གནའ་བོའི་བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་རིག་
གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁོར་ཡུག་
སྲུང་སོབ་ཀི་འདུ་ཤྲེས་གྲེང་བ།
ཁི་གཡུང་དྲུང་།

༢༠༡༥ལོ་ཟླ་༦་ཚེས་༥ལ་བོད ་ཡུལ་སྲེ་ཁམས་ཐྲེབས་རྩ་ཚོག ས་པས་སྲེལ །

གནའ་བོའི་བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀི་འདུ་ཤྲེས་གྲེང་བ།

༄༅།། གནའ་བོའི་བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀི་འདུ་ཤྲེས་གྲེང་བ།
དང་པོ། གནའ་བོའ་ི བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀི་འདུ་ཤྲེས།
སིར་ལོ་ངོ་སོང་ཕྲག་མང་པོའི་གོང་རོལ་ནས་རང་རྲེའི་བོད་ཀི་མྲེས་པོ་རྣམས་ཀིས་“རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་མཐོ་
བ་དང་། བཅོས་པའི་ཁ་ན་མ་མཐོ་བ་”1སོགས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་མི་དགྲེ་བ་བཅུ་ལ་རང་བཞིན་གིས་
འཛེམས་དོགས་བྲེད་ཅིང་། ཡ་རབས་སོད་བཟང་གི་ལས་ལ་འབད་ཅིང་ཕི་ཡི་ཁོར་ཡུག་དང་ནང་གི་འདུ་ཤྲེས་
སོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་རང་བཞིན་གིས་རྒྱུད་དག་ལྡན་པ་ཞིག་ཡོད།
དྲེ་བཞིན་གནའ་བོའི་བོན་གི་དཔྲེ་རིང་<<གཟི་བརིད་>>སོགས་མཛད་མདོ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་2དང་།
མ་ཟད་རྒྱལ་སིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཐུགས་སྣང་ཆྲེན་པོ་གནང་བཞིན་པའི་བོད་རང་
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ཀིས་བརླན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཁོ་ན་ཡིན་པས་འགྲོ་བ་གཞན་དག་ལ་མྲེད་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་སོལ་གོམས་
གཤིས་ཡིན།

གིས་པ། གནའ་བོའ་ི བོན་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀི་འདུ་ཤྲེས།
གནའ་བོའི་ཞང་ཞུང་བོན་ལུགས་ལྟར་ལྷོ་གཏྲེར་གི་ཐྲེག་པ་རིམ་པ་དགུ་7ལས་རྒྱུ་ཡི་ཐྲེག་པ་བཞི་ཡི་ཁོངས་སུ་
གཏོགས་པའི་ཀླུ་མཆོད་གཏོང་པ་དང་འཇིག་རྟྲེན་གི་ཡུལ་ས་གཞི་བདག་ལ་བསང་མཆོད་གཏོང་པ་དང་ལབ་ཙེ་
བསོད་པ་མགྲོན་བཞིའི་མཆོད་པ་8གང་མྲེས་འབུལ་བ་སོགས་ལས་ས་བདག་སོབས་པོ་ཆྲེ་དྲེ་རྣམས་ལ་མཆོད་
བཀུར་ཞུ་སངས་ཀི་རིག་གནས་དྲེ་དག་ནི་གནའ་བོའི་སིད་པའི་བོན་གི་དཔྲེ་རིང་<<ཀླུ་འབུམ་དཀར་ནག་ཁ་
གསུམ་>>9དང་། <<ས་བདག་འཁྲུགས་བཅོས།>> <<གནམ་ས་སྣང་བརྒྱད།>> <<ས་བདག་ཀླུ་
གན་གདོན་ཁོལ།>>10 <<ཀླུ་མཆོད་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོ་>>བཅས་ལས་རང་བྱུང་གི་སྲེས་ཁམས་རི་ར་བ་
ནགས་ཚལ་བཅས་ལ་སྲུང་སོབ་ཞུ་སངས་དང་། དྲེ་དག་ལ་བདག་གིར་མཛད་པའི་ས་བདག་ཀླུ་གན་རྣམས་ལ་
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ལྷོ་འབྲུག་མཚམས་ཐལ་ཀ་ནས་གཤྲེན་ཆྲེན་ཀླུ་དགས་གཏྲེར་ནས་བཞྲེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཟྲེར།
མགྲོན་བཞི་སྲེ་སི་ཞུའི་མགྲོན་ནི། དུས་གསུམ་གི་བདྲེར་བར་གཤྲེགས་པ། ཡོན་ཏན་གི་མགྲོན་ནི། བཀའ་ཡི་ལྷ་མ་སིན་སྲེ་བརྒྱད། ལན་ཆགས་ཀི་མགྲོན་ནི། འཇིག་རྟྲེན་གི་དཔལ་མགོན་
བདུན་ཅུ་རྩ་གི
ས། སིང་རྲེའི་མགྲོན་ནི། འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སྲེམས་ཅན་བཅས་སོ།
9
ཀླུ་འབུམ་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ།
སོན་པ་གཤྲེན་རབ་ཀི་བཀའ། ༢༠༡༠ལོར་ན་གྲོལ་ལྷ་སས་མི་ཕམ་ཚོགས་གིས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་རྒྱ་ནག་ཁིན་ཏུའུ་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
10
བོན་གི་གནའ་དཔྲེ་བིས་མ་དཔར་སོག་ཅན། དོལ་པོ་བསམ་གིང་དགོན་པའི་དཔྲེ་རིང་གྲས་སུ་བཞུགས།
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གནའ་བོའི་བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀི་འདུ་ཤྲེས་གྲེང་བ།

མཆོད་བསོད་ཞུས་ན་ནང་གི་སྲེམས་ཁམས་དང་ཕི་རང་བྱུང་གི་ཁོར་ཡུག་ཞི་བདྲེ་ལྷིང་འཇགས་སུ་གནས་པར་
གསུངས་ཡོད།
དྲེ་ལས་<<ས་བདག་གན་ལམ་སྲེ་བཞི་11>>ཞྲེས་པ་ལས། “འཇིག་རྟྲེན་གི་ཁམས་ལ་ཀླུ་དབང་ཆྲེ་སྲེ།
སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཁ་ལོ་ཀླུས་བསྒྱུར་བ་ཡིན། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཕྱུག་པའང་ཀླུ་ཡིན། དབུལ་བ་ཡང་ཀླུ་ཡིན། བུ་
མང་པ་ཡང་ཀླུ་ཡིན། བུ་མྲེད་པ་ཡང་ཀླུ་ཡིན། ནོར་མང་པ་ཡང་ཀླུ་ཡིན། མྲེད་པ་ཡང་ཀླུ་ཡིན། ནད་མྲེད་པ་ཡང་
ཀླུ་ཡིན། ཉུང་བ་རྣམས་ཡང་ཀླུ་ཡིན། བཀྲག་མདངས་བཟང་བ་ཡང་ཀླུ་ཡིན། ངན་པ་ཡང་ཀླུ་ཡིན། མཐུ་ཆྲེ་བ་ཡང་
ཀླུ་ཡིན། བོན་མཁས་པ་ཡང་ཀླུ་ཡིན། རིག་པ་ཆྲེ་བ་ཡང་ཀླུ་ཡིན། ཆུང་བ་ཡང་ཀླུ་ཡིན། བསམ་པ་འགྲུབ་པ་ཡང་
ཀླུ་ཡིན་”12ཞྲེས་གསུངས་ཡོད་པ་ལྟར་ཕིའི་སྣོད་གཡོ་བ་ས་འཁྲུགས་སོགས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀང་ཀླུས་མཛད་པ་
ཡིན་པས་ཀླུ་ལ་ཅིས་ཀང་མཆོད་པ་ཞུ་དགོས་པ་སོགས་ཀི་བཅོས་མིན་གི་སྲེམས་པ་བཟང་པོ་དྲེ་ཡང་བོད་རང་ལ་
གནའ་ནས་ལྷན་སྲེས་སུ་ཡོད་པའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀི་རིག་གནས་འདུ་ཤྲེས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་
སྲེམས།
དྲེ་བཞིན་དུ་མཛད་མདོ་རྒྱས་པའི་ཡིག་ཆ་<<གཟི་བརིད་>>ཅྲེས་པ་ལས། “འཇིག་རྟྲེན་མངའ་དབང་བདག་
པོ་ནི། ཀླུ་ལས་དབང་ཆྲེ་བ་གཅིག་ཀང་མྲེད། དྲེ་ཕིར་ཆགས་འཇིག་ཡོད་མྲེད་ཀང༌། གང་དང་སོང་དང་འཕྲེལ་
འགྲིབ་སོགས། ལྲེགས་ྲེས་ཀུན་ཀ་[ཀང་]ཀླུ་ལས་བྱུང༌། ཐམས་ཅད་རྩ་བ་ཀླུ་ལས་རག དྲེ་ཕིར་འགྲོ་བ་ལྷ་མི་ཡང༌།
མངའ་དབང་ཀླུ་ལ་བརྟྲེན་ན་ལྲེགས། བསན་པ་རིན་ཆྲེན་ཆགས་གནས་ཀང༌། ས་བདག་ཀླུ་གན་གཏོད་ལས་
རག”13ཅྲེས་དང་།
ཡང་གནའ་བོའི་ཡིག་རིང་དུ་གྲགས་པ་<<གཙུག་ལག་དཔལ་འབུམ་དཀར་པོ་ >>ལས། “འཇིག་རྟྲེན་
ཁམས་ཀི་འགྲོ་བ་ལ། །དབང་བསྒྱུར་མཐུ་རྩལ་རྫུ་འཕྲུལ་ནི། །ས་བདག་རྣམས་བས་ཆྲེ་བ་མྲེད༌།”14ཅྲེས་དང་། དྲེ་
བཞིན་<<གནམ་ས་སྣང་བརྒྱད་ཀི་མདོ་>>ལས་ཀང༌། “གནམ་ས་གིས་ལ་དབང་བྲེད་པ་ཡི། ས་བདག་
དང༌། སྲེ་བརྒྱད་ལྷ་ཀླུ་མཐུ་བོ་ཆྲེ།”།15ཞྲེས་ས་ཡི་བདག་པོ་ནི་ཀླུ་རིགས་རྣམས་ཡིན་ལ་དྲེ་དག་ལ་གནོད་པའི་ལས་
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ྲེ་ལམ་རྒྱལ་པོ་སྲེ་བཞི་ནི། ཀླུ། གན། གཏོད། ས་བདག་བཅས་སོ།
ྲེ་ལམ་རྒྱལ་པོ་སྲེ་བཞིའི་གསུང་པོད། གཡུང་དྲུང་བོན་གི་བཀའ་བརྟྲེན་དཔྲེ་རིང་ཕོགས་བསིགས། པོད་ཨང་༡༤། ཁྱུང་པོ་སྲེང་ཆྲེན་དགོན་གཡུང་དྲུང་བོན་གི་བཀའ་བརྟྲེན་དཔྲེ་རིང་
ཕོ13 གས་བསིགས་ཁང༌། དབིན་ཨང་ཤོག་ངོས་༤༠ལས་གསལ།
དི་མྲེད་གཟི་བརིད༌། པོད་ཨང་བརྒྱད་པ། སྤྲུལ་སྐུ་བོ་ལྡན་སིང་པོའི་སན་རྒྱུད། ༢༠༠༠ལོར་བོད་ལོངས་བོད་ཡིག་དཔྲེ་རིང་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང༌གིས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་དྲེབ་གཟུགས་ཀི་ཤོག་
ངོ14 ས་༨༡ལས་གསལ།
དཔལ་འབུམ་དཀར་པོ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕོགས། སོན་པ་གཤྲེན་རབ་ཀི་བཀའ། པོད་༡༤༣། ཀུན་གྲོལ་ལྷ་སས་མི་ཕམ་ཚོགས་གིས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་རྒྱ་ནག་ཁིན་ཏུའུ་ནས་དཔར་དུ་
བསྐྲུ
ན། དཔྲེ་གཟུགས་ཀི་ཤོག་ངོས་༡༨པ་ལས་གསལ།
15
གནམ་ས་སྣང་བརྒྱད་ཀི་མདོ་འགྲོ་ལ་ཕན་ཕིར་ཀོང་ཙེས་ཞུས་པ། ཀུན་གྲོལ་ལྷ་སས་མི་ཕམ་ཚོགས་གིས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་རྒྱ་ནག་ཁིམ་ཏུའུ་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན། དཔྲེ་གཟུགས་ཀི་ཤོག་
ངོས་༣པ་ལས་གསལ།
12
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བས་ན་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་རང་བཞིན་གིས་གནོད་འཚེ་འབྱུང་བ་ཡང་ཆོས་ིད་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏྲེ། <<ཀླུ་
འབུམ་>>ལས། “མི་ཡིས་གདུག་མ་བས་ན། ཀླུ་ཡིས་གདུག་པ་མི་བྲེད་དོ། གལ་ཏྲེ་མི་ཡིས་གདུག་བྲེད་ན། ཀླུས་
ཀང་གདུག་པ་འཕྲལ་དུ་བཏང༌།”16ཞྲེས་གསུངས་ཡོད་པ་ལྟར་རོ། །
དྲེ་མིན་མདོས་17སོར་ཀི་དཔྲེ་རིང་གྲགས་ཅན་<<གསས་མཁར་རིན་པོ་ཆྲེ་སི་སྤུངས་མཁའ་ཀློང་གསང་བའི་
མདོས་ཆྲེན་གི་སྣང་སིད་ཡོ་བཅོས་ཀི་མདོས་ཆྲེན་>>18ཞྲེས་པ་ཡོངས་གྲགས་སུ་“མཁའ་ཀློང་གསང་
མདོས་”ཟྲེར་གིན་ཡོད་པ་དྲེ་རྲེད། གཞུང་འདིར་འཇིག་རྟྲེན་རྲེན་སྲེལ་དང་གནས་སབས་ཀི་ྲེས་སྲེལ། དྲེ་མིན་
བོན་གི་ཐྲེག་དགུ་ལས་བཤད་པ་ལྟར། “ཕ་གཤྲེན་གྲུབ་སྲེ་ལྷ་འདྲེ་ཡི་མཚན་མ་གྲོལ་བས། མོས་སོད་དང་པོའི་
དོད་ཚད་ཐོབ་པས་སྣང་གཤྲེན་གྲུབ་སྲེ། གདོན་ཡས་རང་སར་དག་པ་སྲེ། མོས་སོད་གིས་པའི་རྩྲེ་མོ་ཐོབ་པས་
འཕྲུལ་གཤྲེན་གྲུབ་སྲེ། དགྲ་བགྲེགས་ཕོགས་འཛིན་བལ་བས། མོས་སོད་གསུམ་པའི་ངོ་བོ་ཐོབ་པས། སིད་
གཤྲེན་གྲུབ་སྲེ། སྲེ་འཆི་ཡི་མཚན་མ་དག་པས་མོས་སོད་བཞི་ཡི་མཆོག་ཐོབ་སྲེ། སིང་རྲེ་བམས་དགའ་བཏང་
སོམས་བཞི་ཡིས་ཐུགས་རྲེ་ཕིར་མི་ལྡོག་པའོ། །ལུས་ཡོངས་སུ་གཙང་མས་ཤིག་དང་སོ་མ་མི་འབྱུང་། ལུས་ལ་
སིན་པོའི་རིགས་གང་ཡང་མི་འབྱུང་། བདུད་ཀིས་བསླུ་བས་སླུ་བར་ངོ་ཤྲེས། མངོན་པར་ཤྲེས་པ་ཕྲ་མོ་འཆར།
དགྲེ་བའི་རྩ་བ་གང་བྲེད་ཀང་། འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སོ་ནས་བྲེད་པར་འགྱུར་རོ།”19 ། ཞྲེས་
གསུངས་ཡོད་པ་ལྟར་མདོས་ཆྲེན་འདི་ིད་ལས་དམིགས་བསལ་སྲེ་ཁམས་རིག་པའི་སོར་ལས་འཕྲོས་ཏྲེ་སྣང་སིད་
སྣོད་བཅུད་ལ་སྲུང་སོབ་བྲེད་སངས་ཀི་འདུ་ཤྲེས་གནའ་བོའི་སོལ་རྒྱུན་ལྟར་བྱུང་ཡོད་པ་ནི། ཡ་ཐོག་མྲེས་པོ་
རྣམས་ཀིས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་ལྷན་སྲེས་ཀི་རིག་པ་ཕྲ་མོའི་ལམ་ནས་བརྟག་དཔྱད་བས་ཏྲེ། གཙོ་བོ་རང་བྱུང་
ཁམས་ལ་དབང་མཛད་པའི་འཇིག་རྟྲེན་ཡུལ་ལྷ་མཐུ་རྩལ་ཅན་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། གཡྲེན་ཁམས་ཀི་ལྷ་རིགས་རྣམ་
པ་ཅི་རིགས་ཡོད་པ་དྲེ་དག་ལ་ཅི་བགིས་ལྟར་མཆོད་པ་དང་བརྩི་སྲུང་བས་ཏྲེ། ལྷ་ཚོགས་དྲེ་དག་གིས་ཀང་མི་ལ་
མགོན་དང་དཔུང་གྲེན་དང་སོངས་གྲོགས་སོགས་གནང་པས་རང་བཞིན་གི་རང་བྱུང་སྲེ་ཁམས་ཁོར་ཡུག་ལ་
གནོད་འཚེ་མྲེད་པ་སོགས་བྱུང་ཡོད་པ་ཡང་ཆྲེས་ཚད་མཐོ་བའི་གནའ་བོའི་སོལ་རྒྱུན་གི་ཁོག་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀི་
རིག་པ་ཞིག་ཏུ་འཁུམས།
དྲེ་ལྟར་འཇིག་རྟྲེན་ཡུལ་ས་གཞི་བདག་བརྟན་མ་བཅུ་གིས་དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་སོགས་ལ་བསང་མཆོད་
16

རྣམ་པར་དག་པའི་འབུམ་བཞི་ལས་གཙང་མའི་ཀླུ་འབུམ། སོན་པ་གཤྲེན་རབ་ཀི་བཀའ། པོད་ཨང་༡༣༩། ཀུན་གྲོལ་ལྷ་སས་མི་ཕམ་ཚོགས་གིས་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོས་རྒྱ་ནག་ཁིན་ཏུའུ་ནས་
དཔར་དུ་བསྐྲུ
ན། དཔྲེ་གཟུགས་ཤོག་ངོས་༥༣ལས་གསལ།
17
མདོས་ཞྲེས་པའི་གོ་དོན་ནི། བསླུ་བ་གང་ཞིག་གི་ཆྲེད་དུ་དམིགས་ཏྲེ་འཇིགས་རྟྲེན་གི་གཏོས་དང་སར་ནས་བཞྲེངས་པའི་མི་འཚེ་བའི་ཡས་སགས་ཀི་ཕུང་པོ་ཞིག་ལ་ཟྲེར། དྲེ་ལ་དབྲེ་ན་ཕི་
མདོ
ས་དང་། ནང་མདོས། གསང་མདོས། བཟློག་མདོས། བསད་མདོས་དང་ལྔ་ཡོད།
18
མཁའ་ཀློ
ང་གསང་མདོས། འོལ་སོམ་ཕུག་པའི་གཏྲེར་མ། བོན་གི་བཀའ་རྟྲེན་དཔྲེ་ཚོགས། ༡༩༩༤ལོར་རྒྱ་ནག་ཁིན་ཏུའུ་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
19
མན་ངག་དང་གསང་སྔགས་གནད་ཀི་རོང་འཕྲང་། དྲེབ་གཟུགས་ཅན། ༢༠༡༥ལོའ་ི སྨན་རིའི་གིང་གི་གཡུང་དྲུང་བོན་གི་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སྲེའི་དཔར་མ། ཤོག་ངོས་༡༤༩ལས་གསལ།
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གཏོང་པ་20དང་མཆོད་པ་འབུལ་བ་ལབ་ཙེ་21བསོད་པ་སོགས་ཀི་ཆོ་ག་རྣམས་ཀང་བོད་ཀི་སྲེ་ཁམས་རིག་པའི་
ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་སོར་ལ་འབྲེལ་བ་ཆྲེས་ཟབ་པའི་གནའ་བོའི་བོད་རང་གི་རིག་གནས་ཕུན་སུམ་འཚོགས་པ་
ཞིག་ཡིན་པར་སྔོན་ཞུས་ལྟར། ཡུལ་ས་གཞི་བདག་ལ་མཆོད་པ་སོགས་བས་པས་རང་བྱུང་གི་སིད་པའི་རི་ཀླུང་
དང་། རྒྱུ་མཐུན་གི་སིད་པའི་ལོན་ཤིང་བཟང་པོས་རང་བཞིན་ཡྲེ་སིད་ཀི་རླུང་ཁམས་གཙང་མར་གནས་པར་བྲེད་
ཅིང་།22 དྲེས་སྲེ་བོའི་སྲེམས་ཅན་ཀུན་གི་སོག་དབུགས་གཏོང་ལྲེན་ལ་རམ་འདྲེགས་བས་ཏྲེ་འབྱུང་ཁམས་ཆ་
སོམས་ལ་གནས་པ་དང་ཚེ་བསིངས་བར་བྲེད་པ་དང་། གྲིབ་བསིལ་འཇམ་པོས་ངལ་གསོ་བར་བྲེད་པ་དང་། ལྷག་
པར་རྩི་ཤིང་དང་མྲེ་ཏོག་སོགས་བསྲེད་བསིང་ལྲེགས་པོ་བས་པས་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་འབྲེབས་ཤིང་། ལོ་ཕྱུགས་རྟག་ཏུ་
ལྲེགས་པ་དང་། འབྱུང་བཞིའི་ཚ་གྲང་སོམས་པ། ཡུལ་ཁམས་བལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་མཛེས་མས་ལྡན་པ། “ཁོར་ཡུག་
ཐམས་ཅད་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་མས་དགའ་བའི་གནས་དྲེར་ཕིའི་ལོངས་རྒྱུ་བ་དག་ཀང་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཡོང་
ནས་བདྲེ་སིད་ཀི་ཚོར་བ་སོད་པ་དང་ཤྲེས་རིག་འཕྲེལ་རྒྱས། དཔལ་འབོར་འདུ་འགོད་”23སོགས་ཀང་ངང་གིས་
འབྱུང་བ་སོགས་ཀི་དགྲེ་མཚན་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ། གནའ་བོའ་ི སོལ་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་མ་བས་པའི་ྲེས་དམིགས།
དྲེ་ཡང་འཇིག་རྟྲེན་གི་ཡུལ་ས་གཞི་བདག་རྣམས་ཀི་སོ་སྲུང་རི་སྲེས་སོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་ལ་གནོད་པའི་ལས་བྲེད་
པ་དང་། ཁོ་རང་ཚོའི་ལྷིང་འཇགས་དཀྲོག་ནས་རི་བོའི་རྩྲེ་ནས་ཀི་འདྲེབས་24པར་བྲེད་པ་དང་། རྒྱ་མཚོའི་
གཏིང་ལ་འུར་རོ་བརྒྱག་པ་དང་། གཙང་མའི་ཆུ་མིག་ལུ་མ་ལ་རྩོག་པ་གཏོར་བ་དང་། དྲེ་བཞིན་དུ་རི་རོད་ཐང་
རོད་ལ་ས་བརོ་རོ་སོག་བྲེད་པ་དང་། གཙང་རིགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཐབ་སྲེག་གཞོབ་ཐུལ་དང་། སྐུ་རྟྲེན་མཆོད་
ཆས་གསུང་རབ་རྣམས་ལ་འགོམ་ཡུག་གྲིབ་ཡུག་སོགས་བས་པ་དང་།
གཞན་ཡང་དྲེང་སང་དུག་རས་སྣ་ཚོགས་ཀི་བཟོ་བསྐྲུན་བས་ནས་མཁའ་རླུང་སྦག་བཙོག་གི་ལས་སོགས་འཛེམས་
མྲེད་ཚོད་མྲེད་དུ་བས་པས། གཞི་བདག་དྲེ་དག་གིས་ཀོ་ལོང་དང་རུ་ཏྲའི་ཆོ་འཕྲུལ་སོགས་ཀིས་རྲེན་པས་ཡིན་
ནམ། རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་ཡང་རྩྭ་སམ་ཆུ་སམ་གི་ཐན་པ་བྱུང་བ་སོགས་དང་། དྲེ་མིན་ཚན་རིག་པས་བརྟག་
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བོན་ལུགས་ལྟར་གི་བསང་མཆོད་སོར་གི་ཕག་དཔྲེ་བསང་མཆོད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་དང་མཁྱྲེན་གསོལ་རྣམ་དག་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་སོགས་ཡོད།
འདིའ་ི སོར་ལ་ཁོ་བོའི་དཔྱད་རྩོམ་<<གནའ་བོའི་བོན་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལ་ཙེ་ཡི་སོར་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་པ་>>ཞྲེས་པ་༢༠༡༢ལོར་འཇར་པན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་དུ་རྒྱལ་སིའི་བོད་རིག་
པའི་གཞོན་ནུ་འདུ་ཚོགས་ཐྲེངས་གསུམ་པའི་སྲེང་སོག་སོང་ཞུས་པ་ཞིག་ཡོད།
22
འདི་སིད་པ་གསུམ་ཟྲེར། ཞང་ཞུང་སིད་པའི་མཛོད་ཕུགས་ཀི་གཞུང་ལྟར་མཛོད་གནས་དང་པོའ་ི ཁོངས་གཏོགས་སུ་གསུངས་ཡོད་པ་ལྟར་ཡིན།
23
རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲྲེང་བཅུ་བཞི་པའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་སོར་གི་བཀའ་སོབ་ཅིག་གི་གནད་དོན་ལས་བསྡུས་པ་ཡིན།
24
འདི་ཡང་རྲེ་མམ་མྲེད་ཤྲེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའི་“སིད་པའི་མཛོད་ཕུགས་ཀི་ཚིག་དོན་གསལ་བར་བྲེད་པའི་འགྲྲེལ་བ་འཕྲུལ་གི་སོན་མྲེ་ཞྲེས་བ་བ་”རུ་གསལ་ཡོད། དཔྲེ་
དྲེབ་དྲེ་ནི་སི་ལོ་༢༠༠༥ལོར་སྨན་རིའི་གིང་གི་གཡུང་དྲུང་བོན་གི་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སྲེས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡོད།
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གནའ་བོའི་བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀི་འདུ་ཤྲེས་གྲེང་བ།

འབས་ལྟར་ན་ཡང་“འདས་པའི་ལོ་ངོ་༦༥ནང་ལ་ས་མཐོའི་བོད་ཀི་འཁྱགས་རོམ་བརྒྱ་ཆ་༡༨ཙམ་བཞུར་ཚར་
འདུག”ཅྲེས་དང་། རང་བྱུང་གི་རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་བཅད་གཏུབ་བས་པས་ས་ཡི་བཅུད་མས་པ་དང་། ཆར་ཆུ་
དུས་སུ་མི་བབས་པ་དང་། གོ་བུར་གི་རླུང་འཚུབ་དག་པོ་ལྡང་བ་དང་། ཆུ་ལོག་རྒྱག་པ་དང་། ས་འགུལ་གངས་
ིལ་བྱུང་བ་དང་དྲེ་དག་གིས་རྲེན་པས་འགྲོ་བ་མི་ཟོག་རྣམས་ལ་ཡང་ནད་མང་པ་དང་ཚེ་ཐུང་བ། དབང་པོ་ཡན་
ལག་མི་ཚང་བར་སྲེས་པ་དང་། ཞ་ར་འོན་ལྐུགས་ཅན་སོགས་ཀི་ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཁྱབ་གདལ་དུ་འགྲོ་བ་
སོགས་ཀི་འགལ་རྲེན་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་གིན་ཡོད་པ་དྲེ་ཡང་“བསད་བསད་པ་ཚེ་ཐུང་བའི་ལན་ཆགས། འཕྲོག་
འཕྲོག་པ་རྒྱུ་ཟས་ནོར་གི་ལན་ཆགས། ལན་ཆགས་མ་འཁུར་བ་དང་། བུ་ལོན་མ་བསུབ་པ་”སོགས་ཀི་25ལས་
འབས་ལ་བརྩི་སྲུང་དང་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་གནོད་འཚེ་བས་ྲེས་བས་པས་ལན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་སྲེམས།
བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀི་ཆ་འཕྲིན་ཁག་ལྟར་ན་ཡང་གནའ་སྔ་མོའི་དུས་སུ་བསིལ་ལྡན་ཁ་བའི་ལོངས་དང་
སིར་འཛམ་བུ་གིང་དུ་འགྲོ་བ་མིའི་གྲངས་འབོར་ཧ་ཅང་ཉུང་བ་དང་བཟོ་ལས་རིག་རྩལ་ཞན་པའི་སབས་སུ་ཁོར་
ཡུག་ལ་གནོད་སོན་དྲེ་ཙམ་ཆྲེན་པོ་ཡོང་གི་མྲེད་པ་དང༌། དཔྲེར་ན་ལོ་ངོ་ཁི་གཅིག་ཙམ་གི་སྔོན་ལ་འཛམ་གིང་གི་
མི་འབོར་ས་ཡ་ལྔ་ལྷག་ཙམ་ལས་མྲེད་པ་དང༌། དྲེ་རྲེས་ལོ་ངོ་གིས་སོང་གི་ནང་དུ་མི་གྲངས་དུང་ཕྱུར་གཅིག་
ལྷག་ཙམ་འཕར་སྣོན་བྱུང་ཡོད་ཅིང༌། དྲེ་བཞིན་སི་ལོ་༡༩༥༠་ནས་བརྩིས་པའི་ལོ་ངོ་སུམ་བརྒྱའི་གོང་དུ་འཛམ་
གིང་མི་འབོར་དུང་ཕྱུར་ལྔ་26ལ་ཆགས་ཡོད་པ་དང༌།
དྲེ་དག་ཚང་མས་ཆྲེ་ས་ནས་ནགས་ཚལ་དང་གཅན་གཟན་རི་དྭགས་ལ་གནོད་འཚེ་དང་། དུག་གི་རས་སོར་རྡུལ་
ཕྲན་གི་མཚོན་ཆའི་དུག་རླངས་སིགས་རོ་སོགས་བཀག་འགོག་དང་། ཆུང་ས་ནས་ཤོག་སིགས་དང་། འགིག་
ཤོག ཤྲེལ་དམ། ཟས་ལྷག་དང་འཐུང་ལྷག ཁ་ལུད་སྣ་ལུད་སོགས་ཀི་གད་སིགས་རིགས་གང་བྱུང་མང་བྱུང་དུ་
གཡུག་པ་དང་། བཙོག་གཅིན་གང་སར་དོར་བ་བཅས་ནི་རང་བྱུང་གི་ཡུལ་གི་མཛེས་སྡུག་དང་། གཙང་སྦྲ་དང་
འཕྲོད་བསྲེན་ལ་གནོད་བཞིན་ཡོད་པས་ཅིས་ཀང་གཟབ་དགོས་སུ་སྲེམས།
བ་སོད་ྲེས་པ་ཅན་དྲེ་དག་གིས་རྲེན་སིར་འཛམ་བུ་གིང་དང་སོས་སུ་ང་ཚོའི་སོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ལ་ཡང་རང་
བཞིན་གིས་གཏོར་བཤིག་དང་གུས་མྲེད་ཚབས་ཆྲེན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། མི་སྲེར་སོ་སོའི་ཡུལ་ལྷ་དང་སྲེས་
ལྷ་ཕྲག་ལྷ་འགོ་བའི་ལྔ་སོགས་ཀང་འཁིགས་འཛིངས་བྱུང་གིན་ཡོད་པ་དང་། མཐར་སོ་སོའི་ཚེ་སོག་ལ་ཡང་
གནོད་སོན་འབྱུང་གིན་ཡོད་པ་བཅས་ལ་བསམ་གཞིགས་ནན་པོ་ཞུ་དགོས་པ་ཡང་གནད་ཅིག་ཏུ་མཐོང་།
25

བོན་གི་ལན་ཆགས་སངས་འཇལ་ཞྲེས་པའི་དཔྲེ་རིང་དྲེ་རུ་གསལ་ཡོད། ཁ་བང་ཆ་ཚང་ལ་“གཅོད་པའི་ལན་ཆགས་སངས་འཇལ་ཞྲེས་བ་བ་”ཞྲེས་གསལ། དཔྲེ་གཟུགས། གོང་མཚུངས་
བཀའ་བརྟྲེན་དཔར་མ།
26
༢༠༡༥ལོའི་ཟླ་བ་ལྔ་པའིནང་དུ་བོད་ཀི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀི་ཆ་འཕྲིན་ད་ངོས་གཞིར་བཟུང་ལས་དངས་པ་ཡིན། http://www.tibetnature.net/
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གནའ་བོའི་བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀི་འདུ་ཤྲེས་གྲེང་བ།

བཞི་པ། གནའ་བོའ་ི སོལ་རྒྱུན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་བས་པའི་དགྲེ་ཕན།
སིར་བོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་གི་ལོངས་འདིར་ཡ་ཐོག་གནའ་སྔ་མོའི་དུས་ནས་ཡུལ་ལོངས་བལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་མཁའ་
རླུང་གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང༌། མི་མཐུན་པའི་གཏོར་སོན་སོགས་གང་ཡང་བྱུང་མྲེད་པའི་དབྲེན་པ་རང་
བྱུང་ལྷིང་འཇགས་ཀི་གནས་མཆོག་ཅིག་ཡིན། མྲེས་པོ་བོད་མི་རྣམས་ཀང་གནའ་ནས་དགྲེ་ལ་བརྩོན་ཞིང་སྡུག་ལ་
འཛེམས་པ། ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་བརྩི་བསྲུང་བྲེད་པ། དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པའི་འགྲོ་བ་མ་ཐག་རྣམས་མིག་གིས་
མཐོང་པ་དང་། ཡུལ་ཕོགས་གང་དུ་ཡང་ནད་ཡམས་དང་མུ་གྲེ་ས་ཡོམ་ཆུ་ལོག་སོགས་བྱུང་ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང་
ཐོས་པ་ཙམ་གིས་དྲེ་དག་སྲེལ་བའི་བསྔོ་དང་སྨོན་ལམ་འདྲེབས་པའི་གོམས་སོལ་དང་སོད་བཟང་ལྡན་པ། མ་
ཐག་དྲེ་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་གང་ཞིག་ལས་ཐར་པའི་རོགས་འདྲེགས་ཞུ་བ་དང་། ཕན་ཚུན་ནང་མི་ཇི་བཞིན་
མཛའ་བརྩྲེ་ལྡན་ཞིང་ཕན་སྲེམས་ཆྲེ་བ། གཡོ་སྒྱུ་བལ་ཞིང་དང་བདྲེན་གི་ལམ་ལ་བོ་ཕུགས་བཅོལ་བ། ལུས་སྲེམས་
བདྲེ་ཞིང་སིད་པ། དུས་བདྲེ་གནས་འཇམ། ཞི་བདྲེ་ལྷིང་འཇགས། ཚེ་བསོད་དཔལ་འབོར་ལྡན་པ་སོགས་ཀང་ཁོ་
པ་ཚོའི་ཕ་མྲེས་ཡང་མྲེས་རྣམས་ཀི་ཕ་ལྷ་དང་ཞང་ལྷ་རྣམས་གསོལ་ཞིང་དྲེ་དག་གི་ཞལ་ཆྲེམས་དང་ཡུལ་སོལ་
གོམས་སོལ་སོགས་རྒྱུན་འཛིན་དང་བརྩི་སྲུང་ཞུས་པའི་འབས་བུ་ལས་བྱུང་བའི་དགྲེ་ཕན་ཞིག་ཡིན་པ་གདོན་མི་
ཟའོ།
ད་ལྟའི་དུས་འདིར་ང་ཚོས་ཀང་བོད་རང་གི་གནའ་བོའི་མྲེས་པོ་རྣམས་ཀི་སོལ་རྒྱུན་དང་དགྲེ་ལས་ལྷ་གསོལ་ཀླུ་
མཆོད་སོགས་ཀི་ལས་ལ་བརྩོན་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་དྲེང་འཛམ་གིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་ཐོན་ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་ཁ་
མིག་ཡར་བལྟས་ཀིས་དྲེང་རབས་དང་མཐུན་པའི་འཕྲོད་བསྲེན་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་སོགས་ཆྲེས་མཐོ་བའི་
ཚད་ངྲེས་ཅན་གི་སི་ཚོགས་གསར་པ་ཞིག་ཐབས་བརྒྱ་ཇུས་སོང་གིས་མངོན་སྲེལ་དང་གཙིགས་སུ་འཛིན་པ་ནི་སོ་
སོའི་འགན་འཁི་ལྟ་བུར་སྲེམས་ཏྲེ། འགྲོ་བ་མི་ཞིག་ཡིན་ཕིན་དུས་ཀུན་ཏུ་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་སྲུང་སོབ་དང༌།
སྲེམས་ལྡན་ཀུན་ལ་ཞྲེ་གཏིང་ནས་བརྩྲེ་བ་དང་དམིགས་སུ་མྲེད་པའི་ལྟ་བ་རྟྲེན་འབྱུང་དང་། སོད་པ་འཚེ་བ་མྲེད་
པ་ལ་འབུངས་དགོས་སུ་མཐོང་།
དྲེ་ལྟར་དུ་ཕི་ནང་གི་གཙང་སྦྲ་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀི་འདུ་ཤྲེས་རིག་པ་ལ་བོ་སོང་དང་གོམས་པར་བརྩོན་ན་
རང་རྒྱུད་ལ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་སོམ་པ་སོད་པ་རྣམ་པར་དག་པ་མ་ནོར་བའི་དོན་འབྱུང་ཞིང་། དགྲེ་བའི་
བ་བ་ལ་སོགས་གང་བསམ་པའི་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་ཅིང་། ལྷ་མཐུ་བོ་ཆྲེ་དང་ཀླུ་མཐུ་རྩལ་ཅན་ལ་སོགས་འཇིག་རྟྲེན་
སོང་བའི་སྲུང་མས་སོང་གྲོགས་བྲེད་པ་དང་། སྲེའུ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་སོགས་བོལ་སོང་དང་དུད་འགྲོ་རིག་
པ་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཀང་བསྲེན་བཀུར་བྲེད་པ་དང་། ཚེ་འདིར་མཐུ་ཆྲེ་བ་དང་། བཀའ་བརྩན་པ་དང་། དཔངས་
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གནའ་བོའི་བོད་ཀི་སོལ་རྒྱུན་རིག་གནས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ཀི་འདུ་ཤྲེས་གྲེང་བ།

མཐོ་བ་དང་། བསོད་ནམས་རྒྱས་པ་དང་། མཆོག་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་དང་། ནད་ཉུང་བ་
དང་། ཚེ་རིང་བ་དང་། ལོག་པའི་བར་དུ་གཅོད་པས་མི་ཚུགས་པ་དང་། ཟས་ནོར་ལོངས་སོད་ཀི་བཀུར་བསི་
ཡོངས་སུ་འདུ་བ་སོགས་འབྱུང་ཞིང་། ལས་རྒྱུ་འབས་སོགས་ལ་བརྩི་བསྲུང་བས་པས་མཐར་ཐུག་ཀང་རང་ིད་
གཙོས་པའི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བདྲེ་སིད་ལྡན་པ་དང་རྒྱལ་ཁམས་ཞི་བདྲེའི་དཔལ་ལ་རོལ་ཞིང་རང་བྱུང་གི་སྲེ་
ཁམས་ཁོར་ཡུག་འདི་ཡང་ལྷིང་འཇགས་ལྡན་པ་སོགས་ཀི་དགྲེ་ཕན་རླབས་ཆྲེན་འབྱུང་བར་སྲེམས་སོ།། །།

དཔྱད་གཞིའ་ི ཡིག་ཆ་ཁག
༡༽ ༼དི་མྲེད་གཟི་བརིད།༽ དྲེབ་གཟུགས། སོན་པ་གཤྲེན་རབ་ཀི་བཀའ། ༢༠༠༠ལོར་བོད་ལོངས་བོད་ཡིག་དཔྲེ་རིང་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང༌གིས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༢༽ ༼གཡུང་དྲུང་བོན་གི་བསན་འབྱུང་ཕོགས་བསྡུས།༽ མཁས་དབང་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁིམས། ༡༩༨༨ལོར་བོད་ལོངས་མི་དམངས་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང༌གིས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༣༽ ༼གཙང་མ་ཀླུ་འབུམ་ཁ་བོ།༽ སོན་པ་གཤྲེན་རབ་ཀི་བཀའ། པོད་ཨང་༡༣༦། ༡༩༩༤ལོར་ཀུན་གྲོལ་ལྷ་སས་ཀིས་ཁིན་ཏུའུ་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༤༽ ༼གནམ་ས་སྣང་བརྒྱད་ཀི་མདོ་འགྲོ་ལ་ཕན་ཕིར་ཀོང་ཙེས་ཞུས་པ།༽ སོན་པ་གཤྲེན་རབ་ཀི་བཀའ། བཀའ། པོད་ཨང༌༡༣༧ ༡༩༩༤ལོར་ཀུན་གྲོལ་ལྷ་སས་ཀིས་ཁིན་ཏུའུ་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༥༽ ༼དཔལ་འབུམ་དཀར་པོ་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕོགས།༽ སོན་པ་གཤྲེན་རབ་ཀི་བཀའ། པོད་ཨང་༡༤༣། ༡༩༩༤ལོར་ཀུན་གྲོལ་ལྷ་སས་ཀིས་ཁིན་ཏུའུ་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༦༽ ༼མཁྱྲེན་གསོལ་རྣམ་དག་ཆུ་རྒྱུན་ཞྲེས་བ་བ།༽ རྲེ་མམ་མྲེད་ཤྲེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད། ༼རྒྱུན་ཁྱྲེར་བོན་སོད་ཕོགས་བསྡུས་དད་ལྡན་ཐར་ལམ་འཛེགས་པའི་ཐྲེམ་སས་ཞྲེས་བ་བ་བཞུགས།༽ ༢༠༡༠ལོར་ཝཱར་ཎ་
གཡུང་དྲུང་བོན་གི་དགྲེ་སོབ་ཁང་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༧༽ ༼ས་བདག་དབང་ཆྲེན་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་འབུམ་འཁྲུགས་པ་སི་བཅོས།༽ ཆབ་མདོ་སྲེང་ཆྲེན་དགོན་གི་གཡུང་དྲུང་བོན་གི་བཀའ་བརྟྲེན་དཔྲེ་རིང་ཕོགས་བསིགས་ཁང་གིས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་པོད་ཨང་༡༣ཅན།
༨༽ ༼ཀླུ་གན་ས་བདག་གསུམ་གི་སང་ཀོང༌།༽ སོན་པ་གཤྲེན་རབ་ཀི་བཀའ། ༡༩༩༤ལོར་ཀུན་གྲོལ་ལྷ་སས་ཀིས་ཁིན་ཏུའུ་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༩༽ ༼གངས་ཅན་བོད་ཀི་བར་སད་མིང་གཞིར་གསལ་བར་སོན་པའི་བསན་བཅོས།༽ ཁྱུང་སྤྲུལ་འཇིགས་མྲེད་ནམ་མཁའི་རོ་རྲེ། ༢༠༠༤ལོར་སྨན་རིའི་གིང་གཡུང་དྲུང་བོན་གི་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སྲེས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༡༠༽ ༼རྣམ་པར་དག་པའི་འབུམ་བཞི་ལས་ས་བདག་དབང་ཆྲེན་གི་བསྒྱུར་བཅོས་ཏྲེ་བམ་པོ་གིས་པ།༽ སོན་པ་གཤྲེན་རབ་ཀི་བཀའ། པོད་ཨང་༡༤༠། ༡༩༩༤ལོར་ཀུན་གྲོལ་ལྷ་སས་ཀིས་ཁིན་ཏུའུ་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༡༡༽ ༼རྣམ་པར་དག་པའི་འབུམ་བཞི་ལས་གཙང་མའི་ཀླུ་འབུམ་བཞུགས།༽ སོན་པ་གཤྲེན་རབ་ཀི་བཀའ། པོད་ཨང་༡༣༩། ༡༩༩༤ལོར་ཀུན་གྲོལ་ལྷ་སས་ཀིས་ཁིན་ཏུའུ་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༡༢༽ ༼རྣམ་པར་དག་པའི་འབུམ་བཞི་ལས་རིན་པོ་ཆྲེ་གན་གི་འབུམ་བཞུགས།༽ སོན་པ་གཤྲེན་རབ་ཀི་བཀའ། པོད་ཨང་༡༤༡། ༡༩༩༤ལོར་ཀུན་གྲོལ་ལྷ་སས་ཀིས་ཁིན་ཏུའུ་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༡༣༽ ༼སིད་པའི་མཛོད་ཕུགས་དང་མཛོད་ས་འགྲྲེལ།༽ རྩ་བ་རྒྱལ་བའི་བཀའ། འགྲྲེལ་བ་ཆྲེན་དན་པ་ནམ་མཁས་མཛད། ༢༠༡༢ལོར་ཝཱར་ཎ་གཡུང་དྲུང་བོན་གི་དགྲེ་སོབ་ཁང་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༡༤༽ ༼རྣམ་པར་དག་པའི་འབུམ་བཞི་ལས་རོ་བདག་གཏོད་པོ་བཅོས་པ་སྲེ་བམ་པོ་བཞི་པ།༽ སོན་པ་གཤྲེན་རབ་ཀི་བཀའ། ༡༩༩༤ལོར་ཀུན་གྲོལ་ལྷ་སས་ཀིས་ཁིན་ཏུའུ་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༡༥༽ ༼ཀླུ་མཆོད་འོ་མའི་རྒྱ་མཚོའི་གཞུང་བཞུགས་པའི་དབུ་ཕོགས།༽ མཁན་ཆྲེན་བསོད་ནམས་བོ་གྲོས་དབང་གིས་རྒྱལ་པོས་བསིགས། (GTO PHRAN) 1973 by khedup gyatso ལྡི་ལིའི་
དཔར་མ།
༡༦༽ ༼བོན་རིན་པོ་ཆྲེ་འཕྲུལ་ངག་བདྲེན་པ་གཙང་མའི་ཀླུ་འབུམ་དཀར་པོ་བཞུགས།༽ སོན་པ་གཤྲེན་རབ་ཀི་བཀའ། པོད་ཨང་༡༣༥། ༡༩༩༤ལོར་ཀུན་གྲོལ་ལྷ་སས་ཀིས་ཁིན་ཏུའུ་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༡༧༽ ༼མཁའ་ཀློང་གསང་མདོས།༽ འོལ་སོམ་ཕུག་པའི་གཏྲེར་མ། བོན་གི་བཀའ་རྟྲེན་དཔྲེ་ཚོགས། ༡༩༩༤ལོར་རྒྱ་ནག་ཁིན་ཏུའུ་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༡༨༽ ༼སིད་པ་སི་མདོས་ཆྲེན་མོ།༽ ར་སངས་ཁི་ནྲེ་ཁོད། ༢༠༠༢ལོར་མཁར་རྲེའུ་བསམ་གཏན་གིས་ི་ཧོང་དུ་དཔར་བསྐྲུན་བས་ཡོད།
༡༩༽ ༼མན་ངག་དང་གསང་སྔགས་གནད་ཀི་རོང་འཕྲང་།༽ དྲེབ་གཟུགས་ཅན། ༢༠༡༥ལོའི་སྨན་རིའི་གིང་གི་གཡུང་དྲུང་བོན་གི་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སྲེས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༢༠༽ ༼སིད་པ་རྒྱུད་ཀི་ཁ་བང་།༽ ཁོད་པོ་བོ་གྲོས་ཐོགས་མྲེད་ཀིས་གཏྲེར་ནས་བཏོན། ༢༠༡༢ལོར་ཀན་སུའུ་མི་རིགས་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བསྐྲུན།
༢༡༽ ༼བསན་པའི་སོག་ཤིང་འདུལ་བའི་བསབས་བ་གསལ་བར་བྲེད་པའི་འགྲྲེལ་བ་འཕྲུལ་གི་སོན་མྲེ།༽ མམ་མྲེད་ཤྲེས་རྒྱལ་མཚན། ༢༠༠༣ལོར་སྨན་རིའི་བཤད་སྒྲུབ་འདུས་སྲེས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༢༢༽ ༼གཅོད་པའི་ལན་ཆགས་སངས་འཇལ།༽ གཏྲེར་མ། དཔྲེ་གཟུགས། བོན་གི་བཀའ་རྟྲེན་དཔྲེ་ཚོགས། ༡༩༩༤ལོར་རྒྱ་ནག་ཁིན་ཏུའུ་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༢༣༽ ༼བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་མཁའ་ལྡིང་གཤོག་ཟུང་།༽དགྲེ་བཤྲེས་དངསོང་རྣམ་རྒྱལ། ༢༠༠༩ལོར་བལ་ཡུལ་ནས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༢༤༽ ༼བོད་ཀི་སྲེ་ཁམས་རིག་པ་སི་བཤད་འཛམ་གིང་སྲེ་དགུའི་སི་ནོར།༽ བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་གིས་གཙོ་སིག་བས། ༢༠༠༤ལོར་ཡུན་ནན་མི་རིགས་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༢༥༽ ༼འཇིག་རྟྲེན་མཆོད་བསོད།༽ རྲེབ་གོང་གོང་པ་མཁར་རྩྲེ་རྒྱལ་གིས་བརྩམས། ༢༠༠༩ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་དཔྲེ་སྐྲུན་ཁང༌གིས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།
༢༦༽ ༼སིད་པའི་ར་རབས།༽ སྒུ་རུ་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་ཀིས་བརྩམས། ༢༠༡༢མི་རིགས་དཔྲེ་བསྐྲུན་ཁང༌གིས་དཔར་དུ་བསྐྲུན།

8

www.khoryug.org

