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ཀྱི་གཟི་བརྗིད་ཅིག་ཡིན།            དུང་དཀར་བློ་བཟང་འཕྲིན་ལས།

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
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ཚུལ།།	 བར་དུ་དབུས་གཙང་རུ་བཞི་ཡུར་བ་འདྲ།	 །སྨད་དུ་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་ཞིང་ལྟ་བུ།	 །ཀུན་ཀྱང་ཆུ་ཡི་རྒྱ་མཚོར་

གྱུར་པའི་ནང་།།”	 ཞེས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་འདི་གནའ་སྔ་མོར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་པར་བཤད་ཡོད་ཅིང་།	 ཕྱིས་སུ་མཚོ་

བྲི་ནས་རིམ་བཞིན་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་ཡུལ་ལྗོངས་སུ་གྱུར།	 ཚན་རིག་པ་ཚོས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པ་

ལྟར་ན།	 ད་ཕན་ཕལ་ཆེར་ལོ་ངོ་དུང་ཕྱུར་གཉིས་ཀྱི་སྔ་རོལ་དུ་ཁ་བའི་ལྗོངས་འདི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ།	 ལོ་ས་

ཡ་ལྔ་བཅུའི་གོང་དུ་ས་བབ་མཐོ་རུ་ཕྱིན་པས་སྐམ་ས་ཆེན་པོ་འདི་ཆགས་པར་འདོད།	མཚོ་ངོས་ལས་འཕགས་པའི་སྐམ་

ས་ཆེན་པོ་དེའི་སྟེང་དུས་ཡུན་རིང་པོའ་ིརིང་ནགས་ཚལ་དང་སྲོག་ཆགས་སྣ་ཚོགས་བྱུང་མྱོང་ཡོད་ཅིང་།	 རི་བོ་ཧི་མ་ལ་

ཡ་ས་སྟེང་ནས་འབུར་དུ་མ་ཐོན་གོང་རྒྱ་གར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའ་ིབརླན་གཤེར་དང་དྲོད་རླུང་སོགས་འགོག་པའི་

བཀག་རྒྱ་མེད་སྟབས།	མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་གནམ་གཤིས་ཀྱང་དྲོད་གཤེར་གཉིས་ལྡན་ཡིན་པ་དང་།	དྲོད་ཁུལ་དུ་སྐྱེ་

བའི་སྐྱེ་དངོས་མང་པོས་ཁྱབ་ཡོད།

	 དེ་ནས་རིམ་བཞིན་སའི་གོ་ལའི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་དབང་གིས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཇེ་མཐོར་སོང་བས།	 མདོ་

དབུས་མཐོ་སྒང་སྤྱི་དང་།	 ཁྱད་པར་དབུས་གཙང་ས་ཁུལ་སོགས་ཀྱི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་བྱུང་
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ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ་

	

	 ང་ཚོའི་ཕ་ཡུལ་གྱི་མིང་ལ་བོད་

ཟེར་ཞིང་།	 བོད་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་ཆེས་

མཐོ་བའི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་ཡིན་པས་འཛམ་

གླིང་གི་ཡང་ཐོག་ཅེས་འབོད།	དེའི་མཐའ་

སྐོར་དུ་དུས་བཞིར་འགྱུར་བ་མེད་པའི་

གངས་རིས་བསྐོར་ཡོད་པར་བརྟེན་བོད་

གངས་ཅན་དང་ཁ་བའི་ལྗོངས།	 གངས་

ལྗོངས་སོགས་ཀྱང་ཟེར།

སྟེ།	 ནུབ་བྱང་མཐོ་ལ་ཤར་ལྷོ་དམའ་བའི་རྣམ་པ་འདི་ཆགས་པ་མ་ཟད།	 རྩི་ཤིང་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་སྐྱེ་འཕེལ་ལའང་

འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་བྱུང་།

བོད་འདི་སྔར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ན་ཕྱིས་སུ་མཚོ་དེ་གང་དུ་སོང་ངམ།

	 ཆུ་བོ་ནི་མཐོ་ས་ནས་དམའ་སར་འབབ་པའི་ཆོས་ཉིད་ལྟར།	 མཚོ་བོད་མཐོ་སྒང་དེ་རིམ་བཞིན་མཐོ་སར་

འཕགས་སྐབས།	དེའི་ཁུལ་གྱི་ཆུ་རྣམས་དམའ་སར་བབས་པ་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཐུབ།	ལོ་རྒྱུས་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གིས།	

སྔོན་ཆད་བོད་དེ་ཆུས་བཀང་ཡོད་ཀྱང་།	རྗེས་སུ་ཆུ་དེ་རྣམས་ཀོང་པོ་རྒྱ་ལའི་སེ་གཏམ་ཟེར་བའི་རི་བརྟོལ་ཏེ།	རྒྱ་གར་

ཨ་སམ་སོགས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོའི་ནང་བབས་པ་ནས་བཟུང་རིམ་བཞིན་སྐམ་ས་དང་ནགས་ཚལ་ཆགས་

པར་གསུངས།

	 སྔར་གྱི་རྒྱ་མཚོ་དེ་རིམ་བཞིན་བྲི་ཡང་།	 དེང་སྐབས་བོད་ནང་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་དང་།	 གནམ་མཚོ་ཕྱུག་མོ།	

ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོ།	ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོ།	མཚོ་སྐྱ་རེངས་དང་སྔོ་རེངས།	མཚོ་སྔོན་པོ་སོགས་དྭངས་ཤིང་བསིལ་བའི་

མཚོ་དང་མཚེའུ་མང་པོ་ཡོད་ལ།	 ཕྱོགས་དང་མཚམས་སོ་སོར་རྒྱུག་པའི་ཁ་འབབ་རྣམ་བཞི་དང་།	 ཡར་ཀླུང་གཙང་

པོ།	སྐྱིད་ཆུ།	 རྫ་ཆུ།	རྨ་ཆུ།	 འབྲི་ཆུ།	རྒྱལ་མོ་རྔུལ་ཆུ་སོགས་ལྷུང་ལྷུང་དུ་རྒྱུ་བའི་ཆུ་ཀློང་རྣམས་ཀྱིས་ཡངས་པའི་ས་

གཞི་བསྐོར་ནས་མིའི་རིགས་ལ་ཕན་བདེ་སྐྲུན་བཞིན་པ་འདིས་མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་ནི་ཆགས་སྔ་བ་དང་།	 སྤྱི་ཡོངས་

ཀྱི་ས་ཁམས་ལས་མཐོ་སར་ཆགས་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ།

བོད་ཡུལ་དུ་གནའ་སྔ་མོར་ཆུ་ཡིས་ཁེངས་པའི་ཤ ལ་རྗེས་ཅི་འདྲ་ཡོད་དམ།

		 དེང་སང་ས་ཁད་མཐོ་ལ་གནམ་གཤིས་གྲང་ཤོས་ཀྱི་བྱང་

ཐང་ནག་ཆུའི་ས་ཆ་འགའ་ཞིག་ཏུ།	 གནའ་སྔ་མོར་སྤོས་དཀར་གྱི་སྡོང་

པོ་འགྱེལ་ནས་ས་འོག་ཏུ་སོང་སྟེ་རུལ་བའི་གསེང་དུ་སྤོས་དཀར་མ་

རུལ་བ་རྣམས་ལུས་ཏེ་ད་ལྟ་དངོས་སུ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རེད།	 དེ་བཞིན་

སྔོན་ཆད་མདོ་སྨད་ཀྱི་ཡུལ་འདི་རྒྱ་མཚོའི་ཤ	ལ་དམའ་ཞིང་དྲོ་བ་ཞིག་

ཡིན་སྟབས།	 གླང་པོ་ཆེ་སོགས་དྲོད་ཁུལ་གྱི་སྲོག་ཆགས་མང་པོ་ཡོད་

པར་བསྟན་ཅིང་།	ཉེ་ཆར་མཚོ་སྔོན་ཁུལ་དུ་གླང་ཆེན་གྱི་རུས་པ་ཆ་ཚང་

གཉིས་གསར་རྙེད་བྱུང་ཡོད།	

		 གཞན་ཡང་མཐོ་སྒང་གི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོ་ནས་ཚ་བའི་ས་ཁུལ་

ཁོ་ན་ལས་སྐྱེ་མི་སྲིད་པའི་སྐྱེ་དངོས་མང་པོ་གསར་རྙེད་བྱུང་།	དེ་བཞིན་

སུག་ལག་གསུམ་ལྡན་གྱི་རྐྱང་རྒོད་དང་།	ཁྱི།	གླང་པོ།	རི་བོང་།	ཤྭ་བ་

སོགས་ཀྱི་དབྱིབས་གཟུགས་འདྲ་བའི་རི་དྭགས་མང་པོ་བྱུང་མྱོང་།	



 འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག་སློབ་དེབ།                             113

113
ལོ་ངོ་ས་ཡ་༢༥༥	གོང་དུ་བོད་དང་ཨི་རན།	ཊར་ཀི་སོགས་ད་དུང་མཚོ་གཏིང་དུ་ཡོད།		

ལོ་ས་ཡ་ ༦༥༠

ལོ་ས་ཡ་ ༢༥༥

ལོ་ས་ཡ་༦༥༠	གོང་གི་སའི་གོ་ལ།	

བོད།

ཨ
་ར
ིའ
ི་ས
་ད
པྱ
ད
་མ
ཁ
ས
་པ
་ས
ེ་ཀ
ོ་ཊ
ེས
྄་	(Scotese) ཡ

ིས
་ས
འ
ི་ག
ོ་ལ
འ
ི་ལ
ོ་རྒྱུ
ས
་ལ
་ཉ
མ
ས
་ཞ
ིབ
་བྱ
ས
་པ
འ
ི་སྙ
ན
་ཐ
ོ།	
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ལོ་ངོ་ས་ཡ་	 ༥༠	གོང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐམ་ས་ཨེ་ཤི་ཡ་གླིང་ཆེན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་འགུལ་སྐྱོད་བྱས་པ་དང་།	 མཚོ་

བོད་མཐོ་སྒང་དང་ཧི་མ་ལ་ཡ་ས་ངོས་སུ་འབུར་དུ་ཐོན་ཡོད།		

ལོ་ངོ་ས་ཡ་༡༩༥	གོང་དུ་བོད་དང་ཨི་རན།	ཊར་ཀི་སོགས་ས་ངོས་སུ་ཐོན་བཞིན་ཡོད་མོད།	

དེ་དག་གླིང་ཕྲན་གྱི་རྣམ་པར་གནས་ཡོད།

ལོ་ས་ཡ་ ༡༩༥

ལོ་ས་ཡ་ ༥༠-༥༥

བོད།

བོད།

ཨ
་ར
ིའ
ི་ས
་ད
པྱ
ད
་མ
ཁ
ས
་པ
་བ
་ས
ེ་ཀ
ོ་ཊ
ེས
྄ ་	

(S
co

te
se

) 
ཡ
ིས
་ས
འ
ི་ག
ོ་ལ
འ
ི་ལ
ོ་རྒྱུ
ས
་ལ
་ཉ
མ
ས
་ཞ
ིབ
་བྱ
ས
་པ
འ
ི་སྙ
ན
་ཐ
ོ།	
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བོད་ཡུལ་དུ་མི་ཡི་འགྲོ་བ་བྱུང་ཚུལ།

	 འཇིག་རྟེན་འདིར་མི་ཡི་འགྲོ་བ་བྱུང་ནས་ལོ་ངོ་ས་ཡ་གསུམ་ལ་ཉེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་ཅིང་།	བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཤན་

ཚ་དང་།	དིང་རི།	སྤུ་ཧྲེང་།	ནག་ཆུ།	ཚྭ་འདམ་གཤོང་།	མཚོ་སྔོན་རྟ་ནག་སོགས་ནས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རུས་པའི་འགྱུར་རྡོ་

དང་རྡོ་ཆས་རྙིང་མའི་དུས་རབས་ཀྱི་གནའ་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་རྙེད་སོན་བྱུང་བར་བརྟགས་ན།	བོད་ཀྱི་ཡུལ་འདིར་སྲོག་

ཆགས་གནས་པ་ནས་ལོ་ངོ་ས་ཡ་ལྷག་ཙམ་འདས་པ་བདེན་དཔང་བྱས་ཡོད།	 དེ་ལྟར་ན་འགྲོ་བ་མི་ཡི་རིགས་ཀྱང་དེ་

དག་དང་ཧ་ལམ་དུས་མཚུངས་ཙམ་དུ་བྱུང་ཡོད་པ་རྗེས་སུ་དཔོག་ཐུབ།	 འོན་ཀྱང་ཕྱིས་སུ་དུས་རབས་མི་འདྲ་བར་བོད་

མིའི་བྱུང་ཚུལ་སྐོར་ལ་བཤད་སྟངས་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་བྱུང་ཡོད།

	 དེ་ལས་རང་ཅག་བོད་དུ་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཕ་སྤྲེའུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་།	 མ་བྲག་སྲིན་མོ་གཉིས་ཀྱི་

བུ་རྒྱུད་ལས་མིའི་རིགས་འཕེལ་བར་འདོད།	 དེ་ཡང་སྤྲེའུ་ཞེས་པ་ནི་སྤྲ་ཆུང་ཆུང་གི་དོན་དང་།	 བྲག་སྲིན་མོ་ཞེས་པ་ནི་

གནས་ཡུལ་བྲག་ཕུག་ཏུ་བཅས་པ་དང་གདོད་མའི་སྤྲ་མི་ལྟར་སྲོག་ཆགས་གཞན་གྱི་ཤ་ཁྲག་ལ་བརྟེན་ནས་འཚོ་བའི་སྤྲ་

རིགས་ཤིག་ཡིན་པས།	གནས་ས་དང་འཚོ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་བྲག་སྲིན་མོ་ཞེས་འབོད་པ་ལས་འདྲེ་མོའམ་གདོན་འདྲེ་

མོ་ཞེས་པའི་དོན་མིན།	

	 དེ་ལྟར་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའ་ིའགྲམ་རྒྱུད་ཀྱི་ནགས་ཚལ་དུ་གནས་ཤིང་།	 ཤིང་འབྲས་ཟ་བའི་སྤྲ་རིགས་ཆུང་

བ་དང་བྲག་ཕུག་ཏུ་སྡོད་ཅིང་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་ལ་རོལ་བའི་སྤྲ་རིགས་ཆེ་བ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འདུས་པ་ལས་ཕྲུ་གུ་

རྣམས་རིམ་བཞིན་འཕེལ།	 ལོ་ངོ་ཁྲི་ཕྲག་དུ་མའི་རིང་སྤྲ་མི་ཚོས་རང་ཉིད་འཚོ་གནས་ཀྱི་ཆེད་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་འཐབ་
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ཀ༽	གཤམ་གྱི་བརྗོད་པ་རྣམས་འགྲིག་མིན་རྟགས་རྒྱོབ།	

༡.	 བོད་འདི་གནའ་སྔ་མོར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན།	

༢.	 ཧི་མ་ལ་ཡ་ཇེ་མཐོར་སོང་བས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་

པོ་བྱུང་ཡོད།

༣.	 དེང་སྐབས་བོད་ནང་མཚོ་དང་མཚེའུ་གང་ཡང་མེད།

༤.	 བོད་འདི་སྔོན་ཆད་ཆུ་ཡིས་ཁེངས་པའི་ཤ	ལ་རྗེས་གང་ཡང་མཐོང་རྒྱུ་

མེད།	

༥.	 བོད་ཡུལ་དུ་སྲོག་ཆགས་གནས་ནས་ལོ་ངོ་ས་ཡ་ལྷག་ཙམ་འདས་

པའི་བདེན་དཔང་ཡོད།	

ཁ༽	གཤམ་གྱི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིས།

༡༽		མདོ་དབུས་མཐོ་སྒང་གི་སྐམ་ས་མ་ཆགས་གོང་བོད་ཡུལ་གྱི་རྣམ་															

						པ་ཅི་འདྲ་ཡིན།	

༢༽		བོད་ཡུལ་གྱི་ཆགས་རིམ་མདོར་ཙམ་བྲིས།	

༣༽		བོད་དུ་འགྲོ་བ་མི་བྱུང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།	

ག༽	གྲོས་སྡུར་བྱ་རྒྱུ།	

༡.	སྔོན་ཆད་བོད་ཡུལ་འདི་ཆུས་ཁེངས་པའི་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

༢.	བོད་མི་བྱུང་ཚུལ་ལ་བཤད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གང་འདྲ་ཡོད།	

སྦྱོང་ཚན།	

	 ང་རང་ཚོའི་མེས་པོ་སྤྲ་མི་ཚོས་ཡུན་རིང་

པོར་རང་	བྱུང་ཁམས་ལ་འཐབ་རྩོད་བྱས་ནས།	 རིམ་

པར་ཤེས་རིག་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་།	 ཁོང་ཚོས་རྡོ་ཆས་

དང་རྫ་ཆས།	ཤིང་གི་ཡོ་བྱད།	རུས་ཆས།	མཚོན་ཆ་

སོགས་གསར་བཟོ་དང་ལེགས་བཅོས་བྱས་པ་རེད།	

ཁོང་ཚོས་ཆར་པ་དང་།	ཁ་བ།	གཅན་གཟན་གྱི་གནོད་

པ་སོགས་འགོག་ཆེད་བྲག་ཕུག་དང་རྩི་ཤིང་གི་སྤྱིལ་

བུ་བཟོས་ནས་སྡོད་ཁང་ལ་བརྟེན་པའི་ཐབས་ཤེས་

བཙལ།

	 དུས་རྒྱུན་ཕོ་རྣམས་ཀྱིས་རི་དྭགས་རྔོན་པ་

དང་།	 མོ་རྣམས་ཀྱིས་རང་བྱུང་དུ་སྐྱེས་པའི་ལོ་ཏོག་

སོགས་འཐུ་བའི་ལས་བྱེད་པས།	 ཁོང་ཚོའི་འཚོ་

ཐབས་ལ་བལྟས་ནས་དེང་སྐབས་མི་རྣམས་ཀྱིས་

ཁོང་ཚོར་“རྔོན་པ་དང་འཐུ་མཁན་”(hunter-gath-

erer) ཞེས་འབོད་ཀྱི་ཡོད།	

མེེེས་པོོོའིིི་ཞལ་རྒྱུན་

	 བོད་ཡུལ་ལྷོ་ཁའི་རྩེད་ཐང་མགོན་པོ་

རི་ནི་སྤྲེའུ་དེ་དག་གནས་ཡུལ་གྱི་རི་ནགས་

ཚལ་སྟུག་པོ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།	 རྩེད་ཐང་

ཞེས་པའི་ས་ཆ་དེ་ནི་སྤྲེལ་ཕྲུག་རྣམས་ཐང་དུ་

བབས་ནས་རྩེད་མོ་རྩེད་ས་ཡིན་པས་རྩེད་ཐང་

ཞེས་གྲགས་པ་ཡིན།	 ཐང་དེའི་ས་ཞིང་ནི་སྤྲེའུ་

རྣམས་ཀྱིས་ས་བོན་བཏབ་སྟེ་འབྲུ་རིགས་སྐྱེས་

སྐབས།	 ཕན་ཚུན་ཟོ་དང་ཞེས་པའི་མིའི་སྐད་

སྨྲ་ཤེས་པར་གྱུར་བས།	 ཞིང་དེ་ལ་ཟོ་དང་ཞིང་

ཟེར་བ་དང་།	 ཞིང་ལ་སྔ་བ་ཟོ་དང་ཞིང་ཞེས་

གྲགས།	 དེ་ནས་ཡར་ལུང་ཁོག་ནི་མི་ཡི་ཡུལ་

དུ་གྱུར་སྟབས།	 ཡུལ་ལ་སྔ་བ་ཡར་ལུང་སོག་

ཀ་ཞེས་གྲགས་སོ།།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ།

རྩོད་ཀྱིས་ངལ་རྩོལ་ཡུན་རིང་བྱས་པར་བརྟེན་རིམ་བཞིན་མིར་གྱུར་

བ་དང།	 ཁོང་ཚོའི་རྒྱུད་པ་རིམ་བཞིན་འཕེལ་བ་ལས་བོད་མི་རིགས་

ཀྱི་མེས་པོ་སྟེ།	 སེ་དང་རྨུ།	 ལྡོང་།	 སྟོང་།	 དབྲ།	 འབྲུ་བཅས་མིའུ་

གདུང་དྲུག་བྱུང་།	 ཁོང་ཚོས་ཟས་སུ་ཤིང་འབྲས་ཟ་ཞིང་།	 གོས་སུ་

ཤིང་ལོ་གྱོན།	 ནགས་གསེབ་ཏུ་རི་དྭགས་ལྟར་འཚོ་སྡོད་བྱེད་པའི་

རྣམ་པ་དེ་རིམ་བཞིན་འགྱུར་ནས།	 འབྲོག་པ་དང་ས་མ་འབྲོག	 ཞིང་

པ་སོགས་བྱུང་སྟེ་ཡུལ་སྡེའི་རྣམ་པར་གྱུར།
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སློབ་ཚན་གཉིས་པ།--- གཉའ་ཁྲིའི་གོང་གི་བོད་ཡུལ་ངོ་སྤྲོད།

	

	 བོད་ལ་འགྲོ་བ་མི་བྱུང་བ་ནས་རིམ་གྱིས་དཔལ་ཡོན་དར་འགོ་ཚུགས་པ་དང་།	དུས་ཡུན་དེའི་ནང་དབང་མཛད་

རིམ་པ་བཅུ་གཉིས་ཙམ་བྱུང་བ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ལ་གཅིག་གྱུར་དུ་གསལ་ཡོད།	 ལྷག་པར་དུས་སྐབས་སོ་སོར་བྱུང་

བའི་དབང་མཛད་དང་རྒྱལ་ཕྲན་ཁག་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང་།	 དེ་དག་བྱུང་བའི་དུས་ཡུན་རིང་བ་དང།	 སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཕོ་

འགྱུར།	 ཆབ་སྲིད་དང་རིག་གཞུང་འགྱུར་བཅོས།	 རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གོད་ཆག	 ལོ་རྒྱུས་འབྲི་མཁན་ཚོའི་ཕྱོགས་ཞེན་

གྱི་བསམ་བློས་ལོ་རྒྱུས་ལ་ལྷད་བསྲེས་པ་སོགས་ཀྱིས།	 དེང་སྐབས་སྔོན་མའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་ཞིབ་ཅིང་ཕྲ་བར་

ཤེས་ཐུབ་ཐབས་མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡོད་ལ།	 གནས་ཚུལ་འདི་དག་གིས་སྔོན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་གནས་བབ་ཇི་བཞིན་ར་

འཕྲོད་པར་བཀག་རྒྱ་ངེས་ཅན་ཞིག་བཟོས་ཡོད།	 འོན་ཀྱང་།	 བོད་རྒྱལ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་མ་བྱོན་གོང་བོད་དུ་

དབང་སྒྱུར་བྱེད་མཁན་རིམ་པ་བཅུ་གཉིས་ཙམ་བྱུང་བ་ཡོངས་གྲགས་ཡིན།

	 དབང་མཛད་ཐོག་མར་བྱུང་བ་ཞེས་པ་ནི་མིས་མི་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་དུས་རབས་འགོ་ཚུགས་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་།	

དབང་མཛད་ཅེས་པའི་དོན་ནི་རྩ་བའི་ཆ་ནས་དབང་ལུང་སྒྱུར་བའི་དོན་ཡིན་ཡང་།	 བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་གསར་གཏོད་ཀྱི་

ནུས་པ་ཞིག་ཀྱང་མཚོན་ཡོད་པས།	བཙན་པོའ་ིདུས་ཀྱི་མཛངས་མི་ཞེས་པའི་དོན་གྱི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཀྱང་མཚོན་ཡོད།	

བོད་ཡུལ་གྲུབ་པའི་རྗེས་ནས་རིམ་པར་དབང་སྒྱུར་སྤྱི་ཚོགས་འགོ་ཚུགས་པ་དང་།	 དུས་སྐབས་དེའི་ནང་དུ་མི་རྣམས་ནི་

ལུས་མི་རུ་གྲུབ་ཀྱང་།	ནང་གི་བསམ་བློ་དང་ཕྱིའི་ཀུན་སྤྱོད་ད་དུང་མི་ཚད་ལྡན་དུ་མ་གྱུར་པས།	ཤེས་རིག་དར་བའི་རྗེས་

ཀྱི་མི་དང་བསྡུར་ན།	གང་ཅིའི་ཐད་ནས་རྗེས་ལུས་ཡིན།	ཁོང་ཚོའི་བསམ་བློ་འཁྱེར་སྟངས་དང་།	ཀུན་སྤྱོད་གཉིས་ཀའི་ཆ་

ནས་མི་མ་ཡིན་པ་སྟེ།	མི་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་རྣམ་པར་གནས་ཡོད།	དུས་སྐབས་འདིའི་ནང་གནོད་སྦྱིན་ནག་པོ་སོགས་དབང་

བྱེད་མཁན་མི་འདྲ་བ་བཅུ་གཉིས་ཙམ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་དབང་མཛད་བཅུ་གཉིས་ཞེས་ཟེར།	དེ་ཡང་དབང་མཛད་ཐོག་མ་

གནོད་སྦྱིན་ནག་པོ་ཞེས་པ་ནི་ཐོག་མར་ཚོ་དཔོན་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ཞིང་།	 རྗེས་སུ་རྒྱལ་རབས་སམ་དུས་རབས་ཀྱི་མིང་

དུ་ཆགས་པས།		དེའི་རྗེས་ཀྱི་དབང་མཛད་དག་ལའང་ཚོ་དཔོན་གྱི་མིང་རྒྱལ་རབས་དང་དུས་རབས་ཀྱི་མིང་དུ་འབོད་པ་

ཡིན་ཏེ།	གཉིས་པ་བདུད་ཀྱི་དུས་རབས།	གསུམ་པ་སྲིན་པོའ་ིདུས་རབས།	བཞི་པ་དམར་འཇམ་ལྷ་ཡི་དུས་རབས།	ལྔ་པ་

རྨུ་ཡི་དུས་རབས།	དྲུག་པ་ཀྲོག་ཀྲོག་འདྲེ་ཡི་དུས་རབས།	བདུན་པ་མ་སངས་རུས་དགུའི་དུས་རབས།	བརྒྱད་པ་ཀླུ་བཙན་

གྱི་དུས་རབས།	དགུ་པ་རྒྱལ་པོའ་ིདུས་རབས།	བཅུ་པ་འགོང་པོ་སྤུན་དགུའི་དུས་རབས།	བཅུ་གཅིག་པ་རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མ་

བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དུས་རབས།	བཅུ་གཉིས་པ་སིལ་མ་བཞི་བཅུའི་དུས་རབས་བཅས་སོ།།

	 གོང་ནས་བཤད་པའི་དབང་མཛད་དུས་རབས་དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་ལམ་ལུགས་དང་།	 དབང་མཛད་

བྱུང་ས་རྣམས་ནི་ས་གནས་གཅིག་མིན་པ་མ་ཟད།	དེ་དག་ཏུ་བྱུང་བའི་དབང་མཛད་ཀྱི་རྣམ་པའང་གཅིག་མཚུངས་མིན།	

དབང་མཛད་བཅུ་གཉིས།
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དབང་མཛད་བཅུ་གཉིས།

ཨང་། དབང་མཛད་དུས་རབས། ཡུལ་གྱི་མིང་། ལག་ཆ་གསར་ཐོན།

༡ གནོད་སྦྱིན་ནག་པོ། བཟང་ཡུལ་རྒྱན་མེད། མདའ་གཞུ།

༢ ར་ཏེ་མགོ་གཡག་བདུད། བདུད་ཡུལ་ཁ་རག་རོང་དགུ སྟ་རེ།

༣ སྲིན་པོ་གཉའ་རེངས་ཁྲག་མིག སྲིན་པོ་ནག་པོ་དགུ་ཡུལ། མདའ་དང་སྒྱོགས།

༤ དམར་འཇམ་ལྷ། ལྷ་ཡུལ་གུང་ཐང་། ཆུ་གྲི།

༥ དམུ་རྒྱལ་ཁོ་རྗེ། ད་འཕྲང་ཅང་འཕྲང་། ཞགས་པ།

༦ ཀྲོག་ཀྲོག་འདྲེ། ལང་ཏང་ལིང་ཏང་། འུར་རྡོ།

༧ མ་སངས་རུས་དགུ བོད་ཁ་ཉ་དྲུག དོང་རལ་གོ་ཆ་ཕུབ་ཆུང་།

༨ ཀླུ། བོད་ཁམས་གླིང་དགུ

༩ རྒྱལ་པོ། ངམ་ཡུལ་ནག་པོ།

༡༠ འགོང་པོ་སྤུན་དགུ སྟོང་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད།

༡༡ རྒྱལ་ཕྲན་བཅུ་གཉིས།

༡༢ སིལ་མ་བཞི་བཅུ།	

	 དུས་ཡུན་རིང་པོའ་ིརིང་དབང་མཛད་ཕན་ཚུན་དམག་འཐབ་བྱས་ནས་

ཚོ་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཚོ་བ་ཆུང་ཁག་རྣམས་རིམ་ཟོས་བྱས་པར་བརྟེན།	

མཐར་རྒྱལ་ཕྲན་ཁག་བཅུ་གཉིས་སུ་གྱེས།	རྒྱལ་ཕྲན་དེ་དག་ནི་དུས་ཚོད་གཅིག་

གི་རིང་མཉམ་དུ་གནས་པ་དང་།	 དེ་དག་ནང་ཁུལ་དུའང་འཐབ་རྩོད་དང་འགལ་

ཟླ་ཆེ།	འཐབ་རྩོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆེ་རུ་འགྲོ་སྐབས་ཕན་ཚུན་དམག་འཁྲུག་བྱུང་བས།	

རྒྱལ་ཕྲན་བཅུ་གཉིས་སུ་གནས་པ་དེ་དག་གི་སྒྲིག་གཞི་དང་ལམ་ལུགས་ཁག་རྩ་

འཐོར་དུ་སོང་ནས།	མཐར་སིལ་མ་བཞི་བཅུར་འཐོར་བ་རེད།	

	 དེ་ལྟར་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་མ་བྱུང་གོང་བོད་ཀྱི་ཡུལ་འདིར་དབང་སྒྱུར་

བྱེད་པའི་དབང་མཛད་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་ཅིང་།	བོད་ཡུལ་སྟོད་སྨད་བར་

གསུམ་ནས་ལོ་ངོ་ལྔ་སྟོང་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་དབང་མཛད་དུས་རབས་ཀྱི་

གནའ་རྫས་འབོར་ཆེན་ཞིག་གསར་རྙེད་བྱུང་ཡོད།

	 བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་རྒྱལ་

ཕྲན་བཅུ་གཉིས་དང་སིལ་མ་བཞི་

བཅུ་སོགས་ལ་དབང་མཛད་ཅེས་ཟེར་

ཞིང་།	 ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལ་ལར་

མངའ་མཛད་དང་།	 ལ་ལར་དབང་

བྱས།	 ཡང་འགའ་རེར་དབང་བྱེད་

སོགས་འབྲི་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་

ཤིག་ཡོད་ཀྱང་།	 དེ་དག་གི་གོ་དོན་ནི་

དབང་ལུང་སྒྱུར་བའི་དོན་ཡིན།	

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ།
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དང་པོ།	གཤམ་གྱི་བརྗོད་པ་རྣམས་འགྲིག་མིན་རྟགས་རྒྱོབ།	

ཀ༽	 གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་མ་བྱོན་གོང་བོད་དུ་དབང་མཛད་བཅུ་གཉིས་ཙམ་བྱུང་ཡོད།

ཁ༽	 དབང་མཛད་བྱུང་སའི་ས་གནས་གཅིག་པ་ཡིན་ལ།	བྱུང་བའི་དུས་རབས་ཀྱང་གཅིག་པ་ཡིན།

ག༽	 དབང་མཛད་དུས་སྐབས་སུ་སྟ་རེ་སོགས་ལག་ཆ་མང་པོ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱས་ཡོད།	

གཉིས་པ།	གཤམ་གྱི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིས།

ཀ༽		དབང་མཛད་ཐོག་མར་བྱུང་ཚུལ་ཅི་འདྲ་ཡིན།	

ཁ༽		དབང་མཛད་རྣམས་རིམ་པར་རྒྱལ་ཕྲན་དང་རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མར་གྱུར་དགོས་དོན་གང་རེད།

ག༽		དབང་མཛད་སྐབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་རྣམ་པ་ཅི་འདྲ་ཡོད་དམ།	

གསུམ་པ།		གྲོས་སྡུར་བྱ་རྒྱུ།	

ཀ༽	 གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའ་ིགོང་གི་བོད་ཡུལ་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།	

	 བོད་ཡུལ་འདིར་རྗེ་འབངས་ཀྱི་རྣམ་པ་བྱུང་བའི་ཐོག་མ་དབང་མཛད་གནོད་སྦྱིན་ནག་པོ་ནས།	 རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་

མ་བཞི་བཅུའི་བར་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའ་ིརིང་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཇི་བཞིན་བཤད་དཀའ་ནའང་།	 བོད་ཀྱི་ས་

ཁུལ་གང་ས་ནས་རྙེད་པའི་གནའ་རྫས་དང་སྔར་བྱུང་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ལ་བརྟགས་ན་གནས་ཚུལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཤེས་

ཐུབ་ངེས་ཡིན།	སྐབས་དེར་རྒྱལ་ཕྲན་ཕན་ཚུན་དབར་འཁྲུག་རྩོད་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་།	དེ་དག་འགོག་སྲུང་གི་ཆེད་

རྡོ་དང་རུས་པ།	ཟངས།	ལྕགས་སོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་དང་ལག་ཆ་བཟོ་བའི་ལག་རྩལ་འགོ་བརྩམས་ཏེ།	མདའ་གཞུ་དང་།	

སྟ་རེ།	མདུང།	སྒྱོགས།	ཆུ་གྲི།	ཞགས་པ།	འུར་རྡོ།	ཕུབ་སོགས་གསར་བཟོ་བྱས།	དེ་བཞིན་དབང་མཛད་ཀྱི་དཔོན་

པོ་དེ་དག་ལ་བློན་པོ་དང་དམག་མི།	 བྲན་གཡོག་སོགས་གྲལ་རིམ་གྱི་རྣམ་པ་བྱུང་བ་མ་ཟད།	 ས་ཞིང་དང་སྒོ་ཕྱུགས།	

དམག་གི་འགྲོ་སོང་སོགས་བསོག་ཆེད་མི་དམངས་རྣམས་ལ་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མྱོང་དུ་བཅུག་ཡོད།

	 བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་བྱུང་བའི་དུས་སུ།	བོད་ནང་རྒྱལ་ཕྲན་མང་དུ་ཡོད་པ་དང་དེ་དག་ཕན་

ཚུན་དབར་མཐུན་སྒྲིལ་མེད་པ་མ་ཟད།	 མི་སེར་ཚོས་དཀའ་སྡུག་ཚད་མེད་མྱོང་བཞིན་ཡོད་པས།	 རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁྲི་

བཙན་པོས་རྒྱལ་ཕྲན་དེ་དག་གཅིག་སྡུད་བྱས་སོ།	།

དབང་མཛད་སྐབས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས།

སྦྱོང་ཚན།	
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སློབ་ཚན་གསུམ་པ། གནའ་རབས་བདོ་མིའི་ཤེས་རིག

	 	 	 ང་ཚོ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱང་འགྲོ་བ་མི་གཞན་དག་ལྟར་ཐོག་མར་ཟས་སུ་ཤིང་འབྲས་ཟ་བ་དང་གོས་སུ་ཤིང་ལོ་གྱོན་པ།	

སྤྱིལ་བུ་དང་བྲག་ཕུག་ཏུ་སྡོད་ཅིང་།	རྡོ་དང་དབྱུག་པའི་ལག་ཆ་ཐེབས་ཆག་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་འཚར་ལོངས་བྱུང་།	དེ་ནས་

རིམ་བཞིན་ཞིང་འབྲོག་གི་འཚོ་བར་བརྟེན་པ་དང་།	རིག་གནས་སྣ་ཚོགས་ལ་གོམས་འདྲིས་བྱས་ནས་ད་ལྟའི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་

སླེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་།	

རྡོ་ཆས་རྙིང་པའི་སྐབས་ཀྱི་བོད་མིའི་ཤེས་རིག

	 རྡོ་ཆས་རྙིང་པའི་སྐབས་ཀྱི་གནའ་རྫས་མང་པོ་ཞིག་ད་ལྟ་བོད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུ་མང་པོ་ནས་གསར་རྙེད་བྱུང་ཡོད་པ་

འདིས།	 བོད་དུ་བསྐལ་པ་ཡ་ཐོག་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་འཚོ་གནས་བྱུང་བ་དང་།	 ཁོང་ཚོའི་ལག་ཤེས་གང་འཚམ་

ཡག་པོ་ཡོད་པ་ཤེས་ཐུབ།	 བོད་ཀྱི་ནག་ཆུ་ས་ཁུལ་དང་།	 གཉའ་ལམ།	 དིང་རི།	ཤན་ཚ།	ཚྭ་འདམ་གཤོང་།	 མཚོ་སྔོན་

རྟ་ནག་སོགས་ནས་རྡོ་ཆས་རྙིང་པའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་འགྱུར་རྡོ་དང་།	 རྡོ་ཆས།	 རུས་ཆས་སོགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་གསར་

རྙེད་བྱུང་ཡོད་ཅིང་།	དེ་དག་ལ་ལོ་ངོ་ཁྲི་ཕྲག་དུ་མའི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་འདུག	དུས་རབས་དེ་དག་གི་རིང་ང་ཚོའི་མེས་པོ་ཚོས་

རང་ཉིད་ལ་མཁོ་བའི་ལག་ཆ་དང་།	 མཚོན་ཆ་སོགས་བཟོ་རྒྱུའི་ལག་ཤེས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་འདི་མི་རིགས་གཞན་ལ་ངོམ་

ཆོག་པ་ཞིག་རེད།

རྡོ་ཆས་གསར་པའི་སྐབས་ཀྱི་བོད་མིའི་ཤེས་རིག

	

	 རྡོ་ཆས་གསར་པའི་དུས་སྐབས་ནི་ད་ནས་ཡར་ལ་བརྩིས་པའི་ལོ་ངོ་དགུ་

སྟོང་མན་གྱི་དུས་སྐབས་ཡིན་ཞིང་།	 དེའི་སྐབས་ཀྱི་གནའ་རྫས་མང་པོ་ཞིག་

དེང་སང་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་ས་ནས་རྙེད་སོན་འབྱུང་གི་ཡོད།	 དེ་ཡང་ཆབ་

མདོ་ཁ་རུབ་སོགས་ནས་གནའ་རྫས་རྙེད་སོན་བྱུང་བ་དེ་དག་ནང་།	 སྦྱག་མ་

དང་འཇོར།	 གཤོལ།	 འབྲེག་གཏུབ་ལག་ཆ་སོགས་ཞིང་ལས་ལ་མཁོ་བའི་

རྡོའ་ིཡོ་ཆས་སྣ་ཚོགས་དང་།	བཟོ་བཀོད་ལེགས་པའི་ཁོག་མ་དང་སླ་ང་།	ཕོར་

བ་སོགས་རྫ་ཆས་ཀྱི་རིགས།	རྒྱུན་མཁོའ་ིཡོ་ཆས་སྙུང་བུ་དང་།	ཁབ།	སྟ་རེ།	

རྭ་སྙུང་སོགས་རུས་ཆས་ཀྱི་རིགས་དང་།	 ད་དུང་རྡོ་དང་།	གཡང་ཊི།	རུས་

པ་སོགས་ལས་བཟོས་པའི་མཛེས་ཤིང་སྤུས་ཀ་དག་པའི་མཛེས་རྒྱན་སོགས་

གསར་རྙེད་ཐུབ་པ་འདིས།	རྡོ་ཆས་གསར་མའི་སྐབས་བོད་མིའི་ལག་ཤེས་ལ་

ཡར་ཐོན་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ།		

རྡོ་ཆས་གསར་པའི་སྐབས་ཀྱི་རྭ་སྙུང་།	

ཁ་རུབ་ནས་ཐོན་པའི་གནའ་རྫས།
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	 གནའ་རབས་བོད་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ནི་

བོན་ཡིན་ཞིང་།	 བོན་ལ་གདོད་བོན་དང་།	གཡུང་

དྲུང་བོན་བཅས་རིགས་གཉིས་ཡོད།	གདོད་བོན་ནི་

བོད་རང་ས་ནས་དར་བའི་གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་

ཤིག་ཡིན།	

	 གཡུང་དྲུང ་བོན ་གྱི ་གཞུང་ལུགས་

ཁག་ཏུ་བལྟས་ན།	 སྔར་གྱི་བོན་པོ་དེ་རིགས་

གཡུང་དྲུང་བོན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཞིག་

ནི།	 གདོད་བོན་རྣམས་ཀྱིས་ལྷ་གསོལ་བྱེད་དུས་

དམར་མཆོད་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་གསུངས་འདུག་པ་

མ་ཟད།	 བཙན་བོན།	 འདྲེ་བོན།	 ཀླུ་བོན་ལྟ་བུའི་

མཚན་ཡང་བཏགས་འདུག་པས།	 དེ་ནི་ཉི་ཟླ་དང་

རི་ལུང་སོགས་ལ་གསོལ་མཆོད་བྱེད་མཁན་གྱི་

གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་ཤིག་ཡིན།	

	

	 གཡུང་དྲུང་བོན་ནི་རྟག་གཟིགས་དང་ཞང་ཞུང་ནས་ནང་འདྲེན་བྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་།	 དེ་དང་

པོ་དར་སའི་ཡུལ་ནི་རྟག་གཟིགས་འོལ་མོ་ལུང་རིང་ཡིན།	 གནས་དེར་སྟོན་པ་གཤེན་རབ་མི་བོ་ཆེ་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་།	

རིམ་པར་གཤེན་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་གཉིས་བཞུགས།	 ཁོང་གིས་གསུངས་པའི་སྒོ་བཞི་མཛོད་ལྔའི་རྣམ་གཞག་དང་།	 གཞི་

ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་ཞིབ་ཚགས་སུ་གསུངས་པའི་ཆོས་ལུགས་དེ་ལ་གཡུང་དྲུང་བོན་ཞེས་བརྗོད།	 སྟོན་པ་

གཤེན་རབ་སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་སུ་བོད་དུ་ལན་གཅིག་བྱོན་པ་དང་།	 དུས་དེར་རྒྱུ་བོན་རྣམས་སྤེལ་བ་དང་།	 འབྲས་

བུའི་བོན་གྱི་སྣོད་དུ་མ་གྱུར་བར་བརྟེན་ཐུགས་སྨོན་མཛད་ནས་སླར་རྟག་གཟིགས་སུ་བྱོན།	 སྟོན་པ་གཤེན་རབ་འདས་

པའི་རྗེས་སུ་གདུང་འཚོབ་མུ་ཆོ་ལྡེམ་དྲུག་བྱོན་པ་དང་།	 དེས་འཁོར་ལོ་རིམ་པར་ཕྱེ་ནས་གསུངས།	 རིམ་པར་རྟག་

གཟིགས་ནས་ཞང་ཞུང་དུ་གཡུང་དྲུང་བོན་དར་བ་དང་།	 ཞང་ཞུང་གི་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་

པར་བོད་དུ་སྤེལ།	 བོད་དུ་གཉའ་ཁྲིའི་སྔོན་དུ་གཡུང་དྲུང་བོན་དར་ཡོད་པ་མ་ཟད།	 བཙན་པོ་ཁྲི་རབས་གཉིས་པ་མུ་ཁྲི་

བཙན་པོ་ནི་བོན་གྱི་སྔགས་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས་པ་ཞིག་ཡིན།	 དེ་ནས་རིམ་པར་གྲི་

གུམ་བཙན་པོས་བོན་བསྣུབས་པས།	 རྒྱལ་པོ་འདིའི་སྔོན་དུ་དར་བའི་བོན་ལ་སྔ་དར་དང་།	 པུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྱིས་སྤེལ་

ནས་རིམ་པར་དར་བའི་བོན་ལ་བོན་ཕྱི་དར་ཟེར་རོ།	།

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་ཆོས་ལུགས་།

གདོད་མའི་ཆོས་ལུགས་དང་རིག་གནས་།

དམུ་ར་ཝེར་རོ་སྤུངས་སོ་པ་ཏ་ཡ།། གཤེན་རྒྱལ་སྟོན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།
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རིག་གནས།
	 ང་ཚོས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྦྱོང་སྐབས་བོན་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་

གཉིས་ཀྱིས་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་གདན་དྲངས་ཞེས་ཡང་ཡང་གོ་

མྱོང་།	 སྐབས་དེར་བོད་ལ་རིག་གནས་སམ་ཤེས་རིག་གང་དག་ཡོད་

མེད་དང་།	 དེའི་ཕྱོགས་གཏོགས་གང་ཡིན་བཅས་ངོས་འཛིན་གསལ་

པོ་ཡོད།	 དེས་ན་རིག་གནས་དེ་དག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་བོན་ཡིན་པ་

དང་།	 དབྱེ་ན་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པའང་ཤེས་ཐུབ།	 འོན་ཀྱང་དུས་ཕྱིས་

ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་དག་ནི་མི་བཅུ་གཉིས་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་

ངོ་བོར་བསྒྱུར་འདུག	 འོན་ཀྱང་བོན་གྱི་གཞུང་དང་སྦྱར་ནས་དཔྱད་ན་

དེ་དག་མི་བཅུ་གཉིས་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་རིག་པའི་གནས་མི་འདྲ་བ་

བཅུ་གཉིས་ཡིན་པ་དང་།	ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས་ཞེས་པ་དེ་དག་ཀྱང་

རིག་གནས་དེ་དག་ཤེས་མཁན་གྱི་གང་ཟག་བཅུ་གཉིས་ལ་གོ་དགོས།	

དེ་ལྟར་གོ་བ་བླངས་ན་གཞི་ནས་སྔོན་མའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་གང་

ཡིན་ངོ་འཕྲོད་ཐུབ་བོ།།

	 བོད ་ཀྱི ་བསྐལ་པ་ཡ་ཐོག ་གི ་མི ་

རྣམས་དུས་ཡུན་རིང་པོའ་ིའཚོ་བའི་བརྒྱུད་

རིམ་ཁྲོད་དུ།	 རང་བྱུང་ཁམས་དང་འཐབ་རྩོད་

བྱེད་སྐབས།	 དཀའ་ངལ་དང་འཇིགས་སྣང་

སྣ་ཚོགས་ལ་འཕྲད་ཚེ།	 དེ་དག་འགྲོ་བ་མི་

ཡི་ནུས་སྟོབས་ལས་བརྒལ་བའི་བྱེད་པོ་ལྷ་

འདྲེ་གང་རུང་ཞིག་གིས་བྱས་པ་རེད་སྙམ་གྱི་

ཡོད།	 དེར་བརྟེན་ཁོང་ཚོས་ལྷ་མཆོད་པ་དང་

འདྲེ་སྐྲོད་པའི་ལུགས་སྲོལ་དར་སྤེལ་དང་རྒྱུན་

འཛིན་བྱུང་བ་རེད།	

	 སྐབས་དེར་ཆུ་ལོག་རྒྱུག་པ་དང་།	

གློག་འཁྱུག་པ།	 ལྷགས་རླུང་དྲག་པོ་གཡོ་བ་

སོགས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་གནོད་པ་བྱུང་དུས།	

ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས་ལ་གསོལ་མཆོད་

འཕྲིན་བཅོལ་གཏོང་བ་དང་།	 བསང་གཏོང་

བ།	 འབྲུ་རིགས་སྣ་ཚོགས་དང་སེམས་ཅན་

བསད་པའི་ཤ་ཁྲག་བཅས་ཀྱིས་མཆོད་པ་བྱེད་

སྲོལ་ཡོད།	གཞན་ཡང་མི་ལ་ན་ཚ་བྱུང་སྐབས་

སེམས་ཅན་གྱི་ཤ་ཁྲག་གཏོར་ནས་ན་ཚ་དྲག་

ཐབས་བྱེད་པ་དང་།	 མི་ཤི་བའི་ཚེ།	 རང་གི་

རྒྱན་གོས་དང་ནོར་རྫས་སོགས་ཕུང་པོ་དང་

ལྷན་དུ་མེར་བསྲེགས་པའམ་ཡང་ན་དུར་རྫོང་

བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྲོལ་ཡོད།	

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ།

 
བོན་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས།

	 བོན་ཤེས་པ་བཅུ་གཉིས་ནི་བོན་དང་རིག་གནས་གཉིས་ཀའི་

ཤེས་རིག་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།					བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་འཚོ་བའི་ནང་དུ་

ཤགས་རྐྱེན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།	

དང་པོ།	 	 	 མཆོད་ཤེས་ལྷ་བོན་ཞེས་པ་ལྷ་ཡར་གསོལ་བས་མི་ལ་

མགོན་བྱེད་ཚུལ་སྟོན་པའི་ཤེས་རིག					

གཉིས་པ།	 གཡང་ཤེས་ཕྱྭ་བོན་ཞེས་པ་གཡང་ཚུར་བླངས་པས་ནོར་

ཕྱུགས་འཕེལ་བར་སྟོན་པའི་ཤེས་རིག						

གསུམ་པ།	 འགྲོ་ཤེས་གླུད་གཏོང་ཞེས་པ་གླུད་ཕར་བཏང་བས་འདྲེ་

ཚིམས་ཏེ་ལོགས་སུ་འགྲོ་བའི་ཚུལ་བཤད་པའི་ཤེས་རིག

བཞི་པ།	 འདུར་ཤེས་སྲིད་གཤེན་ཞེས་པ་ཤི་བའི་བླ་འདུར་བས་བདེ་འགྲོ་ཐོབ་ཚུལ་བཤད་པའི་ཤེས་རིག

ལྔ་པ།	 གཙང་ཤེས་སེལ་འདེབས་ཞེསས་པ་གཙང་སྨེ་ཕྱེ་ནས་སྨེ་བཙོག་ཐམས་ཅད་སེལ་བའི་ཐབས་སུ་ཁྲུས་དང་

བསངས་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ལྷ་སྲུང་རྣམས་བསྐངས་ཚུལ་སྟོན་པའི་ཤེས་རིག

དྲུག་པ།	 སྒྲོལ་ཤེས་གཏད་བྱད་ཅེས་པ་ཕ་རོལ་དགྲ་ཕྱོགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་མཐུ་བྱད་ཀྱི་གཏད་རྒྱ་བྱུང་ན་དེ་དག་བཀྲོལ་

ནས་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་གནོད་འཚེ་སེལ་བའི་ཚུལ་བཤད་པའི་ཤེས་རིག

བདུན་པ།		 ཕན་ཤེས་སྨན་དཔྱད་ཅེས་པ་འབྱུང་ཁམས་འཁྲུགས་པའི་ནད་རིགས་སེལ་བྱེད་དེ་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་བསལ་བའི་

ཐབས་བཤད་པའི་ཤེས་རིག
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དང་པོ།	གཤམ་གྱི་བརྗོད་པ་རྣམས་འགྲིག་མིན་རྟགས་རྒྱོབ།	

ཀ༽	བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནས་རྙེད་པའི་རྡོ་ཆས་རྙིང་པའི་དུས་ཀྱི་གནའ་རྫས་ཁག་ལ་ལོ་ངོ་ཁྲི་ཕྲག་དུ་མའི་ལོ་རྒྱུས་ལྡན་ཡོད།

ཁ༽	རྡོ་ཆས་གསར་པའི་དུས་རབས་ནི་ད་ནས་ལོ་ཁྲི་དགུའི་མན་གྱི་དུས་ཚོད་ལ་ཟེར།

ག༽	རྡོ་ཆས་གསར་པའི་དུས་སྐབས་སུ་བོད་མིའི་ལག་ཤེས་ཡར་ཐོན་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད།	

ང༽	གདོད་བོན་ནི་རྒྱ་གར་ནས་དར་བའི་ཆོས་ལུགས་ཤིག་རེད།

ཅ༽	གཉའ་ཁྲིའི་གོང་ནས་བོད་དུ་བོན་དར་ཡོད།	

གཉིས་པ།	གཤམ་གྱི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིས།

ཀ༽		གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྲོལ་འབྱེད་མཁན་སུ་ཡིན་ནམ།

ཁ༽		རྡོ་ཆས་གསར་པའི་དུས་སྐབས་སུ་ཞིང་ལས་ལ་མཁོ་བའི་ལག་ཆ་གང་དག་བཟོས་ཡོད་དམ།	

ག༽		བོན་སྔགས་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་བཙན་པོ་དེའི་མཚན་ལ་ཅི་ཟེར།

ང༽		རྡོ་ཆས་གསར་པའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་ལག་ཆ་རྣམས་རྒྱུ་ཆ་གང་གིས་བཟོས་པ་རེད་དམ།	

ཅ༽			བོན་སྔ་དར་དང་ཕྱི་དར་གཉིས་ཀྱི་མཚམས་གང་ནས་དབྱེ་དགོས་སམ།

གསུམ་པ།		གྲོས་སྡུར་བྱ་རྒྱུ།	

ཀ༽	གདོད་མའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་ཚུལ་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

ཁ༽	བོད་དུ་གཡུང་དྲུང་བོན་དར་ཚུལ་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།	

སྦྱོང་ཚན།	

བརྒྱད་པ།				སྐོར་ཤེས་རྩིས་མཁན་ཞེས་པ་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོའ་ིཁམས་ལ་དཔྱད་ནས་སྔ་ཕྱིའི་ལྟས་བཟུང་བའི་རིག་པ།	

དགུ་པ།				སྨྲ་ཤེས་གཏོ་དགུ་ཞེས་པ་ཁམས་སའི་གླུད་བསྔོས་པས་འདྲེ་ལ་ཤགས་འདེབས་པའི་ཤེས་རིག

བཅུ་པ།				ལྡིང་ཤེས་ཤ་བ་ཞེས་པ་བག་ཕྱེ་ཡིས་ཤ་བ་བཅོས་ནས་བཏང་བ་ཙམ་གྱིས་ཡུལ་དུ་འཕུར་ཚུལ་བཤད་པའི་ལག་

རྩལ་གྱི་ཤེས་རིག

བཅུ་གཅིག་པ།					འཕུར་ཤེས་ཇུ་ཐིག་ཅེས་པ་མོ་ལྷ་བདར་ཏེ་ཐབས་ཤེས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་བརྟགས་

ནས་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཚུལ་བཤད་པའི་ཤེས་རིག

བཅུ་གཉིས་པ།					སྒྲོལ་ཤེས་འཕྲུལ་བོན་ཞེས་པ་རྩི་ཤིང་བན་བུན་བསྔོས་པས་ལྷ་འདྲེའི་གནོད་པ་ལས་སྒྲོལ་བར་བྱེད་པའི་

ཤེས་རིག་བཅས་སོ།	།				



ལོ་རྒྱུས།124

124

སློབ་ཚན་བཞི་པ། --- གཉའ་ཁྲི་ནས་སྲོང་བཙན་བར་གྱི་རྒྱལ་རབས།

གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ།

	 བོད་ཀྱི་དབང་མཛད་དུས་རབས་མཐའ་མ་རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མ་བཞི་བཅུའི་རྗེས།	ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གྱི་ལོ་	༡༢༧	ལ་བོད་

ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཐོག་མ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ་བྱོན།	གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའ་ིམི་ཁུངས་གང་ཡིན་ལ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁག་ཏུ་བཞེད་སྲོལ་

མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་མཆིས་ཏེ།	གནམ་གྱི་ལྷ་ལས་མིའི་རྒྱལ་པོར་བྱོན་པ་དང་།	ཤཱཀྱ་རི་བྲག་གི་རིགས་ལས་བྱོན་པ་དང་།	

ལི་ཙ་ཝིའི་རིགས་ཡིན་པར་འདོད་མཁན་ཞིག་དང་།	འཕན་མྱི་ཡིན་པར་འདོད་པ་དང།	བོད་རང་གི་མི་ཡིན་པར་འདོད་པ་

སོགས་དུ་མ་ཞིག་སྣང་།	

	 དེ་ལས་རྒྱུན་སྲོལ་དུ་གྲགས་པ་ལྟར་ན་རྒྱ་གར་མ་ག་དྷའི་རྒྱལ་པོ་དམག་བརྒྱ་པའི་སྲས་མིག་ཡས་འགྲིབས་སུ་

ཡོད་པ།	 གཡུ་ཡི་སྨིན་མ་ཅན།	 སོར་མོ་ཤའི་དྲ་བས་སྦྲེལ་བ་ཞིག་འཁྲུངས་པ་དང་།	 ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པོས་སྲས་དེ་མི་ལ་

སྟོན་མ་ནུས་པར་བོད་ཡུལ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་སྤྱུགས་པས།	 རྒྱལ་སྲས་དེ་བོད་དུ་སླེབས་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་བསྐོས་པར་

གྲགས།	 	གཞན་ཡང་བོད་རང་གི་མི་ཁུངས་ཡིན་པར་འདོད་པ་ནི་དག་པར་སྣང་བ་མ་ཟད།	སྔོན་ནས་བཟུང་བཤད་སྲོལ་

དེ་ཡང་ཡོད།	 བཙན་པོ་འདི་ཉིད་འཁྲུངས་ས་ནི་སྤོ་བོའ་ིཡུལ་དུ་ཡིན་ཞིང་།	 ཁོང་སྤོ་ཡུལ་གྱི་བུད་མེད་མོ་བཙུན་གྱི་བུ་སྤུན་

དགུའི་ཐ་ཆུང་ཡིན།	 ཁོང་སྟོབས་རྩལ་ཆེ་ཞིང་ཡུལ་དཔོན་ལ་ངོ་ལོག་སྟེ།	 ཕ་ཡུལ་ནས་ཁ་བྲལ་ནས་ཡར་ཀླུང་ཕྱོགས་སུ་

ཕེབས་པས།	བོན་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་གནད་དྲངས་ཏེ་ཡར་ཀླུང་བོད་ཁ་གཡག་དྲུག་ཏུ་བྱོན།	སྐབས་དེར་ཡུལ་

ལུང་འདིར་རྗེ་བོ་མེད་པའི་སྐབས་དང་ཁེལ་བ་མ་ཟད།	ཕྱི་རོལ་ནས་དྲག་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་སུམ་པའི་བོན་པོ་དང་།	ནང་

ཁུལ་མ་མཐུན་པར་གཅིག་འོག་གཅིག་མ་འདུས་པའི་དུས་ཡིན་པས།	བཙན་པོ་འདིའི་དབང་ལུང་སླེབས་ཐུབ་པ་བྱུང་།	རྗེ་

གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོས་ཕོ་བྲང་གི་ཐོག་མ་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་བརྩིགས།	རྒྱལ་ཕྲན་མང་པོ་དབང་དུ་བསྡུས།	
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							བཙན་པོ་མུ་ཁྲི་ནས་རིམ་པར་གནམ་གྱི་ཁྲི་བདུན་བྱོན་པ་དང་།	གནམ་

གྱི་ཁྲི་བདུན་ནི་གཡུང་དྲུང་ཚེའི་རྨུ་ཐག་ལ་བརྟེན་ནས་ནམ་མཁར་གཤེགས་

པས་བང་སོ་མེད་ཟེར།	 གཡུང་དྲུང་ཚེའི་རྨུ་ཐག་ལ་བརྟེན་ནས་ནམ་མཁར་

གཤེགས་ཞེས་པ་ནི་ཞེ་ས་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།	དེའི་དོན་ནི་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་

པའི་དོན་ཡིན།	 པུར་དང་བང་སོ་མེད་པར་ནམ་མཁར་ཡལ་ཟེར་དགོས་དོན་

ནི།	སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་བྱས་པ་དང་།	ཞུགས་འབུལ་བྱས་པའི་དུ་བ་ནམ་

མཁར་འཇའ་ལྟར་ཡལ་བས་དེ་ལྟར་བརྗོད་དོ།	།

གྲི་གུམ་བཙན་པོ།

	

	 རྒྱལ་ཐོག་བརྒྱད་པ་གྲི་གུམ་བཙན་པོའ་ིསྐབས་སུ་ཕྱི་ནང་གི་གནས་

ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་གི་འོག་ནས་བོན་བསྣུབས་པ་དང་།	 བོན་གྱི་གཤེན་པོ་

རྣམས་ཀྱང་སྐབས་དེའི་བོད་ཁུལ་ནས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་།	 གནས་ཚུལ་འདི་

ལ་བརྟེན་ནས་བློན་པོ་ལོང་ངམ་དང་འགལ་ཟླ་བྱུང་བ་མ་ཟད།	 མཐའ་མར་

བཙན་པོའ་ིསྐུ་སྲོག་ཤོར་བ་དང་།	 ཆབ་དབང་ཡང་ལོང་ངམ་ལ་ཤོར།	 གཞན་

ཡང་ཁོང་གི་སྲས་རྣམས་ཡུལ་གཞན་དུ་བྱོལ་དགོས་ཐུག་པ་མ་ཟད།	གྲི་གུམ་

གྱི་སྲས་མོ་ཡང་ལོང་ངམ་གྱིས་བཙན་ཤེད་ལ་བརྟེན་ནས་བཙུན་མོ་བྱེད་དུ་

བཅུག	ལོང་ངམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལོ་ངོ་བཅུ་གསུམ་རིང་བསྐྱངས།	དུས་

དེར་བཀྲགས་དང་རྒྱ་ཞེས་པའི་རུས་ཚོ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས།	བཀྲགས་ནི་གྲི་

གུམ་བཙན་པོ་དང་གཉེན་ཚན་ཡིན་པར་བརྟེན།	 བཙན་པོའ་ིསྐུ་དུས་སུ་རྒྱས་

བཀྲགས་ལ་ཁ་གཏད་མ་ཡོང་བར་བརྟེན།	 བཙན་པོ་ཉམས་ཉེས་སུ་ཕྱིན་པའི་

རྗེས་སུ་རྒྱས་ལོང་ངམ་ལ་འབྲེལ་བ་བཟོས་ཏེ།	བཀྲགས་ཀྱི་མི་རབས་མེད་པར་

བཟོས།	འོན་ཀྱང་བཀྲགས་ཀྱི་ཁྱིམ་རྒྱུད་ཀྱི་མནའ་མ་ཞིག་སྦྲུམ་མར་གྱུར་ནས་

ཟླ་ཤས་ལས་མ་སོང་བར་བརྟེན།	སྦྲུམ་མ་ཡིན་པ་མ་ཤེས་པར་དེ་མུར་བཞག་

པས་ཕྱིས་སུ་ཕྲུ་གུ་ཞིག་བཙས་པ་དེ་ནི།	རུ་ལས་སྐྱེས་ཞེས་པ་དེ་ཡིན།	ཁོང་

ནི་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བཙན་པོའ་ིསྤུན་མཆེད་ཡིན་པ་དང་།	 ཕྱོགས་གཞན་

ཞིག་ནས་རྒྱས་བཙན་པོའ་ིརབས་བཅད་པའི་འཁོན་འཛིན་ཡོད་པར་བརྟེན།	

ཁོང་གི་ཐབས་ཇུས་འོག་ནས་བཙན་པོའ་ིསྲིད་དབང་སླར་གསོ་བྱེད་ཐུབ་པ་

བྱུང་།	 ཁོང་གིས་ཀྱང་ཞིང་ཁ་ཆུ་མར་བཅོས་པ་དང་།	 ཟངས་ལྕགས་སོགས་

མཁོ་འདོན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་རིག་པ་གསར་གཏོད་བྱས་པས།	ཁོང་མཛངས་མི་

དང་པོར་བགྲངས།

	 པུ་དེ་གུང་རྒྱལ་དུས་སུ་རྡོ་

བཞུས་པ་ལས་ལྕགས་དང་ཟངས།	ཀོ་

བ་བཞུས་པ་ལས་སྤྱིན་བྱུང་།	 ཕུ་ཆུ་

རྫིང་དུ་བསྐྱིལ་ཏེ་ཡུར་བར་དྲངས།	 ཆུ་

ལ་ཟམ་པ་བཙུགས།	 སྐུ་མཁར་ཕྱིང་

དབར་སྟག་རྩེ་བརྩིགས།	ཤིང་ལ་མིག་

ཕུག་ནས་གཉའ་ཤིང་བྱས།	 རྨོན་དོར་

བསྡེབས་ནས་སྤང་ཐང་ཞིང་དུ་རྨོས།	

རྨོས་པའི་ལོ་ཏོག་གི་ཐོག་མ་འདི་ནས་

བྱུང་།	ཡང་རྒྱལ་པོ་འདིའི་རིང་ལ་ཞིང་

ལ་དོར་ཁ་བརྩིས་པ་དང་།	 འབྲོག་

ལ་ཐུལ་ཁ་བརྩིས་པ།	 ས་ཞིང་ལ་ཆུ་

དྲངས་ནས་རྨོན་འདེབས་པ་སོགས་

ཀྱི་ལག་རྩལ་ཤེས་བྱ་གསར་དུ་བཏོད།	

གསར་གཏོད།
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	 དེ་ནས་པུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྱིས་སྲིད་བཟུང་བ་དང་།	སླར་ཡང་བོན་

དར་བར་བྱས་པ་ལ་བོན་ཕྱི་དར་ཟེར།	ཁོང་གི་ཡབ་ཀྱི་རིང་ལ་སྲིད་དབང་

ཤོར་བ་དང་།	 དགྲ་ལག་ཏུ་འདས་པ་དྲན་གསོ་བྱ་ཆེད་བང་སོ་བརྩིགས་

པའི་སྲོལ་བཏོད།	ཁོང་དང་ཁོང་གི་ཡབ་གཉིས་ལ་སྟོད་ཀྱི་སྟེང་གཉིས་ཟེར་

བ་དང་།	དེ་ནས་སའི་ལེགས་དྲུག	ཆུ་ལ་ལྡེ་བརྒྱད།	ཚིགས་ཀྱི་བཙན་ལྔ་

སོགས་རིམ་པར་བྱོན།	སྐབས་དེའི་ཆབ་སྲིད་ནི་སྒྲུང་།	ལྡེའུ།	བོན་གསུམ་

གྱིས་བསྐྱངས།

ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན།

	 བཙན་པོ་འདིའི་མཚན་ལ་ལྷ་ཐོ་དོ་རི་གཉན་བཙན་ཞེས་ཀྱང་

སྣང་།	 ཕྱི་ལོ་༡༧༣ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་།	 ཕྱི་ལོ་༢༢༣ལོར་བཙན་པོ་

འདི་ཉིད་དགུང་གྲངས་དྲུག་ཅུ་བཞེས་པའི་སྐབས་སུ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་

དབུ་བརྙེས།	སྐབས་འདིར་ཕོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བླ་སྒང་གི་སྟེང་དུ་སྤང་ཀོང་ཕྱག་

བརྒྱ་བ་དང་།	 གསེར་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཁྲུ་གང་པ་གཅིག	 མདོ་སྡེ་ཟ་མ་ཏོག	

སྙིང་པོ་ཡི་གེ་དྲུག་པ།	ཙིཎྡྲ་མ་ཎིའི་རྐོས་ཕོར།	མུ་ཏྲའི་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ནམ་

མཁའ་ནས་བྱོན་པར་བཤད་པ་ཞིག་དང་།	པཎྜིཏ་བློ་སེམས་འཚོ་དང་།	ལོ་

ཙཱ་བ་ལི་ཐེ་སེ་སོགས་ཀྱིས་ཁྱེར་ཡོང་བར་བཞེད་མཁན་གཉིས་ཡོད་ཀྱང་།	

དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གླེགས་བམ་དང་རྟེན་སོགས་ཐོག་མ་འདི་ནས་བྱུང་བར་

འདོད་པ་གཅིག་མཐུན་དུ་སྣང་།	 དེ་དག་གི་དོན་ཅི་ཡིན་རྒྱལ་བློན་རྣམས་

ཀྱིས་མ་ཤེས་པར་མཛོད་ཁང་དུ་བཞག་ནས་མཆོད་པ་ཕུལ་བས་བཙན་

པོ་དགུང་གྲངས་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤ	ར་བཞུགས་པ་མ་ཟད།	 དབུ་སྐྲ་དཀར་པོ་

རྣམས་ནག་པོར་གྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་པའི་མཚན་མའང་མང་དུ་

བྱུང་།	

ཁྲི་སྙན་ཟུང་བཙན་དང་འབྲོང་གཉན་ལྡེའུ།

	 རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྙན་ཟུང་བཙན་ནི།	 ཡབ་རྒྱལ་པོ་ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་

བཙན་དང་།	ཡུམ་གནོ་བཟའ་མང་མོ་རྗེ་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་འཁྲུངས།	དེའི་

སྲས་འབྲོང་གཉན་ལྡེའུ་ཡིན་ཞིང་།	 བཙན་པོ་འདི་ཉིད་སྐུ་ན་གཞོན་དུས་

སུམ་པའི་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པ་དང་།	 དེར་བོན་པོ་ཞིག་གི་ཆུང་མ་རྒྱ་མོ་རྒྱ་

	 ལྷ ་ཐོ ་ ཐོ ་ རི ་གཉན ་བཙན ་

སྐབས་ཀྱི ་སྤྱི ་ཚོགས་ཀྱི ་གུས་སྲོལ་

དང་ཆེ་མཐོང་བྱེད་སྲོལ་ནི།	 དཔའ་བོ་

རྣམས་ལ་གུས་པ་བྱེད་ཅིང་།	 བུས་ཕ་

ལ་གུས་པ་བྱེད།	 མས་བུ་ལ་གུས་པ་

བྱེད།	 ལམ་དུ་འགྲོ་བའི་ཚེ་གཞོན་པ་

རྣམས་སྔོན་དང་།	 རྒན་པ་རྣམས་རྗེས་

སུ་འགྲོ།	 སྤྱིར་རྒན་པ་ལས་གཞོན་པར་

གུས་པ་ཆེ།	 རང་བཞིན་གྱིས་ཤི་བ་ངན་

པར་བརྩི།	 གཡུལ་དུ་བསད་པ་བཟང་

པོར་བརྩི་སྲོལ་ཡོད།	

	

	 ལྷ ་ཐོ ་ ཐོ ་རི ་གཉན ་བཙན ་

སྐབས་སུ་བོད ་དུ ་གསོ ་བ ་རིག་པ་

འཕེལ་རྒྱས་ཆེན་པོ ་བྱུང་ཡོད་ཅིང་།	

རྒྱལ་པོས་སྨན་པ་བི་བྱི་དགའ་བྱེད་དང་

བི་མ་ལྷ་དགའ་མཛེས་གཉིས་ཕོ་བྲང་

དུ་སྤྱན་དྲངས་ནས་འབུལ་བ་གྱ་ནོམ་

པ་ཕུལ་པར།	 སྨན་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་

རེག་པ་རྩའི་མདོ་དང་འཚོ་བ་ཟས་ཀྱི་

མདོ་སོགས་གནང་ནས་སྨན་གྱི་འགྲོ་

དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད།	 རྗེས་སུ་སྨན་པ་བི་

བྱི་དང་ལྷ་ལྕམ་ཡིད་ཀྱི་རོལ་ཆའི་སྲས་

སྨན་པ་དུང་གི་ཐོར་ཅོག་ཅན་གྱིས་ལྷ་ཐོ་

ཐོ་རི་དང་།	དེའི་སྲས་ཁྲི་སྙན་ཟུང་བཙན་

གྱི་བླ་སྨན་མཛད།	 དེ་ནས་བཟུང་བོད་

ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ལ་བླ་སྨན་འཇོག་

པའི་སྲོལ་དར།		
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ལྕམ་བྱ་བ་ཞིག་དང་འབྲེལ་བ་བྱུང་བ་ལས།	 སྲས་སུམ་རི་རིང་པོ་ཟེར་པ་

ཞིག་འཁྲུངས་ཀྱང་བཙན་པོས་ངོས་བཞེད་མ་གནང་།	 དེ་ནས་མཆིམས་

བཟའ་ཁབ་ཏུ་བཞེས།	 མཆིམས་བཟའ་ཐོག་མར་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་

ཡོད་ཀྱང་།	རིམ་གྱིས་བཞིན་རས་ངོས་སུ་ནག་ཁྲ་ཕོག་པས་མཛེས་མདངས་

ཉམས།	 དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་འདྲི་སྐབས་མཆིམས་བཟས་ཕ་ཡུལ་ན་ཟས་ཤིག་ཡོད་

པ་དེ་བསྟེན་པས་ཡིན་པར་ཞུས་པས།	 བཙན་པོས་ཟས་དེ་བསྟེན་དགོས་

པར་བཀའ་བསྩལ།	 མཆིམས་བཟས་ཉ་མར་ཁུས་བཙོས་པ་མཛོད་དུ་བཅུག་

ནས་ལྐོག་ཏུ་བསྟེན་པས་མཛེས་མདངས་སླར་གསོ་ཐུབ།	 བཙན་པོས་ཁ་

ཟས་གང་ཡིན་ཤེས་ཆེད་མཛོད་ཁང་ནང་དུ་དབྱེ་ཞིབ་གནང་བ་ལས།	 ཉ་

ཤ་ཡིན་པར་མཁྱེན་པས་ཐུགས་དོགས་ཤ	གས་ཆེར་བྱུང་བའི་དབང་གིས་

བཙན་པོ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ལ་མཛེ་ནད་ཕོག	 བཙན་པོས་ནད་རྒྱུན་གཅོད་ཆེད་

ཡར་ཀླུང་ཞང་མདར་བང་སོ་བརྩིགས་ནས་བཙན་པོ་ཡབ་ཡུམ་གསོན་དུར་

དུ་བཞུགས་ཤིང་།	བང་སོའ་ིམིང་ལའང་གསོད་མཆད་ཟླུམ་པོ་ཞེས་ཟེར།

	 བཙན་པོ་གསོན་དུར་དུ་ཕེབས་སྐབས་སྲས་སྟག་རི་གཉན་

གཟིགས་ལ་འ་ཞ་ནས་སྨན་པ་བོས་ཏེ།	མིག་ཕྱེ་དགོས་པ་དང་།	གལ་ཏེ་མིག་

ཕྱེ་མ་ཐུབ་ན་སུམ་པའི་སྲས་དེ་གདན་དྲངས་ནས་ཁྲིར་བཀོད་དགོས་པ་དང་།	

སྲས་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་གཤེགས་རྫུན་འདེབས་དགོས་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་

སློབ་སྟོན་ཡང་གནང་ངོ་།	།

སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་དང་གནམ་རི་སྲོང་བཙན།

	

	 སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ཀྱིས་འ་ཞ་ནས་སྨན་པ་བོས་ནས་མིག་

ཕྱེ་སྟེ་ཁྲི་ལ་བཞུགས་པ་དང་།	 མཆིམས་དྭགས་པོའ་ིཡུལ་དང་།	 བན་པ་རྗེ་

སོགས་གཡོ་རུའི་གཡས་གཡོན་གྱི་རྒྱལ་ཕྲན་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་

མངའ་ཁོངས་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་།	

	 གནམ་རི་སྲོང་བཙན་གྱི་སྐབས་སུ་དབུས་གཙང་རུ་བཞི་བཙན་

པོའ་ིཁྱབ་འོག་ཏུ་བསྡུས།	 སྐབས་དེར་བོད་ཅེས་པ་ནི་དབུས་གཙང་རུ་བཞི་

ལ་གོ་དགོས་པ་དང་།	བཙན་པོའ་ིདབང་ལུང་གི་ཁྱབ་ཡུལ་ཡང་རུ་བཞི་ཡིན་

པས།	བོད་ཁུལ་རྒྱ་སྐྱེད་ངེས་ཅན་ཞིག་བྱུང་།	བཙན་པོའ་ིསྲིད་དབང་རྒྱ་སྐྱེད་

གཏོང་མཁན་གྱི་སྲོལ་འབྱེད་མཁན་ནི་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ཡིན་པ་དང་།	

དེ་ནས་རིམ་བཞིན་མངའ་ཐང་རྒྱ་སྐྱེད་བྱས།

 

	

	 རྒྱལ་པོ་འབྲོང་གཉན་ལྡེའུ་ཡི་

སྐབས་སུ་བོད་དུ་དཀར་ཡོལ་བཟོ ་

རྒྱུའི་ལག་རྩལ་དར་བ་དང་།	 རྒྱལ་པོ་

སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་

དངོས་རྫས་རྣམས་ཚད་ལ་གཞལ་བྱེད་

བྲེ་དང་སྲང་ལ་སོགས་པའི་ཚད་གཞི་

གསར་དུ་བཟོས་ཏེ་འབྲུ་རིགས་བྲེ་ལ་

འཇལ་ཞིང་།	 མར་སྲང་ལ་འདེགས་

པའི་ཚོང་ལས་ཀྱི་འགྲོ་ལམ་གསར་པ་

ཞིག་འགོ་བཙུགས།	

	

	

	 རྒྱལ་པོ་ཁྲི་གཉན་ཟུང་བཙན་

གྱིས་རང་གི་མའི་མིང་པོ་ལ་ཞང་ཞེས་

བོས་པས།	 དེའི་ཕྱིན་ཆད་ལ་མའི་མིང་

པོར་ཞང་དུ་འབོད་པའི་སྲོལ་བྱུང་ཞིང་།	

དེའི་ཡན་གྱི་དུས་སུ་མའི་མིང་པོ་ལ་ཇོ་

བོ་ཞེས་འབོད་སྲོལ་ཡོད།	

ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ་

གསར་

གཏོད།
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ཀ༽	གཤམ་གྱི་བརྗོད་པ་རྣམས་འགྲིག་མིན་རྟགས་རྒྱོབ།	

པུར་དང་བང་སོ་མེད་པར་ནམ་མཁར་ཡལ་ཟེར་དགོས་དོན་ནི།	སྐུ་གདུང་ཞུགས་འབུལ་བྱས་པ་དང་།	ཞུགས་འབུལ་1.	

བྱས་པའི་དུ་བ་ནམ་མཁར་འཇའ་ལྟར་ཡལ་བས་དེ་ལྟར་བརྗོད་དོ།	།

བཙན་པོའ2.	 ་ིསྲིད་དབང་རྒྱ་སྐྱེད་བྱེད་མཁན་ཐོག་མ་ནི་སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ཡིན།

བཀྲགས་དང་རྒྱ་ཞེས་པ་ནི་རུས་ཚོ་གཉིས་ཀྱི་མིང་ཡིན།3.	

མཛངས་མི་དང་པོའ4.	 ་ིམཚན་ལ་གྲི་གུམ་བཙན་པོ་ཟེར།

ཕྱི་ལོ་5.	 223ལོར་བོད་དུ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་བརྙེས།

ཁ༽	གཤམ་གྱི་དྲི་བ་རྣམས་ལ་ལན་བྲིས།

༡༽		གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའ་ིམི་ཁུངས་གང་ཡིན་ཐད་བཤད་སྲོལ་མི་འདྲ་བ་གང་དག་ཡོད།	

༢༽		གྲི་གུམ་བཙན་པོ་དང་བློན་པོ་ལོང་ངམ་དབར་འགལ་ཟླ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གང་ཡིན་ནམ།	

༣༽		གྲི་གུམ་བཙན་པོ་དང་ལོང་ངམ་དབར་དམག་འཐབ་བྱས་ནས་མཇུག་འབྲས་ཅི་ཞིག་བྱུང་ངམ།

༤༽		ལྷ་ཐོ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན་སྐབས་བོད་དུ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གླེགས་བམ་སོགས་དད་རྟེན་ཅི་འདྲ་བྱུང་ངམ།	

༥༽		གནམ་རི་སྲོང་བཙན་སྐབས་བོད་ཀྱི་མངའ་ཁུལ་རྒྱ་སྐྱེད་ཇི་ལྟར་གནང་ཡོད།	

ག༽	གྲོས་སྡུར་བྱ་རྒྱུ།	

གཉའ1.	 ་ཁྲི་བཙན་པོ་བྱོན་པའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་གང་འདྲ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་གྲོས་སྡུར་བྱོས།

བོད་དུ་དམ་པའི་ཆོས་དབུ་བརྙེས་ཚུལ་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱ་དགོས།2.	

སྦྱོང་ཚན།	

རྒྱལ་པོ་གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོའ་ིསྐབས་སུ་བོན་ཤེས་པ་ཅན་བཅུ་གཉིས་དར་ཁྱབ་བྱུང་ཡོད།

ས་ཡི་ལེགས་དྲུག་སྐབས་སུ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ཞེས་པའི་སྡེ་ཚན་ཕྱེ་བའི་སྲོལ་བྱུང་།

པུ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྱི་སྐབས་མཛངས་བློན་རུ་ལས་སྐྱེས་ཀྱིས་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་བཞུ་སྦྱངས་བྱས།

ཨེ་ཤོ་ལེགས་ཀྱི་སྐབས་མཛངས་བློན་ལྷ་བུ་མགོ་དཀར་གྱིས་ཞིང་ཕྱུགས་ལས་འཕེལ་རྒྱས་རྒྱ་ཆེར་བཏང་།

སྤུ་རྒྱལ་སུམ་ཅུ་པ་འབྲོང་གཉན་ལྡེའུའི་སྐབས་བོད་དུ་དཀར་ཡོལ་བཟོ་བའི་ལག་རྩལ་དར།

སྟག་རི་གཉན་གཟིགས་ཀྱི་སྐབས་བྲེ་སྲང་གཞལ་བྱེད་ཀྱི་སྲོལ་བཏོད། 

དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ། 











