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	 བོད་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དར་སྔ་ཤོས་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་

ཡིན།	རགས་རྩིས་བྱས་ན་ད་བར་བོད་ཡུལ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་དུ་དགོན་སྡེ་དྲུག་སྟོང་ལྷག་བྱུང་ཡོད།	

དེ་དག་ལས་ཁ་ཤས་ལ་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པ་དང།	ཡང་ཁ་ཤས་ལ་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་

མའི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པས།	དགོན་སྡེ་འདི་དག་ནི་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཐུན་མིན་ལོ་རྒྱུས་དང་།	རིག་གནས།	

ཆོས་ལུགས།	 སྤྱི་ཚོགས།	 འཛུགས་སྐྲུན་སོགས་ཀྱི་བྱུང་རབས་དང་ཁྱད་ཆོས་ལ་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་

ཆགས་ཡོད།	

	 ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན།	 སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ནི་བོད་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་དང།	

རིག་གནས།	 སྤྱི་ཚོགས།	 ཆབ་སྲིད་བཅས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད།	 ཕྱིའི་རིག་གནས་ཀྱི་

ལེགས་ཆ་ནང་འདྲེན་བྱས་པའི་ཉིང་བཅུད་ལྟ་བུ་ཡིན།	

	 སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་བོད་ལ་དར་ཁྱབ་མ་བྱུང་བའི་ཡར་སྔོན་དུ།	 བོད་རང་ལ་ཕྱིའི་རིག་

གནས་ཀྱི་ཤ	གས་རྐྱེན་མ་ཐེབས་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་རིག་གནས་ཡོད་དམ་ཞེ་ན།	སྔ་མོའ་ིལོ་རྒྱུས་ཡིག་

ཆ་ཀུན་གྱི་ནང་གསལ་བ་བཞིན།	 བོད་ནི་མིའི་རིགས་བྱུང་སྔ་ཞིང་དཔལ་ཡོན་དར་ཡུན་རིང་བའི་མི་

རིགས་ཤིག་ཡིན་པས།	སྔ་མའོ་ིདུས་ནས་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རིག་གནས་དང་ཆསོ་ལུགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་ོདར་ཡདོ།	སྐབས་དེའི་བདོ་ཀྱི་ཆསོ་ལུགས་གཙོ་བ་ོནི་བནོ་ཆསོ་ཡིན།	སྐབས་དེར་བནོ་ཆསོ་ནི་བདོ་ཀྱི་

ཆབ་སྲིད་དང་།	རིག་གནས།	སྤྱི་ཚོགས་བཅས་གོང་འཕེལ་འགྲོ་བའི་རྨང་གཞིར་གྱུར་ཡོད་པས།	ལོ་རྒྱུས་

ནང་དུའང་’བོད་ཀྱི་སྲིད་དོན་སྒྲུང་ལྡེའུ་བོན་གསུམ་གྱིས་བསྐྱངས་ཚུལ’	གསལ་ཡོད།	

	 འནོ་ཀྱང་།	 འགྱུར་བ་ནི་བཟློག་ཏུ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཅིག་ཡིན་པ་ལྟར།	 ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་

རིམ་ཁྲོད་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་དང་།	རིག་གནས།	སྤྱི་ཚོགས།	དཔལ་འབྱོར་བཅས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་

བྱུང་བ་དང་བསྟུན་ནས་བོན་ཆོས་ཉམས་རྒུད་དང་།	སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དར་ཁྱབ་བྱུང་།	

	 སྤྱིར་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དབང་གིས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་བོད་ལ་དར་བ་ནས་བོན་ཆོས་

ཉམས་རྒུད་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་མོད།	 རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དེང་སང་ད་དུང་སྔར་སྲོལ་ལྟར་བོན་ཆོས་

ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཆོས་གྲྭའམ་དགོན་སྡེ་མང་པོ་ཞིག་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད།	

	 སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དང་བོན་ཆོས་གཉིས་གང་ཡིན་ཡང་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་དང་

འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་བྱ་བའི་གནས་གཙོ་བོ་ནི་དགོན་པ་ཡིན་པ་དང་།	 དགོན་པ་སོ་སོའ་ིའཛུགས་

སྐྲུན་ཐད་བོད་མི་རིགས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དང་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མིན་ལྡན་ཡོད་ལ།	 དགོན་པ་ནི་བོད་

དུ་དཔལ་ཡོན་དར་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔྱད་གཞིའི་རྒྱུ་ཆ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤོས་དེ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་

བྱ་ཆོག	

སློབ་ཚན་ལྔ་པ།	བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ།	
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བོད་རྒྱལ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའ་ིསྐབས་བཞེངས་པའི་

མཁར་གྱི་ཐོག་མ་ཡུམ་བུ་བླ་མཁར།

༼བོད་དུ་དམ་པའི་ཆོས་ཐོག་མར་དབུ་བརྙེས་ས།༽	

	 ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བླ་མཁར་ནི་དེང་སྐབས་ཀྱི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་སྣེ་གདོང་རྫོང་ཁོངས་ཇོ་མོ་བཀྲ་

ཤིས་ཚེ་རིང་ཞེས་པའི་ནུབ་ངོས་རི་རྒྱུད་ཀྱི་བྲག་རིའི་སྟེང་ཆགས་ཡོད་ལ།	 ཕྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་དུས་རབས་གཉིས་པའི་

ནང་བོད་རྗེ་ཐོག་མ་རྗེ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོས་ཕྱག་བཏབ་པར་གྲགས་ཤིང་མཁར་གྱི་ཐོ་མའང་ཡིན།		

	 རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོ་བོད་དུ་ཕེབས་རྗེས་སྐབས་ཤིག་རིང་ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བླ་མཁར་དུ་བཞུགས་མྱོང་ཡོད།	

	 དུས་རབས་བཞི་པའི་ནང་བོད་རྒྱལ་ཉེར་བརྒྱད་པ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རུ་གཉན་བཙན་གྱི་དུས་སུ་དམ་པའི་ཆོས་

དབུ་བརྙེས་པ་ཡིན།	དེ་ཡང་དཔང་སྐོང་ཕྱག་རྒྱ་བ་དང་།	གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན།	མདོ་སྡེ་ཟ་མ་ཏོག་གི་སྙིང་པོ་ཡི་

གེ་དྲུག་པ།	 ཙིན་ཏ་མ་ཎིའི་བརྐོས་ཕོར་རྣམས་ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བླ་མཁར་གྱི་ཡང་ཐོག་ཏུ་ནམ་མཁའ་ལས་བབས་

ཀྱང་ཟེར།	པཎྜི་ཏ་བློ་སེམས་མཚོ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་ལི་ཐི་སེ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱེར་ཡོང་བ་རེད་ཀྱང་ཟེར།	སྐབས་དེར་དེའི་

དོན་མ་གོ་བར་མིང་ལ་གཉན་པོ་གསང་བ་བཏགས་ཏེ་མཆོད་པ་བྱས་པས།	དེའི་ཕན་ཡོན་གྱིས་རྒྱལ་པོ་ལོ་གཞོན་

པར་གྱུར་ཏེ་དགུང་ལོ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤ	་ཐུབ་པ་བྱུང་ཞིང་།	 རྨི་ལམ་དུ་ཁྱོད་ལས་གདུང་རབས་ལྔ་ཡི་རྗེས་སུ་འདིའི་

དོན་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཞེས་ལུང་བསྟན་བྱུང་སྟེ།	སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ིདུས་སུ་ཆོས་རྣམས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་

དར་བ་ཡོང་བའི་ལྟས་བྱུང་།	

	 མདོར་ན།	 ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བླ་མཁར་ནི་བོད་ཀྱི་མཁར་ཐོག་མ་ཡིན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་

ཆེ་ཐོག་མར་དབུ་བརྙེས་སའང་ཡིན་པས།	བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་མེད་ཐབས་མེད་པའི་གནས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།	

ཕོ་བྲང་ཡུབ་བུ་བླ་མཁར།	
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དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་བོད་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་

བཞེངས་པའི་སྐུ་མཁར་མ་རུའམ་ཕ་བོང་ཁ།	

༼བོད་ཡིག་གསར་བཟོ་དང་དམ་ཆོས་བོད་དུ་ཐོག་མར་བསྒྱུར་སའི་གནས།༽	

	 ཕ་བོང་ཁའམ་སྐུ་མཁར་མ་རུ་ནི་གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་སའི་བྱང་

ངོས་སུ་ཀེ་ལོ་མི་ཊར་བརྒྱད་ཙམ་གྱིས་ཆོད་པའི་དབུ་གདུགས་

རིའི་ལྷོ་འདབས་སུ་ཆགས་ཡོད།	 	 སྐུ་མཁར་མ་རུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

བའི་རུས་སྦལ་མོའ་ིདབྱིབས་ཅན་གྱི་རྡོ་ཕ་བོང་ཞིག་གི་སྟེང་དུ་

བཞེངས་ཡོད་པ་དང་།	 རྡོ་ཕ་བོང་དེའི་མཐོ་ཚད་ལ་མི་ཊར་༢༠	

ཙམ་དང་།				རྒྱ་ཁྱོན་ལ་མི་ཊར་གྲུ་བཞི་མ་༣༠༠	ཙམ་ཡོད།				

	 ཕ་བོང་ཁའི་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་ནི་ལྷོ་ངོས་

སྒོར་སྒོར་དང་།	 	 	 བྱང་ངོས་གྲུ་བཞི།	 	 	 སྒོ་མདུན་དུ་རྡོ་སྐས་

སོགས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།	 དེ་ལས་བོད་གནའ་བོའ	ི་ཐུན་མིན་

འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་ཞིག་མཐོང་ཐུབ།

	 སྐུ་མཁར་མ་རུའམ་ཕ་བོང་ཁ་ཞེས་པ་འདི་ནི།	 ཕྱི་ལོ་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་བོད་རྒྱལ་སོ་གསུམ་

པ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་བཞེངས་ཤིང་།	 དེ་ནི་ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་སྐབས་ས་དགྲ་བཟློག་ཆེད་ས་

བདག་གསེར་གྱི་རས་སྦལ་དབྱིབས་ཕ་བོང་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་སྟེང་ཕོ་བྲང་ཐོག་རྩེག་དགུ་ཅན་ཞིག་བཞེངས་པ་

སྐུ་མཁར་མ་རུའམ་ཕ་བོང་ཁ།	
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ཡིན།	

	 	 ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ིསྐུ་རིང་ལ་རྒྱལ་བློན་སྐུ་འཁོར་གཙོ་གྲས་རྣམས་འདིར་བཞུགས་ཤིང།	

ལྷ་ཆོས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་ཆོས་གཙང་མ་བཅུ་དྲུག་གི་སྲོལ་ཕྱེས་ཏེ།	རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་ཀྱིས་སྐྱོང་གནས་གཙོ་བོར་

གྱུར།				

	 ཕྱིས་སུ་བདོ་རྗེ་ཁྲི་སྲངོ་ལྡེ་བཙན་གྱི་སྐབས་སད་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནས་གནས་འདིར་དགེ་འདུན་

གྱི་སྡེ་ཚུགས་ཤིང་།	རབ་བྱུང་པ་མང་པོ་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་པས།	བྱུང་རབས་ནང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་སྲིད་གཉིས་དར་

བའི་གནས་འགངས་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར།	

	 མདོར་ན།	 གནས་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་ནི་བོད་རྗེ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས་ས་དང།			

ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊས་བོད་ཡིག་གསར་བཟོ་མཛད་ས།			ཆོས་དཔེ་དང་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་བསྒྱུར་གནས།				བོད་

ཀྱི་རྒྱལ་བློན་ཡོངས་ཀྱིས་ཡི་གེ་ཐོག་མར་སློབ་ས།	 	 	 བོད་ཀྱི་བཙན་པོའ་ིདུས་སྐབས་སུ་ཐོག་རྩེག་དགུ་ཅན་གྱི་

ཨར་ལས་འཛུགས་སྐྲུན་སྤེལ་ཡུལ་ཐོག་མ་བཅས་ཡིན།			དེར་བརྟེན།	རྒྱལ་པོའ་ིཕོ་བྲང་ཡིན་ལ་ལྷ་ཁང་ཡང་ཡིན་

པ་མ་ཟད།	 ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རིན་ཐང་ཆེན་པོ་ལྡན་པས།	 དེང་སང་དད་ལྡན་དང་།	 ཞིབ་འཇུག་པ།	 ལྗོངས་རྒྱུ་བ་མང་

པོས་དོ་སྣང་བྱ་ཡུལ་གྱི་གནས་རྩ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།	

བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙུན་དང་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་རྒྱ་བཟའ་གོང་ཇོ་བཅས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན།	
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	 མཚན་རྒྱས་པར་དཔལ་བསམ་ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཞེས་གྲགས།	གཙུག་ལག་ཁང་

འདི་ནི་བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་གྲ་ནང་རྫོང་ཁོངས་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའ་ིབྱང་ངོས་ཀྱི་རི་འདབས་ཤིག་ན་ཆགས་ཡོད།	

	 དེ་ནི་ཕྱི་ལོ་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་དུས་དཀྱིལ་དུ་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་སྟེ།	 མཁན་ཆེན་བྷོ་དྷི་ས་ཏྭ།	 སློབ་

དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས།	ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གསུམ་གྱིས་བཞེངས་ཤིང།	སད་མི་བདུན་རབ་དུ་འབྱུང་ཡུལ་བོད་

ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཐོག་མ་ཡིན།	

	 གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ཐོག་བརྩེགས་རིམ་པ་གསུམ་

དང་ལྡན་ཞིང་།	 མཐའ་བཞི་ལྕགས་རིའི་བསྐོར་ལ་གླིང་

བཞི་གླིང་ཕྲན་གྱིས་བརྒྱན་ཡོད།	 གཙུག་ལག་ཁང་

འདིའི་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་བཀོད་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་

ཡོད་པ་ནི།	 འགོ་ཁང་བོད་ལུགས་དང་།	 བར་ཁང་རྒྱ་

ནག་ལུགས།	 སྟེང་ཁང་རྒྱ་གར་ལུགས་བཅས་ལུགས་

གསུམ་གྱི ་ཁྱད་ཆོས་ཚང་བ་བྱས་ཡོད་པ་དེ ་ཡིན།	

གཞན་ཡང་གཙུག་ལག་ཁང་འདིའི་ཕྱོགས་བཞིར་

ཁ་དོག་མི་གཅིག་པའི་མཆོད་རྟེན་ཆེན་པོ་བཞི་ཡོད་

པ་སྟེ།	 བྱང་ཤར་མཚམས་སུ་རྒྱུ་བོད་རྫ་ལས་གྲུབ་པའི་

མཆོད་རྟེན་སྔོན་པོ་ཐོག་བརྩེགས་བདུན་ཙམ་ལྡན་པ་

ཞིག་ཡོད།	 ནུབ་བྱང་མཚམས་སུ་མཆོད་རྟེན་ནག་པོ་

བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་གྱི་རྒྱལ་སྒོར་བཀལ་

བའི་ཅོང་ཆེན་པོ།	

དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱིས་བཞེངས་པའི་བསམ་

ཡས་མི་འགྱུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་།	

༼སད་མི་བདུན་རབ་ཏུ་འབྱུང་གནས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཐོག་མ།༽

བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཀདོ་པ་མཚོན་

པའི་དཔེ་རིས།		
དེང་སང་དངོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་བསམ་ཡས་

གཙུག་ལག་ཁང་གི་པར།	
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བྱང་ཤར་མཚམས་སུ་ཡོད་

པའི ་མཆོད་རྟེན་སྔོན་པོ །	

(ལྗང་ཁུ།)

ནུབ་བྱང་མཚམས་སུ་ཡོད་

པའི་མཆོད་རྟེན་ནག་པོ།	

ཤར་ལྷོའ་ིམཚམས་སུ་ཡོད་

པའི་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོ།	
ལྷོ ་ནུབ་མཚམས་སུ་ཡོད་

པའི་མཆོད་རྟེན་དམར་པོ།	

རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུགས་སུ་བཞེངས་པ་ཁྲོ་ཟངས་ཁ་སྦུབ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད།	 ཤར་ལྷོའ་ིམཚམས་སུ་མཆོད་རྟེན་དཀར་

པོ་མཐའ་སྐོར་དུ་ས་དཀར་གསོལ་བའི་མཆོད་རྟེན་ཆུང་ངུ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ཞིག་ཡོད།	 ལྷོ་ནུབ་མཚམས་སུ་

མཆོད་རྟེན་དམར་པོ་རྒྱུ་སོ་ཕག་དང་རྡོ་ལས་གྲུབ་ཅིང་དབྱིབས་ཅོང་དྲིལ་ཁ་སྦུབ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་བཅས་མཆོད་རྟེན་

ཆེན་པོ་རྣམ་བཞིའི་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་བཞུགས་ཡོད།	 གཙུག་ལག་ཁང་འདིའི་མདུན་གྱི་རྒྱལ་སྒོའ་ིནང་བོད་ཡིག་

བཀོད་པའི་ཅོང་ཆེན་པོ་ཞིག་བཀལ་ཡོད་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པར་དད་ཞེན་ཆེ་བའི་བཙན་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་

བཙུན་མོ་འབྲོ་བཟའ་བྱང་ཆུབ་སྒྲོན་གྱིས་ཕུལ་བར་གསུངས།	

	 མདོར་ན་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་ནི་བསྟན་པ་སྔ་དར་ལ་ཆོས་དར་ཡུལ་དང།	 རྒྱ་གར་གྱི་ལོ་པཎ་དུ་མ་བོྱན་ཏེ་

དམ་པའི་ཆོས་མང་པོ་བསྒྱུར་བའི་གནས་མཆོག	གཞི་རྒྱ་ཆེ་ལ་འཕང་མཐོ་བ།	རྒྱུ་བཟང་ལ་བཀོད་པ་ལེགས་པ་ཞིག་ཡིན་

པས་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ལོ་རྒྱུས་ནང་སྙན་གྲགས་ཧ་ཅང་ཆེ།	 འདི་ནི་བོད་དུ་སྤྱིར་ནང་པའི་ཆོས་དང་ཡང་སྒོས་གསང་

སྔགས་རྙིང་མའི་ཆོས་བསྒྱུར་བ་དང་།	 འཆད་པ།	 སྤེལ་བ་བཅས་བྱ་ཡུལ་གཙོ་བོར་ཡང་གྱུར་ཡོད།	 འནོ་ཀྱང་བོད་སིལ་

བའི་དུས་སྐབས་དང་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་སོ་སོར་མེ་སྐྱོན་དང་གཏོར་སྐྱོན་ཆེན་པོ་ཕོག་ནས་ནང་གི་རྟེན་

རྙིང་པ་རྩ་ཆེན་ཕལ་ཆེ་བ་བཞུགས་མེད།	རིག་གསར་རྗེས་སུ་ཉམས་གསོ་གང་ལེགས་བྱུང་ཡོད།	

བ ས མ ་ ཡ ས ་

གཙུག་ལག་ཁང་

དུ་བཞུགས་པའི་

སོླབ་དཔོན་རིན་

པོ་ཆེའི་སྐུ་བརྙན་

བྱིན་ཅན་’	གུ་རུ་

ང་འདྲ་མ།	’

ཆོས ་ རྒྱལ ་ཁྲི ་

སོྲང་ལྡེ་བཙན་

དང་།	 མཁན་

ཆེན་བོྷ་དྷི་ས་ཏྭ།	

སད་མི་བདུན་

བཅས་ཀྱི་སྡེབས་

རིས།	
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	 སྤྱིར་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའ་ིདུས་སུ་རྒྱ་གར་གྱི་སློབ་དཔོན་ཀུ་ས་ར་དང་།	བྲམ་ཟེ་ཤམ་ཀ་ར།	བལ་

པོའ་ིསློབ་དཔོན་ཤི་ལ་མཉྫ་སོགས་སྤྱན་དྲངས་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་མང་པོ་བསྒྱུར།	 དེ་ནས་མི་རབས་ལྔ་

སོང་བ་ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་དུས་སུ་སློབ་དཔོན་པདྨ་སམ་བྷ་བ་བོད་དུ་སྤྱན་དྲངས།	 རྗེ་དང་འབངས་

ཉེར་ལྔ་སོགས་སློབ་མ་མང་པོར་ཡོ་ག་ཡི་དབང་དང་མན་ངག་མང་པོ་གསུངས་ཤིང་།	 རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་མང་

པོ་བྱོན་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་མང་དུ་གསུངས་ཤིང་བསྒྱུར།	 སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་རི་བྲག་མཚོ་གསུམ་ལ་

གཏེར་དུ་སྦས་པ་བཅས་གོང་གསལ་རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་དུས་ནས་རྙིང་མའི་ཆོས་ལུགས་འདི་བྱུང་ཞིང་།	

ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱི་དུས་སུ་དར་རྒྱས་བྱུང་བ་དང་།	

	 དེ་རྗེས་ཕྱི་ལོ་༡༠༤༠	ལོར།	ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤ་བལ་ཡུལ་ནས་མངའ་རིས་སུ་ཕེབས་ཏེ་ལོ་ཤས་བཞུགས།	ཕྱི་

ལོ་༡༠༤༧	 ལོར་དབུས་གཙང་དུ་ཕེབས།	 དེ་ནས་དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་ནས་སློབ་མ་མང་དུ་བྱུང་བ་ནས་

བཀའ་གདམས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ཐོག་མར་བྱུང་།	 ཕྱི་ལོ་༡༠༥༧	 ལོར་ཇོ་བོ་རྗེ་སྐུ་གཤེགས་རྗེས་འབྲོམ་སྟོན་པ་རྒྱལ་

བའི་འབྱུང་གནས་གྱིས་བྱང་རྭ་སྒྲེང་གི་གདན་ས་ཞེས་བཀའ་གདམས་ཀྱི་དགོན་པ་ཐོག་མ་དེ་བཏབ་ཅིང་བཀའ་

གདམས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱང་ཐོག་མར་འདི་ནས་བྱུང་བར་གྲགས།	

	 དེ་ནས་ལོ་བཅུ་དྲུག་གི་རྗེས་ཕྱི་ལོ་༡༠༧༣	 ལོར།	 ས་སྐྱ་བ་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོས་ས་སྐྱའི་གནས་

གཞི་བཟུང་ནས་དགོན་པ་བཏབ།	དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་བ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བྱུང་།	

	 དེ་ནས་ལོ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་ཀྱི་རྗེས་ཕྱི་ལོ་༡༡༢༡	 ལོར།	 རྗེ་མི་ལ་རས་པའི་སློབ་མ་མཉམ་མེད་དྭགས་

པོ་ལྷ་རྗེས་དྭགས་ལྷ་སྒམ་པོའ་ིགནས་གཞི་བཟུང་སྟེ་དགོན་པ་གསར་དུ་བཏབ་པ་ནས་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་

པ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བྱུང་ཞིང་།	 ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་མ་གཏོགས།	བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ཆོས་ལུགས་གཞན།	ཀརྨ་

བཀའ་བརྒྱུད་དང་།	ཕག་གྲུ།	ཚལ་བ།	འབྲི་གུང་།	འབྲུག་པ།	སྟག་ལུང་།	འབབ་རོམ།	གཡའ་བཟང་།	ཁྲོ་ཕུ་བཅས་

ཚང་མ་དྭགས་པོའ་ིབཀའ་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ཡིན།	

	 	 ཕྱི་ལོ་༡༤༦༩	 ལོར་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པས་འབྲོག་རི་བོ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིང་

(དགའ་ལྡན)	བཏབ་པ་ནས།	རི་བོ་དགེ་ལུགས་པའམ་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཐོག་མར་བྱུང་བ་ཡིན།	

བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་ཁག་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་བྱུང་ཚུལ།	

༼དུས་རབས་བདུན་པ་ནས་དུས་རབས་བཅོ་ལྔའི་བར།༽

དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་འབྲམོ་སྟནོ་པ་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་བཞེངས་པའི་བྱང་རྭ་

སྒྲེང་གི་གདན་སའམ་བཀའ་གདམས་པའི་དགོན་པ་ཐོག་མ།	
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དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོས་ཕྱག་བཏབ་པའི་ས་སྐྱ་དགོན་

པའམ་ས་སྐྱ་པའི་དགོན་པ་ཐོག་མ།	

རྗེ ་ བ ཙུ ན ་

མར་པ་ལོ ་ཙཱ་

བ་དང།	 མི་

ལ ་ ར ས ་ པ །	

དྭགས་པོ ་ལྷ ་

རྗེ ་བཅས་ཀྱི ་

སྐུ་བརྙན་ཐང་

ཀ 	

དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དྭགས་པ་ོལྷ་རྗེས་

ཕྱག་བཏབ་པའི་དྭགས་ལྷ་སྒམ་པོ་དགོན་པའམ་

དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་དགོན་པ་ཐོག་མ།	

རྗེ ་ ཙོ ང ་ ཁ ་ པ ་

དང།	 མཁས་

གྲུབ་དགེ་ལེགས་

དཔལ ་ བཟང །	

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་

རིན་ཆེན་བཅས་

ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ཐང་

ཀ 	

དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་

པསོ་ཕྱག་བཏབ་པའི་དགའ་ལྡན་དགནོ་པའམ་རི་

བོ་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཐོག་མ།	

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཤར་ཕྱོགས་ཆབ་

མདོའ་ིསྟེང་ཆེན་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཆགས་

པའི་དཔལ་རྩེ་དྲུག་གཤེན་བསྟན་དྲི་

མེད་གླིང་ནི།	ཕྱི་ལོ་མ་བྱུང་སྔོན་གྱི་དུས་

རབས་གཉིས་པའི་ནང་བདོ་རྒྱལ་གཉིས་

པ་མུ་ཁྲི ་བཙན་པོའ་ིསྐབས་སུ་ཕྱག་

བཏབ།	 ལོ་རྒྱུས་ནང་གཡུང་དྲུང་བོན་

གྱི་བསྟན་པ་དར་ཡུལ་དགནོ་པ་གཙོ་བ་ོ

ཞིག་ཡིན།	
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༡༽	སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་མ་དར་གོང་དུ་བོད་ལ་ཆོས་ལུགས་ཡོད་དམ།	

༢༽	བོད་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དབུ་བརྙེས་ཡུལ་གང་ཡིན་ནམ།	

༣༽	བོད་དུ་བཞེངས་པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་དགོན་པ་ཐོག་མ་གང་ཡིན་ནམ།	

༤༽	བོད་དུ་རབ་བྱུང་གི་སྡེ་ཐོག་མར་ཚུགས་ཡུལ་གང་ཡིན་ནམ།	

༥༽	བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཐོག་མ་གང་ཡིན་ནམ།	

༡༽	དྭགས་ལྷ་སྒམ་པོ་དགོན་པ་ནི་དགེ་ལུགས་པའི་དགོན་པ་ཐོག་མ་ཡིན།	

༢༽	རྩེ་དྲུག་གཤེན་བསྟན་དྲི་མེད་གླིང་དགོན་པ་ནི་བོན་གྱི་དགོན་པ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན།	

༣༽	བྱང་རྭ་སྒྲེང་དགོན་ནི་ས་སྐྱ་པའི་དགོན་པ་ཐོག་མ་ཡིན།	

༤༽	ས་སྐྱ་དགོན་ཕྱག་འདེབས་མཁན་ནི་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཡིན།	

༥༽	སྐུ་མཁར་མ་རུ་ནི་བོད་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཐོག་མར་དབུ་བརྙེས་ས་ཡིན།	

༦༽	ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བླ་མཁར་ནི་སད་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་ཡུལ་མིན།	

	

(འཛིན་གྲྭའི་ནང་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་སྡེ་ཚན་ཆ་བགོས་ཀྱིས་གཤམ་གསལ་བརྗོད་གཞི་གང་རུང་ཐོག་གྲོས་བསྡུར་དང་

བགྲོ་གླེང་གི་ལས་རིམ་གོ་སྒྲིག་བྱོས།)

༡༽	དགོན་པ་ནི་སློབ་གཉེར་བྱ་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་རྒྱུ་མཚན།		

༢༽	དགོན་པ་དང་སློབ་གྲྭ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་འདུག་གམ།	

སྦྱོང་ཚན།

དང་པོ།	ལན་གནད་བསྡུས་རེ་བྲིས།

གཉིས་པ།	འགྲིག་མིན་རྟགས་རྒྱོབ།	

གསུམ་པ།	གྲོས་བསྡུར་བྱོས།		

(					)

(					)

(					)

(					)

(					)

(					)
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༣༽	དགོན་པ་དང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གི་འབྲེལ་བ།	

༤༽	དགོན་པ་དང་མི་ཚེའི་འཚོ་བའི་དབར་གྱི་འབྲེལ་བ།	

སློབ་ཕྲུག་རེས་བོད་ཀྱི་དགོན་པ་གང་རུང་བཅུ་ཡི་མིང་བཙལ་ཏེ་འཛིན་གྲྭའི་ནང་ཤོད།	

སློབ་ཕྲུག་གཉིས་སམ་གསུམ་རེས་མཉམ་དུ་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེའི་པར་རིས་ཕྱོགས་

བསྒྲིགས་ཀྱི་གྱང་སྦྱར་རེ་བཟོས།	

སློབ་ཕྲུག་རེས་བོད་ཀྱི་དགོན་པ་གང་རུང་གཅིག་རེའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་བྲིས་ཏེ་

སློབ་གྲྭའི་རྩོམ་ཡིག་སྦྱར་པང་དུ་སྦྱོར།

བཞི་པ།	བྱེད་སྒོ།	

ཆོས་བརྒྱུད།	 དགོན།	 ཕྱག་བཏབ་པའི་དུས་

རབས།	
ཕྱག་འདེབས་མཁན་གྱི་

མཚན།	

རྙིང་མ།	 བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་།	 དུས་རབས་བརྒྱད་པ།	 མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ།

ས་སྐྱ།	 ས་སྐྱ་དགོན་པ།	 དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པ།	 འཁོན་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་པོ།

བཀའ་བརྒྱུད།	 དྭགས་ལྷ་སྒམ་པོ་དགོན་པ།	 དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པ།	 དྭགས་པོ་ལྷ་རྗེ།

དགེ་ལུགས།	 དགའ་ལྡན་དགོན་པ།	 དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་པ།	 རྗེ་ཙོང་ཁ་པ།

བོན།	 དཔལ་རྩེ་དྲུག་གཤེན་བསྟན་དྲི་

མེད་གླིང་།	

ཕྱི་ལོ་མ་བྱུང་སྔོན་གྱི་དུས་

རབས་གཉིས་པ།	


