆུང་ནྱི་ཡྱི་གེའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བྱུང་བའྱི་དབུ་མེད་ཀྱི་ཡྱིག་གཟུགས་ཐོག་མ་དེ་ཡྱིན་པ་འདྲ། དེ་ལས་ནང་གསེས་ར་
བའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་བརྒྱད་དབྱེ་བ་དང། བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ས་རབས་འབྲུ་མྱིའྱི་ལྡན་ལུགས་གཙོ་བོར་བྱས་པ་དེའྱི་རྒྱུན་མྱི་འདྲ་བ་ཕྱི་དར་སྐབས་
དར་རྒྱས་ཆེན་པོ་བྱུང་། བརྒྱད་པོ་དེ་ནྱི། ༡ འབྲུག་ཚའྱི་ཡྱིག་གཟུགས།  ༢ ཚུགས་རྱིང་ཡྱིག་གཟུགས། ༣ ཚེག་བསྱིག་ཡྱིག་གཟུགས། ༤ 
ཟླུམ་བྱི་ཡྱིག་གཟུགས། ༥ ག་རྱིས་ཡྱིག་གཟུགས། ༦ དཔེ་ཚུགས་ཡྱིག་གཟུགས། ༧ ཚུགས་བྱི་ཡྱིག་གཟུགས། ༨ འཁྱུག་ཡྱིག་ཡྱིག་
གཟུགས། བཅས་བརྒྱད་དུ་དབྱེ་ནས་ཕྱི་དར་སྐབས་ཀྱི་དབུ་མེད་དེ་དག་དེ་བརྒྱད་པོ་ནང་དུ་བསྡུ་མ་ཐུབ་པ་ཕལ་ཆེར་མེད་། དེ་ལས་དང་པོ། 
འབྲུག་ཚའྱི་ཡྱི་གེ་ནྱི་ལྡན་ལུགས་ཞེས་པ་ཐྱིག་ཚད་ཆེ་བའྱི་ཁོང་ནས་དྲངས་པ་དང་།  དེ་ལ་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་འདྲ་མྱིན་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་
པ<<13གངས་ཅན་ཡྱིག་སོལ་འཕེལ་རྱིམ་སྐོར་གྱི་གེང་གཏམ་ཡྱིད་ཀྱི་རང་ས>> ལས་གསལ། མདོར་བསྡུས་ན་ཆེ་འབྱིང་ཆུང་གསུམ་དུ་
བསྡུས་བའོ། ། སྱིར་ཡོངས་གགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ནྱི། ༡༽ སུག་ཡྱིག་འབྲུག་ཚ། ༢༽ སུག་ཐུང་ཟླུམ་བྱིས་འབྲུག་ཚ། ༣༽ འབྲུག་ཚ་ཞབས་རྱིང། 
༤༽ འབྲུག་ཚ་སོང་ཞབས་མ། ༥༽ འབྲུག་ཚ་ཞབས་འབྱིང། ༦༽ འབྲུག་ཚ་ཞབས་ཐུང།  དེའྱི་ནང་ནས་འབྲུག་ཚ་ཞབས་རྱིང་ནྱི་གཙོ་བོ་དུས་
རབས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ནང་གངས་ཅན་ཡུལ་དུ་གཅྱིག་གྱུར་སྱིད་དབང་བཙུགས་པའྱི་རེས་བོད་ཡུལ་ཁོན་དུ་ཆབ་སྱིད་རྱིག་གནས་ཐོན་སེད་
སོགས་ཀྱི་དབྱེ་སོ་རྱིམ་པས་སྐབས་དར་རྒྱས་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། འབྲུག་ཚ་སོང་ཞབས་མ་ནྱི་ས་སའྱི་དུས་སྐབས་ནས་བཟུང་ཅུང་ཟད་དར་ཁབ་
ཆེ་བའྱི་འབྲུག་ཚའྱི་བྱིས་རྒྱུན་གཞན་ཞྱིག་ཡྱིན་པ་དང།  ལྷག་པར་དུ་ས་ས་ནས་ཕག་གྲུའྱི་སྐབས་ལྷག་པར་དར་སོལ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་ཞྱིག་
མངོན། འབྲུག་ཚ་ཞབས་འབྱིང་ནྱི་དུས་རབས་བཅོ་ལྔའྱི་སྐབས་ཁད་ཆོས་མྱི་འདྲ་བའྱི་སོ་ནས་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་དར་ཁབ་བྱུང།  འབྲུག་ཚ་
ཞབས་ཐུང་གྱི་ཐོག་མའྱི་བྱིས་རྒྱུན་དེ་གསར་དུ་བྱུང་བ་ས་ཡང་བར་སྐབས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རྱིང་པོ་ནང་དེ་ཙན་གྱི་ཁབ་འཕེལ་བྱུང་མེད། འོན་ཀང་
དུས་རབས་ྱི་ཤུ་དུས་ཀྱི་དཀྱིལ་མ་ཤར་ཙམ་ནས་འབྲུག་ཚའྱི་ཡྱི་གེའྱི་གཞྱི་གཟུགས་འབྱི་ཕོགས་སྨྱུ་གུ་ཁམ་འཐེན་འགོས་ལ་འཕེལ་འགྱུར་
ཆེན་པོ་བྱུང་བཞྱིན་མངོན། ཚུགས་ཡྱིག་ནྱི་དུས་རབས་དགུ་པའྱི་ནང་བོད་རྒྱལ་སྱིལ་བོར་ཐོར་རེས་ཡྱི་གེའྱི་བྱིས་རྒྱུན་ལ་ཡང་མས་ེ་ཆེན་པོ་
བྱུང། དེ་ནས་བསན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་དུས་མགོར་རྱིག་པའྱི་གནས་ཀུན་སླར་གསོ་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱི་གེ་འབྱི་སོད་བྱེད་རྒྱ་ཧ་ཅང་ཆེ་བར་གྱུར་བའྱི་
སྐབས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཡྱི་གེའྱི་འབྱི་གཟུགས་ཀང་བཙན་པོའ་ིདུས་སྐབས་ལྟར་སླར་གསོས་བྱེད་པར་བརམས་རུང་ཇྱི་བཞྱིན་མ་གྲུབ་པར་སོན་
དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཚུགས་མྱི་འབྱི་རྒྱུན་གསར་པ་འདྱི་དར་བ་ཡྱིན། དེ་ལ་ཚུགས་རྱིང་། ཚུགས་ཐུང། ཚུགས་འབྱིང་ལ་སོགས་པའྱི་བྱིས་རྒྱུན་དར་
བ་མ་ཟད་དབུས་ཀྱི་ཚུགས་བྱིས། ཁམས་ཀྱི་ཚུགས་བྱིས་ལ་སོགས་འདྲ་མྱིན་དར་ཁབ་བྱུང། ཚེགས་བསྱིགས་ཞེས་པའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་འདྱི་
བཙན་པོའ་ིརྒྱལ་རབས་དུས་འཇུག་ཏུ་ཐོག་མར་དར་ཞྱིང་། བསན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་དུས་འགོར་དར་འཕེལ་རྒྱ་ཆེར་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱི་ནྱི་ར་བ་
ཐོན་མྱིའྱི་ཕག་རྒྱུན་འབྲུ་མ་ལས་རྱིམ་གྱི་མཆེད་པའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་ཤྱིག་དང་།  ཟླུམ་བྱིས་ནྱི་ཚེགས་བསྱིགས་ཀྱི་འབྱི་རྒྱུན་རྒྱ་ཁབ་ཏུ་དར་བའྱི་
རྨང་གཞྱིའྱི་ཐོག་དེ་ལས་ཅུང་ཟད་འཇམ་པ་ཟླུམ་བྱིས་སམ་ཟླུམ་རྱིས་ཞེས་པའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་གསར་པ་ཞྱིག་འབྱི་སོལ་བྱུང། ༧རྒྱལ་དབང་སྐུ་
ཕེང་བཅུ་གསུམ་གྱི་དུས་སུ་རྱིག་གནས་འཕེལ་སྐབས་འདྱིར་དར་འཕེལ་ཆེན་པོ་བྱུང། ག་རྱིས་ཡྱིག་གཟུགས་ཕལ་ཆེར་བསན་པ་ཕྱིར་དར་གྱི་
དུས་དཀྱིལ་ཙམ་ནས་དར་བ་ཡྱིན། དཔེ་ཚུགས་ཡྱིག་གཟུགས་ནྱི་“རྒྱ་ཕག་བཅུ་གཅྱིག་པའྱི་དུས་དཀྱིལ་ཏེ་ལོ་རྱིན་ཆེན་བཟང་པོའ་ིསྐབས་ཡྱིག་
གཟུགས་གསར་དུ་གཏོད་པ་འདྱི་ལ་དཔེ་གཟུགས་ཟེར།” <<14བོད་ཀྱི་བརྡ་སོད་ནག་ཉྱིཀ>> དུ་གསལ། དེ་ལ་ནང་གསེས་འབྱི་ཚུལ་མྱི་འདྲ་
བ་ནྱི། ༡ བབ་བྱིས་དཔེ་ཚུགས། ༢ བར་བྱིས་དཔེ་ཚུགས། ༣ སར་བྱིས་དཔེ་ཚུགས། ༤ ནང་བྱིས་དཔེ་ཚུགས། ༥ སེ་བྱིས་དཔེ་ཚུགས། ༦ 

                                       
13 གོང་ཁ་ཚེ་རྱིང་ཆོས་རྒྱལ། <<གངས་ཅན་ཡྱིག་སོལ་འཕེལ་རྱིམ་སྐོར་གྱི་གེང་གཏམ་ཡྱིད་ཀྱི་རང་ས>> བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས ༢༠༡༠ལོར། ཤོག་
གངས ༢༡༤ 
14 ན་ག་སངས་རྒྱས་བསན་དར། <<བོད་ཀྱི་བརྡ་སོད་ནག་ཉྱིཀ>> བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས ༢༠༡༧ལོར། ཤོག་གངས ༡༩ 
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གསེག་ཆེན་དཔེ་ཚུགས། ༧ གསེག་ཆུང་དཔེ་ཚུགས། དེའྱི་རེས་རྒྱལ་བ་རྱིམ་བྱོན་གྱི་ཕག་དཔེ་འབྱི་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ལག་རྒྱུད་དུ་གྱུར་བའྱི་
ཨེ་བྱིས་དཔེ་ཚུགས་སོགས་ཀྱི་ཡྱིག་གཟུགས་དར་ཁབ་ཆེ་བ་བཅས། མདོར་ན་དཔེ་ཚུགས་སམ་དཔེ་རྱི་དང་དཔེ་བྱིས་ཞེས་པ་འདྱི་ཆེས་ས་
བའྱི་དུས་ནས་དར་ཞྱིང་།  ད་བར་འབྱི་སོད་བྱེད་མུས་སུ་མཆྱིས། ཚུགས་བྱིས་སམ་ཚུགས་རྱི་ནྱི“་རྣག་ལམ་སོམས་པ་དང་སྨྱུག་ཁམས་འཐོན་
འགོའ་ིཚུགས་པར་འབྱི་བའྱི་དབུ་མེད་ཀྱི་ཡྱིག་གཟུགས་གས་ཤྱིག་ཡྱིན། ཡྱིག་གཟུགས་འདྱི་ས་སའྱི་རེས་སུ་དར་འགོ་ཚུགས་པ་དང་དགའ་
ལྡན་ཕོ་བང་གྱི་དུས་སྐབས་སུ་དར་འཕེལ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་ཞྱིག་ཡྱིན།” <<15གངས་ཅན་ཡྱིག་སོལ་འཕེལ་རྱིམ་སྐོར་གྱི་གེང་གཏམ་ཡྱིད་ཀྱི་རང་
ས>> དུ་གསལ། ཁྱུ་ཡྱིག་ཡྱིག་གཟུགས་“འདྱི་ནྱི་དུས་རབས་བཅུ་བདུན་པའྱི་ནང་དར་འཕེལ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞྱིང་།  ༧རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕེང་བཅུ་
གསུམ་པའྱི་སྐབས་གཞུང་ཡྱིག་ཚད་ལྡན་བཟོས་གནང་མཛད་པར་བརེན་བོད་ཡྱིག་ཡྱིག་གཟུགས་སྱི་དང་ལྷག་པར་འབྲུག་ཚ་དང་ཁྱུག་ཡྱིག་
དར་འཕེལ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད། ”<<16བོད་ཀྱི་བརྡ་སོད་ནག་ཉྱིཀ>> དུ་གསལ། དེ་ལ་ཡང་ནང་གསེས་འབྱི་སངས་མྱི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་
ནྱི་ཁྱུག་ཡྱིག་དངོས་དང་།  ཚུགས་མ་ཁྱུག་ཡྱིག  དབུས་དང་ཁམས་ཀྱི་ཁྱུག་ཡྱིག་དངོས་དང་།  དབུས་དང་ཁམས་ཀྱི་ཚུགས་མ་ཁྱུག་ཡྱིག་
ཅེས་འབྱི་སངས་མ་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད།  གོང་དུ་དྲངས་པའྱི་དབུ་མེད་ཀྱི་ཡྱིག་གཟུགས་འབྲུ་མ་ནང་ཁུང་གྱི་ཚུགས་བྱིས།  ཟླུམ་བྱིས།  ག་
རྱིས།  དཔེ་ཚུགས་སམ་དཔེ་རྱིས།  ཚེགས་བྱིས། འཁྱུག་ཡྱིག་བཅས་ནྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ས་རྱིང་དུ་བྱུང་བའྱི་དབུ་མེད་ཀྱི་ར་བའྱི་ཡྱིག་རྒྱུན་ཡྱིན་
ཞྱིང་།  དེ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡུལ་ཕོགས་སོསོར་ཁད་མས་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ལྡན་པའྱི་འབྱི་རྒྱུན་ཆེས་མང་བའྱི་རེ་རེ་བཞྱིན་བརོད་པ་མྱི་
ལངས་ལ་ཤེས་ནུས་ཀྱིས་ཀང་འཆུན་པར་དཀའ་བས་དེའྱི་ཁོངས་ནས་གཙོ་བོ་ལུགས་སུ་གྲུབ་ཅྱིང་དར་ཁབ་ཆེ་བ་རྣམས་བྱུང་འཕེལ་གྱི་དུས་
རྱིམ་ལྟར་དུ་བསྱིགས་ནས་རོབ་ཙམ་དུ་བཀོད་ལགས་སོ། ། 

༣༽ རྒྱུན་སོད་ཁོངས་སུ་མྱི་ཐེ་བའྱི་དམྱིགས་གསལ་ཡྱིག་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་སྐོར་གེང་བ།  

རྒྱུན་སོད་ཁོངས་སུ་མྱི་ཐེ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་ཡྱིག་གཟུགས་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ནྱི།  ཡྱིག་གསར།  བརྡ་ཡྱིག  གཏེར་ཡྱིག  དཀྲུག་
ཡྱིག་དང་ཨང་ཡྱིག་བཅས་རྣམས་ནྱི་མཐོང་ཆོས་སུ་ཡོད་པའྱི་དེ་དག་ཡྱིན། དང་པོ་ཡྱིག་གསར། རྒྱུན་སོལ་དུ་དྲངས་པའྱི་ཡྱིག་གསར་རྣམ་
གངས་བཅུ་ཙམ་ཡོད་ཁོངས་ནྱི། ༡ ཆག་ལོ་ཙཱ་བའྱི་ཡྱིག་གསར། ༢ སྱིན་གྲུབ་ལོ་རྩཱ་བའྱི་ཡྱིག་གསར། ༣ སོགས་ལོ་ཙཱ་བའྱི་ཡྱིག་གསར། 
༤རྱི་སྤུངས་ངག་དབང་འཇྱིགས་སྐྲག་གྱི་ཡྱིག་གསར། ༥ འགོས་ལོ་ཙཱ་བའྱི་ཡྱིག་གསར། འདྱི་ལ་ཡང་འགོས་ཀྱི་རྱིགས་རྒྱུད་ལས་འཁྲུངས་པ་
ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་བཞྱི་ཡོད་པ་འགོས་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་གྲུབ། ༦ རྡོ་རེ་གདན་པ་སྐུ་ཕེང་དང་པོའ་ིཡྱིག་གསར་དང་གཞན་ཡང་། ༧ བྱ་རོག་སྐད་ཀྱི་
ཡྱིག་གསར། ༨ ངོ་མཚར་བའྱི་ཡྱིག་གསར། ༩ བོ་ལྡན་ཡྱིག་གསར། ༡༠ རྒྱལ་མོ་ཚ་བ་རོང་གྱི་ཡྱིག་གསར་སོགས་འདྱིའྱི་ཁར་དེ་སོན་ཡྱིག་
གསར་གས་སུ་མེད་པ་གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕག་བྱིས་དང་།  ཧོར་ཡྱིག་གསུམ། ཞང་ཞུང་གྱི་གཟྱི་ཡྱིག་བཅས་ཡྱིག་གསར་
གྱི་ཁོངས་སུ་དྲངས་པ་བསོམས་པས་བཅུ་གསུམ་ཡོད། གཏེར་ཡྱིག་དང་བརྡ་ཡྱིག་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་སྐོར་མདོ་ཙམ་བརོད་པ་ལ་དེ་ཡང་རང་
ཅག་ཁ་བ་ཅན་པའྱི་ཡུལ་འདྱིར་རྱིག་པའྱི་གནས་སྱི་དང།  སོས་སུ་ནང་བསན་ཆོས་ལུགས་རྒྱ་ཆེར་དར་འཕེལ་བྱུང་བའྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ནང་སྐུ་
གསུང་ཐུགས་རེན་དང་།  དེ་མྱིན་གྱི་ཁད་ནོར་མང་པོ་གཏེར་དུ་སྦེད་པའྱི་སོལ་ཞྱིག་དར། གཏེར་དུ་འབེད་པའྱི་དགོས་དོན་ཇྱི་སྐོར<<སྱིང་མའྱི་
ཆོས་འབྱུང>>ནང། “ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་པའྱི་མཐར་ཐུག་སྱིང་པོ་རྣམས། །སོར་ཡང་བོད་རྣམས་གསར་ངས་ཆེ་བ་དང། ། སྱིགས་མའྱི་འགོ་ལ་ལྷག་

                                       
15 གོང་ཁ་ཚེ་རྱིང་ཆོས་རྒྱལ། <<གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡྱིག་སོལ་འཕེལ་རྱིམ་སྐོར་གྱི་གེང་གཏམ་ཡྱིད་ཀྱི་རང་ས>> བོད་ལོངས་མྱི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས ༢༠༡༠ལོར། 
ཤོག་གངས ༢༣༨ 
16 ན་ག་སངས་རྒྱས་བསན་དར། <<བོད་ཀྱི་བརྡ་སོད་ནག་ཉྱིཀ>> བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས ༢༠༡༧ལོར། ཤོག་གངས ༢༣ 
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པར་སྱིང་རེ་བས། །མཐའ་དབུས་ཐམས་ཅད་གཏེར་གྱི་བཀངས་ནས་བཞག །ལས་ཅན་བུ་དང་འཕད་པའྱི་སོན་ལམ་བཏབ། །” བཅས་གསལ་
བ་ལྟར་མ་འོངས་སྱིགས་མའྱི་དུས་སུ་དགེ་བའྱི་ས་བོན་སླར་ཡང་སྱིན་པ་དང་།  སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་འཕྱིན་ལས་ཀྱིས་ས་སེང་ཡོངས་ལ་
ཁབ་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱིར་ར་ཆེའྱི་ཆོས་ཀྱི་ནང་དོན་དང་།  ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་ཆེན་འགའ་ཤས་དཔེ་དེབ་ལ་བཀོད་ཐོག་རེ་ཞྱིག་གསང་བ་བྱས་ཏེ་རྱི་
དང་། བག་དང་། ཤྱིང་དང། ལྷ་སྐུ་དང། མཆོད་རེན་སོགས་ཀྱི་ནང་གཏེར་དུ་སྦས་ནས་འཇོག་པ་དང་།  ནས་གསེས་དབྱེ་བ་དུ་མ་ཡོད་པ་
ལས<<མཁའ་འགོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར>> ནང་གསལ་ཞྱིང་དྲངས་ན། “ གཏེར་དུ་སྦས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གུ་རུ་རྱིན་པོ་ཆེ་
གནང་ནས། ཡྱི་གེ་མགོགས་ཕུལ་ཕྱིན་ནམ་མཁའྱི་སྱིང་པོ་དངཿ  སེན་པ་ཕུལ་ཆེན་ཨ་ཙ་ར་དཔལ་དབྱངས་དངཿ  དག་འགོགས་སེན་གསུམ་
ཕུལ་ཕྱིན་ལྡན་མ་རེ་མངཿ  དག་པ་ཕུལ་ཕྱིན་དཀའ་བ་དཔལ་བརེགས་དངཿ   ག་ཚད་ཕུལ་ཕྱིན་གཡུ་ས་སྱིང་པོ་དངཿ  ཐམས་ཅད་ཀོང་
བརྡོལ་བ་ཻརོ་ཙ་ན་དངཿ  མྱི་བརེད་གཟངས་ཐོབ་ཆོས་རྒྱལ་སོགས་གཞན་ཡང་རེ་འབངས་ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་དང་མཆན་པོ་མང་པོས་ལ་ལས་རྒྱ་ཡྱིགཿ  
ལ་ལས་མཁའ་འགོའ་ིཡྱིག་རྱིགསཿ  ལ་ལས་བལ་ཡྱིགཿ  ལ་ལས་མེ་ཡྱིགཿ  ལ་ལས་ཆུ་ཡྱིགཿ  ལ་ལས་རླུང་ཡྱིགཿ ལ་ལས་ཁག་ཡྱིགཿ  ལ་
ལས་མཆོད་ཡྱིགཿ  ལ་ལས་བོད་ཡྱིག་དབུ་ཅན་དབུ་མེདཿ  ལྕགས་ཀྱུ་རྱིང་ཐུངཿ བརྱིད་ཡྱིག་ཁ་ནགཿ  འབྲུཿ  འབྲུ་ཚཿ  ཁོང་སེངཿ  ཕྱི་ཿ 
རྐང་ཐུངཿ  ཚག་ཕོག་ཐྱིག་ཤད་ཅན་དུ་བྱིས་ཤྱིང་ཐུགས་སྒྲུབ་སྐོར་བྱེ་བཿ སྱིང་ཐྱིག་ཁྱི་ཕགཿ  རྒྱུད་དང་ལུང་མན་ངག་སོགས་ཟབ་ལ་ཆེས་ཟབ་
ལ་ཆེས་ཟབ་མ་ཡང་གནད་ཆེ་བཿ  ཉུང་ཡང་ཆ་ཚང་བཿ  ལག་ལེན་བདེ་བ་བྱྱིན་བརླགས་ཆེ་བཿ  ཟབ་ལ་གྱུར་ཞྱིང་གང་དགོས་ཚང་བ་ཡྱིད་
ཆེས་སེད་ཕྱིར་ཁབྱང་སྱིང་བྱང་ལུང་བྱང་སོགས་ཀྱིས་བསྣན་ཏེ་བསྱིགས་པའོ། །” ཞེས་གསལ། དེ་ལྟར་ཡྱིག་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་
ཐོག་ནས་གནད་ཆེའྱི་ཆོས་གཞུང་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡྱི་གེར་བཀོད་དེ་གཏེར་དུ་རྱིམ་པར་ཕར་སྦས་པ་དང།  དེ་རེས་དུས་ལ་བབ་པའྱི་རྱིམ་དུ་
གཏེར་ནྱི་ཚུར་འདོན་པའྱི་སོལ་དེ་རྒྱུན་ཆགས་ནས་དུས་རྱིམ་རྱིང་མོར་ཞྱིག་གྱི་ནང་མུ་མཐུད་གནས།  གངས་ཅན་ཡྱིག་སོལ་གྱི་ཡན་ལག་དུ་
གྱུར་བའྱི་གཏེར་ཡྱིག་དང་བརྡ་ཡྱིག་ཅེས་པ་འདྱི་ཡང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་སོལ་རྒྱུན་དེ་འདྲ་ཞྱིག་གྱི་འོག་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན།  དཀྲུག་ཡྱིག་ཟེར་བ་ནྱི་གསང་
ཡྱིག་གྱི་འབྱི་སངས་ཞྱིག་སེ།  དབྱངས་བཞྱི་དང།  གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ།  སོན་འཇུག་རེས་འཇུག་དང་ཡངས་འཇུག་གསུམ་ མགོ་ཅན་
གསུམ་དང་འདོགས་ཅན་བཞྱི་སོ་སོའ་ིས་རྱིང་གོ་རྱིམ་དཀྲུགས་ནས་སེབ་སྦྱོར་བྱེད་པའྱི་འབྱི་ལུགས་ཤྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང།  ཨང་ཡྱིག་ཟེར་བ་ནྱི་
རགས་ཙམ་བརོད་ན་ཨང་ཡྱིག་ཞེས་པ་འདྱི་གསང་ཡྱིག་གྱི་འབྱི་སངས་ཤྱིག་སེ། ཡྱི་གེ་ཚང་མ་ཨང་ཀྱི་བསྒྱུར་ནས་བྱིས་པས་མྱིང་དུ་ཡང་དེ་
ལྟར་ཐོགས་པ་ཡྱིན། མདོར་ན་བོད་ཡྱིག་ལ་ཡྱིག་གཟུགས་མྱི་འདྲ་བ་འབྱི་རྒྱུན་ཤྱིན་ཏུ་མང་བས་ཚང་མ་ཕོགས་གཅུག་ཏུ་བསོམས་ན་ཧ་ལམ་
བརྒྱ་དང་ྱི་ཤུ་སྐོར་ཙམ་ཡོད་ཙང།  དེ་རྣམས་འབྱི་སོད་བྱེད་རྒྱུ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཐད་ནས་དབྱེ་ན་རྒྱུན་སོད་ཀྱི་ཡྱིག་གཟུགས་དང་།  དམྱིགས་
བསལ་གྱི་ཡྱིག་གཟུགས་རྣམ་གངས་ཆེ་བ་གྱིས་ལ་དབྱེ་ཆོག་པ་སེ། ལས་ཚན་གོང་མའྱི་ནང་གསལ་བའྱི་ར་བའྱི་དབུ་ཅན་དང་དབུ་མེད་
ལས་མཆེད་པའྱི་འབྱི་རྒྱུན་འདྲ་མྱིན་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་རྣམས་རྒྱུན་སོད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའྱི་ཡྱིག་གཟུགས་ཡྱིན། གྱིས་པ་ནྱི་ཡྱིག་
གསར་དང། བརྡ་ཡྱིག་གཏེར་ཡྱིག་སོགས་དང། དེ་དག་སོ་སོའ་ིནང་དུ་ཡང་གཟུགས་རྱིས་མྱི་འདྲ་བའྱི་འབྱི་སོལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་
རྣམས་རྒྱུན་སོད་ཀྱི་ཁོངས་སུ་མྱི་ཐེ་བའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཡྱིག་གཟུགས་རྣམས་ཡྱིན།  དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཡྱིག་གཟུགས་དེ་འདྲ་བྱུང་བའྱི་
ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དང་། ཐོག་མར་གསར་གཏོད་མཛད་པ་པོ་སུ་ཡྱིན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཁུངས་ལྡན་གྱི་དཔད་གཞྱིའྱི་ཡྱིག་རྱིགས་ལག་ཏུ་
སོན་པ་ཧ་ཅན་ཉུང་བས་རེ་རེ་བཞྱིན་ཞྱིབ་གསལ་བརོད་པར་དཀའ་བས་འདྱིར་གཙོ་བོ་ཡྱིག་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུན་སོད་དང་ཡྱིག་རྱིང་ཁག་ཏུ་རེད་
པ་རྣམས་རོབ་ཙམ་བོ་དམན་བདག་གྱི་ངོས་ནས་བསན་ཐབས་བྱས།  

                                           འཇུག་གཏམ། 
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རོང་གསར་བཤད་གྲྭའྱི་བགོ་གེང་གོ་སྱིགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལས་འཆར་གནང་བ་བཞྱིན། ངེད་རང་གྱིས་ཀང་རང་ནུས་གང་ཡོད་ཀྱི་དེབ་ཐེར་
ཡྱིག་ཆ་སོགས་མཁོ་སྒྲུབ་གང་ཐུབ་གྱིས་ཀང་།  དུས་ཚོད་ཐུང་བའྱི་རེན་གྱི་ཡྱིག་ཆ་མང་པོ་འཚོལ་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་ལུས། དེ་དག་ལ་
བཟོད་གསོལ་ཞུ་བ་དང་། ངེད་རང་གྱིས་དཔད་རོམ་བྱིས་པའྱི་རྒྱུད་རྱིམ་ནང་ས་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་མཛུབ་སོན་གནང་མཁན་དགེ་རྒན་དང་སློབ་
གོགས། དེ་བཞྱིན་ཡྱིག་ཆ་ཁག་གཡར་གནང་བའྱི་དཔེ་མཛོད་དོ་དམ་པ། མཐུན་བསྒྱུར་རོགས་རམ་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་ཕག་ཟུང་ཐལ་མོ་
སྱིང་ལ་སྦྱར་ཏེ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ།། 
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