
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད།

--- སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་སློབ།

“སྤྱིར་བཏང་ཤེས་ཡོན་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སྲིད་དོན་གྱི་ཐོག་ལ་ཡང་ཤུགས་ཆེ་ཙམ་

བསམ་བློ་གཏོང་དགོས།ུ མི་ལ་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པ་གཅིག་པུས་འགྲིག་གི་མི་འདུགུ ང་

ཚོ་བོད་པའི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ནས་སོ་སོ་གཅིག་པུའི་མི་ཚེ་བཟང་པོ་

མཐའ་འཁྱོལ་བ་ཙམ་ཞིག་མ་ཡིན་པར།ུ ང་ཚོ་བོད་སྤྱིའི་དོན་དག་དང་།ུ དོན་དག་

དེ་ལ་སྨན་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ལེགས།ུདེར་ཚང་མས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས།ུཡང་འདི་ཤེས་

ཡོན་རེད་ཅེས།ུ སྲིད་དོན་གྱི་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་བྱས་ཏེ་སྲིད་དོན་གྱི་བསམ་བློའ་ི

ལམ་ཕྱོགས་སྟོན་སྟངས་ཐོག་ལ་ལྷོད་ཡངས་སུ་ཕྱིན་ན་ཕངས་པོ་ཞེ་དྲག་རེད།ུ ཉེན་

ཁ་ཡོད་པ་རེད།ུདེར་ངེས་པར་དུ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀྱི་འདུག” 
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 བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ཡོངས་སུ་འགལ་བའི་བཙན་འཛུལ་གྱིས། 

ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡ལོར་གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན་ཟེར་བ་བཙན་འགེལ་དང་འབྲེལ། རྒྱ་དམག་ཕོན་ཆེན་དབུས་གཙང་དུ་

འགྲེམས་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་ས་ཡོངས་རྫོགས་རྒྱ་ནག་གི་དབང་ཤ གས་འོག་ཚུད། 

 བོད་ཀྱི་བསྟན་སྲིད་མི་རིགས་དང་བཅས་པ་ཆགས་འཇིག་གི་མཚམས་སུ་སླེབས་པའི་སྐབས་དེར། དགུང་

གྲངས་བཅུ་དྲུག་ལས་སོན་མེད་པའི་༸གོང་ས་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོས་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ། རྒྱ་གཞུང་

དང་མེ་འཚིག་མེར་གཏུགས་ཀྱིས་བོད་རྒྱ་ཞི་འགྲིག་མཉམ་གནས་ཡོང་ཐབས་རྩལ་སྤྲུགས་གནང་ནའང་། རྒྱ་གཞུང་གིས་

བོད་ཐོག་དྲག་པོའ་ིབསྒྱུར་བཅོས་དང་དམ་དྲག་ཇེ་ཆེ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་བཏང་བ་མ་ཟད། ཐ་ན་༸རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཕྱྭ་ལའང་མཐོ་

འཚམ་པའི་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་གནས་སྟངས་འོག  བོད་མིའི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་སྐྱབས་

མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་སྐུ་འཁོར་ཧྲག་བསྡུས་དང་བཅས་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་

རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བཙན་བྱོལ་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་བ་དང་། ཕེབས་རྗེས་སུ་བོད་མི་ཁྲི་བརྒྱད་ཙམ་རྒྱ་གར་

དང༌བལ་ཡུལ། འབྲུག་ཡུལ་བཅས་བརྒྱུད་དེ་བཙན་བྱོལ་དུ་འབྱོར། 

 མ་འོངས་པར་བོད་ཀྱི་རང་དབང་སླར་གསོ་ཡོང་ཐབས་སུ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་བཙུགས་

ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ཟླ་བཞི་པའི་ནང་རྒྱ་གར་ཡུ་པི་མངའ་སྡེའི་ནང་གི་མ་སུ་རིར་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་གིས་དབུས་བོད་

ཀྱི་ཆོས་རིག་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སླར་གསོའ་ིདོན་དུ་ཆོས་དོན་ལས་ཁུངས་དང༌། འདུ་འགོད་དམ་དཔལ་

འབྱོར་ལས་ཁུངས། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འཚོ་བའི་མདུན་ལམ་ཆེད་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས། མ་འོངས་བོད་ཀྱི་སོན་རྩ་

སློབ་ཚན་དང་པོ། --- བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བྱུང་བ་དང་། སྒྲོམ་གཞི།
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ཚགི་གསར།

༡༽ སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་བོད་ནས་བཙལ་བྱོལ་དུ་ག་དུས་ཕེབས་པ་ཡིན་ནམ།

༢༽ བཙན་བྱོལ་གྱི་ཐོག་མའི་དུས་སྐབས་སུ་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་བརྒྱུད་བོད་མི་ག་ཚོད་ཕེབས་ཡོད་དམ། 

༣༽ རྒྱ་གར་དུ་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་བཞུགས་སྒར་དང་པོ་ས་གནས་གང་དུ་ཆགས་ཡོད་དམ། 

༤༽ བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཐོག་མར་འཛུགས་སྐབས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཁག་ལྔ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ། 

༥༽ ཡན་ལག་གི་ལས་ཁུངས་བཞི་ངོས་འཛིན་གྱིས། 

༦༽ ད་ལྟའི་བཞུགས་སྒར་དུ་ག་དུས་སྤོས་པ་དང་། སྐབས་དེའི་རྒྱ་གར་མངའ་སྡེ་གང་གི་ཁོངས་གཏོགས་སམ།

གཤམ་གྱི་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེེབས་དགོས།

ཐ་སྙད། འགྲེལ་བཤད།

བཙན་བྱོལ། བཙན་ཤེད་ཀྱི་དབང་གིས་རང་ཡུལ་བསྐྱུར་ཏེ་བདེ་འཇགས་ཡོད་པའི་ཡུལ་གཞན་དུ་གྱར་བ།    

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས། མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཁྲིམས་ལུགས།

ཧྲག་བསྡུས། སྟོབས་ཆེ་བ་དང་། གལ་ཆེན་གྱི་རིགས་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་པ། 

སྐུ་ཕྱྭ། སྐུའི་བདེ་འཇགས།

རྣམས་ཚད་ལྡན་ཡོང་ཐབས་སུ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། བོད་ནང་དགྲ་བོ་རྒྱ་དམར་གྱིས་དྲག་གནོན་ཇི་བྱས་སོགས་བོད་

ཀྱི་གནས་ཚུལ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་དྲིལ་བསྒྲགས་དང༌། འཛམ་གླིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་བོད་ཀྱི་

བདེན་དོན་འཐབ་རྩོད་ཞུ་འབོད་ཆེད་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་བཅས་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཁག་ལྔ་དང༌། ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་བཞི་

སྟེ་རྩིས་ཞིབ། ལས་བྱེད་བདག་གཉེར་ཁང༌། བདེ་སྲུང༌། དྲིལ་བསྒྲགས་བཅས་ཀྱི་ལས་འགན་བཀོད་བསྒྲིགས་བསྐྱངས། 

ཕྱི་ལོ་༡༩༦༠ ལོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཞུགས་སྒར་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་

(སྐབས་དེར་པན་ཇབ་མངའ་སྡེའི་ཁོངས་)ནང་གི་ཀང་ར་རྫོང་འོག་དྷ་རམ་ས་ལར་སྤོ་ཞུགས་གནང༌།
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མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་དབུ་བརྙེས་ཚུལ། 

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ས་ཕག་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༧ ཉིན་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ས་ཁུལ་ཡོངས་ནས་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཚང་འཛོམས་

ཀྱིས་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་དང་འབྲེལ། བླང་དོར་ཞུ་བྱའི་མནའ་གན་མཐུ་མོ་ཆེ་འབུལ་ལམ་ཞུས། སྐབས་དེར་

ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་སློབ་ཕེབས་དགོངས་སུ། བོད་འདི་སྔར་ལྟར་མ་ཡིན་པར་བོད་ཆོས་

སྲིད་གཉིས་ལྡན་མང་གཙོའི་གཞུང་ཞིག་དགོས་པ་གལ་ཆེར་བརྟེན། རྒྱ་ཆེའི་མི་མང་གི་ངོ་ཚབ་མང་མོས་འོས་འདེམས་

བྱས་པའི་འཐུས་མིའི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་དགོས་གཤིས་སྔ་འཕྲོས་ཆོས་ལུགས་ཆེན་པོ་བཞི་ནས་འཐུས་མི་རེ་དང༌། ཆོལ་

ཁ་གསུམ་ནས་འཐུས་མི་གསུམ་རེ་བཅས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཁུངས་སོ་སོར་ཕྱིར་ལོག་ཟིན་འཕྲལ་མི་མང་གི་ཁྲོད་དུ་ཤེས་

ཡོན་འཇོན་ཐང་དང༌། རྒྱལ་གཅེས་ལྷག་བསམ་ལྡན་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་བློ་གཏད་འཕེར་བ་ཇི་ཡོད་ནས་འོས་

འདེམས་ཀྱིས་མིང་ཐོ་འོས་གྲངས་འཕྲལ་འབུལ་དགོས་པའི་བཀའ་ཕེབས་ལྟར། རང་ཁུངས་སོ་སོ་ནས་འོས་འདེམས་མིང་

ཐོ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཐོག་ནས་སེར་སྐྱ་མི་གྲངས་བཅུ་གསུམ་ལ་བསྐོ་གཞག་ཕྱག་རྟགས་གནང་། གསར་བསྐོས་སྤྱི་འཐུས་

རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་ལོ་༡༩༦༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉིན་སྤྱི་ནོར་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་མཇལ་ཕྱག་དམ་

འབུལ་ཞུས་པ་དང་འབྲེལ། ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་བོད་མང་གཙོའི་གཞུང་དབུ་བརྙེས་པའི་དགའ་སྟོན་མཛད་སྒོ་བསྐྱངས་

པའི་སར། སྤྱི་འཐུས་ཚོར་བླང་དོར་ཞུ་སྒོའ་ིསྐོར་བཀའ་སློབ་ཞིབ་ལྷུག་བསྩལ་ཉིན་ནས་བཟུང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་

ཚོགས་ནང་མང་གཙོ་དབུ་བརྙེས་ཤིང། ལོ་ལྟར་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉིན་མང་གཙོའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བཞིན་ཡོད། 

སློབ་ཚན་གཉིས་པ།--- བཙན་བྱོལ་ནང་མང་གཙོ་དབུ་བརྙེས་ཚུལ། 
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ཐོག་མའི་འཕེལ་རིམ་སྐོར།

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ནས་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་བོད་

མི་མང་སྤྱི་གཞུང་གི་ད་ཕན་ལམ་སྲོལ་དང་མཛད་ཕྱོགས་སོགས་ལ་དགེ་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཇི་ཡོད་ཞིབ་འཇུག་དང༌། 

འབྱུང་འགྱུར་མཛད་ཕྱོགས་ཇི་དགེ ད་ཡོད་ལས་ཁུངས་ཁག་རྒྱ་སྐྱེད་དང༌། ལས་བྱེད་གསར་བསྐོ་གནང་ཕྱོགས་སོགས་

ཉིན་བདུན་རིང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང༌། སྲི་ཞུ་བ་ཆེ་ཕྲ་ཚང་འཛོམས་ཐོག་གྲོས་སྡུར་ཞིབ་ལྷུག་བྱས་ཏེ། ཆོས་

དོན་ལས་ཁུངས། ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས། འདུ་འགོད་དམ་དཔལ་འབྱོར་ལས་ཁུངས། ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་བཞི་དང༌། 

གསར་དུ་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་བསྣན་པས་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཁག་ལྔ། ཡན་ལག་ལས་ཁུངས་བཞི་སྟེ་རྩིས་ཞིབ། ལས་

བྱེད་བདག་གཉེར་ཁང༌། བདེ་སྲུང༌། དྲིལ་བསྒྲགས་བཅས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་དང༌། འགན་འཛིན། དྲུང་ཆེ་བཅས་སྐབས་དེའི་

ལས་བྱེད་དང་མི་མང་ཁོངས་ནས་ཕོ་མོ་དབྱེར་མེད་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་མང་མོས་འོས་འདེམས་ཀྱི་ལམ་

ནས་འཆར་ཟིན་ཕུལ་བ་བཞིན། ལས་བྱེད་༢༩གསར་བསྐོ་མཛད། བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་འཆར་ཅན་ཟླ་རེ་ལྷན་

ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་དང༌། འཕར་ཚོགས་ཇི་དགོས་སྐབས་འཕྲལ་གནང་རྒྱུ་དང༌། སྔ་འཕྲོས་ལས་དོན་རྒྱུས་མངའ་ཤེས་

རྟོགས་དང༌། ཉམས་མྱོང་གསོག་ཆེད་ལྷན་ཁང་ཁག་ལ་འཐུས་མིའི་ངོ་བོའ་ིཐོག་ནས་མཉམ་བཞུགས་གནང་རྒྱུ་སོགས་

ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དང༌། འཆར་གཞི་ཁག་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོར་གསེར་སྙན་སྒྲོན་འབུལ་ཞུས་པར་ཆོག་མཆན་

ཕྱག་རྟགས་བསྩལ། ད་ཕྱིན་གཞུང་གི་སྲི་ཞུའི་ལས་བྱེད་ཕ་ཤ ལ་བུ་འཛིན་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་རང་གི་ལྷག་བསམ་དང་ཤེས་

ཡོན་གནས་ཚད་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ན་ལུང་ཚན་དང༌། ཕོ་མོ་རིགས་རུས་སོགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ཞུགས་ཆོག་པ་སོགས་

ཀྱི་སྲོལ་གསར་གཏོད་དང༌། ལས་བྱེད་བཀོད་སྒྲིག་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་ལེགས་བཅོས་གནང་བའི་གནས་ལུགས་

བོད་མིའི་སྡོད་སྒར་ཡོངས་ལ་དྲིལ་བསྒྲགས་གནང༌།
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ཚགི་གསར།

ཐ་སྙད། འགྲེལ་བཤད།

དབུ་བརྙེས་ཚུལ། ཐོག་མར་བྱུང་ཚུལ་ལ་ཟེར།

སེར་སྐྱ། སེར་ཞེས་པ་སེར་མོ་བའམ་བཙུན་པ་དང་བཙུན་མར་ཟེར་བ་དང༌། སྐྱ་ཞེས་པ་ཁྱིམ་པའམ་མི་སྐྱར་ཟེར།

བརྟན་བཞུགས། བླ་མ་ལ་སོགས་པར་སྐུ་ཚེ་རིང་དུ་བཞུགས་པར་གསོལ་འདེབས་བྱེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཞིག

བསྟར་འབུལ། གྲལ་བཞིན་འབུལ་བ།

མནའ་གན་མཐུ་མོ་ཆེ། བཀའ་བརྩི་དང་ལེན་ཞུ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་ནན་པོ།

ཆོས་ལུགས་ཆེན་པོ་བཞི། བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་བཞི་སྟེ། ས་སྐྱ། དགེ་ལུགས། བཀའ་བརྒྱུད། རྙིང་མ་བཅས་ལ་ཟེར།

ཆོལ་ཁ། སོག་སྐད་ཡིན། བོད་སྐད་དུ་འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་དོན་ཡིན། 

ལྷག་བསམ་ལྡན། གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པ།

དམ་འབུལ། ཁས་ལེན་ཞུས་པའམ་དམ་བཅའ་འབུལ་བ།

ལམ་སྲོལ། སྔ་མོའ་ིབྱེད་ལུགས་སམ་ལམ་དང་ལུགས་སྲོལ།

རྒྱ་སྐྱེད། མང་དུའམ་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་བ།

གཙོ་འཛིན། སྐབས་དེར་ལས་ཁུངས་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེའི་འགན་གཙོ་བོ་འཁུར་མཁན་ལ་གཙོ་འཛིན་ཟེར།

འགན་འཛིན། སྡེ་ཚན་བྱེ་བྲག་སོ་སོར་འགན་འཁྱེར་མཁན་ལ་འགན་འཛིན་ཞེས་བརྗོད།

འཆར་ཕུལ་ཕྱིར་བསྩལ།
ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཡར་ལས་དོན་གང་དང་གང་བྱེད་འཆར་གཞི་བཟོས་ཏེ་ཕུལ་བ་དེ་

ཕྱིར་གནང་བ།

གསེར་སྙན་སྒྲོན་འབུལ། ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཡར་སྙན་གསན་ཞུས་པའི་ཞེ་ཚིག 

ཆོག་མཆན་ཕྱག་རྟགས་

བསྩལ།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཡར་འཆར་གཞི་གང་ཕུལ་བ་དེར། གནང་བའམ་ཆོག་མཆན་

མཚན་རྟགས་སྦྱར་མར་གནང་བ། 

ཕ་རྒྱུད་བུ་འཛིན། ཕའི་གོ་གནས་དང་ལས་རིགས་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ཀྱིས་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་པའི་ལམ་སྲོལ། 
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༡. ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣ ནས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་རིང་ཚོགས་ཞུགས་གནང་མཁན་སུ་ཡིན་དང༌། དོན་

གནད་གང་གི་ཐོག་བཀའ་སྡུར་གནང་ངམ། 

༢. ཕྱག་རྟགས་ཕྱིར་བསྩལ་དགོངས་དོན་ལས་བྱེད་གྲངས་༢༩གསར་མཇལ་ཞུས་པ་དེ་དག་གི་མཚན་གཞུང་

འཆར་ཕུལ་སུས་ཞུས་སམ། 

༣. སྐབས་དེའི་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཟུར་དུ་ལས་ཁུངས་ཡོད་དམ། མེད་ཚེ་ཕྱག་ལས་ཇི་ལྟར་གནང་གི་ཡོད་

དམ།

༤. ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣ ཉིན་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་སློབ་གང་ཞིག་ཕེབས་

ཡོད་དམ། 

༥. ཆོས་ལུགས་ཆེན་པོ་བཞི་དང༌། ཆོལ་ཁ་གསུམ་ངོས་འཛིན་གྱིས། 

༦. བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མང་གཙོའི་ལམ་ལུགས་ནམ་ཞིག་ལ་དབུ་བརྙེས་སམ། 

གཤམ་གྱི་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་དགོས།
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 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས། “ང་ཚོས་མ་འོངས་

པའི་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་དང༌། མི་མང་བཅས་པའི་འཕྲལ་ཕུགས་ཕྱི་ནང་འགྲོ་ལུགས་རྩ་ཁྲིམས་གསར་པ་ཞིག་

ངེས་པར་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་པ་ལྟར་རྩ་དོན་གྱི་ལེའུ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཟིན་པ་རིམ་པས་འདིར་ཡོད་མི་མང་

སེར་སྐྱའི་སྤྱི་འཐུས་དང༌། བོད་མི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་གྲོས་སྡུར་བརྟག་ཞིབ་བྱ་རྒྱུར་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྩིས་ཡིན།” ཞེས་

བཀའ་སློབ་ཕེབས་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༡ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་དེང་རབས་ཀྱི་མང་གཙོའི་ལམ་སྲོལ་གྱི་གལ་གནད་

ཚང་བའི་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་སྙིང་དོན་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་པ་དེར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་དང༌། གཞུང་

ཞབས་ལས་བྱེད་ཆེ་ཕྲ། བོད་མི་འདུས་སྡོད་ས་གནས་ཡོངས་ནས་འཐུས་མི་ཆེད་བསྐོངས་ཀྱིས་བསམ་ཞིབ་ནན་ཏན་

ཞུས་འབྲས་སུ། བོད་ནང་སྔར་ནས་དར་བའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དགོངས་དོན་དང༌། དེང་རབས་འཛམ་གླིང་གི་གནས་

ཚུལ་དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པ་འདི་ལྟ་བུ་ནི་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ལོང་བར་མིག་སྦྱིན་པ་

དང༌གཉིས་སུ་མེད་པའི་དགའ་མགུ་ཡི་རངས་བློ་འདོད་ཡོངས་སུ་ཚིམས་ཏེ་དོན་གནད་བྱིངས་ལ་གློ་སྙིང་བྲང་གསུམ་

གཅིག་གཏོད་ཀྱི་མོས་མཐུན་གཙང་མ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ད་ལམ་གལ་དོན་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ལ། རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་ནང་ཏཱ་

ལའི་བླ་མའི་དབང་ཆ་འདོར་དགོས་པ་བྱུང་ན་རྩ་ཁྲིམས་དང༌། ཚོགས་འདུའི་འགྲོ་ལུགས་དང་མཐུན་པར་ཐག་གཅོད་

བྱེད་རྒྱུ་ཞེས་གསལ་བ་འདི་ནི་བོད་འབངས་ཡོངས་ཀྱི་བློ་ཡུལ་དུ་འཆུད་དཀའ་བ་མ་ཟད། གདུལ་བྱ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་

མགོན་སྐྱབས་ཡ་བྲལ་དུ་ནམ་ཡང་འགྲོ་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཆོས་སྲིད་དོན་གྱི་བདག་པོའ་ིམཚན་དབང་སྣོན་

འཕྲིའི་དགོངས་གཞི་འདི་དག་བློ་མོས་ཞུ་ཐབས་རྩ་བ་ནས་མེད་ངེས་ལགས་ན། རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་ས་བོན་འདི་དང་མ་

འོངས་པའི་རྩ་ཁྲིམས་བཅས་པར་ཚིག་ཟུར་ཙམ་འགོད་མཛད་དགོངས་བཞེད་མི་འབྱུང་བའི་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་

འདེབས་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་སོགས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་འབུལ་ལམ་ཞུས།

 སྤྱི་འཐུས་སྐབས་གཉིས་པ་ནས་བཟུང་ཆོལ་ཁ་རེ་ནས་སྤྱི་འཐུས་བུད་མེད་རེ་འཕར་སྣོན་དང༌། རྩ་ཁྲིམས་

འབྲུ་དོན་བཞིན་ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རྩོམ་རིག་དང༌། ཚན་རིག་གང་རུང་ལ་མཁས་པའི་མི་

གཅིག་བསྐོ་འཛུགས་བསྐྱང་རྒྱུ་གསལ་བ་ལྟར་བསྐོ་བསྩལ་གནང༌། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་མ་འོངས་

བོད་ཀྱི་མང་གཙོའི་རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་རྒྱས་པ་ལེའུ་བཅུ་དང༌། དོན་ཚན་བདུན་ཅུ་དོན་བདུན་ཅན་གསལ་བསྒྲགས་

བསྐྱངས་པ་དང་ཆབས་ཅིག   སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་འོག་གཞུང་གི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ལས་བྱེད་པའི་

བཀོད་སྒྲིག་བསྐྱར་བཅོས་གནང༌། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ ཉིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་

ནས་རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་དགོངས་དོན་སྔ་འཕྲོས་རྒྱ་གར་ས་ཐོག་ཏུ་མཐུན་རྐྱེན་གནས་ཚུལ་དང་འཚམས་པའི་ཕྱག་

བཞེས་བསྟར་འོས་ཅི་མཆིས་བསམ་གྲོས་ཞིབ་བསྡུར་ཞུས་དོན། རྒྱལ་ཡོངས་མི་མང་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གནས་

སྐབས་དངོས་སུ་ཚུགས་ཐབས་མེད་ཀྱང༌། ད་ཡོད་ཆོས་ལུགས་དང་ཆོལ་གསུམ་བཅས་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་འདིས་སྔ་འཕྲོས་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་ཆེན་དང༌། རྒྱུན་ལས་གཅིག་འཐུས་ཀྱི་འཁུར་འགན་ལེན་རྒྱུ། 

འཐུས་མིའི་ལས་ཡུན་ལོ་གསུམ་རེ་གནང་རྒྱུ། གཞུང་མང་བདེ་དོན་གལ་ཆེའི་ཚོགས་འདུ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྐབས་

སློབ་ཚན་གསུམ་པ། --- མ་འོངས་བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས།
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ཕྱོགས་མཐའི་སྡོད་སྒར་ཁག་ནས་བསྡུ་སྐོང་གནང་བའི་འཐུས་མི་ཟུར་འབྱོར་རྣམས་ནས་སྤྱི་དོན་བསམ་འཆར་ལྷུག་

པོར་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། འཆར་འཕར་ཚོགས་འདུ་ཁག་ལ་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཕྲའི་འགོ་འཛིན་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་ལས་དོན་

སྙན་གསང་དང༌། བསམ་འཆར་ཞུ་འཐུས་ཀྱང་། མཐའ་མའི་ཐག་གཅོད་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་ཀྱིས་རྩ་ཁྲིམས་

གཞིར་བཟུང་མང་མོས་གནང་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་ལ་ཆོག་མཆན་བསྩལ།

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་དང་པོ།

བཀའ་ཤག་སྐབས་དང་པོ།

ཟུར་ཁང་ངག་དབང་དགེ་ལེགས། སྣེའུ་ཤར་ཐུབ་བསྟན་ཐར་པ། ཤན་ཁ་འགྱུར་མེད་སྟོབས་རྒྱལ། དགའ་བྲང་བློ་བཟང་རིག་འཛིན།
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ཚགི་གསར།

༡. མ་འོངས་བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་སྙིང་དོན་དུས་ནམ་ཞིག་ལ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ངམ། 

༢. མ་འོངས་བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་སྙིང་དོན་མི་མང་ལ་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་གང་

ཞིག་བྱུང་ཡོད་དམ། 

༣. སྤྱི་འཐུས་སྐབས་གཉིས་པ་ནས་སྤྱི་འཐུས་གྲངས་འབོར་སྤར་ཆ་བྱུང་ཡོད་མེད་དང༌། ཡོད་ཚེ་གནད་དོན་གང་ལ་

བརྟེན་ནས་སྤར་ཆ་གནང་ངམ། 

༤. མ་འོངས་བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་རྒྱས་པ་ནམ་ཞིག་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ངམ། དེར་ལེའུ་དང་དོན་ཚན་ཇི་

ཙམ་ཡོད་དམ། 

༥. མ་འོངས་བོད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཟིན་བྲིས་རྒྱས་པ་དེ་བཞིན་བོད་དོན་བདེན་མཐའ་གསལ་བའི་མཚམས་ལག་བསྟར་

ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་གཤིས། བཙན་བྱོལ་ལ་གནས་ཡུན་རིང་དེའི་སྐབས་གཞི་འཛིན་སའི་ཁྲིམས་ཡིག་གང་ཞིག་གཏན་

འབེབས་གནང་ཡོད་དམ།

གཤམ་གྱི་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེེབས་དགོས།

ཐ་སྙད། འགྲེལ་བཤད།

རྩ་ཁྲིམས། ཁྲིམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བའམ་གཞི་མ།

བློ་ཡུལ་དུ་འཆུད་དཀའ་བ། བསམ་བློར་མི་ཤོང་བ་སྟེ་ཁས་ལེན་དང་ངོས་འཛིན་ཞུ་ཐབས་བྲལ་བ།

འཕྲལ་ཕུགས། གནས་སྐབས་དང་ཕུགས།

དོན་གནད་བྱིངས། དོན་དག་མང་ཆེ་བའམ་ཕལ་ཆེ་བ།

གདུལ་བྱ་འདུལ་བྱེད།
སྐབས་འདིར་གདུལ་བྱ་བོད་མི་མང་དང་འདུལ་བྱེད་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་ྋགོང་ས་

ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་སྟེ་བོད་མི་མང་དང་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་གོ་དགོས། 

ཕུར་ཚུགས། གཡོ་བ་མེད་པའམ་འགྱུར་བ་མེད་པ་སྟེ་རྩེ་གཅིག་གི་དོན།

ཕྱག་བཞེས་བསྟར་འོས།  ལག་ལེན་བསྟར་འོས་པ། 

འཆར་འཕར་ཚོགས་འདུ། དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་མིན་པའི་ཚོགས་འདུ་འཕར་མ།
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 སྐབས་དེར་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ཟུར་དུ་མེད་ནའང་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་སུ་འགན་འཁུར་བཞེས་མཁན་ཚོགས་

གཙོ་བགྲེས་གཞོན་གཉིས་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༤ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༨ ནས་བཟུང་། བོད་མི་སྡོད་སྒར་ཆེ་ཁག་གི་འགན་འཛིན་

ལས་ཁུངས་ནང་ས་ཁུལ་དེ་གའི་མང་ཚོགས་ནས་ཐད་ཀར་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་སྒར་འཐུས་གསུམ་འོས་འདེམས་ཀྱིས་ས་

གནས་དེའི་ལས་དོན་ཐོག་ལྟ་རྟོག་འགན་འཁུར་བྱེད་རྒྱུའི་ལམ་སྲོལ་གསར་གཏོད་གནང༌། སྤྱི་འཐུས་ཀྱིས་མང་གཙོའི་

གཞུང་གི་ལས་བྱེད་བཀོད་སྒྲིག་དང༌། གོ་མིང་གནས་རིམ་གསར་བཟོ་མཛད། ༡༩༦༦ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣ ཉིན་བོད་མི་མང་

སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཁང་ཟུར་དུ་བཙུགས་པ་དང་ཆབས་ཅིག་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས། དེའི་གོང་དུ་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་

ཡོད་ཀྱང་ལས་ཁུངས་ཟུར་དུ་མེད། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ལ་ཚོགས་གཙོ་བགྲེས་གཞོན་གཉིས་དགོས་པ་སྤྱི་འཐུས་མང་

མོས་ཀྱི་འོས་ཐོན་འཆར་ཕུལ་ལ་ཕྱག་རྟགས་བསྩལ་བའི་ཚོགས་གཙོ་བགྲེས་གཞོན་གཉིས་ལ་བཀའ་བློན་དང་འདྲ་བའི་

མཚན་གནས་དང༌། སྤྱི་འཐུས་བྱིངས་རྣམས་ལ་བཀའ་བློན་ལས་རོགས་དང་འདྲ་བའི་མཚན་གནས་བསྩལ། དེ་སྔོན་བོད་

གཞུང་ལྷན་ཁང་མ་ལག་ཁོངས་གཏོགས་དང་བཅས་པའི་ལས་དོན་ཞིབ་འཇུག་སླད་སྤྱི་འཐུས་རྣམས་དང༌། བཞུགས་སྒར་

དུ་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་ཆེ་ཕྲ་བཅས་ནས་ཟླ་དྲུག་རེའི་མཚམས་སུ་ལས་བསྡོམས་ཚོགས་འདུ་རེ་སྐོང་མུས་དེ་དག ༡༩༦༩ 

ལོར་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་མང་གི་ལས་དོན་ཆེ་ཕྲ་མཐའ་དག་གི་ཐོག་དགེ་འདོན་སྐྱོན་སེལ་གྱི་བསམ་ཞིབ་གྲོས་སྡུར་

ཆེད་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་སྐྱོང་འོག་དབུས་དང༌། ཕྱོགས་མཐའི་ལས་བྱེད། བོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ས་གནས་སོ་

སོའ་ིམི་མང་གི་འཐུས་མི་བཅས་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱས་པ་རེ་ལོ་ལྟར་འཚོགས་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་གནང༌།

སློབ་ཚན་བཞི་པ། --- བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ།

(༡༩༦༣-༡༩༩༠)

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་གཉིས་པ།
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 སྤྱི་འཐུས་འོས་འདེམས་བྱ་ཕྱོགས་རྩ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་ྋགོང་

ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བསྐོ་གཞག་གནང་བའི་

འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་བརྒྱུད་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་ལྔ་པ་བར་ཐབས་ལམ་

འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་གནང་ཡོད་ནའང༌། ཕྱི་ལོ་

༡༩༧༤ ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༡ ཉིན་བཀའ་དགོངས་བཞིན་བཙན་བྱོལ་

གཞུང་དམངས་ཀྱི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ། རྒྱ་

གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་འོས་བསྡུའི་ཡིག་ཆ་ནས་ལེགས་ཆ་

བླངས་ཏེ་སྤྱི་འཐུས་གདམ་བྱ་འདེམས་བྱེད་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་གསར་དུ་

གཏན་འབེབས་གནང་། 

 དེ་ནས་བཟུང་བུད་མེད་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་དམིགས་བསལ་གྲངས་

བཅད་མ་དགོས་པར་ཕོ་མོ་ཁྱད་མེད་འོས་འདེམས་བྱེད་ཆོག་པའི་

གསལ་བསྒྲགས་གནང༌། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༥ ལོར་བཙན་བྱོལ་བོད་

གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་ལོ་རེའི་དགོས་དངུལ་སྔོན་རྩིས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་དང༌། བཀའ་འཁྲོལ་ཐག་

གཅོད་ཆ་ཚང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་བྱེད་རྒྱུའི་གཏན་འབེབས་གནང༌། 

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༠ ཟླ་༩ ཚེས་ ༢ ནས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་མང་གཙོ་དབུ་བརྙེས་ཀྱང་མང་གཙོའི་

དུས་ཆེན་གཏོང་སྲོལ་བྱུང་མེད། ཕྱི་ལོ་༡༩༧༥ ལོ་སྟེ་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་དྲུག་པའི་ཐོག་བཀའ་

སྡུར་བྱུང་བ་ལྟར་ལོ་རེའི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉིན་བོད་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་མང་གཙོ་དབུ་བརྙེས་པའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་

དགོས་པ་དབུས་དང་ཕྱོགས་མཐའི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་གཞུང་འབྲེལ་གུང་གསེང་གནང་རྒྱུའི་གསལ་

བསྒྲགས་གནང༌། 

 ཕྱི་ལོ་༡༩༧༧ ཟླ་༡༠ ཚེས་༥ ནས་བཟུང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་དྲུག་པའི་དུས་སུ་ཆོས་བརྒྱུད་སྤྱི་མཚུངས་ལྟར་

གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་གསར་བསྐོ་གནང༌། 

 ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་སྐབས་ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་ལྟར། ཆེས་མཐོའ་ིརྒྱུན་

ལས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཕྱི་ལོ་༡༩༧༩ ཟླ་༧ ཚེས་༢༣ཉིན་འཆར་ཕུལ་ཕྱག་རྟགས་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་དོན་བཀའ་བློན་

རྣམ་པའི་མཛད་འཁུར་དུས་ཡུན་དམ་ཕུལ་ཞུས་པའི་ཉིན་མོ་ནས་བཟུང་ལོ་ལྔའི་རིང་གནང་རྒྱུ་དང༌། ལས་འཁུར་རྫོགས་

ཟིན་པའི་བཀའ་བློན་གང་ཞིག་སླར་ཡང་བསྐོ་གཞག་དང༌། ལོ་དུས་མ་རྫོགས་གོང་འཕོ་འགྱུར་རམ། ཡང་ན་ཕྱིར་འཐེན་

གནང་སྒོ་ཅི་མཆིས་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་དཔྱད་གནང་རྒྱུ་གཏན་འབེབས་དང༌། སྤྱི་འཐུས་སྐབས་བརྒྱད་པ་ལོ་གཉིས་འཕར་

འགྱངས་གནང་བ་དེ་ནས་བཟུང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་ཡུན་ལོ་ལྔར་ཐུགས་གཏན་ཁེལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང༌། 

 ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་ཤག་ལ་མང་གཙོའི་འཕེལ་རིམ་ཐད་ལེགས་བཅོས་

གཏོང་འོས་ཇི་ཡོད་སྐོར་མུ་མཐུད་གྲོས་སྡུར་དགོས་ལུགས་ཕེབས་པ་ལྟར། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ནས་སྤྱི་

འཐུས་རྣམ་པ་དང༌། གཞུང་ཞབས་ལས་བྱེད། ཚོགས་པ་ཁག གསར་འབྱོར་འཐུས་མི་བཅས་ཚོགས་མི་ ༢༣༠ ནས་

བགྲོ་གླེང་ཞིབ་སྡུར་ཞུས། དེ་རྗེས་ྋགོང་ས་མཆོག་ལ་སྙན་གསང་དང་འབྲེལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཡོངས་དང༌། བོད་ནང་

དུའང་འབྲེལ་ལམ་ཐུབ་ཚད་ལས་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བྱས་པར། 
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ཚགི་གསར།

༡༽  ད་ཡོད་གཞུང་གི་སྒྲིག་སྲོལ་ནང་སྲིད་བློན་བསྐོ་དགོས་དང་མི་དགོས།

༢༽ བཀའ་བློན་རྣམས་སྔར་ལམ་བཞིན་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་ཐད་བསྐོས་དང་འོས་བསྡུ་གང་ལེགས། 

༣༽ སྲིད་དོན་ཚོགས་པས་གཞུང་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུའི་ལམ་སྲོལ་བཟོ་འོས་ཡོད་མེད།

༤༽ སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་ལས་འགན་དང་གྲངས་འབོར་སོགས་སྣོན་འཕྲི་བསྒྱུར་བཅོས་གནང་འོས་ཡོད་མེད་བཅས་དང༌། 

གཞན་ཡང་མང་གཙོའི་རྣམ་པ་སྔར་བས་གསལ་པོར་མཚོན་ཐབས་སྐོར་ལ་བསམ་འཆར་བསྡུ་སླད་གསལ་བསྒྲགས་

བསྐྱངས་པ་ལྟར། བསམ་ཤོག་ཁག་ ༢༨༧ ཕུལ་འབྱོར་བྱུང་བ་རྣམས་ཕྱོགས་བསྡོམས་ཀྱིས་སྙན་གསང་ཞུས།

ཐ་སྙད། འགྲེལ་བཤད།

 སྒར་འཐུས། བོད་མིའི་འདུས་སྡོད་གཞིས་ཆགས་སམ་གཞིས་སྒར་ཁག་གི་འཐུས་མི།

དགེ་འདོན་སྐྱོན་སེལ། བཟང་ངན་གཉིས་ལས་བཟང་བ་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ངན་པ་མེད་པར་བཟོ་བ།

གདམ་བྱ་འདེམས་བྱེད། གདམ་བྱ་མི་མང་གི་འཐུས་མིའམ་སྤྱི་འཐུས་དང་འདེམས་པར་བྱེད་མཁན་མི་མང༌། 

སྔོན་རྩིས། གཞུང་གི་ལོ་གཅིག་གི་འགྲོ་གྲོན་འཆར་རྩིས་ལ་གོ། 

སྟངས་འཛིན། ཡག་ཉེས་དབྱེ་མཚམས་ཕྱེ་སྟེ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པ། 

བཀའ་འཁྲོལ། གནང་བའམ་ཆོག་མཆན། 

ཆེས་མཐོའ་ིརྒྱུན་ལས་

ལྷན་ཚོགས།

ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༣ ལོར་མ་འོངས་བོད་ཀྱི་མང་གཙོའི་རྩ་ཁྲིམས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་བ་ནས་སྐབས་བཅུ་པའི་

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་བར་རྩ་ཁྲིམས་དགོངས་དོན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་

གཙོ་ཚོགས་གཞོན་གཉིས་ཀྱིས་གཙོ་སྐྱོང་འོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པ་དང༌། བཀའ་བློན་སྐུ་བགྲེས་དབུས་པའི་བཀའ་

བློན་རྣམ་པ། དྲུང་ཆེ་རྣམ་པ་དང་དམ་འབུལ་ཞུས་པའི་ཚོགས་མི་བཅས་ཡོད་པའི་ཆེས་མཐོའ་ིལྷན་ཚོགས་ཀྱི་

ཚོགས་འདུར་གོ་དགོས།
 

འཕོ་འགྱུར། ལས་དུས་རྫོགས་ནས་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ།

ཕྱིར་འཐེན། ལས་དུས་མ་རྫོགས་གོང་ཕྱིར་འབུད་བྱ་དགོས་བྱུང་བ། 

ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་དཔྱད། ྋགོང་ས་ྋསྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་གནང་བ། 
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གཤམ་གྱི་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེེབས་དགོས།

༡. འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུ་ནམ་ཞིག་འགོ་འཛུགས་བྱས་སམ། 

༢. བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ནམ་ཞིག་ལ་གསར་འཛུགས་བྱས་སམ། 

༣. བོད་མང་གཙོའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་སུས་དུས་ཚོད་ནམ་ཞིག་ལ་གནང་ངམ། 

༤. ཟླ་དྲུག་གི་ཚོགས་འདུ་དེ་བཞིན་ལོ་འཁོར་ལས་བསྡོམས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ངོ་བོར་སྒྱུར་བཅོས་གཏོང་རྒྱུའི་ཐག་

གཅོད་ནམ་ཞིག་ལ་གནང་བ་ཡིན་ནམ།  

༥. སྤྱི་འཐུས་སྐབས་དྲུག་པ་ཚུན་འོས་འདེམས་གནང་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡོད་དམ། 

༦. གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་དུས་ཡུན་ནམ་ཞིག་ནས་གསར་དུ་བསྐོ་འདེམས་བྱུང་ཡོད་དམ། 

༧. བཀའ་བློན་རྣམ་པའི་ལས་ཡུན་ལོ་ལྔར་ནམ་བཟོས་སམ། 

༨. སྤྱི་འཐུས་སྐབས་གང་ཞིག་ནས་ལས་ཡུན་ལོ་ལྔར་བཟོས་སམ། 

༩. མང་གཙོའི་རྣམ་པ་ཤ གས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཆེད་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༩ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ནས་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པའི་

དགོངས་དོན་རྒྱ་ཆེའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་དགོངས་འཆར་བསྡུ་སླད་དྲི་བ་བཞི་བཏང་བ་རྣམས་ངོས་ཟུངས།




